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داخل العدد

كريستين دانست :سعيدة بصداقتي
مع المخرجة صوفيا كوبوال ص 17

تنامي مؤشر الثقة باللقاحات
ّ

«فايزر» فعال بنسبة  %100للمراهقين و 65دولة استخدمته ضد «كوفيد »19
• «الصحة العالمية»« :سينوفارم» و«سينوفاك» الصينيان أثبتا سالمتهما وفاعليتهما
• «أسترازينيكا» أللمانيا :لقاحنا سليم بشهادات أوروبية وعالمية
أعـلـنــت شــركـتــا «ف ــاي ــزر» و«بــايــون ـت ـيــك» ،أم ــس ،أن
لقاحهما ضد فيروس «كورونا» ّ
فعال بنسبة %100
ً
للمراهقين ،الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 15عاما،
حسب نتائج تجربة سريرية لمختبريهما ،آملتين
بدء تطعيم هذه الشريحة قبل العام الدراسي المقبل.
وأفــاد المختبران ،في بيان ،بأن تجارب المرحلة
الثالثة ،التي شملت  2260فتى وفتاة من تلك الفئة،
«أظـهــرت فعالية بنسبة  ،%100واسـتـجــابــات قوية
لألجسام المضادة».
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام لـمـجـمــوعــة فــايــزر األمـيــركـيــة
ال ـع ـمــاقــة ل ــأدوي ــة ،أل ـب ــرت بـ ـ ــورال ،إن الـمـخـتـبــريــن
ّ
سيقدمان هذه البيانات إلى السلطات المختصة في
العالم« ،على أمل البدء بتلقيح هذه الفئة العمرية قبل
بداية العام الدراسي المقبل».

تقرير محلي

مؤسسة البترول
ِّ
تقلص اإلنفاق وتتوسع
في االقتراض!
11

مارس  2021األسوأ في عمر الجائحة
من جانبه ،اعتبر رئيس مجلس إدارة مختبرات
«بايونتيك» األلمانية ،أوغــور شاهين ،أن «النتائج
ً
على الفتيان والفتيات بين  12و 15عــامــا مشجعة
ً
جــدا ،على ضــوء التوجهات المالحظة في 02

محيي عامر وفهد تركي

في وقت أنهت وزارة الداخلية استعداداتها
لــان ـت ـخــابــات الـتـكـمـيـلـيــة ب ــال ــدائ ــرة الـخــامـســة
لشغل مقعد د .بدر الداهوم الذي أعلن مجلس

الدعيج« :التجاري» بنك
متين وميزانيته قوية
ُوم ّ
هيأ لالنطالق
13

ً
األمة خلوه تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية،
لم تجد دعوة النائب يوسف الفضالة زمالء ه
ً
األعضاء لتقديم استقالة جماعية قبوال لدى
كثير منهم ،ففي وقت أكد أحدهم ،لم يرد ذكر
اسمه ،أنها غير واردة في الحسبان بالمرة ،قال

«التربية» تعيد قيد  1200طالب مشطوب
 5الجاري آخر موعد لنقل الطلبة
●

فهد الرمضان

لمنحهم فرصة أخيرة الستكمال تعليمهم ،سمحت
وزارة التربية بــإ عــادة قيد الطلبة المشطوبين في
الفصلين الدراسيين األول والثاني بجميع المراحل
والبالغ عددهم  1200طالب وطالبة.
وف ــي إطـ ــار االسـ ـتـ ـع ــدادات لــام ـت ـحــانــات الــورق ـيــة
للصف الثاني عشر ،أشار الوكيل المساعد للتعليم
العام أسامة السلطان ،أمــس ،في كتاب بهذا الشأن،
إلــى أن الكنترول سيبدأ عمله الـيــوم وسيكون آخر
مــوعــد لتنفيذ نـقــل الـطـلـبــة هــو  5ال ـجــاري02 ،

«كامكو» :مخصصات
البنوك الخليجية إلى أعلى
مستوياتها في 2020

13

«إصالح ذات البين» يرمم الخالفات
الزوجية ويقلص الطالق

ّ
• المال والتعنيف والخيانة والغيرة وتدخالت األهل وراء
أغلب المشاكل األسرية
• «العدل» :نتوقع  8906حاالت طالق في عام 2022

09

وساطة أوروبية متعثرة لوقف
«حرب السفن» بين إيران وإسرائيل
طهران تفكر بالرد في البحر على ضربها بسورية
●

طهران -فرزاد قاسمي

كـ ـش ــف م ـ ـصـ ــدر دبـ ـل ــوم ــاس ــي
أوروبي في طهران ،لـ «الجريدة»،
ً
أن ب ــاده ودوال أوروب ـي ــة أخــرى
ً
بدأت جهودا حثيثة إلقناع إيران
وإس ــرائـ ـي ــل ب ــوق ــف االس ـت ـه ــداف
ال ـم ـت ـبــادل لـسـفـنـهـمــا ال ـت ـجــاريــة،
الـ ــذي ي ـه ــدد ب ـتــوتــر ب ـح ــري غير
مـسـبــوق ،ويـنــذر ب ـ «ح ــرب سفن»
ُ ّ
تــذكــر بحروب ناقالت النفط في
معارك حرب الخليج األولى.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـص ــدر ،ال ـ ـ ــذي أص ــر
على عــدم الكشف عــن هويته أو
بـ ـل ــده ،إن ال ـم ـســاعــي األوروبـ ـي ــة
اصـطــدمــت فــي طـهــران بعائقين:
األول ه ــو أن ال ـجــانــب اإلي ــران ــي
نفى أن تكون له عالقة باستهداف
السفن اإلسرائيلية ،لكنه هدد في
الـمـقــابــل ب ــأن اسـتـمــرار إســرائـيــل
ف ــي اسـ ـتـ ـه ــداف الـسـفــن 02

«الوطني» :الحمد رئيسًا إلدارة
الثروات وبوحديبه رئيسًا تنفيذيًا
للفروع الخارجية بالمجموعة

سجل النسبة العليا لضحايا الوباء بـ  240وفاة و 39969إصابة
●

عادل سامي

ّ
شكل مــارس المنصرم الشهر األســوأ في
عـمــر جــائـحــة كــورونــا بــالـكــويــت ،إذ سجلت

وزارة الصحة من مطلعه حتى  30منه39 ،
ً
ألفا و 969إصابة بالفيروس ،منها 31.393
خــال فـتــرة الحظر الـجــزئــي ،الـتــي ب ــدأت في
 7مــارس  ،2021بنسبة  %78.5من 02

سفينة البــون األميركية تنضم إلى حاملة طائرات شــارل ديغول
الفرنسية التي تسلمت قيادة التحالف الدولي لمكافحة «داعش»

آخر إنها ُ«بحثت أمس في اجتماع نيابي ولم
ً
تلق قبوال ،إذ ستكون فرصة للحكومة وأدوات
الــدولــة العميقة للتخلص مــن الـنــواب وتنفيذ
ما يريدون».
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اللجان البرلمانية ...كثرة
اجتماعات وقلة إنجازات

12
«سيتي بنك» و«»HSBC
ينضمان إلى خدمة «المقاصة»
اآللية لتوزيع األرباح

زوايا ورؤى

١٠

• نواب مقاطعون اعتبروا أن تقديمها يمنح الحكومة فرصة للتخلص منهم
• «الداخلية» مستعدة لالنتخابات التكميلية في «الخامسة» لشغل مقعد الداهوم
●

12

اقتصاد

االستقاالت النيابية الجماعية ...مستبعدة

اقتصاديات
تقرير اقتصادي

اقتصاد

05

البروفيسور نايف الروضان:
ما وراء المخاوف من لقاح
«أسترازينيكا»

ةديرجلا

الثانية

•
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األمير يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين

سموه استقبل ولي العهد وتركي بن محمد ورئيسي السلطتين والجابر ورئيس الطيران المدني السابق
استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األحـ ـم ــد،
بقصر بيان صباح أمــس ،سمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
واستقبل سموه ،وزير الدولة
عضو مجلس الــوزراء بالمملكة
العربية السعودية األمير تركي
ب ــن مـحـمــد ب ــن ف ـهــد ،ح ـيــث سلم
س ـمــوه رســالــة خـطـيــة مــن خــادم
الـ ـح ــرمـ ـي ــن الـ ـش ــريـ ـفـ ـي ــن ال ـم ـل ــك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
ت ـض ـم ـن ــت ال ـ ـعـ ــاقـ ــات األخـ ــويـ ــة
وال ــرواب ــط الـتــاريـخـيــة الــراسـخــة
بين البلدين والشعبين الشقيقين
وال ـتــأك ـيــد ع ـلــى تـنـمـيــة وتـعــزيــز
العالقات الثنائية بين البلدين
الـشـقـيـقـيــن ب ـمــا ي ـخــدم األهـ ــداف
والـ ـطـ ـم ــوح ــات ال ـم ـش ـت ــرك ــة كـمــا

ً
األمير مستقبال تركي بن محمد أمس
تضمنت القضايا ذات االهتمام
المشترك وآخر المستجدات على
الساحتين اإلقليمية والدولية.
وح ـ ـم ـ ـل ـ ــه سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه تـ ـحـ ـي ــات ــه

وت ـ ـق ـ ــدي ـ ــره ل ـ ـ ـخـ ـ ــادم الـ ـح ــرمـ ـي ــن
ال ـشــري ـف ـيــن وول ـ ــي ال ـع ـهــد نــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الــدفــاع األمير محمد بن سلمان

وتمنياته لهما بموفور الصحة
وت ـم ــام ال ـع ــاف ـي ــة ،س ــائ ــا سـمــوه
ال ـم ــول ــى ت ـع ــال ــى أن ي ـن ـعــم عـلــى
ال ـم ـم ـل ـكــة وش ـع ـب ـهــا ب ـم ــزي ــد مــن

ولي العهد يتلقى رسالة شفهية من بن سلمان

الـتـقــدم والـنـمــاء فــي ظــل الـقـيــادة
الـ ـحـ ـكـ ـيـ ـم ــة ل ـ ـ ـخـ ـ ــادم الـ ـح ــرمـ ـي ــن
الشريفين.
حضر المقابلة وزي ــر شــؤون

الـ ــديـ ــوان األمـ ـي ــري ال ـش ـيــخ علي
ال ـ ـجـ ــراح ،ون ــائ ــب وزيـ ـ ــر ش ــؤون
الــديــوان األم ـيــري الشيخ محمد
العبدالله ،ووكيل الديوان األميري

ومدير مكتب صاحب السمو أمير
البالد أحمد فهد الفهد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه رئ ـيــس
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة م ـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم،
ورئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء سمو
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخ ــال ــد ،ونــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الدفاع الشيخ حمد الجابر.
واستقبل سموه ،رئيس اإلدارة
العامة للطيران المدني السابق
ال ـش ـيــخ س ـل ـمــان ال ـح ـم ــود ،حيث
أشاد سموه بأدائه لمسؤولياته
بكل تفان وإخالص ،معربا سموه
عــن ش ـكــره وت ـقــديــره ل ــه عـلــى ما
ب ــذل ــه م ــن ج ـهــد وعـ ـط ــاء لـخــدمــة
وط ـنــه وذلـ ــك خ ــال ف ـتــرة تــولـيــه
منصبه متمنيا سـمــوه لــه دوام
التوفيق والنجاح.

الخالد استقبل تركي بن محمد

سموه استقبل الغانم والخالد والجابر والحمود
استقبل سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان،
صباح أمــس ،رئيس مجلس األمــة م ــرزوق الـغــانــم ،وسمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
حمد الجابر ،ورئيس اإلدارة العامة للطيران المدني السابق الشيخ
سلمان الحمود.
كما استقبل سموه ،وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة
العربية السعودية األمير تركي بن محمد بن فهد ،إذ نقل إلى سموه
رسالة شفهية من ولــي العهد نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزير
الدفاع بالمملكة األمير محمد بن سلمان تتعلق بالعالقات األخوية
الطيبة الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ،وسبل
تنميتها وتعزيزها في مختلف المجاالت ،والقضايا ذات االهتمام
المشترك ،وآخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية.
حـضــر الـمـقــابـلــة نــائــب وزي ــر ش ــؤون ال ــدي ــوان األم ـي ــري الشيخ
محمد العبدالله ،ومدير مكتب سمو ولــي العهد الفريق متقاعد
جمال الذياب ،ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد
مازن العيسى.

ً
ولي العهد مستقبال وزير الدفاع أمس

ً
الخالد مستقبال تركي بن محمد أمس
استقبل سمو رئيس مجلس ال ــوزراء الشيخ
صباح الـخــالــد ،وبحضور نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ،في قصر
بيان ،أمس ،وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في
السعودية األمير تركي بن محمد ،والوفد المرافق
له ،بمناسبة زيارته للبالد.

حـضــر الـمـقــابـلــة نــائــب وزي ــر ش ــؤون الــديــوان
األمـيــري الشيخ محمد العبدالله ،وسفير خادم
الحرمين الشريفين لدى الكويت األمير سلطان
بن سعد.

مستشار ميركل يشيد بدور الكويت
الظفيري يستعرض مع «الهالل األحمر»
أنشطة الجمعية ومساهمات الكويت اإلنسانية في تعزيز استقرار المنطقة
هيكر بحث مع البدر العالقات المشتركة وملفات إقليمية ودولية

الظفيري لدى استقباله الساير ومسؤولي «الهالل األحمر» أمس
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب وزيـ ـ ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـفـ ـي ــر م ـج ــدي
ال ـ ـظ ـ ـف ـ ـيـ ــري أمـ ـ ـ ــس مـ ـ ــع رئـ ـي ــس
م ـج ـلــس إدارة «ال ـهــال األحـمــر»
د .هـ ــال ال ـس ــاي ــر وم ـســؤول ـيــن
بالجمعية األنشطة اإلنسانية

للجمعية و مـســا هـمــا تـهــا فيما
ت ـقــدمــه ال ـك ــوي ــت ،م ــرك ــز الـعـمــل
اإلنساني ،من دعم في مختلف
دول العالم.
وأشاد الظفيري خالل اللقاء
ب ــال ــدور ال ـب ــارز والـمـمـيــز ال ــذي

تنامي مؤشر الثقة...
األسابيع الماضية ،بشأن انتشار النسخة المتحورة من الفيروس،
التي رصدت في بريطانيا».
وكان «فايزر» أول لقاح تتم المصادقة على استخدامه في الغرب،
أواخر  ،2020في حين سمحت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
باستخدامه لمن تبلغ أعمارهم  16سنة وما فوق.
ومنذ ذلك الحين تم استخدامه لتلقيح ماليين الراشدين في أكثر من
 65دولة ،وأثبتت دراسة أجريت على أرض الواقع وشملت  1.2مليون
شخص في إسرائيل أنه ّ
فعال بنسبة  94في المئة.
وغداة إعالن ألمانيا قصر استخدام لقاح «أسترازينيكا» على من
ً
يبلغون مــن العمر  60عــامــا أو أكـثــر ،بسبب مـخــاوف بـشــأن حــدوث
جلطات دموية داخلية ،أعلنت الشركة البريطانية-السويدية أنها
تحترم القرار ،الذي اتخذته برلين ،لكنها أكدت أن الهيئات الصحية
األخـ ــرى أق ــرت بـســامــة ال ـل ـقــاح ،مـشـيــرة إل ــى أن تـحـقـيـقــات الـجـهــات
المنظمة البريطانية-األوروبية لم تستطع إيجاد عالقة بين اللقاح
وحدوث جلطات.
بدورها ،أعلنت الوكالة األوروبية لألدوية ،أمس ،أن الخبراء الذين
يحققون في احتمال وجود رابط بين «أسترازينيكا» وحاالت تخثر
الدم أو الجلطة لم يجدوا أي عوامل خطر محددة ،بما في ذلك ما يرتبط
بالعمر ،غير أنهم يواصلون تحاليلهم.
وفي جنيف ،أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية ،أمس ،أن لقاحي
مختبري «سينوفارم» و«سينوفاك» الصينيين «أثبتا سالمتهما ،وأبرزا
فاعلية جيدة ضد كوفيد  ،19عند ظهور األعراض على المصاب».
وأضافت« :لكن ما زال يتعين توافر بيانات ،فيما يتعلق بالمسنين
ً
واألشخاص الذين يعانون أمراضا أخرى».
وتابعت أنه بعد استخدامها سيكون من الضروري إجراء دراسات
حــول فاعلية وأم ــان هــذيــن اللقاحين؛ «لتقييم أثــرهـمــا على هاتين
الشريحتين».
وليس مــن المتوقع صــدور ق ــرارات مــن منظمة الصحة العالمية
بشأن طلب المواقفة ،الذي قدمه «سينوفارم» و«سينوفاك» ،قبل مطلع
أبريل ،على أقرب تقدير.

مارس  2021األسوأ في عمر...
إجمالي اإلصابات خالل الشهر.
وشهدت الفترة ذاتها تسجيل  240وفاة ،هي األعلى منذ بداية

تقوم به جمعية الهالل األحمر
م ــن دع ـ ــم ال ـج ـه ــود اإلن ـســان ـيــة
لدولة الكويت ،وحضورها في
كل مواقع الكوارث.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه أشـ ـ ـ ــاد ال ـس ــاي ــر
ب ــال ــدع ــم الـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــدم ــه وزارة

الخارجية لجهود الجمعية في
هذا المجال.
حـضــر ال ـل ـقــاء مـســاعــد وزي ــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

الجائحة ،منها  188خالل الحظر الجزئي ،بنسبة  ،%78.3بينما
ارتـفـعــت أعـ ــداد ح ــاالت الـعـنــايــة ال ـمــركــزة خ ــال الـشـهــر الـمــاضــي،
بمعدالت ونسب قياسية غير مسبوقة.
وسجل  28مارس أعلى أرقام للعناية المركزة في المستشفيات
بعدد  251حالة ،بينما كان أقلها خالل الشهر ذاته في األول منه
بـ .157
وبمقارنة الموجة الثانية ب ــذروة األول ــى فــي الكويت ،نجد أن
ً
ً
«الثانية» شهدت ارتفاعا مطردا في جميع مؤشرات وأرقام الوباء،
ً
خصوصا ما يتعلق بالعناية المركزة التي شهدت دخول أطفال
إليها ،على عكس «األولى» التي غلب عليها كبار السن والمرضى.
ً
وكانت ذروة اإلصابات وأكثرها ارتفاعا في  4مارس 2021
بـ  1716إصابة ،وهي األعلى منذ ظهور الجائحة حتى اآلن ،بينما
شهد  23من الشهر ذاته تسجيل أعلى وفيات بـ  13حالة.
ً
ً
ً
وشهد الشهر الماضي أيضا ارتفاعا كبيرا في أعداد اإلصابات
الجديدة من المسحات بنسبة وصلت إلى  ،%18بينما استقرت
هذه النسبة عند  4و %7في نهاية العام الماضي.
أما نسبة إشغال عناية «كوفيد  »19في المستشفيات فشهدت
ً
ً
ارتفاعا شديدا خالل األيام القليلة الماضية بلغ  ،%35.2في حين
بلغت نسبة إشغال أجنحة «كورونا» بالمستشفيات  ،%26.2مقارنة
بما كانت عليه خالل نهاية العام الماضي إذ تراوحت بين  8و.%11

االستقاالت النيابية الجماعية...

ً
أيضا ،فأكد أن «النواب األكثر معارضة ال ّ
يحبذون هذا الخيار،
اسمه
ً
ّ
ألن االستقاالت الجماعية إذا لم يصل عددها إلى  33عضوا فال جدوى
منها ،فهذا العدد يعني عدم قدرة المجلس على االنعقاد وبالتالي
ستضطر الحكومة إلى حل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة».
ولــم تنتهِ جلسة أمــس األول برفعها ،بل ظلت حاضرة بقوة في
تصريحات النواب الذين ّ
صعد بعضهم تجاه ما شهدته من إجراءات
اعتبروها غير دستورية ،في مقابل آخرين رأوا أن المجلس نجح
خاللها في إعادة دوران عجلة اإلنجاز التشريعي وأقر قوانين مهمة.
وواصــل النائب شعيب المويزري هجومه على رئيس المجلس
ً
مرزوق الغانم ،واصفا ما حدث في جلسة  30مارس بـ «المهزلة» ،إذ
تضمنت إجراءات غير دستورية كمنع الداهوم من دخول المجلس
بأوامر من الغانم ،وكذلك إعالن خلو مقعده.
بدوره ،اعتبر النائب صالح الشالحي أن «ما يحصل لألسف تفريغ
للدستور ،وتهميش للدور الحقيقي لمجلس األمة ،من أقطاب سياسية

أشاد يان هيكر مستشار رئيسة الحكومة األلمانية أنجيال ميركل،
بدور الكويت في تعزيز امن واستقرار منطقة الشرق األوسط.
وأعرب هيكر في بيان صادر عن السفارة الكويتية بألمانيا بعد
لـقــاء مــع سفير ا لـكــو يــت نجيب ا لـبــدر بمقر المستشارية األلمانية
عن تقديره الشديد للجهود التي تبذلها الكويت في مجال اإلغاثة
والوقاية من األزمات.
وقال ان العالقات االلمانية الكويتية مميزة في جميع المجاالت،
مشيدا بالدور الذي تقوم به الحكومة والمؤسسات الكويتية في مجال
اإلغاثة من األزمات والكوارث وتقديم المساعدات اإلنسانية والتنموية.
من جانبه ،قال السفير نجيب البدر لـ «كونا» عقب اللقاء انه بحث
مع المسؤول عددا من المسائل الثنائية ذات االهتمام المشترك وناقش
ملفات إقليمية ودولية.
وأضاف البدر انه لمس خالل اللقاء مدى تقدير الحكومة األلمانية
الواسع للدور الذي تقوم به الكويت تجاه مختلف القضايا السياسية
واإلنسانية والتنموية على المستويين اإلقليمي والدولي.
وأشاد بالتنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من
المسائل ذات االهتمام المتبادل والرغبة في تطوير آفاق التعاون الى
مستويات أعلى.

متمثلة بالدولة العميقة ،بهدف التمكن من المال العام والسلطة».
مــن جــانـبــه ،وبينما أك ــد الـنــائــب هـشــام الـصــالــح أن ــه ال تحصين
ألي وزي ــر ويـجــوز مـســاء لــة ال ــوزراء عــن أخـطــائـهــم ،كشف عــن عزمه
ً
استجواب أحد الوزراء دون أن يسميه ،مطالبا الشعب بمتابعة أداء
نواب األغلبية.
وف ــي م ــوض ــوع آخـ ــر ،اع ـت ـبــر ال ـصــالــح أن «ال ـمــراه ـقــة الـسـيــاسـيــة
مستمرة بتقديم مقترحات تهدف إ لــى إقصائي مــن بينها توزيع
الدوائر االنتخابية الذي ال يمكن أن أقبل به ألن المقصود منه العبث
بمخرجات هذه الدوائر».
وفي سياق االنتخابات التكميلية ،علمت «الجريدة» من مصادرها
ً
أن مرسوم الدعوة لها سيصدر قريبا ،حتى يتم اإلسراع في إجرائها
ً
وانتخاب عضو بدال من الداهوم ،مشيرة إلى أن االنتخابات ال بد أن
تجرى خالل شهرين من تاريخ إعالن المجلس خلو المقعد ،أي قبل
 29مايو المقبل.
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«التربية» تعيد قيد  1200طالب...
على أن تصدر المدارس كشوفات أسماء طلبة الثانوية العامة في
 11الجاري.
وحدد الكتاب تاريخ  2مايو المقبل كآخر موعد لطلبات التعديل
على بيانات الـطــاب ،على أن تصدر أرقــام الجلوس في  9مايو،
ليرفعها الكنترول على موقع الوزارة في  17منه.

وساطة أوروبية متعثرة لوقف...
اإليرانية سوف يؤدي إلى رد فعل إيراني مماثل.
وأضاف :العائق الثاني أن اإليرانيين زجوا قضية احتجاز واشنطن
ً
ً
لسفن تحمل وقــودا إيرانيا في القضية ،وأصــروا على ضرورة إفراج
الواليات المتحدة عن السفن ،التي كانت تحمل شحنات وقود إيرانية
إلــى فـنــزويــا ،قبل الــدخــول فــي أي مـفــاوضــات تـتـنــاول أمــن التجارة
البحرية.
ولفت إلى أن الوساطة األوروبية وجدت نفسها كذلك أمام مطالب
إيرانية تتعلق باستهداف إسرائيل شحنات أسلحة أو قوات إيرانية
متوجهة إلى سورية أو لبنان ،إذ استغلت طهران المساعي األوروبية
لبعث رســالــة إلــى تــل أبـيــب ،مـفــادهــا أنــه إذا كــانــت دمـشــق وموسكو
ً
تمنعانها من الرد على إسرائيل ،انطالقا من الجوالن السوري ،لعدم
فتح جبهة جديدة بوجه الجيش السوري ،فإن هذا ال يعني أن إيران ال

السفير البدر ومستشارميركل

يمكنها أن ترد على إسرائيل في مكان آخر.
ً
وتابع المصدر ،نقال عن الجانب اإليــرانــي ،أنــه إذا كانت الساحة
ً
السورية تعتبر خطا أحمر بالنسبة إلسرائيل فــإن منطقة الخليج
ً
أيضا تعتبر خط أحمر إليران ،األمر الذي يعني أن اإليرانيين يريدون
ً
القول إنهم من اآلن وصاعدا ربما يلجأون إلى الرد على الهجمات ضد
قواتهم بسورية في منطقة بحرية مترامية األطــراف تشمل الخليج
وبحر عمان وبحر العرب والبحر األحمر.
وقال المصدر الدبلوماسي ،الذي قاد مساعي بالده مع طهران ،إنه
نقل الموقف اإليراني لحكومته ،التي طالبته بإبالغ طهران بأنه يجب
حصر البحث في قضية «حرب السفن» المستجدة بين إيران وإسرائيل.
أكثر من ذلك ،حمل الدبلوماسي الغربي إلى طهران رسالة تحذير
واضـحــة تؤكد خاللها بــاده ،التي ترتبط بعالقات جيدة مــع إيــران
وإسرائيل وهي قلقة من أن تتضرر مصالحها التجارية من هذا الصراع
البحري ،أنها حصلت على وثائق تؤكد تزويد إيــران للحوثيين في
اليمن بصواريخ أرض ـ بحر يتم استخدامها تحت إشراف المستشارين
اإليرانيين في اليمن.
وأضاف أن حكومته ال تريد الدخول في ملفي اليمن وسورية ،وهي
مهتمة فقط بالوساطة بين إيران وإسرائيل.
وفيما يشبه التهديد الضمني ،قال المصدر إن المعلومات التي
تملكها بالده يمكن أن تتسرب إلى جهات أخرى في األمم المتحدة،
األمر الذي يعني أن إيران خالفت عقوبات مجلس األمن الدولي على
تسليح الحوثيين ،وقد يكون لها عواقب أممية إيران في غنى عنها.
ويعود آخر هجوم بحري معروف بين إسرائيل وإيران إلى أقل من
أسبوع ،عندما أصيبت سفينة شحن ترفع علم ليبيريا ومملوكة لشركة
إسرائيلية كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند ،بصاروخ أحدث
ً
بها أضرارا في بحر العرب ،واتهمت تل أبيب طهران بالوقوف وراءه.
وقبلها ،في  10مارس الماضي ،أصيبت سفينة الحاويات اإليرانية
ً
«شهركرد» بشحنة متفجرة ،فيما اعتبرته الخارجية اإليرانية «هجوما
تخريبيا» ،قائلة إن إسرائيل تقف على األرجح وراءه.
وجاء الحادث بعد أسبوعين من تعرض سفينة إسرائيلية لتفجير
في خليج عمان .وكانت صحيفة «وول ستريت جــورنــال» األميركية
كشفت ،في وقت سابق من الشهر الماضي ،أن إسرائيل استهدفت ما
ً
ال يقل عن  12سفينة متجهة إلى سورية ،يعتقد أنها كانت تنقل نفطا
ً
ً
خوفا من أن ِّ
تمول من أرباحها األذرع اإليرانية في الشرق
إيرانيا،
األوســط ،وهــو ما وصــف بـ»حرب ظــل» بين تل أبيب وطـهــران ،بضوء
أخضر أميركي.
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محليات
«الصحة» :محادثات مع باكستان الستقدام
دفعات جديدة ً من الطواقم الطبية

ً
ُّ
عددهم حاليا  627كادرا وتوجه لزيادتهم إلى  1000لمجابهة الجائحة
عادل سامي

ب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرت األطـ ـ ـ ـق ـ ـ ــم الـ ـطـ ـبـ ـي ــة
الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي وص ـل ــت
إل ــى الـكــويــت أعـمــالـهــا األسـبــوع
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف
الـمـسـتـشـفـيــات الـتــابـعــة ل ــوزارة
الصحة ،لمساعدة األطقم الطبية
الوطنية فــي مجابهة واحـتــواء
والتصدي لمرض «كوفيد،»19 -
حيث تواجه البالد ارتفاعا في
منحنى التفشي الوبائي خالل
األشهر القليلة الماضية.
ووص ـلــت الــدفـعــة الـثــالـثــة من
األط ـق ــم ال ـط ـب ـيــة الـبــاكـسـتــانـيــة،

وال ـتــي ضـمــت  223مــن األط ـبــاء
وال ـف ـن ـي ـيــن وال ـم ـم ــرض ـي ــن ،إل ــى
البالد األحــد قبل الماضي ،وتم
وض ـع ـهــم ف ــي ال ـح ـجــر الـمـنــزلــي
لمدة  7أي ــام ،وبعد قضاء فترة
ال ـح ـجــر ال ـم ـنــزلــي ت ــم تــوزيـعـهــم
للعمل في مختلف المستشفيات،
وم ــن بـيـنـهــا مـسـتـشـفــى ال ـعــدان
وال ـف ــروان ـي ــة وال ـج ـه ــراء وجــابــر
ومبارك الكبير.
وأكدت مصادر صحية مطلعة
ل ــ»ال ـجــريــدة» ،أن أع ــداد الطواقم
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــة ال ـت ــي

وصلت إلى الكويت في الدفعات
الثالث بلغت  ،627ما بين طبيب
وف ـنــي وم ـم ــرض 75 ،ف ــي الـمـئــة
منهم من الممرضين ،جميعهم
متخصصون في العناية المركزة
والباطنية والصدرية وغيرها.
ولفتت إلى أن الدفعة األولى
شملت  208من األطباء والفنيين
والـمـمــرضـيــن ،والـثــانـيــة ضمت
 ،196والثالثة  ،223مشيرة إلى
أن «الـصـحــة» تخطط الستقدام
دف ـ ـعـ ــات إض ــافـ ـي ــة جـ ــديـ ــدة مــن
ا لـطــوا قــم الطبية الباكستانية،

الحقان لـ ةديرجلا :.اإلصابات ستنخفض
ً
كثيرا إذا وصلنا إلى تطعيم مليون شخص
«سنكون قريبين من المناعة المجتمعية والعودة للحياة الطبيعية»
أكدت استشارية األطفال في مستشفى جابر
األحـ ـم ــد د .دان ـ ــة ال ـح ـق ــان أن أرقـ ـ ــام اإلص ــاب ــات
ستنخفض كثيرا إذا وصلنا إلى تطعيم مليون
شخص ،مع االلتزام باالشتراطات الصحية.
وق ــال ــت ال ـح ـقــان ف ــي ت ـصــريــح ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة»:
إننا بذلك سنكون قريبين من تحقيق المناعة
المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية ،التي
اشتقنا جميعا إليها.
وشـ ــددت عـلــى أهـمـيــة الـتـسـجـيــل ف ــي منصة
الحصول على تلقي اللقاح ومن ثم التطعيم ضد
مرض «كوفيد  ،»19وتطعيم من نحب.
وأك ـ ـ ــدت أن ال ـت ـط ـع ـيــم ه ــو ال ـس ـب ـيــل الــوح ـيــد

للخروج من األزمة ،وهو الدرع التي نحتمي بها
ضــد الــوبــاء وهــو الـطــريــق الممهد لـلـعــودة إلى
حياتنا الطبيعية.
وذكرت أنه خالل أزمة جائحة «كورونا» فقدنا
الكثير مــن األح ـبــاب ،مـشــددة على أن التطعيم
حماية ألرواح وحياة آبائنا وأمهاتنا والمجتمع
بشكل عام.
ودعت إلى أهمية الحصول على المعلومات
م ــن الـمـتـخـصـصـيــن وت ـج ـنــب اإلشـ ــاعـ ــات الـتــي
يطلقها غير المتخصصين ،الفتة إلى أن التطعيم
حماية لنا جميعا ويردنا إلى الحياة الطبيعية.
وأكدت بالقول «نعم للتطعيم ...نبيها مليون».

دانة الحقان

استبعاد مندوبي «الخيرية» غير المسجلين
َ
على إقامة الجمعيات من الجمع بالمساجد

ً
«تحديد  10مناديب لكل جمعية و 20كحد أقصى لمن تملك أفرعا»
جانب من حملة جمع التبرعات

لتصل إلى  ،1000للمساهمة في
اح ـت ــواء جــائـحــة ك ــورون ــا ،وفقا
الت ـفــاق ـيــة ص ـح ـيــة مــوق ـعــة بين
الكويت وباكستان.

دفعة رابعة
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر أن الـفـتــرة
ال ـم ـق ـب ـلــة س ـت ـش ـهــد االس ـت ـعــانــة
بدفعة رابعة من الطواقم الطبية
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة ،الفـ ـت ــة إلـ ـ ــى أن
الــوزارة استقدمت  3دفعات من
قـبــل؛ األول ــى فــي أكـتــوبــر ،2020
وال ـث ــان ـي ــة ف ــي أواخـ ـ ــر ديـسـمـبــر
 ،2020وا ل ـ ـثـ ــا ل ـ ـثـ ــة ف ـ ــي م ـ ــارس
الماضي.
وأش ــارت إلــى أن المسؤولين
بـ ـ ــ«الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة» مـ ـسـ ـتـ ـم ــرون فــي
ال ـتــواصــل مــع نـظــرائـهــم ب ــوزارة
الصحة في باكستان الستقدام
األطـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاء واألطـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــم الـ ـطـ ـبـ ـي ــة
الباكستانية إلى الكويت.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن اس ـت ـقــدام
األطـ ـق ــم ال ـط ـب ـيــة م ــن بــاك ـس ـتــان
يأتي في إطــار اتفاقية التعاون
ال ـ ـط ـ ـبـ ــي والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك،
وتـبــادل الـخـبــرات بين البلدين،
والتي وقعتها «الصحة» مطلع
يــولـيــو الـمــاضــي ،بـهــدف تعزيز
أواصــر التعاون بين الجانبين،
وإتـ ــاحـ ــة الـ ـف ــرص ــة ل ــاس ـت ـف ــادة
مـ ــن خ ـ ـبـ ــرات ال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر ال ـط ـب ـيــة
وال ـت ـمــري ـض ـيــة وال ـف ـن ـي ــة ال ــذي ــن
ستتاح الفرصة الستقدامهم من
هناك ،واالستفادة من خبراتهم
فــي مجابهة ال ـكــوارث واألوبـئــة
والتصدي لوباء كورونا بجميع
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات وم ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات
الرعاية الصحية.

●

جورج عاطف

ً
تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك،
وإع ـ ــان وزارة الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،الـسـمــاح
بجمع التبرعات في المساجد ،شريطة االلتزام
الكامل باالشتراطات الصحية وقواعد التباعد
االجتماعي ومنع التجمعات ،علمت «الجريدة»،
م ــن م ـص ــادره ــا ،أن إدارة الـجـمـعـيــات الـخـيــريــة
ّ
والمبرات في الوزارة باشرت تسلم أسماء مندوبي
الجهات الخيرية المشاركة في المشروع ال ـ 18
الذين سيتولون الجمع بالمساجد ،مشددة على
أن ــه سيتم اسـتـبـعــاد الـمـنــدوبـيــن الــوافــديــن غير
المسجلة إقاماتهم على ملفات الجمعيات ،أو فئة
غير محددي الجنسية (البدون) غير المرتبطين
بعقود عمل معهم.
وأوضحت المصادر أنه تم تحديد  10مناديب
لـكــل جـهــة خـيــريــة مـشــاركــة فــي ال ـم ـشــروع ،و،20
ً
كحد أقصى ،للجمعيات الكبرى التي تملك أفرعا
مــوزعــة عـلــى مـنــاطــق ع ــدة فــي ال ـبــاد ،الفـتــة إلــى
ّ
أنــه عقب تسلم أسماء المندوبين ،ســوف تعمل
اإلدارة المختصة ،على للتأكد من عدم تسجيلهم
بأكثر من جمعية مشاركة في مشروع التبرعات،
مشددة على أنه سيتم استبعاد المسجلين بأكثر
من جمعية ،لضبط عملية التبرع ،ومنع تكالب

المندوبين على الجمع ،السيما أنهم يحصلون
على نسبة من إجمالي المبالغ المحصلة.

«الحالة الجنائية»
وبينت المصادر أنــه عقب االنتهاء من «فلترة»
األسماء سيتم إرسالها جميعها إلى وزارة الداخلية،
للتأكد من حسن السير والسلوك وخلو صحفهم
الجنائية من بعض أنواع القضايا والجرائم ،الفتة
إلى أنه فيما يخص (البدون) سيتم التأكد من عدم
تـسـجـيــل ق ـيــود أم ـن ـيــة بـحـقـهــم ،م ـنــاشــدة الـجـهــات
الخيرية الراغبة بالمشاركة في «تبرعات رمضان»
سرعة تقديم الطلب لــإدارة المختصة ،السيما أن
األسبوع المقبل يعد آخر مهلة.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،وع ـق ــب س ـق ــوط  5أع ـض ــاء من
مجلس إدارة جمعية الــرابـيــة الـتـعــاونـيــة ،النتهاء
والي ـت ـهــم ال ـقــانــون ـيــة ،عـلـمــت «الـ ـج ــري ــدة» أن وزي ــر
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ،وزير الشؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـت ـن ـم ـيــة الـمـجـتـمـعـيــة ،د .مـشـعــان
العتيبي ،بـصــدد اسـتـخــدام صالحياته القانونية
بالتعيين داخل مجلس «الرابية» ،إلى حين سماح
ال ـس ـل ـطــات ال ـص ـح ـيــة ب ــإج ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ،وذل ــك
ليتسنى لمجلس اإلدارة ممارسة مهامه القانونية
وتسيير أمور الجمعية دون أية عراقيل.

محليات
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ً
الشايع :أبوابنا مفتوحة دائما لمعالجة مشاكل المواطنين

َّ
تفقد «السكنية» واستمع إلى مالحظات المراجعين
أك ـ ــد وزي ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
الـبـلــديــة وزيـ ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
اإلس ـك ــان والـتـطــويــر الـعـمــرانــي
ش ــاي ــع الـ ـش ــاي ــع ،أن ـ ــه ت ـمــاش ـيــا
مـ ــع ت ــوجـ ـيـ ـه ــات سـ ـم ــو رئ ـي ــس
مجلس ال ــوزراء الشيخ صباح
الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد ،بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة اعـ ـتـ ـم ــاد
سياسة األبواب المفتوحة لدى
المسؤولين ،فإن هذه السياسة
ستكون دائمة ،وليست مؤقتة،
وهذا المنهج سيكون في جميع
الجهات التابعة لــوزارة الدولة
لشؤون اإلسكان وبلدية الكويت.
وأضاف الشايع ،في تصريح
صحافي ،عقب لقائه عددا كبيرا

مــن الـمــواطـنـيــن فــي المؤسسة
العامة للرعاية السكنية ،أمس،
أن ال ـل ـقــاء ات هــدفــت لالستماع
إلـ ـ ــى م ــاحـ ـظ ــات واق ـ ـتـ ــراحـ ــات
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـم ـت ـعــام ـل ـيــن مــع
«ال ـس ـك ـن ـيــة» ،ب ـح ـضــور الـمــديــر
الـعــام للمؤسسة بــدر الوقيان،
وال ـمــديــر ال ـعــام لـلـبـلــديــة أحمد
المنفوحي ،وقياديي المؤسسة
وبلدية الكويت.
وبـ ـ َّـيـ ــن أن «هـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـق ــاء ات
تهدف إلــى إزالــة الحواجز بين
المسؤولين والمواطنين ،فمن
حق المواطنين لقاء المسؤولين
بشكل مباشر ،ونقل مشاكلهم،

ً
الشايع متفقدا «السكنية» أمس
وواجـ ـ ـ ـ ـ ــب ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
االستماع لهم ،وحل قضاياهم،
وفق األطر القانونية ،إن أمكن،
أو توضيح اإلجــراء ات المتبعة

ف ــي م ـث ــل ح ــاالتـ ـه ــم» .وأوض ـ ــح
الـشــايــع أن ــه َّ
وج ــه الـمـســؤولـيــن
ف ـ ـ ــي «ال ـ ـس ـ ـك ـ ـن ـ ـيـ ــة» وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة
لـمـتــابـعــة ال ـق ـضــايــا ال ـم ـت ـكــررة،

ووضع حلول دائمة لها .وشكر
الـعــامـلـيــن فــي «الـسـكـنـيــة» على
ُحـســن تنظيمهم واستقبالهم
للمواطنين والمواطنات.

«المواصالت» :إنجاز %90
من ربط المدارس بشبكة «الفايبر»
أكــد الوكيل المساعد لقطاع خدمات المشتركين بــوزارة
المواصالت بالتكليف محمد الحيص ،أنه تم إنجاز أكثر من
 90في المئة من مشروع شبكة األلياف الضوئية الخاص بربط
مدارس وزارة التربية مع  5مقاسم لتغطي جميع أنحاء البالد،
لتزويدها بخدمة اإلنترنت فائق السرعة (الفايبر) ،حيث انه
سيوفر لمدارس الوزارة سرعة عالية وجودة فائقة ،فضال عن
حلول متكاملة ومتماثلة للشبكات الخاصة ضمن نظام حماية
ودرجة أمان عالية للوصول للتحول الرقمي.
وكـ ـ ـ ــرم الـ ـحـ ـي ــص أمـ ـ ــس  40م ــوظـ ـف ــا مـ ــن ق ـ ـط ــاع خ ــدم ــات
المشتركين ,موضحا أن الموظفين المكرمين أ نـهــوا دورة
خــاصــة ب ــاألل ـي ــاف ال ـضــوئ ـيــة اس ـت ـمــرت أس ـبــوعــا ع ــن طــريــق
«األونالين» ،لتعريفهم على أنواع الكيبالت الخاصة بـ»الفايبر»
وطـ ـ ــرق تــرك ـي ـب ـهــا ،ك ـم ــا ت ــم ع ـم ــل زي ـ ـ ــارة خ ــاص ــة ع ــن طــريــق
«األونــايــن» إلــى المعامل الرئيسية بالصين ،لالطالع على
أحــدث األجهزة والتقنيات في مجال االتصال وتكنولوجيا
المعلومات هناك.

«األبحاث» ينظم ندوة حول الطاقة في المباني «الكهرباء» :وقف طلبات النقل بين القطاعات

●

فهد الرمضان

ينظم معهد الكويت لألبحاث
الـعـلـمـيــة بــال ـت ـعــاون م ــع شبكة
تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين
االتحاد األوروبي ودول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،وجمعية
م ـه ـنــدســي ال ـط ــاق ــة األم ـيــرك ـيــة،
سلسلة من الندوات االفتراضية
ب ـع ـنــوان «ن ـحــو صــافــي الصفر
للطاقة في المباني» ،في الفترة
مـ ــن أول أبـ ــريـ ــل ح ـت ــى  8م ـنــه،
بحضور المديرة العامة للمعهد
د .سميرة السيد عمر ،وسفير
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي كريستيان
تيودور ،لتحفيز الوصول إلى
م ـبــانــي ذات اس ـت ـه ــاك صــافــي
الـصـفــر لـلـطــاقــة ،وال ـتــي أثبتت

أن ـه ــا أك ـث ــر ال ـم ـفــاه ـيــم فـعــالـيــة،
حيث تجمع بين كفاء ة الطاقة
وحلول تقنيات الطاقة النظيفة،
للتوجه نحو المباني الخالية
من انبعاثات الكربون.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت م ـ ـ ــدي ـ ـ ــرة ب ــرن ــام ــج
ت ـق ـن ـي ــات كـ ـ ـف ـ ــاءة الـ ـط ــاق ــة فــي
المعهد د .فتوح الــرقــم ،إنــه تم
إثـ ـب ــات هـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز م ــن قبل
العديد من البلدان التي حددت
ً
أهـ ــدافـ ــا وتـ ـح ــدي ــات ل ـلــوصــول
الـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـ ـ ــوازن حـ ـ ـي ـ ــاد الـ ـط ــاق ــة
التدريجي للمباني ،موضحة
أ نــه سيتم مناقشة التحديات
ال ـتــي تــواج ـه ـهــا دول االت ـحــاد
األوروبي ودول مجلس التعاون
الخليجي في استهالك الطاقة
فــي قـطــاع الـبـنــاء ،حيث سيتم

فتوح الرقم

استعراض ما الذي يمكن عمله
لتحويلها إلــى فــرص تجارية
واقتصادية.

وأوضـ ـ ـح ـ ــت الـ ــرقـ ــم أن ه ــذه
الندوة االفتراضية تضم بعض
القياديين وأصـحــاب الـقــرارات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة وق ـ ـ ــادة ال ـت ـق ـن ـيــات
ومـمـثـلــي الـحـكــومــة وال ـخ ـبــراء،
لمناقشة الـتـحــديــات والـفــرص
الرئيسية والسياسات واللوائح،
وال ـت ـق ــدم الـتـقـنــي ف ــي ال ـب ـلــدان،
ون ـ ـ ـمـ ـ ــاذج األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـح ــالـ ـي ــة،
وذلــك للتمكن من الوصول إلى
نحو صافي الصفر للطاقة في
المباني.
وأشارت إلى أن ورش العمل
ستناقش التقنيات ومقاييس
كفاء ة الطاقة وتصميم المبنى
واإلن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاذ وال ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــق ل ــدل ـي ــل
الممارسات للمباني ،والطاقة
المتجددة.

َّ
العتيبي كلف الحربي بوكيل مساعد «المالية»
●

سيد القصاص

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
وزيــر الـشــؤون االجتماعية د .مشعان العتيبي،
ً
ً
ق ـ ــرارا وزاريـ ـ ــا بــإي ـقــاف طـلـبــات الـنـقــل ف ــي وزارة
الكهرباء والماء حتى إشعار آخر.
ً
كما أصدر العتيبي قــرارا بتكليف مدير إدارة
المناقصات والعقود سامي الحربي ،بمنصب
وكيل المساعد للشؤون المالية بالتكليف إلى
حين صدور قرارات بالتعيين باألصالة.
في سياق متصل ،أظهرت آخر إحصاءات وزارة
الكهرباء والماء أن إجمالي التمديدات الكهربائية
خــال فبراير الماضي بلغت  89148كيلوواط لـ
 485قسيمة في كل القطاعات بالدولة.
وأشــارت اإلحصائية التي حصلت «الجريدة»

«الحرس» يقدم هدايا للمواطنين لتشجيعهم على التطعيم
قدم الفريق المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد في الحرس
الوطني هدايا للمواطنين والمقيمين في مركز الكويت للتطعيم،
دعما لحملة وزارة الصحة ،للحث على تلقي اللقاح ضد فيروس
كورونا ،ضمن مسؤوليته االجتماعية.
وقــال المعاون للشؤون المالية وإدارة الـمــوارد ،الـلــواء رياض
طواري ،في تصريح صحافي ،أمس ،إن «هذه المبادرة من الحرس
تأتي بتوجيهات من قيادته الكريمة ،ممثلة في رئيسه سمو الشيخ
ســالــم الـعـلــي ،ونــائـبــه الـفــريــق أول متقاعد الشيخ أحـمــد الـنــواف،
وبمتابعة مستمرة من وكيل الحرس الفريق الركن مهندس هاشم
الرفاعي ،لحث المواطنين على اإلسراع في الحصول على اللقاح
لمواجهة هذه الجائحة».

على نسخة منها إلى أن القطاع الخاص جاء في
المرتبة األولى بعدد  400قسيمة ،بأحمال بلغت
 48311كيلوواط بنسبة  54.2في المئة.
وبـيـنــت أن فــي الـمــرتـبــة الـثــانـيــة ج ــاء الـقـطــاع
االستثماري بإجمالي أحمال بلغت  17292كيلو
واط ل ـ  19قسيمة بنسبة  19.4فــي الـمـئــة ،وفــي
المرتبة الثالثة جــاء الـقـطــاع الـتـجــاري بأحمال
بلغت  14175كيلوواط لـ  5قسائم بنسبة 15.9
في المئة.
وأوضحت أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة
الرابعة بأحمال بلغت  14175كيلو واط فيما جاء
القطاع الــزراعــي فــي المرتبة الخامسة بأحمال
بلغت  3283كيلوواط بنسبة  3.7في المئة ،وفي
المرتبة األخيرة جاء القطاع الحكومي بإجمالي
أحمال بلغ  335كيلوواط.

رئيس وزراء قيرغيزيا ِّ
يكرم «الصفا»
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا
الخيرية اإلنسانية محمد الشايع ،ان «العمل
الخيري الكويتي أضحى موضع تقدير على
الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي».
وق ـ ــال ال ـش ــاي ــع خـ ــال ت ـكــري ـمــه م ــن قبل
رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ق ـي ــرغ ـي ــزي ــا ،أول ــوق ـب ـي ــك
مــاريـبــوف ،تـقــديــرا جـهــوده اإلنـســانـيــة في
رعاية األرامــل واأليـتــام وتنفيذ المشاريع
الصحية والتعليمية والتنموية ،ان «هذا
التكريم مبعث فخر واعتزاز ،ووسام شرف
على صدور جميع العاملين في الجمعية.

جانب من حملة الحرس الوطني

مشعان العتيبي

وأضـ ـ ـ ــاف« :ي ـق ــع ع ـل ــى عــات ـق ـنــا جـمـيـعــا
ض ــرورة تضافر الـجـهــود وترجمتها الى
أفعال حقيقية على أرض الــواقــع ،لتعزيز
ريـ ــادة الـعـمــل الـخـيــري الـكــويـتــي ،السيما
ان ال ـكــويــت مــركــز ال ـع ـمــل اإلن ـس ــان ــي ،ولــم
يـعــد يــذكــر اس ــم الـكــويــت فــي أي مــوقــع من
ً
ّ
المحافل اإلقليمية أو الدولية إال ُمقترنا
باألعمال اإلنسانية والخيرية ،وبأسماء
أعالم ورموز خيرية كويتية أفنوا حياتهم
فــي خــدمــة اآلخــريــن ونـشــر ثـقــافــة الـتـطـ ّـوع
والعمل الخيري واإلنساني».

«حماية البيئة» :التوسع العمراني دون المساس بالطبيعة

ً
الجمعية احتفت بمرور  48عاما على تأسيسها
●

عادل سامي

ص ــادف أم ــس ذك ــرى م ــرور 48
ع ــام ــا ع ـل ــى ت ــأس ـي ــس الـجـمـعـيــة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة لـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـمـ ـث ــل إحـ ـ ـ ـ ــدى م ـن ـظ ـم ــات
الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي ف ــي ال ـكــويــت،
وت ـقــوم بمهامها ومسؤولياتها
واسـتــراتـيـجـيــاتـهــا ومـشــاريـعـهــا

ال ـت ــوع ــوي ــة وال ـب ـي ـئ ـي ــة ال ـم ـنــوعــة
وصـ ـقـ ـلـ ـه ــا ف ـ ــي خ ـ ــدم ـ ــة ال ـب ـي ـئ ــة
الكويتية.
وقالت األمينة العامة للجمعية،
جـ ـ ـن ـ ــان بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزاد ،إن «م ـن ـظ ـم ــات
الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي تـ ــؤدي أدوارا
تفاعلية مــع قضايا واهتمامات
المجتمعات بالتوازي مع الجهود
ال ـح ـكــوم ـيــة ،وم ــن ه ــذا المنطلق
يناط إليها المشاركة فــي تنفيذ
ب ــرام ــج تـطـبـيـقـيــة ،ك ــل م ـن ـهــا في
مجاله التخصصي ،مساهمة منها
فــي الــدفــع بتحقيق تلك الجهود
الحكومية».

وأوضـ ـح ــت أنـ ــه م ـنــذ أن أعـلــن
ع ــن خ ـطــط الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة
 2030تـقــوم الـمـنـظـمــات المدنية
ب ــالـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ــق ت ـلــك
الـخـطــط ،لـكــن الجمعية ساهمت
منذ عــام  1974برؤيتها النافذة
من خالل مجالس اإلدارة السابقة
وال ـحــال ـيــة ع ـلــى تـحـقـيــق أهـ ــداف
ال ـت ـن ـم ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة وت ـل ـب ـيــة
احتياجات المجتمع عبر اإلسهام
في حماية البيئة ،وتحقيق التقدم
الـمـجـتـمـعــي ف ــي م ـج ــاالت البيئة
وتنمية الموارد البشرية.
واع ـت ـب ــرت ب ـه ــزاد أن «ال ـت ـنــوع

الـ ـحـ ـي ــوي مـ ــن أكـ ـب ــر ال ـت ـح ــدي ــات
البيئية التي يتعين على أرضنا
مواجهتها منذ بداية القرن الواحد
والعشرين ،وخاصة مع الحاجة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـل ـتــوســع ال ـع ـم ــران ــي،
وإيجاد الفرص العملية الستغالل
األراض ــي دون المساس بالحياة
الطبيعية .ومن منطلق مسؤولية
(حماية البيئة) في الحفاظ على

ال ـت ـن ــوع األحـ ـي ــائ ــي وال ـط ـب ـي ـعــي،
مــن خــال برامجها وف ــرق العمل
ال ـت ـطــوع ـيــة ال ـع ــام ـل ــة ف ـي ـه ــا ،فقد
ساهمت في إنجاز برامج توثيق
للحياة الفطرية والطبيعية على
م ــدى الـسـنــوات الـســت الماضية،
وفـ ــي هـ ــذه ال ـس ـن ــة ت ـك ـمــل عــامـهــا
السابع من النجاح المشترك مع
شركائها في حماية البيئة».

جنان بهزاد

ةديرجلا
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برلمانيات

«االستقالة الجماعية» ...هل هي الحل؟

نواب تدارسوا الخيار ...ولم يحبذوه حتى ال تخلو الساحة للدولة العميقة

جلسة أمس األول

محيي عامر

أثار قرار تأجيل االستجوابات
المقدمة والمزمع تقديمها
لرئيس الوزراء إلى ما بعد
دور االنعقاد الثاني ردة
فعل عنيفة من النواب ،الذين
وصفوا ما حدث في جلسة
أمس األول بـ «المهزلة» ،في
حين أشاد آخرون بما تحقق
فيها من إنجازات تشريعية
تهم الوطن والمواطنين.

لم تنته الجلسة التي عقدها
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة أمـ ـ ـ ــس األول
ب ــرف ـع ـه ــا ،بـ ــل ظ ـل ــت ح ــاض ــرة
بـقــوة فــي تصريحات الـنــواب
الذين ّ
صعد بعضهم تجاه ما
شهدته من إجراءات ،اعتبروها
غ ـي ــر دس ـ ـتـ ــوريـ ــة ،فـ ــي م ـقــابــل
آخـ ــريـ ــن ي ـ ـ ــرون أن ال ـم ـج ـلــس
نجح خاللها في إعادة دوران
عجلة اإلنجاز التشريعي وأقر
قوانين مهمة ،في ظل انعقاد
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ن ـي ــاب ـي ــة لـبـحــث
الــدعــوة الـتــي أطلقها النائب
يــوســف الـفـضــالــة إل ــى تقديم
استقالة جماعية من المجلس.
وتـ ـح ــدث ــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" مــع
مصدر نيابي مــن المعارضة
حـ ــول رأي ـ ــه ف ــي ال ــدع ــوة الـتــي
وجـ ـهـ ـه ــا الـ ـن ــائ ــب ال ـف ـض ــال ــة،

فـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاءل" :ه ـ ـ ــل االسـ ـتـ ـق ــال ــة
ً
الجماعية هي الحل؟" ،مضيفا:
"أن الـ ـن ــواب األك ـث ــر مـعــارضــة
ال ي ـ ـح ـ ـبـ ــذون هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـيـ ــار،
ألن االس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة ال ـج ـم ــاع ـي ــة
طــال ـمــا ل ــم ي ـصــل ع ــدده ــا إلــى
ً
 33ع ـضــوا فــا ج ــدوى منها،
بل ستكون فرصة للدعوة إلى
انتخابات تكميلية والتخلص
منهم ،وبذلك ستخلو الساحة
داخل المجلس للدولة العميقة
وأت ـب ــاع ـه ــا ،وسـيـسـتـطـيـعــون
تمرير ما يريدون من قوانين
تضر بالمواطنين".
وأض ــاف" :إذا تــوافــر العدد
( )33فكلنا بالتأكيد مــع هذا
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــار ،ألن ذل ـ ـ ــك س ـي ـع ـنــي
ع ـ ـ ــدم ق ـ ـ ـ ــدرة الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـلــى
االجتماع ،وستكون النتيجة

بوصليب يطلب فزعة الشحومي
ما حدث في
جلسة 30
مارس مهزلة

المويزري

مع نشره جانبا من كلمته في جلسة أمس األول ،والتي كان
يستغرب فيها نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي ّ
تعمد
استهداف رئيس ال ــوزراء ،قــال النائب سعود بوصليب "األخ
أحمد الشحومي ،بما انك أقــررت بخطأ وزير الصحة الشيخ
د .باسل الصباح فأنا أدعوك لتأييد استجوابنا الموجه ضده".

ح ــل ال ـم ـج ـلــس والـ ــدعـ ــوة إلــى
انتخابات مبكرة".
م ــن ج ـه ـتــه ،وص ــف الـنــائــب
شعيب المويزري ما حصل في
جلسة أمس األول بـ "المهزلة"،
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى ان ـ ـهـ ــا تـضـمـنــت
إجراء ات غير دستورية كمنع
بـ ـ ــدر الـ ـ ــداهـ ـ ــوم م ـ ــن الـ ــدخـ ــول
للمجلس بأوامر من الرئيس
الـ ـغ ــان ــم ،وك ــذل ــك إعـ ـ ــان خـلــو
مقعده.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري ،فــي
تصريح أمــس ،ان كل مصيبة
في البلد وراءها مرزوق ،الفتا
إلى أنه اعتاد مخالفة الالئحة،
وما حصل في التصويت على
ت ــأج ـي ــل اسـ ـتـ ـج ــواب الــرئ ـيــس
"فـضـحــه" عـنــدمــا أعـلــن تأييد
 33نائبا للطلب بينما لم يكن
في القاعة أكثر من  29عضوا،
فليقدم مرزوق الدليل على ما
حصل.
وذكـ ــر أن رئ ـيــس الـحـكــومــة
ط ـل ــب ت ــأج ـي ــل اس ـت ـج ــواب ــات ــه
س ـن ــة ونـ ـص ــف الـ ـسـ ـن ــة ،عـلـمــا
بانه أكــد مــرارا الء اتــه األربعة
بـ ـع ــدم اإلح ـ ــال ـ ــة لـلـتـشــريـعـيــة
والـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة وال ـ ـسـ ــريـ ــة أو
الـ ـت ــأجـ ـي ــل ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن الـ ـم ــدة
الالئحية ،كما ال يجوز اتخاذ

قــرار بتأجيل استجوابات لم
تقدم بعد.
وقـ ـ ـ ــال إن س ـ ـلـ ــوك م ـ ـ ــرزوق
ال يـ ـلـ ـي ــق بـ ـمـ ـنـ ـص ــب رئـ ــاسـ ــة
المجلس ،مشيرا إلى انه دأب
عـلــى االن ـت ـقــام مــن معارضيه
و مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال يـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون لـ ــه
مـسـتـخــدمــا كــل األدوات التي
لم تمكنه من الدفاع عن نفسه.
وأشار إلى أن "مرزوق يقود
الكويت وشعبها إلى الهاوية،
لـكــن سنتصدى لــه وألفـعــالــه،
ولـ ـ ــن تـ ـق ــدر عـ ـل ــى أهـ ـ ــل ال ـحــق
واإلرادة الشعبية مهما بلغ
خبث خططك ،وحجم اتهامات
التخوين التي يروجها ضدنا
مناديبك".
وكشف المويزري أنــه جار
التحقق إن كان لمرزوق الغانم
دور في يوروفايتر أو صندوق
الـجـيــش أو أي قـضــايــا مالية
أخرى.
وبدوره ،اعتبر النائب صالح
الشالحي أن "ما يحصل لألسف
ت ـف ــري ــغ ل ـل ــدس ـت ــور ،وتـهـمـيــش
للدور الحقيقي لمجلس األمة،
م ــن أقـ ـط ــاب س ـيــاس ـيــة متمثلة
بالدولة العميقة ،بهدف التمكن
مـ ــن ال ـ ـمـ ــال ال ـ ـعـ ــام وال ـس ـل ـط ــة"،
مشيرا الى أن "وسيلتهم في ذلك

تتمثل فــي مـحــار بــة الوطنيين
من أبناء البلد ،ونحن أقسمنا
على أن نـقــوم بــدورنــا الرقابي
وال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــي وال ـ ـك ـ ـشـ ــف عــن
أساليبهم".
أمـ ـ ــا الـ ـن ــائ ــب د .حـ ـم ــد روح
ال ــدي ــن فـ ـق ــال" :لـ ــن أت ـ ــرك دوري
وص ــاح ـي ــات ــي وم ـســؤول ـيــاتــي
ب ـ ـيـ ــد الـ ـع ــابـ ـثـ ـي ــن ب ــال ــدسـ ـت ــور
وال ــائـ ـح ــة ،وزيـ ـ ــف ال ـش ـع ــارات
بـتـطـبـيــق الــدس ـتــور واح ـتــرامــه
سقط وانجلى في أول مواجهة
ً
مع نواب األمة" ،مشددا على أن
"نـهــج تطويع أحـكــام الدستور
والـقــانــون لمصالح خــاصــة ،أو
لنزع أدوات الرقابة الدستورية
ان ـ ـت ـ ـهـ ــى ،وان ـ ـت ـ ـهـ ــى مـ ـع ــه زم ــن
المرتاح ومن هم على نهجه".
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،رأى ال ـن ــائ ــب
أ ح ـمــد ا لـحـمــد أن "المكتسبات
ال ـش ـع ـب ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـق ـق ــت فــي
جلسة أمس األول ،لطالما كانت
م ــن أه ــدافـ ـن ــا الــرئ ـي ـس ـيــة حـتــى
قـبــل دخ ــول الـمـجـلــس الـحــالــي،
فتأجيل أقساط القروض ،ودعم
الـمـشــاريــع الـمـتـضــررة ،وإلـغــاء
ع ـق ــوب ــات ال ـح ـبــس ف ــي قـضــايــا
قوانين اإلعالم كانت على سلم
أولــويــاتــي ،وقــد توافقت عليها
السلطتان في هذا اليوم".

الجلسة
تحققت فيها
مكتسبات
شعبية

تفريغ
للدستور
وتهميش
لدور المجلس

الشالحي

ً
ً
 131اجتماعا لـ  23لجنة و 66تقريرا من  5لجان حتى نهاية فبراير
«الميزانيات» لها
نصيب األسد
ً
بـ  26اجتماعا
و«التشريعية» 50
ً
تقريرا و 15لجنة لم
تنجز أي تقرير

•

فهد تركي

في وقت استأنف مجلس األمة جلساته ،وعادت
العجلة البرلمانية ت ــدور مــن جــديــد ،عـقــب توقف
اس ـت ـمــر لـشـهــر ك ــام ــل ،بـلـغــت اج ـت ـمــاعــات الـلـجــان
البرلمانية ،التي عقدت منذ ديسمبر  2020حتى
فبراير  131 ،2021اجتماعا ،كان نصيب األسد منها
للجان الدائمة من خالل  70اجتماعا ،بينما بلغت
اجتماعات اللجان المؤقتة  ،61ويأتي ذلك في وقت
بلغ عدد التقارير التي أنجزتها اللجان  66تقريرا،
شملت ا لـلـجــان التشريعية وا لـمــا لـيــة والتعليمية

والخارجية كلجان دائمة ،وتنمية الموارد البشرية
وتحسين بيئة األعمال كلجان مؤقتة.
وكـ ــان نـصـيــب األسـ ــد م ــن ال ـل ـجــان ال ـتــي أص ــدرت
تـقــاريــرهــا الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة ال ـتــي أن ـج ــزت خــال
األشهر الثالثة الماضية  50تقريرا ،تلتها لجنة تنمية
الموارد البشرية من خالل  19تقريرا ،بينما تساوت
لجان المالية والتعليمية والخارجية من خالل إنجاز
تقريرين لكل لجنة ،وان ـجــزت لجنة بيئة تحسين
األعـمــال تقريرا واح ــدا ،وكــان رئيس لجنة الداخلية
والدفاع النائب مبارك الخجمة أعلن إنجاز تقريرين
حول حرمان المسيء واالنتخابات ،لكنهما لم يدرجا

ثم األموال العامة  8اجتماعات ،فالمرأة واالسرة والطفل
وبيئة تحسين االعمال وشؤون البيئة بـ  7اجتماعات.
ثم جاءت التشريعية واالسكانية بـ  6اجتماعات،
ثم الموارد البشرية والظواهر السلبية بـ  5اجتماعات،
وحقوق االنسان وذوي االعاقة والعرائض والشكاوى
والداخلية والدفاع والمالية والصحية والخارجية بـ4
اجتماعات ،والزراعة واالمن الغذائي بـ 3اجتماعات،
وغير محددي الجنسية والمرافق العامة واالولويات
باجتماعين ،بينما لم تعقد لجنة الخطاب االميري اي
اجتماع ،نظرا لعدم مناقشة مجلس االمة حتى اآلن
الخطاب األميري.

تقرير عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة من  20ديسمبر  2020وحتى  28فبراير  2021
ً
(عمال بالفقرة األخيرة من المادة  46من الالئحة الداخلية لمجلس األمة)

لجنة الخطاب
األميري لم تعقد
أي اجتماع لعدم
مناقشة موضوعها

اللجان الدائمة
ً
عقدت  70اجتماعا
و«المؤقتة» 61

ديسمبر
اسم اللجنة
مسلسل
عدداالجتماعات عدداالجتماعاتالتي
لم يكتملبها النصاب
المنعقدة
-
1
لجنة العرائض والشكاوى
1
-
1
لجنة الشؤون الداخليةوالدفاع
2
-
1
لجنة الشؤون الماليةواالقتصادية
3
-
2
لجنة الشؤون التشريعيةوالقانونية
4
-
2
لجنة شؤون التعليموالثقافة واإلرشاد
5
-
1
لجنة الشؤون الصحيةواالجتماعية والعمل
6
-
2
لجنة الشؤون الخارجية
7
-
1
لجنة المرافق العامة
8
-
2
لجنة الميزانياتوالحساب الختامي
9
-
2
لجنة حماية األموالالعامة
10
-
1
لجنة األولويات
 11
-
-
لجنة إعداد مشروعالجواب على الخطاباألميري
12
-
2
لجنة شؤون المرأةواألسرة والطفل
13
-
3
لجنة شؤون اإلسكان
14
-
1
لجنة شؤون الزراعةواألمن الغذائي
15
-
1
لجنة غير محدديالجنسية
16
-
1
لجنة حقوق اإلنسان
17
-
2
لجنة شؤون البيئة
18
-
1
لجنة تنمية المواردالبشرية
19
-
1
لجنة الظواهر السلبية
20
-
1
لجنة األشخاص ذوياإلعاقة
21
-
1
لجنة تحسين بيئةاألعمال
22

يناير 
عدداالجتماعات عدداالجتماعاتالتي
لم يكتملبها النصاب
المنعقدة
-
2
-
1
1
2
-
4
-
3
-
2
-
1
-
1
-
11
-
5
-
1
-
-
-
3
-
3
-
2
-
1
-
3
-
2
-
1
-
2
-
2
-
2

 3أسئلة يوجهها
المضف إلى  3وزراء

وجه النائب مهلهل املضف
 3أسئلة إلى كل من نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير
العدل وزير الدولة لشؤون
تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي عن استقالة رئيس
وحدة التحريات السابق،
ووزير املالية وزير الدولة
للشؤون االقتصادية
واالستثمار خليفة حمادة
بشأن القواعد والشروط
التي وضعتها شركة
الخطوط الجوية الكويتية
لطلب اإلحالة إلى التقاعد،
في وقت سأل وزير الكهرباء
واملاء والطاقة املتجددة
وزير الشؤون االجتماعية
والتنمية املجتمعية
د .مشعان العتيبي :هل
وقعت عقود بني وزارة
الشؤون االجتماعية وشركة
"بشارة للتجارة العامة
واملقاوالت" باألمر املباشر أو
عن طريق مناقصة أو على
سبيل األوامر التغييرية؟

الطريجي لشمول القياديين
في الصفوف األمامية

الحمد

اللجان البرلمانية ...كثرة اجتماعات وقلة إنجازات
فــي إحصائية األمــانــة العامة للمجلس ،والخاصة
بتقرير اللجان كونهما جاءتا في فبراير.
ولم تصدر لجان العرائض والشكاوى والصحية
وال ـم ــراف ــق ال ـعــامــة وال ـم ـيــزان ـيــات واألمـ ـ ـ ــوال الـعــامــة
واألول ــوي ــات وال ـخ ـطــاب األم ـي ــري وال ـم ــرأة واألس ــرة
والطفل واإلسكانية والــزراعــة واألمــن الغذائي وغير
محددي الجنسية وحقوق اإلنسان وشــؤون البيئة
والظواهر السلبية وشؤون اإلعاقة أي تقارير خالل
الفترة الماضية.
وبالعودة الى االجتماعات مكتملة النصاب كان
نصيب األسد للجنة الميزانيات من خالل  26اجتماعا،

سلة برلمانية

فبراير
عدداالجتماعات عدداالجتماعاتالتي
لم يكتملبها النصاب
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طالب النائب د .عبدالله
الطريجي رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد بشمول مكافآت
الصفوف األمامية جميع
القياديني.
وقال الطريجي إن
تخصيص  600مليون
دينار ملكافآت الصفوف
األمامية من قياديي الصحة
والداخلية أمر مستحق
بالنظر ملا قدمه هؤالء
األبطال ،إال أن استبعاد
قياديي جهات أخرى
يتطلب إعادة نظر ،حتى لو
تطلب ذلك زيادة االعتماد
التكميلي ،خصوصًا
انهم لم يدخروا جهدًا في
مواجهة الوباء.

الشاهين يسأل الفارس
عن جزيرة فيلكا

وجه النائب أسامة الشاهني
ً
سؤاال برملانيًا إلى وزيرة
األشغال العامة وزيرة
الدولة لشؤون االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات رنا
الفارس ،قال في مقدمته:
ُ
تعد جزيرة فيلكا مركزًا
ترفيهيًا جاذبًا ومقصدًا
سياحيًا ،ومن أهم وأول
ُ
الجزر املأهولة بالسكان،
ونظرًا لعدم تنفيذ الخطط
التنموية االستراتيجية
بها منذ تحرير الكويت من
االحتالل العراقي الغاشم
عام  1991وحتى يومنا هذا.
وأضاف :ونظرًا لتضرر
أهالي الجزيرة وروادها
بسبب إغالق مسنة مرسى
(فيلكا) وخطورة وضعها
الحاليُ ،وألهمية تلك
ّ
القضية امللحة تقدمنا
بسؤالني سابقني رقمي
()2017_02842_KNA
بتاريخ ،2017/02/05
و()2018_21206_KNA
بتاريخ  2018/03/22عن ذات
الشأن.
وتابع :ووافق مجلس
الوزراء في يونيو 2019
على االقتراح برغبة املقدم
من قبلنا بتعميق وتطوير
ميناء (قودي) بالجزيرة،
ولم يتم اتخاذ أي إجراء
بهذا الشأن حتى تاريخ
توجيه هذا السؤال .وعلى
ضوء ما سبق طلب إجابته
عن االتي :ما املواعيد
املحددة لالنتهاء من أعمال
(تجديد) منشآت امليناء؟
مع تزويدي بنسخة من
املراسالت والعقود املبرمة
إن وجدت ،وما املواعيد
املحددة لالنتهاء من أعمال
(تعميق) موقع دخول
ّ
والعبارات
وتوقف السفن
والزوارق؟
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العلي :تذليل معوقات العمل أمام المنافذ الجمركية

ً
استقبل الجالوي وعددا من السفراء
محمد الشرهان

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر
الـعـلــي ،أم ــس ،ض ــرورة التنسيق
ب ـي ــن اإلدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـمــارك
وجميع األجهزة العاملة بالمنافذ
الـجـمــركـيــة ،لـتــذلـيــل الـصـعــوبــات
والـمـعــوقــات الـتــي تــواجــه العمل
بجميع المنافذ.
وذكر بيان صحافي صادر عن
االدارة العامة للعالقات واإلعالم

األمني بالوزارة أن وزير الداخلية
أعرب خالل استقباله المدير العام
لـ ــادارة الـعــامــة لـلـجـمــارك جمال
الـ ـج ــاوي ع ــن ال ـت ـقــديــر لـجـهــود
منتسبي ا ل ـج ـمــارك ،مثنيا على
كـفــاء تـهــم وقــدرت ـهــم عـلــى تنفيذ
المهام والواجبات المنوطة بهم.
وأشار البيان إلى توجيه وزير
ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـع ــض ال ـم ــاح ـظ ــات،

ترقيات ووسام الواجب وأنواط الخدمة
أصــدر العلي ،أمــس األول ،ق ــرارات وزاري ــة عدة
تضمنت حــركــة تــرقـيــات واس ـعــة الـنـطــاق شملت
ضباطا من مختلف الرتب ،ومنح وســام الواجب
العسكري ،وأن ــواط الخدمة العسكرية لمنتسبي
«الداخلية».
وأعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني
بالوزارة ،في بيان لها ،أن حركة الترقيات تضمنت
ترقية  273من رتبة مقدم إلى عقيد ،و 70من رائد
إلى مقدم ،إلى جانب ترقية  204من رتبة نقيب إلى
رتبة رائد ،وترقية  659من مالزم أول إلى نقيب.
وأض ــاف ــت أن ــه ت ــم ك ــذل ــك م ـنــح وسـ ــام ال ــواج ــب
العسكري من الدرجة الممتازة إلى  187عسكريا،
في حين تم منح الــوســام من الــدرجــة األول ــى إلى

 365عسكريا ،فيما حصل على الوسام من الدرجة
الثانية  968عسكريا مقابل  979عسكريا نالوا
الوسام من الدرجة الثالثة.
وأشـ ــارت اإلدارة إل ــى أن ــه تــم أيـضــا مـنــح نــوط
الخدمة العسكرية (الذهبي) إلى  1682من منتسبي
«الداخلية» ،في حين حصل  2800على نوط الخدمة
العسكرية (الـفـضــي) ،و 3683على نــوط الخدمة
العسكرية (البرونزي).
ووج ــه وزي ــر الــداخـلـيــة التهنئة لمن شملتهم
ال ـت ــرق ـي ــة ،ومـ ــن ت ــم مـنـحـهــم األوسـ ـم ــة واألن ـ ــواط
العسكرية ،متمنيا لهم التوفيق ،وأن يكون ذلك
دافعا لهم لبذل مزيد من الجهد والعمل ،للحفاظ
على أمن الوطن ومقدراته.

سفير «األوروبي» زار المتحف
الوطني وبحث التعاون الثقافي
استقبل األمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
باإلنابة د .عيسى األنصاري سفير االتحاد األوروبي لدى الكويت
د .كريستيان تودور ،خالل زيارته لمتحف الكويت الوطني.
وخ ــال جــولــة على أقـســام المتحف ،برفقة األمـيــن المساعد
لقطاع اآلثار والمتاحف بالمجلس د .تهاني العدواني ،ومدير
إدارة اآلثار والمتاحف د .سلطان الدويش ،قدم مراقب المتاحف
سلمان بولند شرحا حــول محتويات ومـفــردات المتحف التي
تــؤرخ للكويت قديما ،وتــاريــخ االستيطان البشري على أرض
الكويت.
وعقب الجولة تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام
المشترك والمتعلقة بــالـشــأن الثقافي ،حيث رحــب األنـصــاري
بالشراكة مع االتحاد األوروبي وتفعيل دبلوماسية الثقافة بين
الكويت واالتحاد األوروبي ،مضيفا أن إصدارات المجلس الدورية
ترحب بنشر تراجم األدب والثقافة األوروبية إلى العربية ،كذلك
يرحب المجلس بإقامة األسابيع الثقافية بين الكويت ودول
االتحاد األوروبي التي تمد جسور التواصل بين الشعوب.
كما رحب األنصاري بتنظيم معرض أثري للمعثورات التي
تم اكتشافها بمعرفة البعثات األوروبـيــة العاملة في الكويت،
وتنظيم زيارة لسفراء دول أوروبا في الكويت إلى جزيرة فيلكا.
مــن جانبه ،أعــرب سفير االتـحــاد األوروب ــي لــدى الكويت عن
سعادته بزيارته لمتحف الكويت الوطني ،متابعا" :زرت متحف
الكويت الوطني ،واستمتعت كثيرا بالتعرف على تاريخ الكويت
الحافل بــاإلنـجــازات في مجاالت التعليم والصناعة والثقافة،
واكـتـسـبــت مـعـلــومــات جــديــدة عــن تــاريــخ الـكــويــت فــي صناعة
وتصدير السفن الشراعية والخشبية إلى منطقة الخليج العربي،
وتعرفت أيضا على عمليات التنقيب عن اآلثار من قبل البعثات
األوروبـ ـي ــة الـعــامـلــة فــي ال ـكــويــت عـلــى م ــدار الـع ـقــود الـمــاضـيــة،
وناقشت والقائمون على قطاع اآلثــار والمتاحف سبل تعزيز
التعاون في مجال الثقافة بين دول االتحاد األوروبي والمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب".

التي من شأنها االرتقاء بالعمل
وال ـ ـس ـ ـع ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـطـ ــويـ ــر ن ـظ ــم
وأساليب العمل األمني عبر النظم
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـحــدي ـثــة وتــأهـيــل
العناصر البشرية من أجل تحقيق
األهداف المنشودة.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد ال ـج ــاوي أن
رجال الجمارك سيكونون العين
الساهرة على حماية أمن الوطن
وسـ ـي ــؤدون واج ـب ـه ــم ب ـكــل تـفــان
وإخالص.

التعاون المشترك
من جهة أخرى ،بحث وزير
الداخلية مــع سفير أستراليا
جــونــاثــان غـيـلـبـيــرت ،وسفير
ج ـ ـم ـ ـ ـه ـ ــورية أوز ب ـ ـ ــاكست ـ ــان
د .بهرامجان اعاليوف ،وسفير
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ـ ــدى ال ـج ـم ـه ــوري ــة
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ـ ــة ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة
الشعبية محمد الشبو ،سبل
التعاون المشترك.
وقالت االدارة العامة للعالقات
واالعالم االمني بالوزارة ،في بيان
صحافي ،إن وزير الداخلية رحب
بالسفير األسترالي ،مؤكدا عمق
ع ــاق ــات ال ـت ـع ــاون ب ـيــن ال ـكــويــت

ً
العلي مستقبال سفير أوزبكستان أمس
واستراليا ،وتم خالل اللقاء بحث
عدد من الموضوعات المشتركة،
خـ ـص ــوص ــا ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ــال ـش ــأن
األم ـنــي وس ـبــل تـعــزيــز الـعــاقــات
بين البلدين.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أعـ ـ ـ ــرب ال ـس ـف ـيــر
األس ـت ــرال ــي ع ــن ش ـكــره وتـقــديــره
ل ـ ــوزي ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى ح ـســن
االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ،م ـش ـي ــدا بــال ـج ـهــود
الكبيرة للكويت في تعزيز األمن
واالستقرار.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـب ـ ـيـ ــان أن وزيـ ـ ــر

ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـح ـ ــث م ـ ـ ــع س ـف ـي ــر
جمهورية أوزباكستان عددا من
الـمــوضــوعــات المشتركة وسبل
تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون األم ـ ـنـ ــي بـيــن
البلدين.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب سـ ـفـ ـي ــر
أوزباكستان عن شكره وتقديره
ل ـ ــوزي ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى ح ـســن
االسـتـقـبــال ،مــؤكــدا أهمية مــا تم
بحثه من موضوعات ،مما يؤدي
إلى مزيد من التنسيق والتعاون
مع الكويت.

وذكــر أن وزيــر الداخلية بحث
مــع سفير الـكــويــت لــدى الجزائر
عددا من الموضوعات المشتركة
وآل ـيــة الـتـنـسـيــق بـيــن المؤسسة
األمـ ـنـ ـي ــة وس ـ ـفـ ــارة الـ ـك ــوي ــت فــي
ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة ،ال ـتــي
تؤدي إلى المزيد من التسهيالت
للمواطنين في الخارج.
وث ـمــن الـسـفـيــر الـشـبــو جـهــود
ال ـمــؤس ـســة األم ـن ـي ــة ف ــي تــوطـيــد
عالقات الكويت مع جميع الدول
الشقيقة والصديقة.

« »KCSTتنظم ختام «مسرع األمن السيبراني»
البقاعين :الكلية الوجهة المفضلة لدى السفارة البريطانية إلقامة الفعاليات واألنشطة
نـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــت كـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا « »KCSTي ـ ــوم ال ـع ــرض
النهائي للمشاريع الخاصة بالمشاركين
في برنامج "مسرع األمن السيبراني" عبر
تـطـبـيــق "زووم" ،بــال ـت ـعــاون م ــع الـسـفــارة
البريطانية في الكويت ،وشركة سايلون
سبارك لخدمات تسريع اإلنترنت األشهر
في بريطانيا.
وأشارت الكلية ،في بيان صحافي ،أمس،
إلــى أن "بــرنــامــج مسرع األمــن السيبراني
انطلق في مطلع فبراير الماضي ،بهدف
دعــم ومساعدة أصـحــاب األفـكــار الريادية
واإلبداعية من الشباب الكويتيين في مجال
األم ــن الـسـيـبــرانــي ،لتمكينهم مــن تطوير

ً
ً
ً
ه ــذه األف ـكــار عـلـمـيــا وإداري ـ ــا وتـســويـقـيــا،
لـتـمـكـيـنـهــم م ــن انـ ـش ــاء ش ــرك ــات نــاجـحــة
قادرة على النمو والنجاح بإشراف شركة
سايلون البريطانية المتخصصة ،وبدعم
مــن الحكومة البريطانية ،وكلية الكويت
للعلوم والتكنولوجيا".
وذك ــرت الكلية أن "الـبــرنــامــج استمر 8
أسابيع ،وتكون من ثالث مراحل تدرجت
ف ــي ال ـم ـح ـتــوى الـعـلـمــي ال ـم ـت ـقــدم ،وال ــذي
تمت من خالله تصفية المشاركين حتى
الوصول إلــى يــوم العرض النهائي ،الذي
تأهل إليه  5مشاركين من اصل ما يزيد عن
مئة مشارك لعرض مشاريعهم المتعلقة
باألمن السيبراني".

الفائزون في البرنامج
أعلنت أسماء الفائزين عقب رصد العالمات ،وفــاز بالمركز األول مشروع
سايبر ســامــوراي لصاحبه المهندس محمد الـمـتــروك ،الــذي يعالج مشكلة
تجاهل وكاالت مكافحة االختراق منهج الهندسة االجتماعية واألخطاء البشرية.
وحصل مشروع سايبر الند لصاحبه ،ليث الخلف ،والمهندس وليد بوعركي
على المركز الثاني ،وتحدث المشروع عن لعبة إلكترونية تعليمية إرشادية
في األمن السيبراني.
وقدمت شركة سايلون سبارك لخدمات تسريع اإلنترنت هدية ألصحاب
المشروعين الفائزين من شركة ايميرسف البس الموجودة في بريستول –
بريطانيا ،وبوسطن -الواليات المتحدة األميركية.

«التطبيقي» تكرم
التويم والمسعد
كـ ـ ــرم قـ ـط ــاع ال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة
فــي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
ً
والـتــدريــب كــا مــن مــديــر مــركــز تطوير
البرامج والمناهج د .طارق التويم ومدير
إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل
د .طالل المسعد ،بمناسبة انتهاء فترة
توليهما لمنصبهما ،وذل ــك بحضور
نائب المدير العام للتخطيط والتنمية
باإلنابة د .جاسم األستاد ونائبة المدير
العام للقطاع السابقة د .فاطمة الكندري
وعدد من مديري اإلدارات.

ّ
وعبر رئيس الكلية البروفيسور خالد
ال ـب ـقــاع ـيــن ،خ ــال ي ــوم ال ـع ــرض الـنـهــائــي
للمشاريع الخاصة بالبرنامج عن سعادته
الختيار الكلية لتنظيم البرنامج بالتعاون
مــع الـسـفــارة البريطانية بــالـكــويــت ،الفتا
إلـ ــى أن ال ـك ـل ـيــة ه ــي ال ــوج ـه ــة الـتـعـلـيـمـيــة
المفضلة لدى السفارة لتولي مهام تنظيم
وإقامة مختلف الفعاليات واألنشطة التي
تبادر بها.
وت ـم ـنــى ال ـب ـقــاع ـيــن ل ــو ك ــان ــت ال ـظ ــروف
مختلفة حتى يلتقي بجميع المشاركين
خصوصا من تم تأهلهم للمرحلة النهائية
لـيـطـلـعــوا طـلـبــة ال ـجــام ـعــة ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـتــي ح ـص ـلــوا عـلـيـهــا خــال
ال ـبــرنــامــج ،مـتـمـنـيــا لـجـمـيــع الـمـشــاركـيــن
ال ـتــوف ـيــق والـ ـنـ ـج ــاح ،وب ــان ـت ـظ ــار أن يــرى
المشاريع النهائية على أرض الواقع.
من جانبه ،قال القائم بأعمال السفارة
البريطانية بالكويت تيم فوز ،إن "الكويت
واحدة من أكثر البالد في المنطقة السباقة
إلى تبني التكنولوجيا" ،الفتا في اتفاقه مع
مدير شركة سايلون ،جوناثان الفف ،إلى
أن برنامج األمــن السيبراني فــي الكويت
هو األنجح حتى اآلن بين جميع البرامج
المشابهة التي تمت إقامتها في العديد من
دول المنطقة.
وم ـ ــن ج ـه ـت ــه ،أشـ ـ ــار م ــدي ــر "س ــاي ـل ــون"
إل ــى أن ــه غـيــر مـسـتـغــرب م ــن ه ــذا الـنـجــاح

ً
البقاعين متحدثا في «الفعالية»
االسـتـثـنــائــي ،ألن ــه قــد بـنــي عـلــى الـمـهــارة
العالية للكويتيين ،سواء في مجال إدارة
األعمال أو العلوم السيبرانية ،وأنــه على
ثقة في استمرار اختياره للكويت كوجهة
لبرنامج "سايلون" خالل السنوات القادمة.
وس ـم ــح ل ـكــل مـ ـش ــارك تـسـجـيــل فـيــديــو
م ـس ـب ــق مـ ـ ــدة  5دقـ ــائـ ــق يـ ـش ــرح فـ ـي ــه عــن
م ـشــروعــه ،وكـيــف تــم الــربــط بـيــن خــدمــات
ا لـمـشــروع وتطبيق مستويات عالية من
األمـ ـ ــان ،خ ـصــوصــا فـيـمــا يـتـعـلــق بـخــدمــة
العمالء.

نتائج التحويل بـ «الهيئة» األسبوع المقبل
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أنــه سيتم
إعالن نتائج التحويل الداخلي بين التخصصات
وبين كليات الهيئة خالل األسبوع المقبل ،مشيرة
إلى أن أولوية القبول في مختلف نتائج التحويل
ألعلى معدل دراسي وفقا للشروط التي وضعتها
الهيئة لعلميات التحويل.
وذكرت المصادر أن عمادة القبول والتسجيل
انتهت من فرز طلبات التحويل في مختلف كليات
الهيئة للفصل الدراسي الثاني  2021-2020مؤخرا
وال توجد اي مشكلة ،وأنها قيد اإلعالن ،موضحة
أن النظام اإللكتروني هــو مــن يفرز المتقدمين

العلى المعدالت دون اي تدخل خارجي.
ولفتت المصادر إلى أن هناك الكثير من طلبة
الكليات تقدموا للتحويل ،وأكثر الطلبات كانت
إلــى كلية التربية األســاسـيــة الـتــي رفـعــت معدل
التحويل لها إلــى  3.5نـقــاط بعدما كــان ال يقل
عن  3نقاط.
وأفادت بأن اولوية التحويل العلى معدل بما
يتوافق مع الطاقة االستيعابية لكل قسم علمي
في الكلية ســواء في كلية التربية األساسية أو
غيرها ،الفتة إلى أن من شروط التحويل ان يجتاز
الطالب  14وحدة دراسية وال يتجاوز  45وحدة.

الجامعة األميركية و«الجونكوين» الكندية
توقعان اتفاقية لتحويل الوحدات والبرامج
عواد :فرصة للطلبة لمتابعة تعليم اآلداب على النمط األميركي
أبــرمــت الجامعة األميركية فــي الكويت
" "AUKاتفاقية تـعــاون أكــاديـمــي مــع كلية
الجونكوين الكندية فــي ا لـكــو يــت لضمان
عملية تحويل الوحدات الدراسية للطالب
وت ــوف ـي ــر ان ـت ـق ــال س ـلــس م ــن ب ــرن ــام ــج إلــى
آخ ــر ،بما يمنح الـطــاب الـفــرصــة لتحويل
اعتماداتهم بسهولة.
وقالت رئيسة الجامعة د .روضة عواد،
فـ ــي تـ ـص ــري ــح أم ـ ـ ــس ،إن الـ ـج ــامـ ـع ــة ت ـق ــدر
االتفاقية مع كلية الجونكوين لتوفير فرصة
فريدة للطلبة لمتابعة تعليم اآلداب على
النمط األميركي" ،الفتة إلى أن تعليم الطلبة
من األولويات.
ومن جانبه ،أكد رئيس كلية الجونكوين
ب ــال ـك ــوي ــت د .دي ـ ــف مـ ــاك ـ ـهـ ــاردي ،أن ه ــذه
االتـفــاقـيــة تــوفــر للطلبة م ـس ــارات مـحــددة
من دبلومات الكلية إلــى درجــات الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة ،وهـ ــي م ـث ــال م ـم ـتــاز لـلـكـلـيــات
وال ـجــام ـعــات ال ـخــاصــة ال ـتــي تـعـمــل بشكل
ت ـعــاونــي ومـنـهـجــي لمصلحة الـطـلـبــة في
الكويت.
واشــار ماكهاردي إلى أن هذه االتفاقية
تساعد الطلبة الذين تخرجوا من المدرسة

صورة جماعية عقب توقيع االتفاقية
ال ـثــانــويــة بـمـعــدل تــراك ـمــي مـنـخـفــض ج ـ ًـدا
للقبول في الجامعة األميركية في الكويت
مباشرة ،حيث يمكنهم التسجيل في الكلية
وإكمال الدبلوم ثم التحويل إلى الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت وال ـح ـص ــول على
درجة علمية.
جــديــر بــالــذكــر ،أن هــذه االتفاقية تدخل

حيز التنفيذ فــي ربيع عــام  2021وتهدف
إلى المزيد من أوجه التعاون وسيتم تقييم
العقد ومراجعته على كل عامين.
وحضر توقيع االتفاقية رئيسيا الجامعة
والكلية وعمداء كليات الجامعة إضافة الى
نائب الرئيس لشؤون الطالب وعميدة كلية
الجونكوين باإلنابة د .أماني حسن.

سلة أخبار
«المنابر» تطلق
مشاريعها الرمضانية
أعلن رئيس مجلس إدارة
جمعية املنابر القرآنية ،د.
أحمد الباطني ،استعداد
الجمعية الستقبال شهر
رمضان ،من خالل طرح
العديد من املشاريع القرآنية
والتعليمية واملوسمية،
وعلى رأسها مشروع "سهام
الخير" ،تحت شعار "تصيب
خيرا ...وتكسب أجرا".
وأوضح الباطني أن
"الجمعية جمعت فيه 10
مشاريع لرعاية ودعم أهل
القرآن ،ليشكل باقة من أبواب
الخير في شهر الرحمات
وشهر املغفرة والعتق من
النار" ،الفتا إلى "حرص
الجمعية على توفير العديد
من املشاريع الداخلية في
الكويت ،مثل :إفطار الصائم
عن طريق السالت الغذائية،
وزكاة الفطر داخل الكويت،
ومشاريع أم الكتاب ،مواهب
القلوب ،وغلمان القرآن،
وغيرها".
وأردف" :يضاف إلى تلك
املشاريع املحلية ،باقة
متنوعة من املشاريع
الخارجية ،مثل :إفطار
الصائم ،والكسوة والعيدية"،
في سورية واليمن
والصومال وبنغالدش،
وغيرها من املشاريع
اإلنشائية ،مثل :بناء مسجد،
ومركز قرآني ،وسقيا املاء.

«إحياء التراث» تنظم
ملتقى «نسائم رمضان»

تواصل لجنة الدعوة
واإلرشاد بمنطقة الجهراء
التابعة لجمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،ملتقى
إيمانيا تحت شعار "نسائم
رمضان" ،الذي يستمر ثالثة
أيام ،ويشارك فيه نخبة من
املشايخ من السعودية.
وقالت الجمعية ،في
بيان أمس ،إن املتلقى بدأ
بمحاضرة للشيخ د .بدر
العتيبي بعنوان "الهمة
العالية" ،ومحاضرة للشيخ
محمد الشرافي بعنوان
"شهر الصيام حكم وأسرار"،
موضحة أن الشيخ د .عمر
العمر يلقي اليوم محاضرة
بعنوان "اإلحسان في
العبادة" ،وجميع املحاضرات
تبث مباشرة عبر تطبيق
انستغرام.
من جانب آخر ،نظمت لجنة
الدعوة واإلرشاد بمدينة
سعد العبدالله سلسلة
دروس علمية عبر البث
املباشر للشيخ د .ناصر
السهو بعنوان "شرح
أحاديث الصيام من كتاب
بلوغ املرام" ،على حساب
اللجنة في "تويتر".

«الدعوة اإللكترونية» :تخريج
 7آالف بمشروع التعليم

قال مدير لجنة الدعوة
اإللكترونية التابعة لجمعية
النجاة الخيرية ،عبدالله
الدوسري ،إن مشروع التعليم
باللجنة َّ
خرج  7آالف دارس
ودارسة من شتى دول العالم
تعلموا من خالله قصار
سور القرآن الكريم والسنة
النبوية.
َّ
وبي الدوسري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن املشاركني
في املشروع ينتسبون لـ 116
دولة حول العالم ،ويتحدثون
أربع لغات ،هي :اإلنكليزية،
السواحلية ،الفلبينية
واإلسبانية ،الفتا إلى تقسيم
امللتحقني باملشروع إلى
مجموعات دراسية ال تزيد
املجموعة الواحدة على أكثر
من  20دارسا.
وتقدم بالشكر لألمانة
العامة لألوقاف ،مشيدًا
بهذا التعاون والدعم
املميز ،داعيا أبناء الكويت
للمشاركة والتطوع بمشروع
تعليم املهتدين ،وكذلك دعم
مشاريع اللجنة املتنوعة.
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تحقيق

ّ
يشكل الطالق باعتباره "أبغض الحالل" الصدع األكبر في
العالقات الزوجية ،والذي غالبا ما يأتي بعد مرحلة من النفور
يستحيل معها اإلبقاء على رابط الزوجية.
وتكثر المحاوالت لرأب صدع العالقات الزوجية وعدم الوصول
بها الى مرحلة "أبغض الحالل" ،وأبرز تلك المحاوالت ما ُيعرف
بمحاوالت "إصالح ذات البين" ،التي تسعى إلكمال مسيرة الحياة
الزوجية بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات.
بيد أن تلك المحاوالت ال تنتهي دائما بتحقيق أهدافها ،ليكون
الطالق هو الحل في رأي الكثيرين.
وفيما يرى البعض في قانون األحوال الشخصية حافزا للمرأة على
الطالق عن طريق منحها حقوقا ومزايا تشجعها على اإلقدام
على خطوة الالعودة في العالقة الزوجية ،ومنها النفقة وبدالت
السكن والسائق والسيارة والخادم ،وغيرها من المزايا الممنوحة
ّ
للمطلقة ،يطالب فريق آخر بإعادة النظر في هذا القانون ،ألنه
يفتح الباب على مصراعيه أمام المرأة لطلب الطالق انتقاما من
الرجل ،وتحميله أعباء مالية قد ال يستطيع الوفاء بها ،وقد
تقوده إلى السجن.
إال أن الطرفين خاسران في النهايةّ ،
ويتجرعان معا مرارة كأس
الفراق وهدم البيت الزوجي وتعريض مستقبل أوالدهما للفشل
وعدم االستقرار األسري.

ّ
ّ
«إصالح ذات البين» يرمم الخالفات الزوجية ويقلص حاالت الطالق

مريم طباجة

ّ
المال والتعنيف والخيانة والغيرة وتدخالت األهل وراء أغلب المشاكل األسرية
المركز نجح
في تقليل
معدالت
الطالق
ومشكالت
األسرة
والعنف

المري

بعض النساء
يستعجلن
الطالق
لالستفادة من
الدعم المالي
للمطلقات
وبدل اإليجار
ومميزات
أخرى

الرفاعي

مؤسسة الزواج هي األطول في الحياة يقودها
شريكان تعاهدا على إكمال مسيرة الحياة بكل
ما فيها ...بهذه الكلمات يصف المحامي محمد
المري المؤسسة الزوجية "التي تبدأ بالتفاهم
ُ
لتكلل بالنجاح ،مع ضرورة أن يعي كال الطرفين
الدور المنوط بهما في هذه المؤسسة وأهدافهما
وتضحياتها ،ليكونا سعيدين ،كما يجب عدم
تناسي أهمية أن يكونا صديقين صادقين في
كل شيء".
وتــأسـيـســا عـلــى حـمــايــة الـمــؤسـســة الــزوجـيــة،
افتتح المري مركزا متخصصا في مكتبه إلصالح
ذات البين ،قائال لـ "الجريدة" إن إنشاء المركز يأتي
إيمانا بأهمية تقليل معدالت الطالق والخالفات
الــزوج ـيــة وم ـش ـكــات األسـ ــرة وال ـع ّـنــف األس ــري،
عـبــر آ ل ـيــات علمية و مـقــا يـيــس مقننة بالتعاون
مع استشاري أسري وزواجــي متخصص ،وهي
دكتورة استشارية تتولى هــذا القسم ،وتساهم
ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى اس ـت ـقــرار األس ـ ــرة والـمـجـتـمــع
من التفكك وطــرق حل المشكالت الزوجية ،عبر
التعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية ومراكز
تنمية المجتمع وبعض الجمعيات.
وأشار المري الى أن موضوع المال وراء أغلب
الخالفات والمشكالت الزوجية ،وكذلك أساليب
و"السوشيال ميديا"،
التعامل والخيانة الزوجية
ّ
والغيرة الشديدة وضغوط الحياة ،وتدخل األهل
وتــداعـيــات "ك ــورون ــا" ،كما أن تعنيف الــزوجــات
أحد األسباب.
وفي هذا السياق كشف أن جهود إصالح ذات
البين ساهمت في تعديل أساليب تعامل األزواج
مع زوجاتهم وإلغاء فكرة الطالق من قاموسهم،
وتحقيق استقرار األسرة للحفاظ على األطفال.
ونصح المري كل شخص مقبل على الزواج بأن
يحدد ويفهم لماذا يتزوج ،وماذا يريد من شريك
الحياة ،وماذا سيقدم إلنجاح هذا الزواج ،ومهم
أن يعرف كــل مــن يريد ال ــزواج أن يكون واضحا
مــع نفسه مـنــذ ال ـبــدايــة ،وأن يـعــرف عـيــوبــه ومــا
ّ
يتميز بها ،وأن
يعانيه ،فضال عن ميزاته التي
يكون واضحا في اتخاذ قــرار ال ــزواج ،مؤكدا أن
االختيار الصحيح يكمن في الجوهر الحقيقي
لدى كال الطرفين ،ويتربع على قائمة استمرارية
الـ ــزواج ونـجــاحــهُ ،حـســن الـخـلــق وع ــدم االع ـتــداد
بالمظاهر ،واختيار شريك حياة ناضج عاطفيا
وفكريا ،قادر على ّ
تحمل المسؤولية ،والحرص
عـلــى اخـتـيــار مــن يـتــوافــق مـعــه الـفـكــر والـطـمــوح
واالنسجام ،واألهم أن ّ
يتقبل كال الطرفين اآلخر
ّ
بحسناته وميزاته وعيوبه ،وأل يتم وضع سقف
عال من الشروط التعجيزية ،واألمر بسيط" ،اختر
من يناسبك وتناسبه".

مصالح مادية

معاناتي
مع زوجي
ّ
حولت حياتي
إلى ُ
«عقد
نفسية»...
والطالق كان
ّ
الحل الوحيد

زهراء

جهتها ،قالت المحامية عذراء الرفاعي إن
من ُ
الطالق شرع من أجل إصالح أمر في غاية األهمية،
وهو أن النفس التي تعيش مع اآلخر ليست سكنا
ّ
لــه ،وبالتاليفالطالق يعد حــا لمشكلة وليس
مصالح مادية أو ّ
تكسبا.
وأضافت الرفاعي :إال أن هناك نفوسا ضعيفة
من النساء تجعل من زواجها مخرجا للوصول
الـ ــى ال ـم ـم ـي ــزات ال ـمــال ـيــة ال ـت ــي ت ـقـ ّـدم ـهــا ال ــدول ــة
ّ
للمواطنة المطلقة ،مردفة أن القلة من النساء تلجأ
للطالق من أجل تلك المميزات المالية ،وخاصة من
ال تعمل ،فهي تحاول الحصول على الدعم المالي
لـلـمـطـلـقــات ،وأي ـضــا ب ــدل إي ـجــار مــن "ال ـش ــؤون"،

وكذلك أي ميزه مالية ّ
تقدمها الدولة لها ،وتلك
الفئة هي التي أساءت للقوانين.
وأكدت أن بعض النساء يستعجلن بالطالق من
أجل االستفادة المالية ،أما البقية فهي تمارس
حقها مــن أج ــل إن ـهــاء الـخــافــات وال ــوص ــول إلــى
حلول.

الطمع في المال
وعـ ـ ــن ت ـ ـجـ ــارب األزواج فـ ــي الـ ـ ـط ـ ــاق ،يـ ــروي
أبو محمد تجربته ،فيقول :زوجتي دمرت عائلتي
بأكلمها ،بسبب الطمع في المال ،فأنا متزوج منذ
 24سنة ،ولي  7أوالد ،وألنني أثق بزوجتي ،فقد
استخرجت لها وثيقة خاصة بالمنزل ،ليصبح لنا
معا من الناحية القانونية ،ومع مرور األيام حصل
سوء تفاهم بسيط بيني وبينها ،غادرت على إثره
البيت لمنزل أهلها ،وبقيت عندهم أسبوعا فقط،
وحين عادت تصالحنا وعدنا معا الى المنزل.
وأضاف أبو محمد :علمت متأخرا أن زوجتي
عملت خــال وجــودهــا فــي مـنــزل أســرتـهــا وكالة
ألخيها ،وبناء عليها تم رفــع قضية ضــدي عام
 2000من دون علمي حتى عــام  ،2017وفــي عام
 2018بعد هروبها ألهلها وتنفيذ خططها ،بدأت
تساومني على مبالغ مالية كبيرة ،ورفع قضايا ال
أهمية لها فقط ،لتحصل على المال ،واستطاعت
أن تمنعني مــن رؤيــة أوالدي ،وال أعــرف السبب
األساسي من ذلك.
ّ
وتابع :وألن القانون واألحوال الشخصية دائما
تقف مع الزوجة ،فمن الطبيعي أن يشعر الزوج
بالظلم ،خاصة أن طليقتي اتهمتني ّبأمور ال أعلم
عنها شيئا ،وهي أمور تافهة ،منها أني ال أجلس
في المنزل ،وغير ذلك من األمور غير المنطقية،
وفي الواقع الطمع أغراها ،ولم تكن تريد سوى
المال والبيت ،وهذه الحقيقة مع األسف.

سبب الطالق
أمــا أبــو فيصل فقال إن مــا ّ
تعرضت لــه خالل
الـفـتــرة األخ ـي ــرة مــن حـيــاتــي الــزوج ـيــة كـنــت فيه
ضحية ،خاصة أن سبب طالقي والــدة زوجتي،
مضيفا :بدأت الحكاية بأن والدتها طلبت منها
أن تـكــون معها فــي مـنــزلـهــا ،لـكــونـهــا كـبـيــرة في
العمر وتحتاج اليها ،وهذا األمر ال أخالفه ،فاألم
هي الحياة ،ولكن ما حدث غير ذلك تماما ،وكانت
والدة زوجتي هي سبب االنفصال بعد عمر دام
بيني وبين زوجتي لنحو  13سنة.
وأضاف أبو فيصل :كنت أعمل في السعودية
ومعي زوجتي وأوالدي الخمسة ،ونعيش معا
م ـنــذ  13س ـن ــة ،وك ــل ف ـت ــرة ن ـع ــود ل ـل ـكــويــت ومــن
ّ
ثــم للسعودية ،ألن مـصــدر رزق ــي هـنــاك ،وكانت
حياتنا مستقرة وجميلة ،ومع األيام بدأت والدة
زوج ـتــي تـلـ ّـح عـلــى ابـنـتـهــا لـلـعــودة ال ــى الكويت
والعيش معها بعد وفــاة والدها ،وأنها بحاجة
ّ
الى وجودها معها ،وهذا أمر طبيعي ،لكن زوجتي
عندها أوالد وأنا أعيش معها كما ذكرت ،وحياتنا
كانت مستقرة.
وتابع :وفي لحظة غير متوقعة ،فوجئت بأن
زوجتي ،بعد زيارة والدتها في الكويت ،رفضت
العودة ّ
إلي ،واستقرت عند والدتها ،وأخذت معها
األوالد ،وعقب ذلــك علمت أن الذين من حولها -
والدتها  -كانت السبب في طلب الطالق
ومنهم
ّ
واالبـتـعــاد عــنــي ،والـسـبــب أن الـقــانــون يـقـ ّـدم لها
الكثير من الحقوق والرفاهية إن كانت مطلقة،

زوجتي
ّ
دمرت عائلتي
المكونة من 7
أطفال بسبب
الطمع في
البيت والمال

أبومحمد

المحامي المري خالل إحدى جلسات إصالح ذات البين

طليقتي ّ
انتقمت مني
ورفعت ضدي
ً
 6قضايا ظلما
وحرمتني من
األوالد

أبوفيصل

وحصلت على الطالق ،وأخذت األوالد وحرمتني
منهم ،وزوجـتــي مــن أصــول سـعــوديــة ،وحصلت
على الجنسية الكويتية بعدها.
وأردف :مع األســف منذ خمس سـنــوات ،لم َأر
أوالدي بسبب أن ــي ات ـخــذت ق ــرارا ب ــال ــزواج بعد
ال ـ ّط ــاق ،وح ـيــن عـلـمــت طليقتي بــذلــك ،انتقمت
مني ورفعت ضدي  6قضايا ظلما وحرمتني من
األوالد ،مضيفا :بشكل عام ،أكثر الشباب ومنهم
واد مظلم ،وأصبحوا
في األربعينيات ضاعوا في ٍ
ضحية بسبب الزوجة ،واليوم واألغلبية منهن ال
تفكر سوى في المادة مع األسف.
واس ـت ـطــرد :بــالــرغــم مــن حصولها عـلــى راتــب
مــن الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة أو وزارة ال ـشــؤون،
وحصولها على راتب من تقاعد والدها المتوفى،
ومع كل ذلك ترى نفسها ضحية ،وعلى ضوء ذلك
من الممكن أن تضحي بالزوج واألوالد ،لكونها
غير مــدركــة لما تفعله ،ألن الـمـســؤول دائـمــا هو
الـ ـ ـ ــزوج ،ووق ـ ــت الـ ـط ــاق ت ـح ـصــل ع ـل ــى حـضــانــة
األوالد وتحرم والدهم من رؤيتهم ،ومع األسف
غـيــر مــدركــة حـجــم األذى ال ــذي سببته ألوالده ــا
ولزوجها ،وكذلك لنفسها مستقبال.

قانون جائر

أعدنا حياتنا
إلى طبيعتها
بعد ّ
عدة
جلسات صلح
وأنهينا
التوتر
والخصام

أم أشرف

وقال أبو فيصل إن كل ذلك بسبب المال ،بحجة
أن ال ـقــانــون يـســانــدهــا م ــادي ــا ،وم ــع األس ــف هــذا
القانون جائر ،خاصة أن مثل هذه الحاالت تعتبر
غـيــر إنـســانـيــة فــي الـكــويــت ،بسبب حــرمــان األب
من رؤيــة أبنائه بسبب هــذا القانون الــذي ّ
سهل
تدمير األسرة ،لذلك يجب أن تكون الحضانة لألب
لكونهم يحملون اسمه ،متسائال :كيف تصرف
وزارة الشؤون االجتماعية للمطلقة  580دينارا
دون وجه حق فقط ،ألنها مطلقة؟ مضيفا أن هذا
األم ــر يشجع األخــريــات على طلب الـطــاق ،فــإذا
تزوج الرجل يحق له  70دينارا أو  80دينارا ،وإذا
طلقت الزوجة تتسلم كل شهر  580دينارا ،أي عدل
هذا؟ فهذا أمر تجاري وليس إنسانيا.
وأكد أن القانون يساعدها في سحب مبلغ كبير
من راتب طليقها ،وتتسلم مبلغا من التأمينات
االجتماعية فــي حــال كــان والــدهــا متوفى ،لذلك
يجب أن يحق للمطلقة ان تتسلم من التأمينات
أو من "الـشــؤون" مبلغا ال يتعدى ال ــ 120دينارا،
حتى تشعر بقيمة المال وهي عند زوجها ،لذلك
ال ــزوج الـيــوم ال يعطي الــزوجــة مـصــروفــا بقيمة

 580ديـنــارا ،وإن كــان يملكه ،إال فــي حــال حاجة
الزوجة له.

تصالح الزوجين
فــي المقابل ،تقول أم أش ــرف :تحدث خالفات
ّ
كـثـيــرة بـيــن األزواج ،لـكــن الــزوجـيــن الصالحين
يتفهمان األمـ ــور ،ويـقــومــان ب ــاإلص ــاح ،خاصة
في ظل وجود أطفال ،لذلك مررت بظروف قاهرة
ومؤلمة ،منها ّ
تعرضي للعنف من قبل زوجــي،
وع ـ ــدم ال ـ ـصـ ــرف ،وذل ـ ــك ب ـس ـبــب ظ ـ ــروف ال ـح ـيــاة
الصعبة ،لكنني ّ
تحملت كثيرا ،وقررت اللجوء الى
الطالق ،ألسباب؛ أولها ّ
تعرضي للعنف ألكثر من
مرة ،وعدم أخذ حقوقي المادية ،وألني وزوجي ال
ّ
ّ
نحبذ الطالق ،ألن أبغض الحالل عند الله الطالق،
وقد حاولنا اإلصالح لكن بال فائدة.
وتابعت :قررنا اللجوء الى أحد مراكز التأمين
الـقــانــونــي للمحاماة واالس ـت ـشــارات القانونية،
ّ
ال ــذي ح ــاول حــل هــذا الـخــاف مــن خــال التطرق
للمشكالت نفسها التي تحدث معنا ،والتحدث
عـنـهــا بـكــل شـفــافـيــة ووضـ ـ ــوح ،وال ـت ـحــدث حــول
أسباب حصولها ،ولله الحمد بعد عدة جلسات،
أعدنا حياتنا الى التوازن وإلى طبيعتها ،وأنهينا
التوتر والخصام.

مرحلة الضرر
من جهتها ،أكدت زهراء (سيدة منفصلة حديثا
عــن زوج ـهــا) ،أن معاناتها الـيــومـيــة مــع زوجـهــا
حولت حياتها الى ُ
ّ
"عقد نفسية" ،وبالتالي أحست
بأنها تضررت كثيرا ،وآلمتها المشاكل اليومية
التي تعانيها ،الى أن وصلت مرحلة الضرر الى
حالة نفسية.
وأض ــاف ــت أن "مـشـكـلـتــي األســاس ـيــة كــانــت مع
طليقي مـعـنــويــة وم ــادي ــة ونـفـسـيــة ،فــأنــا سيدة
متعلمة وحاصلة على شـهــادات عليا ،ولــم تهن
نفسي أن تصل بــي األم ــور الــى هــذه الحالة ،وال
يـنـكــر أح ــدن ــا أن ال ـح ـيــاة الــزوج ـيــة ت ـحــدث فيها
خالفات ،وهذا أمر طبيعي ،لكن علينا إصالحها
من خالل عدة محاوالت ،ولكن في حال لم تصلح
الحال يبقى قرار الطالق هو الحل الوحيد ،خاصة
أن االضطرابات والنتائج السيئة التي حصلت لي
يعجز القلم عن التعبير عنها".

«العدل» :نتوقع  8906حاالت طالق في 2022
وزارة العدل

ّ
توقعت دراسة رسمية صادرة عن وزارة
العدل وصول عدد حاالت الطالق الى 8906
حاالت في  ،2022بعد أن كانت  7575حالة
فــي  ،2018بــزيــادة تصل الــى  1331حالة،
حتى وصل العدد اإلجمالي لحاالت الطالق
خالل  10سنوات إلى أكثر من  83ألف حالة.
وكشفت إحصاء ات من وزارة العدل أن
الكويت شهدت عام  2020زيادة في حاالت

الـ ــزواج ،وانـخـفــاضــا فــي مـعــدالت الـطــاق،
مقارنة بعام  ،2019حيث زاد عــدد حاالت
الزواج بمقدار  1000حالة عن العام السابق.
وأش ــارت اإلح ـص ــاءات إلــى أنــه مــن بين
 12973حالة زواج تمت العام الماضي ،كان
 82في المئة منها رجــال كويتيونّ ،
تزوج
ً
غالبيتهم مــن كــو يـتـيــات ،و 1044كويتيا
تزوجوا من غير كويتيات.

وأضافت :أما بالنسبة لغير الكويتيين،
ف ـق ــد ب ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي ع ـ ــدد ح ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ــزواج
المسجلة  ،2025منها  418حالة زواج غير
كويتي من كويتيات.
وأوضـ ـح ــت أن غــالـبـيــة حـ ــاالت ال ـطــاق
التي حدثت كانت بين المواطنين ،حيث
بـلــغ إجـمــالــي ح ــاالت ال ـطــاق  5932حالة
في .2020

زوايا ورؤى

١٠

حكومة ولدت ميتة
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

ً
مجلس األمة ومن خالل الـ  ١٨نائبا الذين حضروا جلسة
القسم ولألسف أضاف بدعة تشريعية ورقابية جديدة
استجوابات رئيس الحكومة
ألعماله بقبول األعضاء تأجيل
ً
أكثر من سنة ونصف في موقف غريب جدا من الحكومة ومن
البرلمان لتضاف إلى السوابق المبتدعة في مجلس .٢٠١٣
ً
بغياب  ٣٠نائبا أقسمت الحكومة الجديدة أمــام البرلمان في
أدن ــى ن ـصــاب ل ـيــوم الـقـســم فــي تــاريــخ ال ـكــويــت ،وك ـمــا حـصــل في
ً
انتخابات رئاسة المجلس الحالي عندما صوت للرئيس  ١٨نائبا
فقط تكرر األمــر مع الحكومة لينكشف لنا حجم الرفض الكبير
لها داخ ــل مجلس األم ــة وم ــدى صعوبة اسـتـمــرار تـعــاونــه معها
بالصورة المطلوبة.
ً
الحكومة أيـضــا فــاجــأت الجميع بتغيير موقفها أم ــام بعض
ً
اقتراحات النواب وبعض القوانين ،فبينما قضت الحكومة شهورا
متتالية تصيح من الوضع االقتصادي المتأزم ومن خلو الخزينة
الـعــامــة مــن األم ــوال وإص ــراره ــا على االسـتــدانــة لـصــرف الــرواتــب
وافقت وبكل سهولة على مقترح تأجيل األقساط على أن تتحمل
هي تكلفته ،والتي تتجاوز مليار دوالر ،وذلك بالتزامن مع إعداد
مشروعها لصرف مكافأة الصفوف األمامية المتعطلة من السنة
الماضية بملياري دوالر ،ودون أي تحفظ من وزير المالية الذي
ً
أعلن فورا استعداد األجهزة التنفيذية التابعة له باستكمال صرف
كل هذه المبالغ دون تأخير؟ فهل توافرت األموال لدى الحكومة أم
أن هذا هو ضريبة استكمال النصاب ألداء قسمها؟
ً
مجلس األمة ومن خالل  ١٨نائبا الذين حضروا جلسة القسم
ولألسف أضــاف بدعة تشريعية ورقابية جديدة ألعماله بقبول
األع ـض ــاء تــأجـيــل اس ـت ـجــوابــات رئ ـيــس الـحـكــومــة أك ـثــر م ــن سنة
ً
ونصف في موقف غريب جدا من الحكومة ومن البرلمان لتضاف
إلــى السوابق المبتدعة فــي مجلس  ٢٠١٣بشطب االستجوابات
واالستمرار في تفريغ الــدور الرقابي للمجلس وحــرمــان النواب
من ممارسة واجباتهم التي أتاحها لهم الدستور ،فما اآلتي بعد
ذلك يا ترى؟
حــديــث كــل كــويـتــي وكــويـتـيــة فــي كــل مـنـتــدى وتـجـمــع حقيقي
أو افتراضي وفي كل يوم وليلة هو األمــل باالستقرار السياسي
وإع ــادة بناء الــوطــن والنهوض بــه مــن جــديــد ،ومحاربة حقيقية
للفساد ،وتطبيق القوانين بجدية ،وتعزيز العدالة االجتماعية التي
توفر الحقوق ألصحابها بال واسطة وال تجاوز وال تفرقة حسب
االنتماء ،وأن نحافظ على بلدنا لألجيال القادمة ليتمتعوا بخيراته
التي حباه الله بها كما حصل لنا ولمن سبقنا ،ولكن هذا األمل
وتلك األمنيات تحتاج إلى عمل وطني حقيقي وإلــى رجــال دولة
يضحون بالغالي والرخيص لبناء الوطن ،وال يضحون بالوطن
ألجل مصالحهم ومناصبهم وأهوائهم.
والله الموفق.

ةديرجلا
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بروفيسور نايف الروضان*

ما وراء المخاوف من لقاح «أسترازينيكا»
خ ــال الـشـهــر ال ـمــاضــي ،شـهــدت حملة التلقيح فــي دول االتـحــاد
ّ
ً
ً
األوروبــي انتكاسة كبرى حين علق  13بلدا أوروبيا استعمال لقاح
"أسترازينيكا-أكسفورد" المضاد لفيروس "كوفيد "19لفترة قصيرة.
ُّات ِخذ هذا القرار بعدما ّ
تعرض عشرات األشخاص لجلطات دموية
خطيرة غــداة تلقيهم اللقاح ،ورغــم غياب أي أدلــة علمية تربط بين
الجلطات واللقاح ،قررت أكبر القوى األوروبية تعليق عملية التلقيح
في مرحلة حساسة ولم ُت ّ
غير قرارها إال بعدما أكدت وكالة األدوية
َ
األوروبية عدم وجود أي رابط بين العاملين ،لكن النقاد يتساءلون عن
السبب الذي دفع االتحاد األوروبي إلى اتخاذ هذا القرار.
ً
كانت الشكوك المرتبطة بسالمة اللقاحات جزءا من أسباب معظم
ً
أحداث األسبوع الماضي ،فمن األسهل إذا أن نفهم ما يدفع الحكومات
ً
إلــى تحديد أفـضــل الـطــرق للتعامل مــع الشكوك الـســائــدة بـنــاء على
معطيات علم األعصاب.
ً
تزامنا مع تعليق حمالت التلقيحّ ،
أصرت وكالة األدوية األوروبية
ومنظمة الصحة العالمية وعدد كبير من الهيئات الصحية الرائدة
ً
عالميا على سالمة لقاح "أسترازينيكا".
ّ
مع ذلك ،فضلت حكومات كثيرة تجاهل التوصيات العلمية ،وهذه
الظاهرة ليست جديدة ،إذ سبق أن منع جزء كبير من تلك الحكومات
استعمال ذلــك الـلـقــاح مــع الــراشــديــن الـشـبــاب ،مــع أن وكــالــة األدوي ــة
األوروبية أكدت سالمة اللقاح لجميع الناس بعد عمر الثامنة عشرة.
فــي ب ـلــدان مـثــل ألـمــانـيــا وال ــدن ـم ــارك ،دع ــت الـهـيـئــات العلمية إلــى
تعليق حمالت التلقيح ،بما يتماشى مع القرار النهائي الذي اتخذته
الحكومات في تلك الدول ،وفي أماكن أخرى ،مثل إيطاليا ،لم توافق
الهيئة الصحية الرسمية على قرار التعليق ،بل اعتبرت وكالة األدوية
ً
ّ ً
مسيسا بكل صراحة .سواء كان هذا القرار سياسيا أو لم
هذا القرار
يكن كذلك ،من الــواضــح أن الحكومات حــول العالم ال تطلق حمالت
التلقيح المحلية ً
بناء على األدلة العلمية وحدها.

بين العوامل العاطفية والسياسية

ً
ً
بدءا من غياب المساواة في تلقي اللقاحات وصوال إلى الخالفات
القائمة حول أنسب لقاح متاح وأفضل التوصيات العلمية المطروحة،
بدت القرارات المرتبطة بحملة التلقيح عاطفية وسياسية بقدر ما
كانت منطقية وعلمية.
من بين الحجج التي ّ
قدمتها الدول األوروبية لتعليق استعمال لقاح
"أسترازينيكا" ،قيل إن هذا القرار يهدف إلى زيادة الثقة باللقاح عبر
كشف جميع المعلومات المرتبطة به .بعبارة أخرى ،قررت الحكومات
أخذ مجازفات مدروسة وتعليق حملة التلقيح اآلن لضمان أن يتقبله
ً
الناس الحقا.
ً
ً
قبل اتخاذ هذا القرار ،لم يكن التشكيك في اللقاحات جزءا أساسيا
من أزمة كورونا ،فشكك البعض بمنافع استراتيجيات حكومية معينة
ُ
ً
للتعامل مع الفيروس ،لكن أعيقت جهود التلقيح عموما بسبب نقص
اإلمدادات ،ال الحمالت الرافضة للقاح.

قبل انتشار الوباء ،كان التردد في تلقي اللقاحات يطرح مشكلة
ّ
جدية حول العالم وقد ربطته منظمة الصحة العالمية في عام 2019
ً
بزيادة حاالت الحصبة عالميا بنسبة .%30
كذلك ،تطرقت دراســة جديدة نشرتها مجلة "النسيت" إلــى الــدور
البارز الذي أدته مواقع التواصل االجتماعي لنشر نظريات المؤامرة
بشأن اللقاحات وسط ماليين الناس.
تـكـشــف األب ـح ــاث الـحــاصـلــة ف ــي م ـجــال عـلــم األع ـص ــاب أن البشر
يصبحون كائنات عاطفية عند قراءة األخبار والمعلومات ،مما يعني
أننا نناقش ونتقاسم األخبار التي تؤجج عواطفنا ،ما يسمح لهذا
النوع من المعلومات باالنتشار على نطاق واسع.
ً
تعني هذه الناحية العاطفية أيضا أن الشركات التي تدير مواقع
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي والـحـكــومــات ال تستطيع مـحــاربــة الحمالت
الرافضة للقاحات عبر طرح حجج مضادة وأدلة مثبتة بكل بساطة
ألن الناس ال يتشاركون هذه النظريات على أساس األدلة المتاحة.
إذا كـ ــان إص ـ ـ ــرار وك ــال ــة األدويـ ـ ـ ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ع ـل ــى س ــام ــة ل ـقــاح
ً
"أسترازينيكا" لن يقنع الناس ،فما الذي يجعل تقريرها الجديد مقنعا؟
ً
كما يحصل في عالم االقتصاد ،يجب أن تتذكر الحكومات دوما أن
المواطنين ال يفكرون بطريقة منطقية محضة.
ً
بناء على معطيات علم األعصاب واألفكار الفلسفية ،يمكن اعتبار
البشر كائنات عاطفية أنانية وغير أخالقية ،مما يعني أنهم يتصرفون
بما يتماشى مع مصالحهم العاطفية الخاصة وال يتخذون بالضرورة
القرارات التي تفيدهم على المدى الطويل.
يجب أن تتعامل الحكومات بجدية مع عواطف البشر وأفكارهم
وتفكر بحذر بما يمكن أن يحصل حين تختلف الـقــرارات المرتبطة
ً
باللقاحات عن التوصيات التي ّ
تقدمها األوساط العلمية عموما.
قد يؤدي قرار تعليق التلقيح أو انتقاد الحمالت الحاصلة في دول
أخرى إلى تداعيات غير مقصودة تتجاوز حدود البلد الواحد.
ّ
يمر العالم اليوم بوقت مخيف وعصيب ،وتكشف الــدراســات أن
الضغط النفسي في الحاالت الفردية يؤثر بقدرة الناس على توسيع
آفاق تفكيرهم ،ما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات آنية.
يجب أن تتذكر الحكومات أن المواطنين ليسوا الجهة الوحيدة
ً
التي تجد صعوبة في رؤية المشهد العام ،بل ينطبق ذلك عليها أيضا.
وح ــده الــوقــت كفيل بــإثـبــات صــوابـيــة ق ــرار ال ــدول األوروب ـي ــة ،لكن
ً
ُيفترض أن يفهم العالم إلى أي حد ال يزال وضع التلقيح العالمي هشا
في الوقت الراهن غداة مشاعر الهلع والخالفات التي أحدثها ذلك القرار.
ستؤثر الـقــرارات المرتبطة بلقاح "أسترازينيكا" في أوروبــا على
جميع الـ ــدول الـتــي تتلقى ه ــذا ال ـل ـقــاح ،ل ــذا مــن ال ـض ــروري أن تــدرك
الحكومات تداعيات قراراتها في هذا المجال وتتخذ خطوات حذرة.
في النهاية ،أثبتت أزمة فيروس كورونا أن جميع الدول مترابطة
وال يمكن أن يزعم أحد عكس ذلك بعد اآلن.
* عالم أعصاب وفيلسوف وخبير استراتيجي -أكسفورد ،جنيف.
المصدرeuobserver.com :

ماثيو كارنيتشنيغ*

ميركل تتقن فن االعتذار السياسي
نجحت ميركل منذ وقت طويل في ترسيخ نفسها كسياسية
التكتيك ،وقد أثبتت في األسبوع الماضي أنها
تتقن فن
ّ
ال تكف عن تعلم الدروس رغم مرور  16سنة على وجودها
في السلطة ،وفي الوقت نفسه بدأت تظهر عليها مؤشرات
التعب وسوء التقدير.
ً
ً
ُ َ
المرهقة بكل وضوح موقفا صعبا في
واجهت زعيمة ألمانيا
األسبوع الماضي بسبب انتقادات السياسيين األلمان لقرارها
األخير في ملف كورونا ،لكنها فاجأت خصومها بخطوة غير
ّ
فصرحت أنجيال ميركل أمام البوندستاغ يوم األربعاء
متوقعة،
ّ
أتحمل مسؤولية هذا الخطأ ،لذا أطلب من
الماضي« :أنا وحدي
الرأي العام ومنكم ،زمالئي األعزاء ،السماح».
وقت سابق من األسبوع
اعتذرت ميركل على قرار اتخذته في ٍ
خمسة أيام ،خالل عيد الفصح،
الماضي ويقضي بإغالق البلد
ُ
ً
بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا (ألغي القرار الحقا).
لكن ال أهمية لسبب االعتذار ،ففي اللحظة التي وقفت فيها
ً
ميركل وطلبت السماح ،لم يعد سبب اعتذارها مهما ،وخالل
اليوم التالي ،طغى نبأ واحد على نشرات األخبار :اعتذار ميركل
ال ـص ــادم ،ثــم شــاركــت الـمـسـتـشــارة األلـمــانـيــة فــي مقابلة ن ــادرة
ومباشرة على التلفزيون الحكومي األلماني لتقديم اعتذارها
ً
مجددا.
ً
ّ
ردا على هــذه الخطوة ،عبر الجميع ،من باريس إلــى مدريد
وبــرلـيــن ،عــن إعجابهم بها وامتنانهم لما حصل وطـغــى هذا
ً
الموقف على خصوم ميركل السياسيين أيضا.
نجحت ميركل منذ وقت طويل في ترسيخ نفسها كسياسية
تتقن فن التكتيك ،وقد أثبتت في األسبوع الماضي أنها ال تكف
ّ
عن تعلم الدروس رغم مرور  16سنة على وجودها في السلطة،
وفــي الــوقــت نفسه ،بــدأت تظهر عليها مــؤشــرات التعب وســوء
التقدير ،وهو وضع حتمي بالنسبة إلى أي مسؤول يحارب في
معترك السياسة منذ سنوات طويلة.
أرادت ميركل من خالل موقفها األخير أن تتوصل إلى اتفاق
بين  16منطقة ألمانية تشهد انقسامات كبرى حــول التدابير
المناسبة للتعامل مع ما يعتبره األطباء الموجة الثالثة من فيروس
ً
«كوفيد ،»19إذ يشعر السكان أصــا بسخط عــارم من الضوابط
المفروضة منذ أشهر ،لــذا من الطبيعي أال يكون اإلجـمــاع على
فرض ضوابط أخرى مهمة سهلة.
ً
مع ذلك ،نجحت ميركل في تحقيق هذا الهدف ،فتجاوزت اقتراحا
ً
بإغالق البلد طــوال خمسة أيــام تزامنا مع عيد الفصح ،وكانت
تلك المدة أطــول بقليل من أيــام العطلة التقليدية التي يستفيد
منها األلمان خالل العيد ،لكن خبراء القانون والضرائب شككوا
بتصنيف تلك األيام اإلضافية :هل ستكون عطلة رسمية أم «أيام
راحة» شبيهة بأيام اآلحاد؟
ّ
لكن استياء األلمان من الوضع القائم يتفوق على أي تفصيل
بيروقراطي من هــذا الـنــوع .ثــارت حفيظة عــدد كبير من األلمان
بسبب تباطؤ حملة التلقيح الحكومية واالشتباه بقضايا فساد
متعلقة بشراء األقنعة ومرتبطة بأسماء بارزة في الحزب اليميني
الوسطي الذي تقوده ميركل ،وكان احتمال مالزمة المنزل طوال
ً
ً
خمسة أيام خالل عيد الفصح خيارا مبالغا فيه في هذه الظروف.
تستحق ميركل اإلش ــادة ألنها فهمت هــذه الرسالة واتخذت
الخطوة المناسبة ،وقد يكون اعتذار السياسيين بهذه الطريقة
العلنية حــالــة ن ــادرة ،لكن يجب أال ينسى أحــد أن ميركل ليس
لديها ما تخسره ،إذ من المنتظر أن ينتهي عهدها بحلول موعد
االنتخابات المقبلة بعد ستة أشهر.
ً
مقارنة بعدد من أخطائها السابقة (مثل تعاملها مع اليونان
خــال أزمــة الــديــون ،أو األخـطــاء التي ارتكبتها فــي أوروب ــا على
عن هــذه اإلخفاقات
مستوى سياسة الالجئين ،وهــي لم تعتذر ً
ً
ً
ً
يوما)ُ ،يعتبر قرار اإلغالق في عيد الفصح خطأ بسيطا نسبيا.
لكن عبقرية ميركل تكمن في هذا المجال بالذات ،فبعد مرور
بضع سنوات ،لن يتذكر الكثيرون السبب الذي دفعها إلى االعتذار،
ّ
ً
بل سيتذكر الجميع أنها تحلت بالشجاعة الكافية للوقوف علنا
ُ
واالعتذار بعبارة صريحة ومتواضعة« :كنت مخطئة»!
لهذا السبب ،ستبقى ميركل في ذاكــرة الناس «األعـظــم على
ً
اإلطالق» نظرا إلى قوة حدسها السياسي.
* «بوليتيكو»
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أسلمة القوانين واإلسالم
السياسي
د .سلطان ماجد السالم
ٓ
الكويت بحاجة ماسة االن لرفع سقف الحريات ،وإعادة النظر
بصورة جادة لقضايا الفساد ،ورفع سقف الحريات الشخصية،
والتي تكون من أولى أولوياتها إعادة النظر بقانون الجرائم
اإللكترونية ،والنية الصادقة بتعديله وتنقيحه ومعالجة
االحتقان السياسي من خالل إقرار العفو عن أصحاب قضايا
الرأي.
اكـتـمــل ال ـن ـصــاب وان ـع ـقــدت الـجـلـســة مــن بـعــد الــزوبـعــة
ٓ
الشعبية التي ما زالت اثارها واضحة على محيا الشعب
ســواء كان مع هذا الفريق أو ذاك ،وعليه نستذكر حقيقة
ً
كانت مخبأة في صفحات الماضي القريب والقريب جدا،
منذ قرابة األسبوعين أو الثالثة ،فنقول :عادت إلينا تلك
المطالبات الغريبة وفي التوقيت األغــرب كذلك ،وتعالت
الهتافات والصيحات وانشق الصف ما بين مؤيد ومعارض
لـلـطــرح الـقــديــم/الـجــديــد "ال ـلــي خـبــري خـبــركــم"! مــا الـطــرح
المقصود؟! نعم ،أسلمة القوانين في دولــة الكويت ،وفي
هذا الشأن تفصيل مهم يجب أن نقف عنده ونروي فيه من
عدة جوانب حيوية تهم الشارع.
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة يربط الحاكم
والـمـحـكــوم بـهــا "دس ـت ــور" ذو طــابــع مــدنــي فــي ظــل حكم
سمو أمير البالد (حفظه الله ورعاه) ممارسا صالحياته
الدستورية من خالل وزرائه .هذا الدستور هو في الواقع
دس ـتــور حــد أدن ــى ك ــان وم ــا زال مــن الـمـفـتــرض أن ينقح
تجاه المزيد من الحريات مع حفظ حق كل األقليات على
أرض هــذا الوطن الطيب ،وعليه فـإن أي مطالبة بتعديل
للدستور "من باب أولــى" أن تكون في هذا االتجاه الرافع
لسقف الحرية.
وفي الوقت الذي نرى فيه الشارع الكويتي يصطف في
وجه قضايا عدة تمس المال العام والمطالبة بمحاسبة
الفاسدين والمفسدين ،يخرج علينا البعض مطالبا بتنقيح
الدستور لكن باتجاه مخالف لمدنية الدولة الحديثة تماما.
ما االقتراح؟! نعم هو ذاك "ما غيره" تعديل المادة  79من
الدستور الكويتي ،بحيث يكون أي قانون في الدولة موائما
للشريعة اإلسالمية في محاولة الختراق واضح ألصحاب
مشروع االٕسالم السياسي لمكتساب شعبية في كسب فئة
دون األخرى من أبناء الشعب الكويتي.
والـ ـس ــؤال هـنــا ال ــذي ي ـطــرح نـفـســه :أي إسـ ــام هـنــا هو
المقصود من هذا كله؟ أو باألصح أي مذهب أو مرجعية أو
ً
ً
رأي فقهي؟! حسنا ،وإن كان المواطن أو المقيم ليس مسلما
من األصــل ،فما الدولة التي سيعيش عليها إن طبق هذا
التعديل الدستوري؟! طيب ،أي تصادم ُ
سيخلق مع المادة
( )2من الدستور والتي تنص على أن الشريعة االٕسالمية
هي مصدر وليست المصدر الوحيد للتشريع؟! واألهم هو
ٓ
التوقيتَ ،
فلم طرح هذا الموضوع االن وفي زحمة المشاكل
التي نعيش؟!
ٓ
الكويت بحاجة ماسة االن لرفع سقف الحريات وإعادة
النظر بصورة جادة لقضايا الفساد ورفع سقف الحريات
الشخصية والتي تكون من أولى أولوياتها إعــادة النظر
بـقــانــون الـجــرائــم اإللـكـتــرونـيــة والـنـيــة الـصــادقــة بتعديله
وتنقيحه ومعالجة االحـتـقــان السياسي مــن خــال إقــرار
العفو عن أصحاب قضايا الرأي ،ففرض سلطة كهنوتية
ٓ
االن ستزيد الطين بلة و"ال طبنا وال غدا الشر" من بعدها.
على الهامش:
راض بالعبودية ،وبئس
فهو
النخاسة
سوق
من يدخل
ٍ
ً
م ـن ـص ـبــا ت ـك ــون ف ـيــه راضـ ـي ــا ع ــن خ ـ ــراب وت ــدل ـي ــس وظـلــم
واستبداد وأحادية في الرأي.
هامش أخير:
ما كنا بحاجة لمراجعة موقف كل نائب في مجلس األمة
على حــدة ،والتأكد من موقفه إزاء مقاطعة جلسة القسم
وانـتـظــار ص ــدور كشف الحضور والـغـيــاب لــو كــان لدينا
نظام ديمقراطي برلماني حقيقي يعمل بنظام أحزاب معلنة
واضحة المعالم والرؤى وذات أهداف وأجندات معلنة.

خليل علي حيدر

«عباس محمود العقاد» والمرأة في نوادر البابطين
لألديب الكبير "عباس محمود العقاد" عدة كتب عن المرأة ،عرض
الـمـجـلــد  19مــن "ن ـ ــوادر ال ـن ــوادر مــن ال ـك ـتــب" مــن مكتبة عـبــدالـكــريــم
البابطين ،أحدها وهو األقدم ،وعنوانه "اإلنسان الثاني أو المرأة".
يعرض "العقاد" في كتابه آراءه الشديدة االنتقاد للمرأة ،التي كان
يؤمن بها عام صدور الكتاب في بداية القرن العشرين سنة  ،1912ولو
كان بيننا في هذا القرن فلربما ظل متمسكا بها ،حيث ازداد تشددا
في هجاء المرأة ،وبخاصة أنه لم يكن متزوجا ،حتى وفاته عام 1964
في القاهرة ،ودفن الحقا في أسوان.
اشتهر العقاد بعدائه لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل ،وكان يتهم
المرأة بأنها "تخاف وتكذب وتحتال وتخدع" منذ األزل! وأن "وراءها
عشرين ألف عام من التراث".
(ماذا يبقى من العقاد ،سامح كريم ،بيروت ،1978 ،ص.)200
قرأ العقاد على األرجح الكثير من األعمال الفلسفية واالجتماعية
ً
الغربية ،وبقي في فكره محافظا ،نظريا ،مثاليا ،روحانيا في الغالب!
يقول سامح كريم عن فكر العقاد" :باختصار فلسفة العقاد قوامها
اإليمان بالروح واالحتفال بالمثل األعلى واالعتزاز بكرامة اإلنسان،
والشعور بالحاجة إلى التغيير في المحور واألساس ،والدعوة الى
التعاطف والتفاؤل والسالم.
فهو يؤكد في أكثر من موضوع من بحوثه ودراساته ومقاالته بل
بعض كتبه كاملة ..أن الروح هي حقيقة الوجود وأن الجوهر والباطن
هو األصل الكامن وراء البادي والظاهر" :والدنيا روح نلمسها بيد
من المادة فالروح هي الحقيقة والمادة هي وسيلة االحساس بها".
ويقول" :إنما ساء األقدمون فهم المادة والروح معا فوضعوهما
موضع النقيض وجعلوا المادة كثافة ال حركة فيها وجعلوا الروح
ال كثافة فيها".
وقــد اختار "العقاد" من الفيلسوف األلماني "شوبنهاور" عــداء ه
المعتق للمرأة ،وترك تشاؤمه الذي كان من أركان فلسفة "شوبنهاور"
بعد "اإلرادة" وكــان العقاد كأغلب المفكرين في ثقافتنا" ،انتقائيا"
يتحمس للحقائق أو التوجهات التي تتماشى مــع آرا ئ ــه ونظراته
في الحياة ،وال يقف بعمق ،كبعض النقاد والفالسفة الغربيين أمام
ما يتعارض معها "كبرتراند راســل" مثال ،ولكن كانت كذلك للعقاد
كما هو معروف مواقف بالغة الشجاعة في قضايا عديدة ،وأكبرها
في رأيــي وقوفه ضد النازية وألمانيا النازية ،وســط إعجاب عربي
وإيراني وإسالمي كاسح ،وسط انتصارات آلته الحربية في أوروبا
وروسيا وشمال إفريقيا وكثرة مناصري النازية في العراق وسورية
ومصر وكل مكان ،وكذلك وقوفه ضد ستالين واالتحاد السوفياتي
كما وضع كتابا بعنوان "الحكم المطلق في القرن العشرين" ،يدافع
فيه عن الحكومات النيابية ويهاجم االستبداد ويبين مثالب الطغيان.
غير أنه لم ير أي استبداد في العالقة بين المرأة والرجل! ففي كتابه
الثاني عن المرأة ،بعنوان "المرأة في القرآن الكريم" ،سنة  ،1959ذهب
إلى أن تفضيل الرجل على المرأة صفة "مستحقة بتفضيل الفطرة،
ُ
ثم بما فرض على الرجل من واجب اإلنفاق على المرأة ،وهو واجب
مرجعه الى واجــب األفضل لمن هو دونــه فضال ،وليس مرجعه الى
ً
مجرد إنفاق المال ،وإال المتنع الفضل إذا ملكت المرأة ماال يغنيها
عن نفقة الرجل أو يمكنها من اإلنفاق عليه".
(المرأة في القرآن الكريم ،ص.)7
ولم يعر العقاد كبير انتباه الى ما تقوله االحصائيات والدراسات

االجتماعية الحديثة كالتي كانت تجري في أميركا ولم يكترث بفحوى
التحوالت االجتماعية الكبرى في العالقة بين الجنسين حتى في
العالم العربي بعد الحربين العالميتين األولى والثانية ..وغير ذلك.
ويقول "العقاد" ان الرجل يتفوق على المرأة حتى في المجاالت
التي انـفــردت بها منذ الـقــدم ،كالطهي والخياطة" ،فالمرأة تشتغل
بإعداد الطعام منذ طبخ الناس طعاما قبل فجر التاريخ ،وتتعلمه
منذ طفولتها في مساكن األسرة والقبيلة ..ولكنها بعد ثورات هذه
الصناعة آالف السنين ال تبلغ فيها مبلغ الرجل الذي يتفرغ لها بضع
سنوات ،وال تجاريه في إجادة األصناف المعروفة"( .ص.)9
ويـتـســاء ل الـقــارئ هــل يقصد "الـعـقــاد" هنا كــدح الــزوجــة وسيدة
الـمـنــزل ،و"س ــت البيت" فــي مجتمعات المشرق الـتــي تـقــوم بأعمال
الطهي ضمن الـتــزامــات أخــرى تفرضها الحياة الزوجية والعناية
باألطفال والعمل في الحقل أو المكتب وغير ذلك ،أم أن العقاد يقصد
كذلك النساء اللواتي يشرفن أو يقمن بالطهي كحرفة في المطاعم
والفنادق الكبرى ومحترفات الطهي ألغراض تجارية كما نرى اليوم
في بعض المنازل بالكويت؟! وأرى الكثير من التعميم والتحامل في
الحالتين فيما يقول.
وال تسلم السيدة "ماري كوري"  Curieنفسها ،من انتقاص "العقاد"
لعطائها العلمي الذي نالت عليه مع زوجها بيير كوري جائزة نوبل
مرتين  1911 ،1903ويقول عنها "العقاد" منتقصا مواهبها إنها "ال
تعمل مستقلة عن زوجها ،ولم يكن عملها من قبيل االختراع واالبتداع،
إنما كــان كله من قبيل الكشف والتنقيب" .ويضيف "إن االكتشاف
ليس كاالختراع ،وقصارى االكتشاف أنه صبر على النظر ،ثم إدمان
النظر ،الى أن ينكشف الشيء" .ويقول العقاد إن المرأة "مجبولة على
التناقض" ،ويقول إن "من أخــاق المرأة الولع بالممنوعات"! ورغم
أنــه لــم يـتــزوج أب ــدا ،فإنه انـبــرى مدافعا فــي الــوقــت نفسه عــن "تعدد
الزوجات".
وربما ال يكترث "العقاد" بما يؤكده العلم من تفوق المرأة على
الرجل في تحمل المرض والعيش أطول منه ،وأن األنثى هي األصل
في الكائنات وفي تكوين اإلنسان حتى الذكر! فمدرسة العقاد ،بما
لها ومــا عليها ،ال تــزال قوية سائدة في الثقافة العربية والشرقية
ل ــأس ــف ،وب ـخــاصــة وق ــد خــدمـتـهــا مــوجــة اإلس ـ ــام ال ـس ـيــاســي ،وال
تزال هذه الثقافة شديدة التمسك باألفكار السائدة ،قليلة االهتمام
باألرقام واإلحصائيات وتراكم األبحاث في مئات وآالف الجامعات
والـمــراكــز العلمية ،كما تــواصــل فــي جنبات ثقافتنا االنحياز لقيم
الــذكــورة واإلع ـجــاب بالقوة الجسدية والبطولة العسكرية .وكلها
قيم يراها الكثيرون رائعة ،ولكنها قد تكون قريبا غير متماشية مع
عصر الذكاء الصناعي واإلنسان اآللــي وهندسة الجينات والنانو
تكنولوجي وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء وتـطــور اآللـيــات ذاتية
الحركة وأسلحة الليزر الموجهة ..وباختصار كل الحضارة القادمة
خالل هذا القرن وما بعده!
في كتاب العقاد "اإلنسان الثاني أو المرأة" ،كما عرضه المجلد 19
من سلسلة مجلدات "نوادر النوادر من الكتب" من مكتبة عبدالكريم
البابطين ،يـقــول معد المجلد إن كـتــاب الـعـقــاد ال ـصــادر عــام 1912
يتضمن تسع خواطر في المرأة وما يدور حولها:
الـخــاطــرة األول ــى ،كما يقول "شــوبـنـهــاور" األلـمــانــي ،إن "العصر
خليق بأن يدعى عصر المرأة ،حيث ال نرى إال أثرا من آثارها حيث

ذهـبـنــا" ،وبعكس "شــوبـنـهــاور" يــرى العقاد أن عصرنا هــذا "عصر
شهوة" ال عصر المرأة!
غير أن فــي مــوقــف الـعـقــاد الكثير مــن التحامل والـتـجــاهــل لواقع
المرأة في الغرب ،حيث شهدت مجتمعاته تغيرا ملموسا في مجال
حقوقها االنتخابية واالجتماعية والمهنية وغيرها ،وكذلك في واقع
المرأة العربية وفي البلدان اإلسالمية ،وقد تضمن كتابا "قاسم أمين"
(تحرر المرأة)  1899و(المرأة الجديدة)  1900نماذج ال يمكن تجاهلها
من واقع المرأة في الريف والمدينة.
يقول قاسم أمين في كتابه "المرأة الجديدة" ما يلي" :وكل المصريين
يعلمون أن النساء في الوجه القبلي بعامة كن محرومات من حقوقهن
في التركات التي يرثن فيها بمقتضى أحكام الشريعة ،وإن هذه الحال
بقيت مستمرة الى أن دخل نظام المحاكم األهلية في الصعيد ،حتى
أن بعض المديرين الذين أخذ رأيهم في تشكيل المحاكم الجديدة في
الوجه القبلي كانوا يعدون من موانع تشكيلها أنها لو شكلت يكون
من أحكامها أن يعطى النساء حقوقهن في التركات ،وأن في هذا تغييرا
كبيرا للعادات المتعبة في تلك البالد!".
(قاسم أمين  -األعمال الكاملة ،د.محمد عمارة ،القاهرة  ،1989ص.)458
ولم يقتصر تأثير كتب قاسم أمين على مصر والعالم العربي ،إذ
ترجمت أعماله إلى الفارسية والتركية ونشرت بين مسلمي آسيا .وفي
إيران ظهرت الترجمة لمترجم تحت االسم "المستعار "مهذب" ،يقال
إنه في الواقع والد الشاعرة اإليرانية المعروفة "بروين اعتصامي" ،أي
األستاذ "يوسف اعتصامي" ،وكان شخصية أدبية معروفة يتقن الى
جانب العربية التركية والفرنسية ،ومن ترجماته الى الفارسية كتاب
"قالئد األدب في شرح أطواق الذهب" للزمخشري ،ونشر في مصر قصة
عن "ثورة الهند" ،وترأس "مجلس الشورى" في إيران ،ونشر فهارس
مكتبتها ،واصدر مجلة "نهار" األدبية ابتداء من عام 1328هـ1910 ،م،
َْ
وظهر كتاب "تحرير المرأة" في ترجمته الفارسية بعنوان "زن وآزادي"،
َ ْ
وكتاب "المرأة الجديدة" بعنوان "زن إمروز".
كتابا قاسم أمين اليوم بمثابة وثائق في التاريخ االجتماعي العربي
واإلسالمي ،ويحويان الكثير من أوجه وأمثلة معاناة المرأة المصرية
وغير المصرية ،كما أن محتويات الكتاب "تحرير المرأة" مدقق كما
يقال من قبل الشيخ اإلمام محمد عبده ...إلخ .ولكن هل قرأ العقاد في
زحمة اهتماماته كل ذلك بعناية ودرسها بإمعان؟ ال ندري!
وفــي الـخــاطــرة الــرابـعــة يــاحــظ الـعـقــاد أن الـنــاس غـيــر منصفين!
فيقول" :لم يعهد في الناس أنهم يصدعون بالحق ألنه حق ،أو يدينون
باإلنصاف لصوابه ،فالحرية الشخصية حق ال امتراء فيه ،واحترام
النساء أصبح فرضا على كل وجيه ووضـيــع" .إال أن العقاد يهاجم
المرأة في "الخاطرة الخامسة" التي يسميها "نقائص المرأة" ويقول
عنها إنها "اشتهرت بالرياء" ويقول عن طلب المرأة المساواة بالرجل
"إن هذا الطلب عبث ال موجب له وال يفيد".
ويقول المجلد  19في عرضه لكتاب العقاد األول عن المرأة ،إنها ال
َ
تصلح أ َمة عبدة ،وال تصلح كذلك سيدة! ويعرض المجلد رأي العقاد
كما يلي" :في الخاتمة يرى المؤلف أن المرأة ال يحق لها أن تكون سيدة
كما هي اليوم ،ولكن ال نرجعها لتكون َأمة كما في األمس ،فهي على
ما فيها من ضعف الحول وقصور العقل ،وضآلة األخالق ،عليها أال
تخرج عما يناسب طورها إلى هذا الطور الذي نراه اآلن ،وأن ما نراه
من االحترام لها اآلن هو احترام باطل" .واألمر للقارئ!

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.775

4.687

6.324

2.402 2.821 3.307

ُ
مؤسسة البترول تقلص اإلنفاق وتتوسع في االقتراض!

تقرير اقتصادي

• خطة دمج الشركات التابعة تخفض المصروفات ...فما مبررات االستدانة؟
• خيار «االكتتاب» يمكن أن يوفر سيولة عالية تلغي االقتراض أو تخفض قيمته
ُّ
توجه مؤسسة البترول
الكويتيةً لالقتراض ليس
مستغربا بحد ذاته ،لكنه
يحتاج إلى تبريرات عديدة،
في ظل تقليص المؤسسة
إلنفاقها مع ًشركاتها
التابعة ،وأيضا ضمن
مساعيها لدمج كياناتها،
ً
تقليصا إلنفاقها على المدى
الطويل.

يثير ُّ
توجه مؤسسة البترول الكويتية القتراض
ما يصل إلــى  20مليار دوالر ،على مــدار السنوات
ً
الخمس المقبلة ،لسد عجز متوقع في التمويل ،كثيرا
من األسئلة ،ليس فقط لضخامة المبلغ المستهدف
ً
لالقتراض ،بل أيضا ألن إجراء االقتراض بحد ذاته
يأتي مناقضا لما أعلنته مؤسسة البترول قبل أقل
مــن ع ــام فــي اتـجــاهـهــا نـحــو تقليص الـمـصــروفــات
على المشاريع "الرأسمالية" وااللـتــزامــات اإلداريــة
كالسفر والضيافة والتدريب والمؤتمرات واألنشطة
االجتماعية وغيرها بأكثر من  25في المئة لفترة
الخطة الخمسية.
وهذا يعني أن المؤسسة رغم أنها خفضت اإلنفاق
بما يعادل  20مليار دوالر ،مدة خمس سنوات ،فإنها
تعتزم االقـتــراض بنفس المبلغ لتغطية التزامات
ه ــذه ال ـم ــدة ،وه ــو أم ــر فـيــه ق ــدر ع ــال مــن التناقض
بــال ـس ـيــاســات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـمــؤسـســة ال ـب ـتــرول
ً
الكويتية ،خصوصا أنه يأتي في وقت حاولت فيه
قـيــادات المؤسسة تأجيل أو إلـغــاء تــوريــد األربــاح
المحتجزة الى الخزينة العامة للدولة ،لكن الالفت
ً
أيضا في مسألة االقتراض أنها تأتي بالتوازي مع
إطــاق المؤسسة خطتها لدمج شركاتها التابعة
في  4كيانات رئيسية ،بغرض أساسي هو تقليص
المصروفات اإلدارية والرأسمالية.

الدمج لتقليص اإلنفاق
فخطة دمج الشركات النفطية مشروع استراتيجي
مـعـتـمــد م ــن الـمـجـلــس األع ـل ــى لـلـبـتــرول يستهدف
تــوحـيــد األع ـمــال المتشابهة فــي الـقـطــاع النفطي،
ُ
بحيث تــدمــج شركتا نفط الـكــويــت ونـفــط الخليج
ف ــي ق ـط ــاع اإلن ـ ـتـ ــاج ،وش ــرك ــات ال ـب ـت ــرول الــوطـنـيــة

وكيبك والكيماويات البترولية في قطاع التكرير،
والشركات العاملة خارج الكويت؛ كالبترول العالمية
واالستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) في
قطاع االستكشاف ،أما القطاع الرابع فيضم التسويق
الـعــالـمــي فــي مــؤسـســة ال ـب ـتــرول مــع شــركــة نــاقــات
الـنـفــط ،ضمن قـطــاع النقل والـتـســويــق ،وسيترتب
عـلــى ه ــذه االنــدمــاجــات تقليص الف ــت فــي اإلنـفــاق
على الوظائف المتشابهة والمشاريع المتداخلة
بـيــن ال ـشــركــات ،وبــالـتــالــي ف ــإن الـتــوجــه لــاقـتــراض
ليس مستغربا بحد ذاته ،لكنه يحتاج إلى تبريرات
ع ــدي ــدة ،ف ــي ظ ــل تـقـلـيــص الـمــؤسـســة إلنـفــاقـهــا مع
شركاتها التابعة ،وأ يـضــا ضمن مساعيها لدمج
ً
كياناتها تقليصا إلنفاقها على المدى الطويل.

تناقض االستراتيجيات
وهذه ليست المرة األولى ،التي تعلن المؤسسة
عن سياسة استراتيجية متناقضة ،فلديها سابقة
ً
م ـثــا ف ــي اع ـت ـمــاد اسـتــراتـيـجـيــة ع ــام  2040بقيمة
استثمارات تتجاوز  530مليار دوالر ،لتعزيز اإلنتاج
النفطي ،بالتناقض مع توجه الدولة االستراتيجي
المعلن على األق ــل -بخفض نسبة االعـتـمــاد علىالنفط في االقتصاد .وبغض النظر عن صحة توجه
أي استراتيجية إلى زيــادة االعتماد على النفط أو
خفض هذا االعتماد؛ فإن من الواجب حسم أي من
االستراتيجيتين هي المعتمدة على مستوى الدولة،
دون تناقض أو معاكسة ،مع األخذ بعين االعتبار
أن المجلس االعلى للبترول يخضع لرئاسة رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء ،والـتـمـثـيــل الـحـكــومــي فـيــه مرتفع
ويستوجب حسم الخيار أو التوجه العام للدولة
في تحديد خياراتها المستقبلية ،إن كانت بالتوسع

في االستثمار النفطي أم تقليصه لمصلحة األنشطة
غير النفطية.

خيار االكتتاب
الالفت في مسألة توجه مؤسسة البترول نحو
االق ـت ــراض بـمـبـلــغ ضـخــم أن ـهــا لــم ت ــدرس خ ـيــارات
تمويلية أخ ــرى غـيــر االق ـت ــراض ،مـثــل الـتــوجــه الــى
األسواق األولية عبر االكتتاب العام للمواطنين ،او
حتى للمؤسسات الدولية بنسبة ضئيلة من رأسمال
الـمــؤسـســة أو كياناتها الـتــابـعــة ،وبــالـتــالــي إدراج
جــزء من األسهم بالبورصة ،كما فعلت السعودية
مــع كيانها البترولي الضخم "أرام ـك ــو" ،فحصدت
ما يتجاوز  25مليار دوالر من طرح  1.5في المئة
من رأسمال أرامكو للمستثمرين األفراد ،فضال عن
المؤسسات ،وهــذا خيار يمكن لمؤسسة البترول
دراس ـت ــه ،خـصــوصــا أن هـيـئــة اسـ ــواق ال ـمــال سبق
لها أن رفعت دراسة إلى وزارة التجارة والصناعة
تقترح فيها إدراج الشركات النفطية أو جزء منها،
في بورصة الكويت لألوراق المالية عبر آلية خاصة
توفر المزيد من السيولة في السوق وتعزز شفافية
الـشــركــات وتــوفـيــر فــرص استثمارية للمواطنين،
وتعطي البورصة قيمة مضافة عبر إدراج شركات
ً
تشغيلية ،فـضــا عــن ان خـطــوة االكـتـتــاب ستوفر
سيولة مالية لمؤسسة البترول ،ربما تلغي خطط
االقتراض أو تقلص قيمتها.

تحوالت الطاقة
وحسب مــا ورد فــي تقرير بلومبيرغ ،األسبوع
الماضي ،فــإن أهــم أسباب توجه مؤسسة البترول

«فوتسي راسل» خففت اشتراطات الترقية
على مؤشر «األسواق المتقدمة»
تحضير األطر التنظيمية لـ « »ccpفي يونيو واالختبارات في أكتوبر
●

عيسى عبدالسالم

أعلنت مؤسسة "فوتسي راس ــل" إج ــراء تعديالت
على المعايير الخاصة بالترقية على مؤشر األسواق
المتقدمة الناشئة ،وأزال ــت بعض الـشــروط الواجب
استيفاؤها لنيل بطاقة الترقية ،أهمها وجود صفقات
خاصة خارج البورصة ،وإقراض واقتراض األسهم.
وحددت مؤسسة فوتسي راسل لألسواق المتقدمة
الناشئة  Advanced Emergingمجموعة معايير
عامة يجب استيفاؤها للترقية إلى مؤشرها لألسواق
ّ
الـنــاشـئــة الـمـتـقــدمــة ،الـتــي تضمنت مـعــايـيــر تتعلق
بتوفير ســوق وبيئة تنظيمية يتضمنان الوصول
لمستويات المعاملة العادلة وغير الضارة لحقوق
صغار المستثمرين ،وعدم وضع قيود على الملكية
األجنبية ،وعملية تسجيل المستثمرين الدوليين،
إضافة الــى معيار آخــر يتعلق بوجود ســوق صرف
أجنبي متطور.

وأضافت أن هناك معايير تتعلق بسوق األسهم من
خالل وضع عدة شــروط تتطلب توافر وسيط عالي
الجودة ،منها أن تكون التكاليف الضمنية والصريحة
للخدمات المقدمة فــي ا لـســوق معقولة وتنافسية،
وتــوفـيــر س ــوق الـمـشـتـقــات الـمـتـطــورة ،ووج ــود آلية
تداول فعالة ،كذلك هناك معايير أخرى تتعلق بنظام
ال ـت ـقــاص وال ـت ـســويــة ،مـثــل وج ــود اإلي ـ ــداع الـمــركــزي
ل ــأوراق المالية ،وغرفة المقاصة المركزية للطرف
المقابل (األسهم) ،وتسوية المعامالت وتوفير خدمة
التوصيل المجاني للعوائد واألربـ ــاح ،إضــافــة الى
السماح بالمنافسة في إيداع األوراق المالية لضمان
جودة عالية ،ووجود هيكل حساب يعمل على مستوى
أمين الحفظ (األوراق المالية والنقد).
ً
وف ـع ـل ـي ــا ،ب ـعــد إجـ ـ ــراء ال ـت ـع ــدي ــات األخـ ـي ــرة على
المعايير الخاصة بالترقية على مؤشر مؤشر فوتسي
راسل لألسواق المتقدمة الناشئة أصبحت بورصة
الكويت مستوفية لكل االشتراطات الخاصة بالترقية،

باستثناء ضــرورة تطبيق منظومة الطرف المقابل
المركزي المعروف بـ " ،"ccpوبعض األدوات المتعلقة
بإطالقه في السوق المحلي.
ً
ووفقا للخطة الزمنية الجديدة لتطوير البورصة
فــي سـيــاق اسـتـكـمــال ال ـمــراحــل المتبقية مــن عملية
التطوير التي تمت على نحو  3مراحل سابقة تحت
إشراف هيئة أسواق المال ،سيتم العمل على االنتهاء
من كل األطر التنظيمية الخاصة بإطالق عمل منظومة
الطرف المقابل المركزي في شهر يونيو ،على أن تبدأ
علية االختبارات في شهر أكتوبر المقبل.
وشهدت الفترة الماضية بذل جهود مضنية من
هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لألوراق المالية
والشركة الكويتية للمقاصة بشأن جذب المستثمر
األجنبي ،بخالف خطط تطوير األدوات االستثمارية
للسوق المالي ،عبر تسهيل اإلجراءات الخاصة بفتح
الحسابات للتداول في بورصة الكويت.

نـحــو االقـ ـت ــراض ه ــذه ال ـم ــرة ،ه ــو الـمـحــافـظــة على
مستويات إنـتــاج الـخــام فــي الـكــويــت ،خــال الفترة
القادمة ،وهــو ما يفتح المجال للتوسع في النظر
الى اسواق الطاقة العالمية وتحوالتها ،خالل الفترة
القصيرة الماضية ،السيما فيما يتعلق بالوجه
األخ ـض ــر ل ـشــركــات ال ـطــاقــة الـتـقـلـيــديــة ف ــي الـعــالــم،
ً
وخصوصا رويــال داتــش شل وبريتش بتروليوم
واكسون موبيل وتوتال وغيرها ،التي اعلنت خالل
األشهر الماضية ،توجهاتها لالستثمار في مشاريع
ضخمة للطاقة المتجددة ،مع تنامي موجة االقتصاد
األخضر المهتم بالمعايير البيئية ،وبالتالي فإن
ال ـت ـفــات مــؤسـســة ال ـب ـتــرول ل ـهــذا ال ـتــوجــه الـعــالـمــي
ودراسته وإمكانية التوسع فيه أمر جدير باالهتمام،
خـصــوصــا اذا عـلـمـنــا ان اسـتــراتـيـجـيــة الـمــؤسـســة
خلت من أي توجه معلن نحو االستثمار في أي من
ً
مشاريع الطاقة المتجددة ،فضال عن إلغاء مشروع
الدبدبة للطاقة الشمسية العام الماضي.
من المهم أن تتسق السياسات المتعلقة بالقطاع
النفطي مع االستراتيجيات المعلنة ،فال يجوز إعالن
خفض االنفاق ،بالتوازي مع التوسع في االقتراض،
أو اعالن نوايا الدمج لتقليص االنفاق ،وفي الوقت
نفسه التخلي عن هذا التقليص للتوسع في االنفاق
او االستثمار في رفع االنتاج النفطي ،بالتوازي مع
خطة الدولة لتقليص االعتماد على النفط ،وهذه
سياسات ال ترتبط فقط بمؤسسة البترول بل أيضا
بالمجلس االعلى للبترول ،الذي تمثل فيه الحكومة
عـلــى اعـلــى مـسـتــوى ،لــرســم اسـتــراتـيـجـيــة واضـحــة
بالقطاع النفطي يبدو أنها دائما ما تتعرض للنقض
والتناقض.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

استقرار الدوالر وتراجع اليورو واإلسترليني
تعاف
العملة األميركية لمستويات مرتفعة جديدة وسط رهان على ٍ
اسـتـقــر سـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر األم ـيــركــي أمـ ــام الــديـنــار
الكويتي ،أمس ،عند مستوى  0.302دينار ،في حين انخفض
اليورو إلى مستوى  0.353دينار مقارنة بأسعار أمس األول.
وقــال بنك الكويت الـمــركــزي ،فــي نشرته اليومية على
موقعه اإللكتروني ،إن سعر صــرف الجنيه اإلسترليني
انـخـفــض إل ــى مـسـتــوى  0.415دي ـن ــار ،فــي حـيــن انخفض
الفرنك السويسري إلى مستوى  0.320دينار ،واستقر الين
الياباني عند مستوى  0.003دينار.
وسـجــل ال ــدوالر ذروة عــام جــديــدة مقابل الـيــن وأعلى
مستوى في عــدة أشهر أمــام منافسين آخــريــن ،إذ يراهن
مستثمرون على أن حزمة التحفيز المالي الضخمة وحملة
التطعيم الموسعة ستساعدان الواليات المتحدة على قيادة
ً
التعافي من الجائحة عالميا.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن يـضــع الــرئ ـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن
ا لـخـطــوط الرئيسية لخططه لتمويل خطة بنية تحتية
بتكلفة بين ثالثة وأربعة تريليونات دوالر بعدما صرح
في وقت سابق من األسبوع بأن  90في المئة من البالغين
األميركيين سيمكنهم الحصول على تطعيم بحلول 19
أبريل.
وارتفع مؤشر الدوالر إلى  93.439وهو أعلى مستوى في
نحو خمسة أشهر .وصعد من قرب  90.0في بداية مارس
في سبيله لتسجيل أفضل أداء شهري منذ .2016
وسجلت العملة األمـيــركـيــة ذروة جــديــدة لـعــام مقابل

العملة اليابانية عند  110.97ين وبلغت أعلى مستوى في
ً
خمسة أشهر تقريبا مقابل العملة األوروبية الموحدة عند
 1.1705دوالر مقابل الـيــورو ،لكنه تخلى عن بعض هذه
المكاسب في التعامالت المبكرة في لندن.
ً
كما لقيت العملة األميركية دعما مع صعود عائدات
ال ـس ـنــدات األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي جـعـلــت الـعـمـلــة أك ـثــر جــاذبـيــة
كــاسـتـثـمــار .وق ـفــزت عــائــدات س ـنــدات الـخــزانــة األميركية
القياسية ألجل عشر سنوات ألعلى مستوى في عام عند
 1.776في المئة أمس.
وصعد الــدوالر األسترالي إلى  0.76085دوالر أميركي
ً
متماسكا بعد نزوله إلى  0.7564دوالر األسبوع الماضي
وهو أقل مستوى هذا العام.
وارتفع الدوالر األسترالي إلى  0.76085دوالر أميركي،
لـيـتـمــاســك بـعــد انـخـفــاضــه إل ــى  0.7564دوالر األس ـبــوع
الماضي وهو أدنى مستوى مسجل له هذا العام.
وجرى تداول اليوان الصيني حول  6.57مقابل الدوالر
ف ــي ال ـس ــوق ال ـخــارج ـيــة ،وكـ ــان ق ــد س ـجــل يــومــي االثـنـيــن
والـثــاثــاء أقــل مستوى منذ نوفمبر عند  6.5838مقابل
الــدوالر .وتـجــاوزت بتكوين لفترة وجيزة  59ألــف دوالر،
ً
في محاولة لالقتراب من الذروة القياسية البالغة  61ألفا
و 781.83دوالر الـتــي بلغتها فــي وقــت ســابــق مــن الشهر
الجاري.

أخبار الشركات

«أرزان» تخسر  9.51ماليين دينار

«األولى» 886.01 :ألف دينار خسائر

بلغت خسائر شركة مجموعة أرزان المالية واالستثمارية 9.51
ً
ماليين دينار بواقع  12.005فلسا للسهم خــال عــام  ،2020مقابل
ً
تحقيقها أربــاحــا بقيمة  1.09مليون دينار ،بما يعادل  1.37فلس
للسهم في عام .2019

خسرت شركة األولى لالستثمار  886.01ألف دينار بواقع 1.36
فلس للسهم خالل عام  ،2020مقابل تسجيلها خسائر بقيمة 47.6
ً
مليون دينار بما يعادل  73.3فلسا للسهم.

 18.39مليون دينار خسائر «الرابطة»

 885.08ألف دينار خسائر «التعمير»

اعتمد مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل البيانات
المالية لعام  ،2020وسجلت الشركة خسائر قدرها  18.39مليون
ً
دينار بواقع  66.79فلسا للسهم ،مقابل تسجيلها خسائر بقيمة
 1.04مليون دينار بما يعادل  3.78فلوس للسهم خالل عام .2019

سجلت شركة التعمير لالستثمار العقاري خسائر قدرها 885.08
ألف دينار ،بما يعادل  3.84فلوس للسهم خالل عام  ،2020مقابل
تسجيلها خسائر بقيمة  1.08مليون ديـنــار بـمـقــدار  4.73فلوس
للسهم خالل عام .2019

«مزايا» توقع اتفاقية حدود ائتمانية
بـ  24.49مليون دينار
وقعت شركة المزايا القابضة ،اتفاقية حدود ائتمانية مع بنك كويتي
بقيمة  24.49مليون دينار؛ إلعادة هيكلة مديونية الشركة.
وقالت «مزايا» ،إن مبلغ االئتمان سيتم استخدامه في إعادة هيكلة
أصل المديونية القائمة على الشركة بمبلغ  227.7مليون دينار ،إضافة
إلى تكاليف التمويل ُ
المستحقة لصالح البنك؛ خالل فترة  6سنوات.
وأوضحت الشركة ،أن الدفعة األولى من مبلغ االئتمان تستحق عند
التوقيع على العقد النهائي ،تليها دفعات متساوية لمدة  5سنوات،
وتستحق الدفعة األخيرة في نهاية مدة العقد بتاريخ  31يناير .2027
وأشارت إلى أن االتفاقية ليس لها أثر على المركز المالي للشركة،
وسوف تساهم في تعزيز السيولة لدى الشركة خالل فترة سريانها عن
طريق تحويل معظم المديونية القائمة من قصيرة إلى طويلة األجل.
وتوقعت «مــزايــا» أن يتم تسجيل االتفاقية فــي البيانات المالية
للشركة عند التوقيع على االتفاقية النهائية لدى الجهات الحكومية
ُ
المختصة والمتوقع أن يتم خالل الربع الثاني من العام الحالي .2021

«األرجان» تخسر  8.64ماليين دينار
«حيات» تربح  326.9ألف دينار «العقارية» تخسر  1.29مليون دينار «لوجستيك» تفقد  5.3ماليين دينار
ربحت شركة حيات لالتصاالت 326.9
ألف دينار بواقع  3.75فلوس للسهم خالل
ً
عام  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
 206.09آالف دينار بما يعادل  2.36فلس
للسهم خالل عام .2019

قالت شركة الكويتية العقارية القابضة،
إ نـهــا سجلت خسائر بقيمة  1.29مليون
دي ـن ــار ب ــواق ــع  6.87ف ـلــوس لـلـسـهــم خــال
ً
عام  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
 118.12ألــف ديـنــار بما يـعــادل  0.63فلس
للسهم خالل عام .2019

ذك ــرت شــركــة «ك ــي جــي إل لــوجـسـتـيــك» أنـهــا
سجلت خسائر بقيمة  5.3ماليين دينار بواقع
 6.97ف ـلــوس لـلـسـهــم خ ــال ع ــام  ،2020مـقــابــل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  2.72مليون دينار بمقدار
 3.58فلوس للسهم خالل عام .2019

 4.3ماليين دينار خسائر «رمال» «يونيكاب» تتكبد  5.51ماليين دينار  652.8ألف دينار خسائر «رماية»
لـفـتــت شــركــة رم ــال الـكــويــت الـعـقــاريــة إلــى
تحقيقها خسائر بقيمة  4.3ماليين دينار بواقع
ً
 17.07فلسا للسهم خــال عــام  ،2020مقابل
تحقيقها خسائر بقيمة  2.22مليون دينار
بمقدار  7.28فلوس للسهم خالل عام .2019

تكبدت شركة يونيكاب لالستثمار 5.51
ً
ماليين دينار بمقدار  23.32فلسا للسهم
خالل عام  ،2020مقابل تسجيلها خسائر
بقيمة  474.84ألف دينار ،بما يعادل 1.99
فلس للسهم خالل عام .2019

منيت شركة الوطنية للرماية بخسائر قدرها
 652.83ألف دينار بواقع  2.32فلس للسهم خالل
عام  ،2020مقابل تسجيلها خسائر بقيمة 3.58
ً
ماليين دينار بما يعادل  12.8فلسا للسهم خالل
عام .2019

أفــادت شركة األرجــان العالمية العقارية بتسجيلها خسائر
ً
بقيمة  8.64ماليين دينار بواقع  33.9فلسا للسهم خالل عام 2020
ً
مقابل تسجيلها أرباحا بقيمة  787.06ألف دينار بما يعادل 3.08
فلوس للسهم خالل عام .2019

ً
«تنظيف» تبيع أصوال خاصة بـ  255ألف دينار
بــاعــت الـشــركــة الــوطـنـيــة للتنظيف بـعــض األص ــول الخاصة
بــالـشــركــة وشــركــاتـهــا الـتــابـعــة الـمـتـضـمـنــة فــي بـنــد «ممتلكات
ومنشآت ومعدات» بإجمالي مبلغ قدره  255ألف دينار.
وقالت «تنظيف» ،إن القيمة الدفترية لتلك األصول بعد خصم
االستهالك تمثل مبلغ  17ديـنــار ،مشيرة إلــى أن صافي الربح
الناتج من بيع تلك األصول يبلغ نحو  254.983ألف دينار.
وبينت أنه سيتم االعتراف بالربح المذكور أعاله في البيانات
المالية للشركة بالربع األول المنتهي في  31مارس .2021
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ً
الحمد رئيسا إلدارة الثروات وبوحديبه
«الوطني»:
ً
ً
رئيسا تنفيذيا للفروع الخارجية في المجموعة
تسعى إدارة الثروات في
مجموعة الوطني بفضل
الجاهزية الكاملة والحرفية
المستندة إلى القدرات
البشرية والفنية والمالية إلى
تنفيذ العديد من المشاريع
االستثمارية المرتبطة بإدارة
الثروات ويدعم ذلك وجود
«الوطني» في  4قارات
وانتشاره في  15دولة حول
العالم.

أعـلــن بـنــك الـكــويــت الوطني
ت ـ ـ ـع ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـي ـ ـصـ ــل
ً
ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف ال ـح ـم ــد رئ ـي ـس ــا
إلدارة ال ـ ـثـ ــروات لـلـمـجـمــوعــة،
وعـ ـ ـم ـ ــر بـ ــوحـ ــدي ـ ـبـ ــه ب ـم ـن ـصــب
ا لــر ئـيــس التنفيذي لمجموعة
ال ـفــروع الـخــارجـيــة والـشــركــات
ً
ال ـت ــاب ـع ــة ،اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن ال ـي ــوم
بعد الحصول على الموافقات
الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
المركزي.
ويــأتــي تعيين الـحـمــد بهذا
ً
المنصب تماشيا مع تطلعات
المجموعة إلى اقتناص فرص
ً
ً
الـنـمــو إقـلـيـمـيــا وعــال ـم ـيــا عبر
ال ـت ـكــامــل ب ـيــن ش ــرك ــة الــوطـنــي
لالستثمار الذراع االستثمارية
لـلـمـجـمــوعــة وإدارة الـخــدمــات
ال ـم ـصــرف ـيــة الـ ـخ ــاص ــة ،ب ـهــدف
تعزيز بصمة البنك في مجال
إدارة ا لـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروات عـ ـب ــر ت ـقــد يــم
مجموعة أوسع من المنتجات
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ع ــالـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــودة
لتلبية احتياجات العمالء من
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن وال ـم ــؤس ـس ــات
واألف ــراد ذوي الـمــاء ة المالية
من خالل منصة إدارة الثروات
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـم ـت ـل ـك ـه ــا
المجموعة.
وتـسـعــى إدارة ال ـث ــروات في
الـمـجـمــوعــة بـفـضــل الـجــاهــزيــة
الـكــامـلــة والـحــرفـيــة المستندة
إلــى ال ـقــدرات البشرية والفنية

فيصل الحمد
وال ـم ــال ـي ــة إلـ ــى تـنـفـيــذ ال ـعــديــد
م ــن ال ـم ـش ــاري ــع االس ـت ـث ـمــاريــة
المرتبطة بإدارة الثروات ويدعم
ذل ـ ــك وجـ ـ ــود «ال ــوطـ ـن ــي» ف ــي 4
ق ــارات وان ـت ـشــاره فــي  15دولــة
حـ ــول ال ـع ــال ــم ،م ـمــا ي ـع ــزز نمو
األصول المدارة لدى المجموعة
ويدعم ركائزها االستراتيجية
لتنويع مصادر الدخل.
ويـ ـتـ ـمـ ـت ــع ال ـ ـح ـ ـمـ ــد ب ـخ ـب ــرة
واسـ ـ ـع ـ ــة تـ ـمـ ـت ــد أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 18
ً
عـ ــامـ ــا فـ ــي مـ ـج ــال االس ـت ـث ـم ــار
وإدارة الـ ـ ـث ـ ــروات والـ ـع ــاق ــات
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة إضـ ــافـ ــة إل ــى
إعادة الهيكلة المالية والتطوير
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
والحوكمة المؤسسية ،كما تقلد

مزايا ألبناء عمالء الخدمات المصرفية
الممتازة للعائلة يقدمها «الوطني»
يـ ـ ـح ـ ــرص بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ــوط ـن ــي ع ـلــى ت ـقــديــم أح ــدث
الخدمات المصرفية وأكثرها
ً
تطورا لكل عمالئه ،خصوصا
ل ـ ـشـ ــري ـ ـحـ ــة ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب ،الـ ـت ــي
يـلـتــزم الـبـنــك بـتــوفـيــر تجربة
مصرفية استثنائية لها ،وفي
ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ع ـمــد ال ـب ـنــك إلــى
تقديم مزايا حصرية للشباب
مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء عـ ـم ــاء ال ـخ ــدم ــات
المصرفية الممتازة للعائلة،
أبرزها إمكانية االشـتــراك في
أفـضــل الـحـلــول االسـتـثـمــاريــة
مـتـمـثـلــة ف ــي خــدمــة «س ـمــارت
ويلث «من الوطني لالستثمار.
وت ـ ـعـ ــد «سـ ـ ـم ـ ــارت ويـ ـل ــث»
منصة استثمارية توفر حلوال
استثمارية وخدمات ادخارية
ً
رائ ــدة عــالـمـيــا تـضـمــن تقديم
اس ـت ـش ــارات مــال ـيــة ،والـتـمـكــن
م ــن االس ـت ـث ـمــار ف ــي األسـ ــواق
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة بـ ـط ــريـ ـق ــة س ـه ـلــة
وتكلفة أقل.
وي ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــغ ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــد األدنـ ـ ـ ـ ـ ــى
لالستثمار في خدمة «سمارت
و ي ـل ــث»  5آالف دوالر ،و لـكــن
يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
المصرفية الممتازة للعائلة
ً
االستثمار بدءا من  100دوالر
ً
شهريا لفترة تمتد على األقل
ً
إل ــى  36شـهــرا أو أكـثــر سعيا
إلــى تنمية الـمـهــارات المالية
ل ـ ـ ــدى جـ ـي ــل ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،وب ـ ــدء
ا سـتــرا تـيـجـيـتـهــم المستثمرة
ً
مبكرا للمساعدة على النجاح
في تحقيق أهدافهم.
كما يمكن للشباب من تزيد
ً
أعمارهم عن  15عاما الحصول
على بطاقة ائتمانية ملحقة
ً
ب ــال ـب ـط ــاق ــة األص ـل ـي ــة م ـجــانــا
بــدون رس ــوم ،واالخـتـيــار بين
الحصول على بطاقة العمالت
ً
المتعددة مسبقة الدفع مجانا
بدون رسوم إصدار أو بطاقة
ف ـيــزا الــوط ـنــي مـسـبـقــة الــدفــع

نورا النجار

ً
مجانا بدون رسوم ،كما يمكنهم
ً
أيـ ـض ــا االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ع ــروض
ومـكــافــآت بــاقــة الـشـبــاب مــن قبل
تـحــويــل ب ــدل ال ـطــالــب ،وسـهــولــة
فتح حساب للطلبة المبتعثين
للخارج في كل من بنك الكويت
الــوطـنــي – ل ـنــدن ،وبـنــك الكويت
الوطني – مصر.
وكان «الوطني» أول من أطلق
الخدمات المصرفية للعائلة في
ال ـكــويــت ،وال ـت ــي تـسـمــح لعمالء
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرفـيــة الـمـمـيــزة
وع ـم ــاء بــاقــة الــذه ـبــي مـشــاركــة
عــائــاتـهــم الـتـجــربــة الـمـصــرفـيــة
الـ ـث ــري ــة الـ ـت ــي ي ـت ـم ـت ـع ــون ب ـه ــا،
حيث يمكن لكافة أفــراد العائلة
الحصول على المزايا والخدمات
االستثنائية إلى جانب مجموعة
م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــات وال ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــول
ال ـم ـت ـم ـيــزة ال ـت ــي ت ــم تصميمها
لتلبية احتياجاتهم المصرفية
المتنوعة.
وب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،أع ـل ـنــت
المديرة فــي مجموعة الخدمات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ف ــي
«ال ــوط ـن ــي» ،ن ــورا الـنـجــار قــائـلــة:
«نسعى فــي الــوطـنــي إلــى تقديم
خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات مـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة وح ـ ـصـ ــريـ ــة
لـعـمــائـنــا م ــن شــريـحــة الـشـبــاب
فــي إط ــار تــركـيــزنــا عـلــى منحهم

تجربة مصرفية استثنائية من
الـخــدمــات الــرقـمـيــة ،وبرنامج
المكافآت المميزة والتي يتم
ً
تصميمها وفقا لتطلعاتهم».
وأض ــاف ــت ال ـن ـجــار «نسعى
إلـ ــى تــرس ـيــخ ث ـقــافــة االدخ ـ ــار
ل ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـتـ ـن ــا ل ـت ـح ـق ـيــق
الشمول المالي ،ولهذا حرصنا
على تمكينهم من فتح حساب
في خدمة سمارت ويلث التي
تقدم حلوال استثمارية سهلة
ومتطورة ،لتمكين الشباب من
بدء استراتيجيته االستثمارية
المستقبلية».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـن ـ ـجـ ــار الـ ـ ـت ـ ــزام
«ال ــوط ـن ــي» ب ـمــواص ـلــة تـقــديــم
كل ما هو جديد من الخدمات
المصرفية المبتكرة والمتميزة
ل ـك ــل شـ ــرائـ ــح الـ ـعـ ـم ــاء ال ـت ــي
تناسب تطلعاتهم ،كما وعد
بمواصلة التحديث المستمر
للخدمات التي يقدمها البنك
لعمالئه من شريحة الشباب.
وتوفر الخدمات المصرفية
ال ـم ـم ـتــازة لـلـعــائـلــة مجموعة
م ـ ــن ال ـ ـمـ ــزايـ ــا االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة
ألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد عـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــات عـ ـ ـم ـ ــاء
الخدمات المصرفية المميزة
ومـنـهــا :مــديــر عــاقــات عمالء
م ـت ـخ ـص ــص ،وبـ ـط ــاق ــة Visa
 Infiniteالوطني االئتمانية
م ـع ـف ــاة مـ ــن الـ ــرسـ ــوم لـلـسـنــة
األولـ ــى ،وخـصــم عـلــى إص ــدار
بطاقات الوطني مسبقة الدفع،
وخ ـص ــم ع ـلــى رس ـ ــوم تــأجـيــر
ص ـن ــادي ــق أم ــان ــات ال ــوط ـنــي،
ودخ ـ ـ ــول أف ـ ـ ــراد ال ـع ــائ ـل ــة إل ــى
قــاعــات االنـتـظــار المميزة في
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـط ــارات حــول
ال ـع ــال ــم ،وك ــذل ــك ح ـصــول فــرد
ً
العائلة الموظف حديثا على
قيمة أعلى لقرض بدون فوائد
في حالة تحويله للراتب على
البنك.

عمر بوحديبه
العديد من المناصب القيادية
في شركة الوطني لالستثمار
مـنــذ انـضـمــامــه إلـيـهــا ف ــي عــام
.2007
والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد حـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى
مــاجـسـتـيــر إدارة األعـ ـم ــال من
كـلـيــة إدارة األعـ ـم ــال بـجــامـعــة
هـ ـ ـ ــارفـ ـ ـ ــارد ،كـ ـم ــا حـ ـص ــل ع ـلــى
درجة البكالوريوس من جامعة
شيكاغو.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـت ـم ـتــع
ب ـ ــوح ـ ــديـ ـ ـب ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـش ـغ ــل
م ـن ـص ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـمـجـمــوعــة ال ـف ــروع الـخــارجـيــة
والـشــركــات التابعة والحاصل
على ماجستير إدارة األ عـمــال
فــي التمويل مــن كلية وارت ــون

ف ـ ـ ــي ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ب ـن ـس ـي ـل ـف ــان ـي ــا
بـخـبــرة مصرفية كـبـيــرة تمتد
ً
أك ـث ــر م ــن  39ع ــام ــا ف ــي مـجــال
الخدمات المصرفية للشركات
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،مـ ــع بـ ـن ــك أوف
أمـيــركــا ،وبـنــك الـمـشــرق ،وبنك
الكويت الوطني ،والبنك العربي
وآخــرهــا مــع بـنــك قـطــر الــدولــي
بمنصب الرئيس التنفيذي.
ه ـ ـ ــذا وت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل م ـج ـم ــوع ــة
ال ـفــروع الـخــارجـيــة والـشــركــات
الـ ـت ــابـ ـع ــة جـ ـه ــوده ــا لـتـحـقـيــق
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــوى ع ـبــر
توفير المنتجات المتنوعة في
المناطق الجغرافية المختلفة
لعمالء «الــوطـنــي» فــي الكويت
أينما وجدوا.

«سيتي بنك» و« »HSBCينضمان إلى
خدمة «المقاصة» اآللية لتوزيع األرباح

ً
ً
الطبطبائي :التحول الرقمي لخدماتنا يعتبر ركنا أساسيا في استراتيجيتنا
أع ـل ـن ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ل ـل ـم ـق ــاص ــة ت ــوق ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــات
ج ــدي ــدة م ــع ب ـنــك س ـي ـتــي (Citi
 )Bankوا ت ـ ـ ـ ــش اس ب ـ ــي ســي
( )HSBCلتقديم خدمة المقاصة
اآلل ـيــة لـتــوزيــع األربـ ــاح لعمالء
البنكين مــن المستثمرين في
بورصة الكويت ،وبهذا انضمت
ال ـب ـنــوك ال ـم ــذك ــورة إل ــى قــائـمــة
الـ ـبـ ـن ــوك ال ـم ـح ـل ـيــة ال ـم ـش ــارك ــة
ف ــي خ ــدم ــة ال ـم ـقــاصــة لـتـحــويــل
األربـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـنـ ـق ــدي ــة ،وس ـت ـم ـكــن
ه ــذه االتـفــاقـيــات المستثمرين
األج ـ ــان ـ ــب مـ ــن ت ـس ـل ــم األربـ ـ ـ ــاح
النقدية عن طريق أمين الحفظ
األج ـن ـبــي ف ــور دف ـع ـهــا م ــن قبل
الشركات المصدرة لألرباح.
وعـ ـب ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للشركة خلدون الطبطبائي عن
سعادته قائال« :نحن فخورون
بتوقيع ه ــذه االتـفــاقـيــات التي
تــأتــي اس ـت ـمــرارا الستراتيجية
الـشــركــة نـحــو الـتـحــول الرقمي
لخدماتها المقدمة للمستثمرين
في سوق المال الكويتي ،وبهذه
التعاقدات الـجــديــدة استطعنا
الغاء العمل بالشيكات الورقية
لـ ـ ـ ــأربـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــة لـ ـعـ ـم ــاء
البنكين مــن المستثمرين في
الـ ـب ــورص ــة» ،م ـت ـقــدمــا بــالـشـكــر
إل ـ ـ ــى إدارت ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـبـ ـنـ ـكـ ـي ــن ع ـلــى
سعيهم نحو االنضمام للخدمة

خلدون الطبطبائي

والـجـهــود الـمـبــذولــة مــن قبلهم
الجـتـيــاز االخ ـت ـبــارات الخاصة
ب ـ ـ ــذل ـ ـ ــك« ،ونـ ـ ـ ـح ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى ي ـق ـي ــن
بــأن ـهــا سـتـشـكــل قـيـمــة مـضــافــة
لـلـمـسـتـثـمــر األج ـن ـب ــي وعــامــة
فارقة للسوق المحلي».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـطـ ـبـ ـطـ ـب ــائ ــي أن
خدمة المقاصة لتحويل األرباح
آلـيــا ،والـتــي تقدمها بالتعاون
م ــع ال ـب ـن ــوك ال ـم ـش ــارك ــة ،تمكن
ال ـم ـس ـت ـث ـمــر م ــن االش ـ ـتـ ــراك فــي
الـ ـخ ــدم ــة عـ ــن ط ــري ــق ال ـق ـن ــوات
اآللية المتاحة من قبل البنوك،
وفـ ـ ــي حـ ـ ــال ت ـف ـع ـي ــل االش ـ ـتـ ــراك
ي ـتــم ت ـحــويــل األرب ـ ـ ــاح الـنـقــديــة
لـ ـلـ ـش ــرك ــات ال ـ ـم ـ ـصـ ــدرة والـ ـت ــي
تـحـتـفــظ الـمـقــاصــة بسجالتها

م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة لـلـمـسـتـثـمــريــن في
يوم الدفع ،مبينا انه إضافة الى
خدمة التحويل اآللــي لألرباح،
قــدمــت الـشــركــة خــال السنوات
الـ ـس ــابـ ـق ــة عـ ـ ــدة حـ ـل ــول رق ـم ـيــة
أخــرى ،مثل منصة االكتتابات
اال ل ـك ـتــرو ن ـيــة (،)IPO Kuwait
ونـ ـ ـظ ـ ــام ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـم ـع ـي ــات
الـعــامــة االلـكـتــرونــي ()e-AGM
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــت االلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي
(.)e-Voting
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن «الـ ـتـ ـح ــول
الرقمي لخدماتنا يعتبر ركنا
اساسيا في استراتيجية الشركة
نـحــو تـقــديــم الـقـيـمــة الـمـضــافــة
لعمالئها من الشركات واالفراد،
ونحن عازمون على االستمرار
في تنفيذ خططنا التي بدأناه
قبل عــدة سـنــوات نحو تطوير
جميع خــدمــات الـشــركــة بهدف
تـحــويــل س ــوق ال ـم ــال الـكــويـتــي
لمركز مالي جاذب لالستثمارات
المحلية واالجنبية».
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـش ــرك ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـم ـق ــاص ــة تـعـتـبــر
الجهة المركزية إليداع االوراق
المالية وادارة عمليات التقاص
وال ـت ـســويــة ل ـبــورصــة ال ـكــويــت،
وتلعب دورا رئيسيا ومحوريا
فــي جميع خطط تطوير سوق
المال الكويتي.

«وربة» مدير إصدار رئيسي مشترك لصكوك
االستدامة للبنك اإلسالمي للتنمية
بقيمة  2.5مليار دوالر مدة  5سنوات
شـ ــارك «ورب ـ ــة» كـمــديــر إصـ ــدار رئيسي
م ـش ـتــرك ،وم ــدي ــر سـجــل اك ـت ـتــاب مـشـتــرك،
إلصــدار صكوك اإلستدامة بنجاح للبنك
اإلسالمي للتنمية ،بقيمة  2.5مليار دوالر،
مـ ــدة  5سـ ـن ــوات ،م ــع ع ــائ ــد م ـتــوقــع ثــابــت
بمعدل ربح بنسبة  1.262في المئة سنويا،
وهذا يمثل أول إصدار عام للبنك اإلسالمي
للتنمية في  ،2021والمصنف Aaa / AAA
 / AAAمــن قـبــل وكــالــة «م ــودي ــز» ،ووكــالــة
اس أنـ ــد بـ ــي ،ووك ــال ــة ف ـي ـتــش (مـ ــع نـظــرة
مستقبلية مستقرة للوكاالت) ،وتم تعيين
ً
«وربة» جنبا إلى جنب مع مؤسسات مالية
دولـيــة أخ ــرى إلدارة اإلص ــدار ال ـمــدرج في
يورونكست دبلن ،وناسداك دبي ،في إطار
بــرنــامــج ص ـكــوك بـقـيـمــة  20مـلـيــار دوالر
أميركي.
وي ـع ـت ـبــر ه ـ ــذا اإلصـ ـ ـ ــدار ث ــان ــي إص ـ ــدار
لصكوك االستدامة الحاصلة على تصنيف
 AAAف ــي أس ـ ــواق رأس ال ـم ــال الـعــالـمـيــة،
وهو يكمل المبادرات التي قام بها البنك
اإلس ــام ــي للتنمية ،كـجــزء مــن استجابة

واسعة النطاق للتصدي لفيروس كوفيد -
 ،19بالدول األعضاء ،كما أن هذه المعاملة
ه ــي ال ـثــال ـثــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى أس ـ ــاس إط ــار
التمويل المستدام للبنك.
وقـ ـ ــال رئ ـي ــس ال ـم ـج ـمــوعــة الـمـصــرفـيــة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي الـ ـبـ ـن ــك ،ث ــويـ ـن ــي خ ــال ــد
الـثــويـنــي« ،يـسـعــدنــا أن ن ـكــون المؤسسة
ً
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ل ـع ـبــت دورا
ً
رائ ــدا في إصــدار الصكوك للبنك التنمية
ً
اإلس ــام ــي» ،مـشـيــرا إلــى أن الصفقة تمت
بنجاح بقيادة كل من سيتي وغولدمان
ساكس إنترناشيونال ،وإتش إس بي سي،
وناتيكسيس ،وسوسيتيه جـنــرال ،وبنك
س ـتــانــدرد ت ـشــارتــرد ،و«وربـ ـ ــة» ،كمديرين
إصــدار رئيسيين ،ومديري سجل اكتتاب
مشتركين ،وبـنــك الكويت الــدولــي كمدير
مشارك.
وذكـ ـ ــر ال ـث ــوي ـن ــي أن م ـســاه ـمــة «وربـ ـ ــة»
باإلصدار تعبر عن مدى الثقة في قدراته،
وم ــاء ت ــه ،وسـعـيــه إلي ـجــاد أسـ ــواق مالية
إســامـيــة ،تفتح م ـجــاالت جــديــدة ألعـمــال

المؤسسات المالية اإلسالمية ،ومشاركتها
في جهود التنمية االقتصادية ،في بلدانها،
ب ـمــا ي ــؤك ــد أه ـم ـيــة ال ـت ـع ــاون ب ـيــن الـبـنــوك
اإلسالمية في المنطقة ،والعالم.
وأك ــد اسـتـمــرار «ورب ــة « لتطوير ســوق
ال ـص ـكــوك اإلس ــام ـي ــة ،لـمــواجـهــة الـحــاجــة
إلــى زيــادة تنويع االستثمارات المطابقة
لـلـشــريـعــة اإلس ــام ـي ــة ،مـضـيـفــا أن الـبـنــك
ح ــري ــص ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـص ـف ـقــات
ً
ً
االسـتـشــاريــة ،وأدى دورا فـعــاال فــي سوق
رأسمال الدين االقليمي ،وتحقيق التنمية
المستدامة.
وأوضح أن البنك مستمر أيضا في دعم
ق ـطــاع األعـ ـم ــال ،وال ـش ــرك ــات ف ــي األسـ ــواق
الناشئة ،عبر تزويدها بحلول تمويلية،
واس ـت ـث ـم ــاري ــة م ـم ـي ــزة ت ـت ـســم ب ــال ـم ــرون ــة
وال ـف ـع ــال ـي ــة الـ ـقـ ـص ــوى ،ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إل ــى
استراتيجية البنك الــرامـيــة ،إلــى تكريس
ً
مكانة «وربة» متصدرا في قطاع الشركات،
واالستثمار سواء في دولة الكويت أو في
األسواق العالمية.

فخورون
بأن البنك
ً
لعب دورا
ً
رائدا في
إصدار
الصكوك

ثويني الثويني

ِّ
«األهلي» يدشن حملة لحث موظفيه على تلقي اللقاح

ً
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ،الهادفة إلى تسريع وتيرة تنفيذ
المبادرات القائمة على مبدأ إعطاء أولوية التطعيم للعاملين في
الصفوف األمامية ،عزز البنك األهلي الكويتي دعمه لحملة التطعيم
ضد جائحة كورونا.
وفي هذا اإلطــار ،طرح البنك حملة لتوعية الموظفين بأهمية
تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ،إضافة إلى تسليط الضوء على
الدليل اإلرشادي الشامل لبروتوكوالت عودة األعمال الذي أطلقه
بنك الكويت المركزي .كما نشر البنك على موقعه على اإلنترنت
رسالتين مسجلتين بصوت د .خالد السعيد عضو لجنة اللقاحات
ب ــوزارة الصحة ،ود .غــادة إبراهيم مديرة إدارة العالقات العامة
واإلعالم بوزارة الصحة ،لبيان دور اللقاح وأهميته في حماية أفراد
المجتمع ،وتحقيق أكبر قدر ممكن من األمان والسالمة ،من خالل
التقليل من فرص انتشار أو نقل الفيروس.
ولتشجيع الموظفين على التسجيل لتلقي اللقاح ،منح «األهلي»

جميع موظفيه إجازة خاصة مدفوعة األجر ليوم واحد لكل موعد
جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا ،كي يتسنى للموظفين أخذ يوم
من الراحة للتعافي من أعراض اللقاح .كما قام البنك بتسهيل آلية
التسجيل وميكنتها بالكامل للتقدم بطلب للحصول على اإلجازة
عن طريق الهاتف المحمول واألجهزة األخــرى .وإلــى جانب ذلك،
ّ
«حصن
أضاف البنك ميزة السحب على الجوائز ،من خالل حملة
نفسك باللقاح» ،المصممة ألولئك الذين تلقوا اللقاح ،حيث سيحظى
الموظفون بفرصة للفوز بجوائز متعددة.
ً
وتعقييا على هذا الموضوع ،صرحت أفــراح األربــش ،المديرة
العامة إلدارة الموارد البشرية باإلنابة في «األهلي»« :نحن نحث
جميع الموظفين على أخذ اللقاح بأسرع وقت ممكن ،ألنها الخطوة
األولى نحو االستمتاع بأسلوب حياة أكثر صحة للموظفين .ومن
ً
خالل أخذ اللقاح ،سنتمكن جميعا من المساهمة في تسريع وتيرة
تعافي االقتصاد ،والحفاظ على صحة ورفاهية مجتمعنا».

أفراح األربش

ُ
ديوانية «بوبيان» :تواصل مباشر مع العمالء والجمهور عبر تطبيق clubhouse
ً
ن ـ ـظـ ــم «ب ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان» ح ـ ـ ـ ـ ــوارا
ً
م ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــع عـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــه
وال ـج ـم ـه ــور الـ ـع ــام م ــن خ ــال
«ديوانية بوبيان» عبر تطبيق
 ،clubhouseليكون بذلك أول
ب ـن ــك وم ــؤسـ ـس ــة مـ ــن ال ـق ـط ــاع
الـخــاص تخطو هــذه الخطوة
للتحاور بكل شفافية ووضوح
على مستوى القيادة التنفيذية
لـ ـتـ ـب ــادل اآلراء واألفـ ـ ـك ـ ــار مــع
الحضور.
وقـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة
الشخصية والرقمية في البنك
عبدالله الـتــويـجــري ،إن «هــذه
الخطوة تأتي في إطار حرص
إدارة الـبـنــك عـلــى مـتــابـعــة كل
التطورات في وسائل التواصل
االجتماعي ،والتي كان آخرها
تطبيق  ،clubhouseالذي بدأ
ينتشر مؤخرا».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن « بـ ـ ــو ب ـ ـ ـيـ ـ ــان»
ً
حــريــص دوم ـ ــا عـلــى الـتـعــامــل
مع مختلف وسائل التواصل

االجتماعي والتواصل عن بعد،
والتي تتيح له التعامل بصورة
مستمرة مع العمالء ،للتعرف
ع ـل ــى آرائ ـ ـهـ ــم واق ـت ــراح ــات ـه ــم،
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــة ف ـ ـ ــي تـ ـط ــوي ــر
الخدمات والمنتجات المميزة.
ونـ ــوه إل ــى أن ــه م ــع انـتـشــار
فيروس كوفيد  ،19والتطورات
ال ـت ــي لـحـقــت ب ــذل ــك ،ك ــان البــد
مــن البحث عــن وســائــل بديلة
للقاء ات المباشرة مع العمالء
م ــن خـ ــال ال ـت ـح ــول أك ـث ــر الــى
وســائــل التواصل االجتماعي
وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـت ــواص ــل عن
بعد.

ديوانية بوبيان
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول ف ـ ـ ـكـ ـ ــرة دي ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــة
«بـ ــوب ـ ـيـ ــان» قـ ـ ــال ال ـت ــوي ـج ــري،
ان ـ ـهـ ــا ت ـع ـت ـب ــر ب ـم ـن ــزل ــة ب ــدي ــل
فعال للقاء ات المباشرة التي
ك ــان ال ـب ـنــك يـجــريـهــا ب ـصــورة
دورية مع عمالئه من مختلف

الشرائح ،والتي لالسف توقفت
م ـن ــذ الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي بـسـبــب
الفيروس.
وأضـ ـ ـ ــاف أن أبـ ـ ــرز مـ ــا مـيــز
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــم بـ ـي ــن ع ــدد
م ــن قـ ـي ــادي ال ـب ـن ــك وال ـع ـم ــاء
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ه ـ ــو ال ـش ـف ــاف ـي ــة
والبساطة في اللقاء واإلجابة
عــن كــل االسـتـفـســارات وتلقي
اآلراء واألف ـكــار والمقترحات،
وج ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــا ل ـ ـعـ ــرض ـ ـهـ ــا ع ـل ــى
اإلدارات الـمـخـتـلـفــة ،الت ـخــاذ
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة بـشــأنـهــا،
وبحث مدى قابليتها للتنفيذ.
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـت ـ ــويـ ـ ـج ـ ــري «مـ ـن ــذ
سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوات وب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــك ب ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــان
ي ـضــع ال ـت ــواص ــل م ــع الـعـمــاء
والجمهور في مقدمة أولوياته،
م ــن أج ـ ــل ال ـت ـخ ـط ـيــط الـسـلـيــم
ل ـل ـخــدمــات وال ـم ـن ـت ـجــات الـتــي
ي ـق ــوم ب ـطــرح ـهــا ع ـلــى اع ـت ـبــار
أن العميل دوم ــا هــو الــركـيــزة
األساسية ألي تطور وابتكار
وإبداع».

وش ـ ــارك ف ــي الــديــوان ـيــة من
إدارة البنك إضافة للتويجري
ك ــل م ــن ب ـشــار ال ـ ــدوب مساعد
الـمــديــر لـلـخــدمــات المصرفية
الـشـخـصـيــة ،وخــالــد الـشـمــري
مساعد المدير العام للقنوات
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة،
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــدون ال ـ ـمـ ــديـ ــر
ا ل ـت ـن ـف ـي ــذي إلدارة م ـصــر ف ـيــة
األع ـم ــال لـلـشــركــات الصغيرة
والمتوسطة ،ووليد الصقعبي
الـ ـم ــدي ــر بـ ـ ـ ـ ــإدارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
والعالقات المؤسسية.
وكانت الديوانية التي بثت
بصورة مباشرة مدة ساعة قد
شهدت إشادات من المشاركين،
س ــواء مــن الـعـمــاء أو غيرهم،
خ ـص ــوص ــا انـ ـه ــا الـ ـم ــرة ال ـتــي
ت ـف ـت ــح م ــؤس ـس ــة مـ ــن ال ـق ـط ــاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ق ـل ـب ـه ــا وت ـ ـت ـ ـحـ ــاور
بـكــل شـفــافـيــة ومـصــداقـيــة مع
المشاركين.
وأشادوا بالتطور المستمر
للخدمات المصرفية الرقمية

التي ساهمت بـصــورة كبيرة
في تسهيل حياة العمالء خالل
أزمـ ـ ــة «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» ،إلـ ــى جــانــب
إشادتهم بخدمة العمالء التي
تميز بــوبـيــان ،بــاإلضــافــة الى
الدور االجتماعي الذي يلعبه
ال ـب ـنــك ع ـلــى ك ــل الـمـسـتــويــات،
وال ـ ـتـ ــي ك ـ ــان آخـ ــرهـ ــا ال ـح ـم ـلــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أطـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــدة
جـهــود الحكومة فــي تشجيع
المواطنين والمقيمين لإلقبال
على التطعيم.
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ب ـ ــإج ـ ــراء
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ج ـ ـم ـ ـيـ ــع
الـمـشــاركـيــن ،حـيــث تــم تــوزيــع
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـج ــوائ ــز على
ً
ال ـف ــائ ــزي ــن ،ح ــرص ــا م ــن إدارة
البنك على منح اللقاء أ جــواء
مميزة كعادة لـقــاء ات بوبيان
وفعالياته المختلفة.

مسؤولو البنك المشاركون في ديوانية «بوبيان»
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اقتصاد

ً
• مستقبل االقتصاد الكويتي واعد ...والفرص ستتدفق بقوة • انتظروا حلوال مصرفية أوسع تساعد المستثمرين والعمالء
محمد اإلتربي

أكـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
"التجاري" ،الشيخ أحمد الدعيج،
أن البنك خرج من األزمة الحالية
ب ـم ـيــزان ـيــة أق ـ ــوى ،ووضـ ــع مــالــي
ق ــوي وم ـت ـيــن ،م ــؤك ــدا أن األس ــوأ
بات وراءنا.
وفــي م ــوازة ذل ــك ،قــال الدعيج
"أنا متفائل بمستقبل االقتصاد
ال ـك ــوي ـت ــي اآلخ ـ ــذ فـ ــي الـ ـتـ ـط ــور"،
مشيرا إلى أنه متين ويتكأ على
مـصــدات وأوض ــاع قــويــة رغــم أي
مالحظات ،واصفا إياه بأنه "واعد
والفرص ستتدفق".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف "ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ت ـت ـق ــدم
بـخـطــوات إيـجــابـيــة ،ونتمنى أن
تـكــون الـخـطــوات أسـ ــرع" ،مشيرا
إلى أن "من يراقب الوضع يرى أن
في األفق فرصا مستقبلية جيدة".
وأوضح في تصريحات خالل
انعقاد الجمعية العمومية ،التي
عقدت امس ،بنسبة حضور 90.4
في المئة ،أن االقتصاد الكويتي
مقبل على انفتاح كبير ،والحالة
الراهنة مؤقتة وعابرة.
وقال في رده على سؤال ألحد
الـمـســاهـمـيــن بـخـصــوص هـجــرة
األج ــان ــب ،ان "وج ــوده ــم يساهم
في الناتج المحلي ،ويعزز حركة
السوق ،فال يوجد اقتصاد يقوم
على شخصين أو ثالثة".
وتابع الدعيج ان "البنك يزداد
ق ـ ــوة ي ــوم ــا ع ــن اآلخـ ـ ــر ،الس ـي ـمــا
أن ــه يـعـمــل مـنــذ  60عــامــا ف ــي كل
الـظــروف واألزم ــات والتحديات،
حـيــث واك ــب ازم ــة ال ـغ ــزو ،وأزم ــة
المناخ ،واألزمــة المالية ،وأخيرا
أزمة جائحة كورونا".
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن "ا لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري
مـتـيــن وم ـيــزان ـي ـتــه أقـ ــوى بحجم
أصـ ــول ت ـصــل إل ــى  4.4م ـل ـيــارات

انتخاب مجلس اإلدارة
• أحمد دعيج الصباح
• طالل محمد الصباح
• مناف محمد المهنا
• يوسف يعقوب العوضي
• ضاري على المضف
• عبدالرحمن عبدالله العلي
• بدر سليمان األحمد
• ارشيد عبدالهادي الحوري
• محمد عبدالرزاق الكندري

• أحـ ـ ـم ـ ــد صـ ـ ـ ـ ــادق م ـع ــرف ــي
«احتياطي»

األعضاء المستقلون
• محمود عبدالرسول بهبهاني
• فهد زهير البدر
• فهد عبدالعزيز الجارالله
«احتياطي»

ً
دي ـنــار ،ومـهـيــأ لــانـطــاق ،واع ــدا
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن وال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن
والـعـمــاء بـمــزيــد مــن الـخــددمــات
ب ـح ـلــول أوسـ ــع وأش ـم ــل وأف ـضــل
تـســاعــد عـلــى إن ـجــاز الـمـعــامــات
بأعلى مرونة".

خدماتنا األفضل
وأوضـ ـ ـ ــح ال ــدعـ ـي ــج أن ال ـب ـنــك
ي ــواص ــل ت ـقــديــم خ ــدم ــات رقـمـيــة
افضل للمساهمين ،مشيرا إلى أنه
نجح في توفير أفضل الخدمات
الـتـكـنــولــوجـيــة خ ــال األزم ـ ــة من
بينها فـتــح الـحـســاب المصرفي
عن بعد ،الفتا إلى أن "التجاري"
ه ــو الــوح ـيــد الـ ــذي وف ــر خــدمــات
تكنولوجبة عبر الخدمة الذاتية،
وتـطـبـيـقــا لـلـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي
بأعلى الـمــواصـفــات والمعايير،
حيث يمكن للعميل ان ينجز كل
أعماله دون التعامل مع أشحاص.
وقــال في كلمته ضمن تقرير
مجلس اإلدارة" :لقد تأثر الماليين
بـ ـ ـش ـ ــدة مـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـح ــدي ــات
ال ـص ـح ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـتــي
خلفها تـفـشــي جــائـحــة كــورونــا،
وأود فــي ه ــذا ال ـصــدد أن أتــوجــه
ب ــال ـش ـك ــر ل ـل ـعــام ـل ـيــن فـ ــي م ـجــال
الرعاية الصحية ،وكــل من يقدم
الخدمات في الخطوط األمامية،
بما في ذلك فريق العمل بالبنك،
ح ـيــث س ــاه ــم ك ــل ال ـعــام ـل ـيــن فــي
الخطوط األمامية في المحافظة
على سالمتنا ،وقدموا واليزالون
ي ـق ــدم ــون الـ ـخ ــدم ــات األس ــاس ـي ــة
للجميع ،رغم التحديات الكبيرة
ال ـ ـت ـ ــي يـ ــواج ـ ـهـ ــون ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى كــل
المستويات".
وذك ــر "ل ــدي اعـتـقــاد راس ــخ أن

ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة الـمـقــدمــة
لـجـمـهــور الـعـمــاء لـيـســت مجرد
خ ــدم ــات م ـصــرف ـيــة م ـع ـت ــادة فــي
طـبـيـعـتـهــا ،ول ـع ــل م ــا كـ ــان عليه
ال ـحــال فــي ع ــام  2020يــؤكــد هــذا
االع ـت ـق ــاد ،إذ إن ال ـب ـنــك مـصــرف
شــريــك لـلـمـجـتـمــع ،ف ـقــد ك ــان لنا
دور مهم في التعامل مع الظروف
واألزمات التي فرضتها الجائحة،
تـ ـمـ ـح ــور فـ ــي تـ ـق ــدي ــم الـ ـمـ ـش ــورة
وا لـ ـ ـخ ـ ــد م ـ ــات آلالف ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء،
والـ ـمـ ـس ــاع ــدة عـ ـل ــى دفـ ـ ــع عـجـلــة
التنمية االقتصادية ،والعمل على
رفعة المجتمع".

الصمود في مواجهة التحديات
وت ــاب ــع "ل ـق ــد ك ــان ع ــام 2020
ً
مليئا بــا لـتـحــد يــات ،لكنه أظهر
ً
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ــدرة مـ ـص ــرفـ ـن ــا ع ـلــى
ال ـت ـعــاطــي م ــع هـ ــذه ال ـت ـحــديــات
بكفاءة وفعالية .لقد استفدنا من
االستثمار في إمكاناتنا الرقمية،
وه ـ ـ ـ ــو م ـ ــا س ـ ــاه ـ ــم ف ـ ــي رق ـم ـن ــة
عـمـلـيــاتـنــا بـشـكــل س ــري ــع خــال
فـتــرة االض ـطــراب وع ــدم اليقين،
حيث انتقل الكثير مــن أعضاء
فريقنا بسالسة إلــى العمل عن
ُبعد ،في حين أن العاملين الذين
تـطـلــب أداء األع ـم ــال األســاسـيــة
وج ــوده ــم فــي ال ـمــواقــع تمكنوا
من االضطالع بمهامهم بصورة
آم ـنــة .ك ــان فــريــق الـعـمــل بالبنك
ً
ثــابـتــا فــي مــواجـهــة الـتـحــديــات،
ً
ب ــل أحـ ـ ــدث ف ــرق ــا ف ــي ال ـت ـجــربــة
المصرفية لعمالئنا".
وأض ـ ـ ــاف "ل ـق ــد ت ـم ـكــن الـبـنــك
مـ ــن ت ــوفـ ـي ــر م ـع ـظ ــم الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية مــن خــال تطبيقاته
ع ـلــى ال ـه ــوات ــف الــذك ـيــة أو عبر

توزيع أسهم خزانة للمساهمين
وافقت الجمعية العمومية لـ «التجاري» على توزيع  3في
المئة أسهم خزانة كمنحة مجانية للمساهمين أرباحا عن
 2020بواقع  3أسهم لكل  100سهم ،حيث تبلغ كمية األسهم
التي سيتم توزيعها  57.696مليونا.

يوم االستحقاق للتوزيعات
ت ــم تـحــديــد ي ــوم االس ـت ـح ـقــاق ل ـتــوزي ـعــات أس ـهــم الـخــزانــة
المقترحة للمساهمين  13الجاري ،على أن يتم توزيعها يوم
 20منه على المستحقين.

ً
مترئسا الجمعية العمومية للبنك «تصوير ميالد غالي»
أحمد الدعيج
اإلنـ ـت ــرن ــت أو أكـ ـش ــاك ال ـخــدمــة
الــذات ـيــة .وف ــي كــل ق ــرار نـتـخــذه،
نضع سالمة وصحة موظفينا
وعـمــائـنــا فــي الـمـقــدمــة .وب ـنـ ً
ـاء
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات وإرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
السالمة والوقاية الصادرة عن
وزارة الـصـحــة بــالـكــويــت ،قمنا
بتنفيذ شروط الصحة والسالمة
في كل فروع ومقار البنك ،وعلى
الــرغــم مــن أن األخ ـبــار الـصــادرة
ً
م ــؤخ ــرا عــن الـجـهــود المرتبطة
باللقاحات تبعث على التفاؤل،
ً
فإن الجائحة التزال تمثل تحديا
يتطلب منا التركيز على سالمة
عمالئنا وموظفينا والمجتمع
بشكل عام".
أما على صعيد األداء المالي،
فقد واصل البنك تحقيق نتائج
جـ ـي ــدة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األرب ـ ــاح
التشغيلية ،حيث بلغ العائد على
حقوق الملكية قبل المخصصات
 12.9في المئة.
هذا ،وقد اعتمد مصرفنا في
ع ــام  2018س ـيــاســة اسـتـبــاقـيــة
لــاع ـتــراف الـمـبـكــر ب ــأي مشاكل
متوقعة نتج عنها خلو سجالت
ال ـب ـنــك م ــن أي قـ ــروض مـتـعـثــرة
(صفر قروض متعثرة).
ً
واس ـت ـم ــرارا ل ـهــذه الـسـيــاســة،
ذك ــر "قـمـنــا بـتـخـصـيــص معظم
أرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل لـ ـتـ ـك ــوي ــن
مـ ـخـ ـصـ ـص ــات مـ ـ ـح ـ ــددة م ـق ــاب ــل
بعض القروض التي تثير بعض
الـ ـمـ ـخ ــاوف ل ـ ــدى إدارة ال ـب ـنــك.
وق ــد ت ــم اس ـت ـخ ــدام الـمـخـصــص
المحدد لتحويل هــذه القروض

إل ـ ــى حـ ـس ــاب نـ ـظ ــام ــي .وهـ ـك ــذا،
حافظنا على القروض المتعثرة
عند نسبة صفر للسنة الثالثة
على التوالي ،وهذا يبرهن على
ال ـتــزام ـنــا بــالـعـمــل ض ـمــن نــزعــة
ال ـب ـن ــك ل ـل ـم ـخــاطــر م ــع ال ـح ـفــاظ
ع ـلــى م ــراك ــز قــويــة لـ ــرأس ال ـمــال
والسيولة".

المرونة والتركيز
على المستقبل
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع م ــواج ـه ــات ـن ــا
ل ـل ـت ـح ــدي ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ال ـت ــي
ي ـم ـث ـل ـهــا الـ ـ ــوبـ ـ ــاء ،أحـ ـ ـ ــرز ال ـب ـنــك
ً
ت ـقــدمــا ع ـلــى صـعـيــد ال ـم ـب ــادرات
االسـتــراتـيـجـيــة الـحــاسـمــة ،حتى
يكون مهيئا للنمو في السنوات
القادمة ،ومن ثم تسارعت وتيرة
ونـ ـ ـط ـ ــاق الـ ـتـ ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي ل ــه،
وقمنا بمضاعفة جهود التدريب
والتطوير لرفع كفاء ة موظفينا
لخدمة هذا التوجه.
وفي سياق متصل اتخذ البنك
مبادرات جديدة خالل عام 2020
ل ـت ـطــويــر خ ــدم ــات ــه اإلل ـك ـتــرون ـيــة
ومنها ،إطــاق خدمة Fitbit Pay
و  Garmin Payل ـلــد فــع؛ وا ل ـتــي
مكنت العمالء من إجراء عمليات
الدفع باستخدام الساعات الذكية
على نقاط البيع؛ وكذلك إمكانية
فتح حـســاب جــديــد بعملية آلية
م ــن الـ ـب ــداي ــة إلـ ــى ال ـن ـه ــاي ــة دون
زي ـ ــارة الـ ـف ــرع؛ وت ـح ــدي ــث خــدمــة
إيــداع الشيكات ،حيث ال يحتاج
ال ـع ـم ــاء إلـ ــى تـسـلـيــم الـشـيـكــات

ل ـل ـفــرع؛ مـحـفـظــة ال ـت ـج ــاري الـتــي
تتيح للعمالء رقمنة بطاقاتهم
ع ـل ــى األج ـ ـهـ ــزة ال ـع ــام ـل ــة بـنـظــام
ا ل ـت ـش ـغ ـي ــل Android؛ ت ــر م ـي ــز
ال ـب ـطــاقــات ال ـت ــي تـتـيــح لـلـعـمــاء
الــدفــع عــن طريق االتـصــال قريب
المدى ( .)NFCعالوة على ذلك ،تم
تحديث وإضافة خدمات جديدة
إلى أجهزة البنك الذكية وأكشاك
ً
الخدمة الذاتية .وأخيرا ،تجديد
البنية التحتية للشبكة ومركز
البيانات لتعزيز القدرات وزيادة
الجوانب األمنية والمرونة الالزمة
للتطوير والرقمنة في المستقبل.

ملخص البيانات المالية
لعام 2020
ً
حـ ـ ـق ـ ــق "الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاري" ربـ ـ ـح ـ ــا
ً
ت ـش ـغ ـي ـل ـيــا ،ق ـبــل ال ـم ـخ ـص ـصــات،
قــدره  91.5مليون ديـنــار كويتي
ً
لعام  ،2020وتماشيا مع سياسة
ال ـب ـنــك الـحـصـيـفــة ف ــي االع ـت ــراف
االسـ ـتـ ـب ــاق ــي بـ ـ ـح ـ ــاالت اإلخ ـ ــال
وال ـ ـت ـ ـع ـ ـثـ ــر ،ت ـ ــم تـ ـح ــوي ــل ال ــرب ــح
التشغيلي بالكامل للمخصصات،
وعليه بلغ صافي الــربــح العائد
لمساهمي البنك لعام  2020صفر
دينار ( :2019صفر دينار) .و كما
ف ــي ن ـهــايــة الـ ـع ــام ،ب ـلــغ إجـمــالــي
م ـخ ـص ـصــات خ ـســائــر ال ـق ــروض
المحتفظ بها لــدى البنك 136.5
مليون دينار كويتي .وسيستمر
ال ـب ـن ــك ف ــي م ـتــاب ـعــة ح ـق ــوق ــه فــي
اسـتــرداد الـقــروض المحولة إلى
حـســاب نظامي مــن خــال اتخاذ

اإلج ـ ــراء ات المناسبة المطلوبة
في هذا الصدد.

المؤشرات المالية
م ـمــا الشـ ــك ف ـيــه أن تــداع ـيــات
ً
"ك ــورون ــا" أث ــرت سـلـبــا عـلــى أداء
البنك ،وجاءت المؤشرات المالية
على النحو التالي:
 بلغت اإلي ــرادات التشغيلية 131.6مليون دينار ،بينما بلغت
األربــاح التشغيلية  91.5مليونا
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2020بانخفاض  17.1في المئة،
و 15.7في المئة مقارنة بالسنة
المنتهية فــي  31ديسمبر 2019
على التوالي .ومع ذلك ،تم الحفاظ
على كـفــاء ة نسبة التكاليف إلى
اإلي ـ ـ ـ ــرادات ع ـنــد  30.5ف ــي الـمـئــة
م ـق ــارن ــة ب ـ ـ  31.6ف ــي ال ـم ـئ ــة فــي
ديسمبر .2019
 ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ق ـ ـ ـ ــروض وس ـل ــفال ـع ـمــاء لـتـبـلــغ  2.279.1مليون
بزيادة نسبتها  0.5في المئة ،إال
أن إجمالي األصول البالغ 4.388.8
ماليين انخفض بنسبة  9.9في
المئة على أساس سنوي مقارن.
 نسب رقابية قوية ،تجاوزتبشكل مريح المتطلبات الرقابية
ال ـم ـحــددة م ــن قـبــل بـنــك الـكــويــت
المركزي ،حيث بلغت نسبة كفاية
رأس المال  18.4في المئة ،ونسبة
تغطية السيولة  162.6في المئة،
ونسبة صافي التمويل المستقر
 107.3فــي الـمـئــة ،ونـسـبــة الــرفــع
المالي  11.7في المئة.

مخصصات البنوك الخليجية إلى أعلى مستوياتها في 2020
«كامكو إنفست» :بلغت  20.3مليار دوالر ...واإلمارات تسجل أعلى ارتفاع والسعودية األقل
تـسـبـبــت جــائ ـحــة ك ــوف ـي ــد 19-ف ــي إح ــداث
تــداعـيــات شــديــدة ،أث ــرت على قـطــاع البنوك
المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي،
تماشيا مــع أداء معظم ال ــدول األخ ــرى ،مما
أدى إلــى تسجيلها أعلى قيمة مخصصات
محتجزة على اإلطالق في العام الماضي.
وحـســب تـقــريــر ص ــادر عــن شــركــة كامكو
إن ـ ـف ـ ـسـ ــت ،أعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة فــي
ً
البورصات الخليجية وعددها  62بنكا عن
اح ـت ـجــازهــا مـخـصـصــات خـســائــر ال ـقــروض
بقيمة  20.3مليار دوالر أميركي في عام 2020
بــزيــادة ملحوظة شملت كــافــة دول مجلس
التعاون الخليجي الست.
وسجلت الـبـنــوك الـمــدرجــة فــي اإلم ــارات
أكبر ارتفاع لمخصصات خسائر القروض
لهذا العام بزيادة قدرها  3.4مليار دوالر ،أو
ما يعادل نسبة  71.6في المئة ،إذ بلغت 8.2
مليارات دوالر أميركي.
من جهة أخرى ،سجلت البنوك السعودية
أقل معدل نمو لمخصصات خسائر القروض،
وال ـت ــي بـلـغــت نـسـبـتـهــا  37.6ف ــي ال ـم ـئــة أو
مــا يـعــادل  1.3مليار دوالر ،لتصل إلــى 4.6
مليارات دوالر خالل العام .وخصصت البنوك
ف ــي الـمـنـطـقــة  6.4م ـل ـي ــارات دوالر لـلــديــون
الـمـشـكــوك فــي تحصيلها فــي الــربــع الــرابــع
من عام  ،2020فيما يعد أعلى مستوى يتم
تسجيله على اساس ربع سنوي في المنطقة.
إال أن نـمــو أنـشـطــة اإلقـ ــراض اسـتـمــر في
التزايد على مستوى المنطقة ،إذ بلغ إجمالي
الـقــروض (باستثناء البنوك الكويتية) 1.4
تــري ـل ـيــون دوالر ب ـن ـمــو ربـ ــع س ـن ــوي بلغت
نسبته  1.1فــي المئة .وباستثناء اإلم ــارات
ً
التي سجلت انخفاضا بنسبة  1.2في المئة،
ً
شهدت بقية الــدول الخليجية األخــرى نموا
ت ــراوح مــا بـيــن  1.0إل ــى  2.5فــي الـمـئــة .كما
كــان االت ـجــاه ،ال ــذي اتـخــذه صــافــي الـقــروض
ً
ً
مشابها ،إذ شهد نموا بنسبة  1.4في المائة،
واقـتـصــر الـتــراجــع على اإلمـ ــارات فقط التي
ً
ً
شـهــدت انـخـفــاضــا هامشيا بنسبة  0.3في
المئة .ووصلت األصــول المدرة للدخل إلى
مستوى قياسي بلغ  2.1تريليون دوالر ،بنمو
ربع سنوي بنسبة  1.6في المئة .وقد أدى ذلك
إلى تعزيز إجمالي قيمة أصول قطاع البنوك
في المنطقة إلى مستوى قياسي جديد وصل
إلى  2.6تريليون دوالر.
ً
ً
وشهدت ودائع العمالء نموا هامشيا إلى
حد ما خالل الربع األخير ،إذ ارتفعت بنسبة
 0.4في المئة لتصل إلى  1.9تريليون دوالر.
وكان االتجاه الذي اتخذه هذا المقياس غير
متوازن على مستوى دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،إذ س ـج ـلــت ال ـس ـع ــودي ــة وق ـطــر
ً
ً
والبحرين نـمــوا ملحوظا  ،فــي حين أعلنت
البنوك المدرجة في االمارات وعمان والكويت

عن تراجع ودائــع العمالء .وسجلت البنوك
اإلمــاراتـيــة أول انخفاض لها على مستوى
ودائـ ــع الـعـمــاء مـنــذ  16ف ـتــرة رب ــع سـنــويــة،
ً
بتراجع بلغت نسبته  3.7في المئة .ووفقا
لبنك أبوظبي األول ،يعزى االرتفاع المفاجئ
للودائع في الربع الثالث من عام  2020لودائع
حكومية استثنائية لمرة واحدة ،لذا كان من
المتوقع أن ينخفض خالل الربع الرابع من
العام  .2020وانعكس األثر الصافي لتسارع
وتـيــرة نمو ال ـقــروض مقابل الــودائــع خالل
الــربــع ال ــراب ــع مــن ع ــام  2020فــي هـيـئــة نمو
إجـمــالــي نسبة ال ـقــروض إل ــى ال ــودائ ــع لــدى
بـنــوك دول مجلس الـتـعــاون الخليجي إلى
أكثر من  80في المئة ليسجل للمرة األولى في
ثالث فترات ربع سنوية نسبة  80.1في المئة.
أم ــا عـلــى صـعـيــد الــرب ـح ـيــة ،فـقــد انعكس
انخفاض أسعار الفائدة على تراجع صافي
ه ــام ــش ال ـف ــائ ــدة ل ـكــافــة ال ـب ـنــوك الخليجية
ً
تقريبا ،إذ انخفض إجمالي صافي هامش
الفائدة للمنطقة ككل إلى أقل من  3.0في المئة
ببلوغه  2.9في المئة على خلفية االنخفاض
الملحوظ الــذي شهدته كل دولــة على حدة،
وذل ــك بــاسـتـثـنــاء الـبـنــوك الـبـحــريـنـيــة ،التي
أعلنت تسجيل أعـلــى مـعــدل صــافــي هامش
الفائدة على مستوى المنطقة بنسبة 3.45
في المئة ،تبعتها البنوك السعودية بوصول
م ـعــدل صــافــي هــامــش ال ـفــائــدة إل ــى  3.3في
المئة.

أبرز النقاط – قطاع البنوك الخليجية
ي ـش ـمــل هـ ــذا ال ـت ـق ــري ــر ت ـح ـل ـيــل ال ـب ـيــانــات
ً
المالية التي تم اإلعالن عنها من قبل  62بنكا
ً
مــدرجــا فــي بــورصــات دول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي ،عــن ف ـتــرة الــربــع ال ــراب ــع مــن عــام
 .2020ه ــذا و ق ــد قمنا باستبعاد البيانات
الـخــاصــة بالربعين األول والـثــانــي مــن عــام
 2020للبنوك البحرينية ،ولم نقم بإضافتها
ً
للرسوم البيانية المجمعة نظرا لعدم توافر
تلك البيانات .ويتضمن هذا التقرير تجميع
البيانات المصرفية الـفــرديــة على مستوى
كل دولة منفردة .وتتضمن أبرز المالحظات
الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات
المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك
الخليجية النقاط التالية:
ً
من المتوقع تراجع المخصصات تدريجيا
بعد وصولها إلى الذروة...
ب ـل ـغ ــت م ـخ ـص ـص ــات خ ـس ــائ ــر الـ ـق ــروض
ذروتـهــا خــال الربع الــرابــع من العام ،2020
وصوال إلى مستوى قياسي جديد عند 6.4
مليارات دوالر ،مقارنة بـ  4.5مليارات دوالر،
خــال الربع الثالث من عــام  .2020وقــد أدى
ذل ــك إل ــى ارت ـفــاع قـيــاســي فــي المخصصات

مخصصات خسائر القروض  -مليار دوالر أميركي

المصدر :رويترز وبحوث كامكو إنفست
للعام عند  20.3مليار دوالر ،بزيادة بلغت
نسبتها  61.3في المئة أو 7.7مليارات دوالر
المسجلة فــي ال ـعــام الـمــالــي  .2019سجلت
البنوك اإلماراتية أكبر نمو مطلق خالل العام،
حـيــث زادت مـخـصـصــات خـســائــر ال ـقــروض
بمقدار  3.4مليارات دوالر ،أو بنسبة 71.6
ف ــي الـمـئــة لـتـصــل إل ــى  8.2م ـل ـيــارات دوالر.
مــن ناحية أخ ــرى ،سجلت المملكة العربية
السعودية أقل نسبة زيادة في المخصصات
خــال ال ـعــام ،بنسبة  37.6فــي الـمـئــة أو 1.3
مليار دوالر ،لتصل إلى  4.6مليارات دوالر،
في حين حلت البنوك الكويتية ثالثا بقيمة
 3.3مليارات دوالر ،بزيادة بلغت نسبة 55.6
في المئة.
تحسن إجمالي االيــرادات بدعم من دخل
الفائدة والدخل من غير الفائدة...
ارتفع إجمالي إيرادات بنوك دول مجلس
التعاون الخليجي بنسبة  4.0في المئة على
أساس ربع سنوي في الربع األخير من عام
ً
 2020بـعــد أن شـهــد انـخـفــاضــا خ ــال الــربــع
السابق .وجاءت تلك الزيادة بدعم من ارتفاع
صافي دخــل الفائدة وكذلك الدخل من غير
ً
الفائدة .وشهد الدخل من غير الفائدة نموا
للربع الثاني على التوالي في الربع الرابع من
عام  ،2020إذ ارتفع بنسبة  8.9في المئة على
أساس ربع سنوي ،فيما يعد أعلى معدل نمو
متواصل في األرباع الخمسة الماضية ،ليصل
إلى  6.4مليارات دوالر .وكان هذا النمو متسع
النطاق وشمل جميع الــدول الـســت ،ويعود
السبب الرئيسي وراء ذلك إلى تحسن أسواق
رأس المال خالل الربع األخير من العام ،كما

ارتفع صافي دخــل الفائدة في الربع الرابع
من عام  ،2020إال ان الزيادة كانت متواضعة
ً
نسبيا  ،إذ بلغت  2.1فــي المئة فقط لتصل
إل ــى  15.1مـلـيــار دوالر ،خ ــال الــربــع مقابل
 14.7مليار دوالر ،في الربع الثالث من عام
 .2020كما كان النمو على أساس ربع سنوي
ً
ً
إيجابيا في كافة األسواق تقريبا ،باستثناء
البحرين ،ويـعــزى بصفة رئيسية إلــى نمو
أنشطة اإلقراض خالل تلك الفترة.
ً
انخفاض أسعار الفائدة يؤثر سلبا على
صــافــي هــامــش الـفــائــدة عـلــى مـسـتــوى كافة
الدول الخليجية...
لــم يـنـجــح نـمــو صــافــي دخ ــل ال ـفــائــدة في
الــربــع ال ــراب ــع مــن ع ــام  2020فــي إحـ ــداث أي
ت ــأث ـي ــرات إي ـجــاب ـيــة ع ـلــى م ـس ـتــوى اجـمــالــي
صافي هامش الفائدة خالل العام ،إذ انخفض
المعدل إلى احدى أدنى المستويات المسجلة
خ ــال األرب ـ ــاع الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة .وانـكـمــش
اجمالي صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك
الخليجية إلى  2.9في المئة في الربع الرابع
من عام  2020مقابل  2.98في المئة في الربع
الثالث من عام  2020على خلفية تزايد نمو
األصــول المدرة للدخل بصفة رئيسية .كما
ً
شهد اجمالي صافي هامش الفائدة انخفاضا
ً
ً
هــامـشـيــا ،إال ان ــه ظــل ثــابـتــا خ ــال الثمانية
فترات ربع السنوية الماضية ،وانخفض إلى
ما دون  3.0في المئة للمرة األولى في الربع
الثالث من عام  .2020وشمل تراجع صافي
هــامــش الـفــائــدة كــافــة دول مجلس التعاون
الخليجي في عام  2020باستثناء البحرين،
التي شهدت زيادة هامشية قدرها  12نقطة

ً
أساس .ومجددا ،سجلت البنوك البحرينية
أعـلــى مـعــدل صــافــي هــامــش الـفــائــدة بمعدل
بلغ  3.45في المئة في الربع الرابع من عام
 2020مقابل  3.33في المئة في الربع الثالث
من .2020
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـب ـنــوك الـسـعــوديــة
سـجـلــت ث ــان ــي أع ـل ــى م ـع ــدل ص ــاف ــي هــامــش
الـفــائــدة على مستوى المنطقة ،وال ــذي بلغ
 3.3في المئة بنهاية الربع الرابع من ،2020
ً
إال أنها شهدت أيضا أعلى معدل تراجع على
أســاس ربــع سنوي بنسبة  13نقطة أساس
مقابل  3.43في المئة في الربع الثالث من عام
 .2020وجاءت البنوك العمانية في المرتبة
الثانية بصافي هامش فائدة بنسبة  2.78في
المئة ،وتبعتها البنوك اإلماراتية والكويتية
بنسبة  2.71في المائة و 2.66في المئة ،على
التوالي.
صــافــي األرب ــاح يصل إلــى أدن ــى مستوى
في  7سنوات في  2020في ظل المخصصات
قياسية...
تراجع صافي ربــح القطاع المصرفي في
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي مــرة أخــرى
ً
خ ــال الــربــع ال ــراب ــع مــن ع ــام  ،2020مــدفــوعــا
ً
بــار تـفــاع المخصصات ا لـتــي قابلها جزئيا
ارتفاع إجمالي اإليرادات المصرفية .انخفض
صافي الربح بما يقرب من الثلث على أساس
ربع سنوي خالل الربع الرابع من  2020ووصل
إلى  5.3مليارات دوالر .وانعكس االنخفاض
أيـضــا فــي صــافــي أرب ــاح ال ـعــام بأكمله الــذي
وصل إلى أدنى مستوى له في سبع سنوات.
هذا وانخفض صافي الربح اإلجمالي للسنة

المالية  2020إلى  25.0مليار دوالر ،مقارنة بـ
 36.9مليار دوالر ،خالل العام المالي ،2019
ً
مـسـجــا انـخـفــاضــا بـنـسـبــة  32.2ف ــي الـمـئــة.
وك ــان هــذا أكـبــر انخفاض على اإلط ــاق منذ
 2002على األقل ،وأكبر بكثير من االنخفاض
البالغ  22.3في المئة عــام  ،2008عــام األزمــة
المالية العالمية .وكان انخفاض صافي الربح
هو األشد حدة في البحرين بنسبة  53.6في
المئة تليها الكويت بنسبة  55.5فــي المئة.
وجاءت اإلمارات تاليا بنسبة  44.2في المئة،
بينما شـهــدت الـبـنــوك الـسـعــوديــة والقطرية
ً
انخفاضا بنسبة  22.8فــي المئة و 12.4في
المائة ،على التوالي.
ال إجابة بعد عن السؤال ،الذي يطرح نفسه
حول ما إذا كان األسوأ قد انتهى...
مــن المتوقع أن تــؤدي زي ــادة مخصصات
البنوك في الربع الرابع من العام  ،2020والتي
رفعت مستوى مخصصات خسائر القروض
السنوي لبنوك المنطقة إلى أعلى المستويات
المسجلة على اإلطالق ،إلى تراجع مخصصات
انخفاض القيمة فــي األرب ــاع الـقــادمــة ،إال ان
النتائج الحالية ما زالت تعكس التدابير التي
اتخذتها البنوك المركزية للحد من تداعيات
ً
ال ـجــائ ـحــة .وات ـخ ــذت ب ـنــوك الـمـنـطـقــة مــوقـفــا
استباقيا في االعـتــراف بالقروض المتعثرة
فــي إطــار بعض الـمـبــادرات ،التي تــم طرحها
مثل برنامج الدعم والمواجهة االقتصادي في
اإلمــارات ،ومن المتوقع أن يتضاءل التمويل
واإلق ــراض من قبل البنوك المركزية األخــرى
في المنطقة خالل العام الحالي .وتستهدف
تلك التدابير مواصلة التدفق المستمر ،وغير
المنقطع للتمويل بشكل رئيسي إ لــى قطاع
الشركات الصغيرة والمتوسطة الــذي يوفر
ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن ال ــوظ ــائ ــف ع ـلــى مـسـتــوى
المنطقة .كما تضمنت اإل جـ ــراء ات المطبقة
توفير التمويل بدون تكلفة للبنوك وشركات
التمويل ،هذا إلى جانب التأجيل االختياري
لـســداد الـقــروض والـتــي تعتبر مــن أهــم سبل
اإلغاثة للبنوك ،إال انها تقوم بشكل أساسي
بتأجيل االعـتــراف بالقروض المتعثرة التي
من شأنها أن تتفاقم إذا فشل االقتصاد في
التعافي على المدى القريب.
م ــع عـ ـ ــودة االقـ ـتـ ـص ــاد إل ـ ــى مـ ـس ــار ال ـن ـمــو
وتراجع الوباء ،من المتوقع أن يتضاءل الدعم
التنظيمي هــذا العام ومــن المتوقع أن يكون
لذلك تأثير سلبي على أرباح القطاع .ومع ذلك،
نعتقد أن البنوك ستكون حــذرة في تسجيل
تلك البيانات وستقوم بتوزيعها على عدة
فترات مالية خالل السنة .باإلضافة إلى ذلك،
فــإن النمو الـقــوي فــي اإلق ــراض ،وخــاصــة في
المملكة العربية السعودية وقطر ،من شأنه أن
يساعد في التخفيف من تأثير المخصصات
في األرباع القادمة.
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يترأس وفد الكويت إلى اجتماعي لجنة « »JMMCو«أوبك »+
يترأس وزير النفط وزير التعليم العالي
الدكتور محمد الفارس وفد الكويت المشارك
في االجتماع الـ  28للجنة الوزارية المشتركة
لمراقبة اإلنتاج ( )JMMCالمقرر واالجتماع
الـ ـ ــوزاري ال ـ ـ  15لمنظمة الـ ــدول الـمـصــدرة
للنفط والدول المنتجة من خارجها «أوبك
 »+ال ـم ـقــرر ع ـقــده ال ـي ــوم وذلـ ــك ع ـبــر تقنية
االتصال المرئي.
وق ــال الــوزيــر ال ـفــارس فــي بـيــان صحفي
ص ــادر عــن وزارة الـنـفــط إن دول ــة الـكــويــت
تدعم كل الجهود التي تتخذها منظمة أوبك
والمنتجون المستقلون مــن خــار جـهــا من
خالل التزامها الكامل بتخفيض مستويات

اإل ن ـتــاج بالشكل المطلوب والمتفق عليه
والذي ساهم بشكل كبير في تحسن ميزان
العرض والطلب خالل الفترة الماضية.
كما أكد حرص دولة الكويت على نجاح
كــل ج ـهــود الـمـنـظـمــة ال ـهــادفــة إل ــى تحقيق
توازن السوق والعودة بمستويات المخزون
النفطي إلى المستويات الطبيعية ،مضيفا
أن قـ ــرارات «أوب ــك  »+تتسم بالنهج اليقظ
لـمــواكـبــة األح ـ ــداث الـمـتـغـيــرة الحـتـيــاجــات
السوق والتي تقررها المنظمة شهريا خالل
االجتماع الدوري.
وأشاد بالتعاون بين جميع دول المنظمة
والشركاء من خارجها في إطــار جهودهم

المستمرة فــي العمل وا لـتـعــاون المشترك
لدعم استقرار سوق النفط وتعزيز االنتعاش
االقتصادي العالمي من خالل الحفاظ على
تدفقات ثابتة للطاقة عالميا.
وأث ـن ــى ع ـلــى الـ ـق ــرار ال ـتــواف ـقــي الـ ــذي تم
اتخاذه خالل االجتماع السابق الذي يقضي
بتمديد التخفيضات الحالية باإلنتاج مدة
شهر إضافي خالل شهر أبريل  2021مشيدا
كذلك بمبادرة المملكة العربية السعودية
الشقيقة باستمرار خفض إنتاجها بشكل
ط ــوع ــي خـ ــال ش ـهــر أب ــري ــل ال ـ ــذي سـيــدعــم
االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي األس ـ ـ ــواق ال ـن ـف ـط ـيــة وع ـلــى
الجهود والمشاورات التي قادتها السعودية

أسعار النفط تصعد مع توقعات بمواصلة
اإلنتاج
كبح
«أوبك»+
ً
ً

واردات اليابان من النفط الكويتي
ألعلى مستوى في  10أشهر
أظ ـهــرت بـيــانــات حـكــومـيــة أم ــس أن واردات
اليابان من النفط الخام الكويتي ارتفعت في
فـبــرايــر الـمــاضــي الــى  7ماليين بــرمـيــل ،أي ما
يعادل  250ألفا ،لتسجل أعلى مستوى خالل
 10أشهر.
وذك ـ ـ ــرت ال ـب ـي ــان ــات ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن ال ــوك ــال ــة
اليابانية للموارد الطبيعية والطاقة ،في تقرير
أولي ،أن شحنات النفط الكويتي المتجهة إلى
اليابان تراجعت بنسبة  6.7في المئة مقارنة
بــال ـعــام ال ـســابــق ،واص ـف ــة حـجــم الـ ـت ــداول على
الــرغــم مــن تراجعه بأنه األكـبــر منذ أبــريــل عام
 ،2020عندما سجلت الشحنات الكويتية 319
ألف برميل يوميا ،لترتقي الكويت إلى المرتبة
الثالثة في قائمة الدول المزودة لليابان بالنفط
بصادرات تبلغ  9.7في المئة من إجمالي واردات
الدول اآلسيوية من النفط الخام.
وعن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام،

البرميل الكويتي يرتفع  69سنتا ليبلغ  64.32دوالرا
ارتـ ـف ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل الـنـفــط
الكويتي  69سنتا ليبلغ 64.32
دوالرا في ت ــداوالت أمــس األول
مقابل  63.63دوالرا في تداوالت
يـ ــوم االث ـن ـي ــن الـ ـم ــاض ــي ،وف ـقــا
ل ـل ـس ـعــر ال ـم ـع ـلــن م ــن مــؤسـســة
البترول الكويتية.
وفـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة,
ارت ـف ـعــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط عشية
اجتماع بين «أوبك» وحلفائها،
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي يـ ــراهـ ــن فـيــه
مستثمرون على أن المنتجين
سـيـتـفـقــون إل ــى حــد كـبـيــر على
ت ـمــديــد ق ـي ــود ع ـلــى إم ــدادات ـه ــم
حتى مايو.
وأثـ ـ ــارت «أوبـ ـ ــك »+مـخــاوف
بشأن ارتفاع أعداد اإلصابات
بفيروس كورونا عالميا ،وأن
إج ــراء ات الـعــزل الـعــام ستؤثر
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـعـ ــافـ ــي ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ع ـلــى
النفط ،وفقا لتقرير صادر عن
اجتماع لجنة خـبــراء تابعين
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة اط ـ ـل ـ ـعـ ــت ع ـل ـيــه
«رويترز».
وارتـ ـفـ ـع ــت الـ ـعـ ـق ــود اآلج ـل ــة
لخام برنت تسليم مايو ،التي
ان ـت ـه ــت أج ـل ـه ــا األربـ ـ ـع ـ ــاء32 ،
سنتا أو ما يعادل  0.5في المئة
إلى  64.46دوالرا للبرميل ،بعد
أن نــزلــت  1.3ف ــي الـمـئــة أمــس
األول .وصعد عقد برنت األكثر
نشاطا تسليم يونيو  25سنتا
أو ما يعادل  0.4في المئة إلى
 64.42دوالرا للبرميل.
ونزل الخام القياسي  2.5في
المئة منذ بداية الشهر الجاري
مـقــارنــة ب ــزي ــادة  18فــي المئة
في فبراير.

بشكل مكثف مــع روسـيــا ومــع بقية الــدول
المشاركة في اتفاق «أوبك .»+
وأبـ ــدى ال ــوزي ــر ال ـف ــارس «ت ـف ــاؤال ح ــذرا»
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ب ـ ـ ـ ـ ـ ــوادر ت ـ ـح ـ ـسـ ــن مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات
األسـ ـ ــواق الـنـفـطـيــة خ ـصــوصــا م ــع انـتـشــار
توزيع لقاحات فيروس كورونا والتعافي
التدريجي في نشاط الصناعة وعودة الحياة
إلى طبيعتها.
وي ـض ــم وف ــد ال ـكــويــت إل ــى االجـتـمــاعـيــن
عالوة على الوزير الفارس كال من محافظ
الكويت لدى «أوبك» هيثم الغيص والممثل
الوطني للكويت لدى «أوبك» محمد الشطي.

أفــادت بأنها انخفضت بنسبة  13.3في المئة
عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،لتصل ال ــى  2.58مليون
برميل يوميا في التراجع الـ 14على التوالي ،إال
أن الشحنات من الشرق االوسط شكلت  93.3في
المئة من االجمالي ،وزادت بنسبة  4في المئة
مقارنة بالعام السابق.
واحتفظت السعودية بصدارة قائمة الدول
ال ـم ــزودة لـلـيــابــان بــالـنـفــط بـقـفــز الـ ـ ــواردات من
المملكة بنسبة  20.5في المئة مقارنة بالعام
السابق لتصل الى  1.20مليون برميل يوميا،
ب ـي ـن ـمــا ح ـل ــت اإلم ـ ـ ـ ــارات ف ــي ال ـم ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة
بشحنات بلغت  669ألفا بتراجع بنسبة 36.4
فــي الـمـئــة ،وجـ ــاءت قـطــر فــي الـمــرتـبــة الــرابـعــة
بـشـحـنــات بـلـغــت  243ال ـف ــا ،واح ـت ـلــت روس ـيــا
المرتبة الخامسة بشحنات بلغت  71الفا.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط بعد
الصين والواليات المتحدة.

 %2.2انخفاض الصادرات غير
النفطية فبراير الماضي
وص ـ ـعـ ــدت الـ ـعـ ـق ــود اآلج ـل ــة
لـخــام غــرب تكساس الوسيط
األمـ ـي ــرك ــي  26س ـن ـت ــا ،أو مــا
يعادل  0.4في المئة إلى 60.81
دوالرا ،بعد أن هبطت  1.6في
المئة في الجلسة السابقة.
وق ـ ــال فـيـفـيــك ده ـ ــار محلل
ال ـ ـس ـ ـلـ ــع األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــدى ب ـنــك
الكومنولث «التوقعات هو أن
تبدي أوبــك +انضباطا بشأن
اإلمدادات».
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن تـجـتـمــع
م ـن ـظ ـمــة الـ ـبـ ـل ــدان ال ـم ـص ــدرة
ل ـل ـب ـت ــرول (أوب ـ ـ ـ ــك) وح ـل ـف ــاء،
فيما يعرف باسم مجموعة

أوبـ ـ ـ ــك ،+ال ـ ـيـ ــوم ،ع ـق ــب شـهــر
تــراجـعــت فـيــه أس ـعــار النفط
بفعل مـخــاوف حيال تمديد
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزل الـ ـ ـع ـ ــام
ا لـهــاد فــة لمكافحة الجائحة
فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،وبـ ـ ــطء ت ــوزي ــع
اللقاحات وارتفاع اإلصابات
بـ ـ ـك ـ ــو فـ ـ ـي ـ ــد 19 -ف ـ ـ ــي ا لـ ـهـ ـن ــد
وال ـب ــرازي ــل ،فــي ت ـعــارض مع
نمو التفاؤل حيال النمو في
الواليات المتحدة.
وف ــاج ــأت «أوب ـ ـ ــك »+الـشـهــر
الـ ـم ــاض ــي ال ـ ـسـ ــوق ب ــاالت ـف ــاق
على تمديد قـيــود اإلمـ ــدادات،
مع استثناء محدود لروسيا

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

وكازاخستان ،في الوقت الذي
بدا فيه أن الطلب على الوقود
يتعافى.
وبموجب القيود الحالية،
تـ ـخـ ـف ــض «أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك» ،بـ ـقـ ـي ــادة
الـسـعــوديــة ،والمنتجون غير
األعضاء في المنظمة ،بقيادة
روس ـيــا ،مــا يــزيــد على سبعة
ماليين برميل يوميا ،بينما
تـ ـنـ ـفـ ــذ الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة خ ـف ـض ــا
إضافيا طوعيا مليون برميل
يوميا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر م ـ ـط ـ ـلـ ــع
ل ــ»روي ـت ــرز» ه ــذا األس ـب ــوع إن
المملكة مستعدة لدعم تمديد

تـخـفـيـضــات اإلم ـ ـ ــدادات حتى
ي ــونـ ـي ــو ،ال س ـي ـم ــا خـفـضـهــا
الطوعي ،لدعم األسعار.
وت ـعــززت وجـهــة النظر التي
ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ي ـت ـع ـي ــن عـلــى
ال ـم ـن ـت ـج ـي ــن كـ ـب ــح الـ ـمـ ـع ــروض
ب ـف ـعــل ب ـي ــان ــات ن ـشــرهــا مـعـهــد
البترول األميركي ،أمس األول،
أظهرت ارتفاع مخزونات النفط
ال ـخ ــام ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
 3.9ماليين برميل في األسبوع
ال ـم ـن ـت ـهــي فـ ــي  26مـ ـ ـ ــارس ،مــا
يــزيــد عـلــى تــوقـعــات المحللين
فــي استطالع أجــرتــه «رويـتــرز»
لزيادة بنحو  100ألف برميل.

«الوطني» :بوادر تعافي االقتصاد المصري
تلوح باألفق في ظل اإلصالحات
أدت إعــادة الفتح التدريجي لألعمال واألنشطة في
م ـصــر ،خ ــال ال ـن ـصــف ال ـثــانــي م ــن ع ــام  ،2020ف ــي ظل
تخفيف قـيــود اإلغ ــاق ،إلــى تـســارع النمو االقتصادي
إلى  2في المئة على أساس سنوي خالل الربع الثاني
من السنة المالية ( 2021-2020أكتوبر  -ديسمبر) مقابل
 0.7في المئة في الربع السابق ،مما دفع متوسط معدل
الـنـمــو إل ــى نـحــو  1.4ف ــي الـمـئــة ف ــي الـنـصــف األول من
السنة المالية الحالية ،إال أنه رغم هذا االتجاه الواعد
ف ــإن حــالــة ع ــدم اليقين بـشــأن الـنـمــو الـعــالـمــي والـتـقــدم
في حملة التطعيم المحلية يمكن أن تؤثر على وتيرة
التعافي االقتصادي ،السيما قطاع السياحة الذي يحظى
بأهمية خاصة« ،لذلك نتوقع نموا بنسبة  2.5في المئة
في السنة المالية  ،2021-2020مقابل  3.6في المئة العام
السابق ،كما نتوقع أن يتعافى النمو إلى حوالي  5في
المئة على المدى المتوسط ،مستفيدا من التزام السلطات
باإلصالحات والدعم المتاح من صندوق النقد الدولي
إذا اقتضت الحاجة».

تحسن الوضع المالي

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ق ـ ــا ل ـ ــت وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والصناعة الكويتية إن قيمة
شـهــادات المنشأ للصادرات
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة غ ـ ـيـ ــر ال ـن ـف ـط ـي ــة
ان ـخ ـف ـض ــت ب ـن ـس ـبــة  2.2فــي
الـ ـمـ ـئ ــة خـ ـ ــال شـ ـه ــر ف ـب ــراي ــر
الماضي مقارنة بالشهر ذاته
من العام الماضي.
وأضـ ــافـ ــت «الـ ـتـ ـج ــارة» في
بيان صحافي أمــس أن عدد
شـهــادات المنشأ للصادرات
الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة واألج ـن ـب ـيــة
بلغ  959شهادة بقيمة 12.3
مـلـيــون دي ـن ــار خ ــال فـبــرايــر
ال ـمــاضــي م ـقــارنــة م ــع 1136
ش ـه ــادة بـقـيـمــة  12.6مليون

دينار خــال الشهر ذاتــه عام
.2020
وأوضحت أن عدد شهادات
المنشأ للصادرات الكويتية
للدول العربية باستثناء دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي
بـلــغ  263ش ـهــادة بقيمة 3.8
م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار م ـق ــاب ــل 109
ش ـهــادات بقيمة  3.8ماليين
دينار إلى الدول األجنبية.
وذكـ ــرت أن ع ــدد ش ـهــادات
المنشأ للصادرات الكويتية
لـ ـ ـ ـ ـ ــدول م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
الـخـلـيـجــي بـلــغ  587شـهــادة
بقيمة  4.6ماليين دينار خالل
فـبــرايــر الـمــاضــي مقابل 810

ش ـهــادات بقيمة  6.1ماليين
ديـنــار خــال الشهر ذات ــه من
العام الماضي.
وأش ـ ـ ــارت «الـ ـتـ ـج ــارة» إلــى
ت ـص ــدر م ـص ــر ق ــائ ـم ــة الـ ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة األك ـ ـثـ ــر اسـ ـتـ ـي ــرادا
ل ـل ـصــادرات الـكــويـتـيــة وقطر
األولـ ــى بـقــائـمــة دول مجلس
التعاون الخليجي فــي حين
ج ــاء ت بلجيكا فــي المرتبة
األول ـ ــى لـنــاحـيــة دول الـعــالــم
األخرى.

وحسب الموجز االقتصادي ،الصادر عن بنك الكويت
الوطني ،استمرت جهود الحكومة الرامية إلــى تعزيز
أوضاع الميزانية على قدم وساق خالل هذا العام الحافل
بالتحديات ،إذ بلغ العجز حوالي  4.4في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي خالل األشهر السبعة األولى من العام
المالي ( 2021-2020يوليو  -يناير) مقابل  4.6في المئة
خــال نفس الـفـتــرة مــن الـعــام الـمــاضــي ،محققا فائضا
أوليا نسبته  0.5في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي.
وبالنظر للسنة المالية في مجملها ،فمن المتوقع
أن يتقلص العجز إلــى  7في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي مقابل  7.9في المئة في السنة المالية -2019
 ،2020وأن يستقر عند مستوى  6.5في المئة على المدى
المتوسط ،مدعوما بزيادة اإليــرادات من خالل تحديث
األنظمة الضريبية وترشيد اإلنفاق ،ومع ذلك فإن الزيادة
التي تم اإلعالن عنها مؤخرا في رواتب موظفي القطاع
العام ورفــع الحد األدنــى لألجور بنسبة  20في المئة،
رغ ــم وج ــود مــا ي ـبــررهــا ،قــد تضيف نـفـقــات بنحو 2.4
مليار دوالر إلى ميزانية السنة مما قد يزيد الضغوط
المالية للدولة.
ومــن المتوقع أن يمول العجز عن طريق االقتراض،
لذلك نتوقع أن يكون حجم االقتراض الخارجي أكبر من
االقـتــراض المحلي خــال الـعــام المقبل ،سعيا لخفض

تكلفة خــدمــة الــديــن فــي ظــل انـخـفــاض أس ـعــار الـفــائــدة
العالمية حاليا ،ومن المتوقع حسب الميزانية المعدلة
للسنة الـمــالـيــة  2021-2020ح ــدوث زيـ ــادة طفيفة في
نسبة الدين العام للناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى
 82.7في المئة (مقابل  82.5في المئة في السنة المالية
 ،)2020-2019ثم االنخفاض إلى  77.5في المئة في السنة
المالية  ،2022-2021وتبدو هذه األهداف طموحة ،خاصة
في حال استمرار الجائحة لفترة أطول.

القطاع الخارجي
في ظل تأثر القطاعات الرئيسية بتداعيات الجائحة،
فقد اتسع عجز الحساب الجاري إلــى  2.8مليار دوالر
( 2.7في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي) خالل الربع
األول من السنة المالية ( 2021-2020يوليو  -سبتمبر)
مقابل  1.4مليار دوالر ( 1.5في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي) في العام الماضي ،ويمكن أن يصل العجز إلى
 4.0في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في مجمل
السنة المالية  ،2021-2020قبل أن يتحسن إلى حوالي
 2.5في المئة في السنوات القادمة ،مع احتمال تعافي
قطاع السياحة والتجارة وأسعار الغاز.
كـمــا ارت ـفــع االحـتـيــاطــي األجـنـبــي مــن أدن ــى مستوى
لــه عند  36مليار دوالر فــي مــايــو إلــى  40.2مـلـيــارا في
فبراير (حوالي ثمانية أشهر من الواردات) ،بفضل زيادة
تدفقات رأس الـمــال ،إضــافــة إلــى ذلــك مــن المفترض أن
تحصل مصر قريبا على الشريحة الثالثة بقيمة 1.6
مليار دوالر من قرض صندوق النقد الدولي ،والتي تبلغ
قيمتها اإلجمالية  5.2مليارات دوالر ،وبالتالي نعتقد أن
االحتياطي األجنبي سيشهد تعافيا إلى مستويات ما
قبل الجائحة البالغة  45.5مليار دوالر خالل السنوات
القليلة المقبلة ،في ضــوء الجهود المبذولة لمواصلة
اإلصالحات وتدني أسعار الفائدة الحقيقية التي ال تزال
جاذبة إلى حد ما.

انخفاض التضخم
وعـلــى الــرغــم مــن االرت ـفــاع األخـيــر فــي أسـعــار السلع
وال ـطــاقــة وال ــزي ــادة الـمـحـتـمـلــة لـلـطـلــب ف ــي ظ ــل تعافي
النشاط االقتصادي ،فإننا نتوقع أن يظل التضخم تحت
السيطرة ،فقد بلغ متوسط التضخم الحضري  5.1في
المئة عام  ،2020وهو أدنى مستوى له منذ عام ،2005
إذ واصــل اتـجــاه الهبوط إلــى  4.5فــي المئة فــي فبراير

 ،2021وم ــن الـمـتــوقــع أن يسهم اس ـت ـمــرار اإلصــاحــات
وتحسن األسس االقتصادية في الحد من انتقال التسارع
المحتمل في التضخم األجنبي إلى األسعار المحلية ،من
خالل االستقرار النسبي لسعر الصرف.
وع ـلــى الــرغــم مــن أن الـتـضـخــم ال ي ــزال دون الـمـعــدل
المستهدف  7في المئة ( 2 ±في المئة) فإن البنك المركزي
المصري أبقى على معدالت الفائدة دون تغيير خالل
اجتماعيه األولين لعام  ،2021ومن المحتمل أن يكون
الدافع وراء ذلك هو الحاجة إلى الحفاظ على معدالت
فائدة مرتفعة نسبيا للحفاظ على تدفقات رأس المال
وتجنب أي انعكاسات مفاجئة ،ومــع ذلــك ال يــزال لدى
البنك المركزي المصري بعض المجال لمواصلة تخفيف
ق ـيــود الـسـيــاســة الـنـقــديــة ب ـحــذر لــدعــم عملية التعافي
االقتصادي وتقليل كلفة خدمة الدين.

قوة القطاع المصرفي
وظل أداء القطاع المصرفي مرنا في ظل تحقيق نمو
ائتماني قوي ،إذ ساعده في ذلك االنخفاض التدريجي
في أسعار الفائدة وجهود السلطات لتشجيع إقراض
الشركات الصغيرة والمتوسطة ،كما أطلق البنك المركزي
المصري مبادرة تمويل عقاري بقيمة  100مليار جنيه
تستهدف مشتري المنازل من ذوي الدخل المنخفض
والمتوسط ،مع فترات سداد تصل إلى  30عاما ،وارتفع
نمو االئتمان المحلي بشكل حاد إلى  23في المئة في
ديسمبر مقابل  7.6في المئة في العام الماضي ،ومن
المتوقع أن يظل االئتمان مرتفعا خالل العامين المقبلين
قبل أن يتباطأ فيما بعد عند تالشي أثر إجراءات تعزيز
االئتمان.

الحفاظ على النمو القوي
ب ــذل ــت م ـص ــر جـ ـه ــودا ك ـب ـي ــرة ل ـت ـح ـق ـيــق االسـ ـتـ ـق ــرار
االقتصادي الكلي ،مما ساهم في تحقيق بعض المرونة
في مواجهة تداعيات الجائحة ،ومــع ذلــك ال يــزال أمام
االقتصاد المصري العديد من التحديات ،إذ ستحتاج
الحكومة إلى التركيز على تحسين بيئة األعمال وجعل
القطاع الخاص المحرك األساسي للنمو االقتصادي،
وسيساعد تحقيق النمو االقتصادي الشامل في الحد
من معدالت الفقر وخلق فرص العمل الالزمة الستيعاب
األع ــداد الكبيرة مــن المصريين الــذيــن يــدخـلــون سوق
العمل.
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اقتصاد

العيسى :استراتيجيات الشركة ساعدتها على اجتياز مصاعب أزمة «كوفيد »19
مجلس إدارة
الشركة يقر
توزيع أسهم
منحة
بنسبة %5

اإليرادات
التشغيلية
 16.9مليون
دينار وإجمالي
األصول
ً
 491مليونا

أعلنت الشركة الوطنية العقارية ،التي تعمل
ً
حاليا على تطوير مشاريع ضخمة مختلفة
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،نتائجها
المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر  .2020محققة صافي ربح خاص
بمساهمي الشركة األم بقيمة  443ألف دينار،
أي ما يعادل  0.31فلس للسهم الواحد ،مقارنة
ً
بصافي أر ب ــاح بقيمة  11.4مليونا وربحية
سهم بلغت  7.99فلوس في عام .2019
وب ـل ـغــت اإلي ـ ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة الـسـنــويــة
لـلـشــركــة  16.9مـلـيــون دي ـن ــار ،وب ـلــغ إجـمــالــي
ً
األصول  491مليونا كما في  31ديسمبر .2020
أما في الربع الرابع من العام ،فبلغ صافي
ال ـخ ـســائــر  2.6م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،أي م ــا ي ـعــادل
خـســارة  1.78فلس للسهم الــواحــد ،فــي حين
بلغت اإليرادات التشغيلية  6.9ماليين دينار.
وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم منحة
بنسبة  5في المئة ( 5أسهم لكل  100سهم)،
وتـخـضــع ه ــذه الـتــوصـيــة لـمــوافـقــة الجمعية
العمومية لمساهمي الشركة.
وق ــال نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـشــركــة
والرئيس التنفيذي فيصل جميل العيسى ،إن
ً
ً
« 2020كان عاما حافال بالتحديات ،إذ كانت
مــرونــة األع ـم ــال والـمـجـتـمـعــات فــي كــل مكان
محط اخـتـبــار فــي أعـقــاب أزم ــة «كــوفـيــد،»19 -
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك ،ف ــإن االسـتــراتـيـجـيــات
وتــدابـيــر المخاطر الـتــي قــامــت إدارة الشركة
ب ـت ـن ـف ـيــذهــا ،س ــاع ــدت ال ـش ــرك ــة ع ـلــى اج ـت ـيــاز
المصاعب االقتصادية واالجتماعية الناجمة
عن هذه األزمة».

أوض ــح الـعـيـســى ،أن ــه «ت ــم ات ـخــاذ خـطــوات
استباقية للحفاظ على المالءة المالية للشركة،
وتعديل هيكل التكاليف ،والحفاظ على فرص
العمل ،وضمان العمليات المستدامة ،كما تم
تقديم ا لــد عــم للحكومة والمجتمع على حد
سواء للتغلب على التداعيات الناجمة عن أزمة
«كوفيد »19 -الصحية واالقتصادية».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ،أن «ال ـ ـشـ ــركـ ــة ت ـ ــواص ـ ــل تـنـفـيــذ
استراتيجيتها ا لــرا مـيــة إ لــى تعزيز وضعها
النقدي من خالل تخفيض مستوى ديونها إلى
أقل من  100مليون دينار ،وتقليل المطلوبات
والمصاريف إلى الحد األدنى ،مع التركيز على
تحسين أداء أ صــو لـهــا التشغيلية ،وتطوير
مشروعيها الضخمين ريم مول في أبوظبي
وغراند هايتس في مصر».
وذكر أن إدارة الشركة خالل عام  2020أعادت
هيكلة جــزء كبير مــن دي ــون الـشــركــة مــع أحد
البنوك المحلية ،وكان الهدف الحد من مخاطر
ً
السيولة ودع ــم العمليات الـمـسـتــدامــة ،نظرا
إلى األثر العام لألزمة الصحية واالقتصادية
ال ـح ــال ـي ــة ،ون ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،ت ــم ت ـم ــدي ــد آج ــال
استحقاق الديون ،وإعادة تبويب الجزء طويل
األجل من التسهيالت من التزامات متداولة الى
التزامات غير متداولة».
وبين العيسى ،أن «أعمال البناء والتأجير
ال ـم ـس ـبــق ف ــي ريـ ــم مـ ــول ت ـت ـقــدم ب ـش ـكــل جـيــد،
ويتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام ،2021
ً
وتبلغ نسبة اكتمال األعمال اإلنشائية حاليا
ً
ما يقارب  90في المئة ،وتم أخيرا تعيين مقاول
داخلي (جي سي ماكلين إنترناشونال) ،كما

الرشيد :مذكرة تفاهم بين الجمعية
االقتصادية واتحاد أصحاب المهن

لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها

فيصل العيسى

أن مناطق الجذب السياحي ،مثل (سنو بارك)،
بدأت تتبلور.
وأفــاد بأنه مع استمرار عمليات التطعيم
ض ــد «ك ــوفـ ـي ــد »19 -فـ ــي اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة
ً
الـمـتـحــدة ،ب ــدأ االقـتـصــاد ينتعش تــدريـجـيــا،
«ونحن متفائلون بشأن االنتقال الناجح لريم
مول من مشروع بناء إلى أصل تشغيلي».
ولفت إلى أن مجمع ريم مول يقع في جزيرة
ال ــري ــم ف ــي أبــوظ ـبــي وي ـعــد م ــن أك ـبــر مـشــاريــع
التجزئة والتسلية وتناول الطعام والترفيه،
ً
ك ـم ــا ي ـض ــم أكـ ـث ــر م ــن  450مـ ـتـ ـج ــرا ،وس ــوف
يـسـتـقـطــب ك ـبــريــات ال ـعــامــات ال ـت ـجــاريــة في

المنطقة والعالم ،التي سبق أن ّ
أكدت تأجيرها
في المجمع.
وف ــي م ـصــر ،أش ــار إل ــى أن م ـشــروع جــرانــد
هــاي ـتــس ال ـس ـك ـنــي ال ـم ـت ـكــامــل وال ـض ـخ ــم بلغ
ّ
متقدمة من التطوير وتسليم الوحدات
مرحلة
ً
السكنية .ويعد جزء ا من مشروع أكبر تملكه
شــركــة «كــوادي ـكــو» الـتــابـعــة للشركة الوطنية
العقارية ،إذ يضم المشروع األكبر أجزاء يقوم
بتطويرها ثالثة مطورين ،ويمتد هذا المشروع
على مساحة إجمالية تبلغ  3.8ماليين متر
مربع يلبي االحتياجات السكنية لعدد السكان
المتنامي في القاهرة وضواحيها.
وأض ــاف العيسى« :بلغ مجموع الــوحــدات
ال ـم ـبــاعــة ف ــي ك ــام ــل ال ـم ـش ــروع  4790وح ــدة،
والوحدات المتبقية غير المبيعة  6008وحدات.
وقــامــت شــركــة «ك ــوادي ـك ــو» خ ــال ع ــام ،2020
بإطالق تطبيقها المخصص إلدارة المجتمع
الرقمي ،الذي يلبي احتياجات مئات السكان
الذين انتقلوا إلــى منازلهم الجديدة ،وقامت
«كــوادي ـكــو» بـتــوزيــع أرب ــاح خ ــال ع ــام ،2020
للمرة األولى».
وزاد«ُ :يعد مجمع ريم مول ومشروع جراند
ّ
هايتس من االستثمارات الواعدة التي ستمكن
الشركة من تعزيز مركزها المالي عبر تنويع
مـ ـص ــادر دخ ـل ـه ــا الـتـشـغـيـلـيــة ف ــي ال ـس ـن ــوات
القادمة».
ولفت إلى أن الشركة الوطنية العقارية في
الكويت تدير مشروع الواجهة البحرية سوق
شرق ،ومنتجع الجون ،وقدمت الشركة الدعم
للمؤسسات التجارية العاملة في سوق شرق،

من خالل مبادرة إعفاء المستأجرين من دفع
االيـ ـج ــارات المستحقة عـلـيـهــم»« ،كـمــا قدمت
الشركة منتجعات الجون الى وزارة الصحة،
ً
ً
ليتم استخدامها محجرا صحيا ،من  4مارس
 2020إلى  10يوليو .»2020
وبـ ـي ــن أن ـ ــه فـ ــي ال ـع ـق ـب ــة  -األردن ،تـمـتـلــك
الـشــركــة الـتــابـعــة لـلـشــركــة الــوطـنـيــة الـعـقــاريــة
وت ــدي ــر مـجـمــع ج ـنــوب الـعـقـبــة االس ـت ـث ـمــاري،
الـ ــذي ي ــوف ــر م ـســاحــات مـخـصـصــة لـلـتـخــزيــن
والمصانع والشركات والخدمات اللوجستية
على مساحة  1.5مليون متر مربع ،وفي مناخ
استثماري ج ــذاب ُي ّ
سهل الــوصــول لــأســواق
الــدولـيــة ويتمتع بـفــوائــد اتـفــاقـيــات الـتـجــارة
الـحــرة .وقــال العيسى أنــه «بلغ معدل إشغال
المستودعات  87في المئة في نهاية ديسمبر
 ،2020وتقوم شركتنا التابعة بتوزيع األرباح
بشكل مستمر».
وفــي ليبيا ،أفــاد بــأن مشروع «بالم سيتي
ريزيدانسز» يعد أول مشروع سكني متكامل
ت ـ ـقـ ــوم شـ ــركـ ــة الـ ـبـ ـح ــر األبـ ـ ـي ـ ــض ال ـم ـت ــوس ــط
لالستثمار القابضة في ليبيا بتطويره ،وهو
ً
ً
أحد المشاريع األكثر أمانا ورقيا بموقعه على
ساحل البحر األبـيــض المتوسط فــي منطقة
جنزور ،إحدى ضواحي العاصمة طرابلس.
و«قــامــت شــركــة البحر األبـيــض المتوسط
لالستثمار القابضة بتوزيع أرباح خالل عام
ً
 ،2020ولـلـمــرة األولـ ــى أي ـض ــا ،وبـلـغــت نسبة
إشـغــال «بــالــم سيتي ريــزيــدانـســز»  55.72في
المئة في نهاية ديسمبر .»2020

لجنة الصناعة والعمل بغرفة التجارة
تبحث تحديات «العمالة الوافدة»

ناقشت قرارات «القوى العاملة» خالل اجتماعها األول لعام 2021

مذكرة تفاهم جديدة لمصلحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

●

حصة المطيري

اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ال ـ ـك ـ ــوي ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة،
بـ ـ ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــاب
ال ــرشـ ـي ــد وأم ـ ـيـ ــن الـ ـس ــر خ ــال ــد
ال ـم ـط ـي ــري ،االتـ ـح ــاد الـكــويـتــي
ألص ـح ــاب ال ـم ـهــن وال ـم ـشــاريــع
المتوسطة والـصـغـيــرة ،أمــس،
ل ـت ــوق ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــة تـ ـه ــدف إل ــى
ت ـن ـم ـيــة الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـيــرة
والمتوسطة ،والعمل على تقديم
ال ــدع ــم والـ ـمـ ـس ــاع ــدات ،بـحـيــث
تساهم هذه المشاريع في رفع
مستوى االقتصاد الكويتي.
وق ـ ـ ــال ال ــرشـ ـي ــد إن «ت ــوق ـي ــع
االتفاقية مع االتـحــاد الكويتي
ألص ـح ــاب ال ـم ـهــن وال ـم ـشــاريــع
ال ـم ـت ــوس ـط ــة وال ـص ـغ ـي ــرة ي ــدل
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ال ـ ـ ــدور الـتـكــافـلــي
والتعاوني لمؤسسات المجتمع
المدني ،وهذا في صميم عملنا
بــالـجـمـعـيــة ،لـنـتـعــاون مــع مثل
هـ ــذه ال ـج ـم ـع ـيــات ،وتـ ــم تــوقـيــع
االتفاقية لنعزز دور هذا االتحاد
ونـ ـ ـع ـ ــزز ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون والـ ـتـ ـف ــاه ــم
المشترك والتباحث حول أهمية

ال ـق ـطــاع وكـيـفـيــة ت ـعــزيــز دوره
في االقتصاد الكويتي ،ونسأل
ال ـلــه أن تـحـقــق ه ــذه االتـفــاقـيــة
االه ـ ــداف ال ـمــرجــوة مـنـهــا ،بما
يـ ـخ ــدم الـ ـمـ ـب ــادري ــن وأصـ ـح ــاب
المهن ،ويخدم أهداف الجمعية
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي ت ـص ــب فــي
المصلحة العامة».
م ــن جـهـتـهــا ،أك ــدت الشيخة
د .حصة سعد العبدالله ،رئيسة
االت ـ ـحـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ألص ـح ــاب
المهن والـمـشــاريــع المتوسطة
والصغيرة ،أن االتـحــاد يسعى
جاهدا منذ إشهاره إلى إيجاد
الـحـلــول اإلبــداعـيــة واإليجابية
لـتـنـمـيــة ال ـم ـش ــاري ــع الـصـغـيــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة (رواد األعـ ـم ــال)
والمتناهية الصغر ،وتوجيهها
نحو العمل الخاص وبالجهات
غـ ـي ــر الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،م ـ ــع ال ـع ـمــل
على توفير ا لـفــرص الوظيفية
المختلفة ،ودع ــم الـمـشــروعــات
الصغيرة بما يتفق واأله ــداف
التنموية وفق قوانين االتحاد
المنبثقة من قوانين الدولة».
وقالت الشيخة حصة« :التقت
رغبة الطرفين ،االتحاد الكويتي

ألصحاب المشاريع المتوسطة
وال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة والـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة
االقتصادية الكويتية ،في تقوية
ال ـ ــرواب ـ ــط والـ ـتـ ـع ــاون ال ـث ـنــائــي
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت عـ ــديـ ــدة تـخـتــص
بأصحاب المشاريع الصغيرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،ل ـم ــا ي ـت ـم ـتــع بــه
الـ ـط ــرف ــان مـ ــن خ ـ ـبـ ــرات ك ـب ـيــرة
مختصة في دعم هذه المشاريع
ومساندتها في تحقيق األهداف
ال ـم ـس ـت ــدام ــة وال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
التنمية البشرية والمهنية في
قـ ـط ــاع ــات األع ـ ـمـ ــال الـمـخـتـلـفــة
التي من شأنها تحسين فرص
الـ ـت ــوظـ ـي ــف ،والـ ـعـ ـم ــل ال ـخ ــاص
بمشاريع هادفة».
وأشارت الى ان هذه الخطوة
تـ ـه ــدف الـ ـ ــى ت ـ ـبـ ــادل ال ـخ ـب ــرات
واالفكار والمعلومات في مجال
المشروعات الصغيرة ومساعدة
المبادرات الفردية ،إضافة إلى
التعاون والتنسيق بين الطرفين
فـ ــي مـ ـج ــال ت ـن ـم ـيــة ال ـم ـش ــاري ــع
الصغيرة أو متناهية الصغر،
بهدف المساهمة في خلق فرص
ل ـل ـكــوادر الـكــويـتـيــة لـلـعـمــل في
القطاع الخاص.

جانب من االجتماع
عقدت لجنة الصناعة والعمل
ال ـم ـن ـب ـث ـقــة عـ ــن م ـج ـل ــس إدارة
غرفة تجارة وصناعة الكويت
اج ـت ـمــاع ـهــا األول ل ـع ــام 2021
أمس ،برئاسة أحمد القضيبي،
وت ـن ــاول ــت ع ـ ــددا م ــن الـقـضــايــا
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـعـ ـم ــال ــة
والصناعة التحويلية.
وبـ ـ ــدأت ال ـل ـج ـنــة اجـتـمــاعـهــا
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـه ـ ــود
والمساعي التي تبذلها الغرفة
لـ ـ ــدى ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـقــوى
الـعــامـلــة ،لـمـعــالـجــة الـتـحــديــات
التي خلفها قرار الهيئة رقم 520
لسنة  ،2020الذي يحظر إصدار
إذن عمل لمن بلغ الستين عاما
فما فوق لحملة شهادة الثانوية
الـعــامــة فـمــا دون وم ــا يعادلها
من شهادات ،إذ لم يعد بإمكان
صاحب العمل استبقاء العمالة
ذوي الخبرة والمهارة منهم.
واسـ ـتـ ـع ــرض ــت ال ـل ـج ـن ــة مــا
ت ـم ـخ ـض ــت عـ ـن ــه ال ـم ـن ــاق ـش ــات

شركات التكنولوجيا الكبرى تخطط لتحول «مزعزع»
ف ــي خ ـض ــم ع ـم ـل ـيــة ت ـح ــوي ــل «أمـ ـ ـ ــازون»
أعـمــالـهــا م ــن كــونـهــا مـتـجــرا لـبـيــع الكتب
عبر اإلنترنت إلى العب رئيسي في سوق
ال ـت ـجــارة اإللـكـتــرونـيــة ،وكــذلــك الحوسبة
السحابية ،أصبحت الشركة واحدة من أكبر
المشترين في العالم لرقائق الحواسيب
التي تشغل مراكز البيانات.
ومع توسع أعمالها السحابية ،أصبحت
الشركة تركز بشكل متزايد على تصميم
ً
رقــائـقـهــا ال ـخــاصــة ب ــدال م ــن شــرائ ـهــا ،في
تحول قد يكون له تداعيات خطيرة على
ج ــان ــب م ـهــم م ــن ص ـنــاعــة الـتـكـنــولــوجـيــا،
ويهدد صانعي الرقائق التقليديين مثل
«إ ن ـت ــل» و«»Advanced Micro Devices
(إيه إم دي).
في الحقيقة ،لــدى العالم اآلن ما يكفي
مــن أوجـ ــاع فــي ه ــذا ال ـجــانــب ،حـيــث أزمــة
واسعة النطاق في سلسلة إمدادات الرقائق
اإللكترونية تؤثر على صناعات مختلفة
(بما في ذلك الجواالت ومنصات األلعاب
اإللـكـتــرونـيــة وحـتــى الـسـيــارات وغـيــرهــا)،
متسببة في إزعاج الساسة وقادة األعمال.
واضطرت شركات السيارات الرئيسية
بما في ذلك «تويوتا» ،و«جنرال موتورز»،
و«فـ ــول ـ ـكـ ــس فـ ــاغـ ــن» وق ــائـ ـم ــة تـ ـط ــول مــن
ً
المنتجين ،إلى تعليق أعمالها جزئيا في

مناطق مختلفة مــن ا لـعــا لــم بسبب نقص
هذه الشرائح التي باتت أساسية ألعمالها،
ً
حيث أصبحت القدرات الحاسوبية جزءا
ً
رئيسيا في إنتاج المركبات.
وتشير تقديرات إلــى خسائر محتملة
في مبيعات هذه الشركات بقيمة  61مليار
دوالر هذا العام ،إلى جانب تراجع إنتاج
الـسـيــارات العالمي فــي الـعــام ذات ــه بنحو
ً
 1.5مليون وحدة ،نظرا لنقص هذا المكون
الذي يساهم في إدارة ومراقبة أداء المركبة
بـ ً
ـدء ا مــن وســائــل الترفيه وأنـظـمــة الـهــواء
وإلى المحرك واألداء.

تهديد بيغ تيك
 بدأت «أمازون» تشير إلى نواياها عام 2015عندما استحوذت على شركة صغيرة
لـتـصـمـيــم الــرقــائــق تــدعــى «Annapurna
 ،»Labsوم ـنــذ ذل ــك ال ـح ـيــن ،أص ـبــح األم ــر
ً
ع ــدائ ـي ــا ب ـش ــأن ت ـطــويــر ش ــرائ ــح مصممة
ً
خصيصا لمراكز البيانات الخاصة بوحدة
«أمازون» لخدمات الويب «.»AWS
 تقول « ،»Smugmugوهي خدمة صورعبر اإلنـتــرنــت تستخدم «إيــه دبليو إس»
ل ـعــرض م ـل ـيــارات ال ـص ــور لمستخدميها
ي ــوم ـ ًـي ــا ،إن ـه ــا خـفـضــت ت ـكــال ـيــف خــدمــات

«أم ــازون» بنسبة تصل إلــى  40في المئة،
فقط عندما تحولت إلى خدمة «إيه دبليو
إس» المدعومة بشرائح «أمــازون» (تحمل
العالمة التجارية «جرافيتون»).
 ال ت ــزال «إي ــه دبـلـيــو إس» تعتمد فيالغالب على رقائق «إنـتــل» ،لكن «أمــازون»
ت ـفــرض رس ـ ً
ـوم ــا عـلــى «س ـمــوج ـمــوج» أقــل
ب ـن ـس ـبــة  20فـ ــي ال ـم ـئ ــة ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـتــي
تستخدم أجهزتها الخاصة ،كما تحتاج
األخـ ـي ــرة ط ــاق ــة حــوس ـبــة أقـ ــل ألن رقــائــق
ً
«أمــازون» تستغرق وقتا أقصر بنسبة 20
في المئة لتشغيل مهامها.
ً
 تعمل «مايكروسوفت» و»غوغل» أيضاعلى إنتاج رقائق مخصصة ألعمالهما ،ما
ً
(جزئيا) مدى اختالف المجموعة
يعكس
ال ـح ــال ـي ــة م ــن كـ ـب ــار ال ــاع ـب ـي ــن ف ــي س ــوق
التكنولوجيا عن مشغلي مراكز البيانات
في الماضي ،والذين لم يكن لديهم الموارد
الالزمة لضخ مئات الماليين من الدوالرات
في تصميم رقائقهم الخاصة.
ً
ً
 هناك أيضا تحول تقني يجري مقترنابـظـهــور ال ـهــواتــف الــذك ـيــة ،فبينما كــانــت
«إنتل» و«إيه إم دي» تصنعان رقائق لمراكز
الـبـيــانــات الـتــي تعطي األولــويــة للسرعة،
تـطـلـبــت األجـ ـه ــزة ال ـم ـح ـمــولــة مـعــالـجــات
تستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة.

 فــي الـنـهــايــة ،سـتــواجــه أك ـبــر شــركــاتأشـ ـب ــاه الـ ـم ــوص ــات ف ــي ال ـع ــال ــم ت ـه ــدي ـ ًـدا
ت ـنــاف ـسـ ًـيــا م ـ ـتـ ــزايـ ـ ًـدا ،ح ـي ــث ي ـص ـنــع أك ـبــر
ع ـمــائ ـهــا رقــائ ـق ـهــم ال ـخ ــاص ــة الـمـصـمـمــة
خـصـيـ ًـصــا ل ـل ـم ـجــاالت فــائ ـقــة ال ـش ـحــن من
الحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي.

تغيرات مزعزعة
 أصـبـحــت ك ـف ــاء ة ال ـطــاقــة ذات أهميةمتزايدة ،وبحلول عام  ،2025من المتوقع
أن تستهلك مراكز البيانات  15في المئة من
ً
ارتفاعا من نحو  2في
الكهرباء في العالمً ،
المئة العام الماضي ،وفقا لشركة «Applied
 »Materialsالتي تعد أكبر منتج لمعدات
تصنيع الرقائق.
 تصنع التكنولوجيا األساسية لرقائقالهواتف الذكية منخفضة الطاقة بواسطة
ش ــرك ــة « »Arm Ltdال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ال ـتــي
ُ
ترخصها ولكن ال تصنع الرقائق نفسها،
وتـسـتـخــدم «أم ـ ـ ــازون» و«مــاي ـكــروســوفــت»
خدمات «أرم» كأساس لتصميمات الرقائق
الداخلية الخاصة بهما.
(أرقام)

بــالـلـجـنــة االس ـت ـش ــاري ــة الـعـلـيــا
لشؤون العمل ،بشأن فرض رسم
 2000دينار لتجديد إذن العمل
لهذه الفئة من العمالة ،إضافة
إ لــى التأمين الصحي الشامل،
مؤكدة أن الغرفة لم تدخر جهدا
ف ــي تـخـفـيــض ال ــرس ــم الـمـقـتــرح
للتجديد إلى أن تم االتفاق على
الرسم المشار إليه.
وطــال ـبــت ب ـض ــرورة الـسـمــاح
بــاسـتـقــدام الـعـمــالــة الـمــوجــودة
بالخارج وتحمل إقامات سارية،
وكذلك تسهيل إصــدار أذونــات
ً
عـمــل ج ــدي ــدة ،أسـ ــوة بالسماح
بــاس ـت ـقــدام ال ـع ـمــالــة الـمـنــزلـيــة،
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات
الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم وأجـ ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـعـ ـم ــال ــة
بالسوق الكويتي.
وت ـ ـنـ ــاولـ ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـ ـقـ ــرار
اإلداري رق ــم  142لـسـنــة 2021
ال ـصــادر عــن «ال ـقــوى الـعــامـلــة»،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــح ب ـ ـت ـ ـحـ ــويـ ــل
أذونـ ــات عـمــل الـعـمــالــة الــوافــدة

المستخدمة محليا في جميع
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ،ب ـ ـشـ ــرط م ــوافـ ـق ــة
ص ــاح ــب الـ ـعـ ـم ــل ،وبــاس ـت ـث ـنــاء
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـج ـ ـلـ ــة ع ـل ــى
العقود والمشاريع الحكومية
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
والمتوسطة.
وب ـ ـح ـ ـثـ ــت تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب ال ـ ـ ـ ــدول
الخليجية وآلياتها في تنظيم
عملية دخــول وخ ــروج العمالة
ال ــواف ــدة ،وسـبــل االسـتـفــادة من
ً
ت ـلــك ال ـت ـج ــارب م ـح ـل ـيــا ،ب ـمــا ال
يـقـيــد حــريــة ال ـعــامــل ،وال يضر
بحقوق صاحب العمل.
وناقشت الدليل المقترح من
الهيئة ا لـعــا مــة للصناعة حول
«اش ـت ــراط ــات ال ـب ـنــاء ف ــي الـمــدن
والمناطق الصناعية» ،والــذي
تدرسه حاليا اللجنة الوطنية
ل ـق ـط ــاع م ــواصـ ـف ــات ال ـت ـش ـي ـيــد
وم ــواد البناء ،والـتــي تترأسها
الهيئة العامة للصناعة.
وفـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــا

رح ـ ـبـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة بـ ـ ـ ــرأي إدارة
ال ـ ـف ـ ـت ـ ــوى والـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــري ـ ــع ال ـ ـ ــذي
ذهـ ــب إلـ ــى اخ ـت ـص ــاص الـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة ب ــاالش ــراف
ع ـلــى م ـم ــارس ــات الـصـنــاعـيـيــن
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص االرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات فــي
المنشآت الصناعية ،إذ ساهم
رأي اإلدارة في تخفيف التداخل
والتشابك بين الهيئة وجهات
عدة حول االرتدادات ،كما رحبت
ب ـمــواف ـقــة ب ـلــديــة ال ـكــويــت على
تخصيص مساحة عشرة آالف
متر لبناء مصنع متكامل إلعادة
ت ــدوي ــر ال ـن ـف ــاي ــات ال ـص ـنــاع ـيــة
بمنطقة صـبـحــان الـصـنــاعـيــة،
ُ
تـ ـش ــرف ع ـل ـيــه ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ُ
لـلـصـنــاعــة ،وه ــو مــا ي ـتــوقــع أن
تكون لــه آثــار إيجابية للقطاع
الـصـنــاعــي خـصــوصــا والبيئة
الكويتية عامة.
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«زين» شاركت في حلقة نقاشية على هامش منتدى الحكومة اإللكترونية الثامن

«زين» شريك
رئيسي ّ
وفعال
للقطاع العام
في تنفيذ
التحول الرقمي

ُ
شاركت "زين" في حلقة نقاشية أقيمت ضمن فعاليات اليوم
األول من ُمنتدى الحكومة اإللكترونية الثامن ،الــذي رعته
ً
ً
الشركة بالتينيا بتنظيم من شركة  NoufExpoافتراضيا،
تحت شعار "الحكومة اإللكترونية الشاملة ..ضرورة ُم ّ
لحة
لما بعد كورونا" ،برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد.
بيان صحافي ،أن فعاليات افتتاح
ـي
ـ
ف
ـة،
ـ
ك
ـر
ـ
ش
وذك ــرت الـ
ّ
المنتدى شهدت مشاركة ُممثلة راعي الحفل ،وزيرة األشغال
ال ـعــامــة وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـش ــؤون االتـ ـص ــاالت وتـكـنــولــوجـيــا
المعلومات ،د .رنــا ال ـفــارس ،ونــائــب رئـيــس ه ــواوي الشرق
األوس ــط ،تشارلز يــونــغ ،والـمــديــر الـعــام لشركة NoufExpo
المنظمة للمنتدى يوسف الـمــرزوق ،ونخبة من القياديين
الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص.
وبينت "زي ــن" أن برنامج الـيــوم األول للمنتدى قــد شهد
ّ
الموحد...
تنظيم حلقة نقاشية تحت عنوان "نظام التراخيص
نموذج لخدمة إلكترونية ُمتكاملة وإعادة هندسة اإلجراءات
الحكومية" ،والتي شهدت ُمشاركة كل من الرئيسة التنفيذية
لشركة زين الكويت ،إيمان الروضان ،ورئيس مجلس اإلدارة
الــرئـيــس التنفيذي فــي الهيئة الـعــامــة لــاتـصــاالت وتقنية
الـمـعـلــومــات ،ســالــم األذي ـنــة ،والـمــديــر الـعــام لبلدية الكويت
أحمد المنفوحي ،ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور
االستشارية الكويتية ،بدر السلمان ،ونائب رئيس شركة SAP
الشرق األوسط الشمالي ،أحمد الفيفي.
و خــال ُمشاركتها فــي الحلقة النقاشية ،قالت الرئيسة
ً
التنفيذية لشركة زين الكويت ،إيمان الروضان" :سعيدة جدا
ُ
بالمشاركة اليوم مع اإلخــوة األع ــزاء ،الذين ّ
لخصوا بشكل
ّ
رائــع خطوات للتحول الرقمي في القطاع الحكومي ،سواء
ّ
التحول الرقمي في
فيما يتعلق بطرح نموذج عملي لنجاح
بلدية الكويت ،أو خريطة الطريق لتسريع التحول الرقمي في
القطاع الحكومي بشكل عام".
وقالت" :أود طرح نقطة ُمهمة من واقع تجربة عملية لنا في

ّ
ّ
والتحول
التكنولوجيا
مجالي
زين ،لكوننا شركة رائدة في
ُ
الرقمي في السوق الكويتي ،فقد كانت لنا خطوات وبرامج
ُ
ّ
فعالة قمنا بتنفيذها بشكل ناجح ولله الحمد في التحول
الرقمي داخــل زيــن ،إضــافــة إلــى مـشــاركــات فــي المجال ذاتــه
بالقطاع الحكومي ،وذلك بالتعاون بين زين ُ
ومختلف الجهات
الحكومية ،منها على سبيل المثال منظومة العدادات الذكية
ّ
ومنصة "شلونك" ُلمتابعة الحجر
مع وزارة الكهرباء والماء،
الصحي المنزلي ،بالتعاون مع وزارة الصحة ،وغيرها الكثير".
ّ
منصة ّ
وأضــافــت" :مــن الـضــروري وجــود ّ
للتحول
موحدة
ال ــرق ـم ــي ل ـلــربــط ب ـيــن ج ـم ـيــع ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،ومـنـهــا
الم ّ
موضوعنا اليوم حول نظام التراخيص ُ
وحد ،وهي المنصة
الـتــي ،بــاعـتـقــادي ،يتعدى دوره ــا إص ــدار الـتــراخـيــص فقط،
فباإلمكان استخدامها في وظائف أخرى ما بعد التراخيص،
كالتجديد والتطوير والتحديث وغيرها ،ومــن أهــم النقاط
التي استفدنا منها من واقع تجربتنا العملية ،أهمية مرحلة
إع ــداد وتصميم هــذه المنصة ،فيجب توحيد المواصفات
ُ
هذا الربط".
والمتطلبات ،فهذا عامل مهم ًلنجاح ّ
وأوضـحــت أنــه "ليس عمليا أن تتبنى كل جهة حكومية
مــواص ـفــات ومـتـطـلـبــات مـخـتـلـفــة ،وه ــو م ــع األس ــف واقـعـنــا
ال ـيــوم ،فـقــد ب ــدأت معظم الـجـهــات الحكومية قـبــل فـتــرة في
تـطـبـيــق ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ل ــدي ـه ــا ،ل ـكــن لــدي ـهــا أن ـظ ـمــة غير
مـ ّ
ـوحــدة ،ونظم الربط فيها غير متكاملة ،وأنظمة الملفات
ّ
والوثائق المستخدمة فيها ليست موحدة ،فتفاديا إلعادة
االستثمار مرة أخرى يجب توحيد هذه الخطط والمواصفات
والمتطلبات كمرحلة مبدئية حتى يتم تحقيق الخطوات
التنفيذية مــن ضمن ا لـمــرا حــل المختلفة لبرنامج التحول
الرقمي في الدولة بكفاءة".
وتابعت" :إن المرحلة األصعب في تنفيذ التحول الرقمي
هي تدريب المستخدمين ممن سيستفيدون من هذا النظام
(أي العمالء أو المواطنين) ،وتــدريــب الـمــوارد البشرية في
الجهات الحكومية من موظفين وإداريين ممن سيشرفون على

في صفقة قيمتها  750مليون دوالر
ومبتكرة لتعزيز تجربة العمالء.
وتأتي صفقة البيع ضمن إطار
استراتيجية مجموعة Ooredoo
لالنتقال إلى نموذج تخفيف أصول
أكثر كفاءة ومرونة واالستفادة من
القيمة الكامنة لبنيتها التحتية.
و تـ ـمـ ـتـ ـل ــك  Ooredooم ـج ـم ــو ع ــة
واس ـع ــة م ــن األب ـ ــراج ح ــول الـعــالــم
ي ـص ــل ع ــدده ــا إلـ ـ ّـى  27,000ب ــرج
اتصاالت ،وهي تمثل بنية تحتية
ذات قيمة كبيرة للمجموعة .ويعد
تسييل األصــول بهدف منح قيمة
إضافية للمساهمين والعمالء أحد
المحاور الرئيسية التي تركز عليها
استراتيجيتها الحالية.
وبهذا الصدد ،قال عزيز العثمان
المنتدب لمجموعة
فخرو ،العضو
ّ
 " :Ooredooأود أن أهنئ إندوسات
 Ooredooعلى إبرام اتفاقية البيع
وإعــادة االستئجار هذه مع Edge
 .Point Indonesiaفـهــذه الصفقة
ً
تتماشى تماما مع استراتيجيتنا
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ت ــرك ــز ع ـل ــى مـنــح
المساهمين والـعـمــاء قيمة أكبر،

ً
وتتضمن هذه االستراتيجية تحوال
نحو نموذج تخفيف األصول الذي
س ـيــوفــر ل ـنــا رأسـ ـم ــال يـمـكـنـنــا من
الـتــركـيــز عـلــى مهمتنا األســاسـيــة
المتمثلة في تقديم خدمات رقمية
متميزة لقاعدة عمالئنا من األفراد
وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات ،وأتـ ـ ــوجـ ـ ــه ب ــال ـش ـك ــر
واالم ـت ـن ــان لـحـكــومــة إنــدونـيـسـيــا
ع ـلــى سـيــاســاتـهــا الـمـتـقــدمــة الـتــي
ً
ً
ً
تـتــرك أث ــرا إيجابيا ملموسا على
قـطــاع ومشغلي االت ـصــاالت ،وهو
ً
ما يعود حتما بالنفع على سكان
إندونيسيا".
هذا ،وتم إعالن فوز شركة Edge
 Point Indonesiaبــا لـمـنــا قـصــة
التنافسية التي أطلقتها إندوسات
 ،Ooredooع ـل ــى أن ي ـت ــم إ ت ـم ــام
الصفقة في ًالربع الثاني من العام
الـحــالــي ،وفــقــا لـلـشــروط المعتادة
تـ ـتـ ـضـ ـم ــن م ـ ــواف ـ ـق ـ ــة م ـس ــاه ـم ـي ــن
إنــدوســات  Ooredooفــي اجتماع
الجمعية العامة االستثنائي الذي
سيعقد في  6مايو ،وستقوم بإعادة
استئجار مساحة على األبراج مدة

ّ
«العيد لألغذية» تدشن موقعها
اإللكتروني التجاري الجديد

المطيري :نقلة نوعية في رحلتنا للنهوض بأعمالنا
أعـلـنــت شــركــة الـعـيــد لألغذية
ت ــدش ـي ــن م ــوق ـع ـه ــا اإلل ـك ـت ــرون ــي
التجاري الجديد وإطالقه بمفهوم
ف ــري ــد ي ـع ــزز وي ــرت ـق ــي بـمـسـتــوى
ت ــواصـ ـلـ ـه ــا م ـ ــع ش ــرك ــائـ ـه ــا فــي
األعـ ـم ــال ،ويــرت ـكــز ال ــى منهجية
عمل منظمة ودقيقة يتم تحديثها
وتـ ـط ــوي ــر آلـ ـي ــاتـ ـه ــا ،ب ــال ـت ــواف ــق
مــع درج ــة الـتـقــدم فــي العمليات
الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة وانـ ـعـ ـك ــاس ــاتـ ـه ــا
عـ ـل ــى حـ ـج ــم الـ ـنـ ـم ــو ف ـ ــي أعـ ـم ــال
ً
الشركة ومكانتها محليا  ،بغية
االس ـت ـح ــواذ عـلــى ف ــرص جــديــدة
في السوق ،وخلق أخرى تتناسب
مـ ــع االت ـ ـجـ ــاهـ ــات الــدي ـنــام ـي ـك ـيــة
المتسارعة للتسويق عبر العالم
الرقمي.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـل ـشــركــة ،م ـح ـمــد ال ـم ـط ـي ــري ،إن
الموقع الجديد للشركة يعد نقلة
ن ــوع ـي ــة ف ــي رح ـل ـت ـهــا لـلـنـهــوض
بأعمالها الـقــائـمــة ،وفــق رؤيتنا
واس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا الـمـسـتـقـبـلـيــة
الـ ــرام ـ ـيـ ــة الـ ـ ــى أن نـ ـك ــون ش ــري ــك
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـمـ ـفـ ـض ــل والـ ـمـ ـث ــال ــي
ً
ف ــي ق ـطــاع ال ـت ـغــذيــة ،م ـش ـيــرا الــى
الـمـفـهــوم الـمـتـمـيــز لـلـشــراكــة في
م ـس ـيــرة ع ـمــل "ال ـع ـيــد لــأغــذيــة"،
وخ ـب ــرت ـه ــا الـ ـت ــي ت ــرب ــو ع ـل ــى الـ ـ
 25ع ــام ــا ،ف ـهــي ت ـت ـعــدى كــونـهــا
ت ـع ــاون ــا ت ـج ــاري ــا م ـش ـتــركــا بـيــن
ج ـه ـت ـيــن ،وت ـت ـح ــول الـ ــى وسـيـلــة
فعالة لترجمة تقديرنا لعمالئنا

وم ـس ــؤول ـي ـت ـن ــا ت ـج ــاه ـه ــم ،عـبــر
اعتماد منظومة متكاملة من القيم
والـمـبــادئ األساسية التي يأتي
في مقدمتها الشفافية واإلخالص
بالعمل والـتـفــانــي فــي الـتــواصــل
مــع شــركــائـنــا بـغـيــة نـيــل ثقتهم،
باعتبارهم شــركــاء فــي النجاح،
وقــوة تدفعنا نحو انتقاء أفضل
المنتجات وأجودها ،التي ترضي
مختلف أذواق المستهلكين من
ً
جـهــة ،وتـحـقــق فـعـلـيــا مــا نصبو
إليه عبر شعارنا المحوري لهذا
اإلط ـ ـ ــار مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،وه ــو
"خيرات األطعمة على مائدتك".
وأردف أن ال ـمــوقــع ال ـت ـجــاري
ال ـجــديــد لـلـشــركــة مــدعــم بــأحــدث
ب ــرم ـج ـي ــات وت ـق ـن ـي ــات االت ـص ــال
المرنة والحديثة عبر اإلنترنت
وم ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
ً
األك ـث ــر رواج ـ ــا وشـ ـه ــرة ،م ـشــددا
على أهمية القاعدة التكنولوجية
المتينة للموقع في تعزيز الرؤية
العملية المستقبلية للشركة ،التي
تتوافق مــع األنـمــاط التسويقية
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـحــدي ـثــة ،الــازمــة
لـبـنــاء مـكــانــة مـمـيــزة ألي عــامــة
تجارية على الـمــدى الطويل في
ً
ال ـكــويــت ،م ــؤك ــدا ال ـت ــزام الـشــركــة
بـ ـتـ ـق ــدي ــم األف ـ ـ ـضـ ـ ــل ل ـع ـم ــائ ـه ــا،
وتركيزها على انتقاء المنتجات
ال ـتــي ت ـثــري تـجــربــة المستهلك،
وت ـج ـعــل م ــن رح ـلــة ت ـســوقــه عبر
ن ـق ــاط ال ـب ـيــع مـتـعــة ال تـضــاهــى،

محمد المطيري

وهو يصب في مصلحة الشركاء
للعالمات التجارية والمساهمين.
واختتم باإلشارة الى انطالق
ال ـش ــرك ــة ف ــي رح ـل ـت ـهــا ال ـج ــدي ــدة
المقترنة بإعادة هيكلة عملياتها
الـتـشـغـيـلـيــة وت ـحــول ـهــا الــرق ـمــي
الـتــي ب ــدأت فــي نهاية عــام 2020
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرم ،رغ ـ ـ ـ ــم الـ ـتـ ـح ــدي ــات
العديدة التي مــن أبــرزهــا الواقع
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـم ـت ــراج ــع بـسـبــب
جائحة كورونا ،الفتا الى تفعيل
آلـ ـي ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـت ـش ـك ـيــل فــريــق
متخصص ،يعمل عـلــى تحقيق
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
للشركة نحو التوسع العامودي
المعزز بخطوط مساندة.

 10س ـن ــوات لـتـلـبـيــة احـتـيــاجــاتـهــا
المستمرة.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال أح ـمــد الـنـعـمــة،
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـ ـ إن ــدوس ــات
" :Ooredooيسعدنا أن إندوسات
 Ooredooقــد واف ـقــت عـلــى إتـمــام
هذه الصفقة التي ستسهم بال شك
فــي تعزيز استراتيجيتنا لتوفير
ق ـي ـم ــة إض ــافـ ـي ــة ع ـب ــر االسـ ـتـ ـف ــادة
مــن أص ــول البنية التحتية لدينا.
وتمثل هــذه الصفقة البيع الثالث
واألخـ ـي ــر ل ــأص ــول م ــن مـجـمــوعــة
األب ــراج عالية الـجــودة لدينا ،كما
أن ـهــا سـتـعــزز تـحــولـنــا إل ــى شــركــة
اتـصــاالت رقمية رائ ــدة .نحن على
ثقة أن اتفاقية إ ع ــادة االستئجار
ب ـ ـشـ ــروط ـ ـهـ ــا ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزة س ـت ـل ـب ــي
احتياجاتنا المستمرة فيما يتعلق
ب ـخــدمــات أب ـ ــراج االتـ ـص ــاالت ،وأن
رأس المال المتوفر لدينا من هذه
الـصـفـقــة سـيـســاعــدنــا فــي المضي
ً
قــدمــا لتحقيق الـمــزيــد مــن النمو.
ستواصل إندوسات Ooredoo
و Edge Point Indonesiaالعمل
ً
م ـ ـعـ ــا ف ـ ــي ش ـ ــراك ـ ــة وثـ ـيـ ـق ــة خ ــال
المستقبل".
يذكر أن شركة جي بي مورغان
ع ـم ـلــت م ـس ـت ـش ــارا م ــال ـي ــا ل ـشــركــة
 Indosat Ooredooخالل الصفقة.

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية
( )stcت ـع ــز ي ــز ا ل ـت ـج ــر ب ــة ا لـشـخـصـيــة
لمستخدمي باقاتها الصوتية للدفع
اآلجل الغنية بالمزايا "،"Always ON
من خالل مجموعة ممتدة من المزايا
ال ـتــي تـجـعـلـهــم يـبـقــون عـلــى تــواصــل
ً
دائم عبر شبكة  5Gاألو ســع انتشارا
في الكويت.
و ق ـ ــا ل ـ ــت  ،stcف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ل ـ ـهـ ــا ،إن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء الـ ـمـ ـشـ ـت ــركـ ـي ــن ف ـ ــي ب ــاق ــات
ا ل ــد ف ــع اآل ج ـ ــل ع ـب ــر ب ــا ق ــات Always
 ONح ـص ـلــوا ع ـلــى م ـج ـمــوعــة فــريــدة
م ــن خ ــدم ــات ال ـم ـك ــال ـم ــات ال ـصــوت ـيــة
واإلنـتــرنــت والـتــرفـيــه ،بــاإلضــافــة إلى
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ـي ــزات ال ـت ــي تـلـبــي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـم ـت ـن ــوع ــة ل ـل ـع ـمــاء
بأسعار تنافسية.
وت ـهــدف الـشــركــة مــن خ ــال بــاقــات
الدفع اآل جــل  Always ONإلى تقديم
تجربة ال مثيل لها للعمالء ا لـجــدد،
وال ـم ـش ـتــرك ـيــن ال ـحــال ـي ـيــن تـتـيــح لهم
ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء عـ ـل ــى ات ـ ـص ـ ــال دائ ـ ـ ـ ــم داخ ـ ــل
ال ـك ــوي ــت م ــن خ ــال خ ــدم ــة اإلن ـتــرنــت
المستمرة والمكالمات المحلية غير
المحدودة ،وكذلك خارج الكويت عبر
م ـيــزة اس ـت ـق ـبــال م ـكــال ـمــات ال ـت ـجــوال،
ومكالمات الواتساب غير المحدودة.
ً
وان ـ ـط ـ ــاق ـ ــا م ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام الـ ـش ــرك ــة
بــاسـتــراتـيـجـيـتـهــا لـتـمـكـيــن ال ـت ـحــول
الرقمي في الكويت ،تتيح  stcلعمالء
باقات الدفع اآلجل إمكانية االستفادة
من خدمة  5Gبحسب تقنية الجهاز
ا لـمـسـتـخــدم ،بـهــدف منحهم الفرصة
لالستمتاع بأعلى سرعات االنترنت
على شبكتها.

«بدجت» تزود «ماكدونالدز»
و«سيمنز» بموديالت حديثة
زودت شــركــة بــدجــت الكويت
لتأجير السيارات ،التابعة لشركة
أعيان لإلجارة القابضة ،شريكيها
م ــاك ــدون ــال ــدز وسـيـمـنــز بــأحــدث
ال ـمــوديــات ،بمختلف أنــواعـهــا،
بهدف تلبية المشاريع المتنامية
لهما في السوق المحلي.
وفي هذا الصدد ،أعرب المدير
العام لـ"بدجت" ،مفيد العلي ،عن
فخره بهذه العالقة مــع شركات
ع ــالـ ـمـ ـي ــة تـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
وب ـ َّـي ــن أن عــاقـتـهــم م ــع سلسلة
م ـطــاعــم م ــاك ــدون ــال ــدز ب ـ ــدأت في
 ،2019وسـيـمـنــز لـلـكـهــربــائـيــات
واإلل ـك ـت ــرون ـي ــات م ـس ـت ـمــرة منذ
.2013
وأوض ـ ــح ال ـع ـلــي أن "ب ــدج ــت"
ت ـم ـلــك أسـ ـط ــوال ي ـض ــم أكـ ـث ــر مــن
 1000مركبة حديثة من مختلف
األحـ ـ ـ ـج ـ ـ ــام واألنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع مـ ـ ــن ف ـئــة
الصالون ومركبات الدفع الرباعي
وس ـي ــارات الــرفــاهـيــة والـبـيــك أب
والميني فــان والباصات بفئات
وأحـ ـج ــام م ـخ ـت ـل ـفــة ،مـضـيـفــا أن
الشركة باشرت عملها في الكويت
ع ــام  2002بـمــوجــب ام ـت ـيــاز من
شركة بدجت لتأجير السيارات
العالمية.
وعـ ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـت ــي
ت ـق ــدم ـه ــا "بـ ـ ــدجـ ـ ــت" ل ـشــركــائ ـهــا
ف ــي "م ــاك ــدون ــال ــدز" و"س ـي ـم ـنــز"،
ق ــال الـعـلــي إن ـهــا تتضمن ع ــدادا
مفتوحا وتأمينا شامال ذهبيا،
وكــذلــك خــدمــة ال ـس ـيــارة البديلة
الفورية ،إضافة إلى خدمة الطريق
وال ـع ـمــاء عـلــى م ــدار  24ســاعــة،
وأيضا خدمة السائق مع سيارة.

إيمان الروضان

واضح على نضج واستعداد السوق الكويتي للتحول الرقمي،
ولـهــذا أرى أنــه مــن ال ـضــروري اإلس ــراع فــي تسريع الخطط
التنفيذية التي تطرقنا إليها جميعا للتحول الرقمي في
الحكومة".
ّ ً
تقيدا
وأتى المنتدى هذا العام بنسخةٍ افتراضيةٍ بالكامل
بــاالشـتــراطــات الصحية الـتــي فرضتها جائحة كــوفـيــد،19-
حيث أتى دعم "زين" لهذا المنتدى للعام الرابع على التوالي
ّ
ليؤكد حرصها على المشاركة ّ
الفعالة في مختلف األنشطة
المحلية التي تصب في مصلحة الشأن المحلي والدفع بعجلة
االقتصاد الوطني ،وخاصة في ظل هذه األوقات االستثنائية
ّ
ً
ً ّ ً
فعاال بين القطاعين
التي تتطلب جهودا مضاعفة وتعاونا
العام والخاص ،لتدارك تداعيات الجائحة وآثارها الصحية
واالقتصادية واالجتماعية على المجتمع.

« »stcتعزز تجربة العمالء ضمن باقات
 Always ONللدفع اآلجل

 Ooredooتعلن بيع  4200برج
اتصاالت في إندونيسيا
أ عـ ـلـ ـن ــت  Ooredooأ مـ ـ ـ ــس ،أن
شركتها ا لـعــا مـلــة فــي إندونيسيا
"( PT Indosat Tbkإ نـ ـ ــدو سـ ـ ــات
“ )Ooredooوق ـعــت اتـفــاقـيــة بيع
وإعـ ــادة اسـتـئـجــار أكـثــر مــن 4200
برج اتصاالت مع PT Epid Menara
.)AssetCo (Edge Point Indonesia
 PT EPID Menara AssetCoهي
شــركــة إنــدونـيـسـيــة تــابـعــة لشركة
 ،Edge Point Singaporeالمملوكة
بالكامل لـ ،Digital Colonyالشركة
الـعــالـمـيــة ال ــرائ ــدة ف ــي االسـتـثـمــار
في البنية التحتية الرقمية ،والتي
تتميز بخبرتها الواسعة في مجال
ام ـتــاك وتـشـغـيــل أب ــراج اتـصــاالت
الجوال.
وواف ـق ــت إن ــدوس ــات Ooredoo
على بيع هذه المجموعة من األبراج
بقيمة إجمالية بلغت  750مليون
دوالر ،ما يجعلها واحدة من أكبر
ال ـص ـف ـقــات ال ـت ـج ــاري ــة م ــن نــوعـهــا
في آسيا.
وستوفر صفقة البيع هذه رأس
الـ ـم ــال الـ ـ ــازم ل ـم ـنــح الـمـســاهـمـيــن
والعمالء قيمة إضافية ،ولمواصلة
ت ـع ــزي ــز زخـ ــم ال ـن ـمــو الـ ـق ــوي ال ــذي
تشهده إندوسات  ،Ooredooوذلك
م ــن خـ ــال ت ـح ـس ـيــن أداء الـشـبـكــة
وإطـ ـ ـ ـ ــاق ح ـ ـلـ ــول رقـ ـمـ ـي ــة ج ــدي ــدة

إدارة وصيانة هذا النظام ،هذا إلى جانب االستثمار المادي
في البرمجيات واألجهزة الضرورية لتشغيله".
ً
وبينت أن "هـنــاك نقطة أخ ــرى مــن واق ــع تجربتنا أيضا
ً
نتطرق إليها دائـمــا ،وهــي أهمية مراجعة اإلجـ ــراء ات ،فمن
ً
األخـطــاء الشائعة عالميا عند تطبيق التحول الرقمي هي
أتمتة النظم اليدوية واإلج ــراء ات غير اإللكترونية الحالية
وتحويلها كما هي إلــى أنظمة إلكترونية ،وهــو األمــر الذي
ُيفقد برامج الربط والتحول الرقمي جزءا كبيرا من أهميتها
مــن ناحية السالسة والـكـفــاء ة ،وهنا تكمن أهمية مراجعة
ً
سواء لنظام التراخيص
اإلجراءات والنظم الموجودة حاليا،
أو غيره ،وفي حال وجود أكثر من جهة ،يجب تبسيط عملية
التوحيد بين الجهات المختلفة المرتبطة بهذا النظام ،وبعد
ذلك تتم ميكنة وأتمتة اإلجراءات بالشكل الصحيح ،ونكون
بذلك قد حققنا األهداف المرجوة من التحول الرقمي".
وذك ــرت أن "النقطة األخـيــرة التي ّ
أود التطرق إليها هي
أهمية أنظمة حماية البيانات ،فنحن بحاجة إلى بناء فرق
عمل وأنظمة عمل مستدامة ألنظمة حماية البيانات واألمن
السيبراني ،لكوننا في عالم تكنولوجي متطور بشكل سريع
ومـسـتـمــر ،فـمــن ال ـض ــروري تــوحـيــد أنـظـمــة الـعـمــل المتعلقة
بحماية البيانات والعمليات من االختراقات والتسريبات
ونـقــاط الضعف ،ويجب مراجعة هــذه اإلج ــراء ات واألنظمة
بشكل دوري ومستمر ،حيث تكون مستدامة ،فهي جزء مهم
ً
جدا لنجاح عملية ميكنة األنظمة الموحدة".
واختتمت" :ال يفوتني تأكيد أهمية مشاركة القطاع الخاص
في مشاريع التحول الرقمي الحكومي في الكويت ،فالسوق
ً
الكويتي ناضج جدا من هذه الناحية ،ولعل أحد أبرز األدلة
على ذلك معدل انتشار الهواتف الذكية في البالد ،كما أن هناك
إحصائية مثبتة مفادها أن حجم سوق البقالة اإللكترونية
في الكويت خالل  2020فاق حجم السوق السعودي ،وجميعنا
الجغرافية
يعلم الفرق بين الكويت والسعودية من المساحة
ّ
وعدد السكان والقدرة اإلنفاقية ،وما إلى ذلك ،وهذا مؤشر

مفيد العلي

وت ـح ـظ ــى "بـ ــدجـ ــت" بـشـعـبـيــة
ك ـب ـي ــرة ب ـي ــن ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن فــي
ال ـك ــوي ــت ،لـخــدمــاتـهــا الـمـتـنــوعــة
ومـعــايـيــرهــا الـشــامـلــة لــابـتـكــار
والـســامــة واألداء ،حيث أوضــح
الـعـلــي أن الـشــركــة حــرصــت على
تقديم المزيد من الخدمات التي
تلبي احـتـيــاجــات شركائها بما
يتماشى مع احتياجات السوق
المحلي والعالمي ،خصوصا بعد
جائحة كورونا.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ـشــركــة تـقــوم
بتعقيم الـمــركـبــات بشكل كامل
عند تسلمها مــن العميل وقبل
دخ ــول ـه ــا ل ـل ـك ــراج الـمـعـتـمــد في
ال ـ ـشـ ــويـ ــخ واألحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدي ،وع ـن ــد
تسليمها م ــرة ثــانـيــة ف ــي منزل
العميل ضمن أح ــدث الــوســائــل،
واألخــذ بــإجــراءات الحماية ،كما
وف ــرت خــدمــات وأسـلــوبــا جديدا
للدفع عــن ُبـعــد عــن طــريــق رابــط
إلكتروني.

ناصر السعدون

ً
فضال ً عن ذلك ،تلبي باقة Always
 ONأ ي ـ ـ ــض ـ ـ ــا ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ا ح ـ ـت ـ ـيـ ــا جـ ــات
العميل الترفيهية ،فعبر اال شـتــراك
ف ــي ال ـخ ــدم ــة س ـي ـتــم م ـج ــان ــا تـفـعـيــل
تطبيق  Jawwy TVالزاخر بالقنوات
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ال ـم ـب ــاش ــرة واألفـ ـ ــام
العربية واإلنجليزية والمسلسالت
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة عـ ـب ــر م ـج ـم ــوع ــة مــن
ا لـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ـضـ ـ ــم  OSNو
 Starzplayو Wide KhalijiوFOX
 +والمزيد في مكان واحد.
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـمـهـنــدس ناصر
السعدون ،الرئيس التنفيذي لقطاع
مبيعات األفراد في " :stcركزنا لدى
تصميم باقات الدفع اآلجل Always
 ONا ل ـ ـخـ ــا صـ ــة ب ـ ـنـ ــا ،عـ ـل ــى تـ ـج ــاوز
ت ــوق ـع ــات ع ـم ــائ ـن ــا م ــن خ ـ ــال دم ــج
الخدمات والميزات التي من شأنها
رفع مستوى تجربتهم بما يناسب
ا حـتـيــا جــا تـهــم ،ويمكنهم فــي ا لــو قــت

نفسه من تحقيق أكثر استفادة من
شبكتنا وخدماتنا المتنوعة".
ً
وأو ضـ ـ ــح " :ن ـس ـعــى ف ــي  stcدو م ــا
لتحسين تجربة المستخدم وبناء
عــاقــات طــويـلــة األم ــد مــع عـمــائـنــا.
ً
وانـ ـط ــاق ــا م ــن هـ ــذا ال ـم ـب ــدأ أطـلـقـنــا
باقات الدفع اآل جــل متعددة المزايا
لـ ـلـ ـمـ ـشـ ـت ــركـ ـي ــن ،ب ـ ـمـ ــا ي ـ ـس ـ ـمـ ــح ل ـه ــم
اس ـت ـك ـش ــاف م ـج ـم ــوع ــة جـ ــديـ ــدة مــن
الحلول الرقمية عندما يتعلق األمر
بجودة االتصال ومستوى الترفيه،
و بـمــزا يــا استثنائية ضمن كــل باقة
لتالئم احتياجات عمالئنا ،وبنفس
التكلفة الشهرية".
واخ ـت ـتــم ال ـس ـع ــدون" :ك ـمــا نـهــدف
ا لــى تــزو يــد العمالء بتجربة شاملة
تمكنهم مــن تحقيق أ كـبــر ا سـتـفــادة
م ــن شـبـكـتـنــا واس ـع ــة الـتـغـطـيــة ،من
خ ـ ــال ت ــوف ـي ــر م ـج ـم ــوع ــة غ ـن ـي ــة مــن
المنتجات والخدمات ،والتي تشمل
أحدث الهواتف الذكية".

«طلبات  -الكويت» تطلق حمالت خيرية
خالل رمضان بالشراكة مع «»Give
أطـ ـلـ ـق ــت "طـ ـلـ ـب ــات  -الـ ـك ــوي ــت"
حـمـلـتـيــن خـيــريـتـيــن بــال ـت ـعــاون
مــع شــركــة  Giveالـكــويـتـيــة غير
الربحية ،إلعالة ومساعدة األسر
المحتاجة في المجتمع الكويتي.
وبــدايــة مــن  1أبــريــل حتى 10
من الشهر ذاته ،ستبدأ «طلبات»
و« »Giveإطــاق حملة «رمضان
عـلــى األبـ ـ ـ ــواب» ،وال ـت ــي ستتيح
لـلـعـمــاء الـمـســاهـمــة ف ــي حملة
السلة الرمضانية التي ترعاها
مبادرة جمعية «تنمية».
وفــي نهاية الحملة ،ستتبرع
شـ ــركـ ــة طـ ـلـ ـب ــات بـ ـنـ ـف ــس ق ـيـمــة
مساهمات الـعـمــاء خ ــال فترة
ال ـح ـم ـلــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ذلـ ــك فــإن
المنصة ستوجه العمالء الراغبين
فــي المساهمة إلــى موقع شركة
 Giveفي أيام الجمعة خالل الشهر
ال ـم ـبــارك ،للمساهمة لمصلحة
العديد من الجمعيات والمشاريع
الخيرية المختلفة بعد االنتهاء
من تنفيذ طلباتهم على تطبيق
«طلبات».
وق ــال مدير دائ ــرة االتـصــاالت
وال ـع ــاق ــات الـحـكــومـيــة بشركة
طلبات الكويت عبدالله المنصور:
«هــذا العام ،اخترنا أن يكون لنا
أث ــر ف ــي مجتمعنا ،وأن نسخر
تطبيقنا وقدراتنا للمساهمة في
إعالة األســر المحتاجة ،علما أن
هذا هو ثاني رمضان يمر علينا
ونحن في تلك الظروف العصيبة
ت ـح ــت وطـ ـ ــأة ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا.
من وســط حمالتنا العديدة مع
شركة  Giveغير الربحية ،نحن

عبدالله المنصور

شيماء الصباح

متحمسون لهذه الحملة لمساندة
مجتمعنا وتمكين عمالئنا من
المساهمة أيضا في هذه الحملة
الخيرية».
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـش ـي ـخ ــة شـيـمــاء
الصباح؛ مؤسسة شركة :Give
«ن ـ ـحـ ــن س ـ ـع ـ ــداء لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون مــع
منصة طلبات مــرة أخــرى خالل
ش ـه ــر رمـ ـض ــان ال ـف ـض ـي ــل ،وم ــن
خ ــال م ــا سنطلقه م ــن حـمــات
سـنـعـمــل م ـعــا ل ـم ـســاعــدة األس ــر
المحتاجة والمتعثرة في جميع
أرجاء الدولة ،وبمساعدة طلبات
ودعمهم لنا سنتمكن من زيادة
أع ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـت ـب ــرع ـي ــن ال ــراغ ـب ـي ــن
فــي تـقــديــم يــد ال ـعــون للمجتمع
الكويتي من أجل غد أفضل».
في أول  10أيام من شهر أبريل،
عندما ينتهي العميل من تنفيذ
ط ـل ـبــه ع ـل ــى م ـن ـصــة «طـ ـلـ ـب ــات»،
سـتـظـهــر ل ــه رس ــال ــة ت ـخ ـبــره عن

تـفــاصـيــل حـمـلــة «رمـ ـض ــان على
األبـ ــواب» ،حينها يتاح للعمالء
إمكانية المشاركة والـتـبــرع في
الحملة ،وسيتم توجيه العمالء
الــراغـبـيــن مـبــاشــرة إل ــى صفحة
المسؤولية المجتمعية لشركة
طلبات.
ف ــي أي ـ ــام ال ـج ـمــع خ ــال شهر
رمضان ،عندما ينتهي العميل من
تنفيذ طلبه على منصة طلبات،
سـتـظـهــر ل ــه رس ــال ــة ت ـخ ـبــره عن
تفاصيل حملة ُ
«جمعة العطاء»
التي أطلقتها المنصة بالتعاون
مع شركة .Give
حينها ،يتاح للعمالء إمكانية
الضغط على الرابط المرفق ليتم
توجيههم مباشرة إلــى صفحة
المسؤولية المجتمعية لشركة
ط ـل ـبــات لـلـمـســاهـمــة لمصلحة
العديد من الجمعيات والمشاريع
الخيرية المختلفة حسب رغبتهم.

موقعان في بريطانيا وفرنسا لحضور «األوسكار»
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خصص منظمو احتفال توزيع جوائز األوسكار موقعين في بريطانيا وفرنسا
ّ
للذين لن يتمكنوا من تسلم جوائزهم في لوس أنجلس في  25أبريل المقبل.
وأوضــح مصدر أن مقدمي االحتفال سيكونون موجودين كما هــو متوقع في
محطة سابقة للقطارات في لوس أنجلس ،لكن منتجي حفل توزيع جوائز األوسكار
ُ
صف بأنه "محور مركزي".
"يخططون لترتيبات خاصة للموقع البريطاني" الذي و ِ
وأضاف مصدر آخر أنه من المقرر إنشاء موقع آخر في باريس ،مؤكدا معلومات
نشرتها عدة وسائل إعالم متخصصة.
وتـعــرضــت جــوائــز األوس ـكــار النـتـقــادات شــديــدة بعد رفــض المنظمين السماح
للمرشحين الذين ال يرغبون أو ال يستطيعون حضور االحتفال في لوس أنجلس
بتسلم جائزتهم عبر اإلنترنت.
وك ــان ح ـضــور بـعــض الـفـنــانـيــن األج ــان ــب سيدفعهم إل ــى مـخــالـفــة ق ـيــود السفر
ً
ويضطرهم للخضوع للحجر الصحي لكي ال يكونوا غائبين تماما عن االحتفال.
وبناء على ذلك ،أعيد النظر في التوجهات األساسية من خالل خطة إلقامة مواقع
فرعية ستخصص لمن لن يتمكنوا من حضور االحتفال في لوس أنجلس أو في
الموقع البريطاني الذي لم ُيكشف عن مكانه.

جوائز األوسكار

كريستين دانست :سعيدة بصداقتي
مع المخرجة صوفيا كوبوال
كشفت خالل جلسة تصوير عن حملها بطفلها الثاني
ب ـط ــري ـق ــة م ـف ــاج ـئ ــة كـشـفــت
كريستين دانست عن حملها،
ً
علما أ نـهــا أم لطفل فــي عامه
الـ ـث ــان ــي م ــن زوجـ ـه ــا جـيـســي
بليمونز ،واآلن تنتظر طفلها
الثاني منه.
وأع ـل ـنــت كــريـسـتـيــن الخبر
السعيد أثناء جلسة تصوير
خـ ـ ــاصـ ـ ــة لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة إح ـ ـ ــدى
ا لـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــو ع ـ ــات ،إذ ت ـس ـت ـعــد
ل ـل ـظ ـه ــور ع ـل ــى غـ ـ ــاف مـجـلــة
 Wفـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد ال ـم ـخ ـص ــص
للمخرجين ،في جلسة تصوير
تحت إدارة الكاتبة والمخرجة
صوفيا كوبوال.
ي ــذك ــر أن والـ ـ ــد ال ـط ـف ــل هــو
الـ ـمـ ـمـ ـث ــل جـ ـيـ ـس ــي ب ـل ـي ـم ــون ـز
 ،ول ــديـ ـهـ ـم ــا صـ ـب ــي ب ـع ـم ــر 3
سـ ـ ـن ـ ــوات .وك ـ ـ ــان االثـ ـ ـن ـ ــان قــد
تـعــارفــا عــام  2016واستمرت
ع ــا قـ ـتـ ـهـ ـم ــا إ ل ـ ـ ـ ــى أن أ عـ ـلـ ـن ــا

خطبتهما ،بعد عام واحد.
و فـ ــازت كريستين بجائزة
أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل م ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــة مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة
من" ،"golden globeعن دورها
في فيلم "."The vampire

بيفرلي هيلز
ف ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــة ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر
المخصصة لمجلة  Wوالتي
تـ ـتـ ـص ــدر فـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ـغ ـ ــاف مــع
ك ــل م ــن اي ــل فــانـيـنــغ ورش ـيــدة
جونز ،ظهرت كريستين وهي
مستلقية في صورة بدا حملها
ً
واض ـحــا ،وتــم التقاط الصور
من قبل المصورة زوي غيرتنر
في منزل في بيفرلي هيلز.
ً
واختارت كريستين فستانا
أبيض طويل من الدانتيل من
تصميم  Rodarteللكشف عن
حملها الثاني ،وكانت في عام

 2018ق ــد كـشـفــت ع ــن حملها
ً
األول في  Rodarteأيضا.
ك ـ ـمـ ــا ارت ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ف ـ ـ ــي ج ـل ـس ــة
ً
ً
الـ ـتـ ـص ــوي ــر أيـ ـ ـض ـ ــا ف ـس ـت ــان ــا
ً
طويال باللون الــوردي البراق
ً
مــن  Armani Priveوفستانا
آخـ ـ ـ ــر أرجـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـلـ ـ ــون مــن
دار  ،Valentinoك ـمــا لبست
فساتين أخــرى من  Chanelو
.Yves Saint Laurent
وتـ ـح ــدث ــت ك ــري ـس ـت ـي ــن فــي
ا لـلـقــاء عــن عالقتها بصوفيا
ك ــوب ــوال ال ـتــي ت ـعــاونــت معها
فــي عــدد مــن األف ــام مثل The
 Virgin Suicideفي عام ،1999
فيلم  Marie Antoinetteفي
ع ــام  2006وThe Beguiled
فــي  ،2017وقــالــت بما معناه:
"إنه ألمر جميل أن يكون لديك
هــذا الـنــوع مــن الـصــداقــات ،إذ
ن ــرى بـعـضـنــا ال ـب ـعــض نـكــون

ً
ً
عائلة وننجب أط ـفــاال" ،نظرا
إلى سنوات التعاون المشتركة
بين كريستين وصوفيا.
وت ــابـ ـع ــت":ألك ــون ص ــادق ــة،
هـنــاك عــدد قليل مــن التعاون
الــذي يستمر ،السيما عندما
يعرفك شخص فـتــرة طويلة،
وهو ليس أحد أفراد عائلتك،
فخورة بصداقتي مع صوفيا
فهي مخرجة متميزة وإنسانة
رائعة".

ممر المشاهير
ي ـ ـ ـشـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـنـ ـجـ ـم ـ ـة
كريستين دانست تم تكريمها
في عام  2019بوضع نجمتها
الخاصة على ممر المشاهير
ً
في هوليوود ،تقديرا ألعمالها
الـسـيـنـمــائـيــة ال ـم ـم ـيــزة خــال
مسيرتها الفنية الحافلة.

كريستين دانست

شعار نتفليكس

كايلي جينر

كايلي بأزياء فضائية على «السوشيال ميديا»
نـشــرت ا لـعــار ضــة ونجمة تلفزيون ا لــوا قــع ،كايلي جينر ،صــورا لها على صفحتها
الخاصة بموقع التواصل االجتماعي ،وقد ظهرت بثياب غريبة األ طــوار ،فبدت تشبه
الكائنات الفضائية .وعلقت على صورتها بموقع التواصل االجتماعي" :من غير كوكب".
من جانب آخر ،خطفت جينر األنظار إليها في أحدث ظهور لها بشوارع مدينة ويست
هوليوود األميركية ،وهي بكامل أناقتها مع إحدى صديقاتها القدامى أثناء توجهها
ً
لتناول العشاء معا .
ً
والتقطت عدسات المصورين ،النجمة ( 23عاما) ،وهي ترتدي معطفا طويال باللون
األبيض ،وفستانا قصيرا بنفس اللون ،وظهرت بدون ماكياج في تلك األمسية ،فيما
اكتفت بوضع كمامتها الطبية ،لعدم اإلصابة بفيروس كورونا.

براد بيت

«نتفليكس» تعزز إنتاجاتها الفرنسية

بيت يؤدي حركات خطيرة في «»Bullet Train

قررت مجموعة "نتفليكس" األميركية العمالقة في مجال الفيديو بالبث التدفقي ،تعزيز
إنتاجاتها الفرنسية ،مع إطالق حوالي ثالثين مشروعا فرنسيا في  ،2021بينها مسلسل
وثائقي عن جوني هاليداي ،وآخر روائي عن حريق كاتدرائية نوتردام.
وخ ــال الـعــام الـحــالــي ،تعتزم المنصة إنـتــاج أو عــرض  27فيلما وعمال وثائقيا ،وفق
"نتفليكس".
ويضم برنامج أعمال "نتفليكس" الفرنسية في  2021مسلسال بعنوان "ال بار أو فو" يعيد
تصوير ليلة الحريق في كاتدرائية نوتردام ،وعمال وثائقيا يتناول قصة جوني هاليداي.
وتضم مشاريع "نتفليكس" عمال كوميديا الني بون عن الحجر المنزلي ،وفيلم حركة مع
جان كلود فان دام.
(أ ف ب)

أدى النجم بــراد بيت  95في المئة من الحركات الخطيرة بمفرده في فيلمه الجديد
.Bullet Train
وقــال منسق الحركات الخطيرة في الفيلم غريغ ريمينر إن بــراد بيت ( 57عاما) أدى
 95في المئة من الحركات الخطيرة والمثيرة بفيلم  ،Bullet Trainحتى القتالية منها.
وأضاف أنه "رياضي بالفطرة ،واستطاع تلبس الشخصية وأداء كل حركاتها الخطيرة
والقوية والعنيفة" .يشار إلى أن  Bullet Trainمقتبس من رواية "ماريا بيتل" للياباني
كوتارو إيساكا ،حيث يتتبع قصة مجموعة من القتلة واالغتياالت على متن قطار في
طوكيو ،أما اإلخراج فلديفيد ليتش.
ويشارك براد البطولة عدد من كبار النجوم ،منهم ساندرا بولوك وجوي كينغ وارون
تايلور جونسون وبريان تايري هنري وزازي بيتز ومايكل شانون ولوجان ليرمان.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ّ
مهنيا :إذا عزمت على إنجاز عمل فتوكل
على الله وال تنظر إلى الوراء.
ً
ً
عاطفيا :مهما يكن غياب من ّ
تحب قصيرا
َ
ً
يبق بالنسبة إليك طويال.
ً
اجـتـمــاعـيــا :االسـتـغـنــاء عــن ال ـنــاس في
بعض األحـيــان إيجابي ألننا ننصرف
الى ذواتنا.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :الصبر ّعلى المحن فضيلة عليك
امتالكها لتتغلب على مشاكلك.
ً
ً
عاطفيا :كما أن لديك أفكارا وآراء خاصة
ً
ّ
فإن للشريك أيضا مثلها.
ً
اجتماعيا :بقدر ما تدنو من التواضع
ّ
يرفعك كل من تعرفه.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا :تضيق الدنيا في وجهك وقتا طويال
وال تلبث أن تنفرج.
ً
ً
عاطفيا :واقع حبكما عنيف علما بأن ظاهره
ً
يبدو للعيان ناعما.
ً ْ
اجتماعيا" :قل لي من تعاشر ،أقل لك من أنت".
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :االض ـط ــراب يسيطر عـلــى أفـكــارك
وأمور العمل ال تسير بانتظام.
ً
عاطفيا :يتغلب واقع الحياة الصعب على
وضعك العاطفي فأعد التوازن.
ً
اجتماعيا :بمقدار ما تهتم بعائلتك وتبقى
إلى جانبها تكون سعادتك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا ّ :يجري أمامك تعنيف ألحد زمالء العمل
ً
وتتدخل وسيطا بين االثنين.
ً
عاطفيا :احــرص على مشاعر شريك حياتك
كما يحرص هو على مشاعرك.
ً
اجتماعيا :كيفية استفادتك من أوقات فراغك
ّ
تدل على مدى نجاحك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :قيمتك ال تقاس بكالمك بل بأعمالك
إلعالء شأن عائلتك.
ً
ً
عاطفيا :يعجبك الحبيب ألنك تجده دائما
ّ
ّ
إلى جانبك في السراء والضراء.
َّ
ً
اجتماعيا :اقرأ سير الشخصيات العظام عل
العدوى قد تنتقل إليك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ترد إلى بالك أفكار كثيرة تتمحور
حول انتقالك الى عمل آخر.
ً
عاطفيا :الشوق يشتد في داخلك لرؤية
الحبيب وهو عنك ّاآلن بعيد.
ً
اجتماعيا :ال تتدخل فــي شــؤون مــن لم
ّ
يتدخل في شؤونك كي ال تندم.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ال شــيء مستحيل لــديــك ف ــاإلرادة
جاهزة والخبرة متوافرة.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـعــاون مــع شــريــك حـيــاتــك على
ً
إنجاز بعض األمور معا.
ً
اجتماعيا :االنـتـظــار يــأكــل عـمــرك فحاول
استغالل أوقات فراغك بما يفيد.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا تـسـتـطـيــع بـنــاء
ً
ّ
والمهم أن تبقى مثابرا.
مستقبلك
ً
عاطفيا :ال تعتقد أن الحب معصية بل
نعمة أرادها الله لنا.
ً
اجتماعيا :عليك تسديد قرض مضى عليه
زمن االستحقاق فال تتأخر.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :تـسـمــع م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن بعض
ال ـش ـكــاوى واالح ـت ـجــاجــات عـلــى الــوضــع
االقتصادي.
ً
عاطفياّ :
تحب الشريك في جميع أحواله،
وهذا منتهى ما يصل الحب إليه.
ً
اجتماعيا :أجمل العطاء هو عندما تمنحه
واالبتسامة على وجهك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :ال تـتـكــل إال ع ـلــى ســاعــديــك ك ــي ال
تتفاجأ بوعود كاذبة.
ّ
ً
ً
عاطفيا :تمضي مع الشريك أوقاتا يتخللها
ً
ّ
أحيانا نقاش حاد ال لزوم له.
ً
اجتماعيا :أن تكون سيد نفسك قبل أي أمر
آخر هذا ما يبرز شخصيتك.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :كل طريق إلى النجاح ّ
تمر بالخبرة
والتجارب والصبر الطويل.
ً
عاطفيا :أوضاعك العاطفية مستقرة وتميل
ً
أحيانا الى الرتابة.
ً
اجتماعيا :ال تترك أي فرصة تستطيع من
خاللها أن تزيد معلوماتك.
رقم الحظ.22 :

ثقافات ١٨

توابل ةديرجلا

•
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عزيز المعافري :الرسم بالدبابيس إبداع صعب

ُ
«استخدمت أكثر من  17ألف دبوس لتنفيذ بورتريه أيوب طارش»

ّ
مياس ...امرأة
تنحت حياتها!

استطاع الفنان التشكيلي اليمني عزيز المعافري ،أن يلفت األنظار إليه بما ّ
يقدمه من فن يعتمد فيه تقنية مختلفة ،فإلى جانب إبداعاته
المختلفة ،يرسم بعض أعماله بالدبابيس الملونة ،وأحدث العديد من لوحاته حالة من التفاعل الكبير على صفحات مواقع "السوشيال
ميديا" .وفي حوار أجرته معه "الجريدة" من القاهرة ،قال المعافري إنه يواجه صعوبات كثيرة أثناء رسم البورتريهات بهذه التقنية
التي تحتاج إلى دقة شديدة ليخرج العمل بشكل جيد يحاكي الواقع ...وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

أعمالي تنطلق
ِّ
وتعبر
من الريف
عن المعاناة
واألشياء التراثية

* حدثنا عــن تقنية الرسم
بالدبابيس ،وهل أنت رائد هذا
الفن ،أم سبقك إليه آخرون؟
 الــرســم بــالــدبــابـيــس إب ــداعّ
صـعــب وف ــن ن ــادر ال ــوجــود في
ُ
بلدي ،ويندرج تحت ما يسمى
بـ ــاألش ـ ـغـ ــال الـ ـ ـي ـ ــدوي ـ ــة ،وه ـ ــذه
األشغال لها أنواعها وطرقها
ال ـم ـت ـن ــوع ــة وال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،مـمــا
يتيح للفنان أو المبدع ابتكار
أشياء جديدة ،حيث إن مجال
ٌ
واسع ويتيح
األشغال اليدوية
لـلـمـبــدع حــريــة االب ـت ـك ــار ،ومــن
ضـ ـم ــن مـ ــا درسـ ـ ـن ـ ــاه فـ ــي قـســم
الفنون الجميلة بكلية اآلداب
ج ــامـ ـع ــة ت ـ ـعـ ــز ،مـ ـ ـ ــادة اس ـم ـه ــا
"األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـيـ ـ ــدويـ ـ ــة" ،ح ـيــث
ي ـخ ـت ــار ك ــل ط ــال ــب م ــوضــوع ــه
والطريقة أو التقنية التي ينفذ
بها موضوعه ،فكان اختياري
الرسم بالدبابيس.

وبـ ــال ـ ـط ـ ـبـ ــع ،لـ ـيـ ـس ــت هـ ـن ــاك
درا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو ت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم م ـس ـب ــق
خـ ــاص ب ـه ــذه ال ـت ـق ـن ـيــة ،وإن ـمــا
كـ ــان اخـ ـتـ ـي ــاري ت ـق ـن ـيــة ال ــرس ــم
ب ــال ــدب ــاب ـي ــس م ــن اب ـت ـك ــارات ــي،
وأعـتـقــد أنـنــي أول مــن اشتغل
ً
ب ـه ــذه الـتـقـنـيــة م ـح ـل ـيــا ،فعلى
المستويين المحلي أو العالمي
لن تجد أي فنان استخدم هذه
الـتـقـنـيــة مــن ق ـبــل ،إال أن هناك
فـنــانـيــن فــي ال ـخــارج يــرسـمــون
ب ــال ــدب ــاب ـي ــس ،ولـ ـك ــن بــأش ـكــال
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ف ــال ــدب ــابـ ـي ــس ل ـهــا
أنواعها وأشكالها المتنوعة.
* مــا أب ــرز الـصـعــوبــات التي
تواجهك في أثناء تنفيذ لوحة
بهذه التقنية؟
 ب ــوج ــه ع ـ ــام ،أك ـث ــر األمـ ــورصـعــوبــة أث ـنــاء الــرســم بتقنية
ال ـ ـ ــدب ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ه ـ ـ ـ ــو ص ـ ـعـ ــوبـ ــة
الـ ـمـ ـح ــاك ــاة ل ــواقـ ـعـ ـي ــة ص ـ ــورة
مـ ـع ـ ّـيـ ـن ــة بـ ـمـ ـس ــاح ــة دب ــابـ ـي ــس
مختلفة األل ـ ــوان ،ويـعـنــي ذلــك
ضـ ـ ــرورة أن ي ـك ــون ك ــل دب ــوس
ف ــي م ـكــانــه ال ـم ـنــاســب ويـحـمــل
وظـ ـيـ ـفـ ـت ــة الـ ـمـ ـعـ ـيـ ـن ــة ،وهـ ـن ــاك
صـ ـع ــوب ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ت ـت ـم ـث ــل فــي
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوازن وت ـن ـظ ـي ــم
ال ـم ـس ــاح ــات ب ـي ــن ال ــدب ــاب ـي ــس،
حيث يتزن وينتظم كل دبوس
ويؤدي مهمته بشكل مناسب.
* رسـمــت بــورتــريـهــا للفنان
ال ـي ـم ـنــي أي ـ ــوب طـ ـ ــارش ،ل ـمــاذا
ً
اخترت هذا الفنان تحديدا؟
 اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرت أي ـ ـ ـ ـ ــوب ط ـ ـ ــارشعـ ـ ـبـ ـ ـس ـ ــي ،لـ ـ ـك ـ ــون ـ ــه ش ـخ ـص ـي ــة
مـحـبــوبــة وم ــؤث ــرة ف ــي وج ــدان
الناس بشكل كبير ،فقد تغنى
لـ ـلـ ـح ــب ولـ ـ ـل ـ ــوط ـ ــن وال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة
واألفراح ،وكل األجواء اليمنية،
ل ــذا أرى أن ــه يـسـتـحــق الـكـثـيــر،

بورتريه الفنان أيوب طارش

فمهما ّ
عبرنا عنه بأناملنا لن
ن ـك ـف ـيــه ،ف ـقــد أم ـت ـع ـنــا بــأعـمــالــه
الغنائية الجميلة.
* كـ ــم اسـ ـتـ ـغ ــرق ــت مـ ــن وق ــت
إلنهاء هذا العمل؟
 استخدمت أكثر من  17ألفدب ــوس لتنفيذ بــورتــريــه أيــوب
طــارش ،واستغرق العمل نحو
 40ساعة متقطعة.
* مــا الـخــامــات األخ ــرى التي
تعتمد عليها فــي عـمـلــك ،و هــل
هي متوافرة؟
 ثـ ـم ــة خ ـ ــام ـ ــات عـ ـ ـ ــدة ،م ـثــلاأللوان الزيتية وألوان األكريلك
والقلم الرصاص ،وهي متوافرة
ف ــي الـمـكـتـبــات ب ـب ــادن ــا ،إال أن
مستوى الخامات يتراوح بين
الـجـيــد والـ ــرديء ،أمــا الـخــامــات
الممتازة فال تتوافر في اليمن،
وإن ت ـ ــوا ف ـ ــرت ف ـ ــا ن ـس ـت ـط ـيــع
ً
شراءها نظرا الرتفاع أسعارها.
* ك ـ ـيـ ــف أس ـ ـه ـ ـمـ ــت س ـ ـنـ ــوات
النشأة األولى في تنمية موهبة
الرسم واإلبداع التشكيلي لديك؟
 بــدأت أناملي فــي التشكيلً
م ـن ــذ ك ـن ــت طـ ـف ــا عـ ـم ــري عـشــر
ً
سـ ـن ــوات ت ـق ــري ـب ــا ،ف ـق ــد ظ ـهــرت
م ــوه ـب ـت ــي فـ ــي الـ ـب ــداي ــة بـشـكــل
ب ـس ـيــط م ــن خـ ــال ال ــرس ــم عـلــى
الورق ،فكنت أستلهم مشاهدي
الـتــي أرسـمـهــا مــن صــور الكتب
المدرسية والمجالت والصحف،
وك ـنـ ُـت أم ــارس الــرســم كـهــوايــة،
وبـعــد حـصــولــي عـلــى الثانوية
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،كـ ـ ــان ال ـ ــرس ـ ــم ع ـش ـقــي
وهـ ــدفـ ــي الـ ــوح ـ ـيـ ــد ،فــال ـت ـح ـقــت
بـقـســم ال ـف ـنــون الـجـمـيـلــة بكلية
اآلداب بجامعة تعز ،وكانت تلك
نقلة مهمة من ممارستي الفن

مورليفا يفوز بجائزة «أستريد ليندغرين» ألدب األطفال
حصل المؤلف الفرنسي ،جــان كلود
"الم ِّ
مورليفاُ ،
جدد الرائع لتقاليد القصص
الخرافية" ،على جائزة "أستريد ليندغرين"
التذكارية لهذا العام.
وقـ ــال رئ ـيــس لـجـنــة الـتـحـكـيــم بــويــل
ويستين ،إن "الــزمــان والـمـكــان يكونان
معلقين في عوالمه الخيالية ،حيث يتم
تـجـسـيــد ال ـمــوضــوعــات األب ــدي ــة للحب
والشوق والضعف والحرب ،في نثر دقيق
أشبه بالحلم".
من ناحيته ،قال مورليفا إن النبأ "ال

ً
ً
يصدق" ،مشيرا إلى أنه ظل مرشحا للفوز
بالجائزة ،مدة عقد من الزمان ،إال أنه لم
يفز بها أب ــدا .وأضـ ــاف" :ال أستطيع أن
أصدق ،إنه أمر ال يصدق ...شكرا جزيال".
وكـتــب مورليفا ( 69عــامــا) ،أكـثــر من
 30كـتــابــا مـنــذ بــداي ـتــه ف ــي ع ــام ،1997
وتمت ترجمة أعماله إلــى نحو  20لغة.
وتدور مواضيع مؤلفاته حول الحكايات
الخيالية والخرافات.
وجرى ترشيح أكثر من  250فردا من
 68دولة ،للفوز بجائزة الكاتبة السويدية

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

الراحلة ،أستريد ليندغرين لهذا العام،
وهي واحدة من الجوائز األدبية المرموقة
ف ــي ال ـع ــال ــم ،وال ـت ــي تـسـتـهــدف األط ـفــال
والشباب .وتبلغ قيمة الجائزة السنوية
 5ماليين كرون ( 574ألف دوالر).
وكــانــت الحكومة الـســويــديــة أطلقت
ُ
ال ـجــائــزة فــي ع ــام  ،2002لتكريم كـتــاب
ورسامي أدب األطفال والشباب ،باالضافة
إلى تكريم المروجين للقراءة انطالقا من
روح المؤلفة السويدية أستريد ليندغرين.
وتوفيت ليندغرين في عام .2002

عزيز المعافري
كهواية إلى الدراسة األكاديمية
المتخصصة.
* مــوا ص ـلــة اإل بـ ـ ــداع تتطلب
أجـ ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــرة ،ف ـ ـهـ ــل هـ ــذا
متحقق بالنسبة إ لـيــك فــي ظل
ال ـظ ــروف ال ـتــي ي ـمـ ّـر بـهــا اليمن
منذ سنوات؟
 هذا صحيح ،فحتى يتمكنالفنان من مواصلة إبداعه ،يجب
أن ت ـت ــواف ــر م ــن ح ــول ــه األجـ ــواء
ال ـم ـس ـت ـق ــرة ،سـ ـ ــواء االس ـت ـق ــرار
ال ـ ـمـ ــادي أو ال ـن ـف ـس ــي ،ل ـك ــن كــل
ه ــذا غـيــر مـتـحـقــق ،فــأنــا أكــافــح
ل ـمــواج ـهــة ص ـع ــوب ــات ال ـح ـيــاة،
خاصة في ظل أجواء الحرب.
* مــا الــرســالــة الـتــي تحملها
أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــك الـ ـ ـفـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة وت ـ ـس ـ ـعـ ــى
ل ـتــوص ـي ـل ـهــا إلـ ــى ال ـم ـت ـل ـقــي فــي
كل مكان؟

 ك ـ ــل عـ ـم ــل ل ـ ــه م ــوض ــوع ــهورســالـتــه .ل ـ ّ
ـدي أعـمــال كثيرة،
وأغ ـل ـب ـهــا يـنـطـلــق م ــن الــريــف
وبموضوعات مختلفة ،منها
ما ّ
يعبر عن المعاناة ،ومنها
م ــا ي ـح ـمــل أشـ ـي ــاء ت ــراث ـي ــة أو
رس ــال ــة جـمــالـيــة وغ ـيــرهــا من
الموضوعات.
* مــا المشروع الفني الــذي
ً
ت ـع ـك ــف ع ـل ـي ــه ح ــالـ ـي ــا ورب ـم ــا
ً
يخرج إلى النور قريبا؟
 الفترة الحالية تقترب مننـهــايــة الـمـشــوار ال ــدراس ــي في
الجامعة ،لذا هناك مشروعات
ت ـخــرج ستتضمن مـفـهــوم ما
درسـ ـ ـن ـ ــاه فـ ــي قـ ـس ــم الـ ـفـ ـن ــون،
ون ـح ــن ب ـص ــدد ال ـع ـمــل عليها
ً
ّ
أن ّ
لدي مشروعات
حاليا ،كما
فـنـيــة خــاصــة م ــا زل ــت أخـطــط
لها.

«الناشرين المصريين» يستعد لمعرض فيصل
أعلن اتـحــاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده فتح بــاب الحجز
للمشاركة لدور النشر المصرية في معرض فيصل للكتاب ،الذي يقام خالل
الفترة من  8حتى  18رمضان 1442ه ــ ،بناء على مخاطبة الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،برئاسة د .هيثم الحاج على ،الرسمية لالتحاد .وأوضح االتحاد
أن فتح باب الحجز في المعرض سيكون خالل الفترة من  31مــارس حتى 4
أبريل المقبل.
وأوضح الناشر سعيد عبده ،أن الحاج علي أبدى استعداده إلقامة المعرض
بمجرد ما تم العرض عليه ،وتم وضع آليات التنفيذ ،في ظل مواجهة فيروس
كورونا المنتشر في مختلف دول العالم ،إذ تم تقديم اقتراح للهيئة بأن يكون
المعرض للكتاب المخفض الذي مرت عليها سنوات ،بما يساعد القراء على
اقتناء عدد كبير من الكتب.

ّ
«تواصل» الفني في البحرين يغير معادلة العزلة والتباعد
رغم الظروف العالمية،
وتوقف العديد من األنشطة
الثقافية في العالم ،وجدت
مملكة البحرين أن عودة
الحياة ال تأتي إال من خالل
إعادة تنشيط الروح الثقافية
في التشكيل والمسرح.

جـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـع ـ ــرض "تـ ـ ــواصـ ـ ــل"
بـنــاء على ا لـحــا لــة التواصلية
ال ـت ــي ت ـمــت خ ــال ع ــام ،2020
وب ــداي ــات ال ـعــام الـحــالــي ،بين
مـجـمــوعــة مــن الـفـنــانـيــن وهــم:
علي ميرزا ،أريج رجب ،جعفر
ال ـ ـعـ ــري ـ ـبـ ــي ،م ـ ـ ـ ــروة راش ـ ـ ـ ــد آل
خليفة ،د .مياسة ا لـســو يــدي،
زهير السعيد ،الذين جمعتهم
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة الـ ـمـ ـع ــرفـ ـي ــة وح ــال ــة
الـ ـت ــواص ــل ال ـف ـن ـي ــة ،لـيـنـهــض
ال ـع ـم ــل ال ـف ـن ــي م ـع ـه ــم ب ـف ـكــرة
م ـ ـعـ ــرض جـ ـم ــاع ــي ي ـع ـب ــر عــن
الحالة النفسية التي عاشها

العالم والمجتمع البحريني
بشكل خاص.
وع ـ ـ ـبـ ـ ــرت األك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة فــي
جــا مـعــة ا لـبـحــر يــن التشكيلية
الدكتورة مياسة السويدي عن
المشاركة في المعرض قائلة،
إن "الفنان جزء من هذا الكون،
يتأثر بما يحدث حوله ،وكان
للفترة الماضية أ ثــر إيجابي
في تجمع الفنانين رغم ظروف
ال ـعــزلــة ،إلن ـت ــاج ف ـكــرة جــديــدة
يمكن من خاللها إقامة معرض
ارت ـ ـبـ ــط ب ـن ـف ــس الـ ـح ــال ــة ال ـتــي
نتحدث عنها "تــواصــل" ،فكان
تواصلنا مــن خــال العمل في
مــرســم التشكيلية أري ــج رجب
التي سعت ،خالل تلك الفترة،
إلى أن نبقى "متواصلين" ،فكان
لـكــل فـنــان رؤي ـتــه الفنية التي
يحاول أن يطبقها دون التأثير
على اآلخر".
يذكر أن التشكيلية السويدي
ً
قدمت خالل المعرض  19عمال
ً
فـنـيــا ا سـتـخــد مــت فيها تقنية
ال ـط ـبــاعــة ال ـي ــدوي ــة بـمـقــاســات
مختلفة.

كسر الركود

من االعمال المعروضة

بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـف ـن ــان زه ـيــر
ال ـس ـع ـي ــد ،إن "هـ ـ ــذا ال ـم ـعــرض
يمثل خــاصــة ال ـل ـقــاء ات التي
استمرت سنة كاملة في مرسم
أريج رجب ،والحمد لله خرجنا
ً
ب ـم ـع ــرض ف ـن ــي م ـم ـيــز ك ــاس ــرا
ح ــال ــة ال ــرك ــود ال ـت ــي شـهــدتـهــا
الحركة التشكيلية في البحرين
منذ بداية جائحة كوفيد ،١٩
ً
ك ـمــا ع ـبــر أي ـض ــا ع ــن سـعــادتــه
ال ـ ـم ـ ـبـ ــال ـ ـغـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مــع
الفنانين والفنانات والنقاشات

المشاركون في المعرض
الـفـنـيــة ال ـم ـث ـمــرة ،ال ـت ــي كــانــت
تسود أجواء العمل في المشغل
الفني".

اإلدراك والوعي
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــدم ج ـع ـف ــر
ال ـع ــري ـب ــي  20ع ـم ــا ب ـع ـنــوان
"وماذا عني؟" ،منفذة بواسطة
الحفر على البالستيك ،وصور
ف ــوت ــوغ ــراف ـي ــة م ـط ـبــوعــة بـيــد
ا ل ـف ـنــان ع ـلــى ورق آرش ٣٥٠
غــرامــا وكــان ـســون  ٣٠٠غ ــرام،
ت ـت ـن ــاول ف ــي س ـيــاق ـهــا ال ـع ــام
ح ــال ــة الـ ـت ــواص ــل م ــع الـنـفــس
ع ــن طــريــق م ـحــاولــة الــرجــوع
لـلـحــاالت وال ـبــدايــات األولـيــة،
للبحث عن احتماالت جديدة
تـ ــؤدي إل ــى ن ـتــائــج ق ــد تـفــوق
النتيجة المتخيلة النهائية.
أري ـ ـ ــج رج ـ ــب الـ ـت ــي فـتـحــت

ال ـمــرســم ،وج ـع ـلــت ال ـتــواصــل
ضـ ـم ــن ال ـ ــرؤي ـ ــة االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة
لــوزارة الصحة ،إذ خصصت
يــومــا فــي األس ـبــوع الجتماع
الفنانين المشاركين ،والعمل
على ورشة مصغرة ،توسعت
إلـ ـ ــى أن ح ـق ـق ــت الـ ـ ـه ـ ــدف مــن
خـ ــال "ال ـ ـتـ ــواصـ ــل" بـمـعــرض
فـ ـ ـن ـ ــي القـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح
الـ ـمـ ـمـ ـي ــز ،كـ ـم ــا قـ ــدمـ ــت خ ــال
ال ـم ـعــرض عـ ــددا م ــن األع ـم ــال
الجديدة والتجارب الطباعية
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،الـ ـت ــي ت ــؤك ــد مــن
خــال ـهــا أن اإلنـ ـس ــان يـعـيــش
ح ـيــاتــه ف ــي إط ـ ــار ال ـت ــواص ــل،
ال ـقــريــب وال ـب ـع ـيــد ،وم ــن هنا
جــاء ت األعـمــال الفنية لتعبر
ع ــن ت ـل ــك الـ ــدوائـ ــر ال ـح ـيــات ـيــة
التي يعيشها اإلنسان في هذا
المجتمع ،و ي ـحــاول ا لـخــروج
مـ ــن دائ ـ ــرت ـ ــه الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة إل ــى

فـضــاء يضيف لــه الـمــزيــد من
الجمال في الحياة.
بـيـنـمــا ت ـح ــدث ع ـلــي م ـيــرزا
عن أهمية النور في محاكات
ال ـحــالــة ال ـم ـســرحـيــة ،وأهـمـيــة
ال ـظــام فــي تـلــك الـحــالــة "أق ــدم
ه ـ ــذه ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ـع ـت ـمــدة
الـعـنـصــر الـبـشــري المتالشي
خلف اإلضاءة في تكوين أقرب
ما يكون لإليماء الدرامي ،ربما
لـلـجـســد ال ـم ـفــرد ح ــال ــة مهمة
ع ـن ــدم ــا يـ ـك ــون هـ ـن ــاك أه ـم ـيــة
لوجود لغة أخرى غير الكالم،
وهذه قد تكون اللغة المشتركة
في كل العالم".
ويضيف ميرزا أنه قدم هذه
المجموعة "من خالل استخدام
الحبر الذهبي والورق األسود
والخطوط األق ــرب للتخطيط
والرسم السريع".

ُ
كنت ولم أزل أرى في الجزء األول من رواية "رباعية اإلسكندرية-
البريطاني لــورنــس داري ــل-
 "The Alexandria Quartetللكاتب
ً
 Lawrence Durrellالمعنون بـ "جوستين" ،عمال يحفر في الوجود
النسوي بشكل الفت ،حتى ًأنني أرى أن قراءة أي فتاة أو امرأة لهذا
بعالم المرأة ورهافة مشاعرها،
العمل اآلسر سيزيدها معرفة
مهمة ّ
وقدرتها على اتخاذ قرارات ّ
تمس وتمض في مصيرها!
روايــة "هكذا كانت الــوحــدة "That Was Loneliness-لإلسباني
خوان خوسيه ّ
مياس ،"Juan Jose Millas -أعادتني لقناعتي السالفة
تجاه الكتابة عن المرأة ،خاصة وأنا المفتون في الكتابة عنها ،حتى
أعمالي الروائية ،باستثناء رواية "النجدي".
أنها كانت البطلة لجميع
ّ
مياس يكتب عن المرأة بخفة قلم ساحرة .يكتب جملة يستلها
برشاقة من الواقع ،ويسكب عليها حبر سحر أسلوبه ،فيشعر القارئ
أنه سبق وعرف هذه الجملة وسبق ومرت على حياته ،وأن ّ
مياس
لم يزد عن انتزاع الكلمة من سياقها اإلنساني اليومي المتداول،
ليعيد تلمعيها وتزويقها ،ومن ّ
ثم يضعها في جملة لتغدو الفتة،
ولتحمل داللة وإيحاء يتجاوزان الواقع!
ّ
مياس يكتب عن امرأة تدعى إيلينا ،امرأة تعيش حياتها العادية
في شقتها بمدريد مع زوجها إنريكي ،وكم هي إشارة أنثوية دالة،
أن تبدأ الرواية بمشهد إيلينا ،وهي في الحمام تنزع الشعر عن
ّ
ساقيها ،ولحظتها يرن هاتفها لتعرف بوفاة أمها!
ربما كانت رواية "هكذا كانت الوحدة" الصادرة ضمن "سلسلة
ناريمان
الجوائز" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ،بترجمة
ً
الشاملي ،واحدة من أكثر روايات خوان خوسيه ّ
مياس انتشارا في
العالم ،وبالرغم من أنها تتناول ًتحوالت ًحياة امــرأة ،فهي رواية
كرسها ّ
مياس لتتناول موضوعا إنسانيا ّ
ّ
يخص الرجل بقدر ما
ّ
يخص المرأة ،وهو كيف يتوقف اإلنسان في لحظة مفصل ليعيد
تشكيل نفسه ،عبر تشكيل عالقته بشريك حياته" :أشعر هذه األيام
بأنني أواجه نفسي مثل ّ
نحات يقف أمام صخرة يجب أن يحذف
منها كل ما هو غير جوهري" (ص .)156
كم هو قاصف للظهر أن ينبري طرف في عالقة زوجية ناجزة،
وفيها أبناء كبار ،حيث إن "مرسدس" ابنة إيلينا فتاة متزوجة وفي
االنفصال! كثيرون
مرحلة حملها بطفلها األول! ينبري ليتخذ قرار
ّ
زوج وزوجة تقطعت بهما
هم في طول العالم وعرضه ،رجل وامرأةً ،
سبل الحياة الزوجية ،وباتا يعيشان معا وال يعيشان ،يعيشان
وهما ّ
يكمالن صورتهما أمام المجتمع وأسرتهما ،ويضع كل منهما
رأسه على المخدة وحسرة العيش تكوي قلبه! فكالهما ينتمي إلى
حياة أسرية ال روح فيها .ومن هنا تبدو "إلينا" بطلة ّ
مياس امرأة
معنى!
قوية بكل ما تحمل
هذه العبارة من ً
إيلينا ،يأتي موت ّ
لميالدها في كشفها عن
موعدا
ليكون
ها
أم
ً
ً ّ
حياتها الخاصة ،يأتي موت األم ليكون دافعا كافيا ،ألن تبدأ إيلينا
رحلة قراءة مفاصل عالقة حياتها وزوجها .وهي ،وهذه حيلة فنية
ّ
ّ
كثير من أعماله المبدعة ،حيث تقوم بتأجير
فذة ٍّ يجيدها مياس في ً
تحر لكي يقدم لها تقريرا عن حركة زوجها وسفره ّمع عشيقته،
ّ
لكن ّها سرعان ما تنحرف عن مهمة مالحقة زوجها لتكلف المحقق
بتعقبها هي ،وعمل تقارير عن تحركاتها في حياتها اليومية .ودهاء
ّ
مياس المبدع ،يشير إلى درايته المتعمقة بالنفس البشرية ،وهو
من درس الفلسفة ،بحيث يعلم أن اإلنسان أحــوج ما يكون لرؤية
نفسه بعيون اآلخ ــر ،خاصة إذا كــان يحيا فــي ظــل عالقة زوجية
باردة حد الموات ،وليس من بوح أو مكاشفة أو حتى مالسنة من
ّ
أي طرف تجاه اآلخر!
إيـلـيـنــا ،وبـعــد رحـلــة لـهــا مــع زوج ـهــا ،وكــانــت بمنزلة الضربة
الـقــاضـيــة الفنية لعالقتهما ،تـعــود إل ــى مــدريــد لـتــذهــب مباشرة
لتستأجر غــرفــة فــي فـنــدقُ ،معلنة اتـخــاذهــا لـقــرار االنـفـصــال عن
زوجـهــا مــن طــرف وا ًح ــد ،ولـسـ ًـان حالها يـقــول" :هــذه عالقتي ولي
وحــدي أن اتخذ قــرارا مصيريا ّ
يخصها .تتخذ هي قــرارهــا ليس
ُ
وليس لبعده عنها الذي اعتادت
بعد أن عرفت بمغامرات زوجهاّ ،
عليه .لكنها تتخذ قرارها بعد أن تيقنت أن ال شيء في شأن الحياة
يجمع بينهما!
رواية "هكذا كانت الوحدة" تحقق هدف الفن األسمى ،بأن يزداد
اإلنسان معرفة بالحياة وبنفسه!

إصدار

محمد حسن علوان يصدر
«جرما الترجمان»
ص ــدر ع ــن مـكـتـبــة تنمية
بــا ل ـت ـعــاون م ــع دار تشكيل
ط ـب ـعــة م ـص ــري ــة م ــن رواي ـ ــة
"ج ــرم ــا ال ـت ــرج ـم ــان" ،أح ــدث
أعـ ـم ــال ال ـك ــات ــب ال ـس ـع ــودي
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد ح ـ ـ ـسـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوان،
ال ـ ـحـ ــاصـ ــل عـ ـل ــى الـ ـج ــائ ــزة
الـعــالـمـيــة ل ـلــروايــة العربية
ا لـ ـ ـب ـ ــو ك ـ ــر عـ ـ ـ ــام  ،2017عــن
روايته "موت صغير".
وت ـ ـ ــدور أح ـ ـ ــداث ال ــرواي ــة
حول حياة جرما ،ذلك الفتى
الـ ـ ــذى ي ـت ـقــن خ ـم ــس ل ـغ ــات،
ك ــان ــت م ــدخ ـل ــه ل ـل ـع ـمــل فــي
ب ــاط ال ـح ـكــام والـســاطـيــن
واالن ـخ ــراط فــي عــالــم ســادة
المجتمع ،فتحت إمكاناته
الفكرية أمــامــه أب ــواب نعيم
ل ـ ــم يـ ـع ــرف ــه فـ ـت ــى ف ـ ــي م ـثــل
ع ـم ــره م ــن ق ـب ــل ،ل ـك ــن ب ـقــدر
تلك النعم كان األلم ،وأبواب
مــن ال ـصــراعــات ت ـعــادل تلك
ال ـن ـعــم ،وبــالـتـبـعـيــة الـعــديــد
مــن الـتـجــارب الـتــي يأخذنا
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا إل ــى
ع ـ ــوال ـ ــم م ـخ ـت ـل ـف ــة ،ل ـي ـط ــرح
سـ ــاؤالت
ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـ ً
والقضايا التي حتما سوف
تختلف من قــارئ إلــى آخر.
وبـتـتــابــع األح ـ ــداث تتحول
الرواية لنظرة فاحصة إلى
تــاريــخ س ــوف تـشـعــر أن ــه ال
ي ـن ـت ـم ــي إل ـ ــى الـ ـم ــاض ــي بــل
هو الحاضر بمالمح تبدو
مختلفة.
و لــد محمد حسن علوان
ف ـ ــى ا ل ـ ــر ي ـ ــاض عـ ـ ــام ،1979
ويقيم فــى تــورونـتــو ،كندا،
صدرت له أربعة روايات قبل
"مـ ــوت ص ـغ ـيــر" ه ــى "سـقــف
ال ـك ـفــايــة" " ،2002صــوف ـيــا"
 " ،2004ط ـ ـ ـ ــوق ا ل ـ ـط ـ ـهـ ــارة"

غالف اإلصدار
 ،2007و"ا لـ ـقـ ـن ــدس" 2011
ال ـتــي وص ـلــت إل ــى الـقــائـمــة
القصيرة للجائزة العالمية
للرواية العربية عام ،2103
وفازت نسختها الفرنسية
بـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة مـ ـعـ ـه ــد الـ ـع ــال ــم
العربي في باريس ألفضل
رواية فرنسية مترجمة من
العربية عن عام ً .2015
كما ً أ صــدر علوان كتابا
ن ـظــريــا ب ـع ـنــوان "الــرح ـيــل:
نظرياته والعوامل المؤثرة
فـيــه"  .2014عــام  ،2010تم
اخ ـت ـيـ ًـاره ضـمـ ًـن أف ـضــل 39
ك ــاتـ ـب ــا ع ــربـ ـي ــا ت ـح ــت ســن
األربعين ،وأدرج اسمه فى
أنـطــولــوجـيــا "ب ـيــروت ."39
كـمــا ش ــارك ع ـلــوان فــي أول
"ندوة" ورشة إبداع نظمتها
الجائزة العالمية للرواية
العربية في عام  2009وكان
ّ ً
ـدرب ـ ــا ع ـل ــى ال ـك ـت ــاب ــة فــي
مــ
ندوة عام .2016

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

قافلة «لوياك» انطلقت من عدن وستتوسع في حضرموت
مشروع «سأكون بخير» بدأ في اليمن  2016لمساعدة أطفال الحرب

خبريات
ناهد السباعي أفضل ممثلة
في «األردن لألفالم»

أحمد الخالدي

بلمسة حانية وقلب حنون،
تحتضن «لوياك» األطفال
أنهكتهم
في اليمن ،الذين
ً
وألحقت بهم ضررا
الحربً ،
ً
نفسيا كبيرا.
طفل يرسم في لوياك اليمن

من أهداف
المشروع بناء
جيل قادر على
مواجهة التحديات

تقديم الخبرة
التعليمية لألطفال
ولقاءات مع اآلباء
واألمهات لتوعيتهم

طفل مبتهج بعمله

من فصول الدراسة في اليمن

الدورات التدريبية المتخصصة،
وع ـ ـقـ ــد ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات جـ ـم ــاعـ ـي ــة مــع
اآلب ـ ـ ــاء واألمـ ـ ـه ـ ــات ،لـتــوعـيـتـهــم
بما يدور مع أطفالهم في بيئة
الحرب ،لتبادل أفكار واعية ،ما
يساعد على تشجيع الوالدين
على معاملة أطفالهم معاملة
إيجابية.

ت ــواص ــل ق ــاف ــات «ل ــوي ــاك»
م ـس ـيــرت ـهــا م ـن ــذ ان ـطــاق ـت ـهــا
باليمن فــي ع ــدن ع ــام ،2016
وه ـ ـ ــي عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن مـ ـش ــروع
ج ـ ـ ـ ـ ــاء بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوان «س ـ ـ ــأك ـ ـ ــون
ب ـخ ـي ــر» ،ل ـم ـســاعــدة األط ـف ــال
الــذيــن عــانــوا وي ــات الـحــرب
وال ـم ـشــاكــل األس ــري ــة ،بـهــدف
إص ــاح ال ـضــرر الـنـفـســي من
قبل المختصين ،والتعافي
من الصدمات ،رغبة في خلق
جيل سليم نفسيا.

قاعات تدريب مخصصة
من فصول الدراسة

صدمات الحروب
ومـ ــن األه ـ ـ ــداف الــرئـيـسـيــة
إلطالق هذا المشروع؛ تأهيل
األطفال نفسيا ،للتعافي من
صدمات الحروب ،وتدريبهم
بأسلوب تفاعلي ،ومعالجة

نقاط الضعف لديهم ،وبناء
جـ ـي ــل قـ ـ ـ ــادر عـ ـل ــى م ــواجـ ـه ــة
التحديات.
وقــد استندت آلية المشروع
وط ــري ـق ــة ت ـن ـف ـيــذه ع ـلــى تـقــديــم

الـ ـخـ ـب ــرة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وال ــدع ــم
النفسي لألطفال في مكان آمن
ب ـع ـيــد قـ ــدر اإلمـ ـك ــان ع ــن مـكــان
الخطر ،وتهدئتهم وطمأنتهم.
أما بالنسبة للمعلمات ،فقد تم

تزويدهن بالمعلومات الكافية
عن بيئة الحرب السيكولوجية،
وم ــا ينتج عنها مــن آث ــار على
طبيعة الطفل ،لذلك كانت آلية
الـ ـمـ ـش ــروع تـ ـه ــدف إل ـ ــى تـقــديــم

وحول المكان التي تقام فيه
هذه الــدورات ،اعتمدت «لوياك»
عـلــى أن تـتــم ه ــذه الـعـمـلـيــة في
ق ـ ــاع ـ ــات ت ــدريـ ـبـ ـي ــة ودراسـ ـ ـي ـ ــة
م ـخ ـص ـص ــة ب ـم ـك ـت ــب «لـ ــوي ـ ــاك-
ع ـ ــدن» ،وي ـتــم تــوفـيــر الــوجـبــات
ال ـغــذائ ـيــة وال ـع ـصــائــر والـمـيــاه
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة لـ ـتـ ـغ ــذي ــة األطـ ـ ـف ـ ــال،
وكراسات دراسية وأقالم وألوان،

ونـ ـق ــل األطـ ـ ـف ـ ــال مـ ــن م ـن ــازل ـه ــم
ومـنــاطــق اإليـ ــواء إل ــى الـقــاعــات
ال ـت ــدري ـب ـي ــة ،وت ــوف ـي ــر ج ــوان ــب
أخــرى أيضا ،كاللعب العالجي
وال ــرس ــم وال ـت ـل ــوي ــن وال ـن ـشــاط
الموسيقي.
ويبلغ عدد المستفيدين من
األطفال في هذا المشروع 230
طفال من الفالحين والنازحين
من مخيمات الحديدة ،ومختلف
ال ـم ـن ــاط ــق ال ـش ـم ــال ـي ــة ،وخ ـطــة
الـمـشــروع المقبلة مــرتـكــزة في
المحافظة على األهداف الحالية،
وم ـحــاولــة زيـ ــادة ع ــدد األط ـفــال
وال ـتــوســع ،ليشمل قــافـلــة الفن
فرع لوياك اليمن في حضرموت.

شاركت الفنانة المصرية
ناهد السباعي جمهورها،
بصورة لجائزة مهرجان
األردن الدولي لألفالم ،عن
فئة أفضل ممثلة ،وذلك
نظير تألقها في فيلمها
القصير «هذه ليلتي».
َّ
وعلقت السباعي على
صورة الجائزة ،عبر
حسابها الشخصي على
«إنستغرام»« :لم يحالفني
الحظ ألكون في مهرجانكم
ً ً
المشرف شكرا جدا مهرجان
األردن الدولي لألفالم
على جائزة أحسن ممثلة
عن فيلم هذه ليلتي ،كان
ً
نفسي جدا استلم الجائزة
بنفسي».
فيلم «هذه ليلتي» من بطولة
ناهد السباعي ،وشريف
الدسوقي ،والطفل عمرو
حسام ،وظهور عدد من
الفنانين كضيوف شرف،
والعمل من تأليف أحمد
عبدالوارث ،وتولى اإلخراج
يوسف نعمان ،وأشرف
على اإلنتاج صفي الدين
محمود.

سبيرز :بكيت أسبوعين
بسبب فيلم عن حياتي

تعليم العزف الموسيقي

من أعمال األنامل الناعمة

فصول القراءة

ابتسامة

«الفجيرة
برنامج
الغانم:
نجوم
ً
للسينما» سيكون افتراضيا

ُ
النادي ينظم حوارات سينمائية ألبرز المخرجين والكتاب والممثلين
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـفـ ـجـ ـي ــرة
االجتماعية الثقافية ،من مقرها
بالفجيرة ،إطالق نادي الفجيرة
لـلـسـيـنـمــا ،الـ ــذي يــأتــي ف ــي إط ــار
الخطة االستراتيجية للجمعية
ل ـع ــام  ،2021ال ــرام ـي ــة إل ــى إث ــراء
الساحة الفنية اإلماراتية ،ودعم
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراك ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي ،وت ــرسـ ـي ــخ
م ـكــانــة اإلم ـ ـ ــارات كــوج ـهــة رائ ــدة
ومميزة للثقافة والـفــن واإلب ــداع
على المستوى الـعــالـمــي ،والتي
تـتـمــاشــى م ــع ال ــرؤي ــة الـتـنـمــويــة
ً
لــإمــارات خــال الخمسين عاما
المقبلة.
ويـ ـه ــدف الـ ـن ــادي إلـ ــى تـعــزيــز
الـ ـح ــس ال ـف ـن ــي ل ـ ــدى ال ـم ـبــدع ـيــن
فــي ال ـم ـجــال الـسـيـنـمــائــي ،وفـتــح
آف ــاق الـعـطــاء الـثـقــافــي للكفاء ات
والـ ـخـ ـب ــرات ،وإط ـ ــاق ال ـم ــواه ــب،
ودعـمـهــا ،وتسليط الـضــوء على
التجارب الفنية المتميزة واألفالم
الـ ـ ـج ـ ــادة ،واالحـ ـتـ ـف ــاء بـمـخـتـلــف
أنواع الفنون البصرية واألدائية،
للمساهمة فــي التثقيف الفكري
والفني لمختلف فئات وشرائح
المجتمع.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
ال ـج ـم ـع ـي ــة خـ ــالـ ــد ال ـظ ـن ـح ــان ــي:
«السينما ملهمة الشعوب ،ومرآة
لحالها وأحوالها ،وطاقة خالقة
ت ـن ـيــر دروب ال ـم ـع ــرف ــة ،وتـنـمــي
الفكر اإلب ــداع ــي ،وقــد ارتــأيـنــا أن
نـطـلــق الـ ـن ــادي ك ـم ـب ــادرة فـكــريــة
تحمل رسائل ثقافية وسينمائية
ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ـح ـل ــي ،والـ ــدولـ ــي
ً
أيضا ،بهدف توسيع آفاق الوعي

نجوم الغانم

الـثـقــافــي ،واالنـفـتــاح على اآلخــر،
والتالقح الحضاري بين األمم».
وأك ــد الظنحاني أن اإلم ــارات
ً
ً
ً
قــدمــت مـثــاال واع ــدا ومـشــرفــا في
حقول الفن ،حيث أبدت هياكلها
الثقافية ومؤسساتها المجتمعية
ً
ً
تـقــديــرا كبيرا للسينما ودورهــا
ف ــي ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـب ـنــاء
ً
االجتماعي ،الفتا إلى أن نشاطات
النادي ستكون بإشراف المخرجة
الـسـيـنـمــائـيــة اإلم ــاراتـ ـي ــة نـجــوم
الغانم ،التي تعمل في هذا الحقل
ً
مـ ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن عـ ـش ــري ــن ع ــام ــا،
والحاصلة على جوائز سينمائية
عديدة ،وشاركت في لجان تحكيم
العديد من المهرجانات العربية
والدولية.

الظروف اإلنتاجية والتحديات

ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ن ـ ـجـ ــوم الـ ـغ ــان ــم،
ال ـم ـشــرفــة ال ـع ــام ــة ع ـلــى ال ـن ــادي:
«سنستضيف المخرج اإلماراتي
عبدالله خليفة الكعبي وفيلمه
القصير األول (الفيلسوف) ،ويتبع
ال ـعــرض ن ـقــاش مــع الـمـخــرج عن
تجربته في صناعة الفيلم ،وعن
الـظــروف اإلنتاجية والتحديات
الـتــي تــواجــه صـنــاعــة األف ــام في
منطقة الخليج».
وأضـ ــافـ ــت« :س ـي ــرك ــز بــرنــامــج
ن ـ ــادي ال ـف ـج ـيــرة لـلـسـيـنـمــا عـلــى
ع ـ ـ ــروض األفـ ـ ـ ـ ــام ،وم ـنــاق ـش ـت ـهــا
م ــع ُص ـنــاع ـهــا ،وع ـلــى ال ـح ــوارات
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة
ال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن م ـ ــن شـ ـت ــى ف ـ ــروع
العمل السينمائي ،من مخرجين
ُ
وم ـن ـت ـج ـي ــن وكـ ـ ـت ـ ــاب وم ـم ـث ـل ـيــن
وفـنـيـيــن وغ ـيــرهــم ،كـمــا سيعمل
ع ـلــى ت ـقــديــم عـ ــروض أفـ ــام غير
عربية ،بهدف تنويع البرنامج،
وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم تـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــارب م ـ ـت ـ ـعـ ــددة
الثقافات واللغات والموضوعات
والقضايا ،لكي يتمكن الجمهور
مـ ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى الـ ـم ــزي ــد مــن
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــة غ ـيــر
السائدة».
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـب ــرن ــام ــج
سـيـنـطـلــق بـشـكــل اف ـت ــراض ــي في
ً
ال ــوق ــت الـ ــراهـ ــن ،نـ ـظ ــرا ل ـظ ــروف
ال ـجــائ ـحــة ،ال ـتــي تـحـتــم الـتـبــاعــد
ً
الجسدي ،وسيتم النظر مستقبال
في إمكانية العروض الحية بمقر
الجمعية.

م ــن جـهـتـهــا ،قــالــت الـمـخــرجــة

مهرجان األقصر أقام  11ورشة فنية
لدعم المواهب السينمائية
قال رئيس مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية،
السيناريست المصري ،سيد فؤاد ،إن هناك خمس
مـســابـقــات إفــريـقـيــة ودول ـيــة فــي نسخة المهرجان
لهذا العام ،إلى جانب جائزة االتحاد الدولي لنقاد
الـسـيـنـمــا (ف ـيــرب ـي ـســي) ،وج ــائ ــزة مــؤس ـســة شـبــاب
الفنانين المستقلين ،المنظمة للمهرجان.
وأعلن فؤاد تقديم عروض لعشرة أفالم قصيرة،
بينها خمسة لشباب السينمائيين األ فــار قــة ،إلى
جانب خمسة أفالم لشباب السينمائيين المصريين،
من إنتاج ورشة صناعة الفيلم المستقل.
وعن حصاد المهرجان هذا العام من الفعاليات،
أوضــح فــؤاد أن النسخة العاشرة شهدت إقامة 11

ور شــة فنية لدعم المواهب السينمائية المحلية،
إضافة إلى مجموعة من المعارض الفنية للمكرمين
من نجوم وصناع السينما في مصر وإفريقيا ،وستة
مؤتمرات تكريم ،ومجموعة من الندوات التي تناولت
بــالـنـقــاش حــاضــر ومستقبل السينما فــي ال ـقــارة،
وأيضا ندوة خاصة عن منصات العرض السينمائي،
وأخرى حول السينما والتكنولوجيا.
كما كشف عن إقامة لقاء ات مع مخرجي جميع
األفالم التي شاركت في مسابقات المهرجان ،وعقد
ن ــدوات حــول الكتب والـنـشــرات المتخصصة التي
أصدرها المهرجان هذا العام.
(د ب أ)

قالت المغنية بريتني
سبيرز إنها بكت أسبوعين
بسبب فيلم وثائقي
تلفزيوني تناول صعودها
الصاروخي للشهرة عندما
كانت مراهقة ،وما تال ذلك
من مالحقة إعالمية وانهيار
عصبي.
وفي منشور على موقع
إنستغرام ،قالت المغنية
البالغة من العمر 39
ً
عاما إنها لم تشاهد فيلم
«فريمينغ بريتني سبيرز»
ً
كامال.
وأضافت في المنشور:
«لكن مما شاهدته ،شعرت
باإلحراج للطريقة التي
قدموني بها ...بكيت مدة
أسبوعين ...وما زلت أبكي
في بعض األحيان».
والفيلم الوثائقي ،الذي
ُ
طرح الشهر الماضي ،يسلط
الضوء كذلك على المعركة
الطويلة بين بريتني
ووالدها ،فيما يتعلق
بالسيطرة على أمورها
المالية.

سيلين ديون تقدم رسالة
طريفة في عيد ميالدها

نشرت النجمة العالمية
سيلين ديون مجموعة
صور جديدة ،على
صفحتها الخاصة بموقع
التواصل االجتماعي ،وهي
تحتفل بعيد ميالدها،
وتوجهت برسالة طريفة
في المناسبة وهي تقطع
قالب الحلوى ،قالت فيها:
«ال أهتم بعدد السنوات،
ولكنني سأتناول قطعة
من الحلوى وأشكركم على
تمنياتكم».
يذكر أن سيلين نقلت
عائلتها إلى هندرسون،
نيفادا .وتشارك قصرها،
الذي تبلغ قيمته  1.2مليون
دوالر ،مع أبنائها الثالثة.
وتجدر اإلشارة إلى أن
العقار الكبير يضم ثالث
غرف نوم كبيرة ومساحة
خارجية ضخمة ،مع مسبح
وبار خاص ،وإمكانية
الوصول إلى ملعب غولف
شبه خاص.

ةديرجلا
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الكاظمي في السعودية إلنقاذ صيف العراق الساخن
توقيع  ٥اتفاقات جديدة ...وقواعد الميليشيات على حدود المملكة تحضر على الطاولة
في ذروة االنفتاح العربي على
بغداد ،أجرى رئيس الوزراء
العراقي مصطفى الكاظمي
زيارة للسعودية ،أمس ،بحث
خاللها تعزيز العالقات مع
المملكة ،في حين بدأت تظهر
مالمح خطة عربية إلنقاذ
بغداد من صيف ساخن مليء
بالتحديات ويأتي قبل انتخابات
حاسمة في أكتوبر.

السعودية تتجه
لفتح منفذ بري
جديد قبالة مدينة
السماوة وتشغيل
عرعر على مدار
الساعة

غـ ـ ــداة االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ـ ـ ــوزاري ال ـثــاثــي
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي ضـ ــم ال ـ ـع ـ ــراق وم ـص ــر
واألردن في بغداد ،واستبدل قمة ثالثية
ً
كان مقررا أن يستضيفها العراق تتوج
االنفتاح العربي على حكومة مصطفى
الكاظمي ،أجرى األخير زيارة ،أمس ،إلى
السعودية ،لبحث سبل تعزيز العالقات
بينما يــواجــه الـعــراق تحديات ساخنة
ه ــذا الـصـيــف تـسـبــق انـتـخــابــات مبكرة
في أكتوبر.
واستقبل ولي العهد السعودي األمير
مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،ال ـكــاظ ـمــي ،وأجــريــا
م ـب ــاح ـث ــات رك ـ ـ ــزت ع ـل ــى س ـب ــل تــوط ـيــد
العالقات بين البلدين في الرياض ،وعدة
ملفات أخ ــرى شملت األم ــن واالقـتـصــاد
وتفعيل االتفاقيات التي تم توقيعها بين
البلدين مــن خــال المجلس التنسيقي
ال ـع ــراق ــي الـ ـسـ ـع ــودي ،وج ـ ــرى تــوق ـيــع ٥
اتفاقيات جديدة.
وقبيل مغادرته بغداد ،كتب الكاظمي
على حسابه في "تويتر"" :نتوجه اليوم
إلى المملكة الشقيقة ،في زيارة رسمية،
هدفها توطيد العالقات المتميزة بين
بلدينا ،وإرساء آفاق التعاون األخوي بين
دول المنطقة ،بما يخدم شعوبنا ويحقق
االستقرار ويكرس قيم البناء والتكامل،
ً
انطالقا من المشتركات التي تجمعنا".
وأكدت مصادر دبلوماسية عراقية ،أن
زيــارة الكاظمي تتضمن حــوارات بشأن
القضايا التي ّ
تهم بغداد والرياض ،وفي
مقدمتها األمــن على الـحــدود ،بعد أيــام
ً
من نشر مجلة "اإليكونوميست" تقريرا
ت ـحــدثــت ف ـيــه ع ــن ن ـج ــاح الـمـيـلـيـشـيــات
ال ـعــراق ـيــة ال ـمــوال ـيــة ل ـط ـهــران ف ــي إنـشــاء
ق ـ ــواع ـ ــد عـ ـسـ ـك ــري ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود مــع
السعودية خارج سيطرة الجيش العراقي.
ً
وكانت تقارير أشارت إلى أن هجوما
ً
واحـ ـ ــدا ع ـلــى األقـ ــل م ــن ال ـه ـج ـمــات الـتــي
تتعرض لها المملكة بـطــائــرات مسيرة
تم من داخل األراضي العراقية وليس من
اليمن كما كان يعتقد.
وتـبـنــى فـصـيــل ع ــراق ــي غـيــر مـعــروف
ال ـه ـجــوم ال ــذي حـظــي بـمـبــاركــة فصائل
عراقية أبرزها "كتائب حزب الله العراق"
المتشددة.

توقيع عــدد من االتفاقيات في مجاالت
ً
ع ــدة ،مـتـحــدثــا عــن نـيــة لــزيــادة المنافذ
الحدودية مع العراق ،بإضافة منفذ جديد
في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى
ثاني أكبر محافظات العراق ،وأن يعمل
منفذ عرعر على مدار الساعة.
في م ــوازاة ذلــك ،أكــد مستشار رئيس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،حـ ـسـ ـي ــن ع ـ ـ ــاوي،
أن "ال ـ ــزي ـ ــارة ال ـم ـه ـم ــة ،ت ــأت ــي ف ــي ظ ــرف
استثنائيّ ،
وتم الترتيب لها في الزيارات
الـســابـقــة ،الـتــي ق ــام بـهــا أع ـضــاء الفريق
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،والـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـت ـن ـس ـي ـق ــي"،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن "ال ـ ــزي ـ ــارة ت ـب ـحــث سـبــل
مواجهة األزمات الموجودة في المنطقة،
وال ـت ـن ـس ـيــق االقـ ـتـ ـص ــادي ،ودعـ ــم خطط
ال ـت ـن ـم ـيــة واالس ـت ـث ـم ــار ال ـت ــي عــرضـتـهــا
هيئة االستثمار الوطنية العراقية على
الشركات السعودية ،والتسهيالت التي
ستقدمها الحكومة العراقية للشركات
السعودية ،والتوجه نحو إنشاء مشاريع
مشتركة".

المنافذ

تحديات وانفتاح

في غضون ذلك ،أفاد السفير السعودي
في العراق ،عبدالعزيز الشمري ،بأن زيارة
الكاظمي تأتي في توقيت مهم وستشهد

وتأتي القمة السعودية العراقية في
وقــت تواجه حكومة الكاظمي تحديات
عدة في مقدمتها التحدي األمني المتمثل

ً
بن سلمان مستقبال الكاظمي في الرياض أمس (واس)
في نشاط األحزاب والفصائل المسلحة
الموالية إليران وتحركاتها ضد المصالح
األم ـيــرك ـيــة وال ـغــرب ـيــة ف ــي بـ ـغ ــداد ،فيما
تخوض الرياض مواجهة عسكرية ضد
حركة "أنصار الله" الحوثية المتمردة في
اليمن والمدعومة من طهران.
واألسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،أك ــد الـكــاظـمــي
دعمه للمبادرة السعودية إلنهاء األزمة
في اليمن ،في ختام محادثات بالفيديو
مع العاهل السعودي.
وتعزز زيارة الكاظمي للرياض ،التي
ً
كــانــت مـعــدة ســابـقــا قبل أن يتوجه إلى
إي ــران فــي يــولـيــو ال ـعــام الـمــاضــي لكنها
أجـ ـل ــت ب ـس ـبــب تـ ـع ــرض ال ـم ـل ــك س ـل ـمــان
لوعكة صحية ،مسار حكومته الرامي إلى
إعادة الحيوية لعالقات بغداد بمحيطها
العربي.

صيف ساخن
زيـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـع ـ ــرب ل ـ ـل ـ ـعـ ــراق وخـ ـط ــوة
الكاظمي باتجاه الرياض تأتي في لحظة
انطالق مرحلة جدية من التنافس على
صيف االنتخابات المبكرة المقررة في
أكـتــوبــر الـمـقـبــل ،الـتــي سـتـكــون مختلفة
ً
تماما بعد احتجاجات و"الحراك الشعبي"

الـطــويـلــة وال ـح ـضــور ال ـعــربــي وال ــدول ــي
للمراقبة ولمنع التالعب.
ويرى مراقبون أنه رغم عدم استطاعة
الـكــاظـمــي أن يـظـهــر حـتــى اآلن بـصــورة
الحاكم القاطع والحاسم ،لكنه نجح في
ً
إقناع أكثر األط ــراف اعـتــداال في الداخل
والشرق األوسط بدعم نهجه ،والجميع
بــدأوا يالحظون عبر األخطاء اإليرانية
ال ـم ـت ـكــررة م ــع بـ ـغ ــداد ،أن س ـق ــوط رجــل
االستخبارات السابق اآلن سيعني إكمال
الميليشيات االستيالء على السلطة.
وي ـ ـق ـ ــول الـ ـ ـم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــون ،إن ال ـ ـصـ ــراع
ع ـلــى خــافــة ال ـكــاظ ـمــي ب ــدأ ب ـقــوة ون ــزل
المسلحون مرات إلى الشوارع مطالبين
بــإفـشــال قــانــون ال ـمــوازنــة الـمــالـيــة لمنع
الكاظمي من انعاش االقتصاد وإلحداث
قالقل تعرقل حضور العرب ومساعداتهم
واستشاراتهم الداعمة في بغداد لحظة ما
يشبه االنهيار االقتصادي.
وبحسب ما تفيد مصادر عراقية ،فإن
ً
أطرافا مقربة من الكاظمي تريد أن تصمم
ً
"إن ـق ــاذا" للصيف الـمـقـبــل ،إذ يـتــوقــع أن
ً
تبادر إيران مجددا لقطع متعمد إلمدادات
الغاز مما سيخرج نصف كهرباء العراق
عن الخدمة ويثير احتجاجات يصعب
ً
على الحكومة التعامل معها خصوصا
أنها تترافق مع أزمة اقتصادية بتعطيل

الموازنة وخطط اإلغاثة وتمويل اإلنتاج
المحلي .مما يعني وصفة غضب كبيرة
تستفيد منها األ طـ ــراف المتحالفة مع
طهران كي يصل الكاظمي وحلفاؤه إلى
االنتخابات وهم منهكون.
ويـ ـق ــول م ــراقـ ـب ــون ،إن ال ـ ـحـ ــوار بـيــن
العراق والخليج ومصر واألردن ينطلق
من ضــرورة بناء قواعد جديدة حتى ال
تبقى بغداد في حلقة الصراع األميركي
اإليراني.
ول ـم ـســاعــدة ب ـغ ــداد ع ـلــى االسـتـعــانــة
ً
بــال ـن ـفــوذ ال ــدول ــي خ ـص ــوص ــا لـمـجـلــس
الـتـعــاون فــي تخفيف الـخـنــاق اإليــرانــي
عـنـهــا وال ـمــراه ـنــة عـلــى إمـكــانـيــة نـجــاح
مشروع استقرار مشترك بتنسيق عربي
ً
رفيع المستوى ينعكس الحقا على أزمات
المنطقة األخرى.
ف ــي ه ـ ــذه األثـ ـ ـن ـ ــاء ،م ـ ــددت ال ــوالي ــات
المتحدة اإلعفاء الذي تمنحه للعراق من
العقوبات على إي ــران ،السـتـيــراد الـغــاز،
لمدة  4أشهر.
ّ
ّ
ويعد هذا اإلعفاء األول في ظل إدارة
ج ــو ب ــاي ــدن وألط ـ ـ ــول م ـ ــدة ي ـس ـمــح بـهــا
الـ ـق ــان ــون ،وي ــأت ــي ق ـبــل أي ـ ــام م ــن "حـ ــوار
استراتيجي" بين البلدين.
(بغداد  -الجريدة)،
(الرياض  -وكاالت)

عقوبات أوروبية على إيران ...و 3عقبات بوجه إحياء «النووي»
في محاولة للتغلب على التعقيدات
الـتــي تــواجــه مساعيها الــرامـيــة إلــى
ت ـف ـع ـيــل الـ ـمـ ـس ــار ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي مــع
إيـ ــران ،ص ــرح م ـســؤولــون أمـيــركـيــون
بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس
ً
أفكارا جديدة لبحث "االتفاق النووي"
اإليراني مع أطراف أخرى ،الفتين في
الوقت ذاته إلى مواجهة  3عقبات في
إعادة التواصل مع طهران.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ــون ،ف ــي
تصريحات لموقع "أكسيوس" ،أن تلك
العقبات تتضمن" :االفتقار إلى قنوات
اتصال مباشرة ،ومواجهة انقسامات
داخل القيادة في طهران ،واالنتخابات
الــرئــاس ـيــة ال ـت ــي سـتـشـهــدهــا ال ـبــاد

في يونيو المقبل" ،مشيرين إلــى أن
"مـعــالـجــة الـمـلــف ال ـن ــووي اإلي ــران ــي،
أحد أهم أولويات السياسة الخارجية
ل ــإدارة األمـيــركـيــة" ،رغــم عــدم إجــراء
الجانبين محادثات مباشرة.
وأوضح المسؤولون أن اإليرانيين
"رف ـ ـضـ ــوا الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـق ـتــرحــات
ً
األميركية ،لالجتماع رسميا أو حتى
بـشـكــل غـيــر رس ـم ــي" ،الفـتـيــن إل ــى أن
االت ـ ـصـ ــاالت األم ـي ــرك ـي ــة م ــع ط ـه ــران،
تـتــم عـبــر  3مـجـمــوعــات هــي "فــرنـســا
وب ــري ـط ــان ـي ــا وألـ ـم ــانـ ـي ــا أو روس ـي ــا
والـ ـصـ ـي ــن أو االت ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي،
وبطريقة غير مباشرة".
وبـ ّـيـنــوا أن الـمـحــادثــات الـتــي تتم

ً
بطرق غير مباشرة "تستغرق مزيدا
ً
مــن الــوقــت ،وت ــؤدي غــالـبــا إلــى ســوء
ف ـهــم ب ـيــن ال ـط ــرف ـي ــن" ،م ـش ـيــريــن إلــى
أن واشـنـطــن "أرس ـل ــت فــي األســابـيــع
األخ ـ ـيـ ــرة ،رس ــائ ــل إلـ ــى إي ـ ــران أب ــدت
االستعداد خاللها إما للبدء بخطوات
أولى متبادلة واتباع عملية تدريجية
ً
من هناك ،أو أن يعود الجانبان فورا
إلــى االمـتـثــال الـكــامــل لبنود االتـفــاق
الموقع في عام ."2015
مــن جـهـتــه ،قــال الــرئـيــس اإليــرانــي
حـســن روح ــان ــي ،أمـ ــس ،إن "بــإمـكــان
ط ـ ـه ـ ــران وواشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ــى
ً
التزاماتهما فــي يــوم واح ــد" ،مــؤكــدا
أن ــه "إذا امـتـلـكــت واش ـن ـطــن اإلرادة،

يمكنها العودة إلى تعهداتها النووية
ً
سريعا".
فــي غضون ذلــك ،هاجم خـبــراء ما
وص ـف ــوه بـتـضـخـيــم ات ـف ــاق ال ـت ـعــاون
االسـتــراتـيـجــي ال ــذي أبــرمـتــه طـهــران
ً
وبكين أخيرا.
وف ـ ــي وق ـ ــت ت ـن ـظــر دوائـ ـ ـ ــر غــرب ـيــة
وإسرائيلية بانزعاج شديد لالتفاق
ال ــذي يمتد "رب ــع ق ــرن" ،وال ــذي جرى
إعالنه بشعور المنتصر في طهران،
رأى الخبراء أن الخطوة "ضجيج بال
طحين".
وأش ـ ـ ــاروا إل ــى أن ال ـخ ـط ــوة ،الـتــي
فـســرت على أنـهــا تمنح الجمهورية
اإلس ــام ـي ــة مـظـلــة تـحـيــد الـعـقــوبــات

األميركية وتعكس حضورا صينيا
يحل تدريجيا محل النفوذ األميركي
بمنطقة الشرق األوسط ،ليست سوى
صـفـقــة ل ـل ـم ـســانــدة وال ــدع ــم ولـيـســت
"شراكة".
في غضون ذلــك ،دعا مركز تفكير
إســرائـيـلــي كبير إل ــى ت ـعــاون عالمي
إلحباط التداعيات المحتملة لتوقيع
الصين وإيــران على وثيقة "التعاون
المشترك" بينهما.
وحـ ــث ال ـم ــرك ــز ص ـن ــاع الـ ـق ــرار في
تــل أبيب على تحركات دبلوماسية
لـ ــدى الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وأوروب ـ ـ ــا
ودول الخليج وجـنــوب شــرق آسيا،
الستنفارها لمواجهة تبعات التعاون

الصيني -اإليراني ،عبر تكثيف جمع
الـمـعـلــومــات االسـتـخـبــاراتـيــة بشكل
ممنهج.
إلى ذلك ،ذكرت تقارير في بروكسل،
أن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي صـ ــادق على
إدراج مسؤولين إيرانيين على قوائم
الـعـقــوبــات ،الـتــي تتصل بانتهاكات
حقوق اإلنسان.
وأش ــارت إلــى أن تنفيذ العقوبات
األوروبية التي تعد األولــى منذ عام
 2013سيتم تطبيقه على المسؤولين
اإليرانيين ،بعد صدورها في الجريدة
الرسمية.
(بغداد ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

ً
ّ
عون :يا ريت ورثت بستان جدي ولم أصبح رئيسا
أزمة ترسيم الحدود البحرية بين سورية ولبنان تتفاعل
وس ـ ـ ــط األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي يعيشها
لـبـنــان ،ق ــال الــرئـيــس اللبناني
ورث ــت
مـيـشــال ع ّـ ــون" :ي ــا ري ــت ِ
جدي وما عملت رئيس
بستان
ّ
جمهورية" ،حسبما نقلت عنه

قناة "الجديد" التلفزيونية.
وح ـس ــب ال ـ ـحـ ــوار الـمـنـشـ ّـور
على موقع القناة ،قال عون إنه
"ي ـخ ـشــى م ــن ال ـخ ـطــر الـمـحــدق
ّ
حتى"ّ ،
مكررا
بالبالد ،على الكيان
ّ
ده مرارا وما يؤمن هو به
ّ
"ما رد ّ
ّ
حقا" ،انني سأسلم بلدا أفضل
مــن ال ــذي تسلمته" ،ويضيف:
ّ
"لكن أخشى أن الكلفة ستكون
مــرتـفـعــة ج ـ ــدا ،رب ـمــا الـفــوضــى
قبل ذلك".
ّ
وأضاف عون "انني بمعركة
ع ــام تسعة وثـمــانـيــن ،واجـهــت
ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ك ــام ـل ــة ورع ــات ـه ــا
ّ
ّ
والدوليين ،معركة
اإلقليميين
التدقيق الجنائي هي بالمرتبة
نفسها ،وأضيف إليها منظومة
التسعة والثمانين وأركــانـهــا،
ّ
المالية ّالتي ّ
ترسخت
المنظومة
اليوم .معركة التدقيق الجنائي
هي معركة ّ
تحرر وليست حرب

والتحرر ّ
ّ
أشد صعوبة
تحرير،
التحرير".
من
ّ
وشـ ـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى أن ـ ـ ــه "ال يمكن
التراجع عن هذه المعركة" ،وأكد
ّ
أن "التدقيق رح يصير"ّ ،
مبينا
َ
ّ
أن "شغل كان بينعمل بأسبوع،
ص ــرلـ ـه ــم  4أش ـ ـهـ ــر مـ ــراسـ ــات
ومكاتيب ،وبعدها الناس بتسأل
مين ما بدو التدقيق الجنائي؟".
وذكــر ،خــال حديثه عن أبرز
ّ
العقبات الـتــي واجهته وكتلته
في
النيابية ّحـيــن ك ــان ج ـنــراال 
عندما رجعت بـعام
الرابية" :إنني ّ
 ،2005قــالــوا عني "تسونامي".
ّ
صحيح ،وتمكنت مــنالقضاء
ع ـل ــى ج ـ ــزء ك ـب ـيــر مـ ــن االقـ ـط ــاع
ّ
واحد"،
وما بقى إل كم ّ
السياسي ّ
الفتا إلى "أنــه لم يكن يتوقع أن
ّ
مكبال إلــى هــذا الحد" ،ما
يكون ّ
ّ
كنت متوقعا ان المنظومة هلقد
ّ
ّ
ومحصنة ،حتى بالقضاء
مطوقة
وه ــي الـمــرجــع الـ ــذي اعـتـمـ ّـدنــاه
ل ـخــوض م ـعــارك ـنــا ،تـبـ ّـيــن أنـهـ ًـا
ّ
حلقات ،حتى لو تجاوزنا حلقة
ً
واحدة ،نصطدم بعقبات وحلقات
كثيرة".
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ـ ــر ،ت ـفــاع ـلــت

ً
سياسيا قضية ترسيم الحدود
الـبـحــريــة بـيــن لـبـنــان وســوريــة
بعد التقارير عن تعدي سورية
على مــا ُي ـقــارب  750كلم مربع
داخل الحدود اللبنانية البحرية،
فــي الـعـقــد ال ــذي أبــرمـتــه الشهر
ال ـم ــاض ــي م ــع ش ــرك ــة كــابـيـتــال
الروسية للمسح والتنقيب عن
النفط في البحر.
وب ـح ـســب خ ــرائ ــط م ـتــداولــة،
فقد تبين أن ال ـحــدود البحرية
التي رسمها الجانب السوري،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــوك رقـ ــم
واحـ ـ ــدُ ،م ـتــداخ ـلــة بـشـكــل كبير
مع البلوكين  1و 2من الجانب
ال ـل ـب ـنــانــي .ورسـ ـم ــت الـخــريـطــة
ً
ً
السورية خطا حــدوديــا ينطلق
ً
مــن الشاطئ أفقيا نحو الغرب
متجاهلة الترسيم الــذي قام به
لبنان للحدود في .2011
ومـنــذ تــوقـيــع االتـفــاقـيــة بين
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة وال ـشــركــة
الروسية لم يصدر أي تصريح
أو موقف عن الحكومة اللبنانية
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص .وك ــان ــت
أخـبــار س ــرت أن قـيــادة الجيش
سـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل م ـ ـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة

الـلـبـنــانـيــة ،وتـطـلــب مـنـهــا فتح
مفاوضات مباشرة مع الجانب
السوري ،إال أن مصادر المؤسسة
ال ـع ـس ـكــريــة ق ــال ــت إن "الـجـيــش
معني اآلن بالمفاوضات التي
ً
تـحـصــل ج ـنــوبــا م ــع إســرائـيــل
ف ـق ــط ،وغ ـي ــر م ـع ـنــي بــال ـخــاف
ً
البحري شماال".
وكــان الجانب الــروســي ،على
لسان مبعوث الرئيس الروسي
فــاديـمـيــر بــوتـيــن إل ــى ســوريــة،
ألكسندر الفرنتييف ،قد عرض
خ ــدم ــات ال ـجــانــب ال ــروس ــي في
تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة مع
سورية في زيــارة له للبنان في
يونيو من عام .2019
ً
س ـيــاس ـيــا ،ت ـســاء لــت عضوة
"كتلة المستقبل" النيابية النائبة
روال ال ـط ـب ــش" :أي ـ ــن الـسـلـطــات
اللبنانية الرسمية مما يجري؟
وما هذه الغيبوبة المشبوهة؟"،
مـضـيـفــة" :ان ـت ـظــرنــا ال ـخ ــرق من
الجنوب ،من العدو ،فإذا به يأتي
من الشمال ،من الشقيقة".
وق ــال الــوزيــر السابق أشــرف
ريـ ـف ــي" :بـ ـ ــدء ال ـن ـظ ــام ال ـس ــوري
بـتـلــزيــم ب ـل ــوك ال ـن ـفــط الـبـحــري

سلة أخبار
واشنطن تتلقى
تعويضات سودانية

ذكرت وزارة الخارجية
األميركية في بيان ،أمس ،أن
الواليات المتحدة حصلت
على  335مليون دوالر
من الخرطوم ،تعويضات
لضحايا تفجيري السفارتين
األميركيتين في كينيا
وتنزانيا عام  ،1998والمدمرة
كول في عام  .2000وقال وزير
الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن" :نأمل أن يساعدهم
هذا في إيجاد بعض العزاء عن
المآسي الفظيعة التي وقعت"،
في إشارة إلى الضحايا.
ّ
"وبطي صفحة هذه
وأضاف:
العملية الصعبة ،يمكن لفصل
جديد في العالقات األميركية -
السودانية أن يبدأ".

البرغوثي والقدوة يخوضان
االنتخابات بقائمة موحدة

يشارك األسير الفلسطيني
والقيادي بحركة فتح مروان
البرغوثي ،في االنتخابات
التشريعية بقائمة مشتركة
مع القيادي المفصول من
الحركة ناصر القدوة ،وذلك
بعدما تم فصل األخير من
"فتح" ،بعد قراره خوض
ً
االنتخابات بعيدا عن الحركة.
وأكد مصدر فلسطيني،
أمس ،أن البرغوثي اتفق على
مشاركة القدوة ،نجل شقيقة
الرئيس الفلسطيني الراحل
ياسر عرفات ،بعد أن اتهم
تف
مركزية "فتح" بأنها لم ِ
بالوعود التي قطعتها خالل
زيارته من قبل عضو مركزية
الحركة حسين الشيخ في
ً
السجون اإلسرائيلية أخيرا.

ّ
ريفلين قد يكلف بينيت
تشكيل الحكومة اإلسرائيلية

كشفت تقارير عبرية ،عن
خطوة مفاجئة قد يقوم بها
الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين
ريفلين ،بشأن اختياره لمن
سيشكل الحكومة المقبلة
ّ
بعد تسلمه النتائج الرسمية
النتخابات "الكنيست" التي
ً
أجريت أخيرا .وبحسب القناة
" "12اإلسرائيلية ،فإن ريفلين
قد يفاجئ الجميع هذه المرة،
ويكلف زعيم حزب "يمينا"،
تشكيل
نفتالي بينيت ،مهمة ً
الحكومة الجديدة .ووفقا
للقناة ،سيحاول الرئيس
ريفلين ،تغيير قواعد اللعبة
بتكليف شخصية ،عدا رئيس
الوزراء الحالي بنيامين
نتنياهو ،تشكيل الحكومة.

ّ
أميركا و 13دولة تشكك
في تقرير منشأ «كورونا»

ً
ً
ً
عون مستقبال وفدا كنسيا في بعبدا أمس (داالتي ونهرا)
ً
ف ــي ال ـش ـم ــال مـ ـتـ ـج ــاوزا حـقــوق
ل ـب ـنــان ي ـق ـ َـاب ــل ب ـص ـمــت رسـمــي
لـ ـبـ ـن ــان ــي" ،م ـض ـي ـف ــا" :فـلـنـلـجــأ
إلـ ـ ــى األمـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ــرع ــاي ــة
ً
الـتــرسـيــم الـقــانــونــي خــافــا لما
يقوم به النظام الــذي ال يعترف
بالقرار  1680للحدود البحرية،
وال ـ ـ ــذي ي ـخ ـتــرق ح ـق ــوق لـبـنــان
ً
بنفطه ب ـحــرا ،كما يفعل العدو
اإلسرائيلي في الجنوب".
من ناحيته ،دعا تكتل "لبنان
القوي" إلى إجراء "مفاوضات مع
النظام السوري على أسس حسن
الجوار والقانون الدولي" ،وطالب
السلطات اللبنانية المختصة بـ
"القيام بما يلزم لضمان حقوق

لبنان وحدوده البحرية والبرية
كاملة".
ّ
وذك ـ ـ ــر ف ــي ب ـي ــان ب ــأن ــه سبق
للنائب جبران باسيل ،عندما كان
وزيــرا للخارجية ،أن ّ
وجــه كتب
اعـتــراض إلــى الجانب السوري
ً
ض ـم ــان ــا ل ـح ـفــظ ح ـق ــوق لـبـنــان
وحدوده.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،عـ ـل ــق عـ ـض ــو تـكـتــل
"ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـق ــوي ــة" الـنــائــب
أدي أبي اللمع" :انتهاك السيادة
اللبنانية شماال وجنوبا وبقاعا
مستمر .البلوكات النفطية ثروة
أبنائنا جميعا .أوقفوا التعديات
ع ـل ـي ـهــا ،واضـ ـبـ ـط ــوا ال ـت ـهــريــب،
وارسموا الحدود".

لكن رئيس الـحــزب التقدمي
االشتراكي وليد جنبالط انفرد
بالحديث عن مشكلة الترسيم مع
إسرائيل ،وتساءل عبر "تويتر":
"ل ـمــاذا فـجــأة مــات ملف ترسيم
ال ـحــدود البحرية مــع اسرائيل
برعاية االمم المتحدة حول النفط
والغاز ،والتي عمل الرئيس نبيه
بـ ــري ع ـلــى مـ ــدى ع ـشــر س ـنــوات
على تحديدها ،ونجح االمر الذي
يـعـطــي ف ــرص ــة أمـ ــل لــاقـتـصــاد
اللبناني فــي انـتـظــار التسوية
بين الـ  18أو الـ 24؟ ومن وراءها؟".

أعربت الواليات المتحدة
و 13دولة في إعالن مشترك،
أمس األول ،عن "قلقها" بعد
صدور تقرير منظمة الصحة
العالمية حول منشأ "كورونا"،
مطالبة الصين بالسماح
"بوصول كامل" إلى البيانات.
وفي حين نفت إخفاء أي
بيانات عن المنظمة األممية،
طالب مدير المنظمة بتحقيق
جديد حول فرضية تسرب
الفيروس من مختبر بالصين
لتفسير منشأه.
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مناورات مصرية  -سودانية ...وتضامن عربي في «أزمة السد»
الكويت :األمن المائي للقاهرة والخرطوم جزء ال يتجزأ من األمن القومي العربي

دوليات
سلة أخبار
إندونيسيا :قتيلة بتبادل
النار داخل مقر شرطة

أطلقت الشرطة اإلندونيسية
ّ
محجبة
الرصاص على امرأة
كانت تحمل بندقية في مقر
الشرطة الوطنية في جاكرتا،
أمس ،وأردتها قتيلة.
ووصفت وسائل إعالم محلية
الحادث بأنه "هجوم إرهابي".
وجاء الحادث بعد هجوم
انتحاري على كنيسة في
مدينة ماكاسار شرقي
إندونيسيا األحد.

النيجر :انقالب فاشل
عشية تنصيب بازوم

عائلة تمر أمام دبابة مدمرة في منطقة تيغراي اإلثيوبية (رويترز)

القاهرة  -حسن حافظ

مع تصاعد التوتر في أزمة
سد النهضة ،أجرت مصر
والسودان أمس ،مناورات
عسكرية مفاجئة ،في حين
عبرت دول عربية عن تضامنها
ودعمها للقاهرة والخرطوم
في حقهما بالحفاظ على
أمنهما المائي.

غ ـ ــداة ت ـصــري ـحــات الــرئ ـيــس
المصري عبدالفتاح السيسي،
الـ ـ ـت ـ ــي لـ ـ ـ ــوح فـ ـيـ ـه ــا ب ــالـ ـخـ ـي ــار
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــري ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـلـ ـ ــف س ــد
النهضة ،وأن مـيــاه نهر النيل
خط أحمر لمصر ،بــدأت مصر
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان أم ـ ـ ــس مـ ـ ـن ـ ــاورات
عسكرية مفاجئة ،قال المتحدث
العسكري المصري إن هدفها
ت ـن ـف ـيــذ ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـط ـل ـعــات
المشتركة لمهاجمة األ ه ــداف
ال ـم ـع ــادي ــة وح ـم ــاي ــة األهـ ـ ــداف
الحيوية.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك بـ ـيـ ـنـ ـم ــا بـ ـ ـ ــدا أن
اصـ ـطـ ـف ــاف ــا ع ــربـ ـي ــا ي ــأخ ــذ فــي
التشكل لدعم الحقوق المصرية
ال ـس ــودان ـي ــة ب ـم ـي ــاه ال ـن ـي ــل فــي
م ــواج ـه ــة ال ـت ـع ـنــت اإلث ـي ــوب ــي،
إذ ق ــادت الـكــويــت والـسـعــوديــة
واألردن األ صـ ـ ـ ـ ــوات ا ل ـع ــر ب ـي ــة
الــداع ـمــة ل ـل ـقــاهــرة وال ـخــرطــوم
في الملف الذي يشهد توترات
غير مسبوقة.
وأ ع ـل ـن ــت وزارة ا ل ـخــار ج ـيــة
الكويتية ،أ مــس ،أن أ مــن مصر
وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان الـ ـم ــائ ــي "ج ـ ـ ــزء ال

ي ـ ـت ـ ـجـ ــزأ مـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي
الـعــربــي" ،مــؤكــدة دعــم الكويت
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــي ال ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة إلنـ ـهـ ــاء
ملف ســد النهضة بما يراعي
مصالح األطراف كافة ،وأعلنت
ت ـضــام ـن ـهــا م ــع دولـ ـت ــي مـصــر
وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ال ـش ـق ـي ـق ـت ـي ــن ،فــي
ج ـهــوده ـمــا الـحـثـيـثــة لـلـحـفــاظ
ع ـ ـلـ ــى االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي
وم ـســاع ـي ـه ـمــا ل ـحــل أزم ـ ــة مــلء
وت ـش ـغ ـي ــل س ــد ال ـن ـه ـض ــة ،بـمــا
ي ـح ـف ــظ ل ــدولـ ـت ــي مـ ـص ــب ن ـهــر
ال ـ ـن ـ ـيـ ــل حـ ـق ــوقـ ـهـ ـم ــا الـ ـم ــائـ ـي ــة
واالقتصادية.
وأكـ ـ ــدت ال ـس ـع ــودي ــة أن أمــن
مصر والـســودان المائي "جــزء
ال ي ـت ـجــزأ م ــن األمـ ــن ال ـعــربــي"،
وج ـ ــددت دع ـم ـهــا ومـســانــدتـهــا
ألي مساع تسهم في إنهاء ملف
سد النهضة ،وتراعي مصالح
ك ـ ــل األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،وتـ ـ ـش ـ ــدد ع ـلــى
ضــرورة استمرار المفاوضات
بحسن نية للوصول إلى اتفاق
عـ ـ ــادل ومـ ـل ــزم ف ــي أقـ ـ ــرب وق ــت
ممكن ،بما يحافظ على حقوق
دول حوض النيل.

وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت ع ـ ـمـ ــان
والبحرين دعم مصر والسودان
ف ــي م ـل ــف الـ ـس ــد ،أك ـ ــدت وزارة
ال ـخــارج ـيــة وال ـت ـع ــاون الــدولــي
اإلم ــاراتـ ـي ــة اه ـت ـمــام ـهــا ال ـبــالــغ
وحرصها الشديد على استمرار
الـ ـح ــوار ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـب ـنــاء
والمفاوضات المثمرة ،لتجاوز
أي خ ــاف ــات حـ ــول ال ـس ــد بـيــن
م ـص ــر وإث ـي ــوب ـي ــا وال ـ ـسـ ــودان،
ودعــت فــي بـيــان لها أمــس إلى
ا ل ــو ص ــول لـحــل يقبله الجميع
وي ــؤم ــن ح ـق ــوق ال ـ ــدول ال ـثــاث
وأمنها المائي.
ف ـ ـ ــي األث ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاء ،أكـ ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أيـ ـم ــن
الصفدي ،في اتصال هاتفي مع
نظيره المصري سامح شكري،
أمس ،أن "أمن مصر المائي هو
جزء من األمن القومي العربي"،
وأن ع ـمــان تـقــف بــالـمـطـلــق مع
القاهرة "في حماية حقوقها"،
وأن الـ ـجـ ـه ــود ال ـم ـك ـث ـفــة ال ـتــي
ت ـب ــذل ـه ــا م ـص ــر ل ـل ـت ــوص ــل إل ــى
ات ـف ــاق ت ـفــاوضــي ح ــول قضية
الـ ـس ــد ي ـع ـك ــس ح ــرص ـه ــا عـلــى

ً
إحباط روما تجسسا
بعد
أزمة
ً
ً
عسكريا روسيا على «الناتو»
فـ ــي وقـ ـ ــت ت ــرتـ ـف ــع حـ ـ ـ ــرارة الـ ـت ــوت ــر بـيــن
ال ـغ ــرب ،ال ــذي ي ـح ــاول إعـ ــادة الـلـحـمــة على
ضفتي األطلسي بقيادة الرئيس األميركي
جــو بــايــدن ،وبين الصين وروسـيــا اللتين
تسعيان إ ل ــى تـعــز يــز تحالفهما لمواجهة
الـ ـتـ ـح ــدي ــات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدة ،ان ــدلـ ـع ــت أزم ـ ــة
دبلوماسية بين إيطاليا وروسيا ،بعد اتهام
رومــا لموسكو بالتجسس العسكري على
حلف "الناتو".
وأعلنت السلطات اإليطالية أنها أوقفت
ش ـخ ـص ـيــن ه ـم ــا ق ـب ـط ــان ل ـف ــرق ــاط ــة تــابـعــة
للبحرية اإليطالية وضابط روســي يعمل
بسفارة موسكو في روما ،عقب لقاء سري
سلم خالله القبطان اإليطالي إلى الضابط
الروسي وثائق سرية عسكرية مقابل مبلغ
مالي.
وذكرت وكالة األنباء اإليطالية (أنسا) ،إن
"وثائق خاصة بحلف شمال األطلسي (ناتو)
كانت ضمن هذه الوثائق ،ما يثير مخاوف
أمنية محتملة تتعلق ببقية أعضاء الحلف".
ونقلت وكالة أنباء "آكــي" اإليطالية عن
مصادر قضائية أن االجتماع بين الرجلين
ج ــرى ف ــي م ــوق ــف سـ ـي ــارات ب ــروم ــا ،بينما
أشــارت صحيفة "كورييرا ديــا سيرا" إلى
أن الـضــابــط اإلي ـطــالــي تلقى  5آالف يــورو
ل ـقــاء الــوثــائــق ال ـســريــة ،مضيفة "الـقـبـطــان
اإليطالي كان يعمل في مكتب رئيس أركان
الدفاع ،وكان له اطالع على مجموعة كبيرة
من الوثائق".
ً
وردا ع ـلــى ال ـح ــادث ــة ،أع ـل ـنــت الـحـكــومــة
اإليـطــالـيــة طــردهــا اثـنـيــن مــن أف ــراد البعثة
الدبلوماسية الروسية لديها.
وأعلن وزير الخارجية اإليطالي لويجي
دي مايو ،أنه استدعى السفير الروسي لدى

ت ـح ـق ـي ــق الـ ـع ــدال ــة فـ ــي ت ــوزي ــع
مياه النيل.

خطوات مصرية
وج ــاء الــدعــم الـعــربــي لمصر
والسودان بعد حديث حاد من
الرئيس السيسي ،الــذي صرح
من أمام المجرى المالحي لقناة
ال ـس ــوي ــس أمـ ــس األول ب ــأن ــه ال
يــوجــد أحــد يستطيع أن يأخذ
ن ـق ـطــة م ـ ــاء واح ـ ـ ــدة م ــن م ـصــر،
ول ـ ـ ــوح ألول م ـ ــرة ب ــاس ـت ـخ ــدام
الخيار العسكري بالحديث عن
أن "ذراع مصر طويلة وق ــادرة
عـ ـل ــى مـ ــواج ـ ـهـ ــة أي تـ ـه ــدي ــد"،
الفتا إلــى أن حــدوث حالة عدم
استقرار إقليمي لو انتهك أحد
حقوق مصر المائية ،وتحدث
عــن تـحــرك مـصــري إضــافــي في
هـ ـ ــذا ال ـم ـل ــف خـ ـ ــال األس ــاب ـي ــع
المقبلة.
ولم يتحدث الرئيس السيسي
عـ ــن ش ـك ــل الـ ـتـ ـح ــرك ال ـم ـص ــري
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـقـ ــب ،لـ ـك ــن وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــري
األس ـب ــق د .مـحـمــد ن ـصــر عــام

قــال ،لـ"الجريدة" ،أنــه يتوقع أن
يــأخــذ الـتـحــرك الـمـصــري مسار
التصعيد ،واستنفاد كــل سبل
الـتـحــرك السلمية بـمــا فــي ذلــك
الـ ـلـ ـج ــوء إلـ ـ ــى م ـج ـل ــس األمـ ـ ــن،
وسيكون هذا المسار بنية "إبراء
الذمة أمام المجتمع الدولي بأن
مـصــر لــم تــدخــر جـهــدا إلنـجــاح
ال ـت ـفــاوض بـشـكــل سـلـمــي ،لكن
ال ــرف ــض اإلث ـيــوبــي ه ــو السبب
في تعقد األزمة ووصولها إلى
مرحلة التصادم".

رد إثيوبي
وفيما يعتبر أول رد إثيوبي
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ال ــرئـ ـي ــس
السيسي ،قال السفير اإلثيوبي
ب ــالـ ـق ــاه ــرة م ـ ــارك ـ ــوس تـيـكـلــي
إن بـ ـ ــاده م ـت ـم ـس ـكــة بــال ـم ـســار
ال ـت ـف ــاوض ــي ال ـس ـل ـمــي بــرعــايــة
االت ـ ـحـ ــاد اإلف ــريـ ـق ــي مـ ــع مـصــر
وال ـ ـس ـ ــودان ،وأك ـ ــد ف ــي مــؤتـمــر
ص ـحــافــي ل ــه بــال ـق ــاه ــرة ،أم ــس،
أن ب ــاده تسعى إل ــى الــوصــول
التفاق مرض لجميع األطراف.

وأض ـ ــاف تـيـكـلــي أن ــه ل ــم يتم
التواصل مع أديس أبابا بشكل
رسمي بشأن االقتراح السوداني
الــذي وافقت عليه مصر ،بشأن
تشكيل لجنة الوساطة الرباعية
(االت ـح ــاد اإلفــري ـقــي وال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة واالتـ ـح ــاد األوروبـ ــي
واألمم المتحدة) ،وأن مسؤولي
بالده سمعوا عنها عبر وسائل
اإلعالم فقط.
وب ـ ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا أن ال ـس ـف ـيــر
اإلث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــي ي ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد لـ ـهـ ـج ــة
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة حـ ـ ـ ــذرة تـتـجـنــب
االش ـت ـبــاك م ــع الـلـهـجــة ال ـحــادة
الـ ـت ــي مـ ـي ــزت خـ ـط ــاب الــرئ ـيــس
ال ـم ـص ــري أمـ ــس األول ،إذ أكــد
ال ـس ـف ـي ــر اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي أن بـ ــاده
كانت شفافة مــع مصر منذ أن
بدأت بناء السد في  ،2011وأن
ب ـ ــاده مـنـفـتـحــة ع ـلــى الـ ـح ــوار،
وترغب في اتفاق يرضي جميع
األط ـ ـ ــراف ،وأب ـ ــدت ح ـســن الـنـيــة
ع ـن ــدم ــا مـ ـ ــددت م ـ ــلء الـ ـس ــد مــن
ثالث سنوات إلى ما بين خمس
وسبع سنوات استجابة لرغبة
دولتي المصب.

رومــا سيرغي رازوف على خلفية القضية
ّ
وســلـمــه "رســالــة احـتـجــاج شــديــد" ،وأبلغه
ً
بقرار طرد مسؤولين روسيين فورا "بدعوى
تورطهما بحادث خطير".

لندن
و فـ ـ ــي أول ت ـع ـل ـي ــق دو ل ـ ـ ـ ــي ،أدان وز ي ـ ــر
الخارجية البريطاني دومينيك راب "أنشطة
ً
روسيا" ،مشيرا إلى أن بالده "متضامنة مع
إيطاليا ،وات ـخــذت تــدابـيــر لفضح التحرك
ض ــد أنـشـطــة روس ـي ــا ال ـض ــارة والـمــزعــزعــة
لالستقرار التي تهدف إلى تقويض حليفنا
في الناتو".
ُ
وسبق أن طــرد عــدد مــن الدبلوماسيين
المتهمين بالتجسس في األشهر الماضية
من دول أوروبية عدة ،منها بلغاريا وهولندا

ميانمار :هجمات عرقية
وإجالء دبلوماسيين

أمرت وزارة الخارجية
األميركية جميع
دبلوماسييها غير
األساسيين بمغادرة ميانمار،
في ظل ارتفاع مستوى العنف
بعد االنقالب العسكري الذي
أطاح بالزعيمة المدنية أونغ
سان سوتشي .كما نصحت
ألمانيا رعاياها بمغادرة
ميانمار في أسرع وقت ممكن،
بسبب تزايد مستوى العنف
هناك.
وأثار تزايد استخدام
الجيش للقوة القاتلة حفيظة
مجموعات عرقية البالغ
عددها نحو  ،20والتي
تسيطر على مناطق واسعة
خصوصا عند الحدود.
وهددت  3من هذه
المجموعات باالنضمام إلى
صفوف المحتجين ما لم
تخفف المؤسسة العسكرية
من حدة حملتها األمنية.

وفاة أحد أبرز
شخصيات «ووترغيت»

موسكو
فــي الـمـقــابــل ،نـقـلــت وكــالــة "إنـتــرفــاكــس"
الــروس ـيــة لــأنـبــاء عــن نــائــب روس ــي قــولــه،
إن موسكو سترد بالمثل ،لكن الخارجية
الــروسـيــة اكتفت بــاإلعــراب عــن أسفها إزاء
اإلجراء اإليطالي ،معتبرة أنه ال يتوافق مع
مستوى العالقات الثنائية.
ولفتت الوزارة إلى أن العمل جار لكشف
مالبسات الحادث قبل الرد.
وأك ــد الناطق بــاســم الكرملين ،ديمتري
بيسكوف ،أن الرئاسة الروسية "ال تملك أي
معلومات حــول ظــروف وأسباب القضية"،
ً
معربا عن أمله أن "يستمر الطابع اإليجابي
والبناء للعالقات الروسية اإليطالية ،وأن
يتم الحفاظ عليه".

اعتقل عسكريون في النيجر
بعد "محاولة انقالب" فجر
أمس ،كما أعلن مصدر أمني
بعد حصول إطالق نار في
العاصمة نيامي ،مضيفا أن
"الوضع تحت السيطرة".
وأفاد سكان في العاصمة
أنهم سمعوا إطالق نار قرب
مقر الرئاسة ليال قبل يومين
فقط من حفل تنصيب الرئيس
محمد بازوم ليتولى السلطة
في البالد .وطوقت قوات
األمن الحي الرئاسي ،لكن
في بقية أنحاء المدينة كان
الوضع طبيعيا أمس ،والناس
يتابعون أعمالهم المعتادة
"وكأن شيئا لم يحصل"،
حسب صحافيين محليين.
وقررت السفارة األميركية
تعليق "خدماتها القنصلية
حتى إشعار آخر" ،و"شجعت"
موظفيها على البقاء في
منازلهم ،بينما دعت السفارة
الفرنسية رعاياها إلى "البقاء
في منازلهم".

شرطية بلدية ّ
تنظم حركة السير أمام «بياتزا فينيزيا» في روما (رويتز)
والنمسا وفرنسا والجمهورية التشيكية.
وسـجـنــت فــرنـســا فــي أغـسـطــس ضابطا
فــرن ـس ـيــا ي ـع ـمــل ف ــي ق ــاع ــدة ل ـح ـلــف شـمــال
األطلسي في إيطاليا ،إثــر تسليمه وثائق
سرية إلى االستخبارات الروسية.

اتصال ثالثي
وجـ ـ ــاءت ال ـح ــادث ــة غ ـ ــداة اتـ ـص ــال ثــاثــي
ج ــرى أم ــس األول ب ـيــن الــرئ ـيــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتين مع المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل ،والرئيس الفرنسي إيمانويل
مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ،ت ـ ـنـ ــاول الـ ـع ــاق ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة-
الروسية.
وأك ـ ــد ال ـكــرم ـل ـيــن ف ــي بـ ـي ــان ،أن الـجــانــب
ال ــروس ــي أب ــدى خ ــال االت ـص ــال اسـتـعــداده
لـ ـ ـ "اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة الـ ـتـ ـع ــاون ال ـط ـب ـي ـعــي وغ ـيــر

المسيس بين روسيا واالتحاد األوروبي اذا
أبدى الطرف المقابل اهتماما بذلك".

الفروف والناتو
أم ــا وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سيرغي
الف ــروف ،فأوضح أثناء كلمة ألقاها خالل
اجتماع للمؤتمر الخاص بالشرق األوسط
ضمن "مـنـتــدى فــالــداي لـلـحــوار" ،أم ــس ،أن
ً
ً
"أعضاء الناتو يرفضون رفضا قاطعا ،حتى
مناقشة إجراءات بناء الثقة العسكرية التي
اقترحناها.

بوريل
ومن قبل حذر ممثل الشؤون الخارجية
والسياسة األمنية فــي االتـحــاد األوروب ــي،

ج ــوزي ــب ب ــوري ــل ،م ــن أن روس ـي ــا والـصـيــن
ً
تتحدان لمواجهة "العالم الغربي" ،مشيرا
بشكل خاص إلى الزيارة األخيرة لالفروف
ال ــى بـكـيــن وم ـخ ــرج ــات ال ـل ـقــاء بـيـنــه وبـيــن
نظيره الصيني ووانغ إيي.
وك ـت ــب بـ ــوريـ ــل ،ف ــي م ـق ــال ن ـش ــره مــوقــع
الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية ()EEAS
الـتــي تـضــم ال ــدائ ــرة الــدبـلــومــاسـيــة ووزارة
الدفاع والخارجية المشتركة لالتحاد ،ان
"روسيا والصين تستخدمان لغة متشابهة
جــدا ،عند الحديث عــن الـغــرب أو الــواليــات
ً
المتحدة" ،مضيفا" :على سبيل المثال ،من
الناحية االقتصادية ،تريد الدولتان زيادة
استقاللهما عن الغرب ،لكنهما ال تلعبان
في نفس المستوى ،ومن الواضح أن الصين
تتمتع بميزة أفضل".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

توفي غوردون ليدي ،الموظف
السابق في مكتب التحقيقات
الفدرالي ،وأحد الشخصيات
الرئيسية في فضيحة
"ووترغيت" ،أمس األول عن
عمر يناهز  90عاما.
وذكر أحد أبناء ليدي ،أن
والده كان يعاني "أمراضا
مختلفة" ،لكن وفاته لم تكن
مرتبطة بفيروس "كورونا".
وتم إطالق اسم فضيحة
"ووترغيت" ،على التحقيق في
محاولة التنصت على مقر
الحزب الديمقراطي في "فندق
ووترغيت" بواشنطن ،خالل
حملة االنتخابات الرئاسية
عام  ،1972وبلغت الفضيحة
ذروتها باستقالة ،الرئيس
حينذاك ريتشارد نيكسون
في .1974

ةديرجلا
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البناي :الحجر لغير المطعمين ال لمن تلقوا الجرعتين

إنهاء «المؤسسي» واالكتفاء بـ«المنزلي»  4أيام
أبدى عدد من العبي المنتخبين الوطني األول واألولمبي لكرة القدم دهشتهم ،أو
باألحرى صدمتهم ،من قرار الحجر المؤسسي والمنزلي ًبعد العودة من اإلمارات
والبحرين ،وسط تأكيد مسؤولي االتحاد بتلقيهم وعودا شفهية من المسؤولين
باستثناء الوفدين بعد العودة.
ً
ً
وفي حين ،طالب الالعبون بضرورة إلغاء الحجر نهائيا بسبب تضررهم ،خصوصا
حازم ماهر

الحجر
يتحمل
مسؤوليته
اتحاد الكرة

كنكوني

أكد رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة -
طبيب المنتخبات الوطنية ،د .عبدالمجيد
البناي ،إنــه في حــال تلقي أعضاء الوفود
العائدة من خارج البالد لجرعتي التطعيم
ضد فيروس كوروناّ ،
ومر على التطعيم 5
أسابيع وأكثر ،فمن األفضل االكتفاء بإجراء
مسحة لهم في مطار الكويت الدولي ،وعند
ظهور النتيجة سلبيا ،يمارس "الشخص"
حـيــاتــه بـشـكــل طبيعي دون ال ــدخ ــول في
حجر صحي؛ سواء كان مؤسسيا أو منزليا
لعدم الحاجة إليهما ،مضيفا ،في تصريح
ل ـ "الـجــريــدة" ،أن تحديد مــدة  5أسابيع لم
يــأت بشكل عـشــوائــي ،بــل هــي الفترة التي
يحتاجها المصل لتكوين أجسام مضادة،
تكون قادرة على اإلجهاز على الفيروس في
حالة اإلصابة به.

ُ
لست ضد الحجر

الالعبون في
حالة نفسية
يرثى لها

الخالدي

علمنا
بالحجر
قبل مغادرة
المنامة بيوم

المبيلش

وقــال البناي" :أنــا مــع الحجر الصحي؛
سواء المؤسسي أو المنزلي ولست ضدهما،
وذلك للذين لم يتم تطعيمهم على اإلطالق،
أجل حمايتهم وحماية المجتمع ،والحد
من ّ
من تفشي الفيروس".

ّ
توقعت الحجر ...ولكن!

ّ
ول ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه ت ــوق ــع إخـ ـض ــاع بعض
أعـضــاء الــوفــديــن مــن المنتخبين الوطني
األول والمنتخب األولمبي للحجر الصحي؛
سـ ـ ــواء كـ ــان مــؤس ـس ـيــا أو م ـنــزل ـيــا ،وذل ــك
للذين لــم يتم تطعيمهم على اإلط ــاق ،أو
حتى تم تطعيمهم بجرعة واحــدة ،وليس
لـمــن حـصـلــوا عـلــى الـجــرعـتـيــن مـنــذ أكـثــر
مــن  5أســابـيــع ،مــؤكــدا أن فـيــروس كورونا
ف ــرض عـلــى جـمـيــع دول ال ـعــالــم إج ـ ــراءات
استثنائية ،وهو األمر الذي يجب أن يتفهمه
الجميع ،فيما يخص اإلجراءات االحترازية
واالشتراطات الصحية.

أن األغلبية منهم مرتبطون بالعودة لمباشرة عملهم ،إذ انتهت أمس فترة التفرغ
الرياضي ،كما أنهم لم يعلموا بقرار الحجر إال قبل العودة بساعات قليلة ،علمت
«الجريدة» أن لجنة طوارئ كورونا بمجلس الوزراء أبلغت مسؤولي االتحاد ،مساء
الالعبين المحجورين سيغادرون الحجر المؤسسي صباح اليوم ،على
أمس ،بأن جميع ً ً
أن يدخلوا حجرا منزليا مدته  4أيام فقط.

حسين كنكوني

تجهيز الالعبين بعد الحجر
ولفت البناي الــى ارتفاع اللياقة الفنية
والـ ـب ــدنـ ـي ــة ل ــاعـ ـب ــي ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن األول
واألولمبي ،بعد خوضهما أكثر من مباراة
ّ
ودية في السعودية أو اإلمارات أو البحرين،
ضمن استعدادتهما لالستحقاقات المقبلة،
موضحا أنــه بعد قــرار الحجر المؤسسي
والمنزلي سيتأثر الالعبون سلبا بشكل
واضح ،ألنهم سيفقدون إلى حد كبير الكثير
من لياقتهم الفنية والبدنية ،وبالتالي العمل
على تجهيزهم مجددا.

أناشد الجميع التطعيم
واختتم البناي تصريحه مناشدا الجميع
ب ـضــرورة التطعيم ضــد فـيــروس كــورونــا،
مؤكدا أن التطعيم سيلقي بآثاره اإليجابية
على المجتمع واألف ــراد ،وسيحد من عدد
اإلصابات بشكل الفــت ،لذلك فإن التطعيم
أصبح ضرورة قصوى للجميع.
من جانبه ،أكد حارس منتخبنا الوطني
ونــادي كاظمة ،حسين كنكوني ،أن اتحاد

شبيب الخالدي

فواز المبيلش

الكرة وافق على دخول األزرق في معسكرين
بالسعودية واإلمـ ــارات ،معتمدا على قرار
ً
االستثناء من الحجر الذي كان قائما على
الوعود الشفهية التي تلقاها.
وقال :أجرى أعضاء الوفد  7مسحات منذ
مغادرة الكويت إلى السعودية ،حتى العودة
من اإلمارات ،ومع ذلك فقد تم حجر الفريق
حجر مؤسسي ،حيث يقطن كل العــب في
غرفة بمفرده يتناول فيها الوجبات الثالث،
مبينا حصوله على جرعتي التطعيم.
واختتم كنكوني تصريحه مــؤكــدا أنه
كان يتعين عودة أعضاء الوفد إلى منازلهم
بعد المجهود الــذي بــذلــوه فــي السعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ،ول ـي ــس إلـ ــى ح ـجــر مــؤسـســي
ّ
يتحمل
ثــم حجر منزلي ،وهــو األمــر الــذي
مسؤوليته اتحاد الكرة ،بعدم حصوله على
كتاب رسمي خاص باالستثناء من الحجر.
وأشــار مهاجم منتخبنا الوطني األول
ونــادي كاظمة شبيب الخالدي إلى انتهاء
التفرغ الرياضي له امس ،وبالتالي البد من
عودته إلى دوامــه اليوم ،مبينا أنه ال يعلم
المصير الذي سيواجهه في حال عدم حل
هذه األزمة.
وأوضح الخالدي صاحب الهدف الوحيد

لــأزرق في شباك لبنان أن جميع
الالعبين في حالة نفسية يرثى لها
بسبب قرار الحظر ،خصوصا أن
األغلبية العظمى منهم مرتبطة
بالعمل أو الدراسة.
واعرب الخالدي عن أمنيته
بتدخل المسؤولين لحل هذه
المشكلة ،واستثناء الوفد من
ال ـح ـجــر ،ألن ــه ك ــان ف ــي مهمة
وطنية.
قـ ـ ـ ــال مـ ـه ــاج ــم م ـن ـت ـخ ـب ـنــا
األول ـ ـم ـ ـبـ ــي ونـ ـ ـ ـ ــادي خ ـي ـطــان
فواز المبيليش إنه تم التأكيد
قبل السفر إل ــى البحرين على
استثناء الوفد عند العودة إلى
البالد ،مضيفا أنه الالعبين علموا
بإخضاعهم للحجر قبل مغادرة
المنامة بيوم.
وطالب المبيليش المسؤولين
بضرورة إنهاء الحجر الصحي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــي وال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ـ ّـزلـ ـ ــي،
خصوصا أن الالعبين يمثلون
منتخب الكويت ،ولم يغادروا
البالد من أجل التنزه.

ً
القرين وبرقان يضعان قدما في «ممتاز السلة»
•

جابر الشريفي

ً
وضع القرين وبرقان قدما في الدوري الممتاز لكرة السلة الموسم
المقبل ،بعد فوز االول على اليرموك بنتيجة  ،77-79والثاني على
الشباب بنتيجة  ،78-86خالل المباراتين اللتين جمعتا الفريقين
أمس األول ،على صالة االتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله
الرياضي ،ضمن منافسات دور األربعة من الدوري التأهيلي لكرة
السلة.
ويقام نظام دور األربعة من مباراتين على أن يتأهل للنهائي
الـفــريــق الـفــائــز بـمـبــاراتـيــن ،وف ــي حــالــة ت ـعــادل فريقين بـفــوز لكل
منهما سيتم االعتماد على الـ "اسكور افــرج" (فــارق التسجيل في
المباراتين).
ً
يذكر أن الفريقين المتأهلين الى النهائي سيتأهالن مباشرة إلى
الدوري الممتاز في الموسم المقبل ليكونا إلى جانب االندية ،التي
تأهلت الى المربع الذهبي هذا الموسم ،وهي القادسية والكويت
وكاظمة والجهراء ،بحسب قرار لجنة المسابقات.
وستقام مباريات اإلياب يوم السبت المقبل ،لتحديد المتأهلين
إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

جانب من مواجهة الشباب وبرقان

ت ـق ــدم ث ــاث ــة أعـ ـض ــاء م ــن لـجـنــة
الحكام في اتحاد كرة السلة
ب ــاس ـت ـق ــال ــة م ـس ـب ـبــة مــن
عضوية اللجنة ،وهم
أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـعـ ـصـ ـف ــور
وعـ ـيـ ـس ــى ال ـح ـم ــد
وع ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـ ــرزاق
س ـل ـي ـم ــان ،ل ـعــدة
أس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب ،أم ـ ــس
ا أل و ل  ،و ذ كـ ـ ـ ـ ــر
األع ـضــاء أن أبــرز
األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ت ــدخ ــل
أعضاء االتحاد في
عمل اللجنة ،واتخاذ
رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة بـعــض
ال ـق ــرارات ب ـصــورة مـنـفــردة،
مثل الموافقة على تحكيم بعض
الحكام خارج البالد ،ووقوف رئيس اللجنة
ضــد الـحـكــام ،مــن خــال عضويته فــي لجنة

ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال  2022وكأس آسيا 2023

فرحة العبي األخضر
وأضاف" :أبارك لالعبين ألنهم ظهروا بمستوى جيد،
خصوصا الالعبين الشباب .الخصم لعب كرات طويلة
طوال اللقاء ،ونحن لسنا جيدين كفاية مع هذه الطريقة،
ولكنني أعتقد أننا قمنا بعمل جيد".

عبدالمجيد البناي

 ...و ٣استقاالت مسببة من لجنة الحكام

السعودية تنتزع صدارة «الرابعة» بفوزها على فلسطين
أكــرم المنتخب السعودي لكرة القدم وفــادة ضيفه
الفلسطيني بخماسية نظيفة ،أمس األول ،بملعب مدينة
الملك سـعــود الرياضية فــي الـبــاحــة ،ضمن تصفيات
المجموعة اآلسيوية الرابعة المؤهلة لمونديال 2022
وكأس آسيا .2023
وتـنــاوب ياسر الشهراني ( ،)37وفهد المولد (،)43
وصالح الشهري ( 52و ،)58وسالم الدوسري ( 88من
ركلة جزاء) على تسجيل خماسية األخضر.
وان ـت ــزع الـمـنـتـخــب ال ـس ـعــودي ص ـ ــدارة الـمـجـمــوعــة
برصيد  11نقطة بفارق نقطتين عن أوزبكستان ،بينما
بقي المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس األخير
برصيد  4نقاط.
وشهدت المباراة عــودة الجماهير للمدرجات بعد
ً
غياب دام  388يوما ،بسبب جائحة كورونا ،وجاء ت
بشكل استثنائي ووفق ضوابط معينة ،على أن يكون
ً
حضورها لمباريات األندية اعتبارا من  17مايو المقبل،
بنسبة ال تزيد على  40في المئة من الطاقة االستيعابية
لكل ملعب.
وأبدى مدرب السعودية الفرنسي ،هيرفيه رينارد،
س ـع ــادت ــه ب ـعــد الـ ـف ــوز ال ـك ـب ـيــر ،وق ـ ــال ف ــي تـصــريـحــات
تلفزيونية" :لــم نـبــدأ الـمـبــاراة بشكل جـيــد ،كــانــت لهم
فرصة الفتتاح التسجيل ،ولكن لحسن حظنا فشلوا في
استغاللها ،بعدها قمنا بتحريك الكرة وسجلنا هدفين
لننهي الشوط األول بشكل جيد".

يأتي هذا في وقت أكد طبيب المنتخبات الوطنية أن من تم تطعيمه بالجرعتين ضد
فيروس كورونا ّ
ومر على التطعيم خمسة أسابيع ،كان يفترض االكتفاء بإجراء مسحة
له في مطار الكويت الدولي ،ثم يباشر أعماله بشكل طبيعي.
«الجريدة» استطلعت آراء بعض الالعبين إلى جانب البناي.

وختم قائال" :هناك أسماء جديدة سعدت بتدريبهم.
راض ً
جدا باألداء والنتيجة ،لقد استحققنا الفوز الليلة".
(أ ف ب)

المسابقات إلرضاء بعض االطراف.
ي ـ ــأت ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت
ال ـ ـ ـ ــذي ات ـ ـخـ ــذ االت ـ ـح ـ ــاد،
فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــه الـ ــذي
ع ـ ـقـ ــده أمـ ـ ــس األول
بنفس اليوم الذي
ت ـق ــدم ب ــه الـحـكــام
بـ ـ ــاالس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــالـ ـ ــة،
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ب ـت ـغ ـي ـي ــر
أع ـض ــاء الـلـجـنــة،
لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم بـ ـ ــذلـ ـ ــك
مـ ـحـ ـم ــد ال ـس ـب ـت ــي
وعابر العابر وخالد
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــاس وم ـ ـن ـ ـيـ ــرة
الحشاش.

الفحيحيل يلتقي الكويت
في ربع نهائي كأس اليد
•

محمد عبدالعزيز

تأهل الفريق األول لكرة اليد بنادي
الفحيحيل إلــى ال ــدور ربــع النهائي في
بطولة كأس االتحاد ،بعد فوزه المستحق
عـلــى مـنــافـســه الـســاحــل بنتيجة 24-35
(الشوط األول  ،)13-15في المباراة التي
جمعت الفريقين أمس األول على صالة
الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح
السالم ،ضمن الجولة الثانية من الدور
التمهيدي للبطولة.
وف ــي م ـب ــاراة أخـ ــرى ،ضـمــن الـمــرحـلــة
نفسها ،افتتح فريق الكويت حملة دفاعه
عن لقبه في البطولة بفوز مستحق على
ال ـقــريــن بـنـتـيـجــة  ،23-35ب ـعــدمــا أنـهــى
الشوط األول  .13-18وبذلك ،صعد الفريق
إلى دور الثمانية ،وسيلتقي الفحيحيل
غد في دور الثمانية.
مع الكويت بعد ٍ

مباراتان في ختام ذهاب الجولة
الثالثة لـ «ذهبي الطائرة»
•

محمد عبدالعزيز

يـتـجــدد ال ـصــراع بـيــن ف ــرق الـمــربــع الذهبي
للكرة الطائرة اليوم عندما يلتقي في الرابعة
والنصف عصرا العربي مع الكويت ،ويليها في
السادسة والنصف مساء القادسية وكاظمة،
وذلك ضمن الجولة الثالثة (ختام دور الذهاب)،
وتقام المباراتان على صالة االتـحــاد بمجمع
الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم.
يذكر أن المنافسة على حسم اللقب مازالت
قائمة حتى اآلن نظرا لــوجــود مـبــاراة مــن دور
الــذهــاب ومـبــاريــات اإلي ــاب كــامـلــة ،لكن يعتبر
القادسية االوف ــر حظا حاليا ،ويــأتــي الكويت
وكاظمة في المرتبة الثانية ،أما العربي ففرصته
األصعب.
ل ـ ــذا س ـت ـك ــون ال ـم ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى أشـ ــدهـ ــا فــي
المباراة االولى ،اذ يتطلع العربي األخير بفارق
االشواط عن كاظمة الثالث ،ولكل من الفريقين
 18نقطة ،إلى تعويض خسارته في المباراتين
الـســابـقـتـيــن وال ـن ـه ــوض م ــن ك ـبــوتــه ع ـلــى امــل
اللحاق بالمنافسة ،وذلك على حساب الكويت
ال ـثــانــي بـ ـ  20ن ـق ـطــة ،والـمـنـتـشــي ب ـف ــوزه على
كاظمة فــي الـمـبــاراة الماضية والساعي كذلك
إلــى االستفادة من تراجع األخضر ،للمنافسة
على صدارة الترتيب.

وس ـي ـكــون مـ ــدرب األخ ـض ــر اإلي ــران ــي ج ــواد
ش ـم ــان ــي م ـط ــال ـب ــا ب ـت ـص ـح ـيــح أخ ـ ـطـ ــاء ال ـل ـق ــاء
الـ ـم ــاض ــي ،خ ـص ــوص ــا ال ــدف ــاع ـي ــة وال ـت ـغ ـط ـيــة،
مدعوما بالعبيه الشباب والمحترف البلغاري
كادانكوف ،بينما سيعتمد االبيض على خبرة
عبدالله جاسم ،وعامر السليم ،وعبدالرحمن
العتيبي ،وعبدالله بوفتين.

القادسية وكاظمة
وفي المباراة الثانية يطمح األصفر المتصدر
بـ  22نقطة في ختام "دور الذهاب" بدون هزيمه،
إل ــى تــأكـيــد تـفــوقــه ،وض ــم كــاظـمــة إل ــى سلسلة
ضحاياه ،بعدما فاز على الكويت والعربي.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يــأمــل الـبــرتـقــالــي بـ ـ  18نقطة
فــي استعادة تــوازنــه ،وتعويض سقوطه أمــام
الكويت ،بتقديم عرض جيد يعرقل تقدم األصفر
المبكر نحو اللقب.

اليرموك والتضامن
مــن جهة أخ ــرى ،تـقــام م ـبــاراة واح ــدة ضمن
القسم الرابع من دوري الدرجة األولى ،إذ يلتقي
في الخامسة مساء اليرموك الرابع بـ  13نقطة
م ــع الـتـضــامــن األول بـ ـ  27نـقـطــة ،عـلــى صــالــة
االتحاد بمجمع الشيخ سعد.

ةديرجلا

•
العدد  / 4696الخميس  1أبريل 2021م  19 /شعبان 1442هـ

sports@aljarida●com

23

رياضة

التفيا تعرقل تركيا ...وهولندا وبلجيكا تحققان انتصارين كاسحين
تعادل المنتخب التركي مع
نظيره الالتفي ،فيما تغلب
منتخب هولندا على جبل
طارق بسهولة ،أمس األول،
في التصفيات األوروبية
المؤهلة لمونديال .٢٠٢٢

فـ ـشـ ـل ــت ت ــركـ ـي ــا ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ال ـ ـك ـ ــام ـ ـل ـ ــة وتـ ــأك ـ ـيـ ــد
ان ـطــاق ـت ـهــا ال ـق ــوي ــة ،بـسـقــوطـهــا
فــي فــخ الـتـعــادل على أرضـهــا مع
الت ـف ـي ــا ال ـم ـت ــواض ـع ــة ،فـ ــي حـيــن
خــرج منتخبا بلجيكا وهولندا
بــانـتـصــاريــن كــاسـحـيــن ،وعــانــى
م ـن ـت ـخ ـب ــا الـ ـب ــرتـ ـغ ــال وص ــرب ـي ــا
بالخروج فائزين أمام منتخبين
مغمورين.
ف ـ ـ ـ ــي إسـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــول ،وض ـ ـمـ ــن
مـنــا فـســات المجموعة السابعة،
أهدرت تركيا فوزا في متناولها،
بـ ـع ــد أن تـ ـق ــدم ــت عـ ـل ــى الت ـف ـي ــا
-2صـفــر ثــم  ،1-3لكنها لــم تنجح
ف ــي االح ـت ـفــاظ بـتـقــدمـهــا ،وربـمــا
تدفع ثمن النقطتين المهدرتين
فـ ــي نـ ـه ــاي ــة الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ،حـيــث
يتأهل صاحب المركز األول في
ك ــل م ـج ـمــوعــات إل ــى الـنـهــائـيــات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ي ـخ ــوض
صاحب المركز الثاني الملحق.
وي ـم ـلــك ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـت ــرك ــي 7
ن ـقــاط ،مـقــابــل  6لـكــل مــن هولندا
والنرويج ومونتينيغرو.
واف ـ ـت ـ ـت ـ ــح ك ـ ـي ـ ـنـ ــان ك ـ ـ ــارام ـ ـ ــان
التسجيل لتركيا ،مستغال تمريرة
م ـت ـق ـنــة م ــن الع ـ ــب وس ـ ــط م ـيــان
اإليـطــالــي هــاكــان جــالـهــان أوغلو
بعد مرور دقيقتين فقط .والهدف
هو الخامس دوليا لكارامان.
وعــزز المنتخب التركي ،الذي
حـقــق أف ـضــل نـتـيـجــة ل ــه بحلوله
ثالثا في مونديال  2022في كوريا
الجنوبية واليابان بقيادة مدربه
الحالي سينول غونيش ،تقدمه
بكرة على الطاير سددها جالهان
أوغ ـل ــو م ــن  25م ـتــرا اس ـت ـقــرا في
سقف الشباك الالتفية (.)33
ل ـكــن الت ـف ـيــا ف ــاج ــأت أص ـحــاب

سيتي يخطط لصفقة كبيرة
ً
بعيدا عن ميسي
أكدت تقارير إخبارية ،أن نادي مانشستر سيتي يسعى إلبرام
صفقة ضخمة الصيف القادم لتعزيز خط هجومه ،لكنه لن يتقدم
بـعــرض لضم األرجنتيني ليونيل ميسي قــائــد بــرشـلــونــة ،نظرا
لتفهمه إمكانية استمراره بصفوف "البلوغرانا".
ويسعى "السيتيزنس" للحاق بقطار األ نــد يــة الطامحة لضم
الهداف النرويجي الشاب إرلينغ هاالند (بوروسيا دورتموند) ،أو
هاري كين (توتنهام) ،وكذلك روميلو لوكاكو (إنتر ميالن) ،وفقا
لما نشرته أمس صحيفة سبورت اإلسبانية.
ويـجــيء ذل ــك ،بعدما أعـلــن مهاجم الفريق اإلنكليزي سرخيو
أغويرو انتهاء مرحلته في مانشستر بنهاية الموسم الحالي.
وكان سيتي يرغب في ضم ميسي الصيف الماضي ،لكن الالعب
استبعد تلك اإلمكانية في نهاية األمــر ،لعدم الدخول في شكوى
قضائية ضد ناديه الذي ترعرع في صفوفه منذ الصغر ،ليخوض
حاليا موسمه األخير معه وفقا للعقد.
وتغير األمر حاليا ،وفقا لما نقلته الصحيفة ،حيث يرى مسؤولو
سيتي أهمية التعاقد مع هداف آخر ،وخاصة في ظل اعتقادهم أن
ميسي ( 33عاما) سيوقع عقدا جديدا مع "البلوغرانا".

األرض بتقليص الفارق بواسطة
رو ب ــر ت ــس سافالنييكس بعدها
بدقيقتين.
وظـ ـن ــت ت ــرك ـي ــا أنـ ـه ــا حـسـمــت
نـتـيـجــة ال ـم ـب ــاراة بـنـسـبــة كـبـيــرة
فــي مطلع الـشــوط الثاني عندما
احـتـســب لـهــا الـحـكــم رك ـلــة ج ــزاء،
إثر إعاقة الظهير ميرت مولدور
داخ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ب ـع ــد م ـج ـهــود
ف ــردي ،فــانـبــرى لها ب ــراق يلماظ
بنجاح (.)52
لكن التفيا ردت التحية ،مقلصة
الفارق عبر روبرتس أولدريكيس
بعد  6دقائق ،ثم انتزعت التعادل
عــن طــريــق ديـفـيــس الكونييكس
(.)79
وكانت المباراة الثانية ضمن
المجموعة ذاتها بين جبل طارق
وه ــول ـن ــدا م ــن طـ ــرف واح ـ ــد ،هو
"الـبــرتـقــالــي" ،ال ــذي ســدد  16مرة
باتجاه مرمى مضيفه ،لكنه انتظر
حتى الدقيقة  42ليفتتح التسجيل
بواسطة ستيفن برغهويس ،إثر
تمريرة من جورجينيو فنيالدوم.
وضربت هولندا بقوة في مطلع
الشوط الثاني ،بتسجيلها أربعة
أه ــداف فــي  9دقــائــق ،بــدأهــا لوك
دي يونغ ،متابعا كرة من مسافة
قريبة ،بعد تمريرة من برخويس
( ،)55وأض ـ ــاف مـمـفـيــس دي ـبــاي
الثالث من ركلة حرة مباشرة (،)61
وفينالدوم الرابع بعده بدقيقة ،ثم
دونييل مالن (.)64
وأض ـ ــاف دونـ ــي ف ــان دي بيك
الـ ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس قـ ـب ــل ن ـه ــاي ــة
الـمـبــاراة بخمس دقــائــق ،قبل أن
يختتم ديباي مهرجان األهــداف
بعدها بثالث دقائق.
وفــي مـبــاراة ثالثة ضمن هذه
المجموعة ،عــادت النرويج بفوز

فرحة العبي المنتخب البلجيكي بالهدف األول
ثمين عـلــى مونتينيغرو بهدف
سجله ألكسندر سورلوث (.)35

فوز صربيا والبرتغال
وفــي المجموعة األول ــى ،أنقذ
مـ ـه ــاجـ ـم ــا فـ ــول ـ ـهـ ــام اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
ألـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدر مـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــروفـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش،
ويـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوس اإليـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــي
كريستيانو رون ــال ــدو ،منتخبي
ب ـلــدي ـه ـمــا؛ صــرب ـيــا وال ـب ــرت ـغ ــال،
م ــن ف ــخ مـضـيـفـيـهـمــا أذرب ـي ـج ــان
ولوكسمبورغ والـفــوز  1-2و1-3
تواليا.
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،مـنــح
م ـي ـتــروف ـي ـتــش ال ـت ـق ــدم لـصــربـيــا
مبكرا ( ،)16لكن أذربيجان أدركت

ً
أغويرو يتلقى عرضا من سان جرمان

أغويرو نجم مانشستر سيتي

تلقى المهاجم األرجنتيني سيرخيو أغويرو ،الذي سيغادر
مانشستر سيتي نهاية الموسم الحالي بعد عشر سنوات مع
النادي اإلنكليزي ،عرضا من باريس ســان جرمان ،للحصول
على خدماته ،وفق ما أفادت أمس األول صحيفة فوت ميركاتو
الفرنسية.
وقبل اإلعــان رسميا عن رحيله من النادي اإلنكليزي ،كان
هناك بالفعل حديث عن اهتمام سان جرمان بالحصول على
خدماته.
ويقدر األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،مدرب سان جرمان
"بشكل كبير" صـفــات أغــويــرو ( 32عــامــا) وال ـهــداف التاريخي
لـ"السيتزنس" ،وفق نفس المصدر.
وخاض أغويرو  384مباراة مع مانشستر سيتي ،وسجل 257
هدفا .ويبدو أن سان جرمان ليس النادي الوحيد المهتم بضمه،
إذ يوجد -وفق نفس المصدر -أندية أخرى ترغب في الحصول
على خدماته ،مثل :إنتر ميالن ،تشلسي ومانشستر يونايتد.

ديمبلي يعود للتدرب
على العشب

بايرن ال يفكر في التعاقد مع هاالند
أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ األلماني
لكرة القدم كارل هاينتس رومينيغه أن ناديه ال يفكر في
التعاقد مع المهاجم النرويجي المتألق ايرلينغ هاالند
للحلول بدال من هدافه الهولندي روبرت ليفاندوفسكي،
معلال ذلك بأن االخير سيبقى فترة طويلة في صفوف
الفريق البافاري.
وس ـئــل روم ـي ـن ـي ـغــه م ــن صـحـيـفــة "ب ـي ـلــد" االك ـثــر
شعبية في ألمانيا عن الشائعات التي
تحدثت عن امكانية انتقال
م ـ ـهـ ــاجـ ــم بـ ــوروس ـ ـيـ ــا
دورت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــد
هـ ــاالنـ ــد

ال ـت ـع ــادل مـطـلــع ال ـش ــوط الـثــانــي
مــن رك ـلــة ج ــزاء ان ـبــرى لـهــا إمين
مـحـمــدوف بـنـجــاح ( ،)59قـبــل أن
يسجل عمالق فولهام هدف الفوز
لصربيا (.)81
وعزز ميتروفيتش موقعه في
صدارة الئحة هدافي التصفيات
ب ــرصـ ـي ــد خ ـم ـس ــة أهـ ـ ـ ـ ــداف ،بـعــد
ثـ ـن ــائـ ـيـ ـت ــه فـ ـ ــي م ـ ــرم ـ ــى ض ـي ـف ـتــه
ج ـم ـه ــوري ــة أيـ ــرل ـ ـنـ ــدا ( )2-3فــي
الجولة األولى ،وهدفه في مرمى
ضيفته البرتغال ( )2-2بالجولة
الثانية.
وفـ ــي ال ـث ــان ـي ــة ،قـ ــاد رون ــال ــدو
البرتغال إلــى قلب الطاولة على
لوكسمبورغ ،محوال تخلفه بهدف
لجيرسون رودريغيش ( )30إلى

فــوز بثالثية سجل منها الهدف
الثاني (.)50
وهــو الـهــدف الـ ــ 103لــرونــالــدو
مع منتخب بالده ،وبات على ُبعد
ستة أهداف من الرقم القياسي في
عــدد األه ــداف الــدولـيــة الموجود
ب ـحــوزة الـنـجــم اإلي ــران ــي السابق
علي دائي (.)109
وأدرك م ـ ـهـ ــا جـ ــم لـ ـيـ ـف ــر ب ــول
اإلنكليزي ديوغو غوتا التعادل
( ،)45+2وس ـج ــل ال ـب ــدي ــل ج ــواو
باولينيا الهدف الثالث (.)80
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال الـ ـط ــرف
األف ـضــل معظم ف ـتــرات ال ـم ـبــاراة،
لكنها وجدت صعوبة في اختراق
دفاع لوكسمبورغ ،فلجأ نجومها
إل ــى الـتـســديــد مــن بـعـيــد ،بـيــد أن

الــى صـفــوف الـفــريــق ال ـبــافــاري فــي الـمـسـتـقـبــل ،فــأجــاب
"من اين تأتي هذه الشائعات؟ ال علم لي بها .استطيع
قــول شــيء وا حــد :نملك في الوقت الحالي افضل العب
في العالم في هذا المركز .روبرت ليفاندوفسكي مرتبط
معنا بعقد حتى ."2023
وأضاف "انا واثق انه بفضل
احـ ـ ـت ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــة لـ ـيـ ـف ــان ــدوفـ ـسـ ـك ــي
والـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـتـ ــدرب ب ـهــا
وكيفية المحافظة على لياقته
ال تـ ـ ــزال ن ـه ــاي ـت ــه فـ ــي ال ـم ــا ع ــب
بعيدة".
واع ـ ـلـ ــن اكـ ـث ــر مـ ــن نـ ـ ــاد ك ـب ـيــر
فــي اوروب ـ ــا رغـبـتــه فــي الـتـعــاقــد
مــع هــاال نــد بعد تألقه ا لــا فــت في
ص ـف ــوف دورتـ ـم ــون ــد م ـنــذ انـتـقــالــه
اليه فــي ســوف اال نـتـقــاالت الشتوية
عام  2020وتحديدا في دوري ابطال
اوروب ـ ــا حـيــث سـجــل  20هــدفــا ف ــي 14
م ـب ــاراة م ـنــذ ان ـت ـقــالــه ال ــى ن ــادي مــديـنــة
الرور الصناعية في المانيا.

ايرلينغ هاالند

تـ ـ ــدرب م ـه ــاج ــم أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد،
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي م ـ ــوس ـ ــى ديـ ـمـ ـبـ ـل ــي ع ـلــى
العشب أم ــس ،لكن مـنـفــردا ،فــي حين
واص ــل األوروغ ــوان ــي خــوسـيــه مــاريــا
خيمينيز العمل على هامش المران
في جلسة غاب عنها الدوليون ،وكذلك
األوروغواني لوكاس توريرا ،الذي عاد
إلى بالده بسبب وفاة والدته.
وظهر ديمبلي وهــو يقوم ببعض
الـ ـتـ ـم ــريـ ـن ــات م ـ ــع أحـ ـ ــد ال ـم ـعــال ـج ـيــن
بالجهاز الفني للروخيبالنكوس ،مما
يعكس أن عودته للمران الجماعي قد
اقتربت بعد غياب عن المجموعة ،إثر
انخفاض ضغط دمه منذ ثمانية أيام
أثناء إجراء بعض تمرينات اإلطالة.
ول ـ ـظـ ــروف م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـم ــام ــا ،غ ــاب
توريرا عن التدريبات ،حيث عاد إلى
بالده بسبب والدته التي فارقت الحياة
أمس نتيجة إصابتها بـ "كوفيد ."19
وب ــذل ــك ،ش ــارك فــي ال ـم ــران ثمانية
العبين فقط من الفريق األول مع عدد
ال بأس به من العبي الرديف.

الحارس أنطوني موريس فرض
نفسه نجما بالتصدي للعديد من
الـكــرات ،قبل أن يستسلم لرأسية
غوتا في الوقت بدل الضائع من
الشوط األول.
ونـ ـجـ ـح ــت ل ــوكـ ـسـ ـمـ ـب ــورغ فــي
افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ب ــرأسـ ـي ــة
لــرودريـغـيــش ،البرتغالي األصــل
والـمــولــود فــي بــراغــال بضواحي
الـعــاصـمــة لـشـبــونــة ،إث ــر تـمــريــرة
عرضية لدانيل سيناني أسكنها
ع ـل ــى ي ـم ـيــن ال ـ ـحـ ــارس ان ـطــونــي
لوبيش (.)30
وتلقت البرتغال ضربة موجعة،
ب ــإص ــاب ــة ن ـج ــم أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد
اإلسباني جــواو فيليكس ،فترك
م ـكــانــه لـمـهــاجــم ولـفــرهــامـبـتــون

اإلنكليزي بيدرو نيتو (.)40
ونجح غوتا في إدراك التعادل
بضربة رأسية من مسافة قريبة،
ب ـعــد ت ـمــريــرة عــرض ـيــة م ــن نيتو
أس ـك ـن ـه ــا ع ـل ــى ي ـم ـي ــن الـ ـح ــارس
(.)45+1
ونجح رونالدو في منح التقدم
ل ـل ـب ــرت ـغ ــال ع ـن ــدم ــا اس ـت ـغ ــل ك ــرة
عرضية لجواو كانسيلو تابعها
بـيـمـنــاه م ــن م ـســافــة قــري ـبــة على
يسار الحارس (.)50
وط ـ ـم ـ ــأن ال ـ ـبـ ــديـ ــل ب ــاول ـي ـن ـي ــا
منتخب بــاده ،بتسجيله الهدف
الثالث بضربة رأسية من مسافة
ق ــري ـب ــة ،إثـ ــر رك ـل ــة رك ـن ـيــة ان ـبــرى
لها (.)80

برشلونة يعود للتدريبات الجماعية
استأنف ن ــادي برشلونة الـتــدريـبــات الجماعية ،أمــس األول ،بعد
حصول الالعبين على راحــة ،يــوم االثنين ،استعدادا للعودة ألجــواء
"الليغا" ،بمواجهة بلد الوليد في الجولة الــ ،29االثنين المقبل ،على
ملعب الكامب نو.
وكــان الهولندي رونالد كومان ،المدير الفني للفريق الكتالوني،
منح العبيه راحة لمدة  4أيام األسبوع الماضي ،بسبب التوقف الدولي
ومباريات التصفيات المؤهلة لمونديال  2022بقطر.
واستمر غياب الالعبين الدوليين عن مران الثالثاء ،الذي أقيم بمدينة
جوان جامبر الرياضية ،حيث أشرف كومان على المران الذي شارك فيه
العبو الفريق األول المتاحون ،إضافة لثالثي الفريق الرديف إينياكي
بينيا وأرناو تيناس والواعد يايكس موريبا.
وسيواصل "البالوغرانا" تدريباته في غياب الالعبين الدوليين أيضا.
وسيعود "البرسا" ألجــواء المنافسة المحلية عندما يستقبل بلد
الوليد في ختام الجولة الـ 29على ملعب الكامب نو ،والتي سيسعى
خاللها إلى حصد النقاط الثالث لالستمرار في صراع الصدارة الثالثي
مع أتلتيكو مدريد وريال مدريد.
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد  62نقطة ،بفارق  4نقاط خلف
األتلتي ،المتصدر ،ونقطتين أمام الغريم التقليدي الريال.

بارتي بصعوبة إلى نصف نهائي «ميامي»
بـ ــاتـ ــت االس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة آش ـل ــي
بارتي ،المصنفة أولى وحاملة
اللقب ،أولــى المتأهالت للدور
نصف النهائي ب ــدورة ميامي
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ك ــرة ال ـم ـضــرب،
أولى دورات الماسترز ألف نقطة
لـ ــدى الـ ــرجـ ــال ،وث ــان ـي ــة دورات
األل ـ ـ ــف ن ـق ـط ــة ل ـ ــدى الـ ـسـ ـي ــدات،
بـ ـف ــوزه ــا عـ ـل ــى ال ـب ـي ــاروس ـي ــة
فيكتوريا سابالينكا السابعة
 4 -6و  )7 -5 ( 7 -6و  ،3 -6أ م ــس
األول ،في ساعتين و 16دقيقة.
وتواجه بارتي ،حاملة اللقب
ع ــام ( 2019ألـغـيــت نسخة عــام
 2020بسبب فيروس كورونا)،
خ ـط ــر الـ ـتـ ـن ــازل عـ ــن ال ـ ـصـ ــدارة
ل ـم ـص ـل ـح ــة نـ ـ ــاومـ ـ ــي أوس ـ ــاك ـ ــا
ال ـث ــان ـي ــة ف ــي ح ـ ــال ف ـش ـل ـهــا فــي
بلوغ المباراة النهائية وتتويج
اليابانية باللقب.
وب ـ ـ ــدأت ب ــارت ــي ( 24ع ــام ــا)،
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة ب ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ف ــرنـ ـس ــا
المفتوحة  ،2019المباراة بشكل

ج ـ ـيـ ــد ،وحـ ـسـ ـم ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة
االو ل ــى  ،4-6لكنها استسلمت
في الثانية في الشوط الفاصل
 ،)7 -5 ( 7 -6ق ـب ــل أن تـسـتـعـيــد
تــوازنـهــا فــي الثالثة الحاسمة
وتكسبها .3-6
ولدى الرجال ،تابع الروسي
دانييل مدفيديف ،المصنف أول
والمرشح األبرز للفوز باللقب،
زحفه بنجاح عندما تغلب على
االم ـيــركــي فــرانـسـيــس تـيــافــوي
 4-6و 3-6في ساعة و 32دقيقة.
وهـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــرة االول ـ ـ ـ ــى ال ـت ــي
ي ـب ـلــغ ف ـي ـهــا م ــدف ـي ــدي ــف الـ ــدور
ربع النهائي لــدورة ميامي في
مسيرته االحترافية.
ويلتقي مدفيديف في الدور
الـمـقـبــل مــع االس ـبــانــي روبــرتــو
باوتيستا أغوت السابع ،والذي
أط ــاح بــاالمـيــركــي جــون إيسنر
الثامن عشر وبطل نسخة ،2018
ع ـنــدمــا تـغـلــب عـلـيــه  3-6و6-4
و.)7-9( 6-7

بارتي

مــن جهته ،واص ــل اليوناني
س ـت ـي ـف ــان ــوس ت ـس ـي ـت ـس ـي ـبــاس
ال ـ ـم ـ ـص ـ ـنـ ــف ثـ ــان ـ ـيـ ــا م ـس ـي ــرت ــه
ال ـنــاج ـحــة ف ــي الـ ـ ــدورة بـبـلــوغــه
رب ــع الـنـهــائــي ،اث ــر تغلبه على
االي ـطــالــي لــورنـتـســو سونيغو
ال ــراب ــع وال ـع ـش ــري ــن  2-6و6-7
(.)2-7

ناغتس يواصل صحوته وماجيك يفرمل كليبرز المكسيك تتوج ببطولة الكونكاكاف

جمال موراي نجم ناغتس

واصل دنفر ناغتس صحوته بفوزه
ع ـلــى فـيــادلـفـيــا سـفـنـتــي سـيـكـســرز،
م ـت ـصــدر الـمـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة104- ،
 ،95بينما فــرمــل أورالن ـ ــدو ماجيك
انتفاضة مضيفه لوس أنجليس
ك ـل ـي ـب ــرز ،ث ــال ــث "الـ ـغ ــربـ ـي ــة"،
عندما تغلب عليه 96-103
أم ــس األول ،ف ــي دوري
كــرة السلة األميركي
للمحترفين.
وفـ ـ ــرض ج ـمــال
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوراي نـ ـفـ ـس ــه
نجما في المباراة التي
شهدت عــودة الجماهير إلــى ملعب "بــال
أرينا" في مدينة دنفر بوالية كــولــورادو،
بتسجيله  30نقطة بينها  5ثالثيات من
أصل  11محاولة مع ست متابعات وأربع
تمريرات حاسمة وثالث سرقات للكرة.
وفــي الـثــانـيــة ،أوق ــف أورالن ــدو ماجيك
سلسلة سـتــة ان ـت ـصــارات لمضيفه لــوس
انجليس كليبرز ،عندما تغلب عليه في
عقر داره "ستيبلز سنتر" .96-103
و لــم ينفع كليبرز تــأ لــق نجمه كواهي
لينرد ،أفضل مسجل في المباراة برصيد

 28ن ـق ـطــة م ــع خ ـمــس ت ـم ــري ــرات حــاسـمــة
ومثلها متابعات ،ألن الكلمة األخيرة كانت
لبدالء ماجيك ،حيث تخطى أربعة منهم
حاجز  10نقاط.
وف ـ ـ ــاز ف ـي ـن ـي ـكــس ص ـن ــز ع ـل ــى أت ــان ـت ــا
هوكس  110-117بفضل  21نقطة لديفاين
بوكر و 20نقطة للبديل الـكــرواتــي داريــو
ساريتش.
وعزز فينيكس ،الذي سيطر على األرباع
األول ( )27-30والثاني ( )25-34واألخير
( ،)25-28موقعه في المركز الثالث للمنطقة
ال ـغ ــرب ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا م ـن ــي أت ــان ـت ــا هــوكــس
بـخـســارتــه الـثــانـيــة تــوال ـيــا وال ــراب ـع ــة في
مبارياته الخمس األخيرة ،وبقي خامسا
ف ــي الـمـنـطـقــة ال ـش ــرق ـي ــة ،وك ـ ــان ال ـصــربــي
بوغدان بوغدانوفيتش أفضل المسجلين
في صفوفه برصيد  22نقطة.
وخسر واشنطن ويزاردز امام تشارلوت
هورنتس .114-104
وج ــاء ت الـمـبــاراة قــويــة بين الفريقين،
وكسب تشارلوت هورنتس أرباعها االول
والثاني واألخير بصعوبة  29-32و27-32
و 23-25على التوالي ،بينما فرض التعادل
نفسه في الربع الثالث .25-25

توج المنتخب المكسيكي لكرة
ال ـقــدم تـحــت  23عــامــا فـجــر أمــس
بـبـطــولــة ال ـكــون ـكــاكــاف الـمــؤهـلــة
ألول ـم ـب ـي ــاد ط ــوك ـي ــو ،ب ـعــد ف ــوزه
على هندوراس بركالت الترجيح
 ،4-5بعد انتهاء الوقتين األصلي
واإلض ــاف ــي بــالـتـعــادل اإليـجــابــي
.1-1
وي ـعــد الـلـقــب هــو الـثــالــث على
ال ـتــوالــي للمكسيك وال ـثــامــن في
ال ـم ـج ـمــل ،عـلـمــا بــأن ـهــا كــانــت قد
ضمنت ا لـتــأ هــل لألولمبياد هي
وهـ ـ ـن ـ ــدوراس ب ـم ـج ــرد تــأهـلـهـمــا
لـ ـلـ ـنـ ـه ــائ ــي ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب كـ ـن ــدا
والواليات المتحدة على الترتيب.
وت ـق ــدم الـمـنـتـخــب ال ـه ـن ــدوري
بـهــدف رائ ــع مــن خ ــارج المنطقة
إلدوين رودريجيز (ق ،)71قبل أن
ينجح خوسيه ماسياس في إدراك
التعادل للمكسيك من ركلة جزاء
أثارت جدال (ق.)80
وخ ـ ــال رك ـ ــات الـ ـج ــزاء تـفــوق

جانب من مراسم تتويج المنتخب المكسيكي
الحارس المكسيكي سباستيان
خورادو في التصدي لركلة العب
ه ـ ـنـ ــدوراس ،خ ـ ــوان أوب ــري ـج ــون،

ق ـبــل أن ي ـس ــدد ألـيـكـسـيــس فيغا
الركلة الخامسة بنجاح ليهدي
"التريكولور" اللقب ،وسط حالة

مـ ــن الـ ـف ــرح ــة فـ ــي م ـل ـع ــب أكـ ـ ــرون
ب ـمــدي ـنــة جـ ـ ــواداالخـ ـ ــارا الــواق ـعــة
غربي المكسيك.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

عيب ...والله عيب

ال يوجد
طريق آخر

د .ناجي سعود الزيد

بالرغم مــن عــدم معرفتي الشخصية بــه إال
أنني أقدر جهوده في الكتابة ،ولربما كنت من
األوائ ــل الذين اشـتــروا نسخة من كتابه القيم
ً
"موسوعة اللهجة الكويتية" ،ألنني مغرم جدا
بذلك ،وألنني أرى وأسمع اندثارها حتى في
بعض قـنــوات اإلذاعـ ــة والـتـلـفــزيــون والمسرح
وحتى في شبكات التواصل االجتماعي.
هذا الحرص على اللهجة يجعلني مع األسف
ً
ً
خــائـفــا ج ــدا عليها مــن االن ــدث ــار ،ول ــذا فإنني
أدعو الكاتب الفذ بأن يجدد كتابة موسوعته،
ً
فــالـظــروف ،كما يـبــدو ،س ــاء ت ج ــدا فــي الفترة
ً
القصيرة نسبيا ومنذ تأليف موسوعته منذ
سنوات.
لذا أناشد األستاذ المبدع خالد عبدالقادر
عبدالعزيز الرشيد أن يتوسع في موسوعته...
لماذا؟
ألننا فــي هــذا السيرك المسمى ديمقراطية
ً
بدأنا نسمع كلمات ومفردات وجمال ولهجات
ال تستقيم وجمال العبارة في اللهجة الكويتية
السهلة والمفهومة والمهضومة والتي نفتخر
راق للتفاهم حتى في
بها كشعار وكأسلوب ٍ
الخصومة!
مع األســف كل ذلــك اندثر ألن بعض النواب
انحدر في أسلوبه وفي نبرات أوتاره الصوتية
إلى مستوى ال يمكن استساغته أو قبوله...
فالشتيمة أصبحت دارجة...
واإلهانة أصبحت بال حدود...
ولم يسلم وزير أو نائب أو مسؤول أو حتى
الشخص العادي منها ،فال األسلوب وال اختيار
الكلمات وال العبارات وال حتى النبرة تدل على
األصالة و"الذرابة" الكويتية ،بل تجعلنا نخجل
عند سماعها من كوننا كويتيين ننتمي إلى
هذه األرض الطيبة واألصيلة التي لم تتعود
على هذه الشتائم واإلهانات والسوقية التي
طالت حتى عــوائــل مــن هــو مقصود بالنقد...
عيب والله عيب!!
وي ــا أس ـتــاذ خــالــد الــرشـيــد أرجـ ــوك تحديث
كتابك أو إصدار ملحق تحديثي ليشمل ما طرأ
على اللهجة الكويتية ضمن سلوكيات غريبة
ً
جدا على هذا المجتمع ...مع تحياتي.

ً
 4سنوات سجنا لمن يسعل بوجه الشرطة
قضت محكمة في سنغافورة بسجن
رجــل يبلغ مــن العمر  29عاما مــن أصل
هـنــدي لـمــدة  14أسبوعا بسبب سعاله
بشكل متعمد في وجه ضابط شرطة كان
يستجيب لنداء عنف منزلي.
وق ـ ــال م ــوق ــع روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم أمـ ــس إن
ا لـشــر طــة تلقت فــي سبتمبر  ٢٠٢٠طلب
م ـس ــاع ــدة ب ـس ـبــب ح ــال ــة ع ـن ــف ف ــي أح ــد
الـمـنــازل ،وعندما حضر رج ــال الشرطة
إلــى المنزل قــام ديـفــراج تاميل سيلفان،
وهو سنغافوري من أصل هندي ،بصفع
صديقته على وجهها في وجودهم.
وبعد أن تم نقله إلــى سيارة الشرطة
ادعــى سيلفان أنــه ال يستطيع التنفس،
وبـ ـع ــد ذلـ ــك اس ـت ــدع ــت ال ـش ــرط ــة س ـي ــارة
إسعاف ونقلته إلى المستشفى.
وقــام م ــرارا بنزع الكمامة على الرغم
من التحذيرات المتعددة من قبل الشرطة
وموظفي المستشفى وتعمد السعال عدة
مرات في وجه ضابط الشرطة.

وأقر سيلفان بالذنب في تهم استخدام
الـ ـق ــوة ال ـج ـنــائ ـيــة وال ـك ـل ـم ــات وال ـس ـلــوك
ال ـم ـســيء ت ـجــاه ضــابــط ش ــرط ــة ،وواج ــه

كلب الرئيس يعض عمال البيت األبيض
عـ ـ ـ ـ ــض كـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
األميركي جو بايدن وزوجته
ج ـ ـيـ ــل وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــروف ب ــاس ــم
"م ـي ـجــور" رج ــا ف ــي حــادثــة
جديدة.
و ق ــا ل ــت " س ـ ــي إن إن" فــي
تـ ـق ــري ــر أمـ ـ ــس إن الـ ـح ــادث ــة
حصلت االثنين الماضي في
الـحــديـقــة الـجـنــوبـيــة للبيت
األبـ ـ ـي ـ ــض ،وك ـ ـ ــان ال ـض ـح ـيــة
يعمل فــي خــدمــات الحديقة
الوطنية.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم

زوجـ ـ ــة ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
مايكل الروزا الحادثة بقوله:
"نعم ،ميجور عض شخصا
خـ ـ ـ ــال ن ـ ــزهـ ـ ـت ـ ــه .وكـ ـ ــإجـ ـ ــراء
اح ـتــرازي ،تــم فحص الرجل
م ــن ق ـبــل ال ـخ ــدم ــات الـطـبـيــة
بــال ـب ـيــت األبـ ـي ــض .وهـ ــو لم
ي ـ ـصـ ــب ب ـ ـ ــأض ـ ـ ــرار خـ ـطـ ـي ــرة
وعــاد إلى العمل" ،الفتا إلى
أن الـكـلــب الــرئــاســي ال يــزال
يتكيف مع البيئة الجديدة.
وأفيد في وقت سابق بأن
الـكـلــب مـيـجــور هــاجــم فــي 9

ع ـق ــوب ــة ال ـس ـج ــن ل ـم ــدة ت ـص ــل إلـ ــى أرب ــع
سنوات أو تغريمه أو كلتيهما.

حسن العيسى

ً
ال يوجد طريق آخر للثالثين نائبا المعارضين
غـيــر ال ـع ــودة إل ــى كــراســي ال ـن ـيــابــة ،وال ـع ـمــل على
تكريس الرقابة على السلطة التنفيذية ،أما مسألة
التشريع وتصحيح األوضاع المقلوبة في دولة "من
سبق لبق" ،وهو العمل األصيل للبرلمان ،فلن يكون
ً
هــذا ممكنا طالما هناك المادة  80من الدستور،
التي تفرض عضوية الوزراء كنواب في المجلس،
وطالما الحكومة هي السلطة الوحيدة "المشيخية"
المستأثرة بالحكم وقــوة الـمــال مــن لحظة والدة
الدولة المستقلة وحتى اللحظة الحاضرة.
الـمـلــف االق ـت ـصــادي وم ــأزق الــدولــة الكبير فيه
يفترض أن يكون أولوية نواب األكثرية ،المتصور
أنهم لن يمكنهم فرملة عجلة الفساد في اإلدارة
السياسية للدولة إال أنه باستطاعتهم أن يسلطوا
الضوء عليها باألسئلة البرلمانية واالستجوابات،
كثير من تلك األسئلة واالستجوابات لن تكون ذات
معنى عند جماعة السلطة ،وقد يكون من يقدمها
يريد تسليط الضوء على "ذاتــه" وكسب شعبوية
بائسة ،فهو في النهاية في الجيب السلطوي ،إال
أن هــذا ال يمنع أن تقدم األسئلة واالستجوابات
ا ل ـج ــادة ،ا لـتــي يمكن أن تكشف الحقيقة للناس
الغارقين في همومهم اليومية ،وفقدوا األمل بأي
بــارقــة إصــاحـيــة يـمـكــن أن ت ـقــدم عليها السلطة
السياسية.
ملف الحريات وقوانين قمع الرأي ،التي شرعت
في السنوات األخيرة ،وكان ضحيتها الكثير من
البشر الذين وجدوا أنفسهم خارج الوطن بسبب
المالحقات السياسية ،يجب أن تكون أولوية لهؤالء
النواب ،وهنا عليهم أن ينظروا للحرية على أنها
غير قابلة للتجزئة ،فال يجوز الكالم عن الحريات
السياسية وتناسي الحريات االجتماعية والفردية.
في النهاية ،ليس هناك طريق جديد للخروج
مــن الـنـفــق الـسـيــاســي الـكــويـتــي الـمـظـلــم ودائــرتــه
المغلقة ،وال يبقى هنا غير الحلم واألمــل بتطور
الوعي الشعبي بقضايا األمة ومستقبلها المهدد
بــال ـض ـيــاع ،فـلـيـعـمـلــوا ع ـلــى ت ـكــريــس ه ــذا الــوعــي
وإث ــارت ــه حـتــى يستيقظ ال ـنــائ ـمــون وي ــدرك ــوا أن
األمة ليست رواتب ومخدة كبيرة يضعون عليها
رؤو س ـه ــم غـيــر مــدر ك ـيــن لمستقبلهم ومستقبل
الدولة ،فهذه دولة وليست مزرعة خاصة للنافذين.

جمجمة سليمة عمرها  ٨٥مليون سنة
كشف علماء في األرجنتين
النقاب عن جمجمة في حالة
جيدة لديناصور آكل للحوم
ك ـ ــان يـ ـج ــوب شـ ـم ــال مـنـطـقــة
بــاتــاجــونـيــا قـبــل ح ــوال ــي 85
مليون سنة .وكــان وحشا ذا
خطم قصير يتمتع بحاسة
سـ ـ ـم ـ ــع قـ ـ ــويـ ـ ــة وقـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــة ف ــك
عنيفة لدرجة جعلته مفترسا
مخيفا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـبـ ـ ــاح ـ ـ ـثـ ـ ــون ،ف ــي
ال ــدراس ــة الـمـنـشــورة بــدوريــة
"فيرتيبريت بالنتولوجي"،

مارس أحد العاملين بالبيت
األبيض ،وقدم أفراد الوحدة
ال ـط ـب ـيــة ال ـم ـســاعــدة لـلــرجــل
المصاب ،ولــم يتطلب األمر
العالج في المستشفى.
وي ــوج ــد ل ــدى ج ــو بــايــدن
وزوجـتــه كلبان مــن فصيلة
الـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــي وه ـ ـ ـمـ ـ ــا تـ ـش ــام ــب
ومـ ـيـ ـج ــور .ودخـ ـ ــل ال ـك ـل ـبــان
ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ب ـع ــد أيـ ــام
قليلة من تنصيب بايدن في
 20يناير الماضي.

األول ،إن الــديـنــاصــور،
أمــس ُ
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي أط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــق ع ـ ـل ـ ـيـ ــه اس ـ ــم
لــوكــالـكــان ألـيــوكــرانـيــانــوس،
ك ـ ـ ــان ب ـ ـطـ ــول خـ ـمـ ـس ــة أمـ ـت ــار
تقريبا وكان من أنواع عائلة
مـفـتــرســة مــن الــدي ـنــاصــورات
عاشت في أميركا الجنوبية
وأج ـ ـ ـ ـ ــزاء أخـ ـ ـ ــرى م ـ ــن ن ـصــف
الكرة الجنوبي خالل العصر
الطباشيري.
وربـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ــان ل ــوك ــالـ ـك ــان،
وتـ ـعـ ـن ــي ال ـك ـل ـم ــة "مـ ـ ــن يـثـيــر
الخوف" في لغة المابوتشي

ال ـم ـح ـل ـيــة ،م ـنــاف ـســا مـبــاشــرا
لــدي ـنــاصــور آخ ــر أك ـبــر قليال
في الحجم .فعلى بعد حوالي
 700متر مــن مـكــان اكتشاف
ج ـم ـج ـم ــة ل ـ ــوك ـ ــالـ ـ ـك ـ ــان ،ع ـثــر
العلماء على بقايا ديناصور
آخ ـ ــر آك ـ ــل ل ـل ـح ــوم مـ ــن نـفــس
ال ـع ــائ ـل ــة وه ـ ــو ال ــدي ـن ــاص ــور
فيافينيتور إكسوني.
(رويترز)

وفيات

آثار بعلبك اللبنانية تدخل عالم
تطبيقات الجولة االفتراضية

عبدالعزيز ناصر حسين محمد

 68عاما ،شيع ،ت65100101 :

بشاير ناصر سعود الثالب

 43عاما ،شيعت ،ت50480001 ،55555013 :

محمد علي أحمد الهاجري

 51عاما ،شيع ،ت97888454 ،99888308 :

مريم محمد أحمد اليعقوب

 67عاما ،شيعت ،ت97710233 ،69685151 :

فارس ناصر مبارك بن هبلة الرشيدي
 53عاما ،شيع ،ت55445434 :

محمد دويلة مبارك الدويلة

 67عاما ،شيع ،ت99975597 ،95555424 :

ناصر أحمد ناصر الشبيكي

 73ع ــا م ــا ،ش ـيــع ،ت،50090061 ،65666613 ،99600733 :
98812111 ،65800000

حسين أيوب حسين األيوب القناعي

 67عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،ت60667888 :

مواعيد الصالة

أصبح بإمكان محبي المواقع األثرية
اكتشاف التبدالت التي طرأت على قلعة
بعلبك الشهيرة ،شرق لبنان ،على مر
الزمن ،من خالل االنغماس في مشهدها
الثالثي األبعاد ،خالل زيارة افتراضية
أطلق أمس.
عبر تطبيق ِ
وي ـت ـيــح تـطـبـيــق "ب ـع ـل ـبــك ري ـب ــورن"

(بعلبك تولد من جديد) ،الذي تعاونت
المديرية العامة لآلثار اللبنانية في
تـطــويــره مــع المعهد األلـمــانــي لــآثــار
وش ــرك ــة ف ــاي أوفـ ــر زون ،األمـيــركـيــة،
التعرف على المعلم الروماني الشهير،
مــن خــال جــولــة افـتــراضـيــة تشمل 38
محطة على مدى ساعتين.

وي ـت ـعــرف ال ــزائ ــر االف ـت ــراض ــي ،عبر
ال ـت ـط ـب ـي ــق ،عـ ـل ــى اآلث ـ ـ ـ ــار ب ـص ــورت ـه ــا
الحالية ،أو بشكلها األصلي الذي كانت
ً
عـلـيــه تــاري ـخ ـيــا ،فــي مختلف الـحـقــب،
ً
م ـس ـت ـع ـي ـنــا بـ ـش ــروح ص ــوت ـي ــة بـلـغــات
أربع :العربية والفرنسية واإلنكليزية
واأللمانية.

وي ـم ـك ــن ل ـل ـم ـس ـت ـخــدم ال ـت ـع ـم ــق فــي
ت ـفــاص ـيــل م ــا ي ـ ــراه ب ـت ـقــريــب ال ـص ــورة
بواسطة أداة تحكم ،وإذا أراد أن يرافقه
مرشد سياحي افتراضي ينخفض وقت
الجولة إلى ما بين  30و 37دقيقة.
وأوضـ ـ ــح وزي ـ ــر ال ـث ـقــافــة الـلـبـنــانــي
عباس مرتضى ،فــي مؤتمر صحافي

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 :

ع ـقــده مــع الـجـهـتـيــن الـشــريـكـتـيــن عبر
اإلن ـتــرنــت ،أن التطبيق "يـعـيــد إظـهــار
الشكل األصلي للمعابد الرومانية في
بعلبك ،ويوفر جولة افتراضية تعيد
التراث إلى الحياة".

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:18

العظمى 29

الشروق

05:38

الصغرى 15

الظهر

11:52

ً
أعلى مد  02:14صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:23

ً
 01:57ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:06

ً
أدنى جزر  08:25صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:24

 09:09م 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:
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