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داخل العدد

إليزابيث ليل تتصدى لبطولة
الكوميديا الرومانسية «ماك وريتا»

لالنتخابات»
«الوطنية
يتبنون
نواب
ً
ً

اعتبروا سحب الحكومة مشروعها اإلصالحي دليال على عدم حصافتها سياسيا
• الساير :سنحمي مؤسستنا من تجار االنتخابات • المضف :ارتدادها عنه مريب
• المويزري :الحكومة تعمل ضد الشعب • الشاهين :أحذرها من التراجع عنه
محيي عامر وفهد تركي

فتح الخبر الذي نشرته «الجريدة» ،على صفحتها األولــى أمس
ً
تحت عـنــوان «الحكومة ترتد عــن إصــاح االنـتـخــابــات!» ،سيال من
انتقادات النواب للحكومة التي اعتبروا سحب مشروعها الخاص
ً
ً
ً
بإنشاء اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات أمرا مريبا ودليال على
افـتـقــادهــا للحصافة الـسـيــاسـيــة ،وم ــا لـبــث موقفهم أن تـطــور إلــى
تحركات لتبني هذا المشروع ،عبر تقديم اقتراح بقانون.
وأك ــد الـنــائــب مهند ال ـســايــر ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن سـحــب الحكومة
ل ـل ـم ـشــروع الـ ـم ــدرج ع ـلــى جـ ــدول أع ـم ــال لـجـنــة الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع
البرلمانية أمر مريب ،السيما في ظل التوافق الحكومي  -النيابي
الكبير بشأنه ،باعتباره أحد أهم أبواب اإلصالح السياسي من خالل
ضبط جــودة العملية االنتخابية ورفــع معايير الشفافية 02

َّ
الكويت نورت بعودة قائدها

●

ً
مستبعدة العمالء اآلخرين ،حصرت لجنة
ال ـش ــؤون الـمــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة البرلمانية
دعم وإنقاذ المتضررين من تداعيات جائحة
«كورونا» ،على أصحاب المشاريع الصغيرة
ً
والـمـتــوسـطــة فـقــط ،وذل ــك بــإقــرارهــا اقـتــراحــا

٠٣
«الشؤون» :إنجاز
كشوفات الترقية
باالختيار ...قريبًا

محليات

«التربية» تستعد
الختبارات الـ 12
الورقية

ً
العتيبي :قرار منع دخولهم البالد ال يزال ساريا
● فهد الرمضان
أمــس ،إن قــرار منع دخــول غير
● يوسف العبدالله
ً
أكد المتحدث الرسمي لإلدارة
الـعــامــة للطيران الـمــدنــي سعد
العتيبي ،أن قرار مجلس الوزراء
األخـيــر الـخــاص بإعفاء متلقي
اللقاح المعتمد في الكويت من
ال ـح ـجــر ال ـمــؤس ـســي ،ال يشمل
الوافدين القادمين من الخارج
إلى مطار الكويت.
وقال العتيبي ،لـ «الجريدة»،

الكويتيين البالد ال يزال ساريا،
ح ـتــى إشـ ـع ــار آخ ـ ــر ،وبــال ـتــالــي
فـ ــإن ق ـ ــرار إعـ ـف ــاء ال ــذي ــن تـلـقــوا
اللقاح من الحجر يقتصر على
الكويتيين ،والفئات المستثناة
لدخول البالد.
٠٣

ّ
الصقر :تبني «االستدامة» يحقق
ً
تعافيا أسرع من تبعات «كورونا»

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت وزارة ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة
ً
إجراءاتها الميدانية ،استعدادا
الخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات الـ ـص ــف ال ـث ــان ــي
ً
عـشــر ،الـمـقــرر إج ــراؤه ــا ب ــدءا
م ــن  30م ــاي ــو ال ـم ـق ـبــل ،حيث
أع ـطــى وزي ــر الـتــربـيــة د .علي
المضف ،خالل اجتماع أمس،
تــوج ـي ـهــاتــه ل ــوك ــاء ال ـ ـ ــوزارة
ب ــاتـ ـخ ــاذ الـ ـخـ ـط ــوات ال ــازم ــة
لالمتحانات ،ولعودة 02

06
مؤتمر «التربية المقارنة»
يناقش اإلصالح التعليمي
بدول «التعاون»
األمير لدى وصوله إلى أرض الوطن وفي استقباله سالم العلي أمس
عــاد سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد أمــس ،إلــى أرض
الوطن ،بعد قضاء سموه إجــازة خاصة خــارج البالد ،ليواصل
ربان السفينة جهوده الحكيمة في قيادة دفتها وتدبير شؤونها.

و«الجريدة» إذ تهنئ الكويت كلها بسالمة سموه وعودته إلى
حضن الوطن ،تدعو الله تعالى أن يكأله بعين رعايته ،وأن يعينه
ً
على تحمل المسؤولية ،وأن يلبسه دائما رداء الصحة والعافية.

ّ
الحوثيون يردون على مبادرة السعودية
بهجوم ...والكرة في ملعب بايدن

اقتصاديات

12

 94.68مليون دينار أرباح «الوطني-
البحرين» في 2020
11

السعد« :األهلية للتأمين» استمرت في
أدائها الحيوي خالل أزمة كورونا
14

جهات حكومية مساهمة في «المحفظة
الوطنية» تطلب فصل اإلدارة
09

العلي :التصدي ألي
مظاهر سلبية وتطبيق
القانون على الجميع

محليات

ب ـقــانــون ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن بـقـيـمــة  500مليون
دينار.
وأوضح عضو «المالية» النائب سعدون حماد،
أن اللجنة ّ
أقرت باإلجماع ،خالل اجتماعها أمس،
االق ـت ــراح بـقــانــون الـمـكــون مــن  22مـ ــادة ،أهمها
تعريف العمالء الصغار والمتوسطين ،ومنهم
أصـحــاب الـمـشــروعــات الـنــاشـئــة ،التي 02

الوافدون غير مشمولين بإعفاء
َّ
المطعمين من الحجر المؤسسي

الثانية

02

«المالية» البرلمانية :ضمان مالي
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط
علي الصنيدح

ص 15

ّ
ردت جماعة «أنصار الله» الحوثية المتمردة على المبادرة
التي طرحتها السعودية من أجل إنهاء األزمة في اليمن ،بإعالنها
استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.
وك ــان ــت الـجـمــاعــة الـيـمـنـيــة ال ـم ـت ـمــردة الـمـتـحــالـفــة م ــع إي ــران
استقبلت الـمـبــادرة السعودية بـبــرود ،دون أن تعلن بوضوح
الموافقة عليها أو رفضها ،رابطة وقف هجماتها بوقف عمليات
التحالف.
ويأتي الهجوم الحوثي في وقت رأى خبراء أن تحرك الرياض
جعل الموقف الحوثي واإليراني في حالة انكشاف أمام المجتمع
الدولي ،وأن الكرة باتت في ملعب إدارة الرئيس األميركي جو
بايدن للضغط على طهران للطلب من حلفائها اليمنيين التجاوب
مع وقف إطالق النار.
وفــي حين رحبت إدارة بايدن بالخطوة السعودية ،شددت
وزارة الخارجية األميركية على ضــرورة التزام كل األطــراف في
اليمن بالمبادرة.
ودعا المتحدث اإلقليمي باسم الخارجية األميركية سامويل
وربيرغ الحوثيين إلى أخذ معاناة الشعب اليمني في الحسبان،
ً
مضيفا أنــه «ال يمكن أن نجعل الشعب اليمني رهينة لالتفاق
ال ـن ــووي» ،فــي إش ــارة إلــى تباطؤ خـطــوات الـتــوصــل إلــى تفاهم
بشأنه.
وأمام سيل من التأييد اإلقليمي والدولي للمبادرة السعودية،
ً
التي تضمنت عرضا بوقف إطالق النار من جانب واحد 02

١٨
رئيس شركة إيرباص:
الطائرات آمنة في زمن
«كورونا»

دوليات

٢٠

لبنان« :انفجار االثنين»
يحرك المياه العربية
الراكدة
مقاتلون موالون للحوثيين بينهم أطفال في صنعاء أمس (أ ف ب)

بريطانيا ...السفر ممنوع حتى يوليو المقبل
ف ــي ت ـشــديــد لـلـقـيــود الـ ـح ــدودي ــة ،تتجه
ال ـس ـل ـط ــات ال ـبــري ـطــان ـيــة ل ـت ـمــديــد الـحـظــر
المفروض على السفر الدولي غير الضروري
حتى شهر يوليو المقبل ،حسبما ذ كــرت
صحيفة «الـتــايـمــز» ،أم ــس ،مشيرة إلــى أن
المخالف قد يغرم  5000جنيه إسترليني
ً
ً
(نحو  2080دينارا كويتيا).

E xtra

وق ــال ــت ال ـص ـح ـي ـفــة ،إن ال ـح ـكــومــة قـ ّـدمــت
ً
مقترحا بهذا الشأن إلى النواب ،ومن المقرر
إجراء تصويت عليه.
ً
ون ـظ ــرا إل ــى أن األغـلـبـيــة الـمـضـمــونــة في
البرلمان هــي لمصلحة حــزب المحافظين
الحاكم ،فمن المرجح أن تتم الموافقة على
المقترح ،وإذا حصل هــذا األم ــر ،فستدخل

ال ـق ــواع ــد ال ـج ــدي ــدة ح ـيــز الـتـنـفـيــذ االثـنـيــن
المقبل.
وبموجب المقترح الجديد ،ستظل جميع
الرحالت الدولية ،التي ال تعتبر حيوية ممنوعة
حتى  30يونيو ،كما هي عليه اآلن ،وستكون
هناك في الوقت ذاته استثناءات للسفر للعمل
أو الدراسة أو العالج ،أو زيارة قريب 02

رياضة

٢٢
كاراسكو يضع لمساته
األخيرة على االستعدادات
للقاء السعودية

ةديرجلا

•
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األمير يعود إلى البالد بعد إجازة خاصة بالخارج

ً
ولي العهد :نسأل الله أن يمتع صاحب السمو بوافر الصحة ويبقيه قائدا للمسيرة

األمير لدى عودته وفي استقباله ولي العهد
عاد صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ نواف
األحمد ،إلى أرض الوطن ،مساء أمس ،بعد قضاء
إجازة خاصة خارج البالد.
وكــان في استقبال سموه على أرض المطار،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،وسمو رئيس الحرس
الــوط ـنــي الـشـيــخ ســالــم ال ـع ـلــي ،وك ـبــار الـشـيــوخ،
وسمو الشيخ ناصر المحمد ،وسمو الشيخ جابر
الـمـبــارك ،ورئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ،وكبار المسؤولين بالدولة.

سالم العلي وكبار الشيوخ في استقبال صاحب السمو
وتلقى صاحب السمو ،رسالة تهنئة من أخيه
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد بمناسبة
عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد إجراء
الفحوصات الطبية التي كللت بفضل الله تعالى
ومنته بالتوفيق والنجاح.
وجـ ـ ــاء ف ــي ن ــص رس ــال ــة ال ـت ـه ـن ـئ ــة« :ب ـبــالــغ
السرور أرفع إلى مقام سموكم أطيب التهاني
بمناسبة عودتكم إلى أرض الوطن الغالي بعد
الفحوصات الطبية ا لـتــي أجريتموها والتي
كللت بفضل من الله تعالى وتوفيقه بالنجاح.

ولي العهد يستقبل ناصر المحمد

وإذ أشارك جميع أبناء الوطن الغالي البهجة
والسرور بهذه المناسبة العزيزة فإنني أنتهز هذه
الفرصة للتضرع إلى الباري جل وعال بخالص
الدعاء بأن يحفظ سموكم ويمتعكم بوافر الصحة
ً
وتمام العافية وأن يبقيكم قائدا لمسيرة النهضة
في وطننا الحبيب وينعم عليه باألمن واألمــان
والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة».
وبعث سموه ،برسالة شكر جوابية ألخيه سمو
ولي العهد ضمنها سموه خالص شكره على ما
عبر عنه سموه من تهنئة بعودة سموه إلى أرض

الوطن العزيز بعد إجراء الفحوصات الطبية التي
كللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح،
وعلى ما أبداه سموه من فيض المشاعر الطيبة
ً
ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة ،سائال سموه
الباري جل وعال أن يمتع سموه بموفور الصحة
وال ـعــاف ـيــة وأن يــوفــق الـجـمـيــع وي ـس ــدد الـخـطــى
لكل مــا فيه خير وخــدمــة الــوطــن الـعــزيــز ورفعة
شأنه وتحقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم ونمو
وازدهار.

األمير لدى وصوله أمس

العلي :التصدي للسلبيات وتطبيق القانون على الجميع
وزير الداخلية بحث آلية تنفيذ قرارات تعديل الحظر والسماح بالمشي

ً
ولي العهد مستقبال ناصر المحمد أمس
استقبل سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان،
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.

وجـ ــه وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة الـشـيــخ
ث ــام ــر ال ـع ـل ــي ،بـ ـض ــرورة تـكــريــس
كــل اإلم ـكــانــات الـبـشــريــة والفنية
ل ـمــواج ـهــة ال ـم ـخــاطــر الـمـحـتـمـلــة
لـفـيــروس ك ــورون ــا بـهــدف حماية
المواطنين والمقيمين ،مؤكدا أن
الحفاظ على صحتهم وسالمتهم
«واجب وطني».
ج ــاء ذل ــك خ ــال اجـتـمــاعــه ،مع
ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ،أمـ ــس األول،
لـمـتــابـعــة وم ـنــاق ـشــة آل ـي ــة تنفيذ
القرارات األخيرة لمجلس الوزراء
ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا
ال ـم ـس ـت ـجــد ولـ ــاطـ ــاع ع ـل ــى آخ ــر
المستجدات.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام األمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي وزارة

العلي مترئسا االجتماع
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ف ــي بـ ـي ــان ص ـحــافــي،
أن وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة شـ ــدد خ ــال
االج ـت ـم ــاع ع ـلــى ضـ ـ ــرورة تفعيل
االجــراءات الكفيلة بالتصدي الي
مظاهر سلبية وتطبيق القانون
على الجميع.

«الهالل األحمر» تحصل على « »ISOلنظم الجودة

وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن اال جـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
اسـ ـتـ ـع ــرض الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات األخ ـ ـيـ ــرة
لمجلس الوزراء المتعلقة بتعديل
مواعيد الحظر الجزئي ليبدأ من
ال ـســاعــة ال ـســادســة م ـســاء وحـتــى
الخامسة صباحا.

وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت بـ ـ ـ ـ ـ ــأن االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع
اس ـت ـعــرض اي ـضــا ق ــرار المجلس
بالسماح برياضة المشي دا خــل
المناطق بين السادسة والثامنة
مساء وتوصيل طلبات المطاعم
حتى العاشرة مساء.

وأضــافــت أن االجـتـمــاع ناقش
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا االج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
بالمسافرين القادمين إلى البالد
ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس
كورونا والمعتمد لدى الكويت.

وفد أممي زار ديوان حقوق اإلنسان

الساير :أول جمعية خيرية تنال الشهادة في الخليج والشرق األوسط
أعلنت جمعية الهالل األحمر ،حصولها
ع ـلــى شـ ـه ــادة الـ ـج ــودة ( )ISOالـمـطــابـقــة
ً
ال ــدولـ ـي ــة ل ـن ـظ ــم إدارة ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة ،ط ـب ـقــا
للمواصفات باعتبار الشهادة الوسيلة
الناجحة لتحقيق مفهوم الجودة الكاملة.
وق ــال رئـيــس مجلس إدارة الجمعية،
د .ه ـ ــال الـ ـس ــاي ــر ،لـ ـ ـ «كـ ــونـ ــا» ،أم ـ ــس ،إن
«الجمعية حريصة على تحقيق هدفها
في الحصول على شهادة الـ»،»ISO27001
رغبة في تحسين أداء العمل وحماية أمن
المعلومات ومركز البيانات».
وأع ــرب الساير عــن فخره بــأن «الهالل
األ حـمــر» الكويتية أول جمعية إنسانية
خ ـي ــري ــة مـ ــن ج ـم ـع ـي ــات ال ـ ـهـ ــال األح ـم ــر
والـصـلـيــب األح ـمــر تحصل عـلــى شـهــادة
الجودة في الخليج والشرق األوسط.
وأض ـ ــاف أن الـجـمـعـيــة عـمـلــت الـكـثـيــر

لـ ـم ــواكـ ـب ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــور الـ ـعـ ـلـ ـم ــي فــي
تـكـنــولــوجـيــا ال ـم ـع ـلــومــات ،لـتـكــون
دائما مستعدة لمواجهة الصعاب،
وتقديم أفضل الحلول التقنية
والـ ـ ـفـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أنـ ــه
خ ــال ال ـس ـنــوات الماضية
ت ــم إنـ ـج ــاز أعـ ـم ــال كـثـيــرة
وت ـ ـ ـغ ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــرات شـ ـه ــدتـ ـه ــا
الجمعية.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن اال لـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام
ب ـم ـتــاب ـعــة ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ه ــذا
النهج كان سبب حصولهم
عـلــى ه ــذه ال ـش ـهــادة ،مــؤكــدا
أنها تعد حافزا لهم لتقديم المزيد
من العمل واإلنتاجية ،خصوصا أنهم
يدعمون شريحة كبيرة من المجتمع
من خالل عملهم التطوعي في مساعدة

نواب يتبنون «الوطنية...
والنزاهة باإلشراف القضائي الكامل على االنتخابات ،ومنع نقل
األصوات الذي يؤثر بشكل مباشر على نزاهتها.
وأض ــاف الـســايــر أن سحب الحكومة لـهــذا الـمـشــروع لمزيد من
الدراسة ،حسب رأيها ،يعزز أصابع االتهام التي تشير إليها في كل
انتخابات بالتدخل بشكل يفسد هذه العملية ،ويؤثر على الرغبة
الشعبية وال ـمــزاج الـعــام لـلـشــارع السياسي مما ينتج عنه فساد
المؤسسة التشريعية برعاية حكومية.
وشدد على أنه ومجموعة من النواب يبحثون بجدية تبني هذا
الـمـشــروع وتقديمه كمقترح بـقــانــون لتفويت الـفــرصــة على تجار
االنتخابات وحماية سلطة الشعب من أي عبث أو تأثير حكومي،
إضــافــة الــى الــدعــم الكامل لبقية المقترحات وعـلــى رأسـهــا تعديل
قانون حرمان المسيء.
وفــي السياق ذات ــه ،أبــدى النائب مهلهل المضف استغرابه من
ً
ً
ً
سـحــب الـحـكــومــة م ـشــروعــا إصــاح ـيــا تـقــدمــت ب ــه ،خ ـصــوصــا أنــه
ً
يقضي على بعض سلبيات العملية االنتخابية ،مشددا على أن «هذا
ً
ً
المشروع ليس مثاليا أو كامال ،فبعض األمور تحتاج إلى تعديل،
ً
ً
لكنه يبقى نظاما إصالحيا».
وصرح المضف ،أمس ،بأن «المشروع كان فرصة لدى الحكومة
ً
ً
لتكسب رص ـي ــدا سـيــاسـيــا ،وسـحـبــه يــؤكــد أن ـهــا تفتقد الحصافة
ً
ً
السياسية ،خصوصا أننا نعيش في وضع متأزم» ،مؤكدا أن «الوضع
السياسي يحتم عليها إعادة كسب ثقة الناس ،وسأكون من النواب
الذين يتبنون المشروع ويعيدون تقديمه».
أمــا النائب أسامة الشاهين فتساء ل« :كيف لحكومة تستحدث
ً
وزارة (النزاهة) أن تتخلى عن قانون (نزاهة) االنتخابات؟» ،محذرا
إيــاهــا مــن ال ـتــراجــع عــن ه ــذا ال ـم ـشــروع الـتـشــريـعــي اإلص ــاح ــي ،إذ
ً
«سيكون لذلك أصداء محلية وأيضا دولية سلبية ،في تقييم أدائها
تجاه قضايا الديمقراطية والشفافية والنزاهة».
وقــال الشاهين« :سبق لــي التقدم باقتراحات بقوانين فــي هذا
الصدد ،تم وأدها وتعطيلها في لجان ومجالس سابقة ،وأستغرب
مداهنة الحكومة للنواب الذين يستخدمون أساليب فاسدة ،مثل نقل

األفراد واألسر المحتاجة.
وأوضـ ــح أن ش ـه ــادة الـمـعـيــار
ا ل ـع ــا ل ـم ــي « »ISO27001تــو فــر
المنهجية الالزمة لبناء نظام
متكامل ألمــن المعلومات،
وت ـح ـقــق أق ـص ــى مـعــايـيــر
األم ـ ـ ــن والـ ـس ــري ــة بـشـكــل
يضمن حماية المعلومات
عـلــى جميع مستوياتها
وبمختلف طــرق حفظها،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ــداولـ ـه ــا ،بـمــا
يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواف ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ــع مـ ـخـ ـتـ ـل ــف
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
والخاصة.
ّ
وبين أن من مميزات الشهادة تحديد
الـمـخــاطــر ،ووض ــع ال ـضــوابــط المناسبة
إلدارتها أو للتخلص منها ،والمرونة في

وضــع الـضــوابــط فــي الـعـمــل ،وللحصول
على ثقة المتبرعين في حماية بياناتهم.
ولفت الساير إلى أن من مميزاتها أيضا
ســامــة بـيـئــة ال ـع ـمــل وأمـ ــن الـمـعـلــومــات،
والـتـقـلـيــل م ــن حـ ــاالت ف ـقــد الـمـعـلــومــات،
والمحافظة على ممتلكات المنظمة مثل
المعلومات والبرامج واألجـهــزة ،إضافة
إلى زيادة الوعي لجميع موظفي الجمعية
ب ــأه ـم ـي ــة أمـ ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات وج ــاه ــزي ــة
الجمعية عـلــى مــوا صـلــة أداء عملها في
حالة حصول الحوادث الطارئة.
وهنأ الساير العاملين والمتطوعين
ف ــي الـجـمـعـيــة بـحـصــولـهــا ع ـلــى ش ـهــادة
الـجــودة ،مثمنا حجم الجهود المبذولة
من العاملين للوصول إلى هذا المستوى
المتقدم في العمل الخيري اإلنساني.

األصوات وتزوير إرادة الناخبين في الدوائر!».
ب ــدوره ،لفت النائب شعيب الـمــويــزري إلــى أن تــراجــع الحكومة
عــن القانون دليل عــدم مصداقيتها مــع الــوطــن والشعب والـنــواب،
«وسيكون لنا موقف حاسم تجاه هذا األمر ،الذي يؤكد غياب الرؤية
اإلصالحية».
ً
ً
وقال المويزري ،لـ «الجريدة» ،إن «الحكومة دائما ما تخدع أيضا
مــن خــال فـســادهــا وأساليبها غير اإلصــاحـيــة ،الـتــي تـقــود البلد
للهاوية ،وآخرها قضية سحبها لقانون سياسي مستحق ينتظره
الجميع إلص ــاح الــوضــع الـسـيــاســي فــي ال ـبــاد ،مــن خ ــال اللجنة
ً
الوطنية لالنتخابات ،لكنها دائما تسير عكس اإلصالح في كل ما
نطرحه من رؤى وقضايا».
ً
وتــابــع« :كــررنــاهــا م ــرارا أن الحكومة تعمل ضــد الـشـعــب ،وغير
ُ
سحبها هذا
متعاونة مع المجلس ،واليوم ُيثبت صحة هذا الكالم
ً
القانون المستحق» ،مضيفا «نتعامل مع حكومة غير قــادرة على
إدارة البلد بشكل صحيح ،وال تفي بوعودها تجاه الشعب ،وعليها
الرحيل».
وأكــد أن «قضية إصــاح النظام االنتخابي على رأس أولوياتنا
بهذا المجلس ،وذاهبون لهذا االتجاه بقوة ،ويتجلى ذلك من خالل
المقترحات النيابية الكثيرة ،التي تحاكي إصالح العملية السياسية
ً
ً
بشكل عام ،واالنتخابات بشكل خاص ،وستكون سدا منيعا للدفاع
عن الكويت ،ومكافحة الفساد من بوابة المجلس».
وشــدد على أن قانون اللجنة الوطنية لالنتخابات جــاء ليلبي
ً
الرغبة الشعبية قبل الـنــواب ،مطالبا رئيس ال ــوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد بإعادة النظر في هذا السحب غير السليم.

«المالية» البرلمانية :ضمان مالي...

ً
ً
تضرر نشاطها جزئيا أو كليا جراء الفيروس ،وما ترتب على ذلك من
عدم قدرتهم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية األساسية.
وأضاف حماد أن العميل الصغير المشمول بالقانون ،هو الذي ال
ً
يتجاوز عدد عمالة مشروعه  50عامال ،وال تتعدى أصوله  250ألف
ً
ً
دينار ،وال تزيد إيراداته على  750ألفا سنويا.

الوفد األممي في المقر الجديد لديوان حقوق اإلنسان أمس

●

ربيع كالس

استقبل رئيس ديوان حقوق االنسان السفير
جاسم المباركي امس ،ممثل االمين العام لألمم
المتحدة لدى البالد والمنسق المقيم بالكويت
طارق الشيخ والوفد المرافق له لتقديم التهنئة له
بمناسبة انتقاله الى مقر الديوان الجديد ،حيث
ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون بينهما.

وتابع :أما العميل المتوسط فهو الذي ال يقل عدد العاملين لديه
ً
عن  51عامال ،وال يزيد على  ،150وال تتجاوز أصول مشروعه  500ألف
ً
دينار ،وال تزيد إيراداته على  1.5مليون سنويا.
٠٥

«التربية» تستعد الختبارات الـ ...12
المدارس خالل العام الدراسي المقبل.
يأتي ذلك بعد يوم من إقرار مجلس الوزراء إجراء اختبارات
ً
الصف الثاني عشر ورقيا ،ضمن ضوابط صحية مشددة ،وهو
ً
ً
القرار الذي لقي تأييدا تربويا ،ألنه يعيد االختبارات إلى سكتها
الصحيحة.
وفي هذا السياق ،قالت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي
السابقة د .موضي الحمود إن القرار جاء في توقيته السليم،
وهــو مستحق ،لتحقيق العدالة بين أبنائنا ،مــؤكــدة ضــرورة
تكوين ثقة بمخرجات الثانوية العامة والشهادات ،التي يتحصل
عليها الطلبة.
وأبدى عدد من أساتذة الجامعة انتقادات لـ«النجاح الوهمي»،
الذي أفرزته ظروف «كورونا» العام الماضي ،والذي لم يعكس
قدرات الطلبة.
ورأى عضو هيئة التدريس بالجامعة د .إبراهيم الحمود أن
من الضروري إجراء اختبارات حقيقية تقيس مستوى الطالب،
ً
بما يتيح نجاح العملية التعليمية ،مضيفا أن الجامعة أجرت
اخـتـبــار ق ــدرات آلالف الطلبة ،وعـلــى «الـتــربـيــة» تطبيق اآللـيــة،
ً
تداركا للتفوق الوهمي.
ً
وانسجاما مع قرار الحكومة ،طالبت الجمعية الكويتية لجودة
التعليم بضرورة تعميم قرار االختبارات الورقية على جامعة
الكويت والهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب ،وإلغاء قرار
مجلس الجامعة إجراء االختبارات عن بعد.
وشددت الجمعية على ضرورة استبعاد اختبارات األونالين،
ً
خصوصا بسبب ما رافقها من الغش والنجاح الوهمي ،الذي
ستكون له آثــار مستقبلية كارثية على صعيد نقص المعرفة
وفشل الطلبة في تجاوز المرحلة الجامعية.
٠٧

وحضر اللقاء من جانب األمم المتحدة ،الممثل
المقيم لبرنامج األمم المتحدة لدى البالد هيديكو
هــادزيــالـيــك والـمـسـتـشــار لــأمــم الـمـتـحــدة رابـعــة
حسين مكي جمعة ،ورئيس مكتب منظمة العمل
بالكويت انس شاكر.
ومــن الجانب ديــوان حقوق االنـســان ،شاركت
ه ــدى الـشــايـجــي والن ــا ابــوعـيــد وه ـشــام معرفي
في اللقاء.

الحوثيون ّ
يردون على مبادرة...

ً
وفتح مطار صنعاء جزئيا وتخفيف التدابير بشأن ميناء الحديدة،
اكتفت إيران بالترحيب بـ«أي مبادرة للسالم في اليمن» دون اإلشارة
الصريحة إلى السعودية ،مطالبة بوقف العمليات العسكرية ورفع
ً
الحصار أوال قبل أي حديث عن تهدئة.
وكانت تقارير تحدثت عن رفض «الحرس الثوري» أي تهدئة في
الوقت الحالي ،وأنه يرى أن الوقت غير مناسب اآلن ألن تقدم طهران
أي تنازل قبل الجلوس على طاولة المفاوضات مع واشنطن ،التي
يجب عليها أن تظهر بوادر حسن نية ال طهران.
(صنعاء ،طهران ،واشنطن ـ وكاالت)

بريطانيا...
أو صديق يحتضر ،أو لحضور حفل زفاف وما شابه ذلك.
في المقابل ،من غير المرجح تخفيف قواعد الحجر الصحي
اإللزامي عند الدخول إلى البالد حتى سبتمبر.
وفي الوقت الحاليُ ،يطلب من الذين يدخلون من أي بلد إلى
بريطانيا  -التي أحيت ،أمس ،ذكرى مرور عام على تطبيق أول
إجراءات إغالق لمواجهة «كورونا» -قضاء  10أيام في عزلة ذاتية،
وكذلك اجتياز ثالثة اختبارات  PCRعلى األقل.
(عواصم ـ وكاالت)

ةديرجلا
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محليات

ً
«الشؤون» :إنجاز كشوفات الترقية باالختيار ...قريبا
السبيعي لـ ةديرجلا :.مراجعتها للتأكد من سالمة اإلجراءات وأحقية المشمولين
جورج عاطف

لجنة من
جميع
القطاعات
إلنجاز طلبات
«حق االطالع»
بكل سهولة

كـشــف وكـيــل وزارة الـشــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ــاالن ــاب ــة مـسـلــم
ال ـس ـب ـي ـع ــي أن لـ ـجـ ـن ــة ش ـ ــؤون
الـمــوظـفـيــن فــي ال ـ ــوزارة تعكف
ح ــال ـي ــا ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــداد ك ـشــوفــات
الـتــرقـيــة بــاالخ ـت ـيــار للعاملين
وفـ ـ ـق ـ ــا الش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات ول ـ ــوائ ـ ــح
دي ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة ،الفتا
ً
إلى أن اللجنة تقوم حاليا بفرز
الموظفين المستحقين للترقية،
ال سيما أن لكل إدارة في الوزارة
نسبة معينة في الترقيات.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـس ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــي
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن ــه تـتــم مــراجـعــة
ك ـشــوفــات ال ـتــرق ـيــة لـلـتــأكــد من
س ــام ــة االج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـب ـعــة
وأحقية الموظفين لها ،متوقعا
ان ـجــازهــا فــي الـقــريــب الـعــاجــل،
الفتا إلى أنه عقب نجاح الوزارة
ف ــي ان ـج ــاز الـتـقــايـيــم الـسـنــويــة
ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن ،وص ـ ــرف م ـكــافــآت
األعمال الممتازة للمستحقين
منهم ،لتكون بذلك أولى وزارات
الـ ــدولـ ــة ب ـه ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،تـسـعــى

ً
حاليا إلى انجاز الترقيات.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ،ح ـ ــرص ـ ــه ،وقـ ـي ــادي ــي
ال ــوزارة ،على تحقيق مصلحة
الموظفين ،ومنحهم حقوقهم
ً
ك ــام ـل ــة دون نـ ـقـ ـص ــان ،ش ــاك ــرا
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن
ع ـ ـم ـ ـلـ ــوا ع ـ ـلـ ــى ان ـ ـ ـجـ ـ ــاز صـ ــرف
ً
ال ـم ـكــافــآت م ـب ـكــرا ،ال سـيـمــا أن
بعضهم كــانــوا يعملون خــارج
أوق ــات الـعـمــل الــرسـمـيــة اليــداع
«ال ـ ـ ـم ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــازة» ف ـ ـ ــي حـ ـس ــاب ــات
المستحقين ،قبل حـلــول شهر
رمضان المبارك.

حق االطالع
إلــى ذلــك ،قــال السبيعي ،إنه
ً
«من منطلق الشفافية وتنفيذا
ألحـكــام الـقــانــون رقــم 2020/12
الصادر بشأن حق االطالع على
المعلومات والئحته التنفيذية،
أصـ ــدرنـ ــا ال ـ ـقـ ــرار اإلداري رق ــم
ّ
أ 504/لسنة  ،2021ا ل ــذي كلف
م ــدي ــر إدارة خ ــدم ــة ال ـم ــواط ــن

«كان» :تقدم سريع في عالجات
سرطان القولون والمستقيم
الصالح :التوعية حجر األساس في الوقاية
إلــى مستوى التوصيات الدولية
● عادل سامي
اخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـسـ ـن ــوي
األول لمكافحة ســرطــان القولون
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـيـ ــم والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ــت
الحملة الوطنية للتوعية بمرض
ال ـس ــرط ــان «كـ ـ ــان» ،بــال ـت ـعــاون مع
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـخ ـل ـي ـج ــي ل ـم ـكــاف ـحــة
ا لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــر ط ـ ـ ــان ورا بـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة األورام
الـكــويـتـيــة ،تـحــت شـعــار «ســرطــان
ا لـقــو لــون والمستقيم :التحديات
والعالجات» فعالياته.
وقـ ـ ــال األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لــات ـحــاد
ال ـخ ـل ـي ـجــي ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـس ــرط ــان
ور ئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ح ـم ـلــة
«ك ــان» ورئـيــس المؤتمر د .خالد
ال ـصــالــح ،فــي تـصــريــح صـحــافــي،
أم ـ ــس ،إن ال ـخ ـب ــراء ف ــي الـمــؤتـمــر
أوصوا بضرورة تكثيف اللقاءات
العلمية وحث األطباء المختصين
ً
للمشاركة ن ـظــرا للتقدم السريع
فـ ـ ــي عـ ـ ــا جـ ـ ــات أورام ا ل ـ ـقـ ــو لـ ــون
وال ـم ـس ـت ـق ـيــم وال ـت ـغ ـي ـي ــرات ال ـتــي
ت ـحــدث فــي األدلـ ــة اإلرش ــادي ــة من
أجــل التوصل ألفضل األدلــة التي
تساعد المريض.
وأضاف أن المجتمعين أجمعوا
على وجود تحسن في العالجات
بوجود أدويــة جديدة ورغــم أنها
غالية الثمن إال أنها تعطي تحسن
بنسب البقاء على الحياة ،مشيرا
إلى أن المؤتمر أوصــى بتشجيع
برامج الكشف المبكر التي تقيمها
وزارة الصحة وتطويرها للوصول

بهذا الشأن.

بتلقي طلبات حق االطالع على
المعلومات الخاصة بــالــوزارة
ً
وفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـلـ ـشـ ــروط وال ـ ـضـ ــوابـ ــط
الواردة بالقانون السالف ذكره».
وذكـ ــر أن ــه ت ــم إع ـ ــداد ن ـمــاذج
خ ــاص ــة بـطـلـبــات ح ــق االط ــاع
على المعلومات ،متوفرة لدى
اإلدارة الـمـعـنـيــة ،الف ـتــا إل ــى أن
الوزارة تسعى ألن يكون التقديم
ً
آلـ ـ ـي ـ ــا ،تـ ـسـ ـهـ ـي ــا عـ ـل ــى راغـ ـب ــي
ً
االطالع ،وتماشيا مع توجيهات
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بــالـتــوســع في
ً
استخدام األنظمة اآللية ،تحقيقا
ل ـق ــواع ــد ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي
ومنع التجمعات.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـس ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي أن ـ ــه
ً
وف ـق ــا ل ـل ـقــرار ت ــم تـكـلـيــف قـطــاع
الـتـخـطـيــط وال ـت ـطــويــر اإلداري
بالتنسيق مع قطاعات الوزارة
كــافــة ،بـشــأن تنظيم وتصنيف
وفهرسة المعلومات والوثائق
ً
ال ـخــاصــة بـعـمــل ال ـ ـ ــوزارة وف ـقــا
ل ـ ــأص ـ ــول ال ـم ـه ـن ـي ــة وال ـف ـن ـي ــة
ً
ال ـمــرع ـيــة ،ف ـضــا ع ــن تصنيف

مسلم السبيعي

ً
مــا يـجــب اع ـت ـبــاره مـنـهــا ســريــا
ً
ً
ومحميا ،وذلك وفقا لما ورد في
القانون  ،2020/12مشيرا إلى أنه
تم تشكيل لجنة ّ
ضمت ممثلين
عن قطاعات الوزارة كافة النجاز
طلبات حق االطالع بكل سهولة
ودون أي تأخير.

الدورة المستندية وراء تأخير
طريق عبدالله الصباح
●

كشفت مصادر مطلعة في وزارة األشغال العامة أن الهيئة
ً
العامة للطرق والنقل البري تعمل حاليا على تطوير طريق
الشيخ عبدالله صباح الناصر الــذي يقع بين منطقة أمغرة
ومدينة سعد العبدالله ،ضمن أعمال الممارسة رقــم «»290
المتعلقة بإنشاء وصيانة طرق وخدمات لطريق مزدوج يفصل
بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة أمغرة الصناعية ويربط
بين طريق الجهراء السريع والدائري السادس ،الفتة إلى أن
طول المدة الزمنية التي تستغرقها وزارات الخدمات «الدورة
المستندية» لتحضير ردوده ــا و تــزو يــد الهيئة بخدماتها
القائمة والمقترحة وراء التأخير في تطوير الطريق.
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر لـ ـ «ال ـجــريــدة» إل ــى أن مـمــارســة تطوير
ً
الطريق حاليا في مرحلة استكمال موافقات وزارات الخدمات
و مــن ثــم سيتم تجهيز المستندات للطرح عقب اكتمالها،
متوقعة أن يتم الطرح في أول أكتوبر القادم  2021في حال
توافر االعتماد المالي للممارسة بمشروع ميزانية السنة
المالية الحالية .2022/ 2021
يــذكــر أن ــه تــم تشكيل لـجـنــة دائ ـمــة للتنسيق والـمـتــابـعــة
لألعمال المشتركة بين بلدية الكويت و«األشغال» و«الطرق»
والتي ستتولى التنسيق بين الجهات وإيجاد الحلول العملية
لكل ما يطرأ من مشكالت مشتركة ،ومتابعة تنفيذ ما يصدر
عن تلك اللجنة من توصيات لدفع عجلة المشاريع واختصار
الدورة المستندية.

الكويت تسجل أعلى وفيات بـ «كورونا» بـ  13حالة

•  1288إصابة جديدة و 238في «العناية المركزة»
• «الصحة» :نتابع الدراسات السريرية على لقاحات األطفال

●

محمد راشد

ع ـ ـل ـ ـمـ ــت «ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة» م ــن
مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،أن وزي ـ ــر
اإلع ــام وزي ــر الــدولــة لـشــؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري،
ً
أصدر عددا من القرارات شملت
حـ ــركـ ــة ت ـ ــدوي ـ ــر ه ـ ــي األوسـ ـ ــع

جانب من حمالت التطعيم بمركز أرض المعارض

●

عادل سامي

كشفت مصادر صحية مطلعة ،أن
الـفــرق والـلـجــان المختصة فــي وزارة
الصحة تتابع عــن كثب آخــر وأحــدث
الدراسات واألبحاث الخاصة بتطوير
اللقاحات على فئة األطفال ،خصوصا
من سن  6أشهر حتى  15عاما ،التخاذ
قرار تطعيم األطفال من عدمه.
وقــالــت الـمـصــادر ل ــ«ال ـجــريــدة» ،إن
ُ
بـعــض األب ـح ــاث والـ ــدراسـ ــات تـجــرى
فــي الــواليــات المتحدة وأوروب ــا على
لقاحات لفئة األطفال من عمر  6أشهر
حتى  15عاما ،مشيرة إلى أن «نتائج
تلك الدراسات واألبحاث ستظهر خالل
الصيف المقبل ،بعدها نستطيع أن

نقرر إذا ما كانت فئة األطفال يمكنها
تلقي اللقاح من عدمه ،وفقا للنتائج
السريرية لتلك الدراسات اإلكلينيكية».
وشــددت على أن الفرق المختصة
في وزارة الصحة تتابع تلك األبحاث
والدراسات السريرية وأمان وفاعلية
هذه اللقاحات على األطفال وغيرهم.
وفــي مـجــال اإلصــابــات بالفيروس
س ـج ـلــت ال ـك ــوي ــت خـ ــال ال ـ ـ ــ 24ســاعــة
الـمــاضـيــة أع ـلــى وف ـيــات بـ ـ «ك ــورون ــا»
منذ بداية الجائحة بـ  13حالة وفاة،
ليرتفع إجـمــالــي الــوفـيــات إلــى 1246
حالة.
وأعـلـنــت «الـصـحــة» تسجيل 1288
إصــابــة جــديــدة بــال ـف ـيــروس خ ــال ال ـ
 24ســاعــة الـمــاضـيــة ،ليبلغ إجمالي

قناة العربي بقطاع التلفزيون.
وأض ــاف ــت أن ــه ت ــم نـقــل مــديــر
ق ـنــاة ال ـعــربــي ط ــال السبيعي
إ ل ـ ـ ـ ـ ــى إدارة ا ل ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــروض ف ــي
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ،وت ـع ـي ـيــن
ً
ب ـ ــدر الـ ــزمـ ــانـ ــان مـ ــديـ ــرا إلدارة
ال ـت ـخ ـط ـي ــط فـ ــي م ـك ـت ــب وك ـي ــل
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى نـقــل

مــديــر إدارة األخ ـب ــار فــي قطاع
األخ ـب ــار وال ـب ــرام ــج السياسية
عادل العازمي إلى إدارة النشر
اإللكتروني في قطاع الصحافة
ً
وال ـم ـط ـبــوعــات وال ـن ـش ــر ،خـلـفــا
للمدير الـســابــق ال ــذي تــم نقله
قـبــل يــومـيــن إل ــى إدارة اإلنـتــاج
بقطاع التلفزيون.

«المنتدى اإللكتروني» يبحث األمن السيبراني
ينطلق  30الجاري برعاية الخالد ومشاركة خبراء دوليين
ينطلق منتدى الحكومة اإللكترونية الثامن
الذي تنظمه شركة نوف إكسبو برعاية رئيس
مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
يومي  30مارس الجاري ويستمر مدة يومين
تحت شعار «الحكومة اإللكترونية الشاملة
ضرورة ملحة لما بعد كورونا».
ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـح ـل ـقــة ال ـن ـقــاش ـيــة بــال ـيــوم
األول لمنتدى الحكومة اإللكترونية الجنرال
الـمـتـقــاعــد ك ـيــث أل ـك ـس ـنــدر ،الـ ــذي ق ــاد وكــالــة
األمـ ــن ال ـقــومــي األم ـي ــرك ـي ــة ،وأسـ ــس ال ـق ـيــادة
السيبرانية لـلــواليــات الـمـتـحــدة والـمــؤســس
والرئيس التنفيذي المشارك لشركة IronNet
Cybersecurity؛ و سـفـيــر األم ــن السيبراني
لحكومة المملكة البريطانية المتحدة الدكتور
هنري بيرسون.
وسـيـتـحــدث أي ـضــا فــي الـحـلـقــة النقاشية

أطلقت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي حملة
أخالقية قيمية جديدة تحت
عنوان "صالتي أول هدف"،
ضمن حمالتها اإلرشادية
وبرامجها التعليمية مع
اقتراب موسم شهر رمضان.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إنها أعدت لنشر
هذه الحملة وسائل دعوية
ومقاطع مع شيوخ ودعاة
وفالشات قصيرة دعوية
ملدة أسبوع حول الصالة
وأهميتها.
من جانب آخر ،نظمت
إدارة فروع العمل النسائي
بالجمعية درسا بعنوان
"وقفات تربوية من سورة
الحشر" ،تلقيه وسمية
املسيطير.
من جهة أخرى ،أعلنت إدارة
فروع العمل النسائي تنظيم
درس أسبوعي كل يوم اثنني
في  6:30مساء ،تستضيف
فيه داعيات فاضالت يقدمن
دورات ومحاضرات ودروسا
علمية يتناولن فيها جوانب
كثيرة تهم املرأة وشأنها،
مضيفة أنه يمكن املشاركة
في هذه األنشطة من خالل
برنامج زووم.

«الصفا»« :حفاظ البيان»
نهضة قرآنية عصرية

ً
ا ل ـ ـ ـحـ ـ ــاالت  221أ لـ ـ ـف ـ ــا و 743ح ــا ل ــة.
وقالت ال ــوزارة ،في بيان ،إن ال ـ 24
ســاعــة الماضية شـهــدت شـفــاء 1202
حــالــة ،تــرفــع إجـمــالــي ح ــاالت الشفاء
إلى  206آالف و 180حالة لتصل نسبة
الشفاء من المرض إلى  92.9في المئة.
وأك ــدت أن إجـمــالــي ال ـحــاالت التي
ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد»19 -
ومـ ــا زالـ ـ ــت ت ـت ـل ـقــى ال ــرع ــاي ــة الـطـبـيــة
ً
ال ــازم ــة  14أل ـفــا و 317حــالــة ،بينما
بلغ إجمالي حــاالت العناية المركزة
 238حالة.
وذكــرت أن عدد المسحات التي تم
إجــراؤهــا خــال ال ــ 24ساعة الماضية
ب ـلــغ  9367م ـس ـحــة ،لـيـصــل مـجـمــوع
ال ـف ـح ــوص ــات م ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـجــائ ـحــة

ً
إلــى مليون و 985ألـفــا و 656فحصا
مخبريا ،وبذلك تبلغ نسبة اإلصابات
ال ـجــديــدة ل ـعــدد الـمـسـحــات  13.7في
المئة.
وشددت «الصحة» على أن التطعيم
الطريقة المثلى إلنهاء جائحة كورونا،
مجددة دعوة المواطنين والمقيمين
ل ـم ــداوم ــة األخ ـ ــذ ب ـكــل س ـبــل الــوقــايــة
وتجنب مخالطة اآلخــريــن والحرص
عـلــى تـطـبـيــق اسـتــراتـيـجـيــة الـتـبــاعــد
الـبــدنــي ،موصية بــزيــارة حساباتها
الرسمية والجهات الرسمية في الدولة
لالطالع على االرشادات والتوصيات،
وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء
انتشار الفيروس.

المطيري يصدر قرارات تدوير مديرين بـ «اإلعالم» «الطيران المدني» :الوافدون غير
َّ
العنزي إلى إدارة األخبار وعطاالله لـ «العربي»
مشمولين بإعفاء المطعمين من الحجر
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
الـ ـق ــرارات تـضـمـنــت نـقــل مــديــر
إدارة التخطيط بدر العنزي إلى
إدارة األخبار في قطاع األخبار
والـ ـب ــرام ــج ال ـس ـيــاس ـيــة ،ونـقــل
مــديــر إدارة الـقـنــاة الــريــاضـيــة
الثالثة عادل عطاالله إلى إدارة

«إحياء التراث» تطلق
حملة «صالتي أول هدف»

سيد القصاص

الكشف المبكر
وذكــر الصالح أن التوعية هي
حجر األساس في الوقاية والكشف
ال ـم ـب ـكــر ع ــن أم ـ ـ ــراض ال ـس ــرط ــان،
مضيفا أن الـحـمـلــة عـمـلــت خــال
أكثر من عقد من الزمن على تغيير
ن ـس ـب ــة الـ ـفـ ـه ــم الـ ـخ ــاط ــئ ل ـم ــرض
ال ـســرطــان ف ــي الـمـجـتـمــع كـمــرض
قاتل من  %83قبل بدء أنشطتها
لتصبح  ،%52مــردفــا :كما قامت
برفع نسبة مــن يؤمنون بأهمية
الكشف المبكر من  %50إلى %70
بعد انطالقتها وهو مؤشر نجاح
حـمــات الـتــوعـيــة الـتــي تـقــوم بها
للعديد من أمراض السرطان وعلى
مدار العام.
وأوض ـ ـ ــح أن ـ ــه تـ ــم ت ـن ـظ ـيــم ه ــذا
ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر خـ ـ ـ ــال ش ـ ـهـ ــر مـ ـ ــارس
حيث انه شهر التوعية بسرطان
ال ـقــولــون والـمـسـتـقـيــم ،مــؤكــدا أن
نخبة من األطباء المختصين في
مجال سرطان القولون والمستقيم
م ـ ــن داخـ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت وخ ــارجـ ـه ــا
شاركوا في فعاليات المؤتمر.
وأش ـ ــار إل ــى أن ه ــذا ال ـن ــوع من
ال ـ ـسـ ــرطـ ــان شـ ـه ــد ف ـ ــي ال ـع ـق ــدي ــن
الماضيين تقدما في ترتيب أنواع
السرطانات من حيث االنتشار في
دول الخليج ومنها الكويت.

سلة أخبار

كونراد برنس النائب السابق لرئيس وكالة
االنترنت البريطانية  ،GCHQويشغل حاليا
مستشار أول لالستخبارات التطبيقية في
إحــدى اكبر الشركات الرائدة عالميا بمجال
األم ـ ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي ،بـيـنـمــا تـ ـت ــرأس الـحـلـقــة
ال ـن ـق ــاش ـي ــة م ــدي ــرة إدارة أم ـ ــن ال ـم ـع ـلــومــات
واالس ـت ـج ــاب ــة ل ـل ـط ــوارئ ف ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
ل ــات ـص ــاالت وت ـق ـن ـيــة ال ـم ـع ـلــومــات «س ـي ـتــرا»
م .ليالي المنصوري.
وتركز المناقشات على أسباب حاجة الدول
إلــى اعتماد نهج وطـنــي منسق للدفاع ضد
هذه التهديدات السيبرانية لتكون قادرة على
الصمود في الفضاء اإللكتروني ،وإنشاء مركز
وطني لألمن السيبراني للتصدي للمخاطر
السيبرانية خاصة في مرحلة ما بعد كورونا.
من جهته ،قال الجنرال المتقاعد ألكساندر

«إننا نواجه بداية سباق تسلح رقمي يستخدم
فيه الخصوم هجمات األمن السيبراني كأداة
للتسبب بالضرر ،بما في ذلك الدمار وجمع
المعلومات االستخبارية واالبتزاز ،مما يشكل
ً
ً
ً
في نهاية المطاف تهديدا اقتصاديا وجوديا
للقطاعين العام والخاص».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال ب ـ ــرن ـ ــس «إن الـ ـحـ ـك ــوم ــات
وال ـم ـج ـت ـم ـعــات تـعـتـمــد بـشـكــل م ـتــزايــد على
ال ـح ـلــول الــرق ـم ـيــة ،ول ـكــن حـ ــوادث سيبرانية
مثل  SolarWindsأظهرت مدى ضعفنا أمام
الهجمات اإللكترونية» ،مردفا« :يتعين على
ال ـ ــدول أن تـتـخــذ نـهـجــا مـنـسـقــا ،ي ــرك ــز على
مركز واحد يفهم التهديد السيبراني ويقود
االسـتـجــابــة الــوطـنـيــة ،وب ــدون ذل ــك ،ستكون
ال ـب ـلــدان ومــواطـنــوهــا عــرضــة بشكل متزايد
للجهات التي تهدد بالخطر».

ً
العتيبي لـ ةديرجلا :.منعهم من دخول البالد ال يزال ساريا
●

يوسف العبدالله

كـشــف الـمـتـحــدث الــرسـمــي
ف ــي اإلدارة ال ـعــامــة لـلـطـيــران
الـ ـم ــدن ــي م .س ـع ــد ال ـع ـت ـي ـبــي
أن مجلس الـ ــوزراء أعـفــى من
الحجر المؤسسي القادمين
من الخارج إلى مطار الكويت
الـ ــدولـ ــي م ـم ــن ت ـل ـق ــوا ال ـل ـقــاح
المعتمد في الكويت لفيروس
كــورونــا ،حسب  3فئات ،على
ان يلتزموا بالحجر المنزلي
مـ ــدة  7أيـ ـ ــام ،ومـ ــن ث ــم اجـ ــراء
فحص  PCRفي اليوم السابع
من تاريخ الوصول ،وذلك بناء
على توصية الصحية.
وقال العتيبي ،في تصريح
لــ«الـجــريــدة» ،إن قــرار مجلس
ال ـ ــوزراء األخ ـيــر بمنع دخــول
غير الكويتيين البالد ال يزال
ً
ساريا ،وذلك حتى إشعار آخر،
وبالتالي فإن قرار إعفاء الذين
ت ـل ـق ــوا ال ـل ـق ــاح ي ـق ـت ـصــر عـلــى
الكويتيين والفئات المستثناة
لدخول البالد.
وع ــن ال ـف ـئــات ال ـم ـع ـفــاة من
الـحـجــر الـمــؤسـســي ،ذك ــر انــه
ت ـ ــم اعـ ـ ـف ـ ــاء م ـ ــن حـ ـص ــل ع ـلــى

سعد العتيبي

جرعتين مــن الـلـقــاح ومضى
على الجرعة الثانية اكثر من
أسبوعين ،باإلضافة الى اعفاء
من حصل على جرعة واحدة
من اللقاح ومضى عليها أكثر
ً
من خمسة أسابيع ،مضيفا ان
الفئة الثالثة تشمل من تعافى
من اإلصابة بفيروس كورونا
وحصل على جرعة واحدة من
اللقاح ومضى عليها اكثر من
أسبوعين.
وع ــن ال ـف ـئــات الـمـسـتـثـنــاة،
ذكـ ــر ال ـع ـت ـي ـبــي ان الـسـلـطــات

ال ـص ـح ـي ــة اس ـت ـث ـن ــت ال ـط ـل ـبــة
الكويتيين وأبناء الكويتيات
مـ ـ ــن الـ ـ ــدارس ـ ـ ـيـ ـ ــن بـ ــال ـ ـخـ ــارج
وم ــن فــي حكمهم مــن الحجر
الـمــؤسـســي ،فــي حــالــة تقديم
ك ـ ـتـ ــاب صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن ال ـم ـل ـحــق
ال ـث ـقــافــي ل ـل ـكــويــت يـفـيــد بــأن
ال ـ ـطـ ــالـ ــب مـ ـقـ ـي ــد فـ ـ ــي إحـ ـ ــدى
الجامعات الخارجية او تقديم
ما يثبت تقييدهم بالجامعات
او ا لـ ـمـ ـع ــا ه ــد او ا لـ ـ ـم ـ ــدارس
وانتظامهم بالدراسة فيها.
ولفت الى ان هناك استثناء
ً
ايضا للبعثات الدبلوماسية
ال ـم ـع ـت ـم ــدي ــن ل ـ ــدى ال ـك ــوي ــت
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد أسـ ـ ــرهـ ـ ــم والـ ـ ــوفـ ـ ــود
الرسمية الزائرة من التسجيل
في منصة «كويت مسافر» ،مع
ض ــرورة اب ــراز شـهــادة فحص
 PCRمــدتـهــا  72ســاعــة تثبت
سلبية اإلصابة من الفيروس،
م ــع اج ـ ـ ــراء ف ـح ــص ل ـه ــم عـنــد
الدخول.

أكد نائب رئيس مجلس
إدارة جمعية الصفا الخيرية
اإلنسانية د .محمد السيف أن
الجمعية تفتخر باحتضانها
مركز حفاظ البيان ،لينطلق
بحلة جديدة تحت شعار
"األصل يتجدد" ،مشيرا إلى
أن املركز يتبع األساليب
األكاديمية في تعليم القرآن
الكريم ،من خالل برامج
وورش عمل ومشاريع عميقة
في املحتوى ،جديدة في طرق
التعليم ،تجمع بني األصالة
والحداثة لتحقيق نهضة
قرآنية برؤية عصرية.
وقال السيف ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن "الجمعية
تسعى إلى أن يخدم هذا
املشروع أكبر شريحة من
الحفظة والحافظات على
مستوى الكويت في مختلف
املحافظات ،لخدمة كتاب الله
ونشر علومه وتنشئة أجيال
تتحلى بالسلوك القرآني
والخلق القويم".
من جانبها ،ذكرت رئيسة
مركز حفاظ البيان طيبة
الخميس أن املشروع يواكب
التقدم املعرفي والتطور
التكنولوجي في تعليم القرآن،
مبينة أن الطرق التقليدية
في تعليم القرآن بالحلقات
أصبحت غير جاذبة للطفل
والشباب ،لذا تم تغيير نمط
جميع املشاريع القرآنية
لتكون جاذبة لجميع األعمار،
ولتواكب تطور العالم نحو
التكنولوجيا الحديثة.

«البيئة» و«نزاهة» تشاركان
في تنظيف شاطئ الشويخ

شاركت الهيئة العامة للبيئة
في حملة تنظيف شاطئ
الشويخ ،بالتعاون مع الهيئة
العامة ملكافحة الفساد «نزاهة».
وأشادت الهيئة ،في بيان
أمس ،بجهود الجهات
الحكومية والخاصة في
املحافظة على البيئة ،مؤكدة
أهمية هذه الحمالت على
تشجيع الناس على التطوع
والنظافة والحفاظ على
البيئة البحرية.
وأشارت إلى حرصهم على
تنظيم الحمالت بشكل
سنوي ،والذي يعكس أهمية
تعاون جميع املواطنني
والوافدين في الحفاظ على
البيئة ،واملساهمة في نشر
الوعي البيئي لجميع الفئات
العمرية باملجتمع ،لغرس
املفاهيم البيئية.

4
محليات
«البلدي» يستخدم المادة  25خمس مرات ضد اعتراضات الشايع
ةديرجلا
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بشأن إضافة أنشطة تجارية بـ «الحرفية» والهدم العشوائي وممشى جابر األحمد وترخيص محال في سوق الماشية
محمد الجاسم

إحالة طلب
«الصحة» بإعادة
تخصيص األراضي
الحكومية لبناء
مستشفيات
أهلية إلى اللجنة
القانونية والمالية

في جلسة غير عادية ،شهدت
شــدا وجــذبــا بين أعـضــاء البلدي
والـ ـجـ ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـي ــذي واإلدارة
القانونية ،لجأ المجلس البلدي
إل ــى اسـتـخــدام ال ـمــادة  25خمس
مرات ضد اعتراضات وزير الدولة
لـ ـش ــؤون ال ـب ـل ــدي ــة وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
لشؤون اإلسـكــان ،شايع الشايع،
من قبل األعضاء مشعل الحمضان
ومها البغلي وعبدالسالم الرندي،
ب ـش ــأن إض ــاف ــة أن ـش ـط ــة ت ـجــاريــة
فــي المناطق الحرفية بالجهراء
والعارضية وأبوفطيرة ،واالقتراح
المتعلق بشأن الهدم العشوائي
وم ـم ـش ــى م ــدي ـن ــة ج ــاب ــر األح ـم ــد
وت ـ ــرخـ ـ ـي ـ ــص م ـ ـح ـ ــال ف ـ ــي سـ ــوق
الماشية.
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـح ـ ـم ـ ـض ـ ــان
اع ـت ــراض ــات وزيـ ــر الـبـلــديــة فيما
يـتـعـلــق ب ــإض ــاف ــة ال ـم ـشــاريــع في
ً
الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـ ـحـ ــرف ـ ـيـ ــة ،م ـط ــال ـب ــا
بـ ـت ــوضـ ـي ــح مـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي حـ ــول
أحـقـيــة إضــافــة بـعــض المشاريع
التجارية على المناطق التي أقرت
مـشــاريـعـهــا عـلــى ن ـظــام ال ـ ـ ،BOT
موضحا أن هناك مناطق كثيرة
تم إضافة بعض األنشطة عليها
ً
وتعمل بنفس الـنـظــام ،متسائال
عن سبب اعتراض الوزير في هذا
الوقت بالتحديد.
وأحـ ــال الـمـجـلــس طـلــب وزارة
الصحة إعادة تخصيص األراضي
الحكومية التي خصصت مسبقا
لها بناء مستشفيات أهلية ،وتم
سحبها أو إلغاء تخصيصها إلى
اللجنة القانونية والمالية.

ال ــزع ـب ــي ،إن ع ــدد ال ـم ــواق ــع الـتــي
تمت مخاطبت البلدية عليها 12
ً
موقعا ،حيث تمت الموافقة على
 7م ــواق ــع؛  3مـنـهــا ف ــي محافظة
األحمدي ،وموقعان في محافظة
الـجـهــراء ،ومــوقــع بـحــولــي ،وآخــر
في الفروانية ،في حين تم رفض
 5مواقع لوجود عوائق.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال مــديــر اإلدارة
الـقــانــونـيــة ف ــي ال ـب ـلــديــة ،رجـعــان
الغريبن إنه تم انتهاء اإلشكالية
ب ـيــن وزارة ال ـص ـحــة وال ـشــركــات
المتقدمة ،ويـجــوز لها أن تتقدم
ب ـط ـل ــب ج ــدي ــد لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ه ـ ــذه األراضـ ـ ــي
بطريقة استثمارية.

زيادة نسبة البناء
وأع ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـجـ ـل ــس االق ـ ـت ـ ــراح
ّ
المقدم من عضو المجلس البلدي
ّ
عبدالسالم الرندي المتعلق بشأن
زيـ ــادة نـسـبــة ال ـب ـنــاء ف ــي مناطق
السكن الخاص إلى اللجنة الفنية،

جانب من جلسة البلدي
ح ـي ــث اس ـت ـغ ــرب الـ ــرنـ ــدي رف ــض
البلدية لجانب الزيادة المتعلقة
فــي الـمـنــاطــق ال ـجــديــدة ،وكيفية
مــوافـقــة الـبـلــديــة عـلــى إضــافــة 60

دورا و 100دور فـ ــي مـحــا فـظــة
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،الس ـي ـم ــا الـ ـعـ ـم ــارات
االستثمارية والتجارية ،إضافة
إلى الموافقة على كل نشاط يتعلق

لقطات

اقتراحات األعضاء

البغلي وتأنيث المناصب
طــال ـبــت ال ـع ـض ــوة م ـهــا ال ـب ـغ ـلــي أث ـنــاء
م ـن ــاق ـش ــة اقـ ـت ــراحـ ـه ــا بـ ـش ــأن اسـ ـتـ ـخ ــدام
اإلشــارات المرورية الذكية ،والتي تتميز
بــربــط اإلشـ ــارات فــي نـظــام واح ــد ،والــذي
أعيد للجنة الفنية ،الجهاز الفني بتأنيث
أسـ ـم ــاء ال ـم ـن ــاص ــب خ ـ ــال ال ـم ـخــاط ـبــات
الرسمية وال ــرد على األسـئـلــة ،قائلة إنه
تـجــب مــراعــاة دور ال ـم ــرأة ،وذك ــر مــا يــدل
عليها كما هي الحال بوصف وظيفتها،
م ـع ـتــرضــة ب ـش ــأن عـ ــدم ك ـت ــاب ــة «ع ـض ــوة»

رفض  5مواقع
وقال نائب المدير العام لشؤون
قطاع التنظيم العمراني ،م .محمد

فــي ال ــرد على استفساراتها مــن الجهاز
التنفيذي.

الحمضان :تعبنا من الجهاز التنفيذي
ع ـ ّـب ــر ال ـع ـضــو م ـش ـعــل ال ـح ـم ـضــان عن
استيائه من تعامل الجهاز التنفيذي مع
بعض القضايا بكلمة « تـعـبـنــا» ،خاصة
ّ
فيما يتعلق بالردود على األسئلة ،قائال
إن ال ـج ـه ــاز يـسـتـغـفــل األع ـ ـضـ ــاء ،وع ـلــى
المجلس أن يحافظ على كرامته في أيامه
القليلة المتبقية.

العنزي« :جنوب صباح األحمد» مصد
ألنواع الرياح الجوية
قال العضو حمود العنزي إن الدراسات
غائبة في إنشاء بعض المشاريع والرؤى
ً
في المخطط الهيكلي الرابع ،مستشهدا
ب ـطــري ـقــة بـ ـن ــاء مـ ـش ــروع جـ ـن ــوب ص ـبــاح
األحمد السكني الــذي يعد مصدا لثالثة
ّ
سيعرض المشروع
أنواع من الرياح ،مما
لمشاكل مستقبلية.

«الحرس» :نقل تجاربنا الناجحة لمنتسبي الجيش

ً ً
• شجاع :حققنا نجاحا كبيرا في إسناد أجهزة الدولة خالل «كورونا»
• أمان :نقل تجربة «الحرس» المشرفة إلى المجندين الجدد لتعزيز روح االنتماء للوطن
●

محمد الشرهان

استقبل المعاون للعمليات
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس
الــوط ـنــي ،ال ـل ــواء الــركــن فالح
ً
ش ـ ـجـ ــاع ،وفـ ـ ـ ــدا مـ ــن ال ـج ـيــش
الكويتي برئاسة رئيس هيئة
الخدمة الوطنية العسكرية،
ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن عـ ـم ــاد أم ـ ــان،
لبحث االستفادة من خبرات
الـ ـح ــرس ف ــي إسـ ـن ــاد أج ـه ــزة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ون ـق ــل
ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـن ــدي ــن فــي
الخدمة الوطنية العسكرية.
وخــال اللقاء استمع وفد
الجيش إلى إيجاز مفصل عن
دور الحرس في إسناد أجهزة
ومؤسسات الدولة في األزمات
وال ـ ـحـ ــاالت الـ ـط ــارئ ــة ،ودوره
المستمر فــي تقديم اإلسناد
لجهات الدولة خالل الجائحة.

في منطقة الشويخ الصناعية ،في
ّ
حين إذا كانت الزيادات ّ تتعلق في
المواطن الـعــادي تتعذر البلدية
بالضغط على البنية التحتية.

من جانب آخــر ،أعــاد المجلس
الـ ــى ال ـل ـج ـنــة ال ـف ـن ـيــة تخصيص
شـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ــئ خـ ـ ــاصـ ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـب ــاح ــة
وصيانة هذه الشواطئ ،مع توفير
اشتراطات األمن والسالمة.

وأكد العضو مشعل الحمضان
أن اق ـ ـتـ ــراحـ ــات أع ـ ـضـ ــاء ال ـب ـلــدي
ت ـن ـس ـب ـه ــا الـ ـبـ ـل ــدي ــة ك ـم ـش ــاري ــع
لـنـفـسـهــا ،لــذلــك ت ـ ّـدع ــي أن لديها
ّ
دراسـ ـ ـ ــات م ـت ـعــل ـقــة ب ــال ـش ــواط ــئ،
ً
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـه ــدا بـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع فـ ـن ــدق
المباركية الــذي طرحته البلدية
ع ـل ــى أن ـ ــه م ـ ـشـ ــروع خ ـ ـ ــاص ،ول ــم
تحفظ حــق أحــد أعـضــاء البلدي،
ً
مـ ـ ـش ـ ــددا ع ـل ــى إن ـ ـصـ ــاف أع ـض ــاء
البلدي وحفظ حقوقهم ،خاصة
أن ـه ــم أصـ ـح ــاب ال ـي ــد ال ـع ـل ـيــا في
االقتراحات.

ّ
المقدم
وأحال المجلس الكتاب
من اتحاد الجمعيات التعاونية
االستهالكية وجمعيتي مشرف
وال ــروض ــة ب ـشــأن ق ــرار المجلس
ال ـب ـلــدي ال ـخ ــاص ب ــأف ــرع البنشر
والكهرباء بالجمعيات التعاونية
إلــى الجهاز التنفيذي للدراسة،
كما أحال طلب تنفيذ قرار مجلس
ال ــوزراء بشأن تغيير االستعمال
ب ـت ـح ــدي ــد األنـ ـشـ ـط ــة بــال ـمــرح ـلــه
الثانية من المنطقة الحرة بمنطقة
ال ـش ــوي ــخ إلـ ــى ل ـج ـنــة ال ـعــاص ـمــة،
وط ـلــب مـكـتــب سـمــو ول ــي العهد
الشيخ مشعل األحمد بشأن إعادة
تنظيم بـعــض الـقـســائــم الـعــائــدة
لـسـمــوه والـكــائـنــة ضـمــن منطقة
شرق الرقة ،وتطوير شبكة الطرق
المحيطة بها إلى لجنة األحمدي.

«الكهرباء» :التحقيق في حريق محطة
الدوحة لكشف مالبساته
أك ــدت وزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء أن الـحــريــق
الذي وقع مساء أمس األول في محطة الدوحة
ال ـغــرب ـيــة ل ــم يـسـفــر ع ــن أي إص ــاب ــات بـشــريــة،
وانحصر في بعض األضرار المادية المحدودة،
مـضـيـفــة أنـ ــه ل ــم ي ــؤث ــر ع ـلــى س ـيــر ال ـع ـمــل في

المحطة ،وعمليات انتاج الطاقة الكهربائية
جار
والمياه .وقالت الــوزارة في بيان لها إنه
ٍ
الكشف على موقع الحادث للوقوف على أسباب
الحريق الذي وقع الساعة  9:30من مساء أمس
األول وتمت السيطرة عليه.

«اإلطفاء» :االستفادة من التمارين
في تطوير األداء

ً
البليهيص ّكرم مسؤولي بلدية األحمدي و 12ضابطا
جانب من لقاء الحرس والجيش
وقال اللواء شجاع إن الحرس
ً
ً
حقق نجاحا كبيرا فــي إسناد
أج ـه ــزة ال ــدول ــة ن ــال ــت اإلشـ ــادة
واالس ـت ـح ـس ــان ،الس ـي ـمــا خــال
التصدي ألزمة كورونا.
وأضـ ـ ــاف أن الـ ـح ــرس يــولــي
اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا ب ـ ـتـ ــدريـ ــب

منتسبيه على القيام بالمهام
ا لـ ـ ـفـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ا لـ ـ ـ ـ ــاز مـ ـ ـ ـ ــة إلدارات
الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة مــن
خ ـ ـ ـ ــال إلـ ـ ـح ـ ــاقـ ـ ـه ـ ــم ب ـم ـخ ـت ـل ــف
الـ ـ ــدورات الـتــدريـبـيــة ،وتــرجـمــة
بروتوكوالت التعاون الموقعة
بين الحرس ،والعديد من جهات

ال ــدول ــة ال ـع ـس ـكــريــة وال ـمــدن ـيــة،
مؤكدا حرصه على نقل التجارب
ال ـنــاج ـحــة لـمـنـتـسـبــي الـجـيــش
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،انـ ـط ــاق ــا مـ ــن م ـبــدأ
تحقيق التكامل مع المؤسسات
األمنية العسكرية.
من جانبه ،قال العميد الركن

عماد أمان ،إن الجيش الكويتي
يسعى إلى نقل تجربة الحرس
ال ـم ـشــرفــة ف ــي إس ـن ــاد الـجـهــات
المختلفة إلى المجندين الجدد،
لتعزيز روح اال نـتـمــاء للوطن،
وترسيخ عقيدة البذل والعطاء
في نفوسهم.

ّ
كرم نائب رئيس قوة اإلطفاء
الـعــام لقطاع المكافحة ،اللواء
جمال البليهيص ،مساء أمس
األول ،م ــدي ــر ب ـل ــدي ــة مـحــافـظــة
األحـ ـ ـم ـ ــدي الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس س ـع ــود
الدبوس ،ورئيس قسم إشغاالت
الطرق خالد الهبدان ،لجهودهم
الـ ــداع ـ ـمـ ــة الحـ ـتـ ـي ــاج ــات مــوقــع
تمارين شامل.

«دعم المخترعين» :مساهمات المرأة
في مكافحة «كورونا» مصدر فخر
أكـ ــدت نــائ ـبــة رئ ـيــس الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لــدعــم
المخترعين واالبتكار غدير العبدلي ،أن دول العالم
والـبـشــريــة بـشـكــل ع ــام اس ـت ـفــادت مــن عـمــل الـنـســاء
الـمـخـتــرعــات والـمـبـتـكــرات ،السـيـمــا فــي الـمـجــاالت
الطبية والصحية والبيئية ،مشيرة إلى أن مساهمة
النساء في التصدي لوباء "كورونا" في مجال العالج
والمكافحة واخ ـتــراع اللقاح مـصــدر فخر واعـتــزاز
للجميع.
وذكرت العبدلي ،في تصريح ،أن وجود النساء في
مقدمة "الصفوف األولى" لمواجهة الوباء دليل على

أن الحفاظ على البشرية والوصول إلى مجتمع آمن
صحيا ال يتم إال بمساهمة المرأة ،باعتبارها شريكا
وعنصرا أساسيا في إدارة األزمات والمساهمة في
الحلول ،الفتة إلى أن ما يثير االستغراب أن نسبة
اع ـت ـمــاد ال ـن ـســاء لـنـظــام الـمـلـكـيــة الـفـكــريــة لحماية
االبتكارات تقل عن نسبة اعتماد الرجال له.
ورأت أن التمتع بـظــروف أفـضــل ال يمر إال عبر
منح النساء إمكانية اإلسهام بوجه تام في االبتكار
واإلبداع وحماية حقوقهن الفكرية ،ألن االبتكار ُيعد
محرك التقدم البشري.

كـمــا ك ــرم ال ـل ــواء البليهيص
 12ضابطا وضابط صف بعد
اجتيازهم التدريبات الميدانية
في فن استخدام العقد والحبال
في عمليات اإلنقاذ التي اقيمت
في موقع تمارين شامل بمنطقة
عريفجان خــال الـفـتــرة مــن 31
يناير حتى  4مارس الجاري.
وطالب اللواء البليهيص من

المكرمين بـضــرورة االستفادة
مــن ه ــذه الـتـمــاريــن ،واسـتـمــرار
التدريب عليها مع باقي أفــراد
ال ـمــركــز ،لـضـمــان الـتـطــويــر في
هذا الجانب.
حضر التكريم رئيس فريق
ت ـم ــري ــن ش ــام ــل ال ـع ـق ـي ــد م ـعــاذ
الحمادي.

ةديرجلا
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«التشريعية» :العفو بصيغة عبدالصمد خلل وهدر للردع العام
اللجنة أكدت أن االقتراح يحمل العديد من المثالب الدستورية والقانونية
في سياق رفضها باألغلبية االقتراح بقانون المقدم من
النواب عدنان عبدالصمد وأحمد الحمد وخليل الصالح ،أكدت
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ،في تقريرها،
أن االقتراح يعد خروجا عن أركان القاعدة القانونية المتمثلة
في العموم والتجريد ،ويخل بمبدأ المساواة والعدالة ويهدر
فكرة الردع العام.
محيي عامر
وفهد تركي

ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
التشريعية والقانونية البرلمانية
إلى أن االقتراح بقانون المقدم من
النواب عدنان عبدالصمد وأحمد
الحمد وخليل الصالح خرج عن
أركان القاعدة القانونية المتمثلة
في العموم والتجريد ويهدر فكرة
الردع العام.
وق ـ ــال ـ ــت "الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة" ،فــي
الـتـقــريــر الـ ــ 48لـهــا ،عــن االق ـتــراح
ب ــالـ ـعـ ـف ــو ال ـ ـشـ ــامـ ــل عـ ـ ــن ب ـعــض
الجرائم ،والذي حصلت "الجريدة"
ع ـلــى نـسـخــة م ـن ــه ،وال ـم ـق ــدم من
النواب عدنان عبدالصمد واحمد
الـحـمــد وخـلـيــل ال ـصــالــح" ،أح ــال
رئ ـيــس مـجـلــس االم ــة ال ــى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية
االقـ ـت ــراح ب ـق ــانــون ال ـم ـش ــار الـيــه
ب ـ ـتـ ــار يـ ــخ  ،2021 /2 /14وذ لـ ـ ــك
لــدراسـتــه وتـقــديــم تـقــريــر بشأنه
ال ــى ال ـم ـج ـلــس ،وع ـق ــدت الـلـجـنــة
لهذا الغرض اجتماعين بتاريخي
 ،2021/2/22و."2021/3/8
وأض ــاف ــت" :ي ـق ـضــي االق ـت ــراح
بـ ـق ــان ــون ب ــال ـع ـف ــو الـ ـش ــام ــل عــن
الجرائم التي وقعت في الجناية
رقــم  2015/51حصر امــن الدولة
المقيدة برقم  2015/55جنايات
ام ــن ال ــدول ــة ،وذلـ ــك عـلــى الـنـحــو
ال ـتــالــي :ال ـقــانــون رق ــم  16لسنة
 1960بـ ــإصـ ــدار ق ــان ــون ال ـج ــزاء
المواد ( 47 ،12بنود اوال وثانيا،
 79 ،78 ،74 ،48فـ ـق ــرة ثــا ن ـيــة،

اجتماع سابق للجنة «التشريعية»
 ،)136والـقــانــون رقــم ( )17لسنة
 1960بإصدار قانون االجــراءات
والـمـحــاكـمــات الـجــزائـيــة ال ـمــادة
( ،)14وال ـقــانــون رق ــم ( )31لسنة
 1970بتعديل بعض احكام قانون
الجزاء رقم  16لسنة  1960المواد
( 1البنود أ ،ج - 5 ،فقرة اولى21 ،
البندين أ-ب )31 ،30 ،والقانون
رقم ( )35لسنة  1985بشأن جرائم
ال ـم ـف ــرق ـع ــات ال ـ ـمـ ــواد (،)8 ،4 ،3
والمرسوم بالقانون رقم  13لسنة
 1991بشأن االسلحة والذخائر،
ال ـ ـمـ ــواد ( - 12 ،1ف ـق ــرة ث ــال ـث ــة)،
والـقــانــون رقــم ( )37لسنة 2014
بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت
وتقنية المعلومات المواد (6-/1
 ،)78 ،46 ،16 15- 14والقانونر قـ ـ ـ ــم (  )6لـ ـسـ ـن ــة  2015ب ـش ــأن
تنظيم جمع الـســاح والــذخــائــر
والمفرقعات المواد (.)5 ،4

آراء الجهات المعنية
وأشارت «التشريعية» الى انه
بعد البحث والدراسة والمناقشة
وا سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراض آراء ا لـ ـجـ ـه ــات
الـمـعـنـيــة وال ـم ــذك ــرة الـقــانــونـيــة

الـمـعــدة مــن قـبــل المكتب الفني،
رأت الـلـجـنــة أن الــدس ـتــور أول ــى
س ـل ـطــة إص ـ ـ ــدار ال ـع ـف ــو ال ـشــامــل
للمؤسسة التشريعية من خالل
نص المادة  75التي تقضي بأن
«لــأم ـيــر أن يـعـفــو ب ـمــرســوم عن
الـعـقــوبــة أو يخلفها ،أم ــا العفو
ال ـش ــام ــل ف ــا ي ـك ــون إال ب ـقــانــون
وذلــك عن الجرائم المقترفة قبل
اقـتــراح العقو» ،إال أنــه بالرجوع
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادئ الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة
والقواعد العامة ،ارتــأت اللجنة
أن االقـ ـ ـت ـ ــراح ب ـق ــان ــون يـتـضـمــن
ع ــددا م ــن الـمـثــالــب م ــن الـنــاحـيــة
ال ــدس ـت ــوري ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة وم ــن
ناحية الصياغة».
واوردت مـثــالــب ال ـقــانــون في
النحو التالي :الخروج عن أركان
القاعدة القانونية المتمثلة في
العموم والتجريد :قصر االقتراح
ب ـق ــان ــون ن ـط ــاق ال ـع ـف ــو ال ـشــامــل
على قضية محددة المشار إليها
أعاله ،بينما يفترض في القاعدة
القانونية أال توجه إلى شخص
معين بالذات أو إلى قضية معينة
بذاتها ،وإنما تحدد الشروط التي
يلزم تــوافــرهــا النطباق القاعدة

ومتى توافرت هذه الشروط في
شخص معين أو وا قـعــة معينة
انطبقت القاعدة.
وقالت اللجنة إن العفو الشامل
ي ـن ـص ــب ع ـل ــى الـ ـج ــرائ ــم ول ـيــس
على األش ـخــاص :العفو الشامل
يلحق الجريمة وليس بفاعليها،
األمر الذي يستدعي إزالة آثارها
بالنسبة للكافة ،فالعفو الشامل
يختلف عــن الـعـفــو ال ـخــاص ذي
الطابع الشخصي بأنه ذو طابع
موضوعي يستفيد منه جميع من
تنطبق عليهم شــرو طــه بخالف
م ــا ج ـ ــاء ف ــي االقـ ـ ـت ـ ــراح ب ـقــانــون
الذي حصر آثاره على أشخاص
معينين ومـحــدديــن ممن وردوا
في القضية المشار إليها.

الجناية رقم 51
 اإلخ ـ ـ ــال ب ـم ـب ــدأ ال ـم ـس ــاواةوالعدالة :يحصر االقتراح بقانون
ن ـط ــاق ال ـع ـف ــو ال ـش ــام ــل بـقـضـيــة
م ـح ــددة ،وه ــي الـجـنــايــة رق ــم 51
ل ـس ـنــة  2015ح ـص ــر أم ـ ــن دول ــة
المقيدة برقم  2015/55جنایات
أمن دولة بما تتضمنه من جرائم،

الرأي الحكومي
تضمن تقرير اللجنة التشريعية رأي الحكومة
بالمجلس السابق في اقتراحات العفو الشامل،
ولــم تتسلم رأي الحكومة الـجــديــدة بــه ،مضيفة:
«استطلعت اللجنة بتاريخ  2021/12/16رأي وزارتي
العدل والداخلية ،عن االقتراح بقانون سالف الذكر
ولم يرد للجنة رد حتى تاريخه ،لذا رأت اللجنة
االكتفاء باآلراء السابقة الواردة في تقرير اللجنة
رق ــم  28ال ـم ــؤرخ  ،2020/2/13لـتـطــابــق االق ـت ــراح
بقانون محل البحث مع االقتراح بقانون السابق
الوارد في التقرير سالف الذكر».
وأدرجـ ـ ــت «ان وزارة ال ـع ــدل ال ـت ــي ان ـت ـهــت الــى
ع ــدم ال ـمــواف ـقــة عـلــى االقـ ـت ــراح لــاس ـبــاب الـتــالـيــة:
ان االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون ان ـصــب عـلــى ج ــرائ ــم فــرديــة
ارتـكـبـهــا اش ـخــاص م ـح ــددون ،وص ــدرت بشأنهم
أحكام قضائية بعقابهم ،حيث استهدف االقتراح

بـقــانــون اع ـفــاء هــم مــن ال ـع ـقــاب ،ان ال ـم ــادة  75من
الدستور فرقت بين العفو عن العقوبة وبين العفو
الشامل عن الجرئمة بأن جعلت العفو عن العقوبة
فرديا ومن اختصاص سمو االمير ،بينما جعلت
العفو الشامل جماعيا ومــن اختصاص السلطة
التشريعية ،وفي كلتا حالتي العفو البد أن تتوافر
حالة تدعو فيها المصلحة القومية العليا للبالد
لممارسة هذه السلطة ،وال يسوغ تقرير هذا العفو
العتبارات شخصية او تحقيقا للمجاملة الفردية
للمحكوم عليه اذ ان هــذا يبطل العفو باعتباره
سلطة اقرها الدستور لتحقيق مصلحة عامة مهمة
للبالد ،ومن ثم يكون العفو عن هؤالء االشخاص
وف ـقــا لـمــا يـ ــراه سـمــو ام ـيــر ال ـب ــاد ال ـم ـفــدى ال ــذي
يختص بسلطة العفو الخاص عن تنفيذ العقوبات
المحكوم بها او تخفيضها او ابدالها بعقوبة اخف

منها وفقا لنص المادة  239من قانون االجراءات
والـمـحــاكـمــات الـجــزائـيــة ولـيــس عــن طــريــق العفو
الشامل عن الجرائم التي ارتكبوها».
من جهتها ،قالت وزارة الداخلية« :جاء االقتراح
بقانون بصيغة جزئية خاصة ،حيث حصر العفو
الشامل في جناية واحدة فقط ،وفي ذلك مخالفة
لـمــا اسـتـقــر عـلـيــه الـفـقــه الـقــانــونــي والـتـشــريـعــات
الـقــانــونـيــة ذات الـصـلــة وان ـح ــراف واض ــح وجلي
لعمومية االسباب التي يتطلبها العفو الشامل».
ولم يراع االقتراح بقانون شروط واهداف العفو
الشامل الذي يتصف بالعمومية والشمولية ،وان
االقـتــراح بقانون في حقيقته يشكل عفوا جزئيا
وخــاصــا تنظمه الفقرة االول ــى مــن الـمــادة  75من
الــدس ـتــور ال ـتــي تـنــص عـلــى ان «لــامـيــر ان يعفو
بمرسوم عن العقوبة او يخفضها».

وه ـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـخ ــل ب ـم ـبــدأ
الـعــدالــة والـمـســاواة المنصوص
عليه فــي ال ـمــادة  29الـتــي تنص
ع ـلــى أن« :الـ ـن ــاس ســواس ـيــة في
الكرامة اإلنسانية وهم متساوون
ل ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ف ـ ــي الـ ـحـ ـق ــوق
وال ــواجـ ـب ــات ال ـع ــام ــة ،ال تمييز
بـيـنـهــم ف ــي ذل ــك بـسـبــب الجنس
أو األصـ ــل أو ال ـل ـغــة أو ال ــدي ــن»،
إذ أخـ ــرج االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون من
نطاقه غير المشمولين بالقضية
المشار إليها ،وذلــك على الرغم
من إتيائهم ذات األفعال المادية
للجرائم الواردة فيها.
 إهـ ـ ـ ــدار فـ ـك ــرة الـ ـ ـ ــردع ال ـع ــاموالـخــاص للعقوبة :صــدور عفو
ع ــام ع ــن م ـثــل ه ــذه ال ـج ــرائ ــم من
ش ــأن ــه إشـ ــاعـ ــة ثـ ـق ــاف ــة ال ـت ـع ــدي
على القانون فضال عن اإلخــال
ب ـ ـم ـ ـبـ ــادئ ال ـ ـعـ ــدالـ ــة واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
المجتمع.
 أورد االق ـتــراح بـقــانــون عنداإلش ـ ــارة إل ــى ال ـم ــواد الـقــانــونـيــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـع ـ ـفـ ــى الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدان ـ ـ ــون م ــن
أحـكــامـهــا ع ــددا مــن ال ـمــواد التي
تنظم أحكاما عامة ال صلة لها
بالجرائم والعقوبات ،فضال عن

مواد تنظم مفاهيم ومصطلحات
ق ــان ــون ـي ــة ،أوردنـ ــاهـ ــا بــال ـجــدول
التوضيحي المرفق.
 أورد االقتراح بقانون حكمايقرر انقضاء الــدعــوى الجزائية
عن «القضايا المتصلة بالجرائم
المشمولة بالعفو» ،وهي صياغة
تتسم بعدم الدقة والوضوح ،مما
يصعب معها التطبيق على أرض
الـ ــواقـ ــع ،ف ـضــا ع ــن أن ـه ــا ت ــؤدي
إلــى اتساع نطاق العفو الشامل
على خــاف ما جــاء في االقتراح
بقانون.
وق ــال ــت «ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة» ،بـعــد
المناقشة وتـبــادل اآلراء ،انتهت
اللجنة الى عدم الموافقة بأغلبية
آراء الحاضرين من اعضائها (:4
 )1على االقتراح بقانون لالسباب
سالفة الذكر ،وانبنى رأي االقلية
الـمــوافـقــة على االق ـتــراح بقانون
ع ـلــى حــاجــة الـمـجـتـمــع ال ــى طي
الصفحة الماضية عــن القضية
الـ ـمـ ـع ــروض ــة ،وإس ـ ـ ـ ــدال ال ـس ـتــار
ع ـل ـي ـهــا خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل وج ــود
أخ ـط ــاء إج ــرائ ـي ــة شــابــت الـحـكــم
والمحاكمة.

العفو الشامل يكون عن
الجرائم ال القضايا
أوردت اللجنة في تقريرها كذلك رأي النيابة العامة السابقة الذي
اكدت فيه ان العفو الشامل يكون عن الجرائم وليس عن القضايا او
عن المحكوم عليهم ،إذ يتميز بطابع موضوعي ويقوم على اعتبارات
مستمدة من مصلحة المجتمع تتصل بالنظام العام ،حيث ينصب
على مجموعة من الجرائم فيزيل ركنها الشرعي ومن ثم يستفيد منه
جميع المساهمين في هذه الجرائم.
وقالت النيابة العامة إن العفو عن الجرائم التي ادين بها اشخاص
معينون في قضايا معينة ينطوي على اهدار لقيمة وحجية الحكم
القضائي ،ويعد تدخال سافرا من السلطة التشريعية في عمل السلطة
القضائية بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطتين المنصوص عليه في
المادتين  163 ،50من الدستور ،الجرائم التي ينطبق عليها االقتراح
بقانون جرائم شديدة االهمية وبالغة الخطورة ،مما ال يستساغ معه
العفو عنها عفوا شامال ،بل يتعين وجوب ادانة المتهمين بارتكابها
وتنفيذ العقوبات المحكوم بها فيها تحقيقا للردع العام والخاص.

«المالية» البرلمانية :دعم متضرري المشاريع الصغيرة
بـ  500مليون دينار وتأجيل أقساط القروض إلى غد
الحمد :إنقاذ أصحاب المشاريع الصغيرة من تداعيات «كورونا»
●

علي الصنيدح

ذك ـ ـ ـ ــر رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
الـبــرلـمــانـيــة الـنــائــب أحـمــد الـحـمــد أن
اللجنة نــا قـشــت فــي اجتماعها أ مــس
وأمس األول  11اقتراحا بقانون مقدمة
من النواب ،إضافة إلى مشروع بقانون
مقدم من الحكومة ،يهدف بعضها إلى
تمويل المتضررين ،والبعض اآلخر
إلى تعويضهم.
وبين الحمد أنه بعد مناقشة هذه
االق ـت ــراح ــات مــع ال ـجــانــب الـحـكــومــي،
ممثال في وزارتــي المالية والتجارة،
والبنك المركزي والصندوق الوطني
ل ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع ـ ــات ،وال ـج ـم ـع ـي ــة
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة وب ـ ـ ـعـ ـ ــض أصـ ـ ـح ـ ــاب
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـم ـ ـت ـ ـض ـ ــررة ،انـ ـتـ ـه ــت
الـلـجـنــة بــاإلج ـمــاع إل ــى إقـ ــرار قــانــون
يـنـقــذ أص ـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة م ــن ت ــداع ـي ــات ف ـيــروس
كورونا.
وأش ــار الــى أن هــذا الـقــانــون مكون
من  ٢٢مادة بفترة سداد تصل إلى ١٠
سنوات ،منها سنتا سماح بتمويل ال
يزيد على  ٢٥٠ألف دينار ،مؤكدا أنه
سيدرج في الجلسة القادمة لمجلس
األمة بصفة االستعجال.
وفـ ــي م ــوض ــوع آخـ ـ ــر ،قـ ــال الـحـمــد
إن ال ـل ـج ـنــة نــاق ـشــت م ــع ال ـح ـكــومــة 5
اقـ ـت ــراح ــات ب ـق ــوان ـي ــن ب ـش ــأن تــأجـيــل
أقساط القروض ،الفتا إلى أن اللجنة
بانتظار الرد الحكومي في هذا الشأن
ً
خ ــال اجتماعها غ ــدا ،لـلــوصــول إلــى
صيغة توافقية.
م ــن ج ـه ـتــه ،اع ـت ـبــر ع ـضــو الـلـجـنــة
النائب خليل الصالح أن جميع مواد

القانون ( 22مادة) تصب في مصلحة
المتضررين ،وتــم التركيز على ثالث
نقاط رئيسية ،بينها مطالبة اللجنة
برفع المدة الحالية للسداد بشكل عام
إلى  10سنوات ،منها عامان بال سداد،
و 8أعوام يتم خاللها السداد.
وأفــاد الصالح بأن اللجنة ناقشت
قضية إسقاط القروض خالل االجتماع
مع الحكومة ،وطلبت تأجيل السداد
لمدة ستة أشهر ،إال أن الحكومة أكدت
أن ال ــرد عـلــى الـلـجـنــة فــي ه ــذا الـشــأن
سيكون في اجتماعها غــدا ،وسترفع
اللجنة تقريرها بهذا الخصوص إلى
مجلس األ م ــة ،متمنيا مــن الحكومة
ال ـت ـفــاعــل ب ــاإلي ـج ــاب م ــع هـ ــذا الـمـلــف
وحله.
وأقـ ـ ـ ــرت ل ـج ـن ــة الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـمــال ـيــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة خ ــال
اجتماعها أمس االقتراح بقانون في
شأن إنقاذ ودعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة المتضررة من تداعيات
كورونا بحجم  500مليون دينار ،فيما
أرج ــأت حتى غــد البت فــي مقترحات
تــأج ـيــل أق ـس ــاط قـ ــروض الـمــواطـنـيــن
لحين ورود الرأي الحكومي.
وأوضـ ـ ـ ــح ع ـض ــو ال ـل ـج ـن ــة ال ـن ــائ ــب
سـ ـ ـع ـ ــدون ح ـ ـمـ ــاد أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة أق ـ ــرت
بــاالجـمــاع االق ـتــراح بقانون فــي شأن
انقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المكون من  22مادة ،من أهمها تعريف
العمالء الصغار والمتوسطين بمن
فيهم أصـحــاب المشروعات الناشئة
التي تضرر نشاطها جزئيا أو كليا
ج ــراء الـفـيــروس ،ومــا تــرتــب عليه من
ع ــدم قــدرت ـهــم ع ـلــى تـغـطـيــة الـنـفـقــات
الدورية التعاقدية األساسية.

برلمانيات
سلة أخبار
الغانم :مبادرة السعودية
توقف نزيف الدم اليمني

أشاد رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم
باملبادرة التي
أعلنتها اململكة
العربية السعودية
إلنهاء األزمة اليمنية
والتوصل إلى حل
سياسي دائم عبر وقف
شامل إلطالق النار
تحت مراقبة األمم
املتحدة.
ودعا الغانم في
تصريح صحافي أمس
كافة األطراف اليمنية
املعنية الى التجاوب
بشكل إيجابي مع هذه
املبادرة التي تستهدف
وقف نزيف الدم
اليمنى.
وقال الغانم "إن
املبادرة السعودية
جاءت في توقيت مهم،
وعلى كل األطراف
الدولية واإلقليمية
حث األطراف اليمنية
املعنية على ترجمة
تلك املبادرة املهمة على
أرض الواقع".
وأعرب الغانم في ختام
تصريحه عن أمله
بانتهاء األزمة اليمنية
بما يفضي إلى إنهاء
املعاناة اإلنسانية
للشعب اليمنى
الشقيق.

الجمهور لترقية الدرجتين
«ب» و«أ» باألقدمية

تقدم النائب فايز
الجمهور باقتراح برغبة
بإلغاء قرار مجلس
الخدمة املدنية رقم
 7لسنة  1980وجعل
الترقية للدرجتني "ب"،
"أ" باألقدمية شأن باقي
الدرجات.
وعزا الجمهور اقتراحه
إلى ما نصت عليه املادة
 23من املرسوم في شأن
الخدمة املدنية على أنه
"يرقى املوظف باألقدمية
في أول يناير أو أول
يوليو التالي ملضي
سنة على بلوغ مرتبة
َ
اخر مربوط درجته"،
وفى جوار ذلك أجازت
املادة  24من املرسوم
في شأن الخدمة املدنية
ترقية املوظف باالختيار
كوسيلة ملكافأة املوظف
املجد واملبدع في
ميدان عمله تمكنه من
الوصول إلى املراكز
العليا في مجموعته من
دون حاجة إلى انتظار
دوره في الترقية عن
طريق اإلقدمية وهى
سلطة تقديرية إلجراء
الترقية بهذه الوسيلة.

عبدالكريم الكندري
يستفسر عن استقاالت
المعلمين األجانب

جانب من اجتماع اللجنة المالية أمس
وأضاف حماد أن العميل الصغير
ال ـم ـش ـم ــول ب ــالـ ـق ــان ــون ،هـ ــو ال ـ ـ ــذي ال
ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ع ـ ـ ــدد الـ ـعـ ـم ــال ــة لـ ــديـ ــه فــي
المشروع  50عامال وال تتجاوز أصول
م ـشــروعــه  250أل ــف دي ـن ــار وال تــزيــد
إيراداته على  750ألفا سنويا.
وأشار إلى ان العميل المتوسط هو
الذي ال يقل عدد العاملين لديه عن 51
ً
وال يزيد على  150عامال ،وال تتجاوز
أصــول مشروعه  500ألــف ديـنــار ،وال

تزيد إيــراداتــه على  1.5مليون دينار
سنويا.
وذك ـ ــر أن م ــن أهـ ــم م ـ ــواد ال ـقــانــون
ال ـم ــادة الـثــانـيــة ال ـتــي بـمــوجـبـهــا يتم
منح تمويل خاص للعميل المتضرر
ويحدد البنك المحلي قيمته بناء على
ما تسفر عنه دراســة أوضــاع العميل
المتضرر لتغطية احتياجاته على اال
يزيد التمويل على  250ألف دينار.
وق ـ ـ ــال ان الـ ـ ـم ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة تـنــص

ع ـل ــى ان ـ ــه ال ي ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن ال ـت ـمــويــل
العميل غير المنتظم بالسداد حتى
 2019/12/31و فـقــا لتعليمات البنك
المركزي ويستثنى من ذلك أصحاب
المشروعات الناشئة المتضررين قبل
.2020/3/12
وأوضح أن المادة السادسة تنص
على ان يتم سداد أصل التمويل خالل
 8سـنــوات بعد فـتــرة سـمــاح سنتين،
ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقا

للتدفقات النقدية المتوقعة ،وان يشمل
اصل الدين والفائدة او العائد.
وب ـي ــن ح ـم ــاد أن الـ ـم ــادة الـتــاسـعــة
تنص على أن الــدولــة تضمن  80في
المئة من أصل التمويل دون العوائد
أو ال ـفــوائــد خ ــال األج ــل الـمـحــدد في
ال ـمــادة الـســادســة وبـحــد اقـصــى 500
مليون دينار إلجمالي التمويل الجديد
المقدم خالل  6اشهر من تاريخ العمل
بالقانون.

وجه النائب د .عبدالكريم
ً
الكندري سؤاال برملانيًا
إلى وزير التربية علي
املضف عن استقاالت
املعلمني األجانب ،وكيفية
تعامل الوزارة معها،
وهل ستقوم التربية
بفتح باب التعيينات
للكويتيني وأبناء
الكويتيات والبدون
لشغل هذه الوظائف لسد
العجز؟

6
محليات
مؤتمر «التربية المقارنة» يناقش اإلصالح التعليمي بدول «التعاون»
ةديرجلا

•
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العصفور :نعمل على تطوير الخبرات وتوفير منصة للبحوث الستكشاف اإلنجازات والتحديات

مشاركتنا في
المؤتمر إلبراز
دور الجمعية
ً
الفعال إقليميا
ً
وعالميا

لومومبا

نظمت الجمعية الخليجية للتربية
ال ـم ـق ــارن ــة ( )GCESمــؤت ـمــرهــا ال ـتــاســع
االف ـتــراضــي  2021أخ ـيــرا ،تـحــت عـنــوان
"إع ـ ــادة الـنـظــر ف ــي اإلصـ ــاح التعليمي
ف ــي دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي:
نظرة على الماضي إل عــام المستقبل"
برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
وم ــؤسـ ـس ــة الـ ـشـ ـي ــخ س ـ ـعـ ــود ب ـ ــن صـقــر
القاسمي لبحوث السياسة العامة.
وأك ـ ــدت رئ ـي ـســة الـجـمـعـيــة واألسـ ـت ــاذة
ال ـم ـس ــاع ــدة ف ــي ق ـس ــم األصـ ـ ــول واإلدارة
الـ ـت ــرب ــوي ــة ب ـك ـل ـي ــة الـ ـت ــربـ ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة
ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
والتدريب د .عهود العصفور ،أن المؤتمر
ي ـه ــدف إل ــى ت ـطــويــر ال ـخ ـب ــرات ف ــي مـجــال
اإلصالح التعليمي بدول مجلس التعاون
الخليجي ،وتوفير منصة للبحوث الحالية

والمستقبلية التي تستكشف إنجازاتهم
والتحديات والعثرات.

المقارنة بعنوان "استجابة أنظمة التعليم
في دول مجلس التعاون الخليجي للوباء
العالمي ."19-COVID

َّ
ً
ولفتت إلى أن "الوباء خلف آثارا دائمة
ً
على جميع مجاالت الحياة تقريبا ،ومنها
أنظمة التعليم والتي كان أغلبها في األصل
يـعــانــي مــن إخ ـفــاقــات تـسـتــدعــي اإلص ــاح
والتطوير .وبالنظر إلــى هــذه التأثيرات،
وال س ـي ـم ــا ف ـ ــي دول م ـج ـل ــس ا لـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي ،انـتـهــزنــا ه ــذه الـفــرصــة لنتيح
لألكاديميين النظر في تجاربهم المتعلقة
بـهــذا الـمــوضــوع فــي االسـتـجــابــة لـلــوبــاء"،
الف ـت ــة ال ــى ان الـجـمـعـيــة دع ــت الـبــاحـثـيــن
للمشاركة بتقديم األوراق البحثية ذات
ال ـص ـل ــة ل ـت ـقــدي ـم ـهــا ف ــي ج ـل ـس ــات خــاصــة
فــي مــؤ تـمــر الجمعية الخليجية للتربية

غير فعالة

أنظمة التعليم

واش ــارت العصفور الــى ان االساليب
التقليدية للتقييم اصبحت غير فعالة،
ّ
ً
وأثرت أيضا على أداء الجهات المعنية
في القطاعين العام والخاص في التعليم،
مشيرة الــى ان جلسات المؤتمر تهدف
بـشـكــل رئـي ـســي إل ــى ت ــدري ــب المعلمين
وتـنـمـيــة ق ــدرات ـه ــم ،ووضـ ــع الـسـيــاســات
على نظام التعليم للتغلب على مشكلة
الوباء التي اثرت على الجانب التربوي.
وشـ ـك ــرت ال ـع ـص ـفــور مــؤس ـســة ال ـكــويــت
للتقدم العلمي ،ومؤسسة الشيخ سعود
ب ــن صـقــر الـقــاسـمــي لـبـحــوث الـسـيــاســة

العامة على مساهمتها ورعايتها لهذا
المؤتمر على مدى سنوات.

المجلس العالمي
وم ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـســة المجلس
العالمي لجمعيات التربية المقارنة بروفسور
نــدري تيريز أسييه لومومبا ،ان المجلس
العالمي لجمعيات التربية المقارنة ()WCCES
حرص على المشاركة في المؤتمر إلبراز دور
ً
ً
الجمعية الفعال اقليميا وعالميا والترحيب
بالمشاركين.
وأش ـ ـ ـ ــارت ل ــوم ــوم ـب ــا ال ـ ــى أن الـجـمـعـيــة
الخليجية للتربية المقارنة كــانــت عضوا
مـهـمــا ف ــي ال ـم ـج ـلــس ال ـعــال ـمــي لجمعيات
التربية المقارنة ،مشيرة الــى ان المجلس
يقدر كثيرا لرئيس الجمعية النزعة اإليجابية
والمساهمة الفكرية النابضة في .WCCES

العصفور متحدثة في المؤتمر

المحاور ناقشت تقاطع التيارات التعليمية وفرص التطوير وعالقة التعليم والتنمية
انطلق المحور األول فــي المؤتمر لتقريب وجهات
النظر الماضية والمستقبلية حول التعليم ،لتعلم كيفية
العيش في المستقبل من خالل االطالع وتحليل الماضي
ومناقشة الحاضر ،بمتحدث رئيسي بروفوسور سوزان
روبرتسون .تتبعها جلسة لمناقشة معالجة أداء الطالب
في القراءة والكتابة والحساب برئاسة د .عبدالله العجمي،
وكل من المقدمين د .هيلين ابادزي من جامعة تكساس
في ارلينغتون ،وجويرية من جامعة كارلتون ،وعبدالعزيز
العنيزي -فيرجينيا ًالتقنية ،ود .عائشة العازمي من
جامعة الكويت ،وأخيرا د .بريتي فيرما من كليات التقنية
العليا .يتبعها بروفسور أحمد الشاهي زميل باحث

في جامعة أكسفورد في جلسة رئيسية ثانية لمناقشة
تقاطع التيارات التعليمية من منظور حديث ،كمتحدث
رئيسي ثــان .بينما كانت الجلسة الثانية تحت عنوان
إعادة التفكير في أطر القيادة في المؤسسات التعليمية
برئاسة د .عائشة الحارثي من جامعة السلطان قابوس،
ومـشــاركــة م ــاري الين كيلي مــن جامعة تــورنـتــو ،وعــزة
جمال الدين من الجامعة البريطانية في دبي ،ود .رانيا
الصوالحي من جامعة قطر.
وفي اليوم الثاني ،أطلق المؤتمر المحور الثاني تحت
عنوان "فرص للتطوير وتبادل العلم والمعرفة" وافتتح
بجلسة رئيسية تطرقت إلى الحاجة الى اطار عمل وطني

ً
«األسترالية» تختتم تدريبيا لموظفي «صندوق المشروعات»

«اتحاد مصر» :استثناء الطلبة
غير المقيدين من الحجر
•

أحمد الشمري

أعلن أمين صندوق االتحاد الوطني لطلبة الكويت -فرع مصر ،د .ناصر
العتيبي ،موافقة ُّ
السلطات الكويتية على استثناء الطلبة الدارسين في
الخارج غير المقيدين بالمكتب الثقافي الكويتي في القاهرة من الحجر
المؤسسي ،واالكـتـفــاء بإحضار شـهــادة لمن يهمه األم ــر مــن الجامعة،
وتسليمها للمكتب الثقافي .وذكر العتيبي ،في تصريح لـ"الجريدة" ،أن
المكتب الثقافي يستقبل الطلبة الستكمال إجراءات العودة من  5حتى 8
مساء ،بشرط إحضار صورة جواز السفر.

للمعلم في الكويت تقدمها د .فاطمة الهاشم من جامعة
الخليج كمتحدث رئيسي بــإدارة د .إســراء العيسى من
جامعة الكويت .كما ناقش المحور في احدى الجلسات
العالقة بين التعليم والتنمية التي تقودها الدولة والتي
حاضرتها د.سلوى الجسار من جامعة الكويت ود .امل
الحرملية من وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان
ود .عمر هاشم إسماعيل من جامعة السلطان قابوس
ود .ف ــواز الحصينان مــن جامعة ج ــورج ت ــاون برئاسة
د .ع ـه ــود ال ـع ـص ـفــور .يـتـبـعـهــا ج ـل ـســات ع ــدي ــدة قيمة
يتخللها جلسة رئيسية أخرى بعنوان "التعلم من الفشل:
اسـتـخــاص الـ ــدروس مــن اإلص ــاح التعليمي فــي دول

الشمال" مع د .دييغو سانتوري من كلية كنجز لندن،
ب ــإدارة مــارفــن إيــرفــورث مــن مؤسسة الشيخ سعود بن
صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة برأس الخيمة.
وف ــي إحـ ــدى جـلـســات ال ـم ـحــور ال ـثــالــث تـطــرقــت إلــى
ال ــدراس ــات ال ـم ـقــارنــة اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ح ــول مهنة
التدريس برئاسة د .سلوى الجسار من جامعة الكويت،
وحاضرها كل من د .خلف العبري واحمد العبدلي من
جامعة السلطان قــابــوس ،وب ــدر الـخــروصــي مــن وزارة
التربية والتعليم في سلطنة عمان ،ود .ياسر المهدي من
جامعة السلطان قابوس ود .عائشة العازمي من جامعة
الكويت ود.علي المطري من وزارة التربية والتعليم عمان.

كما ناقش المحور في جلسة الخصخصة والجهود
ال ـت ـعــاون ـيــة ف ــي الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي وح ــاض ــر فـيـهــا كل
مــن د .عـهــود العصفور كلية التربية األســاسـيــة ،ود.
كــامـيـســواري بـيــداد مــن الجامعة العربية المفتوحة
الكويت ،وهياء جعفر من جامعة تورنتو .تلتها جلسة
بعنوان "اسـتـخــدام التعليم لتعزيز االدم ــاج والــذكــاء
العاطفي وحل النزاعات" برئاسة د .عهود البلوشي
من سلطنة عمان وحاضر فيها كل من احمد قــادري
من جامعة ماكماستر ،ود .نافيد بكالي من الجامعة
االميركية في دبي ،وزينب الجامعة في وزارة التربية
والتعليم بسلطنة عمان.

ناصر العتيبي

اختتمت األكاديمية األسترالية البرنامج
التدريبي "إدارة المشاريع ( ،")PMPالذي
عقد إلكترونيا عبر تطبيق مايكروسوفت
تيمز خــال الفترة مــن  1إلــى  15الـجــاري،
لمصلحة مجموعة من موظفي الصندوق
ال ــوط ـن ــي ل ــرع ــاي ــة وت ـن ـم ـيــة ال ـم ـش ــروع ــات
الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف البرنامج الى تعريف المشاركين
بـ ـمـ ـج ــاالت الـ ـعـ ـل ــوم ال ـم ـع ــرف ـي ــة ل ـم ــدي ــري
ال ـم ـش ــاري ــع وم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـح ـص ــول عـلــى

الشهادة العالمية ( )PMPفي احتراف مهنة
إدارة المشاريع وتأهيلهم للحصول عليها.
وقـ ــد ن ــاق ــش ال ـب ــرن ــام ــج م ـج ـمــوعــة مــن
ا لـمـحــاور الرئيسية؛ منها كيفية اختيار
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع الـ ـمـ ـن ــاس ــب ،وم ـ ــراح ـ ــل إدارة
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،وإدارة ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة
للمشروع ،وطــرق الرقابة على المشروع،
وخطوات إعــداد الخطة الكاملة للمشروع
لــاعـتـمــاد ،واألخ ــاق ـي ــات الـمـهـنـيــة إلدارة
المشاريع ،وإدارة نطاق عمل ووقت وجودة

واتصاالت المشروع ،وكيفية إغالق جميع
العقود مع الموردين والمقاولين.
واع ـت ـمــد ال ـبــرنــامــج عـلــى مـنـهــج تــدريــب
استشاري جمع بين تبادل الفكر والخبرة
بين المشاركين والـمــدرب من جانب وبين
متطلبات العمل الفعلي وما يحتاج إليه من
توافر أدوات عمل فعلية ّ
يطبقها المشاركون
في نهاية البرامج من ناحية أخرى.
وقد أشــاد المشاركون بمدى االستفادة
من هذا البرنامج التدريبي لما يحتويه من

مواد علمية قيمة أتاحت لهم االطــاع على
كل جديد في مجال إدارة المشاريع (.)PMP
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،أعـ ـ ـ ــرب جـمـيــع
الـمـشــاركـيــن عــن جــزيــل امـتـنــانـهــم لــدائــرة
التطوير اإلداري والتدريب في الصندوق
ال ــوطـ ـن ــي ع ـل ــى ع ـق ــد م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـب ــرام ــج
المتميزة ،والتي تنعكس بشكل إيجابي
على أدائهم الوظيفي ،كما تقدموا بالشكر
إ لــى إدارة المعهد على جهودهم الطيبة
والملموسة في نجاح هذا البرنامج.

«علوم المعلومات» بحث التعاون مع «االتصاالت»
بحث قسم علوم المعلومات
ف ـ ــي ك ـل ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم ال ـح ـي ــات ـي ــة
ب ـج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت م ــع رئ ـيــس
ال ـه ـي ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ــاتـ ـص ــاالت
وت ـق ـن ـيــة ال ـم ـع ـلــومــات م .ســالــم
األذينة سبل التعاون بين الكلية
والجهات الحكومية ،للوصول
إلـ ــى االسـ ـتـ ـف ــادة ال ـق ـص ــوى من
إمكانيات قسم علوم المعلومات
في الكلية.
وعرض األذينة توجه الدولة
م ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،وم ــا
يحتاجه سوق العمل من كوادر
وطاقات كبيرة يمكن أن يوفرها
قسم علوم المعلومات.
بـ ـ ــدوره ،أك ــد ال ـقــائــم بــأعـمــال
رئـيــس قـســم عـلــوم المعلومات
ب ـج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت د .ضـ ــاري
الحويل ،أهمية زيــارة الجهات
ذات ا لـ ـصـ ـل ــة بــا ل ـت ـخ ـص ـصــات
ال ـتــي يـقــدمـهــا الـقـســم لـمــواء مــة

جانب من لقاء قسم علوم المعلومات مع هيئة االتصاالت
مـخــرجــاتــه ،والـبـحــث َّ فــي فرص
وسـبــل الـتـعــاون الـبــنــاء لخدمة
الكويت ورؤيتها ،مؤكدا أهمية

إعداد جيل من القادة الوطنيين
المؤهلين بالمهارات الالزمة في
الـمـجــاالت الـمـعـلــومــاتـيــة ،مثل:

األم ــن الـسـيـبــرانــي ،والحوسبة
الـسـحــابـيــة ،ونـظــم المعلومات
الحاسوبية.

«األميركية» تطلق الفصل الدراسي الثاني «أونالين»
الجامعة عرضت جميع خدماتها وعرفت أقسامها للطلبة الجدد
•

أحمد الشمري

استأنفت الجامعة األميركية في الكويت الفصل الدراسي الثاني
 2021عبر اإلنترنت من خالل تدشين أنشطتها التوعوية في سلسلة
من االجتماعات االفتراضية واألنشطة التفاعلية للترحيب بالطالب
الجدد والمسجلين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
وأش ــارت الجامعة ،فــي بـيــان أم ــس ،إلــى عــرض جميع خدمات
الجامعة والتعريف باألقسام واألنظمة الجديدة خالل االجتماع،
إلــى جــانــب عــرض لقطات مــن الفعاليات واألنـشـطــة الـتــي أقيمت
ً
ً
سابقا في الجامعة جنبا إلى جنب مع العروض التقديمية لألقسام
التي قدمت معلومات حول المنح الدراسية والمساعدات المالية
وخدمات تكنولوجيا المعلومات والمكتبة ومركز الكتابة ومركز
اإلرشاد الطالبي.
ولفتت إلــى تقسيم الطلبة إلــى عــدة غــرف دردشــة حيث قدموا
أنفسهم وشاركوا في أنشطة وألعاب افتراضية مما منح الفرصة
للمشاركين لتبادل المحادثات واالشتراك في التفاعل االجتماعي،
مضيفة أن قسم الحياة الطالبية بالجامعة قام بتسهيل مجموعة
من جلسات  Zoomعبر اإلنترنت لدعم الطالب الجدد وخلق مساحة
ودية وتعاونية للجميع لمقابلة بعضهم.
وذك ــرت ان هـنــاك الـعــديــد مــن المسابقات واألل ـعــاب التفاعلية
والسحوبات والجوائز الممنوحة ،مضيفة أن قسم الحياة الطالبية
قام بتشجيع الطلبة على االستمرار على البقاء نشيطين من خالل
االنضمام إلى نوادي ومنظمات الحرم الجامعي.
وقالت مديرة الحياة الطالبية شيرلي سوليفان إن "المشاركة
ناد يطور مهاراتك القيادية مع إحداث تأثير في المجتمع من
في ٍ
حولك وخارجه" ،مضيفة انه سيتم ضمان بيئة تعليمية آمنة عبر
اإلنترنت مع اتصاالت افتراضية مستمرة بين الطلبة والموظفين
وأعضاء هيئة التدريس وتوفيرها في الفصل الدراسي لربيع 2021
بالجامعة مما يخلق تجربة ثرية ومجزية للجميع.
ب ــدوره ــا ،أعــربــت نــائـبــة رئ ـيــس الـجــامـعــة ل ـش ــؤون ال ـط ــاب في
الجامعة د .حنان مظفر عن حماسها لبدء فصل دراسي جديد مع
الطالب المقبولين حديثا ،وقامت بعرض جولة افتراضية لحرم
الجامعة.

جانب من فعاليات الفصل الثاني

ةديرجلا
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محليات

«التربية» تعيد قطار االختبارات إلى سكته الصحيحة
قرار عقد االمتحانات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر يحظى بتأييد المختصين

اختبارات الثانوية العامة

فهد الرمضان

ال بد من
تكوين ثقة
بمخرجات
الثانوية
العامة لدينا
والشهادات
التي يحصل
عليها الطلبة
موضي الحمود

عـقــب ان ـق ـطــاع دام أك ـثــر من
عام ،يعود قطار وزارة التربية
إل ــى سـكـتــه الـصـحـيـحــة ب ـقــرار
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ال ـس ـمــاح لها
بعقد اختبارات ورقية لقياس
م ـس ـت ــوى ال ـط ـل ـبــة ف ــي ال ـصــف
ال ـث ــان ــي ع ـشــر الـمـقـبـلـيــن على
الـتـخــرج مــن شـهــادة الثانوية
العامة ،وخوض غمار التعليم
األك ــادي ـم ــي وال ــدخ ــول بـعــدهــا
ف ــي س ــوق الـعـمــل بالقطاعين
الـ ـحـ ـك ــوم ــي والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ،وم ــا
يتطلبه ذلك من الحصول على
مهارات ومعارف تساعد جيل
الشباب في مواجهة التحديات.
وبعد النجاح الوهمي ،الذي
أفرزته ظروف جائحة كورونا
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي الـ ـم ــاض ــي،
والـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان ن ـت ــاج ــه ت ـخــريــج
ط ـل ـب ــة ال ـ ـصـ ــف الـ ـث ــان ــي عـشــر
ً
بشكل جماعي تقريبا  ،بــرزت
تــداعـيــات ذلــك فــي الجامعات،
وه ــو األم ــر ال ــذي اشـتـكــى منه
أساتذة الجامعة في كثير من
األح ـي ــان ،مـمــا دف ــع المعنيين
فــي "الـتــربـيــة" إل ــى الـبـحــث عن
ح ـلــول ل ـهــذه الـمـشـكـلــة ،وع ــدم
تكرار ما حصل العام الماضي،
والتوجه إلى وضع خطة لعقد
اختبارات ورقية تكون الفيصل
ف ــي ت ـحــديــد م ـس ـتــوى الـطــالــب
وحقه في النجاح أو الرسوب،
ً
ب ـعـيــدا عــن بـعــض الـمـطــالـبــات
الشعبوية بتكرار تجربة العام
الماضي بذريعة "االعـتـبــارات
الصحية".

خطة الوزارة

النجاح الوهمي
العام الماضي دفع
الوزارة للبحث عن
حلول لتفادي تكرار
المشكلة

وتـتـلـخــص خـطــة "الـتــربـيــة"
ل ـع ـق ــد االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ــورقـ ـي ــة
ل ـ ـ  12ف ــي ع ــدة ن ـق ــاط ،أب ــرزه ــا
ت ـن ـظ ـيــم ع ـم ـل ـيــة االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
بشكل يضمن سالمة وصحة
والعاملين بالمدارس
الطلبة ُ َ
ال ـتــي ســت ـعــقــد ب ـهــا ،م ــن حيث
توفير االش ـتــراطــات الصحية
وال ـم ـع ـق ـم ــات وغ ـ ـ ــرف ل ـل ـع ــزل،
وت ــوف ـي ــر ال ـط ــاق ــم الـتـمــريـضــي
المسؤول عن متابعة أي حالة
يشتبه فيها ،إضافة إلى وضع
ض ــواب ــط ص ــارم ــة لـفـحــص كل
الداخلين إلى اللجان ،والتأكد
م ــن ســام ـت ـهــم ،وع ـ ــدم وج ــود
ع ــدوى ،وإل ــزام الجميع بلبس
الكمامات.
ً
وت ـت ـض ـم ــن ال ـخ ـط ــة أي ـض ــا
توزيع الطلبة بحيث ال يتجاوز
عددهم في كل فصل  8طالب،
وف ـ ــي حـ ـ ــاالت س ـي ـك ــون ال ـع ــدد
أقل من ذلك ،مع االستفادة من
صاالت البدنية والمسارح في
ال ـ ـمـ ــدارس ال ـت ــي ي ـك ــون ال ـعــدد
فـيـهــا أك ـبــر لـتـحـقـيــق الـتـبــاعــد
االجـتـمــاعــي ،وه ــو األم ــر الــذي
وافقت عليه اللجنة المشتركة

المضف للوكالء :االستعداد
لالختبارات وعودة المدارس
«مواجهة استقاالت المعلمين بطلبات االنتظار»

القرار جاء في
توقيته السليم
وهو مستحق
لتحقيق العدالة
بين الطلبة
موضي الحمود

االختبارات
الحقيقية
عامل مهم
لنجاح العملية
التعليمية
إبراهيم الحمود

نجاح العام
الماضي لم
يعكس القدرات
الحقيقية
للطلبة
سمر العماني

بين وزارتي التربية والصحة،
وتتضمن مختصين وأطباء من
"الصحة" اقتنعوا بآلية العمل
التي سيتم توفيرها وضمانها
لتحقيق السالمة العامة.

والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول عـ ـل ــى شـ ـ ـه ـ ــادات
تؤهلهم لـمــواصـلــة مـشــوارهــم
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي فـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات
المحلية والخارجية ،وبالتالي
البـ ــد م ــن أن ت ـك ــون ه ـن ــاك ثقة
لــدى هــذه الجهات بمخرجات
ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــويـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ل ــديـ ـن ــا
والشهادات التي يحصل عليها
الـطـلـبــة ،ول ـهــذا ف ــإن ق ــرار عقد
االخ ـت ـب ــارات الــورق ـيــة للطلبة
قرار صائب ومهم".
وأض ـ ــاف ـ ــت "ي ـ ـجـ ــب أن نـثــق
ب ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ـ ـنـ ــا ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
والصحية ،ونأمل أن تتعاون
وزارتـ ــا الـصـحــة والـتــربـيــة في
تحقيق االشتراطات الصحية،
وتوزيع الطلبة على المدارس،

وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـتـ ـب ــاع ــد ب ـي ـن ـهــم،
ل ـض ـم ــان اجـ ـ ـ ــراء االخـ ـتـ ـب ــارات
وفــق الضوابط الصحية دون
اي مـ ـع ــوق ــات ،وم ـن ــع ان ـت ـشــار
الـ ـ ـع ـ ــدوى ،الس ـي ـم ــا أن وزارة
ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة نـ ـجـ ـح ــت فـ ـ ــي ع ـقــد
اختبارات طلبة المنازل العام
الـمــاضــي ،كـمــا أن دوال كثيرة
قامت بعمل اختبارات ونجحت
ف ــي إج ــرائـ ـه ــا م ــن دون أدن ــى
تداعيات للفيروس".

نجاح التعليم
وف ـ ــي مـ ـع ــرض ت ـق ـي ـيــم ق ــرار
االخـ ـتـ ـب ــارات ال ــورقـ ـي ــة ،أك ــدت
وزيــرة التربية وزيــرة التعليم
ال ـع ــال ــي ال ـس ــاب ـق ــة د .مــوضــي
الـ ـحـ ـم ــود ،أن ال ـ ـقـ ــرار جـ ــاء فــي
توقيته السليم ،وهو مستحق
لتحقيق العدالة بين الطلبة.
وقالت الحمود لـ "الجريدة"،
ان "الطلبة مقبلون على التخرج

صحة وسالمة
ويــؤيــد أســاتــذة فــي جامعة
الكويت قــرار عقد االختبارات
ل ـط ـل ـبــة ال ـ ـ ـ  ،12إذ أك ـ ــد عـضــو

تصحيح االختبارات
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ع ـل ـم ــت
"ال ـج ــري ــدة" م ــن م ـص ــادره ــا ،أن
الـ ـ ـ ـ ــوزارة س ـت ـل ـجــأ إل ـ ــى ت ــوزي ــع
تـصـحـيــح اخ ـت ـب ــارات الـثــانــويــة

هيئة ا لـتــدر يــس بالجامعة د.
إب ــراه ـي ــم ال ـح ـم ــود ،أن "ن ـجــاح
التعليم يعتمد باألساس على
اهتمامنا بالعملية التعليمية،
والـجــديــة فــي التعامل معها"،
ً
مشددا على أن وجود اختبارات
حقيقية تقيس مستوى الطالب
يـعـتـبــر ع ــام ــا مـهـمــا جـ ــدا في
نجاح العملية التعليمية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــود لـ ـ ـ
"الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة"" :يـ ـ ـج ـ ــب ع ـل ـي ـنــا
االهتمام بالتعليم بكل صوره
ووســائـلــه الـمـتــاحــة ،وبأفضل
الـ ـك ــوادر واألس ــال ـي ــب ،فنجاح
التعليم هــو نجاحنا ونجاح
أبنائنا" ،الفتا إلى أن "الجامعة
تـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي ضـ ـ ـع ـ ــف م ـ ـخـ ــرجـ ــات

ط ــا لـ ـب ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ن ـظ ـيــر ت ـهــا
«الـتــربـيــة» بتوفير عــدد مــن االشـتــراطــات
الصحية إلجــراء اختبارات الصف الـ ،12
م ـن ـهــا وج ـ ــود م ـس ــار واض ـ ـ ــح ،وع ــام ــات
لضبط عملية استقبال الطلبة.
وشــددت «الصحة» على أهمية توفير
ن ـق ـطــة ف ـح ــص ع ـن ــد م ــدخ ــل كـ ــل م ــدرس ــة
لفحص الطلبة والمعلمين واإلدار ي ـي ــن
وغ ـيــرهــم ،عـلــى أن ي ـكــون بـهــا الـكـمــامــات
وال ـم ـع ـق ـمــات وأجـ ـه ــزة ق ـي ــاس الـ ـح ــرارة،
وأفراد معنيون بفحص الحرارة ،وآخرون
معنيون بالسؤال عن األعراض والمخالطة
والسفر لجميع األشخاص الراغبين في
دخول المدرسة.

وأك ــدت أهـمـيــة تــوفـيــر سـجــل للفحص
اليومي لجميع العاملين والطالب ،والذي
يشمل االسم الثالثي والرقم المدني ورقم
الجوال.
ً
وتضمنت البنود أيضا توفير أدوات
ال ـت ـع ـق ـيــم وت ــرت ـي ــب ال ـم ـق ــاع ــد ،ب ـح ـيــث ال
تقل المسافة عــن مترين ،وغــرفــة للعزل،
وتجهيز ال ـع ـيــادات الـمــدرسـيــة ،وتوفير
الطاقم التمريضي بالتعاون مع «الصحة»،
ً
ف ـض ــا ع ــن ت ـح ــدي ــد عـ ــدد ال ـط ـل ـبــة داخ ــل
الفصل الــدراســي ،وفــي الغرفة الــواحــدة،
وترتيب المقاعد بحيث ال تقل المسافة
بين كل فردين عن مترين بوضع عالمات
م ــرئ ـي ــة وأشـ ــرطـ ــة الصـ ـق ــة ع ـل ــى األرض،

إضافة إلى وجود فريق مختص بتوفير
كل المستلزمات الخاصة باالشتراطات
الـصـحـيــة ،وق ـيــام الـفــريــق بالمتابعة في
حال ظهور أعراض مخالطة لحالة إصابة
مؤكدة بـ «كوفيد  ،»19أو في حال وجود
إص ــاب ــة م ــؤك ــدة ،وال ـت ـشــديــد ع ـلــى وضــع
ْ
جميع َمــن في المدرسة الكمامات طوال
فترة وجودهم بها.
وفــي حــالــة االشـتـبــاه فــي وج ــود حالة
إص ــاب ــة بــال ـف ـيــروس ي ـتــم إب ـ ــاغ الـصـحــة
الوقائية ،وتزويدها بقائمة المخالطين
ل ـل ـش ـخــص ال ـم ـص ــاب ف ــي ح ــال ــة وجـ ــوده
بالمدرسة.

كنتروالت فرعية لتصحيح االمتحانات
ال ـع ــام ــة ف ــي ك ـن ـت ــروالت فــرعـيــة
بالمناطق التعليمية بــدال من
ال ـك ـن ـت ــرول الـ ـم ــرك ــزي ،لـتـجـنــب
التجمعات الكبيرة.

تصحيح اختبارات الثانوية العامة (أرشيف)
صدرت للتواصل مع المعنيين
من المعلمين "البدون" أصحاب
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا ح ــام ـل ــي

ال ـ ـش ـ ـه ـ ــادات الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة ذات
الـتـخـصـصــات الـمـطـلــوبــة لــدى
ال ـ ـ ـ ــوزارة ،لـلـعـمــل ع ـلــى تـجــديــد

ً
ه ــوي ــات ـه ــم ت ـم ـه ـي ــدا ل ـل ـب ــدء فــي
إجراءات تعيينهم وفق الشروط
المعتمدة.

التعليم الثانوي منذ سنوات،
وهــذا االمــر ازداد مــع خريجي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي الـ ـ ــذيـ ـ ــن تــم
تخريجهم من الثانوية العامة
دون إجراء اختبارات لهم".
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن االل ـ ـت ـ ــزام
ب ـل ـبــس الـ ـكـ ـم ــام ــات ،وتـطـبـيــق
ال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـم ــاع ــي بـشـكــل
جـ ـي ــد ،والـ ـتـ ـه ــوي ــة ال ـم ـنــاس ـبــة
للمكان كفيلة بمنع ا لـعــدوى،
مستشهدا باختبارات القدرات
الـتــي أجــرتـهــا الـجــامـعــة آلالف
الطلبة وفق إجراءات احترازية
دون مشاكل ،وعلى "التربية"
تـطـبـيــق اآلل ـي ــة نـفـسـهــا وعـقــد
اختبارات لطلبة الثانوية حتى
ال ي ـس ـت ـمــر م ـس ـل ـســل ال ـن ـجــاح
والتفوق الوهمي.

أهمية االختبارات
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت مــراق ـبــة
ري ـ ـ ــاض األطـ ـ ـف ـ ــال فـ ــي مـنـطـقــة
مبارك الكبير التعليمية سمر
العماني ،إن لالختبارات أهمية
تعليمية كبيرة ،ال تتمثل فقط
ف ــي ت ـح ــدي ــد م ـص ـيــر ال ـط ــال ــب،
وتكليل مجهوداته بالنجاح أو
الفشل ،ولكن تتعدى إلى كونها
أداة مهمة للتعلم.
وأضافت العماني" :وتعتبر
االخـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارات وسـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة م ــن
الــوســائــل المهمة الـتــي ُيـعـ َّـول
ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي ق ـ ـيـ ــاس وت ـق ـي ـي ــم
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب ،وم ـ ـعـ ــرفـ ــة
م ــدى مـسـتــواهــم التحصيلي،
ه ــذا م ــن نــاح ـيــة ،وم ــن نــاحـيــة
ً
أخ ــرى يـتــم بــواسـطـتـهــا أيـضــا
الـ ــوقـ ــوف ع ـل ــى م ـ ــدى تـحـقـيــق
األهداف السلوكية ،أو النواتج

علي المضف

التعليمية ،وما يقدمه المعلم
من نشاطات تعليمية مختلفة
ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى رف ـ ــع ال ـك ـفــايــات
التحصيلية لدى الطالب".
وتابعت أن "ظاهرة النجاح
الـ ـ ــوه ـ ـ ـمـ ـ ــي ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت واض ـ ـح ـ ــة
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،فـ ـبـ ـع ــض ال ـ ـطـ ــاب
ح ـص ـلــوا ع ـلــى درج ـ ــات عــالـيــة
ال تعكس قــدراتـهــم الحقيقية،
مما ترتب عليه دخــول هــؤالء
الـطـلـبــة بـمـهــاراتـهــم المتدنية
إلـ ـ ــى الـ ـج ــامـ ـع ــة ،ول ـ ـهـ ــذا نـحــن
مـ ـقـ ـتـ ـنـ ـع ــون ب ــأهـ ـمـ ـي ــة وجـ ـ ــود
اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ح ـق ـي ـق ـي ــة تـقـيــس
ا لـمـسـتــوى الحقيقي للطالب،
مع االلتزام بجميع االشتراطات
الصحية أسوة بما حصل مع
طلبة المنازل الذين أجريت لهم
اختبارات ورقية العام الماضي
فــي بــدايــة الـمــرض والجائحة،
ولم تكن هناك إصابات تذكر".
وأع ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ع ــن
تـ ـق ــدي ــره ــا وش ـ ـكـ ــرهـ ــا ل ــوزي ــر
"ال ـتــرب ـيــة" والــوك ـيــل المساعد
للتعليم العام على اتخاذ هذا
القرار الذي كان ينبغي اتخاذه
من العام السابق الذي اختلطت
ً
ف ـيــه األوراق ،وش ـه ــد نـجــاحــا
ً
وهميا لكثير من الطالب.

استياء لدى أساتذة
الجامعة من تدني
مستوى طلبة
«الترفيع التلقائي»
وتأييد لـ «الورقية»

«جودة التعليم» تطالب بإعادة االختبارات
الورقية للجامعة و«التطبيقي»
●

تجديد بطاقات «البدون»
كما ،علمت ل ـ "الـجــريــدة" من
م ـص ــادره ــا ،أن وزارة الـتــربـيــة
طــا ل ـبــت ا ل ـم ـت ـقــد م ـيــن للتعيين
بوظيفة معلم من فئة "البدون"
المنتهية صالحية بطاقاتهم،
ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة مـ ــراج ـ ـعـ ــة الـ ـجـ ـه ــاز
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـم ـع ــال ـج ــة أوضـ ـ ــاع
المقيمين بصورة غير قانونية
لتجديد البطاقات.
وقالت المصادر إن تعليمات

ً
تاكيدا لخبر "الجريدة" ،في عددها امس األول ،حول استعداد
"التربية" لمواجهة استقالة المعلمين بتجهيز الطلبات المتوفرة من
الكويتيين وأبناء الكويتيات و"البدون" والخليجيين لسد أي نقص
محتمل ،أكد وكيل التعليم العام أسامة السلطان ،أنه ال يوجد أي
نقص للمعلمين في المناطق التعليمية ،حيث إن التعيينات الجديدة
من المعلمين الخليجيين و"البدون" وأبناء الكويتيات ،في قائمة
االنتظار تكفي لسد الحاجة ،مشددا على أنه "ال معوقات في انطالق
الدراسة مطلع العام الدراسي المقبل ."2022/2021
جــاء ذلــك خــال اجـتـمــاع مجلس وك ــاء "الـتــربـيــة" ،ال ــذي ترأسه
وزيــرهــا د .علي المضف أم ــس ،حيث انتهى المجلس إلــى جملة
توصيات أصدرها الوزير بشأن االستعداد الختبارات الصف الثاني
ً
عشر ،وعودة المدارس ،راجيا من القطاعات المعنية التنسيق فيما
بينها لتجهيز ال ـمــدارس بشكل كــامــل ،ومتابعة جــاهــزيــة جميع
مرافقها والقيام بأعمال الصيانة المطلوبة إن استدعى األمر.

اشتراطات «الصحة» ...فحص الطلبة
وتباعد المقاعد وتجهيز العيادات المدرسية

«التربية» تطلب من مدارسها إحصائيات التطعيم
بدأت وزارة التربية إجراءاتها
بحصر العاملين في المدارس
ممن تلقوا تطعيمات "كورونا"،
حـ ـي ــث أرس ـ ـلـ ــت نـ ـم ــوذج ــا تـتــم
تـعـبـئـتــه م ــن ال ـ ـمـ ــدارس بـحــالــة
كــل مــدرســة ،وأسـمــاء مــن تلقوا
الـلـقــاح كـجــرعـتـيــن ،وم ــن تلقوا
جرعة واحدة ،ومن سجلوا ولما
يأت موعدهم ،إضافة إلى من لم
يسجلوا بالمنصة بعد.

(أرشيف)

حمد العبدلي

ط ــالـ ـب ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة لـ ـج ــودة
التعليم بضرورة تطبيق قرار االختبارات
الورقية على جامعة الكويت والهيئة العام
ً
للتعليم التطبيقي والتدريب فورا  ،داعية
م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء إل ــى إل ـغ ــاء قـ ــرار مـجـلــس
جامعة األخير بأداء االختبارات عن بعد.
وأش ـ ـ ـ ــادت ال ـج ـم ـع ـي ــة ،فـ ــي بـ ـي ــان أمـ ــس،
بقرار مجلس الوزراء بشأن عقد اختبارات
طلبة الـثــانــي عـشــر ورق ـيــا ،مـشـيــرة الــى أن
االختبارات الورقية هي المقياس الحقيقي
لجودة التحصيل الدراسي.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــددت عـ ـ ـل ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــاد
االخ ـت ـبــارات عــن بـعــد فــي جـمـيــع الـمــراحــل

الدراسية للفترة المقبلة والعودة للورقية
ألنها األداة الفعلية لقياس األداء ومحاربة
ظـ ــاهـ ــرة الـ ـغ ــش ومـ ـن ــع الـ ـنـ ـج ــاح ال ــوه ـم ــي
الذي اكتسح نتائج العام الماضي والذي
سيكون له آثار مستقبلية جسيمة متمثلة
في نقص المعرفة وفشل الطلبة في تجاوز
المرحلة الجامعية وكثير من التخصصات
العلمية واألدبية.
ولفتت إلى أن ا لــدرا ســات أثبتت أن نقل
العدوى في المرافق التعليمية ال يتجاوز
 1فــي ا ل ـم ـئــة ،وأن نـسـبــة نـقـلـهــا تـصــل إ لــى
الـصـفــر أث ـنــاء اج ــراء االخ ـت ـبــارات الــورقـيــة
باالشتراطات الصحية وإجراء ات التباعد
االجتماعي.

زوايا ورؤى

8

مجلس فيلكا
فالح بن حجري
كي نتخلص من هذا الوضع أقترح نقل مقر مجلس األمة
الحالي إلى جزيرة فيلكا ،وعزل الحكومة والنواب
من موقعه ً ً
هناك عزال تاما بال أجهزة اتصال وال إنترنت ،وعدم السماح
لقواربهم بالرسو على شواطئ البالد إال بعد تقديم قانون أو
تشريع حقيقي يساهم في تحريك دوالب التنمية ،ونزع عصا
التسويف والتخبط بشكل نهائي.
نحن نعيش حاليا فاشينستية برلمانية بامتياز،
فكل إنجاز هو "خبر عاجل" على ورق أو مانشيت أو
تغريدة فقط تصرف لرتويتها أو اليكها ،فــا يوجد
إلن ـج ــاز ال ـف ــاش ــات ال ـبــرل ـمــانــي ظ ــل ل ـن ــراه ع ـلــى أرض
الواقع ،بل تضليل يسرق سنوات أدوار االنعقاد منا
وم ــن أج ـيــال ـنــا ،وال ـم ـســؤول ـيــة ه ـنــا ت ـقــع ع ـلــى عــاتـقـنــا
كمجتمع قبل المجلس بجناحيه الحكومة والبرلمان.
فمجتمعنا مع األسف ترضيه العبارات والشعارات
وال أكثر من ذلك ،ويقيم العمل وفق اشتراطات اللسان
ال ا لـيــد ا لـتــي تعمل وال ا لـقــدم ا لـتــي تـسـعــى ،وال العقل
الذي يفكر ويخطط ،ولذلك تمر علينا سنوات الفصول
التشريعية وغيومها ملبدة بسحاب صيف الخطب
والوعود ،خالية من غيث اإلنجاز والتطور الموعود!
نـعــم نـحــن الـمـلــومــون ،فنحن الـجـمـهــور "الـلــي عــاوز
كده" ،كما يقول أهل مصر ،وهم الناجز السياسي الذي
ً
يــرى فينا ز بــو نــا دو م ــا عـلــى " حـلــق" و حـنـجــرة تصدح
بالكالم والكالم فقط ،ولكي نتخلص من هذا الوضع
أقترح نقل مقر المجلس من موقعه الحالي إلى جزيرة
ً
ً
فيلكا ،و عــزل الحكومة وا ل ـنــواب هـنــاك عــزال تــا مــا بال
أ جـهــزة ا تـصــال وال إ نـتــر نــت ،و عــدم ا لـسـمــاح لقواربهم
بالرسو على شواطئ البالد إال بعد تقديم قانون أو
تـشــريــع حـقـيـقــي ال وهـمــي يـســاهــم فــي تـحــريــك دوالب
التنمية ،و نــزع عصا التسويف والتخبط منه بشكل
نهائي وبشكل حقيقي و مـلـمــوس ،وو فـقــا لما سطره
مــداد الدستور من مهام تخص السلطتين ،وتهم كل
ً
ً
مناحي حياتنا فعليا ال قوليا .
طبقوا هذا االقتراح ،وأنا أضمن لكم أنه مع ابتعاد
ال ـم ـج ـل ــس عـ ــن وسـ ــائـ ــل االت ـ ـصـ ــال س ـي ـق ــل وس ـي ـن ـت ـهــي
ً
تــدريـجـيــا تــأثـيــر إدم ــان الـتـغــريــد والــرتــويــت والسلفي
وال ـخ ـطــب عـلـيـهــم ،وس ـي ـعــود ل ـهــم رش ــده ــم ،لـيـتــذكــروا
مــن هــم ،ول ـمــاذا وضـعــوا فــي هــذا الـمــوقــع الــدسـتــوري،
وما دورهم الحقيقي أو على األقل سيتذكرون كلمات
قـسـمـهــم وم ـعــان ـيـ َّـه ق ـ َبــل م ـمــارســة مـهــامـهــم الـتـنـفـيــذيــة
َ ُ َ َ ٌ َ ْ َ َْ ُ َ
ون َع ِظ ٌ
يم ".
والتشريعية" ،و ِإ نه لقسم لو تعلم
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ماثيو نوت*

افتعال أزمات لهدم الدولة

الهجرة عبر الحدود األميركية  -المكسيكية أكبر مشكلة في عهد بايدن!
تتعدد المسائل الواعدة في واشنطن
ً
بعد م ــرور شهرين تقريبا على و صــول
جــو بــايــدن إل ــى الــرئــاســة ،فـقــد تــراجـعــت
وتسارعت
اإلصــابــات بفيروس كــورونــاّ ،
حملة التلقيح بدرجة كبيرة ،ووقع بايدن
قبل أي ــام على قــانــون لتخصيص حزمة
ضخمة للتعافي االقتصادي بقيمة 2.5
تريليون دوالر.
ً
لكن بدأت مسألة أخرى تتحول سريعا
إلى نقطة ضعف سياسية كبرى بالنسبة
إلى بايدن وهي ملف الهجرة ،فقد حصل
الجمهوريون على العذر الذي يحتاجون
إل ـيــه لـمـهــاجـمــة اإلدارة ال ـجــديــدة بسبب
محاوالت عدد كبير من المهاجرين العبور
من المكسيك إلى الواليات المتحدة عبر
الحدود الجنوبية.
واحـتـجــزت دوري ــة ال ـحــدود األميركية
نحو  100ألــف مهاجر على الـحــدود في
فبراير الماضي ،ومن المتوقع أن يرتفع
هذا الشهر ،واليوم يصل عدد المحتجزين
ً
على المعابر الحدودية يوميا إلى  5آالف
شخص.
ّ
أصر المسؤولون في إدارة بايدن
وقد
على أن ال ـحــدود ليست مفتوحة ودعــوا
ال ـم ـه ــاج ــري ــن إلـ ــى عـ ــدم م ـح ــاول ــة دخ ــول
الواليات المتحدة في الوقت الراهن ،لكن
ُ
عط النتيجة المرجوة.
هذه الرسالة لم ت ِ
ارتفعت نسبة اعتقال القاصرين غير

َ
شهر ي
المصحوبين بنسبة  %63بين
يـنــايــر وف ـبــرايــر ،وزادت أع ــداد الـعــائــات
الوافدة بنسبة  ،%168وفي المقابل ّ
عبر
رئيس المكسيك ،أندريس مانويل لوبيز
أوبرادور ،عن قلقه من ارتفاع هذه األعداد
وب ـ ـ ّـرر م ــا يـحـصــل بــان ـت ـقــال الـسـلـطــة في
الواليات المتحدة من ترامب إلى بايدن.
ـت سابق من هذا
قــال أوب ــرادور في وقـ ٍ
الشهر بعد لقائه مع بايدن" :هم يعتبرونه
رئ ـيــس ال ـم ـهــاجــريــن ،ويـشـعــر الـكـثـيــرون
بأنهم يستطيعون الوصول إلى الواليات
ً
المتحدة هذه المرة ،ويجب أن نتعاون معا
لتنظيم تدفق المهاجرين ألن هذه المسألة
ّ
ال يمكن حلها بين ليلة وضحاها".
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،وج ــد الـمـســؤولــون
صعوبة مـتــزايــدة فــي التكيف مــع زيــادة
أعـ ـ ـ ــداد الـ ــوافـ ــديـ ــن ب ـس ـب ــب الـ ـح ــاج ــة إل ــى
تطبيق تــدابـيــر التباعد االجـتـمــاعــي في
زمن كورونا ،وفي األيام األخيرة ،فتحت
ال ـح ـكــومــة م ـن ـشــآت اع ـت ـق ــال ج ــدي ــدة في
تكساس وطلبت مــن "الــوكــالــة الفدرالية
إلدارة الطوارئ" تقديم المساعدة إليواء
أوالد الـمـهــاجــريــن ،وعـمــد ع ــدد كبير من
الجمهوريين في تكساس إلى التركيز على
وضع المنطقة الحدودية لتسليط الضوء
على هذا الملف في األيام األخيرة.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ق ــال رئ ـيــس مجلس
ال ـ ـنـ ــواب الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ،ك ـي ـفــن م ــاك ــارث ــي،

األسبوع الماضي" :ما يحصل ليس ّ
مجرد
أزمة ،بل مأساة إنسانية .تنجم هذه األزمة
عــن الـسـيــاســات الــرئــاسـيــة الـتــي تطبقها
اإلدارة ال ـجــديــدة ،وال يمكن وصـفـهــا إال
بعبارة أزمة بايدن الحدودية".
ووف ـ ـ ـ ــق اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع أص ـ ـ ــدرت ـ ـ ــه ش ــرك ــة
"ي ــوغ ــوف" األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي ت ـبـ ّـيــن أن
 %52من األميركيين يوافقون على طريقة
ت ـعــامــل ب ــاي ــدن م ــع م ـلــف ال ـه ـج ــرة ،وهــي
نسبة أقل بكثير من مستوى تأييده في
مـلــف ك ــورون ــا أو االق ـت ـصــاد ،وق ــد يــؤدي
تصاعد أع ــداد الــوافــديــن غير الشرعيين
على الحدود إلى إلهاء بايدن عن مهامه
األخ ـ ــرى وال ـح ــد م ــن ق ــدرت ــه ع ـلــى تـعــديــل
قوانين الهجرة.
ً
يــريــد بــايــدن أن ي ـطــرح م ـس ــارا يسمح
ب ـم ـنــح الـجـنـسـيــة ل ـمــاي ـيــن الـمـهــاجــريــن
غـيــر الشرعيين المقيمين فــي ا لــوال يــات
المتحدة ،لكن تحقيق هذا الهدف يصعب
في أي مرحلة من المراحل ،ال سيما في
ً
زمن ُيعتبر فيه نظام الهجرة خارجا عن
ٍ
السيطرة.
ً
بدأ بايدن يدرك سريعا أن الفرق كبير
بين التعهد بــإنـشــاء نـظــام هـجــرة "عــادل
ّ
وضمان تطبيق هذه
ومنظم وإنساني"
ً
المواصفات الثالثة دفعة واحدة.

جورج فريدمان*

رؤية الصين االستراتيجية

َ
َ
تواجه الصين اليوم مشكلتين أساسيتين :الحفاظ على
وحدتها وتجنب االضطرابات االجتماعية؛ لذا تحتاج إلى
الت َبت وشينجيانغ،
احتواء األحداث على طول الحدود مع ِ
والتطورات األقل وطأة في منغوليا الداخلية ،وفي الوقت
نفسه يجب أن يسيطر البلد على االنقسام االقتصادي
الذي نشأ بين الصين الساحلية والغربية ّ
وأجج ثورة ماو
تسي ً تونغ في الماضي ،حيث ُيعتبر النمو االقتصادي
ج ــزء ا مــن عناصر الـحــل لمعالجة هــذه المشكلة ،والــذي
ت ـس ــارع م ـنــذ مـنـتـصــف ال ـع ـقــد األول م ــن ال ـق ــرن ال ـح ــادي
والعشرين ،لكنه أدى فــي المقابل إلــى اضـطــراب النخبة
االقتصادية الصينية.
التركيز على شؤونها
إلى
الصين
لهذا السبب ،تميل
ً
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ل ـكــن ال ــوض ــع ي ـ ــزداد ت ـع ـق ـيــدا ألن االس ـت ـهــاك
المحلي ال يستطيع الحفاظ على النمو االقتصادي وبات
الــوصــول إلــى األس ــواق العالمية ض ــرورة استراتيجية،
فالصين تتكل على سهولة وصولها إلى الممرات البحرية
المرتبطة بموانئها الشرقية ،وفي المقابل لم تصل األفكار
المتعلقة بعمليات النقل الـبــريــة إلــى أوروب ــا و"م ـبــادرة
الشهيرة إلى مرحلة كافية من النضج
والطريق"
الحزام
ً
ً
كي تصبح خيارا بديال.
ّ
تتحمل كلفة
على صعيد آ خــر ،ال تستطيع ً الصين أن
مواجهة القوات األميركية مباشرة ،وتفتقر قواتها البحرية
إلى الخبرة الالزمة في الحروب وقد اقتصرت تدريباتها
على عمليات األساطيل المضادة ،فقد تتمكن الصين من
هزم األسطول األميركي ،لكنها ليست واثقة من قدرتها
على فعل ذلك وستكون أي هزيمة من هذا النوع كارثية
على النظام.
ً
يجب أن تثبت الصين إذا قوتها وقدرتها العسكرية من
ّ
بالتعر ًض للهزيمة .بعبارة أخرىُ ،يفترض
دون أن تجازف
أن تهاجم بكين أهدافا غير مهمة وتتأكد من أن الواليات
فيها
المتحدة لن تجازف ببدء القتال في مواقع تتركز َ
القوات الصينية ،لكن هذه االستراتيجية تواجه مشكلتين
ً
أي ـضــا ،فحتى لــو أرادت واشـنـطــن ال ـتــراجــع ،فـقــد ُيـحـ ِـدث
حلفاؤها ضجة كافية كي تعجز عن اتخاذ هذه الخطوة،
وه ــذا الــوضــع ً يــوضــح المشكلة الـثــانـيــةُ :يعتبر أعـضــاء
التحالف ج ــزء ا مــن الـقــوى التجارية األســاسـيــة ،وتكمن
إحدى مفارقات الوضع الصيني في اعتبار أكبر المخاطر
االستراتيجية عناصر أساسية من اقتصاد الصين ،وقد
يؤدي االستيالء على إحدى الجزر قبالة تايوان إلى افتعال
رد أميركي ،لكنه سيقنع أعضاء التحالف بحجم الخطر
بدعم
الصيني ويجبرهم على اتخاذ خطوات اقتصادية
ٍ
من الواليات المتحدة.
ً
يجب أن تتمسك الصين بنموها اال قـتـصــادي حفاظا
على استقرارها ،فال يستطيع البلد أن يتخذ أي خطوات
قد ُت ّ
صعب هذا الهدف ،ولنّ يتمكن من مواجهة أي تحرك
ويمكن
بحري أميركي محتمل لشل االقتصاد
الصينيً ،
ُ
رضيا ،وال
اعتبار الوضع االقتصادي الصيني الراهن م ِ
شــك أن أي حــرب لــن تفيده بــأي شـكــل ،ومــع ذلـ ّـك يجازف
الـبـلــد بــافـتـعــال ت ـحــرك أم ـيــركــي ق ــادر عـلــى ش ــل مختلف
جوانبه .يقضي الحل الصيني األساسي بإيجاد تسوية
مــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ح ــول أه ــم الـمـســائــل االقـتـصــاديــة
ـروب إال إذا
وإدراك عــدم اسـتـعــداد واشنطن لخوض الـحـ ُ
ّ
ضعف
تعر ضت لضغوط فائقة مــن الصين ،ويجب أن ت ِ
بكين التحالف المعادي للصين عبر توضيح عدم رغبتها
في شن الـحــروب واستعدادها للتوفيق بين اقتصادها
الدول األخرىً ،وعليها أن ًترفض خيار القتال
واقتصادات ً
وتـفــرض ســامــا اقـتـصــاديــا وسـيــاسـيــا ،لـكــن مــن دون أن
تتخذ هذه الخطوة باإلكراه.
توحي بأنها ُ
فــي الـنـهــايــة ،تـعـتـبــر الـصـيــن ق ــوة عـظـمــى ،لـكــن جميع
القوى العظمى تملك نقاط ضعف معينة ويجب أن يفهم
الخوف
منافسوها هذا الجانب
منها ،ومن المعروف أن ُ
ُ ّ
وال ـحــذر يـجـعــان الـقــوى تــركــز عـلــى نـقــاط الـقــوة وتـهـ ِـمــل
نقاط الضعف ،لكن الدول تميل بهذه الطريقة إلى تضخيم
ق ــوة مـنــافـسـيـهــا ،وث ـمــة حــاجــة إل ــى إجـ ــراء تـحـلـيــل دقـيــق
ومــوضــوعــي لتجنب الـتــوقـعــات الـمـفــرطــة واالسـتـخـفــاف
باآلخرين وسوء التقدير.
* «»Geopolitical Futures

د .عبد المحسن حمادة

* «يدني مورنينغ هيرالد»

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على ظهور نتائج
االنتخابات البرلمانية :ما اإلنجازات التي حققها المجلس؟
بافتعال
طبعا وبكل أسف ال شيء ،ألنه أشغل نفسه ً
أزمات بينه وبين الحكومة ،فال نسمع يوميا إال نوابا
يهددون باستجواب رئيس الوزراء وإسقاطه ،وغيرهم
يهددون باستجواب وزراء آخرين.
َ
ُ
ْ
ض
َو إذا مـ ـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـان َ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأر َ ُ ٍ
َ َ
ّ َ
ّ ْ َ
َ
َ
ط ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــع ـ ـ ـ ـ ــن وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاال
هذا وصف دقيق وشائق قدمه أبو الطيب المتنبي ،ليصور
لنا شخصية إنسان جبان مريض ،يعاني عقدة الخوف والجبن،
ولكنه في الوقت نفسه يخجل بينه وبين نفسه أن يعترف أنه
شخص جبان ،أو أن يشتهر بين أفراد أسرته وأصحابه بهذه
الصفة ،فال مانع لديه أن يتظاهر أمام نفسه وأقاربه بالشجاعة
والبطولة ،طالما أنه مطمئن أن ما يقوم به مجرد كالم ولن يجد
من سيختبره ويضعه في موقف يمتحن فيه شجاعته.
وإذا حاولنا تطبيق هــذا المثل على السجال الــدائــر بين
الحكومة وبعض أعضاء المجلس ،أو ما يثيره بعض النشطاء
من انتقادات مجحفة على مختلف وسائل االتصال االجتماعي
ضد الحكومة ،فسنجد أن تطبيق هذا المثل واضح على واقعنا
وبكل أسف ،فما يوجهه هؤالء من انتقادات للحكومة ليس فيه
ذرة من الشجاعة وال النقد اإليجابي الذي يهدف إلى اإلصالح.
فمن ينقد الحكومة الكويتية يعرف مسبقا أنها حكومة
ملتزمة بمبادئ حقوق اإلنسان ،ومنها السماح للرأي اآلخر،
كما أعتقد أن ما يقوم به بعض األعضاء ال يمكن وصفه بالنقد
اإليجابي البناء الهادف لإلصالح ،فهم ينتقدون الحكومة قبل
ً
أن يطلعوا على برنامجها وخطة عملها ،إذا على أي أساس
تنتقد الحكومة؟ قد يكون هذا النقد من الممكن وصفه بنوع
من التعنت والنقد السلبي الهدام.
واآلن علينا أن نتساءل بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على
ظهور نتائج االنتخابات البرلمانية :ما اإلنجازات التي حققها
المجلس؟ طبعا وبكل أسف ال شيء ،ألن المجلس أشغل نفسه
ً
بافتعال أزمات بينه وبين الحكومة ،فال نسمع يوميا إال نوابا
يهددون باستجواب رئيس الوزراء وإسقاطه ،وآخرين يهددون
باستجواب وزراء آخرين ،وكان هذا يتم قبل أن تقدم الحكومة
برامجها وخطة عملها ،ألن جلسات المجلس تعطلت بسبب
هذا الجو المشحون باالنفعاالت.
نتمنى أن نخرج من هــذه األزمــة سالمين وأال نعود إليها
مرة أخرى ،فالدولة بحاجة إلى العمل الجاد ،ولنعترف أن هذه
الجائحة تركت آثــارا سلبية ،خصوصا على االقتصاد الذي
يعد عصب الحياة ،وعلى التعليم وعلى صحة اإلنسان ،وعلى
المجلس أن يطلع على خطة الحكومة لمواجهة تلك المشكالت،
وأن يستعين بخبراء ومتخصصين لمساعدته في تحقيق ذلك،
ونرجو من الله أن يوفقنا في تحقيق ذلك ،وأال ينطبق علينا
رأي بعض العلماء الذين يعتقدون أن النظام الديمقراطي إذا
ً
مارسه شعوب جاهلون بمبادئه وقيمه سيكون وباال عليهم،
وقد يكون أخطر عليهم من النظام الدكتاتوري.

خليل علي حيدر

آراء النخبة المصرية في «حزب الله»
تضمن كتاب "ثائر من الجنوب" عن حياة
األم ـي ــن ال ـع ــام ل ـحــزب ال ـلــه ال ـل ـب ـنــانــي ،فصال
بعنوان "كيف ترى النخبة المصرية حسن
نـصــرالـلــه وحــزبــه :ال ــدور -الـتـحــديــات -سبل
ال ــدع ــم" ،وق ــد شـ ــارك ف ــي إع ـ ــداد االس ـت ـطــاع
ل ـج ـنــة ل ـم ـســانــدة ال ـم ـق ــاوم ــة اإلس ــام ـي ــة فــي
لبنان وكانت لجنة مصرية مستقلة برئاسة
د.رفعت سيد أحمد نفسه (مؤلف الكتاب).
وا سـ ـتـ ـع ــرض د.ر ف ـ ـعـ ــت ف ــي ا ل ـف ـص ــل "آراء
خمسين قيادة وشخصية سياسية وإعالمية
واستراتيجية مصرية" ،وقد تضمن الفصل
آراء شـخـصـيــات و قـ ـي ــادات حــز بـيــة مختلفة
عــام  ،2006و كــان من بين من عــرض الكتاب
آراء ه ــم ا لـمــر شــد ا لـعــام لــإ خــوان المسلمين،
فقال فــي تقييم دور حــزب الله مــا يلي" :كل
صاحب حق وكل الذين يرفعون لواء اإلسالم
ويقولون كلمة الحق في وجه الباطل تشن
ع ـل ـي ـهــم حـ ــرب ش ــرس ــة ألن ـه ــم ي ــدافـ ـع ــون عــن
الديمقراطية واألرض وا لــو طــن ،و حــزب الله
حزب مجاهد يقود لواء المقاومة اإلسالمية،
ورغم اختالفنا معه في بعض األمور فإننا
نعتبره ثروة قومية يجب الحفاظ عليها من
الـهـجـمــة اإلمـبــريــالـيــة الـصـهـيــونـيــة الـشــرســة
التي تتعرض لها هذه األمة".
وأضـ ــاف مــرشــد اإلخ ـ ــوان آنـ ــذاك األس ـتــاذ
مهدي عاكف" :نحن ندافع عن الحق وحزب
الله يدافع عن الحق وتحول دفاعه إلى نضال
ومقاومة ،وصار رمزا يحتذى به للمقاومة
العربية واإلسالمية ،لذلك مطلوب حمايته
ودع ـمــه ومـســانــدتــه والـحـفــاظ عـلــى ســاحــه،
كذلك مطلوب تحرك شعبي عربي وإسالمي
من المغرب العربي حتى الهند وباكستان،
وبــال ـتــالــي فــال ـت ـعــويــل اآلن ع ـلــى الـجـمــاهـيــر
الـعــربـيــة واإلســامـيــة لـلــدفــاع عــن حــزب الله
والمقاومة العربية واإل ســا مـيــة بشكل عام
ألنها جميعا تتعرض للمؤامرات".
(ص ،263-262ثائر من الجنوب).
دعـ ـ ــم مـ ــرشـ ــد اإلخـ ـ ـ ـ ــوان ل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ك ــان
لــأ ســف " كــا مــا فــي ك ــام" ،لــم يـقــل شيئا عن
ال ـم ـس ــان ــدة ال ـم ــال ـي ــة ل ـل ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي مــن
خ ــزائ ــن اإلخ ـ ـ ــوان ال ـت ــي ت ـن ــوء م ـفــات ـح ـهــا أو
مفاتيحها "بالعصبة أولي القوة" بشركاتها
ومصارفها وبنوكها الال ربوية أو من جيوب
دهاة المال في صفوفها ،بل لم يشر المرشد
إلـ ـ ــى قـ ـي ــام اإلخ ـ ـ ـ ــوان فـ ــي مـ ـص ــر وخ ــارجـ ـه ــا
كالدول الخليجية بتغطية مصاريف القتال
والتعمير والتعويض.
فــا ل ـم ـهــم أن " حـ ـ ــزب ا لـ ـل ــه" ا ن ـت ـص ــر و ك ــان
انتصاره باهرا والفواتير ستدفع من خزائن
الجمهورية اإلسالمية مهما ر فــض الشعب
اإليراني ذلك في مظاهراته ،وقد تجد الدول
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ن ـف ـس ـهــا ب ـح ـكــم الـ ـش ــد والـ ـج ــذب
السياسي في المنطقة مضطرة كذلك لدفع
ً
بعضها استعدادا للمنازلة القادمة.
وفي كالم المرشد قدر كبير من المجاملة
والـ ـ ـت ـ ــورط ال ـس ـي ــاس ــي ،وك ــذل ــك ف ــي اع ـت ـبــار
الـ ـم ــرش ــد لـ ـح ــزب الـ ـل ــه "ث ـ ـ ــروة ق ــوم ـي ــة يـجــب
الـحـفــاظ عـلـيـهــا" ،وأن ــه "ص ــار رم ــزا يحتذى
لـلـمـقــاومــة الـعــربـيــة واإلســام ـيــة" ،أمــا دعــوة
ال ـم ــرش ــد ع ــاك ــف حـ ــزب ال ـل ــه إلـ ــى االح ـت ـف ــاظ

بسالحه فنتساء ل مــرة أ خــرى :هل استشار
اإلخوان المسلمون في هذا النداء بقية أبناء
ا لـشـعــب ا لـلـبـنــا نــي أم أ ن ــه كـمــا يـفـعــل الكثير
من الساسة والمثقفين واإلسالميين مجرد
تدخل في شؤون اآلخرين؟ وهل كان المرشد
عــا كــف أو اآل خ ـ ــرون ي ــر ض ــون ألي ح ــزب في
مـصــر م ـقــاوم أو مـجــا هــد أن يــر فــض تسليم
سالحه للدولة حتى لو كان قد حرر سيناء؟!
الـمـهـنــدس إبــراهـيــم ش ـكــري ،رئـيــس حــزب
ال ـع ـمــل ال ـم ـص ــري ،أشـ ــاد كــذلــك ب ـحــزب ال ـلــه،
وقال إنه "يمثل المقاومة الوطنية" ،وطالب
ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه "بـ ـحـ ـف ــظ سـ ـ ــاحـ ـ ــه" ،ث ـ ــم ه ــاج ــم
ا ل ـم ـح ـك ـمــة ا ل ــدو لـ ـي ــة ق ــا ئ ــا" :إن م ــا نـسـمـعــه
م ــن ح ـيــن آلخ ــر م ــن تـشـكـيــل مـحـكـمــة دول ـيــة
لمحاكمة مسؤولين سوريين وكذلك محاكمة
مسؤولين لبنانيين وبعض رموز حزب الله
أمر ال يقبله وطني وال قومي ألن المحكمة
الــدولـيــة شـكــل مــن أش ـكــال الـتــدخــل األجنبي
وال ـه ـي ـم ـنــة ،س ـ ــواء بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ل ـب ـنــان أو
سورية تحت عباء ة الشرعية الدولية ،وما
دامــت ســوريــة قــد تـعــاونــت بشكل ت ــام"( .ص
.)26
و قــال آ خــر مــن أ عـضــاء اللجنة المصرية،
"ن ـح ــن أم ـ ــام م ــؤام ــرة دولـ ـي ــة ل ـع ـمــل خــريـطــة
ج ــدي ــدة ل ـم ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،وه ـنــاك
محاولة أميركية للقضاء على الحزب (حزب
ال ـل ــه) ك ـه ــدف اس ـتــرات ـي ـجــي ل ـصــالــح ال ـك ـيــان
الصهيوني".
وق ــال الـسـيــد ال ـبــدوي سـكــرتـيــر عــام حــزب
الوفد المصري "إن حزب الله يمثل المقاومة
في لبنان ،ولذلك هو مستهدف من الواليات
ال ـم ـت ـحــدة" .ثــم شــن الـسـيــد ال ـب ــدوي هجوما
كاسحا على الدول واألنظمة العربية ألنها
"غـيــر ق ــادرة أو مــؤهـلــة لـحـمــايــة حــزب الـلــه".
(ص.)263
"شوف" تفكير ونضج أقدم حزب ليبرالي
عربي! وواصل الهجوم قائال" :هؤالء الحكام
ال يمثلون شعوبهم ولم يتم اختيارهم وفق
اإلرادة الشعبية"( .ص )263ولكن هل البديل
األفضل للبنانيين والشعوب العربية حزب
ً
الله ا لــذي يقول الناطق باسمه علنا " :نحن
إيران في لبنان"؟.
ولم يفت هذه النخبة أن تشيد كذلك بما
اعـتـبــرتــه "ال ـم ـقــاومــة ال ـعــراق ـيــة" ضــد ال ـقــوات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وق ـ ــد ثـ ـب ــت الحـ ـق ــا ل ـل ـعــراق ـي ـيــن
وللجميع ،أنها مقاومة بــا برنامج وطني
أو ك ـف ــاء ة إداريـ ـ ــة أو رؤيـ ــة ت ـن ـمــويــة ،وأن ـهــا
ذات توجهات سياسية مضطربة ووسائل
إرهــابـيــة دام ـيــة ،لــم تـجــد بــأســا فــي الـتـعــاون
مع تنظيم "القاعدة" ثم "داعش" ،كما تسببت
فــي تــدمـيــر مـصــالــح أهــل الـسـنــة فــي ال ـعــراق،
وأنهكت قواتها ،وأضرت أشد الضرر بالقوى
ا لـعـشــا ئــر يــة ،و خـلـطــت كــل األوراق ا لــو طـنـيــة
والطائفية ،في حين كان اإلعالميون العرب
خارج العراق يصفقون لها إعجابا بجهادها
وتفجيراتها المروعة!
األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ حـ ـسـ ـي ــن ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرازق األم ـ ـيـ ــن
ا لـعــام لـحــزب التجمع ا لـمـصــري أ ش ــاد كذلك
بــالـحــزب قــائــا" :ح ــزب الـلــه هــو أص ــا حــزب
مقاومة لتحرير الجنوب اللبناني" ،وأشار

عـبــدا لــرازق إ لــى تعقيدات أو ضــاع لبنان في
عالقته بسورية" :فسورية رغم خروجها من
لبنان مازالت العبا أساسيا ،وحزب الله ما
زال قريبا من دمشق وإيران ،وله وجهة نظر
تعترف بالدور السوري في لبنان ،لكن على
أي حــال مــن األ ح ــوال ال يمكن تجاهل حزب
الله ودوره المقاوم ضد إسرائيل" ،وأضاف
أن "ع ـل ــى ك ــل األح ـ ـ ــزاب ال ـعــرب ـيــة م ـســؤول ـيــة
ا لـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ح ـك ــو م ــا ت ـه ــا لـ ـك ــي ال ت ـك ــون
صدى للسياسة األميركية ،ويجب أن يكون
هناك نوع من الحماية الشعبية لحزب الله
ً
وللمقاومة عموما"( .ص.)264
وأش ــار أبــو الـعــا مــاضــي وكـيــل مؤسسي
حزب "الوسط المصري" أشار إلى أن "حزب
ال ـلــه ل ــه م ــؤي ــدوه ول ــه جـ ــذور شـعـبـيــة داخ ــل
ل ـب ـن ــان ول ـ ــه ت ـع ــاط ــف ش ــدي ــد داخـ ـ ــل ال ــوط ــن
الـعــربــي واإلســامــي ،ولـكــن البــد مــن توحيد
ال ـج ـهــود وال ـص ـفــوف الـلـبـنــانـيــة خـلــف حــزب
الله والمقاومة".
أبدى المهندس أحمد بهاء الدين شعبان
ال ـق ـيــادي ف ــي حــركــة (ك ـفــايــة) أب ــدى تـعــاطـفــه
مع ما يحدث في سورية ،وأضاف "القضية
رسم خريطة للمنطقة من جديد وللتغطية
على الفشل األ مـيــر كــي والمخطط األميركي
ف ــي الـمـنـطـقــة بـفـبــركــة ق ـضــايــا ،وال ــذي ــن لهم
مصلحة فــي ا غـتـيــال ا لـحــر يــري و تــو يـنــي هم
خصوم سورية ،وبالتالي فالمنطقة مقبلة
على حروب ال يعلم مداها إال الله".
هؤالء جميعا ممن أوردنا بعض كالمهم
وت ـح ـل ـي ــات ـه ــم ل ـن ـت ــائ ــج م ـ ـعـ ــارك ح ـ ــزب ال ـلــه
تحدثوا عن مصير حزب الله ،وواجب بقية
ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ف ــي الـ ــوقـ ــوف ص ـف ــا واحـ ــدا
يـســا نــد حــزب ا لـلــه ،بينما لــم يحللوا بعض
أوض ـ ــاع ل ـب ـنــان وش ـع ـبــه وال ـح ـي ــاة الـيــومـيــة
ومعاناتها في ظل "الحروب غير المتوقعة"
وال ـ ـقـ ــرارات الـمـصـيــريــة ال ـتــي تـتـخــذهــا دول
أ خ ــرى دون أن تـخـبــرك أو ت ـحــذرك ،فمصير
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـ ـقـ ــع ال ـ ـحـ ــرب
ت ــرس ـم ـه ــا ق ـ ــوى إيـ ـ ـ ــران وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وحـ ــزب
ال ـل ــه وسـ ــوريـ ــة ،وال تـسـتـطـيــع ال ـمــؤس ـســات
اللبنانية والسلطات الثالث فيها أن تتحكم
أو تتصارع مع أي منها!
ّ
كـ ــل ال ـح ــزب ـي ـي ــن والـ ـمـ ـفـ ـك ــري ــن والـ ـك ــت ــاب
وال ـم ـث ـق ـف ـيــن ي ـه ـت ـمــون ب ـم ـص ـيــر "ال ـم ـق ــاوم ــة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة" و"ال ـ ـ ـص ـ ـ ـمـ ـ ــود" و"دحـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدو"
و"الوقوف مع حزب الله ألنه يمثل رمز القوة
واالنـتـصــار" .وقــال األسـتــاذ فــاروق العشري
أ مـيــن التثقيف ا لـعــر بــي ا لـنــا صــري المصري
ب ـع ــد أن حـ ــذر م ــن أن "ا ل ـ ــوال ي ـ ــات ا ل ـم ـت ـحــدة
تـسـعــى إل ــى ح ــل ح ــزب ال ـلــه ون ــزع ســاحــه"،
وأ ضــاف محلال أ سـبــاب عــداء أميركا لحزب
الله فقال" :وألن حزب الله إشعاع ونور قوي
للمقاومة اللبنانية ضد الرغبات األميركية
الصهيونية التي تستخدم أدوات التركيع
والهيمنة فالبد من القضاء عليه ،نحن مع
حــزب الله أل نــه يمثل ر مــز ا لـقــوة واالنتصار
ع ـل ــى ال ـم ـخ ـط ـطــات ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ...س ــوري ــة
أص ـب ـحــت حــال ـيــا الـقـلـعــة األخ ـي ــرة لـلـصـمــود
والتحدي وبالتالي مطلوب إسقاطها ألنها
تدعم حزب الله"( .ص.)297

ب ـعــض ال ـم ـشــارك ـيــن م ــن أع ـض ــاء الـلـجـنــة،
وم ـن ـه ــم ال ـخ ـب ـي ــر االس ـت ــرات ـي ـج ــي ال ـم ـصــري
ال ـل ــواء عـثـمــان كــامــل ع ــارض أي تـغـيـيــر في
طبيعة "حزب الله" ووسائله ،وقال إن هناك
رغبة مشتركة بين أميركا وإسرائيل في أن
يتحول حزب الله إلى حزب سياسي و"هذه
ال ـقــوى تــريــد مـســح حــزب الـلــه مــن الــوجــود..
الحزب له عدد من النواب في البرلمان وعدد
مــن ال ـ ــوزراء فــي الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ،وهــذا
د عــم آ خــر لخطه اال سـتــرا تـيـجــي فــي مقاومة
المحتل".
وأض ـ ــاف" :ه ـن ــاك رغ ـبــة لـبـنــانـيــة جــامـحــة
في الحفاظ على حزب الله ودوره وسالحه
رغم هذه الضغوط األميركية واإلسرائيلية
والشعب اللبناني سيكون له دور في حسم
األمـ ــر ألن ال ـح ــزب عـمـلـيــا ه ــو الـ ــذي يـتــولــى
حماية األ مــن القومي اللبناني ،و هــو عامل
ال ـ ـتـ ــوازن والـ ـ ــردع ال ــوح ـي ــد ض ــد إس ــرائ ـي ــل".
(ص.)269
وأك ـ ــد ال ـب ــاح ــث ال ـع ـس ـكــري الـ ـل ــواء مـحـمــد
ع ـبــدال ـغ ـنــي ال ـح ـص ــري أن "حـ ــزب ال ـل ــه لــديــه
قدرات خاصة ،حيث لديه عقول استراتيجية
لــد يـهــا فـكــر تخطيطي و تـكـتـيـكــي و سـيــا ســي
ه ــام ،وال ـح ــزب س ـي ـحــاول ال ــوص ــول ال ــى حل
وس ــط ،خـصــوصــا أن ــه مـتـكــاتــف مــع ســوريــة
وإ ي ـ ــران ،وأي مــو قــف غـيــر مـ ــدروس مــن قبل
أم ـيــركــا وإســرائ ـيــل ضــد ح ــزب ال ـلــه والـمـلــف
ً
ً
ا ل ـســوري ا لـلـبـنــا نــي سيكلفهم كـثـيــرا ج ــدا ...
الثمن سيكون فادحا".
وي ـ ـقـ ــول" :ح ـ ــزب الـ ـل ــه ي ـس ـعــى ح ــال ـي ــا إل ــى
الخروج بسورية من مطب الحريري "الملفق"
وهو يعلم تماما أن كوادره يدها نظيفة من
أي دماء لبنانية"( .ص.)269
سنعرض فــي المقال ا لـقــادم و هــو األخير
بـعــض مــا ج ــاء فــي ك ـتــاب ال ـبــاحــث اإليــرانــي
د.م ـس ـعــود أس ــد ال ـلـهــي ع ــن ح ــزب ال ـلــه وهــو
بعنوان "اإل ســا مـيــون فــي مجتمع تـعــددي"،
ب ـ ـيـ ــروت  ،2004تـ ـح ــدث د.أ س ـ ـ ــد ا ل ـل ـه ــي عــن
الـ ـع ــاق ــة ال ـم ـت ــداخ ـل ــة ب ـي ــن س ــوري ــة وإيـ ـ ــران
وح ــزب ال ـل ــه ،ف ـق ــال" :ف ــي ال ــواق ــع أدرك حــزب
ً
الـ ـل ــه ج ـ ـيـ ــدا أن دع ـ ــم إيـ ـ ـ ــران لـ ــه هـ ــو م ـص ــدر
مـشــروعـيـتــه الــدي ـن ـيــة ،وأن ان ـس ـجــام الـحــزب
مع السياسات السورية في لبنان ،هو عامل
تـسـهـيــل لـنـشــاطــاتــه ،لــذلــك أظ ـهــر ح ــزب الـلــه
مرونة أكبر في عالقته بسورية بعد اتفاق
الطائف ،لكن هذه المرونة لم تكن بالتأكيد
موضع تأييد الجناح الراديكالي في حزب
الله ،إال أن تدخل إ يــران دفع أعضاء الحزب
إ لــى تغيير نظرتهم إ لــى ســور يــة .يـقــول أبو
سعيد الخنساء بهذا الخصوص إن بعض
أص ــدق ــائـ ـن ــا كـ ــانـ ــوا يـ ـنـ ـظ ــرون إلـ ـ ــى س ــوري ــة
كـ ـع ــدو ،ولـ ــو ل ــم ي ـتــدخــل ال ـس ـيــد ال ـق ــائ ــد آيــة
ا لـلــه ا لـخــا مـنـئــي مـبــا شــرة لـمــا صححت هــذه
ال ـن ـظــرة ،بـعــد ه ــذا ال ـت ـحــول رس ــم ح ــزب الـلــه
لنفسه خطين أحمرين في ما يخص القضايا
اللبنانية الداخلية:
 -1المحافظة على السلم األهلي في لبنان.
 -2ع ــدم ال ـم ـســاس بــالـعــاقــة مــع ســوريــة".
(ص.)413
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.٧٩٢

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٣٤٧

٤.٦٩٠

2.٤٠١ 2.٧٨٥ 3.٣١٠

جهات مساهمة في «المحفظة الوطنية» تطلب فصل اإلدارة
طلبت حرية اختيار المدير مع إمكانية إجراء تخارجات
عيسى عبدالسالم

نقاشات موسعة
حول استمرار
عملها بعد النتائج
المحققة

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
ل ـ "ال ـجــريــدة" ،أن جـهــات حكومية
مـســاهـمــة فــي رأس ـم ــال المحفظة
الوطنية ،التي أسست عــام 2008
بقرار من مجلس الوزراء لمجابهة
تداعيات األزمة المالية العالمية،
طلبت الفصل في إدارة المحفظة،
وم ـن ـح ـهــا ح ــري ــة ال ـم ـفــاض ـلــة في
اختيار مديريها.
وقــالــت الـمـصــادر ،إن نقاشات
م ــوسـ ـع ــة دارات بـ ـي ــن ال ـج ـه ــات
الحكومية المساهمة بــرأ سـمــال
المحفظة الوطنية حــول الفائدة
ال ـم ـن ـش ــودة ال ـت ــي حـقـقـتـهــا ه ــذه
ً
األخ ـ ـي ـ ــرة عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار  12ع ــام ــا
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــواف ــق مــع
االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي أسـســت من
أجلها في الحفاظ ودعم استقرار
سوق األوراق المالية ،إذ استطاعت
المحفظة تحقيق الهدف المناطة
به ،إضافة إلى تحقيق فائدة جيدة
للمال العام من خالل األرباح التي
حققتها طوال الفترة الماضية.
ً
وذكــرت أن أطــرافــا من الجهات
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ع ـم ــل الـمـحـفـظــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة تـ ـط ــرق ــت إل ـ ــى إمـ ـك ــان
حلها ألنـهــا تــرى انـتـفــاء الحاجة
إلـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ع ـم ــل ال ـم ـح ـف ـظــة
الــوطـنـيــة ،ال ـتــي أس ـســت مــن أجــل
دع ـ ــم واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار س ـ ــوق األوراق

المالية ،على خلفية المكاسب التي
حققها السوق على مدار السنوات
الماضية ،إضافة إلى نجاح السوق
في نيل ثقة المؤسسات األجنبية
ً
بعد ما بات مدرجا على مؤشرات
عالمية لــأســواق الناشئة ،وهي
"فــوتـســي راس ــل" و"س ـتــانــدرد آند
بورز" و"مورغان ستانلي".
وأوضحت المصادر ،أن قرار
حل المحفظة الوطنية أو الفصل
في إداراتها بين الشركات التي
ي ـت ــم اخـ ـتـ ـي ــاره ــا واعـ ـتـ ـم ــاده ــا،
بـيــد مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء الـ ــذي أقــر
ت ــأس ـي ـس ـه ــا ،م ـب ـي ـنــة أنـ ـ ــه تـمــت
مناقشة الموضوع ،وعرض األمر
على الحكومة للبت فيه خالل
الفترة المقبلة.
وذك ـ ــرت أنـ ــه ال مـ ـخ ــاوف على
الـ ـس ــوق ف ــي حـ ــال ارت ـ ـ ــأت أي من
الـجـهــات المساهمة فــي رأسـمــال
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـف ـ ـظـ ــة ت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض ن ـس ـب ــة
مساهمتها ،إذ يمكن تنفيذ ذلك
عبر آلـيــات عمل واستراتيجيات
استثمارية مناسبة ال تلقى بتأثير
ً
سلبي على السوق ،خصوصا مع
وج ــود مــؤسـســات مالية أجنبية
ومحلية على مــدار فترات زمنية
محسوبة بالتزامن مع مراجعات
المؤسسات العالمية في عمليات
الترقية.

ولـفـتــت ال ـم ـصــادر إل ــى أن ــه تم
نقل المحفظة الوطنية من تحت
يد االحتياطي العام إلى صندوق
األجـيــال المقبلة ،مــن أجــل تدبير
مزيد من السيولة لسد العجز في
الموازنة العامة للدولة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أن
ً
الجهات المساهمة تترقب قــرارا
ً
نهائيا من مجلس الــوزراء بشأن
توجهات تجاه آلية واستراتيجية
واستمرار عمل المحفظة الوطنية،
مـسـتــدركــة أن ــه تـمــت صـيــاغــة كل
الـتـصــورات ورفـعـهــا إل ــى مجلس
الـ ـ ــوزراء الت ـخــاذ ال ـق ــرار بشأنها،
كونها الجهات التي قررت تأسيس
هذه المحفظة برأسمال يبلغ 1.5
مليون دينار.
وأفادت بأنه تم عمل تقييم ألداء
الـمـحـفـظــة الــوطـنـيــة ف ــي بــورصــة
ال ـكــويــت لـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة ،ب ـنـ ً
ـاء
على التغييرات ،الـتــي ط ــرأت في
ً
ال ـس ــوق أخـ ـي ــرا ،ومـ ــدى انـعـكــاس
ذلك على نتائج األداء ،السيما أن
حجم األموال المقدمة من الجهات
الحكومية المشاركة في رأسمال
ال ـم ـح ـف ـظــة ال ــوط ـن ـي ــة ي ــزي ــد على
 65ف ــي الـمـئــة م ــن إج ـمــالــي قيمة
المساهمات وااللتزامات المحددة
عليها.

«أجيليتي»« :ترايستار» تستعد أخبار الشركات

للطرح األولي في «دبي»

«المنار» تسدد تمويالت مصرفية بـ  2.3مليون دينار

كـشـفــت شــركــة أجـيـلـيـتــي لـلـمـخــازن الـعـمــومـيــة ،عــن نـيــة شركة
التأسيس) ،والمملوكة لـ «أجيليتي» بنسبة 65.12
ترايستار (قيد
ُ ً
في المئة ،المضي قدما في الطرح العام األولي بسوق دبي المالي.
وقالت «أجيليتي» إنه من المتوقع أن يمثل حجم الطرح ما يصل
إلى  24في المئة من إجمالي األسهم العادية ُ
المصدرة في رأسمال
«ترايستار» بعد الطرح في حالة تخصيص كل أسهم الطرح ،والتي
تشمل  199مـلـيــون سـهــم جــديــد يـتــم إص ــداره ــا مــن قـبــل الـشــركــة،
إضافة إلــى طــرح ثانوي يصل إلــى  88.76مليون سهم حالي من
قبل المساهمين الحاليين.
وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـتــم تـخـصـيــص ال ـط ــرح ألن ـ ــواع مـعـيـنــة من
األشخاص االعتباريين واألفراد ذوي المالءة المالية العالية الذين
هم من المستثمرين المؤهلين كما هم معروفون قبل هيئة األوراق
المالية والسلع اإلماراتية ،مع حد أدنــى لحجم الطلب يبلغ 500
ألف درهم إماراتي.
وتتوقع «ترايستار» أن تتلقى ما يتراوح بين  120و 160مليون
دوالر ( 36و 48مليون دينار) من إجمالي المتحصالت األولية من
الطرح.
ً
ورج ـحــت أن يـتــم االن ـت ـهــاء مــن ال ـطــرح فــي أبــريــل  ،2021رهـنــا
بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة
في اإلمارات ،بما في ذلك الحصول على الموافقات من هيئة األوراق
المالية والسلع .عــاوة على ذلــك ،من المتوقع أن يتم اإلعــان عن
ً
مطابقة الطرح لمبادئ الشريعة اإلسالمية ،رهنا بتأكيد لجنة
الرقابة الشرعية.
وبينت أنــه تم تعيين اتحاد بنوك إلدارة عملية طــرح األسهم،
وسوف يتم تحديد السعر خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم.
ومــن المتوقع عند االنتهاء مــن عملية الـطــرح الـعــام أن تمتلك
«أجيليتي»  50.14في المئة من أسهم «ترايستار» ،بما أنها سوف
ُ
تطرح بموجب الطرح العام  14.98في المئة من ملكيتها الحالية
في الشركة ،والبالغة نسبتها  65.12في المئة.

قامت شركة المنار للتمويل واإلجارة بسداد عدد من التمويالت
المصرفية الممنوحة مــن أحــد الـبـنــوك اإلســامـيــة بقيمة 2.30
مليون دينار.
وق ــال ــت «ال ـم ـن ــار» ،إن ال ـت ـمــويــات ال ـ ُـم ـس ــددة تـسـتـحــق آخــرهــا
في يناير  ،2023مشيرة إلــى أن عملية السداد تمت باستخدام
تسهيالت ُمقدمة من أحد البنوك اإلسالمية.
ولفتت إ لــى أن المعلومة ا لـســا بــق ستنعكس على البيانات
المالية للشركة؛ بتخفيض تكاليف التمويل بحدود  2في المئة
ً
تقريبا مقارنة بالتسهيالت السابقة.

ً
«الخليج» :تشالينور رئيسا
للمديرين الماليين
أفاد بنك الخليج بتعيين ديفيد تشالينور في
وظيفة رئيس المديرين الماليين في بنك الخليج،
ً
اعتبارا من  14أبريل المقبل ،بعد الحصول على
موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.

ً
«بورتالند» توزع  %40نقدا

ً
حققت شركة أسمنت بورتالند كويت أربــاحــا
ً
قدرها  1.21مليون دينار ،بواقع  12.14فلسا للسهم
ً
خالل عام  ،2020مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة
ً
 7.58ماليين دينار ،بما يعادل  75.71فلسا للسهم،
وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع
ً
 40في المئة نقدا عن أداء العام الماضي.

تراجع مؤشرات البورصة
والسيولة  40مليون دينار
انخفاض أسهم ثقيلة في إغالق السوق بالمنطقة الحمراء
●

علي العنزي

سجلت مــؤشــرات بــورصــة الـكــويــت الرئيسية،
أمس ،تراجعات واضحة جاءت على عكس مجرى
الجلسة ،التي انتهت بخسارة مؤشر السوق العام
بنسبة  0.58في المئة ،أي  33.61نقطة ليقفل على
مستوى  5792.58نقطة بسيولة قريبة من معدل
هذا األسبوع ،إذ بلغت  40.1مليون دينار تداولت
 226.9مليون سهم عبر  9755صفقة.
ً
ً
وت ــم تـ ــداول  131سـهـمــا رب ــح مـنـهــا  58سهما
وخـســر  55بينما استقر  18دون تغير ،وتــراجــع
ً
مؤشر الـســوق األول بنسبة قريبة جــدا مــن العام
كانت  0.59فــي المئة أي  37.96نقطة ليقفل على
مستوى  6347.2نقطة وبسيولة مقاربة لسيولة،
أمس األول ،كانت  29.3مليون دينار تداولت حوالي
ً
 80مليون سهم عبر  4867صفقة ،وربح  11سهما
مقابل تراجع  10أسهم واستقرار  4دون تغير.
وسجل مؤشر رئيسي خسارة أكبر قريبة من
النقطة المئوية كانت  0.93في المئة تعادل 45.94
نقطة ليقفل على مستوى  4880.28نقطة بسيولة
مـتــراجـعــة إل ــى  9.2مــايـيــن دي ـنــار تــداولــت 122.1
ً
مليون سهم عبر  3647صفقة ،وتم تداول  47سهما
ً
في «رئيسي  »50ربح منها  25سهما بينما تراجع
 18واستقر  4دون تغير.

ضغط التعديل
بدأ تعامالت بورصة الكويت ،أمس ،على سعر
ً
جديد لسهم «الــوطـنــي» وهــو  826فلسا بعد نزع
أس ـهــم الـمـنـحــة م ــن س ـعــر اإلقـ ـف ــال ال ـســابــق لـيـبــدأ
ً
ً
بتسجيل خسارة أكبر ،ويخسر أيضا  16فلسا من

مستواه الـســابــق ،ويبقي على  4فلوس فقط هي
ال ـفــارق بين سعر اإلق ـفــال قبل االسـتـحـقــاق وبعد
ليؤثر على أسهم مصارف أخرى ،كان في مقدمتها
سهم بيتك الذي خسر  7فلوس ،كذلك تراجع أهلي
مـتـحــد ب ـ ـ  3ف ـل ــوس لـيـتـسـبـبــا بـضـغــط ق ــوي على
مؤشر السوق األول والعام ،إذ إنها األسهم الثالثة
ً
األكبر وزنا.
بينما في المقابل استفادت بعض األسهم إما
بسبب أخبار منفردة لها مثل سهم أجيليتي الذي
غرد بنمو كبير أو بسبب أنها محملة باألرباح مثل
سهم زين وربح كذلك أسهم بوبيان بتروكيماويات
وبنك بوبيان وبنك الخليج.
في المقابل ،كان لتراجع البنك التجاري أثر كبير
على مؤشر السوق رئيسي  50وكما رفعه ،أمس
األول ،عاد وخسر ما أضافه ليخسر مؤشر السوق
حوالي نقطة مئوية على الرغم من مكاسب األسهم
النشيطة بصدارة سهم البيت وأعيان والخليجي
وإنوفست واإلنماء ومينا وإيفا ،وكان التراجع من
نصيب أسهم منازل واألولى فقط بين أسهم السوق
الرئيسي لتنتهي الجلسة حمراء بعكس التداوالت
ً
اإليجابية الواسعة على  59سهما أخضر ،أمس.
وتراجعت في المقابل معظم مؤشرات أســواق
ال ـمــال ب ــدول مجلس الـتـعــاون الـخـلـيـجــي ،وكــانــت
الخسارة األكبر من نصيب مؤشر سوق دبي المالي
بنسبة  0.7في المئة وللجلسة الثانية على التوالي.
كذلك خسرت مؤشرات أسواق السعودية وقطر
والبحرين والـكــويــت بنسب متقاربة وقــريـبــة من
ن ـصــف نـقـطــة م ـئــويــة ،بـيـنـمــا رب ــح ســوقــا مسقط
وأبــوظـبــي وكــانــت أسـعــار النفط انخفضت بشدة
ً
أمــس األول ،وت ــداول برنت على حــدود  62دوالرا
للبرميل.

تابعة لـ«الفنادق» توقع عقد إدارة
فندق بشرم الشيخ المصرية
ذكرت شركة الفنادق الكويتية ،أن شركة سفير الدولية إلدارة
الفنادق والمنتجعات ،التابعة للمجموعة ،وقعت عقد إدارة فندق
سفير شالالت شرم الشيخ بمدينة البحر األحمر في مصر.
وقالت «الفنادق» ،إن العقد لمدة  10سنوات ،ويبلغ إجمالي
اإليــرادات المتوقعة عن مدة التعاقد  2.5مليون دينار ،متوقعة
أن يظهر األثر المالي لهذا التعاقد في البيانات المالية المجمعة
خالل فترة الربع األول من العام الحالي لشركة الفنادق الكويتية.

«سنام» تخسر  792.5ألف دينار
سجلت شركة سنام العقارية خسائر قدرها  792.54ألف دينار بواقع 6.53
ً
فلوس للسهم خالل عام  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  236.5ألف دينار
بما يعادل  1.95فلس للسهم خالل عام .2019

«أرزان» :تمديد موافقة رخصة صانع سوق
كشفت شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار عن موافقة هيئة
أسواق المال على تمديد الموافقة المبدئية للحصول على ترخيص صانع سوق.

«الخصوصية» تربح  76.48ألف دينار
بلغت أرباح شركة مجموعة الخصوصية القابضة  76.48ألف دينار بواقع
ً
 1.67فلس للسهم خالل عام  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  1.3مليون
دينار بما يعادل  9.47فلوس للسهم خالل عام .2019

«الرابطة» و«لوجستيك»:
شكوى كيدية من مدير الموانئ
«أمين العالمية» ُمخصص لها مساحة تخزينية

أعادت بورصة الكويت التداول على أسهم شركتي رابطة الكويت
والخليج للنقل (الــرابـطــة) وكــي جــي إل (لوجستيك)؛ وذلــك عقب
إفصاح الشركتين عن معلومة جوهرية.
وعقبت الشركتان ،في بيانين منفصلين ،عن األخبار المتداولة
بخصوص تقديم المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية شكوى
إلى مستشار النائب العام في الكويت ،بشأن عثور المؤسسة على
مـخــزن بــه ماليين الدنانير عــا ئــد لشركة «لوجستيك» بالمنطقة
التخزينية الرابعة بالشويخ.
وقالت الشركتان إن هذه الشكوى تأتي ضمن سلسلة الشكاوى
الـكـيــديــة ال ـعــديــدة الـتــي سـبــق لـمــديــر الـمــؤسـســة الـتـقــدم بـهــا ضد
الشركتين والشركات التابعة لهما ،على خالف الحقيقة ،حيث إن
«لوجستيك» تستغل هذا الموقع بموجب ترخيص ممنوح لها من
المؤسسة منذ عام  2006دون أن ُينسب إليها ثمة مخالفات.
وأوضحتا أن إحدى الشركات الزميلة (شركة أمين العالمية لنقل
المواد الثمينة وحراسة المنشآت) ُمخصص لها مساحة تخزينية
لحفظ األموال المنقولة ،ضمن أغراضها ُ
المرخصة لها بنقل وفرز
ّ
وعد وتخزين األموال التابعة للعديد من البنوك المحلية في الكويت
والشركات التجارية وشــركــات الخدمات المصرفية ،إضافة إلى
تغذية ماكينات الصراف اآللي داخل الكويت على مدار  24ساعة.
وأكدت الشركتان أنه غير صحيح الزعم بأن هذه األموال مجهولة
الـمـصــدر أو فــي طريقها لـلـخــروج مــن مـيـنــاء الـشــويــخ ،علما بــأن
الشكوى قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
وبينت «لوجستيك» و«الرابطة» أن الشركة الزميلة ّ
تقدمت بكل
ُ
األوراق الثبوتية التي تبين مصدر األم ــوال وطبيعة تعاقداتها
ونشاطها ال ــذي تـمــارســه منذ سـنــوات عــديــدة فــي خــدمــة القطاع
المصرفي والشركات التجارية ،باعتبارها شركة ُمتخصصة في
نقل األموال والمواد الثمينة.

صندوقان ألبوظبي يستثمران
«تليغرام» البنوك تنتهي من هيكلة إدارات
 150مليون دوالر في
«التخطيط واإلستراتيجية»

ذكر صندوق الثروة السيادي
ألبـ ـ ــوظ ـ ـ ـبـ ـ ــي ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة م ـ ـبـ ــادلـ ــة
لالستثمار وصندوق أبوظبي
كــاتــالـيـســت بــارت ـنــرز ،المملوك
جزئيا لمبادلة ،أنهما استثمرا
إج ـمــاال  150مـلـيــون دوالر في
تطبيق التراسل تليغرام.
واسـ ـتـ ـثـ ـم ــرت «م ـ ـبـ ــادلـ ــة» 75
مليون دوالر في سندات قابلة
للتحويل أجلها خمس سنوات
ق ـب ــل االكـ ـتـ ـت ــاب ال ـ ـعـ ــام ،بـيـنـمــا
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــر صـ ـ ـن ـ ــدوق أب ــوظ ـب ــي
كاتاليست بارتنرز  75مليون
دوالر أخرى.
وق ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ــارس الـ ـ ـم ـ ــزروع ـ ــي،
رئـيــس بــرنــامــج االسـتـثـمــار في
روسيا ورابطة الدول المستقلة
الـتــابــع لـشــركــة مـبــادلــة «نـجــاح
تطبيق تليغرام لتنمو قاعدة
مستخدميه نموا مذهال جعل
ً
م ـن ــه م ـن ــاف ـس ــا قـ ــويـ ــا لـعـمــالـقــة
التكنولوجيا العالميين».
ّ
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ن ـ ـثـ ــق بـ ـ ـ ـ ــأن لـ ــدى
تليغرام الـيــوم كافة اإلمكانات
التي ستجعلها إحدى شركات
التكنولوجيا العالمية الرائدة.
وسـ ـج ــل ت ـل ـي ـغ ــرام وتـطـبـيــق
التراسل سيغنال زيــادة كبيرة
ف ــي ع ــدد الـمـسـتـخــدمـيــن ال ـعــام
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي وس ـ ـ ـ ــط ق ـ ـلـ ــق حـ ـي ــال
الـخـصــوصـيــة ل ــدى منافسهما
األكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر وات ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب الـ ـمـ ـمـ ـل ــوك
لفيسبوك.
ُ
وأ ط ـلــق تطبيق تليغرام في
ع ــام  2013ول ــدي ــه  500مليون

م ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ش ـ ـهـ ــريـ ــا ب ـح ـس ــب
ص ـن ــدوق أبــوظ ـبــي كــاتــالـيـســت
بارتنرز.
وقالت «مبادلة» إن تليغرام،
الـتــي تتخذ مــن اإلم ـ ــارات مقرا
لـ ـه ــا ،س ـ ــوف ت ـف ـتــح م ـك ـت ـبــا فــي
أب ـ ــوظـ ـ ـب ـ ــي ع ـ ـقـ ــب االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
الجديد.
وصندوق أبوظبي كاتاليست
بــارت ـنــرز م ـشــروع مـشـتــرك بين
«مـ ـب ــادل ــة» وش ــرك ــة االس ـت ـث ـمــار
األميركية فالكون إيدج كابيتال.
«مـبــادلــة» ،التي تدير أصــوال
ت ـت ـج ــاوز قـيـمـتـهــا  230مـلـيــار
دوالر ،ث ــا ن ــي أ كـ ـب ــر مـسـتـثـمــر
حكومي في اإلمارات بعد جهاز
أبوظبي لالستثمار.
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــر االثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــان ف ــي
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ،وس ــاهـ ـم ــت
مبادلة بمبلغ  15مليار دوالر
فــي صـنــدوق رؤيــة سوفت بنك
وحـجـمــه  100مـلـيــار دوالر في
.2017
كما اشترت «مبادلة» حصة
 1.85فـ ـ ــي ج ـ ـيـ ــو ب ــا تـ ـف ــور م ــز
الـ ــوحـ ــدة ال ــرق ـم ـي ــة لــريــاي ـنــس
إندستريز العام الماضي مقابل
 1.2مليار دوالر.

«مستقلة» تتبع رئيس مجلس اإلدارة مباشرة
●

محمد اإلتربي

ً
ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع ت ــوج ـي ـه ــات ب ـن ــك ال ـكــويــت
المركزي ،انتهى العديد من البنوك من إعادة
هـيـكـلــة إدارات لـتـخـطـيــط واالسـتــراتـيـجـيــة
ب ــإع ــادة صـيــاغــة تبعيتها لــرئـيــس مجلس
اإلدارة.
وبحسب مـصــادر ،فــإن الجهات الرقابية
الحظت عمليات خلط لتلك اإلدارة الحساسة
والجوهرية مع العديد من اإلدارات األخرى،
وأنـهــا ال تتبع رئـيــس مجلس اإلدارة ،رغم
أهميتها االستراتيجية.
بالتالي ،تم توجيه المصارف إلى ضرورة
أن تكون تلك اإلدارة مستقلة وتابعة مباشرة
للرئيس ،ويتم فصلها عن اإلدارات األخرى،
من باب ضمان الكفاء ة في تأديتها لدورها
على الوجه أألكمل في المهام المناطة بها.
كما تم التأكيد على ضرورة أن يتولى تلك
اإلدارة أصحاب الخبرة والكفاءة الالزمة لهذا
ً
المنصب ،خصوصا أنها تعكس من مسماها
«التخطيط واالستراتيجية» ،أنها تستشرف
مـسـتـقـبــل ال ـم ـص ــرف وت ـخ ـطــط لــاس ـتــدامــة
ومــواص ـلــة الـنـمــو وت ـعــزيــز الـقـيــم المضافة
للمصرف ،وأنها تضع استراتيجيات العمل
المستقبلية وتـحــدد األه ــداف الـتــي يسعى
المصرف إلى تحقيقها ،بالتالي تمثل هذه
ً
ً
اإلدارة عصبا أساسيا للمصرف ،ويجب أال
تكون دون أو أقل من تبعية الرئيس مباشرة.
ولــإشــارة ،فــإن بعض البنوك استعانت

بكفاء ات وقـيــادات وطنية من خــارج البنك،
ً
وحصلت أخيرا على موافقة البنك المركزي
ع ـل ـي ـهــا ،فـيـمــا ب ـن ــوك أخ ـ ــرى ق ــام ــت بهيكلة
وتفكيك اإلدارات التي كانت متضخمة ويتم
اإلشـ ــراف عليها بـمــركــزيــة مــن جــانــب مدير
ً
واحــد ،إذ تلمست الجهات الرقابية ضعفا
في األداء وعدم تفعيل مهامها األساسية.
ً
ً
فــي سـيــاق آخ ــر ،ب ــات ج ــزءا أســاس ـيــا من
اللقاءات السنوية االستشرافية بداية كل عام
بين البنك المركزي والبنوك االستماع إلى
واف عن الميزانية التقديرية وتطلعات
شرح ٍ
ورؤية كل بنك والتوجهات المستقبلية ،مما
يعكس حرص البنك المركزي على مشاركة
الـقـطــاع المصرفي فــي كــل كبيرة وصغيرة
بشكل سابق.
إذ تبقى للجهات الرقابية رؤيتها الخاصة
من واقع التحليالت التي تقوم بها بشمولية
أوســع وأعـمــق وبشكل مجرد مــن حسابات
الربح والخسارة أو أي اعتبارات وضغوط
أخرى.
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بحث المصالح االقتصادية مع سفير إيران
اسـتـقـبــل محمد جــاســم الـصـقــر ،رئـيــس غرفة
ت ـجــارة وصـنــاعــة الـكــويــت ،صـبــاح أم ــس ،محمد
ايراني ،سفير إيران لدى الكويت ،وحضر اللقاء
رباح الرباح ،المدير العام للغرفة.
ورحب الصقر بالسفير ،وبحث معه العالقات
االق ـت ـصــاديــة الـمـشـتــركــة بـيــن ال ـب ـلــديــن ،مضيفا
أن ال ـغــرفــة تـسـعــى دوم ــا نـحــو تـعــزيــز الـعــاقــات
االقتصادية بين الكويت وسائر دول العالم ،مؤكدا
أهمية العمل المشترك وزيادة الجهود في سبيل
تحقيق المصالح االقتصادية المشتركة وضمان
االستقرار في المنطقة.

«ضمان» نحو استكمال المرحلة
األولى من منظومتها
بمراكز رعاية صحية أولية جديدة بالفحيحيل والجهراء بنهاية 2021
أعلنت شركة مستشفيات الضمان
الصحي "ضمان" بدء تجهيز مركزين
جديدين من مراكزها للرعاية الصحية
األولـ ـ ـي ـ ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ـتــي ال ـف ـح ـي ـح ـيــل
وال ـج ـه ــراء ت ـم ـه ـيــدا لــدخــول ـه ـمــا إلــى
الخدمة بنهاية عام .2021
وبـ ـه ــذا ت ـك ـت ـمــل ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ــى
لمنظومة شركة ضمان الصحية في
مختلف محافظات الكويت ،التي تضم
خـمـســة م ــراك ــز رع ــاي ــة صـحـيــة أولـيــة
ومستشفيين موزعين حسب الكثافة
السكانية لشريحتها األساسية من
المقيمين العاملين بالقطاع الخاص
وعائالتهم المستفيدين من التأمين
الصحي اإللزامي.
وقــال الرئيس التنفيذي بالوكالة
في "ضمان" د .محمد القناعي"،تمثل
منظومة شركة ضمان الصحية أهم
ر كــا ئــز التطوير للنظام الصحي في
الكويت ،مما يضع مشاريع الشركة
ضمن ا لـمـشــار يــع االستراتيجية في
خطة التنمية الوطنية ورؤية (كويت
جديدة  ،)2035إذ ستقوم شركة ضمان
بتقديم الخدمات الصحية المتكاملة
للمستفيدين من المقيمين العاملين
في القطاع الخاص وعائالتهم بشكل
إلــزامــي ،مما يتيح الفرصة لتخفيف
األع ـ ـبـ ــاء ال ـم ــال ـي ــة وال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة عــن
المرافق الحكومية وتحسين الخدمات
الصحية للمواطنين والمقيمين على
حد سواء.
وأضــاف القناعي ،أن مراكز شركة
ضمان للرعاية الصحية األولية في
حولي والفروانية والضجيج تستقبل
ً
ح ــال ـي ــا ال ـمــراج ـع ـيــن ب ـش ـكــل ت ـجــاري
وتـ ـق ــدم خ ــدم ــات مـتـكــامـلــة م ـثــل طب
العائلة وطب األسنان وطب األطفال
وخــدمــات األشـعــة والمختبر لجميع
أفــراد األســرة بجودة عالية من خالل
طواقم طبية ذات كفاءة عالية.
وذكــر أنــه فــي الــوقــت نفسه تجري

ب ــدوره ،أعــرب السفير عن أمله أن يتم تطوير
ال ـعــاقــات االق ـت ـصــاديــة الـثـنــائـيــة بـيــن الـبـلــديــن،
والـ ـح ــث ع ـلــى اس ـت ـغ ــال الـ ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة
المتوفرة في بالده ،مضيفا أن السفارة اإليرانية
تـ ـب ــذل مـ ــا ب ــوس ـع ـه ــا ل ـت ــذل ـي ــل الـ ـمـ ـع ــوق ــات أمـ ــام
المستثمرين ،وزيـ ــادة حــركــة الـتـبــادل الـتـجــاري
وتنظيم الفعاليات االقتصادية المشتركة.
وفي الختام شكر السفير الغرفة على ما تقدمه
من خدمات لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين
الصديقين.

ً
مستقبال السفير اإليراني أمس
الصقر

ً
ً
ً
«البترول الوطنية» :نلعب دورا مستداما وموثوقا
إليرادات الكويت في قطاع الطاقة

الشركة تؤكد دورها الناشط والفاعل في تحقيق استراتيجية مؤسسة البترول

محمد القناعي
عمليات بـنــاء وتجهيز مستشفيات
ضمان في األحمدي والجهراء بشكل
متسارع ليتم تسليمها بنهاية العام
ً
أيضا ،وباالنتهاء من تجهيز مراكزها
للرعاية الصحية األولية الجديدة في
منطقتي الفحيحيل بمساحة 5000
م ـتــر م ــرب ــع وف ــي ال ـج ـه ــراء بـمـســاحــة
 2100متر مربع ،تكون شركة ضمان
اس ـت ـك ـم ـل ــت م ـن ـظ ــوم ـت ـه ــا ال ـص ـح ـيــة
ً
للمرحلة األو لـ ــى تـمـهـيــدا الستقبال
الـمـسـتـفـيــديــن م ــن الـتــأمـيــن الصحي
اإللـ ــزامـ ــي والـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة من
المقيمين بــا لـتـعــاون والتنسيق مع
وزارة الصحة.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون وال ـت ـن ـس ـي ــق
المستمر مع وزارة الصحة وغيرها
من الجهات للشروع في تنفيذ مرحلة
انتقال المستفيدين من وزارة الصحة
إلى مرافق شركة ضمان الصحية.

بصرف النظر عن الوباء العالمي كوفيد ،19
ووسط هذه التحديات ومع تزايد وتيرة اإلنجاز،
دفع مناخ سوق النفط الحالي إلى بذل الجهود
الالزمة لتحسين األداء المالي والتجاري لشركة
البترول الوطنية الكويتية ،من خالل زيادة القدرة
التشغيلية واإلن ـت ــاج ـي ــة ،م ــع ض ـمــان الــربـحـيــة
االقتصادية والقدرة على المساهمة في االقتصاد
الكويتي.
وأك ــد تقرير االسـتــدامــة ،الـصــادر عــن الشركة
السعى الــدائــم للمحافظة على بيئة عمل آمنة،
موضحا أنه ال يزال هناك الكثير من العمل الذي
يجب القيام بــه مــن خــال الـتــدريــب والـشـهــادات
الحديثة التي تعد سمة أساسية لتعزيز المعرفة
المشتركة وتحسين مساهمة موظفي الشركة في
مجال أعمالهم.

الوقود النظيف
وأع ــرب التقرير عن الفخر بــاإلعــان عن قرب
االن ـت ـهــاء م ــن م ـش ــروع ال ــوق ــود الـنـظـيــف الـتــابــع
للشركة ،والذي يهدف إلى توفير عنصر الجدوى
االق ـت ـصــاديــة ،مــن خ ــال مـعــدل الـعــائــد الــداخـلــي
للمشروع ،والمتوقع عند  11.5في المئة ،والذي
يعتبر عائدا مرتفعا على مشروع بهذا الحجم،
حيث إنه بدال من بيع النفط الخام مباشرة إلى
الـســوق ،سيضيف المشروع قيمة إلــى الـمــوارد
الطبيعية للكويت ويزيد حصة الدولة في الساحة
الــدولـيــة ،االمــر الــذي سيساعد فــي النهاية على
تحقيق الـهــدف ال ــذي حــددتــه مؤسسة البترول
الكويتية ( ،)KPCكونها الشركة األم في تحقيق
استراتيجيتها التي تهدف إلى زيادة طاقة التكرير
في الكويت إلى  1.4مليون برميل يوميا ،وكذلك
تلبية أعـلــى مـعــدل ممكن مــن إنـتــاج الـطــاقــة في
المصافي المحلية لتلبية الطلب المحلي والعالمي
على المنتجات البترولية عالية الجودة.
ول ـعــل إن ـت ــاج ه ــذا ال ـت ـقــريــر ،الـ ــذي ي ـصــدر كل
عامين ،وحصلت "الجريدة" على نسخة منه ،جاء
وفقا للموقف الحالي لجمع البيانات باستخدام

جامعي البيانات المدربين حاليا من اإلدارات ذات
الصلة باستخدام برنامج أتمتة البيانات األول
للشركة لجمع مثل هذه البيانات ،حيث تطورت
عملية جمع البيانات من اإلدخال اليدوي للبيانات
لتلبية مؤشرات األداء الرئيسية ( )KPI'sإلى نهج
أكثر انتظاما وصديقا للبيئة ،باستخدام برنامج
تطبيق موجود بالفعل ( )PEARLوهــو برنامج
جمع وتخزين البيانات.

دمج المخاطر
ومــن خــال هــذه الجولة مــن مخطط األهمية
الـنـسـبـيــة لـتـقــريــر االس ـت ــدام ــة ل ـمــؤشــرات األداء
الرئيسية للشركة ،تم التعامل بطريقة مختلفة
قليال في العديد من الموضوعات ،من خالل عملية
إشراك أصحاب المصلحة المطورة حديثا على
مستوى الشركة ،حيث تم التمكن من دمج المخاطر
التي تم تحديدها من قبل أصحاب المصلحة لدى
الـشــركــة ،إضــافــة إلــى تسليط الـضــوء على رؤيــة
اإلدارة االستراتيجية للشركة.
وت ــم اخـتـيــار مــؤشــرات األداء الرئيسية بناء
على معايير اإلبــاغ عن االستدامة في المبادرة
العالمية إلعداد التقارير ،حيث تركزت األولويات
التي يجب التركيز عليها في هذا التقرير ،وهي
االستثمار في السالمة وحماية البيئة والوظائف
والتدريب التي تقدمها الشركة لموظفيها ،إضافة
إلى تسليط الضوء على تقدم المشروعات الوطنية
مثل مشروع الوقود البيئي.

حماية البيئة
وتعرض التقرير الى حرص وسعي الشركة إلى
تعزيز االحتياجات المتزايدة للطاقة ،مع االلتزام
التام بحماية البيئة والحفاظ على أرباح الشركة،
وفي الوقت نفسه عدم إعاقة مبادرات االستدامة
لألجيال القادمة.
وأوضح أن شركة البترول الوطنية هي المورد
الــوحـيــد لجميع الـمـنـتـجــات الـبـتــرولـيــة وال ـغــاز

المسال والبيتومين للسوق المحلي بكميات البيع
بالتجزئة والجملة ،كونها تمتلك وتدير مصفاتي
ميناء األحمدي وميناء عبدالله (مع تقاعد مصفاة
الشعيبة الثالثة) ،ومصنع لتسييل الغاز ومحطات
وقود تخدم أجزاء مختلفة من البالد.
ومع أكثر من  7000من القوى العاملة القوية،
تعتبر شركة البترول الوطنية الكويتية واحدة من
أكبر الشركات في الكويت ،كونها توفر فرص عمل
ألكثر من ثلث القوى العاملة في صناعة النفط
الكويتية ،حيث إن  75في المئة من القوة العاملة
لديها هم من المهندسين والمالحظين والفنيين
الذين تم تدريبهم على إتقان تكنولوجيا التكرير
والــدرايــة اإلعالمية لتلبية الطلب على صناعة
تكرير النفط المحلية وتسييل الغاز.

منصة مثالية
وذكر التقرير أن الشركة قامت بتوفير ورشة
عـمــل تـعـمــل كـمـنـصــة مـثــالـيــة لـتـطــويــر الـعــامــة
ال ـجــديــدة لـلـشــركــة ،وال ـت ــي ت ـهــدف إل ــى تنسيق
وتوحيد جميع مبادرات العالمات التجارية عبر
الشركة ،حيث ستمكن إرشادات العالمة التجارية
الجديدة شركة البترول الوطنية الكويتية من
الحفاظ على االتـســاق على جميع المستويات
ال ـت ــي سـتـســاعــد ف ــي رف ــع االعـ ـت ــراف ب ـهــا داخ ــل
الصناعة وبين أصحاب المصلحة ،الفتا الى أن
 2021سيكون العام الــذي أطلق فيه فريق إدارة
االت ـص ــال الـمــؤسـســي دلـيــل الـهــويــة الـجــديــد في
جميع أعماله ليتم تطبيقه على جميع مبادرات
العالمات التجارية.
وبـ ـي ــن أن م ـه ـمــة ش ــرك ــة الـ ـبـ ـت ــرول الــوط ـن ـيــة
الكويتية تتمثل في تعظيم قيمة الهيدروكربونات
الكويتية ،مــن خــال التكرير المحلي والــدولــي
والبتروكيماويات والتسويق ،مضيفا انه لتحقيق
ذلك فإن الشركة تسعى لتأكيد ريادتها في أنشطة
المصب وتلعب دورا نشيطا في تحقيق األهداف
الـعــامــة لمؤسسة الـبـتــرول الكويتية المتمثلة
في كونها مصدرا رئيسيا وموثوقا ومستداما

لـ ــإيـ ــرادات وال ـط ــاق ــة ل ـل ـكــويــت ،م ــن خ ــال إدارة
مخاطرها من منظور قطاع النفط.

عرقلة الجهود
واش ــار التفرير الــى ادراك "البترول الوطنية"
أن حــاالت عدم اليقين يمكن أن تعرقل جهودها
في تحقيق المهمة المحددة ،لكن إدارة المخاطر
المؤسسية الفعالة ( )ERMتقلل من تأثير النتائج
السلبية ،وتساعد في تحديد واغتنام الفرص ،بما
يعزز قيمة الشركة.
وكشف أن إدارة المخاطر المؤسسية للشركة
ت ــدرك أيـضــا الـحــاجــة إل ــى دم ــج إدارة المخاطر
الـمــؤسـسـيــة ف ــي األن ـشـطــة الـيــومـيــة لـ ـ "ال ـب ـتــرول
الوطنية" وأنشطة شركائها التجاريين ،لضمان
التوازن األمثل للمخاطر والمكافآت أثناء السعي
لتحقيق أهدافنا.
وبينما كشف التقرير عن الحاجة إلى االعتراف
بالشركة كممارس رائد إلدارة المخاطر المؤسسية
بين شركات النفط والغاز فإن "البترول الوطنية"
تضع في الحسبان أن تلك الرؤية لن تتحقق اال من
خالل التركيز على عدة نقاط هامة منها:
• الـتــرويــج لثقافة إدارة المخاطر حيث تكون
المخاطر هي عمل الجميع من غرفة مجلس
اإلدارة إلى الحقل والمصنع.
• تـطـبـيــق ع ـم ـل ـيــات وأن ـظ ـم ــة إدارة الـمـخــاطــر
المؤسسية الــرائــدة في جميع أنحاء األعمال
إلدارة المخاطر بفعالية وكـفــاءة وفــي الوقت
المناسب.
• ت ــوزي ــع رأس الـ ـم ــال بـ ـكـ ـف ــاء ة ع ــن طــريــق
االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن تـ ـع ــويـ ـض ــات ال ـم ـخ ــاط ــر
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء األع ـ ـمـ ــال
باستخدام المخاطر المتكاملة
• موازنة المخاطر والمكافآت بما يتفق مع
األهـ ــداف االسـتــراتـيـجـيــة لـشــركــة الـبـتــرول
الوطنية الكويتية وعملية التخطيط من
خالل مواءمة مخاطر الشركة حسب المنتج
ووحدة األعمال وفقا لمشروع رأس المال.

 Ooredooتعلن شراكتها مع  Infobloxلتعزيز كفاءة خدماتها

زينب الشمري

تواصل  Ooredooلالتصاالت ،أول شركة اتصاالت تقدم
الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت ،تعزيز كفاءة وجودة
خدماتها ،مــا يساهم فــي ترسيخ أداء الـشــركــة .فقد أعلنت
 ،Ooredoo Businessالشريك التكنولوجي الموثوق لحلول
أعمالك ،شراكتها مع  ،Infobloxالشركة الــرائــدة في تقديم
الشبكات األكثر موثوقية وأمــان وآلية حول العالم ،لتوفير
حلول التحكم في البنية التحتية للشبكات.
ً
وتتجه الشركات يوما بعد يوم إلى عالم متعدد الشبكات
السحابية واألجهزة ،إال أن كل تقنية جديدة تصحب معها
مجموعة من التحديات في التعامل مع طبيعتها ،وهذا هو
الحال مع الحوسبة السحابية المختلطة ،حيث يتم إدارة
واستخدام وتوفير خدمات منسقة تعتمد على سياسات عبر
مزيج من الخدمات السحابية الداخلية والخارجية ،كما تتميز
بالمرونة وقابلية التوسيع كخدمة وتعتمد على استخدام

تقنيات اإلنترنت .وهنا يأتي دور الشراكة بين Ooredoo
و ،Infobloxحيث تضمن  Ooredooلجميع عمالئها أعلى
مستوى من األمان والموثوقية لبياناتهم وشبكاتهم.
وأدى الطلب المتزايد الــذي تفرضه األجـهــزة المحمولة
واألج ـه ــزة ال ـخــاصــة والـتـقـنـيــات االف ـتــراض ـيــة والـسـحــابـيــة،
إضــافــة إلــى االنـتـقــال إلــى اإلص ــدار الـســادس مــن بــروتــوكــول
اإلنترنت ( ،)IPv6إلى تعقيد ومخاطر أكبر على فريق عمل
تكنولوجيا المعلومات إلدارتـهــا والسيطرة على البيانات
والسياسة واألمن.
وه ـنــا تـكـمــن ال ـم ـيــزة األســاس ـيــة لتقنية  Infobloxالـتــي
أصبحت شركة  Ooredooتقدمها اآلن لمساعدة العمالء على
أتمتة وظائف التحكم في الشبكة لتقليل التعقيد والتكاليف
وزيادة األمن ،حيث يمكن لفريق عمل تكنولوجيا المعلومات
التحكم بفاعلية أكثر في شبكاتهم ،وتحرير الموارد للتركيز

على ا لـمـشــار يــع االستراتيجية ا لـتــي تخلق قيمة لألعمال.
وستقوم  Ooredooبتحويل خدمات الشبكة األساسية التي
تعتمد عليها الشركات إلدارة أعمالها إلى أصول أمنية ذات
قيمة عالية.
وتعمل تقنية  BloxOne Threat Defenseعلى زيادة حماية
الـشــركــات ،مــن خــال الـعـمــل مــع الــدفــاعــات الـحــالـيــة لحماية
الشبكة وزيادة األمان تلقائيا ،ليشمل التقنيات المبتكرة مثل:
 SD-WANوإنترنت األشياء ( )IoTوالسحابة.
وال ـيــوم Ooredoo ،تضمن للشركات االسـتـخــدام األمثل
للشبكات واألمــان ،من أجــل تعزيز األداء والكفاء ة واحتواء
المخاطر والـتـهــديــدات السيبرانية ومعالجتها .مــع تقنية
 ،Infobloxت ـح ـمــي  Ooredooال ـش ــرك ــات م ــن ال ـت ـهــديــدات
ً
اإللكترونية التي تهدد استمرارية أعمالهم ،علما بأن تقنية
 BloxOne Threat Defenseتجمع بشكل فريد بين التحليالت

المتقدمة القائمة على التعلم اآل ل ــي ،والمعلومات الدقيقة
للغاية والمجمعة عن التهديدات واألتمتة الكتشاف ومنع
مجموعة واسعة من المخاطر.
وفــي تعليق لها ،أعــربــت مــديــرة التسويق االستراتيجي
وتـخـطـيــط األع ـم ــال– ق ـطــاع ال ـشــركــات Ooredoo ،الـكــويــت،
زينب الشمري عــن سعادتها ،كونها الشريك األول لشركة
 Infobloxضمن شــركــات االت ـصــاالت فــي الـكــويــت ،مــا يثبت
مــرة أخ ــرى إمكانيتها فــي الـحـفــاظ عـلــى مــواكـبــة متطلبات
السوق ،وتقديم حلول موحدة وآمنة وذكية تعمل على تغيير
تجربة الموظف ،من خالل تنظيم جميع األنشطة وتوجيهها
وأتمتتها ،وتحقيق أهداف الشركات والعمالء في بيئة أكثر
ً
أمانا وموثوقية .فال تتبع  Ooredooنهجا واحدا للجميع،
بل األمر يتعلق في المقام األول بالعثور على الحل المناسب
الذي يدعم متطلبات أعمال عمالئها من الشركات.

الهاجري :استثمار «وفرة» في «بيور هارفست» استراتيجي
أكــد الرئيس التنفيذي لشركة
وف ــرة لــاسـتـثـمــار ال ــدول ــي ،غــازي
الهاجري ،أن "وفرة" تأتي في طليعة
الشركات االستثمارية بالمنطقة
في تعزيز استدامة األمن الغذائي
لــدول مجلس التعاون الخليجي،
م ــن خـ ــال االس ـت ـث ـمــار ف ــي شــركــة
"بيور هارفست" اإلماراتية الرائدة
ف ــي م ـج ــال ال ـ ــزراع ـ ــة ،بــاس ـت ـخــدام
التقنيات المتطورة ،والتي تمتلك
تـكـنــولــوجـيــا خــاصــة بـهــا إلنـتــاج
الـفــواكــه وال ـخ ـضــراوات عــن طريق
ال ـ ــزراع ـ ــة ال ــرأسـ ـي ــة الـ ـت ــي تـسـمــح
بمضاعفة اإلنتاج ،مع تقليل كمية
المياه المستخدمة.
وذكر الهاجري أن "وفرة" قادت
الماضي
جولة استثمارية الـعــام
ّ
بقيمة  20.6مليون دوالر ،وضخت
مــن جانبها اسـتـثـمــارا بقيمة 10
م ــاي ـي ــن دوالر ،م ـم ــا ي ـش ـكــل 20
بالمئة مــن قيمة الـشــركــة ،وال ــذي

س ـي ـخ ـصــص ل ــدع ــم ال ـت ــوس ـع ــات
المستقبلية وضـمــان استمرارية
أعمال "بيور هارفست".
ً
ّ
وبين أنــه يجري حاليا إصــدار
صكوك مهيكلة بقيمة  50مليون
دوالر للتوسع اإلقـلـيـمــي إلنـتــاج
محاصيل زراعية طازجة وبأسعار
مـقـبــولــة لتحقيق األمـ ــن الـغــذائــي
ً
المستدام ،معربا عــن تطلعه إلى
العمل مع "بيور هارفست" لتعزيز
األمن الغذائي والحفاظ على موارد
المياه ،وضمان التنوع االقتصادي
عبر إرساء أسس متينة لمستقبل
غ ــذائ ــي أك ـث ــر اسـ ـت ــدام ــة لـلـكــويــت
والمنطقة ككل.
وأضاف" :يشهد النظام الغذائي
ً
ً
فــي منطقة الخليج تـحــوال كبيرا
نحو اتباع نموذج زراعــي يعتمد
على التكنولوجيا من أجــل تلبية
متطلبات السكان للحصول على
أغ ــذي ــة عــالـيــة الـ ـج ــودة وبــأسـعــار

معقولة ،من خالل الجمع بين أشعة
الـشـمــس ال ـم ـتــوافــرة بـشـكــل كبير
في ّالمنطقة ،وأنظمة إدارة المناخ
الموفرة للطاقة والمياه ،وهــو ما
ّ
يمكن المنطقة من تعزيز مكانتها
لتصبح واحدة من أفضل األماكن
في العالم لزراعة البساتين ،وهي
نظرية نؤمن بها وأدت ب ـ "وف ــرة"
إلى االستثمار في بيور هارفست".
ولفت الهاجري إلى أن  90بالمئة
من اإلنتاج الزراعي يأتي من خارج
دول مجلس التعاون ،وعليه فإن
جــزءا كبيرا يدفعه المستهلك من
سعر السلعة يذهب لتكلفة الشحن،
التي تصل إلى  30بالمئة ،وبالتالي
فإن محاوالتنا ترتكز على أن نوفر
نفسه بالمنطقة ،وبالتالي
المنتج ّ
نكون قد وفرنا  30بالمئة من سعره
على المستهلك .وبخصوص العمل
في الكويت ،قال الهاجري" :الحكومة
متعاونة معنا في مجال االستثمار

الـ ـ ــزراعـ ـ ــي وت ــوفـ ـي ــر ال ـت ــراخ ـي ــص
واألراضي لممارسة عملنا ،فالعمل
ً
يحتاج إلــى أكثر من ذلــك تحديدا
جــوانــب التكنولوجيا وتوظيف
الـعـمــاّلــة الــوطـنـيــة المتخصصة،
ً
كما وقعت "بيور هارفست" أخيرا
اتـفــاقـيــة مــع مــركــز سـلـطــان لـشــراء
إنـتــاج المحاصيل لعدة سنوات،
وتــوف ـيــر ال ـف ــواك ــه وال ـخ ـض ــراوات
الطازجة لخدمة المتاجر التابعة
له في جميع أنحاء البالد".
وختم الهاجري بأن استراتيجية
وف ـ ــرة لــاسـتـثـمــار ال ــدول ــي تـقــوم
عـلــى م ـبــدأ الـتـنــويــع فيما يتعلق
بالقطاعات والتوزيع الجغرافي،
وأن هــذا التنوع يشمل استخدام
وس ــائ ــل وم ـن ـت ـجــات اسـتـثـمــاريــة
مختلفة من شأنها تحقيق التوازن
الـ ـفـ ـع ــال بـ ـي ــن حـ ـ ـ ــدود ال ـم ـخ ــاط ــر
وم ـعــدالت الـعــائــد للمحافظ التي
ت ــدي ــره ــا الـ ـش ــرك ــة ،س ـ ـ ــواء لـفـتــرة

غازي الهاجري

متوسطة أو طويلة األجل ،وبما أننا
شركة مملوكة لمؤسسة التأمينات
االجتماعية ،فقد رأينا أن االستثمار
في "بيور هارفست" سيكون ناجحا
ً
نظرا إلى تسهيل االستثمارات على
الشركات الغذائية.
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اقتصاد

بالتحوط من المخاطر وتنويع مصادر الدخل
اإلقليمية
التوسع
استراتيجية
نجاح
تعكس
البنك
أرقام
الصقر:
•
ً
• فردان :نتائجنا شهادة على مرونة أعمالنا وقدرتنا على التكيف سريعا مع تحديات جائحة كورونا
قال عصام الصقر« :حقق
بنك ًالكويت الوطني-البحرين
أرباحا جيدة خالل عام 2020
على الرغم من تحديات البيئة
التشغيلية التي لم يشهدها
العالم منذ عقود ،ومصاحبة
ذلك ًالنخفاض أسعار الفائدة
عالميا».

حقق بنك الكويت الوطني-
ً
البحرين أرباحا صافية بلغت
 117.51مليون دينار بحريني
«ما يعادل  94.68مليون دينار
كويتي» في عام  ،2020مقارنة
م ـ ــع  117.89مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
ب ـحــري ـنــي «م ـ ــا يـ ـع ــادل 94.98
مليون دينار كويتي» في عام
.2019
وانـ ـخـ ـفـ ـض ــت ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات
اإلج ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ «الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي-
الـبـحــريــن» بــواقــع  5فــي المئة
لـتـبـلــغ  6.92م ـل ـي ــارات دي ـنــار
بحريني بنهاية ديسمبر 2020
مقارنة مع  7.29مليارات دينار
بحريني في عام .2019
وارتفعت حقوق المساهمين
بواقع  4في المئة لتبلغ 818.10
مليون دينار بحريني ،وبلغت
ودائع العمالء بنهاية ديسمبر
 2020نـحــو  1.8مـلـيــار ديـنــار
بحريني.
ً
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا عـ ـل ــى ال ـن ـت ــائ ــج
الـمــالـيــة الـسـنــويــة لـلـبـنــك ،قــال
الرئيس التنفيذي لمجموعة
«ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ع ـ ـصـ ــام الـ ـصـ ـق ــر:
«ح ـق ــق (ال ــوط ـن ــي  -ال ـب ـحــريــن)

ً
أرباحا جيدة خالل عام 2020
على الرغم من تحديات البيئة
التشغيلية ،التي لــم يشهدها
العالم منذ عقود ،ومصاحبة
ذلك النخفاض أسعار الفائدة
ً
عالميا».
وأضـ ـ ــاف ال ـص ـق ــر« :أن أداء
العمليات الدولية كان له دور
كبير في دعم أرباح المجموعة
خالل العام الماضي ،مما يؤكد
امتالكنا نموذج أعمال فريد،
ويبرهن في الوقت ذاته نجاح
استراتيجية التوسع اإلقليمي
ف ـ ــي الـ ـتـ ـح ــوط م ـ ــن ال ـم ـخ ــاط ــر
وال ـت ـق ـل ـبــات ومـســاهـمـتـهــا في
تنويع مصادر الدخل».
وأكد أن «الوطني  -البحرين»
ً
يواصل عاما تلو آخر ترسيخ
موقعه في السوق البحريني،
الذي يعد من أهم أسواق النمو
ً
لمجموعة البنك الوطني ،نظرا
إلــى مــا يتمتع بــه هــذا السوق
م ــن ف ــرص ن ـمــو واع ـ ــدة وآف ــاق
مستقبلية إيجابية.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أن م ـج ـمــوعــة
«ال ــوطـ ـن ــي» س ـت ــواص ــل تـعــزيــز
قــوتـهــا الـتـنــافـسـيــة واقـتـنــاص

عصام الصقر
الـفــرص فــي أســواقـهــا الدولية
ً
لضمان تأكيد ريادتها إقليميا
إلى جانب االستمرار في تنفيذ
استراتيجية البنك التي تركز
عـلــى ال ـع ـمــاء لـضـمــان تعزيز
النمو المستقبلي.
من جانبه ،قال المدير العام
لـ ــ«ال ــوطـ ـن ــي -ال ـب ـح ــري ــن» عـلــي

«التجارة» توقف تراخيص  14شركة
مخالفة للقوانين وتعيد فتح 4
أعلنت وزارة التجارة والصناعة إيقاف
نـشــاط وتــراخ ـيــص  14شــركــة ومؤسسة
وم ـك ــات ــب ع ـق ــاري ــة ل ــم ت ـل ـتــزم بــالـقــوانـيــن
وال ـ ـقـ ــرارات ال ـم ـع ـمــول ب ـش ــأن اإلج ـ ـ ــراءات
الـمـعـنـيــة وارت ـكــاب ـهــا مـخــالـفــات تـجــاريــة
ً
وقانونية وفقا ألحكام القانون رقم 106
لسنة .2013
وقــالــت «الـتـجــارة» فــي بيان صحافي،

إن إي ـق ــاف ال ـتــراخ ـيــص ج ــاء وف ــق خطة
م ــرس ــوم ــة لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى م ـ ــدى الـ ـت ــزام
ال ـش ــرك ــات وال ـم ـح ــال بــال ـقــانــون والـنـظــم
وال ـل ــوائ ــح ،إذ يـعـمــل بعضها فــي مجال
ال ـم ـع ــادن الـثـمـيـنــة وال ــذه ــب واألحـ ـج ــار
الكريمة والعقار موزعين على المحافظات
الست في البالد.
وأشــارت إلــى إعــادة فتح أربــع شركات

مختصة بمجال المجوهرات والصرافة
المالية التزمت بإزالة المخالفات المسجلة
ً
بحقها وتعهدت بعدم تكرارها مستقبال.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ت ــراق ــب
باستمرار عبر حمالت مفتشيها لألسواق
والمحال التجارية مؤكدة أنها لن تتوانى
ف ــي م ـخــال ـفــة أي ش ــرك ــة تـ ـح ــاول ت ـجــاوز
القانون واللوائح التنظيمية المعمول بها.

علي فردان
فردان« :إن نتائج البنك في عام
 2020ورغـ ــم ال ـت ـحــديــات الـتــي
واجهت القطاع المصرفي تعد
ش ـه ــادة ع ـلــى م ــرون ــة أعـمــالـنــا
وتـ ـن ــويـ ـعـ ـه ــا وق ـ ــدرتـ ـ ـن ـ ــا ع ـلــى
ً
التكيف سريعا مع التحديات
التي فرضتها جائحة كورونا
دون أن ن ـغ ـف ــل ع ـ ــن ت ـح ـق ـيــق

أولوياتنا االستراتيجية التي
وضعناها لهذا العام».
وأكد الفردان ،أن البنك أخذ
على عاتقه دعم عمالئه خالل
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ع ـبــر تــأجـيــل
أق ـس ــاط وم ــدف ــوع ــات بـطــاقــات
االئتمان ،كما عمل بشكل وثيق
مع مصرف البحرين المركزي

بهدف التخفيف من تداعيات
الجائحة وذلك في إطار حرص
البنك على القيام بمسؤولياته
الوطنية».
وأشــار إلى أن البنك يخطو
ب ـث ـب ــات ن ـح ــو ت ـع ــزي ــز مـكــانـتــه
داخـ ـ ــل م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن عـبــر
ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
والمالية عالية الجودة لعمالئه
م ـ ــن األفـ ـ ـ ـ ـ ــراد وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات،
ً
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن الـ ـبـ ـن ــك يـتـمـتــع
ب ــإم ـك ــان ـي ــات ه ــائ ـل ــة لـتـحـقـيــق
ً
المزيد من النمو مستقبال في
السوق البحرينية.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـجـ ـه ــود م ـص ــرف
ً
البحرين الـمــركــزي خصوصا
ً
وا لـجـهــات الحكومية عموما ،
التي دعمت أداء البنك والقطاع
ً
المصرفي عموما في البحرين،
ً
مؤكدا في الوقت ذاتــه أن دعم
م ـج ـم ــوع ــة «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» لـلـبـنــك
فــي البحرين مــن خــال شبكة
فــرو عـهــا اإلقليمية والعالمية
ً
األوسع انتشارا ،ساهم بشكل
واض ـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــزيـ ــز نـ ـش ــاط
البنك فــي الـســوق البحرينية،
ً
مـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدا مـ ـ ــن ت ـص ـن ـي ـف ــات ــه

اال ئـتـمــا نـيــة المرتفعة وشبكة
ع ــاق ــات ــه ال ــواسـ ـع ــة وسـمـعـتــه
ال ــرائ ــدة كــأحــد أف ـضــل الـبـنــوك
على مستوى الـشــرق األوســط
ً
وأحــد أكثر البنوك أمــانــا على
مستوى العالم.
وي ـع ـت ـب ــر «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» أك ـبــر
م ــؤس ـس ــة م ــال ـي ــة ف ــي ال ـكــويــت
و يـتـمـتــع بهيمنة فعلية على
قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة،
وحافظ البنك على أحــد أعلى
التصنيفات اال ئـتـمــا نـيــة على
مستوى كل البنوك في المنطقة
ب ــإج ـم ــاع وك ـ ـ ــاالت الـتـصـنـيــف
االئـتـمــانــي الـمـعــروفــة :مــوديــز،
وستاندر آند بورز ،وفيتش.
كـ ـ ـم ـ ــا يـ ـتـ ـمـ ـي ــز «ال ـ ــوط ـ ـنـ ـ ــي»
مـ ــن حـ ـي ــث ش ـب ـك ـت ــه ال ـم ـح ـل ـيــة
والعالمية ،التي تمتد لتشمل
فروع وشركات تابعة ومكاتب
ت ـم ـث ـيــل فـ ــي كـ ــل مـ ــن ال ـص ـي ــن،
وج ـن ـي ــف ،ول ـ ـنـ ــدن ،وب ــاري ــس،
ون ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك ،وس ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة،
إضافة إلى وجودها اإلقليمي
ف ــي ل ـب ـنــان ،واألردن ،وم ـصــر،
والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــن ،وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة،
والعراق ،وتركيا ،واإلمارات.

ِّ
«أالفكو» تقلص طلبياتها من الطائرات
 ٣سنوات بسبب «كورونا»
أعلنت شركة أالفكو في الكويت خططها لتقليص طلبياتها من
الطائرات في األعوام الثالثة المقبلة ،وسط تأثر قطاع الطيران
بشدة بفيروس كورونا وتداعياته.
وأوض ـح ــت الـشــركــة أنـهــا سـتـقــوم بــإلـغــاء بـعــض طلبياتها،
وتأجيل بعضها ،بهدف تعزيز السيولة وتوفير التكاليف.
واتفقت «أالفكو» مع شركة إيرباص على تأجيل طلبية طائرات
كان من المفترض أن تتسلمها في أغسطس المقبل ،فيما ألغت
طلبية مع «بوينغ».

وأش ــار رئـيــس مجلس إدارة «أالف ـك ــو» أحـمــد الــزبــن ،لوكالة
بـلــومـبــرغ ،إلــى أن الـشــركــة تـقــوم اآلن بتحديد بعض التدابير
اإلضافية لتوفير التكاليف ،مضيفا أنها شكلت لجنة للمساعدة
فــي مراجعة والـتـفــاوض بشأن طلبات تأجيل اإلي ـجــارات ،كما
تعمل أيضا على تحصيل اإليجار من المستأجرين المتأخرين
في السداد وإعادة هيكلة العقود.
(العربية نت)
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الرئيس التنفيذي لـ «الكويت الوطني» خالل مؤتمر البنوك والتمويل الذي نظمته «غلوبل فاينانس»
جهود
«المركزي»
على مدار عقد
لبناء أحد
أقوى األنظمة
المصرفية
بالمنطقة
جعلت البنوك
الكويتية
ركيزة
للتعافي
االقتصادي

انتعاش
اإلنفاق
الحكومي
يدعم نمو
الناتج
المحلي
غير النفطي
ويزيد
التنويع
ويخلق فرص
عمل

أك ـ ـ ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني،
عـ ـ ـص ـ ــام ال ـ ـص ـ ـقـ ــر ،أن الـ ـبـ ـن ــوك
الكويتية تتمتع برسملة جيدة
وم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات عـ ـم ــومـ ـي ــة ق ــوي ــة
ب ـش ـك ــل اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي م ـ ــن ح ـيــث
السيولة وجودة األصول ،وذلك
رغ ــم تــأثــرهــا سـلـ ًـبــا بــانـخـفــاض
أسعار الفائدة وحجم األعمال،
بـجــانــب ارت ـفــاع وت ـيــرة تجنيب
ال ـم ـخ ـص ـصــات ال ـت ــي ك ــان ــت في
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس احـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ب ـس ـبــب
الجائحة.
وخ ــال المؤتمر االفـتــراضــي
الـ ـ ـ ــذي عـ ـق ــد بـ ـعـ ـن ــوان "الـ ـبـ ـن ــوك
وال ـت ـمــويــل" ،ونـظـمـتــه مؤسسة
غ ـلــوبــل فــاي ـنــانــس ق ــال الـصـقــر:
"ب ـف ـض ــل جـ ـه ــود ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ــدار ال ـع ـق ــد
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،الـ ــرام ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى ب ـن ــاء
أح ــد أق ــوى األنـظـمــة المصرفية
ف ــي الـمـنـطـقــة ،س ـت ـكــون الـبـنــوك
الكويتية من دون شك ً
جزء ا من
تعافي النشاط االقتصادي في
الكويت ،فيما ستشكل القوة التي
يـتـمـتــع بـهــا ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي
اليوم عامل تمكين رئيس لدعم
ال ـت ـع ــاف ــي ف ـ ــور ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
الوباء".
وأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـص ـ ـق ـ ــر ت ـ ـفـ ــاؤلـ ــه
بالجهود التي تبذلها الحكومة
للسيطرة على انتشار الفيروس
وتسريع وتيرة التلقيح من أجل
إعادة الحياة إلى طبيعتها.
وأكد أن االنتعاش االقتصادي
وا لـتـعــا فــي المبكر سينعكسان
إيجابيا على بعض القطاعات،
الـتــي يــأتــي على رأسـهــا القطاع
االستهالكي والتجزئة والسفر
وال ـ ـط ـ ـي ـ ــران ،ب ـي ـن ـم ــا س ـي ـتــأخــر
االنتعاش في بعض القطاعات
مع احتماالت ّ
تعرضها لتضرر
محدود في المستقبل.
وأشار إلى أن بيانات الناتج
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي اإلجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي أظـ ـه ــرت
ً
أخ ـي ــرا بـعــض الـتـعــافــي مـقــارنــة
ب ـ ــاألرب ـ ــاع ّالـ ـس ــابـ ـق ــة ،فـ ــي وق ــت
تشير التوقعات إلــى بلوغ نمو
الناتج المحلي اإلجمالي لعام
 2021نحو  3بالمئة ،موضحا
أن انـتـعــاش اإلن ـف ــاق الحكومي

جانب من المؤتمر االفتراضي

عـلــى م ـشــاريــع الـبـنـيــة التحتية
سيدفع باتجاه زيادة نمو الناتج
المحلي اإلجمالي غير النفطي،
وتحسين التنويع االقتصادي،
إض ــاف ــة إلـ ــى خ ـل ــق فـ ــرص عـمــل
بالقطاع الخاص.

مستقبل االندماجات
واالستحواذات
وحـ ــول تــأث ـيــر وبـ ــاء ك ــورون ــا
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات
االندماجات واالستحواذات في
الكويت والمنطقة ،أكد الصقر أن
الجائحة أدت إلى عدم االستقرار
ّ
فـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق ،وت ـع ــط ـل ــت عـلــى
إثرها اتجاهات أنشطة األعمال
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وإضـ ــافـ ــة إلـ ــى ذل ــك،
تمت إع ــادة تشكيل الـعــديــد من
الصناعات.
ـراب الــذي
ـ
ط
ـ
ض
اال
أن
وأض ــاف
ّ
ً
أحدثته الجائحة أثر أيضا على
ا لـقـطــاع المصرفي عبر مناطق
جغرافية مختلفة ،فيما ستظل
تـبـعــاتــه مـمـتــدة فــي المستقبل،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ع ــال ــم مـ ــا بـعــد
 COVIDس ـيــوفــر أي ـض ـ ًـا فـ ً
ـرصــا
لعمليات االندماج واالستحواذ

العابر للحدود ،حيث ستواجه
الـمــؤسـســات الـمــالـيــة المختلفة
تحديات للحفاظ على استمرار
وتيرة أنشطتها ،بينما يسعى
البعض اآلخر إلى أن يصبح أكبر
ً
تنوعا لمقاومة المنافسة
وأكثر
اإلقليمية والعالمية.
وب ـ ّـي ــن أن عـمـلـيــات االن ــدم ــاج
العابرة للحدود يمكن كذلك أن
تؤدي إلى إنشاء الكثير من أوجه
الـتـكــامــل لـلـمــؤسـســات ،وتسمح
بــاخ ـتــراق أسـ ــواق ج ــدي ــدة ،كما
ت ـس ــاه ــم ف ــي خ ـف ــض الـتـكــالـيــف
و ن ـقــل ا لـمـعــر فــة والتكنولوجيا
واستقطاب المواهب.
وأوض ــح أن زي ــادة التكاليف
الـنــاجـمــة عــن عمليات االمـتـثــال
المرتبطة بالمتطلبات الرقابية،
والـ ـت ــي تـتـحـمـلـهــا ال ـب ـن ــوك ،من
ش ــأن ـه ــا أن ت ـض ــاع ــف ال ـض ـغــط
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـقـ ــرض ـ ـيـ ــن ال ـ ـص ـ ـغـ ــار
وال ـم ـت ــوس ـط ـي ــن ل ـل ـتــوجــه نـحــو
ً
خ ـيــارات االن ــدم ــاج ،مـشـيــرا إلــى
ّ
أن هـ ـن ــاك تـ ـق ــدي ــرات بـ ـ ــأن نـحــو
 20م ــؤس ـس ــة م ــال ـي ــة خـلـيـجـيــة
ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز إج ـ ـمـ ــالـ ــي أص ــولـ ـه ــا
حاجز التريليون دوالر ،أجــرت
محادثات خــال العام الماضي

وكاالت
التصنيف
العالمية
ستدرج
معايير
الحوكمة
البيئية
واالجتماعية
ضمن
تصنيفاتها
االئتمانية

بشأن عمليات اندماج محتملة.
وقـ ــال إن عـمـلـيــات االن ــدم ــاج
التي تحدث في بنوك السعودية
واإلم ــارات وقـطــر ،بهدف إنشاء
كيانات مالية كبيرة ،يأتي في
إطـ ــار مــواك ـبــة ال ـت ـح ــوالت الـتــي
تشهدها اقتصادات هذه الدول.
و شـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أن ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــوك
الكويتية عليها االستعداد الجيد
لالستفادة من أي فرص ناشئة،
للحفاظ على قدرتها التنافسية
على الصعيد اإلقليمي.

تعاف أسرع وأكثر استدامة
ٍ
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام
ب ـ ـ ـ ـ ــاالعـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة
واالجتماعية والحوكمة خالل
ال ـ ــوب ـ ــاء ،أك ـ ــد ال ـص ـق ــر أن تـبـنــى
الـ ـش ــرك ــات ل ـم ـعــاي ـيــر ال ـحــوك ـمــة
البيئية واالجتماعية وحوكمة
ال ـش ــرك ــات ( )ESGسـ ـي ــؤدي مــن
تعاف أسرع وأكثر
دون شك إلى
ٍ
استدامة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ع ـم ـل ـي ــات
اإلف ـص ــاح الـمـنـتـظــم والـشـفــافـيــة
في هذا الجانب ،ستساعد بشكل
أسـ ــاسـ ــي ع ـل ــى بـ ـن ــاء ال ـث ـق ــة مــع

الجمهور ،وتدعم بشكل أفضل
أص ـح ــاب ال ـم ـصــالــح ف ــي ات ـخــاذ
قرارات مستنيرة.
وقال إن هناك أهمية متنامية
ل ـم ـمــارســات ال ـحــوك ـمــة البيئية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـم ــؤس ـس ـي ــة،
وإعداد التقارير في هذا الشأن،
وذلك بفضل الطلب المتزايد على
االس ـت ـث ـمــارات الـمـسـتــدامــة على
مستوى العالم ،خاصة مع تركيز
ال ـمــزيــد م ــن الـمـسـتـثـمــريــن على
االستثمار في البيئة والمجتمع
والحوكمة.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـش ــرك ــات الـتــي
تتمتع ببرنامج قــوي وتقارير
ّ
تلبي التطلعات فــي مـجــاالت الـ
 ESGتحظى فــي الــوقــت الــراهــن
ً
بتقييمات جيدة ،مشيرا إلى أن
جميع إص ــدارات البنك األخيرة
من السندات ،وخالل المناقشات
التي خاضها البنك بالحمالت
ال ـت ــروي ـج ـي ــة لـ ـه ــذه الـ ـسـ ـن ــدات،
ً
ً
شهدنا اهتماما وتركيزا كبيرين
من المستثمرين على ممارسات
الحوكمة البيئية واالجتماعية
وحــوك ـمــة ال ـش ــرك ــات وعـمـلـيــات
اإلفصاح عنها.
وأ كـ ـ ـ ــد أن ع ـ ـ ــام  2020ش ـهــد
استحواذ الصناديق التي تركز
على مبادرات  ESGعلى نحو 51
مليار دوالر من صافي تدفقات
أموال المستثمرين ،مقارنة بـ 21
مليارا فــي عــام  ،2019فــي حين
تتم إدارة أكثر من  30تريليون
دوالر مــن األصـ ــول الـمـسـتــدامــة
على مستوى العالم.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ع ـم ـل ـي ــات
اإلفصاح بشأن الحوكمة البيئية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـم ــؤس ـس ـي ــة
ً
ً
شهدت تطورا ملحوظا ،وانتقلت
من المفهوم االختياري ،وكونها
من بين أفضل الممارسات ،إلى
ً
ً
أن أصـبـحــت شــرطــا ُمـسـبـقــا من
مختلف العاملين في الصناعة،
ً
موضحا أن العديد من المبادرات
والمقترحات من قبل العديد من
الجهات ،مثل النظام األوروبــي
للرقابة المالية ( ،)ESFSومؤسسة
المعيار الدولي إلعداد التقارير
ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ( ،)IFRSت ـ ـهـ ــدف إ ل ــى
تحسين شفافية ومعايير ESG

م ـ ــن خ ـ ــال م ـج ـم ــوع ــة م ــوح ــدة
مـ ــن م ـع ــاي ـي ــر إع ـ ـ ـ ــداد ال ـت ـق ــاري ــر
المستدامة.
وأوض ـ ــح أن ال ـف ـتــرة المقبلة
سـتـشـهــد إدراج جـمـيــع وك ــاالت
ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـع ــال ـم ــي ل ـت ـقــاريــر
 ESGضـمــن معايير التصنيف
الـخــاصــة بـهــا ،وه ــو األم ــر الــذي
سيخلق إ طـ ـ ً
ـار ا يمكن أن يكون
لـ ـمـ ـم ــارس ــات  ESGفـ ـي ــه تــأث ـيــر
م ـ ـبـ ــاشـ ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـيـ ـف ــات
االئتمانية التي ستصدرها.
وأشار إلى أن الكويت شهدت
تـ ـ ـط ـ ــورات م ـه ـم ــة عـ ـل ــى صـعـيــد
ال ـح ــوك ـم ــة ،بـفـضــل ج ـه ــود بنك
الكويت المركزي في تطوير إطار
العمل بالقطاع المصرفي ،فيما
ّ
يعد تطبيق قواعد تعيين أعضاء
م ـج ــال ــس إدارة مـسـتـقـلـيــن فــي
ً
ً
البنوك مثاال جيدا على التقدم
ُ
المحرز على هذا الصعيد.
وقـ ـ ــال إن ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد مــن
المبادرات التي ّ
قدمتها بورصة
الكويت لتعزيز تقارير االستدامة
مـ ــن ق ـب ــل الـ ـش ــرك ــات الـ ـم ــدرج ــة،
إضــافــة إل ــى الـخـطــط المحتملة
إلنشاء مؤشر  ESGلزيادة تحفيز
اإلف ـ ـصـ ــاح ع ــن هـ ــذه ال ـم ـعــاي ـيــر،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد من
ّ
الخطوات التي يتعين القيام به
لتسريع هــذا االتـجــاه مــن خالل
المزيد من الجهود على مستوى
الدولة لتأهيل الشركات الكويتية
للتغييرات القادمة في اللوائح
ومـعــايـيــر إع ــداد الـتـقــاريــر التي
تركز على .ESG

َ
عالم ما
بعد COVID
ً
سيوفر فرصا
لعمليات
االندماج
واالستحواذ
العابر
للحدود

الرشود :الجائحة برهنت على نجاح مرونة أداء وأعمال واستراتيجية «بيتك»

ّ
النهج الشامل واالستباقي لبيتك التمويل مكنه من إدارة األزمة بكل فعالية
كوفيد 19-زاد
من الضغوط
على المركز
المالي
للكويت
والنشاط
االقتصادي

النظرة
المستقبلية
تعتمد
على تعافي
االقتصاد
وعودة ثقة
المستثمرين
المرتبطة
بفيروس
كورونا

«المركزي»
ً
قطع أشواطا
كبيرة نحو
تطوير
أطر عمل
التكنولوجيا
المالية
الجديدة

قال الرئيس التنفيذي بالتكليف لمجموعة
بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي (ب ـي ـتــك) ،عـبــدالــوهــاب
عيسى الرشود إن جائحة "كورونا" كانت بمثابة
فرصة جيدة الختبار مرونة أداء البنك وأعماله
واستراتيجيته للتحول الرقمي ،إذ في الوقت
الذي كانت خالله بعض القطاعات والصناعات
تعاني آثــار الجائحة ،حافظ "بيتك" على أدائــه
ً
عاليا وواصــل تقديم خدماته المصرفية عالية
الـجــودة عبر الموبايل ،دون انقطاع ،والتركيز
على سالمة وصحة موظفيه وعمالئه.
وأضاف الرشود ،خالل مشاركته في مؤتمر
"غلوبال فاينانس" االفتراضي بعنوان "التمويل
والصيرفة في الكويت" َجـ َـمـ َـع مسؤولين كبارا
وخ ـبــراء مــن قـطــاع الـبـنــوك وال ـخــدمــات المالية
وشخصيات اقتصادية بارزة من القطاعين العام
والـخــاص وممثلين مــن شــركــات التكنولوجيا
المالية ،أنه رغم التحدي غير المسبوق بسبب
جــائـحــة ك ــوف ـي ــد -19وتــداع ـيــات ـهــا االجـتـمــاعـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـ ـح ـ ــادة ،ف ـ ــإن ال ـن ـه ــج ال ـشــامــل
ّ
واالستباقي لـ "بيتك" مكنه من إدارة األزمة بكل
فعالية بفضل تسخير أدواتــه الرقمية بالكامل
لصالح توفير كافة الخدمات المصرفية لعمالئه
بسهولة.
وعن تأثير الجائحة على االقتصاد والبنوك
الكويتية ،قال الرشود إن مشاكل عدة عانى منها
االقتصاد الكويتي في  2020تمثلت بالضغوط
االقتصادية واالجتماعية ،مثل انخفاض أسعار
النفط ،وتنوع االقتصاد ،وضعف بيئة التشغيل
ً
والعجز المالي وخلل التركيبة السكانية ،مضيفا
أن فيروس كوفيد 19-زاد الضغوط الواقعة على
المركز المالي للكويت والـنـشــاط االقـتـصــادي،
األمر الذي ّ
حد من قدرتها على معالجة القضايا
االجتماعية االقتصادية المتجذرة.
مع ذلك ،لفت إلى أن الجائحة دفعت الجهات
المختصة والقطاع المالي إلى اتخاذ سياسات
وإجــراءات تخفيفية المتصاص آثار كوفيد19-
ً
بسرعة ،مستشهدا بقدرة البنوك الكبيرة على
استيعاب الوضع غير المسبوق بفضل مستويات
رأس ـمــال ـهــا ال ـمــرت ـف ـعــة وس ـيــول ـت ـهــا الـمـتــراكـمــة
لديها مقارنة باألزمات األخيرة والمخصصات
جنبتها ً
االحترازية التي ّ
بناء على المتطلبات
الرقابية.
وقـ ــال إن ال ـن ـظــرة المستقبلية تـعـتـمــد على
تعافي االقتصاد وعــودة ثقة المستثمرين في
السوق ،والتي تتعلق بطبيعة الحال بفيروس
كورونا المستجد.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أك ــد ال ــرش ــود أن الحكومة
م ـط ـل ــوب م ـن ـهــا االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي اإلن ـ ـفـ ــاق عـلــى
الـمـشــاريــع المخطط لـهــا ،وات ـخــاذ مــا يـلــزم من
تدابير لدعم االقتصاد في ظل الوضع الراهن،
ً
مشيرا إلــى أن تداعيات الجائحة تباينت بين
القطاعات ،ولم تكن متساوية ،ففي حين تأثرت
بعض القطاعات ،استطاعت أخرى أن تستفيد.
وقـ ــال إن ال ـشــركــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة
والبنية التحتية واإلنشاء والطيران والفنادق
والنقل كانت من بين أشد المتأثرين بتداعيات

الفيروس ،لكن بإمكانها التعافي حالما تعود
األمور إلى طبيعتها .بالمقابل ،استفادت شركات
التكنولوجيا والـتـجــارة اإللكترونية ووسائل
إعالمية من الجائحة بعد ارتفاع الطلب عليها
بشكل كبير.

تحديات التكنولوجيا
قال الرشود إن الصناعة المصرفية شهدت
ً
ً
ً
تـطــورا هــائــا ،خــال الفترة األخـيــرة ،فضال عن
أنها تمر بعملية تحول رقمي ،حيث يتم خاللها
أتمتة العديد من العمليات بشكل آلي.
وأضاف أن القطاع المصرفي الكويتي حرص
عـلــى االسـتـثـمــار فــي التكنولوجيا المصرفية
وال ـمــال ـيــة وال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ،الس ـي ـمــا أن هــذا
االتجاه سيعزز دور القطاع الخاص في االقتصاد
الـكــويـتــي ،ألنــه جــزء أســاســي مــن رؤي ــة الكويت
ً
ً
ً
ً
لعام  2035لتصبح مركزا ماليا وتجاريا إقليميا
ً
وعالميا.
ولـفــت إل ــى أن جـهــود بنك الـكــويــت المركزي
فــي دع ــم تــوجــه الـبـنــوك نـحــو الـتـحــول الــرقـمــي
ً
تحظى بتقدير كبير ،إذ قطع "المركزي" أشواطا
كبيرة في تمهيد الطريق نحو تطوير أطر عمل
التكنولوجيا المالية الجديدة من خالل استخدام
البيئة الرقابية التجريبية " "sand boxesوالبنية
التحتية المناسبة ،ولــو أنها في الكويت قد ال
تتوافق مع جميع الخدمات الرقمية.
ب ــال ـم ـق ــاب ــل ،أش ـ ـ ــار ال ـ ــرش ـ ــود إلـ ـ ــى أن األمـ ــن
ال ـس ـي ـبــرانــي يـمـثــل م ـصــدر ق ـلــق بــالــغ لـلـبـنــوك،
ي ـج ـع ـل ـهــا ت ـف ـكــر م ــرت ـي ــن ق ـب ــل ط ـ ــرح ال ـخ ــدم ــات
ً
المبتكرة ،مضيفا أن بعض الخدمات الرقمية
جاهزة للتشغيل ،ولكن مخاوف األمن السيبراني
تعيقها.

البنوك الكويتية نجحت
في استيعاب الوضع
غير المسبوق بفضل
مستويات رأسمالها
المرتفعة وسيولتها
المتراكمة

الشركات الصغيرة
والمتوسطة من
القطاعات الرئيسية
المستهدفة من الحكومة
والبنوك لتحقيق رؤية
الكويت 2035

االعتبارات االجتماعية
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ــاالع ـ ـت ـ ـب ـ ــارات ال ـب ـي ـئ ـي ــة
واالجتماعية والحوكمة ،التي اكتسبت مكانة
بـ ــارزة خ ــال ال ـجــائ ـحــة ،ق ــال ال ــرش ــود إن ــه على
الصعيد المحلي استطاعت الكويت أن تلعب
ً
ً
دورا كبيرا في التعامل مع األزمات على المستوى
االجتماعي ،وقد ثبت ذلك من خالل مبادرة بنك
الكويت المركزي ،بالتعاون مع الحكومة والقطاع
الـمـصــرفــي لـتــأجـيــل األق ـس ــاط  6أش ـهــر لجميع
عمالء البنوك .وكان لهذه المبادرة تأثير كبير
على األسر ،وساهمت في الحفاظ على مستواها
المالي دون تأثر.
كـمــا الـتــزمــت الـبـنــوك الكويتية ب ــاإلج ــراءات
االحـتــرازيــة الحكومية ،لتقليل عــدد الموظفين
ف ــي أم ــاك ــن ال ـع ـمــل لـتـجـنــب االزدح ـ ـ ـ ــام ،ون ـفــذت
بروتوكوالت العمل االحترازية الخاصة بفيروس
كــورونــا بالطريقة المثلى ،وشــاركــت فــي نشر
الوعي بكيفية التعامل مع الجائحة.

الرقمنة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قــال الــرشــود إن إش ــراك الـقـطــاع الـخــاص في
خـطــة الـتـنـمـيــة لــرفــع ال ـع ــبء ع ــن الـحـكــومــة في
التزامها بإيجاد وظائف للمواطنين أمــر بالغ
األه ـم ـيــة ،ف ـهــذه الـمـشــاركــة قـ ــادرة عـلــى تحفيز
القطاع الخاص ،بما في ذلك الشركات الصغيرة
ً
وال ـم ـتــوس ـطــة ع ـلــى ال ـن ـمــو الـ ــذي يـشـكــل عــامــا
ً
رئ ـي ـس ـيــا لـخـلــق وظ ــائ ــف ج ــدي ــدة ودع ـ ــم خطة
التنمية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ي ـعــد أح ــد ال ـق ـطــاعــات الــرئـيـسـيــة
المستهدفة من قبل الحكومة ،ومــن ثم البنوك
لتحقيق رؤية الكويت .2035
وأكــد الــرشــود أن "بيتك" يعتبر أول بنك في
ال ـكــويــت ي ـقــوم بـتــأسـيــس إدارة تـمــويــل لقطاع
ً
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،مشيرا إلى
دعم الحكومة الكويتية لقطاع الشركات الصغيرة
والمتوسطة من خالل برنامج خاص من شأنه أن
يشجع رواد األعمال على بدء أعمالهم الخاصة
بهم.
ولفت إلى أن البنوك اآلن تتخذ تحت إشراف

الحكومة جميع اإلجراءات الداعمة لدعم جميع
عمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة
لتمكينهم من الصمود والتغلب على آثار جائحة
كوفيد ،19-من خالل إعادة جدولة ديونها أو من
خالل التمويل المدعوم ،باإلضافة إلى االستمرار
في منح تمويل جديد للعمالء غير المتأثرين.
وأعــرب عن أمله بتعافي القطاع االقتصادي
ً
سريعا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة
من االنتعاش والنمو مرة أخرى.

«بيتك» واصل في 2020
تطوير وتدريب كوادره
واالحتفاظ بالموظفين
الموهوبين

استمرار اإلنفاق
الحكومي على المشاريع
ودعم االقتصاد ضروري
للتعافي

أثناء اللقاء ،استعرض الرشود أبرز الخدمات
المصرفية الرقمية المتطورة التي يوفرها "بيتك"
ً
لعمالئه ،قــائــا إن كـفــاءة هــذه الـخــدمــات كانت
واض ـحــة فــي  ،2020حـيــث بـلــغ ع ــدد العمليات
المصرفية االلكترونية التي نفذها عمالء بيت
التمويل الكويتي "بيتك" ،عبر ( )KFHonlineعلى
الموقع اإللـكـتــرونــي أو عبر تطبيق الموبايل،
أكثر من  140مليون عملية مصرفية خالل العام
الماضي .2020
وذكر أن "بيتك" هو أول بنك في العالم يقدم
خدمة اإلص ــدار الـفــوري لبطاقة الـصــراف اآللــي
عن طريق األجهزة اللوحية باستخدام التقنية
الـجــديــدة ( ،)NCR Hybrid Solutionكما أطلق
ً
البنك مؤخرا خدمة فتح حساب مصرفي أونالين
للمواطنين والمقيمين ،دون حاجة إلــى زيــارة
الـفــرع .بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،يوفر "بيتك" خدمة
متابعة التحويالت المصرفية بنظام سويفت
ً
" "SWIFT GPIإل ـك ـتــرون ـيــا ع ـبــر ،KFHOnline
وخدمة إيداع الشيكات عبر الموبايل ،والسحب
النقدي دون بطاقة مــن خــال " "QR Codeعبر
البطاقة المدنية أو رقــم الهاتف ،وفتح حساب
ً
الذهب اونالين وبيع وشراء الذهب إلكترونيا،
وطباعة الشيكات الفورية وشراء سبائك الذهب
ً
وتسلمها فورا من خالل أجهزة  XTMالموجودة

عبدالوهاب الرشود
في الفروع الذكية ( )KFH Goالبالغ عددها 10
فــروع والمنتشرة بأماكن مختلفة في الكويت،
بما فيها مـطــار الـكــويــت ال ــدول ــي ،والـتــي تتيح
خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية بما يزيد على
 %80من الخدمات واألعمال التي تقدمها الفروع
بمفهومها التقليدي.

تطوير المواهب
وتطرق الرشود أثناء اللقاء إلى االهتمام الذي
يوليه "بيتك" لتطوير وتدريب كوادره واالحتفاظ
ً
بالموظفين الموهوبين ،مشيرا إلى أن امتالك
الكفاءات والمواهب في جميع اإلدارات يساعد
"بيتك" على تجاوز الجائحة لضمان استمرارية
األعـمــال وتطبيق أقصى قــدر مــن الرقمنة ،بما
يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي للبنك.
وعلى الرغم من الجائحة ،نجح "بيتك" خالل
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ف ــي تـصـمـيــم وت ـن ـظ ـيــم بــرامــج
تدريبية لموظفيه تغطي الجوانب المصرفية
والفنية والسلوكية.
وإضــافــة إلــى برنامج البعثات ،الــذي يوفره
"بيتك" للموظفين منذ سنة  ،2013قال الرشود إن
تطوير الكوادر كان له األولوية في  ،2020إذ ّ
وفر
"بيتك" سلسلة من الدورات االفتراضية المكثفة
مــع جــامـعــة ه ــارف ــرد ،وكـلـيــة انـسـيــاد العالمية
والمعهد الــدولــي للتطوير اإلداري "آي إم دي"
لموظفيه ،بهدف بناء قدراتهم وإعدادهم كقادة
المستقبل لمجموعة بيتك.
بالنسبة لـلـتـكــويــت ،ت ـصـ ّـدر "بـيـتــك" البنوك
الـكــويـتـيــة وم ــؤس ـس ــات ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص كــافــة
كأكبر جهة توطين عمالة ،حيث نسبة استقطاب
الكويتيين من التعيينات الجديدة لسنة 2020
بلغت  ،%99بينما كان نحو  %70من إجمالي
التعيينات من نصيب حديثي التخرج.
كما لفت الرشود إلى أن "بيتك" البنك الوحيد
الــذي أطلق برنامج "فــرصــة" للشباب الكويتي
حــدي ـثــي ال ـت ـخ ــرج ال ـم ـت ـفــوق ـيــن ب ـه ــدف تـطــويــر
مهاراتهم وإعدادهم بأعلى المعايير للدخول في
سوق العمل ،وذلك منذ عام  ،2009وخالل األعوام
األخيرة ،وفر للمتدربين برامج تدريبية تضمنت
زيارات ميدانية إلى شركات تكنولوجيا كبيرة
مثل مايكروسوفت ومؤسسات عالمية ،إضافة
إلى زيارة بنوك المجموعة في تركيا والبحرين
وماليزيا وألمانيا.
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«االستثمارات الوطنية» 5.3 :ماليين دينار
أرباح الربع الرابع في 2020

ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية تعادل  11فلسا لكل سهم
إجمالي
األصول
المدارة من
الشركة فاقت
المليار دينار
في نهاية
2020

العميري

أكد رئيس مجلس إدارة شركة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارت ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ح ـمــد
ال ـع ـم ـيــري أن ت ــداع ـي ــات جــائـحــة
«كــورونــا» التي تواجهها أســواق
أثبتت أن الكيانات القوية
العالم
ُ
هي األكثر قدرة على الصمود في
وجهها ،وهذا ما أظهرته الشركة
خ ــال ال ـعــام ال ـمــاضــي بوضعها
المالي القوي.
وق ــال الـعـمـيــري ،فــي تصريح،
إن الشركة حافظت على ثباتها
وبذلت قصارى جهدها للحفاظ
عـلــى إنـجــازاتـهــا خ ــال تــداعـيــات
أزم ـ ـ ــة كـ ــورونـ ــا وت ــأثـ ـي ــره ــا عـلــى
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـم ـح ـلــي وال ـعــال ـمــي
خالل عام  ،2020وهذا األمر الذي
يعكس نجاح االستراتيجية التي
اعتمدها مجلس اإلدارة ويقوم
فريق تنفيذي ذو خبرة بتطبيقها.
وكـ ـش ــف عـ ــن ن ـت ــائ ــج ال ـش ــرك ــة
المالية للسنة المنتهية في ،2020
حيث حققت الشركة خسارة من
خــال حساب األربــاح والخسائر
بمقدار  2.65مليون ديـنــار ،وفي
ال ـم ـقــابــل ارت ـف ــع ال ــدخ ــل الـشــامــل
واالحتياطات للشركة بمقدار 3.9
ً
ماليين دينار ،مما انعكس إيجابا
على حقوق المساهمين بارتفاع
بمقدار  1.25مليون دينار خالل
الـسـنــة الـمــالـيــة المنتهية فــي 31
ديسمبر .2020
وذكر أن الشركة حققت بالربع
ً
ال ــراب ــع أرب ــاح ــا م ــن خ ــال قائمة
الــدخــل بلغت  5.3ماليين دينار،
وبـ ـه ــذا الـ ـص ــدد أوصـ ـ ــي مـجـلــس
اإلدارة للجمعية العمومية بتوزيع
أربــاح نقدية تعتبر األعلى خالل
ال ـس ـنــوات الـعـشــر الـمــاضـيــة بما
ً
يـعــادل  11فلسا للسهم الــواحــد،
مما يعكس المركز المالي المتين
لـلـشــركــة وال ــوف ــرة الـنـقــديــة الـتــي
دائـ ـم ــا م ــا تـحـتـفــظ ب ـهــا ال ـشــركــة
ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة تـ ـقـ ـلـ ـب ــات األسـ ـ ـ ـ ــواق
واقتناص الفرص االستثمارية.
كما سلط الضوء على إجمالي
حـقــوق المساهمين للشركة األم
وال ـ ـتـ ــي وص ـ ـلـ ــت إلـ ـ ــى 174.982
مليون ديـنــار ،بعد توزيع أربــاح
نقدية على المساهمين بـ  9فلوس
وب ـق ـي ـمــة ق ــارب ــت الـ ـ ـ  7.2مــايـيــن
دينار .أما إجمالي اإليــرادات فقد
ب ـلــغ  8.995مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،في
حـيــن بـلــغ إجـمــالــي الـمـصــروفــات
والمخصصات االحترازية 11.233
مليون دينار.

الشركة
تحرص على
وضع نطاق
خططي شامل
للتعامل مع
التحديات
والتطورات
األصول المدارة في 2020
التي تطرأ
وقـ ـ ــال ال ـع ـم ـي ــري إن إج ـمــالــي
على السوق
األصول المدارة من الشركة فاقت
المخيزيم

ال ـم ـل ـي ــار ديـ ـن ــار ف ــي ن ـه ــاي ــة ع ــام

حمد العميري
 ،2020على الرغم من االنخفاض
العالمي لقيم االستثمارات وأداء
ً
األس ـ ــواق الـسـلـبــي ،الف ـت ــا إل ــى أن
إجـمــالــي قـيـمــة األصـ ــول ارتـفـعــت
إلى  221.392مليون دينار ،بزيادة
وقدرها  %3.02مقارنة بـ 214.901
مليون دينار للفترة المقابلة من
عام .2019

خطط معتمدة
ولفت إلــى أن النتائج المالية
ال ـت ــي سـجـلـتـهــا ال ـش ــرك ــة ج ــاءت
رغــم حــالــة تعطيل األع ـمــال التي
شهدتها الـبــاد خــال عــام 2020
وذل ــك للحد مــن انـتـشــار فيروس
كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ،وقـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ــان ال ـم ـش ـه ــد
ً
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي زاخ ـ ـ ـ ــرا بـ ــاألحـ ــداث
ً
الـســاخـنــة الـتــي أث ــرت سـلـبــا على
أداء بورصة الكويت ،فإن جائحة
كــوفـيــد  19كــانــت ال ـح ــدث األب ــرز
ً
واألعمق تأثيرا على كل الصعد،
ً
مـ ــؤثـ ــرا ع ـل ــى ك ــل أوج ـ ــه ال ـح ـيــاة
بـ ــدايـ ــة مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـص ـح ـيــة،
ً
ث ــم االق ـت ـص ــادي ــة ،وامـ ـ ـت ـ ــدادا إلــى
الـنــاحـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة .وف ــي ظل
جميع هذه التحديات والتقلبات
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي م ــازال ــت
ت ـع ـي ـش ـه ــا ج ـم ـي ــع أسـ ـ ـ ـ ــواق دول
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي
واألس ــواق العالمية ،فقد اتبعت
ً
ال ـشــركــة خـطـطــا م ــدروس ــة ،األمــر
ال ـ ــذي ي ـ ــدل ع ـل ــى نـ ـج ــاح أه ـ ــداف
الشركة التي تتبعها وإمكاناتها
فــي التعامل مــع الـتـطــورات كافة،
وأن الـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـم ــالـ ـي ــة جـ ــاء ت
ً
انـعـكــاســا السـتــراتـيـجـيــة طويلة
األمد تم اعتمادها من قبل مجلس
إدارة الشركة ،والتي تعمل اإلدارة
التنفيذية على تطبيقها بمهنية
عالية.
وأكـ ــد أن ت ـلــك ال ـخ ـطــط تــرتـكــز
ً
أس ــاس ــا عـلــى قــاعــدتـيــن مهمتين
هما تنويع مصادر الدخل وتقليل
ً
الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ،مـ ـشـ ـي ــدا ب ــال ـج ـه ــود

فهد المخيزيم
المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي
ً
للشركة ،والــذي يعمل دائما على
ترجمة تطلعات مجلس اإلدارة
ً
ال ــذي ال يــألــو ج ـهــدا فــي تحقيق
طموحات المساهمين والعمالء.

ثقة المساهمين
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـع ـ ـم ـ ـي ـ ــري أن ث ـق ــة
المساهمين تعد المحفز الرئيسي
لـ ـلـ ـش ــرك ــة بـ ـ ــل ع ـ ـصـ ــب ع ـط ــائ ـه ــا
واستمراريتها في تحقيق المزيد
م ــن االنـ ـج ــازات ،السـيـمــا ف ــي ظل
ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ال ـت ــي
تعيشها األسواق كافة.
وثـ ـ ّـمـ ــن ال ـع ـم ـي ــري مـ ــا ي ـقــدمــه
ف ــري ــق عـ ـم ــل الـ ـش ــرك ــة مـ ــن جـهــد
جهيد ودعمه المستمر لمسيرة
«االس ـت ـث ـم ــارات الــوط ـن ـيــة» ،األم ــر
الذي ساعد في تحقيق ما تشهده
ال ـي ــوم م ــن ن ـجــاحــات وإنـ ـج ــازات
خ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـع ـص ـي ـبــة
والـ ـج ــائـ ـح ــة ال ـ ـتـ ــي اص ـ ــاب ـ ــت كــل
ً
القطاعات ،مؤكدا في ذات الوقت
ً
على المضي قدما نحو بذل الجهد
للحفاظ على مكتسبات الشركة،
ً
آم ــا تحقيق الـمــزيــد مــن الـتـقــدم
والتفوق في مقبل األيام.

ترقية البورصة
وأفاد العميري بأن ملف ترقية
ال ـبــورصــة وانـضـمــامـهــا لمؤشر
 MSCIل ــأس ــواق ال ـنــاش ـئــة تــأثــر
ً
أيضا بأزمة كورونا حيث أجلت
شركة  MSCIموعد إدراج بورصة
ً
الكويت إلى شهر نوفمبر بدال من
ً
مــايــو ،نـظــرا للتداعيات الناجمة
عن الجائحة وتأثيرها على قدرة
المستثمرين العالميين.
ون ـ ـ ـ ـ ــوه إل ـ ـ ـ ــى أن اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ش ـهــدت ـهــا
بورصة الكويت لــأوراق المالية
ً
م ــؤخ ًــرا تـسـتــدعــي إل ـق ــاء ال ـضــوء
بــدايــة على ق ــرار «شــركــة فوتسي

« :»KIBالبنوك تتحمل مسؤولية
تمويل مختلف شرائح العمالء

رسـ ـ ــل» ب ـت ــرق ـي ــة ال ـ ـبـ ــورصـ ــة إل ــى
مــؤشــرهــا لــأســواق الناشئة في
النصف الثاني من  ،2017ثم ترقية
ثانية عبر «مؤسسة ستاندرد آند
ً
بورز» في ديسمبر  ،2018وأخيرا
ً
وليس آخرا الترقية الثالثة ضمن
«مؤشر  »MSCIوالتي تمت في 30
نوفمبر  ،2020والتي استقطبت
فيها الـبــورصــة تــدفـقــات أجنبية
بنحو  2.9مليار دوالر.

توجهات ناجحة
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـمـ ـي ــري أن ه ــذه
ال ـتــرق ـيــات تـمـثــل دالل ـ ــة واض ـحــة
على نجاح هيئة أسواق المال في
تحقيق توجهاتها اإلستراتيجية
ا لـتــي عكفت عـلــى تحقيقها منذ
ً
ع ــدة سـ ـن ــوات ،ف ـض ــا ع ــن نـجــاح
الجهود المبذولة وتعاون الجهات
واألطـ ـ ـ ــراف األخـ ـ ــرى ذات الـصـلــة
بمنظومة أسواق المال.
ول ـفــت إل ــى أن «ت ـلــك الـتــرقـيــات
لها انعكاسات إيجابية ملموسة،
فهي بمثابة تأكيد على أن أسواق
المال في دولة الكويت قد امتلكت
ً
حدا من التنظيم المطلوب المتسم
بالعدالة والتنافسية والشفافية
والقدرة على حماية المستثمرين
والـمـتـعــامـلـيــن بــأنـشـطــة األوراق
المالية من جانب ،وكذلك ارتفاع
حـجــم االس ـت ـث ـمــارات المؤسسية
واألجـنـبـيــة الموجهة للبورصة،
وتـشـجـيــع عـمـلـيــات االس ـت ـحــواذ
من قبل المؤسسات العالمية من
جانب آخر».

إدراج البورصة
وأع ــرب عــن فـخــره بـمــا قدمته
االس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة مــن دور
استشاري مهم ومميز في شـأن
إدراج ش ــرك ــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت
لـ ــأوراق الـمــالـيــة بــالـســوق األول
ضـمــن قـطــاع ال ـخــدمــات الـمــالـيــة،

«األهلي» ُيطلق حملة
لمكافأة مستخدمي
حلول الدفع الرقمية

ضمن مشاركته في حملة «لنكن على دراية»
يسعى بنك الكويت الدولي « »KIBضمن
مشاركته فــي حملة «لنكن على دراي ــة»
ً
الـتــوعــويــة ،وت ـعــزيــزا ألهـ ــداف برنامجه
المجتمعي بنشر الثقافة المصرفية بين
جميع أف ــراد المجتمع ،إلــى زي ــادة وعي
الـجـمـهــور بــأهــم ال ـمــوضــوعــات الـمــالـيــة
وك ـي ـف ـيــة ح ـمــايــة األصـ ـ ــول م ــن عـمـلـيــات
الـغــش واالح ـت ـيــال ،إل ــى جــانــب توضيح
ً
دور القطاع المصرفي عموما والمنتجات
ً
المصرفية التي يقدمها خصوصا ،من
خ ــال تـقــديــم مـجـمــوعــة م ــن التعليمات
ً
والنصائح ونشرها دوريــا عبر مختلف
الوسائل اإلعالمية ومنصات التواصل
االجتماعي.
عثمان توفيقي
وكان بنك الكويت المركزي أطلق حملة
«لنكن على دراي ــة» بالتعاون مــع اتحاد بين التمويل اإلســامــي واالق ـتــراض من
مصارف الكويت والبنوك المحلية ،في البنوك التقليدية ،إذ يختلفان من حيث
إطار توجيهاته نحو توسيع وتعزيز دور الـمـبــدأ والـمـضـمــون ،فــالـتـمــويــل الـمـقـ ّـدم
القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية من البنوك اإلسالمية يعتمد على مبدأ
المجتمعية بهدف تعزيز الثقافة المالية المرابحة ،إذ يتولى البنك شــراء وتملك
الـسـلــع أو الـمـنـفـعــة م ــن ط ــرف ث ــال ــث ،ثم
لدى مختلف شرائح المجتمع.
ويمكن متابعة فعاليات الحملة عبر بيعها للعميل بهامش ربح معلوم وثابت
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي الخاصة طوال فترة السداد.
وأفاد بأن البنوك التقليدية تعتمد على
ببنك الكويت المركزي واتحاد المصارف
والبنوك المحلية المشاركة أو المنصة تحديد نسبة فــائــدة معلومة فــي بداية
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـح ـم ـلــة االقتراض مع أحقية البنك بمراجعة نسبة
الفائدة كل  5سنوات من فترة االقتراض،
.dirayakw.com
وفــي إط ــار الـجـهــود الــرامـيــة إلــى دعم ويتم تحديد هذه النسبة الجديدة بإضافة
أهــداف الحملة وتوعية أفــراد المجتمع ،نـسـبــة هــامــش رب ــح ف ــوق سـعــر الخصم
سلط المدير العام للخدمات المصرفية الحالي والمحدد من بنك الكويت المركزي
لـ ــأفـ ــراد ف ــي « ،»KIBع ـث ـم ــان تــوف ـي ـقــي ،وإع ــادة توزيع حاصل النسبة الجديدة
الضوء على الحلول التمويلية المتعددة على األقساط الشهرية المتبقية.
وذكـ ــر أن أن ـ ــواع ال ـت ـمــويــات تختلف
والمختلفة بحسب الغرض من التمويل.
ً
«إذ غالبا ما تحتاج الشركات أو األفراد لـتـنــاســب االح ـت ـيــاجــات م ــن شـ ــراء سلع
إل ــى تـمــويــل أنـشـطــة م ـح ــددة أو لقضاء ومنافع متنوعة للعمالء ،ومن أكثر األنواع
ً
حــاجــة مــالـيــة أو ش ــراء سلعة أو منفعة شيوعا :التمويل االستهالكي الــذي يتم
مـعـيـنــة ،لــذلــك ت ـقــوم ال ـب ـنــوك التقليدية استخدامه لتمويل شراء سيارة واألثاث
واإلس ــامـ ـي ــة أو ش ــرك ــات ال ـت ـس ـه ـيــات المنزلي ودفع نفقات العالج أو التعليم
بتقديم التمويل للعمالء ً
بناء على طلبهم إض ــاف ــة إل ــى ت ـمــويــل اح ـت ـيــاجــات أخ ــرى
ورغبتهم مقابل االلـتــزام بتسديد قيمة استهالكية بطبيعتها ،و تـتــم الموافقة
التمويل أثـنــاء فـتــرة زمنية يتم االتـفــاق على التمويل لألفراد بعد دراسة مالءتهم
ً
عليها سابقا ،ويحدد لها تاريخ معين الـمــالـيــة وق ــدرت ـه ــم عـلــى تـحـمــل األع ـبــاء
الناتجة عند سداد األقساط في مواعيد
يسمى تاريخ االستحقاق».
وأوضح توفيقي أنه البد من التفريق استحقاقها عبر تقديمهم ما يثبت جهة

العمل وقيمة الــراتــب الـصــافــي وضمان
اس ـت ـم ــراري ـت ــه .ومـ ــن م ـم ـي ــزات الـتـمــويــل
االستهالكي أنه يمكن إضافة هامش ربح
أقل وبشروط سداد أكثر مالءمة للعمالء.
وأشار إلى أهمية التمويل في تنشيط
االقـتـصــاد ودع ــم األع ـمــال مثل التمويل
ال ـع ـقــاري ال ــذي تـقــدمــه ال ـب ـنــوك للعمالء
لـ ـش ــراء الـ ـمـ ـن ــازل أو ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـشــاريــع
العقارية المتعددة ،كذلك تمويل الشركات
الصغيرة وأصحاب المشاريع الطموحين
ل ـم ـســاعــدت ـهــم ع ـل ــى الـ ـب ــدء ف ــي األع ـم ــال
التجارية أو توسيعها ،والتي تتضمن
ً
مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة مــن ال ـخ ـيــارات وفـقــا
الحتياجات كل شركة.
وقال توفيقي :نحرص في « »KIBعلى
ت ـقــديــم ح ـل ــول مــال ـيــة شــام ـلــة وخ ــدم ــات
تمويلية مـتــوافـقــة مــع أح ـكــام الشريعة
اإلس ــامـ ـي ــة ل ـل ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـق ـطــاعــات
الحكومية والخاصة ،مما يساعدهم على
تحقيق أهدافهم وشراء كافة احتياجاتهم
بمنتهى الراحة والسهولة مع ميزة السداد
الشهري المرن.
وبين أن هذه التمويالت تشمل مرابحة
ال ـس ـيــارات حـتــى  25000دي ـنــار لتمويل
ش ــراء س ـيــارة جــديــدة أو مستعملة مع
فـتــرة سـمــاح للقسط األول تـصــل إل ــى 3
شهور ،ومرابحة المواد اإلنشائية لغاية
 70000دينار لشراء مواد البناء من غير
دفعة مقدمة مع فترة سماح للقسط األول
تصل إلــى  6شهور ،إضافة إلــى مرابحة
السلع االستهالكية لغاية  25000دينار
لشراء االحتياجات االستهالكية وتلبية
متطلبات التمويل الشخصي مثل شراء
األثــاث واألجهزة اإللكترونية والمعدات
البحرية مــع فـتــرة سـمــاح للقسط األول
تصل إلى  3شهور ،والتمويل الطبي بدون
أربــاح لغاية  25000دينار بالتعاون مع
مجموعة من المراكز والعيادات الصحية
الــراق ـيــة ،دون ش ــرط تـحــويــل ال ــرات ــب مع
أقساط شهرية لغاية  3سنوات إلى جانب
التمويالت التي يقدمها « »KIBألصحاب
األعمال مثل تمويل مواد البناء ،التمويل
العقاري ،كذلك تمويل المشاريع وتمويل
الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أعلن البنك األهلي الكويتي إطالق حملة
«استخدم حلول الدفع الرقمية واربح  50د.ك
ً
نقدا مع البنك األهلي الكويتي» ،المصممة
لمكافأة عمالئه.
وفي إطار هذه الحملة ،سيمنح «األهلي»
ً
 30عميال من عمالئه من حاملي البطاقات
المسبقة الــدفــع وبـطــاقــات االئـتـمــان فرصة
ً
للفوز بمبلغ  50د.ك نقدا .وتستمر الحملة
حتى  29مــايــو  ،2021وهــي تعكس الـتــزام
البنك بتشجيع عمالئه على استخدام قنواته
الـمـصــرفـيــة الــرق ـم ـيــة إلن ـج ــاز مـعــامــاتـهــم،
وخ ــاص ــة ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة
ال ـنــات ـجــة ع ــن ت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة ك ــورون ــا.
وسيقام السحب األول في  29الجاري ،يليه
إعالن أسماء  3فائزين.
ويـسـتـطـيــع ع ـمــاء «األه ـل ــي» الـمــؤهـلــون
ال ــدخ ــول ف ــي ال ـس ـحــب والـ ـف ــوز بـمـبـلــغ 50
ً
د.ك نـ ـق ــدا ،م ــن خـ ــال إض ــاف ــة واس ـت ـخ ــدام
ب ـط ــاق ــات ـه ــم عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق «س ــامـ ـس ــون ــغ»
و«فيت بــت» و«جــارمــن» للدفع اإللكتروني.
ولكي يتسنى للعمالء االستفادة من هذه
الـخــدمــة بسهولة وبــالـشـكــل الـمـنــاســب ،ما
عليهم سوى تسجيل بطاقاتهم االئتمانية
أو المسبقة الــدفــع؛ إمــا عــن طــريــق المسح
ً
الضوئي ،أو إدخال تفاصيل البطاقة يدويا
عبر التطبيقات المشار إليها .كما يستطيع
العمالء االستفادة من خدمات الدفع السهلة
وال ـم ـي ـســورة ال ـتــي تـعـتـمــد عـلــى م ـبــدأ عــدم
ال ـتــامــس ،م ــع فــرصــة ال ـف ــوز بـمـبـلــغ نـقــدي
بقيمة  50د.ك.
إن اإلقبال المتزايد على استخدام وتبني
حلول الــدفــع عبر األجـهــزة المحمولة لدى
عمالء «األهلي» وتسريع وتيرة االنتقال نحو
ـال من المعامالت النقديةُ ،يعد
مستقبل خـ ً ٍ
ً
عامال رئيسا لبلورة استراتيجية «األهلي»،
التي تهدف إلى تطوير خدماته المصرفية
المقدمة لعمالئه ،لتصبح أسهل وأبسط،
وفي متناول العمالء كافة.

حيث تمت العملية بعد درا ســة
متأنية ألوضاع السوق والتنسيق
مع الجهات ذات الصلة ،فيما أثمر
ذل ــك تــوف ـيــر ف ــرص ــة اسـتـثـمــاريــة
واعدة لألوساط االستثمارية من
خالل ذلك اإلدراج.
وأشــار إلى أن إدراج البورصة
ي ـم ـث ــل ال ـ ـحـ ــدث األول مـ ــن نــوعــه
لبورصة مملوكة بالكامل للقطاع
الخاص تــدرج أسهمها في ذاتها
بـمـنـطـقــة ال ـخ ـل ـيــج أو م ــا ي ـعــرف
ً
عالميا بمصطلح (Self - listed
ً
 ،)Exchangeمبينا أن هذا اإلدراج
سـ ُـي ـعــزز مـكــانــة بــورصــة الـكــويــت
ً
إق ـل ـي ـم ـي ــا ب ـي ــن ب ـق ـي ــة ب ــورص ــات
المنطقة.

تعاون جماعي
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،أفـ ـ ــاد
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي شــركــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة فـهــد
الـمـخـيــزيــم ،ب ــأن الـشــركــة تعتمد
ً
دائ ـ ـمـ ــا ع ـلــى وضـ ــع ال ـت ـص ــورات
والخطط الـمـتـعــددة ،لتظل على
اس ـت ـع ــداد ت ــام لـلـتـعــامــل م ــع أي
م ـت ـغ ـيــرات ق ــد تـشـهــدهــا أس ــواق
الـمـنـطـقــة ،بـمــا يـضـمــن اسـتـقــرار
وتوازن أداء الشركة.
وقــال المخيزيم إن ما تحققه
الـشــركــة مــن أداء جيد مــا هــو إال
نتاج تعاون جماعي لكل موظفي
ال ـ ـشـ ــركـ ــة وجـ ـمـ ـي ــع الـ ـقـ ـط ــاع ــات
ً
واإلدارات ،م ـعــربــا ع ــن تـقــديــره
ل ــدع ــم م ـج ـلــس اإلدارة وجـمـيــع
العاملين بالشركة ،وبــأن هناك
ح ــزم ــة مـ ــن الـ ـمـ ـه ــام واأله ـ ـ ـ ــداف
اإلضافية لالستثمارات الوطنية
تعكف على إنجازها لمواكبة ما
تشهده األسواق من تقلبات بفعل
تداعيات «كورونا».

حقوق المساهمين
ولـ ـ ـف ـ ــت الـ ـمـ ـخـ ـي ــزي ــم إلـ ـ ـ ــى أن
ً
«االس ـت ـث ـم ــارات» ت ـحــرص دائ ـمــا
على وضع نطاق خططي شامل
للتعامل مع التحديات والتطورات
ً
ال ـتــي ت ـطــرأ عـلــى ال ـســوق محليا
ً
ً
وإقليميا وعالميا ،وذلــك بهدف
مــواك ـب ـت ـهــا بـ ـق ــرارات وإج ـ ـ ــراءات
تحافظ من خاللها على مقدرات
الشركة وحقوق مساهميها.
وأش ـ ــار إلـ ــى إج ـم ــال ــي حـقــوق
المساهمين للشركة األم بلغت
فـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــا يـ ــة عـ ـ ـ ــام  2020م ـب ـلــغ
 174.982مليون دينار ،بعد األخذ
باالعتبار توزيعات أرباح نقدية
بقيمة  9فـلــوس للسهم الــواحــد،
بإجمالي  7.181ماليين دينار من
رأس المال المدفوع عن عام .2019
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وجهة نظر
المشكلة ليست
اقتصادية ...والجينات
بحاجة لتحديث
بقلم :نجيب حمد الصالح
كانت الجزيرة العربية قبل اإلسالم مجرد مركز عبور ترانزيت
بين القارات .طبيعة الحياة فيها طاردة ،ال تتضمن أي عوامل جذب
لإلقامة واالستقرار .وحين بدأ اإلسالم من وسطها ّ
ووحد شعوبها
ثم انتشر ،لم تستقر قياداته فيها طويال ،وفضلت االنتقال إلى حيث
المناخ األنسب والمجتمعات األكثر استقرارا .وعلى هذا األساس
كتب ابن خلدون قبل ستة قرون في وصف عرب الجزيرة «بأنهم ال
ّ
ويعدون كسب
يحبذون العمل الشاق ،وأن رزقهم في ظالل رماحهم،
الــرزق بالعمل الشاق ال يليق بكرامة الرجل ،ألن العمل الشاق هو
للنساء غير القادرات على الغزو والقتال» .تلك كانت طبيعتنا إلى
أن بدأت أموال النفط تتدفق قبل حوالي سبعين عاما ،ومعها توقفنا
عن الغزو والقتال ،والعمل الشاق.
سبعون عاما لم تتردد الدولة خاللها عن تقديم الرعاية والدعم
لمواطنيها .عشنا أجمل وأسعد سنوات في تاريخ الكويت .ولم يكن
على المواطن خاللها سوى االستمتاع بحياته بما تمنحه له الدولة
من مميزات ال تنتهي .واجباته تجاه بلده خالل الفترة كانت شبه
معدومة ومشاركته في إدارة شؤون البلد شكلية .مشاريع التنمية
ينجزها وافدون ،جذبهم النفط وفرص العمل المتوفرة ،من مختلف
أنحاء العالم بمؤهالت أفضل وتكاليف أقــل .قلة منهم كسبناهم
بالجنسية واندمجوا في المجتمع واستقروا ليفيدوا ويستفيدوا،
أما األغلبية التي حاجتنا لهم أيضا مستمرة فلن يكون من السهل
إقناعها بالبقاء بإقامة مؤقتة بانتظار نهاية عهد النفط.
مشكلتنا أن سبعين عاما من الدولة الريعية جعلتنا نفقد القدرة
على الغزو والقتال ،ونكره العمل الشاق .وتساهلنا الرضوخ األعمى
لنخبة ،تعتبر الحرية والمعرفة عدوها األكبر ،فتسيطر على الفكر
واإلبداع بسالح العادات والتقاليد ،لتنشغل البلد بمنع بيع القهوة
في ّ
مميه.
لذلك سيكون من الصعب تحديث الجينات دون انفتاح لتسهيل
توطين المستحق ،بمبادرة إللغاء قانون الكفيل وتعديل قانون
الجنسية ليتضمن مرحلة تجريبية بإقامة دائمة ،تتبعها مرحلة
يكون المقيم فيها مؤهال لتقديم طلب الحصول على الجنسية .إننا
بحاجة ألن نختلط بمن جيناتهم ال تعتبر العمل الشاق عيبا ،ولم
تفسدها الرعاية الزائدة .وبحاجة لسياسة مماثلة للتي اتبعتها
ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب ،حين قبلت توطين الماليين من
دول مختلفة للمساهمة في إعــادة البناء والتنمية ،ليظهر بينهم
فيما بعد أوغور شاهين ،العالم الذي ّ
طور لقاح فايزر ضد كوفيد
 ،19وهو من أصول تركية .ومؤخرا أيضا حين قبلت توطين مليون
الجئ معظمهم من السوريين المسلمين ألسباب إنسانية بال شك،
ولكن أيضا لزيادة نسبة الشباب بين سكانها بهدف المحافظة على
قدراتها التنافسية ،وبأمل أن يكون من بينهم أكثر من ستيف جوبز
مؤسس شركة أبل ذي األب السوري.
إلى متى نرفض أن يصبح الدكتور محمد (اسم مستعار) كويتيا؟
ّ
وهو من مواليد الكويت ،تعلم فيها وعاش بيننا أكثر من خمسين
عــامــا ،وكــذلــك زوجـتــه المتخصصة فــي رعــايــة ذوي االحتياجات
الخاصة ،وأبناؤهما الذين ال يعرفون بلدا غير الكويت .وإلى متى
نرفض اآلالف المستحقين مثلهم من مهندسين ومعلمين وممرضين
وفنيين وغيرهم من الذين يدعمون البلد بمؤهالتهم التي ال يمكن
االستغناء عنها .إن من يرفض هؤالء ،ويطالب بتكويت الوظائف،
يساهم في تدمير مستوى الخدمات في البلد ،ويقدم مصلحة األقرباء
على مصلحة البلد لتعزيز نفوذه.
دول كثيرة تجاوزت الدول النفطية بمستوى المعيشة باالعتماد
على سكانها .لكن النرجسية التي نستمدها من كوننا الثلث المميز
بين السكان هي التي جعلتنا ال نرحب بالكفاءات بيننا وننكر حق
مواليد الكويت وأبناء الكويتية من زوجها غير الكويتي وكثير من
البدون ومن أمضى أكثر من ثالثين عاما من عمره يعمل في بلدنا.
إننا بحاجة لهؤالء لجيناتهم وجهودهم التي لم تفسدها الرعاية.
وهم بحاجة لبلد يحتضنهم ليرتاحوا ويستقروا ويبدعوا.

الخالصة

كنا في مرحلة هدفنا أن يبقى عدد المواطنين خاللها منخفضا
لزيادة حصة الفرد من الرعاية ،وأصبحنا في مرحلة هدفنا زيادة
عدد المواطنين ،ألن اإلنسان هو األساس في الدول المتقدمة ،وهو
البديل ّ
الفعال لتنويع مصادر الدخل.
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«األهلية للتأمين» استمرت في أدائها الحيوي خالل أزمة كورونا
ةديرجلا

•
العدد  / 4689األربعاء  24مارس 2021م  11 /شعبان 1442هـ

economy@aljarida●com

السعد :الشركة تعمل على دراسة أسواق عربية لزيادة االنتشار
جراح الناصر

دلت األرقام التي حققتها
"األهلية للتامين" على
استمرار الشركة في تعزيز
االحتياطيات ًالرأسمالية
والفنية ،ضمانا لنجاح
الطموحات وتحقيق مختلف
األهداف األخرى دون
التعرض ألية اهتزازات أو
ذبذبات في النتائج ،ولزيادة
إمكانات النمو والتطور.

«عموميتها» وزعت
ً
 %25أرباحا نقدية
و %5أسهم منحة
مجانية

ق ـ ــال عـ ـض ــو م ـج ـل ــس اإلدارة
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ف ــي الـشــركــة
األهـلـيــة للتأمين يــوســف السعد
إن سـ ـ ـ ــوق ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــالـ ـم ــي
ف ــي ع ــام  2020ت ــأث ــر ك ـغ ـيــره من
القطاعات في المنطقة بجائحة
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا وتـ ــواب ـ ـع ـ ـهـ ــا وبـ ـع ــض
ال ـخ ـســائــر ال ـك ـب ـيــرة ،إض ــاف ــة إلــى
ت ـع ـث ــر وان ـ ـس ـ ـحـ ــاب الـ ـع ــدي ــد مــن
شركات التأمين وإعــادة التأمين
مــن أس ــواق معينة أدت بالتالي
إلى مزيد من التشدد في السوق
العالمي.
وأضاف السعد خالل الجمعية
العمومية العادية وغير العادية
للشركة ،أمس ،أنه وبعد سنوات
مــن انـخـفــاض األس ـع ــار وارت ـفــاع
ح ــدود الـتـغـطـيــات ،أخ ــذ الـســوق
ً
مـ ـنـ ـحـ ـن ــى ع ـ ـك ـ ـس ـ ـيـ ــا وت ـ ـ ـشـ ـ ــددت
ش ـ ــرك ـ ــات إع ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـت ــأمـ ـي ــن فــي
أس ـعــارهــا وتـجــديــد اتـفــاقـيــاتـهــا.
ن ـت ـي ـجــة ال ـخ ـس ــائ ــر ال ـك ـب ـي ــرة مــن
جائحة كورونا وتوابعها وغلق
األســواق وارتفاع تكاليف بعض
ال ـت ـغ ـط ـيــات م ـث ــل ال ـم ـســؤول ـيــات
والـطــاقــة عـلــى سبيل الـمـثــال ،اال
انـ ــه رغـ ــم ذلـ ــك ت ـم ـك ـنــت "األه ـل ـيــة
للتأمين" من تجديد اتفاقياتها
ً
بشروط ومميزات تنافسية نظرا
لـنـتــائـجـهــا اإلي ـج ــاب ـي ــة ع ـلــى مــر
السنوات واستمرارها بسياسية
اكتتاب متحفظة.
وأكـ ــد أن ال ـشــركــة تـمـكـنــت من
اخ ـت ـتــام ال ـعــام بـنـجــاح وتمكنت
خـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا م ــن
االستمرار في أداء الدور الحيوي
لـ ـه ــا بـ ـنـ ـج ــاح واقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدار ب ـف ـضــل
اعتمادها على تطبيقات الحاسب
اآللـ ـ ــي والـ ـتـ ـح ــول ال ــرق ـم ــي ال ــذي
بـ ــدأت ف ــي تـنـفـيــذه م ـنــذ س ـنــوات
ً
وذلـ ـ ـ ــك إي ـ ـمـ ــانـ ــا م ـن ـه ــا بــأه ـم ـيــة
االسـتـثـمــار فــي الـتـحــول الرقمي.
كما تلتزم الشركة في االستمرار
بسياسة الـتـحــول الــرقـمــي خالل
المرحلة القادمة من خالل البحث
والـتـطــويــر واالسـتـثـمــار فــي نظم
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـحــدي ـثــة بـهــدف
تحسين مـسـتــوى األداء وتلبية

تطلعات جميع أصحاب المصالح
من عمالء ومساهمين ومتعاملين
مع الشركة.
وأف ـ ــاد بـ ــأن ال ـش ــرك ــة األه ـل ـي ـ ــة
ل ـل ـتــأم ـيــن اس ـت ـط ــاع ــت مــواص ـلــة
أدائ ـه ـ ــا ال ـق ـ ــوي خ ــال ع ــام 2020
ً
مـحـقـقــة أرب ــاح ــا صــاف ـيــة بمبلغ
 12.18مليون ديـنــار بعد إطفاء
خسائر غير محققة فــي حساب
األربـ ـ ـ ـ ــاح والـ ـخـ ـس ــائ ــر م ـق ــداره ــا
 4.6ماليين ديـنــار مقابل أربــاح
بمبلغ  10.2ماليين دينار في عام
 ،2019وبمعدل نمو  19في المئة،
ً
عــازيــا هــذا النمو بشكل رئيسي
إ ل ــى ثـبــات استراتيجية الشركة
التي تهدف إلى استمرار تعظيم
ال ـع ــوائ ــد لـلـمـســاهـمـيــن وت ـقــديــم
خدمات تأمينية متميزة للعمالء
وت ـح ـق ـيــق ال ـن ـمــو وت ـح ـســن دائ ــم
للربحية معتمدة على مالء تها
المالية وقوة تصنيفها االئتماني.
ولفت إلى أن الشركة اعتمدت
ع ـل ــى تـ ـن ــوع مـ ـص ــادر اإليـ ـ ـ ــرادات
وامـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداد شـ ـبـ ـك ــة الـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــات
التأمينية على مستوى المنطقة
وتقديم منتجات تأمينية جديدة
مـمــا تــر تــب عليه تحقيق نتائج
جـ ـي ــدة م ــع االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــى دع ــم
اح ـت ـي ــاط ـي ــات الـ ـش ــرك ــة ل ـت ـقــويــة
مركزها التنافسي على المستوى
ً
المحلي واإلقليمي ،موضحا أن
"األهلية" تواصل جني ثمار تنوع
أعمالها على المستويين المحلي
واإلقليمي.
وي ـت ـج ـل ــى ن ـ ـجـ ــاح "األهـ ـلـ ـي ــة"
ً
دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا فـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق م ـ ـعـ ــدالت
رب ـح ـي ــة م ـع ـت ـمــدة ف ــي ذلـ ــك عـلــى
الـ ـق ــاع ــدة ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة وج ـ ــودة
أصولها والتي تبلغ  336مليون
ً
دي ـنــار ( 313مـلـيــونــا فــي ،)2019
واستراتيجيتها الواضحة دليل
قوي على فاعلية إدارة المخاطر
ومعايير الحوكمة الصارمة التي
تطبقها وال ـتــي أدت إل ــى حماية
ً
الشركة دائما من تبعات تدهور
بعض األسواق االقتصادية والتي
أص ــاب ــت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـش ــرك ــات
ن ـت ـي ـج ــة تـ ــأث ـ ـيـ ــرات وم ـت ـغ ـي ــرات

ج ــائ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا وي ـظ ـه ــر ذل ــك
ً
جليا فــي كــل الـمــؤشــرات المالية
األخــرى لألهلية فقد بلغ العائد
عـلــى مـتــوســط ال ـم ــوج ــودات 4.1
في المئة والعائد على متوسط
حقوق المساهمين  10.9في المئة.
كذلك ساعدت سياسة االنتشار
وا لـتــو ســع اإلقليمي على تعزيز
و تـحـسـيــن ا لـمـحـفـظــة التأمينية
عن طريق االهتمام بالتأمينات
الشخصية بجانب الحصول على
العديد مــن التأمينات التجارية
والصناعية الضخمة التي يمكن
تبادل حصص منها مع الشركات
الشقيقة والــزمـيـلــة ،مـمــا يشجع
على زيادة االحتفاظ.
وأفاد السعد بأن ذلك يتواكب
مع إنشاء وحدة مستقلة لإلشراف
والرقابة على قطاع التأمين في
الـ ـك ــوي ــت ،والـ ـت ــي س ـت ـع ـمــل عـلــى
تنظيم سوق التأمين ،وتحسين
مناخ األعـمــال ،وظهرت بوادرها
ف ــي ت ـح ـســن سـ ــوق ال ـت ــأم ـي ــن فــي
الـ ـك ــوي ــت ،ح ـي ــث إنـ ــه ب ـع ــد إقـ ــرار
ق ـ ــان ـ ــون الـ ـت ــأمـ ـي ــن ال ـ ـجـ ــديـ ــد فــي
 ،2019وص ــدور مــرســوم تشكيل
أع ـضــاء وح ــدة تـنـظـيــم الـتــأمـيــن،
ف ـمــن ال ـم ـتــوقــع ص ـ ــدور الــائ ـحــة
التنفيذية للقانون في  ،2021التي
ستؤدي بال شك إلى تنظيم سوق
التأمين الكويتي ،وتنظيم العالقة
بـيــن شــركــات الـتــأمـيــن المحلية،
وأصحاب الوثائق وضمان حقوق
العمالء.
ك ـم ــا س ــاه ـم ــت زيـ ـ ـ ــادة حـصــة
"األهـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـت ــأم ـي ــن" فـ ــي شــركــة
االتـ ـح ــاد ال ـت ـج ــاري بــال ـب ـحــريــن،
وشركة االتحاد التجاري للتأمين
ا لـتـعــاو نــي فــي المملكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة فـ ــي تـ ـن ــوع م ـص ــادر
اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ،واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ش ــرك ــة
إعادة التأمين الكويتية بتحقيق
الـنـتــائــج الـجـيــدة وم ـعــدالت نمو
ف ــي أدائـ ـه ــا ال ـت ـش ـغ ـي ـلــي ،نتيجة
تـطـبـيـقـهــا إسـتــراتـيـجـيــة شــامـلــة
لنمو األعمال وإدارة المخاطر.
وم ـ ـ ـ ــازال ـ ـ ـ ــت ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ت ـع ـم ــل
ع ـ ـلـ ــى دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة أسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ع ــرب ـي ــة

ً
مترئسا الجمعية العمومية
السعد
ً
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـمـ ـهـ ـي ــدا لـ ـ ــزيـ ـ ــادة ه ــذا
ً
االنتشار ،وتحقيقا لهذا الهدف
االستراتيجي المهم بالمساهمة
ف ــي ح ـص ــص م ــؤث ــرة ف ــي بـعــض
شركاتها.
ودلـ ــت األرقـ ـ ــام ال ـتــي حققتها
"األهلية" على استمرار الشركة في
تعزيز االحتياطيات الرأسمالية
ً
وال ـ ـ ـف ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ض ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــا لـ ـنـ ـج ــاح
ال ـط ـم ــوح ــات وت ـح ـق ـيــق مختلف
األهـ ــداف األخ ــرى دون التعرض
أليـ ــة اه ـ ـتـ ــزازات أو ذب ــذب ــات في
النتائج ،ولزيادة إمكانات النمو
والتطور.
وذكــر أن عــام  2020قــد انتهى
بالنتائج فيما يتعلق بالنشاط
ال ـت ــأم ـي ـن ــي ،ح ـي ــث ب ـل ــغ إج ـمــالــي
اإلن ـت ــاج الـسـنــوي  101.1مليون
دينار مقابل  98مليونا عام 2019
بزيادة معدلها  3.2في المئة ،كما
بـلــغ صــافــي الـعــائــد مــن الـنـشــاط
التأميني  7.9ماليين دينار مقابـل
 5.3ماليين عام  2019بمعدل نمو
 49.1في المئة.
أما بالنسبة للتأمينات العامة
(فيما عدا الحياة) فقد بلغ حجم
األقـســاط اإلجمالية  81.5مليون

دي ـنــار مـقــابــل  80.1مـلـيــونــا عــام
 2019بزيادة مقدارها  1.45مليون
ب ـم ـع ــدل  1.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ويـبـلــغ
إجمالي أرباح التأمينات العامة
 7.4م ــاي ـي ــن م ـق ــاب ــل أرب ـ ـ ــاح 5.4
ماليين لـعــام  2019بمعدل نمو
 36.6في المئة.
ه ــذا ،وق ــد حـقــق ف ــرع البحري
ً
ً
والطيران ربحا صافيا بلغ 1.95
مليون ديـنــار مقابل  1.4مليون
عام  ،2019كما حقق فرع الحوادث
ً
العامة (بما فيه السيارات) ربحا
ً
صافيا مقداره  2.9مليون مقابل
ر ب ـ ــح  1.37م ـل ـي ــون ع ـ ــام ،2019
ً
وحقق فرع الحريق ربحا مقداره
 767.148دينارا مقابل 968.252
دينارا عام .2019
وقد حققت "اإلعادة الكويتية"
صافي أرباح مقدارها  1.71مليون
دينار من النشاط التأميني لعام
 2020مـقــابــل  1.65مـلـيــون لعام
.2019
وأشــار إلى أنه على الرغم من
ذلك كانت نتيجة اإلستثمار في
الشـركة لعام  2020ربــح مقداره
 9.1مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،ق ـبــل إط ـفــاء
خسـائر غير محققة الستثمارات

الـ ـش ـ ـ ــرك ــة ف ـ ــي ح ـ ـسـ ــاب األربـ ـ ـ ــاح
والخسائر مقدارها  4.6ماليين
مـقــابــل رب ــح ل ـعــام  2019م ـقــداره
 10.5ماليين ،إضــافــة إلــى إدراج
أرب ـ ـ ـ ــاح غـ ـي ــر م ـح ـق ـق ــة مـ ـق ــداره ــا
 6.3م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار ف ــي ح ـقــوق
المساهمين.
وفيما يتعلق بحساب األرباح
والـخـســائــر كــانــت نتيجة أعـمــال
السنة للشركة بجناحيها التأمين
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري ،بـ ـع ــد اق ـت ـط ــاع
االح ـت ـي ــاط ـي ــات وال ـم ـخ ـص ـصــات
ومختلف البنود ،التي ُي ّحمل بها
ً
حساب األربــاح والخسائر ،عادة
أن أظهر هذا النشاط أرباحا بلغت
 12٫18مليون ديـنــار مقابل ربح
 10.24ماليين عام .2019
وبــإضــافــة الــربــح الـمــرحــل من
ال ـس ـنــة ال ـســاب ـقــة ومـ ـق ــداره 19.6
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ي ـص ـبــح إج ـمــالــي
الربح القابل للتوزيع  31.8مليونا
مقابل  26.5مليونا لعام .2019
ووا ف ـقــت الجمعية العمومية
العادية على توصية مجلس إدارة
الشركة باقتطاع مبلغ 1.000.000
دينار من أرباح السنة ،وإضافته
لالحتياطي االختياري الخاص،

ومبلغ  114.104دينار لمؤسسة
ال ـكــويــت ل ـل ـت ـقــدم ال ـع ـل ـمــي ،ال ــذي
يقابل نسبة  1في المئة من أرباح
الـسـنــة ومـبـلــغ  329.668دي ـنــارا
لــدعــم ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة ومـبـلــغ
 131٫875دينارا للزكاة.
ووا ف ـقــت الجمعية العمومية
على تــوزيــع أرب ــاح نقدية بمبلغ
 5.2ماليين دينار على مساهمي
الـشــركــة بــواقــع  25فــي الـمـئــة من
ً
رأس المال المدفوع ،أي  25فلسا
لـكــل سـهــم وتــوزيــع أسـهــم منحة
مجانية  5في المئة من رأس المال
المدفوع بواقع  10.500.000سهم،
أي  5أسهم لكل  100سهم ،على أن
يتم الـتــوزيــع خــال  15يــوم عمل
من اجتماع الجمعية العمومية.
أم ــا الجمعية الـعـمــومـيــة غير
ال ـعــاديــة فـقــد واف ـقــت عـلــى زي ــادة
رأسمال الشركة من 21.000.000
دينار إلى  22.050.000دينار عن
طريق توزيع أسهم منحة مجانية
عـلــى المساهمين المقيدين في
سجالت مساهمي الشركة في يوم
االستحقاق المبين فــي الجدول
الــزم ـنــي ب ـن ـمــوذج اإلفـ ـص ــاح عن
االستحقاقات.

النفط يهبط  %3في ظل تضرر الطلب جراء قيود الجائحة بأوروبا
انـخـفـضــت أس ـعــار الـنـفــط بـمــا يــزيــد على
ث ــاث ــة ف ــي ال ـم ـئــة ،أمـ ــس ،إذ ت ـض ــررت بفعل
مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة
لمكافحة جائحة فيروس كورونا والتوزيع
البطيء للقاحات في أوروبا سيتسببان في
تباطؤ تعافي الطلب ،في وقت يفرض ارتفاع
ً
الدوالر ضغوطا.
ً
ونزلت العقود اآلجلة لخام برنت دوالرا
لـلـبــرمـيــل ب ـح ـلــول ال ـســاعــة  09:48بـتــوقـيــت
غرينتش .وتراجعت العقود اآلجلة لخام غرب

ً
تكساس الوسيط األميركي دوالرا للبرميل.
وقــال كومرتس بنك "ق ــارة أوروب ــا تشدد
إج ـ ــراءات ف ـيــروس ك ــورون ــا وبــالـتــالــي تعزز
ال ـق ـي ــود ع ـلــى ال ـت ـن ـقــل" .وت ـم ــدي ــد اإلغ ــاق ــات
مــدفــوع بخطر مــوجــة ثــالـثــة مــن اإلصــابــات،
في ظل انتشار سالالت جديدة من الفيروس
في القارة.
وتمدد ألمانيا ،أكبر مستهلك للنفط في
أوروبا ،إجراءات العزل العام حتى  18أبريل،
وطالبت المواطنين بالبقاء في المنازل في

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مـسـعــى لــوقــف الـمــوجــة الـثــالـثــة مــن جائحة
كوفيد .19-كما أثر ارتفاع الــدوالر األميركي
سلبا على األسعار .وفي ضوء تسعير النفط
بالدوالر ،فإن ارتفاع العملة األميركية يزيد
تكلفة النفط لحائزي العمالت األخرى.
ورف ــع "بــاركـلـيــز" توقعاته ألسـعــار النفط
فــي الـعــام الـجــاري أربـعــة دوالرات للبرميل،
مشيرا إلى توخي منتجين كبار الحذر إزاء
زيادة المعروض مع تعافي الطلب تدريجيا
من الركود الناجم عن الجائحة.

ويتوقع البنك اآلن سعرا لخام برنت عند
 66دوالرا لـلـبــرمـيــل ول ـخ ــام غ ــرب تـكـســاس
الوسيط األميركي عند 62دوالرا للبرميل في
 ،2021وعند 71دوالرا و 68دوالرا للبرميل
على التوالي في عام.2022
وات ـف ـقــت "أوبـ ـ ــك" وح ـل ـفــاؤهــا ه ــذا الـشـهــر
على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط
حتى أبريل ،بينما مددت السعودية خفضها
الطوعي لإلنتاج بمقدار مليون برميل يوميا.
وقال بنك باركليز "حذر أوبك +هو نتيجة

لكل من حالة عدم اليقين بشأن وتيرة تعافي
ال ـط ـلــب ،ح ـتــى م ــع إح ـ ــراز ت ـقــدم ف ــي حـمــات
التطعيم ،واستجابة ضعيفة للنفط المحكم
األميركي لزيادة أسعار النفط بأكثر من2 5
فــي المئة ،مــن وجهة نظرنا ،إذ يقلص ذلك
خطر تآكل الحصة السوقية (ألوبك)".
وقلص باركليز توقعاته لزيادة إمــدادات
أوبـ ـ ـ ـ ــك +ب ـس ـب ــب اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـنـ ـه ــج الـ ـح ــذر
للمجموعة وتوقع اآلن تراجعا جزئيا فقط
عن الخفض األحادي للسعودية ،مضيفا أن

المملكة قد ال تتراجع بالكامل عن "الخفض
األحادي هذا العام".
وق ــال باركليز "نـتــوقــع نمو إنـتــاج النفط
الخام األميركي  600ألف برميل يوميا و800
ألف برميل يوميا بحلول الربعين األخيرين
من  2021و 2022على الترتيب" .كما يتوقع
ارتفاع اإلمدادات اإليرانية  0.6مليون برميل
يوميا على أساس سنوي في  ،2022بالنظر
إل ــى اح ـت ـمــال تـحـســن ال ـع ــاق ــات ب ـيــن إي ــران
والواليات المتحدة ورفع بعض العقوبات.

«الحمراء العقارية» تطلق حملة بمناسبة يوم األم
ً
اح ـت ـف ــاال ب ـيــوم األم ،كـ ّـرمــت
ش ــرك ــة "ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء ال ـع ـق ــاري ــة"
األم ـهــات الـمـعـطــاءات الـلــواتــي
ق ـ ـ ـ ّـدم ـ ـ ــن ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر ل ـل ـم ـج ـت ـم ــع
ولـعــائــات ـهــن بـكـلـمــات مــؤثــرة
نابعة من قلوب أطفالهن ،فقد
ّ
أطـلـقــت الـشــركــة حـمـلــة مــتـقــدة
ب ــال ـم ـش ــاع ــر عـ ـن ــوانـ ـه ــا "مـ ـ ــاذا
ّ
استمرت عدة
تعني لك أمــك؟"
أيـ ـ ــام ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع جمعية
سـ ــوروب ـ ـت ـ ـم ـ ـسـ ــت الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة،
وب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج األمـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
اإلنمائي ،وهيئة األمم المتحدة
ل ـل ـم ــرأة ،اس ـت ـعــرضــت خــالـهــا
ً
ص ــورا لــأطـفــال مــع رسائلهم
ّ
المعبرة على شــاشــات عرض
مركز الـحـمــراء للتسوق خالل
الفترة الممتدة من  20مارس
حتى  23منه.
ً
وإحياء منها لمناسبة يوم
األم ،أطـلـقــت الـشــركــة حملتها
ق ـبــل أيـ ــام م ــن ح ـلــول ي ــوم األم
وطلبت من جمهورها مشاركة
صـ ــور ل ـل ــرس ــائ ــل م ــوج ـه ــة مــن
األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين  5و 15سنة ألمهاتهم عبر
ه ــاش ـت ــاج "#أمـ ـ ـ ــي" ،وقـ ــد الق ّــت
ً
ً
الحملة تفاعال كبيرا ،وتسنى
ّ
لــأط ـفــال الـتـعـبـيــر ع ــن حــبـهــم
وتـقــديــرهــم ألمهاتهم بأسمى
المعاني.
وت ـ ـنـ ـ ّـوعـ ــت الـ ــرسـ ــائـ ــل ب ـيــن
ّ
"أم ــي هــي كــل حـيــاتــي" ،و"أمــي
ه ــي ال ـج ـن ــة" ،و"أم ـ ــي ه ــي نبع
ّ
ليتم بعدها اختيار
الحنان"،
مجموعة من الصور وعرضها
أمام زوار المركز على الشاشات
ً
الرقمية ومشاركتها أيضا عبر
ق ـنــوات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
التابعة لها.
وف ــي تعليق لـهــا عـلــى هــذه
الحملة ،قالت أبرار عبدالعزيز
ال ـح ـب ـيــب ،الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
لـلـقـطــاع اإلداري ف ــي الـشــركــة:
"ل ـي ــوم األم مـكــانــة خــاصــة في
ً
قلوبنا ،نـظــرا ألهمية دورهــا،
فهي العطاء والسند على ّ
حد

سواء ،وقد ساهمت في تشكيل
مجتمعنا الـحــديــث مــن خــال
مشاركتها في عالم األعمال.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــارّ ،
أود أن
أؤكد التزام "الحمراء العقارية"
في المساهمة بتمكين المرأة
ً
اقتصاديا ،وتعزيز قدرتها على
ً
تحقيق النجاح والتقدم ،فضال
ّ
عن إيماننا بــأن تسلحها بما
ّ
يـلــزم مــن صــاحـيــات تخولها
في صنع القرارات االقتصادية،
واتـخــاذ إج ــراء ات بشأنها هو
حـ ــق إنـ ـس ــان ــي أسـ ــاسـ ــي .وق ــد
ّ
تـجــلــى ه ــذا االل ـت ــزام مــن خــال
تعاون الشركة مع برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم
ً
ال ـم ـت ـحــدة ل ـل ـم ــرأة ،ف ـض ــا عن
توقيعنا عـلــى م ـبــادئ تمكين
ال ـم ــرأة فــي ال ـكــويــت ،الـمـبــادرة
التي تهدف إلى تشجيع القطاع
الـخــاص الكويتي على تعزيز
ودعــم وتسريع المساواة بين
الرجل والمرأة ،وتمكين المرأة
ً
ً
تماشيا مع أجندة
اقتصاديا
 2030للتنمية المستدامة".
وصــرحــت رئـيـســة مؤسسة
ســوروب ـت ـم ـســت ،م ــي الـحـجــاج
قـ ــائ ـ ـلـ ــة "ت ـ ـكـ ــري ـ ـمـ ــا لـ ـ ـي ـ ــوم األم
تعاونت جمعية سوروبتمست
لـتـنـمـيــة الـمـجـتـمــع م ــع شــركــة
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــراء ،وب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج األمـ ـ ــم
ال ـم ـت ـح ــدة اإلنـ ـم ــائ ــي ،وهـيـئــة
األمــم المتحدة لتمكين المرأة
ل ــاح ـت ـف ــال بـ ــاألم ـ ـهـ ــات ،فـ ــاألم
ً
دائما بمكان ال يمكن
تحتفظ
االس ـت ـغ ـن ــاء ع ـنــه ف ــي قـلــوبـنــا،
ولكن هذه السنة سيكون عيد
األم ال مثيل لــه بسبب القيود
الحكومية التي تفصل بيننا
وبـيــن أمـهــاتـنــا ،بينما كرست
أخـ ــريـ ــات ال ـك ـث ـيــر م ــن وقـتـهــن
ل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن خـ ــال
ج ــائ ـح ــة ك ــوفـ ـي ــد .وم ـ ــن خ ــال
حملة “م ــاذا تعني لــك أم ــك؟"،
أردنـ ـ ـ ــا ت ـس ـل ـيــط ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
األم ـه ــات الـمـتـمـيــزات الـلــواتــي
يستحققن ا ح ـيــاء ذ ك ــرى عيد

جانب من التكريم
األم .فكان هذا المشروع تقديرا
لها ولدورها".
ومن طرفها شاركت سوزان
مـيـكــائـيــل ،الــرئ ـيــس اإلقـلـيـمــي
لـهـيـئــة أم ــم الـمـتـحــدة لتمكين
الـ ـم ــرأة قــائ ـلــة "خ ـ ــال جــائـحــة
كـ ــوف ـ ـيـ ــد ،19-ازدادت ال ـم ـه ــام
الـمـنــزلـيــة ال ـخــاصــة بــالــرعــايــة
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم عـ ـل ــى إث ـ ـ ــر إغ ـ ــاق
الـ ـ ـم ـ ــدارس ومـ ــراكـ ــز ال ــرع ــاي ــة،
م ـم ــا أث ـ ــر ب ـ ـ ــدوره ع ـل ــى أع ـم ــال
ال ــرع ــاي ــة غ ـيــر مــدفــوعــة األج ــر
وا لـتــي تتحملها النساء ،ففي
المتوسط ،وفي منطقة الدول
العربية ،تقوم النساء بأعمال
رعـ ــايـ ــة غـ ـي ــر م ــدف ــوع ــة األجـ ــر
يزيد بنحو  4.7مرات عن التي
ي ـقــوم بـهــا ال ــرج ــال .وتـمــاشـ ًـيــا
مـ ــع م ـ ـبـ ــادئ ت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـمـ ــرأة،
يصبح من الضروري أن يتبنى
أصحاب العمل ترتيبات العمل
ال ـمــرنــة السـتـبـقــاء الـمــوظـفــات
والـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــات ،ول ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر
ال ــدع ــم لـمـســاهـمــاتـهــن الـقـيـمــة
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة فـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد
والتنمية المحلية على نحو
يظهر التقدير لهذه اإلسهامات
والـ ـت ــي تـتـضـمــن م ــا ي ـق ـمــن به
داخل أسرهن".

وع ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــو
هادزياليتش الممثلة المقيمة
ل ـل ـب ــرن ــام ــج اإلن ـ ـمـ ــائـ ــي ل ــأم ــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة" ،بـ ـ ــاألصـ ـ ــالـ ـ ــة عــن
نفسي وبالنيابة عـن برنامج
األم ــم المتحدة اإلنـمــائــي ،أود
أن أشـ ـك ــر كـ ــا مـ ــن "الـ ـحـ ـم ــراء
ال ـع ـقــاريــة" ،و"ســوروبـتـمـســت"
الكويتية لتنمية المجتمع لهذه
ال ـم ـبــادرة الـطـيـبــة ودعــوتـهـمــا
لــي بمناسبة يــوم األم .بينما
ن ـمــر ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت الـصـعــب
ال ـم ـت ـم ـثــل ب ـجــائ ـحــة ك ــورون ــا،
دعونا نتذكر أمهاتنا وجداتنا
اللواتي يعشن معنا واللواتي
يعشن بـعـيــدا عـنــا ونشكرهن
جزيل الشكر على دعمهم غير
المشروط وعملهم الدؤوب.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــورة ل ـب ـنــى
الـقــاضــي ،األس ـتــاذة المشاركة
فـ ـ ـ ــي قـ ـ ـس ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــم االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
ب ـج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت وم ــؤس ــس
مركز دراسات وأبحاث المرأة:
األطفال هم أولوية كل أم ،بغض
ال ـن ـظــر ع ــن م ــدى انـشـغــاالتـهــا
بالعمل من المكتب أو المنزل
أو ال ـت ـع ـل ـي ــم عـ ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت
او ك ــان ــت ربـ ــة مـ ـن ــزل ،فـلــديـهــا
دائـ ًـمــا الــوقــت ألطـفــالـهــا ،فــاألم

بــال ـن ـس ـبــة لـلـطـفــل ه ــي األمـ ــان
وال ـ ــدع ـ ــم الـ ـع ــاطـ ـف ــي .وت ـع ـب ـيــر
األطفال عن شعورهم حول ما
تعنيه لهم هو أفضل وأصدق
طريقة إلظهار التقدير لجميع
األمهات.
وتعتبر الشركة ممثلة ببرج
الحمراء األعمال مركز الحمراء
ً
للتسوق دائـمــا سـنــدا للمرأة،
حيث تعد من أوائــل الشركات
الـ ـ ـت ـ ــي وقـ ـ ـع ـ ــت ع ـ ـلـ ــى م ـ ـبـ ــادئ
تمكين المرأة في الكويت ،وقد
ش ــارك ــت ف ــي تـسـلـيــط ال ـضــوء
ودعـ ـ ـ ــم قـ ـض ــاي ــا ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة ع ـلــى
صعيد التمكين االقتصادي أو
القضاء على العنف ضد المرأة،
وهـ ــذه ال ـم ــرة أردن ـ ــا أن نسمع
من األطـفــال حبهم وتعبيرهم
ألمهاتهم بطريقة مميزة".
هـ ـ ــذا ،واح ـت ـف ـل ــت "ال ـح ـم ــراء
ً
الـعـقــاريــة" أي ـضــا ًبموظفاتها
من األمهات ،معربة عن أسمى
ّ
م ـعــانــي ال ـت ـقــديــر ل ـهــن وحـ ّـيــت
ّ
إمكانيتهن على التوفيق بين
ّ
ّ
عـمـلـهــن وح ـيــات ـهــن الـعــائـلـيــة،
ّ
ً
خـصــوصــا فــي ظــل مــا نعيشه
اليوم من ضغوطات وتحديات
ّ
ألقت بثقلها على كاهلهن.

ثقافات
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خرج كتاب العالقات الكويتية  -األميركية
وفق المعايير األكاديمية والبحث
العلمي ،وحرصت فيه د .نور الحبشي
على االلتزام بالموضوعية.

أكد المذيع والكاتب أحمد الرفاعي
أهمية المبادرات القرائية في تعزيز
ثقافة القراءة وجعلها عادة يومية في
أوقات الفراغ.
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زار السفير الكندي لدى الكويت لويس
إيموند متحف شهداء القرين برفقة
عدد من المسؤولين في المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

إليزابيث ليل تتصدى لبطولة الكوميديا
الرومانسية «ماك وريتا»
وقـ ـ ـ ــع االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار ع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـجـ ـم ــة
األ مـيــر كـيــة إ لـيــزا بـيــث لـيــل لتتصدى
لـ ــدور ال ـب ـطــولــة أمـ ــام الـمـمـثـلــة دي ــان
كـ ـيـ ـت ــون فـ ــي ال ـف ـي ـل ــم الـ ـج ــدي ــد "مـ ــاك
وريتا"  ،Mack and Ritaالذي تدور
أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.
وتدور قصة الفيلم حول ماكنزي
م ـ ــارت ـ ــن ال ـ ـتـ ــي ت ـل ـع ــب دوره ـ ـ ـ ــا ل ـي ــل،
والتي تعبت من القيام بكل األشياء
ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـع ـي ــن ع ـل ـي ـه ــا ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـهــا

ليل وبن بادجلي في مشهد من «»YOU

ً
لـمــواكـبــة الـتـقــدم والـمـضــي قــدمــا في
ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــات مـ ــن عـ ـم ــره ــا ،خــاصــة
أنها كبرت في منزل غرامي مارتن،
وكــانــت أمـنـيـتـهــا الـعـمـيـقــة أن تـكــون
ً
مـثــل غــرامــي ت ـمــامــا ،رائ ـعــة فــي قــول
"ال" ،وخالية من العبء إلى حد كبير
بما يعتقده اآل خ ــرون عنها ،وأ ثـنــاء
وجودها في حفل صديقتها المقربة
فــي بالم سبرينغز ،تعثرت مــاك في
حـ ـ ــوض ل ــاسـ ـتـ ـحـ ـم ــام لـ ـ ـ ـتـ ـخ ــرج فــي
هيئة امرأة تبلغ من العمر ً 70
عاما،
تدعى الخالة ريتا .لكن تحول ماك ال
عالقة له بجسدها الخارجي ،وهي
تعلم أن حقيقة ا لـشـيـخــو خــة ليست
ً
تماما كما تخيلتها ،إذ يتضح لها
أن الشعور ً بالراحة مع بشرتك ليس
أمرا مفروغا منه في سن السبعين،
أو أي عمر ،ألن قبول الذات يأتي من
ا لــدا خــل و مــن خــال ا لـحـيــاة الفعلية
فقط.
وتؤدي كيتون دور ريتا ،في حين
تؤدي تايلور بايجو دور كارال ،وهي
أفـضــل صــديـقــة لــريـتــا فــي دور ريـتــا
الشابة ،وفقا للتقارير فنية صادرة
من هولييود.

أميتاب وابنه

ف ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،اقـ ـت ــرب ــت نـجـمــة
هــو لـيــوود إ لـيــزا بـيــث ليل مــن انتهاء
تصوير الموسم الجديد من سلسلة
القاتل المتسلسل الشهيرة  ،YOUفي
ل ــوس أن ـج ـلــس ،وال ـتــي ت ـعــرض على
منصة نتفليكس.
ويشارك ليل في بطولة المسلسل
بـ ــاقـ ــة م ـ ــن أل ـ ـمـ ــع الـ ـنـ ـج ــوم وهـ ـ ــو بــن
بادجلي ،وأمبير تشايلدرز ،ولوكا
بادوفان ،وزاك شيري ،ونيكول كانغ،
وتـشــارلــي بــارنـيــت ،وأدوي ــن ب ــراون،
وك ــري ــس دي ـل ـي ــا ،وج ـي ـن ــا أورت ـي ـغ ــا،
وفـ ـيـ ـكـ ـت ــوري ــا بـ ـي ــدريـ ـت ــي ،وم ــاريـ ـي ــل
سكوت.
وانـ ـض ــم ال ـم ـم ـث ــل سـ ـك ــوت مــاي ـكــل
فوستر ،الذي لعب دور البطولة في
 Crazy Ex-Girlfriendإ لــى الموسم
الثالث من سلسلة القاتل المتسلسل
"  "YOUل ـ ـيـ ــؤدي دور را ي ـ ـ ـ ــان ،و ه ــو
مراسل تلفزيوني محلي ،تغلب على
ت ــاري ــخ م ــن اإلدمـ ـ ــان ،ول ــدي ــه أسـ ــرار،
بما فــي ذ لــك سـلــوك متحكم يحتفظ
بــه ألو لـئــك األ قــرب إليه وأي شخص
يعترض طريقه.

إليزابيث ليل

كورتني كاردشيان

جيمي فوكس

أميتاب باتشان فخور بصداقة ابنه أبيشيك

كورتني كاردشيان في سهرة بأزياء من السبعينيات فوكس يجسد شخصية تايسون في مسلسل

أعرب أسطورة بوليوود ،النجم أميتاب باتشان ،عن فخره بعالقة الصداقة التي تجمعه
وابنه الفنان أبيشيك باتشان ،من خالل صورة تجمعهما معا ،وصفه من خاللها بأنه بات
صديقه ولم يعد ابنه فحسب.
وظهر أميتاب خالل الصورة وكأن ابنه يوجه له النصيحة ،وعلق قائال" :عندما يبدأ ابنك
في ارتــداء حذائك ،ويخبرك في أي طريق تسلك ،لم يعد ابنك ،يصبح صديقك ،بالتوفيق يا
صديقي تذكر ذلك دائما".
وتأتي صورة أميتاب بصحبة ابنه ،بعدما تسبب النجم الهندي الكبير في حالة من القلق
لمتابعيه ،بسبب تعليق على صفحته" :وضعي الصحي ...عملية جراحية ال أستطيع الكتابة"،
حيث أكدت تقارير فنية تدهور حالته الصحية ،بعد أيام من إعالنه عودته للسينما بالتعاون
مع المخرج ناجراج بوباتراو في فيلم يطرح  18يونيو المقبل.

حرصت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان على قضاء وقت ممتع بصحبة صديقها
ترافيس باركر ،حيث خرجا لتناول عشاء رومانسي في مطعم نوبو بماليبو.
ولفتت كاردشيان األنظار لطلتها المختلفة ،حيث سجلت عدسات مصوري «الباباراتزي» عدة
صور لها وهي ترتدي أزياء بتصاميم وألوان من السبعينيات لتحصد صورها متابعة هائلة عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
وظهر كورتني وترافيس وهما محاطان بعدد من حراسهم الشخصيين ،بينما ارتدت كاردشيان
بنطلونا من الجلد باللون األسود ،واختارت ارتداء «بلوزة» باللونين األخضر والفضي من تصميم
دار أزياء « ،»Victoria Beckhamيقدر سعرها بـ  643جنيها إسترلينيا ،وهو من مجموعة تصميمات
« »Pre-Springلعام  .2021يذكر أن كاردشيان حظيت بمتابعة كبيرة من خالل صور احتفالها
بـ  ،St. Patrick's Dayحيث ظهرت عبر موقع «إنستغرام» وهي ترتدي شعرا مستعارا أخضر اللون.

يجسد الممثل األميركي جيمي فوكس شخصية أسـطــورة المالكمة مايك تايسون في
مسلسل جديد ،يحمل اسم "تايسون" ،للمخرج مارتن سكورسيزي .وكانت السيرة الذاتية
لتايسون ستقدم في شكل فيلم في البداية ،يؤدي بطولته فوكس أيضا ،قبل أن يتم تحويل
القرار إلى تقديمها كمسلسل.
وسيعمل تايسون كمنتج تنفيذي في هــذا المسلسل ،الــذي "يستعرض حياة أحــد أكثر
شخصيات المالكمة األسطورية في كل العصور" ،وقال في بيان" :كنت أتطلع إلى سرد قصتي
منذ بعض الوقت .أتطلع إلى التعاون مع مارتن (سكورسيزي) وجيمي والفريق اإلبداعي كله،
لتقديم مسلسل للجمهور ال يتناول فقط رحلتي المهنية والشخصية بل يلهم ويمتع أيضا".
يذكر أن تايسون 54 ،عاما ،يعد أصغر بطل للوزن الثقيل في تاريخ المالكمة عام ،1986
(د ب أ)
وكان يبلغ  20عاما فقط.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ّ
ّ
ً
مهنيا :تسلق سلم النجاح شاق لكنك
الراحة بعد وصولك الى قمته.
تكتشف ّ
ً
عاطفيا :كلما ازداد بعدك عن الحبيب
ً
كلما ازددت شوقا اليه.
َ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ابـتـعــد ع ــن ال ـغ ــرور واب ــق
ً
متواضعا كي يتحلق األصدقاء حولك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا  :ابحث عــن غنى عقلك قبل أن
تبحث عن غنى جيبك.
ً
ً
عاطفيا :الحب يجعل من قلبك مليئا
ب ــالـ ـع ــواط ــف ال ـن ـب ـي ـل ــة وال ــرغـ ـب ــة فــي
التضحية.
ً ّ
اجتماعيا :نظم أوقات فراغك بما يفيد
جسمك وما ينفع عقلك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تنبئك األفالك بأيام مهنية صعبة
عليك مواجهتها منذ اآلن.
ً
عاطفيا :ينبغي االتفاق مع شريك حياتك
على دراسة أموركما وتنظيمها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـتـبــذيــر بـمــالــك ذهـبــت أيــامــه
فاعتمد االقتصاد كي ال تطلب من أحد.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :راجع في هذا الوقت كيفية العودة
إلى عملك بطريقة جديدة.
ً
عــاطـفـيــا :ال تـبـحــث عــن مـقـيــاس للحب،
فالحب الحقيقي ال مقياس له.
ً
اجتماعيا :حافظ على عافيتك بالراحة
ّ
ّ
صحي.
وراجع الطبيب عند أي اختالل
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يشكو أحد الزمالء إليك من وضعه
ً
فال ّ
تتورط إن لم تكن قادرا.
ً
ً
عاطفيا :تختلق سببا للنزاع مع الحبيب
ً
علما بأنه يتصرف كما يجب.
ً
ً
ّ
اجتماعياّ :
يتحدث الناس
يهمك كثيرا أن
عنك ويذكرون صفاتك وعلمك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :خ ــذ وق ـت ــا لـلـتـفـكـيــر ف ــي تـطــويــر
بتطوير مهنتك وجعلها أفضل مما كانت.
ً
ً
عاطفيا :أحبب شريك حياتك لبقا كما هو
عليه فترتاح أنت ويرتاح هو.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إن استطعت تـمــالــك غضبك
فيمكنك تالفي أيام حزن كثيرة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :االغـ ـت ــرار بــال ـن ـفــس ه ــو رأس
ً
الجهل وال تخجل أب ــدا مــن استشارة
الغير.
ً
عاطفيا :حفظ كرامة الحبيب يأتي قبل
الحب وعليه تبني أساس مستقبلكما.
ً
اجتماعياّ :كل األمــور ّ
معرضة للزوال
إال الحب الذي يجمع بين أفراد عائلتك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـنـيــا :الـمـهــم ال ـيــوم هــو الـحـفــاظ على
ّ
استمرارية عملك ولو بالحد األدنى.
ً
ً
عاطفيا :إذا كنت تريد أن تكون محبوبا
من شريك عمرك ّفأحببه أنت.
ً
اجتماعيا :ال تتدخل في أمور الناس إن
هم لم يدخلوك فيها.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا  :ال تـتـصـ ّـر ف فــي عملك بحسب
غريزتك بل بما يمليه عليك عقلك.
ً
عاطفيا :تتفق مــع الحبيب على أمــور
ً
مستقبلية ويكون التفاهم كامال.
ً
ً
اجتماعيا :كن متواضعا وال تعتقد أن
الشمس تشرق من أجلك فقط.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً ّ
مهنيا :فكر بهدوء وانظر إلى المستقبل
بعين التفاؤل لتتمكن من المواجهة.
ً
عاطفيا :تريد التعرف إلى شخص من
الطرف اآلخر لكن قلبه مشغول.
ً
اجتماعيا :امأل وقتك بما يفيد ّ
ووسع
ثقافتك بالمطالعة اليومية.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :ك ــن ف ــي ص ـبــرك ع ـلــى الـمـصــاعــب
كالصخرة الراسخة التي تواجه العواصف.
ً
عاطفيا :ال قيمة للحياة إن لم يجمعكما
ُ
ّ
حب صادق يفرح أيامكما.
ّ
ً
اغتن بما يكفيك وإال فكل ما في
اجتماعياِ :
األرض ال ُيغنيك.
رقم الحظ.56 :

ً
مـهـنـيــا :اسـتـفــد مــن الـمـعــوقــات الــراهـنــة
لمراجعة جميع المراحل التي مرت بك.
ً
عاطفيا :إذا انطلقتما للمستقبل بالحب
ً
أوال فال شك أن مسيرتكما ستنجح.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :م ــا أح ـس ــن ت ــواض ـع ــك بـيــن
ً
األصدقاء فقد صرت نموذجا لهم.
رقم الحظ.22 :

ثقافات ١٦

توابل ةديرجلا

•
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العالقات
تستعرض
الحبشي
نور
ً
ً
بين الكويت وأميركا أكاديميا وموضوعيا

معالم مدينة
الكويت القديمة

أول كتاب يغوص في ثنايا التاريخ منذ الرحالة لوشر إلى عام 1991
حمزة عليان

َ
لم تحظ العالقات الكويتية -
األميركية بما تستحق من
الدراسة والبحث ،إلى أن جاء
كتاب د .نور الحبشي ليسد
ً
هذا الفراغ ،باعتباره عمال
غير مسبوق ،ولم يخض أحد
غمار النقاش والكتابة في هذا
الموضوع من قبل.

عالقة الكويت
مع دولة عظمى
نموذج فريد

وثائق أميركية
غير منشورة
عززت جدية
البحث إضافة
للمراجع
والمصادر األخرى

خرج كتاب العالقات الكويتية
 األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وف ـ ـ ــق ال ـم ـع ــاي ـي ــراألك ــادي ـم ـي ــة وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي،
وحرصت فيه أستاذة التاريخ في
جامعة الكويت ،د .نور الحبشي،
على االلتزام بالموضوعية.
يغوص الكتاب في تاريخ هذه
الـعــاقــة مــن نواحيها المختلفة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
واالجتماعية منذ نشأتها ومع
البدايات األولى للوجود األميركي
ً
في منطقة الخليج العربي ،بدءا
مــن وص ــول أول ّ
رح ــال ــة أمـيــركــي
ً
إلــى الكويت عــام  ،1868وصــوال
إلى يوم تحرير الكويت عام 1991
وع ــودة الـشــرعـيــة بـعــد االحـتــال
العراقي لها.
آثــرت د .الحبشي التوقف عند
ّ
ع ــام  ،1991ألن س ـيــاق الـعــاقــات
ً
بين البلدين اختلف كثيرا وأخذ
ً
م ـس ــارات أخ ــرى وأبـ ـع ــادا مــازالــت
تأثيراتها ماثلة للعيان.
ت ـف ــردت ال ـعــاقــات الـكــويـتـيــة -
األميركية عن غيرها ،وعلى الرغم
من أن األهداف والمصالح لكل دولة
كانت حاضرة بقوة ،فإنها تبقى
ً
في إطار خاص مختلف تماما عن
العالقات الكويتية – البريطانية،
ً
لـ ـك ــون الـ ـك ــوي ــت ق ــان ــونـ ـي ــا تـحــت
ّ
الحماية البريطانية ،وهذا تطلب
من األميركيين طريقة أخــرى في
الحضور على الساحة الخليجية
وال ـت ـع ــام ــل ب ـطــري ـقــة ب ـع ـي ــدة عن
المعاهدات.

التوازن والدبلوماسية
تـكـمــن أه ـم ـيــة ال ـك ـتــاب ف ــي أنــه
ّ
تطرق لمرحلة لم يلتفت إليها أحد
بتاريخ
من الباحثين أو المهتمين
ّ
الكويت الحديث المعاصر ،وأنــه
تناول عالقة الكويت

مع دولة عظمى كالواليات المتحدة
األميركية.
أعطى الكتاب ص ــورة حقيقية
عن نموذج من العالقات الدولية
الفريدة من ّنوعها ،بين بلد صغير
ّ
الحجم ،لكنه كبير وناجح في فن
سياسة ال ـتــوازن والدبلوماسية،
فقد أبدعت فيها الكويت ،على حد
تعبير د .الحبشي ،ومارستها بكل
اقـتــدار فــي مرحلة تــوتــرات دولية
كبيرة وهائلة ،وتغيير في خريطة
المنطقة بأسرها.
ت ـم ــت االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ــال ــوث ــائ ــق
البريطانية واألميركية المنشورة
وغير المنشورة ،نظرا ألهميتها،
إض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــدد م ــن ال ـم ــذك ــرات
الشخصية والدراسات والصحف
والبحوث.

وثائق غير منشورة

ض ـ ـ ّـم ال ـك ـت ــاب ب ـي ــن دف ـت ـي ــه 34
وثيقة وص ــورة عــززت فيه القيمة
المعرفية والتوثيقية ،ومن بينها
وث ــائ ــق تـنـشــر ألول مـ ــرة ،إضــافــة
إلــى عــدد ال بــأس بــه مــن الصحف
الكويتية واألميركية ،ومن بينها
ل ـقــاء الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي رونــالــد
ريـغــان مــع رئـيــس تحرير جريدة
ال ـق ـبــس وق ـت ـه ــا ،األسـ ـت ــاذ محمد
جــاســم الـصـقــر ،ع ــام  ،1987الــذي
أجراه في البيت األبيض ،وكان ذلك
ّ
في عز الحرب العراقية – اإليرانية،
وقائمة بأسماء وأعـضــاء البعثة
الدبلوماسية األميركية في الكويت
منذ بداية العالقات الدبلوماسية
بينهما ،وأس ـم ــاء نــاقــات النفط
الكويتية القديمة والجديدة ،بعد
أن أعطيت أسـمــاء أميركية ُ
ورفــع
العلم األميركي عليها أثناء الحرب
ال ـعــراق ـيــة – اإلي ــرانـ ـي ــة ،وت ـع ـ ّـرض
ناقالت النفط الكويتية لالعتداءات.

ّ
تنافس وترقب بريطاني

ّ
ت ــوض ــح د .ال ـح ـب ـشــي أن
طبيعة العالقات التي نشأت
ّ
ب ـي ــن ال ـب ـل ـ ّـدي ــن ك ــان ــت م ـحــل
تنافس وترقب من بريطانيا،
ل ـكــون ـهــا تــرت ـبــط ّم ــع الـكــويــت
باتفاقية حماية موقعة منذ عام
ّ
 ،1899إل أن األمــر اختلف بعد
االستقالل عام .1961
وت ـ ــذك ـ ــر الـ ـم ــؤلـ ـف ــة كـ ـي ــف أن
الكويتيين مــازالــوا يستذكرون
اإلرســالـيــة األميركية ونشاطها
الثقافي واالجتماعي والصداقات
التي عقدت مع أطباء اإلرسالية،
وعند الحديث عن النفط ،فإن لغة
المصالح والدخول إليها من خالل
الصراع مع بريطانيا بشأن أسبقية
توقيع اتفاقيات االمتياز مع حاكم
الكويت ،كانت هي الفيصل ،وإن كان
ّ
السخاء األميركي فيه كثيرا ،إال أن
اإلنكليز فرضوا أنفسهم من خالل
ال ــواق ــع ،عندما تــم وض ــع الكويت
آنذاك تحت الحماية البريطانية.

العصر الذهبي
غالف اإلصدار

اع ـت ـب ــرت ال ـك ــات ـب ــة أن الـعـصــر
الذهبي في العالقات بين الكويت

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

صورة من لقاء الرئيس ريغان مع السيد محمد الصقر عام 1987
وواشـنـطــن ك ــان فــي فـتــرة مــا بعد
الـحــرب العالمية الـثــانـيــة ،عندما
ّ
أخـ ـ ـ ــذت م ـن ـح ــى تـ ـص ــاع ــدي ــا ،ألن
وجودها تم بواسطة دبلوماسية
هادئة وذكـيــة ،وبـتــوازن متقن مع
الـحـلـيــف ال ـبــري ـطــانــي ،واس ـت ـفــاد
األم ـي ــرك ـي ــون م ــن ع ــراق ــة ال ــوج ــود
ّ
اإلنكليزي في المنطقة ،وتعلموا
أال ي ـك ــرروا أخ ـط ــاء اإلنـكـلـيــز ،فلم
تدخل المنطقة في حروب ،وكانوا
مدينين لفكر ساستهم ومبادئهم
التي أطلقوها بعد الحرب العالمية
الثانية.
تـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــورت ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــات ف ــي
الـسـتـيـنـيــات ،وتـمـيــزت بالتفاهم
وتنسيق المواقف ،ال سيما الموقف
األم ـيــركــي م ــن اس ـت ـقــال الـكــويــت،
ومـطــالـبــة عـبــدالـكــريــم قــاســم بها
عام .1961
ك ـ ــان ـ ــت الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ثـ ــاب ـ ـتـ ــة فــي
سياستها الخارجية ،خاصة تجاه
الـمـ ّـد القومي الـعــروبــي ومساندة
ً
أشقائها ..وه ــذا مــا جعلها العبا
ً
دول ـي ــا مـنــذ زم ــن مبكر فــي مجال
الــوســاطــة ،كـمــا أثـبـتــت انتماءها
العربي وبصالبة.
جـ ـ ـ ــاءت ح ـق ـب ــة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات
استثنائية ،فكانت عبارة عن أحداث
عاصفة في المنطقة والعالم ،إال أن
اإلطار العام للعالقات كان يحظى
بقدر كبير من التفاهم.
ث ــم ك ــان ــت ف ـت ــرة الـثـمــانـيـنـيــات
ً
ً
عندما لعبت الكويت دورا سياسيا
في عملية توازن القوى الدولي بين
الكتلتين الشرقية والغربية ،إلى
ّ
أن حــلــت التسعينيات مــن الـقــرن
ً
الماضي ،لتحمل في أعماقها تطورا
الف ـتــا وإن ك ــان ع ـمــره ال يـتـجــاوز
العامين ،إال أنه أكد صداقة عميقة
ونهجا جديدا لواشنطن في الريادة
العالمية.
وأع ـط ــت م ـصــداق ـيــة شــراكـتـهــا
الحقيقية مع أصدقائها اإلقليميين
ً
مــن دول المنطقة ،وتـحــديــدا عند
ً
تحرير الكويت عــام  ،1991وجها
آخ ــر لـلــوجــود األمـيــركــي فــي مياه
الخليج العربي.

الصراع األميركي – البريطاني على
نفط الكويت
بعد التمهيد الذي تناول الجذور
التاريخية للعالقات السياسية ،منذ

وصول ّ
الرحالة األميركي لوشر عام
 1868إلى الكويت ،وتأثير الشيخ
خ ــزع ــل ع ـل ــى عـ ـ ــودة األم ـيــرك ـي ـيــن
إلــى المشهد الكويتي إلــى مرحلة
اإلرس ــالـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،وح ــرض
حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر
عام .1942
احتوى الكتاب على  6فصول،
األول بعنوان الصراع البريطاني
– األميركي على النفط الكويتي،
وخالصته أن أميركا بزغ نجمها
ب ـع ــد الـ ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـثــان ـيــة
كالعب دولي جديد مع أفول نجم
بريطانيا ،ودور النفط وأهميته
ل ـل ـم ـن ـظ ــوم ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة بـيــن
الــدول ـت ـيــن ،ومـحــاولـتـهــا الضغط
بكل الـطــرق الدبلوماسية ليكون
لها موطئ قدم نفطية في الكويت،
يدعمها فــي ّذلــك كيانها النفطي
والعقود الموقعة باسم شركاتها
في البحرين والسعودية.

عقود من العالقات
تمحور عقد الخمسينيات حول
مسألة التمثيل القنصلي األميركي
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وتـ ـط ــور ال ـعــاقــات
االقتصادية ،واتفاقية المناصفة،
وموقف واشنطن من حلفي بغداد
واالت ـح ــاد الـهــاشـمــي ،وتنتهي د.
الحبشي للقول إن الشيخ عبدالله
السالم أدار تلك المرحلة بالكثير
م ــن الـ ـت ــوازن ال ــذك ــي ،فــاسـتـطــاع -
وه ــو تحت الحماية البريطانية
ً
ً
 أن يتخذ قــرارا تاريخيا بامتيازال ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـح ــاي ــدة ومـنــاصـفــة
األرب ــاح ،أو تعامله ّ
بحس قومي
مع أزمة السويس عام  ،1956ونجح
السالم في رسم خط ّ
مميز للعالقات
الكويتية – األميركية ،مختلف عن
النهج البريطاني.
ومــا بين السيادة وتأثيرات
حرب الخامس من يونيو ،1967
رصـ ـ ــدت ال ـب ــاح ـث ــة ف ــي مــرح ـلــة
الستينيات موقف واشنطن من
االستقالل وبعد اغتيال الرئيس
جون كنيدي عام  ،1963وحرب
يونيو  1967وتــأثـيــرهــا المهم
ع ـلــى ال ـع ــاق ــات ال ـتــي "اتـسـمــت
بالفتور" ،وتوجت بزيارة األمير
الراحل الشيخ صباح السالم إلى
أميركا عام .1968
ك ــان ــت فـ ـت ــرة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات

عاصفة باألحداث ،التي ترافقت
مــع االنـسـحــاب الـبــريـطــانــي من
الخليج والـفــراغ االستراتيجي
المرافق لهذا الحدث والهاجس
ال ــذي ت ــرك آثـ ــاره عـلــى الـكــويــت
والنتائج التي ترتبت على حرب
أكتوبر  1973والموقف الكويتي
المبدئي الذي التزمت به تجاه
القضية الفلسطينية ،تبع ذلك
قيام الثورة اإلسالمية في إيران
وم ـغــادرة الـشــاه ب ــاده والـغــزو
السوفياتي ألفغانستان ،وكل
ذلــك ارتـبــط بــالــرؤيــة األميركية
تجاه األمن الخليجي.
ومـ ـ ـ ــن مـ ـ ـب ـ ــدأ كـ ـ ــارتـ ـ ــر 1980
ً
والمبادرة السوفياتية ،وصوال
النـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـحـ ــرب الـ ـع ــراقـ ـي ــة –
اإليــرانـيــة وعهد رونــالــد ريغان
واآلثــار المدمرة التي ّ
تعرضت
لها الكويت في حرب السنوات
الثماني ،وما شهدته من حوادث
إرهــابـيــة إل ــى تــأسـيــس مجلس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،ك ــان ــت
الثمانينيات سنوات استثنائية
للكويت ،وهي تتعامل مع دولة
ّ
عظمى ،ولعل الوثائق األميركية
هـنــا تــؤكــد أن ال ـكــويــت تـحــاول
لعب دور استثنائي في التوازن
الــدولــي ،مــن خــال رفــع األعــام
على ناقالتها النفطية.
وجـ ـ ـ ــاء عـ ـق ــد ال ـت ـس ـع ـي ـن ـ ّيــات
ومــا حمله من تطورات تمثلت
باالحتالل العراقي عــام ،1990
وما سبقه من أحــداث ،وموقف
أم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا االحـ ـ ـت ـ ــال
وخـ ـ ـ ـ ــروج الـ ـسـ ـفـ ـي ــر األمـ ـي ــرك ــي
وأعـضــاء الـسـفــارة مــن الكويت،
ودوره ـ ـ ـ ــا ال ـع ـظ ـي ــم فـ ــي عـمـلـيــة
التحرير عام .1991
واس ـت ـن ـت ـج ــت ال ـح ـب ـش ــي أن
العالقات كانت "تعاونا وثقة"
وش ــراك ــة أم ـن ـيــة ،وأن الـبـلــديــن
عــان ـيــا م ــن الـ ـع ــراق ،وإن كــانــت
واشنطن أقل وطأة من الكويت.
فـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث كـ ــانـ ــت
الدبلوماسية األميركية حاضرة
ب ـ ـقـ ــوة ب ــان ـت ـه ــاج ـه ــا ال ـخ ـط ـيــن
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي والـ ـعـ ـسـ ـك ــري،
والـتــأكـيــد عـلــى الـنـهــج الجديد
ف ــي ال ــري ــادة الـعــالـمـيــة والــدعــم
ل ـش ــرك ــائ ـه ــا وأص ــدق ــائـ ـه ــا فــي
الخليج العربي.

«البستنة العالجية» يرصد طرق التداوي بالنبات
الكتاب يضم  5فصول ويحوي دراسات علمية متطورة
كتاب «البستنة العالجية
والعودة إلى الطبيعة بين
النظرية والتطبيق» يضم
 5فصول ،ويدعو إلى التداوي
بهذه الطريقة الحديثة.

أصدرت الزميلة الدكتورة ريم أحمد الهزيم كتابها
األول "البستنة العالجية والـعــودة إلــى الطبيعة بين
النظرية والتطبيق" ،الذي يضم خمسة فصول ،تناول
الـفـصــل األول تـعــريــف البستنة وال ــزراع ــة وأهميتها
وال ـطــرق المتبعة حــول الـعــالــم ،وج ــاء الفصل الثاني
ليأخذنا الى قدماء الشعوب وطرقهم المختلفة للتداوي
باألعشاب وهم المسلمون ،وكيف استخدموا نباتات
طبية كثيرة وعــديــدة ،وبــزغ في وقتهم الطب البديل
وأشهر العلماء المسلمين ،وتناول أيضا التداوي عند
الفراعنة والبابليين والسومريين والصينيين والهنود
واألوروبيين واليونانيين.

العالج الفيزيائي

المؤلفة تدعو
للعودة إلى
الطبيعة
لالستشفاء

وتـنــاول الفصل الثالث تعريف الـعــاج بشكل عام
وارتباطه بالبستنة والزراعة وأنواعه المختلفة :العالج
الــدوائــي ،الفيزيائي ،النفسي والــوقــائــي والعالجات
الجديدة المستحدثة في الوقت الحالي ،وأثر البستنة
على الصحة العامة للفرد.
واحتوى الفصل الرابع على دراســات في البستنة
ال ـعــاج ـيــة ع ـلــى جـمـيــع الـ ـح ــاالت ال ـب ـشــريــة ،األط ـف ــال
وال ـش ـبــاب وك ـبــار ال ـســن والـمـعـمــريــن ،وت ـطــرق لعالج
البستنة على أصحاب السلوك الخاطئ والشاذ وعلى
ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة وعـلــى نفسية الـحــوامــل
وح ـ ــاالت الــزهــاي ـمــر وم ــا ب ـعــد ال ـح ــروب وال ـص ــدم ــات،
وكيف استفادت هذه الحاالت بالعيش قرب النباتات
والتعامل معها.

تطوير العالج
وضــم الفصل الخامس األخير المعالج بالبستنة
كفرد وصفاته والبرامج المستخدمة بالعالج والمواقع
المناسبة للتطبيق العملي ودور الجمعيات العالمية
ل ـت ـطــويــر الـ ـع ــاج بــالـبـسـتـنــة كــالـجـمـعـيــة األم ـيــرك ـيــة
للعالج بالبستنة  AHTAوالجمعية الكندية للعالج

بالبستنة  ،CHATوالتي انضمت لها مؤلفة
الكتاب الدكتورة الهزيم قبل أكثر من سنتين
الك ـت ـســاب ال ـخ ـبــرة م ــن خ ــال االج ـت ـمــاعــات
الدورية والمستمرة.

حياة صحية
وال ـك ـت ــاب مـ ـع ــروض ف ــي مـكـتـبــة جــريــر
وبعض المكتبات المحلية ،وفــي نهايته
ختمته الدكتورة المؤلفة بالبداية ،وهي
أم ـن ـيــة م ـن ـهــا ل ـب ــداي ــة اتـ ـح ــاد الـقـطــاعـيــن
ال ـح ـك ــوم ــي وال ـ ـخـ ــاص ت ـط ـب ـيــق ال ـع ــاج
بــالـبـسـتـنــة ،ل ـت ـبــدأ بــال ـب ـيــوت وال ـم ـنــازل
كحاجة أساسية ،مثل المسكن والملبس
والمأكل ،وفي المدارس كمادة أساسية
ش ــأن ـه ــا ش ـ ــأن الـ ـعـ ـل ــوم وال ــري ــاضـ ـي ــات
وال ـل ـغ ــات ،وتـطـبــق ف ــي المستشفيات
وتـكــون كــالــدواء ،فالبستنة هــي الحل
األمثل واألوفر وبداية الحياة الصحية
وطريقة عالجية حديثة تحترم ثقافيا.
والهدف من هذا الكتاب بشكل أو بآخر
هو القرب من الطبيعة الجميلة التي حبانا الله إياها،
واالستشعار بمدى فوائدها العديدة سواء الجمالية
أو العالجية.

حاجة أساسية
وتدعو د .الهزيم ،الحاصلة على دكتوراه في الفلسفة
في علم النبات تخصص دقيق خلية ووراثة ،من خالل
هذا اإلصدار ،إلى العالج والتشفي بالقرب من الكائنات
الحية عموما والنباتات بشكل خاص ،وكيف أنه أصبح
وجاهة مجتمعية وحاجة أساسية ملحة في حياتنا
البــد مــن اقتنائه ،كما تدعو إلــى الـقــراء ة المفيدة في
هذا المجال.
يــذكــر أن ال ـك ـتــاب اح ـت ــوى ع ـلــى  5ف ـصــول متصلة

غالف اإلصدار
منفصلة ،وعلى  150صفحة ،ويزخر باحتوائه على
الصور واأللــوان لزيادة جذب فئة الشباب والمراهقة
لـهــذا الـعـلــم ال ـحــديــث ،بــاإلضــافــة إل ــى فــاصــل أنـيــق تم
تصميمه يتماشى مع الكتاب.
وقدم للكتاب الشيخ محمد يوسف الصباح المدير
العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية،
والذي استفاد على المستوى الشخصي بالكتاب ،حيث
ذكر أنه يحتوي على معلومات قيمة ومفيدة ومدعم
بــالـتـقــاريــر واألب ـح ــاث وال ــدراس ــات فــي عـلــم البستنة
العالجية ،وهو عالج ناجح يربط اإلنسان بالطبيعة،
وشكر المؤلفة على هذا الكتاب ،وطلب منها االستمرار
في تجهيز مؤلفات مشابهة.

َ
"لم يبق من مدينة الكويت القديمة سوى بعض المعالم والديوانيات
القليلة المتناثرة عند واجهتها البحرية .فقد قضى "التثمين" والتطور
العمراني الحديث على صورة المدينة وأحيائها القديمة .واآلن ،وبعد
نحو ثالثة أربــاع القرن يتساءل أبناء هــذا الجيل عن بيوت آبائهم
وأجدادهم ،وعن النمط العمراني الذي كانوا يعيشون في ظله".
الفقرة أعاله جزء من مقدمة كتبها الصديق العزيز األستاذ الدكتور
عبدالله يوسف الغنيم ،رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية ،وذلك
إلصدار المركز الجديد والمعنون بـ "معالم مدينة الكويت القديمة" ،الذي
صدر منه حتى كتابة هذا المقال جــزءان؛ األول بعنوان "نواة مدينة
الكويت القديمة" ،والثاني بعنوان "فريج الشيوخ وفريج غنيم وفريج
ّ
سعود والشارع الجديد" ،ومن نافل القول اإلشارة إلى أن كلمة "فريج"
ّ
الحي!
تعني باللهجة الكويتي
بداية ،ال َّ
بد من التأكيد ،ودون كثير مبالغة ،أن هذه الدراسة وما
ّ
ُ
ّ
تمخض عنها تعد بحق واحدة من أهم الدراسات العمرانية العلمية
التي تناولت معالم وأحياء مدينة الكويت القديمة ،وهي بذلك تحفظ
ً
ً
بشكل عصري تاريخا قارب على االندثار تماما.
ً
ّ
وإذا كان د .الغنيم يعزي ذلك للتثمين والتطور العمراني ،فإن سببا
ً
ثالثا يستحق الذكر ويستحق االلتفات إليه ،وأعني بذلك عدم وجود
وعي عمراني ،وفي حالة وجوده لدى قلة من المشتغلين بالعمارة،
فإنه مع األسف ال أحد يستمع لشكواهم ،وال أحد يعير تلك الشكوى
ما تستحق من أهمية.
وهذا أحد أهم األسباب في اختفاء معالم مدينة الكويت ،وعيش
أجيال من أبنائنا غربة كبيرة عن عمارة ماضيهم ،فإذا كان التثمين
ِّ ً
ً
مسوغا لترك بيوتهم
والتطور العمراني قد أعطيا األهــالــي سببا
القديمة ،والزحف نحو المناطق الجديدة لالستقرار فيها ،فما تراه
ُ
السبب الذي جعل الجهات الحكومية ،البلدية واألشغال ،تقدم بكل
قسوة وهمجية ،على محو آثار تلك البيوت والفرجان وتاريخ حياة
ّ
تصر ،حتى يومنا الراهن ،على
اإلنسان الكويتي ،وما الذي يجعلها
بصلة؟
هدم كل ما يتم إلى الماضي ِ
مخطئ َمن يعتقد أن بيوت وعماير وسكيك شرق والقبلة والمرقاب،
ّ
ّ
تخص الـمـكــان ،وأن الفزعة
ومعالم شاطئ الخليج ،الـ ِـسـيــف ،إنما
ً
مبان خرسانية عالية
وإقامة
شيء،
للجديد تكفي وتبرر تماما هدم كل
ٍ
مكانها ،وفي مرحلة قادمة هدم تلك المباني ،بما تحمل من تاريخ
وحيوات للبشر ،وإقامة مبان جديدة عليها ،وهكذا تعيش أجيال
من أبناء الكويت في غربة عن تاريخها المعماري ،وغربة عن حياة
اآلباء واألجداد ،وغربة عن نمط الحياة والتفكير والسلوك االجتماعي
واالقتصادي ،وحتى السياسي.
ً
ً
ً
إن جهدا مضنيا وصعبا قام به فريق من المختصين ،سواء كانوا
معماريين أو جغرافيين أو تاريخيين ،وبقيادة المايسترو المشرف
العام د .عبدالله الغنيم ،إنما هو جهد الفت يستحق أن يصل لكل بيت،
ً
ويستحق أن يكون دون تأخير جزءا ال يتجرأ من المناهج الدراسية
في الكويت من االبتدائي وحتى رياض األطفال.
فالعالم بأسره يعيش عصر العولمة ،ونــشء وشباب العالم من
أقـصــاه إلــى أقـصــاه يعيشون على مــا ّ
تقدمه لهم شبكات التواصل
االجتماعي ،والـقـنــوات التلفزيونية الخاصة ،وهــم بذلك يعيشون
بانتماء عالمي ،أكثر من انتمائهم المحلي القومي ،خاصة أن االنتماء
مناف
العالمي ،وفي أكثر األحيان يأتي بشكل تغريبي ،ويأتي بشيء
ٍ
لألخالق ،ويأتي لخلق نمط وقولبة السلوك اإلنساني ليكون كما ُيراد
له في دوائر اإلعالم العالمية .وهذا الرأي ال يخضع لنظرية المؤامرة
بقدر ما يقول حقيقة واقعة ال مجال لدحضها!
م .صالح علي الفاضل ،أ .فهد علي الشعلة ،أ .د .وليد عبدالله المنيس،
د .مها سعد الفرج ،أ .فهد غازي العبدالجليل ،د .فيصل عادل الوزان،
ً
ً
ّ
ليسد نقصا كبيرا
اإلصدار المهم ،والذي ال يأتي
هم الكتيبة وراء هذا ّ
ً
ً
في المكتبة الكويتية ،لكنه يأتي ليسد نقصا يبدو واضحا في انتماء
اإلنسان الكويتي لتاريخه ووطنه!
أخــي األسـتــاذ الدكتور عبدالله الغنيمُ ،
قلت عنك مــرة ،وفــي هذه
الزاوية ،إنك نموذج لعالم مخلص لوطنه وعلمه ،وها أنا أكرر ذلك وأزيد
ٌ
ٌ
ومهموم ومشتغل بحفظ تراث أهله ووطنه وأمته!
عليه،

عيال الفريج!
د .عادل العبدالمغني
عيال الفريج من سكنوا في زمان مضى بداخل السور ،في أحياء
و"ف ــرج ــان" مدينة الكويت القديمة ،وجمعتهم خصائص وصفات
مشتركة ،وأستطيع أن أرسم أبرز مالمح ذلك الجيل باآلتي:
عيال الفريج تربطهم في الماضي عالقة الجيرة والصحبة والروابط
األسرية ،ولم يكن ذلك فحسب ،بل كانت العالقة فيما بينهم وشيجة،
ً
ً
فكل واحد منهم يعرف تماما جميع أفراد أسرة اآلخر ،ويعتبر واحدا
من أبنائهم!
عيال الفريج ...أصحاب فزعات ومآثر وغير اتكاليين ،فعندما بدأ
بناء السور ساعدوا أهاليهم في البناء وفزعتهم على ظهور الحمير
والدواب لنقل مصابي حرب الجهرا إلى المدينة!
عيال الفريج ...كانت عندهم غيرة وحمية ومسؤولية على سمعة
ً
ً
"فريجهم" وحمايته ،فعندما يشاهدون شخصا غريبا عــاود تكرار
ال ـمــرور بالفريج واشتبه فــي أم ــره تتم مساءلته واستيضاح أمــره
ومساعدته إذا اتضحت نواياه الحسنة!
ّ
والحمارة والبنائيين والتجار
عيال الفريج ...أبناء النواخذة والبحارة
وأصحاب المهن والحرف والفقراء وللمساكين ،وجميعم متساوون وال
تعالي وتفاخر فيما بينهم!
عيال الفريج ...غير مرفهين مثل أبنائنا في الوقت الحاضر ،بل شظف
العيش صقلهم منذ شبابهم المبكر ،فمنهم من ركب البحر للبحث عن
الرزق بين خضم األهوال ،ومنهم من يصطحبه والده إلى محله أو إلى
حرفته للتعليم والتدريب!
عيال الفريج ...لم تكن أدنى األشياء في متناول أياديهم ،ال السيارات
الفارهة وال الدراجات البخارية المزعجة ،وال األلعاب اإلكترونية المبهرة،
وال الهواتف الذكية ،وإنما وسائل تسليتهم من ألعاب تمت صناعتها
بأيديهم وهوايات وألعاب شعبية مارسوها متى شعروا بالملل!
عيال الفريج ...لم يحظوا بالتعليم العالي ،والمحظوظ منهم من درس
ً
في المدارس النظامية أخيرا ،فتلك كانت ظروف المجتمع ،ولو توافرت
لهم تلك الفرصة لكان تحصيلهم العلمي بال حدود!
عيال الفريج ...يشدهم التسابق عند االستماع إلى آذان المسجد
وتجهيز ماء الوضوء للمصلين واالصطفاف في الصفوف الخلفية،
دون مزاحمة كبار السن في الصفوف األمامية!
عيال الفريج ...كانوا يخدمون ضيوف أسرهم في الدواوين والجلوس
في أطراف المجلس لالستماع إلى المتحدثين بأدب جم ،والنهوض
مسرعين لتلبية طلبات الضيوف من قهوة وشاي وماء دون تقاعس!
عيال الفريج ...ال يبدأون بتناول وجباتهم الغذائية اليومية حتى
ً
يبدأ كبير العائلة أوال ،وال يتذمرون من نوعية األكل ،إنما يحمدون
النعمة -رغم بساطتها -ويثنون على طبخ والدتهم!
ً
عيال الفريج ...كانوا عالما آخر لن يتكرر ،وهؤالء هم جيل آباء وأجداد
أبناء الحاضر ،وال نقول إال :الله يهدي جيل األبناء ويبعد عنهم بواطن
الضرر ،ويرشدهم إلى بناء مستقبلهم والعمل بأمانة وصدق وتحمل
المسؤولية من دون االنجراف وراء المال الحرام!
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رئيس شركة «إيرباص» :الطائرات
آمنة في زمن «كورونا»
ً
• هل من حاجة إذا إلى تخفيف تدابير احتواء
"كورونا" في ألمانيا؟
 لن يكون إيجاد التوازن المناسب عملية سهلة.ً
لكن بــدأت أوروب ــا تخوض لعبة خطيرة جــدا منذ
اآلن .تكون األضرار المترتبة على المجتمع بسبب
ً
التدابير الصارمة أكبر من المنافع أحيانا .وضع
األق ـن ـعــة مـفـيــد ألن ـنــا نـمـنــع بــذلــك ال ـن ــاس م ــن نقل
ّ
الفيروس .لكن إقفال الشركات على المدى المتوسط
أو البعيد ُيهدد ازدهارنا وقدرتنا التنافسية.

جيرالد تروفيتير ،مارتن مولير -دير شبيغل

ً
غيوم فوري ( 53عاما) ،هو
الرئيس التنفيذي لشركة
الطيران والدفاع األوروبية
«إيرباص» منذ أبريل .2019
كان هذا الفرنسي في المرحلة
السابقة الرئيس التنفيذي
لفرع «إيرباص هيليكوبترز».
في مقابلة مع صحيفة «دير
شبيغل» ،ينتقد فوري تدابير
احتواء الوباء في أوروبا،
ويعتبر الطائرات آمنة ،ويتوقع
أن يستأنف الركاب ورجال
األعمال السفر في نهاية
المطاف.

• كم مرة تسافر في الوقت الراهن؟
َ
 نحو مرتين في األسبوع داخل أوروبا وفرنسا.ً
أو أكثر من ذلك أحيانا.
• هل تسافر في طائرة خاصة بدال من طائرات
النقل التجاري؟
ّ
ـظـمــة .ســافـ ُ
ـرت ال ـيــوم في
 معظمها رح ــات مـنـً
طائرة خاصة نظرا لصعوبة الوصول إلى برلين
ً
مــن تــولــوز بسبب الـقـيــود الـمـفــروضــة راه ـنــا على
الرحالت الجوية.
• هل تتفهم خــوف الناس من ركــوب الطائرات
في الوقت الحالي؟
ً
 أتفهم موقفهم طبعا لكني أظن أن هذا الخوفال أساس له .تكون أنظمة التهوية والفلترة وتبادل
ال ـهــواء على متن الـطــائــرات فاعلة وآم ـنــة .هــذا ما
تكشفه جميع التحليالت التي قمنا بها .لكن تتعلق
المشكلة المتبقية ب ــا ل ــرذاذ ا ل ــذي ينتجه ا لـنــاس
حـيــن يـسـعـلــون أو يـعـطـســون عـلــى مـتــن الـطــائــرة.
ل ـهــذا الـسـبــب ،ن ـفــرض عـلــى ال ــرك ــاب وض ــع الـقـنــاع
على وجوههم .باختصار ،الطائرات أماكن آمنة
في زمن "كورونا" ،السيما عند استعمال األقنعة.
أكدت دراسات أجرتها معاهد معروفة ،بما في ذلك
"هارفارد" ،على هذا االستنتاج.
• لكن تكشف أرقــام الــركــاب أن الناس ما زالــوا
مترددين.
 ال أصدق ذلك ،بل العكس صحيح :يريد الناسّ
أن ي ـس ــاف ــروا .ل ـكــن الـمـشـكـلــة الـحـقـيـقـيــة مختلفة.
أصـبـحــت ق ــدرة ال ـنــاس عـلــى الـسـفــر م ـح ــدودة وال
ً
يتعلق الـسـبــب ح ـصــرا بقلة الــرحــات بــل يرتبط
ً
أي ـض ــا بـمـتـطـلـبــات الـحـجــر ال ـص ـحــي ،السـيـمــا في
أوروبا .في أجزاء أخرى من العالم ،استأنف الركاب
السفر منذ عطلة عيد الميالد .هذه النزعات تزيد
ثقتنا بالقطاع.
• ما رأيك بتوزيع اللقاحات البطيء في أوروبا؟
 في المقام األول ،البــد من التنويه بــأن سرعةت ـطــويــر ال ـل ـقــاحــات ال ـفــاع ـلــة وال ـم ـص ــادق ــة عليها
كــانــت غير مسبوقة فــي تــاريــخ الـطــب .إنــه إنجاز
علمي وصناعي عظيم .لكننا نواجه اآلن لألسف
مشاكل لوجستية في تصنيع اللقاحات وتسليمها
ً
وإدارتـ ـه ــا .إنـهــا عملية مـعـقــدة طـبـعــا ،لكننا كنا
نستطيع إدارة األزمـ ــة بـشـكـ ٍـل أف ـضــل فــي أوروب ــا
ً
مقارنة بدول أخرى حول العالم.
• م ــا أه ـم ـيــة ال ـل ـق ــاح ــات بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى قـطــاع
الطيران؟
 حتى لــو لــم تظهر لـقــاحــات فــاعـلــة ،ثمة طرقأخرى للتعامل مع الوباء ،أبرزها إجراء فحوصات
ً
ً
دائ ـمــة لـلـمـســافــريــن ،ونـحــن نحقق نـجــاحــا كبيرا
ً
بفضل هذا التدبير أصال .لكن على المدى الطويل،
ستصبح اللقاحات بالغة األهمية بالنسبة إلى
ً
قطاعنا .هي فاعلة جدا وأتمنى أن تبقى كذلك رغم
الطفرات الناشئة.
• حين أجرينا معك مقابلة في ربيع  ،2020كان
الــوبــاء الي ــزال فــي بدايته .فــي تلك الفترةَ ،
قلت إن
الناس سيرغبون في اكتشاف العالم بالطائرات
ً
مستقبال.
• هل ما زال رأيك على حاله؟
 فــي ظــل أزمــة عالمية مــن هــذا الـنــوع ،يجب أننتابع تقييم الوضع باستمرار ونقوم بالتعديالت
الالزمة عند الحاجة .لو طرحتم ّ
علي هذا السؤال
ً
في الخريف الماضي ،كان جوابي ليبدو تشاؤميا
ً
جدا .كان الكالم الذي سمعناه من المسافرين في
ً
درجة رجال األعمال مرعبا حينها .قال لنا رؤساء
ً
الشركات الكبرى" :لن نسافر مجددا كما كنا نفعل
في الماضي".

الهيدروجين بدأ
يتحول إلى مصدر
طاقة عالمي
لوسائل نقل
أخرى وعمليات
صناعية كتلك
الحاصلة في
صناعة الفوالذ

ً
• هل تظن أن عدد رحالت العمل سيرتفع مجددا؟
 نعم .تتطلب هــذه العملية بعض الوقت ،لكنً
ً
ً
ستبقى رح ــات العمل ج ــزء ا مـحــوريــا وأســاسـيــا
من حياتنا اليومية ونمو اقتصادنا .ما من طريقة
أخرى لتحقيق هذه األهداف.
• هل ينطبق الوضع نفسه على رحالت السفر
الخاصة؟
 يرتفع الطلب بـقــوة فــي جميع أنـحــاء العالم،حيث يتأكد الــركــاب من أنهم ق ــادرون على السفر
م ــن دون ت ـ ــردد وي ـس ـت ـط ـي ـعــون إيـ ـج ــاد ال ــرح ــات
التي يريدونها .بعد الحجر الصحي طــوال سنة،
يريد الناس الخروج من منازلهم .اليوم ،اكتملت
الحجوزات في طائرة "إيــربــاص أ "-380بين دبي

غيوم فوري
ً
ً
وبريطانيا مـثــا .مــن الــواضــح إذا أن الــوضــع بدأ
يتحسن.
ً
• هل تظن إذا أن كل شيء سيعود إلى وضعه
الطبيعي؟
 سـ ُـيـسـبــب ف ـي ــروس "ك ــورون ــا" ت ـغ ـيــرات دائـمــةً
ً
طبعا .ثمة ّ
توجه مثال إلى تزويد الطائرات بخدمة
اإلنـ ـت ــرن ــت .ي ــري ــد الـ ـن ــاس أن ي ـت ـص ـلــوا بــالـشـبـكــة
ّ
ويحولوا مقصورة الطائرة إلى مكتب لهم ألنهم
اعـتــادوا في هــذه الفترة على العمل من منازلهم.
ً
ق ــد يـمـيـلــون أي ـض ــا إل ــى تـخـفـيــف رح ــات سفرهم
المتقطعة لتجنب المرور بالمطارات المزدحمة ،ما
يعني أن الطلب على الرحالت المتواصلة قد يرتفع.
ً
هذا السيناريو ليس مثاليا بالنسبة إلى شركة
الطيران الضخمة التي تديرها.
لدينا فرص جيدة أخرى .نعتبر طائرة A321XLR
ً
ً
ً
حال مناسبا .تكون هذه الطائرة أصغر حجما من
ال ـطــائــرات الـتـقـلـيــديــة ،لكنها تستطيع أن تغطي
ً
ً
مساحات طويلة جدا أيضا .تعتبر الخطوط الجوية
هذه الطائرة أداة مناسبة لنقل الناس في رحالت
ً
طويلة من المطارات األصغر حجما إلى وجهتهم
ً
مباشرة.
• ما أبرز المناطق القابلة للتعافي برأيك؟
 فــي دول مثل الصين والـهـنــد أو فــي جنوبش ــرق آس ـي ــا ،ي ــري ــد ع ــدد م ـت ــزايــد م ــن ال ـن ــاس أن
ً
يصبح ج ــزء ا مــن الطبقة الوسطى ويتمكن من
السفر .تحتاج شركات الطيران اآلن إلــى التأكد
من سالمة الوضع كي تتمكن من تكثيف جدول
ً
الــرحــات م ـجــددا .ال يحجز الـنــاس الــرحــات من
دون معلومات موثوق بها .تجيد آسيا والواليات
المتحدة وأج ــزاء أخ ــرى مــن الـعــالــم تنظيم هذه
العملية أكثر من األوروبيين .الوضع هنا مقلق
ً
جــدا .هــذا ما نالحظه مع عمالئنا حين يريدون
ُ
ً
رك ــوب ال ـط ــائ ــرات .قــد تـلـغــى ال ــرح ــات م ـثــا ،لــذا
ً
نـضـطــر أح ـيــانــا إلي ـص ــال ال ـع ـمــاء بــأنـفـسـنــا .ثم
يضطرون للبقاء في الحجر الصحي لفترة ،ما
يعني أنهم قد يحتاجون إلى ثالثة أسابيع قبل
ُ
رك ــوب طــائــرة جــديــدة .بصريح الـعـبــارة ،تعتبر
تــدابـيــر الــوقــايــة مــن كــورونــا فــي أوروبـ ــا كارثية
بالنسبة إلى قطاع الطيران.

 10آالف وظيفة
بالقسم التجاري
من «إيرباص»
ال تزال على المحك
والمؤكد أننا نريد
تجنب تسريح
الموظفين

وضع األقنعة مفيد
ألننا نمنع بذلك
الناس من نقل
ّ
الفيروس لكن
إقفال الشركات
على المدى المتوسط
أو البعيد ُيهدد
القدرة التنافسية

• بــدال مــن تلقي المساعدات الحكومية ،قـ َ
ـررت
ً
أن تــأخــذ قــرضــا ضخما بسبب أزم ــة كــورونــا .هل
ً
تـسـتـبـعــد اح ـت ـم ــال أن ت ـح ـتــاج ق ــري ـب ــا إلـ ــى أمـ ــوال
الحكومة؟
ً
ً
 أنـ ـ ــا أتـ ــوخـ ــى ح ـ ـ ـ ــذرا ش ـ ــدي ـ ــدا فـ ــي مـ ــا يـخــصال ـض ـمــانــات ،لكننا نـظــن أن ـنــا نـمـلــك مــا يـكـفــي من
السيولة ،ويتضح ذ لــك فــي النتائج المالية التي
حققناها في السنة الماضية .لهذا السبب ،ال أتوقع
ً
ً
أن أواجه وضعا مماثال في هذه المرحلة.
• هل تخطط للتخلي عن أكثر من  15ألف وظيفة
َ
أعلنتها في السنة الماضية؟
 لقد تراجع اإلنتاج بنسبة  40في المئة بسببّ
ال ــوب ــاء ،وح ـصــل ذل ــك ف ــي ق ـطــاع ي ــوظ ــف نـحــو 90
ألف شخص .لكن إذا أخذنا أعباء العمل المفقودة
باالعتبار ،فسيقتصر عدد تلك الوظائف على 35
ألفا .لقد عملنا بجهد مع شركائنا في المجتمع
لتقليص
والحكومات ومع أصحاب مصلحة آخرين ً
أثــر الــوبــاء على اليد العاملة لدينا .نتيجة لذلك،
شمل التعديل  15أ لــف منصب .وبفضل التدابير
الحكومية ،مثل تقصير دوام العمل ( عـبــر برامج
إجازات العمل القسرية) ،وجدنا الحلول المناسبة
لخمسة آالف وظيفة .في الوقت الراهن ،التــزال 10
آالف وظيفة في القسم التجاري من شركة "إيرباص"
على المحك .لكن يوجد أمــر مؤكد واحــد :نريد أن
نتجنب تسريح الموظفين.
• هــل تستفيد "إي ــرب ــاص" مــن اض ـط ــرار شركة
"بوينغ" لمحاربة عواقب أزمــة كورونا ،باإلضافة
إلى االنتكاسات التي واجهتها بسبب طائرات "737
ماكس" و""787؟
 نحن ال نتنافس اليوم على الطلبات الجديدة،ً
نظرا إلى تراجع الطلب على الخطوط الجوية .بل
ً
إننا نعمل على إنهاء المسائل العالقة أصــا ،لذا
ً
نميل إلى التركيز على شؤوننا الخاصة حاليا بدل
االنشغال بوضع "بوينغ".
• مــن المستبعد أن يمتنع العـبــان كـبـيــران عن
التنافس إلــى األبــد .في أي مرحلة ستبدأ شركات
الـتـصـنـيــع الـصـيـنـيــة ب ـب ـنــاء ال ـط ــائ ــرات ل ــأس ــواق
الغربية برأيك؟
 س ـت ـب ــدأ ت ـل ــك الـ ـش ــرك ــات اسـ ـتـ ـه ــداف ال ـس ــوقً
الـمـحـلــي أوال .ف ــي ال ـن ـهــايــة ،تـمـلــك ال ــدول ــة معظم
الخطوط الجوية هناك ،لذا من المتوقع أن تطرح
الشركات النماذج التي تطورها اآلن وتسمح بتقدم
التكنولوجيا داخ ــل الـبـلــد .ثــم ستتجه إلــى سوق
ً
التصدير في المرحلة الالحقة .لن يحصل ذلك طبعا
ً
في النصف األول من هذا العقد ،بل الحقا .لقد أثبتت
تجارب روسيا والبرازيل أن تطوير قطاع الطيران

ً
ليس سـهــا ،بــل يحتاج إلــى ثقل كبير .لكن تملك
الصين هذا الثقل ،لذا أظن أنها قادرة على تحقيق
هدفها .نحن ال نستخف بها في مطلق األحوال.
• ستحصل شركة الطائرات الصينية "كوماك"
على ترخيص إلص ــدار طائرتها متوسطة المدى
"سي "919 -هذه السنة.
 نحن نتعامل مــع "كــومــاك" وشــركــات صينيةأخ ــرى بـكــل ج ـ ّـدي ــة .إن ـهــا شــركــات طـمــوحــة وب ــدأت
تواكب التطورات من الناحية التكنولوجية ،لكننا
نحمي ابـتـكــاراتـنــا الـخــاصــة ونــدافــع عــن قيادتنا
التكنولوجية .سيتوقف وضعنا بعد  30سنة على
أدائنا الخاص بكل بساطة.
• فــي تـلــك الـمــرحـلــةُ ،يـفـتــرض أن يصبح قطاع
ً
الطيران ملتزما بمبدأ الحياد المناخي .أنت تطمح
إلــى نشر طــائــرات عاملة بالهيدروجين فــي الجو
بحلول عام  .2035هل هذه الخطة واقعية؟
ُ
 ال خيار بديل عن هذا المسار .تعتبر انبعاثاتثاني أكسيد الكربون أكبر عائق أمام قطاع الطيران.
هذا القطاع صديق للبيئة بامتياز لوال انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون ،حتى لو كانت تقتصر على
 2في المئة من االنبعاثات العالمية .لهذا السبب،
ً
نريد أن نكون روادا في هذا المجال.
•ي ـب ــدو أن اس ـت ـبــدال وقـ ــود ال ـط ــائ ــرات سـيـكــون
أصعب من استبدال وقود السيارات.
 لن يؤثر الجيل المقبل من الطائرات على البيئة.لــديـنــا خ ـبــرة واس ـعــة فــي اسـتـعـمــال الـهـيــدروجـيــن
كـمـصــدر للطاقة بفضل م ـجــاالت مـثــل الـسـفــر إلــى
الفضاء .بدأ الهيدروجين يتحول إلى مصدر طاقة
عالمي لــوســائــل نقل أخ ــرى ولـعــدد مــن العمليات
الصناعية كتلك الحاصلة في صناعة الفوالذ.
• يــؤيــد الــرئـيــس التنفيذي لــ"تـســا" استعمال
ط ــائ ــرات عــامـلــة بــال ـب ـطــاريــات .مــا مــوقـفــك مــن هــذا
الخيار؟
 نحن مقتنعون بأن قدرة البطاريات تضعف فيحاالت كثيرة ،السيما عند قطع مسافات متوسطة
أو طويلة .الهيدروجين خيار أفضل.
ّ
• لكن الوقت ضيق.
ً
 ن ـحــن م ـت ـفــائ ـلــون ب ـه ــذا الـ ـش ــأن أيـ ـض ــا .يمكناستعمال الوقود الصناعي الغني بالهيدروجين
وال ـم ـش ـت ــق مـ ــن م ـ ـصـ ــادر الـ ـط ــاق ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة فــي
الـمـحــركــات الـمـعــاصــرة مـنــذ اآلن .كـخـطــوة ثانية،
سنقوم بأبحاث عن محركات كهربائية حيث ُت ّ
حول
خاليا الوقود الهيدروجين إلى كهرباء .نظن أن هذه
العملية ممكنة من الناحية التقنية .ثم يتوقف كل
شــيء على إيـجــاد كميات كافية مــن الهيدروجين
المشتق من مصادر الطاقة المتجددة.
َ
ً
• هــل تـ ِـعــد بـقـطــاع ط ـيــران مـحــايــد مـنــاخـيــا في
عام 2050؟
 نحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف.سنتابع استعمال بعض الطائرات التقليدية بحلول
ً
تلك المرحلة طبعا ،لكن ستظهر أعداد متزايدة من
الطائرات الخالية من االنبعاثات.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4689األربعاء  24مارس 2021م  11 /شعبان 1442هـ

tawabil@aljarida●com

19

ً
ً
ً
أحمد الرفاعي :مجتمعاتنا تعاني فراغا ثقافيا أدبيا

مسك وعنبر

أطلق «مبادرة أحمد» التي تعزز القراءة وتجعلها عادة يومية
فضة المعيلي

أكد المذيع والكاتب أحمد
الرفاعي أهمية المبادرات
القرائية في تعزيز ثقافة
القراءة وجعلها عادة يومية
في أوقات الفراغ.

تـ ـق ــدم الـ ـ ـق ـ ــراءة الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـف ــوائ ــد ال ـص ـح ـيــة والـنـفـسـيــة
وال ـث ـق ــاف ـي ــة لـ ـلـ ـف ــرد ،ف ـه ــي لـهــا
أهمية كبرى في بناء اإلنسان
وتنمية الفكر والتفكير وإكساب
ال ـم ـهــارات ،وم ــن ه ــذا المنطلق
أط ـلــق ال ـمــذيــع وال ـكــاتــب أحـمــد
الرفاعي "مبادرة أحمد".
وقــال الرفاعي عــن المبادرة

"ه ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارة عـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة
مـجـتـمـعـيــة أدبـ ـي ــة األول ـ ـ ــى مــن
نــوعـهــا فــي الـكــويــت ،ستنطلق
ع ـ ـ ـبـ ـ ــر م ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وتـ ـت ــم م ـنــاق ـشــة
الكتاب عبر إح ــدى المنصات،
وال ـ ـهـ ــدف م ـن ـهــا ت ـع ــزي ــز ثـقــافــة
القراءة وجعلها عادة يومية في
أوقات الفراغ ،وستهيئ الجيل
الجديد للقراءة من خالل اختيار

كتاب كل شهر ،بحيث تتم قراءة
 12كـتــابــا سـنــويــا مـنــوعــا بين
مختلف التخصصات ،ومنها
مــا يساعد ال ـقــارئ فــي فهم كل
م ـق ــاي ـي ــس ال ـك ـت ــاب ــة والـ ـ ـق ـ ــراءة
النقدية".
وأض ــاف" :الحظت أن بعض
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات تـ ـهـ ـت ــم بـ ـج ــوان ــب
كثيرة ومختلفة ،لكن بعضها
تناسى دور األدب والثقافة التي
تـســاهــم فــي بـنــاء كــل مــن الـفــرد
والمجتمع ،وفــي بناء ثقافة
إن ـ ـسـ ــان" ،مــوض ـحــا أنـ ــه جــاء
ب ـهــذه ال ـم ـب ــادرة حـتــى يـطــرح
بعض الروايات والكتب التي
تفتح اآلف ــاق للقارئ ،وتجعل
لديه ثقافة متنوعة.

نظرة أكاديمية

سيتم تسجيل
المناقشة
ونشرها
عبر مواقع
التواصل في
القناة الخاصة
بي

ملصق الفعالية

إبراهيم الحربي :أشكر وزير اإلعالم
لسؤاله عن صحتي
أ شــاد الفنان إبراهيم الحربي بمبادرة
وزي ـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ــام وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ـل ـش ـب ــاب
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن الـ ـمـ ـطـ ـي ــري بـ ــاالت ـ ـصـ ــال بــه
واالطمئنان عليه بعد األزمة الصحية التي
تعرض لها إثر إصابته بفيروس كورونا.
وأش ـ ـ ــاد ال ـح ــرب ــي ب ـم ـتــاب ـعــة الــوس ـط ـيــن
ا لـفـنــي واإل ع ــا م ــي بـكــل كــوادر ه ـمــا محليا
وخـلـيـجـيــا وعــربـيــا اضــافــة ال ــى الـجـمـهــور
ال ــذي غ ـمــره بــالـمـحـبــة وال ـس ــؤال وال ــدع ــاء،
متمنيا للجميع الشفاء والسالمة من هذه
الجائحة.
وأك ــد أن ــه ع ــاد إل ــى بـيـتــه ودخ ــل مرحلة
التشافي بعد ان تجاوز العارض الصحي،
ً
ال فـتــا إ لــى أ نــه يحضر لعدد مــن المشاريع
الجديدة بعد شهر رمضان المبارك.

إبراهيم الحربي

عبدالرسول يشارك في ندوة «المسرح
والمعايشة في ظل جائحة كورونا»

عبدالله عبدالرسول

بمناسبة اليوم العالمي للمسرح ،تنظم
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ل ـل ـث ـقــافــة
وا لـفـنــون " -ثقافة و فـنــون أ بـهــا" ،بالتعاون
مع الهيئة الدولية للمسرح ،الندوة العلمية
تحت عـنــوان "المسرح والمعايشة فــي ظل
جائحة كورونا" في  28الجاري ،وسيكون
المحور االول للندوة "المسرح العربي بين
النخبوية والجماهيرية ...تكامل أم تضاد"،
والثاني "المتلقى النوعي ...استراتيجيات
الجذب واالبداع".
ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـ ـنـ ــدوة ،م ــن خـ ــال أوراق
العمل من المسرحيين في العالم العربي،
ال ـب ــاح ـث ــة د .ص ـف ــاء غــري ـس ـلــي م ــن ت ــون ــس،
والمخرج عبدالله عبدالرسول من الكويت،
والمخرجة كريمة بدير من مصر ،والفنان
عبدالعزيز عسيري من السعودية ،ويديرها
األستاذ يحيى العلكمي رئيس تحرير مجلة
بيادر الثقافية.

وت ـ ــاب ـ ــع ال ـ ــرف ـ ــاع ـ ــي" :ب ـح ـك ــم
ّ
دراستي وتواصلي مع الكتاب،
وق ــرب ــي م ــن ال ـع ـمــل اإلع ــام ــي،
والعمل مع المجاميع الشبابية،
أجد أن هناك فراغا ثقافيا أدبيا
لمجتمعاتنا ،وه ــذا ال ـفــراغ لو
تم سده من خالل الرواية أو من
خ ــال كـتــب التنمية الـبـشــريــة،
والـ ـكـ ـت ــب ال ـم ـخ ـت ـص ــة بـتـنـمـيــة
وت ـطــويــر ال ـق ـيــادة وال ـم ـه ــارات،
فـسـيـتـغـيــر ح ــال الـ ـف ــرد ،وب ـنــاء
عليه يتغير حال المجتمع".

أحمد الرفاعي

تفاعل كبير
وأفــاد الرفاعي بأن المبادرة
ل ـح ـظ ــة انـ ـط ــاقـ ـه ــا فـ ــي م ــواق ــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الق ــت
استحسانا وتفاعال كبيرا من
ق ـب ــل األص ـ ــدق ـ ــاء وال ـم ـه ـت ـم ـيــن،
وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا الـ ـمـ ـت ــابـ ـعـ ـي ــن ،وهـ ـ ــذا
التفاعل ينم عن أن هناك شغفا
كـ ـبـ ـي ــرا مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـب ــاح ــث عــن

الـمـعـلــومــة ،وسـعـيــا مــن االف ــراد
واهتماما بتطوير ذاتهم ،مؤكدا
أنه سيحافظ على تلك المبادرة
وسيستمر فيها.
وعـ ــن س ـب ــب اخـ ـتـ ـي ــاره كـلـمــة
"مـ ـ ـب ـ ــادرة" ،ق ـ ــال" :جـ ـ ــاء ت كلمة
مبادرة ألنني بادرت من نفسي،
وس ـت ـســاهــم ت ـلــك ال ـم ـب ــادرة في
تنظيم الوقت بما يعم بالفائدة،

وأي ـضــا ستساعد األفـ ــراد على
ت ـ ـطـ ــويـ ــر أن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــم ،وأتـ ـمـ ـن ــى
أن ت ــاق ــي الـ ـمـ ـب ــادرة ال ـن ـج ــاح،
واأله ـ ـ ــداف ال ـت ــي بـنـيــت عليها
ت ـص ــل إلـ ــى ال ـ ـقـ ــارئ والـمـتـلـقــي
بشكل سهل ويسير".

السفير الكندي زار متحف شهداء القرين:
تجمعنا بالشعب الكويتي عالقة خاصة
زار السفير الكندي لدى الكويت لويس
بيير إيموند ،متحف شهداء القرين برفقة
األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـمـجـلــس الــوط ـنــي للثقافة
والفنون واآلداب كامل العبدالجليل ،واألمين
المساعد لقطاع اآلث ــار والمتاحف د .بدر
الدويش ،وعدد من المسؤولين بالمجلس.
وخــال جولة على أقسام المتحف ،قدم
مراقب المتاحف بالمجلس سلمان بولند
ش ــرح ــا ل ـم ـح ـتــويــات ال ـم ـت ـحــف وأق ـس ــام ــه،
والــذي سيبقى شاهدا على وطنية وإرادة
شعب قبل التحدي ،وقاوم الظلم في سبيل
تحرير الوطن من الغزو الصدامي الغاشم،
فكانت الحصيلة قافلة من الشهداء سطرت
بدمائها ملحمة خالدة ليحيا الوطن في 24
فبراير  1991م.

تحالف دولي

منى زكي

هيثم شاكر يطرح «كل
األعذار كدابة»

السفير الكندي مع العبدالجليل
وأك ــد انــه "مــن الـمـهــم للغاية االحـتـفــاظ
ب ــذك ــرى ه ــذه األحـ ـ ــداث ح ـيــة ف ــي أذهــان ـنــا،
وال ننسى أولـئــك الــذيــن قــدمــوا التضحية
ال ـك ـب ــرى ف ــي س ـب ـيــل وط ـن ـه ــم" ،مـضـيـفــا أن
األجيال القادمة ستتمكن من استذكار هذه
األحداث بفضل الجهود الجبارة للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ومتحف
الكويت الوطني.

كندا كانت في
طليعة دول التحالف
المشاركة في تحرير
الكويت

العبدالجليل

ليلى زاهر تقدم برنامج «هزر فزر»

ا لـشـخـصـيــات ا لـتــي يجسدها
أبـطــالــه مــع إع ــان عــرضــه في
رمضان.
ُيذكر أن منى زكي تشارك
ف ــي ف ـي ـلــم "ال ـ ـسـ ــرب" ب ـطــولــة:
أ حـمــد ا لـسـقــا ،شــر يــف منير،
آس ــر يــاسـيــن ،قـصــي خــولــي،
مـحـمــود عـبــدا لـمـغـنــي ،كريم
فهمي ودياب وأحمد حاتم،
وعـ ـ ـ ـ ــدد آخـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم
ضـيــوف ال ـشــرف ،وتــم طــرح
الـ ـ ـب ـ ــروم ـ ــو ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن م ــع
ا لــذ كــرى ا لـســاد ســة لمذبحة
المصريين في ليبيا ،والذي
يتناول رد الجيش عليها.

أكدت املطربة ميادة
الحناوي أنها تحضر ألكثر
من حفل غنائي خالل الفترة
املقبلة لتعود من خاللها
إلى الغناء بعد غيابها منذ
فترة كبيرة عن الساحة
الفنية.
وأشارت في تصريح
صحافي إلى أنها مشتاقة
ملصر ،التي تشعر فيها أنها
بلدها الثاني ،مضيفة أنها
تلتزم املنزل في الشهور
األخيرة للوقاية من التقاط
عدوى فيروس كورونا.
ميادة الحناوي هى إحدى
نجمات جيل الطرب
األصيل التي حازت لقب
مطربة الجيل ،وعشقت
الغناء منذ طفولتها
وكانت انطالقتها عندما
استمع إليها املوسيقار
محمد عبدالوهاب في
إحدى سهراته بمصيف
بلودان بسورية ،عام 1977
وأبدى إعجابه بصوتها
واتفق معها أن تزور مصر
لتنطلق منها فنيا.

حورية فرغلي تجري عملية
ثالثة بأنفها اليوم

شرف عظيم
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـس ـف ـيــر ل ــوي ــس بيير
إي ـم ــون ــد" :كـ ــان شــرفــا عـظـيـمــا ل ــي أن أزور
متحف شهداء القرين وأن أتعرف على هذا
الجزء المحزن والمهم من تاريخ الكويت".
وأض ـ ــاف إي ـمــونــد أن ك ـن ــدا ،كـعـضــو في
قوات التحالف ،ستظل فخورة دائما بالدور
الذي لعبته في تحرير الكويت ،مؤكدا أنه
"تجمعنا بالشعب الكويتي عالقة خاصة
جدا".

ميادة الحناوي تستعد
لحفالت غنائية

أعلن النجم هيثم شاكر
استعداده لطرح أغنية
جديدة تحمل اسم «كل
األعذار كدابة» خالل
األيام املقبلة ،حيث كشف
عن ملصق األغنية عبر
صفحته الشخصية بموقع
التواصل االجتماعي
فيسبوك معلقًا «قريبًا»،
لتكون األغنية الثانية التى
يطرحها في .2021
وأطلق شاكر مؤخرا ديو
غنائي مع املطرب هيثم
نبيل بعنوان «كنت غلطة»،
من كلمات سارة سعيد
وألحان هيثم نبيل وتوزيع
حسني النجار ،تم تسجيلها
تحت إشراف مهندس
الصوت مصطفى رؤوف.
يذكر أن شاكر أصيب في
يناير املاضي بفيروس
كورونا ،وتعافى منه بعد
أسبوعني من العزل ،ثم
عاود نشاطه الفني بقوة.

وف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــه عـ ـق ــب الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة ،ق ــال
العبدالجليل :إن تحرير الكويت تم بفضل
الله ،ثم بثقة وبسالة هــذا الشعب العظيم
في الدفاع عن أرضه ،وأيضا بتحالف دولي
شجاع وغير مسبوق على األرض ،وكانت
كندا في طليعة الدول الصديقة التي ساندت
الـحــق الـكــويـتــي ،ودع ـمــت جـهــود التحرير
ضمن دول التحالف آنذاك.
وأضــاف العبدالجليل أن زيــارة السفير
ال ـك ـن ــدي ل ـم ـت ـحــف شـ ـه ــداء الـ ـق ــري ــن ،تــؤكــد
عمق العالقات بين الكويت وكندا ،وتثبت
المواقف التاريخية الداعمة للسالم ،مشددا
على تقدير الكويت لكل دول العالم التي
استنفرت من أجــل رد الظلم والبغي الذي
وقع عليها ابان الغزو الغاشم.

منى زكي تستعد لتصوير مشاهدها
من «لعبة نيوتن» في الفيوم
ت ـس ـت ـع ــد ال ـن ـج ـم ــة مـ ـن ــى زك ــي
لـ ـلـ ـسـ ـف ــر إل ـ ـ ــى مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـف ـ ـيـ ــوم،
لـ ـتـ ـص ــوي ــر عـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـم ـش ــاه ــد
الخارجية في أحداث مسلسلها
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد "ل ـ ـع ـ ـبـ ــة نـ ـ ـي ـ ــوت ـ ــن" م ــع
ال ـم ـخــرج تــامــر م ـح ـســن ،بـعــدهــا
ي ـ ــودع ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ال ـت ـصــويــر
ً
ت ـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــا ،لـ ـ ـي ـ ــدخ ـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل
المراحل األ خـيــرة مــن المونتاج
وا لـمـكـســاج ،ا س ـت ـعــدادا للعرض
في شهر رمضان.
مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة:
مـنــى ز ك ــي ،محمد ف ــراج ،محمد
م ـ ـ ـمـ ـ ــدوح ،سـ ـي ــد رجـ ـ ـ ــب ،م ـح ـمــد
ال ـت ــاج ــي ،م ــاي ــان ال ـس ـيــد ،حـنــان
يوسف وعدد كبير من النجوم،
وتأليف وإخراج تامر محسن.
ُي ـ ـ ـشـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى ُص ـ ـ ـنـ ـ ــاع الـ ـعـ ـم ــل
طــرحــوا الـبــرومــو الــرسـمــي على
م ــوق ــع ف ـي ـس ـب ــوك ق ـب ــل ي ــوم ـي ــن،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـشـ ـ ــف عـ ـ ـ ــن طـ ـبـ ـيـ ـع ــة

واس ـت ــدرك" :أن ــا مــؤمــن بهذه
الـنـظــرة األكــاديـمـيــة التدريبية
والتربوية التي تتم بشكل غير
م ـب ــاش ــر ،وب ـع ـي ــدا ع ــن الـجــانــب
التقليدي جئت بهذه المبادرة
التي تنطلق من مواقع التواصل
االجتماعي ،وسوف أشكل قروب
ي ـض ــم م ـح ـبــي قـ ـ ـ ــراءة ال ـك ـت ــاب،
وشهريا نقرأ كتابا أو رواية أو
مصدرا أكاديميا ،وبعدها يتم
تحديد موعد لمناقشة ،ومن ثم
تنظيم حلقة لمناقشته من خالل
برنامج زووم".
وأشار الى انه "سيتم تحديد
الكتاب من خــال االتـفــاق عليه
مع المشتركين ،ويتم التصويت
عليه خالل مدة زمنية محددة،
وسيتم تسجيل المناقشة لمن
لم يحضرها وتنشر عبر مواقع
التواصل االجتماعي في القناة
الخاصة بي".

خبريات

تـصــدرت ا لـفـنــا نــة ليلى زاه ــر مــؤ شــرات
ال ـب ـحــث ع ـلــى غ ــوغ ــل ،ب ـعــد إسـ ـن ــاد مـهـمــة
تقديم برنامج "هزر فزر" لها في موسمه
ا لـثــا نــي ،بديلة للفنانة هنا ا لــزا هــد ،التي
قدمت أول موسم من البرنامج على شاشة
"سي بي سي".
وي ـ ــأت ـ ــي اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار لـ ـيـ ـل ــى ف ـ ــي مـ ـح ــاول ــة
ال سـتـثـمــار ا ل ـن ـجــاح ا لـكـبـيــر ا ل ــذي حققته
بمسلسل "في بيتنا روبوت" ،وردود أفعال
رواد الـســوشـيــال مـيــديــا الــواسـعــة حــولــه،
وتميز أدائها به.
ك ـمــا أن ال ــدف ــع ب ــوج ــوه شــابــة مـتـنــوعــة
فــي ا لـبــر نــا مــج طريقة جــد يــدة مــن الشركة
ال ـم ـن ـت ـجــة ل ـت ـق ــدي ــم ن ـ ـمـ ــاذج م ـخ ـت ـل ـفــة مــن
ال ـن ـجــوم ،ب ـمــا ي ـجــذب ش ــرائ ــح ع ــدي ــدة من
الجمهور.
وأخيرا ،تصدرت ليلى المشهد أكثر من
م ــرة ،بسبب تـصــر يـحــات عــد يــدة لــوالــدهــا
الـفـنــان أحـمــد زاه ــر ح ــول عـمــل بـنــاتــه في
الـ ـف ــن ،والـ ـط ــريـ ـق ــة الـ ـت ــي ي ــراه ــا م ـنــاس ـبــة
للتعامل معهن.
وأك ــد زاه ــر أن ــه ي ـغــار عـلــى بـنــاتــه جــدا،
ويـ ــرفـ ــض بـ ـع ــض تـ ـص ــرف ــات ال ـم ـع ـج ـب ـيــن
تـ ـج ــاهـ ـه ــن ،وخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـع ــدم ــا صـ ـ ــدر مــن
ال ـم ـع ـج ـب ـي ــن ت ـ ـجـ ــاه ابـ ـنـ ـت ــه لـ ـيـ ـل ــى أثـ ـن ــاء
وجودها برفقته خالل إحدى الفعاليات.
ُ
وتعد تجربة تقديم البرامج هي األولى

ليلى زاهر

للفنانة ليلى زا ه ــر ،و ي ــرى كـثـيــرون أنها
ستنجح ،المتالكها حسا كوميديا وسرعة
بــديـهــة ،إلــى جــانــب الـحـضــور والـمــوهـبــة،
وقربها من نجوم كثيرين ،بحكم عالقات
وال ــده ــا ال ـف ـن ــان أح ـم ــد زاهـ ـ ــر ،ح ـت ــى قـبــل
دخولها الوسط الفني.

طالبت الفنانة حورية
فرغلي من جمهورها
ومحبيها الدعاء لها ،حيث
تخضع إلجراء العملية
الجراحية الثالثة فى أنفها،
اليوم األربعاء ،مع الطبيب
األميركي العاملي «بريومي»
بأحد مستشفيات شيكاغو
بالواليات املتحدة
األميركية .وأوضحت
فرغلي في تصريح إعالمي
عبر الهاتف ،أن الفريق
الطبي سيعمل على تأهيل
ووضع العظام في املكان
املناسب حتى يعود شكلها
الطبيعي مرة أخرى،
مضيفة أنها تجري عملية
أخيرة الشهر املقبل بعد
االطمئنان على صحتها.
وأكدت فرغلي خالل املكاملة
أن حالتها الصحية جيدة
وتتحسن بشكل ملحوظ
وأنها ال تحتاج سوى
الدعاء لها بالشفاء .وأجرت
حورية فرغلي العملية
الجراحية الثانية في
«األنف» ،فى األول من مارس
الجاري ،وذلك بعد  20يومًا
من إجراء العملية الجراحية
األولى ،وكللت العمليتان
بالنجاح حيث كانت
األولى باستقطاع خاليا
جذعية وعظام من القفص
الصدري ،ووضعهما في
األنف ليعود األنف لشكله
الطبيعى ،والثانية تعديل
األنف للحصول على الشكل
الطبيعي من خالل إجراء
نحت.
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إثيوبيا :الملء الثاني لـ«النهضة» في موعده وال نريد حربا
• القاهرة لن تسمح بأن يعاني شعبها أزمة مياه • الخرطوم تدعو الستكمال ترسيم الحدود

سلة أخبار
اإلمارات تبدأ اختبارات
تشغيل «براكة النووية»

كشفت مؤسسة اإلمارات
للطاقة النووية ،أمس،
أنها ستبدأ مرحلة
االختبارات لبدء تشغيل
محطة براكة للطاقة
النووية السلمية بعد
استكمال تحميل حزم
الوقود النووي في الوحدة
الثانية في إطار عملية
بدء تشغيل مفاعلها.
وقالت المؤسسة" :أكملت
فرقنا المختصة تحميل
حزم الوقود النووي
وسنبدأ اآلن مرحلة
ً
االختبارات استعدادا
لعملية بداية التشغيل
للمحطة" .والمحطة
الواقعة بمنطقة الظفرة
في أبوظبي ،هي أول
محطة للطاقة النووية
في العالم العربي ،وتأتي
في إطار مساعي اإلمارات
المنتجة للنفط لتنويع
مصادر الطاقة لديها.

جنود إريتريون في شاحنة قرب مدينة آديغرات اإلثيوبية

القاهرة  -حسن حافظ

رغم التحذيرات المصرية
والسودانية ،تمسكت إثيوبيا
بموعد ملء خزان سد النهضة
بعد حوالي  100يوم ،مؤكدة
في الوقت نفسه أنها ليست
مستعدة للدخول في أي
معركة.

رغـ ــم ت ـح ــذي ــري ــن مـصــريـيــن
اعتبرهما الـمــراقـبــون األقــوى
مـنــذ بــدء أزم ــة "ســد النهضة"
اإلث ـ ـ ـيـ ـ ــوبـ ـ ــي ،تـ ـمـ ـس ــك رئـ ـي ــس
ال ــوزراء اإلثـيــوبــي آبــي أحمد،
بـ ـ ـ ــأن ت ـ ـق ـ ــوم بـ ـ ـ ـ ــاده ب ــالـ ـم ــلء
الثاني من نوعه لخزان السد
في موعده المقرر في يونيو
المقبل.
وف ــي كـلـمــة أمـ ــام ال ـبــرل ـمــان
اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي ،قـ ـ ــال آبـ ـ ــي أحـ ـم ــد،
أ م ـ ـ ــس ،إن ب ـ ـ ــاده ال يـمـكـنـهــا
ت ـفــويــت م ــوس ــم األمـ ـط ــار ،ألن
ذلك يكلفها خسارة نحو مليار

ً
دوالر ،م ـشــددا عـلــى أن بــاده
تستهدف فقط توليد الكهرباء
مــن ا ل ـســد ،وال أن تتسبب في
ضرر للشعب المصري.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم
مــن مساهمة إ ثـيــو بـيــا بأكثر
مـ ــن  80فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن م ـيــاه
نـ ـه ــر ال ـ ـن ـ ـيـ ــل ،ف ــإنـ ـه ــا ت ـس ـعــى
إ لــى تخزين  5فــي المئة فقط
مــن وارد األم ـطــار ولـيــس من
ً
النيل الرئيسي ،الفتا الى أن
سد النهضة ال يمكن أن يمنع
انسياب المياه الطبيعي عن
مصر والسودان.

آبي أحمد :قوات إريترية في تيغراي
اعترف رئيس الــوزراء اإلثيوبي آبي أحمد،
أمس ،بوجود قوات من إريتريا المجاورة في
ً
منطقة تيغراي التي تشهد نزاعا ،بعد شهور
من إنكار البلدين األمر.
"لكن
البرلمان:
ـام
ـ
م
أ
خطاب
وقــال أبيي فــي
ّ
بـعــدمــا عـبــر الـجـيــش اإلري ـت ــري ال ـحــدود ونــفــذ
عـمـلـيــات فــي إثـيــوبـيــا ،ف ــإن أي أضـ ــرار تسبب
بها لشعبنا غير مقبولة" ،مضيفا أ نــه ناقش
االنتهاكات المفترضة مع الحكومة األريترية
ّ
مرات عدة.
وأمس قال وزير الخارجية األميركي أنتوني
بـلـيـنـكــن ،أن ب ــاده ال ت ــزال قـلـقــة ب ـشــأن تأثير

الـصــراع في إقليم تيغراي على السكان هناك
واستقرار المنطقة.
وقــال بلينكن في تغريدة على "تويتر" ،إنه
تحدث مع السيناتور الديمقراطي كريس كونز
ليطلع منه عن نتائح زيارته إلى إثيوبيا.
وكــانــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ق ــررت فــي وقــت
سابق ،تعليق بعض المساعدات األمنية إلى
أثيوبيا ،بسبب الصراع في تيغراي.
ودعـ ــا ك ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي مـنـظـمــة ألمــم
المتحدة االثـنـيــن ،إلــى وقــف ف ــوري للهجمات
العشوائية والموجهة ضد المدنيين في اإلقليم.

كما جدد أحمد رفض بالده
مقترح ا لـســودان تشكيل آلية
رب ــاع ـي ــة م ــن األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
واالتحاد األوروبــي واالتحاد
اإلفريقي والواليات المتحدة،
وه ــو أم ــر رح ـبــت ب ــه ال ـقــاهــرة
ورف ـض ـت ــه أدي ـ ــس أب ــاب ــا ال ـتــي
ت ـ ــر ي ـ ــد أن تـ ـبـ ـق ــى ا لـ ــو سـ ــا طـ ــة
إفريقية فقط.
وخ ـ ـ ــال االحـ ـتـ ـف ــال ب ـم ــرور
 10سـنــوات على تدشين سد
النهضة قبل أيام ،أعلن وزيرا
الخارجية وا لــري اإلثيوبيين
اع ـ ـتـ ــزام أديـ ـ ــس ات ـ ـمـ ــام ال ـم ــلء
ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي حـ ـ ـت ـ ــى ل ـ ـ ــو ل ـ ـ ــم ي ـت ــم
ال ـتــوصــل الت ـفــاق عـلــى قــواعــد
الملء والتشغيل.
و ق ـل ـل ــت وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،مـ ــن ش ــأن
ال ـط ـلــب ال ـم ـقــدم م ــن ال ـس ــودان
ب ـ ـش ـ ــأن تـ ــوس ـ ـيـ ــع الـ ــوسـ ــاطـ ــة
وقـ ــالـ ــت ،إنـ ـه ــا ل ــم ت ـت ـس ـلــم أي
ش ــيء رس ـمــي ح ــول ــه ،مطالبة
باالنتهاء من المفاوضات التي
يقودها االتحاد اإلفريقي قبل
اتباع أي خيار آخر.
وقال دينا مفتي المتحدث
باسم الخارجية اإلثيوبية ،إن
ب ــاده تـعـتـقــد أن الـمـحــادثــات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوده ـ ـ ــا االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
اإل ف ــر ي ـق ــي ،ا ل ـتــي ت ــم تعليقها
بسبب انتقال سلطة الرئاسة

في االتحاد من جنوب إفريقيا
إل ــى ال ـكــون ـغــو الــدي ـم ـقــراط ـيــة،
ً
ستستأنف قريبا.

مصر
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات آبـ ــي
أحمد غداة تصريح لوزير الري
ا لـمـصــري محمد عبدالعاطي،
أمس األول ،قال فيه ،إن القاهرة
"لــن تقبل" اإلج ــراء ات األحادية
ال ـت ــي تـتـخــذهــا إث ـيــوب ـيــا ال ــذي
تبنيه ف ــوق الـنـيــل األزرق أحــد
ً
أهــم رواف ــد نـهــر الـنـيــل ،مـشــددا
على أن هذه اإلجراءات األحادية
س ـت ـس ـبــب بـ ـت ــداعـ ـي ــات سـلـبـيــة
ضخمة على بالده.
وكان رئيس الوزراء المصري
م ـص ـط ـفــى م ــدب ــول ــي ،حـ ــذر فــي
وقت سابق من أن من األضرار
الجسيمة المترتبة على القاهرة
والـ ـخ ــرط ــوم ،ف ــي حـ ــال أص ــرت
أثـيــوبـيــا الـمــرحـلــة الـثــانـيــة من
مــلء سد النهضة خــال صيف
العام الحالي.
وأمـ ـ ــس جـ ــدد ع ـبــدال ـعــاطــي،
موقف بالده الداعي إلى ضرورة
التوصل التـفــاق قانوني ملزم
وشـ ــامـ ــل بـ ـش ــأن سـ ــد الـنـهـضــة
ً
اإلثـيــوبــي ،مــؤكــدا أن "مصر لن
تقبل بحدوث تأثيرات سلبية
ن ـت ـي ـج ــة الـ ـ ـم ـ ــلء الـ ـث ــان ــي لـســد

النهضة ،ولن تسمح بأن يعاني
شعبها أزمة مياه".
وقـ ـ ـ ــال عـ ـب ــدالـ ـع ــاط ــي خ ــال
جلسة حوارية للمجلس األعلى
ل ـت ـن ـظ ـيــم اإلعـ ـ ـ ـ ــام ،إن قـضـيــة
ال ـم ـي ــاه ه ــي إحـ ـ ــدى مـ ـح ــددات
األمن القومي المصري ،وتمثل
الـحــق فــي الـحـيــاة ،فالحصول
على مـيــاه النيل "أول حــق من
حقوق اإلنسان المصري".
ورغم استبعاد مصر القيام
بضربة عسكرية لعرقلة السد،
يتجدد الحديث بين وقت وآخر
عن هذا االحتمال مع فشل كل
محاوالت التواصل إلــى اتفاق
سلمي تفاوضي.
ً
وقــال أحمد" :ال نريد حربا.
ل ـ ــدى إث ـي ــوب ـي ــا ك ــذل ــك ال ـك ـثـيــر
م ــن ال ـم ـش ــاك ــل ،وال اس ـت ـع ــداد
ل ــدي ـن ــا لـ ـل ــدخ ــول فـ ــي م ـع ــرك ــة.
ً
ال نـحـتــاج ح ــرب ــا ،مــن األفـضــل
تسوية المسألة بشكل سلمي"،
ً
مشيرا بشكل خاص إلى األزمة
ال ـحــدوديــة مــع ال ـس ــودان التي
تثير مـخــاوف مــن ان ــدالع نــزاع
أوسع.
ويتنازع البلدان على منطقة
الفشقة الزراعية التي تقع بين
نـهــر يــن ،حـيــث تلتقي منطقتا
أم ـ ـهـ ــرة وتـ ـيـ ـغ ــراي فـ ــي ش ـمــال
إثـ ـي ــوبـ ـي ــا بـ ــواليـ ــة الـ ـقـ ـض ــارف
الواقعة في شرق السودان.

ويطالب الـبـلــدان بالمنطقة
ال ـخ ـص ـب ــة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت ب ــؤرة
ً
توتر أخيرا بينما فر نحو 60
ّ
ألف الجئ باتجاه السودان من
المعارك التي وقعت في تيغراي
اإلثيوبية.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــودان خ ـ ــال
األسابيع األخيرة بأنه استعاد
الـسـيـطــرة عـلــى أجـ ــزاء واسـعــة
ً
من المنطقة ،مشددا على أنها
ً
دائما كانت ضمن حــدوده .في
ّ
األث ـ ـنـ ــاء ،ات ـه ـم ــت أدي ـ ــس أبــابــا
ال ـخ ــرط ــوم بـ ــ"غ ــزو أرض تعد
ً
جـ ـ ــزءا م ــن أراضـ ـ ــي إث ـيــوب ـيــا"،
م ـح ــذرة م ــن أن ـهــا سـتـلـجــأ إلــى
ً
الرد عسكريا في حال لزم األمر.
وأم ـ ــس األول ،جـ ــدد رئـيــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــودان ــي ع ـبــدال ـلــه
حـمــدوك دعــوتــه إلــى استكمال
ت ــرس ـي ــم الـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـب ــري ــة مــع
ً
إثيوبيا ،مـشــددا خــال اتصال
مــع مـفــوضــة ال ـشــراكــة الــدولـيــة
بـ ــاالت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،غ ــوت ــه
أورب ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة
الحوار كسبيل وحيد لحل أزمة
الفشقة.
ك ـم ــا تـ ـن ــاول االت ـ ـصـ ــال بـيــن
حمدوك والمسؤولة األوروبية
مـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ل ـتــوس ـيــع
أدوار الـمــراقـبـيــن بـمـفــاوضــات
سد النهضة لتشمل الوساطة
الرباعية.

لبنان« :انفجار االثنين» يحرك المياه العربية الراكدة

السفير السعودي في بعبدا للمرة األولى منذ عامين ...و«الجامعة» تعرض الوساطة
غ ــداة ان ـف ـجــار االث ـن ـيــن الـكـبـيــر ،وفـشــل
اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون
ّ
ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في
ّ
االتفاق على حكومة جديدة ،والذي بدا أن
البالد دخلت على إثره في أزمة مفتوحة لن
تبقى محصورة بالتأليف ،بل ستتعداها
لتصبح أزمة دستورية ،الحت ،أمس ،بوادر
ّ
تحرك خليجي وعربي تجاه لبنان ،بعد أن
باتت أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البالد
في تاريخها الحديث تهدد بانفجار أمني
ال يمكن التنبؤ بحدوده.
في هذا السياق ،استقبل الرئيس عون،
بالقصر الرئاسي في بعبدا أمس ،سفير
المملكة العربية السعودية لــدى بيروت
وليد البخاري ،حيث تباحثا بالتطورات،
ً
خصوصا األزمة المعيشية.
وقــال البخاري ،الــذي زار بعبدا للمرة
األولى منذ عامين ،عقب اللقاء" :بناء على
دعــوة من الرئيس عــون ،تشرفت بزيارته
لمناقشة أبرز المستجدات ،وأكــدت له أن
ً
المملكة دائما أعلنت تضامنها مع الشعب
اللبناني الصامد في وجه كل األزمات".
وأك ــد أن "الــرؤيــة السعودية فــي لبنان
تنطلق من مرتكزات السياسة الخارجية
للمملكة التي تؤكد على احـتــرام سيادة
الدول ،وعدم التدخل في شؤونها ،وأنها
ترى أن سيادة لبنان هي انجاز تاريخي
تـحـقــق ع ـبــر ن ـض ــاالت ال ـش ـعــب الـلـبـنــانــي
الشقيق ،ونحن نحترم هذه السيادة".
وشدد على ضرورة "اإلسراع في تشكيل
حكومة قــادرة على تلبية ما يتطلع إليه
ً
الشعب اللبناني من أمــن ورخ ــاء" ،داعيا
جـمـيــع االف ــرق ــاء ال ــى "تـغـلـيــب المصلحة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـع ـل ـيــا وال ـ ـشـ ــروع ف ــي تـنـفـيــذ

إصــاحــات تعيد للمجتمع الــدولــي ثقته
بلبنان".
وبينما شــدد البخارى على أن "اتفاق
الـ ـط ــائ ــف ه ـ ــو الـ ـم ــؤتـ ـم ــن عـ ـل ــى الـ ــوحـ ــدة
ً
الوطنية والسلم األهلي في لبنان" ،داعيا
الى احترام كل القرارات الدولية المؤيدة
الستقالل وسـيــادة لبنان ،السيما 1559
و ،1701قـ ــال إن عـ ــون رحـ ــب بــال ـم ـبــادرة
السعودية.
وب ـح ـس ــب ال ـم ـع ـل ــوم ــات ف ـ ــإن ال ـم ــوع ــد
بـيــن ع ــون وال ـب ـخــاري ُح ــدد االثـنـيــن بعد
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـح ـك ــوم ـي ــة وإن عـ ـ ــون ق ــدم
للبخاري الشروحات حول أسباب االزمة
الـحـكــومـيــة والـنـقــاط الـتــي كــانــت بحاجة
لتوضيح .وجاءت زيارة البخاري وزيارة
السفيرة الفرنسية لتوحي بــان الرئيس
عــون يقوم بجولة استطالع دبلوماسية
خصوصا مع تزايد التحذير من انفجار
أمني قــد تنزلق معه الـبــاد الــى مواجهة
ً
أهلية اذا بقي الوضع مكشوفا.
وكانت "الجريدة" قد كشفت معلومات
عن تسليم الوزير السابق القاضي سليم
جــري ـصــاتــي ،ال ـب ـخ ــاري  -خ ــال لقائهما
األخير  -رسالة من عون تتضمن  4نقاط:
ً
«ال ـن ـق ـط ــة األول ـ ـ ــى ت ـت ـض ـمــن اعـ ـ ـت ـ ــذارا عــن
أي إس ــاء ة للمملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
ً
واسـ ـتـ ـع ــدادا لـتـحـسـيــن ال ـع ــاق ــات مـعـهــا،
على
والثانية هي أن الحريري غير قــادر ّ
تشكيل حكومة ،وأن عون مستعد لتبني
أي اسم تختاره المملكة ليتولى تشكيل
الحكومة ،أما الثالثة فهي مطالبة المملكة
ب ـت ـقــديــم دعـ ــم م ــال ــي ل ـل ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي
لحمايته من الواقع المالي واالقتصادي
المنهار ،والنقطة الرابعة هي استعداده

ً
عون مستقبال البخاري في قصر بعبدا أمس (داالتي ونهرا)
لـلــدعــوة لعقد طــاولــة ح ــوار والـبـحــث في
االستراتيجية الدفاعية».
ونقل تلفزيون  mtvعن "مصدر سعودي
م ـس ــؤول" مــن واش ـن ـطــن قــولــه ،إن "زي ــارة
البخاري الى قصر بعبدا هي للمساعدة
في تخفيف وطأة االنهيار االقتصادي" ،في
حين استقبل الحريري فيبيت الوسط،
ت عبدالعال القناعي ،وعرض
سفير الكوي 
معه آخر المستجدات السياسية واألوضاع
العامة والعالقات الثنائية بين البلدين.
كـ ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل عـ ـ ـ ــون ،أمـ ـ ـ ــس ،س ـف ـيــرة
فرنسا فيلبنان آن غرييو ،وعرض معها
األوض ــاع الـعــامــة والـتـطــورات الحكومية
األخيرة .وكــان وزيــر الخارجية الفرنسي

ل ــودري ــان كـشــف أم ــس أن ب ــاري ــس طلبت
مناقشة ملف لبنان في االجتماع الوزاري
ً
األوروب ــي المنعقد في بروكسل ،مضيفا
أنــه "ال يمكن أن يبقى االتـحــاد األوروب ــي
مكتوف األيدي ولبنان ينهار".
وأش ـ ـ ـ ــارت تـ ـق ــاري ــر ص ـح ــاف ـي ــة ال ـ ــى أن
المحادثات األوروبية حول فرض عقوبات
على شخصيات لبنانية محددة متورطة
ً
ً
بــالـفـســاد قــد قطعت شــوطــا مـهـمــا .وكــان
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون قد
ّ
تحدث قبل أيام عن نهج جديد ستعتمده
ب ــاده ح ـيــال الـمـلــف الـلـبـنــانــي بـعــد فشل
المبادرة الفرنسية.
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ـه ــا ،دع ـ ــت ج ــام ـع ــة ال ـ ــدول

(رويترز)

العربية ســاســة لبنان ،أم ــس ،إلــى العمل
سريعا على إنهاء "االنسداد السياسي"،
وعــرضــت التدخل للمساعدة فــي تجاوز
األزمة.
وقالت الجامعة في بيان" :األمين العام
أحمد أبوالغيط يستشعر قلقا كبيرا جراء
ما تشهده الساحة السياسية من سجاالت
تــوحــي ان ــزالق ال ـبــاد نـحــو وض ــع شديد
التأزم مالمحه باتت واضحة للعيان".
وأضافت أن "حالة االنسداد السياسي
تفاقم من معاناة الشعب اللبناني" ،مشيرة
إلى أنها مستعدة "للقيام بأي شيء يطلب
منها لرأب الصدع الحالي".

العراق يلغي التصويت
في الخارج لالنتخابات

أعلنت مفوضية
االنتخابات العراقية،
أمس ،إلغاء التصويت
في الخارج باالنتخابات
البرلمانية ،بسبب
"المعوقات" التي واجهتها.
وقالت المفوضية ،وهي
هيئة رسمية خاضعة
لرقابة البرلمان ،في بيان:
"واجهنا عدة معوقات
فنية ومالية وقانونية
وصحية ،أهمها أن إكمال
عملية تسجيل الناخبين
العراقيين في الخارج،
بجميع مراحلها ،يحتاج
ً
ً
إلى  160يوما تقريبا في
الظروف المثالية ،بينما
المدة المتبقية هي 40
ً
يوما فقط" .وتخشى
أوساط سياسية من
تأجيل االنتخابات مرة
أخرى ،إذ كان من المقرر أن
تجري في يوليو المقبل،
لكن المفوضية مددت
الموعد إلى أكتوبر.

ّ
توتر تركي  -روسي شمال سورية
رغــم استبعاد قيام قــوات الحكومة السورية
بهجوم شــامــل على محافظة إدل ــب ،الـتــي تضم
آخر جيب للمجموعات المسلحة المعارضة ،أثار
القصف وال ـغــارات السورية والــروسـيــة األخيرة
ً
توترا بين أنقرة وموسكو.
واستدعت تركيا ،أمــس ،السفير الروسي في
أنـقــرة ،وأبلغته قلقها من الهجمات على مدينة
إدلب .وفي وقت سابق ،قصفت طائرات روسية عدة
قرى ومدن بمحافظة إدلب ،وأصاب صاروخ أرض-
أرض أصاب أيضا قرية قاح ،كما استهدفت منشأة
غــاز قــرب مدينة ســرمــدا ،واشتعلت الـنـيــران في
عشرات المقطورات التي تحمل بضائع في موقف
النتظار المركبات بالقرب من معبر باب الهوى.
الى ذلك ،نقلت شبكة "عين الفرات" المعارضة،
أن حركة "النجباء" العراقية المسلحة استقدمت
ً
تعزيزات عسكرية وأكثر من  850مسلحا لتقوية
حضورها في حلب.
وأفـ ــادت بافتتاح مكتب بمنطقة الحمدانية
لقبول الراغبين في االنتساب إلى "كتائب اإلمام
علي".
وفي  14الجاري ،أشار المرصد السوري إلى أن
جمعية "خيرية" تعمل على استقطاب الشبان من
أبناء مدينة حمص والمقيمين فيها من مختلف
المحافظات ،وإغرائهم برواتب شهرية لتجنيدهم
ً
عسكريا لمصلحة ميليشيات شيعية.
وأوضــح المرصد أن مهمة المجندين الجدد
حماية وحراسة "خط النفط" التابع لإليرانيين
والممتد من العراق إلى حمص.
وفي دير الزور ،أفاد المرصد السوري بأن طائرة
ّ
مسيرة مجهولة الهوية استهدفت أمس األول ،آبارا
نفطية ،عند الحدود السورية  -العراقية ،في بادية
البوكمال الجنوبية.
ً
ّ
ووفقا للمرصد السوري ،فإن اآلبار المستهدفة
أع ــادت ميليشيات شيعية تأهيلها فــي الفترة
السابقة ،بعد أن ّ
دمرها تنظيم "داعش" خالل فترة
وجوده وسيطرته على المنطقة ،ولم ترد معلومات
عن حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.
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أزمة سفراء بين الصين وأوروبا ...وشي على حدود تايوان
• الفروف :واشنطن لم تفهم أنه ال حب باإلجبار • كيم يدعو بكين لتعزيز التعاون بمواجهة «األعداء»

دوليات
سلة أخبار
أستراليا :فضيحة جنسية
تحت قبة البرلمان

نشرت صور وأشرطة فيديو
تظهر موظفني في الحكومة
األسترالية املحافظة يقومون
بأعمال جنسية في البرملان،
مما زاد من ضعف السلطة
التنفيذية ،التي تتعرض
أساسًا لالنتقاد ،بسبب
التمييز الجنسي املنتشر في
صفوف الطبقة السياسية.
وندد رئيس الوزراء املحافظ
سكوت موريسون بهذه
التصرفات ،معتبرا أنها
"مخزية" .ويجد موريسون
نفسه في موقع ضعف أساسًا
بسبب إدارته لقضايا عدة،
تتهم في إحداها موظفة
زميال سابقا باالغتصاب.
ويبدو أن الفيديو والصور
والصوتية تمت مشاركتها
في إطار مجموعة دردشة
بني موظفني في الحكومة
املحافظة ،قبل أن يكشف عنها
ّ
مبلغ .ونشرتها صحيفة "ذي
استراليان" ومحطة "تشانل
."10

شي يتفقد مزرعة الشاي في مقاطعة فوجيان شرقي الصين (شينخوا)

على ضوء السياسات الخارجية
الجديدة ،التي تتبعها إدارة
الرئيس جو بايدن ،أصبح
التوتر سيد الموقف بين
الصين والغرب ،الذي يحاول
ّ
رص صفوفه بعد أربعة
أعوام من الفوضى .وغداة
تبادل العقوبات بين أوروبا
والصين للمرة األولى منذ 30
ً
عاما تبادل الطرفان أمس،
استدعاء السفراء.

تـ ـ ـب ـ ــاد ل ـ ــت ا لـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن ودول
أوروب ـ ـيـ ــة اسـ ـت ــدع ــاء ال ـس ـف ــراء
ّ
وسط توتر جديد عقب فرض
ع ـقــوبــات أم ـيــرك ـيــة وأوروبـ ـي ــة
على بكينّ ،
ورد األخـيــرة بعد
س ـ ــاع ـ ــات بـ ـعـ ـق ــوب ــات م ـمــاث ـلــة
ع ـلــى  10ك ـي ــان ــات وأش ـخ ــاص
أوروبيين بينهم برلمانيون.
ووسـ ــط ال ـتــوتــر الـمـلـحــوظ،
ا سـ ـت ــدع ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،س ـف ـي ــر
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي إل ــى بكين
نـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــوال ت ـ ـ ـشـ ـ ــابـ ـ ــويـ ـ ــس ،ك ـم ــا
اسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــت بـ ـشـ ـك ــل م ـن ـف ـص ــل
ال ـس ـف ـي ــر الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي لــدي ـهــا
ً
احتجاجا على فرض عقوبات
بـ ـح ــق مـ ـس ــؤولـ ـي ــن ص ـي ـن ـي ـيــن
بـسـبــب م ـعــامـلــة بـكـيــن ألقـلـيــة
األويغور المسلمين في إقليم
ش ـي ـن ـج ـي ــان ــغ ،ب ــأقـ ـص ــى غ ــرب
البالد.
وأع ـل ـنــت وزارة الـخــارجـيــة
ال ـص ـي ـن ـيــة ،ف ــي بـ ـي ــان ،أنـ ــه تــم
اس ـتــدعــاء تـشــابــويــس ،إلج ــراء
م ـحــادثــات ق ــال خــالـهــا نــائــب
وزير الخارجية الصيني تشين
جانغ ،إن اإلج ــراء ات العقابية
تستند إلى «أكاذيب ومعلومات
خاطئة».
ونـ ـقـ ـل ــت ع ـ ــن تـ ـشـ ـي ــن ق ــول ــه
«إن ال ـع ـقــوبــات ت ـت ـعــارض مع
الواقعية والعقل ،وإن االتحاد
األوروبـ ـ ــي غـيــر مــؤهــل للعمل
كمعلم لحقوق اإلنسان».
وأضاف البيان ،أن «الصين
تــدعــو االت ـح ــاد األوروب ـ ــي إلــى

االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف بـ ـخـ ـط ــورة ال ـخ ـطــأ
الذي ارتكبه ،وتصويبه وإنهاء
المواجهة من أجل عدم اإلضرار
بالعالقات الصينية ـ ـ االوروبية
أكثر من ذلك».
وح ـســب وك ــال ــة «بـلــومـبــرغ»
األم ـيــرك ـيــة ل ــأن ـب ــاء ،ي ـب ــدو أن
السفير البريطاني لدى بكين
قد تلقى رسالة مماثلة.
وف ــرض االت ـح ــاد األوروبـ ــي
عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى  4م ـســؤول ـيــن
ص ـي ـن ـي ـيــن وك ـ ـيـ ــان واح ـ ـ ــد فــي
شينجيانغ ،أمس األول ،حيث
اس ـت ـهــدف ـهــم بـتـجـمـيــد أص ــول
وحظر سفر.
يشار إلى أن العقوبات هي
األولى من نوعها التي يفرضها
االتحاد األوروبي ضد الصين
منذ مذبحة ميدان تيانانمين
عام .1989
وفرضت الواليات المتحدة
وب ــري ـط ــان ـي ــا وكـ ـن ــدا ع ـقــوبــات
ً
خاصة بها أيضا على بكين.
وب ـعــد ســاعــات قـلـيـلــة ،ردت
بـ ـكـ ـي ــن ب ـ ـخ ـ ـطـ ــوة انـ ـتـ ـق ــامـ ـي ــة،
وفرضت عقوبات على  10نواب
أوروب ـي ـي ــن وأربـ ـ ــع مــؤسـســات
أوروبية.

بلجيكا على الخط
وف ـ ــي ب ــروكـ ـس ــل ،اس ـتــدعــت
وزي ــرة الـخــارجـيــة البلجيكية
صوفي ويلمز ،أمــس ،السفير
الصيني في بلجيكا غداة قرار
بكين الذي ندد به األوروبيون

بشدة بفرض عقوبات على 10
شخصيات أوروبية.
وبـ ـي ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات نــائــب
بلجيكي م ـع ــروف ف ــي تـنــديــده
لمعاملة بكين ألقلية االويغور.
وأمــس األول ،رفضت ويلمز
بشدة باسم بلجيكا العقوبات
ال ـص ـي ـن ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـق ـ ــررت ردا
على اج ــراء ات مماثلة اتخذها
الغربيون.
وف ــي كــوب ـن ـهــاغــن ،اسـتـعــدت
وزارة ال ـخــارج ـيــة الــدنـمــاركـيــة
الـسـفـيــر الـصـيـنــي لــديـهــا فينغ
ً
ت ـ ــاي ،ل ــاح ـت ـج ــاج أيـ ـض ــا عـلــى
عقوبات بــاده على مسؤولين
أوروبين.
كما استدعت برلين السفير
ال ـص ـي ـنــي الج ـ ـ ــراء «م ـح ــادث ــات
طارئة».

«مآخذ» فرنسية
في المقابل ،استدعت وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة أمـ ــس،
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ال ـم ـع ـت ـمــد
فـ ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس لـ ـ ــو شـ ـ ـ ـ ــاي ،وتـ ــم
إبــاغــه بسلسلة «مــآخــذ» عقب
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات وال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات
المتكررة المتعلقة بمشرعين
فرنسيين وبأحد الباحثين.
وذك ـ ـ ـ ــرت ال ـم ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم
الخارجية أينيس فون دير مول:
«بناء على طلب وزير الخارجية
جــان إيــف لــودريــان ،استدعينا
السفير لو شاي إلبالغه بجميع
مآخذنا عليه».

اإلسرائيليون يصوتون بـفتور ونتنياهو
يأمل أن تكون «الرابعة ثابتة»
المعارضة تحذر من «حكومة ظالم» والشرطة تستعد لسيناريو «الكابيتول»
أدل ــى اإلســرائـيـلـيــون ،أم ــس ،بأصواتهم
النـتـخــاب ممثليهم مــن بـيــن مــرشـحــي 30
قــائـمــة حــزبـيــة ف ــي اق ـت ــراع ه ــو ال ــراب ــع في
غضون عامين.
وف ــي ظــل إق ـبــال وص ــف ب ــ«ال ـفــاتــر» على
التصويت الذي سجل نسبة مشاركة بلغت
نحو  25.4في المئة ،وهي نسبة أقل «بشكل
ملحوظ» عــن آخــر دورت ــي انـتـخــابــات ،قال
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،الذي أدلى
بصوته مع عقيلته ســارة ،في أحــد مراكز
االقتراع في حي رحافيا بالقدس« ،آمل أن
تكون هذه االنتخابات األخيرة ،وأن تضع
حدا للمأزق السياسي».
وفي تصريحات أخرى ،قال نتنياهو إنه
بحاجة إلى مقعدين إضافيين فقط ،من أجل
تشكيل حكومة يمينية قوية لتفادي إجراء
انتخابات خامسة.
وكـ ـ ـ ـ ــان نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو يـ ـشـ ـي ــر ب ـ ــذل ـ ــك إلـ ــى
اس ـت ـط ــاع ــات ال ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام ،ال ـت ــي تــرجــح
حصول كتلته اليمينية« ،الليكود» وأحزاب
ص ـغ ـيــرة مـتـحــالـفــة م ـع ــه ،ع ـلــى  59مـقـعــدا
فــي البرلمان ،مــن أصــل  ،120فــي حين أنه
يـحـتــاج إل ــى  61م ـق ـعــدا ،م ــن أج ــل تشكيل
حكومة جديدة.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،قـ ـ ــال زعـ ـي ــم ال ـم ـع ــارض ــة
رئ ـيــس ح ــزب «ه ـن ــاك مـسـتـقـبــل» الــوسـطــي
العلماني يائير لبيد ،قبل اإلدالء بصوته،
إن االنـتـخــابــات قــد تـفــرز «حـكــومــة ظ ــام».
وأضاف المذيع التلفزيوني السابق« :هذه
لحظة الحقيقة بالنسبة إلسرائيل نحن أمام
خيارين إما هناك مستقبل قوي أو حكومة
ظالم ،عنصرية وكراهية للمثليين».
ودعــا لبيد ،الــذي صــرح سابقا بأنه لن
يتمسك برئاسة الوزراء في ائتالف مناهض
لـنـتـنـيــاهــو إذا كـ ــان ذلـ ــك س ـي ـســاعــد على
إطاحته ،المواطنين إلى التصويت لحزبه
ومقاطعة «الليكود».
وفي وقت تشير استطالعات الرأي إلى
سـبــاق شــديــد الـتـقــارب على نحو يصعب

نتنياهو وعقيلته عقب التصويت في القدس أمس (أ ف ب)
معه التكهن بالفائز ،كشفت «القناة الـ ،»13أن
الشرطة اإلسرائيلية أجرت تدريبات تحاكي
اقتحاما مفترضا لمبنى الكنيست ،في إطار
ترتيباتها األمنية لالنتخابات.
وأوضـ ـح ــت ال ـق ـنــاة أن «ال ـش ــرط ــة أج ــرت
ت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات خـ ـ ـ ــال األس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة،
بالتنسيق مــع المحكمة ا لـعـلـيــا ،لضمان
استعداد األجـهــزة األمنية لسيناريوهات
عديدة ،قد يكون بعضها متطرفا ،السيما
بـعــد إع ــان نـتــائــج انـتـخــابــات الكنيست»،
مضيفة أن «ا ل ـتــدر ي ـبــات شملت التصدي
ال قـتـحــام مـفـتــرض لمبنى الكنيست على
غــرار مــا حــدث فــي الــواليــات المتحدة قبل
ف ـت ــرة وجـ ـي ــزة م ــن تـنـصـيــب ال ــرئ ـي ــس جو
بايدن ،عندما اقتحم أنصار الرئيس السابق
دونالد ترامب مبنى الكابيتول احتجاجا
على نتائج االنتخابات».
َ
ونـتـنـيــاهــو 71 ،عــامــا ،ال ــذي يـحــاكــم في
اتهامات فساد ينفيها ،هو من جلس على
مقعد رئــاســة الـ ــوزراء فــي إســرائـيــل أطــول
م ــدة ،فـهــو مـنــذ ع ــام  2009يـمـســك بمقود
القيادة في البالد المنقسمة سياسيا ،إذ
يطلق عليه مؤيدوه «الملك بيبي» ،في حين

ّ
يلقبه معارضوه بـ«مجرم الوزراء» بدال من
«رئيس الوزراء».
وتختلف مواجهة نتنياهو هذه المرة،
إذ إنـهــا تــأتــي بعد قيادته جـهــودا حثيثة
للتطعيم ضــد فـيــروس كــورونــا فــي حملة
تلقيح حققت نجاحا كبيرا ،وتعتبر األسرع
في العالم على مستوى األفراد بعد تطعيم
أكثر من نصف سكان إسرائيل الذين يزيد
تعدادهم عن  9ماليين نسمة ،بجرعة أولى،
ونحو  49فــي المئة بالجرعة الثانية من
لقاح «فايزر /بايونتيك».
وبالتزامن مع االنتخابات ،أعلن الجيش
اإلسرائيلي فــرض إغــاق عــام على الضفة
الـغــربـيــة الـمـحـتـلــة وق ـط ــاع غـ ــزة ،بـ ــدءا من
أمس ،وحتى عيد الفصح اليهودي ،نهاية
األسبوع الجاري.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـن ـف ـصــل ،أع ـل ــن ال ـم ـغــرب
تــوقـيــع اتـفــاقـيــة شــراكــة استراتيجية بين
رج ــال األع ـم ــال الـمـغــاربــة واإلســرائـيـلـيـيــن
ال ـع ــام ـل ـي ــن ب ــالـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص ،ل ـت ـعــزيــز
العالقات االقتصادية والتجارية وتطوير
المجال التكنولوجي بين الرباط وتل أبيب.

أضافت»:بعد تزايد التعليقات
العلنية غير المقبولة للسفارة
الـصـيـنـيــة ف ــي األي ـ ــام األخ ـي ــرة،
ب ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك مـ ـ ــا صـ ـ ـ ــدر فــي
صيغة إهانات وتهديدات ضد
ُبرلمانيين فرنسيين وباحث،
ّ
ن ـ ــذك ـ ــر ب ــالـ ـق ــواع ــد األس ــاسـ ـي ــة
المنصوص عليها في اتفاقية
ف ـي ـي ـنــا ب ـخ ـص ــوص ال ـع ــاق ــات
الدبلوماسية المتعلقة بسير
عمل السفارة األجنبية ال سيما
فيما ّيتعلق باتصاالتها العامة.
تم حض السفارة على االلتزام
بها بشكل صارم».

شي على الحدود
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،ووس ــط
تــوتــرات مــع الــواليــات المتحدة
بـ ـش ــأن تـ ـ ــايـ ـ ــوان ،زار ال ــرئ ـي ــس
الصيني شي جينبينغ مقاطعة
فــوج ـيــان ،وه ــي أق ــرب مقاطعة
صينية فــي البر الرئيسي ،من
الـ ـج ــزي ــرة ال ـت ــي ت ـت ـم ـتــع بـحـكــم
ديمقراطي.
وذك ـ ــرت وك ــا ّل ــة «ب ـلــوم ـبــرغ»
أمس ،أن شي تفقد مزرعة شاي
صديقة للبيئة بمدينة وييشان،
وربـ ـ ـ ـ ـ ــط إنـ ـ ـت ـ ــاجـ ـ ـه ـ ــا ب ـح ـم ـل ـت ــه
لتحسين مستويات المعيشة.
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،زار شي
«مـنـتــزه تـشــو ش ــي» ،وه ــو اســم
يعود لفيلسوف صيني شهير
ع ــاش ف ــي ال ـق ــرن ال ـثــانــي عـشــر،
وقال الرئيس الصيني»:من دون
الحضارة الصينية التي يبلغ

عمرها  5000عــام ،كيف لنا أن
نجد الطريق لتحقيق النجاح
اليوم؟».
وت ـت ـم ـتــع ف ــوج ـي ــان بــأهـمـيــة
ج ـغ ــراف ـي ــة رئ ـي ـس ـي ــة بــالـنـسـبــة
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـيـ ــن ،إذ ي ـ ـق ـ ــول ال ـ ـحـ ــزب
الشيوعي الـحــاكــم ،إن تــايــوان،
الـتــي تـقــع عـلــى بـعــد نـحــو 130
ً
ك ـي ـل ــوم ـت ــرا ع ـب ــر م ـض ـي ــق ،هــي
أراض صينية.
ٍ

زيارة الفروف
كذلكّ ،
صعد وزير الخارجية
الصيني وانغ يي موقفه أمس،
خ ـ ـ ــال ل ـ ـقـ ــاء ف ـ ــي ب ـك ـي ــن ع ـق ــده
م ــع ن ـظ ـيــره ال ــروس ــي سـيــرغــي
الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف .وقـ ـ ـ ـ ــال وانـ ـ ـ ـ ـ ــغ« :فـ ــي
األيــام الماضية ،تحدثت أقلية
م ــن ال ـق ــوى ال ـغــرب ـيــة للتشهير
بــال ـص ـيــن وانـ ـتـ ـق ــاده ــا ،لـكـنـهــا
يجب أن تـعــرف هــذا األم ــر :لقد
ولت الحقبة التي كان بإمكانهم
فيها اختالق قصص أو فبركة
كذبة من أجل التدخل في شؤون
الصين».
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أكـ ــد الف ـ ــروف،
أن روس ـيــا وال ـص ـيــن سـتـبــذالن
ق ـ ـ ـصـ ـ ــارى جـ ـه ــدهـ ـم ــا ل ـت ــأم ـي ــن
وح ـم ــاي ــة عــاقــات ـه ـمــا ال ـمــال ـيــة
والتجارية من تهديدات الدول
ً
غ ـيــر ال ـصــدي ـقــة ل ـه ـمــا ،مـنـتـقــدا
سياسة العقوبات والتهديدات
التي تنتهجها الدول الغربية.
وقال الفــروف»:ال يمكن إدارة
ال ـشــؤون فــي الـعــالــم عــن طريق

اإلنذارات ،وعن طريق العقوبات،
وإج ـ ـبـ ــار ال ـ ـ ــدول األخ ـ ـ ــرى عـلــى
الـتـصــرف وفـقــا لما ينتظرونه
منهم».
واس ـت ـش ـه ــد الفـ ـ ـ ــروف بـمـثــل
روسي يقول« ،ال يمكن اإلجبار
ً
في الحب» ،مضيفا أن «الواليات
المتحدة ،لألسف لم تتعلم ذلك
وتعمل عكسه».
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى الـ ـع ــاق ــات
ال ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ق ـ ــال
الف ـ ـ ـ ــروف»:أن ـ ـ ـ ــا م ـق ـت ـن ــع ب ــأن ـن ــا
سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ
عليها وحمايتها .ولن نخضع
ألي ت ـه ــدي ــدات م ــن ال ـ ــدول غير
الـصــديـقــة لـبـلــديـنــا ،وسنحمي
طرق التجارة ،والمبادالت ،وهذا
يجعلنا أقوى».

تعميق العالقات
وفي بيونغ يانغ ،قال الزعيم
الـ ـك ــوري ال ـش ـمــالــي ك ـيــم جــونــغ
أون ،إن بالده والصين بحاجة
إلى تعميق تعاونهما «لمواجهة
التحديات الشاملة والتحركات
ال ـعــائ ـقــة م ــن ال ـق ــوى الـمـعــاديــة
لهما».
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
ً
المركزية الكورية الشمالية نقال
عن بيان لكيم ،بأن الزعيم يدعو
إل ــى «تـكـثـيــف االتـ ـص ــاالت بين
الحزبين الحاكمين في البلدين».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ً
ً
بايدن يواجه أسبوعا محفوفا بالتحديات

بلينكن يؤكد التزام
أميركا القوي تجاه «ناتو»

شارك ،أمس ،وزير الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن
في أول اجتماع وزاري لدول
حلف شمال األطلسي (الناتو)
منذ توليه منصبه في يناير
املاضي ،ضمن زيارة أوروبية
قد تساعد في إعادة ضبط
العالقات عبر "األطلسي"،
والتي توترت في ظل اإلدارة
األميركية السابقة.
وقال بلينكني ،في مؤتمر
صحافي قبل االجتماع" :جئت
هنا لكي أعرب عن التزام
الواليات املتحدة القوي نحو
الناتو ،الذي يمثل حجر
الزاوية للسالم والرفاهية
واالستقرار عبر األطلسي
ألكثر من  70عاما".
واجتمع وزراء خارجية الدول
الـ  30األعضاء في الحلف
وجها لوجه في مقر الحلف
ببروكسل ،ألول مرة منذ
أكثر من عام ،بسبب إجراءات
احتواء فيروس "كورونا".

تركياً :إردوغان سيجري
تعديال وزاريًا

مجزرة كولورادو وأزمة المهاجرين ّ
يخيمان على مؤتمره األول
ً
بعد مرور  60يوما من دون عقبات ،أصبحت
ً
ال ـم ـع ــادل ــة أك ـث ــر ت ـع ـق ـي ــدا بــال ـن ـس ـبــة لـلــرئـيــس
األميركي جو بايدن ،الذي يواجه أزمة كبيرة
عـنــد ال ـح ــدود الـجـنــوبـيــة وث ــان ــي عـمـلـيــة قتل
جماعي في كولورادو ،وينتظره أسبوع صعب
إذ يتعين عليه التحدث للمرة األولى في مؤتمر
صحافي محفوف بالتحديات.
وأتاح تدفق آالف المهاجرين فرصة لخصوم
بــايــدن الـجـمـهــوريـيــن ،الــذيــن لــم يتمكنوا من
مـهــاجـمـتــه عـلــى إدارت ـ ــه ل ـلــوبــاء ،للتعبير عن
رأيهم .واتهموا بصوت واحد الرئيس الجديد
بأنه تسبب بتدفق مهاجرين عند الحدود مع
المكسيك وبأنه يبدي سذاجة.
وحــاول بــايــدن ،حتى اآلن ،تجنب الخوض
ً
بالموضوع دافـعــا فريقه إلــى الخط األمامي،
ل ـك ـنــه يـ ـ ــدرك أن ع ـل ـيــه تـ ـن ــاول ال ـم ـس ــأل ــة أم ــام
ً
الصحافيين غدا.
وه ــو لــم ي ــرد بــوضــوح عـنــدمــا سـئــل مساء
األح ــد بـعــدمــا أم ـضــى عـطـلــة نـهــايــة األس ـبــوع
في كامب ديفيد هل ينوي الذهاب إلى هناك
ً
فاكتفى بالقول« :في وقت ما ،نعم» .وسئل أيضا
أال يشعر بحاجة ألن يرى بأم العين ما يجري؟
«أعرف ما يحدث هناك».
ً
وتغريداته لها دالالتها أيضا .فهو تطرق في
العشر األخيرة إلى الكمامات والتطعيم وعيد
الـقــديــس بــاتــريــك وخـطــة االن ـعــاش واالح ـتــرار
المناخي والعنف ضــد األميركيين مــن أصل
آس ـيــوي ،لكنه لــم يــأت على ذكــر الــوضــع عند
الحدود في أي منها.
تعرقل هذه األزمة مخططات البيت األبيض
بـمــواصـلــة ال ـتــرويــج حـمـلــة «ال ـم ـســاعــدة هـنــا»
التي تهدف إلى الترويج لمزايا الخطة الهائلة
إلنـعــاش االقتصاد ( 1900مليار دوالر) التي
أقرها الكونغرس وتحظى بشعبية واسعة في
صفوف سكان الواليات المتحدة.
ووســط زيــادة عــدد العابرين للحدود ،قال
وزيــر الــدفــاع المكسيكي لويس كريسينسيو
ســانــدوفــال ،أمــس األول ،إنــه تــم نشر أكثر من
 8700ج ـن ــدي ع ـلــى طـ ــول الـ ـح ــدود لـمـكــافـحــة
الهجرة غير الشرعية إلى الواليات المتحدة،
ً
موضحا أنه تم توزيعهم في  347نقطة تفتيش

على طول طرق الهجرة الشائعة.
وفي خضم الغضب من العنصرية وارتفاع
ّ
نسبة العنف ضـ ّـد اآلسـيـ ّ
عمليات
ـويـيــن ،بعد
إط ــاق ن ــار فــي ثــاثــة صــالــونــات للتدليك في
ً
أحيط بايدن علما
أتالنتا تسببت بمقتل ّ ،8
بإقدام رجل أبيض مسلح برشاش «إيه آر»-15
عـلــى قـتــل  10أش ـخــاص بينهم شــرطــي عصر
أمــس األول داخــل متجر في مدينة بولدر في
والي ــة ك ــول ــورادو الـتــي سبق أن شـهــدت أســوأ
مذبحتين فــي الـتــاريــخ األمـيــركــي األول ــى عام
 1999عندما قتل مراهقان  12من رفاق صفهما
ً
ومعلما فــي مــدرســة ثــانــويــة فــي كولومباين.
ً
والثانية في  2012قتل رجل مسلح  12شخصا
في سينما في أورورا.
وق ــال الـمـ ّـدعــي ال ـعــام فــي المقاطعة مايكل
ّ
دوغيرتي ،إن بولدر شهدت اليوم جريمة قتل
ّ
جماعي مريعة ومروعة والشرطة ألقت القبض
على مشتبه فيه أصيب بجروح خالل توقيفه.
ووعد ّ
بإحقاق «العدالة» لجميع
المدعي العام
ّ
ً
الضحايا ،واصفا إياهم بأنهم «أشخاص كانوا
يعيشون حياتهم ،كــانــوا يـتـسـ ّـوقــون ،قبل أن
ّ
ّ
يحطم المسلح حياتهم بشكل مأساوي».
وق ــال مـســؤول الشرطة كـيــري ياماغوشي،
ً
إن المشتبه فيه الموقوف حاليا هو الشخص
الــوحـيــد «ال ـم ـصــاب ب ـجــروح خـطـيــرة فــي هــذه
المرحلة» بــدون أن يؤكد أن المشتبه فيه هو
الـشـخــص ال ــذي ظـهــر فــي أشــرطــة الـفـيــديــو أو
إعطاء توضيحات حول دوافعه.
وندد حاكم كولورادو جاريد بوليس بهذه
«المذبحة السخيفة» وكتب على تويتر «اليوم،
رأينا وجه الشر ،أنا أبكي مع مجموعتي وكل
سكان كولورادو».
وفي آخر مذبحة من نوعها ،قتل مطلق نار
ثمانية أشخاص في صالونات تدليك آسيوية
في أتالنتا (جورجيا ،جنوب شرق).

أعلن ماهر أونال ،نائب رئيس
"حزب العدالة والتنمية"
الحاكم في تركيا ،أمس ،أن
الرئيس رجب طيب إردوغان
سيجري تعديال وزاريا بعد
تكهنات إعالمية في الفترة
األخيرة عن تلك الخطوة.
وردا على سؤال عن التعديل
الوزاري قال أونال" :عندما
يبدأ الحديث عن التغيير،
وحتما عندما يتغير جزء
تكون هناك حركة في النظام
كله" .وأملح لالنتخابات
الرئاسية والبرملانية املقررة
في .2023

بنغالدش :قتلى بحريق
مخيم الروهينغا

أعلنت األمم املتحدة أمس،
مقتل  15شخصا حتى اآلن
وفقدان  400بعد اندالع حريق
هائل في مخيم لالجئني
الروهينغا بمنطقة كوكس
بازار في بنغالدش.
واندلع الحريق أمس األول
في أكبر مخيم لالجئني في
العالم ،والذي يؤوي نحو
مليون من أقلية الروهينغا
املسلمة ،بعدما فروا عقب
عملية عسكرية للجيش
البورمي عام  .2017وتسبب
الحريق في أضرار كارثية.

ةديرجلا
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كاراسكو يضع ًلمساته األخيرة على االستعدادات للقاء السعودية

مسحات وفد األزرق سلبية مجددا ...وترقب لمباراة األردن ولبنان
حازم ماهر

في وقت جاءت المسحة
الثانية ،التي خضع لها أعضاء
الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني
األول في الرياض سلبية،
يختتم األزرق تدريباته اليوم
على استاد "مرسول بارك"
مباراته مع
الذي سيستضيف ً
المنتخب السعودي غدا.

ي ـ ـ ـضـ ـ ــع الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز ال ـ ـف ـ ـنـ ــي
لمنتخبنا الوطني األول لكرة
القدم ،بقيادة المدرب اإلسباني
كاراسكو ،لمساته األخيرة على
تجهيز الفريق ،خالل التدريب
الذي سيجرى في الساعة 8:30
مــن مـســاء ال ـيــوم ،عـلــى اسـتــاد
"مــرســول ب ــارك" فــي العاصمة
الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،وذلـ ـ ـ ــك اسـ ـتـ ـع ــدادا
لمواجهته الدولية الودية أمام
المنتخب السعودي التي تقام
غـ ــدا ف ــي ن ـفــس م ـك ــان ومــوعــد
تدريب اليوم.
يذكر أن منتخبنا الوطني
يستعد لمواجهات استراليا
واألردن وا لـ ـصـ ـي ــن ت ــا ي ـب ـي ــه،
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر لـ ـ ـه ـ ــا أ ي ـ ـ ـ ـ ــام  3و11
و 15يــون ـيــو ال ـم ـق ـبــل ،وال ـتــي
تـسـتـضـيـفـهــا ال ـك ــوي ــت بشكل
م ـ ـج ـ ـمـ ــع ،ض ـ ـمـ ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة م ــن
التصفيات اآلسيوية المؤهلة
لنهائيات كــأس الـعــالــم 2022
بـ ـقـ ـط ــر ،وكـ ـ ـ ــأس آس ـ ـيـ ــا 2023
بالصين.
ويحسم كــاراسـكــو التشكيل
األســاســي خــال تــدريــب الـيــوم،
حـيــث يــركــز عـلــى حـســم مصير
بـعــض ال ـمــراكــز بـشـكــل نـهــائــي،
ب ـعــد ال ــوق ــوف ع ـلــى الـمـسـتــوى
الفني والبدني لجميع الالعبين،
وم ــن بـيـنـهــم شـبـيــب ال ـخــالــدي
الذي تعافى من الوعكة الصحية
الـتــي ألـمــت بــه وهــي عـبــارة عن
التهاب في "اللوزتين" ليخضع
لـبــرنــامــج عــاجــي مـكـثــف دخــل
ع ـلــى اث ـ ــره ت ــدري ــب أم ـ ــس ،لكن
مشاركته منذ بداية اللقاء تبقى
ف ــي ي ــد ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ووف ـقــا
لجاهزيته.

تدريب سابق لألزرق
كما يضع الـمــدرب لمساته
عـ ـل ــى الـ ـخـ ـط ــة الـ ـت ــي سـيـلـعــب
بها اللقاء ،وتؤكد التدريبات
التي يجريها األزرق في ملعب
اعداد القادة أنه سيعتمد على
الهجمات الـمــرتــدة الـتــي درب
عـلـيـهــا الــاع ـب ـيــن م ـنــذ ال ـيــوم
األول ،مع اللعب بكثافة عددية
ف ـ ــي م ـن ـت ـص ــف الـ ـمـ ـلـ ـع ــب ،مــع
تأمين الشق الدفاعي.
إلى ذلك ،سيحرص الجهاز
اإلداري لـمـنـتـخـبـنــا الــوطـنــي
على متابعة وتسجيل مواجهة
ل ـب ـنــان واألردن ال ـت ــي سـتـقــام
فـ ــي دب ـ ــي ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ال ــراب ـع ــة
ع ـصــرا بـتــوقـيــت ال ـكــويــت ،من

ً
السالمية يواجه خيطان وديا السبت
●

أحمد حامد

يستضيف فريق السالمية لكرة القدم نظيره
ف ــي خ ـي ـطــان ال ـس ـبــت الـمـقـبــل ف ــي مـ ـب ــاراة ودي ــة،
استعدادا لما تبقى من منافسات الموسم الجاري.
وشهدت اتفاقات األندية إلقامة مباريات ودية
انفراجة في الساعات األخيرة ،بعد تمديد فترة
الحظر الجزئي حتى السادسة مساء ،على أن تبدأ
ً
اللقاءات عن الثالثة والنصف عصرا.
وقال مدرب الفريق ،بدر الخالدي ،إن "استاد
ثامر هو األقرب الستضافة المباراة الودية أمام
خـيـطــان" ،مشيرا إلــى أن األج ــواء الـحــارة تشكل
عقبة لتنظيم المزيد من المباريات الودية خالل

فترة التوقف الحالية .وأض ــاف أن اإلبـقــاء على
جاهزية الالعبين هو الهدف المنشود خالل فترة
التوقف ،معربا عن أمله في استعادة السماوي
نتائجه اإليجابية ،بعد أن واجه عدم توفيق في
الكثير من مباريات الدور األول.
أمـ ــا ع ــن أزم ـ ــة الــاع ـب ـيــن ال ـم ـح ـتــرف ـيــن بـشــأن
المستحقات المتأخرة ،فأكد الخالدي أن إدارة
ال ـن ــادي ت ـتــولــى ه ــذا ال ـم ـلــف ،م ـش ـيــدا بــالـجـهــود
المبذولة بهذا الخصوص.
الجدير بالذكر ان السالمية لم يقدم المستوى
المطلوب فــي ال ــدور األول مــن مباريات الــدوري
الممتاز ،ليتوقف رصيده عند  12نقطة في المركز
السادس بجدول الترتيب.

افتتاح صالة ألعاب القوى بكاظمة
افـتـتــح رئـيــس مجلس إدارة كــاظـمــة أسعد
البنوان صالة ألعاب القوى بالنادي المصممة
وفق أحد التقنيات ،بحضور أمين السر العام
أسعد البنوان والمدير الـعــام لللعبة يعقوب
إسحاق.
من ناحية أخرى ،خضع العب الفريق األول
لكرة القدم حمد الحربي لتدريب منفرد بعد
تعافيه ،على أن يدخل التدريبات الجماعية
للبرتقالي خالل األيام القليلة المقبلة ،لتجهيزه

الستئناف دوري  stcللدرجة الممتاز  2أبريل
المقبل.
وخضع محترف الفريق أكرم الزوي للكشف
الطبي بصالة نادي الكويت عصر أمس ،على أن
يتم تحديد موعد دخوله التدريبات الجماعية
وف ـقــا لـلـتـقــريــر الـطـبــي الـ ــذي سـيــرفـعــه طبيب
الفريق إلى الجهاز الفني.

أجـ ــل الـ ــوقـ ــوف ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـم ـن ـت ـخــب األردنـ ـ ـ ــي ،السـيـمــا
أن مــوا ج ـه ـتــه م ــع األزرق في
ال ـت ـص ـف ـيــات اآلس ـي ــوي ــة تـبــدو
م ـص ـيــريــة ،وس ـت ـحــدد الـفــريــق
ال ــذي سيحجز تــذكــرة التأهل
الـثــانـيــة كــأفـضــل "ث ــوان ــي" في
التصفيات.

المسحات سلبية
مــن جهة أخ ــرى ،أعـلــن رئيس
اللجنة الطبية ،طبيب المنتخبات
الوطنية د .عبدالمجيد البناي
أن نتائج المسحات التي أجريت
ألعضاء الوفد أمس األول جاءت

س ـل ـب ـيــة ،م ـض ـي ـفــا أنـ ــه سـتـجــرى
م ـ ـس ـ ـحـ ــات أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ص ـ ـب ـ ــاح غ ــد
الخميس خاصة بلقاء األزرق مع
نظيره السعودي ،وهي المسحات
ذات ـهــا الـتــي سـيـغــادر بـهــا الــوفــد
الجمعة المقبلة إلى اإلمارات.
ونفى البناي ما تردد بشأن
ا خـ ـ ـت ـ ــاط ال ع ـ ـبـ ــي األزرق مــع
شـخــص م ـصــاب بـ ـ "ك ــورون ــا"،
مطالبا وسائل اإلعالم بتحري
الدقة في نقل األخبار ،مشددا
على أن الفريق يخلو تماما من
اإلصابات.

ارتياح في «األولمبي»
أب ــدى الـجـهــاز الـفـنــي لمنتخبنا األولـمـبــي
بقيادة المدرب اإلسباني غونزاليس ارتياجه
للمستوى الــذي قدمه الالعبون في مباراتهم
الــوديــة التي اقيمت أمــس األول مع المنتخب
البحريني ،والتي حسمها األزرق لمصلحته
بالفوز بثالثة أهــداف مقابل هدفين ،أحرزها
يــوســف الــرش ـيــدي ،وسـلـمــان ال ـب ــوص ،وف ــواز
المبيليش.
ً
يذكر أن منتخبنا األولمبي يدخل معسكرا
في البحرين حاليا يستمر حتى  29الجاري،

قرعة «االتحاد» قوية ومتوازنة في كأس اليد
●

محمد عبدالعزيز

أس ـ ـفـ ــرت ق ــرع ــة ب ـط ــول ــة ك ــأس
االتحاد لكرة اليد ،التي جرت ظهر
أم ــس ،عــن مـجــيء الـكــويــت حامل
لقب النسخة الماضية على رأس
المجموعة األول ــى ،وإلــى جانبه
أندية العربي والقرين والساحل
والفحيحيل والجهراء والشباب
والتضامن.
بـيـنـمــا ج ــاء ف ــري ــق الـســالـمـيــة
و صـيــف النسخة الماضية على
قمة المجموعة الثانية "القوية"،
ومـعــه الـقــادسـيــة ثــالــث البطولة،
وكاظمة والنصر وبرقان وخيطان
والصليبيخات واليرموك.
وأصـ ـ ــدرت لـجـنــة الـمـســابـقــات
ج ــدول م ـبــاريــات الـبـطــولــة ،التي
تـقــام بـنـظــام "خ ــروج الـمـغـلــوب"،
والتي ستنطلق في  29الجاري،
وتستمر حتى  9أبريل المقبل.
ويـقــام ال ــدور التمهيدي على
مــدار  3أي ــام ،إذ يلتقي فــي اليوم
األول ال ـس ــال ـم ـي ــة مـ ــع خ ـي ـط ــان،
وب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان مـ ـ ــع ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات،
والقادسية مع اليرموك.
بينما يلتقي في اليوم الثاني
كاظمة مــع النصر ،والكويت مع
القرين ،والساحل مع الفحيحيل،

على أن يختتم الــدور التمهيدي
في  31الجاري بمباراتي العربي
مـ ـ ــع ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ،وال ـ ـش ـ ـب ـ ــاب مــع
التضامن.
وتقام مباريات دور الثمانية
يــومــي  ،2و 3أبــريــل الـمـقـبــل ،في
حين يقام الــدور نصف النهائي
في  6من الشهر ذاتــه ،والنهائي
 9منه.
وأشرف على القرعة أمين السر
المساعد لالتحاد -نائب رئيس
لجنة المسابقات عبدالله الذياب،
ومــديــر الـلـجـنــة مـحـمــد مـسـعــود،
بحضور ممثلي األندية.
يــذكــر أن "الـمـســابـقــات" أجــرت
ق ــرع ــة س ــاب ـق ــة ل ـل ـب ـطــولــة بـنـظــام
المجموعات ،وتم إلغاؤها بسبب
فرض الحظر الجزئي ،قبل أن يتم
تعديل موعد البطولة ونظامها
بعد موافقة الجهات المختصة
على إصدار تصاريح عدم تعرض
لالعبين الستكمال ما تبقى من
مسابقات الموسم الحالي خالل
وقت الحظر.

الذياب :االلتزام
باالشتراطات الصحية
مــن جــانـبــه ،أك ــد أمـيــن السر

الذياب بعد إجراء القرعة
الـمـســاعــد عـبــدالـلــه ال ــذي ــاب أن
القرعة أجريت بحيادية تامة،
معربا عن أمله التوفيق للفرق
المشاركة ،وتقديم مستويات
متميزة.
وشـ ـ ــدد ال ـ ــذي ـ ــاب ،فـ ــي كـلـمــة
وجـهـهــا إل ــى مـمـثـلــي األن ــدي ــة،
عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق االش ـ ـتـ ــراطـ ــات
ال ـص ـح ـيــة خ ـ ــال ال ـم ـب ــاري ــات،
مبينا أن الــوجــود فــي الصالة

الكويت يلتقي الجهراء
وكاظمة يصطدم بالقادسية

●

جابر الشريفي

تنطلق ال ـيــوم مـنــافـســات الـ ــدور قـبــل النهائي
لبطولة دوري كــرة الـسـلــة ،إذ يلتقي الـكــويــت مع
الـجـهــراء الساعة  5:30مساء على صالة االتحاد
بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي ،في حين
يلتقي في التوقيت نفسه القادسية مع كاظمة على
صالة نادي الكويت.
وتقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام
ال ـ "بــاي اوف" من ثــاث مباريات ،على أن يتأهل
ال ـفــائــز بـمـبــاراتـيــن ل ـل ــدور الـنـهــائــي الـ ــذي سيقام
بالنظام ذاته.
تبدو فرصة الكويت في مواجهته مع الجهراء
األفضل في تحقيق للفوز ،نظرا للفارق الفني الكبير
الــذي يتفوق به على منافسه ،إذ سبق للفريقين
أن تقابال هــذا الموسم أربــع مــرات كانت جميعها
لمصلحة االبـيــض ،إذ حقق انتصاراته بسهولة،
اال ان الجهراء سيحاول مجاراة منافسه وتحقيق
المفاجأة بالفوز على حامل اللقب فــي آخــر أربــع
نـســخ ،ال سيما أن ــه يملك العبين مميزين أمثال
عبدالعزيز الحميدي ومحمد اشكناني وأحمد

سـيـكــون فـقــط للمسجلين في
كشف المباراة (االسكورشيت)،
الـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم الع ـ ـبـ ــي ال ـف ــري ــق
وال ـج ـه ــازي ــن ال ـف ـنــي واالداري
و 4العـبـيــن (االح ـت ـيــاط) فقط،
إلــى جانب طاقم الحكام الذي
سيدير اللقاء ،حفاظا على سير
المباريات بشكل جيد.
ّ
وحـ ـ ـ ــذر مـ ــن عـ ـ ــدم االل ـ ـتـ ــزام
بالتعليمات الصحية ،ألن ذلك

سيترتب عليه احتساب الفريق
ال ـم ـخــالــف خ ــاس ــرا ل ـل ـم ـبــاراة،
موضحا ان ذلــك يأتي حرصا
على استكمال البطولة بالشكل
المطلوب حسب االشتراطات
الصحية.

«الدفاع» و«الحرس» في
نهائي «صاالت الوزارات»

في انطالق الدور قبل النهائي لدوري السلة

درويش بقيادة المدرب اللبناني احمد الفران ،في
حين يملك الـكــويــت العبين مميزين وهــم خليط
بين عناصر الخبرة أمثال حسين الخباز وعبدالله
الشمري وراشد الرباح وعبدالعزيز ضاري ،والشباب
مــن امـثــال األخــويــن حمد ومحمد عــدنــان وسهو
السهو ،بقيادة المدرب األلماني بيتر شومرز.
فــي الـمـقــابــل ،تـبــدو فــرصــة الـقــادسـيــة وكاظمة
ً
متساوية ،نظرا لتقارب مستوى الفريقين بالرغم
من فوز كاظمة ثالث مــرات من المواجهات األربع
التي جمعت الفريقين هــذا الموسم .ويسعى كل
فريق منهما إلــى كسر عظام اآلخــر ليشق طريقه
نحو التأهل للنهائي.
وي ـقــود الـقــادسـيــة ال ـم ــدرب الـلـيـتــوانــي لــوكــاس
مندوجاز ،الذي يعتمد على عدة عناصر برزت خالل
الفترة السابقة أمثال عبدالرحمن السهو وناصر
الـهـجــرس وعـبــدالـلــه ال ـصــراف وم ـشــاري بــودهــوم
وعبدالمحسن مرتضى وعبدالله توفيق وأحمد
فالح ،في حين يعول المدرب الصربي لسلة كاظمة
ايفان جيرمج على جهود العبيه يوسف بورحمة
واحمد البلوشي وعبدالعزيز ريحان وحمد الزامل
وأحمد المطيري وعبدالعزيز فالح.

استعدادا لمنافسات دورة االلعاب الخليجية
التي تستضيفها الكويت خالل أكتوبر المقبل.
وحدد غونزاليس بعض السلبيات للجهاز
الفني التي شهدتها المباراة ،والتي سيسعى
إلى تالفيها خالل المباراة التي ستقام مساء
الخميس المقبل مع نادي الخالدية.
ويـخـتـتــم المنتخب اس ـت ـع ــدادات لـمـبــاراتــه
الخالدية في الساعة  5.00من مساء اليوم على
ملعب الـخــارجـيــة رق ــم  ،1علما ب ــأن الـمـبــاراة
ستقام في الساعة  6.15على استاد مدينة حمد.

من مباراة سابقة للكويت والجهراء

تختتم في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم منافسات كأس
الصاالت لدوري الوزرات والمؤسسات الحكومية والتي ستجمع
فريق وزارة الدفاع مع فريق الحرس الوطني بصالة الشهيد فهد
األحمد بالدعية بعدما نجح فريق الــدفــاع في التأهل بتحقيق
الفوز على وزارة المالية بثالثة أهداف مقابل هدف ،وتغلب على
وزارة الكهرباء والماء بركالت الترجيح  1-2بعد التعادل اإليجابي
بهدفين لكل منهما ،بينما تخطى الحرس الوطني وزارة األوقاف
ً
ً
بأربعة أهداف مقابل ثالثة ،وحقق فوزا كبيرا على الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي بأربعة أهداف نظيفة.
ووضعت اللجنة العليا لــدوري ال ــوزارات برئاسة ،د .مشعل
الهدبة نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة
للجميع اللمسات األخيرة على حفل الختام وتتويج الفريق الفائز
عقب انـتـهــاء الـمـبــاراة مــع تطبيق كــل اإلجـ ــراءات واالشـتــراطــات
الصحية.
ومن جانبه ،قدم علي مروي نائب المدير العام الهيئة لقطاع
المالية واإلدارية  -رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم ونائب رئيس
اللجنة العليا لــدوري الــوزارات لفريقي الحرس الوطني ووزارة
الدفاع في التأهل للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق بعد
تقديم أداء متميز خالل األدوار التمهيدية.
وأوض ـ ــح مـ ــروي أن م ـنــاف ـســات ك ــرة ال ـق ــدم ل ـ ــدوري الـ ـ ــوزارات
ً
ً
والمؤسسات الحكومية هذا الموسم يعد موسما استثنائيا نظرا
للظروف التي تمر بها البالد من تقشي جائحة كورونا.
وقــال :جميع منافسات الــدوري والكأس لكل األلعاب شهدت
ً
تطبيق الشروط واإلجراءات االحترازية طبقا للبرتوكول الطبي
ً
الذي وضع من قبل لجنة الطوارئ الستئناف المنافسات ،متمنيا
التوفيق للفريقين ،وأن تخرج المباراة باألداء الفني المطلوب.
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في الجولة األولى من التصفيات األوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022
يستقبل منتخب فرنسا نظيره
األوكراني ،بينما تحل ويلز
ضيفة على بلجيكا اليوم ،في
الجولة األولى من التصفيات
األوروبية المؤهلة لكأس
العالم .2022

تستهل فرنسا حملة الدفاع عن
لقب مونديال  2018في كرة القدم
عندما تستقبل أوكــرانـيــا الـيــوم،
ضمن الجولة األولى من التصفيات
األوروبية المؤهلة لمونديال قطر
.2022
ويستلهم المنتخب الفرنسي
من وديته مع أوكرانيا في اكتوبر
ال ـم ــاض ــي ع ـنــدمــا اكـتـسـحــه ،1-7
فـيـمــا تـخـطــى "ال ـ ـ ــزرق" المنتخب
ال ـســوف ـيــاتــي ال ـســابــق ف ــي ملحق
التأهل لمونديال  ،2014بفوزهم
إيابا -3صفر بعد سقوطهم ذهابا
بهدفين نظيفين ،وهــي الخسارة
ال ــوحـ ـي ــدة فـ ــي م ــواج ـه ــات ـه ــم مــع
أوكرانيا.
ويـ ـب ــدو الـمـنـتـخــب ال ـفــرن ـســي،
المتأهل لنصف نهائي دوري األمم
األوروب ـيــة على حساب البرتغال
القوية ،مرشحا لتخطي أوكرانيا
مع ترسانة نجومه التي يتقدمها
هداف باريس سان جرمان كيليان
مبابي.
لكن اجــواء المعسكر الفرنسي
تعكرت أمس بعد اكتشاف اصابات
بـكــورونــا داخ ــل فـنــدق يقطنه في
ضواحي العاصمة باريس ،بحسب
االتحاد المحلي.
وع ـل ــى غـ ـ ــرار ك ــل الـمـنـتـخـبــات
المشاركة في التصفيات القارية،
دخـلــت فرنسا فــي فقاعة صحية
ضـمــن بــروتــوكــول ص ــارم تفاديا
لتفشي الفيروس.
ّ
فــي الـمـقــابــل ،عـ ــززت أوكــران ـيــا
تشكيلتها بعد الخسارة الساحقة
 7-1ب ـح ـس ــب مـ ــدرب ـ ـهـ ــا أنـ ــدريـ ــه
شيفتشنكو.
قال الهداف الدولي السابق قبل
المباراة المقررة على ملعب "استاد
دو فرانس" في ضاحية سان دوني
الباريسية "عــززنــا فريقنا .يريد

ال ــاع ـبــون اث ـب ــات ق ــدرات ـه ــم ،وان ــا
متأكد من رغبتهم بتقديم األفضل".
أمـ ــا ظـهـيــر مــانـشـسـتــر سيتي
اإلنـكـلـيــزي الكسندر زينشتنكو،
الـ ـغ ــائ ــب عـ ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة االخـ ـي ــرة
الـتــي خاضتها أوكــرانـيــا فــي ظل
اص ــاب ــات كـثـيــرة ب ـك ــورون ــا ،فـقــال
"تــابـعــت ال ـم ـبــاراة (اك ـتــوبــر) على
التلفاز .شاهدت أخطاءنا ،يمكننا
استخالص الدروس لعدم ارتكابها
مجددا".
وع ــن ع ــودة مـهــاجــم برشلونة
اإلسـبــانــي عثمان ديمبيليه (23
ع ــام ــا) إل ــى منتخب فــرن ـســا ،قــال
شيفتشنكو "أفضل أال يسجل! هذا
العب شاب موهوب كثيراّ ،
يتعين
عليه أن يتحلى أكثر بالصبر في
لحظة التنفيذ".
واعتبر شيفتشنكو أن فرنسا
"ف ــري ــق م ـ ـتـ ــوازن" م ــع ال ـك ـث ـيــر من
الحلول "لصديقي (المدرب ديدييه)
ديشان".
وفـيـمــا ت ـخــوض فــرنـســا ثــاث
م ـب ــاري ــات ف ــي ثـمــانـيــة أيـ ـ ــام ،قــال
ديشان "نخوض المباراة األولــى
ضد أوكرانيا ،وهي خصم مباشر.
فــريــق جيد ج ــدا ،ونـحــن مــركــزون
دون التفكير في المباراتين الثانية
أو الثالثة".
وضـ ـم ــن ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة
أيضا ،تلعب فنلندا مع البوسنة
والهرسك ،فيما ترتاح كازاخستان
في هذه الجولة.
ويتأهل متصدرو المجموعات
العشر إلــى نهائيات المونديال،
بــاإلضــافــة إل ــى ثــاثــة منتخبات
أخرى عبر دور فاصل.

بلجيكا تستقبل ويلز
وتـ ـسـ ـتـ ـه ــل بـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــا ،ث ــال ـث ــة

مانشيني يحذر العبيه من قوة أيرلندا
توقع روبــرتــو مانشيني ،مــدرب إيطاليا ،أن تشكل مواجهة
أيرلندا الشمالية أصعب ٍّ
تحد بين مبارياته الثالث المقبلة في
تصفيات كأس العالم لكرة القدم خالل فترة دولية مزدحمة.
وسيستقبل منتخب إيطاليا ،الــذي خاض  22مباراة دون
هزيمة تحت قيادة مانشيني ،نظيره ممثل أيرلندا الشمالية
ً
في بارما غدا في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم .2022
وق ــال مــانـشـيـنــي" :دائ ـم ــا مــا تـكــون ال ـم ـبــاراة األول ــى أصعب
مواجهة .إنها أول مباراة نلعبها في خمسة أشهر ،وأمام منافس
يصعب مواجهته .المنافس قوي بدنيا ،ولديه الكثير من الالعبين
المحترفين في الدوري اإلنكليزي الممتاز .نعلم أننا ال نملك
رفاهية الخطأ في تصفيات كأس العالم .يجب أن نقدم
أفضل ما لدينا في المباريات الثالث".
وسـتـســافــر إيـطــالـيــا بـعــد ذل ــك لـمــواجـهــة بلغاريا
وليتوانيا ،وتحوم شكوك بشأن مشاركة العبي إنتر
ميالن الذين استدعاهم مانشيني.
واخ ـ ـتـ ــار مــان ـش ـي ـنــي ال ـث ــاث ــي ن ـي ـكــولــو ب ــاري ــا
وستيفانو سينسي وأليساندرو باستوني ضمن
تشكيلته للفترة الدولية ،لكن سلسلة من إصابات
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ف ــي إن ـتــر م ـيــان تـسـبـبــت في
تأجيل مباراته بالدوري اإليطالي أمام ساسولو
السبت ،ومنعت ُّ
السلطات الصحية الالعبين من
االنضمام إلى منتخباتهم الوطنية.

إنفانتينو :الشفافية الهدف
األول للفيفا
أبــرز السويسري جياني إنفانتينو ،رئيس االتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا) ،أمــس األول ،أهمية "الشفافية" كمكون رئيسي اللتزام
المؤسسة التي يترأسها.
كما تحدث إنفانتينو أيضا خالل كلمته في افتتاح النسخة الثالثة
مــن الـمــراجـعــة السنوية لـقــانــون كــرة الـقــدم بالفيفا ،عــن التعديالت
التنظيمية التي أقرها الفيفا في ضوء تفشي جائحة كورونا في العالم.
ُ
ويرى الرجل األول في االتحاد الدولي ،أن هذه المراجعة تعد جزءا
مما يعنيه "الفيفا الجديد" ،وأنها تؤدي إلى إيجاد شفافية وانفتاح
واحترافية جديدة يهدف الفيفا إلى تقديمها للعالم.
وحول التغييرات التنظيمية التي أقرها االتحاد الدولي على مدار
العام الماضي لمواجهة آثار تفشي وباء (كوفيد ،)19-أكد إنفانتينو
أنهم "كمؤسسة تدير كرة القدم في العالم" ،كان عليهم تعديل العديد
م ــن ال ـلــوائــح لـمـســاعــدة االتـ ـح ــادات األع ـض ــاء وال ـب ـط ــوالت واألن ــدي ــة
والالعبين.

جانب من تدريبات المنتخب الفرنسي
مونديال  2018والمتأهلة لنصف
ن ـهــائــي دوري األم ـ ـ ــم ،مـجـمــوعــة
خــامـســة صعبة عـنــدمــا تستقبل
ويلز ونجمها غاريث بايل.
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون ال ـ ـفـ ــرصـ ــة م ـت ــاح ــة
لشياطين بلجيكا الحمر بالثأر من
ويلز التي اقصتهم من ربع نهائي
كأس أوروبا .2016
وتنفست بلجيكا الصعداء بعد
ال ـس ـمــاح لـمـهــاجـمـهــا ال ـبــولــدوزر
رومـ ـيـ ـل ــو ل ــوك ــاك ــو ب ــال ـم ـش ــارك ــة،
بـعــد رف ــض ت ـحــريــره ب ــادئ األم ــر
مــن نــاديــه إنـتــر مـتـصــدر ال ــدوري
اإليطالي ،بسبب حاالت إيجابية
بكورونا ضمن صفوفه.

ُ
ويـعـ ّـد لوكاكو مركز الثقل في
ه ـجــوم بـلـجـيـكــا ،ف ــي ظ ــل تــراجــع
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى مـ ـيـ ـتـ ـش ــي بـ ــات ـ ـشـ ــواي
وكريستيان بنتيكي اللذين يلعبان
أدوارا بديلة مع كريستال باالس
االنكليزي.
ون ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــح العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ت ـ ـش ـ ـل ـ ـسـ ــي
ومانشستر يونايتد اإلنكليزيين
ال ـســابــق بـتـسـجـيــل  25هــدفــا و7
ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة ف ــي مختلف
المسابقات هذا الموسم مع إنتر.
ق ــال المهاجم الـبــالــغ  27عاما
وصاحب  54هدفا في  85مباراة
دولـ ـي ــة "أعـ ـي ــش ف ــورم ــة ح ـيــاتــي.
بفضل (المدرب أنتونيو) كونتي،

برانديلي يستقيل من فيورنتينا
قدم سيزار برانديلي استقالته من منصبه كمدير فني لفريق
فيورنتينا ،بعد يومين من هزيمته بنتيجة ( )3-2على أرضه أمام
ميالن في دوري الدرجة األولى اإليطالي "سيري آ" ،وفق ما أعلنه
النادي اإليطالي ،في بيان رسمي أمس.
ووفق البيان" :فيورنتينا يعلن أن المدرب سيزار برانديلي قدم
استقالته هذا الثالثاء إلى مجلس اإلدارة .وقبل النادي ،بضيق
شديد ،طلب المدرب ،وتفهم دوافعه التي ليست لها عالقة بكرة
القدم'' .ولم يظهر برانديلي ،الذي قاد المنتخب اإليطالي إلى نهائي
بطولة أوروبا  ،2012أمام وسائل اإلعالم عقب نهاية مباراة فريقه
األخيرة ،وأضفى الطابع الرسمي على رحيله الطوعي عن النادي
اإليطالي أمس.

ً
ليفركوزن ّ
يعين فولف مدربا

أعلن نادي باير ليفركوزن األلماني ،أمس ،إقالة مدربه الهولندي
بيتر بوس ،بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق بإشرافه في
اآلونة األخيرةَّ ،
وعين بدال منه هانيس فولف.
وسيقود فولف ،مدرب منتخب ألمانيا لما دون تحت  18عاما
سابقا ،ليفركوزن الذي يحتل المركز السادس في دوري بوندسليغا
حتى نهاية الموسم .وكان فولف ( 39عاما) قاد شتوتغارت إلى
إحراز لقب بطل دوري الدرجة الثانية في ألمانيا موسم ،2017-2016
ثم عين مدربا لهامبورغ ،وأقيل من منصبه بعد فشله في قيادة
األخير إلى مصاف الدرجة األولى موسم .2019-2018

ت ـطــورت كـثـيــرا عـلــى الصعيدين
التقني والتكتيكي".
وتـلـعــب فــي المجموعة ذاتـهــا
استونيا مع تشيكيا ،فيما ترتاح
بيالروس.

هولندا تواجه تركيا
وب ـعــد حـلــولـهــا وراء إيـطــالـيــا
فــي دوري األم ــم ،تستهل هولندا
ال ـغ ــائ ـب ــة عـ ــن مـ ــونـ ــديـ ــال ،2018
مشوارها في مجموعتها السابعة
بـمــواجـهــة قــويــة ضــد مضيفتها
تركيا.
ُ
وت ـع ـ ّـد مــواجـهــاتـهـمــا السابقة

ديباال متشوق للعودة إلى المنافسة
أعـ ـ ــرب األرج ـن ـت ـي ـن ــي ب ــاول ــو
ديـبــاال ،أمــس األول ،عن "أسفه"
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــق ل ـ ـ ـعـ ـ ــدم تـ ـمـ ـكـ ـن ــه م ــن
مساعدة زمالئه في يوفنتوس
خ ــال األش ـهــر األخ ـي ــرة بسبب
إصابته في الركبة ،لكنه أكد أنه
"متشوق" للعودة إلى المنافسة
بعد فترة التوقف الدولي.
وك ـتــب دي ـب ــاال ،عـبــر حسابه
عـلــى "إن ـس ـت ـغــرام" ،أم ــس األول،
"ال شـ ـ ـ ـ ــيء يـ ـجـ ـعـ ـلـ ـن ــي أ سـ ـع ــد
م ـ ــن م ـ ـسـ ــاعـ ــدة ال ـ ـفـ ــريـ ــق خ ــال
ه ــذه األشـ ـه ــر .ال ـم ـعــانــاة تـكــون
م ـت ـس ــاوي ــة أو أكـ ـب ــر ع ـن ــدم ــا ال
تتمكن من اللعب مع زمالئك".
وأردف" :أ مـ ــا م ـ ـنـ ــا شـ ـه ــران
لـ ـم ــواصـ ـل ــة الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ،واآلن
يجب أن نتحد أكثر من أي وقت
م ـضــى .أواص ـ ــل ال ـت ــدري ــب وأن ــا
متحمس لـلـعــودة إل ــى زمــائــي
في الفريق بعد فترة التوقف".
ويغيب ديـبــاال عــن المالعب
منذ  10يناير الماضي ،عندما
أصيب في ركبته اليسرى خالل

دل بوترو يخضع لعملية
جراحية في ركبته
يـخـضــع األرجـنـتـيـنــي خـ ــوان م ــارت ــن دل بــوتــرو
لعملية جراحية رابعة في ركبته ،أمال في المشاركة
ف ــي مـســابـقــة ك ــرة ال ـم ـضــرب ض ـمــن دورة األل ـع ــاب
االولمبية في طوكيو الصيف المقبل.
ولم يخض دل بوترو ( 32عاما) الفائز بـ 22لقبا
خــال مسيرته أي م ـبــاراة منذ إصــابـتــه فــي ركبته
التي تعرض لها في يونيو  2019في دورة كوينز
اللندنية.
وقال دل بوترو ،الفائز ببرونزية اولمبياد لندن
عام  ،2012ثم فضية أولمبياد ريو دي جانيرو عام
 ،2016في بيان رسمي نشره على مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي" ،ل ـقــد زرت الـطـبـيــب ج ــورج ــي شـهــا،

متكافئة نــوعــا مــا ،فـفــازت تركيا
 3م ــرات ،تعادلتا  4مــرات وفــازت
هولندا  5مرات.
وتلعب التفيا مع مونتينيغرو،
وج ـ ـبـ ــل طـ ـ ـ ــارق م ـ ــع ال ـ ـن ـ ــروج فــي
المجموعة عينها.
وت ـ ـخـ ــوض الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ،بـطـلــة
أوروبا  ،2016مواجهة سهلة على
الـ ــورق أم ــام ضيفتها أذربـيـجــان
ضمن المجموعة األول ــى ،بعدما
هــزمـتـهــا  5مـ ــرات وت ـعــادلــت مــرة
ف ــي  6م ــواجـ ـه ــات س ـج ـلــت فـيـهــا
أذربيجان هدفا يتيما.
وتـلـعــب فــي المجموعة ذاتـهــا
صربيا مع إيرلندا ،فيما تخوض

قطر ،مضيفة مونديال  ،2022غمار
المجموعة دون احـتـســاب نقاط
مبارياتها ،وتواجه لوكسمبورغ
في المجر.
وفي المجموعة الثامنة ،تحل
كـ ــروات ـ ـيـ ــا ،وص ـي ـف ــة ال ـم ــون ــدي ــال
األخ ـ ـي ـ ــر ،ض ـي ـف ــة عـ ـل ــى ج ــارت ـه ــا
سلوفينيا ال ـتــي ل ــم تـهــزمـهــا في
 9مـ ـب ــاري ــات ( 6ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات و3
تعادالت) ،فيما تلعب روسيا مع
مضيفتها مالطا ،وتستقبل قبرص
سلوفاكيا.

ديباال
مباراة بالدوري أمام ساسولو.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ن ـ ـ ـ ـ ــادي ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس
ف ــي ال ـب ــداي ــة يـعـتـقــد أن دي ـبــاال
سيتعافى في حوالي  15يوما
أو ثالثة أسابيع ،لكن بــدال من
ذل ــك تــم مــد ه ــذه الـفـتــرة بسبب

سلسلة من المضاعفات.
وخ ــال هــذا الـمــوســم ،شــارك
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ف ــي  16مـ ـب ــاراة،
وس ـجــل خــال ـهــا ثــاثــة أه ــداف
فقط.

مباريات اليوم

وس ــأخـ ـض ــع ل ـع ـم ـل ـيــة ج ــراح ـي ــة
جديدة في ركبتي".
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ح ـ ــاولـ ـ ـن ـ ــا ع ــاج ــا
فـيــزيــائـيــا لـكــن االل ــم اس ـت ـمــر .ي ــدرك
ال ـط ـب ـيــب ش ـهــا أن ـن ــي أري ـ ــد م ـع ــاودة
ممارسة كرة المضرب مجددا لكي أكون
جاهزا لخوض دورة األلعاب األولمبية،
وبالتالي قــررنــا إج ــراء العملية فــي أســرع
وقــت ممكن" ،متابعا" :آمــل أن أتخطى هذه
الوضعية المؤلمة ،لن اتوقف عن المحاولة".
وتنطلق دورة االلعاب االولمبية التي تأجلت
عاما كامال في طوكيو في  23يوليو المقبل.

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

٨:٠٠

تركيا  -هولندا

beINSPORTS PR1

10:45

البرتغال  -أذربيجان

beINSPORTS PR3

10:45

صربيا  -ايرلندا

beINSPORTS HD3

10:45

فنلندا  -البوسنة

beINSPORTS HD7

10:45

فرنسا  -أوكرانيا

beINSPORTS PR1

10:45

بلجيكا  -ويلز

beINSPORTS PR2

10:45

قبرص  -سلوفاكيا

beINSPORTS en3

10:45

مالطا  -روسيا

beINSPORTS PR1

10:45

سلوفينيا  -كرواتيا

beINSPORTS en2

10:45

استونيا  -التشيك

beINSPORTS

أالبا يرفض إغراءات تشلسي وسان جرمان يوتا يشدد قبضته على صدارة «الغربية»
كشفت تقارير صحافية أمس
األول أن ال ـم ــداف ــع الـنـمـســاوي
الـمـخـضــرم داف ـيــد أالبـ ــا ،العــب
بايرن ميونيخ األلماني حاليا،
رف ــض عــرضـيــن لــانـتـقــال إلــى
باريس سان جرمان الفرنسي
أو تشلسي اإلنكليزي ،مؤكدا
أن ــه يـفـضــل االن ـت ـقــال إل ــى أحــد
قطبي إسبانيا ريال مدريد أو
برشلونة ،رغم أن راتبه الكبير
ق ــد يـ ـك ــون ع ــائ ـق ــا أمـ ـ ــام إت ـم ــام
الصفقة.
وينتهي عقد صــاحــب ال ــ28
ع ــام ــا مـ ــع الـ ـف ــري ــق الـ ـب ــاف ــاري
ب ـن ـهــايــة يــون ـيــو ال ـم ـق ـبــل ،ولــم
ي ـتــوصــل ال ـط ــرف ــان إل ــى ات ـفــاق
ل ـت ـج ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــد ،ح ـي ــث أع ـلــن
الالعب خــال مؤتمر صحافي
حـيـنـهــا أن ــه يــرغــب فــي خــوض
تحديات جديدة ،ورغم أنه كان

بإمكانه التفاوض مع أي
ناد منذ يناير الماضي
دون الـ ــرجـ ــوع ل ـن ــادي ــه،
لـكـنــه ل ــم يـتـخــذ ب ـعــد أي
قرار بشأن مستقبله.
ووف ـقــا لـمــا أعـلـنــه كل
مــن رادي ــو مــونــت كــارلــو
وشبكة سكاي سبورت،
أمــس األول ،فــإن الالعب
ال ــدول ــي رف ــض عرضين
مـ ـ ـ ـ ــن " بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إس ج ـ ـ ــي"
و"الـبـلــوز" ،وأعـلــن رغبته
في خوض تجربة في إسبانيا،
إما بقميص الفريق الملكي أو
البلوغرانا.
وكــانــت إدارة الــريــال دخلت
فـ ــي مـ ـف ــاوض ــات م ـت ـق ــدم ــة مــع
ال ـ ــاع ـ ــب ،إال أن ق ـ ـ ــدوم جـ ــوان
البورتا لكرسي رئاسة البرشا
غـيــر مــن معطيات األمـ ــور ،في

الـ ــوقـ ــت الـ ـ ـ ــذي أكـ ـ ـ ــدت "سـ ـك ــاي
س ـب ــورت" أن ــه اج ـت ـمــع بالفعل
مع وكيل الالعب ،إال أن الراتب
الكبير لالعب هو ما يقف عائقا
أمام إنهاء األمور.
وط ـل ــب أالب ـ ــا راتـ ـب ــا سـنــويــا
ق ــدره  22مليون ي ــورو إجماال
(يصبح  11مليونا بعد خصم
الضرائب).

شدد يوتا جاز قبضته على
ص ـ ـ ـ ــدارة ال ـم ـن ـط ـقــة
ا ل ـغــر ب ـيــة بتحقيق
فوزه السادس تواليا
ف ــي دوري ك ــرة الـسـلــة
األ مـيــر كــي للمحترفين،
وكان على شيكاغو بولز
بنتيجة عريضة ،120-95
في حين قلب لــوس أنجلس
كليبرز تخلفه بفارق  22نقطة
أمـ ــام اتــان ـتــا هــوكــس ال ــى فــوز
الفت.
وتـ ــألـ ــق فـ ــي صـ ـف ــوف ال ـفــائــز
نجمه دون ــوف ــان ميتشل ،الــذي
سجل  30نقطة ،في حين نجح
الـ ـف ــرنـ ـس ــي رودي غ ــوبـ ـي ــر فــي
تـحـقـيــق "الـ ــدابـ ــل دابـ ـ ــل" م ــع 21
نقطة و 10متابعات.
وت ـخ ـط ــى م ـي ـل ــووك ــي بــاكــس
غـيــاب نجمه الـيــونــانــي يانيس
أنتيتوكونمبو بداعي اإلصابة

في ركبته ،ليرفع عدد انتصاراته
المتتالية الى  ،7اثر تغلبه على
انديانا بيسرز .115-140
وقـلــب لــوس انجلس كليبرز
تخلفه بفارق  22نقطة في الربع
ال ـث ــال ــث ام ـ ــام ات ــان ـت ــا ه ــوك ــس،
ليخرج فائزا عليه .110 -119
وي ـع ــود ال ـف ـضــل بــال ـفــوز الــى
لـ ــوك ك ـي ـن ــارد ،ال ـ ــذي ش ـ ــارك في
 18دقـيـقــة ،ون ـجــح فــي تسجيل
 20ن ـق ـطــة ،وق ـل ــب الـنـتـيـجــة في
مصلحة فــريـقــه ،بــاالضــافــة الــى
م ـس ــاه ـم ــة االحـ ـتـ ـي ــاط ــي اآلخـ ــر
تيرانس مــان مع  21نقطة و10
متابعات.
ووضـ ـ ــع ه ـيــوس ـتــن روك ـت ــس
حدا لـ 20هزيمة تواليا إثر تغلبه
على تورونتو رابتورز ،99-117
بفضل  22نقطة لجاي شون و20
لسترلينغ براون.
وفــي المباريات األخــرى ،فاز

دونوفان نجم يوتا جاز
ممفيس غريزليز على بوسطن
سلتيكس  ،126-132وتشارلوت
هــورن ـتــس ع ـلــى س ــان أنـتــونـيــو

سـبـيــرز  ،97-100وأوكــاهــومــا
سـيـتــي ثــانــدر عـلــى مينيسوتا
تمبروولفز .103-112

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

خيال مآتة ال
يهش وال ينش

إعادة ترتيب أوراق
الوطن ()10-2

د .ناجي سعود الزيد

حتى ال يختلط الحابل بالنابل...
وحـتــى ال يـكــون هـنــاك تطبيق للمثل "ظلم
بالسوية عدل بالرعية"...
وحتى ال يستمر اللعب بمشاعر المواطنين،
أو الضحك على ذقونهم ،من قبل فئة من النواب
ً
ً
يرددون وعودا ال يملكون البت بها أصال...
ً
مــن ق ــال إن ه ـنــاك اع ـتــراضــا عـلــى تعويض
أص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع ال ـص ـغ ـيــرة ،أو أص ـحــاب
المهن البسيطة ،من خالل التدخل الحكومي،
وبــا مـســاس بحقوق ومـصــالــح اآلخــريــن من
المواطنين؟! فالغالبية تؤيد ذلك...
ه ــل م ــن ح ــق الـ ـن ــواب االع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى أربـ ــاح
المواطنين من مساهمي البنوك والشركات،
بـحـجــة أن جـمـيــع الـمـقـتــرضـيــن تـ ـض ــرروا من
جائحة الـكــورونــا ،لذلك يجب تأجيل أقساط
المقترضين المدينين لفترة ستة أشهر ،مهما
كان نوع القرض أو ماهيته؟!
المواطنون الذين تأثرت تجارتهم أو أعمالهم
ب ـس ـبــب اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـح ـك ــوم ـي ــة يـسـتـحـقــون
التعويض بالشك ،وذلك حادث في الغالبية من
الــدول المتحضرة التي تتمتع بديمقراطيات
حقيقية ،وليس ديمقراطية زائفة مثل ما يحدث
لدينا في الكويت!!
الغالبية لــم تتأثر مداخيلهم مــن ا لــروا تــب
وغ ـي ــره ــا ب ـس ـبــب ال ـج ــائ ـح ــة ،وأك ـث ــره ــم بــرغــم
الـصـعــوبــات اعـتـبــر جــائـحــة ال ـكــورونــا فرصة
للتوفير.
بناء عليه ال يجب المساس بأرباح حاملي
أسـ ـه ــم الـ ـبـ ـن ــوك وال ـ ـشـ ــركـ ــات ب ـح ـجــة تـجـنـيــب
المواطن الضرر وحمايته...
ل ـيــس ك ــل حــام ـلــي األس ـه ــم مـلـيــونـيــريــة ،بل
أغلبهم أشخاص عاديون ،وحتى المؤسسات
ً
الـتــي تمتلك أسـهـمــا فــي الـبـنــوك وال ـشــركــات،
كــال ـتــأم ـي ـنــات وه ـي ـئــة االس ـت ـث ـمــار وال ـه ـي ـئــات
األخ ــرى ستتأثر أربــاحـهــا وتنعكس على كل
المواطنين...
لــذلــك ال يـجــب االسـتـجــابــة لمطالب الـنــواب
الشعبوية ،فمصلحة المواطن أهم بكثير من
تلك الغوغائية السائدة هذه األيام...
الرجاء ثم الرجاء التمعن بموقف الحكومة
ً
من مطالب النواب ،والرضوخ لها يعتبر جبنا
ً
وخوفا ورهبة من خياالت مآتة "ال تهش وال
تنش"!

أوراق السلطة

إغماءات ونوبات صرع تجتاح شرق الهند
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة الـ ـت ــي ت ـق ــع ق ـ ــرب ال ـســاحــل
الجنوبي الشرقي للهند ،أصيب أكثر من 650
ً
شخصا ،منذ ديسمبر الماضي ،بأعراض لم
يستطع أحد تفسيرها.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير
حــول هــذا الـمــوضــوع ،ونـشــرتــه قـنــاة الحرة
أمس ،أن أغلبية األعراض تتمثل في إغماءات،
ونوبات صرع ،وسقوط مفاجئ على األرض.

ترامب عن تعثر بايدن :خرف
عـ ـل ــق ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
الـســابــق دون ــال ــد تــرامــب على
سـ ـ ـق ـ ــوط خـ ـلـ ـف ــه جـ ـ ــو بـ ــايـ ــدن
خ ــال ص ـع ــوده سـلــم طــائــرتــه
الرئاسية.
وأكد ترامب ،أمس األول ،أنه
توقع سقوط بايدن على سلم
الطائرة الرئاسية ،مشيرا إلى
أن ــه يـعـتـقــد أي ـض ــا أن الـحــالــة
العقلية لـبــا يــدن قــد تتضاء ل
ل ـ ــدرج ـ ــة أنـ ـ ــه ق ـ ــد ال ي ـف ـه ــم مــا

األيقونة

أ.د .محمد المقاطع

يوقعه ،مما يفتح الباب أمام
كاماال هاريس لتحل محله.
وقال ترامب ،في تصريحات
نشرتها الصحافة األميركية،
ونقلها موقع سبونتيك أمس،
عــن سـقــوط بــايــدن ثــاث مــرات،
"في الحقيقة ،لقد توقعت ذلك"،
الفـتــا إلــى أنــه يعتقد أن بايدن
ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون مـ ـص ــاب ــا ب ــال ـخ ــرف
(ألــزهــاي ـمــر) ،وأن ــه مــرتـبــك جــدا
وال يستطيع فهم األوراق التي

قصر السيف العامر ُمن أجمل المباني
األيقونية في الكويت .شيد في عام 1909
في عهد الشيخ مبارك الصباحُ ،
وحـ ّـدث
في عهد الشيخ عبدالله السالم عام ،1964

وقــال طبيب األعـصــاب شاندراشخار
ً
ُريـ ـ ــدي ،وك ـ ــان عـ ـض ــوا ف ــي ل ـج ـنــة خ ـبــراء
ِّ
شكلت للتحقيق في هذه النوبة ،إنه سافر
إل ــى إي ـل ــورو ،الـمــديـنــة الـصـغـيــرة بــواليــة
أندرا براديش التي بدأ فيها هذا المرض،
وشاهد في المستشفى الرئيسي العديد
من األشخاص يفقدون الوعي ،وآخرين
ً
يسقطون بسبب التشنجات ،مؤكدا" :لم
ً
أشاهد شيئا كهذا قط".
وقرر أطباء المستشفى عمل تحليالت
للمرضى ،وكان في اعتقادهم أنهم ربما
ً
أص ـي ـبــوا ب ـف ـي ــروس ،خ ـصــوصــا ف ــي ظل
انتشار "كورونا" ،لكن الفحوصات جاءت
سلبية .ودفعت هذه األحــداث الهند إلى
االستعانة بخبراء من أكثر من  12منظمة
مختلفة.
وأش ــار مـفــوض الصحة بــواليــة أنــدرا
بــراديــش ،بهاسكار كاتامنيني ،إلــى أن
الـمـنـطـقــة الـمـحـيـطــة بــإي ـلــورو تستخدم
كـمـيــات كـبـيــرة مــن الـمـبـيــدات الحشرية،
وربما تسربت إلى إمــدادات المياه ،لكن
ال ي ـ ــزال م ــن غ ـيــر ال ــواض ــح ك ـيــف ومـتــى
حدث ذلك.

نحن بحاجة جادة إلعادة قراءة أوراق الوطن وترتيبها ،لقد أضاعنا
ً
حقا سلوك بعثرة األوراق أو خلطها أو إهمالها أو تمزيقها وربما حرقها.
هناك أخطاء كبيرة تكشفها قراءة أوراق الوطن ،ارتكبتها أو ساهمت
ً
فيها السلطة ،ال باعتبارها أفرادا ،بل باعتبارها سلطة إدارة للبلد وتملك
زمام األمور ،فقد تخلت السلطة عن دورها المرجعي وموقفها الحيادي،
ً
ً
حينما ساندت أطــرافــا على أخــرى ،وأيضا عندما قبلت أن يتم تقطيع
ً
المجتمع أوصاال ،من خالل إيجاد حاالت اصطفاف معها أو ضدها ،أو قل
ً
ً
أيضا ،اصطفافا مع أطراف فيها في مواجهة اصطفاف مع أطراف أخرى،
فقسمت نفسها وأضعفت وحدتها وفرطت في تضامنها ،لغايات سياسية
ليست سديدة ،وهو ما نال من مرجعيتها وأضعف مكانتها ،وآن األوان
ً
لنرفض استمرار مسلكها ذاك حفاظا عليها ،وإن لم تقبل هي أو أطراف
فيها ذلك ،فاستقرارها هو استقرارنا ،وقوتها هي قوتنا ووحدتها هي
وحدتنا ،وينبغي اإلصــرار على إعــادة ترتيب أوراقها لمصلحة الوطن
ومصلحتها في آن واحد.
وال شك في أهمية أن يتواكب مع إعــادة ترتيب أوراقـهــا موقفها من
الدستور والمشاركة في إدارة شؤون الدولة ،حتى تتخلى عن البحث في
أوراق مبعثرة عن نظام مشيخة عشائرية ،من موروثات القرن الماضي
ورب ـمــا ال ــذي قـبـلــه .وتــأتــي إع ــادة ف ــرز أوراق رئــاســة الـ ــوزراء عـلــى رأس
قائمة األوراق التي تستوجب الترتيب ،لتقبل حقائق النظام البرلماني،
ومسؤولية رئيس الوزراء ،وعدم التالزم بين منصب رئيس الوزراء وبين
المناصب السيادية ،فاألول هو حجر الزاوية في المسؤولية السياسية،
ً
فال يجوز أن يكون شاغله مسبوقا بلقب يتنافى مع أحكام الدستور،
ولغرض نفي مسبق للمسؤولية لمن هو محل المسؤولية.
ٍ
وترتيب األوراق المبعثرة يستوجب ،إما ترك السلطة لمنصب رئاسة
ً
الــوزراء بعيدا عن األسرة ،أو التسليم بتداوله بين األكفأ من أبنائها أو
ً
أبناء الشعب ،على أن يترك رئيس الوزراء يتحمل مسؤوليته كاملة ،تبعا
ألدائه دون تدخل في إدارته لشؤون الحكومة ،وبال حماية مفرطة على
حساب مكانة السلطة ومرجعيتها ودورها الدستوري.
وما يصح على وضع رئيس الوزراء يصح على الوزراء ،بحيث يعاد
ترتيب أوراقهم ،فال يتم تصوير المساءلة ألحد الوزراء على أنه تقصد
أو ترصد بالسلطة ،كما ُي ّ
صور ذلك بعض المحرضين من خالل تعمدهم
خـلــط األوراق أو بـعـثــرتـهــا ،حـتــى ي ـقــودوا الــوضــع فــي الـبـلــد لـحــالــة من
الصراع الوهمي ،والذي يتم تصوير السلطة على أنها طرف فيه ،وهي
ليست كذلك ،ألن مكانها ودورهــا في موقع مختلف وبعيد عن متناول
المساءلة السياسية ،والمبدأ القانوني الشهير معروف بأنه حيث تكون
الصالحيات تكون المسؤولية ،فالسلطة بموقعها الدستوري تسود وال
تحكم ،وهو جوهر نظامنا البرلماني وهو المقصود من تولي األمير
الختصاصاته بواسطة وزرائه.
والبد أن يتم ضمن إعادة ترتيب أوراق السلطة وقف منح حماية أو
تميز غير منطقي من قبل السلطة ،أو اعتبار تولي البعض للمناصب
العامة أولوية لهم على بقية أفــراد الشعب ،وهو ما شهدنا تزايده غير
ً
المنطقي في السنوات األخيرة ،ومن ذلك أيضا مراجعة فكرة األولوية
العمرية واستبدالها بأولوية الكفاءات ،والبدء ببرامج لتنشئة سياسية
وق ـيــاديــة ،وال ـتــي ينبغي أن يلتحق بـهــا كــل مــن يـقــع عليهم االخـتـيــار
لمسؤوليات سياسية أو إدارية عامة مستقبلية.
وسيكون مقالنا المقبل عن إعادة ترتيب األوراق المبعثرة للحكومة.

التغريدة األولى بـ  2.9مليون دوالر
بـ ــاع رئ ـي ــس "ت ــوي ـت ــر" وأح ــد
مؤسسيها جاك دورسي ،أمس
األول ،نـسـخــة مــوث ـقــة م ــن أول
تـ ـغ ــري ــدة نـ ـش ــره ــا ،م ـق ــاب ــل 2.9
مليون دوالر ،في تجسيد جديد
للشغف المتنامي باقتناء السلع
الرقمية لدى هواة الجمع.
وب ـي ـعــت ص ـ ــورة ع ــن رســالــة
"أنـشــأت حسابي على تويتر"،
ل ـ ـح ـ ـسـ ــاب الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر س ـي ـنــا
إيـ ـسـ ـت ــاف ــي فـ ــي م ــالـ ـي ــزي ــا ،إث ــر

يوقعها ،والتي قد تحتوي على
إمالءات رئاسية.
وأبدى مخاوفه من أن نائبة
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي كـ ــامـ ــاال
هــاريــس قــد تـحــل مـحــل بــايــدن،
واستشهد المرشح الجمهوري
ال ـخــاســر ف ــي ان ـت ـخــابــات 2020
بــزلــة لـســان بــايــدن ،عـنــدمــا قــال
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ل ـنــائ ـب ـتــه
"الرئيس هاريس".

ُ
ونقشت على أحد مداخل القصر الحكمة
ليشمل برج الساعة ذات القبة الذهبية.
وما يميز هذه التحفة المعمارية بساطة الشهيرة "لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك".
وجـمــال التصميم ،ال ــذي اسـتـخــدم مــواد والصورة بعدسة عبدالمجيد الشطي
صديقة لبيئة الكويت.

طــرح ـهــا لـلـبـيــع م ـنــذ الـخــامــس
من مــارس الجاري على منصة
فاليوبلز.
وقد باتت مثل هذه الصفقات
ممكنة ،مــع ظـهــور نسق رقمي
جديد ُيعرف باسم "إن إف تي"
("ن ــان فانجيبل تــوكـنــز") ،وهو
أسـ ـل ــوب ت ـش ـف ـيــر ع ـب ــر ال ــرم ــوز
غير القابلة لــاسـتـبــدال ،يتيح
مـنــح ش ـهــادة تـثـبــت أصــالــة أي
منتج رق ـمــي ،س ــواء ال ـصــور أو

الرسوم التعبيرية أو الفيديو أو
المقطوعات الموسيقية.
وي ـق ــوم ش ـ ــراء ت ـغ ــري ــدة على
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــواذ ع ـ ـلـ ــى "شـ ـ ـه ـ ــادة
رقـ ـ ّمـ ـي ــة ف ـ ــري ّـ ــدة عـ ـنـ ـه ــا ،ت ـك ــون
موقعة وموثقة من صاحبها".
وتبقى التغريدة نفسها ظاهرة
للجميع ،فــي حــال أبقاها جاك
دورسي أو "تويتر" على الشبكة.
(أ ف ب)

وفيات
رفاعي مطلق الصواغ العازمي

ً
 84عاما ،شيع ،ت99800224 :

عبدالجبار محمود عبدالله حسين

ً
 63عاما ،شيع ،ت66668189 ،66553435 :

مهلهل أحمد خالد الكليب

ً
 40عاما ،شيع ،ت99842224 ،99600555 :

قوت عبدالرحمن صالح الهدهود

أرملة جمعة محمد هاشم
ً
 91عــامــا ،شيعت ،ت،90008057 ،94428678 ،99081709 :
99905556

شريفة إبراهيم سليمان الحوطي

زوجة سليمان عبدالله الهنيدي
ً
 78عاما ،شيعت ،ت66003610 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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ً
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العصر
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ً
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ً
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