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لورين أالينا تلغي حفلها الغنائي
إلصابتها بـ «كوفيد  »19ص ١٨

الحكومة ترتد عن إصالح االنتخابات!

محليات

سحبت من مجلس األمة «قانون أنس» الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات

• المشروع تضمن التصويت بالبطاقة المدنية وإشراف القضاء على عملية االقتراع
• الخليفة« :الداخلية البرلمانية» وافقت على إلغاء «حرمان المسيء» والحكومة رفضت التعديل
محيي عامر

ف ـج ــأة ،تــراج ـعــت ال ـح ـكــومــة ع ــن ملفها
الهادف إلــى إصــاح العملية االنتخابية،
بسحبها م ـشــروع الـقــانــون بـشــأن إنـشــاء
اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات ،الذي
قدمه نائب رئيس مجلس ال ــوزراء ،وزير
الــداخ ـل ـيــة ،وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون مجلس
الــوزراء السابق ،أنس الصالح ،في نهاية
الفصل التشريعي المنصرم ،فــي خطوة
وصفها مــراقـبــون ب ـ "ال ــردة عــن اإلصــاح"
واإلبقاء على كل عمليات الفساد االنتخابي
في المنظومة الديمقراطية.
وكان المشروع يتضمن مواد إصالحية
للعملية االنتخابية ،تشمل جعل التصويت
و ف ــق ا لـعـنــوان المقيد بالبطاقة المدنية
لمحاربة عملية نقل األصوات بين الدوائر
االن ـت ـخــاب ـيــة ،ك ـمــا ك ــان ي ـع ــزز اسـتـقــالـيــة
االستحقاق االنتخابي ليكون تحت إشراف
القضاء ال الحكومة.
وقـ ـ ــال ع ـض ــو ل ـج ـنــة شـ ـ ــؤون الــداخ ـل ـيــة
والدفاع البرلمانية النائب مرزوق الخليفة،
إن الحكومة طلبت أ مــس سحب 02

ً
 32نائبا يعلنون رفض إسقاط عضوية الداهوم

طالبوا الحكومة باالمتناع عن التصويت على إخالء مقعده
●

فهد تركي

وسط انتقادات الستبعاد اسمه
من موقع األمــانــة العامة لمجلس
ً
األمـ ـ ـ ــة ،أعـ ـل ــن  32ن ــائـ ـب ــا رف ـض ـهــم
إسـ ـق ــاط ع ـضــويــة ال ـن ــائ ــب د .بــدر

الداهوم ،مؤكدين أن قرار إسقاطها
بيد المجلس وفــق الـمــادة  50من
قانون االنتخاب.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ص ـ ـ ــرح ال ـ ـنـ ــائـ ــب ب ــدر
ال ـح ـم ـيــدي ب ــأن «ق ـ ــرار خ ـلــو مقعد
ال ـ ـ ـ ـ ــداه ـ ـ ـ ـ ــوم ي ـ ـ ــرج ـ ـ ــع لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس،

وسنمارس هذا الحق» ،أعلن النائب
د .حـ ـم ــد الـ ـمـ ـط ــر رفـ ـض ــه إسـ ـق ــاط
ً
ال ـع ـض ــوي ــة ،م ـ ــؤك ـ ــدا« :نـ ـح ــن أمـ ــام
سابقة تاريخية بــو جــود حكمين
م ـخ ـت ـل ـف ـيــن ل ـم ـح ـك ـم ـتــي ال ـت ـم ـي ـيــز
والدستورية ،والـقــرار بيد ممثلي

اقتصاديات

ً
«العمومية» تقر توزيع  %10أرباحا نقدية
و %10أسـهم منحة للمسـاهمين

15-14

الغانم :أداء مالي مرن لـ«المركز» رغم الظروف المتقلبة والتحديات

١٧

مجلس الوزراء يخفف إجراءات الحظر

ً
ً
• تعديل ساعاته لتبدأ من الـ  6مساء إلى الـ  5صباحا اعتبارا من اليوم
ً
• السماح للمطاعم بالتوصيل حتى العاشرة ليال ...وساعتان للمشي إلى الثامنة
ّ
• إعفاء المطعمين القادمين للبالد من الحجر المؤسسي
●

ً
تخفيفا إلج ــراء ات اإلغ ــاق المتخذة
فــي ال ـبــاد لـمــواجـهــة تــداعـيــات جائحة
«كــورونــا» ،أعلن الناطق الرسمي باسم
الحكومة طارق المزرم أن مجلس الوزراء
وافق علىتعديل أوقات الحظر الجزئي
ً
مساء حتى الخامسة
ليبدأ من السادسة
ً
صباحا ،مع السماح للمطاعم بالتوصيل
ً
حتى الـعــاشــرة م ـســاء ،وإتــاحــة رياضة
ً
ً
مساء ،مشيرا إلى
المشي حتى الثامنة
أن تلك ال ـقــرارات ستدخل حيز التنفيذ
ً
بدءا من اليوم.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــزرم ،فـ ــي ت ـص ــري ــح أمـ ــس،

ّ
المطعمين
إن الـ ـق ــرارات شـمـلــت إع ـفــاء
ال ـ ـقـ ــادم ـ ـيـ ــن إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد مـ ـ ــن ال ـح ـج ــر
المؤسسي ،ويشمل ذلــك كل من حصل
على جرعتين من اللقاح ،ومضى على
ال ـجــرعــة ال ـثــان ـيــة أك ـث ــر م ــن أسـبــوعـيــن،
َ
ومــن حصل على جرعة واحــدة ومضى
عليها أكثر من  5أسابيع ،إلى جانب من
تعافى من اإلصابة بالفيروس وحصل
على جرعة واحدة ومضى عليه أكثر من
أسبوعين.
وأضــاف أن القادمين من تلك الفئات
سيطبق عليهم الحجر المنزلي سبعة
أيـ ــام ،مــع إخـضــاعـهــم لـفـحــص  PCRفي
ال ـ ـيـ ــوم الـ ـس ــاب ــع مـ ــن ال ــوص ــول 02

اختبارات نهاية العام للثاني عشر ...ورقية
●

فهد الرمضان

خالل اجتماعه أمس ،وافق مجلس الوزراء على
طلب وزارة التربية عقد اختبارات ورقية لطلبة
الصف الثاني عشر بقسميه العلمي واألدبي.
وك ـش ـفــت م ـص ــادر ت ــرب ــوي ــة ،ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن
مــواف ـقــة الـمـجـلــس جـ ــاءت بـعــد اقـتـنــاعــه بــالــرأي
الفني والـمـبــررات الـتــي ساقها قياديو ال ــوزارة،
وأبرزها أهمية وجود اختبارات تقيس مستوى

السعودية تعلن مبادرة لحل أزمة اليمن

ً
ً
• تشمل فتح مطار صنعاء جزئيا ووقفا إلطالق النار
• الكويت ترحب وتدعو األطراف اليمنية إلى التجاوب

يمنيان يسيران في أحد احياء صنعاء القديمة أمس (رويترز)
أع ـلــن وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ـعــودي األمـيــر
فيصل بــن فــرحــان ،م ـبــادرة سـعــوديــة إلنـ َهــاء
الـحــرب فــي اليمن بــالـتـعــاون مــع المبعوثين
األممي واألميركي وسلطنة ُعمان.
وأوض ــح بــن فــرحــان ،فــي مــؤتـمــر صحافي
بالرياض أمــس ،أن المبادرة تدعو للتوصل

«التقدم العلمي»:
خريطة طريق وطنية
الستخدامات الهيدروجين

محليات

• العنزي« :العفو» و«المرئي والمسموع» و«متضرري كورونا» في الجلسة المقبلة
• «التشريعية» وافقت على تأجيل أقساط المواطنين  6أشهر

المرزوق :اختبار الجائحة أثبت حصافة استراتيجية
التكنولوجيا المالية الرقمية لـ «بيتك»

فهد تركي

06

إلــى حــل سياسي شــامــل ،ووقــف إطــاق النار
في أرجاء اليمن ،تحت إشراف األمم المتحدة.
ً
ووفقا للمبادرة ،سيسمح التحالف العربي
ال ــذي ت ـقــوده ال ـس ـعــوديــة ،ب ــإع ــادة فـتــح مطار
صنعاء لعدد محدد من الوجهات اإلقليمية
والــدولـيــة الـمـبــاشــرة ،فــي خـطـ ٍ
ـوة هي 02

خريجي الثانوية ،مؤكدة أن الموافقة جاءت وسط
تـشــديــدات على ض ــرورة االل ـتــزام الـتــام بتطبيق
االشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة م ــع م ـتــاب ـعــة الـسـلـطــات
الصحية وفق الخطة التي قدمتها «التربية» للجنة
التعليمية الوزارية.
وبحسب المصادر ،من المقرر توزيع الطلبة
على المدارس الثانوية واالستعانة بـ «المتوسطة»
إذا استدعت الحاجة ،بحيث ال يتجاوز عددهم في
ً
المدرسة الواحدة الـ  160طالبا.

األمــة» ،وهــو ما وافقه عليه زميله
عبدالله المضف الذي أكد تمسكه
بهذا الحق.
أما النائب أسامة المناور فقال
ً
إن الداهوم مــازال نائبا ،وليفصل
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس بــعــض ــويــت ــه02 ،

 6.5ماليين دينار
أرباح «مشاريع
الكويت» في
2020

استئناف عودة
العمالة الفلبينية
مطلع أبريل

الثانية

●

«التحالف الوطني» :ضرورة
المحافظة على المسار
المدني المحدد بالدستور

جورج عاطف

عقب توقف تجاوز العام ،تستأنف
الـفـلـبـيــن إرس ـ ــال عـمــالـتـهــا الـمـنــزلـيــة
ال ـجــديــدة إل ــى ال ـكــويــت ،مـطـلــع أبــريــل
المقبل.
ويــأتــي ال ـق ــرار إث ــر تــوصــل الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة وال ـس ـف ــارة
الفلبينية ،خالل اجتماعهما أمس ،إلى
حلول للمشكالت العالقة التي تخص
ً
الـعــامــات ،السيما الـمــودعــات حاليا
فــي مركز اإلي ــواء ،والمسجل بحقهن
قضايا متنوعة.
وكشفت مصادر مطلعة أن «اتحاد
مـكــاتــب تـصــديــر الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة»،
فــي مــان ـيــا ،أب ـلــغ الـمـكــاتــب المحلية
الستقدام العمالة المنزلية ،استعداد
ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ال ـف ـل ـب ـي ـن ـي ــة ل ـ ـ ــدى الـ ـب ــاد
الستقبال طلبات االستقدام الجديدة،
حيث باشرت المكاتب تقديم طلباتها
إليها.
٠٣

«تباينات شيعية» خارجية وداخلية تمدد للفوضى
بيروت -منير الربيع

ان ـف ـجــر «اجـ ـتـ ـم ــاع االثـ ـنـ ـي ــن» بين
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون
تشكيل الحكومة
والرئيس المكلف
ّ
سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،وت ـ ـبـ ــخـ ــرت مـعــه
آمــال تشكيل حكومة جــديــدة تضع
لبنان على سكة الـحــل ألس ــوأ أزمــة
اق ـت ـص ــادي ــة يـعـيـشـهــا ف ــي تــاري ـخــه
الحديث.
بعد اللقاء بين عــون والحريري،
فـ ــي ال ـق ـص ــر الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ب ـب ـع ـبــدا،
أم ـ ــس ،أص ـب ـحــت الـلـعـبــة أخ ـط ــر من
عـ ـ ــدم ت ـش ـك ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وت ـص ــل
إل ــى ح ــدود ان ـقــاب عـلــى الــدسـتــور،
َيعتبر الحريري أنــه بــدأ مع موقف
«حزب الله» ،الذي دعا إلى تغيير كل
مقومات المبادرة الفرنسية.
وبـمــا أن ع ــون ال يــريــد الـحــريــري
لرئاسة الحكومة ،فقد استمر بوضع
العصي في دواليب مساعيه.
وفي مواجهة تصعيد عون ،الذي
استند إلى الخطاب األخير لألمين
ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــه حـســن نـصــرالـلــه،
قــرر الـحــريــري ال ـخــروج عــن صمته،
واإلف ـ ـ ـصـ ـ ــاح عـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــداوالت ال ـت ــي
ً
ح ـص ـلــت ،ك ــاش ـف ــا أن عــون 02

البلدية 244 :ترخيصًا
للبناء في «المطالع»
و«جنوب عبداهلل المبارك»

١١

الحريري يواجه «انقالب» عون ونصرالله
●

04

قصر العدل

٠٧
أحاديث «كلوب هاوس»
مباحة للجميع ...ويجوز
لرجال المباحث تسجيلها
دون إذن أصحابها

دوليات

٢١
ضغوط غربيةعلى
إردوغان ...وهبوط حاد
لليرة

رياضة

22

الحريري لدى وصوله إلى القصر الجمهوري للقاء عون
امس (ا ف ب)

التدريب األخير لألزرق
على ملعب إعداد القادة
بالرياض اليوم

ةديرجلا

•
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األمير :االرتقاء بالتعاون مع الصين آلفاق أشمل «التحالف الوطني» :ضرورة المحافظة
ً
سموه تبادل التهاني مع جينبينغ بمرور  50عاما على العالقات
على المسار المدني المحدد بالدستور
بعث صــاحــب السمو أمـيــر الـبــاد الشيخ ن ــواف األحـمــد،
ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة
شي جينبينغ تبادل خاللها التهاني بمناسبة مرور خمسين
ً
عاما على إقامة العالقات الدبلوماسية بين الكويت والصين،
ً
مشيدا سموه بهذه المناسبة بالعالقات التاريخية التي تربط
البلدين الصديقين.
وأكد سموه ،التطلع الدائم والمشترك على تعزيز العالقات
واالرتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجاالت إلى
ً
آفاق أشمل وأرحب وبما يخدم مصلحتهما ،متمنيا سموه
للرئيس جينبينغ دوام الصحة وموفور العافية ولجمهورية
الصين وشعبها الصديق كل التقدم واالزده ــار وللعالقات
المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.
كـمــا بـعــث س ـمــوه ،ببرقية تهنئة إل ــى رئـيـســة جمهورية
تنزانيا المتحدة الصديقة سامية حسن ،أعرب فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة أدائها اليمين الدستورية وتوليها
ً
المهام الرئاسية ،متمنيا سموه لها دوام التوفيق وموفور
الصحة والعافية ولجمهورية تنزانيا المتحدة وشعبها
الصديق كل الرقي واالزدهار وللعالقات الوطيدة بين البلدين
الصديقين المزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات
تهنئة مماثلة.

أي تعديل ألسلمة التشريعات يناقض مفهوم الدولة الجامعة

مطلوب التركيز
على إصالح
البيئة السياسية
واالقتصادية
والمجتمعية

شـ ــدد ال ـت ـحــالــف ال ــوط ـن ــي الــدي ـم ـقــراطــي على
ض ــرورة المحافظة على الـمـســار الـمــدنــي لدولة
الـكــويــت وال ــذي رسـمــه الــدسـتــور والـمــؤسـســون،
م ـ ــؤك ـ ــدا أن أي تـ ـع ــدي ــل دس ـ ـ ـتـ ـ ــوري ل ـم ـص ـل ـحــة
أيديولوجية ّ
معينة ضد األخرى في التشريعات
والقوانين يتعارض مع مفهوم الدولة الجامعة
لمختلف الـتــوجـهــات واألط ـي ــاف ،ويـحــل الــدولــة
الدينية التي ال يوجد لها مثال ناجح في العالم
بــديــا لـلــدولــة الــديـمـقــراطـيــة ،وي ـبــدل المؤسسة
البرلمانية بمؤسسة الفتاوى.
وقال التحالف الوطني الديمقراطي ،في بيان
لــه ،إن أي تعديل دسـتــوري ألسلمة التشريعات
يتعارض مع نص المادة  175من الدستور التي
منعت تنقيح مبادئ الحرية والمساواة ،مبينا أن
تحويل الكويت الى دولة دينية من شأنه تقليص
جميع الحريات فيها ،ال سيما الدينية والعقائدية
وحصرها في الشريعة اإلسالمية ،كما من شأنه
المساس بمبدأ المساواة بين األفــراد المتعددة
توجهاتهم الدينية والفكرية.

حيات :عالقاتنا مع بكين قوية ومستقرة وفي تصاعد

ّ
قانغ :الكويت أول دولة بغرب آسيا وشمال إفريقيا توقع وثائق التعاون ضمن «الحزام والطريق»
أكد سفير الكويت لدى الصين
سميح حيات ،أمس ،ان العالقات
الكويتية  -الصينية في تصاعد
مستمر وتسير بـخـطــوات ثابتة
نحو تعزيز الشراكة االستراتيجية
المرجوة في العديد من المجاالت
والصعد.
وقال السفير حيات في تصريح
ل ـ ـ ـ «كـ ـ ــونـ ـ ــا» ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ــذكـ ــرى
السنوية الـ  50لتأسيس العالقات
الدبلوماسية بين البلدين والتي
تــوافــق الـ ـ  22مــن م ــارس كــل عــام،
ان «هذه العالقات الثنائية تتميز
بـ ـ ـ ــروح ع ــالـ ـي ــة مـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
والـصــداقــة التاريخية والعميقة
على كافة الصعد».
وأضاف ان الذكرى الـ  50إلقامة
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة بـيــن
الـبـلــديــن هــي مــرحـلــة جــديــدة في
تطور العالقات الثنائية اذ يعد الـ
 22من مــارس عــام  1971التاريخ
ال ــرسـ ـم ــي ل ـت ــأس ـي ــس الـ ـع ــاق ــات
الدبلوماسية الكويتية  -الصينية
اال ان العالقات بين البلدين أقدم
بكثير من هذا التاريخ.
وأشار الى مرور اكثر من خمسة
عقود على تأسيس هذه العالقات
ترسخت فيها الصداقة التقليدية
بين قيادتي البلدين وتبادل كبار
المسؤولين العديد من الــزيــارات
الرسمية وعلى أعلى المستويات،
اذ تــوجــت بــالـعــديــد مــن النتائج
واالن ـج ــازات المهمة فــي مجاالت
التعاون الثنائي.
وأوض ــح أن مـسـيــرة الـعــاقــات
الكويتية  -الصينية شهدت فتح

آف ــاق واسـعــة نحو تعزيز عملية
ال ـت ـن ـم ـيــة والـ ـبـ ـن ــاء فـ ــي ال ـب ـلــديــن
وتمكين قيادتيهما وحكومتيهما
من تحقيق اإلنجازات المبنية على
عــاقــات ثـنــائـيــة قــويــة ومستقرة
أس ــاسـ ـه ــا االحـ ـ ـت ـ ــرام ال ـم ـت ـب ــادل
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة وزي ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـم ـن ـف ـعــة
الـمـتـبــادلــة وغ ـيــرهــا مــن الـقــواعــد
وال ـم ـم ــارس ــات ال ــدول ـي ــة الــرفـيـعــة
المستوى.
وق ــال الـسـفـيــر ح ـيــات ان ــه «فــي
السنوات االربع الماضية تطورت
العالقات الثنائية بين البلدين في
مختلف المجاالت ،إذ اصبح لدى
الـكــويــت فــي الـصـيــن اكـبــر وجــود
دب ـل ــوم ــاس ــي ف ــي ال ـع ــال ــم يتمثل
بأربع بعثات دبلوماسية تشمل
السفارة في العاصمة بكين وثالث
قنصليات عامة بمدينتي كوانزو
وشنغهاي ومنطقة هونغ كونغ
االدارية الخاصة».
ولفت الى وجود تمثيل كويتي

«مهم وحـيــوي» كذلك فــي الصين
منه المكتب العسكري الكويتي
وال ـم ـك ـت ــب ال ـت ـم ـث ـي ـلــي لـمــؤسـســة
البترول الكويتية في بكين ومكتب
االستثمار الكويتي في «شنغهاي»
ومكتب وكالة األنـبــاء «كــونــا» في
بكين.
وث ـم ــن الـسـفـيــر ح ـي ــات جـهــود
ال ـقــادة والـمـســؤولـيــن الصينيين
ال ـ ــرام ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـهـ ــوض ب ـت ـلــك
العالقات واالرتـقــاء بها الــى افاق
ارح ــب وجعلهم ال ـحــوار الثنائي
بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن أك ـ ـثـ ــر «س ــاس ــة
وأريحية».

السفير الصيني
من جهته ،أكد السفير الصيني
لـ ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت لـ ــي م ـي ـن ــغ ق ــان ــغ،
فــي حـفــل االسـتـقـبــال االفـتــراضــي
لـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى الـ ـ ــ 50إلقــامــة
العالقات الدبلوماسية بين الصين

سميح حيات

لي مينغ قانغ

وال ـك ــوي ــت ،أمـ ــس ،أن « 22م ــارس
 1971يــوم استثنائي فــي تاريخ
ال ـع ــاق ــات الـصـيـنـيــة-الـكــويـتـيــة،
ح ـيــث أق ــام ــت ال ـص ـيــن وال ـكــويــت
الـ ـع ــاق ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة عـلــى
ً
مستوى السفراء بينهما رسميا،
وأصـ ـبـ ـح ــت الـ ـك ــوي ــت أول دولـ ــة

عربية في الخليج تقيم العالقات
الدبلوماسية مع الصين .واليوم،
يسعدني أن نقيم حفل االستقبال
ً
االفتراضي معا ليوم الذكرى الـ50
إلقامة العالقات الدبلوماسية بين
الصين والكويت».
وفي المناسبة ،التي شارك فيها
مساعد وزيــر الخارجية لشؤون
آسـيــا لـ ــوزارة الـخــارجـيــة السفير
علي السعيد ،قال السفير الصيني:
«بـ ـع ــث ال ــرئ ـي ــس ش ــي جـيـنـبـيـنــغ
ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو
األمير الشيخ نواف األحمد ،بهذه
ال ـم ـنــاس ـ ًبــة ال ـتــاري ـخ ـيــة الـمـهـمــة،
متضمنة أحــر التهاني وأصــدق
التمنيات لسموه ودولــة الكويت
ً
ً
حكومة وشعبا ،حيث قال الرئيس
التاريخية بين
شــي إن الصداقة ً
البلدين ازدادت متانة منذ إقامة
العالقات الدبلوماسية بينهما قبل
نصف قرن ،مؤكدا االهتمام البالغ

توسع للتعاون المتبادل
قال السفير الصيني« :شهدت األعوام الـ 50بين
ً
ً
بكين والكويت تعميقا متواصال للثقة السياسية
المتبادلة .ومنذ إقامة العالقات الدبلوماسية ،ظل
الجانبان يلتزمان باالحترام المتبادل والتعامل
على قدم المساواة ،ويتبادالن التفهم والدعم في
القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم
الحيوية لبعضهما البعض .كما يصادف العام
ال ـج ــاري ال ــذك ــرى ال ـ ــ 3إلق ــام ــة ع ــاق ــات الـشــراكــة

الحكومة ترتد عن إصالح...

ً
مشروعها المدرج على جدول اللجنة ،فضال عن رفضها تعديل
قانون "حرمان المسيء" ،الذي أقرته اللجنة ،في اجتماعها أمس،
باإلجماع ،والقاضي بإلغاء فقرة "الحرمان" من القانون  35لسنة
ً
 1962بشأن انتخابات أعضاء مجلس األمة ،داعيا رئيس اللجنة
إلى استعجال التقرير إلدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأض ــاف الخليفة ،فــي تصريح بالمجلس أمــس ،أن أغلبية
أع ـضــاء اللجنة اتـفـقــوا عـلــى تـعــديــات لـضــم ع ــدة مـنــاطــق إلــى
الدوائر االنتخابية ،مثل ضم منطقة أنجفة إلى الدائرة األولى،
والنهضة ،وشمال غــرب الصليبيخات ،ومدينة جابر األحمد
إلى "الثانية" ،وغرب عبدالله المبارك إلى "الرابعة" ،وأبوفطيرة،
وأبوالحصانية ،والمسايل ،ومدينة صباح األحـمــد ،وجنوب
صباح األحمد إلى "الخامسة".
وأوض ــح أن اللجنة أحــالــت جميع مقترحات ال ـنــواب بشأن
ً
الدوائر االنتخابية والتعديالت إلى المجلس ،معربا عن تحفظه
ً
الشخصي بشأن هذا اإلجراء "إذ يجب أن تتبنى اللجنة قانونا
ً
عادال ،وترفعه إلى البرلمان".
وعبر عن أسفه من اتجاه أغلبية أعضاء اللجنة إلى رفع جميع
القوانين المقدمة من النواب إلى المجلس ،دون أي تعديل ،مع
اإلبقاء على الدوائر كما هي.

 32نائبًا يعلنون رفض إسقاط عضوية...
فهو صاحب هذا القرار ،في وقت أكد النائب محمد المطير أن
ً
ً
«الداهوم مازال نائبا بنظر الشعب والدستور» ،معلنا أن «بدر
سيدخل الجلسة القادمة بمعية النواب الشرفاء ،وأي تعرض
ل ـل ـنــواب سـيـتـحـمــل ال ـم ـســؤول ـيــة وال ـت ـب ـعــات رئ ـي ـســا المجلس
والحكومة».
بدوره ،أكد النائب د .عبدالكريم الكندري أن عضوية الداهوم
مستمرة ،والقرار يعود للمجلس بعد تضارب األحكام النهائية
بشأن صحة عضويته ،في حين اعتبر زميله د .حمد روح الدين
أن المجلس سيد قراراته ،وهو الفيصل للفصل بين األحكام« ،وال
إلسقاط عضوية الداهوم».
ً
وبينما ذكر النائب مساعد العارضي أن الداهوم ال يزال نائبا
ً
ً
دستوريا وقانونيا ،إال إذا رأى المجلس خالف ذلك« ،فالقرار
يعود لنا كممثلين عن األمة ولن نتنازل عن حقنا في ذلك» ،أكد
النائب مبارك الحجرف أنه ال يحق للرئيس وال أي محكمة أن
ً
تخلي مقعد أي نائب ،فهذا قرار المجلس ،مستغربا استبعاد
اســم الــداهــوم من سجالت الـنــواب وعضوية اللجان في موقع
أمانة المجلس.
من جانبه ،قال النائب مبارك الخجمة «إننا في هذه القضية
أمــام حالة تنازع قضائي ،يوجب االحتكام لالئحة الداخلية،
ً
وبالتالي لتصويت الـنــواب» ،مطالبا الحكومة باالمتناع عن
التصويت ،في وقت اعتبر النائب ثامر السويط أن صدور حكم
من محكمة التمييز بشأن الداهوم أنهى المنازعة الموضوعية.

االسـتــراتـيـجـيــة بـيــن الـصـيــن وال ـك ــوي ــت ،والـتــي
ً
أدخلت الصداقة والتعاون بين الجانبين عصرا
ً
جديدا».
وأض ــاف« :شـهــدت األع ــوام ال ــ 50بين البلدين
ً
ً
توسيعا مستمرا للتعاون المتبادل المنفعة.
دولــة في منطقة غربي آسيا
وتعد الكويت أول ّ
وشمالي إفريقيا توقع وثائق التعاون في إطار
الحزام والطريق مع الصين».

وأكد الخجمة حق المجلس في إعالن إسقاط عضوية النواب
ً
ً
وفقا للنصوص الدستورية والقانونية ،مستغربا استبعاد
اسم الداهوم من موقع أمانة المجلس بناء على تعليمات من
رئيس المجلس.
ومــن جهة أخ ــرى ،وبـتــوافــق حـكــومــي -نـيــابــي ،وافـقــت لجنة
باإلجماع على تأجيل
الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية
ً
ُ
وصية باالستعجال
سداد أقساط قروض المواطنين  6أشهر ،م ِ
في مناقشة االقتراح في الجلسة المقبلة.
وكشف رئيس اللجنة النائب خالد العنزي لـ «الجريدة» ،أن
حزمة من القوانين المهمة ستكون حاضرة على جدول أعمال أول
جلسة قادمة للمجلس ،بعدما أنجزتها لجنة األولويات واللجان
ً
المعنية األخ ــرى ،مــوضـحــا أن هــذه الـقــوانـيــن تتمثل بالعفو،
وتأجيل األقساط ،وقانون دعم وضمان وتمويل البنوك المحلية
للعمالء المتضررين من تداعيات كورونا ،والمرئي والمسموع،
«وهذه قوانين مستحقة ،والمجلس عازم على إنجازها».
وأض ــاف العنزي أن اجتماع «التشريعية» ،أمــس ،أسفر عن
إقرار مجموعة من القوانين ،أهمها إلزام الشركات المتعاقدة مع
الحكومة بجعل أولوية التوظيف للمواطنين ،وقانون المنافسة.
وعــن قــانــون الجرائم اإللكترونية ،قــال« :واجهتنا إشكالية
بشأنه ،إذ لدينا مقترحات تطالب بإلغائه برمته ،وتــرى عدم
ً
ً
إمكانية إقراره؛ ألنه سيحدث فراغا تشريعيا ،وفي المقابل هناك
ً
أخرى لتعديله ،فتم تأجيلها جميعا إلى حين سماع وجهة نظر
ً
الجهات الحكومية المعنية» ،الفتا إلى أن هذه التعديالت تتعلق
بالمادة السادسة من القانون ،وستعقد اللجنة االثنين المقبل
ً
ً
اجتماعا لمناقشتها تمهيدا للتصويت عليها.
وأوض ــح العنزي أن «التشريعية» وافـقــت على تعديل قانون
الحبس االحتياطي ،ليكون عشرة أيام للجنح والجنايات ،في حين
أرجأت التصويت على جرائم الرأي إلى االجتماع المقبل٠٥ .

مجلس الوزراء يخفف إجراءات...
يثبت خلوهم مــن «كــورونــا» ،أمــا الطلبة الــدارســون بالخارج
فسيكتفى بإحضارهم شهادة تسجيل وقيد صادرة من الجامعة
الستثنائهم من الحجر المؤسسي.

السعودية تعلن مبادرة لحل أزمة...
األولى من نوعها خالل الحرب المستمرة منذ  6سنوات.
ً
وتشمل المبادرة أيضا تخفيف حصار ميناء الحديدة على
الساحل الغربي ،وتوجيه إيــرادات الضرائب من الميناء إلى
حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي.
وقال بن فرحان ،إن المملكة تأمل أن يستجيب الحوثيون
ً
للمبادرة «صونا للدماء اليمنية ،ولمعالجة األزمة اإلنسانية».
وأوض ــح أن «ال ـم ـبــادرة تمنح الحوثيين الـفــرصــة لتحكيم
العقل ،ووقف نزيف الدم اليمني ،ومعالجة األوضاع اإلنسانية
واالقتصادية ،التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق ،وأن يكونوا
شركاء في تحقيق السالم ،وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني

الذي يوليه على تنمية العالقات
الصينية-الكويتية ،ومعربا عن
حرصه على بذل جهود مشتركة
مــع سـمــو األم ـيــر النـتـهــاز فرصة
ال ــذك ــرى الـ ـ ــ 50إلق ــام ــة ال ـعــاقــات
الدبلوماسية بين البلدين لتكريس
ال ـص ــداق ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ،وتـعـمـيــق
الـ ـتـ ـع ــاون فـ ــي ك ــاف ــة الـ ـمـ ـج ــاالت،
فــي إط ــار بـنــاء ال ـحــزام والـطــريــق،
بـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــدم م ـص ـل ـح ــة ال ـب ـل ــدي ــن
والشعبين».
وت ـ ــاب ـ ــع« :مـ ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،بـعــث
سمو األمير ببرقية تهنئة أيضا
للرئيس شي ،لالحتفال بالذكرى
الـ 50إلقامة العالقات الدبلوماسية
بين الكويت والصين ،واإلعراب عن
تطلعات سموه لتنمية العالقات
بين البلدين في المستقبل».
وخـ ـت ــم لـ ـ ــي« :وف ـ ـ ــي ال ـس ـن ــوات
األخ ـ ـيـ ــرة ،قـ ــام ال ـب ـل ــدان بـتـســريــع
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـيـ ــن
االستراتيجيات التنموية ،وكسبا
نـ ـت ــائ ــج مـ ـثـ ـم ــرة ف ـ ــي الـ ـمـ ـج ــاالت
االقتصادية والتجارية والتمويلية
والطاقة والبنية التحتية وغيرها
مـ ــن ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ،وظـ ـل ــت ال ـص ـيــن
لسنوات عدة متتالية أكبر مصدر
للواردات الكويتية ،وأكبر شريك
تجاري للكويت في المجال غير
النفطي .وفي عام  ،2020بلغ حجم
ال ـت ـج ــارة ال ـث ـنــائ ـيــة ب ـيــن الـصـيــن
وال ـكــويــت  14.3مـلـيــار دوالر ،ما
ي ـســاوي أكـثــر مــن  70ضعفا لما
ك ــان عـلـيــه ع ـنــد إق ــام ــة ال ـعــاقــات
الدبلوماسية بين البلدين».

الكريم ،وحقه في سيادة واستقالل وطنه على أطماع النظام
اإليراني في اليمن والمنطقة».
وأشــار إلــى أن المبادرة تتضمن إعــادة إطــاق المحادثات
ً
الـسـيــاسـيــة ،مضيفا أن ــه يـتــوقــع مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة دعــم
المبادرة ،والعمل مع الرياض إلنجاحها.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية ،في بيان ،إن حكومة اليمن
ً
المعترف بها دوليا ترحب بالمبادرة السعودية.
في المقابل ،قال كبير المفاوضين الحوثيين لـ «رويترز»،
إن جماعته ستواصل الحديث مع السعودية وسلطنة عمان
ً
والواليات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سالم ،داعيا التحالف
ً
إلى إنهاء الحصار الجوي والبحري فورا.
وبينما رحبت دول خليجية وعربية بالمبادرة ،أعربت وزارة
الخارجية عن ترحيب ودعم الكويت للمبادرة ،التي أطلقتها
المملكة إلنهاء األزمة في اليمن ،والوصول إلى اتفاق سياسي
ً
ً
شامل يتضمن وقفا شامال إلطالق النار بمراقبة األمم المتحدة.
ودع ــت الـ ـ ــوزارة ،فــي ب ـيــان ،األطـ ــراف اليمنية إل ــى التفاعل
اإليجابي مع هذه المبادرة ،وااللتزام التام بها بغية انطالق
ً
المشاورات بين األطراف اليمنية ،وصوال إلى الحل السياسي
المنشود ،وفق المرجعيات الثالث المتفق عليها.
ودعت المجتمع الدوليإلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه
ال ـم ـبــادرة ،والـسـعــي إلط ــاق العملية السياسية الـتــي تنهي
ال ـص ــراع ال ــدائ ــر ف ــي ال ـي ـمــن ،بـمــا يـحـفــظ لـلـبـلــد الـشـقـيــق أمـنــه
واستقراره ،ويحقق آمال شعبه وتطلعاته.

الحريري يواجه «انقالب» عون...
أرســل له تشكيلة وزاري ــة تتضمن توزيع الحقائب الــوزاريــة
ً
على الطوائف ،طالبا منه أن يختار األسـمــاء لها مع القوى
السياسية.
واتهم الحريري عون بتجاوز الدستور بهذه الورقة ،وبرفض
ما عرض عليه ،بهدف دفعه إلى االعتذار.
وبينما ليس هناك جواب واضح ُ
بعد حول حقيقة موقف
نصرالله ،فــإن أسئلة كثيرة تـطــرح حــول ارت ـبــاط الـتـطــورات
اللبنانية بالملفات اإلقليمية والــدولـيــة .وهناك من يــرى أن
ً
ّ
تصعد فــي كــل دول المنطقة ،مــن الـعــراق مــرورا
إي ــران ،التي
ً
باليمن وصــوال إلــى السعودية ،ال يمكن لها أن تتساهل في
لبنان ،إنما تريد إبقاء الورقة اللبنانية في يدها.
رغم ذلك ،فإن «حزب الله» لديه حسابات محلية صرفة ،وقد
يكون من مصلحته تشكيل حكومة تمنحه الشرعية وتعيد
ً
ً
تعويمه سياسيا ودستوريا وتعوم حلفاءه .ربما هذا التباين
بين طهران والضاحية ،هو ما يسمح باستمرار هذا الضياع
في لبنان.
فــي ه ــذا الــوقــت ،اسـتـمــر ت ـبــادل الــرســائــل الـمـبــاشــرة وغير
المباشرة بين طرفي الثنائي الشيعي؛ حزب الله وحركة أمل.
ً
ً
وكــان واضـحــا أن رئيس البرلمان نبيه بــري اتخذ موقفا
ً
ً
واض ـحــا وقــويــا لــدعــم الــرئـيــس المكلف سعد ال ـحــريــري ،في
تباين مع ما اقترحه نصرالله األسبوع الفائت حول الذهاب

وط ــال ــب «ال ـت ـحــالــف» الـجـمـيــع بــالـتــركـيــز على
ال ـق ـض ــاي ــا والـ ـتـ ـع ــدي ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة الـ ـت ــي مــن
شأنها إصــاح البيئة السياسية واالقتصادية
والـمـجـتـمـعـيــة ،وت ـطــويــر الـمـنـظــومــة الحكومية
والبرلمانية لما يحقق اإلصالحات المنشودة.

الناصر يتلقى اتصاالت من نظرائه
السعودي والعراقي والموريتاني
تلقى وزير الخارجية ،وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،الشيخ
الدكتور أحمد الناصر ،أمــس ،اتصاال هاتفيا من وزيــر خارجية
السعودية األمير فيصل بن فرحان آل سعود.
وتناول االتصال مجمل العالقات المتينة والوثيقة التي تربط
البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجاالت ،باإلضافة
إلى مناقشة المستجدات الراهنة على الساحتين اإلقليمية والدولية.
كما تلقى الناصر اتصالين من وزير خارجية العراق فؤاد حسين،
ووزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد،
وتناول االتصاالن العالقات الكويتية مع العراق وموريتانيا ،وسبل
تطويرها وتنميتها في مختلف المجاالت.

«الهالل األحمر» ترسم البسمة
على األمهات في عيدهن
وزعت الهدايا عليهن ...و 100آيباد ألبنائهن
ً
احتفلت جمعية الهالل األحمر الكويتي بعيد األم تقديرا
ً
إلنجازاتها واعترافا بتفانيها في سبيل تنشئة وتربية األبناء
والمحافظة على الترابط األسري.
وأكدت مديرة إدارة المساعدات المحلية بالجمعية مريم
العدساني ،لـ«كونا» أمس ،حرص الجمعية على رسم البسمة
على وج ــوه األس ــر ومشاركتها احـتـفــاالت عيد األم وتقديم
المساعدات لها من خالل توزيع الهدايا والسالت الغذائية لهم.
وقالت العدساني إن االحتفالية بعيد األم تهدف إلى إعطاء
المرأة قيمة معنوية وإشعارها باالهتمام فيما تقوم به كأم
وكعاملة في المجتمع.
وفيما يخص الطلبة من أبناء األسر المحتاجة ،ذكرت أن
الجمعية حريصة على مساعدة هذه الفئة مبينة أنها وزعت
لهم  100آيباد لمواصلة تعليمهم الدراسي.
وأش ــارت إلــى حــرص الجمعية على دعــم أفــراد تلك األسر
ً
واالستمرار في تقديم المساعدات الممكنة لهم سعيا منها
إلى مساندتهم وإعانتهم على تحمل ظروفهم المعيشية عبر
سلسلة من المشاريع والبرامج المختلفة.

إل ــى تشكيل حـكــومــة تكنوسياسية ،فــأصــدرت حــركــة «أم ــل»
ً
بيانا ،أمس ،يدعو إلى حكومة اختصاصيين ،ويعيد االعتبار
لـلـمـبــادرة الـفــرنـسـيــة ،ويــرفــض ح ـصــول أي ك ــان عـلــى الثلث
المعطل.
وه ـك ــذا ق ـســم ال ـث ـنــائــي الـشـيـعــي نـفـســه إلـ ــى :ب ــري بـجــانــب
الحريري ،ونصرالله قرر دعم عون ،فيما بدا أنه مبادرة تباين
وتمايز قد يكونان األوسع منذ سنوات .هذا االختالف يعود
إلى أن حزب الله يلوم بري على إسقاط حكومة حسان دياب،
ً
بدون االتفاق على حكومة بديلة ،ويلومه أيضا على توفير
الغطاء لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
رغم ذلك ،فإن حزب الله لديه قناعة استراتيجية بضرورة
ً
أن يكون الحريري رئيسا للحكومة ،بما يمنحه من شرعية
دولية للحكومة ،ولقطع الطريق على أي انقسام سني-شيعي.
واآلن ،ب ـعــد ف ـشــل «اج ـت ـم ــاع االثـ ـنـ ـي ــن» ،ي ـب ــدو أن الـجـمـيــع
سيبحثون عن فرص لالستثمار بالوقت الضائع.
وفي محاولة لقطع الطريق على طرح «حزب الله» لتفعيل
حكومة تصريف األعمال برئاسة حسان دياب ،أرسل الحريري
رسالة إلى ديــاب بأنه ال يمكنه السير في تصريف األعمال،
وكأن الحكومة أصيلة ،وال يمكن عقد اجتماعات متوالية لها،
ً
ألن ذلك سيكون انقالبا على الدستور.
ً
وعـلــى وقــع زي ــادة منسوب الـضـغــوط الــدولـيــة ،خصوصا
األوروبية ،مع تهديدات بفرض عقوبات على بعض المسؤولين
ّ
الحر جبران باسيل،
اللبنانيين وأولهم رئيس التيار الوطني
ً
يذهب لبنان إلــى مشهد قاتم جــدا ،بعد فشل كل المبادرات
وسقوط كل التسويات ،التي كان يأمل البعض في نسجها.
حتى لعبة التهدئة لم تنجح ،بما أن الحريري أفشى كل ما كان
يدور بينه وبين رئيس الجمهورية.
وإلى جانب المخاطر السياسية ،تتزايد المخاطر المالية،
مع تدهور الوضع المعيشي ،وهذه كلها أمور قد ينتج عنها
تــوتــرات أمنية على األرض ،ليدخل لبنان في متاهة أصبح
ً
من الصعب جدا الخروج منها ما لم تحدث معجزة.
٢٠
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محليات
مليون شخص سجلوا في منصة التطعيم و 500ألف ًتلقوا اللقاح

• فرق طبية لتطعيم العاملين في «التعاونيات» والمساجد بمواقع عملهم ...قريبا
• «أسترازينيكا» :لقاحنا فعال بنسبة  %79في الوقاية من األعراض و %100من األمراض الشديدة
عادل سامي

 1330إصابة جديدة
بـ«كورونا»
و 7حاالت وفاة

كـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ص ـح ـي ــة
مطلعة أن عدد المسجلين على
منصة التطعيم لتلقي اللقاح
ال ـم ـضــاد ل ـمــرض "كــوف ـيــد "19
اقتربت من مليون شخص من
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن ،منذ
بداية الحملة حتى اآلن ،الفتة
إلى أن عدد من تلقى اللقاح في
الكويت حتى اآلن نحو نصف
مليون شخص ما بين مواطن
ومقيم.
وأكدت المصادر لـ"الجريدة"
أ ن خ ـ ـ ـطـ ـ ــة و ز ا ر ة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة
الرامية إلى التوسع في حملة
ال ـت ـط ـع ـي ـمــات س ـت ـش ـهــد ،خــال
األيــام القليلة المقبلة ،تطعيم
فئات جديدة أخــرى من بينها
ع ـم ــال الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة
واإلداريون وغيرهم ،إضافة إلى

العاملين في المساجد ،من أئمة
ومؤذنين وعمال.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ستخصص قريبا فــر قــا طبية
ل ـلــذهــاب إل ــى ه ــذه ال ـف ـئــات في
أمــاكــن عملهم ،مشيرة إلــى أن
استراتيجية الوزارة هي العمل
فــي اتـجــاهـيــن ،األول استقبال
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن فــي
مـ ــراكـ ــز ال ـت ـط ـع ـي ــم ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
والمنتشرة في جميع مناطق
ال ـكــويــت ،س ــواء مــركــز الكويت
للتطعيم فــي أرض المعارض
ب ـم ـشــرف ،أو م ــراك ــز الـتـطـعـيــم
األخـ ـ ـ ــرى فـ ــي ال ـم ـس ـتــوص ـفــات
المخصصة لذلك ،أما االتجاه
الثاني فهو الخروج نحو فئات
م ـحــددة لتطعيمها فــي أمــاكــن
عملهم ومــواقـعـهــم ،الفـتــة إلــى

عيادات لرصد اآلثار الجانبية
أو ص ـ ـ ـ ـ ـ ــت وزارة ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة بـ ــا س ـ ـت ـ ـحـ ــداث
ع ـي ــادة ل ــرص ــد اآلث ـ ــار الـجــانـبـيــة لـلـتـطـعـيــم في
المستشفيات.
ً
ووفقا لكتاب رسمي صادر من مديرة اإلدارة
الـفـنـيــة فــي الـ ـ ــوزارة ،د .لـيـلــى ال ـع ـنــزي ،وجهته
إلـ ــى م ــدي ــري الـمـسـتـشـفـيــات ال ـع ــام ــة ورؤس ـ ــاء
األق ـس ــام الـبــاطـنـيــة وحـصـلــت "ال ـج ــري ــدة" على
نسخة منه جاء فيه" :أوصى فريق عمل متابعة
اآلثــار الجانبية للقاح "كوفيد  ،"19ومــن خالل
اجتماعات الفريق ،ومتابعة التقارير الــواردة
عــن ال ـحــاالت الـتــي حــدثــت لها آث ــار ض ــارة بعد
حصولها على التطعيم ،وبعد مالحظة أن الكثير
من هذه اآلثار يتم رصدها في أقسام الطوارئ
في المستشفيات أو في مراكز الرعاية الصحية
األولية ،وتم إثباتها ورفــع تقارير عنها ،ولكن
بسبب عدم وجود نظام ربط إلكتروني بين هذه
األقسام ،مع نظام متابعة ورصد اآلثار الجانبية

الذي يستخدمه الفريق لم يتم دراستها بصورة
كاملة وصحيحة".
وأضافت "لذا اتفق األعضاء على رفع توصية
بتحديد عيادة أو أكثر في المستشفيات العامة
لـمـتــابـعــة الـ ـح ــاالت ال ـم ـحــولــة ،سـ ــواء م ــن قسم
الطوارئ أو من مراكز الرعاية الصحية األولية
الـتــابـعــة للمنطقة الـصـحـيــة ،وتـحــديــد ضابط
ات ـص ــال لـتـكــون ه ــذه ال ـع ـيــادة نـقـطــة الـتــواصــل
مــع الـفــريــق لمتابعة ال ـحــاالت والـحـصــول على
البيانات وتسهيل عملية جمع التقارير".
ودع ـ ـ ـ ــت م ـ ــدي ـ ــرة اإلدارة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة "مـ ــديـ ــري
المستشفيات ورؤس ــاء األقـســام الباطنية إلى
تـحــديــد ال ـع ـي ــادات ،وإف ــادت ـن ــا بـضــابــط اتـصــال
مختص في كل مستشفى ليتم التواصل معهم
وتدريبهم على آلية اإلبــاغ ،وتوثيق البيانات
المطلوبة بواسطة أعضاء فريق ترصد اآلثــار
الضارة للتطعيم ،واعتبار األمر عاجال".

أن هذه الفرق الطبية ستباشر
عملها خالل أيام.
ولفتت المصادر إلى أن هذه
الخطوة ستنطلق فور وصول
كـمـيــات مــن الـلـقــاح إل ــى الـبــاد
خ ــال األيـ ــام الـقـلـيـلــة المقبلة،
بهدف تسهيل وتسريع عملية
التطعيم.
وشددت على أهمية التطعيم
خالل الفترة الحالية والمقبلة،
خ ـص ــوص ــا فـ ــي ظـ ــل االرت ـ ـفـ ــاع
ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي أع ـ ـ ـ ــداد ال ــوفـ ـي ــات
واإلصــابــات والعناية المركزة
من كل الفئات ،سواء كبار السن
أو ال ـش ـبــاب أو ح ـتــى األط ـف ــال
وصغار السن ،خالل الشهرين
الماضيين.
وحذرت المصادر من تزايد
أع ــداد اإلصــابــات بين األطـفــال
وص ـغ ــار ال ـس ــن ،داع ـي ــة أول ـيــاء
األمـ ـ ــور إلـ ــى ضـ ـ ــرورة مـتــابـعــة
أطـفــالـهــم ،وحثهم على ارت ــداء
الكمامة ،وااللتزام باالشتراطات
الصحية واإلجراءات االحترازية
ع ـنــد الـ ـخ ــروج ،م ــؤك ــدة أهـمـيــة
ال ـح ــذر ،وعـ ــدم ال ـت ـهــاون خــال
المرحلة المقبلة.

 1330إصابة
وفــي مستجدات اإلصــابــات
أعـلـنــت وزارة ال ـص ـحــة ،أم ــس،
تسجيل  1330إصــابــة جديدة
ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد
في الساعات الـ 24الماضية ،في
حين تم تسجيل  7حاالت وفاة.
وأوض ـحــت الـصـحــة أن عــدد
من يتلقى الرعاية الطبية في
أقسام العناية المركزة بلغ 246
حالة ،وأن عدد المسحات التي
تم إجراؤها في الساعات الـ24
ال ـمــاض ـيــة ب ـلــغ  9079مـسـحــة،

جانب من حمالت التطعيم في مركز أرض المعارض
وبلغت نسبة االصــابــات منها
 14.6في المئة.

نتائج إيجابية
من جهة أخرى ،أعلنت شركة
«أسـتــرازيـنـيـكــا» ،أم ــس ،نتائج
إيجابية عالية المستوى من
تحليل مؤقت لتجارب المرحلة
الثالثة فــي الــواليــات المتحدة
األميركية.
وق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة ف ــي ك ـتــاب
أرسـ ـلـ ـت ــه إل ـ ــى وزارة ال ـص ـحــة
إن ا لـبـيــا نــات تظهر أن اللقاح
أظ ـه ــر فـعــالـيــة بـنـسـبــة  79في
المئة فــي الــوقــايــة مــن أعــراض
 COVID-19و 100في المئة في
الوقاية من األمــراض الشديدة
ودخـ ــول الـمـسـتـشـفــى ،مشيرة
إلى أن تجارب المرحلة الثالثة
فــي الــواليــات المتحدة شملت

«نزاهة» تتعاقد مع «األبحاث» إلجراء دراسة عن الفساد
قالت الهيئة العامة لمكافحة
ال ـف ـس ــاد (ن ـ ــزاه ـ ــة) ،أم ـ ــس ،أنـهــا
وق ـع ــت ع ـق ــد اتـ ـف ــاق م ــع مـعـهــد
الكويت لألبحاث العلمية ،يقوم
بموجبه المعهد بإجراء دراسة
ع ــن "م ـ ــؤش ـ ــرات واس ـت ـب ـي ــان ــات
خاصة باستراتيجية الكويت
ل ـت ـع ــزي ــز ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة وم ـك ــاف ـح ــة
الفساد".
وأض ــاف ــت الـهـيـئــة ،ف ــي بـيــان
لـ ـه ــا ،أن الـ ـ ــدراسـ ـ ــة س ـت ـت ــم فــي
ضـ ـ ــوء ت ـط ـب ـي ــق اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة
وم ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ،اس ـت ـم ــرارا
للتعاون المشترك بين "نزاهة"
و"األبحاث".
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــادت األم ـ ـي ـ ـنـ ــة الـ ـع ــام ــة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة لـ ـقـ ـط ــاع ال ــوق ــاي ــة
فــي "ن ــزاه ــة" أب ــرار الـحـمــاد ،في
تصريح نقله الـبـيــان ،بــأن هذا
المشروع يعد الثاني مع معهد
األبـحــاث ،وخـطــوة مــن خطوات

تـنـفـيــذ اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـكــويــت
ل ـت ـع ــزي ــز ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة وم ـك ــاف ـح ــة
الـ ـفـ ـس ــاد ع ـب ــر بـ ـن ــاء م ــؤش ــرات
قياس تنفيذ المبادرات الواردة
في االستراتيجية ،واستطالعات
الرأي لقياس مواضيع مختلفة
مثل "مدى ثقة القطاع الخاص
ف ــي بـيـئــة األع ـم ــال بـشـكــل ع ــام،
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى رض ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــي
الـ ـخ ــدم ــات الـ ـع ــام ــة ،وس ـه ــول ــة
الـحـصــول عليها دون واسـطــة
أو رشوة".
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن الـ ـمـ ـش ــروع
يـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول مـ ـ ـ ـ ـ ــدى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن مــن
بـ ــرامـ ــج ال ـت ــوع ـي ــة الـ ـت ــي ت ـقــوم
ب ـه ــا ال ـه ـي ـئــة ل ـت ـعــزيــز مـفــاهـيــم
ال ـن ــزاه ــة ،وال ـتــوع ـيــة بـمـخــاطــر
الفساد وسبل مكافحتها ،ودور
الـمــواطــن فــي مكافحة الفساد،
اضافة إلــى مــدى ثقة الجمهور
بمنظومة حماية المبلغين.

تبادل وثيقة دراسة مكافحة الفساد
وأش ـ ـ ــارت إل ــى أن ال ـم ـشــروع
أيضا يقوم بحصر أهم خدمات
ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـع ــام ــة ال ـم ـق ــدم ــة مــن
ال ــوزارات والهيئات الحكومية

للمواطنين والمقيمين ،وتحديد
االجراءات األكثر تسببا للفساد،
والفئات األكثر عرضة لمخاطره،
مؤكدة أهمية التعاون المشترك

ف ــي سـبـيــل دع ــم تـنـفـيــذ جميع
مبادرات االستراتيجية وآليات
قياس تقدمها.

جرعتين تــم إعـطــاؤهـمــا كــل 4
أسابيع ،وكانت فعالية اللقاح
متسقة عبر العرق والعمر.
يذكر أن فعالية اللقاح كانت
 80فــي المئة لــدى المشاركين
الذين تبلغ أعمارهم ً 65
عاما
فأكثر ،والذين مثلوا حوالي 20
في المئة من المشاركين.
وأوضحت أن تحليل األمان
والفعالية المؤقت استند إلى
ً
ً
 32449مشاركا عبر  88مركزا
ً
تجريبيا في الواليات المتحدة
وب ـيــرو وتـشـيـلــي ،حـيــث سجل
 141حالة من أعراض «كوفيد،
وت ــم تحمل الـلـقــاح ج ـيـ ًـدا ،ولــم
تـ ـح ــدد ل ـج ـنــة م ــراق ـب ــة ســامــة
البيانات ( )DSMBأي مخاوف
ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـس ــام ــة الـمـتـعـلـقــة
باللقاح.
وذك ــرت» أسـتــرازيـنـيـكــا» أنه
أثـنــاء التحليل المؤقت أجــرى

مراقبة سالمة البيانات
مجلس ً
( )DSMBأيضا مراجعة محددة
ألحداث االنصمام الخثاري عبر
ب ـيــانــات ال ـت ـجــارب األمـيــركـيــة،
و ل ـ ـ ــم يـ ـج ــد  DSMBأي خ ـطــر
متزايد للتخثر أو األحداث التي
تتميز بتجلط الدم بين 21،583
ً
مشاركا يتلقون جرعة واحدة
عـلــى األق ــل مــن الـلـقــاح ،كـمــا أن
الـ ـبـ ـح ــث الـ ـمـ ـح ــدد عـ ــن تـجـلــط
ال ـج ـي ــوب ال ــوري ــدي ــة الــدمــاغــي
( )CVSTلم يجد أي أحــداث في
هذه التجربة.
وشددت الشركة على أن هذه
النتائج تضيف إلى مجموعة
األدل ـ ــة ال ـم ـتــزايــدة ال ـتــي تظهر
أن ه ــذا ال ـل ـقــاح ج ـيــد الـتـحـمــل
وفعال للغاية ضد «كوفيد »19
ع ـبــر ج ـم ـيــع ال ـف ـئ ــات الـعـمــريــة
للبالغين.

«األمم المتحدة» :ارتفاع حاد
الستهالك المياه بالكويت
أكد مكتب األمم المتحدة لدى الكويت أهمية المياه في تعزيز األمن
الغذائي والتغذية في العالم ورفع الوعي حيال أزمة المياه العالمية
ودعم تحقيق هدف التنمية المستدامة وتوفر المياه والصرف الصحي
للجميع بحلول عام .2030
وقال ممثل األمين العام لألمم المتحدة والمنسق المقيم لدى الكويت
د .طارق الشيخ ،في تصريح صحافي ،أمس بمناسبة اليوم العالمي
للمياه إن إحــدى الركائز السبع لرؤية الكويت  2035تتمحور حول
ً
تحقيق (بيئة معيشية مستدامة) ،مشيرا إلى ندرة المياه في الكويت،
إذ يوجد معدل قليل للمياه العذبة الداخلية المتجددة بالنسبة للفرد.
وذكر أن استهالك مياه الشرب في الكويت شهد زيادة قياسية منذ
بدء إنتاج محطة تحلية المياه بسبب الزيادات الكبيرة والمستمرة
في حجم السكان ومـعــدالت التحضر ومستويات الدخل واألنشطة
االقتصادية.
وأوضح أن ارتفاع دخل الفرد إلى جانب األسعار المنخفضة الثابتة
التي حددتها حكومة الكويت ادى إلى ارتفاع حاد في متوسط استهالك
الفرد من المياه.
بدوره ،قال المنسق اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة لدول الخليج
واليمن وممثل منظمة األغــذيــة والــزراعــة في دولــة اإلم ــارات العربية
المتحدة د .دينو موتيس ،إن تحسين استدامة استخدام المياه في
الزراعة يعني ضمان متطلبات التدفق البيئي من أجل استدامة وظائف
النظام اإليكولوجي التي كثيرا ما يتم تجاهلها.

الفلبين أبلغت «القوى العاملة» معاودة إرسال عمالتها مطلع أبريل
المكاتب المحلية باشرت تسليم طلبات االستقدام الجديدة للسفارة
عقب توقف تجاوز العام،
تستأنف الفلبين إرسال
عمالتها المنزلية الجديدة إلى
البالد مطلع أبريل المقبل.

●

جورج عاطف

أس ـف ــر االج ـت ـم ــاع الـ ــذي عقد
أمس بين الهيئة العامة للقوى
الـ ـع ــامـ ـل ــة ،م ـم ـث ـلــة فـ ــي إدارت ـ ـ ــي
تنظيم استقدام العمالة المنزلية
والعالقات الخارجية ،والملحق
الـعـمــالــي بــالـسـفــارة الفلبينية
لدى البالد ناصر مصطفى ،عن
ان ـفــراجــة أزم ــة تــوقــف اسـتـقــدام

العمالة المنزلية الجديدة.
ً
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـمـ ـص ــادر ،ح ـضــرت
االجتماع ،فإن الملحق العمالي
أبلغ مسؤولي "القوى العاملة"
باستئناف بالده ارسال العمالة
المنزلية الجديدة إلــى الكويت
مطلع أبريل المقبل ،عقب توقف
تـ ـج ــاوز ال ـ ـعـ ــام ،ب ـس ـبــب بـعــض
الـمـشـكــات ال ـتــي تـعــرضــت لها
ً
العامالت الفلبينيات ،فضال عن

التداعيات المصاحبة لجائحة
"كـ ــورونـ ــا" م ــن غ ـلــق ال ـم ـطــارات
ووقـ ـ ـ ــف ال ـ ــرح ـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة،
ووقـ ــف م ـنــح ت ــأش ـي ــرات الـعـمــل
ال ـجــديــدة ،وغ ـيــرهــا مــن األم ــور
األخرى.
وب ـي ـن ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ق ــرار
استئناف االستقدام جاء عقب
ت ــوص ــل ال ـج ــان ـب ـي ــن ال ـك ــوي ـت ــي
والفلبيني إلى حلول للمشكالت

الـ ـع ــالـ ـق ــة ك ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـخــص
ال ـعــامــات ال سيما الـمــودعــات
ً
حاليا بمركز اإليواء والمسجل
بحقهن قضايا متنوعة ،مشيرة
إلــى أن ثمة حلوال قريبة لهذه
اإلشكالية.

طلبات االستقدام
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـسـ ــام

إحالة  105قضايا اتجار بالبشر للجهات المختصة
االتصال
بالعامالت
للتأكد من
عدم تعرضهن
لمضايقات

الشمري

أطلقت اللجنة الوطنية الــدائـمــة العــداد
الـتـقــاريــر ومتابعة الـتــوصـيــات ذات الصلة
بـحـقــوق االن ـس ــان تـقــريــرهــا ال ـطــوعــي األول
لالمم المتحدة بشأن التقدم الوطني المحرز
في تنفيذ أهــداف االتـفــاق العالمي من أجل
الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.
وأشـ ــار الـتـقــريــر إل ــى ق ـيــام إدارة تنظيم
استقدام العمالة المنزلية ،في الهيئة العامة
للقوى العاملة ،خــال العامين الماضيين

بإحالة  105قضايا إلى الجهات المختصة،
بتهم شبهات االتـجــار بالبشر ،كما أوقفت
ً
اإلدارة  45مكتبا للعمالة المنزلية لمخالفتها
أح ـك ــام ال ـقــانــون ( )2015/68ب ـشــأن تنظيم
اس ـت ـقــدام الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ،واسـتــرجـعــت
اإلدارة  250جــواز سفر لعامالت منزليات،
وأح ــال ــت  113ش ـكــوى اح ـت ـجــاز جـ ــواز إلــى
القضاء.
ك ـم ــا أشـ ـ ــار ال ـت ـق ــري ــر إلـ ــى ق ـي ــام ال ـكــويــت

بتقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية
التي تدفع الناس إلى مغادرة بلدهم األصلي
حيث انطلقت البرامج التنموية في الكويت
مــن نقطة أســاس ـيــة ،هــي أن االسـتـثـمــار في
الموارد البشرية ضرورة تمليها مسؤولية
تـحـقـيــق أهـ ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة الـتــي
ت ـبــدأ بــالـبـشــر وتـنـتـهــي بــرفــع الـمـسـتــويـيــن
االقتصادي واالجتماعي للدولة.

الشمري ،صاحب إحدى شركات
اسـتـقــدام العمالة المنزلية ،إن
"اتحاد مكاتب تصدير العمالة
الـ ـمـ ـن ــزلـ ـي ــة فـ ـ ــي مـ ــان ـ ـيـ ــا أب ـل ــغ
ال ـم ـك ــات ــب ال ـم ـح ـل ـيــة اس ـت ـع ــداد
السفارة الفلبينية لــدى البالد
الس ـت ـق ـبــال ط ـل ـبــات االس ـت ـق ــدام
الجديدة ،حيث باشرت المكاتب
تقديم طلباتها إلــى الـسـفــارة"،
الفتا إلى أن ثمة بعض الشروط
الواجب على المكاتب الكويتية
تـحـقـيـقـهــا ق ـبــل ال ـمــواف ـقــة على
الـطـلـبــات ،ومـنـهــا تــوفـيــر سكن
الئ ــق السـتـضــافــة الـعـمــالــة إلــى
حين استالمها من قبل صاحب
ال ـع ـمــل ،وأال ت ـكــون سـكــرتــاريــة
المكتب من العامالت المنزليات
حـمـلــة ال ـم ــادة ( )22م ــن قــانــون
اإلقامة ،بل مسجالت في القطاع
األهلي مادة (.)18
وأوضح الشمري لـ "الجريدة"
أن ـ ــه ب ـت ـع ـل ـي ـمــات مـ ــن ال ـس ـف ــارة
ال ـف ـل ـب ـي ـن ـيــة ب ــاش ــرت ال ـم ـكــاتــب
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ح ـ ـصـ ــر ال ـ ـعـ ــامـ ــات
المستقدمات بمعرفة المكاتب

بسام الشمري

ً
والموجودات في البالد حاليا،
واالتصال بهن ،بهدف التأكد من
عدم تعرضهن ألي مشكالت أو
مضايقات مــن صــاحــب العمل،
وا ن ـهــن يتسلمن مستحقاتهن
ب ـص ـفــة ش ـه ــري ــة دون تــأخ ـيــر،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ال ـ ـتـ ــأكـ ــد م ـ ــن ع ــدم
اج ـب ــاره ــن ع ـلــى ال ـع ـمــل ف ـتــرات
ط ــوي ـل ــة أو تـكـلـيـفـهــن بــأع ـمــال
فـ ــوق ال ـط ــاق ــة ت ـخ ــل بــالـصـيـغــة
التعاقدية.

سلة أخبار
«المواصالت» :البريد
ال يتقاضى رسومًا مقابل
تسليم الشحنات
حذرت وزارة املواصالت،
أمس ،من أن الرسائل التي
تصل الجهزة العمالء
وتطالبهم بدفع قيمة مالية
يرسلها أشخاص "هاكرز"
مؤكدة ان قطاع البريد ال
يتقاضى أي قيمة جمركية
مقابل تسليم الشحنات
البريدية.
وأكدت الوزارة في بيان
صحافي لها ان الوزارة سبق
أن ناشدت عبر الصحافة
ومنصات التواصل
االجتماعي الخاصة
بالوزارة أصحاب الشحنات
والطرود البريدية والبريد
املمتاز مراجعتها وتسلم
ما يخصهم تجنبا التخاذ
االجراءات القانونية الواجب
اتباعها في عدم الحضور
واالستالم.
ونفت ما تم تداوله بشأن
إرسال رسائل من قطاع
البريد للعمالء من املواطنني
أو املقيمني تتضمن دفع
رسوم لتسلم الطرود
والشحنات البريدية سواء
عبر خدمة الواتساب او حتى
البريد االلكتروني نظير
تسلمها.

«إحياء التراث» :بدء
المرحلة الثانية لبناء
المدرسة اإلسالمية بصربيا

أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،بدء املرحلة
الثانية لبناء مدرسة غازي
عيسى بك اإلسالمية
الثانوية في صربيا ،التي
دعت إليها من خالل مشروع
ً
صدقة السر الذي القى إقباال
واسعًا من أهل الكويت.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن املرحلة الثانية
الستكمال بناء املدرسة
وبناء فصول دراسية تسمح
باستقبال  250طالبًا سنويًا،
إذ يعتبر املشروع حلمًا كبيرًا
لجميع املسلمني في صربيا،
الذي يصنع الفارق في حياة
األبناء واألسر هناك.
وأوضحت أن حملة املرحلة
األولى لبناء مدرسة وفصول
تعليمية في صربيا بدأت
خالل العام الحالي ،إذ تم
وضع حجر األساس لهذا
املشروع ،والذي لقي صدى
واسعًا هناك.
ومن جهتهم ،عبر املواطنون
في صربيا عن شعورهم
بالسرور والفخر بهذا
املشروع التربوي التعليمي،
موجهني الشكر إلى الكويت
وأهلها ملا قدموه من
مساعدات إلخوانهم في
صربيا.

«زكاة كيفان» لدعم بناء
مسجد في الفلبين
دعا رئيس "زكاة كيفان"،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،الشيخ عود
الخميس ،أهل الخير
واملحسنني إلى دعم مشروع
بناء مسجد في جمهورية
الفلبني ،حيث إن املسلمني
هناك يحتاجون إلى املساجد
ألداء الصلوات الخمس،
ويتعلمون في رحابها
الطاهرة القرآن الكريم،
والفقه ،والشريعة اإلسالمية
الصحيحة.
وأوضح الخميس ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن
تكلفة بناء مسجد في الفلبني
تبلغ  3850دينارا ،ويتسع
املسجد ل ــ 90مصليا ،ويضم
مكتبة إسالمية ،وأماكن
للوضوء ،واملئذنة والفرش،
ومكبرات الصوت ،وسورا
خارجيا.
وتابع" :نحرص كذلك
على أن نقيم باملسجد
حلقات لتحفيظ وتعليم
القرآن الكريم واملحاضرات
الدينية واللقاءات الثقافية
واالجتماعية ،وننفذ
باملسجد والئم إفطار الصائم
ومشروع األضاحي ،وغيرها
من الفعاليات واألنشطة التي
تجعل املسجد مركز إشعاع
ثقافي وتربوي في املنطقة
التي اقيم بها.
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الطلبات المستوفية للشروط  %28في المنطقة األولى و %8.43بالثانية
محمد الجاسم

كشف نائب المدير العام
لـ ـ ـش ـ ــؤون ق ـ ـطـ ــاع الـ ـبـ ـل ــدي ــات
ب ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظ ـ ـتـ ــي الـ ـ ـف ـ ــروانـ ـ ـي ـ ــة
ومـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك الـ ـكـ ـبـ ـي ــر م.عـ ـ ـم ـ ــار
ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــار ،عـ ــن ا عـ ـتـ ـم ــاد 135
ت ـ ــرخـ ـ ـي ـ ــص ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء لـ ـقـ ـس ــائ ــم
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة جـ ـ ـن ـ ــوب عـ ـب ــدالـ ـل ــه
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة
مـ ـ ـ ـ ـ ــن  2 0 2 1 /3 /٧ح ـ ـتـ ــى
ً
 ،2 0 2 1 /3 /١ ٤م ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــا ا ن
الطلبات المستوفية لجميع

الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات وال ـت ـص ــام ـي ــم
الـ ـمـ ـعـ ـم ــاري ــة وت ـ ـتـ ــوافـ ــق مــع
الئحة البناء للسكن الخاص
بـ ـلـ ـغ ــت م ـ ــا يـ ـ ـع ـ ــادل %8.43
مـ ـ ــن إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـمـ ـع ــام ــات
المستلمة.
وذكر العمار ،في تصريح
صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ،أن إ جـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي
تراخيص البناء في المنطقة
ا لـ ـ ـج ـ ــد ي ـ ــدة  3260ق ـس ـي ـم ــة،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا عـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات

ال ـمــرس ـلــة م ــن ق ـبــل الـمـكــاتــب
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــة لـ ـ ـف ـ ــرع بـ ـل ــدي ــة
الفروانية بلغ  308معامالت.
وبـ ـ ـي ـ ــن أن ـ ـ ــه ت ـ ـمـ ــت إع ـ ـ ــادة
 79مـ ـ ـع ـ ــا مـ ـ ـل ـ ــة ال س ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات الـ ـن ــاقـ ـص ــة أو
تعديل التصاميم المعمارية
بما يتوافق مع نظام البناء،
ما يعادل  %6.25من إجمالي
ً
المعامالت المستلمة ،الفتا
إلى وجود  94معاملة تحت
الدراسة بما يعادل .%5.30
ودع ـ ـ ـ ــا جـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـك ــات ــب
الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدسـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــأكـ ـ ــد م ــن
استكمال جميع المستندات
وال ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــات وم ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة
ا لـتـصــا مـيــم ا ل ـم ـع ـمــار يــة قبل
إرســالـهــا بــأنـهــا تـتــوافــق مع
الئحة البناء للسكن الخاص،
األ م ــر ا ل ــذي سيساهم كثيرا
فــي تـســر يــع عملية ا لــدرا ســة
م ــن ق ـبــل م ـه ـنــدســي الـبـلــديــة
واعتماد المعاملة والموافقة

عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى اع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاد إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار
تراخيص البناء.
من جهته ،قال مدير بلدية
محافظة الـجـهــراء المهندس
ثــامــر الـمـطـيــري لـ ـ "الـجــريــدة"
إن عدد تراخيص البناء التي
تــم اعتمادها لقسائم مدينة
ال ـم ـطــاع الـسـكـنـيــة بـلــغ 109
تراخيص خــال نفس الفترة
ً
من االسبوع الماضي ،مشيرا
إلـ ــى أن عـ ــدد ال ـط ـل ـبــات الـتــي
قدمت من المكاتب الهندسية
ً
لفرع بلدية الجهراء  388طلبا
في حين عدد القسائم يتعدى
 6آالف قسيمة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري أن
المتابعة مستمرة في إنجاز
أكبر قدر من تراخيص البناء
فــي الـيــوم الــواحــد مــن ال ــدوام
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ،وذل ـ ـ ــك مـ ــن خ ــال
تــوجـيـهــات مــن وزي ــر الــدولــة
لشؤون البلدية شايع الشايع
والـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ال ـم ـه ـنــدس

أحمد المنفوحي ،واطالعهما
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات ب ـش ــأن
آل ـيــة إص ـ ــدار أذونـ ـ ــات الـبـنــاء

لـمــديـنــة ال ـم ـطــاع الـسـكـنـيــة،
ً
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ف ــري ــق الـعـمــل
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــن ي ــرص ــد

المالحظات المتكررة ويعد
تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــرا بـ ـش ــأنـ ـه ــا ل ــرف ـع ـه ــا
للمعنيين في بلدي الكويت.

البغلي :تعديل اللوائح لترخيص «حضانات» بمراكز العمل
●

محمد جاسم

عقد المجلس البلدي ورشة عمل لمناقشة
ترخيص حضانات لألطفال في مراكز العمل
والدوائر الحكومية ،أمس ،بمشاركة ممثلين
م ــن وزارة الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،ووزارة
التخطيط ،وبلدية الكويت.
وكشفت العضوة مها البغلي عن ّ
توجه
لتعديل بعض لوائح وقوانين البلدية بتوفير
حـضــانــات لــأطـفــال فــي مــراكــز الـعـمــل التي
يــزيــد عــدد الـمــوظـفــات فيها على  50ام ــرأة،
أو يتجاوز عدد العاملين فيها  200موظف.
وق ــال ــت ال ـب ـغ ـلــي ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
عقب الورشة ،إنه سيتم التواصل مع وزارة
الـشــؤون ووزارة الـتـجــارة ،وبلدية الكويت
للنظر فــي الـتـعــديــات عـلــى مـقـتــرح توفير
ً
حضانات لألطفال في مراكز العمل ،تمهيدا
لـعــرضــه ف ــي جـلـســة رئـيـسـيــة ف ــي المجلس
البلدي للتصويت عليه بعد صياغته صياغة
ف ـن ـيــة وق ــان ــون ـي ــة ت ـنــاســب ج ـم ـيــع ال ـج ـهــات
المعنية ،حتى يسهل تطبيق المقترح.

وأض ــاف ــت أن ال ــورش ــة نــاقـشــت تفاصيل
المقترح وكيفية تطبيقه على أرض الواقع
م ــن ال ـنــاح ـيــة الـفـنـيــة وال ـت ـشــري ـع ـيــة ،وم ــدى
احـتـيــاجــه إل ــى تغيير فــي الئ ـحــة الـبـنــاء أو
ت ـعــديــل ت ـشــري ـعــي ف ــي الئ ـح ــة ال ـح ـضــانــات
فــي وزارة ال ـشــؤون مــن عــدمــه ،مضيفة أنــه
تـمــت مناقشة فـكــرة إضــافــة نـشــاط تـجــاري
ل ـل ـح ـضــانــات إلـ ــى األن ـش ـط ــة ال ـت ـج ــاري ــة في
وزارة التجارة ،وأيضا إضافته الــى الئحة
بلدية الكويت.
وذك ــرت البغلي أن الـفـكــرة تــأتــي لدعم
بـقــاء ال ـم ــرأة عـلــى رأس عملها وتحقيق
مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مكان
العمل وتعزيز االستقرار األسري وسالمة
الـطـفــل ،مبينة أن ــه تـمــت مـشــاركــة جهات
حكومية ،إضــافــة إلــى عــدد مــن جمعيات
ال ـن ـفــع ال ـع ــام الـنـســائـيــة مـنـهــا الجمعية
الـثـقــافـيــة الـنـســائـيــة ،والــراب ـطــة الوطنية
لــأمــن األس ــري ،وشبكة سـيــدات األعـمــال
وال ـم ـه ـن ـي ــات ،وج ـم ـع ـيــة ســوروب ـت ـم ـســت
لتنمية المجتمع ،وجمعية بيرث كويت.

جانب من ورش عمل «البلدي»

ةديرجلا
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 32نائبا :الداهوم ال يزال نائبا ونرفض إسقاط عضويته

«القرار بيد المجلس وفق المادة  50من قانون االنتخاب وال تنازل عن هذا الحق»
ق ــال الـنــائــب ب ــدر الـحـمـيــدي ان
«ق ــرار خلو مقعد الــداهــوم يرجع
ل ـل ـم ـش ــرع وه ـ ــو م ـج ـل ــس األم ـ ــة،
وسنمارس هــذا الحق» ،في حين
أك ــد ال ـنــائــب ي ــوس ــف ال ـغ ـ ّ
ـري ــب ان
مــوق ـفــه واض ـ ــح وث ــاب ــت ف ــي هــذه
القضية لذلك «أعلن أنني سأصوت
ضد إسقاط عضويته».
وشــدد النائب د .حمد المطر:
«ال ن ـ ـق ـ ـبـ ــل إس ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاط عـ ـض ــوي ــة
ال ـ ــداه ـ ــوم» ،م ــؤك ــدا« :ن ـح ــن ال ـيــوم
أم ـ ــام ســاب ـقــة تــاري ـخ ـيــة بــوجــود
حـكـمـيــن مـخـتـلـفـيــن ،لمحكمتي
الـتـمـيـيــز وال ــدس ـت ــوري ــة ،وال ـق ــرار
بيد ممثلي األمة وفق المادة ،»50
وهو ما وافقه عليه زميله عبدالله
المضف الــذي أكــد أن اعــان خلو
المقعد النيابي يـكــون بـقــرار من
ً
المجلس وفقا لتلك المادة «ونحن
متمسكون بهذا الحق».

فهد تركي

وسط انتقادات الستبعاد
اسم النائب د .بدر الداهوم من
العامة لمجلس
موقع األمانة
ً
األمة ،أعلن  32نائبا رفضهم
إسقاط عضويته ،مؤكدين أن
قرار إسقاطها بيد مجلس
األمة وفق المادة  50من
قانون االنتخاب.

امتناع الحكومة
وذك ــر الـنــائــب مـبــارك الخجمة
«أننا في هــذه القضية أمــام حالة
تـنــازع قضائي ،يوجب االحتكام
ل ــائـ ـح ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وب ــال ـت ــال ــي
لـتـصــويــت الـ ـن ــواب ،وبــاعـتـبــارهــا
ق ـض ـي ــة ن ـي ــاب ـي ــة خ ــال ـص ــة فــإن ـنــا
نطالب باالمتناع الحكومي عن
التصويت».
ب ـ ـ ــدوره ،اع ـت ـبــر ال ـن ــائ ــب خــالــد
العتيبي ان «حــذف اســم الــداهــوم
مــن مــوقــع مجلس األم ــة ال يعني

الرافضون إلسقاط العضوية
أع ـل ــن  32نــائ ـبــا رف ـض ـهــم الس ـق ــاط عـضــويــة
النائب بدر الداهوم هم أسامة الشاهين ،حمد
روح الــديــن ،عـبــدالـلــه الـمـضــف ،بــدر الحميدي،
بــدر المال ،حمد المطر ،محمد المطير ،أسامة
ال ـم ـن ــاور ،ع ـبــدال ـعــزيــز الـصـقـعـبــي ،عـبــدالـكــريــم
الكندري ،فارس العتيبي ،مهند الساير ،مبارك
العرو ،مهلهل المضف ،ثامر السويط ،شعيب
المويزري ،فايز الجمهور ،فرز الديحاني ،مبارك
الحجرف ،مــرزوق الخليفة ،مساعد العارضي،
م ـح ـمــد ال ــراجـ ـح ــي ،سـ ـع ــود ب ــوص ـل ـي ــب ،أح ـمــد
مطيع ،الصيفي الصيفي ،حمدان العازمي ،خالد
العتيبي ،صالح المطيري ،محمد الحويلة ،مبارك
الخجمة ،حمود العازمي ،سلمان الحليلة.

بدر الحميدي

سلمان الحليلة

حمد روح الدين

ف ـق ــدان ــه ص ـف ــة ال ـع ـض ــوي ــة ،ف ـهــذا
ً
الـفـعــل مـخــالــف لـلـقــانــون» ،داعـيــا
ال ـ ــداه ـ ــوم إل ـ ــى حـ ـض ــور الـجـلـســة
المقبلة وممارسة أعماله إلى حين
التصويت على إسقاط عضويته.
وأعلن النائب محمد الراجحي:
«لـ ـ ـ ــن نـ ـقـ ـب ــل بـ ــإس ـ ـقـ ــاط ع ـض ــوي ــة
الــداهــوم» ،مؤكدا انــه امــام سابقة
خطيرة لــوجــود احـكــام مختلفة،
والـمــادة  50مــن قــانــون االنتخاب
واضـحــة وصــريـحــة ،وال ـقــرار بيد
ممثلي األمة».
وأكد النائب فرز الديحاني انه
في ظل األحكام المتناقضة فيما
يخص إسقاط عضوية الداهوم،
فــإن الـلـجــوء لالحتكام للدستور
في مبدأ الفصل بين السلطات هو
األســاس ،وان تنأى الحكومة عن
التصويت وتلتزم الحياد.

واعتبر النائب مهلهل المضف
أن قرار إعالن خلو مقعد الداهوم
حق أصيل لمجلس األمة بأغلبية
ً
أعـ ـض ــائ ــه ،وفـ ـق ــا ل ـل ـم ــادة  ٥٠من
قانون االنتخاب ،وال يملك رئيس
ً
ال ـم ـج ـل ــس مـ ـنـ ـف ــردا إع ـ ـ ــان خـلــو
المقعد ،مؤكدا أن إصــاح النظام
الدستوري بوابة اإلصالح.
مــن جانبه ،قــال النائب مبارك
الحجرف« :يبدو أن األمانة العامة
لمجلس األمــة ،ورئاسة المجلس
تملكان دستورا خاصا ال نعرفه
يحق فيه استبعاد النائب الدهوم
م ــن س ـجــات الـ ـن ــواب ،وعـضــويــة
اللجان في موقع األمانة العامة».
بدوره ،قال النائب مهند الساير
«انتهى دور السلطة التنفيذية في
تقدير حق بدر الداهوم بالترشح،
كما انتهى دور السلطة القضائية

ف ــي ال ـق ـض ــاء ب ـص ـحــة عـضــويـتــه،
وال ـك ـل ـم ــة ال ـف ـص ــل اآلن لـلـسـلـطــة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة أي إجـ ـ ـ ـ ــراء خ ــاف
تصويت األغلبية النيابية عبث
ج ــدي ــد ف ــي ال ــدسـ ـت ــور وال ــائ ـح ــة
يضاف لسلسلة عبث الرئاسة».
أمــا النائب د .محمد الحويلة
ف ـق ــال ان «م ــوق ـف ـن ــا م ــن عـضــويــة
الداهوم ثابت ومبدئي ال إلسقاط
عضويته».
وأك ــد الـنــائــب مـبــارك الـعــرو أن
المسألة ليست المطالبة بعودة
مقعد برلماني بقدر مــا هــي حق
مكتسب أصيل للمجلس ،في ظل
ه ــذه األح ـك ــام الـمـتـنــاقـضــة ،لذلك
ي ـجــب إعـ ـم ــال م ـب ــدأ ال ـف ـصــل بين
السلطات ،ونــدعــو الحكومة إلى
ً
االل ـت ــزام بـهــذا الـمـبــدأ أي ـضــا ،وأن
تلتزم الحياد أثناء التصويت.

اعـتـبــر الـنــائــب ثــامــر الـســويــط أن ص ــدور حكم
مــن محكمة التمييز بشأن د .بــدر الــداهــوم أنهى
ً
المنازعة الموضوعية ،مــؤكــدا حق المجلس في
ً
إع ــان إسـقــاط عضوية ال ـنــواب وفـقــا للنصوص
الدستورية والقانونية.
وأوضح السويط في تصريح بالمجلس امس
أن المادة  16من الالئحة الداخلية للمجلس كانت
تنظم هذه المسألة بشكل واضح ومحدد قبل أن
تلغي المحكمة الدستورية هذه المادة من الالئحة.
وأشــار إلــى أن الـمــادة  50من قانون االنتخاب
ً
أصبحت هي التي تنظم إسقاط العضوية مبينا أن
هذه المادة نصت على أن إعالن إسقاط العضوية

ي ـكــون ب ـق ــرار م ــن الـمـجـلــس .وت ــاب ــع ال ـســويــط إنــه
بالنسبة لقضية الـنــائــب د .ب ــدر ال ــداه ــوم هناك
حكمان متناقضان فبعد أن كان هناك حكم نهائي
و ب ــات مــن محكمة التمييز لمصلحته وانتهت
المنازعة الموضوعية صدر حكم آخر مناقض لهذا
الحكم من المحكمة الدستورية.
وقال إنه أمام هذا التناقض فمن الواجب على
النواب رفض إسقاط عضوية النائب بدر الداهوم،
ً
مشيرا إلــى أن هــذا ما سيتم في الجلسة العلنية
ً
ً
بناء على النصوص القانونية وأيضا استنادا إلى
سابقة إسقاط عضوية النائبين السابقين جمعان
الحربش ووليد الطبطبائي.

العنزي لـ ةديرجلا « :العفو» و«المرئي والمسموع» في الجلسة القادمة
•

فهد تركي

كشف رئيس اللجنة التشريعية
خـ ــالـ ــد ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي أن حـ ــزمـ ــة مــن
القوانين المهمة ستكون حاضرة
ع ـلــى ج ـ ــدول أعـ ـم ــال أول جلسة
قادمة لمجلس االمة بعد إنجازها
م ــن ل ـج ـنــة االول ـ ــوي ـ ــات وال ـل ـجــان
المعنية االخرى.
وق ــال الـعـنــزي ل ـ «الـجــريــدة» ان
اب ـ ــرز ت ـلــك ال ـق ــوان ـي ــن يـتـمـثــل في
العفو وتأجيل االقساط وقانون
دعـ ــم وضـ ـم ــان وت ـم ــوي ــل ال ـب ـنــوك
المحلية للعمالء المتضررين من
تداعيات فيروس كورونا والمرئي
والمسموع ،مؤكدا أن تلك قوانين
مستحقة والـمـجـلــس ع ــازم على
إنجازها.
وأكــد أن اجتماع «التشريعية»
أسـ ـف ــر عـ ــن اقـ ـ ـ ــرار م ـج ـم ــوع ــة مــن
ال ـق ــوان ـي ــن ال ـم ـه ـمــة أه ـم ـهــا الـ ــزام
الشركات المتعاقدة مع الحكومة
بـ ـ ـجـ ـ ـع ـ ــل أولـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف
للمواطنين وقانون المنافسة.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع :واج ـ ـه ـ ـنـ ــا اش ـك ــال ـي ــة
فـ ــي مـ ــوضـ ــوع قـ ــانـ ــون ال ـج ــرائ ــم
االلكترونية حيث توجد مقترحات
ت ـطــالــب ب ــإل ـغ ــاء ال ـق ــان ــون بــرمـتــه
وال يـمـكــن أن ي ـكــون نـظـيــرا ،النــه

«التشريعية» في اجتماعها أمس
سيحدث فراغا تشريعيا وتوجد
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل م ـق ـت ــرح ــات أخ ــرى
لتعديله وكلها تم تأجيلها للبت
فـيـهــا لـحـيــن س ـم ــاع وج ـه ــة نظر
الجهات الحكومية المعنية ،الفتا
الى ان التعديالت تتجه الى المادة
الـســادســة مــن الـقــانــون وستعقد
اللجنة االثنين المقبل اجتماعا
لـمـنــاقـشــة ال ـت ـعــديــات ع ـلــى هــذا
الصعيد تمهيدا للتصويت عليها.
من جانب آخــر ،كشف العنزي
أن اللجنة التشريعية وافقت على
تعديل قانون الحبس االحتياطي
ل ـ ـي ـ ـكـ ــون ع ـ ـش ـ ــرة أي ـ ـ ـ ـ ــام ل ـل ـج ـن ــح
والـجـنــايــات وأرجـ ــأت التصويت
ع ـل ــى جـ ــرائـ ــم الـ ـ ـ ــرأي لــاج ـت ـمــاع
المقبل.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوارد
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة أقـ ـ ـ ـ ــرت أيـ ـ ـض ـ ــا الـ ـ ـ ــزام

ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة بـتــوظـيــف
اب ـنــاء الـكــويـتـيــات ودول مجلس
التعاون ثم غير الكويتيين وأخيرا
الوافدين ،مشيرا الى انه تحفظ عن
صياغة بعض البنود.
وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
الـتـشــريـعـيــة وال ـقــانــون ـيــة وافـقــت
باإلجماع على عدد من االقتراحات
بـقــوانـيــن فــي ش ــأن تــأجـيــل ســداد
قروض المواطنين وإلزام الشركات
األج ـن ـب ـي ــة ت ـع ـي ـيــن ال ـخــري ـج ـيــن
الكويتيين كــأولــويــة ،وف ــي شــأن
حماية المنافسة ،وأحالتها إلى
مجلس األمــة على أن تــدرج على
جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وق ــال الـعـنــزي إن مــن بين تلك
االق ـ ـتـ ــراحـ ــات اقـ ـت ــراح ــا ب ـق ــان ــون
ب ـتــأج ـيــل س ـ ــداد أقـ ـس ــاط ق ــروض
المواطنين لمدة  6أشهر والمقدم

من النائب سعدون حماد ،الفتا
إلى توصية اللجنة باالستعجال
بـمـنــاقـشــة االقـ ـت ــراح ف ــي الجلسة
القادمة.
وأكــد وجــود تــوافــق حكومي -
نيابي بشأن هذا االقتراح ،إضافة
إلى اقتراحات أخرى قدمت في هذا
الشأن على أن يتم اقراره واالنتهاء
منه في أول جلسة انعقاد لمجلس
األمة.
وأشار إلى أن هناك اقتراحات
أخ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ــم الـ ـتـ ـص ــوي ــت ع ـل ـي ـهــا
باإلجماع متعلقة بإلزام الشركات
األجنبية المتعاقدة مع الجهات
ا لـحـكــو مـيــة بتعيين الخريجين
الكويتيين كأولوية ومقدمة على
أي جـنـسـيــة أخـ ــرى ،وأن اللجنة
وافقت أيضا باإلجماع على اقتراح
يتعلق بحماية المنافسة.

«المالية» :تمويل كاش للمشروعات الصغيرة
مكتب اللجنة :تأجيل أقساط القروض ضروري لتخفيف تداعيات «كورونا»
●

محيي عامر

ق ــال رئـيــس اللجنة الـمــالـيــة واالقـتـصــاديــة
الـنــائــب أحـمــد الـحـمــد إن اللجنة نــاقـشــت في
ً
اجتماعها امس  11اقتراحا بقانون باإلضافة
إل ــى م ـش ــروع م ـق ــدم م ــن ال ـح ـكــومــة ،بـحـضــور
ممثلين عــن وزارة الـمــالـيــة ووزارة الـتـجــارة
والبنك المركزي والصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والجمعية االقتصادية.
وأضاف الحمد أنه كان مدرجا على جدول
أعمال اللجنة  3اقتراحات بقوانين بشأن منح
تـعــويـضــات خــاصــة لـلـمـشــروعــات المتناهية
الصغر والمتوسطة والمتضررة من تداعيات
أزمة فيروس كورونا ،باإلضافة إلى  6اقتراحات
بقوانين بشأن إنـقــاذ المشروعات الصغيرة
والمتوسطة من تداعيات أزمة كورونا.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـح ـم ــد إل ـ ــى أن ال ـل ـج ـن ــة نــاق ـشــت
إيجابيات وسلبيات القوانين مــع الحكومة
وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وممثلي األنشطة وتــم االسـتـمــاع إلــى آرائهم
ومالحظاتهم.

حكمان نهائيان متعارضان
وأك ــد الـنــائــب د .أحـمــد مطيع،
أن الداهوم ما زال نائبا بمجلس
األم ــة يتمتع بـكــامــل صالحياته
الدستورية ،مشيرا الــى ان هناك
حـكـمـيــن نـهــائـيـيــن مـتـعــارضـيــن،
وسيكون قرار المجلس هو الفصل
فيهما طبقا للمادة  50من قانون
االنتخاب« ،وتاريخ مجلس األمة
شاهد على حــوادث مشابهة كان
القرار فيها للبرلمان».

السويط :حكم «التمييز» أنهى المنازعة الموضوعية

«التشريعية» توافق على تأجيل األقساط  6أشهر
●

من جانبه ،أوضح النائب فايز
الجمهور ،أن النص القانوني الذي
ينظم موضوع اسقاط العضوية
ً
ه ــو الـ ـم ــادة  ،50ونـ ـظ ــرا ل ـصــدور
أحكام نهائية متباينة فإنني أعلن
رف ـضــي الـتـصــويــت عـلــى إسـقــاط
عضوية الداهوم.
وأكد النائب أسامة الشاهين انه
ال يملك ال ـ  ،٥وال يملك ال ـ  ٥٠إلغاء
إرادة األمة ،التي لها السيادة ،وهي
مصدر السلطات كلها ،وال إلسقاط
عضوية الداهوم.
واعـتـبــر الـنــائــب د .حمد روح
الدين ،أن المجلس سيد قراراته،
وه ــو الفيصل للفصل بـيــن حكم
موضوعي بات صدر من محكمة
ال ـت ـم ـي ـي ــز ،وحـ ـك ــم آخ ـ ــر م ـخــالــف
للدستور أهدر الحجية بالمخالفة
ألحكام القانون ،وتبقى كلمة األمة
هي العليا ،وال إلسقاط عضوية
الداهوم.

ول ـفــت إل ــى أن الـلـجـنــة تـتـجــه إل ــى صياغة
هــذه االقتراحات ليكون هناك ودعــم وتمويل
ألصـ ـح ــاب ال ـم ـش ــروع ــات م ــن خـ ــال الـتـمــويــل
(الـ ـك ــاش) ع ـلــى أال ت ـقــل ف ـتــرة الـ ـس ــداد ع ــن 10
س ـنــوات ،موضحا أن اللجنة ستعد التقرير
النهائي وسيتم التصويت عليه في االجتماع
القادم.
من جهة أخرى ،انتهى المكتب الفني للجنة
ال ـشــؤون الـمــالـيــة واالقـتـصــاديــة إل ــى ض ــرورة
تــأج ـيــل األقـ ـس ــاط واالس ـت ـق ـط ــاع ــات تخفيفا
لتداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها.
وقال المكتب في تقريره بشأن  ٧اقتراحات
خاصة بتأجيل أقساط القروض المستحقة على
المواطنين ،والذي من المقرر أن تناقشه اللجنة
في اجتماعها اليوم :يجب اإلشارة إلى أنه قد
سبق للبنوك تأجيل أقساط القروض لمدة ستة
أشهر في مارس 2020م وتحمل الكلفة الناتجة
عن ذلك انطالقا من مسؤوليتها المجتمعية،
عـنــدمــا تــم ف ــرض حـظــر الـتـجــول الـجــزئــي في
ال ـب ــاد ،وقـ ــرر مـجـلــس ال ـ ــوزراء آن ـ ــذاك تأجيل
االستقطاعات المستحقة لصالح بنك االئتمان.
وأضاف :صدر في الفصل التشريعي السابق

قــانــون رق ــم  6لسنة  2020بتأجيل تحصيل
األق ـس ــاط المستحقة عـلــى ع ـمــاء صـنــدوقــي
الـمـتـعـثــريــن ودعـ ــم األس ـ ــرة ل ـمــدة سـتــة أشـهــر
اعتبارا من أبريل .2020
وتابع :في فبراير  2021تم تأجيل أقساط
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من
الصندوق لمدة عام ،ولما كان الوضع الصحي
فــي الـبــاد ال يقل خـطــورة عما كــان عليه في
تـلــك الـفـتــرة الـمـشــار إلـيـهــا أعـ ــاه ،بــل وصلت
أعداد اإلصابات وأعداد الحاالت التي ترقد في
العناية المركزة والوفيات إلى أرقــام قياسية
غـيــر مـسـبــوقــة ،ون ـظــرة إل ــى اإلغـ ــاق الـجــزئــي
للبالد وعــدم تحسن الــوضــع القائم ،نــرى أنه
يجب تأجيل األقساط واالستقطاعات تخفيفا
لـتــداعـيــات جائحة فـيــروس كــورونــا وآثــارهــا
السلبية التي ألقت باألفراد والشركات وكافة
القطاعات.
واخ ـت ـتــم الـمـكـتــب الـفـنــي ق ــائ ــا :يتعين
م ـع ــرف ــة ال ـك ـل ـف ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـت ــرت ـب ــة عـلــى
االقتراحات بقوانين المقدمة ،ومن سيتحمل
ت ـلــك ال ـك ـل ـفــة ،ال ـخ ــزان ــة ال ـع ــام ــة أم الـبـنــوك
وشركات التمويل؟

وق ــال الـســويــط «اتـصـلــت صـبــاح الـيــوم (أمــس)
بــاألمـيــن الـعــام لمجلس األم ــة وســألـتــه عــن سبب
اسـتـبـعــاد اس ــم الـنــائــب ب ــدر ال ــداه ــوم مــن الموقع
الــرسـمــي لــأمــانــة الـعــامــة للمجلس ،ورد بشكل
واض ــح وصــريــح إن ذلــك بـنــاء على تعليمات من
رئيس المجلس».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف «ع ـ ـلـ ــى أي أس ـ ـ ــاس اس ـ ـت ـ ـنـ ــدت تـلــك
التعليمات ،وهل الدستور والقوانين التي أقسم
رئـيــس المجلس على احترامها هــي ذاتـهــا التي
أقسمنا عليها ،إذن فقد يكون لرئيس المجلس
تفسير غير تفسيرنا».

أمــا النائب مساعد العارضي
ً
ف ـق ــال ،ان ــه «وف ـق ــا ل ـل ـمــاده  50من
ق ـ ــان ـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ف ـ ـ ــإن إع ـ ــان
ب ـط ــان ع ـضــويــة ع ـضــو مجلس
االمــة يصدر بقرار من المجلس،
ً
لــذلــك بــدر الــداهــوم ال ي ــزال نائبا
ً
ً
دسـتــوريــا وقــانــونـيــا ،إال اذا رأى
المجلس خالف ذلك ،فالقرار يعود
لنا كممثلين عن االمة ولن نتنازل
عن حقنا في ذلك».
وشدد النائب سعود بوصليب
على أنه «يجب أن يتم التصويت
في الجلسة القادمة على عضوية
د .بدر الداهوم ،كما نصت المادة
 50مــن الــائـحــة الــداخـلـيــة ،وهنا
يكون الـقــرار لممثلي األمــة فقط،
وسنرفض قرار خلو المقعد».
وأك ـ ــد ال ـن ــائ ــب د .ع ـبــدال ـكــريــم
الـ ـكـ ـن ــدري ان ع ـضــويــة ال ــداه ــوم
مستمرة حتى يقرر مجلس األمة
غير ذلك ،فالقرار يعود للمجلس
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن بـ ـع ــد تـ ـض ــارب
األح ـك ــام الـنـهــائـيــة ب ـشــأن صحة
عضويته.

المجلس صاحب القرار
وق ــال النائب أســامــة المناور،
ً
ان الــداهــوم م ــازال نــائـبــا ،وإذا لم
ُ
تـحـتــرم أص ــوات أكـثــر مــن  8آالف
ُ
ناخب ،ولــم يحترم حكم محكمة
تـمـيـيــز بـ ــات وم ـ ـبـ ــرم ،فـلـ ُـيـعــرض
األم ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى م ـم ـث ـل ــي ّ
األمـ ـ ـ ـ ــة فــي
ً
الجلسة القادمة وفقا للمادة 50
من الدستور ،وليفصل المجلس
ب ـع ـضـ ّ
ـويــة الـ ــداهـ ــوم ،فالمجلس
صاحب القرار في ذلك.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد الـ ـن ــائ ــب مـحـمــد
المطير ان «الــداهــوم مــازال نائبا
بنظر الشعب والدستور ،والفصل
في هذا األمر لمجلس االمة ،ومن
ال يعجبه ه ــذا إم ــا ان ــه فــي بطنه
شيء أو ال يفقه شيئا».
أم ــا ال ـنــائــب س ـل ـمــان الحليلة
فقال« :نقول لمن شكك في مواقفنا
وات ـه ـم ـنــا وتـ ـج ــاوز عـلـيـنــا ،إنـنــا
بفضل الله ثابتون على مواقفنا،
وسيشهد الشعب الكويتي عامة
وقبيلتي الكريمة خاصة موقفنا
الـ ـمـ ـش ــرف وال ـ ـثـ ــابـ ــت م ـ ــع ال ـح ــق
ت ـحــت ق ـبــة ع ـبــدال ـلــه ال ـس ــال ــم في
 30الـجــاري ...فنحن رجــال أفعال
ولسنا رجال أقوال».

برلمانيات
سلة برلمانية
الشاهين يسأل عن استئجار
عقار كوشنر وإيفانكا ترامب

وجه النائب أسامة الشاهين
سؤاال إلى وزير الخارجية
الشيخ أحمد الناصر ،قال
فيه :تداولت حسابات
ً
إعالمية إلكترونية مؤخرا
ً
خبرا عن استئجار سفارة
الكويت في الواليات المتحدة
األميركية منزال في حي
تريسي بليس بالعاصمة
األميركية ،وكان غاريد
كوشنر وإيفانكا ترامب
يشغالنه قبل ذلك ،وذلك
ً
بقيمة  18ألف دوالر شهريا.
وطلب إفادته وتزويده بسبب
استئجار سفارة الكويت لهذا
العقار ،ومدة وقيمة العقد،
وعدد العقارات المملوكة
أو المستأجرة من السفارة
الكويتية ،والغرض منها.

الطريجي :ضبط  100مليون
دينار جاهزة للتهريب

طالب النائب د.عبدالله
الطريجي رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد بإعالن مالبسات
ضبط  100مليون دينار في
مخزن بميناء الشويخ.
وقال الطريجي في تصريح
بالمجلس امس إن إحدى
الجهات الحكومية دهمت
أحد المخازن في ميناء
الشويخ وتم العثور على
مبلغ يقارب  100مليون دينار
كويتي جاهزة للتهريب خارج
الكويت.
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المؤسسة وسفارة الكويت بألمانيا نظمتا ورشة عن «ثورة الهيدروجين»

العالم ّ
يمر
بمرحلة
انتقالية عن
طريق التحول
إلى الطاقة
الخالية من
الكربون

الفاضل

نـ ـظـ ـم ــت م ــؤسـ ـس ــة الـ ـك ــوي ــت
للتقدم العلمي ،بــا لـتـعــاون مع
س ـف ــارة ال ـكــويــت ل ــدى ألـمــانـيــا،
وعـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن مـ ـ ــراكـ ـ ــز األبـ ـ ـح ـ ــاث
األل ـم ــان ـي ــة ،أم ـ ــس ،ورش ـ ــة عمل
اف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "ثـ ـ ـ ــورة
الهيدروجين – واستكشاف دور
الكويت" ،استهدفت دعم الجهود
المبذولة إلطــاق استراتيجية
وطنية تواكب التطور العالمي
في مجال تطوير استخدام طاقة
الهيدروجين.
وشـ ــارك ف ــي ال ــورش ــة رفيعة
الـمـسـتــوى ممثلون عــن كــل من
األمانة العامة للمجلس األعلى
لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة ووزارة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـ ـم ـ ــاء وم ــؤس ـس ــة
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة وم ـع ـهــد
الـ ـك ــوي ــت ل ــأبـ ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى هـ ـيـ ـئ ــة ت ـش ـج ـيــع
االستثمار المباشر.
وقال المدير العام لمؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،د .خالد
الفاضل ،في كلمته خالل افتتاح

ال ــورش ــة ،إن ال ـمــؤس ـســة ق ــادت
ً
فــي مطلع هــذا الـعــام فريقا من
الـخـبــراء إلع ــداد وثيقة بيضاء
"حول استراتيجية الهيدروجين
ً
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت" ،ل ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون نـ ـ ـ ـ ـ ــواة
لخريطة طريق وطنية شاملة
الستخدامات الهيدروجين في
البالد.
وأوضـ ـ ـ ــح أن نـ ـظ ــام ال ـط ــاق ــة
ً
الـعــالـمــي ي ـمـ ّـر حــال ـيــا بمرحلة
انـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــن خـ ــال
التحول إلى الطاقة الخالية من
ال ـك ــرب ــون ال ـتــي سـتـعـتـمــد على
جـمـيــع ال ـت ـق ـن ـيــات وال ـم ـس ــارات
الـ ـمـ ـنـ ـخـ ـفـ ـض ــة االن ـ ـب ـ ـع ـ ــاث ـ ــات،
وس ـت ـت ـط ـلــب ت ــداب ـي ــر انـتـقــالـيــة
قوية للطاقة.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن ذلـ ـ ـ ــك س ـي ـت ـط ـلــب
االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـل ــى حـ ـل ــول يـمـكــن
ت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـق ـ ـهـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة
التكنولوجية ،وتتمتع بأسعار
ً
ً
مـ ـعـ ـق ــول ــة اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــا ،بـ ـ ـ ــدءا
بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى ال ـك ـهــربــاء في
س ـل ـس ـلــة إم ـ ـ ــداد الـ ـط ــاق ــة ،وه ــي

ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـت ــي س ـي ـتــم الـعـمــل
على توليدها من موارد الطاقة
المتجددة ،مثل الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح باعتبارها ناقل
الطاقة المفضل.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـ ـم ـ ــر حـ ـ ـل ـ ــة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـط ــاق ــة
وال ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــص م ـ ـ ــن ان ـ ـب ـ ـعـ ــاثـ ــات
ال ـك ــرب ــون م ــن مـ ـص ــادر ال ـطــاقــة
تــوفــر فــرصــة ل ـلــدول الـمـصــدرة
للنفط ،مثل الكويت ،لالستجابة
وال ـت ـع ــام ــل م ــع ه ـ ــذه ال ـمــرح ـلــة
االنتقالية والتحول على صعيد
قطاع الطاقة ،والعمل ليس فقط
على تأمين موقع لها في سوق
قطاع الطاقة النظيفة ،بل السعي
ً
ً
إلى أن تكون العبا أساسيا في
هذه الصناعة الجديدة.

وقود المستقبل
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال س ـف ـي ــر
ال ـكــويــت ل ــدى أل ـمــان ـيــا ،نجيب
الـ ـب ــدر ،إن م ـشــاركــة ع ــدد كبير

من المسؤولين الكويتيين من
قطاعات مختلفة تعكس الرغبة
ف ــي ت ــوث ـي ــق الـ ـتـ ـع ــاون ب ـم ـيــدان
ج ــدي ــد يـتـعـلــق بــالـهـيــدروجـيــن
الـ ـ ــذي ي ـع ــد وقـ ـ ــود الـمـسـتـقـبــل،
مشيرا الى ما تتمتع به ألمانيا
مــن ق ــدرات صناعية فــائـقــة في
هذا اإلطار.
وأضـ ـ ـ ــاف أن وضـ ـ ــع م ـســألــة
بـ ـح ــث الـ ـتـ ـح ــول إلـ ـ ــى مـ ـص ــادر
ال ـطــاقــة ال ـم ـت ـج ــددة ،ب ـمــا فيها
الـ ـهـ ـي ــدروجـ ـي ــن األخ ـ ـض ـ ــر ،فــي
محور االستجابة ألزمة كورونا،
يعد أمرا مهما ويعكس السعي
الـمـسـتـمــر لـتـحـقـيــق االنـتـعــاش
االق ـت ـص ــادي ول ـب ـنــاء مستقبل
أكثر إشــراقــا ،وبشكل يتماشى
م ــع رؤيـ ــة ال ـكــويــت ل ـعــام 2035
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـكـ ــزة عـ ـل ــى مـ ـش ــروع ــات
استراتيجية تسهم في الحد من
اعتماد الدولة على عوائد النفط.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــهّ ،
وجـ ـ ـ ـ ــه س ـف ـيــر
أل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا اس ـ ـت ـ ـي ـ ـفـ ــان م ــوب ــس
الـشـكــر إل ــى ال ـج ـهــات المنظمة

الفاضل متحدثا خالل ورشة العمل
وال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ه ــذه ال ــورش ــة
المهمة ،مشيرا إلــى أن الكويت
لديها جميع المقومات إلنتاج
ال ـه ـيــدروج ـيــن األخ ـض ــر ،حيث

بنك الطعام يطلق «عموم اإلطعام» بالتعاون مع «األوقاف»

بتوزيع مواد تموينية وغذائية على نحو  1301أسرة متعففة

توزيع قسائم المساعدات

ً
بلد االنـســانـيــة ،مــؤكــدا أن الـمـشــروع يأتي
ً
استكماال للدور الخيري الريادي للبنك في
مـســا عــدة المحتاجين والمتعففين دا خــل
الكويت.
وأضــاف األنـصــاري أن المشروع يهدف
إلـ ــى تــوف ـيــر ال ـط ـع ــام وال ـ ـمـ ــواد الـتـمــويـنـيــة
الغذائية األساسية من خالل كوبونات شراء
وتوزيعها على الفئات المستهدفة .
وأك ـ ـ ـ ــد أن األمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ــأوقـ ــاف
ممثلة فــي األمـيــن الـعــام بــاالنــابــة منصور
الصقعبي وجميع العاملين ال تألو جهدا
في دعم جميع األنشطة والجهود الخيرية

والـتـطــوعـيــة ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا بـنــك الـطـعــام
ً
لخدمة المجتمع الكويتي ،مشيدا بجهودها
في تسهيل كل السبل إلنجاح هذه األنشطة
والحمالت والمشاريع الخيرية ليعود نفعها
وخيرها على كافة شرائح المجتمع.
وقال إن هذا المشروع الخيري يهدف إلى
ترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي والترابط
والتالحم بين أبناء الوطن الواحد ،موضحا
أن م ـش ــروع ع ـمــوم االط ـع ــام يـحـمــل رســالــة
ســامـيــة وصــادقــة تـهــدف إل ــى إعــانــة االســر
المتعففة.

الجامعة تشارك بمؤتمر «مواكبة التحول»
قــال القائم بأعمال نــائــب مــديــر جامعة الكويت
للخدمات األكاديمية المساندة د .عبدالله المطوع،
إن الـجــامـعــة شــاركــت فــي مــؤتـمــر "مــواك ـبــة تنظيم
الـتـشــريـعــات لـتـحــديــات ال ـت ـحــول الــرق ـمــي وال ــذك ــاء
االصطناعي واالبتكار المؤسسي واألعمال" ،الذي
ً
أقامته جمعية المحامين ،مبينا أن مشاركة الجامعة
تمثلت فــي تقديمها ور ق ــة تـحــت ع ـنــوان "التعليم
اإلل ـك ـتــرونــي وال ـت ـحــديــات الـتـشــريـعـيــة فــي وســائــل

الراجحي لـ ةديرجلا  :مراجعة
برنامج الدراسات العليا لـ«اإلعالم»
•

ً
أكد أنه يرى النور قريبا ويشمل جميع التخصصات
● حمد العبدلي

جانب من المساعدات
أطـلــق الـبـنــك الـكــويـتــي لـلـطـعــام مـشــروع
"عـ ـم ــوم اإلط ـ ـعـ ــام" ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع األم ــان ــة
العامة لألوقاف ،عبر صرف مواد تموينية
وغــذائ ـيــة لـنـحــو  1301أس ــرة متعففة ،في
إطار دور البنك في تخفيف المعاناة عن كل
فئات المجتمع التي تحتاج للدعم في ظل
الظروف االستثنائية نتيجة أزمة "كورونا".
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك
مـشـعــل األنـ ـص ــاري ،فــي تـصــريــح أم ــس ،أن
الـمـشــروع يجسد الـتـعــاون االسـتــراتـيـجــي
بين األمــانــة الـعــامــة لــأوقــاف بنك الطعام
مــن أجــل مــد يــد الـعــو لــأســر المتعففة في

حــانــت ل ـهــا ال ـفــرصــة م ــن خــال
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــورش ـ ـ ــة لـ ـبـ ـح ــث س ـبــل
التعاون بين الجهتين في هذا
المجال.

التقييم واالختبارات" .وأعرب المطوع ،في تصريح
أمس ،عن فخر الجامعة بأنها أول مؤسسة تعليمية
في الخليج تضع لوائح لتنظيم نظام التعليم عن
بعد بنظرة مستقبلية تكاملية الحـتــواء الجائحة
والتعايش معها ،مما جعل أمانة العمل المشترك
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصي
بتعميم لوائح جامعة الكويت على الدول األعضاء
من خالل األمانة العامة لالستفادة منها.

ورشة للكليات
اإلنسانية بالجامعة
ن ـظــم مـكـتــب ال ـت ـعــاون
الـ ـ ـبـ ـ ـحـ ـ ـث ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي
واالستشارات في قطاع
األبحاث بجامعة الكويت
ور شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـمـ ـ ــل " SPSS
 "ADVANCEDبــر عــا يــة
ن ــائ ــب م ــدي ــر ال ـج ــام ـع ــة
ل ـ ــأ بـ ـ ـح ـ ــاث د .ر ش ـ ـيـ ــد
العنزي ،لهيئة التدريس
وطلبة الدراسات العليا
فــي الـكـلـيــات اإلنـســانـيــة
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـبـ ــر بـ ــرنـ ــامـ ــج
"تيمز".
وقدم الورشة د .هشام
جــاد ال ــرب مــن قسم علم
النفس فــي كلية العلوم
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـجــام ـعــة
الكويت وقال إنها تهدف
إلــى إكـســاب الباحث في
مجال العلوم اإلنسانية
ً
واالجـتـمــاعـيــة عـ ــددا من
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــارات ال ـم ــرت ـف ـع ــة
ال ـم ـس ـت ــوى ف ــي اخ ـت ـيــار
األس ــال ـي ــب اإلح ـصــائ ـيــة
المناسبة الختبار صحة
الـ ـف ــروض ال ـت ــي تـحـتــاج
نماذج إحصائية متقدمة
وتنفيذها بشكل صحيح
باستخدام برنامج .SPSS

كـ ـش ــف رئ ـ ـيـ ــس قـ ـس ــم االعـ ـ ــام
بـكـلـيــة االداب بـجــامـعــة الـكــويــت
د .مـنــاور الــراجـحــي عــن مراجعة
برنامج الدراسات العليا ليشمل
جميع التخصصات فــي القسم،
الفتا الــى انــه "تمت الموافقة من
لجنة القسم وهــو االن فــي ايــدي
كلية الدراسات العليا" ،موضحا
أنه سيرى النور في االجتماعات
الـقــريـبــة حـيــث إن ه ــذه الـبــرامــج
تحتاج الى ميزانيات لتطبيقها
على ارض الواقع.
وبين الراجحي في تصريح
لـ ـ ـ ـ "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" ،ان مـ ـ ــن ابـ ـ ــرز
التعديالت الجديدة على برامج
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـع ـل ـي ــا ه ـ ــو أن ال
تكون الــدراســة باللغة العربية،
باإلضافة الى بعض التطورات
ال ـج ــدي ــدة ف ــي االعـ ـ ــام ال ـجــديــد
وإدخ ـ ــال ال ـت ـط ــورات ف ــي العمل
اإلعـ ــامـ ــي ال ـم ـع ــاص ــر ل ـيــواكــب
كــم الـتـطــور الـكـبـيــر فــي وســائــل
االعــام الحديثة ،وكذلك العمل
اإلخـ ـ ــراجـ ـ ــي ال ـص ـح ـف ــي بـشـكــل
جديد وعصري متقدم.
وأوض ــح الــراج ـحــي ان بــرامــج
الدراسات العليا الخاصة بقسم
االعالم مرت على جميع المراحل
االعتيادية من خالل اعتمادها في
مجلس الكلية بدعم مــن العميد

مناور الراجحي

وأيضا لجنة العمداء ،وهــو االن
لدى كلية الدراسات العليا ،مبينا
ان الكويت بحاجة الى مثل هذه
البرامج الهامة فــي ســوق العمل
خاصة أن القسم يتمتع بكفاءات
من قبل األســاتــذة والطلبة ،وهم
قـ ـ ـ ـ ــادرون ع ـل ــى الـ ـنـ ـه ــوض ب ـه ــذا
الـ ـب ــرن ــام ــج وتـ ـق ــديـ ـم ــه بـ ـص ــورة
مشرفة.
وأشــار إلى أن طريقة الدراسة
ف ــي ب ــرن ــام ــج الـ ــدراسـ ــات الـعـلـيــا
تختلف عن البكالوريوس حيث
تـ ـك ــون الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ب ـش ـك ــل ش ــام ــل
وي ـك ــون ال ـتــرك ـيــز ف ــي االط ــروح ــة
من خالل الموضوع الــذي يرغب
الطالب في التخصص فيه أو في
مجال عمله.
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أحاديث «كلوب هاوس» مباحة للجميع ...ويجوز
لرجال المباحث تسجيلها دون إذن أصحابها
ةديرجلا

•
العدد  / 4688الثالثاء  23مارس 2021م  10 /شعبان 1442هـ

local@aljarida●com

قصر العدل

خبراء قانونيون أكدوا لـ ةديرجلا• عدم توافر حالة السرية في غرف البرنامج

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

بطالن الجلسات
في غرف المداولة

حسين العبدالله

أجمع عدد من الخبراء القانونيين على أحقية رجال
المباحث في تسجيل األحاديث الصادرة من األشخاص
في تطبيق كلوب هاوس من دون الحصول على إذن من
النيابة أو موافقة أصحابها ألنها ليست أحاديث خاصة.
وأكد هؤالء الخبراء لـ «الجريدة» أن القانون قصر حصول
الضابط على اإلذن قبل التسجيل لألماكن الخاصة،
مشيرين إلى عدم انطباق جريمة التنصت بحق رجال
المباحث بهذا الشأن.
وأرجعوا ذلك إلى كون الغرف في «كلوب هاوس»
متاحة للجميع ويجوز تسجيل ما يدور فيها ،وتعتبر
بمثابة القرينة على وقوع جرائم االساءة الصادرة من
مرتادي هذه الغرف في هذا البرنامج ...وفيما يلي
التفاصيل:
جريمة التنصت
الهاتفي ال تنطبق
اال على األحاديث
السرية

صفة الخصوصية
في الغرف الحوارية
ً
ليست معيارا
ً
مطلقا بسبب
طبيعة البرنامج

قـ ـ ـ ــال عـ ـمـ ـي ــد كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة د .فـيـصــل
الـ ـكـ ـن ــدري إن ـ ــه الب ـ ــد م ــن ت ـحــديــد
كيف يعمل تطبيق كلوب هاوس
لتحديد كيف يمكن لرجال الضبط
ال ـق ـضــائــي ض ـبــط ال ـج ــرائ ــم الـتــي
يمكن أن تقع من خالله.
وأوضـ ــح ال ـك ـنــدري أن تطبيق
تــوي ـتــر يـعـتـمــد بــالــدرجــة األول ــى
ع ـل ــى ال ـك ـل ـم ــات ل ـ ـتـ ــداول األفـ ـك ــار
والتواصل ،وتطبيق االنستغرام
ّ
المرئي ،وتطبيق
على المحتوى
ّ
ً
تقريبا،
فيسبوك على كــل شــيء
أما تطبيق كلوب هاوس فيعتمد
ّ
الصوتي.
على المحتوى
وأض ــاف أن «ك ـلــوب ه ــاوس»
أحــد تطبيقات غــرف الــدردشــة
الصوتية ،الذي ظهر في أبريل
 2020ل ـم ـس ـت ـخ ــد م ــي ه ــوا ت ــف
اآليفون فقط ،فهو إذن تطبيق
وسائط اجتماعية لكنه عكس
الـ ـم ــواق ــع األخ ـ ــرى تـ ـم ـ ً
ـام ــا ،فــا
يعتمد عـلــى كـتــا بــة النصوص
أو مشاركة الصور والفيديو ،بل
يعتمد على الدردشة الصوتية
فقط وليس النص ،مما يجعله
يبدو وكأنه بودكاست تفاعلي
أو مكالمة صوتية جماعية.
ولفت إلى أن التطبيق يتيح
إنشاء غرف واالنضمام إليها،
ح ـيــث ي ـم ـكــن لـلـمـسـتـخــدم بعد
ذل ـ ــك ال ـ ــدردش ـ ــة م ـ ــع اآلخـ ــريـ ــن
ف ــي مـكــالـمــة صــوت ـيــة جـمــاعـيــة
ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وال ت ـ ـ ــو ج ـ ـ ــد ص ـ ــور
أو مـ ـق ــا ط ــع فـ ـي ــد ي ــو أو ح ـتــى
نصوص  -صــوت فقط -ويمكن
للمستخدمين اال ن ـض ـمــام إ لــى
ال ــدردش ــة وم ـغ ــادرت ـه ــا ف ــي أي
وقـ ــت ،وت ـحــويــل أي غ ــرف ــة إلــى
غرفة اجتماعات عامة.

تواصل اجتماعي

التسجيالت قرينة
في اإلثبات لوقوع
الجرائم لمرتادي
الغرف

وذكـ ـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ــه ب ـ ـهـ ــذا ال ـت ـع ــري ــف
لتطبيق كلوب هاوس فإنه يعتبر
مكانا عاما تتحقق فيه العالنية
المطلوبة ،كما هي الحال بالنسبة
لــوســائــل ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
األخ ــرى ،فالتطبيق مــوجــه لعدد
غير محدد من األشخاص الذين
يمكن دخولهم في أي لحظة دون
ق ـيــد أو ش ـ ــرط ،ودون أن يجمع
ب ـي ـن ـه ــم أي را ب ـ ـ ــط أو م ـص ـل ـحــة
مشتركة.
ول ـف ــت إلـ ــى أن االجـ ـتـ ـم ــاع فــي
«كلوب هــاوس» يعد محفال عاما
إذا ك ــان م ــن ح ــق أي ش ـخــص أن
يحضره ،أما إذا اقتصر االجتماع
عـلــى ع ــدد م ـحــدود بأشخاصهم
دون غيرهم فال ُيعد محفال عاما
ب ـس ـبــب اق ـت ـص ــار ح ــق ال ـح ـضــور
ف ـيــه ع ـلــى هـ ـ ــؤالء ،وم ــع ذل ــك فــإن
ركــن العالنية يتوافر فــي المثال
السابق ،ذلك أن المشرع الكويتي
مثال لم يستلزم أن يتم القذف في
مكان عــام ،بــل يكفي لتوافر ركن
العالنية أن يتم أمام شخص آخر
غير المجني عليه.

األدلة المستمدة
من البرنامج
كالتسجيل مقبولة
ما دام التطبيق
ً
متاحا للجمهور
الكندري
وتابع :القول باعتبار المحفل
ً
ً
عـ ــامـ ــا أو خـ ــاصـ ــا مـ ــن إط ــاق ــات
قاضي الموضوع ،والسؤال هنا:
هل يحق لرجال الضبط القضائي
ال ـت ـن ـصــت ع ـلــى ال ـم ـشــارك ـيــن في
تطبيق كـلــوب ه ــاوس أم يحتاج
األمــر إلــى إذن من جهة التحقيق
المختصة؟
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح :ال ـ ـت ـ ـن ـ ـص ـ ــت ه ــو
االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع س ـ ـ ــرا ب ــوسـ ـيـ ـل ــة أي ــا
كـ ــان ن ــوع ـه ــا إلـ ــى كـ ــام ل ــه صـفــة
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة أو س ـ ــري صـ ــادر
م ــن ش ـخــص م ــا أو م ـت ـبــادل بين
شخصين أو أكـثــر دون رضــا أي
ً
مــن ه ــؤالء ،الفـتــا إلــى أن تسجيل
االحـ ــاديـ ــث ب ــال ـه ــوات ــف وغ ـيــرهــا
أم ــر غ ـيــر م ـش ــروع وغ ـيــر معتمد
فــي االث ـبــات اال فــي حــالــة واح ــدة
وهي رضا صاحب الشأن ،ومنع
التسجيل ليس بالهواتف فحسب
انما بجميع االجهزة التي تؤدي
ذات ال ـ ـغـ ــرض ،ومـ ــع ذلـ ــك ي ـجــوز
ال ـت ـس ـج ـي ــل وقـ ـب ــول ــه ك ــدل ـي ــل فــي
االث ـ ـبـ ــات م ـت ــى ت ــم ذل ـ ــك تـحـقـيـقــا
للمصلحة الـعــامــة وف ــي الـحــدود
ال ـت ــي بـيـنـهــا ال ـق ــان ــون ،لتحقيق
الـ ـ ـت ـ ــوازن ب ـي ــن ال ـح ــري ــة ال ـف ــردي ــة
وحــق المجتمع فــي توفير االمــن
ومقاومة الجريمة.

التنصت
وأك ـ ـ ـ ــد أن األدل ـ ـ ـ ـ ــة ال ـن ــات ـج ــة
ع ــن عـمـلـيــة الـتـنـصــت الـهــاتـفــي
وال ـت ـس ـج ـيــل ال ـخ ـفــي ل ـلــدردشــة
واألحــاديــث في «كلوب هــاوس»
مقبولة متى تم وفقا للقانون،
والتسجيل الصوتي بشكل عام
مقبول إذا كــان قــد تــم فــي مكان
عام ،وقد قررت محكمة النقض
المصرية أنه «ال مجال للطاعن
إلث ــارة النفي المتصل بالدليل
الـمـسـتـمــد م ــن الـتـسـجـيــل لـعــدم
مشروعيته طالما أن الحديث
جــرى فــي مـكــان مفتوح للعامة
دون ثمة اعتداء على الحريات».
وتــابــع :أمــا قانون العقوبات
ال ـفــرن ـســي ف ـقــد عــاق ـبــت ال ـم ــادة
 1 /428مـ ـ ـن ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ت ـس ـج ـي ــل
واسـتــراق األحــاديــث واشترطت
أن تكون هذه األحاديث في مكان
خاص ،وقد ّ
عرف الفقه الفرنسي
ال ـم ـكــان ال ـخ ــاص بــأنــه «الـمـكــان
المغلق الذي ال يسمح بدخوله
للخارجين عنه أو الذي يتوقف
دخوله على إذن ممن يملك هذا
ال ـم ـك ــان أو م ـم ــن ل ــه ال ـح ــق فــي
استعماله أو االنتفاع به» ،و بناء
على ذلــك فــا يتمتع بالحماية
القانونية الحديث الذي يجري
في مكان عام.
وأض ـ ـ ـ ــاف :ول ــذل ــك ف ـ ــإن األدل ـ ــة
ال ـم ـس ـت ـمــدة م ــن «ك ـل ــوب ه ــاوس»
بتسجيلها من قبل رجال الضبط
القضائي مقبولة طالما التطبيق
مفتوحا للجمهور يـحـضــره من
يشاء ويخرج منه متى شاء ودون
س ــاب ــق م ـعــرفــة ب ـيــن الـمـشــاركـيــن

تسجيل األحاديث
الشخصية إجراء
خطير يمس
الحياة الخاصة
والخصوصية
التميمي

وغـ ـ ـي ـ ــر مـ ـغـ ـل ــق ع ـ ـلـ ــى أش ـ ـخـ ــاص
محددين بأشخاصهم.

األحاديث الشخصية
من جانبه ،قال استاذ القانون
الجزائي في كلية الحقوق بجامعة
ال ـك ــوي ــت د .م ـح ـمــد الـتـمـيـمــي ان
تـسـجـيــل األحـ ــاديـ ــث الـشـخـصـيــة
ً
إجراء خطيرا يمس الحياة
يشكل
الشخصية والحق بالخصوصية
وال يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــردد ال ـ ـف ـ ـقـ ــه ال ـ ـجـ ــزائـ ــي
باستهجان هذا اإلجراء ومع ذلك
أجازه قانون اإلجراءات الجزائية
بنطاق ضيق وب ـشــروط صارمة
وفق نص المادة  87في المكالمات
الهاتفية واالطــاع على الرسائل
المكتوبة البريدية أو البرقية.
وأضـ ــاف الـتـمـيـمــي :يعتبر ما
يـ ــدار ف ــي تـطـبـيــق ك ـل ــوب ه ــاوس
خــارج نطاق تطبيق نص المادة
 87ألن ـ ـنـ ــا ل ـس ـن ــا أم ـ ـ ـ ــام رس ــائ ــل
بــريــديــة أو برقية كما أنـنــا لسنا
أ م ــام مكالمات هاتفية .وضابط
الـ ـمـ ـش ــروعـ ـي ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ــرج ــل
المباحث أوال هو مدى مشروعية
دخـ ــولـ ــه إل ـ ــى ال ـ ـغـ ــرف الـ ـح ــواري ــة
فــي الـبــرنــامــج .ف ــإذا كــان الــدخــول
لغرف عامة فــإن دخــولــه مشروع
ويعتبر كل ما يقع على مسمعه
مـ ــن جـ ــرائـ ــم فـ ــي ع ـ ـ ــداد ال ـج ــرائ ــم
المشهودة ويجوز في هذه الحالة
تسجيل الحوارات سواء ما تعلق
بالجريمة ذاتها أو غيرها باعتبار
أن ـ ـهـ ــا م ـ ـشـ ــاركـ ــة عـ ــامـ ــة ي ـت ـخ ـلــى
فيها الـمـشــاركــون عــن حقهم في
الخصوصية.
وتابع :أما فيما يتعلق بالغرف
ال ـخ ــاص ــة فـ ــإن م ـن ــاط مـشــروعـيــة
دخول رجل المباحث هو سالمة
الــدعــوة الـمــوجـهــة إلـيــه ف ــإذا كــان
قد انتحل شخصية حقيقية فإن
دخوله يكون بالخديعة وهــو ما
يبطل كل دليل يتحصل عليه إن
ارتكبت جريمة في هذه الغرفة ،أما
إذا كــان دخوله سليما بشخصه
أو بانتحال شخصية وهمية فإن
م ــا يـقــع أم ــام ــه م ــن ج ــرائ ــم تثبت
فــي حقها حــالــة التلبس ولـكــن ال
يجوز معها التسجيل باعتبار أن
الجريمة قولية قد وقعت وانتهت
وال تبرر التسجيل الالحق.
وتــابــع :أمــا التسجيل السابق
على ارتكاب الجريمة فإنه باطل
ألن الـتـسـجـيــل صـ ــورة م ــن صــور
التفتيش و هــو بالتالي عمل من
أع ـمــال الـتـحـقـيــق ال ــذي ال يتأتى
إال بارتكاب جريمة وليس بتوقع
حدوثها وبالتالي ال يجوز معه
االس ـت ـن ــاد إل ـي ــه كــدل ـيــل م ــن أدل ــة
الجريمة.
يشار إلى أن صفة الخصوصية
في الغرف الحوارية ليست معيارا
مطلقا فـقــد تـكــون بـعــض الـغــرف
الخاصة تـحــوي مجاميع كبيرة
ومختلفة ال تربطهم روابــط ذات
صـ ـل ــة مـ ـم ــا ي ـج ـع ــل تـ ـل ــك الـ ـغ ــرف
بحكم الغرف العامة ولذلك يعهد

لرجال األمن حق
الدخول إلى غرف
المحادثة وتسجيل
ما يدور فيها ما دامت
مفتوحة للجميع
القحطاني

الفقه الجزائي والقوانين المقارنة
كــالـقــانــون الـفــرنـســي واألم ـيــركــي
االرتكان لضابط «طبيعة الحوار»
وليس إلــى مكانه لتصنيفه عما
إذا كان خاصا أم عاما.
وأضاف :ال يتسم إذن التسجيل
بالمشروعية إال بوجود تحريات
مسبقة عــن سبق ارتـكــاب جرائم
فــي غــرف خاصة مثال وأن هناك
ت ـحــريــات ب ـم ـعــاودة ارت ـك ــاب تلك
ال ـج ــرائ ــم ف ــي اج ـت ـمــاعــات الحـقــة
في هذه الغرف .ولما كان قانون
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـج ــزائـ ـي ــة ي ـع ـت ــوره
القصور في شان نطاق التسجيل
واالس ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ــذي قـ ـص ــره عـلــى
المكالمات الهاتفية دون أن يشمل
االت ـ ـصـ ــاالت ال ـخ ــاص ــة ك ـم ــا فـعــل
قــانــون هـيـئــة تنظيم االت ـصــاالت
وتقنية المعلومات فإنه وإلمكانية
إث ـب ــات ال ـجــري ـمــة أمـ ــام المحكمة
ف ــاألفـ ـض ــل أن ي ـس ـت ـنــد ال ـم ـح ـقــق
لشهادة ضابط الــواقـعــة القولية
بــدال من التسجيل الــذي سيكون
ع ــرض ــة ل ـش ـب ـهــة ال ـب ـط ــان إن لــم
يسبقه إذن من المحقق المختص.

تحريات
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال اسـ ـت ــاذ ال ـقــانــون
الجزائي في كلية الحقوق د .أحمد
القحطاني ان عمل رجال الشرطة
ع ـم ــوم ــا والـ ـمـ ـب ــاح ــث خ ـصــوصــا
يـسـتـنــد ع ـلــى ق ــان ــون االج ـ ــراءات
الـ ـج ــزائـ ـي ــة وعـ ـل ــى ال ـت ـش ــري ـع ــات
الخاصة التي تحدد اختصاص
ك ــل ج ـهــاز م ــن األج ـه ــزة األمـنـيــة،
موضحا ان المادة  ٣٩من قانون
االج ـ ـ ـ ــراءات ال ـج ــزائ ـي ــة ذك ـ ــرت أن
مــن م ـهــام ال ـشــرطــة حـفــظ الـنـظــام
وم ـن ــع وق ـ ــوع الـ ـج ــرائ ــم؛ ومـ ــن ثم
فمن الجائز لهم الــولــوج العادي
إلــى كــل بــرامــج وســائــل التواصل
االج ـت ـمــاعــي وال ـت ــي م ــن ضمنها
ب ــر ن ــا م ــج  club houseل ـل ـق ـيــام
بـمـهــامـهــم بـشـكــل م ـش ــروع .ولهم
أيضا ،وفقا للمادة  ٣٧من قانون
اإلج ــراءات الجزائية ،جمع األدلة
في حال االشتباه بوقوع جريمة
بكافة الــوســائــل اذا لــم يكن فيها
مخالفة لآلداب ولم يكن بها تعدي
على حريات األفراد وحقوقهم.

تسجيل
ً
وأض ــاف الـقـحـطــانــي :تطبيقا
لذلك على برنامج ،club house
يـحــق لــرجــال األم ــن ال ــدخ ــول إلــى
غـ ــرف ال ـم ـح ــادث ــة ف ــي ال ـبــرنــامــج
وت ـس ـج ـي ــل م ـ ــا يـ ـ ـ ــدور ف ـي ـه ــا مــن
مناقشات مــا دام أن هــذه الغرف
يــدخ ـل ـهــا ال ـك ــاف ــة وال يـحـتــاجــون
إل ــى إذن فــي ذل ــك؛ بــل يـجــوز لهم
أيضا تسجيل ما يدور في الغرف
الـمـغـلــق دخــولـهــا عـلــى متابعين
مـحــدديــن مــا دام أن وج ــود رجــل
الشرطة في هذه الغرفة كان بناء
على دع ــوة؛ والـسـبــب فــي ذلــك أن
ع ـن ـصــر ال ـعــان ـيــة ال ـم ـط ـلــوب في

تداول الحديث
أمام العامة
يفقد البرنامج
خصوصيته ويحقق
ركن العالنية
المطوع

أغ ـلــب ال ـجــرائــم الــواق ـعــة فــي مثل
ه ـ ــذه الـ ـب ــرام ــج ي ـت ـح ـقــق ب ـم ـجــرد
صدوره إلى أكثر من شخص في
مـحــادثــة غـيــر مـقـيــدة بـيــن اثنين
ف ـق ــط ،وح ـي ــن ي ـت ـحــدث الـشـخــص
في مكان افتراضي عام فال يوجد
مـ ــا ي ـم ـن ــع مـ ــن ت ـس ـج ـيــل حــدي ـثــه
الن ــه قــد تـخـلــى عــن خصوصيته
فـيـمــا يـعـتـقــد م ــن رأي ،ف ــا يحق
لــه بعد ذلــك التمسك بعدم جــواز
التسجيل .وعلى العكس من ذلك،
ال يجوز لرجال الشرطة الدخول
غير المشروع من خالل االختراق
إلــى الغرف الخاصة إذا لم يؤذن
لهم بالدخول ،وبالتالي ال يجوز
لهم تسجيل ما يدور فيها إال بإذن
من سلطة التحقيق المختصة إذا
توافر النص القانوني الذي يسمح
بذلك وتــوافــر االشـتـبــاه بارتكاب
ً
جــريـمــة ،ألن ذل ــك سيعد تنصتا
ً
مجرما قانونا ،وال يفترض برجل
الشرطة ارتكاب جريمة ليحصل
على الدليل.
وت ــاب ــع :ف ــي حـ ــال ال ـم ـحــاك ـمــة،
يـ ـك ــون م ـع ـي ــار الـ ـق ــاض ــي ل ـق ـبــول
تسجيل مــا حــدث فــي البرنامج،
بــالـتــأكــد م ــن كـيـفـيــة دخ ــول رجــل
الشرطة للرنامج ،فإذا كان دخوله
مـ ـش ــروع ــا قـ ـب ــل هـ ـ ــذا ال ـت ـس ـج ـيــل
بــاع ـت ـبــاره دل ـيــا ف ــي الـمـحــاكـمــة،
واذا لــم يـكــن م ـشــروعــا فــا يقبل
هذا الدليل اال بالتأكد من وجود
االذن بذلك.

الكشف عن الجرائم
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـم ـحــامــي
احمد المطوع إنه ال مشاحة في
ال ـقــول ب ــأن الـشــرطــة هــي الجهة
اإلداريـ ـ ـ ــة ب ـح ـفــظ ال ـن ـظ ــام ال ـعــام
ومنع ارتكاب الجرائم ،وتتولى
اجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـتـ ـح ــري ــات ال ــازم ــة
لـلـكـشــف ع ــن ال ـج ــرائ ــم ومـعــرفــة
مرتكبها و جـمــع كــل مــا يتعلق
بها من معلومات الزمة حسبما
هو مقرر في حكم المادة ( )39من
قانون اإلج ــراء ات والمحاكمات
ال ـجــزائ ـيــة ،كـمــا أن ال ـم ــادة ()45
من ذات القانون قررت أن لرجال
الشرطة عند قيامهم بالتحريات
أن يـسـتـعـمـلــوا وس ــائ ــل الـبـحــث
واالستدالل التي ال تضر األفراد
وال ُتـقـ ّـيــد حـ ّ
ـريــات ـهــم .وبــالـتــالــي
فــإن مــن حــق المتحري أن يقوم
بـ ــال ـ ـب ـ ـحـ ــث ف ـ ـ ــي ن ـ ـط ـ ــاق ح ـ ـ ــدود
المنقطة التي رسمتهما المادتان
( ،39و )45من قانون اإلجــراءات
ُ
المشار إليهما ،سواء في تطبيق
تــوي ـتــر أو ان ـس ـت ـقــرام أو كـلــوب
هــاوس أو أي تطبيق في فضاء
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي م ــادام أن
اج ـ ـ ـ ـ ــراءات االس ـ ـت ـ ــدالل ال تـضــر
األفراد وال ّ
تقيد حرياتهم.

مفهوم
وأضاف المطوع :لذلك يتعين
ق ـبــل ال ـح ــدي ــث حـ ــول مـ ــدى ج ــواز

ق ـيــام رج ــال الـمـبــاحــث بتسجيل
الحديث في الغرفة ،الوقوف أمام
الــواقـعــة الـمــاديــة الـتــي وقـعــت في
تطبيق كـلــوب ه ــاوس وظروفها
ً
ومــاب ـســات ـهــا ،وال ــوق ــوف أي ـضــا
أم ــام طبيعة هــذا التطبيق الــذي
ال يخرج عــن مفهوم القناة التي
يسمح بدخولها للكافة لـتــداول
الـ ـح ــدي ــث وطـ ـ ـ ــرح اآلراء بـ ـم ــا ال
يتجاوز عددا معينا.
ً
وق ـ ــال :ل ــو سـلـمـنــا جـ ــدال بـعــدم
ج ـ ــواز تـسـجـيــل ال ـم ـح ــادث ــات في
ت ـط ـب ـيــق ك ـل ــوب ه ـ ــاوس ل ــوج ــوب
استصدار إذن من النيابة العامة
أو ل ـعــدم مــواف ـقــة الـشـخــص الــذي
خ ــرج ــت م ـنــه عـ ـب ــارات مــؤث ـمــة أو
شائنة وأن التسجيل سيضحى
ً
ب ــاط ــا ألن ـ ــه ق ــد يـ ـك ــون دلـ ـي ــا أو
قــري ـنــة لـ ــإدانـ ــة ،ف ــإن ــه ق ــد اسـتـقــر
ق ـضــاء مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز عـلــى أن
ً
اج ــراءات الكشف عــن األدل ــة – أيــا
ك ـ ـ ــان وج ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ــرأي فـ ـيـ ـه ــا س ـ ــواء
كانت صحيحة أو باطلة -يجوز
ّ
االستناد إليها كقرينة شريطة أل
تعتمد عليها المحكمة لوحدها
ف ــي اإلدان ـ ــة إن ـمــا تــأخــذهــا قرينة
ُمـعــززة لغيرها مــن األدلــة كأقوال
ضــابــط الـمـبــاحــث وإق ــرار المتهم
وش ـ ـه ـ ــادة ال ـ ـش ـ ـهـ ــود ،وب ــال ـت ــال ــي
ف ـ ُـإن الـمـشــاركــة فــي الـحــديــث لــدى
الــغــرف فــي تطبيق كلوب هــاوس
المتاحة وإبــداء الــرأي فيها يفقد
ع ـن ـهــا ص ـفــة ال ـخ ـصــوص ـيــة ،ولــو
ّ
ً
سلمنا جــدال بسالمة الــرأي الذي
يــرمــي إلــى عــدم جــواز قـيــام رجــال
ال ـم ـبــاحــث بــالـتـسـجـيــل وبـطــانــه
لعدم وجود إذن من النيابة العامة
يخول للمباحث القيام بمثل هذا
اإلجـ ـ ــراء والنـ ـط ــواء ال ـســريــة على
الغرف الحوارية ،وإلن كان اجراء
الـتـسـجـيــل يـعـتــريــه ال ـب ـطــان -مع
تسليمنا بجواز التسجيل وسالمة
اجــراءاتــه من مظنة البطالن  -فال
يمنع المحكمة االستناد إليها أي
التسجيالت كقرينة فــي اإلثـبــات
ً
إال إذا عززت دليال كما تقدم ،لذلك
فــإن غــرف كلوب هــاوس ال تتمتع
بالسرية ويجوز للمباحث القيام
بتسجيل ما ُيدار فيها للكشف عن
الجريمة متى ما ظهرت وتوافرت
أركــانـهــا ،مــادامــت العالنية صفة
متالزمة في تطبيق كلوب هاوس،
إذن مــن الـمـقــرر ق ـضـ ً
ـاء أن ــه يكفي
لـتـحـقــق رك ــن ال ـعــان ـيــة أن تـكــون
العبارات محل التأثيم قد قيلت في
مكان ما على اعتبار أن الجريمة
ً
 أيــا كانت  -قــد وقعت مــن ضمنالجرائم المعلوماتية القائمة على
استخدام الحاسب اآللي أو الشبكة
المعلوماتية ومــن وسائل تقنية
العلومات ،وبالتالي أصبح بإمكان
الجميع سماعها في أي مكان ،كما
لو قيلت بمكان عــام ،وبالتالي ال
يقدح من ذلك ضرورة وجود إذن
مسبق من الشخص الــذي تحدث
بالموافقة على عملية التسجيل
أو إذن مــن النيابة العامة ألنــه ال
يندرج وصف السرية عليها.

غرف البرنامج عامة
يـ ـق ــول ال ـم ـح ــام ــي أحـ ـم ــد ال ـم ـط ــوع إن
الشخص المشترك فــي ا لـبــر نــا مــج يعلم
بــأن الـحــديــث فــي بــرنــامــج كـلــوب هــاوس
ُ
سيطرح على جميع مــن هــم فــي الغرفة
والتي قد تتسع ألن تكون حاضنة لعدد
يزيد على عشرة آالف شخص ،ال سيما
أن بعض الخدمات اإلخبارية قد تكون
م ـ ُـن ض ـم ــن ال ـم ـت ــواج ــدي ــن ف ــي ك ـث ـيــر مــن
ال ــغ ــرف -وال ـح ــال كــذلــك  -وبــالـتــالــي فــإن
الحديث سيتداول أمام العامة مما يفقد
خـصــوصـيــة ال ـغــرفــة ف ــي بــرنــامــج كـلــوب
ه ـ ــاوس وي ـت ـح ـقــق م ـعــه ركـ ــن ال ـعــان ـيــة،
وبالتالي فإن اجــراء التسجيل ال يعتبر
ً
م ــاس ــا بــال ـح ـقــوق الـشـخـصـيــة الف ـت ـقــاده
الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة ،وال ي ـت ـط ـل ــب مـ ــن رج ــل
الـشــرطــة أن يستصدر إذن ــا مــن النيابة

مرافعة

الـ ـع ــام ــة حـ ـت ــى ي ـ ـقـ ــوم ب ـع ـم ـل ـيــة ال ــرص ــد
والتحري والتسجيل واجــراء التحريات
الالزمة للكشف عن الجريمة إن كان لها
مقتضى ،ال بــل أصـبـحــت بـعــض الـغــرف
فــي تطبيق كـلــوب ه ــاوس يــرتــاد عليها
ال ـ ّـس ـ ّ
ـاس ــة والـ ـمـ ـس ــؤول ــون والـ ـ ـ ـ ــوزراء فــي
ا لـحــد يــث واإلدالء بتصريحات رسمية،
ً
تأكيدا لذلك ما تناقلته بعض الصحف
المحلية مــن تـصــريـحــات ألح ــد الـ ــوزراء
الـســابـقـيــن أدل ــى بـهــا فــي غــرفــة حــواريــة
في كلوب هاوس األمر الذي تنتفي معه
وصف السرية في التسجيل أو اشتراط
أخذ موافقة المتحدث للقيام بالتسجيل.

اس ـت ـم ــرار ال ـع ــدي ــد من
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة؛
ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
وال ـجــزائ ـيــة ،ف ــي محكمة
أول در ج ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ع ـق ــد
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــات والـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــق
باألحكام بغرف المداولة
أمـ ـ ــر ي ـت ـن ــاف ــى م ـ ــع م ـب ــدأ
عالنية الجلسات والنطق
ب ــاألحـ ـك ــام ،ال ـ ــذي نـ َّـصــت
ع ـل ـي ــه ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة  165مــن
الدستور ،والمادة  13من
ق ــان ــون تـنـظـيــم ال ـق ـضــاء،
وا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاد تـ ـ ـ ــان  115م ــن
قــانــون الـمــرافـعــات و176
م ـ ــن ق ـ ــان ـ ــون اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
والمحاكمات الجزائية.
و ال ي ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــب عـ ـ ــن
ذه ـ ـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــادة ال ـق ـض ــاة
والمستشارين أن مسألة
عقد الجلسات فــي غرف
المداوالت مقيدة بتوافر
جـ ـمـ ـل ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـضـ ــوابـ ــط
المتصلة بالقضايا ذات
الـ ُـب ـعــد ال ـخ ــاص بـ ــاآلداب
ال ـع ــام ــة وال ـق ـض ــاي ــا ذات
ُ
البعد األس ــري ،وهــو أمر
ال يمتد بطبيعة األحوال
إلى جواز عقد الجلسات
في غرف المداولة ،ليشمل
جميع القضايا ،مهما بلغ
نوعها ،ألن في ذلك إهدارا
لـ ـلـ ـمـ ـب ــادئ ال ــدسـ ـت ــوري ــة
والـقــانــونـيــة ،الـتــي أكــدت
م ـب ــدأ عــان ـيــة الـجـلـســات
وإصـ ـ ــدار األحـ ـك ــام ،وهــو
ال ـم ـبــدأ الـ ــذي تـنـبـهــت له
كثيرا الدوائر في محكمة
االس ـت ـئ ـن ــاف وال ـت ـم ـي ـيــز،
بضرورة النطق باألحكام
ع ــان ـي ــة ،ب ـع ــد ال ـتــزام ـهــا
بمبدأ عقد الجلسات على
نحو علني ،وخــاصــة أن
عـقــد الـجـلـســات وإص ــدار
األحكام في غرف المداولة
ي ـن ـف ـي ــان تـ ـل ــك ال ـع ــان ـي ــة
ويوصمهما بالسرية.
كما أن عقد الجلسات
ف ـ ــي الـ ـمـ ـح ــاك ــم بـ ـص ــورة
ع ـل ـن ـيــة ،ع ـ ــاوة ع ـلــى أنــه
يؤكد مبدأ الشفافية في
ال ـت ـق ــاض ــي ،ف ــإن ــه يـبـعــث
االطـ ـمـ ـئـ ـن ــان فـ ــي ن ـفــوس
المتقاضين وا لـجـمـهــور
ُبـخـصــوص الـشـكــل الــذي
ً
تعقد به الجلسات ،فضال
عن تقريره لمبدأ االلتزام
ب ـش ـك ــل عـ ـق ــد ال ـج ـل ـس ــات
وب ـ ـ ــأحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن
اإلجرائية المنظمة لها.
وهذه الشفافية جعلت
العديد من الــدول تتبنى
فكرة لتسجيل الجلسات
ب ـ ــالـ ـ ـص ـ ــوت والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة،
لضمان توثيق مــا يــدور
ف ـي ـه ــا ،ولـ ـل ــرج ــوع إلـيـهــا
حال عدم إثبات المحاكم
ألي طلبات أو أقوال يمكن
ً
ال ــرج ــوع إلـيـهــا ،تحقيقا
لـمـبــدأ شـفــافـيــة ال ـعــدالــة،
التي تحرص الــدول على
تبنيها وتحقيقها ،رفعة
لحق التقاضي.
ومـ ـث ــل ذلـ ـ ــك ال ـتــوث ـيــق
لـ ـلـ ـجـ ـلـ ـس ــات بـ ــال ـ ـصـ ــوت
وال ـصــورة لما ي ــدور بها
فـ ــي ج ـم ـ ُي ــع ال ـم ـن ــازع ــات
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــرض عـ ـل ــى
ً
المحاكم يأتي استكماال
لـحــق الـتـقــاضــي وعلنية
الجلسات واألحكام ،الذي
أشـ ـ ـ ــارت إلـ ـي ــه الـ ـم ــادت ــان
 165و 166مــن الدستور
الكويتي.
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ،م ــا أت ـم ـن ــاه أن
توجه الجمعية العمومية
ل ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاة الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة
ا لـ ـكـ ـلـ ـي ــة ،أو أن ُيـ ـص ــدر
األخ ال ـم ـس ـت ـشــار رئـيــس
ً
المحكمة الكلية تعميما
لـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــادة الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاة ف ــي
المحكمة الكلية ،بضرورة
عقد كل الجلسات عالنية،
وعدم اللجوء إلى عقدها
في غرف المداولة ،والتي
ال تـلـيــق إال ل ـل ـتــداول في
األحكام ،فيما عدا قضايا
األس ــرة أو القضايا ذات
الـ ُـبـعــد الـمـتـصــل ب ــاآلداب
أو ال ـح ـي ــاء ال ـع ــام وعـلــى
نحو ضيق.

8
محليات
«البيئة» :التخلص من إطارات «إرحية» في أقرب وقت ممكن
ةديرجلا
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ً
تمهيدا لتسليم الموقع إلى «السكنية»
أك ــدت الهيئة الـعــامــة للبيئة أنـهــا تتابع سير
األعـمــال في منطقة «إرحـيــة» لنقل والتخلص من
اإلطارات التالفة بأقرب وقت ممكن.
وقـ ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة ورئ ـي ــس مجلس
اإلدارة الشيخ عبدالله األحمد ،في تصريح أمس
إن ــه ب ـنـ ً
ـاء عـلــى تــوجـيــه مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بتكليف
«البيئة» اإلشراف على موقع اإلطارات المستعملة
فــي منطقة «إرح ـي ــة» وات ـخــاذ اإلج ـ ــراءات الــازمــة

للتخلص منها بأقرب وقــت ممكن ،تولت الهيئة
ً
متابعة سير األعمال في الموقع تمهيدا إلخالئه
وتسليمه إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
كخطوة لتدوير هذه اإلطارات عن طريق نقلها إلى
المصانع الستغاللها في صناعات تدويرية وفي
أنشطة تحويل النفايات إلى طاقة داخل الكويت
وخارجها ،بغية تحسين األوضاع البيئية بالدولة
والمساهمة في أنشطة إعادة تدوير المخالفات.

إنشاء محطة وقود نموذجية قرب «المطالع»
●

يوسف العبدالله

كشف المتحدث الرسمي باسم المؤسسة
ال ـعــامــة ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ع ـمــر ال ــروي ــح،
عــن موافقة مجلس إدارة المؤسسة على
مقترحات قدمها قطاع االستثمار ومشاريع
القطاع الخاص بشأن توفير محطة وقود
مكتملة الخدمات على طريق الشيخ جابر
األحمد ،المعروف بطريق ( ،)80المحاذي
لمدينة المطالع السكنية.
وقـ ــال ال ــروي ــح ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي،

أم ـ ــس ،إن م ـج ـلــس اإلدارة ف ــي اج ـت ـمــاعــه
األخير وافق على التعاقد مع شركة البترول
الوطنية الكويتية ( )KNPCإلنشاء محطة
وقود نموذجية رئيسة بمساحة إجمالية
 60.220مترا مربعا.
وأش ــار إل ــى أن المحطة الـتــي سيجري
تنفيذها وتطويرها تتضمن محطة وقود
وغسل سـيــارات بمساحة 24.920م ،2إلى
ج ــان ــب م ـس ــاح ــة خ ــاص ــة ل ــاس ـت ـع ـم ــاالت
الـ ـتـ ـج ــاري ــة م ــرفـ ـق ــة ب ـم ـن ـط ـق ــة اسـ ـت ــراح ــة
ً
للشاحنات بمساحة 35.300م ،2موضحا

ً
أن هذا التعاقد يأتي وفقا لالئحة المزايدات
الخاصة بالقرار  13لسنة  ،2020وتلبية
الحتياجات أهالي مدينة المطالع ورواد
طريق الشيخ جابر األحمد (طريق رقم )80
والمركبات والشاحنات المارة بين الكويت
والعراق وموظفي الشركات النفطية.
جــديــر بــالــذكــر ،أن محطة الــوقــود تنفذ
ألول م ــرة فــي ال ـكــويــت لـخــدمــة الـمـشــاريــع
اإلسكانية ورواد الطريق بتوفير خدمات
مـتـكــامـلــة لــراح ـت ـهــم ،بــاع ـت ـبــارهــا صــديـقــة
للبيئة.

جانب من نقل اإلطارات

ّ
«الطيران المدني» تكرم الحمود لجهوده بتطوير النقل الجوي
أقامت االدارة العامة للطيران المدني
حفل تكريم لرئيس ا لـطـيــران المدني،
الشيخ سلمان الحمود ،في مقر اإلدارة
بحضور المدير العام المهندس يوسف
الفوزان ونوابه وعدد من المسؤولين.
وع ـ ّـب ــر الـ ـف ــوزان ع ــن ش ـكــره للحمود
نيابة عن جميع العاملين في الطيران
ال ـم ــدن ــي ل ـمــا ق ـ ّـدم ــه م ــن ج ـه ــود كـبـيــرة
خ ــال تــولـيــه الـمـســؤولـيــة عـلــى م ــدى 4
سنوات ،والتي أثمرت تحقيق العديد
من اإلنجازات والمشاريع التطويرية،
مشيرا الــى أن تلك الـجـهــود «ساهمت
ف ــي رفـ ــع كـ ـف ــاء ة األداء ف ــي ال ـق ـطــاعــات
التشغيلية للطيران المدني ،وإكساب
إدارة م ـبــانــي م ـط ــار ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
الــرؤيــة الــواضـحــة واألهـ ــداف المحددة
وإحداث نقلة نوعية شهدها قطاع النقل
الجوي في الكويت ،إضافة الى تهيئة
المقومات األساسية لنمو هذا القطاع

فرش  210آالف متر مربع
من األسفلت بأسبوع

وت ـطــويــره وتــوف ـيــر ال ـم ـنــاخ الـمـنــاســب
في ظل المتغيرات المحلية والدولية،
وتأكيد تطبيق معايير الجودة العالية
في جميع القطاعات الحيوية في مطار
الكويت الدولي».
ب ــدوره ،أع ــرب الحمود عــن سعادته
بهذا التكريم ،مشيدا بالدور التي توليه
ا لـقـيــادة السياسية الحكيمة لتطوير
قطاع الطيران المدني من خالل الدعم
ُ
المستمر والــرعــايــة والـثـقــة الـتــي تعد
ً
حافزا لتحقيق أفضل النتائج ،متمنيا
لجميع القيادات والعاملين في اإلدارة
ً
المضي قدما في تحقيق النجاح لخدمة
الوطن على جميع المستويات.

أعـلـنــت وزارة االش ـغ ــال الـعــامــة ق ـيــام ف ــرق ق ـطــاع هندسة
الصيانة في الوزارة بتنفيذ أعمال تتعلق بتطوير وصيانة
وفــرش اسفلت بمساحة اجمالية بلغت  210.936االف متر
مربع في  16موقعا بالمحافظات الست خالل الفترة من 10
حتى  16الجاري.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى ان األعمال شملت مناطق
الجهراء القديمة والعارضية وطريق الدائري الثاني والروضة
والشعب والسالمية والرميثية ومنطقة ال ــوزارات ومشرف
وصباح السالم والمسيلة وخيطان وطريق مكراد المكراد
والقرين والعقيلة وجابر العلي وطريق  210والطريق بين
الرقة والعقيلة.
وبينت أن طبيعة االعمال التي تم تنفيذها من قبل قطاع
هندسة الصيانة ركــزت على عمليات فــرش لالسفلت وفقا
لخطط الصيانة ،عــاوة على االستجابة لعدد مــن شكاوى
الـمــواطـنـيــن عـبــر اغـ ــاق بـعــض الـحـفــر وعـمـلـيــات الـصـيــانــة
والتطوير واالصالح لبعض المواقع.

جانب من تكريم الحمود

«األشغال» و«البيئة» تفحصان مخارج األمطار
والطوارئ في «الصليبيخات»
●

سيد القصاص

أكـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي وزارة
االشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــامـ ــة أن هـ ـن ــاك
مـتــا بـعــة حثيثة لشبكة صــرف
األمطار والتعديات عليها وفقا
لقانون البيئة ،من خالل حمالت
م ـش ـت ــرك ــة ب ـي ــن ف ـ ــرق األشـ ـغ ــال
والبيئة ،الفتة إلى أن هناك فرقا
ب ـيــن ش ـب ـكــة الـ ـص ــرف الـصـحــي
الـ ـت ــي ي ـت ــم اسـ ـتـ ـغ ــال مـيــاهـهــا
فــي المعالجة عـبــر الـعــديــد من
المحطات واستغالل تلك المياه
الثالثية والرباعية في الزراعات
المختلفة ،وبين شبكة األمطار
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـ ـ ـصـ ـ ــرف مـ ـي ــاه
األم ـ ـطـ ــار ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ع ـب ــر مــا
يقارب من  53منهوال.
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،قـ ــام ال ـفــريــق
ال ـب ـي ـئــي ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن وزارة
االشغال العامة والهيئة العامة
للبيئة بزيارة ميدانية وفحص
مخارج األمـطــار والـطــوارئ في
محافظة العاصمة على شاطئ
الخليج حرصا على التأكد من
عدم استغالل تلك المجارير في
صــرف الملوثات على الخليج،
وذلـ ـ ــك اس ـت ـج ــاب ــة ل ـل ـع ــدي ــد مــن
المطالبات.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـفـ ــريـ ــق ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـحــافــي إلـ ــى ف ـحــص م ـخــارج

جانب من فحص مخارج الصرف
ال ـم ـيــاه والـ ـط ــوارئ ( )C1خلف
نــادي الصليبيخات الرياضي
و( )C2aو( )C2bوكــذلــك سحب
عـيـنــات مــن الـمــوقــع للتأكد من
س ــام ــة الـ ـمـ ـخ ــرج ــات مـ ــن تـلــك
المصبات ومطابقتها بقانون
حماية البيئة ،وفحص العينات
الـتــي تــم أخــذهــا فــي مختبرات
الهيئة العامة للبيئة من خالل
الفحوصات المخبرية المطلوبة

للتأكد مــن ســامــة المخرجات
وم ــا إذا ك ــان ه ـنــاك ارت ـف ــاع في
نسبة ا لـمـلــو ثــات تظهرها تلك
العينات.
ولفت الفريق إلــى أنــه سيتم
وف ــق ذل ــك ع ـمــل م ـســح مـيــدانــي
لكل الشبكة ومخاطبة الجهة
المستفيدة ومنع التعديات على
شبكات األمطار.
يذكر أن ظاهرة نفوق أطنان

مــن األس ـمــاك فــي مـيــاه الخليج
تحدث بشكل سنوي مع بداية
دخول فصل الصيف من كل عام،
وأر جـ ــع بـعــض المتخصصين
ذلـ ــك ال ـن ـف ــوق إلـ ــى ت ـل ــوث مـيــاه
الخليج بسبب التعديات التي
تـقــع مــن الـبـعــض عـلــى شبكات
تصريف األمطار.

ً
«حماية البيئة» :تخريج  470متدربا من  21دولة

بهزاد :توصيات بتأسيس منظمة عربية للبيئي الصغير في الكويت
●

عادل سامي

أعـلـنــت الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لـحـمــايــة البيئة
اختتام برنامجها التدريبي البيئي التخصصي،
ال ــذي نظمته افـتــراضـيــا بـمــركــز صـبــاح األحـمــد
للتدريب البيئي التابع لها ،بتخريج  470متدربا.
وقالت األمينة العامة للجمعية جنان بهزاد،
فــي تـصــريــح ،أم ــس ،إن الـمـتــدربـيــن المسجلين
وال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن «أون الي ـ ــن» م ــن ال ـ ـ ـ ــدورات بـلــغ
عددهم  470مشاركا في اجمالي ال ــدورات التي
قدمها الخبراء ،خالل عدد ساعات بلغ نحو 515
ساعة تدريبية ،مؤكدة أن الدورات التسع شهدت
مشاركات من  21دولة عربية وأجنبية ،فضال عن
متدربين ومشاركين من الكويت».
وأوضحت بهزاد أن «الدورات خرجت بالعديد
مــن التوصيات ومنها اقـتــراح تأسيس منظمة
عربية للبيئي الصغير ،ويكون مقرها الكويت،

إضــافــة الــى إدراج م ــادة التربية البيئية ضمن
المناهج المدرسية والجامعية في الدول العربية،
فضال عن استدراك التغيرات المناخية».
وأضـ ــافـ ــت أن ال ـت ــوص ـي ــات ت ـض ـم ـنــت أي ـضــا
ضـ ـ ــرورة اإلس ـ ـ ــراع ف ــي تـنـفـيــذ اهـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة
ال ـم ـس ـتــدامــة ،وت ـش ـج ـيــع ال ـش ـب ــاب ع ـلــى اخـتـيــار
التخصصات البيئية ،والتحول الــى االقتصاد
االخضر بتحويل المشاريع ،وايجاد فرص بديلة
لالعمال التقليدية.
وأعلنت أن الجمعية ستطلق «الموسم الثقافي
البيئي الــرمـضــانــي اعـتـبــارا مــن األس ـبــوع االول
من الشهر الفضيل ،وهــو عبارة عن مجموعات
مــركــزة مــن ورش العمل الــدولـيــة ،على أن تكون
ورشـ ــة الـعـمــل ال ــواح ــدة م ــدة ي ــوم ي ـش ــارك فيها
خبراء كويتيون وعرب ودوليون ،إليجاد حلول
لمشكالت بيئية فــي الــوطــن الـعــربــي ،والـتــي تم
حصرها في وثيقة المسؤولية المجتمعية».

جنان بهزاد
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الله يرحم الشيخ ناصر
قيس األسطى
من هذه الزاوية الصغيرة ورغم عدم معرفتي الشخصية
به ،فإنني كتبت للشيخ ناصر صباح األحمد ،رحمه الله ،إنك
خسرت الكرسي وربحت محبة الشعب الكويتي واحترامه،
بعد خروجه من الحكومة في أواخر عام  ،٢٠١٨وبعد مماته
أقــول لــه نــم قرير العين ،فقد ابـتــدأ مـشــوار طويل أســس له
"بوعبدالله" ،رحمه الله ،بكشفه ملفات مهمة وخطيرة مثل
ملف طائرات اليورو فايتر وصندوق الجيش وها هم علية
القوم يمثلون أمام القضاء المختص ،وبعضهم أحيل إلى
السجن المركزي في حالة لم تشهدها الكويت رغم وجود
مجالس أمة منتخبة وحراك سياسي طويل عريض وصحافة
حرة الى حد كبير وستين ألف جهة رقابية.
لكن علينا أن نتابع هذا الموضوع ،فقوى الفساد مازالت
موجودة ،وأذرعها ممتدة داخل أجهزة عدة ،وقدرتها على
التخريب ممكنة ،و كــل مــا أخـشــاه أن تتغير بعض الجمل
وال ـتــواريــخ داخ ــل بـعــض األوراق الــرسـمـيــة لتتغير وجهة
التحقيق فــي العديد مــن القضايا ،وهــذا مــا حــدث مــن قبل
لألسف.
ً
علينا أيضا أال نتردد بدعم اإلصالحيين داخل األسرة
الحاكمة ،فهم معنيون بمحاربة الفساد واإلصالح المالي
ً
واإلداري داخ ــل أج ـه ــزة ال ـح ـكــومــة ،ألن ـهــم مــواط ـنــون أوال
ً
وأخيرا.
أدرك أن البعض محبط وال يراهن على أي نية إصالح،
ويعلم الله أنني ال ألومهم على ذلك ،فقد تمادت الحكومات
المتعاقبة و مـعـهــا جــزء ال يستهان بــه مــن مـجــا لــس األ مــة
الـســابـقــة ،بــدعــم عـنــاصــر فــاســدة قــامــت ب ـت ـجــاوزات مالية
وإدارية عديدة ،لكنها الكويت ولدنا فيها ومازلنا نعيش
فيها ،ونأمل أن نموت وندفن في ترابها ،والتخلي عنها
لمجموعة من اللصوص غير وارد على اإلطالق.
ً
عموما مازلنا في أول طريق اإلصالح وملفات كاليورو
فايتر وصندوق الجيش رغم أهميتهما فإنهما ال يشكالن
إال قمة جبل الجليد ،فمازالت قضايا كثيرة معلقة تحتاج
الى متابعة ،ومــازال من اعتدوا على المال العام يجوبون
عواصم العالم ،وآن أوان إعادتهم إ لــى الكويت وإيداعهم
السجن.
ً
رح ــم الـلــه الـشـيــخ نــاصــر صـبــاح األح ـمــد رح ـمــة واسـعــة
وغفر له ،فقد أسس لمرحلة سياسية مهمة ،وغير كثيرا من
قواعد العمل السياسي ،أكاد أجزم أنها ستستمر لسنوات
طويلة بعد رحيله.
بوعبدالله أكررها مــرة أ خــرى نم قرير العين فقد أديت
األمانة على أكمل وجه.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك؟

«دبلومات»

من ترامب إلى بايدن ...أين أصبحت العالقات األميركية  -الهندية؟
على عكس جميع التوقعات ،ازدهــرت
العالقات األميركية الهندية خــال عهد
ً
الرئيس السابق دونــالــد تــرامــب ،ونـظــرا
إلى وفرة المخاوف المشتركة من الصين
والـ ــروابـ ــط ال ـقــويــة ب ـيــن ت ــرام ــب ورئ َـيــس
الـ ــوزراء الـهـنــدي نــاريـنــدرا م ــودي ،ن َجت
هــذه العالقة من الفوضى التي واجهها
ش ــرك ــاء واش ـن ـط ــن اآلخـ ـ ـ ــرون ،ومـ ــع ذل ــك،
ّ
رحبت الهند بـ"االنتصار المدهش" الذي
ّ
حـقـقــه الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن ،وش ــك ــل هــذا
ً
ً
الـحـمــاس تـجــاه ف ــوزه مــؤشــرا واعـ ــدا في
نيو دلهي على اعتبار أن اإلدارة األميركية
ُ
ست ّ
رسخ المكاسب المحققة في
الجديدة
آخ ــر أرب ــع س ـنــوات وتـعـمــل عـلــى توثيق
الشراكة األميركية الهندية ،ورغم مساعي
َ
الزعيمين إلى تقوية الروابط الثنائية ،فقد
َ
ت ِح ّد ثالثة تحوالت سياسية في واشنطن
من التعاون الهندي األميركي:
ً
أوال ،م ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـت ـخــذ بــايــدن
مـقــاربــة مختلفة تـجــاه الـصـيــن ،فيبحث
عن طــرق للتعاون في هــذه العالقة التي
ً
ً
تحمل طابعا تنافسيا بامتياز ،وستطلق
ً
هــذه المقاربة المتعددة األب ـعــاد مـســارا
ً
ج ـيــوس ـيــاس ـيــا أك ـث ــر ص ـعــوبــة بــالـنـسـبــة
إلــى نيو دلـهــي ،مما قــد يدفع الهند إلى
اسـتــرجــاع عــاقــات مـتــوازنــة مــع جارتها
الشمالية ،وقد تكون مقاربة بايدن تجاه
ّ
ّ
تحسن
الصين مشابهة لسلفه ،لكن أبسط
ف ــي ال ـع ــاق ــات األم ـي ــرك ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة قد
ينعكس على الحسابات االستراتيجية
الهندية.
كــذلــك ،قــد تـحـ ّـد مـقــاربــات إدارة بايدن
تجاه باكستان من حجم التعاون الهندي
األميركي ،وقد يتقرب بايدن من باكستان

ع ـلــى أم ــل أن يـتـلـقــى تـ ـن ــازالت مـنـهــا في
ّ
أفغانستان ،لكن أي تقارب بين الواليات
المتحدة وباكستان قد يثير استياء الهند
ويـضـعــف مـصــداقـيــة واشـنـطــن كشريكة
أمنية لنيو دلهي.
ً
ثانيا ،تعهد بايدن بزيادة تركيزه على
القيم ،وأثبت مــودي منذ إعــادة انتخابه
فــي  2019اس ـت ـعــداده لـتـجــاوز المعايير
الديمقراطية التي ترتكز عليها العالقات
األميركية الهندية ،وتشير حمالت قطع
اإلنـتــرنــت واعـتـقــال الصحافيين وعنف
الـشــرطــة إلــى تــراجــع مقلق فــي الحريات
المدنية .كانت إدارة ترامب تلتزم الصمت
أم ــام هــذه ال ـت ـجــاوزات ،لكن مــن المتوقع
ً
ً
أن يـتـخــذ ب ــاي ــدن مــوق ـفــا ص ــارم ــا مـنـهــا،
ول ــن يــؤثــر اخ ـت ــاف الـقـيــم بـيــن الـبـلــديــن
على طبيعة العالقة الثنائية وإيقاعها
فحسب ،بل إنه قد يثير الشكوك في إدارة
بــايــدن بـشــأن مـصــداقـيــة الـهـنــد كشريكة
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ف ــي م ـن ـط ـقــة الـمـحـيـطـيــن
الهندي والهادئ.
ً
ثالثا ،يجب أن يأخذ التعاون الدفاعي
بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والـهـنــد العامل
الروسي بعين االعتبار ،إذ تعود العالقة
الدفاعية الهندية مــع روسـيــا إلــى حقبة
ـاردة ،لكن الــواليــات المتحدة
الـحــرب ال ـبُـ ّ
تخشى أن تعقد اآللية الروسية تبادالتها
مــع الـهـنــد ،فـفــي يـنــايــر ال ـمــاضــي ،عـ ّـبــرت
ّ
بالتعرض
الهند عن استعدادها للمجازفة
للعقوبات األميركية من أجل شراء نظام
دفاعي صاروخي روســي ،ومن المتوقع
ً
ً
أن يتخذ بايدن موقفا صارما من روسيا
ً
أكثر من ترامب ،مما قد يسبب شرخا في
العالقات في حين تحاول الهند الحفاظ

ع ـلــى رواب ـط ـه ــا ال ـتــي ت ـعــود إل ــى ال ـحــرب
الباردة.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ق ـ ــد ت ـ ـعـ ــود الـ ـع ــاق ــات
التجارية األميركية الهندية إلى مسارها
الصحيح في عهد بايدن ،فتزيد سهولة
الـتـعــاون االقـتـصــادي مــن خــال تخفيف
التركيز على العجز التجاري والعودة إلى
قواعد التواصل التقليدية ،ومــع ذلــك قد
ً
ال يكون االتفاق التجاري المنتظر خيارا
ً
ً
واردا نظرا إلى عودة الهند إلى السياسة
الحمائية فــي آخ ــر سنتين ،فـفــي الــوقــت
نفسه ،سينشغل بايدن بمسار التعافي
االق ـت ـص ــادي داخـ ــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
ومن المتوقع أن تستمر المشاكل القائمة
ً
فـ ــي الـ ـع ــاق ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة إذا ،ل ـك ــن قــد
ي ــؤدي تحرير سـيــاســات منح التأشيرة
لـلـمــواطـنـيــن الـهـنــود إل ــى كـبــح المشاكل
الـتـجــاريــة وتــوسـيــع ال ــرواب ــط المباشرة
َ
الشعبين.
بين
بـ ـ ـم ـ ــا أن ا ل ـ ـ ـحـ ـ ـ َ
ـزب ـ ـ ـيـ ـ ــن ا لـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري
وال ــدي ـم ـق ــراط ــي ف ــي الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
ً
ً
ّ
قدما دعما دائما لهذه العالقة الثنائية
ً
خــال آخــر أربـعــة عهود رئاسية ،ونظرا
إل ــى زيـ ــادة ال ـت ـقــارب االسـتــراتـيـجــي بين
ً
الطرفين ،كان متوقعا أن تتعمق العالقات
بين واشنطن ونيو دلهي بغض النظر عن
هوية الفائز في نوفمبر الماضي ،لكن رغم
هذه الفرص اإليجابيةُ ،يفترض أال يخفي
ال ـح ـمــاس ت ـج ــاه فـ ــوز ب ــاي ــدن ال ـت ـحــوالت
الـسـيــاسـيــة الـ ـق ــادرة ع ـلــى إض ـع ــاف هــذه
ا لـشــرا كــة ،فالمكاسب غير المتوقعة في
عهد ترامب كانت كفيلة بتعزيز التعاون،
ّ
لكن لم يتضح بعد إلى أي حد قد تتوسع
العالقات الثنائية في عهد بايدن.

«دبلومات»

«الحوار» بين باكستان والهند ممكن
لكنه مشروط!
طــر حــت مقالة نشرتها صحيفة "إ نــد يــان إكسبرس"
فــي  12مــارس ا لـجــاري تفاصيل مثيرة لالهتمام حول
تــوقـعــات باكستان مــن اتـفــاق وقــف إطــاق الـنــار فــي 25
فـبــرايــر وعــاقــة الـبـلــد مــع الـهـنــد فــي الـمــرحـلــة المقبلة.
ً
اسـتـنــادا إلــى مـصــادر مــوثــوق بها فــي باكستان ،ذكــرت
الصحيفة أن إسالم أباد تتوقع من نيو دلهي أن تعطي
إقليم جامو وكشمير صفة الدولة المستقلة كنقطة بداية
إلطالق الحوار.
لكن على عكس هذا البيان ،لم تذكر مصادر صحيفة
"إكسبرس" أن مؤسسات األمن القومي كلها في باكستان،
بما فــي ذ لــك القيادة المدنية والعسكرية ،دعمت وقف
إط ــاق ال ـنــار ألن ــه ك ــان سـيـ ّـمـهــد لـتــوسـيــع ال ـتــواصــل مع
الهند مقابل السماح لباكستان بالتركيز على "االستقرار
االقـ ـتـ ـص ــادي" ال ـ ــذي أص ـب ــح أهـ ــم ش ـع ــار ف ــي ال ـس ـيــاســة
الخارجية واالستراتيجية األمنية في باكستان.
ما من تناقض مباشر بين مطالبة باكستان باالعتراف
بــاسـتـقــال جــامــو وكـشـمـيــر ومــوقــف حـكــومــة نــاري ـنــدرا
مودي من هذه المسألة .في الماضي ،أعلن وزير الداخلية
ا ل ـه ـن ــدي ،آ م ـي ــت شـ ــاه ،أن األرض ا ل ـت ــي تـسـيـطــر عليها
الـحـكــومــة الـمــركــزيــة وتـشـتــق مــن دول ــة جــامــو وكشمير
الـســابـقــة فــي أغـسـطــس " 2019سـتـحـصــل عـلــى المكانة
ً
ال ـتــي تـسـتـحـقـهــا ف ــي ال ــوق ــت ال ـم ـنــاســب" .ك ــان الف ـت ــا أال
تطالب المصادر الباكستانية الواردة في مقالة "إنديان
إك ـس ـبــرس" ب ــإع ــادة االعـ ـت ــراف بـجــامــو وكـشـمـيــر كــدولــة
مستقلة بموجب المادة  370من الدستور الهندي ،مما
يشير إ لــى رغبة في التوفيق بين مطالبها والتنازالت
التي ستقدمها حكومة مودي.
على مصادر مجهولة
المبنية
توحي سلسلة التقارير
َ
ً
من الهند وباكستان معا بــأن الطرفين يحرصان على
تفسير موقفهما أمــام الــرأي الـعــام فــي البلد اآلخــر لكن
بطريقة يمكن التبرؤ منها عند الحاجة .في مقابلة مع
وسيلة إعالمية هندية في أكتوبر من السنة الماضية،
قال مستشار األمن القومي الباكستاني ،معيد يوسف ،إن
الهند كانت تهتم بعقد محادثات مع باكستان ،لكن في
تلك الفترة ،ذكرت مصادر أخرى أن تعليق يوسف على
ً
هذا الموضوع كان يكفي لتدمير فرص التواصل نظرا
إلى موقف حكومة مودي العلني من باكستان.
ت ـت ـع ـلــق مــاح ـظــة أخ ـ ــرى ب ـجــانــب غ ــري ــب م ــن ال ـب ـيــان
المشترك بين الهند وباكستان في  25فبراير غداة اتصال
بين كبار ضباط الجيش في البلدين ،إذ لم تكن المرة
ً
ً
األو لــى التي يصدر فيها الفريقان بيانا مشتركا حيث
يـجــددان التزامهما باتفاق وقــف إطــاق النار من العام
 ،2003بـمــا يختلف عــن ا لـبـيــا نــات ُ ا ل ـفــرد يــة المتشابهة
كتلك التي صدرت في عام  .2018ن ِشر بيان مشترك من
ً
هذا النوع في عام  2013أيضا ،مع أن اتفاق وقف إطالق
النار في عام  2003ال يزال غير رسمي ،ولم يوافق عليه
ً
ً
الطرفان خطيا .كان الفتا أال ينشر الجيش الباكستاني
بيان  25فبراير على موقعه اإللكتروني ،على عكس الهند.
ذك ــر ب ـي ــان  25ف ـبــريــرَ م ــا ي ـل ــي" :ب ـه ــدف إرس ـ ــاء ســام
م ـس ـتــدام وم ـف ـيــد ل ـل ـطــرف ـيــن ،وافـ ــق ال ـج ـن ــراالن ال ـعــامــان
للعمليات العسكرية على معالجة المشاكل والمخاوف
المحورية التي يحملها كل طرف وقد تميل إلى زعزعة
الـســام ونـشــر أعـمــال الـعـنــف" ،فقد سبق أن ذكــر بعض
المحللين بعد صــدور البيان أن اال لـتــزام بمعالجة تلك
ً
ً
ال ـم ـشــاكــل وال ـم ـخ ــاوف ه ــو الـ ــذي أض ـفــى طــاب ـعــا مـثـيــرا
لــاه ـت ـمــام ع ـلــى االتـ ـف ــاق ألن ال ـه ـن ــد ،ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
هوية الحزب الحاكم في نيو دلهي ،لن تقبل بالمسألة
األساسية التي تهتم بها باكستان ،أي تسوية النزاع في
كشمير بموجب قــرارات مجلس األ مــن القديمة وإعطاء
ّ
ً
سـكــان كشمير ا لـحــق بتقرير مـصـيــر هــم .لــم يــتـضــح إذا
ً
معنى تلك العبارة على افتراض أنها القت إجماعا من
الطرفين في أعلى المراتب السياسية.
بــالـعــودة إلــى مقالة صحيفة "إنــديــان إكـسـبــرس" في
ً
 12مارس ،قد تستخف الهند وباكستان رسميا بأهمية
تجديد االلتزام باتفاق وقف إطالق النار المبرم في 25
َ
البلدين يحمل
فبراير ،لكن من الواضح أن التبادل بين
ً
ً
طابعا مختلفا هذه المرة.
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زوايا ورؤى
إنشاء جامعة غير ربحية
بات ضرورة
أ .د .فيصل الشريفي
faisal.alsharifi@hotmail.com

إلى وزير التعليم العالي مع التحية:
بعد إقرار قانون الجامعات الحكومية ظهرت عليه الكثير
ً
من المثالب ،خصوصا فيما يتعلق بإقصاء كليات التطبيقي
من مظلة القانون وما تبعه من تداعيات ألقت بظاللها على
قطاع الكليات التطبيقية في الهيئة ،ناهيك بخلو القانون من
أي مــادة تسمح بإنشاء جامعة غير ربحية على قــرار الــدول
المتقدمة في التعليم الجامعي.
ل ـقــد ت ـن ــاول ــت ف ــي ال ـس ــاب ــق سـلـسـلــة م ــن ال ـم ـق ــاالت تـحــاكــي
مستقبل التعليم الجامعي ،كما خصصت فــي وا ح ــدة منها
تعريف الجامعات الحكومية واألهلية غير الربحية والربحية
والفرق بينها ،كما أشرت إلى ضرورة إنشاء جامعة أهلية غير
ربحية ،إليماني بدورها الحيوي في خلق جو من المنافسة
نحو جودة التعليم وبسبب الطبيعة المرنة لدى الجامعات
غير الربحية في اتخاذ القرارات األكاديمية واإلداريــة ،وخير
دليل على ذلك تصدر الكثير من الجامعات غير الربحية قائمة
التصنيف العالمي.
ل ـقــد نـجـحــت ت ـجــربــة إن ـش ــاء ال ـجــام ـعــات غ ـيــر األه ـل ـي ــة في
العديد من الدول ،حتى إن بعضها ذاع صيتها وتبوأت مواقع
متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات كجامعة برنستون
وجامعة هارفارد وجامعة ستانفورد ومعهد ماساشوستس
للتكنولوجيا ،والجامعة األميركية في لبنان وغيرها الكثير.
إنشاء جامعة على قــرار تلك الجامعات سيسهم في خلق
جو من المنافسة ،وخالل فترة زمنية قصيرة ستحقق الكثير
مــن المكاسب النوعية للتعليم الجامعي ،وستكون شريكا
استراتيجيا في صناعة التعليم وفي ّ
مد حاجة سوق العمل
من الكوادر الوطنية بشتى المجاالت المرتبطة بمفاصل الحياة
وبرامج التنمية.
من المزايا التي تتمتع بها الجامعات األهلية غير الربحية
أنها تخضع لقوانين الجامعات الحكومية ذاتها ،لكنها تتحرك
باستقاللية مرنة تمكنها من محاكاة احتياجات سوق العمل
ومواكبة مؤشرات الجودة األكاديمية.
اليوم وبعد انتقال معظم كليات جامعة الكويت إلى الحرم
الجديد أصبح من الضروري استغالل المواقع القديمة بشكل
مــوضــوعــي مــن خ ــال مــراجـعــة قــانــون الـجــامـعــات الحكومية
وال ـت ـع ــدي ــل ع ـل ـيــه بـتـخـصـيــص أحـ ــد م ــواق ـع ـه ــا ل ـي ـك ــون ن ــواة
لجامعة غير ربحية ،يــؤســس لها صـنــدوق مــالــي يـقــوم على
ً
تمويل الجامعة ذاتـيــا بواسطة تحصيل الــرســوم الدراسية
واالسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات ال ـب ـح ـث ـيــة وم ـج ـل ــس إدارة ي ـض ــم أص ـح ــاب
االخ ـت ـصــاص والـمــانـحـيــن مــن األفـ ــراد ومــؤس ـســات وشــركــات
القطاع الخاص ،على أن تكون مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
أحد الممولين والراعين الرئيسيين لها.
مصير التعليم الجامعي في الكويت يتطلب بعض القرارات
ً
ً
الجريئة ،وأن تأتي متأخرا خير من أال تأتي أبــدا ،وكلي ثقة
باألخ وزير التعليم العالي بتبني هذا المشروع بتشكيل فريق
من اإلخوة األكاديميين تكون مهمته تقديم دراسة متكاملة نحو
إنشاء هذه الجامعة التي سيكون لها شأن عند العمل فيها.
ودمتم سالمين.

جاكوب هيلبرون*

أنجيال ميركل دمرت حزبها بنفسها!

أورسوال فون دير الين وفيرنر هوير*

صفقة خضراء عالمية
فــي أوروب ــا ،كنا نسمع دومــا تـحــذيــرات بـشــأن تغير المناخ،
ونحن نعلم أننا قد نواجه زيادة كارثية في درجات الحرارة قد
تـتـجــاوز ثــاث درج ــات مئوية هــذا الـقــرن إذا لــم تتغير أنظمتنا
الصناعية وأنظمة الطاقة والنقل والغذاء.
مع اقترابنا من نهاية عــام  -2020أكثر األ ع ــوام سخونة على
اإلطالق في تاريخ أوروبا المسجل -اتخذنا في االتحاد األوروبي
قرارا جماعيا بخفض االنبعاثات من غازات االحتباس الحراري
الكوكبي بحلول عــام  2030بما ال يقل عــن  %55مــن مستويات
عام  ،1990واآلن توالي المفوضية األوروبية العمل على الوفاء
بهذا التعهد من خالل تغييرات سياسية ملموسة ،ويدعم بنك
االستثمار األوروبي هذا الجهد مستعينا بقوته المالية.
ي ـش ـكــل ال ـع ـق ــد ال ـح ــال ــي ل ـح ـظــة ح ــاس ـم ــة ف ــي ت ــاري ــخ كــوك ـب ـنــا،
ولمواجهة التحديات المباشرة التي تنتظرنا ،تدعو المفوضية
األوروب ـيــة وبنك االستثمار األوروب ــي الحكومات والمؤسسات
الدولية والمستثمرين إلى االجتماع في إطار حدث تاريخي في
الرابع والعشرين من مارس  2021بعنوان «االستثمار في العمل
المناخي».
يجمع ه ــذا ال ـحــدث بـيــن ق ــادة الـعــالــم لـتـبــادل الـخـطــط لتنفيذ
السياسات الالزمة في الداخل وضمان التنسيق الدولي ،وسيسعى
إ لــى مساعدة المستثمرين و قــادة األ عـمــال على تحسين فهمهم
لبيئة السياسات التي سيعملون فيها خــال العقد القادم على
األقل.
ي ـت ـط ـلــب ال ـع ـمــل ال ـم ـنــاخــي ت ـغ ـي ـيــرات ب ـن ـيــويــة ب ـع ـيــدة ال ـمــدى
ومستويات هائلة من االستثمار في مختلف أنحاء العالم ،في
أوروبا وحدها ،سيتطلب تحقيق هدف خفض االنبعاثات الجديد
لـعــام  2030مــا يـقــدر بنحو  350مليار ي ــورو ( 417مليار دوالر
أميركي) من االستثمارات اإلضافية سنويا ،لكن هذا الرقم يتضاءل
بالمقارنة بالتكاليف المترتبة على التقاعس عن العمل اآلن.
فــي الـتـصــدي لـلـتـحــدي االس ـت ـث ـمــاري ،أص ـبــح بـنــك االسـتـثـمــار
األوروبي ،وهو أكبر جهة إقراض متعددة األطراف ،بنك االتحاد
األوروبي للمناخ ،حيث يوائم جميع أنشطته مع األهداف المحددة
في اتفاقية باريس ،وقد التزم بنك االستثمار األوروبي ،بين أمور
أخرى ،بدعم تريليون يورو من االستثمارات في العمل المناخي
واالستدامة البيئية في العقد المقبل.
إلى حيث يجب أن نكون ،نحتاج
لكن التمويل وحده لن يقودنا َ
أيـضــا إلــى خــريـطــة طــريــق ،ول ـهــذا قـ ـ َّـد َمـ ــت المفوضية األوروب ـيــة
الصفقة الخضراء األوروبية في ديسمبر من عام  ،2019باعتبارها
استراتيجية النمو الجديدة في أوروبا ،فإنها تستهدف تحويل
االتحاد األوروبي إلى مجتمع أكثر عدال وازدهارا من خالل توجيه
االنتقال إلى اقتصاد تنافسي أكثر كفاء ة في استخدام الموارد،
صفـرا
وفي النهاية ،يتلخص الهدف في تحقيق صافي االنبعاثات ِ
من غازات االحتباس الحراري الكوكبي بحلول عام .2050
لـكــن االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي يـمـثــل أق ــل م ــن  %10م ــن االنـبـعــاثــات
العالمية ،لذا فإن العمل األوروبــي وحــده لن يكون كافيا إلبطاء
االحتباس الحراري الكوكبي ،فحتى نتمكن من اإلبقاء على الزيادة
في درجــات الـحــرارة العالمية عند مستوى قريب من  1.5درجة
مئوية قدر اإلمكان ،يتعين علينا أن ندعم جهود إزالــة الكربون
خارج حدودنا ،ولهذا السبب نحتاج إلى صفقة خضراء عالمية.
لتحقيق هذه الغاية ،وضعنا ألنفسنا ثالثة أوليات لالستثمار:
أوال ،يجب أن نضمن تبني التكنولوجيات النظيفة األكثر
تقدما في كل مكان ،فعلى الرغم من التقدم الطيب على مسار نشر
الطاقة المتجددة ،ال يزال الفحم يستخدم إلنتاج  %40من الكهرباء
عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم ،والـفـحــم أكـثــر مـصــادر الـطــاقــة ق ــذارة ،فمع
التنمية االقتصادية يأتي الطلب األعلى على الكهرباء ،وبالتالي

مسؤولية اعتماد حلول التكنولوجيا الخضراء وتوصيل العالم
بشبكات نظيفة.
الــواقــع أن أوروب ــا مستعدة لالستثمار في كل شــيء من برامج
الكهربة الخضراء في إفريقيا ومشاريع إزالة الكربون في األنشطة
الصناعية في آسيا إلى نشر البطاريات في أميركا الالتينية .ونحن
نمتلك خبرة في التكيف مع المناخ يمكننا تقاسمها مع العالم ،هذا
فضال عن تكنولوجيات التحكم في الفيضانات ،وأدوات التنبؤ
بالطقس المتقدمة ،والبنية األساسية المرنة القادرة على الصمود.
ومن خالل كل من الوسائل المالية والمعرفة لدعم جهود التكيف
مع المناخ ،سيستخدم بنك االستثمار األوروب ــي م ــوارده لزيادة
استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
تتمثل أولويتنا الثانية في االستثمار في أحدث التكنولوجيات
الخضراء المتطورة بوتيرة غير مسبوقة .مثل هذا البحث والتطوير
ضـ ــروري بــاإلضــافــة إل ــى كــونــه فــرصــة هــائـلــة ل ـل ـســوق ،وبــالـفـعــل،
تبنت مجموعة من البلدان التي تمثل نصف االنبعاثات الغازية
«الصـفر الصافي»،
المسببة لالحتباس الحراري الكوكبي أهداف
ِ
وستحذو حذوها بلدان أخرى بكل تأكيد ،وستحتاج جميعها إلى
التكنولوجيا األوروبية واالستثمار األوروبي لتحقيق هذه الغاية.
ومن الممكن أن تتحول حلول تخزين الهيدروجين النظيف ،والطاقة
المتجددة البحرية ،وحلول تخزين الطاقة جميعها إلى قطاعات
تصدير نابضة بالحياة في االتحاد األوروبي.
أخيرا ،ينبغي لنا أن نتبنى فكرة «االقتصاد الدائري» ،الواقع أن
ما نأخذه من كوكبنا اآلن أكثر مما يمكنه أن يقدمه لنا ،وستصبح
آثار هذا التجاوز دراماتيكية ومدمرة على نحو متزايد مع مرور
كل عام ،ويتعين علينا أن نعمل بشكل عاجل على تقليص بصمتنا
البيئية والكربونية في السلع التي نستهلكها.
ل ـكــي يـتـسـنــى ل ـنــا أن نـفـعــل هـ ــذا ،يـنـبـغــي ل ـنــا أن نـسـتـثـمــر في
التكنولوجيات الدائرية التي تعيد استخدام الموارد ،بدال من إنتاج
أو استيراد سلع جــديــدة باستمرار واسـتـخــراج مقادير متزايدة
من المواد الخام .ينطوي االقتصاد الدائري على إمكانات هائلة
ليس لتقليل اعتمادنا على الموارد النادرة فقط ،بل أيضا لخلق
ُ
فرص العمل ،وكما تـظ ِـهـر أوروبــا على نحو مستمر ،فإن الصفقة
الخضراء ليست مجرد سياسية بيئية؛ بل هي ضرورة اقتصادية
وجيوسياسية.
قبل خمس سـنــوات ،اجتمعت قـيــادات  196دولــة للتوقيع على
ـادة َّ في
اتفاقية باريس ،حيث التزمت باإلبقاء على متوسط الــزيـ َ
درجات الحرارة العالمية في حدود درجتين مئويتين -ولكن ُيـفـضـل
أن تكون  1.5درجة مئوية -فوق مستوى ما قبل الصناعة ،وحتى
اآلن ،لــم يكن العمل كافيا لتلبية هــذا التعهد ،واآلن حــان الوقت
لرفع طموحاتنا والتعجيل بالتقدم ،وهذه ستكون رسالتنا إلى
العالم في إطار مؤتمر «االستثمار في العمل المناخي» في الرابع
والعشرين من مارس.
يتعين علينا جميعا أن نوحد الصف -ليس الحكومات فحسب بل
أيضا الشركات ،والمدن ،والمؤسسات المالية ،والمجتمع المدني-
لمواجهة تحدي المناخ ،حيث تمتلك أوروبا األدوات ،والمهارات،
والـمـعــرفــة الــازمــة لـلـقـيــادة بــال ـقــدوة .ويـجــب أن نـتــرجــم قيادتنا
لسياسية المناخ إلى قيادة للسوق لتأمين صفقة خضراء عالمية.
لنبدأ العمل.
* أورسوال فون دير الين رئيسة المفوضية األوروبية ،وفيرنر
هوير رئيس بنك االستثمار األوروبي.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

قد يواجه حزب "االتحاد الديمقراطي المسيحي" بقيادة أنجيال
كبرى بعد مــرور  16سنة على وجــوده فــي السلطة،
ميركل أزمــة
َ
ف ـخــال اسـتـحـقــاقـيــن انـتـخــابـ َـيـيــن مـحـلـ َـيـيــن ،تـكـ ّـبــد ح ــزب ميركل
َ
َ
هزيمتين حاسمتين يوم األحد في المرحلة التمهيدية لالنتخابات
ُ
االتـحــاديــة الـتــي ســتـحــدد هــويــة المستشار األلـمــانــي المقبل في
سبتمبر ،فلن تتنحى ميركل فحسب بحلول ذلــك الشهر ،بــل إن
حزبها قد يجد نفسه خارج السلطة.
قد يصل حزب "الخضر" إلى دار االستشارية األلمانية للمرة
ً
األول ــى فــي تــاريــخ ألـمــانـيــا ،حـيــث ي ـشــارك ه ــذا ال ـحــزب راه ـنــا في
الحكومات االئتالفية في  11واليــة من أصل  ،16وقد حقق حزب
"الخضر" و"الحزب الديمقراطي الحر" الليبرالي نتائج جيدة في
انتخابات الــواليــات ،كما يملك "الحزب الديمقراطي الحر" اليوم
ً
فرصة تحديد هوية الفائز النهائي مجددا ،كما حصل منذ عقود،
فقد اختار هذا الحزب التحالف مع الديمقراطيين االجتماعيين في
عهد هلموت شميت الشجاع ،لكنه عاد وتركهم
المرة األخيرة خالل ً
َ
في عام  ،1982ونتيجة لذلك َحكم "الحزب الديمقراطي الحر" البلد
إلى جانب هلموت كول ،ومن خالل عقد تحالف مع حزب "الخضر"
و"الحزب الديمقراطي االجتماعي" ،سيصبح "الحزب الديمقراطي
المحافظة على الطريقة
الحر" الليبرالي الكالسيكي من أبرز األحزاب
ِ
األميركية ،مما يعني أنــه سيدعم بكل قوته تخفيض المعدالت
الضريبية وتقليص الحريات الشخصية.
بالنسبة إل ــى الــديـمـقــراطـيـيــن المسيحيين ،تـبــدو انـتـخــابــات
البوندستاغ في سبتمبر المقبل مخيفة بمعنى الكلمة ،فقد نشأ
ً
خالف داخل الحزب حول ترشيح أرمين الشيت ،الذي ُع ّين زعيما
ً
للحزب حديثا ،لمنصب المستشار األلماني أو البحث عن خيار
آخ ــر ،وط ــرح رئـيــس "االت ـح ــاد االجـتـمــاعــي المسيحي" الـبــافـ ّـاري،
وهــو الـحــزب الشقيق لالتحاد الديمقراطي المسيحي ،مرشحه
المحتمل :إنه ماركوس سودير ،رئيس وزراء والية بافاريا ،حيث
ً
يظن الصحافي أنــدريــاس كـلــوث أن "ســوديــر قــد يـكــون محبوبا
ً
ومرحا على عكس الشيت ،لكنه يستطيع في الوقت نفسه أن يواجه
ً
اآلخرين عند الحاجة ،ويمكن اعتباره األكثر صرامة وذكاء بينهما
ّ
على مستوى خوض الحمالت االنتخابية والعمل السياسي" ،لكن
َ
ّ
مرشحين
يصب في مصلحة سودير ،فقد أخفق آخــر
التاريخ ال
من بافاريا ،وهما فرانتس جوزيف ستراوس وإدموند ستويبر،
على المستوى الوطني ،وفي حين تتجه ألمانيا ّاليوم نحو دعم
المعسكر اليساري على ما يبدو ،قد يزيد أي مرشح من بافاريا
تعقيد الوضع بدل تخفيف المشاكل التي يواجهها الديمقراطيون
ً
المسيحيون راهنا.
َ
َ
تثبت نتائج االستحقاقين االنتخابيين في الواليات األلمانية أن
االنتقال إلى تأييد معسكر اليمين لن يكون الحل الشافي لمشاكل
"البديل من
"االتحاد الديمقراطي المسيحي" ،إذ كانت نتائج حزب
َ
ً
أجــل ألمانيا" اليميني المتطرف سيئة أيضا في االستحقاقين،
والية
وتراجعت األصــوات التي حصدها الحزب بنسبة  %5في ّ
"بادن فورتمبيرغ" ،وبنسبة  %4.1في "راينلند باالتينات" ،وتأثر
ً
الحزب سلبا بالتقاتل الداخلي بين مختلف أجنحته السياسية
وتراجع زخم ملف المهاجرين ،لكن فيروس كورونا كان المسؤول
الحقيقي عن إحداث فوضى كبرى في السياسة األلمانية ،فقد أدى
فشل "االتحاد الديمقراطي المسيحي" في تجنب ،أو حتى تخفيف،
موجة ثالثة من الوباء إلى انهيار شعبية الحزب.
يبدو أن ميركل التي تحتفظ بشعبية واسعة في ألمانيا حتى
ّ
نظمت موعد ّ
العالمة
بشكل مثالي ،فقد كانت هذه
تنحيها
اآلن
ِ
ٍ
السابقة مــن ألمانيا الشرقية قــد وصـلــت إلــى السلطة بــدعـ ٍـم من
هلموت كول قبل أن تنقلب عليه ،ولطالما أثبتت قدرتها الهائلة
على تسويق مزاياها ،لكنها لم ّ
تطبق المقاربة نفسها لدعم حزبها

السياسي.
بشكل متالحق
المحافظة
تكتف ميركل بالتخلص من المبادئ
لم
ِ
ِ
ٍ
ً
في خضم سعيها إلى البقاء في السلطة ،بل إنها عمدت أيضا إلى
تدمير خصومها المحتملين في مناسبات متكررة ،واليوم تستعد
ميركل لتوديع الساحة السياسية لكنها ستترك حزبها ،الذي اعتاد
على االفتخار بنفسه ،وهو غارق في الخالفات والمكائد ،وقد يتعلق
اإلرث األخير الذي ستتركه ميركل أللمانيا بتسهيل وصول حزب
"الخضر" إلى السلطة.
* «ناشيونال إنترست»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.826

6.385

4.714

2.393 2.778 3.311

شركات وساطة تفتح باب التمويل لالستثمار في البورصة
ً
خاطبت عمالءها رسميا ودعتهم إلى التعرف على الشروط
محمد اإلتربي

كشفت مصادر مالية مطلعة،
أن ش ـ ــرك ـ ــات وس ـ ــاط ـ ــة ف ـت ـحــت
ال ـب ــاب أم ــام ال ـع ـمــاء الــراغـبـيــن
في الحصول على تمويل مالي
لالستثمار في بورصة الكويت.
ً
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ل ــوثـ ـيـ ـق ــة ح ـص ـلــت
"ال ـج ــري ــدة" عـلــى نـسـخــة منها،
دعت شركات وساطة عمالء ها
ال ــراغ ـب ـي ــن ف ــي ال ـح ـص ــول على
ت ـمــويــل إلـ ــى م ــراج ـع ــة ال ـشــركــة
لتوقيع العقود الالزمة ،تمهيدا
لتحديد آلية التمويل وقيمته.
وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ـص ـ ــادر م ـع ـن ـيــة،
ستفتح شــركــات الــوســاطــة بــاب
الـمـنــافـســة عـلــى تـمــويــل العمالء
الراغبين في زيادة استثماراتهم
في السوق ،خصوصا بعد أن بات
ال ـســوق مـحــل ثـقــة بــدرجــة الفتة
من المستثمرين األجانب بشكل
أكـثــر مــؤسـسـيــة ،وب ــات خاضعا
لمراجعات فصلية دورية ،وعلى
اثرها تتدفق سيولة من جهات
وصناديق مختلفة.
وتعكس هذه المبادرة ،في
الوقت نفسه ،وفرة السيولة في
السوق عموما ورغبة تقابلها
ف ــي ت ـح ـمــل ه ــام ــش م ـخــاطــرة
وت ـش ـغ ـي ــل ت ـل ــك ال ـس ـي ــول ــة ،إذ
أف ــرزت تجربة األزم ــة األخيرة

ال ـ ـ ـنـ ـ ــاج ـ ـ ـمـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن تـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــات
الـجــائـحــة الصحية أن الـقــوام
المالي للشركات قوي ومتين،
ووجـ ـ ـ ــود تـ ـن ــوع فـ ــي مـ ـص ــادر

ارتفاع مؤشرات البورصة ...والسيولة
 41.6مليون دينار
قرب التوزيعات السنوية لألسهم القيادية دعم أداء أسهمها
●

علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية نموا
جيدا في ثاني تعامالت األسبوع أمس ،وحقق مؤشر
السوق العام ارتفاعا بنسبة  0.36في المئة ،أي 20.87
نقطة ،ليقفل على مستوى  5826.19نقطة ،بسيولة
قريبة من معدالت هذا العام هي  41.6مليون دينار،
تــداولــت  237.8مليون سهم عبر  9184صفقة ،وتم
ت ــداول  132سهما ربــح منها  ،51بينما خسر ،62
واستقر  19دون تغير.
وحقق مؤشر السوق األول نموا مقاربا بلغ نسبة
 0.29فــي الـمـئــة ت ـســاوي  18.56نـقـطــة ،ليقفل على
مستوى  6385.16نقطة ،بسيولة جيدة بلغت 29.4
مليون دينار ،تداولت  100.8مليون سهم ،وهي كمية
أسهم مرتفعة قياسا على معدالت نشاط السوق األول
تمت من خالل  4308صفقات ،وربح  13سهما مقابل
تراجع  6واستقرار مثلها دون تغيير.
وحقق مؤشر رئيسي  50نموا كبيرا تجاوز  1في
المئة بلغ  57.92نقطة ،ليقترب من مستوى  5آالف
نقطة ،ويقفل فــي خــانــة  4900نقطة للمرة األول ــى،
وتـحــديــدا على مستوى  4926.22نقطة وبــدعــم من
أسهم التجاري والمعامل والبنك المتحد ،وبسيولة
أعلى من معدالت هذا الشهر تجاوزت  10.2ماليين
دينار ،نفذ من خاللها  112مليون سهم عبر 3622
صفقة ،وتم تداول  47سهما في رئيسي  ،50ربح منها
 21وخسر  ،22بينما استقر  4من دون تغير.

موعد الحيازة
اقتربت مواعيد يــوم الـحـيــازة ،وهــو الـيــوم الــذي
يستحق مالك السهم خالله األرباح الموزعة ،وأبرزها
سهم الوطني اليوم ،ثم بيتك وزين تباعا ،خالل فترة

أسبوعين تقريبا ،وهو ما شكل دعما لألسعار ورفع
من تقييم هذه األسهم المحملة باألرباح ،مما أعطى
السوق قوة أكبر في التماسك على أعلى األسعار خالل
هذه الفترة ،ومن الممكن لبعض األسهم األفضل خالل
عام ،خصوصا بيتك ،وأصبح التفريط في السهم قبل
موعد تاريخ الحيازة محدودا ،لتتماسك األسعار حول
مستوياتها المرتفعة دون عمليات جني أرباح ،بعد
أسبوعين من االرتفاع عدا عمليات محدودة وخجولة،
وعادت أمس لتحقق ارتفاعا ،خصوصا السوق األول
واألسهم القيادية التي استأثرت بالسيولة ،شاركها
فقط عقارات الكويت النشط ،الذي حقق نموا بنسبة
 1.5في المئة ،بالغا اعلى مستوياته منذ سنوات،
ولم يتراجع من أسهم السيولة الكبيرة سوى سهم
بنك الخليج بـ  3فلوس ،بينما نما "زين" نموا جيدا
ّ
تقدم الكبار ،وهو على موعد حيازة يوم  29الجاري.
فــي الـمـقــابــل ،سـجــل سـهــم الـمـعــامــل نـمــوا كبيرا،
وكــان نجم الجلسة بــدون مـنــازع ،حيث قفز بنسبة
 5في المئة بتداوالت بقيمة  1.6مليون دينار ،بعد
إعــانــه تــوزيــع أرب ــاح كبيرة بلغت  45نـقــدا و 5في
المئة منحة ،مما شكل د عـمــا نفسيا لسهم اعتاد
التوزيعات المجزية والعائد المرتفع ،ونشطت اسهم
منازل ومدينة األعمال واألولى والبين وأرزان وإيفا
وأعيان ،وكان معظمها مرتفعا ،حيث تراجع سهمان
منها فـقــط ،هما أرزان وم ـنــازل ،كما صـعــدت أسهم
التجاري ومعامل ،لترفد مؤشر سوقها بنمو كبير
تجاوز  1في المئة.
وتباين أداء مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون
الخليجي ،حـيــث ربـحــت مــؤشــرات أس ــواق الكويت
وأبوظبي والبحرين ،بينما خسرت أسواق دبي بنسبة
كبيرة ت ـجــاوزت  1.2فــي الـمـئــة ،والـسـعــوديــة وقطر
ومسقط ،وكانت أسعار النفط تحوم حول مستوى
 64.2دوالرا لبرميل مزيج برنت القياسي.

سندات وتورق بـ  200مليون دينار
أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص إصدار
سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت  200مليون
دينار "نحو  660مليون دوالر".
وقال "المركزي" ،في بيان أمس ،إن أجل اإلصدار

ثالثة أشهر بمعدل عائد  1.125في المئة.
وكان "المركزي" أصدر مطلع  15مارس الجاري
ً
"سندات وتورقا" بقيمة إجمالية بلغت  290مليون
دينار "نحو  957مليون دوالر" لثالثة أشهر.

ال ــدخ ــل ،وس ــرع ــة ف ــي التكيف
م ــع األزم ـ ـ ــة ،ونـ ـج ــاح شــريـحــة
من الشركات في الحفاظ على
م ـنــح الـمـســاهـمـيــن تــوزي ـعــات

ن ـ ـقـ ــديـ ــة ،عـ ـل ــى عـ ـك ــس األزم ـ ـ ــة
المالية في  2008التي كشفت
س ــوء م ـمــارســة وح ـجــم دي ــون
كبير وشركات ورقية احتاجت

أخبار الشركات
ً
«بوبيان» يصدر صكوكا إضافية لرأس المال بقيمة  500مليون دوالر
قرر بنك «بوبيان» إصدار صكوك ضمن الشريحة
اإلضافية لرأس المال بقيمة ال تتجاوز  500مليون
دوالر كحد أقصى أو ما يعادلها بالعمالت األخرى،
ً
علما بــأن توقيت اإلص ــدار سيعتمد على ظــروف
األسواق العالمية.
وقال «بوبيان» ،في بيان للبورصة ،إن قرار إصدار
الصكوك يــأ تــي بعد استيفاء البنك كــل الضوابط
واإلجراءات ذات العالقة ،وحصوله على الموافقات
المطلوبة من الجهات المعنية.

وأوضــح البنك أنه تم الحصول على الموافقات
الالزمة العتماد نشرة االكتتاب الخاصة بالصكوك
الـمــذكــورة ،ليتسنى للبنك القيام بطرح وتسويق
وبيع هذه الصكوك في دولة الكويت.
كما حصل «بــوبـيــان» على موافقة بنك الكويت
المركزي على تقديم المصرف إعــادة عــرض شراء
ال ـص ـك ــوك ال ـب ــال ــغ إج ـمــال ـي ـهــا  250م ـل ـيــون دوالر،
وال ـم ــدرج ــة ض ـمــن ال ـشــري ـحــة األول ـ ــى لـ ــرأس ال ـمــال
والسابق إصدارها بتاريخ  16مايو .2016

«كفيك» تحصل  620ألف دينار من قيمة حكم صادر
أعـلـنــت ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة لـلـتـمــويــل واالسـتـثـمــار
(كـفـيــك) تحصيل مبلغ  619.75ألــف ديـنــار مــن قيمة
الحكم الصادر ضد شركة «كابيتال العربية» القابضة
من أصل مبلغ قيمته  1.945مليون دينار صادر ضد
الشركة لمصلحة «كفيك».
وقالت «كفيك» في إفصاحها للبورصة ،إن المبلغ
الــذي تم تحصيله من قيمة الحكم تم عن طريق بيع
األس ـهــم الـمـحـجــوزة لمصلحة «كـفـيــك» ل ــدى بــورصــة

الكويت بواسطة إدارة التنفيذ ،وال ــذي يمثل ســدادا
جزئيا من كل قيمة الحكم.
وأوضحت الشركة أن اإلجراءات التنفيذية األخرى
مازالت قائمة لدى إدارة التنفيذ لتحصيل باقي قيمة
الحكم بمبلغ  1.326مليون دينار.
وبينت «كفيك» أن عملية التحصيل ترتب عليها
زيادة في النقد لدى البنوك بقيمة  619.75ألف دينار،
وانخفاض في الموجودات األخرى بنفس القيمة.

شركة تابعة لـ«صكوك» تناقش في عموميتها المقبلة بيع فندق
قالت شركة صكوك القابضة إنه ورد كتاب رسمي
مــن شــركــة بـيــت االع ـمــار الخليجي الـعـقــاريــة (شــركــة
تابعة) والمملوكة بنسبة  88في المئة لشركة صكوك
الـقــابـضــة وإخ ـطــارنــا بـمــوعــد وج ــدول أع ـمــال انعقاد
جمعيتها العامة غير العادية يــوم الثالثاء الموافق
 ،2021\3\ 30لمناقشة ما تم بشأن تسليم فندق ومركز
مؤتمرات ميلينيوم لشركة المركز المالي الكويتي

ً
بصفتها مدير المحفظة الوطنية العقارية ممثال عن
ً
الهيئة العامة لالستثمار سدادا للدين ،وما تم بشأن
خيار تجديد العقد .كما ستتم مناقشة خيار بيع فندق
ومركز مؤتمرات ميلينيوم وسداد ديون الشركة.
وتــؤكــد الـشــركــة الـتــزامـهــا ال ـتــام بتعليمات هيئة
اسواق المال والقوانين الصادرة عن الجهات الرقابية
ذات الصلة.

صدور حكم ابتدائي ضد «أبيار» في دبي
أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري (أبيار) صدور
حكم ابـتــدائــي ضــد الـشــركــة ،وآخــريــن فــي دبــي بدولة
اإلمارات ،بإلزام الشركة واألطراف األخرى بسداد مبلغ
 7.154ماليين درهم إماراتي.
وقالت «أبيار» ،في بيان للبورصة ،إن الحكم صدر
لمصلحة الـمــدعــي بتذييل حـكــم غـيــابــي ص ــادر ضد
الـشــركــة وأطـ ــراف أخ ــرى فــي الـقـضـيــة رق ــم (20-4531

تجاري مدني كلي) بسداد المبلغ المشار إليه لمصلحة
أحد عمالء طرف من أطراف الدعوى اآلخرين.
ً
وأوض ـحــت الـشــركــة أن ــه ال يــوجــد أث ــر مــالــي حاليا
للمعلومة الجوهرية السابقة إلــى حين صــدور حكم
االستئناف ،وفي حال صدور حكم نهائي وبات فقد
يترتب على الشركة خسائر تصل إلى مبلغ قدره 7.154
ماليين درهم إماراتي.

الكويت تمدد الموعد النهائي لمناقصة الغاز الجوراسي
أكثر من مليار دوالر القيمة المتوقعة للمشاريع اإلجمالية
م ــددت شــركــة نـفــط ال ـكــويــت ال ـمــوعــد الـنـهــائــي لتقديم
ال ـع ـط ــاءات ل ـم ـشــاريــع م ــراف ــق اإلن ـت ــاج ال ـج ــوراس ــي ()JPF
المعروفة باسم  ،JPF-4ليصبح آخر موعد لتقديم العطاءات
هو  4أبريل.
وتم بالفعل تغيير المواعيد النهائية لتقديم العطاءات
للمشاريع الواقعة بشمال الكويت في عدة مناسبات؛ 26
يناير و 28فبراير و 7مارس و 21منه.
وبحسب "م ـيــد" ،كــان قــد تــم إص ــدار وثــائــق المناقصة
ب ــاألص ــل ف ــي  13سـبـتـمـبــر م ــع ال ـمــوعــد الـنـهــائــي لتقديم
العطاءات في  22ديسمبر  .2020ومن المفهوم أن االضطراب
ً
جزئيا على األقل
الناجم عن جائحة  Covid-19هو المسؤول
عن التأخيرات ،حيث جعلت قيود السفر المصممة لمنع
انتشار الفيروس من الصعب على المقاولين إرسال خبراء
للنظر في مواقع المشاريع قبل تقديم عروضهم.

حزم المشروع
تقدر قيمة العقدين الرئيسيين لمشروعي JPF-4

لسنوات للوصول الى تنظيف
تلك اآلثار.
وم ـ ــن ال ـم ــرت ـق ــب أن ت ـس ـتــأثــر
ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي سـتـتـيــح خــدمــة

التمويل لعمالئها بقاعدة كبيرة
م ــن الـ ـعـ ـم ــاء ،ألن م ــن ب ـي ــن اه ــم
الـ ـش ــروط أن ي ـك ــون ال ــراغ ــب في
الـحـصــول عـلــى الـتـمــويــل عميال
لـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــة ويـ ـمـ ـل ــك ح ـســابــا
إلكترونيا.
تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى ان كــل
شــركــات الــوســاطــة كــانــت رفعت
رأسمالها الى  10ماليين دينار
خ ــال مــرحـلــة تــوفـيــق األوض ــاع
األولـ ــى ،وب ـعــد ان مـنـحــت هيئة
اس ــواق الـمــال الـضــوء للشركات
بإمكانية خفض رأس المال حتى
 5ماليين دينار بعد أن ثبت لها
عدم الحاجة لرأس المال الكبير
وانه يمثل عبئا على الشركة ،رأت
بعض الشركات استغالل الهامش
الكبير مــن السيولة وتوظيفها
في توفير شرائح تمويل لتحفيز
عمالئها مــن جـهــة ،والمساهمة
في تنشيط البورصة من ناحية
اخرى ،فضال عن استفادتها في
ذات الــوقــت مــن ذلــك النشاط من
خالل عموالت التداول.
وتـعـتـبــر ه ــذه ال ـخ ـطــوة أحــد
مبادرات وقنوات تنويع مصادر
الـ ــدخـ ــل وبـ ــديـ ــا ل ـض ـي ــق وق ـلــة
الفرص أمــام شركات الوساطة
الـ ـت ــي ال ت ـس ـت ـط ـيــع ت ـق ــدي ــم أي

خــدمــات حــالـيــا س ــوى خــدمــات
الوساطة في األوراق المالية.
يذكر أن احدى الشركات التي
ت ـق ــدم خ ــدم ــة ال ـت ـمــويــل مـمـلــوكــة
ل ـش ــرك ــة اس ـت ـث ـم ــار ت ــدي ــر أمـ ــواال
للحكومة منذ س ـنــوات ،ولديها
صـنــاد يــق استثمارية بمشاركة
ه ـي ـئــة االس ـت ـث ـم ــار ك ــان ــت ت ـقــدم
خ ــدم ــات مـشـتـقــات وغ ـيــرهــا في
البورصة.
وس ـت ـح ـق ــق ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة جـمـلــة
فوائد أبرزها:
 -1ت ـ ـ ـحـ ـ ــر يـ ـ ــك ا لـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر م ــن
الحسابات الراكدة وغير النشطة
في البورصة.
 -2جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذب ش ـ ـ ــر يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة م ــن
المستثمرين كانت مجمدة بسبب
شح السيولة أو انخفاض أسعار
أرصدتهم من األسهم بشكل حاد
وغير قادرين على التداول.
 -3إعــادة مستثمرين خرجوا
من السوق بسبب ضآلة المبالغ
المالية المتوافرة للتداول.
 -4مساهمة أكبر في سائلية
ال ـ ـب ـ ــورص ـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة م ـن ـس ــوب
السيولة.
 -5األمــل في التحفيز وإعــادة
الـ ـثـ ـق ــة لـ ـلـ ـس ــوق وإي ـ ـج ـ ــاد بـيـئــة
تنافسية إيجابية.

و JPF-5بأكثر مــن مليار دوالر ،ومــن المقرر أن تقع
الـمـنـشــأة ال ـم ـعــروفــة بــاســم  JPF-4بــال ـقــرب م ــن حقل
الصابرية في شمال الكويت ،وستقع  JPF-5على بعد
أقل من  10كيلومترات شرق .JPF-4
وس ـي ـتــم اس ـت ـخ ــدام ك ــا ال ـمــرف ـق ـيــن إلج ـ ــراء اخـتـبــار
ومعالجة ومعالجة ومناولة سوائل آبار الهيدروكربون
الرطب والحامض من حقول النفط والغاز المتعددة.
وتـشـمــل ه ــذه الـحـقــول الــروضـتـيــن ،الـصــابــريــة ،شمال
غرب الروضتين ،أم ناقة ،أبوظبي ،بحرة ،وحقول مرات
ونجمة سارجيلو ،إضافة إلى تشكيالت أخرى تقع في
الحقول الجوراسية.
كال المشروعين عبارة عن مرافق إنتاج سطحي برية،
وسيتم تنفيذها على أساس البناء والتملك والتشغيل
( )BOOمن قبل المقاول ،مع وجــود خيار لشركة نفط
الكويت إلعادة شرائها في تاريخ مستقبلي.
ومــن المقرر أن يتم بناء المنشآت بطاقة إنتاجية
 50.000برميل في اليوم ( )b / dمن الخام الحلو المعالج
(زيـ ــت ال ـج ــوراس ــي الـخـفـيــف م ــع  40درجـ ــة  -50درج ــة

جاذبية معهد البترول األميركي ( )APIو 150مليون
قدم مكعبة قياسية ،يوم الغاز الغني الحلو والمجفف.

الجدول الهندسي
وأشارت "ميد" الى أنه تم إخبار مقدمي العطاءات بأن
مرحلة تنفيذ الخدمات لكل منشأة ستبلغ إجمالي 780
تقويميا .ويشمل ذلك ً 720
ً
ً
يوما للتصميم والهندسة
يوما
وإدارة المشروع والتوريد والمشتريات والبناء واالختبار
واإلكمال الميكانيكي لكل منشأة.
وبموجب شروط العقود ،يجب االنتهاء من التشغيل،
واالستقرار ،واختبار األداء الناجح للمنشأة في غضون 60
ً
ً
تقويميا من اإلكمال الميكانيكي للمنشأة.
يوما
وبـعــد ذل ــك ،سيعمل ال ـفــائــزون بــالـعـقــود عـلــى تشغيل
وصيانة المرافق مدة خمس سنوات .وحضرت  10شركات
اجتماع ما قبل العطاء لمشروعي  JPF-4و ، JPF-5الذي عقد
في  5أكتوبر .2020

ً
«أولى تكافل» تلقت عروضا
استثمارية بـ  20مليون دوالر
أعـلـنــت الـشــركــة األولـ ــى لـلـتــأمـيــن الـتـكــافـلــي تلقيها
عــروضــا اسـتـثـمــاريــة مــع أط ــراف ذات صـلــة بقيمة 20
مليون دوالر.
وقالت «أولى تكافل» ،في بيان للبورصة ،إن الشركة
ً
تـقــوم حاليا بــدراســة تلك الـعــروض مــن خــال اللجان
ً
ُ
المختصة ،تمهيدا التخاذ القرار المناسب لها.
وأوضحت الشركة أن المعلومة الجوهرية السابقة ال
يوجد لها أثر مالي على مركزها المالي حاليا.

«المعادن» تناقش بياناتها المالية
وعقدي التسهيالت الخميس المقبل
أفادت شركة المعادن والصناعات التحويلية انها
ستناقش البيانات المالية للشركة يــوم الخميس
المقبل ،وعقدي التسهيالت االئتمانية مع البنوك
المحلية ،باإلضافة إلى مناقشة شطب القيمة العائدة
للمعدات والمباني التابعة للشركة المزالة من قبل
البلدية فــي جـنــوب أم ـغــرة ،إلــى جــانــب بـنــود اخــرى
مدرجة على جدول األعمال.
وب ـي ـنــت ال ـش ــرك ــة انـ ــه ال ي ــوج ــد حــال ـيــا أثـ ــر مــالــي
للمعلومة الجوهرية المذكورة على مركزها المالي.

«متحدة» :توقيع شركة زميلة لعقد
إنشاء وإنجاز مشروع بيوت حصة
قالت شركة العقارات المتحدة (متحدة) ،إن شركة
مينا هومز العقارية ( شــر كــة زميلة لشركة العقارات
المتحدة مملوكة بنسبة  33.3في المئة) وقعت عقد
إنشاء وإنجاز مشروع بيوت حصة مع شركة الغانم
انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت بقيمة 16.7
مليون دينار ومدة إنجاز تبلغ  690يوما.
ً
وبـيـنــت أن ــه ال يــوجــد حــالـيــا أي أث ــر جــوهــري على
المركز المالي للشركة ،وان األثر المالي لهذا التعاقد
سينعكس إيجابا على المشروع وعلى الشركة الزميلة
في المستقبل.

تعافي الناتج المحلي
«الوطني»:
ً
اإلجمالي هامشيا مع تخفيف القيود
ً
ً
وف ـق ــا ل ـل ـب ـيــانــات الـ ـص ــادرة م ــؤخ ــرا ع ــن اإلدارة
الـ ـم ــرك ــزي ــة لـ ــإح ـ ـصـ ــاء ،اسـ ـتـ ـم ــرت ح ــال ــة ال ــرك ــود
االقتصادي في الكويت خالل الربع الثالث من عام
 ،2020إذ تراجع الناتج المحلي االجمالي الحقيقي
في الربع الثالث من عام  2020بنسبة  11.5في المئة
ً
على أســاس سنوي ،ليسجل بذلك انكماشا للربع
الرابع على التوالي.
وقال الموجز االقتصادي الصادر عن بنك الكويت
الوطني ،إنه رغم نمو االقتصاد بنسبة  1.2في المئة
على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع السابق ،فإن
البيانات كشفت للمرة األولــى عن حجم االنكماش
الناجم عــن جائحة فـيــروس كــورونــا خــال الثالثة
أربــاع األولــى من عــام  .2020وكــان الناتج المحلي
اإلجمالي في الربع الثاني من عام  2020على وجه
ً
الخصوص أكثر تـضــررا ،إذ انخفض بنسبة 13.4
في المئة على أساس سنوي ( -12.5في المئة على
أســاس ربــع سنوي) في ظل تدابير اإلغــاق األكثر
صرامة التي تم فرضها العام الماضي.
فــي ظــل مـســاهـمــة ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي فــي الـكــويــت

بأكثر من  51في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي ،تتأثر األنشطة االقتصادية الرئيسية بشدة
ً
تجاه أداء هذا القطاع تحديدا وتغير معدالت إنتاجه.
وقد سجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع
ً
النفطي في الربع الثالث من العام  2020انخفاضا
للربع الثاني على التوالي بنسبة  -14.8في المئة
على أساس سنوي و  -8.2في المئة على أساس ربع
ً
سنوي ،نظرا النخفض إنتاج النفط الخام بنسبة
ً
 15في المئة تقريبا على أســاس سنوي (مــن 2.64
ً
مليون برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2019
ً
إلى  .2.25مليون برميل يوميا في الربع الثالث من
عــام  )2020نتيجة امـتـثــال الـكــويــت التـفــاق األوبــك
وحلفائها على خفض حصص اإلنتاج.
ومن المرجح أن يظل اإلنتاج أقل بكثير من الطاقة
االنتاجية الممكنة حتى أبريل  2022على األقل وهو
مــوعــد انـتـهــاء اتـفــاقـيــة األوب ــك وحلفائها الحالية
الموقعة في أبريل .2020
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العيار :شركات المجموعة نجحت في تحقيق ربحية رغم حالة عدم اليقين السائدة
أوصى مجلس إدارة
"المشاريع" بتوزيع أرباح
نقدية بمعدل  5في المئة (5
فلوس للسهم الواحد) ،وهي
التوصية التي تخضع لموافقة
الجمعية العمومية لمساهمي
الشركة والجهات الرقابية.

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة)،
أمس ،تحقيق صافي ربح بقيمة  6.5ماليين
د يـنــار ( 21.4مليون دوالر) للسنة المالية
المنتهية فــي  31د يـسـمـبــر  ،2020مـقــار نــة
ً
بـصــافــي ال ــرب ــح الـمـعـلــن ســاب ـقــا بـقـيـمــة 30
مليونا ( 99مليون دوالر) للفترة المقابلة
من  .2019ويعود السبب في تراجع األرباح
بنسبة  78في المئة إلى األحداث والتطورات
التي شهدها العالم خــال الـعــام الماضي،
وأثرت على عمليات المجموعة.
وبلغت ربحية السهم خــال هــذه الفترة
 0.4ف ـلــس ( 0.13س ـنــت أمـ ـي ــرك ــي) م ـقــارنــة
بـ  10.1فلوس ( 3.3سنتات) التي تم إعالنها
في نهاية .2019
والبــد من اإلشــارة إلى أن الشركة أعادت
إدراج بياناتها المالية لعام  ،2019بسبب
التغيير الــذي طرأ على تصنيف  OSNبعد
زيادة حصة مكية شركة المشاريع فيها.
وأوصى مجلس إدارة "المشاريع" بتوزيع
أرب ــاح نقدية بمعدل  5فــي المئة ( 5فلوس
للسهم الواحد) ،وهي التوصية التي تخضع
ل ـمــواف ـقــة الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة لمساهمي
الشركة والجهات الرقابية.
ّ
المجمعة فقد استقر
أما مجموع األصول
عند مستواه السابق بقيمة  10.3مليارات

دينار ( 34مليار دوالر) كما في نهاية .2019
في ظل سيطرة وباء "كورونا" على العالم
ط ــوال عــام  ،2020عملت "الـمـشــاريــع" على
مراقبة تطورات األوضاع وحال عدم اليقين
ع ــن ك ـثــب م ــن أج ــل تـقـيـيــم اآلث ـ ــار السلبية
ل ـلــوبــاء عـلــى ن ـشــاطــات الـمـجـمــوعــة بشكل
ّ
الحد من تداعياته.
مستمر ،والعمل على
وعانت نشاطات المجموعة في القطاع
المصرفي خالل العام نتيجة تراجع معدل
ً
بناء على
الخصم ،وتأجيل سداد القروض
توجيهات السلطات المعنية ورفــع نسبة
المخصصات.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ش ـكــل ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء
ف ــرص ــة لـتـســريــع عـمـلـيــة ال ـت ـحــول الــرقـمــي
ل ـم ـن ـص ــات ـن ــا ،حـ ـي ــث عـ ـم ــل "بـ ـ ــرقـ ـ ــان" عـلــى
ت ـطــويــر تـطـبـيــق ج ــدي ــد ل ـل ـهــواتــف الــذكـيــة
ً
وحـلــوال رقمية أخــرى للشركات الصغيرة
والمتوسطة.
أما بالنسبة لشركات المجموعة العاملة
ف ــي ق ـط ــاع ال ـتــأم ـيــن ،ف ـقــد ك ــان ــت األنـشـطــة
الــرئـيـسـيــة مـسـتـقــرة ع ـلــى ال ـغــالــب نتيجة
انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
في وثائق التأمين على المحركات والسفر،
مقابل تراجع المطالبات من التأمين على
الـمـحــركــات والـتــأمـيــن الـطـبــي ،وبــاإلمـكــان

ال ـق ــول إن إي ـ ـ ــرادات الـمـجـمــوعــة م ــن قـطــاع
التأمين كانت جيدة بفضل عقود التأمين
مع الشركات.
وبــاالن ـت ـقــال إل ــى أنـشـطـتـنــا ف ــي الـقـطــاع
ً
اإلعالمي ،وتحديدا  ،OSNفإن الشركة تأثرت
بشكل إيجابي مــن ال ـقــرارات والتوصيات
الحكومية بالبقاء في المنازل .ففي الوقت
الـ ـ ــذي ت ــأث ــرت ف ـي ــه مـ ـع ــدالت االشـ ـت ــراك ــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ن ـت ـي ـج ــة إغ ـ ـ ــاق مـ ـن ــاف ــذ ال ـب ـيــع
بالتجزئة ،فإن مستويات استهالك العمالء
للمحتوى ارتفعت مقابل انخفاض معدل
وقف المشاهدين الشتراكاتهم .في غضون
ذلك شهدت منصة البث عبر اإلنترنت OSN
ً
 Streamingارتفاعا في أعداد المشتركين.
قطاعا العقارات والضيافة كانا من أكثر
ً
األنـشـطــة تــأثــرا بــالـقـيــود الـمـفــروضــة على
السفر وقرار حظر التجول .وبسبب اإلغالق
اإللــزامــي فقد تــم إع ـفــاء الـشــركــات مــن دفع
اإل ي ـج ــارات لمساعدتها على تخطي هذه
ً
األزمة .كما شهد قطاع الضيافة انخفاضا
فــي الــدخــل بسبب ال ـظــروف الـتــي فرضها
تفشي الــوبــاء ،وشـهــد الطلب على العقار
ً
التجاري تراجعا خالل العام.
ك ـم ــا تـ ــأثـ ــرت اس ـت ـث ـم ــارات ـن ــا فـ ــي ق ـطــاع
الـكـيـمــاويــات الـبـتــرولـيــة نتيجة انخفاض

أسعار النفط ،وتراجع مستويات الطلب في
الجزء األكبر من عام .2020
أما في قطاع التعليم ،فقد أدى قــرار إغالق
المدارس إلى االنتقال إلى التعلم اإللكتروني.
وج ــرى خ ــال ال ـع ــام تـطــويــر مـنـصــات التعلم
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي لـ ـتـ ـس ــري ــع رق ـ ـم ـ ـنـ ــة مـ ــدارس ـ ـنـ ــا
وجامعاتنا ،وتــم تخفيض تكاليف التشغيل
في جميع المجاالت.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة (التنفيذي)
ف ــي "ال ـم ـشــاريــع" فـيـصــل ال ـع ـ ّـي ــار ،إن "تحقيق
أرباح خالل  2020إنجاز بالنظر إلى التحديات
الصعبة التي فرضتها الظروف الصحية".
وأضاف "تعكس النتائج التي حققناها خالل
العام الماضي جهود شركاتنا الرئيسية في
ّ
الحد من آثار انتشار وباء كورونا .لقد
سبيل
ً
بذلت شركاتنا جهودا كبيرة لضمان استمرار
تـقــديــم الـخــدمــات لعمالئنا دون انـقـطــاع ،مع
الـحـفــاظ عـلــى صـحــة وســامــة موظفينا .وقــد
نجحت شركاتنا في تحقيق ربحية على الرغم
من حــال عــدم اليقين التي ســادت طــوال 2020
والتحديات التي فرضتها الظروف".
ً
وتابع ّ
العيار قائال "نواجه اليوم تحديات
تـتــزامــن مــع الـمــوجــة الثانية مــن الــوبــاء ،وفي
الوقت الذي يحذونا فيه األمل أن تلعب عملية
ً
التلقيح المستمرة دورا في الحد من انتشار

العيار
فيصل ّ
ال ـف ـي ــروس ،فــإن ـنــا نـبـقــى ع ـلــى حـ ــذر .سنعمل
عـلــى مــراق ـبــة ال ـت ـط ــورات ع ــن كـثــب طـ ــوال عــام
 ،2021وعلى الرغم من أنه أصبح من الواضح
أن ال ـع ــودة إل ــى أس ـل ــوب ح ـيــاة أك ـثــر طبيعية
سـيـتـطـلــب ب ـعــض ال ــوق ــت ،فـ ــإن ال ـن ــاس بـ ــدأوا
ّ
يتكيفون مع الوضع الطبيعي الجديد ،األمر
ال ــذي انعكس على شكل انـتـعــاش طفيف في
األشهر األخيرة".

« »KIBمدير الترتيب الرئيسي لتمويل مشترك بـ  235مليون
دوالر لشركة كهرباء مزون بسلطنة عمان
يـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الدولي ( )KIBالتزامه بتطوير
وتـ ــوس ـ ـيـ ــع نـ ـ ـط ـ ــاق أن ـش ـط ـت ــه
ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
المحلي واإلقليمي والدولي،
وف ــي ه ــذا ال ـصــدد فـقــد شــارك
البنك ،بصفته مدير الترتيب
الــرئـيـســي ،فــي تـمــويــل إجــارة
مـشـتــر كــة بمبلغ  235مليون
دوالر لشركة كـهــربــاء مــزون،
فــي سلطنة عـمــان ،بالتعاون
م ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـبـ ـن ــوك
المحلية واإلقليمية ،ويهدف

هذا التمويل ،الذي يمتد أجله
لسنة وا حــدة قابلة للتجديد
لسنة إضافية ،إلى دعم خطط
شركة كهرباء مزون المعتمدة
م ـس ـب ـقــا ،وال ـخ ــاص ــة بـتـعــزيــز
ن ـف ـقــات ـهــا ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ل ـعــام
 ،2021وا لـمـتـعـلـقــة بـتــو سـيــع
شـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــة ت ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــع وت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــد
الكهرباء.
وصرح المدير العام لإلدارة
المصرفية الدولية والشركات
ا ل ـ ـك ـ ـبـ ــرى ف ـ ــي "  "KIBم ـح ـمــد
خـ ـ ــديـ ـ ــري" :بـ ـ ـ ــأن ن ـ ـجـ ــاح ه ــذا

التمويل اإلسالمي المشترك
الذي يعد األول من نوعه في
ت ــاري ــخ شــركــة ك ـهــربــاء م ــزون
لهو خطوة رئيسية في سياق
الجهود التي تبذلها الشركة
م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول ع ـل ــى
تمويالت إسالمية ،وبالرغم
م ــن ظـ ــروف ال ـس ــوق الـصـعـبــة
فقد حقق هذا االكتتاب نحو
ضـ ـعـ ـفـ ـي ــن ونـ ـ ـص ـ ــف ال ـم ـب ـل ــغ
المستهدف أ صــا ،مما يؤكد
ص ــاب ــة ومـ ـت ــان ــة أس ــاس ـي ــات
أع ـم ــال شــركــة ك ـهــربــاء م ــزون

و قــوة نزعتها االئتمانية في
السوق".
وأضـ ـ ـ ــاف خ ـ ــدي ـ ــري" :ت ــأت ــي
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار ك ـ ـ ــة  KIBف ـ ـ ـ ــي هـ ـ ــذه
التسهيالت المالية المشتركة
ض ـ ـمـ ــن إط ـ ـ ـ ـ ــار رؤي ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـبـ ـن ــك
االسـتــراتـيـجـيــة ب ـشــأن تقديم
حـلــول تمويلية مـتــوافـقــة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية إلى
الجهات الحكومية والشركات
ال ـخــاصــة ال ـك ـبــرى ف ــي جميع
أنحاء المنطقة".
و ا ر د ف  " :تـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذ ه

«البترول الوطنية» تفتتح محطتين جديدتين
للوقود في مدينة صباح األحمد
اف ـت ـت ـح ــت ش ــرك ــة ال ـب ـت ــرول
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،أمـ ــس،
محطتين جــد يــد تـيــن لتعبئة
ال ـ ــوق ـ ــود فـ ــي م ــديـ ـن ــة ص ـب ــاح
األحـ ـ ـم ـ ــد ال ـس ـك ـن ـي ــة ال ــواقـ ـع ــة
جـنــوبــي ال ـبــاد عـلــى بـعــد 76

ً
كيلومترا من مدينة الكويت.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
الـتـنـفـيــذي ل ـل ـشــؤون اإلداريـ ــة
والـتـجــاريــة الـنــاطــق الرسمي
ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــة عـ ـ ــاهـ ـ ــد ال ـ ـخـ ــريـ ــف
لـ ـ ـ ـ " ك ـ ـ ــو ن ـ ـ ــا" إن ا ل ـم ـح ـط ـت ـي ــن

تـ ـحـ ـم ــان ر قـ ـم ــي  143و144
وتقدمان المنتجات النفطية
بأنواعها إضافة إلى مجموعة
من الخدمات المتكاملة منها
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـم ــرك ــزي ال ـم ـص ـغــر
وجهاز الصرف اآللي وصيانة
السيارات.
ول ـفــت إل ــى أن ــه ت ـتــوافــر في
ا لـ ـمـ ـحـ ـط ــة ر قـ ـ ـ ــم  143خ ــد م ــة
غـ ـ ـ ـس ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـت ـ ــي
س ـي ـتــم تــدش ـي ـن ـهــا ف ــي األيـ ــام
ً
القليلة المقبلة ،موضحا أن
الـمـحـطـتـيــن مـ ــزودتـ ــان كــذلــك
بألواح للطاقة الشمسية تنتج
 30ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن اس ـت ـهــاك
المحطة للكهرباء إضافة إلى
وحـ ـ ــدات الس ـت ــرج ــاع ال ـب ـخــار
أث ـ ـنـ ــاء مـ ـ ــلء خ ـ ـ ــزان الـ ـسـ ـي ــارة
بــا لــو قــود تعمل عـلــى تكثيفه
وإعـ ـ ــادتـ ـ ــه إلـ ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــزان مـمــا
ي ـس ـه ــم فـ ــي الـ ـح ــد مـ ــن ت ـل ــوث
الهواء.
وب ـيــن ال ـخــريــف أن ــه يــوجــد
ف ــي الـمـحـطـتـيــن ن ـظــام خــاص
لـقـيــاس مـسـتــوى ال ــوق ــود في
ال ـخ ــزان ــات لــديــه ال ـق ــدرة على
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات س ــريـ ـع ــة
ودقـ ـيـ ـق ــة ل ـم ـس ـت ــوى الـ ــوقـ ــود
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـن ـظــام
يرتبط بمستودعات التسويق
المحلي و فــي حــال انخفاض
مستوى ا لــو قــود فــي المحطة
إلى حد معين يقوم بالتبليغ
إلرســال ناقلة وقــود للمحطة
ع ـلــى الـ ـف ــور وهـ ــو م ــا يـضـمــن
اس ـت ـمــرار عـمــل الـمـحـطــة دون
توقف.
وأف ــاد انــه بــافـتـتــاح هاتين
المحطتين يصل عدد محطات
الوقود التي افتتحتها الشركة
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـم ــد
الـسـكـنـيــة إل ــى  8مـحـطــات من
أصـ ــل  9ف ـي ـمــا ي ـج ــري الـعـمــل
حــا لـيــا عـلــى تشييد المحطة
ً
ا لـتــا سـعــة تـمـهـيــدا الفتتاحها
خالل الفترة المقبلة.
وأك ــد ب ـهــذا ال ـصــدد حــرص
(البترول الوطنية) على تلبية
حاجة السكان من المنتجات
النفطية فــي مختلف مناطق
ً
ا ل ـبــاد و خ ـصــو صــا المناطق
ً
السكنية الجديدة الفتا إلى أن
الشركة افتتحت حتى اآلن 16
محطة وقود جديدة في إطار
خـطــة ا سـتــرا تـيـجـيــة دشنتها
أوا خـ ـ ـ ــر ع ـ ــام  2019تـتـضـمــن
إ ن ـ ـشـ ــاء  100م ـح ـطــة ب ـح ـلــول
عام .2030

ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة
ل ـس ـج ــل اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ال ـ ـبـ ــارزة
وال ـت ــاري ــخ ال ـحــافــل لـ ـ  KIBفي
تقديم المنتجات والخدمات
الـ ــرائـ ــدة ف ــي م ـج ــال الـتـمــويــل
والخدمات المالية االستشارية
المتوافقة مع أحكام الشريعة
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ه ـ ـ ـ ــذا وس ـ ـ ــوف
نـسـتـمــر ف ــي بـ ــذل ال ـم ــزي ــد من
الجهد بغية مواصلة تحقيق
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة
لـ  ،KIBمن أجل تعزيز وتأكيد
مكانتنا كمؤسسة مصرفية

رائ ـ ــدة ب ـيــن ال ـب ـنــوك المحلية
واإلقليمية ،ساعين دائما نحو
تلبية احتياجات ومتطلبات
عمالئنا".
وأسـ ـ ـس ـ ــت شـ ــركـ ــة ك ـه ــرب ــاء
م ــزون ع ــام  ،2005وه ــي جــزء
من شبكة الكهرباء الرئيسية
التي يشار إليها باسم النظام
الرئيسي المترابط في سلطنة
عمان ،وتحمل رخصة حصرية
لـ ـت ــوزي ــع وت ـ ــزوي ـ ــد ال ـك ـه ــرب ــاء
فـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
والـشــرقـيــة وج ـنــوب الباطنة،

وهي شركة مساهمة عمانية
مـقـفـلــة مـمـلــوكــة بــال ـكــامــل من
ق ـبــل ح ـكــومــة سـلـطـنــة ع ـمــان،
م ــن خـ ــال ال ـش ــرك ــة الـقــابـضــة
لـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء والـ ـ ـم ـ ــاء،
شـ ــركـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ـق ــاب ـض ــة
(ناما القابضة) ،وهي بدورها
م ـم ـلــوكــة بــال ـكــامــل لـصـنــدوق
الـ ـث ــروة ال ـس ـي ــادي ــة الـعـمــانـيــة
الـ ـت ــاب ــع لـ ـجـ ـه ــاز االس ـت ـث ـم ــار
العماني.
محمد خديري
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عمومية «بيتك» تنعقد بنسبة حضور  %79.84وتقر توزيع

المرزوق :اختبار جائحة كورونا أثبت حصافة استراتيجية
التكنولوجيا المالية الرقمية للمجموعة

«نفذنا بنجاح وجدية التوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية والمتطلبات الرقابية»
ارتفاع إجمالي
الموجودات
%10.9
متخطية 21.5
مليار دينار

حمد المرزوق

نمو المحفظة
التمويلية في
نهاية 2020
بنسبة %13.4

نمو محفظة
الصكوك
االستثمارية
 %19.6وارتفاع
حسابات
المودعين إلى
 15.3مليار
دينار بزيادة
 %13مقارنة
بنهاية 2019

زيادة «بيتك»
إجمالي
مخصصات
االئتمان
ومخصصات
انخفاض
القيمة بمقدار
 87.2مليون
دينار أو %44.3
لتصل إلى
ً
 284.1مليونا

عقد بيت التمويل الكويتي "بيتك" الجمعية
الـعــامــة الـعــاديــة وغـيــر الـعــاديــة بنسبة حضور
بلغت  %79.843وأقــرت الجمعية توزيع أرباح
نقدية بنسبة  10في المئة وتوزيع أسهم منحة
بنسبة  10في المئة للمساهمين ،وجــرى كذلك
اعـتـمــاد جميع بـنــود الجمعية الـعــامــة العادية
وغ ـي ــر ال ـع ــادي ــة لـلـسـنــة ال ـمــال ـيــة الـمـنـتـهـيــة في
.2020/12/31
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة "بـ ـيـ ـت ــك" ،حـمــد
عـبــدالـمـحـســن الـ ـم ــرزوق ،إن ــه خ ــال ع ــام ،2020
خضع العالم لـظــروف عصيبة وغـيــر مسبوقة
وتعرض لتحديين غير عاديين :األول جائحة
فيروس كورونا ،الذي تسبب حجمه وشدته في
حالة طــوارئ صحية عالمية ،والثاني انكماش
اقـتـصــادي نــاتــج عــن اإلغ ــاق الكبير لألنشطة
االقتصادية ،الذي كان له تأثير كبير على حياة
وسبل عيش الماليين من الناس حول العالم.
وأضاف المرزوق :عندما أصبح مدى التهديد
ً
مــن الـفـيــروس واض ـحــا فــي أوائ ــل م ــارس ،2020
ات ـخــذ "ب ـي ـتــك" إجـ ـ ــراءات ف ــوري ــة لـحـمــايــة صحة
موظفينا الذين عملوا بدورهم بال كلل لتأمين
رفاهية عمالئنا ومجتمعاتنا التي نعمل فيها.
ً
وظــل "بيتك" حــاضــرا على ال ــدوام فــي الخطوط
ً
ً
األمــام ـيــة ،إذ أدى دورا أســاس ـيــا فــي حـيــاة من
نخدمهم فقدم الدعم والمشورة لعمالئنا ،وشارك
بــالـحـصــة األك ـب ــر ف ــي ص ـن ــدوق دع ــم الـمـجـهــود
الحكومي الذي أعلن عنه بنك الكويت المركزي،
وكان الدور الحيوي الذي قدمه "بيتك" كمؤسسة
ً
مالية موثوقة محوريا في استعادة االستقرار
بعد الصدمة االقتصادية.
وأوضح أن التفشي المفاجئ للجائحة "أدى
إل ــى ظ ـهــور تـحــديــات غـيــر مـسـبــوقــة لالقتصاد
والمجتمع ،ونفذنا بنجاح وجدية التوجيهات
ال ـصــادرة عــن الجهات الحكومية والمتطلبات
الرقابية ،وتحملنا بشكل استباقي مسؤولياتنا
كـبـنــك إس ــام ــي رائ ـ ــد ،ف ـلــم ن ــدخ ــر أي ج ـهــد في
مواجهة هذه التحديات غير العادية" .ولفت إلى
ً
تقديم "بيتك" أيضا السيولة لألسواق والعمالء،
"وأجـلـنــا مــدفــوعــات أق ـســاط األفـ ــراد والـشــركــات
م ــن عـمــائـنــا ل ـمــدة سـتــة أش ـهــر بــالـتـنـسـيــق مع
توجيهات بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف
ً
الكويت ،وأطلقنا خطوطا تمويلية جديدة لدعم
الشركات مــع التركيز على الشركات الصغيرة
والـمـتــوسـطــة ،كـمــا قـمـنــا بــدعــم جمعية الـهــال
األحمر الكويتي وجهود وزارة الداخلية أثناء
تأدية مهامهم تجاه الدولة والمجتمع.
وذكر أن الجائحة كانت بمنزلة اختبار إجهاد
شامل لنظم إدارة المخاطر في "بيتك" التي كانت
شاملة واستباقية ،إذ كــان لتفعيل اإلج ــراء ات
االستباقية وال ـمــدروســة للتعامل مــع األزم ــات
والطوارئ في وقت مبكر أثر مباشر على كفاءة
إدارتنا لألزمة ،وتم تجريب عدة سيناريوهات
لمرات متتالية فيما قبل الجائحة ،من خالل رسم
وتنفيذ آليات افتراضية للتعامل مع تلك األزمات
لعدة مستويات في إدارة األزمة ،وتخفيف حدة
المخاطر الناجمة عنها ،و ضـمــان استمرارية
األع ـم ــال ،وبـمــا يضمن اسـتـمــرار ج ــودة أصــول
قوية مع التحسن المطرد في باقي المؤشرات،
وسنستمر في تعزيز قدراتنا على إدارة مخاطر
االئتمان ومخاطر االمتثال والمخاطر التشغيلية
والمخاطر القطرية.
وشــدد الـمــرزوق على أن هــذا االختبار أثبت
حـصــافــة اسـتــراتـيـجـيــة الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة
الرقمية للمجموعة ،ما مكننا من العمل خالل
ف ـتــرات اإلغ ــاق الـكـلــي ،وهـنــا نشيد بــإنـجــازات
تقنية المعلومات ،التي ساعدتنا على القيام
بدورنا المعتاد من المنزل ومن خالل العمل عن
بعد ،وعبر األجهزة والتطبيقات الحديثة .ولفت
ً
إلى ضرورة المضي قدما وبقوة لتحقيق أهدافنا
ال ـط ـمــوحــة ،وت ـعــزيــز االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـخــدمــات

جانب من العمومية

عائد متميز للمساهمين
قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــرزوق :نـ ـ ـح ـ ــن إذ
ن ـل ـت ــزم ب ـت ـح ـق ـيــق ع ــائ ــد مـتـمـيــز
للمساهمين على المدى الطويل،
ف ـ ـ ــإن مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ي ــو ص ــي
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة ب ـتــوزيــع
أرباح نقدية بنسبة  10في المئة،
وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10
في المئة للمساهمين ،وذلك في
ضوء ما تم من توزيع عائد على
ال ــودائ ــع االسـتـثـمــاريــة وحـســاب
الـتــوفـيــر كـمــا هــو مــوضــح فيما
يلي:

قال المرزوق« :خالل عام  ،2020قمنا
بمراجعة مكونات استراتيجيتنا األربعة
وتـطــويــرهــا لـمــواجـهــة تـحــديــات األزم ــة
والتكيف معها ،من خالل التركيز على
مـتـطـلـبــات ال ـع ـمــاء وتـحـلـيــل سلوكهم
وم ــواك ـب ــة اح ـت ـيــاجــات ـهــم الـمـسـتـقـبـلـيــة،
وتوفيرها بشكل أفضل وأيسر ،والعمل
عـلــى تحقيق م ــؤش ــرات مــالـيــة متميزة
تنعكس على المساهمين والمودعين،
ودفع الرقمنة آلفاق جديدة بتبني حلول
تـكـنــولــوجـيــة ع ـصــريــة ،بــالـمـشــاركــة مع
شــركــات الفينتك الستيعاب التطورات
الــرقـمـيــة الـمـتــاحـقــة ،وت ـقــديــم خــدمــات
مصرفية مبتكرة في الكويت ومناطق
عمل المجموعة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــالـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ــان أم ـ ــن
الـمـعـلــومــات لــديـنــا هــو الـمـحــور الثالث
الس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـن ــا ،وإع ـ ـطـ ــاء األول ــوي ــة
ال ـق ـص ــوى ل ـم ــواج ـه ــة تـ ـه ــدي ــدات األم ــن
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2020

نوع الحساب
الوديعة االستثمارية «الخماسية”

٪3.120

٪1.700

الوديعة االستثمارية “المستمرة”

٪2.620

٪1.450

الوديعة االستثمارية “السدرة”
ً
الوديعة االستثمارية «الديمة»  12شهرا

٪2.075

٪1.100

٪2.475

٪1.275

الوديعة االستثمارية «الديمة»  6أشهر

٪2.150

٪1.150

الخطط االستثمارية طويلة األجل

٪2.100

٪1.225

حساب التوفير االستثماري

٪0.800

٪0.200

الرقمية ،والتركيز على استيعاب أحدث التقنيات
العصرية في عالم اإلنترنت والذكاء االصطناعي،
التي تتيح التعامل مع التطبيقات المفتوحة في
أي وقــت وفــي أي مكان لتقديم خدماتنا بشكل
دائم وآمن وسريع.
وذكر أنه على الرغم من اآلثار السلبية لألزمة،
استمرت مؤشراتنا الرئيسية في الحفاظ على
استقرارها وتوازنها ،مما يعكس نتائج التطوير
عالي الجودة ،فقد حافظنا على المكانة المتميزة
ً
ً
ً
للمجموعة محليا وإقليميا ودوليا ،وقد ارتفع
إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات بـنـسـبــة  10.9ف ــي الـمـئــة
متخطية  21.5مـلـيــار دي ـنــار ،ونـمــت المحفظة
التمويلية في نهاية عام  2020بنسبة  13.4في
المئة مقارنة بنهاية العام الماضي  ،2019ونمت
محفظة الصكوك االستثمارية بنسبة  19.6في
المئة ،وارتفعت حسابات المودعين إلــى 15.3
مليار ديـنــار أي بــزيــادة بنسبة  13.0فــي المئة
مقارنة بنهاية العام الماضي.
وبـيــن ال ـمــرزوق أنــه كنتيجة لــآثــار السلبية
الـمـتــرتـبــة عـلــى ال ـجــائ ـحــة ،وح ــال ــة ع ــدم اليقين
الذي يحيط باألزمة ،وصعوبة توقع التطورات
بالمستقبل ،زاد " بـيـتــك" إ جـمــا لــي مخصصات
االئتمان ومخصصات انخفاض القيمة بمقدار
 87.2مـلـيــون دي ـنــار كــويـتــي ،أو  %44.3لتصل
إلـ ــى 284.1مليون ديـنــار .وهــو مــا انعكس على
م ـعــدالت األرب ـ ــاح فــي  ،2020لينخفض صافي
الـ ــربـ ــح إل ـ ـ ـ ـ ــى 148.4م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار لـمـســاهـمــي

تحديث
دراسات
االستحواذ
على البنك
األهلي المتحد
 البحرينالذي تأخر
تنفيذه بفعل
«كورونا»

بيت التمويل الكويتي ،بسبب بيئة التشغيل
الصعبة نتيجة للجائحة ،ومخصصات التمويل
واالستثمار االحترازية اإلضافية التي اتخذها
"ب ـي ـت ــك" ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ج ـ ــودة ال ـت ـمــويــل وب ـنــاء
مصدات قوية ضد األزمات.
وقد استمر مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارات
التنفيذية في عقد االجتماعات الدورية عن بعد،
باستخدام أفضل البرامج اآلمنة ،مما أدى إلى
توسيع دائرة األنشطة وتبادل الرؤى لتحسين
كفاءة وإدارة المجموعة ،وترسيخ أواصر الثقة
لعمالئنا ومساهمينا ،وتطبيق أعلى درجــات
الحوكمة الرشيدة .وعلى الرغم من توقف حركة
الطيران ،خالل الربع الثاني من العام ،استمرت
قطاعات البنك المختلفة وأطراف المجموعة في
أداء مهامها ،رغم التحديات التي فرضتها فترات
اإلغالق الكلي والجزئي ،كما شارك مجلس اإلدارة
بنشاط في مسح بيئة عمل البنك ،وتأكد من قدرة
مسؤوليه على معالجة المشكالت ،التي تؤثر
على سمعة أعمالنا واستمرارية العمل.
وأضــاف الـمــرزوق :كما كــان من المهم بشكل
خاص التواصل مع عمالئنا واالستماع إليهم،
وال ـت ـعــامــل بــإيـجــابـيــة م ــع ال ـص ـعــوبــات الـمــالـيــة
التي تواجههم وفق الضوابط ،ومع انتهاء مدة
انعقاد مجلس إدارة "بيتك" السابق بعد ست
سنوات من العطاء أعيد انتخاب أعضاء مجلس
اإلدارة من بينهم عضوان مستقالن ،ألول مرة،
وفــق تعليمات بنك الكويت المركزي ،ويسعى

أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمون

مراجعة مكونات استراتيجيتنا األربعة وتطويرها
ال ـس ـي ـبــرانــي واالل ـ ـتـ ــزام ال ــرق ــاب ــي ،وظــل
االبتكار محورنا االستراتيجي الرابع
مــن خــال تحقيق الـتــرابــط بين أهــداف
أعمالنا ودمجها مع متطلبات العمالء،
م ــع تــرج ـمــة ال ـم ـح ــاور االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الـخــاصــة ب (بـيـتــك) ،الـتــي تشتمل على
جملة من األهداف والمبادرات الداخلية
على مستوى المجموعة لتحسين القدرة
التنفيذية لها».
وت ــاب ــع« :ل ــم تـتــوقــف عـجـلــة التطوير
واالبـتـكــار فــي (بـيـتــك) ،حيث تمكنا من
تحقيق العديد من اإلنـجــازات النوعية
ً
ل ـخــدمــة ع ـمــائ ـنــا ،وال ـم ـضــي ق ــدم ــا في
اسـتــراتـيـجـيــة ال ـت ـحــول الــرق ـمــي وتبني
أ ح ــدث خــد مــات التكنولوجيا المالية،
وترسيخ الثقافة الرقمية ،و فــى سبيل
ذلك أطلقنا خدمة فتح حساب مصرفي
أونالين للعمالء الجدد دون زيارة الفرع،
ك ـمــا ط ــورن ــا ودي ـع ــة ال ـن ــوي ــر بــالــوكــالــة

أرباح المودعين

ً
ب ــال ــدوالر ج ـن ـبــا إل ــى ج ـنــب م ــع ودي ـعــة
الـنــويــر بــالــديـنــار الـكــويـتــي بــاسـتـخــدام
منصات بيتك الرقمية».
ً
وأض ـ ــاف« :س ـع ـيــا نـحــو تـقــديــم جيل
جديد من الخدمات المصرفية السهلة
ال ـم ــزودة بــأفـضــل أدوات التكنولوجيا
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،افـ ـتـ ـت ــح ب ـي ـت ــك فـ ـ ــرع ال ـم ـط ــار
ال ــذي يـقــع فــي صــالــة الـمـغــادريــن وفــرع
حـطـيــن ال ـجــديــديــن ،بتصميم عـصــري،
وتكنولوجيا حديثة ،وخدمات تفاعلية،
بأعلى درجــات الخصوصية ،كما يضم
ً
ً
ف ــرع حـطـيــن ق ـس ـمــا خ ــاص ــا لـلـسـيــدات،
ك ـم ـيــزة تـنــافـسـيــة ل ـل ـبـنــك ،م ــع حــرصـنــا
على توفير كوادر بشرية عالية الكفاءة
ل ـت ـقــديــم أف ـض ــل ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
للعمالء ،كما واصل البنك تعزيز انتشار
فروعه الذكية  KFH Goليصل عددها إلى
 9أف ــرع مــوزعــة فــي مـحــافـظــات الكويت
المختلفة».

المجلس الجديد الستكمال رؤيته االستراتيجية
لتعزيز ربحية ومكانة "بيتك" واالستمرار في
جهود توسيع حجمه االقـتـصــادي األمـثــل ،من
خــال تحديث دراس ــات االسـتـحــواذ على البنك
األهـلــي المتحد -البحرين ،الــذي تــأخــر تنفيذه
بفعل الجائحة.
ً
وأكد أن عام  2020كان عنوانا إلنجاز العديد
من المشاريع ،على الرغم من العمل في ظروف
صـعـبــة ب ـمــا يـسـهــم ف ــي اس ـت ـك ـمــال ب ـنــاء البنية
التحتية الرقمية ،مثل مـشــروع جزيل للتحول
الرقمي في الكويت والبحرين ،والتحول الرقمي
ً
لـمـشــروع الـنـمــوذج اإللـكـتــرونــي .وأضـفـنــا بعدا
ً
ج ــدي ــدا لـتــوفـيــر الـ ـق ــدرات الــرقـمـيــة ف ــي خــدمــات
 ،SWIFTمن خالل تطبيق أحدث تقنيات المرحلة
الـثــانـيــة  SWIFT-GPIالـتــي تمكن عميل "بيتك"
من تتبع تحويل األمــوال الخاصة به ،وطرحنا
تطبيق  KFH IT Technology DevOpsا لــذي
يتيح لموظفي تكنولوجيا المعلومات إ جــراء
ٓ ً
الـتـغـيـيــرات ال ــازم ــة لـتـعــديــل الـنـظــم ان ـي ــا ،وهــو
أحد المحاور الساعية الستكمال بناء منظومة
التحول الرقمي.
وأوض ــح ال ـمــرزوق أنـنــا خــال الـعــام حصلنا
عـلــى أكـثــر مــن عـشــر جــوائــز مصرفية متميزة،
كان أبرزها أفضل مؤسسة إسالمية في العالم
من "إيما فاينانس"  ،EMEA Financeوأكثر بنك
ً
إسالمي أمــانــا في منطقة الخليج من "غلوبال
فــايـنــانــس"  ،Global Financeوأفـضــل بنك في
ٓ
الكويت من اسيا موني  ،Asiamoneyوبنك العام
لسنة  2020من ذي بانكر .The Banker
وق ــال ان سهم "بـيـتــك" انـضــم ضمن مكونات
مـ ــؤشـ ــر MSCIل ــأس ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة ،وهـ ــو ثــالــث
الـمــؤشــرات العالمية الـتــي حــرصــت على إدراج
"بيتك" ،بعد إدراجه ضمن مؤشر فوتسي راسل
ومؤشر إس أند بي داوجونز لألسواق الناشئة،
مع ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئة في
كال المؤشرين ،ويتمتع "بيتك" بجدارة ائتمانية
ً
عالية عاما تلو اآلخــر ،فقد أكــدت وكالة فيتش
للتصنيفات االئتمانية تصنيف عجز المصدر
عن السداد طويل األجل لدى "بيتك" عند "،"+A
مع نظرة مستقبلية مستقرة ،وخفضت Moody's
التصنيف االئتماني للودائع على المدى البعيد
عند " ،"A2مع نظرة مستقبلية مستقرة ،ويأتي
هذا اإلجراء بعد تخفيض التقييم السيادي لدولة
الكويت إلى " "A1مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقـ ـ ــد واصـ ـلـ ـن ــا خـ ـ ــال  2020ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
االح ـت ـف ــاظ ب ـم ـعــدل ج ـيــد لـلـتـكــويــت وااله ـت ـمــام
بتنمية وتطوير العنصر الوطني ،وإظهار دورنا
في االقتصاد الكويتي حيث يعد "بيتك" من أكثر
الجهات التي توظف المواطنين الكويتيين في
القطاع الخاص ،وإضافة إلى ذلك حرص "بيتك"
على شحذ معنويات فريقنا خالل هذه الفترة،
من خالل إرساء أساليب رائدة تهدف إلى ضمان
معاملة رأسمالنا البشري بشكل عادل وسليم،
بما يتيح االستمرار في تحديد "بيتك" كخيار
أفضل للتوظيف".
وقـ ــال ال ـ ـمـ ــرزوق :ل ــم تـعـطــل ه ــذه ال ـف ـتــرة غير
العادية الموارد البشرية للمجموعة عن تحقيق
مبادراتها االستراتيجية ،حيث واصلت دعمها
للمجموعة بالعمل مع قطاعات األعمال لتسهيل
اإلجراءات الداخلية ،بهدف جعل العمل عن ُبعد
ً
ً
متاحا ومثمرا ،وإمكانية العمل من داخل المكتب
ً
ً
أو المنزل أمرا عمليا ،لضمان مواصلة مساهمتنا
في تحقيق أهداف "بيتك" بشكل عام.

صفقات وتمويل وخدمات ...وإدراج
ً
شدد المرزوق على انه استمرارا لدوره الرائد
نحو تمويل المشروعات الحكومية الكبيرة قام
«بـيـتــك» ب ــدور المنظم الــرئـيـســي لصفقة تمويل
مجمع ،لمصلحة مؤسسة البترول الكويتية بمبلغ
مليار دينار ،حيث قاد ترتيب الشريحة اإلسالمية
بقيمة  400مليون دينار ،وأضافت خدمة الشركات
في قطاع العمليات مراكز جديدة للشركات في
 3فــروع لإلشراف على جميع الخدمات المقدمة
لعمالء «بيتك» من الشركات لضمان خدمات ذات
جودة قياسية تناسب اهتمامنا بقطاع الشركات.
وخـ ــال ال ـجــائ ـحــة ق ــام ق ـطــاع ال ـخ ــزان ــة بعمل
استثنائي ،وقدم خدماته المتنوعة لكل عمالئه
الـمـحـلـيـيــن والــدول ـي ـيــن بـشـكــل م ـتــواصــل ودون
انقطاع حتى خــال فـتــرات اإلغــاق الكلي ،وكــان
األداء ال ـم ـس ـت ـمــر ل ـق ـط ــاع الـ ـخ ــزان ــة وم ـج ـمــوعــة
ً
الـمــؤسـســات الـمــالـيــة خ ــال  2020ب ـ ــارزا ك ــإدارة
م ــرك ــزي ــة وم ـت ـك ــام ـل ــة ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة
ً
إل ــى كــونـهــا م ـح ــورا ألنـشـطــة س ــوق رأس الـمــال
ً
ً
بالمجموعة ومركزا رئيسيا لتداول الصكوك في

ال ـســوق الـثــانــوي كـصــانــع س ــوق رئـيـســي والعــب
مؤثر ،في ظل زيــادة طلب الحكومات والشركات
عـلــى ال ـص ـكــوك ،وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ،وف ــي ظل
الجائحة كانت إدارة سوق النقد فعالة في توفير
سيولة لمتطلبات المجموعة مــن حيث الحجم
والتكلفة وا سـتـثـمــار السيولة الفائضة بكفاء ة
عبر المجموعة.
وأضـ ــاف أن إدارة الـسـيــولــة بـقـطــاع الـخــزانــة
للمجموعة واص ـلــت عـمـلـهــا ،فـكــان حـجــم وعــدد
ً
صفقاتها قياسيا وغير مسبوق ،فشاركت بنجاح
ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـعــامــات الـثـنــائـيــة م ــع بـنــوك
دولية ومحلية خالل فترات الجائحة ،مما شكل
ً
ً
إنجازا فريدا في أوقات صعبة ،حيث بلغت قيمة
صفقاتها أكثر من مليار دوالر.
وفـ ــي م ـج ــال أن ـش ـطــة ال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـيــة تــم
توفير أسعار العمالت األجنبية المباشرة لعمالء
الـتـجــزئــة عـبــر اإلن ـتــرنــت ،كـمــا تضاعفت أحـجــام
معامالت العمالت األجنبية والمعادن الثمينة،
حـيــث ارتـفـعــت عمليات الـبـيــع وال ـشــراء لحساب

الذهب بنسبة  269في المئة لعام  2020مقارنة
بالعام السابق.
وتستمر مجموعة «بـيـتــك» فــي الـحـفــاظ على
مكانتها ال ــرائ ــدة كمنظم مــوثــوق لـلـصـكــوك في
جميع أن ـحــاء الـعــالــم ،حـيــث قــامــت شــركــة «بيتك
كابيتال» التابعة خالل  2020بقيادة وترتيب أكثر
من  4.5مليارات دوالر من الصكوك للحكومات
والـبـنــوك ،مــن أبــرزهــا اضـطــاع «بيتك كابيتال»
كمدير االكتتاب المشترك ومدير الطرح إلصدارات
ص ـكــوك ال ـمــؤس ـســة اإلس ــام ـي ــة لـتـنـمـيــة الـقـطــاع
الخاص ( 600مليون دوالر) ،وبنك دبي اإلسالمي
(مليار دوالر) ،وبنك بوبيان ( 750مليون دوالر)،
وبنك أبوظبي األول ( 500مليون دوالر) ،وبعد
الحصول على الـمــوافـقــات التنظيمية فــي العام
الماضي ،وفــي مجال إدارة األصــول وفــي إنجاز
غير مسبوق ،نجحت الشركة في إدراج صندوق
ريت العقاري في بورصة الكويت في عام ،2020
وهو األول من نوعه بما يسهم في إضافة أدوات
جديدة لتنشيط البورصة.
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ً
 %10أرباحا نقدية و  %10أسهم منحة للمساهمين

الرشود :ترشيد النفقات مع انخفاض إجمالي
المصروفات التشغيلية %2.7

«بيتك» استجاب بشكل وثيق لتعليمات وزارة الصحة مع اتباع اإلرشادات التخاذ قرارات مستنيرة
رغم اإلغالق
الكلي
والجزئي
استمرت
انسيابية عمل
الفروع خالل
العام

تطوير إدارة
التقييم
العقاري من
خالل مد
سيطرتها
واإلشراف
على المكاتب
المعتمدة
للتقييمات
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إدارة
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ً
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مالية إسالمية
رائدة نحن
مصممون على
القيام بالمزيد
وأداء األفضل

ق ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـمـجـمــوعــة بالتكليف
عبدالوهاب عيسى الرشود :عشنا أكثر فترات عام
 2020وس ــط ظ ــروف استثنائية غـيــر عــاديــة بفعل
ً
الجائحة «التي أرهقتنا اقتصاديا ،وأدت إلى تحول
ضخم نحو منصات افتراضية مكنتنا مــن العمل
ً
والدراسة والتسوق والدفع عن بعد ،وبدا أن نموذجا
ً
ً
اقتصاديا جديدا يولد من رحم الجائحة يختلف عن
أي نموذج عرفناه من قبل ،فنحن والعالم أمام حقبة
جديدة من التغيير الكبير».
وأوضـ ـ ــح ال ـ ــرش ـ ــود ،ف ــي ك ـل ـم ـتــه أمـ ـ ــام الـجـمـعـيــة
ً
العمومية ،خالل أكثر من  40عاما مع بيت التمويل
الـكــويـتــي «ب ـي ـتــك» ،م ــررن ــا ب ـت ـحــوالت مــذه ـلــة ،برغم
اآلثار السلبية الناجمة عن األزمات والتحديات التي
واجـهـنــاهــا وم ــن بينها جائحة انـتـشــار الـفـيــروس،
ورغم تحديات العمل في ظل اإلغالق استطعنا تلبية
احتياجات عمالئنا خالل تلك الفترة بنجاح.
وأض ــاف أن «بيتك» أظهر مــرونــة تشغيلية قوية
ً
في جميع مراحل الجائحة مستخدما كل إمكانياتنا
وقنواتنا التكنولوجية المختلفة لتعزيز التعاون
االفتراضي الفعال للموظفين والعمالء ،من خالل مركز
االتصال أو الفروع الرقمية أو أجهزة الصرف اآللي
التقليدية أو التفاعلية ،مع استخدام مكثف لنظام
الحجز المسبق لزيارة الفروع ،وما يتطلبه ذلك من
إجراءات تباعد وخطوات احترازية طبية للحفاظ على
موظفينا وعمالئنا على حد سواء.
وأوضح أن «بيتك» استجاب بشكل وثيق لتعليمات
وزارة الصحة مع اتباع إرشاداتهم التخاذ قــرارات
مستنيرة ،بما في ذلك الــدروع الزجاجية وعالمات
التباعد المادي في الفروع ،وبروتوكوالت التعقيم،
وبحلول شهر يوليو كانت جميع فروع «بيتك» في
أنحاء الكويت مفتوحة.
وأف ـ ــاد بـ ــأن ب ـي ـتــك «ع ـم ــل ع ــن قـ ــرب م ــع األج ـه ــزة
الحكومية وبنك الكويت المركزي واتحاد مصارف
الكويت ،فساند خطط اإلنقاذ وبرامج الدعم لتقليل
المصاعب المالية التي تسببها الجائحة ،بما في
ذلــك تأجيل األقـســاط وضــخ السيولة والتسهيالت
التمويلية المصممة لمساعدة األفراد والشركات على
ً
تحمل الضغوط والتعافي ماليا».
وأش ــار مــن جــانــب آخــر إلــى أن «بـيـتــك» تمكن من
تحقيق صــافــي أرب ــاح قــدرهــا  148.4مـلـيــون ديـنــار
للمساهمين ع ــام  2020مــع زي ــادة صــافــي إي ــرادات
التمويل بنسبة  15.8فــي المئة ،فــي حين انخفض
إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة  2.3في المئة مقارنة
ً
بالعام الماضي مبينا أن جهود المجموعة نجحت
في ترشيد النفقات مع انخفاض إجمالي المصروفات
التشغيلية بـنـسـبــة  2.7ف ــي الـمـئــة م ـقــارنــة بــالـعــام
ً
الماضي ،كما شهدت باقي المؤشرات ً
أداء جيدا مع
زيادة إجمالي الموجودات وارتفاع محفظة التمويل
بنسبة  10.9في المئة و 13.4في المئة على التوالي
عــن نـهــايــة ال ـعــام ال ـمــاضــي .وبـلـغــت ودائـ ــع العمالء
حوالي  15.3مليار دينار ،حيث نجحت المجموعة
فــي جــذب ودائ ــع بنحو  1.8مليار ديـنــار خــال عام
 ،2020أي بــزيــادة  13.0فــي الـمـئــة عــن حجمها في
نهاية  ،2019وهو ما يظهر عدم تأثر تلك المؤشرات
في «بيتك» بآثار سلبية فرضتها جائحة كوفيد 19
على القطاعات االقتصادية ومنها القطاع المصرفي
الكويتي.
وقــال الــرشــود« :قمنا بالتحكم وترشيد النفقات
اإلجـمــالـيــة بشكل مـعـقــول ،بــرغــم تحملنا لتكاليف
إضافية نتيجة الجائحة ،بما في ذلك تقديم التعويض
الـ ـم ــادي ل ـمــوظ ـفــي ال ـخ ـط ــوط األم ــامـ ـي ــة ،وتـكــالـيــف
التعقيم ومعدات الحماية الشخصية لضمان سالمة
عـمــائـنــا ومــوظـفـيـنــا ،كــذلــك تــأجـيــل االسـتـحـقــاقــات
وأقساط التمويل لستة أشهر ،وإعفاء المتضررين
من تطبيق أي رسوم جزائية ،واالستمرار في تقديم
الخدمات المصرفية للشركات ،السيما الموردة للسلع
األساسية المرتبطة باألمن الغذائي واالحتياجات
األساسية».
وأضاف أن بعض النفقات كانت أقل بسبب انتشار
الفيروس ،بما في ذلــك انخفاض تكاليف المهمات
الرسمية وتطوير األعـمــال «مــع وضــع استثماراتنا
في تطوير التكنولوجيا كأولوية ،بما في ذلك األمن
السيبراني وخصوصية الـبـيــانــات ،وسنظل نركز
بشكل مكثف على زيادة الكفاءة وإدارة تكاليفنا في
المستقبل».
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عبدالوهاب الرشود

للعمل المباشر وعن بعد ،وجرى استخدام منصات
تكنولوجية للتواصل مع فريق اإلدارة كما تم العمل
على نقل األداء إلى مستويات جديدة من اإلتقان».

تسريع النمو والتطور
وتابع الرشود« :كمؤسسة مالية إسالمية رائدة،
نحن مصممون على القيام بالمزيد وأداء األفضل،
مع شعور أكبر باإللحاح لدفع التنفيذ االستثنائي
وتسريع تحولنا ،فلدينا نموذج أعمال قوي يتصف
بالمرونة والقدرة على التكيف مع تطلعاتنا الرقمية،
ً
ويولد أرباحا متميزة ويحقق كفاءة أكبر لرأس المال
لتحفيز النمو ،وعلى هذا النحو ،فإننا في وضع قوي
فيما يتعلق بما نقوم به ،يدفعنا أن نركز باهتمام
على كيفية قيامنا بخطوات ثابتة لتحسين أدائنا
وتحقيق أهدفنا ،إننا نستثمر الوقت ورأس المال في
جوانب عملنا المختلفة».
وذكــر ان «إدارة الضمانات في ظل الجائحة وما
ً
ً
قبلها تعد مجاال مهما لتميزنا ،وقد ركزنا في 2020
عـلــى تـمـكـيــن الـمـشــاركـيــن ف ــي ال ـس ــوق م ــن تسجيل
ضـمــانــاتـهــم بشكل أك ـثــر ك ـفــاءة وتـحـقـيــق التمويل
وال ـك ـف ــاءات الـتـشـغـيـلـيــة ،وم ــن الـمـفـتــرض أن تـعــزز
منصتنا الـجــديــدة للضمانات بشكل كبير قدرتنا
على جــذب مشاركين ج ــدد ،ودع ــم أن ــواع ضمانات
جديدة وزيادة السرعة عبر المنصة التي أطلقناها
بالتنسيق مع مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
لتفعيل ن ـظــام ق ــوي إلن ـشــاء الـضـمــانــات وإدارت ـه ــا،
حيث تمكنا مــن أتمتة عمليات إنـشــاء الضمانات
فــي األنـظـمــة المختلفة (م ـثــل ال ـع ـق ــارات ،واألس ـهــم،
والنقد ،والصناديق ،وما إلى ذلك) والمرتبطة بحد
ائتمان جديد متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،
وتمويل جديد بطريقة مبتكرة وبأقل وقــت وجهد
ودون أخطاء».
ُ
وأض ــاف أن ــه «ف ــي غـضــون ذل ــك تمكننا المنصة
الجديدة اآلن من استخراج الكثير من التقارير الذكية
وتوفير المعلومات بشكل استباقي يتيح للموظفين
المعنيين ال ـقــدرة على الـتــدخــل ال ـفــوري والمتابعة
الدقيقة».
وذكر أن اإلدارة ،من ناحية أخرى ،قامت بتطوير
إدارة الـتـقـيـيــم ال ـع ـق ــاري م ــن خـ ــال م ــد سيطرتها
واإلشراف على مكاتب التقييم المعتمدة للتقييمات
العقارية ،ومراجعة تلك التقييمات بشكل دقيق ووضع
معايير لتقييم وتطوير تلك المكاتب بما يصب في
خانة التقييم العادل والنزيه لألصول العقارية سواء
في «بيتك» أو لعمالئه ،وتحسين آليات وإج ــراءات
إنجاز المعامالت بالسرعة والدقة المطلوبة ،وتوفير
تقارير عقارية رصينة ترصد األسعار وتتابع تطورات
األسـ ـ ــواق ع ــن ك ـثــب ،السـيـمــا دراس ـ ــة وت ـحــديــد آث ــار
الجائحة على هذا القطاع االقتصادي المهم ،وضمان
استقراره بالتنسيق مع الجهات الرقابية وتعليمات
بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي وص ـن ــاع الـ ـق ــرار ،والـجـهــات
المشاركة والمهتمين بالشأن العقاري».
ّ
وتطلع الرشود إلى المركزية كنموذج تشغيل يمكن
«بيتك» من توحيد العمليات على مستوى المجموعة،
ً
ً
ويـضـيــف ُب ـع ــدا إضــاف ـيــا لـمــراقـبــة الـ ـج ــودة ،وكــذلــك

خدمات
تمويلية
وتجارية للشركات

تحسين مجاالت التدريب والــدعــم ،فقد تم االنتهاء
من العديد من المبادرات المركزية خالل عام  2020من
خالل نقل المهام التشغيلية من األعمال ومواءمتها
مع منصة العمليات الخاصة بنا.
وعلى هذا النحو تم تجميع عمليات تجديد أجهزة
الـصــرف اآلل ــي ومعالجة مـعــامــات ســوق الـمــال في
مركز خدمة مشترك واحد .وفي نفس االتجاه ،بدأت
العمليات في تيسير تقديم خدمات التمويل المشترك
وشهادات المديونية بطريقة مركزية لبنوك «بيتك»
فــي ال ـخ ــارج ،وال ـتــي تعمل عـلــى تحسين وتوحيد
ً
ً
أدوات قنوات التمويل بما يضيف ُبعدا جديدا للتميز
التشغيلي الحيوي.

االنتهاء من
العديد من
المبادرات
المركزية خالل
عام  2020من
استراتيجية متكاملة
خالل نقل المهام
وقـ ــال ال ــرش ــود إن «نـ ـم ــاذج ال ـش ــراك ــة الـمـفـتــوحــة
التشغيلية
والمحايدة تتجه لتطبيقاتنا الرقمية نحو زيــادة
المرونة والجودة والشفافية والكفاءة التي يطلبها
من األعمال
عمالؤنا ،وفق استراتيجية واضحة المعالم .كما أنها
ومواءمتها مع
تمكننا من تنمية مجموعة منتجاتنا وتعزيزها مع
منصة العمليات تحسين خدمة العمالء واالحتفاظ بهم لنكون البنك
الــرائــد بالفعل فــي الصناعة المصرفية اإلسالمية،
الخاصة بنا
وتوسيع مالءتنا المالية ،وقيادة النمو عبر المناطق

الجغرافية الرئيسية ،باإلضافة إلى قطاعات األعمال
والعمالء ،حيث نزيد تأثيرنا وأهميتنا في الصناعة
المصرفية مع ربط أطراف المجموعة بشكل متكامل،
إذ نستمر في تعميق وجودنا في األســواق الدولية
الرئيسية» .وأضاف «لدينا استثمارات طويلة األجل
في الشرق األوسط ومناطق أخرى حول العالم ،وندير
ً
بنوكا في البحرين والمملكة العربية السعودية ،وفي
ً
تركيا ،حيث نعمل منذ أكثر من  40عاما ،وفي آسيا
تتسع استثماراتنا عبر (بيتك) ماليزيا ،كما ينمو
فرعنا في ألمانيا بشكل الفت».
وتابع أن قطاع االستراتيجية قــام بعمل دؤوب
ودائم خالل الجائحة من خالل المتابعة الدقيقة لكل
أنشطة وقطاعات المجموعة ،ومد اإلدارة التنفيذية
بالتقارير االقتصادية اليومية واألسبوعية ،والوقوف
على خطط التحفيز االقتصادي باالستعانة بقواعد
البيانات الضخمة ،واشتراكات المجموعة في أكبر
مراكز المعلومات والبحوث العالمية للوقوف على
درجة تأثير الجائحة على قطاعات العمل واألسواق
التي نعمل فيها ،والتركيز على القيمة االستراتيجية
ً
للبيانات الثاقبة ،فضال عن كيفية إدارتها وحمايتها.
وأوض ــح أن قـطــاع االستراتيجية ق ــام بمراجعة
دق ـي ـق ــة وتـ ـط ــوي ــر س ــري ــع ل ـل ـم ـس ــار االس ـت ــرات ـي ـج ــي
للمجموعة ،وتحديد أولــويــات المشاريع فــي إطــار
الجائحة بالتنسيق مع قطاعات وأطراف المجموعة،
ً
كما استطاعت أيضا أن تعقد االجتماعات الدورية
مــع المحللين والمستثمرين عــن بـعــد عـلــى الــرغــم
مــن ال ـظــروف الصعبة الـتــي مــررنــا بـهــا ،كـمــا وفــرت
المعلومات الدقيقة للمستثمرين ،وحافظت على
التقييمات اإليجابية لـ «بيتك» بالتنسيق مع وكاالت

التنوع وإدارة المخاطر
وأوضــح أنه على الرغم من حاالت اإلغــاق الكلي
والجزئي ،استمرت انسيابية عمل الفروع خالل العام،
«وتواصل استثمارنا الدائم في األتمتة مع المبادرة
إل ــى نـقــل جــوانــب مــن عملنا إل ــى األنـظـمــة الرقمية،
مما جعلنا أكثر كـفــاء ة فــي اإلدارة نتيجة لتوحيد
ً
ً
المعايير» ،مضيفا أنه «نظرا لالرتباك الــذي أصاب
كل األنشطة هذا العام ،فقد استجابت إدارة الفروع

من اليمين د .سيد محمد الطبطبائي وحمد المرزوق وعبد الوهاب الرشود وشادي زهران

التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية
ذك ــر ال ــرش ــود أن ــه «ف ــي ع ــام 2020
وألول مــرة أصـبــح بــإمـكــان عمالئنا
ف ـت ــح ال ـح ـس ــاب ــات ع ــن بـ ـع ــد» ،وفـتــح
جميع ودائع الدينار الكويتي ،سواء
ودائــع المضاربة أو ودائــع الوكالة،
كما أطلقنا خــدمــة «بيتي أونــايــن»
إلدارة ح ـســابــات األب ـن ــاء تـحــت سن
 15س ـن ــة م ــن خ ـ ــال م ــوق ــع «ب ـي ـتــك»
اإللكتروني ،وتطبيق «بيتك» لألجهزة
الـمـحـمــولــة ،وت ـقــديــم خــدمــة توثيق
الـتــوقـيــع اإللـكـتــرونــي بــالـتـعــاون مع
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
من خالل تطبيق «هويتي» ،وستمكن
عـ ـم ــاء الـ ـبـ ـن ــك مـ ــن االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
خدمات رقمية عديدة في المستقبل
دون الـحــاجــة لــزيــارة أي ف ــروع ،كما
تــم إط ــاق خــدمــات جــديــدة للتأجير
التشغيلي للسيارات ضمن حزمتين
جــديــدت ـيــن م ــن ال ـخ ــدم ــات الــذهـبـيــة

والبالتينية لتوفير أفضل خدمات
للعمالء».
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـ ــرشـ ـ ــود« :ت ـم ـك ـن ــا مــن
خـ ــال «ب ـي ـتــك أونـ ــايـ ــن» م ــن إن ـجــاز
 139.6مليون عملية فــي الفترة من
يناير حتى ديسمبر  2020من خالل
 50.9مليون عملية دخول على هذه
ال ـخــدمــة ،ونـجـحــت جـهــود التطوير
في جذب نحو  103.5آالف مستخدم
جديد ،وحوالي  49.9ألف مستخدم
ب ـصــاح ـيــة ك ــام ـل ــة ل ـل ـح ـصــول عـلــى
خــدمــات «بيتك أونــايــن» ،وبالتالي
زادت ال ـخــدمــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ح ــدود
التعامل الـمــالــي إلــى  20.000دينار
م ــع ت ــزاي ــد اإلق ـ ـبـ ــال ع ـل ـي ـهــا ول ـج ــوء
المستخدمين لها .ومكنت الخدمات
الــرق ـم ـيــة « ¢ب ـي ـتــك» م ــن زي ـ ــادة عــدد
ال ـح ـســابــات ال ـجــديــدة عـلــى الـخــدمــة
اإللكترونية بنسبة  24في المئة عن

حجمها فــي يناير وارت ـفــاع طلبات
فـتــح ودي ـع ــة ألج ــل بـنـسـبــة  169في
المئة ،كما ارتفعت إيداعات الشيكات
عبر الخدمة اإللكترونية بنسبة 38
في المئة».
ووصلت خدمة «بيتك للدفع» في
ش ـهــر ديـسـمـبــر إل ــى ثــاثــة أضـعــاف
حجمها فــي يـنــايــر مــع إجـ ــراء نحو
 709.7آالف عملية تحويل مصرفي
لمصلحة عمالء بنوك آخرين حتى
ديـسـمـبــر ب ــزي ــادة  35ف ــي الـمـئــة عن
حجمها في يناير ،وارتفعت طلبات
تفعيل البطاقات المصرفية بنسبة
 46فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مـ ــع زي ـ ـ ـ ــادة ط ـل ـبــات
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ب ـط ــاق ــات مـصــرفـيــة
بنسبة  23في المئة عن حجمها في
يناير ،مصحوبة بزيادة  9في المئة
لـعـمـلـيــات إعـ ــادة إيـ ــداع األم ـ ــوال في
حسابات هذه البطاقات.

الخدمات
المصرفية
لألفراد

خدمات مصرفية  24ساعة
فروع مصرفية رقمية
التمويل الشخصي
الخدمات المالية
الخاصة

الخدمات
المالية
اإلسالمية

ريادة في الخدمات
المالية اإلسالمية
التقييم الــدولـيــة ،وكــانــت متابعة وســائــل التواصل
االجتماعي خالل الجائحة واحدة من قصص النجاح.

خدمات قطاع الخزانة
وعبر الرشود عن فخره بما يقدمه قطاع الخزانة
والمؤسسات المالية من خدمات ،وحلول تقنية ساعدت
على التكيف مع البيئة االقتصادية المتغيرة متزايدة
التقلب في عام  2020في ظل جائحة كوفيد  ،19من خالل
تطوير الخدمات الرقمية في إدارة العمليات المختلفة،
مما أثمر تحسين كفاءة إدارة السيولة ،وتحسين تكلفة
األم ــوال ،ورفــع معدالت العائد مع تنويع التمويالت،
باإلضافة إلى تقديم خدمات مستمرة دون انقطاع.
وبين أنه «من خالل شراكات محلية ودولية ،وعلى
م ــدار ع ــام  2020عملنا مــع بـنــوك ومــؤس ـســات مالية
وحكومية رائدة في جميع أنحاء العالم لتعظيم قيمة
ً
(بيتك) ،والمؤسسات التي يتعامل معها ،وذلك سعيا
إلى تعزيز قنوات التمويل واالئتمان المتبادلة».
وأشـ ــار إل ــى أن إدارة الـمــؤسـســات الـمــالـيــة بقطاع
الخزانة للمجموعة واصلت عملها ،فكان حجم وعدد
ً
صفقاتها قـيــاسـيــا وغـيــر مـسـبــوق ،فـشــاركــت بنجاح
فــي الـعــديــد مــن المعامالت الثنائية مــع بـنــوك دولية
ً
ً
ومحلية خالل فترات الجائحة ،مما شكل إنجازا فريدا
في أوقات صعبة ،إذ بلغت قيمة صفقاتها قرابة مليار
دوالر أميركي ،كما شاركت في تسهيل مرابحة تجارية
مشتركة بقيمة  300مليون دوالر أميركي .باإلضافة
إلــى ذلــك ،قامت بتأمين التمويل مــن خــال المرابحة
مع أحــد البنوك الدولية الكبيرة بهدف تنويع مــوارد
تمويل المجموعة وتحسين السيولة ،كما قامت من
خالل فرعها في ألمانيا  KT Bank AGبتوسيع خدمات
المقاصة باليورو ( ،)Vostroوامتدت إلى  15دولة حول
العالم بما فيها الصين.
وبين أنــه خــال جائحة كوفيد  19بــرزت تحديات
ً
ً
جــديــدة وغ ـيــر مـسـبــوقــة مـحـلـيــا ودولـ ـي ــا ،تمثلت في
توفير السيولة والـحـفــاظ على مستوى الــودائــع في
القطاع المصرفي ،إال أن إدارة السيولة كانت مواكبة
لـلـحــدث ،وعـلــى مستوى الـتـحــدي ،فعكفت على إدارة
وتوفير السيولة ،مما انعكس على تحقيق مستويات
مريحة وأعلى من المتطلبات الرقابية ،وهو ما أدى إلى
المحافظة على نمو المجموعة ودفعها إلى آفاق أفضل.
ولفت إلــى أنــه تم تعزيز أنشطة العمالت األجنبية
الخاصة بخزانة المجموعة بشكل أكبر من خالل توفير
أسـعــار العمات األجنبية المباشرة لعمالء التجزئة
عبر اإلنترنت ،حيث يمكنهم التعامل والحصول على
أسعار تنافسية وحيوية في سوق العمات األجنبية،
بينما استمرت منتجات شراء وبيع العمالت بالوعد
والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية الـغــراء في
جذب المزيد من العماء ألنشطة التحوط تجاه تعرضهم
لمخاطر سوق العمالت األجنبية .وطورت منصة تداول
العمات األجنبية للشركات « »KFH Globalالتي تعمل
على تحسين سرعة المعامالت مع التسعير في الوقت
الحقيقي ،مما أضاف المزيد من العماء لخدماتها.
كما تضاعفت أحجام ً معامالت العمالت األجنبية
والمعادن الثمينة مقارنة بعام  ،2019مما أضاف إلى
ربحية البنك .وقد تحقق ذلك من خالل التوسع المذهل
في عدد العمالء بنسبة  48في المئة بفضل المزيد من
ً
المنتجات والخدمات الرقمية عالية التقنية جنبا إلى
جنب مع أسعار البث المباشر متعددة القنوات بشكل
مستمر وتساندها حلول عالية التقنية.
وتابع« :في ظل سعينا لتكامل المجموعة فإن أداء
ً
إدارة الخزانة في (بيتك – تركيا) كان متصفا بالكفاءة
وال ـفــاع ـل ـيــة خـ ــال الـ ـع ــام ،ح ـيــث ع ـم ـلــت ع ـلــى تـنــويــع
منتجات الخزانة من خالل إضافة صكوك على تطبيق
 TradePlusوهــي منصة جــديــدة متوافقة مــع أحكام
ً
الشريعة اإلسالمية توفر أيضا صناديق االستثمار
وأسهم بورصة اسطنبول والعمالت األجنبية والمعادن
الثمينة ،يتاح كل ذلك في تطبيق واحد».

إدارة االستثمار من خالل «بيتك كابيتال»
قال الرشود :نكتسب حصة سوقية في عدد
من منتجات الصكوك الرئيسية من خالل باقة
من المنتجات المتنوعة ،ونعمل في األسواق
الرئيسية بقوة مع طلب متنام على منتجات
الصكوك .فقد حافظت مجموعة «بيتك» على
مكانتها الرائدة كمنظم موثوق للصكوك لدى
الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم.
وقامت شركة «بيتك كابيتال» التابعة ،خالل
عام  ،2020بقيادة وترتيب أكثر من  4.5مليارات
دوالر من الصكوك للحكومات والبنوك ،ومن
أبرزها عمل «بيتك كابيتال» مديرا لالكتتاب
ال ـم ـش ـت ــرك وم ــدي ــر طـ ــرح إلص ـ ـ ـ ــدارات ص ـكــوك
المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص.
ً
كما لعبت «بيتك كابيتال» أيضا دور المنظم
العالمي والمدير الرئيسي المشترك ومدير
االكتتاب في صفقة صكوك تبلغ  150مليون
ديـنــار لمصلحة بنك ورب ــة ،وهــي أول صفقة
ص ـكــوك يـتــم طــرحـهــا بــالــدي ـنــار الـكــويـتــي في
السوق ،إضافة إلى ذلك قامت الشركة بترتيب

وقيادة صفقة صكوك لمصلحة بنك الشارقة
اإلسالمي و»بيتك تركيا».
يـ ـشـ ـجـ ـعـ ـن ــا أداؤنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري وفـ ــق
استراتيجية مدروسة لفئات األصول المتعددة،
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية على
ال ـت ــرك ـي ــز ف ــي مـ ـج ــاالت ج ــدي ــدة ع ـب ــر خ ـطــوط
م ـن ـت ـجــات ـنــا ال ـم ـت ـن ــوع ــة ،ف ـق ــد ن ـج ـحــت «بـيـتــك
كابيتال» في إدراج صندوق عقاري هو األول
من نوعه «صندوق ريت» في بورصة الكويت
في سبتمبر  ،2020وكــان الصندوق قد جمع
في وقت سابق  23.6مليون دينار ،بمشاركة
قـيــاسـيــة ،حـيــث يــوفــر فــرصــة لــاسـتـثـمــار في
العقارات المدرة للدخل بالكويت ،ويوزع ما ال
يقل عن  90بالمئة من صافي الدخل المحصل
بعد خصم النفقات والمخصصات.
وق ــد أتـ ــاح اإلدراج ف ــي ال ـب ــورص ــة لـمــالـكــي
ً
ال ــوح ــدات مــزيــدا مــن الـمــرونــة والـسـيــولــة ،مع
اخ ـت ـي ــار ال ـ ـخـ ــروج م ــن خـ ــال فـ ــرص الـ ـت ــداول
(البيع والشراء) إضافة إلى عائدات جيدة من

خالل التوزيعات الشهرية .وعزز موقع «بيتك
كابيتال» باعتباره الوجهة االستثمارية األكثر
ً
طلبا في الكويت.
إضافة إلى ذلك ،نجحت الشركة في تقديم
خدماتها إلى ما يزيد على  2000عميل تداول
إل ـك ـتــرونــي ج ــدي ــد ،وح ـص ـلــت ع ـلــى تــرخـيــص
«ص ــان ــع سـ ــوق» م ــن هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال هــذا
العام ،ونعتقد أن نموذجنا متعدد المنتجات
يضعنا في وضع جيد بالمستقبل ،فنحن ّ
نقدم
ً
منتجات جــديــدة تـخــدم ع ــددا مــن الـمـجــاالت،
حيث يوجد اهتمام متزايد ،بما في ذلك الدخل
ال ـث ــاب ــت؛ واالس ـت ـث ـم ــار الـبـيـئــي واالج ـت ـمــاعــي
والحوكمة ()EGS؛ ومــن خــال حلول متعددة
األصول وصناديق االستثمار المتداولة .ومع
ذلك ،فإننا ندرك أن لدينا المزيد من العمل الذي
ّ
يتعين علينا فعله ،خاصة في مجاالت االمتياز
ً
التي تواجه رياحا هيكلية معاكسة.
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ناقش سبل زيادة التبادل التجاري وتنشيط العالقات االقتصادية مع سفير السلطنة
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ــل رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس غـ ــرفـ ــة
تـ ـ ـج ـ ــارة وص ـ ـنـ ــاعـ ــة الـ ـك ــوي ــت
محمد جاسم الصقر بمكتبه
أمـ ـ ــس س ـف ـي ــر س ـل ـط ـنــة ع ـمــان
الـ ـ ـشـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
د .صالح بن عامر الخروصي،
يرافقه الوزير المفوض هالل
بن علي الشنفري نائب رئيس
البعثة ،وحضر اللقاء المدير
العام للغرفة رباح الرباح.
ويـ ــأتـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء فـ ــي إطـ ــار
م ـ ـ ـنـ ـ ــاق ـ ـ ـشـ ـ ــة سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
ا لـتـبــادل ا لـتـجــاري وتنشيط
العالقة االقتصادية وإقامة

م ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
مشتركة بـيــن ا لـبـلــد يــن ،كما
تـ ـ ــم ب ـ ـحـ ــث كـ ـيـ ـفـ ـي ــة ت ـع ــري ــف
أص ـح ــاب األع ـم ــال بــالـمـنــاخ
االقتصادي في كال البلدين،
وأه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ــي
ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
لـ ـ ـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ـ ــرص
ا لـتـعــاون ا لـمـشـتــرك وتنمية
الـتـبــادل الـتـجــاري فــي شتى
المجاالت.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـق ـ ـ ــر إل ـ ـ ــى
المقومات ا لـتــي تتمتع بها
السلطنة الزدهار االقتصاد

ومنها االستقرار السياسي
واألمني والموقع الجغرافي
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي والـ ـ ـث ـ ــروات
ً
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،م ــؤك ــدا اه ـت ـمــام
قـطــاع األ عـمــال الكويتي في
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة فــي
السلطنة الشقيقة.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرف ـ ـ ــة ل ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم ك ـ ــاف ـ ــة
خدماتها المتاحة للجانب
العماني وإ قــا مــة الفعاليات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــة
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل

ال ـت ـجــاري وخ ـلــق الـشــراكــات
اال سـتـثـمــار يــة ا لـمـثـمــرة بين
أص ـ ـحـ ــاب األعـ ـ ـم ـ ــال مـ ــن كــا
البلدين الشقيقين.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ـ ــرب ال ـس ـف ـي ــر
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ــص
امـ ـتـ ـن ــان ــه وت ـ ـقـ ــديـ ــره ل ـغــرفــة
ت ـ ـجـ ــارة وصـ ـن ــاع ــة ال ـك ــوي ــت
عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـع ـ ــاونـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــم،
ومـ ـ ـ ــا ت ـ ـقـ ــدمـ ــه مـ ـ ــن خـ ــدمـ ــات
ل ـت ـعــزيــز الـ ـتـ ـع ــاون ال ـث ـنــائــي
ً
ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــن ،م ــوضـ ـح ــا
االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ال ـ ـم ـ ـتـ ــزايـ ــد ل ــدى
السلطنة بمجاالت األسماك

والـمـنـتـجــات الــزراع ـيــة ،وأن
ه ـ ـنـ ــاك إمـ ـك ــانـ ـي ــات ض ـخ ـمــة
للتعاون بين الجانبين في
ه ــذه ال ـق ـطــاعــات ،وي ــأم ــل أن
يـتــم تـنـظـيــم ل ـقــاء افـتــراضــي
ب ـي ــن أصـ ـح ــاب األع ـ ـمـ ــال مــن
ك ـ ـ ــا الـ ـ ـط ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــن لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة
فرص التعاون االستثماري
المشتركة.

محمد الصقر

الوزان :التعاون بين «التحكيم التجاري» و«المصارف» ضرورة وطنية
في اجتماع المركز مع االتحاد لبحث توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة وجاذبة لالستثمار
ص ــرح الـنــائــب األول لــرئـيــس مجلس إدارة
غرفة تجارة وصناعة الكويت ،رئيس مجلس
إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع
ل ـهــا ،ع ـبــدالــوهــاب الـ ـ ــوزان ،ب ــأن ال ـت ـعــاون بين
المركز واتـحــاد المصارف الكويتية ضــرورة
وطنية لتوفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة
وجاذبة لالستثمار.
جاء هذا التصريح عقب االجتماع التشاوري
بين المركز واالت ـحــاد ،أم ــس ،بمبنى الغرفة،
وح ـض ــره م ــن ج ــان ــب ال ـمــركــز ك ــل م ــن ال ـ ــوزان،
وأسامة النصف عضو مجلس اإلدارة ورئيس
الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة بــال ـمــركــز ،واألم ـي ــن الـعــام
للمركز وأعضاء اللجنة التنفيذية.
كما حضره من جانب االتحاد كل من رئيس
مجلس اإلدارة ع ــادل ال ـمــاجــد ،واألم ـيــن الـعــام
د .حمد الحساوي ،وكل من الشيخ أحمد الدعيج،
ود .فايز الكندري ،عضوي مجلس اإلدارة.
وقــد ّ
رح ــب ال ــوزان بــوفــد اتـحــاد المصارف،
م ــؤك ــدا أن االت ـح ــاد مــؤس ـســة وط ـن ـيــة عــريـقــة،
تساهم بشكل فـعــال فــي رعــايــة بيئة األعـمــال
وتنمية وتعزيز العمل المصرفي ا ل ــذي ّ
يعد
أحد روافد االقتصاد الكويتي.
وأضاف أن مركز الكويت للتحكيم التجاري
يساهم بــدوره منذ إنشائه عــام  1959كلجنة
من لجان "الغرفة" ،وحتى اآلن في نشر ثقافة
ّ
الـتــوفـيــق والتحكيم كـبــديــل لـحــل الـمـنــازعــات
التجارية ،كما يسعى لتحسين البيئة القانونية
مــن خ ــال فـعــالـيــات علمية ودراسـ ــات بحثية
بــالـتـعــاون مــع الـعــديــد مــن الـجـهــات المحلية
والدولية.

جانب من االجتماع
بــدوره ،أكد النصف أن المركز يضم قائمة
مـتـمـيــزة م ــن الـمـحـكـمـيــن الــدول ـي ـيــن م ــن ذوي
الخبرة الطويلة والسمعة الدولية ،وأن المركز
حــريــص على نقل الـتـجــارب الــدولـيــة وأحــدث
ال ـم ـس ـت ـجــدات م ــن خ ــال ال ـف ـعــال ـيــات العلمية
الــدوريــة بالتعاون مــع جهات دولـيــة معروفة
في المجال ،مثل المحكمة الدائمة للتحكيم في
الهاي ،وكذلك برنامج تطوير القانون التجاري
التابع لوزارتي العدل والتجارة األميركيتين
 CLDPومركز التحكيم الخليجي ...إلخ.
وأك ـ ـ ـ ــد األم ـ ـي ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام لـ ـلـ ـم ــرك ــز أن ح ـجــم
القضايا التي عرضت على المركز قد تجاوز
مليارا ونصف المليار دوالر ،مما يؤكد ثقة

ّ
المستثمرين بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل
ال ـم ـن ــازع ــات ال ـت ـج ــاري ــة ،ومـ ــن ث ــم شـ ــرح آل ـيــة
استقبال القضايا بالمركز وضمانات الشفافية
وال ـج ــودة فــي الـتـعــامــل مــع إجـ ــراءات عمليات
التوفيق والتحكيم.
كما نـ ّـوه األمين العام بــدور المركز الكبير
وتأثيره في نشر ثقافة التوفيق والتحكيم من
خالل الدور العلمي للمركز المتمثل في دورات
الـتــدريــب والـفـعــالـيــات العلمية مــن مــؤتـمــرات
ونــدوات وورش عمل متخصصة ،إضافة إلى
المشاركات الدولية والبعثات العلمية ،وكذلك
االتفاقيات الدولية.
من جهته ،رحب الماجد بهذه الدعوة ،وأكد

أه ـم ـيــة ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـغــرفــة وم ــرك ــز الـكــويــت
للتحكيم التجاري ،وأن الفكرة جديرة بالبحث
ل ـخــدمــة ال ـجــانــب ال ـم ـصــرفــي وتـحـسـيــن بيئة
األعمال في دولة الكويت.
وأضــاف الدعيج أن مثل هــذه االجتماعات
المثمرة تصب في مصلحة االقتصاد الكويتي،
كما أع ــرب عــن أمـلــه فــي اسـتـمــرارهــا لتنسيق
العمل المشترك ،الذي سيكون له تأثير إيجابي
عـلــى ال ـطــرف ـيــن ،م ــؤك ــدا ح ــرص االت ـح ــاد على
تفعيل الـتــوفـيــق الـتـحـكـيــم ،وأن بـعــض عقود
البنوك ،وخاصة العقود الدولية ،ال تخلو من
شرط التحكيم.

«المصارف» يعقد ندوة افتراضية
حول التكنولوجيا المالية
قـ ــالـ ــت شـ ـيـ ـخ ــة الـ ـعـ ـيـ ـس ــى ،م ــدي ــرة
العالقات العامة لــدى اتحاد مصارف
الـ ـك ــوي ــت ،إن االت ـ ـحـ ــاد س ـي ـع ـقــد ن ــدوة
افتراضية حول التكنولوجيا المالية،
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـس ـف ــارة الـبــريـطــانـيــة
خ ــال يــومــي  23و 24ال ـج ــاري ،والـتــي
تـهــدف إلــى التعريف بالقطاع المالي
الـكــويـتــي ،وتـعــزيــز سـبــل ال ـت ـعــاون مع
المملكة المتحدة فيما يتعلق بتقديم
ح ـل ــول مـبـتـكــرة ل ــدع ــم رق ـم ـنــة الـقـطــاع
المالي في الكويت.
وصــرحــت الـعـيـســى بــأنــه فــي الـيــوم
األول لـلـنــدوة سـيـشــارك كــل مــن نائب
رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف
ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري
الشيخ أحمد الــدعـيــج ،سفير صاحبة
الجاللة في الكويت ،المفوض التجاري
لمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا ،عمدة
مدينة لندن ،في الجلسة االفتتاحية،
لـلـتـحــدث ع ــن ع ــدد م ــن ال ـمــوضــوعــات
الـمـتـعـلـقــة ب ــال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة بين
الـبـلــديــن ،ولـتـعــزيــز الـحـلــول المبتكرة
فــي مـجــال التكنولوجيا المالية لدى
المملكة المتحدة .وسيشمل اليوم أيضا
جلسة حول الطريق إلى الرقمنة ،وإطار
العمل الـخــاص بها ،وسيختتم اليوم
بعقد مائدة مستديرة تشهد مناقشات
وتبادل الخبرات البريطانية وللتعريف
باللوائح والفرص المتاحة في الكويت.
ً
كما سيشارك في هذه الجلسة ممثال
ع ــن لـجـنــة م ــدي ــري الـتـقـنـيــات الـمــالـيــة
الـحــديـثــة ف ــي ات ـح ــاد ال ـم ـصــارف حمد

شيخة العيسى

الفوزان  -مساعد المدير العام – رئيس
االب ـت ـكــار وال ـش ــراك ــات ل ــدى "بــوب ـيــان"،
للتحدث عن التكنولوجيا المالية في
القطاع المصرفي بالكويت.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـع ـي ـســى إل ـ ــى أن ال ـي ــوم
ال ـث ــان ــي سـيـتـضـمــن ك ـل ـم ــات رئـيـسـيــة
لقيادات المملكة المتحدة من اإليرادات
والخزانة ،إضافة إلى عروض تقديمية
م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي تـعـمــل ف ــي مـجــال
التكنولوجيا المالية بالمملكة المتحدة
متناولة األطر القانونية وأنظمة الدفع
والـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة واإلنـ ـت ــرن ــت.
وسيشارك خالل يومي الندوة قيادات
من البنوك الكويتية ،كما يدعو االتحاد
جميع المهتمين للتسجيل عبر موقع
اتحاد المصارف ()www.kba.com.kw
لحضور الندوة االفتراضية.

«التجاري» يحتفل بعيد األم مع موظفاته بنك الخليج يشجع النساء على االستثمار
بالتوافق مع حملة بنك الكويت المركزي «لنكن على دراية»

لقطة جماعية خالل الفعالية
احـتـفــل الـبـنــك ال ـت ـجــاري الـكــويـتــي بـعـيــد األم،
في مبادرة تهدف إلى توطيد تواصل البنك مع
موظفيه ،وإيمانا منه بأهمية دوره االجتماعي
في تعزيز روح الفريق الواحد بين أعضاء فريق
العمل بالبنك ،وذلك بتوزيع الهدايا ،بالتعاون مع
شركة باث & بودي وركس – مجموعة الشايع.
وقــالــت نائبة الـمــديــر الـعــام  -قـطــاع التواصل
الـمــؤسـســي  -أمــانــي ال ـ ــورع« :ع ـلــى الــرغــم مــن أن
ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ف ــرض ــت واقـ ـع ــا م ـغ ــاي ــرا عـلــى
االح ـت ـف ــال بـعـيــد األم وال ـع ــدي ــد م ــن الـمـنــاسـبــات
األخرى ،فإن البنك رأى أنه من األهمية االحتفال
بعيد األم مع موظفاته في إطار تعزيز روح األسرة
الواحدة ،علما أن فريق التواصل المؤسسي قام

بمراعاة وتطبيق جميع االشـتــراطــات الصحية
والـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي عند تــوزيــع الـهــدايــا على
الـمــوظـفــات ،حــرصــا على صحة وســامــة جميع
الموظفين".
وبينت الورع أن فريق التواصل المؤسسي قام
بتهنئة جميع األمهات بهذه المناسبة العزيزة،
تعبيرا لهن عن االحترام الكبير الذي تحظى به
األم ،وتقديرا لدور األم في إعداد أجيال تساهم في
بناء المجتمع ،وتوجهت بالشكر إلى شركة باث
& بودي وركس – مجموعة الشايع ،وإلى فريق
التواصل المؤسسي على جهودهم في االحتفال
بهذه المناسبة مع موظفات البنك.

ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ش ـه ــر ال ـ ـمـ ــرأة،
وم ــع ان ـطــاق حملة بـنــك الكويت
الـمــركــزي "لنكن على دراي ــة" لرفع
الوعي المجتمعي حول المصارف
والخدمات المصرفية ،انتهز بنك
الـخـلـيــج ه ــذه ال ـفــرصــة لممارسة
دوره المجتمعي في دعــم النساء
لتحقيق أهــداف ـهــن الـمــالـيــة ورفــع
وعيهن المالي.
ويسعى "الخليج" إلى تشجيع
النساء على االدخ ــار واالستثمار
ف ـ ــي مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ل ـت ـم ـك ـي ـن ـه ــن مــن
تحقيق أهــدافـهــن المختلفة ،بما
فـيـهــا االس ـت ـق ــال ال ـمــالــي وإعــالــة
األسرة .ومع تحسن المساواة بين
الجنسين وح ـصــول ال ـم ــرأة على
رواتـ ــب أعـلــى فــي الـعــالــم الحديث
ال ـ ـيـ ــوم ،أص ـب ـح ــت ال ـ ـمـ ــرأة ق ـ ــادرة
على االستثمار أكثر من أي وقت
م ـض ــى ،ك ـمــا أدت الـتـكـنــولــوجـيــا
إل ــى إن ـشــاء منتجات استثمارية
متنوعة منخفضة المخاطر ومدرة
ً
للدخل مصممة خصوصا لتلبية
االحتياجات االستثمارية للنساء.
وفي "الخليج" تشكل السيدات
 40فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن عـ ـم ــاء إدارة
الـخــدمــات االسـتـثـمــاريــة ،وتتميز
استثماراتهن بالتحفظ واختيار
حلول استثمارية سهلة وشفافة.
وع ـن ــد م ـقــارن ـت ـهــن بــأقــران ـهــن من
ً
الرجال ،يتبين كونهن أكثر التزاما

داليا القاسم

بأهدافهن المالية من الرجال .وبعد
دراسة اتجاهات االستثمار وسلوك
قاعدة العميالت في البنك ،يفخر
البنك بــأن يـقــدم لهن استثمارات
ً
مـ ـصـ ـمـ ـم ــة خ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ل ـت ـل ـب ـيــة
احتياجاتهن الفردية.
ويراعي "الخليج" ذلك من خالل
مـنـصـتــه االس ـت ـث ـم ــاري ــة الــرقـمـيــة
"وايز" ،التي تتيح لعمالئها فرصة
االسـتـثـمــار فــي محفظة متنوعة
ً
عــالـمـيــا ذات نـهــج طــويــل األج ــل.
م ــن خ ــال م ــلء اسـتـبـيــان بسيط،
ت ـح ــدد "وايـ ـ ـ ــز" األهـ ـ ـ ــداف الـمــالـيــة
للعمالء ،وقابليتهم للمخاطرة،
وأفق االستثمار التي يفضلونها،
لـلـتــوصـيــة بـمـحـفـظــة مخصصة

فريق إدارة الخدمات االستثمارية في «الخليج»
ح ـســب اح ـت ـيــاجــات ـهــم وم ـس ـتــوى
المخاطر المقبول بالنسبة لهم.
كما يقدم البنك للعمالء من النساء،
مـنـتـجــات اسـتـثـمــاريــة منخفضة
المخاطر وم ــدرة للدخل لن تدعم
فقط األهداف المالية للعميالت ،بل
ً
ستمكنهم أيضا من تحقيق مصادر
دخـ ــل إض ــاف ـي ــة .ع ـلــى م ـ ــدار فـتــرة
االستثمار ،يقوم مديرو االستثمار
في البنك بمراقبة ومراجعة محافظ
عمالئهم بشكل مستمر ،لحماية
ثرواتهم وزيادتها.
و تـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل إدارة ا لـ ـ ـخ ـ ــد م ـ ــات
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ــي ب ـن ــك الـخـلـيــج

بفريق نصفه من النساء ،إضافة
إل ــى رئـيــس اإلدارة دالـيــا القاسم،
الـ ـت ــي ق ــال ــت" :ن ـس ـع ــى ف ــي الـبـنــك
ً
دائ ـمــا لتقديم األفـضــل لعمالئنا،
في مختلف القطاعات واإلدارات.
وفي إدارة الخدمات االستثمارية،
نعمل جاهدين على توفير أفضل
ال ـم ـن ـت ـجــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـتــي
تناسب فئات العمالء المختلفة.
ول ـ ـل ـ ـس ـ ـي ـ ــدات ،ن ـ ـق ـ ــدم م ـن ـت ـج ــات
استثمارية متدنية المخاطر ومدرة
لـلــدخــل لـتــدعــم أهــداف ـهــن المالية
وتمكنهن من تحقيق دخل إضافي
يساعدهن .ندعو جميع النساء في

الكويت إلى استكشاف منتجاتنا
االستثمارية والـبــدء باالستثمار
في أسرع وقت ممكن".
يعتبر تمكين ال ـم ــرأة مــن أهــم
أولويات بنك الخليج ،الذي يسعى
إلى دعم كل من عميالته وموظفاته.
فـقــد أط ـلــق الـبـنــك م ــؤخ ـ ًـرا بطاقة
ماستركارد روز غولد االئتمانية
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــدم مـ ـ ــزايـ ـ ــا م ـخ ـص ـصــة
وخـ ـص ــوم ــات ح ـصــريــة مصممة
ل ـم ـك ــاف ــأة ال ـ ـمـ ــرأة ال ـع ـص ــري ــة ،مع
االستمرار في الحرص على توظيف
النساء في جميع أقسام البنك وفي
مختلف المناصب.

«بوبيان» يشجع عمالءه على تلقي لقاح «كوفيد»19 -
ً
سعيا منه لــد عــم الجهود الحكومية ،أعلن
بـنــك بــوب ـيــان إط ــاق حـمـلــة لتشجيع عمالئه
ومساهميه وموظفيه على تلقي لقاح "كوفيد-
 ،"19من أجل الوصول إلى المليون األول لعدد
الذين تلقوا اللقاح في الكويت ،وتحقيق المناعة
المجتمعية ،ليكون بذلك أول البنوك المحلية
التي تسهم بصورة عملية في دعم هذه الجهود.
وق ــال الـمــديــر الـتـنـفـيــذي إلدارة االت ـصــاالت
والعالقات المؤسسية قتيبة البسام ،إن حملة
"بوبيان" تأتي في إطار دور البنك ومسؤوليته
الـمـجـتـمـعـيــة ،وم ـســاه ـمــة م ـنــه ف ــي تـحـفـيــز كل
ق ـطــاعــات الـمـجـتـمــع ،م ــن أج ــل ال ـح ـصــول على
التطعيم الالزم للحفاظ على صحة الجميع.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـب ـن ــك كـ ــان م ــن األوائـ ـ ـ ــل فــي
دع ــم تــوجــه الـحـكــومــة لتشجيع المواطنين
والمقيمين عـلــى التسجيل لـلـحـصــول على

اللقاح المطلوب فــي ديسمبر الـمــاضــي ،من
خـ ــال ق ـي ــام ــه ع ـب ــر تـطـبـيـقــه ع ـل ــى ال ـه ــوات ــف
الذكية ومن خالل خدمة المساعد اإللكتروني
(مساعد) بتوفير رابط التسجيل لعمالئه.
ونــوه البسام إلــى أن "بوبيان" في مقدمة
الجهات التي تدعم كل الجهود التي تبذلها
الـ ُّـس ـل ـطــات الـصـحـيــة م ــن أج ــل ال ـق ـضــاء على
الوباء ،والحد من انتشاره ،وبما يحقق هدف
الجميع في عودة الحياة إلى طبيعتها بأسرع
وقت ممكن.

البداية بالموظفين
وكان البنك قبل نحو أسبوعين أطلق حملة
بين موظفيه لتشجيعهم على تلقي اللقاح،
ً
ً
وهي الحملة التي حققت نجاحا كبيرا ،حيث
تـ ـج ــاوزت نـسـبــة ال ــذي ــن ت ـل ـقــوا الـتـطـعـيــم من

موظفي البنك أكثر من  25في المئة ،ويتوقع
ً
أن ترتفع أكثر خالل األسابيع المقبلة ،وصوال
إلى النسب المستهدفة من الحكومة.
وأوضـ ــح ال ـب ـســام أن ن ـجــاح حـمـلــة موظفي
"بوبيان" شجعت اإلدارة على توسيع الحملة،
ً
لـتـشـمــل ال ـع ـمــاء أي ـض ــا ،حـيــث سـتـنـطـلــق يــوم
الـخـمـيــس  25ال ـج ــاري ،وتـتـضـمــن الـعــديــد من
الفعاليات المميزة الـتــي تـهــدف إلــى تشجيع
العمالء ومكافأتهم على حرصهم على تلقي
اللقاح.
وتتكون الحملة من مجموعة من الفعاليات
سـ ـتـ ـك ــون أواله ـ ـ ـ ـ ــا بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع عـ ـ ـ ــدد مــن
المشروعات الصغيرة المدرجة ضمن قائمة
عـمــاء "بــوب ـيــان" ،حيث سيتاح لعمالء البنك
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ـن ـت ـجــات م ـجــان ـيــة م ــن ه ــذه
المشاريع بمجرد إبرازهم لشهادة التطعيم.

وقــال البسام إنــه مــن خــال هــذه الفعاليات
يكون البنك حقق هدفين؛ األول مساندة عمالئه
م ــن أصـ ـح ــاب ال ـم ـش ــاريــع ال ـص ـغ ـيــرة ،وت ـقــديــم
هدايا بسيطة لعمالئه من أصحاب الحسابات
ً
المختلفة ،تقديرا لهم على حرصهم على صحة
المجتمع وسالمة اآلخرين وسالمة الكويت.

السحب الكبير

وب ـ َّـي ــن ال ـب ـســام أن الـحـمـلــة تـتـضـمــن ،وألول
مــرة فــي الـكــويــت ،إج ــراء سحب خــاص بعمالء
"بــوبـيــان" الــذيــن تـلـقــوا التطعيم ،حـيــث سيتم
قريبا إعالن تفاصيل السحب والجوائز القيمة
التي تتضمن رحالت خارجية وجوائز مالية.
ً
وأضاف" :سيكون السحب مفتوحا لدخول
جـمـيــع م ــن تـلـقــى ال ـت ـط ـع ـيــم ،أو م ــن سـيـقــوم
بالتسجيل لـلـحـصــول عـلــى الـلـقــاح مــن اآلن

وحتى نهاية أغسطس المقبل ،و هــو موعد
إجـ ـ ــراء ال ـس ـح ــب ،وهـ ــو م ــا ي ـع ـنــي أن جميع
عمالئنا الذين سيتلقون التطعيم ستتاح لهم
فرص الفوز من بين  20جائزة قيمة".
ولفت إلى أن التسجيل والدخول للسحب
مفتوح للجميع ،س ــواء ا لــذ يــن تلقوا اللقاح
بالفعل ،أو الذين قاموا بعملية التسجيل ،أو
الــذيــن هــم فــي انتظار تلقي التطعيم الــازم،
وفــي حــال الـفــوز ،فإنه يشترط وقتها تقديم
شهادة التطعيم للبنك للحصول على الجائزة.
وأش ـ ــار ال ـب ـســام إل ــى أن الـحـمـلــة تتضمن
رسائل توعوية عبر مختلف حسابات البنك،
م ــن خـ ــال وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
إل ــى جــانــب م ــواد مـفـيــدة لـلــذيــن يــرغـبــون في
الحصول على معلومات أكثر عن اللقاحات
المستخدمة في الكويت والعالم.

قتيبة البسام

ةديرجلا
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الغانم :أداء مالي مرن لـ «المركز» رغم الظروف المتقلبة والتحديات
«نجاحه في مواجهة االضطرابات شهادة على جهود فريق اإلدارة وثقة ودعم العمالء والمتعاملين»
الجمعية العمومية
وافقت على توصية
مجلس اإلدارة بعدم
توزيع أرباح
عن 2020

عقد المركز المالي الكويتي
(ال ـ ـمـ ــركـ ــز) اجـ ـتـ ـم ــاع الـجـمـعـيــة
العامة العادية لعام  ،2020أمس،
بـنـسـبــة ح ـض ــور بـلـغــت 72.75
في المئة.
ووافـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ع ـلــى
توصية مجلس اإلدارة ،بعدم
توزيع أرب ــاح ،ومكافأة أعضاء
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة عـ ـ ــن ا ل ـس ـن ــة
ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة ف ـ ــي  31دي ـس ـم ـبــر
 ،2020ومتابعة ومراقبة تأثير
الجائحة على أعـمــال «المركز»
على المدى المتوسط.

ترسيخ المكانة والصمود
أمام الجائحة

«المركز»
تبنى أنظمة
العمل عن
ً
ُبعد سريعا
مع االستمرار
في مراقبة
تطورات
األسواق

خليل

َّ
وصرح ضرار الغانم ،رئيس
م ـج ـل ــس اإلدارة ،فـ ــي ا ل ـب ـي ــان
االفتتاحي للجمعية« :مع بداية
أزمـ ـ ــة كـ ــورونـ ــا ف ــي م ـط ـلــع ع ــام
َّ 2020
تبدد زخم أســواق المال،
وسـ ــرعـ ــان مـ ــا ت ـح ــول ــت األزم ـ ــة
الـصـحـيــة إل ــى أزم ــة اقـتـصــاديــة
عالمية ،في إطــار زمني قصير
ب ـش ـك ــل غـ ـي ــر مـ ـت ــوق ــع .ت ــرك ــزت
أه ــم أول ــوي ــات (ال ـم ــرك ــز) خــال
الـ ـع ــام ف ــي االل ـ ـتـ ــزام ب ــال ـق ــرارات
الحكومية الصحية واأل مـنـيــة،
وضمان سالمة وصحة جميع
ً
موظفيه ،والتحول سريعا إلى
س ـي ــاس ــة (ال ـع ـم ــل م ــن ال ـم ـن ــزل)
فــي وق ــت مبكر مــن ال ـعــامُ .يعد
ن ـج ــاح (الـ ـم ــرك ــز) ف ــي مــواج ـهــة
االض ـطــرابــات خ ــال ه ــذا الـعــام
ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ـه ـ ــود ف ــري ــق

ج ـه ــوده الـحـثـيـثــة ال ـتــي بــذلـهــا
طـ ــوال م ـس ـيــرتــه ف ــي «ال ـم ــرك ــز».
وأكــد ثقته ب ــاإلدارة التنفيذية،
تحت قيادة الرئيس التنفيذي
علي خليل ،وكذلك جميع أفراد
أسرة الشركة الذين سيحرصون
على تنفيذ رؤية «المركز» في أن
يكون الشريك األمثل في إدارة
الثروات والحفاظ عليها.

مبادرات استراتيجية
ً
الغانم مترئسا الجمعية العمومية
اإلدارة ،وعلى ثقة ودعم جمهور
المتعاملين معه».

تجاوز التحديات بأقل الخسائر
وأشار الغانم إلى أن استمرار
الـظــروف المتقلبة والتحديات
يثن «المركز» عن
في السوق لم ِ
ً
تحقيق أداء مالي مــرن نسبيا،
ب ـف ـضــل ال ـت ـعــافــي الـ ـق ــوي ال ــذي
سجله فــي النصف الـثــانــي من
عام  ،2020رغم صافي الخسارة
للمساهمين لعام  ،2020والتي
تم احتواؤها وتخفيضها إلى
 1.72مليون دينار ،فيما بلغت
خسارة السهم  4فلوس للسهم.
وتــابــع« :فــي ديسمبر ،2020
استكمل (المركز) بنجاح إصدار
سندات بقيمة  35مليون دينار
بـ ـم ــدة  5سـ ـن ــوات ع ـب ــر ال ـط ــرح
الخاص ،ويواصل الحفاظ على

االنضباط المالي الصارم على
مستوى الشركة ،والعمل بهيكل
رأسمالي قــوي ،والحفاظ على
مستويات سيولة متوافقة مع
احتياجات األعمال على المدى
القريب والنظرة المستقبلية».

االرتقاء باألعمال
والبيئة والمجتمع
وأكد الغانم مواصلة «المركز»
تعزيز ثقافة التنوع والشمول،
م ــع الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى م ـم ــارس ــات
حوكمة فعالة في بيئة العمل.
وقال إن «المركز» حرص على
الـتــواصــل الــوثـيــق مــع عمالئه،
وتقديم المشورة المتخصصة
والـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاءة لـ ـه ــم خ ـ ـ ــال الـ ـع ــام
الماضي ،رغــم التحديات التي
فــرضـتـهــا الـجــائـحــة .وعـ َّـبــر عن
اعتزازه بحصول «المركز» على

عـ ــدة ج ــوائ ــز م ــرم ــوق ــة ف ــي هــذا
ال ـم ـجــال ،مـنـهــا ج ــائ ــزة «أفـضــل
بـنــك اسـتـثـمــاري فــي الـكــويــت»،
التي حصل عليها من مجلتي
غ ـ ـلـ ــوبـ ــال ف ــايـ ـن ــان ــس وإيـ ـمـ ـي ــا
فــاي ـنــانــس ف ــي  .2020ك ـمــا فــاز
بجائزة «أفضل مدير أصول في
الكويت» ،و«جائزة المسؤولية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــات فــي
الشرق األوسط» من مجلة إيميا
فاينانس.

آفاق المستقبل
ي ـ ـتـ ــوقـ ــع «ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز» بـ ــدايـ ــة
إ ي ـ ـجـ ــا ب ـ ـيـ ــة لـ ـ ـع ـ ــام  ،2021مــع
اس ـت ـمــرار حـمـلــة الـتـطـعـيــم ضد
فـ ـ ـي ـ ــروس « كـ ــو ف ـ ـيـ ــد  »19 -فــي
أن ـح ــاء ال ـعــالــم ،وت ـعــافــي قـطــاع
األعـمــال والـنـشــاط االقـتـصــادي
ب ـش ـكــل أس ـ ـ ــرع ،إال أن ـه ــا ن ـظــرة

متفائلة بحذر ،في ظل الحاجة
ال ـم ـس ـت ـم ــرة إل ـ ــى رص ـ ــد م ـســار
وت ــأث ـي ــر الـ ـس ــاالت ال ـم ـت ـحــورة
الجديدة من الفيروس عن كثب
على المدى القريب.
وفـ ـ ـ ــي خـ ـ ـت ـ ــام كـ ـلـ ـمـ ـت ــه أمـ ـ ــام
الجمعية العامة لـ«المركز»َّ ،
قدم
الغانم شكره لجميع ُّ
السلطات
ال ــرق ــاب ـي ــة ،ال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي بـنــك
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي ،وه ـي ـئ ــة
أس ــواق الـمــال ،ووزارة التجارة
والـصـنــاعــة ،عـلــى توجيهاتهم
الـمـهـنـيــة ،ودع ـم ـهــم خ ــال هــذه
الفترة الصعبة.
ك ـ ـمـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ َّـدم شـ ـ ـك ـ ــره ل ـع ـم ــاء
«ال ـمــركــز» وشــركــائــه واألط ــراف
ذات ا لـ ـ ـع ـ ــا ق ـ ــة ع ـ ـلـ ــى د ع ـم ـه ــم
ال ـم ـس ـت ـم ــر .ك ــذل ــك ق ـ ـ ـ َّـدم ش ـكــره
ل ـلــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـس ــاب ــق،
مناف الـهــاجــري ،الــذي استقال
فـ ــي  29أ كـ ـت ــو ب ــر  ،2020عـلــى

مـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ع ـ ـلـ ــي خ ـ ـل ـ ـيـ ــل ،إن
«ال ـم ــرك ــز» تـبـنــى أنـظـمــة العمل
ً
عن ُبعد سريعا ،مع االستمرار
فــي مــراقـبــة ت ـطــورات األس ــواق،
وتعديل توزيعات األصــول في
محافظ العمالء لتتماشى مع
أهدافهم االستثمارية.
ً
وأكد أنه حرصا من «المركز»
ع ـ ـل ـ ــى إب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ع ـ ـم ـ ــائ ـ ــه ع ـل ــى
اط ــاع دائـ ــم ،تــم إط ــاق منصة
اس ـت ـث ـم ــاري ــة ي ــوم ـي ــة ل ـمــراق ـبــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات واألصـ ـ ـ ـ ــول فــي
ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء الـ ـع ــال ــم ودول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي،
وإصـ ــدار تـقــاريــر عــن توجهات
األس ــواق بشكل ف ــوري .كما تم
تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية،
واس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام مـ ـنـ ـص ــات آمـ ـن ــة،
لضمان سرية ونزاهة البيانات.
وذك ـ ـ ـ ــر خـ ـلـ ـي ــل أن الـ ـتـ ـح ــول
ال ــرقـ ـم ــي مـ ــن أهـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
ال ـم ـس ـت ـمــرة ف ــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
«ال ـمــركــز» مـنــذ تــأسـيـســه ،حيث

تم تطبيق حلول جديدة لتعزيز
تـ ـج ــرب ــة ال ـع ـم ـي ــل عـ ـب ــر جـمـيــع
مراحل رحلته االستثمارية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال« :أطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق (الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز)
تطبيق ( )iMarkazاالستثماري
الـشـخـصــي ف ــي ف ـبــرايــر ،2020
وهـ ــو م ـن ـصــة رق ـم ـي ــة تـفــاعـلـيــة
تـتـيــح لـلـمـسـتـثـمــريــن إمـكــانـيــة
بـنــاء محافظهم االسـتـثـمــاريــة،
وتـ ـصـ ـلـ ـه ــم ب ـ ـمـ ــديـ ــري ع ــاق ــات
العمالء ،الذين يقومون بدورهم
بـتـقــديــم االس ـت ـش ــارات الــازمــة
ل ـت ـح ـق ـي ــق األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـم ــال ـي ــة
المرجوة على النحو األمثل».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
بالعقار ،أطلق (المركز) منصة
رق ـم ـي ــة ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـس ـك ـن ـيــة،
بهدف تعزيز رضا المستأجرين
وراحتهم ،حيث تعمل المنصة
على تنفيذ العمليات المتعلقة
بالتأجير عــن ُبـعــد ،مــع مراعاة
مـعــايـيــر ال ـك ـفــاءة واألم ـ ــان ،بما
فــي ذلــك عمليات دفــع اإليـجــار،
وط ـل ـب ــات ال ـص ـي ــان ــة ،وت ـجــديــد
وإدارة عقود التأجير».
وتابع خليل« :تركيز اإلدارة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة سـ ـيـ ـنـ ـص ــب ع ـلــى
احتياجات العمالء المتغيرة،
ب ـ ـهـ ــدف ت ـح ـس ـي ــن ال ـم ـن ـت ـج ــات
وال ـخ ــدم ــات ،وت ـحــديــد الـفــرص
االستثمارية الجديدة المناسبة،
في ظل الظروف الحالية للسوق.
يهدف نهج (المركز) ،القائم على
األبحاث ،إلى توقع االتجاهات،
وت ـح ـس ـيــن وضـ ــع اس ـت ـث ـمــارات
العمالء ،وتحقيق أهدافهم».

خلف :القطاع الخاص المكان المناسب لتحقيق الطموح الوظيفي
خالل محاضرتها في الحلقة النقاشية ضمن برنامج «تمكن» برعاية بنك الكويت الوطني
عقد بنك الكويت الوطني حلقة نقاشية
ضمن برنامج االستعداد المهني «تمكن»
بــرعــايــة الـبـنــك ،حــاضــرت خاللها مديرة
االسـ ـتـ ـش ــارات االس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ــي شــركــة
آس ـيــا لــاسـتـثـمــار غ ــادة خ ـلــف ،وأجــابــت
على مجموعة من األسئلة التي طرحها
المشاركون في البرنامج ،وأكــدت أهمية
تطوير التعليم ،واعتبار ذلــك مسؤولية
جماعية تحتاج إلى مشاركة كل أطراف
المجتمع ،بداية من األســرة وصــوال إلى
مؤسسات المجتمع المدني والحكومة.

تطوير مستمر
وأش ــارت خلف ،خــال مناقشاتها مع
ال ـح ـض ــور م ــن ال ـش ـب ــاب الـمـقـبـلـيــن على
بــدء مسار وظيفي ،إلــى أهمية التطوير
ال ـم ـس ـت ـمــر الـ ـ ــذي ال ي ـت ــوق ــف ل ـل ـم ـه ــارات
وال ـق ــدرات ،وال ـحــرص عـلــى الـعـمــل بــروح

الفريق ،وعدم التسرع في الحصول على
مميزات أكبر ستأتي فــي المستقبل مع
الــوقــت وب ــذل الجهد ،وأوص ــت الحضور
ق ــائ ـل ــة« :ع ـل ـي ـكــم أن ت ـت ـح ـلــوا بــال ـمــرونــة
والـ ـمـ ـث ــاب ــرة طـ ـ ــوال م ـس ـيــرت ـكــم الـمـهـنـيــة
والتركيز على تحقيق الذات».
وأكـ ــدت أن ك ــل شـخــص يـمـلــك مــواهــب
وق ــدرات خاصة تشبه البصمة الجينية
التي يجب عليه أن يستكشفها ويحرص
على تطويرها باستمرار ،حيث تمثل تلك
المهارات الركيزة األساسية للتميز في
العمل والـحـيــاة ،موضحة أن الشهادات
ال ـع ـل ـم ـيــة والـ ـخـ ـب ــرات ال ـم ـه ـن ـيــة ضـ ــرورة
للنجاح الوظيفي ،ولكن هناك العديد من
المهارات الالزمة الستمرار ذلك النجاح،
وأبرزها العمل بــروح الفريق والمبادرة
والتفكير اإلبداعي وااللتزام.
وش ـ ــددت خ ـلــف ع ـلــى أه ـم ـيــة التعليم
الـ ــذي ي ـعــد ال ــرك ـي ــزة األس ــاس ـي ــة لنهضة

أسعار صرف العمالت العالمية

الدراسة مع اتخاذ االحتياطات الالزمة
ووقف نزيف الخسائر الناجمة عن إغالق
المدارس على كل الصعد ،حيث إن العودة
ا لـتــدر يـجـيــة للحياة الطبيعية يـجــب أن
تبدأ بالتعليم.
وأشارت إلى أن «التعليـم أوال» يجب أن
يكون شعار المرحلة المقبلة ،فهو السبيل
الوحيـد لنهضة األمــم ،ولن يتحقق ذلك
إال ب ـت ـع ــاون ال ـج ـم ـيــع م ــن ال ـمــؤس ـســات
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
والـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،وذلـ ـ ــك ل ـب ـن ــاء رؤي ــة
جـديدة وخطة طموحة للنهوض بقطاع
التعليـم وإعادة الحياة إلى التعليم الذي
به تتقدم الكويت وتزدهر.

غادة خلف متحدثة خالل المحاضرة

األم ــم وتقدمها ،مشيرة إلــى العديد من
الـمـخــاطــر الـنــاجـمــة عــن تــوقــف العملية
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ب ـس ـبــب ت ــداعـ ـي ــات جــائ ـحــة

كــورونــا ،ونــاشــدت كل األط ــراف المعنية
ب ـمــا فـيـهــا مــؤس ـســات ال ــدول ــة وال ـق ـطــاع
الخاص والمجتمع المدني ضرورة عودة

ريادة «الخاص»
وأث ـنــت خـلــف عـلــى دور بـنــك الـكــويــت
ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي ص ـق ــل وت ــأهـ ـي ــل ال ـ ـكـ ــوادر

الــوط ـن ـيــة ال ـشــابــة م ــن حــدي ـثــي الـتـخــرج
لاللتحاق بـســوق الـعـمــل ،إلــى جــانــب ما
يقوم به من أدوار ومهام متعددة تعكس
التزامه كمؤسسة وطنية رائــدة بالقيام
بمسؤولياته تجاه المجتمع ،وما يقدمه
م ــن ن ـم ــوذج ي ـجــب أن ت ـح ـتــذي ب ــه بــاقــي
المؤسسات.
وأك ــدت أن القطاع الـخــاص الكويتي
دائ ـمــا مــا يـكــون سـبــاقــا فــي فـتــح مجال
ل ـ ــإب ـ ــداع وصـ ـق ــل ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات وت ـف ـج ـيــر
ال ـط ــاق ــات ال ـش ــاب ــة ،وي ـق ــود ف ــي ذل ــك كل
القطاعات الحكومية والمجتمع المدني
ويدعم كل أنشطتها ،وقدمت النصيحة
للحضور قائلة« :إذا كــان لديك طموح
تسعى إلى تحقيقه في مسارك الوظيفي
ف ـع ـل ـيــك االلـ ـتـ ـح ــاق بــال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص،
ح ـيــث ال ـم ـنــاف ـســة وال ـت ـط ــوي ــر والـتـعـلــم
والفرص المتاحة للجادين والراغبين
في النجاح».

«العيد لألغذية» تفعل تعاونها مع «سيتي سنتر»
كومار :في إطار سعي الشركة لريادة قطاع المخبوزات والحلويات

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـيـ ــد
لألغذية عن تفعيل تعاونها
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي م ـ ــع س ـي ـتــي
سنتر ،أحد أهم وأقدم سالسل
الـتـســوق الهايبر مــاركــت في
أنحاء البالد ،إلنتاج وتوريد
وت ــوزي ــع مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة
مــن الـمـخـبــوزات والحلويات
ف ـ ــي ج ـم ـي ــع أف ـ ــرع ـ ــه ،إض ــاف ــة
إ ل ـ ـ ــى إدارة عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ق ـســم
ال ـم ـخ ـب ــوزات ف ــي س ـتــة أف ــرع
رئيسة لمتاجر سيتي سنتر
في الكويت.
مدير العمليات التشغيلية
لمخبز ا لـعـيــد لــأ غــذ يــة أنيل
كـ ـ ــو مـ ـ ــار قـ ـ ـ ــال إن «األ ق ـ ـ ـسـ ـ ــام
الـمـخـتـلـفــة لـمـخـبــزنــا يـشــرف
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا وي ـ ـ ــدي ـ ـ ــره ـ ـ ــا ن ـخ ـب ــة
م ـ ــن ا ل ـ ـط ـ ـهـ ــاة ذوي ا لـ ـخـ ـب ــرة
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـص ـ ـيـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن
ي ـحــرصــون ع ـلــى مـتــابـعــة كل
ما هو جديد وفريد في عالم
الـ ـمـ ـخـ ـب ــوزات والـ ـحـ ـل ــوي ــات»،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ق ـصــة نـجــاح
مخبز الشركة تقترن بمعيار
ث ـ ــاب ـ ــت يـ ـتـ ـمـ ـث ــل فـ ـ ــي تـ ـق ــدي ــر
عـ ـ ـم ـ ــائـ ـ ـه ـ ــا ورض ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــم ع ــن
منتجاتها وخدماتها.
و أ ر د ف أ ن ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــا و ن
االس ـ ـ ـتـ ـ ــرات ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــي لـ ـمـ ـخـ ـب ــز
الـ ـش ــرك ــة مـ ــع س ـي ـت ــي سـنـتــر
خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوة أول ـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار
تـ ــوج ـ ـه ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ــراسـ ـ ـ ــخ ن ـح ــو
ت ـطــويــر أع ـمــال ـهــا وتــوس ـيــع
قاعدة عمالئها من الشرائح
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة،
ب ــاالس ـت ـن ــاد إلـ ــى األس ــال ـي ــب
الحديثة في اإلنتاج واإلدارة
ل ـم ـخ ـبــوزا ت ـهــا ،ا ل ـت ــي تتميز
بإرضائها جميع ومختلف
األذواق ل ـل ـع ـمــاء ،و هـ ــو مــا
ي ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع آلـ ـ ـي ـ ــة ع ـم ـل ـهــا
الرامية إلى تقديم مخبوزات
وح ـل ــوي ــات مـتـنــوعــة بــأعـلــى
جودة وأفضل سعر.

وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار كـ ـ ــومـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن
خ ـ ـطـ ــوط اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ال ـخ ــاص ــة
ب ـم ـخ ـبــز الـ ـش ــرك ــة ركـ ـ ــزت فــي
م ـن ـظــومــة ع ـم ـل ـهــا الـمـتـكــامــل
للتوسع في السوق المحلي،
واستهداف المتاجر ومراكز
ً
البيع األكثر رواجا على عمل
دراس ـ ـ ــة ل ـع ـي ـنــة مـ ــن ال ـع ـمــاء
بـ ــدي ـ ـمـ ــوغـ ــراف ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـن ــوع ــة،
لتحديد أذواقهم وتوجهاتهم
وع ــاداتـ ـه ــم ال ـغ ــذائ ـي ــة ،حـيــث
ق ـ ـ ــدم ـ ـ ــت لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
ً
عـ ـيـ ـن ــة ا لـ ـبـ ـح ــث  30م ـن ـت ـج ــا
ً
م ـخ ـت ـل ـفــا ب ـم ــذاق ــات مـتـنــوعــة
مــن الـمـخـبــوزات والحلويات
التي تم ابتكارها وتطويرها
من قبل فريق الطهاة التابع
ً
للشركة وفقا لألذواق الدولية
والمحلية.
وأك ـ ـ ــد الـ ــربـ ــط بـ ـي ــن آلـ ـي ــات
التطوير للمنتجات ودر جــة
ت ـق ـب ــل وآراء ا لـ ـعـ ـم ــاء ح ــول
الـمــذاق والـجــودة لكل منتج،
ً
مـ ــو ض ـ ـحـ ــا أن م ــا ح ـظ ــا ت ـه ــم
شكلت المحرك األساسي في
تطوير المنتجات وتحسين
خـ ـط ــوط اإلنـ ـ ـت ـ ــاج مـ ــن ج ـهــة،
والـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
المبدئي مع سيتي سنتر من
جهة أخرى.
وكـ ـش ــف عـ ــن أب ـ ـ ــرز مــامــح
الخطة المستقبلية لخطوط
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج الـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـت ـض ـمــن
اب ـت ـكــار أص ـن ــاف ج ــدي ــدة من
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـبـ ــوزات وال ـم ـع ـج ـن ــات
ال ـ ـم ـ ـطـ ــاب ـ ـقـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــواص ـ ـفـ ــات
الصحية ،إضافة إلى األنواع
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة م ــن الـ ـك ــرواس ــون
والـ ـمـ ـخـ ـب ــوزات ال ــدن ـم ــارك ـي ــة
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــويـ ـ ــات األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
الشهيرة التي يــزداد اإلقبال
عليها في اآلونة األخيرة.
وأ كــد توجه مخبز الشركة
نحو اال سـتـحــواذ على موقع
الـ ـ ــريـ ـ ــادة فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـق ـي ـمــة

ا لـ ـمـ ـت ــو سـ ـط ــة ذي ا ل ـ ـقـ ــا عـ ــدة
ال ـش ـع ـب ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة ،عـبــر
التوسع في السوق المحلي،
وانـ ـتـ ـق ــاء أفـ ـض ــل ال ـم ـك ــون ــات

الـتــي تحقق أعـلــى ج ــودة ،ما
يساهم في تنويع منتجاتها
وعروضها.
أنيل كومار
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ت ـعـ ّـرضــت الـنـجـمــة الـعــالـمـيــة ،كـيـلــي تـ ــران ،خ ــال األيـ ــام الـمــاضـيــة،
لحملة ّ
تنمر وعنصرية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة،
بعد ظهورها ألول مرة في فيلم ديزني الجديدRaya and the Last
ً
حاليا في دور العرض السينمائية.
 ،Dragonالذي يعرض
و جـ ّـســدت ت ــران ،ا لـتــي ا شـتـهــرت فــي سلسلة  star warsا لـشـهـيــرة،
شـخـصـيــة أ م ـي ــرة د ي ــز ن ــي ف ــي ا لـفـيـلــم ا ل ـجــد يــد Raya and the Last
 ،Dragonوظهرت ترتدي ّ
قبعة ضخمة لتقع ضحية لحملة عنصرية
عبر منصات السوشيال ميديا ،وذ لــك فــي إ طــار حـمــات االضطهاد
ّ
يتعر ض لها اآل سـيــو يــون فــي أميركا خــال الفترة
والعنصرية التي
الماضية.
ً
ل ـكــن الـنـجـمــة ( 32ع ــام ــا) ،تـجــاهـلــت الـ ــرد ع ـلــى ت ـلــك الـحـمـلــة الـتــي
استهدفتها خالل الفترة الماضية ،وظهرت في كامل أناقتها وجمالها
على مسرح لــوس ّ أنجلس ،أ مــس األول ،بقميص جينز أ ســود ،وسط
احتياطاتها لتجنب اإل صــا بــة بفيروس كــورو نــا المستجد ،بــار تــداء
الكمامة الطبية.

كيلي تران

لورين أالينا تلغي حفلها الغنائي
إلصابتها بـ «كوفيد »19

أكدت حرصها على سالمة الحضور والفرقة وخضوعها للحجر الصحي
اضطرت المغنية العالمية لورين أالينا
إللغاء ظهورها المقرر في حفل موسيقي
بقاعة حـفــات " "Rupp Arenaبمدينة
ليكسينغتون األميركية بوالية كنتاكي،
ً
حــرصــا على ســامــة الـحـضــور والفرقة
الموسيقية.
وأعلنت أاليـنــا البالغة مــن العمر 26
ً
عاما ،أنها اكتشفت إصابتها بفيروس
"كوفيد  "19الذي يهدد العالم ،وهو الخبر
ً
ً
الذي تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية
الكبرى.
وأعـ ـلـ ـن ــت ال ـن ـج ـم ــة الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ،عـبــر
ص ـف ـحــات ـهــا ع ـل ــى ال ـس ــوش ـي ــال م ـيــديــا،
ال ـخ ـبــر ،مـعــربــة ع ــن أسـفـهــا قــائ ـلــة" :أن ــا
ً
حزينة جدا ألقول إنني لن أحضر الحفل
فــي ليكسينغتون بكنتاكي ،لقد ثبتت
إصابتي بفيروس  COVIDباألمس ...وأنا
اآلن في الحجر الصحي وأسعى للتحسن!
يرجى العلم بأنني ال أستطيع االنتظار
للعودة ،لكن عندما يكون ذلــك هو آمن
ً
لنا جميعا".

وأشــار القائمون على الحفل إلــى أنه
قد تم بيع  15في المئة فقط من التذاكر
ك ـحــد أق ـص ــى م ــن س ـعــة الـ ـمـ ـك ــان ،ال ــذي
ي ـت ـســع ل ـح ـض ــور  23أل ـ ــف ش ـخ ــص في
الظروف العادية ،ويتطلب من الحضور
ارت ــداء قناع للوجه فــي جميع األوق ــات،
والـخـضــوع لفحوصات درج ــة الـحــرارة
وااللتزام بالتباعد االجتماعي في جميع
أنحاء المكان.
وش ـ ــارك ـ ــت أالي ـ ـنـ ــا ج ـم ـه ــوره ــا عـلــى
إنستغرام أعراض "كورونا" التي تعاني
منها ،قائلة" :أشكو من ضيق في التنفس
واحتقان وصداع وإرهاق شديد ،وأفتقد
َ
حاستي الشم والتذوق ،لكن في النهاية
تـبــدو حــالــي أفـضــل مــن غـيــري على أمل
ً
الشفاء قريبا".
يشار إلى أن أالينا بدأت حياتها الفنية
عبر برنامج أمريكان آيدول ،وأصدرت أول
ألبوماتها الغنائية بعنوان ،Wildflower
"زهــرة برية" في عام  ،2011بينما صدر
أل ـبــوم ـهــا ال ـثــانــي ب ـع ـنــوان Road Less

 Traveledفي  ،2017إلى جانب مشاركتها
كممثلة في عدد من األعمال التلفزيونية.
ومن أشهر مشاركاتها الدرامية ،دورها
في أحداث الموسم السادس من الدراما
الموسيقية  ،Nashvilleالــذي عرض في
 ،2017وه ــو مسلسل ينتمي إل ــى فئة
الدراما الموسيقية ،وعرض موسمه األول
فــي أكتوبر عــام  ،2012وهــو مــن تأليف
وإخراج كالي خوري ،وشارك في بطولته
ع ــدد م ــن ال ـن ـجــوم أب ــرزه ــم كـلـيــر بــويــن،
وتشارلز استين ،وإيريك كلوز ،وهايدن
بانتير ،وكوني بريتون ،وكيرى أندروود.
ودرات قصة المسلسل حــول مطربة
مخضرمة تدعى رايانا جايمس ،يخفت
نجمها قليال بعد بلوغها الـ  40عاما ،مع
سطوع نجم مطربة شابة تدعى جوليت
بارنيز ،وهو األمر الذي يثير الكثير من
ال ـخــافــات بينهما حـتــى عـلــى الجانب
العاطفي تتصارعان على عــازف غيتار
يدعى ديكون كاليبورن.

لورين أالينا

دانيال رادكليف

كاردي بي مع ريهانا

ريز أحمد

أحمد :فخور بأنني أول مسلم مرشح لألوسكار كاردي بي تحلم أن تكون نسخة من ريهانا
أعرب النجم العالمي البريطاني ريز أحمد ،المرشح لألوسكار ،عن سعادته البالغة وفخره
ألنه أول مسلم يترشح لجائزة األوسكار فئة أفضل ممثل.
وعن الصعوبات التي مر بها ،قبل النجاح والشهرة حتى أصبح مرشحا ألفضل الجوائز
العالمية بمجال التمثيل ،قال ريز أحمد ،في تصريح صحافي" ،كنت مفلسا لدرجة أنني لم
أستطع شراء تذكرة سفر إلى لوس أنجلس لعمل اختبار أداء ألحد األدوار ،وهو األمر الذي
جعلني محبطا وفكرت في اعتزال التمثيل".
وأشار إلى أنه "من المشرف أن أتنافس على الجائزة مع أقوى نجوم العالم أمثال أنتوني
هوبكنز وغاري أولدمان وستيفن يون والراحل تشادويك بوسمان".
ومن المقرر إقامة مراسم توزيع جوائز األوسكار لعام  2021في  25أبريل ،وسيبث الحفل
على التلفزيون من خالل قناة .ABC

رغم أن النجمة العالمية كاردي بي استطاعت تحقيق سلسلة طويلة من النجاحات
خالل الفترة الماضية بعالم صناعة الموسيقى والغناء فإنها كشفت عن حلمها بأن
تكون نسخة من المغنية الشهيرة ريهانا.
وأكدت كاردي بي التي تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم ،خالل حديث تلفزيوني ،أن
ً
ً
ما قالته ليس نوعا من أنواع النفاق أو التملق لكنها مؤمنة بذلك تماما ،إذ تجد ريهانا
التي تنحدر من بلد كاريبي استطاعت أن تتحول لمليارديرة بشكل تام.
ً
وأضــافــت" :استطاعت ريهانا أن تجعل أعمالها كبيرة جــدا وتتحول لمليارديرة،
وهذا ما أسعى لتحقيقه فأنا أريد أن أكون امرأة امتلك مليار دوالر ...وأريد بناء عالمة
تجارية ضخمة" ،في وقت أشارت إلى نجاح المغني الشهير جاي زد الذي زادت ثروته
ً
بشكل هائل أخيرا.

رادكليف «شرير» في «»The Lost City of D
انضم بطل أفالم "هاري بوتر" الممثل العالمي دانيال رادكليف إلى طاقم فيلم
" ،"The Lost City of Dعلى أن يلعب دور الشخص الشرير في العمل الذي تتصدى
لبطولته نجمتا هوليوود ساندرا بولوك وتشانينغ تاتوم.
وعلى الرغم من أن رادكليف اشتهر بلعب دور البطولة المطلقة في سلسلة أفالم
هاري بوتر الشهيرة ،فإن هذه ليست أول مرة يلعب فيها دورا ثانويا.
و تــدور قصة العمل حــول مدينة خيالية مفترضة تــروي قصتها بطلة العمل
ساندرا بولوك ،لكنها فوجئت بتحول خيالها حول المدينة األسطورية إلى حقيقة.
ومن المقرر أن يصل العمل دور العرض حول العالم في  15أبريل  ،2022والفيلم
من إخراج آدم وآرون ني ،وكتابة المؤلفة دانا فوكس.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :حافظ على مكانتك في مهنتك
ّ
وتعلم من تجارب اآلخرين.
ً
عاطفيا :حياتك العاطفية اليوم في أوج
سعادتها ،والتناغم بينكما في قمته.
ً
اجتماعيا :تلتقي صديقا قديما على
ً
سبيل المصادفة ،وتتذكرا معا أعذب
األوقات.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :مهما قست الـظــروف ال تفقد
ً
األمل أبدا ،فبعد الليل يأتي النهار.
ً
عاطفيا :تمالك أعصابك وال تغضب
ً
في وجه الحبيب ،وخصوصا عندما
ً
ال يكون مسؤوال.
ً
ّ
اجتماعيا :ال تحكم على أي شخص من
ّ
ً
دون أدلة ،كي ال يأتي حكمك خاطئا.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـي ــا :اعـ ـم ــل ب ـح ـس ــب ضـ ـمـ ـي ــرك ،فـمــن
المستحيل إرض ــاء جميع الـنــاس فــي كل
األمور.
ً
عاطفيا :الحبيب ذو وجــه صـبــوح يفرح
القلب عندما يبتسم لك.
ً
اجتماعيا :أنت ملزم بأهلك وحضورك الى
جانبهم يضفي الفرح حولهم.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تشتاق الى ممارسة عملك بمحبة
وحرية ،والزمن اآلتي قريب.
ّ
ً
عاطفيا :من ّ
يحب شريك حياته يحق له
أن يلوم وينصح.
ً
اجتماعيا :استعمل أوقات فراغك لتنمية
ثقافتك بمختلف الوسائل المتاحة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ال تسير أمــور العمل كما تشتهي،
والوضع يحتاج الى إعادة نظر.
ً
ً
عاطفيا :اضطراب أفكارك يجعلك بعيدا عن
ًّ
التفكير باألمور العاطفية حاليا.
ً
اجتماعياّ :
تمهل عند اختيار صديق ،فهو
سيكون صندوق أسرارك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
ً
ً
مـهـنـيــا :ال تـكــن ج ــاح ــدا أبـ ــدا لـمــن علمك
أصول المهنة التي تتعاطاها.
ً
عاطفيا :الحب بين الرجل والمرأة ليس
ً
عطاء ،بل قسمة ومشاركة.
ً
ّ
ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا" :اح ـ ــذر ع ـ ــدوك م ـ ــرة ،واح ــذر
صديقك ألف ّ
مرة".
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :شهرتك في المهنة ميزة جعلتك
ً
معروفا من أولئك الذين ال يعرفونك.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـك ــاب ــد ش ــوق ــا ف ــي ص ــدرك
وتخفيه عن أقرب الناس إليك.
ً
اجتماعيا :ال تركن الى وعد قطعه لك
صاحب حسود.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :لديك متسع من الوقت للبحث في
األمور التي تدعم أوضاع مهنتك.
ً
عاطفيا :كل ما تراه العين من جمال هو
باطل ،إال عاطفة الحب في قلبك.
ً
اجتماعيا :كثرة الطعام تجلب السقام،
ً
ً
فاتبع برنامجا صحيا لمأكلك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تجعلك الضرورة تبحث عن عمل
قد يكون أفضل من الذي تمارسه.
ً
ّ
يحب صراحتك
عاطفيا :شريك عمرك
التي ال يعتريها ّ
أي شك.
ً
ً
اجتماعيا :إذا كنت تطلب صديقا بدون
عيب ،فستبقى بال صديق.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :صـيـتــك ال ـح ـســن ب ـيــن الــزبــائــن
يساعدك على تطوير عملك.
ً
عاطفيا :قــد يصل الـحــوار بينكما الى
نقاش ،لكن ال تدعه يصل الى نزاع.
ً
اجتماعيا :إن كنت ذا قدرة فاصفح ّ
عمن
ّ
أساء إليك ،عله يرتدع.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ّ
ّ
المهني على
يشتد التنافس
مهنيا :سوف
تقديم األفضل ،فال تنتظره.
ً
عاطفيا :بمقدار ما ّ
ّ
الحب تحلو
تتقدم في
الدنيا في عينيك.
ً
اجتماعيا :اضطرتك أيام العطلة للتفكير
ً
بأمور لم تكن في بالك سابقا.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :تفكر باعتماد الكثير من الوسائل
الحديثة في حقل عملك.
ً
ّ
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ك ـن ــت تـ ـظ ــن أن الـ ـح ــب نــزهــة
رومنطيقية ،وإذا بك تقع وسط األمواج.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أع ـظــم ق ـ ّـوة فــي الـعــائـلــة هي
ّ
الحب الذي يجمع بين أفرادها.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

الكاظمي :المنصات ستشغل الحيز األكبر في اإلنتاج التلفزيوني

ً
التمثيل يشكل شغفا بالنسبة له ويعمل على تطويره باستمرار
فضة المعيلي

يشارك الفنان والمخرج عصام
الكاظمي بأعمال متنوعة في
التلفزيون والمسرح والسينما.

قـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـدم ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج
ال ـم ـس ــرح ــي عـ ـص ــام ال ـكــاظ ـمــي
ً
أع ـمــاال ودورات مسرحية عدة
في الكويت وخارجها ،بالتمثيل
واإلخـ ـ ـ ـ ــراج والـ ـم ــاكـ ـي ــاج ،وفـ ــاز
بالعديد من الجوائز ،وهو مدير
فرقة "الجيل الواعي" المسرحية،
التي قدمت  30مسرحية ،وفازت
ب ـ ـ ـ ــ 62ج ـ ــائ ـ ــزة داخـ ـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت
وخــارج ـهــا .وم ــن خ ــال خبرته
الواسعة في اإلخراج والتمثيل
يحلم بـيــوم نـصــل فــي الكويت
إلى مرحلة نستطيع من خاللها
تـقــديــم الـعـشــرات مــن الـعــروض
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ك ــل ع ـط ـلــة ن ـهــايــة

أس ـب ــوع عـلــى م ــدى ال ـع ــام ،كما
يحلم بأن يمثل في دور أساسي
ب ـف ـي ـلــم س ـي ـن ـمــائــي يـ ـت ــرك أثـ ــرا
إيجابيا في المجتمع.
وفـ ــي ت ـص ــري ــح ل ــ"ال ـج ــري ــدة،
ق ـ ـ ــال الـ ـك ــاظـ ـم ــي إن ال ـت ـم ـث ـيــل
يجذبه بشكل أساسي ،ويشكل
ش ـغ ـف ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ــه ،وي ـع ـمــل
عـلــى ت ـطــويــره بـشـكــل مستمر،
مـ ــن خـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــورش واألع ـ ـمـ ــال
المختلفة .ولفت إلــى أنــه يحب
اإلخراج المسرحي ،ألنه يشكل
بيئة خصبة للتفاعل والتعامل
مع الفنانين والجمهور بشكل
مباشر.

وي ـ ـ ــرى ال ـك ــاظ ـم ــي أن ه ـنــاك
تـحــديـيــن رئـيـسـيـيــن يــواجـهــان
ال ـم ـخــرج حــال ـيــا؛ األول يتعلق
ب ـ ـتـ ــوفـ ــر ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
والمشجعة لــإبــداع والـعـطــاء.
وال ـت ـحــدي ال ـثــانــي ،يـتـمـثــل في
ال ـع ـم ــل الـ ـ ـ ــدؤوب ع ـل ــى تـطــويــر
نفسه وأدواتـ ــه علميا وفكريا،
وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـخ ـ ـيـ ــال بـ ــال ـ ـقـ ــراءة
والبحث المستمر.

تلفزيون وسينما ومسرح
وع ــن أعـمــالــه ال ـجــديــدة ،قــال:
"أش ـ ـ ـ ـ ــارك ب ــال ـت ـم ـث ـي ــل ف ـ ــي ع ــدة

الكاظمي في مسرحية «سأفقد عقلي»

وعـ ـ ـ ـ ــن رأيـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج
السينمائي بالكويت ،قال" :هناك
الـعــديــد مــن ال ـطــاقــات الـمـبــدعــة،
أذكـ ــر م ـن ـهــا :رم ـض ــان خ ـس ــروه،
عبدالله السلمان ،أحمد الخلف،
عباس اليوسفي ،حمد الصراف،
صادق بهبهاني ،محمد الحملي،
حسن عبدال وغيرهم ،وهــم بال
شــك إذا ت ــواف ــرت لــديـهــم البيئة
الصحية للعمل والــدعــم ،فإنهم

وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــان ـت ـش ــار
المنصات الــرقـمـيــة ،خصوصا
خالل جائحة كورونا ،توقع أن
يـكــون المستقبل لـهــا ،متابعا:
"بـ ــال ـ ـط ـ ـبـ ــع مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة األفـ ـ ـ ــام
ف ــي صـ ــاالت الـسـيـنـمــا ل ـهــا جو
خــاص وجميل ،لكن المنصات
ال ـ ــرقـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة سـ ـتـ ـشـ ـغ ــل الـ ـحـ ـي ــز
األكبر من اإلنـتــاج التلفزيوني
والسينمائي".

محمد أبو سنة

شوقي بغدادي

أما السوري شوقي بغدادي
( 93عــا مــا) ،فوصفته النقابة
بأنه "شــاعــر لــه صوته الفريد
والخاص ،يبحث نصه عن قيم
الحرية والعدالة".
ومن أبرز دواوينه" :أكثر من
قلب واح ــد" و"لـكــل حــب قصة"
و"ص ــوت بحجم الـفــم" و"ليلى

ب ــا عـ ـش ــاق" و"ع ـ ـ ـ ــودة ال ـط ـفــل
الجميل" و"شيء يخص الروح".
وكانت جائزة أحمد شوقي
ل ــإب ــداع ال ـش ـع ــري ذه ـب ــت في
دورتـ ـ ـه ـ ــا األول ـ ـ ـ ــى عـ ـ ــام 2019
للشاعرين أحمد عبدالمعطي
حجازي من مصر ،وعبدالعزيز
المقالح من اليمن.

يـسـتـعــرض ك ـت ــاب "آل م ـع ــرف ــي ...سـيــرة
عائلة كويتية ساهمت في بناء الوطن عبر
ال ـتــاريــخ" ،مــراحــل مهمة مــن الـتــاريــخ ،وقد
جمع اإلص ــدار وحققه مجموعة مــن أبناء
آل معرفي.
ويقول السيد عباس عبدالله معرفي ،في
مقدمة اإلص ــدار :إن الكويت نشأت لتكون
ً
أرضا مأهولة عامرة بأهلها نتيجة أحداث
متعاقبة ومسارات تاريخية منذ قدم إليها
اإلنـ ـس ــان ال ـك ــوي ـت ــي ،ل ـي ـضــع ع ـلــى رمــال ـهــا
ً
وشطآنها بصمته اإلنسانية ،ولتكون أرضا
تنعم بالخير والـعـطــاء ،وتـغــدو واحــة أمن
وسالم وقبلة يرتادها أهل العلم والتجارة.
إن ت ــدوي ــن األح ـ ـ ــداث ال ـتــاري ـخ ـيــة ونـقــل
ال ـ ــرواي ـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وفـ ــق م ـصــداق ـيــة
واقعية ،ليشكل عمال وإنجازا عظيما صنعه
أ بـنــاء المجتمع ليرسموا ص ــورة ناصعة
لمجتمعهم.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :ارت ـ ـ ـكـ ـ ــز ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب عـ ـل ــى إب ـ ـ ــراز
المعلومات التاريخية من خالل ما صنعته
العائالت واألفراد ،فهو كتاب يستنبط من

فضة المعيلي

منذ القدم استلهم األدباء والفنانون من
عاطفة األمومة أعمالهم فجاءت في أبهى
صورها ،ومن هذا المنطلق جاء المعرض
االف ـت ــراض ــي "ومـ ــن م ـثــل أم ـ ــي؟" مـتــزامـنــا
مع االحتفال بعيد األم ،وتضمن أعماال
مختارة لـ  12فنانا ،جسدوا من خاللها
األم بمجموعة من أحاسيسها الجميلة
وعززت األعمال المفاهيم اإلنسانية.
وش ـ ــارك ف ــي ال ـم ـع ــرض ،الـ ــذي نظمته
منصة فضاءات لونية " "kwti_artistفي
صفحتها على "إنـسـتـغــرام" ،فنانون من
الكويت والخليج وهم ســوزان بوشناق،
ابتسام العصفور ،ثريا البقصمي ،عبير
الكندري ،سهيلة العطية ،فريدة البقصمي،
ج ـم ـي ـلــة ح ـس ـي ــن ،خ ـل ـي ـفــة ال ـش ــوي ـط ــر مــن
البحرين ،علي الـفــردان ،حسن بوجسوم
من قطر ،صالح العلوي من سلطنة عمان،
مريم المال من قطر.
وت ــوج ــت األعـ ـم ــال "األم" ف ــي مختلف
حاالتها الحياتية مستكشفة

من أعم

البيئة والدعم

المنصات الرقمية

في الكويت
طاقات
سينمائية
مبدعة تحتاج
إلى الدعم
والبيئة
الصحية

اإلصدار يتضمن  7أبواب موزعة على  600صفحة

ً
 12تشكيليا في لمسة حب بمعرض
«ومن مثل أمي؟» بفضاءات لونية
•

سيتمكنون مــن تـقــد يــم سينما
مهمة على مستوى الخليج".

عصام الكاظمي

«آل معرفي» ...سيرة عائلة كويتية
ساهمت في بناء الوطن

جائزة أحمد شوقي تذهب للشاعرين
محمد أبوسنة وشوقي بغدادي
فاز المصري محمد إبراهيم
أب ــوسـ ـن ــة وال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ش ــوقــي
بـغــدادي ،أمــس األول ،بجائزة
أحمد شوقي لإلبداع الشعري
في دورتها الثانية ،والمقدمة
م ــن ال ـن ـق ــاب ــة ال ـع ــام ــة الت ـح ــاد
ُ
كتاب مصر.
وقالت النقابة في مسوغات
منح الجائزة إن أبوسنة (84
عاما) "تحرك شعره بين واقع
م ـع ـي ـشــي ي ــرف ـض ــه وال يـمـلــك
ت ـغ ـي ـيــره ،وم ـح ـت ـمــل يـبـتـغـيــه،
ويـقـيـمــه فــي الـقـصـيــدة ،فجاء
ص ـ ــوت ـ ــه م ـ ـم ـ ـيـ ــزا فـ ـ ــي ش ـ ـعـ ــراء
الستينيات ،وأطلت من القيم
الجمالية المنثورة في شعره
قيم وطنية وأخالقية رفيعة".
ومن أبرز دواوينه الشعرية:
"ح ــدي ـق ــة ال ـش ـت ــاء" و"الـ ـص ــراخ
ف ــي اآلبـ ــار ال ـقــدي ـمــة" و"الـبـحــر
م ــوع ــدن ــا" و"رق ـ ـصـ ــات نـيـلـيــة"
و"رمـ ـ ـ ــاد األس ـئ ـل ــة ال ـخ ـض ــراء"
و"ورد الفصول األخيرة".

أعـمــال ،فعلى مستوى المسرح
تم بث مسرحية (خصوصي فل)،
إخـ ــراج ال ـف ـنــان مـحـمــد الحملي
على (يوتيوب) .وعلى مستوى
التلفزيون أشارك بثالثة أعمال
مهمة ،هــي :مسلسل (عالقون)،
ل ـل ـم ـخ ــرج ع ـ ـبـ ــاس ال ـي ــوس ـف ــي،
ويتكون من ثماني حلقات على
تطبيق قناة أبوظبي ،ومسلسل
(نبض مؤقت) ،للمخرج سعود
بوعبيد ،تأليف الكاتبة الواعدة
مريم القالف ،إضافة إلى (عيال
ال ـم ـبــارك ـيــة) ،لـلـمـخــرج سـلـطــان
خسروه ،تأليف الكاتب عثمان
الـعـنـجــري ،وهــي تجربة فريدة
على مستوى الــدرامــا المحلية
والخليجية ،كما أشارك كضيف
ش ـ ـ ــرف ب ــال ـف ـي ـل ــم ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
(مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــج) ،لـ ـلـ ـمـ ـخ ــرج رم ـ ـضـ ــان
خ ـســروهُ ،
وي ـعــرض حاليا على
شاشات السينما في السعودية".

ال جميلة حسين

لوحة للفنانة سهيلة العطية
أبرز وقفاتها مع األبناء ،وتناول الفنانون
مـ ــوضـ ــوع األم ب ــأس ــال ـي ــب م ـت ـن ــوع ــة مــع
اختالف األدوات والتقنيات ،والوسائل
الـمـعـبــرة ع ــن مـعـنــى األم ــوم ــة ك ــل حسب
رؤي ـت ــه ال ـخ ــاص ــة ،ول ـك ـن ـهــم ات ـف ـق ــوا على

من أع

م ـس ـيــرة األم ف ــي رح ـلــة ال ـع ـطــاء وال ـحــب،
معبرين عن إحساسهم الداخلي العميق
بـمـعــانــي األم ــوم ــة ال ـم ـت ـعــدد الـمـضــامـيــن
وال ــدالئ ــل ،فعلى سبيل الـمـثــال رك ــزت د.
ع ـب ـيــر ال ـك ـن ــدري ع ـلــى الـ ـف ــرح بــال ـمــولــود
الجديد الذي يعقب األلم ،وعناية األم به.
أم ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ح ـس ــن
بـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــوم ف ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك
بلوحتين عن األم تعكس
ا ل ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوروث ألم ب ــز يـ ـه ــا
ال ـ ـتـ ــراثـ ــي ،وكـ ـي ــف تـحـمــي
اب ـ ـن ـ ـهـ ــا وتـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ ع ـل ـي ــه
ب ــاالحـ ـت ــواء واالحـ ـتـ ـض ــان،
وقدمت التشكيلية ابتسام
الـ ـعـ ـصـ ـف ــور عـ ـم ــا عـ ــن األم
بمدلوله الــواقـعــي الجميل،
أم ــا الـفـنــانــة جـمـيـلــة حسين
ف ـ ـ ـج ـ ـ ـسـ ـ ــدت ع ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ـفـ ـعـ ـم ــا
بـمـشــاعــر األم ــوم ــة ،ورسـمــت
الفنانة ثريا البقصمي عملين
رك ـ ـ ـ ــزت ف ـي ـه ـم ــا عـ ـل ــى الـ ـل ــون
بــالــدرجــة األول ـ ــى ،م ــع تــداخــل
التفاصيل الدقيقة بما يجعل
اللوحتين أكثر جاذبية.

مال ا
بتسام العصفور

ّ
ً
رحم المجتمع أحداثا تاريخية ،ويوثق حال
المجتمع الكويتي منذ نشأته كمجتمع ّ
فتي
ً
اعتمد على سواعد أبنائه ،ليقف شامخا
على أرض بذر فيها الخير والعطاء.
واستطرد في الحديث عن العائلة ،وقال:
"هذه سيرة عائلة كويتية عريقة عاشت منذ
انطالقة الكويت نحو بناء كيانها المستقل،
وأسهمت بشكل وافر في االرتقاء به ورفع
ً
هامته وشأنه عاليا ،ليرفل في سماء المجد
والمعالي ،ومازالت.
ّ
إن الحديث عن مسيرة أي عائلة ليشكل
م ـش ـق ــة عـ ـل ــى الـ ـب ــاح ــث ل ـص ـع ــوب ــة تــوف ـيــر
المعلومة وتدقيقها والتيقن من صحتها،
ً
وهذا بال شك يرتكز على أمانة الناقل بعيدا
عن االبتشار أو المغاالة.
ل ّـقــد تـحـ ّـمــل ال ـبــاح ـثــون ف ــي ه ــذا الـكـتــاب
توخي اإلفادة العلمية والتاريخية والتراثية
مـ ــن س ـي ــر وأش ـ ـخـ ــاص ال ـع ــائ ـل ــة الـمـفـعـمــة
ب ــاألح ــداث الـمـلـيـئــة بــال ـت ـنــوع ،خ ــاص ــة أن
ت ــدوي ــن هـ ــذا ال ـم ـص ـنــف ي ـج ــري ف ــي عصر
الرخاء ،وفي عصر غابت فيه صورة الحياة

الـقــديـمــة ،وفــي بلد يشع حــاضــره بالخير
واإلنسانية.
يشار إلى أن اإلصــدار يتضمن  7أبواب
وموزع على  600صفحة.

غالف اإلصدار

جائزة اآلغا خان للعمارة تعلن لجنتها
التوجيهية 2022
أعلنت جائزة اآلغا خان للعمارة
أعـضــاء اللجنة التوجيهية للدورة
الخامسة عشرة مــن الجائزة 2020
 .2022وي ـ ـ ـتـ ـ ــرأس اآلغ ـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ــان ال ـل ـج ـنــة
التوجيهية ،فــي حـيــن تـضــم قائمة
األعـ ـ ـض ـ ــاء اآلخ ـ ــري ـ ــن ف ـ ــي ال ـل ـج ـنــة
التوجيهية للجائزة كال من :رئيسة
هيئة البحرين للثقافة واآلث ــار في
المنامة ،الشيخة مي بنت محمد آل
خليفة ،ومؤسس مكتب ِإمري أروالت
لـهـنــدســة ال ـع ـم ــارة ف ــي إسـطـنـبــول،
ِإم ـ ـ ـ ــري أروالت ،وص ــاحـ ـب ــة شــركــة
ميسم معماريون ومهندسون في
عمان ،المهندسة المعمارية ميساء
ال ـب ـط ــاي ـن ــة ،ومـ ــديـ ــر م ـك ـتــب ديـفـيــد
تشيبرفيلد لمهندسي العمارة في
ل ـن ــدن ،ديـفـيــد تـشـيـبــرفـيـلــد ،ومــديــر
معهد الــدراســات اإلفريقية بجامعة
كولومبيا فــي ن ـيــويــورك ،سليمان
ديـ ــان ،وأس ـتــاذ اآلغ ــا خ ــان للعمارة
اإلسالمية في معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا في كامبريدج ،ناصر
ال ـ ــرب ـ ــاط ،وم ـ ــدي ـ ــرة م ـك ـتــب مــاري ـنــا
تـبـ ُّـســم لمهندسي الـعـمــارة فــي دكــا
(بنغالديش) ،مارينا ُّ
تبسم ،وعميدة
كـلـيــة الـ ــدراسـ ــات الـعـلـيــا للتصميم
بـجــامـعــة ه ــارف ــارد ف ــي كــامـبــريــدج،
سارة م .وايتينغ ،ومدير الجائزة ّفرخ
درخشاني.
ُ
تمثل اللجنة التوجيهية الهيئة
الـ ـح ــاكـ ـم ــة لـ ـلـ ـج ــائ ــزة ،وهـ ـ ــي ت ـقــوم
بتعيين أعضاء لجنة التحكيم العليا
المستقلين ،الذين يختارون المشاريع
الفائزة ضمن المشاريع المرشحة
للجائزة ،إضافة إلــى أنها مسؤولة
المعايير الحالية ألهلية
عن إرســاء ّ
المشاريع المرشحة ،بغية رسم معالم
ّ
توجه الجائزة من حيث الموضوعات،
فـضــا عــن وض ــع الـخـطــط الخاصة
بمستقبل الـجــائــزة ودورات ـه ــا على
المدى الطويل.
أسست جائزة اآلغا خان للعمارة

اآلغا خان

ناصر الرباط

وايتينغ

ديفيد تشيبرفيلد

مي آل خليفة

ميساء البطاينة

ِإمري أروالت

سليمان ديان

ُ
في عام  ،1977وتمنح كل  3سنوات
للمشاريع التي تقدم معايير جديدة
ّ
التميز الـمـعـمــاري ،وممارسات
فــي
ً
التخطيط ،فضال عــن الحفاظ على
المواقع التاريخية وهندسة المناظر
الطبيعية.
وتتوجه الجائزة نحو المشاريع
الـتــي تـقـ ّـدم أكـبــر قــدر مــن التدخالت
المعمارية ،مع إيــاء اهتمام خاص
للمشاريع الـتــي تستخدم ال ـمــوارد
المحلية والتكنولوجيا المالئمة
بطرق مبتكرة ،وكذلك المشاريع التي
ّ
ُي ّ
رجح أن تشكل مصدر إلهام لجهود
مشابهة في أماكن أخرى من العالم.
ُيـ ـ ــذكـ ـ ــر أن الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ال ت ـح ــدد
المشاريع المختارة على أساس مكان
وجودها ،وإنما على أساس نجاحها
وتلبيتها الحتياجات وطموحات
المجتمعات التي يتمتع المسلمون
بحضور كبير فيها.
وق ــد تــم تــوثـيــق أكـثــر مــن  9آالف
مشروع ،وكانت أبــراج الكويت التي
افتتحت رسميا في األول من مارس

مارينا ُّ
تبسم

ع ــام  1979قــد حصلت على جائزة
اآلغ ــا خــان للعمارة اإلســامـيــة عام
ً
 ،1980لكونها وفقا لتصنيف اللجنة
الـ ـمـ ـس ــؤول ــة عـ ــن الـ ـج ــائ ــزة دم ـجــت
التقنيات الحديثة والقيم الجمالية
واالحتياجات الوظيفية والخدمات
االجتماعية في منشأة واحدة.
ُ
وت ـق ــام االح ـت ـف ــاالت ل ــإع ــان عن
الـمـشــاريــع الـفــائــزة عند اخـتـتــام كل
ً
دورة كل  3سنوات دائما في أماكن
ّ
يتم اختيارها بعناية ،لما تشكله
مــن أهـمـيــة مــن الـنــاحـيــة المعمارية
ُوالثقافية للعالم اإلســامــي ،ولهذا
أقيمت حفالت توزيع الجوائز السابقة
ّ
فــي العديد مــن األ ًمــاكــن ًالتي تشكل
في حد ذاتها تحفة فنية ،وضمنها
حدائق شاليمار في الهــور (،)1980
وقـ ـص ــر ت ــوب ـك ــاب ــي فـ ــي إس ـط ـن ـبــول
( ،)1983وقصر الحمراء في غرناطة
( )1998وقبر اإلمبراطور همايون في
دلهي ( ،)2004وفــي كرملين ق ــازان،
روسيا (..)2019

خبريات
نادين نجيم تبكي على
الهواء بسبب طالقها

بكت الفنانة اللبنانية
نادين نسيب نجيم على
الهواء خالل حديثها
ألول مرة عن حياتها بعد
الطالق ،الفتة إلى أن أول
شهرين بعد االنفصال كانا
في منتهى الصعوبة ،ألنها
انتقلت مع ابنها وابنتها
إلى بيت جديد ،ولم يكونا
قادرين على التعود عليه.
وقالت نادين ،في حديث
تلفزيوني ،إنها كانت
تبكي في كثير من الليالي،
وال تستطيع حتى تناول
الطعام بسبب القلق ،مشيرة
إلى أن السنة املاضية كانت
بشعة بالنسبة إليها ،سواء
بعد انفصالها أو إصابتها
بحادث تفجير مرفأ بيروت.
وأكدت أنه بعد إعالن
طالقها تم إطالق العديد
من الشائعات الظاملة ،لكنها
رفضت الرد عليها ،مضيفة
أنه ال أحد يعرف ما يدور
داخل البيوت.

معرض للرسام جوزيف بويس
في ذكرى ميالده الـ 100

تطلق فيينا أول معرض
خالل عام من فعاليات
تكريم لرسام الفن الطليعي
األملاني جوزيف بويس،
الذي كان سيبلغ املئة
عام في مايو املقبل ،وهو
معرض يركز على طبيعة
أعمال هذا الفنان ،الواعية
بيئيا والناشطة اجتماعيا.
واملتاحف مفتوحة حاليا
في النمسا ،مع قيود سالمة
من جراء الجائحة ،ولهؤالء
غير املتواجدين في املنطقة،
هناك معرض سوف يتاح
أيضا كجولة افتراضية عبر
صفحات مواقع التواصل
االجتماعي الخاصة
باملتحف.
ويأتي املتحف بني عدد من
املعارض املعتزمة العام
الحالي في أوروبا إلحياء
ذكرى أعمال بويس الرائدة.
وفي فيينا ،ستبرز بعض
املعروضات الضوء مدى
قدرة أعمال بويس على
الحفاظ على صلتها
باملواضيع التي طرحتها،
وربما حتى املناقشات
البيئية الحالية بشأن
تفاعل املواد الطبيعية
والتكنولوجيا.
(د ب أ)

وفاة مرشح «نوبل» لآلداب
الشاعر آدم زاغاييفسكي

توفي الشاعر البولندي
آدم زاغاييفسكي ،املعروف
بأعماله املتمحورة حول
هجمات  11سبتمبر ،2001
في مدينة كراكوفا جنوب
بولندا عن  75عاما.
وكان زاغاييفسكي ،املولود
سنة  1945في لفيف
(أوكرانيا حاليا) ،من أشهر
ّ
الكتاب املعاصرين في
بولندا ،ويزخر رصيده
بجوائز كثيرة منها جائزة
نويشتات األدبية الدولية
وجائزة الحرية إضافة
إلى منحة من مؤسسة
غوغنهايم ،كما جرى
التداول باسمه مرات عدة
كمرشح لنيل جائزة نوبل.
وكان يعيش بني بولندا
والواليات املتحدة حيث
كان ّ
يدرس األدب في جامعة
شيكاغو وأصبح معروفا
بـ»شاعر  11سبتمبر».
وقد حاز هذا اللقب
بعدما اختارت مجلة «ذي
نيويوركر» إحدى قصائده
بعنوان «تراي تو برايز
ذي ميوتياليتد وورلد»،
لنشرها على الصفحة
األخيرة من عددها الخاص
بهذه الهجمات.
(أ ف ب)

ةديرجلا
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الحريري يرفض «تشكيلة» عون :مخالفة للدستور ومردودة
ً
• «أمل» تتباين حكوميا مع «حزب الله» • لودريان :أوروبا لن تقف مكتوفة األيدي ولبنان ينهار

كل اآلمال بأعجوبة قد توصل
إلى حكومة لبنانية جديدة
ّ
تبخرت ،بعد اللقاء الذي جمع
رئيس الجمهورية ميشال
عون ورئيس الحكومة الملكف
سعد الحريري ،الذي كشف
حكومية قدمها
عن تشكيلة ً
له عون ،معتبرا أنها غير
دستورية.

األزمة
حكومية
فال يجوز
تحويلها
إلى أزمة
حكم ونظام
رئاسة الجمهورية

ً
 151يــومــا مــرت علىتكلي 
ف
تشكيل

الرئيس سعد الحريري
حـكــومـة ج ــدي ــدة ،والـتـقــى لهذه
الغاية رئيس الجمهورية ميشال
عون  17مرة .خالل هذه الفترة،
فشلت الطبقة السياسية كلها،
ف ــي ت ـق ــدي ــم ت ـ ـنـ ــازالت وتـشـكـيــل
ً
حكومة تكون مدخال لحل اسوأ
أزمــة اقتصادية يعيشها لبنان
فــي تــاريـخــه الـحــديــث ،واستمر
تقاذف المسؤوليات واالتهامات
بين جميع األفرقاء.
وال ـل ـق ــاء الـ ـ ـ  ،18ال ـ ــذي جــرى
أم ــس ،بـيــن ع ــون وال ـحــريــري لم
ـأت خــارج هــذا السياق .وفشل
يـ ِ
االجتماع المقتضب ،في بعبدا،
الــذي كــان الرئيسان اتفقا على
ع ـق ــده ال ـخ ـم ـيــس ودام أقـ ــل من
نصف ســاعــة ،فــي التوصل الى
أرضية مشتركة بين الرئيسين.
على العكس مــن ذل ــك ،يـبــدو أن
األزمـ ــة ت ـخــرج عــن االطـ ــار الــذي
كـ ــانـ ــت تـ ـتـ ـح ــرك فـ ـي ــه مـ ـن ــذ 17
اكـتــوبــر الـمــاضــي وتـتـحــول الى
أزمة نظام.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي
عـ ـق ــده فـ ــي الـ ـقـ ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي،
ق ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــريـ ــري إن «ال ــرئـ ـي ــس
ع ــون أرس ــل لــي االح ــد تشكيلة
ً
ً
حكومية تتضمن توزيعا طائفيا
لـ ـل ــوزارات ،وطـلــب مـنــي اسـقــاط
االس ـم ــاء عـلـيـهــا ،وه ــذه الــورقــة
ً
ً
تـتـضـمــن ث ـل ـثــا م ـع ـطــا لـفــريـقــه
السياسي».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :أب ـ ـل ـ ـغـ ــت رئ ـي ــس
الجمهورية بأن الرسالة كأنها
ُ
ووضعت
لم تكن ،وأعدتها إليه
تشكيلتي بـيــده مـنــذ مـئــة يــوم،
وسه ُ
ّ
ّ ّ
لت
ومستعد ألي تعديالتّ ،
ّ
مصر
له الحل في الداخلية ،لكنه
على الثلث المعطل».
وت ــاب ــع ال ـح ــري ــري« :الــائ ـحــة
الـتــي أرسلها لــي الرئيس عون
غير مقبولة ألن الرئيس المكلف
م ــش شـغـلـتــو يـعـبــي أوراق من
حدا».
وخ ـ ـتـ ــم« :هـ ــدفـ ــي هـ ــو ال ـع ـمــل
ّ
على تفادي انهيار لبنان ،وألن
ّ
ال ـ ّـرئ ـي ــس ع ــون ق ــال إن الئـحـتــي
ّ
التي ّقدمتها إليه لم تكن متكاملة
ّ
أضع بين أيديكم التشكيلة التي
ّ
قدمتها لعون منذ أكثر من 100
يوم».
من ناحيته ،أشار المستشار
ال ـس ـيــاســي واإلعـ ــامـ ــي لــرئـيــس
الجمهورية ،أنطوان قسطنطين

ً
عون مستقبال الحريري في القصر الجمهوري أمس (أ ف ب)
 ،الـ ــى أن «رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوري ـة
فوجئت بكالم وأسلوب الحرير 
ي
ً
ً
 ،شكال ومضمونا».
ول ـفــت قـسـطـنـطـيــن ،ف ــي بـيــان
لـ ـل ــرئ ــاس ــة ،إل ـ ــى أن ورق ـ ـ ــة ع ــون
«تـ ـ ـن ـ ــص ف ـ ـقـ ــط ع ـ ـلـ ــى م ـن ـه ـج ـيــة
تشكيل الـحـكــومـة ،وتـتـضـمــن 4
أعمدة يؤدي اتباعها الى تشكيل
ح ـك ــوم ــة ب ــاالتـ ـف ــاق ب ـي ــن رئ ـيــس
الجمهورية والرئيس المكلف».
وأوض ـ ـ ــح أن «الـ ـعـ ـم ــود األول
ل ــوض ــع الـ ـ ـ ـ ــوزارات ع ـل ــى أس ــاس
ً
 18أو  19أو  20وزيــرا ،والعمود
الـ ـث ــان ــي ي ـ ـنـ ــدرج ت ـح ـت ــه ت ــوزي ــع
ال ـ ـ ــوزارات عـلــى ال ـم ــذاه ــب ،عمال
ـادة  95مــن الــدسـتــور،
بـنــص ال ـمـ ّ
ف ــي وق ــت يـفــنــد ال ـع ـمــود الـثــالــث
مرجعية تسمية الوزير ،بعد أن
أفصح رئيس الحكومة المكلف
بــأن ثمة من ّ
سمى وزراء ه ،على
ً
ما تظهره أصــا التشكيلة التي
أبرزها الرئيس المكلف».
وأفاد بأن «العمود الرابع يذكر
األسماء بعد إتمام االتفاق على
المذهب ومرجعية التسمية».
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب قـ ـسـ ـطـ ـنـ ـطـ ـي ــن ع ــن
أس ـفــه م ــن أن «ي ـص ــدر ع ــن دول ــة
ً
الرئيس المكلف ،منفعال ،إعالن
ت ـش ـك ـي ـل ــة حـ ـك ــومـ ـيـ ـ ة ع ــرض ـه ــا
ه ــو ف ــي  9ي ـنــا يــر  ،2020لكنها
أص ــا لــم تـحــظ بـمــوافـقــة رئيس
الجمهورية كــي تكتمل عناصر

التأليف الجوهرية» ،مشددا على
أن «ال ــورق ــة الـمـنـهـجـيــة يعرفها
ً
ال ـحــريــري ج ـي ــدا ،وه ــو سـبــق أن
ّ
شــكــل حكومتين عـلــى أساسها
في عهد الرئيس عون».
وأكــد أن «هــذه الـمــرة ،اختلف
أسلوب الحريري ،إذ كان يكتفي
بـكــل زيـ ــارة للقصر الـجـمـهــوري
ب ـت ـقــديــم تـشـكـيـلــة ح ـكــوم ـيــة في
غالب األحـيــان ناقصة ،وفــي كل
األحيان ال تظهر فيها مرجعية
الـتـسـمـيــة» .وأضـ ــاف «إن رئيس
الجمهورية حريص على تشكيل
ً
ح ـكــومــة وفـ ـق ــا ل ـل ــدس ـت ــور ،وكــل
كـ ـ ــام ورد عـ ـل ــى لـ ـس ــان رئ ـي ــس
الحكومة المكلف وقبله رؤساء
الـحـكــومــات الـســابـقـيــن ح ــول أن
رئيس الجمهورية ال يشكل بل
يصدر ،هو كالم مخالف للميثاق
والدستور وغير مقبول ،ذلك أن
توقيعه إلصدار مرسوم التأليف
ً
هو إنشائي وليس إعالنيا».
وأكــد أن «األزم ــة حكومية فال
يـجــوز تحويلها الــى أزم ــة حكم
ون ـظــام ،إال إذا كــانــت هـنــاك نية
مـسـبـقــة ب ـع ــدم تـشـكـيــل حـكــومــة
ألسباب غير معروفة ،ولن نتكهن
بشأنها».

الخليالن وبيان «أمل»
ً
وفـ ــي خ ـط ــوة ت ـظ ـهــر تـبــايـنــا

بـيــن طــرفــيالـثـنــائــي الشيعي،
أصـ ــدر الـمـكـتــب ال ـس ـيــاســي في
ً
حــركــة «أم ـ ـل» ب ـيــانــا طــالــب فيه
ب ـ ـ «االس ـ ـ ــراع بـتـشـكـيــلحـكــومـة
اخـتـصــاصـيـيــن غ ـيــر حــزبـيـيــن،
وف ــق م ــا ت ــم ال ـتــوافــق عـلـيــه في
ً
المبادرة الفرنسية ،بعيدا عن
مـ ـنـ ـط ــق األعـ ـ ـ ـ ـ ــداد والـ ـحـ ـص ــص
المعطلة».
وقـ ـ ـ ــرأ الـ ـبـ ـع ــض ف ـ ــي ال ـب ـي ــان
تباينا مع حزب الله ،الذي طالب
ام ـي ـن ــه الـ ـع ــام ح ـس ــن ن ـصــرال ـلــه
ب ـح ـك ــوم ــة «ت ـك ـن ــو-س ـي ــاس ـي ــة».
وأش ــاروا خصوصا الــى اشــارة
ن ـصــرال ـلــه الـكـثـيـفــة ف ــي خـطــابــه
ال ــى حــاكــم ال ـم ـصــرف الـمــركــزي
رياض سالمة موجهة بالدرجة
االولى إلى بري ،الذي أصر على
ع ــدم المطالبة بــإزاحــة ســامــة،
ب ــذري ـع ــة ان ذلـ ــك سـ ـي ــؤدي الــى
ارتفاع جنوني لليرة ،رغم ذلك
فقد وصــل ال ــدوالر الــى  15الف
قبل أن يبدأ بالتراجع.
وكان ممثال الثنائي الشيعي
علي حسن خلي ل والحاجحسين
الخليل التقيا مع الحريريعقب
الخطاب االخير لنصرالله.

جنبالط
ال ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ش ـ ــدد أم ـ ـيـ ــن ســر
ك ـت ـل ــة «ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي»

النائبهــادي أبوالحسن ،على
ّ
أن « الـحـ ّـديــث عــن انـقــاب وليد
جنبالط على الحريري هو كالم
خــاطــئ» ،مضيفا« :ال ـيــوم نحن
ً
ً
على تقاطع خطر جــدا إقليميا
ً
ودول ـيــا والــرؤيــة غير واضـحــة،
وبالتالي نغرق في مستنقع لم
يـشـهــدهلـبـنــان مـنــذ ع ــام .1920
ه ــذه ّأول م ـ ّـرة ُيـحـكــى فيها عن
حرب أهلية بعداتفاق الطائف
 ،ل ــذل ــك ي ـجــب تـشـكـيــل حـكــومــة
ويجب إيجاد تسوية على قاعدة
ال غالب وال مغلوب».
وكان رئيس «الحزب التقدمي
ط التقى
االشتراكي»وليد جنبال 
عون أخيرا وتحدث عن ضرورة
ال ـم ـب ــادرة ال ــى «ت ـس ــوي ــة» ،وب ــدأ
ً
ت ـح ــرك ــا ب ــإرس ــال م ــوف ــدي ــن الــى
الحريري وبري.

لودريان والنهج الجديد
ً
وبـعــد تلويح فرنسا مـجــددا
بـ ـعـ ـق ــوب ــات وحـ ــديـ ــث ال ــرئ ـي ــس
ايـ ـ ـم ـ ــان ـ ــوي ـ ــل م ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــرون ،ال ـ ـ ــذي
ب ـحــث أم ــس األول م ـلــف لـبـنــان
ف ــي ات ـص ــال هــات ـفــي م ــع الـبــابــا
فرانسيس ،عن نهج جديد تجاه
لبنان ،يبدو أن فرنسا قد عادت
بقوة الى المشهد.
ومن بروكسل ،حيث يجتمع
وزراء خـ ـ ــار ج ـ ـ ـيـ ـ ــة اال ت ـ ـ ـحـ ـ ــاد

االورويي ،قالوزير الخارجية
الفرنسي جان إيف لودريان إن
باريس طلبت مناقشة الوضع
في لبنان باالجتماع الــوزاري
االوروبـ ــي ،وش ــدد على أنــه «ال
يـمـكــن ل ــات ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي أن
يـقــف مـكـتــوف األيـ ــدي ولـبـنــان
ينهار».
وأش ــار الــى أن «لـبـنــان يسير
على غير هدى ومنقسم ،وعندما
ي ـن ـهــار ب ـلــد م ــا ي ـجــب أن تـكــون
ً
أوروب ـ ــا م ـس ـت ـعــدة» ،م ـعــربــا عن
إحباطه من فشل جهود تشكيل
حكومة جديدة في لبنان.
وحـتــى الـســاعــة ،ف ــإن طبيعة
«النهج الجديد» وما سيتضمنه
م ــن اج ـ ــراء ات ال تـ ــزال ضبابية
وغير واضحة المعالم .وتشير
م ـصــادر إل ــى أن بــاريــس تجري
اتـ ـص ــاالت اوروب ـ ـيـ ــة واقـلـيـمـيــة
تشمل ا ل ــدول الخليجية بشكل
خاص ،وأميركية ايضا ،للبحث
والـتـنـسـيــق ف ــي م ــا يـمـكــن فعله
لـ ـكـ ـس ــر ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــود .وتـ ـتـ ـح ــدث
اوسـ ــاط عــن ح ــراك عـلــى مكثف
ع ـلــى خ ــط ال ـت ـلـ ّـويــح بتصنيف
ح ــزب ال ـل ــه ،بـشــقـيــه الـسـيــاســي
وال ـع ـس ـكــري ،مـنـظـمــة ارهــاب ـيــة،
في القارة العجوز ،وكذلك اعداد
الئحة لشخصيات يمكن فرض
عقوبات عليها.
(بيروت  -وكاالت)

سلة أخبار
اليمن :استمرار
المعارك في مأرب

تواصلت المعارك ،أمس ،في
مديرية صرواح قرب مدينة
ً
مأرب ،موقعة اكثر من  40قتيال
ً
وجريحا حسب مصادر مقربة
من المتمردين ّالحوثيين ،وذلك
غداة غارات شنها التحالف
العربي بقيادة السعودية على
جنوب صنعاء ،استهدفت
مخازن للطائرات المسيرة.
الى ذلك ،قال المتحدث الرسمي
باسم جماعة «أنصار الله»
اليمنية المتمردة ،محمد
عبدالسالم ،أمس ،إن جماعته
المتحالفة مع إيران لن توقف
الهجمات ضد السعودية أو
هجوم مأرب إال في حال أعلنت
دول «التحالف» والواليات
المتحدة وقف عملياتها
العسكرية ،ورفع الحصار
المفروض على الموانئ
والمطارات.

العراق :اإلفراج عن الصميدعي
واغتيال ضابط مخابرات

بعد انتقادات لتوقيفه ،أفرجت
السلطات العراقية ،أمس ،عن
المحامي والسياسي المستقل
واإلعالمي المعارض إبراهيم
ً
الصميدعي ،الذي كان ضابطا
في نظام الدكتاتور صدام
حسين .واتهم الصميدعي
بإهانة السلطات .على جانب
آخر ،أفاد مصدر أمني بأن
مسلحين مجهولين اغتالوا
ً
ضابطا برتبة عقيد في جهاز
المخابرات ،في بغداد ،بينما
أقدم عشرات المتظاهرين
العراقيين ،أمس ،على إحراق
إطارات السيارات وقطع أحد
الطرق الرئيسية في مدينة
الناصرية مركز محافظة ذي قار.

إضراب شامل يشل
التعليم في موريتانيا

نتنياهو قبل االنتخابات :ينقصني ًمقعد نجاد إلشراك السعودية بمفاوضات «النووي»
«السلطة» تدين مضايقة المالكي وتتمسك بـ «فلسطين أوال»

ّ ً
متحدثا في سوق محني يهودا بالقدس أمس
نتنياهو
تشهد إسرائيل اليوم رابع انتخابات خالل عامين،
فــي حـيــن يــأمــل رئـيــس ال ـ ــوزراء بنيامين نتنياهو
ً
أن يستمر في السلطة ،مرتكزا بشكل رئيسي على
موقع الصدارة الذي احتلته بالده في حملة التطعيم
بلقاحات «كوفيد  »19على مستوى العالم.
ً
وأدلـ ـ ــى نـتـنـيــاهــو ب ـت ـصــريــح طـ ــرح ف ـيــه تـقـيـيـمــا
ً
محسوبا لفرصه في االنتخابات التي يصطف فيها
معارضيه من مختلف ألوان الطيف السياسي لوضع
نهاية لفترة حكمه الطويلة ،بعد أن أشــارت أحدث
استطالعات الرأي إلى تقارب المتنافسين.
وقــال رئيس ال ــوزراء ،الــذي اشتهر بلقب «الملك
بيبي» ،لــراديــو الجيش اإلسرائيلي« :مــازلــت أفتقد
ً
ً
مقعدا برلمانيا أو اثنين لتشكيل حكومة مستقرة».
ً
ً
وتبين استطالعات الرأي ارتفاعا طفيفا لمصلحة
تكتل «ليكود» في الجزء األخير من حملة الدعاية بما
ً
يمنح ائتالفا يقوده نتنياهو من األحزاب المحافظة
ً
واألحزاب اليهودية المتطرفة حوالي  60مقعدا أي أنه
ً
لن يملك أغلبية في البرلمان المؤلف من  120مقعدا.
ً
غ ـيــر أن االس ـت ـطــاعــات أش ـ ــارت إل ــى أن ائ ـتــافــا
ً
ً
م ـح ـت ـمــا ،وإن ك ــان مـسـتـبـعــدا م ــن أح ـ ــزاب الـيـســار
والــوســط وفئات يمينية بقيادة يائير البيد زعيم
ً
حــزب «ه ـنــاك مستقبل» الــوسـطــي سيحصل أيـضــا
ً
على نحو  60مقعدا.
وف ــي ظ ــل تــوق ـعــات بــإمـكــانـيــة إجـ ــراء انـتـخــابــات
خامسة مــع اسـتـمــرار الـخــافــات السياسية الحادة
المحتدمة ،قال الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين،
إن ــه ال يـنــوي الـتـحــرك ه ــذه ال ـمــرة لتشكيل حكومة
وحــدة كما فعل فــي الحمالت االنتخابية السابقة،
وذلـ ــك بـسـبــب ت ـعــدد األح ـ ــزاب ال ـتــي تـعـتـبــر نفسها
ً
أحزابا حاكمة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه م ـ ــن غـ ـي ــر الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن يـسـتـبــق

(أ ف ب)

المشاورات هذه المرة حول هوية عضو «الكنيست»
الذي سيحصل على تفويض لتشكيل الحكومة ،ولن
يفعل ذلك إال بعد تلقي النتائج الرسمية لالنتخابات،
على عكس بعض الجوالت السابقة.
وأصبح ريفلين خالل العامين الماضيين ،الرئيس
األكـثــر خبرة فــي تكليف أعـضــاء البرلمان لتشكيل
ُ
حكومة جديدة ،وقرر أن تذاع المشاورات ،هذه المرة
ً
أيضا ،على الهواء مباشرة من منزل الرئيس بشفافية
كاملة؛ من أجل تفنيد الشائعات والتقارير التي تفيد
بأنه سيكون لمصلحة معسكر أو آخر.
إل ــى ذل ــك ،ه ـ ّـددت الـسـلـطــات اإلســرائـيـلـ ّـيــة ،أمــس،
ال ـس ـل ـطــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ب ـع ـق ــوب ــات اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة إن
ّ
ّ
الجنائية الدولية في
استمر تعاونها مع المحكمة
ّ
الهــاي ضــد جــرائــم حــرب محتملة ارتكبها الجيش
ّ
الفلسطينية المحتلة عام
اإلسرائيلي في األراضــي
.1967
ّ
ّ
ّ
العامة ،أن سلطات
اإلسرائيلية
وذكــرت اإلذاع ــة
سحب بطاقة « »VIPلحرية التنقل
االحتالل تــدرس
ّ
من مسؤولين فلسطينيين آخرين ،بعدما سحبتها
ّ
الخارجية ،رياض المالكي ،أمس األول عقب
من وزير
عودته من لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الدولية
فاتو بنسودا.
في المقابل ،دانت الحكومة الفلسطينية ما تعرض
له وزير خارجيتها ووصفته بأنه «مضايقات» لدى
عودته عبر معبر إسرائيلي إلى الضفة الغربية.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،رد ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم الــرئــاســة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ن ـب ـيــل أبـ ــو رديـ ـن ــة ع ـلــى تـصــريـحــات
لنتنياهو اعتبر فيها أن «السالم سيتحقق مع العرب
وليس الفلسطينيين» بالقول« :إن تحقيق السالم
واالستقرار يكون فقط من خالل السالم مع الشعب
الفلسطيني وقيادته الشرعية».

في موقف يتحدى المحاذير الثابتة التي
يــرددهــا الـســاســة وال ـقــادة العسكريون في
طهران مع تأكيد اإلدارة األميركية الجديدة
رغبتها في إحياء وتوسيع االتفاق النووي
وضم قوى إقليمية له ،أكد الرئيس اإليراني
السابق ،محمود أحمدي نجاد ،أنه ال مشكلة
في إشراك السعودية في المفاوضات التي
ستجرى بين إيــران واشنطن حول االتفاق
النووي وغيره من الخالفات.
وشدد نجاد ،في مقابلة مع شبكة «روسيا
الـ ـي ــوم» ،عـلــى ضـ ــرورة ح ــل ال ـخــافــات بين
ً
طـهــران والــريــاض عبر ال ـحــوار ،مـعــربــا عن
اعتقاده بأنه «ال جذور حقيقية للمشكالت
بين البلدين ،وأن التدخالت األجنبية هي
التي عززت الخالفات».
ورأى أنه «ينبغي حل مشكالت المنطقة،
عبر دول المنطقة ،وأن تدخل الدول األخرى
ل ــن ي ـس ـهــم ف ــي ح ــل ال ـق ـض ــاي ــا ال ـع ــال ـق ــة فــي
ً
الـمـنـطـقــة» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه «لـيـســت هـنــاك
مشكلة في إشراك دول الخليج في مناقشة
االتفاق النووي».
ً
وأع ـل ـن ــت ال ـم ـم ـل ـكــة ،أخـ ـي ــرا ،أن ـه ــا «تــريــد
الحضور كطرف أصيل ،في أي مفاوضات

دول ـي ــة مـقـبـلــة م ــع إي ـ ــران ح ــول بــرنــامـجـهــا
النووي من أجل وضع حد النتهاكات طهران
وتهديدها للمنطقة».
وجاء ت مخالفة نجاد للموقف اإليراني
الــرسـمــي الــرافــض إلع ــادة الـتـفــاوض بشأن
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،أو إلش ـ ـ ــراك أي أطـ ــراف
جديدة به ،قبل نحو  3أشهر من االنتخابات
الرئاسية المقررة في يونيو المقبل ،وبعد
أحاديث متضاربة عن رغبته في الترشح لها
رغم احتمال منعه من النظام.
إلى ذلك ،نفت إيــران ،أمس ،ما تم تداوله
حول اختطاف سفينة عراقية قرب مياهها
اإلقليمية ،وطلب فدية إلطالقها ،قائلة إنها
غرقت.
وقال رئيس قسم السالمة بالدائرة العامة
لـلـمــوانــئ والـمــاحــة الـبـحــريــة فــي محافظة
بوشهر ،حجت خسروي ،إنه «بسبب حالة
الطوارئ ،غرقت سفينة شحن عراقية على
بعد  8أميال من ميناء بوشهر».
وأوضح أن «سفينة الشحن كانت ترافقها
بــاخــرة مــن الـعــراق باتجاه قطر وتعرضت
ً
لـحــادث» ،مضيفا أنــه «فــي المرحلة األولــى،
أعطيت األولوية للسلطات اإليرانية إلنقاذ

الـبـحــارة وت ــم إرس ــال سفينة إيــرانـيــة لهذا
الغرض».
وتابع« :قبل وصول فرق اإلنقاذ اإليرانية،
تمكنت باخرة سعودية بالتنسيق مع ميناء
رأس تـنــورة مــن إنـقــاذ  8مــن قــوات وطواقم
السفينة العراقية ،في حين غرقت السفينة
العراقية في منطقة غير مواتية».
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق ،أعـ ـل ــن الـ ـن ــائ ــب عــن
م ـحــاف ـظــة ال ـب ـص ــرة ،وزي ـ ــر ال ـن ـقــل ال ـعــراقــي
األسبق كاظم فنجان ،أمس األول ،عن تعرض
سفينة عــراقـيــة لعملية قــرصـنــة ،بـمـحــاذاة
السواحل اإليرانية.
فــي ش ــأن منفصل ،أف ــاد مــركــز اإلحـصــاء
اإلي ــران ــي فــي تـقــريــره األخ ـي ــر ،ب ــأن حكومة
ً
ً
حسن روحاني سجلت رقما قياسيا يمثل
ً
ثاني أعلى معدل تضخم في  40عاما منذ
قيام نظام الجمهورية اإلسالمية.
وأعـلــن تـقــريــر مــركــز اإلح ـصــاء اإليــرانــي،
أن م ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم ف ــي مـ ـ ــارس الـ ـج ــاري،
ارتـفــع إلــى  48.7فــي المئة ،مقارنة بمارس
ال ـمــاضــي ،وم ـعــدل الـتـضـخــم الـسـنــوي عند
 4.36في المئة.

ُّ
سورية :تجمع لمعارضة الداخل لمواكبة «الرئاسية»

ً
التوتر يتصاعد شماال وال مؤشرات لهجوم واسع على إدلب
في خطوة قد تكون مرتبطة باالنتخابات
الرئاسية السورية ،التي يفترض أن تنطلق
منتصف الشهر القادم ،بدأ عدد من القوى
السياسية السورية المعارضة تحضيرات
لعقد مؤتمر هو األول منذ نحو  9سنوات
ف ــي دم ـش ــق ،لـتــأسـيــس «الـجـبـهــة الــوطـنـيــة
الــديـمـقــراطـيــة» (جـ ــود) ،ي ــوم  27مــن الشهر
الجاري.
وق ـ ـ ــال األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـح ــزب االتـ ـح ــاد
االش ـتــراكــي الـعــربــي الــديـمـقــراطــي ،أحمد
الـعـســراوي ،إن «المؤتمر التأسيسي هو
تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة
الديمقراطية ا لـتــي ا خ ـتــارت منذ البداية
الحل السياسي التفاوضي ،الذي يفضي
للتغيير الوطني الديمقراطي واالنتقال
السياسي».
ال ــى ذلـ ــك ،قــالــت ت ـقــاريــر م ــن مـعــارضـيــن

ســوريـيــن إن الـتــوتــر ال ي ــزال ســائــدا شمال
سورية بين االطراف المتواجدة هناك ،لكن
ذل ــك ال يـشـيــر حـتــى اآلن إل ــى ه ـجــوم كبير
وشيك على إدلب.
وقالت وزارة الدفاع التركية إنه تم إرسال
ب ـيــان إل ــى روس ـي ــا يـطـلــب وق ــف الـهـجـمــات
فــورا ،في حين ُوضعت القوات التركية في
حالة تأهب.
وافادت التقارير الميدانية المعارضة بأن
مقاتالت روسية استهدفت منطقة معبر باب
الهوى قرب الحدود مع تركيا ،مما أسفر عن
اندالع حريق في معمل أسمنت ومنشأة غاز
ومحطة نقل الشاحنات التابعة للمعبر.
وفي مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة
شمال شرقي سورية ،التي تسيطر عليها
فصائل سورية موالية لتركيا ،قالت وكالة
األن ــاض ــول الـتــركـيــة إن ان ـف ـجــارا وق ــع بعد

منتصف ليل األحد-االثنين تسبب بمقتل
 4مدنيين .وأعلنت وزارة الــدفــاع التركية،
أم ــس« ،تـحـيـيــد»  35عـنـصــرا م ــن «وح ــدات
حماية الشعب الكردية» في األيــام الثالثة
األخ ـي ــرة بــالـمـنــاطــق ال ـتــي تـسـيـطــر عليها
شمال سورية.
وشـ ـه ــدت مــدي ـنــة األت ـ ـ ــارب ب ــري ــف حلب
الغربي ،أمس األول ،مقتل  7مدنيين وإصابة
 13ب ـجــروح نتيجة قـصــف مــدفـعــي شنته
القوات الحكومية السورية على مستشفى
المدينة.
وقــالــت ال ـم ـصــادر إن ص ــاروخ ــا روسـيــا
أرض-أرض أصــاب أيضا قرية قــاح ،بينما
اق ـتــربــت ال ـضــرب ــات ال ـجــويــة الــروس ـيــة من
مخيمات الالجئين المكتظة على ا مـتــداد
الحدود مع تركيا.
(دمشق ،أنقرة  -وكاالت)

دخل معلمو المدارس االبتدائية
والتعليم الثانوي في موريتانيا،
أمس ،في إضراب عن العمل
لمدة  3أيام ،للمطالبة بتحسين
ظروفهم المعيشية.
ويتضمن اإلضراب ،الذي دعت
إليه بضع نقابات تعليمية،
وقفات احتجاجية للمطالبة
بـ «زيادة الرواتب ،وعالوة
الطبشورة ،والسكن ،والنقل،
ومساواة عالوة البعد بين
جميع عمال القطاع».

ّ
غواصة روسية تربك
«ناتو» شرق المتوسط

كشف تقرير إسرائيلي أن
طائرات وسفن التجسس التابعة
لحلف شمال األطلسي (ناتو)
تحاول منذ أسبوع تحديد مكان
الروسية روستاف
الغواصة
ّ
نادونو ،التي تخفت وتمكنت من
اإلفالت من راداراتها في شرق
المتوسط األربعاء الماضي.
وذكر مراسل الشؤون العسكرية
للقناة  12اإلسرائيلية ،نير
دافوري ،في تغريدة عبر «تويتر»
أرفقها بالصور ،أنه «منذ زمن
طويل لم ُير مثل هذا الجهد
ً
الكبير جدا لتحديد موقع
ً
وسيلة بحرية ّواحدة» ،معتبرا
أن «الروس يشغلون في المنطقة
غواصات لجمع معلومات
استخبارية ضد كل األساطيل
في اإلقليم ،وفي المنطقة التي
يوجد بها ألياف إنترنت عالمية
وأنابيب غاز وسط توترات
جيوسياسية بين القوى
اإلقليمية».

٢١
ضغوط غربيةعلى إردوغان ...وهبوط حاد لليرة
ةديرجلا
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بلبلة في بورصة إسطنبول بعد إقالة حاكم «المركزي» ...وبايدن يتعامل بعناية مع أنقرة
مع استمرار تراجع قيمة الليرة
التركية بنحو  %15مقابل
الدوالر ،بعد قرار الرئيس
رجب طيب إردوغان إقالة
محافظ البنك المركزي،
استمرت قضية انسحاب
أنقرة من اتفاقية دولية
لحماية المرأة في التفاعل
على الصعيدين األميركي
واألوروبي ،مما يزيد ّ
حدة
التباعد بين تركيا من جهة
واالتحاد األوروبي وواشنطن
من جهة أخرى.

ال تـ ــزال ت ـفــاعــات ان ـس ـحــاب تــركـيــا م ــن "اتـفــاقـيــة
إسطنبول" لحماية ال ـمــرأة وحـظــر "ح ــزب الشعوب
الــديـمـقــراطــي" الـمــؤيــد ل ــاك ــراد تـتـفــاعــل ،وتــزيــد من
الضغوط على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وكــانــت حكومة إردوغ ــان انسحبت مــن "اتفاقية
إس ـط ـن ـب ــول" ،ال ـت ــي ان ـض ـمــت إل ـي ـهــا ف ــي  2011بعد
صياغتها في تلك المدينة التركية .وقالت أنقرة إن
الـقــوانـيــن المحلية ال الـحـلــول الـخــارجـيــة هــي التي
ستحمي حقوق النساء.
وتتعهد االتـفــاقـيــة ،الـتــي أش ــرف عليها مجلس
أوروبـ ــا ،بمنع العنف األس ــري ومـقــاضــاة مرتكبيه
والقضاء عليه وتعزيز المساواة.
وقــال الرئيس األميركي جو بايدن إن "انسحاب
تركيا من االتفاقية أمر مخيب لآلمال بشدة ،ويعد
خطوة إلى الوراء في الجهود المبذولة على مستوى
العالم إلنهاء العنف ضد المرأة".
وأضاف بايدن ،في بيان صدر امس األول" :نرى في
أنحاء العالم زيادة في عدد حوادث العنف األسري،
بما في ذلك تقارير عن ارتفاع جرائم قتل نساء في
تــركـيــا ،عـلــى الـ ــدول أن تعمل عـلــى تـعــزيــز وتجديد
التزاماتها بإنهاء العنف ضد الـمــرأة ،وليس رفض
االتفاقات الدولية الهادفة لحماية المرأة ومحاسبة
المنتهكين".
من ناحيته ،قال مسؤول السياسة الخارجية في
االتحاد األوروب ــي جوزيب بوريل" :ال يسعنا إال أن
ـدم فهمنا لقرار
نبدي أسفنا العميق ،ونعبر عــن عـ ّ
الحكومة التركية ،وال يسعنا إال أن نحض تركيا على
العدول عن القرار".
وفي تغريدة على "تويتر" ،قالت رئيسة المفوضية
األوروبية أورســوال فون دير الين ،التي تحدثت مع
إردوغان قبل يوم من القرار ،إن "النساء تستحق إطارا
قانونيا قويا لحمايتهن" ،ودعت كل األطراف الموقعة
على االتفاقية إلى المصادقة عليها.
كما عبر مجلس أوروبا ،الذي يضم  47دولة ،عن
أسفه لهذا القرار.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األل ـم ــان ــي هايكو
ماس ،على هامش اجتماع لــوزراء خارجية االتحاد
األوروبي في بروكسيل ،أمس ،إن انسحاب تركيا من
"اتفاقية إسطنبول" وتطبيق الحظر على "الشعوب
الديمقراطي" إشارات خاطئة تماما.
فــي غـضــون ذل ــك ،دع ــا الصحافي الـتــركــي الـبــارز
براق بيكديل ،في تقرير نشره "معهد غايت ستون"
األميركي ،إدارة بايدن إلى ضــرورة التعامل بعناية
فائقة مع الملف التركي.
ويـقــول بيكديل إن سلفي بــايــدن ،وهـمــا دونــالــد
ترامب وباراك أوباما ،ارتكبا الخطأ نفسه ،وإن كان
ألسباب مختلفة ،حيث ان كالهما أساء التعامل مع
إردوغــان ومع جهوده المتزايدة لـ "أسلمة" أسلوب
الحياة العلماني في تركيا ونظام التعليم والسياسة
والمؤسسات.
ويضيف أن أوباما ،على ما يبدو ،كان يأمل في
أن يـكــون اإلســام ـيــون فــي تــركـيــا مــا بـعــد الـحــداثــة
مثاال لألنظمة اإلسالمية األقل ديمقراطية في الشرق

بائع تركي ينتظر الزبائن أمام ّ
محله في البازار الكبير في إسطنبول أمس (ا ف ب)
األوســط .أمــا ترامب على الجانب اآلخــر فبدا أنــه ال
يهتم بما إذا كانت مفاتحاته المؤيدة إلردوغان قد
شجعت الرجل اإلسالمي القوي في تركيا ،وأضعفت
فــي الــوقــت نفسه عــاقــات حليف الناتو مــع الغرب
والمؤسسات الغربية.
ويوضح بيكديل أنه "رغــم وجــود دليل مؤكد أن
مساعدة إيــران على التملص من العقوبات وشــراء
النظام الدفاعي الروسي  S400كانا أهم لتركيا من
المصالح الغربية ،فقد أظهر ترامب أيضا حماسته
تجاه إردوغان ووصفه بأنه زعيم محنك ورجل صلب،
وذل ــك وســط ت ــأزم الموقف بين الــواليــات المتحدة
وتركيا بسبب التوغل العسكري التركي في شمال
سورية عام ."2019
وأوضـ ــح الـكــاتــب الـتــركــي أن ــه مــع تـعــامــل بــايــدن
مع إردوغ ــان ،يجب أن يضع في اعتباره "األخطاء
السياسية الفادحة" التي ارتكبها أوبــامــا وترامب
من قبله.
وق ـ ــال إن ب ــاي ــدن أم ــام ــه اآلن ف ــرص ــة ل ــوق ــف بــل،
واالرتـ ــداد عــن هــذا "الفصل المزعج بتاريخ تركيا
المعاصر".
وق ـب ــل ع ــام م ــن تــول ـيــه ال ــرئ ــاس ــة ،وص ــف بــايــدن
إردوغ ـ ـ ــان بــأنــه "م ـس ـت ـبــد" ،ووعـ ــد بـتـمـكـيــن أح ــزاب
المعارضة التركية من خالل العمليات الديمقراطية.
ومنذ تنصيب بايدن لم يتصل بإردوغان ،ووبخت
إدارتـ ــه تركيا على ال ـفــور عندما دع ــا المسؤولون

األميركيون إلى إطالق سراح الناشط عثمان كافاال،
"الذي كان ضحية غضب إردوغان الشخصي" ،وفقا
للكاتب.
ويرى الكاتب أن إردوغــان ينتظر فرصة "إلقناع"
بايدن بأن نظامه اإلسالمي هو في الواقع حليف قوي
للحضارة الغربية.
وأوض ــح أن مــا يشير إليه إردوغ ــان دبلوماسيا
ب ـ "الـمـصــالــح الـمـشـتــركــة" هــو فــي الــواقــع قــائـمــة من
المطالب التركية ،وهي :رفع تركيا من قائمة "قانون
مكافحة أعداء أميركا من خالل العقوبات" ،والسماح
لتركيا بتفعيل منظومة الدفاع الجوي روسي الصنع،
وتجاهل دور بنوك تركيا العامة في انتهاك العقوبات
األميركية على إيران ،وإنهاء تحالف الواليات المتحدة
مع األكراد السوريين والسماح لتركيا بسحقهم ،وذلك
بجانب مدح الواليات المتحدة وليس انتقاد سجل
أنقرة الديمقراطي.
وبــرأي الكاتب ،ستبدأ قريبا حملة ضغط تركية
علنية وسرية في واشنطن .واستند في ذلك إلى إشارة
أولى ،وهي أن تركيا استعانت بشركة محاماة مقرها
واشنطن وهي "أرنولد آند بورتر" ،للضغط من أجل
إعادة قبولها في برنامج طائرات ،F35بموجب عقد
مدته ستة أشهر وقيمته  750ألف دوالر.
ً
فــي غضون ذلــكّ ،
سجلت الليرة التركية هبوطا
ً
حادا ،وعلقت بورصة اسطنبول التداول ،أمس ،بعدما
أقــال إردوغ ــان بشكل مفاجئ حاكم البنك المركزي

ناجي أغبال ،الذي يحظى باحترام كبير ،بعد  4أشهر
فقط من تعيينه.
وتراجع سعر الليرة التركية بأكثر من  %14.8مقابل
ً
الدوالر صباحا ،فوصل إلى  8.47ليرات تركية للدوالر
فــي أس ــواق آسـيــا ،مقارنة مــع  7.22لـيــرات فــي أواخــر
األسبوع الماضي ،غير أنه عاد وارتفع قليال في ما بعد
مسجال  7.97ليرات تركية قرابة الساعة ( 8:30ت غ).
وعمت البلبلة بورصة اسطنبول فتوقف التداول
مرتين ،خالل جلسة قبل الظهر ،جراء هبوط المؤشر
الرئيسي بأكثر من  ،%6عمال بآلية تقضي بتعليق
ال ـتــداول تلقائيا فــي حــال ح ــدوث تقلبات ح ــادة في
أسعار األسهم.
وبرر المسؤول الثاني في "حزب العدالة والتنمية"
الحاكم نور الدين جانيكلي ،أمس ،إقالة أغبال ،معتبرا
أنه لم ينفذ "مهمته الرئيسية" ،وهي "ضمان استقرار
األسعار".
وسعيا منه لطمأنة المستثمرين ،أكد وزير المال
لطفي ع ـلــوان ،فــي ب ـيــان" :ل ــن نـقــدم أي ت ـنــازل فــي ما
يتعلق بآلية السوق الحرة ،وسنبقي على نظام أسعار
صرف ّ
حرة".
ُ
وعـيــن شهاب قافجي أوغـلــو خلفا ألغـبــال ،وهو
خبير اقتصادي ونائب سابق عن الحزب الحاكم ،غير
أن تعيينه يثير قلق المستثمرين ويلقي شكوكا حول
استقاللية البنك المركزي في المستقبل.
(عواصم -وكاالت)

«أسترازينيكا» تدافع عن نفسها ولندن تحاول تجنب «حرب لقاحات»

ً
في وقت يتسارع تفشي الموجة الثالثة من الوباء خصوصا
في أوروبا ،دافعت شركة "أسترازينيكا" البريطانية ،أمس ،عن
لقاحها الذي يرفض قسم كبير من دول القارة العجوز تلقيه،
مؤكدة أنه ّ
فعال بنسبة ّ  80في المئة ضد فيروس "كورونا"
لــدى األشـخــاص المسنين وال يزيد خطر حصول جلطات
دموية ،بينما تبلغ نسبة فعاليته  100في المئة لجهة منع
تستدعي إدخال
اإلصابة بدرجة خطيرة ،وتطور الحالة لدرجة
ُ
المريض إلى المستشفى ،وذلك بعد تجارب سريرية أجريت
في الواليات المتحدة.
وشملت المرحلة الثالثة من التجارب في أميركا على اللقاح
الذي طورته "أسترازينيكا" باالشتراك مع "جامعة أكسفورد"،
 32ألفا و 449مشاركا ،أعطي اللقاح لثلثيهم ،حسب بيان
لشركة األدوية.
وأكدت الشركة أمس ،أنه فعال بنسبة  80في المئة لجهة منع
ّ
إصابة المسنين وال يزيد من خطر تجلط الدم ،في وقت نصحت
ً
دول عدة بعدم استخدامه في تطعيم المسنين نظرا لغياب
البيانات المرتبطة بتأثيره على هذه الفئة في التجارب السابقة.
ويتم تصنيع "أسترازينيكا" ضمن األراض ــي األوروبـيــة
ً
خصوصا في معملين في بلجيكا وهولندا ،وهما دولتان دعتا
إلى الحذر حيال تشديد القيود على التصدير في وقت تدعم
دول أوروبية أخرى على غرار فرنسا األمر.

وفي أعقاب الخالف بشأن "أسترازينيكا" ،يجرى رئيس
ال ــوزراء البريطاني بوريس جونسون مباحثات مع قادة
أوروبيين هــذا األسـبــوع لمحاولة منع "قومية اللقاحات"
ّ
ولحضهم على عدم الموافقة على وضع فيتو على صاردات
"استرازينيكا" .كما حذر جونسون من أن الموجة الثالثة التي
تجتاح أوروبا ربما تكون في طريقها إلى بريطانيا.
ّ
جاء ذلك بينما ركزت الصحف البريطانية الصادرة أمس،
على مــا أسمته "ح ــرب لـقــاحــات" بين بريطانيا واالتـحــاد
األوروبي.
وتـحــت عـنــوان "ح ــرب اللقاحات ال يمكن أن تنتهي إال
األوروبي" ،كتب آندر راونسلي
بمأساة لبريطانيا واالتحاد
ّ ً
في صحيفة "الغارديان" اليسارية محذرا من نتائج الخالف
بين الجانبين ،ومن أنه سيكون بمثابة كارثة لكال الطرفين
على مستويات عدة.
ّ
ّ
واستهل الكاتب مقالته بعبارة "الـكــام الطائش يكلف
ً
ً
أرواح ــا" ،مشيرا الى معاودة رئيسة المفوضية األوروبية
أورسوال فون ديرلين تهديدها بمنع االتحاد األوروبي من
تصدير "أسترازينيكا" في خطوة ،قــال انها "جــاءت تحت
ضغوط من وسائل إعالم في بلدها ألمانيا" ،مضيفا أنه "في
الوقت ذاته يقوم قسم من الرأي العام البريطاني بالشماتة من
متاعب األوروبيين في موقف صاغته وسائل إعالم يمينية.

وأض ـ ـ ــاف" :ن ـحـ ّـن ن ـت ـحــدث ع ــن م ــرض م ـم ـيــت .ل ـيــس من
مصلحتنا أن يتعثر االتـحــاداألوروبــي .الطفرات الجديدة
يمكن أن تتسبب في المزيد من الموت والدمار االقتصادي .أما
بالنسبة للعديد من البريطانيين الذين يحلمون بقضاء عطلة
في دولة أوروبية في طقس مشمس ،فيمكنهم أن يحلموا،
إذا كانت العدوى ال تزال مستعرة في وجهاتهم المرجوة".
من ناحية أخرى ،أكد المسؤول عن ضبط طرح اللقاحات
فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي تييري بــريـتــون ،وص ــول اللقاحات
إلى االتحاد وعدم الحاجة إطالقا إلى لقاح "سبوتنيك في"
الروسي.
وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "تي إف "1مساء أمس
األول ،قــال برينتون إن "ال ــروس يــواجـهــون صعوبات في
تصنيعه وسيكون علينا على األرجح مساعدتهم .إذا احتجنا
لتوفير مصنع أو اثنين لهم لتصنيعه ،فلم ال ،لكن األوروبيين
هم األولوية حاليا".
إال أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين الذي وعد بأخذ
اللقاح اليوم ،استنكر تصريحات برينتون "الغريبة".
ً
وقال في اجتماع أمس" :نحن ال نجبر أحدا على فعل أي
شيء ،لكننا نتساءل عن المصالح التي يدافع عنها هؤالء
األشخاص ،هل هي المتعلقة بشركات األدوية أم بمصالح
المواطنين األوروبيين؟" ،مشيرا إلى أنه سيأخذ اللقاح اليوم.

بايدن يدافع عن إدارته ألزمة المهاجرين
بوتين يأسف لرفض نظيره األميركي المحادثات المباشرة
سعت إدارة الرئيس األمـيــركــي جــو بايدن،
أمس األول ،إلى الطمأنة بشأن طريقة تعاطيها
ُ
ّ
مع ّأول أزمة ّكبرى تواجهها الرئاسة المتهمة
ّ ً
بالسماح بتدفق آالف المهاجرين ،مشددة على
ّ
أن "الحدود مغلقة".
ّ
ّ
وأعرب بايدن عن نيته التوجه إلى الحدود
ُ
ً
ّ
ست ّ
ّ
شدد على
المكسيكية ،مشيرا إلى أن إدارته
ُ
رسالته التي تطالب المهاجرين بعدم محاولة
الوصول إلى الواليات المتحدة.
ّ
ُوقال الرئيس":سنفعل ذلك ونتأكد من أننا
ً
ّسنعيد ما كان معموال به في السابق ،أال وهو
ّ
أنه يمكن (للمهاجرين) البقاء في بيوتهم والتقدم
ّ
األصلية".
بطلبهم من بلدانهم
مــن جهته ،أص ــدر الرئيس السابق دونالد
ً
ّ
ّ
الحدودية
ترامب بيانا اعتبر فيه أن سياساته
ّ
كانت ناجحة ،وهاجم بايدن بقوله" :كل ما كان
عليهم فعله هو إبقاء هــذا النظام الــذي يعمل
ً
بسالسة ،وبــدال من ذلــك ،وفي غضون أسابيع
ًّ
ً
قليلة فقطّ ،
حولت إدارتــه انتصارا وطنيا إلى
ّ
وطنية".
كارثة
وق ـ ــال وزي ـ ــر األم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي أل ـي ـخ ــان ــدرو
م ــاي ــورك ــاس" :ن ـح ــن ن ـط ــرد ال ـع ــائ ــات ون ـطــرد
ّ ً
مكررا على أثير أربع
الكبار القادمين بمفردهم"،
ّ
ّ
ّ
أميركية رسالة مفادها أن
تلفزيونية
محطات
ّ
ّ
"الـحــدود مغلقة" .وتعرض أول وزيــر من أصل
التيني النتقادات بعد مناشدته المهاجرين من
أميركا الوسطى بعدم القدوم "في الوقت الحالي"
من أجل منح إدارة بايدن الوقت الالزم لكي "يعيد
ّ
بناء" نظام الهجرة الذي "فككه" ترامب.

بايدن يساعد زوجته جيل لدى عودتهما من كامب ديفيد أمس األول (رويترز)
وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن هـ ــاجـ ــم ب ـ ــاي ـ ــدن م ـ ــا وص ـف ــه
"بالسموم البشعة" "للعنصرية المنهجية
وتـ ـف ــوق ال ـج ـنــس األبـ ـي ــض ون ـ ــدد بــارت ـفــاع
ن ـس ـبــة ال ـع ـنــف ضـ ـ ّـد اآلسـ ـي ـ ّ
ـويـ ـي ــن ،تـظــاهــر
آالف األمـيــركـيـيــن فــي نـهــايــة األس ـب ــوع في
أتالنتا ونـيــويــورك وواشنطن كما تظاهر
مئات االشخاص في مونتريال بكندا ،ضد
العنصرية تـجــاه ه ــذه الجالية اآلسـيــويــة،
ّ
عمليات إطالق نار في ثالثة صالونات
بعد
للتدليك في أتالنتا.

مــن جهة ثــانـيــة ،أعــربــت روسـيــا عــن أسفها
أمس ،لعدم استجابة واشنطن لمقترح الرئيس
فالديمير بوتين تنظيم محادثات عبر الفيديو
مع نظيره األميركي في  19أو  22مارس الجاري.
وقالت الخارجية الروسية ،في بيان" ،تمت
إضــاعــة فــرصــة جــديــدة للبحث عــن مـخــرج من
الطريق المسدود الــذي وصلت إليه العالقات
بين الــواليــات المتحدة وروسـيــا" ،مشيرة إلى
أن "ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تتحمل بـشـكــل كامل
مسؤولية ذلك".

ّ
من ناحيته ،اتهم صندوق االستثمار المباشر الروسي،
الذي دعم تطوير "سبوتنيك في" ،برينتون بـ"التحيز بشكل
واضح" ضد اللقاح ألنه روسي.
وأفــاد الصندوق بأن "المفوض العزيز برينتون ،توقف
رجاء عن التحيز .يريد األوروبيون لقاحات آمنة وفعالة ،وهو
ما فشلت حتى اآلن في توفيره" .وأضــاف أنه تم ترخيص
استخدام "سبوتنيك في" في  54دولة.
وفي خطوة ال تعكس الحالة المتدهورة بين البلدين ،قال
أنتوني فاوتشي ،كبير خبراء األمراض المعدية األميركيين،
إن البيانات الخاصة بـ "سبوتنيك في" ،قادته إلى االعتقاد
بأنه ّ
"فعال للغاية".
وكان فاوتشي قال في أغسطس الماضي ،إنه متشكك في
اللقاح بعد أن وافقت عليه الحكومة الروسية بسرعة.
ـرات فــي مدينة بريستول
فــي غـضــون ذل ــك ،أوق ــف الـعـشـ ُ
بجنوب غربي لـنــدن ،على األق ــل وأصـيــب شرطيون خالل
إحدى التظاهرات التي شارك فيها اآلالف مساء امس األول،
في وسط المدينة لالحتجاج على مشروع قانون حكومي
في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على
االحتجاجات في الشوارع.
(عواصم  -وكاالت)

الصين تعاقب أوروبيين وتعزز
التحالف مع موسكو
ً
ردا على قرار مماثل تفصل بينهما ساعات،
فرضت الصين ،أمس ،عقوبات على  10كيانات
وأشخاص أوروبيين بينهم برلمانيون وأربعة
كيانات؛ في أعقاب قرار وزراء خارجية االتحاد
األوروبـ ــي ،فــي اجتماعهم بـبــروكـســل ،فرض
عقوبات على مسؤولين ومؤسسات صينية،
ً
للمرة األولى منذ  30عاما ،بسبب "انتهاكات
حقوقية بحق أقلية األو ي ـغــور" المسلمة في
إقليم شينجيانغ.
وجاء تبادل العقوبات بين بكين وبروكسل؛
بينما كان وز يــر الخارجية الروسي سيرغي
الف ــروف يـجــري زي ــارة رسمية إلــى بكين ،في
خطوة تؤشر إلى أن البلدين يتجهان لتعزيز
تحالفهما التاريخي في و جــه إدارة الرئيس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ،ال ـتــي ت ـتــولــى تــوحـيــد
"الجبهة الغربية" ،وتعتمد مقاربة تقليدية
معادية لبكين وموسكو.
وجاء ت زيارة الفروف بعد أيام قليلة فقط
ً
مــن سـحــب ب ــاده سفيرها فــي واشـنـطــن ،ردا
على وصف بايدن للرئيس الروسي فالديمير
بوتين بأنه "قاتل".
وخـ ــال ل ـقــائــه ن ـظ ـيــره الـصـيـنــي وانـ ــغ يــي،
دعا الفروف إلى أن "تحد روسيا والصين من
اعتمادهما على الدوالر وأنظمة الدفع الغربية
بهدف التصدي ألجندة الغرب الفكرية".
وكـ ـ ــان الـ ــوزيـ ــر الـ ــروسـ ــي ال ـم ـخ ـض ــرم ات ـهــم
"الواليات المتحدة والدول المتحالفة معها بـ
"السعي إلى فرض إرادتها في كل مكان وعرقلة
تشكيل عالم ديمقراطي متعدد األقطاب".

وشدد على أن "موسكو وبكين مضطرتان
لـ ـلـ ـتـ ـط ــور ب ـ ـم ـ ـعـ ــزل عـ ـ ــن واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن إلح ـ ـبـ ــاط
الـ ـمـ ـح ــاوالت األم ـي ــرك ـي ــة ل ـل ـحــد م ــن ت ـطــورنــا
التكنولوجي".
من جانبها ،قالت المتحدثة باسم الخارجية
ال ـص ـي ـن ـيــة ه ـ ــوا تـ ـش ــون يـ ـي ــن ،إن "الـ ــواليـ ــات
المتحدة تتدخل بشكل متكرر في شؤون الدول
األخرى تحت راية الديمقراطية ،وتتسبب في
كثير من المشكالت في العالم".
وأضافت تشون يين ،أن "الصين وروسيا
أصبحتا الدعامة األساسية للسالم واالستقرار
في العالم ،وهما بحاجة إلى تعزيز التعاون
االستراتيجي لمواجهة الهيمنة واالضطهاد
من الواليات المتحدة ودول غربية أخرى".
م ــن نــاح ـي ـتــه ،دان الــرئ ـيــس بــوت ـيــن ،أم ــس،
الموقف "الـخــافــي" لالتحاد األوروب ــي حيال
روسـ ـي ــا ،خـ ــال م ـح ــادث ــة هــات ـف ـيــة م ــع رئـيــس
المجلس األوروبي شارل ميشال ،قبل أيام من
قمة للدول الـ.27
بدوره ،قال نائب وزير الخارجية الروسي
ألـكـسـنــدر غــروشـكــو ،أم ــس ،إن الـعــاقــات بين
بالده واالتحاد األوروبي تقترب من االنهيار.
أضاف غروشكو ،أن بروكسل أظهرت أنها
غير مستعدة للتعاون مع موسكو على قدم
ً
المساواة ،واصفا العالقات بين بالده واالتحاد
األوروب ـ ـ ــي بــأن ـهــا ف ــي مــرح ـلــة "ال ـت ـعــايــش مع
الصراع".
(عواصم  -وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
محادثات سرية
باكستانية ـــ هندية

أفادت وكالة "بلومبرغ"
األميركية لألنباء ،أمس ،بأن
باكستان والهند أجريتا
محادثات سرية ،بوساطة
خليجية ،للتوصل إلى
سالم دائم بين الجارتين.
وذكرت الوكالة أن وقف
النار ،الذي تم إعالنه الشهر
الماضي ،ليس إال بداية
لخريطة طريق أوسع
للتوصل إلى سالم دائم بين
الجارتين النوويتين.
"مصادر
ونقلت الوكالة عن
ّ
مطلعة" ،أن وقف النار مثل
عالمة فارقة في محادثات
سرية توسطت فيها دولة
خليجية ،وبدأت قبل أشهر.
وأوضحت أن الخطوة
التالية من العملية تشمل
إعادة كل من الجانبين
السفيرين إلى كل من
نيودلهي وإسالم آباد،
واللذين كان تم سحبهما
عام  2019بعد احتجاج
باكستان على تحرك
الهند إللغاء الحكم الذاتي
لوالية جامو وكشمير ذات
األغلبية المسلمة والمتنازع
عليها.

ّ
دبلوماسيين
بلغاريا تطرد
ُّ
روسيين بتهمة التجسس

أعلنت بلغاريا أمس ،طرد
ّ
دبلوماسيين روسيين
بعد تفكيك شبكة تجسس
مفترضة تعمل لحساب
موسكو ،في قرار يأتي في
إطار توتر بين البلدين.
وجاء في بيان رسمي ،ان
"وزارة الخارجية البلغارية
اعتبرت دبلوماسيين في
السفارة الروسية في صوفيا
شخصين غير مرغوب
فيهما ،وأمهلتهما  72ساعة
لمغادرة البالد بسبب أنشطة
ال تتالءم مع وضعهما
الدبلوماسي".

حريق بمخيم للروهينغا
جنوب بنغالدش

اندلع حريق في مخيم
مكتظ بالالجئين بمنطقة
كوكس بازار جنوب شرقي
بنغالدش ،أمس ،حيث
يعيش مئات اآلالف من
مسلمي الروهينغا ،الذين
فروا من االضطهاد في
ميانمار .ويعيش أكثر من
مليون مسلم من الروهينغا
في مالجئ تم بناؤها
بصورة أساسية من ألواح
البولي إيثيلين ،وأعمدة
الخيزران في مخيمات غير
منظمة في كوكس بازار ،التي
تبعد نحو  300كيلومتر
جنوب العاصمة.

ً
النيجر 40 :قتيال بهجوم
استهدف قرى

ً
قتل  40شخصا على األقل
في هجمات استهدفت قرى
قرب الحدود بين النيجر
ومالي ،وهي منطقة تعرف
بتعرضها لهجمات إرهابية.
وأفاد مسؤول محلي ،أمس،
أن "مسلحين وصلوا على
متن دراجات نارية ،وأطلقوا
النار على كل شيء يتحرك.
هاجموا انتازاين وبكواراتي
وويستاني والمناطق
ً
المحيطة ،وقتلوا  40مدنيا".
وتنشط العديد من الجماعات
المسلحة في النيجر ودول
الساحل المجاورة .وأعلن
بعضها مبايعة تنظيم
"داعش" ،بينما ترتبط
األخرى بتنظيم "القاعدة".

ةديرجلا
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التدريب األخير لألزرق على ملعب إعداد القادة بالرياض اليوم

جانب من تدريبات المنتخب األولمبي

حازم ماهر

العوضي يلتحق
بوفد «األولمبي»
في المنامة

يجري منتخبنا الوطني األول في الساعة 7:45
من مساء اليوم تدريبه األخير على ملعب إعداد
القادة بالرياض ،ويتدرب غدا األربعاء على استاد
مرسول بارك ،الذي يستضيف مواجهة الفريق مع
شقيقه السعودي مساء الخميس المقبل ،ضمن
"الفيفا داي".
وتــأتــي ال ـم ـبــاراة اس ـت ـعــدادا لـمــواجـهــاتــه مع
استراليا واألردن والصين تايبيه أيــام  3و11
و 18من يونيو المقبل ،في المجموعة الثانية من
التصفيات اآلسيوية المشتركة ،التي تستضيفها
الكويت بشكل مجمع.
يــذكــر أن ال ـي ــوم ه ــو األول الـ ــذي ت ـجــرى فيه
التدريبات في الفترة المسائية فقط ،حيث أجريت،

كاظمة يستأنف تدريباته
ويسعى لحل مشكلة المحترفين
اس ـ ـتـ ــأنـ ــف ال ـ ـفـ ــريـ ــق األول
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم بـ ـن ــادي كــاظـمــة
تدريباته ،في الثالثة من عصر
أم ــس ،عـلــى اس ـتــاد الـصــداقــة
والسالم ،استعدادا الستئناف
دوري  stcلـلــدرجــة الممتازة
بمنافسات الجولة العاشرة،
ي ــوم الـثــانــي مــن شـهــر أبــريــل
المقبل.
وكـ ـ ــان ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي قــد
م ـ ـنـ ــح الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن راح ـ ـ ـ ــة مــن
الـتــدريـبــات عـقــب ال ـفــوز على
ال ـن ـصــر بـهــدفـيــن ل ـه ــدف ،في
الجولة التاسعة من منافسات
ال ـب ـط ــول ــة ،مـ ــن أج ـ ــل ال ـت ـقــاط
أن ـ ـفـ ــاس ـ ـهـ ــم بـ ـسـ ـب ــب تـ ــوالـ ــي
المباريات.
وتتجه النية داخل الجهاز
الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـب ــرت ـق ــال ــي ب ـق ـي ــادة
الـ ـم ــدرب اإلس ـب ــان ــي روب ــرت ــو
بـ ـي ــانـ ـك ــي إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدم خ ــوض
م ـب ــاري ــات ودي ـ ــة خـ ــال فـتــرة

تــوقــف ال ـن ـشــاط بـسـبــب فيفا
داي ،نظرا لغياب  9العبين6 ،
منهم يشاركون مع المنتخب
األول ـم ـبــي ،و 3مــع المنتخب
األول.
إلى ذلك ،ينتظر النادي رد
السلطات الصحية على طلب
الـنــادي باستثناء المحترف
الليبي أحمد التربي من أجل
االن ـض ـم ــام لـمـنـتـخــب بـ ــاده،
الذي يخوض مواجهة مهمة
مع نظيره التونسي.
من جانب آخر ،تسعى إدارة
كاظمة إلى إيجاد حل لمشكلة
الــاع ـب ـيــن الـمـحـتــرفـيــن ،بعد
انتهاء اقامتهم ،حيث يتعين
ع ـل ـي ـه ــم مـ ـ ـغ ـ ــاردة ال ـ ـبـ ــاد ثــم
العودة مجددا للحصول على
اإلقامة ،وهو ما يعني غيابهم
فترة طويلة ،بسبب الظروف
الـحــالـيــة ،لــذلــك تـسـعــى إدارة
النادي إلى حل لهذه المشكلة.

أمس وأمس األول ،على فترتين في صالة الحديد،
وعلى ملعب إعداد القادة.
ويعكف الجهاز الفني بقيادة المدرب اإلسباني
كــاراس ـكــو وم ـعــاون ـيــه عـلــى م ـشــاهــدة ع ــدد من
المباريات المسجلة حديثا للمنتخب السعودي،
للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف فيه ،من
أجل وضع التشكيل األمثل واألنسب للقاء ،الذي
يمثل أهمية خاصة في الفترة الجارية.
وي ــواص ــل كــاراس ـكــو عـقــد م ـحــاضــرات فنية
مــع الــاعـبـيــن ،قبل الـتــدريــب مـبــاشــرة ،وتشهد
محاضرة اليوم التطرق إلى المنتخب السعودي
وإلقاء الضوء عليه ،من أجل التعامل معه بالشكل
األمثل في اللقاء.

●

ت ـ ـقـ ــام ال ـ ـي ـ ــوم م ـ ـب ـ ــارات ـ ــان ض ـمــن
منافسات الجولة الختامية للدوري
ال ـتــأه ـي ـلــي ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة ،إذ يلتقي
القرين مع برقان على صالة االتحاد
ف ــي مـجـمــع الـشـيــخ سـعــد الـعـبــدالـلــه
الــريــاضــي ،فــي الـخــامـســة والنصف
ً
مساء ،كما يلتقي أيضا العربي مع
ال ـت ـضــامــن ض ـمــن م ـنــاف ـســات نفس
الجولة الختامية.
وتعد مباريات اليوم هي األولــى

●

قاسم الزين

بعد استئناف نشاط كرة السلة ،في
ظل التسهيالت الجديدة التي أقامتها
هيئة الرياضة لالتحادات ،بشأن منح
الالعبين وكوادر االتحادات تصاريح
عدم تعرض.
ويـتـصــدر الـيــرمــوك ف ــرق ال ــدوري
التأهيلي برصيد  14نقطة ،ويمتلك
الـ ـق ــري ــن وب ـ ــرق ـ ــان نـ ـف ــس ال ــرصـ ـي ــد،
وسـ ـيـ ـك ــون الـ ـف ــائ ــز بـ ـمـ ـب ــاراة ال ـي ــوم
بطل ال ــدوري التمهيدي من الــدوري
التأهيلي.
وسـيـلـتـقــي ب ـطــل ال ـت ـم ـه ـيــدي مع

من جانب آخر ،يستأنف منتخبنا األولمبي
تــدريـبــاتــه فــي الـســابـعــة مــن مـســاء ال ـي ــوم ،على
مالعب الخارجية رقم  ،2ومن المنتظر أن يكتفي
الالعبون الذين شاركوا في لقاء البحرين ،الذي
اقيم في السادسة والربع من مساء أمس االثنين
عـلــى اس ـتــاد ال ـنــادي األه ـلــي ،بــإجــراء تــدريـبــات

أحمد حامد

ك ـثــف ا ل ـج ـهــاز اإلداري ف ــي نـ ــادي ا لـنـصــر،
بقيادة فيصل العدواني ،اتصاالته مع بعض
غد ،أمال
الفرق ،لالتفاق على مباراة ودية بعد ٍ
في الحفاظ على جاهزية الالعبين لما تبقى
من مباريات الدوري الممتاز.
وت ـجــد مـعـظــم األن ــدي ــة صـعــوبــة خــال
فـتــرة الـتــوقــف الحالية
لتنظيم مباريات ودية،
حـ ـي ــث ي ـت ـع ـي ــن إق ــام ـت ـه ــا
قبل الثالثة عصرا ،ليتسنى
االنـ ـتـ ـه ــاء م ـن ـهــا ق ـب ــل ال ـخــام ـســة
مساء موعد الحظر الجزئي.
وقال مدرب الفريق المساعد كاسب غافل،
إن ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي ،ب ـق ـي ــادة ال ـ ـمـ ــدرب أح ـمــد
عبدالكريم ،يسعى من خالل إقامة مباراة ودية
إل ــى إع ـطــاء الــاعـبـيــن الــذيــن لــم يـشــاركــوا في
المباريات بشكل مستمر الفرصة الستعادة
لياقة المباريات ،مشيرا إلى أن تجهيز هؤالء
الالعبين أولوية خالل فترة التوقف.
وك ـشــف أن ص ـفــوف ال ـفــريــق تـشـهــد وج ــود
ف ـهــد ال ــرش ـي ــدي وف ـهــد ال ـع ـنــزي ض ـمــن قــائـمــة
ال ـم ـص ــاب ـي ــن ،فـ ــي ح ـي ــن غ ـ ــاب خ ـل ـي ـفــة رح ـيــل
ومشعل فواز عن المباراة األخيرة أمام كاظمة
لظروف خارجة عن إرادتهما.

الثامن ،والثاني مع السابع ،والثالث
مــع ال ـســادس ،والــرابــع مــع الخامس
م ــن م ـ ـبـ ــاراة واح ـ ـ ــدة ف ـق ــط ،وال ـف ــائ ــز
سيتأهل لــدور األربـعــة الــذي سيقام
بنظام المباراتين ،وتعتمد نتيجة
"االسـكــور افــرج" للمباراتين ،لحسم
التأهل للنهائي ،على أن يتأهل أول
وثاني التأهيلي للدوري الممتاز في
الموسم المقبل ،إلى جانب الفرق التي
تأهلت للمربع الذهبي هذا الموسم،
وهــي :القادسية والكويت والجهراء
وكاظمة ،بحسب نظام البطولة.

«الطائرة» يصدر جداول بطوالته
أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة جداول
ما تبقى من منافسات بطولتي "المربع الذهبي" للدوري
الممتاز والدرجة االولى ،وكذلك مباريات الدوري الممتاز
للفتيات في نسخته األولى.
يــأتــي ذل ــك بـعــد الـمــوافـقــة عـلــى إصـ ــدار تـصــاريــح عــدم
التعرض من وزارة الداخلية لالعبين في األلعاب الثالث
(الكرة الطائرة ،واليد ،والسلة) ،وتمكنهم من اللعب خالل
أوق ــات الحظر الجزئي المفروض حاليا ،وكذلك تطعيم
جميع الرياضيين السبت الماضي ضد فيروس كورونا
ً
حرصا على سالم الجميع.
وسيستأنف المربع الذهبي للدوري الممتاز مبارياته
في  29الجاري ،إذ يلتقي في الساعة  3.30عصرا كاظمة مع
الكويت ،ويليه في  5.30مساء القادسية مع العربي ،على

«األولمبي» يستأنف تدريباته اليوم

النصر يتمسك بمحترفيه ويجهز مصابيه

القرين وبرقان بختام «تمهيدي التأهيلي» للسلة
جابر الشريفي

ويشعر الجهاز الفني بالطمأنينة ،نظرا لعدم
تـعــرض أي مــن الــاعـبـيــن لــإصــابــات ،وه ــو ما
يعني أن الفرصة ستكون متاحة أمامه الختيار
التشكيل األنسب.

خفيفة ،تفاديا إلصابتهم باإلرهاق واإلجهاد،
مــع إخضاعهم لـتــدريــب استشفائي ،فــي حين
يجري الالعبون الذين لم يشاركوا تدريبا قويا
لتجهيزهم لـلـقــاء الـخــالــديــة الـمـقــرر لـهــا مساء
الـخـمـيــس الـمـقـبــل .ويـسـبــق ال ـتــدريــب اجـتـمــاع
ل ـل ـمــدرب اإلس ـب ــان ــي ك ــارل ــوس غــونــزال ـيــس مع
الالعبين ،يلقي خالله الضوء على أبرز األخطاء
التي وقعوا فيها خالل مباراة األمــس ،من أجل
تداركها في الفترة المقبلة .ومن المقرر أن ينضم
العــب العربي سلمان العوضي إلــى المعسكر،
اليوم ،بعد استدعائه من قبل الجهاز الفني ليحل
بديال لالعب الكويت ضاحي الشمري ،الذي اعتذر
عن االنضمام بسبب ظروف خاصة.

صالة االتحاد بصباح السالم ،على أن تنتهي البطولة في
 9أبريل المقبل.
وفي اليوم نفسه يستأنف دوري الدرجة االولى منافساته
ً
بلقاء الساحل مع برقان في  4.30عصرا ،على صالة يوسف
شاهين بنادي كاظمة ،وتنتهي البطولة في  14أبريل.
فــي حين سينطلق ال ــدوري الممتاز للفتيات ،والــذي
يشارك فيه أربعة اندية هي العربي ونادي سلوي ونادي
الفتاة ونادي فتيات العيون ،في  26الجاري ،إذ يلتقي في
الساعة  2.30بعد الظهر ،العربي مع نادي سلوى على صالة
االتحاد ،وفي التوقيت نفسه يستضيف نادي الفتاة نظيره
فتيات العيون ،ضمن الجولة االولى ،وتنتهي البطولة في
 9أبريل.

وعـ ـ ــن مـ ــوقـ ــف ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي م ـ ــن ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن؛
الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي سـ ـي ــد ضـ ـ ـي ـ ــاء ،واألردن ـ ـ ـ ـ ــي ب ـه ــاء
عـبــدالــرحـمــن ،والـلـبـنــانــي قــاســم الــزيــن بشأن
ال ـت ـحــاق ـهــم بـمـنـتـخـبــاتـهــم ال ــوط ـن ـي ــة ،أكـ ــد أن
إدارة ا ل ـنــادي وا لـجـهــاز اإلداري يقفان دائما
إل ــى جــانــب الــاع ـب ـيــن ،س ــواء الـمـحـتــرفـيــن أو
ال ـم ـح ـل ـي ـيــن ،إال أن ه ـن ــاك ع ـق ـبــات ق ــد تــواجــه
الالعبين حال السماح ألداء هذه المهمة ،في
إشارة إلى الحجر الصحي حال عودتهم ،إلى
جانب إغالق األجواء في الوقت الحالي ،مبينا
أن هناك تمسكا بالمحترفين في ظل الظروف
الحالية.
وأ شــاد غافل بالعقلية المميزة لمحترفي
النصر ،وتفهمهم لموقف النادي ،معربا عن
أمله في تجاوز أزمة كورونا الحالية وعودة
األم ـ ــور إل ــى نـصــابـهــا الـصـحـيــح ع ـلــى جميع
الصعد.
جــديــر بــالــذكــر ،أن الـنـصــر حـصــد  14نقطة
ب ــال ــدور األول ب ــال ــدوري ال ـم ـم ـتــاز اح ـتــل بها
المركز الخامس في جدول الترتيب ،وتعرض
لثالث هزائم أمام القادسية ،والكويت ،وكاظمة.

الصالح :أهمية التغذية الصحية
شدد اختصاصي التغذية د .أحمد الصالح
على أهمية التغذية الصحية لالعبين ،مؤكدا
أن هذا األمر يجب أال يقتصر على المعسكرات،
ال سيما أ نـهــا تلعب دورا مهما فــي تحسين
األداء.
وأوضـ ـ ــح ال ـص ــال ــح ان ــه ي ـتــم ال ـتــرك ـيــز على
القياسات ،خصوصا نسبة العضالت والدهون
فــي جسم الالعبين ،باالضافة الــى الوجبات
التي يتناولونها وفقا للمجهود المبذول.

الصليبيخات يبحث عن وديتين
●

عبدالرحمن فوزان

ي ـب ـحــث ال ـف ــري ــق األول لـكــرة
الـقــدم بـنــادي الصليبيخات عن
مـبــاراتـيــن ودي ـت ـيــن خ ــال فترة
توقف منافسات دوري الدرجة
األول ــى بسبب الفيفا داي ،بناء
على طلب ورغبة مــدرب الفريق
الوطني ناصر العمران ،الذي حدد
ً
الخميس موعدا لألولى ،على أن
تقام الثانية في األسبوع المقبل.
واستأنف الفريق تدريباته،
أم ــس ،على اس ـتــاد على صباح
السالم بنادي النصر ،بعد راحة
قـصـيــرة منحها الـجـهــاز الفني
لالعبين ،إثر الفوز في آخر مباراة
عـلــى ال ـج ـهــراء ،واالس ـت ـمــرار في
ص ــدارة ترتيب ال ــدوري برصيد
 14نقطة.
من جانبه ،أشــاد مدير الكرة
بنادي الصليبيخات ماجد عناد
بالالعبين مع مرور  9جوالت في
ً
الدوري واعتالء الصدارة ،مؤكدا
رضا الجهازين الفني واإلداري
ً
تماما على الفريق واألداء ،في

ظل التطور الكبير الذي يشهده
ً
حاليا.
وأض ــاف" :تــم تالفي األخطاء
التي وقعت في دوري التصنيف،
وال ـ ـت ـ ــي س ــاهـ ـم ــت ف ـ ــي ت ــراج ــع
النتائج ابتداء من عدم االستقرار
فــي الـجـهــاز الـفـنــي ،حيث تــدرب
الفريق على يد  3مدربين في فترة
قصيرة ،بسبب إجــراءات دخول
ال ـبــاد فــي زم ــن تفشي فيروس
كورونا ،قبل إيالء المهمة بشكل
رسمي لناصر العمران ،باإلضافة
إل ــى الـتـعــديــات ال ـتــي شهدتها
قائمة الفريق بعد عدة تعاقدات
مـهـمــة عـلــى مـسـتــوى الالعبين
المحليين ،الذين أضافوا الخبرة
الميدانية للمجموعة.
واخـ ـتـ ـت ــم عـ ـن ــاد ت ـصــري ـحــه،
ً
مبينا أن الصليبيخات يسير في
الطريق ويعتلي الصدارة ،ولكن
المشوار اليــزال طويال ،و"علينا
مــواص ـلــة ال ـع ـمــل ،وبـ ــذل الـمــزيــد
من الجهد ،السيما أن المتبقي
قسمان ،وجميع الفرق بما فيها
األخيرة تملك فرصة المنافسة".

المال :موسم استثنائي لليد ومفاجآت مدوية بالكأس
●

محمد عبدالعزيز

أكـ ــد م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق األول ل ـك ــرة ال ـي ــد ب ـنــادي
اليرموك خالد المال أن الفترة المتبقية حتى موعد
انطالق بطولة كأس االتحاد أواخر الشهر الجاري،
غير كافية إلعداد الفرق بشكل جيد.
وكان اتحاد اليد كشف خالل اجتماع االتحادات
الرياضية الثالثة (كــرة اليد والـطــائــرة والسلة)،
والذي عقد أمس األول ،عن انطالق كأس اليد في
 30الجاري بشكل مبدئي.
وق ــال الـمــا إن م ــدة  8أو  10أي ــام عـلــى أقصى
تقدير غير كافية إلع ــداد األنــديــة لـخــوض غمار
كأس االتحاد ،ألن التدريب في ظل ظروف الحظر
ال ـجــزئــي ي ـجــرى ف ــي ال ـف ـتــرة الـصـبــاحـيــة أو بعد
الظهر ،وال تتعدى نسبة حضور الالعبين فيه 50
في المئة أو أكثر قليال بسبب ارتباطهم بالعمل
أو الدراسة.
وأوضح أن هذه الظروف أجبرت الجهاز الفني
للفريق على تعديل إجــازة الالعبين األسبوعية
إلى منتصف األسبوع ،واستغالل يومي الجمعة
والـسـبــت مــن كــل أسـبــوع لـلـتــدريــب ،طمعا فــي أن
يكون الحضور كامل العدد ،كما أن هناك مشكلة
أخرى وهي وقت التدريب ،ألن صاالت التدريب في
أغلب األندية يتدرب عليها ثالث لعبات يوميا.

تأثير انتهاء الموسم
وأكــد المال أن هناك مشكلة أخــرى هي انتهاء
ال ـمــوســم م ـب ـكــرا ج ــدا ف ــي مـنـتـصــف ش ـهــر أبــريــل

خالد المال
تقريبا ،لذلك توجد فترة بينية حوالي  4أشهر
بين انتهاء الموسم الحالي وبداية التحضيرات
للموسم الـجــديــد ،سيتوقف فيها الــاعـبــون عن
بشكل تام ،وهذا سيكون له تأثير سلبي
النشاط
ٍ
كبير على مستوى الالعبين واللعبة بشكل عام.
وذكر المال أن هذا الموسم يعتبر استثنائيا من
جميع الجوانب ،فلماذا االستعجال وإقامة بطولة
الكأس في مثل هذه الظروف ،مع أن االتحاد لديه
فــرصــة إلقــامــة الـبـطــولــة مطلع الـمــوســم الـجــديــد،

كما حدث في النسخة الماضية من البطولة ،أو
عندما تتحسن ظروف التدريب واألجواء المحيطة
بشكل عام.
وشــدد المال على أن "بـطــوالت الـكــؤوس دائما
ما تشهد العديد من المفاجآت المدوية ،لكن في
ظل هذه الظروف ستكون المفاجآت أكبر وأكثر
في النسخة المقبلة من البطولة ،وأتمنى أن يقدم
اليرموك المردود المنتظر في البطولة".

23
أتلتيكو يستعيد توازنه وبرشلونة يواصل ضغطه
ةديرجلا

•
العدد  / 4688الثالثاء  23مارس 2021م  10 /شعبان 1442هـ

sports@aljarida●com

حقق اتلتيكو مدريد انتصارا
ثمينا على أالفيس ،بينما سحق
برشلونة ريال سوسييداد
بسداسية ،أمس األول ،في
المرحلة الثامنة والعشرين من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.

اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو مـ ــدريـ ــد
المتصدر توازنه وعاد إلى المسار
الـ ــذي يـ ــؤدي ب ــه ال ــى الـلـقــب األول
م ـن ــذ  ،2014وذل ـ ـ ــك ب ـ ـفـ ــوزه عـلــى
ضيفه أالفيس -1صفر األحــد في
الـمــرحـلــة الـثــامـنــة والـعـشــريــن من
الــدوري اإلسباني لكرة القدم ،في
ح ـيــن واص ـ ــل بــرش ـلــونــة ضغطه
بمهرجان تهديفي أم ــام مضيفه
ريال سوسييداد .1-6
ودخل فريق المدرب األرجنتيني
دي ـي ـغــو س ـي ـم ـيــونــي ال ـل ـق ــاء على
خلفية تعادل سلبي في المرحلة
الماضية أمــام خيتافي وخسارة
ثانية في ثمن نهائي دوري أبطال
أوروبا على يد تشلسي اإلنكليزي
الذي أنهى المشوار القاري لنادي
العاصمة اإلسبانية.
ل ـك ـن ــه ت ـم ـك ــن األحـ ـ ـ ــد وب ـف ـضــل
الـحــارس السلوفيني يــان أوبــاك
ال ــذي صــد ركـلــة ج ــزاء فــي الــوقــت
الـقــاتــل ،وال ـه ــداف األوروغــويــانــي
لويس ســواريــس صاحب الهدف
الوحيد في اللقاء ،من العودة الى
السكة الصحيحة ،رافعا رصيده
الى  66نقطة في الصدارة بفارق 4
نقاط عن برشلونة الثاني و 6عن
ج ــاره ال ـلــدود ري ــال مــدريــد حامل
اللقب الذي فاز السبت على سلتا
فيغو .1-3
ورغ ـ ــم الـ ـف ــرص الـ ـت ــي أتـيـحــت
ل ـل ـفــري ـق ـيــن ،أبـ ــرزهـ ــا مـ ــن نــاح ـيــة
أتلتيكو لسواريس حيث المست
كرته القائم األيمن ( ،)41وماركوس
لورنتي للجهة المقابلة حين كاد
أن يهدي أالفيس التقدم بالخطأ
لو لم يتدخل زميله الحارس أوبالك
وينقذ الموقف ( ،)45انتهى الشوط
األول بالتعادل السلبي.
لكن نــادي العاصمة ضرب في

مستهل الثاني وافتتح التسجيل
ف ــي الــدق ـي ـقــة  54ع ـبــر س ــواري ــس
الذي تلقف الكرة بعد عرضية من
اإلنكليزي كيران تريبيير ،فارتدت
من القائم األيمن والى الشباك.
ورفع النجم السابق لبرشلونة
رصيده الــى  19هدفا في الــدوري
ه ــذا الـمــوســم ،فــي الـمــركــز الثاني
خـلــف زمـيـلــه الـســابــق فــي الـنــادي
الكاتالوني صديقه األرجنتيني
ليونيل ميسي ( ،)23فيما وصل الى
الهدف رقم  500في مسيرته إن كان
على صعيد األنــديــة أو المنتخب
الوطني.
وبقيت النتيجة على حالها رغم
الفرص العديدة للطرفين وأبرزها
لصاحب األرض الذي عانده الحظ
بـعــدمــا ارت ـ ــدت م ـحــاولــة لــورنـتــي
مــن ال ـح ــارس فــرنــانــدو باتشيكو
والعارضة ( ،)59وذلك حتى الدقيقة
 82حين اعتقد أالفيس أنه حصل
على فــرصــة الـتـعــادل بعدما منح
ركل جزاء إثر خطأ داخل المنطقة
ال ـم ـح ــرم ــة مـ ــن ال ـمــون ـت ـي ـن ـي ـغــري
سـتـيـفــان ســافـيـتــش عـلــى الـبــديــل
لويس ريوخا.
لكن أوبالك تعملق وأنقذ فريقه
بعدما صد ركلة الجزاء التي نفذها
ً
خوسيلو ( ،)86مانحا فريقه نقاط
الفوز.

سداسيةلبرشلونة
وفي الباسك ،واصــل برشلونة
تــألـقــه ف ــي الـ ـ ــدوري خـ ــارج ملعبه
بتحقيقه فوزه التاسع تواليا بعيدا
عن "كامب نو" ،وجاء على حساب
ريال سوسييداد القوي  ،1-6مؤكدا
تفوقه على مضيفه الــذي لم يذق
طعم الفوز على النادي الكتالوني

رياضة

ديست نجم برشلونة يحرز الهدف الثالث في مرمى ريال سوسييداد
منذ  9أبريل  2016بهدف سجله
ميكل أويارسابال.
وكانت المباراة مميزة للنجم
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ،إذ
بات صاحب الرقم القياسي بعدد
المباريات بقميص برشلونة في
جميع المسابقات ( ،)768متفوقا
على نجم الوسط السابق تشافي
هــرنــانــديــس ( ،)767م ـعــززا أيضا
سجله كأفضل ه ــداف فــي تاريخ
النادي أيضا ( )663وأفضل هداف
في تاريخ الدوري اإلسباني ()467
بعدما أضاف األحد ثنائية رفع بها

رصيده الى  23صدارة الهدافين.
وس ـيــدخــل مـيـســي ورف ــاق ــه في
فــريــق ال ـمــدرب الـهــولـنــدي رونــالــد
ك ــوم ــان فـ ـت ــرة ال ـت ــوق ــف ال ــدول ـي ــة
بأفضل وضــع معنوي ،تحضيرا
لما ينتظرهم بعد العودة السيما
موقعة الـ"كالسيكو" المقررة في
مـلـعــب ريـ ــال م ــدري ــد ال ـعــاشــر من
الشهر المقبل ،أي بعد مباراة سهلة
على الورق ضد بلد الوليد.
أمـ ـ ــا س ــوسـ ـيـ ـي ــداد الـ ـ ـ ــذي ب ــات
متخلفا بفارق  10نقاط عن المركز
الـ ــرابـ ــع األخـ ـي ــر ال ـم ــؤه ــل لـ ــدوري

األبطال ،فيأمل استغالل التوقف
ل ـل ـت ـعــافــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـمــواج ـهــة
أتلتيك بلباو في الثالث من أبريل
في المباراة النهائية لنسخة 2020
مسابقة الكأس والتي أرجئت من
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي بـسـبــب ف ـيــروس
كورونا.

فوز مستحق للبرشا
واستحق برشلونة فوزه الثالث
على النادي الباسكي هذا الموسم،
بعد ذهــاب الــدوري ( )2-1ونصف

نـهــائــي ال ـكــأس الـســوبــر المحلية
(بركالت الترجيح بعد التعادل 1-1
في الوقتين األصلي واإلضافي) ،إذ
كان الطرف األفضل واألخطر وقد
ترجم ذلك بهدفين في الشوط األول
عـبــر الـفــرنـســي أن ـطــوان غــريــزمــان
ب ـع ــدم ــا ت ــاب ــع ت ـس ــدي ــدة مــواط ـنــه
عـثـمــان دمبيلي إث ــر عــرضـيــة من
ج ـ ـ ــوردي أل ـب ــا ( ،)37واألم ـي ــرك ــي
سيرجينو دست بعد بينية متقنة
من ميسي (.)43
ووجــه دست الضربة القاضية
لسوسييداد بإضافة الهدف الثالث

إثــر تــوغــل رائ ــع أللـبــا على الجهة
اليسرى ( ،)53قبل أن يدون ميسي
اسمه في الدقيقة  56بعد تمريرة
من سيرجيو بوسكتس.
ث ــم أك ـم ــل دمـبـيـلــي الـمـهــرجــان
ال ـك ـت ــال ــون ــي بـ ـه ــدف خ ــام ــس فــي
ا ل ــد قـ ـيـ ـق ــة  ،71قـ ـب ــل أن ي ـق ـلــص
ســوسـيـيــداد ال ـفــارق بـهــدف ألنــدر
بارينتشيا ( ،)77لكن ميسي أعاده
ـان
الــى خمسة بـهــدف شخصي ثـ ٍ
بـعــد ت ـمــريــرة أخ ــرى مــن المتألق
ألبا (.)89

كومان :سنقاتل على اللقب حتى النهاية أوبالك :صعب فهم ركالت الجزاء سيميوني :الكبار يملكون العبين حاسمين
أبـ ــدى ال ـهــول ـنــدي رون ــال ــد ك ــوم ــان ،الـمــديــر
الـفـنــي لـبــرشـلــونــة ،رض ــاه ال ـت ــام ع ــن انـتـصــار
فريقه الواضح والكاسح على ريال سوسييداد
بنتيجة  1-6أمس األول في الجولة الـ 28لليغا،
حـيــث وص ـفــه ب ــ"ال ـهــديــة الـجـمـيـلــة جـ ــدا" الـتــي
قدمها له فريقه في يوم االحتفال بعيد ميالده،
ً
مؤكدا أن "المنافسة ستستمر حتى النهاية"
على اللقب.
وقال كومان في تصريحات عقب اللقاء الذي
احتضنه ملعب ريالي أرينا إن "الفريق تحسن
كثيرا .لم نخسر منذ فترة طويلة ،وهــذه هي
الطريقة الوحيدة للفوز بالليغا ،رغم أننا ما
زلنا خلف أتلتيكو ،كما أن الريال فريق قوي
ً
جـ ــدا .الـمـنــافـســة ستستمر عـلــى الـلـقــب حتى
النهاية".
كـمــا أثـنــى ال ـمــدرب الـهــولـنــدي عـلــى الشكل
الخططي الجديد الذي يلعب به الفريق بوجود
ثــاثــة مــدافـعـيــن فــي الـخـلــف ،حـيــث يعتقد أن
الفريق استوعبه سريعا ،رغم "مخاطره".
ورغــم سلسلة النتائج الرائعة للبرشا في
الـلـيـغــا م ــؤخ ــرا ،إال أن ك ــوم ــان يـتــوقــع وج ــود
صعوبات في المواجهات المقبلة ،حيث أبدى

قناعته بأن الفريق سيخسر في يوم ما.
وقـ ـ ــال ف ــي ه ـ ــذا الـ ـص ــدد "ت ـن ـت ـظ ــرن ــا بـعــض
الصعوبات ،وأفضل ما يمكننا القيام به هو
االستمرار بنفس األداء ،والتمتع بالتركيز التام،
والضغط بقوة على المنافس".

أقــر السلوفيني يــان أوبــاك،
ح ــارس مــرمــى أتلتيكو مــدريــد
وب ـ ـطـ ــل م ــواجـ ـه ــة األحـ ـ ـ ــد أمـ ــام
ديـ ـب ــورتـ ـيـ ـف ــو أالف ـ ـ ـيـ ـ ــس ،ع ـقــب
تصديه لركلة جزاء من مهاجم
ال ـخ ـص ــم خ ــوس ـي ـل ــو م ــات ــو فــي
ال ــدق ــائ ــق األخـ ـي ــرة م ــن ال ـل ـقــاء،
ب ـ ــأن ركـ ـ ــات ال ـ ـجـ ــزاء "شـ ـ ــيء ال
يفهمه أحد جيدا" حيث أحيانا
"تـتـصــدى للكثير مـنـهــا" ،وفــي
م ـ ـ ـ ــرات أح ـ ـ ـ ــرى "ال تـ ـنـ ـج ــح فــي
التصدي".
وق ــال ال ـحــارس السلوفيني،
في تصريحات تلفزيونية عقب
انتهاء اللقاء" :من الصعب فهم
ركـ ـ ــات ال ـ ـجـ ــزاء ،ف ـم ـنــذ  3أو 4
مــواســم تـصــديــت ألرب ــع ركــات
ج ـ ــزاء م ــن أصـ ــل  6ف ــي الـلـيـغــا،
ومؤخرا لم أتصد أليــة واحــدة،
وه ــذا ال يـجـعـلــك س ـع ـيــدا ،هــذه
المباراة لحسن الحظ تصديت
لواحدة ،فقد كانت ركلة جزاء في
الدقائق األخيرة ،وحققنا نقاط
المباراة الثالث".

قال األرجنتيني دييغو سيميوني ،مدرب أتلتيكو
مــدريــد ،عقب فــوز فريقه على ديبورتيفو أالفيس
-1صـفــر إن "الـفــرق الكبيرة دائـمــا مــا تمتلك العبا
يحرز الكثير من األهداف" مثل لويس سواريز و"آخر
ً
يتصدى بشكل جيد جدا" مثل يان أوبالك ،وفي الوقت
ذاته شدد على أهمية "التواضع" و"خوض كل مباراة
على حدة" وإيمانه بأن كال من ريال مدريد وبرشلونة
لن ُيهزما مجددا في الليغا.
يذكر أن سواريز هو من سجل هدف اللقاء الوحيد
وأوبــاك من حافظ على هذه النتيجة عقب تصديه
لــركـلــة ج ــزاء مــن مـهــاجــم الـخـصــم لــويــس ريــوخــا في
الدقائق األخيرة من اللقاء.
وقال المدرب األرجنتيني خالل المؤتمر الصحافي
الرسمي عقب اللقاء "مثل ما يحدث في جميع الفرق
الكبيرة إذا شاهدنا األرقام سنجد أن هناك دائما العبا
يحرز الكثير من األهداف وآخر يتصدى بشكل جيد جدا
وفريق ينافس بناء على ذلــك .الكثير من الفرق الكبيرة
تمتلك العبين حاسمين يعززون العمل الجماعي للفريق".
وأض ــاف سيميوني "عـمــل الفريق والمجموعة ال يــزال
اسـتـثـنــائـيــا .ه ـنــاك دائ ـم ــا رغ ـبــة والـ ـت ــزام وب ـحــث دائ ــم عن
مــواص ـلــة ال ـطــريــق الـ ــذي رس ـم ـن ــاه .ن ـعــم ف ــي ال ـش ــوط األول
استحوذنا على الكرة وسيطرنا على الملعب ولكننا لم نكن
حاسمين ولم نخلق فرصا للتسجيل".

أوبالك

وأوضح أوبالك أن الكرة التي
احتسبت منها ركلة الجزاء ،بعد
ضربة كوع من زميله ستيفان
س ــافـ ـيـ ـت ــش لـ ــاعـ ــب ال ـخ ـص ــم
لويس ريــوخــا ،كانت "سوء
حظ كبير" لزميله.

بيرهوف :ألمانيا متحمسة لخوض تصفيات المونديال ليكرز يسقط بسهولة أمام فينيكس صنز
قـ ــال أول ـي ـف ــر ب ـي ــره ــوف مــديــر
االتحاد األلماني لكرة القدم امس
إن بالده متحمسة لبدء المشوار
في التصفيات األوروبية ،وحسم
التأهل إلى نهائيات كأس العالم
 2022الـ ـمـ ـق ــررة فـ ــي قـ ـط ــر ،رغ ــم
الصعوبات التي تفرضها جائحة
كورونا.
وقال بيرهوف ،في تصريحات
قـبــل ال ـم ـبــاراة األولـ ــى للمنتخب
األلماني في التصفيات والمقررة
أمام نظيره األيسلندي الخميس:
"نحن سعداء ومتحمسون لهذه
ال ـم ـبــاريــات" ،مـعـقـبــا" :نــرغــب في
إظهار أننا المرشحون في هذه
المجموعة".
ويتواصل مشوار "المانشافت"
ف ــي الـمـجـمــوعــة ال ـع ــاش ــرة بـلـقــاء

المنتخب الروماني ،في رومانيا
يوم األحد قبل مواجهة مقدونيا
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ف ـ ــي  31مـ ـ ـ ــارس فــي
دويسبورغ التي تحتضن أيضا
المباراة أمام أيسلندا.
وينتظر يواخيم لوف ،المدير
الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب األل ـ ـمـ ــانـ ــي،
ان ـض ـمــام ج ــوش ــوا كـيـمـيــش إلــى
الفريق ،حيث عانى العب بايرن
م ـيــون ـيــخ م ــن ن ــزل ــة ب ـ ــرد ،بـيـنـمــا
ت ـح ــوم ال ـش ـك ــوك حـ ــول إم ـكــان ـيــة
مشاركة روبين جوسينس ظهير
أي ـســر أتــان ـتــا اإلي ـط ــال ــي بسبب
معاناته من إصابة عضلية.
وتعد المباريات المقبلة هي
األول ــى للمنتخب األلـمــانــي منذ
ن ـهــايــة مـ ـش ــواره ف ــي دوري أمــم
أوروبا بهزيمة كارثية أمام نظيره

بيرهوف
اإلسباني صفر  6 -في نوفمبر من
العام الماضي.
وأسفر ذلك عن زيادة الضغوط
الــواقـعــة عـلــى لــوف ال ــذي استمر
فــي مـنـصـبــه ،لـكـنــه أع ـلــن مــؤخــرا

أنه سيرحل عن تدريب المنتخب
ب ـن ـهــايــة كـ ــأس األم ـ ــم األوروبـ ـي ــة
المقررة هذا العام ،بعد تأجيلها
العام الماضي بسبب "كورونا".

أرخــى غياب النجم ليبرون جيمس
بسبب االصابة بظالله على فريقه لوس
أنـجـلــس لـيـكــرز حــامــل الـلـقــب ،فـتـحـ ّـول
إلى لقمة سائغة أمام مضيفه فينيكس
ص ـن ــز ال ـ ـ ــذي اس ـت ـغ ــل غـ ـي ــاب "ال ـم ـل ــك"
ليفوز  ،94-111ضمن دوري كرة السلة
االميركي للمحترفين أمس األول.
وم ـ ــن دون ج ـي ـمــس ال ـ ــذي ت ـع ـ ّـرض
الصابة في الكاحل أمام أتالنتا هوكس
ال ـس ـبــت ،ل ــم يـتـمـكــن الع ـب ــو ل ـي ـكــرز من
إيـقــاف الـمــد الهجومي لصنز ،فسجل
ديـفــن بــوكــر والع ــب االرت ـك ــاز العمالق
دياندريه أيتون من باهاماس  26نقطة
لكل منهما ،وحقق كريس بول "تريبل
 دابــل" (عشرة أو أكثر في ثــاث فئاتاحصائية) مع  11نقطة و 10متابعات
و 13ت ـم ــري ــرة حــاس ـمــة ف ــي مـ ـب ــاراة لم
تعرف سوى تقدم أصحاب األرض.

ميالن يبقي على آماله بفوز صعب على فيورنتينا
أبقى ميالن على آماله بتتويج
أول منذ  2011بفوزه المثير على
مضيفه فيورنتينا  2-3أمس األول،
فــي الـمــرحـلــة الـثــامـنــة والـعـشــريــن
من ال ــدوري اإليطالي لكرة القدم،
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن خـ ـس ــارت ــه فــي
المرحلة الماضية على أرضه أمام
نابولي (صفر )1-وخروجه من ثمن
نهائي "يوروبا ليغ" بالخسارة في
ملعبه أيضا إيابا أمام مانشستر
يــونــاي ـتــد (ص ـ ـفـ ــر ،)1-ب ـف ــوزه على
مضيفه فيورنتينا  ،2-3بعدما كان
متخلفا .2-1
وفـ ــي ف ـل ــورن ـس ــا ،ورغ ـ ــم تـقــدمــه
ب ــاك ــرا م ـن ــذ ال ــدق ـي ـق ــة  9بــال ـهــدف
الخامس عشر للسويدي المخضرم
زالتـ ـ ــان إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش ف ــي 15
مـبــاراة هــذا الموسم بعد تمريرة
م ــن ال ــدن ـم ــارك ــي س ــاي ـم ــون كــايــر،
عانى ميالن لتعويض خسارتيه
األخيرتين ضد نابولي ويونايتد
وحسم مواجهته مع فيورنتينا.
وبـ ـ ـع ـ ــد هـ ـ ـ ــدف زالتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ن ـجــح
فيورنتينا في إدراك التعادل من

ركلة حــرة رائـعــة للتشيلي إيريك
بــولـغــار ( ،)17ثــم بـقـيــت النتيجة
عـلــى حــالـهــا حـتــى نـهــايــة الـشــوط
األول ر غـ ـ ـ ــم ا ل ـ ـ ـفـ ـ ــرص ا ل ـ ـعـ ــد يـ ــدة
للطرفين ،أبرزها محاولة في القائم
ألصحاب األرض عبر األرجنتيني
جرمان بيتسيال ( )29وتسديدة في
العارضة إلبراهيموفيتش (.)35
وف ــي مـسـتـهــل ال ـش ــوط الـثــانــي،
ف ــاج ــأ ف ـيــورن ـت ـي ـنــا ض ـي ـفــه بـهــدف
الـتـقــدم عـبــر الـفــرنـســي المخضرم
ف ــران ــك ري ـب ـيــري ب ـعــد ت ـمــريــرة من
ال ـص ــرب ــي دوش ـ ـ ــان فــاهــوف ـي ـتــش
( ،)51ل ـكــن س ــرع ــان م ــا رد رج ــال
سـتـيـفــانــو بـيــولــي بــالـتـعــادل عبر
اإلسباني إبراهيم دياس إثر ركلة
ركنية ( ،)57وبعدما عــانــد الحظ
إبراهيموفيتش م ـجــددا بــارتــداد
مـحــاولـتــه الـســاقـطــة مــن قــرابــة 25
مترا من القائم ( ،)65أهدى التركي
هاكان جالهان أوغلو ميالن الفوز
بتسديدة جميلة ،بعدما وصلته
الكرة من العاجي فرانك كيسييه
(.)72

إبراهيموفيتش نجم ميالن وريبيري نجم فيورنتينا

وع ـل ــى م ـل ـعــب "م ــاديـ ـس ــون سـكــويــر
غـ ــاردن" فــي ن ـيــويــورك ،ف ــاز فيالدلفيا
سـفـنـتــي سـيـكـســرز م ـت ـصــدر المنطقة
ال ـشــرق ـيــة ب ـشــق ال ـن ـفــس ع ـلــى مضيفه
ن ـ ـيـ ــو يـ ــورك ن ـي ـك ــس  100 - 101بـعــد
التمديد ،بفضل رمتين حرتين لالعبه
تــوب ـيــاس ه ــاري ــس ق ـبــل  5.3ثـ ــوان من
صافرة النهاية.
وحـ ــافـ ــظ س ـف ـن ـتــي س ـي ـك ـس ــرز عـلــى
ص ــدارة المنطقة الشرقية برصيد 30
ف ــوزا مـقــابــل  13خ ـســارة أم ــام وصيفه
بــروكـلـيــن نـتــس الـفــائــز عـلــى واشنطن
ويزاردز  ،106 - 113بفضل تألق نجميه
كـ ــايـ ــري إي ــرف ـي ـن ــغ ص ــاح ــب  28نـقـطــة
وجـيـمــس هـ ــاردن مــع  .26ورف ــع نتس
رصـيــده إلــى  29ف ــوزا و 14هــزيـمــة في
المركز الثاني للشرقية.

جانب من مباراة ليكرز وصنز

أخبار منوعة
• سيغيب مدافع البرتغال المخضرم بيبي
عن المباريات الثالث االولى لمنتخب بالده في
التصفيات االوروبية المؤهلة لمونديال قطر
 ،2022بعد اصابته في صفوف فريقه بورتو في
نهاية االسبوع وفق ما اعلن االتحاد البرتغالي
لكرة القدم امس.
• ذكرت تقارير إعالمية أمس أن العب خط
الــوســط اإلسـبــانــي الـســابــق تـشــابــي ألــونـســو،
الـمـتــوج مــع المنتخب اإلسـبــانــي بلقب كــأس
األمــم األوروبـيــة ولقب كــأس العالم ،سيتولى
تـ ــدريـ ــب ف ــري ــق ب ــوروسـ ـي ــا مــون ـش ـن ـغــادبــاخ
األلماني لكرة القدم.
• م ـنــح ال ــرئ ـي ــس ال ـب ــول ـن ــدي أن ــدري ــه دودا
النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم المنتخب
البولندي وفريق بايرن ميونيخ األلماني لكرة
القدم ،امس ،وسام "بولونيا ريستيتوتا" ،الذي
يعد واحدا من أعلى األوسمة في بولندا.
وجرى تكريم ليفاندوفسكي ،المتوج بلقب
أفضل العــب في العالم خــال العام الماضي،
على إنجازاته في كرة القدم والترويج لبولندا
في الخارج.
• سيغيب مهاجم توتنهام اإلنكليزي سون
هيونغ-مين عن مباراة منتخب بــاده كوريا
الجنوبية الــوديــة ضــد الـيــابــان هــذا االسـبــوع

بسبب االصابة ،بحسب ما ذكر اتحاد كوريا
الجنوبية لكرة القدم.
• أيـ ــدت غــالـبـيــة الـيــابــانـيـيــن قـ ــرار اللجنة
المنظمة المحلية حظر الجماهير االجنبية
من حضور أولمبياد طوكيو الصيف المقبل،
وفق ما أظهر استطالع للرأي امس.
• أكد العب التنس اإلسباني رافائيل نادال،
المصنف الثالث عالميا ،امــس ،مشاركته في
بطولة برشلونة المفتوحة التي ستقام هذا
العام في الفترة من  17وحتى  25أبريل المقبل.
• ستدافع االسترالية آشلي بارتي ،المصنفة
األول ــى عالميا ،عــن لقبها فــي بطولة ميامي
األميركية ،حيث تعود للمنافسات بعد أسابيع
م ــن ع ــدم ال ـل ـعــب ،وس ــط مـنــافـســة ش ــرس ــة من
اليابانية نعومي أوســاكــا ،المصنفة الثانية
عالميا ،والتي لم تخسر مباراة منذ أكثر من
ع ــام ،والــرومــانـيــة سيمونا هــالـيــب المصنفة
الثالثة ،وكذلك اإلسبانية جاربيني موغوروزا،
المتوجة مؤخرا في دبي.
• أعلن نادي تشارلوت هورنتس أن صانع
ألعابه الشاب الميلو بول سيغيب فترة طويلة
عن المالعب ،بعدما ّ
تعرض لكسر في المعصم
خالل المباراة التي خسرها أمام لوس أنجلس
كليبرز السبت.

ةديرجلا
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هل هناك
أساس علمي؟

ألوان «اإلرهاب»!

د .نجم عبدالكريم

لم يحدث في التاريخ أن ترددت كلمة "اإلرهاب" مثلما
يحفل بها الزمن الحالي ،ولقد بحثت في قواميس اللغة
عن المعنى الذي يحدد لي طبيعة اإلرهاب ،فلم أجد غير
الخوف ،والفزع ،والرعب ،والتهديد ،ولكن لم يكن يخطر لي
ً
أن ألوان الطيف قد ارتبطت هي األخرى باإلرهاب ،ونظرا
لطرافة هذا الموضوع ،كان هذا المقال:
***
ً
• فــي مـصــر الـقــديـمــة ،وت ـحــديــدا فــي عـصــر إخـنــاتــون،
بفرع
كــان كهنة أتــون يضربون كل من يتعبد إلــى أمــون
ٍ
من الشجر األخضر ،لم يكونوا يقصدون قتله ،أو إيذاء ه
ً
ج ـســديــا ،إن ـمــا بـقـصــد التحقير واإله ــان ــة ،ول ـهــذا كــانــوا
يطلقون على مثل ذلك العقاب "اإلرهاب األخضر".
***
• أما "اإلرهاب األصفر" فهو ينسب لمادة نباتية صفراء
لون داكن ،ورائحة نفاذة تثير شهية األسود والنمور،
ذات ٍ
وكـ ــان ال ــروم ــان يـطـلــون بـهــا أج ـس ــاد الـمـسـيـحـيـيــن إب ــان
المسيحية األولى ،فتنطلق الحيوانات بوحشية مروعة في
وسط المالعب ،لتلتهم الضحايا ،لكي يستمتع األباطرة
الرومان ،والحشود التي تكتظ بهم المالعب ،وكان يطلق
على مثل هذه العروض الدموية "اإلرهاب األصفر".
***
• أما ما ُعــرف بــ"اإلرهــاب األســود" فهو إرهــاب محاكم
ُ
الذي ظهر في األندلس ،وطبق على المسلمين
التفتيش،
َ
الذين كانوا ُيرغمون على ارتداء الثياب السوداء ،ويقادون
ً
ً
رجــاال ونساء وأطـفــاال إلــى المحارق الجماعية ،ثم امتد
نشاط تلك المحاكم ليشمل معظم دول أورو ب ــا لتحكم
بحرق كل من ال يعتنق الكاثوليكية.
***
• عندما نأتي على مسمى "اإلرهاب األحمر" ،سنجده
عند اليعاقبة أثناء الثورة الفرنسية ،وقد أخذ ذلك االسم،
لكثرة ما أريــق من دمــاء على مقصلة باريس ،ومنصات
اإلعدام في األقاليم.
***
ً
• وظهر في فرنسا -أيضا -ما ُسمي بـ"اإلرهاب األبيض"،
ويتميز هذا اإلرهاب بأنه بدون إراقة دماء ،حيث سادت
فـتــرة ص ــار يـتــم فيها االحـتـكــام إل ــى ال ـقــانــون ،واالكـتـفــاء
بـعـقــوبــات ال ـس ـجــن ،ومـ ـص ــادرة األم ـ ــاك ،وال ـح ــرم ــان من
ا لـحـقــوق السياسية ،فأطلق على تلك الحقبة "اإلر ه ــاب
األبيض".
***
• أما اإلرهــاب الذي استوطن منذ عقود في مناطقنا،
ً
ً
ً
فمن الصعب أن نجد له لونا ،أو شكال ،أو تعريفا ،ألنه
ً
ُ
ـب ،فبعد أن كنا
تمكن ًمــن قلب الـمـعــادلــة رأس ـ ًـا على عـقـ ً
ً
وثراء ،غدونا
قياسا بغيرنا -األكثر مسالمة ،وإنسانيةً
ً
بفضل اإلرهاب ،نحتل رقما قياسيا في التخلف ،والجهل،
والفقر.

معاق يشارك في المعجم التاريخي للغة العربية
ُولد ألسرة بسيطة ،وأصيب بإعاقة حرمته
ّ ّ
من التعليم ،إل أن عزيمته نجحت في قيادته
لـقـهــر الـمـسـتـحـيــل وال ـح ـص ــول ع ـلــى درج ـتــي
الـمــاجـسـتـيــر وال ــدك ـت ــوراه بــدرجــة امـتـيــاز مع
مرتبة الشرف.
إنـهــا قصة المصري محمد الكيالني (49
ً
ً
ً
ع ــام ــا) ،الـ ــذي ي ـعــد ن ـم ــوذج ــا ب ــاه ــرا لـتـحــدي
المصاعب وتحقيق النجاح في شمال الصعيد.

يـقــول الكيالني لموقع "سـكــاي نيوز
ع ــرب ـي ــة" إنـ ــه ولـ ــد ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ـف ـيــوم
(جـنــوب الـقــاهــرة) ،ألس ــرة بسيطة مــن 8
أفراد وترتيبه الثالث فيهم ،وكان والده
يعمل بمهنة كي المالبس( ،مكوجي).
أصيب الكيالني بـ "شلل األطفال" في
عمر سنة ونصف السنة ،وهــو مــا دفع
ً
أهله إلى عدم إلحاقه بالمدارس ،خوفا

ً
ً
ضاع  ١٦عاما ووجدوه «مجنونا»
ذكرت تقارير إخبارية ،أمس،
أن ـ ــه تـ ــم الـ ـعـ ـث ــور ع ـل ــى شــرطــي
إندونيسي كان يعتقد أنه لقي
حتفه ،إثــر ح ــدوث مــوجــات مد
عاتية (تسونامي) في المحيط
ً
الهندي ،قبل أكثر من  16عاما،
بمستشفى لــأمــراض النفسية
في إقليم أتشيه.
ً
وقام شرطي آخر ،كان زميال
لــه ،بــزيــارة مستشفى األمــراض

الـنـفـسـيــة فــي عــاصـمــة اإلقـلـيــم،
بـ ــانـ ــدا أتـ ـشـ ـي ــه ،فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع
الماضي ،بعد أن ُعرضت عليه
صورة لمريض يشبه الشرطي
المفقود ،الذي يدعى أسيب.
وقـ ــامـ ــت الـ ـش ــرط ــة فـ ــي وق ــت
الحق بإبالغ أسرة أسيب ،التي
زارتـ ــه مـطـلــع األس ـب ــوع وأك ــدت
هويته من خالل ندبة قديمة كان
ً
مصابا بها في صدغه األيسر.

ّ
عـلـيــه م ــن ت ـعـ ّـرضــه ّ
ألي هـ ــزة نـفـسـيــة أو
ّ
تنمر.
ل ـكــن ك ــل ت ـلــك الـ ـظ ــروف ال ـص ـع ـبــة ل ــم تـثـ ِـن
الكيالني عن التعليم ،فحصل على الشهادة
اإلع ـ ــدادي ـ ــة ،وأكـ ـم ــل الـ ــدراسـ ــة ف ــي ال ـمــرح ـلــة
الثانوية ،ودخل القسم األدبــي ،حيث التحق
بكلية دار العلوم.
حصل الكيالني على ليسانس دار العلوم
ع ــام  ،2003ث ــم أك ـم ــل ال ـم ـس ـيــرة بــااللـتـحــاق
بالدراسات العليا عام  2004في قسم النحو
والصرف ،وحصل على الماجستير عام 2009
بتقدير امتياز ،ومــن ثـ ّـم على الدكتوراه عام
 2018من كلية اآلداب وكانت الرسالة بعنوان
"مسائل سيبويه النحوية فــي كتب تفسير
األندلسيين".
والتحق بعد ذلــك بجامعة الفيوم ليعمل
اخ ـت ـصــاصــي شـ ــؤون تـعـلـيــم ،بــاع ـت ـبــاره من
الكادر اإلداري ال األكاديمي.
ً
يتحدث الكيالني باعتزاز عن نفسه قائال:
"تم اختياري للعمل في معجم اللغة العربية
التاريخي ،التابع التحاد المجامع العربية،
ّ
وهو اتحاد ّ
يخص العالم العربي كله ،ويشارك
فيه علماء لغة مــن خمس دول عربية ،على
رأسها مصر والسعودية واإلمارات".

د .ناجي سعود الزيد

ال أع ـلــم فـيـمــا إذا ك ــان ه ـنــاك أس ــاس عـلـمــي ل ـعــدم فتح
المدارس اآلن!
ً
وأيضا ال أعلم عن األساس العلمي لفتح المدارس في
سبتمبر!
ّ
فال "التربية" وال "الصحة" ولجنتها العلمية وضحوا
الــدل ـيــل الـعـلـمــي لـتـلــك ال ـ ـقـ ــرارات ،وال ـك ــل يــأمــل أن الــوبــاء
ً
المقبل ،وهذا تخمين وليس علما!
سيختفي في سبتمبر
ُ
اآلن أتت دراســة حديثة نشرت في  19مــارس الماضي
بمجلة علمية ()morbidity and mortality weekly report
(( )MMWRمعدل الوفيات وانتشار األمراض) (التقرير
األسبوعي)...
ُ
وأجريت الدراسة على عدد كبير من المدارس في سانت
لويس ميسوري بأميركا ،واشتركت بها عدة جامعات.
الـنـتــائــج االسـتـكـشــافـيــة األول ـي ــة ( ،)pilot studyالتي
اشتركت بها الكثير من المدارس وعدد كبير من الطلبة
والمدرسين وضحت التالي:
ً
"انتشار مرض الكوفيد  )COVID 19( 19نادر جدا مادام
الطلبة والمدرسون ملتزمين بالتباعد االجتماعي (1.8
متر) ولبس الكمام والحرص على نظافة اليدين والتعقيم
لألدوات واألسطح ،وغيرها من التحذيرات.
ولمن يريد االطالع على تفاصيل الدراسة من المهتمين،
فإن المرجع كالتالي:
Pilot Investigation Of SARS -Cov2Secondary
Transmission In Kindergarden Through Grade 12
Schools Implementing Mitigation Strategies- St Luis
County And City of Missouri, Dec 2020.
MMWR 2021:70 (12).

الحقيبة النووية ال تفارق بوتين
أك ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ــاس ــم
الــرئــاســة الــروسـيــة ،دميتري
ب ـ ـي ـ ـس ـ ـكـ ــوف ،أن ا ل ـح ـق ـي ـب ــة
ً
النووية مــوجــودة دائـمــا مع
بوتين في أي مكان يوجد به
في أرجاء العالم.
وقال موقع روسيا اليوم،
أم ـ ـ ــس ،إن ب ـي ـس ـك ــوف أشـ ــار
فــي رده على س ــؤال عـ ّـمــا إذا
كــانــت الحقيبة الـنــوويــة مع
ب ــوت ـي ــن ح ـت ــى ف ــي ال ـغ ــاب ــات
ال ـص ـنــوبــريــة (ال ـت ــاي ـغ ــا) فــي
سيبيريا ،حيث قضى عطلته

ً
األس ـبــوع ـيــة أخـ ـي ــرا ،إل ــى أن
"جـ ـمـ ـي ــع وس ـ ــائ ـ ــل االت ـ ـصـ ــال
الـ ـ ـض ـ ــروري ـ ــة ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ــك
االتـ ـص ــاالت االسـتــراتـيـجـيــة،
م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار مــع
الرئيس أينما كان ،سواء في
أراض ــي االتـحــاد الــروســي أو
أي دولة في العالم".

الجزر والعلكة يحافظان على العين
أشارت اختصاصية التغذية،
آنــا بيلوسوفا ،إلــى المنتجات
المفيدة لصحة العين ،الفتة إلى
أنــه يجب تـنــاول األطـعـمــة التي
تحتوي على "بيتا كاروتين".
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت بـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــوس ـ ــوف ـ ــا ،ف ــي
تصريحات نقلها موقع روسيا
ً
اليوم ،أمس" :أول وقبل كل شيء،
العنب البري والتوت البري .اآلن،
ليس موسمهما ،لكن يوجد توت

وك ــان أسـيــب اختفى بعد أن
اجتاحت موجات المد العاتية
ً
م ـ ــرك ـ ــزا لـ ـلـ ـش ــرط ــة ك ـ ـ ــان ي ـق ــوم
بحراسته فــي  26ديسمبر من
عام .2004
ولـ ـي ــس مـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح كـيــف
انـتـهــى بــه األم ــر فــي مستشفى
األمراض النفسية.
(د ب أ)

مجمد ،ويمكن تذويب الثلج عنه
وتناوله ،لكن من غير المرغوب
صـنــع ال ـمــربــى م ــن ال ـت ــوت ،فلن
يبقى فيه شيء مفيد للعيون.
الموجودة
وأضافت أن المواد
ّ
في العنب البري والتوت تحفز
دوران األوعية الدقيقة في الدم
وتغذية العصب البصري".
ك ـم ــا ن ـص ـحــت اخـتـصــاصـيــة
ال ـت ـغــذيــة ب ـت ـنــاول الـ ـج ــزر ،فهو

ي ـحـ ّـســن الـ ــرؤيـ ــة ،وع ـن ــدم ــا تتم
معالجته بالحرارة ،يتم تحسين
ّ
تركيبته ،لكن
"بيتا كاروتين" في ً
الجزر النيئ مفيد أيضا للعيون.
ّ
يحسن
العلكة
كما أن مضغ ّ
الدورة الدموية ويغذي العينين،
ً
ووفقا للخبيرة" :يجب أن تمضغ
العلكة في حدود معقولة".

وفيات

«اليونسكو» تحذر من أزمة مياه
عالمية في 2030

ضحية ديك عيفان سند زوجة راشد هندي الهندي
 64عاما ،شيعت ،ت51121999 ،67090198 ،99049033 :
نورية جمال محمد عبدالرحمن الحبيب زوجة حمد عبدالله الحمد
 26عاما ،شيعت ،ت96659985 :

إبراهيم عبدالوهاب إبراهيم الشطي

 36عاما ،شيع ،ت98988111 :

شريفة عبدالله عبدالعزيز القطامي

 76عاما ،شيعت ،ت99683661 ،99702235 :

سعود مبارك هايف العازمي

 81عاما ،شيع ،ت99319992 :
زمزم عبدالله علي محمد أرملة حسن محمد يوسف الكندري
 83عاما ،شيعت ،ت94499277 :

عباس صالح محمد السالم

 74عاما ،شيع ،ت99718851 :

عماد سلمان طاهر القطان

 55عاما ،شيع ،ت66549027 :

مطلق قحيصان عواد المياس

 79عاما ،شيع ،ت99820929 ،99829865 :

نعيمة محمد عبدالله الشنيفي

زوجة عبدالعزيز عبدالمحسن محمد الرميح
 76عاما ،شيعت ،ت99446985 :

مواعيد الصالة
ّ
حذرت منظمة اليونسكو األممية من
أزم ــة م ـيــاه سـيــواجـهـهــا ال ـعــالــم بحلول
عام .2030
ج ــاء ذل ــك فــي تـقــريــر أعــدتــه المنظمة
بمناسبة حلول اليوم العالمي للموارد
المائية.
ونقل التقرير ،الذي نشره موقع روسيا
اليوم ،أمس ،عن المدير العام لـ "اليونسكو"،

أودري أزول ـ ــي ،قــولــه إن ال ـم ــاء ،بصفته
"الذهب األزرق" وهو أثمن مورد في الكرة
األرضية ،ال يتاح بشكل مباشر لما يزيد
على ملياري شخص.
ً
ً
وال يعد الماء مــوردا ضروريا للبقاء
ً
على قيد الحياة فحسب ،بل يلعب دورا
ً
ً
ً
ً
صـحـيــا واجـتـمــاعـيــا وثـقــافـيــا مـهـمــا في
المجتمعات البشرية.

وي ـ ـقـ ــول ك ــات ـب ــو الـ ـتـ ـق ــري ــر ،إن ه ـنــاك
 5ج ــوان ــب ت ــؤث ــر ع ـل ــى ال ـت ـق ـي ـيــم ،وه ــي
تقييم منابع الماء وم ــوارده ،والبيئات
المائية ،وتقييم البنية التحتية المائية
الالزمة لتخزين الماء واالستفادة منها،
واسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـم ــاء ال ـم ـت ـك ــرر ،وخ ــدم ــات
تقديم ماء الشرب ،وتقييم الماء بصفته
ً
ً
ع ــام ــا م ـه ـمــا ف ــي ال ـن ـشــاط االجـتـمــاعــي

واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ل ـل ـس ـك ــان وغـ ـي ــره ــا مــن
الجوانب ،بما فيها الثقافية والروحية.
وحـ ـس ــب الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة مــن
المصادر المستقلة ،التي أوردها التقرير،
فــإن الـعــالــم سـيــواجــه بحلول عــام 2030
ً
ً
نقصا شامال للمياه يقدر بـ  ،%40وقد
تـتـفــاقــم ت ـلــك األوضـ ـ ــاع نـتـيـجــة اح ـت ــدام
قضايا عالمية أخرى ،بما فيها األوبئة.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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وجاء في التقرير أن من السهل قياس
قيمة الـمــاء عند استخدامه فــي الــزراعــة
والصناعة ،فكيف يمكن تقدير قيمة 443
مليون يوم حينما يغيب خاللها التالميذ
عن المدرسة نتيجة اإلصابة بأمراض لها
عالقة بنقص الماء أو جودته؟

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:30

العظمى 27

الشروق

05:49

الصغرى 13

الظهر

11:55

العصر

03:23

المغرب

06:01

العشاء

07:18

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

ً
أعلى مد  08:46صب ــاحـ ـ ــا
 05:28م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  00:50صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:09ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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