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«الفرقة االنتحارية» في مغامرة
جديدة بين الحركة والخيال ص 15

جرافات التخبط تقطع اإلنترنت

الثانية

 %60من خدماته توقفت جراء أعمال إنشائية لشركات مقاوالت لم ترتب مع الجهات المعنية
«االتصاالت» :أعمال تطوير الطرق أدت
إلى توقف ثالثة أنظمة كيبالت دولية
محمد راشد وعادل
سامي وفهد الرمضان
وجورج عاطف وسيد
القصاص ومحمد الجاسم

فـ ــوضـ ــى وغ ـ ـي ـ ــاب ل ـل ـت ـن ـس ـي ــق وإه ـ ـمـ ــال
والمـ ـب ــاالة ...مــزيــج سـيــئ مــن الـعــوامــل التي
أدت إلى انقطاع  %60من خدمات اإلنترنت
فــي الـكــويــت مـنــذ الـثــامـنــة مــن ص ـبــاح أمــس
وغيابها حتى المساء ،بعد عطل أصاب ثالثة
كيبالت رئيسية مزودة للخدمة في السالمي
والنويصيب ،مــن ج ــراء األعـمــال اإلنشائية
التي تجريها بعض شركات المقاوالت ،دون
تنسيق مع باقي الجهات المعنية ،التي لها
كـيـبــات ،فــي هــذيــن الموقعين ،مما يعكس
ً
ً
تخبطا نــادرا من العجيب أن نرى مثله في
عصر العلم والتكنولوجيا.
ً
ووفقا لمصادر مطلعة ،فإن هناك عالمات
استفهام كبيرة حول توقيت القطع الثاني
الذي جاء بعد  40دقيقة فقط من األول ،رغم
المسافة البعيدة بين الموقعين ،مستغربة أن
يتم تحديد العطل في وقت مبكر ،وال تبادر
وزارة المواصالت إلى بدء اإلصــاح ،إال في
ً
وقت متأخر جدا منتهجة الروتين المعتاد
مــن مخاطبات ومــراســات قبل الـشــروع في
إصالح الخلل.
وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن من
أسـبــاب التأخير قيام قسم الحماية التابع

العطل الثاني حدث بعد  40دقيقة
من األول ...رغم ُبعد الموقعين؟!

َّ«المواصالت» :المشكلة تتبع «الهيئة» ولم
ُ
نبلغ إال بعد  4ساعات من االنقطاع

إلدارة الشبكة الهاتفية في وزارة المواصالت،
ب ـج ــول ــة ع ـل ــى ال ـم ــوق ــع ال ـم ـت ـض ــرر لـتـحــديــد
الـمـتـسـبــب وتــوق ـيــع مـخــالـفــات مــالـيــة عليه
وإعالمه باألمر ،قبل البحث في إعطاء أحد
المقاولين الموافقة لبدء اإلصالح.
وبينما أصدرت الهيئة العامة لالتصاالت،
ً
ب ـيــانــا أك ــدت فـيــه أن أع ـم ــال تـطــويــر الـطــرق
أدت إلى توقف ثالثة أنظمة كيبالت دولية
بالكامل هي  ،STCوموبايلي ،و ،GCCIAذكر
الوكيل المساعد لقطاع خدمات المشتركين
فــي وزارة الـمــواصــات محمد الـحـيــص أنــه
«تم إبالغنا بهذا القطع في الساعة الـ 11:45
ً
ظهرا ،ألن الموضوع يتبع هيئة االتصاالت».
ً
ّ
ن ـي ــاب ـي ــا ،ل ـ ــوح ال ـن ــائ ــب مـهـلـهــل الـمـضــف
بتحريك أدوات المساء لة السياسية ،إذا لم
ُ
ً
تعالج مشكلة تعطل اإلنترنت سريعا.
وقال المضف لـ «الجريدة» :األعطال الفنية
واردة ،لكن ما يثير االستغراب هو انقطاع
اإلنترنت عن نسبة كبيرة من المستخدمين.
أمــا النائب محمد المطير ،فقال إن قطع
الكيبل في ثالثة أماكن في نفس الــوقــت ،ال
يمكن أن يكون مصادفة.
03

«التطبيقي» تؤجل االختبارات
وتطالب بمزود خدمة مساند

استعادة خدمة «الكيبل الدولي»
و«موبايلي» بعد الخامسة مساء

أكدت عضوة هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
د.عبير العميري ،أن الهيئة قــررت تأجيل االختبارات التي كانت
مقررة لطالبها أمس ،إلى وقت الحق ،وذلك لتعطل خدمات اإلنترنت.
وفي تصريح لـ «الجريدة» ،دعت العميري الحكومة إلى ضرورة
ً
ً
توفير مــزود خدمة آخر يكون مرادفا ومساندا للمزود الحالي؛
لتجنب مثل هذه األعطال.

بعد أكثر من خمس ساعات من العطل ،أعلنت
«االت ـص ــاالت» انتهاء ها مــن إص ــاح قطع كيبالت
اإلنترنت بين مقسم أم الهيمان ومركز النويصيب،
«وبذلك تمت استعادة الخدمة على نظامي الكيبالت
الدولي ،وموبايلي ،وجار العمل على إصالح باقي
القطوعات على الكيبالت واألنظمة المتعطلة».

اقتصاد

13
تغطية صكوك
«بوبيان» بأكثر
من  2.6مرة

اقتصاد

09
أحد مواقع الكيبالت كما بدا بعد االنقطاع أمس

«التشريعية» :ال يمكن إلغاء «الجرائم اإللكترونية» «الصحة» :أطباء العناية المركزة
ً
ً
ً
العنزي لـ ةديرجلاُ :.
وغدا مناقشة التعديالت بالكويت ال يتجاوزون الـ 20
سيحدث فراغا تشريعيا...
●

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

م ــع بـ ــدء ال ـع ــد ال ـت ـنــازلــي لـجـلـســة مجلس
غد ،ووسط تزايد الدعوات
األمة المقررة بعد ٍ
النيابية لمقاطعتها وعدم تمكين الحكومة من
تأدية اليمين الدستورية خاللها ،أغلقت لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية
باب إلغاء قانون الجرائم االلكترونية ،بتأكيد
رئيسها النائب خالد العنزي أ نــه «ال يمكن
ً
ً
إلغاؤه ألنه سيحدث فراغا تشريعيا».
وقال العنزي لـ «الجريدة» إن القانون ال يزال
في طور النقاش باللجنة؛ ألن هناك مقترحات
نيابية تـطــالــب بــإلـغــائــه وه ــو أم ــر غـيــر ممكن،

ً
مستدركا بأن هناك مقترحات نيابية لتعديل
ً
مواده خصوصا «السادسة» وأجل النقاش لبتها
إلى حين سماع وجهة نظر الجهات الحكومية
المعنية.
ً
ً
وذك ـ ــر أن ال ـل ـج ـنــة س ـت ـع ـقــد اج ـت ـم ــاع ــا غـ ــدا؛
ً
لمناقشة التعديالت على هذا الصعيد تمهيدا
للتصويت عليها إضــافــة إلــى التصويت على
«الحبس االحتياطي».
وبــال ـعــودة إل ــى الـجـلـســة ،فـقــد دع ــت األمــانــة
الـعــامــة ال ـنــواب إلج ــراء مسحة كــورونــا الـيــوم،
ً
تمهيدا لحضور تلك الجلسة التي سيكون على
رأس جدول أعمالها بند تأدية الحكومة للقسم.
إلى ذلك ،رأى النائب أسامة المناور 02

ً
َّ
والمطعمون  523ألفا
ال تأخير في استيراد «أسترازينيكا»...
●

طالبات خالل االختبار في الجامعة أمس

كشف االستشاري رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى
األميري د .عبدالرحمن الفارس أن عدد أطباء العناية في الكويت
ً
ال يـتـجــاوز  20طبيبا فــي جميع مستشفيات ا لـقـطــاع الحكومي
وال ـخ ــاص ،بـمــا فــي ذل ــك مستشفى األح ـمــدي الـتــابــع لـشــركــة نفط
الكويت.
وق ــال ال ـف ــارس ،فــي ح ــوار ل ــ«ال ـجــريــدة» ،إن الـعـنــايــة الـمــركــزة
بالكويت مــرت بـثــاث مــوجــات ،األول ــى مــن مــايــو حتى يوليو
الماضيين ،والثانية من سبتمبر إلــى نوفمبر 02 ،2020

بودي« :الخليج»
حافظ على سياسته
للتوزيعات النقدية
للسنة السادسة
10

تجدد الحديث
عن استبدال
«السويس» ٢١-٢٠

َ
َ
اتهم الحكومة اإليرانية بإغالق حسابات تمول الحوثيين ورفض التفاوض قبل السيطرة على مأرب
●

تسببت الـمـبــادرة السعودية إلنـهــاء أزمــة
ً
ً
ً
اليمن ،والتي القــت دعما دولـيــا واسـعــا ،في
شــرخ كبير داخــل إيــران ،حسبما أكــد مصدر
رف ـيــع الـمـسـتــوى بـمـكـتــب الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي
حسن روحاني.
وقال المصدر ،الذي طلب عدم الكشف عن
هويته ،لـ «الجريدة» ،إن حكومة روحاني تؤيد
المبادرة السعودية التي تشمل وقف إطالق

اقتصاد

12

«الشال» :الحكومة
مستعدة للتضحية بكل
شيء لضمان استمرارها

دوليات

«الحرس الثوري» يمنع روحاني من دعم مبادرة السعودية باليمن
طهران  -فرزاد قاسمي

المحفظة الوطنية...
مرونة أكبر في التحرك
االستثماري

عادل سامي

«قدرات» الجامعة نموذج ناجح
للتباعد في االمتحانات الورقية
انـطـلـقــت اخ ـت ـب ــارات ال ـق ــدرات
األكاديمية بجامعة الكويت ،أمس،
بـمـشــاركــة  6آالف طــالــب ثــانــوي،
ً
تـمـهـيــدا لـقـبــولـهــم فــي الـجــامـعــة.
وه ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـكــل
ً
ً
ن ـم ــوذج ــا ن ــاج ـح ــا لــاخ ـت ـبــارات
ال ــورق ـي ــة لـطـلـبــة ال ـص ــف الـثــانــي
عشر ،أواخر مايو المقبل.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أجـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــت 02

«الشؤون» :دراسة
متكاملة لتعديل الئحة
المساعدات

الـنــار تحت إش ــراف األم ــم الـمـتـحــدة ،وإع ــادة
ً
ف ـتــح ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة وال ـب ـحــريــة جــزئ ـيــا،
وا سـتـكـمــال العملية السياسية ،وتعتبرها
خطوة أولى جدية نحو إحالل السالم ووقف
الحرب باليمن ،لكن «الحرس الثوري» يعارض
هذا التحرك السعودي ،ويرفض تعامل إيران
ً
إيـجــابـيــا مـعــه ،مـمــا أث ــر عـلــى مــوقــف طـهــران
الرسمي من المبادرة.
وأوض ـ ــح أن ال ـح ـكــومــة اإلي ــران ـي ــة أعـلـنــت،
ً
منذ بــدايــة حــرب اليمن ،مـبــادرة لحل األزمــة

ً
من أربعة بنود هــي :وقــف إطــاق النار أوال،
ً
وفتح بــاب المساعدات اإلنسانية ثانيا ،ثم
تشكيل طــاو لــة ح ــوار يمنية -يمنية ،ليتفق
الكل في النهاية على تشكيل حكومة ائتالف
وطنية يمنية.
ول ـفــت إل ــى أن ب ـنــود ال ـم ـبــادرة الـسـعــوديــة
تشبه ،إلــى حد بعيد ،تلك التي رفعها وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي م ـح ـمــد جـ ـ ــواد لــأمــم
ً
المتحدة في  ،2015مضيفا أن هناك اتجاهات
ً
في الحرس الثوري تسيطر فعليا على القرار

اإلي ــران ــي ف ــي ال ـي ـمــن ،تـتـجــاهــل أن ال ـم ـبــادرة
اإليرانية كانت تحظى بدعم المرشد األعلى
علي خامنئي ،وتصر على معارضتها من باب
مناكفة الحكومة فقط.
وظ ـه ــر الـ ـخ ــاف ب ـيــن ال ـجــان ـب ـيــن ف ــي أول
اج ـت ـم ــاع لـلـمـجـلــس األعـ ـل ــى ل ــأم ــن ال ـقــومــي
اإليــرانــي بعد بــدايــة الـعــام اإليــرانــي الجديد،
ُ
وعـنــدمــا ط ـ ِـرح ــت ال ـم ـبــادرة الـسـعــوديــة على
الطاولة ،اعتبر ممثلو الحرس في المجلس ،أن
الموقف التفاوضي لجماعة «أنصار 02

19

لبنان :صيغة لحكومة
من « 3ثمانات» تواكب
حراك السفراء

رياضة

٢٢
األزرق يختتم تدريباته
اليوم استعدادًا للقاء
لبنان
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«الشؤون» :دراسة متكاملة لتعديل الئحة المساعدات
ً
• السبيعي لـ ةديرجلا :.أبرزها تعديل مدة اإلقامة بالخارج ًمن  90يوما إلى ما فوق  5أشهر
• درس رفع سن الطلبة متلقي المساعدة من  26إلى  28عاما وتعديل على «العجز المادي»
جورج عاطف

أكد السبيعي أن كل ما كان
يؤرق متلقي المساعدات
والمشكالت كافة التي كانت
تهدد استمرار عملية الصرف
وضعت في الحسبان وتم
التطرق اليها خالل الدراسة
التي تعكف ًالوزارة على
انجازها حاليا.

كـشــف وك ـيــل وزارة ال ـشــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ــاإلنـ ــابـ ــة مـسـلــم
ال ـس ـب ـي ـعــي ،أن ال ـ ـ ـ ــوزارة تـعـكــف
ً
حاليا على إعداد دراسة متكاملة
ت ـه ــدف م ــن خــال ـهــا إل ــى ادخ ــال
تـعــديــات جــوهــريــة عـلــى الـقــرار
اإلداري (/3695أ) لـسـنــة ،2016
الصادر بشأن الالئحة التنظيمية
لصرف المساعدات العامة.
وأوضح السبيعي لـ «الجريدة»
أن أبرز هذه التعديالت ما يخص
نـ ــص الـ ـ ـم ـ ــادة  13مـ ــن ال ــائ ـح ــة
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـ ـشـ ــروط مـ ـ ــدة أيـ ــام
اإلق ــام ــة داخ ــل ال ـبــاد السـتـمــرار
صــرف المساعدة وعــدم وقفها،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن ب ـع ــض ال ـت ـع ــدي ــات
األخرى التي من شأنها تبسيط
وتسهيل إج ــراءات الـصــرف ،مع
الـتــأكــد مــن إي ـصــال الـمـســاعــدات
فقط إلى مستحقيها.

أبرز التعديالت
وق ـ ـ ــال ال ـس ـب ـي ـع ــي ،إن «ن ــص

المادة ،السالف ذكرها ،يشترط
الس ـت ـح ـق ــاق صـ ــرف ال ـم ـســاعــدة
ثبوت اإلقامة في الكويت لمدة ال
ً
تقل عن  275يوما (قرابة  9أشهر)
متصلة أو متفرقة خالل السنة،
ويتعين وقف المساعدة ،إذا ما
ث ـبــت اإلخ ـ ــال ب ـش ــرط اإلق ــام ــة»،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن الـتـعــديــل الـجــديــد
يرفع سقف الوجود خارج البالد
ً
مــن  90يــومــا ( 3أش ـهــر) إل ــى ما
فوق الخمسة أشهر.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ـ ــه «مـ ـ ـ ـ ــن ض ـم ــن
ً
التعديالت أيضا رفع سن الطلبة
متلقي المساعدات من  26إلى 28
ً
ً
ع ــام ــا ،فـضــا عــن الـتـعــديــل على
مساعدات فئة العجز المادي (40
ً
ع ــام ــا) تـضــاف ال ــزوج ــة وجميع
األبناء في حال عدم وجود دخل
للزوجة ،بخالف الالئحة الحالية
التي حددت الصرف لعدد ثالثة
أف ــراد فـقــط مــن األس ــرة وه ــم رب
األســرة والزوجة وابن واحد من
األسرة.
وش ـ ــدد ع ـل ــى أن ج ـم ـيــع ه ــذه

التعديالت ماتزال طور الدراسة
والـ ـبـ ـح ــث ،وأي ب ـن ــد م ـن ـه ــا قــد
يتعارض مع أي قانون قائم أو
يسبب انعكاسات سلبية سيتم
استبعاده.

توجيهات الوزير
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـع ـ ـ ــي ،أن ـ ـ ــه
بـتــوجـيـهــات م ـبــاشــرة م ــن وزي ــر
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء وال ـ ـطـ ــاقـ ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــددة ،وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية
د .م ـش ـع ــان ال ـع ـت ـي ـب ــي ،تـسـعــى
ال ــوزارة إلنجاز هــذه التعديالت
ً
فـ ــي الـ ـق ــري ــب الـ ـع ــاج ــل ،ت ـن ـف ـيــذا
للسياسة العامة للدولة الرامية
إلـ ـ ـ ــى تـ ـحـ ـقـ ـي ــق مـ ـ ـب ـ ــدأ الـ ـتـ ـك ــاف ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي لـ ــرعـ ــايـ ــة األس ـ ـ ــرة
ً
والـ ـف ــرد ،م ـش ــددا عـلــى أن ك ــل ما
ك ــان ي ــؤرق مـتـلـقــي الـمـســاعــدات
وال ـم ـش ـك ــات ك ــاف ــة ال ـت ــي كــانــت
تـهــدد اسـتـمــرار عملية الـصــرف
وضـ ـ ـع ـ ــت فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـس ـ ـبـ ــان وتـ ــم

مشعان العتيبي

مسلم السبيعي

ال ـت ـطــرق ال ـي ـهــا خ ــال ال ــدراس ــة،
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا الـ ـتـ ـمـ ـه ــل وال ـ ـح ـ ــرص
الشديدين قبل اتخاذ قرار وقف
المساعدة ليكون األخير وليس
األول.
يذكر أن وزارة الشؤون ،ممثلة
فــي قـطــاع التنمية االجتماعية،
تـصــرف قــرابــة  22مليون دينار
ً
شهريا لنحو  13فئة مستحقة

هــي (األرم ـل ــة ،المطلقة ،اليتيم،
الشيخوخة ،ا لـمــر يــض ،الطلبة،
ال ـس ـج ـي ــن الـ ـمـ ـف ــرج عـ ـن ــه ،أسـ ــرة
السجين ،العاجز مــاديــا ،البنت
غير المتزوجة ،المتزوجة بغير
كويتي ،الكويتية المتزوجة التي
ً
بلغت سن  55عاما).

«دواوين الكويت» :لن نقبل بفوضى الشارع
وتحويل إرادة األمة لبطوالت زائفة

«إساءة استخدام الحرية خرق لألمن ...واستقرار الكويت فوق كل اعتبار»
استنكر ّ
تجمع دواوي ــن الـكــويــت ،كــل ما
يحصل مــن ت ـجــاوزات بــالـقــول أو الفعل أو
السلوك ،والتي ال تراعي ثوابت وقيم وأخالق
مجتمعنا ،قائال «إنها مرفوضة ،ولن نقبل
بفوضى وثقافة الشارع وتحويل إرادة األمة
إلى أصوات جوفاء وبطوالت زائفة» ،مشيرا
إلى أن «الكويت تزخر بالكفاءات والطاقات
الـخـ ّـيــرة المخلصة ال ـقــادرة على حمل لــواء
المسؤولية ،والتعامل مع كل ما ينتظرها من
ملفات وقضايا بالغة األهمية والحساسية،
والتي يعول عليها في أن ترسم الشكل العام
الحاضر البالد ومستقبلها».
وق ــال التجمع ،فــي بـيــان أص ــدره باسمه
أم ــس ،فـهــد الـمـعـجــل ،إن الــدس ـتــور واض ــح
واتباعه في العالقة بين السلطات واجــب،
بين وطريق الفوضى ّ
وطريق اإلصالح ّ
بین،
فال بارك الله فيمن يدعو إلى فوضى الشارع
بحجة اإلصالح ،مضيفا أن الحرية إذا أسيء
اسـتـخــدامـهــا أصـبـحــت مـعــول ه ــدم وخــرقــا
لألمن وطريق إلى الفوضی ،مؤكدا أن أمن
الكويت واستقرارها وسمعتها ومستقبلنا

فوق كل اعتبار ،فال تنمية وال اقتصاد وال
ت ـطــويــر وال إصـ ــاح س ـي ـكــون ويـتـحـقــق إن
فـقــدنــا األم ــن واألمـ ــان وخـســرنــا االسـتـقــرار
والسمعة الطيبة.
وأردف البيان أن الكويت شهدت محنا
ّ
وشدائد كثيرة ،لكنها تمكنت من تجاوزها
بعون من الله عز وجــل ،وبأصالة وحكمة
أه ـل ـه ــا ،ح ـيــث اس ـت ـطــاع ــوا تـنـظـيــم ش ــؤون
ح ـيــات ـهــم بـعـقــد دسـ ـت ــوری تـ ـف ــردوا ب ــه عن
غيرهم ،يحدد شكل العالقة وطبيعتها بين
الحاكم والمحكوم وما لهم من حقوق وما
عليهم من واجبات.
واسـتـطــرد :لكن يؤلمنا مــا تـتـعـ ّـرض له
الـكــويــت الـيــوم على يــد بعض أبنائها من
ّ
س ـلــوك ـيــات ش ـ ــاذة وغ ــري ـب ــة ت ـشــكــل إهــانــة
ل ـس ـم ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت َ
ومـ ـ ـ ــن ع ـل ـي ـه ــا وت ـن ـش ــر
ا لـفــو ضــى و تــو صــل فهما مغلوطا لمعنى
الحرية والديمقراطية ،وتكرس دكتاتورية
حكم الشارع وتقديس األفراد على حساب
مصالح الـبــاد والـعـبــاد ،وتسعى لتحييد
أرك ـ ـ ــان الـ ــدولـ ــة وال ـط ـع ــن ف ــي مــؤسـســاتـهــا

ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـق ــان ــون ـي ــة ،غ ـي ــر مــدرك ـيــن
لألوضاع واألخطار في المنطقة.
ّ
وتابع أن الناس ملت وضجرت ،متسائال:
أي ــن نـحــن مــن قـضــايــا الـتــركـيـبــة السكانية
والفساد والتعليم واالقتصاد وغيرها؟ فهل
مشاكل الكويت اختزلت فقط في الخالفات
الشخصية بين هذا وذاك؟ مردفا :اتقوا الله
فــي ال ـكــويــت! مـسـتــذكــرا اآلي ــة الـكــريـمــة «إنــا
عــرضـنــا األم ــان ــة عـلــى ال ـس ـمــاوات واألرض
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال».
وأك ــد أن الـكــويــت ،بأبنائها المخلصين
ودس ـتــورهــا وديـمـقــراطـيـتـهــا ،ستظل أكبر
ّ
وأجل من تختزل بفعل هذا أو ذاك ،سائلين
ّ
المولى عز وجــل أن يؤتي الجميع الحكمة
ويهديهم س ــواء السبيل ،ويحفظ الكويت
واحة أمن وأمان ،وأن يجنبها الفتن ما ظهر
منها وما بطن.
واختتم التجمع بيانه قائال:
ُ
ُ
تهدى األمور بأهل الرأي ما َصل َحت
ّ
وإن ت ـ ــول ـ ــت ،ف ـ ـب ـ ــاألش ـ ــرار ت ـن ـق ــاد

فهد المعجل

الكويت تفوز بمسابقة
«مايكروسوفت تحدي التكنولوجيا»
المضف :الجائزة دافع لالستمرار في التميز
● فهد الرمضان
حصدت الكويت ،ممثلة ب ــوزارة التربية ،المركز األول
بــإحــدى أه ــم الـمـســابـقــات الــدول ـيــة ،وه ــي «مــايـكــروســوفــت
تحدي التكنولوجيا» ،والتي نظمتها شركة مايكروسوفت
العالمية.
وبـهــذه المناسبة ،هنأ وزيــر التربية د .علي المضف،
معلمة اللغة اإلنكليزية فــي مــدر ســة القبلية المتوسطة-
بنات والتابعة لمنطقة مـبــارك الكبير التعليمية أماني
ف ــراج ،لحصولها عـلــى الـمــركــز األول فــي المسابقة على
مستوى العالم.
وثمن المضف الجهود المبذولة من جميع الفرق العاملة
َّ
مشيرا إلى أن حصول
في المسابقة خالل الفترة الماضية،
ً
الكويت على المركز األول في هذه المسابقة التي تنظمها
كبرى الشركات العالمية يدفع وزارة التربية للتطلع إلى
االستمرار والتميز ،وحصد المراكز المتقدمة ،من خالل
مشاركتها الفعالة في المسابقات الدولية.
مــن جــانـبــه ،أك ــد وكـيــل وزارة الـتــربـيــة بــاإلنــابــة فيصل
المقصيد أن فوز مدربة تكنوسوفت المعلمة أماني فراج
مشاركا في المسابقة من مختلف
معلما
جاء من بين 440
ً
ً
دول ال ـعــالــم ،وه ــذا يـضــاف إل ــى سلسلة اإلنـ ـج ــازات التي
تحققها الوزارة بميدان التعليم والتكنولوجيا.
وأوض ـ ــح الـمـقـصـيــد أن فـ ــراج ش ــارك ــت ب ـم ـشــروع تحت
مسمى «يدا واحدة ضد التنمر اإللكتروني» ،وقد وظفت فيه
تطبيقات  office365التي تم تدريب المعلمين العاملين في
وزارة التربية عليها في مشروع تكنوسوفت.

معهد دسمان للسكري يطور تطبيق
«فود سويتش»

ّ
يمكن المستهلكين من الحصول على معلومات غذائية حول األغذية المعبأة
●

عادل سامي

ط ــور معهد دس ـمــان للسكري
تطبيق «فود سويتش» للهواتف
المحمولة ،والــذي صممه معهد
جورج للصحة العالمية بالتعاون
م ـ ــع م ـع ـه ــد دسـ ـ ـم ـ ــان ل ـل ـس ـك ــري،
والهيئة العامة للغذاء والتغذية
وج ــام ـع ــة «ك ــان ـب ـي ــرا» ب ـمــا يمكن
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ف ــي ال ـك ــوي ــت مــن
الحصول على معلومات غذائية
سهلة الفهم حول األغذية المعبأة.
وقــال سعد الـشــراح مــن معهد
دس ـم ــان الـ ــذي أن ـشــأتــه مــؤسـســة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـلـ ـتـ ـق ــدم الـ ـعـ ـلـ ـم ــي إن
ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة ال ـم ـع ـبــأة
تـحـتــوي عـلــى مـسـتــويــات عالية
مـ ــن ال ـم ـل ــح والـ ـسـ ـك ــر والـ ــدهـ ــون
الـمـشـبـعــة وال ـس ـع ــرات ال ـحــراريــة
التي قد تسهم في مخاطر صحية
مـتـعـلـقــة بــالـنـظــام ال ـغــذائــي مثل
أمـ ــراض الـقـلــب وال ـس ـكــري ،الفتا
إلى أن المستهلك يجد المعلومات
الغذائية على ملصقات المنتجات

محيرة مما يصعب االختيار بين
ال ـعــامــات الـتـجــاريــة المختلفة،
ول ـ ـ ــذا ،ت ــم ت ـق ــدي ــم ت ـط ـب ـيــق «ف ــود
سويتش» ليساعد المستهلكين
في معرفة الطعام الذي يشترونه
ويـقـتــرح بــدائــل أك ـثــر صـحــة لهم
ولعوائلهم.
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـ ـش ـ ــراح أن إج ـ ــراء
تغييرات صغيرة على وجباتنا
ال ـغ ــذائ ـي ــة ،م ـث ــل اس ـت ـه ــاك مـلــح
وسكر مضاف أقل وتناول كميات
ً
قـلـيـلــة م ــن ال ــده ــون وخ ـصــوصــا
ال ـ ـ ــده ـ ـ ــون الـ ـمـ ـشـ ـبـ ـع ــة والـ ـط ــاق ــة
(ال ـس ـعــرات ال ـح ــراري ــة) ،يـمـكــن أن
يـســاهــم فــي الــوقــايــة مــن الـعــديــد
م ــن ال ـم ـشــاكــل الـصـحـيــة ب ـمــا في
ذلــك ارتـفــاع ضغط الــدم وارتـفــاع
الكوليسترول والسمنة ومــرض
السكري من النوع الثاني.
وأشار إلى أنه من خالل مسح
الـ ــرمـ ــز الـ ـش ــريـ ـط ــي (ال ـ ـبـ ــاركـ ــود)
لـ ـلـ ـعـ ـنـ ـص ــر الـ ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي ،يـ ـع ــرض
ل ـ ــك «فـ ـ ـ ــود س ــويـ ـت ــش» م ـب ــاش ــرة
معلومات واضحة حول التكوين

سعد الشراح

ال ـغــذائــي ل ـهــذا الـمـن ـتــج ،وسـيـتــم
عــرض النتائج في وضعين ،إما
بـ ّتـقـيـيــم ال ـط ـع ــام ف ــي «تـصـنـيــف
النجوم ّ
الص ّح ّية» الــذي يتراوح
بين  0.5نجمة (األقــل صحة) و5
نجوم (األكثر صحة) ،أو بإظهار
للطعام داخل
المغذيات األساسية ّ
الض ّ
وئية.
رموز «إشارة المرور

بهبهاني لـ ةديرجلا :.إنجاز  %88.45من الدائري 6.5
«المشروع شريان حيوي يخفف االزدحام عن الدائري السادس وبعض المناطق»
●

سيد القصاص

أكد مهندس مشروع الطريق
الدائري  6.5إسماعيل بهبهاني
أن نسبة اإلنجاز في كل األعمال
بالمشروع وصلت حتى نهاية
فبراير الماضي إلــى  87.07في
الـمـئــة ،وم ــن الـمـتــوقــع أن تصل
ه ــذه النسبة فــي نـهــايــة مــارس
الجاري إلى  88.45في المئة.
وث ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـه ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــانـ ـ ــي ،ف ــي
تـصــريــح ل ــ«ال ـجــريــدة» ،تـعــاون
جـ ـه ــات ال ـ ــدول ـ ــة ذات ال ـع ــاق ــة
في تسهيل اإلج ــراء ات لسرعة
إنـجــاز األعـمــال وفقا للجداول
الموضوعة لها ،مؤكدا وجود
مـ ـت ــابـ ـع ــة حـ ـثـ ـيـ ـث ــة مـ ـ ــن وزيـ ـ ــر
األش ـغ ــال الـعــامــة وزي ــر الــدولــة
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات د .رنــا الفارس لكل
األعمال في المشروع ،ألهميته
كأحد الشرايين الحيوية التي
تـخ ـفــف ال ــزح ــام ع ـلــى ال ــدائ ــري
السادس السريع ،إضافة إلى أنه
طريق سريع يقع بين الدائري
ال ـس ــادس وال ـســابــع ،وي ـبــدأ في
تقاطع مع الدائري السابع جهة
منطقة غــرب عبدالله المبارك،
ويمر بين المنطقة المستحدثة
«ج ـ ـ ـنـ ـ ــوب ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك
وم ـن ـط ـقــة ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـمـ ـب ــارك»،
م ــرورا بجليب الشيوخ إلــى أن
يصل إلــى طــريــق الملك فيصل
(طريق المطار .)50
وب ـ ـيـ ــن أن إج ـ ـمـ ــالـ ــي أط ـ ـ ــوال
الطرق بالمشروع تبلغ 18.500
كيلومتر ،ويعد أحد المشاريع
الحيوية التي تخدم عدة مناطق

«التشريعية» :ال يمكن إلغاء «الجرائم...
أن تصريح رئيس المجلس مرزوق الغانم بأنه سيعلن بطالن
عضوية د .بــدر الــداهــوم في الجلسة المقبلة دون تصويت
ً
ً
يتضمن إجراء باطال وال يحق له ،مضيفا« :كانت المطالبات
ً
السابقة بمقاطعة جلسة قسم الحكومة ال أرى فيها مسوغا
ً
حقيقيا ،لكن اآلن وبعد ما قامت به الحكومة من سلسلة كبيرة
من األخطاء ،أراها مستحقة».
وفي سياق تأكيده لموقفه بمقاطعة الجلسة ،قال النائب
فارس العتيبي إن «مناورة الحكومة وبعض النواب بإقرار
الـقــوانـيــن الشعبية فــي أول جلسة م ـنــاورة مكشوفة وعبث
سياسي بقرار األمة لصرف النظر عن القضية الحقيقية ،وهي
مصير األمة وكرامتها».
٠٥

«الصحة» :أطباء العناية المركزة...

ً
ً
ثم الثالثة التي نمر بها حاليا ،مشددا على أن «األرقام الحالية
مؤشر خطير ،واقتربنا من المرحلة النهائية التي ال نستطيع
التأقلم معها».
وأوضح أن مستشفيى األميري وجابر بصدد دراسة موضوع
ً
ً
«ال ـنــوم على الـبـطــن» ،الفـتــا إلــى أنــه ثبت طبيا أن اسـتـخــدام هذه

ح ـيــويــة ،أهـمـهــا مــديـنــة صـبــاح
السالم الجامعية ،وكذلك يخدم
مطار الكويت الدولي ،مضيفا أن
المشروع يتكون من  8تقاطعات،
األول يقع على الدائري السابع،
ومن هذه التقاطعات تم تنفيذ
تـ ـق ــاط ــع ع ـ ـلـ ــوي م ـ ــع ال ـ ــدائ ـ ــري
السادس السريع لتأمين مدخل
مباشر إلى مدينة صباح السالم
ال ـجــام ـع ـيــة ،وم ـن ـط ـقــة عـبــدالـلــه
المبارك ،إضافة إلى أن المشروع
يتضمن إن ـشــاء ع ــدد  9جسور
للمشاة.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن الـ ـه ــدف مــن
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ت ـخ ـف ـي ــف ال ـض ـغــط
على الــدائــري السادس وطريق
ال ـ ـغ ـ ــزال ـ ــي ،واسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــداث ط ــرق
ح ــديـ ـث ــة ت ـخ ـف ــف م ـ ــن ازدحـ ـ ـ ــام
المرور ،ويضم المشروع كذلك

إسماعيل بهبهاني

أعـ ـ ـم ـ ــال تـ ـط ــوي ــر طـ ــريـ ــق ،602
وهـ ــو ط ــري ــق ح ـي ــوي ي ـقــع بين
مدينة صباح السالم الجامعية
ومنطقة جليب الشيوخ.

التقنية نجح فــي خفض وفـيــات «كــورونــا» للحاالت الحرجة في
الكويت والعالم.
مــن جهة أخ ــرى ،وبينما كشفت مـصــادر صحية مطلعة أنــه ال
تأخير في توريد دفعات لقاح «أسترازينيكا -أكسفورد» إلى البالد،
ً ً
مشيرة إلى أن الدفعة الثانية ستصل إلى الكويت قريبا جدا ،وربما
َّ
المطعمين في الكويت ناهز  523ألف
خالل ساعات ،قالت إن عدد
التطعيمات.
تشملهم
شخص بنسبة  %20ممن
٠٦

«قدرات» الجامعة نموذج ناجح...
االختبارات في عــدد من المواقع الجامعية (مدينة صباح السالم
الجامعية ،والـخــالــديــة ،والـجــابــريــة) ،وســط االشـتــراطــات الصحية
والتدابير الوقائية المتبعة.
وأعلنت مساعدة نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس ،د.رواء
ال ـجــارال ـلــه ،أن اخـتـبــار الـطـلـبــة تــم فــي الـلـغــة الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة
والرياضيات.
وقالت الجارالله إن «الجامعة تقدم ثالث فرص لالختبارات في كل
عام جامعي ،كانت األولى في يناير الماضي ،ثم الثانية التي بدأت
ً
أمس ،حيث تم تقسيم الطلبة إلى دفعات على مدى  45يوما ،ليتسنى
لنا االلتزام باالشتراطات الصحية» ،مضيفة أنه سيتم اإلعالن عن
التسجيل الختبارات الفرصة الثالثة خالل األسابيع المقبلة.

«الحرس الثوري» يمنع روحاني من...
الله» الحوثية ،المتحالفة مع طهران ،سيصبح أقوى إذا تمكنت
من السيطرة على مدينة مــأرب آخــر جيب للحكومة اليمنية
الشرعية في الشمال ،وأن معلوماتهم االستخبارية والميدانية،
تدل على أن جبهة القوى اليمنية المناهضة للحوثيين تواجه
ً
حاليا خالفات كبيرة ،يجب السعي الستغاللها قبل الدخول
في أي مفاوضات.
وان ـع ـكــس ه ــذا ال ـت ـبــايــن ع ـلــى مــوقــف ط ـه ــران الــرس ـمــي من
المبادرة السعودية ،فقد أعلنت وزارة الخارجية اإليرانية أنها
تدعم أي خطة سالم في اليمن ،بينما وصف السفير اإليراني
في صنعاء ،حسن إيرلو ،المحسوب على «الحرس» ،الخطوة
السعودية بـ «مشروع حرب دائمة ،واستمرار االحتالل ،ال إنهاء
للحرب».
وكانت «الجريدة» توصلت إلى معلومات قبل إعالن المملكة
مبادرتها ،االثنين الماضي ،تفيد بأن «فيلق القدس» ،الذراع
الخارجية للحرس ،أوصى الحوثيين بتجنب الجلوس على
أي طاولة مفاوضات قبل «احـتــال مــأرب وشــواطــئ محافظة
ً
تعز» ،ونجح أخيرا في إمداد الحوثيين بمحركات صواريخ،
وطائرات مسيرة ،ووقود صلب لمواصلة التصعيد.
وبـحـســب ه ــذه ال ـم ـع ـلــومــات ،ف ــإن «الـ ـح ــرس» ات ـهــم حكومة
روحاني والمصرف المركزي اإليراني بالمساهمة في إقفال

ُ
بـعــض الـحـســابــات الـمــالـيــة األوروبـ ـي ــة ،الـتــي كــانــت تستخدم
لـتـمــويــل الـحــوثـيـيــن ،وإغـ ــاق بـعــض مــراكــز اس ـت ـخــراج عملة
البتكوين الرقمية ،التي كان يستغل «الحرس» مداخيلها لدعم
حلفائه اليمنيين.
واشتكى «الحرس» أن بعض الجهات الحكومية ساعدت إدارة
ُ
والعمانيين في عقد مفاوضات مسقط مع الحوثيين،
بايدن
رغم أن «الحرس» طلب منهم عدم التجاوب ،مما أدى إلى ارتباك
المتمردين الــذيــن وج ــدوا أنفسهم أمــام توصيات متناقضة
آتية من إيران.
وبــال ـعــودة إل ــى م ـصــدر مـكـتــب روح ــان ــي ،فـقــد فـســر موقف
«الحرس» وخلفه األصوليون ،بأنه محاولة إلبقاء جميع األوراق
فــي يدهم حتى االنتخابات الرئاسية اإليــرانـيــة الـمـقــررة في
يونيو ،ألنه في حال فوزهم باالنتخابات سيكون لديهم نقاط
قوة في أي مفاوضات دولية أو إقليمية مقبلة.

ةديرجلا
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محليات

تعطل اإلنترنت يشل «االتصاالت» في البالد بنسبة %60

أعمال إنشائية في السالمي والنويصيب أضرت  3كوابل برية ترتبط مع السعودية
محمد راشد وعادل سامي وفهد الرمضان وجورج عاطف وسيد القصاص ومحمد الجاسم

عالمات استفهام
حول توقيت القطع
على الرغم من
ُبعد المسافة بين
الموقعين

أبلغنا بعد
 4ساعات
من االنقطاع
وفرقنا
تحركت إلجراء
اإلصالح

«المواصالت»

تسبب قطع في ثالثة كوابل رئيسية
مــزودة لخدمات اإلنترنت في السالمي
والنويصيب ،بشلل شبه تــام بلغ إلى
تعطل ما يقارب  60في المئة من خدمات
اإلنترنت في الكويت ،من الثامنة صباح
أمس حتى المساء.
ً
ووفقا لمصادر مطلعة ،فإن األعمال
اإلنـشــائـيــة فــي الـمــوقـعـيــن الـمــذكــوريــن
وراء هذا القطع الذي تأثرت به شركات
االتصاالت بشكل كبير ،إذ تفاوتت نسبة
األض ـ ــرار م ــن شــركــة إل ــى أخـ ــرى ،وذل ــك
حسب اعتماد كــل شركة على الكوابل
البرية التي تربط الكويت مع السعودية،
مشيرة إلــى أن هناك عالمات استفهام
كبيرة حــول توقيت القطع ،على الرغم
من المسافة البعيدة بين الموقعين ،إذ
لم يفصل بين القطع واآلخر أكثر من 40
دقيقة فقط.
وأكدت المصادر لـ«الجريدة» أن سبب
القطع يـعــود لــأعـمــال اإلنشائية التي
تـنـفــذهــا بـعــض الـجـهــات فــي السالمي
والـنــويـصـيــب ،وه ــي ع ـبــارة عــن إنـشــاء
جسور وطرق حديثة ،مستغربة ان يتم
تحديد العطل في وقت مبكر وال تبادر
وزارة المواصالت إلى البدء في إصالح
الكوابل إال في وقت متأخر جدا ،السيما
ان الوزارة تتبع الروتين المعتاد في مثل
ه ــذه األح ـ ــداث ،رغ ــم أهميتها ،إذ تبدأ
بالمخاطبات والمراسالت حتى تحصل
عـلــى مــوافـقــة الـمـســؤول عـلــى إج ــراءات
إصالح العطل.
وأشـ ــارت إل ــى ان مــن أسـبــاب تأخير

وأوضـحــت أن «أنظمة الكوابل التي
توقفت هــي نظام الكيبل الــدولــي ،STC
نظام الكيبل الــدولــي موبايلي ،ونظام
الكيبل الــدولــي  ،»GCCIAالفـتــة إلــى ان
«هذه القطوعات أدت إلى تعطل ما يقارب
 60في المئة من خدمات اإلنترنت في
الكويت ،وجاري العمل على اإلجراءات
الفنية الــازمــة الصــاح القطوعات من
قبل الهيئة».
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـم ـت ـح ــدث ــة
والناطقة الرسمية لــوزارة المواصالت
عبير الـشــريــدة أنــه جــار العمل إلعــادة
الـخــدمــة الهاتفية وخــدمــات اإلنـتــرنــت،
بعدما تبين وج ــود قطع فــي  ٤كوابل
فايبر تابعة لشركتي االتصاالت ZAIN
و STCبالكويت ،إضافة إلى كوابل الربط
بـيــن الـمـقــاســم  ،BCMوالـكـيـبــل الــدولــي
بين الكويت والسعودية ،وجــار العمل
بالتعاون بين القطاع المعني ومقاولي
وزارة المواصالت ،وبالتنسيق مع هيئة
االت ـصــاالت وتقنية المعلومات بعمل
محاضر إتالفات الكيبل.

إصــاح القطع ان قسم الحماية التابع
إلدارة ال ـش ـب ـكــة ال ـهــات ـف ـيــة ف ــي وزارة
المواصالت ،يقوم بجولة على الموقع
المتضرر لتحديد المتسبب وتوقيعه
مخالفات مالية ،وبعد ذلــك يتم النظر
ف ــي إعـ ـط ــاء ال ـم ــواف ـق ــة ل ـل ـم ـقــاول لـلـبــدء
بأعمال الصيانة واإلصــاح ،الفتة إلى
إدارة الشبكة الهاتفية كانت تتبع في
السابق قطاع االت ـصــاالت فــي ال ــوزارة،
لكن بعد الهيكل الجديد تم ضم اإلدارة
إلى قطاع خدمات المشتركين ،الفتا إلى
أن قطاع خدمات المشتركين ليس من
اختصاصاته شبكة الكوابل األرضية.
وأضافت :من حسن الحظ ان العطل
ك ــان فــي ي ــوم إجـ ــازة رسـمـيــة ،ول ــم يكن
الطلبة في يوم دراسي كالمعتاد ،إذ لم
تتأثر الخدمات الحكومية كثيرا ،متمنية
ان يتم إصالح العطل في وقت قريب.

توقف  3أنظمة دولية
ومن جهتها ،أصدرت الهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية المعلومات ،بيانا
أكـ ــدت ف ـيــه «ت ـع ــرض ع ــدد م ــن ال ـكــوابــل
الدولية إلى قطوعات في عدة اتجاهات،
ب ـس ـبــب أعـ ـم ــال ت ـطــويــر الـ ـط ــرق ،األول
بـيــن مقسم أم الـهـيـمــان ومــركــز حــدود
ال ـنــوي ـص ـيــب والـ ـث ــان ــي ب ـي ــن م ـق ـســم أم
الـهـيـمــان ومـقـســم الـ ــزور وال ـثــالــث بين
مقسم الجهراء ومركز حدود السالمي»،
مشيرة إلى ان «ذلك أدى إلى توقف ثالثة
أنظمة كوابل دولية بالكامل».

اإلصالح قبل «الخامسة»
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد ال ــوك ـي ــل الـمـســاعــد
لقطاع خــدمــات المشتركين فــي وزارة
الـ ـم ــواص ــات م .م ـح ـمــد الـ ـحـ ـي ــص ،ان
«الوزارة سعت فور إبالغها ،إلى إصالح
ال ـق ـطــع الـ ــذي أصـ ــاب ث ــاث ــة ك ــواب ــل في
الـســالـمــي وال ـنــوي ـص ـيــب» ،مـشـيــرا إلــى
انه «تم إبالغنا بهذا القطع في الساعة

البلدية :الطلبات اإللكترونية مرتبطة بإصالح اإلنترنت
ّ
ح ــذرت م ـصــادر إداريـ ــة فــي بـلــديــة الـكــويــت مــن أن تعطل
اإلنترنت ،سيؤدي في حال استمراره ،الى تعطيل استقبال
طلبات التراخيص بأنواعها ،وطلبات مواعيد المراجعات
سواء للمقر الرئيسي أو لإلدارات في أفرع البلدية الرئيسية
داخل المحافظات.
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن ع ــدم إص ــاح العطل

الثانية عشر إال ربع ظهرا ،ألن الموضوع
يتبع الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية
المعلومات».
وأوض ــح أن «الـ ــوزارة بذلت قصارى
جـهــدهــا إلصـ ــاح ال ـق ـطــع قـبــل الـســاعــة
الـخــامـســة مــن م ـســاء أمـ ــس» ،مبينا ان
«فرق الوزارة تواجدت في مقسم الجهراء
وبـ ـع ــض الـ ـم ــواق ــع األخ ـ ـ ــرى لـمـتــابـعــة
إج ــراءات اإلصــاح ،وأن «ثالثة خطوط
تأثرت بهذا القطع».
من جهته ،ذكر مدير إدارة الوصالت
الــدولـيــة فــي «هيئة االت ـص ــاالت» جمال
صــادق ،في تصريح ،أن هناك تنسيقا
مـشـتــركــا ب ـيــن ف ــرق الـ ـط ــوارئ الـتــابـعــة
لـ ــإدارة مــع وزارة الـخــدمــات الكويتية
والـمـقــاولـيــن المعتمدين إلص ــاح تلك
الكابالت خالل الساعات القادمة بأسرع
وقت.
وأكـ ــد رئ ـيــس ق ـطــاع االتـ ـص ــاالت في
الهيئة فهد الفهد ،في تصريح مماثل،
سعي الهيئة إلى إصالح شبكة اإلنترنت
حتى تعود بالنفع على المشتركين من
أفراد وجهات عامة وخاصة والمحافظة
على مصالحهم وتوفيرها بأسرع وقت
ممكن.
وأش ـ ـ ــار ال ـف ـه ــد إلـ ــى خ ـط ــوة الـهـيـئــة
خــال الفترة المقبلة إلنـشــاء منظومة
كوابل محلية جديدة في البالد ،لتفادي
القطوعات في المستقبل ،ومستقلة عن
الكوابل الدولية ،وتسعى أيضا لتخفيف
الـضـغــط عــن الـشـبـكــات (اإلن ـتــرنــت) في
ساعات الذروة.

جانب من الكيبالت المتضررة من اعمال الحفر

«الطرق» :التحقيق في مالبسات إتالف كابالت االتصاالت

في الكيبالت الـمــزودة لإلنترنت سيوقف استخدام جميع
الـمـعــامــات اإللـكـتــرونـيــة بشكل مــؤقــت ،مبينة أن ــه لــن يتم
اعتماد أي طلب ،مضيفة أن البلدية ستتوقف عن استقبال
المراجعين في حال استمر العطل إال في الحاالت التي تتطلب
ضرورة قصوى للمراجع.

أعـلـنــت الـهـيـئــة الـعــامــة لـلـطــرق والـنـقــل ال ـبــري أن اح ــد كــوابــل
االتـصــاالت على طــول طريق النويصيب تعرض ،صباح أمس،
لإلتالف ،بسبب اعمال االنشاء الخاصة بالطرق ،والتابعة لمشروع
تطوير طريق النويصيب ،كما تعرض كيبل آخر تابع لالتصاالت
لالتالف في حدود مشروع السالمي بالقرب من كيلو  ،21مؤكدة
التنسيق مع وزارة المواصالت ،إلصالح االتالف وإعادة الخدمة.

ولفتت الهيئة ،في بيان لها ،الى انه يجري التحقيق لمعرفة
مــابـســات الـحــادثــة ،وس ــوف يتم تطبيق االجـ ــراء ات التعاقدية
والغرامات طبقا لشروط العقد الواردة بهذا الشأن تجاه المقاولين
المتسببين فــي تــأثــر الخدمة والـضــرر الــواقــع على المواطنين
والمقيمين بالبالد.

ً
استنفار الجهات الحكومية تفاديا لتداعيات االنقطاع

• «التربية» :تنسيق وتطمينات ...والدراسة طبيعية اليوم • «التطبيقي»ّ :أجلنا اختبارات «فاينل» للطلبة بسبب العطل
• الخدمات الصحية لم تتأثر ...و«آلو صحة» تلقت مئات االتصاالت • «اإلعالم» و«القوى العاملة» :خدماتنا لم تتأثر بقطع الكيبالت
استنفرت أعطال اإلنترنت ،أمس ،مختلف الجهات
الحكومية والخاصة ،لمواجهة تداعيات األعطال على
ً
أعمالها ,خصوصا إذا استمر االنقطاع اليوم ،تزامنا
مع عودة الدوام بعد عطلة نهاية األسبوع.
واستنادا إلى أن القطاع التعليمي يعتبر المتضرر
األكـبــر مــن تعطل اإلنـتــرنــت عبر التعليم «أونــايــن»,
تحرك المسؤولون التربويون أمس على خط التنسيق
مــع الهيئة العامة لــاتـصــاالت وتقنية المعلومات،
ووزارة المواصالت ،لتأمين إعادة اإلنترنت ،خشية
تأجيل الدراسة اليوم.
وفي هذا السياق ،أكد وكيل وزارة التربية باإلنابة،
فـيـصــل الـمـقـصـيــد ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة» أن االتـ ـص ــاالت مع
الجهات المعنية أفضت إلى تأكيدات بإصالح األعطال
لتنتظم الدراسة اليوم بشكل طبيعي.
وقال المقصيد إن «المعنيين في وزارة المواصالت
أبلغونا بــأنــه جــار التعامل مــع العطل ،ال ــذي سيتم
إصالحه مساء اليوم (أمس) لتعود الخدمة تدريجيا
إلــى وضعها الطبيعي قبل حــدوث العطل ،متوقعا

أن يتمكن الـطــاب مــن الــدخــول الــى برنامج «تميز»،
ومتابعة حصصهم بشكل مناسب صباح اليوم كما
هو معتاد ،وبحسب جداولهم الدراسية».

اختبارات «التطبيقي»
وفــي سـيــاق الـتــداعـيــات التعليمية ,أكــدت عضوة
هيئة التدريب بـ «التطبيقي» ،د .عبير العميري ،أن
طــاب الهيئة واجـهــوا مشكلة أمــس بتعطل خدمات
اإلن ـتــرنــت ،فــي الــوقــت ال ــذي ك ــان مــن الـمـقــرر عليهم
اخ ـت ـب ــارات «ف ــاي ـن ــل» ،مــوض ـحــة أن ــه ت ــم تــأج ـيــل هــذه
االختبارات إلى وقت الحق.
وقــالــت العميري ل ـ «الـجــريــدة» ،إن مشاكل ضعف
شبكة االنـتــرنــت مـعــانــاة مستمرة للطلبة مـنــذ بــدء
التعليم عن بعد الذي فرضته الجائحة ،الفتة إلى أن
المشكلة التــزال قائمة بل تفاقمت أمــس مع انقطاع
ال ـخــدمــة نـتـيـجــة خـلــل ف ــي الـكـيـبــل الــداخ ـلــي ال ـمــزود
لالنترنت في البالد.

وأضافت :نأمل من شركات اإلنترنت واالتصاالت
المساهمة في دعم التعليم عن بعد ،وتقديم باقات
بــأ سـعــار مخفصة للطالب والمعلمين ،منوهة الى
أهـمـيــة ان تلتفت الــدولــة إل ــى ض ــرورة تــوفـيــر مــزود
خدمة آخر يكون مرادفا للمزود الحالي ،لتجنب مثل
هذه االنقطاعات.

وأوضـحــت أن موظفي الخدمة تلقوا االتـصــاالت
وقاموا بالرد عليها ،وتحويل بعض أسئلة الجمهور
المتخصصة إلى األطباء للرد عليها ،مشيرة إلى أن
تعطل خــدمــات اإلنـتــرنــت فــي يــوم راحــة ربـمــا ساهم
في عدم تأثر الخدمات في المرافق الصحية وأعمال
المستشفيات ،إذ إن كثيرا من المواعيد تعطى أيام
العمل ال اإلجــازات أو أيــام الراحة ،باستثناء حاالت
الطوارئ التي يتم التعامل معها بشكل عاجل.

من جهتها ،كشفت مصادر صحية مطلعة أن كل
أعمال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لم تتأثر
بتعطل خدمات اإلنترنت أمس.
وقالت المصادر لـ«الجريدة» ،إن خدمة االستشارات
ال ـط ـب ـيــة «آل ـ ــو ص ـحــة  ،»151ال ـتــاب ـعــة ل ـق ـطــاع خــدمــة
ال ـمــواطــن ،تـلـقــت م ـئــات االت ـص ــاالت واالس ـت ـف ـســارات
الـطـبـيــة ال ـعــامــة والـمــرتـبـطــة بــالـتـطـعـيــم ض ــد مــرض
«كــوفـيــد  ،»19وكــذلــك ات ـصــاالت واسـتـفـســارات حــول
الفيروس نفسه.

القوى العاملة

الخدمات الصحية

بدورها ،أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة عدم
تأثر خدماتها اآللية عقب تعرض  3كيبالت دولية
النقطاعات في اتجاهات عــدة بسبب أعمال تطوير
الطرق ،مما تسبب في تعطل قرابة  60في المئة من
خدمات اإلنترنت في البالد.
وأوضحت مصادر الهيئة لـ «الجريدة» أن األمــور
تسير على ما يرام ،دون تأثر الخدمات اآللية المتاحة

«ليماك» تطلق «تمكين الشباب» لتدريب مهندسين

تدشين النسخة الثانية للبرنامج بالتعاون مع صندوق التنمية في أبريل المقبل
أعلنت شركة ليماك إطالقها النسخة
ال ـثــان ـيــة م ــن أح ـ ــدث بــرام ـج ـهــا لتمكين
الـ ـشـ ـب ــاب فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
معني
العربية وذلــك فــي  1أبــريــل ،وهــو ِ
بتدريب مهندسين ومعماريين كويتيين
حديثي التخرج.
وأش ـ ــارت «ل ـي ـمــاك» فــي ب ـيــان لـهــا الــى
ان جهودها الحثيثة في تنمية الشباب
تعكس دعم الشركة القوي لخطة التنمية
الوطنية الكويتية ورؤية «كويت جديدة
 »2035التي تهدف إلــى تحويل الكويت
إلــى مــركــز مــالــي وت ـجــاري وثـقــافــي رائــد
حـيــث يـقــود الـقـطــاع ال ـخــاص االقـتـصــاد
وي ـع ــزز ك ـف ــاءة اإلنـ ـت ــاج .وبــال ـف ـعــل ،قــام
م ـقــاول م ـشــروع مـبـنــى ال ــرك ــاب الـجــديــد
في مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب
ً
ً
 )2بتدريب أكثر مــن  130شــابــا كويتيا
ً
طموحا بمجمل  35000ساعة تدريب منذ
بدء عملياته في الكويت في عام ،2015
ً
ً
وهو يوظف حاليا  40كويتيا في موقع
المشروع .وباإلضافة إلى برامج التدريب

والتمكين القائمة للشركة ،سوف تتعاون
ليماك مع وزارة الشباب لدعم توظيف
المواطنين الكويتيين.

االستثمار بتدريب المهندسين
وبهذه المناسبة قال المدير اإلقليمي
لـ ـش ــرك ــة لـ ـيـ ـم ــاك لـ ــإن ـ ـشـ ــاءات ال ـك ــوي ــت
كيهان بغدادتلي« :تؤمن ليماك بأهمية
االستثمار في تمكين الشباب ،إذ تقوم
ً
ال ـش ــرك ــة ح ــال ـي ــا ب ــإش ــراك الـمـهـنــدسـيــن
الكويتيين في تنفيذ األيقونة المعمارية
والبوابة الرئيسية لدولة الكويت  -مبنى
الــركــاب  - 2وذلــك مــن خــال توظيف 40
ً
كويتيا فــي مــوقــع الـمـشــروع .ليس ذلك
وحسب ،بل تلتزم ليماك باالستثمار في
تدريب هؤالء المهندسين حتى يتمكنوا
من المساهمة بشكل مباشر في مستقبل
بـ ـل ــده ــم .ويـ ـع ــد دعـ ـمـ ـه ــا ل ـل ـم ـه ـنــدس ـيــن
ً
الكويتيين جزء ا من جهودها المبذولة
إلض ــاف ــة ق ـي ـمــة راسـ ـخ ــة إلـ ــى الـمـجـتـمــع
وذلك من خالل إعداد الشباب وتزويدهم

بالفرص التدريبية والتعليمية في مجال
اإلنشاءات والهندسة المدنية والمعمارية
وإدارة المشاريع».
وأضاف بغدادتلي« :تهدف ليماك من
خالل استثمارها في البرنامج التدريبي
للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
الـعــربـيــة وال ـعــديــد مــن ال ـبــرامــج األخ ــرى
إلــى تحويل الشباب إلــى أفــراد مؤهلين
مستعدين إلحداث تأثير إيجابي طويل
األمد على العالم .ومن هنا نود أن نتقدم
بالشكر إلــى جامعة الكويت ،ومؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،و مــر كــز صباح
األحـمــد للموهبة واإلب ــداع ،والصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية،
ووزارة الدولة لشؤون الشباب ،وشركائنا
اآلخرين في دولــة الكويت على تكليفنا
بمسؤولية تمكين الكويتيين وتزويدهم
بالمهارات الالزمة ليس فقط للمساهمة
في تطوير دولــة الكويت وتحقيق رؤية
ً
«كويت جديدة  »2035وحسب ،بل أيضا
تحقيق ما هو أكبر من ذلك».
ّ
وأ عـلـنــت ليماك أن برامجها القائمة

توقيع اتفاقية تمكين الشباب
لتمكين الشباب في الكويت تشمل كال
مــن برنامج «مهندسات الـكــويــت» ،وهو
م ـش ــروع م ـش ـتــرك ب ـيــن ل ـي ـمــاك وجــامـعــة
الكويت وجامعة بوغازيتشي التركية،
والبرنامج التدريبي للصندوق الكويتي
المعني
للتنمية االقـتـصــاديــة الـعــربـيــة
ِ
كويتيين
بتدريب مهندسين ومعماريين
ِ

حديثي التخرج .هــذا وتــواصــل الشركة
ِ
ب ـ ــذل جـ ـه ــود ح ـث ـي ـثــة إلط ـ ـ ــاق ب ــرن ــام ــج
توظيف وطني يهتم بتوظيف الطاقات
الـكــويـتـيــة ال ـشــابــة وذلـ ــك بــال ـت ـعــاون مع
وزارة الدولة لشؤون الشباب خالل العام
الجاري.

عبر «أس ـهــل» مــن تحويل وتـجــديــد إذون ــات العمالة
الوافدة وغيرها من الخدمات األخرى الخاصة بسوق
العمل ،مشددة على أن إدارة نظم وتقنية المعلومات
في الهيئة تتابع األمــور عن كثب ،السيما أن فرقها
على أهبة االستعداد للتدخل السريع في حال حدوث
أي إشكالية أو طارئ يؤثر على الخدمات اآللية من
جراء االنقطاع.
وأك ــدت مـصــادر قـيــاديــة فــي «اإلعـ ــام» ،أن ال ــوزارة
عملت أمس بكل قطاعاتها وبكامل طاقتها دون أي
تأثير يذكر النقطاع اإلنترنت.
وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» ،ان البثين اإلذاعي
والـتـلـفــزيــونــي يـعـمــان بـشـكــل طـبـيـعــي ،ول ــم يـتــأثــرا
باالنقطاع الذي حدث أمس ،مشيرة إلى أن «اإلعالم»
تبث عبر األقمار االصطناعية (الستاليت) ،وكذلك البث
األرضي ،وبالتالي لن يكون هناك أي ضرر أو انقطاع
لإلرسال أو البث حتى إن استمر انقطاع اإلنترنت.

ّ
الكويت ولوكسمبورغ توقعان
اتفاقيتين لتعزيز العالقات
ّ
وقـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت دول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ول ــوكـ ـسـ ـمـ ـب ــورغ ات ـف ــاق ـي ـت ـي ــن؛
إحــداه ـمــا ف ــي م ـجــال ال ـط ـيــران،
واألخ ـ ـ ــرى ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـمــالــي
بـهــدف زي ــادة تـعــزيــز وتوسيع
العالقات الثنائية بين البلدين.
ّ
وقــع االتفاقية األول ــى بشأن
الخدمات الجوية بين البلدين
وزي ـ ــر خ ــارج ـي ــة لــوك ـس ـم ـبــورغ
جان أسيلبورن وسفير الكويت
لــدى بلجيكا ورئيس بعثتيها
لــدى االتـحــاد األوروب ــي وحلف
شمال األطلسي (ناتو) ،جاسم
البديويّ .
كـ ـ ـم ـ ــا وق ـ ـ ـ ـ ـ ــع وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ــالـ ـي ــة
لــوكـسـمـبــورغ ،بيير غرامينيا،
وال ـس ـف ـيــر ال ـب ــدي ــوي االت ـفــاق ـيــة
الثانية المتعلقة بالبروتوكول
اإل ضــا فــي الملحق بالمعاهدة
الضريبية الثنائية.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب أس ـ ـي ـ ـل ـ ـب ـ ــورن ،ف ــي
تـصــريــح عـقــب تــوقـيــع اتـفــاقـيــة
الـخــدمــات الـجــويــة بمقر وزارة
خ ــارجـ ـي ــة ل ــوكـ ـسـ ـمـ ـب ــورغ ،عــن

سعادته بهذه الخطوة ،مشيرا
إلى أن «االتفاقية ستوفر إطارا
قــانــونـيــا قــويــا لـلـغــايــة لناقلنا
ال ــوطـ ـن ــي ك ــارغ ــول ــوك ــس ال ـتــي
ّ
تسير بالفعل رحلة واحدة إلى
الكويت أسبوعيا».
كـمــا لـفــت أسـيـلـبــورن إل ــى أن
اتفاقية البروتوكول اإلضافي
ستوفر فرصا جديدة في مجال
الخدمات المالية ،بما في ذلك
التمويل اإلسالمي ،مشيرا إلى
أن ل ــوك ـس ـم ـب ــورغ أن ـ ـشـ ــأت فــي
 2014أول صكوك مدرجة بعملة
اليورو.
وقــال« :لــدي أمــل كبير في أن
ت ــؤدي هــاتــان االتـفــاقـيـتــان إلــى
زيادة كبيرة في فرص التجارة
بين بلدينا في المستقبل».
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بالتعاون مع هيئة الطرق والشركة الفرنسية «أسموس»
• السيد عمر :المشروع أحد نشاطات الخطة االستراتيجية التاسعة  2025-2020للمعهد
فهد الرمضان

خطوة أولى
نحو مدن
ذكية تستخدم
التكنولوجيا
لتحسين
كفاءة
التشغيل

الصايغ

نظم معهد الكويت لألبحاث
العلمية زيارة لموقع مشروع
م ـ ــرا قـ ـ ـب ـ ــة األداء وا ل ـ ـسـ ــا مـ ــة
اإلنشائية للجسر الــواقــع في
تقاطع شارع القاهرة ،وطريق
الفحيحيل الـســريــع ،لالطالع
ع ـل ــى ت ـق ـن ـيــة رق ــاب ــة ال ـســامــة
اإلنشائية الذي طوره المعهد،
بــالـتـعــاون مــع الهيئة العامة
للطرق والنقل البري ،والشركة
الفرنسية "أسموس" الخاصة
ب ــأنـ ـظـ ـم ــة تـ ـقـ ـنـ ـي ــات م ــراقـ ـب ــة
السالمة اإلنشائية.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـمـ ــديـ ــرة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـم ـع ـهــد ،د .س ـم ـي ــرة الـسـيــد
عـ ـ ـم ـ ــر ،خ ـ ـ ــال ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـت ــي
شــاركــت فيها سـفـيــرة فرنسا
لدى الكويت ،آن كلير لوجندر,
إن "ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع أح ـ ــد أن ـش ـطــة
الخطة االستراتيجية التاسعة

 2025-2020للمعهد ،وا لـتــي
وضعت لدعم الخطة التنموية
الـمـسـتــدامــة لـلـبــاد ،لتحقيق
كويت جديدة  ،"2035مشيرة
إل ــى أن الـمـعـهــد مـلـتــزم بــدعــم
تنفيذ خطة التنمية الوطنية،
من خالل تقديم حلول علمية
وهـنــدسـيــة وت ـطــويــر تقنيات
وأنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ل ـغ ــال ـب ـي ــة
قـ ـط ــاع ــات ال ـ ــدول ـ ــة ال ـح ـي ــوي ــة
ومنها البنى التحتية.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ذك ـ ـ ــر الـ ـم ــدي ــر
التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة
والـبـنــاء فــي المعهد ،د .أسامة
ال ـ ـصـ ــايـ ــغ ،أن "ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع هــو
ال ـخ ـط ــوة األولـ ـ ــى وال ـض ــروري ــة
نحو المدن الذكية المستدامة،
وال ـت ــي تـسـتـخــدم تـكـنــولــوجـيــا
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت
وال ــوس ــائ ــل األخـ ـ ــرى لتحسين

ك ـ ـفـ ــاءة ال ـت ـش ـغ ـي ــل وال ـص ـي ــان ــة
والـ ـخ ــدم ــات ذات ال ـع ــاق ــة ،مع
ض ـ ـم ـ ــان تـ ـلـ ـبـ ـي ــة اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
الجوانب االقتصادية والبيئية".

مراقبة السالمة
بدورها ،قالت مديرة برنامج
اسـ ـت ــدام ــة واع ـت ـم ــادي ــة الـبـنـيــة
التحتية ،د .شيخة ا لـسـنــد ،إن
"ت ـط ـب ـي ــق آلـ ـي ــة ت ـق ـن ـيــة مــراق ـبــة
ال ـســامــة اإلن ـشــائ ـيــة لـلـجـســور
وال ـ ـطـ ــرق ت ـس ــاه ــم فـ ــي م ــراق ـب ــة
األداء الهيكلي بشكل استباقي،
ف ــي ظ ــل ال ـت ـغ ـيــرات التشغيلية
وال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة ،وإط ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـع ـم ــر
المتبقي للجسور والـطــرق عن
طريق تقليل األعـطــال كنتيجة
لــاكـتـشــافــات الـمـبـكــرة ،إضــافــة
إ لــى تقليل تكاليف الصيانة"،
م ــوض ـح ــة أنـ ـ ــه ي ـم ـك ــن تـطـبـيــق

التقنية ال ـمــذكــورة فــي الموقع
ومـ ــواقـ ــع أخـ ـ ــرى ل ـم ــراق ـب ــة أداء
وس ــام ــة ال ـم ـن ـشــآت ع ـلــى م ــدار
الساعة.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــدي ـ ــر
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،د .ج ـع ـفــر ب ـ ــارول،
أنـ ـ ــه تـ ــم إن ـ ـشـ ــاء ن ـ ـمـ ــوذج أولـ ــي
لـتـكـنــولــوجـيــا رق ــاب ــة ال ـســامــة
اإلن ـشــائ ـيــة لـلـجـســور ف ــي دول ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،والـ ـ ـت ـ ــي ي ـم ـك ــن اآلن
تــوسـيــع نـطــاقـهــا إل ــى الجسور
وال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة األخ ـ ــرى في
الكويت ،مبينا أن هذه التقنية
تعد أحــدث التقنيات التي يتم
تـطـبـيـقـهــا ف ــي ج ـســور الـكــويــت
ألول مرة ،حيث يمكن استخدام
ه ــذا ال ـن ـظــام لـتـحــديــد الـســامــة
اإلن ـش ــائ ـي ــة الـهـيـكـلـيــة للجسر
مـ ـب ــاش ــرة ب ـع ــد ال ـ ــزل ـ ــزال أو أي
أحمال عرضية.

السيد عمر وسفيرة فرنسا خالل االطالع على السالمة اإلنشائية ألحد الجسور
وأضاف أنه قد تم من خالل
ه ــذا الـمـشــروع تـطــويــر تقنية
لقياس أوزان الشاحنات في
الـ ــوقـ ــت ال ـف ـع ـل ــي ،وال ـ ـتـ ــي مــن

«معلمون متطوعون» تطلق حملتها للصف الـ ١٢
بن غيث لـ ةديرجلا  :المبادرة مجانية لمعظم المواد عبر «زووم» و«يوتيوب»
•

•

فهد الرمضان

أعلن المنسق العام لمبادرة "معلمون متطوعون"،
بدر بن غيث ،إطــاق حملة مراجعات مجانية لطلبة
الصف الثاني عشر ،موضحا أنــه "بعد إعــان وزارة
ال ـتــرب ـيــة خ ـطــة ع ـقــد االخـ ـتـ ـب ــارات ال ــورق ـي ــة شـعــرنــا
بمسؤوليتنا عن توفير حصص مراجعات للطلبة
لمساعدتهم على زيادة تحصيلهم العلمي".
وقال بن غيث لـ" الجريدة" ،إن "دروس المراجعات
ستكون في معظم المواد الدراسية للصف الثاني عشر
بشكل مجاني تماما عبر تطبيق زووم" ،الفتا إلى أن
المبادرة تطوعية وغير ربحية ،مضيفا أنها فتحت باب
التطوع للمعلمين الراغبين في التدريس من خاللها،
كويتيين وغير كويتيين ،بشرط أن يكون المتقدم من
معلمي الوزارة أو المدارس الخاصة المعتمدة باإلدارة
العامة للتعليم الخاص.
وأشــار إلــى أن المبادرة تسعى النطالق دروسها
للمراجعات في الفترة من  15مايو المقبل حتى  28منه،
لتقديم خدماتها التعليمية للطلبة قبل بدء االختبارات

في  30مايو ،منوها إلى أن عدد المعلمين الذين سجلوا
بالمبادرة حتى اآلن تجاوز الـ ،50وقد يصل إلى أكثر من
 200معلم ومعلمة في مختلف التخصصات.
وذكر أن المبادرة انطلقت للمرة األولى عام 2017
بمراجعات لدروس اختبارات الدور الثاني" ،وحصلنا
على دعم من دار العثمان بتوفيرهم قاعات التدريب
آنذاك" ،الفتا إلى أنها استقبلت  2925طالبا وطالبة في
هذا العامّ .
وبين أن ظروف "كورونا" أجبرت القائمين
على المبادرة للتوجه إلى التدريس عن بعد ،و"من خالل
ً
قناتنا على اليوتيوب التي تتضمن عددا من الدروس
المسجلة" ،الفتا إلــى أن "الـمـبــادرة تنتقي المعلمين
وتعمل دورات مكثفة لهم قبل بدء الحصص".
وأوضــح أن المبادرة ستوفر لكل مــادة من المواد
األســاس ـيــة للصف الـثــانــي عـشــر  3ف ـتــرات دراس ـيــة،
يستطيع الطالب حضورها في التوقيت الذي يناسبه،
إضافة الى "أننا سنعمل على ربط حصص "زووم" ببث
مباشر على قناتنا في اليوتيوب ،ليتمكن أكبر عدد من
الطلبة من مشاهدة الحصص وحضورها مسجلة في
وقت الحق".

بدر بن غيث

شأنها أن تساهم وتساعد في
تحديد الشاحنات ذات األوزان
الـ ـ ــزائـ ـ ــدة ،م ــوض ـح ــا إم ـكــان ـيــة
اسـ ـتـ ـغ ــال م ـع ـل ــوم ــات أوزان

ال ـم ــرك ـب ــات الــدق ـي ـقــة لـتـطــويــر
تـ ـص ــامـ ـي ــم الـ ـ ـط ـ ــرق ال ـج ـس ــور
والخلطات اإلسفلتية.
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برلمانيات

ً
ً
ً
العنزي لـ ةديرجلا  :عدم وجود القانون سيحدث فراغا تشريعيا وسنستكمل مناقشة تعديالته غدا
•

فهد تركي

كل اقتراحات
تأجيل
أقساط
القروض بها
كلفة مالية

الحمد

أغـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت ل ـ ـج ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
التشريعية والقانونية البرلمانية
ب ـ ـ ـ ــاب إلـ ـ ـغ ـ ــاء ق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـجـ ــرائـ ــم
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،إذ أك ـ ــد رئـيـسـهــا
النائب خالد العنزي أن التعديالت
ال ـم ـقــدمــة ع ـل ـيــه الت ـ ــزال ف ــي طــور
المناقشة داخل اللجنة ،مشيرا إلى
أنه "ال يمكن أن يتم إلغاء القانون
ألنه سيحدث فراغا تشريعيا".
وقـ ـ ــال الـ ـعـ ـن ــزي ،لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"،
"لـ ـك ــن هـ ـن ــاك م ـق ـت ــرح ــات نـيــابـيــة
أخ ـ ـ ــرى ب ـت ـع ــدي ــل مـ ـ ـ ــواده خــاصــة
الـ ـم ــادة ال ـس ــادس ــة ،وسنستكمل
مناقشتها ،ونـحـتــاج إل ــى سماع
وج ـهــة نـظــر ال ـج ـهــات الحكومية
المعنية" ،مشيرا إلــى أن اللجنة
ستعقد اجتماعا غ ــدا ،لمناقشة
ال ـت ـعــديــات ع ـلــى هـ ــذا الـصـعـيــد،
تمهيدا للتصويت عليها ،إضافة
إل ـ ــى الـ ـتـ ـص ــوي ــت عـ ـل ــى ال ـح ـبــس
االحتياطي.
وبين أن جدول أعمال الجلسة
الـمـقـبـلــة لـمـجـلــس األمـ ــة سيكون
ح ـ ــاف ـ ــا بـ ــال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـهـ ـم ــة،

«التخصيص» لم
«المحاسبة»ً :
يخصص مشروعا في  6أشهر
●

محيي عامر

كشف ديــوان المحاسبة أن المجلس األعلى للتخصيص
لم يقم بتأسيس أي شركات للغرض الــذي أنشئ من أجله،
أو تخصيص أي مشروع من المشاريع التي قررها بخططه،
وذلك خالل النصف األول من العام الماضي.
وق ــال ال ــدي ــوان فــي الـكـتــاب ال ــذي ج ــاء فــي مـقــدمــة تقريره
بشأن رأيــه فــي التقرير نصف السنوي عــن أعـمــال وأنشطة
المجلس األعلى للتخصيص يناير  2021وفقا للقانون رقم
 37لسنة  2010في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
عمال بأحكام القانون رقــم  37لسنة  2010فــي شــأن تنظيم
برامج وعمليات التخصيص والئحته التنفيذية الصادرة
بالمرسوم رقم  38لسنة  2015والوارد بهما األحكام المنظمة
لمباشرة ديوان المحاسبة االختصاصاته تجاه األعمال التي
يمارسها المجلس األعلى للتخصيص نفيدكم بأن التقرير
نـصــف ال ـس ـنــوي ع ــن يـنــايــر  2021ورد ل ــدي ــوان الـمـحــاسـبــة
بتاريخ  2021/1/٢٠بموجب كتاب وزير المالية رقم  59بتاريخ
 2021/1/٢٠وتـضـمــن بـعــض ال ـجــوانــب الـقــانــونـيــة والـمــالـيــة
واإلداري ــة والتنظيمية التي قام بها المجلس ،ولم يتضمن
قيامه بتأسيس أي شركات لهذا الغرض أو تخصيص أي
مشروع من المشاريع التي قررها بخططه حتى تاريخ إعداده
لتقريره في يوليو .2020

ً
 43اقتراحا برغبة في طريقها
إلى الحكومة
●

محيي عامر

بلغ عــدد تقارير لجنة شــؤون
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ــدفـ ــاع الـبــرلـمــانـيــة
ب ـشــأن االقـ ـت ــراح ــات بــرغ ـبــة الـتــي
ً
ت ــم إن ـجــازهــا  43ت ـق ــري ــرا ،والـتــي
مــن الـمـقــرر أن تـتــم إحــالـتـهــا إلــى
الـحـكــومــة ،لتحدد موقفها منها
ح ـســب م ــا ت ـنــص ع ـل ـيــه الــائ ـحــة
الــداخـلـيــة ،فــإمــا أن تــوافــق عليها
وتقوم بتنفيذها أو تبلغ المجلس
بأسباب رفضها لها.
و ب ـ ــإج ـ ـم ـ ــاع آراء أ عـ ـض ــا ئـ ـه ــا
ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن ،واف ـ ـق ـ ــت ال ـل ـج ـن ــة
عـ ـ ـل ـ ــى اقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراح ب ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــة بـ ـش ــأن
تـكـثـيــف دوريـ ـ ــات األمـ ــن لـمــراقـبــة
مـ ــواقـ ــف ال ـم ـس ــاج ــد والـ ـ ـم ـ ــدارس
والمستوصفات الصحية.
واستند مقدم االقتراح النائب
د .مـحـمــد ال ـحــوي ـلــة إلـ ــى أن تلك
الـ ـم ــواق ــف ت ـس ـت ـغــل مـ ــن ض ـعــاف
ً
الـنـفــوس اس ـت ـغــاال يـخــل بالقيم
واألخ ـ ـ ــاق ون ـش ــر صـ ــور الـفـســاد
ب ـش ـك ــل واض ـ ـ ــح فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
مناطق الكويت بحكم أنها خارج
الظنون ،إال أنها تستغل لمثل هذه
األغــراض المخالفة للدين والقيم
وال ـن ـظــم ،حـتــى أصـبـحــت ظــاهــرة
سلبية في مجتمعنا.
يأتي ذلك في وقت وافقت لجنة
تنمية الموارد البشرية على اقتراح
برغبة مقدم من النائب د .محمد
الحويلة بالربط بين المشروعات
الجديدة العمالقة في خطة التنمية
وبين قضية التوظف ،بحيث يعاد
النظر في جــداول النسب المقررة
التي ينبغي على القطاع الخاص
ال ـت ـق ـي ــد ب ـه ــا ل ـت ـش ـغ ـيــل ال ـع ـمــالــة
الوطنية.
كما وافقت على اقتراحه االخر

محمد الحويلة

الــذي ينص على تطبيق وتنفيذ
س ـ ـيـ ــاسـ ــة اإلح ـ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ــي ج ـم ـيــع
الجمعيات الـتـعــاونـيــة بالكويت
لـتـعـيـيــن ال ـع ـم ــال ــة ال ــوط ـن ـي ــة فــي
ً
ال ــوظ ــائ ــف االشـ ــراف ـ ـيـ ــة ب ـ ــدال مــن
ال ـع ـمــالــة الـ ــوافـ ــدة وت ـك ــوي ــت هــذا
القطاع الحيوي.
وواف ـق ــت لـجـنــة ش ــؤون ال ـمــرأة
واألس ــرة البرلمانية على خفض
سن المرأة الكويتية التي تستحق
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ب ـم ــوج ــب
الـ ـم ــرس ــوم رقـ ــم  23ل ـس ـنــة 2013
بـشــأن اسـتـحـقــاق وتـقــديــر وربــط
الـمـســاعــدات الـعــامــة مــن  55سنة
إلى  45سنة.
كما وافقت اللجنة على اقتراح
برغبة مـقــدم مــن الـنــائــب د .حمد
المطر بعد أن أدخلت عليه تعديال
ح ـيــث اش ـت ــرط ــت ال ـل ـج ـنــة إع ـطــاء
األولـ ــويـ ــة ف ــي ال ـت ــوظ ـي ــف ألب ـن ــاء
الكويتية غير الكويتيين ،لكن بعد
الكويتيين.
وشمل االقـتــراح منحهم إقامة
دائمة ومعاملتهم معاملة الكويتي
في الوزارات ومؤسسات الدولة.

ً
الكندري :ال أساس قانونيا
الحتجاز  3مواطنين بـ «اإلرادة»
أك ــد الـنــائــب د .عـبــدالـكــريــم
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري أن اح ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاز 3
مواطنين لوجودهم بساحة
اإلرادة فــي مخفر الصالحية
لـيــس لــه أي أس ــاس قــانــونــي،
إال مـجــرد اسـتـمــرار لسياسة
مـ ـض ــايـ ـق ــة أصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـ ـ ــرأي،
فـ ـع ــدده ــم ال ي ـم ـث ــل م ـخــال ـفــة
ل ــاج ــراء ات الـصـحـيــة ،وعلى
وزيـ ـ ـ ــر الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـت ــوج ـي ــه
ً
باالفراج عنهم فورا.
عبدالكريم الكندري

خاصة التي انتهت إليها اللجنة
التشريعية ،مشددا على ضرورة
أن يـكــون الـتـعــاون سيد الموقف
بـيــن الـسـلـطـتـيــن م ــن أج ــل إنـجــاز
حزمة القوانين.
وأضاف أن القوانين تتمثل في
العفو الشامل وتأجيل األقساط
الخاصة بقروض المواطنين الذي
وافقت عليه اللجنة المالية وقانون
دعـ ــم وضـ ـم ــان وت ـم ــوي ــل ال ـب ـنــوك
الـمـحـلـيــة ل ـلـع ـمــاء الـمـتـضــرريــن
م ــن ت ــداع ـي ــات ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
والحبس االحتياطي الذي خلص
إل ــى  10أي ــام ،وسـيـتــم التصويت
عليه فــي االجـتـمــاع غــدا ،وقانون
الـ ـ ـم ـ ــرئ ـ ــي وال ـ ـم ـ ـس ـ ـم ـ ــوع ،ف ـضــا
ع ــن أولـ ــويـ ــة ت ــوظ ـي ــف ال ـش ــرك ــات
للمواطنين ،مؤكدا أن تلك قوانين
مستحقة والـمـجـلــس ع ــازم على
إنجازها.
واك ــد العنزي أن "التشريعية"
تناقش كل المقترحات ومشاريع
القوانين التي ترد اليها بحيادية
ومــوضــوعـيــة تــامــة مــن الـنــواحــي

الدستورية والقانونية ،متطلعا
الى إنجاز المجلس أكبر عدد من
ال ـقــوان ـيــن خ ــال جـلـســة الـثــاثــاء
المقبل.

تأجيل أقساط القروض
إل ــى ذلـ ــك ،ق ــال رئ ـيــس اللجنة
الـمــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة بمجلس
األمـ ـ ــة ال ـن ــائ ــب أحـ ـم ــد ال ـح ـم ــد إن
ال ـل ـج ـن ــة ت ـل ـقــت أرب ـ ـعـ ــة م ـشــاريــع
بقوانين حــول تأجيل استحقاق
أقساط القروض لمدة ستة أشهر
وقـ ــامـ ــت ال ـل ـج ـن ــة ب ـ ــدراس ـ ــة ه ــذه
المشاريع ،والتي تشترك جميعها
في محصلة واحــدة وهــي تأجيل
اس ـت ـح ـق ــاق األق ـ ـسـ ــاط بـمـخـتـلــف
أنواعها.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـم ــد ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
أم ــس :انـتـهــت الـلـجـنــة إل ــى إق ــرار
صيغة تحقق ا ل ـهــدف المشترك
ب ـيــن ال ـم ـشــاريــع األربـ ـع ــة تتمثل
ف ـ ــي تـ ــأج ـ ـيـ ــل س ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـق ـ ــروض
االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة وال ـم ـق ـس ـط ــة فــي

اجتماع سابق للجنة التشريعية
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة وش ـ ــرك ـ ــات
االس ـت ـث ـم ــار وش ــرك ــات الـتـمــويــل
الخاضعة لرقابة البنك المركزي
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك االلـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــات ال ـم ــال ـي ــة
ال ـم ـس ـت ـح ـق ــة عـ ـل ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن
ل ــدى ص ـن ــدوق مـعــالـجــة أوض ــاع
المواطنين المتعثرين وصندوق
دع ــم األس ــرة والـمــؤسـســة العامة

ل ـلـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة وبـنــك
االئـ ـتـ ـم ــان والـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
للرعاية السكنية ،وذل ــك حرصا
على تخفيف األعباء المالية عن
األسر نتيجة األوضاع التي خلفها
انتشار فيروس كورونا ،ورغبة في
تنشيط حركة االقتصاد الوطني.
وأوضـ ــح الـحـمــد أن ــه ال يوجد

بين القوانين األرب ـعــة أي قانون
ال تـتـحـمــل فـيــه الـخــزيـنــة الـعــامــة
كلفة مالية مثلما تــم تــداولــه في
بعض الجهات اإلعالمية فجميع
الـمـشــاريــع تـشـتــرك فــي أنـهــا ذات
كـلـفــة مــالـيــة وهـ ــذا حـتـمــي فكلفة
ال ـتــأج ـيــل ال ـمــال ـيــة م ــوج ــودة في
جميع المشاريع ،فمن سيتحملها

إذا لم تتحملها الميزانية العامة
للدولة؟
وش ــدد الحمد على أن اللجنة
راع ــت فيما انـتـهــت إلـيــه التركيز
ع ـلــى تـحـقـيــق الـ ـه ــدف الـمـشـتــرك
بين المشاريع واستبعاد النقاط
الخارجة عن هذا الموضوع لمنع
التشتيت.
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من «كورونا» والثالثة بالنسبة للعناية المركزة
«أطباء الفائقة ال يتجاوزون الـ  20واقتربنا من مرحلة خطيرة»
أكد استشاري العناية المركزة رئيس قسم العناية المركزة في المستشفى األميري وأوضح أن مستشفيي األميري وجابر يعتزمان دراسة
والمشاركة في دراسة عالمية
على البطن»
ً
العنايات المركزة في الكويت اقتربت من المرحلة التي موضوع «النوم ً
د .عبد الرحمن الفارس ،أن ً
محكمة حوله ،الفتا إلى أنه ثبت طبيا أن استخدام تقنية «النوم على
ال نستطيع التأقلم معها ،الفتا إلى أن البالد تمر اآلن بالموجة الثانية من الوباء،
البطن» قللت من وفيات كورونا للحاالت الحرجة في الكويت والعالم.
والثالثة في أقسام العناية المركزة.
وقال الفارس في ًحوار مع «الجريدة» ،إن عدد أطباء العناية المركزة في الكويت ال وأردف أن هناك أدوية جديدة طور الدراسة إلدخالها ضمن
يتجاوز الـ  20طبيبا في القطاع الحكومي والخاص ومستشفى شركة نفط الكويت .البروتوكول العالجي لمرضى «كورونا» ...وفيما يلي تفاصيل الحوار:
عادل سامي

التطعيم
السبيل
الوحيد
للسيطرة على
الجائحة

استخدام
ديكساميثازون
في بروتوكول
العالج سرع
من نسب
الشفاء وقلل
الوفيات

• م ـتــى ي ـق ــرر ال ـط ـب ـيــب إدخـ ــال
المريض إلى العناية المركزة؟
 العناية المركزة هي العصباألخـيــر الـمــوجــود فــي المستشفى
إذا اشتدت حالة المريض لدرجة
متقدمة واحتاج إلى دعم ألجهزته
الرئيسة في الجسم ،وقتها يجب
إدخ ـ ـ ـ ــال الـ ـم ــري ــض إلـ ـ ــى ال ـع ـنــايــة
المركزة ،وإذا احتاج المريض إلى
عال أو إذا كان المريض
أكسجين ٍ
بحاجة إلى جهاز تنفس أو أدوية
لرفع الضغط وإذا احتاج إلــى أي
مالحظة دقيقة غير مـتــوافــرة في
ً
الجناح العادي ،وإذا كان محتاجا
إلى عناية ورعاية تمريضية على
مدار الساعة ،وقتها يقرر الطبيب
إدخ ـ ـ ـ ــال الـ ـم ــري ــض إلـ ـ ــى ال ـع ـنــايــة
المركزة.
• ما عدد أسرة العناية المركزة
في الكويت؟
 ق ـبــل جــائ ـحــة «كـ ــورونـ ــا» كــانك ــل مـسـتـشـفــى ف ــي ال ـكــويــت يضم
ً
غرفا للعناية المركزة ،تتواءم مع
حاجة المستشفى ،وتختلف تلك
الغرف واألسرة من مستشفى إلى
آخـ ــر ح ـســب طـبـيـعــة الـمـسـتـشـفــى
والمرضى الذين يذهبون إليها.
وقبل الجائحة كــان لدينا عدد
معين مــن أس ــرة العناية المركزة
التي تحتاجها الكويت ككل ،ومع
ب ــداي ــة ال ـجــائ ـحــة اض ـط ــررن ــا إلــى
ال ـت ــوس ــع ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ف ــي أس ــرة
الـعـنــايــة ال ـمــركــزة ،وه ــذا الـتــوســع
على حسب حاجتنا ألسرة العناية
المركزة.
وتجدر اإلشــارة إلى أن العناية
ً
المركزة ليست ســريــرا أو أجهزة،
بـ ــل ف ــري ــق م ـت ـك ــام ــل مـ ــن األطـ ـب ــاء
والتمريض والـفــرق الداعمة ،وإذا
لم يكن لدينا الفريق المتكامل ال
نستطيع توفير العناية المركزة
للمريض بالطريقة المثلى ،ولدينا
فائض من األســرة واألجـهــزة ،كما
أن مجموعات األطـبــاء تتأقلم مع
حاجة األسرة.
وأع ــداد أس ــرة العناية المركزة
متفاوت ،وقد نحتاج في فترة من
الفترات إلى  200سرير ،أوإلى زيادة
هذه األعداد إلى  400أو  500سرير

«العناية» ّ
تسجل أعلى
دخول بـ  250حالة

سجلت الكويت ،أمس ،أعلى عدد دخول ألقسام العناية المركزة
في المستشفيات منذ بداية الجائحة وحتى اآلن بـ 250حالة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل  1198إصابة جديدة بفيروس
كورونا المستجد ،لترفع إجمالي الحاالت إلى  227ألفا و178
حالة ،في حين سجلت  9حــاالت وفــاة ،ليصبح مجموع حاالت
الوفاة  1279حالة ،مشيرة إلى شفاء  1336حالة ،ليرتفع إجمالي
المتعافين إلى  211360حالة.

حسب الحاجة ،وفي فترات يقل أو
يزيد عدد األسرة حسب الحاجة.
وأع ـ ــداد ال ـمــرضــى ف ــي الـعـنــايــة
المركزة الخاصة بمرضى «كوفيد
ً
 »19يــزيــد اآلن عـلــى  240مريضا
موزعة على جميع المستشفيات،
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدد األكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر م ـ ـ ــوج ـ ـ ــود ف ــي
مستشفى جــابــر األح ـم ــد ،كـمــا أن
مــرضــى الـعـنــايــة ال ـمــركــزة ليسوا
مرضى «كورونا» فقط ونتعامل مع
مرضى آخرين ،وكل مستشفى به
عنايات مركزة للمرضى المصابين
بأمراض غير «كورونا» وربما يكون
ً
أعدادهم كبيرة أيضا.
باختصار الرقم متفاوت وحسب
كل قسم وكــل مستشفى ،ونحاول
أن نزيده بأكثر طاقة على حسب
أعداد دخول المرضى إلى العناية
المركزة.

مرحلة الخطر
• م ـت ــى ت ـع ـت ـبــر أرق ـ ـ ــام دخـ ــول
ً
العناية المركزة مرحلة خطرة جدا
في عمر الجائحة؟
 بصراحة األرق ــام الحالية فيالعناية المركزة ال تبشر بالخير
وأعـ ــداد مــرضــى الـعـنــايــة الـمــركــزة
ً
ح ــالـ ـي ــا ت ـخ ـط ــت أع ـ ـ ـ ــداد ال ـم ــوج ــة
األول ــى فــي صيف الـعــام الماضي،
إذ إن العناية المركزة بالكويت مرت
ب ـثــاث مــراحــل وم ــوج ــات ،األول ــى
كانت في شهر مايو وحتى يوليو
الماضيين ثم الموجة الثانية من
ش ـه ــر سـبـتـمـبــر وحـ ـت ــى نــوفـمـبــر
 ،2020والموجة الثالثة التي نمر
ً
بها حاليا فــي العنايات المركزة
بالكويت ،واألرقــام الحالية مؤشر
خ ـط ـي ــر ،واق ـت ــرب ـن ــا م ــن ال ـمــرح ـلــة
النهائية التي ال نستطيع التأقلم
معها.
• ما تفسيركم للزيادة الكبيرة
ف ــي أعـ ـ ــداد اإلص ــاب ــات والــوف ـيــات
ودخول العناية المركزة بداية من
منتصف شهر يناير الماضي؟
 هناك عــدة أسباب لذلك ،فمنالمعلوم أن أي جائحة تمر بمراحل
وم ــوج ــات ،وهـ ــذا يـفـســر سـبــب أن
الموجة الثانية التي نمر بها أكثر
ش ــدة مــن الـمــوجــة األولـ ــى ،كـمــا أن
تحور الفيروس ومــا صاحبه من
أنــه أق ــوى وأكـثــر ش ــدة ،إلــى جانب
عدم االلتزام باالشتراطات الصحية
واإلجراءات االحترازية ومن بينها
التباعد الجسدي وارتداء الكمامة
وغسيل األيــدي ،إضافة إلــى شيء
ف ــائ ــق األه ـم ـيــة وه ــو أن ــه لــأســف
ال ـش ــدي ــد اإلق ـ ـبـ ــال ع ـل ــى الـتـطـعـيــم
الـ ـمـ ـض ــاد ل ـل ـف ـي ــروس ل ـي ــس عـلــى
المستوى المطلوب.

تأثر «العناية»
• كيف أثر االهتمام بـ»كورونا»

في الكويت على األمراض األخرى
في العنايات المركزة؟
 ل ـ ــم يـ ـت ــأث ــر ال ـ ـمـ ــرضـ ــى غ ـيــرالـمـصــابـيــن ب ــ«كــوف ـيــد  »19ومــن
بحاجة إلى دخول العناية المركزة
خ ــال ال ـجــائـحــة ،وح ـص ـلــوا على
العناية والــرعــايــة الــازمــة ،عكس
كثير مــن التخصصات األخ ــرى،
فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ال الـحـصــر
ت ــوقـ ـف ــت ال ـ ـع ـ ـيـ ــادات ال ـخ ــارج ـي ــة
وغيرها خالل ذروة الوباء.
وأق ـس ــام الـعـنــايــة ال ـمــركــزة في
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات الـ ـع ــام ــة قـسـمــت
نفسها إلى قسمين ،األول لمرضى
«ك ــوف ـي ــد  »19واآلخ ـ ـ ــر لـلـمــرضــى
الــذيــن ال يـعــانــون مــن «ك ــورون ــا»،
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء م ـس ـت ـش ـف ــى ج ــاب ــر
والمستشفى الميداني في أرض
المعارض بمنطقة مشرف إذ تم
تخصيصهما لـمــرضــى «كــوفـيــد
 »19فقط.
• ي ـع ـت ـبــر ت ـخ ـصــص ال ـع ـنــايــة
ً
الـ ـم ــرك ــزة نـ ـ ـ ـ ـ ــادرا ...ك ـي ــف حققتم
ال ـم ـعــادلــة الـصـعـبــة ف ــي االعـتـنــاء
بالمرضى رغم قلة أعداد األطباء؟
 اسـتـطـعـنــا تـحـقـيــق ذل ــك منخالل بذل أقصى جهد ممكن من
جميع المنتسبين للتخصص،
ويعد تخصص العناية المركزة
ً
ً
تـخـصـصــا ثــان ـيــا ،فـهـنــاك طبيب
بــاطـنـيــة وع ـنــايــة م ــرك ــزة وه ـنــاك
ط ـب ـيــب ج ــراح ــة وع ـن ــاي ــة م ــرك ــزة
وهـ ـن ــاك ط ـب ـيــب ت ـخــديــر وع ـنــايــة
مركزة.
ومتخصصو العناية المركزة
ً
وحـ ـ ــدهـ ـ ــا عـ ـ ــددهـ ـ ــم قـ ـلـ ـي ــل جـ ـ ـ ــدا،
ً
يتراوحون بين  15إلى  20طبيبا
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـك ــوي ــت بجميع
مـسـتـشـفـيــات ال ـق ـطــاع الـحـكــومــي
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص وحـ ـ ـت ـ ــى م ـس ـت ـش ـفــى
األح ـ ـمـ ــدي الـ ـت ــاب ــع ل ـش ــرك ــة نـفــط
ال ـكــويــت ،ولـلـعـلــم ف ــإن ذل ــك ليس
ولـيــد الـيــوم بــل مــن نحو عشرين
عام مضت.

جميع األعمار
• ف ـ ــي الـ ـم ــوج ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ك ــان
أغلب دخــول العناية المركزة من
كبار السن والمصابين بأمراض
مزمنة غير معدية واآلن بات كثير
م ــن األط ـف ــال وال ـش ـبــاب يــدخـلــون
إلــى أقـســام العناية الـمــركــزة ،فما
تفسيركم لذلك؟
 خالل هذه الجائحة شاهدناوعالجنا مرضى من جميع الفئات
واألعـ ـم ــار ،فـقــد عــالـجـنــا مريضة
ً
طفلة عمرها  14عاما ووضعناها
على جهازي تنفس ودعم الحياة
خـ ـ ـ ــارج الـ ـجـ ـس ــم «إيـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــو» ،كـمــا
عالجنا مرضى في العشرينيات
والثالثينيات من العمر في أقسام
العناية المركزة ،لكن كبار السن
وأصـحــاب األم ــراض المزمنة هم

ً
ً
أغلب مرضى «الفائقة» يعانون فشال تنفسيا

أكد استشاري العناية المركزة ورئيس
قسم العناية المركزة في مستشفى األميري،
أن هناك مؤشرات كثيرة تستدعي دخول
الـمــريــض إل ــى الـعـنــايــة ال ـمــركــزة ،بعضها
ً
يكون مبنيا على رأي طبي ،أو بناء على
ً
أرقام ونسب معينة للمريض ،موضحا أنه
كلما احتاج المريض إلى دعم يكون أكثر
احتياجا إلى دخول العناية المركزة.

وأش ـ ــار إل ــى أن ع ــام ــل ال ـس ــن وال ـم ــرض
مهمان في دخــول العناية المركزة ،فكلما
ً
ك ــان الـشـخــص ك ـب ـيــرا ف ــي الـعـمــر ويـعــانــي
ً
أمراضا مزمنة كانت نسبة دخول العناية
المركزة أكبر.
وأك ــد أن أغ ـلــب مــرضــى دخ ــول العناية
ال ـم ــرك ــزة ي ـع ــان ــون م ــن ف ـشــل ف ــي ال ـج ـهــاز
ال ـت ـن ـف ـســي ول ــديـ ـه ــم بـ ـ ـ ــوادر ف ـش ــل رئ ـ ــوي،

أكـثــر عــرضــة مــن غيرهم للدخول
إلى العنايات المركزة.
والسبيل الوحيد للسيطرة على
الــوبــاء والـجــائـحــة هــو التطعيم،
وك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي كــانــت
ت ـع ــان ــي مـ ــن ال ــوفـ ـي ــات وم ــرض ــى
ال ـع ـنــايــات ال ـم ــرك ــزة ق ـلــت لــديـهــم
أعداد اإلصابات والوفيات ودخول
العنايات المركزة عقب التوسع في
عمليات التطعيم.

قادرون على
مواجهة الوباء
لكن حرب
الشائعات
والخرافات
تقوض عمل
الطواقم الطبية الموجة الثانية

استخدام
تقنية النوم
على البطن قلل
وفيات كورونا
للحاالت
الحرجة

لدينا فائض
في أجهزة
العناية
المركزة
واألكسجين
نعان جراء
ولم
ِ
النقص حتى
اآلن

• هــل دخـلــت الـكــويــت الموجة
الثالثة مــن الــوبــاء أم مــا زلـنــا في
الموجة الثانية؟
 ما زلنا في الموجة الثانية منالوباء ،ونمر اآلن بالموجة الثالثة
ف ــي أقـ ـس ــام ال ـع ـن ــاي ــات ال ـم ــرك ــزة،
والـمــوجــة األول ــى كــانــت فــي شهر
مايو وحتى يوليو الماضيين ثم
الموجة الثانية من شهر سبتمبر
وحـتــى نوفمبر  ،2020والموجة
ً
الثالثة التي نمر بها حاليا.
• كـيــف ت ــرى دع ـ ــوات البعض
إلى التشويش على أمان وفعالية
اللقاح وما نصيحتكم لهذه الفئة؟
 أشـعــر بــاألســف حـيــال تلكال ــدع ــوات ال ـتــي ال تـسـتـنــد إلــى
دل ـ ـيـ ــل عـ ـلـ ـم ــي ،ول ـ ــأس ـ ــف ف ــإن
الكثيرين من غير المتخصصين
يتحدثون في هذه المواضيع،
واألسـ ـ ــف األكـ ـب ــر أن ه ـن ــاك من
يتابعهم ،وهناك أناس يرفضون
ال ـت ـط ـع ـيــم ،أي تـطـعـيــم ولـيــس
التطعيم المضاد لـ«كوفيد ،»19
فحسب.
والـ ـ ـ ــراف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــون ل ـل ـت ـط ـع ـي ــم
يتحدثون عــن أش ـيــاء خرافية،
وأن هذا التطعيم سوف يؤدي
إلى مضاعفات ال يصدقها عقل،
ولألسف تنشط هذه الخرافات
والناس يصدقونها.
فنحن نواجه المرض والوباء
وكذلك نواجه حرب الشائعات
والمغالطات والـخــرافــات حول
الـتـطـعـيــم ال ـم ـضــاد لـلـفـيــروس،
ورغم أننا قادرون على مواجهة
ال ـ ـمـ ــرض والـ ـ ــوبـ ـ ــاء ل ـك ــن ح ــرب

مركز «اإليكمو» خفض نسب الوفاة إلى %40
ك ـشــف د .ع ـبــد الــرح ـمــن الـ ـف ــارس عن
إنشاء مركز الكويت لدعم الحياة خارج
الـجـســم «إيـكـمــو» فــي مستشفيي جابر
ً
واألميري خالل الجائحة ،مشيرا إلى أن
وضــع  115حــالــة على جـهــاز «اإليكمو»
أدى إلى خفض نسب الوفاة من  30في
ً
المئة إلــى  40فــي المئة ،مــؤكــدا أنــه من
دون اس ـت ـخــدام ه ــذا ال ـبــرنــامــج ل ــم تكن
حاالت الوفيات تقل.
وأعلن الفارس أن قسم العناية المركزة
في طور وضع المعلومات الخاصة بهذا
البرنامج لنشرها فــي درا س ــة محكمة،
ً
موضحا أن نجاح هذه البرنامج يكمن
في االختيار المناسب للمريض والذي
يحتاج إلى جهاز «اإليكمو» الذي يعتبر
أقصى جهاز يستفيد منه المريض في
غرفة العناية المركزة.
وأوضح أن هذا البرنامج موجود منذ
ً
نحو  25عاما ،ويستخدم خالل السنوات

الفارس والزميل عادل سامي (تصوير ميالد غالي)
األخيرة للمرضى الذين يعانون من فشل
رئــوي حــاد أو أولئك الذين يعانون من
متالزمة التنفس الرئوي الحاد ،لكن تم

تأسيس هذا المركز خالل أزمة «كورونا»،
ً
فقبل الجائحة لم يكن موجودا.

ال تأخير في دفعات «أسترازينيكا» و«الثانية» خالل ساعات
كشفت مصادر صحية مطلعة أنه ال تأخير في توريد دفعات لقاح
«أسترازينيكا أكسفورد» إلى البالد ،مشيرة إلى أن األمور تسير وفق
الخطة الموضوعة.
وأكـ ـ ــدت ال ـم ـص ــادر ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن ال ــدف ـع ــة ال ـثــان ـيــة م ــن لـقــاح
«أسترازينيكا أكسفورد» ،ستصل الكويت قريبا جدا ،وربما خالل
ساعات.
إلى ذلك تصل في الثالثة من عصر اليوم األحد إلى مطار الكويت
الدولي الدفعة العاشرة من لقاح «فايزر بيونتيك» المضاد لمرض

«كوفيد »19 -قادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل.
وفي سياق متصل ،علمت «الجريدة» أن عدد المطعمين في الكويت
ناهز ال ــ 523ألــف شخص ،ما بين مواطن ومقيم ،منذ بداية حملة
التطعيمات وحتى اآلن.
وأكدت المصادر أن أعداد من تلقى اللقاح في البالد يوازي %20
ممن تشملهم التطعيمات.
وعلمت «الجريدة» أن األيام الماضية شهدت تطعيم نحو  25ألف
شخص في اليوم الواحد في مركز الكويت للتطعيم.

ً
ويحتاجون إلى أكسجين ،مشددا على أن
دخول المريض العناية المركزة متفاوت،
فبعض الـمــرضــى قــد يـحـتــاج إل ــى يومين
إلى  3أيــام ،وهناك مرضى يحتاجون إلى
ً
 4أشهر في العناية المركزة ،الفتا إلى أن
أحد المرضى مكث فترة  4أشهر في غرفة
العناية المركزة ،وعلى جهاز دعم الحياة
خارج الجسم.

الشائعات والـخــرافــات تقوض
عمل الطواقم الطبية.

البروتوكول العالجي
• ا ع ـ ـت ـ ـمـ ــدت وزارة ا ل ـص ـح ــة
ف ـ ــي الـ ـصـ ـي ــف الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ع ـق ــار
«ديـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـث ـ ـ ــازون» ،ض ـم ــن
ال ـبــروتــوكــول ال ـعــاجــي لمرضى
«كــورونــا» ...فإلى أي مــدى خفض
استخدام هذا العقار من الوفيات
أو دخول العناية المركزة؟
 ا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام عـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــار«ديكساميثازون» في بروتوكول
الـ ـع ــاج ب ـجــرعــة مـعـيـنــة ول ـف ـتــرة
معينة للمرضى الذين يحتاجون
لكميات كبيرة من األكسجين أو
أولئك الذين يحتاجون إلى جهاز
تنفس قللت الوفيات وزادت من
نسب الشفاء.
وفي الكويت استفادت الحاالت
الحرجة أو التي تحتاج إلى دعم
أكسجين في الجسم من هذا الدواء
في الشفاء من الفيروس.
ومـ ـن ــذ ذلـ ـ ــك الـ ــوقـ ــت تــوس ـعــت
وزارة الصحة فــي اسـتـخــدام هذا
البروتوكول العالجي في جميع
مستشفيات الوزارة ،إذ لوحظ أنه
يسرع من شفاء المريض وخروجه
من العناية المركزة بشكل أسرع.
وهذا البروتوكول العالجي قلل
مــن نـســب الــوف ـيــات الـنــاجـمــة عن
«كورونا» وسرع من نسب الشفاء
والخروج من العناية المركزة.

بروتوكوالت جديدة
• وه ــل ت ـنــوي وزارة الصحة
إضافة أي عقاقير أو أدوية جديدة
في البروتوكول العالجي لمرضى
كورونا خالل الفترة المقبلة؟
 -نعم هناك أدوية جديدة طور

الـ ــدراسـ ــة حـ ــول إدخ ــالـ ـه ــا ضمن
ال ـبــروتــوكــول ال ـعــاجــي لمرضى
«كـ ـ ــورونـ ـ ــا» ،وه ـ ـنـ ــاك م ـنــاق ـشــات
مستمرة في هذا الشأن من جانب
الـ ـلـ ـج ــان ال ـم ـخ ـت ـص ــة فـ ــي وزارة
الصحة والتي تعمل بشكل مستمر
ع ـل ــى م ــراج ـع ــة ج ـم ـيــع األبـ ـح ــاث
والدراسات والتوصيات المبنية
على إثباتات علمية إلضافتها إلى
بروتوكول العالج.
وه ـ ـنـ ــاك أدوي ـ ـ ـ ــة م ـع ـي ـنــة ط ــور
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة لـ ـلـ ـم ــرض ــى ال ـ ــذي ـ ــن ال
ي ـح ـتــاجــون إلـ ــى دخ ـ ــول الـعـنــايــة
الـ ـم ــرك ــزة مـ ــن كـ ـب ــار الـ ـس ــن وم ــن
يعانون من األمراض المزمنة ولم
يتلقوا التطعيم المضاد لـ»كوفيد
 »19وحالتهم غير حرجة.

«النوم على البطن»
• هل هناك عالجات معينة في
العناية المركزة ممكن تفيد مريض
«كورونا» غير األدوية؟
 فــي الـعـنــايــة ال ـمــركــزة ،مثبتً
علميا لسنوات أنــه عند احتياج
المريض إلى نسبة أكسجين عالي
من جهاز التنفس ،فإن النوم على
البطن « »prone ventilationلمدة
ً
 12إلــى  16ســاعــة يــومـيــا يحسن
م ــن ح ــال ــة ال ـم ــري ــض وي ـق ـل ــل مــن
نسبة الوفاة.
وخ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى مــن
ال ـج ــائ ـح ــة اخـ ـت ــار اخـتـصــاصـيــو
الـعـنــايــة ال ـمــركــزة اس ـت ـخــدام هــذه
التقنية للمرضى الذين ليسوا على
أجهزة تنفس «»awake proning
ولــوحــظ زي ــادة نسب األكسجين
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدم ل ـ ــدي ـ ـه ـ ــم ،ون ـ ـع ـ ـكـ ــف ف ــي
مستشفيي جابر األحمد واألميري
عـ ـل ــى دراس ـ ـ ـ ـ ــة هـ ـ ــذا الـ ـم ــوض ــوع
وال ـم ـش ــارك ــة ف ــي دراس ـ ــة عالمية
محكمة حوله «.»COVI-PRONE

ةديرجلا
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ً
النهام تفقد نقاطا خاصة بالحظر الجزئي
اطمأن على صحة مصاب في حادث أثناء جولته بالخيران
محمد الشرهان

مشاركة كويتية
في ندوة جرائم
البيئة

تـفـقــد وك ـي ــل وزارة الــداخـلـيــة
الفريق عصام النهام ،خالل عطلة
ً
نهاية األسبوع ،عددا من النقاط
األمنية في محافظتي العاصمة
واألحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ،وشـ ـمـ ـل ــت م ـنــاطــق
الـمـبــاركـيــة وبـنـيــد ال ـق ــار وش ــرق
وش ــال ـي ـه ــات ال ـخ ـي ــران ومـنـطـقــة
الوفرة ،اطلع خاللها على عدد من
النقاط األمنية القائمة على تنفيذ
قرار السلطات الصحية بتطبيق
الحظر الجزئي في البالد.
ونـقــل النهام الــى رج ــال االمــن
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ن ـق ــاط الـتـفـتـيــش
تـحـيــات وتـقــديــر وزي ــر الداخلية
الشيخ ثامر العلي على جهودهم
الكبيرة في تطبيق قرارات مجلس
الوزراء والسلطات الصحية ،وذلك
حـفــاظــا عـلــى ســامــة المواطنين
والمقيمين.
واطـلــع على آلية عمل النقاط
األمنية واإلج ــراء ات المتبعة في
تطبيق قرار حظر التجول الجزئي
وك ـي ـف ـيــة ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ـح ــاالت
الطارئة بهذا الشأن ،مشددا على
ض ــرورة إت ـخــاذ كــافــة اإلجـ ــراءات
الــازمــة إلح ـكــام الــرقــابــة الـجــادة
والـتـنـفـيــذ الـفـعــال ل ـقــرار الـحـظــر،

«اإلطفاء» تطلق «نبيك سالم»
للتوعية بمخاطر الحرائق
●

محمد الشرهان

أطلقت قوة اإلطفاء العام حملتها السنوية التوعوية "نبيك
سالم" بالتعاون والتنسيق مع شركة إيكويت للبتروكيماويات.
وقــال مدير ادارة العالقات العامة واإلع ــام العقيد محمد
الـغــريــب ،فــي تصريح صـحــافــي ،أم ــس ،إن قــوة اإلط ـفــاء العام
ت ـهــدف ال ــى تــوعـيــة الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن بــأكـثــر مسببات
الحوادث خالل فترة الحظر الجزئي ،وتزامنا مع قرب حلول
شهر رمضان المبارك.
وأوض ــح الغريب أن مــواقــع انـطــاق الحملة بــدأ مــن بعض
نقاط التفتيش في جميع المحافظات بعد أن تم التنسيق مع
وزارة الداخلية وكذلك المواقع المخصصة لرياضة المشي في
المناطق السكنية بالوقت المسموح فيه خالل الحظر الذي يبدأ
من الساعة  6مساء حتى  8مساء.
وأضاف أن ادارة العالقات العامة واالعالم توزع حقيبة أمن
وسالمة على المواطنين والمقيمين تحتوي على مطفأة حريق
وبطانية حريق وجهاز كاشف للدخان ولعب لألطفال ،وذلك
للتوعية بمخاطر الحرائق ومسبباتها وطرق الوقاية السليمة
منها والتركيز على حوادث عبث األطفال.
وذكر الغريب أن الحملة تهدف لتأكيد أهمية اقتناء مطفأة
الحريق وأهمية تركيب أجهزة كشف الدخان المنزلية للحفاظ
على األرواح والممتلكات.

ً
النهام متفقدا إحدى النقاط األمنية
كما وجه بضرورة االلتزام بحسن
معاملة ا لـمــوا طـنـيــن والمقيمين
وم ــراع ــاة الـبـعــد اإلنـســانــي أثـنــاء
التعامل مع الجميع.
وك ــان الـفــريــق الـنـهــام اطمأن
عـلــى صـحــة مـصــاب فــي حــادث
"سكوتر" اثناء جولته على عدد
من النقاط األمنية في "شاليهات
الـ ـخـ ـي ــران " وم ـن ـط ـق ــة الـ ــوفـ ــرة،
ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات
رجال االمن وتطبيقهم للحظر

الجزئي في البالد.
من جانب آخر ،شاركت وزارة
الداخلية ممثلة في شرطة البيئة
الـتــابـعــة لـقـطــاع االم ــن ال ـعــام في
الندوة العلمية التي أقيمت تحت
ع ـن ــوان «ال ـم ـســؤول ـيــة الـجـنــائـيــة
ل ـ ـجـ ــرائـ ــم الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة» عـ ـب ــر ت ـق ـن ـيــة
االتصال المرئي بمشاركة مدير
إدارة ش ــرط ــة الـبـيـئــة الـعـقـيــد د.
حسين العجمي.
وتـ ـ ــركـ ـ ــزت مـ ـ ـح ـ ــاور ال ـ ـن ـ ــدوة

الرئيسية حول الجريمة البيئية
وأرك ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا وخـ ـص ــوصـ ـي ــاتـ ـه ــا
وال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة الـ ـجـ ـن ــائـ ـي ــة عــن
ال ـج ــرائ ــم الـبـيـئـيــة ف ــي الـقــوانـيــن
الــوطـنـيــة واالت ـفــاق ـيــات الــدولـيــة،
ب ــاالض ــاف ــة ال ـ ــى ال ـت ـش ــدي ــد عـلــى
ح ـمــايــة الـبـيـئــة أث ـن ــاء ال ـنــزاعــات
المسلحة بموجب القانون الدولي
اإلنساني والعمل على الوقاية من
الـجــرائــم البيئية مــن أجــل تنمية
مستدامة.
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محليات

أحمد فهد الفهد :فارس عيسى
مثال ّ
مشرف افتقدنا مآثره
أبن وكيل الديوان األميري
مدير مكتب صاحب السمو
أمير البالد أحمد فهد الفهد،
ف ــارس مــوســی عيسى ،الــذي
انتقل إلى جوار ربه.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـهـ ــد ،ف ـ ــي ب ـي ــان
بــاسـمــه وإخ ــوان ــه فــي مكتب
صاحب السمو" ،لقد شاء ت
إرادة المولى تعالى أن نفقد
فـجــأة المغفور لــه ب ــإذن الله
تـعــالــى أخــانــا ورف ـيــق دربـنــا
ف ــارس عيسى .وإنـنــا ونحن
ن ـ ـ ـشـ ـ ــارك أسـ ـ ــرتـ ـ ــه الـ ـك ــريـ ـم ــة
م ـ ـشـ ــاعـ ــر الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزن واألس ـ ـ ـ ــى أحمد فهد الفهد
نستذكر وبكل التقدير مآثره
وخصاله الحميدة ،فقد كان بذلك مثاال مشرفا لكل مجتهد
نـ ـع ــم األخ ون ـ ـعـ ــم الـ ـص ــدي ــق ،ومخلص".
تربطه بإخوانه وأخــواتــه في
واسـ ـتـ ـط ــرد" :ل ـق ــد كـ ــان ل ــه،
ً
الـعـمــل دائ ـمــا األل ـفــة وال ـمــودة رحمه الله ،نصيب من اسمه،
واالحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرام ،مـ ـشـ ـي ــدي ــن فــي فقد كان حقا فارسا في تفانيه
الــوقــت نفسه بما كــان يتميز بعمله ،كما كان فارسا متميزا
ب ــه أداؤه ل ـع ـم ـلــه م ــن ك ـف ــاء ة ونشطا في مجال رياضة كرة
وإتقان وإخــاص ومن قيامه ال ـطــائــرة ،س ــواء عـلــى صعيد
بكل المسؤوليات المعهودة نــاديــه أو المنتخب الوطني،
له على خير وجه طوال فترة مـبـتـهـلـيــن إل ــى الـ ـب ــاري جلت
عمله الـمـمـتــدة لـعـقــود ،فكان قدرته أن يثيبه ويجزيه خير

الـ ـ ـج ـ ــزاء ع ـل ــى مـ ــا ق ــدم ــه مــن
ع ـطــاء ،ويجعله فــي مــوازيــن
أعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــه الـ ـ ـص ـ ــالـ ـ ـح ـ ــة ،وأن
يجمعنا واياه في مقر رحمته
الواسعة".
وأضــاف" :عزاؤنا بفقدانه
ما تركه من ذكرى طيبة وثناء
حسن من الجميع ،وما خلفه
مـ ــن ذريـ ـ ــة ص ــال ـح ــة س ـتــرفــع
اسـمــه إن ش ــاء الـلــه وتقتدي
ب ـ ـ ــه ،وإذ نـ ـتـ ـق ــدم ب ـخ ــا ل ــص
العزاء وصادق المواساة إلى
أسرته الكريمة ولذويه بهذا
المصاب الجلل ،لنبتهل إلى
المولى جل وعال أن يتغمده
بواسع رحمته ومغفرته ،وأن
يسكنه فسيح جناته ،ويلهم
أسرته الكريمة جميل الصبر
وحسن العزاء ،وأن يبارك في
ذريته".

إصابة  6أشخاص في  3حرائق
النيران التهمت منزلين في بيان وخيطان وشقة بحولي
●

محمد الشرهان

أصـيــب ستة أشـخــاص بينهم
مــواطـنــة مسنة بـحــاالت اختناق
وإجهاد حراري جراء ثالثة حرائق
تعاملت معها فرق اإلطفاء العام،
مـســاء أمــس األول ،وأسـفــرت تلك
الحرائق التي اندلعت في منزلين
وشقة عن خسائر مادية جسيمة
هناك.
وفــي تفاصيل الـحــادث األول،
قــال مدير إدارة العالقات العامة
واإلعـ ـ ــام ب ـق ــوة اإلطـ ـف ــاء الـعـقـيــد
محمد الغريب ،إن غرفة العمليات
ً
تلقت بالغا يفيد باندالع حريق
مـنــزل فــي منطقة خـيـطــان ،وفــور
تـلـقــي ال ـبــاغ تــم تــوجـيــه مــركــزي
إط ـفــاء الـفــروانـيــة وصـبـحــان إلــى
موقع البالغ.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـغ ــري ــب أن رجـ ــال
اإلط ـف ــاء شـكـلــوا فــرقـتـيــن األول ــى

ل ـع ـم ـل ـيــات ال ـم ـكــاف ـحــة وال ـثــان ـيــة
ً
لإلخالء واإلنقاذ ،الفتا إلى إخالء
المنزل من السكان والشروع في
مكافحة الحريق ،الــذي تبين أنه
اندلع بالدور األرضي من المنزل
ً
الـمـكــون مــن دوريـ ــن ،مـشـيــرا إلــى
أن ال ـح ــادث ل ــم يـسـفــر ع ــن وق ــوع
إصابات واقتصر على الخسائر
المادية.

حريق حولي
وفي تفاصيل الحادث الثاني،
أف ــاد ب ــأن غــرفــة الـعـمـلـيــات تلقت
ً
ب ــاغ ــا يـفـيــد ب ــان ــدالع حــريــق في
شقة تقع بعمارة بمنطقة حولي،
ً
مشيرا إلى تحريك مركزي إطفاء
ح ــول ــي وال ـس ــال ـم ـي ــة إل ـ ــى مــوقــع
البالغ.
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـح ــري ــق ان ــدل ــع
فــي شقة تقع بــالــدور الثالث من

الـبـنــايــة الـمـكــونــة م ــن  10أدوار،
ً
الفتا إلى أن رجال اإلطفاء شرعوا
في إخالء سكان البناية ،ومن ثم
عملوا على مكافحة النيران ومنع
وصولها إلى الشقق المجاورة.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن رجـ ـ ــال اإلطـ ـف ــاء
تمكنوا من السيطرة على الحريق
الذي لم يسفر عن وقوع إصابات
واقتصر على الخسائر المادية
ً
التي لحقت بالشقة ،مشيرا إلى
أن الـحــريــق ب ــدأ فــي إح ــدى غــرف
الـ ـن ــوم ق ـبــل أن ي ـم ـتــد إلـ ــى بــاقــي
أرجاء الشقة.

إنقاذ مسنة ببيان
وعــن الـحــريــق الـثــالــث ،أوضــح
الـ ـغ ــري ــب أنـ ـ ــه انـ ــدلـ ــع فـ ــي م ـن ــزل
بمنطقة بيان إذ تم تحريك مركزي
إطـفــاء مشرف والـبــدع إلــى موقع
الحادث.

وأضــاف أن الحريق اندلع في
الدور األرضي بالمنزل المكون من
ثالثة أدوار وأن هناك  6أشخاص
من أفراد األسرة محشورين داخل
ً
المنزل ،الفتا إلى أن رجال اإلطفاء
تمكنوا من إخماد الحريق وإنقاذ
أف ــراد المنزل ال ـ  6وكــانــت بينهم
مواطنة مسنة بالعقد الثامن من
ً
عمرها كانت بحالة حرجة جــدا
وتم تسليمها إلى فنيي الطوارئ
الطبية والذين نقلوها على وجه
السرعة المستشفى لتلقي العالج.
وذكر الغريب أن ضباط مراقبة
ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي حـ ـ ــوادث ال ـحــريــق
وض ـبــاط قـطــاع الــوقــايــة انتقلوا
إل ــى ال ـح ــوادث الـثــاثــة للمعاينة
وال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي أسـ ـب ــاب انـ ــدالع
النيران بالمنزلين والشقة وإعداد
تقرير مفصل عن كل حادث.

آثار الحريق في شقة حولي

«اتحاد الجامعة» لمراجعة رسوم المفصولين «التطبيقي» و« :»KOCإنشاء معمل لـ«التكنولوجية»
الهاملي لـ ةديرجلا  :الئحة الجامعات تشوبها أخطاء فنية
•

●

حمد العبدلي

أكــد رئيس االتـحــاد الوطني
لطلبة الكويت -فــرع الجامعة،
عبدالرحمن الهاملي ،أن الئحة
قــانــون الـجــامـعــات الحكومية،
التي اعتمدها مجلس الــوزراء،
األسبوع الماضي ،تحتاج الى
إع ــادة النظر وتعديل عــدد من
المواد لمصلحة الطلبة ،والتي
مــن أبــرزهــا م ــادة رس ــوم إعــادة
الـطـلـبــة الـمـفـصــولـيــن وأس ـبــاب
الفصل.
واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـهـ ـ ــام ـ ـ ـلـ ـ ــي ،ف ــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح لـ ـ ـ ــ"الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" ،ان
ال ــائـ ـح ــة ب ــوض ـع ـه ــا ال ـح ــال ــي
تـشــوبـهــا ال ـعــديــد مــن االخ ـطــاء
الـفـنـيــة ف ــي ال ـص ـيــاغــة ت ـنــم عن
عدم درايــة واضعيها بالوضع
االكاديمي في الجامعة ،خاصة
فيما يتعلق بــأ سـبــاب الفصل
م ــن ال ـجــام ـعــة ،حـيــث اوضـحــت

عبدالرحمن الهاملي

الالئحة أنها تشمل المنذرين
في المعدل العام والتخصص
مــع ال ـعــام ،مــؤكــدا انــه ال يوجد
ق ــان ــون بــال ـجــام ـعــة ي ــدع ــو إلــى
فـ ـص ــل ال ـط ـل ـب ــة ب ـس ـب ــب انـ ـ ــذار
التخصص.
وأوض ـ ــح ان رئ ـيــس الـلـجـنــة

ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة د.
حمد المطر و عــد هــم بمراجعة
ال ــائ ـح ــة م ــن ج ــدي ــد وتـشـكـيــل
لجنة إلعادة صياغتها ،مشيرا
ال ــى ان االت ـح ــاد اجـتـمــع خــال
ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة م ــع الـلـجـنــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــم د.
حـ ـم ــد الـ ـمـ ـط ــر ورف ـ ـ ــع عـ ـ ــدد مــن
التعديالت فيما يخص الئحة
ق ــان ــون ال ـجــام ـعــات الـحـكــومـيــة
ت ـش ـمــل مـ ـس ــاواة رس ـ ــوم اعـ ــادة
قيد الطلبة المفصولين ،أسوة
بالطلبة غير المقيدين بواقع
 50دي ـن ــارا ل ـلــوحــدة الــدراس ـيــة
فقط ،وكذلك تعديل من يشملهم
اعـ ـ ــادة ال ـق ـيــد بــال ـجــام ـعــة ممن
فـصـلــوا بـسـبــب انـ ــذار الـمـعــدل،
واض ــاف ــة الـمـفـصــولـيــن بسبب
المدة الدراسية .وقال إن المطر
"تفاعل مشكورا واستمع لرأي
االتـحــاد ولمسنا منه الحرص
والـصــدق على اص ــدار الالئحة

ً
ً ً
«الراية» :المزيدي منسقا عاما والحربي نائبا

ناقشت التقرير المالي واإلداري ورفعت توصياتها لتطوير األداء
●

فيصل متعب

عـقــدت قائمة الــرايــة فــي المملكة المتحدة
جمعيتها العمومية العادية بشكل افتراضي
ً
أخـ ـ ـي ـ ــرا ،ون ــاق ـش ــت خ ــال ـه ــا ال ـت ـق ــري ــر ال ـمــالــي
واإلداري لعام  ،2021-2020ورفعت مجموعة
من التوصيات لتطوير األداء.
ّ
وقال يوسف الميموني ،الذي زكته القائمة
ّ
أمينا للسر ،في تصريح أمس ،إن القائمة زكت
ً
ً
هاشم المزيدي منسقا عاما ،وأسامة الحربي
ً
نائبا للمنسق الـعــام ،ودان ــة مردشتي نائبة
للمنسق بالشؤون اإلداريــة ،وأنوار الشايجي
أمينة للصندوق.
وأوض ــح الميموني أن القائمة زكــت أيضا
عبدالوهاب ميرزا رئيسا للجنة المستجدين،
وضـ ــاري الـعـبــدلــي رئـيـســا للجنة الـقـطــاعــات
ً
والـ ـشـ ـع ــب ،وم ـح ـم ــد الـ ـخ ـ ّ
ـزي ــم رئ ـي ـس ــا لـلـجـنــة
الثقافية ومنصة نشرة ،وعبدالعزيز الخشتي
رئيسا للجنة االكــاديـمـيــة ،وعـلــي العصيمي
رئـيـســا لـلـجـنــة اإلع ــام ـي ــة ،ومـحـمــد الـكـنــدري
رئ ـي ـســا لـلـجـنــة ال ـمــؤت ـمــرات وال ـ ـ ــورش ،ول ــورا
الرويح رئيسة للجنة العالقات العامة ،وعلي
الصايغ رئيسا للجنة االجتماعية ،وروان عمر

العساف رئيسة للجنة األنشطة ،وعبدالعزيز
ً
الــديـحــانــي رئـيـســا للجنة الـطــابـيــة ،ومـهــدي
الـ ـق ــراش ــي رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ـنــة بـ ــرامـ ــج ال ـت ــدري ــب
والتطوير المهني في القائمة.
وأشار الميموني إلى أن "العمومية" سادتها
روح الــديـمـقــراطـيــة وال ـن ـقــاشــات الــراق ـيــة بين
األعضاء ،وفقا لألطر النقابية السليمة والئحة
القائمة الجديدة التي تم إقرارها في عام ،2019
الفتا الــى أن "عمومية الــرايــة" زكــت تنسيقها
الجديد للعام النقابي .2022-2021
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،وج ـ ــه ال ـم ـن ـس ــق ال ـ ـعـ ــام هــاشــم
ال ـم ــزي ــدي ش ـك ــره ألع ـض ــاء "ال ـع ـمــوم ـيــة" كــافــة
ولـلـتـنـسـيــق ال ـســابــق خ ــاص ــة ،عـلــى جـهــودهــم
الـمـبــذولــة فــي الـســاحــة الـنـقــابـيــة ط ــوال الـعــام
ً
الـنـقــابــي ال ـم ـن ـصــرم ،وال ـ ــذي يـعــد اسـتـثـنــائـيــا
نتيجة األوض ـ ــاع الـصـحـيــة الـعــالـمـيــة ،وعلى
حسن قيادة القائمة في هذه الظروف الصعبة
التي لم تؤثر على أدائها وحضورها المعهود
ام ـ ــام ال ـط ـل ـبــة ،داعـ ـي ــا ال ـج ـم ـيــع إلـ ــى ال ـت ـعــاون
وال ـت ـكــاتــف لـتـقــديــم جـمـيــع ال ـج ـهــود للقائمة
وخدمة أهدافها ومبادئها الوطنية.

بأسرع وقت ،ونثمن ونقدر هذه
الخطوات".
ولفت إلى أن مجلس الجامعة
برئاسة مدير الجامعة باإلنابة
د .فايز الظفيري في اجتماعين
مــاض ـي ـيــن رفـ ــع ت ــوص ـي ــات الــى
ادارة الفتوى والتشريع بشأن
اعتماد الئحة قانون الجامعات
الحكومية ،إال انــه ولالسف لم
ي ـتــم الـ ــرد ع ـلــى ال ـط ـلــب الـثــانــي
حتى اآلن ،مثمنا اهتمام مدير
ال ـج ــام ـع ــة ب ـم ـص ـل ـحــة ال ـط ـل ـبــة
والـ ـح ــرص ع ـلــى ســرعــة إن ـجــاز
الالئحة ليستفيد منها اكبر قدر
من الطلبة المفصولين.
ودع ــا الـهــامـلــي المسؤولين
ب ــال ــدول ــة ال ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة وض ــع
ت ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــات ات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
واالكاديميين بالجامعة بعين
االعتبار ،حفاظا على مصلحة
الـطـلـبــة ،وإص ــداره ــا ف ــي أق ــرب
وقت ممكن.

وقعتا مذكرة تفاهم لتأهيل عمالة وطنية في سوق العمل النفطي
وق ـ ـ ـعـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
للتعليم التطبيقي والتدريب
م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم م ـش ـتــركــة مــع
ش ــرك ــة ن ـفــط ال ـك ــوي ــت ""KOC
الستقطاب وتجهيز وتشغيل
مـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل م ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــامـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ــآالت
الــدقـيـقــة فــي كـلـيــة ال ــدراس ــات
التكنولوجية من شركة نفط
ال ـك ــوي ــت ع ـل ــى أن ي ـت ــم ال ـب ــدء
والـ ـعـ ـم ــل بـ ـه ــا خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المقبلة.
وق ــال ــت ال ـه ـي ـئــة ،ف ــي ب ـيــان
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ه ـ ــذا
ال ـم ـشــروع يـهــدف إل ــى تــزويــد
الطلبة والمتدربين بالجوانب
الـعـمـلـيــة ال ـم ـيــدان ـيــة ،إضــافــة
إلى الجوانب األكاديمية التي
يتلقاها الطالب بالكلية أثناء
ف ـ ـتـ ــرة الـ ـ ــدراسـ ـ ــة مـ ـم ــا يـسـهــم
ً
إيجابا في إعــداد قوة وطنية
عاملة على درجة من الكفاء ة
والمسؤولية.

جانب من توقيع المذكرة
وأضافت أن االتفاقية تأتي
ضـمــن ال ـت ـعــاون ال ــذي تسعى
"التطبيقي" لتأصيله مع سوق
العمل النفطي لدعم المشاريع
التعليمية والتطبيقية ،التي
ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى غـ ـ ــرس ال ـث ـق ــاف ــة
ال ـن ـف ـط ـيــة وتـ ــدريـ ــب ال ـ ـكـ ــوادر
الــوط ـن ـيــة وص ـق ــل م ـهــارات ـهــم

بالخبرة العملية وتطويرها
ً
جنبا إ لــى جنب مــع التأهيل
األكـ ـ ــادي ـ ـ ـمـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـل ـق ــاه
ال ـطــالــب أث ـن ــاء ال ــدراس ــة ،كما
تمنح خريجي كلية الدراسات
التكنولوجية أو لــو يــة العمل
لدى شركة نفط الكويت.
حـ ـض ــر م ـ ــراس ـ ــم ال ـت ــوق ـي ــع

ً
ممثال عن شركة نفط الكويت
مــديــر عمليات شــرق الكويت
ب ــالـ ـش ــرك ــة م .عـ ـم ــر ص ـ ـ ــادق،
ومـ ــديـ ــر م ـج ـم ــوع ــة ال ـت ــدري ــب
والـتـطــويــر الوظيفي م .وليد
الــربـيـعــان ،وكبير مهندسين
آالت دقيقة م .أمين الكندري
جاسم المال.
ومّ .
وم ــث ــل ه ـي ـئــة "الـتـطـبـيـقــي"
م ـ ــدي ـ ــره ـ ــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام د .ج ــاس ــم
األن ـ ـصـ ــاري ،وم ــدي ــر الـمـكـتــب
الفني د .نبيل القالف ،وعميد
كلية الدراسات التكنولوجية
د .م ـح ـم ــد الـ ـحـ ـي ــان ،وع ـم ـيــد
ال ـك ـل ـيــة ال ـس ــاب ــق د .ع ـبــدال ـلــه
ال ـ ـ ـمـ ـ ــزروعـ ـ ــي ،وم ـ ــدي ـ ــر إدارة
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة واإلعـ ـ ــام
سهام العنزي ،ورئيس لجنة
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع س ـ ــوق ال ـع ـمــل
بكلية الدراسات التكنولوجية
د .بدر الكندري.

«بنك الطعام» يطلق «ماجلة رمضان» للمتعففين
ضمن مبادراته الخيرية لمساعدة  10آالف محتاج

بنك الطعام

أط ـلــق ال ـب ـنــك ال ـكــوي ـتــي للطعام
حملته الـخـيــريــة "مــاجـلــة رمـضــان
 "2021كعادته كــل عــام مــع اقتراب
ش ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان ،الـ ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف
تـغـطـيــة اح ـت ـي ــاج ــات أك ـث ــر م ــن 10
آالف محتاج داخل الكويت من مواد
غذائية ضرورية ال يمكن االستغناء
عنها خالل شهر رمضان.
وص ـ ـ ــرح ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـب ـن ــك،
مشعل األنـصــاري ،في بيان قائال:
إن الحملة تأتي استكماال للمشاريع
والمبادرات الخيرية التي يطلقها
"الـطـعــام" بالتعاون مــع مؤسسات
المجتمع المدني ،وإشراف الجهات
الــرقــاب ـيــة والـتـنـفـيــذيــة ال ـتــي القــت
جميعها نجاحا ملحوظا في الفترة
الماضية ،خصوصا في ظل جائحة
كورونا.
وأض ـ ــاف األن ـ ـصـ ــاري أن الـبـنــك
يعتبر مــن أولــى الجهات الخيرية
على مستوى الكويت ا لـتــي تطلق
"ماجلة رمضان" ،بعد النجاح الذي

حققته مــن تغطية واسـعــة ألماكن
الـمـحـتــاجـيــن فــي مـخـتـلــف مناطق
الكويت ومحافظها الست ،مؤكدا أن
البنك يواصل حمالته ومشروعاته
ال ـخ ـيــريــة ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف تـقــديــم
الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـط ـب ـيــة
والشتوية داخل الكويت.
وأكـ ـ ــد أن فـ ـك ــرة ال ـح ـم ـلــة تـكـمــن
فــي تــأمـيــن سـلــة غــذائـيــة متكاملة،
موضحا أن العمل الخيري الضخم
يــأتــي ات ـســاقــا مــع أول ــوي ــات البنك
في دعم األسر المتعففة ،وتطبيقا
لشعاره "من عمرنا والخير فينا".
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـمـ ـحـ ـت ــا جـ ـي ــن
ي ــواج ـه ــون ظ ــروف ــا ص ـع ـبــة ،لـعــدم
قــدر تـهــم عـلــى تلبية احتياجاتهم
الضرورية لضمان العيش الكريم،
مـمــا دع ــا بـنــك ال ـط ـعــام إل ــى ســرعــة
إع ـ ـ ـ ـ ــداد م ـ ـش ـ ــروع خ ـ ـيـ ــري ي ـض ـمــن
توفير السالل الغذائية من مختلف
المستلزمات الضرورية.

زوايا ورؤى
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إعالنات الشوارع

دور الدولة والجمعيات األهلية كبير هنا في تنشيط
نظرا لتأثرها
اإلعالن في الشوارع حول مشكالت المجتمع ً
في توجيه الرأي العام.
أول العمود:
«صدقة السر» مشروع تمويلي للمحتاجين سداد رسوم
تعليمهم ،تقوم به جمعية إحياء التراث اإلسالمي مشكورة...
مواز
نتمنى أن تتحد أكثر من جهة أهلية لتكوين صندوق
ٍ
لصندوق الحكومة لتوسيع االستفادة.
***
مــوضــوع اإلع ــان ــات الـتـجــاريــة فــي الـكــويــت يتطلب وقفة
ً
وتقييما ومعالجة ،فال يعقل أن تكون هناك إعالنات متشابهة
في شارع بطول  ٢كيلو متر عن عطر أو عمليات تجميل وجه
أو عيادة أسنان! هذا النوع من الدعاية التجارية أقرب ما يكون
للتسليع والدعوة للحاق بكل ما هو جديد في مجال تغيير
أشكال الوجوه والبذخ على المظهر.
سـيـقــال :ه ــذا س ــوق اإلعـ ــان ،وم ــن يــدفــع يــرفــع إعــانــه في
الشوارع! ونقول نعم ،ولكن بضوابط تتدخل في عدد اإلعالنات
للمنتج نفسه ،ومكانها ،و فــي صياغة الكلمات التي يصل
بعضها إلى مستوى من اإلسفاف والتشجيع على الصرف
بال حدود.
في الكويت مشكالت اجتماعية وسلوكية متفاقمة ومنها
الـعـنــف ،والـتـبــذيــر ،والـضـيــق بــاالخـتــاف ب ــال ــرأي ،والتنمر،
وتـعــاطــي ال ـم ـخــدرات ،وكـســر الـقــوانـيــن ،وال ـط ــاق ،واالت ـكــال
على العمالة المنزلية وغيرها ،فهل وجدنا إعالنات توعوية
تجاهها بقدر إعالنات شد الوجوه ونفخ الشفايف وتلميع
األسنان؟!
هــذه اإلعــانــات مدمرة! ودور الدولة والجمعيات األهلية
كبير هنا فــي تنشيط اإلع ــان فــي ال ـشــوارع حــول مشكالت
ً
المجتمع نظرا لتأثرها في توجيه الرأي العام في ظل غياب
تأثير اإلعالم الرسمي شبه التام في التلفزيون واإلذاعة حول
تلك المشكالت.
انتشرت في اآلونة األخيرة إعالنات تجميل تستخدم كلمات
مقرفة ومهينة ألجزاء من وجه المرأة مثل :نفخيها ،كنتريها،
زميها ،شديها! نجدها عند خروجنا من المطار ،والخطوط
ً
السريعة ،أي في أماكن حساسة تعطي شعورا بأن هذه هي
مشاكل واهتمامات المجتمع!
ُ
متى نرى إعالنات تركز على المحافظة على المال العام
ً
الذي ُينهب يوميا ،أو الحفاظ على الحياة األسرية ،ومكافحة
الرشوة والواسطة؟!

أبو سعد وآخرون

د .بالل عقل الصنديد

من «العقد االجتماعي» إلى العقل الجماعي

مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

opinion@aljarida●com

ك ـث ـيــرة ه ــي ال ـن ـظ ــري ــات ال ـغــرب ـيــة ال ـت ــي تم
ً
استيرادها طوعا أو تم زرعها عنوة في بالد
العرب والمسلمين ،فانقسمت اآلراء بشأنها
بين مؤيد متعصب لفكر الحداثة واالنفتاح
على اآلخرين ،ومعارض رافض للفكر الغربي،
وكل ما يأتي من صوبه ،وبين ساكت عنها من
خالل البحث عن جذور لها في الفقه اإلسالمي
أو نظير يشبهها في األعراف والتقاليد العربية
والشرقية.
ً
ً
ينطبق ذلك -مثاال ال حصرا -على النظريات
والمبادئ المتصلة بالديمقراطية واالنتخاب
وما يقابلها من نظام شورى في اإلسالم ،كما
ينطبق ذلك على محاولة «أسلمة» أو «تشريق»
و«تعريب» النظريات االقتصادية االشتراكية
والليبرالية على حد سواء ،كما تنبري في هذا
السياق نظرية «العقد االجتماعي» المؤسسة
في الفكر الغربي لمفهوم الدولة الحديثة ،والتي
تلقفها العقل العربي ،كما ثبت مــن التجربة
والبرهان والنتائج ،ليس من باب فهم أبعادها
الحقيقية وتطبيقها بما ينسجم مع متطلبات
مكوناتنا الحضارية وخصائصنا االجتماعية،
ً
بل تم نشرها في الثقافة العربية تلقينا ،وتم
التعامل معها -في كثير من المحافل -بالتقليل
ً
م ــن أهـمـيـتـهــا م ــن خ ــال ال ـتــذك ـيــر -ت ـفــاخــرا ال
ً
تـطـبـيـقــا -بــ«مـيـثــاق صحيفة الـمــديـنــة» الــذي
جمع في حضن «األمة اإلسالمية» بين األنصار
والمهاجرين وأسس في نطاق «دولة اإلسالم
المدنية» لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات
بـيــن الـمـسـلـمـيــن وغ ـيــرهــم م ــن أت ـب ــاع األديـ ــان
األخرى كاليهود والنصارى.
ليس المقصود فيما سبق جلد الــذات ،وال
يــراد منه تهميش مــا يكتنزه الـتــراث العربي
واإلســامــي مــن ث ــروات فكرية وعـقــائــديــة ،بل
هــي دع ــوة إلعـمــال العقل ال العاطفة فــي فهم
وتطوير وتطبيق كل ما ورثـنــاه من أجدادنا

من علوم ومعارف وقيم وأفـكــار ،وكــل ما ورد
إلينا من خلف الحدود نتيجة لتفاعل الثقافات
واخ ـت ــاط ال ـح ـض ــارات أو ف ــرض علينا وفــق
نظريات «المؤامرة» من قبل «مستعمر» حاقد
أو «مستشرق» جاسوس!
بـبـسـيــط الـ ـعـ ـب ــارة ،تـتـجـلــى ن ـظــريــة الـعـقــد
االجتماعي في أن الناس كانوا يعيشون في
بدائية قائمة على النزاعات والحروب والترحال
ً
بحثا عن أسباب المحيا والحياة ،مما دعاهم
الــى التفكير والعمل على إنـشــاء كـيــان ينظم
عالقاتهم االجتماعية ويتولى الــدفــاع عنهم
بــوجــه األخ ـطــار الطبيعية أو الـبـشــريــة ،وفــي
سبيل ذلــك تـنــازل كــل فــرد عــن بعض حقوقه
الخاصة وشيء من مصالحه الفردية لكي يلتزم
أمام اآلخرين ببعض الواجبات التي تنظمها
القوانين المتفق عليها وتوجب فرضها دولة
راعية وحاكم عادل وكفء.
بـ ــدأت األف ـك ــار الـمــؤسـســة لـنـظــريــة «الـعـقــد
االج ـت ـمــاعــي» بــالـتـبـلــور م ــن خ ــال الـكـتــابــات
ال ـم ــرت ـب ـط ــة بــال ـف ـل ـس ـفــة اإلغ ــريـ ـقـ ـي ــة وم ـ ــن ثــم
الرومانية ،حيث أفرد كل من أفالطون وسقراط
ً
ً
حيزا مهما لألفكار المرتبطة بالـ «جمهورية
الفاضلة» ومـبــادئ العدالة االجتماعية ،ومن
ثم تطورت النظرية مع عدد من فالسفة القرن
السادس عشر ،الى أن برزت كنظرية قانونية،
سياسية واجتماعية متكاملة من خالل مؤلفات
كــل مــن «تــومــاس هــوب» و«ج ــون لــوك» و«جــان
ً
ً
ً
ج ــاك روسـ ــو» ،لتصبح الح ـقــا مــرتـكــزا فكريا
ً
ً
ومرشدا ملهما لكثير من النضاالت والثورات
التغييرية كالثورة الفرنسية عام  1789وغيرها
من الحركات التقدمية في أوروبا والعالم ،وال
ننسى في هذا اإلطار ذكر أحد المفكرين العرب
والمسلمين العالمة «ابن خلدون» الذي اعتبر
أن «البيعة هي العهد على الطاعة ،كأن المبايع
يعاهد أمـيــره على أن يسلم لــه النظر فــي أمر

محمد أحمد المجرن الرومي
نفسه وأم ــور المسلمين ،ال ينازعه فــي شيء
من ذلك ،ويطيعه فيما يكلفه به من األمر على
المنشط والمكره».
وهـكــذا كــان «العقد االجتماعي» ،لــدى كل
ً
الـمـجـتـمـعــات الـشــرقـيــة وال ـغــرب ـيــة ،خــاصــا
ً
ن ــاجـ ـح ــا مـ ــن أهـ ـ ـ ــوال الـ ــزعـ ــزعـ ــات الــداخ ـل ـيــة
ً
الخارجية ودرعا واقية من النزاعات الفردية
ً
ً
والجماعية ،وشـكــل رابـطــا وثيقا بين بشر
ً
استسلموا طوعا لفكرة «روح الجماعة» التي
تحترم الخصوصية الفردية فتقويها ،وبنوا
«دولــة قانون ومؤسسات» تحقق لكل منهم
عيشة كريمة ومستقرة.
م ـج ـت ـم ـع ــات ـن ــا -لـ ـ ــأسـ ـ ــف -ت ـط ـغ ــى فـيـهــا
النزعات الفردية على المصالح الجماعية،
ُ
وينصر فيها األخ الظالم البن عمه المظلوم،
وتتخبطها كل أن ــواع الـصــراعــات ،وتنهكها
جموع االنقسامات ،وتبدد قواها كل أشكال
التمييز القبلي والديني والعرقي واالثني
والطبقي.
ما أحوجنا -وحالنا في مثل هذا السوء من
المحيط الى الخليج -أن نعيد قراءة «ميثاق
صحيفة المدينة» بعقل وإيمان وأن نطبقه
برشد واتزان ،وما أسعدنا لو فهمنا وطبقنا
بعقل جماعي نظرية «الـعـقــد االجـتـمــاعــي»،
فنتلمس مــن خاللها حقيقة التعاقد ا لــذي
ّ
ونقر من
يؤسس لعيش «واحــد ال مشترك»،
خاللها بواجب التنازل عن أنانيتنا الفردية
ومصالحنا الشخصية غير المحقة ونستسلم
ب ــإرادت ـن ــا ل ـس ـيــادة ال ــدول ــة وسـلـطــة الـقــانــون
وللمصلحة العامة الشاملة.
رومانسية الشعارات وجدلية النظريات
وروحانية المبادئ والقيم ال يمكن أن نبني
من خاللها أوطاننا ومجتمعاتنا ما لم نسارع
ّ
ورويـ ــة وفهمها
ال ــى إع ــادة قــراء تـهــا ب ـهــدوء
بعقالنية بهدف تطبيقها بحكمة وموضوعية.

ً
ً
لـقــد ك ــان شـخـصــا اجـتـمــاعـيــا بــالــدرجــة األول ـ ــى ،كنت
أقابله في الدواوين وأحيانا أصادفه في مسجد الميلم
في العديلية ،عندما يلمحني عن بعد سواء في ديوانية
ً
ً
أو أي مكان آخر كان يرحب بي ترحيبا حــارا وهو على
مسافة بعيدة بصوته الجهوري ،مما يخجلني عندما
يلتفت إلــي الذين يسمعون الترحيب الحار من العزيز
«بــوس ـعــد» ،لكنه فــي األي ــام الـمــاضـيــة رح ــل عـنــا بـهــدوء،
وما زالت صورته ترتسم أمامي وصوته يرن في أذني،
كلما تذكرت ذلــك اإلنـســان االجتماعي الطيب ،يبقي أن
تعرفوا أعزائي القراء أن «بوسعد» هو األخ المرحوم خالد
عبدالمحسن الجسار ،الذي ينتمي إلى أسرة كريمة من
أسر الكويت الفاضلة ،وإنني أقدم التعازي القلبية ألسرة
الفقيد ومحبي بوسعد ،رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان.
مــا دام الحديث عــن الراحلين الــذيــن غ ــادروا دنيانا،
ً
فواجب علي أن أعزي كل من فقد عزيزا لديه سواء كانت
ً
ً
ً
أم ــا أو أب ــا أو ابـنــا أو ابـنــة أو أي عــزيــز ،فــي ظــل جائحة
ك ــورون ــا ال ـتــي حــرمـتـنــا مــن أن ن ــؤدي واج ــب ال ـع ــزاء في
المقبرة أو في الدواوين ،ومن هؤالء أسرة األرملي الكريمة
بفقدهم ابنهم العزيز حمد.
ومــن األشـخــاص الذين افتقدناهم أخونا العزيز أبو
أحـمــد الــذيــاب ،ال ــذي كنت أزورة فــي ديــوانــه بالشامية،
رحمه الله وأسكنه الجنة ،وكذلك أخي العزيز «بوخالد»
ً
أحمد الكليب فقد ابنه أيضا ،واألخ السفير أسعد البحر
فقد ابنه ،والفقيد هو أيضا حفيد األخ الفاضل د .يعقوب
الغنيم ،كما أن األخ يعقوب فقد زوج ابنته.
واألخ ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـخــالــد ه ــو اآلخـ ــر اف ـت ـقــدنــاه بعد
م ــرض طــويــل ،وقــائـمــة الـمـتــوفـيــن مــن ال ــرج ــال والـنـســاء
طويلة ،والواجب يحتم علي تعزية ذويهم والتقدم من
أســرهــم بــأحــر ال ـت ـعــازي الـقـلـبـيــة ،وه ــم عــائــات اللهيب
والـعـنـجــري ،وال ـجــال والـجــارالـلــه والـخــرافــي ،والعجيل
يرحمهم
َّ
والعسكر والسنعوسي ،وأدعو العلي القدير َّأن َّ
و«إن ــا ِلــلــهِ َو ِإنــا
َبواسع
رحمته ويسكنهم فسيح جناته ِ
َ
ْ َ
اج ُعون».
ِإليهِ ر ِ

«دبلومات»

غافين إيسلر*

ما وراء االلتزام العسكري األوروبي في آسيا

خطط بوريس جونسون بزيادة األسلحة
النووية البريطانية محكومة بنهاية سيئة!
في مراجعة واسعة لألولويات البريطانية في مجال الدفاع
والسياسة الخارجية ،يريد رئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون زيــادة الحد األقصى لألسلحة النووية البريطانية
ً
ً
ً
بنسبة ( %40من  180إلى  260رأسا حربيا نوويا).
ً
ّ
أثبتت الواليات المتحدة وروسيا تغير وجهتهما أيضا ،ففي
 2أغسطس  ،2019تخلى البلدان عن شروط «معاهدة الصواريخ
النووية متوسطة المدى» من عام  ،1987وهي آخر اتفاقية من
ّ
معاهدات الحرب الباردة ،وبسبب احتمال نشوء سباق تسلح
نووي في القرن الحادي والعشرين ،كتب سيرهي بلوخي ،أستاذ
في جامعة «هارفارد» ومؤرخ أزمات نووية سابقة ،أننا «عدنا
اليوم إلى وضع يشبه حقبة ما قبل أزمة الصواريخ الكوبية».
وقعت تلك األزمة في أكتوبر  ،1962فأقدم االتحاد السوفياتي
حينها على خطوة استفزازية ووضع مجموعة صواريخ في
كوبا ،فتصدى لها الرئيس األميركي جون كينيدي ،ثم تحولت
اضطرابات الحرب الـبــاردة إلــى استراتيجية «الــدمــار المؤكد
المتبادل» ،مما يعني أن أي خطوة غير صحيحة تقضي على
الجميع.
اليومُ ،يعتبر إنتاج الرؤوس الحربية النووية البريطانية من
األولويات األمنية في «مؤسسة األسلحة الذرية» البريطانية
في «ألدرماستون» ،بيركشاير ،ويترافق هذا الوضع مع مشاكل
فوفق تقارير «معهد رويــال يونايتد للخدمات» ،بدأت
أخــرى،
ّ
بريطانيا تنفذ مهمة معقدة وحساسة تقضي ببناء رأس حربي
ُ
قدم
نووي جديد ،وقد فعلت ذلك قبل اقتراح زيادة اإلنتاج ،فلم ي ِ
البلد على هذه الخطوة منذ  30سنة ولم يسبق أن قام بذلك
ّ
ً
من دون اختبار المتفجرات النووية أوال ،لكنه تخلى عن هذه
العملية اليوم .يقول الخبراء في المعهد إن هذه المهمة وحدها
ستحتاج على األرجح إلى  17سنة.
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،واج ـهــت الـمــؤسـســة فــي «ألــدرمــاس ـتــون»
إخفاقات متالحقة وفشلت في إنهاء مشاريع ضخمة ومهمة
ضـمــن المهلة الـمـحــددة ووف ــق الـمـيــزانـيــة الـمـقـتــرحــة ،بـمــا في
ذلك جمع وتفكيك الرؤوس الحربية المعروفة باالسم الرمزي
«مينسا» ،والتعامل مع عناصر اليورانيوم ُ
الم ّ
خصب ،وإجراء
تجارب شعاعية ُوهيدروديناميكية ،حتى أن غرامة بقيمة مليون
جنيه استرليني ف ِرضت على «مؤسسة األسلحة الذرية» بسبب
مخالفات مرتبطة بالصحة والسالمة واالنتقال من االتكال على
الشركات الخاصة إلى توسيع سيطرة الدولة على القطاع.
ّ
تزامنت هذه المشاكل كلها مع إعالن إدارة بايدن عن تخليها
ً
عن مواقف دونالد ترامب الودية نسبيا تجاه موسكو ،فبرأي
خبراء الدفاع الغربيين ،زادت قوة الصين وبدأت المنافسة بين
القوى العظمى تتوسع ،حتى أنها تمتد إلى القطب الشمالي.
ً
يجري العمل على إنشاء طرقات بحرية مهمة استراتيجيا
في القطب الشمالي في حين يفتح االحتباس الحراري الممرات
ً
البحرية التي كانت متجمدة سابقا في محيط الغطاء الجليدي
الـقـطـبــي ،فـقــد تتعلق أس ــوأ الـمـخــاطــر الـمـطــروحــة بـبــدء عصر
نــووي جديد يترافق مــع تصعيد الــوضــع وإط ــاق مواجهات
محتملة قد تكون أخطر من الحرب الباردة ،ويتعدد الالعبون
ً
المؤثرون أيضا.
تملك كــوريــا الشمالية أسلحة نــوويــة ،وتطمح إي ــران بكل
وض ــوح لالنضمام إلــى ال ـنــادي ال ـنــووي ،فقد أصبحت عقود
الـخــوف التي أنتجت معاهدات الحد مــن التسلح بين ريغان
وبوش وغورباتشوف ويلتسين في طي النسيان ،ومع ذلك ،ال
ً
يزال األمل موجودا.
ج ــو ب ــاي ــدن وفــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن وش ــي ج ـيــن بـيـنــغ رؤس ــاء
بــراغ ـمــات ـيــون ،ف ـقــد ي ـت ـبــادلــون ال ـش ـكــوك ويـشـتـبـهــون بـنــوايــا
ً
ّ
بعضهم ،لكن أحدا منهم لن يتفوق على اآلخر عبر اإلمعان في
تفكيك الشؤون العالمية غداة االضطرابات االقتصادية التي
ّ
سببها فيروس «كوفيد ،»19وفي ما يخص طموحات بوريس
جونسون النووية ،من المعروف أن رئيس الوزراء البريطاني
ً
يميل إلى التعهد بخطط طموحة دوما من دون تحقيق شيء
على أرض الواقع.
«جسر الحديقة» عبر نهر التايمز ،مطار لندن فــي البحر،
الفكرة السخيفة بإنشاء نفق أو جسر بين اسكتلندا وإيرلندا
ً
الشمالية ...إنها مجرد خياالت تناسب رجال اعتاد على إطالق
وعود ضخمة لكنه يفشل في تحقيق أي وعد منها ،فهل يريد
اآلن زيادة األسلحة النووية؟ هذا التوجه مرفوض!
* «ذا ناشيونال»

عندما يلمحني «بوسعد» عن بعد سواء في ديوانية أو أي
حارا وهو على مسافة
مكان آخر كان يرحب بي
ترحيبا ً
ً
بعيدة بصوته الجهوري ،مما يخجلني عندما يلتفت إلي
الذين يسمعون الترحيب الحار منه ،لكنه في األيام الماضية
رحل عنا بهدوء.

«دبلومات»

خالف بين الحكومة المركزية في الهند وحكومات الواليات بسبب الالجئين من ميانمار
قوبلت سياسة الحكومة المركزية الهندية التي تقضي بمنع دخول
الالجئين من ميانمار وترحيلهم إلى بلدهم بمعارضة واسعة في والية
حدودية من الشمال الشرقي الذي ّ
يحد ذلك البلد المضطرب.
دعت والية «ميزورام» الشمالية الشرقية الحكومة المركزية إلى مراجعة
سياستها تجاه الالجئين الوافدين من ميانمار ألنهم يهربون من بلدهم
الغارق في المشاكل.
تكلم النائب ك .فاناللفانا عن هــذا الموضوع في المجلس األعلى
من البرلمان ،وقال إن «إعادة الالجئين تعني قتلهم» ،ثم دعا الهند إلى
دعم ترسيخ الحقوق والمبادئ الديمقراطية ،حتى أنه دعا إلى تغيير
السياسة المعمول بها قبل صــدور موقف مماثل عــن نائب الرئيس
الهندي فينكايا نايدو.
فاناللفانا هو نائب من «جبهة ميزو الوطنية» ،أي الحزب الحاكم
في والية «ميزورام» ،حيث بدأت الحكومة ّ
تؤمن المساعدات والمالجئ
لالجئين من ميانمار.
يهرب معظم الالجئين من والية «تشين» في ميانمار حيث يتقاسم
السكان روابط إثنية مع القبائل المقيمة في «ميزورام» ،فدخل أكثر من
 300الجئ إلى الواليات الهندية منذ بدء حملة القمع التي استهدفت
المتظاهرين المعارضين لالنقالب في ميانمار في بداية الشهر الماضي،
ً
ً
ويشمل عناصر الشرطة عددا كبيرا من الالجئين الذين قرروا الهرب من
البلد بعد رفضهم إطالق النار على المحتجين.
تتقاسم أربع واليات في شمال شرق الهند الحدود مع ميانمار ،لكن
الوافدين من البلد المجاور يلجأون إلى والية «ميزورام» وحدها حتى
اآلن وال يتجهون إلى الواليات األخــرى ،والتي أصبحت معتادة على
الالجئين الوافدين من ميانمار ،ففي َ ،2017ع َبر مئات السكان الهاربين
من العمليات العسكرية ضد «جيش أراكان» والية «تشين» باتجاه إقليم
ً
«الونغتالي» في المنطقة الجنوبية من الوالية وظلوا هناك أشهرا عدة
قبل أن يعودوا إلى ديارهم ،كذلك ،استقر أكثر من  50ألف مهاجر من والية

ً
«تشين» في مناطق مختلفة من «ميزورام» طوعا خالل العقود الماضية
ً
بحثا عن فرص اقتصادية أفضل.
في  10مارس أعطت وزارة الداخلية في الحكومة المركزية تعليماتها
ُ
ل ـل ــوالي ــات ال ـح ــدودي ــة ف ــي ال ـش ـمــال ال ـشــرقــي وط ـل ـبــت مـنـهــا أن ت ـحــدد
«المهاجرين غير الشرعيين» من ميانمار وتبدأ عملية ترحيلهم «بال
ّ
تأخير» ،فجاء رد ال ــوزارة غــداة مطالبة قــوات «تاتمادو» المسلحة في
ميانمار بترحيل عناصر الشرطة الذين هربوا إلى «ميزورام» ،وذكرت
رسالة ّ
وجهتها السلطات في ميانمار إلى حكومة «ميزورام» أنها تملك
معلومات مفادها أن ثمانية شرطيين ،منهم ضابطة ،عبروا الحدود
نحو الهند.
ثمة اختالف كبير بين موقف نيو دلهي من انقالب ميانمار والسياسة
المعتمدة غداة حملة القمع الدموية في عام  ،1988حين ّ
تعرض مئات
الناشطين المنادين بالديمقراطية إلطــاق الـنــار فــي ميانمار ،حيث
فتحت الهند حينها مخيمات إغاثة في «مانيبور» و»ميزورام» للناشطين
الهاربين من حملة القمع ،ثم أبلغت الحكومة الهيئة البرلمانية التي
ً
ً
تسلمت هذا الملف بأن أحدا منهم ليس مجبرا على العودة.
ً
عــام  1992انضمت الهند أيضا إلــى قــرار صــادر عن األمــم المتحدة
ومدعوم من الواليات المتحدة والدول الغربية إلدانة انتهاكات المجلس
ً ً
العسكري لحقوق اإلنسان ،الذي كانت سياسة التعامل معه أكثر ودا بدءا
من منتصف التسعينيات ،مما أدى إلى نشوء تبادالت رفيعة المستوى
بين البلدين وإبرام اتفاقيات مشتركة خالل عقد ونصف.
في الوقت الراهن ،تنفذ الحكومة الهندية مجموعة من المشاريع في
ميانمار ،منها طريق سريع ثالثي يصل إلى تايلند و»مشروع كلدان
للنقل العابر متعدد الوسائط» الذي يهدف إلى إنشاء منفذ نحو المنطقة
الشمالية الشرقية غير الساحلية في الهند ،كذلك ،تحتل ميانمار أهمية
ً
كبرى في «سياسة التوجه شــرقــا» الطموحة التي تهدف إلــى توثيق
ً
الروابط مع دول جنوب شرق آسيا ،فضال عن تحقيق أهداف أخرى.

ديفيد أ .غراهام*

بايدن يكشف عن أكثر ما ّ
يهمه!
حين انضم جو بايدن إلى مجلس الشيوخ،
ك ــان يـعـلــم أن ــه مـضـطــر لـلـتـعــاون م ــع أعـضــاء
المجلس المنتمين إلى مختلف األحزاب وعقد
الصفقات لتمرير التشريعات التي يؤيدها ،لكن
هذا المبدأ ال يتماشى مع الظروف الراهنة ،أو
َ ّ
ت ِقل األدلــة التي تثبت ذلــك على األقــل .بالكاد
ي ـحــاول أي ط ــرف اعـتـمــاد ه ــذه الـمـقــاربــة ألن
المخاطر المطروحة تفوق المنافع السياسية
على ما يبدو.
لقد استخف الكثيرون بحجم اإلنجاز الذي
حققه بــايــدن حـيــن دف ــع بــاتـجّــاه إق ــرار حزمة
ك ــورون ــا ،ف ـلــم يـتـحـقــق م ــا تــوق ـعــه ب ــاي ــدن في
ً
ً
 2019حين قــال إن ع ــددا كبيرا مــن أصدقائه
الـجـمـهــوريـيــن سيكتسب رؤيـ ــة ج ــدي ــدة بعد
رح ـي ــل دون ــال ــد ت ــرام ــب م ــن ال ـب ـيــت األب ـي ــض،
لكن ال أهمية لذلك ألن المعسكر الجمهوري
يشهد حالة من الفوضى العارمة ،إذ لم يقتنع
ً
الجمهوريون بوجهة نظر الديمقراطيين فجأة،
ً
بل إنهم ّ
صوتوا جميعا ضد حزمة كورونا في
الحزب الجمهوري
الكونغرس ،ومع ذلك عجز ّ
عن حشد معارضة قوية أو تبني موقف صارم
ضــد ال ـق ــرار ،كـمــا أن تـمــريــر ه ــذا ال ـقــانــون بــدا
ّ ً
مخيبا لآلمال بدرجة معينة رغم المبلغ الهائل
المخصص له.
ً
ال يعني ذلك أن بايدن كان مخادعا عندما
َ
الحزبين الجمهوري
تكلم عــن الـتـعــاون بين
وال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،ف ـه ــو ي ـت ــاب ــع الـ ـت ــواص ــل مــع
ً
الجمهوريين ،حتى أنه بات معتادا على التكلم

مع السيناتورة الجمهورية ،ســوزان كولينز،
عبر الهاتف ،وقــد يــؤدي إق ــرار القوانين ً
بناء
على تصويت األغلبية في الحزب إلى تصعيب
الوضع في المراحل الالحقة وقد ال يحصل ذلك،
ّ
لكن بايدن لن يسمح لهذا االحتمال بمنعه من
التحرك في مطلق األحوال.
في هذا السياق ،كتب الصحافي فرانكلين
فــويــر فــي أكـتــوبــر الـمــاضــي أن بــايــدن أمضى
ّ
حياته كلها وهو يحاول الفوز بالرئاسة ،لكن
هامش استفادته من هذا المنصب اليوم يبدو
ً
محدودا ،ويوضح فوير« :هو يعرف أنه يملك
فرصة عابرة لمعالجة أزمــة القرن وأن الوقت
لن يسمح له بتحقيق أحالمه بإحداث ّ
تحول
شامل».
ه ـ ــذا ال ــوض ــع ي ـف ـ ّـس ــر ال ـس ـب ــب الـ ـ ــذي جـعــل
ً
بايدن ّ
يغير توجهاته سريعا ويتبنى مقاربة
ديمقراطية شاملة حين أدرك أن الجمهوريين
سيطالبون بمسائل تفوق الخطوات التي يريد
الرئيس اتخاذها.
هل سيعاقب الناخبون بايدن ألنــه تخلى
َ
الحزبين الجمهوري
عــن مـبــدأ الـتـعــاون بين
والديمقراطي؟ هذا ما يتمناه الجمهوريون على
األقــل ،في مقابلة نشرتها صحيفة «واشنطن
بــوســت» فــي الشهر الـمــاضــي ،الم السيناتور
روب بورتمان من والية أوهايو الرئيس بايدن
ألنه لم ينفذ الوعود التي أطلقها خالل حملته
االنتخابية ،وأوصى بورتمان البيت األبيض
بتبني اقتراحه الخاص لمعالجة أزمة كورونا،

ً
علما أن ميزانيته تقتصر على ثلث الخطة التي
طرحها بــايــدن وبلغت قيمتها  1.9تريليون
دوالر ،لكن المشكلة تكمن فــي الــوقــت الراهن
فــي الشعبية الهائلة الـتــي يحصدها قانون
ً
اإلغاثة ،ويبدو الناخبون أكثر ميال إلى مكافأة
ً
الرئيس ألنه ّ
أقر قانونا يؤيدونه بدل معاقبته
على مقاربة ال يحبذونها ،كما أن الناخبين ال
يميلون إلى تحليل مختلف المسائل بقدر ما
يفعل السياسيون.
أخ ـ ـيـ ـ ًـرا ،يـتـطـلــب ال ـت ـع ــاون ب ـيــن ال ـحـ َ
ـزب ـيــن
والديمقراطي أن يبدي الطرفان
الجمهوري
ّ
اسـتـعــدادهـمــا لـتـبــنــي ه ــذه ال ـم ـقــاربــة ،لـكــن ال
يبدو الجمهوريون ّ
جديين فــي رغبتهم في
التواصل مع الطرف اآلخر ،فحين كان بايدن
ّ
يقدم التنازالت في مجلس الشيوخ ،أراد بذلك
أن يحقق أهدافه ،وإذا استطاع تحقيق أهدافه
ً
بطرق أخرى ،فلن يتردد في اعتمادها أيضا،
ُ
إذ تـعـتـبــر حــزمــة ك ــورون ــا أف ـضــل دل ـيــل على
المسار الذي سيتخذه بايدن خالل بقية عهده
ً
الــرئــاســي ،وت ـحــديــدا حـتــى مــوعــد انتخابات
الـتـجــديــد النصفي فــي  ،2022وتـعـكــس هــذه
ّ
ً
التجربة أيضا الدروس الحقيقية التي تعلمها
ً
ال ــرئ ـي ــس ح ـيــن كـ ــان س ـي ـن ــات ــورا ف ــي مجلس
الشيوخ منذ سنوات.
ب ــاخ ـت ـص ــار ،ي ـص ـعــب أن يـتـعـلــم م ـســؤول
ً
مـخـضــرم ِح ـ َـي ــا ج ــدي ــدة ،لـكــن ق ــد يـجـيــد هــذا
ً َ ً
ّ
المسؤول أحيانا ِحيال تفوق ما يدعيه.
* «أتالنتيك»

ب ــدأ ال ــوج ــود األوروب ـ ــي يـتــوســع عـلــى الـســاحــة األمنية
ّ
اآلسـيــويــة ،وقــد اتـضــح ذلــك فــي المقام األول عبر تكثيف
ان ـت ـشــار ال ـق ــوات الـبـحــريــة األوروبـ ـي ــة ف ــي الـمـنـطـقــة ،ومــن
المنتظر أن تصل سفن أوروبية أخرى إلى آسيا ،مما يعكس
الروابط المتزايدة بين آسيا وأوروبا ،ويثبت هذا الوضع
ً
أيضا ّ
توسع المخاوف األوروبية من الصين في السنوات
القليلة الماضية.
ً
دائما ّ
رحبت طوكيو بااللتزام األوروبي بأمن آسيا ،وفي
ظل تدهور البيئة األمنية المحيطة بالبلد ،تحتاج اليابان
إلى شركاء إضافيين يتقاسمون معها القيم والمصالح
ً
األساسية دعما لمبادئ دولية مثل حرية المالحة ،وحل
ً
الـصــراعــات سلميا ،والـتـصــدي للمزاعم الخاطئة ،ومنع
تغيير الوضع القائم باإلكراه ،ومن خالل طرح رؤية واضحة
عــن إنـشــاء نسخة حـ ّـرة ومنفتحة مــن منطقة المحيطين
الهندي والهادئ ،نجحت طوكيو في التواصل مع أوروبا
ّ
وعمقت تعاونها مع أستراليا والهند ودول إقليمية أخرى.
َ
َ
تستطيع أوروبا من جهتها أن تؤدي دورين أساسيين:
ً
أوال ،ستكون مشاركة أوروبا في النشاطات األميركية في
ً
هذه المنطقة بالغة األهمية ،وتحديدا في سياق التحالف
الياباني األميركي والتعاون القائم بين اليابان والواليات
المتحدة وأستراليا ،يتماشى حضور حامالت الطائرات
البريطانية مــع الــوحــدات األميركية إلــى آسـيــا وحصول
تدريبات يابانية فرنسية أميركية مع هذا االلتزام المشترك.
لكن لطالما كــانــت تــوقـعــات واشـنـطــن مــن أوروب ــا على
المستوى العسكري في آسيا غامضة ،فقد ّ
قدمت الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ال ـم ـســاعــدة ف ــي عـمـلـيــات االن ـت ـش ــار الـعـسـكــري
البريطانية والفرنسية ،لكن تسود شكوك فــي واشنطن
حول الدور العسكري األوروبي في آسيا ،وفي هذا السياق،
يقول المسؤول السابق في وزارة الدفاع األميركية ،إلبريدج
كولبي« :مــن األفـضــل أن تستغل أوروب ــا نقاط قوتها في
ً
سدى فرض
المنطقة األوروبية األطلسية بدل أن تحاول
قوتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ» ،ويجب
أن تتوصل إدارة بايدن من جهتها إلى فكرة واضحة حول
الدور العسكري الذي تتوقعه من أوروبا في آسيا.
ً
ثانيا ،قد ال يؤثر االنتشار البحري األوروبي على التوازن
الـعـسـكــري فــي الـمـنـطـقــة ،لـكـنــه ق ــادر عـلــى تــوجـيــه رســالــة
ً
استراتيجية قوية إلى بكين وتبدو أوروبا أكثر استعدادا
اليوم التخاذ هذه الخطوة ،فال تريد بكين أن تتركز دول
إضافية على أعتاب المنطقة وتتورط في شؤون آسيا ،ال
سيما في بحر الصين الجنوبي.
ل ـكــن س ـتــواجــه طــوك ـيــو ثــاثــة ت ـحــديــات ك ـبــرى ق ـبــل أن
تستفيد بالكامل من االلتزام العسكري األوروبي في آسيا:
ً
أوال  ،ال ّ
تطبق اليابان على مــا يبدو أي استراتيجية
متماسكة في مجال التعاون األمني والدفاعي مع أوروبا،
ول ــم تـتـضــح بـعــد األهـ ــداف ال ـتــي تــريــد طــوكـيــو تحقيقها
على المدى القصير والمتوسط والبعيد وال الموارد التي
تستطيع تأمينها لـلـتـعــاون مــع أوروب ـ ــا ،وبـسـبــب غياب
هــذا الـنــوع مــن االستراتيجيات الــواضـحــة ،تميل طوكيو
إلــى اتـخــاذ خـطــوات تفاعلية ،فتتجاوب مــع االقـتــراحــات
البريطانية أو الفرنسية بــدل أن تــأخــذ م ـبــادرات خاصة
بها ،حتى أن مواقفها تجعل البريطانيين والفرنسيين
يتساءلون عما تريد اليابان فعله.
ً
ثــانـيــا ،ال تــزال وجهة السياسة األمنية والدفاعية في
ً
ّ
اليابان غير واضحة أيضا ،فقد عبر رئيس الوزراء الياباني،
شوقا يوشيهيدي ،عن التزامه بتقوية التحالف مع الواليات
المتحدة ،لكن ال يزال موقفه من العالقات األمنية األخرى،
بما في ذلك روابط بلده مع أوروبا ،غير معروف بالكامل.
يؤثر غياب القيادة السياسية القوية في هذا المجال على
حجم وطبيعة التدريبات المشتركة مع أوروبا.
ً
ثالثا ،يجب أال تكون طوكيو الجهة التي تطالب بتعزيز
االل ـتــزام األوروبـ ــي فــي آسـيــا ،إذ يتعلق عــامــل مــؤثــر آخر
بالتزامات اليابان في مناطق تملك فيها أوروبا مصالح
أكثر أهمية ،منها مساحات داخل أوروبا أو مناطق مجاورة
لها مثل إفريقيا وغرب البلقان .باختصار ،ستكون مساعدة
اآلخرين أضمن طريقة لتلقي المساعدة عند الحاجة.

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.321

5.771

4.676

2.400 2.812 3.310

المحفظة الوطنية ...مرونة أكبر في التحرك االستثماري
ضوء أخضر لتوسعة قاعدة الشركات المستهدفة واقتناص الفرص الجيدة
كشفت مصادر مالية لـ "الجريدة" ،أن
المحفظة الوطنية حصلت على ضوء
أخضر بالمرونة في التحرك االستثماري،
وذلك ً
بناء على عرض سابق في اجتماع
دوري ،الف ـتــة إل ــى أن ذل ــك يـعـنــي تحرر
بعض القيود الملزمة في الدوران في اطار
قاعدة محددة من األسهم ،كانت تتراوح
سابقا بين  12و 16سهما تقريبا.
وأوض ـحــت الـمـصــادر أن فــي الـســوق
العديد من الفرص الجيدة التي تستحق
اقتناصها آلجال متوسطة وطويلة ،في
حين أن الـمــرونــة فــي التحرك وتوسيع
قاعدة األسهم يعززان تحقيق أداء افضل،
مشيرة إلــى أن قــاعــدة األسـهــم المحددة
وص ـل ــت فـيـهــا الـمـلـكـيــات لـلـمـسـتــويــات
والنسب المحددة ،ولم تعد هناك هوامش
اضــافـيــة ل ــزي ــادة الـنـســب فـيـهــا مــن بــاب
التنوع.
وأض ــاف ــت أن ال ـعــديــد م ــن الـقـطــاعــات
واألس ـ ـهـ ــم أث ـب ـت ــت كـ ـف ــاءة جـ ـي ــدة خ ــال
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة ،وح ــاف ـظ ــت على
اسـتــدامــة األداء ال ـقــوي ،وأهـمـهــا توزيع
ارباح نقدية في كل الظروف والتحديات
التي شهدها السوق.
ولفتت الى أن هناك أسهما وشركات
يمكنها بناء مــراكــز استثمارية طويلة
األج ــل ومــواكـبــة مستويات النمو التي
تحققها ،مشيرة الى أن محدودية السوق
من جهة األدوات المالية المتاحة ،وضيق
القائمة ،ومحدودية السوق األول ،وتشبع

محمد اإلتربي

معظم األسعار ،ووجود أسهم في السوق
الرئيسي جــديــرة باالستثمار وتشهد
ملكيات أجنبية ،كلها عوامل شجعت على
تخفيف القيود ،وتوسيع قاعدة الخيارات

امام مديري المحفظة الوطنية.
من جهة أخرى ،أوضحت المصادر أن
توسعة قاعدة الخيارات أمام المحفظة ال
تعني المضاربات على األسهم الرخيصة

«كيبيك» :دراسات لتحديد أنظمة السالمة
وتحييد المخاطر في مصفاة الزور
●

أشرف عجمي

علمت "الجريدة" ،من مصدر نفطي مطلع،
أن ا لـشــر كــة الكويتية للصناعات البترولية
ً
المتكاملة (كيبيك) تعكف حاليا على إجراء
دراسات لتحديد المخاطر وقابلية التشغيل
كشرط أساسي لضمان مصداقية وضمان أن
تصميم مشروع مصفاة الزور تم بشكل جيد،
بحيث تـكــون مــؤهـلــة فــي التحكم فــي جميع
المخاطر السيما الخاصة بعمالة المصفاة،
ً
فضال عن المخاطر المجتمعية.
ً
وقال المصدر إن العمل حاليا يدور حول
إج ــراء تصنيف على وجــه التحديد ألنظمة
السالمة الحرجة ،وتحديد الحد األدنــى من
متطلبات األداء لتطوير مـشــروع المصفاة،
ً
م ــوض ـح ــا أن م ـصــافــي ال ـب ـت ــرول عـ ـب ــارة عــن
منشآت معقدة تحتوي على مئات اآلالف من

مـصــادر مـلــوثــات ال ـهــواء بما فــي ذلــك غــازات
االح ـت ـب ــاس ال ـ ـحـ ــراري ،وت ـش ـكــل االن ـب ـعــاثــات
الهائلة لهذه الملوثات الجوية مصدر قلق
كبير للمجتمعات العالمية بسبب مساهماتها
في االحتباس الحراري.
وذكـ ــر أن الـ ـغ ــازات الـمـسـبـبــة لــاحـتـبــاس
الـ ـح ــراري األولـ ـي ــة تـنـبـعــث ف ــي األس ـ ــاس من
ً
ال ـب ـتــرول ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه فــي مـصـفــاة ال ــزور
ً
تحديدا تم ًدمج إجــراءات التصميم المؤكدة
والفعالة وفقا لممارسات الصناعة والتشغيل
لتقليل توليد وإطالق الغازات الدفيئة.
ً
وكشف أن "كيبيك" تقوم حاليا من خالل
ً
فريق عمل تم تشكيله أخيرا لدراسة البدائل
المؤقتة ،المتاحة لتزويد مصفاة الزور باللقيم
مــن الـنـفــط ال ـخــام وال ــوق ــود ال ـغ ــازي ،لضمان
تـشـغـيــل ال ـم ـص ـفــاة ال ـم ـتــوقــع خ ــال الـنـصــف
الثاني من العام الحالي.

فــي الـســوق الرئيسي ،بــل دراس ــة افضل
الفرص ،وانتقاء الشركات ذات المستقبل
ال ــواع ــد ،أو ال ـتــي كــانــت تـحــت الـمــراقـبــة
ل ـفـتــرات طــويـلــة وج ــدي ــرة بــاالسـتـثـمــار،

الفتة الى أن النهج العام المحافظ سيبقى
قائما ،لكن من دون قيود محددة وبدون
اآللـيــة السابقة ذات الـضــوابــط المعيقة
واألعـ ـب ــاء ال ـتــي ال تـتـنــاســب مــع طبيعة

إيقاف مؤقت إلصدار الرخص
الجديدة للمركبات التجارية

وقال المصدر إن قرار البدائل اتخذ نتيجة
تأخر ترسية المشروع الخاص بهذا اإلطــار
ً
من شركة نفطية محلية ،الفتا إلى أن أعمال
ال ـحــل ال ـبــديــل لـخــط ال ـغ ــاز ال ـم ـغــذي لـلــوحــدة
" ،"60الــازمــة لعمليات التشغيل التجريبي
للمصفاة ،انتهت فعليا ،حسب خطة المقاول
المعتمدة ،األمر الذي ُيمكن مقاولي المشروع
من البدء بأعمال اإلعداد والتجهيز لتشغيل
المصفاة خالل األشهر القليلة المقبلة ،وفق
تقديرات المقاولين المعنيين بالتنفيذ.
ول ـفــت إل ــى أن أع ـمــال ال ـحــل ال ـبــديــل ،الـتــي
ستنفذها الشركة ،ستساهم في تحقيق عوائد
للشركة ،وتفادي أي مطالبات من المقاولين
لعدم قدرتهم على القيام باألعمال التعاقدية
ال ـخ ــاص ــة ب ــاإلع ــداد وال ـت ـج ـه ـيــزات لتشغيل
المصفاة.

لتنظيم القطاع وإيجاد مواقع مع بلدية الكويت
●

جراح الناصر

كـشــف مـصــدر مطلع ل ـ "ال ـجــريــدة" عــن إيـقــاف
ً
إصدار رخص العربات المتنقلة الجديدة مؤقتا
ح ـتــى ي ـتــم تـنـظـيــم ق ـط ــاع ال ـم ــرك ـب ــات ال ـت ـجــاريــة
ومواقعها .وأشار المصدر إلى أن عملية اإليقاف
المؤقتة ستكون حتى إيجاد حل لمواءمة العدد
الكبير في العربات المتنقلة مع المواقع المتوافرة
جار العمل على
للحجز والعمل عليها ،مبينا أنه ٍ
زيادة عدد المواقع خالل الفترة القادمة ،بالتنسيق
مع الجهات ذات الصلة.
ول ـفــت إل ــى أن اإلش ـكــال ـيــة تـكـمــن ف ــي أن عــدد
الــرخــص ت ـجــاوز ال ـ ـ  2085رخ ـصــة ،فــي حـيــن أن
المواقع المرخصة يبلغ عددها  400موقع فقط،
ً
ولــذلــك تــم اتـخــاذ ق ــرار اإلي ـقــاف ،مبينا أن هناك
تنسيقا بين وزارة التجارة والبلدية لتوفير مواقع

وآلية عمل االستثمار في األسواق المالية،
إذ كـ ــان اخ ـت ـي ــار س ـهــم يـخـضــع للجنة
والتصويت عليه.
وم ــن واقـ ــع مـعـطـيــات ال ـس ــوق يمكن
اإلشارة إلى بعض المالحظات والعوامل
المحفزة التي تصب في مستقبل السوق،
أبرزها ما يلي:
 زيادة كتلة السيولة النقدية األجنبيةفي البورصة الى أكثر من  12مليار دوالر
تقريبا لكبرى الصناديق االستثمارية،
وملكيات اخرى لصناديق سيادية عربية
وأجنبية تعكس الثقة بالسوق واألجهزة
الرقابية التي تلتزم بمعايير عالمية.
 محافظة قــاعــدة مــن الـشــركــات علىمنح المساهمين تــوزيـعــات نقدية في
ظل كل الظروف والتحديات ،التي بدأت
منذ األزمة المالية العالمية التي اندلعت
أواخر  ،2008وما تخللها أو أعقبها من
تداعيات وتحديات.
 تلبية الجهات الرقابية لمتطلباتالمستثمرين األجانب على وجه السرعة،
ومواكبة أنظمة التقاص لتطلعاتهم من
العوامل التي تساعد على تحفيز وجذب
المزيد من السيولة الخارجية.
 استقرار وقــوة العملة المحلية منالعوامل المشجعة والمحفزة ايضا ،إذ
ال تمثل عمليات جني وتحويل األرباح
للخارج أي مخاطر او خسائر ،وال تحتاج
إلى أعباء وإج ــراءات تحوط على عكس
العمالت واألسواق األخرى.

إشغال الفنادق
الكويتية تراجع
 %45في 2020

ً
جديدة تكفي لكل الرخص المتوافرة حاليا السيما
أن عددها أصبح ضعف المواقع الموجودة ،في
حـيــن أن ـهــم لــن يـتـمـكـنــوا مــن الـعـمــل عليها دون
ترخيص أماكن العمل.
وبين أن اإليقاف فقط للرخص الجديدة التي
تصدر ألول مرة ،أما من لديه معاملة فإنه يسير
في إجراءات إصدارها دون توقف.
يذكر أن "التجارة" وضعت  400موقف ألصحاب
العربات المتنقلة بالتوافق مع قطاع التنظيم في
بلدية الكويت واإلدارة العامة للمرور والجهات
ذات الصلة ،يشمل العديد من األماكن مثل مواقف
الحدائق العامة التابعة للهيئة العامة للزراعة
والـثــروة الحيوانية والــواجـهــة البحرية التابعة
لشركة المشروعات السياحية ومواقف األندية
الـتــابـعــة لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة إض ــاف ــة إلــى
المواقف الخارجية في بعض جمعيات النفع العام.

متأثرة بتبعات وبــاء "كوفيد ،"19
تراجع إشغال الفنادق المحلية خالل
 2020بنسبة  44.6في المئة ،مقارنة
مع العام السابق ( .)2019وكمثيالتها
من الدول المجاورة في منطقة الخليج
والـ ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـم ــال إفــريـقـيــا،
وصل متوسط سعر اليوم إلى  0.7-في
المئة ،وكذلك متوسط العائد للغرفة
بنسبة  44.2-في المئة.
ووفـ ــق "مـ ـي ــد" ،ك ــان ــت ت ــون ــس أكـثــر
ً
دولة في منطقة مينا تراجعا من حيث
نسبة اإلشغال ،بانخفاض نسبته 63.9
فــي الـمـئــة ،تــاهــا الـمـغــرب والـجــزائــر
وم ـصــر وسـلـطـنــة ع ـم ــان ،بـتــراجـعــات
دون  60في المئة ،فيما تراجعت قطر
ً
بنسبة  14في المئة تقريبا ،لتكون أقل
ً
دول المنطقة تراجعا خالل عام 2020
مقارنة مع العام السابق (.)2019

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تراجعات متفاوتة لمعظم المؤشرات ...ومكاسب محدودة في البحرين
دبي يسجل أكبر خسارة بنسبة  %4.2ومسقط  %2وخسائر أقل للسعودي والقطري والكويتي
●

علي العنزي

سجلت مؤشرات أسواق المال بدول مجلس
التعاون الخليجي تراجعا متفاوتا خالل األسبوع
الـمــاضــي ،وانـتـهــت محصلتها األسبوعية الى
السلبية ،حيث تراجعت  6مؤشرات وربح مؤشر
واح ــد فقط هــو مــؤشــر ســوق البحرين المالي،
وحقق نموا مـحــدودا بثلث نقطة مئوية فقط،
وجــاء مؤشر سوق دبي في ّ
مقدمة الخاسرين،
إذ تكبد خسارة أسبوعية كبيرة قد تكون هي
األقسى خالل هذا العام بنسبة  4.2في المئة ،تاله
مؤشر سوق عمان المالي ،وخسر مؤشر سوق
مسقط نسبة  2في المئة ،وتراجع مؤشر السوق
القطري بنسبة  1.3فــي المئة ،وج ــاء ثالثا من
حيث الخسائر ،فيما سجلت أسواق السعودية
وال ـكــويــت وأبــوظ ـبــي خـســائــر أق ــل كــانــت الـعــام
بنصف نقطة مئوية ،فيما استقر مؤشر سوق
أبوظبي على تراجع ُ
بعشري النقطة المئوية فقط.

الماضي ،بينما نمت أرب ــاح  25شــركــة ،غير ان
الشركات الخاسرة أو المتراجعة أرباحها كانت
ذات وزن كبير؛ منها قطاع البنوك وبعض شركات
االتصاالت ،مثل شركة دو لالتصاالت.
وكــانــت النتائج عامل ضغط مضاعف على
مؤشر الـســوق وأسـعــار األسـهــم فــي دبــي ،حيث
إن الـعــامــل الــرئـيـســي تــراجــع تـقــديــرات الـتـفــاؤل
واالنتعاش مقارنة مع تقديرات بفتح االقتصاد
والسياحة بدايات هذا العام ،غير أن الواقع كان
أص ـعــب كـثـيــرا عـلــى دب ــي ال ـتــي تـنـتـظــر بشغف
تطورات الوبا،ء حيث إن هناك موعدا مهما خالل
شهر أكتوبر ،وهو موعد المعرض الدولي إكسبو،
الذي يعول عليه كثيرا في إنقاذ بعض االقتصاد
مــن مزيد الـتــدهــور ،وانتهى األسـبــوع الماضي
بخسارة قاسية لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة
 4.2في المئة ،توزعت بالتساوي بين جلسات
األسبوع ليفقد مؤشر السوق  108.4نقاط ،وليقفل
على مستوى  2495.51نقطة.

تراجعات سوق دبي المالي

خسارة في مؤشري عمان وقطر

بلغ تراجع األرب ــاح للشركات ال ـ  59المعلنة
عن نتائجها في ســوق دبــي المالي نسبة 113
في المئة ،وهي أكبر نسبة تراجع بين األسواق
المالية الخليجية خــال عــام  ،2020مقارنة مع
 ،2019وحققت  23شركة في دبي خسائر للعام

وتــراجــع مــؤشــرا سوقي عمان وقطر بنسب
واضحة كانت  2في المئة على مستوى مؤشر
عمان المالي ،حيث حــذف  75.14نقطة ،ليقفل
على مستوى  3678.32نقطة ،وبـعــد أداء جيد
خالل بداية هذا الشهر بلغ به أعلى مستوياته

خ ــال األش ـه ــر ال ـمــاض ـيــة ع ـلــى م ـس ـتــوى 3750
نقطة ،مدعوما ب ــأداء قــوي ألسعار النفط التي
تجاوزت مستوى  70دوالرا على مستوى سعر
برميل برنت القياسي ،ثم ّ
تعرضت لعمليات بيع
وضغط ،ليتراجع النفط الى مستويات  62دوالرا
للبرميل ،ويقفل بنهاية األسبوع على مستوى
 64.5دوالرا للبرميل ،مستعيدا دوالري ــن وقت
إقفال األســواق المالية الخليجية بسبب عطلة
نهاية األسبوع.
وبعد ارتداد كبير من مستوى  10آالف نقطة
لمؤشر سوق قطر المالي الــذي المس مستوى
دون  10آالف نقطة ،ثم عاد وربح  300نقطة ،هي
 3في المئة ،تمت خالل األسبوع الماضي عملية
جني أربــاح سريع رافقه ضعف أسعار الطاقة،
ليفقد مؤشر السوق القطري نسبة  1.3في المئة،
أي  136.68نقطة ،ويقفل على مستوى 10168.27
نقطة ،وساعد على سرعة عمليات جني األرباح
األخـ ـب ــار الـ ـص ــادرة م ــن أوروب ـ ــا وم ــوج ــة ثــالـثــة
مــن وبــاء كــورونــا قــد تعيد عــزل بعض األقاليم
وتخفض من فتح قطاعات االقتصاد في القارة
العجوز.

خسائر أقل في السعودية وأبوظبي
وبعد مكاسب كبيرة حققها مؤشر السوق
ال ـس ـع ــودي خـ ــال األس ــاب ـي ــع ال ـم ــاض ـي ــة ،تمت

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2021/03/25

ع ـم ـل ـي ــات ج ـن ــي أربـ ـ ـ ــاح أول ـ ـيـ ــة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
السوق وكثير من األسهم ،خصوصا أن هناك
 128سهما أعلنت بياناتها المالية عن 2020
وتوزيعاتها ،وكــان أهمها سهم أرامـكــو خالل
األسبوع الماضي ،كما صحتت أسعار النفط
التي صعدت بسرعة خاطفة الــى مستوى 70
دوالرا ،ثم انتهت الى  62دوالرا للبرميل خالل
الجلسة األخيرة من عمل األســواق الخليجية،
وقبل أن تصعد نهاية األسبوع وتصل الى 64.5
دوالرا ،كما اسلفنا بداية التقرير ،ليفقد مؤشر
"تاسي" نسبة  0.7في المئة تعادل  68.25نقطة،
ويقفل على مستوى  9417.71نقطة ،متنازال عن
أعلى مستوياته خالل السنوات األخيرة.
وس ـج ــل م ــؤش ــر أب ــوظ ـب ــي ال ـم ــال ــي تــراج ـعــا
مـ ـح ــدودا ه ــو األق ـ ــل ب ـيــن ال ـخ ــاس ــري ــن بـنـسـبــة
ُعشري نقطة مئوية فقط هي  9.08نقاط ،ليقفل
على مستوى  5726.61نقطة ،وسيطر الهدوء
والفتور على تعامالت األسبوع ،حيث التغيرات
المحدودة خالل جلسات األسبوع.

«الكويتي» يخسر نصف نقطة مئوية
تــراجــع مــؤشــرا بــورصــة الكويت الرئيسيان
العام واألول ،حيث انخفض مؤشر السوق العام
بنسبة نصف نقطة مئوية تعادل  31.79نقطة،
ليقفل على مستوى  5771.03نقطة ،بينما فقد

مؤشر الـســوق األول نسبة أكبر بلغت  0.7في
الـمـئــة ،أي  43.08نـقـطــة ،ليقفل عـلــى مستوى
 6321.91نقطة مقابل ارتـفــاع مـحــدود لمؤشر
رئيسي  50بنسبة محدودة جدا ،أي  1.1نقطة
فقط ،ليقفل على مستوى  4865.57نقطة.
وتــراج ـعــت الـسـيــولــة بـشـكــل واض ــح مـقــارنــة
مــع األسـبــوع األسـبــق ،حيث انخفضت بنسبة
 22.7فــي الـمـئــة ،وتــراجــع الـنـشــاط بنسبة اقــل
ومحدودة جدا هي  0.5في المئة فقط ،وكذلك
عــدد الصفقات بنسبة  1.3في المئة ،وتركزت
التعامالت على مجموعة مــن األسـهــم ،إضافة
القيادية كبيتك والوطني الذي أنهى تاريخ
الى
ّ
الحيازة ،وأثر على السوق حال عقارات الكويت
ثالثا من حيث السيولة ثم أهلي متحد ،وصعد
"زين" الى المركز الخامس ،وكان الفتا تداوالت
بيت االستثمار الخليجي وإنوفست بعد تذبذب
األول بشدة ونهايته بخسارة محدودة بنسبة
 1.5ف ــي ال ـم ـئــة ،بـيـنـمــا رب ــح انــوف ـســت  4.8في
المئة ،وبقي السوق منتظرا توزيعات األسهم
القيادية وتصحيح األسعار بعد نــزع األربــاح
منها ،خصوصا النقدية ،حيث إن المنحة سيتم
خصمها تلقائيا من نظام السوق.
وسجل مؤشر سوق البحرين المالي ارتفاعا
م ـ ـحـ ــدودا ،وب ـع ــد ت ــراجـ ـع ــات خـ ــال األس ــاب ـي ــع
الماضية بنسبة ثلث نقطة مئوية تساوي 3.73
نقاط ،ليقفل على مستوى  1464.26نقطة.

مـلـخـص تـداوالت السوق الكويتي العام خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2021/03/25
األسـبـوع

الكميـة
المتـداولـة (سهم)

القيمـة
المتـداولـة
(ديـنـار)

عـدد
الصـفـقـات
(صفقة)

إقـفـال المـؤشــر
العــام

إقـفـال
المـؤشــر
األول

إقـفـال
المـؤشــر
رئيـسـي 50

عـدد
جـلـسـات
الـتــداول

2021/03/18

1.114.589.008

236.510.369

49.791

5,803

6.364.99

4.864.39

5

1.063.282.128

182.760.798

44.248

5.771.03

6.321.91

4.865.57

5

53.749.570.88-

5.543.00-

31.79-

43.08-

1.18

0.00

%22.7-

%11.1-

%0.5-

%0.7-

%0.0

%0.0

مـؤشـر
الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـوظـبـي

دب ــي

2021/03/18

5.802.82

9.485.96

10.304.95

3.753.46

1.460.53

5.735.69

2.603.91

2021/03/25

5.771.03

9.417.71

10.168.27

3.678.32

1.464.26

5.726.61

2.495.51

2021/03 /25

الفـرق

31.79-

68.25-

136.68-

75.14-

3.73

9.08-

108.40-

الفـرق

51.306.880.00-

التغير ()%

%0.5-

%0.7-

%1.3-

%2.0-

%0.3

%0.2-

%4.2-

التغير ()%

%4.6-
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اقتصاد
بودي« :الخليج» حافظ على سياسته للتوزيعات النقدية
للسنة السادسة على التوالي
ةديرجلا

•
العدد  / 4692األحد  28مارس 2021م  15 /شعبان 1442هـ

economy@aljarida●com

ً
• «عمومية» البنك توافق على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع  %5أرباحا نقدية
• ضاهر :جودة محفظة القروض ال تزال قوية ...ونسبة «المتعثرة»  %1.1في نهاية 2020

أنطوان ضاهر

جاسم مصطفى بودي

قال بودي إنه «رغم
التحديات التي واجهناها
خالل عام ،2020
استطاع بنك الخليج
بفضل سياسته الحصيفة
أن يحقق صافي ربح
إيجابي بلغ  29مليون
دينار».

عقد بنك الخليج في مقره
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ،أمـ ـ ـ ــس ،اجـ ـتـ ـم ــاع
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة ال ـع ــادي ــة
ا ل ـس ـنــوي ا ل ـ ـ  61لمساهميه
ب ـ ـن ـ ـصـ ــاب ب ـ ـلـ ــغ  78.18ف ــي
الـ ـمـ ـئ ــة ،وواف ـ ـقـ ــت ال ـج ـم ـع ـيــة
على توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة
 5فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة مـ ـ ــن ا ل ـق ـي ـم ــة
االسمية (أي بقيمة  5فلوس
لكل سهم).
وفـ ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع،
ر ح ــب ر ئ ـيــس مـجـلــس إدارة
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك جـ ـ ــاسـ ـ ــم م ـص ـط ـف ــى
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودي ،بـ ــال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـم ـ ـيـ ــن،
واسـ ـ ـت ـ ــذك ـ ــر أبـ ـ ـ ــرز األحـ ـ ـ ــداث
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم اتـ ـ ـخ ـ ــاذه ـ ــا خ ــال
ً
الـ ـع ــام ،ال ـ ــذي ش ـهــد أح ــداث ــا
غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة أث ـ ـ ــرت ع ـلــى
االقتصاد والمجتمع بشكل
عام.
و ع ــن األداء ا ل ـمــا لــي ،أ فــاد
بــودي بــأنــه "عـلــى الــرغــم من
ا لـتـحــد يــات ا لـتــي واجهناها
خ ــال ع ــام  ،2020ا سـتـطــاع
"ال ـخ ـل ـيــج" بـفـضــل سـيــاسـتــه
الحصيفة أن يحقق صافي
ربح إيجابي بلغ  29مليون
ً
دينار ،وإيمانا منا بتقدير
مساهمي البنك واستمرارنا
بالمحافظة على سياستنا
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ــال ـ ـتـ ــوزي ـ ـعـ ــات
النقدية ،فقد أوصى مجلس
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية
بمقدار  5فلوس عن السهم
ال ــواح ــد ،وت ـعــد ه ــذه الـسـنــة

السادسة على التوالي التي
يـ ـق ــوم ب ـه ــا ال ـب ـن ــك ب ـت ــوزي ــع
أرباح نقدية ،والسنة الرابعة
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي ي ـتــم
ف ـي ـهــا ت ــوز ي ــع  50ف ــي ا لـمـئــة
عـلــى األ ق ــل مــن أر ب ــاح البنك
للمساهمين.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى وض ـ ــع ال ـب ـنــك
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه ل ـل ـس ـن ــوات
الـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــس ال ـ ـ ـقـ ـ ــادمـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
ترتكز على :زيادة النمو في
محفظة الخدمات المصرفية
لـلـشــركــات عــن طــريــق زي ــادة
ال ـم ـن ـت ـجــات وال ـتــرك ـيــز عـلــى
ش ـ ـ ــريـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة،
وتوطيد العالقة مع العمالء
وزيادة حصتنا السوقية في
قـطــاع ا لـخــد مــات المصرفية
ل ـ ـ ــأف ـ ـ ــراد والـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــز ع ـل ــى
شــريـحــة الـشـبــاب وأصـحــاب
الثروات ،وتطوير المنصات
الرقمية للبنك بشكل يعزز
م ـ ـكـ ــان ـ ـتـ ــه ال ـ ـت ـ ـنـ ــاف ـ ـس ـ ـيـ ــة ف ــي
القطاع المصرفي.

سنة غير اعتيادية
وع ـ ـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ـت ــي
شهدها االقتصاد الكويتي
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة األزم ـ ـ ـ ــة ،ذك ــر
أن ب ـن ــك ا ل ـك ــو ي ــت ا ل ـم ــر ك ــزي
وضـ ــع ح ــزم ــة إج ـ ـ ــراء ات مــن
بينها :خفض سعر الخصم
ب ـم ـق ــدار  125ن ـق ـطــة أ س ــاس
ل ـي ـصــل إ لـ ــى  1.5ف ــي ا ل ـم ـئــة،
وهو أدنى مستوى تاريخي

له ،إضافة إلى خفض نسب
ا لـمـتـطـلـبــات ا لــر قــا بـيــة للحد
األدنى للسيولة ورأس المال
لتعزيز مستوى السيولة في
القطاع المصرفي ،وخفض
أسـ ـع ــار ات ـف ــاق ـي ــات ال ـب ـي ــع –
.REPO
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه ك ـ ــان
لـلـبـنــوك ا لـمـحـلـيــة دور مهم
بالتأكيد ،إذ بادرت بتأجيل
سـ ـ ــداد الـ ـت ــزام ــات الـ ـق ــروض
االس ـت ـه ــاك ـي ــة وال ـب ـط ــاق ــات
اال ئـتـمــا نـيــة لجميع العمالء
م ـ ـ ــن األف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة وال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
لـ ـم ــدة س ـت ــة أشـ ـه ــر ،إض ــاف ــة
إ لــى إ عـطــاء ا لـخـيــار للعمالء
من الشركات بتأجيل سداد
أصـ ــل ال ــدي ــن لـ ـم ــدة م ـمــاث ـلــة
كـ ـب ــادرة ل ـم ـســاعــدة ال ـع ـمــاء
ع ـ ـلـ ــى تـ ـخـ ـط ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات
المالية التي تواجههم جراء
الجائحة.

دور مجتمعي
و تـ ـط ــرق ب ـ ــودي إ لـ ــى أداء
مختلف إدارات و ف ــرق عمل
ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــك خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام ،2020
"إذ س ــا ه ــم ب ـجــا نــب ا ل ـب ـنــوك
المحلية في صندوق الدعم
ا ل ـبــا ل ـغــة قـيـمـتــه  10مــا يـيــن
ديـ ـن ــار ل ـم ـس ــاع ــدة ال ـج ـهــود
الوطنية للتصدي لجائحة
ك ــورون ــا ،ك ـمــا ســاهــم الـبـنــك
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــي م ــن
خ ــال ن ـشــاطــه ع ـبــر وســائــل

جانب من الحضور

مجلس إدارة جديد
ت ـط ــرق ج ــاس ــم مـصـطـفــى بـ ــودي إلــى
جدول أعمال
باقي البنود المدرجة على ً
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ،مـتـضـمـنــة الـمــوافـقــة
ع ـلــى ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة لـبـنــك الـخـلـيــج
كما فــي  31ديسمبر  2020وتوزيعات
األرباح النقدية بمقدار  5فلوس للسهم.
ووا ف ــق ا لـمـســا هـمــون عـلــى جميع بنود
جدول أعمال الجمعية.
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــب الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ف ـ ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ا لـ ـعـ ـم ــو مـ ـي ــة أ عـ ـ ـض ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة

المستقلين و غـيــر المستقلين لـلــدورة
الـ ـق ــادم ــة ول ـف ـت ــرة ثـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ،وت ــم
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل الـ ـت ــال ــي
لـمـجـلــس إدارة ا ل ـب ـنــك ،ر ئ ـيــس مجلس
اإلدارة :جاسم مصطفى جاسم بودي،
نـ ــائـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس :عـ ـل ــي مـ ـ ـ ــراد ي ــوس ــف
ب ـه ـب ـهــانــي ،ع ـض ــو :بـ ــدر ن ــاص ــر مـحـمــد
الـ ـخ ــراف ــي ،ع ـض ــو :ف ـ ــواز م ـح ـمــد أح ـمــد
الـ ـع ــوض ــي ،ع ـض ــو :ع ـم ــر ح ـم ــد يــوســف
العيسى القناعي ،عضو  :عبدالله ساير

الساير ،عضو :براك عبدالمحسن أحمد
العصفور ،عضو :د .عدنان أحمد شهاب
الدين ،عضو مستقل :مناف عبدالعزيز
الهاجري ،عضو مستقل :أحمد محمد
الـ ـب ـح ــر ،ع ـض ــو م ـس ـت ـق ــل :ع ـبــدالــرح ـمــن
محمد الطويل.

بودي وضاهر خالل الجمعية العمومية
التواصل االجتماعي لنشر
الـتــوعـيــة وال ــدع ــم الـمـعـنــوي
خالل األوقات الصعبة".
و ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن أن "ا ل ـ ـ ـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــج"
اس ـ ـ ـتـ ـ ــأنـ ـ ــف أع ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــه خ ـ ــال
ال ـم ــراح ــل األول ـ ــى م ــن ع ــودة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــراع ـ ـ ـ ــاة ك ــل
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة
ال ـ ــازم ـ ــة لـ ـضـ ـم ــان ال ـت ـع ـق ـيــم
المنظم لمواقعه ،واستخدام
كاميرات التصوير الحراري
و حــوا جــز ا لـحـمــا يــة وغيرها
م ــن اإلجـ ـ ـ ــراء ات ل ـل ـتــأكــد مــن
سالمة الموظفين والعمالء
وتـ ـع ــزي ــز ب ـي ـئ ــة ع ـم ــل آم ـن ــة.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق ال ـب ـنــك
إن ـ ـجـ ــازات رق ـم ـي ــة ج ـي ــدة إذ
حـ ـ ـ ـ ّـدث مـ ـنـ ـص ــات ــه ال ــرقـ ـمـ ـي ــة
وح ـق ــق ت ـح ــول أك ـث ــر م ــن 90
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـع ـمــاء إلــى
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام نـ ـظ ــم الـ ـخ ــدم ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ع ـبــر اإلن ـتــرنــت،
كما تم طرح تطبيق " تفضل
بزيارة بنك الخليج" ليتيح
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء أخ ـ ـ ــذ الـ ـم ــواعـ ـي ــد
لزيارة البنك لتجنب فترات
االنتظار.

عام من العمل المتواصل
واإلنجاز
وعقب الكلمة االفتتاحية،
ت ـح ــدث ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لـلـبـنــك أن ـط ــوان ض ــاه ــر ،عن
أبرز المؤشرات المالية ألداء
"الـخـلـيــج" وإن ـجــازاتــه خــال
ً
س ـنــة  ،2020ق ــا ئ ــا  " :حــا فــظ

«الخليج»
استأنف أعماله
خالل المراحل
األولى من
عودة العمل
مع مراعاة
كل اإلجراءات
االحترازية
الالزمة لضمان
التعقيم المنظم
لمواقعه

بودي

بـنــك ا لـخـلـيــج عـلــى ربحيته
خـ ـ ــال عـ ـ ــام  ،2020إذ ب ـلــغ
صافي ربح البنك  29مليون
دينار.
و قـ ــال ض ــاه ــر ،إن ر بـحـيــة
ا لـ ـسـ ـه ــم ب ـل ـغ ــت  10فـ ـل ــوس،
أتـ ـ ـ ــت ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــة بـ ـت ــوزي ــع
ً
نصفها أر بــا حــا نقدية على
المساهمين بواقع  5فلوس
للسهم ا لــوا حــد (بنسبة 50
فــي الـمـئــة مــن األرب ـ ــاح) ،وال
تزال جودة محفظة القروض
ق ـ ـ ــو ي ـ ـ ــة ،إذ ب ـ ـل ـ ـغـ ــت ن ـس ـب ــة
القروض المتعثرة  1.1في
المئة في نهاية عام .2020
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن إ ج ـ ـمـ ــا لـ ــي
مخصصات االئتمان تجاوز
مـتـطـلـبــات الـمـعـيــار الــدولــي
ل ـل ـت ـق ــاري ــر الـ ـم ــالـ ـي ــة رقـ ـ ــم 9

بمبلغ  112مليون دينار ،إذ
وصل إلى  284مليون دينار،
وال تـ ــزال ن ـســب رأس ا ل ـمــال
الــرقــابــي لـلـبـنــك قــويــة وهــي
أعلى بكثير من الحد األدنى
الرقابي المطلوب ،إذ تصل
إلى  18.25في المئة ،إضافة
إل ـ ــى م ـح ــاف ـظ ــة ال ـب ـن ــك عـلــى
تصنيفاته فــي المرتبة " "A
من جميع وكاالت التصنيف
االئـتـمــانــي الـعــالـمـيــة األربــع
ا ل ـك ـبــرى خ ــال  2020و ه ــي:
موديز ،وفيتش ،وستاندارد
آن ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورز ،وك ـ ــابـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــال
إنتليجنس.

ةديرجلا
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شركات وساطة تقوم بعمليات لحسابها
الخاص دون إخطار «البورصة»

١١

اقتصاد

أسعار «بدل» الطلبات ومواقع العقارات
السكنية ترتفع بحدة

ّ
لجنة المخالفات حذرتها من تكرار التجاوزات وأحالتها إلى مجلس التأديب العتيقي :تتراوح بين  60و 120ألف دينار بحسب المنطقة والموقع
●

عيسى عبدالسالم

علمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة ،أن
لجنة النظر في المخالفات بشركة بورصة
ال ـكــويــت لـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة خــال ـفــت شــركــات
وس ــاط ــة ب ـس ـبــب م ـخــال ـفــات ـهــا ل ـل ـم ــادة رق ــم
( 2-26/4الـفـقــرة األخ ـي ــرة) مــن كـتــاب قــواعــد
ال ـبــورصــة بـشــأن الـمـعــامــات الـتــي يجريها
الوسيط المرخص لحسابه الخاص.
وقالت المصادر إن شركات وساطة قامت
بالتعامل على أوراق مالية مدرجة ببورصة
الـكــويــت لـ ــأوراق الـمــالـيــة عـلــى أسـهــم «بيت
الـتـمــويــل الـكــويـتــي ،وبـنــك الـكــويــت الــدولــي،
وش ــرك ــة ه ـي ــوم ــن س ــوف ــت ،وال ـب ـن ــك األه ـل ــي
المتحد وشركة أالفكو ،بعدد  5عمليات بيع
لحسابها الخاص من خالل مدير محفظتها
االسـتـثـمــاريــة ،دون إخـطــار الـبــورصــة خالل
يــومــي عـمــل بـكــل تفاصيل الـتـعــامــات التي
قــامــت بـهــا ،أي بـحـ ّـد أقـصــى قبل نهاية يوم
العمل الثاني ،بل قامت بذلك في أيام تالية.

وجهة نظر

د.عبدالسميع
بهبهاني *

ون ـب ـه ــت ل ـج ـن ــة ال ـن ـظ ــر فـ ــي ال ـم ـخــال ـفــات
الشركات غير الملتزمة من ّ
مغبة تكرار هذه
المخالفات التي قد تؤدي الى وجود عقوبات
أخرى في حال تكرار المخالفات ،وقد تحيلها
مجلس التأديب.
الى
ّ
وي ـحــق لـكــل عـضــو مــن أع ـضــاء الـبــورصــة
صدر ضده قرار من هذه اللجنة التظلم منه
خالل  15يوما من تاريخ إخطاره أمام مجلس
التأديب بهيئة أسواق المال.
ويتم تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة
عن اللجنة بعد فوات مواعيد الطعن عليها
أمـ ــام مـجـلــس ال ـت ــأدي ــب ،فـيـمــا ع ــدا التنبيه
واإلن ــذار ،فيتم تنفيذهما فــورا ،على أن يتم
محو أثرهما في حالة إلغاء قرار اللجنة من
مجلس التأديب.
وأك ـ ــدت ال ـم ـص ــادر أه ـم ـيــة دور الــوسـيــط
ا لــذي يعمل على تقليل مخاطر االستثمار
لـ ـلـ ـمـ ـت ــداولـ ـي ــن ب ـت ــوف ـي ــر الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ق ــدر
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـط ــاع ووف ـ ـ ـ ــق ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن ال ـم ـت ــاح ــة
للمستثمرين ،حـيــث يقلل ذ لــك مــن خسائر

محتملة تسير بشكل مواز مع أي استثمار،
مــع ض ــرورة الـتــزامـهــا بما جــاء فــي القانون
رق ـ ــم  7لـ ـع ــام  2010والئـ ـحـ ـت ــه ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
وتعديالتهما.
وأشارت إلى أنه يصار الى فتح الباب على
مصراعيه أمام شركات الوساطة لالستفادة
من الفصل الخامس في القانون رقم  7لعام
 ،2010والــذي يتضمن ممارسة أنشطة عدة
يمكن لـشــركــات الــوســاطــة االس ـت ـفــادة منها
وتنمية إيراداتها من خاللها ،وهي وسيط
أوراق مــالـيــة ،ومـسـتـشــار اسـتـثـمــار ،ومــديــر
محفظة االستثمار ،إضافة إلى مدير لنظام
استثمار جماعي ،وأمين استثمار ،مما يعنى
أنها أعطت لها المجال لممارسة كل األنشطة
االستثمارية في السوق بعد الحصول على
موافقة هيئة أسواق المال.
وأك ـ ـ ــدت أن إحـ ـك ــام ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى ق ـطــاع
ال ــوس ــاط ــة س ـي ـســاهــم ف ــي اس ـت ـق ــرار ال ـســوق
المالي ،خصوصا مع الدور المهم الذي تقوم
به في خدمة العمالء المستثمرين.

●

سند الشمري

أكد الخبير العقاري طارق العتيقي أنه ال
مؤشرات مستقبلية على انخفاض أسعار
العقارات السكنية ،حتى بعد االنتهاء من
مــديـنـتــي الـمـطــاع وج ـنــوب غ ــرب عبدالله
المبارك؛ ألن عدد الطلبات االسكانية مازال
مرتفعا ويقابله بطء وتيرة الجهات المعنية
ف ــي تـغـطـيــة ت ـلــك ال ـط ـل ـب ــات ،وت ــوف ـي ــر مــدن
إسكانية جديدة.
وقال العتيقي ،في تصريح لـ «الجريدة»،
ان هناك عوامل أخرى تعمل على رفع أسعار
العقارات ،خصوصا في مدينتي المطالع
وجنوب غرب عبدالله المبارك ،منها ارتفاع
أسعار بعض مواد البناء ،واألجــر اليومي
للعامل ،وذلك بسبب ارتفاع الطلب ،وهجرة
العديد من األيدي العاملة إلى بلدانها.
وأضاف ان هجرة العمالة جاءت بسبب
ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ،وت ـق ـل ـيــص ال ـع ــدي ــد مــن
شــركــات القطاع الـخــاص لعمالتها ،فضال

عن اآلثــار السلبية للجائحة التي ستلقي
ب ـظــال ـهــا خـ ــال ال ـف ـت ــرة الـ ـق ــادم ــة ،وتــوجــه
الحكومة نحو تعديل التركيبة السكانية.
وذكر أن من اهم العوامل التي تعمل على
رفع أسعار العقارات أيضا تبادل الطلبات
وم ــواق ــع ال ـع ـقــارات الـسـكـنـيــة ،مــوضـحــا أن
أس ـع ــار ال ـب ــدل وص ـلــت ال ــى أرق ـ ــام خيالية
ومبالغ فيها بشكل كبير جدا ،إذ تراوحت
االسعار ما بين  60و 120ألــف دينار على
حسب المنطقة والموقع.
وأفــاد بأن جميع تلك العوامل تنعكس
على العقارات ،وتساهم في رفــع األسعار،
الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن أسـ ـ ـع ـ ــار بـ ـ ـ ــدالت ال ـط ـل ـب ــات
االس ـك ــان ـي ــة وم ــواق ــع الـ ـعـ ـق ــارات ك ــان ــت في
السابق ال تتجاوز  25ألف دينار ،اما اآلن
فاالرقام أصبحت فلكية ،وهــذا يعمل على
يرفع األسعار بشكل كبير.
وأشــار إلى أن أسعار العقارات ارتفعت
خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة بشكل ملحوظ
وكبير ،وبلغت نسبة االرتفاع السنوي 25

في المئة ،وهذا ارتفاع غير صحي ،مؤكدا
أن على الحكومة اإلســراع في انشاء المدن
االسكانية وتوزيعها على مستحقيها.
وب ـيــن أن ــه يـمـكــن لـلـحـكــومــة ط ــرح مــدن
اسكانية واسنادها للقطاع الخاص ،سواء
مــن ناحية التمويل او ا لـتـطــو يــر ،وبيعها
على المستحقين بسعر متفق عليه مسبقا،
بـحـيــث ي ـت ـنــاســب م ــع ال ـج ـم ـيــع ،ألن هـنــاك
فوائض مالية عالية لــدى البنوك ،وأيضا
هناك خبرة وقدرة على التنفيذ لدى شركات
التطوير العقاري.
واخ ـت ـت ــم ال ـع ـت ـي ـقــي بـ ــأن ه ـن ــاك أراضـ ــي
شاسعة يمكن استغاللها إلنشاء أكثر من
مدينة سكنية متكاملة ،وعلى الحكومة أن
تغير خطتها في توفير السكن للمواطنين،
واالس ـت ـفــادة مــن تـجــارب ال ــدول المحيطة،
وسن القوانين التي تخدم هذه القضية.

ً
جدوى العقوبات االقتصادية« ...النووي» نموذجا!
المتتبع لمشكلة المفاعل النووي اإليراني،
خــال تسلسل أحــداث إنشائه وانعكاساته
ع ـل ــى إنـ ـت ــاج ال ـن ـف ــط ،ي ـج ــد أن ال ـم ــؤش ــرات
السعرية للنفط لــم تتفاعل معها بصورة
م ـبــاشــرة ،ف ـكــان مــن مــواقــف الـ ــدول الـكـبــرى
التي تملك القدرة النووية ،أن أبدت اهتماما
بالموضوع ،والتي انعكست بصورة عقوبات
واتفاقات.
بـ ـ ـ ــدأت ال ـم ـش ـك ـل ــة ف ـ ــي أغـ ـسـ ـط ــس 2011
عندما فــرضــت على إي ــران عقوبة مقاطعة
النفط اإليراني ،وذلك بخفض إنتاجها من
 3.8ماليين برميل يوميا ا لــى  2.7مليون.
وارتفعت حينها أسعار النفط الى أعلى من
معدل  13سنة ،فوصل الى  115دوالرا لخام
برنت ،وفتحت «أوبك» حينها صنابير ضخ
النفط الى أقصاه لتعويض النقص اإليراني.
وانـخـفـضــت األسـ ـع ــار ،ووص ـل ــت ال ــى 33
دوالرا لخام بــرنــت .ففاق فائض المخزون

ال ـع ــال ـم ــي ب ـ ـ  700م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ت ـقــري ـبــا.
خالل فترة عقوبة المقاطعة ،كانت هناك
فرضية وصول النفط اإليراني الى أدنى من
مليون برميل يوميا ،بينما دلت المؤشرات
عـلــى أن ذل ــك االن ـخ ـفــاض ك ــان مـبــالـغــا فيه،
ودلـ ــت ال ـم ــؤش ــرات الـحـقـيـقـيــة حـيـنـهــا على
أن إيـ ــران كــانــت ت ـصـ ّـدر خ ــال ف ـتــرة عقوبة
المقاطعة نحو  2.8مليون ا لــى دول آسيا
وأوروبــا ،وذلــك للمرونة التي أبدتها إيران
لــزبــائـنـهــا فــي عـمـلــة ال ـش ــراء وال ــدف ــع اآلجــل
وتغير وسائل النقلّ ،
ّ
وطبقت نظام األوفست
مقابل البرميل.
أوض ــح م ــؤش ــرات ذل ــك م ـشــاريــع أنــابـيــب
ال ـ ـغـ ــاز مـ ــع ال ـه ـن ــد وب ــاكـ ـسـ ـت ــان وم ـش ــاري ــع
التكرير وتخزين الغاز المسال في كاشنج
الصيني 40 ،مليون برميل كمخزون عائم،
وإنهاء مشروع الغاز المسال حقل «بارس»،
واكتشافات جــديــده للغاز والنفط ،وحــدث

كل ذلك في فترة المقاطعة ،فأضحت عودة
اإلنتاج االيراني الى نحو  3ماليين برميل
خالل  3أشهر من أغسطس .2015
م ــن تـحـلـيــل هـ ــذا الـتـسـلـســل ال ـتــاري ـخــي،
يستطيع المتتبع أن ّ
يفر ق بين التضخيم
اإلع ــام ــي وال ــواق ــع الـحـقـيـقــي ،ف ـسـ ّـبــب هــذا
ال ـت ـنــاقــض فـ ـق ــدان الـ ـس ــوق تـ ـ ــوازن ال ـعــرض
والـ ـطـ ـل ــب .وظـ ـه ــرت سـ ــوق س ـ ـ ــوداء لـلـنـفــط،
وظ ـهــرت الـحـســومــات الـسـخـيــة التنافسية
لسعر البرميل بين دول «أوب ــك» ،وتنوعت
مشاريع التخزين للنفط التي أصبحت عقبة
في توازن السوق النفطي وتعملقت.
ورحبت الصين ،بكل غبطة ،بهذه المرونة،
فأرسلت بواخرها للنقل ،وفرملت مصافيها،
وأنعشت عملتها ،وبنت عالقة تبادل تجارية
تصل الى  600مليار دوالر للسنوات العشر
القادمة ،وأرست قواعد البنى التحتية إليران،
وربـطــت إي ــران بمشروعها العظيم «طريق

الحرير» الذين خسرناه نحن ودول أخــرى،
خشية المقاطعة!
لم يشكل تطور الطاقة النووية اإليرانية،
العالمي،
في حد ذاته ،تحديا لنقص اإلنتاج
ّ
وإنما كــان المسبب ،بدليل أنــه عندما وقع
االتـفــاق الـنــووي  ،2015بــدأ الـســوق النفطي
يعود الى توازنه ،ومن ثم عاد دور «أوبك» في
التحكم بتوازن السوق بين العرض والطلب.
غريب أن تعيد الواليات المتحدة تجاربها
الفاشلة ،فها هي تحاول أن تعيد ّ
الكرة مع
روسيا لمقاطعتها في أنبوب الغاز ألوروبا،
ومناقشة المقاطعة الفاشلة على الصين في
تفاوضها الحالي ،وفرض المقاطعة للدول
الـتــي ت ـحــاول أن تـطــور بـنــاهــا التحتية مع
الـصـيــن ،كــالـعــراق والـكــويــت ودول الخليج
األخ ـ ـ ــرى .ك ــان ال ـع ــام ــل ال ـج ـيــوس ـيــاســي هو
ّ
المحرك األوحــد لــإدارة األميركية السابقة،
مما جعلها تتخلف في قبولها عالميا ،بينما

تتقدم الصين عليها تكنولوجيا ،وإداري ــا،
واقتصاديا ،وتجاريا ،لتستحوذ على إفريقيا
وآسيا وفي طريقها الى أوروبا.
وتشير التوقعات الى أن النهج األميركي
سيتغير فــي اإلدارة ال ـجــديــدة ،ومــؤشــرهــا
ال ـم ـبــاح ـثــات ال ـج ــاري ــة حــال ـيــا م ــع ال ـص ـيــن،
ومباحثات عودة شركات النفط الكبرى الى
فنزويال.
من وجهة نظري ،أن العقوبات االقتصادية
التي تفرض لمنع إنتاج النفط أو تصديره،
ّ
كنموذج سهل التحكم فيه ،أنشأ لنا أسواقا
غ ـيــر م ـك ـشــوفــة سـ ّـب ـبــت كـ ـ ــوارث اق ـت ـصــاديــة
غير متوقعة ،وانهارت فيها دول ،واألمثلة
كـثـيــرة ،فـهــو أس ـلــوب أثـبــت فـشـلــه ،وال تــزال
منظمة أوبــك تملك الـقــوة فــي تقليص األثــر
الجيوسياسي الغامض على حركة أسعار
النفط.
* خبير واستشاري نفطي
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

الحكومة مستعدة للتضحية بكل شيء لضمان استمرارها
• للتخلف في التطعيم تكاليف مالية واقتصادية ال يفترض دفعها لو تمت إدارة المشروع بكفاءة
• عصر النفط إلى أفول والبلد سيلحق بمصير «المشروعات السياحية» و«الكويتية»

قال «الشال» إن الوضع ًالمالي
في البلد بلغ مستوى مزريا،
بات يردد
إلى الدرجة التي ً
فيها اإلعالم تقريرا لـ «بنك
أوف أميركا» األسبوع الفائت،
يطمئننا إلى أن الكويت لن
تشكو شح السيولة حتى الربع
الثالث من العام الجاري ،وحتى
ليس بسبب جهد ولو
ذلكً ،
متواضعا قامت به اإلدارة
العامة ،بل بسبب ارتفاع مؤقت
ألسعار النفط.

ذكــر تقرير الشال االقتصادي
األسبوعي ان وزير المالية يذكر
في رده على سؤال نيابي ،أن %21
م ــن م ــراف ــق شــركــة "ال ـم ـشــروعــات
السياحية" غير مستغلة أو حولها
ن ــزاع ــات ق ـضــائ ـيــة ،وي ـض ـيــف أن
معظم مرافق الشركة تعاني القدم
والتهالك بما يتطلب إعادة النظر
في النموذج التجاري والتشغيلي
لها.
وم ـنــذ نــوفـمـبــر  ،2012تـنــاوب
على إدارة شركة "الخطوط الجوية
الكويتية"  5مجالس إدارات خالل
 8سـنــوات ونـيــف ،أي بمعدل أقل
م ــن سـنـتـيــن ل ـكــل مـجـلــس إدارة،
وخالل تلك الفترة هددت مطارات
أوروب ـي ــة بــوقــف ه ـبــوط طــائــرات
ال ـشــركــة فـيـهــا ،وه ـ ــددت شــركــات
تأمين بوقف بوليصات تأمينها،
واش ـت ــرط ــت الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
األمـيــركـيــة ه ـبــوط طــائــراتـهــا في
إي ــرل ـن ــدا إلع ـ ــادة تـفـتـيـشـهــا قبل
مواصلة رحلتها إلى أميركا.
وفـ ـ ــي شـ ـ ــؤون إدارة جــائ ـحــة
"كــورونــا" ،ورغــم الفريق الخلوق
وال ـم ـن ـظــم ال ـق ــائ ــم م ـب ــاش ــرة على
ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـط ـع ـي ــم وال ـم ـع ــال ــج
إلصـ ــابـ ــات ـ ـهـ ــا ،فـ ـشـ ـل ــت الـ ـك ــوي ــت
ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي ب ـل ــوغ مـسـتــويــات
التطعيم لديها مستوى ُمرضيا
وكان بحدود  %11.5من إجمالي
ال ـس ـكــان ف ــي مـنـتـصــف األس ـبــوع
الفائت ،تلك النسبة في اإلمــارات

بلغت  %75والبحرين  ،%40وقطر
 ،%22ول ــذل ــك الـتـخـلــف تكاليف
مــال ـيــة واق ـت ـص ــادي ــة ال يـفـتــرض
دف ـع ـهــا ل ــو ت ـمــت إدارة م ـشــروع
التطعيم بكفاءة.
مـ ـ ـ ــا س ـ ـب ـ ــق مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرد أمـ ـثـ ـل ــة
ً
ص ـغ ـيــرة وق ـل ـي ـلــة ،وب ـع ـي ــدا عن
األز م ــات المزمنة مثل التعليم
والنفط والفساد ،وحتى الشأن
ال ـس ـيــاســي ،ت ـلــك تـمـثــل ن ـمــاذج
على ق ــدرات الفريق الحكومي،
وه ــو ال ـفــريــق ال ـم ـنــاط ب ــه هــذه
المرة العبور اآلمن ببلد لم يتعد
إنجاز إدارتــه العامة على مدى
ن ـصــف قـ ــرن م ــن ال ــزم ــن ،ســوى
توزيع أصل النفط بعد تحويله
إلى نقد.
اآلن ،ل ــم ي ـع ــد هـ ـن ــاك خ ــاف
على أن عصر النفط إلــى أفــول،
وأن البلد سيلحق مصير شركة
"المشروعات السياحية" وشركة
"ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة"
إن استمر نهج اإلدارة العامة
على حاله ،ومن المستحيل أن
تطلب من فريق ال يعرف سوى
ذلك النهج ،واستمراره مرتبط
باستمرار نفس النهج ،أن يحقق
ً
ً
ً
إصـ ــاحـ ــا م ــال ـي ــا واق ـت ـص ــادي ــا
ً
جراحيا.
األمـ ـ ـ ــر لـ ـي ــس فـ ـي ــه خ ـصــومــة
سياسية أو شخصية ،متطلبات
اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ب ـ ــات ـ ــت مـ ـصـ ـي ــري ــة،
وم ــازال ــت مـمـكـنــة ،ول ـك ــن ،ليس

م ــن ق ـبــل إدارة تـعـجــز ع ــن فهم
متطلبات إصالح شركة.
تكلفة اإلصــاح الجذري باتت
أعلى ،وفــرص نجاحه باتت أقل،
ً
ولـكـنــه مـ ــازال مـمـكـنــا ،وال ـبــدايــة،
البـ ـ ــد أن تـ ـك ــون ب ــإطـ ـف ــاء حــريــق
المالية العامة ،ولــن يتحقق ذلك
م ــن دون بــرنــامــج م ــال ــي يضمن

ً
خفضا لمستوى النفقات العامة
ويضمن عــدم المساس المباشر
أو غير المباشر بحجم احتياطي
األجيال القادمة.
لـقــد بـلــغ الــوضــع الـمــالــي في
البلد مستوى مزريا ،إلى الدرجة
ال ـت ــي ب ــات يـ ــردد فـيـهــا اإلع ــام
ت ـق ــري ــرا ل ـ ـ "ب ـن ــك أوف أم ـيــركــا"

مشروع دعم متضرري «كورونا» معد بشكل مهني
معظم مشاريع لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية شعبوية كارثية
ذكـ ـ ــر "ال ـ ـ ـشـ ـ ــال" أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـنــوي
ت ـق ــدي ــم مـ ـش ــروع ق ــان ــون ت ـح ــت مـسـمــى
دع ــم وض ـمــان تـمــويــل الـبـنــوك المحلية
للعمالء المتضررين من تداعيات فيروس
"كورونا" ،ومشروع القانون من  21مادة،
وه ــدف ــه ال ـح ــد م ــن ال ـت ــداع ـي ــات الـمــالـيــة
واالقتصادية المحتملة جراء األزمة.
وال ــدع ــم وال ـض ـم ــان ال ـم ـق ـصــود ليس
مباشرا ،وإنما جملة من المتطلبات التي
تـقــوم بها البنوك الــدائـنــة للمشروعات
القائمة بتصنيفاتها المختلفة ،ويقتصر
دور الحكومة فيها على وظيفتين ،األولى
حماية الشركات المليئة من اإلفالس بما
يعنيه من وقف انتقال األزمة إلى القطاع
ال ـم ـصــرفــي ،وال ـثــان ـيــة ت ـعــويــض جــزئــي
ومؤجل لفاقد الفائدة ،أو التعثر النهائي.
وبـشـكــل عـ ــام ،ي ـبــدو ال ـم ـشــروع مـعــدا
بـشـكــل م ـه ـنــي ،غ ــرض ــه خ ـفــض الـتـكـلـفــة

عـ ـل ــى الـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـع ــام ــة إلـ ـ ــى ح ــدوده ــا
الــدن ـيــا ،وأدنـ ــى م ــن أي م ـش ــروع مماثل
على مستوى العالم والـجــوار ،وخفض
التداعيات االقتصادية للجائحة بحماية
القطاع المصرفي الذي تضمن الحكومة
ودائعه منذ  13عاما.
ويـ ـعـ ـيـ ـب ــه تـ ـع ــريـ ـف ــات م ـ ــادت ـ ــه األولـ ـ ــى
للمشروعات ،وهي تعريفات كمية وليست
نوعية ،فالتعريف من أجل تصنيف حجم
ال ـم ـشــروعــات يـشـمــل حـجــم الـعـمــالــة دون
تمييزها فيما إذا كــا نــت عمالة مواطنة،
والـتـعــريــف يـشـمــل الـعــائــد كــرقــم مــن دون
تـمـيـيــز ألهـمـيــة الـسـلـعــة أو ال ـخــدمــة الـتــي
يـقــدمـهــا ،وم ــن م ـيــزات ال ـقــانــون ان ــه ينص
على دعم المشروع المليء كما في نهاية
عام  ،2019أي أن البنك أو الدولة لن يخسرا
ً
أمواال إلنقاذ ما ال يمكن إنقاذه ،ومشاكله
سابقة لتداعيات الجائحة.

ومنح التمويل للعميل المتضرر يتم
بعد دراســة البنك احتياجاته ومخاطره،
أي يـتـحـقــق ب ـق ــرار مـحـتــرف ول ـيــس ق ــرارا
سياسيا ،واستخدام تلك األموال ينحصر
في االحتياجات التي منح من أجلها فقط،
وبالتعاون مع كل البنوك المقرضة ،وتكلفة
ال ـت ـمــويــل مـ ـح ــددة وم ــوح ــدة وال تـتـعــدى
 1فــي الـمـئــة ف ــوق سـعــر الـخـصــم ،وح ــدود
التكلفة عـلــى ال ـخــزانــة الـعــامــة هــي تكلفة
التمويل للسنة األول ــى ،ثــم تتمايز حتى
السنة الرابعة بانحياز أكبر للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة.
وفي حال تعثر عميل بعد ذلك ،تضمن
الـخــزيـنــة ال ـعــامــة  80ف ــي الـمـئــة م ــن أصــل
الدين ،والغرض من القانون هو استباق
تعثر العمالء وانتقال األزمــة إلــى القطاع
المصرفي ،بما يخفض التكلفة المحتملة
على الخزينة العامة إلى حدودها الدنيا.

وب ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وخ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــا لـ ـسـ ـي ــل
الـمـشــروعــات والـمـقـتــرحــات الشعبوية،
وض ـم ـن ـه ــا  11م ـ ـشـ ــروعـ ــا ،وم ـع ـظ ـم ـهــا
شعبوي كارثي للجنة الشؤون المالية
واالقتصادية بمجلس األمــة رهــانــا من
أجل انتخابات قادمة ،يبدو أنه مشروع
معد بشكل محترف ،خطواته محددة،
وأهــدافــه واض ـحــة ،والش ــك فــي أن هناك
أض ـ ـ ــرارا غ ـيــر م ـح ـســوبــة تـسـبـبــت فيها
فترات الحظر الجزئي األخيرة ،وال بأس
م ــن ق ـيــام فــريــق مـحـتــرف غـيــر سياسي
بدراسة تلك الحاالت االستثنائية.
تلك هي دعوة لتحييد السياسيين عن
تقديم مشروعاتهم الشعبوية واحتمال
اسـتـجــابــة الـحـكــومــة ل ـهــا ،وال ـبــديــل هو
الـ ــركـ ــون إل ـ ــى ف ـ ــرق م ـخ ـت ـصــة م ـح ـتــرفــة
ل ـت ــول ـي ـه ــا ،ألن الـ ــوطـ ــن ب ـ ــات فـ ــي خـطــر
حقيقي ،واألمثلة البائسة كثيرة حولنا.

األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـف ــائ ــت ،يـطـمـئـنـنــا
بــأن الكويت لن تشكو من شح
السيولة حتى الربع الثالث من
العام الجاري ،وحتى ذلك ،ليس
بسبب جهد ولو متواضع قامت
به اإلدارة العامة ،وإنما بسبب
ارتفاع مؤقت ألسعار النفط.
الــوضــع الـحــالــي فــي الـبـلــد في

ً
خ ـط ـي ــر ج ـ ـ ـ ــدا ،ف ــال ـح ـك ــوم ــة عـلــى
استعداد للتضحية بكل شيء من
أج ــل ضـمــان اس ـت ـمــرارهــا ،بينما
المطلوب فــي مثل هــذه الظروف
ه ــو ح ـكــومــة تـضـحــي ب ـكــل شــيء
ً
شامال استمرارها من أجل ضمان
استقرار واستمرار البلد.
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـف ـط ــن مـ ـت ــأخ ــرة،

بــأن نـمــوذج أعمالها ال يعمل،
وح ـ ـ ــال الـ ـبـ ـل ــد بـ ـ ــات مـ ـث ــل ح ــال
شركة "المشروعات السياحية"
أو ش ــرك ــة "الـ ـخـ ـط ــوط ال ـجــويــة
الكويتية" ،يكون زمن اإلصالح
ق ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـ ــات ،والـ ـ ـع ـ ــاقـ ـ ـب ـ ــة سـ ــوف
يتحملها  %99من مواطني هذا
البلد الطيب.

 5.9مليارات دينار العجز المتوقع للموازنة
العجز بالحساب الختامي سيعتمد على الوفر في المصروفات إن تحقق
أفــاد "الـشــال" بــأن وزارة المالية اشــارت في تقرير
المتابعة الشهري لإلدارة المالية للدولة حتى نهاية
فبراير  ،2021والمنشور على موقعها اإللكتروني ،إلى
أن جملة اإليرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الحادي
عشر من السنة المالية الحالية  2021-2020بلغت نحو
 8.863مليارات دينار ،أو أعلى بما نسبته نحو  18.1في
المئة عن جملة اإليرادات المقدرة للسنة المالية الحالية
كلها ،والبالغة نحو  7.503مليارات.
وفي التفاصيل ،بلغت اإلي ــرادات النفطية الفعلية
حتى  2021/02/28نحو  7.649مليارات دينار ،أو أعلى
بما نسبته نحو  35.9في المئة عن مستوى اإليرادات
النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية كلها ،والبالغة
نحو  5.628مليارات ،وبما نسبته نحو  86.3في المئة
من جملة اإليرادات المحصلة.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 41.6
دوالرا لألشهر الـ 11األولى من السنة المالية الحالية
 ،2021-2020وتم تحصيل ما قيمته نحو  1.213مليار
دينار إيرادات غير نفطية ،خالل الفترة نفسها ،وبمعدل
شهري بلغ نحو  110.317ماليين ،بينما كان المقدر في

الموازنة للسنة المالية الحالية كلها نحو  1.874مليار،
أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى سيكون
أدنى للسنة المالية الحالية كلها بنحو  550.544مليونا
عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية
ً
ق ــدرت بنحـو  21.555مـلـيــار دي ـن ــار ،وص ــرف فعليا
ً
طبقا للنشرة -حتى  2021/02/28نحو  11.783مليارا،وتــم االلـتــزام بنحو  3.035مليارات ،وباتت فـي حكم
المصروف ،لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما
في حكمها -نحو  14.817مليارا ،وبلغ المعدل الشهري
للمصروفات وما في حكمها نحو  1.347مليار.
ورغ ــم أن الـنـشــرة تــذهــب إل ــى خــاصــة مــؤداهــا أن
الـمــوازنــة فــي نهاية الشهر الـحــادي عشر مــن السنة
المالية الحالية سجلت عجزا بلغ نحو  5.955مليارات
دينار ،فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده،
ورق ــم العجز فــي الحساب الختامي للسنة المالية،
والمتبقي منها شهر واحد ،سوف يعتمد على الوفر
في المصروفات ،إن تحقق.

 21.5مليار دينار موجودات «بيتك»
في  ٢٠٢٠بنمو %10.9
أشار تقرير "الشال" إلى أن بنك بيت
التمويل الكويتي (بيتك) أعلن نتائج
أعماله للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2020والتي تشير إلى أن صافي ربح
الـبـنــك (بـعــد خـصــم ال ـضــرائــب) قــد بلغ
ً
نـحــو  184.2مـلـيــون د ي ـنــار ،منخفضا
بنحو  77.6مليونا ،أو ما نسبته 29.6
في المئة مقارنة بنحو  261.8مليـونا
في .2019
وأض ـ ـ ـ ــاف "يـ ـ ـع ـ ــود االن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض فــي
صافي أر بــاح البنك إ لــى ار تـفــاع جملة
المخصصات بنحو  87.2مليون دينار
أو بنسبة  44.3في المئة ،إضافة إلى
انخفاض الربح التشغيلي بنحو 10.6
ماليين دينار ،أو بنسبة  2.1في المئة
مقارنة بـ."2019
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،انـخـفــض إجـمــالــي
اإليرادات التشغيلية بنحو  18.8مليون
ً
دينار أي نحو  2.3في المئة ،و صــوال
إلى نحو  795.6مليونا مقارنة بنحو
 814.4م ـل ـيــو نــا ،إ ل ــى جــا نــب كـبـيــر من
االنخفاض جاء من بند صافي إيرادات
اس ـت ـث ـمــار الـ ــذي ح ـقــق خ ـســائــر بـنـحــو
 6.4مــاي ـيــن دي ـن ــار م ـقــارنــة ب ــإي ــرادات
بـنـحــو  130.2مـلـيــو نــا ،أي بــا نـخـفــاض
بـنـحــو  136.7مـلـيــو نــا ،و بـنـحــو 104.9
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،بـيـنـمــا ارت ـف ــع ب ـنــد صــافــي
إي ـ ــرادات الـتـمــويــل بـنـحــو  84مـلـيــونــا،
أو بنسبة  15.8فــي المئة ،ليصل إلى
 614.2مـلـيــو نــا م ـقــار نــة بـنـحــو 530.2
مليونا في نهاية .2019
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى أن ج ـم ـل ــة
الـ ـمـ ـص ــروف ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة بــال ـم ـط ـلــق
ان ـخ ـف ـض ــت ب ـق ـي ـمــة أق ـ ــل مـ ــن ان ـخ ـف ــاض
جملة اإلي ــرادات التشغيلية ،بنحو 8.2
مــاي ـيــن دي ـن ــار أو ن ـحــو  2.7ف ــي الـمـئــة
ً
وص ــوال إلــى نحو  296مليونا مقارنة
بنحو  304.2ماليين دينار ،وتحقق ذلك
نتيجة انخفاض بند تكاليف موظفين
وبند استهالك وإطفاء بما مجمله 10.5
مــايـيــن ،بينما ارت ـفــع بـنــد مـصــروفــات
عمومية وإدارية بنحو  2.3مليون.

وارتفع إجمالي المخصصات بنحو
 87.2مليون دينار أو ما نسبته 44.3
ً
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى ن ـحــو 284.1
م ـل ـيــون د يـ ـن ــار م ـق ــار ن ــة ب ـن ـحــو 196.9
مليونا ،وهذا يفسر انخفاض هامش
صافي الربح إلى نحو  23.2في المئة
مقارنة بنحو  32.1في المئة ،وتشير
البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي
ً
الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ قدره
 2.111مليار د يـنــار ونسبته  10.9في
المئة ،ليصل إلى نحو  21.502مليارا
مقابل نحو 19.391مليارا في نهاية
.2019
وار ت ـف ــع ب ـنــد مــد ي ـنــو ت ـمــو يــل بنحو
 1.274م ـل ـيــار د ي ـن ــار أو بـنـسـبــة 13.4
في المئة ،ليصل إلى  10.748مليارات
د ي ـ ـنـ ــار ( 50فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن إ ج ـم ــا ل ــي
ا ل ـ ـمـ ــو جـ ــودات) م ـق ــار ن ــة ب ـن ـحــو 9.474
مـلـيــارات ( 48.9فــي المئة مــن إجمالي
الـ ـم ــوج ــودات) ،وب ـل ـغــت ن ـس ـبــة مــديـنــو
ت ـم ــوي ــل إل ـ ــى إجـ ـم ــال ــي ال ـ ــودائ ـ ــع نـحــو
 57.8فــي المئة مـقــار نــة مــع نحو 58.1
في المئة.
ً
وت ـ ــاب ـ ــع "ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،بـ ـن ــد ن ـقــد
وأرصـ ـ ــدة ل ــدى ال ـب ـنــوك وال ـمــؤس ـســات
المالية بنحو  580.7مليون دينار ،أي
ً
ما نسبته  30.4في المئة ،وصوال إلى
نحو  2.491مليار ( 11.6في المئة من
إجمالي الموجودات) مقارنة بما قيمته
 1.910مليار ( 9.9في المئة من إجمالي
الموجودات)".
وس ـج ــل إج ـم ــال ــي م ـط ـلــوبــات الـبـنــك
(مـ ــن غ ـيــر اح ـت ـس ــاب ح ـق ــوق الـمـلـكـيــة)
ً
ار تـ ـف ــا ع ــا ب ـل ـغــت ق ـي ـم ـتــه  2.253مـلـيــار
دينار ونسبته  13.1في المئة ،ليصل
إ لــى نحو  19.401مليارا ،بعد أن كان
نحو  17.147مليارار في نهاية ،2019
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى
إ ج ـمــا لــي ا ل ـم ــو ج ــودات ن ـحــو  90.2في
ا ل ـم ـئــة م ـقــار نــة بـنـحــو  88.4ف ــي ا لـمـئــة
في .2019
وت ـش ـي ــر ن ـت ــائ ــج ت ـح ـل ـيــل ال ـب ـي ــان ــات

المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية
ً
البنك قد سجلت انخفاضا مقارنة مع
 ،2019إذ انخفض مؤشر العائد على
معدل رأسمال البنك ( )ROCليصل إلى
نحو  25.1فــي المئة بعد أن كــان عند
نحو  39.3في المئة.
وذ كــر "انخفض مــؤ شــر العائد على
معدل موجودات البنك ( )ROAليصل
إل ــى نـحــو  0.9فــي الـمـئــة ،بـعــد أن كــان
ً
عـنــد  1.4فــي الـمـئــة .وانـخـفــض أيـضــا،
مـ ــؤشـ ــر ال ـ ـعـ ــائـ ــد عـ ـل ــى م ـ ـعـ ــدل ح ـق ــوق
المساهمين الخاص بمساهمي البنك
( )ROEليصل إ لــى نحو  7.4فــي المئة
ً
قياسا بنحو  12.7في المئة ،وتراجعت
رب ـح ـي ــة ال ـس ـه ــم ال ـخ ــاص ــة بـمـســاهـمــي
ً
ا ل ـب ـنــك ( )EPSإ ل ــى ن ـحــو  19.52فـلـســا
ً
مقارنة بنحو  33.12فلسا ".
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /ربحية
السهم الواحد ( )P/Eنحو  34.7ضعف
مـ ـق ــار ن ــة ب ـن ـح ــو  24.5ض ـع ــف نـتـيـجــة
انخفاض ربحية السهم الواحد ()EPS
بنحو  41.1في المئة مقابل انخفاض
ً
ن ـس ـب ـي ــا أق ـ ــل ل ـس ـع ــر ال ـس ـه ــم ال ـس ــوق ــي
و بـنـحــو  16.5فــي ا لـمـئــة ،و بـلــغ مؤشر
م ـض ــاع ــف الـ ـس ـع ــر /ال ـق ـي ـم ــة ال ــدف ـت ــري ــة
) )P/Bنحو  2.47ضعف مقارنة بنحو
 2.52ضعف.
وذ ك ــر ا لـتـقــر يــر أن ا لـبـنــك أ عـلــن نيته
ت ــوزي ــع أربـ ـ ــاح ن ـقــديــة ب ـن ـس ـبــة  10فــي
المئة من القيمة االسمية للسهم ،أي ما
يعادل  10فلوس لكل سهم ،وتوزيع 10
في المئة أسهم منحة ،وهذا يعني أن
ً
ً
السهم حقق عائدا نقديا بلغت نسبته
 1.5ف ــي ا ل ـم ـئــة ع ـلــى س ـعــر اإل ق ـف ــال في
ً
نـهــا يــة ع ــام  2020وا ل ـبــا لــغ  677فـلـســا
لـلـسـهــم ال ــواح ــد ،وك ــان ــت ال ـتــوزي ـعــات
ال ـن ـقــديــة ق ــد ب ـل ـغــت  20ف ــي ال ـم ـئــة عــن
 ،2019ب ــاإل ض ــا ف ــة إ ل ــى ت ــوز ي ــع  10في
المئة أسهم منحة ،أي أن البنك خفض
من معدالت توزيعاته.
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تغطية صكوك «بوبيان» بأكثر من  2.6مرة
إجمالي طلبات االكتتاب تجاوز  1.3مليار دوالر
التغطية
الكبيرة
تؤكد الثقة
في مستقبل
«بوبيان»
ونجاحه خالل
السنوات
األخيرة

الصالح

أقل معدل ربح
إلصدار صكوك من
الشريحة األولى
لرأس المال من
الكويت على اإلطالق

أعلن بنك بوبيان نجاحه إقليميا
وعالميا فــي تغطية اال كـتـتــاب في
الصكوك الدائمة ،التي تندرج ضمن
الشريحة األول ــى اإلضــافـيــة حسب
معيار كفاية رأس المال (بــازل ،)3
وال ـت ــي ق ــام ب ـطــرح ـهــا وتـسـعـيــرهــا
بقيمة  500مـلـيــون دوالر ،بمعدل
ربــح سنوي  3.95فــي المئة ،حيث
القى ذلك اإلصدار إقباال ضخما من
المستثمرين ،وقد تجاوز إجمالي
طلبات االكتتاب  1.3مليار دوالر،
أي بما يمثل أ كـثــر مــن  2.6ضعف
حجم الصكوك المصدرة.
وتقوم هذه الصكوك الدائمة غير
القابلة لــا سـتــرداد قبل  6سنوات
مــن تــاريــخ إص ــداره ــا ،والـمـتــوافـقــة
مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،على
مبدأ «المضاربة» الشرعي.
وقال الرئيس التنفيذي للخدمات
الـمـصــرفـيــة لـلـشــركــات عـبــدالـســام
الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح« :بـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـل ـ ــه ثـ ـ ــم ث ـقــة
الـمـسـتـثـمــريــن نـجـحـنــا ف ــي إص ــدار
صكوك بقيمة كبيرة ،وهو ما يؤكد
السمعة العالمية واالقليمية التي
يتمتع بها بنك بوبيان نتيجة ما
حققه من إنجازات مشهودة خالل
ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة عـلــى مختلف
الصعد».
وأضــاف الصالح أن ذلك يعكس
الثقة فــي اسـتـمــرار وتـيــرة النجاح
والتطور من قبل المستثمرين في
ب ـنــك ب ــوب ـي ــان ،م ـش ـيــرا إل ــى أن هــذا
اإلصــدار سيكون له تأثير إيجابي
على وضع السيولة للبنك ،وتنويع
مصادر التمويل ،مع تعزيز النسب
الرقابية المرتبطة بتعليمات بنك
الكويت المركزي.
وتـ ـ ـ ــم إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار هـ ـ ـ ــذه الـ ـصـ ـك ــوك
ك ــأداة رأسمالية متقدمة تحتسب
ضمن الشريحة األو ل ــى اإلضافية
م ـ ــن ق ـ ــاع ـ ــدة رأس الـ ـ ـم ـ ــال ب ـح ـســب
معيار كفاية رأس الـمــال (ب ــازل )3
وتعليمات بنك الكويت المركزي،
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون مـ ـت ــاح ــة ل ـ ـل ـ ـتـ ــداول فــي
ال ـس ــوق ال ـث ــان ــوي ب ـعــد إص ــداره ــا،
وس ـي ـتــم إدراج ه ــذه ال ـص ـكــوك في
ســوق األوراق المالية فــي ايرلندا
(  ،)Euronext Dublinو تـضـيــف
الصكوك مـصــدرا جــديــدا لرأسمال
بـنــك بــوبـيــان ،وبـمــا يـنــوع مـصــادر
رأس ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال و يـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــم قـ ــا عـ ــد تـ ــه
التمويلية.
وقـ ــد ت ــم إصـ ـ ــدار ال ـص ـك ــوك بـعــد

م ـح ـل ـي ــا وإق ـل ـي ـم ـي ــا وع ــالـ ـمـ ـي ــا مــن
م ـ ـصـ ــارف وم ــؤسـ ـس ــات اس ـت ـث ـمــار
عالمية وسيادية ،داللة على الثقة
ا لـعــا لـيــة مــن جـمــوع المستثمرين،
وشهد اإلصــدار إقباال متنوعا من
مستثمري الخليج والشرق االوسط
الذين استحوذوا على نسبة  72في
المئة من حجم االصدار ،ونحو 28
في المئة لمستثمرين عالميين.

أدوات االستثمار اإلسالمية
عبدالسالم الصالح
سـلـسـلــة م ــن الـمـنــاقـشــات الـشــامـلــة
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات االفـ ـت ــراضـ ـي ــة مــع
مـجـمــوعــة م ــن الـمـسـتـثـمــريــن ،مما
نتج عنه إصــدار بنك بوبيان هذه
الـصـكــوك وإدارتـ ـه ــا بــالـتـعــاون مع
ع ــدد م ــن ال ـج ـهــات ال ـمــال ـيــة رفـيـعــة
المستوى محليا وإقليميا ودوليا.
وض ـمــت الـقــائـمــة سـيـتــي غ ــروب
وبـنــك سـتــانــدرد تـشــارتــرد وشركة
ال ــوطـ ـن ــي ل ــاس ـت ـث ـم ــار كـمـنـسـقـيــن
عالميين مشتركين ،إلى جانب بنك
ابوظبي اإلسالمي ،بوبيان كابيتال،
بنك اإلمارات دبي الوطني كابيتال،
شــركــة كــامـكــو لــاسـتـثـمــار ،شــركــة
ب ـي ـتــك كــاب ـي ـتــال لــاس ـت ـث ـمــار ،بنك
الكويت الدولي كمديرين رئيسيين
مـ ـشـ ـت ــركـ ـي ــن وح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــي سـ ـج ــات
االكتتاب المشتركين.

حملة تسويقية
واختتم البنك حملته التسويقية
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة بـ ـ ــإصـ ـ ــداره ص ـكــوكــا
مقومة بالدوالر بقيمة  500مليون
دوالر ق ــاب ـل ــة لـ ــاس ـ ـتـ ــرداد ب ـع ــد 6
سنوات سيتم إدراجها في بورصة
ا يــر لـنــدا وبنسبة ر ب ــح بلغت 3.95
ف ــي ال ـم ـئ ــة س ـن ــوي ــا ،وال ـ ـ ــذي يـمـثــل
أق ـ ــل مـ ـع ــدل رب ـ ــح إلص ـ ـ ــدار ص ـكــوك
مــن الـشــريـحــة األولـ ــى ل ــرأس الـمــال
م ــن ال ـكــويــت ع ـلــى اإلط ـ ــاق وثــانــي
اقــل مـعــدل ربــح لـهــذه الـصـكــوك من
منطقة الشرق األوسط على االطالق،
وه ــو م ــا يـعـكــس الـ ـم ــاء ة الـمــالـيــة
ال ـقــويــة للبنك وال ـث ـقــة الـعــالـيــة من
المستثمرين.
وت ـ ـمـ ــت ت ـغ ـط ـي ــة االك ـ ـت ـ ـتـ ــاب مــن
خـ ـ ـ ــال ا كـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  63م ـس ـت ـث ـم ــرا

مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،ق ــال الصالح
«إننا فخورون بما تحقق كونه ال
يشكل نجاحا لبنك بوبيان فحسب
بــل لـلـصـنــاعــة الـمــالـيــة اإلســام ـيــة،
وتأكيدا على مناخ االستثمار في
ال ـك ــوي ــت ع ـم ــوم ــا ،بــاع ـت ـبــارهــا من
الــدول التي تتمتع بعوامل تجذب
الـمـسـتـثـمــريــن الـعــالـمـيـيــن ف ــي ظل
تـ ــوافـ ــر فـ ـ ــرص جـ ـي ــدة ك ـت ـل ــك ال ـت ــي
توفرت في صكوك بوبيان».
واضاف ان االكتتاب في صكوك
بـنــك بــوبـيــان يعتبر فــرصــة جيدة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ،ان ـط ــاق ــا ب ـم ــا حـقـقــه
البنك في السنوات الخمس األخيرة
ومـعــدالت النمو الجيدة ســواء من
حيث نمو األصول أو الودائع ،إلى
جــانــب ارت ـفــاع األرب ــاح التشغيلية
وحـ ـصـ ـص ــه الـ ـس ــوقـ ـي ــة ،م ـب ـي ـن ــا أن
الـ ـم ــؤش ــرات ت ـش ـيــر إل ـ ــى اس ـت ـم ــرار
نـمــو الـطـلــب عـلــى األدوات المالية
واالستثمارية اإلسالمية ،استنادا
إلـ ــى م ـع ــدالت ال ـن ـمــو ف ــي الـعـقــديــن
األخ ـي ــري ــن وت ــوق ـع ــات اس ـت ـمــرارهــا
بالوتيرة اإليجابية نفسها.

«الوطني» يتكفل بدعم  3آالف أسرة
من ذوي الدخل المحدود
بالتعاون مع «ريفود» ضمن برنامج «افعل الخير في شهر الخير»
أطـلــق بـنــك الـكــويــت الوطني
حـمـلــة «مــاج ـلــة رم ـض ــان» لدعم
األس ـ ــر ذوي ال ــدخ ــل ال ـم ـحــدود
بالتعاون مع «ريفود» ،لمساعدة
 3آالف عــائـلــة مــن ذوي الــدخــل
ال ـم ـحــدود ف ــي ال ـكــويــت ،والـتــي
تــأتــي فــي إط ــار بــرنــامــج البنك
الرمضاني السنوي «افعل الخير
في شهر الخير» المستمر منذ
ً
 27عاما.
وت ـ ـهـ ــدف ال ـح ـم ـل ــة إل ـ ــى دع ــم
العائالت المتعففة بسلة مواد
غ ــذائـ ـي ــة واس ـت ـه ــاك ـي ــة عــال ـيــة
الـ ـج ــودة ،وه ــو م ــا ي ـســاهــم في
مـنــع ه ــدر ال ـغ ــذاء وإي ـج ــاد حل
مناسب لشركات توزيع السلع
االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـت ـخ ـلــص
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة
واالس ـت ـه ــاك ـي ــة ال ـف ــائ ـض ــة عــن
حاجة الـســوق ،وهــذا مــن شأنه
تقليل نسبة النفايات الغذائية
في المرادم ومحاولة خلق توازن
بين اإلنتاج واالستهالك.
ً
ويقوم نحو  20متطوعا من
مــوظـفــي «ال ــوط ـن ــي» و«ري ـف ــود»
ب ـت ــوزي ــع ال ـح ـص ــص ال ـغــذائ ـيــة
واالسـتـهــاكـيــة عـلــى الـعــائــات
المسجلة بياناتها لدى ريفود
خــال الشهر الفضيل .وتعمل
«ري ـفــود» مــع مــورديــن محليين
لتجميع ال ـم ــواد االسـتـهــاكـيــة
الفائضة ثم توزيعها على األسر
ذوي الــدخــول ال ـم ـحــدودة وفــق
قاعدة بيانات وشروط محددة
يتم قبولهم على أساسها.
وبهذه المناسبة ،قال المدير
فــي إدارة الـعــاقــات الـعــامــة في
«ال ــوط ـن ــي» طـ ــال ال ـت ــرك ــي ،إنــه
«ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـشـ ـه ــر ال ـف ـض ـيــل
ً
الــذي تعودنا سنويا أن نطلق
فـ ـي ــه ب ــرن ــامـ ـجـ ـن ــا ال ــرم ـض ــان ــي
«افـعــل الخير فــي شهر الخير»،
ن ـت ـعــاون م ــع ري ـف ــود ف ــي حملة
«مــاجـلــة رم ـض ــان» ،ونـحــن نــرى
فــي هــذه الحملة أكـثــر مــن عمل
خيري داعم للعائالت المتعففة،
السيما أنه يعمل لخدمة أهداف
مجتمعية أكبر تتعلق باستدامة
المجتمع وا ق ـت ـصــاده وبيئته.
نحن ندرك أثر هدر الطعام في
بيئتنا ومجتمعنا ،خصوصا
أن الهدر في الكويت يقدر بنحو
ً
مليون طن من الغذاء سنويا».
كـمــا أشـ ــاد ال ـتــركــي بـ ــاإلدارة
الكويتية الشابة لـ«ريفود» ،التي
نجحت منذ انطالقها في كسب

صورة جماعية
ثقة المجتمع بها وبرسالتها
وأهـ ــداف ـ ـهـ ــا الـ ـ ــواعـ ـ ــدة ،مـضـيـفــا
«تلتقي جهودنا فــي البنك مع
ريفود في العديد من المسائل
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وال ـب ـي ـئ ـي ــة ال ـتــي
تصب جميعها في تلبية أهداف
االستدامة بضمانها عدم إهدار
الطعام موفرة بذلك حلوال بيئية
واقتصادية عدة».
وش ـ ــدد ع ـلــى أه ـم ـيــة الــوعــي
ا لـمـجـتـمـعــي لـلـمـضــار البيئية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـه ــدر ال ـط ـع ــام،
م ــؤك ــدا االل ـ ـتـ ــزام ب ــدع ــم ب ــرام ــج
مـسـتــدامــة مـثــل إع ــادة الـتــوزيــع
الغذائي الــذي أنشأته «ريفود»
في الكويت.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،لـ ـفـ ـت ــت م ــؤس ـس ــة
«ريـفــود» مريم العيسى إلــى أن
الـتـعــاون مــع «الــوطـنــي» خطوة
فــي االت ـجــاه الصحيح ،فالبنك
إلى جانب تقديمه التسهيالت
واالمـ ـك ــان ــات لـتـحـقـيــق أهـ ــداف
الـحـمـلــة ،ل ــه دور ف ـعــال ومــؤثــر
فـ ــي ن ـش ــر الـ ــوعـ ــي الـمـجـتـمـعــي
للقضاء على هــدر الـغــذاء الذي
فــي نهاية الـمـطــاف يـهــدف إلى
حماية البيئة والسماح لألجيال
ال ـم ـق ـب ـل ــة ب ــال ـع ـي ــش فـ ــي ن ـظ ــام
ُمستدام.
وأك ـ ـ ــدت م ــواصـ ـل ــة «ريـ ـف ــود»
التزامها تجاه تعزيز التدابير
واإلجــراءات التي تقلل من هدر
المواد الغذائية واالستهالكية،
من خالل إطالق حمالت إلعادة
ت ــوزي ــع ال ـم ـن ـت ـجــات بــال ـت ـعــاون
مع الموردين المحليين أو عن
طــريــق بــرامــج الـتــوعـيــة العامة
والـتـثـقـيـفـيــة ،ال ـتــي ت ـهــدف إلــى

تغيير السلوكيات االجتماعية
ُ
وال ـث ـقــاف ـيــة ب ـطــري ـقــة ت ـق ـلــل من
تبذير الطعام.
و ع ـبــرت العيسى عــن ثقتها
بــأن التعاون مع البنك سيثمر
نتائج واعدة« ،فنحن نستهدف
فــي هــذه الحملة  3آالف أســرة،
كما أننا مــن خــال منبر البنك
س ـ ـي ـ ـكـ ــون ب ــإمـ ـك ــانـ ـن ــا إي ـ ـصـ ــال
ر ســا لــة التوعية للمجتمع إلى
مستويات أكثر كفاء ة وفاعلية
من أجل استدامة حقيقية».
وأوضـ ـح ــت «ب ــإم ـك ــان األس ــر
المهتمة باالستفادة التسجيل
واالش ـت ــراك فــي بــرنــامــج ريفود
لــاسـتـفــادة مــن ال ـســات بشكل
دوري ،ح ـ ـيـ ــث ي ـ ـتـ ــم ت ــو ص ـي ــل
ال ـس ــات إل ــى م ـن ــازل األسـ ــر من
خ ــال شــاحـنــات م ـبــردة لحفظ
ج ــودة الـمـنـتـجــات وســامـتـهــا،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي تـ ـب ــادل
المنافع لجميع األطراف».
وتــأتــي مـســاهـمــة «الــوطـنــي»
ً
ان ـط ــاق ــا م ــن ال ـت ــزام ــه بــواجـبــه
االجتماعي ،ومــن حرصه على
أن ي ـ ّـوس ــع ن ـط ــاق ب ــرام ـج ــه في
مجال المسؤولية االجتماعية،
حيث يـشــارك فــي توفير الدعم
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة ألس ـ ـ ـ ــر الـ ــدخـ ــل
ال ـم ـح ــدود ،لـيـسـتـقـبـلــوا الشهر
ال ـف ـض ـي ــل ه ـ ــذا الـ ـع ــام بـطــريـقــة
مختلفة ملؤها األمل.
ويواصل «الوطني» برامجه
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،تـ ـع ــزي ــزا ل ـلــدعــم
المجتمعي ومواصلة لخططه
ف ــي الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ،وقــد
نجح في تحقيق نتائج واضحة
فيما يتعلق بـجـهــوده بمجال
االسـ ـت ــدام ــة م ــن خـ ــال ال ـعــديــد

م ــن ال ـم ـســاه ـمــات وال ـم ـب ــادرات
التي تغطي مختلف الجوانب
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وف ـ ـ ــي ال ـم ـق ــدم ــة
المجال الصحي.
وت ـع ـت ـب ــر «ريـ ـ ـف ـ ــود» مـ ـب ــادرة
ك ــوي ـت ـي ــة غ ـي ــر رب ـح ـي ــة تـسـعــى
لتعزيز الـتــدابـيــر الــوقــائـيــة من
هدر الطعام ،وعمل حلقة وصل
بـ ـي ــن الـ ـف ــائ ــض مـ ــن الـ ـش ــرك ــات
والمحتاجين للمواد الغذائية
واالستهالكية والمساعدة في
حل مشكلة النفايات الوطنية.

مستمرون
في برنامجنا
الخيري منذ
ً
 27عاما
بأهداف
اجتماعية
جديدة

التركي

التعاون
مع «الوطني»
خطوة
في االتجاه
الصحيح

العيسى
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اقتصاد

«األهلي» :ريشاني ينضم لكبار المديرين
التنفيذيين الماليين باجتماع المائدة المستديرة
في لقاء افتراضي لمجلة غلوبال فاينانس
انضم الرئيس التنفيذي لمجموعة
البنك األهلي الكويتي ،جورج ريشاني،
إل ـ ــى زمـ ــائـ ــه مـ ــن كـ ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن
الـتـنـفـيــذيـيــن ف ــي ال ـق ـط ــاع الـمـصــرفــي
لحضور اجتماع المائدة المستديرة
السنوي للخدمات المصرفية والشؤون
المالية بالكويت الذي عقد يوم األربعاء
 23الجاري.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي،
د .مـحـمــد ال ـهــاشــل ،أح ــد الـمـشــاركـيــن
الرئيسيين ،وأدار هــذا الحدث رئيس
مجلس إدارة «غلوبال فاينانس» كريس
جيارابوتو.
رك ـ ـ ـ ــز الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء االفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ـ ـ ــي ع ـل ــى
ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه الـ ـبـ ـن ــوك
الكويتية ،ال سيما في ضوء عمليات
اإلغ ـ ـ ــاق والـ ـقـ ـي ــود ال ـم ـف ــروض ــة عـلــى
الحركة والتغييرات الكبيرة في سلوك
العمالء جراء انتشار جائحة فيروس
كورونا.
ت ـمــت مـنــاقـشــة ع ــدد م ــن ال ـم ـجــاالت
ً
الرئيسية األخــرى ،بــدء ا من الخدمات
المصرفية الرقمية في الكويت وكذلك
ال ـم ـط ــال ـب ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ــوض ــع خـطــة
اق ـت ـصــاديــة شــام ـلــة ل ـمــرح ـلــة م ــا بعد
الــوبــاء في الــدولــة ،وأهمية ممارسات
الـ ـح ــوكـ ـم ــة ال ـب ـي ـئ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وحــوكـمــة الـشــركــات ،وكــذلــك مساهمة
ا لـشــر كــات الصغيرة والمتوسطة في
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي.
وت ـحــدث ريـشــانــي بــاسـتـفــاضــة عن
اإليجابيات والتحديات الناتجة من
االتـ ـج ــاه إل ــى الــرق ـم ـنــة ،م ـثــل الـحــاجــة
إلى جذب والمحافظة على الموظفين
ال ـف ـن ـي ـي ــن ال ــرئ ـي ـس ـي ـي ــن مـ ـث ــل ع ـل ـمــاء
ال ـب ـي ــان ــات وم ـه ـن ــدس ــي ال ـبــرم ـج ـيــات
والمصممين ،وتحويل نماذج التشغيل
ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــوك م ـ ــن الـ ـنـ ـه ــج ال ـت ـق ـل ـي ــدي
( )waterfall approachإ ل ــى النهج
ا ل ـج ــد ي ــد ( ،)Agile Approachمـمــا
يضمن مكننة العمليات باستخدام،
على سبيل المثال ،العمليات الروبوتية
ل ـت ـق ـل ـيــل ال ـخ ـط ــأ الـ ـبـ ـش ــري واح ـ ـتـ ــواء
التكاليف.
كما سلط الضوء على أهمية ضمان
أن يـفـهــم الـمـجـتـمــع ك ـكــل الـمـنـتـجــات
الـمـصــرفـيــة جـ ـي ـ ًـدا ،إض ــاف ــة إل ــى وعــي
العمالء الكامل باألمن السيبراني .كما
أقر بأن اإلجراءات الصارمة والسريعة
الـ ـت ــي اتـ ـخ ــذه ــا ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي فــي
وقــت مبكر ســاعــدت البنوك والعمالء

جورج ريشاني
واالق ـت ـصــاد عـلــى تـحـ ّـمــل تـبـعــات هــذه
الجائحة.
ك ـمــا ن ــاق ــش ال ـم ـش ــارك ــون ،بـشـغــف،
م ـســألــة كـيـفـيــة ت ـقــديــم ال ــدع ــم الـفـعــال
للشركات الصغيرة والمتوسطة في
الكويت .وفي ظل تسريع الكويت جهود
توطين قوتها العاملة ،من المتوقع أن
تـكــون غالبية الــوظــائــف الـجــديــدة في
قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
لقد وجــدت هــذه الـشــركــات المتنامية
ت ـق ـل ـيـ ً
ـديــا ص ـعــوبــة ف ــي ال ــوص ــول إلــى
األموال والخبرة التي تحتاجها للنمو.
ّ
وعلق ريشاني كذلك على موضوع
الشركات الصغيرة والمتوسطة قائال
إن «الـشــركــات الصغيرة والمتوسطة
تـ ـع ــد مـ ــن األهـ ـمـ ـي ــة بـ ـمـ ـك ــان لـتـحـفـيــز
ال ـن ـم ــو وخـ ـل ــق ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل ف ــي أي
دول ــة ،لكن أهميتها فــي الـكــويــت تعد
مـضــاعـفــة ،ألنـهــا تـتــوافــق مــع الحاجة
إل ـ ــى ال ـت ـن ــوي ــع بـ ـعـ ـي ـ ًـدا عـ ــن االع ـت ـم ــاد
عـلــى سـلـعــة هـيــدروكــربــونـيــة واح ــدة.
وأضـ ــاف أن مــا ي ـقــرب مــن  85بالمئة
م ــن ال ـشــركــات الـمـسـجـلــة ف ــي الـكــويــت
هــي شــركــات صـغـيــرة ومـتــوسـطــة إذا

تم قياسها بمبيعات تقل عن مليوني
د.ك أو توظيفها ألقل من  20موظفا.
وبينما تتميز الكويت بتصاعد روحية
انـشــاء الـشــركــات الـجــديــدة والناشئة،
ف ـ ــإن أق ـ ــل مـ ــن  5ب ــال ـم ـئ ــة مـ ــن ت ـمــويــل
القطاع المصرفي يذهب إلى الشركات
الصغيرة والمتوسطة.
وم ــن ه ــذا الـمـنـطـلــق ،هـنــاك العديد
مــن الـشــركــات الصغيرة والمتوسطة
فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ل ـك ــن م ـســاه ـم ـت ـهــا فــي
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
بالكويت تقل عن  6بالمئة فقط ،مقارنة
مع  80بالمئة بــاإلمــارات و 33بالمئة
بــالـسـعــوديــة و 35بــالـمـئــة بالبحرين
و 50بالمئة في أوروبا .وتبلغ مساهمة
ا لـشــر كــات الصغيرة والمتوسطة في
إجمالي التوظيف حوالي  23بالمئة
في الكويت ،مقارنة مع  60بالمئة في
السعودية ،و 86بالمئة في اإلمــارات،
و 57بالمئة في البحرين.
وهناك بالتأكيد مجال للتحسين،
ألن الكويتيين بشكل عام لديهم ميول
لريادة األعمال .ومع ذلك ،فإن اللوائح
ً
والـتـشــريـعــات ال تـجـعــل األم ــر سـهــا،
ك ـمــا أن م ـمــارسـ ًـة األعـ ـم ــال الـتـجــاريــة
فــي الـكــويــت وفــقــا للقياس بالمؤشر
الـعــالـمــي ليست مشجعة أو مــواتـيــة،
ومن ثم هناك الكثير الذي ّ
يتعين القيام
به في هذا الصدد».
وق ــد انـتـقــل الـمـتـحــدثــون بـعــد ذلــك
لمناقشة عمليات الدمج واالستحواذ،
إضافة إلــى خلق فــرص العمل وخطة
الحكومة  -رؤية .2035
واخـتـتــم لـقــاء ال ـمــائــدة المستديرة
بتعليق مــن محافظ البنك الـمــركــزي،
حيث قـ ّـد م الشكر لجميع المشاركين
على مساهمتهم ،تاله البيان الختامي
لمدير هذا اللقاء ،كريس جيارابوتو.
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اقتصاد
ً
«الوطني» :فائض الحساب الجاري مازال مرتفعا في الربع الثالث
ةديرجلا
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بفضل قوة الصادرات النفطية وإيرادات االستثمار
تـنــاول الموجز االقـتـصــادي الصادر
عن بنك الكويت الوطني أحدث بيانات
صادرة عن بنك الكويت المركزي والتي
أظـهــرت اسـتـمــرار الحساب الـجــاري في
تـسـجـيــل ف ــائ ــض خـ ــال ال ــرب ــع ال ـثــالــث
مــن ع ــام  2020عـلــى الــرغــم مــن تراجعه
إلــى  2.5مليار ديـنــار ( 31فــي المئة من
الـنــاتــج المحلي اإلج ـمــالــي) مـقــابــل 4.2
مليارات ( 66في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي) في الربع السابق.
ووفق الموجز ،وفي وقت تحسن أداء
الميزان التجاري مقارنة بالربع الثاني
مــن عــام  2020بــدعــم مــن ارتـفــاع أسعار
النفط ،فإن ذلك النمو قابله تراجع صافي

إي ــرادات االستثمار ،التي ظلت مرتفعة
مقارنة بمستوياتها التاريخية.
لكن أسباب ارتفاع إيرادات االستثمار
خالل الربعين األخيرين ،ليست واضحة
ً
ً
ت ـمــامــا ،وإن ك ــان ممكنا أن يـعــزى ذلــك
الرت ـف ــاع ع ــائ ــدات مــؤسـســة الـتــأمـيـنــات
االجتماعية بعد إعادة هيكلة عملياتها
لتقليل نسبة النقد لدى المؤسسة.
ً
ك ـمــا ي ـتــوقــع أي ـض ــا تـحـســن عــائــدات
االستثمار الخاصة باستثمارات صندوق
األجيال القادمة في الربع الثالث من عام
ً
 ،2020خصوصا بعد أن بدأت األسواق
المالية استعادة بعض زخمها منذ بداية
شهر مارس الماضي.

من جهة أخرى ،بلغ صافي التدفقات
الخارجية للحساب المالي  3.4مليارات
ً
دي ـ ـن ـ ــار ،فـ ــي أداء ي ـت ـس ــق ن ـس ـب ـي ــا مــع
المستويات المسجلة في الربع السابق.

انتعاش أسعار النفط
يعزز الصادرات السلعية
ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي
فــي الــربــع الثالث مــن عــام  2020ليصل
إلــى  1.4مليار ديـنــار مقابل  0.3مليار
في الربع الثاني ،إذ ارتفعت الصادرات
النفطية ،التي تشكل حوالي  89في المئة
من إجمالي الـصــادرات ،لتصل إلــى 2.8

«الكويتية» ّ
تكرم أبطال «الداخلية» العاملين
في الصفوف األمامية

مليار على خلفية تزايد أسعار صادرات
خام النفط الكويتي بنسبة  69في المئة
ً
على أساس ربع سنوي إلى  43.5دوالرا
ل ـل ـبــرم ـيــل ،ف ــي ح ـيــن ان ـخ ـفــض اإلن ـت ــاج
بنسبة  9.3في المئة إلى أدنى مستوياته
ً
المسجلة في عــدة سنوات وصــوال إلى
ً
 2.2مليون برميل يوميا نتيجة لاللتزام
باتفاقية «أوبك» لخفض حصص اإلنتاج،
لكن على أساس سنوي ،ما تزال صادرات
النفط أقــل بكثير مــن مستويات الربع
الثالث من عام .2019
مــن جـهــة أخ ــرى ،شـهــدت ال ـصــادرات
غير النفطية (التي تمثل نسبة  11في
ً
المئة مــن إجمالي ال ـصــادرات) ارتفاعا

«برقان» :عرض على
«»Galaxy Watch 3
من «بست اليوسفي»

ً
ملحوظا بنسبة  59في المئة على الرغم
من استمرار تراجعها على أساس سنوي
( 28 -في المئة على أساس سنوي).
في المقابل ،انتعشت الواردات بنسبة
 6.5في المئة على أساس ربع سنوي بعد
انخفاضها بنسبة  17.3فــي المئة في
الربع الثاني من عام  ،2020على الرغم
من انخفاضها بنسبة  19في المئة على
أساس سنوي.
وقــد ُيعزى هــذا التحسن إلــى تراجع
ح ــدة االض ـط ــراب ــات ال ـت ـجــاريــة وتعطل
أنـشـطــة األع ـم ــال الـمــرتـبـطــة بالجائحة
خ ـ ــال ه ـ ــذا الـ ــربـ ــع .ك ـم ــا جـ ـ ــاءت زي ـ ــادة
الواردات بصفة رئيسية نتيجة لتراجع

وتيرة انخفاض السلع االستهالكية (التي
تمثل حوالي نصف إجمالي الواردات).
مــن جهة أخ ــرى ،اتـســع عجز حساب
الخدمات في الربع الثالث من عام ،2020
إذ وصــل إلــى  0.8مليار ديـنــار ( 10في
الـمـئــة م ــن ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي)
نتيجة االرتفاع الشديد في المدفوعات
المتعلقة بالسفر إلــى  0.5مليار دينار
مقابل  0.1مليار في الربع الثاني ،لكنه
ظل أقل بكثير من مستوياته التاريخية
بسبب الجائحة وع ــزوف الـنــاس وعــدم
قدرتهم على السفر خالل تلك الفترة .كما
ظل عجز حساب الخدمات ككل أقل بكثير
من مستوياته التاريخية.

أسعار صرف العمالت العالمية

ً
ً
العنزي :المبادرة تأتي ردا للجميل وتشجيعا لتفانيهم في الحفاظ على األمن والسالمة

ضمن مساعيها الدؤوبة ألداء
دوره ــا المجتمعي فــي تشجيع
ودع ــم أب ـنــاء ال ــوط ــن ،وف ــي إط ــار
حرصها على تطبيق سياساتها
للمسؤولية االجتماعية ،نظمت
شركة الخطوط الجوية الكويتية
زيارات ألبطال الصفوف األمامية
م ــن مـنـتـسـبــي وزارة الــداخ ـل ـيــة
أثناء قيامهم بواجبهم الوطني
فــي ال ـن ـقــاط األم ـن ـيــة خ ــال فـتــرة
ال ـح ـظــر ال ـج ــزئ ــي ،إذ كـ ـ ّـرم فــريــق
م ــن ال ـعــاقــات ال ـعــامــة بــالـشــركــة
هـ ـ ـ ـ ــؤالء االبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ع ـ ـبـ ــر ت ـق ــدي ــم
ً
الهدايا التذكارية لهم تشجيعا
ً
وتـ ـق ــدي ــرا لـتـفــانـيـهــم ف ــي خــدمــة
ً
وطننا الحبيب ،وتثمينا لدورهم
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـ ـظ ـ ــروف
االستثنائية الحالية.
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ق ــال مــديــر
دائــرة العالقات العامة واإلعــام
ف ــي «ال ـك ــوي ـت ـي ــة» ف ــاي ــز ال ـع ـنــزي:
«زي ـ ـ ـ ــارة الـ ـش ــرك ــة ألب ـط ــال ـن ــا مــن
الصفوف االمامية ما هي إال رد
بـسـيــط للجميل ال ــذي يـبــذلــونــه
طوال النهار والليل ،لحفظ أمننا
وســامـتـنــا ،ولتطبيق ال ـقــرارات
الـتــي يـصــدرهــا مجلس ال ــوزراء،
وتنفيذها على أكمل وجه».
ً
وأضاف العنزي« :ليس غريبا
على وزارة الداخلية تأدية دورها
ً
الـمـلـمــوس دائ ـم ــا ،س ــواء قـبــل أو
بعد أزمة جائحة فيروس كورونا،
ً
ً
والتي لعبت خاللها دورا عظيما
في التنظيم والحفاظ على سالمة
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن عـلــى
تـلــك االرض الـطـيـبــة ،فـضــا عن
المساهمة والمشاركة بشكل كبير
فــي الحد مــن انتشار الفيروس،
اضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـت ــوع ــوي
الكبير التي قامت به في االماكن
العامة ،والــدور التوجيهي على

جانب من التكريم
جميع وسائل االعالم المختلفة،
وتعاملها الراقي واالنساني مع
المواطنين والمقيمين».
وأشار إلى أن «الداخلية» قامت
خالل الفترة الماضية والحالية
بجهود جـبــارة فــي تطبيق قــرار
الحظر الجزئي ،ففي الوقت الذي
يذهب الموظفون والعاملون إلى
بـيــوتـهــم ل ـلــراحــة تـبـقــى الـعـيــون
الـســاهــرة فــي الـخــارج منتشرين
في كل محافظات الدولة للعمل
ع ـلــى تـنـفـيــذ ال ـق ــان ــون وح ـمــايــة
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن مــن أي
م ـ ـكـ ــروه ،ف ـه ــم ب ــال ـف ـع ــل ص ـفــوف
أمامية أولى في مواجهة أي خطر
يـحــدق بالجميع ،وفــي مواجهة
انـ ـتـ ـش ــار هـ ـ ــذا ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس الـ ــذي
مازال يتفشى على نطاق واسع،
ويـقـبــض أرواح ال ـن ــاس ،ويهلك
ال ـق ـطــاع الـصـحــي واالق ـت ـصــادي
في البالد.
وتــابــع أن مـبــادرة «الكويتية»
جـ ـ ـ ــاءت ل ـح ــرص ـه ــا الـ ـ ـت ـ ــام ع ـلــى
تطبيق بــرامـجـهــا وسـيــاســاتـهــا
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة،
ول ـت ـع ـك ــس جـ ـه ــود الـ ـش ــرك ــة فــي
تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون مع

الجهات في القطاعين الحكومي
والـ ـ ـخ ـ ــاص ،وس ـع ـي ـه ــا ال ـ ــدؤوب
ف ــي أداء دوره ـ ـ ــا ف ــي الـمـجـتـمــع
ومشاركته في السراء والضراء،
وفي مختلف الظروف واالحداث
االجتماعية والوطنية.
وقـ ــال «نـقـلـنــا ت ـح ـيــات وشـكــر
رئيس مجلس إدارة الشركة علي
الدخان ،وأعضاء مجلس االدارة
إل ــى رج ــال وزارة الــداخـلـيــة بكل
مستوياتهم ،وعلى رأسهم الوزير
الشيخ ثامر العلي ،ووكيل وزارة
الداخلية الفريق عصام النهام،
وذل ـ ــك ل ـج ـهــودهــم الـحـثـيـثــة في
خدمة الوطن وحفظ أمن وسالمة
المواطنين والمقيمين».
وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـعـ ـن ــزي عـ ــن ش ـكــره
لجميع العاملين بشكل عام في
الصفوف االمامية على جهودهم
الملموسة فــي الحد مــن انتشار
ً
فيروس كــورونــا ،سائال المولى
ع ــز وجـ ــل «أن ي ــرف ــع ع ــن بــادنــا
الحبيبة تلك ا لـغـمــة ،ويحفظها
من كل مكروه».
وفي السياق ذاته ،أكد العنزي
أن «الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة» تـ ـح ــرص عـلــى
ال ـت ـط ـب ـيــق الـ ـك ــام ــل لـ ــاجـ ــراءات

االح ـت ــرازي ــة بـشـكــل دق ـي ــق ،فهي
تـ ـح ــرص ع ـل ــى ص ـح ــة وس ــام ــة
موظفيها ،إذ تقوم بشكل دوري
ً
بـقـيــاس درج ــة حــرارت ـهــم يوميا
عـنــد بــوابــة ال ــدخ ــول ،فـضــا عن
االلتزام بارتداء الكمامات ،ووضع
الـلــوحــات االرشــاديــة التي تحث
على ض ــرورة االل ـتــزام بالتباعد
ال ـج ـســدي بـيــن الـمــوظـفـيــن ،كما
قــامــت الـشــركــة بـتــدريــب وتأهيل
طـ ــواقـ ــم ال ـ ــرح ـ ــات ع ـل ــى كـيـفـيــة
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـم ـســافــريــن وفــق
االج ـ ــراءات والـمـعــايـيــر الخاصة
بتجنب االصابة بالفيروس.
ً
وأكد أن الشركة ال تألو جهدا
في الحرص على سالمة وصحة
الــركــاب باتباعها كل االج ــراء ات
الوقائية الالزمة ،من حيث تعقيم
الطائرات والمعدات والنقليات،
والتزام الطواقم بارتداء االقنعة
ال ــواق ـي ــة ،اض ــاف ــة إل ــى ال ـتــزام ـهــا
ب ـت ـط ـب ـي ــق اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـس ــام ــة
وال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي أوصـ ـ ـ ـ ــت ب ـهــا
االدارة العامة للطيران المدني،
ً
وااللتزام أيضا بإجراءات ركوب
الـمـســافــريــن لـلـطــائــرة بالتباعد
الجسدي.

يقدم «برقان» لحاملي
بـ ـط ــاق ــات ــه االئ ـت ـم ــان ـي ــة
ً
ومـسـبـقــة ال ــدف ــع عــرضــا
ً
ً
حـ ـ ـص ـ ــري ـ ــا مـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزا ك ــل
شهر مــن خــال شراكته
الـ ـحـ ـص ــري ــة م ـ ــع م ـت ـجــر
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات ال ــرائ ــد
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت «ب ـ ـسـ ــت
اليوسفي».
ولـ ـه ــذا ال ـش ـه ــر ،يـقــدم
ال ـب ـنــك ل ـع ـمــائــه فــرصــة
ش ـ ـ ــراء الـ ـس ــاع ــة ال ــذك ـي ــة
« »Galaxy Watch 3
ب ـس ـعــر م ـن ــاف ــس ،ال ـي ــوم
مدة  24ساعة فقط.
ويمكن لعمالء البنك
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــذا
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض فـ ـ ـق ـ ــط أثـ ـ ـن ـ ــاء
قيامهم بعملية ا لـشــراء
عبر الموقع اإللكتروني
ل ــ»ب ـســت ال ـيــوس ـفــي» ،أو
من خالل تطبيق الهاتف
المحمول.
وب ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاره ال ـب ـن ــك
ال ــوحـ ـي ــد فـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــدم مـ ـث ــل ه ــذا
العرض المميز ،سيعلن
«ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان» ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري بـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــره
ال ـ ـخـ ــاص ع ـل ــى وس ــائ ــل
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــالـ ـبـ ـن ــك فــي
نفس يوم العرض.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مليون تغريدة للمطالبة بعودة أفالم زاك سنايدر
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دش ــن ع ــدد كـبـيــر مــن عـشــاق عــالــم  DCلــأبـطــال الـخــارقـيــن ،حـمـلــة ضـخـمــة عبر
منصات السوشيال ميديا المختلفة ،للمطالبة بعودة المخرج العالمي زاك سنايدر
من جديد ،بعد عرض فيلمه األخير "فرقة العدالة"  Justice Leagueمنذ أيام عبر
ً
ً
ً
منصة  ،HBOمحققا نجاحا مدويا .
الحملة التي دشنها عشاق  ،DCجاء ت تحت هاشتاغ ،#RestoreTheSnyderVerse
للمطالبة بالمزيد من األ فــام ،التي يبدع فيها سنايدر بدمج األبطال الخارقين
ً
معا في عمل واحد ،بعد نجاحه الكبير في  ،Batman v Supermanالذي طرح في
 ،2016وحقق نجاحا كبيرا جدا ،ليتوقف عدة سنوات ثم يعود من جديد ليفجر
مفاجأة بفيلمه ،الذي لم يمر سوى عدة أيام على طرحه.
الهاشتاغ ا لــذي تصدر منصات التواصل االجتماعي حظي بأكثر من مليون
تغريدة حتى اآلن.
يذكر أن نسخة عالية ا لـجــودة للفيلم الجديد  ،Justice Leagueتسربت عبر
ً
مـنـصــات اإلن ـتــرنــت وال ـمــواقــع الـخــاصــة بـبــث األف ــام ،تــزام ـنــا مــع عــرضــه فــي دور
ا لـعــرض السينمائي ،مــا تسبب فــي أز مــة كبرى للقائمين على الفيلم ،ا لــذي طال
انتظار عرضه.

زاك سنايدر

«الفرقة االنتحارية» في مغامرة
جديدة بين الحركة والخيال

الفيلم بمشاركة سيلفستر ستالوني وسينا وإلبا وهوالند

ملصق الفيلم

كشف القائمون على الجزء الجديد من
س ـل ـس ـلــة أف ـ ــام ال ـح ــرك ــة وال ـخ ـي ــال "ال ـف ــرق ــة
االنتحارية" عن الفيديو الترويجي الرسمي
األول للفيلم المقرر طرحه  8أغسطس
المقبل فــي دور ا لـعــرض السينمائي
ومنصة  HBOاألميركية.
وضم الفيديو الرسمي الذي انتشر
عبر منصات ا لـتــوا صــل االجتماعي،
ً
جانبا من المغامرات الجديدة التي
سـيـخــوضـهــا أب ـط ــال ال ـج ــزء الـجــديــد
ومنهم النجوم العالميون سيلفستر
س ـت ــال ــون ــي وج ـ ــون س ـي ـنــا وإدري ـ ــس
ً
إل ـبــا الــذيــن ان ـض ـمــوا حــدي ـثــا لـلـجــزء
ال ـمــرت ـقــب م ــن الـسـلـسـلــة إل ــى جــانــب
ن ـج ــوم ـه ــا ال ـس ــاب ـق ـي ــن ،كــال ـم ـم ـث ـل ـيــن
ج ـن ـي ـفــر ه ــوالن ــد ومـ ــارجـ ــوت روب ــي
وج ــوي ــل ك ـي ـن ـمــان وب ـي ـت ــر ك ــاب ــال ــدي
وفيوال ديفيس.
ويترقب محبو السلسلة الشهيرة
مـ ــن أفـ ـ ــام األك ـ ـشـ ــن والـ ـخـ ـي ــال The
 Suicide Squadظـ ـه ــور ا ل ـثــا ثــي

األشـ ـه ــر م ــن ن ـج ــوم ال ـم ـص ــارع ــة وال ـح ــرك ــة
سـتــالــونــي وسـيـنــا وإل ـبــا ،األم ــر ال ــذي جعل
أخـ ـب ــار ال ـع ـم ــل ت ـت ـص ــدر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وخ ــاص ــة م ــع ان ـت ـش ــار ص ــور
الـنـجــوم بـمــوقــع الـتـصــويــر وتـصــريـحــاتـهــم
حول الظهور بالعمل المنتظر.
وح ـ ــازت ص ــور ب ـطــل ال ـم ـص ــارع ــة ال ـحــرة
ً
السابق وأفالم هوليود حاليا جون سينا،
ً
ً
ك ـ ـمـ ــا ه ـ ــائ ـ ــا م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــدات وعـ ــامـ ــات
االعـ ـ ـج ـ ــاب ،إذ رصـ ـ ــدت ع ــدس ــات م ـص ــورى
الباباراتزي النجم الشهير أثناء نزوله من
سيارته في كندا ،من أجل استكمال تصوير
دوره بفيلم .The Suicide Squad
من ناحيته ،كشف النجم العالمي إدريس
إلـ ـب ــا ،أمـ ـ ــس ،ل ـم ـتــاب ـع ـيــه وجـ ـمـ ـه ــوره ،عـبــر
حسابه الرسمي بموقع "انستغرام" صورة
الملصق الرسمي الخاص به لفيلمه الجديد
 ،the suicide squadو ظ ـهــر و ه ــو يــر تــدي
بدلته الواقية ومغطى بفارغ الرصاص الذي
يخرج من األسلحة التي يمسكها بيديه.
وأع ـلــن الـمـخــرج جـيـمــس ج ــان ،فــي وقــت

ريهانا

سابق ،انضمام النجم ستالوني ،إلى طاقم
عمل الفيلم رغم انتهاء التصوير في فبراير
ً
الماضي ،حسبما أكد مخرج العمل مسبقا
في تصريحات صحافية.
وكشف جان عن تلك المفاجأة في منشور
جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع
انستغرام ،ليعلن انضمام أسطورة المالكمة
وهوليوود إلى طاقم فيلمه الجديد ،حيث
ً
نشر صورة تجمعهما ،وكتب" :أحب دائما
ا لـعـمــل مــع صــد يـقــي سيلفستر سـتــا لــو نــي،
و ع ـم ـل ـنــا ا لـ ـي ــوم ع ـل ــى ف ـي ـلــم The Suicide
."Squad
والـ ـعـ ـم ــل مـ ــن ت ــألـ ـي ــف وإخ ـ ـ ـ ــراج جـيـمــس
جــان ا ل ــذي ا سـتــو حــى قـصــة الفيلم الجديد
م ــن ك ــو م ـي ــد ي ــا  Suicide Squadف ــي ف ـتــرة
الـثـمــانـيـنـيــات ،ول ــم يـكــن ه ــذا الـتـعــامــل هو
األول ا ل ـ ـ ــذي ي ـج ـم ــع سـ ـت ــا ل ــون ب ــا ل ـم ـخ ــرج
العالمي جيمس جــان ،إذ سبق أن تعاونا
في فيلم ،Guardians of the Galaxy Vol.2
ح ـيــن ل ـعــب س ـتــالــونــي دور س ـتــاركــر ال ــذي
تحول إلى بطل .Starhawk

جنيفر هوالند

بيرك أوكتاي وتشاري اتيكسوي

ريهانا تعد جمهورها بإطالق أغنية جديدة
تفاعلت المغنية الشهيرة ريهانا مع جمهورها عبر مواقع التواصل االجتماعي حين سألوها
عن إصدار أغنية جديدة ،لتعد متابعيها بإصدار عمل قريبا.
جاء ذلك حين احتفلتريهان ا ( 33عاما) بآخر  5سنوات كاملة لالستديو ألبوم على "Billboard
 ،"200ما يجعله األول لفنانة تفعل ذلك في تاريخ الرسم البياني.
وكتبتريهان ا في منشور لها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل االجتماعي ،أنها ممتنة
ألعلى مستوى ألنصارها األقوياء في دائرتي " ،"Anti Womens History Monthوقالت" :تهانينا
لكل من ساهم في هذه الحقبة .شكرا للفريق".
ً
وردا على أحد المعجبين ،بأنه يجب عليها "االحتفال بإصدار أغنية" ،ردت ريهانا" :أعتقد أنه
ُ
ينبغي َّ
علي ذلك اآلن .انتظروا قريبا" .يذكر أن ريهانا اشترت أخيرا فيال جديدة بالحي المعروف
بيفرلي هيلز ،وبلغت قيمتها  13.8مليون دوالر.

إيما ستون

إيما ستون وديف مكاري ُيرزقان طفلهما األول

أوكتاي يستعد لزفافه على تشاري اتيكسوي
كشف الممثل التركيبيرك أوكتاي ،أنه وحبيبته الممثلة التركية تشاري اتيكسوي يستعدان
إلقامة حفل زفافهما ،بعد مرورفيروس كورون ا وعودة الحياة إلى طبيعتها ،فيما انتشرت أخبار
وقوع الطالق بين أوكتاي وزوجته مروة ،بعد مشاكل كثيرة بينهما.
وعلى الصعيد الفني ،انفصل أوكتاي أخيرا عن مسلسل "المحارب  ،"5معلنا انضمامه لمسلسل
"التفاح الحرام" بدور شاتاي ،واضعا الشركة المنتجة في مأزق ،خصوصا أن الجمهور اعتاد
عليه بطال للمسلسل ،ومن الصعب أن يتقبل ممثال بديال له.
ً
ولم تجد الشركة المنتجة حال سوى إجراء مفاوضات مع الممثل التركيأكين دايما ز ليخوض
دور البطولة في المسلسل بدال من أوكتاي ،وخاصة أنه تم طرح اإلعالن الدعائي للموسم الذي
يسيطر عليه طابع األكشنُ ،
ويعد من أنجح األعمال التركية ،إذ يحقق نسب مشاهدة عالية.

وضعت النجمة العالمية إيما ستو ن طفلها األول من زوجها ديف مكاري ،لكن لم ُيعرف
بعد اسم الطفل.
وانتشر الخبر عبر مواقع التواصل االجتماعي والصحف الفنية العالميةَّ ،
وعبر جمهورها
عن فرحتهم لها بذلك .وكانت عدسات كاميرات الباباراتزي تمكنت من التقاط صور لستون
وهي تتجول في شــوارع مدينة لوس أنجلس األميركية ،محتضنة بطنها المنتفخ ،برفقة
إحدى صديقاتها ،ما كشف عن حملها بطفلها األول من زوجها ديف مكاري ،بعد مرور عام
على زواجهما ،رغم عدم إعالنها هذا األمر ،وإخفائها له طيلة الفترة الماضية.
وحرصتستو ن على التمتع بالنشاط والحيوية طوال فترة حملها بطفلها األول ،حيث
كانت تمارس باستمرار رياضة المشي بالتالل في المنطقة المحيطة بمنزلها ،وأن تمضي
ً
ً
وقتا طويال في الهواء الطلق ،لكي تكون أكثر استرخاء.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
مهنيا :تنفذ عمال باالتجاه الخاطئ،
فتوقف ،وأعد النظر فيه.
ً
عاطفيا :ال تتهرب من الحبيب بحجج
واهية ،وصارحه بكل ما يجري معك.
ً
اجتماعيا :مهما كانت األوض ــاع ،فال
َ
تنس مسؤولياتك العائلية اليومية.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً ّ
مهنيا :فكر دائما بما ستفعله في الغد،
ً
ألن اليوم سيمر سريعا.
ً
عــاطـفـيــا :تــدفـعــك الـصــدفــة إل 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 :ال تيأس ،ألن المصاعب كبيرة ،فقد
ً
تغلبت سابقا على الكثير منها.
ً
ً
عاطفيا :اضطرارك على االبتعاد قليال
ال يعني أنك ال ترغب في الحبيب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـشـعــر ب ـج ـفــاء ت ـج ــاه بعض
األشخاص ،لكن هذا األمر يؤلمك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :أن ــت م ـغــامــر بـطـبـعــك ،فــانـتـظــر
الفرصة المناسبة ،وال تتهور.
ً
عاطفيا :الغرام يضر بالعقل ويتلف المال
إن لم يكن في محله الصحيح.
ً
اجتماعيا :اشغل أوقــات فراغك بألعاب
ت ـن ـش ــط ال ـ ــذاك ـ ــرة أو ب ــري ــاض ــة ت ـق ــوي
العضالت.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تعترضك ظروف قاهرة ،وأنت اآلن
أمام امتحان ثقتك بنفسك.
ً
عاطفيا  :أبعد الشك عــن مخيلتك ،وتمتع
بصراحة الحبيب ّ
وحبه لك.
ً
اجتماعيا :ابتعد عــن رفــاق الـســوء ،ألنهم
يأخذونك إلى أماكن ال خير فيها.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :أم ــور الـعـمــل لـيـســت سـهـلــة ،لكن
عزمك على مواجهتها ثابت وقوي.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال يـطـلــب شــريــك الـ ُـع ـمــر ســوى
سعادتك والعيش بقربك.
ً
اجتماعيا :تضطر إلى فرض عقاب بسيط
على أحد أفراد عائلتك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
ً
مهنيا :ما دمت مؤمنا وواثقا بنفسك،
فإنك ستبلغ هدفك مهما طالت المدة.
ً
عاطفياّ :
نوع أوقات فراغك مع الشريك،
بحضور فيلم أو االستماع إلى األغاني
ً
معا.
ً
اجتماعيا :انتبه إلى مأكلك وشربك ،وال
تدع جسمك يترهل.
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 ت ـس ـه ــل ع ـل ـي ـك ـم ــا ال ـت ـف ــاه ــم
والتعاون.
ً
اجتماعيا :خير صديق لك من يدلك على
الخير ويبعد عنك الشر.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ُ
ً ُ
مهنيا :كــن مغامرا فــي عملك ،لكن كن
ً
حكيما في الوقت نفسه.
ً
عاطفيا :أيام رمادية ُّ
تمر على عالقتك
العاطفية ،فال تجعلها تصبح سوداء.
ً
اجتماعيا :كل معرفة تتلقاها تزيد في
تطوير شخصيتك اإلنسانية.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـف ـقــد األمـ ـ ــل بــالـمـسـتـقـبــل،
فالعقبات كالغيوم سوف تزول.
ً
عاطفيا :سوء التفاهم بينكما ال يزول إال
بالتفاهم والمحبة واإلصغاء.
ً
اجتماعيا :بعد الـشــدة الـتــي تجتازها
العائلة سوف يحل الرجاء.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

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

ً
مهنيا :تتنوع أعمالك .وأول خطوة عليك
ً
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 ،ويـنـبـغــي الـفـصــل
بينها.
ً
اجتماعيا :يأتيك خبر من الغربة تفرح به
أنت وأفراد العائلة.
رقم الحظ.22 :

ثقافات ١٦

توابل ةديرجلا

•
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 43شاعرا سعوديا و 4دواوين على «جسور الشعر» الفرنسية
المشروع بدعم من مبادرة «إثراء» ودار «ليبريس دي ريال»

 ١٠٠يوم في
الكويت
د .عادل العبدالمغني

عبدالله السفر

معز ماجد

لوران كووي

أحمد المال

محمد الحرز

غسان الخنيزي

يعمل مشروع «جسور الشعر»
على ترجمة دواوين الشعراء:
أحمد المال ،وغسان الخنيزي،
ومحمد الحرز ،وصالح زمانان.

ي ـن ـط ـلــق م ـ ـشـ ــروع "ج ـس ــور
الـ ـشـ ـع ــر" بـ ــدعـ ــم مـ ــن م ـ ـبـ ــادرة
إث ــراء المحتوى ،مــركــز الملك
عبدالعزيز الثقافي العالمي
(إثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء) ،ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـشـ ـع ــر
السعودي من خالل الترجمة،
واخ ـ ـت ـ ـيـ ــار أهـ ـ ــم دور ال ـن ـشــر
العالمية ،وجاءت باكورة

ترجماتها إلى اللغة الفرنسية،
إذ اعتمدت دار "ليبريس دي
ري ـ ــال" الـفــرنـسـيــة الـتــرجـمــات
ضمن سلسلتها المتخصصة
فــي الـشـعــر ال ـحــديــث بطباعة
 4مجموعات شعرية لكل من
الـشـعــراء :أحـمــد الـمــا ،غسان
الخنيزي ،محمد الحرز ،صالح
زمانان ،وانطولوجيا لـ43
ً
ش ــاع ــرا ،أعــدهــا وقــدمـهــا
الشاعر والناقد عبدالله
الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــر ،الـ ـ ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـم ــد
منهجية اختيار تجارب
متميزة ،تــركــز على قــدرة
ال ـنــص ال ـل ـغــوي لـلــوصــول
ب ـ ـتـ ــرج ـ ـم ـ ـتـ ــه إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـلـ ـغ ــة
األخ ـ ـ ـ ــرى ،بـ ـه ــدف تـحـقـيــق
الـتــأثـيــر الـمـنـشــود ،إضــافــة
إلى أن الشعراء لهم حضور
فــي المهرجانات العالمية،
خـصــوصــا الـنــاطـقــة باللغة
الفرنسية.

م ــن خـ ــال ا خ ـت ـي ــار دار نـشــر
معروفة ولها مكانة عالمية
وب ــرم ـج ــة ن ــاش ـط ــة تـصــاحــب
مرحلة النشر.
أم ــا فـيـمــا يـخــص الـتــأثـيــر
فـ ـيـ ـه ــدف ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع إلـ ـ ــى أن
يـكــون لــه دور فــاعــل وصــوت
مـ ـ ــؤثـ ـ ــر ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــراك الـ ـشـ ـع ــر
باللغة ا لـفــر نـسـيــة ،مــن خــال
التفاعل بين الناشر واألدباء
وال ـن ـقــاد الـعــالـمـيـيــن ،وكــذلــك
ب ــال ـم ـس ــان ــدة ل ـل ـم ـهــرجــانــات
والـصـحــف األدب ـيــة فــي كامل
المنطقة الفرنكوفونية.

ورا ئــدة على مستوى فرنسا
وأوروبا والعالم الفرنكفوني،
وت ـ ـضـ ــم فـ ــي ش ـب ـك ـت ـه ــا ن ـحــو
 40دار نـشــر فــر نـسـيــة را ئ ــدة
على مستوى الثقافة واألدب
وال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــر بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل خـ ـ ـ ــاص،
ً
ع ـل ـم ــا بـ ــأن "جـ ـس ــور ال ـش ـعــر"
س ـي ـك ــون ض ـم ــن س ـل ـس ـلــة "أل
دانـ ـ ـت ـ ــي" ال ـ ـتـ ــي أن ـ ـشـ ــأت ع ــام
1994م ،و ي ـ ـ ـشـ ـ ــرف ع ـل ـي ـه ــا
ا ل ـنــا قــد وا ل ـمــؤ ســس للسلسة
ل ــوران ك ــووي ،و ه ــي سلسلة
مـتـخـصـصــة فــي نـشــر أعـمــال
شـعــريــة تـبـحــث عــن الـحــداثــة
المعاصرة ،واكتشاف أنماط
جديدة في الكتابة الشعرية
غ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـم ـ ــأل ـ ــوف ـ ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة
للقارئ الفرنسي.

وتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرة
"ج ـس ــور ال ـش ـعــر" إق ــام ــة عــدد
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــات ال ـم ـح ـل ـيــة
وال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة،
حـيــث تـقــررت إقــامــة عــدد من
الفعاليات في فرنسا ،ودول
أخرى ناطقة بالفرنسية ،كما
سـتـعـقــد ع ــدد م ــن األم ـس ـيــات
وال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ات الـ ـ ـم ـ ــوازي ـ ــة فــي
السعودية والدول العربية.

الشعر العالمي

غالف

«جسور الشعر»

وي ـه ــدف "ج ـس ــور ال ـش ـعــر"
إلـ ـ ــى الـ ـعـ ـب ــور إلـ ـ ــى م ـك ـت ـبــات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ل ـ ـي ـ ـص ـ ـبـ ــح ل ـل ـش ـع ــر
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي حـ ـ ـض ـ ــور ف ــاع ــل
وقـ ـ ــوي فـ ــي م ـك ـت ـب ــات ال ـ ــدول
ال ـنــاط ـقــة بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة،
وي ـ ـصـ ــل ب ـ ـيـ ــن لـ ـغـ ـتـ ـي ــن ،ك ـمــا
ي ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــى إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار
والتأثير ،من خالل التسويق
ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـص ــاح ــب تـ ــوزيـ ــع
األعمال الشعرية ومشاركتها
في خريطة الشعر العالمي،

أهداف المشروع
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
الــرئـيـسـيــة ل ـل ـم ـشــروع كــذلــك،
االخـتـيــار الـمـبــرمــج ،وانـتـقــاء
ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص م ـ ــن قـ ـب ــل ف ــري ــق
ا سـتـشــاري متخصص ،بناء
على القابلية لترجمتها للغة
الفرنسية ،مع اختيار الناشر
ال ـم ـن ــاس ــب ل ـت ـح ـق ـيــق أهـ ــداف
المشروع.
و ت ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــوي دار ا ل ـ ـن ـ ـشـ ــر
الـ ـف ــر نـ ـسـ ـي ــة (ل ـ ـي ـ ـبـ ــر يـ ــس دي
ر ي ــال) عـلــى أ كـثــر مــن ثالثين
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة نـ ـ ـث ـ ــري ـ ــة ،وق ـ ـ ـ ــد ت ــم
تأسيسها عام 1992م ،وهي
ً
تعني خـصــو صــا بالحركات
األدبـ ـي ــة وال ـف ـن ـي ــة ال ـت ـقــدم ـيــة
ً
منذ نشأتها تاريخيا حتى
يومنا هــذا ،كما تنشر ا لــدار
ً
نـ ـص ــوص ــا ن ـق ــدي ــة ون ـظ ــري ــة،
و تـمـتـلــك شبكة تــوز يــع قوية

نشريات أدبية
ق ــام بــالـتــرجـمــة إل ــى الـلـغــة
الفرنسية الشاعر التونسي
والمترجم معز ماجد مؤسس
ال ـم ـه ــرج ــان الـ ــدولـ ــي لـلـشـعــر
ال ـعــال ـمــي ب ـس ـيــدي بــوسـعـيــد
التونسية ،وأ صــدر عــددا من
دواوينه الشعرية في فرنسا،
وأشرف ونقل للغة الفرنسية
عــدد من ا لــدواو يــن الشعرية،
ومن أهمها نقل أنطولوجيا
ش ـخ ـص ـيــة ل ـل ـش ــاع ــر ال ـتــركــي
أطـ ـ ــوول بـ ـه ــرام أوغ ـ ـلـ ــو ،كـمــا
تقلد مهمات إدارة نشريات
أد ب ـيــة وا جـتـمــا عـيــة تونسية
مـن ـهــا م ـج ـلــة "آراء" ا لـنــا طـقــة
باللغة الفرنسية.

المشروع يهدف
إلكساب الشعر
ً
السعودي حضورا
ً
فاعال في الدول
الناطقة
بـ «الفرنسية»

ٍّ
كتاب مسل وظريف ،قرأته في جلسة استرخاء ،قدم الكتاب
أ .د .محمد ز كــي ا لـعـشـمــاوي ،عميد كلية اآلداب بجامعة
اإلسكندرية ،وهو أستاذ في مادة النقد األدبي ،وبالمناسبة
درست عند هذا األستاذ مادة أدب الرحالت ،وطلب منا مادة
ً
بحث ،وبــدال من أن أقــدم له المادة مكتوبة ابتكرت طريقة
جديدة ورسمت له خريطة كبيرة باأللوان لرحلة ابن بطوطة،
وعليها أسماء األماكن والمسافات وخطوط الرحلة ،وأعجب
بها وأعطاني درجة امتياز وعلقها في مكتبه.
أم ــا الـكـتــاب ال ــذي نـحــن ب ـصــدده فـمــؤلـفــه األس ـت ــاذ كامل
حمادة ،كاتب قصة مصري جاء إلى الكويت في السبعينيات
للبحث عن وظيفة ،ولكن لألسف لم يجد العمل المناسب
لتخصصه في "قانون الضرائب" ،والكويت ليس فيها أي
نوع من أنواع الضرائب ،وعاد من حيث أتى بعد أن أمضى
 ١٠٠يوم في الكويت!
وخالل إقامته في الكويت شغل وقته في كتابة القصص،
وقام بزيارات لدور الصحف لبيع إنتاجه األدبي ،وعرف أن
الصحف ال تدفع أي مبالغ نقدية لنشرها القصص ،ويكفي
ُ
أنها تشهر القصاصين بنشر أسمائهم وصورهم مع القصة!!
من الطرائف التي يرويها أنه شاهد مجموعات متناثرة
من الشباب على امتداد شارع الخليج العربي تحت أعمدة
الـنــور ،وقــد افـتــرشــوا سـجــادات ووســائــد أنيقة وبجانبهم
أوعية للشاي والقهوة والمشروبات المثلجة!
وقد ظن أن جلوسهم للتسلية ،بينما كان لغرض مراجعة
ال ــدروس والـمــذاكــرة قبل االمـتـحــانــات ،وشــاهــد بجانب كل
مجموعة سيارة أو سيارتين فارهتين!!
ي ـقــول صــاحــب ال ـك ـتــاب :ال ـش ـبــاب ك ــان ــوا ف ــي غــايــة األدب
واحترام الضيف ،وأصروا عليه ليتناول معهم سندويشات
ً
الشاورما اللذيدة .والكويتيون حقا كرماء!...
ً
وبينما كان مستمتعا بمجالسة الشباب والعشاء معهم
مرت سيارتان مسرعتان في سباق كلمح البصر وبسرعة
جنونية ،وعرف أن ما بين صاحبي السيارتين تحدي سباق،
وهذه الظاهرة كانت منتشرة في ذلك الوقت لخلو الشارع
من السيارات ،بخالف الوقت الحاضر!...
ال ـم ــؤل ــف ي ـم ـتــدح ســائ ـقــي األجـ ـ ــرة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،وي ـقــول
هؤالء الوحيدون في العالم ال يتقاضون أي "بقشيش" ،بل
يرفضونه ويعتبرونه إهانة لهم ،ويزيد على ذلك ويقول:
ركبت سيارة أجرة من السالمية إلى مدينة الكويت ،وحسب
األجــرة المتفق عليها ربــع دينار ،فلم يكن معي إال دينار،
وذلــك ليأخذ السائق حقه ويعيد لــي الـبــاقــي ،ولكنه أعــاد
ً
الــديـنــار كــامــا لـعــدم تــوافــر الـبــاقــي ،وق ــال مسموح وتوكل
على الله!!
نعم هذه أخالقيات سائقي األجرة الكويتيين!!
ٍّ
الكتاب كما قلت في المقدمة ظريف ومسل ،والثمن الذي
ً
ً
وضعه على الكتاب زهيد  ١٥قرشا مصريا ...ولهذا السبب
لم يجد وظيفة مناسبة في الكويت!!

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

الملتقى األول للخزافين العرب ينطلق أول أبريل

خبريات

ً
ً
القريني :الفنان يعجن األلم بطين اإلبداع ويلونه ليعطي أمال جديدا
فضة المعيلي

يشارك في النسخة
االفتراضية األولى من الملتقى
األول ًللخزافين العرب نحو
 30فنانا من مختلف الدول
العربية.

يستعرض
الكثير من
البحوث
واألوراق
المختصة
بمجال الخزف

العوض

عمل للفنانة

تـ ـ ـح ـ ــت رعـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب ،سيشرف بيت الخزف
الـكــويـتــي عـلــى إقــامــة الملتقى
األول للخزافين العرب بعنوان
"ف ـي ــروس ــات م ــن ط ـي ــن" ،وال ــذي
سينطلق فــي األول مــن أبــريــل،
متضمنا مشاركة الخزافين في
أع ـم ــال ح ــول جــائـحــة ك ــورون ــا.
وفي الثاني من أبريل ستكون
مشاركة عامة لجميع الخزافين
الـعــرب ،والـيــوم األخـيــر سيقدم
بحثا علميا حول الخزف.
وح ــول هــذه الفعالية ،قالت
مـشــرفــة بـيــت ال ـخــزف الكويتي
ديمة القريني" :في ظل الظروف
ال ـتــي يعيشها الـعــالــم بــأســره،
ك ـ ــان الب ـ ــد مـ ــن وج ـ ـ ــود خ ـيــوط
تربط الفنانين ببعضهم ،حتى
يستمر الـفــن بعطائه وألــوانــه،
فـكــا نــت فـكــرة الملتقى العربي
األول لـ ـلـ ـخ ــزافـ ـي ــن ،هـ ــي جـمــع
الـ ـخ ــزافـ ـي ــن لـ ـتـ ـب ــادل هـمــومـهــم
ال ـف ـن ـي ــة وتـ ـج ــاربـ ـه ــم الـ ــزاخـ ــرة
ب ــاإلب ــداع ،للتعبير عــن األزم ــة
التي يعيشها العالم".
وتابعت" :الفنان مستمر ،رغم
كل الظروف ،وحاضر ليخبرنا

طليعة الخرس

عــن تـعـبـيــره ،وع ــن م ــدى تــأثــره
بكل األزمات ،فيعجن األلم بطين
ً
اإلبـ ـ ــداع ،وي ـلــونــه لـيـعـطــي أم ــا
ً
ً
جديدا ونورا بعد الظالم".

تبادل الخبرات
مــن جـهـتــه ،أوض ــح المنسق
الـ ـع ــام ل ـه ــذه ال ـف ـعــال ـيــة ال ـف ـنــان
علي العوض ،أن "فكرة الملتقى
جاءت عن طريق حوار دار بيني
وبين الخزاف األردنــي يعقوب
العتوم يخص الخزف العربي،
وق ـم ـنــا ب ــاالت ـف ــاق ع ـلــى تنظيم
ملتقى الخزافين العرب ،وبعد
ذلك تم عرض الفكرة على مديرة
ب ـيــت الـ ـخ ــزف دي ـم ــة ال ـقــري ـنــي،
ليتبنى بيت الخزف إقامة هذا
الملتقى بشكل افتراضي على
تطبيق زووم".
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوض إلـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـم ـل ـت ـقــى س ـي ـش ــارك ف ـي ــه ع ــدد
كبير مــن الخزافين مــن الوطن
العربي ،مشيرا إلــى أن المميز
فــي الملتقى أ ن ــه سيستعرض
الـكـثـيــر مــن ال ـب ـحــوث واألوراق
المختصة بمجال الخزف ،مبينا
أن للفعالية عدة محاور؛ األول

من أعم

ال الفنان ع
بدالعزيز الخباز

ه ــو تــأك ـيــد أه ـم ـيــة الـفـعــالـيــات
والمناظرات الدولية ،ودورهــا
م ـ ــن خ ـ ــال تـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات،
وال ـم ـح ــور ال ـث ــان ــي يـتـمـثــل في
د مــج الخبرات التشكيلية بين
ال ـخ ــزاف ـي ــن ،وال ـم ـح ــور ال ـثــالــث
حــول تنظير الـتـجــارب الفنية،
مـ ــن خ ـ ــال األب ـ ـحـ ــاث الـعـلـمـيــة
والـ ـنـ ـش ــرات ،وال ـم ـح ــور ال ــراب ــع
إق ــام ــة م ـع ــارض جـمــاعـيــة بين
الدول العربية باستمرار.

ملتقى مهم
"الـجــريــدة" بــدورهــا تحدثت
مع بعض الفنانين المشاركين
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـمـ ـحـ ـل ــي فــي
الملتقى .الفنان فواز الدويش،
ق ـ ــال إن "ال ـم ـل ـت ـق ــى ذو أه ـم ـيــة
كـبـيــرة ،وه ــو األول ال ــذي يقام
خــال جائحة كــورونــا .أشــارك
ب ـع ـم ــل م ـ ــن ق ـط ـع ـت ـي ــن .ال ـع ـمــل
يتمثل بكتابين أحدهما وضع
بشكل أفقي ،واآلخر جاء بشكل
عرضي ،ويجسدان كل األحداث
خ ــال أزم ــة كــورونــا مــن أخـبــار
ومعلومات".
وأوضـ ـ ـ ــح أن الـ ـكـ ـت ــاب الـ ــذي
جــاء بشكل أفقي يبرز

من أعم
ال فواز الدويش

رحيل هاني إسماعيل
يصدم الوسط الفني

األحــداث التي جــاء ت في بداية
األزم ـ ـ ـ ــة ،أم ـ ــا الـ ـكـ ـت ــاب ال ـث ــان ــي،
فجاء مجسدا للوقائع المؤلمة،
ومنها الوفيات .ولفت إلــى أنه
اختار ألوانا ذات عمق تتناسب
مــع قــوة هــذه الـجــائـحــة ،وتبرز
تــأثـيــرهــا عـلــى الـفـنــان والـعــالــم
أجمع.

جرأة لونية
وق ــد تـمـيــزت أع ـمــال الـخــزاف
ال ـكــوي ـتــي ع ـبــدال ـعــزيــز الـخـبــاز
ب ــالـ ـج ــرأة ال ـل ــون ـي ــة ،مـ ــن خ ــال
األب ـي ــض واألس ـ ـ ــود ،وال ـت ـن ــاول
التشكيلي بين الثابت والتحرك
ف ــي سـيـمـفــونـيــة خــزفـيــة عالية
الـمـسـتــوى .ويظهر فــي أعماله
مدى حيوية وبساطة التكوين
التشكيلي ُ
والبعد الموضوعي،
لما لها من عالقة متبادلة بين
الرؤية الخاصة بأسلوب الفنان
وثـ ـق ــافـ ـت ــه ،الـ ـت ــي أث ـ ــرت بـشـكــل
مباشر على أعماله الخزفية.

عناق الموت للحياة
م ــن جــان ـب ـهــا ،قــالــت الـفـنــانــة
طـلـيـعــة الـ ـخ ــرس إن ـه ــا ت ـشــارك
بعمل "عناق الموت للحياة"،
الفتة إلى أن الجهة البيضاء
مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل تـ ـشـ ـتـ ـم ــل ع ـلــى
زه ـ ـ ــور م ـت ـن ــوع ــة وم ـخ ـت ـل ـفــة
ف ــي أح ـج ــام ـه ــا ،إض ــاف ــة إلــى
نـ ـ ـض ـ ــارتـ ـ ـه ـ ــا ،لـ ـتـ ـجـ ـس ــد ب ـه ــا
ال ـج ـيــش األب ـي ــض (ال ـص ـفــوف
األولى) ،الذين كانوا يواجهون
الصعوبات والموت يوميا من
أجل حياة اآلخرين.
وشــاركــت الـفـنــانــة دالل ملك
بعمل بعنوان "إشــراقــة حياة"،
يوضح وصول جرعات اللقاح،
مع بداية إشراقة لألمل والشفاء.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ذكـ ـ ـ ــرت د .م ــري ــم
الديحاني أنـهــا شــاركــت بعمل
يـعـتـمــد ع ـلــى ت ــأث ـي ــرات ال ـل ــون،

ديمة القريني

الخزافون المشاركون
الخزافون المشاركون من الكويت هم :علي العوض ،فواز
الــدويــش ،عبدالعزيز الـخـبــاز ،طليعة الـخــرس ،عـبــاس مالك،
دالل ملك ،د .مريم الديحاني ،حسن الـنـجــادة ،أمــل الجفيرة،
نورة المري ،دالل السعيد ،هناء البلوشي ،ود .جميلة جوهر.
ومن األردن :يعقوب العتوم ،رائد الدحلة ،ومروان طواها .ومن
البحرين :غــادة الخزاعي ،محسن التيتون ،وعاتقة التيتون.
ويشارك من السعودية عمار السعيد ،ومن العراق :د .ابتسام
ناجي ،ليث عباس ،هايدي فاروق ،وشنيار عبدالله .ويشارك
بدر المعمري من عمان .ومن مصر يشارك :محمد الشبراوي،
محمود رش ــدي ،د .مــرڤــت الـســويـفــي ،د .ريـنــال عبدالمحسن
حسن .ومــن اليمن يـشــارك شفيق الصليحي ،ومــن فلسطين
مهند سلمان ،وسارة بن عطية من تونس.
وأي ـضــا ال ـتــأث ـيــرات الملمسية،
مـشـيــرة إل ــى أن بـعــض األلـ ــوان
ت ـ ــرم ـ ــز إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــآبـ ــة والـ ـ ـي ـ ــأس
والـ ـتـ ـش ــاؤم ،فـيـمــا ه ـن ــاك أل ــوان
تدعو للحياة.

الملتقى هو
األول الذي
يقام خالل
جائحة
كورونا

أنغام تبكي في حفل المنارة
لــم تتمالك النجمة أنـغــام نفسها أمــام الجمهور فــي ســاحــة مركز
المنارة ،وبكت في حفلها ،الذي أقيم وسط اإلجراءات االحترازية بسبب
انتشار فيروس كورونا.
وأثناء غناء أنغام "طــول ما انت بعيد" ،بكت أمــام جمهورها
الذي استقبل ذلك بالهتاف والتصفيق لها ،واألغنية من كلمات
عصام حسني ،وألحان محمدي ،وتم طرحها في ألبوم "أحالم
بريئة" عام .2015
وأحيت أنغام حفال أمس األول على خشبة مسرح "المنارة"،
بـقـيــادة الـمــايـسـتــرو هــانــي فــرحــات ،مــرتــديــة ســواريــه أنيقا
لونه أسود ،وبدأت الحفل بأغنية "كل ما نقرب لبعض" ،ثم
أغاني "حالة خاصة جدا"" ،بقول نسياك"" ،وال دبلت"" ،هدنة"،
"روحــي وسنيني"" ،أساميك الكتيرة"" ،حبايبنا"" ،هبدأ من
اآلخر"" ،مطمنة"" ،مهزومة"" ،بين البينين"" ،فرصة االختيار"،
"بتوصفني"" ،سكت ليه"" ،عرفها بيا"" ،بعتلي نظرة"" ،أكتبلك
تعهد"" ،حتة منك" ،واختتمت بـ"سيدي وصالك".
الحفل أقيم ضمن فعاليات الــدورة األولــى لموسم حفالت
الــرب ـيــع ع ـلــى م ــدى  3أســاب ـيــع مـتـتــالـيــة داخـ ــل م ــرك ــز ال ـم ـنــارة
للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة أنغام أغنية "ودوني عند
أمــي" ،والتي طرحتها في عيد األم ،بمشاركة ابنيها عبدالرحمن
وعمر معها في الكليب.

س ـع ـيــدة ب ـه ــذا ال ـت ـكــريــم لـسـبـبـيــن؛
األول ألن ال ـت ـكــريــم ف ــي ح ــد ذات ــه
يـجـعــل ال ـف ـنــان ف ــي حــالــة س ـعــادة
كبيرة ويدفعه للتقدم في مسيرته
الفنية ،والثاني لوجودها بمدينة
األقـ ـص ــر ال ـعــري ـقــة ال ـض ــارب ــة في
جذور التاريخ.
وتغيبت الممثلة التونسية
هـ ـن ــد ص ـ ـبـ ــري ع ـ ــن ت ـك ــري ـم ـه ــا،
إلصــابـتـهــا ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا،
كـمــا تـغـ َّـيــب الـمـخــرج المصري
ع ـ ـلـ ــي ع ـ ـبـ ــدال ـ ـخـ ــالـ ــق ل ـ ـظـ ــروف
َّ
وتغيب أيضا الممثل
خاصة،
ال ـم ـغــربــي ع ــزال ـع ــرب ال ـك ـغــاط
وا لـمـخــرج السينمائي شيخ
عمر سيسكو من مالي.
ولم يحضر لتسلم التكريم
سوى الممثل والمذيع المصري
سمير صـبــري ،ومــواطـنــه الممثل محيي
إسماعيل.
وتـ ـح ــل ال ـس ـي ـن ـمــا الـ ـس ــودانـ ـي ــة "ض ـيــف
شرف" دورة هذا العام ،بعدما عادت األفالم

ش

عار اللمهرجان

ال ـســودان ـيــة لـلـظـهــور ب ـقــوة في
المهرجانات الدولية خالل السنوات القليلة
الماضية ،وانتزعت جوائز مرموقة.
(رويترز)

مؤسسات فنية وثقافية تحتفي بيوم المسرح العالمي
أكد األمين العام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون
واآلداب كامل العبدالجليل
دعمه للمسرح ،بمناسبة يومه
العالمي.

نتوجه
بتحية تقدير
وإجالل
واعتزاز إلى
كل فنانينا
الكبار

العبدالجليل

فضة المعيلي

اح ـ ـت ـ ـفـ ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــات ف ـن ـيــة
وثقافية بمناسبة اليوم العالمي
لـلـمـســرح ،ال ــذي ص ــادف أم ــس،
بتجديد الــدعــم ل ـ "أبــي الفنون"
ضمن هذه الظروف الصعبة.
وضمن هــذه المناسبة ،قال
األمين العام المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب كامل
الـعـبــدالـجـلـيــل" :تـحـتـفــل جميع
دول العالم في  27مارس من كل
عــام باليوم العالمي للمسرح،
كما أقرته هيئه األمم المتحدة،
ت ـ ـقـ ــديـ ــرا وتـ ـك ــريـ ـم ــا ل ـل ـم ـس ــرح
الـ ــرائـ ــع ال ـج ــام ــع ل ـك ــل ال ـف ـن ــون،
وت ـك ـمــن أه ـم ـيــة ه ــذا ال ـ ــدور في
معالجته وتشخيصه للقضايا
والـ ـمـ ـشـ ـك ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـمـ ـ ّـر بـهــا
المجتمع ويعرضها بالحلول
والـ ــرؤيـ ــة ال ـت ــي ت ـص ـلــح وتـنـيــر
درب المجتمع لمزيد من التقدم
والرقي".
وتــابــع الـعـبــدالـجـلـيــل" :نحن
ف ــي ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي نــولــي
الحركة المسرحية وفن المسرح
أهـمـيــة ك ـبــرى ورع ــاي ــة شــامـلــة،
وق ـم ـنــا وال ن ـ ــزال ب ـج ـهــد كـبـيــر
م ــن أج ـ ــل دع ـ ــم الـ ـف ــرق األه ـل ـيــة
ال ـم ـســرح ـيــة األربـ ـ ـ ــع ،إلث ــرائ ـه ــا
الـســاحــة وعـطــائـهــا ال ــزاخ ــر في
مجال فن المسرح .ونهتم جدا
من خالل المهرجانات السنوية

كامل العبدالجليل
ال ـت ــي ن ـقـ ّـدم ـهــا ل ـل ـم ـســرح الـتــي
تنشط وتــدعــم وتـطــور الحركة
المسرحية في الكويت .وهناك
جانب مهم يجب أن نتوجه فيه
بتحية تقدير وإجــال واعتزاز
إلى كل فنانينا الكبار ،والنجوم
الرواد الذين ساهموا في إثراء
ال ـحــركــة ال ـم ـســرح ـيــة ،وك ــل من
رافقهم من الفنانين الكويتيين
المتميزين على مــدى أكثر من
 61عاما".

الفنون األدائية
وق ــد ج ــرى اخ ـت ـيــار الـفـنــانــة

مـ ــريـ ــم الـ ـص ــال ــح إلل ـ ـقـ ــاء كـلـمــة
"الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـل ـم ـس ــرح"،
ا ل ـتــي كتبتها ا لـمـمـثـلــة هيلين
ّ
مـيــرن ،ألن الصالح أول ممثلة
كويتية وخليجية تصعد على
خشبة المسرح في الكويت أيام
الـسـتـيـنـيــات ،وق ــال ــت الـصــالــح:
"ك ــان ه ــذا وقـتــا صعبا للغاية
بالنسبة للفنون األدائية الحية،
كافح فيه العديد من الفنانين
والفنيين والحرفيين والنساء
ف ـ ـ ــي م ـ ـه ـ ـنـ ــة ه ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي األص ـ ـ ــل
محفوفة بانعدام األمن .ولربما
كــان ان ـعــدام األم ــن ال ــذي ارتبط
ّ
دائما بهذه المهنة هو ما مكن

توفيت املمثلة األميريكية
جيسيكا والتر عن  80عامًا،
والتي شاركت في عشرات
املسلسالت واألفالم ،من
أبرزها «غران بري» عام
 1966و«بالي ميستي فور
مي» لكلينت إيستوود،
قبل أن تؤدي دورها
الشهير للجدة الالذعة
في مسلسل «أريستد
ديفيلوبمنت».
ونعتها ابنتها في بيان
قائلة« :بمزيد من األسى
أعلن رحيل أمي الحبيبة
التي دائما تحب أن تسعد
اآلخرين بكل أعمالها».
ولقي مسلسل «أريستد
ديفيلوبمنت» استحسان
النقاد ،وهو يتناول
النكسات التي تعرضت لها
عائلة ثرية ساءت حياتها
بعد توقيف ّ
رب األسرة
بتهمة اختالس األموال.
وحصل املسلسل على عدد
من الجوائز قبل أن تلغيه
استديوهات «فوكس»
ً
عام  .2006ونزوال عند
مطالبات متابعيه ،اشترت
«نتفليكس» حقوقه وعرضت
موسمني جديدين منه كانا
أقل نجاحًا ،لكنه ال يزال
يعتبر من أبرز املسلسالت
تأثيرًا في جيله.

إلغاء مهرجان «سونار»
للموسيقى اإللكترونية

مريم الصالح قرأت كلمة هيلين ميرن بهذه المناسبة
•

وفاة الممثلة األميركية
جيسيكا والتر

الدويش

افتتاح صامت لمهرجان األقصر للسينما اإلفريقية
أط ـ ـلـ ــق م ـ ـهـ ــرجـ ــان األقـ ـ ـص ـ ــر ل ـل ـس ـي ـن ـمــا
اإلفريقية دورته العاشرة ،أمس األول ،مع
إلغاء الفقرات الفنية المصاحبة لالفتتاح،
مراعاة لحالة الحزن في مصر على مقتل
 32وإصابة العشرات بحادث تصادم بين
قطارين وقع قبل يومين.
ووق ــف ال ـح ــاض ــرون دقـيـقــة ح ــداد على
أرواح الضحايا ،فيما اقتصرت المراسم
عـ ـل ــى الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـم ـن ـظ ـم ـيــن،
والتعريف بالمسابقات واألف ــام ولجان
التحكيم.
وي ـع ــرض ال ـم ـهــرجــان ه ــذا ال ـع ــام تحت
شعار "عشر سنوات من الخيال" أكثر من
 50فيلما من أنحاء القارة السمراء.
وتحمل ال ــدورة الـعــاشــرة اســم الممثلة
مــد يـحــة ي ـســري ( ،)2018-1921بمناسبة
م ـئ ــوي ــة مـ ـي ــاده ــا .وك ـ ـ ـ َّـرم ال ـم ـه ــرج ــان فــي
االفتتاح ،الذي أقيم بساحة معبد الكرنك،
الممثلة الـمـصــريــة نــاديــة ال ـج ـنــدي ،فيما
َّ
َّ
المكرمين اآلخرين ،ألسباب
تغيب معظم
مختلفة.
وقــالــت الجندي فــي كلمة مــوجــزة إنها

غيب املوت املخرج املصري
هاني إسماعيل بعد تعرضه
لوعكة صحية مفاجئة،
حسبما أعلنت نقابة املهن
التمثيلية في مصر.
ورحل املخرج املصري بشكل
مفاجئ ،وهو ما تسبب في
حالة من الصدمة والحزن
لدى زمالئه وأصدقائه
بالوسط الفني الذين
نعوه بكلمات مؤثرة عبر
حساباتهم على شبكات
التواصل االجتماعي.
وقدم املخرج الراحل عدة
أعمال هامة في الدراما
املصرية لعل أبرزها مسلسل
"سوق العصر" الذي عرض
عام  2001وشارك في
بطولته أحمد عبدالعزيز
وكمال أبورية وغادة
عبدالرازق والراحل محمود
ياسني.
ومن بني األعمال التي قدمها
مسلسالت "السيرة الهاللية"
و"الحساب" و"حمزة
وبناته الخمسة" و"حضرة
الضابط أخي" فيما كان
مسلسل "أوراق التوت" الذي
عرض قبل  6أعوام هو آخر
املسلسالت التي قدمها.

بدر الدويش
هــؤالء الفنانين من النجاة في
ظــل هــذه الجائحة .متسلحين
بالكثير من الذكاء والشجاعة.
ففي ظل هذه الظروف الجديدة،
ّ
حول الفنانون خيالهم إلى طرق
إب ــداع ـي ــة وتــرف ـي ـه ـيــة وم ــؤث ــرة،
ل ـي ـت ـم ـك ـنــوا مـ ــن الـ ـت ــواص ــل مــع
العالم ،ويعود الفضل في ذلك
بشكل كبير بالطبع إلى شبكة
اإلنترنت".
وتــابـعــت الـصــالــح" :كـمــا أنــه
مـنــذ ب ــدء الـخـلــق ونـحــن البشر
ن ـس ـت ـخ ــدم ال ـ ـسـ ــرد ال ـق ـص ـصــي
ك ـش ـكــل م ــن أشـ ـك ــال ال ـت ــواص ــل
بيننا ،ولذلك فإن ثقافة المسرح

مريم الصالح
ال ـج ـم ـي ـل ــة س ـت ـب ـقــى مـ ــا بـقـيـنــا
هـنــا .ولــن تختنق أب ــدا الرغبة
ّ
اإلبداعية للكتاب والمصممين
والـ ـ ـ ــراق ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن وال ـ ـم ـ ـغ ـ ـن ـ ـيـ ــن
وال ـم ـم ـث ـل ـي ــن وال ـمــوس ـي ـق ـي ـيــن
والـمـخــرجـيــن ،وفــي المستقبل
القريب ستزهر تلك الرغبة مرة
أخ ـ ــرى تــدف ـع ـهــا ط ــاق ــة جــديــدة
وفـ ـ ـه ـ ــم ج ـ ــدي ـ ــد لـ ـلـ ـع ــال ــم الـ ـ ــذي
نتشاركه جميعا ،وكــم أتحرق
شوقا لذلك".

تهيئة المناخ
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال األمـ ـي ــن ال ـع ــام

ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـف ـ ـنـ ــون
بالمجلس ،د .بدر الدويش ،إن
المجلس يولي اهتماما كبيرا
بالمسرح ،ويعمل على تهيئة
المناخ لتقديم عروض مسرحية
مـتـمـيــزة ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه رغــم
اإلجراءات االحترازية لمواجهة
جــائ ـحــة ك ــورون ــا وإيـ ـق ــاف كل
األن ـش ـط ــة ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـف ـن ـيــة،
ف ــإن ال ـم ـســرح ف ــي ال ـكــويــت ظل
يــواصــل عـطــاءه عبر الـعــروض
(أون ـ ــاي ـ ــن) ،وأيـ ـض ــا م ــن خــال
الندوات والجلسات والحوارات
ُالمسرحية المتخصصة التي
نظمت تحت مظلة المجلس.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن م ـ ـ ــا شـ ـه ــدت ــه
الـحــركــة الـمـســرحـيــة الحـقــا من
ق ـ ـفـ ــزات كـ ـب ــرى طـ ــرزهـ ــا أبـ ـن ــاء
ال ـم ـســرح ون ـجــومــه ج ـيــا بعد
آخ ــر ،اعـتـبــارا مــن جيل ال ــرواد،
ووص ـ ــوال ال ــى ال ـج ـيــل الـحــالــي
ال ـ ــذي ح ـمــل اسـ ــم ال ـم ـس ــرح في
ال ـكــويــت إل ــى جـمـيــع الـمـحــافــل
وال ـم ـه ــرج ــان ــات وال ـم ـل ـت ـق ـيــات،
مكلال بالظفر واإلن ـج ــاز الــذي
رســخ اســم الكويت ومسرحها
على خريطة المسرح في العالم
العربي.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ـه ـ ــا ،احـ ـتـ ـفـ ـل ــت
رابـطــة أعـضــاء هيئة التدريس
ف ــي ال ـم ـع ـه ــد الـ ـع ــال ــي لـلـفـنــون
المسرحية بهذه المناسبة ،وقرأ
الكلمة الـمـعـ ّـدة لـهــذا االحتفال
الفنان خالد أمين.

أعلن مهرجان «سونار»
ذو الشعبية الكبيرة لدى
عشاق املوسيقى اإللكترونية
في أوروبا أنه ألغى للعام
الثاني على التوالي بسبب
الجائحة دورته التي كان
من املفترض إقامتها في
يونيو في مدينة برشلونة
اإلسبانية .وأوضح منظمو
املهرجان الذي استقطب 105
آالف من عشاق املوسيقى
عام  2019أن «الدورة التي
كان من املقرر إقامتها في
يونيو في برشلونة الغيت
ألسباب قاهرة تتعلق
بجائحة كورونا وستقام
عوضًا عن ذلك في  15و16
و 17و 18يونيو .»2022
وبإلغائه دورته لسنة ،2021
حذا «سونار» حذو عدد من
املهرجانات األخرى ،منها
مهرجان غالستونبري في
إنكلترا ،أحد أكبر املهرجانات
في العالم ،والذي أعلن في
نهاية يناير الفائت إلغاء
دورته لسنة .2021
(أ ف ب)

ةديرجلا
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بعد أخذ ورد ...طهران وبكين توقعان «صفقة ربع القرن»
واشنطن :إحياء االتفاق النووي ال يتوقف على «الخطوة األولى»
بعد كثير من األخذ والرد
والغموض ،الذي استمر
ً
أشهرا عدة ،أبرمت طهران
وبكين اتفاق تعاون تجاري
واستراتيجي يمتد ربع قرن
في إطار مشروع «الحزام
والطريق» الصيني ،أمس.

عالقات
بكين مع
طهران دائمة
واستراتيجية
ولن تتأثر
بالظروف
اليومية

وزير الخارجية
الصيني

في خطوة تعزز نفوذ وجهود
بكين الــرامـيــة إل ــى اتـمــام مشروع
ً
"الـ ـح ــزام وال ـط ــري ــق" وص ـ ــوال إلــى
أوروبا عبر الشرق األوسط ،وقعت
إيران والصين اتفاق تعاون تجاري
واستراتيجي ،مثير للجدل ،قيمته
ً
 300مليار دوالر ومدته  25عاما
أمس.
وت ــم توقيع "الــوثـيـقــة الشاملة
ل ـل ـت ـع ــاون ب ـي ــن إي ـ ـ ـ ــران وال ـص ـي ــن
لـ ــأعـ ــوام ال ـ ـ ـ  25الـ ـق ــادم ــة" خ ــال
مـبــاحـثــات بـيــن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي م ـح ـم ــد ج ـ ـ ــواد ظــريــف
ون ـظ ـي ــره الـصـيـنــي وان ـ ــغ ي ــي في
العاصمة طهران أمس.
وأفـ ــاد الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
الخارجية اإليرانية سعيد خطيب
زادة ب ــأن االتـ ـف ــاق يـنـظــم األب ـعــاد
االقتصادية للتعاون بين البلدين
في العديد من المجاالت وسيكون
بمنزلة "خريطة طريق" في تعميق
العالقات الثنائية.
وأوضح أن االتفاقية تركز على
"األبـ ـع ــاد االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي تعد
ال ـم ـحــور األس ـ ــاس لـهــا ومـشــاركــة
إيران في مشروع الحزام والطريق"
وه ــي الخطة الصينية الضخمة
إلقامة مشاريع بنى تحتية تعزز
عالقات بكين التجارية مع آسيا
وأوروبا وإفريقيا.
وأشار المسؤول اإليراني إلى أن
مشروع االتفاقية يعود إلى زيارة
الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى
طهران في يناير  ،2016حين قرر
مع الرئيس حسن روحاني تعزيز
العالقات بين البلدين.
و"ال ـ ـحـ ــزام والـ ـط ــري ــق" م ـب ــادرة
صينية ،تعرف بـ"طريق الحرير"
للقرن الحادي والعشرين ،وتهدف
إل ـ ــى ضـ ــخ اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ضـخـمــة
لتطوير البنى التحتية للممرات
االقتصادية العالمية ،لربط أكثر
ً
من  70بلدا.

عالقات دائمة
وقبيل التوقيع على االتفاقية،
أكد وزير الخارجية الصيني ،خالل
لقائه مع علي الريجاني ،المسؤول
عن اتفاقية الـ"ربع قرن" ،أن "عالقات
بكين مع طهران لن تتأثر بالظروف
اليومية".
وأشار وانغ يي خالل اجتماعه

ظريف ويي عقب توقيع االتفاقية في طهران أمس (رويترز)
مع الريجاني وهــو عضو مجمع
تشخيص مصلحة النظام مستشار
المرشد األعلى علي خامنئي ،إلى
أن العالقات بين البلدين "ستكون
دائمة واستراتيجية".
وش ـ ــدد ال ـج ــان ـب ــان ف ــي ال ـل ـقــاء،
الذي جاء كذلك بمناسبة االحتفال
ب ــال ــذك ــرى ال ـخ ـم ـس ـيــن لـتــأسـيــس
العالقات الدبلوماسية بين إيران
والـصـيــن ،عـلــى التنمية الشاملة
لـلـعــاقــات الـقــائـمــة عـلــى الـشــراكــة
االستراتيجية الشاملة.
من جانبه ،قــال الريجاني ،في
إشارة إلى نهج إيران في السياسة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة" :إن ال ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلســام ـيــة تـبـنــي بـشـكــل مستقل
عالقاتها مع ال ــدول ،وعلى عكس
ب ـعــض الـ ـ ـ ــدول ،ال ت ـغ ـيــر مــوقـفـهــا
جراء تلقي اتصال هاتفي من جهة
خارجية".

اعتراضات وسرية
وجـ ــاء الـتــوقـيــع اإلي ــران ــي رغــم
تحذيرات قــوى معارضة داخلية
من أن االتفاق يتضمن فقرات عديدة
سرية تمنح بكين امتيازات تخالف

الــدس ـتــور اإلي ــران ــي ،بـمــا فــي ذلــك
تطوير جزيرة للسياح الصينيين،
بطريقة تمنح بكين السيطرة على
أراض إيرانية ،وكذلك إنشاء قواعد
ٍ
عسكرية مشتركة في الخليج.
وفـ ــي يــول ـيــو ال ـم ــاض ــي ،قــوبــل
الكشف عن بعض بنود االتفاقية
بــاحـتـجــاجــات واس ـعــة وكـ ــادت أن
تـسـقــط ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان ح ـتــى قبل
عرضها عليه ،لوال تدخل المرشد
األعـلــى علي خامنئي ال ــذي طلب
م ــن الـ ـن ــواب األص ــول ـي ـي ــن ،الــذيــن
ارتفعت أصواتهم ضــد االتفاقية
التريث كما كلف رئيس البرلمان
السابق علي الريجاني بمواصلة
متابعة االتفاقية بدل إبقاء الملف
بيد وزارة الخارجية المكروهة من
األصوليين.
وفي وقت سابق ،أكدت مصادر
إيرانية اطلعت على وثيقة أولية
ب ـش ــأن االت ـفــاق ـيــة ل ــ"ال ـج ــري ــدة" أن
ً
االتفاقية تتضمن بنودا مثل تطوير
الموانئ والجزر وتوفير المعدات
العسكرية وهو ما قد يسمح لبكين
بالحصول على قــواعــد عسكرية
في الخليج .كما تضمنت البنود
التعاون في بناء وسائل التواصل

وض ـ ـمـ ــان ش ـ ـ ــراء ال ـص ـي ــن لـلـنـفــط
اإليراني مقابل وجودها في إيران.

التي تتحدث عن انتهاكات واسعة
ترتكبها السلطات الصينية بحق
أقلية اإليـغــور المسلمة وبإعطاء
األولوية لمصالحها االقتصادية.

ويــأتــي إبـ ــرام وزي ــر الخارجية
الصيني لالتفاقية مع طهران التي
وصلها أمس األول بعد جولة في
المنطقة شملت السعودية وتركيا،
إذ تـسـعــى بـكـيــن لـلـعــب دور أبــرز
بجميع الملفات في المنطقة بما
في ذلك ملفي الصراع اإلسرائيلي
الفلسطيني واألزمة اليمنية وسط
توجس أميركي وغربي.
وال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ،أعـلـنــت
بـكـيــن أن ـه ــا س ـت ـصــون صفقاتها
النفطية مع إيران وإنها تدافع عن
مصالحها الشرعية فــي التعاون
بين البلدين ودعت إدارة الرئيس
األم ـيــركــي جــو بــايــدن إل ــى إحـيــاء
االت ـفــاق ال ـنــووي ورف ــع العقوبات
إلعــادة بناء الثقة وإحياء االتفاق
النووي الذي انسحب منه الرئيس
السابق دونالد ترامب عام .2018
ُ
من جانب آخر ،توجه اتهامات
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة
بالتغاضي عــن التقارير الغربية

الخطوة االولى

وتغاض
مصالح
ٍ

إلى ذلك ،أعرب الرئيس اإليراني
حسن روحــانــي ،خــال أول جلسة
بالعام اإليــرانــي الجديد ،عن أمله
ف ــي ت ـن ـجــح ج ـه ــود ح ـكــوم ـتــه في
فترتها المتبقية حتى أغسطس
المقبل ،في القضاء على فيروس
كورونا بنسبة كبيرة إضافة إلى
رفــع العقوبات األميركية أو جزء
منها على األقل ،قبل تسليم السلطة
للحكومة الجديدة.
لكن الرئيس اإليراني المعتدل
الـ ــذي أعـ ــرب ع ــن أم ـلــه ف ــي تسليم
ال ـس ـل ـطــة ل ـح ـكــومــة ج ــدي ــدة بــأقــل
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،ذك ـ ــر ب ـ ــأن "اإلرهـ ـ ـ ــاب
االقـتـصــادي األمـيــركــي ال ــذي بــدأه
الرئيس السابق دونالد ترامب ما
ً
زال مستمرا".
وج ـ ــاء ح ــدي ــث روحـ ــانـ ــي بـعــد
ساعات من تصريحات نقلت عن
ً
م ـســؤول أم ـيــركــي ،مـشـتــرطــا عــدم

نشر اسمه ،أبدى فيها مرونة أكبر
مــن جــانــب واشـنـطــن بـشــأن "أزم ــة
الـخـطــوة األولـ ــى" إلح ـيــاء االتـفــاق
النووي الذي يهدف لتقييد حصول
طهران على سالح ذري.
وق ـ ــال ال ـم ـس ــؤول ل ـ ـ «روي ـ ـتـ ــرز»:
ً
"مــن يتحرك أوال ليست المشكلة.
ال ـم ـش ـك ـل ــة ه ـ ــي ه ـ ــل ن ـت ـف ــق عـلــى
الـخـطــوات ال ــذي سنتخذها على
نحو متبادل".
وسعى المسؤول األميركي إلى
تصحيح مــا ق ــال إن ــه فهم خاطئ
ب ــأن واش ـن ـطــن تـصــر عـلــى ال ـتــزام
طهران الكامل باالتفاق قبل اتخاذ
واشنطن أي خـطــوات الستئناف
التزاماتها.
وأض ـ ــاف ال ـم ـس ــؤول أن البيت
األبـ ـي ــض ال ي ـص ــر ع ـل ــى ض ـ ــرورة
اتخاذ طهران خطوة أولى لاللتزام
قـبــل شـ ــروع واش ـن ـطــن ف ــي اتـخــاذ
إجراء.
ً
وأوضــح قائال "ال نصر مطلقا
أن تلتزم إي ــران بشكل كــامــل قبل
أن ن ـقــوم ب ــأي إج ـ ـ ــراء .إذا اتفقنا
على خطوات متبادلة فإن مسألة
التسلسل لن تكون مشكلة".
(طهران ـ وكاالت)

المسلمة في إقليم شينجيانغ.
وقـبــل إع ــان الـعـقــوبــات ،قالت
ال ـم ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم "ال ـخ ــارج ـي ــة"
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ه ـ ـ ـ ــوا تـ ـ ـش ـ ــون ،فــي
مؤتمرها اليومي إن "هدف بكين
ً
ليس أبــدا تجاوز واشنطن ،إنما
ً
هو أن تتفوق على نفسها دائما،
وأن تـصـبــح نـسـخــة أف ـض ــل مما
هي عليه" ،مضيفة أن سياستها
تجاه الــواليــات المتحدة متسقة
ومستقرة بشكل كبير ،والصين
م ـس ـت ـعــدة لـلـعـمــل ب ـجــديــة معها
ل ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـت ــواف ــق ال ـم ـه ــم الـ ــذي
توصل إليه رئيسا البلدين خالل
محادثتهما الهاتفية عشية رأس
السنة القمرية.

وذكـ ــرت" :نــأمــل أن نلتقي في
م ـن ـت ـصــف الـ ـط ــري ــق ،وأن ت ـط ـ ّـور
عــاقــات تـتـســم ب ـعــدم الـمــواجـهــة
وعدم النزاع واالحترام المتبادل
والتعاون المربح للجانبين من
أج ــل إع ـ ــادة ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
إ لــى المسار الصحيح والتنمية
المستقرة".
ومـ ـ ـض ـ ــت ت ـ ـ ـقـ ـ ــول" :ب ــاعـ ـتـ ـب ــار
الصين والواليات المتحدة أكبر
اقتصادين فــي الـعــالــم ،فإنه مما
ال ي ــدع ــو ل ـلــده ـشــة أن يـتـنــافـســا
في اندماج المصالح" ،مؤكدة أن
"األســاس هو التنافس بإخالص
على أساس اإلنصاف والعدالة".
في المقابل ،اقترح بايدن على

«طالبان» قد تسيطر على أفغانستان خالل عامين
كوريا الشمالية تعتبر تعليقات بايدن استفزازية
حــذرت وك ــاالت الـمـخــابــرات األميركية
" "CIAإدارة الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن م ــن أن
حركة طالبان قد تجتاح معظم أفغانستان
خالل عامين إلى ثالثة أعوام ،إذا انسحبت
الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ق ـبــل ت ــوص ــل أط ــراف
الحرب إلى اتفاق لتقاسم السلطة.
ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز،
أمس األول ،عن مسؤولين لم تكشف عن
أسمائهم أن مثل هذا االجتياح قد يتيح
لتنظيم القاعدة إع ــادة بناء صفوفه في
أفغانستان ،مبينة أن التقرير السري أعد
العام الماضي لعرضه على إدارة الرئيس
السابق دونالد ترامب.
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن بعض
المسؤولين الــذيــن يــؤيــدون إبـقــاء قــوات
أميركية في أفغانستان يستخدمون تقرير
المخابرات للدفع بوجوب بقاء الجنود لما

بعد الموعد النهائي.
وف ــي أول مــؤتـمــر صـحـفــي لــه بالبيت
األب ـي ــض ي ــوم الـخـمـيــس ،أك ــد ب ــاي ــدن أنــه
سـيـكــون م ــن الـصـعــب االلـ ـت ــزام بــالـمــوعــد
الـنـهــائــي الـمـنـصــوص عـلـيــه فــي االت ـفــاق
ً
ال ــذي يـشـتــرط أي ـضــا رحـيــل زه ــاء سبعة
آالف عـسـكــري مــن ق ــوات ال ـت ـحــالــف .لكن
ً
قــال أيـضــا ،إنــه "ال يتصور" وجــود قوات
أميركية بأفغانستان العام المقبل.
وبعد تصريحات بايدن ،هددت حركة
طالبان ،أمس األول ،باستئناف المعارك
مع القوات األجنبية في حالة عدم الوفاء
بمهلة انسحابها في أول مايو.
وقالت "طالبان" ،في بيان ،إنها "ستكون
م ـض ـط ــرة ل ـم ــواص ـل ــة الـ ـجـ ـه ــاد وال ـك ـف ــاح
المسلح ضــد ال ـقــوات األجـنـبـيــة لتحرير
بالدها" إذا مرت المهلة بدون انسحاب.

وفي رده على أول استفزاز من الدولة
المعزولة ،توعد بايدن بالرد على إقــدام
كــوريــا الـشـمــالـيــة عـلــى إجـ ــراء تجربتين
ً
لـ ـص ــواري ــخ بــال ـي ـس ـت ـيــة ،قـ ــائـ ــا" :س ـن ــرد
بالطريقة المناسبة إذا صعدت ،ومستعد
إلن ـشــاء شـكــل مــن أش ـكــال الدبلوماسية"
م ـع ـهــا ل ـك ــن "يـ ـج ــب أن تـ ـك ــون م ـشــروطــة
بالنتيجة النهائية لنزع السالح النووي".
وح ـ ـ ـ ــذر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ك ــوري ــا
الشمالية من العواقب إلطالقها صاروخين
ً
باليستيين ،مبينا أنه يتشاور مع الحلفاء
ً
لبحث سبل المضي قدما.
وهـ ـ ـ ّـددت ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة بـمــواصـلــة
التصعيد الـعـسـكـ ّ
ـري ،أم ــس ،معتبرة أن
ً
"تعليقات الرئيس األميركي تمثل تعديا
ً
واضحا على حق دولتنا في الدفاع عن
ً
النفس واستفزازا لها".

صينيون أمام االستاد الوطني في بكين ،المعروف بـ «عش العصافير» ،قبل إطفاء أنواره
بمناسبة يوم األرض أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس
ج ــون ـس ــون ،ف ــي ات ـص ــال هــاتـفــي،
أمــس األول أن تـكــون لــدى الــدول
الديمقراطية خطة للبنية التحتية
ل ـم ـنــاف ـســة الـ ـمـ ـب ــادرة الـصـيـنـيــة
المعروفة بالحزام والطريق.
وق ـ ــال ب ــاي ــدن ،لـلـصـحــافـيـيــن،
"اقـ ـت ــرح ــت ع ـل ــى ج ــونـ ـس ــون أن ــه
ينبغي ،بشكل أساسي ،أن تكون
لدينا مـبــادرة مشابهة تنبع من
الدول الديمقراطية لمساعدة تلك
الــدول حــول العالم التي تحتاج،
حـقــا ،إل ــى ال ـم ـســاعــدة" .وم ـبــادرة
ال ـ ـحـ ــزام والـ ـط ــري ــق أكـ ـب ــر حـمـلــة
للصين لبناء بنية أساسية عبر
آسيا لربطها بأوروبا.
وخـ ـ ــال م ــؤت ـم ــره ال ـص ـحــافــي
األول مـ ـن ــذ ت ـس ـل ـم ــه ا ل ـس ـل ـط ــة،
سـ ـع ــى ب ـ ــاي ـ ــدن لـ ـتـ ـه ــدئ ــة ن ـب ــرت ــه
ت ـجــاه ال ـص ـيــن ب ـعــد الـمـبــاحـثــات
العاصفة في أالسكا التي تبادل
كبار الدبلوماسيين في البلدين
انتقاد سياسات بعضهم البعض
ً
عالنية ،مشيرا إلى أنه ال يسعى
إلى "مواجهة" معها.
وإذ وص ـ ـ ــف ب ـ ــاي ـ ــدن ن ـظ ـي ــره
الصيني بــأنــه حــاكــم اسـتـبــدادي
"ل ـي ــس ل ــدي ــه ّ
ذرة دي ـم ـقــراط ـيــة"،
وأص ـ ـ ــر عـ ـل ــى أن ـ ـ ــه رج ـ ـ ــل م ـل ـت ــزم
ب ــاألع ــراف الــدولـيــة فــي الـتـجــارة.
وأضـ ــاف" :ق ـلــت لــه شخصيا في
م ـنــاس ـبــات عـ ــدة إن ـن ــا ال نـسـعــى
إل ــى مــواج ـهــة ،لـكـنـنــا عـلــى يقين
ً
أن المنافسة ستكون حادة جدا".
إلـ ــى ذل ـ ــك ،قـ ــال الــدب ـلــومــاســي
ال ـم ـخ ـضــرم ه ـن ــري كـيـسـنـجــر إن

ترامب :مقتحمو الكابيتول
لم يشكلوا تهديدًا

دافع الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب عن مؤيديه،
الذين فرضوا حصارا على
مبنىالكابيتول األميركي في 6
يناير ،في هجوم أسفر عن مقتل
 5أشخاص .وتحجج ترامب،
فيمقابلة صحافية في دفاعه
عن أنصاره الذين اقتحموا
«الكابيتول» بأنهم «لم يشكلوا
أدنى تهديد منذ البداية».
وفي حني اعترف ترامب بأن
بعض الناس «ذهبوا إلىمبنى
الكابيتول ما كان ينبغي عليهم
فعل ذلك» ،فقد انتقد تطبيق
القانون الفدرالي لـ»اضطهاد»
مثيري الشغب في «الكابيتول»،
بحسب تعبيره ،وشكا من أن
«ال شيء يحدث» للمتظاهرين
اليساريني.

أراغونيس يفشل بتنصيبه
رئيسًا لكتالونيا

كيسنجر :التفاهم مع بكين ...وإال فحرب عالمية مقبلة
ب ـع ــد م ـ ـ ــرور أس ـب ــوع ـي ــن عـلــى
جلسة مباحثات عاصفة حفلت
بـتــراشـقــات ح ــادة وغـيــر معتادة
ب ـ ـيـ ــن ك ـ ـ ـبـ ـ ــار ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــن
ال ـص ـي ـن ـي ـيــن واألمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن فــي
أالس ـك ــا ،فــرضــت ال ـص ـيــن ،أم ــس،
عقوبات على أشخاص وكيانات
من الواليات المتحدة وكندا ،في
وق ــت اق ـتــرح الــرئـيــس جــو بــايــدن
عـلــى رئـيــس الـ ــوزراء البريطاني
بوريس جونسون خطة لمنافسة
م ـب ــادرت ـه ــا ال ـم ـع ــروف ــة "الـ ـح ــزام
والطريق".
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت "ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة"
الـصـيـنـيــة أن ال ـع ـقــوبــات شملت
رئيسة اللجنة األميركية للحرية

موزمبيق :إجالء  180داخل
فندق هاجمه متمردون

ُ
أجلي أكثر من  180شخصًا،
بينهم موظفون وعمال أجانب
حوصروا مدة  3أيام داخل فندق
في بلدة ّبشمال موزمبيق ،بعد
ّ
هجوم شنه مسلحون ،لكن
بعضهم لقوا حتفهم في كمني
بعد مغادرتهم.
وقطعت االتصاالت الالسلكية
مع بلدة باملا في مقاطعة كابو
ديلغادو الواقعة قرب الحدود مع
تنزانيا ومع منشأة ضخمة للغاز
الطبيعي املسال منذ بدء الهجوم.
وشن جهاديون هجومًا على
البلدة الساحلية بعد ظهر
األربعاء ،ما أجبر السكان على
الفرار إلى الغابات املحيطة ،في
حني لجأ عمال وموظفو منشآت
الغاز وموظفون حكوميون إلى
فندق «أماروال باملا».

عقوبات صينية على واشنطن وأوتاوا
وبايدن لديه خطة تنافس «الحزام والطريق»
الدينية الدولية ( )USCIRFغايل
مــانـشـيــن ونــائــب رئ ـيــس اللجنة
تــونــي بيركنز وعـضــو البرلمان
الـكـنــدي مــايـكــل شــونــغ واللجنة
الفرعية لحقوق اإلنسان الدولية
التابعة للجنة الدائمة للشؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـت ـن ـم ـيــة ال ــدول ـي ــة
بمجلس العموم الكندي.
وجـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك ال ـص ـي ـن ــي
ً
ردا عـ ـل ــى م ـع ــا ق ـب ــة وا ش ـن ـط ــن
ً
وم ــون ـت ــري ــال وأيـ ـض ــا االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وبـ ـ ــري ـ ـ ـطـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا
لمسؤولين صينيين بموجب
قــانــون "مــاغـنـيـتـسـكــي" ،بسبب
االنـتـهــاكــات الجسيمة لحقوق
اإلن ـ ـسـ ــان ض ــد أق ـل ـي ــة اإليـ ـغ ــور

سلة أخبار

على الواليات المتحدة وحلفائها
الغربيين الوصول إلى تفاهم مع
الصين حول نظام عالمي جديد
لضمان االستقرار ،وإال سيواجه
العالم فترة خطيرة مثل تلك التي
سبقت الحرب العالمية األولى.
وقال وزير الخارجية في عهد
الرئيسين الجمهوريين السابقين
ريـ ـتـ ـش ــارد ن ـي ـك ـس ــون وج ـي ــرال ــد
فورد ،بفاعلية افتراضية أقامها
المعهد الملكي للشؤون الدولية
فــي لـنــدن" ،إذا لــم نصل إلــى هذه
النقطة ،وإذا لم نصل إلى تفاهم
مع الصين بهذا الشأن فسنكون
إذن في الوضع الذي سبق الحرب
العالمية األولى في أوروبا ،حيث
ّ
كانت الصراعات المستمرة تحل
عـلــى أس ــاس ف ــوري ،لـكــن أحــدهــا
ك ـ ــان يـ ـخ ــرج عـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة فــي
مرحلة ما» ،حسب ما نقلته وكالة
رويترز لألنباء.
وتابع" :األمر اآلن أكثر خطورة
مـ ـم ــا ك ـ ـ ــان ع ـل ـي ــه ف ـ ــي الـ ـس ــاب ــق،
واألس ـل ـحــة فــائـقــة التكنولوجيا
التي يمتلكها الجانبان قد تؤدي
ً
إلى صراع خطير للغاية ،موضحا
أن الواليات المتحدة ستجد على
األرجح أن من الصعوبة بمكان أن
تتفاوض مع خصم مثل الصين
سرعان ما سيتفوق ويصبح أكثر
ّ ً
تقدما في بعض المجاالت.
وفـ ــي خـ ـط ــوة ت ـع ـكــس ع ــودت ــه
إلــى خــط الـمــواجـهــة فــي مكافحة
تـغـ ّـيــر الـمـنــاخ بـعــد تــراجــع سلفه
دونالد ترامب عن التزاماتهّ ،
وجه
الرئيس األميركي دعــوة إلــى 40

مــن زع ـمــاء الـعــالــم فــي مقدمتهم
العاهل السعودي الملك سلمان
بــن عـبــدالـعــزيــز ورؤسـ ــاء روسـيــا
فالديمير بــوتـيــن ،والـصـيــن شي
جـيـنـبـيـنــغ ،وتــرك ـيــا رج ــب طيب
إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،وف ــرن ـس ــا إي ـمــانــويــل
م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون ،وال ـ ـ ـبـ ـ ــرازيـ ـ ــل ج ــاي ـي ــر
ب ـ ــولـ ـ ـس ـ ــون ـ ــارو ،والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــارة
األلمانية أنجيال ميركل ،ورئيس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ب ــوري ــس
جـ ــون ـ ـسـ ــون ،ورئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الهندي ناريندرا مودي.
ّ
وأوض ـ ــح ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض أن
القمة االفتراضية ،التي تتصادف
مع اليوم العالمي لألرض" ،تهدف
الـ ــى ح ـشــد ج ـه ــود االق ـت ـص ــادات
الـكـبــرى لـمـعــالـجــة أزم ــة الـمـنــاخ،
وس ـ ـتـ ــؤكـ ــد الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ال ـم ـل ـ ّـح ــة
والـ ـف ــوائ ــد االقـ ـتـ ـص ــادي ــة لـلـعـمــل
ً
المناخي األقوى ،وستكون معلما
ً
مهما نحو مؤتمر األمم المتحدة
ّ
لتغير الـمـنــاخ الـمـقــرر عـقــده في
نوفمبر المقبل بمدينة غالسكو
األسكتلندية".
ووفق البيان ،ستعلن الواليات
المتحدة بحلول موعد القمة عن
ه ــدف ط ـمــوح الن ـب ـعــاثــات 2030
كمساهمتها الـجــديــدة المحددة
وط ـن ـيــا ض ـمــن ات ـفــاق ـيــة بــاريــس
ّ
للمناخ ،كما أن الرئيس حث في
دعوته القادة على استخدام القمة
كفرصة لتوضيح كيفية مساهمة
ً
دولـهــم أيـضــا فــي تحقيق طموح
مناخي أقوى.
(عواصم -وكاالت)

أعلن برملان كتالونيا ،أمس األول،
أن املرشح االنفصالي بيري
أراغونيس أخفق في الحصول
على الدعم الكافي لتنصيبه
رئيسًا لإلقليم اإلسباني.
وأوضح موقع البرملان أن مرشح
حزب «اليسار الجمهوري
الكتالوني» حصل على  42صوتا
فقط ،هي أصوات نواب حزبه
ونواب حزب «ترشيح الوحدة
الشعبية» اليساري االنفصالي
التسعة ،في حني امتنع حزب
«معا من أجل كتالونيا»
االنفصالي ،الذي يمتلك  32نائبًا،
عن التصويت في جلسة كان
يحتاج فيها املرشح إلى األغلبية
الساحقة البالغة  68صوتًا من
أصل  135صوتا في البرملان
اإلقليمي.

أوكرانيا :أكبر حصيلة
قتلى للصراع شرقًا

قتل أربعة جنود في منطقة
الصراع شرقي أوكرانيا ،أمس
األول ،مما يجعل يوم الجمعة
هو األكثر دموية منذ صيف عام
 2020على األقل.
ووفق وزارة الدفاع األوكرانية،
فإن متمردين مدعومني من
روسيا كثفوا القصف على مواقع
قريبة من قرية بمنطقة دونتسك،
مبينة أنه أصيب جنديان آخران
في الهجمات ،التي استخدمت
فيها قذائف هاون محظورة
بموجب اتفاق السالم املوقع
في .2015

ةديرجلا
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لبنان :صيغة لحكومة من « 3ثمانات» تواكب حراك السفراء

البخاري يزور جنبالط ...و«التيار» يتهم الحريري بالسعي إلى «الثلث المعطل» لمنع «التدقيق»
على وقع حراك السفراء
األجانب والخليجيين األخير
في لبنان ،ظهرت بوادر حلحلة
خط تأليف الحكومة،
على ً
خصوصا لناحية توسيع
التشكيلة ،لكن األنظار تتجه
إلى طهران لرصد موقفها
بعد اإلشارة السلبية التي
أطلقها أمير عبداللهيان
باتهامه واشنطن وباريس
والرياض ،بأنها ال تريد
حكومة جديدة.

مسيرة إلى قصر
بعبدا ...وهاشم
يقلل من أهمية
«نووي الزهراني»

ي ـبــدو أن ح ــراك ال ـس ـفــراء األجــانــب
وال ـخ ـل ـي ـج ـي ـيــن الـ ـ ــذي شـ ـه ــده ل ـب ـنــان
األسبوع الماضي ،وعنوانه الرئيسي
ال ـض ـغــط لـتـشـكـيــل ح ـكــومــة ب ـشــروط
المجتمع الدولي لوضع البالد على
سـكــة اإلن ـق ــاذ ،ق ــد أوج ــد ديـنــامـيـكـيــة
دا خـلـيــة ،تمثلت فــي ا لـمـبــادرات التي
ً
أطـلـقـهــا أخ ـيــرا الــزعـيــم ال ــدرزي وليد
ج ـن ـب ــاط ورئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـن ــواب
نبيه بري.
ّ
السر العام في الحزب
وكشف أمين
التقدمي االشتراكي ظافر ناصر عن
ص ـي ـغــة ج ــدي ــدة ل ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
وضعت في التداول وهي " 3ثمانات"،
من دون حصول أحد على ثلث معطل،
ً
مـضـيـفــا أن " ه ــذه ا لـصـيـغــة قــد تشكل
مدخال للتسوية فيما لو كسر الفيتو
ال ـمــوضــوع مــن بـعـبــدا عـلــى الــرئـيــس
المكلف سعد الحريري" .ولفت الى أن
"أي إصرار على حكومة تكنوسياسية
أو س ـي ــا س ـي ــة هـ ــو ض ـ ــرب ل ـل ـم ـب ــادرة
الفرنسية".
ً
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا عـ ـل ــى تـ ـص ــري ــح ك ـب ـيــر
م ـس ــاع ــدي رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـش ــورى
اإلي ــران ــي ل ـل ـشــؤون الــدول ـيــة ،حسين
أم ـيــر عـبــدالـلـهـيــان ،ال ــذي اعـتـبــر فيه
أن ا ل ـ ـ ــوال ي ـ ـ ــات ا لـ ـمـ ـتـ ـح ــدة و ف ــر نـ ـس ــا
وال ـس ـعــوديــة ال تــريــد ح ـكــومــة ،شــدد
نــا صــر ع ـلــى أن "ا ل ــر ه ــان يـبـقــى على
ت ـس ــو ي ــة دا خـ ـلـ ـي ــة ألن ا ل ـ ـخـ ــارج ك ــان
منكفئا عن لبنان" ،الفتا الى ان كالم
ع ـب ــدا ل ـل ـه ـي ــان ج ـ ــاء ردا ع ـل ــى حــر كــة
س ـف ــراء ك ــل م ــن ال ـس ـعــوديــة وام ـيــركــا
وفرنسا ،وكأنه يقول ان لدى اإليراني
أيضا عالقة بمركز القرار السياسي
بلبنان.
وكانت معلومات عن اللقاء الذي
ع ـق ــد ل ـي ــل ال ـخ ـم ـي ــس -ال ـج ـم ـع ــة بـيــن
الحريري وبري ،اشارت الى ان األخير
اقترح مبادرة لتشكيل حكومة من 24
ً
وزيرا ،يكون فيها الرئيس ونائبه بال
أي حقيبة مقابل  22وزيرا كل واحد
منهم يتولى حقيبة وا ح ــدة .وتفيد
ال ـم ـع ـلــومــات ب ــأن ب ــري وض ــع "ح ــزب
الـلــه" فــي جــو مـبــادرتــه ،كـمــا أرسلها

جنبالط ونجله تيمور يرافقان البخاري في المختارة أمس
الى رئيس الجمهورية ميشال عون
للحصول على موافقته.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت ص ـح ـي ـفــة
"األخبار" المحسوبة على "حزب الله"
أمس ،إنه بدأت تنتشر في الساعا ت
الـمــاضـيــة مـعـلــومــات عــن حـلـحـلــةٍ ما
ً
من جانب الحريري ،وتحديدا في ما
ّ
يـتـعــلــق ب ـعــدد الـ ــوزراء فــيالـحـكــومـة
ّ
ُ
 ،ح ـي ــث يـ ـق ــال إن ر ئـ ـي ــس ا ل ـح ـكــو مــة
ُ ّ
المكلف يقبل بزيادة العدد على 18
ً
وزيرا.
و ق ــا ل ــت ا ل ـص ـح ـي ـفــة ان ا ل ـح ــر ي ــري
بحث الموضوع في االجتماع الذي
ُعقد بينه وبين رئيسمجلس النواب
 ،ح ـي ــث قـ ــال الـ ـح ــري ــري إنـ ــه ل ــم يـعــد

لكن مصدرا في الحزب شرح أنه خالل انعقاد المؤتمر
العام للحزب في  ،2018تقدم أمين عام الحزب الراحل نزار
نجاريان باقتراح لترجمة اسم حزب الكتائب اللبنانية إلى
اللغتين الفرنسية واإلنكليزية ،كما هو مسجل رسميا في
النظام الداخلي وشرعة الحزب منذ عــام  ،1952لتسهيل
عملية الـتــداول به في المجتمعين األوروب ــي واألميركي،
فكان البد من التقدم بطلب علم وخبر إلى وزارة الخارجية
والبلديات للحصول على الموافقة ونـشــره فــي الجريدة
الرسمية.
ً
ويضيف المصدر توضيحا لتقدم الحزب بطلب العلم
والخبر إلى وزارة الداخلية ،بعد أكثر من عامين على طرحه،
أن األسباب تتعلق باندالع احتجاجات  17اكتوبر ووفاة
امين عام الحزب في انفجار المرفأ.

ً
ً
متمسكا ب ـ " حـكــو مــة مــن  18وز ي ــرا "،
مــع إصـ ــراره عـلــى رف ــض حـصــول أي
ُ ّ
المعطل.
فريق على الثلث

بيان «التيار»
فــي غ ـضــون ذ ل ــك ،أ ص ــدر المجلس
ال ـس ـيــاســي لـ ـ "ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر"
ً
ب ـيــانــا أم ــس ع ـقــب اج ـت ـمــاعــه الـ ــدوري
برئاسة النائب جـبــران باسيل ،اتهم
فيه الحريري بتهميش المسيحيين.
و ج ـ ـ ــاء فـ ــي ا ل ـ ـب ـ ـيـ ــان" :ال بـ ـ ـ ّـد ل ــر ئ ـي ــس
ّ
الحكومة المكلف أن يعود الى األصول
الميثاقية والدستورية التي يعرفها
جيدا ،والتي سبق له أن اعتمدها في
تشكيل كــل حـكــو مــة" ،مضيفا" :نسأل
اللبنانيين من يعتقدون أنه سيسمي
وزراء الطائفتين الشيعية وا لــدرز يــة
وم ــن س ـي ـشــارك رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة في
ّ
السنية ،ولماذا
تسمية وزراء الطائفة
يمعن في ترك اإلبهام والغموض في
توزيع الحقائب وخاصة المسيحية؟
وه ــلرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوري ـة ه ــو شــريــك
دس ـ ـتـ ــوري فـ ــيت ــأل ـي ــف ال ـح ـك ــوم ـة أم
أن صــا ح ـي ـتــه م ـح ـص ــورة بــالـتــوقـيــع
على مرسوم التأليف؟ و هــل يفهمون
ُ ّ
م ـغ ــزى أن ت ـشــكــل ح ـكــومــة ف ــي لـبـنــان
تغيب عنهاالكتل النيابية المسيحية
بـ ــال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة والـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــة ،وه ـ ـ ــل ت ـ ــدرك
ّ
المعنية معنى العودة الى
المرجعيات
زمن الوصاية السياسية؟!".
وحذر البيان من "خطورة المنحى
اإلق ـ ـصـ ــائـ ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـه ـج ــه رئ ـي ــس
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـم ـك ــل ــف ،ويـ ـ ــرى ف ــي ه ــذا

ال ـس ـل ــوك رغ ـب ــة واضـ ـح ــة بـ ــأن يـسـمــي
بـنـفـســه ا لـ ــوزراء ا لـمـسـيـحـيـيــن فيكون
لــه نصف أ عـضــاء الحكومة  +وا حــد"،
ً
الف ـت ــا ال ــى أن "ال ـت ـي ــار يــرفــض إع ـطــاء
ال ـح ــري ــري وف ــري ـق ــه ال ـن ـصــف  +واح ــد
فــي الحكومة ،أل نــه سيستعمله لمنع
اإلصالح ،وتعطيل التدقيق الجنائي،
وفرملة كل محاوالتمحاربة الفساد".

حراك البخاري
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ــك ،وفـ ـ ــي خ ـط ــوة
تـظـهــر أن ا ل ـس ـعــود يــة ت ـقــوم بالفعل
بـتـحــرك مــا فــي ال ـســاحــة الـلـبـنــانـيــة،
وأن ز ي ــارة سفيرها و لـيــد البخاري
ال ـ ــى ال ـق ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي فـ ــي ب ـع ـبــدا
لـيـســت م ـجــرد ح ــدث عــرضــي فــرضــه
أ ح ـ ــد ع ـل ـي ـه ــا ،زار ا لـ ـبـ ـخ ــاري أ م ــس
المختارة حيث التقى رئيس الحزب
التقدمي االشتراكي النائب السابق
ول ـيــد ج ـن ـبــاط .وق ـبــل ال ــزي ــارة أكــد
ا ل ـب ـخ ــاري ف ــي ح ـ ِّـد ي ــث ل ـ ـ " ،"MTVأن
ُ
"المختارة بما تمثل من إرث تاريخي
وعروبي ضمانة للجبل ووحدةلبنان
ً
واس ـت ـق ــراره" ،م ـش ــددا عـلــى "أن ـنــا كنا
وسنبقى عربا مسيحيين ومسلمين،
طالما بقيت كنيسة المختارة ،وبقي
مسجدها".
وت ـ ـخ ـ ـلـ ــل ال ـ ـل ـ ـق ـ ــاء ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـب ـ ـخـ ــاري
و جـنـبــاط عــرض األو ض ــاع السياسية
العامة ،السيما الوضع الحكومي .وقد
اطلع السفير البخاري من جنبالط على
وجهة نظره حيال التسوية الحكومية
المطروحة.

وبعد اللقاء ،زار السفير السعودي
م ـس ـجــد األمـ ـي ــر ش ـك ـيــب أرسـ ـ ــان فــي
المختارة حيث أدى الصالة ،ثم انتقل
إلى ضريح كمال جنبالط ،حيث قرأ
الفاتحة عن روحه.

مسيرة و«نووي»
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ش ـ ـ ـ ــارك عـ ـ ـش ـ ــرات مــن
الـ ـن ــاشـ ـطـ ـي ــن فـ ــي مـ ـسـ ـي ــرة ب ــات ـج ــاه
الـ ـقـ ـص ــر ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ف ـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا،
لـلـمـطــالـبــة ب ـ ـ "ح ـك ــوم ــة ان ـت ـقــال ـيــة أو
ال ــرحـ ـي ــل" ،ل ـكــن ال ـج ـيــش م ـن ـع ـهــم مــن
الوصول الى القصر.
في سياق آخر ،بدا أن عضو كتلة
"ال ـت ـن ـم ـيــة وال ـت ـح ــري ــر" (ح ــرك ــة أم ــل)
النائب قاسم هاشم يقلل من اهمية
ا لـمـعـلــو مــات ا لـتــي اعلنتها الحكومة
عــن وج ــود م ــواد نــوويــة خـطـيــرة في
م ـع ـم ــل ال ــزه ــران ــي ل ـل ـط ــاق ــة ب ـج ـنــوب
البالد.
و قــال هاشم إن "كمية ال تذكر من
الـ ـم ــواد الـ ـن ــووي ــة ال ـم ـخ ـبــريــة أثـ ــارت
مــوا قــف و عــوا طــف البعض و هــي غير
خ ـط ـيــرة ف ـهــل ك ــل ه ــذه اإلث ـ ــارة تــأتــي
استهدافا لمنشأة ناجحة أم لتغطية
ما سبق وفي غير مكان؟".

ترقب لموقف طهران
بعد تصريحات اللهيان
السلبية

السلطات تنشر حرس الحدود ّ
وتقيد الوصول إلى «فيسبوك»

عامل صحي يجري فحص كورونا لبائع متجول على شاطئ مومباي أمس
أنـحــاء التكتل ،وألـقــى االتحاد
األوروبــي باللوم على شركات
األدويــة ،وعلى "أسترازينيكا"
في المقام األول ،لعدم تقديمها
ال ـج ــرع ــات الـ ـم ــوع ــودة .ونـفــت
"أسترازينيكا" أنها فشلت في
احترام اتفاقها.
وأع ـلــن الـمـفــوض األوروب ــي
للسوق الداخلية تيري بريتون،
أن التكتل لن يسمح بتصدير
جــرعــات "أسترازينيكا" داخــل
االت ـ ـحـ ــاد إلـ ــى أي م ـك ــان آخ ــر،
إل ــى أن تـحـتــرم الـشــركــة عقود
التسليم.
وق ــال بــري ـتــون ،فــي مؤتمر
ص ـح ــاف ــي ع ـب ــر االنـ ـت ــرن ــت فــي
إ س ـ ـبـ ــا ن ـ ـيـ ــا " ،لـ ــد ي ـ ـنـ ــا األدوات
وسنضمن بـقــاء كــل ش ــيء في
أوروبـ ــا إل ــى أن تـعــود الشركة
اللتزاماتها".
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،كـش ـفــت
دراسـ ـ ــة ط ـي ـبــة بــري ـطــان ـيــة ،أن
جرعة واحــدة من لقاح "فايز"،
توفر استجابة مناعية مماثلة
ل ـت ـلــك ال ـن ــات ـج ــة ع ــن الـ ـع ــدوى،

مباحثات بين إردوغان
ووزير خارجية قطر

مقتل قائد عسكري
رفيع بمعارك مأرب

فرنسا تتهم بريطانيا بـ«االبتزاز» بشأن اللقاحات إسالميو بنغالدش يواصلون االحتجاج
«فايزر» يولد استجابة مناعية بعد جرعة واحدة لدى  %99ممن يتلقونه على زيارة مودي غداة مقتل 5
وسـ ــط اس ـت ـم ــرار ال ـت ــوت ــرات
بشأن سالسل التوريد ،اتهمت
ف ــرنـ ـس ــا ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـم ـت ـح ــدة
ب ـ ـ ـ ــ"االب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزاز" بـ ـ ـش ـ ــأن ك ـي ـف ـيــة
تعاملها مع صادرات لقاحات
فيروس "كورونا".
ُ
وسـ ـ ـئ ـ ــل وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الفرنسي ،جان إيف لودريان،
عما إذا كان االتحاد األوروبي
ق ــد "خ ـ ـ ــدع" ب ــإرس ــال ــه مــايـيــن
الجرعات إلى المملكة المتحدة،
بينما يــواجــه طــرح اللقاحات
في دول االتحاد تعثرا ،أجاب:
"نـ ـح ــن ب ـح ــاج ــة ل ـب ـن ــاء عــاقــة
ت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة ،ل ـ ـكـ ــن ال ي ـم ـك ـن ـنــا
التعامل بهذه الطريقة".
ّ
وق ــال ل ــودري ــان ،إن االتـحــاد
األوروبـ ــي "ال ينبغي أن يدفع
ال ـث ـمــن لـسـيــاســة الـتـلـقـيــح في
المملكة المتحدة".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن "ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا
ً
تفتخر كثيرا بالتلقيح الجيد
بالجرعة األولى ،إال أنها تعاني
من مشكلة في توفير الجرعة
الثانية" .وتابع" :ال يمكن للمرء
أن يلعب بــاالبـتــزاز ،ال يمكنك
التصرف بهذه الطريقة".
مــن نــاحـيـتـهــا ،قــالــت وزي ــرة
ال ـص ـنــاعــة ال ـفــرن ـس ـيــة أنـيـيــس
بانييه رانشر ،أمس ،إن بالدها
تتوقع تسلم "شحنات كبيرة
األس ـب ــوع الـمـقـبــل" ت ـت ـجــاوز 3
ماليين جرعة لقاح .وأوضحت
أن الجزء األكبر من الشحنات
ي ـ ـحـ ــوي ل ـ ـقـ ــاح "فـ ـ ــايـ ـ ــز" ،ال ـ ــذي
س ـي ـصــل م ـنــه "ن ـح ــو مـلـيــونــي
جــرعــة اع ـت ـبــارا م ــن  5أب ــري ــل"،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن ال ـش ـح ـن ــات
ً
المنتظرة تشمل أيضا لقاحي
"م ــودي ــرن ــا" و"ج ــونـ ـس ــون آنــد
جونسون".
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق ب ـ ـل ـ ـقـ ــاح
"أسترازينيكا" ،أكــدت الوزيرة
إلى أن االتحاد األوروبــي ّ
"أمن
الـلـقــاحــات عـبــر حـظــر تصدير
الجرعات من إيطاليا".
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات ط ـ ــرح
الـ ـلـ ـق ــاح ــات ب ـ ـبـ ــطء ف ـ ــي ش ـتــى

سلة أخبار

التقى الرئيس التركي ،رجب
طيب إردوغان ،أمس ،وزير
الخارجية القطري محمد بن
عبدالرحمن بمدينة إسطنبول،
وأجريا مباحثات مغلقة في
قصر وحيد الدين الرئاسي.
يأتي اللقاء وسط تكهنات
بلعب الدوحة دورا دبلوماسيا
في حلحلة خالفات أنقرة
مع قوى إقليمية بعد نجاح
المصالحة الخليجية التي
جاءت بوساطة كويتية.

هل تخلى «الكتائب» عن اسمه؟
بمجرد صدور خبر تعديل اسم حزب الكتائب اللبنانية،
ّ
اللبنانية -الـحــزب الديمقراطي
ليصبح "ح ــزب الكتائب
االج ـت ـم ــاع ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي" ،اش ـت ـع ـلــت ص ـف ـحــات ال ـتــواصــل
االجتماعي ،وكـ ّـرت سبحة التحليالت بين مؤيد للفكرة،
ً
من باب مواكبة فكر التجدد ،ومعارض حفاظا على تاريخ
الحزب الذي تأسس عام  ،1936وبين من ربط الخطوة بموقع
ً
الحزب حاليا في المعارضة وتأييده للحراك االحتجاجي
الداعي لتغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية واسعة.
واعتبر البعض أن تعديل اسم الحزب يتوافق مع حركة
الشارع و"الثورة" القائمة ومعتقداتها ،لينسى الناس تاريخ
الحزب خالل الحرب اللبنانية ،في حين رأى آخرون أن رئيس
الحزب النائب سامي الجميل في هذه الخطوة يعيش حالة
نكران للحزب وتاريخه.

دوليات

وي ـم ـك ــن أن ت ــوف ــر ح ـم ــاي ــة مــن
السالالت الجديدة لألشخاص
ال ـ ــذي ـ ــن سـ ـب ــق لـ ـه ــم اإلصـ ــابـ ــة
بالفيروس.
وخـ ـلـ ـص ــت الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ال ـت ــي
أج ــرت ـه ــا جــام ـع ـتــا "شـيـفـيـلــد"
و"أكسفورد" بدعم من "االتحاد
البريطاني لعلم مناعة فيروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ،إلـ ـ ــى أن  %99مــن
األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ت ـ ـتـ ــولـ ــد ل ــدي ـه ــم
اسـتـجــابــة مـنــاعـيــة قــويــة بعد
جرعة واحدة من "فايزر".
وب ـي ـن ـم ــا اع ـت ـم ــد ال ـب ــرل ـم ــان
االتـحــادي النمساوي مشروع
قرار حكومي يوصي باعتماد
جــواز السفر االخضر الخاص
بـ ـمـ ـتـ ـلـ ـق ــي الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاح الـ ـمـ ـض ــاد
ل ـل ـف ـيــروس والـمـتـعــافـيــن مـنــه،
ُ
تـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط إح ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
الهولندية إلرسال  200شخص
في رحلة إلــى اليونان لمدة 8
أيـ ــام ،كـتـجــربــة لـمـعــرفــة مــا إذا
كــانــت الـسـيــاحــة ممكنة أثـنــاء
جائحة "كورونا".
وسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــح ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــربـ ـ ــة

(أ ف ب)

للمسافرين االستمتاع بعطلة
ً
شاملة كليا في رودس ،بتكلفة
 399ي ــورو للشخص الــواحــد.
ول ـ ـ ـ ــن ُيـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــح لـ ـلـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن
بمغادرة المنتجع وسيتعين
عليهم الـحـجــر الـصـحــي لمدة
تصل إلى  10أيام عند عودتهم
إلى هولندا.
وفي الضفة األخرى ،أعلنت
الفلبين ،أمــس ،أنها ستفرض
ً
اعـتـبــارا مــن األس ـبــوع المقبل،
ً
حجرا على  24مليون شخص
ف ــي مــان ـيــا وض ــواح ـي ـه ــا ،في
ّ
ظ ـ ـ ـ ــل صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــات ت ــواجـ ـهـ ـه ــا
المستشفيات نتيجة ار تـفــاع
أعداد اإلصابات بكورونا.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ــاس ــم
الرئاسة هاري روك إن "العدو
هو الفيروس وليس الحكومة".
واعتبارا من الغد ،سيكون
على الناس العمل من المنزل
باستثناء الوظائف التي تعتبر
أساسية ،وسيتم إيقاف النقل
العام.
(عواصم -وكاالت)

ّ
غــداة يوم من احتجاجات دامية خلفت  5قتلى،
تظاهر مئات البنغاليين أمــس ،أمــام أكبر مساجد
دكا ،بدعوة من جماعة "حفظة اإلسالم" المتشددة،
لـلـتـنــديــد ب ــزي ــارة رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـه ـنــدي الـقــومــي
ّ
المتشدد ناريندرا مودي.
وبدأت التظاهرات أمس األول في العاصمة دكا،
وتــوسـعــت إلــى عــدة مــدن وب ـلــدات فــي البلد الــواقــع
بجنوب آسيا الذي يعد  168مليون نسمة غالبيتهم
مسلمون.
ّ
وخلفت أعمال العنف بين قوات األمن والمحتجين
 5قتلى وعدة جرحى في صفوف المتظاهرين.
وأفاد متحدث باسم "فيسبوك" بأن الوصول إلى
الموقع صــار ّ
مقيدا في بنغالدش ،وذلــك إثــر تلقي
شكاوى من عدة مستخدمين لم يتمكنوا من دخول
الموقع منذ الجمعة ،بعد انتشار صور ومعلومات
حول حوادث العنف عبر الشبكة االجتماعية.
ونشرت السلطات ،أمس ،حرس الحدود للمساعدة
في حفظ النظام ،وسط مخاوف من تجدد العنف.
ورغم التدابير األمنيةّ ،
تجمع مئات اإلسالميين
ّ
وس ـ ــط دك ـ ــا أمـ ـ ــام "ج ــام ــع ب ـي ــت الـ ـمـ ـك ــرم األك ـ ـبـ ــر" ،
لــاحـتـجــاج عـلــى الـتـعــامــل الـعـنـيــف م ــع تـظــاهــرات

أمس األول ،وزيــارة رئيس الــوزراء الهندي .ونادى
المحتجون بشعارات مناهضة لمودي.
ك ـمــا ت ـظــاهــر أي ـض ــا آالف م ــن أن ـص ــار الـجـمــاعــة
اإلسالمية األكبر في بنغالدش في بلدة هاثازاري،
المعقل الرئيسي للتنظيم ،حيث قتل  4منهم الجمعة.
وتأتي االحتجاجات مع احتفال بنغالدش بذكرى
استقاللها الخمسين.
وقــوبـلــت زي ــارة رئـيــس ال ــوزراء الـهـنــدي القومي
الذي وصل أمس األول إلى دكا للمشاركة في إحياء
الذكرى ،بتظاهرات مستمرة منذ أيــام شــارك فيها
أيضا طلبة ونشطاء يساريون .ويتهم مودي ،وهو
ّ
ّ
الدينية
الطائفية
هندوسي قومي متشدد ،بمفاقمة
في الهند.
ويعتبر المتظاهرون أنه يقف وراء أعمال العنف
ّ
فــي حــق المسلمين الـتــي خــلـفــت نـحــو  1000قتيل
في واليــة غوجارات الهندية عام  2002عندما كان
يرأس الوالية .وزار مودي أمس ،معبدين هندوسيين
بارزين في جنوب بنغالدش ،في حين دعت "حفظة
اإلسالم" إلى إضراب عام اليوم.
(دكا ـ ـ أ ف ب)

ً
ميانمار 90 :قتيال في أدمى أيام
االحتجاجات ضد العسكر
في أعنف حملة وحشية على المعارضة ،أوردت
"بوابة ميانمار ناو" اإلخبارية وشهود أن قوات األمن
ً
في ميانمار قتلت  90محتجا على األقل بالرصاص،
أمــس ،بالتزامن مــع احتفاالت الجيش بيوم القوات
المسلحة.
وخرج المحتجون على انقالب األول من فبراير إلى
شــوارع رانغون ومــانــداالي ومــدن وبلدات أخــرى ،في
تحد لتحذير من إطالق النار عليهم "في الرأس والظهر".
وفــي منتدى على اإلنـتــرنــت ،قــال الــدكـتــور ساسا
المتحدث باسم جماعة "سي.آر.بي.إتش" المناهضة
للمجلس العسكري ،التي أنشأها النواب المنتخبون
الذين أطاح بهم االنقالب" :اليوم يوم عار على القوات
المسلحة".
وأض ــاف" :يحتفل جـنــراالت الجيش بيوم القوات
المسلحة ،بعد أن قتلوا أكثر من  340من المدنيين

األب ـ ــري ـ ــاء" ،ف ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى تـ ـق ــدي ــرات لـ ـع ــدد قتلى
االحتجاجات منذ اندالعها قبل أسابيع.
واستعرض المجلس العسكري قوته بتنظيم عرض
عسكري كبير ،أمس ،لالحتفال بـ"يوم القوات المسلحة".
وفي حين سار عناصر القوات المسلحة حاملين
المصابيح واألعالم بجانب عربات للجيش ،دافع قائد
المجلس الجنرال مين اونغ هالينغ مجددا عن االنقالب،
وتعهد بتسليم السلطة بعد انتخابات جديدة.
ووجــه هالينغ تهديدا جديدا للحركة المناهضة
ّ
التي تهز البالد منذ استيالء الجيش على
لالنقالبّ ،
السلطة ،محذرا من أن أفعال "االرهــاب التي يمكن أن
تضر باستقرار وأمن البالد" غير مقبولة.
ّ
وقال إن "الديمقراطية التي نرغب بها ستكون غير
منضبطة إذا لم يحترموا القانون وإذا انتهكوه".
(رانغون -أ ف ب ،رويترز)

أفاد مصدر عسكري يمني
بأن قائد المنطقة العسكرية
الجيش اللواء
السادسة في
ُ
الركن أمين الوائلي ،قتل أمس
األول ،خالل قيادته المعارك
ضد ميليشيات جماعة "أنصار
الله" الحوثية شمال غرب
مأرب .وأضاف أن الوائلي
سبق أن نجا من موت محقق
مرات عدة إحداها في قصف
صاروخي للحوثيين على
مبنى حكومي بمحافظة
الجوف عام  .2017وتدور
معارك عنيفة بين الجيش
الموالي للحكومة الشرعية
والحوثيين في مأرب التي
تسعى جماعة الحوثي
للسيطرة عليها منذ مطلع
فبراير الماضي.

دمشق تمنع عقد مؤتمر
لمعارضة الداخل

منعت السلطات السورية،
أمس ،عقد مؤتمر لقوى
معارضة قرروا عقده في دمشق
إلعالن إطالق جبهة باسم
"الجبهة الوطنية الديمقراطية"
(جود) .وقال المنسق العام
لـ"هيئة التنسيق الوطنية"
حسن عبدالعظيم ،إن اللجنة
التحضيرية للمؤتمر تلقت
من السلطات األمنية أن عقد
المؤتمر ممنوع قبل تقديم
طلب إلى وزير الداخلية.
وأضاف ان اللجنة قررت
تأجيل المؤتمر ،خصوصا أن
السلطات "لم تكتف بالتبليغ
ً
بل إنها أرسلت أفرادا من أمن
الدولة والجنائية والشرطة
لمحاصرة البناء الذي كان
سيتم فيه عقد المؤتمر".
وكانت قوى من المعارضة
الداخلية أعلنت أنها ستعقد
المؤتمر إلعالن تأسيس
(جود) التي تضم "مجموعة من
القوى المعارضة الديمقراطية
التي اختارت منذ البداية
الحل السياسي التفاوضي،
الذي يفضي للتغيير الوطني
الديمقراطي واالنتقال
السياسي".

مصرع  5مسؤولين
سودانيين بغرق عبارة

لقي  5مسؤولين سودانيين
مصرعهم إثر غرق عبارة نيلية
بمدينة وادي حلفا أقصى
شمال السودان .ولفت مراسل
إلى أن فرق اإلنقاذ أنقذت 6
أشخاص من العبارة ذاتها،
كانوا في طريقهم إلى معبر
أرقين الستقبال وزير الداخلية
الذي يزور المعبر على الحدود
السودانية -المصرية.
وأفادت تقارير بأن الذين كانوا
موجودين على متن العبارة
المنكوبة ،قيادات في اللجنة
األمنية بمنطقة حلفا ،وعددهم
 11شخصا ،بينهم مدير شرطة
حلفا ،والمدير التنفيذي،
ومدير جهاز األمن ،وفرد من
االستخبارات.

٢٠

دوليات

ةديرجلا

•
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ً
طابور من  361سفينة عالقة بالسويس ...وال سقف زمنيا
• هيئة القناة :خطأ بشري أو فني وراء جنوح «إيفر غيفن» ونأمل أال نلجأ لتفريغ حمولتها
ّ
•  14قاطرة تشارك في «التعويم» واألحوال الجوية ال تساعد واآلمال معقودة على مد اليوم

طابور من السفن العالقة أمام مدخل
قناة السويس أمس (أ ف ب)

القاهرة ـــ حسن حافظ

تتواصل محاوالت تحرير
سفينة الحاويات الضخمة
العالقة بقناة السويس منذ
الثالثاء الماضي ،باستخدام
القاطرات والجرافات الثقيلة،
فيما بقيت المالحة معطلة
لليوم الخامس على التوالي
في هذا المجرى المائي البالغ
األهمية على صعيد ًحركة
التجارة البحرية عالميا.

مــع تـ ّ
ـوجــه أنـظــار العالم إلى
ً
مـصــر ،تــرقـبــا لـتـطــورات حــادث
الجنوح "االستثنائي" لسفينة
ال ـحــاويــات "إي ـفــر غـيـفــن" Ever
 Givenالعمالقة التي ُت ّ
عد أطول
مــن  4مالعب لكرة الـقــدم ،التي
ت ـس ـب ـبــت فـ ــي إغـ ـ ــاق ال ـم ـجــرى
المالحي لقناة السويس لليوم
ً
الخامس تواليا في االتجاهين
فـ ــي الـ ـمـ ـج ــرى الـ ـم ــائ ــي ال ـب ــال ــغ
األهمية ،أكد رئيس هيئة القناة
الفريق أســامــة ربـيــع ،أمــس ،أن
ً
طـ ــابـ ــورا م ــن  321س ـف ـي ـنــة فــي
وض ـ ــع االنـ ـتـ ـظ ــار م ـن ــذ ج ـنــوح
الـ ـسـ ـفـ ـيـ ـن ــة ،ص ـ ـبـ ــاح الـ ـث ــاث ــاء
ال ـم ــاض ــي ،م ــن دون أن ي ـحـ ّـدد
ً
ً
سقفا زمنيا لنهاية األزمة.
وكشف ربيع ،في أول مؤتمر
صحافي له منذ وقوع الحادث،
ّ
إلى "أننا شكلنا غرفة عمليات
بـ ـه ــدف وضـ ـ ــع خـ ـط ــة ل ـت ـعــويــم
ً
السفينة الجانحة" ،مشيرا إلى
أن "الحادث لن يؤدي إلى تلوث
القناة".
وقال":نحن في موقف صعب
ألن الـسـفـيـنــة الـجــانـحــة كبيرة
ً
جدا وتحمل على متنها كميات
ً
ضخمة من البضائع" ،الفتا إلى
أن "ج ـن ــوح الـسـفـيـنــة وق ــع في
الممر القديم للقناة وليس في
الممر الـجــديــد" ،وأن الخسائر

اليومية لهيئة القناة من توقف
حركة المالحة تتراوح بين 12
ً
و  14مليون دوالر يوميا.
وحـ ـ ــول ت ـح ـم ـيــل م ـســؤول ـيــة
ال ـ ـحـ ــادث ل ـج ـهــة ب ـع ـي ـن ـهــا ،قــال
رئيس هيئة قناة السويس ،إن
"السبب الحقيقي وراء جنوح
ً
ال ـس ـف ـي ـن ــة قـ ــد يـ ـك ــون ف ـن ـي ــا أو
ً
ش ـخ ـص ـيــا" ،وت ــاب ــع" :ال نعتقد
أن الـحــادث متعمد ،ونحن في
انتظار نتيجة التحقيقات في
أسباب الواقعة ومالبساتها"،
ً
ن ــاف ـي ــا أن ت ـك ــون شـ ــدة ال ــري ــاح
وسوء األحوال الجوية وحدها
السبب في الحادث ،بما يعني
فتح الباب أمام احتمالية تسبب
خطأ بشري من قبطان السفينة
في وقوع الحادث".
وأك ـ ـ ـ ــد وج ـ ـ ـ ــود  14س ـف ـي ـنــة
قطر تـشــارك فــي عملية تعويم
ً
السفينة الجانحة ،الفتا إلى أن
هناك صعوبات تواجه عملية
التعويم منها حالة المد َ
والجزر
وال ـ ـتـ ــربـ ــة وارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ال ـس ـف ـي ـنــة
ً
وح ـم ــول ـت ـه ــا ،راف ـ ـضـ ــا تـحــديــد
سقف زمني لتعويم السفينة،
ّ ً
مشددا على أن "هناك تحقيقات
جارية لكن ما يشغلنا هو عودة
المالحة البحرية".
وإذ قال ،إن "لشركات الشحن
حرية تغيير مسارها إلى رأس

رجاء الصالح ولكنها لم تفعل
ذلــك بـعــد" ،وجــه الـفــريــق ربيع،
الـ ـشـ ـك ــر ل ـ ـلـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
والـصـيــن والـيــونــان واإلم ــارات
لعرضهم المساعدة في تعويم
السفينة الجائحة ،وقال إنه "تتم
اآلن دراسة كافة هذه العروض
ل ــاس ـت ـع ــان ــة ب ــاألفـ ـض ــل مـنـهــا
ف ــي ت ـفــريــغ ال ـح ـمــولــة م ــن على
السفينة ولكننا نأمل اال نلجأ
ً
لـتـخـفـيــف ال ـح ـم ــول ــة" ،مـضـيـفــا
ً
ردا على سؤال أن "الطائرات لن
تكون قادرة على رفع الحاويات
من السفينة الجانحة".

حادث استثنائي
م ــن نــاحـيـتــه ،وص ــف رئـيــس
ال ـح ـكــومــة مـصـطـفــى مــدبــولــي
جـ ـ ـن ـ ــوح الـ ـسـ ـفـ ـيـ ـن ــة فـ ـ ــي قـ ـن ــاة
ال ـســويــس بــأنــه "حـ ــادث شديد
ً
االستثنائية" معربا عن خالص
الشكر والتقدير لكل الدول وكل
الجهات الدولية التي عبرت عن
دعمها لمصر.
وإذا ف ـش ـل ــت ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــود فــي
م ـ ـحـ ــاولـ ــة ت ـ ـعـ ــويـ ــم ،س ـي ـب ـحــث
فريق شركة "سميت سالفدج"
الهولندية في تخفيف حمولة
ال ـس ـف ـي ـنــة مـ ــع اسـ ـتـ ـغّ ــال ال ـمــد
العالي الربيعي المتوقع أن يبدأ
ال ـيــوم ،لتعويم الـنــاقـلــة البالغ
طولها  400متر وعرضها 59
ً
مـ ـت ــرا وح ـمــول ـت ـهــا اإلج ـمــال ـيــة
 224ألف طن والتي كانت تقوم
برحلة من الصين إلى روتردام
في هولندا.
ّ
وأكـ ـ ــدت "س ـم ـيــت ســال ـفــدج"،
ً
ال ـ ـتـ ــي اسـ ـت ــدعـ ـي ــت مـ ـ ـ ـ ـ ــرارا فــي
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة لـلـمـشــاركــة
في عمليات إنقاذ سفن منكوبة،
أن "قاطرتين إضافتين زنتهما
ً
 220و  240ط ـ ـنـ ــا " س ـت ـصــان
بـ ـحـ ـل ــول ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،إل ـ ـ ــى الـ ـقـ ـن ــاة
للمساعدة.
وكانت شركة "بوسكاليس"
الهولندية التي تعمل لتعويم

السفينة الـجــانـحــة ،قــالــت ،إنــه
من الممكن تحرير السفينة في
غضون األيــام القليلة المقبلة،
إذا ت ـم ـك ـن ــت قـ ـ ــاطـ ـ ــرات ث ـق ـي ـلــة
والعمليات ا لـجــار يــة لتجريف
الرمال من حول مقدمتها ومد
مرتفع إزاحتها من مكانها.
وقـ ــال ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ال ـش ــؤون
ال ـب ـح ــري ــة ب ــام ـي ــن ن ــات ــزك ــوف،
إن ــه م ــن ال ـمــرجــح أن تستخدم
ً
فرق اإلنقاذ في جهودها مزيدا
مــن ال ـمــوارد فــي األي ــام المقبلة
لــاسـتـفــادة الـقـصــوى مــن هــذه
الفرصة.

وت ـ ــاب ـ ــع" :إذا ل ـ ــم ي ـت ـم ـك ـنــوا
م ــن تـعــويـمـهــا خ ــال ه ــذا الـمــد
ال ـع ــال ــي ،فـ ــإن ال ـم ــد ال ـت ــال ــي لن
يحدث قبل أسبوعين آخرين،
ّ
وهو ما سيطرح مشكلة" .وأكد
ً
ّ
أن "المخاطر مرتفعة جدا وقد
ً
يستغرق األمر شهورا".
ك ـمــا رأى ت ــوم ش ـ ــارب ،قــائــد
البحرية البريطانية المتقاعد،
إن أفـ ـض ــل ف ــرص ــة ل ـل ـم ـحــاولــة
ال ـقــادمــة سـتـكــون ارت ـف ــاع الـمــد
ال ـي ــوم ،لـكــن ه ـنــاك مـخــاطــر من
ت ـم ــزق هـيـكــل الـسـفـيـنــة إذا تم
سحبها بـقــوة أكـثــر مــن ال ــازم

ً
نـظــرا ألنها عالقة مــن المقدمة
والمؤخرة.
مــن نــاحـيـتــه ،أب ــدى يوكيتو
هيغاكي ،رئيس شركة "شــوي
كيسن كــا يـشــا" المالكة لناقلة
ال ـح ــاوي ــات الـضـخـمــة أم ـلــه في
تعويم السفينة "خالل ساعات".
وقــال هيغاكي خــال مؤتمر
ص ـحــافــي ،أم ــس" ،إن ـن ــا بـصــدد
إزالـ ـ ــة ال ـت ـ ّ
ـرس ـب ــات بــاس ـت ـخــدام
ً
أدوات تجريف إضافية" متوقعا
ت ـح ــري ــر "إي ـ ـفـ ــر غ ـي ـف ــن" "خـ ــال
ساعات".
وأوضح أن "المياه ال تتسرب

إل ــى الـسـفـيـنــة .لـيــس ه ـنــاك أي
مشكلة فــي الــدفــات وال ـمــراوح.
وب ـع ــد ت ـعــوي ـم ـهــا ،ي ـف ـتــرض أن
يكون بإمكانها اإلبحار".

مساعدات دولية
وك ــان ــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
أع ـل ـنــت جــاهــزي ـت ـهــا لـمـســاعــدة
م ـ ـصـ ــر فـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة ت ـع ــوي ــم
السفينة العمالقة.
وقال الرئيس جو بايدن ،إن
بــاده تملك مـعــدات وإمكانات
ليست لــدى معظم الــدول،

ً
النفط يقفز  %4والبرميل الكويتي ينخفض  16سنتا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 16
سنتا ليبلغ  62.80دوالرا في تداوالت أمس
األول ،مقابل  62.96دوالرا في تداوالت يوم
ً
الخميس الماضي ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
ً
عالميا ,ارتفعت أسعار النفط بأكثر من
 4في المئة يوم الجمعة بفعل مخاوف من
أن تـعــويــم نــاقـلــة حــاويــات عـمــاقــة جانحة
تعوق حركة المالحة في قناة السويس قد
يستغرق أسابيع ،مما قد يفرض ضغوطا
على إمدادات الخام والمنتجات المكررة.
ويشكل ذلــك انتعاشا من نــزول حــاد في
الجلسة السابقة ،على خلفية مـخــاوف من
تأثر الطلب نتيجة إجــراءات إغــاق جديدة
مرتبطة بفيروس «كورونا» في أوروبا.
وارتفع خام برنت  2.62دوالر ،بما يعادل
 4.2فــي المئة ،ليبلغ سعر التسوية 64.57
دوالرا للبرميل ،بعد أن نــزل  3.8فــي المئة
الخميس .وصعد خام غرب تكساس الوسيط
األميركي  2.41دوالر أو  4.1في المئة ،لتجري
تسويته عند  60.97دوالرا للبرميل ،بعد أن
هوى  4.3في المئة في اليوم السابق.
وزاد ب ــرن ــت  0.1ف ــي ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى م ــدار
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،ب ـي ـن ـمــا ت ــراج ــع غ ــرب
تكساس الوسيط  0.7في المئة ،وهي ثالث
خسائره األسبوعية على التوالي.

وشهد سوق النفط تقلبا هذا األسبوع،
إذ يوازن المستثمرون بين التأثير المحتمل
للتكدس فــي قـنــاة الـســويــس ال ــذي بــدأ يــوم
ال ـثــاثــاء ،وأث ــر إج ـ ــراءات اإلغ ــاق الـجــديــدة
المرتبطة بالفيروس.
وقــالــت ،ب ــاوال رودري ـج ــز مــاسـيــو ،نائبة
رئيس أســواق النفط في «ريستاد إنرجي»:
«الـ ـس ــوق ال ـي ــوم ف ــي ص ـع ــود م ــن ج ــدي ــد مع
تـغـيــر مــوقــف الـمـتـعــامـلـيــن ،الع ـت ـبــارهــم أن
أثر اإلغالق في قناة السويس على تدفقات
النفط وتوصيل اإلم ــدادات أكبر مما كانوا
يتوقعون سابقا».
وك ـث ـفــت ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس ج ـه ــود تـحــريــر
السفينة العمالقة الجانحة بعد فشل جهود
س ــاب ـق ــة .وقـ ــد ت ـس ـت ـغــرق ج ـه ــود تـحــريــرهــا
أسابيع مع احتماالت تسبب عدم استقرار
األحوال الجوية في مضاعفات.
ومن أصل  39.2مليون برميل يوميا من
إجمالي النفط الـخــام المستورد بـحــرا في
 ،2020استخدم  1.74مليون برميل يوميا
القناة ،بحسب كبلر لتتبع حركة الناقالت.
وقالت كبلر إنــه باإلضافة إلــى ذلــك ،فإن
أقل قليال فحسب من تسعة في المئة أو 1.54
مليون برميل يوميا من واردات المنتجات
المكررة العالمية مــرت فــي قناة السويس،
وقالت إن  10سفن كانت تنتظر عند نقاط

الدخول بالقناة تحول حوالي عشرة ماليين
برميل من النفط.
ويسبب توقف قناة السويس اضطرابا
نجم عنه ار تـفــاع تكاليف الشحن لناقالت
المنتجات البترولية إلى المثلين تقريبا هذا
األسبوع ،وتحويل عدة سفن مسارها بعيدا
عن المجرى المائي.
وتلقت أس ــواق النفط دفـعــة أيـضــا بفعل
مخاوف من تصاعد التوتر الجيوسياسي
في الشرق األوسط .وقالت قوات الحوثيين
اليمنية ،أمس األول ،إنها شنت هجمات على
منشآت مملوكة لشركة أرامكو السعودية.
وتتلقى األسعار الدعم من توقعات بأن
منظمة الـبـلــدان الـمـصــدرة للبترول (أوب ــك)
وحلفاءها سيبقون على إنتاجهم منخفضا.
وق ــال «غــولــدمــان ســاكــس» إنــه يـتــوقــع أن
تبقي «أوبك »+على مستويات إنتاجها لشهر
مايو دون تغيير عندما تجتمع المجموعة
األسبوع المقبل.
وق ــال ــت عـ ــدة مـ ـص ــادر إن ش ــرك ــة ب ـتــرول
أبوظبي الوطنية (أدنوك) عمقت تخفيضات
إمدادات النفط الخام للعمالء اآلسيويين في
يونيو إلى ما يدور بين  10في المئة و 15في
المئة ،مقارنة مع ما بين  5في المئة و 15في
المئة في مايو ،وذلك قبل أسبوع واحد من
اجتماع «أوبك.»+

إغالق «القناة» يجدد الحديث عن إمكانية استبدالها

ً
ً
األزمة أحيت خططا أميركية وروسية قديمة وأعطت زخما لمشاريع حديثة
إغالق قناة السويس واضطراب حركة
التجارة العالمية بسبب أزمة جنوح سفينة
الحاويات التي تسد ممر القناة منذ أيام،
ج ــدد الـحــديــث عــن االسـتـغـنــاء عــن القناة
الـمـصــريــة أو عـلــى األق ــل إي ـجــاد بــديــل في
وقت الضرورة ،فعادت إلى الواجهة خطط
روسية وأميركية قديمة ،بينما من المتوقع
أن يشجع ال ـحــادث مـشــاريــع حديثة على
المضي قدما.
في هذا اإلطار تحدثت شركة روس أتوم
الــروس ـيــة ع ــن «ب ــدي ــل س ـح ــري» للسويس
المصرية ،باستخدام ممر بحر الشمال،
مشيرة إلى أن لهذا الطريق مزايا للنقل بين
آسيا وأوروبا.
ووفـقــا للشركة ،ف ــإن روسـيــا تستخدم
أقــوى كاسحات الجليد النووية لتسيير
الحركة في بحر الشمال ،إضافة إلى الذوبان
السريع للقطب الشمالي فــي هــذا الوقت،

مما يجعل المرور عبره في غاية السهولة.
ووفقا للشركة ،بالمقارنة بين الطريق عبر
قناة السويس ،فإن المسافة على طول خط
البحر الشمالي مــن الصين إلــى الموانئ
األوروبية أقصر بحوالي  40في المئة .وفي
تغريدة أخرى ،مازحت شركة «روس أتوم»
متابيعها ،مــؤكــدة أن هناك مساحة أكبر
بكثير في طريق بحر الشمال ،في إشارة إلى
ضيق القناة المصرية ،مضيفة أن الجليد
في المحيط المتجمد الشمالي هذا الشتاء
أرق نسبيا ،لذلك غالبا ما تذهب ناقالت
الغاز غير مصحوبة بكاسحة جليد.
في السياق ،تساءلت «بزنس إنسايدر»
عــن إمكانية إحـيــاء خطة أميركية سرية
تـعــود لستينيات ال ـقــرن الـمــاضــي ،كشف
عنها في  ،1996وتنص الخطة على حفر
قناة عبر صحراء النقب في إسرائيل ،وربط
البحر األبيض المتوسط بخليج العقبة،

وفتح منفذ إلــى البحر األحمر والمحيط
الهندي.
وتـقـتــرح الـخـطــة اسـتـخــدام  520قنبلة
نووية للحفر بــدل التكلفة العالية للحفر
التقليدي .واعتبرت «بزنس إنسايدر» ان
وجــود ممر مائي آخر كان سيكون مفيدا
مع وجود سفينة شحن عالقة اآلن في قناة
السويس التي تعد أحد أكثر طرق الشحن
حيوية في العالم.
في الوقت نفسه من المتوقع أن تعطي
االزمة زخما لمشروع خط أنابيب إيالت ـ ـ
عسقالن اإلسرائيلي .وبعد اتفاق التطبيع
بينهما ،توصلت اإلمــارات وإسرائيل إلى
ات ـفــاق السـتـخــدام ه ــذا الـخــط لنقل النفط
اإلماراتي إلى أوروبــا ،وكذلك إنشاء جسر
ب ــري لـنـقــل الـنـفــط يــوفــر ال ــوق ــت وال ــوق ــود
مقارنة بالنقل عبر قناة السويس.
كما أنــه يمكن نقل النفط مــن اإلم ــارات

حتى ميناء إي ــات ،إمــا عبر ناقلة للنفط
عبر البحر األحمر ،أو عبر خط أنابيب يمتد
داخل األراضى السعودية.
وتم اإلعــان عن شراكة مع نفس الخط
ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة ون ـق ــل ال ـب ـت ــرول
اإلماراتي عن طريق خط إيالت – عسقالن،
وتشغيل موانئ دبي لميناء حيفا ما يقرب
من  25عاما ،على أن يكون حيفا بوابة دول
الخليج ألوروبا عن طريق الجسر البري.
ويعتبر مراقبون أن االتفاق سيؤثر على
السويس الـتــي ال تمر منها كــل الناقالت
المحملة بالبترول والغاز بسبب الغاطس
الخاص بالقناة ،لكن مصر تقلل من أهمية
ذلــك ،مـشــددة على أن تأثيره يكون كبيرا
على حركة تـجــارة النفط الـمــارة بالقناة،
مشيرة إلــى أنــه لــن يتعدى نسبة  12إلى
 16في المئة من حجم تجارة النفط الخام
المتجهة شماال.
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ألزمة «إيفر غيفن»

• «التعاون الخليجي» يدعم جهود مصر
وفريق أميركي على أهبة االستعداد

وإن واشنطن تبحث كيفية
المساعدة فــي حــل الــوضــع في
قناة السويس.
مــن جهتها ،أعلنت الناطقة
ب ــاس ــم الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض جـيــن
س ـ ــاك ـ ــي "فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار ح ـ ــوارن ـ ــا
الدبلوماسي النشيط مع مصر،
عرضنا على السلطات المصرية
الـمـســاعــدة فــي مـحــاولــة إع ــادة
فتح القناة".
من جانبه ،قال الناطق باسم
ال ـق ـي ــادة ال ـمــركــزيــة األم ـيــرك ـيــة
الكابتن بيل أوربــان إنهم على
اسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ـت ـح ــرك إذا طـلــب
منهم ذلك.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان عـ ـ ــرض
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة م ـســاعــدة
ً
م ـ ـ ـصـ ـ ــر ،م ـ ـ ـبـ ـ ــديـ ـ ــا ال ـ ـجـ ــاهـ ــزيـ ــة
ً
الكاملة للقيام بــذ لــك ،مضيفا :
"نـحــن نــواصــل مــراقـبــة الوضع
وتقييمه ،ونتطلع لدعم أي طلب
محدد نتلقاه".
وحـ ـس ــب م ـ ـسـ ــؤول أم ـي ــرك ــي
فــي وزارة الــدفــاع (البنتاغون)
طـلــب ع ــدم كـشــف هــوي ـتــه ،فقد
عرضت واشنطن إرســال فريق
ل ـل ـم ـســاعــدة م ـك ــون م ــن خ ـبــراء
الـبـحــريــة الــذيــن يمكن نشرهم
بسرعة.
وأوضح إنه إذا ّ
تقدمت مصر
بطلب رسمي ،يمكن للفريق أن
ّ
يتحرك مــن الـقــاعــدة اإلقليمية
لــأسـطــول الـخــامــس األميركي
ً
فــي الـبـحــريــن ،م ـش ـيــرا إل ــى أنــه
ح ـتــى ه ــذه الـلـحـظــة ل ــم تـصــدر
أي موافقة على خطوة من هذا
النوع.
ولفتت شبكة "فوكس نيوز"
االخ ـب ــاري ــة ،إل ــى أن ــه م ــن قبيل
ً
المصادفة ،توجد حاليا حاملة
الطائرات األميركية "يوإس إس
دوايت دي أيزنهاور" في شرق
البحر األبيض المتوسط.
وكـ ــان وزيـ ــر ال ـن ـقــل والـبـنـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة الـ ـت ــرك ــي ع ـ ـ ــادل ق ــره
إسماعيل أوغـلــو قــال فــي وقت
س ــاب ــق" :ل ــدي ـن ــا أسـ ـط ــول قــوي

ً
وم ــاه ــر جـ ــدا وعــرض ـنــا تـقــديــم
م ـس ــا ع ــدة م ـص ــر ،وإذا تلقينا
ً
ً
ردا إيجابيا سنقدم المساعدة.
سـ ـفـ ـيـ ـن ــة ن ـ ــان ـ ــا هـ ـ ــاتـ ـ ــون الـ ـت ــي
ن ـم ـت ـل ـك ـهــا واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن ال ـس ـفــن
المعدودة في العالم التي تنفذ
مثل هذه العمليات الكبيرة".

مصر لعودة حركة المالحة عبر
قناة السويس إلى طبيعتها في
أقرب وقت .وأوضح أن المجلس
"يتابع باهتمام بالغ الجهود
ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا م ـصــر إلن ـقــاذ
إيفر غرين".

الحجرف
وف ــي ال ـم ــواق ــف ،أك ــد األم ـيــن
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
الخليجي نايف الحجرف أمس،
دع ــم مجلس ال ـت ـعــاون لجهود

الحادث يزيد مصاعب تجار التجزئة األميركيين واألوروبيين
• تأخر السلع وسط ازدياد الطلب يضغط على سالسل التوريد
• إعادة توجيه البضائع يطلق منافسة على أماكن شحن بأسعار باهظة
ال يـقـتـصــر ج ـنــوح سـفـيـنــة ح ــاوي ــات عـمــاقــة ف ــي قـنــاة
السويس بمصر على عرقلة حركة المالحة بالقناة فحسب،
بــل قــد ي ـت ـجــاوز األم ــر م ــداه لـيـضــع الـمــزيــد مــن الـعــراقـيــل
والصعاب على تجار التجزئة األوروبيين واألميركيين
فيما يتعلق بتوفير المنتجات.
وتعد أزمــة السفينة ،التي بــدأت الثالثاء ،وقــد تستمر
أسابيع ،أحدث أزمة تتعرض لها عمليات التوريد العالمية
التي شهدت تحوال كبيرا عندما دفعت عمليات اإلغالق
الناجمة عــن جائحة كــورونــا المستهلكين الــذيــن لزموا
منازلهم إلى تحديث كل ما يتعلق من أثــاث وأجهزة في
تلك المنازل.
وقالت شركتا «إيكيا» ،أكبر مجموعة لبيع األثــاث في
العالم ،و«ديكسونز كارفون» لألجهزة الكهربائية ،ومقرها
لندن ،لـ «رويترز» ،إنهما ضمن شركات التجزئة التي لها
سلع على متن السفينة الجانحة .وأكــدت شركة «بلوكر»
لبيع األجـهــزة المنزلية ،ومقرها أمـسـتــردام ،أنها تواجه
تــأخـيــرا فــي وص ــول السلع الـخــاصــة بـهــا ،لكنها لــم تذكر
أي تفاصيل.
وأدت زيــادة الــواردات إلى أوروبــا والواليات المتحدة،
بسبب الجائحة ،إلى توقف الحاويات الفارغة في المناطق

ال ـخــاط ـئــة ت ـمــامــا ،ورف ـع ــت تـكـلـفــة ال ـش ـحــن وتـسـبـبــت في
اختناقات بالموانئ البحرية ،مما يؤثر على قطاع النقل
ويهدد بالتفاقم.
وقال دوغــاس كينت ،النائب التنفيذي لجمعية إدارة
سلسلة الـتــوريــد (إي ــه إس ســي إم)« :الـسـفــن والـحــاويــات
والسلع كلها في األماكن الخطأ».
وتقدر صحيفة «لويدز ليست» ،المتخصصة في شؤون
الشحن البحري ،أن مــا يقرب مــن  9.6مليارات دوالر من
البضائع المعبأة فــي حــاويــات تمر عبر قـنــاة السويس
يوميا .وقال خبراء إن آالف الحاويات الفارغة عادت إلى
المصانع اآلسيوية عبر القناة.
ولـ ــدى ش ــرك ــة «إي ـك ـي ــا» ل ــأث ــاث ح ــوال ــي  110ح ــاوي ــات
على السفينة الجانحة في قناة السويس ،وتتحرى عدد
صناديق المنتجات الموجودة على السفن األخــرى التي
تنتظر دخول القناة.
وقــال هانس مــارد ،المتحدث باسم العالمة التجارية
لـ «إيكيا» و«إنتر إيكيا» ،المانحة حق االمتياز« ،اعتمادا
على كيفية استمرار هــذا العمل (إع ــادة تعويم السفينة)
والوقت الذي يستغرقه إنهاء العملية فقد يؤدي ذلك إلى
فرض قيود على سلسلة التوريد الخاصة بنا».

وذكر ريتشارد روش ،رئيس اللجنة الفرعية في الجمعية
الوطنية للجمارك وشركات وكالء الشحن األميركية« ،هذا
حدث مدمر في سوق مشحون بالفعل ،حيث تسبب ارتفاع
الطلب في عمليات تأخير ،مما حــال دون وصــول السلع
المستوردة إلى أرفف المتاجر في الوقت المناسب».
وتـتـفــاقــم الـمـشـكــات المتعلقة بـشـحــن ال ـحــاويــات في
أوروب ــا ،حيث تعاني مــوانــئ رئيسية ،مثل أنتويرب في
بلجيكا وفيليكستو ف ــي بــر يـطــا نـيــا ،م ــن ا ل ـت ـكــدس ،لكن
الواليات المتحدة مفتوحة على الشرق وسواحل الخليج،
ويقول خبراء إن نحو  45في المئة من حجم البضائع في
ميناء نيويورك ونيوجيرزي بالواليات المتحدة يمر عبر
قناة السويس.
ولم يصدر أي تعليق على الفور من شركة وول مارت،
الـتــي تستخدم الـمــوانــئ الـبـحــريــة فــي الـجـنــوب الـشــرقــي،
وأجــزاء أخــرى من البالد أو من منافستها على اإلنترنت
«أمـ ـ ـ ـ ـ ــازون» ،وت ـ ـصـ ــدرت ش ــرك ــات أم ـي ــرك ـي ــة م ـث ــل «ن ــاي ــك»
و»ب ـي ـل ــوت ــون» ع ـنــاويــن األخـ ـب ــار ف ــي ال ـم ـطــال ـبــة بـمــايـيــن
الــدوالرات من التكلفة المتعلقة بتأخير الشحن وتعطيل
وصول المنتج.
ومــن المتوقع أن تــؤدي مدفوعات ،ضمن حزمة إغاثة

أقــرهــا الرئيس جــو بــايــدن لتحفيز االقـتـصــاد للمساعدة
في مواجهة تداعيات كورونا يقيمة  1.9تريليون دوالر،
إلى تعزيز طلب المستهلكين وتكثيف مثل هذه الضغوط.
وفي غضون أيام يمكن أن يبدأ السباق إلعادة توجيه
ال ـب ـضــائــع ،م ـمــا ي ـضــع ت ـجــار ال ـت ـجــزئــة ف ــي ال ـت ـنــافــس مع
صناعات أخرى للحصول على أماكن شحن بأسعار باهظة.
وذكر أوليفر تشابمان ،الشريك البريطاني للمشتريات
في سلسلة التوريد (أو سي آي) ،أن  134حاوية من معدات
أدوات الحماية الشخصية ،والتي تشمل قفازات وكمامات
من المقرر إرسالها في نهاية المطاف إلى منظمات مثل
خدمة الصحة الوطنية في إنكلترا ونورثويل هيلث في
نيويورك ،موجودة على متن تسع سفن عالقة خلف «افير
غيفن».
وقــال تشابمان إن خدمة السكك الحديدية البديلة من
آسيا إلى أوروبا مزدحمة بالفعل والشحن الجوي باهظ
التكلفة ،وتقوم مجموعته بالفعل بإعادة توجيه بعض
الشحنات األميركية إلى ميناء لوس أنجلس الذي يرزح
تحت وطأة فيض من السلع.
(لوس أنجلس ،لندن  -رويترز)

انهيار بناية في القاهرة ووزير النقل يعتذر عن مأساة سوهاج
●

عمال إنقاذ في موقع إنهيار العمارة أمس (رويترز)

القاهرة  -حسن حافظ

لم يكد المصريون الذين يعيشون ساعات
م ــن ال ـق ـلــق ب ـس ـبــب ت ـع ـطــل ال ـم ــاح ــة ف ــي قـنــاة
ال ـس ــوي ــس ،يـسـتـفـيـقــون م ــن ت ــداع ـي ــات ح ــادث
االص ـط ــدام ال ـكــارثــي بـيــن قـطــاريــن فــي مدينة
سوهاج ( 390كيلومتر جنوبي القاهرة) ،حتى
باغتهم نبأ سقوط بناية سكنية على قاطنيها
في شرقي القاهرة فجر أمس ،لتخيم حالة من
الحزن العميق والصدمة على البالد.
ً
وبينما قالت السلطات إنها فتحت تحقيقا
في حادث سوهاج الذي أدى الى وفاة نحو 19
ً
شخصا وإصابة  185آخرين ،قدم وزير النقل
الـمـصــري كــامــل ال ــوزي ــر ،فــي مــؤتـمــر صحافي
ً
أم ــس اع ـت ــذاره وأس ـفــه مـتـعـهــدا ب ـعــدم ت ـكــراره
مرة أخرى.
ووسـ ـ ـ ــط ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ع ـ ــن نـ ـق ــص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
بــال ـص ـيــانــة ،ت ـع ـهــد ال ــوزي ــر ب ــاالس ـت ـم ــرار في
عمليات تطوير شبكة السكة الحديد الحالية
بتكلفة  225مليار جنيه (الدوالر الواحد يعادل
ً
جار على
 15.69جنيها) ،مشددا على أن العمل ٍ

إدخ ـ ــال وس ــائ ــل أمـ ــان ج ــدي ــدة بـكــل ال ـق ـطــارات
ً
للسيطرة عليها إلكترونيا.
الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم واجب
العزاء لألسر المنكوبة ،وجه بضرورة اإلســراع
بـفـتــح تـحـقـيــق فـ ــوري ل ـلــوقــوف ع ـلــى مــابـســات
الحادث ،وعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء أمس ،لمتابعة
ً
التداعيات ،موصيا بتطبيق إجراءات تتوازن بين
اكتمال مخطط التحديث الشامل لمرفق السكة
الحديد بالتوازي مع استمرار تشغيل القطارات.
وأصــدر النائب الـعــام حـمــادة الـصــاوي بيانا
ليل الجمعة ـ السبت ،بعد معاينته موقع الحادث،
امــر فيه «بـســرعــة اتـخــاذ اإلجـ ــراءات نحو ســؤال
سائقي القطارين ومساعديهما ومسؤول لوحة
تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع
الـحــادث أمــامــه» ،كما أمــر بــإجــراء تحليل المواد
ال ـم ـخــدرة لـكــل مـنـهــم ،والـتـحـفــظ عـلــى هواتفهم
المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات
المجراة عبرها.
وقرر النائب العام ندب لجنة خماسية مكلفة
«تحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته،

وم ــدى اتـبــاعــه قــواعــد وأنـظـمــة ولــوائــح تشغيل
القطارات ،وبيان أوجه القصور واإلخالل وسببها
والمسؤول عنها».
وكــانــت النيابة الـعــامــة طلبت ،فــي بـيــان ،من
الـجـهــات واألج ـه ــزة المختلفة ع ــدم إص ــدار «أي
بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع الحادث،
إذ تـتــولــى الـنـيــابــة الـتـحـقـيـقــات لـكـشــف حقيقة
أسباب وقوعه» ،حيث أصدرت هيئة سكك حديد
مصر بيانا عقب الحادث أرجعت فيه السبب إلى
قيام مجهولين بسحب مكابح الطوارئ لبعض
ع ــرب ــات أح ــد ال ـق ـط ــاري ــن ،م ـمــا ن ـتــج ع ـنــه تــوقـفــه
واصطدام القطار اآلخر بمؤخرته.
وتشهد مصر بصورة متكررة حــوادث سكك
حديد ومرور مأساوية ،وأكثرها دموية وقع في
عام  ،2002عندما لقي  361شخصا حتفهم ،بعدما
اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.
وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة ف ـب ــراي ــر  2019شـ ـه ــدت مـحـطــة
رمسيس للقطارات فــي الـقــاهــرة حــادثــا مــروعــا،
حين صدم قطار مسرع حائطا عند طرف رصيف
المحطة ،مما تسبب في انفجار وانــدالع حريق
ضخم أدى إلى مصرع  22شخصا.

وتسبب هذا الحادث في استقالة وزير النقل
هشام عرفات ،وقيام الرئيس المصري في مارس
بتكليف كامل الــوز يــر رئيس الهيئة الهندسية
بالجيش آن ــذاك ليتولى مسؤولية قـطــاع النقل
والمواصالت.
ولم يستوعب المصريون بشاعة حادث تصادم
قطاري سوهاج بعد ،حتى حملت لهم الساعات
ً
ً
األولــى من صباح السبت خبرا حزينا آخــر ،مع
وفاة ما ال يقل عن  8أشخاص وإصابة نحو 29
آخرين ،إثر انهيار بناية سكنية مأهولة مكونة
من عشرة طوابق ،بمنطقة جسر السويس شرقي
العاصمة القاهرة.
وواص ـلــت ق ــوات الـحـمــايــة الـمــدنـيــة بمعاونة
ً
أهــالــي المنطقة جهود رفــع األنـقــاض بحثا عن
ضحايا .وأفاد شهود عيان «الجريدة» بأن البناية
يقطنها أكـثــر مــن  100شـخــص ،وأن الكثير من
ساكنيها ال يزالون تحت األنقاض .وتم العثور
على أسرة مكونة من  5أفــراد تحت الركام ،وهم
عـلــى قـيــد الـحـيــاة وت ــم إن ـقــاذهــم ،وم ــن المتوقع
زي ــادة ع ــدد الــوفـيــات والـمـصــابـيــن مــع اسـتـمــرار
عمليات البحث.
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ً
األزرق يختتم تدريباته اليوم استعدادا للقاء لبنان

حازم ماهر

يجري مدرب منتخبنا الوطني
األول لكرة القدم ،اإلسباني
كاراسكو تغييرات محدودة
على التشكيل الذي لعب به
أمام السعودية ،في لقاء لبنان.

يختتم منتخبنا الوطني األول لكرة
القدم تدريباته في دبي الساعة  4:45من
مساء اليوم بتوقيت الكويت ،استعدادا
ل ـمــواج ـه ـتــه أم ـ ــام الـمـنـتـخــب الـلـبـنــانــي
الـتــي سـتـقــام عـلــى اس ـتــاد الـشــرطــة غــدا
االثنين ،والتي تأتي ضمن استعدادات
األزرق ل ـمــواج ـهــات أس ـتــرال ـيــا واألردن
والصين تايبيه ،أيام  3و 11و 15يونيو
الـمـقـبــل ،ف ــي الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة الـتــي
ستستضيفها الكويت ،من التصفيات
اآلسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات
كــأس العالم  2022بقطر ،وك ــأس آسيا
 2023بالصين.
وح ـت ــى م ـس ــاء أم ــس ل ــم ي ـتــم تـحــديــد
الملعب الــذي سيتدرب عليه األزرق ،إذ
سعت إدارة الوفد إلى نقل التدريب من
ملعب االتحاد إلى استاد الشرطة الذي
سيستضيف اللقاء.
وك ــان األزرق اسـتـهــل تــدري ـبــاتــه في
دب ــي أم ــس ف ــي ال ـســاعــة  ،4:45وح ــرص
المدرب اإلسباني كاراسكو إلقاء الضوء
على األخطاء على المباراة الودية التي
خاضها األزرق مساء الخميس الماضي
أمــام المنتخب السعودي في الرياض،
والتي انتهت بخسارته بهدف دون رد.
وتتجه النية لــدى كــاراسـكــو إلجــراء
تغييرات مـحــدودة على التشكيل الذي
ب ــدأ بــه لـقــاء الـسـعــوديــة ،وسـتـكــون أول
التغييرات في مركز المدافع األيمن بعد
عودة سامي الصانع ومعه بدر المطوع
إلى البالد بسبب ظروف عملهما.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،جـ ـ ــاءت ال ـم ـس ـح ــات ال ـتــي
أجراها الوفد أمس األول عقب وصوله
إل ــى دب ــي سـلـبـيــة ،وت ـعــد ه ــذه المسحة

جانب من تدريب األزرق أمس في دبي
ه ــي الـخــامـســة ل ـ ــأزرق ،بـعــد أن أج ــرى
مسحة في الكويت ،وثالث مسحات في
السعودية ،على أن يجري مسحة جديدة
اليوم في دبي أيضا.

عوض :تجربة مفيدة
أك ــد مــديــر الـمـنـتـخــب فـهــد ع ــوض أن
األزرق استفاد كثيرا من المباراة التي
خ ــاض ـه ــا أمـ ـ ــام ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـس ـع ــودي،
مضيفا فــي اتـصــال هاتفي أجــرتــه معه

"الجريدة" أن المنتخب في حاجة بشكل
مستمر لمثل هذه المواجهات.
وأشار إلى أن الجهاز الفني سيعمل
عـلــى تــافــي األخ ـطــاء والـسـلـبـيــات التي
شهدتها المباراة ،وهو الهدف األهم من
المباريات الودية التي تعمل على صقل
خبرات الالعبين الشباب.
وشــدد عوض على أن األجــواء جيدة
ً
ً
جدا في دبي على غرار الرياض ،معربا
عن أمله أن تحقق مباراة لبنان األهداف
المرجوة منها.

األولمبي يواجه البحرين الليلة
يلتقي منتخبنا األولمبي لكرة القدم مع شقيقه البحريني في الساعة  6.15من
مساء اليوم ،في معسكره التدريبي بالعاصمة المنامة.
مـبــاراة الـيــوم هــي الثالثة للمنتخب األولـمـبــي ،حيث واجــه االثنين الماضي
المنتخب البحريني ،وتمكن من الفوز عليه  ،2-3قبل أن يخسر مباراته الثانية
مساء الخميس على يد الخالدية بثالثة أهداف لهدف.
ويسعى ال ـمــدرب اإلسـبــانــي غــونــزالـيــس إلــى تــافــي األخ ـطــاء الـتــي وقــع فيها
الفريق أمام الخالدية.

فارس موسى في ذمة الله

غيابات مؤثرة للعربي أمام األبيض
●

عبدالرحمن فوزان

منح الجهاز الفني للفريق األول لكرة القدم بالنادي
العربي العبيه راحة من التدريبات مساء اليوم ،بعد
مباراة "األخضر" الودية األخيرة أمام اليرموك الخميس
الماضي ،والتي انتهت بفوز العربي بهدفين نظيفين،
وس ــط رض ــا القائمين عـلــى الـفــريــق ،خـصــوصــا أنهم
منحوا الفرصة لجميع الالعبين ،وقدموا مستويات
ُ
رضية إلى حد كبير.
م َّ
وفضل مدرب العربي ،الكرواتي انتي ميشا ،استمرار
التدريبات بعد مواجهة اليرموك ليومين ،للحصول
على فترة تمارين خفيفة (ريكفوري) ،على أن يخلدوا
بعدها للراحة قبل استئناف التمارين بحصص بدنية
وتكتيكية.
وي ـس ـت ـعــد "األخ ـ ـضـ ــر" اع ـت ـب ــارا م ــن الـغــد
الس ـت ـئ ـنــاف م ـب ــاري ــات دوري  stcل ـل ــدوري
الممتاز ،بانطالق الجولة الـعــاشــرة ،حيث
يــاقــي خــالـهــا ال ـكــويــت ،ال ــذي يحتل الـمــركــز الثالث
ب ــرص ـي ــد  ،١٧مـتـخـلـفــا بـ ـف ــارق  ٦ن ـق ــاط ع ــن ال ـعــربــي
(المتصدر).
وكــانــت اإلصــابــات ضــربــت صـفــوف الـعــربــي أثـنــاء الفترة
الماضية ،حيث ّ
تعرض مدافع الفريق السوري أحمد الصالح
إلصابة في العضلة الخلفية ،وغيابه بات مؤكدا ،إلى جانب
إصابة العب خط الوسط نايف حميد على مستوى الركبة

أثناء مشاركته مع فريق األوقاف بدوري الوزارات.
وفــي سياق متصل ،تبدو فــرص مشاركة المدافع عيسى
وليد أمام "األبيض" ضعيفة جدا ،بعد تعرضه إلصابة قوية
بالعضلة الـضــامــة أثـنــاء مشاركته ضــد الـيــرمــوك الخميس
الماضي.

القادسية يخسر ًبسداسية
أمام الشباب وديا
●

أحمد الصالح

فـ ـق ــدت ال ـ ـكـ ــرة ال ـ ـطـ ــائـ ــرة أح ــد
ن ـج ــوم ـه ــا ،ب ــوف ــاة ع ـض ــو لـجـنــة
الـتــدريــب بــاتـحــاد اللعبة ،ونجم
المنتخب الوطني ونادي الجهراء
الـ ـس ــاب ــق ف ـ ـ ــارس مـ ــوسـ ــى ،الـ ــذي
وافته المنية أمس األول ،مخلفا
وراء ه رحـ ـل ــة ح ــاف ـل ــة بــال ـع ـطــاء
الرياضي حقق خاللها العديد من
اإلنجازات الكبيرة لبالده ولناديه.
ويعد الفقيد احد نجوم لعبة
ال ـك ــرة ال ـط ــائ ــرة ف ــي تسعينيات
الـ ـق ــرن الـ ـم ــاض ــي ،ح ـي ــث ارت ـ ــدى
قـمـيــص الـمـنـتـخــب الــوط ـنــي في
العديد من البطوالت الدولية على
المستويين الخليجي واالسيوي،
كما قاد فريقه الجهراء للحصول
على لقب بطولة الدوري الممتاز
للعبة.
ورغم قدرته على العطاء ،فقد
ات ـخ ــذ ق ـ ــرار االعـ ـ ـت ـ ــزال ،ث ــم اتـجــه
إلــى العمل االداري ،وشـغــل عدة
مناصب ،كان آخرها عضو لجنة
ال ـت ــدري ــب ال ـحــال ـيــة ف ــي االت ـح ــاد
الكويتي للطائرة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،نـ ـع ــت ال ـه ـي ـئ ــة
الـعــامــة لـلــريــاضــة ،بـبــالــغ الـحــزن
واألس ـ ـ ـ ـ ــى ،الـ ـمـ ـغـ ـف ــور ل ـ ــه ف ـ ــارس

تأهل الكويت وكاظمة لنهائي الدوري العام لكرة
السلة ،إثر تغلب األول على الجهراء ،85-112
والثاني على القادسية  ،70-76في المرحلة الثانية من
«بالي أوف».

●

جابر الشريفي

تـ ـ ــأهـ ـ ــل ف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــا ال ـ ـكـ ــويـ ــت
وكـ ــاظ ـ ـمـ ــة لـ ـ ـل ـ ــدور ال ـن ـه ــائ ــي
لبطولة دوري كرة السلة ،بعد
فوز األول على الجهراء -112
 ،85وا لـثــا نــي على القادسية
 70-76أمس األول ،في الجولة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن الـ ـ ــ"ب ـ ــاي أوف"
للدور قبل النهائي.
وستقام المباراة النهائية
بـ ــال ـ ـن ـ ـظـ ــام ذات ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــن ثـ ــاث
مـ ــواج ـ ـهـ ــات ت ـ ـبـ ــدأ األربـ ـ ـع ـ ــاء
المقبل.
وك ـ ـ ــان األب ـ ـيـ ــض قـ ــد حـقــق
الفوز في الجولة األولى على
الجهراء  ،74-126بينما تغلب
كاظمة على األصفر .40-66

الكويت والجهراء
لم يجد الكويت أي صعوبة
في تكرار فوزه على الجهراء
وال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ،إذ أنـ ـه ــى ال ــرب ــع
األول متفوقا بفارق  16نقطة
 ،17-33ل ـي ــوا ص ــل أ فـضـلـيـتــه
ف ـ ــي ال ـ ــرب ـ ــع ال ـ ـثـ ــانـ ــي ب ـف ـضــل
تـمـيــز الع ـب ـيــه ف ــي الـجــانـبـيــن
الهجومي والدفاعي وينهيه
.37-62
ولم يتغير الحال في الربع

الثالث وسط سيطرة مطلقة
م ــن األبـ ـي ــض ،لـيـنـهــي الـلـقــاء
فائزا .85-114

اليوسف في مرحلة
التأهيل

دخل نجم منتخبنا الوطني
ونادي القادسية لكرة السلة
صالح اليوسف مرحلة
التأهيل ،بعد شفائه من
اإلصابة التي تعرض لها
املوسم املاضي ،وغيابه عن
صفوف الفريق في املوسم
الحالي.
وكان اليوسف قد أجرى عملية
جراحية في اكاديمية اسباير،
وخضع بعدها ملرحلة التأهيل،
قبل أن يدخل التدريبات مع
فريق الغرافة القطري ،تمهيدًا
لعودته الى املالعب.
وسيعود اليوسف الى البالد
مطلع أبريل املقبل ،لكنه لن
يشارك مع فريقه في مسابقة
كأس االتحاد.

انطالق دوري
فتيات الطائرة
تنطلق اليوم منافسات
النسخة األولى من بطولة
الدوري املمتاز للكرة الطائرة
للفتيات للموسم الرياضي
 ،2021-2020بإقامة مباراتني،
حيث يلتقي في الثانية
والنصف من بعد الظهر
فريق العربي مع فريق
سلوى الصباح ،تليها في
الرابعة عصرا مباراة أخرى
تجمع بني فتيات العيون مع
فريق نادي الفتاة .وتجرى
املباراتان على صالة االتحاد
بمجمع صاالت الشيخ سعد
العبدالله بمنطقة صباح
السالم.
وتقام البطولة بنظام الذهاب
واإلياب ،وتستمر حتى 11
أبريل املقبل ،ويتوج بلقب
الدوري الفريق الذي يجمع
أكبر عدد من النقاط.

موسى ،ونقل نائب المدير العام
لقطاع الرياضة بالهيئة والناطق
الرسمي لها مشعل الـهــدبــة ،في
بـ ـي ــان ،تـ ـع ــازي ومـ ــواسـ ــاة وزي ــر
اإلعـ ـ ــام وال ـث ـقــافــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب ع ـبــدالــرح ـمــن
المطيري ،ألسرة الفقيد واألسرة
الرياضية فــي الكويت والخليج
العربي.

األهلي يستعيد أشرف

أعلن النادي األهلي املصري
جاهزية مدافعه أيمن أشرف
للمشاركة في مباراة املريخ
السوداني املقرر لها  3أبريل
املقبل في الجولة الخامسة
بدور املجموعات لدوري
األبطال اإلفريقي ،بعد
تعافيه من آالم الركبة التي
داهمته قبل انضمامه ملعسكر
املنتخب األول ،واضطر
الجهاز الفني للفراعنة بقيادة
حسام البدري إلى استبعاده
من املشاركة في مباراة كينيا
الخميس املاضي.
في املقابل ،يفتقد الفريق
جهود حمدي فتحي مدة
شهرين بعد تعرضه لإلصابة
مع املنتخب املصري في
مباراته أمام املنتخب الكيني.

الزمالك يحسم ملف تجديد
ساسي بعد عودته لمصر

كاظمة والقادسية
من جهته ،حاول القادسية
في مباراته مع كاظمة العودة
إل ــى ال ـم ـنــاف ـســة ،وبـ ــدأ الـلـقــاء
ب ـق ــوة ل ـك ـنــه اصـ ـط ــدم بــرغـبــة
م ـنــاف ـســه ف ــي ال ـ ـفـ ــوز ،والـ ــذي
تمكن بالفعل مــن التقدم في
ا لـ ــر بـ ــع األول  ،16 -25و عـ ــاد
األص ـ ـ ـفـ ـ ــر بـ ـ ـق ـ ــوة فـ ـ ــي الـ ــربـ ــع
ال ـثــانــي ،ون ـجــح فــي الـتـعــادل
.39-39
وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاوت ال ـ ـك ـ ـف ـ ـتـ ــان ف ــي
الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث مـ ــع أف ـض ـل ـيــة
ن ـس ـب ـي ــة لـ ـلـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي ،ال ـ ــذي
استفاد من تألق قائده أحمد
البلوشي ،وأنهى الربع الثالث
متقدما  ،58-63ثم تمكن من
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ت ـقــدمــه فــي
الــربــع األخـيــر رغــم مـحــاوالت
ال ـقــادس ـيــة ،لـيـنـهــي ال ـم ـبــاراة
ل ـم ـص ـل ـح ـت ــه  70 -76و ي ـب ـل ــغ
المباراة النهائية.
وش ـهــدت ال ـم ـبــاراة إصــابــة
العب كاظمة ناصر الظفيري
ف ـ ــي ق ـ ــدم ـ ــه ،لـ ـيـ ـت ــم نـ ـقـ ـل ــه فــي
سيارة اسعاف إلى مستشفى
الرازي.

باختصار

فارس موسى

تأهل الكويت وكاظمة لنهائي دوري السلة

أحمد حامد

خسر فــريــق الـقــادسـيــة لـكــرة الـقــدم أم ــام الـشـبــاب بستة أهــداف
مقابل هدفين ،في مباراة ودية جمعت بينهما الخميس الماضي،
استعدادا لمنافسات الدور الثاني من الدوري الممتاز ،والذي ينطلق
في الثاني من الشهر المقبل.
وحرص مدرب القادسية اإلسباني بابلو فرانكو إشراك عناصر
فريق الشباب إلى جانب عدد من العبي الفريق األول ،أمال في اإلبقاء
على جاهزية جميع الالعبين لحين انضمام عناصر المنتخبين
األول واألولمبي.
وحسب الجهاز اإلدراي فإن المدرب فرانكو اكتفى بخوض مباراة
ودية واحدة ،خالل فترة التوقف ،والعمل على رفع معدالت اللياقة
البدنية خالل ما تبقى من فترة التوقف الدولي.

رياضة

من لقاء كاظمة والقادسية

ينتظر مسؤولو نادي الزمالك
عودة التونسي فرجاني
ساسي ،العب خط وسط
الفريق ،من املشاركة مع
منتخب بالده في التصفيات
املؤهلة ألمم إفريقيا
بالكاميرون ،للتعرف منه على
حقيقة التفاوض مع أندية
أخرى خالل الفترة الحالية.
وعلمت "الجريدة" ،أن إدارة
الزمالك تسعى إلى حسم
موقف ساسي ،بعد أن تجددت
أنباء توقيع الالعب مع
الدحيل القطري ،لالنضمام
إلى صفوفه بداية من املوسم
الجديد ،كما نمى إلى علمهم
أن بيراميدز بدأ يتخذ إجراءات
جادة للتفاوض مع نجم
املنتخب التونسي للظفر
بصفقة التعاقد معه.
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يحل المنتخب األلماني ضيفا
على نظيره الروماني ،بينما
يلعب منتخب فرنسا أمام
مضيفه كازاخستان اليوم في
التصفيات المؤهلة لمونديال
قطر .2022

يـ ـب ــدو أن مـ ـ ــدرب الـمـنـتـخــب
األلـ ـم ــان ــي ي ــواكـ ـي ــم ل ـ ــوف أمـ ــام
مشكلة كبيرة يجب عليه حلها
ق ـب ــل ن ـه ــائ ـي ــات ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ــا
 2020الـصـيــف الـمـقـبــل ،تتمثل
في اختيار نجوم خط الوسط
الــذيــن سيتم استبعادهم ،ولن
ت ـ ـكـ ــون ال ـت ـص ـف ـي ــات ال ـم ــؤه ـل ــة
ل ـم ــون ــدي ــال ق ـط ــر  ،2022حـيــث
يخوض الـ"مانشافت" مباراته
ال ـثــان ـيــة الـ ـي ــوم أم ـ ــام رومــان ـيــا
ضمن المجموعة العاشرة ،إال
ً
تـعـقـيــدا فــي ات ـخــاذ ه ــذا ال ـقــرار،
ألن مـ ـح ــور ال ــوس ــط األل ـم ــان ــي
ال ـم ـك ــون م ــن ي ـ ـ ــوزوا كـيـمـيــش،
ل ـ ـيـ ــون غ ــوريـ ـتـ ـسـ ـك ــا ،إيـ ـلـ ـك ــاي
غ ــون ــدوغ ــان وك ـ ــاي هــافـيــرتــس
ت ــأل ــق ف ــي ال ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى مــن
تـلــك الـتـصـفـيــات حـيـنـمــا ف ــازت
الماكينات -3صفر على أيسلندا
الخميس في دويسبورغ.
كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك الـ ــربـ ــاعـ ــي ع ـم ــود
الـعــرض المثير أم ــام أيسلندا،
في مباراة عوض فيها األلمان
ً
نوعا ما عن الهزيمة التاريخية
ال ـمــذلــة -6ص ـف ــر أمـ ــام إسـبــانـيــا
في نوفمبر الماضي في دوري
األمم.
ل ـك ــن ل ـ ــوف ي ـم ـت ـلــك خـ ـي ــارات
أخرى في منتصف الملعب .فقد
غاب النجم توني كــروس الذي
عادة ما يكون ضمن التشكيلة
األس ــاس ـي ــة بـسـبــب إص ــاب ــة في
الفخذ .وك ــان يــونــاس هوفمان
ً
ضمن الفريق أيـضــا ،لكنه اآلن
يقبع فــي الحجر الصحي بعد
ثبوت إصابته بكوفيد.19-
و مـ ـ ـ ـ ــن أ جـ ـ ـ ـ ــل وداع ج ـم ـي ــل
للمنتخب في كأس أوروبا الذي
سيكون آخــر محطات لــوف مع
المانشافت ،فتح المدرب الباب

أمام عودة نجم بايرن ميونيخ
المخضرم توماس مولر.
وي ـس ـعــى لـ ــوف إلـ ــى تحقيق
الـعــامــة الـكــامـلــة فــي مبارياته
الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــاث االف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
الـتـصـفـيــات ،مــع م ـب ــاراة خــارج
أرضه مع رومانيا اليوم ،ثم لقاء
مقدونيا الشمالية األربعاء في
ً
دويسبرغ مجددا.
وبــالـفـعــل كــانــت ل ــه انـطــاقــة
صحيحة أمام أيسلندا.

إنكلترا تواجه ألبانيا
في المجموعة التاسعة ،يزور
الـمـنـتـخــب اإلن ـك ـل ـيــزي ألـبــانـيــا
ً
اليوم أيضا ،منتشيا بخماسية
س ـج ـل ـه ــا فـ ــي الـ ـج ــول ــة األولـ ـ ــى
بـمــرمــى منتخب س ــان مــاريـنــو
المتواضع.
لكن هذه المباراة ستكون في
أعقاب تأكيد االتحاد االنكليزي
لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم غـ ـ ـي ـ ــاب م ـه ــاج ــم
مانشستر يــونــايـتــد مــاركــوس
راشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورد وج ـ ـن ـ ــاح أرس ـ ـنـ ــال
بـ ــوكـ ــايـ ــو سـ ــاكـ ــا ع ـ ــن م ـب ــارت ــي
ألبانيا وبولندا المقبلتين على
غ ـ ــرار م ــواج ـه ــة سـ ــان مــاري ـنــو،
بسبب اإلصابة.
وقال االتحاد اإلنكليزي لكرة
ال ـقــدم ،فــي ب ـيــان ،إن "مــاركــوس
راشـ ـف ــورد وب ــوك ــاي ــو س ــاك ــا لن
ً
ي ـل ـع ـبــا دورا فـ ــي ال ـم ـب ــارات ـي ــن
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـلـ ـتـ ـي ــن ف ـ ـ ــي تـ ـصـ ـفـ ـي ــات
كــأس الـعــالــم  ،"2022كاشفا أن
راشـ ـف ــورد ان ـض ــم ال ــى معسكر
ال ـم ـن ـت ـخــب ،وهـ ــو "ي ـع ــان ــي مــن
إصابة أبعدته من الفوز -5صفر
ضد سان مارينو ،وبعد تقييم
إض ـ ــاف ـ ــي ،ات ـ ـخـ ــذ ال ـ ـق ـ ــرار ب ــأن ــه
س ـيــواصــل عـمـلـيــة تـعــافـيــه مع

العبو المنتخب األلماني خالل المباراة السابقة
مانشستر يونايتد".
أما بالنسبة لساكا ،فهو "بقي
في أرسنال من أجل المزيد من
تقييم للمشكلة القائمة مع األمل
بــأن ينضم الــى األســود الثالثة
(ف ــي ال ـم ـبــاريــات الـ ـث ــاث) ،لكن
ً
اآلن لن يكون متوفرا لمباراتي
ألبانيا وبولندا".
ً
وخ ـ ـ ــاض س ــاك ــا ( 19ع ــام ــا)
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراتـ ـ ــه األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـق ـم ـي ــص
ال ـم ـن ـت ـخــب األول فـ ــي أك ـت ــوب ــر
الـ ـم ــاض ــي ضـ ــد ويـ ـل ــز وخـ ــاض
بـعــدهــا ث ــاث م ـبــاريــات أخ ــرى،
ً
فيما اكتفى راشفورد ( 23عاما)
ب ـم ـش ــارك ـت ـي ــن فـ ــي ال ـم ـب ــاري ــات
الثماني الـتــي خاضتها بــاده

قرار بشأن نظام جديد لدوري األبطال األربعاء

األوروبية منح المقاعد الجديدة
إلــى أبـطــال مــن دوري ــات أخــرى،
ب ـي ـن ـم ــا ه ـ ـنـ ــاك أي ـ ـض ـ ـ ًـا ت ـ ّ
ـوج ــه
ً
لمنحها ألندية وفقا لتصنيفها
في االتـحــاد الـقــاري ،والــذي من
شــأنــه أن يـفـضــل األن ــدي ــة الـتــي
ً
تملك تاريخا في أوروبا ولكنها
ً
تعاني محليا.

ميدفيديف

وف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـجــورج ـيــة،
يحط منتخب إسبانيا لخوض
مـنــافـســات ال ـجــولــة الـثــانـيــة من
ً
المجموعة الثانية ،ساعيا إلى
تعويض تعثره أمام اليونان في
المرحلة األولى بالتعادل .1-1
أم ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب "الـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــوك"
ً
ال ـفــرن ـســي ،فـسـيـكــون متعطشا
للفوز على كازاخستان اليوم
ضمن منافسان المجموعة
ً
الرابعة ،خصوصا أن بطل

وق ـ ـ ــال ج ــاك ــو سـ ـ ـ ــوارت أح ــد
ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي ال ــرابـ ـط ــة ،إن
ً
ً
ال ـه ـي ـئــة اق ـت ــرح ــت حـ ــا وس ـط ــا
من شأنه خفض عدد مباريات
ال ـ ـ ـ ــدور األول لـ ـك ــل ف ــري ــق إل ــى
ً
ث ـ ـم ـ ــان ـ ـي ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ـ ــن الـ ـعـ ـش ــر
المقترحة.

قضت محكمة كوستاريكية بعدم وجود تهديد
من جانب العبي كرة القدم ،كيلور نافاس ،وبرايان
روي ــز ،وسيلسو بــورخـيــس بـخـســارة م ـبــاريــات عمدا
مع الفريق الوطني حال استمر المدرب خورخي لويس
بينتو على رأس اإلدارة الفنية للمنتخب بعد مونديال
البرازيل .2014
وه ــذا مــا أكــدتــه ،الجمعة ،المحكمة الـتــي تنظر فــي قضية
التشهير ضــد العضوين السابقين باالتحاد الكوستاريكي
لكرة القدم أدريان غوتيريس وخوان كارلوس رومان ،اللذين
صرحا فــي وســائــل إعــام فــي عــام  2018بــأن هــؤالء الالعبين
الثالثة هددوا بخسارة مباريات كي يرحل بينتو عن منصبه.
وفي حيثيات الحكم ،اعتبرت المحكمة أن الالعبين "لم يعبروا
في أي لحظة عن نيتهم لخسارة مباريات" ،وأكــدت أن هناك
ضررا معنويا وقع ،وعليه أمرت المتهمين غوتيريس ورومان
بدفع تعويض مالي قدره  3ماليين كولون كوستاريكي (خمسة
آالف دوالر) لكل العب.

أخبار منوعة
• اعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو ،المدير
الفني لتوتنهام هوتسبير ،أنه "ما زال
واحدا من أهم المدربين في العالم".
وفي حدث نظمته إحدى الشركات الراعية
ل ـت ــوت ـن ـه ــام ،ق ـ ــال "ال أع ـت ـق ــد أن ه ـنــاك
م ــن ي ـم ـك ـنــه الـ ــدخـ ــول ف ــي ن ـق ــاش ح ــول
الصواريخ مع رجال ناسا".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن "ال ـ ـن ـ ـقـ ــاد يـ ـعـ ـتـ ـق ــدون أن ـه ــم
يستطيعون مناقشة كرة القدم مع واحد
مــن أهــم الـمــدربـيــن فــي الـعــالــم .هــذا هو
جمال كرة القدم .لقد اعتدت هذا وأقدره.
لذلك ،بالنسبة إلي ال يوجد مشكلة".
• ق ــال غــاريــث ســاوثـغـيــت م ــدرب منتخب
إنكلترا ،أمس ،إن العب الوسط جوردان
هندرسون يسابق الزمن للحاق ببطولة
أوروبـ ـ ــا ل ـك ــرة ال ـق ــدم ه ــذا الـ ـع ــام ،حيث
يواصل قائد ليفربول تعافيه من إصابة
في الفخذ.

وأضاف ساوثغيت "نعلم أنه سيقترب من
نهاية ا لـمــو ســم وسيتعين علينا فقط
متابعة سير األم ــور .ن ــدرك أنــه مــع أي
إصابة من هذا النوع يوجد وقت محدد
للتعافي ،لكن يمكن أن يحدث أي شيء".
• ُ
سيراهن لويس إنريكي ،مدرب المنتخب
اإلسباني ،على إجراء تعديالت وعملية
إح ــال كـبـيــرة فــي الـتـشـكـيــل األســاســي
للفريق خالل مواجهة جورجيا ،حيث
س ـي ـجــري ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـغ ـي ـيــرات في
ال ـت ـش ـك ـي ــل ال ـ ـ ــذي خـ ـ ــاض بـ ــه م ــواج ـه ــة
ال ـ ـيـ ــونـ ــان ( )1-1فـ ــي أول ـ ـ ــى مـ ـب ــاري ــات
الـتـصـفـيــات ال ـمــؤه ـلــة ل ـمــونــديــال قطر
 ،2022وذلك أيضا في انتظار تطور حالة
الالعب جيرارد مورينو.
وب ــرزت بـعــض األس ـمــاء الـتــي مــن الممكن
أن ت ـت ــواج ــد ف ــي ال ـت ـش ـك ـيــل األس ــاس ــي
لـلـفــريــق أمـ ــام جــورج ـيــا ال ـي ــوم المقبل

ميدفيديف وأوساكا إلى الدور الثالث من دورة ميامي
ً
نجح الروسي دانييل ميدفيديف المصنف ثانيا
ل ــدى الــرجــال والـيــابــانـيــة نــاومــي أوســاكــا المصنفة
ثانية لفئة السيدات في العبور إلى الدور الثالث من
دورة ميامي لكرة المضرب الجمعة ،فيما ّ
ودع
األلماني ألكسندر زفيريف المسابقة من
ال ــدور الـثــانــي بـسـقــوط مـفــاجــئ أمــام
ً
العب مصنف  83عالميا.
وتــأهــل مــدفـيــديــف بسهولة
ب ـ ـ ـفـ ـ ــوزه ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـتـ ــايـ ــوانـ ــي
المخضرم لــو يين-هسون
 2-6 ،2-6ف ــي غ ـض ــون 56
دقيقة فقط.
وضـ ـ ـ ــرب الـ ــروسـ ــي
المصنف ّ
األول في

جورجيا تستضيف إسبانيا

العالم سقط في التعادل التعادل
أم ــام أوك ــران ـي ــا  1-1ف ــي الـجــولــة
األولـ ـ ــى ،ف ــي مـ ـب ــاراة ك ــان ــت تعد
سهلة المنال.
مــن جـهـتــه ،يتطلع المنتخب
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
ً
سجله خاليا من الهزائم منذ 10
سبتمبر عام  2018على مدى 21
م ـبــاراة ،بانتصار على بلغاريا
ب ـعــد ف ـ ــوزه ف ــي ال ـج ــول ــة األولـ ــى
إيرلندا الشمالية -2صفر ،لتكون
بطلة العالم  4م ــرات ،قــد حققت
ً
بداية جيدة في التصفيات ،علما
بــأن ـهــا غ ــاب ــت ع ــن ن ـس ـخــة كــأس
الـعــالــم األخ ـيــرة فــي روسـيــا عام
ً
 2018للمرة األولى منذ  60عاما.

القضاء الكوستاريكي
ينصف نافاس

التسيو اإليطالي كالوديو لوتيتو لسبعة أشهر
تم إيقاف رئيس
ُ
عن األنشطة الرياضية ،وغ ّرم نادي العاصمة بمبلغ  150ألف يورو،
بسبب خرقه بروتوكوالت فيروس كورونا ،وفق ما أعلن االتحاد
المحلي لكرة القدم أمس األول.
كما ُعوقب طبيبا النادي إيفو بولتشيني وفابيو روديا باإليقاف
ً
لمدة  12شهرا ،وفــق ما أفــاد االتـحــاد ،لكن الفريق أفلت من عقوبة
خصم نقاط من رصيده في ترتيب الدوري المحلي.
وق ــال التـسـيــو ،فــي ب ـيــان ،إن ــه سيستأنف الـحـكــم ال ــذي صــدر
نتيجة التحقيق الذي فتحه االتحاد اإليطالي بعد إخفاء النادي
إصابات في صفوفه بفيروس كورونا خالل أكتوبر ونوفمبر
الماضيين.
ُ
وات ـهــم التـسـيــو بـعــدم إب ــاغ الـ ُّـسـلـطــات الصحية المحلية
بحاالت عدة إيجابية في صفوفه أواخر أكتوبر ،عشية مباراة
فــي دوري أبـطــال أوروب ــا ضــد بــروج البلجيكي ،وبعدها في
نوفمبر قبل مباراة أخرى بالمسابقة ذاتها ضد زينيت سان
بطرسبورغ الروسي .ويفرض االتحاد األوروبي للعبة على
العبي وطواقم األندية إجراء فحوص للكشف عن فيروس
كورونا قبل أي مباراة.

أعلن الفرنسي تييري هنري ،الالعب السابق
في أرسنال وبرشلونة ،أمس األول ،أنه سيغلق
حساباته بجميع الشبكات االجتماعية ،اعتراضا
على اإلهــانــات العنصرية التي تصدر عبر هذه
المنصات.
وكـشــف ه ـنــري ،ال ــذي لــديــه أكـثــر مــن مليوني
متابع على شبكة "تويتر" ،أن مشكلة الشبكات
والمواطنين الذين يوجهون إهــانــات عبرها
"سامة" جدا ،وال يمكن تجاهلها.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه ل ـ ــن ي ـ ـعـ ــود حـ ـت ــى ي ـف ــرض
القائمون على هذه المنصات إجراء ات أكثر
ص ــرام ــة ض ــد اإلهـ ــانـ ــات وال ـع ـن ـصــريــة ،كما
يـحــدث مــع األشـخــاص المخالفين لقوانين
حقوق النشر.

سيتخذ االت ـح ــاد األوروبـ ــي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم "ي ــوي ـف ــا" األربـ ـع ــاء
ً
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل قـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ب ـ ـشـ ــأن ن ـظ ــام
جديد لمسابقة دوري األبطال
ً
يـعـتـمــده ب ـ ــدء ا م ــن ع ــام ،2024
وفق ما كشفته رابطة الدوريات
األوروبية أمس األول.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــدي الرس-
كريستر أولسون رئيس الرابطة،
ال ـت ــي ت ـضــم دوري ـ ـ ــات مـحـتــرفــة
مـ ــن  30دول ـ ــة أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أمـ ــام
اإلعـ ـ ـ ــام ،إن "ي ــويـ ـف ــا" سـيـتـخــذ
قـ ـ ــراره "خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع لجنته
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة (األربـ ـ ـع ـ ــاء) ف ــي 31
مارس الجاري".
وك ـشــف أول ـس ــون ،أن "لجنة
م ـس ــاب ـق ــات األن ـ ــدي ـ ــة" الـمـكـلـفــة
ت ـح ــديــد ت ـفــاص ـيــل ال ـت ـعــديــات
ستجتمع بعد غد.

في  ،2020وتعرض اآلن إلصابة
ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــدم أب ـ ـعـ ــدتـ ــه ع ـ ــن ه ــذه
المباريات الثالث بعدما أبقته
ً
ً
أيضا بعيدا عن فريقه يونايتد
في الخسارة أمام ليستر سيتي
في ربع نهائي الكأس المحلية.
وت ــوق ــع س ــاوث ـغ ــاي ــت غ ـيــاب
راشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورد وس ـ ــاك ـ ــا األربـ ـ ـع ـ ــاء
بــالـقــول "ال ـشــك يـحــوم حولهما
(ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــاث ف ــي
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات) .بـ ـ ــرأيـ ـ ــي ال ـش ــك
يحوم حــول مــاركــوس أكثر من
ب ــوك ــاي ــو ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي،
لـ ـكـ ـنـ ـن ــا سـ ـنـ ـقـ ـي ــم وضـ ـعـ ـهـ ـم ــا".
وت ـ ـقـ ــام ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة رغ ــم
الجدل المثار بعد إعالن االتحاد

األلباني لكرة القدم إبالغه من
ق ـبــل ال ـش ــرط ــة ال ـم ـح ـل ـيــة بـعــدم
ت ـم ـك ـن ـه ــا م ـ ــن ض ـ ـمـ ــان س ــام ــة
الفريقين.
وأضــاف االتحاد ،في بيان،
الخميس ،إلى أن إلغاء المباراة
س ـت ـكــون ل ــه ع ــواق ــب "كــارث ـيــة"
على "صورة المنتخب الوطني
وكـ ــرة ال ـق ــدم األل ـبــان ـيــة بشكل
عام".
ً
لكن متحدثا باسم الشرطة
األل ـم ــان ـي ــة قـ ــال لــوكــالــة
"فــرانــس بــرس" أمس
األول ،إن األخ ـيــرة
"ات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذت ك ـ ــل
اإلجــراءات الالزمة

ل ـض ـمــان ال ـن ـظــام واألم ـ ــن قبل
وأثناء المباراة وبعدها".

إيقاف رئيس التسيو بسبب
خرق البروتوكوالت الصحية

حساباته على شبكات
يغلق
هنري
ً
التواصل اعتراضا على العنصرية

ويـ ـشـ ـم ــل أح ـ ـ ــد الـ ـتـ ـع ــدي ــات
المحتملة زيـ ــادة ع ــدد األنــديــة
المشاركة من  32إلى  36وتغيير
نظام دور المجموعات المعتمد
ً
حاليا ،والذي يقسم األندية إلى
ث ـمــانــي م ـج ـمــوعــات م ــن أرب ـعــة
فرق.
ً
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـن ـظ ــام ال ـم ـق ـت ــرح،
ت ـ ـ ـخـ ـ ــوض األن ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــة "ب ـ ـطـ ــولـ ــة
مـصـغــرة" فــي مجموعة واحــدة
ح ـ ـيـ ــث يـ ـلـ ـع ــب ك ـ ـ ــل فـ ـ ــريـ ـ ــق 10
ً
ً
مباريات بدال من الست حاليا.
ُ
ومــن المتوقع أن يمنح أحد
المقاعد األرب ـعــة الـجــديــدة إلى
الدوري الفرنسي ،فيما ستكون
إحدى النقاط الرئيسية الجدلية
م ـتـعـل ـقــة ب ـك ـي ـفـيــة اتـ ـخ ــاذ ق ــرار
المقاعد الثالثة األخرى.
بشأن ّ
وتـ ـ ـف ـ ــض ـ ــل راب ـ ـ ـطـ ـ ــة األن ـ ــدي ـ ــة

رياضة

ً
ً
الدورة  9إرساالت ساحقة وارتكب خطأ مزدوجا واحدا
ليبلغ الدور الثالث حيث سيلتقي األسترالي أليكسي
بوبيرين الفائز على األميركي ريلي أوبيلكا .2-6 ،4-6
ً
ً
ً
وتلقى ميدفيديف بعد فوزه خبرا سارا له أيضا،
ّ
ومدو لزفيريف على يد الفنلندي
مع إقصاء مفاجئ
المتواضع إميل روسوفووري  3-6 ،6-1و.1-6
ً
وبدأ األلماني المباراة بشكل جيد وكان حماسيا
في إنهاء المجموعة األولى لصالحه بسهولة.
لكن المفاجأة كــانــت مــن روســوفــووري البالغ 21
ً
ً
عــامــا الــذي قلب األمــور رأســا على عقب مــع التراجع
البدني لزفيريف.
وف ــي أبـ ــرز ال ـن ـتــائــج األخ ـ ــرى ل ــدى ال ــرج ــال ،تــأهــل
الروسي اآلخر كارن خاتشانوف للدور التالي بفوزه
على االلماني يانيك هانفمان  ،2-6 ،3-6اضــافــة الى
االسـبــانــي روبــرتــو بــاوتـيـسـتــا-اوغــوت ال ــذي استفاد
من انسحاب الجنوب افريقي لويد هاريس وصيف
دورة قطر.
وأقـصــى البريطاني كــامـيــرون نــوري البلغاري
غريغور ديميتروف بفوز مثير .5-7 ،5-7
كما تأهل الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم على
حساب الفرنسي بيار أوغ-ايربير  ،4-6 ،4-6واالميركي
تــايـلــور فــريـتــز عـلــى حـســاب مــواطـنــه مــاركــو جـيــرون

 ،2-6 ،2-6فيما أقصي البلجيكي دافيد غوفين أمام
األسترالي جيمس داكوورث  3-6و.1-6

منافسات السيدات
وفي فئة السيدات ،خاضت أوساكا مباراتها األولى
منذ تحقيق لقبها الرابع في الغراند سالم ،في الدور
الثاني في ميامي بعد إعفائها من خوض األول على
غرار المصنفات الـ 31األوليات األخريات.
ّ
وصعبت الرياح العاتية االمور على أوساكا أمام
ً
األسترالية أيال تومليانوفيتش المصنفة  77عالميا
ً
التي قدمت ً
أداء مميزا.
وساهمت االرساالت الساحقة الـ 13التي ضربتها
في تعويض االخطاء العديدة التي ارتكبتها اليابانية،
ً
لـتـفــوز  )3-7( 6-7و ،4-6وت ـضــرب م ــوع ــدا فــي ال ــدور
الثالث مع الصربية نينا ستويانوفيتش المتأهلة
من التصفيات.
وفــي أبــرز النتائج األخ ــرى ،تأهلت اإلسبانية
ً
غاربينيي موغوروسا المتوجة مؤخرا بدورة دبي
للدور الثالث بفوزها على الصينية جينيو وانغ
 4-6و ،1-6والبلجيكية إليز مرتنز بالنتيجة ذاتها على
البريطانية كايتي بولتر.

ومنها جــوردي ألبا ودييغو يورينتي
وسرجيو بوسكيتس وتياغو ألكانتارا
وفابيان رويث.
• قال اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم
إن إي ـفــاي ـلــو بـيـتـيــف مـ ــدرب الـمـنـتـخــب
األول للبالد أصـيــب بفيروس كــورونــا
المستجد قبل مباراة فريقه في تصفيات
كأس العالم  2022أمام فرنسا األربعاء
المقبل.
• ّ
سجل جيمس هاردن ،المتألق مع فريقه
الجديد بروكلين نتس 44 ،نقطة في سلة
ديترويت بيستونز ،ليساهم في ّ
تقدم
فريقه على ميلووكي باكس في وصافة
المنطقة الشرقية.
وحـقــق يــوتــا ج ــاز مـتـصــدر الـ ــدوري فــوزه
الـثــامــن عـشــر تــوالـيــا عـلــى أرض ــه ،على
حساب ممفيس غريزليز .114-117

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

4:00

كازاخستان  -فرنسا

beINSPORTS en1

7:00

جورجيا  -اسبانيا

beINSPORTS pr1

7:00

أرمينيا  -ايسلندا

beINSPORTS HD7

7:00

الدنمارك  -مولدوفا

beINSPORTS HD2

7:00

البانيا  -انكلترا

beINSPORTS pr2

9:45

كوسوفو  -السويد

9:45

سويسرا  -ليتوانيا

9:45

أوكرانيا  -فنلندا

9:45

رومانيا  -المانيا

beINSPORTS pr1

9:45

بلغاريا  -ايطاليا

beINSPORTS pr2

9:45

النمسا – جزر الفارو

9:45

بولندا  -اندورا

9:45

سان مارينو  -المجر

beINSPORTS en2

ةديرجلا

•
العدد  / 4692األحد  28مارس 2021م  15 /شعبان 1442هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

بوتين :سقطت من فوق حصاني!

الله بالنور

كويسرا

فــي تـصــريــح مثير ون ــادر
نقله موقع سكاي نيوز أمس
اع ـ ـتـ ــرف ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتين بأنه سقط
مـ ــن ف ـ ــوق ظ ـه ــر حـ ـص ــان فــي
إحدى جوالته الرياضية.
ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص بـ ــوت ـ ـيـ ــن (68
عــامــا) على تقديم نفسه في
صـ ـ ــورة ال ــري ــاض ــي ،وك ـث ـيــرا
مـ ـ ــا يـ ـظـ ـه ــر م ـم ـت ـط ـي ــا ظ ـهــر
جواد وهو عاري الصدر ،أو
يمارس رياضات أخرى مثل
هوكي الجليد ،بل إن الحاكم
ال ـم ـخ ـضــرم ظ ـهــر ك ـث ـيــرا في
مشاهد ال تخلو من الخطر،
بين الغطس في مياه درجة
حرارتها تحت الصفر ،وقهر
منافسين في لعبة الجودو،
وإط ـ ـ ــاق ن ـم ــور ف ــي ال ـغ ــاب ــة،
والسباحة في نهر.
ونـقـلــت وكــالــة "تـ ــاس" عن
ب ــوتـ ـي ــن قـ ــولـ ــه" :فـ ـ ــي إحـ ــدى
ال ـمــرات كــانــوا يلتقطون لي

د .ناجي سعود الزيد

المجلس سيد قراراته...
والحكومة سيدة قراراتها...
والمحكمة الدستورية سيدة قراراتها...
حتى أنا في البيت سيد قراراتي...
حتى الكناس في شارع فرعي سيد قراراته ،بدليل أن بيتك
"طر ْ
رصيفه أنظف من بيت جارك ،ألنك ّ
فت الدينار"!
انتهينا باألخير أن الفئة الوحيدة التي ليست لديها سيادة
على قراراتها هي فئة الشعب المسكين!
الحكومة تلعب فيه...
والمحاكم تجرجره...
والمجلس "البسه"...
حتى السلطة تتغشمر معاه وال تعامله بجدية...
ما معناه ،أن الشعب صار "طمباخية" تتقاذفها السلطات
المذكورة دون اعتبار أو احترام...
مما يدعوني إلى طرح سؤال افتراضي ،وهو :لماذا ال نصبح
سويسرا الشرق األوسط؟!
في سويسرا معظم القرارات والقوانين التي تتعلق بالحياة
العامة تخضع لالستفتاء الشعبي ،فإن رفضت كان بها ،وإن لم
ترفض فإنها تسري كقانون إلى أبد اآلبدين أو إجراء استفتاء
جديد لنسفها...
لذلك أقترح إعطاء الشعب الحرية باستفتاءات عامة لطرح
أسئلة كالتالي:
 )١هل تريدون ديمقراطية؟ (نعم) أم (ال)
ً
 )2هل تريدون مجلس أمة منتخبا؟ (نعم) أم (ال)
 )3هل تريدون حكومة تحكم وتدير األمور؟ (نعم) أم (ال)...
ً
توكلوا على الله ،ولنرى ماذا يريد هذا الشعب فعال؟!
ً
ربما سنجد أن هذا الشعب المغلوب على أمره ال يريد شيئا
إال األساسيات ،ودخله الثابت ،وسكنه الخاص ،وتعليم أبنائه،
ورعاية صحية متقدمة ومتكاملة ،وكذلك خدمات متطورة...
ما ال يريد هذا الشعب هي تلك العشوائية في سن القوانين،
ً
وهــذه الفوضى العارمة التي أصبحت دس ـتــورا ،وأصبحت
فوضى منظمة في كل دقائق الحياة...
صدقوني ،هذا الشعب ال يريد أكثر من ذلك ،وكل ما يجري
وراء الـكــوالـيــس مــن "بـ ــوق" وحــرمـنــة وف ـســاد اكـتـشــف أن ــه ال
يستطيع إيقافها ،فهي العجلة التي تديرها الحكومة ويديرها
ً
المجلس ،فهنيئا لهم ،ودعونا لنبدي رأينا من خالل االستفتاء
على طريقة سويسرا ،ولنبدأ بالسؤال:
هل نريد مجلس أمة؟ (نعم) أم (ال)...
وبعد ذلك يصير خير بعد تغيير اسم الكويت إلى "كويسرا"،
ً
تيمنا بسويسرا!
***
نيابة عن رئيس قسم الفسيولوجي بكلية الطب األستاذ
الدكتور زوران ريدزيجك ( )prof Zoran Redzicوأعضاء هيئة
التدريس والعاملين بالقسم ،نتقدم بأحر التعازي لعائلة
زميلنا المرحوم األسـتــاذ الدكتور جاسم رمـضــان ،سائلين
المولى ،عز وجل ،أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ،ويسكنه
فسيح جناته ،ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

«أبل» تحذر من ثغرة في اآليفون واآليباد

شاي الملكة بعد الظهر

ً
أرسـلــت شــركــة أبــل تحديثا إلــى مستخدمي
هــواتــف آيـفــون وأجـهــزة آيـبــاد ،مــن أجــل إصــاح
عيب برز في محرك المتصفح الرئيسي "سفاري"
ومتصفحات أخرى.
وذكرت مواقع تقنية ،أمس األول ،أن الشركة
األميركية على علم بوجود ثغرة جرى استغاللها
من طرف البعض الختراق هواتف آيفون وأجهزة
آيباد.
ولم تتوافر الكثير من التفاصيل حول حجم
االختراق ونطاقه.
وقالت الشركة إن التحديث الــذي أرســل إلى
المستخدمين في أنظمة  iOS 14.4.2وiPadOS
 14.4.2سيؤدي إلى إصالح المشكلة األمنية.
ُ
ويطلق على هذه المشكلة األمنية ،Zero-day
لكون مكتشف الثغرة ال يترك أي يوم يمر دون أن
يستغله في هجمات ،لكونه في سباق مع الزمن،
فإذا اكتشفت الثغرة ،سدت األبواب أمام االختراق.
ويعتمد هذا النوع من الهجمات اإللكترونية
على ثغرات أمنية في التطبيقات ال تكون معلومة
لدى مطوريها.
وبوسع أي شخص إجراء التحديث عن طريق
االنتقال إلى اإلعدادات ،واختيار فئة عام ،والنقر
على خيار .Software Update

بصفتها ملكة المملكة المتحدة ،فإن إليزابيث الثانية
ً
مـشـغــولــة بـشـكــل اسـتـثـنــائــي لـشـخــص يـبـلــغ  94عــامــا،
ً
خصوصا بعد تقاعد زوجها من واجباته .لذلك فهي
تحتاج إلى مشروب بعد يوم متعب ،وفق "اإلندبندنت".
وقـ ــال مــوقــع روس ـي ــا الـ ـي ــوم ،أم ــس األول ،إن داري ــن
ً
ً
ً
ماكغرادي ،الــذي عمل سابقا طاهيا شخصيا للملكة
ألكثر من عقد ،ثم خــدم األميرة ديانا وابنيها ويليام
ً
وه ــاري ،كشف أخـيــرا عــن كــل مــا تأكله الملكة فــي يوم
واحد.
ومن خالل مشاركة سلسلة من مقاطع الفيديو على
"يــوتـيــوب" ،أوضــح الطاهي الملكي السابق أنــه خالل
فترة عمله لدى الملكة بين عامي  1982و ،1993كانت
ً
ً
تأكل أربع وجبات صغيرة يوميا ،وكانت دائما تتناول
الشاي بعد الظهر.
وكشف أن الشراب الكحولي المفضل للملكة هو
الـ ginو ،Dubonnetأما عند تناولها العشاء ،فهي تفضل
شرب النبيذ األلماني الحلو.
وفي يوليو الماضي أعلن أن قصر باكنغهام أطلق
ً
ً
ً
شرابا خاصا به ،مصنوعا من مكونات مأخوذة من
حــدائــق سكن الملكة فــي لـنــدن ،ويتكون ال ـشــراب من
أوراق الزعرور والليمون لويزة وأوراق التوت وأوراق
الغار.

مليونيرة تعيش على المعونات
يـ ـب ــدو أن "ل ـع ـن ــة ال ـف ــائ ــزي ــن
بــال ـيــان ـص ـيــب" حـقـيـقـيــة ،وه ــذا
األم ـ ــر ت ـج ـلــى ف ــي ق ـصــة أصـغــر
رابـ ـح ــة ف ــي بــري ـطــان ـيــا ،وال ـتــي
تقضي أيامها اآلن في معاناة
مالية حقيقية.
وذك ـ ــر م ــوق ــع س ـك ــاي نـيــوز
أمـ ــس أن ال ـف ــائ ــزة بــال ـجــائــزة
كــالــي روج ـ ــرز تـعـيــش ال ـيــوم،
بـ ـع ــد  18ع ـ ــام ـ ــا م ـ ــن ف ــوزه ــا

ص ـ ـ ــورا ،وك ـن ــت ف ــي ت ــدري ــب،
وحدث أن توقف الجواد فجأة
أمام حاجز وانقلبت .حرفيا
انقلبت" .ولم يذكر متى حدث
ذل ـ ـ ــك ،ل ـك ـن ــه ذكـ ـ ــر أنـ ـ ــه سـقــط
"بـشـكــل مــريــح ت ـمــامــا" ،وأنــه
طلب من المصور االحتفاظ
باللقطة.
وأضـ ـ ــاف(" :ك ــان ــت) ال ـمــرة
األول ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي أس ـ ـمـ ــع ه ــذه
اإلجابة منه :سأمحوها على
الـ ـف ــور" .ونـ ـ ــادرا م ــا يـتـحــدث
الكرملين عــن صحة بوتين
أو الـ ـح ــوادث ال ـتــي يتعرض
لها ،بل يحرص على تصدير
ص ــورة الــرجــل الـقــوي ونشر
صوره وهو يمارس الرياضة.
وكانت هناك مزاعم عن آالم
فــي ظـهــر بــوتـيــن ع ــام ،2012
وفــي ذلــك الــوقــت قــال رئيس
روس ـي ــا ال ـب ـي ـضــاء ألـكـسـنــدر
لوكاشينكو إن ذلك حدث له
بعد مباراة جودو.

أطباء ألمان يطالبون بإغالق عام وصارم

بيانصيب  2.5مليون دوالر،
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـع ــون ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
المالية ،بعد أن أفلست تماما.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت روجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز أص ـ ـغـ ــر
م ـت ـس ــاب ـق ــة ت ـ ـفـ ــوز ب ـيــان ـص ـيــب
بريطانيا ،عندما كان عمرها 16
عاما فقط ،عام  ،2003وحطمت
سيارتها مؤخرا ،عندما كانت
منتشية بمخدرات الكوكايين
أثناء القيادة.

دعا رئيس جمعية أطباء العناية المركزة في ألمانيا كريستيان
كاراجيانيديس إلــى فــرض إغــاق صــارم لمدة أسبوعين ،ووقف
فوري لجميع خطوات إعادة الفتح المقررة ،وذلك في ضوء الزيادة
الحادة في عدد اإلصابات بفيروس كورونا.
وقـ ــال كــاراج ـيــان ـيــديــس ،ف ــي تـصــريـحــات لـصـحـيـفــة "رايـنـيـشــه
بوست" األلمانية ،أمــس ،إن "قــرارات المشاريع النموذجية لفترة
ما بعد عيد القيامة غير مناسبة على اإلطالق ،ويجب أن تتراجع
الحكومة االتحادية وحكومات الواليات عنها على الفور" ،مضيفا:
"يتطلب األمر مزيجا من اإلغالق الصارم ،والكثير من التطعيمات
واالختبارات"( .د ب أ)

وفيات
الجمعة 3 / 26
بدر عبدالرحيم عبدالله العصفور

 71عاما ،شيع ،ت99200882 ،94400904 ،99779000 :
وضحة حمد ناصر البراك أرملة فراج حمود اسميران
 80عاما ،شيعت ،ت99612667 ،97377778 :

لطيف صالل مطلق العنزي

 60عاما ،شيع ،ت99528898 ،55572997 ،99745151 :
كريمة فهد سلمان الدالمة أرملة شبيب محمد المبايع
 77عاما ،شيعت ،ت69616060 ،66661315 ،99650838 :

عبدالرحمن صالح يوسف الصفي

 75عاما ،شيع ،ت98708090 ،66725231 :

جاسم رمضان محمد الكندري

 70عاما ،شيع ،ت67000010 ،96636463 :
عصمت علي زنكوي أرملة عبدالجليل عبدالرضا محمد عوض
 75عاما ،شيعت ،ت66766668 ،97656565 :

األرض آمنة
من «أبوفيس»

السبت 3 / 27
فارس موسى موسى عيسى

 49عاما ،شيع ،ت90006311 ،99440550 :

درويش صالح درويش

 87عاما ،شيع ،ت99399101 ،97857959 ،99039032 :

فاضل نجم عبدالله القتناب

 67عاما ،شيع ،ت66662393 ،66881414 ،98968889 :

عبدالله عيد سالم الغانم

 74عاما ،شيع ،ت60007447 ،97733665 :

نجيب بدر خالد الردعان

 59عاما ،شيع ،ت99058145 ،99669882 :

رياض حمد فهد الرغيب

 62عاما ،شيع ،ت67778606 ،55393322 :
نورية عاشور الخالد أرملة راشد أحمد العثمان
 70عاما ،شيعت ،ت90065225 ،99080100 :

مواعيد الصالة

كـشـفــت وك ــال ــة ال ـف ـضــاء األمـيــركـيــة
(ناسا) أن الجسم القريب من األرض
الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـع ـت ـق ــد أنـ ـ ــه س ـي ـص ـطـ ّـدم
بكوكبنا في عام  ،2068لم يعد يمثل
ً
ت ـهــديــدا عـلــى األق ــل خ ــال الـمـئــة عــام
القادمة.
وأعلنت "ناسا" األسبوع الماضي،
ف ــي ب ـيــان نـقـلــه مــوقــع روس ـي ــا ال ـيــوم،

أم ـ ـ ـ ــس ،أن ال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة
لـلـتـلـسـكــوب ،ال ـ ــذي يـبـلــغ ط ــول ــه 230
ً
ق ــدم ــا ،اسـتـبـعــدت أي فــرصــة لـضــرب
كويكب "أبوفيس" لألرض عام ،2068
وهو صخرة الفضاء نفسها التي يبلغ
ً
مترا ،وقد ّ
مرت باألرض
ارتفاعها 340
في وقت سابق من هذا الشهر ،وكان
ً
مفترضا أن تقترب من األرض بشكل

مـخـيــف ع ــام  ،2029ومـ ــرةأخـ ــرى في
عام .2036
واسـ ـتـ ـبـ ـع ــد الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء أي ف ــرص ــة
ل ــاص ـط ــدام خ ــال هــذيــن االق ـتــراب ـيــن
المتقاربين منذ فترة ،لكنهم افترضوا
ً
ً
تصادما محتمال عام .2068
ً
وسـ ـم ــح مـ ـ ــرور "أب ــوفـ ـي ــس" أخـ ـي ــرا
بــالـقــرب مــن األرض ،لــوكــالــة الفضاء

األميركية بتقدير مدار صخرة الفضاء
حول الشمس ،وكشفوا أن "تأثير 2068
لم يعد في عالم االحتماالت".
واكـتـشــف العلماء "أبــوفـيــس" ألول
مــرة فــي  19يونيو  ،2004فــي مرصد
كـيــت بـيــك الــوط ـنــي ب ــوالي ــة أري ــزون ــا،
وم ـ ـنـ ــذ ذل ـ ـ ــك ال ـ ـح ـ ـيـ ــن ،ك ـ ـ ــان ال ـع ـل ـم ــاء
يتتبعون كــل حــركــة لــه أثـنــاء دوران ــه

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

حــول الـشـمــس ،وال ــذي يكمله فــي أقل
من سنة واحدة على األرض.
وي ـب ـل ــغ ع ـ ــرض "أبـ ــوف ـ ـيـ ــس" ،الـ ــذي
ّ
سمي نسبة إلى إله الفوضى المصري
القديم ،أكثر من  1000قدم ،وسيعادل
تأثيره  880مليون طن من مادة ثالثي
نيتروتولوين ( )TNTالتي تنفجر دفعة
واحدة.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:23

العظمى 27

الشروق

05:43

الصغرى 14

الظهر

11:53

ً
أعلى مد  12:19ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:23

 11:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:04

ً
أدنى جزر  06:04صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:21

 06:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

