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بينك تكشف عن التوازن في حياتها
من خالل فيلم وثائقي ص ١٣

تدخالت نيابية في اختبارات الثانوية

الثانية

للمرحلة!
الورقية
االمتحانات
بشأن
يصدر
لم
قرار
إللغاء
يضغطون
نواب
ً

• «التربية» رفعت اقتراحها لـ «التعليمية» الوزارية بإجراء اختبارات الـ  12حضوريا
• الوزارة استندت إلى عدة مبررات ...وأعضاء يلوحون باستجواب المضف
محيي عامر

رغــم أنــه لم َيـصـ ُـدر ُ
بعد قــرار عقد
اخ ـت ـب ــارات ورق ـي ــة لـطـلـبــة الـثــانــويــة
الـعــامــة ،وه ــو ق ــرار مـنــوط باللجنة
التعليمية والصحية والشبابية في
ً
مجلس الوزراء ،فإن عددا من النواب
مارسوا ،أمس ،ضغوطات على وزير
التربية د .علي المضف ،ملوحين،
في تصريحات متفرقة ،باستجوابه
«إذا لم يتراجع عن ذلك القرار».
مـ ـص ــادر أك ـ ــدت ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن
ً
وزارة الـتــربـيــة لــم تتخذ قـ ــرارا مثل

ه ــذا ،غـيــر أنـهــا رفـعــت تــوصـيــة إلــى
اللجنة الــوزاريــة بــإجــراء اختبارات
ورقـيــة لطلبة الـصــف الـثــانــي عشر،

مستندة إلــى عــدة م ـبــررات ،أبــرزهــا
غياب العدالة في درجات الطلبة إذ
يحصل الجميع على نسب عالية من

SMS
نواب يطالبون بإلغاء االختبارات الورقية بسبب تفشي «كورونا» ،وفي الوقت ذاته
يطالبون بإنهاء الحظر ألنه يؤثر على الناس!
ممكن ترسون على بر؟!

«المالية» البرلمانية تستعد إلنقاذ
«المشروعات الصغيرة» اليوم

تطعيم قطاعي التعليم
والجامعات األسبوع المقبل

ً
تناقش  11اقتراحا بينها  3للغانم ...والمشروع الحكومي عقدة أمامها
●

محيي عامر

تستعد لجنة الـشــؤون المالية واالقتصادية
البرلمانية لفتح ملف تعويض أصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة المتضررين من تداعيات
جائحة كــورونــا ،إذ أدرجــت على جــدول أعمالها

اقتصاديات

خالل نظام االختبارات اإللكترونية
الــذي اضطرت الــوزارة إلى اعتماده
في العام الدراسي السابق ،ولم تجد

ً
ال ـيــوم  11اق ـتــراحــا بـقــانــون ،بينها  3مـقــدمــة من
رئ ـيــس مـجـلــس األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم بـمـشــاركــة
ً
نواب آخرين؛ سعيا للحفاظ على هذه الشريحة
ً
ً
باعتبارها شريانا اقتصاديا يساهم في استقرار
األوضاع المالية بالدولة.
ّ
وتـســلـمــت الـلـجـنــة ،ال ـتــي وج ـهــت ال ــدع ــوة إلــى

ً
بديال عنه كحال أغلبية دول العالم.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن «ال ـتــرب ـيــة»
أكدت أن ذلك النظام بجانب تعزيزه
فــرص الغش ،وعــدم إمكانية ضبط
االمـ ـتـ ـح ــان ــات م ــن خ ــال ــه ،ف ــإن ــه قــد
يسبب مشكلة في ابتعاث الطلبة ،إذ
ال تعترف به بعض الدول ،السيما أن
أغلبية البالد ستجري اختباراتها
بحضور الطلبة في العام الدراسي
الحالي.
وبالعودة إلى التصعيد 02

 %50من عاملي المدارس سجلوا في المنصة
●

وزيري المالية خليفة حمادة ،والتجارة والصناعة
فيصل المدلج لحضور اجتماعها ،تقارير نظيرتها
«التشريعية» عن تلك االقتراحات ،والتي انتهت إلى
دستوريتها ،مع التوصية بضرورة مناقشتها من
الناحية المالية مع الجهات المختصة؛ ألنها ترتب
كلفة مالية على الميزانية العامة للدولة02 .

فهد الرمضان وعادل سامي

لقاء

٠٦

الخالد لـ ةديرجلا:.
اختبارات القيادة بـ «المركبة
والنظارة الذكية» قريبًا

محليات

وس ــط تــوق ـعــات ب ـبــدء وزارة الـصـحــة تطعيم
العاملين في قطاعي التعليم والجامعات األسبوع
الـمـقـبــل ،ج ــددت وزارة الـتــربـيــة دع ــوة المعلمين
والعاملين بالمدارس إلــى التسجيل في منصة
ً
أخذ لقاحات فيروس «كورونا» ،تزامنا 02

٠٣
«الكهرباء» :إنتاج مليار
غالون إمبراطوري من
المياه بحلول 2035

العراق :األحزاب تخشى مفاجأة
تبقي الكاظمي حتى إشعار آخر

 %128نمو عمليات
الدفع اإللكتروني و%19
تراجع استخدام الكاش

العلي يشيد بكفاءة
رجال األمن في تنفيذ
المهام والواجبات

مسك وعنبر

ً
ً
حل البرلمان قد يطلق يد الحكومة رقابيا وتشريعيا

٠٩

١٥

المهنا :أغنية األم
إهداء لست الحبايب
في عيدها
أكراد عراقيون يحتفلون بـ «النوروز» في دهوك مساء أمس األول (رويترز)

فوز « »stcو«فيرجن» بأول
ترخيص لمشغل اتصاالت
افتراضي في الكويت

●

بغداد  -محمد البصري

ّ
ً
يتوجب على بــرلـمــان الـعــراق طبقا للدستور حل
نـفـســه قـبــل شـهــريــن مــن مــوعــد االن ـت ـخــابــات المبكرة
المقررة في الخريف ،لكن األحــزاب قلقة ألنها تجرب
ً
للمرة األولى اقتراعا يسبق موعده بستة أشهر ،وهي

١٠

قلقة أكثر من أن يختفي البرلمان ثم يحدث طارئ ،في
بلد يزخر بــاألحــداث المباغتة وتـكــون النتيجة بقاء
حكومة مصطفى الكاظمي مــدة غير معلومة دونما
تقييد من سلطة الرقابة والتشريع.
ويوصف الكاظمي بأنه أضعف رئيس وزراء منذ
سقوط الدكتاتور صدام حسين ،ألنه غير مدعوم من

اإلمارات تستحدث إقامة العمل االفتراضي
 10.9ماليين دينار أرباح
«ميزان القابضة» في
 2020بنمو %94
11

تخول العاملين ممارسة عملهم من داخل الدولة وشركاتهم بالخارج
أقـ ـ ــرت ال ـح ـك ــوم ــة االتـ ـح ــادي ــة ل ــدول ــة
ً
ً
اإلمارات نظاما جديدا يسمح للموظفين
باإلقامة في البلد الخليجي للعمل عن
ُبعد في شركات بالخارج ،وهو النظام
الذي أطلقته إمارة دبي في أكتوبر.

وج ــاء ال ـقــرار الـجــديــد خــال اجتماع
لمجلس الـ ــوزراء اإلم ــارات ــي ،أقــر خالله
اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث «ت ـ ـصـ ــريـ ــح إق ـ ــام ـ ــة ال ـع ـم ــل
االف ـ ـتـ ــراضـ ــي» الـ ـت ــي ت ـس ـمــح لـلـمــوظــف
الـعــامــل عــن بعد بــاإلقــامــة فــي اإلم ــارات

وممارسة عمله «حتى لو لم تكن شركته
موجودة في الدولة عبر هذا النوع من
اإلقــامــة» ،بحسب مــا قــالــه نــائــب رئيس
دولة اإلمارات حاكم دبي الشيخ محمد
بن راشد.
02

حــزب وجــاء في لحظة طــوارئ؛ بعد أن فرضت حركة
«تشرين» الشعبية استقالة الحكومة في ربيع ،2020
لكن طريقته الصبورة في إدارة الملفات وخبرته في
العالقات والوساطات مع معظم األطراف ،مكنتاه من
إثارة قلق الهياكل السياسية التقليدية ،التي ترى فيه
طموحات يصعب التكهن بمآالتها.
02

حكومة جونسون :خفض
المساعدات الخارجية قانوني
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع
ال ـبــري ـطــانــي ب ــن واالس ،إن
حكومة ب ــاده ال ت ــزال واثقة
ب ــأن ق ــراره ــا خ ـفــض مـيــزانـيــة
المساعدات الخارجية «قانوني
ً
ً
تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا» ،وفـ ـ ـق ـ ــا لـمــا 02

في مواجهة األزمات واالنتقادات ...إردوغان يبحث عن طوق نجاة
ت ــاحـ ـق ــت األزم ـ ـ ـ ـ ــات وتـ ـص ــاع ــدت
االنـ ـتـ ـق ــادات ب ـص ــورة غ ـيــر مـسـبــوقــة
لسياسات الرئيس التركي رجب طيب
ً
إردوغ ـ ــان ،م ــؤخ ــرا ،فـعـ ّـجــت الـســاحــة
التركية بالكثير من التطورات ،التي
تشي بتحول وشيك ،فخالل الساعات
ً
ً
الماضية كانت تركيا قاسما مشتركا
للعناوين الرئيسية للمستجدات في
ال ـشــرق األوسـ ــط ،بـمــوضــوعــات عــدة
يرى مراقبون أنها تضيف لألزمات،

ً
التي تقوض شعبية إردوغان داخليا.
فالرئيس الـتــركــي أق ــال ،الجمعة،
محافظ البنك الـمــركــزي ،بعد أشهر
ً
ً
قليلة من تعيينهّ ،
وعين نائبا سابقا
ً
من حزبه خلفا له ،والسبب كان رفع
أسعار الفائدة بصورة كبيرة وصلت
إلى  ،%19األسبوع الماضي.
ووصـفــت صحيفة «وول ستريت
جـ ـ ــورنـ ـ ــال» األمـ ـي ــركـ ـي ــة هـ ـ ــذا الـ ـق ــرار
بــأنــه «خـطــوة مفاجئة تـهــدد بــإغــراق

تــركـيــا فــي الـمــزيــد مــن االض ـطــرابــات
االقتصادية».
وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة ،ف ــي تـقــريــر
ن ـشــرتــه ع ـلــى مــوقـعـهــا اإلل ـك ـتــرونــي:
«م ـح ــاف ــظ ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي ال ـتــركــي
نـ ــاجـ ــي إقـ ـ ـب ـ ــال ه ـ ــو ثـ ــالـ ــث م ـح ــاف ــظ
ي ـق ـي ـل ــه إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،خ ـ ـ ــال ع ــام ـي ــن،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ت ــواج ــه فـيــه تركيا
س ـل ـس ـلــة م ــن األزمـ ـ ـ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
والجيوسياسية».
02

دوليات

١٧
نتنياهو يستعين
بجماعات الهيكل
ويتجنب إغضاب بايدن

رياضة

١٨
ً
تركيات يتظاهرن في أنقرة أمس احتجاجا على انسحاب إردوغان من اتفاقية حماية المرأة (أ ف ب)

«األولمبي» يواجه
المنتخب البحريني وديًا
اليوم

ةديرجلا

•
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األمير يهنئ ناميبيا بالعيد الوطني نائب األمير استقبل الغانم والخالد والرومي
اسـتـقـبــل سـمــو نــائــب األمـيــر
وول ـ ــي ال ـع ـه ــد ،ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحمد ،بقصر السيف ،صباح
أمـ ـ ـ ــس ،رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ــة
مرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ،ثم نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير العدل وزير
الــدولــة لـشــؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الرومي.

بعث صاحب السمو أمير البالد،
الـ ـشـ ـي ــخ نـ ـ ـ ــواف األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،ب ـبــرق ـيــة
تهنئة إلــى رئـيــس ناميبيا حاجي
ج ـي ـن ـجــوب ،ع ـ ّـب ــر فـيـهــا س ـم ــوه عن
خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه ب ـم ـنــاس ـبــة ذك ــرى
ً
الـعـيــد الــوطـنــي ل ـبــاده ،متمنيا له
مــوفــور الـصـحــة والـعــافـيــة ،وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمـيــر وولــي
الـ ـعـ ـه ــد ،الـ ـشـ ـي ــخ م ـش ـع ــل األحـ ـم ــد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صـ ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ب ـبــرق ـي ـتــي تـهـنـئــة
مماثلتين.

«تنمية» تكفل  43يتيمًا
بالكويت مع «أمانة األوقاف»

ً
نائب األمير مستقبال الخالد أمس

العلي يشيد بكفاءة رجال األمن في تنفيذ الواجبات

ّ
تفقد مطار الكويت واطلع على استعدادات حفل تخريج الدفعة الـ 46
أشاد وزير الداخلية ،الشيخ ثامر العلي،
بجهود رجال األمن وكفاءتهم وقدرتهم على
تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم ،ضمن
المنظومة األمنية التي وضعتها «الداخلية».
جاء ذلك خالل جولة تفقدية للوزير العلي
في مطار الكويت الدولي ،وأكاديمية سعد
العبدالله للعلوم األمنية.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام
األمني ،في بيان صحافي ،إن «الوزير اطلع
خ ــال جــولـتــه فــي الـمـطــار عـلــى آلـيــة العمل
بصالتي ال ـم ـغــادرة وال ــوص ــول والـجـمــارك،
وكذلك مركز فحص فيروس كورونا».
ً
وذ ك ـ ـ ـ ــرت اإلدارة أن ا لـ ـعـ ـل ــي زار أ يـ ـض ــا
أ كــاد يـمـيــة سعد العبدالله للعلوم األمنية،

العلي خالل جولته بالمطار أمس األول

للوقوف على االستعدادات النهائية لحفل
تـخــريــج الــدفـعــة الـ ـ  46مــن الطلبة الضباط
«بكالوريوس العلوم الشرطية» ،حيث شاهد
فقرات من البروفة ،والعرض الميداني الذي
م ــن ال ـم ــزم ــع أن ي ــؤدي ــه ال ـط ـل ـبــة ف ــي م ـيــدان
األكاديمية.
حضر بروفة عرض التخرج المدير العام
لألكاديمية اللواء ناصر بورسلي ،ومساعد
المدير العام لشؤون األكاديمية العميد علي
الــوه ـيــب ،ومـســاعــد الـمــديــر ال ـعــام للشؤون
اإلداريـ ــة العميد أحـمــد الـفــرحــان ،ومساعد
المدير العام لشؤون الهيئة المساندة العميد
محمد الرومي ،وقيادات قطاع شؤون التعليم
والتدريب.

وزير الديوان يستقبل سفيري
فيتنام واليونان

ً
وزير الديوان مستقبال سفير اليونان أمس
استقبل وزي ــر ش ــؤون الــديــوان األمـيــري الشيخ علي ال ـجــراح ،في
مكتبه بقصر السيف ،أمس ،سفير فيتنام لدى الكويت نجو توان ثانج.
كما استقبل سفير اليونان لدى البالد كونستانتينوس بييريغوس.

ّ
«الخدمات الطبية» سطرت أروع المواقف اإلنسانية خالل «كورونا»
عبدالله الصباح 13 :ألف عسكري تلقوا اللقاح في مستشفى جابر للقوات المسلحة
●

محمد الشرهان

سطرت هيئة الخدمات الطبية بوزارة
ال ــدف ــاع أروع ال ـمــواقــف اإلن ـســان ـيــة في
مواجة جائحة «كورونا» ،حيث لم ّتدخر
ً
جـهــدا منذ عــام حتى اآلن فــي مساندة
وزارة الصحة في حربها ضد فيروس
«كوفيد.»19 -
وقــال رئيس هيئة الخدمات الطبية
بوزارة الدفاع ،الدكتور الشيخ عبدالله
الصباح ،فــي تصريح صحافي ،أمــس،
إن «الـهـيـئــة مـنــذ ال ـســاعــات االولـ ــى من
تـفـشــي ال ــوب ــاء قــامــت عـلــى ق ــدم وس ــاق
ً
جـنـبــا ال ــى جـنــب بــالـتـنـسـيــق م ــع بــاقــي
ال ـق ـطــاعــات األخـ ـ ــرى ال ـتــاب ـعــة للجيش
الكويتي ،لتجهيز وإقامة ثالثة محاجر
مؤسسية الستقبال الحاالت المشتبه
في إصابتها بكورونا من خالل فحصها
ً
وحجز الحاالت المصابة منها ،فضال

عــن أنها أنـشــأت مركز الفحص الطبي
بقاعدة عبدالله المبارك الجوية ،لفحص
القادمين من خارج البالد من العسكريين
والمدنيين».
وأوضح عبدالله الصباح أن المحاجر
الصحية المؤسسية ،التي كانت تعمل
هي :محجر مخيم وزارة الدفاع بمنطقة
صبحان ،ومعسكر اإلعاشة في منطقة
الجليعة ،باإلضافة إلى محجر المجمع
الطبي العسكري الشمالي في الجهراء،
ً
ال ــذي اليـ ــزال عمله مـسـتـمــرا حـتــى اآلن
بكل األطقم الطبية في فحص واستقبال
المصابين.
وذكر أن الهيئة زودت الوزارة بمفارز
ط ـب ـي ــة م ـك ــون ــة مـ ــن أج ـ ـهـ ــزة وم ـ ـعـ ــدات،
وق ـ ــوى ب ـش ــري ــة ،ع ـم ـلــت ف ــي مستشفى
جــابــر األحـمــد التابع لــ«الـصـحــة» ،وفي
المستشفى ا لـمـيــدا نــي بمنطقة جليب
ً
ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى

تدخالت نيابية في اختبارات...
ال ـن ـيــابــي ،فـقــد طــالــب ال ـنــائــب د .أح ـمــد مـطـيــع وزيـ ــر الـتــربـيــة
ً
بالتراجع عن قراراالختبارات الورقيةلطلبة الـ  ،12مؤكدا أنه
قرار مرفوض في ظل ذروة تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد
اإلصابات.
وشدد مطيع على عدم التهاون «في حماية أبنائنا الطلبة
ً
وأسرهم والهيئة التعليمية والقائمين على المدارس» ،متسائال:
إلى متى العشوائية في اتخاذ القرارات؟
مــن جــانـبــه ،رأى الـنــائــب محمد الــراجـحــي أن ال ـقــرارت غير
المدروسة يجب أال يتحمل نتائجها الطلبة وصحتهم ،فمن
غير المنطقي أن تكون اختبارات جميع المراحل الدراسية من
ً
«االبتدائي» إلى الجامعة «أونالين» ،والثاني عشر ورقية ،مؤكدا
َ
«وزيري التربية والصحة مسؤوالن عن مثل هذه القرارات
أن
وعليهما مراجعتها لحماية المجتمع من انتشار الوباء».
أما النائب د .عبدالله الطريجي فأكد أن «إلزام طلبة الثاني
عشر باالختبارات الورقية مخاطرة بصحة أبنائنا وبناتنا،
ً
فاإلجراء ات االحترازية المتخذة لن تمنع اإلصابة خصوصا
ً
في ظل انتشار الوباء وزيادة معدالت اإلصابة والوفاة»،داعيا
مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في هذا القرار.
بدوره ،قال النائب فايز الجمهور« :من عجائب التخبط لوزارة
التربية أن جميع مراحل الدراسة من االبتدائي إلى الجامعة
أون ــاي ــن إال الـثــانــي عـشــر وك ــأن ال ــوب ــاء ال يـصـيــب ه ــذه الفئه
ً
ً
العمرية!» ،مؤكدا أن التخبط ال يبني دوال ،وعلى وزير التربية أن
يعلم أن الظرف استثنائي «ولن نسمح بتعرض أبنائنا لمصير
صحي وعلمي مجهول العواقب ،فال لالختبارات الورقية».
وعلى الخط نفسه ،دخلت لجنة شــؤون التعليم والثقافة
واإلرشــاد البرلمانية ،إذ أعلن رئيسها النائب د .حمد المطر
أنها وجهت الدعوة أمس إلى وزيري التربية والصحة لحضور
اجتماعها المقرر األر بـعــاء المقبل ،لمناقشة آلية امتحانات
الصف الثاني عشر ،ومعرفة رأي القطاع التربوي في طبيعة
ً
وفلسفة هذه االختبارات واشتراطات «الصحة» ،مؤكدا «الحرص
على مستقبل أبنائنا العلمي».
٠٥

«المالية» البرلمانية تستعد إلنقاذ...

ً
وف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،اع ـت ـمــدت الـحـكــومــة مـ ـج ــددا ،بــالـصـيـغــة ذات ـهــا،
مشروعها الـخــاص بدعم العمالء المتضررين مــن الجائحة ،والتي
رفضها المجلس السابق ،إال أن اللجنة المالية لم تتسلم هذا المشروع
ً
حتى أمس ،وسط رفض نيابي متجدد له اعتراضا على شموله «العمالء
اآلخــريــن» ،إذ يــرى الـنــواب الــرافـضــون أن ال ـ  3مـلـيــارات ستذهب إلى
هؤالء العمالء ،في حين لن يستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة إال بـ  500مليون فقط.
وت ـه ــدف اق ـت ــراح ــات الــرئ ـيــس ال ـغ ــان ــم ،ال ـت ــي أكـ ــدت «الـتـشــريـعـيــة»
دسـتــوريـتـهــا ،إل ــى مـنــح ال ـم ـشــروعــات مـتـنــاهـيــة الـصـغــر والـصـغـيــرة
والمتوسطة تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها جــراء تداعيات
أزمة كورونا ،لتغطية النفقات التشغيلية عن فترة التعطيل الجزئي أو
الكلي ألنشطتها ،على أن يتقدم أصحاب تلك المشروعات المتضررة
بطلبات التعويض إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة.

فريق الخدمات الطبية
الـمـيــدانــي بـمـشــرف ب ــأرض الـمـعــارض،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن الـتـنـسـيــق الي ـ ــزال قــائـمــا
ومستمرا مع الوزارة من خالل تزويدهم
بـكــادر تمريضي إلسـنــاد إخــوانـهــم في
ً
مـسـتـشـفــى ال ـف ــروان ـي ــة ،ن ـظ ــرا للضغط
الـكـبـيــر ال ــواق ــع عـلـيـهــم ،بــاإلضــافــة إلــى
اسـتـقـبــال ح ــاالت فــي مستشفى جابر

األحـ ـم ــد لـ ـلـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـح ــة ،وإج ـ ــراء
عمليات جراحية ،للمساهمة في تخفيف
الـ ـضـ ـغ ــط عـ ــن م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـف ــروانـ ـي ــة.
وأشار إلى إنشاء مركز لقاح فيروس
كورونا بمستشفى جابر األحمد للقوات
ً
المسلحة ،مؤكدا أن أكثر من  13ألفا من
منتسبي القوات العسكرية األربع تلقوا

تطعيم قطاعي التعليم والجامعات...
مــع إع ــان «الـصـحــة» أن نسبة المشمولين مــن الـهـيـئــات التعليمية
واإلدارية المسجلين في المنصة بلغت نحو  %50من إجمالي العدد
الذي حددته «التربية».
وكشفت مصادر تربوية ،أن «الصحة» أبلغت «التربية» ،أن العاملين
فــي ال ـمــدارس الحكومية والـخــاصــة لهم األولــويــة فــي الحصول على
اللقاحات ،إذ تم ضمهم إلى شريحة العاملين بالصفوف األولى التي
ً
تتلقى التطعيم حاليا.
مــن جهتها ،قالت مـصــادر صحية ،إن «الـصـحــة» ستبدأ األسبوع
المقبل في تطعيم العاملين بقطاع التعليم الحكومي والخاص ،من
معلمين ومـعـلـمــات وإداري ـي ــن وفنيين وع ـمــال ،وغـيــرهــم ،بــاإلضــافــة
إلى العاملين في الجامعات ووزارة التعليم العاليِّ ،
مقدرة أعداد َمن
سيتلقون اللقاح من العاملين في «التعليم» و«التعليم العالي» بأكثر
من  100ألف.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» ،إن هذه الفئات سيتم تطعيمها عقب
توريد الدفعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا أكسفورد» ،المقرر وصوله
إلى الكويت خالل األيام القليلة المقبلة.
وأشارت إلى أن َمن تلقى الجرعة األولى من «أكسفورد» خالل يناير
الماضي ،أو قبل ذلك ،سيتم إعطاؤه الجرعة الثانية منه.
وعن تطعيم الرياضيين ،ذكرت المصادر أن عدد من تم تطعيمه من
منتسبي االتحادات الرياضية من الالعبين والكوادر الفنية واإلدارية
والمرافقين ،أمــس األول ،بلغ نحو  4آالف ،وذلــك فــي قــاعــة  6بمركز
الكويت للتطعيم بأرض المعارض.

العراق :األحزاب تخشى مفاجأة...
ويفترض إجراء االنتخابات في العاشر من أكتوبر المقبل ،وينبغي
ً
حل البرلمان قبل شهرين من ذلــك التاريخ ،لكن  160نائبا هم نحو
ً
نصف البرلمان ،طلبوا أن يكون حل البرلمان حصرا قبل يوم واحد من
موعد االنتخابات ،خشية الفراغ المحتمل مع حصول طارئ.
ويحظى الكاظمي بــدعــم مــن االتـجــاهــات المعتدلة فــي السياسة
ً
العراقية ،لكنه ينتمي إلــى جيل أكثر شبابا خــارج اآليديولوجيات
التي صاغت معظم العقيدة السياسية عند معارضي صدام حسين
القوميين واإلسالميين على حد سواء ،كما أن فريق الكاظمي حظي
بفرصة تنسيق دولي في مجال المعلومات المالية واألمنية أتاحت
له بعض االختراقات غير المسبوقة في التحقيق بملفات فساد كبيرة،
أو إجراء تغييرات في مناصب األمن العليا الحليفة إليران ،والتي لم
يجرؤ سابقوه على المساس بها ،مما جعله في عين العاصفة مع
الفصائل المسلحة.
لكن األح ــزاب التقليدية ليست وحدها من تقلق بشأن طموحات
ً
الكاظمي ،رغم أنه يردد دوما بأنه جاء ليقود مرحلة انتقالية ،فهناك
حراك «تشرين» االحتجاجي الذي انبثقت عنه كيانات تحاول المنافسة
فــي االق ـتــراع المقبل ،ولــم تتمكن مــن إقــامــة عالقة مستقرة مــع فريق
عال بينما يتمسك رئيس الحكومة
الكاظمي ،ألن مطالبها ذات سقف ٍ
بمناورات محسوبة وبطيئة بأمل أن يكون لها أثر عميق في المستقبل
ً
المنظور ،رغم أنها كثيرا ما تحبط الجمهور االحتجاجي.
ً
واعترفت أحزاب كبيرة بأن بوصلة الجمهور تغيرت كثيرا عن أجواء
االنتخابات األولى عام  2005وأن على السياسة التقليدية أن تتقبل
ً
تحوالت عميقة في اتجاهات الناخبين ،خصوصا إذا دخل مجلس

سلة أخبار

اللقاح بهذا المركز حتى اآلن.
مــن جهته ،ذكــر رئـيــس فــرع الـجــودة
والـ ـتـ ـع ــاون ال ـط ـب ــي وآمـ ـ ــر م ــرك ــز ل ـقــاح
ف ـي ــروس «كـ ــورونـ ــا» بـمـسـتـشـفــى جــابــر
العقيد طبيب ،رائ ــد رضــا التجلي ،أن
مركز اللقاح في مستشفى جابر يشهد
ً
ً
إقباال كثيفا من منتسبي القوات األربع،

باإلضافة الــى ذويـهــم ،حيث إن المركز
يعمل من السبت الى الخميس من الـ 3
عصرا إلى الـ 10مساء.
ب ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد رئ ـي ــس فـ ــرع الـمـســاعــد
الـ ـطـ ـب ــي بـ ـم ــدي ــري ــة طـ ـب ــاب ــة ال ـم ـن ـط ـقــة
الشمالية ،وآمر المحجر الطبي العسكري
الشمالي التابع للجيش الكويتي العقيد
طبيب حمود العنزي ،جاهزية واستعداد
هـيـئــة ال ـخــدمــات الـطـبـيــة لـلـتـعــامــل مع
الموجة الثانية للفيروس.
وأفاد العنزي بأن المحجر المؤسسي
بالمجمع الطبي الشمالي يعمل منذ
الــوهـلــة األول ــى لتفشي الـفـيــروس بكل
طــاق ـتــه ع ـلــى م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ح ـتــى اآلن
فــي استقبال المصابين والمخالطين
والـمـحــولـيــن مــن مستشفيات الـ ــوزارة،
وال ـم ــراك ــز الـصـحـيــة والـمـسـتــوصـفــات،
بــاإلضــافــة إلــى المصابين العسكريين
والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع.

ً
ً
ً
األمــن الــدولــي مشرفا أو رقيبا شــامــا على اقـتــراع الخريف المقبل،
لمنع التالعب الذي يحصل عادة في التصويت أو احتساب النتائج،
أو إذا نجح حراك «تشرين» في تعبئة معارضي النظام على التصويت
ً
بنحو واسع ،وهي حسابات تقلق كثيرا من عرابي العملية السياسية
في العراق من ظهور كتلة نيابية جديدة تقلص من مستوى تمثيل
ً
األطراف المعتادة خصوصا الحليفة إليران.

اإلمارات تستحدث إقامة العمل...
وتبنت اإلم ــارات إج ــراء ات لجذب األجــانــب األثــريــاء مــع تضرر
االقتصاد ،السيما في مركز األعمال والسياحة دبــي ،من جائحة
كوفيد 19 -وانخفاض أسعار النفط.
وقال بن راشد على «تويتر» ،أمس ،إن تأشيرة العمل الجديدة
ً
ستغطي مثل هذه العمالة المتخصصة ،مضيفا أن الحكومة أقرت
أيضا تأشيرة سياحية متعددة الدخول لجميع الجنسيات.
وتابع «أهدافنا واضحة ..وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ
مكانتنا االقتصادية والسياسية الدولية ..وترسيخ جودة حياة هي
األفضل عالميا لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا».
وارتبطت إقامة األجانب ،الذين يشكلون أغلبية سكان اإلمارات
البالغ عددهم تسعة ماليين نسمة ،في معظم األحــوال حتى اآلن
ً
بالعمل داخل البالد .وتواجه دبي ضغوطا متزايدة من مراكز أعمال
أخرى من بينها السعودية ،التي تحاول حمل الشركات األجنبية
على إقامة مقار إقليمية في الرياض .وغادر عدد كبير من األجانب،
الذين تحتاج لهم دبي لدعم الطلب في قطاعات العقارات والخدمات
والتجزئة ،العام الماضي بعد إلغاء وظائف.
ونـشــط الـســوق الـعـقــاري فــي دبــي بفضل إقـبــال على الـعـقــارات
الـفــاخــرة خــال األشـهــر القليلة الماضية مــن مشترين يستغلون
ً
انخفاض األسعار إلى أدنى مستوياتها خالل عشر سنوات ،فضال
عن التمويل السهل واقتصاد مفتوح رغم الجائحة.
وقالت غرفة التجارة والصناعة في دبي ،أمس ،إنه من المتوقع
أن ترتفع مبيعات القطاع العقاري في اإلم ــارات  %13هــذا العام
لتصل إلــى  58مليار دوالر بنهاية  ،2021إذ تعول البنوك هناك
على حملة التطعيم واستضافة معرض إكسبو دبي العالمي الذي
يبدأ في أكتوبر لتعزيز الطلب.
(دبي  -رويترز)

حكومة جونسون :خفض المساعدات...
ذكرته وكالة األنباء البريطانية «بي إيه
ميديا» ،أمسّ ً .
ً
ومع ذلك ،قال واالس إن الوزراء سيدرسون رأيا قانونيا حذر من
أن خطة التخلي عن التزام بإنفاق  %٠.٧من إجمالي الدخل الوطني
على المساعدات الخارجية للتنمية غير قانونية.
وجاء في الرأي الصادر عن المدير السابق ً للنيابات العامة لورد
ماكدونالد ،من مقاطعة ريفر جالفين ،نيابة عن غرف ماتريكس،
وهي مجموعة من غرف المحامين المتخصصة في قضايا حقوق
اإلنسان ،أن وزير الخارجية دومينيك راب ليست لديه السلطة في
تغيير الهدف المنصوص عليه في القانون ،بموجب قانون صادر
من البرلمان عام .2015
وفي مقابلة مع برنامج «أندرو مار» ،بقناة «بي بي سي »1التابعة
لهيئة اإلذاعة البريطانية ،قال واالس إن «الحكومة دون أدنى شك

أعلنت الجمعية الخيرية
العاملية للتنمية والتطوير
(تنمية الخيرية) تكفلها بـ
 43يتيما داخل الكويت كفالة
كاملة شاملة ،بالتعاون مع
األمانة العامة لألوقاف.
وقال املدير العام ونائب
رئيس مجلس إدارة "تنمية"
الدكتور ناصر العجمي ،إن
"الكفالة تتضمن املصروفات
الدراسية واملعيشية والكسوة
خالل عام كامل" ،مبينا أن
"الجمعية تسعى إلى تنويع
الكفالة التي توفرها ألبنائها
األيتام لتشمل ،إلى جانب
دفع الرسوم الدراسية،
جميع النواحي املعيشية
األخرى الشهرية واملوسمية
منها إلشعارهم باالستقرار
املعيشي واالندماج مع بقية
فئات املجتمع".
وأشار إلى "التعاون
الدائم واملستمر بني
الجمعية واألمانة العامة
تخفيفا لألعباء التي تعانيها
الفئات املستهدفة ،السيما
األيتام في ظل الظروف
التي تمر بها البالد والعالم
األجمع واملتمثلة في جائحة
كورونا التي ألقت بظاللها
على مختلف نواحي الحياة".

«النجاة» تطلق حملة
«تخيل »3

أعلن املدير العام لجمعية
النجاة الخيرية بالتكليف د.
جابر الوندة ،إطالق الجمعية
حملة "تخيل  "3لحفر اآلبار،
تزامنًا مع اليوم العاملي
للمياه.
وقال الوندة ،خالل املؤتمر
الصحافي الذي عقدته
"النجاة" ،أمس ،إن الجمعية
تستهدف من خالل الحملة
توفير مياه الشرب النظيفة
ألكثر من  140ألف إنسان في
"املرحلة األولى" ،من خالل حفر
 51بئرًا يستفيد منها أكثر.
من ناحيتهَّ ،
بي رئيس قطاع
املوارد والعالقات العامة
واإلعالم بـ"النجاة" عمر
الثويني ،أن حملة "تخيل "3
تأتي استمرارًا للنجاحات
املميزة التي حققتها حملة
تخيل املاضية ،التي استفاد
منها أكثر من مليون إنسان
تم خاللها توفير مياه الشرب
النظيفة لهم.

ستنظر في وجهة نظر غرف ماتريكس».
ً
وقال إن «المدعي العام (مايكل إيليس) سوف يتخذ قرارا .وجهة
ً
نظرنا أن ما أعلناه قانوني تماما».

في مواجهة األزمات واالنتقادات...
وتابعت« :حل صهاب كافجي أوغلو محل إقبال في المنصب ،حيث
ً
ً
كان كافجي نائبا سابقا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا،
وكاتب مقاالت في صحيفة يني شفق الموالية للحكومة».
ونقلت «وول ستريت» ،عن جيسون توفي ،خبير األسواق الناشئة في
مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية لألبحاث االقتصادية قوله:
«من المتوقع أن تؤدي إطاحة محافظ البنك المركزي التركي إلى هبوط
حاد في قيمة الليرة ،عندما تعود األسواق إلى العمل ،االثنين (اليوم)».
مــن جــانـبــه ،يــرى الـبــاحــث فــي جامعة بيلكنت التركية فــي أنـقــرة،
سليم سزاك ،أن «هذا خراب لالقتصاد التركي ،حيث يتم تجفيف كل
ً
مصدر للمياه والحياة ،نظرا للحسابات السياسية القصيرة األجل،
ً
التي تضرب السياسات المؤسسية الطويلة األجل» ،وفقا للصحيفة
األميركية .أما محافظ البنك المركزي التركي األسبق ،دورموش يلماز،
فقال في تغريدة على «تويتر»« :ماذا نستطيع أن نقول؟ نحن نعاني
عواقب أفعالنا ،االنتحار االقتصادي».
وجاء هذا التطور في وقت تالحق فيه سهام االنتقاد إدارة إردوغان،
بسبب سعيها لحظر حــزب الشعوب الديمقراطي ،الموالي لألكراد،
بدعوى ارتباطه بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة
إرهابية ،في خطوة أثارت عاصفة انتقادات داخلية وخارجية؛ فوصفها
«الشعوب الديمقراطي» بأنها «انقالب سياسي» قبل عامين من موعد
االنتخابات التشريعية والرئاسية ،كما قوبلت هذه المساعي بانتقادات
وتحذيرات أميركية وأوروبية.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أل ـغــى ال ـبــرل ـمــان ال ـتــركــي ع ـضــويــة ع ـمــر ف ــاروق
جرجيرليوغلو ،أحد أبرز نواب «الشعوب الديمقراطي» ،والناشط في
مجال حقوق اإلنسان.
ورأت «واشنطن بوست» أن «اإلج ــراء ات القمعية الجديدة تقوض
التعهدات التي أعلنها الرئيس التركي لتعزيز حقوق اإلنسان ،والتي
تتضمن حرية التعبير ،في وقــت تسعى حكومته إلصــاح العالقات
المتوترة مع الواليات المتحدة وحلفاء غربيين».
من ناحية أخرى ،خرجت مظاهرات نسائية ،في أنحاء متفرقة من
تركيا ،تندد بانسحاب أنـقــرة مــن اتفاقية حماية الـمــرأة مــن العنف،
ّ
الـمــوقـعــة فــي أسـطـنـبــول عــام  ،2011وهــي مـعــاهــدة وضـعـهــا مجلس
أوروبا بهدف إنشاء إطار قانوني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة
والعنف المنزلي.
َ
المعارضة القرار باعتباره «يمهد الطريق أمام
وفي حين انتقدت
استمرار االنتهاكات ضد المرأة» ،وصفت األمينة العامة لمجلس أوروبا
القرار بأنه «مدمر» ،بالنظر إلى تزايد مستوى العنف والجرائم التي
ً
ترتكب بحق النساء والفتيات في تركيا مؤخرا.
ويرى محللون أن كل هذه المشكالت المتافقمة ،وعلى رأسها الركود
االقتصادي واألزمة الصحية المتعلقة بتفشي وباء كورونا ،ربما ترسم
ً
ُمجتمعة صورة للتحديات التي تتزاحم على إردوغان ،وربما ترغمه
ً
على إعادة حساباته ،مستشهدين بتحول ملموس مؤخرا في لهجة
الخطاب التركي وارتكانه إلى المهادنة ،مع توقعات بإجراءات فعلية
تستهدف انتشال تركيا من عزلة دولية تسببت فيها سياسات إردوغان.
(القاهرة -د ب أ)
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محليات

ً
«التربية» تواجه استقاالت  1176معلما بطلبات «التجميع»
تستعين بالكويتيين وأبناء الكويتيات والبدون والخليجيين والوافدين بحسب التخصصات
بـيـنـمــا ت ـل ـقــت وزارة الـتــربـيــة
 1176ط ـلــب ا س ـت ـقــا لــة لمعلمين
م ــن ال ـم ـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة الـســت
في مختلف التخصصات ،أكدت
مـصــادر تربوية بقطاع التعليم
الـ ـع ــام لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" أن ال ـق ـطــاع
سيلجأ إ لــى االستعانة بطلبات
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدمـ ـي ــن لـ ـشـ ـغ ــل وظـ ــائـ ــف
تعليمية مــن الكويتيين وأ بـنــاء
الكويتيات والبدون والخليجيين
والـ ــوافـ ــديـ ــن ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة ل ــدي ــه،
والتي كانت على بند "التجميع
لـحـيــن ال ـح ــاج ــة" ،مــوض ـحــة إلــى
أن ـ ــه س ـي ـت ــم رص ـ ــد ت ـخ ـص ـصــات
المستقيلين وعمل إحصائيات
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــوئـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا ،وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب
إحصائيات الحاجة ال ــواردة من
المناطق التعليمية سيتم تعيين
المتقدمين للوظائف التعليمية
بــالـتـخـصـصــات ال ـتــي قــد تعاني
نقصا ،السيما أن العدد قد يرتفع
قليال مع نهاية العام الدراسي.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن

فهد الرمضان

ال ـ ـ ــوزارة سـتـعـمــل ،خ ــال الـفـتــرة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر اع ـ ـ ــداد
ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن ف ـ ــي ال ـت ـخ ـص ـص ــات
ال ـتــي تـحـتــاج إل ـي ـهــا ،السـيـمــا أن
انطالقة العام الجديد ستكون في
سبتمبر ،وبالتالي هناك فرصة ٦
أشهر لتحقيق االكتفاء في حال
وجود نقص بأي تخصص.
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة إل ـ ـ ـ ــى مـ ــوضـ ــوع
االس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ،أك ـ ـ ــدت ال ـم ـص ــادر
أن ال ـم ـع ــدل ال ـط ـب ـي ـعــي ال ـس ـنــوي
لـ ــاس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ،ومـ ـ ــن ي ـش ـم ـل ـهــم
اإلحالل ،كانت في حدود  400الى
 500حالة سنويا ،منوهة إلى أن
ارتفاع العدد إلى أكثر من ألف هذا
العام ربما يعود لظروف جائحة
"كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ،وص ـع ــوب ــة اج ـت ـمــاع
المعلمين مع أسرهم ،خصوصا
مع إغالق المطارات ،وما صاحب
الجائحة من ظروف قسرية ،وغالء
أسعار وأوضاع معيشية صعبة
ً
قد تكون سببا لــدى البعض في
المغادرة.

 11وفاة و 232حالة في «الفائقة» و 1192إصابة جديدة

الظفيري تفقد معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي

●

تفقد نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري،
أمس ،مقر معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي
وذلك بناء على توجيهات وزير الخارجية وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر.
وأوضحت وزارة الخارجية ،في بيان صحافي ،أنه
انطالقا مــن حــرص ال ــوزارة على سالمة المتقدمين
ال ـجــدد لــوظـيـفــة مـلـحــق دب ـلــومــاســي وال ـتــأك ـيــد على
تطبيق االشتراطات الصحية بما يضمن سالمتهم
ويقيهم خطر العدوى فقد تقرر تأجيل االختبارات
التي كانت مقررة عقدها اليوم للمتقدمين إلى يوم
الـثــاثــاء  30ال ـجــاري ،داعـيــة جميع المتقدمين إلى
مــراعــاة ذلــك واالل ـتــزام بالحضور بالموعد الجديد
لالختبارات.

سجلت وزارة الصحة خالل الـ 24ساعة
ال ـمــاض ـيــة ارت ـف ــاع ــا ق ـيــاس ـيــا ج ــدي ــدا في
الوفيات الناجمة عن مضاعفات فيروس
كورونا بـ 11وفاة ،ترفع إجمالي الوفيات
إلى  1226من بداية الجائحة حتى اآلن.
وقالت الــوزارة ،في بيان لها ،إن أعداد
مرضى العناية المركزة واصلت ارتفاعها
غير المسبوق ببلوغ المصابين الذين
يتلقون العالج في أقسام العناية المركزة
 232حــالــة ،وهــو األعـلــى حتى اآلن ،وتم
تسجيل  1192إصابة جديدة بالفيروس
خالل الـ 24ساعة الماضية ،ترفع إجمالي
الحاالت إلى  219ألفا و 125حالة.

مجدي الظفيري

عادل سامي

المطيري :اختيار مجلس الشباب  12أغسطس

أكد وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون
ال ـش ـبــاب ،ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ـيــري ،أن مجلس
الشباب سيكون منصة مهمة لتمكين الشباب
وتعزيز مشاركتهم بتنمية بلدهم ومجتمعهم،
كما سيتيح لهم فــرص التعبير الحقيقي عن
ّ
قضاياهم وتطلعاتهم في تطوير العمل الشبابي
بالبالد.
وقال الوزير المطيري ،في تصريح لـ "كونا"،
أمـ ــس ،إن ت ــم ت ـحــديــد مــوعــد ال ـقــرعــة الخـتـيــار
أعضاء المجلس ليكون في  12أغسطس المقبل
الذي يصادف االحتفال بيوم الشباب العالمي،
موضحا أنه ستتم إقامة حفل يليق بهذا الحدث
المهم وفق االشتراطات واالحترازات الصحية.
وأش ــار الــى أن المجلس ،وهــو ذو طبيعة
استشارية ،سيعنى بتحليل وا قــع الشباب

خطوات إيجابية
وذكـ ــر أن ف ـكــرة إن ـش ــاء الـمـجـلــس ت ـعــد أحــد
أوجه الدعم التي ّ
تقدم للشباب من قبل القيادة
السياسية الحكيمة للبالد ،وتجسيدا لحرصها
على تفعيل حضورهم بالمجتمع ،مثمنا عاليا
هذا االهتمام الذي أثمر تحقيق العمل الشبابي
في الكويت لخطوات إيجابية هائلة في األعوام
االخيرة.
وأض ــاف أن اللجنة المشرفة على تأسيس

وأش ــارت إلــى أن ال ــ 24ساعة الماضية
شهدت شفاء  1331حالة ،ترفع إجمالي
حاالت الشفاء إلى  203آالف و 539حالة،
لتصل نسبة الشفاء من المرض حتى اآلن
إل ــى  92.9فــي الـمـئــة ،مــؤكــدة أن إجمالي
الـحــاالت التي ثبتت إصابتها بالمرض
وما زالــت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة
 14ألفا و 360حالة.

 7072مسحة
وذكرت الوزارة أن عدد المسحات التي
تــم إجــراؤهــا خــال ال ــ 24ساعة الماضية
ب ـ ـلـ ــغ  7072م ـ ـس ـ ـحـ ــة ،لـ ـيـ ـبـ ـل ــغ م ـج ـم ــوع
الفحوصات منذ بداية الجائحة حتى اآلن

مليونا و 967ألفا و 210فحوص مخبرية،
وبــذلــك تبلغ نسبة اإلص ــاب ــات الـجــديــدة
لعدد المسحات  16.9في المئة.
وأك ـ ـ ـ ــدت أن ال ـت ـط ـع ـي ــم ه ـ ــو ال ـط ــري ـق ــة
المثلى إلنـهــاء جائحة كــورونــا ،مجددة
الـ ــدعـ ــوة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن إل ــى
مداومة األخذ بكل سبل الوقاية ،وتجنب
مخالطة اآلخرين ،والحرص على تطبيق
استراتيجية الـتـبــاعــد الـبــدنــي ،موصية
بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة
والجهات الرسمية فــي الــدولــة ،لالطالع
عـلــى االرش ـ ـ ــادات وال ـتــوص ـيــات ،وك ــل ما
من شأنه المساهمة في احـتــواء انتشار
الفيروس.

«الشؤون» و«الزراعة» تناقشان توريد
المنتج الزراعي لـ «التعاونيات»

«منصة مهمة لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في تنمية بلدهم»
وتحديد احتياجاتهم واقتراح أفضل الحلول
برؤية شبابية ،ومن ثم رفعها لصناع القرار
في مؤسسات الدولة الراعية لهم لتنفيذها
على أرض الواقع.

هذا المجلس انتهت بالفعل من أعمالها ،إذ تم
اختيار عدد كبير من الشباب المرشحين لدخول
القرعة من عمر  18سنة وحتى  ،34وذلك وفق
القواعد الموضوعة من اللجنة ،ليكونوا أعضاء
بالمجلس ال ــذي يـتــألــف مــن  36شــابــا وشــابــة
مناصفة بينهم.
وأوضــح الوزير أن المجلس سيكون ممثال
لـكــل مـحــافـظــات الـكــويــت بــواقــع  6أع ـضــاء لكل
محافظة ،كما أن الشباب الكويتيين من ذوي
اإلعــاقــة سـيـكــونــون مــوجــوديــن لتبني قضايا
أقــران ـهــم فــي الـمـجـلــس ،متطلعا ال ــى أن يعمل
المجلس على تطوير األنشطة والبرامج المقدمة
للشباب ،بما يسهم في تعزيز دورهم في بناء
وتنمية الوطن.

●

جورج عاطف

علمت "الجريدة" أن ثمة اجتماعا سيعقد غدا،
بين وزارة الشؤون االجتماعية ،ممثلة في قطاع
التعاون ،والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية،
لمناقشة آلية توريد المنتج الزراعي من الخضراوات
والفاكهة إلى الجمعيات التعاونية.
ووفـ ـق ــا ل ـم ـص ــادر "ال ـ ـشـ ــؤون" ف ــإن ــه م ـنــذ إل ـغــاء
ال ـبــروتــوكــول الـ ــذي وقـعـتــه ال ـ ــوزارة م ــع ات ـحــادي
الجمعيات والمزارعين ،لترويج وتسويق المنتج
الزراعي المحلي داخل "التعاونيات" ،بسبب انتهاء
الموعد المحدد دون تنفيذ بـنــوده المتمثلة في
إنشاء اتحاد المزارعين شركة مساهمة لترويج
وتسويق المنتج الزراعي المحلي ،تسعى الوزارة
إلي ـجــاد آلـيــة مناسبة لـتــوريــد وتـســويــق المنتج
الزراعي المحلي داخل الجمعيات.

وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن م ــن ب ـيــن اآللـ ـي ــات الـتــي
ستتم مناقشتها التعامل مباشرة بين «الشؤون»
و«الزراعة» ،بصفتها الهيئة الحكومية المسؤولة
عن المنتج الزراعي ،بما يضمن تسويق منتجات
المزارعين الكويتيين ،والعمل على زيــادة الطاقة
اإلنتاجية للمزارع ،فضال عن إنهاء معاناة أصحاب
الشركات الوطنية من تأخر صرف الشيكات.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن اتـ ـح ــاد ال ـج ـم ـع ـيــات قــدم
مقترحا إلى الوزارة إليجاد مقر خاص به ،يتم
من خالله تسويق المنتجات الزراعية المحلية
وإيصالها إلى الجمعيات نظير استقطاع نسبة
من األرب ــاح ،مبينة أن هــذا المقترح من شأنه
ضمان تحديد األسعار والقضاء نهائيا على
تفاوتها الحاصل حاليا داخل "التعاونيات"،
وأضــافــت أن المقترح قيد الــدراســة مــن وزارة
الشؤون ولجنة تطوير العمل التعاوني.

«الكهرباء» :إنتاج مليار غالون إمبراطوري من المياه بحلول 2035

ً
تحرير  35محضرا بالعاصمة والفروانية والجهراء
●

تكثيف
الحمالت
في جليب
الشيوخ
واسطبالت
الجهراء خالل
األيام المقبلة

الشمري

سيد القصاص

أعـلــن وكـيــل وزارة الكهرباء
والـ ـ ـم ـ ــاء وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـم ـت ـج ــددة
بــالـتـكـلـيــف ،م .جــاســم ال ـنــوري،
وضــع ال ــوزارة خطة مستقبلية
لتلبية احتياجات الدولة ،حيث
ي ـص ــل إنـ ـت ــاج ال ـ ـ ـ ــوزارة لـلـمـيــاه
إلـ ــى م ــا يـ ـق ــارب م ـل ـي ــار غ ــال ــون
ً
إمبراطوري يوميا بحلول عام
.2035
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوري ،ف ـ ــي ك ـل ـمــة
بمناسبة االحتفال بيوم المياه
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،إن الـ ـع ــال ــم يـحـتـفــل
فـ ـ ــي  22مـ ـ ـ ـ ــارس مـ ـ ــن كـ ـ ــل عـ ــام
ب ـي ــوم ال ـم ـي ــاه ال ـع ــال ـم ــي ،حيث
تـ ـح ــرص الـ ـك ــوي ــت م ـم ـث ـل ــة فــي
وزارة الكهرباء والماء والطاقة
المتجددة مشاركة العالم بهذا
االح ـت ـفــال ،الفـتــا إل ــى أن شعار
اليوم العالمي للمياه لهذا العام
يحمل عنوان «تـ ـثـمـيـن الـمـيـاه»
وهـ ـ ــو ض ـم ــن ت ــوصـ ـي ــات األمـ ــم
الـمـتـحــدة لـعــام  2010والـهــدف
الـ ـس ــادس م ــن أه ـ ــداف التنمية

ال ـم ـس ـت ــدام ــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة،
ال ــذي يـنــص عـلــى تــوفـيــر إدارة
مياه المستدامة للجميع بحلول
ع ــام  2030ال ـت ــي ت ــوف ــر الـمـيــاه
الصالحة للشرب للمجتمعات
المحرومة.
وأضاف أن األسلوب المتبع
في تثمين المياه يحدد كيفية
إدارة ال ـم ـيــاه وتـقــاسـمـهــا ،وأن
ق ـي ـمــة ال ـم ـي ــاه أك ـث ــر بـكـثـيــر من
م ـج ــرد س ـع ــره ــا ،ف ــال ـم ـي ــاه لـهــا
ّ
قيمة هــائـلــة ومــركـبــة بالنسبة
إلى أسرنا وثقافتنا وصحتنا
وتعليمنا واقتصادنا وسالمة
بيئتنا.
مــن جـهــة أخ ــرى ،ح ــرر فريق
الضبطية القضائية في وزارة
ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء أك ـثــر م ــن 35
م ـح ـضــر إثـ ـب ــات ح ــال ــة وضـبــط
مخالفة خــال حملته االخـيــرة
التي شنها بالمنطقة الشمالية
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــات الـ ـع ــاصـ ـم ــة
والفروانية والجهراء بداية من
مارس الجاري.
وقــال نــائــب فــريــق الضبطية

«نماء» تطلق «لنحييها»
لحفر  50بئرًا للمياه

أعلنت "نماء" الخيرية بجمعية
اإلصالح االجتماعي إطالق
حملة "لنحييها" ،لتوفير املياه
الصالحة للشرب إلى  4دول
هي :كينيا واليمن وزنجبار
واإلقليم الكيني من خالل
حفر  50بئرًا سطحية ،وشبه
ارتوازية وارتوازية ،يستفيد
منها أكثر من  40ألف مستفيد.
وقال الرئيس التنفيذي في
"نماء" ،سعد العتيبي" :إن
شعار اليوم الدولي لهذه
السنة يؤكد القيمة الهائلة
للمياه في حياتنا وصحتنا
وتعليمنا واقتصادنا" ،مضيفا
ان "نماء" تسعى إلى توفير
املياه عبر حفر اآلبار االرتوازية
والسطحية والبرادات املائية
من خالل الحملة التي تنطلق
يوم الجمعة القادم.

تأجيل اختبارات المتقدمين لوظيفة ارتفاع قياسي في وفيات «كورونا» ومرضى العناية

ملحق دبلوماسي لـ  30الجاري

سلة أخبار

الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـشـ ـم ــري
ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي إن تلك
ال ـم ـخــال ـفــات ال ـتــي ت ــم ضبطها
تـنــوعــت الـمـخــالـفــات فيها بين
تـعــديــات عـلــى خــدمــات "الـمـيــاه
والكهرباء".
وأض ـ ــاف ال ـش ـمــري أن فــريــق
الضبطية القضائية توجه إلى
ت ـل ــك ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ب ـع ــد ورود
ب ـعــض ال ـب ــاغ ــات ،ح ـيــث تبين
اس ـ ـت ـ ـغـ ــال ال ـ ـب ـ ـعـ ــض خـ ــدمـ ــات
ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء بـ ــدون ع ــداد،
وق ـيــام الـبـعــض االخ ــر بالعبث
ب ــالـ ـمـ ـصـ ـه ــرات ،ونـ ـق ــل م ـع ــدات
ال ـك ـه ــرب ــاء دون ع ـل ــم الـ ـ ـ ــوزارة،
اضــافــة الــى ايـصــال التيار دون
علم الوزارة.
ول ـفــت ال ــى ان ال ـح ـمــات في
ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ل ــرص ــد
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــع عـلــى
خدمات الــوزارة مستمرة حتى
يتم القضاء عليها ،وأن الحملة
تركزت في المنطقة الصناعية
ومنطقة جليب الشيوخ والتي
كـ ــان ل ـهــا ال ـن ـص ـيــب االكـ ـب ــر في

إحدى مخالفات الكهرباء
ال ـح ـمــات بــالـتـنـسـيــق م ــع فــرق
ب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت فـ ــرع مـحــافـظــة
الفروانية بمشاركة فرق االسناد
بوزارة الداخلية.
وأشار الى ان فريق الضبطية
يستعد لتكثيف الحمالت خالل
االيـ ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة ف ــي مـنـطـقـتــي
ج ـل ـي ــب الـ ـشـ ـي ــوخ واس ـط ـب ــات
الجهراء بالتزامن مع االنتهاء

م ـ ـ ــن ح ـ ـم ـ ــات مـ ـنـ ـطـ ـقـ ـت ــي ك ـب ــد
وال ـه ـج ــن االخ ـ ـيـ ــرة ال ـت ــي الق ــت
اسـتـحـســان وإشـ ــادة مـســؤولــي
وزارة الكهرباء وال ـمــاء اضافة
ال ـ ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن ب ـع ــد ان ق ــام
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ب ـت ـط ـه ـي ــر ال ـم ـن ـط ـق ــة
ب ــال ـك ــام ــل وإع ـ ـ ــان خ ـل ــوه ــا مــن
المخالفات.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـمـ ــري إن ف ــري ــق

الـضـبـطـيــة ب ـص ــدد ع ـمــل مسح
مـيــدانــي مـشــابــه فــي اسطبالت
الجهراء ،داعيا جميع أصحاب
تـلــك االس ـط ـبــات ال ــى الـتـعــاون
وع ـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـم ـ ـس ـ ــاس ب ـش ـب ـك ـت ــي
الكهرباء والماء خاصة ان تلك
المخالفات ستواجه بكل حزم
من قبل فريق الضبطية.

«إحياء التراث» تنظم
مسابقة حول «فقه الصيام»
أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،تنظيم مسابقة
دروس "فقه الصيام" املسجلة
للشيخ محمد السنني ،ضمن
موسمها الثقافي الحافل
استعدادا الستقبال شهر
رمضان.
وقالت الجمعية ،في بيان ،أمس،
إن املسابقة تقيمها لجنة الدعوة
واإلرشاد بمنطقة العارضية،
وستستمر حتى الخميس
املقبل ،موضحة أنها تتضمن
توجيه أسئلة في كل درس
يتم على اثرها اختيار خمسة
فائزين من املشاركني يحصل
كل فائز منهم على جائزة مادية
قدرها  50دينارا ،حيث سيتم
إعالن الفائزين في  21أبريل
املقبل الساعة  8صباحًا.
من جانب آخر ،تنظم لجنة
الدعوة واإلرشاد في العارضية
محاضرة للشيخ د .محمد
العتيبي بعنوان "والله ما الفقر
أخشى عليكم" ،غدًا بعد صالة
املغرب ،على حسابات اللجنة
في "تويتر" و"إنستغرام" ،ضمن
سلسلة الخواطر اإليمانية التي
تقيمها "إحياء التراث".

«بدنية األساسية»:
التعليم الهجين ضرورة
لحماية صحة الطلبة

أكد رئيس قسم التربية البدنية
والرياضة في كلية التربية
األساسية بهيئة التطبيقي
د .عبدالله الغصاب ،أن خطة
تطبيق "التعليم الهجني" هي
الحل األمثل لعودة الطلبة إلى
القاعات الدراسية مع بداية العام
الدراسي الجديد.
وقال الغصاب ،في تصريح
صحافي ،إن "أفضل استراتيجية
للتعليم يمكن تطبيقها في
الوقت الراهن ،هي تطبيق نظام
مفهوم التعليم الهجني ،الذي
ُيعد برنامجا تعليميا رسميا
يدمج التعلم في صف مع مدرس
والتعلم عن طريق اإلنترنت
في هذا البرنامج" ،موضحًا
أن التعليم الهجني أصبح أمرا
مهما جدا للحفاظ على صحة
الطلبة ،بعدم وجودهم بشكل
مستمر في الكليات ،لتفادي
اإلصابات بـ"كورونا" ،مناشدًا
الطلبة بضرورة االلتزام
باإلجراءات االحترازية.
وأكد ضرورة تشكيل لجان
وعقد ندوات ،ملناقشة األحداث
الناجمة عن انتشار فيروس
كورونا ،وتأثيرها على التعليم،
الفتًا إلى أهمية إلقاء الضوء
على تأثير هذه الحالة على
النواحي املختلفة :الثقافية
والنفسية والعلمية وغيرها،
مؤكدًا ضرورة تطبيق التعليم
الهجني للعبور إلى بر األمان مع
هذه الجائحة.
وأوضح الغصاب أن الهدف من
تشكيل لجان وعقد ندوات ،هو
وضع مفاهيم للتعليم الهجني
وشروطه ،ومميزاته ،وعيوبه،
واملتطلبات الالزمة لتطبيقه،
واألسباب التي أدت إلى وجوده.
وحث األكاديميني واألساتذة
واإلداريني على الذهاب إلى
أرض املعارض بمشرف لتلقي
لقاح كورونا.

محليات
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«األسترالية» نظمت اللقاء التنويري السنوي للموظفين الجدد
ن ـظــم ق ـســم ال ـ ـمـ ــوارد الـبـشــريــة
لــدى الكلية األسترالية بالكويت
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــري الـ ـسـ ـن ــوي

لـلـمــوظـفـيــن ال ـج ــدد ،عـبــر منصة
تيمز للموظفين من خارج البالد،
وب ــالـ ـحـ ـض ــور ش ـخ ـص ـي ــا ضـمــن

االشتراطات الصحية للموظفين
الجدد من داخل الحرم الجامعي.
وت ـ ــم افـ ـتـ ـت ــاح الـ ـلـ ـق ــاء بـكـلـمــة
ترحيبية لرئيس الكلية د .عصام
زع ـبــاوي ،أش ــاد فيها بالجهود
المبذولة من جميع اإلدارات داخل
الكلية لمواجهة الظروف الحالية،
كـمــا أش ــاد بالجهد الـمـبــذول من
اإلدارات األكــاديـمـيــة فــي تطوير
منصة التعليم عن بعد.
وأضـ ــاف« :أود أن أغـتـنــم هــذه
ال ـفــرصــة لـتــذكـيــركــم ب ــأن الـثــابــت
الوحيد في حياتنا هو التغيير .إن
األشياء من حولنا تتغير بوتيرة
عالية جدا ،حيث نشهد في اآلونة
األخيرة مثاال حيا لذلك ،وهو أننا
انتقلنا من التعليم وجها لوجه
إلى التعليم اإللكتروني خالل فترة
زمنية قصيرة جدا ،ويتمثل دورنا
الرئيسي في تطوير بيئة مالئمة
وم ـف ـيــدة لتمكينكم م ــن االل ـت ــزام
ب ــال ــرؤي ــة وال ــرس ــال ــة واألهـ ـ ــداف
وال ـ ـغـ ــايـ ــات والـ ـقـ ـي ــم األس ــاسـ ـي ــة
للكلية».
ورحـ ـ ــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـكـلـيــة
ل ـل ـشــؤون األكــادي ـم ـيــة د .حسين
ع ـبــدال ـلــه بــال ـح ـضــور ،م ــؤك ــدا أن
تنظيم هــذا الـلـقــاء جهد مشترك
م ــن اإلدارة األك ــادي ـم ـي ــة وإدارة
الموارد البشرية لتأهيل الكوادر

جانب من اللقاء التنويري
األكــاديـمـيــة وضـمــان جاهزيتهم
من خــال ورش العمل المختلفة
خالل هذا اللقاء.
وركـ ــز ال ـل ـقــاء عـلــى أســاسـيــات
التعليم عن بعد وفلسفة التعليم
والتعلم واإلرشاد األكاديمي وأهم
اللوائح والنظم األكاديمية ،إضافة
إلى قواعد البحث العلمي.
وأث ـ ـنـ ــى الـ ـحـ ـض ــور ع ـل ــى ه ــذا
الـلـقــاء مــن حيث التنظيم ووفــرة
المعلومات التي تعطي الموظف
صورة متكاملة عن كيفية العمل
في اإلدارات المختلفة بالكلية.

انطالق التحويل بين الكليات
والتخصصات بالجامعة اليوم
●

فيصل متعب

أعلن االتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت انطالق فترة التحويل
بين كليات جامعة الكويت ،والتخصصات العلمية واألدبية داخل
الكليات ،اعتبارا من اليوم حتى  24الجاري.
واشترطت كليات الجامعة للتحويل ان يتم اجتياز  30وحدة دراسية
حتى  45وحدة ،وال يسمح للمجتازين أكثر من  60وحدة بالتحويل،
فضال عن ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية الخاصة بالكلية.
وعن تقديم طلبات التحويل ،أفادت الكليات بأن ذلك يتم من خالل
موقع الجامعة اإللكتروني خالل فترة التحويل المعلنة ،موضحة
أنه ال يسمح للطالب المحول إلى الكلية المرغوب فيها بالتحويل
الداخلي مباشرة بها.
وحــددت الكليات العلمية نسب القبول للطلبة المحولين اليها
بأال يقل معدلهم العلمي عن  3نقاط علمية ،وأال يقل معدل الطالب
المستجد عن  2.67في المقررات التمهيدية ،بينما اشترطت الكليات
األدبية كالحقوق والشريعة معدل  3نقاط للتحويل ،بينما اشترطت
«التربية» و«اآلداب» معدل .2.67
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ً
«المالية» تستعد إلنقاذ «المشاريع الصغيرة» بـ  11اقتراحا
من بينها ثالثة قدمها الغانم بمشاركة نواب آخرين
محيي عامر

صباح
تجتمع اللجنة المالية ً
اليوم لمناقشة  11اقتراحا
بقانون في شأن معالجة
تداعيات فيروس كورونا
على االقتصاد وخصوصا
أصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة.

تستعد لجنة الشؤون المالية
واالق ـت ـصــاديــة الـبــرلـمــانـيــة الـيــوم
ل ـف ـت ــح م ـل ــف ت ـع ــوي ــض أص ـح ــاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المتضررين من تداعيات جائحة
كوفيد  ،19حيث أدرج ــت اللجنة
ً
على ج ــدول أعمالها  11اقتراحا
بقانون ضمنها  3اقتراحات مقدمة
مــن رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق
ال ـغــانــم ب ـم ـشــاركــة نـ ــواب اخــريــن،
ً
سعيا للحفاظ على تلك الشريحة
بــاع ـت ـبــارهــا ش ــري ــان ــا اقـتـصــاديــا
ي ـس ــاهــم ف ــي اسـ ـتـ ـق ــرار األوضـ ـ ــاع
المالية للدولة.
وتسلمت اللجنة المالية التي
وجهت الدعوة إلى وزيري المالية
خليفة حمادة والتجارة والصناعة
عبدالله السلمان تقارير نظيرتها
في اللجنة التشريعية التي انتهت
إل ــى دس ـتــوريــة تـلــك االق ـتــراحــات،
مع التوصية بضرورة مناقشتها
مــن الناحية المالية مــع الجهات
المختصة كونها ترتب كلفة مالية
على الميزانية العامة للدولة.

دعم المتضررين
وفـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،اع ـت ـم ــدت
ً
الـحـكــومــة م ـج ــددا ب ــذات الصيغة
مشروعها الخاص بدعم العمالء

المتضررين من جائحة كورونا،
والتي رفضها المجلس السابق،
إال أن المشروع لم تتسلمه اللجنة
الـمــالـيــة الـبــرلـمــانـيــة حـتــى أم ــس،
وسـ ــط رفـ ــض ن ـيــابــي م ـت ـجــدد له
ً
اعتراضا على شموله لـ "العمالء
االخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن" ،ح ـي ــث يـ ـ ــرى الـ ـن ــواب
ال ــرافـ ـض ــون ل ــه أن الـ ـ ـ  3م ـل ـيــارات
س ـت ــذه ــب إلـ ـيـ ـه ــم ،أمـ ـ ــا أص ـح ــاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
فلن يستفيدوا إال ب ـ  500مليون
فقط.
وتـ ـ ـه ـ ــدف اقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات ال ـغ ــان ــم
ال ـت ــي أك ـ ــدت الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة
دستوريتها إلى منح المشروعات
الـمـتـنــاهـيــة ال ـص ـغــر وال ـص ـغ ـيــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة تـ ـع ــويـ ـض ــات عــن
ال ـخ ـســائــر ال ـت ــي ت ـك ـبــدت ـهــا ج ــراء
تــداع ـيــات أزمـ ــة ف ـي ــروس كــورونــا
ل ـت ـغ ـط ـيــة ال ـن ـف ـق ــات الـتـشـغـيـلـيــة
ع ــن ف ـت ــرة الـتـعـط ـيــل ال ـج ــزئ ــي أو
الكلي ألنشطتها ،على أن يتقدم
أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات
المتضررة بطلبات التعويض إلى
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
ال ـم ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة وي ـحــدد
الصندوق قيمة التعويضات.
ولسد الباب على أي تالعبات
ن ـص ــت االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ع ـل ــى ف ــرض
عقوبة الحبس والغرامة لكل من

الشاهين :نرفض المشاركة الكويتية
في رالي «باها» لوجود مشاركة صهيونية
قال النائب أسامة الشاهين إنه وجه أسئلة إلى كل الوزراء
بـ ـش ــأن دور ك ــل م ـن ـهــم ف ــي ت ـط ـب ـيــق ق ــان ــون م ـقــاط ـعــة ال ـك ـيــان
ً
الصهيوني ،داعيا الجهات المسؤولة عن الرياضة إلى تأكيد
الموقف الكويتي تجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمجلس أمس" ،أن توجيه
تلك األسئلة يأتي من منطلق واجب إسالمي ودستوري ووطني
لـلــوقــوف عـلــى اإلج ـ ــراء ات الـتــي تتخذها وزارات ـه ــم والـجـهــات
التابعة لهم لتطبيق هــذا التشريع الملزم بعد المستجدات
الخليجية الجديدة".
وأكد أن هذه المستجدات تتطلب إجراءات جمركية ومصرفية
وتجارية وانتباها وحرصا أشد وأخطر ،الكتساب التطبيع
غطاء أقــوى بوجود شركاء وجـيــران في المنطقة الخليجية،
وفي المنطقة العربية بشكل عام.
وأعرب الشاهين عن استنكاره ورفضه المشاركة الكويتية
ً
والخليجية في رالي (باها) الذي يعقد حاليا في األردن بوجود
مشاركة صهيونية في هذا الرالي.
ودعا الشاهين اللجنة األولمبية الكويتية والهيئة العامة
للرياضة واالتحادات الرياضية الكويتية لمعالجة الخلل وسد
الثغرات وتأكيد الموقف الكويتي الواضح والراسخ والدائم ضد
التطبيع مع الكيان الصهيوني.

أسامة الشاهين

اللجنة المالية في اجتماع سابق
أخفى واقعة موجودة أو اصطنع
ً
ً
م ـس ـت ـن ــدا أو ب ـي ــان ــا ع ـل ــى خ ــاف
الـحـقـيـقــة أو ت ـق ــدم إلـ ــى الـجـهــات
القضائية أو الــرسـمـيــة ببيانات
أو معلومات غير صحيحة بهدف
االس ـت ـف ــادة لنفسه أو لـغـيــره من
أحـكــام الـقــانــون ،ويخضع صرف
ال ـت ـع ــوي ـض ــات ل ـل ــرق ــاب ــة الــاح ـقــة
لديوان المحاسبة.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،تـعـقــد لجنة
ال ـشــؤون التشريعية والقانونية
البرلمانية اجتماعا اليوم ومدرج
على جدول أعمالها مجموعة من
االقتراحات بقوانين.
وتـ ـن ــاق ــش ال ـل ـج ـن ــة االقـ ـ ـت ـ ــراح
ب ـق ــان ــون ب ـت ـعــديــل ب ـعــض أح ـكــام

قــانــون اإلج ـ ـ ــراءات والـمـحــاكـمــات
الـجــزائـيــة رق ــم ( )17لسنة ،1960
المقدم من األعضاء د.حسن جوهر،
ومهند الساير ،ومهلهل المضف،
وعبدالله المضف ،ود .حمد المطر،
(الـ ـمـ ـح ــال ب ـص ـفــة االس ـت ـع ـج ــال)،
واالقـتــراح بقانون بتعديل بعض
أح ـك ــام ال ـق ــان ــون رق ــم ( )17لسنة
 1960بــإصــدار قــانــون اإلج ــراءات
والمحاكمات الجزائية ،المقدم من
النائب مرزوق الخليفة ،واالقتراح
بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة
( )69مــن الـقــانــون رقــم ( )17لسنة
 1990بــإصــدار قــانــون اإلج ــراءات
والمحاكمات الجزائية ،المقدم من
النواب يوسف الفضالة ،وعبدالله

المضف ،ومهند الساير ،ود.بــدر
المال ،ود.حمد روح الدين( ،المحال
بصفة االستعجال).
وتناقش اللجنة ايضا االقتراح
ب ـق ــان ــون ب ـت ـعــديــل ب ـعــض أح ـكــام
القانون رقم ( )72لسنة  2020في
ش ــأن حـمــايــة الـمـنــافـســة ،الـمـقــدم
مــن ال ـنــواب د.عـبــدالـلــه الطريجي،
ود.خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،ود.هـ ـ ـش ـ ــام
الصالح ،ومبارك العرو ،ود.حمد
روح الدين.
واالق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح ب ـ ـقـ ــانـ ــون بـ ــإلـ ــزام
ال ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـيــة الـمـتـعــاقــدة
مــع الـجـهــات الـحـكــومـيــة بتعيين
الخريجين الكويتيين ،المقدم من
النائب د .محمد الحويلة ،واالقتراح

بقانون بإلزام الشركات األجنبية
المتعاقدة مع الجهات الحكومية
بتعيين الخريجين الكويتيين،
المقدم من النائب أحمد الحمد.
وتبحث اللجنة كذلك االقتراح
ب ـق ــان ــون ب ـت ـعــديــل ب ـعــض أح ـكــام
ال ـق ــان ــون رقـ ــم ( )31ل ـس ـنــة 1970
بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
رقم ( )11لسنة 1960م ،المقدم من
األعـضــاء مهند الـســايــر ،ومهلهل
المضف ،ود.حسن جوهر ،ود.خالد
الـ ـعـ ـن ــزي ،وال ـص ـي ـف ــي ال ـص ـي ـفــي،
(الـ ـمـ ـح ــال ب ـص ـفــة االس ـت ـع ـج ــال)،
واالق ـت ــراح بـقــانــون بــإضــافــة فقرة
أخـ ـي ــرة إلـ ــى ال ـ ـمـ ــادة رقـ ــم ( )4من
ال ـق ــان ــون رقـ ــم ( )31ل ـس ـنــة 1970
بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
رقم ( )11لسنة 1990م ،المقدم من
النائب د.هشام الصالح.
وت ـنــاقــش الـلـجـنــة التشريعية
االق ـت ــراح بـقــانــون بتأجيل ســداد
أقـســاط ق ــروض المواطنين لمدة
س ـتــة أش ـه ــر ،ال ـم ـقــدم م ــن الـنــائــب
سعدون حماد ،واالقتراح بقانون
ب ـش ــأن تــأج ـيــل أق ـس ــاط ال ـق ــروض
المقدم من النواب يوسف الغريب،
ود.ح ـمــود مـبــرك ،وأحـمــد الحمد،
وفرز الديحاني ،وأحمد الشحومي.

ً
وجه النائب فايز الجمهور سؤاال إلى وزير
الــدولــة لشؤون البلدية وزيــر الــدولــة لشؤون
اإلسكان والتطوير العمراني شايع الشايع ،قال
فيه :على الرغم من دعم السلطة التشريعية لكل
السبل التي تدعم مهام المؤسسة في تفعيل
وإن ـجــاز الـمـشــاريــع اإلسـكــانـيــة بــأســرع وقــت
ً
ً
ً
ممكن ،إال أننا نرى تقاعسا وبطئا شديدا في
توزيع البدائل السكنية ،حتى أصبحت القضية
اإلسكانية مشكلة تؤرق المواطنين ومزعجة
ً
جدا لألسرة الكويتية.
وطـلــب إفــادتــه بالتالي :مــا األراض ــي التي
سلمتها البلدية للمؤسسة العامة للرعاية
السكنية ول ــم يـتــم تنفيذ مـشــاريــع إسكانية
عليها؟ مــع بـيــان مواقعها وتــاريــخ تسلمها
وم ـس ــاح ـت ـه ــا وط ــاق ـت ـه ــا االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة مــن
ال ــوح ــدات اإلس ـكــان ـيــة؟ وم ــا اإلجـ ـ ــراءات التي
قامت بها المؤسسة لبدء تعمير كل منها من

أعلن النائب ثامر السويط أنه تقدم ،أمس
وال ـن ــواب د .ب ــدر ال ــداه ــوم ،وخــالــد العتيبي،
ود .ع ـبــدال ـكــريــم ال ـك ـن ــدري ،ود .عـبــدالـعــزيــز
الـصـقـعـبــي بــاق ـتــراح قــانــون لـتـحــديــد جــرائــم
ال ـش ــرف واألم ــان ــة ،ل ـســد ال ـف ــراغ الـتـشــريـعــي،
وبالتالي تقنين السلطة التقديرية للقاضي،
وحتى ال تصدر أحكام تعتبر حق التظاهر
السلمي جريمة مخلة بالشرف واألمانة ،كما
ً
حدث سابقا.
وتضمن االقـتــراح بقانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )35لسنة  1962في شأن
انتخابات أعضاء مجلس األمة ،بأن يستبدل
بنص المادة الثانية من القانون المشار إليه
النص اآلتي" :يحرم من االنتخاب والترشيح
كل من صدر بحقه حكم بات تزيد مدته على
ثــاث سـنــوات ،ما لم يــرد إليه اعتباره أو أي
جريمة مخلة بــالـشــرف واألم ــان ــة ،مــا لــم يرد
إليه اعتباره ،وال يجوز الحرمان لغير هذه
ً
األس ـب ــاب ،وتـعـتـبــر ال ـجــرائــم الـتــالـيــة حـصــرا
جرائم مخلة بالشرف واألمانة( :السرقة -شيك
بــدون رصـيــد -النصب واالحـتـيــال -المواقعة
الـجـنـسـيــة وه ـتــك ال ـع ــرض -ال ـخ ـطــف -الــزنــا-
اختالس األم ــوال العامة واالستيالء عليها-

خـيــانــة األم ــان ــة -الـتــزويــر والـتــزيـيــف بجميع
أش ـكــالــه -ال ــرش ــوة -ان ـت ـحــال ال ـص ـفــة -شـهــادة
الزور -جرائم الخمور والمخدرات -التجسس
عـ ـل ــى أمـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة والـ ـتـ ـخ ــاب ــر مـ ــع الـ ـع ــدو-
التحريض على الفسق والـفـجــور والــدعــارة
والقمار -الغش التجاري)".
وج ــاء فــي الـمــذكــرة اإليـضــاحـيــة لــاقـتــراح
بقانون أنه "لم يستطع الفقه القانوني وضع
تعريف حصري لجرائم الشرف واألمانة ،وإن
ً
ً
كان ذلك مقبوال فقهيا ،إال أنه غير مقبول إذا
ً
تعلق األمــر بالحريات العامة ،فاألصل وفقا
للمادة ( )32من الدستور :ال جريمة وال عقوبة
إال بناء على قانون".
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم
( )35لسنة  1962في شأن انتخابات أعضاء
مجلس األم ــة قــد ج ــاء ت كالتالي "يـحــرم من
االنتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة إلى أن يرد
إليه اعتباره".
ويـتـضــح هـنــا أن مـعـيــار ال ـشــرف واألمــانــة
معان واسعة (مطاطة)،
غير محدد ،ويدل على
ٍ
ويخضع لتفسير جهة اإلدارة وسلطة تقديرية
ً
واسعة للقضاء ،وهذا ما يجعل النص معيبا

ً
دسـتــوريــا ،فــاألشـخــاص يجب أن تـحــدد لهم
النصوص بشكل واض ـ ِـح ال لبس فـيــه ،حتى
يتجنب الوقوع في عقوباتها ،وهذا ما أكده
حكم المحكمة الدستورية في نظرها للدفع
بـعــدم دسـتــوريــة بـعــض قــانــون االجـتـمــاعــات
العامة والتجمعات رقم ( )65لسنة  1979في
حكمها ال ـصــادر فــي القضية رق ــم ( )1لسنة
 2005دستوري ،حيث قــررت في ذلك الحكم،
"وذل ــك مــن خــال نـصــوص تتقدم تأويالتها
مفتقدة التحديد الجازم لضوابط تطبيقها،
م ـف ـت ـق ــرة إلـ ـ ــى ع ـن ــاص ــر ال ـض ـب ــط واإلح ـ ـكـ ــام
الموضوعة منطوية على خفاء وغموض ما
يلتبس معناها على أوس ــاط الـنــاس ،ويثار
الـ ـج ــدل ف ــي شـ ــأن حـقـيـقــة م ـح ـتــواهــا بحيث
ً
ال يــأمــن أح ــد معها مـصـيــرا ،وأن يـكــون هــذا
ً
الـتـجـهـيــل م ــوط ـئــا ل ــإخ ــال ب ـح ـقــوق كفلها
الدستور كتلك المتعلقة بالحرية الشخصية
وحرية التعبير وحق االجتماع ،وضمان تدفق
اآلراء من مصادرها المختلفة ،فسلطة التنظيم
حــدهــا قــواعــد الــدس ـتــور ،والزم ـه ــا أال تـكــون
ً
ً
النصوص شباكا أو شراكا يلقيها القانون
ً
متصيدا باتساعها أو بخفائها مــن يقعون
تحتها ،وال يبصرون مواقعها.

وطاقتها االستيعابية من الوحدات السكنية.
من جهة أخرى ،وجهة الجمهور سؤاال الى
وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة عبدالله السلمان
قال فيه :أسماء الشركات التي مازالت تستغل
األراض ــي المملوكة للدولة وقــد أنتهت فترة
عقود إيجارها طويلة األجــل؟ وبـيــان تاريخ
انتهاء العقد؟ مع تزويدي بصور ضوئية من
جميع تلك العقود .وما هو الوضع القانوني
ف ــي اس ـت ـم ــرار ال ـش ــرك ــات ف ــي ال ـع ـمــل ف ــي تلك
األراضي؟ وما اإلجراءات المزمع اتخاذها مع
تلك الشركات؟ يرجى تزويدي بالمستندات.
وهــل تم التمديد لعقود بعض الشركات؟ إن
ك ــان ال ـجــواب بـنـعــم ،فـكــم م ــدة الـتـمــديــد؟ ومــا
القيمة اإليجارية في فترة التمديد؟ وما هو
الـسـنــد الـقــانــونــي للتمديد وتـحــديــد القيمة
اإليـجــاريــة؟ مــع تــزويــدي بالمستندات الدالة
على ذلك.

وجــه الـنــائــب ف ــارس العتيبي س ــؤاال إلــى رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،قال فيه:
بشأن التصريح الـصــادر مــن سموكم يــوم الثالثاء
الموافق  2021 / 3 / 16عن توجهكم بشكر القيادة
السياسية لسحب البالغات المقدمة على المتحدثين
في المؤتمر الصحفي في ديوان د .بدر الداهوم التي
حسب ادعاء وزارة الداخلية انها خالفت االشتراطات
الصحية ،مع العلم أنها كانت بتصريح وموافقة من
وزير الداخلية كما يحمل هذا التصريح في طياته
الكثير من التساؤالت.
وطـلــب العتيبي إفــادتــه وت ــزوي ــده بــاآلتــي بآلية
العمل في مجلس الوزراء تجاه معالجة األخطاء التي
يرتكبها ال ــوزراء ،وكيفية احتوائها وبالخصوص
وزير الداخلية ،مضيفا :ومع هذه المخالفة والتعسف

من قبل وزير الداخلية في اإلحالة للنيابة للمؤتمر
الصحفي ما اإلجــراءات المتخذة من قبلكم في هذه
المخالفة؟ ومــا آلـيــة التعويض عــن الخسائر التي
تكبدها المواطنون ومنتسبو وزارة الداخلية نتيجة
الممارسات والقرارات الخاطئة لوزير الداخلية؟
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،ق ــدم الـعـتـيـبــي اق ـتــراحــا برغبة
بتأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها تخزين
جميع السلع والمنتجات المستوردة بتخصيص
مخازن ومساحة كل مخزن ال تقل عن  500.000متر
مربع في  3مناطق شمال وجنوب ووسط الكويت.
وتضمن االقتراح ان تكون حصص الشركة %50
مــن أسهمها تمتلكها الــدولــة ،و %50مــن أسهمها
تطرح لالكتتاب العام ،وأن تلتزم الشركة بنسبة عمالة
كويتية ال تقل عن .%80

ً
رفض نيابي إلجراء امتحانات الثانوية العامة ورقيا

«التعليمية» تجتمع األربعاء مع وزيري التربية والصحة لمناقشة امتحانات الصف الثاني عشر
غير منطقي أن
تكون مراحل
الدراسة من
االبتدائي
للجامعة
أونالين إال
الثاني عشر

الراجحي

قرار مرفوض
ولن نتهاون
في حماية
الطلبة وأسرهم
والهيئة
التعليمية

مطيع

●

فهد تركي

وس ـ ــط رف ـ ــض ن ـي ــاب ــي إلج ـ ــراء
امتحانات ور قـيــة لطلبة الثاني
ع ـ ـشـ ــر ،وان ـ ـت ـ ـقـ ــاد ل ـ ـتـ ــردد وزارة
الـ ـت ــربـ ـي ــة ،وعـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود رؤي ـ ــة
واض ـح ــة ب ـش ــأن ال ـت ـع ـل ـيــم ،تعقد
اللجنة التعليمية اجتماعا بعد
غــد ،لمناقشة الخطة التعليمية،
وخصوصا امتحانات الثانوية
العامة.
وأع ـلــن رئـيــس لجنة الـشــؤون
التعليمية النائب د .حمد المطر
أن ال ـل ـج ـنــة س ـتــوجــه دع ـ ــوة إلــى
وزيري التربية والصحة لحضور
االج ـت ـمــاع ومـنــاقـشــة امـتـحــانــات
ال ـص ــف ال ـث ــان ــي ع ـش ــر ،وم ـعــرفــة
رأي القطاع التربوي في طبيعة
وف ـل ـس ـفــة ام ـت ـح ــان ــات ال ـثــانــويــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،واش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات وزارة
الصحة ،مــؤكــدا "أنـنــا حريصون
على مستقبل أبنائنا العلمي".
من جانبه ،اعتبر النائب فايز
الجمهور أن"من عجائب التخبط
فـ ــي وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة أن جـمـيــع
م ــراح ــل ال ــدراس ــة م ــن االب ـتــدائــي
إلــى الجامعة أونالين إال الثاني

عـ ـش ــر ،وكـ ـ ــأن الـ ــوبـ ــاء ال يـصـيــب
هذه الفئة العمرية" ،مضيفا" :يا
وزي ــر الـتــربـيـة الـتـخـبــط ال يبني
دوال ،وعليك أن تعلم أن الظرف
استثنائي ،ولــن نسمح بتعرض
أبـنــائـنــا لمصير صـحــي وعلمي
مجهول العواقب".

قرارات غير مدروسة
من جانبه ،أكد النائب محمد
الـ ــراج ـ ـحـ ــي أن "ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات غـيــر
ا ل ـمــدرو ســة ال يتحمل نتائجها
صـحــة أبـنــائـنــا الـطـلـبــة" ،معتبرا
أنــه مــن غـيــر المنطقي أن جميع
مــراحــل ال ــدراس ــة ،مــن االب ـتــدائــي
إلى الجامعة ،أونالين ،إال الثاني
عـشــر ،مــؤكــدا أنوزي ــري التربية
والـ ـصـ ـح ــة مـ ـ ـس ـ ــؤوالن عـ ــن ه ــذه
الـ ـق ــرارات ،وعـلـيـهـمــا مراجعتها
ل ـح ـمــايــة الـمـجـتـمــع م ــن ان ـت ـشــار
الوباء.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ــر الـ ـن ــائ ــب أح ـمــد
مطيع" :يجب على وزيــر التربية
الـ ـت ــراج ــع ع ــن اتـ ـخ ــاذ قـ ـ ــرار عـقــد
اخ ـت ـبــارات ورق ـيــة لطلبة الصف
الثاني عشر" ،مؤكدا أن "هذا القرار

سلة برلمانية
الشالحي :تعديل المادة 79
من الدستور لتتوافق القوانين
مع الشريعة اإلسالمية

أعلن النائب صالح الشالحي
تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل
املادة  ٧٩من الدستور ،وأن
تتضمن أال يصدر قانون إال
إذا أقره مجلس األمة وصدق
عليه األمير وكان متوافقا مع
الشريعة اإلسالمية.
وأضاف الشالحي في تصريح
صحفي في املجلس امس أن
هذا املقترح ليس إبراء للذمة
لكنه محاولة ألن تكون املادة ٧٩
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
وتابع الشالحي :أحمل النواب
مسؤولياتهم لدعم املقترح
والتوقيع عليه ،كما أحمل
الشعب الكويتي األصيل
مسؤوليته في الضغط على
النواب من أجل إقرار هذا
التعديل ،الفتا إلى أن الشريعة
هي صمام أمان للمجتمعات.

الصيفي لقبول مجتازي
اختبارات «النفط»

 5نواب :تعديل «االنتخاب» لتحديد جرائم الشرف

الجمهور ينتقد التقاعس في توزيعات «السكنية» العتيبي يسأل رئيس الوزراء عن سحب
بالغات ديوان الداهوم
تاريخ استالم تلك األراضي حتى تاريخ ورود
السؤال؟ ومتى يبدأ التنفيذ الفعلي للمشاريع
اإلس ـكــان ـيــة بـتـلــك األراض ـ ــي وتــوزي ـع ـهــا على
المستحقين؟
وتابع :هل ما تم تخصيصه للمؤسسة من
مساحات للمشاريع اإلسكانية يفي بحاجتها
للوفاء بأعداد الطلبات المتراكمة للمستحقين
للرعاية السكنية؟ إذا كانت اإلجــابــة بالنفي
فما هي اإلجراءات التي قامت بها المؤسسة
لتوفير مزيد من المساحات لمشاريعها؟
وع ـ ــدد ال ـط ـل ـبــات ال ـم ـتــراك ـمــة ع ـلــى قــوائــم
االنتظار بالمؤسسة لكل سنة وخطة الوزارة
في معالجة تقليص تلك األعداد واالنتهاء من
قائمة الطلبات المتراكمة؟
وم ــا ال ـحــاجــة الـفـعـلـيــة لـلـمــؤسـســة الـعــامــة
ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة م ــن األراض ـ ـ ــي لـلـسـنــوات
الخمس القادمة؟ مع بيان مواقعها ومساحتها

برلمانيات

عبدالكريم الكندري

أحمد مطيع

محمد الراجحي

م ــرف ــوض ف ــي ظ ــل ذروة تـفـشــي
ف ـي ــروس ك ــورون ــا وازدي ـ ـ ــاد عــدد
اإلصابات ،ولن نتهاون في حماية
أبنائنا الطلبة وأسرهم والهيئة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة والـ ـق ــائـ ـمـ ـي ــن ع ـلــى
الـ ـم ــدارس" ،وت ـس ــاءل" :إل ــى متى
العشوائية في اتخاذ القرارات؟".
بدوره ،شدد النائب د .عبدالله
ال ـطــري ـجــي ع ـلــى أن "إل ـ ــزام طلبة
الصف الثاني عشر باالختبارات
الورقية مخاطرة بصحة أبنائنا
وبناتنا ،فاإلجراء ات االحترازية

ال ـم ـت ـخ ــذة لـ ــن ت ـم ـن ــع اإلصـ ــابـ ــة،
خصوصا في ظل انتشار الوباء
وزيادة معدالت اإلصابة والوفاة،
وهو ما يجب على مجلس الوزراء
إعادة النظر فيه".

التربية والتعليم الـعــالــي زيــادة
اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ال ـب ـح ـث ــي والـ ـت ــدريـ ـب ــي
للمعلمين والهيئات التدريسية،
ووق ــف الـتـعــاقــد مــع معلمين من
دول تلي الكويت في مؤشر جودة
التعليم ،واالستعانة بالكفاء ات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــة الـ ــوضـ ــع
التعليمي منهجا وأسلوبا.
م ــن ج ـه ـتــه ،ط ــال ــب ال ـن ــائ ــب د.
ح ـســن ج ــوه ــر م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء،
ووزارة الـتــربـيــة بــرؤيــة واضـحــة
تجاه سير الدراسة واالختبارات

إصالح منظومة التعليم
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد الـ ـن ــائ ــب د.
عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري أن إصــاح
ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ووقـ ــف
ت ــراج ـع ـه ــا ي ـت ـط ـلــب مـ ــن وزي ـ ــري

ف ــي جـمـيــع ال ـم ــراح ــل ال ــدراس ـي ــة،
مضيفا ان الجميع يترقب جلسة
أداء القسم ووف ــاء الحكومة بما
وع ـ ــدت ب ــه م ــن إق ـ ــرار ح ــزم ــة مــن
الـتـشــريـعــات إال أن ه ــذا ال يمنع
االهتمام بقضايا مصيرية ومهمة
لجميع أفراد المجتمع.
وقـ ـ ـ ــال جـ ــوهـ ــر ،فـ ــي ت ـصــريــح
بــالـمـجـلــس ،أم ــس ،إن أول ــى هــذه
القضايا تتعلق بالتعليم ا لــذي
يحتاج إلــى رؤيــة واضحة وقــرار
جـ ـ ـ ــريء ،وفـ ـق ــا ل ـم ـع ــاي ـي ــر ثــاب ـتــة
وواضحة وعادلة للجميع حتى
يـتـهـيــأ أول ـي ــاء األم ـ ــور والـطـلـبــة،
وخصوصا طلبة الصف الثاني
عشر ،مبديا استغرابه من "عدم
وجـ ـ ــود نـ ـظ ــام واضـ ـ ــح ال ـم ـعــالــم،
والقرارات المترددة والمتضاربة
من وزارة التربية ،خصوصا فيما
يـتـعـلــق بـمـصـيــر ال ـصــف الـثــانــي
عشر ،فال يعقل أن تبدأ الدراسة
أول الشهر الجاري واالمتحانات
الـنـهــائـيــة تعقد فــي نـهــايــة مايو
ومنتصف يونيو المقبلين ،بينما
الوزارة لم تحدد نمط االمتحانات
النهائية حتى اآلن".

طالب النائب الصيفي الصيفي
وزير النفط وزير التعليم
العالي ،د .محمد الفارس،
والرئيس التنفيذي ملؤسسة
البترول بقبول جميع مجتازي
اختبارات القبول واملقابالت
من املتقدمني للوظائف من
حملة شهادات املهندسني،
والدبلوم ،والفنيني ،واإلداريني،
واألولى ،معتبرا أنه من غير
املقبول أن تكون فرص العمل
من نصيب الوافدين على
حساب أبناء البلد املستحقني.

الصالح إلعفاء المطعمين
من الحجر المؤسسي

قال النائب خليل الصالح إن
إعفاء الحاصلني على التطعيم
من الحجر املؤسسي مستحق،
ونرجو أن يصدر قرار عاجل
من مجلس الوزراء بذلك ،وهناك
قرارات كثيرة تحتاج الى
تصحيح اولها تحميل املواطن
كلفة الحجر املؤسسي ،فإما أن
تتحمل الحكومة التكاليف أو
العودة الى الحجر املنزلي.

الحويلة :استئناف صيانة
طرق هدية والرقة
خالل أسبوعين

قال النائب د .محمد الحويلة
إنه "في إطار متابعتنا
املستمرة ملشروع أعمال
صيانة الطرق في منطقتي
هدية والرقة فإن وزيرة
األشغال العامة د .رنا الفارس
أبلغتنا أن العمل سيستأنف
خالل أسبوعني ،وتمت
محاسبة املقاول املتسبب في
التأخير ،وأخذ اإلجراءات
الالزمة والرادعة له ،وتحويل
األعمال بعقد جديد ملقاول آخر
على حساب األول".

الطريجي :يجب التنبه
للمخاطر الخارجية القريبة

قال النائب د .عبدالله
الطريجي" :يالحظ وجود
تنسيق إيراني -عراقي في
كثير من املجاالت ،مثل قطار
السكك الحديدية املشترك،
وميناء الفاو ،الذي عرقل إتمام
بناء ميناء مبارك الكبير ،في
وقت لألسف تنهمك فيه دول
الخليج في مشاكل داخلية
وبينية ،لذا يجب التنبه
للمخاطر الخارجية القريبة".

6
لقاء
ً
الخالد :اختبارات القيادة بـ «المركبة والنظارة الذكية» قريبا
ةديرجلا

•
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أكد لـ ةديرجلا• أن «إدارة التعليم» بدأت تطبيق أساليب جديدة بمعدات تكنولوجية
محمد الشرهان

قال مساعد المدير العام لإلدارة العامة للمرور لشؤون
التعليم ،العميد الشيخ فواز الخالد ،إن «مشروع االختبار،
ً
وفقا «للسيارة ًوالنظارة الذكية» ،سيرى النور في القريب
العاجل» ،الفتا إلى أن إدارة التعليم بدأت تطبيق أساليب
جديدة لالختبار النموذجي الحديث باستخدام معدات
تكنولوجية متطورة فيما يتعلق باالختبارين النظري والعملي.
وأضاف الخالد ،في لقاء مع «الجريدة» ،أن قرار إلغاء
االختبارات في مدارس التعليم اتخذ من قبل الجهات

هناك اعتقاد
خاطئ
لدى معظم
المختبرين
أننا نحاول
ترسيبهم
لذا أدخلنا
«السؤال
الجوهري»

تحولت تلك المدارس من القطاع
المعنية في الدولة ،بعد أن ً
الحكومي إلى «الخاص» ،مشيرا إلى أن هذا القرار لن يؤثر على
سير عمل أقسام ًاالختبار في المحافظات الـ ،6والتي تعمل
بكل طاقتها ،الفتا إلى أن قسم اختبار محافظة العاصمة
ُ
نقل من مدرسة تعليم القيادة إلى مقره القديم ،حتى يتم
إيجاد موقع بديل.
وذكر أن اإلدارة العامة للمرور ،ممثلة في قطاع التعليم،
خاطبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،إلنشاء

• ما جديد اإلدارة العامة للمرور في ما يتعلق
بقطاع التعليم؟
 اهـتـمــامـهــا بـتـطــويــر ق ـطــاع الـتـعـلـيــم ،إليـجــادســائــق مثالي بــالـشــارع ،ومـنــذ سنتين نعمل على
تطوير القطاع ،وكثفنا الدورات التدريبية للضباط،
ً
خـصــوصــا الـمــوجــوديــن بـ ــإدارة الـتـعـلـيــم ،ليكونوا
مثقفين أكـثــر مــن حيث الـمـنــاهــج ،لمواكبة مــا هو
ً
ً
ً
متطور عالميا وعربيا وخليجيا ،وبدأنا في أول
تطوير لالختبار النظري ،لتكون األسئلة مسايرة
للمجريات الحديثة الموجودة ،مثال في حال وجود
أمـطــار ،أو ضـبــاب ،أو غـبــار ،كيف يكون التصرف،
ودائما نعمل على تحديث األسئلة ،ونغذي الجهاز
التعليمي باالختبار النظري ،كما تم تخطيط كل
ساحات االختبار لتواكب االختبارات الحديثة.

دورات متخصصة
• ل ـ ـمـ ــاذا ال تـ ـك ــون هـ ـن ــاك دورات مـتـخـصـصــة
لفاحصي اختبار القيادة بالتعاون مع الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب؟
خ ــاط ـب ـن ــا "ال ـت ـط ـب ـي ـقــي" إلعـ ـ ــداد دورات خــاصــةبالفاحصين والـفــاحـصــات المتخصصين ،على أن
تخضع المناهج إلدارة التعليم باإلدارة العامة للمرور،
ونزود الهيئة بها ،فضال عن توفير محاضرين خاصين
بهذا المناهج ،حتى يتم تخريج فاحصين تحت مسمى
"مختبر قيادة" ،ومازلنا بانتظار الموافقة على هذا
الطلب ،الذي نعتبره من األولويات حاليا ،خصوصا
أننا نفتقر إلــى الفاحصات ،كما أن التعليم أصبح
ً
مـتـطــورا ،ويعتبر المخرج األول للطريق الـعــام ،لذا
يحتاج إلى فاحصين متخصصين ،فضال عن أن وجود
مثل هؤالء الفاحصين األكاديميين سيساهم في تقليل
العنصر العسكري المطلوب وجوده في الطريق العام.

االختبارات الذكية
• ما أبرز التقنيات المستخدمة في إدارة التعليم
ً
حاليا؟
 -بــدأنــا حــالـيــا فــي تطبيق االخ ـت ـبــارات الــذكـيــة،

طالبنا
للفاحصين
ببدلي التلوث
والخطر
ً
ونعمل حاليا
على تجهيز
مكاتب خاصة
للمدربين

وأزلنا الرصيف الخرساني المستخدم في ساحات
ً
االختبار قديما ،وكذلك الحواجز الـ"كيربستونية"،
التي عادة ما تصيب سيارة المختبر بأضرار عند
االصطدام بها ،وتمت االستعاضة عنها بالخطوط
األرضية المزودة بالـ"سينسورات" ،كما نأمل تطبيق
مـشــروع "الـسـيــارات الذكية" الجديدة التي تبنتها
الهيئة الـعــامــة لالستثمار ،بــاإلضــافــة إلــى تطوير
االختبار النظري ،ليسهل على ذوي االحتياجات
الخاصة األم ــر ،كما نعمل على أن نــوفــر االختبار
عبر تقنية ال ــ" "QRعن طريق الهاتف النقال ،وعدم
ضرورة حضوره فعليا.
• هــل هـنــاك خطط فــي الـفـتــرة الحالية لتطبيق
السيارة الذكية في اختبارت القيادة؟
 تم إرســال ضباط من قسم االختبار في مهمةرس ـم ـي ــة ل ــاط ــاع ع ـل ــى مـ ـش ــروع م ـت ـكــامــل خ ــاص
بالسيارة الذكية ،وهــو مطبق فــي مدينة أبوظبي
بدولة اإلم ــارات العربية المتحدة ،وتــم نقل الفكرة
عبر اإلدارة العامة للمرور -قطاع التعليم إلى الهيئة
العامة لالستثمار ،التي أبدت استعدادها لتبني هذا
المشروع ،إال أن األحــداث الصحية والوبائية أدت
إلى تأخير إنجازه ،وإن شاء الله في ابريل المقبل
سنعيد مناقشة هذا المشروع ،ألن سيارة الفحص
الذكية تغني عن الفاحص ،وفيها بصمة تعريفية
تبين أنك أنت صاحب استمارة االختبار فأنت تقود
وهــي تسجل عــن طــريــق اللخطوط األرض ـيــة ،وفي
النهاية تعلن لك النتيجة.

دورات خاصة لفاحصي اختبار القيادة ،على أن يتم تحديد
محاضرين ًومواد خاصة بالتعليم من قبل إدارة التعليم
بالمرور ،مبينا أنهم مازالوا ينتظرون الموافقة على هذا
المقترح ،الذي ُيعد أولوية بالنسبة لقطاع التعليم،
والتي تتمثل في تخريج فاحصين أكاديميين
متخصصين ...وفيما يلي نص اللقاء:
فواز الخالد

قرار عدم
االختبار
في مدارس
التعليم
لن يؤثر
على عمل
األقسام في
المحافظات

لقيادة المركبة وهــو جالس على الـكــرســي( ،قــف -
ممنوع الــوقــوف -أمامك عبور مشاة -عبور أطفال
مدارس) ،كل هذه الالفات يراها على الشاشة ،وهذا
النظام سيطبق في القريب العاجل بأقسام التعليم.

اختبارات للمعاقين
• هــل يوجد اختبار خــاص لــذوي االحتياجات
الخاصة السيما أنه ليس لديه موقف خاص ولديه
سيارة خاصة؟
ّ
 نحن اآلن عملنا اختبار تخطيط الساحة ،وبيناأن هذا موقف مخصص لذوي االحتياجات الخاصة،
وعندما يذهب الشخص الطبيعي إليه ويقف فيه
فإنه سيرسب ،والعكس صحيح ،وحينما يأتي إلينا
شخص من ذوي االحتياجات الخاصة لالختبار فإنه
ً
يدخل بسيارته الخاصة ،وليس بسيارة اإلدارة ،نظرا
الختالف اإلعاقات.

تطوير مدارس التعليم
• م ــا تــأثـيــر إل ـغ ــاء مـ ــدارس الـتـعـلـيــم عـلــى إدارة
التعليم بشكل عام؟
 ال تأثير واضحا علينا بإلغاء مدارس التعليم،فـهــذه ال ـمــدارس كــانــت مـعــاونــة لــاخـتـبــار ،وعملنا
نحن ب ــاإلدارة العامة للمرور على تطوير مــدارس
التعليم ،إذ رأت السلطات المختصة في الدولة أن
يقتصر دورهــا على التدريب فقط ،بعد ان تحولت
تلك ال ـمــدارس إلــى الـقـطــاع ال ـخــاص ،بعد أن كانت
شركة مساهمة حكومية ،لذا تم سحب جميع ضباط
االختبار من مدارس التعليم ،وتحويل قسم اختبار
محافظة العاصمة الــى موقعه القديم ،بعد إجــراء
التعديالت الخاصة بالموقع.
• هـنــاك مــن ي ــرى أن م ــدارس التعليم أصبحت
ربـحـيــة وغـفـلــت عــن الـجــانــب التعليمي األكــاديـمــي
لقيادة المركبات ،فما رأيكم بذلك؟
 سمعنا بهذا الكالم ،حيث إن المدارس عندماكانت حكومية كــان نتائج تعليم القيادة مرتفعة
ً
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ،وك ـ ــان مـ ــردودهـ ــا ال ـع ـم ـلــي واض ـح ــا
فــي الـطــريــق الـعــام بـشـهــادة الجميع ،ولـكــن بعدما
تحولت إلى القطاع الخاص أصبحت ربحية وهذا
ما الحظناه ،ودفع بقيادات اإلدارة العامة للمرور،
بشكل عام ،وقطاع التعليم ،بشكل خاص ،إلى إعادة
ترتيب األوراق فيما يتعلق بمدارس التعليم ،حتى
صدر القرار الرسمي بوقف االختبار فيها.

النظارة الذكية

ً
• هــل هــذه التقنيات مـتــوافــرة حاليا فــي أقسام
االختبار؟
 ستكون متوافرة في المستقبل القريب ،وأبلغناوك ـيــل وزارة الــداخ ـل ـيــة الـمـســاعــد ل ـش ــؤون ال ـمــرور
والـعـمـلـيــات ال ـلــواء جـمــال الـصــايــغ ان ــه سيتم عمل
"بريزنتيشن" لتقنية الـ"( "VRالنظارة الذكية) ،التي
المختبر قبل
تعطي الــواقــع االف ـتــراضــي ،ليتمكن
ِ
ً
دخول االختبار برؤيته نظريا أمام عينيه ،ثم ينتقل

مكاتب للمدربين
• هل تم اتخاذ إجــراء ات عملية تتعلق بتطوير
معلمي القيادة؟
 نعم هناك قوانين أصدرها وزير الداخلية خاصةبــالـجــانــب ال ـتــدري ـبــي ،ونـعـمــل حــالـيــا عـلــى تجهيز
مكاتب خاصة للمدربين ،حيث كانوا في السابق
يختبرون في  11نموذجا جميعها يدوية ،أما اآلن
فاالختبارات عن طريق الكمبيوتر ،مع وجود أسئلة
خاصة بالمدربين للمعلم ،وتم كذلك ضمن القوانين
التنظيمية لقطاع التعليم رفع نسبة عمر المركبة
الخاصة بالتدريب ،والتي كانت بالسابق  5سنوات،
واآلن أصبحت  7سـنــوات للسيارة الخاصة ،فيما

ً
متحدثا إلى الزميل محمد الشرهان
الخالد

كانت  10سنوات للسيارة العامة ،واآلن أصبحت
 15سنة.
ك ـم ــا س ـم ـحــت الـ ـ ـق ـ ــرارت ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ال ـج ــدي ــدة
للمتقاعد أو العاطل عــن العمل مــن المواطنين أن
يعمل في مجال تعليم قيادة المركبات ،وهــذا من
ً
القرارات الممتازة جدا للمواطن ،ونتمنى أن يقدموا
ليصبحوا مــدرب ـيــن ،كـمــا أن ال ـق ــرارات التنظيمية
األخيرة سمحت للمدرب المواطن أن يعمل بمجال
ال ـتــدريــب بـسـيــارتــه الـخــاصــة ب ـشــرط امـتــاكــه لها،
واال تكون تابعة لشركة ،وأن لــه الحق فــي مزاولة
مهنة التعليم بعد د خــول مركبته الفحص الفني
ومطابقتها للشروط والمواصفات.

السؤال الجوهري
• ما أبرز التعديالت التي أدخلت على االختبار
النظري ،خصوصا السؤال الجوهري؟
 هناك اعتقاد خاطئ لدى أغلب المختبرين أننانـحــاول ترسيبهم ،لــذا ادخلنا مــا يسمى بالسؤال
الجوهري في االختبار النظري ،ليكون قائد المركبة
ً
ً
مثقفا مروريا ،ولديه وعي بالثقافة المرورية ،ومثال
على ذلــك أن عالمات الـمــرور مثل ممنوع الوقوف،
وممنوع االستدارة وغيرهما أصحبت من األسئلة
البديهية ،لــذا تــم تغيير النمط ا لـســا ئــد لالختبار
النظري ،فمثال نسأل المختبر هل تستعمل "الفليشر"
اثناء هطول األمطار أو في األحوال المناخية السيئة،
ً
فــإذا أجــاب بنعم فإنه يكون راسـبــا ،ألن "الفليشر"
م ـحــدد بــال ـمــواقــف ال ـط ــارئ ــة ،وت ـك ــون ال ـس ـي ــارة في
وضعية الوقوف التام ،لذا يظنون أننا نعمل على
ترسيبهم.

الدراجات النارية
• هل اختبار الدراجات النارية في العاصمة فقط
أم هناك أماكن جديدة؟
 حاليا اختبار الدراجات النارية في قسم اختبارالـعــاصـمــة فـقــط ،ونـعـمــل حــالـيــا عـلــى تنظيم دورة
خاصة للعاملين في أقسام االختبار بالمحافظات
الـســت ،وه ــذه ال ــدورة تشمل الجميع حتى لــو كان
الفاحص سائق دراجة نارية ،ومازال يعمل في إدارة
التعليم فالبد أن تتم إعادة االختبار له ،سواء كان
ضابطا أو شرطيا.

بدل التلوث
• إل ــى أي ــن وصـلـتــم فـيـمــا يتعلق ب ـبــدل الـتـلــوث
والخطر الخاص بمختبري اقسام االختبار؟
ً
ً
 قطعنا شوطا كبيرا بهذا الشأن الذي اعتبره منأهم متطلبات وحقوق العاملين في أقسام االختبار،
وخاطبنا وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون
المرور والعلميات اللواء جمال الصايغ بهذا الشأن،
ونحن على يقين بحرص وزارة الداخلية بشكل عام،
وقطاع المرور بشكل خاص على إيجاد بدلي خطر
ً
وتلوث ،خصوصا أن هناك بعض المواقع في ساحة
االختبار ال يكون فيها أمان للفاحص ،وعملنا خالل
الفترة األخيرة على انخراط الفاحصين في دورات
حتى يكونوا مثقفين ثقافة صحيحة للتعليم.

النواف :سحب ترخيص المدرب إذا خالفت الجالل :تجهيز ساحات حديثة الختبار
مركبته شروط األمن والمتانة
المركبات والدراجات النارية

نواف النواف

أك ــد رئ ـيــس ق ـســم االخـت ـبــار
ف ــي مـحــافـظــة ح ــول ــي ،الـمـقــدم
الـ ــركـ ــن ال ـش ـي ــخ ن ـ ـ ــواف أح ـمــد
النواف ،أن عملية تطوير آلية
اخـتـبــار ال ـق ـيــادة ،س ــواء كانت
عملية أو نظرية ،تعد أولوية
م ــن أول ــوي ــات إدارة الـتـعـلـيــم،
نظرا ألن اإلدارة تعتبر الرافد
األول لـلـطــريــق ال ـع ــام ،وت ــزود
السائق بثقافة مرورية عالية
تـسـهــم بـشـكــل كـبـيــر ف ــي الـحــد
م ــن الـمـشـكـلــة ال ـم ــروري ــة الـتــي

تعانيها بعض الطرق الدائرية
والرئيسية.
وأض ــاف الـنــواف أن إضافة
"السؤال الجوهري" إلى أسئلة
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار الـ ـنـ ـظ ــري ــة تـعـكــس
الفلسفة ال ـمــروريــة الـحــديـثــة،
الـ ـت ــي ت ـس ـعــى ادارة الـتـعـلـيــم
لتطبيقها على ارض ا لــوا قــع،
ً
مشيرا إلــى أنــه س ــؤال بديهي
يـعـكــس م ــدى ثـقــافــة المختبر
العامة حول قيادة المركبات،
فإذا أجاب عليه إجابة خاطئة
يـ ــرسـ ــب ب ـش ـك ــل فـ ـ ـ ـ ــوري ،ألن ــه
م ــن غ ـيــر ال ـم ـن ـط ـقــي أن يـكــون
المختبر غير ملم بأبجديات
القيادة والطريق العام.
وأشار إلى أن قسم االختبار
ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة حـ ــولـ ــي وض ــع
آل ـيــة خــاصــة ب ـهــدف الـتــوعـيــة
ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ح ـ ــزام
األمان ،الفتا إلى أن هذه اآللية
وض ـع ــت ف ــي ص ــال ــة االخ ـت ـبــار
النظري ،وأن ضباط االختبار

يطبقون تجربة عملية ميدانية
امـ ـ ـ ــام ال ـم ـخ ـت ـب ــري ــن بــأه ـم ـيــة
استخدام الحزام في المركبات،
موضحا أن هذه التجربة القت
استحسان الجميع ،سواء من
الـمـخـتـبــريــن أو م ــن ال ـق ـيــادات
المرورية التي اطلعت عليها.
و بـ ـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ـ ــن أن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــر ك ـ ـ ـبـ ـ ــات
المخصصة الختبار القيادة
يجب أن تكون مطابقة لشروط
األم ـ ـ ــن والـ ـمـ ـت ــان ــة ،وض ـ ـ ــرورة
أن تـ ـك ــون ال ـم ــرك ـب ــة م ـطــاب ـقــة
للتعديالت األخ ـيــرة الخاصة
بمركبات التعليم ،مشيرا إلى
أن ــه فــي ح ــال ارت ـك ــاب ال ـمــدرب
أي م ـخ ــا ل ـف ــات أو وجـ ـ ــود أي
م ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى مـ ــرك ـ ـبـ ــات
التدريب يتم سحب الترخيص
وتحرير مخالفات مرورية في
ح ــال ث ـبــوت مـخــالـفــة المركبة
لشروط األمن والمتانة.

جانب من تطبيق االختبارات الحديثة

متعب الجالل

ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس قـ ـس ــم اخ ـت ـب ــار
م ـح ــاف ـظ ــة األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي ،ال ـع ـق ـيــد
متعب الجالل ،إن قسم االختبار
ّ
دش ــن ســاحــة خــاصــة للتوعية
المرورية يطلع عليها المختبر
ق ـب ــل دخ ــول ــه ألداء االخـ ـتـ ـب ــار،
انطالقا مــن التوعية المرورية
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
ال ـق ـس ــم ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ل ــوح ــات
مرورية إرشادية ،وكذلك بعض
ال ـ ـصـ ــور لـ ـلـ ـح ــوادث الـ ـم ــروري ــة
الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة ،الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل عـلــى
تـ ــوع ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـب ــر ب ــأه ـم ـي ــة
العالمات المرورية ،والمواقف
المخصصة للمركبات وسيارات
األجرة ،وحافالت النقل العام.
وأضـ ـ ــاف الـ ـج ــال أن أق ـســام
االخ ـت ـبــار فــي الـمـحــافـظــات ال ــ6
شــرعــت حــالـيــا تـنـشــئ وتجهز
س ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــات خـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة حـ ــدي ـ ـثـ ــة
الختبار المركبات والــدراجــات
ً
ال ـن ــاري ــة ،خ ـصــوصــا ب ـعــد ق ــرار
وقـ ـ ــف االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ف ـ ــي مـ ـ ــدارس
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ،الـ ـ ـت ـ ــي ح ـ ــول ـ ــت مــن
القطاع الحكومي الى "الخاص"،
الف ـتــا إل ــى أن ه ــذا ال ـق ــرار شكل

ساحات حديثة الختبار المركبات والدراجات النارية
ً
ض ـغ ـطــا ع ـلــى اق ـس ــام االخ ـت ـبــار
الـ ـت ــي ن ـج ـح ــت ،ب ـش ـكــل س ــري ــع،
فـ ــي اس ـت ـي ـع ــاب ه ـ ــذا ال ـض ـغ ــط،
واستقبلت جميع المختبرين
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ك ـ ـ ــان ـ ـ ــوا ف ـ ـ ــي الـ ـس ــاب ــق
ي ـس ـج ـلــون ف ــي مـ ـ ــدارس تعليم
القيادة.
وأوض ـ ـ ــح أن أقـ ـس ــام الـتـعـلـيــم
أع ــدت ســاحــات خــاصــة باختبار
ال ــدراج ــات ال ـنــاريــة ،ال ــذي ستتم
اعادته إلى أقسام االختبار قريبا،
ب ـع ــد أن ك ـ ــان اخـ ـتـ ـب ــار ال ــدراج ــة
ال ـنــاريــة يـتــم ف ــي قـســم االخـتـبــار
بـمـحــافـظــة الـعــاصـمــة ،الف ـتــا إلــى
أن أقـســام االخـتـبــار أعــدت حاليا
الـ ـس ــاح ــات ال ـح ــدي ـث ــة ال ـخ ــاص ــة
باختبار الدراجات النارية ،التي
تتطلب مهارات محددة في سائق
الدراجة ،حتى يتمكن من اجتياز
االختبار.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال أن ال ـ ـهـ ــدف

ال ـعــام ل ـق ـيــادات ال ـم ــرور ،السيما
ق ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم ،ت ـخــريــج ســائــق
مـثــالــي يـكــون ق ــدوة يـحـتــذى بها
فــي الـطــريــق ال ـعــام ،الفـتــا إل ــى أن
أغلب المشاكل المرورية بسبب
عــدم ال ـتــزام مستخدمي الطريق

بالعالمات المرورية والخطوط
األرض ـ ـيـ ــة ،وهـ ــو م ــا ن ـس ـعــى إلــى
تصحيحه من خالل االختبارات
ال ـن ـظــريــة وال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ــي تـقــدم
للمختبر.
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محمد الشرهان

احتفلت هيئة الخدمة الوطنية
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة بـ ـتـ ـخ ــري ــج ال ـ ـ ـ ــدورة
التكميلية لدفعة المجندين رقم
 ،48والتي تعتبر الدفعة الثالثة
مـ ـن ــذ ت ـط ـب ـي ــق ق ـ ــان ـ ــون الـ ـخ ــدم ــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،بـ ـع ــد أن
أن ـ ـهـ ــوا فـ ـت ــرة ت ــدري ـب ـه ــم ب ــرع ــاي ــة
وحـضــور مـعــاون رئـيــس األرك ــان
العامة لهيئة العمليات والخطط
اللواء الركن وليد السردي ،الذي
وزع ال ـش ـه ــادات وال ـج ــوائ ــز على
الخريجين.
وألـ ـق ــى ال ـع ـق ـيــد ال ــرك ــن محمد
الرفاعي كلمة رحــب فيها براعي
الحفل والحضور ،كما استعرض
كـبـيــر مـعـلـمــي م ــدرس ــة ال ـتــدريــب
الجنوبية بهيئة الخدمة الوطنية
المقدم الركن فهد المسلم مراحل
التدريب التي اجتازها المجندون،
وال ـت ــي شـمـلــت دروس ـ ــا عسكرية
نظرية وعملية أساسية ،أسهمت
فــي إ ع ــداد المجندين وتأهيلهم
للخدمة الميدانية ليتمكنوا من
خــالـهــا م ــن تـطـبـيــق م ــا تعلموه

خــال فترة تدريبهم فــي وحــدات
الجيش المختلفة.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ن ـق ــل رئ ـي ــس هـيـئــة
الخدمة الوطنية العسكرية العميد
الركن عماد أمان للخريجين تهاني
وت ـبــري ـكــات نــائــب رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ،ورئ ـي ــس
األرك ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش ،ونــائــب
رئ ـي ــس األركـ ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش،
بـمـنــاسـبــة ت ـخــرج ـهــم ،ك ـمــا حثهم
ف ــي كـلـمــة ل ــه ع ـلــى االس ـت ـف ــادة من
جميع الدروس التي تلقوها خالل
فترة تدريبهم ،مــؤكــدا أن الخدمة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ه ـ ــي والء
وان ـت ـمــاء وواجـ ــب وط ـنــي ،يتطلب
م ـن ـه ــم ال ـت ـح ـل ــي ب ـ ـ ــروح ال ـت ـع ــاون
وال ـت ـض ـح ـيــة ل ـخــدمــة هـ ــذا الــوطــن
المعطاء.

تأهيل وتدريب
وتوجه أمان بالشكر إلى جميع
الضباط وضباط الصف واألفــراد
من منتسبي هيئة الخدمة الوطنية

ال ـع ـس ـكــريــة وك ـل ـيــة ع ـلــي الـصـبــاح
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ومـ ــديـ ــريـ ــة االت ـ ـحـ ــاد
الـ ــريـ ــاضـ ــي ،ع ـل ــى الـ ـجـ ـه ــود ال ـتــي
بذلوها في عملية إعــداد وتأهيل
وت ــدري ــب مـنـتـسـبــي ه ــذه ال ـ ــدورة،
وإيصالهم لمثل هذا المستوى من
المهارة والجاهزية.
وتمنى للجميع دوام التوفيق
والـنـجــاح" ،والـعـمــل دائـمــا لكل ما
فيه خدمة وطننا الغالي والــذود
عن ترابه وعزته وشموخه ،تحت
القيادة الحكيمة لصاحب السمو
أمير البالد القائد األعلى للقوات
الـمـسـلـحــة الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
وسمو و لــي العهد الشيخ مشعل
األح ـ ـمـ ــد ،وسـ ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء الشيخ صباح الخالد".
ح ـضــر ح ـفــل ال ـت ـخــريــج م ـعــاون
رئيس األركان العامة لهيئة اإلدارة
والقوة البشرية العميد ركن دكتور
خــالــد ال ـك ـن ــدري ،وآمـ ــر كـلـيــة علي
ال ـص ـبــاح الـعـسـكــريــة الـعـمـيــد ركــن
خ ــال ــد ال ـع ـت ـي ـبــي ،وع ـ ــدد م ــن ام ــار
الوحدات بالجيش الكويتي.

تكريم احد الخريجين

َّ
رئيس «اإلطفاء» كرم فريق إعداد «اشتراطات السالمة»
●

محمد الشرهان

كـ ـ ـ ـ َّـرم رئ ـ ـيـ ــس قـ ـ ــوة اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء الـ ـع ــام
الـ ـف ــري ــق خ ــال ــد ال ـ ـم ـ ـكـ ــراد ،وب ـح ـض ــور
نائب رئيس قوة اإلطفاء العام لقطاع
الــوقــايــة ال ـل ــواء خــالــد ف ـهــد ،الـقــائـمـيــن
على إ ع ــداد وإ ص ــدار د لـيــل اشتراطات
الـســامــة والــوقــايــة مــن الـحــريــق ،الــذي
ســاهــم بـشـكــل كـبـيــر فــي ســرعــة إنـجــاز
ً
ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــا وتـ ـط ــوي ــر
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ل ـم ــواك ـب ــة ال ـم ـت ـط ـل ـبــات
ال ـعــال ـم ـيــة وال ـت ـح ــول اإلل ـك ـت ــرون ــي فــي
معامالت قطاع الوقاية.
وألقى المكراد كلمة بهذه المناسبة،
أش ـ ــاد ف ـي ـهــا ب ـج ـه ــود ال ـقــائ ـم ـيــن عـلــى

إص ــدار الــدل ـيــل ،م ـشــددا عـلــى ض ــرورة
االس ـت ـم ــرار ب ـه ــذا ال ـن ـه ــج ،ب ـمــا يـحـقــق
الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ــي األمـ ـ ـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ـعــي
وحماية األرواح والممتلكات.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،اس ـت ـق ـبــل ال ـفــريــق
ال ـم ـكــراد ،سـفـيــر جـمـهــوريــة بــاكـسـتــان
اإلســام ـيــة سـيــد سـجــاد ح ـيــدر ،حيث
بـ ـحـ ـث ــا ا ل ـ ـمـ ــوا ض ـ ـيـ ــع ذات اال ه ـ ـت ـ ـمـ ــام
ال ـم ـش ـت ــرك ح ـ ــول اإلط ـ ـفـ ــاء وال ـح ـم ــاي ــة
ا لـمــد نـيــة ،و سـبــل تـعــز يــز هــا وتنميتها
بين البلدين الشقيقين.
ورح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــراد ب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــر
الـبــاكـسـتــانــي ،ون ـقــل لــه تـحـيــات وزيــر
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء الشيخ د .أحمد الناصر.

جانب من التكريم

«السكنية» :تسليم مركز إطفاء جديد بمدينة جابر األحمد
س ـل ـم ــت ال ـم ــؤس ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
السكنية مفاتيح مبنى مركز اإلطفاء (مركز
السور لإلطفاء) نموذج  2012لقوة اإلطفاء
العام بالمحور الخدمي بقطعة  3بمدينة
جابر األحمد السكنية.
وأوض ـح ــت ال ـمــؤس ـســة ،فــي ب ـيــان لها،
أن المبنى ُيـعــد األول مــن نــوعــه لإلطفاء
بـمــديـنــة ج ــاب ــر األح ـم ــد ال ـس ـك ـن ـيــة ،حيث
ي ـت ـكــون م ــن طــابـقـيــن وس ـ ـ ــرداب ،ويـشـمــل
أم ــاك ــن آل ـي ــات اإلطـ ـف ــاء ،وبـ ــرج ات ـص ــاالت،
وغ ــرف ــة ات ـ ـصـ ــاالت ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـسـجــد
وص ــال ــة أل ـع ــاب ريــاض ـيــة وص ــال ــة أل ـعــاب

مركز اإلطفاء الجديد

األث ـق ــال وم ـطــابــخ وغــرفــة ض ـبــاط وغــرف
االستراحات ومهاجع للنوم وغرف طعام
ودورات م ـي ــاه وغ ـ ــرف خ ــدم ــات وح ـمــام
سباحة.
وأع ـل ـنــت "ال ـس ـك ـن ـيــة" أن ـهــا تـعـمــل على
تــوفـيــر جـمـيــع الـمـبــانــي الـعــامــة للجهات
الحكومية في المشاريع اإلسكانية التي
ت ـســاهــم ف ــي خ ــدم ــة ال ـمــواط ـن ـيــن ســاكـنــي
المدن السكنية.

«الجمارك» :تدشين المرحلة األولى لنظام
التتبع اإللكتروني للشاحنات والبضائع
د ش ـ ـ ـنـ ـ ــت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
ل ـل ـج ـمــارك ص ـب ــاح ام ــس نـظــام
الـتـتـبــع اإلل ـك ـتــرونــي لمتابعة
حــركــة الـشــاحـنــات والـبـضــائــع
ً
ب ــدء ا مــن خروجها مــن منفذي
الـســالـمــى والـنــويـصـيــب حتى
وصـ ــول ـ ـهـ ــا سـ ـ ـ ــواء إل ـ ـ ــى م ـن ـفــذ
الصليبية أو شـبــرة الخضار،
كمرحلة أولى.
وانطلق التدشين بحضور
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ـ ــإدارة الـعــامــة
ل ـل ـج ـم ــارك ال ـم ـس ـت ـشــار ج ـمــال
الجالوي ،ونائب المدير العام
لشؤون المنافذ سليمان الفهد،
ون ــائ ــب ال ـمــديــر ال ـع ــام للبحث
والـ ـتـ ـح ــري بــال ـت ـك ـل ـيــف راشـ ــد
ال ـبــركــة ،والـمـخـتـصـيــن بغرفة
التحكم والسيطرة ،وبالتعاون
م ـ ـ ــع الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرة،
وبحضور المدير العام لإلدارة

الـعــامــة لشرطة الـنـجــدة الـلــواء
عبدالعزيز الهاجري ،والمدير
العام لإلدارة العامة للعمليات
الـ ـم ــرك ــزي ــة ال ـع ـم ـي ــد ع ـب ــدال ـل ــه
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـق ــي ،والـ ـعـ ـقـ ـي ــد ف ــاض ــل
ال ـص ـف ــار م ــدي ــر إدارة الـشـحــن
البري ،والعقيد عبدالله زكريا
مــد يــر مكتب الوكيل المساعد
لشؤون المرور والعمليات.
وتـعــد االنـطــاقــة الحقيقية
ل ـل ـت ـت ـب ــع اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،حـيــث
س ـي ـتــم ت ـت ـبــع م ـ ـسـ ــارات حــركــة
الـ ـش ــاحـ ـن ــات والـ ـبـ ـض ــائ ــع مــن
خالل غرفة التحكم والسيطرة
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة لـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـع ــام ــة
ل ـل ـج ـم ــارك واإلدارة ا لـمـعـنـيــة
ب ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وس ـي ـت ــم
تقييمها خالل أسبوعين إلبداء
أي مالحظات أو تطويرات على
النظام.

جانب من تدشين النظام
ي ــذك ــر أنـ ـ ــه تـ ـت ــواف ــر أج ـه ــزة
الس ـل ـك ــي ل ــات ـص ــال ال ـم ـبــاشــر
م ــع إدارة ال ـن ـج ــدة ،وشــاشــات

فـ ــي وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة لـتـتـبــع
ال ـش ــاح ـن ــات ع ــن ب ـع ــد ،إضــافــة
إلى الدعم الفني الذي يتواجد

«الحركة التقدمية» :تنقيح المادة 79
خطوة لتحويل الدولة إلى «دينية»
اعتبرت الحركة التقدمية أن ا ّقـتــراح تنقيح المادة
 79من الدستور يعد محاولة لشق الصفوف الشعبية،
وإشغال الناس عن أولوياتها ،وخطوة إللغاء الطابع
المدني للدولة.
ودعت الحركة ،في بيان لها ،أمس ،القوى الحية في
المجتمع الكويتي إلى رفض هذا االقتراح ،والتصدي
لمساعي إلغاء الطابع المدني للدولة وتحويل الكويت
إل ــى دولـ ــة دي ـن ـيــة ،وال ـتــأك ـيــد أن أي تـنـقـيــح لـلــدسـتــور
يجب أن يكون نحو المزيد من الحريات والمكتسبات
الديمقراطية.
وق ــال ــت إن ــه "ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ت ـتــوحــد ف ـيــه جـهــود
الخيرين من أبناء الشعب نحو التصدي لقوى الفساد،
والــدفــاع عن حقوق الشعب وحرياته ،وتحقيق العفو
عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا

الـسـيــاسـيــة ،يــأتــي أح ــد أع ـضــاء مجلس األم ــة ويتقدم
ّ
تتغير
باقتراح تنقيح للمادة  79من الدستور ،بحيث
األولويات ،وينشغل المجتمع الكويتي عنها في مسائل
خالفية".
ّ
وأضــافــت" :مــن دون مبالغة ف ــإن مثل هــذا التعديل
لـلــدسـتــور سـيــؤدي فــي حــال إق ــراره إلــى إلـغــاء الطابع
المدني للدولة ،والعمل على تحويلها إلى دولة دينية،
وهو المشروع الذي َ ابتليت به عدد من البلدان والشعوب
ال ـعــرب ـيــة وذاق ـ ــت األ َمـ ـ ّـريـ ــن م ــن وي ــات ــه جـ ــراء الـتـطــرف
ً
والتزمت والتضييق على الحريات ،خصوصا الحريات
الشخصية وحرية االعتقاد ،والوصاية على حياة الناس،
والتدخل في شؤونهم الخاصة واختياراتهم ونوعية
حياتهم ،وكذلك تقييد حرية التعبير ولإلبداع الفني
ً
والثقافي ،فضال عن تكريس الطائفية".

عـ ـل ــى م ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة لـ ـك ــل مــن
اإلدارة العامة للجمارك ووزارة
الداخلية.

رجال خفر السواحل أنقذوا
ً
شخصا من الغرق عند جسر جابر
●

محمد الشرهان

تـمـكــن رج ــال أم ــن ال ـح ــدود ف ــي اإلدارة ال ـعــامــة لخفر
الـســواحــل مــن إنـقــاذ شخص مــن الـغــرق كــان يسبح عند
جسر جابر.
وأعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة
الداخلية ،أن بالغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوجود
شخص يسبح عند جسر جــابــر وتـعــرضــه إلــى تـيــارات
مائية ،وبحاجة للمساعدة ،وعلى الفور تم توجيه دوريات
خفر السواحل إلــى موقع البالغ ،وتــم انتشال الشخص
وإنقاذه وهو بحالة جيدة وتوصيله إلى ميناء الدوحة.
وأهابت اإلدارة بمرتادي البحر أخذ الحيطة والحذر،
واالل ـ ـتـ ــزام بـ ــإجـ ــراءات األم ـ ــن وال ـس ــام ــة ،ل ـل ـح ـفــاظ على
أرواحهم.

تعاون بين «البيئة» والسفارة
األوكرانية لحماية التنوع األحيائي

الوفد األوكراني في محمية الجهراء
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
لـلـبـيـئــة ،أن ــه فــي إط ــار جهود
التعاون بينها وبين سفارة
أوك ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
اسـتـقـبــل نــائــب الـمــديــر الـعــام
لـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
بالهيئة ،د .عبدالله الزيدان،
وإدارة المحافظة على التنوع
األحـ ـي ــائ ــي ،س ـف ـيــر أوك ــران ـي ــا
لدى دولة الكويت د .ألكسندر
بـ ـ ــاالنـ ـ ــوت ـ ـ ـسـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي م ـح ـم ـي ــة
ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة أمـ ــس،
حـ ـي ــث اط ـ ـلـ ــع عـ ـل ــى ال ـب ـي ـئ ــات
المختلفة والتنوع األحيائي
في المحمية ،وجهود الهيئة
في تأهيل البيئات الطبيعية
فيها.

وأكـ ـ ــدت ال ـه ـي ـئــة ،ف ــي بـيــان
لها ،أن خــال الــزيــارة ،شــارك
السفير األوكــرانــي فــي زراعــة
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن أنـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـنـ ـب ــات ــات
الفطرية في محمية الجهراء،
ض ـمــن ج ـه ــود إعـ ـ ــادة تــأهـيــل
ال ـب ـي ـئ ــة فـ ــي دول ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
والـ ـ ـ ــذي ت ـن ـف ــذه ال ـه ـي ـئ ــة مـنــذ
 ،2019وال ـ ــذي ت ــم م ــن خــالــه
اس ـتــزراع شـتــات مــن أشجار
الـ ـ ـس ـ ــدر ،وأن ـ ـ ـ ــواع أخ ـ ـ ــرى مــن
ال ـ ـن ـ ـبـ ــاتـ ــات ال ـ ـف ـ ـطـ ــريـ ــة الـ ـت ــي
وفرتها الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية في
محمية الجهراء.

زوايا ورؤى
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ضحايا المصالحة التركية
المصرية ...اإلخوان واإلعالم
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
صفحة جديدة بين مصر وتركيا تشبه إلى حد كبير الصفحة
التي فتحت بين "الدول األربع" وقطر بعد قمة "العال" في إحدى
جوانبها ...اليوم الضحية هم اإلخــوان المسلمون ،أو لنقل إن
ً
ً
تركيا قدمت تنازال مهما لمصر بحيث أسكتت القنوات اإلعالمية
ً
ً
التي كانت تبث مــن إسطنبول وتشكل إزعــاجــا وقلقا لنظام
الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ما حصل بين القاهرة وأنقرة تأكيد لمقولة أال تحالفات دائمة
بل مصالح دائـمــة ،وكما يظهر فــإن تيار المصالحات يجسد
بيئة مناسبة ،وقد تكون هذه الرياح قادمة من صوب واشنطن
وفي عهد جو بايدن.
انظروا إلى خريطة المناطق الساخنة ستجدون أن التبريد يعلو
صوته في الوقت الــذي تخفت فيه أصــوات المدافع والبوارج،
فليبيا تلملم أوراقها والمتصارعون في طريقهم للخروج من
"بيت النار" إلى األطراف ،وأوامر تركية "للمرتزقة السوريين" في
ً
ً
ليبيا بالعودة من حيث أتوا ،وسورية تشهد حضورا عاليا في
أروقة الالعبين الكبار والصغار ،وها هي توضع على الطاولة
من جديد ريثما يتم ترتيب المشهد والخروج من دوامة العنف.
إيران وضعت هي األخرى في دائرة التفاوض ،وإن كانت تراوغ
وتضغط بأوراقها اليمنية والعراقية على البيت األبيض ،فنحن
أمام معادالت بموازين القوى ،يتم رسمها وبإتقان من األميركان،
وبالتالي ستنعكس على اآلخرين ،ومنهم تركيا التي وجدت
نفسها أمام استحقاقات البد أن تتعامل معها وفق معطيات
التحالفات الجديدة.
إردوغان العب سياسي ماهر ،يعرف متى يتراجع ومتى يتقدم،
ّ
فقد حــلــت لغة ا ل ـتــودد والتعقل مـكــان لغة التفجير واقتحام
الـخـطــوط الـحـمــر ،ومــن أراض ــي ســرت إلــى الـســاحــة الخليجية
ً
وص ــوال إلــى مـصــر ،هـنــاك اس ـتــدارة واضـحــة بــاتـجــاه التهدئة
وإعادة النظر في التحالفات.
من يستمع إلى لغة اإلعالميين المتمرسين وراء الواجهة التركية
ً
والمصرية يستحضر ذاك المشهد الذي خفت صوته تماما بعد
المصالحة الخليجية مع قطر.
إعالم موجه يخدم أجندة النظام ،هذه خالصة واضحة نراها
اليوم ،فقد سقط ما تبقى من أوهــام عن الكذبة الكبرى ،وهي
استقاللية ومصداقية الكوكبة اإلعالمية التي تمأل سماءنا من
ً
المحيط إلى الخليج وصوال إلى أنقرة وإسطنبول ،جميعهم
ً
ً
يعزفون لحنا واحدا ال يخرج عن "بيت الطاعة" ،وبحسب اتجاه
الريح ،فمع كل موسم تحالفات جديدة تتبدل خطابات "المنابر
اإلعالمية"! ففي اللحظة التي تتصالح فيها المصالح تسقط
المبادئ والشعارات ،وكل يبحث عن "الخالص" ،ومن حق تركيا
أن تبحث عن مصالحها!
ا لــو جــوه هــي نفسها لكن بأقنعة مختلفة نــز عــت عنها أقنعة
الدفاع عن المعارضة ولبست أقنعة التصالح والمهادنة ،فما
حدث بين "البلدين اإلسالميين" تحول إلى تصفية حسابات عند
المتربصين بهذا النظام أو ذاك الحزب ،وشهدت مواقع التواصل
ً
أنواعا من الــردح والمناكفات كالقول "يستاهلوا اإلخونجية،
ً
مالهم إال أوروبا فليذهبوا إلى هناك مشيا أو سباحة!".

ةديرجلا
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أحمد باقر

كلهم لها وكلهم عليها! *

رياح وأوتاد :نصيحة إلى اإلخوة أعضاء لجنة اإلعالم في مجلس األمة
يـ ـب ــدو أن ل ـج ـن ــة ا ل ـت ـع ـل ـي ــم واإل عـ ـ ــام
ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــة تـ ـع ــاود ال ــوق ــوع فــي
ا لـخـطــأ نـفـســه ا ل ــذي و قـعــت فـيــه اللجنة
فــي المجلس ا لـمــا ضــي ،وأدى إ لــى عــدم
موافقة المجلس على تقريرها ،إذ إنها
تتجه بـنــاء عـلــى ا قـتــرا حــات مـقــد مــة لها
إلــى إلـغــاء بـعــض األف ـعــال الـمـجــرمــة في
قوانين المطبوعات والمرئي والمسموع
والجرائم اإللكترونية مثل خدش اآلداب
العامة والتحريض على مخالفة النظام
العام والقوانين والتأثير على الوحدة
الوطنية والمساس بكرامة األشخاص
أو حياتهم الخاصة أو نسبة أ قــوال أو
أفعال غير صحيحة لهم.
ً
و ي ـ ـبـ ــدو أ ي ـ ـضـ ــا أن هـ ـن ــاك مـ ــن نـصــح
اللجنة من المستشارين أو غيرهم بأن
الـمـحـظــورات فــي ه ــذه الـقــوانـيــن يوجد
ما يقابلها في قوانين أ خــرى فال بأس
من إلغائها.
وال شك أن هذه النصيحة وهذا الرأي
ليس له أ ســاس من الصحة ،و قــد تكون
ً
لــه آث ــار بــالـغــة الـخـطــورة خـصــوصــا مع
مــا تـعــانـيــه ال ـبــاد ال ـيــوم مــن ت ـجــاوزات
خ ـط ـي ــرة ف ــي وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل تـمــس
األخالق واآلداب العامة وكرامات الناس
وخ ـصــوص ـيــات ـهــم وال ـم ـص ــال ــح ال ـعــامــة
للبالد وللمواطنين والتي يعد الحفاظ
عليها من أهم واجبات جميع األعضاء،
وذلك ألسباب عديدة منها:
 -1ال ي ــو ج ــد م ـق ــا ب ــل أو ت ـط ــا ب ــق ت ــام
بين نصوص هذه القوانين ونصوص
الـقــوانـيــن األخـ ــرى ،مـثــل قــانــون ال ـجــزاء
أو ا ل ــو ح ــدة ا لــو طـنـيــة أو غـيــر هـمــا ،وإن
كـ ــان ه ـن ــاك ت ـشــابــه ف ــي ب ـعــض األل ـف ــاظ
والعبارات ،وغني عن الذكر أن الدستور
ي ـنــص ع ـلــى أال جــر ي ـمــة وال ع ـقــو بــة إال
بـ ـن ــص ق ـ ــان ـ ــون ،وقـ ـ ــد أضـ ــافـ ــت ال ـ ـمـ ــواد
المطلوب حذفها بعض الفقرات والجمل
ا ل ـ ـتـ ــي ال تـ ــو جـ ــد ف ـ ــي أي ق ـ ــا ن ـ ــون آ خ ـ ــر،
وبالتالي ال يجوز إلغاؤها ألنها تصف
بعض أنماط النشر والتدوين واإلعالم
التي استجدت على الساحة اإلعالمية.
 -2ال يوجد أي عيب في تشابه بعض
ا ل ـن ـص ــوص أو ح ـت ــى ت ـمــا ث ـل ـهــا ،فـكـثـيــر
ً
من القوانين تكرر نصوصا وردت في
قوانين أخرى ،فقانون الالئحة الداخلية
لمجلس األ مــة على سبيل المثال يكرر
بعض نصوص مواد الدستور.

ً
 -3وأ يـ ـض ــا عـ ـب ــارة (اآلداب ا ل ـع ــا م ــة)
ومثلها عبارة (النظام العام) موجودة
في عدة مواد من الدستور مثل المواد
 35و  44و  49و ك ـ ــذ ل ـ ــك مـ ـ ــو جـ ـ ــودة فــي
ع ــدة م ــواض ــع ف ــي ال ـمــذكــرة الـتـفـسـيــريــة
للدستور ،وورودهما في قوانين اإلعالم
تأكيد وتفعيل لما ورد في الدستور.
 -4جميع المواد والفقرات التي يراد
إلـغــاؤهــا فــي قــوانـيــن اإلع ــام الـمــذكــورة
ل ـي ــس ف ـي ـهــا ع ـق ــوب ــات بــال ـس ـجــن (ف ـي ـمــا
عدا المساس بالذات اإللهية واألنبياء
والصحابة) ألن عقوبة السجن موجودة
فــي ا لـقــوا نـيــن األ خـ ــرى ،وإذا كــا نــت نية
ا لـلـجـنــة إ ل ـغ ــاء ع ـقــو بــة ا ل ـس ـجــن فعليها
أن تتجه إ لــى قــا نــون ا لـجــزاء والقوانين
األخرى التي توجد فيها هذه العقوبة،
ولـ ـي ــس إل ـ ــى ق ــوانـ ـي ــن ال ـم ـط ـب ــوع ــات أو
الـ ـم ــرئ ــي وال ـمـ ـس ـم ــوع الـ ـت ــي ت ـخ ـل ــو مــن
عقوبة الحبس.
ً
 -5م ـثــا عـقــوبــة الـسـجــن عـلــى الـقـيــام
بـ ـعـ ـم ــل عـ ـ ــدائـ ـ ــي ضـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــدول األخ ـ ـ ــرى
موجودة في المادة ( )4من قانون أمن
الدولة ( 31لسنة  )1970وليس في هذه
القوانين اإلعالمية ،وقد فسرت المحكمة
الدستورية األعمال العدائية باألعمال
المادية مثل استعمال المال أو السالح،
أي ل ـيــس بــا ل ـن ـقــد بــا ل ـك ـتــا بــة أو ا ل ـن ـشــر،
وب ــاإلم ـك ــان إص ـ ــدار ت ـعــديــل أو تـفـسـيــر
تشريعي لهذا القانون بهذا الشأن.
 -6إذا ك ــان ا لـمـقـصــود فـصــل قــوا نـيــن
الـ ـمـ ـطـ ـب ــوع ــات وال ـ ـمـ ــرئـ ــي والـ ـمـ ـسـ ـم ــوع
والجرائم اإللكترونية عن باقي قوانين
الدولة مما يجعل هذه القوانين قوانين
خ ــاص ــة ت ـق ـيــد ال ـق ــوان ـي ــن الـ ـع ــام ــة فـهــي
ً
ك ــار ث ــة ،إذا ك ـيــف يـعـقــل أن ي ـكــون شتم
أو ق ــذف م ــواط ــن آلخ ــر ف ــي ديــوان ـيــة أو
شـ ـ ــارع أو م ـط ـعــم ال ي ـس ـم ـعــه ف ـي ـهــا إال
عدد محدود من الناس جريمة يعاقب
عليها في قانون الجزاء في حين يكون
شتمه وقذفه في وسائل التواصل على
مسمع و مــرأى عـشــرات أو مـئــات اآلالف
ليس جريمة؟
 -7ال يوجد أي ضرر من اإلبقاء على
الـ ـنـ ـص ــوص ك ـم ــا ه ـ ــي ،بـ ــل هـ ــو األس ـل ــم
ً
ً
واألف ـض ــل ش ــرع ــا ،خ ـصــوصــا ف ـقــرة (مــع
ع ــدم اإلخ ـ ــال ب ــأي ع ـقــوبــة أش ــد وردت
فــي قــا نــون آ خ ــر) أل ن ـهــا تـتـيــح للقاضي
الفحص الدقيق لما تم نشره أو إذاعته

وا خـتـيــار ا لـقــا نــون ا لــذي تمت مخالفته
وم ــدى فــداحــة هــذه الـمـخــالـفــة واخـتـيــار
العقوبة المناسبة لها.
 -8وعـلــى الـعـكــس مــن ذلــك فــإن إلـغــاء
ه ــذه ال ـف ـقــرات مــن قــوانـيــن اإلع ــام فــإنــه
سيجعل القاضي أمام خيار واحد فقط،
ً
وهو الحكم وفقا للقوانين األخرى مثل
قانون الجزاء أو قانون الوحدة الوطنية
أو أ مــن الدولة وتطبيق عقوبة السجن
الواردة فيها.
 -9إن إلغاء هذه الفقرات من القوانين
اإلعالمية سيؤدي إلى نزاعات قانونية
مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة ،ف ـ ـفـ ــي ح ـ ـيـ ــن سـ ـ ـي ـ ــرى ب ـعــض
المتقاضين أن المقصود من إلغائها هو
عدم سريان القوانين الجزائية األخرى
عـلــى الـمـطـبــوعــات وال ـن ـشــر وال ـتــدويــن،
مـ ـم ــا ق ـ ــد يـ ـشـ ـج ــع ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــاوزيـ ــن ع ـلــى
حرمات وكرامات الناس على المزيد من
اإلساء ات بحجة الحريات ،وسيحتجون
ف ــي ال ـم ـحــاكــم ب ـعــدم ان ـط ـبــاق الـقــوانـيــن
األ خــرى عليهم ألن القوانين اإلعالمية
هـ ــي ال ـ ــواج ـ ــب ال ــوحـ ـي ــد فـ ــي ال ـت ـط ـب ـيــق
باعتبارها قوانين خاصة ،و هــي تقيد
ال ـقــوان ـيــن ال ـع ــام ــة ،وس ـي ـطــالــب ال ـطــرف
اآلخـ ـ ــر ب ــان ـط ـب ــاق ال ـق ــوان ـي ــن ال ـجــزائ ـيــة
األ خ ــرى عليها ،وذ ل ــك عـلــى ا لـعـكــس من
النصوص الحالية التي تكفل التنسيق
والتكامل بين جميع هذه القوانين.
ً
 -10أخ ـيــرا ف ــإن الـشــريـعــة اإلســامـيــة
مليئة بالتجريم واإلنكار على ما سمي
ّ
السب والقذف والكذب
آفات اللسان مثل
واإلشاعة والغيبة والنميمة ،والتحذير
مـنـهــا وم ــن خـطــورتـهــا عـلــى الـمـجـتـمــع،
ً
وال صـ ـح ــة أ ب ـ ـ ـ ــدا ل ـل ـش ـع ــار ا ل ـل ـي ـب ــرا ل ــي
(التغريد ليس جريمة) ألن العبرة هي
فــي مـضـمــون ا لـتـغــر يــدة ،و مــا ينشر في
الـ ـلـ ـق ــاء ات الـ ـمـ ـص ــورة م ــن ال ـم ـضــام ـيــن،
وليس في الوسيلة اإلعالمية الحاملة
لها ،و قــد اعتبر النبي صلى الله عليه
وسلم أن حرمة المؤمن أعظم عند الله
مــن حــرمــة الـكـعـبــة ،فـنــرجــو مــن اإلخ ــوة
أعـ ـض ــاء ال ـل ـج ـن ــة ال ـح ــال ـي ـي ــن أخـ ــذ ه ــذه
ً
المبادئ بعين االعتبار ،علما أن نواب
األمة في جميع المجالس السابقة كانوا
م ــع ال ـت ـشــدد ف ــي ق ـضــايــا ث ــواب ــت الــديــن
واألخالق وكرامات المواطنين.

الخليج وثقافة الديمقراطية
ً
( ...)17المثقفون معوقا
د .عبدالحميد األنصاري*

aeansari@qu.edu.qa

قطاع عريض من النخب الثقافية يسكنه ويتلبسه الدكتاتور،
ً
طبقا للدكتور أحمد الربعي ،فهم دائمو الحنين إلى عصر القائد
والزعيم الــذي يتخذ قــرار الحرب والـســام وحــده ،ويقرر مصير
أمة بأكملها وحده بال حكم المؤسسات ،ويحدد من هو الوطني
والخائن دون محاكمة عادلة.
منذ أن قال الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل)" :وأعظم خالف
بين األمة خالف اإلمامة ،إذ لم يسل سيف في اإلسالم ،على قاعدة
دينية ،مثل ما سل على اإلمامة في كل زمان".
واألمة مغيبة عن الشأن العام ،ولم يفكر أحد من النخبة الثقافية
في رد األمر لألمة ،وإنما راهنوا على الفرد الحاكم ،وعلقوا اآلمال
عليه في تحقيق العدل واإلصالح ،وداروا في فلكه إلى اليوم.
ً
كانت هناك ،دائما ،لدى النخبة الثقافية المهيمنة عبر التاريخ
اإلسالمي ،تلك النظرة السلبية تجاه العامة ،فهم "رعاع" و"سوقة"
و"دهماء" و"غوغاء" ال مدخل لهم في الشورى العامة ،ألن الشورى
بحسب زعمهم "احتكار" خاص بـ"النخبة" هم أهل الخبرة والرشد
والحكمة -مثقفو الغرب في عصرنا هم الذين كسروا هذا االحتكار
فأصبح رجل الشارع العادي يقيم ويسقط الــرؤســاء -كما كانت
لديهم ،تلك النظرة المستريبة تجاه المعارضين للتيار العام سواء
بتهميشهم أو اتهامهم بالمروق ومخالفة اإلجماع والخروج على
ثوابت األمة والطاعة.
أما في العصر الحديث ،فال ننسى كيف تهافت جموع المثقفين
الـعــرب على جــوائــز الـقــذافــي ،ومـجــدوا كتابه األخـضــر وروايــاتــه
ً
واعتبروه روائيا عظيما! ومن قبل كانوا يقتاتون على موائد صدام
ً
ويتقاطرون إلى مواسمه ومهرجاناته طمعا في عطاياه ومنحه.
هذه الحالة غير السوية هي التي تفسر ظاهرة "الولع بالمستبد
القومي" حتى بعد سقوطه ،لدى طائفة كبيرة من المحامين العرب،
ً
هبوا جميعا للدفاع عن الرئيس العراقي صدام لكنهم لم يحركوا
ً
ً
ساكنا دفاعا عن ضحاياه وقبوره الجماعية!
ً
وال ننسى كيف هب نقيب اتحاد المحامين العرب وتــرأس وفدا
من المحامين طاروا مسرعين لنجدة البشير المطلوب للمحكمة
الدولية ،وقبله هرولت األمانة العامة لالتحاد لدمشق لمساندة
األسد تجاه لجنة التحقيق الدولية في مقتل الحريري ورفاقه!
صــدق عبدالله القصيمي فــي تحليله هــذه الظاهرة "إن الحاكم
الـمـسـتـبــد ال ـقــومــي ال يـقـتــل ال ـمــوه ـبــة ف ـح ـســب ،لـكـنــه يـسـخــرهــا
لحساباته الطاغية المستبدة ،ألنه بحاجة إلى القوة واالنتصارات
والطوابير والمهرجانات واإلعالنات الباذخة وإلى الدوي والسحر
والقهر والبهر والــذعــر"( .لئال يعود ه ــارون الرشيد ،منشورات
دار الجمل).
المستبد القومي محظوظ في الحياة السياسية العربية ،إذ يجد،
ً
ً
ً
حتى بعد موته ،تمجيدا لسياساته وتبريرا محموما ألخطائه،
بل كوارثه ومآسيه!
ً
لقد ظل "األستاذ الكبير" هيكل ،يطل علينا عبر "الجزيرة" مبررا
أســوأ حقبة في تاريخ العرب المعاصر ،استبيحت فيها كرامة
اإلن ـس ــان الـعــربــي فــي سـجــون ومـعـتـقــات الـمــؤسـســة العسكرية
العربية ،حقبة النظم الثورية المتسلطة التي أذلت المواطن العربي
وخربت نفسيته وداست كرامته بال رقيب وال حسيب وال ضمير!
مجتمعاتنا فقدت "المناعة" الفكرية تجاه جرثومة "االستبداد"
التي عششت في "الرحم األيديولوجي" لمبدأ :أطــع الحاكم وإن
ً
جلد ظهرك ،طبقا لتركي الربيعو ،إنها ثقافة "الرضا" بالطغيان،
ً
طبقا للدكتور الرميحي.
االسـتـبــداد العربي إرث طــويــل تمتد ج ــذوره إلــى بــدايــات تحول
ً
حكم ال ـشــورى إلــى حكم الـفــرد ليمتد إلينا عبر ( )14قــرنــا ،كان
االستبداد هو القاعدة ،وأمــا "الـعــدل" فومضات مضيئة في ليل
ً
طويل كانت األمــة فيه مغيبة والفرد مهمشا ال حول له وال قوة
والشورى محجوبة.
ً
ً
لقد كــان "االسـتـبــداد" تاريخيا ج ــزء ا مــن الــواقــع المعيش للفرد
العربي ،يتعايش معه كأمر طبيعي كما يتعايش مع كل حقائق
الحياة من حوله ،لم يكن يمثل "نقيصة" أخالقية ،بل هو "حزم"
ً
مطلوب ينسجم مع التصور التاريخي العام لـ"فن الحكم" طبقا
لقول شاعر الحكمة األكبر" :ومن ال يظلم الناس يظلم".
ً
ً
ً
ً
أخيرا :أخلص إلى أن قطاعا عريضا من المثقفين كانوا أعوانا
للنظم التسلطية.
*كاتب قطري

د .خولة مطر
كلهم يتحدثون بها وعـنـهــا ...كلهم يـنــادون ويصرخون:
ً
نــريــدهــا أو هــي حـقــوقـنــا ...بعضهم قــدم حياته ثمنا لها،
تصور أنها الديمقراطية التي ال يخلو أي خطاب منها،
ومن كل األطراف تلك التي تطالب بها من شعوب أو فئات
مجتمعية وتلك التي تنتهكها أيضا ،فهي "تزين" خطاباتها
اليومية بهاَ ،
ولم ال؟
الواقفون على طرفي المعادلة السياسية وعلى النقيض
من بعضهم يقولون إنهم يعملون بها أو يطالبون بها أو
يسعون إليها ،وآخ ــرون ي ــرددون :لـمــاذا ال نكون مثل تلك
الدول؟ ويعطون أمثلة بعضها محق بعض الشيء ،وأخرى
ال عالقة ألنظمتها السياسية بالديمقراطية سوى أن كنا
نعتقد أن أي برلمان منتخب يعني أن هناك سلطة حقيقية
ً
وصوتا للشعب بأطيافه المختلفة ،يعبر عنها من هؤالء
المنتخبين عبر دوائر وصناديق اقتراع هي األخرى يتوهم
بعضنا أنها شديدة الحياد.
ف ــي اج ـت ـمــاع م ـنــذ أك ـثــر م ــن ع ـقــديــن ف ــي مــدي ـنــة أك ـس ـفــورد
البريطانية وفي جامعتها العريقة ،جلست مجموعة من
المثقفين والعاملين فــي الحقل السياسي مــن منطقتنا
العربية ،جمعتهم حينها الديمقراطية أ يـضــا أو البحث
عنها ،وكيفية تحقيقها في دولنا التي تأخرت عن ذاك الركب
الـطــويــل مــن ال ــدول المتحولة .معظمهم رحــل عنا ولــم َ
ير
حلمه بالديمقراطية ،وال حتى أول لبنة في طريقها الطويل،
وآخ ــرون كـبــروا أو "هــرمــوا" ،كما قــال ذاك الــواقــف فــي ليل
التاريخية ،بالنسبة إلى هذه المنطقة
تونس ،في تلك السنة َ
ككل ،فمن بعدها لم يبق أي حجر وال بشر إال تغيرت حاله
أو انتقل إلى مكان آخر أو حتى عالم بعيد!
هناك ردد الباقي رغم رحيله ،أستاذنا رياض الريس وهو
يختم ذاك االجتماع في يومه األخير وبعد مداوالت طويلة:
ال يوجد بيننا من هو ديمقراطي حقا ،ثم أضاف ربما فقط
تـلــك الصبية الـتــي تـشــاركـنــا نـحــن "ال ـش ـيــوخ" ه ــذا الـجــدل،
ولكنها قد آمنت به وربما ببعض مما كتبناه نحن ،وبدأت
رحلة بحثها عنه مرات بالكتابة ومرة باألحاديث والندوات.
مـ ـ ــع الـ ـسـ ـنـ ـي ــن زادت ح ـ ـ ــدة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدثـ ـي ــن وال ـم ـط ــال ـب ـي ــن
بالديقمراطية ،وكثرت المقاالت والدراسات والكتب ،في حين
بقي المواطن البسيط في أوطاننا ينكش صفائح القمامة
بحثا عن رغيف أو بقايا طعام ليعود به لعائلته.
بعضهم قال بعدها "الديمقراطية ما تطعمش عيش" وكأنها
ً
قد تحققت فعال وفشلت ،مشيرين إلى الحمالت االنتخابية
لتلك البرلمانات وللصور والشعارات التي تمأل الدنيا من
شوارع ومدن وفضائيات ووسائل تواصل.
في ليلة صعبة بتلك البلدة المحاصرة تحلقت مجموعة من
الشباب حول القادمين لهم إلطعامهم وإنقاذهم ،وسألوا
الديمقراطية كما تلك
زوارهم "أال يحق لنا نحن أن نعيش
ّ
الشعوب العربية أيضا المتنعمة بكل ما لذ وطاب؟" ،في تلك
اللحظة وبعد يوم طويل وشاق جسديا ونفسيا ،نظر الزوار
إلــى بعضهم مترددين في اإلجــابــة ،فهل يقولون لهم بأن
"ليس كل ما يلمع ذهبا" أو يرددون عليهم أن الديمقراطية
التي يقرأون عنها في الكتب هي مجرد يوتوبيا أو مثالية
لم تتحقق بعد ،وهل يشرحون لهم أن صناديق االنتخابات
ال تعني أن هناك ديمقراطية ،وأن األصــوات "الــرادحــة" في
البرلمانات ال تعني أن صوت الناس أو بعضهم قد وصل
وأصبح له قيمة ما.
كــان الشباب شــديــدي الـحـمــاس ،فــراحــوا يسألون زواره ــم
ً
ً
فردا فردا بعد أن يتعرفوا على بلده أو بلدها ،ثم يتابعون
بالسؤال الدائم" :كيف حال الديمقراطية عندكم؟" ،أكثرهم
صــراحــة ك ــان ذاك األيــرل ـنــدي ال ــذي ق ــال لـهــم ال تـكـثــروا من
المثاليات حتى ال تصابوا بخيبة األمل بعد كل تضحياتكم
الكبيرة ،فال توجد ديمقراطية حقيقية في أي مكان.
هو وآخرون لم يعرفوا كيف يقولون لهؤالء الشباب وغيرهم
مــن الـحــالـمـيــن فــي أوطــان ـنــا ب ــأن نخبتكم الـجــالـســة خلف
يافطات األحــزاب والمعارضات والثوريات وتلك الحاملة
ً
لقب مثقف أو خبير ،حتى كل هذه الشخصيات كثيرا من
األحيان ال تؤمن بالديمقراطية ،بل ترددها كشعار ،وعند
أول منعطف يخرج ذاك المختبئ داخلها ،ذاك الدكتاتور
الصغير الباقي فينا جميعا الذي يذكر صاحبه "أنت أو ال
ً
أحد" ،أو على أقل تقدير "أنت األكثر فهما ومعرفة وخبرة
واألجدر بالمنصب القادم".
ً
هم أيضا يطالبون بسقوط األصنام ليجلسوا هم مكانها
ولتكريس األصنام وعبادة الفرد وطريق الرأي الواحد وأن
تكون معي أو ضدي فال ثالث لهم ،هم أيضا مصابون بالداء
نفسه ،وفي كثير من األحيان دون أن يدركوا ،وأحيانا مع
سبق اإلصــرار والترصد ،فالحديث عن الديمقراطية ليس
ً
كممارستها أو أنـهــا أصـبـحــت أيـضــا ج ــزء ا مــن "الكلمات
الموضة" والشعارات الرنانة للوصول إلى الكرسي الوثير
ثم تنتهي تلك المسرحية! ال ديمقراطية إال بديمقراطيين
حقيقيين فارحمونا.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية

خليل علي حيدر

الناطق باسم «حزب الله»« :نحن إيران في لبنان!» ()2 -2
يتساءل بعضهم :بأي عين
كان د .رفعت سيد أحمد
سينظر إلى أحد اإلسالميين
المصريين أو غيرهم لو
قال في مقابلة صحافية في
األهرام مثال «نحن ال نقول
إننا جزء من إيران نحن إيران
في مصر ،ومصر في إيران؟»،
وقد يتساءل آخرون :أليس
في تصريح بهذه القوة إحراج
ً
للطائفة في لبنان مثال؟ فمن
يتحمل مسؤولية اإلساءة
لها؟

ال شك أن «حزب الله»
تعمد الغموض في
توضيح خطواته
القادمة أسوة بما
فعلته القيادات
اإلسالمية في الثورة

فـ ــي رسـ ــالـ ــة ح ـ ــزب الـ ـل ــه ال ـتــأس ـي ـس ـيــة
 ،1 9 8 5 /2 /1 6ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة ا ل ـ ـ ــى
الـمـسـتـضـعـفـيــن ف ــي ل ـب ـن ــان وال ـع ــال ــم
والمصوغة بمفردات جهادية طوباوية
فــي ( )26صـفـحــة ،ت ـحــدد هــويــة حــزب
الله وماهيته ،بالقول" :إننا أبناء أمة
حزب الله نعتبر أنفسنا جزء ا من أمة
اإلسـ ــام الـمــركــزيــة فــي ال ـعــالــم ،نلتزم
ب ــأوام ــر ق ـيــادة واحـ ــدة حكيمة عــادلــة
تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط،
وت ـت ـج ـســد ح ــاض ــرا ب ــاإلم ــام الـمـســدد
آيــة الله العظمى روح الله الموسوي
الـ ـخـ ـمـ ـيـ ـن ــي دام ظ ـ ـلـ ــه ،مـ ـفـ ـج ــر ث ـ ــورة
المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة".
ال إش ــارة هنا مثال إلــى تطور الكيان
اللبناني و تـطــور مجتمعه وطوائفه
ونواحي النجاح والفشل في تجاربه
رغ ـ ــم أه ـم ـي ــة ك ــل ذل ـ ــك لـ ـح ــزب ي ـق ـتــرح
م ـس ـيــرة ج ــدي ــدة ،ب ــل ي ـنــاقــض الـبـيــان
نفسه بين التوجه نحو فرض النظام
اإلسالمي على لبنان بأحزابه وطوائفه
وبين إفساح المجال للشعب اللبناني
الختيار النظام ،تقول الرسالة" :إننا
نــدعــو إل ــى اعـتـمــاد الـنـظــام اإلســامــي
على قاعدة االختيار الحر والمباشر
من قبل الناس ال على قاعدة الفرض
بالقوة" .غير أن الحزب يبين بوضوح
موقفه مسبقا من هذا االستفتاء بقوله
"نحن ال نعتبر أنفسنا جزء ا منفصال
عن الثورة في إيران بل نعتبر أنفسنا
ج ــزءا مــن الـجـيــش ال ــذي يــريــد اإلم ــام
تشكيله من أجل تحرير القدس ،ونأتمر
بأوامره".
ويـ ـب ــدو أن حـ ــزب ال ـل ــه أو مــؤسـسـيــه
كانوا يعرفون مقدما نتائج االستفتاء،

وال شك أن الحزب تعمد الغموض في
توضيح خطواته الـقــادمــة أس ــوة بما
فعلته القيادات اإلسالمية في الثورة،
أي ال ـم ـجــاهــرة بــالـقــالــب الـجـمـهــوري،
وع ـ ـ ــدم ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ــدك ـت ــات ــوري ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـش ـي ـع ـي ــة بـ ــاسـ ــم والي ـ ــة
الفقيه الشاملة ،ولطمأنة ا لـنــاس في
لبنان شرح حزب الله رؤيته للساحة
ً
اللبنانية ،مــؤكــدا أنــه ال يـطــرح إقامة
جمهورية إسالمية في لبنان وال يملك
مشروعات بهذا المعنى.
زيـ ـ ـ ــادة فـ ــي ال ـت ــوض ـي ــح ق ـ ــدم ال ـن ــاط ــق
بــاســم ال ـح ــزب أم ـيــن الـسـيــد مـشــروعــا
أشد غموضا هو أن "تصبح المنطقة
أمة" ،وأوضح أن المقصود بالمنطقة
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،ف ـب ـه ــذه
التوسعة للمفهوم يصبح لبنان جزءا
مــن م ـشــروع األم ــة فــي منطقة الـشــرق
األوس ــط ،ملتصقا من خــال المنطقة
بــالـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة اإلي ــران ـي ــة".
(انظر المرجع نفسه ص .)1993
ويـسـتــوقــف ال ـق ــارئ هـنــا ع ــدم اكـتــراث
ح ـ ــزب الـ ـل ــه ب ــال ـن ـظ ــرة ال ـس ـل ـب ـيــة ال ـتــي
أح ـ ــاط ـ ــت دائـ ـ ـم ـ ــا ب ـم ـص ـط ـل ــح الـ ـش ــرق
األوسط ،وبخاصة في أوساط الحركة
اإلسالمية ،حيث كان المصطلح فيما
ي ــرون ــه ش ـع ــارا اس ـت ـع ـمــاريــا ق ـصــد به
الـتـشــويــش عـلــى ال ــوح ــدة الـعــربـيــة أو
اإلسالمية ،وتقول بعض الموسوعات
إن "ال ــدول الكبرى تتنافس للسيطرة
وب ـســط ن ـفــوذهــا عـلـيــه ب ـعــد اكـتـشــاف
النفط في شبه جزيرة العرب والعراق
وإيران ودول الخليج وليبيا والجزائر".
(الموسوعة العربية الميسرة بيروت
 ،2001ص)1463

يؤرخ حزب الله اللبناني لنشأته عام
 1982مع أول عملية استشهادية قام
ب ـهــا أح ـم ــد قـصـيــر ض ــد م ـقــر الـحــاكــم
الـعـسـكــري اإلســرائ ـي ـلــي فــي ص ــور مع
أن ال ـب ـيــان الــرس ـمــي لـقـيــام ال ـحــزب لم
يعلن إال فــي  ،1985 /2 /16فــي ذكــرى
اغتيال الشيخ راغب حرب األولى على
يد القوات اإلسرائيلية ،وكــان تدريب
ال ـم ـقــاوم ـيــن ع ـلــى اس ـت ـع ـمــال ال ـســاح
وحـ ـ ــرب ال ـعـ ـص ــاب ــات ع ـل ــى يـ ــد ح ــرس
الثورة اإليرانية في البقاع.
أعـلــن ح ــزب الـلــه أن ال ـهــدف مــن قيامه
وتأسيسه محاربة إسرائيل ،وقد أعلن
السيد حسن نصرالله في أوج الحرب
األهلية أن حزب الله مستعد لمغادرة
ا لـمـســرح المحلي "إذا ت ــرك لمجابهة
إسرائيل".
(صحيفة حزب الله الرسمية "العهد"،
 ،1985 /7 /11انظر الحركات اإلسالمية
ورقة د.عبدالغني عماد)
ولكن مع الوقت لم يعد عمل الحزب
مقتصرا على مقاومة االحتالل كهدف
حصري ،فالحزب كما يقول د.عماد كان
يحمل مـشــرو عــا متكامال ينطلق من
رؤيته اإلسالمية للعمل على الساحة
اللبنانية ،وكــان فــوق ذلــك كله يرتبط
عضويا بمصالح وسـيــاســات إي ــران،
وقد تجلى ذلك في اشتراكه خصوصا
في حروب سورية والدفاع عن النظام
في مراحل الحقة.
تبنى حزب الله مسؤوليات كبيرة إزاء
لبنان والقضية الفلسطينية والطائفة
الشيعية في كتابابته وبياناته ،إال أنه
ن ــادرا مــا حــرص على إب ــداء استقالله
عن السياسة اإليــرانـيــة ،فقد نظر إلى

قـ ـي ــادة ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة على
الدوام نظرة تبجيل وتقديس وتابعية
مطلقة وما من مرة يقابل فيها األمين
العام للحزب مرشد الـثــورة اإليرانية
إال وي ـبــادر بــإظـهــار كــل آي ــات اإلج ــال
وتقبيل اليد ،وللناطق باسم حزب الله
تصريح بالغ القوة والداللة في بيان
مدى االرتباط بإيران.
وقد ورد على لسان إبراهيم السيد في
مقابلة صحافية ،حيث قال في وصف
طبيعة العالقة مــع إي ــران واالنصهار
فيها" :نحن ال نقول إننا جزء من إيران
نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران".
(الـ ـح ــرك ــات اإلس ــام ـي ــة ص 1393ع ـ ــن
جريدة النهار .)1987 /3 /5
ف ـ ـ ــأي إع ـ ـ ـ ــان ه ـ ــوي ـ ــة أق ـ ـ ـ ــوى مـ ـ ــن ه ــذا
التشخيص؟
ن ـت ـســاءل ف ــي ال ـن ـهــايــة ب ــأي ع ـيــن كــان
د.رفعت سيد أحمد سينظر إلــى أحد
اإلسالميين المصريين أو غيرهم لو
قــال فــي مقابلة صحافية فــي األه ــرام
مثال "نحن ال نقول إننا جزء من إيران
ن ـح ــن إيـ ـ ـ ــران فـ ــي مـ ـص ــر ،ومـ ـص ــر فــي
إيران؟" .كما قد يتساءل آخرون :أليس
في تصريح بهذه القوة إحراج للطائفة
ً
في لبنان مثال؟ فمن يتحمل مسؤولية
اإلساءة لها؟

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

6.366

5.805

٤.687

2.380 2.766 3.302

 %128نمو عمليات الدفع اإللكتروني و %19تراجع استخدام الكاش
عمليات فبراير شهدت قفزات استثنائية لمختلف خدمات الدفع الرقمي
محمد اإلتربي

أظهرت بيانات مصرفية من
شركة «كي نت» ،أن عمليات
اجهزة الصراف اآللي الخاصة
بالبنوك تراجعت بنسبة 19
في المئة من حجم عمليات بلغ
في فبراير  2020نحو 4.979
ماليين عملية.

حققت أزمة جائحة كورونا
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـت ـط ـل ـع ــات ال ـتــي
ك ــان ــت تـسـعــى إل ـي ـهــا الـجـهــات
الرقابية منذ سنوات ،ووجهت
إلـ ـيـ ـه ــا م ـ ـ ـ ــرارا وتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرارا ،وم ــن
أبرزها تقليل التعامل بالنقود
الورقية وإحــال البالستيكية
محلها ،والتي كثيرا ما وجهت
إليه الجهات الرقابية ألسباب
تتعلق بحماية األوراق النقدية،
وت ـق ـل ـي ــل ع ـم ـل ـي ــات الـ ـت ــزوي ــر،
وت ـمــريــر األوراق الـ ـم ــزورة في
بعض المنافذ.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أظ ـه ــرت
ب ـي ــان ــات م ـصــرف ـيــة م ــن شــركــة
«ك ــي ن ــت» ،أن عـمـلـيــات اجـهــزة
الصراف اآللي الخاصة بالبنوك
تراجعت بنسبة  19فــي المئة
م ـ ــن حـ ـج ــم ع ـم ـل ـي ــات بـ ـل ــغ فــي
ف ـ ـبـ ــرا يـ ــر  2020نـ ـح ــو 4.979
م ــاي ـي ــن ع ـم ـل ـي ــة ،مـ ـق ــارن ــة مــع
 4.043ماليين فقط في فبراير
الماضي.
وي ـع ـك ــس تـ ــراجـ ــع ع ـم ـل ـيــات
ال ـص ــراف اآلل ــي قـلــة اسـتـخــدام
الكاش والحاجة إليه خصوصا
م ــع ظ ـ ــروف ال ـح ـظــر م ــن جـهــة،

وميكنة األغلبية المطلقة من
العمليات واالحـتـيــاجــات ،بما
فيها بعض مواقف السيارات
ال ـت ــي دخ ـل ــت ع ـلــى خ ــط الــدفــع

بـنـظــام ن ـقــاط الـبـيــع ألول مــرة
فــي الـكــويــت ،مما يــدل على أن
االت ـج ــاه ال ـع ــام ف ــي المستقبل
يتنامى نحو الدفع اإللكتروني

قيود السفر تؤخر تشغيل مصفاة الزور

بنك أوف أميركا :ال أزمة سيولة
في الكويت قبل الربع الثالث
قال بنك أوف أميركا ،إن خطوات تبنتها
حكومة الكويت للحد من استنزاف األصول
السائلة لدى الخزانة ،قد ترجئ خطر أزمة
سيولة إلى الربع الثالث من العام الجاري.
وت ـع ــرض ص ـن ــدوق االح ـت ـيــاطــي ال ـع ــام،
صـ ـن ــدوق الـ ـث ــروة ال ـس ـي ــادي ال ـ ــذي يغطي
أي عـجــز تـعــانــي مـنــه ال ـبــاد ،لـضـغــوط من
ان ـخ ـف ــاض أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط جـ ـ ــراء ف ـي ــروس
كورونا واستمرار المواجهة بين الحكومة
والبرلمان بشأن إجراءات من بينها قانون
يسمح للدولة باالقتراض.
وفــي األشـهــر األخ ـيــرة ،جمع الصندوق
بين ستة وسبعة مـلـيــارات ديـنــار (19.87
إلــى  23.19مليار دوالر) مــن خــال مبادلة
أصــول مع صندوق األجيال القادمة ،عقب
رد أموال لصندوق االحتياطي العام بعدما

ً
أوق ــف قــانــون ٍُس ــن الـعــام الماضي تحويال
ً
إلزاميا لعشرة في المئة من إيرادات الدولة
إلى صندوق األجيال القادمة.
وقال بنك أوف أميركا في تقرير بتاريخ
 17مارس« :تبنت السلطات خطوات لتقليل
اسـتـنــزاف األص ــول السائلة لــدى صندوق
االح ـت ـيــاطــي ال ـع ــام .تـفـيــد تـقــديــراتـنــا أنـهــا
أط ــال ــت ال ـم ــدى الــزم ـنــي الس ـت ـنــزاف أص ــول
ال ـص ـنــدوق حـتــى ال ــرب ــع ال ـثــالــث م ــن 2021
واسترداد التوزيعات المتراكمة من كيانات
حكومية قد يطيل هذا المدى الزمني أكثر».
وأفــادت مصادر لـ «رويترز» هذا الشهر،
ب ـ ــأن الـ ـصـ ـن ــدوق يـ ـتـ ـف ــاوض مـ ــع مــؤس ـســة
ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة الـمـمـلــوكــة عـلــى جــدول
زمـنــي لـســداد تــوزيـعــات متراكمة تتجاوز
 20مليار دوالر.

ب ـع ــد أن أثـ ـب ــت ك ـ ـفـ ــاء ة عــال ـيــة
ومرونة وأمانا أكثر.
وف ــي مـقــابــل ت ــراج ــع سحب
ال ـ ـكـ ــاش عـ ـب ــر ال ـ ـص ـ ــراف اآللـ ــي

وذكر البنك أن تلك المفاوضات قد تعزز
السيولة لدى الصندوق ،لكن من المرجح أن
يجري تحويل األموال على مدار فترة زمنية
ً
ً
طويلة نسبيا وليس فورا .وتابع «من وجهة
نظرنا ،قد تتجه السلطات إلى كيانات أخرى
من أجل تحويالت مماثلة».
وف ــي ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي ،خـفـضــت وكــالــة
ف ـي ـتــش لـلـتـصـنـيـفــات االئ ـت ـمــان ـيــة الـن ـظــرة
المستقبلية للدين السيادي الكويتي إلى
«سلبية» من «مستقرة».
وقــالــت فيتش «دون ســن قــانــون يسمح
ب ــإص ــدار ديـ ــن ج ــدي ــد ،ق ــد ت ـن ـفــد الـسـيــولــة
ل ـ ــدي ص ـ ـن ــدوق االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـعـ ــام خ ــال
األشهر المقبلة في غياب إجــراء ات جديدة
لتعويضها».
(رويترز)

شهدت مصفاة الزور الكويتية ،البالغة
قـيـمـتـهــا  16م ـل ـي ــار دوالر ،ا ن ـت ـكــا ســات
كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي األش ـ ـهـ ــر األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،بـسـبــب
القيود الحكومية للسيطرة على انتشار
كوفيد  ،19وفقا لمصادر صناعية ،ومن
المتوقع أن تصبح المنشأة أكبر مصفاة
عــامـلــة فــي الـشــرق األوس ــط ،تـحــت إدارة
«كيبيك».
وفي نوفمبر من العام الماضي ،كان
م ــن ال ـم ـع ـلــوم أن ال ـم ـش ــروع ف ــي طــريـقــه
لبدء العمل عبر اإلنترنت مع أوائل عام
 ،2021لكن المشاكل في مرحلة التشغيل
تعني أ نــه مــن المتوقع أن يـبــدأ المرفق
عبر اإلنترنت في وقــت الحــق من العام،
بحسب «ميد».
وقــال أحــد الـمـصــادر« :تــم ضــخ الخام
إلى المصفاة ألول مرة ،كما هو مخطط،
في ديسمبر ،لكن خالل األشهر األخيرة
تــأ ثــرت عملية ا لـتـشـغـيــل بــا لـقـيــود التي
فرضتها كورونا على التأشيرات ،وقيود

تراجع أرباح «أرامكو» في 2020
%44.4
ُ ّ
والشركة تقلص إنفاقها

انخفاض التدفقات النقدية الحرة إلى  49مليار دوالر العام الماضي
تراهن شركة النفط الوطنية
الـعـمــاقــة «أرام ـك ــو» السعودية
على تعاف للطلب على النفط
تقوده آسيا بعدما أعلنت أمس
عن هبوط حاد لصافي األرباح
بواقع  44.4في المئة ،وتقليص
خطط اإلنفاق.
وقد أضرت جائحة كوفيد -
 19كثيرا بالشركة وبنظرائها
بالعالم في  ،2020لكن أسعار
النفط ارتفعت العام الحالي مع
تعافي االقتصادات من التراجع
الذي أصابها في العام الماضي،
وع ـق ــب ت ـمــديــد مـنـتـجــو الـنـفــط
تخفيضات المعروض.
وقال الرئيس التنفيذي أمين
ال ـنــاصــر ،فــي إي ـجــاز بمناسبة
إع ـ ـ ـ ــان األرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح« :مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات
التعافي تبعث على الـســرور...
الصين اقتربت كثيرا أيضا من
م ـس ـتــويــات م ــا ق ـبــل الـجــائـحــة.
س ـي ـك ــون هـ ـن ــاك ت ـح ـ ّـس ــن ق ــوي

للطلب فــي آس ـيــا ،السـيـمــا في
شرق آسيا».
وأضاف أن الطلب في أوروبا
والواليات المتحدة سيتحسن
مع التوسع في التطعيم ،وتوقع
أن يصل الطلب العالمي على
ال ـن ـفــط إل ــى  99م ـل ـيــون بــرمـيــل
يوميا بنهاية العام.
وقد قلصت الشركة توقعات
اإلن ـفــاق إل ــى حــوالــي  35مليار
دوالر مــن ن ـطــاق بـيــن  40و45
م ـل ـيــارا ســاب ـقــا ،وف ـقــا إلفـصــاح
لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة .وك ـ ـ ـ ـ ــان اإلن ـ ـف ـ ــاق
الرأسمالي  27مليارا في .2020
وأعلنت أكبر شركة مصدرة
ل ـل ـن ـفــط ف ــي ال ـع ــال ــم ان ـخ ـفــاض
صافي الربح  44.4بالمئة إلى
 183.76مليار ريــال ( 49مليار
دوالر) للسنة المنتهية في 31
ديـسـمـبــر ،مـقــارنــة مــع 330.69
مليارا في العام السابق.
وت ــوق ــع الـمـحـلـلــون أن يبلغ

ص ــاف ــي الـ ــربـ ــح  186.1م ـل ـيــار
ريال في  ،2020وفقا لمتوسط
ال ـت ـق ــدي ــرات ع ـلــى «رفـيـنـيـتـيــف
أيكون».
وأع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت «أرامـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــو» ع ــن
تـ ــوزي ـ ـعـ ــات نـ ـق ــدي ــة  75م ـل ـيــار
دوالر لعام  ،2020لكن الناصر
ق ــال إن ــه ال تــوجــد ن ـيــة لــزيــادة
التوزيعات عن المتعهد به في
العام الحالي.
وق ــال مــديــر أب ـحــاث األسـهــم
ف ــي «ت ـل ـي ـم ــر» ،ح ـس ـن ـيــن م ــال ــك:
«التوزيعات تتفق مع التوقعات،
وهــو أكثر ما يهم حملة أسهم
ّ
أرام ـ ـكـ ــو ،ل ـك ــن ت ــراج ــع اإلن ـف ــاق
الرأسمالي ينبئ بأن الشركة ال
تتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار
الـنـفــط ط ــوي ــا» .وق ــد انخفض
سـهــم أرام ـك ــو  0.6بــالـمـئــة بعد
إعالن الشركة نتائجها.
وتماسك السهم جيدا معظم
ف ـتــرات ال ـعــام الـمــاضــي مقارنة

ب ـشــركــات الـنـفــط الـعــالـمـيــة في
األس ــواق الناشئة والمتقدمة،
لـ ـك ــن أداء ه كـ ـ ــان أ ض ـ ـعـ ــف مــن
الشركات النظيرة حين تعافت
أسعار النفط.

تحمل العبء
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــاصـ ـ ــر« :بـ ـنـ ـظ ــرة
مـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،ت ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــر
اسـتــراتـيـجـيـتـنــا طــويـلــة األجــل
ع ـلــى ال ـم ـس ــار ال ـص ـح ـيــح نحو
تحسين محفظتنا فــي أ عـمــال
النفط والغاز».
وقالت كبيرة االقتصاديين
فـ ــي بـ ـن ــك أب ــوظـ ـب ــي الـ ـتـ ـج ــاري
مــون ـي ـكــا م ــال ــك ،إن ان ـخ ـفــاض
أرباح «أرامكو»  44.4بالمئة في
 2020يــأتــي فــي مـقــابــل هبوط
إيـ ـ ــرادات حـكــومــة الـمـمـلـكــة من
مـبـيـعــات ال ـن ـفــط  30.7بــالـمـئــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،مـ ـ ــع ث ـب ــات

ال ـ ـتـ ــوزي ـ ـعـ ــات ل ـل ـح ـك ــوم ــة رغ ــم
انخفاض أسعار الخام ،لتتحمل
«أرامـكــو» وطــأة األزمــة أكثر من
الخزانة.
وف ُـقــدت أس ـعــار الـنـفــط أكثر
مــن خ ـمــس قيمتها فــي ،2020
وسجل خام برنت  64.53دوالرا
ل ـل ـب ــرم ـي ــل عـ ـن ــد اإلغ ـ ـ ـ ــاق ي ــوم
الجمعة ،مقارنة مع حوالي 51
دوالرا في ديسمبر .وانخفضت
أرب ــاح شــركــات النفط الغربية
الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي  .2020وه ـب ـطــت
أربـ ـ ــاح رويـ ـ ــال دات ـ ــش ش ــل إلــى
أقل مستوى فيما ال يقل عن 20
عــامــا ،ومنيت إكـســون موبيل،
أكبر شركة طاقة أميركية ،بأول
خسارة سنوية لها.
وقالت «أرامكو» إن التدفقات
ّ
الحرة بلغت  49مليار
النقدية
دوالر العام الماضي ،انخفاضا
من  78.3مليار في .2019
(رويترز)

«الوطني» :الطلب على النفط ال يزال تحت ضغط القيود
ال يزال الطلب على النفط يتعرض للضغوط الناجمة
عن القيود العالمية ،رغم أن بعض االقتصادات خففت
بعض تلك التدابير ،وعلى صعيد المخزون ارتفعت
مخزونات النفط الخام األميركية بمقدار  2.4مليون
برميل األسبوع الماضي ،وارتفعت بمقدار  38مليون
بــرم ـيــل خـ ــال األس ــاب ـي ــع ال ـث ــاث ــة ال ـم ــاض ـي ــة ،نتيجة
انخفاض معدالت تشغيل المصافي ،على خلفية أزمة
الصقيع.
وب ـص ـف ــة ع ــام ــة ،وب ـح ـس ــب ت ـق ــري ــر أس ـ ـ ــواق الـنـقــد
األسبوعي ،الـصــادر عن بنك الكويت الوطني ،تبلغ
م ـخــزونــات ال ـخــام األمـيــركـيــة  30مـلـيــون بــرمـيــل ،أي
أعلى بنسبة  6في المئة عن متوسط الخمس سنوات،
ولـعـبــت تـلــك الـعــوامــل دورا رئيسيا فــي دف ــع أسـعــار
النفط نحو االنخفاض بأكثر من  10في المئة خالل
األسبوع الماضي ،إال أن سوق النفط ال يزال يحظى

بــدعــم قــوي بفضل طــرح بــرامــج الـلـقــاحــات والنجاح
العالمي في احتواء الجائحة ،األمــر الــذي ساهم في
إبقاء سعر مزيج خام برنت فوق مستوى  62دوالرا،
وسعر خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 60
دوالرا للبرميل.
وأبـقــى مجلس االحتياطي الـفــدرالــي األمـيــركــي ،في
اجتماعه الــذي عقد األسبوع الماضي ،على توقعاته
ببقاء أسعار الفائدة بالقرب من مستويات الصفر حتى
عام  2023على األقــل ،محافظا على موقفه التيسيري
حتى في ظل التحسن الملحوظ آلفاق النمو االقتصادي،
إذ تشير التقديرات اآلن إلى تسجيل نمو بنسبة 6.5
في المئة في العام الحالي ،مقابل  4.2في المئة وفقا
للتوقعات السابقة في ديسمبر الماضي ،أما على صعيد
سوق العمل فمن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى
 4.5في المئة بنهاية العام بدال من  5في المئة.

ارت ـف ـعــت عـمـلـيــات ن ـقــاط البيع
بنسبة  10في المئة خالل فبراير
الـ ـم ــاض ــي ،وذل ـ ــك م ــن مـسـتــوى
 21.815مليون عملية في فبراير

 2020إلى نحو  23.924مليون
عملية في فبراير الماضي.
وجـ ــاءت ال ـق ـفــزة ال ـك ـبــرى في
عمليات بوابة الدفع اإللكتروني،
إذ نمت عملياتها بنسبة 100
في المئة خالل فبراير الماضي
 ،2021فــارت ـف ـعــت م ــن مـسـتــوى
 5.613ماليين عملية في فبراير
 2020الى نحو  11.242مليونا
في فبراير الماضي.
وكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــع
اإلل ـك ـت ــرون ــي ش ـه ــدت عـمـلـيــات
ت ـ ـطـ ــويـ ــر وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ب ــآلـ ـي ــات
تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاش ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــور
التكنولوجي الرقمي ،إذ تساعد
البوابة على إتمام المدفوعات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة عـ ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت
م ـ ــن خـ ـ ــال م ــواقـ ـعـ ـه ــا أو عـبــر
تطبيقاتها بسرعة وأمان.
وش ـ ـهـ ــدت خ ــدم ــة كـ ــي تـ ــاب،
وهــي نظام الــدفــع السريع عبر
الـتــامــس قــريــب ال ـمــدى ،والتي
تتسم بسرعة عالية فــي قــراء ة
البطاقة وترجمة تنفيذ عملية
البيع ،إذ قفزت عمليات ()ktap
 92في المئة من مستوى 10.050
ماليين عملية في فبراير 2020

الى نحو  19.251مليون عملية
ف ــي ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي ،وه ــو ما
يعكس مرونة وسهولة عمليات
ال ــدف ــع ع ـمــومــا ،وت ـط ــور انظمة
الدفع اإللكتروني ،والتي بحسب
مـ ـص ــادر م ـع ـن ـيــة س ــاه ـم ــت فــي
تقليل حجم اآلثــار والتداعيات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال س ـي ـم ــا أن ـه ــا
كفلت دورة معقولة لعمليات
البيع والشراء عموما لمختلف
القطاعات التجارية.
وف ـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار ن ـف ـس ــه ،ق ـفــزت
خدمة الـســداد عبر  Kfastقفزة
قياسية أيضا ،إذ بلغت نسبتها
 128ف ــي ال ـم ـئــة ،فــارت ـف ـعــت من
 835.561ألف عملية في فبراير
 2020إلى  1.907مليون عملية
ف ــي ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي ،وج ــاءت
هذه القفزة بعد تطوير خاصية
ج ــدي ــدة ت ـت ـيــح ل ـل ـع ـمــاء إت ـمــام
عملية الــدفــع بشكل أس ــرع من
خـ ــال ب ــواب ــة «كـ ــي نـ ــت» لـلــدفــع
عبر اإلنترنت من خــال إدخــال
الــرقــم الـســري للبطاقة البنكية
فـقــط ،دون الـحــاجــة إلــى إدخــال
رق ــم الـبـطــاقــة وتــاريــخ االتـتـهــاء
في كل مرة.

وبالنظر إلى التضخم ،من المتوقع أن يرتفع مقياس
التضخم المفضل لدى االحتياطي الفدرالي إلى  2.2في
المئة ،متخطيا المستوى المستهدف ،مقارنة بمستوى
أقل من االرتفاع بنسبة  1.8في المئة ،وفقا لتوقعات
ديسمبر الماضي ،وعلى الرغم من إقــرار االحتياطي
الفدرالي بإمكانية ارتفاع معدالت التضخم فإنه يرى
أن ذلك االرتفاع سيكون قصير األجل ولن يكون مدعاة
للقلق.
وتشير التوقعات إلــى تراجع مؤشر أسعار نفقات
االستهالك الشخصي إلى  2في المئة عام  ،2022و2.1
في المئة عام  ،2023حتى في ظل توقع انخفاض البطالة
بوتيرة أعـلــى ،ويـبــدو أن تحركات الـســوق متسقة مع
خارطة نقاط تصويت االحتياطي الفدرالي على أسعار
الفائدة ،ويسعر عدم تغيير أسعار الفائدة نهائيا للعام
المقبل من خالل العقود اآلجلة للصناديق الفدرالية.

ال ـم ـطــارات ،س ــواء داخ ــل الـكــويــت أو في
البلدان األخرى».
وفي محاولة لمواصلة بدء التشغيل،
تـ ـمـ ـكـ ـن ــت «ك ـ ـي ـ ـب ـ ـيـ ــك» مـ ـ ــن ضـ ـ ـم ـ ــان م ـنــح
بعض إ عـفــاء ات السفر الخاصة للعمال
األساسيين الالزمين لتشغيل المنشأة،
وم ــع ذل ــك ف ــإن إص ـ ــدار إعـ ـف ــاء ات الـسـفــر
لـلـعـمــال يعتمد عـلــى مــوافـقــة الـ ــوزارات،
وفي األشهر األخيرة كانت هذه الوزارات
مترددة بشكل متزايد في منح اإلعفاء ات.
وأ ضــاف المصدر ان «كيبيك ال تملك
السيطرة الكاملة على إصدار اإلعفاء ات.
على نحو متزايد ،كان المسؤولون غير
م ــوج ــودي ــن لـلـمــوافـقــة ع ـلــى اإلعـ ـف ــاء ات،
أو ح ـتــى م ـنــاق ـشــة اإلعـ ـ ـف ـ ــاء ات ،وك ـث ـيــرا
مــا يــذكــرون أنـهــم فــي اجـتـمــاعــات وغير
قادرين على الرد على المكالمات».
المصفاة ،التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية
 615000برميل في اليوم ،ستبدأ العمل
على الرغم من عدم اكتمال خط أنابيب

ال ـت ـغــذيــة األس ــاس ــي م ــن م ـص ـفــاة مـيـنــاء
ع ـبــدال ـلــه ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وع ـن ــدم ــا أصـبــح
م ــن ال ــواض ــح أن خ ــط أن ــاب ـي ــب الـتـغــذيــة
األساسي سيتأخر تم وضع خطة لتنفيذ
خــط أنــابـيــب تـغــذيــة ثــانــوي مــن مصفاة
ميناء عبدالله ،سيتم استخدامه اعتبارا
من  1ديسمبر لملء الخزانات في موقع
مصفاة الزور.
وب ـح ـســب الـ ـمـ ـص ــادر ،فـ ــإن س ـعــة خــط
األن ـ ــابـ ـ ـي ـ ــب الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــوي أص ـ ـغـ ــر م ـ ــن خــط
األنابيب األساسي ،لكنه سيعطي تدفقا
كــاف ـيــا ل ـبــدء تـشـغـيــل ال ـم ـص ـفــاة ،وحـقــق
المشروع تقدما كبيرا خالل عام ،2020
على الرغم من جائحة كورونا.
وفي سبتمبر  ،2020أعلنت شركة فلور
كوربوريشن ،وهي مشروع مشترك بين
شركة دايو الكورية الجنوبية للهندسة
واإلنشاء ات وشركة هيونداي للصناعات
الثقيلة ،أنها بدأت تشغيل غاليتين في
مصفاة الزور.

أخبار الشركات
«البورصة» :ضرورة مراعاة استحقاقات األسهم
قالت شركة بورصة الكويت لألوراق المالية،
إنـ ــه م ــع إدراك أنـ ــه ال الـ ـت ــزام ع ـلــى ال ـشــركــات
المدرجة لوضع إعالنات في الصحف اليومية
بـشــأن تــوزيـعــات األربـ ــاح أو ال ـجــدول الزمني
السـتـحـقــاقــات األس ـه ــم ،ف ــإن ال ـبــورصــة تحث
الشركات المدرجة التي تختار من تلقاء نفسها
نشر هــذه البيانات في الصحف اليومية مع
م ــراع ــاة ذك ــر كــافــة تـفــاصـيــل ال ـج ــدول الــزمـنــي
الستحقاقات األسـهــم ،أي تحديد يــوم حيازة
السهم ،وأول يوم تداول دون استحقاقات ويوم
االستحقاق ويوم التوزيع .وأضافت البورصة
أن ذلــك جــاء فــي ضــوء واجـبــاتـهــا فــي تحقيق

أق ـصــى درجـ ــات الـشـفــافـيــة وح ـمــايــة الـتـعــامــل
ف ــي األوراق الـمــالـيــة ف ــي ن ـطــاق صــاحـيــاتـهــا
ً
و عـ ـم ــا ب ـنــص ا ل ـم ــاد ت ـي ــن ( )3-6-1و()4-8-1
ً
م ــن ق ــواع ــد ال ـب ــورص ــة ،وح ـيــث لــوحــظ أخ ـيــرا
قـيــام بعض الـشــركــات الـمــدرجــة بــاإلعــان في
الصحف اليومية عن اإلرباح المقرر توزيعها
وذك ــر تــاريــخ االسـتـحـقــاق مــع إغـفــال ذكــر يوم
حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية
محملة باالستحقاقات) وأول يوم تداول دون
ً
استحقاق ،مما يخلق نوعا من االرتباك لدى
بعض المتداولين ويؤثر بالتالي على قرارتهم
االستثمارية.

تابعة لـ«يونيكاب» تشتري
ً
عقارا بـ  3.5ماليين دينار

«قيوين ًأ» توزع
 %5نقدا

كشفت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل عن قيام إحدى
شركاتها التابعة بـشــراء عـقــار تـجــاري بمنطقة الـســرة بقيمة
إجمالية قدرها  3.5ماليين دينار.
وقالت «يونيكاب» ،إن شركة تابعة خليجية (إسكان ُ
العمانية
لــاسـتـثـمــار) قــامــت بـتـفــويــض شــركــة تــابـعــة كــويـتـيــة (إس ـكــان
العقارية) نيابة عنها لشراء العقار المذكور.
وأوضحت أنه تم توقيع العقد االبتدائي ودفع ُمقدم الشراء،
وباقي المبلغ ُ
المستحق سيتم سداده عن إتمام عملية الشراء
والتسجيل العقاري.
ولفتت الــى أنــه سيتم اإلعــان عن األثــر المالي للصفقة عند
إتمامها بشكل نهائي.

ب ـل ـغــت أرب ـ ـ ــاح ش ــرك ــة أم
الـ ـقـ ـي ــوي ــن ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الـعــامــة  1.58مليون دينار
بــواقــع  4.35فـلــوس للسهم
خـ ــال عـ ــام  ،2020م ـقــارنــة
ً
بتحقيقها أر ب ــا ح ــا بقيمة
 1.86مليون ديـنــار بمقدار
 5.14ف ـلــوس لـلـسـهــم خــال
عام  ،2019وأوصى مجلس
إدارتها بتوزيع أرباح نقدية
ً
بواقع  5في المئة نقدا.

«منتزهات» توزع
ً
 %2نقدا و %3منحة
سجلت الشركة الكويتية
ً
للمنتزهات أرباحا قدرها
 269.04ألــف ديـنــار بواقع
 1.32ف ـلــس لـلـسـهــم خــال
عام  ،2020مقابل تحقيقها
ً
أرباحا بقيمة  1.06مليون
دينار بمقدار  5.23فلوس
لـلـسـهــم خ ــال ع ــام ،2019
وأوصـ ــى مـجـلــس إدارت ـه ــا
ً
بـتــوزيــع  2فــي الـمـئــة نـقــدا
و 3في المئة منحة عن أداء
العام المنصرم.

«آسيا كابيتال» تخسر  671.8ألف دينار
بلغت خـســائــر شــركــة آسـيــا كــابـيـتــال االسـتـثـمــاريــة 671.81
ألــف ديـنــار بــواقــع  0.87فلس للسهم خــال عــام  ،2020مقارنة
ً
بتسجيلها أربــاحــا بقيمة  1.5مليون ديـنــار بما يـعــادل 1.84
فلس للسهم.

«المعامل» تربح  6.01ماليين دينار
ربحت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت 6.01
ً
ماليين ديـنــار بــواقــع  56.46فلسا للسهم خــال عــام ،2020
ً
مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة  4.97ماليين ديـنــار بمقدار
ً
 46.67فلسا للسهم ،وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح
نقدية بواقع  45في المئة وأسهم منحة  5في المئة عن اداء
العام الماضي.
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• األذينة :إنجاز جديد لهيئة االتصاالت يعزز المنافسة ومستوى جودة الخدمة في البالد
• الحربي :سعداء بشراكتنا مع عالمة تجارية عالمية إلدخال خدمات مبتكرة للسوق المحلي
فخورون
بإطالق
فيرجن
موبايل في
الكويت كجزء
من التزامنا
المستمر
بتزويد
العمالء
بخدمات
رقمية مبتكرة

نيلسن

« »stcتمكن إطالق
مشغل شبكة
االتصاالت المتنقلة
االفتراضية MVNO
عبر شبكتها

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازت كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــة
اال تـ ـص ــاالت ا ل ـكــو ي ـت ـيــة ""stc
وشـ ـ ــركـ ـ ــة ف ـ ـيـ ــرجـ ــن م ــوب ــاي ــل
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط وإف ــري ـق ـي ــا
"  "V M M E Aب ــا لـ ـت ــر خـ ـي ــص
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي لـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ش ـب ـك ــة
االت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـم ـ ـت ـ ـن ـ ـق ـ ـلـ ــة
االفتراضية " "MVNOاألولى
مــن نوعها فــي ا لـكــو يــت ،بعد
حـ ـص ــولـ ـهـ ـم ــا ع ـ ـلـ ــى م ــوافـ ـق ــة
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لــات ـصــاالت
وتـقـنـيــة الـمـعـلــومــات إلطــاق
"فيرجن موبايل الكويت".
و قـ ـ ــا لـ ـ ــت "  "stcفـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي أمس ،إنه تم اإلعالن
ع ـ ــن أول مـ ـشـ ـغ ــل ا ت ـ ـصـ ــاالت
افـ ـت ــراض ــي فـ ــي الـ ـك ــوي ــت فــي
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي م ـش ـت ــرك،
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور وزي ـ ـ ـ ـ ــرة
األش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة وزيـ ـ ـ ــرة
ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون االتـ ـص ــاالت
وتكنولوجيا المعلومات د.
رنا الفارس ،ورئيس مجلس
اإلدارة وا لــر ئ ـيــس التنفيذي
لهيئة اال تـصــاالت المهندس
سالم األذينة وممثلي الهيئة،
وال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي فــي
شــر كــة " "stcالمهندس مزيد
الحربي ،والرئيس التنفيذي
ف ــي ش ــرك ــة ف ـي ــرج ــن ال ـكــويــت
ب ـي ـنــويــت ج ــان ـي ــن وع ـ ــدد مــن
ممثلي وسائل اإلعالم.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ""stcأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ــن
خ ــال شــراك ـت ـهــا م ــع فـيــرجــن
 VMMEAسـيـتــم إ ط ــاق أول
مـ ـشـ ـغ ــل شـ ـبـ ـك ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
المتنقلة االفتراضية MVNO
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت م ـس ـت ـف ـيــدة مــن
شبكة " "stcواسعة االنتشار،
و تـهــدف الشركتان مــن خالل
هذا التحالف إلى الجمع بين

ً
متوسطا رنا الفارس ودانة الجاسم
الحربي
دور فيرجن موبايل كشركة
رائدة في شبكات االتصاالت
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـن ـ ـق ـ ـلـ ــة االف ـ ـ ـتـ ـ ــراض ـ ـ ـيـ ـ ــة
 MVNOوا لـخــد مــات الرقمية
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى اإلق ـل ـي ـم ــي،
م ــع الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة الـقــويــة
وا ل ـ ــوا سـ ـ ـع ـ ــة ل ـش ـب ـك ــة " ،"stc
لـتـعــزيــز ت ـجــربــة مـسـتـخــدمــي
ـال والـ ـب ــاق ــات
الـ ـه ــات ــف الـ ـنـ ـق ـ ً
الـمــدفــوعــة مـسـبــقــا مــن خــال
مجموعة من الحلول الرقمية.
وقـ ــال ال ـم ـه ـنــدس األذي ـن ــة،
إن ا ل ـتــر خ ـيــص ا لـ ــذي قــد مـتــه
هيئة االتصاالت ألول مشغل
افتراضي بدولة الكويت من
خ ــال ا سـتـقـطــاب المستثمر
األج ـن ـبــي والـمـتـمـثــل بـشــركــة
فيرجن العالمية على شبكة
ً
ً
" "stcيـعـتـبــر إ ن ـج ــازا جــد يــدا
للهيئة يعزز سوق المنافسة
في القطاع المحلي ،ويساهم

ف ـ ـ ــي رف ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ج ـ ـ ــودة
الخدمة وإنشاء سوق جديد
للجملة ويعد األول من نوعه
في الكويت.
ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاه ـ ـ ــم هـ ـ ـ ــذا
التحالف ،ا لــذي تــم تأسيسه
ً
سابقا بقيادة " "stcوفيرجن
كـ ـش ــري ــك اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،فــي
تقديم مجموعة من الخدمات
الرقمية المتكاملة الجديدة
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ـ ــوق االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت
ال ـك ــوي ـت ــي ب ـت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
مـ ـشـ ـغ ــل شـ ـبـ ـك ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
المتنقلة االفتراضية ،MVNO
بـمــا يـخــدم ســوق االتـصــاالت
المحلي.
ً
وتعليقا على هذا اإلنجاز
الـمـهــم فــي س ــوق االت ـصــاالت
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،أفـ ـ ـ ــاد ال ـم ـه ـن ــدس
ً
ال ـحــربــي ب ــأن ــه "ت ـمــاش ـيــا مــع
الـ ـت ــزامـ ـن ــا ب ــال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي

ت ـطــويــر خ ــدم ــات االت ـص ــاالت
ً
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـن ـ ـع ـ ـكـ ــس إي ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــا
ع ـلــى ن ـمــو ع ـج ـلــة االق ـت ـصــاد
الكويتي ،نفتخر باإلعالن عن
شــرا كـتـنــا مــع عــا مــة تجارية
عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ت ــوفـ ـي ــر
خـ ــدمـ ــات رائ ـ ـ ــدة فـ ــي ال ـس ــوق
المحلي.
وأوضح الحربي أن البنية
التحتية لشبكة " "stcلشركة
ف ـ ـيـ ــرجـ ــن مـ ــوبـ ــايـ ــل الـ ـك ــوي ــت
ستوفر خدمة عالية الجودة
لتلبية االحتياجات المتنوعة
لعمالئها المستهدفين ،مع
ً
التركيز خـصــو صــا على فئة
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،وتـ ـتـ ـم ــاش ــى ه ــذه
ا ل ـ ـشـ ــرا كـ ــة م ـ ــع ا لـ ـ ـت ـ ــزام ""stc
بتمكين التحول الرقمي في
الـ ـك ــوي ــت ،وتـ ــزويـ ــد ال ـع ـم ــاء
ب ـ ـح ـ ـلـ ــول رائ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ــي مـ ـج ــال
الحلول الرقمية.

جانب من المؤتمر
وتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدم بـ ـ ــال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــر الـ ـ ــى
هـ ـيـ ـئ ــة االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت "ف ـ ـلـ ــوال
دعمها المتواصل ورؤيتها
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة ل ـ ــدف ـ ــع قـ ـط ــاع
االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي م ــا
ك ــان ه ــذا اإلنـ ـج ــاز لـيـتـحـقــق،
ً
ً
إذ ت ـ ـ ـ ــؤدي دورا م ـ ـحـ ــور يـ ــا
فـ ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل ت ـ ـطـ ــويـ ــر قـ ـط ــاع
اال تـصــاالت المحلي وتعزيز
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرة ب ـمــا
يرتقى إلى مستوى المعايير
ال ــدول ـي ــة" ون ــوه ب ــدوره ــا في
دعـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة
م ــن أج ـ ــل ت ـن ــوي ــع ع ــروض ـه ــم
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة مـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــرص
ال ـم ـت ـم ـي ــزة ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع بـمــا
ي ـ ـ ـخـ ـ ــدم ش ـ ــريـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء
ومتطلباتهم المتنامية.
من ناحية أخرى ،قال إريك
دودم ـ ــان نـيـلـســن ،الـمــؤســس
وا لــر ئ ـيــس ا لـتـنـفـيــذي لشركة

«الصناعة» تتعاون مع «زين درون» لتطوير عمليات
الرصد ومراقبة المناطق الصناعية بالبالد
أعلنت مجموعة زين ،تعاون شركتها التابعة "زين درون" مع
الهيئة العامة للصناعة ،بغية استخدام تكنولوجيا الطائرات
بدون طيار في عمليات الرصد والمتابعة للمناطق الصناعية
في البالد.
وقالت المجموعة ،في بيان صحافي أمس ،إن هيئة الصناعة
تتعاون مع "زين درون" باتفاقها الموقع مع شركة "أوبن وير"
الستشارات الكمبيوتر بغية االستفادة من تقنيات وتطبيقات
تكنولوجيا الطائرات في األعمال الصناعية والتجارية واستخدام
تكنولوجيا "ايزري" ،وسيثمر هذا التعاون تطوير عمليات الرصد
ومراقبة المناطق الصناعية في الدولة ،ومسح هذه المناطق
للكشف عن أي تغييرات أو مخالفات في النشاط التجاري ،ثم
ً
القيام بعمليات اإلبالغ عن أي تطورات قد تحدث مستقبال.
ً
ً
وأضافت أن "زين درون" توفر أسطوال متنوعا من الطائرات
بدون طيار ،يعتمد على تطبيقات الذكاء االصطناعي التي تتمتع
بالقدرات الالزمة لتنفيذ أحــدث الحلول حسب الطلب ،وإجــراء
تحليالت بيانات متطورة للكيانات الحكومية والمؤسسات،
وهي في ذلك تقدم سلسلة واسعة ومبتكرة من الخدمات مثل
بيانات الخرائط ،النماذج ثالثية األبعاد لألماكن ،مسح المواقع
الصناعية والتجارية ،وتوظيف تقنية الليزر "الليدار" للحصول
على بيانات عالية الدقة ،كما توفر بيانات جوية دقيقة قابلة
للقياس لتخطيط األعـمــال ،وتحسين عــرض البيانات التخاذ
قرارات أفضل.
وأوضحت أن هذا االتفاق سيساهم في تعزيز جهود هيئة
الصناعة في مراقبة ومسح المناطق الصناعية في الدولة ،من
منطلق مسؤوليتها عن اإلشراف على تنمية األنشطة الصناعية،
كما سيعمل على تمكينها من الحصول على قاعدة بيانات دقيقة
وإنشاء سجل رقمي للعديد من المناطق الصناعية ،من خالل
عمليات المسح الجوي الطبوغرافي.
وذكـ ــرت أن ــه سـيـتــم إجـ ــراء ال ـم ـســوحــات ال ـجــويــة بــاسـتـخــدام
الطائرات بدون طيار القادرة على التقاط صور معالجة عالية
الدقة والوضوح والجودة ،ثم تسليمها إلى اإلدارات المختصة
في هيئة الصناعة.
وقـ ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ل ـشــركــة "زيـ ــن درون" عـبــدالـعــزيــز
جــواد" ،هــذا االتفاق يفتح المجال لنا للمساهمة ودعــم جهود
الـمــؤسـســات الحكومية فــي الــدولــة ،إذ تـشــرف هيئة الصناعة
على النشاط الصناعي" ،ونعتقد أن قائمة خدماتنا التقنية

توفر قائمة خيارات واسعة تلبي تطلعات األنشطة الصناعية
والتجارية للدولة".
وأضاف جواد ،أن "زين درون تملك القدرات واإلمكانات التي
تؤهل المؤسسات والكيانات الحكومية للقيام بدورها اإلشرافي
والرقابي ،إذ تتولى حلول وأنظمة الطائرات بدون طيار تحسين
القرارات الصناعية والتجارية مع إمكان الوصول إلى بيانات
عالية الدقة ،وتقليل تكاليف القوى العاملة من خالل الحد األدنى
من التفاعل البشري".
وللعلم فإن "الصناعة" مسؤولة عن تطوير وتسويق ومراقبة
األنشطة الصناعية في الكويت من خــال تشجيع الصناعات
المحلية ،وتوسيع القاعدة اإلنتاجية لهذه الصناعات لتشمل
منتجات استراتيجية تخدم األمن الوطني مما يؤدي إلى زيادة
مصادر الدخل القومي ،وهو من األهداف األساسية للهيئة إلى
جانب تعميق الحس الصناعي لدى المواطنين وإيجاد الدراسات
الصناعية والتنسيق بين الصناعات المتواجدة والمستقبلية
للدول الخليجية والعربية بهدف دعم التعاون الصناعي بين
الدول المختلفة والمنظمات الدولية.
وتعتبر "زي ــن درون" مــن الـكـيــانــات التشغيلية ال ــرائ ــدة في
خــدمــات ال ـطــائــرات ب ــدون ط ـيــار عـلــى مـسـتــوى أسـ ــواق الـشــرق
األوس ــط وإفــريـقـيــا ،إذ حصلت عـلــى ش ـهــادة األي ــزو العالمية
ّ
للتميز في نظام إدارة الجودة ( ،QMS) ISO 9001:2015لتكون
ّ
ّأول مــزود لخدمات الطائرات من دون طيار يحصل على هذه
الشهادة في المنطقة.
وه ــذه الـخـطــوة جعلت الـشــركــة إح ــدى الـشــركــات المعتمدة،
ً
والمعترف بها دوليا في مجال الطائرات من دون طيار ،إذ إن
ّ
شهادة األيزو العالمية  ISO 9001:2015تحدد متطلبات معيار
نظام إدارة الجودة ( )QMSالذي ّ
توصلت إليه المؤسسات إلثبات

القدرة على توفير الخدمات التي ّ
تلبي بدورها متطلبات العمالء
ً
والمتطلبات التنظيمية ،فضال عن خلق كفاء ات تشغيلية من
خالل تنظيم األعمال وتبسيطها.
ّ
وهذه الخطوة تقدم ضمانات لألطراف الخارجية بأن "زين
درون" ّ
تتبع نهجا يختص بمعايير تقديم الخدمات ،وتقييم
المخاطر ،وتحديد اإلج ــراء ات الــازمــة لتحقيق إدارة الجودة
الـفـ ّـعــالــة ضـمــن أع ـمــال الـمــؤسـســة ،كـمــا تـســاعــد ه ــذه المعايير
المعترف بها ً
دوليا المؤسسات على تطبيق نهج محوره جودة
الخدمة ،وعلى تحسين العمليات التجارية لتحقيق الكفاءة.
وكــانــت مجموعة زيــن أطلقت "زيــن درون" بهدف فتح آفــاق
جديدة من الفرص لالستخدامات الواسعة لتقنيات الطائرات
بـ ــدون ط ـيــار ف ــي أس ـ ــواق ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،لـنـشــر الـتـطـبـيـقــات
المتطورة للكيانات الحكومية والشركات الخاصة ،إذ تنظر زين
إلى تكنولوجيا الطائرات بدون طيار على أنها انطالقة قوية
ّ
التحول الرقمي ،وهي تسعى من خالل هذا
لها في رحلتها نحو
ً
ً
الهدف إلى أن تؤدي دورا حاسما كمزود اتصاالت رقمي وسط
المتغيرات والتحوالت التكنولوجية.
ً
ول ــإش ــارة ب ــدأ س ــوق ال ـطــائــرات ب ــدون طـيــار يــزدهــر حاليا
بشكل كبير فــي أس ــواق المنطقة ،إذ أدت جائحة كــورونــا إلى
ً
تسريع استراتيجيات التحول الرقمي وخصوصا التطبيقات
الـتــي تـســاهــم عـلــى تقليل تـفــاعــل العنصر الـبـشــري عــن طريق
خفض التكاليف التشغيلية من خالل أتمتة الوظائف وتوظيف
الروبوتات في معظم العمليات اليومية ،حيث تقدم مزايا تقنية
عالية الدقة مقارنة بالفحوصات البصرية العادية ،لذلك تسعى
"زين درون" إلى دعم التطبيقات التجارية والصناعية للحكومات
وقطاع األعـمــال من خــال أسطولها من الطائرات بــدون طيار
بمواصفات ومعايير عالمية.

فـ ـ ـي ـ ــرج ـ ــن م ـ ــوب ـ ــاي ـ ــل الـ ـ ـش ـ ــرق
األوسـ ـ ـ ــط وإف ــريـ ـقـ ـي ــا" ،ن ـح ــن
ً
مـ ـتـ ـحـ ـمـ ـس ــون ج ـ ـ ـ ــدا إلطـ ـ ــاق
فيرجن موبايل في الكويت،
إذ ي ـ ـع ـ ـكـ ــس ه ـ ـ ـ ــذا اإل ن ـ ـ ـجـ ـ ــاز
ً
جــزء ا مــن التزامنا المستمر
بـ ـت ــزوي ــد الـ ـعـ ـم ــاء ب ـخــدمــات
رقـ ـمـ ـي ــة مـ ـبـ ـتـ ـك ــرة ،وت ـح ــوي ــل
تجربة اال ت ـصــاالت المتنقلة
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة ،ول ـ ـيـ ــس ل ــدي ـن ــا
أد نـ ـ ـ ــى ش ـ ــك ف ـ ــي أن ف ـي ــر ج ــن
موبايل ستقدم حقبة جديدة
ل ــات ـص ــاالت ال ـم ـت ـن ـق ـلــة ،مـمــا
يتيح تجربة سلسة للعمالء".
يـ ــذ كـ ــر أن شـ ــر كـ ــة ف ـي ــر ج ــن
م ـ ــوب ـ ــاي ـ ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط
وإف ــري ـق ـي ــا رس ـخ ــت لـنـفـسـهــا
ً
مـكــانــة رائ ــدة اقـلـيـمـيــا ،وهــي
ً
ت ـع ـم ــل ح ــالـ ـي ــا فـ ــي ال ـم ـم ـل ـكــة
العربية السعودية وسلطنة
ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان وت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدم خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات

اسـتـشــاريــة لـشــركــة اإلم ــارات
ل ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ال ـ ـم ـ ـت ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة
"  "E I T Cف ـ ـ ـ ـ ــي ا إل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ر ا ت
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـح ــدة ،وت ـخــدم
ً
ً
عـ ـ ـ ــددا م ـ ـتـ ــزايـ ــدا ب ــاس ـت ـم ــرار
م ـ ــن م ـس ـت ـخ ــدم ــي الـ ـه ــوات ــف
المحمولة الذين يبحثون عن
مـنـتـجــات وخ ــدم ــات عــالـمـيــة
ا ل ـم ـس ـت ــوى م ـن ــذ عـ ــام ،2007
لـتـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات شــريـحــة
الـ ـعـ ـم ــاء ال ـم ـت ـن ــام ـي ــة ،ال ـت ــي
ت ـص ــل أل كـ ـث ــر مـ ــن  3مــا ي ـيــن
ع ـ ـم ـ ـيـ ــل ف ـ ـ ــي ج ـ ـم ـ ـيـ ــع أن ـ ـحـ ــاء
المنطقة.

 Ooredooتحتفل باألم في
يومها وتطلق «ماكو ِمثلج»
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد األمـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ـ ــن أكـ ـ ـث ـ ــر
ً
ً
األشخاص تأثيرا علينا ،فضال عن
عاطفتهن التي ال تتزعزع ،والتي
ت ــؤث ــر فـيـنــا بـعـمــق م ـنــذ صـغــرنــا.
وفي ضوء ذلك ،قامت ،Ooredoo
أول شركة اتصاالت تقدم الخدمات
الــرق ـم ـيــة ال ـم ـب ـت ـكــرة ف ــي ال ـكــويــت،
بالتعاون مع  ،DOHشركة محلية
إلنتاج الدونات المصنوع يدويا،
ب ــاالح ـت ـف ــال ب ـي ــوم األم ،ح ـيــث تم
توزيع سلة برانش ابتكرت من قبل
 DOHمصحوبة برسالة عاطفية
إلى جميع أمهات ونساء الكويت،
لتكون لفتة رقيقة تفرحها بيومها.
وأ ط ـ ـل ـ ـقـ ــت  Ooredooح ـم ـلــة
"مــاكــو ِمـثـلــج" كـمـبــادرة تــؤكــد من
خاللها تقدير وا حـتـضــان جميع
األمـهــات كــأفــراد يتمتعن بعاطفة
جياشة ،تجعلهن يعتنين بجميع
أف ـ ــراد مـجـتـمـعــاتـهــن ول ـي ــس فقط
عائالتهن وأطفالهن .فهي األم ،هي
األخــت ،والعمة والخالة والزوجة
والصديقة ،هي الحنان.
كما تدرك  Ooredooأن يوم األم
ً
هذا العام مختلف ،نظرا لجائحة
ك ــوف ـي ــد -19وم ــا خـلـفـتــه م ــن آث ــار،
اال أنــه برغم استمرار هــذا الوباء
ال ـع ــال ـم ــي ،ل ــم تـمـتـنــع Ooredoo
ع ــن االح ـت ـفــال بـ ــاألم وحـبـهــا غير
المشروط واهتمامها وتضحيتها
ً
من أجل أطفالها ،فضال عن دورها
الـ ـفـ ـع ــال فـ ــي خـ ـل ــق ب ـي ـئ ــة أس ــري ــة
ً
مستقرة وصحية تأثر إيجابا على
أفراد العائلة أجمع.
و ق ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـمـ ــد يـ ــر األول -إدارة
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــي ،ل ـ ــدى
 Ooredooالكويت ،مجبل األيوب:
"تعتبر األم ذات ّ
قيمة عالية ال تقدر
بثمن عـنــد مختلف المجتمعات

مجبل األيوب

ح ــول ال ـع ــال ــم ،ف ـهــي ال ـم ــاذ اآلم ــن
وال ـ ـح ـ ـصـ ــن الـ ـ ـ ـ ــذي نـ ـخـ ـتـ ـب ــئ ف ـيــه
مهما بلغنا مــن العمر .تأتي األم
وبــاألخــص الـكــويـتـيــة لـتـكــون األم
األسمى ،فهي القلب الــذي يصلي
ألجلنا ،هي الحياة كلها".
وأضاف" :اليوم ،أود أن أشكر كل
أم وكل امرأة على قوتها وعطائها
ً
لك،
وحنانها وتضحياتها ،شكرا ِ
ً
شكرا أمي".
ً
واختتم األيوب قائال" :يتماشى
تعاوننا مع  DOHمع المسؤولية
المجتمعية لشركة  Ooredooفي
دعــم الـمــواهــب المحلية والعقول
الشبابية المبدعة .مما ال شك فيه
أن  DOHتمتلك كل هذا وأكثر".
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت الــرئ ـي ـســة
التنفيذي والـشــريـكــة اإلداريـ ــة في
 ،DOHف ـ ــوز ال ـخ ـن ـي ـن ــي" :رؤي ـت ـن ــا
ال ـم ـش ـتــركــة الـمـتـمـثـلــة ف ــي تمكين
المواهب الشبابية المحلية ،وتقديم
أف ـضــل تـجــربــة لـلـعـمــاء وال ـعــامــة،
هي الهدف .جاء اليوم تعاوننا مع
 Ooredooالكويت لتكريم األمهات
وجلب السعادة لقلوبهن".

النجدي %5 :معدل النمو السنوي لسوق الحقائب
«نجد التجارية» تستهدف الريادة في مجاالت التصميم
قــالــت ال ـمــديــرة الـعــامــة الــرئـيـســة التنفيذية لشركة
نجد التجارية للحقائب والمالبس التجارية شيماء
النجدي إن الشركة توسعت بشكل كبير في تصميم
الـحـقــائــب الـنـســائـيــة م ــن خ ــال الـتـعــامــل م ــع مصانع
وفـنـيـيــن مختصين فــي تنفيذ الـحـقــائــب الــراق ـيــة في
إيطاليا التي تعد من اعرق المصانع التي تتعامل مع
دور أزياء إيطالية وعالمات تجارية عالمية في تصنيع
منتجاتها ،كما يتم ايضا االعتماد على افضل الشركات
المختصة في فرنسا لتوريد الجلود النادرة في تصنيع
القطع المميزة والمجموعة الخاصة للموسم.
وأوضحت النجدي ،في بيان ،أن الشركة تطمح إلى أن
تصبح رائدة في مجاالت التصميم المحلي واإلبداعي
وإثراء اسلوب حياة المرأة العصرية وإضافة لمسات
راقية من خالل إنشاء عالمة تجارية كويتية الهوية في

عالم الموضة العالمية المختصة بالحقائب النسائية
الفاخرة تنافس العالمات العالمية في المستقبل.
وشــددت على ان السوق الكويتي والخليجي واعد
ً
جـ ــدا وذلـ ــك ل ـتــوجــه وتــرك ـيــز ال ـع ـمــاء ع ـلــى ال ـعــامــات
التجارية العالمية ،مؤكدة ان المصممين في الكويت
والخليج يجتهدون في توجيه العمالء إلى كل ما هو
جديد من خالل طرح مجموعة حقائب نسائية راقية
وذي جودة عالية تضاهي العالمات التجارية العالمية
وبتصاميم عصرية للمرأة الخليجية.
وأض ــاف ــت أن "ال ـم ــرأة الـكــويـتـيــة مـعــروفــة بأناقتها
الــدائ ـمــة وم ـحــط ان ـظــار الـجـمـيــع فــي كــل المجتمعات
وتسعى دائما للتميز بشكل كبير من خالل اقتنائها
للقطع الـمـمـيــزة فــي عــالــم الـمــوضــة ولـعــل ه ــذا الــدافــع
الــرئ ـي ـســي الـ ــذي ح ـفــزنــي ل ـخ ــوض ه ــذا ال ـعــالــم لخلق

مساحة إلبراز هذا التميز من خالل عالمتي التجارية
ذات الهوية الكويتية".
وأشارت إلى ان سوق الحقائب بشكل عام سوق كبير
ومتنوع بالجودة والتصنيفات العالمية ومعدل النمو
فـيــه سـنــويــا بـيــن  4إل ــى  5فــي ال ـم ـئــة ،كـمــا ان الحصص
ال ـســوق ـيــة ل ـل ـعــامــات ال ـج ــدي ــدة ب ــازدي ــاد مـسـتـمــر خــال
الـسـنــوات الـمــاضـيــة وتـمـثــل  42فــي الـمـئــة مــن االجـمــالــي
للسوق العالمي ،وتعد اسواقنا المحلية والخليجية من
االسواق الواعدة في هذا المجال لرغبة العمالء بالتميز
دائما واقتناء القطع الراقية وكذلك لمتانة القوة الشرائية
في المجتمع الخليجي.
وح ــول انـعـكــاســات أزم ــة جــائـحــة ك ــورون ــا عـلــى ســوق
الحقائب والتصميم ،قالت النجدي ان ايمشروع تجاري
جديد دائما يكون محاطا بعقبات كثيرة ولكن التخطيط

السليم للمشروع يذلل هذه العقبات ويخفض من حدة
تأثيرها،ولكن جائحة كورونا التي نعيشها حاليا تعد
العقبة االهم والتي كانت كفيلة في تأجيل إطالق العالمة
التجارية ،وذلــك يرجع إلــى تأثر دول أوروبــا بالجائحة
بشكل كبير وإيطاليا وفرنسا بشكل خاص نتيجة اإلغالق
التام لفترات طويلة .وأشارت إلى ان الجائحة غيرت نمط
قطاع خط االنتاج لهذا القطاع ،وأحــدث خفض معدالت
ً
ً
االن ـت ــاج ال ـم ـع ـتــادة ت ـغ ـيــرا ش ــام ــا ف ــي ق ـطــاع االزي ـ ــاء في
رسم استراتيجيات مغايرة في مجال االنتاج والتجزئة
والتسويق والتوجه إلــى التكنولوجيا في خلق قنوات
بـيــع وتــواصــل جــديــدة مــع الـعـمــاء مــن خ ــال المنصات
اإللكترونية.
شيماء النجدي
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الوزان :النتائج أكدت فعالية استراتيجية الشركة رغم التحديات التشغيلية
أوصى مجلس إدارة «ميزان
نقدية
القابضة» بتوزيع أرباح ً
للمساهمين بواقع  18فلسا
للسهم الواحد ،بإجمالي قيمة
التوزيعات النقدية %50
من األرباح المسجلة ،وتوزيع
أسهم خزينة بنسبة %2
بواقع سهمين لكل 100
سهم يملكها المستثمر.

أعلنت شركة ميزان القابضة،
أمسً ،نتائجها المالية لعام ،2020
ً
مسجلة نموا في األرباح الصافية
الـ ـخ ــاص ــة ب ـم ـس ــاه ـم ــي ال ـش ــرك ـ ًـة
األم بنسبة  94بــالًـمـئــة ،مـقــارنــة
بعام  ،2019نتيجة لنمو هامش
الربحية ونمو األرباح من األنشطة
التشغيلية ،إضافة إلى انخفاض
تكاليف التمويل.
وق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة إن إج ـمــالــي
اإلي ــرادات المحققة في عــام 2020
ق ــد ب ـل ـغــت  246.4م ـل ـيــون دي ـنــار
بنمو  10.8بالمئة ،مدعومة بنمو
إيرادات قطاع المواد االستهالكية
الـ ـس ــريـ ـع ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوران والـ ــرعـ ــايـ ــة
الصحية ،إضافة إلى نمو إيرادات
قطاع التصنيع والتوزيع الغذائي.
كما ارتفع مجمل الربح ،واألرباح
التشغيلية ،واألرباح قبل احتساب
الـفــائــدة والـضــرائــب واالسـتـهــاك
واإله ـ ـ ـ ــاك .وقـ ــد أوص ـ ــى مجلس
اإلدارة بـ ـت ــوزي ــع أرب ـ ـ ـ ــاح ن ـقــديــة
للمساهمين بواقع  18فلسا للسهم
الواحد ،بإجمالي قيمة التوزيعات
الـنـقــديــة  50بــالـمـئــة م ــن األربـ ــاح
المسجلة ،وتــوزيــع أسهم خزينة
بنسبة  2بالمئة ،أي (سهمين لكل
 100سهم يملكها المستثمر).

أبرز نتائج الشركة لعام 2020
 اإلي ــرادات 246.4 :مليون د.ك،بارتفاع  10.8بالمئة.

 األرب ـ ـ ــاح الـتـشـغـيـلـيــة17.1 :مليون د.ك ،بارتفاع  35.3بالمئة.
 األرباح قبل احتساب الفوائدوالضرائب واإلهالك واالستهالك:
 25.4مليون د.ك ،بــارتـفــاع 36.9
بالمئة.
 األرب ـ ــاح الـصــافـيــة الـخــاصــةب ـم ـســاه ـمــي ال ـش ــرك ــة األم10.9 :
ماليين دينار ،بارتفاع  94بالمئة.
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة التنفيذي لـشــركــة مـيــزان
الـقــابـضــة ،محمد جــاســم ال ــوزان:
«ك ـ ــان أداء ال ـم ـج ـمــوعــة ف ــي ع ــام
ً
 2020جيدا ،بالرغم من التحديات
التشغيلية غير العادية الناتجة
عــن جائحة كــورونــا .فقد جــاء ت
ه ـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـجـ ـي ــدة م ــؤك ــدة
ف ـعــال ـيــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـشــركــة،
ومـ ــدى اس ـت ـفــادت ـنــا م ــن الـتــوســع
وال ـت ـنــوع فــي أع ـمــال المجموعة
ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة ،إضــافــة
إل ــى تـفــانــي وإخـ ــاص موظفينا
في جميع الـظــروف» .من جانبه،
ق ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـشــركــة
م ـيــزان الـقــابـضــة جــاريــت وال ــش:
«إن أداء مجموعة ميزان في عام
 2020يؤكد قوة ومرونة نموذج
أعمال المجموعة ،إذ شهدنا نموا
ملحوظا فــي أرب ــاح المجموعة،
ونـ ـم ــت اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات م ــن عـمـلـيــات
الشركة في الكويت مدعومة بنمو
إي ــرادات قطاع األغــذيــة وقطاعي
ال ـس ـلــع االس ـت ـهــاك ـيــة وال ــرع ــاي ــة

ً
ً
الصحية .كما حققنا أيضا نموا
في إيرادات المجموعة من نشاط
ال ـش ــرك ــة ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية ،حيث زادت المبيعات
في السوق السعودي ،على الرغم
من آثار الجائحة واإلغالقات ،إلى
جانب استمرار الشركة بتطوير
الدعم اللوجستي لعملياتها في
الـمـمـلـكــة .الـشــركــة ال ـيــوم تتميز
بنشاط إقليمي في مجموعة من
القطاعات الحيوية ،ونتطلع في
ً
السنوات القادمة لنصبح العبا
ً
ً
إقليميا رئيسيا والريادة في كل
مجال من مجاالت أعمالنا».

نظرة على األداء المالي للشركة
● مجال األغذية:
حـقــق مـجــال األغــذيــة إي ــرادات
ب ـق ـي ـم ــة  165.5مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــار،
بارتفاع طفيف بنسبة  3.2بالمئة
مقارنة مع العام الماضي .وشكل
إيراد مجال األغذية  67.2بالمئة
من إجمالي إيــرادات المجموعة.
وت ـت ـض ـمــن اإلي ـ ـ ـ ــرادات م ــن قـطــاع
تصنيع وتــوزيــع األغ ــذي ــة ،الــذي
ّ
يـمــثــل  46.6بــالـمـئــة مــن إجمالي
إيرادات المجموعة ،والتجهيزات
الغذائية  13.6بالمئة والخدمات
الغذائية  7.0بالمئة.
 ارت ـفــع إيـ ــراد ق ـطــاع تصنيعوت ـ ــوزي ـ ــع األغ ـ ــذي ـ ــة ب ـن ـس ـبــة 6.8

بالمئة ،فــي حين انخفض إيــراد
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ال ـغ ــذائ ـي ــة
بنسبة  5.9بــالـمـئــة ،وك ــذا إي ــراد
قطاع الخدمات الغذائية بنسبة
 0.8بالمئة.
● مجال غير األغذية:
ب ـل ـغ ــت إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات مـ ـج ــال غـيــر
األغ ــذي ــة  80.9م ـل ـيــون دي ـن ــار،

ً
ً
مسجلة ارتـفــاعــا بنسبة 30.4
ب ــالـ ـمـ ـئ ــة م ـ ـقـ ـ ّـارنـ ــة مـ ـ ــع ال ـ ـعـ ــام
الماضي .وتمثل إي ــرادات هذا
ا ل ـم ـجــال بـنـسـبــة  32.8بالمئة
من إجمالي إيرادات المجموعة.
وتتضمن إيرادات قطاع السلع
الدوران
االستهالكية السريعة
ّ
والرعاية الصحية الــذي يمثل
 31.0ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة مـ ـ ــن إ جـ ـم ــا ل ــي
إي ـ ـ ــرادات ال ـم ـج ـمــوعــة ،وق ـطــاع

العقيل« :مدينة األعمال» تتمتع بمركز مالي قوي

●

سند الشمري

أعلنت شركة مدينة األعمال الكويتية العقارية
نتائجها المالية عــن السنة المالية المنتهية في
 2020/12/31عن صافي خسارة قدرها  4.97ماليين
ديـنــار ،ويـعــود سبب الـخـســارة بشكل رئيسي إلى
إع ــادة تقييم الـعـقــار الــواقــع فــي إم ــارة دبــي كسكن
عمال.
وذكـ ـ ــرت ال ـش ــرك ــة أن ن ـســب اإلشـ ـغ ــال وم ـع ــدالت
اإليـ ـج ــارات انـخـفـضــت بـشـكــل كـبـيــر ،وذل ــك بسبب
جــان ـحــة ک ــورون ـ ّـا وإيـ ـق ــاف ال ـعــديــد م ــن الـمـشــاريــع
اإلن ـشــائ ـيــة وت ــوق ــف بـعــض األن ـش ـطــة ف ــي اإلمـ ــارات
العربية المتحدة ،واستغناء الشركات المؤجرة في
سكن العمال لديها عن معظم عمالتها ،وذلك في ظل
ما تشهده أسواق العقارات هناك من تحديات حافلة
بضغط من زيادة المعروض ومزيد من التراجع في

خلق فرص عمل.وأوضحت «مدينة األعمال» أن من
بين أسباب الخسارة أخذ مخصصات وخصومات
إي ـجــاريــة ف ــي ال ـع ـق ــارات االس ـت ـث ـمــاريــة والـتـجــاريــة
ال ــواق ـع ــة ف ــي دولـ ــة ال ـكــويــت ل ــدى ال ـش ــرك ــة ،وعـلـيــه
أصبحت الخسائر المتراكمة في نهاية السنة المالية
المنتهية في  2020/12/31مبلغ  3.041.540دينارا،
والتي تمثل  4.85في المئة من رأس المال.
وقد أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد،
أم ـ ــس ،إلـ ــى إطـ ـف ــاء ك ــام ــل رص ـي ــد م ـب ـلــغ ال ـخ ـســائــر
المتراكمة عــن طــريــق تخفيض كــامــل رصـيــد مبلغ
االحتياطيات والبالغة  2.72مليون دينار ،ومن ثم
تخفيض رأس المال بمقدار الفرق ،البالغ 320.064
دينارا.
وكــذلــك الـتــوصـيــة بتخفيض إضــافــي لــرأسـمــال
الشركة بنسبة  3في المئة من  62.412.125دينارا
إلــى  60.539.761ديـنــارا ،وتوزيع مبلغ التخفيض

● قطاع السلع االستهالكية
سريعة الدوران واألدوية:
ارت ـ ـفـ ــع إيـ ـ ـ ــراد ه ـ ــذا ال ـق ـط ــاع
ً
بنسبة  34.1بالمئة ،مدفوعا
بــاسـتـحــواذ مـيــزان على أسهم

● قطاع الصناعات:
انخفض إيــراد هــذا القطاع
بنسبة  11.5بالمئة.

 31.6مليون دوالر أرباح
«العالمية للتأمينات» في 2020

● 4.97ماليين دينار خسائر الشركة خالل العام الماضي
● مجلس اإلدارة أوصى بتخفيض رأس المال  %3وتوزيعها على المساهمين
والبالغ  1.872.364دينارا على المساهمين ،وذلك
ب ـعــد ال ـح ـصــول ع ـلــى مــواف ـقــة هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
وكل الجهات الرقابية المعنية ذات الصلة ،ومن ثم
الدعوى إلى عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية
لمناقشة مثل هذه التوصيات.
وفــي تعليقه على نتائج الـشــركــة ،أكــد الرئيس
التنفيذي لشركة مدينة األعمال الكويتية العقارية
احمد العقيل ،في تصريح لـ «الجريدة» ،أن الشركة
تتمتع بـمــركــز مــالــي ق ــوي ج ــدا مــن حـيــث السيولة
المتوافرة ،وكذلك تنوع وتوزع االستثمار.
وذكر العقيل أن سنة  ٢٠٢٠وتداعيات «كورونا»
أص ـب ـحــت خـلـفـنــا ،ونـتـطـلــع ال ــى س ـنــة  ٢٠٢١الـتــي
ستكون لقطف ثمار التخارجات من االستثمارات،
ينعكس بشكل إيجابي على حقوق المساهمين.
مما ّ
وتوقع أن تكون هناك طفرة في األرباح المرحلية
من الربع الثاني لهذا العام ،وتكون أيضا أرباح العام

ّ
الصناعات الذي يمثل القطاع
 1.8بالمئة من إجمالي إيرادات
المجموعة.

األغلبية في الشركة الكويتية
السعودية للصناعات الدوائية
(  )KSPICOوا ل ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ــول ف ــي
ال ـم ـش ــروع ال ـم ـش ـتــرك ل ـتــوزيــع
منتجات مدترونيك.

أحمد العقيل
الـحــالــي مــن أعـلــى األربـ ــاح الـسـنــويــة ،مـمــا ينعكس
باإليجاب على توزيعات األرباح للمساهمين.

أعـلـنــت الـشــركــة الـعــالـمـيــة لـلـتــأمـيـنــات الـعــامــة القابضة
المحدودة ( )IGIفي  11مارس  ،2021نتائجها المالية للربع
الرابع ولعام  ،2020وفيها زيادة إجمالي األقساط المكتتبة
بنسبة  33.8في المئة ،لتصل إلى  467.3مليون دوالر في
عام  ،2020مقارنة مع  349.2مليونا في عام .2019
كـمــا بـلـغــت ا لـنـسـبــة ا لـمـجـمـعــة  89.3فــي ا لـمـئــة بنهاية
ديسمبر  ،2020مقارنة مع  94.1في المئة بالفترة نفسها
من عام .2019
وزاد صافي أرباح المجموعة في عام  ،2020لتصل إلى
 31.6مليون دوالر ،مقارنة مع  23.6مليونا في عام .2019
وتعليقا على النتائج ،قــال وا صــف الجبشة ،الرئيس
التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة" :كان  2020عاما ناجحا
لنا على عدة أصعدة ،فأداؤنا المالي كان قويا ،رغم كونه
عــا مــا شـهــد الكثير مــن ا لـعــوا ئــق وا لـخـلــل ،كـمــا كــان 2020
هو عامنا األول في كوننا شركة مساهمة عامة تتداول
أسهمها في سوق نازداك بالواليات المتحدة األميركية،
ون ـتــائ ـج ـنــا تـشـيــر ب ــوض ــوح إل ــى م ـقــدرت ـنــا ع ـلــى الـتـكـيــف
وإل ــى انـضـبــاطـنــا وتــرك ـيــز فــرقـنــا ومـقــدرتـنــا عـلــى تنفيذ
استراتيجتنا".

«هيئة األسواق» تعزز دور األفراد ومسؤوليتهم «بوتنشل .كوم» تقود مبادرة دعم لمليون شركة
المجتمعية بالمشاركة في الرقابة
في الشرق األوسط وإفريقيا
ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار سـ ـع ــي هـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال
المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط
األوراق ال ـم ــال ـي ــة ،وس ـع ـي ــا م ـن ـهــا ل ـمــواك ـبــة
أح ــدث ال ـت ـطــورات فــي أس ــواق ال ـمــال وأفـضــل
الـ ـمـ ـم ــارس ــات ،ب ـم ــا ي ـح ـقــق ضـ ـم ــان االلـ ـت ــزام
ب ــال ـق ــوان ـي ــن وال ـن ـظ ــم والـ ـل ــوائ ــح وال ـ ـقـ ــرارات
والـتـعـلـيـمــات ذات ال ـعــاقــة بـنـشــاط األوراق
المالية ،أصــدرت الهيئة أمــس الـقــرار رقــم 29
لـسـنــة  2021بـتـعــديــل بـعــض أح ـك ــام الـكـتــاب
الثاني (هيئة أســواق المال) والكتاب الثالث
(إنفاذ القانون) من الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم
نشاط األوراق المالية وتعديالتهما.
وتأتي هذه التعديالت لتعزيز دور األفراد

وتشجيعهم على ممارسة دورهم في الرقابة
المجتمعية على نشاط األوراق المالية ،وكذلك
ح ــث ال ـشــركــات واألشـ ـخ ــاص ال ـمــرخــص لهم
والمسجلون على االلتزام بالقوانين والنظم
واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العالقة
بـنـشــاط األوراق الـمــالـيــة ،حـيــث كــان أب ــرز ما
تناوله التعديل:
• تأكيد دور الهيئة في وضع نظام للحوافز
والمكافأة لألشخاص األكثر التزاما بالقانون
وه ــذه الــائـحــة وال ـق ــرارات والتعليمات ذات
العالقة بنشاط األوراق المالية.
• مراعاة أحكام الندب بشأن عدد أعضاء
لجنة الشكاوى والتظلمات ومدة عملهم.
• ت ـعــزيــز ال ــرق ــاب ــة الـمـجـتـمـعـيــة م ــن خــال

تحفيز األفراد للمشاركة في الرقابة من خالل
القنوات التي رسمها القانون (تقديم البالغات
والشكاوى).
وتنطلق هذه التعديالت من حرص هيئة
أســواق المال على تأكيد دور األفــراد وحثهم
على ممارسة واجبهم بالمشاركة في الرقابة
على نشاط األوراق المالية ،وذلــك على غرار
أفضل الممارسات المطبقة في التشريعات
ال ـم ـقــارنــة ،م ـمــا يـ ــؤدي إل ــى تـشـجـيــع األفـ ــراد
وتعزيز المسؤولية المجتمعية في الكشف
عــن الـمـخــالـفــات وال ـجــرائــم الـتــي ت ـمــارس في
إطــار اختصاص الهيئة وآلية التبليغ عنها
وإيـصــالـهــا للهيئة وفــق ضــوابــط وإج ــراءات
منظمة وسليمة.

أع ـل ـن ــت م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـش ــرك ــات إط ــاق
مبادرة مشتركة جديدة لدعم القطاع الخاص
تستهدف مساعدة مئات اآلالف من الشركات
الصغيرة والمتوسطة على رقمنة مبيعاتها
وعملياتها في جميع أنحاء منطقة الشرق
األوسط وإفريقيا .وتقود المبادرة الجديدة
مــؤس ـســة (بــوت ـن ـشــل.كــوم )Potential.com
ً
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وت ـض ــم ع ـ ـ ــددا م ــن ال ـش ــرك ــات
الـعــالـمـيــة ،بـمــا ف ــي ذل ــك أرامـ ـك ــس ،وأمـ ــازون
ويب سيرفيسز ( ،)AWSوسيسكو ،وشنايدر
إل ـك ـت ــري ــك ،وال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـعــال ـم ـيــة لـلـمـنــاطــق
الـ ـح ــرة ،ال ـت ــي س ـت ـقــدم ألصـ ـح ــاب ال ـشــركــات
الصغيرة والمتوسطة ،الموارد واالستشارات
والخدمات التي تساعدهم على التكيف مع

متطلبات اقتصاد ما بعد جائحة كورونا.
وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة
( )SMEsبمنزلة حجر الزاوية لالقتصادات في
مختلف أنحاء المنطقة ،إذ تمثل هذه الشركات
أك ـث ــر م ــن  90ف ــي ال ـم ـئــة م ــن جـمـيــع إجـمــالــي
ً
ً
الشركات ،وتؤدي دورا محوريا في خلق فرص
ً
عمل جديدة ،وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقـ ــال شـ ــادي ال ـب ـنــا ،ال ـمــؤســس والــرئـيــس
التنفيذي لمؤسسة (بوتنشل.كوم Potential.
ُ
« :)comتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة
شريان الحياة القتصادات الدول عبر منطقة
الشرق األوسط وإفريقيا ،لذلك من مسؤوليتنا
ً
جميعا تقديم الدعم لهذه الشريحة .وأضاف
البنا أنه بالنظر إلى التحوالت التي شهدها

الـعــام الماضي ومــا حمله مــن تــأثـيــرات على
مستوى االقتصادات ،فقد توجهت الشركات
نحو التركيز على الرقمنة باعتبارها أولوية
قصوى لضمان استمرارية أعمالها ،ومن خالل
تعاوننا مــع المؤسسات الــرائــدة ،نحن هنا
لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيام
بذلك .وأوضــح أن «هدفنا من هــذه المبادرة
يتمثل في تمكين أكثر من مليون شركة خالل
العام األول من إطالقها ،وأدعو بدوري المزيد
من الشركات والحكومات للمشاركة في هذه
ال ـم ـبــادرة االسـتـثـنــائـيــة ،وال ب ـ ّـد مــن التأكيد
على أنــه كلما قدمنا المزيد اآلن ،زادت قوة
اقتصاداتنا ،وزادت كذلك فرصة خلق فرص
عمل جديدة خالل األشهر والسنوات المقبلة».

القناعي :الحكومة استجابت الحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة

«كي بي إم جي» :مقاومة الجائحة تبدأ برد الفعل ثم الصمود والتعافي والواقع الجديد
مما ال شك فيه أن االقتصادات
المحلية والعالمية قــد شهدت
رك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـودا شـ ـ ــديـ ـ ـ ًـدا ف ـ ــي ال ـن ـش ــاط
االقـتـصــادي منذ ظهور جائحة
ّ
فيروس كورونا ،تجلت مظاهره
ف ــي ال ـت ــداع ـي ــات ال ـس ـل ـب ـيــة على
سيولة األعمال ،وتوافر النقدية
ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى اس ـت ـم ــراري ــة
األعمال وسداد أقساط القروض،
ويعتمد ذلك على قدرة الشركات
على زيــادة اإلي ــرادات وتحصيل
الديون.
فــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ق ــال الشريك
الـتـنـفـيــذي ف ــي "ك ــي ب ــي إم جــي"
الـكــويــت ،د .رشـيــد الـقـنــاعــي ،إن
إجراءات اإلغالق التي تم اتخاذها
الحتواء انتشار "كوفيد "19-أثرت
على الـشــركــات مــن حيث الطلب
(اإلي ـ ـ ـ ــرادات) وس ــاس ــل الـتــوريــد
(ت ــوص ـي ــل الـ ـم ــواد والـمـنـتـجــات
النهائية) واستمرارية التشغيل
(ق ـي ــود عـلــى ال ـع ـمــالــة /الـ ـم ــوارد)
بالتزامن مع استمرار دفع النفقات

التشغيلية (اإليجارات والرواتب
وما إلى ذلك).
وأش ــار إلــى أن الـشــركــات التي
ّ
تقدم خدماتها للمستهلك مباشرة،
ال سيما المطاعم وشركات األغذية
والمشروبات ومتاجر التجزئة،
بما في ذلك (الصالونات والمحال
التجارية) تكبدت خسائر فادحة،
في حين انتعشت شركات السلع
الـســريـعــة االس ـت ـهــاك (ال ـب ـقــاالت
واللوازم المنزلية) بشكل عامً ،
نظرا
الستمرار المواطنين والمقيمين
في تخزين ما يحتاجونه من سلع
وم ــؤن ومـتـطـلـبــات ،حـيــث لجأت
معظم شــركــات الـسـلــع السريعة
االسـ ـتـ ـه ــاك إل ـ ــى ان ـت ـه ــاج نـظــام
والتوصيل
البيع عبر اإلنترنت ً
لمواجهة الموقف .ووفقا لتقرير
أعدته اللجنة التوجيهية العليا
للتحفيز االقتصادي برئاسة د.
محمد الهاشل (رئيس اللجنة) ًفي
يونيو  ،2020فإن هناك انخفاضا
يقارب  75بالمئة في عدد الزيارات

إلى المطاعم واألماكن الترفيهية
وخالفه ،في حين شهدت حوالي
ً
تراجعا
 26بالمئة من الشركات
في اإلي ــرادات يصل إلــى نحو 80
بــالـمـئــة .وف ــي ظ ــل ه ــذا الـتــراجــع
بـ ـ ـ ــاإليـ ـ ـ ــرادات ،تـ ــركـ ــزت م ـخ ــاوف
الشركات الصغيرة والمتوسطة
ح ــول تـحـقـيــق الـسـيــولــة وس ــداد
القروض وتجنب اإلفالس.
وبالنسبة للشركات التي ّ
تقدم
خدماتها لشركات أخــرى ،والتي
ُسـمــح لـهــا بــالـعـمــل ،كــانــت هناك
ّ
مخاوف أخرى تجلت في انخفاض
الطلب مــن الـشــركــات المتضررة
وم ــدى تــوافــر العمالة للتشغيل،
خــاصــة الـمــوظـفـيــن الــذيــن كــانــوا
يقطنون بالمناطق المعزولة في
وقت سابق وخالفه.
وأوضــح القناعي أن الحكومة
اس ـت ـجــابــت الح ـت ـي ــاج ــات قـطــاع
الشركات الصغيرة والمتوسطة
في الكويت ،وأعلنت عدة مبادرات
ل ـم ـس ــاع ــدة ت ـل ــك الـ ـش ــرك ــات على

الـتـعــافــي ال ـســريــع ،حـيــث أعلنت
الحكومة حزمة تحفيزية من خالل
بنك الكويت المركزي لمساعدة
الشركات الصغيرة والمتوسطة
ف ـ ــي ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
العاملة في ( 2020مثل مصاريف
اإليجارات والرواتب وغيرها من
االلتزامات التعاقدية) ،من خالل
تـقــديــم قـ ــروض مـيـســرة (بـفــائــدة
تبلغ  2.5بالمئة بحد أقصى مع
شـ ـ ــروط م ــرون ــة لـ ـلـ ـس ــداد) .ليس
هذا فحسب ،فقد أعفت الحكومة
ال ـك ـي ــان ــات م ــن دف ـ ــع اش ـت ــراك ــات
ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي لـ ــ 6أشـهــر
(مارس .)2020
وعــن اإلجـ ــراءات الفورية التي
تـسـتـطـيــع الـ ـش ــرك ــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة اتخاذها لبدء رحلة
التعافي ،قال القناعي إن الشركات
ً
ـادة ّ
تمر بـ 4مراحل لالستجابة
عـ
ل ـت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة ك ــوف ـي ــد:19-
رد الـفـعــل وال ـص ـمــود والـتـعــافــي
وال ــواق ــع ال ـج ــدي ــد .ف ــي ال ـبــدايــة،

يجب أن تكون الشركات الصغيرة
والمتوسطة على دراية بشؤونها
المالية ومركزها المالي (النقدي)،
وأن تراقب عن كثب حركة التدفق
النقدي بشكل أسبوعي /شهري،
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ال ـج ــائ ـح ــة
وتداعياتها المالية ذات الصلة.
لـ ـ ـ ــذا ،ف ـم ــن ال ـم ـه ــم ل ـل ـشــركــات
ُ
الصغيرة والمتوسطة أن تركز
على ما يلي:
 اإليرادات :يجب على الشركاتالصغيرة والمتوسطة أن تهتم
ب ـق ـنــوات ال ـب ـيــع الـمـخـتـلـفــة ،مثل
ال ـت ـج ــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة م ــن أجــل
زيادة إمكان وصولها إلى العمالء.
فـخــال ال ـعــام الـمـنـصــرم ،شهدت
عملية التحول الرقمي لألعمال
ً
تسارعا ً
حادا.
أم ــا ال ـيــوم ،فهناك الـعــديــد من
الحلول المتاحة برسوم شهرية
منخفضة لزيادة وجود الشركات
على اإلنترنت ،كما ّ
تقدم العديد
م ــن ش ــرك ــات الـتــوصـيــل التابعة

ً
خدماتها لجهات خارجية أيضا
إلدارة الخدمات اللوجستية.
وي ـم ـكــن ل ـل ـشــركـ ًـات الـصـغـيــرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة أيـ ــضـ ــا أن ت ـق ـ ّـدم
ال ـع ــروض وال ـخ ـصــومــات لجذب
الـعـمــاء وزيـ ــادة المبيعات .كما
يمكن لتلك الشركات عقد شراكات
مع المؤسسات األخرى أو األسواق
عبر اإلنترنت لبيع المنتجات.
 النفقات :يجب على الشركاتالصغيرة والمتوسطة التركيز
عـلــى الـنـفـقــات غـيــر االخـتـيــاريــة،
وت ـقّ ـل ـي ــل ال ـن ـف ـق ــات الـ ـت ــي يـمـكــن
تجنبها :مثل خفض /إيقاف أي
نـفـقــات مخطط ل ـهــا ،لكنها غير
ً
مهمة إن أمكن .ع ــاوة على ذلك،
فـيـمـكــن لـتـلــك ال ـش ــرك ــات تـجــربــة
واالت ـ ـفـ ــاق ع ـلــى خ ـطــة التقسيط
للمدفوعات (كــاإلي ـجــارات مثال)
واستخدام األتمتة /التكنولوجيا
لتقليل معدل ال ــدوران ،وبالتالي
تقليل النفقات التشغيلية.
 -ال ــذم ــم ال ـمــدي ـنــة :يـجــب على

الشركات الصغيرة والمتوسطة
الضغط من أجل تحصيل األموال
وتقييم الوضع المالي للشركات
التي يريدون التحصيل منها ،ومن
الممكن التوصل إلى اتفاق معهم
للتحصيل الفوري.
 التمويل :يجب على الشركاتالصغيرة والمتوسطة التفكير في
الحصول على قروض ُميسرة في
إط ــار حــزمــة التحفيز الـتــي أعلن
عنها بنك الكويت المركزي (من
البنوك المحلية) ّ
لسد أي فجوات
ف ــي ال ـت ـم ــوي ــل .وش ـ ــدد ع ـلــى أنــه
يجب على تلك الشركات محاولة
تحقيق االسـتـفــادة القصوى من
ً
الموقف بــدال من االنتظار لوقت
الـتـجــاوز وتحليل كــل الـخـيــارات
والـفــرص المتاحة .فعلى المدى
المتوسط ،يجب على الشركات
البحث عن المجاالت التي تحتاج
إلى تطوير ،أما على المدى البعيد،
فيجب عليهم إعادة تنظيم نماذج
أعمالهم.

رشيد القناعي

ً
ع ــاوة على ذل ــك ،فيجب على
تـ ـل ــك ال ـ ـشـ ــركـ ــات تـ ـج ــرب ــة وف ـه ــم
االختصاص األســاســي للشركة،
والتركيز على ذلــك ،واالستمرار
فــي ت ــداول الميزانيات والخطط
ذات األشهر الثالثة لكي تتواءم
م ــع دي ـنــام ـي ـك ـيــات الـ ـس ــوق .وقــد
الشركات الصغيرة
تحتاج بعض ً
والمتوسطة أيضا إلى النظر في
إع ــادة هيكلة أعمالها ،أو إعــادة
تعيين استراتيجياتها.
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«بيتك» يوقع اتفاقية تحول رقمي مع « »Aion Digitalالماجد يشارك في مؤتمر «غلوبل فاينانس»
أبو الهوس :نواكب أحدث التطورات التكنولوجية والحلول الرقمية لتعزيز تجربة العميل بشأن البنوك والتمويل
ف ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة نـ ـ ـح ـ ــو تـ ـع ــزي ــز
استراتيجيته للتحول الــرقـمــي،
أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك"،
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـم ــال ـي ــة اإلس ــام ـي ــة
ً
الرائدة عالميا ،توقيع اتفاقية مع
شــركــة " ،"Aion Digitalالمنصة
المتخصصة بالخدمات المصرفية
ال ــرق ـم ـي ــة ،بـ ـه ــدف رق ـم ـن ــة جميع
الخدمات المصرفية التي يقدمها
البنك لألفراد والشركات.
وب ـمــوجــب االت ـفــاق ـيــة المبرمة
ب ـيــن ال ـط ــرف ـي ــن ،س ـي ـعــزز "ب ـي ـتــك"
خططه التوسعية من خالل رقمنة
خدماته المصرفية ،وتوفير منصة
رقمية متعددة القنوات آمنة وفعالة
تحتوي واجهة برمجة تطبيقات
( )APIمفتوحة ،بينما تقوم ""Aion
بتصميم وتطوير وتنفيذ منصة
خــدمــات مصرفية رقمية حديثة
ورائــدة ،تساعد "بيتك" في تحوله
الرقمي وتعزيز قيمته مــن خالل
توفير منتجات وخــدمــات رقمية
عالية الجودة إلى عمالئه.
وي ـ ـ ـ ــدور نـ ـط ــاق ع ـم ــل ""Aion
ً
بـ ـصـ ـفـ ـتـ ـه ــا شـ ـ ــري ـ ـ ـكـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي دع ـ ــم
التكنولوجيا المصرفية الرقمية،
ح ـ ــول ت ــزوي ــد "ب ـي ـت ــك" ب ـخــدمــات
ا ل ـم ـن ـصــة "Aion Rubix Next-
 "Generation Enterpriseالتي
ستلبي متطلبات البنك واإلمكانات

الرقمية التي يحتاجها .ومن خالل
ً
هذه االتفاقية ،سيكون "بيتك" قادرا
على تقديم خدمات رقمية فريدة
للعمالء من شأنها تسهيل وتقديم
خدمات مصرفية رقمية ّقيمة وفق
إطار زمني مرن.
وإلــى جانب إطــاق أول حلول
رقمية من نوعها في الكويت خالل
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،يـسـعــى "بـيـتــك"
من خالل هذا التعاون إلى تعزيز
م ــرك ــزه كــاعــب س ـ ّـب ــاق ف ــي مجال
الرقمنة والخدمات المصرفية على
مستوى الصناعة في دول مجلس
التعاون الخليجي.
وم ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ب ـيــن
الطرفين أن يتيح لـ "بيتك" االرتقاء
بخدماته المصرفية اإللكترونية
ال ـت ــي ي ــوف ــره ــا الـ ـي ــوم لـلـشــركــات
م ــن خ ــال مـنـصــة رقـمـيــة حديثة
ومتطورة تدعم القنوات المتعددة،
باإلضافة إلــى تمكينه من تقديم
خدمات رقمية فريدة لعمالئه من
المؤسسات والشركات الصغيرة
والمتوسطة.
في غضون ذلك ،يهدف "بيتك"
م ــن خـ ــال م ـن ـصــة Aion Rubix
الرقمية إلى اختصار الوقت الذي
يستغرقه تطوير منتجات جديدة
وتسريع وقت الوصول إلى السوق.
ومن خالل االستفادة من التقنيات

التمكينية مثل التعرف على الوجه،
وت ـح ـل ـيــل اتـ ـج ــاه ــات االحـ ـتـ ـي ــال،
وبــرنــامــج التعرف الضوئي على
ال ـ ـحـ ــروف ( )OCRوال ـت ـح ـقــق من
الـ ـص ــور ال ـش ـخ ـص ـيــة ،فـ ــإن Aion
 Digitalsتوفر ل ـ "بيتك" المرونة
لتصميم مفهوم التطوير المستقل
ً
ً
األساسي ،مما يتيح ابتكارا رقميا
أس ـ ـ ــرع دون قـ ـي ــود مـ ــن األن ـظ ـمــة
الحديثة المتخصصة.
ومن خالل منصة ،Aion Rubix
يستطيع "بيتك" التحول إلى بنية
تقنية حديثة وعالية الكفاءة تمكنه
ً
مستقبال مــن تلبية المتطلبات
الرقمية للعمالء .وبفضل استخدام
أحـ ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات الـ ـت ــي ستفيد
وتحول حياة المجتمع المصرفي،
يتطلع "بيتك" إلى المستقبل حيث
يمهد توفيره لمنتجات الرقمية
ال ـط ــري ــق ن ـح ــو اع ـت ـم ــاد ال ـح ـلــول
المالية الرقمية.
مــن جانب آخــر ،يتطلع "بيتك"
إلـ ــى اس ـت ـك ـمــال م ـس ـيــرة ال ـت ـحــول
الــرقـمــي بنجاح وتـســريــع تطوير
خــدمــاتــه ومـنـتـجــاتــه الـمـصــرفـيــة
الــرق ـم ـيــة ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تلعب
التكنولوجيا دور المحرك األساسي
ف ــي ت ـح ــول ال ـب ـنــك ن ـحــو الــرقـمـنــة
وضمان صدارته في ثورة الخدمات
المصرفية الرقمية المقبلة.

يبحث التحديات الحالية أمام البنوك المحلية واالقتصاد الكويتي

ً
وتعقيبا على االتفاقية ،أشــار
رئـيــس العمليات للمجموعة في
"بيتك" عبدالله أبو الهوس ،إلى أن
"بيتك" اطلق المنصة المتخصصة
بــال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الــرقـمـيــة
بـ ـه ــدف ت ـع ــزي ــز ت ـج ــرب ــة الـعـمـيــل
المصرفية ،مبينا ان هذه المبادرة
ت ــؤك ــد ري ـ ـ ـ ــادة "بـ ـيـ ـت ــك" فـ ــي ط ــرح
الخدمات الرقمية الفريدة من نوعها
لجميع شرائح العمالء (شركات،
أفراد ،شركات صغيرة ومتوسطة)
وذلك باالعتماد على أحدث خدمات
التكنولوجيا المالية وتوظيفها في
الخدمات والمنتجات التي تلبي
تطلعات العمالء.

يشارك رئيس اتحاد مصارف
الكويت ونــائــب رئيس مجلس
اإلدارة وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـمـجـمــوعــة بـنــك بــوب ـيــان ع ــادل
الـمــاجــد فــي الـمــؤتـمــر السنوي
ال ــذي تـنـظـمــه مــؤسـســة غلوبل
فاينانس هذا العام عبر وسائل
التواصل عن ُبعد.
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــون ال ـ ـ ـمـ ـ ــاجـ ـ ــد أح ـ ــد
ال ـم ـت ـحــدث ـيــن الــرئ ـي ـس ـي ـيــن فــي
الـمــؤتـمــر ،ال ــذي ضــم نخبة من
مـ ـس ــؤول ــي الـ ـبـ ـن ــوك وش ــرك ــات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،حـيــث
س ـي ـت ـط ــرق الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ل ـل ـعــديــد
مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات
التي تــواجــه البنوك الكويتية،
خـصــوصــا فــي مــرحـلــة مــا بعد
"كورونا".
كـ ـم ــا س ـي ـت ـع ــرض ال ـم ــؤت ـم ــر
ل ـ ـب ـ ـحـ ــث ال ـ ـس ـ ـبـ ــل وال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة الـ ـت ــي واج ـ ـهـ ــت مــن
خاللها البنوك الكويتية أز مــة
كورونا ،ووضعها الحالي بعد
مرور أكثر من عام على األزمة،
السيما مع الـعــودة لــإجــراء ات
الـمـتـشــددة واإلغـ ــاق والـحـظــر،
وتـ ــأث ـ ـيـ ــر ذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى م ـخ ـت ـلــف
القطاعات االقتصادية.

وسـ ـ ــوف ي ـن ــاق ــش ال ـمــؤت ـمــر
ً
أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــور ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
المصرفية الرقمية في الكويت،
ونـ ـج ــاح ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـب ـنــوك
في مواجهة األزم ــة ،من خالل
توفير أعلى مستويات الخدمة
عبر القنوات الرقمية ،السيما
خالل فترات الحظرين الشامل
والجزئي.
ويتوقع أن يتطرق المؤتمر
أي ـ ـضـ ــا إل ـ ـ ــى بـ ـح ــث م ـس ـت ـق ـبــل
االقـتـصــاد الكويتي فــي ضوء
التحديات الحالية ومستقبل
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
والمتوسطة ،والتي كانت من
ً
أكثر القطاعات تــأثــرا باألزمة
الحالية.
وسـ ـ ـ ــوف يـ ـتـ ـط ــرق ال ـم ــاج ــد
إلــى تجربة "بــوبـيــان" فــي هذا
اإلطار ،ونجاح البنك في خدمة
ال ـع ـم ــاء ع ـلــى م ـ ــدار ال ـســاعــة،
مــن خــال خدماته ومنتجاته
الرقمية المميزة ،وهو ما سهل
الـكـثـيــر م ــن األم ـ ــور الـحـيــاتـيــة
للعمالء خالل األزمة.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا س ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــوم الـ ـ ـم ـ ــاج ـ ــد
باستعراض جميع اإلجراء ات
الـتــي قــام بها "بــوبـيــان" خالل

ً
أعلن "وربــة" أسماء  30فائزا
بسحوبات السنبلة األسبوعية
الـ ـم ــؤجـ ـل ــة ،وس ـي ـس ـت ـم ــر ال ـب ـنــك
بعمل السحوبات لعشرة رابحين
ً
أسـ ـ ـب ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــا ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور م ـم ـثــل
عــن وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
وموظفي البنك.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـع ـم ــاء ال ــذي ــن
ح ــال ـف ـه ــم ال ـ ـحـ ــظ خـ ـ ــال سـحــب
الـسـنـبـلــة األس ـب ــوع ــي الـخــامــس
لهذا العام ،فقد توج  10رابحين
مـ ــن عـ ـم ــاء "وربـ ـ ـ ـ ــة" ح ـص ــل كــل
مـنـهــم عـلــى  1000دي ـن ــار ،وهــم:
خــالــد مـصـبــح الــوس ـمــي ،أميمة
عصام العصيمي ،سناء مبارك
المخيزيم ،وسيم فؤاد نصيف،
خ ــال ــد أح ـم ــد ال ـم ـس ـفــر ،مـ ــرزوق
ح ـب ـيــب ال ـف ـض ـلــي ،مـ ـب ــارك فــاح
الـهــاجــري ،فهد سـعــود الهشام،
عبدالله محمد العجمي ،و بــدر
ناصر المخيال.
وبــالـنـسـبــة لـسـحــب السنبلة
األسبوعي السادس لهذا العام،
فقد توج  10رابحين من عمالء
البنك حصل كل منهم على 1000
دينار ،وهم :نواف عادل بورحمه،
عـمــر دروي ــش حـجــي الـحـمــادي،
أحمد حاشوش الخالدي ٫كفايه
مرداس السعيدي ،فؤاد يعقوب
رض ـ ــى ،ع ـب ـيــد ف ـه ـيــد ال ـع ـج ـمــي،
مساعد محمد نــا صــر الهزاني،

ساره حمود السهلي ،راكان بندر
الشمري ،مجدي سعد قمبر.
وبــالـنـسـبــة لـسـحــب السنبلة
األسـبــوعــي الـســابــع لـهــذا الـعــام،
فقد توج  10رابحين من عمالء
البنك حصل كل منهم على 1000
دينار ،وهم :عبدالله بدر ناصر
ال ـ ـحـ ــربـ ــي ،عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن م ــان ــع
الحيان ،خالد حسين العجمي،
فالح حمد الشمري ،قدريه محمد
العوضي ،فهد رضيمان الشبلي،
عبدالعزيز محمود عبدالرحيم،
حسين علي عبدالوهاب العوض،
م ـص ـط ـف ــى سـ ـفـ ـي ــان أب ــوغ ــال ــي،
والشيخ  /مبارك دعيج اإلبراهيم.
وبــالـنـسـبــة لـسـحــب السنبلة
 Kidsال ـثــانــي ل ـه ــذا الـ ـع ــام ،فقد
توج  7رابحين من عمالء "وربة"،
وه ــم :حـمــد أحـمــد ب ــدر الــرويــح،
دهيم مبارك الدوسري ،عبدالله
ماجد الديحاني ،مبارك ناصر
الهاجري ،لولوه محمد التيسي،
لورا محمد جمال النقي ،ومحمد
فهد الجهيري.
وي ـ ـم ـ ـثـ ــل حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـس ـن ـب ـل ــة
الخيار األمثل لكل الراغبين في
توفير األمــوال ،وتحقيق عوائد
مــالـيــة مناسبة عـلــى أرصــدتـهــم
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ب ــاإلض ــاف ــة
فرص للفوز بجوائز نقدية
إلى
ٍ
طوال العام.

وح ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط ،ي ـت ـط ـلــب
اآلن و جـ ـ ــود  100د.ك ل ــد خ ــول
سحوبات السنبلة األسبوعية
ً
والـ ـسـ ـح ــوب ــات الـ ـكـ ـب ــرى ،ع ـل ـمــا
بأن العميل مــازال يحصل على
فرصة واحدة مقابل كل  10د.ك
في الحساب ،والفرص تحتسب
ع ـل ــى ح ـس ــب أدنـ ـ ــى رصـ ـي ــد فــي
ال ـح ـس ــاب خـ ــال ال ـش ـه ــر ،لــذلــك
يـجــب أن ي ـكــون قــد مـضــى على
المبلغ شهر كامل في الحساب
ل ـل ـتــأهــل ل ـل ـس ـحــب األس ـب ــوع ــي،
وشـ ـه ــران ك ــام ــان لـلـسـحــوبــات
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى الح ـ ـت ـ ـسـ ــاب ال ـ ـفـ ــرص.
هــذا وال تــوجــد قـيــود أو حــدود
ل ـل ـس ـحــب واإلي ـ ـ ـ ـ ــداع ،ك ـل ـمــا زاد
ال ـم ـب ـل ــغ الـ ـ ـم ـ ــودع زادت ف ــرص
العميل للربح.

عبدالله أبو الهوس

عادل الماجد

أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا ،وق ــدرت ــه على
ال ـت ـع ــام ــل م ـع ـه ــا بــاح ـتــراف ـيــة
عالية.
ُي ـ ــذك ـ ــر أن م ــؤتـ ـم ــر غ ـلــوبــل
ً
ف ــايـ ـن ــان ــس ُي ـ ـعـ ــد واح ـ ـ ـ ـ ــدا مــن
المؤتمرات المهمة التي تنظم
ب ـ ـصـ ــورة دوريـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى هـيـئــة
م ــائ ــدة م ـس ـت ــدي ــرة ،وس ـي ـكــون
محافظ بنك الكويت المركزي
د .م ـ ـح ـ ـمـ ــد ا ل ـ ـ ـهـ ـ ــا شـ ـ ــل أ بـ ـ ـ ــرز
الحضور هذا العام.

ً
«المتحد» يتبرع لـ «الهالل األحمر» بأجهزة حاسب «وربة» يعلن  30فائزا بسحوبات السنبلة المؤجلة
آلي لتوزيعها على الطالب غير المقتدرين

سحر دشتي وعبدالرحمن العون وعدد من ممثلي «المتحد» وجمعية الهالل األحمر
في إطار تعاونه االستراتيجي المثمر مع
جمعية الهالل األحمر ،بــادر البنك األهلي
المتحد بــالـتـبــرع للجمعية بـ ــ 107أجـهــزة
لوحية ،و 5أجهزة حاسب آلــي للطلبة من
األس ــر غـيــر ال ـم ـق ـتــدرة ،لـضـمــان حصولهم
على أدوات التعليم التي تبقيهم منخرطين
فــي العملية التعليمية خــال هــذه الفترة،
والتي زاد االعتماد فيها على التكنولوجيا،
مــع انـتـهــاج سـيــاســة التعليم اإللـكـتــرونــي،
ولتخفيف العبء الملقى على كاهل األهالي،
ما يحول دون تسرب أبنائهم من الدراسة.
ً
وتعليقا علي هذه المبادرة ،أكدت سحر

دش ـتــي ال ـمــديــرة ال ـعــامــة لـحـمــايــة الـعـمــاء
ورئ ـي ـســة ف ــري ــق ال ـم ـســؤول ـيــة المجتمعية
بالبنك اعتزازها بالشراكة اإلنسانية التي
تجمع "األهلي المتحد" والجمعية ،وبالدور
ال ــذي تـقــوم بــه الجمعية على المستويين
اإلنساني والخيري.
وأضافت دشتي ان "أهداف هذه المبادرة
ال تقتصر فقط على دعم العملية التعليمية،
ومساعدة الطلبة من األســر غير المقتدرة
خالل هذه الظروف االستثانية التي نتجت
عن جائحة كوفيد  ،19ليواصلوا تعليمهم
ب ــل تـمـكـنـهــم أي ـض ــا م ــن تـحـسـيــن حـيــاتـهــم

أسعار صرف العمالت العالمية

وحياة أسرهم من خالل استكمال تعليمهم،
وال ـح ـصــول عـلــى ف ــرص عـمــل تمكنهم من
االرتقاء بحياتهم".
وأوضـ ـح ــت أن "ه ـ ــذا ال ـت ـب ــرع للجمعية
إنـمــا يـعــد تــرجـمــة لــواجـبـنــا الــوطـنــي الــذي
نضع تأديته على عاتقنا ،إليماننا بأهمية
ا ل ــدور ا لـمـحــوري لبرنامجنا للمسؤولية
المجتمعية فــي إي ـجــاد ح ـلــول فـعــالــة لكل
ً
القضايا التي تشكل هموما أساسية ،كما
أنها تعبر عن التزامنا الراسخ تجاه قطاع
التعليم".

«التجاري» يجري سحوبات حساب النجمة
األسبوعي وحملة «أكثر من راتب»

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أجـ ـ ـ ــرى الـ ـبـ ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري
سـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـسـ ــاب
"الـنـجـمــة" ،وحـمـلــة "أك ـثــر من
راتب" ،أمس في مبنى البنك
الرئيسي ،بحضور ممثل عن
وزارة ا ل ـت ـج ــارة وا ل ـص ـنــا عــة
أحمد البصمان ،مع االلتزام
بـ ـ ــاالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
والـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ـم ـت ـم ـث ـل ــة فــي
التباعد االجتماعي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ب ـت ـغ ـط ـي ــة
الـ ـسـ ـح ــوب ــات مـ ـب ــاش ــرة ع ـبــر
وسائل التواصل االجتماعي،
وجاء ت نتيجة السحب على
النحو التالي:
أوال :سحب حساب النجمة
األ س ـبــو عــي – ج ــا ئ ــزة 5.000
ديـ ـ ـن ـ ــار م ـ ــن نـ ـصـ ـي ــب الـ ـف ــائ ــز
مدحت محمد إبراهيم.
ثــا نـيــا :سحب حملة "أكثر
م ــن راتـ ـ ــب" – ج ــائ ــزة ت ـع ــادل
را ت ـ ـ ـ ــب ت ـ ـصـ ــل ح ـ ـتـ ــى 1.000
دينار من نصيب الفائز فهد
علي التميمي.

وأو ضــح البنك أن الحملة
موجهة للعمالء الكويتيين
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـحـ ــولـ ــون رواتـ ـبـ ـه ــم
ا لـبــا لـغــه  500د ي ـنــار أو أ كـثــر
عـلــى ا لـبـنــك ،و بـصـفــة خاصة
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــون ف ـ ــي ال ـق ـط ــاع ـي ــن
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــي وال ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـطـ ـ ــي
وال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـم ــدرج ــة ل ــدى
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ،ومـ ـ ـ ــن مـ ـ ــزايـ ـ ــا هـ ــذه
الحملة الحصول على هدية
نـقــد يــة ف ــور ي ــة تـبـلــغ قيمتها
مــن  250إلــى  500ديـنــار ،أو
قرض من دون فائدة بقيمة 5
أضعاف الراتب وبحد أقصى
 10.000د يـ ـ ـن ـ ــار ،و س ـي ـك ــون
هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك س ـ ـ ـحـ ـ ــب أسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي
للعمالء الكويتيين الحاليين
والـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـم ـ ــن ي ـ ـحـ ــولـ ــون
رواتـ ـبـ ـه ــم ع ـل ــى ال ـب ـن ــك لــربــح
مبلغ يعادل راتبا واحدا من
ال ــروات ــب ال ـتــي يـتـقــاضــونـهــا
شهريا.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ي ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــاء
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن،

بـ ــاإلضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى ال ـم ـق ـي ـم ـيــن
ا لــذ يــن يـحــو لــون مديونيتهم
البالغة  10.000د.ك وما فوق
الـ ــى ال ـب ـن ــك ،ال ـح ـص ــول عـلــى
ه ــد ي ــة ن ـق ــد ي ــة قـ ــدر هـ ــا  1فــي
ال ـم ـئــة م ــن ق ـي ـمــة الـمــديــونـيــة
المحولة.
ي ــذ ك ــر أن ج ــوا ئ ــز " ح ـســاب
النجمة" مميزة بحجم مبالغ
الجوائز المقدمة ،باإلضافة
إلـ ــى ت ـنــوع ـهــا ط ـ ــوال ال ـس ـنــة،
وال ـ ـتـ ــي ت ـت ـض ـمــن س ـح ــوب ــات
أ س ـ ـبـ ــو ع ـ ـيـ ــة بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 5.000
ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،وشـ ـ ـه ـ ــري ـ ــة ب ـق ـي ـم ــة
 20.000دينار ،باإلضافة إلى
جائزة نصف سنوية بقيمة
 500.000دينار ،وسحب آخر
العام على أكبر جائزة نقدية
مــرت ـب ـطــة ب ـح ـس ــاب م ـصــرفــي
في العالم بقيمة 1.500.000
دينار.
وع ـ ـ ــن آلـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـتـ ــح حـ ـس ــاب
ال ـن ـج ـم ــة وال ـ ـتـ ــأهـ ــل ل ــدخ ــول
ال ـس ـحــوبــات ،فـمــن الـمـعــروف

أنـ ـ ـ ــه ي ـم ـك ــن فـ ـت ــح ال ـح ـس ــاب
فـ ـق ــط بـ ـ ــإ يـ ـ ــداع  100د ي ـ ـنـ ــار،
ويجب أن يكون فيه الحساب
مـبـلــغ ال يـقــل عــن  500د يـنــار
ل ـ ـلـ ـ ـت ـ ــأه ـ ــل ودخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ج ـم ـي ــع
السحوبات على كل الجوائز
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـقـ ــدم ـ ـهـ ــا ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب،
ف ـك ـل ـمــا زاد ر صـ ـي ــد ا ل ـع ـم ـيــل
ً
زادت ف ــر ص ــة ا ل ـ ـفـ ــوز ،ف ـضــا
ع ــن ال ـمــزايــا اإلضــاف ـيــة الـتــي
يوفرها الحساب ،إذ يحصل
ال ـع ـم ـيــل ع ـلــى ب ـطــاقــة سـحــب
آلـ ـ ــي ،وي ـس ـت ـط ـي ــع ال ـح ـص ــول
عـلــى بـطــا قــة ا ئـتـمــان بضمان
ال ـح ـســاب ،وك ــذل ــك الـحـصــول
على كل الخدمات المصرفية
من البنك.
و ك ـش ــف ا ل ـب ـنــك أن حـســاب
ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة مـ ـ ـت ـ ــاح ل ـل ـج ـم ـي ــع،
و ب ــإ م ـك ــان أي ش ـخــص فتحه
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق CBK
 Mobileب ـخ ـطــوات بـسـيـطــة،
ومن أي مكان وفي أي وقت.

ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن "وربـ ـ ــة"
أطلق أحــدث حلوله المصرفية
 Customer Onboardingوفق
بـنــود استراتيجيته الخمسية
الـ ـطـ ـم ــوح ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـك ــن غـيــر
عـ ـم ــاء ال ـب ـن ــك ب ــال ـت ـق ــدم بـطـلــب
فـتــح ح ـســاب الـسـنـبـلــة بطريقة
إل ـك ـت ــرون ـي ــة س ـه ـلــة ع ـب ــر مــوقــع
البنك اإللكتروني دون الحاجة
ل ــزي ــارة أي ف ـ ــروع ال ـب ـن ــك ،وفــي
غضون خمس دقائق فقط  -من
خالل النظام اآللي الجديد الذي
يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة
وينفرد به في القطاع المصرفي
ال ـكــوي ـتــي  -سـيـتـمـكــن ال ـع ـمــاء
الـجــدد مــن استكمال طلب فتح
ح ـس ــاب ال ـس ـن ـب ـلــة ف ــي أي وقــت
وأي مكان.

«برقان» يكافئ
فائزي «يومي»

أع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــن "بـ ـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ـ ــان"
أس ـ ـمـ ــاء الـ ـف ــائ ــزي ــن فــي
ال ـس ـح ــوب ــات ال ـيــوم ـيــة
ع ـلــى ح ـســاب "ي ــوم ــي"،
وقد فاز كل واحد منهم
بـ ـج ــا ئ ــزة  5.000د.ك،
وكان الحظ من نصيب:
ياسين عبدالله سكين،
ومـحـمــد أح ـمــد بــركــات
ونـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـش ـ ـ ـحـ ـ ــات
ال ـم ـغ ـي ــر ،وكــوت ـبــاه ـيــا
سـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــاي
مــا نــد لــوا لــي ،وحسينة
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــر،
وعـ ـب ــدالـ ـحـ ـمـ ـي ــد ن ـب ـيــل
ملحس.
و ي ـ ـ ـ ـ ــو ف ـ ـ ـ ـ ــر ا لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك
س ـ ـح ـ ـبـ ــا رب ـ ـ ـ ــع سـ ـن ــوي
لـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب "ي ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــي"
ل ـل ـفــوز ب ـجــائــزة نـقــديــة
بقيمة  125.000دينار.
ول ـل ـتــأهــل لـلـسـحــوبــات
رب ــع ال ـس ـنــويــة يـتـعـيــن
ع ـل ــى ا ل ـع ـم ــاء أال يـقــل
رصيدهم عن  500د.ك
مـ ــدة ش ـه ــري ــن كــامـلـيــن
ق ـب ــل تـ ــاريـ ــخ ال ـس ـح ــب،
ك ـ ـمـ ــا أن كـ ـ ــل  10د.ك
ت ـم ـث ــل فـ ــرصـ ــة واحـ ـ ــده
لــدخــول ال ـس ـحــب ،وإذا
كـ ــان رصـ ـي ــد ال ـح ـســاب
 500د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ك ــو يـ ـت ــي
وم ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــوق ،ف ـس ـي ـك ــون
ص ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاب
مؤهال للدخول في كل
من السحوبات اليومية
وربع السنوية.
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يحرص الملحن يوسف المهنا على
مواكبة جميع الفعاليات والمناسبات
التي تتطلب حضوره الفني.

تستأنف الفنانة ريم البارودي تصوير
مشاهدها في فيلم «العلمين» ،الذي ُيعد
أول بطولة مطلقة لها.
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أعلنت نقابة الفنانين واإلعالميين
بدء استقبال المشاركات في مهرجان
الكويت للسينما الجديدة ،الذي
سينطلق في  25مايو المقبل.

بينك تكشف عن التوازن في حياتها
من خالل فيلم «وثائقي»

ً
َ
ُ
يعرض  21مايو متضمنا لقطات خاصة ومقابالت خلف الكواليس

ملصق األغنية

أعلنت النجمة العالمية بينك أنها بصدد
إطالق فيلم وثائقي يكشف طريقتها في عمل
توازن بين كل جوانب حياتها ،بعنوان "بينك:
كــل مــا أعــرفــه حتى اآلن" "P!NK: All I Know
."So Far
وقـ ــالـ ــت ب ـي ـنــك ال ـب ــال ـغ ــة مــن
ً
ال ـع ـمــر ( 41عـ ــامـ ــا) ،إن الـفـيـلــم
يقوم بإخراجه مايكل جرايسي
م ـخــرج فـيـلــم "The Greatest
 ،"Showmanوم ــن الـمـقــرر أن
يتبع العمل المغنية الشهيرة
مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  2019ب ـجــول ـت ـهــا
"،"Beautiful Trauma Tour
إذ كانت بينك تحاول الموازنة
ً
بين كونها أما لطفلين وزوجة
وسيدة أعمال.
وحددت بينك مايو المقبل
مــوعــدا إلط ــاق الـفـيـلــم ،وهــو
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـت ـض ـمــن
مزيجا من اللقطات الخاصة
ومقابالت من وراء الكواليس،

ومـ ــواد خــاصــة بالنجمة الـشـهـيــرة .وأش ــارت
التقارير إلى أنه سيعرض في  21مايو.
يذكر أن بينك حققت نجاحا كبيرا بالثنائي
الغنائي الذي قدمته مؤخرا مع النجم العالمي
كيث أوربــان ،الذي يمتلك شعبية مذهلة حول
العالم ،إذ حصدت أغنيتهما ""One Too Many
نجاحا عالميا مذهال ،وحظيت بإشادة كبيرة
من المعنيين بالموسيقى والغناء.
وتم طرح األغنية كواحدة من أغنيات ألبوم
كيث أورب ــان الجديد ال ــذي حمل عـنــوان "The
 ،"Speed of Now Part 1وتـ ـج ــاوزت خــال
أسبوع واحد من إطالقها عبر موقع الفيديوهات
يويتوب  2.3مليون مشاهدة.
وبــدأ الكليب بظهورهما على الشاطئ في
اس ـت ـع ــراض لـلـجـمــال الـطـبـيـعــي الـ ــذي يحيط
بالنجمين ،إضــافــة إلــى التأكيد على الشعور
بالوحدة والعزلة التي تتخلل كلمات األغنية.
يــذكــر أن بينك عــاشــت ف ـتــرة صعبة خــال
عام  ،2020حيث اختتمت العام بخبر نشرته
عـبــر صفحتها الشخصية بـمــوقــع الـتــواصــل
االجتماعي "إنستغرام" ،والتي تضم أكثر من

 8ماليين شـخــص ،مرفقا بـصــورة التقطتها
من داخــل المستشفى ،وذلــك بعد أن تعرضت
النجمة الشهيرة لكسر في الكاحل ،جاء ذلك بعد
أن أعلنت بينك أبريل العام الماضي التقاطها
لعدوى فيروس كورونا هي وابنها البالغ
من العمر  3سنوات.
ال ــاف ــت ف ــي األمـ ـ ــر ،ال ـم ـبــادرة
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ل ـب ـي ـن ــك ،ال ـت ــي
أعلنت بمجرد تعافيها
من الفيروس تبرعها
بمبلغ  500ألف دوالر
لمكانين مختلفين
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ف ــي
مكافحة الفيروس،
لـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل ق ـي ـم ــة
إجمالي التبرع
إل ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـلـ ـي ــون
دوالر.

بينك

ساويتي وكوافو

براد بيت

بيونسي

بيونسي تفاجئ سويفت بباقة زهور

براد بيت مصدوم بشهادة ابنه ضده بالمحكمة

ساويتي تنفصل عن كوافو بعد خيانته لها

ي باقة من الزهور لصديقتها النجمة العالميةتايلور سويفت،
أرسلت ملكة البوببيونس 
بمناسبة فوزها بجائزة غرامي.
ّ
وكشفت تايلور عن الهدية من خالل صورتين بموقع "انستغرام" ،وعلقت :لقد استيقظت
على باقة من الزهور أرسلتها ملكة النعمة والعظيمة بيونسي وفجأة أصبح أفضل يوم جمعة
على اإلطالق .شكرا لك بيونسي وتهنئة على إنجازك الملحمي بالمهرجان.
ً
وكانت بيونسيه وتايلور دخلتا التاريخ مجددا ،في حفل توزيع جوائز الـ "غرامي" ،ففازت
األولى ب ـ  4جوائز ،منها جائزة أفضل فيديو كليب ألغنية " ،"BROWN SKIN GIRLمع ابنتها
"بلو آيفي" ( 9سنوات) ليصل مجموع جوائزها في المسابقة إلى  ،28متجاوزة صاحبة السجل
القياسي السابق النجمة أليسون كراوس ،أما الثانية فاقتنص ألبومها " "Folkloreلقب ألبوم
العام ،لتصبح أول فنانة تفوز بلقب ألبوم العام  3مرات.

ً
تلقى الفنان العالمي براد بيت صدمة كبيرة من ابنه بالتبني مادوكس ،البالغ من العمر  19عاما،
والذي أدلى بشهادته ضد والده خالل معركة الطالق والحضانة المثيرة للجدل ،بين الزوجين السابقين.
ً
وكشفت تقارير إخبارية أن المحكمة استمعت إلى مادوكس ،باعتباره بالغا في نزاع الحضانة
المستمر بين والديه بالتبني أنجلينا وبراد.
وفاجأ مادوكس المحكمة بطلب صادم ،أراد فيه تغيير اسمه بشكل قانوني ،عن طريق إزالة "بيت"
من لقبه ،وهو أمر ال تدعمه والدته أنجلينا.
ً
ومادوكس ال يستخدم لقب والده بالتبني كاسم عائلته في المستندات غير القانونية ،وبدال من
ذلك يستخدم لقب "جولي".
وكانت أنجلينا ّقدمت وثائق جديدة في المحكمة ،اتهمت فيها براد بالعنف المنزلي ،وطلبت اإلذن
ألطفالها للشهادة ضده ،إذا سمحت المحكمة بذلك.

انفصلت النجمة الشهيرةساويتي عن حبيبها النجم كوافو ،بعد  3سنوات من االرتباط،
إثر اكتشافها خيانته لها.
وأعـلـنــت ســاويـتــي خـبــر انفصالها عــنكــوافـو عـبــر صفحتها الـخــاصــة بـمــوقــع الـتــواصــل
االجتماعي ،وكتبت" :أنا حاليا (سينغل) .لقد تحملت الكثير من الخيانة واألذى خلف الكواليس،
بسبب رواية خاطئة يتم تداولها ،والتي تحط من قدري".
وأضافت" :الهدايا ال تكون أبدا عالجا للجروح ،والحب لم يكن حقيقيا إذا تم منحه لنساء
أخريات .خرجت من العالقة بشعور عميق بالسالم والحرية ،ومتحمسة لفترة جديدة من
حياتي" .وكان كوافو أثار ضجة كبيرة في بداية العام الحالي ،بالهدية التي قدمها لساويتي،
التي كانت عبارة عن سيارة فارهة باللون األبيض ،والتي تحولت إلى حديث وسائل اإلعالم
الفنية في العالم.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ّ
ً
ـاص ال ـفــرصــة
م ـه ـن ـيــا :ت ـيــقــظ الق ـت ـن ـ ً
المناسبة فقد ال تأتي مرة أخرى.
ً
ّ
يشتد قوة
عاطفيا :ارتباطك العاطفي
مع الزمن وال شيء يزعزعه.
ً
اجتماعيا :ليكن انتصارك على هواك
أقوى من انتصارك على اآلخرين.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ّ
تتسبب ببعض الخالفات بين
مهنيا:
ّ
الزمالء ومن األفضل أن تلزم حدك.
ً
عاطفيا :ســوف يدعمك شريك العمر
ّ
بشدة في كل ما تريد تحقيقه.
ً
اجتماعيا :يمكنك التفكير بأمور كثيرة
تزيد الروابط األسرية ّ
شدة فحاول.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :إن كنت تريد النجاح استخدم عقلك
للتغلب على العقبات.
ً
عاطفيا :ابتعدا عن الرتابة في عالقتكما
الحب وتجلب المال.
فهي
تقتل ّ
ً
اجتماعيا :يحق للوالدين إعطاء النصائح
ً
أحيانا ّ
فتقبلها وال تغضب.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :من الممكن أن ّ
تتقدم بسرعة إن
واظبت على مواكبة المستجدات المهنية.
ً
عاطفيا :خــذ مــع الـشــريــك بعض الوقت
لمراجعة الماضي واالستفادة مما حدث.
ً
اجتماعيا :تجد نفسك في موقف عائلي
ً
صعب ينبغي أن تتخذ فيه قرارا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يجب أن تكون رغبتك في النجاح
أقوى منها في الفشل لكي تنجح.
ً
عاطفيا :أموركما تسير نحو طريق مظلم
إذا بقي تصرفكما غير مسؤول.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تشعر أحـيــانــا ب ــأن الــوفــاء قد
ً
أصبح مفقودا عند بعض معارفك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :طاقتك وحماسك يساعدانك على
اكتشاف فرص جديدة للتقدم.
ً
عاطفيا :تعيش فترة توازن عاطفي أصبح
قرارك فيها غير واضح.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :تتقبل عائلتك بكل مشروع
تعرضه عليها ألن ثقتها بك كبيرة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ـك ـســل ه ــو أحـ ــد ال ـم ـكـ ّـونــات
ً
ً
الرئيسية للفشل فكن مندفعا وطموحا.
ً
عاطفيا :شريك حياتك الى جانبك في
كل ما تقوم به من أجل مستقبلكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ـتــأث ـيــر االي ـج ــاب ــي ال ــذي
ً
تحدثه في حياة اآلخرين يجعلك مثاال.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
ً
مهنيا :علما بأن كل األمور تسير حسنا
لكن أحدهم يقف في طريقك.
ً
عــاط ـف ـيــا :أبـ ــواب ال ـحــب م ـشـ ّـرعــة أمــامــك
ً
بشكل واسع إن لم تكن مرتبطا.
ً
اجتماعيا :حياتك العائلية تسير بأحسن
حال ألن أفعالك متناغمة مع تفكيرك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنياّ :
صمم على بلوغ هدفك فــإن لم
تنجح ّ
فكرر ذلك ثانية.
ً
عاطفيا :تتلقى الدعم من الحبيب الذي
ً
يسير معك ويقف دوما الى جانبك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :االن ـت ـص ــار ع ـل ــى ع ــادات ــك
السيئة هو أفضل انتصار في حياتك.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ّ
ً
مهنيا :انتبه! النجاح سلم لن تستطيع
ّ
تسلقه ويداك موضوعتان في جيبك.
ً
عاطفيا :برجك يغمر حياتك العاطفية
ّ
تستمر.
بالهناء فحاول أن
ً
اجتماعيا :إذا زادت أوق ــات فــراغــك عن
ّ
حدها فاعرف كيف تستفيد منها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :استخدم قدراتك البدنية والذهنية
في تطوير مهنتك الدائم.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :س ـ ـ ــوف ت ـع ـت ــرض ـك ـم ــا ب ـعــض
التحديات بصورة متكررة فكونا متحدين.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :خ ــاف ــك م ــع ص ــدي ــق يـجـلــب
ُ
الحزن الى قلبك ولكن متى عــرف السبب
ُ
بطل العجب.
رقم الحظ.56 :

ً
مـهـنـيــا :أن ــت مفعم بــالـحـيــويــة والـنـشــاط
َ
ولكن ال تنس أهمية التخطيط ألعمالك.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ش ــري ــك ح ـيــاتــك ذكـ ــي ج ـ ــدا فال
تحاول اخفاء األمور عليه ألنه سيكتشفها.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـضـ ـغ ــوط
االجـتـمــاعـيــة والـعــائـلـيــة تــواج ـهــك الـيــوم
ً
فكن صبورا.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

المهنا :أغنية األم إهداء لست الحبايب في عيدها

خبريات
وفاة المخرج المغربي محمد
إسماعيل عن  70عامًا

العمل بصوت وعد البحيري وكلمات خالد سالم
عزة إبراهيم

يحرص الملحن القدير يوسف المهنا على مواكبة
جميع الفعاليات والمناسبات التي تتطلب حضوره
الفني بأعماله الراقية والمميزة ،ومن هذا المنطلق

أنا أكثر ملحن
تعاون مع
مطربين من
جميع البلدان
العربية

األمهات أغنية جديدة في «عيدهن» بعنوان الفنان الذي يحمل على عاتقه مسؤولية الترفيه
أهدى إلى ً
عن محبيه ومشاركتهم أهم اللحظات ..وفيما يلي
«األم» ،موضحا في لقاء مع «الجريدة» أنه اعتاد أن
التفاصيل.
يشارك الجمهور أفراحه وآالمه ،وذلك هو دور

• اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدت إط ـ ـ ـ ـ ــاق أغ ـ ـ ــان
بمناسبة "عيد األم" ...فماذا تقدم
هذا العام؟
 مـ ـن ــذ ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات وب ـع ــدال ـ ـت ـ ـحـ ــاقـ ــي ب ـ ــال ـ ــوس ـ ــط ال ـف ـن ــي
وأن ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ــريـ ـ ــص ع ـ ـلـ ــى إط ـ ـ ــاق
أغ ــان ــي األمـ ـه ــات ،وغ ـيــرهــا من
المناسبات الهامة في حياتنا،
ول ـك ــن لـ ــأم م ـكــانــة خ ــاص ــة في
ق ـل ــوب ـن ــا ج ـم ـي ـع ــا ،ولـ ــذلـ ــك ك ــان
حتما علي أن أطرح عمال خاصا
في تلك األج ــواء المفرحة التي
تنم عــن اإلخ ــاص والــوفــاء من
األب ـ ـنـ ــاء ألم ـه ــات ـه ــم ،وم ـ ــن ه ــذا
المنطلق أطلقت أغنية جديدة
بعنوان "األم" إهــداء مني لست
الحبابيب في كل الدنيا وفي كل
قطر عربي ،إشــادة بمجهودها
وح ـنــان ـهــا وع ـمــرهــا وتـفــانـيـهــا
ف ـ ـ ــي خ ـ ــدم ـ ــة أبـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـه ـ ــا ،وهـ ــي

بالتعاون مع الشاعر السعودي
د .خــالــد مـحـمــد س ــال ــم ،وغ ـنــاء
و عــد البحيري وتنفيذ عاطف
صبحي.
• كــان لك حضور مميز في
العيد الوطني ...حدثنا عنه؟
 شاركت في األعياد الوطنيةب ـع ــدة أغ ـن ـي ــات ب ــال ـت ـع ــاون مــع
إذاعــة وتلفزيون الكويت ،منها
أغنية "عسى الله يوفقك" غناء
المجموعة و كـلـمــات الشاهين
وت ـ ــوزي ـ ــع ال ـم ــوس ـي ـق ــي ج ــاس ــم
الـ ـخـ ـل ــف ،وأخـ ـ ـ ــرى مـ ــن ك ـل ـمــات
ي ـ ـع ـ ـقـ ــوب الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي وغ ـ ـنـ ــاء
المجموعة أيـضــا ،وغيرها من
األع ـمــال الــوطـنـيــة ،كـمــا أطلقت
أغـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "الـ ـ ـك ـ ــورون ـ ــا"
وال ـت ــي تـحــث الـمــواطـنـيــن على
اتـبــاع اإلرشـ ــادات الوقائية من
فـيــروس كــورونــا وكــانــت أيضا

إل ــى ح ــد كـبـيــر ،ف ــأول م ــرة في
حـيــاتــي ال أزور ال ـقــاهــرة لـمــدة
تتجاوز العام حتى اآلن ،فلقد
اعـ ـت ــدت ال ـت ـن ـق ــل ب ـي ــن ال ـكــويــت
والقاهرة كل شهرين إلى ثالثة
أشهر على أقصى تقدير ،ولدي
هـنــاك بـيــت ومــزرعــة أفتقدهما
ب ـش ــدة ،فـضــا ع ــن ع ــدم قــدرتــي
ع ـل ــى الـ ـت ــواص ــل ال ـم ـب ــاش ــر مــع
الوسط الموسيقي هناك ،ولذلك
ف ـب ـم ـج ــرد اسـ ـتـ ـق ــرار األوضـ ـ ــاع
الـصـحـيــة ،ســأســافــر إل ــى مصر
ال ـت ــي اع ـت ـب ــره ــا ب ـل ــدي ال ـثــانــي
وس ـي ـص ــاح ــب وجـ ـ ـ ــودي ه ـنــاك
إعــان عدة أعمال غنائية قوية
بعد العيد.
• حصلت أخيرا على جائزة
ال ــدول ــة ال ـت ـقــديــريــة ..ك ـيــف كــان
شعورك؟
 -ش ـع ــرت بــال ـف ـخــر ال ـشــديــد،

ومـ ـ ــن ال ـم ـه ــم أن ي ـج ــد ال ـف ـن ــان
ت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــرا م ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوره
وال ـم ـس ــؤول ـي ــن ،ول ــذل ــك أت ـق ــدم
بالشكر لوزير اإلعالم والمجلس
الوطني والقائمين على الجائزة
لـتـكــريـمـهــم ل ـم ـس ـيــرتــي الـفـنـيــة
الطويلة ،ولكني أيضا شعرت
ب ـ ـ ــذات ال ـف ـخ ــر ق ـب ــل  4س ـن ــوات
حينما تم تكريمي من المجلس
الــوط ـنــي لـلـفـنــون واآلداب ،أي
ت ـك ــري ــم ي ـس ـع ــدن ــي وي ـش ـعــرنــي
بـمـحـبــة ال ـن ــاس وبــال ـف ـعــل فقد
ت ـل ـق ـيــت ال ـت ـه ــان ــي م ــن زم ــائ ــي
ال ـف ـنــان ـيــن ب ـك ــل أقـ ـط ــار ال ــوط ــن
العربي ولمست كم محبتهم لي
وسعادتهم من أجلي.

 1.9مليون يورو لرسم
اإليطالي برنيني

«الكويت للسينما الجديدة» يستقبل المشاركات

ريم البارودي تصور «العلمين»
انتهت الممثلة المصريةريــم ال ـبــارودي من
إج ــازت ـه ــا ال ـتــي اس ـت ـمــرت أك ـثــر م ــن شـهــريــن،
ابـ ـتـ ـع ــدت خ ــالـ ـه ــا عـ ــن األضـ ـ ـ ـ ــواء مـ ــن أج ــل
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ن ـش ــاط ـه ــا الـ ـفـ ـن ــي م ـ ــن ج ــدي ــد،
ً
ومحاولة االستجمام واالسترخاء بعيدا
عن ضغوطات العمل.
وت ـ ـس ـ ـتـ ــأنـ ــف الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارودي ت ـص ــوي ــر
مـشــاهــدهــا فــي فيلم "الـعـلـمـيـن "،الــذي
ُيعد أول بطولة مطلقة لها ،مع الفنان
المصري خالد سليم ،والممثل أحمد
كرارة.
وكانت البارودي خاضت تجربة تقديم
ال ـبــرامــج مــن خ ــال تـقــديــم "ش ــارع الـنـهــار"،
ً
ً
والذي حققت من خالله نجاحا كبيرا ،ونالت
إعجاب المشاهدين.

من كلمات الشاهين ،وهو واجب
الفنان الــذي يحمل على عاتقه
مشاركة جمهوره آالمه وأفراحه
والترفيه عنهم ،فلألغنية دور
هام في حياة كل منا وتقاسمنا
ذكرياتنا في أهم اللحظات.
• وم ــاذا لــديــك خــال الفترة
المقبلة من أعمال جديدة؟
 ان ـت ـه ـيــت م ــن تـلـحـيــن عــدةأعمال غنائية عاطفية ألصوات
عــرب ـيــة ش ــاب ــة وواع ـ ـ ــدة إلذاعـ ــة
ص ــوت الـخـلـيــج ،ومـنـهــا أغنية
بـعـنــوان "م ـحــد ي ـفــارق حبيبه"
من كلمات طارش قطن وبصوت
الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــرب ال ـ ـل ـ ـي ـ ـبـ ــي ابـ ــراه ـ ـيـ ــم
عـبــدالـعـظـيــم ،وأغ ـن ـيــة بـعـنــوان
"كن لي حبيبي وحدي" بصوت
ال ـم ـط ــرب ــة ال ـ ــواع ـ ــدة ال ـم ـصــريــة
رنا حــداد ،وشعر البهاء زهير،
وأخرى للمطربة الشابة سهيلة

بهجت من كلمات النديم وتحمل
عنوان "قلبي أمانة بيديك" ،كما
لـحـنــت أغـنـيــة ج ــدي ــدة بـعـنــوان
"ع ـش ـق ـتــك" لـلـمـطــربــة الـكــويـتـيــة
الشابة سينا الفارس من كلمات
النديم.
• أعلنت في السابق تعاونك
مــع المطربة نــاديــة مصطفى...
ماذا عنه؟
 بالفعل لدي عدة ارتباطاتم ــع م ـطــرب ـيــن م ـص ــري ـي ــن ،فــأنــا
أكثر ملحن خليجي تعاون مع
م ـطــرب ـيــن عـ ــرب خ ـ ــارج منطقة
الخليج ،فــا يوجد قطر عربي
ل ــم أت ـ ـعـ ــاون م ــع أحـ ــد مـطــربـيــه
سواء في بالد الشام أو المغرب
العربي أو مصر أو ليبيا أو كل
دول الخليج ،وأنا سعيد وفخور
بهذا التنوع ،ولكن جاء ت أزمة
كــورونــا وعـطـلــت حــركــة السفر

يوسف المهنا

نعت نقابة املسرحيني
املغاربة وشغيلة السينما
والتلفزيون املخرج
والسيناريست واملنتج
املغربي محمد إسماعيل
الذي توفي عن عمر ناهز
 70عاما .وخضع الراحل
في شهر فبراير لعملية
جراحية بالقلب وكان في
انتظار عملية أخرى في حال
تحسن حالته الصحية لكن
القدر لم يمهله .وقدم العديد
من األفالم التلفزيونية
والسينمائية كان من أبرزها
"اوشتام" و"وبعد "...و"وداعا
أمهات" و"أوالد البالد"
و"إحباط" و"ال مورا ..الحب
في زمن الحرب".

ريم البارودي

أعلنت نقابة الفنانين واإلعالميين في الكويت بدء استقبال المشاركات في
مهرجان الكويت للسينما الجديدة الذي سينطلق في الفترة بين  25و 27مايو
المقبل ،معتبرة إياه حاضنة لالبداع الشبابي.
وقــال نقيب الفنانين واإلعالميين في الكويت الدكتور نبيل الفيلكاوي
في تصريح إن آخر موعد الستقبال األفالم المشاركة في مسابقة المهرجان
سيكون  10مايو المقبل موضحا أن عروض المهرجان وفعالياته ستكون عن
بعد (أونالين) تماشيا مع اإلجراءات االحترازية التي تتخذها الكويت والعالم
لمواجهة جائحة كورونا.
وأضاف الفيلكاوي أن مهرجان الكويت للسينما الجديدة يمثل إحدى ثمار
نقابة الفنانيين واإلعالميين في الكويت الذي يضم نخبة من الكوادر السينمائية
واإلعالميية الكويتية والعربية المتخصصة.
وذكــر أن المهرجان يمثل أيضا منصة إضافية الحتضان السينمائيين
الشباب في الكويت والعالم العربي لالنطالق نحو عالم إبداعي يثري صناعة
الفن السابع في الكويت والعالم العربي ويطور مفردات الحوار والتعاون
السينمائي الجديد عربيا.
وبين أن المهرجان يعد أولى التظاهرات التي تطلقها النقابة إذ سيتم في

الفترة المقبلة إطالق عدد من المهرجانات والمبادرات
الفنية واإلعالمية التي ترسخ دور النقابة كنقطة
انطالق لكوادرها المبدعة للتحليق بعيدا في فضاءات
من التجديد والتميز.
من جانبه ،قــال رئيس المهرجان رئيس
قـطــاع السينما فــي النقابة الفنان
عبدالعزيز الصايغ إن المسابقات
الرسمية لمهرجان الكويت للسينما
الجديدة تتضمن مسابقة األفالم الروائية القصيرة ومسابقة األفالم الوثائقية
القصيرة وهي للمبدعين السينمائيين الكويتيين ومسابقة خاصة باألفالم
العربية الروائية القصيرة.
وأكــد الصايغ أن المهرجان يسعى إلــى إضافة منصة أخــرى لمجموعة
المهرجانات السينمائية التي تقام في الكويت والعالم العربي مع التأكيد
ً
على دور الشباب من الجنسين ،مبينا أن المهرجان سيضم عددا من األنشطة
والفعاليات إضافة إلى المسابقة الرسمية للمهرجان التي ستغطي أيضا أحدث
اإلنتاجات السينمائية الكويتية والعربية.

بيع رسم أنجزه الفنان
اإليطالي الشهير جان
لورنزو برنيني في القرن
السابع عشر ،في مزاد
في فرنسا أمس األول
مقابل  1.9مليون يورو،
محطمة «رقما قياسيا
عامليا لرسم» من هذا الفنان.
وقال مفوض املزاد دومينيك
ُ ّ
«حطم الرقم
لو كوينت:
القياسي العاملي السابق
ألغلى رسومات برنيني «139
ألف يورو سنة  .»2014نحن
سعداء جدًا ألننا أدينا دورنا
في كشف التحفة الفنية».

ةديرجلا
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دوليات

لبنان :لقاء عون والحريري محكوم بالفشل ...إال إذا

ّ
• الراعي يدعو الرئيسين لقلب الطاولة والدوالر يواصل التراجع • «حزب الله» يشكل وحدة لفتح الطرقات
بيروت  -ةديرجلا

•

ّ
تتجه األنظار اليوم إلى لقاء
بين الرئيسين ميشال عون
وسعد الحريري .وإذا كانت
كل المعطيات تشير إلى أن
لتشكيل حكومة
الطريق ً
ليس معبدا بعد ،فال يستبعد
مراقبون حصول معجزة في
اللحظة األخيرة تفتح باب
التأليف.

ّ
كل المؤشرات تدل أن اللقاء
ال ـمــرت ـقــب الـ ـي ــوم ب ـيــن رئـيــس
الجمهورية اللبنانية العماد
ميشال عون ورئيس الحكومة
ال ـ ـم ـ ـك ـ ـلـ ــف سـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري
سيفشل فــي تشكيل حكومة
جديدة ،لكن ال يعني ذلك أنه
من المستحيل أن تطرأ معجزة
ما في اللحظات األخيرة قبل
ً
اللقاء ،ترتكز على أمرين :أوال
استمرار تراجع سعر الدوالر
بـشـكــل م ـل ـحــوظ خـ ــال األيـ ــام
ّ
األخـيــرة أمــام الليرة وهــو بث
بـعــض االرت ـب ــاح فــي ال ـشــارع،
ً
ً
ثــانـيــا ،تلويح فرنسا مـجــددا
ب ـس ـي ــف الـ ـعـ ـق ــوب ــات وإش ـ ـ ــارة
رئـيـسـهــا إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون
إلى أسلوب جديد ستنتهجه
باريس في الملف اللبناني في
األسابيع المقبلة.
ولكن منذ اجتماع الخميس
ال ـم ــاض ــي الـ ـ ــذي ات ـف ــق خــالــه
الرئيسان على تزخيم مساعي
ً
تشكيل حكومة من  18وزيرا،
ب ــرز مـعـطــى جــديــد تـمـثــل في
دعـ ـ ــم األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ــ»ح ــزب
ا لـلــه» حسن نصرالله تشكيل
حكومة سياسية على عكس
الحريري الذي يسعى لحكومة
اختصاصيين وهــو ما تدعو
له المبادرة الفرنسية ويؤيده
المجتمع الدولي بما في ذلك
روسيا.

ّ
الحجار

وفي مؤشر إلى عدم وجود
استعداد عند الحريري لتكرار
تجربة رئاسة حكومة وحدة
وطـ ـنـ ـي ــة أو حـ ـك ــوم ــة بـنـكـهــة
سياسية يملك فيها خصومه
ً
م ـج ـت ـم ـع ـيــن أو طـ ــرفـ ــا مـنـهــم
ب ـع ـي ـنــه ال ـث ـل ــث ال ـم ـع ـط ــل ،أك ــد
عضو كتلة «المستقبل» النائب
مـحـمــد ال ـح ـج ــار ،أن الــرئـيــس
ّ
ال ـم ـكــلــف «م ـت ـم ـســك بـحـكــومــة
اختصاصيين وبرفض الثلث
ً
ّ
الـمـعــطــل ،تجنبا لـلـعــودة إلى
ال ـت ـج ــارب ال ـفــاش ـلــة الـســابـقــة
ً
وحـ ـ ــرصـ ـ ــا عـ ـل ــىم ــواصـ ـف ــات
المبادرة الفرنسية».
وبينما نقلت أوساط «بيت
الوسط» امتعاض الحريري من
زيــارة رئيس الحزب التقدمي
االش ـت ــراك ــي ال ـنــائــب وال ــوزي ــر
السابق وليد جنبالط للرئيس
ع ـ ـ ـ ــون ودعـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــن هـ ـن ــاك
إلـ ــى ت ـســويــة داخ ـل ـي ــة تــواكــب
ً
المتغيرات اإلقليمية خصوصا
الـ ـح ــراك األم ـي ــرك ــي االي ـجــابــي

تظاهرة نسائية في بيروت أمس بمناسبة عيد األم تدعو إلى رحيل الطبقة السياسية
تـ ـج ــاه الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع ايـ ـ ــران،
اك ـت ـف ــى الـ ـحـ ـج ــار ب ــالـ ـق ــول إن
الزعيم الــدرزي تحرك باتجاه
ً
القصر الــرئــاســي انـطــاقــا من
هــواجــس خــاصــة بــه وأك ــد أن
ّ
مستمر بين جنبالط
النقاش
ً
والحريري يوميا.

علوش
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ـ ـ ــد مـ ـسـ ـتـ ـش ــار
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،الـ ـن ــائ ــب ال ـســابــق
مصطفى علو ش ،أن الرئيس
المكلف «لن يطرح إالحكومة
تـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــوق ـ ــراط ألن الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ال ـس ـي ــاس ـي ـة س ـت ـف ـت ــح شـهـيــة
ً
كافة السياسيين» ،معتبرا أن
الخطاب األخير لألمين العام
ل ـح ــزب ال ـل ـ ه م ـس ــاء الـخـمـيــس
ّ
الجمهوري ة على
شجعرئيس ُّ
«مزيد من التعنت».
و فـ ـ ـ ـ ـ ــي رد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى إ شـ ـ ـ ـ ـ ــارة
ن ـص ــرال ـل ــه إل ـ ــى أن ال ـح ــري ــري
س ـي ـكــون ال ـس ـيــاســي الــوح ـيــد
ف ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـكـ ـ ــل ح ـ ـكـ ــومـ ــة
اخـتـصــاصـيـيــن ،ق ــال ع ـلــوش:
«ل ـ ــو س ـق ـطــت ك ــاف ــة ال ـق ـي ــادات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد فـمــن
ح ــق ال ـث ــوري ـي ــن أن يـتـسـلـمــوا
كل شيء فيلبنان ،لكن ليس
من المنطق اليوم ان يقال ان
رئيس الحكومة يجب أاليكون

ً
س ـي ــاس ـي ــا ف ـه ـنــالــك ت ــوازن ــات
يجب احترامها».

الراعي
وفي عظة ألقاها خالل ترؤسه
ـداس األح ــد فــيبكركي ،أمــس،
قـ ّ
حضالبطريرك الماروني بشارة
الــراع ـي ،أم ــس ،عــون والـحــريــري
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ق ـ ـ ـلـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى
ّ
نشجع
المعرقلين ،وقــال« :إننا
الـ ـمـ ـس ــاع ــي عـ ـل ــى خ ـ ــطت ــأل ـي ــف
الحكومة ونأمل أن يسفر اللقاء
الـمــرتـقــب بـيــنالــرئـيـسـيــن عــون
والـحــريــري عــن نتيجة ،فتؤلف
بعد طول انتظار حكومة إنقاذ
تضم اختصاصيين ومستقلين،
حكومـ ـ ـ ـ ــة مبـ ـ ـ ـ ـ ــادئ وط ـ ـنـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال مساومات سياسية وترضيات
ونأمل من الرئيسين أن يخيبا
أم ــل ال ـمــراه ـن ـيــن ع ـلــى فشلهما
ف ـي ـق ـل ـبــا الـ ـط ــاول ــة ع ـل ــى جـمـيــع
ً
ً
المعرقلين ويقيما حائطا فاصال
بـيــن مـصـلـحــة لـبـنــان ومـصــالــح
الـجـمــاعــة الـسـيــاسـيــة ومصالح
ً
ال ـ ـ ـ ــدول» .وق ـ ــال« :ك ـف ــى ش ــروط ــا
ت ـع ـج ـي ــزي ــة غ ــايـ ـتـ ـه ــا ال ـع ــرق ـل ــة
والـمـمــاطـلــة ،فـتــألـيــف الحكومة
ال يستغرق أكثر من  24ساعة».
ودعــا الراعي «الــدول العربية
والغربية الصديقة كي يساعدوا
ً
ً
ماديا وإنسانيا للشعب اللبناني

قطر وموريتانيا تبحثان
استئناف العالقات

بحثت قطر وموريتانيا
«استئناف العالقات
الدبلوماسية بين البلدين»
أمس .وقالت وكالة األنباء
القطرية الرسمية ،إن وزير
الخارجية ،محمد عبدالرحمن،
أجرى ً
لقاء في الدوحة مع
وزير الشؤون الخارجية
إسماعيل ولد الشيخ ،دون
تفاصيل عن مدة زيارة الوزير
الموريتاني وبرنامجها.
وقطعت موريتانيا عالقاتها
الدبلوماسية مع قطر سنة
 2017بداية األزمة الخليجية
لكن في  5يناير الماضي،
صدر «بيان العال» عن القمة
الخليجية الـ 41بمدينة العال
السعودية ،معلنا نهاية أزمة
حادة اندلعت في يونيو 2017
بين قطر ودول السعودية
واإلمارات والبحرين ومصر.

(أ ف ب)

الـ ـ ـ ـ ـ ــذي هـ ـ ـ ــو ض ـ ـح ـ ـيـ ــة الـ ـطـ ـبـ ـق ــة
ّ
وتوجه إلى
السياسية الحاكمة».
ً
هذه الــدول قائال« :ليس الشعب
خصمكم بــل صديقكم ،ولبنان
قـ ّـدم الكثير للعرب وللعالم فال
يجوز أن تقاصصوه وتقاطعوه
وت ـ ــربـ ـ ـط ـ ــوام ـ ـسـ ــاعـ ــد ة ال ـش ـع ــب
بـمـصـيــر الـحـكــومـة أو الــرئــاســة
أوالـســاح غـيــر الـشــرعــي أو أي
قضية أخرى».

ّ
االستراتيجي إلى إيران .وقللت
الصحيفة الفرنسية المحافظة
من أهمية زيارة وفد من «حزب
الـ ـل ــه» ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى م ـنــذ عــام
 2011إل ــى مــوس ـكــو ك ــذل ــك من
التقارير التي تشير إلى مبادرة
روسية خاصة بلبنان ورأت أن
«روس ـي ــا مهتمة بـلـبـنــان بقدر
ارت ـب ــاط اس ـت ـقــراره ب ـســوريــة ال
أكثر».

الكالم يحيي ّ مخاوف حقيقية
من إمكان تدخل وحدات خاصة
م ــن «ح ـ ــزب ال ـل ــه «ع ـل ــى األرض
العــادة فتح طــرق معينة ومنع
ً
إقـفــالـهــا ،خـصــوصــا أن الـحــزب
ً
ّ
شـ ــكـ ــل أخـ ـ ـي ـ ــرا مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
المقاتلين لهذه المهمة قيل إنها
ً
حـمـلــت اس ـمــا يــوحــي بالمهمة
لمجرد تسميتها « قــوة نصرة
الجنوب».

فرنسا

مواجهة مع الجيش؟

احتجاجات

إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،س ـل ـطــت صـحـيـفــة
«لوفيغارو» الفرنسية على خطط
فرنسا ،التي لم تثمر مبادرتها
الدبلوماسية في أعقاب انفجار
مــرفــأ ب ـي ــروت ،ل ــزي ــادة الـضـغــط
في لبنان ،بما في ذلك من خالل
العقوبات.
وأشــارت إلى إعــان الرئيس
مـ ــاكـ ــرون ،ال ـخ ـم ـيــس ال ـمــاضــي
أنـ ـ ــه سـ ـي ــدف ــع م ـ ــن أجـ ـ ــل تـبـنــي
نـ ـ ـه ـ ــج وأس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوب جـ ـ ــديـ ـ ــد ف ــي
األسابيع المقبلة فيما يتعلق
ب ـل ـب ـنــان ،الف ـت ــة الـ ــى أن الـمـلــف
ال ـســوري يعتبر أح ــد مكونات
األزم ـ ـ ـ ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان س ـ ـ ــواء مــن
حيث العبء االقتصادي الذي
يـشـكـلــه الــاج ـئــون ال ـســوريــون
أو اس ـت ـمــرار تــدخــل ح ــزب الـلــه
في سورية والمعروف انتماؤه

ّ
من ناحية اخرى ،حذر تقرير
نشرته وكالة «المركزية» لألنباء،
مــن خـطــورة مــا تضمنه خطاب
ن ـص ــرال ـل ــه األخـ ـي ــر م ــن دع ـ ــوات
إلــى قيادة الجيش فيما يخص
تـعــاطـيـهــا م ــع «ق ـط ــاع ال ـط ــرق»،
في إشارة إلى اللبنانيين الذين
ً
يـ ـتـ ـظ ــاه ــرون احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـلــى
األوضاع المعيشية.
ونقلت «المركزية» عن مصادر
تنبيهها مــن مــوا جـهــة محتملة
بين الحزب مع الجيش والقوى
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ت ـ ـجـ ــاوزت
ً
االح ـت ـج ــاج ــات حـ ـ ـ ــدودا مـعـيـنــة
وش ـ ـعـ ــر الـ ـ ـح ـ ــزب ب ـ ــوط ـ ــأة ق ـطــع
ال ـطــريــق الــدول ـيــة إل ــى الـجـنــوب
ً
والبقاع باعتبارها «طرقا حيوية
للمقاومة».
ولفتت المصادر إلى أن هذا

فـ ــي سـ ـي ــاق االحـ ـتـ ـج ــاج ــات،
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة م ـ ــن أم ـ ــام
مـنــزل رئـيــس حكومة تصريف
األع ـ ـمـ ــال ح ـس ــان دي ـ ـ ــاب ،حـيــت
تجمع المتظاهرون المحتجون
ع ـلــى األوض ـ ـ ــاع ال ــراه ـن ــة ،ومــن
ثـ ــم ان ـط ـل ـق ــوا إل ـ ــى أمـ ـ ــام مـبـنــى
«تـ ـلـ ـف ــزي ــون لـ ـبـ ـن ــان» ،ح ـي ــث تــم
استقدام تعزيزات أمنية.
وبينما أحـيــت ،أمــس ،عائلة
الناشط السياسي لقمان سليم
ً
ذكـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ــرور  40يـ ــومـ ــا عـلــى
اغتياله في الضاحية الجنوبية
وسـ ـ ـ ــط حـ ـ ـش ـ ــود مـ ـ ــن األقـ ـ ـ ـ ــارب
والشخصيات ،نظمت  100من
األمهات مسيرة أمس األول ،في
ً
ب ـي ــروت ت ـع ـب ـيــرا ع ــن سخطهن
وغضبهن من الطبقة السياسية
الحاكمة.

البرهان :الجيش
ال يرغب باالنقالب

أكد رئيس مجلس السيادة
االنتقالي السوداني ،
عبدالفتاح البرهان ،أن
القوات المسلح ة ال ترغب في
االنقالب وتغيير الحكومة،
وستعمل على حماية المرحلة
االنتقالية وصوال إلى مرحلة
االنتخابات.
وقال رئيس مجلس السيادة
االنتقالي ،القائد العام للقوات
المسلحة ،في حديث متلفز،
مساء أمس األول ،إلى أن قوات
الدعم السريع قدمت نماذج
يحتذى بها لخدمة المواطنين
ً
والشعب السوداني ،مضيفا:
«قوات الدعم السريع بقيادة
النائب األول لرئيس مجلس
السيادة محمد حمدان دقلو
عملت منذ إنشائها لصالح
الشعب وثورة ديسمبر وبسط
األم ن واالستقرار».

ً
خامنئي يتمسك بـرفع العقوبات أوال

مناورات بحرية سعودية لتعزيز التصدي
للهجمات على المنشآت النفطية
«أرامكو» تؤكد وضع خطط طوارئ ...و«التحالف» يقصف الحوثيين بصنعاء
عقب سلسلة اعـتــداء ات جوية
شنتها ميليشيات جماعة «أنصار
الله» الحوثية المتمردة من اليمن
باتجاه منشآت نفطية سعودية،
انطلقت فعاليات التمرين البحري
ال ـس ـع ــودي «ال ـت ـص ــدي  ،»4ال ــذي
تـنـفــذه ق ــوات األس ـط ــول الـشــرقــي
ف ــي «ق ــاع ــدة ال ـم ـلــك عـبــدالـعــزيــز»
البحرية بمنطقة الجبيل شرقي
المملكة أمس.
وت ـ ـجـ ــرى ال ـ ـم ـ ـن ـ ــاورات ،ال ـت ــي
تـسـتـمــر خـمـســة أي ـ ــام ،بـمـشــاركــة
وزارة الــداخ ـل ـيــة مـمـثـلــة بـقـطــاع
ح ـ ــرس الـ ـ ـح ـ ــدود ،ورئـ ــاسـ ــة أم ــن
ال ــدول ــة ،ووزارة ال ـطــاقــة ممثلة
ب ـش ــرك ــة «أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو» ال ـس ـع ــودي ــة،
وشركة «أرامكو ألعمال الخليج».
وي ـ ـهـ ــدف ال ـت ـم ــري ــن إلـ ـ ــى رف ــع
الجاهزية واالستعدادات لجميع
الـ ــوحـ ــدات ال ـم ـش ــارك ــة لـلـتـصــدي
لـ ـلـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات اإلره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ع ـل ــى
ً
الـمـنـشــآت الـبـتــرولـيــة ،فـضــا عن
ت ـع ــزي ــز ت ــوح ـي ــد م ـف ـه ــوم ال ـع ـمــل
المشترك بين الوحدات المشاركة،
ورفــع مستوى التنسيق وتبادل
المعلومات.
وي ـس ـع ــى الـ ـت ــدري ــب لـتــوحـيــد
مفهوم القيادة واالتصاالت بين
الــوحــدات المشاركة أثناء تنفيذ
ال ـخ ـطــة ،وال ـت ــدري ــب ع ـلــى تـمــريــر
البالغات والمعلومات وإيصالها
لمركز العمليات.
ويأتي التمرين قبيل مناورات
ت ـ ـجـ ــري ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ـبـ ـح ــري ــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة هـ ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع مــع
نظيرتها الـســودانـيــة ،فــي قاعدة
ال ـم ـل ــك ف ـي ـصــل ال ـب ـح ــري ــة غــربــي
المملكة.

سلة أخبار

أكد المرشد األعلى في إيران علي خامنئي ،أنه على الواليات
المتحدة رفــع كــل العقوبات عــن ب ــاده ،قبل ع ــودة طـهــران إلى
ً
االل ـتــزام الـكــامــل بــاالتـفــاق ال ـنــووي ،م ـجــددا بــذلــك تمسك بــاده
ً
بشرط أن تبادر إدارة الرئيس جو بايدن أوال قبل أي مفاوضات
بين البلدين.
وقــال خامنئي ،فــي كلمة أمــس« :يجب أن يرفع األميركيون
العقوبات ،وبعد ذلك نختبر ثقتهم ونعود لالتفاق».
وفي إشارة إلى خروج إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب
من االتفاق النووي بطريقة أحادية ،تابع« :استعجلنا بتنفيذ
ً
التزاماتنا بينما هم (الواليات المتحدة) التزاماتهم كانت حبرا

على ورق» ،مضيفا« :أما اليوم فيجب أن ننتبه ،ونحن صبرنا
طويل».
إلــى ذلــك ،أدى تفجير إلــى سقوط قتيل و 3جرحى أمــس في
محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران.
وأعلنت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية (إرنــا) أن مجموعة
إرهابية مرتبطة «بالغطرسة العالمية» هي التي نفذت الهجوم
في إحدى ساحات مدينة سراوان ،التي تبعد نحو  50كيلومترا
عن الحدود الباكستانية .ووقع الهجوم في اليوم األول من العام
اإليراني  ،1400بعد نحو شهر من اشتباكات دامية في سيستان
ً
بلوشستان التي تشهد تمردا لجماعة سنية من البلوش.

سورية :غارات تركية والجيش يخرق هدنة إدلب
عامل على دراجة هوائية في إحدى منشآت أرامكو في ابقيق
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـش ــف
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
«أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو» ،أمـ ـي ــن الـ ـن ــاص ــر ،أن
م ـص ـفــاة ال ــري ــاض بـ ــدأت تـعــود
للخدمة بعد ساعات من هجوم
الـ ـح ــوثـ ـيـ ـي ــن ع ـل ـي ـه ــا ال ـج ـم ـعــة
الماضي.
وقـ ــال ال ـنــاصــر إن «أرامـ ـك ــو»
ت ـم ـلــك خ ـط ــط ط ـ ـ ــوارئ مــائ ـمــة
للتعامل مع أي هجوم.
مـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ذك ـ ـ ــر
سـ ـك ــان ي ـم ـن ـي ــون أن «ت ـح ــال ــف
دعـ ــم ال ـش ــرع ـي ــة» ،ال ـ ــذي ت ـقــوده
الـ ـ ــريـ ـ ــاض ف ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،ق ـصــف
أهدافا عسكرية للحوثيين في
العاصمة صنعاء أمس.
وقصفت مقاتالت «التحالف»
مناطق بها معسكرات لقوات
الحوثيين في صنعاء ،وموقعا
للتصنيع العسكري في شمال
المدينة الواقعة تحت سيطرة

المتمردين .وتتزامن التحركات
السعودية مع تصاعد هجمات
ال ـح ــوث ـي ـي ــن ال ـم ــدع ــوم ـي ــن مــن
إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت
منشآت حيوية منها منشآت
لـ ـ «أرامـ ـك ــو» ،أك ـبــر شــركــة نفط
في العالم.
وأع ـل ـنــت ال ــري ــاض ،الجمعة
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ُّـرض م ـص ـف ــاة
ال ــري ــاض ل ـ ـ «اع ـ ـتـ ــداء إره ــاب ــي»
َّ
مسيرة ،مما أدى إلى
بطائرات
نشوب حريق في المنشأة ،في
حين تبنى الحوثيون الهجوم
الـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم ي ـس ـف ــر ع ـ ــن خ ـســائــر
بشرية.
واعـتـبــرت المملكة ومجلس
«التعاون الخليجي» الهجمات
ً
اسـ ـتـ ـه ــداف ــا ل ـص ـن ــاع ــة ال ـط ــاق ــة
ال ـعــال ـم ـيــة ،وق ــال ــت إن ــه انـتـهــاك
صارخ للقوانين الدولية.
وأوائ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري،

(رويترز)
ت ـعــرضــت ق ــاع ــدة ال ـم ـلــك خــالــد
ً
الجوية لقصف مماثل ،تزامنا
مع قصف ميناء رأس التنورة
الــذي يبعد  1500كيلومتر عن
العاصمة اليمنية.
ومـ ـ ـن ـ ــذ ف ـ ـبـ ــرايـ ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
ّ
صعدت الميليشيات الحوثية
مـ ــن ع ـم ـل ـيــات ـهــا ضـ ــد الـمـمـلـكــة
م ــن خ ــال ال ـط ــائ ــرات الـمـسـ ّـيــرة
والـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــذوف ـ ــات والـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ
البالستية ،بالتزامن مع ضغوط
مــن األم ــم الـمـتـحــدة وواشـنـطــن
واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ــوق ــف
الحرب الدائرة هناك.
وي ــأت ــي تـصـعـيــد الـحــوثـيـيــن
ً
ً
م ـ ـ ــؤخ ـ ـ ــرا ت ـ ــزام ـ ـن ـ ــا مـ ـ ــع إعـ ـ ــان
الواليات المتحدة رفع «أنصار
الله» من ُقائمة اإلرهاب ،بعدما
كانت قــد أدرج ــت فــي  19يناير
الماضي.
(الرياض  -وكاالت)

على وقع حراك إقليمي باتجاه سورية،
ا لـتــي تستعد الشهر المقبل النتخابات
رئاسية يشكك فيها منذ اآلن المجتمع
ال ــدول ــي ،تــواصـلــت الـمـعــارك بـيــن األك ــراد
واألت ـ ـ ــراك وحـلـفــائـهــم ال ـســوري ـيــن شـمــال
س ـ ــوري ـ ــة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي دفـ ـ ــع ت ــرك ـي ــا إل ــى
استخدام الطيران الحربي فــوق سورية
للمرة األولى منذ  17شهرا.
وشن الطيران التركي ليل السبت ـ األحد
غــارات على منطقة تسيطر عليها قوات
ســوريــة الديمقراطية (ق ـســد) ،المدعومة
أم ـي ــرك ـي ــا فـ ــي ق ــري ــة صـ ـي ــدا ب ــري ــف عـيــن
عيسى شمالي الــرقــة ،ودارت اشتباكات
عـنـيـفــة ب ـيــن «قـ ـس ــد» م ــن ج ـهــة والـ ـق ــوات
التركية والفصائل السورية الموالية لها
مــن جـهــة ثــانـيــة ،ق ــرب ب ـلــدة عـيــن عيسى
االستراتيجية.
وأوضــح مدير المرصد السوري رامي
عـبــدالــرحـمــن أن ه ــذه «أول غ ــارات جوية
تــرك ـيــة م ـنــذ عـمـلـيــة ن ـبــع الـ ـس ــام» ،الـتــي
شنتها أنقرة وفصائل سورية موالية لها
في أكتوبر  2019ضد القوات ذات الغالبية
الكردية في الشمال السوري.
وهذه العملية التي توقفت بعد اتفاقين
ت ـفــاوضــت عـلـيـهـمــا أن ـق ــرة م ــع واشـنـطــن
ث ــم م ــع مــوس ـكــو ،كــانــت سـمـحــت لتركيا
بالسيطرة على مناطق حــدود يــة بطول

نـحــو  120كـلــم وعـمــق  30كـلــم ،لـكــن عين
عيسى ومحيطها بقيت في أيدي األكراد.
وتــأتــي هــذه ال ـغــارات فــي وقــت تحتدم
الـ ـمـ ـع ــارك ع ـل ــى مـ ـش ــارف هـ ــذه الـمـنـطـقــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،وقـ ـ ـ ــال عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن:
«االشتباكات مستمرة بين الطرفين منذ
 24ساعة ،وفشلت القوات التركية حتى
الـســاعــة فــي إح ــراز ت ـقــدم ،بينما تمكنت
قـ ــوات س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة م ــن تــدمـيــر
دبابة تركية».
وأورد المرصد السوري أن االشتباكات
ان ــدل ـع ــت م ـنــذ ال ـج ـم ـعــة ،ب ـعــدمــا حــاولــت
الـقــوات التركية والفصائل الموالية لها
التقدم في قريتي المعلق وصيدا شمال
غرب بلدة عين عيسى ،التي كانت «قسد»
تـتـخــذ مـنـهــا م ـقــرا رئـيـسـيــا ل ـهــا ،وشـنــت
الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة وال ـف ـصــائــل هـجــومـهــا،
بعدما انتهت «قسد» من تفكيك ألغام في
القريتين تمهيدا لعودة المدنيين ،مبينا
أن «الـ ـق ــوات الـتــركـيــة الــداع ـمــة للفصائل
تستهدف منذ ليل السبت ـ األحــد مواقع
قـ ــوات س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة بــاألسـلـحــة
المدفعية».
ورغ ــم وقــف إط ــاق الـنــار الـســاري منذ
أكثر مــن عــام ،قتل خمسة مدنيين أمس
في قصف مدفعي شنه الجيش السوري
وطال مستشفى في مدينة األتارب بريف

حلب الشمالي الغربي ،المحاذي لمحافظة
إدلب ،بحسب وزارة الدفاع التركية.
وي ـس ــري م ـنــذ  6م ـ ــارس وق ــف إلط ــاق
النار في إدلب ومحيطها أعلنته موسكو
الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل،
وأعقبه هجوم واســع شنته قــوات النظام
بدعم روســي على مدى ثالثة أشهر ،دفع
بـنـحــو م ـل ـيــون ش ـخــص الـ ــى الـ ـن ــزوح من
منازلهم ،وفق األمم المتحدة.
سياسيا ،بحث وزير الخارجية السوري
فيصل الـمـقــداد مــع نظيره العماني بدر
البوسعيدي سبل تعزيز العالقات الثنائية
والتشاور وتبادل الرؤى حول أهم القضايا
والمتغيرات في المنطقة والعالم.
وأكد البوسعيدي ،في جلسة خاصة مع
المقداد ،ثبات موقف سلطنة عمان تجاه
س ــوري ــة ،وأهـمـيــة الـحـفــاظ عـلــى موقعها
ال ـم ـهــم عــرب ـيــا ودولـ ـي ــا ووح ـ ــدة وس ـيــادة
وســامــة أراضـيـهــا ،وأن يكون حــل األزمــة
بيد السوريين وحدهم.
والتقى المقداد ونائبه بشار الجعفري
بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
ال ـع ـم ــان ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
واإلعــام ـيــة فــي جـلـســة ح ــواري ــة تـنــاولــت
أهم القضايا ذات االهتمام المشترك على
الصعد الثنائية واإلقليمية والدولية.
(عواصم  -وكاالت)

ةديرجلا
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نتنياهو يستعين بجماعات الهيكل ويتجنب إغضاب بايدن

خصومه يحشدون ضده في الشارع عشية االنتخابات ...وكل المؤشرات تدل على «جولة خامسة»
عشية االنتخابات ،يجد
رئيس الحكومة اإلسرائيلي
بنيامين ًنتنياهو نفسه
محاصرا بين جمود المشهد
السياسي الداخلي ،الذي
يهدد بانتخابات خامسة
خالل عامين ،وتغير اإلدارة
األميركية التي يتجنب
إغضابها ،لكن ذلك لم يمنعه
من عقد اتفاق مع جماعات
يمينية متشددة يطلق عليها
اسم جماعات الهيكل.

يتوجه الناخبون اإلسرائليون
ً
غدا إلى صناديق االقتراع للمرة
الــراب ـعــة فــي غ ـضــون عــامـيــن ،في
وقت ال تظهر المؤشرات أن هذه
االنتخابات ستكون مختلفة عن
غـيــرهــا ،وقــد تـفــرز أغلبية قــادرة
على الحكم باستقرار ،األمر الذي
دفع مراقبين إلى البدء بالتحذير
من انتخابات خامسة.
وذكر موقع مركز «ستراتفور»
األميركي ،أن االنتخابات ستؤكد
جـ ـن ــوح إس ــرائـ ـي ــل إل ـ ــى ال ـي ـم ـيــن،
ل ـكــن االن ـق ـس ــام ــات داخ ـ ــل ال ـت ـيــار
اليميني بشأن من سيقود البالد
ودور «األرثــوذكــس المتطرفين»،
والوتيرة التي يجب أن يتواصل
بـ ـه ــا ت ــوسـ ـي ــع الـ ـمـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات،
ستعيق ال محالة جهود تشكيل
حكومة جديدة مستقرة.
وذكر الموقع في تقرير ،أنه إذا
لم يتمكن زعيم «ليكود» بنيامين
نتنياهو ،رئيس الحكومة الحالي،
الذي أصبح رئيس الوزراء األطول
مــدة في الحكم ،وال خصومه من
تشكيل حكومة ائتالفية ،فإن حالة
«عدم اليقين» السياسي ستستمر
معيقة بذلك قدرة البالد على جني
كــامــل ثـمــار نجاحها فــي احـتــواء
اآلث ـ ـ ــار ال ـص ـح ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
السلبية لجائحة كورونا.

سيناريوهات 3
وتوقع «ستراتفور» أن تنتهي
ان ـت ـخــابــات ال ـث ــاث ــاء بـسـيـنــاريــو
من ثالثة.
ووفق السيناريو األول ،يمكن
ل ـن ـت ـن ـي ــاه ــو مـ ــن خـ ـ ــال ص ـف ـقــات
فـ ــي الـ ـك ــوالـ ـي ــس ،ورب ـ ـمـ ــا بـعــض
االنشقاقات من األحزاب المنافسة،
أن يـكـســب ف ـت ــرة أخـ ــرى كــرئـيــس
ً
ً
ل ـل ــوزراء وي ـقــود ائ ـتــافــا يمينيا
ً
ضيقا آخ ــر ،يتألف على األرجــح
مــن قوميين علمانيين وأ ح ــزاب
دينية وحفنة من أعضاء البرلمان
المتطرفين.
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون ه ـ ـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف
ً
الـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي داعـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـنـ ـه ــج
االس ـت ـي ـط ــان ،وضـ ــم األراض ـ ــي
الـمـحـتـلــة ،وس ـيــاســات الـهــويــة
اليمينية المتطرفة ،وترسيخ
الهوية اليهودية على حساب
األق ـ ـل ـ ـيـ ــات خـ ـص ــوص ــا الـ ـع ــرب
والـ ـ ــدروز ،كـمــا يحتمل أن يتم
الحفاظ عليه بهامش ضئيل،
وبالتالي يكون عرضة لضغوط
م ـ ــن أحـ ـ ـ ـ ــزاب األقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات ح ـتــى

ماليزيا تطرد الدبلوماسيين
الكوريين الشماليين

جانب من أكبر تجمع مناهض لنتنياهو أمام منزله في القدس أمس (أ ف ب)
أعضاء «الكنيست» الفرديين.
وف ــي ال ـت ـصــور ال ـثــانــي ،يمكن
ل ـت ـح ــال ــف مـ ـن ــاه ــض ل ـن ـت ـن ـيــاهــو
أن يـنـتـصــر ،لـكــن مــع زوال عامل
ال ـتــوح ـيــد يــرجــح أن ي ـكــون لـهــذا
االئتالف عمر افتراضي قصير.
فـقــد يتمكن مــزيــج مــن أح ــزاب
يـســار الــوســط والـيـســار واليمين
الـعـلـمــانــي الـمـنــاهــض لنتنياهو
م ـ ــن تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ائـ ـ ـت ـ ــاف م ـت ـن ــوع
أيديولوجيا يركز على إزاحته من
السلطة ،ولـيــس مــن الــواضــح من
سيقود مثل هــذا الـتـحــالــف ،رغم
أن استطالعات الرأي تشير إلى أن
حزب «هناك مستقبل» ،وهو حزب
مناهض للفساد ،سيحقق نتائج
جـيــدة بما يكفي لتعيين زعيمه
ً
يائير البيد رئيسا للوزراء.
لكن التناقضات األيديولوجية
الداخلية والصدامات الشخصية
ستظهر بـســرعــة بـمـجــرد انتهاء
ال ـت ـح ــدي ال ـم ــوح ــد ال ـم ـت ـم ـثــل في
إزاحــة نتنياهو من السلطة ،فقد
ينهار هذا التحالف في مواجهة
أزم ــة لــأمــن الـقــومــي ،مثل انــدالع
صراع في غزة أو الضفة الغربية،
أو توغل «حزب الله» على الحدود
الشمالية أو المناوشات اإليرانية
ع ـبــر مــرت ـف ـعــات ال ـ ـجـ ــوالن ،حيث
ستتشاجر أحزاب اليمين واليسار

حــول كيفية ال ــرد ،مما قــد يــؤدي
إلى انهيار الحكومة مرة أخرى.
ً
وأخ ـيــرا ،إذا لــم يتمكن أي من
الطرفين من تشكيل حكومة ،فمن
المرجح أن يقوم «الكنيست» كما
فعل بعد انتخابات يونيو 2019
غير الحاسمة ،ويحل نفسه إلجراء
انتخابات خامسة.

جماعة الهيكل
من ناحيتها ،أشــارت صحيفة
«واشنطن بوست» األميركية إلى
أن حزبا سياسيا يهوديا متطرفا،
ينتمي ز عـيـمــه لجماعة يهودية
سـ ـب ــق أن ح ـظ ــرت ـه ــا ال ـس ـل ـط ــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـس ـب ــب ت ـطــرف ـهــا،
يـسـتـعــد اآلن ل ــدخ ــول الـكـنـيـســت
اإلسرائيلي بدعم من نتنياهو.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها
أن حزب «القوة اليهودية» (Jewish
 ،)Powerال ـ ــذي ي ـضــم ج ـمــاعــات
يطلق عليها اسم جماعات الهيكل
يترأسه المحامي إيتمار بن غفير،
والــذي يدعو إلى طرد العرب من
إسرائيل ،وضم كل أراضي الضفة
ال ـغ ــرب ـي ــة ،ي ـس ـت ـعــد ل ـل ـع ــودة إل ــى
الساحة السياسية ،وذلــك بسبب
حاجة نتنياهو إلى حسم نتائج
االنتخابات لصالحه.

ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ي ـح ـصــل
ال ـح ــزب ال ـقــومــي الـمـتـطــرف على
مقعد في الكنيست ألول مرة في
تاريخه ،وقد ينال حقيبة وزارية
في الحكومة المقبلة ،األمر الذي
سيمنحه بـعــض ا لـشــر عـيــة التي
طالما سعى للحصول عليها.
وأش ـ ـ ــار ال ـت ـق ــري ــر إل ـ ــى أن بــن
غ ـف ـي ــر ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف بـ ــالـ ــدفـ ــاع عــن
المستوطنين اليهود المتهمين
ب ــالـ ـعـ ـن ــف ض ـ ــد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن
يستلهم أفـكــاره مــن حركة «كــاخ»
اليمينية الـمـتـطــرفــة الـمـحـظــورة
فــي إســرائ ـيــل مـنــذ ع ـقــود ،والـتــي
أسسها الحاخام اليهودي الراحل
مائير كاهانا ،وتدعو إلى إجالء
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن وت ـت ـب ـنــى أف ـك ــارا
عنصرية.
وقد أثار دعم نتنياهو للحزب
المتطرف الرعب في نفوس العديد
من اإلسرائيليين خشية احتمال
ع ــودة أتـبــاع الـحــاخــام المتطرف
ال ـ ــراح ـ ــل ك ــاه ــان ــا إلـ ـ ــى ال ـس ــاح ــة
السياسية ،ووصف أحد المعلقين
السياسيين آراء بــن غفير بأنها
مثيرة لالشمئزاز.
ونقلت «واشنطن بوست» عن
النائب السابق عن حــزب العمال
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي س ـ ـتـ ــاف ش ــافـ ـي ــر،
ال ــذي رف ــع عليه بــن غفير دعــوى

قضائية لمقارنته آرائ ــه ب ــاآلراء
النازية ،قوله «إن ما يحدث يمثل
كابوسا ،وإن هناك إجماعا بين
ال ـي ـســار والـيـمـيــن اإلســرائـيـلـيـيــن
مـنــذ س ـنــوات عـلــى أن ــه (أي حــزب
قــوة يهودية) ال ينبغي أن يكون
في البرلمان ،والطريقة الوحيدة
ل ـ ـح ـ ـصـ ــولـ ــه ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـق ـ ـعـ ــد (ف ـ ــي
الكنيست) هــي إذا كــان نتنياهو
يعمل معه».
وفي االنتخابات السابقة التي
جـ ــرت ف ــي م ـ ــارس  ،2020أوش ــك
نتنياهو على عقد اتـفــاق مــع بن
غـفـيــر ،لـكــن األخ ـيــر اش ـتــرط فتح
المسجد األقصى للمقتحمين أيام
السبت ،تمهيدا لتحويله إلى يوم
يخصص فيه األقصى للمقتحمين
الصهاينة فقط ،فرفض نتنياهو
ً
خوفا من تداعيات هذه الخطوة.

موافقة ومغازلة
في هذه األثناء ،أكد نتنياهو،
ألراض م ــن الـضـفــة
أن ـ ــه ال ض ـ ـ ّـم
ٍ
ال ـغــرب ـيــة الـمـحـتـلــة دون مــوافـقــة
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن،
وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد ات ـ ـهـ ــامـ ــات مـ ــن قـبــل
خ ـص ـمــه رئ ـي ــس قــائ ـمــة «ك ــاح ــول
الف ـ ـ ـ ـ ـ ــان» بـ ـيـ ـن ــي غ ـ ــان ـ ـت ـ ــس ،بـ ــأن
س ـيــاســاتــه ق ــد ت ـج ـعــل واش ـن ـطــن

تنتقم من الدولة العبرية.
مــن جــانــب آخ ــر ،تعهد رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي بـتـسـيـيــر
رحـ ـ ـ ــات جـ ــويـ ــة مـ ـب ــاش ــرة لـنـقــل
ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن مـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل إل ــى
الـسـعــوديــة ألداء فــريـضــة الـحــج،
في محاولة على ما يبدو لمغازلة
«ع ــرب  ،»48وإظ ـه ــار قــدرتــه على
مواصلة إبرام معاهدات السالم مع
ال ــدول العربية واإلســامـيــة ،بعد
توقيعه اتفاقيات شملت اإلمارات،
والبحرين ،والسودان ،والمغرب.

تظاهرة كبيرة
وأم ــس األول تـظــاهــر عـشــرات
آالف اإلسرائيليين في عــدة مدن
مطالبين باستقالة نتنياهو.
وت ــرك ــز أك ـبــر تـجـمــع مـنــاهــض
ل ـ ـن ـ ـت ـ ـن ـ ـي ـ ــاه ـ ــو ،مـ ـ ـن ـ ــذ انـ ـ ـط ـ ــاق
االحـتـجــاجــات ض ــده ،فــي «ش ــارع
بلفور» قرب مقر إقامته ،بمدينة
القدس المحتلة.
وخــرجــت تـظــاهــرات أخــرى في
تل أبيب وهرتسيليا وقيسارية،
ورفــع المتظاهرون الفـتــات دعت
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـمـتـهــم بقضايا
فـ ـ ـس ـ ــاد ،وال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـت ــل ح ــزب ــه
«ال ـل ـي ـكــود» صـ ــدارة اسـتـطــاعــات
ً
الرأي ،لالستقالة «فورا».

وت ــاب ــع ،أن «ال ــرئ ـي ــس ج ــو بــايــدن
ّ
سيتخذ ه ــذا ال ـقــرار فــي مــرحـلــة مــا،
لجهة الكيفية التي يرغب من خاللها
التعامل مع المسألة».
يــذكــر أن مـســؤولــي «الـبـنـتــاغــون»
أم ــروا بـعــدم نشر أي معلومات عن
الزيارة قبل مغادرة أوستن.
وأكد بايدن األسبوع الماضي ،أنه
سيكون من «الصعب» االلتزام بمهلة
األول مــن مــايــو الـتــي اتـفـقــت عليها
إدارة سلفه دونالد ترامب مع الحركة،
مما أثار حفيظة المتمردين األفغان
ال ــذي ــن ح ـ ـ ــذروا واش ـن ـط ــن م ــن أن ـهــا
«ستتحمل المسؤولية عــن عواقب»
أي تأجيل.
بدورها ،تسعى الحكومة األفغانية

إلبـقــاء ال ـقــوات األميركية فــي البالد
ً
ألطول مدة ممكنة نظرا إلى الغطاء
الجوي الذي توفره.
وك ــان أوس ـتــن ،ال ــذي أج ــرى خالل
األيام الماضية جولة آسيوية شملت
الهند والـيــابــان وكــوريــا الجنوبية،
نفى أن تـكــون إدارة الرئيس بايدن
اتخذت أي قــرار بشأن موعد سحب
ال ـق ــوات األمـيــركـيــة مــن أفـغــانـسـتــان،
وقـ ــال إن م ـثــل ه ــذه األم ـ ــور تخضع
لمسار مراجعة صارم ،وإن بايدن ال
ي ــزال يعمل على اتـخــاذ الـقــرار بهذا
الشأن.
وتـ ـع ـ ّـه ــد ال ـ ـم ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـردون ب ـمــوجــب
االتفاق مع واشنطن باالنخراط في
محادثات سالم مباشرة مع الحكومة

األفغانية ،لكن لم يتحقق أي تقدم في
هذا الصدد ،فيما تزداد حدة المعارك
ً
بين الطرفين ،خصوصا في المناطق
الريفية.
كما تشهد مراكز المدن الرئيسية
ح ـم ـلــة ت ــره ـي ــب دامـ ـي ــة م ــع اغ ـت ـيــال
س ـي ــاس ـي ـي ــن وم ــوظـ ـفـ ـي ــن م ــدن ـي ـي ــن
وأكــاديـمـيـيــن ونــاشـطـيــن حقوقيين
وصحافيين.
وسـ ـب ــق أن أع ـل ـن ــت واش ـن ـط ــن أن
جميع الخيارات ممكنة عندما يتعلق
األم ــر بــالـمــوعــد الـنـهــائــي النسحاب
القوات األميركية من أفغانستان الذي
ُحدد وفق اتفاق الدوحة.
وق ـبــل  6أســاب ـيــع فـقــط مــن موعد
نـهــائــي لـسـحــب ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة

قواتها ،التي بقيت فــي أفغانستان
ً
ل ـم ــا يـ ـق ــرب مـ ــن  20عـ ــامـ ــا ،أرس ـل ــت
ً
ً
واشنطن مسؤوال بارزا للمشاركة في
محادثات سالم إقليمية استضافتها
روسيا الخميس الماضي.
ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز»
ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ع ــن م ـصــدريــن
م ـط ـل ـع ـيــن ل ــم ت ـس ـم ـه ـمــا ،أن ب ــاي ــدن
«عــارض جهود وزارة الدفاع إلبقاء
ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ف ــي أفـغــانـسـتــان
إل ــى مــا بـعــد  1مــايــو الـمـقـبــل ،خــال
المناقشات األخيرة مع أعضاء فريقه
لألمن القومي ،ولكن تم إقناعه لبحث
التمديد لمدة  6أشهر».
وذك ــرت الشبكة أن «بــايــدن يريد
االن ـس ـحــاب ،ولـكــن فــي الــوقــت نفسه

يطرح قــادة البنتاغون القضية من
جهة أن طالبان ال تلتزم باالتفاقية
من طرفها ،محذرين بايدن من عدم
ق ــدرت ـه ــم ع ـل ــى ض ـم ــان م ــا سـتـفـعـلــه
ال ـحــركــة ف ــي ح ــال ت ــم س ـحــب جميع
القوات».
وأوضحت الشبكة أن الجيش قدم
ع ــدة خـ ـي ــارات ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك سحب
القوات في  1مايو أو بالقرب من هذا
التاريخ ،أو اإلبـقــاء على الـقــوات في
أفغانستان إلى أجل غير مسمى ،أو
إبقاء القوات لفترة يحددها بايدن،
والتي يمكن أن تشمل تمديدا لمدة
 6أشهر.
(كابول  -وكاالت)

• «أسترازينيكا» :لقاحنا حالل • رئيس مدغشقر يفضل العالج باألعشاب
تـ ــدفـ ــق ال ـ ـس ـ ـيـ ــاح ال ـم ـص ـم ـم ـي ــن ع ـلــى
االح ـت ـفــال رغ ــم تـفـشــي ال ــوب ــاء ،وعـلــى
المستوى الوطني ،يعلن  41في المئة
من الجمهوريين أنهم يرفضون تلقي
الـلـقــاح ،مـقــابــل  11فــي الـمـئــة فـقــط من
الديمقراطيين ،وفــق استطالع للرأي
نشرت نتائجه األسبوع الماضي.
وبعدما ه ــددت رئيسة المفوضية
األوروبـ ـي ــة أورسـ ـ ــوال ف ــون دي ــر اليـيــن
بوقف صادرات لقاحات «أسترازينيكا»
إذا لم يتلق االتحاد األوروبي شحناته
أوال ،قــال وزيــر الــدفــاع البريطاني بن
واالس ،أمــس ،إنــه يجب على االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ــي احـ ـت ــرام ع ـق ــود ال ـل ـقــاحــات
الخاصة به حتى مع التطعيم البطيء
ا ل ــذي يشكل ضغطا عـلــى الحكومات
في التكتل ،مضيفا« :المفوضية تعلم
أن هذا ستكون له نتائج عكسية .إنهم
يتعرضون لضغوط سياسية هائلة،
ومـ ـ ــن شـ ـ ــأن هـ ـ ــذا أن يـ ـض ــر ب ـع ــاق ــات
االت ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
ال ـع ــال ـم ــي إذا تـ ــم الـ ـت ــراج ــع فـ ــي ه ــذه
العقود».
وذكــرت وكالة بلومبرغ لألنباء أن
المملكة المتحدة وصلت إلــى مرحلة
بارزة تتمثل في تطعيم نصف سكانها
البالغين ،بينما تلقى أقــل من  10في
المئة من السكان في االتحاد األوروبي
جــرعــة واحـ ــدة عـلــى األقـ ــل ،وأثـ ــار هــذا

التفاوت القلق بشأن التوريد وعملية
التطعيم على المستوى القومي.
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت ت ـ ـسـ ــارع دول مـنـطـقــة
الخليج للسيطرة على تفشي المرض،
أعـلـنــت ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ــارات ،أم ــس،
تــوس ـيــع ن ـط ــاق حـمـلـتـهـمــا للتطعيم،
لتشمل جميع المواطنين والمقيمين
ممن تبلغ أعمارهم  16عاما فأكثر.
وأعلنت الــريــاض أن وزارة الصحة
س ـت ـب ــدأ ت ـط ـع ـيــم ال ـس ـك ــان م ـم ــن تـبـلــغ
أعمارهم  16عاما فأكثر بلقاح «فايزر»،
وم ــن تـبـلــغ أع ـمــارهــم  18عــامــا فأكثر
م ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن بـلـقــاح
«أسترازينيكا».
أم ــا اإلمـ ـ ــارات فــأســرعــت م ــن وتـيــرة
ط ـ ــرح ال ـل ـق ــاح ــات إلبـ ـق ــاء اق ـت ـصــادهــا
م ـفـتــوحــا ،وه ــي ف ــي الـمــرتـبــة الـثــانـيــة
عــالـمـيــا بـعــد إســرائ ـيــل مــن حـيــث عــدد
الجرعات لكل  100شخص.
وجاء في بيان نشرته وسائل إعالم
رسـمـيــة أن وزارة الـصـحــة ب ــاإلم ــارات
حضت جميع المواطنين والمقيمين
فـيـهــا م ـمــن تـبـلــغ أع ـم ــاره ــم  16عــامــا
فأكثر على التسجيل اعتبارا من أمس،
للتطعيم ،مشيرا إلى ان هذه الخطوة
ت ــأت ــي ب ـعــد تـطـعـيــم  73ف ــي ال ـم ـئــة من
اإلمــاراتـيـيــن والمقيمين والمصابين
بأمراض مزمنة.
وردا على تأكيد «مجلس العلماء»،

الذي يعد أعلى مجلس ديني إسالمي
فــي إنــدونـيـسـيــا ،أن الـلـقــاح يتعارض
مع الشريعة اإلسالمية ،أعلنت شركة
أس ـت ــرازي ـن ـي ـك ــا أم ـ ــس أن ل ـقــاح ـهــا «ال
يحتوي على مكونات مشتقة من لحم
الخنزير».
وقــال الناطق باسم «أسترازينيكا»
بإندونيسيا ،في بيان ،أمــس« ،في كل
م ــراح ــل عـمـلـيــة اإلنـ ـت ــاج ،ال يـسـتـخــدم
هذا اللقاح وال يتالمس مع المنتجات
المشتقة من لحم الخنزير أو غيرها من
المنتجات الحيوانية».
وكان مجلس العلماء ،أعلن الجمعة
ان «اللقاح حــرام ألن عملية التصنيع
تستخدم التربسين من بنكرياس لحم
الخنزير» .ومع ذلك ،وافق المجلس على
استخدام «أسترازينيكا» في ضوء تلك
الحالة الوبائية الـطــارئــة ،كما وافقت
السلطات اإلندونيسية على استخدامه
بعد مراجعة تقارير قالت إنه تسبب في
حــدوث جلطات دموية بين بعض من
تم تطعيمهم به في أوروبا.
مــن ناحيته ،أبــدى أوغ ــور شاهين،
مــؤســس شــركــة بـيــونـتـيــك األل ـمــان ـيــة،
شريكة شركة فايزر األميركية ،تفاؤله
بالسيطرة على الـفـيــروس فــي معظم
الدول األوروبية بحلول نهاية الصيف،
مــرج ـحــا أال ت ـك ــون ه ـن ــاك ح ــاج ــة إلــى
اإلغــاق في كثير من الــدول األوروبية

بوتين وشويغو يمضيان
نهاية األسبوع بالتايغا

أمضى الرئيس الروسي
فالديمير بوتني عطلة نهاية
األسبوع في التايغا السيبيرية،
حيث قاد مركبة رباعية الدفع
وتنزه في الثلوج بصحبة وزير
الدفاع سيرغي شويغو.
وبني تسجيل مصور نشره
الكرملني الرئيس الروسي،
البالغ  68عاما ،وشويغو (65
عاما) مرتديني سترات شتوية
بنية ،وهما يتنزهان وسط
الغابات املكسوة بالثلوج،
ويراقبان الحيوانات البرية
باملنظار لدى عبور جسر.
وزار الرجالن بعدها مشغال في
التايغا ،حيث عرض شويغو
أمام بوتني القطع الخشبية
التي كان يصنعها خالل أوقات
فراغه.
ويحرص الرئيس الروسي
منذ سنوات على تقديم صورة
رجل قوي من خالل التركيز
باستمرار على لياقته البدنية.

ميانمار :المحتجون يتحدون
العسكر ...وعدد القتلى 250

«الموجة الثالثة» تشتد بأوروبا ...والخليج يوسع التطعيم

يتواصل تفشي الموجة الثالثة من
فيروس كورونا ،خصوصا في أوروبا،
وسط استياء من القيود الصحية ،وقرر
رئيس المجلس األوروبي شارل ميشال
أن قـمــة االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،الخميس
وال ـج ـم ـعــة ال ـم ـق ـب ـل ـيــن ،ف ــي ب ــروك ـس ــل،
س ـت ـع ـقــد ع ـب ــر ال ـف ـي ــدي ــو «ع ـق ــب ت ــزاي ــد
اإلصابات في الدول األعضاء».
وتظاهر أمس األول آالف األشخاص
في دول أوروبية عدة (ألمانيا وهولندا
والنمسا وبلغاريا وسويسرا وصربيا
وبولندا وفرنسا وبريطانيا) ،وكذلك
ف ــي ك ـن ــدا ض ــد «دكـ ـت ــات ــوري ــة» ال ـق ـيــود
الصحية الـمـفــروضــة الح ـتــواء تفشي
الوباء ،وتحولت بعض التجمعات إلى
مواجهات مع قوات األمن وأعمال عنف.
وصادفت موجة االستياء هــذه مع
دخول ثالث إغالق خالل عام في فرنسا
حيز التنفيذ ،إضافة إلى تدابير إغالق
جزئي في بولندا لثالثة أسابيع ،بسبب
ارتـفــاع عــدد اإلصــابــات أيضا ،وتنوي
المستشارة األ لـمــا نـيــة تمديد القيود
ال ـس ــاري ــة حــال ـيــا ح ـتــى أب ــري ــل بسبب
الموجة الثالثة من الوباء.
وبينما ق ــرر رئـيــس بـلــديــة ري ــو دو
جانيرو إغــاق الـشــواطــئ اعـتـبــارا من
نهاية األسبوع ،أرغمت جزيرة ميامي
بيتش فــي والي ــة فـلــوريــدا األمـيــركـيــة،
عـلــى ف ــرض حـظــر تـجــول فــي مواجهة

سلة أخبار

أعلنت ماليزيا طرد جميع
الدبلوماسيني الكوريني
الشماليني ،بعد قرار بيونغ
يانغ الجمعة بقطع العالقات.
وقال وزير الخارجية
هشام الدين حسني ،أمس،
إن ماليزيا لجأت إلى هذا
اإلجراء كرد على "قرار كوريا
الشمالية األحادي وغير
املسؤول على اإلطالق بقطع
العالقات الدبلوماسية".
وأعلنت بيونغ يانغ قطع
العالقات بعد قرار محكمة
ماليزية بإمكان تسليم رجل
أعمال كوري شمالي إلى
الواليات املتحدة ،حيث يواجه
هناك اتهامات بغسل األموال.
وأعلنت ماليزيا ،من جانبها،
أنها ستغلق سفارة كوريا
الشمالية في كواالملبور.

أوستن يبحث في كابول السالم واالنسحاب
قـبــل أســابـيــع مــن الـمــوعــد المقرر
السـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــال ان ـ ـس ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـج ـ ـنـ ــود
األميركيين بموجب االتفاق المبرم
ب ـي ــن واشـ ـنـ ـط ــن وح ــرك ــة «ط ــالـ ـب ــان»
ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي ،وف ـ ــي أول زي ـ ــارة
ل ــه إل ـ ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان م ـن ــذ تـعـيـيـنــه
بـهــذا المنصب ،أجــرى وزيــر الــدفــاع
األميركي لويد أوستن زيارة لم تكن
ً
معلنة سابقا إلى أفغانستان أمس،
اس ـت ـم ـ ّـرت س ــاع ــات ،وف ــق م ــا أف ــادت
وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون).
ورفــض أوستن بعد المحادثات،
الـتــي أجــراهــا مــع الــرئـيــس األفغاني
أش ـ ـ ــرف غ ـن ــي وك ـ ـبـ ــار ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
األفغان التعليق على المهلة النهائية.
وقال« :هذا اختصاص رئيسي».

دوليات

قرر متظاهرون مؤيدون
للديمقراطية ،بينهم عدد
كبير من األطباء واملمرضني
يرتدون قمصانهم البيضاء،
التظاهر ليال ونهارا في
ميانمار ،في تحد جديد
للقمع الدامي الذي تمارسه
املجموعة العسكرية الحاكمة
والذي أسفر عن قرابة 250
ضحية منذ انقالب أول
فبراير.
وحمل متظاهرون تجمعوا
في مانداالي الفتات كتب
عليها "أنقذوا مستقبلنا"
و"أنقذوا قائدتنا" وهي
أونغ سان سوتشي ،التي
يحتجزها الجيش في مكان
سري منذ  49يوما .ونظمت
تجمعات أخرى في أقصى
الشمال ووسط البالد خالل
الليل ،في محاولة إلفشال
القمع الدامي الذي تنفذه
قوات األمن ،وأضاء املحتجون
الشموع داعني األمم املتحدة
إلى التدخل.

الفلبين تتهم الصين
بالتوغل في مياهها

سياح ألمان في مطار بالما ماللوركا
في إسبانيا أمس (رويترز)
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ب ـح ـلــول نـهــايــة
ال ـص ـي ــف ،و»س ـت ـك ــون ه ـن ــاك عـمـلـيــات
تفش ،لكنها لن تكون مؤثرة ،وستكون
هناك تحورات ،لكنها لن تخيفنا».
وف ـ ــي انـ ـت ــان ــان ــاريـ ـف ــو ،أك ـ ــد رئ ـيــس
مدغشقر أنــدريــه راجــولـيـنــا أن ــه ليس
عـلــى عجلة مــن أ م ــره لتطعيم شعبه،
م ـ ـ ـشـ ـ ــددا ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـ ــه يـ ـفـ ـض ــل ال ـ ـعـ ــاج
ب ــاألعـ ـش ــاب ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـج ــائ ـح ــة فــي
الـجــزيــرة الــواقـعــة بالمحيط الـهـنــدي،

ً
وأضاف« :أنا شخصيا لم أحصل على
لقاح بعد وال أنوي الحصول عليه».
وأكد أن «مشروب كوفيد العضوي»،
المعروف باختصار باسم «سي في أو»،
الشاي العشبي «المعجزة» ،المصنوع
مــن الـشـيــح ،ويـتــم إنـتــاجــه اآلن أيضا
بشكل كبسوالت« ،سيحميني ويحمي
عــائـلـتــي» .وم ــع ذل ــك ،أش ــار إل ــى أن ــه ال
يعارض بشكل مطلق التطعيم.
(عواصم  -وكاالت)

اتهمت الفلبني الصني أمس
بـ"التوغل" في مياه متنازع
عليها بواسطة قوارب شبه
عسكرية بعد رصد مئات
القوارب قرب منطقة شعاب
مرجانية في بحر الصني
الجنوبي.
وقال وزير الدفاع الفلبيني
ديلفني لورينزانا ،في بيان،
"ندعو الصينيني إلى وقف
التوغل ،وسحب هذه القوارب
التي تنتهك حقوقنا البحرية،
وتعتدي على أراضينا ذات
السيادة".

ةديرجلا
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رياضة

ً
«األولمبي» يواجه المنتخب البحريني وديا اليوم
البناي :مسحات وفد األزرق سلبية
حازم ماهر

يلتقي منتخبنا األولمبي مع
شقيقه البحريني الساعة
 6.15من مساء اليوم على
استاد النادي األهلي ،في أولى
مبارياته في معسكره بالمنامة،
في حين أعلن د .البناي أن
نتائج مسحات المنتخب األول
جاءت سلبية.

ي ـخــوض منتخبنا األول ـم ـبــي ل ـكــرة ال ـقــدم أولــى
مبارياته في معسكره بالمنامة ،حينما يلتقي في
الساعة  6.15من مساء اليوم مع شقيقه البحريني
على استاد النادي األهلي.
ويــأتــي المعسكر ضـمــن اس ـت ـعــدادات المنتخب
لخوض منافسات دورة األلـعــاب الخليجية ،التي
تستضيفها الكويت خالل أكتوبر المقبل.
ودشــن "األولمبي" تدريباته في المعسكر أمس
على نفس ملعب المباراة وتوقيتها ،وعمل المدرب
غونزاليس خــال الـتــدريــب على تجهيز الالعبين
للمباراة ،بتركيزه على عناصر الخبرة في المنتخب
سواء الذين يلعبون في التشكيل األساسي بأنديتهم
أو س ـب ــق ل ـه ــم االنـ ـضـ ـم ــام إل ـ ــى ال ـم ـن ـت ـخــب األول،
خصوصا أن معلوماته عــن المنتخب البحريني
ليست وفيرة.
وال يــولــي الـجـهــاز الـفـنــي م ـب ــاراة ال ـيــوم أهـمـيــة،
ألنها األولــى للفريق في المرحلة الحالية ،كما أن
االستعدادات لها جاءت من خالل تدريب واحد ،في
حين يوجه اهتمامه إلى اكتساب عناصر المنتخب
خبرة المباريات الدولية ،واللعب تحت الضغوط.
ويـفـتـقــد المنتخب ال ـيــوم جـهــود الع ــب الـعــربــي
س ـل ـمــان ال ـعــوضــي الـ ــذي سـيـنـضــم إل ــى الـمـعـسـكــر
بعد غــد ،ووليد التورة بسبب التجنيد والمنتظر
انضمامه أيـضــا خــال الـســاعــات القليلة المقبلة،
وضــاحــي الشمري الــذي اعـتــذر عــن عــدم االنضمام
بسبب ظروف خاصة.

التدريب األخير لألزرق
من جهة أخــرى ،يختتم منتخبنا الوطني األول
تدريباته في صالة الحديد بمقر إقامته في العاصمة
الرياض ،والتي تأتي استعدادا لمواجهة المنتخب
السعودي الخميس المقبل على استاد مرسول بارك.

غونزاليس

وك ــان الـجـهــاز الفني بـقـيــادة ال ـمــدرب اإلسباني
كاراسكو قد حرص على إجراء تدريبين في صالة
الحديد أمس واليوم ،إلى جانب التدريبات اليومية
التي تقام على ملعب إعداد القادة في الساعة 7.45
مساء.
وت ـقــرر أن يـجــري المنتخب تــدريـبــه األخ ـيــر في
الساعة  8.30من مساء بعد غد ،على استاد مرسول
بارك ،وهو نفس موعد المباراة الذي حدده االتحاد
السعودي لكرة القدم ،وتم ابالغ الوفد به أمس.
وش ـهــد تــدريــب أم ــس عـلــى مـلـعــب إعـ ــداد ال ـقــادة
حماسة من جميع الالعبين الذين يتنافسون بقوة
من أجل الدخول في التشكيل األساسي للقاء.
ويحرص كاراسكو على عقد محاضرة فنية مع
الالعبين قبل التوجه إلى ملعب إعداد القادة بشكل
يومي ،يحدد من خالله المطلوب منهم ،إلى جانب
إلقاء الضوء على أبرز اإليجابيات والسلبيات.

المنتخب اللبناني
وصل إلى دبي
وصــل إلــى دبــي ،ظهر أمــس ،وفــد المنتخب
ً
ً
اللبناني ،الذي يدخل معسكرا تدريبيا هناك،
استعدادا للتصفيات اآلسيوية المشتركة.
وي ـل ـت ـقــي م ـن ـت ـخ ـب ـنــا ال ــوط ـن ــي م ــع ن ـظ ـيــره
ال ـل ـب ـن ــان ــي ي ـ ــوم  29الـ ـ ـج ـ ــاري ،وت ـس ـب ــق ه ــذه
المواجهة لقاء المنتخب اللبناني مع نظيره
األردني ،الذي سيقام يوم  24منه.
وعلمت "الجريدة" أن هناك توجها باالتفاق
على عــدم تسجيل المباراتين ،وعــدم السماح
بالوجود إال للقائمين على طرفي اللقاء فقط.

يذكر أن منتخبنا الوطني يستعد
م ــن خـ ــال مـ ـب ــارات ــه م ــع الـمـنـتـخــب
السعودي ،ثم اللبناني في دبي 29
الجاري ،لمواجهات مع منتخبات
أستراليا واألردن والصين تايبيه
أيام  3و 11و 15من يونيو المقبل،
ض ـ ـمـ ــن م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ال ـم ـج ـم ــوع ــة
الثانية من التصفيات اآلسيوية
المؤهلة لنهائيات كــأس العالم
 2022بقطر ،وكــأس آسـيــا 2023
بــالـصـيــن ،وال ـتــي سـتـقــام بشكل مجمع
في الكويت.

البناي :نتائج المسحات سلبية
أكد رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة-
طبيب المنتخبات الوطنية ،د .عبدالمجيد
البناي ،أن نتائج جميع المسحات التي
أجــريــت للوفد ج ــاء ت سلبية ،مضيفا أن
هذا األمر يؤكد التزام الجميع باإلجراءات
االحترازية ،واالشتراطات الصحية.

الشمري يشيد بالسفارة واالتحاد السعودي
م ــن نــاحـيـتــه ،أش ــاد عـضــو مـجـلــس إدارة
االتحاد -رئيس الوفد خالد الشمري ،بحفاوة
االسـتـقـبــال فــي مـطــار الــريــاض مــن مسؤولي
االتحاد السعودي ،مؤكدا أن هذا األمر متوقع
من األشقاء في المملكة.
ووجه الشمري شكره إلى السفارة الكويتية
ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،وال ـت ــي أوفـ ــدت ممثلين عنها
الستقبال الوفد في المطار ،والعمل على
تذليل كل العقبات.

نهائي دوري السلة  2أبريل

الشمري :الكويت يتدرب بانتظام
وجاهز الستكمال المسابقات

استئناف نشاط الطائرة واليد  29و 30الجاري
●

جابر الشريفي

عـ ـق ــب ات ـ ـفـ ــاقـ ــه م ـ ــع ات ـ ـحـ ــادي
الـ ـط ــائ ــرة وال ـ ـيـ ــد ،ح ـ ــدد ات ـح ــاد
السلة الثاني من أبريل المقبل
ً
موعدا لنهائي الدوري ،في حين
ُ
تستأنف منافسات الكرة الطائرة
 29الـ ـج ــاري ،ون ـش ــاط ك ــرة الـيــد
ً
مبدئيا في  30من الشهر ذاته.
وات ـ ـفـ ــق االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات ال ـث ــاثــة
على ان يتم في بداية كل أسبوع
عقد اجتماع ثالثي بينهم ،لحل
جميع المشاكل التي قد تتسبب
في تضارب الجداول خالل الفترة
المقبلة.

ج ـ ــاء ذلـ ـ ــك ،خ ـ ــال االج ـت ـم ــاع
الــذي ُعقد صباح أمس لممثلي
االتـحــادات الثالثة ،بمقر اتحاد
ال ـس ـل ــة ب ـم ـج ـمــع ال ـش ـي ــخ سـعــد
ال ـع ـبــدال ـلــه ال ــري ــاض ــي ،م ــن أجــل
ال ـت ـن ـس ـي ــق ب ـي ـن ـهــم الس ـت ـئ ـنــاف
النشاط الرياضي ،الــذي توقف
بعد قرار مجلس الوزراء الخاص
بالحظر الجزئي.
ومنح اتـحــادا الطائرة واليد
نظيرهما السلة حرية اللعب في
األسبوع الجاري ،بسبب مطالبة
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي ب ـت ـس ـم ـيــة
ب ـط ــل الـ ـ ـ ــدوري ال ـ ــذي س ـي ـشــارك
في البطولة الخليجية لألندية

الـمــؤهـلــة لـنـهــائـيــات آس ـيــا ،قبل
الرابع من أبريل المقبل.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس ات ـح ــاد
"ال ـ ـس ـ ـلـ ــة" رش ـ ـيـ ــد ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،إن
ً
ً
االجتماع كان مثمرا وإيجابيا،
ً
مـشـيــدا بــالـخـطــوات الـتــي قامت
بها الهيئة إلص ــدار التصاريح
لالعبين.

العنزي :نثمن دور الهيئة
وأك ـ ــد ال ـع ـن ــزي أن االج ـت ـمــاع
ح ـقــق األه ـ ــداف ال ـم ــرج ــوة مـنــه،
ً
ً
مضيفا أ نــه شهد تعاونا الفتا
بين االتحادات الثالثة.

تقليص مباريات الدوري التأهيلي
ات ـف ـقــت األن ــدي ــة ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـ ــدوري
الـتــأهـيـلــي ل ـكــرة الـسـلــة عـلــى تـقـلـيــص دور
الثمانية إلــى م ـبــاراة واح ــدة فقط بــدال من
ال ـبــاي اوف ث ــاث م ـبــاريــات ،عـلــى أن يقام
دور األربعة من مباراتين ،وتحسب نتيجة
المباراتين (االسكور افرج) في التعادل بفوز
لكل فريق قبل التأهل للنهائي.
ج ــاء ذل ــك خ ــال االجـتـمــاع ال ــذي حضره
ممثلون ألندية اليرموك والشباب والقرين
وبــرقــان والـتـضــامــن والـعــربــي ،بينما غاب
ممثال ناديي الصليبيخات والنصر.

وأوض ـ ـ ــح ن ــائ ــب رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد خـلـيــل
ال ـط ــاه ــر ،ف ــي االج ـت ـم ــاع ،لـمـمـثـلــي األن ــدي ــة
الموجودين ،أن التقليص يأتي بسبب ضغط
المباريات بعد الحظر الجزئي.
وبعد اتفاق االتحاد مع اتحادي الطائرة
واليد على األيــام التي ستكون من نصيبه
خالل األسبوع الستئناف النشاط الرياضي
سـيـكــون األرب ـع ــاء الـمـقـبــل مــوعــدا النـطــاق
م ـنــاف ـســات ال ـ ــدور ق ـبــل ال ـن ـهــائــي ،ف ــي حين
سيبدأ الــدور الثاني من الــدوري التأهيلي
الخميس المقبل.

●

من اجتماع االتحادات الثالثة
وث ـم ــن ال ـج ـهــود ال ـت ــي بــذلـهــا
مسؤولو الهيئة العامة للرياضة
م ــن أجـ ــل اسـ ـتـ ـخ ــراج ت ـصــاريــح
عدم التعرض لالعبين وأعضاء
األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ــة ،م ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــا الـ ـشـ ـك ــر
لمسؤولي اتحادي الطائرة واليد

كأس اليد بنظام
خروج المغلوب
ق ـ ـ ــررت ل ـج ـن ــة ال ـم ـس ــاب ـق ــات فــي
اتحاد كرة اليد إجراء قرعة جديدة
لبطولة كأس االتحاد بنظام خروج
المغلوب من مرة وحدة خالل األيام
المقبلة ،بعد إلغاء القرعة السابقة
التي أجــريــت بنظام المجموعات،
على أن تبدأ البطولة في  30مارس
الجاري وتنتهي قبل شهر رمضان
المبارك.

كاراسكو

عـلــى ت ـعــاونـهــم ،وم ـنــح "الـسـلــة"
األولـيــة باللعب خــال األسبوع
الجاري.

بقوة من ضغط المباريات ،في
حين تبقى لـ "اليد" بطولة كأس
االتحاد فقط.

شبيب :نعاني ضغط
المباريات

اجتماع الهيئة

من جانبه ،قال رئيس اتحاد
ال ـك ــرة ال ـط ــائ ــرة د .ع ـبــدال ـهــادي
ش ـب ـي ــب ،إن ه ـن ــاك م ـع ــان ــاة مــن
ض ـغ ــط الـ ـمـ ـب ــاري ــات الـمـتـبـقـيــة،
مبينا أن االتـحــاد سيعمل على
الـتـنـسـيــق وتـنـفـيــذ بــرام ـجــه من
خالل اجتماع لجنة المسابقات
لتنفيذ البرامج بشكل مستمر.

العدواني :تعاونا مع
«السلة» و«الطائرة»
أمـ ــا أم ـي ــن س ــر اتـ ـح ــاد ال ـيــد
قايد العدواني فقال ،إن االتحاد
أب ـ ـ ـ ــدى ت ـ ـعـ ــاونـ ــا م ـ ــع "الـ ـسـ ـل ــة"
و"الـ ـط ــائ ــرة" ألن ـه ـمــا يـعــانـيــان

وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
ل ـ ـلـ ــريـ ــاضـ ــة عـ ـ ـق ـ ــدت اجـ ـتـ ـم ــاع ــا
الـخـمـيــس ال ـمــاضــي مــع ممثلي
االتحادات الثالثة برئاسة نائب
مدير شؤون الرياضة التنافسية
د .صقر المال ،الــذي أعلن تلقي
الهيئة مــوافـقــة وزارة الداخلية
عـ ـل ــى إص ـ ـ ـ ـ ــدار ت ـ ـصـ ــاريـ ــح ع ــدم
تعرض لالعبي األندية وكــوادر
االت ـ ـح ـ ــادات ش ــري ـط ــة أن ت ـكــون
وق ــت ال ـم ـبــاريــات فـقــط ال ط ــوال
أي ــام األسـ ـب ــوع ،إذ سـيــرســل كل
اتحاد كشوف الفرق التي لديها
مباريات إلى هيئة الرياضة في
نفس اليوم ،وسترسلها الهيئة
ً
إلـ ــى وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ت ـم ـه ـيــدا
إلصدار التصاريح.

محمد عبدالعزيز

أكــد مدير الفريق األول للكرة
الطائرة بنادي الكويت ،منصور
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــري ،أن فـ ــري ـ ـقـ ــه ج ــاه ــز
الس ـت ـك ـمــال م ــا تـبـقــى مـســابـقــات
الموسم الحالي.
وقـ ــال ال ـش ـم ــري ،ف ــي تـصــريــح
ل ـ "الـجــريــدة" ،إن الفريق يواصل
ت ــدريـ ـب ــات ــه الـ ـي ــومـ ـي ــة فـ ــي ف ـت ــرة
الظهيرة ،وحضور الالعبين جيد،
والـغـيــابــات فــي أضـيــق ال ـحــدود،
بسبب ظــروف الــدراســة والعمل،
ً
مضيفا أنهم يعوضون ذلــك في
اإلجازة األسبوعية.
وأشار الى أن قائمة اإلصابات
ت ـض ــم الع ـب ـي ــن ف ـق ــط ،ه ـم ــا قــائــد
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــرم ف ـي ـص ــل
العجمي ،والالعب أحمد العبيد،
ويخضعان حاليا لفترة العالج،
ع ـلــى أم ــل ال ـل ـح ــاق بــال ـتــدري ـبــات
قريبا.
وأك ـ ـ ــد أن ال ـ ـفـ ــريـ ــق م ـ ــن أك ـث ــر
الـ ـف ــرق ان ـت ـظ ــام ــا ف ــي ال ـت ــدري ــب،
وأغلب العبيه يتعاملون بعقلية
احـ ـت ــرافـ ـي ــة ،وي ـم ـل ـك ــون ال ـخ ـب ــرة
والـ ـطـ ـم ــوح والـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـف ـنــي
المطلوب ،للمحافظة على لقبي
الــدوري والكأس للموسم الثاني
على التوالي ،رغم غياب المحترف
األج ـن ـب ــي ،م ـش ـيــرا إلـ ــى ضـ ــرورة
استكمال الموسم الحالي وعدم
ً
إنـ ـه ــائ ــه ،ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى مـجـهــود
العبي أغلب الفرق طوال الموسم،

منصور الشمري

وكذلك حقوق األندية التي ترتبط
ب ـع ـقــود م ــع الع ـب ـيــن "مـحـلـيـيــن -
أجانب" وأجهزة فنية وإدارية.
و كـ ـ ـش ـ ــف أن م ـ ـع ـ ـظـ ــم عـ ـق ــود
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن أو ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
واإلداري مــوس ـم ـيــة ،وال تــوجــد
مـشـكـلــة ل ــدى إدارة األب ـي ــض في
حالة امتداد الموسم حتى بداية
شهر رمضان أو شهور الصيف،
إذ ي ـم ـكــن ت ـم ــدي ــد ال ـع ـق ــود ال ـتــي
ً
ستنتهي قريبا عبر اتفاق خاص
بين إدارة النادي والمحترف أو
الـ ـم ــدرب األج ـن ـبــي ح ـتــى انـتـهــاء
الموسم.
وت ـم ـنــى ال ـش ـم ــري أن تـنـتـهــي
ً
األزمة وتعود المسابقات سريعا،
حتى ال يفقد الالعبون حساسية
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات ،وأال يـ ـت ــم ت ـمــديــد
الموسم لفترات طويلة أو تأجيله.

«الكهرباء» تحرز لقب كرة الطاولة لدوري الوزارات النسائي األبيض يجهز الفاضل والبدوي
لمواجهات «الممتاز»
●

جانب من التتويج
حققت وزارة الكهرباء والماء لقب بطولة كرة
الطاولة لدوري الوزارات والمؤسسات الحكومية
النسائي ،الـتــي أقيمت فــي منافسات الـفــردي،
بمشاركة  12العبة يمثلن  5جهات حكومية ،هي
الهيئة العامة للرياضة ،وزارة الدفاع ،جامعة
الكويت ،وزارة الكهرباء والماء ،المؤسسة العامة
للرعاية السكنية.
وتمكنت العبة وزارة الكهرباء والماء أشواق
ال ـحــداد مــن إح ــراز الـمــركــز األول ،وحـلــت العبة
جــامـعــة ال ـكــويــت شـيــريــن مـحـمــدي فــي الـمــركــز
الثاني ،والعبة الهيئة العامة للرياضة إيمان
الشماع بالمركز الثالث.
من جانبها ،هنأت رئيسة قسم دوري الوزارات

بالهيئة العامة للرياضة د .هند الهزاع الالعبات
الفائزات ،مشيدة بالمستوى الفني للبطولة رغم
اقتصارها على منافسات الفردي ،نظرا للطبيعة
االستثنائية لهذه النسخة من البطولة بسبب
التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.
وأكـ ـ ــدت الـ ـه ــزاع حـ ــرص ال ـل ـج ـنــة الــريــاض ـيــة
لدوري الوزارات على التركيز في األلعاب التي
تحظى باهتمام المرأة العاملة وتتناسب مع
طبيعتها ،وثمنت اهتمام المدير العام للهيئة
العامة للرياضة حمود فليطح ،ونائب المدير
الـ ـع ــام ل ـلــريــاضــة لـلـجـمـيــع د .م ـش ـعــل ال ـهــدبــة،
بتنشيط ال ـ ــدوري الــريــاضــي الـنـســائــي ،لمنح
فــرصــة لـلـعــامــات فــي الـ ـ ــوزارات والـمــؤسـســات

الـحـكــومـيــة لـمـمــارســة ال ـن ـشــاط ال ــري ــاض ــي ،من
خالل دوري الــوزارات الذي أصبح بمنزلة رافد
للرياضة النسائية الكويتية التي تشهد تطورا
كبيرا وتوسعا ملحوظا في قاعدة المشاركات.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ه ـن ــاك تــوج ـهــا م ــن قـطــاع
ا لــر يــا ضــة للجميع للتوسع مستقبال فــي عدد
األنشطة المتاحة للنساء ،بما يسمح للمرأة
العاملة بممارسة الرياضة واالرتقاء بالمستوى
البدني والنفسي للمرأة التي أصبحت تمثل
شريحة مهمة من قوة العمل في كل المؤسسات
والوزارات ،وتلعب دورا فاعال إلى جوار الرجل
في دفع عجلة ومسيرة التنمية.

أحمد حامد

يـسـتــأنــف ال ـفــريــق األول لـكــرة
ال ـقــدم ب ـنــادي الـكــويــت تــدريـبــاتــه
ال ـي ــوم ،بـعــد حـصــولــه عـلــى راحــة
م ــن ال ـتــدري ـبــات م ـنــذ ال ـف ــوز على
السالمية في الجولة التاسعة من
منافسات الدوري الممتاز.
واخـتـتــم فــريــق الـكــويــت ال ــدور
األول ب ـ ـ "الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز" ف ــي ال ـمــركــز
الثالث برصيد  17نقطة ،بفارق
 6ن ـقــاط ع ــن ال ـم ـت ـصــدر ال ـعــربــي،
ونـ ـقـ ـط ــة واح ـ ـ ـ ــدة ع ـ ــن ال ــوص ـي ــف
القادسية.
وأكد نائب رئيس جهاز الكرة
في نــادي الكويت عــادل عقلة في
تصريح لـ "الجريدة" ،أن األبيض
يسعى خالل فترة التوقف الحالية
والممتدة حتى الثاني من الشهر
المقبل إلــى اإلبقاء على جاهزية
الالعبين ،مشيرا إلــى أن المهمة
لن تكون سهلة وسط صعوبة في
توفير مباريات ودية خالل الوقت
الـ ـح ــال ــي ب ـس ـب ــب ح ـظ ــر ال ـت ـج ــول
المفروض حتى الخامسة مساء.

و ك ـ ـ ـشـ ـ ــف ع ـ ـق ـ ـلـ ــة أن صـ ـف ــوف
األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ال ت ـ ـعـ ــانـ ــي إص ـ ــاب ـ ــات
باستثناء طــال الفاضل ،ورامــي
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدوي ،إذ ي ـ ـتـ ــم ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فــي
الــوقــت الـحــالــي عـلــى تجهيزهما
لمنافسات "الممتاز".
وأبـ ـ ـ ـ ـ ــدى رضـ ـ ـ ـ ــاه عـ ـ ــن مـ ـ ـ ــردود
األب ـي ــض خ ــال ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة،
م ـ ـعـ ــربـ ــا عـ ـ ــن ثـ ـقـ ـت ــه ب ــال ــاع ـب ـي ــن
وقدرتهم على تقديم األفضل خالل
مباريات الدوري الثاني.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق م ـخ ـت ـل ــف ،خـلــت
قــائ ـمــة مـنـتـخــب س ــاح ــل الـعــاجــل
مــن اســم محترف الكويت جمعة
سعيد ،وسط تمسك إدارة النادي
بخدمات الالعب.
جـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن الـ ـك ــوي ــت
يفتقد مدربه اإلسباني كارلوس
غــوانــزالـيــس فــي الــوقــت الـحــالــي،
نظرا الرتباط المدرب بمهمة مع
المنتخب األولمبي في البحرين،
لـ ـ ـت ـ ــؤول م ـه ـم ـت ــه إل ـ ـ ــى م ـس ــاع ــده
ال ــوط ـن ــي ولـ ـي ــد نـ ـص ــار ،وم ـ ــدرب
اللياقة غاالن.

عادل عقلة
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تلقى يوفنتوس هزيمة غير
متوقعة على أرضه أمام
بينفينتو صفر ،1-أمس ،في
المرحلة الثامنة والعشرين من
الدوري اإليطالي لكرة القدم.

وج ـ ـ ــه ب ـي ـن ـف ـي ـن ـت ــو ص ـف ـعــة
ج ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــدة وق ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــة آلم ـ ـ ـ ـ ــال
ي ــوف ـن ـت ــوس فـ ــي ال ـ ــدف ـ ــاع عــن
ل ـق ـب ــه بـ ـ ــالـ ـ ــدوري اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي،
وتغلب عليه  -1صفر في عقر
داره أمــس ،في المرحلة الــ28
م ــن الـم ـســاب ـقــة ،ال ـتــي شـهــدت
أيـ ـ ـض ـ ــا فـ ـ ـ ــوز الت ـ ـس ـ ـيـ ــو ع ـلــى
مضيفه أوديـنـيــزي  -1صفر،
وسامبدوريا على تورينو -1
صفر ،وأتاالنتا على مضيفه
فيرونا  -2صفر.
ّ
و ل ــق ــن بـيـنـفـيـنـتــو مضيفه
يوفنتوس درســا قاسيا على
مـ ــدار ال ـشــوط ـيــن ،حـيــث فشل
كل من البرتغالي كريستيانو
رون ــال ــدو ،واإلسـبــانــي ألـفــارو
مــوراتــا ،وفيدريكو كييزا في
هز شباك بينفينتو على مدار
ال ـش ــوط ـي ــن ،ف ـي ـمــا اسـتـقـبـلــت
شباك السيدة العجوز هدفا
فـ ــي وسـ ـ ــط ال ـ ـشـ ــوط ال ـث ــان ــي،
ل ـي ـفــوز بينفينتو بــا ل ـم ـبــاراة
على ملعب يوفنتوس.
ورف ـ ــع بـيـنـفـيـنـتــو رص ـيــده
إل ـ ـ ــى  29ن ـق ـط ــة ف ـ ــي ال ـم ــرك ــز
السادس عشر بفارق األهداف
فقط خلف سبيزيا ،علما بأن
بينفينتو حـقــق ا ل ـفــوز األول
له في آخر  12مباراة خاضها
بالمسابقة.
وتجمد ر صـيــد يوفنتوس
عـنــد  55نـقـطــة لـيـتــراجــع إلــى
المركز الرابع بفارق األهداف
المسجلة فقط خلف أتاالنتا.
وقبل بــدايــة الـمـبــاراة ،عمد
أن ــدري ــا أنـيـيـلــي رئ ـيــس نــادي
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس إل ـ ـ ــى االحـ ـتـ ـف ــال

رياضة

ب ــرون ــال ــدو وت ـكــري ـمــه ،بعدما
أص ـ ـبـ ــح الـ ـنـ ـج ــم ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
هــو الـهــداف األب ــرز على مــدار
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ مـ ــن خـ ـ ــال أه ــداف ــه
الـثــاثــة (هــاتــريــك) فــي مـبــاراة
الفريق الماضية أمام كالياري،
وال ـ ـتـ ــي رفـ ـع ــت رص ـ ـيـ ــده إل ــى
 770هدفا متفوقا بهذا على
أسطورة كرة القدم البرازيلي
بيليه.

ضربة قاضية
ولـ ـ ـك ـ ــن ب ـي ـن ـف ـي ـن ـت ــو أف ـس ــد
احـتـفــالـيــة رون ــال ــدو وأس ـقــط
يوفنتوس بالضربة القاضية
ع ـل ــى م ـل ـع ـبــه بـ ـه ــدف نـظـيــف
س ـج ـل ــه أدولـ ـ ـف ـ ــو ج ــاي ــش فــي
الدقيقة  69بعد انتهاء الشوط
األول بالتعادل السلبي.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــذا ،ت ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــت ف ـ ـ ــرص
يوفنتوس في الدفاع عن لقب
الـمـســابـقــة ،ال ــذي احـتـكــره في
ال ـم ــواس ــم الـتـسـعــة الـمــاضـيــة
(رقــم قياسي) ،لطمة جديدة،
ك ـمــا ت ــراج ــع ال ـف ــري ــق لـلـمــركــز
الــرابــع بـفــارق عشر نقاط عن
انتر ميالن المتصدر.

أتاالنتا يهزم فيرونا
وح ـ ـ ــاف ـ ـ ــظ أتـ ـ ــاالن ـ ـ ـتـ ـ ــا ع ـل ــى
ف ــرص ـت ــه الـ ـجـ ـي ــدة فـ ــي إن ـه ــاء
الموسم بأحد المراكز األربعة
األول ــى فــي ال ــدوري اإليطالي
م ــن خـ ــال ف ـ ــوزه ال ـث ـم ـيــن - 2
صفر على مضيفه فيرونا في
وقت سابق بنفس المرحلة.

أدولفو نجم بينفينتو يحتفل بهدفه
وح ـس ــم أت ــاالن ـت ــا ال ـم ـب ــاراة
لمصلحته بهدفين في الشوط
األول سـ ـجـ ـلـ ـهـ ـم ــا رو سـ ـ ـ ــان
مالينوفسكي ودوفــان زاباتا
فــي الدقيقتين  33مــن ضربة
جزاء و.42

وتـ ــرجـ ــم أت ــاالنـ ـت ــا ضـغـطــه
الهجومي على م ــدار الشوط
األول إل ــى هــدفـيــن رف ــع بهما
رصيده إلى  ،65ليتساوى مع
رصيد انتر ميالن المتصدر
وي ـ ـص ـ ـب ـ ـحـ ــان أقـ ـ ـ ـ ــوى ال ـ ـفـ ــرق

هـجــومـيــا ف ــي الـبـطــولــة حتى
اآلن.
ورفــع أتاالنتا رصيده إلى
 55نـقـطــة فــي ال ـمــركــز الـثــالــث
بفارق نقطة واحدة فقط خلف
ميالن وبفارق عشر نقاط عن

الـمـتـصــدر ان ـتــر م ـيــان ،فيما
ت ـج ـمــد رصـ ـي ــد ف ـي ــرون ــا عـنــد
 38نقطة في المركز التاسع،
بعدما مني بالهزيمة الثالثة
على التوالي في المسابقة.
ويخضع انتر اآلن للحجر

ال ـص ـحــي ب ـعــد إص ــاب ــة أرب ـعــة
من العبيه بفيروس كورونا،
لتتأجل م ـبــاراة الـفــريــق أمــام
ساسولو والتي كانت مقررة
السبت.
(د ب أ)

بيرلو سعيد بمواصلة العمل مع رونالدو رومينيغه يستبعد رحيل فليك زيدان :مشاهدة بنزيمة رفاهية
أكد أندريا بيرلو ،مدرب نادي يوفنتوس،
أمس األول ،أنه سعيد بمواصلة العمل مع
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ،الذي
يمتد عقده مع فريق "السيدة العجوز" حتى
يونيو .2022
وأثيرت التكهنات بشأن مستقبل أفضل
العــب فــي العالم ُ خمس م ــرات ،بعد خــروج
يــوفـنـتــوس م ــن ث ـمــن نـهــائــي دوري أبـطــال
أوروبا للموسم الثاني تواليا.
وق ـ ـ ـ ــال ب ـ ـيـ ــرلـ ــو" :ح ـ ـتـ ــى اآلن ،لـ ـ ــم ن ـف ـكــر
بــالـمــوضــوع .يتبقى عــام على انـتـهــاء عقد
كريستيانو معنا ،ونحن سعداء بذلك".
وتابع الدولي اإليطالي السابق المتوج
بكأس العالم " :2006نحن نركز على نهاية
ال ـمــوســم .لـقــد سـجــل الـكـثـيــر م ــن األهـ ــداف،
وإمكاناته أبعد من أن تناقش".

استبعد رئيس مجلس إدارة
ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ ك ـ ــارل هــايـنــز
رومينيغه رحيل مدرب الفريق
ه ــان ــز ف ـل ـيــك ب ـن ـهــايــة ال ـمــوســم
ليخلف المدير الفني لمنتخب
ألمانيا يواخيم لوف.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد روم ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ـ ـغـ ـ ــه ،ف ــي
تصريحات لصحيفة "فيلد
أم زون ـت ــاغ" ،الـتــي تصدر
ك ــل أحـ ــد ،أن ب ـق ــاء فليك
ف ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي "واق ـ ـ ـ ـ ــع ال
يـقـبــل احـ ـتـ ـم ــاالت" ،في
إشارة إلى أن اسمه من
بين المرشحين لخالفة
لوف.

رومينيغه

ليكرز يتعرض لنكسة بإصابة جيمس

ُمني لوس أنجلس ليكرز حامل
الـلـقــب بنكسة كـبـيــرة بـعــد اصــابــة
نجمه ليبرون جيمس وخروجه من
الــربــع الثاني فــي مـبــاراة الخسارة
أ مـ ـ ـ ـ ــام ا ت ـ ــا نـ ـ ـت ـ ــا ه ـ ــو ك ـ ــس ،99-94
ضمن دوري كــرة السلة األميركي
للمحترفين أمس األول.
وطغت إصابة "الملك" على أخبار
تلك االمسية ،بعدما تناقلت الصور
خروجه من "ملعب ستيبلز سنتر"
فــي الــربــع الثاني إثــر ظـهــوره كأنه
يدحرج كاحله األيمن بعد اصطدامه
مع سولومون هيل العب أتالنتا.
واستلقى جيمس على الملعب،
حـيــث ب ــدا أن ــه يـعــانــي ،وص ــرخ من
األلم ،وأمسك كاحله األيمن قبل أن
يعود إلى المباراة فترة وجيزة.

سجل الالعب ثالثية بعد عودته
إل ــى ال ـم ـل ـعــب ،لـكـنــه ت ــرك ال ـم ـبــاراة
ن ـهــائـ ًـيــا ب ـعــد دق ــائ ــق قـلـيـلــة بــرفـقــة
م ـ ــدرب ال ـل ـي ــاق ــة ال ـب ــدن ـي ــة ،وض ــرب
كـ ــرسـ ـ ًـيـ ــا فـ ـ ــي طـ ــري ـ ـقـ ــه إلـ ـ ـ ــى غـ ــرف
المالبس حيث بدا اإلحباط عليه.
وفي فيالدلفيا ،تخطى سفنتي
سيكسرز غياب نجميه الكاميروني
جـ ــويـ ــل إمـ ـبـ ـي ــد واالس ـ ـ ـتـ ـ ــرالـ ـ ــي بــن
سيمونز بسبب اإلصابة للفوز على
ساكرامنتو كينغز .105 - 129
وفـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ــاز
ميلووكي باكس على سان انتونيو
سبيرز  ،113 - 120ولوس أنجلس
كليبرز عـلــى تـشــارلــوت هورنتس
 ،98 - 125وممفيس غريزليز على
غولدن ستايت ووريرز .103 - 111

وأض ـ ـ ـ ــاف" :ن ـ ـقـ ــوم ب ـع ـمــل مــا
اتفقنا عليه تعاقديا .أبلغت هذا
بوضوح لهانز" ،مبينا ان فليك
تقبل األمر بـ"احترافية" ،وأكد أن
عالقته بفليك الذي يستمر عقده
مع النادي حتى " 2023جيدة".
وك ـ ـ ـ ــان االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األلـ ـم ــان ــي
ل ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم أعـ ـل ــن
ف ـ ـ ـ ــي  9ا ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري
أن ل ـ ــوف س ـي ـتــرك
منصبه على رأس
اإلدارة ا ل ـف ـن ـي ــة
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب األول
ع ـقــب ب ـطــولــة كــأس
األم ـ ـ ـ ـ ــم األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
الصيف المقبل.
(إفي)

أش ــاد الفرنسي زيــن الــديــن زي ــدان ،الـمــديــر الفني لريال
مدريد ،بمواصلة مواطنه كريم بنزيمة التألق وقيادته فريقه
للعودة بالنقاط الثالث من عقر دار سيلتا فيغو بنتيجة
( )1-3بهدفين وتمريرة حاسمة ،مؤكدا أنه "بالنسبة لمن
يعشقون كرة القدم ،فإن رؤية كريم رفاهية ألننا نستمتع به".
وقال زيدان "قدمنا مباراة متكاملة .وترجمنا ما تدربنا
ً
عليه بشكل طيب جــدا داخــل الملعب .بدأنا المباراة
بقوة باالستحواذ على الكرة .من المؤسف الهدف
ال ــذي تلقيناه مـبــاشــرة قـبــل نـهــايــة ال ـشــوط األول"،
ً
مضيفا":عانينا بشكل أكبر في الشوط الثاني ،ولكننا
ً
نستحق الفوز بشكل عام .الفوز مهم جدا لالستمرار
بنفس األداء".
وعــن بنزيمة ذكــر "مــن الجيد أن تسألني عنه ،ألن
كريم العب رائع .بالنسبة لمن يحب كرة القدم ،مشاهدة
بنزيمة رفاهية ألننا نستمتع به ،وكذلك زمالؤه .يجب
أن يستمر بنفس المستوى ألنــه ق ــادر على صناعة
الفارق ،وهو أيضا يعلم مدى أهمية زمالئه".
(إفي)

ً
ً
فينالدوم يوقع عقدا مبدئيا مع برشلونة

ّ
وق ــع الـهــولـنــدي جــورجـيـنـيــو فـيـنــالــدوم
العــب ليفربول عقدا مبدئيا مع برشلونة
ينتقل بـمــوجـبــه بـشـكــل حــر ه ــذا الـصـيــف،
ليصبح أولى صفقات حقبة جوان البورتا
الجديدة في رئاسة البرشا.
وينتهي عـقــد الع ــب الــوســط الهولندي
مع الليفر هذا الصيف ،ولم يجلس النادي
اإلنـكـلـيــزي مـعــه لـلـتـفــاوض ب ـشــأن تجديد
ً
العقد ،مــا يعني أن الــاعــب سيصبح حــرا
في االنتقال ألي وجهة يشاء اعتبارا من 30
يونيو المقبل.
وتــوصــل الــاعــب بالفعل إلــى اتـفــاق مع
برشلونة ،ووقع عقدا مبدئيا مع البالوغرانا
ل ـي ـص ـب ــح أول ص ـف ـق ــة يـ ـج ــريـ ـه ــا ال ـ ـنـ ــادي
الكتالوني في عهد الرئيس الجديد جوان
البورتا ،حسب ما أفادت صحيفة "صنداي
تايمز" البريطانية.

ك ـ ــان فـ ـيـ ـن ــال ــدوم ( 30عـ ــامـ ــا) قـ ــد وص ــل
الـ(ريدز) في  2016قادما من نيوكاسل مقابل
 25مليون يورو ،وهو أحد ناشئي سبارتا

زفيريف يتوج بدورة أكابولوكو

تشلسي يبلغ نصف نهائي كأس إنكلترا

زياش نجم تشلسي يحرز الهدف الثاني

واصـ ـ ـ ــل تـ ـشـ ـلـ ـس ــي ،وص ـي ــف
البطل ،نتائجه الجيدة ،بقيادة
مدربه الجديد األلماني توماس
تــوخــل ،بـبـلــوغــه نـصــف نهائي
م ـســاب ـقــة ك ـ ــأس إن ـك ـل ـت ــرا ل ـكــرة
الـ ـق ــدم ،ب ـعــد فـ ــوزه ع ـلــى ضيفه
ال ـ ـجـ ــريـ ــح ش ـف ـي ـل ـي ــد ي ــون ــاي ـت ــد
-2ص ـ ـ ـفـ ـ ــر ،أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى م ـل ـعــب
"ستامفورد بريدج".
وب ـب ـلــوغــه ن ـصــف ال ـن ـهــائــي،
حــافــظ بـطــل الـمـســابـقــة ثماني
م ــرات وآخــرهــا ع ــام  2018على
ً
سـ ـجـ ـل ــه خـ ــال ـ ـيـ ــا م ـ ــن الـ ـه ــزائ ــم
للمباراة الرابعة عشرة تواليا،
منذ وصول توخل لخالفة فرانك
المبارد.
وافـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح رج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ــوخ ـ ــل
التسجيل في الدقيقة  24بهدية
من العب وسط شيفيلد أوليفر
نوروود ،الذي حول تسديدة بن
تشيلويل عن طريق الخطأ في
مرمى حارسه آرون رامسدايل.
وواصل شفيليد ضغطه في
الدقائق األخيرة ،وحصل على
فــرص ـت ـيــن ع ـبــر مــاك ـغــولــدريــك،
ل ـك ـنــه ع ـج ــز ع ــن إرس ـ ـ ــال ال ـك ــرة
فــي ال ـش ـبــاك ،لتنتهي الـمـبــاراة
لصالح المضيف اللندني ،الذي

روتردام ،ومنه إلى فاينوورد ،ثم بي إس في
آيندهوفن ،قبل أن يشد الرحال إلى إنكلترا.

وجه الضربة القاضية لضيفه
بــإضــافــة ال ـه ــدف ال ـث ــان ــي ،عبر
البديل المغربي حكيم زيــاش،
في الثواني األخيرة ،إثر تمريرة
م ــن تـشـيـلــويــل داخـ ــل المنطقة
(.)90+3

سيتي يتخطى ايفرتون
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،اق ـ ـت ـ ـنـ ــص
مانشستر سيتي بطاقة التأهل
م ــن ب ــراث ــن م ـض ـي ـفــه إي ـف ــرت ــون
بانتصار قاتل وبشق األنفس
ب ـهــدف ـيــن ن ـظ ـي ـف ـيــن ،ف ــي ال ـل ـقــاء
الذي جمعهما أمس األول على
ملعب "جوديسون بارك" ضمن
مواجهات دور الثمانية.
ويـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن "ال ـ ـس ـ ـي ـ ـت ـ ـيـ ــزنـ ــس"
ب ــال ـف ـض ــل فـ ــي ه ـ ــذا االن ـت ـص ــار
ال ـص ـع ــب وال ـث ـم ـي ــن لـلـنـجـمـيــن
األلـ ـم ــان ــي إل ـ ـكـ ــاي غ ــون ــدوغ ــان
والبلجيكي كيفين دي بروين
ص ــاحـ ـب ــي ه ــدف ــي الـ ـت ــأه ــل فــي
الدقيقتين  84و.90
(إفي)

حقق األلماني ألكسندر زفيريف ،المصنف ثانيا ،لقبه األول هذا
الـعــام بـفــوزه ب ــدورة أكــابــولـكــو المكسيكية فــي كــرة الـمـضــرب ،على
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس االول  6-4و )7-3( 7-6أمس األول،
ً
رافعا رصيده من األلقاب إلى  14في مسيرته.
وهو الفوز األول لزفيريف ،المصنف سابعا عالميا ،على اليوناني
المصنف خامسا فــي الـعــالــم ،بعد خسارته أمــامــه فــي المواجهات
الخمس االخيرة ،والثاني في سبع مباريات بينهما.
وهي المرة االولى التي يجمع فيها نهائي أكابولكو بين المصنفين
االول وال ـثــانــي مـنــذ ع ــام  ،2015عـنــدمــا ف ــاز االس ـبــانــي داف ـيــد فيرر
المصنف ثانيا على الياباني كــي نيشيكوري االول بمجموعتين
نظيفتين.
وقال زفيريف الذي ثأر من خسارته أمام االسترالي نيك كيرغيوس
فــي نهائي ال ــدورة المكسيكية فــي عــام " 2019يعني لــي هــذا الفوز
الكثير".
كـمــا ف ــرض نـفـســه ب ـقــوة قـبــل ب ــداي ــة دورة م ـيــامــي ،أولـ ــى دورات
الماسترز لأللف نقطة ،التي تنطلق االسبوع المقبل في ظل غياب
نجوم الصف ّ
االول على غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف
األول عالميا واالسباني رافايل نــادال والسويسري روجيه فيدرر
والنمساوي دومينيك تييم.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

هل هناك خطورة؟

د .ناجي سعود الزيد

ً
تجنبت الـكـتــابــة ح ــول لـقــاح التطعيم الـمـجــاز عــالـمـيــا ،وهــو
أسترازينيكا-أكسفورد.
ً
هذا اللقاح تم تعليق استعماله مؤقتا كإجراء احترازي فقط
ال غير.
ّ
وأول دولة علقت استعماله هي الدنمارك لظهور حالتين فقط
أصيبتا بتخثر الدم (التجلط) ،ثم تبعتها النرويج ،وبعد ذلك قامت
دول أخــرى (ألمانيا ،فرنسا ،إيطاليا ،إسبانيا ،أيرلندا ،تايلند،
آيسلندا ،بلغاريا ،الكونغو).
ً
لنتوقف قليال ونركز على أن اإلجراءات احترازية ومؤقتة فقط،
ولم يتم سحب اللقاح أو منع استعماله!!
لماذا؟!
ألن عدد من تلقوا التطعيم المشار إليه في أوروبــا بلغ
 17مليون شخص.
وكم عدد الذين ظهرت عليهم أعراض تخثر الدم أو التجلط؟
ً
وفقا لشركة أسترازينيكا-أكسفورد ،عددهم  15حالة deep
ً
( )vein thrombosis (DVTخثار وريدي عميق) ،وأيضا  22حالة
 pulmonary embolismجلطة بالرئة تسمى االنسداد الرئوي.
ً
ً
ً
مـمــا يـعـنــي أن تـلــك ال ـح ــاالت ال تـشـكــل إال عـ ــددا صـغـيــرا جــدا
مقارنة بـ  17مليون شخص تلقوا نفس اللقاح ...مما يعني أنه
ال عــاقــة للقاح التطعيم كسبب يــؤدي إلــى تخثر وتجلط الــدم،
ً
ثم اكتشفوا السبب مؤخرا ،وكذلك طريقة العالج على يد علماء
ألمان ونرويجيين.
زيادة في التأكيد ،اتضح أن هناك اآلالف ممن يصابون بـ""DVT
و" "Pulmonary embolismفــي أوروب ــا ولــم يتلقوا أي نــوع من
التطعيم ،مما يقود إلى االستنتاج بأن التطعيم ليست له عالقة
ً
سببية مباشرة بتخثر الدم ،ومع ذلك تم تعليق التطعيم مؤقتا
كإجراء احترازي ومراقبة الوضع ودراسته دراســة متكاملة ،مع
ً
التأكيد على أنــه آمــن ومـجــاز عالميا ولـيــس هـنــاك خـطــورة من
استعماله.
ً
هكذا يتعامل العالم المتحضر مع أيــة ظاهرة سلبية علميا
ً
ً
وطبيا ،بدال من ترك الكالم واإلشاعات تنتشر مثيرة للرعب في
النفوس والخوف من التطعيم.
التطعيم هــو الــدرع الرئيسي الــواقــي مــن "كــورونــا" ،وال داعــي
ً
هناك للخوف منه أبدا.

المواطن صابر

nashmi22@hotmail.com

ّ
قــط ـيــت خـيـطــك ل ــأم ــل ب ــس م ــا فــاد

غابت عليك الشمس من دون نابر
َ
ناس بالشره صيدهم زاد
وتشوف
ٍ
إل ـلــي اكــرفــوهــا ل ـيــن صـ ــارت مقابر
ّ
صـ ـ ّـيـ ــاد حـ ــظ ونـ ـ ـ ــزل الـ ـح ــظ ص ـ ّـي ــاد

م ــا جـ ـ َّـرح اك ـفــوفــه م ـثــل م ـنــت خــابــر
َ ْ
قــالــوا غـ َـرفـنــا مــن البحر كــل مــا جاد
وإال انـ ــت ك ــاف ــح ي ــا م ــواط ــن وثــابــر
ـاس رديـيــن وأجــواد
مــا فــي البحر نـ ٍ

وفاة الكاتبة المثيرة للجدل نوال السعداوي
توفيت ،أمس ،الكاتبة المصرية نوال
ً
السعداوي عن عمر ناهز  90عاما ،وكانت
حالتها الصحية قد تدهورت في األيام
القليلة الماضية ،وفق ما صرحت ابنتها
منى حلمي.

نوال السعداوي من مواليد  27أكتوبر
 ،1931وهـ ــي م ـف ـكــرة وك ــات ـب ــة وطـبـيـبــة
مصرية ،عرفت بآرائها الجريئة ودفاعها
المستمر عــن حقوق الـمــرأة ،كما ركــزت
عـلــى الــدفــاع عــن الـقـضــايــا المستنيرة،

حموضة الفم ...نوبة قلبية
أعلن أطباء بريطانيون أن الشعور بمذاق حامضي في
الفم قد يكون عالمة على نوبة قلبية.
وقال موقع روسيا اليوم إن بيانات األطباء البريطانيين
لفتت إلى أن عسر الهضم دون تجشؤ والحموضة والغثيان
أو الـتـقـيــؤ ،هــي عــامــات تـشـيــر إل ــى خـطــر ي ـهــدد الـحـيــاة.
وأكدت أنه يجب االنتباه إلى التعرق من دون مبرر واألرق
واإلرهاق.

أكراد العراق أشعلوها في «النوروز»
اح ـت ـف ــل األك ـ ـ ـ ــراد فـ ــي جـبــل
ع ـقــرة ،شمالي ال ـعــراق ،بعيد
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوروز ،وهـ ـ ـ ــم ي ـح ـم ـل ــون
المشاعل .وشهدت االحتفاالت
بعض التقاليد التراثية ،رغم
أنها لــم تكن بــذات المستوى
الذي كان يقام خالل السنوات
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ب ـس ـب ــب جــائ ـحــة
كورونا.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــرت و كـ ـ ــا لـ ـ ــة رووداو

ّ
وضاح

ا لـ ـ ـك ـ ــرد ي ـ ــة ،أ م ـ ـ ــس األول ،فــي
خـ ـب ــره ــا ال ـ ـ ـ ــذي نـ ـقـ ـل ــه م ــوق ــع
سـبــوتـنـيــك ،أن مــديـنــة عـقــرة،
ُ
تعد عاصمة نوروز ،وعادة ما
تجذب االحتفاالت بها الكثير
من الــزوار ،مضيفة" :لكن هذا
ال ـعــام لــم يـتــم الـتـخـطـيــط ألي
حفالت رسمية ،بسبب جائحة
كورونا".
وت ــابـ ـع ــت" :رغ ـ ــم ذل ـ ــك ،فــإن

خاصة في مجال حقوق اإلنسان بشكل
عام وحقوق المرأة بشكل خــاص ،ولها
جوالت في هذا الشأن.
شـ ـغـ ـل ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــداوي الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
المناصب ،مثل الـمــديــرة العامة إلدارة
الـتـثـقـيــف ال ـص ـحــي ف ــي وزارة الـصـحــة
ب ــالـ ـق ــاه ــرة ،واألمـ ـيـ ـن ــة الـ ـع ــام ــة لـن ـقــابــة
األط ـب ــاء بــالـقــاهــرة ،غـيــر عملها طبيبة
ف ــي الـمـسـتـشـفــى ال ـجــام ـعــي ،ك ـمــا نــالــت
عضوية المجلس األعلى للفنون والعلوم
االجتماعية بالقاهرة.
بــدأت رحلتها مع الكتابة في مرحلة
الشباب ،وأصــدرت عشرات الكتب التي
ُ
ترجم بعضها للغات أجنبية ،لكن بعض
مؤلفاتها خضعت للمنع من التداول.
تعد الراحلة واحدة من أهم الكاتبات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــات واإلف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــات عـ ـل ــى م ـ ّـر
العصور ،وحصلت على جائزة الشمال
وال ـج ـنــوب مــن مجلس أوروب ـ ــا ،وف ــازت
فــي ع ــام  2005بـجــائــزة إيـنــانــا الــدولـيــة
مــن بلجيكا ،وفــي  2012بـجــائــزة شون
مــاكـبــرايــد لـلـســام مــن الـمـكـتــب الــدولــي
للسالم بسويسرا.

ه ـ ـ ــذا ن ـص ـي ـب ــك واق ـ ـب ـ ـلـ ــه ال ت ـك ــاب ــر!
ّ
قـ ــال :الـ ــذي بــالـخـيــط ل ــو غـ ــزر وع ــاد
َ
غ ـي ــر الـ ـ ــذي ب ــأشـ ـب ــاك ل ـ ــم ال ـم ـعــابــر!
وإل ـلــي لـمــراكـبـهــم تــراخـيــص ت ــزداد
غير الذي ضلعه انكسر دون جابر
بــس يــا بـحــر ...إعــدل موازيننا عاد
واردع خيوط اللي قضى الوقت صابر

بايدن يتعثر و«العتب» على الريح!
وقع الرئيس األميركي جو بايدن ،الجمعة ،في موقف محرج
أثناء صعوده درج الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى أتالنتا،
حيث تعثر  3مــرات ،كما يظهر في الفيديو الــذي تم تداوله
بشكل واسع على مواقع التواصل االجتماعي.
ونقلت وسائل إعالم أميركية عن البيت األبيض توضيحه
أن بايدن سقط بفعل الريح ،في حين شكك معلقون في صحة
ذلك.

ً
الرياض األسعد عربيا تليها أبوظبي
تــرب ـعــت ف ـن ـل ـنــدا ع ـلــى عــرش
مــؤشــر الـسـعــادة العالمي لعام
َّ
 ،2021فـيـمــا حــلــت الـسـعــوديــة
ً
في المرتبة  21عالميا ،واألولى
ً
عــربـيــا ،مزيحة اإلمـ ــارات ،التي
ت ـصــدرت ال ــدول الـعــربـيــة الـعــام
الماضي.
ويعمل المؤشر على تصنيف
 149دولة حول العالم ً
بناء على
عـ ــدة ع ــوام ــل ،أه ـم ـهــا إج ـمــالــي

تـقـلـيــد إشـ ـع ــال نـ ــار الـ ـن ــوروز
ً
واأللعاب النارية ظلت قائما".
وي ـه ـت ــم األكـ ـ ـ ــراد م ـن ــذ زم ــن
ب ـ ـع ـ ـيـ ــد بـ ـ ــاالح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــال ب ـع ـي ــد
ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوروز ،رأس ا ل ـ ـس ـ ـنـ ــة
الـ ـف ــارسـ ـي ــة ،وخـ ــاصـ ــة ال ــذي ــن
يعيشون في دول مثل سورية
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق وتـ ــرك ـ ـيـ ــا وإي ـ ـ ـ ــران
وبـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ــدول اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة
األخرى.

ُ
فيضانات تاريخية تغرق أستراليا

الناتج المحلي للفرد ،والحياة
الصحية المتوقعة ،إضافة إلى
آراء سكان الدول.
وقـ ـ ــال م ــوق ــع ال ـ ـحـ ــرة ،أم ــس،
إن ال ـبــاح ـث ـيــن ي ـع ـت ـمــدون على
اسـ ـتـ ـط ــاع ــات رأي ت ـط ـلــب مــن
الـمـشــاركـيــن فـيـهــا اإلج ــاب ــة عن
مقياس تدريجي من  1إلــى 10
بـشــأن م ــدى الــدعــم االجتماعي
الذي يشعرون به في حالة وقوع

مشكلة م ــا ،وحــريـتـهــم باتخاذ
الـ ـق ــرارات الـمــرتـبـطــة بحياتهم
الـ ـخ ــاص ــة ،وشـ ـع ــوره ــم ب ـمــدى
تفشي الفساد في مجتمعاتهم،
إضافة إلى مدى كرمهم.
ً
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـم ــؤش ــر ال ـج ــدي ــد،
تراجعت اإلمــارات ،لتصبح في
ً
الـمــرتـبــة  27عــالـمـيــا ،والـثــانـيــة
ً
ع ــرب ـي ــا ،ب ـعــد أن ك ــان ــت األولـ ــى
ً
عربيا في .2020

وفيات
محمد راشد هزاع العجمي
 56عاما ،شيع ،ت55655959 :

خيرية قاسم محمد دشتي

أرملة أحمد عباس حسن
 74عاما ،شيعت ،ت65563474 :

سعد عوض الكشتي العنزي

 78عاما ،شيع ،ت50749999 ،66833338 ،55555044 :

خالد سعد مبارك العساف

 57عاما ،شيع ،ت99516695 ،97777940 :

جابر مبارك عبدالله الدلماني

 69عاما ،شيع ،ت99790096 ،69396666 :

خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الجسار

 59عاما ،شيع ،ت94438744 ،97576117 ،99744443 :

مواعيد الصالة

قــالــت الـسـلـطــات ،أم ــس ،إن األم ـطــار الغزيرة
على طول الساحل الشرقي ألستراليا ،في نهاية
األسبوع ،تسببت في أعنف فيضانات منذ نصف
قرن في بعض المناطق ،مما أجبر اآلالف على
ترك منازلهم وإلحاق أضرار بمئات المنازل.
وقالت غالديس بريجيكليان ،رئيسة وزراء

نـيــو س ــاوث وي ـلــز ،إن هـطــول األم ـطــار فــي أكثر
ً
واليات أستراليا ،سكانا ويبلغ عددهم ثمانية
ً
ماليين نسمة ،كــان أســوأ مما كــان متوقعا في
بادئ األمر ،خاصة في المناطق المنخفضة في
شمال غرب سيدني.
وأمـ ـ ــرت ال ـس ـل ـطــات األس ـت ــرال ـي ــة ال ـس ـك ــان في

مـنــاطــق بـشـمــال غ ــرب مــديـنــة س ـيــدنــي ،بــإخــاء
منازلهم فــي منتصف ليلة أمــس ،مــع استمرار
هطول األمـطــار الـغــزيــرة على الساحل الشرقي
ألستراليا ،حيث تسببت الـمـيــاه ،التي تتحرك
بسرعة في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء
المنطقة.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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وقالت بريجيكليان إن السلطات ربما تطلب
من أربعة آالف شخص آخرين إخالء منازلهم.
وأغ ـل ـقــت ع ــدة ط ــرق رئـيـسـيــة ف ــي ك ــل أن ـحــاء
الوالية ،في حين ألغت مــدارس كثيرة الدراسة،
اليوم االثنين.
(رويترز)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:31

العظمى 27

الشروق

05:50

الصغرى 15

الظهر

11:55

ً
أعلى مد  06:58صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

 04:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:00

ً
أدنى جزر  11:05ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

07:17
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