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داخل العدد

هولمز بطلة ومنتجة
«فتاة ووترغيت» ص ١٤

البلدية تشكو قانونها

َّ
حملته مسؤولية ضعف إيراداتها وتفاقم مشكلة مخالفات البناء والسكن النموذجي
• يعرقل اتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين ...و«التقاضي» يستغرق سنوات
• تعتزم التعاقد مع مستشار عالمي لوضع أعلى المواصفات بعقود النظافة
مركز كبد لتدوير النفايات ...قنبلة موقوتة
محيي عامر

خالل اجتماعها مع لجنة الميزانيات البرلمانية ،لمناقشة موازنتها
الجديدة وحسابها الختامي عن السنتين الماليتين الماضيتين ،حملت
بلدية الكويت قانون إنشائها رقم  33لسنة  2016مسؤولية عدم تعظيم
إيراداتها ،وتفاقم ظاهرة مخالفات البناء واستغالل السكن النموذجي
والخاص في غير األغراض المخصصة لهما.
وقالت اللجنة ،في بيان أصدرته أمــس« :ناقشنا مع البلدية سبل
تعظيم إيراداتها ،وقد أوضحت رغبتها في تعديل قانون إنشائها رقم
 33لسنة  2016لتمكينها من طرح فرص استثمارية أسوة ببلديات
العالم ،وهو ما سيورد لها إيرادات ضخمة ،إذ إن اآللية الحالية قصرت
طرح الفرص عبر عمليات الشراكة ( )PPPعلى هيئة مشروعات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص ،وهو ما يخضع لدورة مستندية طويلة».
وأضافت أن إجمالي مصروفات البلدية في السنتين الماليتين
ً
 2020/ 2019 – 2019/ 2018بلغ نحو  219مليون دينار و 189مليونا
على التوالي ،في وقت كان مجموع اإليــرادات فيهما نحو  43مليون
ً
ً
دينار و 31مليونا ،موضحا أن المصروفات في مشروع ميزانية 2021
ً
ً
 2022/تقدر بنحو  178مليونا ،واإليرادات بـ  51مليونا.
ـوان
ـ
وذكـ ــرت أن ـهــا نــاقـشــت الـمــاحـظــات ال ـتــي أورده ـ ــا دي
02

٠٦

الثانية

األمير يشكر مهنئيه:
ليوفق اهلل أبناء الوطن
لخدمته ورفعة شأنه

اقتصاد

10

بن عيسى :مخصصات
«االمتياز» تعكس القيمة
العادلة لألصول

تقرير اقتصادي

تأجيل سداد القروض...
 3.5ماليين دينار أرباح «عقارات عنوان شعبوي وتفاصيل
 13ضارة!
٠٩
الكويت» في 2020

محليات
ً
ً
النفايات الملقاة عشوائيا في بر «كبد» تشكل خطرا على البيئة والتيار الكهربائي

ً ُ ِّ
 33نائبا :نحذر من منع دخول الداهوم للمجلس

ً
«كل الخيارات مطروحة وموقفنا سنعلنه في االجتماع القادم انتصارا لألمة»
●

محيي عامر وفهد تركي

عقب اجتماع نيابي تداعى إليه النواب وحضره
 29منهم ،بعد توارد أنباء عن منع النائب ،الذي
أبـطـلــت المحكمة الــدسـتــوريــة عـضــويـتــه د .بــدر
ال ــداه ــوم ،م ــن ح ـضــور جـلـســة ال ـث ــاث ــاء الـمـقـبــل،
ً
ً
ً
أص ــدر  33نــائـبــا بـيــانــا مـشـتــركــا ،عـ ّـبــروا فيه عن
رفضهم وتحذيرهم مما يتردد عن استخدام القوة
العسكرية لمنع الداهوم من دخول مجلس األمة
لممارسة مهامه ،حتى يتم الفصل في عضويته
من البرلمان.
واك ـت ـف ــى ال ـب ـي ــان ب ــإع ــان رفـ ــض م ــا ت ــم تـجــاه
الداهوم «من حذف بياناته واسمه من النظام اآللي
لألعمال البرلمانية واللجان» ،دون تحديد موقف
معين سيتم اتـخــاذه ،لكنهم أكــدوا« :أن 02

صيغة مجهولة الكلفة
لتأجيل أقساط القروض
●

علي الصنيدح

في صيغة اقتراحها بشأن تأجيل أقساط قروض المواطنين 6
أشهر ،التي وضعها فريقها الفني وتطلع عليها اليومّ ،
حملت لجنة
الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية الخزانة العامة للدولة
كلفة غير معلومة عند تطبيق االقتراح.
نسخة
على
«الجريدة»
ونص االقتراح الــذي حصلت
02

السماح بجمع التبرعات
بالمساجد في رمضان

«اإلفتاء» :لقاح «كورونا» ال ُيفطر
●

هاتف الخجمة ...مغلق
ويعطل «المسيء»

جورج عاطف

ً
تـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع إطـ ـ ـ ــاق وزارة
الشؤون االجتماعية المشروع
ال ــ 18لجمع التبرعات الخيرية
خ ــال شـهــر رم ـض ــان ال ـم ـبــارك،
أعـ ـلـ ـن ــت ال ــوكـ ـيـ ـل ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة
لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ه ـن ــاء ال ـه ــاج ــري،
ال ـس ـمــاح بـجـمــع ال ـت ـبــرعــات في
الـمـســاجــد ه ــذا ال ـع ــام ،شريطة
االل ـت ــزام الـكــامــل بــاالشـتــراطــات
الصحية ،مبينة أن مشروعات
إفطار الصائم بالمساجد غير
مسموح بـهــا ،وسيتم 02

«الدستورية» تلغي حظر
صيدليات الجمعيات
• قضت بعدم دستورية التشريع المانع لعملها
• المحكمة رفضت طعنين على «غسل األموال»

ً
«الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا» ،بهذه
الرسالة ّ
حمل عضو لجنة شؤون الداخلية والدفاع
البرلمانية النائب مرزوق الخليفة ،رئيس اللجنة
الـنــائــب مـبــارك الخجمة ،مسؤولية تــأخــر إحالة
تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون «المسيء».
وبشكل مفاجئ صرح الخليفة أمس ،بأن «تقرير
إلغاء فقرة حرمان المسيء من قانون االنتخاب
جــاهــز ،ويـنـتـظــر تــوقـيــع رئـيــس اللجنة 02

 3أهداف لتحرك عون باتجاه السعودية
فك عزلة العهد ومحاصرة الحريري والتحضير لخالفة باسيل
●

بيروت -منير الربيع

ً ُ
تــاري ـخ ـيــا قـ ّـس ـمــت ال ـع ـهــود الــرئــاس ـيــة في
ل ـب ـن ــان إل ـ ــى ث ـ ــاث مـ ــراحـ ــل؛ س ـن ـت ــان ل ـبــدايــة
العهد وتركيز الرئيس ألركــان حكمه وطرح
مشروعه ،وسنتان للعمل على تطبيق وتنفيذ
هــذا الـمـشــروع ،فــي حين تخصص السنتان
األخيرتان الستعدادات العهد المقبل ،حيث
ً
غالبا ما يعمل الرؤساء على توفير الظروف

السياسية المناسبة لمن يؤيد مشروعهم أو
ً
النتخابه خلفا لهم.
ينتمي إلى حزبهم
ّ
الرئيس ميشال عون شذ عن هذا العرف؛
إذ ب ــدأ عـهــده بسلسلة اشـتـبــاكــات سياسية
ً
مع معظم القوى المحلية والخارجية ،سعيا
وراء توفير الظروف المالئمة لصهره ،جبران
باسيل ،رئيس التيار الوطني الحر ،لخالفته
ف ــي ب ـع ـبــدا ،مـمــا يـعـنــي أن مـعــركــة السنتين
األخيرتين بدأت منذ اليوم األول للعهد.

سفينة عمالقة تسد قناة السويس لليوم الثاني

السعدون :الشهر الفضيل ً
 14أبريل وشعبان دخل خطأ
كشف الفلكي عادل السعدون ،أن غرة شهر رمضان ،حسب الرؤية
الشرعية ،ستكون  14أبريل المقبل ،إذ تبين بعد الدراسة استحالة
رؤية هالل الشهر المبارك في  12أبريل بأي دولة من دول الخليج
ً
العربي ،معقبا بأن من سيدعي رؤيته يوم « ،12إما متوهم أو كاذب».
ً
وعن طول شعبان ،الذي سيكون في هذه الحال  31يوما ,قال
الـسـعــدون لــ«الـجــريــدة» ،إن «دخ ــول شعبان كــان خطأ ،وال يوافق
ً
الحسبة الصحيحة ،إذ دخلناه بعد االقتران بيومين» ،مبينا أن
االقتران سيتم بين القمر والشمس الساعة  5:31صباح  12أبريل،
وأن معيار المكث ،أي مدة بقاء الهالل فوق األفــق بعد 02

في حكم قضائي بــارز ،قضت
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،أمـ ــس،
ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـشــار مـحـمــد بن
نـ ــاجـ ــي ،بـ ـع ــدم دسـ ـت ــوري ــة نــص
ال ـم ــادة الـثــانـيــة م ــن ال ـقــانــون 28
لـسـنــة  1996الـمـعــدلــة بــالـقــانــون
رقم  ،2016/30بشأن تنظيم مهنة
ال ـص ـيــدلــة ،م ــؤك ــدة أن اسـتـبـعــاد
صيدليات الجمعيات التعاونية،
ال ـمــرخــص لـهــا قـبــل صـ ــدور هــذا
ال ـقــانــون ،مــن «اسـتـثـنــاء الحظر»
الـمـمـنــوح لـصـيــدلـيــات الـشــركــات
واألف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،ي ـت ـض ـم ــن 02

حاولت السلطات في قناة السويس،
أمس ،تعويم سفينة حاويات عمالقة،
جنحت خالل عبورها القناة المصرية،
مما أوقــف الحركة فــي واحــد مــن أكثر
ً
طرق المالحة استخداما في العالم.

وقــالــت شــركــة وكــالــة الخليج مصر
ال ـم ـح ــدودة ل ـل ـمــاحــة (ج ــي.إي ــه.س ــي)،
ومقرها دبــي ،إن سفينة «إيـفــر غيفن»
الـتــي تـســد قـنــاة ال ـســويــس ،مـنــذ أمــس
األول ،ال ت ـ ــزال ع ــال ـق ــة ،م ـتــراج ـعــة عن

م ـع ـلــومــات ســاب ـقــة «غ ـي ــر دق ـي ـق ــة» عن
ً
تعويمها جزئيا.
وكانت هيئة قناة السويس أصدرت
ً
بيانا ،أمــس ،أشــارت فيه إلــى أن «إيفر
غيفن» ،التي يبلغ طولها 02 400

ّ
شـ ـ ــذ عـ ـ ــون عـ ــن أع ـ ـ ـ ــراف الـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء ال ــذي ــن
ً
س ـب ـقــوه أي ـض ــا ف ــي أن ــه الــوح ـيــد الـ ــذي ق ــارب
عهده على النهاية ،بينما لم يقم ،باستثناء
زيارة السعودية ،بأي زيارة رسمية للخارج،
واقتصرت سفراته األخرى على المشاركة في
مؤتمرات الجامعة العربية واألمم المتحدة.
ك ــان ــت زيـ ـ ــارة عـ ــون ل ـل ـس ـعــوديــة مفصلية
الستيضاح مالمح عهده ،وبحسب ما تكشف
ّ
مصادر مطلعة على فحوى الزيارة 02

«إخوان» إسرائيل ّ
يحددون
مصير نتنياهو وهوية
الحكومة المقبلة
ف ــي ت ـحــول درامــات ـي ـكــي ،أظ ـه ــرت الـنـتــائــج
األولية لالنتخابات اإلسرائيلية ،أمس ،حصول
"ال ـقــائ ـمــة ال ـعــرب ـيــة ال ـم ــوح ــدة" الـمـنـشـقــة عن
"القائمة المشتركة" لألحزاب واألطر العربية
ف ــي إس ــرائ ـي ــل ب ـق ـيــادة م ـن ـصــور ع ـبــاس على
خمسة مقاعد ،مما يعزز فرص األخير ألداء
دور "صانع الملوك".
وكــانــت "القائمة المشتركة" التي أظهرت
اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي حـصــولـهــا عـلــى نـحــو 9
م ـق ــاع ــد ،أع ـل ـنــت ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي خــوضـهــا
انتخابات الكنيست من دون الحركة اإلسالمية
الجنوبية بعد انشقاق األخيرة.
وتــرفــض "الـمـشـتــركــة" التعامل مــع رئيس
الوزراء المنتهية واليته بنيامين نتنياهو ،في
ً
ً
وقت بات عباس يتبنى نهجا جديدا 02

04
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األمير يشكر مهنئيه :ليوفق الله أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه
سموه عزى خادم الحرمين بوفاة بدر بن فهد واإلمارات في حمدان بن راشد وهنأ باكستان بالعيد الوطني

صاحب السمو
عزى بايدن وأكد
أن حادث كولورادو
عمل إجرامي
يتنافى مع الشرائع

ت ـل ـقــى ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد،
ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،رس ــائ ــل تـهـنـئــة
مــن إخــوانــه رئـيــس مجلس األم ــة مــرزوق
ال ـغــانــم ،ورئ ـيــس ال ـحــرس الــوطـنــي سمو
الشيخ سالم العلي ،وسمو الشيخ ناصر
الـمـحـمــد ،وسـمــو الـشـيــخ جــابــر الـمـبــارك،
ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
ص ـبــاح ال ـخــالــد ،ون ــائ ــب رئ ـيــس ال ـحــرس
الفريق أول م .الشيخ أحمد النواف ،أعربوا
فيها عن خالص التهنئة بمناسبة عودة
س ـم ــوه إلـ ــى أرض ال ــوط ــن ال ـع ــزي ــز ،بعد
إجراء الفحوصات الطبية المعتادة ،التي
تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق
والـنـجــاح ،سائلين الـمــولــى جــل وعــا أن
يمتع سموه بوافر الصحة وتمام العافية،
وأن يحفظه قائدا حكيما وراعيا لمسيرة
النهضة التنموية الــزاخــرة بــاإلنـجــازات
الـتــي تسمو بمكانة الــوطــن وتــرتـقــي به،
تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو
أمير البالد ،بمؤازرة وسمو ولي العهد.
وقد بعث سموه برسائل شكر جوابية،

ضـ ّـمـنـهــا س ـمــوه خــالــص ش ـكــره ع ـلــى ما
عبروا عنه من فيض المشاعر الطيبة ومن
ص ــادق الــدعــاء بـهــذه الـمـنــاسـبــة ،مبتهال
سـمــوه إل ــى ال ـبــاري عــز وج ــل ب ــأن يحفظ
الــوطــن الـعــزيــز ،ويــديــم عليه نعمة األمــن
واألمان والرخاء ،ويوفق أبناءه لخدمته
ورف ـع ــة ش ــأن ــه ،وأن يـسـبــغ عـلــى الجميع
موفور الصحة والعافية.
مــن جهة أخ ــرى ،بعث صــاحــب السمو
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـع ــزي ــة إلـ ـ ــى رئـ ـي ــس الـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة الـصــديـقــة جــوزيــف
بـ ــايـ ــدن ،ع ـ ّـب ــر ف ـي ـهــا سـ ـم ــوه ع ــن خــالــص
تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث
إطــاق النار المؤسف الــذي وقع في أحد
األسواق المركزية بمدينة بولدر في والية
كــولــورادو ،والــذي أسفر عــن سقوط عدد
من الضحايا والمصابين ،راجيا سموه
للمصابين سرعة الشفاء والعافية.
وأكد سموه استنكار الكويت وإدانتها
لهذا العمل اإلجرامي ،الذي استهدف أرواح
األب ــري ــاء اآلمـنـيــن وال ــذي يتنافى مــع كل

الشرائع والقيم اإلنسانية.
ب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بــن عـبــدالـعــزيــز آل سـعــود مـلــك المملكة
العربية السعودية عبر فيها سموه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة
المغفور له بإذن الله تعالى األمير بدر بن
فهد بن سعود الكبير آل سعود ،سائال
سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم
األ س ــرة المالكة الكريمة جميل الصبر
وحسن العزاء.

برقيات تعاز
كـمــا بـعــث س ـمــوه ،بـبــرقـيــات تـعــاز إلــى
إخ ــوان ــه رئ ـيــس دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة
المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ
خـلـيـفــة آل ن ـه ـيــان ،ون ــائ ــب رئ ـي ــس دول ــة
اإلمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس

الوزراء حاكم دبي ،صاحب السمو الشيخ
مـحـمــد ب ــن راشـ ـ ــد ،وول ـ ــي ع ـهــد أبــوظـبــي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في
اإلمارات ،صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايدّ ،
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن
الله تعالى نائب حاكم دبي ووزير المالية
سـمــو الـشـيــخ ح ـمــدان بــن راش ــد ،مبتهال
سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع
رح ـم ـتــه وم ـغ ـفــرتــه ورضـ ــوانـ ــه ويـسـكـنــه
فسيح جناته ،وأن يلهمهم جميل الصبر
وحسن العزاء.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى رئيس
جمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة،
د .عارف علويّ ،
عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه بمناسبة العيد الــوطـنــي لـبــاده،
متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية،
وللبلد الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األح ـم ــد ،ورئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ببرقيات مماثلة.

العلي :عالقات التعاون مع العراق عميقة
بحث التطورات مع الصافي والتقى سفير الكويت في ليبيا
بحث وزير الداخلية ،الشيخ ثامر العلي،
أمس ،مع سفير العراق لدى الكويت المنهل
الصافي ،يرافقه القنصل عمار الشكرجي،
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمني بالوزارة ،في بيان صحافي ،أن العلي
أكد خالل لقائه السفير العراقي عمق عالقات
التعاون المشترك ،مشيرة إلى أنه تم خالل
ً
اللقاء أيضا بحث سبل دعم وتعزيز العالقات
األمنية بين البلدين.
مــن جانبه ،أعــرب السفير الـعــراقــي ،وفق
البيان ،عن شكره وتقديره لدولة الكويت على
ما تقدمه من جهود فعالة للحفاظ على أمن
واستقرار المنطقة.
واستقبل العلي ،أمس ،سفير الكويت لدى
ليبيا مبارك العدواني ،وبحث معه عددا من
الموضوعات المشتركة.

وأوضحت «الداخلية» أنه تم خالل اللقاء
بحث آلية التنسيق بين المؤسسة األمنية
وس ـفــارة الـكــويــت فــي ليبيا ،بما يسهم في
المزيد من التسهيالت للمواطنين بالخارج.
وبـ ـح ــث ال ـع ـل ــي مـ ــع وف ـ ــد م ـج ـل ــس إدارة
الشركة الكويتية لتعليم قـيــادة السيارات،
ب ـح ـض ــور م ـس ــاع ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـ ــإدارة
العامة للمرور لشؤون التعليم العميد فواز
الخالد ،آلية التعاون والتنسيق بين وزارة
الداخلية وشركات تعليم قيادة السيارات،
مثمنا دورها في االرتقاء بمستوى التعليم
للراغبين في الحصول على رخص القيادة
والمحافظة على السالمة المرورية.
ومن جهة ثانية ،استقبل وزير الداخلية
رئـيـســة مـجـلــس إدارة الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة
لمتابعة قضايا المعاقين ،سعاد الفارس،
وأعضاء الجمعية.

البلدية تشكو...
المحاسبة ولجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي ومنها ضعف
المتطلبات الفنية في عقود النظافة ،مما انعكس على وضع النظافة
بصورة عامة في الكويت ،الفتة إلى أن البلدية أعلنت أنها تعتزم للمرة
األولــى التوقيع مع مستشار عالمي لوضع أعلى المواصفات الفنية
في العقود القادمة.
وتابعت« :ناقشت اللجنة دور البلدية في ظاهرة مخالفات البناء
واستغالل السكن النموذجي والخاص لغير األغراض المخصصة لهم،
فبينت األخيرة أن قانونها الحالي ال يمكنها من القيام بأي إجراء فوري
على القسائم المخالفة من قطع الكهرباء وغيره ،وأن اإلجراء الوحيد
الذي يمكن القيام به هو تسجيل محضر على القسيمة المخالفة لتبدأ
بعد ذلك إجراءات التقاضي التي تستغرق سنوات عديدة».

ُ ِّ
 33نائبًا :نحذر من منع دخول الداهوم...

كل الخيارات واألدوات الدستورية مطروحة أمامنا للذود عن حقوق
ممثلي الشعب المنتخبين من األمة».
وتابعوا« :إن موقفنا الجماعي هــذا ،والــذي سنعلن تفاصيله في
اجتماعنا القادم قبل الجلسة ،ليس مجرد انتصار لشخص الداهوم،
بقدر ما هو انتصار إلرادة األمة» ،مشددين على أن «البالد بمنعطف
سیاسي خطير لم يسبق له مثيل ،في إطار العالقة بين السلطات العامة
فيها ،مما أدى إلى اإلخالل بمبدأ التوازن الدستوري فيما بينها».
ُ
وذ ِّيل البيان ،باإلضافة إلى الداهوم ،بأسماء النواب :ثامر السويط،
والصيفي الصيفي ،ود .عبدالعزيز الصقعبي ،وفرز الديحاني ،وبدر
الحميدي ،ود .عبدالكريم الكندري ،وأسامة الشاهين ،وحمدان العازمي،
ود .أحمد مطيع ،وسعود بوصليب ،ود .حمد المطر ،ود .حمود مبرك
العازمي ،وسلمان الحليلة ،وبدر المال ،ود .حمد روح الدين ،ود .محمد
الحويلة ،ومساعد العارضي ،ود .صالح الشالحي ،وأسامة المناور،
ومرزوق الخليفة ،ويوسف الغريب ،وخالد العتيبي ،ود .حسن جوهر،
وشعيب ال ـمــويــزري ،ومهلهل الـمـضــف ،ومحمد الــراجـحــي ،وفــارس
العتيبي ،ومـبــارك الـعــرو ،وفــايــز الجمهور ،ومهند الـســايــر ،ومبارك
الخجمة ،ومبارك الحجرف ،ومحمد المطير.
وعقب صدور البيان ،نفى النائب الحليلة حضوره هذا االجتماع
ً
«الذي دعا إليه األخ السويط» ،مشددا« :لم أوقع على أي بيان ،ولم أوكل
ً
أيا كان بالتوقيع نيابة عني».
٠٥

صيغة مجهولة الكلفة لتأجيل...
منه ،على أن «يؤجل سداد االلتزامات المالية المستحقة على المواطنين
 6أشـهــر تـبــدأ مــن تــاريــخ نـشــره فــي الـجــريــدة الرسمية لــدى الجهات
التالية :صندوق معالجة أوضــاع المواطنين المتعثرين ،وصندوق
دعم األسرة ،والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وبنك االئتمان،
والمؤسسة العامة للرعاية السكنية» ،على أن «تصدر هــذه الجهات
القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون».
وشمل االقتراح كذلك تأجيل أقساط القروض االستهالكية والمقسطة
في البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل الخاضعة
لرقابة البنك المركزي ،على أن يضع األخير الشروط والضوابط لتنفيذ
أحكام هذا القانون ،ويجوز بقرار من الجهات المعنية بتطبيقه تمديد
المدة  6أشهر أخرى.
واستبعدت اللجنة فــي مسودتها مــا نــص عليه أحــد االقتراحات
الخمسة بشأن تأجيل األقساط« ،بمضاعفة المكافأة المالية ومصاريف
البعثات للطلبة الموجودين في الخارج بغرض الدراسة في ظل انتشار
ً
جــائـحــة ك ــورون ــا» ،واسـتـبـعــدت أي ـضــا «تـخـفـيــض رس ــوم ومـصــاريــف
الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة إلى ما نسبته  %20فقط في
ً
ظل التعليم االلكتروني منذ تاريخ تعطيل الدراسة بالحضور وفقا
لقرار مجلس الــوزراء وتحميل الخزانة العامة للدولة مبلغ الرسوم
المتبقية  ،%80وإعادة المبالغ الفارقة لمن دفع قبل صدور القرار».

هاتف الخجمة...
النائب الخجمة ،واتصلنا به فوجدنا جهازه مغلقاً ،لــذا نؤكد أنه
سيتحمل مسؤولية تأخير إدراج القانون على جدول أعمال المجلس».
يذكر أنــه إذا لم يحل التقرير اليوم فلن ُي ـ َ
ـدرج على جــدول أعمال
جلسة الثالثاء المقبل ،وبالتالي لن يستطيع المجلس مناقشته خاللها
إال وفق بند ما يستجد من أعمال ،والذي يعطي الحق للحكومة في
طلب تأجيله أسبوعين ،وتجاب إلى طلبها دون تصويت ،باعتبار أنه
غير مدرج على الجدول.

ً
العلي مستقبال إدارة وفد جمعية متابعة قضايا المعاقين أمس

«الدستورية» تلغي حظر...

ً
ً
تمييزا مخالفا للدستور ،ويهدر مبدأ المساواة.
وأكــدت المحكمة ،في حيثيات حكمها أمــس ،بناء على طعن مقام
من صيدليات مملوكة لجمعيات الروضة ومشرف والعديلية والزهراء
التعاونية ،أن الدستور حرص على تقرير مبدأ المساواة في المواد 7
ً
ً
و 8و ،29باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا ،وميزانا
للعدل واإلنصاف ،وغايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور
التمييز بين المراكز القانونية.
من جانب آخر ،رفضت «الدستورية» ،أمس ،طعنين مباشرين على
قانون غسل األم ــوال ،لعدم وجــود مخالفات فيه ،مبينة أن محاكمة
المتهم بهذه الجريمة تتطلب إدانته في الجريمة األصلية.
وأوض ـحــت أن وح ــدة الـتـحــريــات الـمــالـيــة لـهــا شخصية اعتبارية
مـسـتـقـلــة ،وه ــي ج ـهــة م ـســؤولــة ع ــن تـلـقــي وط ـل ــب وتـحـلـيــل وإح ــال ــة
المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة
أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات
غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وأضــافــت المحكمة أن مــا تـقــوم بــه الــوحــدة ال يـعــدو أن يـكــون من
إجراءات االستدالل ،للتحقق من الشبهات المثارة بشأن أي معاملة وما
قد تنطوي عليه من ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب ،بينما
إجراءات التحقيق من اختصاص النيابة وحدها ،وتلتزم الوحدة إذا
توافرت لها دالئل معقولة على جدية الشبهات بإبالغ النيابة التخاذ
شؤونها ،وال يكون التحفظ على هــذه الجرائم أو الحجز عليها إال
بأمر النيابة.
ً
وبينت أن تلك المواد ال تتضمن تعديا على الحرية الشخصية أو
ً
حق الخصوصية أو إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات ،وأن موظفي
الوحدة ملتزمون بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ،وتترتب
مسؤوليتهم الجزائية وفق القانون.

السماح بجمع التبرعات بالمساجد...
استبدالها بوجبات اإلفطار الفردية.
وصــرحــت ال ـهــاجــري ،أم ــس ،ب ــأن «ال ـش ــؤون» شكلت بالتنسيق
مع الجهات الحكومية  6فــرق لرصد وإزالــة مخالفات التبرعات،
م ـشــددة عـلــى أن ــه يحظر عـلــى الـجـهــات الـخـيــريــة جـمــع التبرعات
النقدية (الكاش) مع ضرورة االلتزام بالجمع عبر استخدام الوسائل
المرخصة المنصوص عليها في الالئحة المنظمة.
ومع االستعداد لرمضان ،وإعالن وزارة الصحة مواصلة التطعيم
ضد «كوفيد  »19خالل الشهر الفضيل ،أعلنت هيئة اإلفتاء بوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،أمس ،أن حقنة اللقاح ضد الفيروس
«ال تفطر الصائم ،وال بأس من أخذها في نهار رمضان».
ً
وأضافت الهيئة ،في فتواها ،أنه «إذا تعب المريض كثيرا من
الصوم بسبب الحقنة التي أخذها ،أو أشار عليه الطبيب المسلم
ً
ً
الحاذق بالفطر دفعا للضرر عنه ،وتخفيفا لأللم ،جاز له الفطر،
وعليه القضاء بعد الشفاء».

السعدون :الشهر الفضيل  14أبريل...
مغيب الشمس ،سيكون  23دقيقة في مكة المكرمة ،و 21دقيقة بالكويت،
كاف لرؤية الهالل ،إذ ستغيب الشمس عند الساعة
ويعد هذا الوقت غير ٍ
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وأضــاف أن رؤيــة الهالل في  12أبريل غير ممكنة إال في السنغال
ً
وباستخدام المقربات البصرية ،كما أن ذلك غير مؤكد تماما.

 3أهداف لتحرك عون باتجاه...
حينها ،ف ــإن الـسـعــوديــة رحـبــت بـشــدة ب ـعــون ،وأب ــدت كــل االسـتـعــداد
لمساعدة لبنان ،لكن بشرط واضــح هــو االل ـتــزام بـمـقــررات الجامعة
العربية والنأي بالنفس وعدم تبني أي موقف لبناني يؤيد االعتداءات
ً
على أي دولة عربية ،خصوصا على المملكة.
تعهد عون بذلك ،لكنه لم يف بالوعد .وتكشف المصادر عن لقاء عقد
وقتها بين وزيري الخارجية آنذاك السعودي عادل الجبير ،واللبناني
جبران باسيل ،تعهد خالله األخير بعدم تبني سياسة «حزب الله» أو
إلــزام الدولة اللبنانية بها ،باإلضافة إلــى البحث في االستراتيجية
الدفاعية وااللتزام بالنأي بالنفس.
عاد الوفد اللبناني من السعودية ،ولم يلتزم بأي من التعهدات التي
ً
ً
ّقدمها .وعلى الرغم من ذلك ،تم وضع  22اتفاقا استثماريا بين لبنان
والرياض ،كان يفترض أن يتم توقيعها ،لكن ذلك لم يحصل .وبحسب

الكويت وتونس تبحثان العالقات
بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــث رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة
ال ـت ــون ـس ـي ــة ،هـ ـش ــام ال ـم ـش ـي ـشــي،
وسفير الكويت لــدى تونس علي
الظفيري ،أمس ،سبل دعم عالقات
التعاون الثنائي وتطويرها بين
البلدين.
وق ــال ــت ال ـح ـكــومــة الـتــونـسـيــة،
فــي بـيــان ،إن ذلــك جــاء خــال لقاء
ال ـم ـش ـي ـشــي بــال ـس ـف ـيــر ال ـظ ـف ـيــري
فــي قـصــر الـحـكــومــة بــ«الـقـصـبــة»،
مشيرة إلــى أن المباحثات ركــزت
على دعــم الـتـعــاون بين البلدين،
واالرتقاء به إلى مستوى الشراكة
االستراتيجية.
وأكد رئيس الحكومة التونسية
أهمية العالقات النموذجية القائمة
بـيــن الـبـلــديــن مـنــذ ع ـقــود ،منوها
بـحـجــم االس ـت ـث ـم ــارات الـكــويـتـيــة
ف ــي م ـجــالــي ال ـس ـيــاحــة وال ـق ـطــاع
المصرفي بتونس ،والتي تعود إلى
ستينيات القرن الماضي.

ما تقول مصادر دبلوماسية سعودية فإن السبب وراء ذلك يعود إلى
رفض «حزب الله» وعون الدخول في أي تعاون استثماري مع الرياض.
لذلك اتخذت السعودية قرارها بوقف دعم لبنان ،والذي تحول كدولة
إلى منصة لمهاجمة السعودية واالعتداء عليها .هذا الموقف السعودي
كان له األثر الكبير على عزل عون وعدم استقباله في الخارج ،وعدم
قدرته على القيام بزيارات رسمية ألي دولة.
والـيــوم ،وفــي حين انطلق عــداد السنة األخـيــرة مــن عـهــده ،يبحث
عون عن فرص لفك العزلة ،التي أوجد نفسه بها ،وقرر ،في ظل األزمة
االقتصادية التي يمر بها لبنان المقبل على انهيار سحيق ،إعــادة
إحياء العالقة مع السعودية.
وجه عون ثالث دعوات للسفير السعودي وليد البخاري لزيارته في
القصر الجمهوري .لم يستجب السفير في المرتين األولى والثانية،
ً
ً
لكنه في الثالثة وجد نفسه مضطرا بروتوكوليا إلجراء الزيارة ،بعدما
ّ
وجه عون له دعوة رسمية.
وتكشف مصادر مطلعة على اللقاء ،الــذي جرى بين الرجلين ،أن
عون ّ
حمل مسؤولية تعطيل الحكومة للرئيس المكلف سعد الحريري،
وطلب مساعدة السعودية في الموضوع الحكومي.
ً
وتضيف المصادر أن الجواب السعودي كان واضحا بأن المملكة
ال تتدخل بالشأن اللبناني ،وهي جاهزة لمساعدة لبنان في حال قرر
اللبنانيون مساعدة أنفسهم ،بتشكيل حكومة تتالقى مع التطلعات
الــدول ـيــة وشـ ــروط الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ،وال ـع ـمــل عـلــى تـطـبـيــق الخطة
ً
اإلصالحية ،والـقــرارات الدولية وخصوصا  ،1559و ،1701وااللتزام
بــال ـنــأي بــالـنـفــس .وه ــو ال ـمــوقــف ال ــذي ك ــرره الـسـفـيــر ال ـس ـعــودي في
تصريحاته ،التي أطلقها من على منبر القصر الجمهوري بعد اللقاء.
حــركــة السفير الـسـعــودي اسـتــدعــت الكثير مــن األسـئـلــة المحلية
والخارجية ،كما ّ
فعلت الحركة الدبلوماسية فــي بـيــروت ،مــن خالل
لقاءات قام بها سفراء الكويت والواليات المتحدة وفرنسا.
ويأتي كل ذلــك وســط تهديدات من قبل االتحاد األوروب ــي بفرض
عـقــو بــات على المسؤولين اللبنانيين ،ا لــذ يــن يتحملون مسؤولية
التعطيل واستمرار االنهيار .وكشفت مصادر متابعة أن السعودية
ً
تبحث أيـضــا احـتـمــال الـلـجــوء إلــى فــرض عـقــوبــات على المسؤولين
الـلـبـنــانـيـيــن ،وه ــذا سـيـكــون م ــدار بـحــث بـيــن دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي ،بسياق متكامل مع المساعي األوروبية.
ك ــل ال ـم ــؤش ــرات تـفـيــد ب ــأن لـبـنــان مـقـبــل عـلــى مــرحـلــة م ــن الـجـمــود
السياسي ،بفعل عدم قدرة القوى اللبنانية على إنتاج أي حل ،وبعد
فشل كل المبادرات الخارجية والداخلية.
ويبدو أنه ليس أمام اللبنانيين سوى مراقبة الحراك الدبلوماسي
في الداخل ،والحراك الدولي في الخارج ،بانتظار متغيرات إقليمية،
لكن المشكلة أن لبنان ال يمتلك ترف الوقت.
وإذا كان اللبنانيون ال يملكون القدرة على التأثير في الحراك الدولي
واإلقليمي ،فما الذي يمنع القوى السياسية من التوقف عن اللجوء
إلى لعبة شراء الوقت ،مرة بتهدئة الجبهات وبالضغط على مصرف
لبنان للجم ارتفاع سعر الدوالر في األسواق ،ومرة أخرى بالضغط على
الجيش واألجهزة األمنية لمنع حصول أي تظاهرات أو لقمع االنفجار
االجتماعي المتوقع حصوله؟
١٦

سفينة عمالقة تسد قناة السويس...
متر وتصل حمولتها إلى  224ألف طن ،جنحت صباح الثالثاء ،وهو
ما «يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء األحوال
ً
الجوية ،نظرا لمرور البالد بعاصفة ترابية ،مما أدى إلى فقدان القدرة
على توجيه السفينة ،ومن ثم جنوحها».
وقال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع إن عمليات اإلنقاذ ّ
تتم
ً
طنا ،إذ ّ
«يتم
«بواسطة ثماني قاطرات» تصل قوة شد أبرزها إلى 160
الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه االتزان لتعويمها».
ً
ونشرت هيئة القناة صورا أوضحت إحداها تعثر السفينة بيابسة
ضفة القناة ،ووجود معدات حفر بجانبها لمحاولة إزاحة الطرف
العالق عن اليابسة.
وأش ـ ــارت م ـص ــادر مـحـلـيــة إل ــى أن  30سـفـيـنــة عـلــى األق ــل كــانــت
متوقفة إلــى الشمال من «إيفر غيفن» ،في حين توقفت ثــاث سفن
إلى الجنوب .كما شوهدت عشرات السفن متجمعة عند المدخلين
الشمالي والجنوبي للقناة.
وقــالــت شــركــة «جــي.إيــه.ســي» ،على موقعها اإللـكـتــرونــي ،إن 15
سفينة أخــرى كانت وراء السفينة الجانحة ،في القافلة المتجهة
للشمال ،اضطرت للرسو لحين إخالء الممر ،مضيفة أن قافلة متجهة
ً
للجنوب تعطلت أيضا.
ويمر نحو  %30مــن حركة سفن الـحــاويــات العالمية عبر قناة
ً
السويس يوميا ،تحمل كل شيء من الوقود إلى السلع االستهالكية.

م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أع ـ ـ ـ ــرب ال ـس ـف ـيــر
الظفيري عن دعم الكويت ووقوفها
إل ــى ج ــان ــب ت ــون ــس ف ــي مـســارهــا
ال ـ ــديـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــراط ـ ــي واإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ــزم ــع تـنـفـيــذهــا،
ع ـ ــاوة ع ـل ــى ت ـن ـش ـيــط ال ـع ــاق ــات
االقـتـصــاديــة عـبــر االرت ـق ــاء بعمل

اللجنة العليا المشتركة التونسية
 الـكــويـتـيــة إل ــى مـسـتــوى رؤس ــاءالحكومات .وقدم السفير الكويتي،
ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،دعـ ــوة رسـمـيــة
لرئيس الحكومة التونسية لزيارة
الكويت والتي قبلها ،على أن يحدد
موعدها الحقا.

ً
رئيس الحكومة التونسية مستقبال السفير الظفيري

والطريق البديل الرئيسي للسفن المسافرة بين آسيا وأوروبا يمر
ً
ً
حول قارة إفريقيا ويستغرق أسبوعا إضافيا.

«إخوان» إسرائيل ّ
يحددون مصير...

ّ
ً
امتنع عن التصويت لحل البرلمان في
ـوزراء .وقد ّ
قريبا من رئيس الـ ُ
ّ
ديسمبر ،في خطوة فسرت على أنها إشارة دعم لنتنياهو ،وقد صرح،
ً
أمس ،بأن حزبه ليس ملتزما "بأي كتلة وأي مرشح".
و"الحركة اإلسالمية الجنوبية" سياسية دينية تحمل فكر "اإلخوان
ً
المسلمين" ،وكانت جزءا من "الحركة اإلسالمية العامة" في إسرائيل
التي أسست عام  ،1971لكنها انشقت عن الحركة التي يتزعمها رائد
صالح بعد توقيع اتفاق أوسلو عام .1993
وتـمـحــور الـخــاف حــول الـمـشــاركــة فــي انـتـخــابــات الكنيست التي
تقاطعها "الحركة اإلسالمية الشمالية" بقيادة صالح.
ورغم احتفاظها بعقيدة محافظة واعتبارها أن اإلسالم هو الحل،
تدعو "الحركة الجنوبية" إلى االندماج في المجتمع اإلسرائيلي.
وقال عباس في وقت سابق ،إن حركته تريد من األحــزاب العربية
أن ّ
تحدد "مع أي من رؤساء األحزاب اليهودية األخرى هي مستعدة أن
تتعامل كبديل لنتنياهو من أجل تحصيل مطالب المجتمع العربي
وحل مشكالته".
وخالل االنتخابات السابقة ،حصلت "القائمة المشتركة" للمرة األولى
ً
في تاريخ االنتخابات اإلسرائيلية منذ  1949على  15مقعدا ،بينما لن
ّ
يتعدى عدد مقاعدها في الكنيست القادم  8أو ،9حسب النتائج األولية.
وأعرب عباس خالل األشهر األخيرة عن تحيته التفاقات التطبيع
ً
بين إســرائـيــل وعــدد مــن ال ــدول العربية ،مبديا اسـتـعــداده ألداء دور
الوسيط في هذا المجال.
ومن أسباب التوتر بين عباس و"القائمة العربية المشتركة" ،إشادة
عباس خالل ترؤسه اللجنة الخاصة للقضاء على الجريمة في المجتمع
العربي ،بمجهود رجــال الشرطة اإلسرائيليين ،مما أغضب أعضاء
الكنيست في القائمة المشتركة.
وكان زعيم "القائمة الموحدة" ربط تراجعه عن موقفه باالنشقاق
عن القائمة المشتركة ،بتقديمها ضمانات بعدم التصويت على قوانين
تخالف عقيدة المجتمع العربي المحافظ وعلى رأسها "قانون دعم
الشذوذ" ،في إشارة إلى مشروع قانون تم التصويت عليه في الكنيست
في عام  ،2019يحظر إجراء "عمليات تحويل" للقاصرين الذين تظهر
لديهم ميول جنسية مثلية ،ويومهاّ ،
صوت ثالثة أعضاء من القائمة
لمصلحة مشروع القانون ،في حين عارضه نواب الحركة اإلسالمية.
ّ
ويقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و 400ألف نسمة يتحدرون من 160
ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام .1948
ً
ويشكلون  %17.5من السكان ويشكون من التمييز ضدهم خصوصا
في مجالي الوظائف واإلسكان.
ّ
تصدر
وأظهرت النتائج الرسمية األولية التي نشرت صباح أمس،
نتنياهو وحــزبــه اليميني "الـلـيـكــود" وحـصــولــه عـلــى أكـبــر ع ــدد من
األص ــوات ،مما يزيد فرصه في تشكيل ائتالف يتمتع باألغلبية في
الكنيست ،في وقت حل حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي
بزعامة البيد في المركز الثاني.
وتشير تحليالت أجرتها "هيئة اإلذاعة اإلسرائيلية العامة" (كان)،
بعد فرز نحو  %90من األصوات إلى أن األحزاب الموالية لرئيس الوزراء
ً
ستحجز  52مقعدا في البرلمان في مقابل  56للمعارضة التي يسعى
رؤساؤها إلى اإلطاحة بحكم نتنياهو الطويل.
وفي مثل هذا اإلطار المتقارب ،يمكن لـ"الحركة اإلسالمية" ،أن تؤدي
ً
ً
دورا مهما في ترجيح الكفة لهذا الجانب أو ذاك.
ويــرى المحلل السياسي وأسـتــاذ العلوم السياسية المشارك في
جامعة تل أبيب أمل جمال ،أن "ال خطوط حمراء عند منصور عباس
ً
في الساحة اإلسرائيلية" ،موضحا أن عباس سيحاول "مغازلة جميع
األطراف" ،وأن "اللعبة تتطلب البراغماتية وإتقان لعبة األرقام".
وعما إذا كان نتنياهو سيطلب دعم عباس لتشكيل ائتالف حكومي،
ً
قال جمال ،إن رئيس الوزراء سيقدم على ذلك "كورقة أخيرة" ،مضيفا:
"لـكــن المسؤولية الوطنية القومية فــي إســرائـيــل تتطلب مــن بعض
األح ــزاب الصهيونية الـتـنــازل عــن مواقفها واالنـضـمــام إلــى حكومة
نتنياهو حتى ال تعتمد على العرب أو من تطلق عليهم اسم داعمي
اإلرهاب".
ً
ومن األحزاب األخرى التي يمكن أن تؤدي دورا في ترجيح الكفة في
الكنيست لمصلحة نتنياهو أو ضده ،حزب "يمينا" المتشدد برئاسة
نفتالي بينيت الــذي سيحصل على ما يبدو على ما بين سبعة إلى
ثمانية مقاعد ،و هــو يـشــارك نتنياهو العقيدة نفسها ،لكنه ينتقد
إدارته للبالد.
(القدس ـ ـ أ ف ب) ١٧
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محليات
«الشؤون» :السماح بجمع التبرعات بالمساجد في رمضان
• الهاجري لـ ةديرجلا  :فريقان للتفتيش على مندوبي الجمعيات في بيوت الله والتزامهم باشتراطات الجمع
• توجيه ريع التبرعات إلى األسر المتعففة والمحتاجين ...وتوزيع وجبات اإلفطار على حراس المدارس والعمالة
•

جورج عاطف

تشكيل  6فرق
لرصد وإزالة
مخالفات
التبرعات
مثل األكشاك
واإلعالنات
غير المرخصة
وغيرها

تزامنا مــع قــرب حلول شهر
رمضان ،أطلقت وزارة الشؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـمـ ـش ــروع الـ ـ ــ18
لـ ـجـ ـم ــع ال ـ ـت ـ ـبـ ــرعـ ــات ال ـخ ـي ــري ــة
خ ــال الـشـهــر الـفـضـيــل ،وال ــذي
يختلف عن غيره من مشروعات
ال ـت ـب ــرع ــات الـ ـت ــي نـ ـف ــذت خ ــال
األعــوام السابقة ،ويتشابه إلى
حــد كبير ،مــن حيث الضوابط
واالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات ،مـ ــع مـ ـش ــروع
تبرعات رمضان الفائت ،نظرا
الستمرار الظروف االستثنائية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــر بـ ـه ــا ال ـ ـبـ ــاد جـ ــراء
انتشار جائحة كورونا ،وتزايد
أعـ ـ ـ ـ ــداد اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ال ـي ــوم ـي ــة،
وظهور سالالت متحورة جديدة
من فيروس كورونا.
وق ــال ــت الــوك ـي ـلــة الـمـســاعــدة
لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
االجتماعية في «الشؤون» هناء
الهاجري إن الــوزارة بــدأت منذ
يـنــايــر ال ـمــاضــي اسـتـعــداداتـهــا
إلطالق مشروع تبرعات رمضان
لـلـعــام ال ـحــالــي ،حـيــث خاطبت
الـ ـجـ ـه ــات ال ـخ ـي ــري ــة ال ـم ـش ـهــرة
كافة لمعرفة الراغبة منها في
ال ـم ـش ــارك ــة ،مـضـيـفــة أنـ ــه تمت
ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى جـمـيــع طـلـبــات
الجمعيات الخيرية والمبرات
التي أبدت رغبتها في المشاركة
بالمشروع ال ــذي يــأتــي فــي ظل
استمرار الظروف االستثنائية
التي سينعكس بالضرورة عليه.

لـ"الجريدة" ،أن عمليات جمع
الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرع ـ ــات فـ ـ ــي الـ ـمـ ـس ــاج ــد
مـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــوح بـ ـ ـه ـ ــا خ ـ ـ ـ ــال ه ـ ــذا
العام ،شريطة االلتزام الكامل
بـ ـ ــاالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
وقــواعــد التباعد االجتماعي
وم ـ ـنـ ــع الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــات ،م ـب ـي ـنــة
أن تـنـفـيــذ م ـشــروعــات إفـطــار
ال ـ ـصـ ــائـ ــم ب ــالـ ـمـ ـس ــاج ــد غ ـيــر
م ـس ـم ــوح ب ـه ــا خ ـ ــال ال ـش ـهــر
الفضيل ،وسيتم استبدالها
بــوج ـبــات اإلفـ ـط ــار ال ـفــرديــة،
تنفيذا لتوجيهات وتعليمات
الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ف ــي
البالد والهيئة العامة للغذاء
والتغذية لمنع انتقال العدوى
بالفيروس.
وذك ــرت أن ريــع مشروعات
جمع التبرعات خالل رمضان
ع ـ ـ ــادة مـ ــا ت ــوج ــه إلـ ـ ــى األسـ ــر
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـفـ ـف ــة والـ ـمـ ـحـ ـت ــاجـ ـي ــن
لتوفير احتياجاتهم الالزمة
خالل الشهر الفضيل ،مؤكدة
أن ه ــذه الـفـئــات تــدخــل أيضا
ضمن األهداف الحالية للدولة
خ ــال رم ـض ــان ،الف ـتــة إل ــى أن
مـ ـش ــروع ــات إف ـ ـطـ ــار ال ـصــائــم
سـتــوجــه لـفـئــات كـثـيــرة منها
ح ـ ـ ـ ــراس الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس واألس ـ ـ ــر
المتعففة والعمالة المتضررة.

ضرورة
استخدام
الحسابات
البنكية
 6فرق للمخالفات
الخاصة
بالجمعية فقط
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ــرقـ ــابـ ــة
والمتابعة للجهات المشاركة
والمعتمدة من التبرع بالمساجد
في المشروع ورصد وتحرير
وك ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــري ،وإزال ـ ـ ـ ــة ال ـم ـخ ــال ـف ــة ال ـخــاصــة
الوزارة

هناء الهاجري

بالعمل الخيري خالل الشهر
الفضيل ،بينت ا لـهــا جــري أن
"الـشــؤون" شكلت ،بالتنسيق
م ــع ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ذات
العالقة مثل وزارة الداخلية،
والهيئة العامة للقوى العاملة،
وبلدية الكويت 6 ،فرق لرصد
وإزالـ ـ ــة م ـخــال ـفــات الـتـبــرعــات
طوال رمضان.
وأضــافــت أن "الـفــرق جاء ت
مـ ـقـ ـسـ ـم ــة ك ـ ـ ــاآلت ـ ـ ــي :ف ــريـ ـق ــان
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــش ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـ ــواجـ ـ ــد
مندوبي الجمعيات الخيرية
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاجـ ـ ــد ،والـ ـ ـت ـ ــأك ـ ــد
مـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــم ب ـت ـع ـل ـي ـم ــات
واشتراطات الجمع ،ومثلهما
لـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة وضـ ـ ـ ــع األكـ ـ ـش ـ ــاك
ال ـم ـخ ــال ـف ــة وإزال ـ ـت ـ ـهـ ــا فـ ـ ــورا،
فضال عن فريق لمراقبة مواقع
التواصل االجتماعي المختلفة
ل ـ ـ ــرص ـ ـ ــد إع ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــات الـ ـجـ ـم ــع
الـمـخــالـفــة وغ ـيــر الـمــرخـصــة،

جانب من تبرعات المساجد «أرشيف»
سواء من األفراد أو الجهات".

ضوابط واشتراطات التبرع
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري أن
"الـ ـف ــري ــق ال ـ ـسـ ــادس م ـس ــؤول
عـ ـ ــن الـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش ع ـ ـلـ ــى مـ ـق ــار
الجمعيات الخيرية المشاركة
في المشروع ،ومتابعة توزيع
وجبات إفطار الصائم والتأكد
مـ ـ ــن االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام بـ ـ ـ ــاإلجـ ـ ـ ــراءات
االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة عــن
مجلس الوزراء ،بهذا الصدد،
فـضــا ع ــن ال ـتــأكــد م ــن ال ـتــزام

الجهات المشاركة بضوابط
واشتراطات الجمع المصرح
بها من الوزارة".
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــول ضـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ــط ج ـم ــع
الـ ـتـ ـب ــرع ــات خـ ـ ــال رم ـ ـضـ ــان،
ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ـ ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــر عـ ـل ــى
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة ك ــاف ــة
الـمـشــاركــة فــي م ـشــروع جمع
الـتـبــرعــات الـنـقــديــة «ال ـكــاش»،
م ـ ــع االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ــال ـج ـم ــع عـبــر
استخدام الوسائل المرخصة
المنصوص عليها في الئحة
تنظيم جمع التبرعات ،وهي
خــدمــة "كــي ن ــت" ،و"أونــايــن"،

ديوان حقوق اإلنسان استعرض مهامه مع سفير أستراليا
تابع «اعتداء الموانئ» ويسأل عن مالبساته
استعرض رئيس الديوان الوطني
ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،الـسـفـيــر جــاســم
المباركي ،مع سفير أستراليا لدى
الـكــويــت جــونــاثــان غـيـلـبــرت ال ــدور
الــريــادي واإلنـســانــي لـلــديــوان منذ
إن ـشــائــه وم ـهــامــه ول ـجــانــه الــدائـمــة
وهيكله التنظيمي.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ــديـ ـ ــوان ،ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس ،أن ال ـل ـق ــاء ال ــذي
عقد في مقره يأتي تعزيزا لتبادل
ال ـخ ـبــرات ،وإيـمــانــا بــالـتــواصــل مع
ال ـج ـهــات الـمـحـلـيــة وال ــدول ـي ــة ،كما
ن ــاق ــش ال ـج ــان ـب ــان ال ـ ــدور ال ـم ـنــوط
ب ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ع ـلــى
المستوى المحلي ،ومدى انسجامه
مـ ــع الـ ـم ــواثـ ـي ــق الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـح ـقــوق
اإلنسان.
واسـ ـتـ ـع ــرض ال ـم ـب ــارك ــي ،خ ــال
ً
ال ـل ـقــاء ،أي ـض ــا ال ـت ـقــدم ال ـم ـحــرز في
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وف ـ ـقـ ــا ل ــاس ـت ـح ـق ــاق ــات

الدولية ،مؤكدا أن حرص البالد على
ملف حقوق اإلنسان نابع من اهتمام
حكومي ونيابي وشعبي.
من جهته ،أكد السفير األسترالي
أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ودع ـ ـ ـ ــم ب ـ ــاده
لقضايا حقوق اإلنسان المختلفة،
وتـ ـب ــادل ال ـخ ـب ــرات ال ــدول ـي ــة لـبـنــاء
قــدرات األجهزة المعنية بالقضايا
اإلنسانية ذات الصلة.
وشـ ـ ــدد ال ـس ـف ـيــر غ ـي ـل ـبــرت عـلــى
أهمية التعاون المشترك في بعض
ال ـق ـض ــاي ــا "م ـ ــن خ ـ ــال اس ـت ـع ــراض
التجربة األسترالية كنموذج دولي
متطور".

«اعتداء الموانئ»
فــي مـجــال آخ ــر ،وجـهــت لجنة
ال ـش ـكــاوى والـتـظـلـمــات الـتــابـعــة
للديوان الوطني لحقوق اإلنسان

سؤاال لوزير التجارة والصناعة،
حول ما تداولته وسائل اإلعالم
المحلية بتاريخ  23الجاري من
خبر ومقطع فيديو ُيظهر اعتداء
وإهانة من موظف تابع لمؤسسة
الـمــوانــئ الكويتية لـحــارس أمن

اختبار طلبة المنازل بمناهج
الفصلين األول والثاني
●

ً
رئيس الديوان الوطني لحقوق اإلنسان مستقبال سفير أستراليا
في أحد المباني الرسمية.
وط ـ ـل ـ ـبـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة تـ ــزويـ ــدهـ ــا
خــال مــدة ال تـتـجــاوز األسبوعين
تـفــاصـيــل ع ــن مــاب ـســات ال ـحــادثــة،
واســم المعتدي ووصفه الوظيفي،
والمعتدى عليه وجنسيته ،واسم

المقر الــذي تمت فيه الحادثة ،وما
اذا كان تم التحقيق في الواقعة ،وما
النتائج إن كانت أعمال التحقيق قد
جرت بالفعل؟ وما اإلجــراءات التي
تـنــوي «الـمــوانــئ» القيام بها تجاه
هذه الحادثة؟

واالس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـب ـن ـك ـي ــة،
والتطبيقات اإللكترونية عبر
ال ـهــواتــف الــذك ـيــة ،ف ـضــا عن
أج ـه ــزة ال ـج ـمــع اإلل ـك ـتــرونــي،
وا لــر ســا ئــل النصية لشركات
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ،مـ ـ ـش ـ ــددة ع ـلــى
ضـ ـ ــرورة م ــراع ــاة اإلج ـ ـ ــراءات
االحترازية المطبقة ،وااللتزام
باستخدام الحسابات البنكية
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـج ـم ـع ـي ــة ف ـقــط
والمعتمدة من الوزارة.

فهد الرمضان

بينما أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم
العام أسامة السلطان ،أن االختبارات الورقية لطلبة
الصف الثاني عشر ستكون في المناهج التي درسوها
ً
خ ــال الـفـصــل ال ــدراس ــي ال ـثــانــي ف ـقــط ،الف ـتــا إل ــى أن
ُ
واضعي االختبارات سيراعون نوعية التعليم عن بعد
الذي تلقاه الطالب ،وبالتالي ستكون االختبارات
في مستوى مناسب لهم ،كشفت مصادر تربوية
ل ـ "ال ـجــريــدة" أن اخ ـت ـبــارات طلبة ال ـم ـنــازل ،وم ــن في
حكمهم ،ستكون فــي مناهج الفصلين الدراسيين
األول والثاني.
وقــالــت الـمـصــادر إن ق ــرار تخصيص االخـتـبــارات
في مناهج الفصل الثاني تطبق على طلبة التعليم
الصباحي والمسائي المنتظمين في الدراسة ،وهم
طلبة المدارس الحكومية والخاصة ،والتعليم الديني،
ومدارس التربية الخاصة "ذوي االحتياجات الخاصة"،
وطلبة مراكز تعليم الكبار ومحو األمية ،مضيفة :أما
طلبة نظام المنازل فال تطبق عليهم هــذه الـقــرارات،
بل سيخضعون الختبارات ورقية في المنهج الكامل.

«الصيدلية» :حكم «الدستورية» يطبق على صيدليات مقذوفات فارغة تستنفر أمن حولي
ً

الجمعيات التعاونية قبل صدور قانون 1996
●

عادل سامي

أ ك ــدت الجمعية ا لـصـيــد لـيــة إيمانها
التام بنزاهة القضاء الكويتي واحترام
ً
أحـكــامــه والتسليم بها أي ـضــا ،مشددة
على تمسكها بحقوق الصيادلة وبحث
السبل القانونية كافة للحفاظ عليها.
وقال رئيس الجمعية الصيدلي وليد
الـشـمــري ،فــي تـصــريــح صـحــافــي أمــس،
ً
تعقيبا على حكم المحكمة الدستورية
ب ـ ـعـ ــدم دس ـ ـتـ ــوريـ ــة إغـ ـ ـ ــاق ص ـي ــدل ـي ــات
الـجـمـعـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة وال ـس ـم ــاح لها
بممارسة أعمالها قبل صدور القانون،
إن ه ــذا الـحـكــم يـطـبــق عـلــى صـيــدلـيــات
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة مــا قـبــل صــدور
قانون  ،1996وال يسري على الجمعيات
القانونية ما بعد ذلك ،إذ يطبق عليها
قــانــون  2016/30الــذي يمكن الصيدلي
الكويتي من إدارة الصيدلية بنفسه.
وأشــار إلى انخفاض عدد الصيادلة
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن قــانــون
 2016/30بعد حكم المحكمة الدستورية
األخير ،إذ إن الصيدليات التابعة للفترة
ما قبل قانون  1996تمثل أكثر من 50
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ص ـيــدل ـيــات الـجـمـعـيــات

الـتـعــاونـيــة ف ــي ال ـكــويــت ،لـكـنــه أك ــد في
الوقت ذاته بحث السبل القانونية كافة
للحفاظ على مكتسبات الصيادلة.
وأكد الشمري أن الصيادلة الكويتيين
يـمـكـنـهــم االس ـت ـث ـم ــار ف ــي الـصـيــدلـيــات
الـ ـج ــدي ــدة م ــا ب ـع ــد ق ــان ــون ،1996 /28
ويمكنهم كذلك التوظيف في الصيدليات
ً
ال ـقــدي ـمــة م ــا ق ـبــل الـ ـق ــان ــون ،الفـ ـت ــا إلــى
التوسع في المناطق السكنية الجديدة
ومن ثم إنشاء الجمعيات والصيدليات
الجديدة خالل السنوات المقبلة.
مــن جــانـبــه ،ق ــال أمـيــن ع ــام الجمعية
الـصـيــدلـيــة ال ـص ـيــدلــي ع ـلــي ه ـ ــادي ،إن
الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة أقـ ــرت اسـتـثـنــاء
صـ ـي ــدلـ ـي ــات الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة
ال ـم ــرخ ـص ــة ق ـب ــل س ـن ــة  1996مـ ـس ــاواة
بصيدليات األفراد والشركات المرخصة
ً
قبل سنة  ،1996كما جاء الحكم منتصرا
ل ـح ــق ال ـص ـي ــدل ــي ال ـك ــوي ـت ــي ال ـم ـش ــروع
بإدارة صيدليات الجمعيات التعاونية
بنفسه للصيدليات ،ما بعد سنة 1996
وطبق عليها المادة المعدلة 2016/30
ال ـ ـتـ ــي تـ ــوجـ ــب أن ي ـ ـكـ ــون ال ـت ــرخ ـي ــص
ب ــاس ــم ص ـي ــدل ــي ك ــوي ـت ــي ألنـ ــه صــاحــب
االختصاص األصيل في مهنة الصيدلة.

ً
«اإلعالم» :العازمي وكيال
لـ «الصحافة» بالتكليف
علمت «الجريدة» ،من مصادر
مطلعة ،أن وزير اإلعالم
وزير الدولة لشؤون الشباب،
عبدالرحمن املطيري ،أصدر
قرارا بإنهاء تكليف الوكيل
املساعد لقطاع الصحافة
والنشر واملطبوعات ،طالل
العصيمي ،وتكليف مدير
إدارة النشر اإللكتروني عادل
العازمي ،وكيال للقطاع،
إضافة إلى عمله.
وأوضحت املصادر أن القرار
جاء بعد خروج العصيمي في
إجازة ،اعتراضا على القرارات
التي صدرت قبل أيام،
واملتعلقة بتدوير عدد من
املديرين في قطاع الصحافة
والنشر واملطبوعات.
ّ
وتوقعت املصادر أن يصدر
املطيري قرارات أخرى خالل
األيام القليلة املقبلة تتعلق
بتكليف مديرين بمهام
وكالء مساعدين انتهت
فترتهم القانونية ،خصوصا
في قطاعي شؤون اإلذاعة
واإلعالم الخارجي ،إضافة
إلى إمكانية إحالة بعض
القياديني في الوظائف
اإلشرافية إلى التقاعد،
السيما بعد أن أتم عدد من
املديرين واملراقبني املدة
القانونية في العمل ،ورغبة
آخرين إفساح املجال أمام
زمالئهم ألخذ فرصة للتطوير
واإلنجاز.

«تنمية» تطلق «شريان حياة»
إلغاثة الجئي الروهينغا
أطلقت الجمعية الخيرية
العاملية للتنمية والتطوير
(تنمية) ،مشروعها الخيري
إلغاثة الجئي الروهينغا ،تحت
شعار "شريان حياة".
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن "الحملة اإلغاثية
تهدف إلى تأمني الغذاء
الالزم لالجئي الروهينغا ،من
خالل تقديم السالل الغذائية
األساسية ،وتوفير مياه الشرب
النظيفة عبر حفر اآلبار ومد
قنوات املياه ،وكفالة األرامل
واأليتام".
وأضافت أن الحملة تهدف
أيضا إلى توفير مشروعات
التمكني االقتصادي "متناهية
الصغر" ،وإنشاء مساكن وقرى
اإليواء (القرى النموذجية)،
بما يناسب الوضع القائم
في بنغالدش ،فضال عن
الرعاية الصحية األساسية،
التي تشمل العناية املتنقلة،
والعمليات الصغيرة،
والوحدات الصحية ،باإلضافة
إلى التمكني التعليمي بتوفير
املنح الدراسية في املستويات
العليا ،ودعم الطالب خالل
فترة التعليم ،وتمكينهم ماديا
وثقافيا.
ودعت الجمعية املتبرعني
إلى املساهمة في هذه الحملة
الخيرية ،ملا لها من األثر
الكبير على الجئي الروهينغا
وتخفيف معاناتهم.

«نماء» تطلق غدًا حملة
«لنحييها» لحفر  50بئرًا

مستشفى مبارك :تفعيل خطة الطوارئ احترازيا

الشمري :انخفاض الصيادلة الكويتيين بعد حكم المحكمة األخير
وأكد هادي تمسك الجمعية الصيدلية
ب ـح ـق ــوق ال ـص ـي ــادل ــة ال ـم ـك ـت ـس ـبــة ال ـتــي
أقرتها المحكمة الــدسـتــوريــة وحفظت
بذلك ألهــل االختصاص مــن الصيادلة
حقهم في مزاولة مهنة الصيدلة وإدارة
ً
الـصـيــدلـيــات ،مـشـيــرا إل ــى أن الجمعية
ً
الصيدلية لم تدخر جهدا في العمل على
تطبيق القانون والحفاظ عليه في أروقة
ً
مجلس األمة والمحاكم اإلدارية وصوال
إلى المحكمة الدستورية.
و طـ ـ ــا لـ ـ ــب ه ـ ـ ـ ــادي وزارة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون،
ً
استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية،
بــاس ـت ـك ـمــال تـطـبـيــق ق ــان ــون الـصـيــدلــة
الجديد وتمكين الصيدلي الكويتي من
إدارة صيدليات الجمعيات التعاونية
مـ ــن خـ ـ ــال طـ ـ ــرح نـ ـش ــاط ال ـص ـي ــدل ـي ــات
لالستثمار من صيدلي كويتي.
وأشاد بقرارات وزارة الصحة ممثلة
ب ـ ـ ـ ــإدارة ت ـف ـت ـيــش األدوي ـ ـ ـ ــة فـ ــي تـطـبـيــق
ال ـقــانــون عـلــى الـصـيــدلـيــات الـمـخــالـفــة،
ل ـ ـت ـ ـكـ ــون جـ ـمـ ـي ــع ص ـ ـيـ ــدل ـ ـيـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع
األهلي بما فيها صيدليات الجمعيات
الـتـعــاونـيــة مــا بـعــد سـنــة  1996وتحت
إدارة صيدلي كويتي.

سلة أخبار

أحد المقذوفات

●

محمد الشرهان وعادل سامي

استنفرت األج ـهــزة األمـنـيــة فــي محافظة حولي
صباح أمس إثر تلقي غرفة عمليات وزارة الداخلية
بالغا من أحد المواطنين ،يفيد بوجود ثالث قذائف
فارغة بالقرب من أحد المحوالت الكهربائية القريبة
من مستشفى مبارك في منطقة الجابرية.
وق ــال مـصــدر أم ـنــي ،ل ــ"ال ـجــريــدة" ،إن ــه ف ــور تلقي
الـبــاغ انتقل رجــال أمــن محافظة حولي إلــى موقع
البالغ ،وتمت مشاهدة القذائف الثالث ،وكانت فارغة
من حشوتها المتفجرة ،وتم إبالغ إدارة المتفجرات
التابعة لـقــوات األمــن الخاصة على الـفــور ،مضيفا
أن خبراء المتفجرات حضروا الى الموقع ،ورفعوا
المقذوفات الفارغة ،وتم تسجيل إثبات حالة بالواقعة.
ونفى المصدر األخـبــار التي تحدثت عن عملية
المستشفى وتحويل المراجعين الــى مستشفيات
اخــرى ،الفتا إلى أن النقطة االمنية بالمستشفى لم

تبلغ من قبل إدارة المستشفى بأي إجراءات متخذة
مــن قبل اإلدارة بخصوص هــذا الـبــاغ ،وال ــذي يعد
بعيدا عن بوابات المستشفى.

خطة الطوارئ
من جهته ،أعلن مستشفى مبارك الكبير تفعيل
خ ـطــة الـ ـط ــوارئ خ ــال ال ـف ـتــرة الـصـبــاحـيــة كــإجــراء
اح ـتــرازي عقب وج ــود مـقــذوف قــديــم خ ــارج محيط
الـمـسـتـشـفــى ،وق ــد تـعــامـلــت مـعــه الـجـهــات المعنية
على ال ـفــور .وق ــال المستشفى ،فــي بـيــان ،إن العمل
فيه يسير بشكل طبيعي ولم يتأثر ،مثمنا جاهزية
وتعاون األطقم الطبية والفنية واإلدارية كافة ،مؤكدا
تفعيل خطة الطوارئ كإجراء احترازي صباح أمس،
لحين انتهاء الجهات المعنية من تعاملها الفوري
مع مقذوف قديم فــارغ المحتوى بعيدا عن أســوار
ومحيط المستشفى.

أعلنت "نماء الخيرية" بجمعية
اإلصالح االجتماعي ،إطالق
حملة "لنحييها" ،غدًا ،لتوفير
املياه الصالحة للشرب ألكثر
من  40ألف مستفيد ،من خالل
حفر  50بئرًا ارتوازية وشبه
ارتوازية وسطحية في  4دول؛
هي :كينيا واليمن وزنجبار
واإلقليم الكيني.
وقال مدير التسويق في
"نماء" ،عبدالعزيز اإلبراهيم،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن حفر اآلبار له أهمية كبيرة
تكمن في أن املياه الصالحة
للشرب تعد املصدر األهم في
استمرار الحياة البشرية،
داعيًا الجميع إلى املشاركة في
الحملة.
وأشار اإلبراهيم إلى أن
اإلحصائيات أكدت أنه يفتقر
نحو  2.2مليار شخص إلى
مياه الشرب املدارة بأمان،
مضيفًا أنه مع حلول عام
 ،2040سيعيش واحد من بني
كل  4أطفال دون سن ( 18نحو
 600مليون طفل) في مناطق
تعاني من إجهاد مائي مرتفع
جدًا.
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عاصفة ترابية قلصت الرؤية إلى أقل من  500متر

«الداخلية» دعت إلى توخي الحذر لعدم استقرار األحوال الجوية

شهد طقس الـبــاد أم ــس حــالــة مــن ع ــدم االسـتـقــرار إث ــر امـتــداد
منخفض جوي سطحي أدى إلى نشاط الرياح التي زادت سرعتها
ً
ً
على  70كيلومترا في الساعة وأثارت الغبار وصوال إلى حد العاصفة
الترابية .وقــال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة األرصــاد الجوية
عبدالعزيز القراوي في تصريح له أمس إن الرؤية األفقية تدنت إلى
ً
ما دون  500متر ،وانعدمت في بعض المناطق خصوصا المكشوفة
كما أدت الرياح إلى ارتفاع الموج أكثر من سبعة أقدام.

من جهتها ،دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى توخي
ً
الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار األحوال الجوية التي تشهدها
ً
البالد حاليا.
وحثت الوزارة في بيان صادر عن اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمني على االتصال بهاتف الطوارئ ( )112عند الضرورة في حال
الحاجة لطلب أي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية داعية إلى
متابعة حالة الطقس عبر ما يصدر عن إدارة األرصاد الجوية.

«الصحة» :انخفاض مصابي الدرن
إلى  22حالة لكل مئة ألف في 2019
بعدما كانت  350حالة في عام 1965
دعت وزارة الصحة إلى توعية
المجتمع بحجم مشكلة مرض
الدرن وسبل الوقاية منه،
وأهمية تكاتف الجهود مع
الهيئات والمنظمات المختلفة
لمكافحة المرض.

●

عادل سامي

أكـ ـ ــدت وزارة ال ـص ـح ــة أن ـهــا
حققت إنجازات كبيرة في مجال
مكافحة مرض الدرن ،من حيث
تقديم خدمات صحية متميزة،
حيث أسفرت هــذه الجهود في
تناقص عدد الحاالت المسجلة
وتـقـلـيــل أعـ ــداد الـمـصــابـيــن من
 350حالة درن لكل مئة ألف من
الـسـكــان فــي ع ــام  1965إل ــى 22
حالة لكل مئة ألــف من السكان
في عام .2019
وأع ـل ـن ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـيــان
صـحــافــي أنـهــا لــم تــدخــر جهدا
للقضاء على الـمــرض حيث تم
إنشاء برنامج لمكافحة مرض
ال ــدرن مـنــذ خمسينيات الـقــرن
الماضي.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ت ـ ــاري ـ ــخ 24
مارس من كل عام يوافق اليوم

ال ـع ــال ـم ــي ل ـم ــرض ال ـ ـ ــدرن وه ــو
تـ ــاريـ ــخ اكـ ـتـ ـش ــاف ال ـم ـي ـك ــروب
ال ـم ـس ـبــب ل ـم ــرض الـ ـ ــدرن لــذلــك
ت ــم اع ـت ـم ــاد ه ـ ــذا الـ ـت ــاري ــخ مــن
قـبــل منظمة ا لـصـحــة العالمية
وهو أحد األيام الرسمية لألمم
ال ـم ـت ـحــدة والـ ـ ــذي ح ـمــل شـعــار
«الـ ـس ــاع ــة ت ـ ـ ــدق» لـ ـه ــذه ال ـس ـنــة
تعبيرا عن أهمية عامل الوقت
في مكافحة هذا المرض.
وأك ــدت ال ــوزارة أن االحتفال
بـهــذا ال ـيــوم يـهــدف إل ــى توعية
المجتمع بحجم مشكلة مرض
الـ ــدرن محليا وعــالـمـيــا وسبل
ال ــوق ــاي ــة م ـنــه وأه ـم ـي ــة تـكــاتــف
الجهود مع الهيئات والمنظمات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـم ــرض
ب ـيــن ك ــاف ــة ق ـطــاعــات المجتمع
حـيــث م ــرض ال ــدرن (ال ـســل) من
األم ـ ــراض األك ـث ــر شـيــوعــا على
مستوى العالم.

الغانم يحذر من مضاعفات تأخر
عالج حاالت ضيق مجرى البول
●

عادل سامي

ّ
حذر رئيس وحدة المسالك
ال ـ ـب ـ ــول ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ــى
ج ــاب ــر ل ـل ـق ــوات الـمـسـلـحــة د.
م ـح ـم ــد الـ ـغ ــان ــم م ـ ــن إهـ ـم ــال
حـ ــاالت ض ـيــق م ـجــرى ال ـبــول
والتأخر فــي عالجها ،والتي
ُقــد تـتـطــور بشكل سلبي إذا
ً
ً
أهملت ،وتسبب انسدادا تاما
لـلـمـجــرى ،وق ــد تصبح حالة
طبية خطيرة تسبب احتباس
البول.
وقــال الغانم ،في تصريح،
إن الرجال معرضون أكثر من
النساء لضيق مجرى البول،
وأعراض هذا المرض تختلف
ً
ف ــي حــدت ـهــا ت ـب ـعــا الخ ـتــاف
حــدة الضيق نفسه ،وتتدرج
من بسيطة إلى حادة.
وأوض ـ ــح أن م ــن األس ـبــاب

محمد الغانم

ال ـتــي تـ ــؤدي إل ــى ضـيــق مـجــرى
ال ـب ــول تــرك ـيــب ق ـس ـطــرة ف ـيــه أو
م ـن ــاظ ـي ــر الـ ـمـ ـس ــال ــك ال ـب ــول ـي ــة،
وهناك عوامل أخرى مثل مرور
الحصوة في المجرى ،الفتا إلى
أن ركـ ــوب الـ ــدراجـ ــات الـهــوائـيــة

ً
أو الخيل ي ــؤدي أحـيــانــا إلى
إصابة مجرى البول ،وكذلك
الـ ـ ـح ـ ــوادث الـ ـت ــي تـ ـ ــؤدي إل ــى
ك ـس ــر ف ــي ال ـ ـحـ ــوض ،وك ــذل ــك
التهابات فيه.
وق ــال إن ــه تــوجــد أك ـثــر من
ط ــري ـق ــة ل ـع ــاج هـ ــذا الـضـيــق
بحسب حالة المريض ،وحدة
ال ـض ـيــق ،فـقــد يـلـجــأ الطبيب
المعالج إلى توسيع المجرى
أو استئصال الـجــزء الضيق
بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظـ ــار ،أو
ال ـجــراحــة الـمـفـتــوحــة لبعض
الحاالت.
ّ
وحــذر الغانم من التهاون
ً
ف ــي م ـثــل ال ـ ـحـ ــاالت ،نــاص ـحــا
ب ــال ــرج ــوع إلـ ــى ال ـط ـب ـيــب فــي
حــالــة ال ـش ـعــور ب ــأي مــن هــذه
ً
األعراض تفاديا للمضاعفات
الـ ـت ــي قـ ــد ت ـن ـت ــج عـ ــن تــأخ ـيــر
الحالة.

وذكـ ـ ـ ــرت أن الـ ـقـ ـض ــاء عـلــى
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرض ي ـ ـعـ ــد أح ـ ـ ــد أه ـ ـ ــداف
التنمية المستدامة المقررة من
قبل منظمة األمم المتحدة ،لما
للمرض مــن أهمية بالغة من
حيث طبيعة انتشاره المعدية
حـيــث بـلــغ ع ــدد ال ـحــاالت على
م ـس ـتــوى ال ـعــالــم أك ـثــر م ــن 10
ماليين حالة خالل عام ،2019
مسببا  1.4مليون حالة وفاة.
وأكدت وزارة الصحة أنه تم
الـتــوســع فــي تقديم الخدمات
الوقائية عن مــرض الــدرن عن
طريق افتتاح عيادات إضافية
ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـ ـ ــدرن ف ــي ك ــل مــن
م ـن ـط ـقــة ال ـع ــاص ـم ــة الـصـحـيــة
ومـنـطـقــة األحـ ـم ــدي الصحية
مجهزة بأجهزة أشعة رقمية
حديثة وذلــك لتقديم خدمات
الـ ـكـ ـش ــف ال ـم ـب ـك ــر ع ـ ــن م ــرض
الدرن.

أجواء الغبار تسيطر على البالد في اإلطار شخصان يمارسان الرياضات مائية

 10وفيات و 1299إصابة بـ«كورونا»
أعـلـنــت وزارة الـصـحــة ،أم ــس ،تسجيل 1299
إصــابــة جــديــدة بفيروس كــورونــا المستجد في
البالد خالل الـ  24ساعة الماضية ،ترفع إجمالي
ً
الحاالت إلى  223ألفا و 42حالة.
وقالت ال ــوزارة ،في بيان لها ،إن ال ـ  24ساعة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ش ـ ـهـ ــدت وفـ ـ ـ ــاة  10حـ ـ ـ ــاالت ن ـت ـي ـجــة
مضاعفات الفيروس ،ترفع إجمالي الوفيات إلى
 1256حــالــة ،وشـفــاء  1212حــالــة ،ترفع إجمالي
حاالت الشفاء إلى  207آالف و 392حالة ،لتصل
نسبة الشفاء من المرض إلى  93في المئة.

وأكدت أن إجمالي الحاالت في العناية المركزة
بلغ  238حالة ،فيما الحاالت التي ثبتت إصابتها
ب ـمــرض "ك ــوف ـي ــد "-19وم ــا زال ــت تتلقى الــرعــايــة
ً
الطبية الالزمة  14ألفا و 394حالة.
وذك ــرت أن عــدد المسحات الـتــي تــم إجــراؤهــا
خ ــال الـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة بـلــغ  9000مسحة،
ليبلغ مجموع الفحوصات منذ بداية الجائحة،
ً
ً
ً
وح ـتــى اآلن م ـل ـيــونــا و 994أل ـف ــا و 656فـحـصــا
ً
مخبريا ،وبذلك تبلغ نسبة اإلصابات الجديدة
من لعدد المسحات  14.4في المئة.

العنزي يسأل عن المخطط  4و«السيارات الكهربائية»
قدم عضو المجلس البلدي م .حمود العنزي
أسئلة إلــى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت
حول مدى شمول دراسة المخطط الهيكلي الرابع
لدخول السيارات الكهربائية إلى الكويت.
وق ـ ــال ال ـع ـن ــزي ،ف ــي ك ـتــابــه ال ـم ــوج ــه لــرئـيــس
«الـ ـبـ ـل ــدي» ،إن وكـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـي ــارات ب ـ ــدأت فعليا
بـبـيــع ال ـس ـيــارات الـكـهــربــائـيــة ،كـمــا ب ــدأت بعض
مـحـطــات الــوقــود والـمـجـمـعــات بتوفير شــواحــن
لهذه السيارات ،ومن المتوقع تزايد استخدامها
ً
بشكل كبير في العالم وفي الكويت ،خصوصا مع
الرفاهية التي تقدمها تلك السيارات ،وامتيازها
ً
بتكاليف صيانة منخفضة جدا.
وأض ــاف أن انتشار هــذا الـنــوع مــن السيارات

في الكويت يفرض تحديات جديدة يتطلب من
المخطط الهيكلي للدولة التصدي لها ،لذلك تم
تقديم أسئلة حول مدى شمول دراسة المخطط
لـتــأثـيــر تـلــك ال ـس ـيــارات عـلــى الـمـخـطــط الهيكلي
للدولة ،ألن غالبية هذه السيارات ستشحن من
المنازل ،وفي حالة تزايد أعداد ضخمة منها في
ش ــوارع الكويت فــإن ذلــك سيمثل عبئا وأحماال
كهربائية إضافية كبيرة على الكويت ،مما يطرح
تساؤالت عن مدى استعداد البنية التحتية في
البالد لهذا التحول ،ومدى استيعاب خطط زيادة
االحـمــال الكهربائية فــي محطات توليد الطاقة
لتلك الزيادة الكبيرة المتوقعة الناتجة عن شحن
هذه السيارات من المنازل.

«الزراعة» :أسراب الجراد
في البالد قادمة من السعودية
أعلن الناطق الرسمي باسم
الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروة الـ ـسـ ـمـ ـكـ ـي ــة ،ط ــال
الديحاني ،أن أس ــراب الجراد
التي مرت بالكويت قادمة من
المملكة العربية السعودية،
حيث اتخذت من سماء الكويت
ً
معبرا لها ،بسبب شدة الرياح
الجنوبية التي ّ
تمر بها البالد.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ــديـ ـ ـح ـ ــان ـ ــي ،فــي
تـصــريــح أم ــس ،إل ــى أن فريق
مكافحة ال ـجــراد الـصـحــراوي
عـلــى أت ــم االس ـت ـع ــداد لعملية
الرصد والمكافحة في مناطق
الكويت المختلفة ،الفتا إلى أن
الجراد في موسم عبور لسماء
ال ـك ــوي ــت ،وك ـم ـيــاتــه بـسـيـطــة،
ومشيرا إلى أن اتجاه الرياح
وت ـغـ ّـيــرهــا سـيـلـعــب دورا في
تغيير وجهته وذهابه خارج
الكويت.

أسراب من الجراد غزت الكويت أمس

الخالدي :تكرار الحوادث والحرائق دليل على حجم المخاطر التي يواجهونها
●

طالب األمين المالي في نقابة العاملين
بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
م .جمال الخالدي وزير الكهرباء والماء
وال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون
االجتماعية والعمل د .مشعان العتيبي
ب ــاس ـت ـع ـج ــال ت ـص ـن ـي ــف ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
محطات القوى ضمن فئة األعمال الشاقة
والـخـطـيــرة ،مبينا أن ــه «سـبــق أن قدمت
النقابة لمسؤولي ا ل ــوزارة المتعاقبين
عدة مطالبات على مدار السنوات الفائتة
لتصنيف العاملين ضمن تلك األعمال».

«النجاة» :حريصون على
تنفيذ المشاريع اإلنسانية
كرم مدير إدارة المساعدات
بجمعية النجاة الخيرية
محمد الخالدي رجل األعمال
المدير العام لسوق لندن
بالشويخ خليل الكندري،
مثمنا جهوده المباركة
ودعمه المستمر لمشاريع
وأنشطة الجمعية.
وقال الخالدي ،في كلمة
خالل حفل التكريم« ،نحرص
على تنفيذ المشاريع ذات
الثقل اإلنساني ،والتي
تحدث فرقا واضحا في
حياة المستفيدين ،حيث
نقوم ببناء المدارس
والمعاهد وحلقات تحفيظ
القرآن الكريم وفصول محو
األمية ،كما نحرص على
إقامة المستوصفات الطبية
في الدول الفقيرة ،إلى جانب
دعم المشاريع اإلنتاجية
التي تنقل األسر من
االحتياج إلى اإلنتاج».
من جهته ،أشاد الكندري
بدور «النجاة» الرائد
والمميز الذي تقوم به
داخل الكويت وخارجها،
مثمنا حرصها الشديد
على اإلشراف المباشر على
تنفيذ المشاريع وتوثيقها
وإرسالها للمتبرعين،
موجها الشكر إلى القائمين
على هذا الصرح اإلنساني
العظيم الذي ساهم في
رفع اسم الكويت بالمحافل
الدولية.

«إحياء التراث» تنظم دورة
«رمضاني هالسنة غير»

تنظم إدارة فروع العمل
النسائي ،التابعة لجمعية
إحياء التراث اإلسالمي،
دورة لفتيات الثانوية
والجامعة بعنوان «رمضاني
هالسنة غير» ،استقباال
لشهر رمضان المبارك.
وقالت الجمعية ،في
بيان ،أمس ،إن الدورة
تبدأ فعالياتها في 6:30
مساء اليوم ،عبر «زووم»
و«واتساب» ،الفتة إلى
أنها تشمل عدة أنشطة
تعليمية ودعوية وشرعية
تناسب موسم رمضان
المبارك ،إضافة إلى نشاط
المعلومات هل تعلم
والمسابقات.
من جانب آخر ،تنظم لجنة
الدعوة واإلرشاد في منطقة
الجهراء درسا لفضيلة
الشيخ د .مشعل الظفيري
بعنوان «إدراك الغنيمة»،
في  8:15مساء اليوم ،عبر
البث المباشر على برنامج
انستغرام ،كما نظمت اللجنة
بمنطقة العمرية دورة
«أحكام الصيام» من كتاب
منهج السالكين ،حاضر
فيها فضيلة الشيخ سعد
الشمري ،عبر حساب اللجنة
على إنستغرام.

جمعية الخالدية لسرعة
تطعيم عمال التعاونيات

«نقابة الكهرباء» :إقرار بدالت األعمال
الشاقة لموظفي المحطات مستحق
سيد القصاص

سلة أخبار

وقال الخالدي ،في تصريح صحافي،
أمس« ،إن تكرار وقوع الحوادث الخطيرة
جدا في محطات القوى وبعض المواقع
األخ ــرى التابعة ل ـلــوزارة ،وآخــرهــا أمس
األول ف ـ ــي م ـح ـط ــة الـ ـ ــدوحـ ـ ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة،
يستدعي من الوزير العتيبي ،الذي يعد
أحد أبناء الوزارة ،السعي بشكل جاد إلى
إق ــرار تلك الـبــدالت المستحقة لموظفي
الوزارة».
وش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أحـ ـقـ ـي ــة ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
المحطات لهذا المطلب ،لما يواجهونه
مــن أعـبــاء شــاقــة ومخاطر جمة لضمان
وص ـ ـ ــول الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـ ـم ـ ــاء إل ـ ــى ع ـمــوم

المستهلكين ،الفتا إلى أن الحادث األخير
ومــا سبقه من حــوادث يعد دليال دامغا
على حجم المخاطر التي يعيشها هؤالء
العاملون.
ودعا الخالدي الوزير العتيبي إلى بذل
ما في وسعه لتذليل العقبات التي تحول
دون اتـمــام اق ــرار تلك الـبــدالت التي طال
انتظارها كثيرا ،مؤكدا قدرة الوزارة على
تعويض أي أضرار مادية تقع بسبب تلك
الحوادث بعكس االضرار البشرية التي ال
يمكن تعويضها ،وأشاد بجهود العاملين
في المحطة الذين تعاملوا مع الحريق
بمهنية عالية بمساندة قوة االطفاء.

طالب رئيس جمعية
الخالدية التعاونية ،خالد
الياسين ،بسرعة التوسع
في حملة التطعيمات ضد
«كورونا» ،لتشمل عمال
الجمعيات التعاونية
واإلداريين ،وكل من لديهم
اتصال مع الجمهور ،وكذلك
مندوبي الشركات وعمال
التوصيل الذين لديهم
تواصل مع الجمعيات.
واقترح الياسين أن
تخصص وزارة الصحة
فرقا طبية للذهاب إلى هذه
الفئات في أماكن عملهم،
لضمان الوصول إلى أكبر
عدد ،وصعوبة تسجيل
العمالة البسيطة في برنامج
التطعيم.

ةديرجلا
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ً
 ٣٣نائبا :نرفض استخدام القوة العسكرية مع الداهوم

اجتماعات مكثفة للنواب قبل جلسة الثالثاء المقبل

كانت أروقة مجلس األمة حافلة باالجتماعات ،أمس ،سواء على مستوى اللجان البرلمانية حيث عقدت  4لجان اجتماعاتها ،أو السياسية حيث ً
استضاف مكتب النائب الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته د .بدر الداهوم اجتماعا نيابيا تضامنا معه ،كما عقدت مجموعة الـ  16اجتماعا
ناقشت خالله اخر المستجدات على الساحة.
في موازاته ً
وحضر  29نائبا االجتماع الطويل الذي عقد في مكتب الداهوم ،ودعا إليه النائب ثامر السويط لمناقشة ًما أثير عن منع الداهوم من دخول
المجلس ولترجمة ذلك التضامن إلى خطوات فعلية ،حسب ما ذكر في دعوته التي وجهها إلى  32نائبا الذين أعلنوا رفضهم لسقوط العضوية.
محيي عامر وفهد تركي

عقب االجتماع النيابي الــذي
عقد في مكتب النائب الذي أبطلت
المحكمة الــد سـتــور يــة عضويته
د .بدر الداهوم صدر بيان مشترك
ً
مذيل بتوقيع  34نائبا ،جاء فيه:
« تـمــر ا ل ـبــاد بمنعطف سیاسي
خ ـط ـيــر ل ــم ي ـس ـبــق ل ــه م ـث ـيــل ،في
إطار العالقة بين السلطات العامة
فيها ،مما أدى إلى االخالل بمبدأ
التوازن الدستوري فيما بينها».
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــوا« :ون ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد ن ـحــن
ال ـم ــوق ـع ـي ــن أدن ـ ـ ـ ــاه مـ ــن أعـ ـض ــاء
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة رف ـض ـن ــا ال ـقــاطــع
وال ـ ـبـ ــات ل ـم ــا تـ ــم تـ ـج ــاه زم ـي ـل ـنــا
النائب د .بدر الداهوم من تجاهل
وتجاوز لحق األمة  -عبر ممثليها
المنتخبين  -من التصويت على
صـحــة عـضــويـتــه مــن عــدمـهــا في
قاعة عبدالله السالم».
وت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــوا« :وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ن ــرف ــض
ون ـحــذر مــا ي ـتــردد عــن اسـتـخــدام
القوة العسكرية في منع النائب
بدر الداهوم من ممارسة مهامه
البرلمانية حتى يتم الفصل في
عضويته من قبل أعضاء مجلس
األمة ،ونرفض ما تم تجاه الزميل
النائب من حذف بياناته واسمه

الكريم من النظام اآللــي لألعمال
البرلمانية واللجان ،وغير ذلك من
تعديات مرفوضة على عضويته
قبل البت فيها».
وق ـ ــال ـ ــوا« :لـ ـ ـ ــذا نـ ــؤكـ ــد أن كــل
الـخـيــارات واألدوات الدستورية
مطروحة أمامنا للذود عن حقوق
ممثلي ا لـشـعــب المنتخبين من
قبل األمة ،وأن موقفنا الجماعي
هذا ،والذي سنعلن تفاصيله في
اجـتـمــاعـنــا ال ـقــادم قـبــل الجلسة،
ل ـيــس م ـج ــرد ان ـت ـص ــار لـشـخــص
النائب الفاضل د .بــدر الــداهــوم،
بقدر ما هو انتصار إلرادة األمة».
وع ـق ــب صـ ـ ــدور الـ ـبـ ـي ــان ،نـفــى
النائب سلمان الحليلة حضوره
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع أو تـ ـكـ ـلـ ـيـ ـف ــه اح ـ ــدا
بالتوقيع نيابة عنه.
من جهته ،قال النائب حمدان
العازمي :ال يمكن منع الداهوم من
دخول الجلسة القادمة ،خاصة أن
المجلس لم يصوت على إسقاط
ع ـض ــوي ـت ــه ،وأي ت ـص ــرف ف ــردي
بمنعه يتحمل مسؤوليته رئيس
المجلس الذي يجب عليه احترام
إرادة ال ـش ـعــب ،أم ــا ع ــن ال ـخــاف
القضائي حول عضوية الداهوم

فسيحسمه مجلس األمة.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب خ ــال ــد
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي :نـ ـح ــن أم ـ ـ ـ ــام ق ـض ـيــة
سـيــاسـيــة ال قـضــائـيــة ،وم ــا وقــع
عـلــى الـنــائــب ب ــدر ال ــده ــوم الـيــوم
ً
سـيـقــع عـلــى الـجـمـيــع مـسـتـقـبــا،
ً
مستدركا بالقول :من ال يوردها
مواريد األبطال ...يشرب من كفوف
الليالي غبينه.

مصدر السلطات
وش ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ع ـ ـلـ ــى أن
م ـمــارســة ال ـنــائــب لـمـهــام أعـمــالــه
ً
تعتبر تكليفا باسم األمة مصدر
ال ـس ـل ـطــات ،ول ــن ي ـتــم إل ـغ ــاء هــذا
التكليف إال مــن خــال المجلس،
الذي لم يصدر قراره بخلو المقعد
ال ـ ــى اآلن ،ل ــذل ــك ن ــرف ــض أع ـم ــال
البلطجة ،التي يتم رسمها اآلن
لتكون فوق القانون.
ب ـ ـ ــدوره ،رأى ال ـن ــائ ــب شعيب
الم ِّ
المويزري أن النهج القذر ُ
دمر
ل ـل ــوط ــن ل ــن ي ـس ـت ـمــر ،ونـتـيـجـتــه
ً
ح ـت ـمــا س ـتــرتــد ع ــاج ــا ع ـلــى كل
خبيث خطط لهذا النهج ونفذه
وسمح باستمراره ،واالستهانة

الداهوم في جلسة سابقة
باإلرادة الشعبية والدستور يجب
أن تـتــوقــف ،فـكــل مــا يـجــري لــأخ
الداهوم القصد منه إهانة الشعب
ً
والدستور ومجلس األمة ،مشيرا
إلى أن الكويت أهم من الجميع.
ف ــي وق ــت ج ــدد ال ـنــائــب أحـمــد
م ـط ـي ــع ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان ف ـ ــي م ـق ــدم ــة
حضور اجتماع الداهوم تأكيده
أن «عـ ـض ــوي ــة د .ب ـ ــدر الـ ــداهـ ــوم
ق ــائـ ـم ــة ،والـ ـفـ ـص ــل ف ـي ـه ــا ي ـع ــود
لـ ـق ــرار أعـ ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس ف ـقــط»،
ً
مضيفا :الداهوم اختاره الشعب
ً
ممثال عنه وأوصله قبة عبدالله
ال ـ ـ ـسـ ـ ــالـ ـ ــم ،وال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـحـ ـك ــم
والفيصل ولــن نقبل أي محاولة
ل ـم ـن ـع ــه م ـ ــن ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـل ـس ــة
ال ـق ــادم ــة وم ـم ــارس ــة صــاحـيــاتــه

ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة ن ـ ــائـ ـ ـب ـ ــا ل ـ ــأم ـ ــة،
والـ ـق ــرار لـلـمـجـلــس وف ــق ال ـم ــادة
الـ ـ ـ  50م ــن ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات.
ب ـي ـن ـم ــا ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب س ـعــود
بــوص ـل ـيــب :ال ي ـجــوز م ـنــع ن ــواب
األمة من ممارسة أعمالهم ،وقرار
خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم
ي ـجــب أن ي ـص ــدر وف ــق تـصــويــت
ممثلي األمة من داخل بيت األمة،
أم ــا غـيــر ذل ــك فـتـعـتـبــر إج ـ ــراءات
باطلة وغير قانونية.

تناقض األحكام
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم
ال ـك ـنــدري :لـيــس لــرئـيــس مجلس
األ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إال عـ ـ ـ ـ ـ ــرض مـ ـ ــو ضـ ـ ــوع

موقعو البيان

عبدالكريم الكندري يقاطع القسم

 ...والمطيري يحضر بشروط

د .بدر الداهوم ،ثامر السويط ،الصيفي الصيفي ،د .عبدالعزيز الصقعبي،
فرز الديحاني ،بدر الحميدي ،د .عبدالكريم الكندري ،أسامة الشاهين ،حمدان
العازمي ،د .أحمد مطيع العازمي ،سعود بوصليب ،د .حمد المطر ،د .حمود
مبرك العازمي ،سلمان الحليلة ،بدر المال ،د .حمد روح الدين ،د .محمد
الحويلة ،مساعد العارضي ،د .صالح الشالحي ،أسامة المناور ،مرزوق
الخليفة ،يوسف الغريب ،خالد العتيبي ،د .حسن جوهر ،شعيب المويزري،
مهلهل الـمـضــف ،محمد الــراجـحــي ،ف ــارس العتيبي ،مـبــارك ال ـعــرو ،فايز
الجمهور ،مهند الساير ،مبارك الخجمة ،مبارك الحجرف ،محمد المطير.

في تصريح له أمس ،قال النائب د .عبدالكريم الكندري:
«ي ـق ــوم ن ـظــام الـحـكــم عـلــى أس ــاس فـصــل الـسـلـطــات مع
تعاونها وفقا ألحكام الدستور ،وال يجوز ألي سلطة
منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص
عليه في هذا الدستور».
وأضاف الكندري« :واحتراما لبيت األمة من التفرد،
ودفاعا عن إرادتها من العبث ،وصونا لحقوق ممثليها
من المصادرة ،أعلن مقاطعتي قسم الحكومة».

ً
ّ
حدد النائب صالح المطيري شروطا لحضور الجلسة
ً
المقبلة ،حيث قال« :تأكيدا لثوابتنا الراسخة ،لن أحضر
ّ
القسم ،ولن أحضر الجلسة إن لم يمكن النائب الداهوم
ً
م ــن دخـ ــول الـمـجـلــس مـمـثــا ع ــن األمـ ــة وعـ ــدم مناقشة
القوانين المتفق عليها».
وقال :هذا عنوان التعاون مع الحكومة إن أرادت ذلك،
والبوابة للتعاون ممكن الوصول لها عن طريق إقرار
عفو كريم قبل الجلسة.

ً
الجمهور 40 :يوما اإلجازة السنوية للموظف

العرو يسأل الشايع عن مدير «الزراعة»
فــي س ــؤال وجـهــه الـنــائــب م ـبــارك ال ـعــرو إلــى
وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون
اإلسكان والتطوير العمراني شايع الشايع ،قال
في مقدمته« :صدر المرسوم رقم  100لسنة 2018
بتعيين رئـيــس مجلس اإلدارة والـمــديــر العام
للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية،
في ظل قانون إنشاء الهيئة رقم  94لسنة ،1983
إال أن ــه ب ـصــدور ال ـقــانــون رق ــم  69لسنة ،2020
المعدل للقانون المذكور فإنه ال يجوز الجمع
بـيــن منصبي رئـيــس مجلس اإلدارة والـمــديــر

العام ،وذلك العتبارات الشفافية والرقابة».
وأض ــاف الـعــرو« :عـلــى ضــوء مــا سبق أطلب
اإلجابة عن اآلتي :ما الوضع القانوني لرئيس
مجلس اإلدارة والـمــديــر الـعــام الحالي للهيئة
المعين بالمرسوم رقــم  100لسنة 2018؟ وما
الـمـنـصــب ال ــذي يشغله حــالـيــا فــي ظــل انـتـهــاء
ال ـع ـمــل بــال ـمــرســوم س ــال ــف ال ــذك ــر؟ ومـ ــا سبب
عدم تعديل الوضع القانوني للمذكور في ظل
الـتـعــديــل األخ ـيــر لـقــانــون الـهـيـئــة الـمـشــار إليه
أعاله؟».

تناقض األحكام الصادرة بشأن
الــداهــوم على المجلس للنقاش
والتصويت ،وأي محاولة لتجاوز
النواب باستخدام المنصة بشكل
مباغت أو دون عرض فليس لها
أي أثر قانوني ،أما منع الداهوم
ً
مـ ــن دخـ ـ ـ ــول ال ـج ـل ـس ــة ع ـس ـك ــري ــا
ً
فيجب التصدي لــه حفاظا على
بيت األمة.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب فـ ــارس
ال ـع ـت ـي ـبــي :االج ـت ـم ــاع ف ــي مكتب
ال ــدك ـت ــور ال ـن ــائ ــب بـ ــدر ال ــداه ــوم
هــو اجـتـمــاع األم ــة الـتــي أوصلت
رس ــال ـت ـه ــا مـ ــن خ ـ ــال ص ـن ــادي ــق
االق ـ ـت ـ ــراع ب ـك ــل ش ـف ــاف ـي ــة وح ــس
وطـنــي ضــد الفساد والمفسدين
ومن يريد ضرب الدستور.
أم ـ ــا الـ ـن ــائ ــب م ـح ـمــد الـمـطـيــر
فقال «إن صحت األخبار بتحويل
مـبـنــى األم ــة إل ــى ثـكـنــة عسكرية
واستغالل العسكر في منع نواب
األم ــة مــن أداء عملهم ،فهو عمل
جبان وفي الحقيقة غير مستغرب
مــن هـ ــاألدوات ،ولــن نسمح بهذا
التمادي».
وقــال النائب مــرزوق الخليفة:
بحكم الدستور والقانون ال يملك
م ــرزوق الـغــانــم مـنــع نــائــب يمثل
األمـ ــة م ــن دخـ ــول مـجـلــس األم ــة،
فهذه التصرفات ستقود البلد الى
ً
منعطفات خطيرة جدا.

مبارك العرو

تـ ـق ــدم ال ـن ــائ ــب ف ــاي ــز ال ـج ـم ـهــور
ب ــاق ـت ــراح ب ـقــانــون بـتـعــديــل بعض
أحكام المرسوم بالقانون رقــم 15
لسنة  1979بشأن الخدمة المدنية،
وأن ت ـك ــون اإلجـ ـ ـ ــازة الـ ــدوريـ ــة 40
يوما في السنة ،تزاد إلى  55يوما
لـلـمــوظــف ،الـ ــذي قـضــى ف ــي خــدمــة
الدولة مــدة ال تقل عن  10سنوات،
وال تدخل أيــام العطل األسبوعية
ُ
والرسمية واأليام التي تعد كراحة،

ال ـتــي تـتـخـلــل تـلــك اإلجـ ـ ــازة ،ضمن
حسابها.
ونص االقتراح على أن يستبدل
بنصي الفقرة األولى من المادة 23
مكرر ،والبند (أ) من المادة  26من
ال ـمــرســوم ب ـقــانــون ال ـنــص الـتــالــي:
«ت ـك ــون اإلجـ ـ ــازة ال ــدوري ــة أربـعـيــن
يــومــا فــي الـسـنــة ،ت ــزاد إلــى خمسة
وخ ـم ـس ـيــن ي ــوم ــا ل ـل ـمــوظــف ال ــذي
قضى في خدمة الدولة مدة ال تقل

القطان :إقامة دائمة للبدون
وعالج وتعليم بالمجان
تقدم النائب د .علي القطان
باقتراح بقانون بشأن الحقوق
ال ـق ــان ــون ـي ــة والـ ـم ــدنـ ـي ــة لـغـيــر
محددي الجنسية ،التي تشمل
أكـ ـث ــر مـ ــن  6حـ ـق ــوق يـحـصــل
ع ـل ـي ـه ــا الـ ـمـ ـشـ ـم ــول ــون ب ـه ــذا
القانون ،منها اإلقامة الدائمة
والتعليم والعالج بالمجان.
وح ـ ـ ـ ــدد االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح م ـس ـمــى
«غ ـ ـ ـيـ ـ ــر م ـ ـ ـحـ ـ ــدد الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة»
أمـ ـ ـ ــام خـ ــانـ ــة ال ـج ـن ـس ـي ــة لـكــل
م ــن ال ـم ـس ـج ـل ـيــن ف ــي الـلـجـنــة
التنفيذية للمقيمين بصورة
غ ـ ـيـ ــر قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة أو ال ـل ـج ـن ــة
ال ـع ـل ـي ــا ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـج ـن ـس ـيــة
الكويتية بمجلس ال ــوزراء أو
مكتب الشهيد ،وتعتبر إقامة
األصول مكملة إلقامة الفروع،
بشرط أن يكون الفرع مولودا
أو مقيما بالكويت ،ويعتمد
ه ــذا الـمـسـمــى دون س ــواه في
جميع دوائر الدولة والهيئات
والجهات التابعة لها.
وت ـ ـ ـصـ ـ ــدر ل ـ ـكـ ــل مـ ـ ــن يـ ـ ــدرج
اسمه تحت مسمى غير محدد
الجنسية تبعا للمادة السابقة
بـطــاقــة مــدنـيــة صــالـحــة لـمــدة
خمس سنوات قابلة للتجديد،
وتحمل رقما مدنيا خاصا به،
وتعتمد في كل وزارات الدولة
وال ـج ـهــات الــرسـمـيــة الـتــابـعــة
لها دون الرجوع إلى أي جهة
أخرى أثناء فترة سريانها.
وبـ ـي ــن االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ال ـح ـق ــوق
ال ـم ــدن ـي ــة والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـتــي
سيحصل عليها المشمولون
بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــا
اإلقـ ــامـ ــة ال ــدائـ ـم ــة ب ــال ـك ــوي ــت،
والـعــاج المجاني فــي جميع
تـ ـخـ ـصـ ـص ــات ــه ومـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ــه
وال ـ ـ ـ ــدواء ورعـ ــايـ ــة ال ـم ـعــاق ـيــن
وذوي االحتياجات الخاصة،
والتعليم المجاني في جميع
المراحل الدراسية ،إضافة إلى
مــراحــل التعليم الـعــالــي وفقا
لنظم وقواعد القبول الخاصة

علي القطان

بها ،وإصدار شهادات الميالد
وال ــوف ــاة ،إضــافــة إل ــى تحرير
وتوثيق عقود الزواج والطالق
والـ ـ ــوص ـ ـ ـيـ ـ ــة وحـ ـ ـص ـ ــر اإلرث
وجـمـيــع مــا يتعلق بــاألحــوال
الـشـخـصـيــة ،وإص ـ ــدار رخــص
القيادة بجميع أنواعها.
 إصـ ـ ــدار ج ـ ـ ــوازات للسفروال ـت ـن ـق ــل إل ـ ــى خـ ـ ــارج ال ـب ــاد
والعودة.
 ا لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــق ف ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــا ع ـ ــدوص ـ ــرف م ـسـتـحـقــات م ـكــافــأة
نهاية الخدمة فــي القطاعين
الـحـكــومــي وال ـخــاص كـمــا هو
معمول به للكويتيين حسب
قانون ونظام الخدمة المدنية
وقانون العمل الكويتي.
 األول ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـعـ ـم ــلبــالـقـطــاعـيــن ال ـع ــام وال ـخــاص
بعد المواطنين حسب النظم
المتبعة في التعيينات.
 الحق في التملك بصورةفردية أو باالشتراك مع الغير.
 الـ ـح ــق فـ ــي الـ ـلـ ـج ــوء إل ــىالمحاكم المختصة.

عــن عـشــر س ـنــوات ،وال تــدخــل أيــام
العطل األسبوعية والرسمية واأليام
ُ
التي تعد كراحة ،التي تتخلل تلك
اإلجازة ،ضمن حسابها ،وال تخصم
اإلج ـ ـ ـ ــازة الـ ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي يـحـصــل
عـلـيـهــا ال ـمــوظــف لـمــرافـقــة مــريــض
تمت الموافقة على عالجه بالخارج
من رصيد إجازاته الدورية ،ويلغى
كل نص في أي قانون آخر يتعارض
مع هذا الحكم».

برلمانيات
سلة برلمانية
مهلهل المضف يفتح
ملف الوافدين بالنفط

وجه النائب مهلهل املضف
 3أسئلة برملانية إلى وزير
النفط وزير التعليم العالي
د .محمد الفارس ،حيث فتح
في سؤاله األول ملف الوافدين
العاملني بالقطاع النفطي،
وسأل عن "عدد الوافدين
املهندسني الذين ُجدد لهم في
الشركات النفطية".
وقال في السؤال الثاني
"نمى إلى علمي أن أعضاء
مجلس إدارة الهيئة العامة
للبيئة انتهت مدة عضويتهم
بانتهاء املدة الزمنية
للمرسوم الصادر بتعيينهم؟
إذا كان ذلك صحيحا ،فهل
سيجدد لهم؟ وهل سيعني
أعضاء جدد يكون ضمن
شروط تعيينهم أن يكون
لديهم خبرة في مجال العمل
البيئي؟".
وطلب في السؤال الثالث
إفادته وتزويده بصورة
ضوئية من الالئحة التنفيذية
لقانون الجامعات الحكومية،
إذا وجدت ،وفي حال لم تقر
بعد فما سبب التأخير حتى
اآلن؟ مع العلم أن القانون
نشر في الجريدة الرسمية في
 ،2019/8/4ونص على وجوب
إصدار الالئحة التنفيذية
خالل  6أشهر من نشره،
استنادا إلى املادة  44من
القانون رقم  76لسنة  2019في
شأن الجامعات الحكومية.

 6أسئلة وجهها
المطر إلى  3وزراء

وجه النائب د .حمد املطر
 6أسئلة إلى كل من وزير
النفط وزير التعليم العالي
د .محمد الفارس عن نفوق
األسماك ومنهج كلية
الصيدلة ،ونائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع
حمد جابر العلي عن حاالت
التقاعد في اإلدارة العامة
للطيران املدني ،ووزير الدولة
لشؤون البلدية وزير الدولة
لشؤون اإلسكان والتطوير
العمراني شايع الشايع حول
موعد االنتهاء من طريق
 ۲۸۰الواقع في مدينة صباح
األحمد البحرية ،ووزير
الصحة الشيخ د .باسل
الصباح عن نفوق األسماك.
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مركز كبد لتدوير النفايات ...قنبلة بيئية قابلة لالنفجار

ً
نسبة التلوث بالمنطقة مرتفعة جدا وتهدد صحة الموظفين ...والرقابة الحكومية غائبة
في مشهد مؤسف وصارخ يجسد اإلهمال والتقصير الحكومي،
ّ
تحول الطريق إلى مركز إعادة تدوير النفايات اإلنشائية في كبد
إلى منطقة عشوائيات ومستنقع للنفايات الخطيرة التي تهدد
البيئة الكويتية ،إذ أصبح ًأحد أكبر مراكز ًتجميع النفايات وإعادة ً
في البالد مصدرا للنفايات ،وبدال من أن يكون مشروعا
تدويرها ً
ً
لالنفجار.
قابلة
بيئية
قنبلة
بات
مربحا
تنمويا
ً
يقصده ما يقارب ألف سيارة يوميا وتبلغ
ويعاني المركز ً
الذي ً
مساحته كيلو مترا مربعا ،ويشمل بداخله شركتين إلعادة تدوير
النفايات الخرسانية واإلنشائية تبلغ مساحتهما  100ألف متر
مربع ،إضافة إلى مردم ضخم للمواد المختلفة بجانبه ،من تلف ً
بالقرب منه مرتفعة جدا
البيئة المحيطة به ،لدرجة أن نسبة التلوث
ً
وال تصلح لعمل الموظفين بداخله ليشكل خطرا على صحتهم،
كما يواجه ضعف المراقبة على اآلليات ًالتي تلقي المخلفات بالقرب
منه والتي يقدر عددها بألف سيارة يوميا مسببة فوضى تكاد تفتك
ً
بالبيئة البرية وصوال للجواخير المخصصة للماشية.
المخلفات،
ووسط مناداة البعض باالهتمام بتطوير عمليات نقل ً
مازال ًالمركز يئن من إهمال الخدمات وأبرزها فقدانه شارعا
رئيسيا يؤدي إليه ،ومرافق ومحالت صغيرة للمأكوالت الخفيفة
ً
والمشروبات فضال عن دورات مياه وأماكن انتظار للمرتادين ،ولكن
ال حياة لمن تنادي.
محمد الجاسم

أكوام النفايات في محيط مركز كبد

 3سنوات بال طريق
رئيسي بعد إغالقه
إلنشاء البنية
التحتية لمدينة
حرفية

"الـ ـج ــري ــدة" ج ــال ــت ف ــي الـمــركــز
لترصد أبرز المشاكل والتي أجمع
عدد من المرتادين والعاملين فيه
على أنـهــا تتمثل فــي ع ــدم وجــود
طريق رئيسي ،فبعد إغالق الطريق
المؤدي إلى المركز ،زادت مشاكل
الوصول إليه وال يمكن المرور به إال
عبر طريق بري "دباية" وعر ،نتيجة
ت ــراك ــم أك ـ ــوام ُمـخـلـفــات إنـشــائـيــة،
و"أس ـف ـل ــت" ن ــات ــج م ــن إص ــاح ــات
لمشاريع دولة ،ومخلفات أسمنتية،
إضافة إلى بودرة خرسانة ،ومواد
سامة مضرة بالبيئة ،ملقاة على
قارعته دون مراقبة حقيقية بيئية
رادعة.
وأمـ ـ ــام ع ــدم االكـ ـت ــراث بــإنـشــاء
ط ــري ــق ب ــدي ــل ل ـنــاق ـلــي ال ـن ـفــايــات
لمركز المعالجة بعد إغالق الطريق
الــرئـيـســي مـنــذ  3س ـنــوات بسبب
انشاء بنية تحتية ألحد مشاريع
الدولة إلقامة مدينة حرفية ،لجأت
م ـع ـظــم ال ـش ــاح ـن ــات الـثـقـيـلــة إلــى
الهروب من وعورة الطريق والتهرب
أيضا من دفع رسوم الدخول للمركز
وإلقاء المخلفات على جانبي طريق
بري يبلغ طوله ما يقارب  10كيلو
مـ ـت ــرات م ـمــا خ ـلــف وراءه أكـ ــوام
نفايات ضارة بالبيئة.
واشـتـكــى الـعــديــد مــن أصحاب
ال ـشــاح ـنــات ع ــدم تـحـمــل البعض
إكمال الطريق البري الوعر بسبب
عدم قدرة السيارات الثقيلة السير
مسافة طويلة ،وإضاعة الوقت الذي
يصل إلى  12ساعة متواصلة في
رحلة عملية نقل النفايات ،وبالتالي

الشاحنات تهرب
من وعورة الطريق
وتتهرب من دفع
رسوم دخول المركز
ُ
وتلقي النفايات
على الطريق

تتباطأ عمليات العودة للتحميل
مـ ــرة أخ ـ ــرى م ــن م ـك ــان ال ـم ـشــروع
ً
االنشائي ،فضال عن تكبد خسائر
بسبب عملية إصــاح الشاحنات
من االعطال التي تلحق بها بسبب
"وعورة" الطريق.

 180سيارة فقط
وذكر العاملون في شركات اعادة
التدوير في منطقة كبد لـ "الجريدة"،
أن عدد السيارات التي كانت تدخل
إلـ ــى ال ـم ــرك ــز مـحـمـلــة بــالـنـفــايــات
ً
يـقــارب األل ــف سـيــارة سابقا وهو
ع ــدد مهم لما تمثله مــن إي ــرادات
لـلــدولــة اضــافــة الــى زي ــادة كميات
المواد المستخرجة منها والتي من
الممكن أن يعاد تدويرها ،مضيفين:
إال أن اغالق الطريق الرئيسي عرقل
وص ـ ــول نـسـبــة  75ف ــي ال ـم ـئــة من
"النسافات" ،لدرجة أصبح معدل
الداخل منها في اليوم الواحد 180
س ـي ــارة ف ـقــط ،مــوضـحـيــن أن ذلــك
يـكـشــف ع ــن خـلــل كـبـيــر نـتــج عنه
ً
المزيد من التهرب أوال من رسوم
الدخول ،عالوة على المساهمة في
تخريب المنطقة المحيطة بالمركز.
وعبر العاملون عن استيائهم
م ــن هـ ــذا ال ــوض ــع الـمـسـتـمــر على
مدى  3سنوات ،قائلين إن البعض
يستغل البر إللقاء المخلفات دون
أدنى مسؤولية من الجهات المعنية
السيما وزارة االشغال التي لم تلق
اي اهتمام إلنشاء طريق بديل ،مما
اضطر المرتادين لعمل طريق بري
ً
مزخم بالمخاطر ،فضال عن وجود

الطريق الترابي أبرز عقبات الوصول إلى المركز

رمي األنقاض خارج المركز
محاصيل ماشية قريبة قد تتأثر
مــن ه ــذه الـنـفــايــات الـتــي قــد تمتد
للدائري السابع.
كما أشار بعض رواد الطريق
إلــى افتقار المركز ألهــم المرافق
الـمـتــواجــدة فــي أي مــوقــع ضخم
كمحالت المأكوالت والمشروبات
وغرف لالستراحة ،ودورات مياه،
ال ـتــي لـهــا عــائــد م ــادي ومـعـنــوي
عـ ـل ــى الـ ـم ــرك ــز والـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ب ــه،
مـشـيــريــن إل ــى أن ال ـمــركــز يعمل

ط ــوال  24ســاعــة وبـشـكــل يــومــي،
ويـفـتـقــر أله ــم م ـقــومــات الـمــراكــز
التي ترقى ألن تكون إلعادة تدوير
النفايات السيما شكله الخارجي
وغياب الالفتات اإلرشادية ماعدا
عند الـمــدخــل ،ع ــاوة على صغر
األم ــاك ــن الـمـخـصـصــة لـلـشــركــات
المتواجدة.

نقل النفايات
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ــوض ــع

ً
سيد لـ ةديرجلا  :الئحة إلحكام الرقابة على نقل النفايات قريبا
•

أكــد مدير إدارة شــؤون البيئة
في بلدية الكويت عدنان سيد أن
إغــاق الطريق الرئيسي المؤدي
ّ
إلى مصانع إعــادة التدوير خلف
مـخــاطــر كـبـيــرة تمثلت فــي قيام
الـشــاحـنــات المحملة بالنفايات
اإلنشائية باستخدام ممرات برية
بــدي ـلــة بـعـضـهــا يـشـكــل خ ـطــورة
على هــذه الشاحنات ،مشيرا في
ال ــوق ــت نـفـســه إل ــى ق ـي ــام الـعــديــد
م ــن ال ـشــاح ـنــات بــرمــي الـنـفــايــات
اإلنشائية في المناطق البرية مما
يهدد بتلويث هذه المناطق األمر
الــذي ينعكس بــدوره على البيئة
والصحة العامة.
وطالب سيد بتفعيل وتشديد
ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـش ــاح ـن ــات
وإل ــزام ـه ــا ب ـض ــرورة ال ـتــوجــه إلــى
األماكن المخصصة لها ،إال أن هناك
صعوبة في الرقابة الميدانية على
ه ــذه الـشــاحـنــات ضـمــن المناطق
ً
البرية ،قــائــا "وال نحمي أنفسنا

تدوير النفايات االنشائية.
وذك ــر أن دور الـبـلــديــة يتمثل
في االشــراف والرقابة على اعمال
تشغيل مصنعي تدوير النفايات
االنـ ـش ــائـ ـي ــة وق ـ ــام ـ ــت ب ــواج ـب ـه ــا
بمخاطبة الجهات المعنية بشأن
طــريــق وم ـس ــار بــديــل يـ ــؤدي الــى
مـصــانــع اعـ ــادة تــدويــر النفايات
االنشائية ،مردفا :تم رفع تقارير
لـلـمــديــر ال ـع ــام لـلـبـلــديــة بجميع
ال ـ ـمـ ــراسـ ــات بـ ـش ــأن م ـخ ـط ـطــات
المسار ،وبانتظار الجهة المعنية
للبدء بتنفيذ الطريق باسرع وقت
ممكن.
وب ـ ـيـ ــن أن ج ـ ـ ـ ــزءا كـ ـبـ ـي ــرا مــن
المسار الرئيسي يقع ضمن ارض
مخصصة للهيئة العامة للصناعة
اقـيــم عليها مـشــروع مما اضطر
لقطع الطريق وبقي الحال على ما
هو عليه منذ اكتوبر  ،2019مما
وجه لعمل طريق بري غير الئق.
وفيما يخص مصنعي تدوير

ح ـت ــى ت ـل ـت ــزم ب ـن ـق ـل ـهــا لـمـصــانــع
ً
اعادة التدوير مما ال يدع مجاال
لتخريب البيئة.
وذكر الرندي أن نقل النفايات
من المواضيع المهمة والملفات
الـ ـت ــي ت ـح ـت ــاج ال ـ ــى إعـ ـ ـ ــادة نـظــر
وفلسفة جديدة حتى يتم التعامل
ً
معها بالشكل الصحيح ،مبينا
أن م ـعــدل إل ـقــاء الـنـفــايــات للفرد
يبلغ  1.5كيلو غــرام وهــي نسبة
عــال ـيــة ،م ـقــارنــة ب ــال ــدول األخ ــرى
والمفترض أال تتعدى الكيلوغرام.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ـسـ ـ ــب
االحصائيات تتراكم النفايات
كــل ساعتين بحيث تصل لــ10
ك ـي ـل ــو غـ ـ ــرامـ ـ ــات مـ ـم ــا ي ـح ـت ــاج
ل ــرف ــع م ـس ـتــوى ال ـتــوع ـيــة حتى
يـتــم تـقـلـيــل ال ـن ـفــايــات ،مضيفا
أنه عندما تكون هناك شوائب
ك ـث ـي ــرة م ــن ال ـن ـف ــاي ــات يـضـطــر
ب ـ ـعـ ــض اص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـ ـس ـ ـي ـ ــارات
إللقاء المخلفات خــارج المركز
ً
بعد منع استقباله ،متابعا أن
شركات اعــادة تدوير النفايات
ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج الـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـفـ ــات ودعـ ـ ــم
للتخلص مــن ال ـكــم الـهــائــل من
المخلفات اليومية.

الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي م ـهــا الـبـغـلــي،
إن ص ـ ـنـ ــاعـ ــة إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـتـ ــدويـ ــر
ل ـهــا دور ك ـب ـيــر ف ــي ح ــل مشكلة
إدارة ال ـن ـف ــاي ــات وال ـت ـع ــام ــل مــع
ال ـض ـغ ــط ال ـه ــائ ــل ع ـل ــى الـ ـم ــرادم
خــاصــة االنـشــائـيــة مـنـهــا النـتــاج
م ــواد صــالـحــة لـلـبـنــاء ،مبينة أن
بعض التحديات أمــام المصانع
الـ ـم ــوج ــودة ف ــي ك ـب ــد ت ـك ـمــن فــي
ض ـعــف الــرقــابــة م ــن ال ـب ـلــديــة في
توصيل النفايات للمركز خاصة
خالل السنتين الماضية وضعف
الرقابة على عمليات الهدم مما
يترتب عليه نفايات تالفة وغير
قابلة إلعادة التدوير.
وأوضحت البغلي أن صعوبة
ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى الـ ـم ــرك ــز إح ـ ــدى
ال ـت ـح ــدي ــات ب ـس ـبــب الـ ـط ــرق غير
المهيئة للشاحنات خــا صــة مع
مشاريع شبكات الطرق الجديدة،
وهو ما ينتج عنه رمي النفايات
ف ــي ال ـب ــر م ـمــا يـ ــؤدي إل ــى تـلــوث
وخ ـســارة الـمـصــانــع م ــواد يمكن
االس ـت ـفــادة مــن اعـ ــادة تــدويــرهــا،
مـطــالـبــة بــوضــع آلـيــة رقــابــة بين
ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ف ــي ال ـب ـلــديــة
والهيئة العامة للبيئة وتنظيم
نـقــل الـنـفــايــات مــن ال ـم ـصــدر الــى
موقعها المخصص لها ومخالفة
غير الملتزمين.

إعادة التدوير

مخلفات تمأل المحيط

الـنـفــايــات االنـشــائـيــة أف ــاد سيد،
بـ ـ ــأن ب ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت قـ ــد قــامــت
بطرح مشروع معالجة النفايات
االنـ ـش ــائـ ـي ــة واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـنـهــا
أواخـ ــر الـتـسـعـيـنــات ،حـيــث طــرح
ب ـن ـظــام " "BOTوتـ ــم تخصيصه
ل ـش ــرك ـت ـي ــن ،إح ــداهـ ـم ــا ال ـش ــرك ــة
الصناعية لحماية البيئة والتي
بدأت تشغيل مصنع التدوير في
عام  2004واالخرى الشركة العربية
لـلـمـشــروعــات الـصـنــاعـيــة والـتــي
ب ــدأت تشغيل الـمـصـنــع فــي عــام
 2007بطاقة استيعابية تبلغ 2500
ً
طن يوميا لكل منهمها.
وتابع أن هناك بعض النقاط
غابت في الدراسة الفنية والمالية
لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع ابـ ـ ــرزهـ ـ ــا ال ـم ـس ــاح ــة
الـمـخـصـصــة وال ـت ــي تـبـيــن اثـنــاء
التشغيل أنها غير كافية لتشوين
مـنـتـجــات ال ـت ــدوي ــر ،اض ــاف ــة الــى
بعض المرافق ،مما أحــدث نوعا
من الخلل في عدم تحقيق الهدف

عبدالسالم الرندي

مها البغلي

ومـ ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت ع ـضــوة

البلدية :ال نحمي أنفسنا من التقصير ...ودورنا إشرافي
من وجود تقصير لكن نفكر في آلية
أكثر جدية لعملية نقل النفايات
االنشائية على مستوى الدولة".
وكشف عن قرب انجاز الئحة
إلحكام الرقابة على الشاحنات
الناقلة للنفايات بالتعاون مع
الهيئة العامة للبيئة تساهم في
تأهيل شركات لناقلي النفايات
ً
اإلنشائية والمنزلية ،موضحا
أن اآللـ ـ ـي ـ ــة س ـت ـح ــد م ـ ــن ال ــرم ــي
ال ـع ـشــوائــي وت ـق ـلــل م ــن الــرقــابــة
الميدانية بحيث يتم استخدام
التكنولوجيا في الرقابة.
وقـ ـ ـ ــال إن ن ـس ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
ال ـش ــاح ـن ــات ال ـن ــاق ـل ــة لـلـنـفــايــات
اإلنشائية ال تنطوي تحت شركات
ً
او مؤسسات بل تعمل عشوائيا
ً
وبشكل فردي ،مبينا أن مسؤولية
المراقبة مشتركة والوضع الحالي
صـ ـع ــب م ــراقـ ـبـ ـت ــه ف ـ ــي االمـ ــاكـ ــن
المفتوحة خاصة في وجود طريق
ً
وعر داخل البر وصــوال لمصانع

المزري ،قال رئيس لجنة تقصي
ال ـح ـقــائــق ف ــي الـمـجـلــس الـبـلــدي
عـ ـب ــدالـ ـس ــام الـ ـ ــرنـ ـ ــدي ،إن آل ـي ــة
نـقــل ال ـن ـفــايــات مـبـعـثــرة ومعظم
السيارات ال تلتزم بنقل النفايات
خــاصــة االنـشــائـيــة ال ـص ــادرة من
المباني أو المصانع والمشاريع،
مـمــا يجعل قــائــديـهــا يـلـقــون بها
ً
ف ــي ال ـب ــر دون اكـ ـت ــراث ،مـطــالـبــا
بــوجــود مراقبة على الشاحنات
بطرق متعددة وفرض العقوبات

فرض عقوبات
وتشديد الرقابة
على غير
الملتزمين لمنع
تخريب البيئة

«تقصي حقائق البلدي» ناقشت
عوائق «إعادة تدوير النفايات»
•

عدنان سيد

المنشود من مصانع التدوير.
وأض ـ ــاف أن ال ـشــركــات طلبت
زي ـ ــادة الـمـســاحــة فـيـمــا بـعــد بيد
أن الـعـقــد مـبــرم بـيــن المصنعين
ووزارة المالية بنظام الـ ـ ""BOT
الذي ال يمكن الشركات من تعديل
ً
العقد اال بعد انتهائه ،موضحا
أن العقود ستنتهي فــي نوفمبر
المقبل ،وهناك توجه بعد االنتهاء
لتوسعة جديدة لمواقع الشركات
المستثمرة مع زيادة عدد الشركات
الى أربع.

التحديات أمام
مصانع «إعادة
التدوير» تكمن
في ضعف
رقابة البلدية

محمد الجاسم

نظمت لجنة تقصي الحقائق لعقود النظافة
في المجلس البلدي ورشة عمل أمس ،بحضور
ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية.
وقــال رئيس اللجنة عبدالسالم الــرنــدي ،إن
الــورشــة أقـيـمــت مــن أج ــل حــل الـمـعــوقــات التي
تواجه شركات ومصانع إعادة تدوير النفايات
والمخلفات ،ودعــم وتطوير منظومة النظافة
ً
بدءا من تعديل اللوائح عبر إدخال فرز النفايات
والتخلص منها ،وصوال إلى توعية المواطنين،
ً
فـضــا عــن آلـيــة الــوصــول لـلـمـصــانــع ،ومعرفة
العوائق التي تواجهها.
وذكـ ــر ال ــرن ــدي ،ف ــي تـصــريــح أمـ ــس ،أن أهــم
ال ـعــوائــق ال ـتــي نــاقـشـتـهــا ال ــورش ــة تـتـمـثــل في
وجــود شــركــات غير مرخصة وأف ــراد يقومون
بجمع وفرز النفايات ،مما يقلل نسبة وصول
النفايات الى الشركات ،مع وجود تفاوت وكسر
بسوق األسـعــار ،باالضافة إلــى صغر مساحة
المصانع ،مما يعوق استقبالها للنفايات ،مما
يجعلها ترفض استقبال ما يفوق طاقتها ،لعدم
استيعاب المساحة للمزيد من المخلفات.

وأضاف أن تصدير النفايات خارج الكويت
يسبب قلة وصــول الـمــواد الخام التي تحتاج
إليها شركات إعادة التدوير ،فضال عن أن إغالق
ً
المنطقة الحرة أصبح مؤثرا بشكل مباشر على
صناعة تدوير النفايات.
وأوضح أن الورشة طالبت بالسماح لمصانع
إعــادة تدوير النفايات بدخول مــرادم البلدية،
لـتـعــويــض الـنـقــص ف ــي ال ـم ــواد ال ـخ ــام ف ــي ظل
ً
رفض البلدية ،مبينا أنه تمت مناقشة ضرورة
فرز النفايات من موقع الهدم حتى تصل بأقل
كمية مــن ال ـشــوائــب ،مــع وض ــع آلـيــة تنظمها،
إضافة إلى رفع مستوى الوعي بفرز النفايات
ً
لــدى المواطنين لتقليل نسبتها ،علما بأنها
تصل إلى كيلو ونصف في الكويت ،وهي كمية
ً
مرتفعة جدا.
وأك ــد ال ــرن ــدي أن ــه حــرصــا عـلــى أن يستمع
أعضاء المجلس لألجوبة المقنعة من الجهات
المعنية ،كالرد على االسئلة التي قدمها إلى
ال ـج ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـيــذي ،ت ـمــت دع ـ ــوة جـمـيــع هــذه
ً
الجهات ،مستغربا عدم حضور ممثلي الجهاز
التنفيذي فــي البلدية لالستماع إلــى شركات
النفايات في ظل حضور ديوان المحاسبة.
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محليات

بوحسن :تحرير  22274مخالفة وضبط  16مستهترا خالل أسبوع
محمد الشرهان

ق ــال ض ــاب ــط ق ـســم ال ـعــاقــات
ال ـع ــام ــة وال ـت ــوع ـي ــة ال ـم ــروري ــة
بــاالدارة العامة للمرور النقيب
ع ـب ــدال ـل ــه ب ــوحـ ـس ــن ،إن ق ـطــاع
ال ـمــرور مكلف ب ــاالش ــراف على
 63نـ ـقـ ـط ــة أ م ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ـم ـخ ـت ـلــف
مناطق البالد لتطبيق قــرارات
مجلس الوزراء الخاصة بالحظر
الجزئي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ب ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن ،ف ــي
تصريح صحافي ،أمس ،ان 220
دوري ــة مــروريــة واس ـنــاد اداري
تعمل في نقاط التفتيش ،الفتا
ال ــى ان وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة
ال ـم ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون الـعـمـلـيــات
والـمــرور الـلــواء جمال الصايغ
ومساعدي المدير العام لالدارة

العامة للمرور يشرفون ميدانيا
على هذه النقاط باالضافة الى
تكليف مساعدي المدير العام
ً
ب ــالـ ـت ــواج ــد ي ــومـ ـي ــا فـ ــي ن ـقــاط
التفتيش االداري ــة والـتــي تتبع
ق ـط ــاع ال ـت ــراخ ـي ــص وال ـف ـحــص
الـ ـفـ ـن ــي وال ـ ـب ـ ـحـ ــوث وال ـت ـع ـل ـيــم
ب ــاالض ــاف ــة ال ــى نـقـطــة م ــروري ــة
خــام ـســة ت ـت ـبــع م ـك ـتــب الــوك ـيــل
الصايغ.
وأش ــار الــى تكثيف التواجد
االم ـ ـنـ ــي ال ـ ـم ـ ــروري ع ـل ــى مـ ــدار
الساعة لضبط الحركة المرورية
وفـ ــرض الـسـيـطــرة االم ـن ـيــة في
مـخـتـلــف م ـنــاطــق ال ـب ــاد خــال
الساعات التي ال تشهد تطبيق
قـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـظـ ــر ال ـ ـج ـ ــزئ ـ ــي ،مــع

التنبيه على الدوريات االمنية
وال ـمــروريــة ب ـض ــرورة التعامل
الراقي مع مستخدمي الطريق
مــن مــواطـنـيــن ومقيمين وعــدم
الـتـعـســف بـتـطـبـيــق االج ـ ــراءات
االمنية والمرورية.

 22ألف مخالفة
وأضــاف أن الحمالت المرورية
أسـفــرت عــن تحرير  22ألفا و274
مخالفة مرورية ،وحجز  10مركبات
ودراج ــة نــاريــة واح ــدة وإحــالــة 16
مخالفا الــى ن ــظارة حـجــز االدارة
العامة للمرور ،وإحالة  4أحداث
ال ــى نـيــابــة االح ـ ــداث وض ـبــط 10
مركبات مطلوبة من جهات امنية
وقضائية ،وكــذلــك إلـقــاء القبض

على  6أشخاص مطلوبين لإلدارة
العامة للتنفيذ الجنائي وادارة
التنفيذ المدني.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ب ـ ــوحـ ـ ـس ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــى ان
االحصائية االسبوعية الصادرة
عــن قـطــاع العمليات الـمــروريــة
أظهرت ان ادارة مرور محافظة
حولي احتلت المرتبة االولى في
تسجيل المخالفات ا لـمــرور يــة
وبلغ عدد المخالفات المسجلة
فـيـهــا  5264مـخــالـفــة م ــروري ــة،
وف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة احـتـلــت
ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة ،حـيــث
بلغ عــدد المخالفات المسجلة
فـيـهــا  4297م ـخــال ـفــة ،وم ــن ثم
ادارة مــرور محافظة الفروانية
ب ـ ـ ــ 3572م ـخــال ـفــة ،تـلـتـهــا ادارة

إحدى النقاط األمنية خالل التدقيق على بيانات العابرين
مرور محافظة العاصمة بـ3500
مـ ـخ ــالـ ـف ــة ،وم ـ ـ ــن ث ـ ــم م ـحــاف ـظــة
الجهراء بـ  2712مخالفة ،تلتها

ادارة مــرور محافظة االحمدي
وا ل ـت ــي سـجـلــت  2602مخالفة
مرورية ،وادارة محافظة مبارك

«الداخلية» :استخدام «الدرون» لتوعية ممارسي رياضة المشي
«تطوير شبكة الطرق استدعى عمل تحويالت وتقليل الحارات»
شـ ــرع ق ـط ــاع الـ ـم ــرور والـعـمـلـيــات
بوزارة الداخلية بنشر رسائل التوعية
إلى ممارسي رياضة المشي باستخدام
الطائرات المسيرة في فترة السماح
التي أعلنها مجلس الــوزراء من 6:00
حتى  8:00مـســاء ،مــع عــدم استخدام
المركبات ،بمختلف أنــواعـهــا ،ومنع
الدراجات والسكوتر.
وقال ضابط قسم العالقات العامة
والـتــوعـيــة ال ـمــروري ــة ب ـ ــإدارة ال ـمــرور
النقيب عبدالله بوحسن ،في تصريح
لـ"الجريدة" ،إن اإلدارة بدأت استخدام
طــائــرات الـ ــدرون فــي ال ـيــوم األول من
فترة السماح بممارسة رياضة المشي،
بهدف نشر الرسائل الصوتية بأهمية
االلتزام باالشتراطات الصحية أثناء
ممارسة الرياضة ،وااللتزام بالتباعد
االجتماعي ،ولبس الـكـمــام ،والتقيد
بالوقت المحدد لممارسة الرياضة،
وعدم مخالفة التعليمات.
وأضـ ـ ـ ــاف" :ك ـم ــا ت ــم الـتـنـبـيــه على
المواطنين والمقيمين بقرب انتهاء
فترة الرياضة ،وضــرورة العودة إلى

ال ـم ـنــازل ف ــي ال ــوق ــت ال ـم ـحــدد ،وع ــدم
الخروج نهائيا إال في حاالت الضرورة،
وبعد الحصول على تصريح الخروج
أثـ ـن ــاء ال ـح ـظ ــر وف ـ ــق ال ـ ـحـ ــاالت ال ـتــي
حددتها وزارة الداخلية ،بالتعاون مع
وزارات الدولة".
ولفت بوحسن إلى أن خطوة إدخال
الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة بــاسـتـخــدام
الطائرات المسيرة في العمل األمني
وال ـ ـ ـمـ ـ ــروري بـ ـن ــاء ع ـل ــى الـتـعـلـيـمــات
الصادرة من الوكيل المساعد لشؤون
ال ـ ـمـ ــرور وال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـ ـلـ ــواء ج ـمــال
الصايغ ،لالستفادة منها بأكبر قدر
ممكن ،واستغاللها في نشر التوعية
للمواطنين والمقيمين.

برامج التواصل
وذك ــر أن إدخـ ــال ط ــائ ــرات ال ــدرون
الـمـسـيــرة مـنــذ ب ــدء جــائـحــة كــورونــا
يعكس أهمية التكنولوجيا في الوقت
الحالي ،والتي تضيف وتدعم برامج
التواصل االجتماعي ،من خالل التركيز
على اسـتـخــدام الـحـســابــات الخاصة

ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ،منها
"إنستغرام" ،و"تويتر" ،والتي ساهمت
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ف ــي إيـ ـص ــال ال ــرس ــائ ــل
التوعوية إلى جميع فئات المجتمع.
وفيما يخص الكثافة المرورية
عـ ـل ــى ط ــري ــق الـ ـ ــدائـ ـ ــري الـ ـس ــادس
(طـ ــريـ ــق ج ــاس ــم الـ ـ ـخ ـ ــراف ـ ــي) ،ق ــال
بــوح ـســن إن ه ـي ـئــة الـ ـط ــرق ب ــدأت
باألعمال اإلنشائية لتطوير شبكة
الطرق ،ما استدعى عمل تحويالت
مرورية ،وتقليل عدد الحارات من
أربــع إلــى حارتين ،وأدى ذلــك إلى
زيـ ــادة الـكـثــافــة ال ـمــروريــة العالية
بـيــن طــريــق الـمـلــك فـهــد مــع طريق
الخرافي ،وطريق الملك فيصل مع
طريق جاسم الخرافي.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن ق ـ ـطـ ــاع ش ـ ــؤون
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرور وال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات نـ ـ ـ ــوه فــي
ح ـ ـسـ ــابـ ــاتـ ــه الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة بـ ـم ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ووس ــائ ــل
اإلعالم إلى ضرورة تغيير المسار
واستخدام الطرق البديلة ،تفاديا
لـلـكـثــافــة ال ـم ــروري ــة ،حـيــث الـطــرق

عبدالله بوحسن

الـبــديـلــة لـطــريــق جــاســم الـخــرافــي
هي طريق الدائري السابع وطريق
الدائري الخامس الشيخ زايد.

طرق بديلة
وبالنسبة لقاطني منطقة جنوب
السرة ،أوضح أنه بإمكانهم االستفادة
من الطرق البديلة للدخول والخروج

لجنة الشرطة :ترقية المستحقين
من رتب مالزم أول إلى عقيد
•

بعض طائرات الدرون
من وإلــى المنطقة ،باستخدام طريق
الـمـلــك فـيـصــل ،وك ــذل ــك طــريــق الملك
فهد ،وطريق الشيخ زايد ،للمساهمة
في تقليل حــدة الكثافة المرورية في
نفس طريق جاسم الخرافي ،الفتا إلى
استمرار أعمال الطرق إلى ما يقارب
ثـمــانـيــة أش ـه ــر ،م ــا يتطلب الـتـعــاون
مــن المواطنين والمقيمين ،وأهمية

اسـتـخــدام الـطــرق البديلة ،واالنـتـبــاه
أثناء القيادة.
َّ
وبين بوحسن أن إدارة المرور
منعت مرور الشاحنات من طريق
الـ ـمـ ـل ــك عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز م ـ ــع ج ــاس ــم
الخرافي حتى طريق الملك فيصل
مع طريق جاسم الخرافي ،للتقليل
من حدة الكثافة المرورية.

الكبير ب ــ 312مخالفة ،واخـيــرا
ادارة الـ ـمـ ـه ــام الـ ـخ ــاص ــة ب ـ ــ15
مخالفة مرورية.

محمد الشرهان

ع ـقــدتلـجـنــة ال ـشــرطــة بــرئــاســة وكـيــل
وزارة الــداخـلـيــة ،الـفــريــق عـصــام الـنـهــام،
وحضور الوكالء المساعدين ،اجتماعا،
صباح أمس ،لمناقشة المواضيع المدرجة
عـلــى ج ــدول أعـمــالـهــا ،وال ـتــي مــن أبــرزهــا
ترقية ضباط مــن رتبة عقيد إلــى عميد،
وت ــرق ـي ــات ال ـض ـبــاط م ــن مـخـتـلــف الــرتــب
إلى الرتب التي تليها ،فضال عن مناقشة
عـ ــودة ع ــدد م ــن ال ـض ـبــاط ال ــذي ــن تـقــدمــوا
باستقاالتهم لخوض االنتخابات النيابية
األخيرة.
وأبـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أم ـ ـن ـ ـيـ ــة م ـط ـل ـع ــة
"الـ ـج ــري ــدة" ،أن اج ـت ـم ــاع لـجـنــة الـشــرطــة
انـتـهــى بـتــوصـيــة إعـ ــادة ضــابـطـيــن قدما
استقالتيهما لترشحهما لعضوية مجلس
ً
األمة ،وكذلك التوصية بترقية  12ضابطا
من عقيد إلى عميد.
وأضافت المصادر أن االجتماع اعتمد
تــرق ـيــة ال ـض ـب ــاط الـمـسـتـحـقـيــن م ــن رتــب
مالزم أول إلى عقيد ،الفتة إلى أن اللجنة
رف ـعــت قــرارات ـهــا وتــوصـيــاتـهــا ال ــى وزيــر
الداخلية الشيخ ثامر العلي ،العتمادها
بشكل نهائي.

« »KiLAWتنظم محاضرة عن دراسة الدكتوراه في الخارج «اتحاد الجامعة» يطالب بإضافة
الفهد تطرق للشروط والمتطلبات والمعايير التي تيسر على طالب الدراسات العليا فصل صيفي لـ «الدراسات العليا»
•
نظم مكتب متابعة وتطوير الخريجين
ف ــي كـلـيــة ال ـقــان ــون الـكــويـتـيــة الـعــالـمـيــة
( )KiLAWم ـح ــاض ــرة ب ـع ـن ــوان "دراس ـ ــة
ال ــدك ـت ــوراه ف ــي الـ ـخ ــارج" ،حــاضــر فيها
عضو هيئة الـتــدريــس بالكلية د .حمد
الـفـهــد ،بحضور عــدد مــن أعـضــاء هيئة
التدريس والطلبة الخريجين أو من هم
عـلــى أبـ ــواب ال ـت ـخــرج ،لـلـتـعــرف عـلــى ما
يمكن أن يواجه الطالب الراغب في إكمال
دراس ـتــه ،والمشكالت الـتــي قــد تواجهه
وكيفية تجاوزها.
وتـ ـط ــرق ال ـف ـه ــد ،خ ـ ــال ال ـم ـح ــاض ــرة،
إل ــى ال ـش ــروط والـمـتـطـلـبــات والـمـعــايـيــر
التي تيسر على طالب الدراسات العليا
اجتياز هذه المرحلة من حياته الدراسية
بسهولة ،وص ــوال إلــى الـهــدف المنشود
ال ـم ـت ـم ـث ــل فـ ــي نـ ـي ــل ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة ب ـن ـجــاح
وت ـفــوق ،الفـتــا إلــى أن ال ــدراس ــات العليا
ما هي إلــى بوابة للبحث العلمي ،وهي
انعكاس للهمة والبروز العلمي للباحثين
المتميزين من حملة الشهادات الجامعية.

أحمد الشمري

وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ـنـ ــاك مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
ال ـص ـعــوبــات وال ـت ـحــديــات ال ـتــي تــواجــه
الباحث الذي يرغب في الدراسة بالخارج،
وك ــي يــوفــق فــي دراس ـتــه يـجــب عليه أن
يـحـســن الـتـخـطـيــط لـكــل خ ـطــوة سيقدم
عليها منذ اللحظة التي يقرر فيها بعد
نيل شهادة البكالوريوس في القانون
أو أي تخصص علمي آخر حتى لحظة
تخرجه ونيله الدكتوراه ،مما يختصر
ع ـل ـيــه ال ــوق ــت وال ـج ـه ــد وي ـح ـق ــق حـلـمــه
وطموحه.

المستوى العلمي
ول ـف ــت ال ـف ـهــد ال ــى األسـ ــس ال ـت ــي يتم
على إثرها اختيار دولة الدراسة ،مبينا
ان ــه "يـتـطـلــب مــن الـبــاحـثـيــن الـبـحــث عن
ال ـج ــام ـع ــات ب ـه ــذه ال ــدول ــة وال ـم ـس ـتــوى
العلمي ،ومدى كفاء تها ،ومدى مواء مة
الـظــروف االجتماعية والمعيشية فيها
ل ـل ـبــاحــث وأس ــرت ــه ك ــي ي ـش ـعــر ب ــاألم ــان
والطمأنينة فــي البيئة ا لـتــي سيمضي

ً
متحدثا
حمد الفهد
فيها سنوات من عمره ويتفرغ للبحث
والدراسة في جو نفسي مالئم".
وشدد على أهمية العناية بموضوع
البحث ،مبينا أن اختيار الموضوع هو
أصـعــب جــزء فــي عمل بــاحــث الــدراســات
ال ـع ـل ـيــا ،ف ـهــو ب ـم ـنــزلــة ال ـس ـي ــرة الــذات ـيــة

«الراية» :إضافة سنة دراسية لطب
األسنان يضر «طلبة بريطانيا»
•

فيصل متعب

أكــدت رئيسة اللجنة األكاديمية في قائمة
ال ــراي ــة أن ـ ــوار الـشــايـجــي أن قـ ــرار الـجــامـعــات
البريطانية بإضافة سنة دراسية كاملة "غير
طـبـيــة" لـلـسـنــوات ال ــدراس ـي ــة ال ـم ـقــررة لطلبة
ً
طب األسنان وخصوصا طلبة السنة األولى
يضرهم ،مشيرة إلى أن القائمة تقدمت بكتاب
إلى الملحق الثقافي الكويتي في بريطانيا عن
الطلبة المتضررين من هذا القرار.
وأشـ ــارت الـشــايـجــي ،فــي تـصــريــح أمــس،
إلى أن هذا القرار يعطي خیار دراســة مواد
اختيارية في نفس الجامعة أو دراسة مقرر

آخر في جامعات أخرى بالمملكة المتحدة،
م ـطــال ـبــة ف ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت ال ـم ـع ـن ـي ـيــن فــي
الملحقية الثقافية بالتواصل مع الجامعات
الـمـعـنـيــة الي ـجــاد حــل ل ـهــذا ال ـق ــرار الـخــاص
بطلبة طب األسنان جميغا والسنة األولى
خاصة.
وطــال ـبــت بـتــوضـيــح آل ـيــة دراس ـ ــة الـسـنــة
الدراسية الكاملة الخارجة عن المقرر وآلية
استخراج الفيزا وصرف المستحقات المالية
لها ،داعية الى ان تتيح تلك السنة الدراسية
الفرصة للطلبة للدراسة في جامعات أخرى
فــي المملكة المتحدة للحد مــن السلبيات
األكاديمية للقرار.

«االعتماد األكاديمي» في «التطبيقي»
بحثت تطبيق الجودة بـ «اللغات»
بحثت مــديــرة إدارة ال ـجــودة واالعـتـمــاد
األكـ ــادي ـ ـمـ ــي فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
التطبيقي والـتــدريــب د .سـعــاد الـشـبــو ،مع
رئيس لجنة الـجــودة واالعتماد األكاديمي
فــي مــركــز الـلـغــات بـ"التطبيقي" د .ميسون
الزنكوي ،وعــدد من أعضاء اللجنة ،بعض
ال ـم ــواض ـي ــع ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـع ـم ـل ـيــة االع ـت ـم ــاد
األكاديمي وأنظمة الـجــودة ،وفــي مقدمتها
الخطوات األولية للبدء في عملية االعتماد

األك ــادي ـم ــي وطــري ـقــة ال ـتــواصــل م ــع هيئات
االع ـت ـمــاد الـعــالـمـيــة ،والـمـتـطـلـبــات الــازمــة
لتطبيق أنـظـمــة ال ـج ــودة فــي مــركــز اللغات
والوحدات التابعة له.
وأشـ ـ ـ ــادت د .ال ــزنـ ـك ــوي ب ـج ـه ــود اإلدارة
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــذول ـ ــة فـ ـ ــي تـ ــوف ـ ـيـ ــر كـ ـ ــل اإلمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات
والـتـسـهـيــات لـلـحـصــول عـلــى االع ـت ـمــادات
ال ـبــرام ـج ـيــة وال ـمــؤس ـس ـيــة ل ـض ـمــان ج ــودة
التعليم في الهيئة.

للتقديم ألي وظيفة ،ويعكس للمشرف
وللجامعة مدى حرص الباحث وجديته
واج ـت ـه ــاده ،وك ــذل ــك ق ــدرت ــه عـلــى إكـمــال
البرنامج من خالل تميز محتوى خطة
البحث.

«الطاقة» شارك في ورشة «تثمين المياه»

ً
نظم ً
لقاء تنويريا لمتدربيه
شـ ـ ــارك ق ـس ــم الـ ـمـ ـص ــادر ال ـمــائ ـيــة
في المعهد العالي للطاقة بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
فـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم ورشـ ـ ـ ــة عـ ـم ــل ب ـع ـن ــوان
"تثمين المياه" ،بالتعاون مع جمعية
ا لـمـيــاه الكويتية ،والمعهد العربي
للتخطيط ،بمشاركة عدد من الجهات
وا لـمــؤ سـســات المحلية واإلقليمية
ذات االختصاص ،ونخبة من الخبراء
والمهتمين بمجال المياه.
وتـ ـط ــرق ال ـق ـس ــم ،خـ ــال ال ــورش ــة،
إلــى عــدد من المحاور المهمة منها
ال ــوض ــع ال ـحــالــي لـلـمـيــاه ف ــي الـعــالــم
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ومـ ـ ــا يـ ــواجـ ــه مـ ــن أزمـ ـ ــات
تتمثل بندرة وشــح المياه ،وكيفية
تــدارك هــذه األزم ــات بوضع الحلول
المناسبة لتخطيها والحد منها.

كوادر وطنية
وس ـلــط الـقـســم ال ـض ــوء عـلــى دور
ا لـهـيـئــة ا لـعــا مــة ًللتعليم التطبيقي
والـتــدريــب ،ممثلة بالمعهد العالي
للطاقة في تزويد سوق العمل بكوادر
وطنية فنية قادرة على إدارة الموارد
المائية في دولة الكويت ،وتحسين
انتاجها ،والعناية بنوعيتها ،وعليه
فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية
أن دول ــة الـكــويــت قــد ح ــازت الـمــركــز
ً
األول عربيا في جــودة مياه الشرب

لـلـعــام  2018-2017بنسبة  100في
المئة.
وأض ــاف القسم ان المعهد يعمل
ً
حاليا على إعــداد وتصميم وتنفيذ
برنامج تدريبي "فني كفاءة وجودة
م ـيــاه" ،مــن خــالــه يـتــم تــزويــد ســوق
العمل بمخرجات ستساهم بشكل
كبير في تفعيل مفهوم كفاءة المياه
وتثمينها بالشكل الممتاز.
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال اخـ ـ ـ ــر ،نـ ـظ ــم ال ـم ـع ـهــد
ً
والـتــدريــب لـقـ ً
ـاء تنويريا لمتدربيه،
لتعريفهم بالتخصصات المطروحة،
والتي يقدمها المعهد خالل الفصل
ا لـ ـت ــدر يـ ـب ــي ا لـ ـث ــا ن ــي ،2021 /2020
بحضور عدد من رؤساء األقسام عبر
منصة مايكروسوفت تيمز.
وتـطــرق المعهد خــال اللقاء إلى
مجموعة التخصصات المطروحة
خ ـ ــال ال ـف ـص ــل الـ ـت ــدريـ ـب ــي ،وشـ ــرح
ً
ك ـ ــا م ـن ـه ــا ،ل ـي ـت ـم ـكــن الـ ـمـ ـت ــدرب مــن
تحديد التخصص المناسب لميوله
ورغباته .كما تم إلقاء الضوء على
الفرص الوظيفية المتاحة لمتدربي
هذه التخصصات بعد التخرج.

طــالــب رئـيــس الهيئة االداري ــة
لالتحاد الوطني لطلبة جامعة
الـكــويــت عـبــدالــرحـمــن المطيري،
ع ـم ـيــد ك ـل ـيــة ال ـ ــدراس ـ ــات الـعـلـيــا
د .ب ــدر ال ـبــديــوي بــإضــافــة فصل
دراسـ ـ ــي ص ـي ـفــي بــالـكـلـيــة اس ــوة
بـمــا هــو مـعـمــول بــه فــي الــدراســة
بالمرحلة الجامعية.
وذك ــر الـمـطـيــري ،فــي تصريح
أمس عن مقترح الفصل الصيفي"،
أن " ه ــذا المقترح يعتبر بمنزلة
ف ـصــل دراس ـ ــي اخ ـت ـي ــاري يـتـيــح

لطلبة الدراسات العليا المتميزين
والراغبين في إنهاء دراستهم في
أقل وقت ممكن من خالل اجتياز
أكبر قدر من المقررات الدراسية
الى جانب الفصول االعتيادية".
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن ال ـف ـصــل الـصـيـفــي
ي ـس ــاع ــد الـ ـط ــال ــب ال ـم ـت ـع ـث ــر فــي
ت ـعــويــض اي ت ــأخ ــر دراس ـ ــي قــد
يواجهه في الفصول االعتيادية،
اضافة الى انه يساهم في تخفيف
الضغط العددي على الكلية لكونه
يتيح تخريج عدد اكبر من الطلبة
ف ــي وق ــت اق ــل م ـمــا ي ــزي ــد ال ـق ــدرة
االستيعابية للكلية.

عبدالرحمن المطيري

زوايا ورؤى
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هل يتعمدون غربلة
الناس؟

الواجب على كل قيادي وموظف في الدولة أن يقوم بخدمة
الجميع من خالل وظيفته بالقانون والمعاملة الطيبة واتخاذ
اإلج ـ ــراءات الـمـنــاسـبــة الـتــي تمكن الـمــوظـفـيــن مــن كــل حقوقهم
الوظيفية ،وتحقق ألفراد المجتمع كل الخدمات الحكومية بيسر
ونسمعه من بعض الـقــرارات الـصــادرة من
وعــدالــة ،ما نشاهده ّ ٌ
الجهات الحكومية تخلف ال يمكن استيعابه ،وبــادة ال يمكن
ً
قبولها ،ونستغرب فعال كيف يقبل أي قيادي ومسؤول صدور
هذه القرارات في عهده ،وكيف يتركها دون تعديل ،وتصحيحها
إن صــدرت في عهد من قبله ودون المبادرة لتعديل األوضــاع
والتيسير على الناس في شؤونهم؟
قضية ضـيــاع الرصيد الفائض مــن اإلج ــازات للعاملين في
الصحة مثال واضح على غيبوبة بعض القياديين وعجزهم عن
التعامل مع الواقع بإبداع وإنـصــاف ،ففي حين منعت الصحة
موظفيها مــن التمتع بــاإلجــازات سنة  2020لمواجهة جائحة
كورونا فوجئ الموظفون بأن رصيدهم الفائض من اإلجــازات
تم إلغاؤه ألن قرارات ديوان الخدمة المدنية تمنع ذلك ،فهل هذا
جزاء من واجه الوباء وتحمل أعباء مسؤوليته؟ وأين دور وزارة
الصحة في حماية حقوق موظفيها؟ وأيــن دور ديــوان الخدمة
المدنية في إيجاد الحلول البديلة التي تنصف الناس؟
ً
قضية أخرى وهي تجديد شهادات اإلعاقة التي تشكل هاجسا
ً
مقلقا ألصحابها وألولياء أمورهم ،فقد تبين أن هيئة اإلعاقة
ً
تطلب تجديد الشهادة سنويا لكل المستفيدين من خدماتها
بمن فيهم أصـحــاب اإلعــاقــة الـشــديــدة ممن ال يمكنهم الحركة
ً
أصال ،وبعضهم على فراشه من سنوات ،فكيف تقوم هيئة اإلعاقة
بمساواة أصحاب هذه الحاالت الحرجة بباقي الحاالت البسيطة
والـمـتــوسـطــة؟ ولــذلــك يستحق الـشـكــر وزي ــر ال ـش ــؤون مشعان
العتيبي لقراره األسبوع الماضي بأن تصدر لإلعاقة الشديدة
ش ـهــادات دائ ـمــة ،فـهــذا عـيــن الـعـقــل والــرح ـمــة ،فيكفي الفوضى
ً
والمعاناة التي يالقيها الناس أصال من مراجعتهم للهيئة.
األم ــر الـثــالــث اسـتـمــرار تعثر عــدة وزارات فــي صــرف رواتــب
عمالتها الخدمية في ظاهرة ال إنسانية ومهينة مع عجز األجهزة
الحكومية عن مواجهتها والقضاء عليها ،فعلى مدار العام نشاهد
إضرابات العمالة وشكاواهم من عدم تسلمهم رواتبهم الشهرية،
ً
وهذا أبسط حق ألي موظف وعامل فضال عن إساءته الشديدة
لسمعة الكويت ،فتارة عمال وزارة األوقاف وتارة وزاة الصحة
ً
وم ــرة األش ـغــال وحــالـيــا وزارة التربية الـتــي لــم تـصــرف رواتــب
العقود الخدمية ،وعقود شركات األمــن لعدة شهور ،فــأي ظلم
هذا؟ وأي عجز الذي يقع في المؤسسات الحكومية بال قرارات
صارمة لحسمه؟
يتولى بعض الناس المناصب في غفلة من الزمن ،فيظنون
أنها مخلدة لهم ،وأن الناس في حاجتهم ،فيقضون مدة خدمتهم
القصيرة مهما طالت بال إنجاز للبلد وال خدمة للمواطن وال
انتصار للحقوق ،حتى تظن أنهم يتعمدون غربلة الناس ،فإذا
دنت ساعة الحقيقة وانتهت لذة المنصب وعاد هذا المسؤول
ً
إلى بيته اكتشف أنه خرج من وظيفته محمال بالمظالم وإضاعة
الحقوق ودعاوى الناس عليه ،وحينها ال ينفع الندم ،فاصحوا
أيها المسؤولون قبل فوات األوان.
والله الموفق.

حب من طرف ثالث

خليل علي حيدر

أموال وخدمات «حزب الله»

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

opinion@aljarida●com

م ــن أه ــم الـكـتــب ال ـتــي ظ ـهــرت بــالـفــارسـيــة
ع ــن "ح ـ ــزب الـ ـل ــه" ال ـل ـب ـنــانــي ك ـت ــاب ال ـبــاحــث
اإليــرانــي د.مسعود أســد اللهي تحت عنوان
"اإلسالميون في مجتمع تعددي :حزب الله
في لبنان نموذجا" ،وقد ترجمت هذا العمل
ُ
األكاديمي إلى العربية د.دالل عباس ونشر
فــي بـيــروت سنة  ،2004والكتاب فــي األصــل
أطروحة دكـتــوراه مقدمة في "جامعة اإلمــام
الـصــادق" بطهران ،ونالت من وزارة اإلعــام
اإليرانية جائزة أحسن أطروحة دكتوراه في
إيران سنة .2000
الــدراســة بحث شــامــل فــي ( )462صفحة،
ل ـم ـخ ـت ـلــف جـ ــوانـ ــب وعـ ــاقـ ــات "حـ ـ ــزب ال ـل ــه"
والـ ـت ــي ت ـس ـمــح الـ ـظ ــروف بـبـحـثـهــا بــالـطـبــع
في الجامعات اإليــرانـيــة ،واستعان باحثها
بــالـكـثـيــر مــن ال ـمــراجــع الـفــارسـيــة والـعــربـيــة
ً
والغربية ،فهو إذا رغم كل شيء عمل أساسي
في مجاله ،ومرجع مهم عن "حزب الله".
ما يهمنا هنا تناول الكتاب من بين أشياء
كثيرة في فصوله الخمسة المساعدات المالية
والخدماتية التي تعطيها الحكومة اإليرانية
لـ"حزب الله" وما يعطيه الحزب بخاصة الى
الشيعة في لبنان ،ننقل تفاصيلها من الكتاب
بكل دقة من الفصل الثالث.
ي ـ ـقـ ــول الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث" :ل ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه دور ال
يضاهى في تقديم المساعدات االجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة والـثـقــافـيــة ،فــالـخــدمــات التي
يقدمها "حزب الله" للشعب اللبناني وخاصة
إل ـ ــى ال ـش ـي ـع ــة ال ن ـظ ـيــر ل ـه ــا ل ـ ــدى األح ـ ـ ــزاب
والجماعات اللبنانية األخــرى ،وهــي أفضل
وأهــم -باعتراف الجميع -من الخدمات التي
تؤديها الحكومة اللبنانية للفئات المحرومة
ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد ،ويـ ـع ــود ت ـقــديــم هـ ــذا ال ـنــوع
مــن ال ـخــدمــات ال ــى الـمــرحـلــة الـتــي ك ــان فيها
الحرس الثوري ينشط في لبنان ،وقــد عمد
قبل ا ل ـشــروع بنشاطه العسكري فــي لبنان
ال ــى إن ـشــاء شـبـكــة مــن ال ـمــراكــز االجـتـمــاعـيــة
مستخدما المساعدات المالية اإليرانية ،وبعد
أن تشكل تنظيم "حزب الله" نقل الحرس هذه
المراكز بالتدريج الى الحزب وعهد بإدارتها
إلى أشخاص لبنانيين ويقول د.أسد اللهي
عــن ال ـخــدمــات" :أخ ــذ "ح ــزب ال ـلــه" مـنــذ الـعــام
 1984يــوســع م ــراك ــزه الـخــدمــاتـيــة تدريجيا
وافتتح مدارس ومستوصفات ومستشفيات
وتعاونيات استهالكية عديدة في المناطق
الـلـبـنــانـيــة الـمـخـتـلـفــة وب ـش ـكــل أس ــاس ــي في
ال ـم ـنــاطــق الـشـيـعـيــة ك ـمــا أقـ ــدم ال ـح ــزب على
تــأس ـيــس عـ ــدد م ــن ال ـم ــؤس ـس ــات كـ ـمــؤسـســة
الشهيد  1983وجهاد البناء  1984والهيئة

الصحية اإلسالمية  1985وجمعية اإلمــداد
 1987ومــؤس ـســة ال ـجــرحــى  1990وغـيــرهــا.
(ص ،)217بــل نــافــس "ح ــزب ال ـلــه" الحكومة
اللبنانية فــي ال ـحــاالت الـطــارئــة فمثال" :في
األزمة التي حدثت في عام  1992حين غطت
الثلوج معظم الطرقات األساسية والفرعية
في لبنان ،وعطلت حركة السير أقدمت آليات
وجرافات "جهاد البناء" التابعة لحزب الله
على تقديم المساعدة لألشخاص الذين علقوا
في المناطق البعيدة أو على الطرقات المقفلة
وكذلك ألهالي المناطق اللبنانية النائية ،في
حين لم تقدم الحكومة اللبنانية خدمات ذات
قيمة في هذا السياق".
واصــل "حــزب الله" خدماته وســط تناحر
الميليشيات ،يقول د.أســد اللهي" :وقــد كان
لبنان ال يزال في غمرة الحرب األهلية عندما
أطلق "حــزب الـلــه" خدماته اإلنعاشية ،وفي
هــذا البلد الــذي كانت الحكومة فيه عاجزة
عن كبح جماح الميليشيات المتحاربة والذي
غابت عنه أبسط الخدمات الضرورية لبقاء
اإلنسان وجد "حزب الله" نفسه مغمورا وفي
أواخر الثمانينيات وأوائــل التسعينيات أي
في أثناء حرب التحرير التي أعلنها ميشال
عون كانت الضاحية الجنوبية تشهد معاناة
صعبة ،ففي أثناء تلك الحرب قطعت حكومة
ع ــون ال ـمــاء والـكـهــربــاء عــن ب ـيــروت الغربية
وال ـض ــاح ـي ــة ال ـج ـنــوب ـيــة ف ــي م ـح ــاول ــة منها
إلرغ ــام المسلمين عـلــى االسـتـســام فــي ظل
تلك الـظــروف بــاشــرت "جـهــاد البناء" عملها
من أجل حل المشكلة وأرسلت مئات الخزانات
الـمـخـصـصــة ل ـم ـيــاه ال ـش ــرب ال ــى الـضــاحـيــة
الجنوبية والحقا الى احياء بيروت الغربية".
ب ــرز نـشــاط "ح ــزب ال ـلــه" فــي مـجــال إنـشــاء
الـ ـم ــدارس والـتـعـلـيــم" :وق ــد اسـتـطــاعــت هــذه
المدارس بتقديمها خدمات تربوية وتعليمية
راقـ ـي ــة أن تـ ـن ــال شـ ـه ــرة ك ـب ـي ــرة ف ــي ل ـب ـنــان،
وبخاصة بين الشيعة ،بحيث إن العائالت
حـتــى المنتمية منها ال ــى حــركــة أم ــل مالت
إلى تسجيل أبنائها في هذه المدارس ،وهذا
التسجيل منوط بحجز األماكن مسبقا ،وبما
أن ا لـحـكــو مــة اللبنانية ال تسمح لـلـمــدارس
الخاصة بتقديم التعليم مجانا عمد "حزب
ال ـلــه" عـلــى اسـتـيـفــاء مـبــالــغ معينة ال ترهق
كاهل الفئات الفقيرة في المجتمع الشيعي".
وفــي مـجــال التنظيم الـمــدنــي والعمراني
والبلدي برزت الضاحية الجنوبية كنموذج
ل ـل ـم ـنــاطــق ذات األغ ـل ـب ـي ــة ال ـش ـي ـع ـيــة ،ي ـقــول
د.أســد اللهي" :للضاحية أهمية سياسية ال
بــديــل عنها بالنسبة ال ــى "ح ــزب ال ـلــه" فهي

عبدالله الفالح
المكان الــذي يسير فيه التظاهرات الدينية
والسياسية و مــن بينها مسيرة عــا شــوراء،
مراسيم تأبين الشهداء ،مسيرة يوم القدس،
وغـ ـي ــره ــا ،وق ـ ــد اسـ ـتـ ـط ــاع "حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه" عــن
ط ــري ــق فـعــالـيــاتــه ف ــي ال ـضــاح ـيــة أن يــوصــل
صــوتــه الــى رج ــال السياسة فــي لـبـنــان ،كما
أن معظم مؤيدي "حزب الله" هم من الشيعة
الـمـهـجــريــن إل ــى الـضــاحـيــة ،ف ـهــؤالء بحاجة
ال ـ ــى ع ـم ــل والـ ـ ــى م ـس ـكــن و"ح ـ ـ ــزب الـ ـل ــه" هــو
الذي يلبي احتياجاتهم بتقديمه للخدمات
المتنوعة ،ويضفي عليهم شخصية سياسية
واج ـت ـم ــاع ـي ــة م ـق ــاب ــل الـ ـط ــوائ ــف ال ـل ـب ـنــان ـيــة
األخرى"( .ص.)220
مـ ـ ــاذا عـ ــن م ـ ـصـ ــادر ت ـم ــوي ــل "حـ ـ ــزب ال ـل ــه"
الخارجية والداخلية؟
يعدد منها د.أسد اللهي خمسة رئيسة هي:
« - 1المساعدات المالية اإليرانية.
 - 2مساعدات من داخل لبنان.
 - 3م ـس ــاع ــدات ال ـت ـج ــار ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن في
المهجر.
 - 4ال ـح ـق ــوق ال ـشــرع ـيــة وأب ــرزه ــا ال ــزك ــاة
ُ
والخمس.
 - 5االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات االق ـت ـص ــادي ــة ومـنـهــا
ت ــأس ـي ــس ال ـم ـت ــاج ــر ال ـك ـب ـي ــرة ذات الـ ـف ــروع
واسـ ـتـ ـي ــراد ال ـب ـض ــائ ــع م ــن س ــائ ــر ال ـب ـل ــدان،
وبخاصة من إيران".
ويالحظ الباحث أن الشيعة عامة و"حزب
الله" خاصة لم ينجحا النجاح كله في هذا
الـمـجــال ألن االقـتـصــاد والـتـجــارة فــي لبنان
محصوران تاريخيا في أيــدي المسيحيين
ّ
والسنة( ،ص.)223
ون ـتــأمــل ال ـم ـصــدر األول مــن الـمـســاعــدات
الـمــالـيــة ،حـيــث يـقــول د.أس ــد الـلـهــي مــا يلي:
"يتلقى "حزب الله" مساعدات مالية من إيران
سنويا مــن طريقين :أوال ،مـســاعــدات مالية
تقدمها المؤسسات التي يشرف عليها قائد
ال ـثــورة اإلســامـيــة آيــة الـلــه علي الخامنئي،
ولها ميزانية مستقلة عن الحكومة اإليرانية.
وثانيا ،المساعدات التي تقدمها الحكومة
اإليرانية والمؤسسات الرسمية"( .أسد اللهي
ص.)221
ويتبين مما سبق أن األم ــوال واألرص ــدة
فــي الـمــؤسـســات الـتــي يـشــرف عليها الــولــي
الفقيه مرشد الثورة السيد علي الخامنائي،
ال تـخـضــع ألي رق ــاب ــة بــرلـمــانـيــة أو إش ــراف
حكومي أو سلطة محاسبية عامة من أي نوع،
ويقول د.أسد اللهي إن "لها ميزانية مستقلة
عن الحكومة اإليرانية".
(اإلسالميون في مجتمع تعددي ص.)222

األولى" :المستقبل مقفل لعطل طارئ"!
● هذا ما تنتجه الرؤوس "الفارغة" عندما تحل محل الرؤوس
"الخالقة"!
محليات (" :)1دعم الكوادر الشبابية ...والمشاريع".
ً
● أحالم الشباب تتدحرج من غرفة إلى أخرى ...وتركل أحيانا!.
محليات (" :)2سعي كبير نحو ضبط األسعار ...والغالء".
● الناس ليسوا بحاجة لمعرفة مدى االستخفاف بعقولهم!
محليات (" :)3إدارة جيدة ومتجددة ألزمة كورونا".
● يلعبون بما تبقى من وهم!.
برلمانيات (" :)1مشروع لحل المشكالت العالقة".
● هل الوجوه التي قدمت المشروع تشبه الكراسي؟!.
برلمانيات (" :)2حقوق المواطن مكفولة ...وخط أحمر".
● من قال :إكرام "السياسيين" دفنهم؟!.
اقتصاد ("........" :)1
● الشعب ال يجيد الحديث بلغة الكافيار.
اقتصاد (" :)2الحكومة والبنوك…"
● ال تعليق.
دوليات" :أزمات عربية تبين التصريحات".
● إدارة األزمات "واألزمنة" ليست مهنة العرب!.
منوعات" :القلق والتوتر واالكتئاب".
● لم يفت األوان ...اصحوا.
فنون" :ما ّ
يقدم انعكاس لواقع معيش".
● وعي يفترض أن يكون له ذيل!.
ثقافة" :دور المثقف ...مهم في المجتمع".
● المثقف؟! ..قيل إنه أصبح أحد مشتقات النفط!.
مقاالت" :أين أوجاع الناس...؟!".
● إذا كثرت تماثيل الهواء ...فال قيمة للصراخ!.
رياضة" :مشروع رياضي ِّ
متقدم".
● بتنا وراء الزمن!.
األخيرة" :هدم البيوت القديمة ...وإنشاء مجمعات".
● لماذا ال ينتبهون لدموع الجدران؟!
•••
ً
أخبار مهملة ...سقطت عمدا:
● انتحار طفل "بدون".
● مواطن ...ما زال على ما "يضام".
● وطن ...يحبنا من طرف ثالث!.

توماس غراهام*
«دبلومات»

هل تنجح إدارة بايدن في تصويب
السياسة األميركية تجاه روسيا؟

المهلة النهائية النسحاب األميركيين
من أفغانستان تقترب!
صـ ّـرح سهيل شاهين ،عضو فريق الـتـفــاوض التابع لحركة
"طالبان" ،أمام الصحافيين في موسكو" :يجب أن يرحلوا"! كان
يتكلم عن الواليات المتحدة التي وضعت في فبراير  2020خطة
لتنفيذ انسحاب كامل من أفغانستان بحلول  1مايو .2021
أضاف شاهين" :بعد ذلك التاريخ ،سيخترقون بنود االتفاق
إذا لم ينسحبوا ،ذلك االنتهاك لن يحصل من جانبنا ...وال مفر
من الرد على انتهاكهم".
جاءت تعليقات شاهين بعد يوم على اجتماع أعضاء "طالبان"
مع ممثلين من الحكومة األفغانية ومن روسيا والواليات المتحدة
والصين وباكستان لتفعيل عملية السالم الجامدة ،حيث أصدر
ً
ً
المراقبون الدوليون األربعة بيانا مشتركا حددوا فيه  10نقاط
ُّ
اتفق عليها ،منها الدعوة إلى تقليص أعمال العنف ،ومناشدة
"طالبان" عدم إطالق عمليات هجومية في الربيع ،وموقف صارم
حول عدم تأييد الدول األربع إلعادة ترسيخ "اإلمارة اإلسالمية"
ّ
فشجع ذلك البيان جميع األطراف المعنية على
في أفغانستان،
السعي إلــى إق ــرار تسوية سلمية يتم الـتـفــاوض عليها إلنهاء
الصراع القائم وإيجاد "حل سياسي مستدام".
ّ
رحـبــت كــابــول بــذلــك الـبـيــان ،لكن شاهين أع ــاد التأكيد على
مطالبة "طالبان" بقيام حكومة إسالمية َ في أفغانستان ،وهي
واحدة من نقاط خالفية متعددة بين الطرفين ،فبدأت المحادثات
وقت
األفغانية الداخلية في سبتمبر  ،2020لكنها تباطأت بعد
ٍ
قصير ،وحتى اآلن ،اتفق الطرفان على القواعد واإلجراءات التي
ُتـ ّ
ـوجــه الـمـحــادثــات ،لكنهما لــم يتفقا بعد على أجـنــدة واضحة
المعالم ،إذ تعطي كابول المدعومة من الواليات المتحدة األولوية
لوقف إطــاق النار ثم إجــراء محادثات عميقة حــول الترتيبات
السياسية المستقبلية في أفغانستان ،أما "طالبان" ،فهي تتوقع
طرح صيغة سياسية ّ
معينة قبل االتفاق على وقف إطالق النار.
في غضون ذلــك ،تبدو المراجعة التي تقوم بها إدارة بايدن
الستراتيجيتها تجاه أفغانستان واتفاق فبراير  2020شائكة،
ُيـحــدد وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ،أنـتــونــي بلينكن ،فــي رسالة
جديدة الخطط واالقتراحات األميركية في محاولة منه إلعادة
إحياء المحادثات ،وتشمل األفكار المطروحة ما يلي :بذل جهود
ً
دبلوماسية رفيعة المستوى إلحراز ّ
تقدم حقيقي والتوجه سريعا
نحو عقد تسوية واتفاق دائم وشامل لوقف إطالق النار ،على أن
يشمل االتفاق إجــراء محادثات بين وزراء من روسيا والصين
وباكستان وإيــران والهند والــواليــات المتحدة؛ تكليف السفير
زلماي خليل زاد بتقاسم اقتراحاته مع الحكومة األفغانية وحركة
"طالبان" إلطــاق مسار واضــح نحو عقد تسوية ووقــف إطالق
النار؛ مطالبة تركيا باستضافة اجتماع رفيع المستوى لوضع
اللمسات األخيرة على اتفاق السالم؛ مضاعفة الجهود لتخفيف
ً
ً
مستويات العنف في أفغانستان ،علما أن بلينكن ذكر اقتراحا
ً
يقضي بتقليص مظاهر العنف طوال َ 90يوما ،ومن المنتظر أن
يحمل خليل زاد هذا االقتراح إلى الطرفين لمناقشته.
أثــار اقـتــراح الـســام الــذي طرحه خليل زاد ضجة فــي كابول،
ً
ً
فاعتبرت أفغانستان حكومة "السالم" االنتقالية مطلبا مفروضا
عليها ،لكن اإلصــرار األميركي على تخفيض مستويات العنف
عبر الحل السلمي المقترح في رسالة بلينكن والمذكور في البيان
المشترك يتماشى مع رغبات كابول.
لطالما دافــع الرئيس األميركي جو بايدن عن سحب القوات
ً
األميركية من أفغانستان لكنه يجد نفسه ،على غرار أسالفه ،عالقا
في مستنقع شائك من المشاكل الموروثة والــواجـبــات ويشعر
بالقلق على المستقبل .ذكرت شبكة "إن بي سي" تعليق مصدر
ّ
مطلع منذ أيام مفاده أن بايدن يريد االنسحاب من أفغانستان،
لكن القادة في البنتاغون يحاولون إقناعه بالبقاء لفترة قصيرة
أخرى على األقل ،وتفيد التقارير بأن نطاق االقتراحات المطروحة
تشمل االنسحاب في  1مايو أو موعد قريب من هذا التاريخ ،أو
البقاء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى ،أو السعي إلى تمديد
فترة البقاء ستة أشهر ،مما يعني تأجيل تاريخ االنسحاب إلى
نوفمبر.

مات بيربل*

هل انتهى عصر القوميين األوروبيين؟
يبدو أن االتحاد األوروبي لن يتأثر
بكل ما يحصل ،وبدل أن ينهار
هذا الكيان ويضطرب كما يتوقع
البعض ،دفعت خطة "بريكست"
بأعضاء آخرين إلى التراجع وتنفس
الصعداء ،فال يعني ذلك أن
ظاهرة التشكيك بالكيان األوروبي
تالشت أو أن القادة األوروبيين
يستعملون االتحاد األوروبي
ال ً
أحيانا كورقة لمصلحتهم.
ف ــاز رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـهــول ـنــدي ،م ــارك
روتي ،بوالية رابعة هذا األسبوع ،فحصد
"ح ــزب الـشـعــب" اليميني الــوسـطــي الــذي
يـ ـق ــوده روت ـ ــي أقـ ــل م ــن ربـ ــع ال ـم ـقــاعــد في
كاف الكتساب األكثرية
البرلمان ،لكنه عدد ٍ
فــي النظام السياسي الهولندي المفكك،
ً
ً
إذ سيكون هذا العدد كافيا أيضا لتأليف
حكومة شرط أن يتمكن روتي من تشكيل
ائـتــاف جــديــد ،وهــو أمــر سيقوم بــه على
األرجح.
تـنــذر الـتـطــورات األخ ـيــرة بــأن القومية
اليمينية في أوروبا تواجه المشاكل ،حيث
يسيطر التكنوقراط على الوضع ،في الوقت
الراهن على األقل.
تتضح هــذه النزعة في إيطاليا ،حيث
انهارت الحكومة التي تشمل "حركة خمس
وقت سابق من هذه
نجوم" الشعبوية في
ٍ
السنة ،ثم ظهر ماريو دراغي ،رئيس الوزراء
في حكومة تصريف األعمال ،وهو سياسي
من النوع الذي وقفت "حركة خمس نجوم"
ف ــي وج ـه ــه ف ــي الـ ـم ــاض ــي ،ف ـه ــو الــرئ ـيــس
السابق للبنك المركزي األوروب ــي وداعــم
قوي لالتحاد األوروبي.

فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ال يـ ـ ــزال إي ـمــانــويــل
ً
ماكرون جزءا من السلطة في فرنسا ،وهو
لـيـبــرالــي فـخــور بــانـتـمــائــه وك ــان قــد قــارن
ً
نفسه يوما باإلله جوبيتر ،وفي النمسا،
قـ ــرر رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـيـمـيـنــي الــوس ـطــي
البراغماتي ،سيباستيان كيرز ،في السنة
الماضية تشكيل ائتالف مع حزب "الخضر"
ً
بــدل التحالف مـجــددا مــع "حــزب الحرية"
القومي ،ووفــي ألمانيا ،ستتنازل أنجيال
ً
ميركل الوسطية عن السلطة قريبا ألرمين
الشيت الذي َي ِعد باستكمال سياساتها،
وقد يتضرر حزب ميركل اليميني الوسطي
بعد رحيلها ،لكن من المستبعد أن يستفيد
الشعبويون األلمان من هذا الوضع.
مع ذلك ،ال تزال القوى التي تحرك النزعة
القومية حاضرة ،حتى لو أصبح القوميون
في وضع صعب.
م ــا م ـع ـنــى هـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ك ـل ـهــا؟ في
المقام األول ،يسهل أن نستنتج أن القومية
قــد تـســيء إل ــى الـنـظــام الـقــائــم ،فـقــد يحبذ
ً
الناخبون االضطرابات أحيانا ،لكن يسهل
ً
أن يقاوموها أيضا ويفضلوا االستقرار.
ه ــذه الـنــزعــة تـفـ ّـســر نـجــاح روت ــي ال ــذي لم
ً
يــزعــم يــومــا أن ــه قــائــد واق ـعــي فــي الــدولــة،
ً
وهي ّ
تفسر أيضا استمرارية ميركل التي
اسـتـعـمـلــت م ـهــارات ـهــا الـضـمـنـيــة لـتـجــاوز
الـسـخــط األل ـمــانــي ت ـجــاه أزمـ ــة الــاجـئـيــن
وتدابير اإلقفال التام بسبب تفشي فيروس
كورونا.
على صعيد آخــر ،أدى انتشار فيروس
ك ـ ــورون ـ ــا إلـ ـ ــى تـ ـ ّ
ـوسـ ــع رغـ ـب ــة ال ـ ـنـ ــاس فــي
استرجاع االستقرار ،إذ وصل دراغي إلى
السلطة فــي إيـطــالـيــا ألن جميع الـفــرقــاء،
بما فــي ذلــك عــدد كبير مــن الشعبوييين
اليمينيين ،اعترفوا بأن  2021لن يحتمل
أي خلل حكومي .اجتاحت االضطرابات
الثقافية بسبب "كــوف ـيــد "19أوروب ــا على
غــرار الــواليــات المتحدة ،لكن كما حصل
في واشنطن ،تبرز حاجة كامنة إلى األمن

ويـطـغــى شـعــور ع ــام ب ــأن الـحـكــومــة تبذل
الجهود الالزمة وتعرف ما تفعله.
ً
أخ ـيــرا ،يـبــدو أن االت ـحــاد األوروبـ ــي لن
يتأثر بكل ما يحصل ،وبدل أن ينهار هذا
ال ـك ـيــان وي ـض ـطــرب كـمــا يـتــوقــع الـبـعــض،
دفـعــت خـطــة "بــريـكـســت" بــأعـضــاء آخــريــن
إلـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــراجـ ــع وتـ ـنـ ـف ــس الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــداء ،فــا
يعني ذ ل ــك أن ظــا هــرة التشكيك بالكيان
األوروبي تالشت أو أن القادة األوروبيين
ً
ال يستعملون االتـحــاد األوروب ــي أحيانا
كورقة لمصلحتهم ،لكن حتى الشخصيات
الـ ـق ــومـ ـي ــة تـ ــراج ـ ـعـ ــت ع ـ ــن دعـ ــوات ـ ـهـ ــا إل ــى
االنـ ـسـ ـح ــاب م ــن االت ـ ـحـ ــاد ب ــال ـك ــام ــل ،كـمــا
تستطيع أبرز الكتل اإلمبريالية والعابرة
لــأوطــان الصمود إذا ســادت فيها درجــة
كــاف ـيــة م ــن ال ـح ــذر لـمـنــع ان ـق ــاب الــوضــع
الـقــائــم .بـعـبــارة أخ ــرى ،مــن المستبعد أن
ً
نشهد قريبا تطورات مثل انسحاب فرنسا
أو إيطاليا أو بولندا من االتحاد األوروبي.
ف ــي مـطـلــق األح ـ ـ ــوال ،ق ــد تـعـيــد الـنــزعــة
ً
الشعبوية تــر سـيــخ نفسها ســر يـعــا حين
يتالشى الوباء الراهن ،وتتجدد سياسات
الـ ـنـ ـظ ــام االع ـ ـت ـ ـيـ ــادي ،وتـ ـت ــوس ــع م ـظــاهــر
ال ـف ـق ــر وال ـ ــامـ ـ ـس ـ ــاواة ،وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن
تـكــون االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة فــي فرنسا
ً
ً
خالل السنة المقبلة اختبارا مبكرا لهذه
الفرضية ،إذ ال تــزال ِن َسب تأييد ماكرون
ج ــام ــدة ف ــي ح ـيــن تـسـتـعــد م ــاري ــن لــوبــان
إلطالق حملة قوية أخرى من خارج أوساط
السلطة.
* «أميركان كونسرفاتيف»

من المستبعد أن نشهد
ً
قريبا تطورات مثل انسحاب
فرنسا أو إيطاليا أو بولندا
من االتحاد األوروبي

أوضحت إدارة بايدن ،بعد َ
شهرين على وصولها إلى السلطة،
َ
َ
ركيزتين أساسيتين من سياستها المرتقبة تجاه موسكو :هي ال
تهتم بإعادة ضبط العالقات الثنائية ،وال تعطي األولوية لروسيا.
ّ
التوجه الراهن عن طموحات الرئيس
يهدف التشديد على اختالف
دونالد ترامب إلى توجيه رسالة إلى الرأي العام األميركي والكرملين
مفادها أن البيت األبيض يخضع إلدارة جديدة وأكثر صرامة.
ّ
لم يتضح بعد مدى قدرة اإلدارة األميركية على التمسك بموقفها
األولي من روسيا في حين تعمل على صياغة تفاصيل سياستها
خالل األشهر المقبلة ،فال مفر من وقوع المفاجآت وقد تضطر اإلدارة
للتواصل مع روسيا بما يفوق توقعاتها أو رغباتها ،كما حصل مع
اإلدارات األميركية السابقة ،ستدرك اإلدارة الجديدة أن روسيا تبقى
العبة مؤثرة في ملفات كثيرة وستضطر إدارة بايدن للتعامل معها
ً
قريبا ،ولن يكون إنهاء "الحروب الالمتناهية" في أفغانستان وسورية
ً
ً
ُ
رضية ،كما تعهد بايدن ،هدفا ممكنا من دون دعم روسيا.
بشروط م ِ
في سورية ،ال تزال روسيا القوة الخارجية الطاغية ،وفي أفغانستان،
ّ
طورت روسيا روابطها مع حركة "طالبان" وأمراء الحرب األقوياء
ُ
ّ
وستحدد هذه األطراف فرص التوصل إلى تسوية تسمح للواليات
المتحدة بمغادرة البلد بطريقة ُم ّ
شرفة ،ولهذا السبب ،يضغط وزير
الخارجية األميركي ،أنتوني بلينكن ،باتجاه تنظيم اجتماع لوزراء
الخارجية في األمم المتحدة لمناقشة ملف أفغانستان في المستقبل
القريب ،على أن يشمل اللقاء روسيا ،والصين ،والهند ،وباكستان،
وإيران والواليات المتحدة.
ألس ـبــاب مـشــابـهــة ،تتطلب م ـحــاوالت اإلدارة األمـيــركـيــة إع ــادة
االنضمام إلى اتفاق إيــران النووي أو التفاوض على اتفاق جديد
ً
استئناف التواصل مع روسيا ،علما أن العالقات الوثيقة بين موسكو
وطـهــران كانت محورية لعقد االتـفــاق األصـلــي ،وإذا أرادت اإلدارة
األميركية أن تقنع الصين بالمشاركة في مسائل مثل االستقرار
االستراتيجي ،وهي خطوة لطالما رفضتها بكين ،فيجب أن تطلب
المساعدة من القوى العظمى النووية األخرى في العالم.
في الوقت نفسه ،ستدرك اإلدارة األميركية أن مجابهة العدائية
الروسية ليست مقاربة مباشرة بقدر ما كانت تتصور ،بل يجب أن
تجد التوازن المناسب بين هذه الجهود وأهداف اإلدارة األخرى،
ً
وفي ما يخص مشروع "نــورد ستريم  "2مثال ،قد يجازف فرض
بضغط من الكونغرس على الشركات األوروبية
عقوبات جديدة
ٍ
المشاركة في مشروع خط األنابيب ،بما في ذلك حلفاء أساسيون
ِ
مثل ألمانيا ،بتهديد األولويات التي أعلنها بايدن حول إعادة بناء
ّ
المدمرة
العالقات العابرة لألطلسي بعد أربع سنوات من السياسات

في عهد ترامب .كذلك ،قد يؤدي الوعد بتنسيق العقوبات المعادية
لروسيا مع االتحاد األوروبي إلى إضعاف التدابير المعتمدة بما
يخالف رغبات اإلدارة األميركية ،إذ من المستبعد أن تتوصل الدول
األعضاء إلى إجماع ّ
معين لدعم تكثيف العقوبات.
األهــم مــن ذلــك هــو أن بـنــاء تحالف الحـتــواء الصين قــد يجعل
المعادية لروسيا أقل صرامة مما هي عليه ،ومن غير
السياسة ُ َ
المنطقي أن تـعــاقــب الـهـنــد عـلــى ش ــراء الـنـظــام الــدفــاعــي الـجــوي
المتقدم "إس "400-من روسيا في حين تحاول اإلدارة األميركية
التعاون معها لكبح مسار الصين ،وستكون المجازفة بتصعيد
الصراع السيبراني مع روسيا بسبب اختراق شركة "سوالر ويندز"
محاولة مريبة فــي أفضل األح ــوال ألن هــذه العملية ستستنزف
ُ
بعد التركيز عن الصين .هذه االعتبارات قد تدفع
الوقت والطاقة وت ِ
اإلدارة األميركية إلى االقتناع بضرورة التوفيق بين سياساتها
تجاه روسيا والصين.
ُ
في النهاية ،قد تحقق اإلدارة األميركية األهــداف التي تسعى
ُ
ّ
إليها منذ البداية ،فال تعيد ضبط العالقات الثنائية وال تصعد
المواجهة مع روسيا ،لكن ذلك سيتحقق ألن سياستها الفعلية
ستصبح أقــل صــرامــة وسـيــزيــد تواصلها مــع روسـيــا بما يفوق
الشعارات التي تطلقها في خطاباتها .قد ُي ّ
مهد هذا الوضع لكبح
الـتــدهــور الخطير الــذي شهدته الـعــاقــات الثنائية فــي السنوات
األخيرة من دون إضعاف أي مصالح حيوية ،ويمكن اعتبار هذا
ً
ً
االستقرار المستجد نجاحا كبيرا في سجل بايدن ،حتى لو لم يكن
ً
هذا الهدف معلنا في الوقت الراهن.
* «روسيا ماترز»
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.782

4.675

6.338

2.412 2.797 3.310

تقرير اقتصادي

تأجيل سداد القروض ...عنوان شعبوي وتفاصيل ضارة!
• خطوة تضر صغار المستثمرين والمتقاعدين وتزيد النزعة االستهالكية وترفع التضخم
ّ
َ
• «المالية» البرلمانية أقرت  7اقتراحات دون معرفة من سيتحمل الكلفة ...الدولة أم البنوك؟!

الحكومة تتواطأ
مع مجلس األمة
في ترسيخ القيم
الريعية على حساب
مفاهيم الرفاهية

عادت المقترحات الشعبوية ذات الكلفة
المالية على ميزانية الدولة ،إلى الواجهة،
مــن بــوابــة مـقـتــرحــات تــأجـيــل استقطاع
القروض االستهالكية والشخصية ،إلى
جانب مختلف االستقطاعات الحكومية
مثل بنك االئتمان والتأمينات االجتماعية
وص ـنــدوق األس ــرة عـلــى الـمــواطـنـيــن ل ـ 6
أشهر.
وال ــاف ــت ه ــذه ال ـم ــرة أن ال ـم ـق ـتــرح لم
َ
بتأييد ن ــواب مجلس األمــة،
يـحــظ فقط
ّ
الذين طالما تبنى أغلبيتهم المقترحات
الشعبوية االنتخابية دون تقدير آلثارها
المالية واالقتصادية ،إنما أيضا بموافقة
ح ـكــوم ـيــة "م ـب ــدئ ـي ــة" ،رغـ ــم أن ال ـخ ـطــاب
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ــرس ـم ــي ّم ــا انـ ـف ـ ّـك خ ــال
الـ ّسـنــوات الماضية يـحــذر مــن "خـطــورة
تبني مقترحات ذات أكــاف مالية على
الـخــزيـنــة الـعــامــة لـلــدولــة ،خـصــوصــا مع
استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية
وما يترتب عليها من عجز في الميزانية،
بالتوازي مع نفاد السيولة في صندوق
االحـتـيــاطــي ال ـع ــام" ،مـمــا يثير أكـثــر من
تـســاؤل عــن سبب التحول -العلني على
األقــل -في موقف الحكومة تجاه مقترح
ل ــه أض ـ ـ ــرار اق ـت ـص ــادي ــة-م ــال ـي ــة ،إن ك ــان
مساومة لتخفيف الضغط النيابي عنها؛
المتمثل في أكثر من استجواب لرئيسها

وأعضاء حكومته ،أو مناورة للمقايضة
على تمرير مشاريع قوانين ذات مخاطر
عــال ـيــة مـسـتـقـبــا ،وإن خـفـفــت م ــن آث ــار
العجز المالي حاليا كقانون ّ
الدين العام
أو السحب من احتياطي األجيال القادمة.
وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،فـ ـ ـ ــإن الـ ـسـ ـل ــوك
الحكومي ّ
ينم عن عجز في إدارة الملفات
االقتصادية ،سواء كان األمر تراجعا عن
خطابها أو مساومة أو مقايضة.

ارتفاع األسعار
وك ـعــادة المقترحات الشعبوية ،فإن
عناوينها ّبراقة ،لكن الشيطان يكمن في
ً
تفاصيلها ،خـصــوصــا مــن جهة الضرر
الــذي سيقع على المواطن جــراء تأجيل
القروض ال
االستقطاع ،فتأجيل استقطاع
ّ
يعفي فقط المقترض من مديونيته ،إنما
يرفع النزعة االستهالكية في السوق تبعا
الرتفاع مستوى السيولة المتوافرة لدى
المستهلكين ،وبالتالي ترتفع األسعار
وفقا لمؤشرات التضخم.
ومــن المفيد هنا التذكير بــأن تأجيل
سداد القروض لـ  6أشهر العام الماضي،
ساهم بشكل أساسي في ارتفاع مستوى
التضخم بواقع  2.95في المئة ،خالل عام
 ،2020مقابل  1.5فــي المئة لعام ،2019

و 1.2في المئة لعام  ،2018و 1.7في المئة
ب ـ  ،2017وبــالـتــالــي فــإن نسبة التضخم
ف ــي عـ ــام  2020ارت ـب ـط ــت ب ـش ـكــل وث ـيــق
وإن لــم تبين اإلدارة الـعــامــة لإلحصاءدرجة ارتباطه -بوقف استقطاع أقساط
القروض.

الطبقة المتوسطة
لكن أضرار وقف االستقطاع ال تنحصر
فقط في غالء األسعار ونسبة التضخم،
إنما في الضرر ّإما على شريحة كبرى من
المواطنين من مساهمي البنوك الكويتية،
ّ
يتجاوز عددهم  120ألف مواطن جلهم من
الطبقة المتوسطة والمتقاعدين وأصحاب
ال ـم ــدخ ــرات ال ــذي ــن يــرغ ـبــون ف ــي تحقيق
األم ــان المالي ألســرهــم ،عبر االستثمار
فــي أسهم ذات عــوائــد ،وإمــا على الدولة
ب ــأن تـتـحـ ّـمــل كـلـفــة ال ـتــأج ـيــل الـمــرتـبـطــة
بخسائر إي ــرادات الـمـصــارف التجارية،
ً
فضال عن التأمينات االجتماعية ،لكونها
جهة حكومية تتولى إدارة أمــوال الغير
(المتقاعدين والمشتركين) ،وهو ما يبلغ
بالقياس على ما ّ أعلنته المصارف العامال ـمــاضــي ع ــن تــأثــرهــا بـخـســائــر نتيجة
لــوقــف االس ـت ـق ـطــاع -ح ــدود  370مليون
دينار ،األمر الذي ّ
يبين أن تحقيق المنفعة

بمقترحات شعبوية سيفضي الى ضرر
ّإمــا على المواطن أو على خزينة الدولة
أو كليهما.

من سيتحمل الكلفة؟
الالفت هنا ما ورد في تقرير المكتب
الفني للجنة المالية البرلمانية ،التي
أقــرت  7مقترحات لتأجيل ســداد أقساط
القروض ،إذ قالت "يتعين معرفة الكلفة
ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـت ــرت ـب ــة ع ـل ــى االقـ ـت ــراح ــات
بـقــوانـيــن الـمـقــدمــةَ ،
وم ــن سيتحمل تلك
الكلفة ،الخزانة العامة أم البنوك وشركات
التمويل"؟ وهــذا تـ ّ
ـوجــه خطير فــي إقــرار
مــوضــوعــات ذات كـلـفــة مــالـيــة ال تـعــرف
الجهة الفنية المختصة َمــن سيتحمل
تكلفتها!

فهم الرفاهية والريعية
ً
الـمــؤســف حـقــا لـيــس مـســألــة األك ــاف
المالية ،وال حتى نكوص الحكومة عن
تـعـ ّـهــداتـهــا الـســابـقــة بضبط اإلن ـف ــاق ،أو
حتى تنامي الشعبوية على أعمال نواب
مجلس األمة ،إنما المؤسف هو انحراف
جهد تقديم المنفعة الحقيقية للمواطن
ّ
مضرة للدولة
بمقترحات ،في حقيقتها،

تراجع مؤشرات البورصة ...والسيولة تنخفض لـ  29.2مليون دينار
جلسة متذبذبة األداء بدايتها قوية تلتها عمليات بيع وجني أرباح
●

علي العنزي

تـ ــراج ـ ـعـ ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية للجلسة الثانية
على الـتــوالــي ،لكن بنسب أقــل من
جـلـســة ،أم ــس األول ،وف ـقــد مــؤشــر
السوق العام نسبة  0.17في المئة
أي  10.11نقطة ليقفل على مستوى
 5782.47نقطة بسيولة هي األدنى
ف ــي ه ــذا ال ـش ـهــر بـلـغــت ف ـقــط 29.2
مليون ديـنــار تــداولــت  177مليون
سهم عبر  7891صفقة ،وتم تداول
ً
 131سهما ربح منها  48فقط بينما
تراجع  72واستقر  11دون تغير.
وتـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول
بنسبة  0.13في المئة أي  8.31نقاط
ليقفل على مستوى  6338.89نقطة
بسيولة متراجعة إ لــى مستويات
أق ــل مــن  20مـلـيــون دي ـنــار تــداولــت
 64.8مليون سهم عبر  3724صفقة،
وربحت  8أسهم مقابل تراجع 14
واستقرار  3دون تغير.
بينما خسر مــؤ شــر رئيسي 50
نسبة  0.17فــي المئة تـعــادل 8.17
نقاط ليقفل على مستوى 4872.11
نـقـطــة بـسـيــولــة تــراج ـعــت إل ــى 6.3
ماليين دينار تداولت  74.8مليون
سهم عبر  2783صفقة ،وتم تداول
ً
 47سهما في رئيسي  50المكون من
ً
 50سهما ربح منها  17وتراجع 29

ضغط بعد بداية جيدة

وجـمـيـعـهــم ح ـق ـقــوا م ـكــاســب كــانــت
كبيرة لــأول والثاني بنسبة  6و5
ً
فــي الـمـئــة تـقــريـبــا ،بينما مـحــدودة
لمنازل ومينا ،مقابل تراجع أسهم
ا لـ ـبـ ـي ــت وأرزان واألو ل ـ ـ ـ ـ ــى و ك ـف ـي ــك
وعــرب ـيــة ع ـقــاريــة لـتـنـتـهــي الجلسة
حمراء على مستوياتها مؤشراتها

تاله السعودي بنصف نقطة مئوية
وكذلك تراجعت مؤشرات البحرين
والكويت وعمان وكان اللون األخضر
من نصيب مؤشري قطر وأبوظبي
وبنسبة محدودة ،وتحركت أسعار
ً
الـ ـنـ ـف ــط إي ـ ـجـ ــابـ ــا واس ـ ـت ـ ـعـ ــاد ب ــرن ــت
ً
مستوى  62دوالرا للبرميل.

محمد اإلتربي

كشفت مصادر مالية لـ "الجريدة" أن تحالفا استثماريا كبيرا سيطر على
حصة نسبتها  44بالمئة من رأسمال شركة كاب كورب لالستثمار.
ووفــق مصادر مطلعة ،تم تجميع الكمية من مصادر وأط ــراف عــدة ،حيث
بدأت بنسبة  5بالمئة كانت تملكها شركة بيت االستثمار العالمي (غلوبل)،
وبعد عملية الدمج مع "كامكو إنفست" بدت الحصة من الملكيات التي وضعت
ّ
على سكة التخارج ،إضافة الى حصة أخرى كانت تعود إلى شركة االمتياز ،في
حين تم تجميع الـ  34بالمئة الباقية من مساهمين أفراد ،وعبر سوق الجت.
وتراوح سعر سهم الشركة بين  35و 40فلسا ،ويعد سعرا مناسبا ومغريا
للتحالف االستثماري الجديد ،خصوصا أن شركة كــاب كــورب من الشركات
ّ
وتضم كوكبة ونخبة
االستثمارية التي أسست عشية األزمة المالية العالمية،
من الخبرات االستثمارية والمالية بخبرات متراكمة تزيد على  60سنة.
وتقود اإلدارات األساسية في شركة كاب كورب لالستثمار كفاءات وطنية ذات
باع طويل في العمل المالي واالستثماري ،سواء في الهيئة العامة لالستثمار
أو عبر شركتها الكويتية لالستثمار.
ووفق مصادر مطلعة ،يراهن التحالف الجديد على تطوير الشركة وتعزيز
حضورها في السوق ،وتجهيزها لإلدراج في بورصة الكويت ،خصوصا أنها
الشركات الواعدة التي سيكون لها مستقبل ودور في السوق المالي.
من
ّ
وت ــوف ــر ال ـشــركــة خ ــدم ــات إدارة األص ـ ــول ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك إدارة الـصـنــاديــق
واالسـتـثـمــارات المباشرة فــي مختلف القطاعات؛ واالسـتـثـمــارات فــي األسهم
الخاصة؛ بما في ذلك تمويل الشركات واالستثمار االستشاري المعني بعمليات
االنــدمــاج والتملك واالكتتاب العام ّ
األولــي واالكتتابات الخاصة؛ والخدمات
المصرفية واإلقراض التجاري وتمويل الخدمات ،علما بأن خدماتها متوافقة
مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
ُ
وكانت شركة كــاب كــورب لالستثمار قد أسست كشركة مساهمة كويتية
(مغلقة) في مايو  2008برأسمال قدره  20مليون دينار ،موزعة على  200مليون
سهم ،حيث تبلغ كمية أسهم التحالف الجديد  88مليونا ،وتم التوافق على
دخول عضوين ممثلين للتحالف في مجلس اإلدارة الجديد.

أخبار الشركات
ً
«هيئة االتصاالت» توافق مبدئيا على طلب «زين السعودية» «استثمارات» تحصل على رخصة صانع سوق «أبيار» تشكو
و«موبايلي» بدمج أبراج الشركتين
قالت شركة االستثمارات الوطنية (استثمارات) ،إنها
حصلت رئيسها السابق
على موافقة هيئة أسواق المال بشأن إصدار الترخيص للشركة
قالت شركة االتصاالت المتنقلة (زين) إن شركة
االتـصــاالت المتنقلة السعودية (زيــن السعودية)
تسلمت خطاب هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
رق ــم /1442/3882هـ ـ ـ ـ ت بـتــاريــخ  23م ــارس ،2021
ً
المتضمن مــوافـقــة مـجـلــس الـهـيـئــة مـبــدئـيــا على
الطلب المرفوع للهيئة من كل من «زين السعودية»،
وش ــرك ــة اتـ ـح ــاد اتـ ـص ــاالت «م ــوب ــاي ـل ــي» ،وشــركــة
االستثمارات الرائدة «الرائدة» وشركة آي اتش اس
كي اس ايه المحدودة «آي اتش اس».
وق ــال ــت ال ـشــركــة إن ال ـط ـلــب يـتـضـمــن تشكيل
تحالف لالستحواذ على أبراج االتصاالت المملوكة
لكل من شركتي موبايلي وزين السعودية ،ودمج
وتوحيد هذه األبراج تحت كيان تجاري مسجل
في المملكة العربية السعودية «شركة األبراج»،
ب ـغ ــرض ح ـص ــول ال ـك ـي ــان ال ـم ــزم ــع إنـ ـش ــاؤه على
ترخيص (تقديم خــد مــات البيع بالجملة للبنية

التحتية – الفئة (أ) األبراج والصواري).
وي ـت ـض ـمــن ال ـط ـل ــب امـ ـت ــاك ك ــل م ــن ال ـش ــرك ــات
موبايلي ،وزيــن السعودية والرائدة مجتمعتين،
أغلبية حصص الشركة المزمع إنشاؤها «شركة
األب ــراج» ،مــع احتفاظ شركة آي اتــش اس بنسبة
أق ـل ـيــة ف ــي رأس الـ ـم ــال ،وع ـل ــى أن ي ـتــم اسـتـيـفــاء
الكيان الجديد للمتطلبات التنظيمية المتعلقة
بــالـتــرخـيــص واالسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـلــى أب ـ ــراج شــركـتــي
ً
موبايلي وزين السعودية ،تمهيدا للحصول على
الموافقة النهائية من الهيئة.
ووقعت «موبايلي» و»زين السعودية» بتاريخ
 2يوليو  2020مذكرة تفاهم غير ملزمة لتشكيل
لجنة مشتركة بين الطرفين ،تتولى إعداد وطرح
كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل
التي يملكها الطرفان ،أو دمجها في شركة واحدة
مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم.

وقعت شركة إنـجــازات للتنمية العقارية عقدا
ً
ابتدائيا لبيع  20طابقا في مبنى تحت اإلنشاء
بقيمة إجمالية تقدر بنحو  6.761ماليين دينار.
وقالت «إنجازات» إن هذه االتفاقية تخضع لعدد
من االشتراطات والتعهدات حتى إتمام التنفيذ،
متوقعة االنتهاء مــن المشروع فــي الــربــع األخير
من عام .2021
وأوض ـح ــت ال ـشــركــة أن الـمـبـنــى ال ـت ـجــاري يتم
تشييده عـلــى الـعـقــار الـكــائــن فــي مــديـنــة الكويت

ً
بمنطقة شرق ،والذي يتكون من  22طابقا.
وأفادت بأن المبنى مخصص كمكاتب تجارية،
وعدد  2سرداب ،ودور أرضي ،ودور ميزانين ،ودور
خدمات ،باإلضافة إلى السطح.
وبينت الشركة أنه ال يمكن تحديد األثر المالي
للصفقة ،حتى يتم احتساب كل التكاليف المرتبطة
بــالـمـشــروع .ولفتت إلــى أن إعــان بــاقــي تفاصيل
الصفقة سيتم بعد إتمام اإلجراءات بين الطرفين
والمتوقعة في الربع األخير من العام الجاري.

ً
ً
«إنجازات» توقع عقدا ابتدائيا بـ  6.76ماليين دينار

albaghli74@gmail.com

تحالف استثماري يسيطر
على شركة كاب كورب
●

األربعة وانخفاض واضح للسيولة
والنشاط.
ً
خ ـل ـي ـج ـي ــا ،مـ ـ ــال أداء م ــؤش ــرات
أسواق المال بدول مجلس التعاون
الخليجي إلــى الـتــراجــع وخـســرت 5
مــؤشــرات مــالـيــة خليجية بـصــدارة
دب ــي إذ خـســر نسبة  0.7فــي المئة

محمد البغلي

ً
بنسبة  %44وسعر يتراوح بين  35و 40فلسا

فيما استقر سهم واحد فقط.

تذبذب أداء بورصة الكويت خالل
جلسة أمس ،وبعد بداية جيدة على
مـسـتــوى مـعـظــم األس ـهــم النشيطة،
وأسهم السيولة ،إذ حققت مكاسب
ســريـعــة مـبـكــرة ك ــان أب ــرزه ــا أسـهــم
أجـيـلـيـتــي وع ـل ــى وقـ ــع خ ـبــر إدراج
شــركــة تــريـسـتــار الـتــابـعــة فــي ســوق
دبي وطرح أسهمها لالكتتاب ،كذلك
ربح سهم زين والمس مستوى 640
ً
فلسا.
وكــان الـلــون األخـضــر مــن نصيب
أسهم قطاع البنوك ،التي تراجعت
وصـ ـبـ ـغ ــت ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات الــرئ ـي ـس ـيــة
ً
ب ــال ـل ــون األحـ ـم ــر خ ـص ــوص ــا بـيـتــك
والوطني ،وللجلسة الثانية يتصدر
السيولة سهم عقارات الكويت الذي
أعلن توزيع منحة  5في المئة بعد
ن ـهــايــة الـجـلـســة وإدراج ق ــري ــب في
سوق دبي المالي.
وتـ ـقـ ـلـ ـص ــت مـ ـك ــاس ــب أج ـي ـل ـي ـتــي
ً
وزيــن كثيرا مع دخــول أسهم قطاع
البنوك بالمنطقة الحمراء غير أنهما
وازنــا المؤشرات ودعما تماسكها،
ب ـي ـن ـمــا فـ ــي ال ـ ـطـ ــرف اآلخ ـ ـ ــر ت ـصــدر
سهم إنوفست والخليجي ومنازل
ومينا النشاط في السوق الرئيسي

والمواطن على حد سواء ،في خلط رهيب
بين مفهومي الرفاهية والريعية ،فاألولى
ُ
تعنى بحياة اإلنـســان وتوفير خدماته
الضرورية في السكن والتعليم والعالج
وجـ ـ ــودة ال ـخ ــدم ــات وض ـب ــط مـسـتــويــات
الـتـضـخــم ،وإت ــاح ــة ف ــرص رف ــع مستوى
الدخل ومتانة أنظمة الضمان االجتماعي،
وتصل حتى الى ارتفاع معدالت األعمار
فــي المجتمع وم ــدى االهـتـمــام بمعايير
البيئة ،وحتى الحكم الرشيد والحريات
العامة والشخصية ،ولهذا حازت فلندا،
ً
مـثــا ،الترتيب األول عالميا فــي مؤشر
أكثر دولــة لجهة سعادة مواطنيها ،أما
الـثــانـيــة -أي الــريـعـيــة -فـهــي استهالكية
مـحـضــة تـنـفــق م ـل ـي ــارات الــدنــان ـيــر دون
ع ـ ــوائ ـ ــد مـ ـلـ ـم ــوس ــة ع ـ ـلـ ــى االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد،
كمقترحات إسـقــاط الـقــروض أو تأجيل
سدادها.
واألسـ ـ ـ ـ ــوأ مـ ــن ذلـ ـ ــك ك ـل ــه أن ت ـت ــواط ــأ
الـحـكــومــة مــع مجلس األم ــة فــي ترسيخ
ال ـق ـي ــم ال ــري ـع ـي ــة ع ـل ــى حـ ـس ــاب مـفــاهـيــم
الرفاهية ،وأن تتراجع عن خطابها ذي
الشكل اإلصالحي ،بمجرد ارتفاع أسعار
النفط ،وهي بذلك تعيد الخطأ المتكرر
نفسه في كل مــرة ،لكن مع ارتفاع نسبة
المخاطر في كل خطأ.
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سنوات قابلة للتجديد.

دعوى بطالن ضد «عمومية بوبيان»
ذكر بنك «بوبيان» أن شركة االختيار المميز للتجارة العامة
والمقاوالت وآخرين قدموا دعوى ضد البنك بخصوص اجتماع
الجمعية العامة العادية وغير العادية ،التي انعقدت بتاريخ 7
مارس الماضي على سند من منازعة مع البنك التجاري على
ملكية عدد من أسهم الشركة ،وعدم احقيته في الحضور .

ً
«نابيسكو» توزع  %6 4نقدا

بلغت أرباح الشركة الوطنية للخدمات البترولية  6.2ماليين
دي ـنــار ،بــواقــع  64.63فلسا للسهم خ ــال ع ــام  ،2020مقارنة
بتحقيقها أرباحا بقيمة  11.37مليونا ،بما يعادل  117.25فلسا
للسهم في  ،2019وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية
بواقع  64في المئة عن اداء العام الماضي.

«أصول» تتكبد  1.06مليون دينار
تكبدت شركة أصول لالستثمار خسائر قدرها  1.06مليون
دينار بمقدار  7.24فلوس للسهم خالل  ،2020مقارنة بتحقيقها
اربــاحــا بقيمة  1.8مليون ديـنــار بــواقــع  10.79فـلــوس للسهم
خالل .2019

تقدمت شركة ابـيــار للتطوير
العقاري بشكوى الى هيئة أسواق
المال ضد رئيس مجلس االدارة
األسبق ،لوجود شبهة تجاوزات
مالية ،وقد تم قيد الشكوى برقم
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لمباشرة التحقيقات.

«بوبيان للبتروكيماويات»:
تحصيل  439.92ألف دينار
حصلت شركة بوبيان للبتروكيماويات على مبلغ قدره 439.92
الف دينار كاستحقاقات ناتجة عن مطالبات إلحدى االستثمارات
األجنبية ،إذ تم تكوين مخصص بقيمة  439.92الف دينار خالل
السنوات الماضية  .وأشارت الشركة الى أنها ستحقق ارباحا بنفس
المبلغ ،وسيتم تضمينه في البيانات المالية للربع الرابع المنتهي
في  30أبريل .2021

«صلبوخ» توقع عقد صلح «بيتك» :استقالة كارستينس
بـ  255.98ألف دينار

أف ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـصـ ـلـ ـب ــوخ
التجارية بتوقيعها عقد صلح
مع أحــد المدينين يتم بموجبه
تـ ـحـ ـصـ ـي ــل ال ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــغ الـ ـنـ ـه ــائ ــي
الـمـتــرصــد ف ــي ذم ـت ـهــم ،والـبــالــغ
 255.98الف دينار.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـش ــرك ــة أن ـ ــه تــم
تسلم دفعة من المبلغ والمتبقي
سيتم سداده على أقساط شهرية
مــدة سنة تبدأ من أبريل ،2021
مشيرة إلى أنه سيتم تقديم هذا
الصلح الى المحكمة التي تنظر
ف ــي ال ــدع ــوى بـجـلـســة  26ابــريــل
المقبل ،إللحاقة بالجلسة وجعله
بقوة السند التنفيذي.

ذكــر بنك بيت التمويل الكويتي أن رئيس الـمــوارد البشرية
للمجموعة ،فريدريك كارستينس ،استقال من منصبه ألسباب
شخصية ،اعتبارا من  31مارس .2021

ً
«المعامل» توقع عقدا مع «المركز
العلمي» بـ  2.83مليون دينار

قالت شركة المعامل الكويتية إنها وقعت تعديل العقد رقم 2
الموقع مع المركز المالي الكويتي الخاص ببناء وتوريد وبناء
وانجاز وتشغيل وصيانة التوسعة الجديدة غرب مبنى المركز
العلمي الحالي الكائن في منطقة السالمية الواجهة البحرية،
بإضافة أعمال تركيب وتــوريــد الواجهات الخارجة واألسقف
المعمارية بمبلغ  2.83مليون دينار ،كأمر تغييري للعقد ،بحيث
يصبح المبلغ اإلجمالي للعقد  14.87مليون دينار دون تعديل
على المدة المتفق عليها في العقد والمحددة بـ  462يوما.
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اقتصاد
بن عيسى :مخصصات «االمتياز» تعكس القيمة العادلة لألصول
ةديرجلا
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• مجلس اإلدارة أخذ بمبدأ الحصافة والحيطة عند إعداد البيانات المالية لعام 2020
• الجمعية العمومية تقر عدم توزيع أربـاح نقدية عن السنة المنـتهية
أوصى مجـلس إدارة «االمتياز»
الجمعية العمومية بعدم
توزيع أربـاح نقدية عن السنة
المـالية المنـتهية في 31
ديسمبر  ،2020وعدم صرف
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة،
شاكرين جهودهم المبذولة
خالل العام الماضي في ظل
الظروف االستثنائية التي مرت
بها الشركة.

قال رئيس مجلس إدارة شركة
مجموعة االمتياز االستثمارية،
خ ــال ــد س ـل ـط ــان ب ــن ع ـي ـس ــى ،إن
عــام  2020كــان مــن أكثر األعــوام
صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل م ــع
التحديات غير المتوقعة الناجمة
عن جائحة فيروس كورونا ،وهو
ما كان له أثر كبير على االقتصاد
العالمي واإلقليمي ،وقد تأثرت
به الشركة ،كما تأثرت به الكثير
من الشركات.
وأض ـ ــاف ب ــن ع ـي ـســى ،خــال
كلمته فــي الجمعية العمومية
للشركة ،أمس ،أن مجلس اإلدارة
أخــذ بمبدأ الحصافة والحيطة
عند إعداد البيانات المالية لعام
 ،2020وت ـ ــم أخ ـ ــذ مـخـصـصــات
تعكس قيمة األ ص ــول بقيمتها
العادلة نتيجة األوضاع الصحية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وذل ـ ــك لـتـعـكــس
ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن وال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
ب ـش ـفــاف ـيــة م ــا تـقـتـضـيــه أص ــول
وم ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادئ ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل الـ ـمـ ـهـ ـن ــي
المؤسسي.
واستعرض بن عيسى التقرير
ال ـس ـنــوي ال ـخــامــس ع ـشــر ،ال ــذي
ي ـس ـت ـعــرض ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
ال ـم ـج ـ ّـم ـع ــة ل ـل ـش ــرك ــة وتـ ـق ــاري ــر
مراقبي الحسابات المستقلين،

وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية،
وال ـم ــدق ــق ال ـش ــرع ــي ال ـخ ــارج ــي،
والحوكمة ،ولجنة التدقيق وأهم
مؤشرات األداء المالي للمجموعة
عن السنة المالية المنتهية في
.2020 /12 /31
وق ــد بـلــغ إجـمــالـ ــي اإلي ـ ــرادات
نحو  21.2مليـون دينـار ،مقارنـة
ب ــإي ـ ــرادات بـلـغـ ــت  64.7مليـونا
ع ـ ـ ــن  ،2019ف ـ ـ ــي ح ـي ـ ـ ــن ار تـ ـف ــع
إجمالـي المصروفات إلـى نحو
 47.1مـ ـلـ ـي ــون ــا ،وذلـ ـ ـ ــك بـسـ ـبــب
ال ـم ـخ ـص ـصــات وانـ ـخـ ـف ــاض فــي
قيمة بعض األصول بمبلغ 10.5
ماليين د.ك ،مقارنـة بما يقارب
 4.1ماليين عـن عـام 2019م .ونتـج
عـن ذ لـ ــك صا فـي خسائر بلغـت
 20.9مليـونا ،مـقــار نـ ــة بصا فـي
أربـاح  19.7مليــونا فــي 2019م،
وبـخـســارة  20.43فلـسا للسـهم
الــواحـ ــد فـي عـ ــام  ،2020مقارنـة
بربحيـة  19.19فلــسا فــي 2019م.
وقـ ـ ـ ــد ب ـل ـغ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ــوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودات
الـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرك ــة ع ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ــام 2020م
ن ـح ــو  352.6م ـل ـي ـ ــون دي ـن ـ ـ ــار،
بــانـخـفــاض ق ــدره  6.6بــالـمـئــة،
ً
مقارنـة بـ  377.6مليــونا تقريبا
لعـام 2019م كمــا بلغ إجمالـي
المطلوبـات عـن عـام 2020م نحو

خالد بن عيسى ونواف معرفي
 139.1مليـونا بــز يــادة قــدرها
 11.7بالمئة مقار نــة ب ـ 124.5
ً
مـلـيــونــا تـقــريـبــا لـعـ ــام 2019م.
و بـلـغـ ـ ــت حـقـ ـ ــوق المســاهمين

ً
عــن  2020تقريبا  181.7مليـونا
بــانـخـفــاض ق ــدره  15.8بالمئة
مـقــار نـ ــة بنحو  215.8مليــونا
ً
تقريبا لعــام .2019

وت ــأت ــي األس ـ ـبـ ــاب الــرئ ـي ـســة
ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـخـ ـس ــائ ــر فـ ــي ع ــام
 2020نتيجة انخفاض في قيمة
بعض األصول ،وخاصة األصول

« »KIBيطلق باقة « »Blackلعمالئه النخبة
بمزايا استثنائية حول العالم

«المصارف» :مسؤولية كبيرة على عاتق البنوك
عند تقديم الخدمات التمويلية للعمالء

توفيقي :ضمن استراتيجية التطور وتعزيز المنتجات في البنك
أطلق بنك الكويت الدولي ( )KIBمؤخرا
بــاقــة " "Blackال ـجــديــدة الـتــي تــوفــر مــزايــا
حـصــريــة وع ــروض ــا مـمـيــزة لـعـمــاء البنك
من أصحاب المالءة المالية ،ضمن التزامه
باستراتيجية تطوير ا لـخــد مــات وتعزيز
المنتجات المقدمة للعمالء ،وسعيا منه
لمنحهم مجموعة قيمة مــن الخصائص
والـ ـسـ ـم ــات االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـنــاســب
أسلوب حياتهم العصري وترتقي لمستوى
توقعاتهم.
وقــال المدير الـعــام للخدمات المصرفية
لــأفــراد فــي البنك ،عثمان توفيقي" :يسعى
 KIBدائما إلى تقديم أفضل تجربة مصرفية
ل ـل ـع ـمــاء ف ــي إط ـ ــار خ ـط ـطــه االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
لـلـتـطــور الـمـسـتـمــر ،م ـمــا ي ـعــزز مـكــانـتــه في
الـ ـس ــوق وري ـ ــادت ـ ــه ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي ،ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ت ــوفـ ـي ــر الـ ـب ــاق ــات
االستثنائية وال ـعــروض الـتــي ال مثيل لها،
وا لـتــي نعمل على تطويرها بشكل مستمر
إلرض ــاء تطلعات مختلف شــرائــح العمالء،
ويعتبر تصميم الباقة إضافة مهمة للخدمات
المصرفية ا لـتــي يقدمها ا لـبـنــك ،حيث إنها
م ـتــاحــة ل ـص ـفــوة ال ـع ـمــاء م ــن ذوي ال ـمــاءة
المالية ،بشرط أن يكون راتب العميل الشهري
 3500دينار وما فوق أو لديه إجمالي ودائع
بقيمة  250ألف دينار وما فوق".
وذكرت رئيسة قسم الخدمات المصرفية
المتميزة في البنك نور البغلي" :ان إطالق
باقة  Blackالجديدة مــن  KIBيعد خطوة
مميزة في إطار سعينا المتواصل لتزويد

عمالئنا بحلول مالية مبتكرة تناسب نمط
حياتهم المتطور والسريع ،حيث سيحظى
عمالء هــذه الباقة بمزايا حصرية تجمع
بـيــن أع ـلــى مـسـتــويــات ال ــراح ــة والــرفــاهـيــة
وب ـي ــن ال ـم ـك ــاف ــآت ال ـح ـصــريــة والـ ـع ــروض
المجزية ا لـتــي يتم اختيارها بكل عناية
ودقـ ـ ــة ل ـت ـل ـبــي اح ـت ـي ــاج ــات ال ـع ـم ــاء عـلــى
اخـتــافـهــا أث ـنــاء وجــودهــم داخ ــل الكويت
أو أثناء سفرهم للخارج ،مما يضمن لهم
رحالت ممتعة وتجارب فريدة أينما كانوا".
وأضــاف توفيقي" :نحن سعداء بأن نقدم
لعمالء بــاقــة  Blackبطاقتي Visa Infinite
االئ ـت ـمــان ـيــة وال ـس ـحــب اآلل ـ ــي ،م ـمــا يــؤهـلـهــم
للحصول على مجموعة من المزايا ،كالدخول
الـتـلـقــائــي إل ــى بــرنــامــج االسـ ـت ــرداد الـنـقــدي
االئ ـت ـمــانــي ع ـنــد ال ـت ـس ــوق مـحـلـيــا ودول ـي ــا،
وخصومات حصرية عند التسوق في الكويت
وخارجها ،وخدمات وخصومات استثنائية
ل ــدى مـجـمــوعــة م ــن ال ـف ـن ــادق والـمـنـتـجـعــات
الـ ـف ــاخ ــرة وال ـم ـط ــاع ــم ال ــراقـ ـي ــة ،إلـ ــى جــانــب
خدمة المساعدة واالستقبال والترحيب في
المطارات لدى أكثر من  450وجهة عالمية،
والــدخــول إلــى أكثر مــن  1000صالة انتظار
في المطارات الدولية ،إضافة إلى االستمتاع
براحة البال مع التأمين على السفر والحوادث
وضمان حماية السلع االستهالكية وخدمة
المساعدة الشخصية (الكونسيرج) المحلية
والعالمية على مدار  24ساعة".
وذك ـ ــر م ــدي ــر  Visaف ــي ال ـك ــوي ــت أن ـكــوش
دي ـف ــاداس ــون" :يـسـعــدنــا تـقــديــم بـطــاقــة Visa

 Infiniteلدعم بنك الكويت الدولي وتمكينه
مــن تـقــديــم ت ـجــارب ال ـمــدفــوعــات ال ـتــي تلبي
تـ ـطـ ـلـ ـع ــات عـ ـم ــائ ــه ال ـم ـت ـم ـي ــزي ــن وأن ـ ـمـ ــاط
حـيــاتـهــم فــي ال ـكــويــت ،وتـجـســد فــوائــد هــذه
الـبـطــاقــة ال ـت ـجــارب الـمـتـمـيــزة ال ـتــي تقدمها
 Visaلمجموعة مختارة مــن العمالء الذين
يتمتعون بأنماط حياة استثنائية ،ونواصل
في شركة  ،Visaبالتعاون مع شركائنا مثل
بنك الكويت الدولي ،السعي لتقديم مثل هذه
المنتجات المجزية فــي القطاع المصرفي،
ليتمتع العمالء بتجارب دفع آمنة ويسيرة،
سواء عبر اإلنترنت أو في المتاجر .وبالنسبة
للعمالء الذين يكثر السفر في أنماط حياتهم،
تمنحهم ه ــذه الـبـطــاقــة راح ــة ال ـبــال كونها
تحظى بقبول واسع لدى أكثر من  70مليون
تاجر حول العالم".
وضمن التزام " "KIBبالتركيز على راحة
العمالء وضمان جــودة التجربة المصرفية
الـتــي يحصلون عليها ،ج ــاء ت بــاقــة Black
لتتناسب مع أسلوب حياة العمالء المليء
بــالــرفــاه ـيــة ،ح ـيــث تـمـنـحـهــم م ـج ـمــوعــة من
الحلول والمنتجات المصرفية المميزة التي
تلبي رغباتهم وتمكنهم من إنجاز معامالتهم
عن طريق مدير حساب خاص بمنتهى الراحة
والـخـصــوصـيــة ،كـمــا تمنحهم األول ــوي ــة في
إنجاز المعامالت المالية واإليــداعــات داخل
ال ـفــروع بـمـســاعــدة الـصــرافـيــن أو عـبــر مركز
االت ـص ــال ال ـم ـت ـطــور ،إل ــى جــانــب تخصيص
فروع خاصة لخدمتهم ،والتي تشمل الفرع
الــرئ ـي ـســي ،ف ــرع الــدع ـيــة ،ف ــرع ال ــزه ــراء ،فــرع

«التجاري» يزور مركز الكويت للتطعيم
ً
تشجيعا على تلقي لقاح «»COVID-19

جانب من الزيارة
زار البنك التجاري الكويتي مركز التطعيم
الـتــابــع لـ ــوزارة الـصـحــة فــي أرض الـمـعــارض،
لتشجيع ا لـمــوا طـنـيــن والمقيمين عـلــى تلقي
اللقاح ضد فيروس كورونا ،مع الحرص على
تطبيق جميع االشتراطات الصحية والتباعد
ً
االجتماعي عند الــزيــارة ،حــرصــا على صحة
الجميع وسالمتهم.
وفي تعليقها على هذه الزيارة ،قالت أماني
الــورع – نائبة المدير الـعــام لقطاع التواصل
المؤسسي بالبنك" :لـقــد ج ــاء ت هــذه الــزيــارة
ً
إي ـم ــان ــا م ــن ال ـب ـنــك بـ ـض ــرورة م ـشــاركــة وزارة
الصحة جهودها الرامية إلى تشجيع جميع
أطـيــاف المجتمع على تلقي الـلـقــاح ،مــن أجل
الحفاظ على صحة الجميع ،ولتسريع عملية
العودة إلى الحياة الطبيعية ،والحد من انتشار
الوباء والقضاء عليه".

وقد قام فريق التواصل المؤسسي بجولة
سريعة دا خــل مركز الكويت للتطعيم ،التقى
خاللها د .فهد الغمالس – مدير إدارة الصحة
الـعــامــة ورئـيــس مــركــز التطعيم "كــوف ـيــد،"19-
والذي تحدث عن أهمية تلقي اللقاح ،لتحقيق
المناعة المجتمعية ،و كــذ لــك أهمية اال لـتــزام
باالشتراطات الصحية والتباعد االجتماعي،
لمنع تفشي الوباء.
وفي الختام ،توجهت الورع بالشكر لألطباء
وط ــاق ــم ال ـت ـمــريــض وك ــل ال ـج ـهــات الـمـســؤولــة
عــن مـكــافـحــة ه ــذا ال ــوب ــاء ولـجـمـيــع العاملين
والمشرفين على آلية التطعيم ،لجهودهم من
أجل تسهيل اإلجراءات ،داعية المولى عز وجل
أن يدفع هــذا الـبــاء ،ويحفظ الكويت وأهلها
من كل شر.

الـعـقــاريــة ،وكــذلــك نتيجة ألخذ
مخصصات مختلفة.
وعـ ـل ــى ضـ ـ ــوء ذل ـ ـ ــك ،أوصـ ــى
مجـلس اإلدارة الجمعية بعدم
توزيع أربـ ــاح نقدية عن السنة
الـ ـم ـ ـ ــالـ ـي ــة ال ـم ـنـ ـ ـت ـه ـي ــة ف ـ ــي 31
ديسمبر 2020م.
كـ ـم ــا أوصـ ـ ـ ــى ب ـ ـعـ ــدم ص ــرف
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة،
م ــع ش ـكــر ج ـه ــوده ــم ال ـم ـبــذولــة
خ ــال ال ـعــام ال ـمــاضــي ،فــي ظل
الظروف االستثنائية التي مرت
بها الشركة.
ولـ ـف ــت بـ ــن ع ـي ـس ــى إلـ ـ ــى أن
مجموعة االمتياز اإلستثمارية
تعمل فــي ا لـفـتــرة المقبلة على
البحث عن الفرص االستثمارية
ال ــواع ــدة عـلــى ض ــوء الـتـغـيــرات
ف ـ ـ ـ ــي االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي
واإلق ـل ـي ـمــي ،ال ـتــي ت ـعــزز األداء
التشغيلي واس ـتــدامــة األرب ــاح
والتوسع القطاعي والجغرافي
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام وس ـ ــائ ـ ــل ال ـب ـحــث
الهادف ،وبذل العناية الواجبة
في انتقاء الفرص وفــق الخطة
االستراتيجية ،مع االلـتــزام في
الــوقــت ذات ــه بــأحـكــام الشريعة
اإلسالمية الغراء.
كما تــواصــل الشركة مراقبة

ودعم شركاتها التابعة لتخطي
ال ـت ـحــديــات االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
تــواج ـه ـهــا نـتـيـحــة الـمـتـغـيــرات
االقتصادية ،وهو ما سينعكس
إن شـ ـ ـ ـ ــاء ا لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى األداء
التشغيلي للمجموعة.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف بـ ـ ــن ع ـ ـي ـ ـسـ ــى :وال
يـسـعـنــا ف ــي ه ــذا ال ـم ـقــام إال أن
نتوجه بالشكر الجزيل لجميع
مساهمينا على ثقتهم ودعمهم
الـمـسـتـمــر ،ون ـحــن عـلــى أم ــل أن
ُيثمر هــذا التعاون أداء متميز
ف ــي ت ـط ــوي ــر الـ ـش ــرك ــة وح ـق ــوق
الـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن ،وك ـ ــذل ـ ــك أق ـ ـ ــدم
وافـ ــر الـشـكــر إلخ ــوان ــي أعـضــاء
مجلس اإلدارة عـلــى جهودهم
الـمـتــواصـلــة وعـمـلـهــم الـ ــدؤوب
وت ــواف ـق ـه ــم ،وال ـش ـك ــر مــوصــول
ألصحاب الفضيلة أعضاء هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية على
ً
عطائهم الذي نقدره كثيرا.
ك ـ ـمـ ــا ال يـ ـف ــو تـ ـن ــا أن نـ ـن ــوه
بالجهود الكبيرة التي تبذلها
اإلدارة التنفيذية والموظفون
والعاملون بـ "االمتياز" في بيئة
تـســودهــا روح الـفــريــق الــواحــد
والعمل المشترك والسعي الدائم
لتقديم التميز.

عثمان توفيقي

الفنطاس ،فرع غرب الجهراء ،فرع الفروانية.
وتابع توفيقي" :يعتبر تحقيق متطلبات
عـمــائـنــا الـنـخـبــة وتـمـيـيــزهــم ع ــن غيرهم
أول ــوي ــة رئـيـسـيــة بــالـنـسـبــة ل ـنــا ،وم ــن هــذا
المنطلق يستطيع عـمــاء بــاقــة  Blackأن
يستفيدوا مــن الكثير مــن المكافآت التي
تـنـتـظــرهــم وال ـتــي تــم تصميمها بحرص
لتواكب احتياجاتهم المصرفية ،مثل خدمة
توصيل وتسليم المستندات للعميل داخل
الكويت ،إلى جانب خدمة توصيل النقود
والبطاقة المصرفية للعميل مجانا ،إضافة
إلى منح العميل خصم  50في المئة على
صـنــاديــق األم ــان ــات ،وتمكينه مــن القيام
بــالـتـحــويــات المحلية والـعــالـمـيــة وطلب
دفتر شيكات أو استقطاع نقدي مجانا،
وفقا للشروط واألحكام".

صرح رئيس لجنة القروض االستهالكية
والمقسطة لدى اتحاد مصارف الكويت خالد
الوهيب أنه تقع على عاتق البنوك مسؤولية
كبيرة عند تقديم الخدمات التمويلية للعمالء،
حيث تقوم البنوك أوال بدراسة وضع العميل
االئ ـت ـمــانــي ق ـبــل م ـنــح أي ت ـمــويــل شـخـصــي،
وال ـتــأكــد مــن ال ـغــرض ال ــذي مــن أج ـلــه يرغب
العميل فــي الـتـمــويــل ،وم ــدى حاجته لمبلغ
التمويل ،مع معرفة جميع االلتزامات الحالية
عليه ،من أجل تحديد حجم القرض المناسب
للعميل وقيمة األقساط الشهرية ومدة القرض
بما ال يؤدي إلى زيادة األعباء الشهرية على
العميل الـمـقـتــرض ،وكــذلــك الـتــأكــد مــن قــدرة
العميل على السداد طوال فترة التعاقد.
وقال الوهيب إنه يتحتم على البنوك أيضا
تقديم المشورة والنصح للعميل قبل منح
التمويل أو أثناء فترة التمويل ،والتأكد من
استالم العميل جميع المستندات المتعلقة
بالتمويل الممنوح ،مثل العقد أو ا لـجــدول
اإلحصائي الذي يوضح تفصيال مكونات كل
قسط ،كما تقوم البنوك بتوضيح المخاطر
المحتمل حدوثها للعميل عند تغير أوضاعه
المالية بسبب االنقطاع عن العمل أو تغيير
الوظيفة أو في حال التقاعد.
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن ال ـت ـمــويــل ال ـش ـخ ـصــي ينقسم
إلــى نوعين ،أوال القرض االستهالكي ،وهو
قرض شخصي متوسط األجل يقدم للعميل
بغرض شراء احتياجاته الشخصية من السلع
االستهالكية والمعمرة ،مثل شراء سيارة أو
أث ــاث أو أج ـهــزة أو لتغطية نـفـقــات التعليم
أو العالج ،ويتم ســداده على أقساط شهرية
خالل مدة ال تتجاوز  5سنوات ،ثانيا القرض
اإلسكاني ،وهو قرض شخصي طويل األجل
يـسـتـخــدمــه الـعـمـيــل ألغـ ــراض غـيــر تـجــاريــة،
وعلى وجه الخصوص لترميم أو شراء سكن
خاص ويسدد خالل فترة ال تتجاوز  15سنة.

خالد الوهيب

وأوضـ ــح أن مـبـلــغ الـتـمــويــل االسـتـهــاكــي
للعميل الواحد ال يتجاوز  25ضعف الراتب أو
 25ألف دينار كحد أقصى ،في حين ال يتجاوز
مبلغ التمويل اإلسكاني للعميل الواحد 70
ألـفــا كحد أقـصــى ،مــؤكــدا أنــه يعتد بشهادة
الراتب الصادرة من جهة العمل أو المؤسسة
ال ـع ــام ــة لـلـتــأمـيـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة بــالـنـسـبــة
للمتقاعدين ،أو دعم العمالة كمصدر وحيد
للدخل للحصول على أي تمويل من البنوك.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه يـجــب أال تـتـجــاوز نسبة
األقساط الشهرية إلــى صافي راتــب العميل
نسبة  40في المئة للموظفين و 30في المئة
للمتقاعدين ،مشددا على أنه يتم منح العميل
فترة مراجعة مدتها يوم على أقل تقدير قبل
توقيع العقد النهائي للتمويل دون أن يترتب
على العميل أي التزام خالل تلك الفترة ،مع
تــزو يــده بنسخة غير موقعة و غـيــر نهائية
من العقد.

 Ooredooتعزز شراكتها مع Infovista
لتسريع نشر شبكتها للجيل الخامس ()5G
ت ــواص ــل ش ــرك ــة Ooredoo
لـ ـ ــات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،ت ـ ـسـ ــريـ ــع ن ـشــر
شبكتها للجيل الخامس ()5G
باستخدام محفظة Infovista
لتخطيط الراديو حيث عملت
عـلــى تـحــديــث أك ـثــر م ــن 2500
موقع في جميع أنجاء البالد.
وي ـ ـع ـ ـمـ ــل تـ ـخـ ـطـ ـي ــط الـ ـ ــراديـ ـ ــو
( )RFعلى تخصيص ت ــرددات
ومواقع تضمن تغطية إنترنت
أشمل وأوسع لتبية متطلبات
العمالء.
ً
ودائـ ـ ـم ـ ــا ك ــان ــت Ooredoo
ً
ال ـكــويــت شــري ـكــا طــويــل األم ــد
ل ـ ـشـ ــر كـ ــة  ،Infovistaح ـيــث
استفادت من محفظة اختبار
 ™TEMSل ـم ـس ــا ع ــد ت ـه ــا عـلــى
تحسين جودة شبكة الهواتف
ا لـمـحـمــو لــة وأداء التطبيقات
م ـع ـت ـمــدة ع ـلــى ق ـي ــاس تـجــربــة
المستخدم والعميل .فالتحول
الــرقـمــي الـنــاجــح ي ـبــدأ بوضع
ً
العميل وتجربة العميل أوال.
ـال تـعــزيــز
ال ـ ـيـ ــوم ،وم ـ ــن خ ـ ـ ً
الشراكة بينهما حديثا ،تقوم
شـ ــر كـ ــة  Ooredooا لـ ـك ــو ي ــت
بتوظيف ونشر حل Infovista
 Planetكأداة موحدة لتخطيط
الشبكة عبر أعمالها ،من أجل
اس ـت ـمــراريــة وزيـ ـ ــادة ال ـك ـفــاءة.
تستفيد  Planetمن مجموعات
بيانات التعهيد الجماعي التي

عيسى حيدر

فايق خان

تستعين بعينة عشوائية من
األفـ ـ ــراد بـغـيــة ال ـح ـصــول على
المعلومات ،بما في ذلك الحجم
الكبير للبيانات المأخوذة من
وسائل التواصل االجتماعي،
إلنـشــاء خــرائــط حــركــة الـمــرور
لـمـســاعــدة  Ooredooالكويت
على الــوصــول إلــى مستوى ال
مثيل له من الدقة عندما يتعلق
األمر بالتخطيط الدقيق لتلبية
احتياجات عمالئها في جميع
أنحاء البالد.
و تـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــر ش ـ ــد Ooredoo
ال ـك ــوي ــت ب ــرؤي ـت ـه ــا الـمـتـمـثـلــة
ف ـ ــي إثـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ــرق ـم ـي ــة
لـ ــأفـ ــراد وإي ـم ــان ـه ــا ب ـقــدرت ـهــا
على تحفيز النمو البشري من

خالل االستفادة من االتصاالت
لمساعدة األفــراد على تحقيق
إمكاناتهم الكاملة.
وفي سياق الجيل الخامس
(  ،)5Gفـ ـ ـق ـ ــد ت ـ ــأ لـ ـ ـق ـ ــت ش ــر ك ــة
 Ooredooك ـ ـ ــأول ش ــر ك ــة فــي
ال ـعــالــم تـطـلــق شـبـكــة  5Gقبل
اإلعالن التجاري في منتصف
عـ ـ ــام  .2018و ت ـ ـبـ ــع ذ لـ ـ ــك أول
م ـك ــال ـم ــة ف ـي ــدي ــو دول ـ ـيـ ــة عـبــر
شبكة الــ 5Gفي منطقة الشرق
األوس ــط وشـمــال إفريقيا بين
 Ooredooالكويت وOoredoo
ق ـطــر Ooredoo .الـكــويــت هي
ً
أيضا المشغل األول في البالد
ومن أوائل الشركات في الشرق
األوسط التي تستعمل نطاقات

التردد الراديوية ( )DSSلتقديم
شبكة الجيل الخامس ونشرها
بشكل سريع.
وق ــال مــديــر إدارة الشبكات
والراديو  -قطاع التكنولوجيا
لدى  Ooredooالكويت ،عيسى
ح ـ ـيـ ــدر إن " ح ـ ـ ــل Infovista
 Planetس ـي ــد ع ــم Ooredoo
الكويت خالل مرحلة التخطيط
والـ ـنـ ـش ــر الـ ـخ ــاص ــة ب ـش ـب ـكــات
ال ـج ـيــل ال ـخ ــام ــس ،م ـمــا يتيح
ل ـ ـنـ ــا تـ ـقـ ـلـ ـي ــل الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ــازم
للتسويق إلى جانب تحسين
االستثمار في موقع  .5Gفقد
ام ـ ـتـ ــدت ش ــراك ـت ـن ــا وعــاق ـت ـنــا
مع  Infovistaسنوات عديدة،
ويستند هذا التوسع إلى القوة
التقنية للحل ورؤية Infovista
طويلة المدى نحو أتمتة دورة
ح ـي ــاة ال ـش ـب ـكــة كــام ـلــة والـ ــذي
ندعمه بقوة".
وم ـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ال ـع ـضــو

ال ـم ـن ـتــدب ل ـشــركــة Infovista
ف ــي أوروب ـ ـ ــا ال ـشــرق ـيــة وآس ـيــا
وإفريقيا ،فايق خان :يسعدنا
أن نعزز عالقتنا مع Ooredoo
الكويت للمساعدة فــي تقديم
ت ـجــربــة  5Gب ـش ـكــل انـسـيــابــي
أكـثــر ونتطلع إلــى الـمــزيــد من
التعاون في المستقبل لتقديم
األت ـم ـت ــة ال ـم ـط ـلــوبــة لـتـشـغـيــل
ال ـ ـج ـ ـيـ ــل ال ـ ـتـ ــالـ ــي مـ ـ ــن حـ ـ ــاالت
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ش ـ ـب ـ ـكـ ــات ال ـج ـي ــل
الخامس.
ٌي ــذك ــر أن شــركــة Infovista
ت ــدع ــم تـ ـج ــارب ون ـش ــر الـجـيــل
الـ ـخ ــام ــس ( )5Gمـ ــع مـشـغـلــي
شبكات الهاتف المحمول من
المستوى  1وبائعي شبكات
 5Gالرائدين في جميع أنحاء
العالم.
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ع ـقــدت شــركــة إدارة ال ـم ــراف ــق الـعـمــومـيــة جمعيتها
العادية للسنة  37برئاسة رئيس مجلس اإلدارة د .محمد
الـعـبــدالـجــادر ،وحـضــور الــرئـيــس التنفيذي بالتكليف
صالح العثمان وممثلي الهيئة العامة لالستثمار وشركة
المقاصة وممثل ديوان المحاسبة ومكتب رودل الشرق
األوسط للتدقيق المحاسبي.
ووافقت الجمعية العمومية العادية ،واعتمدت تقرير
مجلس اإلدارة عــن السنة المالية  ،2020ووافـقــت على
توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة  100بالمئة من
رأس المال عن السنة المالية المنتهية في ،2020/12/31
كما تال ممثلو ديوان المحاسبة خالل الجمعية العمومية
المالحظات التي شابت أداء الشركة خــال عــام ،2020
حيث أسفرت عن انخفاض مالحظات ديوان المحاسبة
بنسبة  50بالمئة عن عام  ،2019بإجمالي  10مالحظات
عام  ،2020وكانت فى العام السابق  21مالحظة ،وستتم
متابعة بقية المالحظات وتالفيها في الفترة المقبلة.
واستعرض العبدالجادر منجزات الشركة خالل ،2020
رغم المصاعب الخاصة بجائحة "كورونا" ،فإن الشركة
استمرت فــي عملها التشغيلي ،وكــان مــن ثـمــاره زيــادة
نسبة إشغال مدينة العمالة الوافدة بمنطقة الشدادية
مــن  48بــالـمـئــة سـنــة  2019إل ــى  90بــالـمـئــة ع ــام ،2020

البتكوين تقفز أكثر من %3
بعد تغريدة «ماسك»

ع ــززت ا لـبـتـكــو يــن مكاسبها خــال تـعــا مــات ،أ م ــس ،لتقفز
بأكثر من  3في المئة بعد إعالن "إيلون ماسك" قبول العملة
االفتراضية كوسيلة للدفع عند شراء سيارات "تسال".
ً
وارتفعت البتكوين بنسبة  3.5في المئة إلى  56223دوالرا،
ً
وفقا لبيانات "كوين ديسك".
في الوقت نفسه ،ارتفعت اإليثريوم  2.5في المئة عند 1714
ً
ً
دوالرا ،والريبل  0.8في المئة إلى  54.81سنتا.
قال إيلون ماسك رئيس شركة "تسال" ،إنه يمكن اآلن شراء
سيارات الشركة باستخدام عملة بتكوين وسيتوفر الخيار
خارج الواليات المتحدة في وقت الحق هذا العام.
وكتب على "تويتر" أمس "يمكنك اآلن شــراء سيارة تسال
بعملة بتكوين ...سيتم االحتفاظ بعملة بتكوين المدفوعة
إلى "تسال" ولن يتم تحويلها إلى عمالت ورقية".
والشهر الماضي ،كشفت شركة "تسال" أنها اشترت عمالت
ً
بتكوين بقيمة  1.5مـلـيــار دوالر وستقبلها قــر يـبــا كطريقة
دفع مقابل شراء سياراتها مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة
المشفرة األكثر شهرة في العالم.

ثروة مليارديرات أميركا ارتفعت
 1.3تريليون دوالر في 2020
ار ت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت ث ـ ـ ـ ـ ـ ــروة 657
مـ ـلـ ـي ــاردي ــرا فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة  %44.6في 2020
أو ب ـم ـق ــدار  1.3تــر ي ـل ـيــون
دوالر عـ ـ ـل ـ ــى ا ل ـ ـ ــر غ ـ ـ ــم م ــن
جائحة "كورونا".
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــف عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـلـ ـ ــك
اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات كـ ـ ـ ــل م ــن
معهد درا ســات السياسات
و مــؤ سـســة األميركيين من
أجـ ــل ال ـع ــدال ــة ال ـضــري ـب ـيــة،
وال ـت ــي أش ـ ــارت ف ــي الــوقــت
ن ـف ـســه إلـ ــى أنـ ــه ع ـلــى م ــدار
ا لـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن مـ ـ ــارس 2020
حتى فبراير  ،2021فقد 80
مليون أ مـيــر كــي وظائفهم،
بـ ـحـ ـس ــب مـ ــوقـ ــع "بـ ـي ــزن ــس
إنسايدر".
كما أشارت إلى أن هناك
 8ماليين أميركي تحولوا

إل ـ ــى ح ــال ــة ف ـق ــر م ــدق ــع فــي
الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن ي ــونـ ـي ــو ح ـتــى
نوفمبر العام الماضي.
و شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2020
ا نـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام  43شـ ـخـ ـص ــا
إل ـ ــى ق ــائـ ـم ــة مـ ـلـ ـي ــاردي ــرات
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،مــن
بينهم المدير التنفيذي لـ
" س ـنــو ف ـل ـيــك" Snowflake
فــرا نــك سلوتمان ،والمدير
التنفيذي لـ "إير بي إن بي"
 Airbnbبراين شيسكي.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر م ــؤسـ ـس ــة
األميركيين من أجل العدالة
الضريبية فرانك كليمنتي
إن ا ل ـجــا ئ ـحــة ت ـس ـب ـبــت فــي
زيادة الثروة لمليارديرات
الواليات المتحدة في حين
تعثر عشرات الماليين من
األميركيين.

الدوالر يبلغ ذروة  4أشهر
مع مخاوف من إغالقات أوروبا
سجل الــدوالر أعلى مستوى في أربعة أشهر ،أمس  ،إذ أدت
المخاوف إزاء موجة ثالثة من جائحة كوفيد 19-في أوروبــا
واحتمال رفع الضرائب في الواليات المتحدة والتوتر المتصاعد
بين الغرب والصين إلى تأثر اإلقبال على المخاطرة.
وارتفع مؤشر الدوالر إلى ذروة أربعة أشهر عند  92.608في
التعامالت المبكرة بلندن ،وهو أعلى مستوى منذ  23نوفمبر.
وصعد المؤشر ،الذي يقيس قوة العملة األميركية مقابل سلة
ً
من العمالت ،نحو  3في المئة منذ بداية العام مخالفا توقعات
عدد كبير من المحليين لتراجعه.
وسجل اليورو أدنــى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1812
دوالر بعدما مــددت ألمانيا أجــل إج ــراء ات العزل العام وحثت
المواطنين على التزام المنازل خالل عطلة عيد الفصح.
وتلقى اإلق ـبــال على األص ــول اآلمـنــة دفـعــة إضــافـيــة ،عندما
قالت وزيرة الخزانة األميركية جانيت يلين للنواب ،إنه ستكون
هناك حاجة لرفع الضرائب في المستقبل لتعويض مدفوعات
مشروعات بنية تحتية واستثمارات أخرى عامة.
كما أدى فرض الواليات المتحدة وأوروبا وبريطانيا عقوبات
تتعلق بحقوق اإلنسان على الصين ،التي ردت بفرض عقوبات
أيضا ،إلى تفاقم المخاوف في األسواق.
ً
ً
وتراجع الين الذي يعد مالذا آمنا ،الذي ربح في التعامالت
اآلسيوية 0.1 ،في المئة في بداية التداول في لندن .وهبط الدوالر
األسترالي من جديد ،إذ نزل إلى  0.7582دوالر ،وهو مستوى لم
يشهده منذ الخامس من فبراير.
وانخفض الجنيه اإلسترليني إلى  1.3675دوالر ،وهو أدنى
ً
مستوى أيضا منذ أوائل فبراير.
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وصيانة مبنى سوق الذهب وتحسين الخدمات المقدمة
لشاغليه ومرتاديه ،حيث تم افتتاح الدور الخاص بوزارة
التجارة والصناعة ،إدارة المعادن الثمينة ،إلى جانب
إنجاز دراســة لتقييم مجال المرافق التخزينية ،كذلك
العمل على إدخال التحسينات والبرامج الذكية للمواقف
تمهيدا لصيانتها والعمل
ودراســة حالتها اإلنشائية،
ً
على استدامتها.
وب ـلــغ صــافــي رب ــح الـتـشـغـيــل لـشــركــة إدارة الـمــرافــق
العمومية  7.197ماليين دينار عن عام  ،2020كما بلغ
صافي الربح  5.608ماليين عن عام .2020
كما بلغ إجمالي اإليــرادات المسجلة  10.543ماليين
خالل  ،2020إضافة إلى زيادة حقوق المساهمين خالل
عام  2020التي أصبحت  31.237مليونا بنسبة زيادة عن
عام  16.431بالمئة.
يــذكــر أن شــركــة إدارة الـمــرافــق العمومية هــي شركة
مساهمة كويتية مقفلة مملوكة بالكامل للهيئة العامة
لالستثمار ،بغرض تنويع االستثمار داخل الكويت من
خالل إدارة وصيانة بعض المباني الخدمية والمجمعات
الـتـجــاريــة وم ــدن ال ـعــزاب السكنية ومــواقــف الـسـيــارات
ال ـم ـت ـعــددة األدوار والـسـطـحـيــة ،إل ــى جــانــب الـســاحــات
والميادين التاريخية بعد تطويرها.

اقتصاد

جانب من اجتماع الجمعية العمومية لشركة «المرافق العمومية»
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«الدين العالمي» ...كرة ثلج قد تأتي على األخضر واليابس
كشفت بيانات معهد
التمويل الدولي عن بلوغ
الدين العالمي (ديون
الحكومات والشركات
واألسر) مستوى غير
مسبوق عند  281تريليون
دوالر بنهاية .2020

فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي أث ـ ـق ـ ـلـ ــت ف ـيــه
البشرية بمرض "كوفيد  "19ليحصد
ً
أرواحـ ـ ـ ـ ــا ،وي ـن ـه ــك أجـ ـس ــاد ع ـش ــرات
الماليين ،ويعطل األعمال والحياة
االجتماعية بشكلها المعهود ،خلف
ً
الوباء حمل أثقل على العالم ،والذي
لن يستطيع اللقاح التحصين ضده.
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ـمـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي س ـت ـس ـت ـم ــر
ً
تــداعـيــاتــه طــويــا هــو "تـفــاقــم الــديــن
العالمي" ،الذي يواصل النمو ككرة
ث ـل ــج ف ـ ــوق ج ـب ــل ش ــدي ــد االن ـ ـحـ ــدار،
ور غــم توجهات مؤسسات التمويل
الدولية والبلدان الرئيسية للسيطرة
عليه في السنوات الماضية ،جاء ت
ال ـج ــائ ـح ــة ل ـت ـف ــرض واق ـ ًـع ــا م ـغ ــاي ـ ًـرا
لآلمال.
في شهر فبراير الماضي ،كشفت
بـ ـي ــان ــات م ـع ـه ــد ال ـت ـم ــوي ــل ال ــدول ــي
ع ــن بـ ـل ــوغ ال ــدي ــن ال ـع ــال ـم ــي (ديـ ــون
الـ ـحـ ـك ــوم ــات وال ـ ـشـ ــركـ ــات واألس ـ ـ ــر)
م ـس ـت ــوى غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ع ـن ــد 281
تــر ي ـل ـيــون دوالر بـنـهــا يــة  ،2020ما
يـ ـع ــادل  355ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـنــاتــج
المحلي اإلجمالي ،بزيادة قدرها 24
تريليون دوالر.
واأل مــر المحبط (ولكنه منطقي)،
هــو تــأكـيــد الـمـعـهــد أن الـعــالــم ليس
أمامه سوى مواصلة االقتراض في
العام الجديد ،بسبب تداعيات الوباء
ولــاسـتـفــادة مــن انـخـفــاض معدالت
الـ ـف ــائ ــدة ،م ـت ــوق ـ ًـع ــا أن ت ــزي ــد دي ــون
ً
ً
كبير ا
الحكومات التي تشهد عجز ا
في الموازنة بمقدار  10تريليونات
دوالر.
ب ـي ـن ـمــا ق ـ ــال ال ـم ـع ـه ــد ذل ـ ــك "ن ـجــد
ألمانيا – أكـبــر اقتصاد فــي أوروبــا
– تعلن هــذا الشهر أ نـهــا ستواصل
اإلن ـف ــاق ال ـم ـمــول بــالــديــون ،ليرتفع
االقتراض المرتبط بالوباء إلى 240
مليار يورو خالل العام الحالي بعد
 130مليارا في  ،2020وفــي النهاية

سـيـتـجــاوز صــافــي الــديــن الـمــرتـبــط
بالوباء  450مليار يورو ( 535مليار
دوالر) من  2020إلى ."2022
على مستوى منطقة اليورو ،من
المتوقع أن تصل د يــون ا ل ــدول إلى
 100فــي الـمـئــة مــن الـنــاتــج المحلي
اإلجمالي ،وهو مستوى لم تسجله
أب ـ ًـدا حـتــى خ ــال أحـلــك ف ـتــرات أزمــة
الديون السيادية ،إذ لم تتجاوز 90
ً
في المئة آنذاك ،علما بأن دوال عدة
ف ــي الـمـنـطـقــة ت ـج ــاوزت نـسـبــة 100
في المئة اآلن بالفعل .وهذه بالكاد
نبذة عما يحدث حــول العالم حتى
ً
تقدما.
في أكثر االقتصادات

ماذا تعني هذه الديون؟
 ت ـخ ـل ـفــت الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـب ـل ــدانبــالـفـعــل عــن س ــداد ديــون ـهــا ،كـمــا أن
ً
عددا من البلدان األخرى ،وال سيما
ا لـبـلــدان منخفضة ا لــد خــل ،معرضة
لخطر كبير يتمثل فــي أز مــة د يــون،
وك ـل ـمــا أص ـبــح ال ــدي ــن أك ـثــر تـعـقـيـ ًـدا
وأق ـ ــل ش ـفــاف ـيــة ،أص ـب ــح ال ـح ــل أكـثــر
صعوبة ،بحسب البنك الدولي.
 ارتـ ـفـ ـع ــت ح ـص ــة ال ـ ــدي ـ ــون غـيــرالـ ـمـ ـيـ ـس ــرة فـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادات ال ـنــام ـيــة (ب ـل ـغــت 85
في المئة من إجمالي الدين العام
للحكومات في الفترة بين عامي
 2015و ،)2019مع زيادة تأثير
المقرضين من خارج نادي
ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس ،م ـ ـمـ ــا قـ ـ ــد ي ـع ـقــد
ت ـس ــوي ــة الـ ــديـ ــون إذا ل ــزم
األمر.
 ي ـ ـ ـقـ ـ ــو لال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــك
الـ ـ ـ ـ ًـدولـ ـ ـ ــي
أيــضــا إن
الـتـحـفـيــز
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي

غ ـيــر ال ـم ـس ـبــوق ،ش ـجــع ع ـلــى تــراكــم
الديون الخاصة التي قد تتحول في
النهاية إلى التزام طارئ للحكومات،
وم ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ــإن أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـف ــائ ــدة
الـمـنـخـفـضــة ال ـق ـيــاس ـيــة ق ــد تـخـفــف
بعض المخاطر المحتملة للديون
الـمــرتـفـعــة ،حـتــى تـبــدأ فــي االرت ـفــاع
(ال ـ ـفـ ــائـ ــدة) م ـ ــرة أخـ ـ ــرى أو ت ـت ـحــول
معنويات المستثمرين.
 ف ــي الـ ــواقـ ــع ،كـ ــان ال ــدي ــن ال ـعــامً
مرتفعا قبل الجائحة بشكل كبير،
لـكــن ذل ــك لــم يـحــد مــن ق ــدرة الـعــديــد
من البلدان (خصوصا االقتصادات
المتقدمة) على االقتراض لمعالجة
األزم ـ ـ ـ ـ ــة ،بـ ـي ــد أن بـ ـع ــض األسـ ـ ـ ــواق
ال ـن ــاش ـئ ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادات ال ـنــام ـيــة
المثقلة بدأت تجد صعوبة أكبر في
االقتراض لدعم االستجابة للوباء.
 فــي الـفـتــرة الـتــي سـبـقــت بعضاألزمـ ـ ــات ال ـمــال ـيــة ال ـمــاض ـيــة ،رأي ـنــا
ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــاص ي ـ ـتـ ــراكـ ــم ب ـم ـع ــدل
يتجاوز بكثير نمو الناتج المحلي
اإلجمالي ،لذلك يمكن أن تكون هذه
ال ـظــاهــرة عــامــة تـحــذيــر م ــن زي ــادة
ال ـض ـع ــف ،ب ـح ـســب صـ ـن ــدوق الـنـقــد
الدولي.

 تظهر التجارب السابقة أنه فيأع ـق ــاب االزدهـ ـ ــار االئ ـت ـمــانــي ،يميل
النشاط االقـتـصــادي إلــى المعاناة،
وإذا ثبت أن الدين الخاص لألسر أو
الشركات أو كليتهما غير مستدام،
يمكن أن ي ــؤدي إل ــى ح ــاالت إفــاس
واسعة النطاق ،األمر الذي قد يتطلب
تــدخــل الـحـكــومــات بـعـمـلـيــات إنـقــاذ
ل ـل ـق ـطــاعــات ال ـح ـيــويــة أو ضـمــانــات
حكومية للقروض الخاصة.

اليوم أقسى من أمس
 عـقــب األزمـ ــة الـمــالـيــة الـعــالـمـيــةفـ ــي  ،2008وت ـ ـحـ ــديـ ـ ًـدا خ ـ ــال أزمـ ــة
الــديــون األوروب ـي ــة ،شـهــدت أيــرلـنــدا
احـتـجــاجــات بسبب ش ــروط اإلنـقــاذ
التي فرضها صندوق النقد الدولي
واالتحاد األوروبي ،وتساء ل وقتها
المحتجون "من سيدفع؟" ،وسرعان
م ــا أج ــاب ــوا بــال ـقــول "ل ـيــس أن ــا فقط
ولكن أطفالي وأحفادي".
 ل ــم ت ـكــن ال ـت ـك ـل ـفــة الـمـسـتـقـبـلـيــةل ـ ـسـ ــداد  85مـ ـلـ ـي ــار ي ـ ـ ــورو (112.6
م ـل ـي ــار دوالر أمـ ـي ــرك ــي) م ــن أمـ ــوال
اإلن ـق ــاذ هــي م ـصــدر الـقـلــق فحسب،
ولكن الضرر الذي لحق باالقتصاد
األي ــرل ـن ــدي م ــن خ ــال الـتـقـشــف
القسري وانكماش الديون
وإعادة الهيكلة الشديدة
للميزانية العمومية.
 ك ــان ه ــذا مجردص ـ ـ ـ ـ ــورة مـ ـصـ ـغ ــرة
لموجات الصدمة
الـتــي شـعــرت بها
دول كـ ـثـ ـي ــرة فــي
جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع أن ـ ـ ـحـ ـ ــاء
ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم آنـ ـ ـ ـ ـ ــذاك،
واآلن ،يـ ـ ـب ـ ــدو أن
التاريخ يعيد نفسه
في ظل الــوبــاء ،حيث

إن تكلفة األزمــة آخــذة فــي االزدي ــاد،
وال ــدي ــون الـحـكــومـيــة ت ـت ــراك ــم ،وفــي
مرحلة ما ،سيتعين على شخص ما
دفع الفاتورة.
 هذه المرة ،تتعاطى الحكوماتفــي جميع أنـحــاء العالم مــع الــوبــاء،
ع ـب ــر إنـ ـف ــاق ال ـم ــزي ــد ك ـم ــا ل ــو أنـ ــه ال
يوجد غد ،وتمزق البنوك المركزية
كـ ُتــب ا لـقــوا عــد حــول كيفية تمويله،
وأل ـقــي بــالـسـيــاســات الـمـحــافـظــة في
سـ ـل ــة الـ ـمـ ـهـ ـم ــات ،وب ـ ـ ــات ال ـم ـع ـي ــار
الجديد هو تسييل البنوك المركزية
مبالغ ضخمة مــن اإل ن ـفــاق بالعجز
وإصدار الديون.
 يبلغ الــديــن الـفــدرالــي للوالياتالمتحدة بالفعل ما يقرب من  130في
المئة من الناتج المحلي اإلجمالي،
أي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ضـ ـعـ ـف ــي ال ـم ـس ـت ــوى
الـمـسـتـحــق قـبــل ان ـه ـيــار ع ــام ،2008
وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،ف ــإن الـمـيــزانـيــة
الـعـمــومـيــة لــاحـتـيــاطــي ال ـف ـيــدرالــي
م ـت ـض ـخ ـم ــة ب ــالـ ـفـ ـع ــل م ـ ــن سـ ـن ــدات
الخزانة وديون قطاع الشركات.
 ال عـ ـج ــب أن سـ ـ ــوق ا لـ ـسـ ـن ــداتأص ـيــب بــالـفــزع وع ــائ ــدات الـسـنــدات
تسير في مسار تصاعدي ،فاألمر ال
يتعلق بمخاوف التضخم فحسب،
ً
ولكن هناك قلقا بشأن الوقت الذي
سينفد فيه صبر الفدرالي من كونه
أداة إلغراق السوق باألموال والديون
الزائدة.

الحساب قادم
 ال يـتـعـلــق األمـ ــر ب ـمــوعــد س ــدادالـ ـ ــديـ ـ ــن ،ول ـ ـكـ ــن م ـ ــا إذا ك ـ ـ ــان األم ـ ــر
سـيـحــدث عـلــى اإلطـ ــاق ،وبالنسبة
للعديد من البلدان حول العالم التي
تعاني ضائقة شديدة بشكل متزايد،
فإن األمر يتعلق بعدم القدرة وعدم
الرغبة في الدفع.

 بـفـضــل ال ــوب ــاء ،ك ــان ع ــام 2020ً
ق ـي ــاس ـي ــا فـ ــي حـ ـ ــاالت ال ـت ـخ ـل ــف عــن
سـ ـ ـ ــداد ال ـ ــدي ـ ــون ال ـ ـس ـ ـيـ ــاديـ ــة ،ح ـيــث
تخلفت األرجنتين وبليز واإلكوادور
ولبنان وسورينام وزامبيا عن سداد
مستحقات سنداتها.
 هـ ــذا ي ـض ــع االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـمــالــيال ـع ــال ـم ــي ف ــي خـ ـط ــر ،وه ـ ــي م ـســألــة
وق ـ ــت ف ـق ــط ق ـب ــل أن ت ـن ـغ ـمــس دول ــة
كبرى في أزمة ائتمان أوسع ،وفيما
تـحـتــاج الـحـكــومــات إل ــى نـمــو أعـلــى
لتوليد إيرادات ضريبية أكبر ،فكلما
ضـغـطــت عـلــى م ــدخ ــرات الـمـيــزانـيــة،
تعرض النمو للخطر.
 ما يعنيه ذلك في النهاية تحملأعـبــاء ضــرائــب أعـلــى وتقشف أكبر،
حيث تضطر الحكومات إلى خفض
اإلنفاق لضبط الموازنة ،وبالتأكيد،
ق ـ ــد تـ ــوضـ ــع ض ـ ـغـ ــوط نـ ـق ــدي ــة غ ـيــر
متوقعة على شركات التكنولوجيا
ال ـك ـب ـيــرة ،ول ـك ــن سـيـتــم ت ـمــريــر ذلــك
بـبـســاطــة فــي رف ــع األس ـع ــار وزي ــادة
التضخم.
 ه ـن ــاك ن ـه ــاي ــة ت ـل ــوح ف ــي األف ــقبالنسبة للوباء ،لكن العالم ال يــزال
فـ ــي ح ــال ــة هـ ـش ــة ،وتـ ـشـ ـع ــر أسـ ـ ــواق
الــديــون العالمية بــآثــار اإلف ــراط في
اإلن ـف ــاق ،وع ــوائ ــد ال ـس ـنــدات تــرتـفــع،
وف ـ ـ ــي م ــرحـ ـل ــة م ـ ـ ــا ،الب ـ ـ ــد أن ي ـك ــون
ه ـ ـنـ ــاك ي ـ ـ ــوم لـ ـلـ ـحـ ـس ــاب ،ل ـ ـ ــذا ي ـجــب
ت ـســويــة ال ــدي ــون ال ــوب ــائ ـي ــة ق ـبــل أن
يحدث انهيار دون تــراخ أو تجاهل
لـلـتـحــذيــرات ،مثلما ك ــان ال ـحــال في
السنوات الماضية.
(أرقام)

وجهة نظر

الحصن المالي األخير :صندوق األجيال القادمة
فهد محمد العلوش

منذ عام تقريبا ،وال صوت يعلو على جائحة كورونا ،إال أن
االختالل الكبير الذي ظهر في الموازنة العامة لدولة الكويت
للسنتين الماليتين الحالية والقادمة (/2021 – 2021 /2020
 )2022ال يقل أهمية عنها .فكما أن صحة المواطنين أولوية
قصوى ،فكذلك هو االستقرار المالي والرخاء االقتصادي
للوطن.
ورغم هذا االختالل الكبير في الموازنة ،فإننا لم َ
نر ردة
فعل ترقى إلى مستوى الحدث على اإلطالق .بل على العكس،
بدال من إيجاد مصادر أقل كلفة لتمويل العجز ووضع خطط
الفساد وإيقاف أوجه
(تشتمل على آليات فاعلة لمحاربة
ُ
الـهــدر) لتصحيح المسار بأقل األضـ ــرار ،نفاجأ باالتجاه
مباشرة نحو "الحلول السهلة" (كما َّ
عبر عن ذلك وزير المالية
في تصريحه) .فتم إقرار قانون إليقاف تحويل  10في المئة من
إيرادات الدولة لصندوق األجيال القادمة في سنوات العجز،
ومن ثم صرف السيولة المتاحة ،فتم صرف جميع سيولة
صندوق االحتياطي العام -والتي بلغت أكثر من  40مليار
دينار في عام 2015م ،-وتم طلب سحب السيولة المتوافرة
في مؤسسات الدولة المختلفة (مثل مؤسسة البترول) .ليس
هذا فحسب ،بل َّ
تسربت األخبار بأن الحكومة تقوم بمبادلة
أصــول صندوق االحتياطي العام غير السائلة مع سيولة
ً
صندوق األجيال القادمة ،وأن هناك خططا لالقتراض من
الصندوق .ولم يقتصر األمر عند هذا الحد ،حتى فوجئنا
ً
بإحالة الحكومة إلى مجلس األمة مشروعا بقانون يقضي
بسحب مبلغ (وليس اقتراضا) من احتياطي األجيال القادمة
ال يتجاوز خمسة مليارات دينار سنويا غير محدد بمدة.

ومن المثير للقلق أن كل هذه األحداث حصلت في أقل من عام،
ً
وهو ما يدل على أننا كنا حتما نسير في الطريق الخطأ من
ناحية إدارة المالية العامة لسنوات طويلة .وليس المجال
اآلن الحديث عن أخطاء الماضي ،لكن فيما سنفعل لمواجهة
ً
التحديات مستقبال.
ُ
تـعــد الـكــويــت مــن أول ــى الـ ــدول فــي تــأسـيــس الصناديق
ً
السيادية ،والتي من شأنها الحفاظ على الثروات ،خصوصا
للدول التي تعتمد على مصدر أحادي الدخل (مثل بيع النفط).
فتم إنشاء صندوق االحتياطي العام في عام 1953م ،ليتم
إيداع جميع إيرادات الدولة فيه ،واستثمارها وفق الحاجة.
وفي عام 1976م تم إنشاء صندوق احتياطي األجيال ،وتم
تحويل  50في المئة من رصيد االحتياطي العام لألجيال
في ذلك الوقت ،إضافة إلى إيداع ما ال يقل عن  10في المئة
من إجمالي إيرادات الدولة سنويا .وتتم إدارة الصندوقين
من خالل الهيئة العامة لالستثمار .وكان الهدف من إنشاء
صندوق األجيال هو تأمين مستقبل األجيال القادمة بعد
ُ
نضوب النفط .وتقدر قيمة أصول صندوق احتياطي األجيال
اليوم بين  600-500مليار دوالر ( 180-150مليار دينار).
إن امتالك الكويت لمثل هذا الصندوق السيادي يعطيها
المالءة والجدارة المالية لعمل اإلصالحات الالزمة ،وتمويل
مـشــروعــاتـهــا ،مــن خ ــال االق ـت ــراض ،أو مــن خ ــال شــراكــات
استراتيجية مع شركات أجنبية لتمويل المشاريع التنموية
داخ ــل الـكــويــت .فعلى سبيل الـمـثــال ،عندما تــذهــب للبنك
القتراض  100ألف دينار ولديك كاش وأسهم وعقارات بقيمة
مليون دينار ،ليس كمن يذهب القتراض نفس المبلغ وليس

صندوق النقد يعتزم إصدار حقوق سحب
بـ  650مليار دوالر
ناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،ت ـخ ـص ـيــص حـ ـق ــوق سـحــب
خاصة جديدة بقيمة  650مليار دوالر لزيادة
االحتياطات ومساعدة العالم على التعافي من
فيروس كورونا.
ويـ ـج ــوز ل ـل ـص ـن ــدوق ،بـمـقـتـضــى ات ـفــاق ـيــة
تــأس ـي ـســه ،أن ي ـ ــوزع مـخـصـصــات م ــن حـقــوق
السحب الخاصة على البلدان األعضاء المشاركة
في إدارة حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع
حصص عضويتها ،وهو ما يعرف بالتوزيع
العام للمخصصات ،وذلك عند استيفاء شروط
محددة.
وفـ ـ ــي عـ ـ ــام  ،2009أجـ ـ ـ ــري تـ ــوزيـ ــع خ ــاص
استثنائي لحقوق السحب الخاصة لتمكين
البلدان التي انضمت إلــى عضوية الصندوق
بعد عام ( 1981أي بعد التوزيعات السابقة) من
المشاركة في نظام حقوق السحب الخاصة على
قــدم المساواة مع البلدان األخــرى ،وتقوم آلية
حقوق السحب الخاصة على التمويل الذاتي
وتقضي بتحصيل رس ــوم عــن المخصصات
الموزعة يتم استخدامها فيما بعد لسداد الفائدة
على حيازات حقوق السحب الخاصة.
ويمكن للبلدان األعضاء شراء وبيع حقوق
السحب الخاصة في السوق الطوعي ،ويمكن
للصندوق أيضا تحديد بلدان أعضاء لشراء
حقوق السحب الخاصة ،إذا تطلب األمر ذلك.
وقـ ــالـ ــت مـ ــديـ ــرة ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي
كريستالينا جــورجـيـفــا ،فــي بـيــان ص ــادر عن
الـصـنــدوق ،اطلعت "العربية نــت" على نسخة
منه" ،متحمسة جدا خالل المناقشات األولية
المعلقة باحتمالية تخصيص حقوق سحب
خاصة جديدة بقيمة  650مليار دوالر ،عبر تلبية
االحتياجات العالمية طويلة األجل لالحتياطات

مــن األص ـ ــول ،ف ــإن تخصيص حـقــوق السحب
الخاصة الجديدة ستفيد جميع الدول األعضاء
وتساعد على تعافي العالم من أزمــة كورونا،
ويمكن أيضا أن تكون إش ــارة قوية من الــدول
األعـضــاء على عزمهم القيام بــأي شــيء ممكن
للتغلب على أسوأ ركود منذ الكساد الكبير".
وأعرب المديرون التنفيذيون عن دعم واسع
النطاق بين أعضاء الصندوق صياغة اقتراح
بـتـخـصـيــص ح ـق ــوق س ـح ــب خ ــاص ــة ج ــدي ــدة
تعادل  650مليار دوالر لتوفير سيولة إضافية
للنظام االقتصادي العالمي عبر دعم األصول
االحتياطية للدول األعضاء البالغ عددهم 190
دولة ،وفقا لجورجيفا.
وتـنــوي جورجيفا أن تـقــدم عــرضــا رسميا
في يونيو المقبل للمجلس التنفيذي لدراسة
تخصيص حقوق السحب الخاصة الجديدة،
بناء على تقييم احتياجات االحتياطي العالمي
طويل األجل للدول األعضاء في الصندوق.
وب ــالـ ـت ــوازي م ــع ذل ـ ــك ،س ـي ـقــوم ال ـص ـنــدوق
باستكشاف الخيارات المتاحة لالعضاء الذين
يتمتعون بمراكز مالية قوية إلعادة تخصيص
حقوق السحب الخاصة لدعم البلدان الضعيفة
ذات الدخل المنخفض.
وفـ ــي حـ ــال ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى الـتـخـصـيـصــات
الـجــديــدة لحقوق السحب الـخــاصــة ،ف ــإن ذلك
س ـي ــؤدي إل ــى إض ــاف ــة دف ـعــة كـبـيــرة ومـبــاشــرة
للسيولة إلى الدول دون زيادة أعباء الديون.
حــق الـسـحــب ال ـخــاص هــو أص ــل احتياطي
دولــي استحدثه الصندوق عام  1969ليصبح
مكمال لــأصــول الــرسـمـيــة الـخــاصــة بالبلدان
األعضاء.
وتم حتى اآلن توزيع  204.2مليارات وحدة
حقوق سحب خاصة ،ما يعادل  291مليار دوالر

على البلدان األعضاء ،منها  182.6مليار وحدة تم
توزيعها في  2009عقب األزمة المالية العالمية،
وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة
من خمس عمالت – الــدوالر األميركي واليورو
والـ ـي ــوان الـصـيـنــي وال ـي ــن الـيــابــانــي والجنيه
اإلسترليني.
وأنشئت حقوق السحب الخاصة لتكون أصال
احتياطيا دوليا مكمال ،في سياق نظام بريتون
وودز ألس ـعــار ال ـصــرف الـثــابـتــة ،وم ــع انهيار
ُّ
وتحول العمالت
نظام بريتون وودز عام 1973
الرئيسية إلى نظم أسعار الصرف المعومة ،قل
االعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل
احتياطي عالمي ،ومــع ذلــك يمكن لتوزيعات
حقوق السحب الخاصة أن تساهم ب ــدور في
توفير السيولة وتكملة االحتياطيات الرسمية
للبلدان األعضاء ،كما حدث في توزيعات عام
 2009التي بلغ مجموعها  182.6مليار وحدة
حـقــوق سحب خــاصــة حصلت عليها البلدان
األعضاء في سياق األزمة المالية العالمية.
ويـسـتـخــدم ح ــق الـسـحــب ال ـخ ــاص كــوحــدة
حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية
األخرى.
وح ـ ــق ال ـس ـح ــب ال ـ ـخـ ــاص ل ـي ــس ع ـم ـلــة وال
استحقاقا على الـصـنــدوق ،بــل هــو استحقاق
محتمل على عمالت البلدان األعـضــاء القابلة
لالستخدام الحر ،ويمكن مبادلة حقوق السحب
ال ـخــاصــة ب ـهــذه ال ـع ـمــات .وك ــان ــت قيمة حق
السحب الخاص َّ
تعرف في البداية بأنها تعادل
 0.888671غــرام من الذهب النقي – وهــو ما
كان يعادل دوالرا واحدا آنذاك ،وبعد انهيار
نظام بريتون وودز ،أعيد تعريف حق السحب
الخاص بأنه يعادل سلة من العمالت.
(العربية.نت)

لديه إال منزل بقيمة  200ألف دينار ،إذ إن شروط االقتراض
وتكلفته ستكون ُم َّ
يسرة ورخيصة على األول ومكلفة على
الثاني.
وفي حال إقدام الدولة على االقتراض (وهو الخيار الذي
ال مفر منه) ،ستكون تكاليف االقتراض أقل من العوائد التي
يحققها الصندوق السيادي ،إذ إن تكاليف االقتراض لحكومة
الكويت ستتراوح بين  3-1في المئة (وفــق نــوع السندات
ومدتها) .ونتوقع أن يحقق الصندوق أعلى من هذه النسب
ً
بكثير (علما بأن الهيئة العامة لالستثمار ال تنشر مؤشرات
األداء).
وأخيرا ،بإمكان الحكومة االستفادة من صندوق احتياطي
األجيال بشكل كبير ،ليس عن طريق السحب أو االقتراض،
بل من خــال جعل الصندوق أداة أكثر فاعلية في تحريك
االقتصاد المحلي واستقطاب رؤوس األموال .فقد كان لهيئة
االستثمار العديد من النجاحات على الصعيد المحلي في
تأسيس البنوك وشــركــات االت ـصــاالت والبتروكيماويات
وغيرها .وباإلمكان تعزيز نشاط صندوق األجيال القادمة
–عن طريق الهيئة -داخل الكويت ،من خالل االستثمار في
قطاعات جــديــدة ونــوعـيــة ،بالتعاون مــع شــركــات أجنبية.
ً
فيمكنها مثال إنـشــاء شركة تطوير عـقــاري ضخمة لبناء
مساكن حديثة وعصرية متكاملة الخدمات ،وإنشاء شركة
لالستثمار في الطاقة البديلة ،وإنشاء شركة وطنية إلعادة
تدوير مخلفات البناء والنفايات ،وإنشاء شركات صناعات
نفطية وبتروكيماوية حديثة ،وإنشاء شركة لألمن الغذائي
من خالل تقنيات الزراعة الحديثة (كالعمودية والمائية)،

وتطوير شركة المشروعات السياحية ،وتفعيل أصولها،
وغيرها من األفكار التي من شأنها أن توفر العديد من الفوائد
للدولة ولالقتصاد بشكل عام:
• تخفيف حمل بعض األعباء التنموية عن كاهل الدولة بما
يحقق عوائد للصندوق.
• استقطاب رؤوس األموال والخبرات األجنبية ،إذ إن العديد
منها يرغب باالستثمار فــي تلك القطاعات ،ووج ــود هيئة
ً
ً
االستثمار معه كشريك سيكون داعما مهما.
• توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة
للمواطنين.
ً
ختاما ،إصــاح االخ ـتــاالت الهيكلية فــي االقتصاد قــادم
ال محالة ،وحتما ستكون اإلصــاحــات مؤلمة للجميع ،لكن
الب ــد أن تـكــون هـنــاك رؤي ــة وطنية شاملة لــإصــاح بقيادة
أبناء وبنات الوطن المخلصين .واإلصالح هنا يشمل جميع
المجاالت؛ االقتصادية والسياسية والتعليمية وغيرها .قد
ننجح في تخفيف آثار األزمة بتطبيق بعض الحلول الفردية،
لكن من دون مشروع إصــاح متكامل وج ــذري لن نستطيع
ً
حتما تجاوز األزمة.
لألسف ،تتساقط حصوننا المالية واحدا تلو اآلخر ،وآخر
حصوننا المالية القوية هو صندوق احتياطي األجيال القادمة،
وهو حق لتلك األجيال ،فلنحافظ عليه ،كما أراد مؤسسوه ،وكما
أوصلوه لنا .فعصر النفط لم ينت ِه بعد ،وإن كان قد تغير كثيرا،
لكن اليزال أمامنا الكثير من الحلول واآلليات التي باستطاعتنا
القيام بها قبل أن تمتد يدنا إلى الصندوق.
والله الموفق.

«كاسبرسكي» :هجمات ًالتروجانات المصرفية
بالكويت شهدت ارتفاعا في 2020
يموت دعا المستخدمين إلى توخي الحذر في التعامالت اإللكترونية
أك ـ ـ ــدت ش ـب ـكــة "ك ــاس ـب ــرس ـك ــي"
األم ـن ـي ــة ب ـش ــأن تـ ـه ــدي ــدات األم ــن
الرقمي في دولــة الكويت ،حدوث
زي ـ ــادة ق ــدره ــا  53ف ــي ال ـم ـئــة في
جـمـيــع اإلص ــاب ــات بالبرمجيات
الخبيثة فــي النصف الـثــانــي من
عام  ،2020مقارنة بالنصف األول
منه ،مرجحين أن يكون السبب في
ذل ــك ال ـعــودة التدريجية ألنشطة
القطاعات االقتصادية في الدولة
ً
ابتداء من النصف الثاني من .2020
وأك ـ ـ ــد خ ـ ـبـ ــراء "ك ــاس ـب ــرس ـك ــي"
في نــدوة افتراضية عقدت أمس،
انـ ـخـ ـف ــاض إجـ ـم ــال ــي اإلصـ ــابـ ــات
بالبرمجيات الخبيثة بنسبة 3.5
في المئة في العام  2020مقارنة
بسابقه .2019
وق ـ ـ ــال م ــاه ــر يـ ـم ــوت ال ـبــاحــث
األمـ ـن ــي األول ف ــي ف ــري ــق الـبـحــث
والـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــي لـ ـ ــدى
"كـ ـ ــاس ـ ـ ـبـ ـ ــرس ـ ـ ـكـ ـ ــي" ،إن "مـ ـشـ ـه ــد
التهديدات األمنية الرقمية يتسم
بــال ـح ـيــويــة والـ ـتـ ـط ـ ُّـور وت ـ ُ
ـاح ــق
ً
المستجدات" ،معتبرا أن مواكبة
ّ
تهديدات األمن الرقمي "تظل مسألة
صعبة".
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر األمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي
المستخدمين إلــى توخي الحذر
ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة،
ّ
التسوق والدخول إلى
السيما عند

الحسابات المصرفية ،واالطــاع
على الفرص االستثمارية.
وقــال إن دولــة الكويت ،أظهرت
بخالف الــدول الكبرى األخــرى في
المنطقة ،أكبر انخفاض في هجمات
تعدين العمالت الرقمية وهجمات
الفدية ،ما ُيظهر تركيز المجرمين
على التروجانات المصرفية".
وأوضح أنه منذ بداية الجائحة،
ً
اكـتـشــف مـجــرمــو اإلن ـتــرنــت طــرقــا
جديدة الستغالل المستخدمين ،ما
أدى إلى حدوث ارتفاعات ملحوظة
في الهجمات واإلصــابــات بأنواع
مختلفة من البرمجيات الخبيثة
في دول مجلس التعاون الخليجي،
فبينما يعمل األفـ ــراد ويــدرســون
ويتسوقون ويتعاملون مع البنوك
م ــن م ـنــازل ـهــم ،س ـعــى الـمـجــرمــون
إلــى تحويل تركيزهم إلــى أجهزة
المستخدمين ،من خالل تكتيكات
متطورة تشمل المرفقات والروابط
الخبيثة التي توضع فــي رسائل
البريد اإللكتروني ،والبرمجيات
الخبيثة القابلة للتنزيل ،وغيرها،
ُ
والـ ـت ــي إذا ت ــرك ــت ع ـلــى األج ـه ــزة
المصابة فقد تتسبب في إبطائها
أو توقفها عــن العمل تـمـ ً
ـامــا .كما
يمكن للبرمجيات الخبيثة حذف
البيانات أو سرقتها ،مــا ّ
يعرض
خصوصية المستخدمين للخطر.

وأكــد أن الكويت شهدت زيــادة
ملحوظة بلغت  58فــي المئة في
هجمات التروجانات المصرفية،
بما يتماشى مع االتجاه العالمي
في هذا الجانب ،والذي شهد زيادة
بنسبة  29في المئة في هذا النوع
من الهجمات .وتعتبر التروجانات
المصرفية واحدة من أكثر األدوات
ً
ان ـت ـشــارا ل ــدى مـجــرمــي اإلنـتــرنــت
ّ
ينصب تركيز جهودهم على
الذين
سرقة األموال والمعلومات المالية.
وتـ ـبـ ـح ــث ه ـ ــذه الـ ـت ــروج ــان ــات
ً
عـ ــادة عــن بـيــانــات اعـتـمــاد دخــول
الـمـسـتـخــدمـيــن إلـ ــى حـســابــاتـهــم
الخاصة بالسداد اإللكتروني وإدارة
أنظمة الـخــدمــات المصرفية عبر
اإلن ـتــرنــت ،لسرقة كلمات الـمــرور
المستخدمة لمرة واحدة وتمريرها
إلى المجرمين .كذلك تملك بعض
التروجانات المصرفية القدرة على
سرقة محافظ العمالت الرقمية.
وق ـ ـ ـ ــد ي ـ ـك ـ ــون تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول م ـع ـظــم
المستخدمين منذ بدايات  2020إلى
طــرق الـســداد اإللكتروني وأنظمة
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
ج ـ ـ ّـراء ال ـجــائ ـحــة ال ـم ـس ـت ـمــرة ،من
األسـبــاب التي ساهمت في زيــادة
هجمات التروجانات المصرفية.
بالذكر أن اإلحصائيات
الجدير
ً
ُ
تـظـهــر انـخـفــاضــا بنسبة  29في

ماهر يموت

المئة في تهديدات برامج الفدية في
الكويت ،إضافة إلى انخفاض قدره
 56فــي المئة فــي اإلصــابــات التي
تستهدف تعدين العمالت الرقمية
االتجاه
في الدولة ،بما يتماشى مع ً
ال ـعــال ـمــي ال ـ ــذي ش ـهــد انـخـفــاضــا
بنسبة  40في المئة ،و 24في المئة
على التوالي في هذين النوعين من
اإلصابات.
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مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع ّ  %5أسهم خزينة واإلدراج في سوق دبي المالي

• الذربان :تراجع األرباح نتيجة تعثر الكثير من المشروعات واألنشطة ومغادرة الوافدين
• البحر :جائحة كورونا تلقي بظاللها على مختلف القطاعات بالكويت وفي مقدمتها «العقاري»
رفع مجلس إدارة شركة عقارات
الكويت توصيته للجمعية العامة
لـلـمــوافـقــة عـلــى تــوزيــع  5بالمئة
منحة من أسهم الخزينة.
وأعلنت الشركة تحقيق أرباح
بـلـغــت  3.567مــايـيــن دي ـنــار عن
الـسـنــة الـمــالـيــة المنتهية فــي 31
ديسمبر  ،2020مقارنة ب ـ 7.045
ماليين لسنة .2019
وع ـ ــزى رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،إب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم ال ـ ـ ــذرب ـ ـ ــان،
انـ ـخـ ـف ــاض األربـ ـ ـ ـ ــاح ب ـن ـس ـبــة 50
بالمئة الى اآلثار السلبية الناتجة
عن جائحة كوفيد ،19 -التي أثرت
على مختلف الـقـطــاعــات ،ومنها
ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ق ـط ـ ّـاع
ال ـع ـقــار ال ـت ـج ــاري ،نـتـيـجــة تـعــثــر
الكثير من المشروعات واألنشطة
وال ـم ـحــال وال ـم ـكــاتــب ال ـت ـجــاريــة،
يليه قـطــاع الـعـقــار االسـتـثـمــاري،
الذي انخفضت فيه نسب اإلشغال
بسبب مغادرة الوافدين.
وأضــاف الــذربــان أن اإلي ــرادات
التأجيرية انخفضت الــى 18.46
مليونا ،مقارنة بـ  23.7مليونا عام
 ،2019كذلك انخفضت المصاريف
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة مـ ــن  3.02مــاي ـيــن
ع ــام  ،2019لـتـبـلــغ  2.95مـلـيــون
فــي  ،2020كما بلغت مــوجــودات

الشركة  318.5مليونا ،مقارنة بـ
 326.9مليونا لعام .2019
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة الرئيس التنفيذي ،طالل
البحر« :كان  2020عاما ال مثيل له،
إذ ألقت جائحة كوفيد 19 -خالله
بظاللها على مختلف القطاعات
بالكويت ،وفــي مقدمتها القطاع
العقاري ،الذي تأثر سلبا بتراجع
دخل المستأجرين نتيجة تفشي
الجائحة ،والـتــدابـيــر االحـتــرازيــة
الـ ـت ــي تـ ــم ف ــرض ـه ــا الح ـت ــوائ ـه ــا،
خاصة حظر التجول والقيود التي
فرضت على األنشطة التجارية،
وهي تحديات لم نشهد مثلها من
قبل ،وقــد اضـطــرت الــدولــة إلقــرار
اإلغ ـ ـ ــاق الـ ـت ــام ال ـم ــؤق ــت لـبـعــض
األن ـش ـطــة ،والـمـسـتـمــر حـتــى اآلن
ألن ـش ـطــة أخ ـ ــرى ،تـجـنـبــا لتفشي
الوباء».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــر« :ن ـت ـي ـج ــة
إلخـ ــاءات بـعــض الـمـسـتــأجــريــن،
وم ـنــح ال ـشــركــة اإلعـ ـف ــاءات دعـمــا
م ـن ـهــا ف ــي ال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن اآلثـ ــار
السلبية ا لـنــا تـجــة عــن الجائحة،
انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــض صـ ـ ــافـ ـ ــي اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
ال ـتــأج ـيــريــة بـنـسـبــة  25بــالـمـئــة،
مقارنة بالمسجلة في .»2019
وك ــان ــت ال ـشــركــة ق ــد أن ـهــت في

إبراهيم الذربان

 2020بـنــاء وتــأجـيــر بــرج سكني
م ـكــون مــن  18طــابـقــا فــي منطقة
الــرقـعــي ،الـكــويــت .وف ــي اإلم ــارات
بدأت بالمرحلة األولى من تشييد
برجين سكنيين من أصل خمسة
لتسكين  5000عــا مــل فــي مدينة
دبـ ـ ــي لـ ــإن ـ ـتـ ــاج ،ومـ ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع
االن ـت ـهــاء مــن أع ـمــال تشييدخما
نهاية هذا العام.
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،وفــي
م ـي ــام ــي تـ ـح ــدي ــدا ،ب ـ ــدأت أع ـم ــال
ت ـش ـي ـي ــد ف ـ ـنـ ــدق يـ ــوتـ ــل م ـي ــام ــي،
وق ـ ــارب ـ ــت ن ـس ـب ــة اإلنـ ـ ـج ـ ــاز حـتــى
اآلن  65بــال ـم ـئــة ،وم ــن الـمـتــوقــع

طالل البحر

االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن أع ـ ـمـ ــال ال ـت ـش ـي ـيــد
ف ــي  .2021وسـيـشـمــل الـمـشــروع
المتعدد االستخدامات  233وحدة
سكنية تم بيعها بالكامل ،و215
غرفة فندقية.
وعن الخطوة القادمة للشركة،
قال البحر« :ال يخفى على الجميع
أن لعقارات الكويت سجال حافال
ب ـ ــاإلنـ ـ ـج ـ ــازات ،ف ـه ــي أول شــركــة
عـقــاريــة ت ــدرج فــي ســوق الكويت
لـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة ،واألولـ ـ ـ ــى فــي
تطوير مفهوم المباني المتعددة
االس ـت ـخــدامــات (م ـحــال التجزئة،
والـمـكــاتــب ،ومــواقــف الـسـيــارات)،

واألول ـ ــى فــي تـقــديــم آل ـيــة الـبـنــاء،
التشغيل ،والتحويل ،قبل اعتماد
نظام رسمي لها ،كذلك انضمامها
أخيرا لقائمة الشركة المدرجة في
ال ـســوق األول بـبــورصــة الـكــويــت،
بعد المراجعة السنوية للبورصة
واستيفاء الشركة كافة المتطلبات
ال ـخــاصــة لـلـتــأهــل م ــن حـيــث مــدة
اإلدراج والقيمة السوقية وشروط
ال ـس ـي ــول ــة ،فـ ـك ــان مـ ــن الـطـبـيـعــي
أن ت ـك ــون ال ـخ ـط ــوة ال ـتــال ـيــة هــي
دراس ــة إدراج أسـهــم الـشــركــة في
بورصات أخرى .وقد رفع مجلس
اإلدارة التوصية للجمعية العامة

بالموافقة على اإلدراج في سوق
دبي المالي ،وذلك بعد الحصول
عـلــى ا ل ـمــوا ف ـقــات المتعلقة بهذا
ال ـخ ـص ــوص ،وتـعـيـيــن مـسـتـشــار
لإلدراج».
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ال ـ ـب ـ ـحـ ــر« :م ـ ـ ــا زل ـن ــا
م ـس ـت ـمــريــن ف ــي ت ـط ـب ـيــق الـخـطــة
ال ـت ــي وض ـع ـهــا م ـج ـلــس االدارة،
وال ـم ـت ـم ـث ـل ــة فـ ــي وضـ ـ ــع أهـ ـ ــداف
م ـحــددة لالستثمار فــي األص ــول
ال ـمــدرة لـلــدخــل وأص ــول التنمية
داخ ـ ـ ــل وخ ـ ـ ـ ــارج دول ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت،
إضــافــة إلــى دراس ــة عــدة مشاريع
واختيار أفضلها ،ليتم إضافتها

إلــى محفظة الـعـقــارات المملوكة
للشركة.
وكــذلــك تنويع مـصــادر دخلنا
م ـ ــن حـ ـي ــث وجـ ـ ـ ــود ال ـ ـشـ ــركـ ــة فــي
مجموعة متنوعة مــن األس ــواق.
ك ـمــا ت ـع ـمــل ال ـش ــرك ــة ع ـلــى إعـ ــادة
ت ــأه ـي ــل ع ـق ــارات ـه ــا ف ــي ال ـك ــوي ــت،
وتـعــديــل نـســب الـبـنــاء فـيـهــا ،بما
يـسـمــح بــإضــافــة أنـشـطــة جــديــدة
وتحقيق نتائج أفضل في المرحلة
ال ـق ــادم ــة .ون ـتــوقــع أن ي ـكــون عــام
 2021ع ـ ــام انـ ـ ـف ـ ــراج لــاق ـت ـصــاد
المحلي والعالمي وعودة األمور
إلى طبيعتها بإذن الله».

ً
ً
بنوك تستثمر  3.8تريليونات دوالر في الوقود األحفوري البرميل الكويتي ينخفض  23سنتا ليبلغ  63.64دوالرا

ً
اس ـت ـث ـم ــر  60مـ ـص ــرف ــا مـ ــن أكـ ـب ــر ال ـب ـن ــوك
الـ ـتـ ـج ــاري ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم 3.8
تريليونات دوالر في الوقود األحفوري من عام
 2016حتى عام  ،2020أي منذ توقيع اتفاقية
ً
باريس للمناخ ،وفقا لما جاء في تقرير نشر،
أمس ،من مجموعة من المنظمات المناخية.
وخــال عــام  ،2020تــراجــع إجمالي تمويل
ال ــوق ــود األح ـف ــوري بنسبة  9فــي الـمـئــة على
أسـ ـ ــاس س ـ ـنـ ــوي ،ب ـس ـبــب الـ ـقـ ـي ــود الـمـتـعـلـقــة

بـ ـفـ ـي ــروس «ك ــوفـ ـي ــد ،»19 -ل ـك ــن ك ــان ــت أك ـبــر
ً
البنوك تمويال للوقود األحـفــوري هي «جيه
بــي م ــورغ ــان تـشـيــس»  51.3م ـل ـيــارات دوالر،
و»س ـي ـت ــي»  48.4م ـل ـيــار دوالر ،و»بـ ـن ــك أوف
أميركا»  42.1مليار دوالر.
وأش ـ ـ ــار ال ـت ـق ــري ــر إل ـ ــى أن ت ـم ــوي ــل ال ــوق ــود
ً
ً
األحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوري مـ ـ ــن أكـ ـ ـب ـ ــر  60ب ـ ـن ـ ـكـ ــا ت ـ ـجـ ــاريـ ــا
ً
واس ـت ـث ـمــاريــا ف ــي ال ـعــالــم ك ــان أع ـلــى ف ــي عــام
 2020مقارنة بما كان عليه في عام  2016وهو

أول عام كامل يتم فيه توقيع اتفاقية باريس
للمناخ.
يذكر أن الرئيس األميركي السابق دونالد
تــرامــب انـسـحــب مــن اتـفــاقـيــة بــاريــس للمناخ
عــام  ،2017وعــاد الرئيس الحالي جو بايدن
ل ــان ـض ـم ــام إل ـي ـه ــا فـ ــي أول ي ـ ــوم مـ ــن تــول ـيــه
المنصب.

«أسواق المال» تشارك في الندوة المرئية
حول التقنيات المالية «»FinTech
شـ ـ ــاركـ ـ ــت هـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ــواق
المال ،أمس األول ،في الندوة
ال ـمــرئ ـيــة الـمـنـظـمــة م ــن قبل
مؤسسة ،Paris EuroPlace
م ـم ـث ـلــة ب ـع ـث ـمــان ال ـع ـي ـســى-
ن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس
المفوضين المدير التنفيذي
باإلنابة.
وجـ ـ ــاء ت هـ ــذه ال ـم ـشــاركــة
بـ ــدعـ ــم م ـ ــن سـ ـ ـف ـ ــارة فــرن ـســا
ل ـ ـ ــدى الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ل ـم ـن ــاق ـش ــة

موضوع التقنيات المالية،
حـ ـ ـي ـ ــث اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــت ع ـ ــدة
ش ــرك ــات فــرن ـس ـيــة أعـمــالـهــا
ومقترحاتها حول استخدام
التقنيات المالية في مجال
األعمال.
وت ــأت ــي م ـش ــارك ــة الـهـيـئــة
اسـتـكـمــاال ل ـمــذكــرة التفاهم
الـ ـ ـم ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــة ب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا وب ـ ـيـ ــن
مــؤسـســة Paris EuroPlace
فــي أكـتــوبــر  ،2019لتطوير

الـتـعــاون فــي مـجــال التحول
ال ــرق ـم ــي ،وتـ ـب ــادل ال ـخ ـبــرات
ودعـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـتـ ـم ــوي ــل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــدام ،إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب
المشاركة في تنظيم ندوات
ومــؤت ـمــرات وتيسير تـبــادل
المعلومات.
وقد شارك في هذه الندوة
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـه ـي ـئ ــة سـفـيــر
فرنسا لدى الكويت ان كلير
ل ـي ـج ـنــدر ،إض ــاف ــة إلـ ــى عــدد

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مــن الـشــركــات والمؤسسات
الفرنسية والكويتية.
تجدر اإلشارة إلى أن Paris
 EuroPlaceمــؤ س ـســة غير
ربحية ،وهي الجهة المعنية
بالتطوير والترويج لباريس
كمركز مالي دولي.

هل تستعيد الحرب
التجارية لهيبها؟
ً
ت ـت ـخ ـلــف ال ـص ـي ــن ك ـث ـي ــرا عــن
أه ـ ــداف ال ـعــام ـيــن ال ـم ـح ــددة في
اتـفــاقـهــا الـتـجــاري مــع الــواليــات
الـمـتـحــدة ،بـعــد أن اش ـتــرت فقط
نحو ثلث السلع التي قالت إنها
ستشتريها حتى اآلن.
وبلغ إجمالي مشتريات السلع
ال ــزراع ـي ــة والـمـصـنـعــة وال ـطــاقــة
األميركية  123مليار دوالر في
ً
 14ش ـهــرا ،مـنــذ تــوقـيــع الصفقة
ً
التجارية في يناير  ،2020وفقا
لـتـحـلـيــل «ب ـلــوم ـبــرغ» لـلـبـيــانــات
الصينية الرسمية ،والتي اطلعت
ع ـل ـي ـه ــا «ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة.نـ ــت» ،حـيــث
أنجزت ما نسبته  32.6في المئة
م ــن الـ ـه ــدف ال ـب ــال ــغ  378مـلـيــار
دوالر للعامين  2020و.2021
وكان هناك شك واسع النطاق
في أن الصين ستفي باألهداف
الـ ـم ــوع ــودة ،ح ـتــى ق ـبــل انـتـشــار
الوباء ،مما يلحق الضرر بكل من
الطلب وقدرة الواليات المتحدة
ع ـلــى ت ــوري ــد ال ـس ـلــع .وم ــع ذل ــك،
فمن غير الــواضــح مــا إذا كانت
بكين ستواجه أي تداعيات من
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لفشلها في
تحقيق أهدافها.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة الـصـيـنـيــة ق ــال ــت إن
ال ـم ـســؤول ـيــن ن ــاق ـش ــوا ال ـت ـجــارة
خــال الـمـحــادثــات األخ ـيــرة بين
البلدين في أالسكا ،لم تكن هناك
إشارة محددة لالتفاق التجاري
أو ما سيفعله الجانبان بالرسوم
ال ـج ـم ــرك ـي ــة الـ ـمـ ـف ــروض ــة أث ـن ــاء
الخالف بينهما.
وزادت الـصـيــن واردات ـه ــا من
السلع الــزراعـيــة األمـيــركـيــة منذ
أواخــر الـعــام الماضي ،فــي إطــار
سـعـيـهــا لـتـعــويــض ال ـن ـقــص في
السلع.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي
 23س ـن ـت ــا ،ل ـي ـب ـلــغ  63.64دوالرا فــي
تــداوالت الثالثاء ،مقابل  63.87دوالرا
ف ــي تـ ـ ـ ــداوالت االثـ ـنـ ـي ــن ،وف ـق ــا لـلـسـعــر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األسـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة ،ارتـفـعــت
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،أم ــس ،أك ـثــر م ــن واح ــد
بالمئة مع سعي المستثمرين لتحقيق
مكاسب عقب الهبوط الحاد في اليوم

ّ
السابق ،لكن التعافي كان محدودا جراء
تباطؤ انتعاش الطلب بسبب إجراءات
ع ــزل ج ــدي ــدة لـمـكــافـحــة ال ـجــائ ـحــة في
أوروبــا وتزايد المخزونات بالواليات
المتحدة .وارتـفــع برنت  69سنتا ،ما
ي ـعــادل  1.1بــالـمـئــة إل ــى  61.48دوالرا
للبرميل ،بعدما هوى  5.9بالمئة إلى
 60.50دوالرا أمس األول.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط

األميركي  63سنتا أو  1.1بالمئة إلى
 58.39دوالرا للبرميل بعد أن فقد 6.2
بالمئة وال م ــس مستوى متدنيا عند
 57.03دوالرا أمس األول.
والمس المؤشران أقل مستوياتهما
مـنــذ أوائ ــل فـبــرايــر مـســاء أم ــس األول،
ونزال نحو  14بالمئة عن المستويات
المرتفعة التي بلغاها في وقت سابق
من الشهر الجاري.

كيتي تطرح « »Electricفي أبريل
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تستعد المطربة العالميةكيتي بيري لطرح أغنية جديدة بعنوان
" ،"Electricعبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب في  16أبريل المقبل.
وكشفت تقارير فنية ،أن بيري انتهت بالفعل من تسجيل األغنية
التي تعود بها للساحة الغنائية ،بعد فترة انقطاع نتيجة حملها.
وكانت بيري استقبلت أخيرا طفلتها األولى من الممثل العالمي
أورالندو بلوم ،وقد اختارا للطفلة الصغيرة اسما مميزا ،وهو ديزي
دوف بلوم.
أما المفاجأة ،فكانت طريقة إعالن الثنائي عن والدة ابنتهما ،عبر
الحساب الخاص لـ"يونيسف" ،إذ إن بيري وأورالندو سفيران للنوايا
الحسنة .وأ ظـهــرت ا لـصــورة يــد مولودتهما الصغيرة و هــي تمسك
بإصبع والدها ،فيما تمسك بيري بمعصم ديزي.
ُيذكر أن بيري استعادت وزنها سريعا بعد الوالدة بنظام ريجيم
" ،"Five Factorالذي يعتمد على تناول  5وجبات صغيرة في اليوم.

كيتي بيري

هولمز بطلة ومنتجة «فتاة ووترغيت»
الفيلم مستوحى عن قصة حقيقية لحياة واين بانكس

غالف الكتاب

ت ـس ـت ـع ــد ال ـم ـم ـث ـل ــة الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ك ــات ــي
هولمز ال نـطــاق تصوير فيلم السيرة
ال ــذات ـي ــة ال ـج ــدي ــد "فـ ـت ــاة ووت ــرغـ ـي ــت"...
"ك ـف ــاح ــي م ــن أجـ ــل ال ـح ـق ـي ـقــة وال ـع ــدال ــة
ضــد رئـيــس م ـجــرم" ،أو The
Watergate Girl: My Fight
for Truth and Justice
against A Criminal
.President
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل م ـ ـس ـ ـتـ ــوحـ ــى م ــن
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـ ــذات ـ ـ ـيـ ـ ــة األك ـ ـثـ ــر
ً
م ـب ـي ـع ــا ل ـل ـم ــدع ـي ــة ال ـع ــام ــة
ال ـس ــاب ـق ــة ف ــي "ووت ــرغـ ـي ــت"
واي ـ ــن ب ــان ـك ــس ،وس ـت ـج ـســد
هــو لـمــز شخصيتها ،ألنها
بطلة العمل ،وصاحبة حق
إنتاجه.
ُ
وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر ح ك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاب The
 W a t e r g a t e G i r lف ــي
فـبــرا يــر مــن ا لـعــام الماضي
 ،2020ح ـ ــول ق ـص ــة ا م ـ ــرأة
شـ ـ ــابـ ـ ــة سـ ـ ـع ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ــرك
بصمتها ا لمهنية  ،بينما
ك ـ ــا ن ـ ــت عـ ــا ل ـ ـقـ ــة فـ ـ ــي زواج
فــا شــل ،وصدمتها األفكار
ال ـم ـت ـح ـي ــزة ضـ ــد ال ـ ـمـ ــرأة،

وإخ ـفــاء أس ــرار خــاصــة بـهــا خــال وقــت
عصيب.
وت ـح ـكــي ال ـق ـصــة ع ــن وايـ ــن بــان ـكــس،
المحللة القانونية الحالية في ،MSNBC
التى بدأت حياتها المهنية مدعية عامة
ل ـل ـجــر ي ـمــة ا ل ـم ـن ـظ ـمــة ف ــي وزارة ا ل ـعــدل
األ مـ ـي ــر كـ ـي ــة ،م ـم ــا أدى إ لـ ــى ا خ ـت ـيــار هــا
وا حــدة من  3مدعين عامين مساعدين
في ووترغيت في عرقلة محاكمة العدالة
ضد كبار مساعدي الرئيس نيكسون.
فــي ذ لــك ا لــو قــت ،كــا نــت وا ي ــن البالغة
ُ
ً
مــن الـعـمــر  30عــامــا (كـمــا كــانــت تـعــرف
آ نــذاك) هي المرأة الوحيدة في الفريق
ال ـت ــي ح ــاك ـم ــت ك ـب ــار م ـس ــؤول ــي الـبـيــت
األ بـيــض ،أطلقت عليها الصحافة اسم
"ا ل ـم ـحــا م ـيــة ذات ا ل ـت ـن ــورة ا ل ـق ـص ـيــرة"،
وحاربت التمييز الجنسي العرضي في
ذلك اليوم لتلقى االحترام الذي يحظى
به نظراؤها من الرجال.
ً
ق ـ ــال ـ ــت وايـ ـ ـ ـ ــن ،الـ ـ ـت ـ ــي عـ ـمـ ـل ــت أي ـ ـضـ ــا
م ـس ـت ـش ــارة ع ــام ــة ل ـل ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي
ون ــائ ـب ــة ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي وم ــدي ــرة
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ف ـ ـ ــي ن ـ ـقـ ــابـ ــة الـ ـمـ ـح ــامـ ـي ــن
ً
األمـيــركـيــة" :رغ ــم م ــرور نـحــو  50عــامــا،
فإن قصة تحقيقنا ومحاكمتنا ال تزال
مقنعة وذات صلة بــاأل حــداث الجارية،

جورج سيغال

ك ـمــا أن ا ل ـت ـم ـي ـيــز ا ل ـج ـن ـســي ا لـمـنـعـكــس
في قصتي يتردد صــداه اليوم ،آ مــل أن
ً
يفتح هذا الفيلم مزيدا من الحوار حول
التحديات التي ال تــزال تــوا جــه النساء
المحترفات".
وصرحت بطلة العمل كاتي هولمز:
"انـجــذبــت إل ــى ه ــذه الـقـصــة ،ألنـهــا ذات
صلة ا لـيــوم كما كــا نــت فــي ذ لــك ا لــو قــت،
إذ ت ـحــاول ال ـن ـســاء بــاس ـت ـمــرار اخ ـتــراق
السقف الزجاجي في مكان عمل الرجال،
وهذه المرأة بمفردها ساعدت في إعادة
ً
تشكيل محاكمة ووترغيت ،ودائما ما
ألهمتني هؤالء البطالت القويات ،وهو
ً
عالم أرغب دائما في استكشافه".

كاتي هولمز

جيجي حديد

جيك جيلنهال

ً
رحيل مرشح األوسكار جورج سيغال عن  87عاما جيجي حديد في نزهة بصحبة طفلتها وصديقتها جيك ضابط عمليات خاصة في «مدرسة القتال»
رحل جورج سيغال ،الذي رشح لنيل جائزة األوسكار ألحسن ممثل مساعد ،عن عمر 87
عاما .واشتهر سيغال بمناوشاته مع ريتشارد بيرتون في فيلم (هو إيز افريد اوف فرجينيا
وولف) "من يخاف فرجينيا وولف" ،وبحبه لجليندا جاكسون في فيلم (أتاتش أوف كالس)
"لمسة رقي" ،كما انتزع الضحكات في مسلسل السيت كوم (ذا غولدبرغز) "عائلة غولدبرغ".
وقالت زوجته سونيا سيغال ،في بيان" :بقلوب يعتصرها األلم تعلن العائلة نبأ وفاة جورج
سيغال ،نتيجة مضاعفات جراحة إلزالة انسداد بالشريان التاجي".
اتسم سيغال بالجاذبية والذكاء ،وبرع في األدوار الدرامية والكوميدية ،وآخرها دور ألبرت
"بوبس" سولومون ،وهو شخص أرمل يتسم بالهدوء واالتزان في المسلسل الكوميدي "عائلة
غولدبرغ" .وعلى "تويتر" ،كتب آدم إف .غولدبرغ ،منتج المسلسل التلفزيوني الذي يستند
(رويترز)
لقصته الشخصية" :فقدنا اليوم أسطورة".

خرجت النجمة الشهيرة جيجي حديد في جولة من أجل التنزه بنيويورك ،واصطحبت ابنتها من
النجم العالمي زين مالك ،وصديقتها ليا مكارثي.
واعتادت حديد ( 25عاما) على التنزه مع طفلتها معظم الوقت ،منذ أن ُرزقت بها قبل  6أشهر من
اآلن ،وهي اللحظات التي تحرص عدسات مصوري "البابارتزي" على تسجيلها ،في مشهد يكشف
كيف تبدلت حياة "السوبر موديل" العالمية جيجي تماما بعد األمومة.
وحافظت حديد على الظهور بكامل أناقتها ،فاختارت أن ترتدي بنطلونا باللون األسود وحذاء
من الجلد بنفس اللون ،كما ارتدت معطفا باللونين البني واألبيض ،وهو واحد من أبرز تصميمات
دار أزياء " "Monclerوصل سعره إلى  1415جنيها استرلينيا.
ولم َ
تنس حديد وصديقتها ارتداء القناع الواقي خالل تنزههما في نيويورك ،بهدف تجنب خطر
اإلصابة بفيروس كورونا.

يجسد الممثل العالمي جيك جيلنهال دور ضابط عمليات خاصة فــي الفيلم الجديد
"مدرسة القتال".
ويدور الفيلم حول القصة الحقيقية للحائز وسام الشرف الراحل جون تشابمان ،مراقب
ً
العمليات القتالية الخاصة ،وموقفه البطولي الفردي حين ضحى بحياته إلنقاذ حياة  23رفيقا،
ً
ويجسد شخصيته جيك جيلنهال ،إضافة إلى أنه المسؤول التنفيذي عن إنتاج المشروع أيضا.
وتدور قصة العمل حول تكليف كابتن سالح الجو كورا ألكسندر بمهمة شبه مستحيلة
تتمثل في التحقيق فيما إذا كان تشابمان يستحق الميدالية ،رغم عدم وجود شهود عيان على
ً
أفعاله والعالم السري جدا المحيط بالعمليات السرية ،ويتعين على اإلسكندر أن يكشف الحقيقة
ً
للعالم .ويستند المشروع إلى أكثر الكتب مبيعا في نيويورك " "Alone at Dawnللكاتب دان
شيلينغ ولوري تشابمان لونجفريتز.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
مـهـنـيــا :إذا أردت ال ــوص ــول ف ـعــا الــى
ً
ً
هدفك فاتبع طريقا واحدا ال عدة طرق.
ً
عاطفيا :شريك حياتك في حال انزعاج
ألنك ال توليه االهتمام الكافي.
ً
اجتماعيا :أضافت األحداث الى ثقافتك
ً
علما وخبرة جديدين.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا  :فكر دا ئـمــا فيما ستفعله في
ً
ّ
الغد ألن اليوم سيمر سريعا.
ً
عــاطـفـيــا :تــدفـعــك الـصــدفــة ال ــى اللقاء
بوجه جميل لكنك تردع نفسك عنه.
ً
اجتماعيا :تتمنى لو تستطيع الذهاب
ّ
برحلة مع بعض األصدقاء المميزين
لديك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :لن يقف أمر أمام عزمك على النجاح
وانجاح مشاريعك.
ً
عــاطـفـيــا :أنــت مـغــرم بــالـنـســاء وال تكتفي
ً
بحبيب واحد ولو كان مخلصا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إي ــاك ومـصــادقــة ال ـكــذاب فإنه
ّ
يقرب لك البعيد ويبعد القريب.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :أنـ ــت م ـغــامــر بـطـبـعــك فــانـتـظــر
ّ
الفرصة المناسبة وال تتهور.
ً
عاطفيا :الغرام ّ
يضر بالعقل ويتلف المال
إن لم يكن في عمله الصحيح.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ـّـا :ت ـل ـ ّـه ــى ف ــي أوق ـ ـ ــات ف ــراغ ــك
ّ
بألعاب تنشط الذاكرة أو برياضة تقوي
العضالت.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :تـحـمــل ع ـلــى كـتـفـيــك ع ـب ـئــا كـبـيــرا
صنعته الظروف القاسية.
ً
عاطفيا :ال أحد يلومك على ّ
حبك ،بل على
عدم إسراعك في التحضير ّله.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـجــد غبطتك كــلـمــا ع ــدت الــى
المنزل ووجدت أفراد العائلة سعداء.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
مهنيا :أمور العمل ليست سهلة لكن عزمك
على مواجهتها ثابت وقويّ.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال يـطـلــب شــريــك ال ـع ـمــر ســوى
سعادتك والعيش بقربك.
ً
اجتماعيا :تضطر الى فرض عقاب بسيط
على أحد أفراد عائلتك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :دع الماضي مهما كان بائسا
ّ
وتطلع الى الغد بإيمان وتفاؤل.
ً
عاطفيا :مصادفة رائعة تجمعك بوجه
ً
جميل يؤثر فورا على مشاعرك.
ً
اجتماعيا :كي تصل الى غايتك ال ّ
تبرر
ّ
الضارة.
استعمال الوسائل
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ّ
وصمم على
مهنيا :اجمع شتات أفكارك
مشروع واحد إلنجازه.
ً
عاطفيا :فترة هــدوء ّ
تمر في وضعكما
ّ
الـ ـع ــاطـ ـف ــي تـ ـس ــه ــل ع ـل ـي ـك ـم ــا ال ـت ـف ــاه ــم
والتعاون.
ّ
ً
اجتماعيا :خير صديق لك من يدلك على
الخير ويبعد عنك الشرّ.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :إذا أردت أن تغربل الزمالء في
عملك فالقليل هم المخلصون لك.
ً
عــا طـفـيــا :تختلف مــع الحبيب ويصل
نزاعكما الى الذروة قبل أن ينطفئ.
ً
اجتماعيا :ادفع بكل رضى ثمن سعادة
تستطيع الحصول عليها.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تنبئك األبراج بأن الغد سيكون
أفضل من اليوم بكثير.
ّ
ً
عاطفيا :استعمل الكالم الطيب الذي يدل
على إعجابك بالحبيب فتفرحه.
ً
اجتماعيا :السبيل الوحيد للمحافظة
على صحتك هو في االعتدال.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ّ
المتلبدة فــي سماء
مهنيا  :بعد ا لـغـيــوم
عملك سوف يصحو الطقس فانتظر.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال أح ــد ي ـلــومــك ع ـلــى اخ ـت ـيــارك
العاطفي فأنت المسؤول عنه في النهاية.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اه ـت ـ ّـم بـشــأنــك ودع اآلخــريــن
يهتمون بأمورهم دون أن تتدخل.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنياّ :
تتنوع أعمالك وتتفاقم عليك وأول
ًّ
خطوة هي تنسيقها تدريجيا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـخ ـت ـلــط م ــواق ـف ــك ال ـعــاط ـف ـيــة
ب ــأوض ــاع ــك الـمـهـنـيــة وي ـن ـب ـغــي الـفـصــل
بينها.
ً
اجتماعيا :يأتيك خبر من الغربة تفرح به
أنت وأفراد العائلة.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

أسيل عمران :دراسة تصميم األزياء حلم حياتي

خبريات

«أناقش مع القصبي مواضيع جدية بقالب كوميدي هادف في مسلسل ممنوع التجول»
كشفت الفنانة أسيل عمران
أنها بدأت تنفيذ أولى
الخطوات في حلم حياتها
الذي كان يراودها منذ سنين
وهو دخولها عالم تصميم
األزياء.

أعــربــت الـفـنــانــة أس ـيــل عـمــران
ع ــن س ـعــادت ـهــا بــال ـع ـمــل ال ـثــانــي
الــذي يجمعها مــع الفنان ناصر
القصبي و هــو مسلسل "ممنوع
ال ـ ـت ـ ـجـ ــول" الـ ـ ـ ــذي يـ ـق ــدم ح ـل ـقــات
مـنـفـصـلــة ت ـنــاقــش ف ــي ك ــل حلقة
ً
مـ ــوضـ ــوع مـ ـ ــا ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن
ال ـع ـمــل ي ـم ــزج ب ـيــن ال ـتــراج ـيــديــا
والكوميديا.
وق ــال ــت عـ ـم ــران" :أثـ ـن ــاء ق ــراءة
ً
النص فوجئت بأنه يناقش فعليا
قضايا مختلفة فــي سلسلة من
الحلقات غير المرتبطة ببعضها
ال لجهة الفكرة وال المضمون وال
حتى على مستوى الشخصيات،
بــل مــا يجمع بينها هــو االلـتــزام

ب ـ ــاتـ ـ ـخ ـ ــاذ اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـتـ ـب ــاع ــد
االجتماعي ووضع الكمامة طوال
الوقت".

فترة ماضية
وت ـ ـض ـ ـيـ ــف أس ـ ـ ـيـ ـ ــل" :نـ ـن ــاق ــش
ً
أحداثا حالية في بعض األحيان
ونـعــود إلــى فترة زمنية ماضية
في أحيان أخرى ،على أن تتشابه
األحداث مع ما ّ
نمر به اآلن" ،الفتة
الحاضرة
الكوميديا
إلــى جرعة
ّ
فــي الـعـمــل" :ب ـصــراحــة لــم أتــوقــع
أن أ حــب الكوميديا ،ألن الممثل
المعتاد التراجيديا يجد صعوبة
طابع
فــي االنــدمــاج مــع عمل ذي
ٍ
كوميدي ،لكن األمــر مختلف مع

القصبي الــذي يناقش مواضيع
جدية بقالب كوميدي هادف".

استقطاب الشباب
يـ ــذكـ ــر أن الـ ـجـ ـه ــة ال ـم ـن ـت ـجــة
ح ـ ــرص ـ ــت ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم ث ــاث ــة
مخرجين سعوديين في "ممنوع
ّ
التجول" إلى جانب أوس الشرقي
رغـ ـب ــة ف ــي اس ـت ـق ـط ــاب ال ـط ــاق ــات
واإلمـكــانــات الشبابية ،من خالل
وضعهم فــي تجربة هــي بمثابة
فــرصــة حـقـيـقـيــة ل ـهــم لـلـعـمــل مع
ن ـ ـجـ ــوم ك ـ ـبـ ــار واالس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة مــن
هــذه الـمـشــاركــة ،وفــريــق اإلخ ــراج
الشاب هم المخرجة هناء العمير
والمخرج عبد العزيز الشالحي
والمخرج موسى الثنيان.

فريق العمل

ُ
سيعرض المسلسل على MBC
في رمضان المقبل ،وهــو يجمع
إلى جانب الفنان ناصر القصبي
ً
كــا مــن حبيب الـحـبـيــب ،وراشــد
الشمراني ،وفايز المالكي ،وإلهام
علي ،وأسيل عمران ،وعبدالمجيد
الرهيدي ،وعلي الحميدي ،وخالد
الـفــراج ،وهبة الحسين ،وفاطمة
الـحــوسـنــي ،ومــاجــد مـطــرب فــواز
وآخرين.

تصميم األزياء
ومـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ك ـش ـفــت
عـ ـم ــران ع ــن أن ـه ــا ب ـ ــدأت تـنـفـيــذ

أسيل مع ناصر القصبي

«الناموس» باإلنكليزية في رمضان
أكدت شبكة "أو إس إن" ،أنه سيتم عرض مسلسل "الناموس"،
للمنتج عبدالله بوشهري ،ضمن جديدها لشهر رمضان ،مترجما
إلى اإلنكليزية ،ليكون ضمن باقتها الدولية.
وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على المستوى الرفيع الذي بلغته
صناعة ا لــدرا مــا التلفزيونية الخليجية ،حيث يمثل "الناموس"
مرحلة متطورة من صناعة اإلنتاج الدرامي التلفزيوني الخليجي
المقرون بالجودة اإلنتاجية الرفيعة.
والمسلسل الجديد من تأليف السيناريست محمد أنور ،وإخراج
جاسم المهنا .والعمل بطولة :محمد المنصور ،جاسم النبهان،
هـيـفــاء عـ ــادل ،خــالــد أم ـيــن ،عـبـيــر أح ـمــد ،حـسـيــن ال ـم ـهــدي ،بثينة
ا لــر ئـيـســي ،فيصل ا لـعـمـيــري ،عبدالله بهمن ،فهد العبدالمحسن
وغيرهم.
وف ــي تـصــريــح صـحــافــي ،عـ َّـبــر الـمـنـتــج بــوشـهــري عــن سـعــادتــه
لترجمة العمل وعرضه ضمن الباقة الدولية.

يقتني متحف الـلــوفــر أبــوظـبــي 27
ً
ً
ً
عمال فنيا جديدا ،ضمنها لوحة فنية
للرسام العالمي مارك شاغال ،في حين
ً
ً
اس ـت ـعــار الـمـتـحــف  18ع ـمــا فـنـيــا من
شريكه الفرنسي مركز بومبيدو ،في
إطار خطة تعزيز مجموعة المقتنيات
الفنية ُ
المعارة والمملوكة للمتحف.
ويـقــدم المتحف ل ــزواره إلــى جانب
القطع ُ
المعارة ،لوحة فنية "بين الظالم
والنور" للفنان العالمي مارك شاغال،
أح ــد أش ـهــر رس ــام ــي ال ـق ــرن الـعـشــريــن،
والتي عمل على رسمها ما بين 1938

عبدالعزيز البابطين
إن "الشعر العربي مـ َّـر بتغيرات وتحوالت
عــديــدة ،س ــواء فــي الـشـكــل أو بالمضمون،
متأثرا في كل ذلك بالبيئات المختلفة التي
ظهر فيها الشعراء ،منذ بيئة عصر ما قبل
اإلسالم ،إلى يومنا هذا".
وأضاف البابطين أن مؤسسة عبدالعزيز
سـ ـع ــود ال ـب ــاب ـط ـي ــن ال ـث ـق ــاف ـي ــة ،الـ ـت ــي أح ــد
أقسامها الـيــوم جــائــزة عبدالعزيز سعود
ال ـبــاب ـط ـيــن لـ ــإبـ ــداع الـ ـشـ ـع ــري ،ومـ ــن أج ــل
الـمـحــافـظــة ع ـلــى ال ـش ـعــر ال ـعــربــي األص ـيــل

سمية الخشاب :لم أشارك
في برنامج رامز
حسمت الفنانة المصريةسمية الخشاب الجدل حول
مشاركتها فــي برنامج المقالب ،ا ل ــذي يقدمه الممثل
المصريرامز جالل ،بعدما ربط البعض بين زيارتها
مؤخرا للسعودية وتأكيد تصوير البرنامج هناك.
وقالت الخشاب ،في تصريحات تلفزيونية ،إنها كانت
فــي الـسـعــوديــة مــؤخــرا لتصوير بــرنــامــج آخ ــر ،وليس
للمشاركة في برنامج مقالب رامز جالل ،مضيفة" :أنا
معملتش مع رامز مقلب".
وعن مشاركتها للفنان محمد رمضان ،خالل مسلسل
"موسى" لعرضه في رمضان المقبل ،قالت إنها تجسد
شخصية تحمل اســم "حــاوتـهــم" ،الفتة إلــى أن العمل
عبارة عن ملحمة ،متابعة" :حرصت على عدم الحديث
عن تفاصيل شخصية حالوتهم لتبقى مفاجأة ،ال أريد
أن أحــرق الشخصية ،ولكن باختصار حالوتهم تعني
الست الجدعة األصيلة".

برنامج تلفزيون الواقع
ي ـش ــار إلـ ــى أن أس ـي ــل أثـ ــارت

بدأت الشركة املنتجة ملسلسل
"اللي مالوش كبير" الترويج
للعمل من خالل طرح الفيديو
الترويجي ،والذي من املقرر
عرضه في املوسم الدرامي
لرمضان املقبل .املسلسل من
تأليف عمرو محمود ياسني،
وإخراج مصطفى فكري،
وبطولة ياسمني عبدالعزيز،
وزوجها الفنان أحمد
العوضي ،وخالد الصاوي،
ودينا فؤاد ،وأحمد سعيد
عبدالغني ،ودنيا عبدالعزيز،
ومحمود حافظ ،وغيرهم.

أسيل عمران
ض ـج ــة ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي بسبب تصريحات
ً
ُأدل ــت بـهــا أخ ـيــرا أث ـنــاء مقابلة
أجــريــت معها ضـمــن حلقة من
ب ــر ن ــا م ــج  B My Guestا لـ ــذي
ّ
يقدمه اإلعالمي بالل العربي.
و ق ـ ـ ــا ل ـ ـ ــت إ ن ـ ـ ـهـ ـ ــا "أول ب ـن ــت
س ـع ــودي ــة" ش ــارك ــت ف ــي بــرامــج
ت ـل ـفــزيــون ال ــواق ــع وظ ـه ــرت في

ب ــرن ــام ــج ف ـن ــي ،وإنـ ـه ــا نــاشـطــة
ً
حــال ـيــا عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل،
َ
م ـض ـي ـف ــة أن "مـ ـ ـ ــن ي ـ ـقـ ــرر أخ ــذ
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة األول ـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي م ـج ــال
جديد أو مختلف أو غير معتاد
فــي المجتمع هــو "الـلــي بياكل
الـلـسـعــة األولـ ــى" ويـفـتــح الـبــاب
لآلخرين.

ً
ً
متحف اللوفر أبوظبي يقتني  27عمال عالميا
و ،1943وستعرض باقي القطع بقاعات
المتحف خالل األشهر المقبلة.
وقالت فاخرة الكندي ،أمين متحف
مساعد ،إن القطع الفنية ُ
المعارة من
المتاحف الفرنسية تعود إلى عصور
ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث.
وأضـ ــافـ ــت أن ل ــوح ــة "بـ ـي ــن ال ـظ ــام
ُ
والـ ـن ــور" ت ـع ــد بـمـنــزلــة ت ـصــويــر ذات ــي
للفنان ،حيث ص ـ ّـور أصــابـعــه وكأنها
فرشاة للرسم ،في حين اختار لوجهه
ال ـل ــون األزرق ال ــداك ــن ،وغ ـط ــى ال ـجــزء
األيـمــن منه بــوجــه فــاتــح الـلــون المــرأة

البابطين يشارك في احتفالية «إيسيسكو»
باليوم العالمي للشعر
ش ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـشـ ــاعـ ــر عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز س ـع ــود
الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن ف ـ ــي نـ ـ ـ ــدوة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "ال ـش ـع ــر
وم ــؤسـ ـس ــات ــه :ال ـث ــاب ــت وال ـم ـت ـغ ـي ــر" ،ال ـتــي
نظمتها منظمة العالم اإلسالمي للتربية
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ،بالتعاون
مع أكاديمية الشعر العربي ،ضمن احتفالها
باليوم العالمي للشعر تحت شعار "الشعراء
أجنحة السالم".
ً
وجـ ــاءت مـشــاركــة الـبــابـطـيــن افـتــراضـيــا
عبر الفيديو ،بعد أن تلقى دعوة من منظمة
العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة.
ً
وجاءت دعوة "إيسيسكو" تقديرا إلسهامات
م ــؤس ـس ــة ع ـب ــدال ـع ــزي ــز سـ ـع ــود ال ـبــاب ـط ـيــن
ً
ً
وإثراء
الثقافية في النهوض بالشعر ،تعبيرا
للذائقة اإلنسانية.
وشارك في االحتفالية ،التي ضمت أربع
جلسات نقاشية ،نخبة من أبرز الشخصيات
الثقافية في الوطن العربي ،منهم :الشاعرة
روضـ ــة ال ـح ــاج وزيـ ــر الـثـقــافــة األس ـب ــق في
ال ـس ــودان ،ود .صــاح فضل رئـيــس مجمع
اللغة العربية في مصر ،والروائي واسيني
األعـ ـ ـ ــرج مـ ــن ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،والـ ـش ــاع ــر جــاســم
الصحيح مــن السعودية ،والشاعر سعيد
الصقالوي من سلطنة عمان ،وغيرهم.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ت ـق ــدم ال ـشــاع ــر عـبــدالـعــزيــز
سعود البابطين بالشكر على هذه الدعوة
للمشاركة في هذه الندوة والمساهمة بكلمة
ً
في االحتفال باليوم العالمي للشعر ،قائال

أولى الخطوات في حلم حياتها
ال ــذي كــان يــراودهــا مـنــذ سنين
وه ـ ــو دخ ــولـ ـه ــا ع ــال ــم ت ـص ـم ـيــم
األزياء.
وقالت عمران في منشور عبر
ص ـف ـح ـت ـهــا ب ـم ــوق ــع ان ـس ـت ـغ ــرام:
"ح ـلــم سـنـيــن ال ـي ــوم ال ـح ـمــد لله
أخ ـ ــذت أول خ ـط ــوة ف ــي درا سـ ــة
ً
ت ـص ـم ـي ــم األزي ـ ـ ـ ـ ــاء ك ـ ــان دائ ـ ـمـ ــا
حلمي وبسبب الشغل والظروف
ا لـمــاد يــة كــان فــي مرحلة صعبة
ً
ج ـ ـ ــدا الـ ـجـ ـم ــع بـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا ...ألن ــي
ل ــم أك ــن ق ــد ص ــرح ــت ب ــذل ــك لـكــن
الـقــريـبـيــن مـنــي ك ــان ــوا يـعــرفــون
رغبتي هذه حيث أر جــأت البدء
في هذا المشروع لفترة طويلة
لكن شعرت أن اتخاذ هذا القرار
ً
بات مناسبا في هذا التوقيت".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـهـ ـ ــا قـ ــامـ ــت
ب ـ ــال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـي ـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة
م ـت ـخ ـص ـصــة ب ـت ـع ـل ـيــم تـصـمـيــم
األز يــاء ،مضيفة ":مثلما حققت
ً
جـ ـ ـ ــزء ا مـ ــن أحـ ــامـ ــي ب ـم ـج ــاالت
ثــان ـيــة ي ــا رب ي ـق ــدرن ــي اجـتـهــد
في الدراسة وأوصل إلى الهدف
ال ـم ـن ـشــود  ..ب ـصــراحــة فــرحـتــي
كـ ـبـ ـي ــرة ب ــال ـت ـس ـج ـي ــل والـ ـقـ ـب ــول
ل ـ ــدرج ـ ــة إن ـ ـ ــي بـ ـكـ ـي ــت وم ـس ـك ــت
نفسي إني ما أتنطط من الفرح
في الجامعة قدام المسؤولين".

وإثرائه واستمراريته والتشجيع على نظمه،
قامت بطباعة العديد من الدواوين الشعرية
والمخطوطات التي ظلت خبيئة في أقبية
ال ـم ـك ـت ـبــات ق ــرون ــا وسـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،كما
أصدرت المعاجم الشعرية لشعراء العربية
المعاصرين والراحلين ،وكان آخرها "معجم
البابطين لشعراء العربية في عصر الدول
واإلم ـ ـ ــارات" ،ال ــذي ص ــدر فــي يـنــايــر ،2020
ً
ويضم  9462شاعرا من شعراء العربية في
الفترة من  1215 - 656هـ 1800 - 1258 /م،
ً
ويتكون من  25مجلدا.
كما أقامت المؤسسة الملتقيات الشعرية
الـنــوعـيــة وم ـهــرجــان رب ـيــع الـشـعــر الـعــربــي
الـ ـسـ ـن ــوي ،ون ـظ ـم ــت األمـ ـسـ ـي ــات ال ـش ـعــريــة
التي شارك فيها شعراء من الوطن العربي
وخارجه.
ً
واستكمل البابطين" :حفاظا على التراث
الشعري العربي المطبوع والمخطوط ،تم
إ نـشــاء مكتبة البابطين ا لـمــر كــز يــة للشعر
العربي في عام ."2006
وف ــي خ ـت ــام كـلـمـتــه دع ــا الـبــابـطـيــن إلــى
االهتمام باإلنسان الشاعر ،ألنه أصل هذه
المؤسسة ،فكلما زادت العناية به تطورت
المؤسسة الشعرية ،التي هي قبل كل شيء
عــامــة الـعـصــر وسـبـيــل إل ــى تـعــرف تــاريــخ
الشعوب.

الترويج لـ «اللي مالوش
كبير» لياسمين عبدالعزيز

ً
محلقة ،تجسيدا لزوجته الراحلة بيال،
م ــا يـعـطــي صـ ــورة لـشـخـصـيــن بجسد
واحد.
وأوض ـح ــت أن ه ــذه الـلــوحــة الفنية
تـشـهــد عـلــى نـقـطــة ف ــارق ــة ف ــي الـسـيــاق
السردي لتاريخ الفن لمجموعة متحف
اللوفر أبوظبي من حقبة ما قبل الحرب
إلــى ما بعدها ،حيث واصــل الفنانون
تجربة أشكال جديدة من التعبير ،في
إطار تصالحهم مع الوقائع الجديدة،
وق ـبــول ـهــم بــالـتـقـنـيــات ال ـحــدي ـثــة الـتــي
ظهرت في القرن العشرين.

من األعمال المقتناة في اللوفر أبوظبي

لوحة لألمل من أعمال
بانسكي في مزاد

تم فتح باب املزايدة على
لوحة رسمها فنان الجرافيتي
البريطاني الغامض،
بانكسي ،ملستشفى إنكليزي.
وتم تعليق العمل الفني« ،جيم
تشينجر» ،للفنان الشهير،
في مستشفى «ساوثهامتون»
بجنوب إنكلترا ،خالل املوجة
األولى من تفشي الوباء في
بريطانيا العام املاضي .وقد
تم صنع اللوحة ألنها «تقدم
صورة لألمل» ،وتمثل «تكريما
شخصيا ألولئك الذين
يواصلون مكافحة الوباء».
ومن املنتظر أن تحصد
اللوحة أكثر من  3ماليني
جنيه استرليني ( 4.15ماليني
دوالر) ،ملصلحة هيئة خدمات
الصحة الوطنية ببريطانيا.

ةديرجلا
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دوليات

ٌّ
الصين :مبادرة للشرق األوسط ...وشد وجذب مع أوروبا

«مجلس العالقات» :واشنطن تتقاعس في مواجهة نفوذ بكين وجهودها غير كافية لمنافسة «طريق الحرير»
ّ ً
ُ
تغيرا
في خطوة تظهر أن
قد طرأ على النهج التقليدي
للصين في السياسة الخارجية،
طرحت بكين مبادرة من أجل
تعزيز األمن واالستقرار
في الشرق األوسط ،وذلك
في ذروة أزمة دبلوماسية
مع أوروبا التي تحاول
مع واشنطن إعادة جسر
العالقات بين الغرب بالضغط
على العاصمة الصينية
وموسكو.

ف ــي خ ـضــم ال ـم ــواج ـه ــة الـتــي
تـ ـخ ــوضـ ـه ــا م ـ ــع الـ ـ ـغ ـ ــرب ال ـ ــذي
يـسـعــى إل ــى رص صـفــوفــه منذ
ف ــوز الــدي ـم ـقــراطــي ج ــو بــايــدن،
بعد أربـعــة أع ــوام مــن الفوضى
في عهد الرئيس السابق دونالد
ت ــرام ــب ،بـ ــدأ وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الصيني وانغ يي من السعودية،
أمــس ،جولة في منطقة الشرق
األوس ـ ـ ــط ،ت ـش ـمــل ك ــذل ــك تــركـيــا
وإي ـ ـ ـ ــران واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات وسـلـطـنــة
ً
ُعمان والبحرين ،حامال مبادرة
تـتـعـلــق ب ــأزم ــات الـمـنـ ُّطـقــة ،في
ّ
تحرك يتناقض مع تحفظ بكين
التقليدي ،فيما يخص السياسة
الخارجية.

بكين تعرض
استضافة محادثات
فلسطينية -
إسرائيلية وتؤيد
المبادرة السعودية
في اليمن

أرمينيا :البرلمان يرفع
األحكام العرفية
صينيان في معرض ببكين أمس يقفان أمام صورة كبيرة التقطت في إقليم شينجيانغ
الـ ــريـ ــاض األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ــدول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
د .نـ ـ ــا يـ ـ ــف ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــرف ا لـ ـ ـ ــذي
ج ـ ــدد م ـطــال ـبــة دول الـمـجـلــس
بــالـمـشــاركــة فــي أي مـفــاوضــات
دولية حول ملف إيران النووي.
كما بحث مع نظيره السعودي
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ف ـ ـي ـ ـصـ ــل ب ـ ـ ــن فـ ــرحـ ــان
القضايا ذات االهتمام المشترك،
وسبل تعزيز العالقات الثنائية
بين البلدين.

شد وجذب
الى ذلك ،تواصلت المناكفات
السياسية بين أوروبا والصين
بعد تبادل العقوبات واستدعاء
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــراء ،وبـ ـ ـع ـ ــد اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء
سـ ـف ــرائـ ـه ــا فـ ــي دول عـ ـ ــدة إث ــر
العقوبات التي فرضتها بكين
ع ـل ــى ب ــرل ـم ــان ـي ـي ــن وم ـن ـظ ـمــات
أوروبـ ـي ــة ،دان ــت الـصـيــن أمــس،
«مضايقات ونفاق» األوروبيين.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت الـ ـ ـن ـ ــاطـ ـ ـق ـ ــة بـ ــاسـ ــم
«ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة» ال ـص ـي ـن ـي ــة ه ــوا
شــونـيـيـنــغ أمـ ــام الـصـحــافـيـيــن:
«الـصـيــن ال تقبل هــذه الطريقة
غير العقالنية من بعض الدول
األوروبية الستدعاء سفرائها».
وب ـ ـعـ ــد هـ ــول ـ ـنـ ــدا ف ـ ــي الـ ـي ــوم
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،اسـ ـت ــدع ــت أل ـم ــان ـي ــا
وفــرنـســا والــدن ـمــارك والـســويــد
ولـيـتــوانـيــا س ـفــراء بـكـيــن أمــس
األول .ويفترض أن تقوم بلجيكا
وإيطاليا بالخطوة نفسها بعد

ف ــرض بـكـيــن عـقــوبــات عـلــى 10
من أعضاء البرلمان األوروبي.
ّ
ورد الـنـظــام الـصـيـنــي بذلك
ع ـلــى ال ـع ـقــوبــات ال ـتــي فــرضـهــا
االت ـحــاد األوروبـ ــي لقمع أقلية
األوي ـغــور المسلمة فــي منطقة
شينغيانغ ا لـتــي تتمتع بحكم
ذاتي بشمال غرب الصين.
واسـ ـت ــدع ــت ب ـك ـيــن ب ــدوره ــا
ع ــددا مــن الـسـفــراء األوروبـيـيــن
المتمركزين في بكين.
وقــالــت هــوا إن «األوروبـيـيــن
ي ـس ـم ـحــون ألن ـف ـس ـهــم بـتـشــويــه
سـمـعــة اآل خ ــر ي ــن ومهاجمتهم
وفــرض عقوبات تعسفية ّبناء
على معلومات وأكاذيب ،لكنهم
ّ
بالرد
يرفضون السماح للصين
والتصدي لذلك».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ال ـت ـع ـل ـي ـق ــات
األكـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ع ــن
ب ــاري ــس ،ح ـيــث ان ـت ـقــدت وزارة
ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـسـيــة السفير
لـ ــو شـ ـ ـ ــاي ،واتـ ـهـ ـمـ ـت ــه ب ــإط ــاق
«إه ــان ــات وشـتــائــم وتـهــديــدات»
ض ــد ال ـبــاحــث أنـ ـط ــوان بــونــداز
وبرلمانيين فرنسيين ينوون
التوجه إلى جزيرة تايوان التي
تعتبرها بكين جــزء ا ال يتجزأ
من األراضي الصينية.
ووصفت السفارة الصينية،
ف ــي ب ـي ــان ،الـخـبـيــر ف ــي ش ــؤون
آس ـ ـيـ ــا بـ ـ ـ «م ــؤسـ ـس ــة األب ـ ـحـ ــاث
اال س ـت ــرا ت ـي ـج ـي ــة» (إف آر إس)
بونداز بأنه «شاب أرعن» و«كلب
مسعور».

ولم يتوجه السفير الصيني
في باريس إلى «الخارجية» على
الفور ،بعد استدعائه االثنين،
مشيرا إلى جدول أعمال مثقل،
وقــالــت ه ــوا إن «ل ــدى سفرائنا
أجندات خاصة بهم».

الحزام والطريق
على صعيد آخــر ،أكــد تقرير
لـ «مجلس العالقات الخارجية»
األم ـي ــرك ــي ،أن ــه عـلــى ال ــرغ ــم من
م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات اإلدارات ا ل ـســا ب ـقــة
والـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ،هـ ـ ـن ـ ــاك م ـ ـخـ ــاوف
جديدة من أن الواليات المتحدة
ت ـق ـ ّـص ــر فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـن ـف ــوذ
الجيوسياسي المتزايد للصين.
وأوضح التقرير أن «تقاعس
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،الـ ـ ــذي
يـ ـق ــابـ ـل ــه اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـص ـي ـن ــي،
مسؤول عن المأزق االقتصادي
واالس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي الـ ـ ـ ــذي ت ـجــد
الواليات المتحدة نفسها فيه.
وساعد االنسحاب األميركي في
خلق الفراغ الذي مألته الصين
بمبادرة الحزام والطريق».
ً
ووف ـ ــق ـ ــا ل ـت ـق ـي ـيــم ال ـم ـج ـلــس،
فإنه «رغم أن الواليات المتحدة
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت م ـ ـنـ ــذ ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ط ــويـ ـل ــة
ً
اهتماما بتعزيز البنية التحتية
والتجارة واالتصال في جميع
أن ـح ــاء آس ـيــا ل ـمــواج ـهــة طــريــق
تلب
الحرير الصيني ،فإنها لم ِ
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـم ـت ــأص ـل ــة فــي
المنطقة ،وكانت استثماراتها

لبنان يرفع سعر الرغيف و«يستنجد» بأوكسجين سورية
دياب يدعو إلى تحديد سقف تصريف األعمال و«حزب الله» مصدوم من «لقاء االثنين»
ّمــع اسـتـمــرار الـتـشــاؤم الــذي
يلف مسار التشكيل الحكومي
على الـمــدى القريب فــي لبنان،
ً
ف
بعد مرور  152يوما على تكلي 
سعد الحريري تأليفها  في 22
أكتوبر الماضي ،وفشل الطبقة
ال ـس ـيــاس ـيــة ك ـل ـه ــا ،م ــن تـحــريــر
لبنان مــن أزمـتــه ،وســط تقاذف
للمسؤوليات واالتـهــامــات بين
جميع األف ــرق ــاء ،ال ت ــزال األزم ــة
المعيشية تتفاعل وبشكل خطير
أمام االرتفاع الجنوني للدوالر
مقابل الليرة.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أع ـل ـن ــت
السلطات اللبنانية ر ف ــع سعر
الـخـبــز ال ـمــدعــوم بسبب األزم ــة
االقتصادية التي ّ
تمر بها البالد
والتي ّأدت النهيار قيمة العملة
المحلية مقابل الدوالر ،في ثالث
زي ــادة تطال سعر هــذه السلعة
األساسية منذ يونيو الماضي.
و قـ ـ ــا لـ ـ ــت وزارة اال ق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ّ
وال ـت ـج ــارة ف ــي ب ـي ــان ،إن سعر
ً
ك ـيــس ال ـخ ـبــز زنـ ــة  960غ ــرام ــا
ارتفع من  2500ليرة إلى 3000
ليرة.
وبـ ـ ــذلـ ـ ــك يـ ـ ـك ـ ــون س ـ ـعـ ــر هـ ــذه
السلعة األساسية ازداد بأكثر
من الضعف منذ مايو الماضي،
ّ
أي في أقل من عام.
وع ــزت ال ـ ــوزارة ه ــذه الــزيــادة
إلــى «ع ــدم تشكيل الحكومة ما
ّأدى إلى انخفاض كبير في قيمة
الليرة مقابل ارتفاع سعر صرف
الدوالر ،بالتالي ّأدى إلى ارتفاع
في أسعار الـمــواد األولـيــة التي
تدخل في انتاج ربطة الخبز».
وكــانــت ال ـ ــوزارة رفـعــت سعر

ربطة الخبز من  2000إلى 2500
ليرة في فبراير الماضي.

دياب
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أعـ ـل ــن رئ ـيــس
حكومة تصريف األعمال حسان
دياب في بيان أمس« ،بكل أسف،
وبعد مرور  8أشهر على استقالة
ح ـكــوم ـتــي ،ل ــم ت ـن ـجــح ال ـج ـهــود
بتشكيل حكومة جديدة تستكمل
ورشة اإلصالحات التي بدأتها
حـكــومـتـنــا ب ـهــدف وض ــع لبنان
ع ـلــى س ـكــة اإلنـ ـق ــاذ م ــن ال ــواق ــع
المالي واالقتصادي واالجتماعي
والمعيشي».
وأضاف« :إن األمور تجاوزت
ّ
وتحول تشكيل
حدود المنطق،
الـحـكــومــة إل ــى أزم ــة وطـنـيــة ،ما
أدى وي ــؤدي إلــى تفاقم معاناة
اللبنانيين في ظل هذا الــدوران
السياسي المخيف فــي الحلقة
ً
المفرغة بحثا عــن تسويات لم
تـفـلــح ف ــي تـفـكـيــك ع ـقــد تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة .وبـ ـ ــدل أن يـتـســاعــد
ال ـج ـم ـي ــع فـ ــي الـ ــدفـ ــع لـتـشـكـيــل
حكومة جديدة ،تصاعدت وتيرة
ال ـم ـط ــال ـب ــة ب ـت ـف ـع ـيــل ال ـح ـكــومــة
ال ـم ـس ـت ـق ـي ـلــة مـ ــن جـ ـه ــة م ـقــابــل
تحذيرات من خرق الدستور من
جهة أخرى ،بينما صدرت بعض
األصوات التي تتهمنا بالتقاعس
عن تصريف األعمال».
وقــال «إن الجدل القائم حول
ص ــاح ـي ــات ح ـك ــوم ــة تـصــريــف
ّ
األعـ ـ ـم ـ ــال يـ ــؤكـ ــد الـ ـح ــاج ــة إل ــى
ّ
تفسير دس ـتــوري ي ـحــدد سقف
تصريف األعمال ودور الحكومة

الدوما يمنح بوتين ّ ً
الحق بالترشح مجددا

وافق البرلمان الروسي
(مجلس الدوما) على قانون،
ً
ً
ً
ينفذ تعديال دستوريا مثيرا
للجدل ،يمكن أن يسمح
للرئيس فالديمير بوتين
بتولي السلطة حتى عام
 .2036وصوت البرلمان
لمصلحة تحديد عدد فترات
الرئاسة لبوتين كزعيم منذ
عام  2000إلى الصفر ،مما
يسمح له نظريا بالحكم
 15عاما أخرى .وتنفذ تلك
الخطوة نقطة رئيسية في
الدستور الجديد ،الذي وافق
عليه الروس في استفتاء قبل
 9أشهر.

مقترحات وملفات
وكـ ـش ــف وان ـ ـ ــغ عـ ــن مـ ـب ــادرة
ص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ت ـ ـس ـ ــاه ـ ــم فـ ـ ـ ــي أم ـ ــن
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق
ّ
وتتطرق الى معالجة
األوســط،
ملفات إي ــران واليمن وســوريــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــام اإلسـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي -
الفلسطيني.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت قـ ـ ـن ـ ــاة «ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة»
الفضائية المملوكة لسعوديين،
عـ ــن وانـ ـ ـ ــغ قـ ــولـ ــه فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة،
إن ال ـح ـكــومــة الـصـيـنـيــة تـنــوي
د عـ ــوة شـخـصـيــات فلسطينية
وإسرائيلية إلج ــراء محادثات
ف ــي ب ـك ـي ــن ،م ــن دون أن ي ـق ـ ّـدم
ت ـف ــا ص ـي ــل أو أن ي ـت ـضــح عـلــى
الفور ما إذا كان يقصد ممثلين
رسميين عن حكومتي الطرفين.
وعـ ــرض ـ ــت الـ ـصـ ـي ــن نـفـسـهــا
ع ــدة م ــرات فــي الـســابــق كبديل
للواليات المتحدة فيما يتعلق
بالوساطة بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين بطرح مقترحات
إلنهاء الصراع المستمر بينهما
منذ عقود.
ك ـم ــا ع ـ ّـب ــر ال ــوزي ــر الـصـيـنــي
عـ ــن دعـ ـم ــه لـ ـمـ ـب ــادرة أعـلـنـتـهــا
السعودية االثنين إلنهاء الحرب
فــي الـيـمــن ،ودع ــا الــى تنفيذها
بــأســرع مــا يمكن للتوصل إلى
تسوية توقف الحرب هناك.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
ً
العربية ـ ـ اإليــران ـيــة ،وتـحــديــدا
الـمـلــف ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،قــال
ال ــوزي ــر ال ـص ـي ـنــي« :ن ــدع ــو إلــى
االح ـ ـتـ ــرام ال ـم ـت ـب ــادل ب ـيــن دول
ً
الشرق األوســط» ،مجددا التزام
ب ــاده بـ ـ «الـعـمــل ل ـعــدم انـتـشــار
األسلحة النووية في المنطقة»،
التي أكد «دعم جهودها لضمان
خلوها من األسلحة النووية».
ول ـفــت إل ــى أه ـم ـيــة دع ــم جـهــود
ـدول اإلقـلـيـمـيــة فـيـمــا يتعلق
الـ ـ ّ
بملفي سورية واليمن.
والتقى الــوزيــر الصيني في

سلة أخبار

ً
ً
ً
دياب مستقبال موفدا أمميا أمس
في ظل الواقع القائم
المستقيلة ّ
الناتج عن تأخر تشكيل حكومة
ج ــدي ــدة .وإن ه ــذا التفسير هو
في عهدة المجلس النيابي الذي
ً
يمتلك حصرا هذا الحق».
وخ ـتــم ديـ ــاب بـيــانــه بــالـقــول:
«تشكيل الحكومة يبقى أولوية
األولويات ،وال ّ
يتقدم عليها أي
عمل ال ـيــوم ،ويـجــب أن يتعاون
كل المعنيين من أجل إنجاز هذه
المهمة الوطنية».

«حزب الله»
وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،أعلنت
الكتلة البرلمانية لـ«حزب الله»،
أمس ،أن تشكيل حكومة جديدة
ضروري إلخراج البالد من أزمته
المالية الحالية ،ويمثل البديل
الــوطـنــي عــن الـفــوضــى السائدة
ً
حــال ـيــا وال ـتــي تـتـهــدد الجميع،
وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـع ــدم ــا أدرك ال ـش ـع ــب
خطورة االنهيار الشامل».
وأضــافــت ،أن «لبنان بحاجة

إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـش ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــة وال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون
بـ ـي ــن ق ـ ــادت ـ ــه وف ـ ـ ــق ال ـن ـص ــوص
الدستورية مــن جهة والمرونة
التي تقتضيها اإلدارة لتحقيق
االنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ــرى،
ً
وأن مــراعــاة هذين األمــريــن معا
م ـ ــن ش ــأنـ ـهـ ـم ــا أن ي ـط ـي ــل ع ـمــر
الحكومات».
وش ــددت الكتلة على «أهمية
تــذل ـيــل ال ـع ـق ـبــات أم ـ ــام تشكيل
الحكومة رغم النتيجة الصادمة
التي نتجت عن اجتماعبعبدا«
في إشــارة الى لقاء االثنين بين
رئيس الجمهورية ميشال عون
ّ
والرئيس المكلف سعد الحريري.

األسد
في غضون ذلك ،وجه الرئيس
ال ـ ـسـ ــوري ب ـش ــار األس ـ ـ ــد ،أم ــس،
ً
بتأمين  75طنا من األوكسجين
كدفعة أولــى إلــى المستشفيات
في لبنان.
وأعلن وزير الصحة السوري

(داالتي ونهرا)
حسن الغباش خالل استقباله،
أمــس ،فــي دمشق وزيــر الصحة
اللبناني حمد حسن ،إنه سيتم
ً
تـ ــزويـ ــد ل ـب ـن ــان بـ ـ ـ  75طـ ـن ــا مــن
ً
األوك ـس ـج ـي ــن ،ب ـم ـعــدل  25طـنــا
ك ــل ي ــوم ول ـم ــدة ثــاثــة أيـ ــام من
دون أن يؤثر ذلك على منظومة
األكسجين في سورية».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال وزيـ ـ ــر الـصـحــة
اللبناني إن «تأمين األوكسجين
سـيـســاهــم ف ــي إن ـق ــاذ لـبـنــان من
كارثة وإنقاذ حياة الكثير بعد
خ ـل ــو م ـس ـت ـش ـف ـيــات ل ـب ـن ــان مــن
األوكسجين».
ً
أض ـ ــاف« :ي ــوج ــد حــال ـيــا ألــف
م ــري ــض ع ـل ــى أجـ ـه ــزة الـتـنـفــس
االصطناعي والكمية الموجودة
م ــن األوك ـس ـج ـي ــن لــدي ـنــا تكفي
ً
ال ـي ــوم ف ـق ــط» ،م ــؤك ــدا أن ــه «رغ ــم
ال ـح ــاج ــة وزيـ ـ ـ ــادة ال ـط ـل ــب عـلــى
األوكسجين فــي ســوريــة جاء نا
ال ـ ـ ــرد ب ــاإليـ ـج ــاب مـ ــا ي ـث ـب ــت أن
الرهان على األشقاء في األزمات
رهان صائب».

(أ ف ب)
ف ــي ال ـعــديــد م ــن ب ـل ــدان م ـبــادرة
الحزام والطريق محدودة ،وهي
آخذة في االنخفاض اآلن».
وق ـ ــال ال ـم ـح ـلــل ال ـب ـح ـثــي في
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس وأح ـ ـ ـ ــد ال ـم ــؤل ـف ـي ــن
المشاركين في التقرير ،ديفيد
س ــاك ــس ،إن «م ـ ـبـ ــادرة الـصـيــن
التي تقدر بمليارات الــدوالرات
ً
غير ّ
جغرافيا ،لــذا فهي
مقيدة
اآلن في أي مكان وفي كل مكان،
وقــد ت ـجــاوزت البنية التحتية
التقليدية».
من ناحيتهً ،اعتبر جاك ليو،
الذي شغل سابقا منصب وزير
الـ ـخ ــزان ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ورئ ـي ــس
م ــوظ ـف ــي ال ـب ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض ،أن
ُ ّ
«مبادرة الحزام والطريق تعزز
قــدرة الصين على إبــراز قوتها
عبر المنطقة والعالم».
وت ـ ــاب ـ ــع« :يـ ـحـ ـت ــاج صــان ـعــو
ال ـس ـيــاســات إل ــى ت ـقــديــم بــدائــل
لمبادرة الحزام والطريق حيثما
أم ـك ــن ذل ـ ــك ،وت ـث ـق ـيــف ال ـب ـل ــدان
األخــرى بشأن ما ينطوي عليه
ذلـ ــك وال ـ ـ ــردع ع ـنــد الـ ـضـ ــرورة».
وقـ ـ ـ ــال ل ـ ـيـ ــو« :جـ ـعـ ـل ــت ال ـص ـي ــن
االستثمار في البنية التحتية
أول ـ ــوي ـ ــة ق ـ ـصـ ــوى .وال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة لم تفعل ذلك».
أم ـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة جـيـنـيـفــر
هيلمان ،وهي واحدة من مؤلفي
تقرير مجلس العالقات ،فقد رأت
أن «الصين ُينظر إليها اآلن على
أنها أقوى من الواليات المتحدة

فــي أج ــزاء مــن إفــريـقـيــا وآسـيــا،
بسبب مبادرة الحزام والطريق».
وتـ ــابـ ـعـ ــت« :ع ـل ـي ـن ــا الـ ـع ــودة
إلــى اللعبة ،مــن خــال انضمام
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،أو إع ــادة
االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إل ـ ـ ــى االتـ ـف ــاقـ ـي ــات
الـتـجــاريــة ال ـتــي انـسـحــب منها
الرئيس السابق دونالد ترامب».
وي ـ ـ ـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ــون
األميركيون الحاليون ،أن إدارة
ّ
ستغير ذلك.
الرئيس جو بايدن
وق ــال مـســؤول رفـيــع المستوى
في اإلدارة األميركية لـ «صوت
أميركا»« :المنافسة مع الصين
هـ ــي ع ــام ــل ي ـش ـج ــع الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ع ـل ــى رف ـ ــع م ـس ـتــوى
لعبتها الدبلوماسية في جميع
المجاالت» .وأضاف« :من المهم
تعزيز تحالفاتنا ،ال سيما بين
ّ
تتعرض
الدول األصغر التي قد
لضغط ّ
معين من الصين».
وأط ـل ـق ــت إدارة ب ــاي ــدن هــذا
األسـ ـب ــوع مـ ـب ــادرة اق ـت ـص ــادات
الجزر الصغيرة وأقل عـ ً
ـددا من
السكان ( ،)SALPIEمعلنة أنها
س ـت ـعــزز ال ـت ـع ــاون االق ـت ـصــادي
للواليات المتحدة مــع البلدان
واألقــالـيــم الـجــزريــة فــي مناطق
البحر الكاريبي وشمال المحيط
األطلسي والمحيط الهادئ.
(بكين ،واشنطن  -وكاالت)

موسكو تقترح على أنقرة
فتح المعابر مع دمشق

إجراءات بينها منع استيراد الكماليات ُت ّ
حسن الليرة

وسط توتر ميداني ودبلوماسي ،اقترحت روسيا على
تركيا فتح ثالثة معابر بين مناطق سيطرة الرئيس
بشار األسد ومناطق المعارضة في شمال سورية.
وحدد المقترح الروسي فتح معابر في مناطق سراقب
وميزنار شرقي إدلب ،ومعبر أبو الزندين شمالي حلب،
ً
وت ـض ـمــن أي ـض ــا «تـنـظـيــم دخـ ــول ال ـب ـضــائــع اإلنـســانـيــة
ً
وخروج الالجئين» ،اعتبارا من  25مارس الحالي.
ومع بدء العد التنازلي لالنتخابات الرئاسية المقرر
تـنـظـيـمـهــا ب ـســوريــة ف ــي أب ــري ــل الـمـقـبــل ،ش ــدد الــرئـيــس
التركي رجب طيب إردوغــان ،أمس ،على أنه سيواصل
ً
جهوده «حتى تصبح سورية بلدا يديره أبناؤها بمعنى
الكلمة ،ونقف إلى جانب شعبها».
وأمس األول ،تعهد ملتقى العشائر والقبائل العربية
ً
فــي مدينة ديــر ال ــزور بالتمسك بــوحــدة ســوريــة أرضــا
ً
وشعبا ،والــوقــوف مــع الجيش الـســوري بقيادة األســد
ومحاربة اإلرهاب.
واعـتـبــر مـحــافــظ دي ــر ال ــزور فــاضــل نـجــار أن انعقاد
الملتقى هو تعبير عن الوفاء للقيادة السورية ،ودعم
لالستحقاق الدستوري المقبل االنتخابات الرئاسية.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ك ـش ــف مـ ـص ــدر م ــال ــي سـ ـ ــوري ع ــن ات ـخ ــاذ
الحكومة السورية سلسلة من اإلجــراء ات وضعت حدا
الرتفاع سعر صرف الدوالر في السوق السوداء ،كذلك
ساهمت في خفض سعر العملة األميركية أمام نظيرتها
السورية.
وق ــال الـمـصــدر لصحيفة «ال ــوط ــن» الـســوريــة إن أهــم
اإل جــراء ات هو الحد بشكل كبير من عمليات التهريب
بين الحدود السورية واللبنانية ،ومنع وإيقاف استيراد
ا لـعــد يــد مــن ا لـمــواد ا لـتــي تعتبر مــن الكماليات ويمكن
االسـتـغـنــاء عـنـهــا ل ـعــدة أش ـهــر (أج ـه ــزة الـخـلـيــوي على
سبيل الـمـثــال) ،وكــذلــك الـتــدخــل فــي ســوق الـصــرف من
خالل توقيف عدد ممن يمارسون مهنة الصيرفة بشكل
غير نظامي.
وسجل سعر صرف الدوالر ،أمس ،تراجعا كبيرا أمام
الليرة السورية .وأ كــد المصدر أن هــذا التحسن لليرة
السورية سيستمر خالل األيام المقبلة.
(عواصم  -وكاالت)

رفعت أرمينيا ،أمس ،األحكام
العرفية السارية منذ أواخر
سبتمبر ،أي منذ بدء الحرب
مع أذربيجان حول منطقة
ناغورني كاراباخ االنفصالية.
ويندرج هذا القرار الذي
ً
صادق عليه  118نائبا من
أصل  ،132في إطار اتفاق
بين رئيس الوزراء نيكول
باشينيان والمعارضة لنزع
فتيل األزمة السياسية الناجمة
عن الهزيمة المهينة التي
ُمنيت بها أرمينيا في النزاع.
ويتظاهر معارضو رئيس
الوزراء بشكل منتظم للمطالبة
باستقالته وقد تحقق
أحد مطالبهم وهو تنظيم
انتخابات تشريعية مبكرة في
يونيو .إال أن القانون األرمني
ّ
ينص على أنه ال يمكن إقالة
رئيس وزراء من منصبه إذا
كانت األحكام العرفية سارية.

ماكرون :إردوغان يتدخل
بـ «رئاسية فرنسا»

ّ
حذر الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون من
«محاوالت تدخل» من
جانب تركيا وتأثيرها
في االنتخابات الرئاسية
الفرنسية المقبلة التي
ستجرى في  .2022وفي
إطار فيلم وثائقي بثته قناة
التلفزيون الفرنسية «فرانس
 »5خالل برنامج «سي دان
لير» ،اكتفى بالقول إن تركيا
«ستلعب على الرأي العام»،
في إشارة على ما يبدو
لسيطرتها على مناطق
للجالية التركية من خالل
مدارس ومساجد ومنظمات
أخرى.

إضراب صامت برانغون
بعد مقتل طفلة

ظلت الكثير من الشركات
ومؤسسات قطاع األعمال
في مدينة رانغون عاصمة
ميانمار االقتصادية مغلقة
وبدت الشوارع خالية بعد
أن دعا مناهضو االنقالب
العسكري إلضراب صامت
غداة مقتل طفلة تبلغ من 7
سنوات بالرصاص لتصبح
أصغر ضحية بين 275
شخصا قتلوا في حملة
القمع التي يقوم بها العسكر
ضد مناهضيه .كما أطلقت
السلطات العسكرية سراح
حوالي  600شخص اعتقل
معظمهم بطريقة عشوائية
بينما كانوا يتواجدون على
الطرقات خالل التظاهرات.

ةديرجلا

•
العدد  / 4690الخميس  25مارس 2021م  12 /شعبان 1442هـ

foreigndesk@aljarida●com

17

مصير نتنياهو بيد العرب ...وال مفر من «الخامسة»

ّ
«اإلسالمية الموحدة» تحولت إلى «بيضة قبان» ...والمتطرف بن غفير يدخل الكنيست
بات مصير بنيامين نتنياهو،
أطول رئيس وزراء في
الحكم بتاريخ إسرائيل ،بيد
العرب ،بعد أن أظهرت نتائج
االنتخابات الرابعة خالل
سنتين ،أن اليمين لن يكون
بمقدروه تشكيل حكومة
ً
منفردا ،حتى لو وافقت جميع
مكوناته على تسمية نتنياهو.
وحسب المراقبين فإنه ال مفر
من التوجه القتراع خامس.

أظـهــرت النتائج األول ـيــة لرابع
انتخابات إسرائيلية تجرى خالل
عامين ،أن رئيس الوزراء بنيامين
ن ـت ـن ـيــاهــو ي ـت ـج ــه ن ـح ــو تـحـقـيــق
ف ــوز غـيــر حــاســم ،يـضــع مستقبل
احتفاظه بالسلطة على المحك.
وبـ ـع ــد فـ ـ ــرز أكـ ـث ــر مـ ــن  90فــي
المئة من األصــوات في انتخابات
الكنيست ،التي أجريت أمس األول،
حـصــل المعسكر ال ــداع ــم لرئيس
الحكومة زعيم حزب "ليكود" على
ً
 52مقعدا ،مع حزبي إسرائيل بيتنا
بزعامة أفيغدور ليبرمان  6مقاعد،
و"ه ـ ـنـ ــاك أمـ ـ ــل" ب ــزع ــام ــة ج ــدع ــون
ساعر  6مقاعد ،وهما ضده ،ومن
دون حزب "يمينا" بزعامة نفتالي
بينيت ،الذي يملك  7مقاعد .ويعني
ذلــك أنــه حتى لو حصل نتنياهو
على دعم بينيت ،فسيصبح لديه
ً
 59مقعدا ،وسيكون بحاجة إلى
صوتين لتشكيل أغلبية من تشكيل
ً
الحكومة الجديدة بـ 61صوتا.
ووسط هذا الوضع الذي يتسم
بالتقارب الشديد في النتائج بين
المعسكرين المتنافسين ،يتحول
حزب "يمينا" ،و"القائمة اإلسالمية
ال ـمــوحــدة"  5مـقــاعــد ،إل ــى العبين
مهمين فــي تحديد هــويــة رئيس
الوزراء المقبل.
ويشير مــراقـبــون إلــى إمكانية
ً
أن يستقطب نـتـنـيــاهــو أص ــوات ــا
مــن "الـقــائـمــة ال ـمــوحــدة" المنشقة
عــن "الـقــائـمــة العربية المشتركة"
الـتــي تملك  6مقاعد ،لكن شركاء
نتنياهو فــي اليمن لــن يقبلوا أن
ً
ي ـكــون تـحــالـفـهــم أس ـي ــرا لنائبين
عــربـيـيــن ،وكــذلــك لــن يقبل الـعــرب
أن يـكــونــوا شــركــاء مــع متشددي
"جماعة الهيكل".
وكان إيتمار بن غفير المحامي
الـمـتـشــدد ،ال ــذي ينتمي لجماعة
يهودية سبق أن حظرتها السلطات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ب ـس ـب ــب ت ـطــرف ـهــا،
نـجــح فــي ال ــدخ ــول ال ــى الكنيست
اإلسرائيلي بدعم من نتنياهو.
ويدعو بن غفير إلى طرد العرب
م ــن إس ــرائ ـي ــل ،وض ــم ك ــل أراض ــي
الضفة الغربية ،وهو يستلهم أفكاره
من حركة "كاخ" اليمينية المتطرفة
المحظورة في إسرائيل منذ عقود.
وص ـبــاح أم ــس ،ح ــذر نتنياهو
عبر "تويتر" مــن احتمال الذهاب
الن ـت ـخــابــات خــامـســة ف ــي ح ــال لم
تتشكل حكومة مستقرة برئاسته،
وقال إنه أجرى اتصاالت مع أحزاب
اليمين.
وجــاء تحذير نتنياهو بعد أن
سارع عقب ساعات من بدء ظهور
النتائج الجزئية للفرز ،ليل الثالثاء-

سلة أخبار
وفاة نائب حاكم دبي
وزير مالية اإلمارات

األرب ـعــاء ،إلــى إعــان "تحقيق فوز
ً
ك ـب ـيــر" ،م ـعــربــا ع ــن أم ـل ــه تشكيل
"حكومة يمينية مستقرة".

وتوقعات وتراجع
وتشير التوقعات إلى أن حزب
"ليكود" سيتصدر بقية األحــزاب
ً
ً
وي ـفــوز بـعــدد  30مـقـعــدا ب ــدال من
ً
 36مقعدا فاز بها في االنتخابات
الـ ـس ــابـ ـق ــة .ويـ ــأتـ ــي ح ـ ــزب "ه ـن ــاك
م ـس ـت ـق ـبــل" ،الـ ـ ــذي ي ـن ـت ـمــي لـتـيــار
الوسط برئاسة يائير البيد خلفه
ً
بـ  18مقعدا.
وإذا ل ــم ت ـح ــدث م ـف ــاج ــآت في
األصوات التي لم يتم فرزها فربما
تسفر النتائج عن إجراء انتخابات
من جديد في التعادل السائد.
ورغ ــم أن المعسكر المناهض
لنتنياهو ،الـيـســار وال ــوس ــط ،قد
يحصل على أغلبية المقاعد في
"الكنيست" 61 ،مقعدا ،فإن الخالفات
بـ ـي ــن مـ ـك ــون ــات ــه ت ـج ـع ــل فــرض ـيــة
ً
ً
تشكيله ائتالفا حكوميا مستبعدة.
وال ـن ـتــائــج الـمـعـلـنــة حـتــى اآلن
قــابـلــة للتغيير بـعــد ف ــرز أص ــوات
ال ـج ـن ــود وأص ـ ـ ـ ــوات ن ـح ــو نصف
مليون إسرائيلي لم يصوتوا في
صناديقهم الرسمية ،إال أن خبراء
استبعدوا حدوث مفاجأة حاسمة.
وكــان البيد 57 ،عاما ،يأمل أن
تكون هناك أحزاب كافية مناهضة
ل ـن ـت ـن ـيــاهــو ل ــإط ــاح ــة بــالــزع ـيــم
الـمـخـضــرم ال ــذي يـتــولــى السلطة
منذ .2009
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــر س ـ ـ ـعـ ـ ــر الـ ـشـ ـيـ ـك ــل
اإلسرائيلي أمام الــدوالر ،في حين
تراجعت األسهم في تعامالت أمس
فــي ظــل التقارب الكبير بالنتائج
بين معسكر نتنياهو والمعسكر
المناهض له ،والتوقعات باستمرار
حالة االنسداد السياسي.
وكانت االنتخابات التي جرت
هي الرابعة بعد ثالث جوالت غير
حاسمة لم يفز فيها نتنياهو (71
عاما) أو خصومه من يسار الوسط
بأغلبية في البرلمان.
وعادة ما يقع على عاتق الحزب
األكبر تشكيل الحكومة ،وهــذا قد
يتطلب أســابـيــع مــن ال ـم ـشــاورات
غير الرسمية.
وسيتعين على نتنياهو ،المتهم
بقضايا فساد ،والذي اعتمد على
تمكنه من تحقيق إنجاز بتطعيم
نحو  50في المئة من اإلسرائيليين
ضــد فـيــروس كــورونــا ،استقطاب
األح ــزاب الدينية الحليفة ،فضال
عــن األح ــزاب اليمينية المتطرفة،
ورب ـمــا أيـضــا "الـقــائـمــة الـمــوحــدة"

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد
بن راشد ،عبر "تويتر" ،أمس،
وفاة نائبه ووزير مالية
اإلمارات حمدان بن راشد آل
مكتوم .والشيخ حمدان (75
عاما) هو شقيق حاكم دبي
الحالي ،وكان مريضا على
مدى عدة أشهر ،وهو من
مواليد دبي عام  ،1947وتولى
منصب وزير المالية منذ
تشكيل أول حكومة ،بعد إعالن
اتحاد اإلمارات عام .1971

روحاني :سنعود لالتفاق
النووي بال تعويضات

وهي حزب إسالمي محافظ حصل
على  5مقاعد.
واع ـت ـبــر مـحـلـلــون أن الـنـتــائــج
األولـ ـ ـي ـ ــة النـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـكـنـيـســت
ّ
دلــت على أن الناخبين لم يأبهوا
بجائحة كورونا وإخفاقات حكومة
نتنياهو ،وأن نتنياهو سيكون
رهينة بأيدي تحالف الصهيونية
الدينية والفاشية ،لكن الصحافة
اليمينية اعتبرت أن اليمين انتصر.
مــن جهته ،دعــا زعـيــم "القائمة
الوحدة" منصور عباس 46 ،عاما،
للعمل مع نتنياهو من أجل تلبية

احتياجات األقلية العربية البالغة
 21في المئة من سكان إسرائيل،
وهو موقف يرفضه أغلب العرب،
وه ـ ـ ـ ــو م ـ ــا دف ـ ـ ـ ــع فـ ـصـ ـي ــل عـ ـب ــاس
لــانـشـقــاق ع ــن تـحــالــف لــأحــزاب
الـعــربـيــة قـبــل االن ـت ـخــابــات .وق ــال
عباس في تصريحات أمس" :لسنا
ف ــي جـيــب أحـ ــد .نـحــن مستعدون
للتعامل مــع الـطــرفـيــن" نتنياهو
والبيد .وذكرت تقارير أنه اتفق على
لقاء البيد هذا األسبوع.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،إذا تشكلت
حـ ـك ــوم ــة ي ـم ـي ـن ـيــة مـ ـتـ ـش ــددة مــن

ال ـمــرجــح أن تختلف م ــع حكومة
الرئيس األميركي الديمقراطي جو
بــايــدن بـشــأن قضايا مثل الــدولــة
الفلسطينية ،وتعامل واشنطن مع
إيران العدو اللدود إلسرائيل بسبب
برنامجها النووي.
إلى ذلك ،قصف الطيران الحربي
اإلسرائيلي ،بسلسلة غارات أهدافا
لحركة "حماس" في قطاع غزة ،ردا
على هجمات صاروخية باتجاه
البلدات اإلسرائيلية ليل الثالثاء-
األربعاء.
وكانت تقارير عبرية أكدت أنه

تم إطالق صاروخ فلسطيني على
مدينة بئر السبع ،تزامنا مع زيارة
نتنياهو للمدينة ،وبعد وقت قصير
أخرجه حراس األمن من المدينة.
من جهة أخــرى ،دانت "حماس"
اس ـت ـه ــداف إس ــرائ ـي ــل قــادت ـهــا في
الضفة الغربية بحملة اعتقاالت،
معتبرة أنـهــا تستهدف "تعطيل
مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا فـ ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الفلسطينية" ال ـم ـقــررة ف ــي مايو
المقبل.
(القدس  -وكاالت)

حوار استراتيجي جديد بين واشنطن وبغداد
• «التحالف» يحجب مساعدته عن «الحشد» • توافق بين الدوحة وبغداد بشأن الوضع اإلقليمي
في وقت تسعى إدارة الرئيس األميركي الجديد
جو بايدن إلــى إعــادة ترتيب أوراقـهــا بالمنطقة
واعتماد سياسة ترتكز على تفعيل المسارات
الــدبـلــومــاسـيــة وإب ــرازه ــا عـلــى ح ـســاب الضغط
العسكري بمواجهة إيران والجماعات المتحالفة
معها ،أعلن البيت األبيض أن المحادثات الثنائية
مــع الـحـكــومــة الـعــراقـيــة لبحث مصير الــوجــود
الـمـسـتـقـبـلــي ل ـل ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة و"ال ـت ـح ــال ــف"
المناهض لـ"داعش" في البالد ،إضافة إلى مستقبل
العالقات الثنائية بين البلدين ستستأنف أبريل
المقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت األبيض جين

دوليات

ســاكــي ،فــي تـصــريـحــات مـســاء أم ــس األول" :إن
االجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موجودة
بــالـعــراق فقط لغرض تــدريــب وتقديم المشورة
للقوات العراقية لضمان عــدم تمكن داع ــش من
ً
الظهور مجددا".
ً
ً
جــاء ذلــك بعد أن أرسلت بغداد طلبا رسميا
إلدارة بايدن ،لتحديد موعد الستئناف المحادثات
االستراتيجية بشأن العالقات الثنائية وانسحاب
القوات المتبقية في البالد في ظل ضغط األحزاب
والـفـصــائــل المرتبطة بـطـهــران مــن أج ــل تنفيذ
الخطوة التي أقرها البرلمان عقب قتل الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب قائد فيلق القدس

قــاســم سـلـيـمــانــي ون ــائ ــب رئ ـيــس هـيـئــة الحشد
العراقي أبومهدي المهندس يناير .2020
وستكون المحادثات ،التي بــدأت في يونيو
الماضي في عهد ترامب ،هي األولى تحت إشراف
بــايــدن الــذي تولى الرئاسة فــي يناير الماضي،
وم ــن الـمـتــوقــع أن تشمل تـصــرف الميليشيات
العراقية المرتبطة بطهران ،والتي تهاجم المصالح
األميركية واألزمة االقتصادية الطاحنة ببغداد.
فــي الـسـيــاق ،كشف مـســؤول عسكري عراقي
بارز في قيادة العمليات المشتركة ،عن توصيات
جديدة من "التحالف الدولي" بشأن المساعدات
ً
العسكرية التي تلقاها العراق أخيرا من "التحالف"

ّ
تتضمن شرط منع انتقالها
الذي تقوده واشنطن،
أو استعمالها من قبل "الحشد الشعبي" الذي يضم
فصائل شديدة الصلة بإيران.
وأوضــح أنــه بموجب الشروط فإنه سيترتب
عـلــى رص ــد أي خ ــرق إج ـ ــراءات م ــن "الـتـحــالــف"،
قد تصل إلــى وقــف برنامج المساعدات للقوات
العراقية النظامية.
إلى ذلك ،كشف وزير الخارجية القطري محمد
عبدالرحمن خالل لقاء مع نظيره العراقي فؤاد
حسين ،في بغداد أمس ،عن مواصل العمل على
تفعيل اللجنة االقتصادية المشتركة بين العراق
وقطر.

وق ــال الــوزيــر الـقـطــري خــال مؤتمر مشترك:
ً
"هناك فرصة مهمة لدعم استقرار العراق" ،مشيرا
إلى وجود "توافق في وجهات النظر بين البلدين
بشأن الوضع االقليمي".
ً
والحقا ،نقل عبدالرحمن رسالة خطية من أمير
قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الرئيس العراقي
برهم صالح ّ
تضمنت دعوة رسمية لزيارة الدوحة.
وخالل استقباله المسؤول القطري ،قال صالح،
إن أمام دول المنطقة مسؤولية كبيرة في تجاوز
األزم ــات والتوترات ،والعمل على تثبيت دعائم
االستقرار اإلقليمي ومواجهة اإلرهاب.
(بغداد ـ وكاالت)

رغم تصريحات إيرانية سابقة
بوجوب دفع تعويضات
عن سنوات العقوبات التي
فرضت على طهران منذ عام
 ،2018أكد الرئيس اإليراني
حسن روحاني أنه سيعود
إلى االتفاق النووي رغم أعوام
الحظر الثالثة ،دون طرح
موضوع التعويضات.
وقال روحاني ،في اجتماع
وزاري أمس" ،إذا عملت دول
 1+5بالتزاماتها فسنعود
إلى كل تعهداتنا السابقة
المنصوص عليها في
االتفاق" ،مؤكدا أن حكومته
لن تفوت دقيقة واحدة لرفع
العقوبات ،في ظل جهد إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن
إلحياء االتفاق الذي انسحب
منه سلفه دونالد ترامب عام
 ،2018وستعمل الحكومة
حتى االنتخابات الرئاسية
المقررة في  18يونيو المقبل
من أجل ذلك.

دراغي يزور ليبيا مطلع أبريل

أعلن رئيس الوزراء اإليطالي
ماريو دراغي عزمه زيارة
ليبيا في  6أو  7أبريل المقبل،
وستكون أول زيارة خارجية
له منذ توليه منصبه في
فبراير الماضي .وقال دراجي،
في تصريحات أمس ،إن
"السياسة الخارجية للحكومة
اإليطالية هي دعم حكومة
الوحدة في ليبيا ،بهدف إجراء
انتخابات في مطلع ديسمبر".
إلى ذلك ،قتل  60مهاجرا قبالة
السواحل الليبية ،إثر احتراق
مركبهم ،بينما سمحت
إيطاليا لسفينة "أوشن
فايكينغ" بإنزال  116ناجيا
ليل الثالثاء  -األربعاء.

كيم يتحدى بايدن بأول تجربة صاروخية
بلينكن يترك «الناتو» بوضع غامض حيال االنسحاب من أفغانستان
في أول تحد للرئيس األميركي
جو بايدن منذ وصوله إلى البيت
األب ـيــض ،أج ــرى الــزعـيــم الـكــوري
الشمالي كيم جونغ أون تجربة
على صاروخين قصيري المدى.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت ه ـ ـي ـ ـئـ ــة أرك ـ ـ ـ ـ ــان
الـجـيــوش الـكــوريــة الجنوبية أن
الصاروخين العابرين أطلقا فوق

البحر األصفر ،أي باتجاه الصين
وليس اليابان ،حليفة واشنطن.
وأطـ ـلـ ـق ــت كـ ــوريـ ــا ال ـش ـمــال ـيــة
ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــن بـ ـع ــد أيـ ـ ـ ــام ع ـلــى
قيام وزي ــري الــدفــاع والخارجية
األميركيين لويد أوسن وأنتوني
بلينكن بزيارة لطوكيو وسيول،
وت ــدريـ ـب ــات ع ـس ـكــريــة مـشـتــركــة

أجـ ــرت ـ ـهـ ــا جـ ــارت ـ ـهـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة
وواشنطن في مطلع الشهر.
وقـ ـلـ ـل ــت واش ـ ـن ـ ـطـ ــن م ـ ــن ش ــأن
ال ـت ـج ــرب ــة ،وأكـ ـ ـ ــدت أنـ ـه ــا ال ت ــزال
مستعدة ل ـل ـحــوار ،وق ــال مـســؤول
إن الـصــاروخـيــن يصنفان ضمن
"فئة األنشطة العسكرية الطبيعية
للشمال ،وال يخضعان لعقوبات

مجلس األمــن المتصلة ببرنامج
الصواريخ البالستية" لبيونغ يانغ.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـس ــؤول" :ك ــوري ــا
الشمالية لديها قائمة معروفة
جـ ـي ــدا مـ ــن االس ـ ـت ـ ـف ـ ــزازات حـيــن
يتعلق األمــر بتوجيه رسالة الى
الحكومات األميركية ،الصواريخ
الـبــالـسـتـيــة م ــن مـخـتـلــف ال ـمــدى

ً
الرئيس األميركي يتعهد مجددا بحظر األسلحة

أحيت مجزرة كولورادو ،التي جاءت بعد أقل من أسبوع على
قيام شاب بقتل  8أشخاص في صالونات تدليك آسيوية بأتالنتا
ً
في والية جورجيا ،جدال ال ينتهي حول قوانين حيازة األسلحة
النارية في الواليات المتحدة.
ودعــا الرئيس جو بايدن ،الــذي طلب تنكيس األعــام في كل
المباني الرسمية أمس األول ،إلى حظر البنادق الهجومية ،مؤكدا
أنــه "ليس بحاجة إلــى االنتظار دقيقة أخــرى ،وال ساعة أخــرى،
التخاذ خطوات منطقية من شأنها إنقاذ أرواح في المستقبل،
ّ
ولحث مجلسي النواب والشيوخ على التحرك لحظر األسلحة
الهجومية".
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي" :علينا التحرك
اآلن لوقف هذه اآلفة التي تستمر في الحاق الضرر بمجتمعنا".

لكن فرضية تشديد القوانين المتعلقة باألسلحة النارية ال تزال
مستبعدة ،نظرا لمعارضة الجمهوريين.
وكـشــف مكتب التحقيقات الـفــدرالــي ( ،)FBIأمــس األول ،عــن هوية
المشتبه فيه بتنفيذ مجزرة كــولــورادو ،التي راح ضحيتها  10قتلى
بينهم عنصر بالشرطة ،موضحا أنه مهاجر سوري يدعى أحمد العليوي
ً
العيسى ( 21عاما) ،وصدر بحقه حكم في  ،2018بعد أن وجد مذنبا في
قضية مهاجمة من الدرجة الثالثة ضد أحد زمالئه في المدرسة.
ً
وأكد علي (شقيق المشتبه فيه  34 -عاما) أن أخاه كان يعاني أمراضا
عقلية وتـعـ ّـرض للتنمر فــي المدرسة الثانوية بسبب اسمه ولكونه
ً
ً
ً
مسلما ،وهذا قد يكون سببا في أنه "غير اجتماعي" ،مشددا على أنه لم
تكن له اهتمامات سياسية أو دينية كبيرة ،ولم يسمعه من قبل يهدد
باستخدام العنف.

ومـ ـنـ ـص ــات اإلط ـ ـ ـ ــاق ال ـم ـت ـن ـق ـلــة
والغواصات والتجارب النووية
والنووية الحرارية".
ويقوم الرئيس بايدن بتطوير
اسـتــراتـيـجـيـتــه م ــع ك ـيــم ،بـعــدمــا
حاول سلفه دونالد ترامب اعتماد
الدبلوماسية المباشرة معه لكن
بدون أن يؤدي ذلك الى أي تقدم
في نزع األسلحة النووية في تلك
الدولة المعزولة.
وقـبــل إع ــان رئـيــس المجلس
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ــارل مـ ـيـ ـش ــال عــن
مـ ـش ــارك ــة بـ ــايـ ــدن فـ ــي ق ـم ــة دول
االت ـحــاد األوروبـ ــي الـ ــ ،27المقرر
عقدها الـيــوم عبر الفيديو ،ترك
وزير خارجيته حلف األطلسي في
وضع غامض حيال االنسحاب من
أفغانستان.
وقـ ـ ـ ـ ــال بـ ـلـ ـيـ ـنـ ـك ــن ،خـ ـ ـ ــال أول
ت ـص ــري ــح لـ ــه ف ـ ــور وصـ ــولـ ــه إل ــى
مـقــر الـحـلــف فــي بــروكـســل" ،إنـنــا
مصممون على تعزيز تحالفاتنا
بـ ــدءا بـحـلــف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي"،
لكنه تــرك مسألة االنـسـحــاب من
أفغانستان غامضة قائال" :لدينا
م ــراجـ ـع ــة جـ ــاريـ ــة فـ ــي الـ ــواليـ ــات

بلينكن ومساعدوه قبيل مؤتمر صحافي بختام اجتماع الناتو في بروكسل أمس (أ ف ب)
المتحدة .أنا هنا اليوم لمشاركة
ب ـ ـعـ ــض أف ـ ـ ـكـ ـ ــارنـ ـ ــا األول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة مــع
شركائنا في الحلف".
م ــن ج ـه ـتــه ،ذكـ ــر األم ـي ــن ال ـعــام
للحلف ينس ستولتنبرغ ،تعقيبا
عـلــى الـمـبــاحـثــات" ،ح ـصــل تـبــادل
بناء ،لكن ليس هناك قــرار نهائي
حتى اآلن ،ألنه رهن بتقييم عملية
الـســام" ،مضيفا" :علينا أن نكون
واقعيين .سيكون الطريق صعبا

وال ض ـمــانــات إط ــاق ــا بــالـنـجــاح،
ألن مفاوضات السالم هذه هشة"،
وذكر أنه من المقرر عقد اجتماع في
تركيا االسبوع المقبل .ولم يخف
األوروب ـي ــون خيبتهم ،وق ــال وزيــر
الخارجية األلماني هايكو ماس:
"في حال لم تنته مفاوضات السالم
بـحـلــول نـهــايــة أبــريــل فـهــذا يعني
تمديد الوجود العسكري".
وعـلــى هــامــش اجـتـمــاع وزراء

خارجية األطلسي ،حــث بلينكن
نـظـيــره الـتــركــي مــولــود جــاويــش
أوغلو أمــس على عــدم االحتفاظ
بمنظومة الدفاع الجوي الروسية
 ،S400وعبر أيضا عن قلقه بشأن
انـ ـسـ ـح ــاب ت ــركـ ـي ــا مـ ــن ات ـف ــاق ـي ــة
إسطنبول لحماية المرأة وملف
حقوق اإلنسان.
(واشنطن ،بروكسل،
سيول  -وكاالت)
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ً
ضيفا على شقيقه السعودي اليوم
يحل
األزرق
ً
في مباراة «ودية دولية» استعدادا للتصفيات المشتركة

حازم ماهر

يلتقي األزرق مع األخضر
السعودي في الساعة
 8:30من مساء اليوم
على استاد مرسول بارك
بالرياض ضمن «فيفا
داي» ،استعدادا للتصفيات
اآلسيوية المشتركة.

يحل منتخبنا الوطني األول
لكرة القدم ضيفا على المنتخب
الـسـعــودي فــي ال ـم ـبــاراة الــوديــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـج ـم ـع ـه ـمــا
(الفيفا داي) ،فــي الـســاعــة 8.35
مــن مـســاء الـيــوم الخميس على
استاد مرسول بارك بالعاصمة
الرياض.
وتــأتــي الـمـبــاراة فــي المرحلة
ق ـبــل األخـ ـي ــرة م ــن اس ـت ـع ــدادات
مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي ل ـمــواج ـهــة
م ـن ـت ـخ ـبــات أس ـت ــرال ـي ــا واألردن
والـصـيـيــن تــايـبـيــه الـمـحــدد لها
أيام  3و 11و 15من شهر يونيو
ال ـم ـق ـبــل ،والـ ـت ــي س ـت ـقــام بكشل
مجمع في المجموعة الثانية من
التصفيات اآلسيوية المشتركة
المؤهلة لنهائيات كأس العالم
 2022بقطر ،وكــأس آسيا 2023
بالصين.
في المقابل ،يستعد المنتخب
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ل ـم ــواج ـه ــة ن ـظ ـيــره

تجريبية لألولمبي والخالدية
يلتقي المنتخب الوطني األولمبي لكرة القدم مع نادي
الخالدية البحريني فــي الساعة  6.15على ا سـتــاد مدينة
حمد ،وتأتي المباراة ضمن المعسكر الذي يدخله المنتخب
األولمبي في البحرين ،والذي يختتم  29الجاري ،استعدادا
لــدورة األلعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت خالل
أكتوبر المقبل.
وكـ ــان األزرق واجـ ــه ن ـظ ـيــره الـبـحــريـنــي م ـســاء االثـنـيــن
الماضي ،ونجح في تحقيق الفوز بثالثة أهداف لهدفين.
وي ـج ــري الـ ـم ــدرب اإلس ـب ــان ــي غــونــزال ـيــس تـغـيـيــرا على
التشكيل ال ــذي سيلعب بــه ال ـيــوم ،لـلــوقــوف على مستوى
جميع الالعبين ،مع العمل على تــدارك األخطاء التي وقع
فيها الالعبون في المباراة السابقة.

الفلسطيني يوم  30الجاري في
المجموعة الرابعة من التصفيات
ذاتها.
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ت ـح ـفــل
المباراة باالثارة والمتعة ،بعيدا
عـ ــن أنـ ـه ــا ت ـج ـه ــز ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن
الشقيقين للتصفيات اآلسيوية،
ً
ال سـيـمــا أن ك ــا منهما يسعى
إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق فـ ــوز م ـع ـن ــوي فــي
المرحلة الحالية ،سواء لالرتقاء
في التصنيف الشهري الصادر
عــن االتـحــاد الــدولــي لكرة القدم
أو ل ـك ـس ــب ج ــول ــة جـ ــديـ ــدة فــي
ً
جوالتهما معا ،علما بأن مباراة
الـيــوم رقــم  48فــي مواجهاتهما
الودية والرسمية.
و ي ـت ـفــوق منتخبنا ا لــو طـنــي
على شقيقه ،إذ حقق الفوز في
 18مـبــاراة ،مقابل الخسارة في
 ،17والتعادل في  12مباراة.
والـتـقــى المنتخبان فــي آخــر
مرة ببطولة "خليجي  "24التي
اسـتـضــافـتـهــا ق ـطــر ع ــام ،2019
ون ـج ــح مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي في
تـح ـقـيــق الـ ـف ــوز ب ـثــاثــة أهـ ــداف
لهدف.
وجـ ــاءت اس ـت ـع ــدادات األزرق
ل ـل ـقــاء م ــن خ ــال ت ــدري ــب وحـيــد
أج ــراه صباح السبت الماضي،
ثم تــدرب في المملكة في صالة
الحديد بمقر إقامة الوفد ،وعلى
مـلـعــب إعـ ــداد ال ـق ــادة م ــن األح ــد
إل ــى ال ـث ــاث ــاء ،ف ــي ح ـيــن اخـتـتــم
ت ــدريـ ـب ــات ــه أمـ ـ ــس ع ـل ــى اس ـت ــاد
مرسول بارك لمدة ساعة.

تـ ـشـ ـكـ ـي ــل يـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون م ـ ـ ــن خ ــال ــد
ال ــرشـ ـي ــدي لـ ـح ــراس ــة ال ـم ــرم ــى،
وأم ــام ــه ســامــي ال ـصــانــع وفـهــد
ال ـهــاجــري وف ـهــد ح ـمــود وحمد
القالف ،وأحمد الظفيري ومبارك
الفنيني وف ــواز العتيبي وبــدر
المطوع لخط الوسط ،ويوسف
نــاصــر وشبيب الـخــالــدي لخط
الهجوم.
وقد تشهد الساعات األخيرة
ال ـت ــي تـسـتـبــق ال ـم ـب ــاراة إج ــراء
ت ـغ ـي ـيــرات ف ــي ال ـت ـش ـك ـيــل منها
الــدفــع بأحمد إبراهيم فــي قلب
ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـل ــى حـ ـس ــاب ح ـم ــود،

ً
ومعاذ الظفيري بــدال عن حمد
القالف ،في حين قد يدفع ببندر
ال ـس ــام ــة ف ــي ال ــوس ــط ع ـل ــى أن
ي ـت ـقــدم ال ـم ـطــوع لـلـهـجــوم على
حساب شبيب الخالدي.
ويعمل كاراسكو على تدراك
األخـطــاء الـتــي شهدتها مـبــاراة
المنتخب العراقي في البصرة،
وا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي خـ ـس ــر ه ــا األزرق فــي
الدقائق األخيرة بهدفين لهدف.

رغبة سعودية
عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،يسعى

مـ ـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـسـ ـع ــودي
ه ـي ــرف ــي ري ـ ـنـ ــارد إلـ ــى ان ـطــاقــة
جديدة من خــال مباراة اليوم،
خ ـ ـصـ ــو صـ ــا أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ر غـ ـب ــة
جــام ـحــة ف ــي ال ـت ــرب ــع ع ـلــى قمة
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة ل ـض ـمــان
التأهل المباشر بدال من الدخول
في حسبة أفضل مركز ثان في
المجموعات.
واستبعد بــرنــارد مــن قائمة
اللقاء الالعبين مدافع الشباب
أح ـ ـمـ ــد ش ــراحـ ـيـ ـل ــي ل ــإص ــاب ــة،
والعب الهالل عبدالله الحمدان
لإلصابة بفيروس كورونا.

يــديــر ال ـم ـب ــاراة طـقــم تحيكم
ب ـح ــري ـن ــي ،ي ـت ـك ــون م ــن مـحـمــد
بــونـفــور (حـكــم ســاحــة) ،ونــواف
شـ ــاه ـ ـيـ ــن وسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان ط ــاس ــي
(م ـ ـسـ ــاعـ ــديـ ــن) ،وم ـح ـم ــد خــالــد
(حكما رابعا).

الشمري :الالعبون جاهزون
من جهته ،أكد عضو مجلس
إدارة اتحاد الكرة  -رئيس الوفد
خالد الشمري أن الهدف األكبر
من المباراة هو تجهيز الالعبين
للتصفيات اآلسيوية ،مضيفا أن

التشكيل المتوقع
واتضح من خالل التدريبات
أن كـ ــاراس ـ ـكـ ــو س ـي ـع ـت ـمــد عـلــى

ً
الفحيحيل يطالب بإعادة مباراته مع الساحل العربي واليرموك وديا اليوم

●

أحمد حامد

تـقــدم مسؤولو الفحيحيل باحتجاج
إلــى لجنة المسابقات باتحاد الـكــرة من
أج ــل إعـ ــادة م ـب ــاراة الـفــريــق مــع الـســاحــل
التي جمعت بينهما بالجولة التاسعة من
منافسات الدوري الممتاز.
و تـ ـ ــرى إدارة ا ل ـف ـح ـي ـح ـيــل ان ا ل ـخ ـطــأ
اإلداري ال ـ ــذي ك ـلــف الـفـحـيـحـيــل الـلـعــب
م ـن ـقــوصــا ع ـش ــري ــن دق ـي ـق ــة ب ـع ــد اش ـه ــار

الــوقــوف على األخـطــاء والعمل
ع ـلــى تــاف ـي ـهــا وص ـق ــل خ ـبــرات
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب األع ـ ـمـ ــار
السنية الصغيرة هو األهــم في
الفترة الحالية.
وأشار الشمري إلى جاهزية
الع ـب ــي األزرق ل ـم ـب ــاراة ال ـي ــوم،
م ــوض ـح ــا أن ـ ــه ي ـت ـع ـيــن عـلـيـهــم
بــذل مجهود مضاعف من أجل
االستمرار في المنتخب.

الـبـطــاقــة الـحـمــراء لــاعــب حسين دشتي
لــدخــولــه ال ـم ـب ــاراة بـعــد اس ـت ـبــدالــه ،خطأ
اج ــرائ ــي ك ــان يـسـتــدعــي مـعــامـلــة دشـتــي
كــاعــب عـلــى دك ــة ال ـب ــدالء ،خـصــوصــا ان
ص ـفــوف الـفـحـيـحـيــل كــانــت مكتملة قبل
عودة الالعب إلى أرض الملعب.
وش ـه ــدت ال ـم ـب ــاراة اجـ ــراء الفحيحيل
لتبديل فــي الدقيقة  ،82بـخــروج الالعب
حسين دشتي ،إال أن األخير دخل المباراة
م ـج ــددا بـحـجــة ان ــه تـلـقــى تـعـلـيـمــات من

الحكم ا لــرا بــع ،بما يعني ان الفحيحيل
أصبح  12العبا داخل المستطيل األخضر.
وشـ ــدد الـفـحـيـحـيــل ع ـلــى أن م ــا حــدث
خ ـطــأ اج ــرائ ــي ي ـس ـتــدعــي انـ ـ ــذار الــاعــب
دشتي وكأنه من الالعبين البدالء ،وليس
مــن أع ـضــاء الــاعـبـيــن داخ ــل المستطيل
األخـ ـ ـض ـ ــر ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه تـ ـض ــرر مــن
النقص العددي لتنتهي المباراة بالتعادل
اإليجابي بهدف لكل فريق.

●

عبدالرحمن فوزان

يلتقي الـفــريــق األول لـكــرة الـقــدم بــالـنــادي
الـعــربــي فــي الـســاعــة الــرابـعــة مــن مـســاء اليوم
ن ـظ ـي ــره الـ ـي ــرم ــوك ،ف ــي م ـ ـبـ ــاراة وديـ ـ ــة ضـمــن
ت ـح ـض ـي ــرات ال ـف ــري ـق ـي ــن خ ـ ــال فـ ـت ــرة تــوقــف
المنافسات المحلية ،بسبب الـ"فيفا داي".
ويـسـتـعــد ال ـفــري ـقــان السـتـئـنــاف مـبــاريــات
دوري  stcبدرجتيه؛ الممتازة واألولــى ،حيث
يـعـتـلــي "األخ ـ ـضـ ــر" صـ ـ ــدارة تــرت ـيــب ال ـ ــدوري

الممتاز بـ ٢٣نقطة ،فيما يحتل اليرموك المركز
الثالث في دوري المظاليم بـ ١١نقطة.
ويـسـعــى الـفــريـقــان للمحافظة عـلــى معدل
الـلـيــاقــة الـبــدنـيــة خ ــال فـتــرة ال ـتــوقــف ،ومنح
الـفــرصــة لــاعـبـيــن الــذيــن لــم ي ـشــاركــوا بشكل
مستمر خالل الفترة الماضية.
وس ـت ـك ــون ال ـف ــرص ــة س ــان ـح ــة أم ـ ــام م ــدرب
"األخـضــر" ،الكرواتي انتي ميشا ،للتأكد من
جاهزية العبيه العائدين أخيرا من اإلصابة،
وهم :علي خلف ونايف حميد ومحمد صفر،

جانب من تدريبات المنتخب الكويتي

إضافة إلى الدفع بالمحترفين السوري أحمد
الصالح ،والغاني عيسى يعقوبا خالل الشوط
الثاني ،للعودة إلى "رتــم" المباريات ،بعد أن
َّ
فضل إراحتهما فــي آخــر جولتين مــن القسم
األول للدوري الممتاز.
وسيكتفي ميشا بهذه المواجهة الــوديــة،
وسيمنح العبيه راحة ليومين مطلع األسبوع
المقبل .وكان العربي استأنف تدريباته أمس
األول ،بمشاركة  ١٦العبا ،بمن فيهم الخماسي
المحترف.

«سلة الساحل» أول الهابطين لألولى اإلبراهيم :طائرة «األخضر» جاهزة للمنافسة

●

جابر الشريفي

خرج فريق برقان بالعالمة الكاملة بعد ختام
الــدور التمهيدي لـلــدوري التأهيلي لكرة السلة،
بتغلبه على منافسه القرين بنتيجة  68-78خالل
الـمـبــاراة التي جمعتهما أمــس األول على صالة
االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي،
ضمن منافسات الجولة الختامية للدور التمهيدي
مــن الـ ــدوري الـتــأهـيـلــي ،ال ـتــي ش ـهــدت ف ــوز فريق
العربي على التضامن بنتيجة .57-66
وب ـهــذه الـنـتــائــج ،رف ــع بــرقــان رص ـيــده ال ــى 16
نقطة ،يليه القرين  15نقطة ،ثم اليرموك بـ 14نقطة،
وتبعه العربي بــ 13نقطة ،ثم الشباب بــ ،12يليه
النصر  ،11ثم التضامن والصليبيخات والساحل
 9نقاط لكل منهم.
ووفقا لنظام البطولة ،سيلتقي برقان المتصدر
مــع الـصـلـيـبـيـخــات ال ـثــامــن ،وال ـقــريــن الـثــانــي مع

التضامن الـســابــع ،والـيــرمــوك الثالث مــع النصر
الـســادس ،والعربي الــرابــع مع الشباب الخامس،
بينما تــأكــد رسـمـيــا ه ـبــوط الـســاحــل ال ــى دوري
الدرجة االولى في الموسم المقبل ،وذلك في مباراة
واحدة بعد ان الغت لجنة المسابقات نظام البالي
اوف من ثالث مباريات ،بسبب ضغط المباريات
والحظر الجزئي ،على أن يلتقي الفائز من مباراة
برقان والصليبيخات مع الفائز من مباراة الشباب
والعربي في دور االربـعــة ،والــذي سيشهد ايضا
ل ـقــاء آخ ــر يـجـمــع ال ـفــائــز م ــن مـ ـب ــاراة ال ـقــريــن مع
التضامن مع الفائز من مباراة اليرموك والنصر.
وسيقام دور األربعة من مباراتين ،وفي حالة
تعادل فريقين سيحسم االسكور الموقف.
يذكر أن الفريقين اللذين سيصالن الى النهائي
سـيـتــأهــان م ـبــاشــرة ل ـل ــدوري الـمـمـتــاز الـمــوســم
الـمـقـبــل ،إل ــى جــانــب أن ــدي ــة ال ـكــويــت والـقــادسـيــة
والجهراء وكاظمة بحسب نظام البطولة.

●

أكد مدير لعبة الكرة الطائرة بالنادي العربي أحمد
اإلبراهيم أن فريقه جاهز للدفاع بقوة عن حظوظه في
المنافسة على لقبي ال ــدوري الممتاز وك ــأس االتحاد
للموسم الحالي.
وكــانــت لجنة المسابقات باتحاد الطائرة أصــدرت
جدول مباريات المربع الذهبي للدوري الممتاز ،المقرر أن
يستأنف مبارياته في  29الجاري ،وينتهي في  10أبريل
المقبل ،بينما أجلت جدول بطولة الكأس لوقت الحق،
وذلــك بعد الموافقة على استخراج تصاريح لالعبين
واألجهزة الفنية للفرق المتنافسة في األلعاب الثالثة
(السلة واليد والطائرة).
وقال اإلبراهيم ،لـ"الجريدة" ،إن "المدير الفني محمد
الـقـطــان وال ـم ــدرب االي ــران ــي ج ــاود شـمــامــي نجحا في
إخــراج الفريق من تعثره في الجولة األولــى من المربع
الــذهـبــي أم ــام كــاظـمــة ،وقبلها خسر أم ــام الـجـهــراء في

أحمد اإلبراهيم

الحرس الوطني بطل األلعاب المائية بدوري الوزارات
أحرز فريق الحرس الوطني
لقبى بـطــولــة دوري ك ــرة الـمــاء
ودوري ا ل ـ ـس ـ ـبـ ــا حـ ــة بـ ـ ـ ــدوري
الوزارات للموسم ،2021 /2020
ّ
وتمكن فريق الحرس من حصد
لقب كرة الماء بعد فوزه 10 /12
على فريق وزارة الكهرباء والماء
في نهائي البطولة التي أقيمت
على أحواض نادى الكويت ،في
حين حقق المركز الثالث فريق
وزارة ال ــدف ــاع ،بـعــد ف ــوزه على
فريق قوة اإلطفاء .11 /14
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت أحـ ـ ـ ـ ـ ــواض نـ ـ ــادى
الـ ـق ــادسـ ـي ــة إقـ ــامـ ــة م ـن ــاف ـس ــات
دوري السباحة في  9مسابقات،
وحقق سباحو الحرس الوطني
المركز األول في المجموع العام،
ّ
برصيد  254نقطة ،وحل الدفاع
ً
ثانيا  238نقطة وقــوة اإلطفاء
ً
ثالثا  198نقطة.
وجـ ــاء ت نـتــائــج المسابقات
على النحو التالي:
سباق 50م فراشة :األول زين
العابدين قلي (اإلطفاء) ،والثاني

تتويج الفائزين باأللعاب المائية
علي الخليفي (الدفاع) ،والثالث
عبدالعزيز الشطي (الداخلية).
سـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاق50م ص ـ ـ ـ ـ ــدر :األول
عبدالعزيز الـكـنــدري (الــدفــاع)،

والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي أح ـ ـمـ ــد ال ـش ــرب ـي ـن ــي
(الحرس) ،والثالث محمد أحمد
(الحرس).
سباق 50م ظهر :األول حسام

ب ـس ـطــاوي (الـ ـح ــرس) ،والـثــانــي
عبدالعزيز الثويني (الداخلية)،
والثالث علي الصفران (الدفاع).
سـبــاق50م حــرة :األول أحمد

محمد عبدالعزيز

شومان (الحرس) ،والثاني أحمد
نـعـيــم (الـ ـح ــرس) ،وال ـثــالــث بــدر
سعدون (اإلطفاء).
سباق 25م فراشة :األول زين
العابدين قلي (اإلطفاء) ،والثاني
علي الخليفي (الدفاع) ،والثالث
حسام بسطاوي (الحرس).
سـ ـ ـب ـ ــاق 25م صـ ـ ـ ـ ــدر :األول
عبدالعزيز الـكـنــدري (الــدفــاع)،
والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي أح ـ ـمـ ــد ال ـش ــرب ـي ـن ــي
(الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس) ،وال ـ ـثـ ــالـ ــث أس ــام ــة
الشويمي (الكهرباء).
سباق 25م ظهر :األول حسام
ب ـس ـطــاوي (الـ ـح ــرس) ،والـثــانــي
عبدالعزيز الثويني (الداخلية)،
والثالث حسن الخليفي (الدفاع).
سباق 25م حرة :األول أحمد
ش ــوم ــان (الـ ـ ـحـ ـ ــرس) ،وال ـث ــان ــي
أحمد نعيم (الحرس) ،والثالث
عبدالعزيز الشطي (الداخلية).
س ـبــاق 100م م ـت ـنــوع :األول
زي ــن الـعــابــديــن قـلــي (اإلط ـف ــاء)،
والثاني أحمد شومان (الحرس)،
والثالث علي الخليفي (الدفاع).

ختام الدور األول للدوري ،لكنه استعاد توازنه واصبح
جاهزا للمنافسة على لقب الممتاز رغم ظروف التدريب
الصعبة ،التي تعانيها جميع الفريق خالل وقت الحظر
المفروض حاليا".
وأضــاف االبراهيم" :بال شك ظــروف الحظر الجزئي
المفروض حاليا اثرت سلبا على تدريبات جميع الفرق،
نظرا لضيق الوقت في الفترة الصباحية أو بعد الظهر،
بسبب ارتباط أغلب الالعبين بالعمل او الدراسة" ،متابعا:
"بذل الجهاز الفني مجهودا كبيرا للمحافظة على اللياقة
البدنية والفنية ألغـلــب الالعبين طمعا فــي مواصلة
المشوار والمنافسة على القاب هذا الموسم" .وبين أن
نسبة حضور التدريب مختلفة من العــب آلخــر حسب
ظروفه ،لكن الجميع يحصل على الجرعات التدريبية
بشكل جـيــد ،الفـتــا ال ــى ان ــه ال تــوجــد اص ــاب ــات مــؤثــرة،
واالخـضــر سيكون مكتمل الصفوف خــال المباريات
المقبلة ،وكذلك المحترف البلغاري كادانكوف في افضل
حاالته الفنية والبدنية.

 ...والدفاع والداخلية بطال التنس األرضي

تتويج الفائزين
حققت وزارتا الدفاع والداخلية لقب بطولة
دوري الوزارات والمؤسسات الحكومية للتنس
األرضي ،التي ينظمها قطاع الرياضة للجميع
بالهيئة العامة للرياضة ،وأقيمت البطولة في
منافسات الفردي والزوجي على مالعب نادي
اليرموك الرياضي بمشاركة  6جهات حكومية
هــي ق ــوة اإلط ـف ــاء ووزارات الــداخـلـيــة والــدفــاع
والكهرباء والماء والصحة وشركة نفط الكويت.
وتمكن العب وزارة الدفاع خليفة جاسم أحمد

من إحراز لقب الفردي ،وحل ثانيا العب وزارة
الداخلية مطلق محمد فنيسان ،و فــي المركز
الثالث محمد حسين شمس من وزارة الصحة.
وفــي منافسات الــزوجــي حقق المركز األول
الــزوجــي رائ ــد عبدالله السليم ومطلق محمد
فنيسان  -الداخلية ،والمركز الثاني كنج ريان
وكارلوبنر دياز  -الدفاع ،والمركز الثالث علي
مـحـمــد قـلــي وع ـبــدال ـلــه ســالــم ال ـح ــداد م ــن قــوة
اإلطفاء.
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يستقبل المنتخب السويدي
بقيادة العائد ابراهيموفيتش
نظيره الجورجي ،بينما تلعب
ألمانيا أمام آيسلندا اليوم في
التصفيات األوروبية المؤهلة
لمونديال قطر .٢٠٢٢

سـ ـتـ ـك ــون األن ـ ـ ـظـ ـ ــار مــوج ـهــة
الـ ـي ــوم إلـ ــى «ال ـ ـعـ ــودة ال ـك ـب ـيــرة»
ل ـل ـس ــوي ــدي ال ـم ـخ ـض ــرم زالتـ ــان
إبـ ــراه ـ ـي ـ ـمـ ــوف ـ ـي ـ ـتـ ــش ل ـص ـف ــوف
منتخب الـســويــد للمرة األول ــى
منذ عام  2016أمام جورجيا في
الـجــولــة األولـ ــى مــن التصفيات
األوروبـ ـي ــة الـمــؤهـلــة لمونديال
ً
قـطــر  ،2022الـتــي تشهد أيـضــا
م ـس ـع ــى ألـ ـم ــانـ ـي ــا ل ـم ـح ــو آث ـ ــار
السقوط التاريخي أمام إسبانيا.
وسيرتدي مهاجم نادي ميالن
ً
اإليطالي البالغ  39عاما ،قميص
منتخب الـســويــد لـلـمــرة األول ــى
منذ قرابة خمس سنوات ،وهذه
المرة سيحمل الرقم .11
وسـتـكــون الـمــواجـهــة األول ــى
إلبــراهـيـمــوفـيـتــش الـ ــذي اعـتــزل
ً
دوليا بعد بطولة كــأس أوروبــا
 ،2016أمام جورجيا التي يقودها
المدرب الدولي الفرنسي السابق
ويلي سانيول ،ضمن منافسات
المجموعة الثانية.
وأك ــد إبراهيموفيتش ،أمس
ً
االول ،أنه أصبح أكثر صبرا مع
الوقت «كلما تقدمت في السن ،زاد
صبري .داخل الملعب وخارجه»،
ً
م ـض ـي ـف ــا «لـ ـس ــت ه ـن ــا مـ ــن أج ــل
عرضي الخاص .أنا مجرد قطعة
لغز واح ــدة مــن بين الكثير من
قطع األلغاز ،ولكن إذا سألتني،
فأنا األفضل في العالم!».
ولكن في غياب «إب ــرا» ،بلغت
ال ـس ــوي ــد الـ ـ ـ ــدور رب ـ ــع ال ـن ـهــائــي
مــن مــونــديــال  2018فــي روسيا
وتأهلت لكأس أوروبا  2020التي
تم تأجيلها إلى الصيف المقبل
بسبب جائحة كوفيد  ،19 -إذ
سـتــواجــه فــي دور المجموعات

إسـبــانـيــا وبــول ـنــدا وسلوفاكيا
(المجموعة الخامسة).
لكن المنتخب الوطني خرج من
مشاركة مخيبة في مسابقة دوري
األمم (فوز واحد وخمس هزائم)،
وهبط إلى المستوى الثاني.

ألمانيا تواجه ايسلندا
م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـس ـعــى مـنـتـخــب
الـمــاكـيـنــات األلـمــانـيــة إل ــى نفض
غ ـبــار خ ـســارتــه الـتــاريـخـيــة أم ــام
إس ـبــان ـيــا ب ـســداس ـيــة نـظـيـفــة في
ن ــوف ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي وم ـصــال ـحــة
ج ـم ــاه ـي ــره ،ع ـن ــدم ــا يـسـتـضـيــف
نظيره األيسلندي في دويسبرغ
اليوم ،ضمن منافسات المجموعة
العاشرة.
وقال مدرب ألمانيا يواكيم لوف
ال ــذي سيترك منصبه فــي نهاية
كأس اوروبا المقررة من  11يونيو
إل ــى  11يــولـيــو الـمـقـبـلـيــن «نــريــد
ان نـبــدأ الـعــام ال ــذي يشهد اقامة
كأس أوروبا بترك بصمة وإسعاد
جماهيرنا مجددا».
ويـ ـحـ ـت ــاج ل ـ ــوف ال ـ ــى تـحـقـيــق
انتصارات مقنعة امام منتخبات
في متناول فريقه الستعادة ثقة
الجماهير االلـمــانـيــة الـتــي تلقت
صدمة كبيرة عندما خسر منتخب
ب ــاده فــي دوري األم ــم األوروبـيــة
أمام إسبانيا صفر  6 -في نوفمبر
الماضي في أقسى خسارة له منذ
عام .1931
بـ ـع ــد تـ ـل ــك الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة ،اظ ـه ــر
اس ـت ـط ــاع لـ ـل ــرأي اج ــرت ــه مـجـلــة
«ك ـ ـي ـ ـكـ ــر» أن  89فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
الجمهور االلماني يشعرون بأن
لوف فشل في اعادة بناء المنتخب

جانب من تدريبات المنتخب السويدي
بعد الخروج المذل من الدور االول
في مونديال روسيا .2018

إسبانيا أمام اليونان
م ــن ج ـه ـتــه ،س ـي ـكــون منتخب
ً
إسبانيا حاضرا لمواجهة اليونان
في منافسات المجموعة الثانية
ً
ً
أيضا ،معتمدا على صالبة قائده
ومــدافـعــه سيرخيو رام ــوس (35
ً
عاما).

تياغو :ثقة بيدري بنفسه مدهشة

تياغو ألكانتارا

كال اإلسباني تياغو ألكانتارا ،العب وسط ليفربول ،المديح بحق
بدرو جونثاليث «بيدري» ،الذي انضم أخيرا لمنتخب إسبانيا األول
لكرة القدم ،مشيرا إلى أنه مندهش من «الثقة بالنفس» التي يلعب بها
لبرشلونة في سن  ،18وأكد أنه العب ذو أداء «مذهل».
وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،ق ــال تـيــاغــو« :ب ـي ــدري بــالـنـظــر إل ــى عمره
والدقائق والـجــودة التي يلعب بها ،والثقة بالنفس التي يتمتع
بهاُ ،يعد مدهشا بالنسبة لفتى في مثل عمره .بالنادي الذي يلعب
فيه ،وما يقوم به أمر ال يصدق .أدعمه في مواصلة التطور ،ألنه
يتمتع بأداء مذهل».
وسـيـكــون تـيــاغــو إل ــى جــانــب ب ـيــدري فــي خــط وس ــط منتخب
إس ـب ــان ـي ــا ،ال ـ ــذي يـسـتـعــد ل ـخ ــوض أول ثـ ــاث م ـب ــاري ــات ضمن
التصفيات المؤهلة لكأس العالم  2022في لحظة استثنائية
بالنسبة لالعب ليفربول ،قبل خوض بطولة أمم أوروبا وفي
شهر مهم لألندية.
وفــي هــذا الـصــدد ،قــال تياغو« :نحن فــي وقــت استثنائي،
في ظل التأهب لخوض بطولة أمم أوروبا في الصيف بدأنا
التصفيات المؤهلة لكأس العالم في منتصف الموسم .لقد
تعلمنا من تجربتنا كيف نخوض ثالث مباريات في غضون
أيام قليلة .سنلعبها مثل المباريات السابقة التي حصدنا
فيها نتائج جيدة .المنتخب في حالة جيدة .نحن نركز على
المباريات ،ونعطيها أهمية قصوى».

فاينالدوم يرفض التعليق
على أخبار انتقاله لبرشلونة
رفض النجم الهولندي جورجينيو فاينالدوم ،العب وسط
ليفربول اإلنكليزي ،أمس األول ،التعليق على األخبار المتداولة
حول توصله إلى اتفاق مع برشلونة اإلسباني الرتداء قميصه
بداية من الموسم المقبل.
وقال فاينالدوم في تصريحات لشبكة « »NOSالتلفزيونية
الهولندية« :دائما سيكون هناك حديث حول هذه األشياء،
وحــول مستقبلي ،لكن كما قلت في مناسبات عديدة ،ليس
لدي أخبار بهذا الشأن».
وأوضح صاحب الـ 30عاما ،أنه قرأ مثل غيره األخبار التي
تربطه باالنتقال للنادي الكتالوني ،الذي يقوده مدربه السابق
في المنتخب ومواطنه رونالد كومان.
وأض ــاف« :كــل هــذا ُيـقــال بوسائل اإلع ــام ،لكن ليس لدي
أخبار بخصوص هذا األمــر .عندما تكون هناك مفاوضات،
ســأتـحــدث عنها ،لكن مـجــددا ليس هـنــاك أي ش ــيء .أنــا هنا
للحديث فقط عن مباريات تركيا والتفيا وجبل طارق».
وينتهي عقد الدولي الهولندي مع «الريدز» هذا الموسم،
ولم يجدد عقده حتى اآلن ،في الوقت الذي تحدثت جريدة ذا
صانداي تايمز البريطانية عن توصل إدارة «البرسا» التفاق
مع الالعب لالنتقال إليه بداية من الموسم المقبل.
(إفي)

ويـ ـمـ ـل ــك م ـن ـت ـخــب «ال روخـ ـ ــا»
علو كعب فــي هــذه المواجهة ،إذ
إنها ستكون الحادية عشرة بين
المنتخبين ،وسبق إلسبانيا أن
فازت بسبع مباريات ،آخرها 1-2
في كأس أوروبا  ،2008في مقابل
فوز وحيد لليونانيين.

مباراة صعبة اليطاليا
وعـ ـل ــى م ـق ـل ــب آخ ـ ـ ــر ،ي ـخــوض

منتخب إيطاليا الــذي خــاض 22
مباراة من دون هزيمة تحت قيادة
مدربه روبرتو مانشيني ،مباراة
غير سهلة أمام إيرلندا الشمالية.
وقـ ـ ـ ــال م ــان ـش ـي ـن ــي ن ـف ـس ــه فــي
ً
مؤتمر صحافي أمس األول« :دائما
ما تكون المباراة األول ــى أصعب
مواجهة ،إنها أول مباراة نلعبها
فــي خمسة أشـهــر ،وأم ــام منافس
ً
تـصـعــب مــواج ـه ـتــه» ،م ـع ـت ـبــرا أن
ً
«ال ـم ـن ــاف ــس قـ ــوي ب ــدن ـي ــا ،ولــديــه

كين «المرهق» ينسحب
من تشكيلة إيطاليا
انسحب مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي
مــويــس كـيــن مــن تشكيلة المنتخب اإليـطــالــي
لمبارياته الثالث المقبلة في تصفيات مونديال
قطر  ،2022بسبب اإلرهاق ،بحسب ما أفاد أمس
االتحاد اإليطالي لكرة القدم.
وس ـمــح الب ــن الـ ـ ــ 21ع ــام ــا ،الـ ــذي ي ــداف ــع هــذا
ال ـمــوســم ع ــن أل ـ ــوان س ــان ج ــرم ــان عـلــى سبيل
اإلع ــارة مــن إيـفــرتــون اإلنكليزي ،بــالـعــودة الى
نادي العاصمة الفرنسية.
وقــال االتـحــاد اإليـطــالــي ،فــي بـيــان ،إن «كين
عانى حالة إرهاق جعلته غير متوفر للمباريات
ال ـم ـق ـب ـل ــة ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ال ــوطـ ـن ــي ضـ ــد اي ــرلـ ـن ــدا
ُالشمالية ،بلغاريا وليتوانيا .و لـهــذا السبب،
بع َد كين عن تشكيلة األزوري ،وسيعود هذا
أ ِ
الصباح الى ناديه باريس سان جرمان».
وب ـع ــدم ــا ع ــان ــى األم ـ ـ ّـري ـ ــن م ـن ــذ ق ــدوم ــه ال ــى
إيـ ـف ــرت ــون فـ ــي ص ـي ــف  2019مـ ــن يــوف ـن ـتــوس،
استعاد كين مستواه في العاصمة الفرنسية،
ً
حيث سجل  11هــدفــا فــي  20م ـبــاراة خاضها
في الدوري.

لعربة اإلسعاف بنفسه ،كي يخضع للفحص الطبي .وذكرت
وسائل اإلعالم ،نقال عن مصدر في نادي العاصمة ،أن دمبيلي
«عــانــى انـخـفــاضــا طفيفا فــي ضـغــط ال ــدم ،واض ـطــر إل ــى تــرك
الـتـمــاريــن .هــو يـتــواجــد حاليا تحت الـمــراقـبــة .وضـعــه جيد،
ومؤشراته الحيوية طبيعية».
وانضم دمبيلي إلى أتلتيكو في يناير الماضي على سبيل
اإلعارة من ليون ،وقد خاض حتى اآلن مباراتين فقط مع فريق
المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني من دون أن يسجل.

ً
فيورنتينا يستعين مجددا بياكيني
ّ
قرر فيورنتينا اإليطالي االستعانة
مجددا بجوزيبي ياكيني ،الذي أقيل
م ــن مـنـصـبــه ف ــي نــوف ـم ـبــر ال ـمــاضــي،
لخالفة تشيزاري برانديلي في تدريب
الفريق ،بعد  24ساعة على االستقالة
المفاجئة لألخير.
وقال فيورنتينا إن ياكيني «سيقود
الـحـصــة الـتــدريـبـيــة األولـ ــى ،والـتـحــق
بالفريق صباح أمس».
ويعود ابن الـ 56عاما إلى المنصب
ال ــذي خـســره فــي التاسع مــن نوفمبر

لمصلحة برانديلي ،بعد أقل من عام
على تعيينه في ديسمبر .2019
وستكون المباراة األولــى لياكيني
مــع فريقه الجديد-القديم فــي الثالث
مــن أبــريــل فــي لـقــاء ضــد جـنــوى على
ملعب األخير بعد العودة من التوقف
المخصص للمباريات الدولية.
وأعلن فيورنتينا ،صاحب المركز
الرابع عشر في الدوري ،أمس األول ،أن
برانديلي استقال من تدريب فريقه بعد
أربعة أشهر فقط على تعيينه .وقال

م ـن ــي ل ـ ــوس أن ـج ـل ــس ل ـي ـكــرز
ح ــام ــل الـ ـلـ ـق ــب ب ـه ــزي ـم ــة ثــال ـثــة
ت ــوال ـي ــا ،وجـ ـ ــاءت ع ـلــى ي ــد نيو
أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز ،128-111
أ م ـ ـ ــس األول ،ف ـ ــي دوري ك ــرة
ال ـس ـلــة األم ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن،
ً
ً
الــذي شهد فــوزا جديدا لكل من
فينيكس صـنــز ودن ـفــر ناغتس
خارج الديار.
ومـنــي لـيـكــرز بـهــزيـمــة رابـعــة
في آخر خمس مباريات له بعيدا
عن معقله.
وبـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــاب نـ ـجـ ـم ــه لـ ـيـ ـب ــرون
جـيـمــس الـ ــذي ت ـعــرض إلصــابــة
الـسـبــت ستبعده اســابـيــع عــدة،
وانضم بالتالي الى المصابين
اآلخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن أن ـ ـت ـ ــون ـ ــي ديـ ـفـ ـي ــس
واإلسباني مارك غاسول ،عانى
حامل اللقب أمام بيليكانز ،الذي

ال ـغــرب ـيــة ،ب ـف ــوزه ع ـلــى مضيفه
ً
أورالندو ماجيك  ،99-110معادال
رق ـمــه ال ـق ـيــاســي م ــن ح ـيــث عــدد
االن ـت ـص ــارات الـمـتـتــالـيــة خ ــارج
ً
الديار والبالغ ستة تواليا.
وق ــاد جـيـمــس هـ ــاردن فريقه
بـ ــروك ـ ـل ـ ـيـ ــن ن ـ ـتـ ــس إل ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ــوزه
الـثــامــن فــي آخ ــر تـســع مـبــاريــات
والـثــاثـيــن فــي  44م ـب ــاراة على
حساب بورتالند ترايل باليزرز
 ،112 -116بتسجيله  25نقطة
م ــع  17ت ـمــريــرة حــاس ـمــة ،فيما
فـ ـ ـ ــاز ن ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك نـ ـيـ ـك ــس ع ـلــى
واشـ ـنـ ـط ــن ويـ ـ ـ ـ ــزاردز 113-113
بقيادة المتألق جوليوس راندل
ً
( 37نـقـطــة) ،محققا بــذلــك فــوزه
الثاني والعشرين ،أي نفس عدد
االنـ ـتـ ـص ــارات ال ـت ــي حـقـقـهــا في
الموسم الماضي بأكمله.

إنكلترا تواجه سان مارينو
وفــي م ـبــاراة أخ ــرى ،سيحاول
مـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي

قـ ــال روب ـ ـ ــرت ســان ـش ـيــز ،ح ـ ــارس ب ــرايـ ـت ــون ،إن إيـكــر
كاسياس ،وديفيد دي خيا هما أكثر حارسين ألهماه
للتطور ،واعترف بأنه يستمتع بتحقيق حلمه في أول
معسكر له مع المنتخب اإلسباني.
وقال في مؤتمر صحافي «لطالما أثر في إيكر كثيرا
منذ الصغر ،وحين صــرت يافعا ذهبت إلــى إنكلترا،
فركزت كثيرا في ديفيد ،الذي حالفني الحظ في التدرب
معه اآلن».
ويتطلع روبــرت أن يخوض مباراته األولى
بقميص ال روخا ،ولكنه أكد أنه يستمتع اآلن
بما يعيشه فــي معسكر المنتخب اإلسباني
بعد استدعاء المدرب لويس إنريكي له.
وقال «لقد حققت حلمي بالمجيء هنا ،كنت
فــي الـبــدايــة مـتــوتــرا بعض الـشــيء ولكنهم
استقبلوني بشكل جيد ،وجعلوني أشعر
براحة كبيرة».
وأضــاف «إذا خضت مباراتي األولى
فسأحقق حلما ،وإذا لم يحدث فسأستمر
في اللعب لمصلحة الفريق وانتظر الفرصة
سانشيز حارس مرمى برايتون
(إفي)
مع المنتخب».

إغماء دمبيلي خالل تدريبات أتلتيكو
أغمي على المهاجم الفرنسي موسى دمبيلي ،أمس األول،
خالل حصة تدريبية لفريقه أتلتيكو مدريد ،متصدر الدوري
اإلسباني لكرة القدم ،نتيجة انخفاض في ضغط الدم ،وفق ما
أفادت وسائل اإلعالم المحلية.
وانتشرت صورة سقوط ابن الـ 24عاما في أرضية الملعب
بوسائل اإلعالم اإلسبانية ،وسط ذعر زمالئه ،الذين أحاطوا
به ،قبل أن يتدخل الجهاز الطبي إلسعافه.
واستعاد العب سلتيك االسكتلندي السابق وعيه ،وذهب

الكثير مــن الالعبين المحترفين
ف ــي ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي الـمـمـتــاز
( )...يجب أن نقدم أفضل ما لدينا
في المباريات الثالث» ،إذ يواجه
ال ـم ـن ـت ـخ ــب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ب ـل ـغ ــاري ــا
ً
وليتوانيا الحقا.

غاريث ساوثغايت االستفادة من
الـمـبــاريــات الـثــاث األول ــى لفريق
«األســود الثالثة» في التصفيات،
مــن أج ــل تـحــديــد التشكيلة التي
سـيـخــوض بـهــا الـصـيــف المقبل
نهائيات كأس أوروبا.
ويفتتح المنتخب اإلنكليزي
مشواره أمــام سان مارينو ضمن
مـنــافـســات المجموعة التاسعة،
ً
الـتــي تشهد أي ـضــا مــواجـهــة بين
المجر وبولندا.

سانشيز :كاسياس ودي خيا أكثر
حارسين تأثرت بهما

المدرب في رسالة نشرها النادي على
صفحته الرسمية «في األشهر األخيرة،
نما ظــل فــي داخـلــي بـ ّـدل مــن طريقتي
رؤيتي األشياء».
وع ـ ــاد ب ــران ــدي ـل ــي إلـ ــى فـيــورنـتـيـنــا
ب ـع ــدم ــا س ـب ــق أن أشـ ـ ــرف ع ـل ـيــه بـيــن
عامي  2005و ،2010وقاده إلى نصف
نهائي مسابقة كأس االتحاد األوروبي
(يوروبا ليغ حاليا) عام  ،2008وإلى
دور ال ـ ــ 16مــن مـســابـقــة دوري أبـطــال
أوروبا في عام .2010

«فيفا» يفرض عقوبة إضافية على بالتر
أعـلــن االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم
(فـ ـيـ ـف ــا) أم ـ ــس ف ـ ــرض ع ـق ــوب ــة أخـ ــرى
على رئيسه السابق جــوزيــف بالتر،
وإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق
بكرة القدم مدة نحو  7أعوام ،بسبب
انتهاكات مختلفة لقواعد القيم لدى
الفيفا.
كــذلــك تلقى جـيــروم فــالـكــه ،األمين
العام السابق للفيفا ،العقوبة نفسها،
حـيــث ج ــرى إيـقــافــه م ــدة  6أعـ ــوام و8
أش ـه ــر ،وجـ ــرى ت ـغــريــم ك ــل م ــن بــاتــر
وفالكه مليون فرنك سويسري (1.1
مليون دوالر).
وتطبق العقوبة اعتبارا من أكتوبر
المقبل ،مع نهاية فترة عقوبة اإليقاف
السابقة.
وذكر الفيفا أن االتهامات« :تتعلق
بشكل أساسي بدفع مكافآت خاصة
ببطوالت الفيفا لمسؤولين بارزين
فــي االت ـح ــاد ،وت ـعــديــات وت ـمــديــدات
مختلفة لعقود العمل ،وكذلك تحمل
الفيفا التكاليف القانونية الخاصة
بقضية فالكه».

هزيمة جديدة لليكرز ...وفينيكس ودنفر يواصالن تألقهما
وصل الفارق بينه وبين ضيفه
حتى  30نقطة في الشوط الثاني
مــن اللقاء الــذي تألق فيه العب
ليكرز السابق براندون إينغرام
وزيون وليامسون.
وواصل فينيكس صنز تألقه
ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ،الس ـي ـم ــا خ ــارج
ملعبه ،حيث حقق فوزه السابع
ً
ب ـع ـيــدا ع ــن ال ــدي ــار ،وجـ ــاء على
ح ـس ــاب م ـي ــام ــي ه ـي ــت وص ـيــف
البطل .100-110
والمرة األخيرة التي فاز بها
فينيكس بسبع مباريات متتالية
ً
بعيدا عن ملعبه تعود إلى أوائل
عــام  ،2007أي حين كــان العباه
ديفين بوكر وميكال بريدجز في
العاشرة من عمرهما.
وضيق دنفر ناغتس الخناق
ع ـ ـلـ ــى ل ـ ـي ـ ـكـ ــرز رابـ ـ ـ ـ ــع ال ـم ـن ـط ـق ــة

رياضة

والكر نجم نيو أورليانز وكاراسو نجم ليكرز

جوزيف بالتر

وك ـ ــان ب ــات ــر ( 85ع ــام ــا) ق ــد أدي ــن
بــاتـهــامــات تتعلق بــالــوالء وتـضــارب
الـ ـمـ ـص ــال ــح وتـ ـق ــدي ــم وتـ ـلـ ـق ــي ه ــداي ــا
وامتيازات أخرى خالل فترة رئاسته
للفيفا .كــذ لــك أد ي ــن فالكه ( 60عاما)
بانتهاك نفس ال ـمــواد مــن القوانين،
إلى جانب إساءة استغالل منصبه.
(د ب أ)

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

8:00

بلغاريا  -سويسرا

beINSPORTS PR1

10:45

اسبانيا  -اليونان

beINSPORTS PR1

10:45

السويد  -جورجيا

beINSPORTS HD7

10:45

ايطاليا – ايرلندا الشمالية

beINSPORTS HD2

10:45

مولدوفا – جزر الفارو

beINSPORTS

10:45

اسكتلندا  -النمسا

beINSPORTS EN2

10:45

اندورا  -ألبانيا

beINSPORTS

10:45

انكلترا – سان مارينو

beINSPORTS HD3

10:45

المجر  -بولندا

beINSPORTS EN3

10:45

ألمانيا  -ايسلندا

beINSPORTS PR2

10:45

رومانيا  -مقدونيا

beINSPORTS HD1

10:45

ليشتنشتاين  -أرمينيا

beINSPORTS

ةديرجلا

•
العدد  / 4690الخميس  25مارس 2021م  12 /شعبان 1442هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الفهم الكامل
للوباء

اسمها الكويت

د .ناجي سعود الزيد

ً
هناك فائدة طبعا من تزويد اإلعالم باإلحصائيات
ً
اليومية عن "كورونا" ،ولكنها ال تفي بالغرض كامال،
ً
علما بأن األغلبية تتابعها ،ولكن بودهم المزيد من
المعلومات التي ال تغطيها النشرة ،ومنها التالي:
 )1أعمار المصابين.
 )2جنس المصابين (ذكر /أنثى).
 )3توزيعهم على مختلف المناطق أو المحافظات
على األقل.
 )4جنسيتهم ،إذ إن الوافدين يشكلون  %69من
مجموع ا لـسـكــان ،فهل هــذه النسبة تنعكس على
حاالت "كورونا" أم تختلف؟
 )5كم من هؤالء المصابين احتاجوا إلى الدخول
للمستشفى لتلقي العالج؟ وكم منهم اكتفى بالعزل
الـمـنــزلــي وال ـعــاج فــي الـبـيــت ،ألن أعــراضــه ليست
حادة؟
 )6نسبة الوفيات اليومية من "كــورونــا" مقارنة
بالوفيات من أسباب أخــرى ،مع مقارنة ذلك بعدد
الوفيات في األعوام ما قبل "كورونا" ()2019 - 2018
ً
مثال.
 )7ما نسبة اإلصابات /الوفيات لعدد السكان ،مع
ذكر الجنسيات نسبة ألعدادهم الكلية في الكويت.
ً
 )8أعداد الذين تلقوا لقاح التطعيم يوميا.
هــذه المعلومات قــد يعتقد البعض أنها ليست
مهمة ،ويكفي ما تنشره وزارة الصحة من معلومات،
والواقع يقول عكس ذلك.
فمن أجل فهم كامل لظاهرة الوباء ،يجب أن تكون
هناك قاعدة معلومات متكاملة يستطيع المجتمع
االس ـت ــدالل بـهــا ،وي ــرى الـطــريــق مــن خــالـهــا ،نحو
واجب اتباع المحاذير الصحية ،وكذلك اإلسراع في
تلقي لقاح التطعيم.

العناكب السامة تهدد سكان سيدني
ّ
نبه خبراء إلى أن أكثر العناكب السامة
فـ ــي الـ ـع ــال ــم قـ ــد ت ـج ـت ــاح م ــدي ـن ــة س ـيــدنــي
األسترالية ،بعد هطول أمطار غزيرة ،فيما

قالت حديقة زواحف في البالد ،إن العناكب
القاتلة قد تلجأ إلى المنازل أثناء هروبها
من الفيضانات.

رصد مئات الزالزل على المريخ
تــوغــل الـعـلـمــاء ف ــي بــاطــن
كوكب المريخ ،وتمكنوا من
تحديد أبعاد نواته ،ليصبح
ثاني كوكب يحصل العلماء
ع ـلــى م ـع ـلــومــات ع ــن بــاطـنــه
بعد األرض.
وقال موقع "روسيا اليوم"،
أمس ،إن علماء الجيولوجيا
يستخدمون عــادة الموجات
ال ــزل ــزالـ ـي ــة لـ ـ ـ "رؤي ـ ـ ـ ــة" بــاطــن
األرض ،ألن س ـ ــر ع ـ ــة هـ ــذه

الموجات ترتبط بخصائص
المواد التي تمر عبرها.
وفــي نوفمبر  ،2018هبط
المسبار  InSightعلى سطح
المريخ ،وعليه جهاز قياس
ال ـ ــزالزل ،وأول زلـ ــزال رصــده
ك ــان فــي أبــريــل  ،2019وبعد
ذلك سجل مئات الزالزل على
الكوكب األحمر.

ّ
فيالن حوال حلبة سيرك إلى معركة
وقع عراك للفيلة في العرض
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاحـ ــي ب ـ ـس ـ ـيـ ــرك م ــديـ ـن ــة
ق ــازان الــروسـيــة ،إذ اعـتــدى فيل
على آخــر ،مما أدى إلــى سقوط
أحدهما على الحلبة.
وق ــال مــوقــع "روس ـيــا ال ـيــوم"،
أمــس ،إن المعركة بــدأت عندما
دفــع المعتدي زميله إلــى خارج
الحلبة مباشرة ،نحو الصفوف
األم ــام ـي ــة لـلـجـمـهــور ،م ـمــا أث ــار

الـفــوضــى بـيــن الـحـضــور ،وأدى
إلى مغادرة الجميع بهو السيرك.
ي ــذك ــر أن ال ـف ـي ـل ـيــن "ج ـي ـنــي"
ً
ً
( 48عــامــا) و"مــاغــدا" ( 46عــامــا)
يـ ــروض ـ ـه ـ ـمـ ــا م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ــام 1998
ال ـمــدرب الـبـيــاروســي ،سيرغي
غوليفيتش.
ويـعـتـقــد الـ ـم ــروض أن سبب
العراك يكمن في عزل الفيل مدة
طويلة عن الجمهور ومروضه،

ً
بسبب وباء "كورونا" ،علما بأن
عروض سيرك قازان لم تبدأ إال
بحلول مارس الجاري.
ومع ذلك ،أعلنت إدارة السيرك
أن ـ ـهـ ــا ت ـس ـت ـع ــد ل ـع ـق ــد اج ـت ـم ــاع
بـحـضــور الـمــروضـيــن واألط ـبــاء
البيطريين وخبراء علم النفس
الحيواني؛ لفهم دوافــع السلوك
العدواني للحيوانات ،والحيلولة
دون تكرار ما حدث.

وت ـس ـب ـب ــت أم ـ ـطـ ــار غـ ــزيـ ــرة فـ ــي حـ ــدوث
فيضانات هائلة في والية نيو ساوث ويلز،
والتـ ــزال الـمـيــاه تغمر أج ــزاء مــن ضــواحــي
شمال غرب سيدني.
وبينما شعر السكان بالراحة مع صفاء
األجواء ،أمس ،بعد أيام من هطول األمطار،
ً
ً
تلقوا "تحذيرا عــاجــا" لالستعداد لتدفق
ً
نــوع من أكثر العناكب فتكا والمستوطنة
في سيدني.
وأوضح مدير الحديقة ،تيم فولكنر ،في
بيان نقله موقع "سكاي نيوز" أمس "الطقس
الـ ــدافـ ــئ ال ـم ــرت ـق ــب وم ـس ـت ــوي ــات ال ــرط ــوب ــة
المرتفعة هما المزيج المثالي الزدهار هذه
العناكب في األيام المقبلة".
وأض ــاف "مــع الفيضانات الهائلة التي
ش ـهــدنــاهــا ف ــي مـنـطـقــة س ـيــدنــي ال ـك ـبــرى،
أجبرت هذه الزواحف على مغادرة مسكنها،
ً
والبحث عن مالذ في مناطق أكثر جفافا".
وانـ ـتـ ـش ــرت صـ ــور اآلالف م ــن الـعـنــاكــب
الهاربة من مياه الفيضانات ،والتي تتسلق
األس ــوار والمباني على وســائــل التواصل
االجـتـمــاعــي فــي األيـ ــام األخ ـي ــرة ،مـمــا أثــار
الرعب في نفوس السكان.

ب ـس ـبــب ان ــزع ــاج ــه م ــن ص ــوت
األذان ،أ قـ ـ ـ ــدم شـ ـ ــاب ي ـم ـن ــي فــي
م ـحــاف ـظــة ت ـع ــز ،ع ـلــى ق ـتــل ج ــاره
المؤذن.
ونـ ـق ــل م ــوق ــع "الـ ـع ــربـ ـي ــة ن ــت"
أمــس ،عــن وســائــل إعــام محلية،
أن الجاني شاب في عقده الثالث،
وقد طعن جاره المؤذن بمسجد
الرحمن في حي "الضربة" وسط
مدينة تعز بخنجر يمني ،معروف

ً
ً
قال باحثون إن الفيروس المسبب لنزالت البرد العادية يمكن أن يؤدي دورا فاعال في
طرد فيروس كورونا من خاليا الجسم.
وتتبارى بعض الفيروسات فيما بينها ،ليبقى واحــد فقط هو الــذي ّ
يسبب العدوى
للعائل المضيف.
ويقول باحثون من جامعة غالسكو ،في دراســة نشرتها "بــي بي ســي" ،الليلة قبل
ً
الماضية ،إن الفيروس األنفي المسبب لنزالت البرد يبدو قــادرا على إلحاق الهزيمة
بفيروس كورونا.
ّ
وقد تبدو فوائد ذلك قصيرة األجل ،لكن فيروس البرد في المقابل واسع االنتشار،
ً
مما يجعله قادرا على المساعدة في مكافحة "كوفيد".
ّ
"تخيل أن الخاليا الـمــوجــودة فــي األنــف والقصبة الهوائية
ويضيف الباحثون:
ً
ْ
والرئتين كما لو كانت صفا من البيوت التي ما إن يدخلها أحد الفيروسات حتى يغلق
ً
دونه الباب ،ويستأثر وحده بالمسكن الجديد ،أو يترك الباب مفتوحا لمنافسين آخرين
من الفيروسات".
ّ
ويعد "اإلنفلونزا" أحد أكثر الفيروسات أنانية ،وعادة ما ينفرد بالتسبب في العدوى،
ً
ّ
بخالف فيروسات أخرى ،كتلك التي تنتمي للفصيلة الغدانية ،التي تبدو أكثر انفتاحا
على الفيروسات األخرى ،وأكثر قدرة على التعايش معها.
ولجأ فريق من الباحثين في جامعة غالسكو إلى استخدام نسيج شبيه ببطانة مجرى
التنفس ،حيث يحتوي على أنواع الخاليا نفسها ،وحقنوه بفيروس  Sars-CoV-2المسبب
ً
لـ "كورونا" ،وفيروس  rhinovirusالمسبب لنزالت البرد العادية األكثر انتشارا بين البشر.
ّ
ووجد الباحثون أن الفيروس المسبب لنزالت البرد هو الذي تمكن من البقاء
عندما تم حقنه مع نظيره المسبب لـ "كورونا" في التوقيت نفسه.
وعندما تم حقن النسيج بالفيروس المسبب لنزالت البرد قبل 24
ّ
ساعة ،لم يتمكن الفيروس المسبب لـ "كورونا" من الظهور لدى
حقنه ،وعندما حدث العكس (أي حقن النسيج بفيروس كورونا
ّ
تمكن فيروس البرد من الظهور ْ
وطرد فيروس
قبل  24ساعة)
كورونا واالستئثار بالخاليا وحده.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

ال توجد مؤسسة دراسية تمنح لقب شيخ كشهادة
وص ـف ــة "ش ـي ــخ" ال تـخــول
عـلـمـيــة أو ك ـك ـفــاء ة إداري ـ ـ ــةِ ،
صاحبها أن يكون استثناء من القانون ،فيصفع ويهين
كرامة خلق الله ،كما حدث مع المسؤول "الشيخ" في
مؤسسة الموانئ و"طــراقــه" وكسر نقال حــارس أمني
ً
مغلوب على أمره .أيضا صفة "شيخ" ال تعني أن يحتكر
أصحابها المناصب العليا بالدولة من وزراء في وزارات
السيادة إلى رؤساء في مؤسسات الدولة.
الدستور يقرر أن الحكم محصور في ذريــة مبارك
الصباح ،ولم يقل إن الشيوخ وحوارييهم يجب أن يكون
لهم نصيب األسد في مؤسسات الدولة ،طبيعي هناك
أفراد من أسرة الصباح كمواطنين يشهد لهم بالكفاء ة
والـنــزاهــة ،وفــي األغـلــب يصبح ه ــؤالء مــن المغضوب
عليهم إذا لم يسايروا الخط العام المفروض عليهم من
األعلى ،الشيخ محمد صباح السالم والمرحوم الشيخ
ناصر صباح األحمد هما مثاالن لذلك ،وهناك بالتأكيد
غيرهما فــرض عليهم العزل السياسي ،األول الشيخ
محمد ال ندري كيف تم تهميشه من العمل السياسي
بعد فضيحة الـتـحــويــات ،والـثــانــي الـمــرحــوم الشيخ
ناصر الصباح ،وقد قدم أعظم خدمة لوطنه بكشفه عن
سرقات ونهب رهيب من المال العام من شيوخ كبار
حقهم ،لكن حتى الراحل تلقى
ننتظر كلمة القضاء في
ُ
جزاء سنمار في النهاية ،حين أبعد من الوزارة ،وتركنا
نتحسر بألم على رحيله المبكر.
هــذه الــدولــة اسمها "الـكــويــت" مــن دون نعت الدولة
الصباحية ،يفترض أنها دولة مؤسسات محايدة تدار
حسب قواعد مجردة عامة تقرر توزيع المناصب حسب
ال ـجــدارة وال ـك ـفــاء ات العلمية ،ولـيــس حسب االنتماء
ألســرة الحكم أو من يهواهم من هم في أســرة الحكم.
اعدلوا في أمركم.

لحوم وخبز من الحشرات
ستظهر ال ـعــام الـمـقـبــل في
المتاجر الروسية مواد غذائية
غريبة عن المشتري الروسي،
ع ـن ــدم ــا تـ ـب ــدأ ه ـ ــذه ال ـم ـتــاجــر
ف ــي ب ـي ــع أنـ ـ ـ ــواع م ــن ال ـل ـحــوم
وال ـم ـخ ـب ــوزات الـمـعـمــولــة من
بروتين الحشرات.
وم ـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم أن س ـكــان
تــايـلـنــد وال ـص ـيــن وال ـه ـنــد هم
ً
الذين يتناولون أساسا أطباق
يرقات الحشرات.

وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـمــؤسـســة،Fuel for Growth
أن ــدري ــه زي ــوزي ــن ،ف ــي حــديــث
نقله موقع روسيا اليوم ،الليلة
قبل الـمــاضـيــة ،إن "المشتري
ّ
سيتعرف ،في غضون
الروسي
ع ــام ـي ــن ،ع ـل ــى مـ ـ ــواد غــذائ ـيــة
جديدة .أما األطباق المطبوخة
من يرقات الحشرات فستدخل
الـنـظــام الـغــذائــي لـلــروس بعد
بضعة أعوام".

قتل جاره بـ «جنبية» وهاجم الشرطة بساطور

أنانية اإلنفلونزا تقضي
على «كورونا»
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اإلعالنات:

ً
محليا بـ "الجنبية" ،عقب صالة
الفجر ،بعدما أزعجه صوت األذان.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات أن
الـجــانــي ألـقــى حـجــارة على رأس
ً
المؤذن ( 80عاما) ،مما تسبب في
وفــاتــه على الـفــور .ب ــدوره ،كشف
نائب مدير قسم شرطة الجديري
بـمـحــافـظــة ت ـعــز ،الـنـقـيــب مختار
ال ـيــوس ـفــي ،أن ال ـجــانــي تحصن
في منزله عقب ارتكابه الجريمة،

ولم يتجاوب مع نداءات الشرطة
بتسليم نفسه في البداية.
وصــرح اليوسفي بــأن القوات
األمـنـيــة اقـتـحـمــت مـنــزل الجاني
بعد معرفتها بــوجــوده بمفرده،
إال أنه حاول مواجهة رجال األمن
ب ـ "س ــاط ــور" ،مـمــا اضـطــرهــم إلــى
إطالق النار على قدمه وإصابته.
وأكدت الشرطة اعتقاله ،ونقله إلى
أحد مشافي المدينة.

وفيات
عبدالله ناصر عبدالله غلوم

ً
 31عاما ،شيع ،ت99189866 :

فضة نداء مطر العنزي

ً
 64عاما ،شيعت ،ت66555001 ،50701440 :

فلحة فالح رشيد العازمي أرملة راشد حمود البحيري
ً
 83عاما ،شيعت ،ت96043999 ،999229919 ،99071899 :
أحالم أمين محمد عبده أرملة يعقوب محمد الفهد
ً
 75عاما ،شيعت ،ت90020333 ،97579993 :
نورية حسن تقي محمود أرملة ناصر عبدالعزيز إسماعيل الراشد
ً
 67عاما ،شيعت ،ت69999661 :

أحمد فاخر سيد نور الشماع

ً
 63عاما ،شيع ،ت.97880286 ،97766104 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:27

العظمى 27

الشروق

05:47

الصغرى 14

الظهر

11:54

ً
أعلى مد  10:48صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

 08:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:02

ً
أدنى جزر  03:45صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:19

 03:04م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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