األحد

 4أبريل 2021م
 22شعبان 1442هـ
العدد  - 4698السنة الرابعة عشرة
 ٢٤صفحة
 www.aljarida.comالسعر  100فلس

ُ
«موديز» :مخاطر السيولة تهدد
تصنيف الكويت االئتماني
«إذا استنفدت الموارد السائلة قبل موعد استحقاق السندات الدولية»
حذرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين من أن
ُ
بشكل خاص ستهدد التصنيف
مخاطر السيولة
ٍ
االئتماني للكويت على المدى القريب.
وأضــافــت «م ــودي ــز» ،فــي تـقــريــر بـعـنــوان «ال ــرأي
االئتماني» بشأن المراجعة المنتظمة لتصنيف
الكويت ،أن مخاطر السيولة الناتجة عن المأزق
التشريعي المستمر ستظهر إذا استنفدت الموارد
السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق السندات
الدولية ،مرجحة في هذا الصدد أن تواجه تشريعات
ّ
ال ـح ـكــومــة ل ـحــل مـشـكـلــة ن ـقــص م ـص ــادر الـتـمــويــل
مقاومة من مجلس األمة.
ً
ً
وأشارت إلى أن الكويت تملك رصيدا ضخما من
األصول السيادية في صندوق احتياطي األجيال

الـقــادمــة ُي ـقـ ّـدر بنحو  %420مــن الـنــاتــج المحلي
اإلج ـم ــال ــي ح ـتــى ن ـهــايــة ع ــام  ،2020مــوض ـحــة أن
األصول وإيرادات االستثمار الناتجة عن صندوق
ً
االحتياطي مستبعدة حاليا من الموازنة العامة
بموجب القانون.
وذكـ ــرت أن ــه يـمـكــن تقليص تـحــديــات التمويل
الـتــي تــواجــه الـكــويــت مــن خ ــال تـعــديــل الـقــوانـيــن
للسماح بالسحب من «احتياطي األجيال» لسد عجز
ً
الموازنة العامة ،وهو ما اقترحته الحكومة أخيرا
في مشروع قانون قدمته إلى المجلس ،مؤكدة أن
ّ
العقبات التي تواجهها الكويت لحل تحدياتها
التمويلية سياسية بالدرجة األولى.
١٠

«الشال» :الحكومة أهدرت في يوم
واحد مليار دينار دون مبرر حصيف
محليات

مسح تشخيصي لـ  19ألف طالب ابتدائي بـ «حولي»
أظهر فاقد مهارات قارب  %50في بعض المواد
تطعيم جميع العاملين في المساجد
األسبوع الجاري
«أسترازينيكا» وصل ...و«فايزر» اليوم

٠٣

٠٤

«اإلعاقة» :صرف  12.6مليون دينار
بغير حق و %45من حاالت اللجان
في  2019غير مطابقة
٠٦

13

«التأليف»
في بيروت
يسير على
«إيقاع فيينا»
٢٠

ةديرجلا
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العلي للخريجين :ال للتعسف بالتعامل مع المواطنين والمقيمين
دفعة الضباط الـ  46أدت القسـم أمام وزير الداخلية على  3مراحل بسبب اإلجراءات االحترازية

العلي والنهام وقيادات االكاديمية مع الضباط الخريجين

محمد الشرهان

وج ـ ـ ـ ـ ــه وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ث ـ ــام ـ ــر الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــي ،إلـ ــى
ضــرورة تطبيق القانون على
ال ـج ـم ـي ــع ب ـم ـس ـط ــرة واح ـ ـ ــدة،
وعــدم التعسف ،والتعامل مع
المواطنين والمقيمين بسعة
صـ ــدر دون اإلخ ـ ـ ــال بــال ـحــزم
واالنـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط بـ ـم ــا تـقـتـضـيــه
الحالة األمنية في البالد.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال ح ـض ــور
العلي ووكـيــل ال ــوزارة الفريق
عـ ـ ـص ـ ــام الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــام ،وع ـ ـ ـ ــدد مــن
قـيــادات قطاع شــؤون التعليم
وال ـت ــدري ــب ال ـي ــوم األول ألداء
الـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــم لـ ـلـ ـطـ ـلـ ـب ــة ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط

المتفوقين األوائــل من الدفعة
« »46وعددهم «.»45
ك ـم ــا ش ـه ــد ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـع ـلــي
فــي ال ـيــوم الـثــانــي أداء القسم
ل ـل ـمــرح ـلــة ال ـث ــان ـي ــة وع ــدده ــم
« »442و ف ـ ـ ــي ا لـ ـ ـي ـ ــوم ا ل ـث ــا ل ــث
أداء الـقـســم لـلـمــرحـلــة الثالثة
وعــددهــم « »453مــن الضباط،
وســط ال ـظــروف االستثنائية،
ال ـتــي ت ـمــر ب ـهــا ال ـب ــاد بسبب
ً
ج ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا
لإلجراءات االحترازيـة للحفاظ
عـلــى ســامــة أب ـنــاء المؤسسة
األمـ ـنـ ـي ــة ،إذ ت ــم اع ـت ـم ــاد أداء
القسم للخريجين للدفعة «»46

«مجلس األوقاف» يعتمد الموازنة
التقديرية لعام 2021
الكندري أشاد بجهود االرتقاء بمنظومة الوقف في الكويت
ترأس وزير األوقاف رئيس مجلس
شؤون األوقاف عيسى الكندري ،أول
اجـتـمــاعــات مجلس ش ــؤون األوق ــاف
«الرابع والتسعين» لعام  ،2021بمقر
«أمانة األوقاف».
وقالت األمانة ،في بيان ،إن «الوزير
الكندري أشاد بجهود أعضاء مجلس
ش ــؤون األوقـ ــاف الـمـبــذولــة لــارتـقــاء
بمنظومة الوقف في الكويت».
مــن جانبه ،أكــد أمين ســر مجلس
ش ـ ـ ـ ـ ــؤون األوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف وم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر إدارة
التخطيط والمتابعة ناصر الحمد،
أن «أبـ ــرز الـ ـق ــرارات ال ـتــي نـتـجــت عن
االجتماع ،اعتماد الموازنة التقديرية
التشغيلية لـ ـ (أمــانــة األوق ـ ــاف) لعام

 ،2021واعـ ـتـ ـم ــاد ت ـق ــري ــر ال ـب ـيــانــات
ال ـمــال ـيــة ال ـمــرح ـل ـيــة ك ـمــا ف ــي /6 /30
 ،2020واع ـت ـمــاد تــوصـيــات التقرير
النهائي الخاص باألهداف المطلوب
تنفيذها مــن (أمــانــة األوق ـ ــاف) لعام
 2021ال ـم ـقــدم م ــن الـلـجـنــة الـثــاثـيــة
ال ـص ــادرة ب ـقــرار مــن مـجـلــس شــؤون
األوقاف».
وأردف« :كما اطلع المجلس أيضا
على تقارير إنجاز اللجان المنبثقة
مـنــه ،وه ــي لـجـنــة تنمية واسـتـثـمــار
ال ـمــوارد الــوقـفـيــة ،اللجنة الشرعية،
ل ـج ـنــة ال ـم ـش ــاري ــع ال ــوق ـف ـي ــة ،ولـجـنــة
التدقيق لعام .»2020

بكالوريوس «العلوم الشرطية»
ع ـلــى ث ــاث م ــراح ــل ف ــي ثــاثــة
أيام بأكاديمية سعد العبدالله
للعلوم األمنيـة.
وهنأ العلي الخريجين من
الـضـبــاط وطــالـبـهــم بتطبيق
ج ـم ـي ــع الـ ـنـ ـظ ــري ــات ال ـع ـل ـم ـيــة
ً
عـمـلـيــا ف ــي جـمـيــع الـقـطــاعــات
داخـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة األمـ ـنـ ـي ــة
للنهوض واالرتـقــاء بمستوى
أداء رجل األمن من أجل الحفاظ
على أمــن وســامــة الــوطــن في
ظل القيادة الحكيمة لصاحب
ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـبـ ــاد ال ـش ـيــخ
ن ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،وول ـ ــي ع ـهــده

●

محمد راشد

ع ـل ـم ــت «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،مـ ــن م ـص ــادر
مطلعة ،أن وزارة اإلعالم تستعد حاليا
الفتتاح عــدد من المشاريع المدرجة
ض ـم ــن خ ـط ـت ـهــا ل ـل ـس ـن ــوات ال ـم ـق ـب ـلــة،
بــرعــايــة وحـضــور وزي ــر اإلع ــام وزيــر
الــدولــة لـشــؤون الـشـبــاب عبدالرحمن
المطيري.
وأوضحت المصادر أن المشروعات
الـمـتــوقــع افـتـتــاحـهــا خ ــال األســابـيــع
ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ـق ـب ـلــة ،ت ـت ـض ـمــن تــدشـيــن
خ ـم ـس ــة اس ـ ـتـ ــديـ ــوهـ ــات ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة
ض ـخ ـمــة ،إض ــاف ــة إل ــى إع ـ ــان وص ــول
ُ
سيارة نقل حديثة ومتطورة تعد من
أبــرز سيارات النقل في العالم ،فضال
عن مشاريع حيوية أخرى.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ق ـط ــاع ال ـش ــؤون
الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدسـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي «اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» ب ـ ــذل
ج ـه ــودا ك ـب ـيــرة م ــن أج ــل ظ ـه ــور هــذه
ال ـم ـش ــاري ــع بــال ـش ـكــل ال ـم ـط ـل ــوب ،مــن

أصحاب الحالل
مــن جهة أخ ــرى ،وجــه وزيــر
الــداخـلـيــة ،قـطــاع أم ــن المنافذ
ال ـب ــري ــة ل ـل ـس ـمــاح لـلـمــواطـنـيــن

باندور ناقشت مع الخالد زيارة رئيس بالدها للكويت على رأس وفد رجال أعمال
لدينا تعاون
مميز مع
ً
الكويت دوليا
ولن نهدأ
حتى يحصل
الشعب
الفلسطيني
على حريته

●

ربيع كالس

ق ــال ــت وزيـ ـ ــرة الـ ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة
والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي
ب ــان ــدور إن «ال ـع ــاق ــات الـكــويـتـيــة مع
بالدها بدأت حتى قبل أن تكون فيها
ديمقراطية» ،مشيرة إلى أن «العديد من
القيادات الكويتية الحالية شاركتنا
م ـع ــان ــات ـن ــا م ــن ال ـت ـف ــرق ــة ال ـع ـن ـصــريــة
ودعمت حقنا في الحرية».
وذك ـ ـ ـ ــرت بـ ـ ــانـ ـ ــدور ،خـ ـ ــال مــؤت ـمــر
صحافي عقدته على هامش زيارتها
للبالد ،أن «وزي ــر الخارجية الدكتور
ً
ً
أحمد الناصر ،عندما كان قائدا طالبيا
في جامعة بوردو ،كان مشاركا نشطا
ف ــي ح ـم ـلــة ت ـح ــري ــر ال ــرئ ـي ــس ال ــراح ــل
نيلسون مانديال» ،موضحة أن حصول
بالدها على الحرية جاء بعد معاناة
أه ـل ـه ــا وأيـ ـض ــا ب ـع ــد ال ــدع ــم ال ــدول ــي
لقضيتهم.
وأشارت إلى أن مانديال «زار الكويت
خالل فترة رئاسته لجنوب افريقيا»،
الفـتــة إل ــى أنـهــم يعملون عـلــى تقوية
ال ـعــاقــات بـيــن بـلــدهــا وال ـكــويــت على
جميع الـمـسـتــويــات وخـصــوصــا بين
شعبي البلدين.
وق ــال ــت وزي ـ ــرة ال ـع ــاق ــات الــدول ـيــة
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ف ـ ــي جـ ـمـ ـه ــوري ــة ج ـن ــوب
إفريقيا ،انها ناقشت مع رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ صـبــاح الخالد
موضوع زيارة رئيس جنوب افريقيا
ل ـل ـكــويــت ع ـل ــى رأس وف ـ ــد م ــن رج ــال
األعمال حتى يتمكن القطاع الخاص
من معرفة الفرص المتاحة ألعمالهم
في الكويت.

حذرون
من اللجوء
للقروض
وبحثت مع
توقيع اتفاقيتين
الناصر إمكانية
ولفتت إلى أنها وقعت مع الكويت
اتفاقيتين ،األولــى لتجنب االزدواج
التعاون مع
ال ـض ــري ـب ــي وال ـ ـتـ ــي س ـت ـح ـت ــاج ال ــى
الصندوق
إقــرارهــا من مجلس األمــة ،والثانية
الكويتي إليجاد تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين
على المستوى الوزاري.
برامج مالئمة
وق ــال ــت إن ح ـج ــم االس ـت ـث ـم ــارات

الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة فـ ـ ــي جـ ـ ـن ـ ــوب إف ــريـ ـقـ ـي ــا
ت ـضــاعــف  3م ـ ــرات خـ ــال ال ـس ـنــوات
القليلة الماضية ووص ــل الــى نحو
 3مليارات دوالر ،مضيفة أن هناك
إمكانات وفرصا لرفعها ،مشيرة إلى
ان هناك ارتفاعا كبيرا في الصادرات
من جنوب افريقيا للكويت وبالعكس
مثل المنتجات الزراعية.
وب ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــوص أب ـ ـ ـ ـ ـ ــرز مـ ـ ـج ـ ــاالت
االسـتـثـمــارات الكويتية فــي جنوب
افريقيا ،قالت :لدينا قانون يحمي
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى ان
االسـتـثـمــارات الكويتية فــي بالدها
والـ ـت ــي تـ ـق ــدر ب ـ ـ  3مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
مـ ـتـ ـن ــوع ــة وتـ ـشـ ـم ــل مـ ـ ـج ـ ــاالت ع ــدة
م ـث ــل ق ـط ــاع ــات ال ـع ـق ــار وال ـس ـيــاحــة
وال ـم ــواش ــي ،الف ـتــة إل ــى أن الـجــانــب
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي يـ ـ ـ ـ ــدرس تـ ــوس ـ ـيـ ــع هـ ــذه
االستثمارات ولقد شجعت الحكومة
وال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار على
اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــراف افـ ـ ـ ـ ــاق جـ ـ ــديـ ـ ــدة لـ ـه ــذه
االستثمارات مثل قطاع اقتصاديات
المحيط والثروة السمكية وتطوير
الموانئ والطاقة.

اللجوء للقروض
وردا على سؤال حول ما إذا التقت
مسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية
الـعــربـيــة خ ــال ال ــزي ــارة ،أوض ـحــت أن
ب ــاده ــا ح ــذرة م ــن ال ـل ـجــوء لـلـقــروض
ول ـك ـن ـهــا تـعـتـمــد بـ ـص ــورة أك ـب ــر عـلــى
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـت ــي ت ـخ ـلــق م ـص ــدرا
لـ ـل ــدخ ــل وف ـ ــرص ـ ــا ح ـق ـي ـق ـي ــة ل ـل ـع ـمــل
ول ـك ـن ـه ــا ب ـح ـثــت م ــع ن ـظ ـي ــره ــا وزي ــر
الخارجية الكويتي إمكانية التعاون
مع الصندوق وإيجاد برامج مالئمة
تناسب الصندوق.
وأوض ـ ـحـ ــت بـ ــانـ ــدور ،ان زي ــارت ـه ــا
للكويت كانت مقررة منذ وقت طويل،
الفتة الى أنها قابلت وزير الخارجية
الكويتي عام  2019في األمم المتحدة
فــي ن ـيــويــورك وت ــم الـحــديــث عــن هــذه
ال ــزي ــارة مـنــذ ذل ــك ال ــوق ــت ،لـكــن تغير
الحكومة الكويتية آن ــذاك ومــن بعده

«دعم المخترعين» :إشراك المبدعين بخطط المستقبل
الثالب :االبتكارات الكويتية تشكل مصدر دخل للدولة
دعت الثالب إلى ضرورة
دعم المخترعين وتقديم
ما يمكنهم من اإلبداع
واالختراع ،واالرتقاء بهم من
الناحية العلمية والمهنية عبر
إقامة الدورات المتخصصة
والمؤتمرات والمعارض
والملتقيات.

أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة ال ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ــدع ــم ال ـم ـخ ـتــرع ـيــن
واالبتكار د .فاطمة الثالب أهمية
إش ـ ــراك مـنـتـسـبــي الـجـمـعـيــة في
ال ـخ ـطــط الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ـلــدولــة،
لـيــس مــن بــاب كــونـهــم ج ــزءا من
المجتمع الـمــدنــي ،وإنـمــا لكون
المرحلة الحالية والمستقبلية
أثـ ـبـ ـت ــت الـ ـح ــاج ــة ال ـم ـل ـح ــة إل ــى
اإلبداع واالبتكار ،فضال عن قدرة
المخترعين على التآلف السريع
م ــع «ع ـص ــر ال ــرق ـم ـن ــة» ،وإي ـج ــاد
حلول للعديد من المشكالت.
وقالت د .الثالب ،في تصريح
ص ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي ،إن ا لـ ـمـ ـخـ ـت ــر عـ ـي ــن
والمبتكرين الكويتيين تمكنوا
مـ ــن ت ـس ـج ـيــل بـ ـ ـ ـ ــراءات اخـ ـت ــراع
دولية ،وحصد جوائز وأوسمة
تقدير في العديد من المعارض
والمنافسات الدولية ،داعية إلى
ال ـن ـظــر لـلـمـخـتــرعـيــن ع ـلــى أنـهــم

السماح
ألصحاب
الحالل
بالخروج
والعودة عبر
المنافذ البرية
وفق الشروط
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«اإلعالم» :افتتاح  ٥استديوهات
حديثة خالل أسابيع
حيث التكنولوجيا المستخدمة في
االستديوهات ،وعملية اختيار سيارة
النقل وفق أحدث المواصفات العالمية
في هذا المجال.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت أن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة
والهندسية في هذه المشاريعَّ شارفت
ع ـل ــى االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء ،إذ لـ ــم ي ـت ـب ــق س ــوى
ال ـل ـم ـســات ال ـف ـن ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ،تـمـهـيــدا
إلع ـ ــان االف ـت ـت ــاح ال ــرس ـم ــي ف ــي هــذه
االسـتــديــوهــات ،الفـتــة إلــى أن ال ــوزارة
ت ـس ـع ــى مـ ــن خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـم ـش ــاري ــع
المهمة إلى النهوض بالعمل ،ومواكبة
ال ـت ـط ــور ال ـت ـك ـنــولــوجــي ف ــي مـخـتـلــف
المجاالت ،أهمها الجانب الهندسي،
الــذي تعتمد عليه اعتمادا كليا فيما
يتعلق بالبث اإلذاع ــي والتلفزيوني،
مـشـيــرة إل ــى أن ه ــذه الـمـشــاريــع تأتي
استكماال لمشاريع مماثلة تم إنجازها
بشكل نهائي خــال السنوات القليلة
الماضية.

األمـ ـي ــن س ـمــو ال ـش ـيــخ مشعل
األحمد.
وع ـق ــب ان ـت ـهــاء أداء الـقـســم
التقى الفريق النهام ،بضباط
ومدربين الدفعة « »46وشكرهم
عـ ـل ــى ج ـ ـهـ ــودهـ ــم ال ـم ـخ ـل ـصــة
وعملهم الدؤوب من أجل إعداد
رجل أمن قــادر على أداء مهام
تفان وإخالص.
عمله بكل
ٍ

أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـحـ ــال ب ــال ـخ ــروج
وال ـع ــودة مــن الـمـنــافــذ الـبــريــة،
ب ـنــاء عـلــى الـ ـق ــرارات ال ـصــادرة
م ــن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وحـســب
الشروط الموضوعة.
وأك ــد ال ــوزي ــر الـعـلــي أن ــه تم
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ألصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـح ــال
ومرافقيهم من العمالة المنزلية
بالخروج والعودة عبر المنافذ
البرية ،اعتبارا من امس األول،
ب ـش ــرط أن ي ـتــم ت ـقــديــم ك ــل ما
يثبت ملكيتهم للحالل.
وش ــدد على وج ــود األوراق
ال ـث ـب ــوت ـي ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة :شـ ـه ــادة
تطعيم الحالل أو «بروة الزكاة

ل ـ ـل ـ ـحـ ــال» ،أو أوراق مـلـكـيــة
ال ـمــرك ـبــات ال ـخــاصــة بــالـحــال
«ش ـ ــاحـ ـ ـن ـ ــات نـ ـق ــل الـ ـم ــاشـ ـي ــة»
وصهاريج الماء (تنكر).
ودع ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أصـ ـح ــاب
ال ـحــال إل ــى ضـ ــرورة االل ـتــزام
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــة،
وااللتزام الكامل بالتعليمات،
وفي حال العودة يجب االلتزام
بالقرارات الصادرة من مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ب ـش ــأن االش ـت ــراط ــات
الصحية الواجب االلتزام بها
من تطبيق الحجر المقرر على
القادمين ،للحفاظ على صحة
الجميع.

ورأت أن ال ـن ـظــرة الـحـكــومـيــة
للمخترعين يجب أال تقف عند
التعهد بتقديم الدعم والرعاية
والتكريم ،وإنـمــا بإشراكهم في
وضــع الخطط ومــراكــز األبحاث
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ــن إم ـكــان ـيــات ـهــم
وق ـ ــدرات ـ ـه ـ ــم ،فـ ـض ــا ع ـ ــن ت ـب ـنــي
اختراعاتهم وتسهيل تحوليها
إلى منتجات وتسويقها محليا
ودوليا.

دعم المواهب
فاطمة الثالب

رأسمال حقيقي ،ويمكن أن تشكل
ابتكاراتهم مصدر دخل ،السيما
أن الكويت تخطو باتجاه تنويع
مصادر الدخل للتحرر من ربط
م ــوارد الخزينة بــأسـعــار النفط
وتذبذبات أسعاره.

وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت د .ال ـ ـ ـثـ ـ ــاب بـ ــأن
الجمعية حريصة على تقوية
ف ـك ــر االخـ ـ ـت ـ ــراع فـ ــي ال ـك ــوي ــت،
ونشر ثقافة اإلبــداع واالبتكار
ودع ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـم ـ ــواه ـ ــب ال ـ ـ ــواع ـ ـ ــدة،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن الـمـخـتــرعـيــن
في الكويت يواجهون العديد
م ــن الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،أبـ ــرزهـ ــا قـلــة

الدعم المادي واالعتماد على
الــذات في التمويل والتصنيع
والتسويق.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة دع ـ ـ ــم
المخترعين وتقديم ما يمكنهم
من اإلبداع واالختراع ،واالرتقاء
بـ ـه ــم م ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ـع ـل ـم ـيــة
والمهنية عبر إقــامــة ال ــدورات
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة والـ ـم ــؤتـ ـم ــرات
والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض والـ ـمـ ـلـ ـتـ ـقـ ـي ــات،
مضيفة أن الجمعية تــوا صــل
لـ ـق ــاءاتـ ـه ــا وات ـ ـصـ ــاالت ـ ـهـ ــا مــع
م ـخ ـت ـل ــف جـ ـ ـه ـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع
ال ـم ـح ـلــي ،وم ـس ـت ـعــدة لـتـقــديــم
خ ـبــرات ـهــا ف ــي سـبـيــل االرت ـق ــاء
بـمـسـتــوى ال ـخــدمــات بــالـبــاد،
فـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ــي
ال ـ ـ ـنـ ـ ــدوات م ـح ـل ـي ــا وإق ـل ـي ـم ـيــا
و ت ـن ـظ ـيــم ورش ع ـمــل لجميع
الفئات.

دول الخليج ستساعدنا في ذلك.
وبـيـنــت أن هـنــاك فــرصــة لـلـحــل إذا
م ــا عـ ــادت أط ـ ــراف األزم ـ ــة إل ــى طــاولــة
ال ـم ـف ــاوض ــات وخ ـصــوصــا أن لــديـهــم
م ـس ــودة ات ـف ــاق مـقـبــولــة م ــن الـجـمـيــع
ولكن هــذه الـمــرة يجب أن تكون على
مستوى رؤساء الدول ،معربة عن قلقها
م ــن ال ـت ـصــري ـحــات األخـ ـي ــرة لـلــرئـيــس
ال ـس ـي ـســي ،مـتـمـنـيــة أن ي ـتــم الـتــوصــل
إل ــى ح ــل ف ــي ال ـقــريــب ال ـعــاجــل إلنـهــاء
هذه األزمة.

القضية الفلسطينية
ناليدي باندور

جــائ ـحــة ك ــورون ــا أخـ ــرا ال ــزي ــارة لـهــذا
اليوم.
وأشارت إلى وجود نحو  50طالبا
م ــن ال ـك ــوي ــت ي ــدرس ــون ف ــي جــامـعــات
جـنــوب افــريـقـيــا وان ـهــم س ـعــداء هناك
ب ـس ـب ــب الـ ـتـ ـع ــددي ــة وال ـ ـحـ ــريـ ــة ال ـت ــي
يتمتعون بها ،الفتة إلى أن قطر بدأت
حاليا إرسال  25من طلبتها للجامعات
ف ــي ج ـن ــوب افــري ـق ـيــا كـ ــأول مـجـمــوعــة
وكذلك من المملكة العربية السعودية.

سد النهضة
وردا على ســؤال حــول ال ــدور الــذي
تـلـعـبــه ج ـن ــوب افــري ـق ـيــا ف ــي االت ـح ــاد
االفــريـقــي وم ــدى مساهمتها فــي حل
ملف سد النهضة بين إثيوبيا ومصر
والـ ـ ـس ـ ــودان ،أوضـ ـح ــت أن ـه ــا تـطــرقــت
فـ ــي مـ ـح ــادث ــاتـ ـه ــا مـ ــع سـ ـم ــو رئ ـي ــس
مجلس الــوزراء ووزيــر الخارجية إلى
م ــوض ــوع س ــد ّال ـن ـه ـضــة ح ـيــث بينت
أن بــادهــا تــدخـلــت كــرئـيــس لالتحاد
اإلفريقي لمساعدة البلدان الثالثة في
الـتــوصــل إل ــى حــل ولـكــن جـهــودهــا لم
تكلل بالنجاح نظرا لتباعد واختالف
وجـهــات النظر بين األط ــراف الثالثة،
مشيرة إلى أن بالدها أبلغت الجانب
اإلثـيــوبــي بـضــرورة التوصل إلــى حل
يــرضــي جـمـيــع األط ـ ــراف ون ـحــن على
استعداد للمساهمة في ذلك ونعلم أن

«نزاهة» تحيل
ناد
مجلس إدارة ٍ
رياضي إلى النيابة

أك ــدت الـهـيـئــة الـعــامــة
لمكافحة الفساد (نزاهة)،
ً
أنه «استمرارا لجهودها
الرامية لمحاربة الفساد
ودرء م ـخ ــاط ــره وآث ـ ــاره
ومالحقة مرتكبيه ،فقد
تمت إحالة مجلس إدارة
ناد رياضي إلى النيابة
ال ـعــامــة ،بـتـهـمــة جــريـمــة
ال ـ ـتـ ــزويـ ــر فـ ــي مـ ـح ــررات
رسمية المؤثمة بالمادة
 257من قانون الجزاء»،
مؤكدة عزمها «مواصلة
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ف ـ ــي م ـكــاف ـحــة
الفساد».

ّ
وف ـي ـمــا يـتـعــلــق ب ـت ـبــادل ال ــدع ــم في
المحافل الدولية ،قالت :لدينا تعاون
م ـم ـي ــز م ـ ــع الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
السياسي ومشاورات دائمة ونتبادل
ال ــدع ــم ف ــي ال ـم ـحــافــل ال ــدول ـي ــة ،إال أن
أب ــرز مـجــاالت الـتـعــاون على الصعيد
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
م ــوضـ ـح ــة م ــوق ـف ـه ــم الـ ـت ــاريـ ـخ ــي مــن
الـقـضـيــة وأن ب ــاده ــا ل ــن ت ـهــدأ حتى
ي ـح ـصــل ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي عـلــى
حريته.
وبشأن زيارتها للرياض ورؤيتها
ل ـلــدور ال ــذي تلعبه دول الـخـلـيــج في
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ذك ـ ـ ــرت أن بـ ــادهـ ــا دومـ ــا
تـتـمـتــع ب ـعــاقــات طـيـبــة م ــع مختلف
دول الـخـلـيــج ،مــوضـحــة أن الـتـعــاون
االقـ ـتـ ـص ــادي ي ــزي ــد م ــن أواص ـ ـ ــر ه ــذه
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ،مـ ـع ــرب ــة ع ـ ــن س ـع ــادت ـه ــا
بعودة اللحمة الخليجية وحل األزمة
الخليجية بوساطة كويتية ،متمنية
أن يتم التعامل بإيجابية مع العرض
السعودي لحل األزمة اليمنية.
وعن أبرز التحديات التي تواجهها
ك ـ ــوزي ـ ــرة ،أك ـ ـ ــدت أن ـ ــه «رغ ـ ـ ــم س ـي ـطــرة
الـ ـعـ ـنـ ـص ــر ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــوري عـ ـل ــى وزارات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ف ـ ــإن هـ ـن ــاك الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ــوزي ــرات أي ـضــا ويـجـمـعـهــن ت ـعــاون
وتـنـسـيــق وت ـفــاهــم وت ــواص ــل كــأســرة
واحدة».

الياسين لـ ةديرجلا :.تجهيز
 300مدرسة لالختبارات الورقية
●

فهد الرمضان

أك ـ ــد وكـ ـي ــل قـ ـط ــاع ال ـم ـن ـشــآت
ال ـت ــرب ــوي ــة وال ـت ـخ ـط ـي ــط ب ـ ــوزارة
ال ـت ــرب ـي ــة م .ي ــاس ـي ــن ال ـي ــاس ـي ــن،
مواصلة مهندسي القطاع أعمال
صيانة وتجهيز  300مدرسة ،التي
تم تخصيصها لعقد االختبارات
الورقية لطلبة الصف الثاني عشر.
وقــال الياسين لـ «الجريدة» ،إن
الـعـمــل ج ــار عـلــى ق ــدم وسـ ــاق من
أج ــل ســرعــة االن ـت ـهــاء مــن تجهيز
ه ــذه ال ـم ــدارس وف ــق االشـتــراطــات
التي وضعتها السلطات الصحية،
الفتا إلى أنه يتم عمل الصيانات
الالزمة ،والتأكد من سالمة أجهزة
التكييف واإلض ـ ــاءة وغـيــرهــا من
متطلبات عمل المدارس ،اضافة إلى
التجهيزات الخاصة باالختبارات
مـ ــن ت ـه ـي ـئــة الـ ـفـ ـص ــول ال ــدراسـ ـي ــة
والمسارح وصاالت البدنية ،والتي
س ـت ـكــون ج ــاه ــزة ق ـبــل م ــوع ــد بــدء
االخـتـبــارات بوقت ك ــاف .وأضــاف

ياسين الياسين

أن الـ ـ ـ ــوزارة عـمـلــت خ ــال الـفـتــرة
الماضية ،منذ بدء اغالق المدارس،
ع ـلــى ع ـمــل ال ـص ـي ــان ــات ال ــازم ــة،
وإصـ ـ ــاح االعـ ـط ــال ف ــي الـمـبــانــي
المدرسية فــي مختلف المناطق
التعليمية ،موضحا أن العمل يتم
بالتعاون مــع القطاعات األخــرى
بهدف خدمة العملية التعليمية.

ةديرجلا

•
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محليات
تطعيم جميع العاملين في المساجد األسبوع الجاري
• وصول الدفعة الثانية من «أسترازينيكا» ...والشحنة الـ 11من «فايزر» اليوم
• محافظ األحمدي للمواطنين :تلقوا اللقاح وتجاهلوا الشائعات
عادل سامي

تصل إلى الكويت في الثالثة
من عصر اليوم ،الدفعة
الحادية عشرة من لقاح
«فايزر_ بيونتيك» المضاد
لمرض «كوفيد  ،»19على متن
طيران اإلمارات.

كـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ص ـح ـي ــة
مطلعة أن وزارة الصحة ستقوم
بتطعيم جميع ا لـعــا مـلـيــن في
المساجد مــن أئـمــة ومؤذنين،
قبل شهر رمضان المبارك.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن ف ــرق ــا تــابـعــة
ل ـ ــوزارة الـصـحــة سـتـقــوم ب ــدءا
من األسـبــوع الـجــاري بتطعيم
جميع العاملين في المساجد
فــي أمــاكـنـهــم وم ــواق ــع عملهم،
مـتــوقـعــة االن ـت ـهــاء م ــن تطعيم
جميع العاملين في المساجد
قبل شهر رمضان المبارك.
وأكدت أن الموجة الثانية من
الوباء نشيطة والعدوى سريعة

االن ـ ـت ـ ـشـ ــار ،وهـ ـ ــو مـ ــا يـتـطـلــب
اإلسـ ـ ــراع ف ــي الـتـطـعـيــم بـهــدف
إبطاء االنتشار الوبائي.
وذك ـ ــرت أن ال ــوب ــاء يــواصــل
التفشي من خالل حصد مزيد
مـ ــن األرواح و ت ـ ــزا ي ـ ــد حـ ــاالت
دخ ــول ال ـع ـنــايــة ،الف ـتــة إل ــى أن
كثيرا من المرضى المصابين
ب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس يـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــون مــن
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات وهـ ــم ي ـعــانــون
أمـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ــا بـ ــال ـ ـق ـ ـلـ ــب وال ـ ـك ـ ـلـ ــى
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـت ـط ـلــب
الـ ـتـ ـقـ ـي ــد ب ـ ـكـ ــافـ ــة اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الوقائية واالحـتــرازيــة واتباع
االش ـتــراطــات الصحية ومنها
ارتـ ـ ـ ـ ـ ــداء الـ ـكـ ـم ــام ــة والـ ـتـ ـب ــاع ــد

ال ـج ـســدي وعـ ــدم ال ـت ــواج ــد في
التجمعات والزحام.

وصول اللقاحات
وفي تفاصيل اللقاحات ،تصل
الــى الكويت عصر الـيــوم الدفعة
الحادية عشرة من لقاح «فايزر_
بيونتيك» المضاد لمرض «كوفيد
 ،»19ع ـلــى ط ـي ــران اإلمـ ـ ــارات في
الساعة الثالثة من عصر اليوم.
وأك ـ ــدت ال ـم ـص ــادر أن ــه سيتم
نقل الشحنة مباشرة إ لــى مركز
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـط ـع ـي ــم ف ـ ــي أرض
ال ـ ـم ـ ـع ـ ــارض ب ـم ـن ـط ـق ــة مـ ـش ــرف،
لتوزيعها عـلــى مستحقيها من

المسجلين على منصة التطعيم.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إل ـ ــى
وصـ ـ ـ ــول ال ـش ـح ـن ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
لـقــاح «أسـتــرازيـنـيـكــا أكـسـفــورد»،
فــي الثالثة مــن عصر أمــس على
طيران اإلمارات رحلة رقم EK857
قادمة من روسيا ،وقــدرب بـ ١٥٠
ألــف جــرعــة ،وتــم نقلها مباشرة
إلــى مخازن ومستودعات وزارة
الصحة تمهيدا لتوزيعها على
مــرا كــز التطعيم والمستشفيات
العامة التابعة للوزارة.
وطـ ـم ــأن ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر جـمـيــع
المواطنين والمقيمين بــأن هذه
الشحنة قادمة من مصنع مختلف
ع ــن ال ـش ـح ـنــات ال ـت ــي ت ـ ــورد إلــى

السعيد لـ ةديرجلا :.التطعيم يقلل نقل العدوى إلى اآلخرين
أكد أن تلقي اللقاح الطريقة الوحيدة للخروج من الجائحة
●

عادل سامي

أكد عضو اللجنة العليا للقاحات في
وزارة الصحة البروفيسور خالد السعيد
أن دراس ــات وأبـحــاثــا أجــريــت فــي الغرب
تشير إلى أن تلقي اللقاحات يقلل نسبة
حــامـلــي الـفـيــروس وم ــن ثــم نـقــل الـعــدوى
إلى اآلخرين.
وأشاد د .السعيد في تصريح لـ «الجريدة»

بـجـهــود ال ــزم ــاء األط ـب ــاء الــذيــن يحثون
الجميع على تلقي الـلـقــاح بــأســرع وقت
ممكن.
وأضاف أن الحالة الوبائية في البالد
واإلقليم تشهد ارتفاعا كبيرا في أعــداد
اإلص ــاب ــات وال ــوف ـي ــات ودخ ـ ــول الـعـنــايــة
المركزة وهو ما يتطلب ضرورة التسجيل
في منصة تلقي اللقاح والحصول على
التطعيم الواقي من المرض.

خالد السعيد

ً
 28مركزا

بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ،إن
المنطقة تقدم خدماتها من خالل
ً
ً
 28مركزا صحيا منها  12تعمل
على م ــدار  24ســاعــة ،و 15طــوال
ً
أي ـ ــام األس ـ ـبـ ــوع ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
ال ـمــراكــز الـصـحـيــة اس ـت ـمــرت في
ال ـع ـمــل دون ت ــوق ــف خـ ــال فـتــرة
جائحة كورونا.

ً
«الطرق» تزيل جسرا على «السابع» خالل  24ساعة

«الكهرباء» تحرر  46محضر
مخالفة في األحمدي

افتتحت  4كيلومترات على طريق النويصيب باتجاه السعودية

دشتي لـ ةديرجلا :.شملت تعديات مختلفة على الخدمات

●

جانب من الحملة

●

وشدد د .السعيد على أن التطعيم هو
الطريقة الوحيدة للخروج من الجائحة
واألزمـ ـ ــة ال ـت ــي ن ـمــر ب ـه ــا ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
التطعيم سيقربنا مــن تحقيق المناعة
المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.
ودعـ ـ ـ ــا إلـ ـ ــى االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ــاالشـ ـت ــراط ــات
الصحية واإلجراءات االحترازية حتى لمن
تلقى اللقاح ،حفاظا على صحة وسالمة
المجتمع.

أوروب ـ ــا ،ومـخـتـلـفــة عــن الشحنة
التشغيلية ا لـتــي تــم إيقافها في
معظم الدول األوروبية.
وشددت على أن وزارة الصحة
وفي حالة توريد كميات كافية من
اللقاح يمكنها تطعيم  700ألف
شخص في الشهر الواحد.
وأك ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر أن وزارة
الصحة سوف تتوسع في إعطاء
التطعيمات خــال شهر رمضان
ال ـم ـب ــارك ،ف ــي ال ـمــراكــز الصحية
وال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات ب ـح ـيــث تـعـمــل
على فترتين مــن الثانية وحتى
ال ـس ــادس ــة م ـس ــاء ،وم ــن الـثــامـنــة
مساء حتى منتصف الليل ،وعلى
فترتين صباحية ومسائية في
مركز الكويت للتطعيم.
وأشارت إلى أن عدد من تلقى
اللقاح في الكويت من مواطنين
ومقيمين بلغ حتى اآلن نحو 660
ألف شخص ،أي ما يعادل %16
من عدد السكان.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،دعـ ـ ـ ـ ــا مـ ـح ــاف ــظ
األحـ ـم ــدي ال ـش ـيــخ ف ـ ــواز ال ـخــالــد
ال ـم ــواط ـن ـي ــن إل ـ ــى ت ـل ـقــي ال ـل ـقــاح
وتجاهل الشائعات.
وأعرب الخالد ،خالل اجتماعه
م ـ ــع م ـ ــدي ـ ــر مـ ـنـ ـطـ ـق ــة األح ـ ـم ـ ــدي
الصحية
د .بـ ـ ـ ــدر ال ـ ـع ـ ـن ـ ــزي ،ورئ ـ ـيـ ــس
الرعاية األولية بالمنطقة د .فهد
العازمي ،عن االرتياح لما لمسه
م ــن جــاهــزيــة تــامــة وروح عالية
وأداء م ـت ـم ـيــز ل ـل ـه ـي ـئــة ا ل ـط ـب ـيــة
والفنية والتمريضية واإلداري ــة

بالمنطقة الصحية ،بعد وقوفه
ع ـلــى إن ـج ــازات ـه ــم واس ـت ـعــدادهــم
التام للتصدي لتبعات الجائحة
ومستجداتها مدعومين بالحملة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـت ـط ـع ـي ــم وت ــوفـ ـي ــر
أفضل وأكثر اللقاحات مأمونية
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن عـلــى
السواء .
من جهته ،أكــد العنزي العمل
إلزالـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـخـ ـ ــاوف الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
ً
والمقيمين ،مبينا أن الــدولــة لم
ً
تأل جهدا لتوفير أفضل اللقاحات
واإلم ـك ــان ــات الـبـشــريــة وال ـمــاديــة
ً
للتحصين ،مـشـيــرا إل ــى افـتـتــاح
ثــاثــة مــراكــز للطعوم بمحافظة
األحمدي خالل الفترة الماضية،
إضافة إلى جاهزية ثالثة مراكز
ً
ً
أخـ ــرى ف ـن ـيــا وإداريـ ـ ـ ــا للتشغيل
ً
فورا متى ماتوفرت حصتها من
اللقاحات في مناطق فهد األحمد
والعدان والمنقف.

سيد القصاص

أعلن رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء عدنان
دشتي تحرير  46محضر مخالفة وإثبات حالة خالل الحملة التي شنها
الفريق أمس السبت بمحافظة األحمدي على المحالت التجارية والمصانع.
وقال دشتي في تصريح لـ «الجريدة» إنه تم تحويل تلك المحاضر إلى
لجنة تطبيق أحكام  48على  2005التخاذ االجراءات القانونية المناسبة
مع أصحاب تلك المخالفات ،والذين تعدوا على خدمات الوزارة بالمخالفة
للقانون والقرارت الوزارية الصادرة بشأن المحافظة على تلك الخدمات
الستمرارية وصولها لكافة المستهلكين.
وأشار إلى انتهاء الفريق مؤخرا من حملته في محافظتي حولي ومبارك
الكبير ،واستمراره في شن مثل تلك الحمالت على مختلف المحافظات
لضبط وإيقاف التعديات على خدمات وزارة الكهرباء والماء.

سيد القصاص

أعلنت مديرة الهيئة العامة للطرق
وال ـن ـقــل ال ـب ــري بــالـتـكـلـيــف م .سهى
أشكناني ،انتهاء الهيئة ،ممثلة في
إدارة الطرق السريعة ،من إزالة وهدم
جسر على تقاطع الــدائــري السابع
مع طريق الفحيحيل السريع «»30
ضمن أعمال العقد الخاص بتطوير
الدائري السابع ،المرحلة األولى منه.
وق ــال ــت أش ـك ـن ــان ــي ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،إن الهيئة بتضافر جهود
الـعــامـلـيــن ب ـهــا ،وال ـج ـهــاز الـمـشــرف
عـلــى األع ـم ــال تــم االن ـت ـهــاء مــن هــدم
الجسر على الدائري السابع في وقت
قياسي ،واستغرقت أعمال الهدم 24
ساعة ،وإزالــة األنقاض الناتجة عن
أعـمــال ال ـهــدم ،واع ــادة فتح الطريق
مرة أخرى أمام رواده.
ك ـم ــا أع ـل ـن ــت افـ ـتـ ـت ــاح ال ـت ـحــوي ـلــة
المرورية بين التقاطعين رقمي «»2
ً
و» »3ب ـطــول  4كـيـلــومـتــرات تقريبا
من الكيلو  67حتى الكيلو  71على
طريق النويصيب السريع باتجاه
السعودية ،فجر أمس.

ويمتد مشروع تطوير «الــدائــري
ال ـ ـسـ ــابـ ــع» م ـ ــن طـ ــريـ ــق ال ـف ـح ـي ـح ـيــل
السريع ليصل إ لــى مــا بعد منطقة
الـ ـمـ ـط ــار ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة بـ ـح ــوال ــي 5
كيلومترات باتجاه طريق الصليبية،
بـ ـ ـط ـ ــول إ جـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي  22كـ ـ ــم  -طـ ــرق
سريعة  -إضافة إلى الطرق الفرعية
والمنحدرات.
ويتقاطع مـشــروع تطوير طريق
«ال ــدائ ــري ال ـســابــع» م ــع ال ـعــديــد من
الطرق الرئيسية منها طريق الملك
ف ـه ــد بـ ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز «طـ ــريـ ــق »40
وشارع الغوص «طريق  »303وطريق
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل الـ ـس ــري ــع «ط ـ ــري ـ ــق،»30
م ــع اسـ ـتـ ـح ــداث ت ـق ــاط ــع عـ ـب ــارة عــن
نـفــق لــربــط طــريــق ال ــدائ ــري السابع
وال ـم ـن ـط ـقــة ال ـج ـنــوب ـيــة م ــع منطقة
المطار المستقبلية.

جانب من أعمال هدم جسر الدائري السابع

ّ
ّ
«كلنا وياك» ...لقاء افتراضي كويتي  -إماراتي بشأن التوحد

ّ
سفير اإلمارات اطلع على التجارب المتميزة في البلدين الشقيقين
الكويت خطت
خطوات مميزة
في رعاية
ّ
التوحد

مركز الكويت
ّ
للتوحد من
أهم المراكز
ً
ً
إقليميا ودوليا

الصبيحي

●

ربيع كالس

ً
تزامنا مع «اليوم العالمي
ل ـ ـل ـ ـتـ ــوحـ ــد» ،أق ـ ــام ـ ــت سـ ـف ــارة
االٕمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات لـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـكـ ــويـ ــت
بالتنسيق مع مدينة الشارقة
لـلـخــدمــات اإلنـســانـيــة «مــركــز
ّ
للتوحد» في اإلمارات
الشارقة
ّ
و«مـ ــركـ ــز ال ـك ــوي ــت ل ـل ـتــوحــد»
لقاء افتراضيا بعنوان «كلنا
وياك».
ش ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوة ك ــل
مـ ــن مـ ــديـ ــرة م ــرك ــز الـ ـش ــارق ــة
لـلـتـ ّ
ـوحــد ،سـهــام الحميمات،
ونائبة رئيس مركز الكويت
لـلـتـ ّ
ـوحــد شيخة الصبيحي،
واستشارية وموجهة البرامج
خــزنــة ال ـح ـضــرمــي ،ورئـيـســة
ق ـس ــم الـ ـخ ــدم ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
عروب بورحمة.
واف ـت ـت ــح س ـف ـيــر اإلم ـ ـ ــارات،
د .مطر حامد النيادي ،كلمة
ر حــب فيها بالمشاركات في
ً
الـ ـن ــدوة ،م ـش ـيــرا إل ــى «أهـمـيــة
هذا اليوم لنشر الوعي بمرض

ّ
التوحد وكيفية التعامل مع
الـمـصــابـيـيــن واالطـ ـ ــاع على
التجارب المتميزة في البلدين
الشقيقين».
بــدورهــا ،أكــدت الصبيحي
أن «ال ـك ــوي ــت خ ـطــت خ ـطــوات
م ـم ـي ــزة فـ ــي رعـ ــايـ ــة ال ـت ـ ّ
ـوح ــد
مـ ــن خـ ـ ــال جـ ـه ــود ح ـكــوم ـيــة
ومجتمعية وتطوعية ،ويعد
ّ
للتوحد من أهم
مركز الكويت
المراكز لرعاية أبناء التوحد،
لـيــس عـلــى مـسـتــوى الخليج
ف ـقــط ،ب ــل وإقـلـيـمـيــا ودول ـي ــا،
حـيــث أنـشــئ الـمــركــز مـنــذ 20
عاما ،ويعمل على نشر الوعي
ب ــالـ ـت ــوح ــد ،وت ــوفـ ـي ــر ب ــرام ــج
مـتـكــامـلــة ل ـم ـســاعــدة ال ـطــاب
وذويـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ،ويـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـم ــرك ــز
وي ـ ـسـ ــاعـ ــد ف ـ ــي فـ ـت ــح ف ـص ــول
ملحقة بــال ـمــدارس الـخــاصــة
وال ـح ـكــوم ـيــة داخ ـ ــل ال ـكــويــت
وخارجها».
ودعت عروب بورحمة ،الى
ّ
ً
«تدخل مبكر ،وخصوصا في
م ـه ــارات ال ـتــواصــل والـعـنــايــة

الذاتية واالعتماد على النفس،
ح ـيــث ي ـه ــدف م ــرك ــز ال ـكــويــت
لـل ـتـ ّ
ـوحــد ل ـخــدمــة األفـ ـ ــراد من
ذوي اإلعـ ــاقـ ــة وأسـ ــرهـ ــم مــن
خ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
التي ّ
يقدمها على مدار العام
م ــن أجـ ــل ن ـشــر ال ــوع ــي بـهــذه
اإلعاقة ،ومن أجل حياة أفضل
للجميع».
م ـ ـ ـ ــن نـ ـ ــاح ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت
الحميمات «إن ا لـمــر كــز ّ
يقد م
ً
خـ ــدمـ ــاتـ ــه حـ ــال ـ ـيـ ــا م ـ ــن ذوي
اض ـ ـ ـطـ ـ ــراب طـ ـي ــف ال ـ ـتـ ـ ّ
ـوحـ ــد،
حيث يشرف على تقديم هذه
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـن ـس ـج ـم ــة مــع
أحـ ــدث ال ـتــوج ـهــات العالمية
ً
ً
تعليميا و تــدر يـبـيــا وتهيئة
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــة لـ ـنـ ـح ــو  50م ـع ـل ـم ــا
ً
ً
ومدربا واختصاصيا».
وأكدت مديرة مركز الشارقة
للتوحد ،أن «احـتـفــال المركز
بــالـيــوم الـعــالـمــي لـلـتـ ّ
ـوحــد أن
المركز ينظم العديد من ورش
العمل والمحاضرات التوعوية
والفعاليات المميزة بمشاركة

السفير اإلماراتي لدى الكويت
ومشاركات في الندوة

العديد من طالب المراكز في
اإلمارات».
أمـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــرم ـ ــي ف ـ ـ ــرأت
أن «م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــوغ لـ ــدى
الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن بـ ــال ـ ـتـ ـ ّ
ـوحـ ــد مــن

أصـ ـع ــب ال ـ ـمـ ــراحـ ــل ال ـع ـمــريــة
وأكثرها حرجا ،نظرا لما قد
تسببه من اضطرابات نفسية
وتـ ـغ ـ ّـي ــرات س ـلــوك ـيــة يصعب
ضبطها مــن قـبــل الــوالــديــن»،

م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن ـ ــه «ال ب ـ ـ ّـد مــن
تهيئة األســرة لهذه المرحلة
لتحقيق نقطة االعتماد على
النفس».

سلة أخبار
جمعية الطيارين تدعو
الستثنائها من الحجر المؤسسي

ناشدت جمعية الطيارين
ومهندسي الطيران سمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ
صباح الخالد استثناء
الطيارين والمهندسين من
إجراءات الحجر المؤسسي
أو المنزلي ،بعد أداء المهمات
الرسمية والتشغيلية ،من أجل
مواصلة العطاء.
وقالت الجمعية ،في بيان
أمس ،إن تلك اإلجراءات سببت
الكثير من المتاعب للطيارين
والمهندسين ،بل وأحبط
الكثير منهم.
وأفادت الجمعية بأنه منذ
جائحة كورونا حتى اآلن يقوم
الطيارون ومهندسو الطيران
العاملون في شركة الخطوط
الجوية الكويتية بدورهم
في تشغيل أسطول الناقل
ً
الوطني ،إيمانا منهم بكامل
مسؤولياتهم.
وأضافت أن هؤالء حلقوا في
عنان السماء بأكبر عملية
إجالء عرفتها الكويت ،وربطوا
المشرق في المغرب في
عمليات شحن أطنان من المواد
والمعدات لوطنهم الغالي ،وما
زالوا يواصلون الليل بالنهار
من أجل دعم اقتصاد الوطن
ورفع رايته ،داعين المولى
أن يرفع هذا الوباء ويحفظ
الكويت من كل مكروه.

«التعريف باإلسالم» :تعزيز
الشراكة مع «المتحدة للدواجن»
قام وفد من لجنة التعريف
باإلسالم ،يضم رئيس قسم
التواصل االجتماعي باللجنة
أحمد الضويحي ،ومشرف
العالقات العامة جابر الشمري،
بزيارة الشركة الكويتية
المتحدة للدواجن ،وكان في
استقبالهما مدير العالقات
العامة للشركة دعيج الحسين.
وقال الضويحي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن الوفد
استعرض مع الشركة جهود
اللجنة في برامج الشراكة
االجتماعية ،والسيما في
ظل جائحة كورونا ،مضيفا
أن الشركة أبدت استعدادها
للتعاون مع أنشطة اللجنة
في هذا اإلطار ،بما يحقق
النفع المشترك ،على األصعدة
الصحية والمجتمعية
والمؤسسية.
وتابع الضويحي :تم التنسيق
مع الشركة لتوزيع كتيبات
االحترازات الصحية المتعلقة
بالتصدي ألزمة كورونا،
والتوعية بطرق الوقاية منها،
حيث تم تسليم الكتيبات
للشركة .وفي الختام ،أعرب
وفد التعريف الزائر عن شكره
لشركة "المتحدة للدواجن"،
وذلك إلتاحة الفرصة له لعرض
أنشطة اللجنة المجتمعية.

ُ
«نماء» تطلق حملة
«زكاة = نماء»
أطلقت "نماء" الخيرية بجمعية
اإلصالح االجتماعي حملة
"زكاة = نماء" للتعريف بأهمية
ُ َ
الزكاة ،وأنها تطهر صاحبها
ُّ
ٌ
اإلنفاق
من الشح ،وتدريب على
ِ
في َسبيل الله ،كما أنها ٌ
شكر
ِ
ٌ
وعالج للقلب من
لنعمة الله،
ُح ِّب الدنيا ،وتزكية للنفس.
وقال مدير العالقات العامة
في "نماء" وليد الكندري ،في
تصريح صحافي أمس ،إن
أداء الزكاة نماء للمال ورحمة
بمحتاج ،ويسعد صاحبها
ويجد أثرها في الدنيا قبل
اآلخرة ،مشيرا إلى أن الزكاة
ُ
أركان
هي ثالث ركن من
ِ
اإلسالم الخمسة ،وأن "نماء"
ِ
حريصة على صرفها في
مصارفها الشرعية.
ّ
وبين الكندري أن كل دينار
تخرجه من زكاتك هو طوق
نجاة للفقراء والمساكين وابن
السبيل ،حيث إنها الخط
الفاصل بين الموت والحياة،
ً
مشيرا إلى أن "نماء" تسعى
إليصال الزكاة للفئات األكثر
ً
ضعفا لتضمن لك أن تساهم
زكاتك في التخفيف من
معاناتهم.

٤
محليات
«تعليمية حولي» تعتمد حصص «الفاقد التعليمي» في «تيمز»
ةديرجلا

•
العدد  / 4698األحد  4أبريل 2021م  22 /شعبان 1442هـ

local@aljarida●com

مشروع تربوي شمل  19ألف طالب ابتدائي وأظهر فاقد مهارات قارب  %50في بعض المواد
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حصر
المهارات
األساسية لكل
صف لقياس
مدى تمكن
الطالب منها

ناصر العبيدلي

توقف التعليم
 7أشهر يحتم
وجود فاقد
تعليمي
وسعينا
لتعويض
الطالب

ندى المطيري

أعـلــن الـمــديــر ال ـعــام لمنطقة
ح ــول ــي ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ولـ ـي ــد بــن
غ ـي ــث ن ـت ــائ ــج م ـ ـشـ ــروع ال ـفــاقــد
التعليمي الذي نفذته المنطقة
لقياس مستوى تمكن الطلبة
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة
للمواد الدراسية ومــدى الفاقد
التعليمي للطالب بسبب توقف
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة نـتـيـجــة
جائحة كورونا.
وق ــال بــن غـيــث لـ ـ "ال ـجــريــدة"
إن النتائج أظهرت وجود فاقد
تـعـلـيـمــي ف ــي ب ـعــض ال ـم ـهــارات
االسـ ـ ــاسـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـبـ ـع ــض الـ ـ ـم ـ ــواد
الدراسية ،وهذا الفاقد متفاوت
يصل فــي بعض الـمـهــارات إلى
 %50و ف ــي بعضها ال يتعدى
الـ ـ  ،%5الفـتــا إلــى أن المشروع
ي ـه ــدف إلـ ــى إج ـ ـ ــراء اخ ـت ـب ــارات
مسحية تشخيصية للطالب في
الصفوف من األول حتى ال ـ 12
لمعرفة المهارات األساسية التي
لم يتمكن الطالب من الحصول
عليها خالل فترة توقف التعليم

الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ول ـ ـج ـ ــوء ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة
مضطرة إلى التعليم عن بعد.
وأض ــاف بــن غـيــث :ال يخفى
على الجميع أن ابتعاد الطلبة
عن التعليم التقليدي والظروف
ال ـت ــي واك ـب ــت جــائ ـحــة ك ــورون ــا
كـ ـ ـ ــان ل ـ ـهـ ــا آثـ ـ ـ ـ ــار ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ع ـلــى
العملية التعليمية والمستوى
ال ـت ـح ـص ـي ـلــي ل ـل ـط ــاب ،ول ــذل ــك
ارتأت المنطقة تطبيق مشروع
الـ ـف ــاق ــد ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ح ـي ــث يـتــم
قياس المهارات االساسية لدى
الطلبة في مــواد اللغة العربية
واالنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة وال ــري ــاضـ ـي ــات
وال ـع ـل ــوم م ــن خ ــال اخ ـت ـبــارات
تم تصميمها بعناية بإشراف
الـمــوجــه األول لـتـحــديــد الفاقد
الـتـعـلـيـمــي ف ــي ه ــذه ال ـم ـهــارات
االساسية ،وتم تطبيق المشروع
عـلــى الـطـلـبــة م ــن ال ـصــف األول
حـتــى الـخــامــس كمرحلة أولـيــة
ليتم تعميمه على بقية المراحل
الدراسية.
وأشار إلى توجيه الحاسوب

منى عوض :توجيه الحاسوب
تولى الدور التقني ورصد النتائج
قالت موجهة أولى حاسوب منى عوض إن توجيه الحاسوب
كان له الدور التقني في المشروع حيث تم تحويل االختبارات
إلــى الكترونية وتنفيذها مــن خــال برنامج "تيمز" ومــن ثم
االش ــراف على تنفيذ االخـتـبــارات ورص ــد النتائج والـخــروج
باالحصائيات والرسومات البيانية التي استند اليها وضع
الخطط العالجية ،الفتة إلى أنه تم رصد كم هائل من البيانات
من هذا المشروع والتي ستكون مفيدة لمتخذي القرار.

بـ ـتـ ـح ــوي ــل االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات إلـ ــى
الكترونية وتطبيقها على 19
ألف طالب وطالبة في صفوف
المرحلة االبتدائية ،الفتا إلى أنه
سيتم تعميم ا لـمـشــروع الحقا
ع ـل ــى ج ـم ـيــع الـ ـم ــراح ــل لـيـكــون
ع ــدد الـطـلـبــة أك ـث ــر لـيـشـمــل 58
ألف طالب.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم وضـ ــع
الخطط العالجية وهناك خطط
فــرديــة وخـطــط جماعية ،حيث
تم تصميم وإعداد حصص غير
متزامنة لتعويض الطالب يمكن
م ـش ــاه ــدت ـه ــا فـ ــي أي وق ـ ــت مــن
خالل برنامج "تيمز" إضافة إلى
عمل حصص متزامنة بمعرفة
وموافقة ولــي األمــر لمن يرغب
ليتابعها الـطــاب ويـعــوض ما
فاته من مهارات.

مسيرة تعليمية
بدورها قالت مديرة الشؤون
الـتـعـلـيـمـيــة ن ــدى ال ـم ـط ـيــري إن
وجود فاقد تعليمي أمر متوقع
فــي ظــل تــوقــف الـتـعـلـيــم م ــدة 7
أش ـه ــر ب ـس ـبــب ال ـجــائ ـحــة الـتــي
ع ـص ـف ــت بـ ـك ــل ب ـ ـلـ ــدان الـ ـع ــال ــم،
مــوض ـحــة أن ــه ت ــم وض ــع خطط
عالجية لتعويض الطالب عما
فقدوه من مهارات اساسية في
المواد الدراسية حتى ال يكون
لــدي ـهــم ض ـعــف ت ــراك ـم ــي ط ــوال
مسيرتهم التعليمية.
ولفتت إلى أنه تم توفير كل
االمكانات البشرية والتجهيزات
وو ضـ ــع خـطــط تشغيلية على
اســس علمية وتــأهـيــل الميدان
وتوعية أولـيــاء االمــور بأهمية

إجمالي أعداد المشاركين في االختبارات
المسحية تبعا لكل مادة وكل فئة

نفذنا اختبارات
إلكترونية
مسحية لتحديد
إجمالي أعداد المشاركين لفئات بنين وبنات 58472
المهارات
المفقودة
ً
لغة عربية بنين
رياضيات بنات
ووضعنا خططا
8402
8608
عالجية
وليد بن غيث

ال ـم ـش ــروع اض ــاف ــة إل ــى ت ـعــاون
االدارات المدرسية والمعلمين
مما ساهم في نجاح المشروع
و ظـهــور نتائج حقيقية تقيس
مستوى الطالب بدقة عالية.
وم ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال م ــوج ــه
أول مـ ـ ــادة ال ـع ـل ــوم ف ــي حــولــي
الـتـع ـلـيـم ـيــة ن ــاص ــر الـعـبـيــدلــي
ان الـ ـت ــواجـ ـي ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ق ــام ــت

بن غيث

بدورها بعمل حصر للمهارات
األس ــاس ـي ــة ل ـكــل ص ــف دراسـ ــي
بحيث يمكن قياس مدى تمكن
الـ ـط ــال ــب م ـ ــن هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـه ــارات
واجــادتـهــا ،الفتا إلــى أن العمل
كان بداية في المرحلة االبتدائية
لكونها مرحلة تأسيسية ويجب
أن يتمكن الطالب من أساسيات
المادة قبل االنتقال إلى المراحل
الالحقة.

لغة عربية بنات
8799

رياضيات بنين
8161

لغة إنكليزية بنين
8430

علوم بنات
3532
لغة إنكليزية بنات
8938

علوم بنين
3602

 58ألف طالب يخضعون لرصد الفاقد التعليمي بـ «حولي»
ك ـش ــف ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ـصـ ــادر ع ــن مـنـطـقــة
حــو لــي التعليمية أن ع ــدد الطلبة ا لــذ يــن
سيشملهم مشروع الفاقد التعليمي يبلغ
 58472طالبا وطالبة في مختلف المراحل
الدراسية.
وأظهر التقرير أن الفاقد التعليمي في
م ـه ــارات كـتــابــة االحـ ــرف لطلبة الصفين
األول والثاني االبتدائي كان عاليا نسبيا،

حـيــث بـلــغ الـفــاقــد فــي م ـهــارة رس ــم حــرف
الحاء  %15لدى البنين في حين كان لدى
البنات  %12في حين كان الفاقد التعليمي
فــي مـعــرفــة الـضـمــائــر ل ــدى ط ــاب الصف
الثاني  %28للبنين و %26للبنات.
وفي اللغة االنكليزية أظهرت النتائج
وج ــود فــاقــد تعليمي فــي م ـهــارة ال ـقــراء ة
لطلبة الصف الثاني بواقع  %18.7للبنين

و %16.3للبنات مع تفاوت هذه النسب من
سؤال إلى آخر.
وف ـ ــي مـ ـ ــادة ال ــري ــاضـ ـي ــات ب ـل ــغ ال ـفــاقــد
الـتـعـلـيـمــي ل ـكــافــة ال ـص ـف ــوف االب ـتــدائ ـيــة
 %53ف ــي م ـه ــارة االس ـت ـن ـتــاج و %49في
التمييز ،في حين كــان في مهارة تحليل
ال ـص ــور واالشـ ـك ــال ب ــواق ــع  %49للبنين
و %48للبنات.

«األبحاث» ينجز مشروع الملوثات العضوية الثابتة

الشمري :الكويت خالية من التراكيز العالية للملوثات
•

فهد الرمضان

أع ـ ـ ـلـ ـ ــن م ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ل ــأب ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة ،إن ـجــاز
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع خـ ـ ـط ـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
ال ـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
اس ـ ـ ـتـ ـ ــوك ـ ـ ـهـ ـ ــولـ ـ ــم الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــوث ـ ــات ال ـ ـع ـ ـضـ ــويـ ــة
ا ل ـثــا ب ـتــة ف ــي م ـ ــارس ،2021
وذ لــك بتمويل مــن مؤسسة
الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـق ــدم ال ـع ـل ـمــي،
وبـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـهـ ــة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـمـ ـث ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت فــي
االج ـت ـمــاعــات وال ـمــؤت ـمــرات
ا لـ ـ ـ ـ ــدور يـ ـ ـ ـ ــة ذات ا لـ ـ ـع ـ ــا ق ـ ــة
باتفاقية استوكهولم ،وتعد

نقطة االتصال الوطنية بين
الكويت وأمانة االتفاقية.
وقال رئيس مشروع خطة
الـتـنـفـيــذ الــوطـنـيــة التـفــاقـيــة
اس ـ ـ ـتـ ـ ــوك ـ ـ ـهـ ـ ــولـ ـ ــم الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــوث ـ ــات ال ـ ـع ـ ـضـ ــويـ ــة
الـثــابـتــة د .حـســن الـشـمــري،
في تصريح صحافي أمس،
إن خـطــة ا لـتـنـفـيــذ ا لــو طـنـيــة
الـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ش ـ ـم ـ ـلـ ــت ت ـق ـي ـي ــم
الملوثات العضوية الثابتة
ا لـ ـ ـ  28ا ل ـم ــدر ج ــة ح ـتــى عــام
 2017ف ــي مــؤ ت ـمــر األ طـ ــراف
الثامن ،بما في ذلك مبيدات
الملوثات العضوية الثابتة،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
عـ ــن مـ ـخ ــزون ــات ال ـم ـل ــوث ــات
ا لـعـضــو يــة ا لـثــا بـتــة الحالية
وا لـمـنــا طــق ا لـتــي يحتمل أن
تكون ملوثة بتلك المواد.

اتفاقية استكهولم
وأ ضـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع
يتضمن مستوى المعلومات
الـحــالـيــة وال ـم ـعــروفــة وآلـيــة
تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادل الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات م ــع
األطراف األخرى في اتفاقية
اسـ ـتـ ـكـ ـه ــول ــم ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ذلـ ـ ــك الـ ــدي ـ ـكـ ــوفـ ــول ال ـم ـل ــوث
ر قـ ـ ــم  29ا لـ ـ ـ ُـمـ ـ ــدرج ف ـ ــي ع ــام
 2019ف ــي مــؤ ت ـمــر األ طـ ــراف
التاسع ،نظرا ألنه محظور
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت ،وحـ ـ ـم ـ ــض
البيرفلوروكتانويك المدرج
فـ ــي ع ـ ــام  ،2019وا ل ـ ـ ــذي لــم
يتم تقييمه من قبل البلدان

األخـ ـ ــرى ،ك ـمــا ل ــم ي ـتــم نـشــر
أي إر ش ـ ــادات ج ــرد مــن قبل
ات ـف ــاق ـي ــة اس ـت ـك ـهــولــم خ ــال
فترة تنفيذ المشروع.
وذك ــر أن ال ـكــويــت خــالـيــة
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــراك ـ ـ ـيـ ـ ــز ال ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة
للملوثات العضوية الثابتة
مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــة ع ـ ــن غـ ـي ــر عـ ـم ــد،
م ـثــل م ــرك ـب ــات الــديــوك ـس ـيــن
ً
وا لـفـيــوران وأ يـضــا مبيدات
اآلفـ ــات ال ـخ ـطــرة ،ومــركـبــات
ث ـن ــائ ــي ال ـف ـي ـن ـي ــل ال ـم ـت ـعــدد
ال ـك ـل ــور ،م ـش ـيــدا بــال ـج ـهــود
والـ ـتـ ـع ــاون ب ـيــن الـقـطــاعـيــن
العام والخاص والمنظمات
ال ــدول ـي ــة ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـشــؤون
البيئة.

فريق وطني
ولـ ـ ـف ـ ــت إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه أشـ ـ ــرف
عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع
ف ـ ــري ـ ــق وطـ ـ ـن ـ ــي مـ ـمـ ـث ــا ع ــن
م ـع ـه ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ــأب ـح ــاث
ال ـع ـل ـم ـيــة ،وال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للبيئة ،ومختلف ا لــوزارات
والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
والخاصة ،مؤكدا دعم الدول
في الوفاء بالتزاماتها تجاه
االتفاقيات البيئية الدولية.
وأ ش ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ــى أن اإلدارة
ال ـب ـي ـئ ـيــة ال ـس ـل ـي ـمــة ل ـل ـمــواد
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
ت ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى ق ـ ـ ـ ــدم وس ـ ـ ــاق
ل ـت ـح ـق ـيــق األمـ ـ ــن وال ـس ــام ــة
ال ـ ـك ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــائ ـ ـيـ ــة واالل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام

بـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات االتـ ـ ـف ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـ ـحـ ـم ــاي ــة ك ـ ــل مــن
اإل نـســان والبيئة ،مبينا أن
أحد التحديات المستقبلية
هــو إ ي ـجــاد و سـيـلــة تخلص
آمن من مخلفات تلك المواد.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ت ـ ـعـ ــد ط ـ ــرف ـ ــا فـ ـ ــي اتـ ـف ــاقـ ـي ــة
اس ـ ـتـ ــوك ـ ـهـ ــولـ ــم لـ ـلـ ـمـ ـل ــوث ــات
العضوية الثابتة منذ عام
 ،2006مــو ضـحــا أن ا لـهــدف
الرئيسي من هذا المشروع
ه ــو تـطـبـيــق خ ـطــة الـتـنـفـيــذ
الوطنية التفاقية استكهولم
ا س ـ ـت ـ ـجـ ــا بـ ــة لـ ـلـ ـفـ ـق ــرة  1مــن
المادة  7من االتفاقية ،حيث
تدعم الخطة أهداف سياسة

ال ـكــويــت لــدمــج االع ـت ـب ــارات
الـبـيـئـيــة ،ومـنــع الـتـلــوث في
أ هــداف التنمية المستدامة

م ـ ـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
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برلمانيات
سلة برلمانية

• «المحاسبة» :بصورة ُ
وبزيادة بنسبة  %300مقارنة بـ 2016
فيها
بالغ
م
ً
ّ
• «إدارة القسائم الزراعية لم تضع خططا مدروسة تحدد بها عدد التوزيعات المستهدفة»
• «غياب الخطة االستراتيجية يربك األمن الغذائي ويزيد مخاطر نقص األغذية»
رصد تقرير ديوان المحاسبة حول تقييم كفاءة وفاعلية الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية في توفير األمن الغذائي خالل الفترة
من عام  2017إلى  2019العديد من التجاوزات ،أبرزها زيادة إجمالي
الحيازات التي تم توزيعها في عام  2018 /2017بنحو ً ٢٤ألف
مزرعة بنسبة  300بالمئة ،مقارنة بعام  ،2017 /2016مشيرا إلى عدم
حصر اإلدارات المعنية بالهيئة عدد الحيازات الزراعية المستغلة وغير
محيي عامر
كشف ديوان المحاسبة عن
عدم وجود خطة معتمدة لدى
الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والـ ـث ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة ،ي ـتــم من
خــالـهــا تـخـصـيــص وتــوزيــع
الـ ـحـ ـي ــازات الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ،حـيــت
ازداد إجمالي عدد الحيازات
بصورة ُمبالغة في عام 2017
 2018 /ب ـن ـح ــو  24.13أ ل ــف
مــزر عــة بنسبة  300بالمئة،
مقارنة بعام  ،2017 /2016من
دون وجـ ــود دراس ـ ــة لــأعــداد
ّ
مبنية
المستهدفة لـلـتــوز يــع
على احتياجات األمن الغذائي
للدولة ،وبما ال يتناسب مع
اإلمكانات المادية والبشرية
لـ ــدى ال ـه ـي ـئــة ف ــي خ ــدم ــة تلك
الحيازات.
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر
"المحاسبة" حول تقييم كفاءة
وف ــاع ـل ـي ــة ه ـي ـئــة ال ـ ــزراع ـ ــة فــي
تــوف ـيــر األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ،ال ــذي
صـ ـ ــدر فـ ــي م ـ ـ ــارس الـ ـم ــاض ــي،
واختص الفحص بتقييم كفاءة
وف ــاع ـل ـي ــة ال ـه ـي ـئــة ف ــي تـنـمـيــة
اإلنـ ـت ــاج ال ـم ـح ـلــي لـلـقـطــاعــات
الغذائية الرئيسية ،واشتملت
فـ ـت ــرة ال ـف ـح ــص ع ـل ــى األعـ ـ ــوام
 ،2017و ،2018و ،2019مقارنة
بعام  ،2016الذي أصبح تحت
ن ـظ ــر م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ل ــاط ــاع
عليه.
يذكر أن الفترة التي تناولها
ال ـت ـقــريــر ي ـت ـحــدث أغـلـبـهــا عن
وضع الهيئة وقتما كانت تحت
إش ــراف وزي ــر اإلع ــام السابق
مـحـمــد ال ـج ـب ــري ،ال ـ ــذي تــولــى
اإلشراف عليها في يناير 2018
حتى خــروجــه مــن ال ــوزارة في
 2020للمشاركة في انتخابات
مجلس األمة.
وعـ ـ ــودة إلـ ــى ال ـت ـق ــري ــر ،فقد
أك ــد ع ــدم ق ـيــام إدارة القسائم
الزراعية بالتنسيق مع اإلدارات
ّ
المعنية لوضع خطط مدروسة
ت ـح ــدد ب ـهــا عـ ــدد ال ـت ــوزي ـع ــات
المستهدفة لكل قطاع على حدة

(اإلنتاج الحيواني ،والنباتي،
وال ـس ـم ـك ــي) وف ـ ــق م ـس ـتــويــات
اإلنـتــاج المطلوبة لرفع نسب
االكتفاء الذاتي ،حيث انحصر
تخصيص معظم المساحات
الزراعية لقطاع الثروة النباتية
ب ـن ـس ـبــة  85ب ــال ـم ـئ ــة فـ ــي ع ــام
 ،2018 /2017مشيرا إلــى عدم
قيام اإلدارات المعنية بالهيئة
بحصر عدد الحيازات الزراعية
الـمـسـتـغـلــة وغ ـي ــر الـمـسـتـغـلــة
بشكل تفصیلی ،و كــذ لــك عند
الحيازات المسحوبة.

اكتفاء ذاتي
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـق ـ ــري ـ ــر :ح ـق ـق ــت
ال ـه ـي ـئ ــة نـ ـس ــب اكـ ـتـ ـف ــاء ذاتـ ــي
للبيض تفوق كميات المتاح
لالستهالك بنسب تراوحت بين
 110و 118بالمئة خــال فترة
التحليل ،مما يتيح للمزارعين
الـمـجــال فــي تـصــديــر الكميات
الـ ـف ــائـ ـض ــة وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ع ــوائ ــد
ت ـســاهــم ف ــي اق ـت ـصــاد ال ــدول ــة،
وعدم وجود خطة استراتيجية
ل ــأم ــن ال ـغ ــذائ ــي لـ ــدى الـهـيـئــة
يمكن ا لــر جــوع إليها للقياس
وال ـم ـتــاب ـعــة ،أو ق ـصــورهــا في
رفــع نسب االكتفاء الــذاتــي من
األغذية األساسية ،مما يؤدي
إلى عدم استقرار األمن الغذائي
الــداخ ـلــي ،ويــزيــد مــن مخاطر
عـ ـ ــدم ت ـ ــواف ـ ــر بـ ـع ــض األغـ ــذيـ ــة
ب ـس ـب ــب األزم ـ ـ ـ ـ ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة،
كـمــا هــي ال ـحــال خ ــال جائحة
ك ــورون ــا ،ال ـتــي أدت إل ــى قـيــام
بعض الــدول المصدرة للغذاء
ب ــوق ــف ال ـت ـص ــدي ــر (إج ـ ـ ـ ــراءات
احترازية) ،إضافة إلى مخاطر
تأثير التغير المناخي وتدهور
األراضي بسبب التصحر.
وأكـ ـ ـ ــد تـ ـق ــري ــر ال ـم ـح ــاس ـب ــة
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ضـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــف ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة
ال ـت ـخ ـط ـي ــط وال ـم ـت ــاب ـع ــة ل ــدى
إدارة اإلنـ ـت ــاج ال ـح ـيــوانــي في
تـنـفـيــذ م ـشــاري ـع ـهــا ،ح ـيــث لم
تحدد البرنامج الزمني لهذه
المشاريع وتكلفتها ،رغم أنها
مشاريع واعدة تساهم في رفع

المستغلة بشكل تفصیلي ،وكذا الحيازات المسحوبة.
وأوصى التقرير ،الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ،باعتماد
خطة استراتيجية لألمن الغذائي قابلة للقياس والمتابعة ،تشتمل
على آليات فعالة وواضحة لتخصيص الحيازات الزراعية وتوزيعها،
واتخاذ اإلجراءات الحادة لتنفيذ ومتابعة مشاريع الهيئة المرتبطة
باألمن الغذائي على مستوى قطاعات الثروة النباتية ،والحيوانية،

نسب االكتفاء الــذاتــي ،كما لم
يتم إقرار أي مبالغ لدعم مزارع
اإلن ـتــاج الـحـيــوانــي ومـشــاريــع
األمــن الغذائي خالل السنوات
الثالث األخـيــرة ،مما ال يحقق
مستهدفات اإلنتاج الحيواني
وتعزيز األمــن الغذائي ،وعدم
قـيــام إدارة اإلنـتــاج الحيواني
ب ـ ــإع ـ ــداد خـ ـط ــة عـ ـم ــل س ـنــويــة
عــام  2018 /2017تــوضــح بها
أنشطتها التشغيلية في تنمية
ال ـث ــروة ال ـح ـيــوان ـيــة ،وتـحــديــد
الـكـمـيــات الـمـسـتـهــدفــة لــزيــادة
نـ ـس ــب االك ـ ـت ـ ـفـ ــاء الـ ـ ــذاتـ ـ ــي مــن
اللحوم الحمراء.
وقــال :لم تسحب الهيئة ّ
أي
ح ـيــازة حـيــوانـيــة ،عـلــى الــرغــم
من وجود العديد من الحيازات
غ ـيــر الـمـسـتـعـلــة ،إض ــاف ــة إلــى
ّ
تـعــطــل م ـشــروع تــربـيــة األبـقــار
وت ـس ـم ـي ــن الـ ـعـ ـج ــول وإنـ ـت ــاج
الـ ـحـ ـلـ ـي ــب وزراع ـ ـ ـ ـ ـ ــة األعـ ـ ـ ــاف
ال ـخ ـض ــراء شـ ــرق ط ــري ــق كـبــد،
بسبب عدم قيام الهيئة بدراسة
ال ـ ـمـ ــردود ال ـب ـي ـئــي ل ـل ـم ـشــروع،
وال ـ ـ ــذي حـ ــال دون رفـ ــع نـســب
االكـتـفــاء الــذاتــي للحليب إلــى
ً
نسبة  55بــالـمـئــة ،مـسـتــدركــا:
ُ
"ك ـم ــا ل ــم ت ـ ْـج ــر إدارة اإلن ـت ــاج
الـ ـحـ ـي ــوان ــي دراسـ ـ ـ ــة لـلـتـحـقــق
والوقوف على أسباب انخفاض
م ـعــدالت الـمــوالـيــد مــن األبـقــار
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع مـ ـ ـع ـ ــدالت ن ـف ــوق ـه ــا
وإيجاد الحلول المناسبة لها،
األمــر الــذي أدى إلــى انخفاض
متوسط إجمالي عدد القطيع
الـفـعـلــي ع ــن ال ـم ـتــوقــع بنسبة
 23.6بــالـمـئــة ف ــي ع ــام ،2019
بما يؤثر سلبا على إنتاجية
المزارع.

االعتماد على «المستوردة»
وشدد التقرير على اعتماد
الدولة على األغذية المستوردة
لـ ـمـ ـعـ ـظ ــم األص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاف ب ـش ـك ــل
أساسي في تأمين االحتياجات
الغذائية للسكان ،نظرا لطبيعة
ال ـبــاد ال ـص ـحــراويــة ،وارت ـفــاع
درجات الحرارة ،وندرة المياه،

مهندس واحد لـ  57مزرعة سمكية!
أكد ديوان المحاسبة وجود قصور في عملية
الرقابة والمتابعة من قبل قطاع الثروة السمكية
ّ
على مزارع األسماك البالغ عددها  57مزرعة لقلة
عدد الزيارات الميدانية التي بلغ عددها  3زیارات
سنويا فقط ،كما لم ّ
يتبين وجود تقارير توضح ما
أسفرت عنها تلك الزيارات من نتائج ،واإلجراءات
التي تم اتخاذها حيال المخالفة منها.

ّ
وأشار التقرير إلى قلة عدد العاملين في نشاط
االستزراع السمكي عام  ،2018حيث يوجد مهندس
زراع ـ ــي واحـ ــد م ـس ــؤول ع ــن  57م ــزرع ــة سمكية،
إضافة إلى وجود  44عامال غير متفرغ ،ال يساهم
فــي رفــع كـفــاءة القطاع السمكي ويحقق أهــدافــه
في زيــادة اإلنتاج السمكي المحلي ،ورفــع نسبة
االكتفاء الذاتي.

والسمكية لتعزيز اإلنتاج الغذائي المحلي ،وبما يساهم في رفع نسب
االكتفاء الذاتي ،وتفعيل الرقابة والتفتيش على قسائم اإلنتاج النباتي
والحيواني ،من خالل وضع خطة عمل دورية بالتنسيق بين اإلدارات
المعنية بالهيئة ،لقياس مدى جدية أصحاب القسائم في تطبيق
اشتراطات الهيئة ،مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
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التوزيع النسبي
لعام  018-20172

1

الوفرة 

1.904

14.366

%655

%45

2

العبدلي

1.950

12.037

%517

%37

3

الصليبية

101

1.839

%1721

%6

4

كبد

3.460

3.005

%13-

%9

5

طريق الوفرة

578

496

%14-

%2

6

أخرى

 40

422

%955

%1

8.033

32.165

%300

%100

اإلجمالي

إغراق السوق المحلي بالحليب المستورد
ّ
نبه دي ــوان المحاسبة إلــى عــدم قيام إدارة
اإلنتاج الحيواني باإلجراءات الكافية الستغالل
الطاقة اإلنتاجية المزارع األبقار لالستفادة من
كميات الحليب المنتجة ضمن السوق المحلي،
ّ
ب ـس ـبــب ام ـت ـن ــاع ش ــرك ــات األل ـ ـبـ ــان ع ــن تـســلــم
الكميات المتفق عليها مع أصحاب المزارع،
ومحدودية األراضي الزراعية،
وضعف القدرة التصديرية أدى
إلــى زي ــادة نسبة ال ــواردات من
إجمالي التبادل التجاري ،حيث
تراوحت بين  85و 86.7بالمئة
خـ ــال ف ـت ــرة ال ـت ـح ـل ـيــل ،وع ـلــى
استقرار غذائي
الرغم من وجود
ّ
کـ ّـمــي فــي الــدولــة ،فــإنــه مرهون
باألغنية المستوردة التي تفوق
كميتها عــن األ غـنـيــة المحلية
بشكل كبير ،مما ّ
يعرض الدولة
المخاطر نقص األغذية وارتفاع
األسعار وصعوبة استيرادها
الناتجة عن األزمــات العالمية
کوباء كورونا.
كـ ـم ــا انـ ـتـ ـه ــى الـ ـتـ ـق ــري ــر إل ــى
ضـ ـع ــف أداء إدارة ا ل ـص ـح ــة
الحيوانية في اتخاذ اإلجراءات
الصحية الالزمة لتأمين صحة
الـ ـث ــروة ال ـح ـيــوان ـيــة وال ـح ـفــاظ
على األمن الغذائي ،بسبب عدم
قــدرت ـهــا ع ـلــى تـنـفـيــذ ال ـبــرامــج
الــوقــائ ـيــة لـمـكــافـحــة األمـ ــراض
الوبائية والمعنية ،فضال عن
عـ ــدم تــوف ـيــر ال ـم ـبــالــغ ال ــازم ــة
لتوفير األدوية واللقاحات ،مما
يهدد صحة الثروة الحيوانية
والسالمة الغذائية.
وب ـ ّـي ــن عـ ــدم وجـ ـ ــود مـ ــردود
إي ـجــابــي لـلـنـفـقــات الـحـكــومـيــة
ع ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ــزراعـ ـ ــي ،رغ ــم
ارتفاع مؤشرها إلى  64عام
 ،2019 /2018حيث
ل ـ ـ ـ ــم ت ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـد
نـسـبــة

نتيجة إغراق السوق المحلي بمنتجات الحليب
من الدول المجاورة بأسعار أرخص من سعر
المنتج المحلي ،واضطرار المزارعين للتخلص
من الفائض أو بيعه بشكل غير رسمي ،لعدم
توافر ترخيص يخولهم ممارسة نشاط تجاري
أو انشاء معامل ألبان بالمزارع.

م ـســاه ـمــة ال ـق ـط ــاع ف ــي الـنــاتــج
المحلي اإلجمالي ( )GDPسوى
ن ـس ـبــة  0.39بــال ـم ـئــة ف ـقــط في
العام نفسه.
ووض ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ح ــزم ــة
تـ ــوص ـ ـيـ ــات ،أب ـ ــرزه ـ ــا ضـ ـ ــرورة
اعـ ـتـ ـم ــاد خ ـط ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
لــأمــن الـغــذائــي قابلة للقياس
والمتابعة ،تشمل على آليات
ف ـعــالــة وواضـ ـح ــة لتخصيص
وت ــوزي ــع ال ـح ـي ــازات الــزراع ـيــة،
وك ــذل ــك األع ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـس ـت ـهــدفــة
للمزارع حسب تخصصها ،مع
تـحــديــث مـسـتـهــدفــات االكـتـفــاء
الـ ــذاتـ ــي ل ــأغ ـن ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة،
وت ــدع ـي ــم ال ـه ـي ـئــة بــاإلم ـكــانــات
ّ
التي تمكنها من تحقيق األمن
الغذائي بالدولة.

خطة دورية
وأوصــى باتخاذ اإلج ــراء ات
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادة ل ـت ـن ـف ـي ــذ ومـ ـت ــابـ ـع ــة
مـ ـش ــاري ــع ال ـه ـي ـئ ــة ال ـمــرت ـب ـطــة
بــاألمــن الـغــذائــي على مستوى
قـ ـط ــاع ــات ال ـ ـث ـ ــروة ال ـن ـب ــات ـي ــة،
والحيوانية ،والسمكية لتعزيز
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ال ـغ ــذائ ــي الـمـحـلــي،
وبـ ـم ــا ي ـس ــاه ــم فــي
رفع نسب االكتفاء
الذاتي ،وتفعيل

الرقابة والتفتيش على قسائم
اإلن ـت ــاج الـنـبــاتــي والـحـيــوانــي
مـ ــن خـ ـ ــال وضـ ـ ــع خـ ـط ــة عـمــل
دورية بالتنسيق بين اإلدارات
المعنية بالهيئة لقياس مدى
ج ــدي ــة أصـ ـح ــاب ال ـق ـســائــم في
تطبيق اشتراطات الهيئة ،مع
اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه
المخالفين.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة
التنسيق مع الجهات المعنية
لوضع ضوابط ّ
تحد من إغراق
السوق الكويتي ،حماية للمنتج
المحلي من الحليب ومشتقاته،
وك ـ ــذل ـ ــك ت ــوفـ ـي ــر احـ ـتـ ـي ــاج ــات
م ــزارع ات ـحــاد منتجي األلـبــان
م ــن تــراخ ـيــص وم ـعــامــل ألـبــان
لالستفادة من الطاقة اإلنتاجية
ال ـم ـت ــاح ــة ل ـه ــم ف ــي رفـ ــع نـســب
االكتفاء الذاتي.
وكــذلــك أوص ــى بالمساهمة
ف ــي اسـ ـتـ ـق ــرار األمـ ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي

ب ـ ــال ـ ــدول ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ـف ـع ـيــل
م ـ ـشـ ــاريـ ــع اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـغ ــذائ ــي
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي الـ ـت ــابـ ـع ــة ال ـل ـه ـي ـئ ــة،
وتقليل االعتماد على المصادر
الـغــذائـيــة ال ـم ـس ـتــوردة ،تفاديا
لـ ـمـ ـخ ــاط ــر ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض الـ ــوفـ ــرة
الغذائية او تضخم أسعار ها
نـتـيـجــة الـمـتـغـيــرات الـعــالـمـيــة،
مـمــا يحقق ه ــدف الهيئة وفــق
قانون إنشائها ،وأهمية تفعيل
دور إدارة الـصـحــة الحيوانية
ف ــي ال ــرق ــاب ــة ال ـم ـس ـت ـم ــرة عـلــى
ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـح ـص ـي ــن وات ـ ـخـ ــاذ
اإلج ـ ــراء ات الــوقــائـيــة لمكافحة
األم ــراض الـتــي تصيب الـثــروة
ال ـح ـيــوان ـيــة م ــن خـ ــال دعـمـهــا
بـ ــال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ال ـكــاف ـيــة
بالمؤهالت العلمية المناسية،
ووضع الحلول المالئمة لتوفير
ال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـ ــازم ـ ــة ل ــأدوي ــة
واللقاحات ،حفاظا على صحة
الثروة الحيوانية.
وأك ـ ــد ض ـ ـ ــرورة ال ـع ـم ــل عـلــى
مراجعة وتحديث قــرار تنظيم
الـعــاقــة بـيــن الـهـيـئــة وحــائــزي
ال ـق ـس ــائ ــم ال ــزراعـ ـي ــة م ــن خ ــال
وضع شروط وآليات فعالة في
توزيع القسائم الزراعية
وال ـ ـ ــرق ـ ـ ــاب ـ ـ ــة عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ل ـم ـن ــع
المتاجرة في القسمات وضمان
ُح ـس ــن اس ـت ـغــال ـهــا ف ــي سبيل
تحقيق األمن الغذائي بالدولة.

ال مخالفات في العبدلي!
استغرب تقرير «المحاسبة» عدم رصد أي محالفة بمزارع
العبدلي ،بسبب غياب الــدور الرقابي على المنطقة ،إضافة
إلى عدم فاعلية اإلج ــراء ات الرقابية المتبعة بقطاع الثروة
النباتية في التحقق من مــدى استغالل الحيازات الزراعية
بمنطقة الوفرة الزراعية في األغراض المخصصة لها ،ورصد
المخالف منها ،واقتصر دورها في رصد المخالفات وتحرير
المحاضر دون متابعة إلزالة المخالفة من عدمها.

الديحاني إلعادة النظر
في االختبارات الورقية

طالب أمني سر مجلس
األمة النائب فرز
الديحاني بإعاده النظر
في االختبارات الورقية
لطلبة الصف الثاني عشر،
حيث إنهم يتعرضون
للظلم في ظل ارتفاع عدد
اإلصابات بـ"كورونا"
ومعدل الوفيات مرتفع
وإقرار التعليم عن بعد
منذ بداية الجائحة ،تتم
املخاطرة بمستقبلهم
ُ
ويطلب منهم الدوام
حضوريا رغم انهم غير
مهيئني نفسيا لالختبار
ورقيًا.

حمود مبرك يرفع 4
الءات :لن أسامح ولن
أحلل ولن أعفو ولن أبيح

قال النائب حمود مبرك
العازمي "أشهد الله تعالى،
أني لن أسامح ،ولن أحلل،
ولن أعفو ،ولن أبيح ،من
قال فينا ما ليس فينا
من غير بينة أو دليل رآه
بعينه ،وكل من شارك في
نشر صورة أو كالم فيه
قذف وسب واتهام وغيرها،
والتي ال يقبلها املسلم على
نفسه ،وتذكروا قول الله
تعالى "ما يلفظ من قول إال
لديه رقيب عتيد" ،مستدركا
بالقول" :وعند الله تجتمع
الخصوم".

الشاهين :علينا جميعا
االلتزام بقسمنا والوفاء به

أكد مراقب مجلس األمة
النائب أسامة الشاهني أن
الخروج عن دستور ١٩٦٢
ليس من حق أحد ،كائنا
من كان ،فالجميع أقسم
على احترامه والتزام
أحكامه ،وعلينا جميعا
الوفاء بقسمنا ،أمام الله
والشعب واألمير.

عبدالصمد :ضم األربعينية
إلى «عافية»

أكد النائب عدنان
عبدالصمد ،أن االقتراح
بقانون الذي تقدم به ،في
شأن شمول تأمني عافية
لـ ّ
"ربات البيوت" ،يهدف
إلى ضم هذه الفئة ممن
بلغن سن  40عامًا إلى
املستفيدين من "عافية".

المجلس في أسبوع
●

علي الصنيدح

األحد
ً
  ٣١نائبا أعلنوا مقاطعتهم لجلسة 30مـ ـ ـ ــارس ا ل ـ ـمـ ــا ضـ ــي ل ـ ـعـ ــدم ت ـم ـك ـيــن
الحكومة من تأدية اليمين الدستورية،
وأ عـلــن النائب حـمــدان العازمي عزمه
تـقــديــم اسـتـجــواب الــى رئـيــس ال ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد بمشاركة
النائب محمد المطير.

 3استجوابات وجلسة غير مسبوقة

االثنين

الثالثاء

 التقى  ٧نواب سمو األمير وأعلنوا"الـسـمــع وال ـطــاعــة" لتوجيهات سـمــوه،
وكــان من بينهم النائب خالد العنزي،
الــذي أعلن تراجعه عن مقاطعة جلسة
قسم الحكومة.
 تـقــدم "كـتـلــة ال ـ ـ  "٦بــاسـتـجــواب الــىرئـيــس الـ ــوزراء مــن  ٣مــن أعضائها هم
حـســن جــوهــر ومـهـنــد الـســايــر ومهلهل
المضف.

 ت ـج ـمــع ع ـ ــدد م ــن ال ـ ـنـ ــواب ال ـم ـقــاط ـع ـيــنومجموعة من المواطنين أمام بوابة مجلس
األمة تضامنا مع الداهوم بعد منعه من حرس
المجلس من الدخول ،وفي أثناء التجمع تمكن
المجلس من عقد جلسته غير المسبوقة وأداء
الحكومة لقسمها ،واعلن رئيس المجلس خلو
مقعد الداهوم بدون تصويت.
 صوت المجلس على تأجيل استجواباترئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـت ــي ت ــم تـقــديـمـهــا

وال ـمــزمــع تقديمها ال ــى مــا بـعــد نـهــايــة دور
االنعقاد الثاني.
 ت ـق ــدم ال ـنــائ ـبــان أح ـم ــد مـطـيــع وس ـعــودبــوص ـل ـيــب بــاس ـت ـجــواب ال ــى وزيـ ــر الـصـحــة
الشيخ باسل الصباح.
 تـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب م ـ ـسـ ــاعـ ــد ال ـ ـعـ ــارضـ ــيباستجواب الى رئيس الوزراء.

األربعاء
 -رف ــض ع ــدد مــن ال ـن ــواب دع ــوة تقديم

االستقاالت الجماعية النها ستترك المجال
للحكومة للتصرف كما تريد.
 واص ــل ال ـن ــواب الـمـقــاطـعــون رفضهمتأجيل استجوابات رئيس الحكومة الى
ما بعد نهاية دور االنعقاد الثاني.

الخميس
 اعترض النائب مساعد العارضي علىعــدم ادراج اسـتـجــوابــه للخالد فــي سجل
االستجوابات المقدمة.

 أع ـلــن الـنــائــب عـبــدالـعــزيــز الصقعبيتقديمه اقتراحا بقانون لتعديل المادة ٢٨
من الالئحة الداخلية لتسمح للنواب بإعفاء
رئيس مجلس األمة.
 تقدم النائبان ثامر السويط وخالدالعتيبي بــاق ـتــراح بـقــانــون عـلــى الالئحة
ينص على أن "ال يجوز للوزراء المشاركة
ف ــي ال ـت ـصــويــت ع ـلــى ال ـم ـســائــل المتصلة
ب ـ ــاالسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ،وط ـ ـ ـ ــرح م ـ ــوض ـ ــوع ع ــام
للمناقشة أو في أي اختصاص رقابي آخر".
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محليات
البداح لـ ةديرجلا  12.٦ :مليون دينار
ُ
صرفت لمعاقين بغير حق
ةديرجلا
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ُ
«أعطيت لمتوفين وملفات موقوفة وبدالت السائق والخادم ونسعى الستردادها»
ً
عليها ،إذ بلغ عدد األطباء العاملين في هذه اللجان نحو  120طبيبا نصفهم كويتيون
كشف مدير إدارة الشؤون القانونية المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي
من ذوي المؤهالت المتخصصة والخبرات الطويلة».
اإلعاقة مبارك البداح ،أن عمليتي تجميع ومراجعة ملفات المعاقين التي تمت عامي
ً
أظهرت جملة مخالفات وتعديات على المال العام تقدر بنحو  12.59وأوضح أنه خالل  2019بلغ إجمالي مواعيد اللجان ،التي أعطيت للراغبين  27ألفا
 2017وً 2018
حضر منهم  80في المئة ( 21600مراجع) وجاءت نسبة الذين ال يندرجون تحت
دينار ،مؤكدا أنه من منطلق حرص الهيئة على حرمة المال العام ،تم وقف
مليون ً
الصرف فورا ،والعمل على استرداد كل دينار صرف بغير حق وبالمخالفة للقانون .وقال مفهوم اإلعاقة منهم (غير معاقين)  45في المئة من إجمالي الحاالت الحديثة ،أما من
البداح ،في حوار مع «الجريدة» ،إن «هناك  7لجان طبية رئيسية مختلفة ينبثق عن كل انطبقت االشتراطات عليهم ومنحوا شهادات إعاقة متوسطة وشديدة وبسيطة،
واحدة منها  3أو  4لجان فرعية ،للتعامل مع ضغط األعداد التي تتقدم بطلب العرض فبلغت نسبتهم  55في المئة ،وفيما يلي نص الحوار:
جورج عاطف

* ما أبرز مراحل العمل التي مررتم بها منذ
توليكم مسؤولية الهيئة؟
ُ
 م ـن ــذ ت ـس ــل ــم مـ ــديـ ــرة ال ـه ـي ـئ ــة د .شـفـيـقــةال ـعــوضــي مـهـمــة ال ـق ـيــادة فــي أك ـتــوبــر ،2016
حــرصــت كــل الـحــرص وفــي المقام األول على
وضـ ــع ال ـخ ـطــط ال ـع ـل ـم ـيــة الـ ـم ــدروس ــة ،س ــواء
اآلن ـي ــة أو ب ـع ـيــدة الـ ـم ــدى ،ال ـت ــي يـتـسـنــى من
خاللها االر ت ـقــاء بعمل جهة فائقة األهمية،
تـ ـق ــدم خـ ــدمـ ــات م ـت ـن ــوع ــة ل ـف ـئ ــة عـ ــزيـ ــزة عـلــى
ق ـلــوب الـجـمـيــع ،وه ــم أب ـنــاؤنــا ذوو اإلع ــاق ــة،
كما حــر صــت على تحديد األ ه ــداف وترتيب
األولـ ــويـ ــات وال ـب ـيــت م ــن ال ــداخ ــل ،بــال ـت ـعــاون
ال ــواس ــع م ــع ق ـي ــادي ــي وم ـس ــؤول ــي ومــوظ ـفــي
ال ـه ـي ـئــة ،وب ـتــوج ـي ـهــات م ـبــاشــرة م ــن ال ـ ــوزراء
المتعاقبين على تولي حقيبة وزارة الشؤون
ً
االجتماعية ،إذ بذل موظفونا جهودا مضنية
الس ـت ـك ـمــال ال ـخ ـطــط ال ـم ــوض ــوع ــة واالرتـ ـق ــاء
ً
بالهيئة ،ونظرا لعظم حجم العمل ،حينذاك،
واصلوا الليل بالنهار إلنجازه ،واستكمال ما
بدأوه من سبقونا الذين لهم بصمات واضحة
في عمل الهيئة.

أبرز الصعوبات

إغالق
مؤسسة
و 3مدارس
وتعليق
المخصصات
لبعض
الجهات لعدم
التزامها
بالمعايير

* وما أبرز الصعوبات؟
 أبرز الصعوبات تجلت في تجميع ملفاتالمعاقين ومراجعتها ،كل على حدة ،ومن ثم
ً
أرشـفـتـهــا آل ـي ــا ،حـيــث ك ــان وقـتـهــا لـكــل معاق
مسجل لدينا نحو  6ملفات مختلفة ،مبعثرة
فــي األروق ـ ــة وب ـيــن ال ــرده ــات ،فـتــم تجميعها
كلها في ملف واحد يخص صاحبها ،ثم بدأنا
ً
باألرشفة اإللكترونية للملفات حفاظا عليها،
ولتكون متاحة للرجوع إليها بكل سهولة في
أي وقت ،وبعد ذلك أطلقنا النظام اآللي لميكنة
خدمات الهيئة ،وهي عملية أخذت الكثير من
ً
الــوقــت والـجـهــد مــن األق ـســام عـمــومــا ،وإدارة

ً
نظم المعلومات خصوصا ،حتى وصلنا إلى
ما نحن عليه اآلن.
ونؤكد أن النظام ساهم بصورة فاعلة في
حفظ المعلومات وتوافرها بكل دقة وسهولة
دون ضياع للوقت أو الجهد ،إضافة إلى ذلك،
فإنه ساهم فــي ضبط العمل وتسريع وتيرة
المعامالت التي باتت تنجز بوقت قياسي.
إلى جانب ما سبق ،أطلقنا خدمات الـ "أونالين"
التي وفرت الكثير من الوقت والجهد على أبنائها
ذوي اإلعاقة ،وأتاحت لهم إنجاز معظم المعامالت
مــن الـمـنــزل دون تكبد عـنــاء ال ـقــدوم إل ــى الهيئة،
كما أننا نسعى في القريب العاجل إلــى التوسع
بـصــورة أكـبــر فــي اسـتـخــدام الـ ـ "أون ــاي ــن" ،لتكون
ً
جميع خدماتنا متاحة آليا لضمان تقديم األفضل
للمعاقين.
ونشير إلى أن أنظمة الربط اآللي مع الجهات
الحكومية ذات العالقة ،كما أفادت ذوي اإلعاقة،
ً
ً
انعكست إيجابا أيضا على عمل الهيئة ،فمن
خــال ـهــا نـجـحـنــا ف ــي وق ــف ه ــدر ال ـم ــال ال ـعــام
والمحافظة عليه ،عبر السيطرة على عمليات
صــرف المزايا المالية غير المستحقة ،سواء
لمدعي اإلعاقة أو للمتوفين أو المعاقين الذين
خفضت درجة وشدة إعاقاتهم ،وكانوا ومازالوا
يصرفون مستحقاتهم وفق تصيف اعاقاتهم
قبل تخفيضها.

ً
إهدار  12.6مليونا

* كيف ساهم النظام اآللــي في وقــف الهدر
والمحافظة على المال العام؟
 إن عـمـلـيـتــي ت ـج ـم ـيــع وم ــراجـ ـع ــة مـلـفــاتالمعاقين التي تمت عامي  2017و 2018أظهرت
جملة مخالفات وتـعــديــات على الـمــال الـعــام،
والتي بفضل الله ،وجهود العاملين تم وقف
جـمـيـعـهــا ،وتـمـثـلــت فــي ص ــرف ب ــدل خ ــادم أو
سائق ألكثر من ملف ،أو صرف خادم أو سائق
ً
لملفات موقوفة ،فضال عن صرف مخصصات
مالية لمتوفين ،والصرف للمرأة التي ترعى

ً
معاقا وهي متوفاة ومنح مخصصاتها لرجل،
في مخالفة للقانون الذي حدد منحها للمرأة،
وغيرها من المخالفات األخــرى التي كشفها
نظام "الميكنة" ،وقدرت بنحو  12.599مليون
ً
دينار من هدر للمال العام الذي أوقفناه فورا،
بل علمنا جادين على استرداد كل دينار صرف
بغير وجه حق ،السيما أنها أمــوال عامة لها
حرمتها.

ق ــال م ـب ــارك الـ ـب ــداح إن تـفـعـيــل دور فــريــق أصــدقــاء
المعاقين ،كشف معاناة وشكاوى الكثير منهم سواء
ف ــي الـبـيــت أو م ـكــان ال ــدراس ــة أو ال ـع ـمــل ،حـيــث يعمل
الفريق على التحقق من الشكاوى وزيارة مكان المعاق
والتحدث مع المعنيين ،ثم درسها مع االختصاصيين
ً
النفسيين واالجتماعيين ومحاولة حلها وديا ،الفتا إلى
أنه في حال فشلت المساعي الودية سترفع الشكاوى
ً
إلى مدير الهيئة تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد من
قام بانتهاك حقوق األبناء.
وأعلن البداح ،أنه في غضون أيام سيتم إطالق خدمة

األخرى ،غير اننا فوجئنا برفضها ،مثل منح
األجـ ـه ــزة الـتـعــويـضـيــة ل ــإع ــاق ــات الـبـسـيـطــة،
وتقاعد الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي،
ً
ً
ونسعى حــالـيــا إلــى م ـعــادوة طرحها مـجــددا
بغية إقرارها.

 %45من
الحاالت التي
دخلت اللجان
في 2019
آليات العمل
غير مطابقة
* م ــا ه ــي ج ـهــود الـهـيـئــة ف ــي م ـع ــاودة فتح
الجهات التعليمية المعنية بالمعاقين؟
 7لجان طبية
الشتراطات
اإلعاقة
 جهود مضنية بذلتها الهيئة لمعاودة فتح* كم عدد اللجان الطبية العاملة في الهيئة؟

نسب تغيير
قرارات اللجان
الخاصة
برفع درجات
اإلعاقة ال
تتعدى %8

وقف االنتهاكات بحق المعاقين ومقاضاة مقترفيها
آلية جديدة تمكن المعاقين وذويهم من الدخول على
الموقع اإللكتروني وطباعة شهادات اإلعاقة «أونالين»
دون تكبد عناء الحضور الشخصي والحصول على
موعد مسبق.
ً
وأش ــار إلــى أن الـشـهــادة الـتــي سيتم طباعتها آليا
ّ
مــزودة بـ «باركود» يمكن الجهات الحكومية كافة من
التحقق من البيانات المبينة خاللها ،واالطــاع على
آخر تحديث على حالة صاحبها.

مبارك البداح

 ه ـن ــاك  7ل ـج ــان ط ـب ـيــة رئ ـي ـس ـيــة مختلفةينبثق عن كل واحدة منها  3أو  4لجان فرعية،
للتعامل مع األعداد التي تتقدم بطلب للعرض
عليها ،حيث بلغ عدد األطباء العاملين في هذه
ً
اللجان نحو  120طبيبا  ،نصفهم كويتيون
مــن ذوي الـمــؤهــات المتخصصة والـخـبــرات
الطويلة.
ون ــوض ــح أن ـ ــه خ ـ ــال  ،2019ب ـل ــغ إج ـمــالــي
مواعيد اللجان التي أعطيت للراغبين  27ألفا،
حضر منهم مــا نسبته  80فــي المئة (21600
م ــراج ــع) ،وجـ ــاء ت نـسـبــة ال ــذي ــن ال يـنــدرجــون
تحت مفهوم اإلعاقة منهم (غير معاقين) 45
في المئة من اجمالي الحاالت الحديثة ،أما من
انطبقت االشتراطات عليهم ومنحوا شهادات
إعاقة متوسطة وشديدة فبلغت نسبتهم 50
في المئة ،والبقية ( 5في المئة) إما بسيطة أو
تعليمية ،و 25في المئة من الحاالت خضعوا
إلعادة العرض.
ونـشـيــر إل ــى أن نـســب الـتـغـيـيــر فــي ق ــرارات
الطبية فــي الهيئة الخاصة بدرجات
اللجان
ّ
اإلعاقة التي رفعت إلى األشد ،ال تتعدى  8في
المئة ،حيث إن استقبال التظلمات المقدمة
على قرارات اللجان متاح لمن يرغب ،ونؤكد أن
اللجنة المسؤولة عن نظر التظلمات محايدة
وجميع أطبائها من خــارج الهيئة وينتمون
إلى كلية الطب ،وليس من صالحياتهم خفض
درجة اإلعاقة ،بل فقط رفعها إلى األشد.

تعديالت القانون

نسعى
للتوسع في
استخدام
«األونالين»
لتكون جميع
خدماتنا
ً
متاحة آليا

ُ
* ما أبرز التعديالت التي أدخلت على قانون
المعاقين؟
ُ
ً
 هـنــاك تـعــديــات ع ــدة أدخ ـلــت أخ ـيــرا علىالقانون الحالي ،من مجلسي الــوزراء واألمــة،
تخدم ذوي اإلعاقة ،يأتي على رأسها اعتبار
المعاق كــا مــل األهلية ويستطيع اختيار من
سـيـتــولــى رعــاي ـتــه م ــن مـنـطـلــق ال ـحــريــة الـتــي
كفلها له الدستور ،إضافة إلى تخفيف ساعات
ال ـع ـمــل ل ـ ــذوي االعـ ــاقـ ــات ال ـب ـس ـي ـطــة ،وتـمـكـيــن
الـمـعــاق والـمـكـلــف بــالــرعــايــة بــالـحـصــول على
نهاية الخدمة كاملة عقب التقاعد ،كما عملت
الهيئة جاهدة على تعديل بعض النصوص

بعض هــذه الـجـهــات ،تمثلت فــي إع ــداد كتيبات
ل ـل ـم ـعــاي ـيــر ال ـك ــام ـل ــة لـ ـمـ ـع ــاودة ف ـت ــح ال ـ ـمـ ــدارس
والمؤسسات والحضانات ،فضال عن وضع آليات
تـحــدد العمل داخ ــل هــذه الجهات تتعلق بشكل
المبنى مــن ناحية سهولة الــوصــول ،ومؤهالت
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي ال ـس ـل ــك الـتـعـلـيـمــي
وخبراتهم ،إضافة إلى المنهج وطرق التدريس
والطاقة االستيعابية للجهات ،مع ضرورة التأكد
من سريان الرخص لتك الجهات.
إلى جانب ذلك ،تم تدريب عدد من الموظفين
لـلـعـمــل ف ــي فــريــق مـهـمـتــه زي ـ ــارة ه ــذه ال ـج ـهــات،
وال ـتــأكــد مــن الـتــزامـهــا بــالـمـعــايـيــر الـمــوضــوعــة،
واطالق نظام آلي للتأكد من تحويل الطالب من
ذوي اإلعاقة إلى المدرسة المناسبة إلعاقته وفقا
للترخيص الممنوح لها.

إغالق جهات تعليمية
ُّ
ـخ ـ ــذت ب ـح ــق غـيــر
* هـ ــل هـ ـن ــاك إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ات ـ ـ ِ
الملتزمين؟
 نعم ،تم إغالق مؤسسة وثالث مدارس لعدمتمتعها بالحد األدنى من المعايير ،كما تم تعليق
صــرف المخصصات المالية لعدد مــن الجهات
التعليمية ل ـعــدم الـتــزامـهــا بــالـمـعــايـيــر الـســالــف
ً
ذك ــره ــا ،ويـكـفـيـنــا ف ـخــرا أن الـهـيـئــة ،بـعــد جهود
ُ
مضنية مـبــذو لــة مــن قبلها ،سـمــح للمؤسسات
والمراكز بمعاودة فتح أبوابها واستقبال أصحاب
ً
اإلعاقات الذهنية ،حفاظا على حاالتهم النفسية
ومنع تدهورها ،كما عملنا على حث وزارة التربية
على السماح للمدارس ،التي تستقبل اإلعاقات
الذهنية ،بمعاودة فتح أبوابها.
* ماذا عن الكود الخاص بسهولة الوصول؟
ُ
 أص ــدرن ــا ك ـت ـيــب س ـهــولــة ال ــوص ــول للبيئةالكويتية من قبل مستشارين عالميين ،وشكلنا
فريقا مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنتخبين
لــوضــع آل ـيــة ع ـمــل لـتـفـعـيــل م ــا ج ــاء ف ــي الكتيب
بالشراكة مع جهات الدولة المختلفة ،إضافة إلى
ذلك شكلنا فريقا من مجلس إدارة الهيئة واألندية
الرياضية المعنية بشؤون المعاقين بهدف تطوير
الرياضة لدى هذه الفئة ،ووضع خطة مع المدارس
لتشجيع الرياضة واكتشاف المواهب.

مصرع  3أشخاص بحادث مروع
إحباط تهريب  727ألف كيس تنباك وفاة مواطن سقط من علو
●
وطفل لقي حتفه بـ «نطاطية» على طريق العبدلي
محمد الشرهان

تمكن رجال الجمارك في ادارة الموانئ الشمالية
بميناء الشويخ بالتعاون والتنسيق مع ادارة البحث
والتحري الجمركي ،من إحباط محاولة إدخال 727
ألــف كيس من مــادة التنباك المحظور استيرادها
بناء على تعليمات وزارتي الصحة والتجارة ،كانت
مخبأة داخل حاوية قادمة من إحدى الدول اآلسيوية
تحتوي على بضاعة تجارية عبارة عن طاوالت.
وفي التفاصيل ،قال عضو لجنة االعالم الجمركي
بـ ــاالدارة الـعــامــة لـلـجـمــارك عـبــدالـلــه الـمـطـيــري ،في

َ
تصريح صحافي ،إن حاوية بحجم  20قدما ق ِدمت
إلى ادارة الموانئ الشمالية في ميناء الشويخ من
إحــدى ال ــدول اآلسـيــويــة ،مساء امــس االول ،وكانت
تحوي بضاعة طاوالت حسبما هو مقيد في البيان
الجمركي.
وأض ــاف المطيري انــه مــن خــال عملية الرصد
وتتبع الشحنة من قبل رجال البحث والتحري ،تم
تفتيش الحاوية والعثور على  727الــف كيس من
مادة التنباك الممنوع استيرادها بحسب القوانين
الجمركية الصادرة بهذا الشأن بناء على تعليمات
وزارتي التجارة والصحة.

اختبارات دورة مفتش
جمركي تبدأ اليوم
أكــد مدير إدارة الجمرك البري
بـ ــاإلدارة الـعــامــة للجمارك رئيس
لجنة االختبارات مشعان االدعس،
أن ن ـت ــائ ــج االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات لـلـقـبــول
فــي دورة المفتشين الجمركيين
فــي يــد المتقدمين أنـفـسـهــم ،وأن
األولوية ستكون لمن يحصل على
درجات أعلى ،وفق ضوابط شفافة
ومحددة.
وأشار رئيس لجنة االختبارات
إل ـ ــى أن الـ ـمـ ـق ــاب ــات الـشـخـصـيــة
لـلـمـتـقــدمـيــن سـ ــوف ت ـب ــدأ صـبــاح
ال ـ ـيـ ــوم ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ن ـح ــو 565
مـتـقــدمــا ومـتـقــدمــة س ــوف تـجــرى
معهم االختبارات تباعا ،مع مراعاة
االشتراطات الصحية.
وثـ َّـمــن االدع ــس دعــم ومساندة
المدير العام لـ"الجمارك" المستشار
جـمــال ال ـجــاوي ،ألعـمــال اللجنة،
وحرصه على االلتزام باالختيارات
الدقيقة وفق الضوابط.

في حادثين منفصلين بالشامية والوفرة
● محمد الشرهان

لقي مواطن مسن بالعقد السابع من عمره وطفل يبلغ من
العمر  5سنوات حتفهما مساء أمس االول في حادثي سقوط
من علو منفصلين .وقــع االول في منزل بمنطقة الشامية
والثاني في مزرعة بمنطقة الوفرة.
وفــي تفاصيل ال ـحــادث األول الـتــي رواه ــا مـصــدر أمني
لـ "الجريدة" أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا
من مسؤولي قسم الحوادث في المستشفى االميري يفيد
بوصول مواطن يبلغ من العمر  70عاما الــى المستشفى
متوفى مع وجود إصابات في جسده مما يدل على وجود
شبهة جنائية.
وقال المصدر إن رجال أمن محافظة العاصمة انتقلوا الى
المستشفى وشاهدوا جثة المواطن وأفاد ذووه بأن الوفاة
ناتجة عن سقوط والدهم من الدور الثاني لمنزل االسرة في
منطقة الشامية بعد ان اختل توازنه بشكل مفاجئ.
وأضــاف المصدر أن جهات التحقيق امــرت برفع الجثة
وإحالتها الى ادارة الطب الشرعي وتسجيل قضية تحت
مسمى سقوط من علو وكلفت ادارة مباحث العاصمة بإجراء
التحريات الالزمة حول القضية.
وفي تفاصيل الحادث االخر ،تحولت نزهة الحدى االسر
في احدى مزارع منطقة الوفرة الزراعية الى مأساة حقيقية
تمثلت في وفاة احد اطفال االسرة يبلغ من العمر  5سنوات
إثر سقوطه من لعبة "النطاطية".
وقــال مصدر أمني لـ "الجريدة" إن غرفة عمليات وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ت ـل ـقــت ب ــاغ ــا م ـس ــاء أمـ ــس االول م ــن م ـســؤولــي
مستوصف الوفرة أفــادوا بوصول طفل يبلغ من العمر 5
سنوات متوفى الى المستوصف وأحضر من قبل ذويه.
وأضاف المصدر أن رجال االمن انتقلوا الى موقع البالغ
واستمعوا إلفادة ذوي الطفل الذين افادوا بأنه سقط اثناء
لعبه مع أشقائه في لعبة "النطاطية" ،مشيرا الى أن سلطات
التحقيق سجلت قضية تحت مسمى سقوط ووفاة وأمرت
بإحالة الجثة الى ادارة الطب الشرعي.

إصابة عسكري بجروح متفرقة جراء انقالب دورية مرور

اإلسعاف الجوي في موقع الحادث بالعبدلي

●

محمد الشرهان

لـقــي ثــاثــة أش ـخ ــاص مـصــرعـهــم م ـســاء أمــس
االول جراء حادث مروري مروع وقع على طريق
العبدلي.
وفي تفاصيل الحادث قال مدير ادارة العالقات
العامة واالعالم بقوة االطفاء العام العقيد محمد
الـغــريــب ،إن غــرفــة عمليات االط ـفــاء تلقت بالغا
بالحادث المروري على طريق العبدلي وتحديدا
عند الكيلو  ،29فتم تحريك مركز اطفاء الجهراء
الـحــرفــي ال ــى الـمــوقــع وتـبـيــن ان ال ـح ــادث عـبــارة
عــن انـقــاب مركبة ربــاعـيــة الــدفــع ووج ــود ثالثة
اش ـخ ــاص مـح ـشــوريــن بــداخ ـلـهــا فـتــم اخــراج ـهــم
باستخدام معدات القطع الهيدروليكية ،وتبين

ان اثنين من المحشورين بالمركبة فارقا الحياة
بينما ك ــان الـثــالــث بـحــالــة حــرجــة وت ــم نقله الــى
المستشفى عــن طــريــق االسـعــاف الـجــوي اال انه
فارق الحياة ايضا لحظة وصوله للمستشفى.
وفي حادث آخر ،أصيب عسكري مرور بجروح
متفرقة جراء انقالب دوريته عند دوار الجوازات
في منطقة السالمية صباح أمس.
وقال مصدر أمني لـ "الجريدة" إن غرفة عمليات
وزارة الداخلية تلقت بالغا بالحادث وتم توجيه
دوري ــات قسم الحركة الـمــروريــة فــي ادارة مــرور
حولي الى موقع الحادث ،حيث تم انقاذ العسكري
المصاب ونقله الى المستشفى عن طريق فنيي
الطوارئ الطبية.
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 35508طالب بالجامعة يباشرون اليوم
ُ
الفصل الثاني عن بعد
الغربللي :غير مسموح باالنسحاب من المقررات ألقل من  12وحدة
حمد العبدلي

تستقبل جامعة الكويت اليوم
 35508طالب لبداية الفصل
الدراسي الثاني في مختلف
كلياتها عن ُبعد ،بعد االنتهاء
من تسجيل مقررات الطلبة
في "الباي فورس" الستكمال
جداولهم خالل األسبوع
الماضي.

يستأنف اليوم  35508طالب
فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف كـ ـلـ ـي ــات جــام ـعــة
الكويت الفصل الدراسي الثاني
من العام الجامعي 2021/ 2020
عن طريق الدراسة عن ُبعد عبر
مـنـصــة "م ــاي ـك ــروس ــوف تـيـمــز"،
بعد االنتهاء من عملية تسجيل
ال ـط ـل ـبــة الـ ـمـ ـق ــررات ف ــي "ال ـب ــاي
فورس" خالل األسبوع الماضي
الستكمال جداولهم.
وفي هذا السياق ،قال القائم
بأعمال عميد القبول والتسجيل
في الجامعة د .مشعل الغربللي:
"ال ُيـ ـسـ ـم ــح ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب مــن
المقررات الدراسية خالل فترة
السحب لمن لديهم أقــل من 12
وح ـ ــدة دراس ـ ـيـ ــة" ،مــوض ـحــا أن
نسبة التسجيل للذين سجلوا
في أكثر من  12وحــدة دراسية
هو  71.5في المئة ،بينما الذين
س ـج ـل ــوا م ــن  9إلـ ــى  11وح ــدة
دراسـ ـي ــة  9ف ــي ال ـم ـئــة ،وبـلـغــت
ن ـس ـبــة م ــن س ـج ـل ــوا أق ـ ــل م ــن 8
ً
وحـ ــدات  19.5فــي الـمـئــة ،علما
بــأنــه يسمح لـخــريـجــي الفصل
الدراسي الثاني وشرائح أخرى
بالتسجيل بعبء مخفف.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـغـ ــرب ـ ـل ـ ـلـ ــي ،فــي

ت ـصــريــح ،أن "ال ـع ــبء الــدراســي
األدنـ ـ ــى ال ـم ـس ـمــوح ب ــه للطلبة
ه ــو  12وح ـ ــدة دراسـ ـي ــة أو ما
يــوازي ذلــك للطلبة المسجلين
ف ــي الـ ـمـ ـق ــررات ال ـت ـم ـه ـيــديــة مع
مـ ــراعـ ــاة عـ ــدم جـ ـ ــواز ان ـس ـحــاب
الطالب المسجل في  12وحدة
دراسية فقط من أي مقرر خالل
فـتــرة الـسـتــة أســابـيــع الـمـحــددة
ً
لالنسحاب من المقررات" ،مؤكدا
أنه ال يسمح للطالب المستجد
ب ــإج ــراء أي تـعــديــل فــي جــدولــه
الدراسي الذي تم تسجيله فيه
بعد قبوله.
وأضـ ـ ـ ــاف أن إجـ ـم ــال ــي ع ــدد
الطلبة المقيدين فــي الجامعة
 35508طالب من غير طلبة كلية
الــدراســات العليا ،مــن ضمنهم
ً
 1652مستجدا للفصل الثاني،
مشيرا إلــى تخرج  2035طالبا
في الفصل األول الماضي.
وشدد في الوقت نفسه على
الـمـسـجـلـيــن ضـ ـ ــرورة مــراج ـعــة
جداولهم الدراسية باستخدام
نظام معلومات الطالب للتأكد
من استكمال الحد األدنى لعدد
ً
الوحدات المسموح بها تفاديا
لوقوع أية مشكلة فيما بعد.

ً
 1142طالبا «بدون» في الجامعة

سعينا
لتسجيل أكبر
عدد من الطلبة
خالل «الباي
فورس»
الهاملي

أعلنت جامعة الكويت ان عدد الطلبة المقيدين من المقيمين
بصورة غير قانونية بلغ  1142طالبا وطالبة خالل العام الدراسي
.2021-2020
وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د .مشعل الغربللي
لـ"كونا" ان كلية التربية سجلت اكثر عدد من هؤالء الطلبة بواقع
 370طالبا وطالبة تليها كلية اآلداب بـ  181طالبا وطالبة ثم كلية
العلوم بـ  148وتوزع باقي الطلبة على مختلف الكليات األخرى.
وأضاف :تم قبول  183طالبا وطالبة توزعوا على كليات الجامعة
بواقع  46طالبا وطالبة في كلية اآلداب و 37طالبا وطالبة في كلية
التربية تليها كلية العلوم بواقع  36طالبا وطالبة في حين توزع
باقي الطلبة على مختلف الكليات األخرى.
وأوضــح أن عدد الخريجين من الطلبة المقيمين بصورة غير
قانونية بلغ  137خريجا وخريجة خالل العام الدراسي .2020-2019
وأشاد بالتنسيق المستمر بين جامعة الكويت والجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي يهدف الى
إزالة كل العقبات التي يمكن أن تواجه الطلبة من هذه الفئة.

ً
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــرب ـ ـل ـ ـلـ ــي" :وفـ ـ ـق ـ ــا
لالئحة المقررات يسمح للطلبة
المقيدين في الجامعة من غير
المستجدين بتعديل جداولهم
الدراسية خالل األسبوع األول
من بدء الدراسة بواسطة نظام
التسجيل فقط ،ويكون التسجيل
في الشواغر من المقررات فقط،
مــع االل ـت ــزام بــالـعــبء الــدراســي
المحدد".
وأضــاف أن العمادة ستقوم
بـنـ ً
ـاء على تقديرها باستكمال
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ل ــم
يستكملوا اجــراء ات تسجيلهم
بـسـبــب ت ــأخــر رص ــد درجــات ـهــم
ف ــي االم ـت ـح ــان ــات ال ـمــؤج ـلــة أو
تعديل األخـطــاء التدوينية في
ت ـق ــدي ــرات ب ـعــض ال ـم ـق ــررات أو
قـ ـب ــول ال ـت ـظ ـل ـمــات م ــن قـ ـ ــرارات
الغش في االمتحانات وذلك في
مــوعــد غــايـتــه نـهــايــة األس ـبــوع
الثاني من بدء الدراسة.

«باي فورس»
من جانبه ،قال رئيس االتحاد
الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت  -فــرع
الجامعة عبدالرحمن الهاملي
إن االتحاد بذل قصارى جهده
خ ــال عـمـلـيــة تـسـجـيــل "ال ـب ــاي
ف ــورس" االس ـبــوع الـمــاضــي في
م ـســاعــدة الـطـلـبــة ف ــي تسجيل
مقرراتهم الدراسية في مختلف
الـ ـكـ ـلـ ـي ــات الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة ،مـثـمـنــا
جهود عمادة القبول والتسجيل
وحرصهم على عدم تعثر الطلبة
وتعاونهم الكبير مــع االتـحــاد
في ايجاد حلول لمشاكل الطلبة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــامـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،ل ـ ـ
"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،أن االتـ ـ ـح ـ ــاد ق ــام
بتسجيل عدد كبير من الطلبة
المتوقع تخرجهم والمتعثرين
ً
ً
دراس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا حـ ـ ــرصـ ـ ــا م ـ ـنـ ــه ع ـلــى
مساعدتهم وعــدم تأخرهم في
تـسـجـيــل ال ـم ـق ــررات الــدراس ـيــة،
ً
مـ ـتـ ـق ــدم ــا ب ــال ـت ـه ـن ـئ ــة ل ـج ـم ـيــع
الطلبة المستجدين المقبولين
ً
في الجامعة ،ومؤكدا أن أبواب
االت ـ ـحـ ــاد م ـف ـتــوحــة لـخــدمـتـهــم
واإلجابة عن استفساراتهم.

٨
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ً
ً
« »AUMتنظم نشاطا افتراضيا بمناسبة اليوم العالمي للمياه

مشاريع طالبية حول ابتكارات الري الذكي ومراقبة جودة المياه والكشف عن تسربها و«تبريد الخزانات»

االهتمام بالمياه جزء من طبيعة AUM
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـ ـيـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي
للمياه ال ــذي يحتفل بــه فــي 22
م ـ ــارس ،نـظـمــت جــامـعــة الـشــرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط األمـ ـي ــركـ ـي ــة ()AUM
نشاطا افتراضيا تضمن عــددا
مـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات وال ـم ـس ــاب ـق ــات
المختلفة ،بهدف نشر التوعية
بـيــن طلبتها ومــوظـفـيـهــا حــول
ضرورة "تثمين المياه" وكيفية
إدارتها وترشيدها.
ب ــدأ ال ـل ـقــاء بـلـمـحــة عــامــة عن
الـ ـي ــوم ال ـعــال ـمــي ل ـل ـم ـيــاه ،ال ــذي
أعلنته الجمعية ا لـعــا مــة لألمم
المتحدة منذ عام  ،1992إضافة
إلى التحديات البيئية الناتجة
ع ــن الـ ـمـ ـي ــاه ،والـ ـت ــي يــواج ـه ـهــا
ك ــوك ــب األرض وال ـم ـج ـت ـم ـعــات
الـمـحـلـيــة ،وتـمـحــور الـمــوضــوع

الرئيسي للنشاطات االفتراضية
ح ــول "تـثـمـيــن ال ـم ـيــاه" وكيفية
ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ــازم ـ ــة
لمعالجة أزمــة المياه العالمية،
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة أه ـ ـ ـ ــداف
التنمية المستدامة ،التي أقرتها
األمــم المتحدة ،السيما الهدف
السادس ،الذي يدعو إلى ضمان
توافر المياه وخدمات الصرف
الصحي للجميع في كل أنحاء
العالم وإدارتها إدارة مستدامة
مع حلول .2030
وتحدث خالل اللقاء د .سوات
ك ـ ــاس ـ ــاب ،م ـ ــن قـ ـس ــم ال ـه ـن ــدس ــة
الكهربائية في " ،"AUMعن أنواع
المياه ومعدالت توزيعها على
كــوكــب األرض ،كـمــا ت ـطــرق إلــى
االستهالك المسؤول ،والمبادرات

والخطوات الفردية التي يمكن أن
يقوم بها كل شخص للمساعدة
في مكافحة أزمة المياه العالمية.
وترجم طلبة وخريجو AUM
ال ـمــواض ـيــع الـمـتـعـلـقــة بــالـمـيــاه
وأه ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ــوس ـ ــع فـ ـ ــي مـ ـش ــاري ــع
تخرجهم ،والتي قاموا بعرضها
خالل اللقاء ،وتشمل المشاريع،
الـ ـت ــي أع ــده ــا الـ ـط ــاب م ــؤخ ــرا،
ابتكارات حول نظام الري الذكي،
ونـ ـظ ــام م ــراق ـب ــة جـ ـ ــودة ال ـم ـيــاه
النظيفة باستخدام  ،IoTونظام
آل ــي ل ــري ال ـن ـبــاتــات بــاسـتـخــدام
جهاز استشعار المياه ،Arduino
ونظام للكشف عن تسرب المياه،
ونـ ـظ ــام ت ـبــريــد ذكـ ــي ل ـخــزانــات
المياه في الكويت.

وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك الـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ــذي ـ ــن
حـ ـ ـض ـ ــروا ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء عـ ـب ــر Zoom
ف ــي م ـس ــاب ـق ــة األسـ ـئـ ـل ــة ال ـعــامــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـم ـ ـحـ ــورت ح ـ ـ ــول الـ ـي ــوم
ال ـعــال ـمــي ل ـل ـم ـيــاه ،وفـ ـ ــازت بها
ال ـط ــال ـب ــة رايـ ـ ـ ــان الـ ـغ ــاش ــم ،كـمــا
شــاركــوا فــي مسابقتي األعـمــال
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة/الـ ـتـ ـص ــوي ــر،
وال ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ــم ،واخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــارت ل ـج ـن ــة
التحكيم قائمتين من معرضي
الـ ـف ــن والـ ـ ـص ـ ــور ،وق ـ ـ ــام ال ـط ـل ـبــة
بالتصويت الـكـتــرونـيــا ألفضل
عـمــل فـنــي رقـمــي وأف ـضــل رســم،
ب ـح ـي ــث فـ ـ ـ ــازت الـ ـط ــالـ ـب ــة ش ـهــد
األنـ ـ ـص ـ ــاري ب ـم ـســاب ـقــة ال ــرس ــم،
والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي
بمسابقة األعمال الفنية الرقمية
والتصوير.

مشاركان في فعالية الجامعة

جانب من مباني الجامعة

لقاءات خالل الفعالية

«الراية» الستعجال إعالن
الجامعات المعتمدة ببريطانيا
•

فيصل متعب

طــالــب رئـيــس اللجنة األكــاديـمـيــة في
قائمة الراية ،عبدالعزيز الخشتي ،بسرعة
إع ــان مــوعــد إصـ ــدار قــائـمــة الـجــامـعــات
المعتمدة الجديدة في بريطانيا من قبل
الملحق الثقافي الكويتي.
وتابع الخشتي ،في تصريح صحافي
أمس ،أنه "يجب االستعجال في إصدارها،
لـيـتـسـنــي لـلـطـلـبــة وال ـط ــال ـب ــات الـبـحــث
بشكل د قـيــق وتوفير التنوع المناسب
بالجامعات ،لتجنيبهم اختيار جامعات
قد يتم استبعادها فيما بعد".
ودعـ ـ ــا إلـ ــى إع ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر ف ــي بـعــض
ال ـجــام ـعــات ال ـتــي اسـتـبـعــدت م ــن قائمة
ال ـجــام ـعــات ال ـم ـم ـيــزة ،وإع ـ ــادة ادراج ـه ــا
م ـجــددا ،وذل ــك حسب مكانتها العلمية
واألكــاديـمـيــة فــي التصنيفات العالمية
والمعتمدة.
وأكـ ــد الـخـشـتــي أهـمـيــة مـتــابـعــة هــذه
ال ـم ـســألــة واالسـ ـ ـ ــراع ف ــي اصـ ـ ــدار قــائـمــة
ال ـج ــام ـع ــات ،لـتـمـكـيــن ط ـل ـبــة وط ــال ـب ــات
المملكة المتحدة وتهيئة الجو االكاديمي
المالئم لهم.

«بوكسهل» :للنساء دور بارز في ريادة األعمال

«إداريي المؤسسات التعليمية» لتوفير
الطواقم الطبية بالمنشآت الدراسية

أنت» بمناسبة شهر المرأة
الكلية نظمت محاضرات بعنوان «كوني ِ
ّ
نــظـمــت كـلـيــة بــوكـسـهــل الـكــويــت
للبنات سلسلة مـحــاضــرات تحت
أنت" بمناسبة شهر
عنوان "كوني ِ
ال ـ ـمـ ــرأة ال ـ ــذي ي ـح ـت ـفــل ب ــه ال ـعــالــم
خالل شهر مارس إلبراز منظومة
ال ـت ـحــديــات ال ـتــي كــانــت وال ت ــزال
شرائح عريضة من نساء العالم
يواجهنها على كل ّ
الصعد.
وق ــال ــت ال ـك ـل ـيــة ،ف ــي ب ـيــان،
إنـ ـه ــا اس ـت ـض ــاف ــت ع ـ ـ ــددا مــن
الـ ـمـ ـح ــاض ــرات مـ ــن مـخـتـلــف
القطاعات إلبــراز دور المرأة
في جميع القطاعات ،السيما
ف ــي ق ـط ــاع ال ـع ـمــل وري ـ ـ ــادة األع ـم ــال
والتدريب واإلرشاد وأهمية الدور الذي تؤديه ،لكونها
النصف اآلخر من المجتمع.
وأضــافــت :نحن ككلية خاصة للبنات فقط ،نعطي
أهمية كبرى لهذا اليوم إلبراز دور النساء الناجحات
ً
في مجتمعنا الكويتي ،وتشجيعا لطالباتنا على أن
يصبحن قائدات المستقبل.
وت ــاب ـع ــت أن كـلـيــة بــوك ـس ـهــل ال ـك ــوي ــت تـعـمــل على
استضافة محاضرين من مختلف القطاعات ،لتشجيع

واستمتعت الطالبات بمناقشة العديد من
المواضيع ،خاصة من حيث تنظيم وقتهن
بين العمل واألس ــرة وكيفية إعـطــاء الوقت
والجهد الكافي للجميع من دون التضحية
في طموحهن في مسيرتهن بالعمل.

وقفة بارزة

الطالبات وإثراء الجانب العلمي والعملي لديهن ،وهو
ما يساهم في تأهيلهن لسوق العمل.
بدورها ،تحدثت ّ
مدربة العالقات الزوجية ناديا آل بن
علي ،في محاضرة ،عن الدور الذي تؤديه المرأة في األسرة
كأم وزوجة ،وإن كانت امرأة عاملة ،مشيرة إلى أنها العنصر
األساسي في تنظيم أسرتها وإرشــاد أوالدهــا من نواحي
التعليم واألخالق والتربية على أسس صحيحة.

مــن جهتها ،قـ ّـدمــت رئيسة شبكة سيدات
األع ـم ــال والـمـهـنـيــات ومـ ــدرب ومـسـتـشــار في
تأسيس المشروعات والتسويق بدور السميط
مساهمة متميزة في هذه الفعالية ،حيث ناقشت
مع الطالبات طموحهن في العمل وكيف الوصول
الى طموحهن في مسار إدارة األعمال.
ّ
وأشارت السميط إلى أن المرأة الكويتية تميزت
على ّ
مر التاريخ بأدوارها المهمة في المجتمع على
ً
مدى العديد من العقود ،وحاليا ،أظهرت عزيمة وشجاعة
حقيقية وروح عالية خالل أزمة "كوفيد ،"19-الفتة إلى أننا
التحركات للمرأة الكويتية في مختلف
شهدنا الكثير من
ً
بدءا من ّأنها من أوائل ّ
ملبي النداء ،سواء من
أوجه الحياة،
مهندسات وعالمات ومتطوعات لخدمة المجتمع ،قائلة
إن للمرأة الكويتية وقفة بارزة في الصفوف األمامية خالل
هذه المعركة.

•

أحمد الشمري

شـ ــدد أمـ ـي ــن صـ ـن ــدوق ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة إلداريـ ـ ــي
ال ـمــؤس ـســات التعليمية عــذبــي ال ـهــاجــري عـلــى ض ــرورة
توفير الطواقم الطبية واإلسعافات األولية داخل المباني
والمنشآت والمؤسسات التعليمية.
وق ــال ال ـهــاجــري ،فــي تـصــريــح صـحــافــي" ،إن ــه مــع قــرار
عودة الطلبة إلى الفصول والقاعات الدراسية بداية العام
الــدراســي الـجــديــد فــي سبتمبر المقبل ،فــإنــه يجب على
مسؤولي التربية والتعليم العالي اتخاذ جميع اإلجراءات
الوقائية واالحترازية للوقاية وحماية الطلبة واألساتذة
واإلداريين والموظفين والعاملين لسالمتهم من فيروس
كورونا في جميع مباني ومنشآت المؤسسات التعليمية،
استعدادا لعودة الحياة الطبيعية".
وتابع" :في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع أعداد
المصابين فإنه البد من رفع حالة التعبئة وضرورة اتخاذ
جميع اإلج ــراء ات الوقائية المتشددة لسالمة منتسبي
الـمــؤسـســات التعليمية ،وتـشـكـيــل لـجــان مـتــابـعــة داخــل
اإلدارات واألقسام للتأكد من اتباع التعليمات واإلجراءات
الوقائية" ،مؤكدا ضرورة التقيد وااللتزام بقرارات مجلس
الــوزراء الخاصة بنسبة وجــود اإلداريـيــن والعاملين في
مقار أعمالهم ،وااللتزام باالرشادات العامة لوزارة الصحة
والتوصيات الصادرة في هذا الشأن.

ً
قرار الـ  35راكبا في الطائرة يعرقل عودة طلبة مصر «اتحاد التطبيقي» :مقابالت «العلوم الصحية»

أك ــد أمـيــن ص ـنــدوق االت ـحــاد الــوطـنــي لطلبة
الكويت فرع جمهورية مصر العربية ،د .ناصر
العتيبي ،أن قــرار مجلس ال ــوزراء االخير بشأن
ً
االل ـت ــزام ب ــ 35راك ـبــا عـلــى مـتــن الـطــائــرة للعودة
إلى ارض الوطن يعرقل حركة طلبة الكويت في
جمهورية مصر العربية ،مشيرا إلى أنه ال يوجد
خط مباشر للعودة إلى أرض الوطن.
وأضاف العتيبي ،في تصريح لـ "الجريدة" ،أن
هناك الكثير من الطلبة يرغبون في العودة الى
أرض الوطن ،ولكن قرارات مجلس الوزراء االخيرة

تضعهم في مصير مجهول! متمنيا من مجلس
الوزراء اعادة النظر في القرار وفتح خط مباشر
بـيــن مـصــر وال ـكــويــت ،ألن اق ــل تــرانــزيــت يــواجــه
الطلبة خــال العودة  3ساعات ،فمن المسؤول
عن مصير هؤالء الطلبة؟!
وأفاد بأن قرار الـ 35رفع أسعار التذاكر ،فبلغت
 300دينار للتذكرة الواحدة ،ولم يقف األمر عند
هــذا الـحــد ،بــل يتم إل ــزام الطلبة تنزيل تطبيق
كويت مسافر ،ومن خالله يدفع الطالب رسوما
 60دينارا من أجل الركوب إلى الطائرة ،غير سعر

تذكرة العودة ،وهذا األمر يضاعف األعباء المالية
على الطلبة غير التزاماتهم الدراسية ،متمنيا
من القيادة السياسية االلتفات لمصلحة الطلبة.
ونــاشــد العتيبي مجلس الـ ــوزراء باستثناء
الطلبة من هــذا الـقــرار وإع ــادة النظر ،والسماح
لهم بالعودة بشكل واسع دون قيود.

و«التمريض» الثالثاء واألربعاء
أكد رئيس لجنة المستجدين في االتحاد العام لطلبة ومتدربي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالرحمن الرحيلي
أن اجتياز المقابلة الشخصية شــرط أســاســي مــن ش ــروط القبول
للمستجدين في كليتي العلوم الصحية "تخصص طــوارئ طبية"
والتمريض ،الفتا إلى أن المقابالت ستعقد يومي الثالثاء واألربعاء
المقبلين مــن  11صباحا إل ــى  1ظ ـهــرا ،فــي مقر الكلية بالشويخ
للمقبولين في الفصل الثاني.
وأوضح الرحيلي ،في تصريح صحافي ،أمس ،أن اختبار مستوى

اللغة اإلنكليزية للمقبولين في جميع الكليات سيكون الخميس
المقبل ،أما المتقدمون بطلب منحة فسيعلن الحقا كشوف المقبولين
بعد االنتهاء من التدقيق على بياناتهم .ودعا الطلبة المستجدين إلى
سرعة مراجعة االخصائي االجتماعي بالكلية المقبول بها الطالب
بمجرد تسجيله الجدول الدراسي للتقديم على المكافأة االجتماعية،
مشيرا إلى أنه يشترط للحصول على المكافأة أن يكون المستجد
كويتي الجنسية أو من أبناء الكويتيات ،وأال يكون موظفا في القطاع
الحكومي أو يتلقى مساعدة أو راتبا من أي جهة حكومية أخرى.

ةديرجلا

•
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طريق غادة الحجاوي
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

د .غادة الحجاوي لها الفضل في نقل نشاطات المركز
العالمي للحرف اليدوية إلى مهرجان القرين الثقافي الذي
يقيمه المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،وأسهم
هذا المركز في تعزيز الساحة الثقافية الكويتية ونيل
الكويت جائزة عالمية في مجال نسيج السدو.
أول العمود:
فرض رسوم على ممارسة هواية الصيد في جون الكويت
مقبول ،لكن وصف المدير العام لهيئة البيئة لحالة الجون
بـ «الهش» دون إعطاء تفاصيل عن آثــار الملوثات فيه يثير
تساؤالت حول حالة األحياء البحرية فيه والتي تشكل غذاء
لإلنسان!

***

بغياب د .غ ــادة الـحـجــاوي الـقــدومــي عــن الــدنـيــا بوفاتها
الـخـمـيــس الـفــائــت ن ـكــون قــد خـســرنــا قــامــة كــويـتـيــة وعــربـيــة
وعــال ـم ـيــة ف ــي م ـجــال ال ـف ـنــون وال ـع ـم ــارة وال ـح ــرف ال ـيــدويــة،
فالدكتورة غادة هي رئيسة المركز العالمي للحرف اليدوية
للدورة  2024 –2021الذي انتقل مقرة من لندن إلى الكويت،
ولها مساهمات واضحة وجلية في خدمة أصحاب الحرف
اليدوية ،ليس في الكويت أو العالم العربي فقط ،بل في دول
العالم بجنسياته وقومياته المختلفة.
د .الـحـجــاوي أسهمت فــي نقل نشاطات المركز العالمي
للحرف الـيــدويــة إلــى مهرجان القرين الثقافي ال ــذي يقيمه
ً
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب سنويا ،وجاهدت
لوصل هذا المركز بالساحة الثقافية الكويتية ونيل الكويت
جائزة عالمية في مجال نسيج السدو ،وشجعت على حصول
العديد من الحرفيين الكويتيين جوائز المركز.
كثير مما ُيقال عن هذه القامة الفنية والثقافية والحضارية،
فـهــي أس ـتــاذة تــاريــخ الـفــن اإلســامــي وهـنــدســة الـعـمــارة من
جامعة هــارفــارد ،ولها العديد من البحوث واإلص ــدارات في
هذا المجال ،وقبل ذلك هي ابنة متحف الكويت الوطني الذي
نال من خبرتها الكثير.
وبعد ،ماذا يمكن أن نضيف لسيرة هذه الفقيدة التي رحلت
عن دنيانا؟
أق ــول :يجب على دول ــة الـكــويــت استثمار مــا حققته هذه
اإلن ـس ــان ــة ل ـل ـحــرف ال ـي ــدوي ــة م ــن خ ــال رئــاس ـت ـهــا للمجلس
العالمي ،وكذلك دعم الحرف اليدوية الكويتية بكل ما تستطيع
(السدو ،القالفة ،الخراز ،القفاص ،النكاس ،النداف) وغيرها
وبشكل مهني مدروس ،ألنها أحد السبل الموثوقة والرئيسة
ً
للمحافظة على الهوية الوطنية ،تماما كما يحدث في دول
الخليج اليوم كعمان وقطر والسعودية ،إضافة إلى القيمة
االقتصادية المتحصلة من دعم ما يسمى االقتصاد اإلبداعي
الذي يوفر فرص العمل ويسهم في حفظ تراث األمم وهوياتها،
فبناء مدينة للحرف اليدوية وربطها باالقتصاد المحلي
سيحقق خطوة فيها من التحضر الالئق بتاريخ بلدنا.
السالم على روح الغائبة الحاضرة غادة الحجاوي.

سايمون هندرسون*

محمد أحمد المجرن الرومي

االختراق النووي اإليراني ...تعريفه وطرق احتسابه!

السيدة الفاضلة

ً
بناء على معلومات أساسية حول تخصيب
الـيــورانـيــوم وج ــدول تفاعلي دقـيــق ،تستطيع
الحكومات ،وحتى الرأي العام ،احتساب المدة
التي تحتاج إليها طهران الكتساب سالح نووي.
ً
ُيـسـتـعـمــل مصطلح «االخـ ـت ــراق» دومـ ــا في
النقاشات المرتبطة ببرنامج إيــران النووي،
ً
ً
لكن ال يكون معناه واضـحــا أو متماسكا في
جميع الحاالت .من الناحية القانونية ،يشير
هــذا المصطلح إلــى المرحلة التي تسمح ألي
دولة تطمح الكتساب أسلحة نووية بالتخلي
ع ــن الـتــزامــاتـهــا بـمــوجــب «م ـعــاهــدة ال ـحــد من
انتشار األسلحة النووية» المعترف بها والتي
صادقت عليها إيــران في عام ( 1970لم تنضم
الهند وإسرائيل وباكستان إلى هذه المعاهدة
وانسحبت منها كوريا الشمالية في عام .)2003
على المستوى التقني ،يشير «االخـتــراق» إلى
المرحلة التي تكتسب فيها دولة معينة القدرة
على تصنيع أسلحة نــوويــة قبل أن تردعها
الضغوط الدبلوماسية أو التحركات العسكرية.
تختلف اآلراء حــول معنى «ق ــدرات تصنيع
ً
األسلحة النووية» أيضا ،لكن يظن الكثيرون
أنها المرحلة التي يكتسب فيها البلد ما يكفي
من المواد االنشطارية إلنتاج جهاز نووي .في
ما يخص إي ــران ،تتمحور هــذه العملية حول
مادة اليورانيوم  ،235-أي النظير االنشطاري
لليورانيوم الطبيعي الذي يشتق من عمليات
تخصيب مـتـنــوعــة( .الـبـلــوتــونـيــوم  239-هو
عنصر انشطاري آخــر لكن يبدو مسار إيــران
ً
نحو اكتسابه مسدودا ألن هذه العملية تقضي
بتشعيع اليورانيوم قبل إعادة معالجته).
ط ــرح عــالــم ال ـف ـيــزيــاء األم ـيــركــي ال ـمــرمــوق،

ري ـت ـشــارد غ ــاروي ــن ،الـ ــذي صـمــم أول اخـتـبــار
ألس ـل ـح ــة ال ـه ـي ــدروج ـي ــن ف ــي ال ـع ــال ــم ف ــي ع ــام
ً
ً
 1952ج ــدوال تفاعليا يسمح للمستخدمين
بتحديد كمية اليورانيوم–  235إلنتاج المواد
الخام وذيول اليورانيوم والمنتجات النهائية
المطلوبة خــال أي عملية تخصيب مثالية.
تكشف هــذه األداة أن التوصل إلــى تخصيب
اليورانيوم بنسبة ( %90إنه المستوى المطلوب
لتصنيع سالح نووي نموذجي) يزداد سهولة
حين يرتفع مستوى التخصيب األولي للمواد
الخام.
في ما يلي بعض األمثلة:
• لــانـتـقــال مــن ال ـيــوران ـيــوم الطبيعي إلــى
منتج اليورانيوم ُ
الم ّ
خصب بنسبة  %90عبر
استعمال  %0.4من ذيول اليورانيوم ،يجب أن
ُ
تستعمل  170.42وحدة عمل منفصلة مقابل كل
كيلوغرام من المنتج.
• لــان ـت ـقــال م ــن  %3.67م ــن ال ـي ــوران ـي ــوم
ُ
الم ّ
خصب إلــى  %90عبر استعمال  %0.4من
ُ
ذيول اليورانيوم ،يكفي أن تستعمل  63.29وحدة
عمل منفصلة مقابل كل كيلوغرام من المنتج.
• لــان ـت ـقــال م ــن  %19.75م ــن ال ـيــوران ـيــوم
الـ ُـمـخـ ّـصــب (وه ــو الـمـسـتــوى ال ــذي تستهدفه
إيــران اليوم بحسب ادعاءاتها) إلى  %90عبر
استعمال  %0.4من ذيول اليورانيوم ،يجب أن
ُ
تستعمل  17.70وحدة عمل منفصلة مقابل كل
كيلوغرام من المنتج.
إذا نجحت إي ــران فــي تشغيل عــدد إضافي
من أجهزة الطرد المركزي وزيادة إنتاجيتها،
ستتراجع المدة الــازمــة لتجميع اليورانيوم
المستخدم لصنع األسلحة بدرجة إضافية .إذا

ً
جمعت طـهــران مثال مجموعات متالحقة من
أجهزة الطرد المركزي ،بمعدل جماعي يصل إلى
ً
 6آالف وحدة عمل منفصلة سنويا (أي أقل من
قدرات البرنامج اإليراني الراهن على األرجح)،
ً
ً
قد تتمكن نظريا من إنتاج  338كيلوغراما من
المنتج بنسبة  %90خالل سنة واحدة ،أو 305
كيلوغرامات من كمية اليورانيوم–  235الفعلية.
تشير هذه المعادلة إلى أن المدة التي تحتاج
إليها إيران لتحقيق اختراق نووي تقتصر على
شهر واحد.
ً
تفترض هذه الحسابات طبعا أن يكون األداء
ً
مثاليا ،وهو أمر مستبعد حتى لو لم تحصل
عمليات التخريب الخارجية التي أعاقت برنامج
التخصيب اإليراني في مناسبات متكررة .على
صعيد آخ ــر ،يـبــدو أن تـعــريــف م ــدة االخ ـتــراق
الـنــووي بهذا الشكل ال يحتسب الــوقــت الــذي
يـحـتــاج إل ـيــه الـبـلــد لتصميم وتـجـمـيــع عبوة
ناسفة أو سالح قابل للتسليم .تتفاوت اآلراء
حول اقتراب طهران من اكتساب هذه القدرات
أو إقــدام ـهــا عـلــى ات ـخ ــاذ قـ ـ ــرارات ب ـ ــارزة حــول
السياسات التي تريد اعتمادها .يظن البعض
أنـهــا ستحتاج إلــى سنتين لتجميع القنبلة
المنشودة ،لكن يفترض آخرون أن إيران سبق
ّ
أن أنهت معظم خطوات التسلح وأن االختراق
ً
النووي سيصبح ممكنا حين ينتج البلد الكمية
الـمـطـلــوبــة م ــن س ــداس ــي ف ـلــوريــد ال ـيــوران ـيــوم
وي ّ
خصب بنسبة ُ %90
ُ
الم ّ
حولها إلــى معدن
ُ ّ
اليورانيوم ويشغل أجزاء القنبلة العاملة بهذا
المعدن.
* «معهد واشنطن»

السيدة الفاضلة التي أتحدث عنها تنتمي إلى إحدى األسر
الكويتية الكريمة التي يكن لها الشعب الكويتي اال حـتــرام
والـتـقــديــر ،ويؤسفني أنـنــي لــم ألـتــق هــذه الـسـيــدة الفاضلة،
ولكنني تعرفت عليها من سمعتها الطيبة من تواضع واحترام
لــآخــريــن وكــرمـهــا بــاإلضــافــة إل ــى حبها ألبـنــائـهــا وبناتها
وأسرتها ،عرفتها عندما حدثني أحــد أقــاربــي الــذي يرتبط
ً
بعائلتها ،وخصوصا بأبنائها بعالقة أخوة وصداقة حقيقية،
ويعدونه أحد أفراد أسرتهم.
بعد هذه المقدمة بقي أن تعرفوا أيها القراء األعزاء أن هذه
السيدة الفاضلة التي انتقلت إلى رحمة الله األسبوع الماضي
هي الشيخة نورية أحمد الجابر الصباح ،أرملة المغفور له
الشيخ صباح السالم الصباح ،أمير البالد األسـبــق ،وأخت
صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح وأخيه
سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح.
كما أن المرحومة هي والدة المرحوم الشيخ علي (بوثامر)
والشيخ أحمد (بوسطام) والشيخ د .محمد (بوصباح) والشيخ
بدر ،وجدة الشيخ ثامر (بوعلي) والشيخ ناصر ًباإلضافة إلى
بناتها الفاضالت.
وأنا إذ أعزي األسرة الكريمة بمصابهم الجلل ،فإنني أريد
أن أضيف وأثـبــت أن فقيدتهم الفاضلة رغــم أنها ابنة أمير
وزوجة أمير وأخت أمير ،فإنها لم تتصرف كما تفعل بعض
سيدات األســر الحاكمة في العالم ،أو كما تتصرف السيدة
األولــى في بعض األنظمة الجمهورية من استغالل السلطة
أو النفوذ أو تدخل في شؤون الدولة.
رحم الله السيدة الفاضلة (أم علي) وأسكنها فسيح جناته،
وعزائي الخالص ألسرتها الكريمة من إخوان وأخوات وأبناء
وبنات وأحفاد« ،إنا لله وإنا إليه راجعون».

***

أخــي جــاســم ،حملت لنا األخـبــار عــن وفــاة األخ العزيز د.
جــاســم رمـضــان الـكـنــدري ،ال ــذي عرفته عــن قــرب عندما كنا
نــدرس في القاهرة مع اختالف التخصص ،كنا نجتمع في
اتحاد الطلبة مع إخواننا وأخواتنا الطلبة والطالبات في
جو أخوي واحترام متبادل ،كان رحمه الله شخصية محبوبة،
ً
واجتماعيا نشيطا وكان في الوقت نفسه رياضيا ،فعزائي
الحار ألسرته الكريمة وأصدقائه
وأحبائه ،وأســأل العلي القدير أن يرحمه بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته« ،إنا لله وإنا إليه راجعون».

***

الشخص الـعــزيــز ال ــذي رحــل عــن دنـيــانــا الفانية هــو األخ
الحبيب ناصر أحمد الشبيكي الذي ترتبط أسرته وأسرتنا
بروابط قديمة ،وأنا أعرفه منذ فترة طويلة ،في الفترة األخيرة
كــان يعاني مــن ال ـمــرض ،ولــم ألـتــق بــه منذ فـتــرة طويلة في
الشامية ،ولكني كنت أتابع أخباره وأســأل عنه ،كــان طيارا
ً
حربيا شجاعا ،وكان يزورنا في شاليه األصدقاء في ضباعية،
أحيانا عندما تكون له طلعات جوية كان يمر فوق الشاليه
وفي المساء يروي ألصدقاء الشاليه من رآه من الربع وهو في
الجو أو إذا كانوا في الحداق ألنه يعرف نوع الطراد وغيرها
من األمور.
رحم الله أخانا العزيز ناصر وغفر له ،والتعازي ألسرته
الكريمة ولزوجته وأبنائه وبناته وإخوانه وأخواته وأقاربه.
«إنا لله وإنا إليه راجعون».

آن ماري سلوتر وسام ساكس*

كوري شايك*

الواليات المتحدة ال تجيد التعامل
مع حلفائها!
تعهد الرئيس جو بايدن بإعادة الواليات المتحدة إلى سابق
عهدها ،لكن ُيفترض أال يحاول استرجاع الدور األميركي القيادي
في العالم على حساب أقرب أصدقاء البلد ،فخالل اجتماع لوزراء
خارجية حلف الناتو في األسبوع الماضيّ ،
وجه وزير الخارجية
األمـيــركــي ،أنتوني بلينكن ،انـتـقــادات الذع ــة للجهود األلمانية
الرامية إلى تلقي كميات إضافية من الغاز الطبيعي من روسيا عبر
ً
مشروع خط أنابيب «نورد ستريم  .»2قال بلينكن محذرا إن الرئيس
ً
ً
األميركي يعتبر هذا المشروع شائبا ومسيئا ألوروبا والواليات
المتحدة ،وهو يتعارض في نهاية المطاف مع األهداف األمنية التي
يطرحها االتحاد األوروبي ،فال تكتفي إدارة بايدن بمتابعة سياسة
العقوبات التي ّ
طبقها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد حليف
ً
مهم ،بل إنها تفكر أيضا بفرض قيود صارمة أخرى.
على مستويات ع ــدة ،تـبــدو معارضة بــايــدن لمشروع «نــورد
ستريم  »2نسخة متجددة من اعـتــراض الرئيس رونــالــد ريغان
على خط أنابيب «قوة سيبيريا» الذي بناه االتحاد السوفياتي
وألمانيا خــال الثمانينيات .ومثلما فشلت مساعي ريغان في
الماضي ،من المستبعد أن ينجح بايدن في وقف «نــورد ستريم
ُ
ُ
ص ّر ألمانيا على
نجز  %95من هذا المشروع حتى اآلن وت ِ
 ،»2فقد أ ِ
تجاهل اعتراضات الواليات المتحدة والــدول المجاورة لها في
أوروبــا الوسطى منذ أكثر من عشر سنوات .تهتم ألمانيا ،التي
ُ ّ
بدأت تتخلى عن قوتها النووية ،بمسألة تأمين الطاقة وتركز على
إيجاد مصادر قليلة الكربون.
سيكون اإلصــرار على مطالبة الحكومة األلمانية بالتضحية
ً
ً
بأهدافها المحلية موقفا منافقا ألن بايدن أعطى األولوية لحماية
األس ــواق األمـيــركـيــة فــي سياسته الـخــارجـيــة .بـعـبــارة أخ ــرى ،لم
ً
يكن بايدن مستعدا لدفع ثمن سياسي مقابل إعــادة االنضمام
إلــى الشراكة العابرة للمحيط الـهــادئ (كتلة تجارية تعارضها
مجموعات عمل أميركية كبرى) أو بذل الجهود الالزمة للمصادقة
على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،مع أن الواليات المتحدة
ّ
تطبق بنود هذه االتفاقية ضد الصين .تتوقع واشنطن من الدول
األخرى أن تقدم تنازالت محلية صعبة من دون أن تقوم بالمثل.
يتزامن الجدل القائم بشأن مشروع «نورد ستريم  »2مع تصاعد
ً
الضغط األميركي على األوروبـيـيــن تمهيدا إلق ــرار مقاربة أكثر
ً
تكامال بين الحلفاء تجاه الصين ،وخــال الرحلة نفسها التي
شملت اجتماع ال ــدول األعـضــاء فــي حلف الناتو ،تبنى بلينكن
ً
ً
موقفا استعراضيا بامتياز حين تكلم عن إعــادة إحياء الحوار
بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بشأن الصين .أحرزت
ً
ً
واشنطن تقدما بارزا في مساعيها إلقناع حلفائها بعدم استعمال
معدات شركة «هواوي» في أنظمة الجيل الخامس المحلية ،وانضم
االتحاد األوروبــي إلى الواليات المتحدة لفرض العقوبات على
الصين ،كذلك ،ساهمت اعتراضات إدارة بايدن على اتفاق تجاري
مقترح بين االتحاد األوروبــي والصين في منع المصادقة عليه.
بدأ األوروبيون يدركون أن حملة القمع الصينية في «شينجيانغ»
تتعارض مع معايير حقوق اإلنسان في أوروبا وأن الرد الصيني
العشوائي على العقوبات الخفيفة ال يبشر بالخير .يعمل االتحاد
ً
َ
األوروبي راهنا على تطوير استراتيجية خاصة بمنطقة المحيطين
الهندي والهادئ ،حتى أن ألمانيا سترسل سفينة حربية للمشاركة
في الدوريات في بحر الصين الجنوبي .إنها اللحظة المناسبة
ً
إذا كي تطرح الواليات المتحدة والديمقراطيات األوروبية مقاربة
مشتركة للسيطرة على الصين.
للحفاظ على الحلفاء ،ال بد من تقديم التضحيات المناسبة
ً
بناء على القيم المشتركة .ال يعني ذلك أن تنفذ الدول الديمقراطية
األخرى رغبات الواليات المتحدة في جميع الظروف ،بل يجب أن
تتوصل إدارة بايدن إلى تسوية معينة بشأن مشروع «نورد ستريم
 »2وتضمن تقديم التنازالت القادرة على تهدئة أوروبا الوسطى
وأوكرانيا ثم تتخلى عن هذه المخاوف البالية ،وفي المقابل لن
يثبت اإلصرار على اتخاذ موقف صارم من هذا الملف أن الواليات
المتحدة عــادت إلى سابق عهدها ،بل إنه سيحول دون تعميق
ً
التعاون بين الحلفاء لحل المشاكل األكثر إلحاحا.
* «ذا أتالنتيك»
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زوايا ورؤى

تغيير وجه العالقات الصينية  -األميركية
لن تقبل الواليات المتحدة أبدا
انتهاكات الصين لحقوق اإلنسان
وتالعبها بالتجارة في مقابل
التعاون المناخي ،وهذا هو النهج
السليم ،لكن التعاون بشأن تغير
المناخ يظل يشكل أهمية بالغة.
بلغت العالقات الصينية األميركية في
اآلونــة األخـيــرة أدنــى مستوياتها في عقود
من الزمن ،وحتى بعد القمة الثنائية األخيرة
في أالسكا -أول محادثات رفيعة المستوى
بين البلدين منذ تولى الرئيس جو بايدن
منصبه -لــم يعد مــن الــواضــح على اإلطــاق
ما إذا كانت اإلدارة األميركية الجديدة تدرك
المطلوب إلحياء هذه العالقات.
ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي أنـتــونــي
بلينكين إن عالقة أميركا بالصين ،على الرغم
من بعض جوانبها «العدائية» ،تشتمل أيضا
على جوانب «تعاونية» ،لكن قمة أالسكا لم
ُ
ُ َ
تـعـط أي إشارة تـذكـر إلى الجوانب التعاونية،
مع تبادل بلينكين ومستشار األمن الوطني
ج ــاك ســولـيـفــان لـتـعـلـيـقــات حـ ــادة عـلـنــا مع
المسؤولين الصينيين.
قــال بــايــدن إنــه فخور ببلينكين ألنــه ظل
جالسا حتى نهاية خطبة مسهبة معادية
ألميركا ،لكنه أقر بأنها لم تكن بداية عظيمة
لعالقة إدارته مع الصين ،ويبدو أن األمل اآلن
يتمثل فــي مصادفة جــون كـيــري ،المبعوث
الــرئــاســي ال ـخــاص ل ـشــؤون الـمـنــاخ ،المزيد
من الحظ في المحادثات المقبلة مع نظيره
الـصـيـنــي ف ــي مـنـطـقــة أعـ ــرب ال ـجــان ـبــان عن
رغبتهما في التعاون في إطارها.
لكن المطلوب حقا ربما يكون الحوار على
نطاق أوسع كثيرا .في االجتماع األخير في
إط ــار ال ـح ــوار االسـتــراتـيـجــي واالق ـت ـصــادي
بين الواليات المتحدة والصين ،الذي ُعـ ِقـد
في بكين في عام  ،2016ضم الوفد األميركي
الضخم بقيادة وزيــري الخارجية والخزانة
مـســؤولـيــن معنيين بـقـضــايــا مـثــل سياسة
الـ ـمـ ـن ــاخ ،وصـ ـح ــة ال ـم ـح ـي ـط ــات ،وم ـكــاف ـحــة
اإلره ـ ــاب ،ومـنــع االن ـت ـشــار ال ـن ــووي ،واألم ــن
الغذائي ،وممارسات سالسل توريد المعادن.
وتــم التوصل إلــى اتفاقيات في كل من هذه
المجاالت.
لنتخيل كـيــف قــد يـبــدو جــانــب الــواليــات
المتحدة على الطاولة ،إذا ُعـ ِق َـد مثل هذا النوع
من الحوار بين الواليات المتحدة والصين
ال ـيــوم .كــانــت وزي ــرة ال ـخــزانــة جــانـيــت يلين
ستجلس بجوار بلينكين.
ك ــان سـيـحـضــر االج ـت ـمــاع أي ـضــا الـعــديــد
م ــن ال ـن ـســاء غ ـيــرهــا :وزيـ ــرة ال ـت ـجــارة جينا
رايموندو ،والممثلة التجارية كاثرين تاي،
ورئيسة مجلس المستشارين االقتصاديين
سـيـسـيـلـيــا راوس ،وال ـم ـس ـت ـشــارة الــوطـنـيــة
لـلـمـنــاخ فــي الـبـيــت األب ـيــض جـيـنــا مـكــارثــي
(أول شاغلي هذا المنصب) ،ومديرة الوكالة
األميركية للتنمية الدولية القادمة سمانثا
ب ـ ــاور .وكـ ــان سـيـنـضــم إل ـي ـهــن م ــدي ــر وكــالــة
ال ـح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة م ــاي ـك ــل ري ـ ـغـ ــان ،ووزيـ ــر

الصحة والخدمات اإلنسانية زافيير بيسيرا،
والمدعي العام ميريك غارالند.
مـ ـث ــل هـ ـ ــذه ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـم ـت ـن ــوع ــة مــن
المسؤولين األميركيين -أ كـثــر مــن نصفهم
مــن الـنـســاء -فــي مواجهة كتيبة مــن الرجال
الصينيين ستشكل صورة الفتة للنظر ،لكن
األمر ال يتعلق بالصورة المرئية فحسب ،بل
إن وضع مجموعة أكثر تنوعا ،تضم العديد
من النساء المؤهالت بشكل استثنائي ،في
ص ــدارة الـمـشــاركــة األمـيــركـيــة الصينية من
شأنه أن يساعد في تغيير لهجة المناقشات
وكسر الجمود.
على الـمـنــوال ذاتــه مــن الممكن أن تقترح
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة حـ ــوارا ثـنــائـيــا يقتصر
على مناقشة األمن السيبراني وخصوصية
الـ ـبـ ـي ــان ــات ،ج ـن ـبــا إل ـ ــى ج ـن ــب م ــع حـ ـ ــوارات
مـنـظـمــة حـ ــول ق ـضــايــا م ـثــل ت ـغ ـيــر ال ـم ـنــاخ.
وه ـنــا ،م ــرة أخـ ــرى ،ستهيمن مـجـمــوعــة من
النساء على الجانب األميركي من الطاولة.
تضم هــذه المجموعة آن نيوبيرغر (نائبة
مستشار األمن الوطني لشؤون التكنولوجيا
السيبرانية والتكنولوجيات الناشئة) ،وجين
إيسترلي (التي تنتظر تأكيد مجلس الشيوخ
ع ـلــى تـثـبـيـتـهــا ف ــي مـنـصــب م ــدي ــر ال ـش ــؤون
السيبرانية الوطنية) ،وميكي إيويانج (نائبة
مساعد وزير الدفاع للسياسة السيبرانية).
كما سيحضر مثل هذا االجتماع شانون كو،
وجينيفر داسكال ،وميالني هارت ،وسينثيا
كاراس.
الواقع أن وضع هؤالء النساء في الواجهة
العامة للنصف األميركي من حوار السياسة
السيبرانية بين الواليات المتحدة والصين
سيكون مفيدا للنساء فــي كــل مـكــان .عــاوة
على ذلــك ،وكما هي الحال في حــوار منفرد
م ــوس ــع ،م ــن شـ ــأن ال ـس ـعــي ال ـم ـت ــزام ــن وراء
ح ــوارات موجهة متعددة أن يسلط الضوء
على تعقيد العالقة الثنائية وأهمية التعاون
في نطاق عريض من القضايا.
من المؤكد أن االستعاضة عن المسؤولين
الذكور بنساء لن يجلب ببساطة االنسجام
فــي العالقات الصينية األميركية .مــا عليك
إال أن تـســأل نــائـبــة رئـيــس ال ـ ــوزراء الـكـنــدي
كريستيا فريالند ،التي خاضت مفاوضات
شــاقــة وغ ـيــر م ـث ـمــرة إلطـ ــاق سـ ــراح مــايـكــل
سبافور ومايكل كوفريج ،اللذين اعتقال في
الصين واتهما بالتجسس ،في انتقام واضح
من كندا العتقالها منج وانــزو ،مدير شركة
هواوي المالي ،بناء على طلب من الواليات
المتحدة.
لكن المرأة قد تكون مناسبة تماما لهذا
العالقات الــذي تحتاج إليه
الـنــوع مــن بناء
َ
السياسة الخارجية الـف ّـعـالة ،كما يعلم بايدن
تمام العلم ،فإن السياسة الخارجية -مثلها
ُ
كمثل السياسة في عموم األمر -ال تـدار على
طاولة المفاوضات فحسب ،بل أيضا خارج
ن ـط ــاق ال ـع ـم ــل ال ــرسـ ـم ــي ،حـ ــول وج ـب ــة غـيــر
رسمية ،للتعرف على المصالح والهويات
المشتركة.
ع ـنــدمــا كــانــت ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون وزي ــرة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،عملت عـلــى صياغة
عالقة مع عضو مجلس الدولة الصيني داي
بينج جـيــو ،تستند جــز ئـيــا إ ل ــى التزامهما
المشترك تجاه أبنائهما وأحفادهما .وقد

س ــاع ــدت ه ــذه ال ـعــاقــة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
والصين على تجاوز أزمة دبلوماسية كبرى.
ال ـ ـيـ ــوم ،ي ـج ــب أن ي ـك ــون ب ـن ــاء م ـث ــل ه ــذه
الـعــاقــات -وهــو أمــر ض ــروري لتعزيز الثقة
بين كبار المسؤولين -أولوية قصوى لقادة
الواليات المتحدة ،بصرف النظر عن النوع
االجتماعي ،ومن الممكن بناء هذا الجهد على
ُ
عالقات تـقام من خالل حوارات غير رسمية.
ع ـلــى ُسـبـيــل ال ـم ـث ــال ،أث ـن ــاء ان ـع ـق ــاد قمة
أالس ـكــا ،أديـ ـ َـرت مناقشة خــاصــة بـيــن نساء
م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وال ـص ـيــن وأوروب ـ ــا
ع ـ ـبـ ــر تـ ـطـ ـبـ ـي ــق زوم حـ ـ ـ ــول ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة ع ـلــى
اإلنـ ـت ــرن ــت .تـلـتـقــي هـ ــذه ال ـم ـج ـمــوعــة -الـتــي
تـ ـض ــم أج ـ ـيـ ــاال مـ ـتـ ـع ــددة مـ ــن الـ ـمـ ـس ــؤوالت
الحكوميات ،واألكاديميات ،وقــادة األعمال،
والمستثمرات ،والصحافيات -بشكل منتظم
إلج ـ ـ ــراء مـ ـح ــادث ــات ص ــري ـح ــة غ ـي ــر رسـمـيــة
ح ــول بـعــض ال ـمــوضــوعــات األك ـث ــر إلـحــاحــا
ال ـ ـيـ ــوم ،م ــن الـ ـش ــرك ــات الـ ـب ــادئ ــة ف ــي م ـجــال
الــذكــاء االصطناعي إلــى ضــوابــط التصدير
والـتـكـنــولــوجـيــا ال ـح ـيــويــة .وق ــد ت ـكــون هــذه
العالقات مفيدة للغاية للحكومات.
ك ـم ــا أش ـ ـ ــار ك ـ ـيـ ــري ،لـ ــن ت ـق ـب ــل الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة أبـ ــدا ان ـت ـهــاكــات ال ـص ـيــن لـحـقــوق
اإلنـ ـس ــان وتــاع ـب ـهــا ب ــال ـت ـج ــارة ف ــي مـقــابــل
التعاون المناخي ،وهذا هو النهج السليم،
لكن التعاون بشأن تغير المناخ -فضال عن
الجائحات ال َـم َـرضية ،والجرائم اإللكترونية،
وغـيــر ذلــك مــن الـتـهــديــدات المشتركة -يظل
يشكل أهمية بالغة ،ولــن يتسنى للواليات
ال ـم ـت ـحــدة إيـ ـج ــاد ال ـ ـتـ ــوازن ال ـم ـنــاســب بـيــن
الجوانب العدائية والتعاونية (باستخدام
عبارات بلينكين) في عالقتها مع الصين ،إال
من خالل حوار موسع (أو متعدد الجوانب)
تـ ـق ــوده م ـج ـم ــوع ــات م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن ال ــوج ــوه
وتدعمه عالقات شخصية أعمق.
* آن مـ ـ ـ ــاري سـ ـل ــوت ــر م ـ ــدي ـ ــرة ت ـخ ـط ـيــط
السياسات فــي وزارة الخارجية األميركية
س ــاب ـق ــا ،وت ـش ـغ ــل ح ــال ـي ــا م ـن ـصــب الــرئ ـيــس
التنفيذي لمركز أبحاث  ،New Americaوهي
أستاذة العلوم السياسية والشؤون الدولية
الفخرية في جامعة برنستون ،ومؤلفة كتاب
«عمل غير منجز :النساء والــرجــال والعمل
واألس ــرة» .وســام ساكس زميلة السياسات
السيبرانية في مركز أبحاث New America
وكبيرة زمالء مركز  Paul Tsai Chinaالتابع
لكلية الحقوق في جامعة يال.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

وضع مجموعة تضم
العديد من النساء المؤهالت
في صدارة المشاركة
األميركية الصينية من
شأنه المساعدة في تغيير
لهجة المناقشات

سيرغي سوخانكين*

مأزق «السويس» ...فرصة لطريق
بحر الشمال الروسي
ُ
َ
غلقت قناة السويس في االتجاهين
في  23مــارس الماضي ،أ ِ
بسبب جـنــوح سفينة ال ـحــاويــات الضخمة «إي ـفــر غـيـفــن» حين
ً
كانت في طريقها من ماليزيا إلى هولندا ،وطوال أسبوع تقريبا،
بقيت السفن الضخمة األخرى عالقة على طول َ
السدين في قناة
ُ
ً
السويس التي تعتبر من ممرات النقل األكثر ازدحاما في العالم.
ّ
وفق تقديرات متنوعة ،كلف كل يوم تعطيل االقتصاد العالمي نحو
 9.6مليارات دوالر .بحلول يوم االثنين  29مارس ،نجحت السلطات
ً
المصرية أخيرا في تحرير سفينة الحاويات وإزاحتها من الطريق.
أدت هذه الحادثة الدراماتيكية إلى نشوء موجة ابتهاج داخل
ً
روسيا ،فتعالت مجددا أصوات المؤسسات التي تنتظر منذ وقت
طويل تسويق طريق بحر الشمال على طول ساحل القطب الشمالي
الروسي الذي يربط بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.
كانت شركة الطاقة الـنــوويــة الحكومية «روس آت ــوم» أول جهة
تتفاعل مع هذه األحداث ،فأطلقت حملة على «تويتر» للسخرية
ً
من قناة السويس واإلشادة بطريق بحر الشمال باعتباره خيارا
ً
بديال عنها .في غضون ذلك ،اعتبر نيكوالي كورتشونوف ،ممثل
روسيا في مجلس القطب الشمالي (ستتسلم روسيا رئاسة هذه
المنظمة الدولية بين العامين  2021و ،)2023أن حادثة السويس
تؤكد ضرورة تطوير طريق بحر الشمال كبديل حيوي لتقليص
المخاطر المطروحة على عمليات التجارة والنقل حول العالم.
رغــم استئناف معظم عمليات النقل عبر قناة السويس ،من
المستبعد أن يتوقف الجدل الداخلي بين الخبراء الروس بشأن
اآلفاق االقتصادية التي سيستفيد منها طريق بحر الشمال في
المرحلة المقبلة بعد تلك الحادثة ،وبـنـ ً
ـاء على استطالع شمل
مصادر روسية ناقشت تلك األزمة ،برز معسكران أساسيان.
ً
يعتبر المعسكر األول أن إغــاق قناة السويس مؤقتا يشكل
فرصة إيجابية لطريق بحر الشمال ،أما المعسكر الثاني ،فيشكك
ً
فــي قــدرة روسـيــا على االسـتـفــادة جــديــا مــن أزمــة قناة السويس
األخيرة.
ً
بناء على التحليل األخير ،يمكن استخالص أربعة استنتاجات
أساسية:
ً
ً
أوال :يتفوق طريق بحر الشمال فعال على قناة السويس في
نقاط عــدة ،فهو أقــل عرضة لالنسداد على األقــل ،كما أن التغير
المناخي العالمي يزيد قدرته التنافسية بوتيرة تدريجية .ذكرت
«الخدمة الفدرالية الروسية لألرصاد الجوية المائية والرصد
ً
ً
ً
البيئي» في تقاريرها أن سنة  2020كسرت رقما قياسيا جديدا
الغطاء الجليدي في
على مستوى درجــات الحرارة ،وقد تراجع
ً
القطب الشمالي بخمس إلــى سبع مــرات مقارنة بما كــان عليه
خالل الثمانينيات.
كذلك ،تفيد التقارير بأن منطقة الغطاء الجليدي في المحيط
المتجمد الشمالي انكمشت بمساحة قياسية وصـلــت إلــى 26
ً
ألف كيلومتر ّ
مربع في السنة الماضية .تستطيع روسيا طبعا
أن تحاول االستفادة من هذه النزعة المناخية باعتبارها الدولة
ً
ً
ً
الوحيدة التي تملك أسطوال كبيرا نسبيا من كاسحات الجليد
في العالم اليوم.
ً
ثانيا :سيصبح طريق بحر الشمال ،كما ذكــر عــدد هائل من
الـخـبــراء ،أكـثــر جــاذبـيــة مــن الناحية االقـتـصــاديــة (بـعــد تحقيق
ً
الشرط األول طبعا) في حال تأمين التمويل الالزم لتطوير البنى
التحتية المحلية (تبلغ الميزانية المطلوبة مليارات الدوالرات ً
بناء
ً
على أكثر الحسابات تحفظا) .على أرض الواقع ،وحدها الصين
تستطيع مساعدة روسيا في هذا اإلطــار ،لكن من المستبعد أن
ّ
تقدم لها بكين التمويل الذي تحتاج إليه.
ً
ثالثا :قد يؤدي ذوبان التربة الصقيعية في الشمال األعلى إلى
كــوارث بيئية قد تترافق مع تداعيات اقتصادية سيئة وتضرر
سمعة روسيا ،بما يشبه ما حصل مع «كارثة نوريلسك».
ً
أخيرا :قد تنهار امتيازات طريق بحر الشمال التجارية بكل
وضــوح إذا قــرر االتـحــاد األوروب ــي والــواليــات المتحدة توسيع
العقوبات االقتصادية ضد روسيا أو إذا ّ
تحول مضيق «بيرينغ»
إلى نقطة اختناق خطيرة.
* «جيمس تاون»

ةديرجلا

•
العدد  / 4698األحد  4أبريل 2021م  22 /شعبان 1442هـ

١٠

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.٨١٢

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٣٧١

٤.٧٠٠

ُ
«موديز» :مخاطر السيولة تهدد التصنيف االئتماني للكويت
2.٣٩٢ 2.٨١٢ 3.٣٠٩

مع اقتراب استحقاق الشريحة األولى من السندات الدولية
• حصافة السياسة النقدية للبنك المركزي انعكست على متانة أوضاع القطاع المصرفي
فإن التصنيف االئتماني ُم ّقيد
بالتجاذبات بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية التي
تعوق رسم السياسات
ّ
وتقوض قدرة الدولة على
التكيف مع الصدمات.

ّ
تمول الكويت عجزها
ً
هذا العام جزئيا من
بيع بعض األصول
غير السائلة من
صندوق االحتياطي
العام إلى «احتياطي
األجيال» والمقدرة
بـ  ٪18من الناتج
المحلي اإلجمالي

محدودية مخاطر
العدوى التي قد
ّ
يشكلها النظام
المصرفي في
الكويت على
الموازنة العامة
للدولة

أص ـ ــدرت وك ــال ــة م ــودي ــز ل ـخــدمــات المستثمرين،
ً
الخميس الماضي ،تقريرا بعنوان "الــرأي االئتماني"
ب ـشــأن الـمــراجـعــة المنتظمة للتصنيف االئـتـمــانــي
الـسـيــادي للكويت ،أش ــادت فيه بحصافة السياسة
النقدية التي ّ
يطبقها بنك الكويت المركزي ،ومتانة
أوضــاع القطاع المصرفي في البالد ،مشيرة إلــى أن
ً
ّ
إدارة السياسة النقدية للكويت تشكل مصدرا للقوة
الـمــؤسـسـيــة ،كـمــا يـتـضــح م ــن مـسـتــويــات التضخم
ً
المنخفضة والمستقرة نسبيا منذ تطبيق نظام سعر
ّ
صرف الدينار الكويتي القائم على سلة موزونة من
العمالت ،منوهة بقوة اللوائح التنظيمية التي يصدرها
"المركزي" وحصافتها ،حيث انعكس ذلك في معدالت
كفاية رأس المال المرتفعة في النظام المصرفي والنهج
االستباقي لتنفيذ اإلطار التنظيمي المصرفي الدولي،
بما في ذلك التطبيق الكامل إلصالحات بازل (.)3
وأشارت الوكالة إلى محدودية مخاطر العدوى التي
ّ
المصرفي في الكويت على الموازنة
قد يشكلها النظام
ّ
العامة للدولة ،حيث تصنف الوكالة تلك المخاطر عند
الدرجة "."baa
ّ
وبالرغم من توقع الوكالة ضعف ربحية البنوك
بسبب التداعيات السلبية لجائحة كــورونــا ،فإنها
أشـ ــادت بـمــا تتمتع بــه الـبـنــوك مــن م ـعــدالت رسملة
وسيولة ومخصصات مرتفعة ،مما يدعم أداء القطاع
المصرفي.
يذكر أنه سبق لوكالة موديز في  22سبتمبر 2020
ّ
أن خفضت التصنيف االئتماني للكويت بواقع درجتين
من " "Aa2إلى " "A1مع تغيير النظرة المستقبلية من
تحت المراجعة إلى مستقرة.
وفـيـمــا يتعلق بالتصنيف االئـتـمــانــي للكويت،
فقد رأت الوكالة أنه يرتكز على الثروة االستثنائية
التي تتمتع بها ،حيث ُت ّ
قدر أصــول صندوق الثروة
ُ
السيادي التي تديرها الهيئة العامة لالستثمار بنحو
أربعة أضعاف الناتج المحلي اإلجمالي ،إلى جانب
االحتياطيات النفطية الضخمة.
ومع ذلك ،فإن التصنيف االئتماني ُم ّقيد بالتجاذبات
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تعوق
ّ
وتقوض قــدرة الدولة على التكيف
رســم السياسات
مع الصدمات.

مخاطر السيولة

ُ
بشكل خاص تهدد
ذكرت الوكالة أن مخاطر السيولة
ٍ
التصنيف االئتماني للدولة على المدى القريب ،مضيفة
أن احتمالية استمرار السلطتين التنفيذية والتشريعية
في طرح تدابير مؤقتة وجزئية من شأنه إطالة حالة
عدم اليقين بشأن وضع التمويل على المدى المتوسط.
ك ـمــا أن م ـخــاطــر ال ـس ـيــولــة ال ـنــات ـجــة ع ــن ال ـم ــأزق
التشريعي المستمر ستظهر إذا استمر إلى أن تستنفد
الـ ـم ــوارد الـســائـلــة الـمـتــاحــة قـبــل ت ــواري ــخ استحقاق
السندات الدولية ،وفــي هــذا الشأن ّ
ترجح الوكالة أن

ّ
تواجه التشريعات التي تتقدم بها الحكومة لحل مشكلة
نقص مصادر التمويل مقاومة من مجلس األمة.
وعلى الجانب اإليـجــابــي ،أش ــارت الوكالة إلــى أن
ً
ً
الكويت تملك رصيدا ضخما من األصــول السيادية
في صندوق احتياطي األجيال القادمة ُي ّ
قدر بنحو
 420بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي حتى نهاية
عام  ،2020كما أن األصول وإيرادات االستثمار الناتجة
ً
عن صندوق احتياطي األجيال القادمة مستبعدة حاليا
عن الموازنة العامة بموجب القانون ،ويمكن تقليص
تحديات التمويل التي تواجه الكويت من خالل تعديل
القوانين للسماح بالسحب مــن صـنــدوق احتياطي
األجيال القادمة لسد عجز الموازنة العامة ،وهو ما
اقترحته الحكومة أخيرا في مشروع قانون تم تقديمه
إلى مجلس األمة .وبالتالي ،فإن العقبات التي تواجهها
ّ
دولة الكويت لحل تحدياتها التمويلية هي بالدرجة
األولى عقبات سياسية.
ّ
ّ
وفـيـمــا يتعلق بــالـعــوامــل الـتــي تــرفــع أو تخفض
التصنيف االئتماني السيادي لدولة الكويت ،فقد ذكرت
الوكالة عدة عوامل قد تدفع باتجاه الرفع ،من بينها
التحسن المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير
الحوكمة بالكويت ،واالتفاق بين الحكومة ومجلس
األم ــة ،مما يــؤدي إلــى تشكيل سياسة أكثر سالسة،
فضال عن تحسين فعالية السياسة المالية من خالل
تحسين القدرة على االستجابة للصدمات ،وتنفيذ
بشكل جــوهــري من
اإلصــاحــات المالية الـتــي تقلل
ٍ ً
متطلبات التمويل للموازنة العامة ،عالوة عن عوامل
أخرى استبعدت الوكالة حدوثها في األمد القصير،
ّ
ّ
تتمثل في التقدم نحو التنويع المالي الــذي ُيقلص
من اعتماد الحكومة على اإليرادات النفطية ،ويقلل من
التقلبات الكامنة في اإليرادات الحكومية.

 4عوامل

ّ
المرجح أن يتحقق هذا
وأشارت الوكالة إلى أنه من
التنويع المالي الداعم للتصنيف االئتماني من خالل
التفويض التشريعي الذي يسمح للحكومة بحساب
عوائد استثمارات صندوق احتياطي األجيال القادمة
ضمن اإليرادات العامة للموازنة.
ّ
أمـ ــا فـيـمــا ي ـت ـعــلــق بــال ـعــوامــل ال ـت ــي ق ــد تضغط
ـي السيادي
بــاتـجــاه تخفيض التصنيف االئـتـمــانـ ّ
الـحــالــي بأكثر مــن درج ــة واح ــدة ،فتتمثل  -حسب
الــوكــالــة  -بــزيــادة مـخــاطــر الـسـيــولــة الـحـكــومـيــة ،ال
سيما مــع اق ـتــراب استحقاق الشريحة األول ــى من
السندات الدولية ،واقتراب الموارد السائلة لصندوق
االحتياطي العام من النفاد ،ومن تلك العوامل أيضا
ُ
تراجع القوة المالية للحكومة على المدى المتوسط،
بسبب الزيادة الحادة في َّ
الدين الحكومي الناجم
عن عدم القدرة على تنفيذ إجــراءات ضبط أوضاع
الـمــالـيــة ال ـعــامــة ،وس ــط انـخـفــاض هيكلي ألسـعــار
النفط.

وعلى صعيد العوامل األربعة التي ُبني عليها
التصنيف االئتماني السيادي لدولة الكويت ،فقد
رفعت ّ الــوكــالــة تصنيف العامل األول للتصنيف
المتمثل بالقوة االقتصادية للكويت من الدرجة
األولية " "baa2إلى الدرجة النهائية " "a2لتعكس
ً
مستويات الثروة العالية بشكل استثنائي ،فضال
عن ثرواتها الهائلة من النفط ،حيث تمتلك الكويت
إلــى حــد بعيد أكبر نسبة مــن احتياطيات النفط
الـمــؤكــدة إلــى اإلنـتــاج بين دول مجلس الـتـعــاون،
ً
وال ـتــي ُي ـقـ ّـدر أنـهــا ت ــدوم نـحــو  90عــامــا بالمعدل
الحالي لإلنتاج.
ً
إلى جانب تكاليف اإلنتاج المنخفضة نسبيا،
فـ ــإن هـ ــذا ي ــدع ــم م ـس ـتــويــات مــرت ـف ـعــة م ــن ال ـث ــروة
الوطنية ،حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي من حيث القوة الشرائية نحو  46ألف
دوالر في عام .2019
ّ
وفـيـمـ ّـا يـتـعــلــق بــالـعــامــل ال ـثــانــي للتصنيف
ـوة ال ـم ــؤس ـس ــات ـي ــة وم ـعــاي ـيــر
وال ـم ـت ـم ــث ــل ب ــال ـق ـ ّ
الـحــوكـمــة ،فـقــد صنفتها الــوكــالــة عـنــد الــدرجــة
" ،"ba2حيث أشــارت إلــى ضعف بعض جوانب
اإلطار المؤسسي وفعالية الحوكمة ،كما يتضح
مــن الـتــدهــور المستمر فــي مــؤشــرات الحوكمة
الصادرة عن البنك الدولي خالل العقد الماضي
ً
وأخ ـي ــرا نتيجة ع ــدم ق ــدرة ال ــدول ــة عـلــى تنفيذ
اإلصالحات المالية واالقتصادية المخطط لها.

تأخير اإلصالحات

استمر اإلنفاق
الحكومي المدرج
بالموازنة في السنة
المالية السابقة
في االرتفاع على
أساس سنوي
رغم توقعات
تخفيض
اإليرادات
بأكثر من
النصف
بسبب انهيار
أسعار النفط
جراء «كورونا»

ً
ومع تعافي أسعار النفط جزئيا في عام ،2018
واصلت الحكومة تأخير تنفيذ اإلصالحات األقل
شعبية ،مثل إد خ ــال ضريبة القيمة المضافة
وضــرائــب اإلنـتــاج ومــراجـعــات أج ــور ومرتبات
القطاع العام.
وعالوة على ذلك ،استمر اإلنفاق الحكومي المدرج
فــي الـمــوازنــة فــي السنة
ال ـم ــال ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة فــي
االرت ـ ـفـ ــاع ع ـلــى أس ــاس
سنوي ،على الرغم من
ال ـتــوق ـعــات بتخفيض
اإلي ـ ـ ــرادات الحكومية
ب ــأكـ ـث ــر مـ ــن ال ـن ـصــف
بسبب انهيار أسعار
ال ـن ـفــط ال ـنــاج ـمــة عن
تـ ــداع ـ ـيـ ــات جــائ ـحــة
فيروس كورونا.
وع ـ ـل ـ ــى ص ـع ـيــد
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــل الـ ـث ــال ـ ّـث
للتصنيف المتمثل
العامة
بقوة المالية ّ
لـلـكــويــت ،صنفت

المخاطر السياسية
تصنيف الوكالة لدرجة المخاطر السياسية
يبنى
ً
فــي الكويت أ يــضــا على الهيكل السياسي للدولة،
االحتكاكات البرلمانية إلــى تباطؤ زخم
وقــد أدت ّ
اإلصالح ،وأخرت إقرار تشريعات مهمة ،بما في ذلك
مشروع قانون الدين العام .وأشارت وكالة موديز إلى
برفض معظم مقترحات
أن استمرار مجلس األمــة
إصالح اإليرادات غير النفطية ّأثر ً
سلبا على فعالية
السياسة المالية للدولة.
وقيمت الوكالة مخاطر السيولة الحكومية عند درجة
" "baمدعومة باألصول الضخمة لصندوق الثروة السيادي
وتكاليف االقتراض المواتية في أســواق الدين الدولية،
لكنها متوازنة مع مخاطر السيولة المتزايدة مع نفاد
أصول صندوق االحتياطي العام والعقبات القانونية

الحالية إلصــدار الديون والوصول إلى أصــول صندوق
احتياطي األجيال القادمة.
وعلى صعيد مخاطر نقاط الضعف الخارجية للكويت،
ّ
فقد صنفتها الوكالة عند الدرجة " ،"aaحيث أشارت إلى أن
ً
الكويت سجلت ،تاريخيا ،فوائض مالية كبيرة في الحساب
الجاري لميزان المدفوعات بلغ بالمتوسط نحو  40بالمئة
من الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات .2014- 2010
ّ
وتحول الحساب الجاري لفترة وجيزة إلى عجز قدره 4.6
بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2016بعد
صدمة أسعار النفط ،قبل العودة
إل ــى مـتــوســط فــائــض قـ ــدره 13

بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة
 2019-2017مع ارتفاع أسعار النفط.
وسيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقليص
قيمة الـصــادرات النفطية على المدى القصير،
ّ
إل أن سعر برميل النفط التعادلي للحساب
ً
عند نحو  38دوالرا للبرميل
الجاري منخفضة ً
فــي ع ــام  .2020ووف ــق ــا الف ـتــراضــات الــوكــالــة
ألسعار النفط العالمية على المدى المتوسط،
فــإن الــوكــالــة تتوقع اسـتـمــرار رصيد ميزان
الحساب الجاري في تسجيل فوائض مالية.

الــوكــالــة ق ــوة الـمــالـيــة الـعــامــة للكويت عـنــد الــدرجــة
النهائية " "aaaأعلى من الدرجة األولية "."aa2
فعلى الرغم من أن حصة الدين الحكومي بالعملة
األجنبية بالنسبة إلى إجمالي الدين مرتفعة للغاية،
ً
فإن عبء الدين الحكومي اإلجمالي منخفض جدا.
وإضافة إلى ذلك ،يتم تخفيف مخاطر المالية العامة
حد كبير من خالل سياسة سعر صرف الدينار
إلى ٍ
الكويتي ،مدعومة باحتياطيات قوية من العمالت
األجنبية لدى بنك الكويت المركزي ،وكذلك األصول
السائلة بالعملة األجنبية لصندوق الثروة السيادية.
كما يأخذ التصنيف في االعتبار الهوامش المالية
الوقائية الكبيرة للغاية في شكل أصول تديرها الهيئة
العامة لالستثمار ،ويعكس تصنيف الوكالة لقوة
المالية العامة في الكويت فوائض مالية عالية للغاية
حافظت عليها في الماضي ،مما ساعد على تكوين
احتياطيات مالية كبيرة ،وأبقى الدين الحكومي عند
مستويات منخفضة.
ً
ّ
وأدت صدمة أسعار النفط في عام  2015وأخيرا
جائحة كورونا إلى إبقاء رصيد الموازنة العامة للدولة
في عجز كبير ومستمر ،حيث بلغ متوسط العجز
ما نسبته  16بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي
منذ عام .2015

غير كافية
وقد أدى عدم القدرة على إصدار الديون في غياب
قانون جديد للدين العام ّمنذ عام  2017إلى دفع عبء
ّ
الدين إلى االنخفاض ،لكنه استنفد بسرعة صندوق
االحتياطي العام "صندوق االستقرار" الــذي يسمح
للحكومة بالسحب منه خالل فترات انخفاض أسعار
النفط.
ّ
وأش ـ ــارت الــوكــالــة إل ــى أن تــوقـعــاتـهــا األســاسـيــة
ً
تفترض أن ّ
تمول الكويت عجزها هذا العام جزئيا
من خالل المزيد من بيع بعض األصول غير السائلة
من صندوق االحتياطي العام إلى صندوق احتياطي
األجيال القادمة ،والتي نقدرها في المبلغ اإلجمالي
بنحو  18بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي.
ومع ذلك ،حتى إذا كان من الممكن بيعها بالكامل
إلى صندوق احتياطي األجيال القادمة ،فإن الحصة
المتبقية من األصول غير السائلة ال تزال غير كافية
لتمويل متطلبات التمويل اإلجمالية لكامل السنة
المالية القادمة.
ّ
ّ
وفيما يتعلق بالعامل الرابع للتصنيف ،المتمثل
بحساسية التصنيف للمخاطر الجيوسياسية ،فقد
أشارت الوكالة إلى أنه على غرار معظم دول مجلس
التعاون ،فإن الموقع الجغرافي للكويت يجعلها ُعرضة
لمخاطر األحــداث الجيوسياسية اإلقليمية ويدعم
تصنيف الوكالة لهذا ّالعامل عند درجة " ."baوعلى
وجــه الخصوص ،تمثل التوترات بين دول مجلس
التعاون وإيران وخطر إغالق مضيق هرمز احتمالية
ّ
منخفضة ،إل أن ذلك اإلغالق في حال وقوعه سيكون
حاد األثر على الكويت ،حيث يمر كل النفط المصدر
من الكويت عبر المضيق.
وم ــع ذلـ ــك ،تتمتع ال ـكــويــت ب ـعــاقــات وثـيـقــة مع
ً
ً
الواليات المتحدة التي أظهرت التزاما قويا بحماية
سيادة الكويت ،وهناك عالقات وثيقة مع مجموعة
ال ــدول السبع األخ ــرى ودول مجلس الـتـعــاون ،كما
تحاول الحكومة الحفاظ على عالقات مستقرة مع
الجارتين إيران والعراق.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

مكاسب كبيرة للمؤشرات بقيادة السعودية وأبوظبي
صعود في قطر ودبي بأكثر من  ...%2.5و«الكويتي» يكتفى بـ %0.7
•

علي العنزي

سجلت معظم مــؤشــرات أس ــواق المال بــدول مجلس
التعاون الخليجي أداء إيجابيا قويا في تعامالت األسبوع
الماضي ،وهو آخر أسبوع في الربع األول من هذا العام،
وربحت  5مؤشرات وهي األكبر خليجيا مقابل خسارة
مؤشري مسقط والمنامة ،وهما أصغر سوقين واألقــل
سيولة خليجيا.
وق ــاد مــؤشــر ال ـســوق ال ـس ـعــودي ،األك ـبــر فــي الـشــرق
األوسط ،األداء بتسجيله نموا كبيرا بلغ نسبة  5.1في المئة
تاله مؤشر ابوظبي ثانيا بمكاسب واسعة كذلك بلغت
نسبة  3.8في المئة ،بينما ربح مؤشر السوق القطري نسبة
 2.8في المئة وحل ثالثا ،وجاء رابعا مؤشر سوق دبي
بمكاسب كبيرة كذلك بلغت نسبة  2.5في المئة ،واكتفى
مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة محدودة هي  0.7في
المئة ،بينما تراجع سوقا مسقط والمنامة وخسرا 0.3
و 0.6في المئة على التوالي.

شريك يقفز بمؤشر «تاسي»
أط ـلــق س ـمــو األم ـي ــر مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ول ــي العهد

السعودي عــدة مـبــادرات بمنتصف األسـبــوع الماضي،
ك ــان أبــرزهــا والـمــؤثــر بـســوق ال ـمــال الـسـعــودي برنامج
"ش ــري ــك" ،وال ــذي يتعمد الـشــراكــة بين القطاعين العام
والـ ـخ ــاص ،وي ـه ــدف ال ــى ض ــخ اس ـت ـث ـمــارات ب ـحــوالــي 4
تريليونات ريال حتى عام  ،2030مما سيساعد الشركات
الـكـبــرى عـلــى تخطي آث ــار الـجــائـحــة ،ويـفـتــح لـهــا آفــاقــا
جــديــدة فــي االستثمار المحلي ،وال ــذي سيساعد على
خلق آالف الوظائف في اقتصاد المملكة ليتلقف السوق
والمستثمرون هــذه المبادرة بإيجابية مطلقة ،وتدعم
مؤشر السوق بشكل مباشر بحوالي  3في المئة خالل
جلسة واحدة .وينتهي مؤشر السوق السعودي بنهاية
األسبوع الى أعلى مستوياته خالل  7سنوات ،حيث االقفال
األعـلــى منذ أكتوبر  ،2014بعد أن ربــح خــال األسبوع
الماضي نسبة  5.1في المئة تعادل  477.85نقطة ،ليقفل
على مستوى  9895.56نقطة مقتربا جــدا مــن مستوى
نفسي مهم ،أال وهو  10آالف نقطة.
وكانت معظم الشركات السعودية قد انتهت من اعالن
نتائج العام الماضي ،والتي سجلت تراجعا بنمو األرباح
كــان بنسبة  40فــي المئة مقارنة مــع عــام  ،2019بسبب
جائحة كورونا ،وحجبت  15شركة نتائجها حتى وقت

كتابة هذا التقرير ،وتم إدارج شركة ذيب لتأجير السيارات
كثاني إدراج في السوق السعودي هذا العام ،بينما اختفى
سهم سامبا بعد اندماج البنك مع األهلي التجاري وتكوين
كيان مصرفي عمالق.

أرباح شركاتها الـ  67بنسبة  18في المئة فقط ،وهي األقل
خليجيا مقابل تراجع أرباح الشركات المدرجة في سوق
دبي المالي بنسبة  64في المئة ،ومازالت  3شركات لم
تفصح حتى كتابة هذا التقرير.

مكاسب سوقي اإلمارات

قطر واستمرار االرتداد

ومع نهاية الربع األول ومزيد من التأقلم مع فيروس
كــورونــا ووص ــول مستويات التطعيم ضــد الــوبــاء الى
درجات كبيرة تعد من األفضل بالعالم ،استطاع مؤشرا
االم ــارات ابوظبي ودبــي ،العودة الى االرتفاع وتسجيل
مكاسب كبيرة خالل األسبوع الماضي ،إذ ربح ابوظبي
نسبة كبيرة بلغت  3.8في المئة أي  214.91نقطة ،ليقفل
على مستوى  5941.52نقطة ،وهي اعلى مستوياته خالل
ست سنوات ،مقتربا من مستوى  6آالف نقطة.
واستعاد مؤشر دبي ايجابيته ،بعد عدة أسابيع من
التردد والخسائر ،وربح بنهاية األسبوع األخير من الربع
األول من هذا العام نسبة كبيرة بلغت  2.5في المئة ،أي
 62.16نقطة ،ليقفل على مستوى  2557.67نقطة ،وانتهت
إعــانــات معظم الـشــركــات فــي االم ـ ــارات عــن نتائج عام
 ،2020وكانت ابوظبي قد حققت أداء أفضل بعد تراجع

استمر مؤشر السوق القطري باالرتداد لألسبوع الرابع
على الـتــوالــي ،وحـقــق مكاسب عريضة خــال األسـبــوع
الماضي كسوقي االمارات ،إذ أضاف نسبة  2.8في المئة،
وبعد ان استقرت أسعار النفط حول مستويات  63دوالرا
لمزيج برنت قبل ان تتحول الى اعلى بنهاية األسبوع
ووقت اقفال األسواق الخليجية.
وكان إلعالن بيانات اقتصادية أميركية أثر على أداء
أسعار النفط ،إضافة الى اجتماع "أوبك" الذي اقر زيادة
تدريجية في اإلنتاج سيبدأ من شهر مايو القادم ،وربح
مؤشر السوق القطري قبل ذلك  289.03نقطة ليقفل على
مستوى  10457.3نقطة ،وبانتظار تدفق سريع لنتائج
الشركات للربع األول من هــذا الـعــام ،وال ــذي انتهى يوم
األربعاء الماضي ،والذي يرجح ان تحقق شركات السوق
القطري نموا مميزا مقارنة ب ــأداء عــام  ،2020الــذي كان

استثنائيا ،وقد تصل الى أرباح  2019أو افضل منه كذلك،
ألن االقتصاد عاد بشكل قريب من الطبيعي ،خصوصا في
بعض القطاعات المهمة بالبورصة كالبنوك.

«الكويتي» وحلقة المؤشرات الناشئة
تراجعت سيولة بورصة الكويت ومؤشراتها بداية
األسبوع وحتى جلسات المنتصف التي تحسنت وإعادة
الـخـســائــر ،وانـتـهــت ال ــى مكاسب بنسبة  0.7فــي المئة
لمؤشر السوق العام ،أي  41.41نقطة ليقفل على مستوى
 5812.44نقطة ،بينما ربح مؤشر السوق األول نسبة اكبر
بقليل بلغت  0.8في المئة ،تعادل  49.31نقطة ليقفل على
مستوى  6371.22نقطة بينما ربــح مؤشر رئيسي 50
نصف نقطة مئوية تعادل  25.4نقطة ،ليقفل على مستوى
 4890.97نقطة.
واستقرت متغيرات السوق حول مستوياتها السابقة
م ـقــارنــة م ــع األس ـب ــوع األس ـب ــق ،وزادت الـسـيــولــة بفعل
الجلستين األخيرتين من االسبوع بنسبة  5في المئة،
بينما تراجع النشاط بنسبة  2في المئة فقط ،وارتفع عدد
الصفقات بنسبة  1في المئة.

ةديرجلا

•
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«أسواق المال» :تقليص الدورة المستندية
لإلدراج واالكتتاب إلى أسبوعين

بطلب من «البورصة» ومقترح ودراسة «الهيئة»
عيسى عبدالسالم

المقترح يساهم
في تقليص الوقت
والكلفة ومن
المتوقع إقراره
خالل الشهر الجاري

كشفت م ـصــادر مطلعة أن هيئة
أس ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى إجـ ـ ــراء
تـ ـع ــدي ــات عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ــروط واألط ـ ــر
التنفيذية لعملية اإلدراج واالكتتاب،
ح ـيــث تـعـمــل ع ـلــى تـقـلـيــص ال ـ ــدورة
الـمـسـتـنــديــة ل ـه ـمــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي من
شأنه أن يدفع إلى تشجيع الشركات
الحكومية وشركات القطاع الخاص
على اإلدراج.
وأوضحت المصادر ،لـ"الجريدة"،
أن تسهيل شروط اإلدراج وتوفيقها
مع األطــر المعمول بها في ٍاألس ــواق
االق ـل ـي ـم ـيــة وال ـع ــال ـم ـي ــة ج ـ ــاء بطلب
مــن شــركــة بــورصــة الـكــويــت ل ــأوراق
المالية ،ومقترح ودراسة هيئة أسواق
المال ،مما سيعزز أكثر من اهتمامات
المستثمرين باإلدراجات الجديدة في
الـســوق المحلي ،وسيختصر بذلك
الوقت والكلفة ،متوقعة إقــراره خالل
أبريل الجاري.
وأضــافــت أن الـتــوجــه الـحــالــي هو
تنشيط عملية االدراج واالك ـت ـتــاب،
والتي تتمحور في تقليص الجدول
الزمني لعملية االكتتاب واالدراج في
بــورصــة الكويت الــى نحو أسبوعي
عمل تقريبا على أقصى تقدير ،مبينة
أن هيئة أسواق المال تعطي اهتماما

ك ـب ـيــرا ل ـم ـق ـتــرحــات ش ــرك ــة بــورصــة
ال ـك ــوي ــت ب ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص إلجـ ــراء
تـعــديــات عـلــى الــائـحــة التنفيذية،
بهدف تنظيم الجدول الزمني لعملية
اإلدراج عبر وضــع ضــوابــط وأحكام
تساهم في تقليص الدورة المستندية
المتعلقة بعملية االكـتـتــاب وتاريخ
اإلدراج للشركات التي تطرح جزءا من
أسهمها لالكتتاب العام أو االكتتاب
الخاص قبل اإلدراج.
وأشــارت إلى أن الجهود المبذولة
مــن قبل هيئة أس ــواق الـمــال وشركة
بورصة الكويت لــأوراق المالية في
دفع الشركات الى االدراج في بورصة
الكويت يعزز مكانتها في تحقيق أعلى
معايير التنافسية والشفافية ،إضافة
إلى توفير الفرص لجميع المستثمرين
في التداول على أسهم الشركات ،بما
يساهم في تنويع قاعدة رأس المال
وفئات المستثمرين.
وأك ـ ـ ـ ــدت أن ال ـه ـي ـئ ــة ت ـع ـم ــل عـلــى
مواصلة جهودها الهادفة إلــى خلق
سوق جاذب إلدراجات نوعية ولطرح
م ـن ـت ـجــات اس ـت ـث ـمــاريــة ج ــدي ــدة بما
يتماشى مــع تطلعات المستثمرين
بمختلف فئاتهم ،وتحقيق حماية
المتعاملين في السوق ،حيث تعكف

الهيئة حاليا على تطوير بعض قواعد
اإلدراج بعد طرح استبيان شاركت فيه
شركات االستثمار والشركة الكويتية
للمقاصة وشــركــة بــورصــة الكويت
ل ـ ــأوراق الـمــالـيــة وأط ـ ــراف مـتـعــددة
محليا وعالميا قبل إصــدار القرارات
ذات الصلة في سبتمبر الماضي.
على صعيد متصل ،قالت المصادر
إن هيئة أس ــواق الـمــال ستعمل على
تحريك الدراسة التي رفعتها في وقت
سابق الــى وزيــر التجارة والصناعة
بـشــأن إدراج الـشــركــات النفطية في
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت لـ ـ ـ ــأوراق الـمــالـيــة
عبر آلـيــة خــاصــة ،يمكن مــن خاللها
االسـتـفــادة مــن قوتها وإدراج ـه ــا في
سوق األسهم.
وأوضحت المصادر أن السيناريو
الـمـقـتــرح يـتـضـمــن إدراج الـشــركــات
النفطية ،التي ال تصنف ضمن شركات

الـ ـث ــروات الـطـبـيـعـيــة ،ال ـتــي ال يجوز
تـخـصـيـصـهــا أو بـيـعـهــا ع ــن طــريــق
احتفاظ الحكومة بحصتها البالغة
 50في المئة من إجمالي رأسمالها،
وخ ـص ـخ ـصــة ال ـ ـجـ ــزء ال ـم ـت ـب ـقــي مــن
رأسمالها عن طريق تحديد الحكومة
الـجـهــة الـتــي تتخذ ق ــرار بـيــع حصة
تـ ـت ــراوح ب ـيــن  5و 49ف ــي ال ـم ـئــة من
رأسمالها لمصلحة المواطنين عبر
االكتتاب العام.
ولفتت إلى أن إدراج الشركات من
عــدمــه يـعــود إل ــى ق ــرار المساهمين،
مؤكدة أن البورصة أصبحت مهيأة
الحتضان الشركات الجديدة وغيرها
مــن الشركات العائلية ،بعدما جرت
ت ـغ ـي ـي ــرات إي ـج ــاب ـي ــة خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية في تسهيل شــروط اإلدراج
ببورصة الكويت لألوراق المالية.

11

اقتصاد

استهداف أسهم جديدة وزيادة
ملكيات من األجانب في الربع األول
●

محمد اإلتربي

أظهرت تحركات األجانب في نهاية الربع
األول مــن ال ـعــام الـحــالــي دخ ــوال فــي أسهم
جديدة إضافية بملكيات متباينة ،إضافة إلى
زيادة نسب بعض األسهم القائمة مسبقا.
وب ـلــغ إج ـمــالــي الـسـيــولــة اإليـجــابـيــة في
األسـهــم الـجــديــدة نحو  16.9مليون دينار
توزعت على نحو  7أسهم في السوق األول.
ويتضح من تحركات األجانب؛ أفرادا أو
مؤسسات ،استهداف األسهم الممتازة ،التي
تتسم بأداء تشغيلي ،وتتميز بقوة دفاعية،
وأثبتت أداء جيدا بنهاية العام الماضي ،أو
منحت مساهميها توزيعات.
وم ــن أه ــم ال ـس ـمــات ال ـتــي ت ـحــدد قـ ــرارات
الــدخــول أيضا؛ سائلية السهم في السوق،
ومعدالت الدوران ،بحيث يكون التخارج مرنا
في أي وقت ،وفق االستراتيجية االستثمارية.
لكن ما يجب اإلشارة إليه ،هو أن بورصة
الكويت تعزز مكانتها بشكل مستدام على
خــريـطــة المستثمرين األج ــان ــب ،مــن خــال
عمليات الـمـتــابـعــة ال ــدوري ــة ،وض ــخ مبالغ
جديدة بشكل مستمر في عــدد من األسهم
الـتــي تتسع رقـعـتـهــا بشكل ش ـهــري ،حيث
تتم دراسة شركات جديدة ،ووضعها تحت
المراقبة ،ومــن ثــم اتـخــاذ قــرار باالستثمار
فيها بوزن ونسب محددة.
ووفــق مصادر مراقبة في السوق ،هناك
ال ـعــديــد م ــن ال ـشــركــات ال ـج ـيــدة والـمـمـتــازة
عـلــى صـعـيــد األداء واألصـ ـ ــول ،لـكــن بعض

المالحظات الخاصة بمعدالت ال ــدوران أو
عدم توزيع األرباح قد تؤثر على قرار الدخول
فيها ،حيث ثمة شركات تملك أرباحا مرحلة،
وتحقق سنويا أداء جيدا ،ومنذ  9سنوات أو
أكثر لم تمنح مساهميها أي توزيع نقدي.
ونوهت مصادر إلى أن استحداث أدوات
استثمارية ومالية جديدة قد يحفز شرائح
كـبـيــرة م ــن الـمـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب ،الــذيــن
ي ـف ـض ـلــون ال ـت ـعــامــل ف ــي األس ـ ـ ــواق الـمــالـيــة
مــن خ ــال المشتقات والـتـمـلــك عـبــر أدوات
األجــل والـبـيــوع وإق ــراض األسـهــم ،وغيرها
من األدوات التي تحسن من حركة السوق
ودوران األسهم.
إلــى ذلــك ،بينت المصادر أنــه في مــوازاة
االستثمارات األجنبية المؤسسية نجحت
شركات استثمار في جذب عدد من العمالء
األجانب أخيرا ،اعتمادا على الترقيات التي
حققتها البورصة ،وتدفق سيولة مؤسسية
كبيرة ،ما عزز قدرة شركات االستثمار على
التفاوض وإقناع بعض العمالء.
أيضا الجانب الرقابي المتشدد من جانب
هيئة أسواق المال ،ودورها في توقيع أشد
الجزاءات على المخالفين ،عزز من مستويات
الـثـقــة ودع ــم صـنــاعــة إدارة األص ـ ــول ،التي
تحتاج إلى مزيد من التطوير وإضفاء الثقة
واالطـمـئـنــان عليها ،السيما فــي الـنــزاعــات
التي تنشأ بين الشركات ،خصوصا سرعة
الفصل فيها.

«نفط الكويت» تطرح المرحلة األخيرة من مشروعات الغاز الجوراسي
على هيئة مشاريع صغيرة بنظام الوحدات
●

أشرف عجمي

علمت "الجريدة" ،من مصدر نفطي مطلع،
ً
أن شركة "نفط الكويت" ستباشر قريبا طرح
ا لـمـشــرو عــات المتعلقة بالمرحلة الثالثة
واألخيرة من مشروعات الغاز الجوراسي،
للوصول إلــى طاقة استيعابية تبلغ 950
مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز خالل
الفترة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن دراسة اقتصادات

ً
ً
المشروعات الجوراسية تعد جزءا مهما من
متطلبات المشروعات الرأسمالية ،منوها
إل ــى أن تـكـلـفــة ال ـم ـش ــروع ال ـعــال ـيــة أج ـبــرت
الشركة على البحث عــن خـيــار أقــل تكلفة،
ويناسب في الوقت نفسه المتطلبات الفنية
لحقول الجوراسي ومالءمتها لخطط حفر
اآلبار الجوراسية ذات األعماق الشخصية.
ولفت إلى أن عمليات الحفر ذات الصلة
تـسـتـغــرق م ــدة طــويـلــة ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه تم
األخــذ في االعتبار عمل جــدوى اقتصادية

للمشروعات المستقبلية الرأسمالية المزمع
ً
طرحها مستقبال.
وقــال المصدر ،إن "مجموعة الغاز التي
شكلتها ا ل ـشــر كــة مـنــذ ف ـتــرة ه ــي المعنية
ب ــاإلع ــداد وال ـت ـق ـي ـيــم ل ـل ــدراس ــات الـخــاصــة
بالمشروع ،التي تفضل الشركة أن يكون
بنظام المشاريع الصغيرة وبنظام الوحدات
على مــرا حــل متأنية كبديل عــن المشروع
الــواحــد والـكـلــف الـمــاديــة على الميزانية"،
ً
الفتا إلى أن "المشاريع الصغيرة المستهدف

ً
بيع  20عقارا بـ  18.2مليون دينار

ً
 837دينارا سعر المتر السكني في مزادات «العدل» خالل مارس

●

سند الشمري

أقامت وزارة العدل خالل مارس الماضي
 12مزادا عقاريا ،تم من خاللها عرض العديد
من العقارات ،بمختلف أنواعها ،حيث تم بيع
 20عقارا متنوعا ،ما بين عـقــارات سكنية
واستثمارية وتجارية.
وب ـل ـغــت قـيـمــة ال ـع ـق ــارات الـمـبـيـعــة 18.2
مليون دينار ،إذ بلغ سعرها االبتدائي 16
مـلـيــونــا ،أي بــزيــادة قيمتها  2.18مليون،
وبنسبة  13.6في المئة.
وق ـ ــد ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة الـ ـعـ ـق ــارات الـسـكـنـيــة
المبيعة قي المزادات العقارية  7.43ماليين
دينار ،حيث بلغت القيمة االبتدائية 6.07

ماليين ،أي بزيادة نسبتها  22.3في المئة،
فيما بلغ سعر المتر  837دينارا.
وكانت "العدل" أقامت خالل فبراير مزادات
ت ــم م ــن خــال ـهــا ب ـيــع عـ ـق ــارات بـقـيـمــة 15.2
مليون دينار ،فيما بلغت القيمة االبتدائية
ً
 13.8مليونا ،أي بفارق قيمته  1.43مليون،
وبارتفاع نسبته  10.4في المئة.
وشهدت المزادات التي أقامتها "العدل"
تـصــالـحــا ل ـعــدد م ــن ال ـع ـق ــارات الـمـعــروضــة
ل ـل ـب ـي ــع ،ف ـي ـم ــا تـ ــم ت ــأج ـي ــل ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
العقارات ،ألسباب قانونية.
من جهة أخرى ،أوضح عدد من العقاريين
أن مزادات "العدل" تشهد منازعات وأزمات
بعد أن تتم ترسية العقارات على المزايدين،

تتمثل بوجود مخالفات على العقار تمنع
مـ ــن صـ ـ ــدور ش ـ ـهـ ــادة األوص ـ ـ ـ ــاف ال ـخــاصــة
بالعقار ،ما يعوق عملية نقل الملكية.
وتابع العقاريون أنه رغم وجود معوقات
عديدة في مزادات "العدل" ،فإن اإلقبال عليها
في تزايد مستمر ،لوجود عقارات مميزة يتم
عرضها ويسعى الجميع إلى اقتناصها.
وأشـ ـ ـ ــاروا إل ــى أن ــه ي ـجــب ع ـلــى الـجـهــات
المعنية حل جميع المعوقات التي تواجه
المواطنين والمستثمرين الذين رست عليهم
العقارات ،وتسهيل إج ــراء ات نقل الملكية،
حيث إن هناك أحكاما نهائية لفك النزاعات
حول العقارات المعروضة في المزادات.

خليل :التنويع االقتصادي يتطلب سياسة شاملة
خالل مشاركة «المركز» في المؤتمر االفتراضي لـ «غلوبال فاينانس»
شـ ـ ــارك ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـ ـل ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي
(الـ ـم ــرك ــز) ،ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل،
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر االف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي
ال ـ ــذي نـظـمـتــه م ـج ـلــة "غ ـلــوبــال
فـ ــاي ـ ـنـ ــانـ ــس" ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "قـ ـط ــاع
الـخــدمــات المصرفية والمالية
ف ــي الـ ـك ــوي ــت" ،يـ ــوم  23م ــارس
الـ ـم ــاض ــي ،ب ـم ـش ــارك ــة مـحــافــظ
بنك الكويت المركزي ،د .محمد
ي ــوس ــف الـ ـه ــاش ــل ،ون ـخ ـب ــة مــن
الخبراء والرؤساء التنفيذيين
ل ـل ـم ـص ــارف ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ال ــذي ــن
ناقشوا تأثير جائحة كوفيد-19
ع ـ ـلـ ــى االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد الـ ـك ــويـ ـت ــي،
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــول ن ـ ـحـ ــو ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،وخ ـطــة
الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة لـلــدولــة،
وش ــارك "ال ـمــركــز" فــي المؤتمر
بــاع ـت ـبــاره ال ـمــؤس ـســة الـمــالـيــة
ً
غير المصرفية الوحيدة ممثال
هذا القطاع.
وخالل مشاركته في المؤتمر،
قال خليل إن "إجــراءات اإلغالق
العام ،وتقييد حركة التنقل التي
فرضتها جائحة كوفيد 19-أدت
إلى تراجع مستويات اإلنتاجية
ً
في كل القطاعات تقريبا؛ بما في
ذلك قطاع الخدمات المصرفية،
م ـمــا ت ـس ـبــب ف ــي آث ـ ــار ت ـجــاريــة
واقتصادية عميقة".
وأوضح أن "بيئة األعمال في
ً
الـكــويــت أصـبـحــت أكـثــر تطلعا
ً
إلـ ــى الـ ــداخـ ــل ،م ــا ي ــوف ــر فــرصــا
مواتية للشركات المحلية في
ق ـط ــاع ــات ال ـتــرف ـيــه وال ـض ـيــافــة

علي خليل

والتعليم والرعاية الصحية ،في
ظل استمرار فرض القيود على
السفر للخارج".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف "رغ ـ ـ ـ ــم أن ت ــأث ـي ــر
ال ـجــائ ـح ــة ك ـب ـي ــر ،فـ ــإن ال ــوضــع
أف ـض ــل ب ـك ـث ـيــر م ـم ــا تــوق ـع ـنــاه.
بشكل عام ،إذا نظرنا إلى أرباح
ٍ
الشركات المدرجة في البورصة
لسنة  ،2020نجد أنها تراجعت
أساس
بنسبة  60في المئة على
ٍ
سنوي؛ مع تراجع أرباح البنوك
ب ـن ـس ـبــة  50فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وكـ ــان
قطاعا العقار والخدمات المالية
أكبر الخاسرين ،في حين كان
أداء قـ ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت ج ـيــدا
ومعقوال ،حيث انخفض بنسبة
 25في المئة فقط".
وحــول التعافي االقتصادي
ً
ال ـمــرت ـقــب ،ص ــرح خـلـيــل قــائــا:
ً
ـارات إيجابية
"ن ــرى حــالـيــا إشـ ـ ٍ
تدعم تعافي القطاع المصرفي،

ومتاجر التجزئة للتسوق عبر
اإلنترنت ،والضيافة والترفيه
في الكويت ،والتعليم  ،والرعاية
الصحية ،والتكنولوجيا .نثق
أن القطاعات التي ستوفر هذه
ال ـخ ــدم ــات سـتـنـتـعــش بــوت ـيــر ٍة
أسـ ـ ـ ـ ـ ــرع ،فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن أن قـ ـط ــاع
العقارات التجارية والسكنية،
وال ـم ـقــاوالت الـعــامــة ،وخــدمــات
ال ـ ـض ـ ـيـ ــافـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
وال ـف ـن ــادق ال ـمــوج ـهــة لــأعـمــال
ستشهد العديد من التحديات
الهيكلية".
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى أن
البنوك الكويتية ،تحت إشراف
ً
ً
"المركزي" ،لعبت دورا داعما في
هــذا الـمـجــال ،وواص ـلــت توفير
ال ـس ـيــولــة ألغـلـبـيــة ال ـق ـطــاعــات،
األم ـ ــر ال ـ ــذي س ــاع ــد االق ـت ـص ــاد
ال ـك ــوي ـت ــي ب ـش ـك ـ ٍـل ك ـب ـي ـ ٍـر خ ــال
المرحلة الراهنة.
وفيما يتعلق بالحاجة إلى
ص ـي ــاغ ــة خ ـط ــة ت ـن ـم ـيــة شــامـلــة
ل ـت ـنــويــع االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـكــوي ـتــي
وت ـح ـف ـي ــز ن ـم ــو ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل،
أكــد خليل أن الـفــرص المتاحة
لتسريع جهود الدولة في هذا
الـمـجــال تكمن فــي تـعــزيــز نمو
الشركات الصغيرة والمتوسطة،
إال أن ـ ــه ي ـم ـك ــن ت ـح ـس ـيــن بـيـئــة
ً
األعـ ـم ــال أيـ ـض ــا لـتـصـبــح أكـثــر
مـ ـ ــاء مـ ـ ــة لـ ـت ــأسـ ـي ــس األعـ ـ ـم ـ ــال
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة .وت ـ ـعـ ــد ال ـت ــرك ـي ـب ــة
السكانية قــوة داعـمــة للتنويع
ً
وتــأسـيــس األع ـمــال أي ـضــا .كما
أن الضغوط على ميزانية الدولة

سـتــدفــع بــاتـجــاه الخصخصة؛
وستستكمل هذه الجهود عبر
مبادرات تهدف إلى تعزيز خلق
فــرص العمل للعمالة الوطنية
في هذا المجال.
وأضاف" :يمكن للمؤسسات
الـ ـم ــالـ ـي ــة غـ ـي ــر ال ـم ـص ــرف ـي ــة أن
ً
ً
تلعب دورا إيجابيا في التنويع
االق ـت ـص ــادي ،حـيــث إن الـنـظــام
ال ـم ـصــرفــي ف ــي ال ـكــويــت يتسم
بـتــوجـهــه نـحــو أق ــل الـمـخــاطــر،
ً
وه ـ ــو مـ ــا ي ـم ـكــن ت ـف ـه ـمــه ن ـ ّظ ــرا
ل ـط ـب ـي ـع ــة الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع .وتـ ـف ــض ــل
ال ـج ـهــات الـتـنـظـيـمـيــة التحفظ
وال ـح ـصــافــة ،وم ــن ال ـمــرجــح أن
يستمر هذا التوجه مع استمرار
الضمانات على الودائع".
وذكـ ـ ـ ــر "ان س ـ ـقـ ــوف أسـ ـع ــار
ال ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ــدة تـ ـ ــدفـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـصـ ــارف
ال ـكــوي ـت ـيــة ن ـح ــو الـمـقـتــرضـيــن
ذوي ال ـت ــوج ــه ن ـحــو الـمـخــاطــر
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــة ،ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــث إن
الـ ـمـ ـص ــارف ال ي ـم ـك ـن ـهــا ف ــرض
فــوائــد أعـلــى لتغطية الـقــروض
ذات ال ـم ـخــاطــر ال ـمــرت ـف ـعــة .إال
أ نــه يمكن للمؤسسات المالية
غـيــر الـمـصــرفـيــة ذات الرسملة
تمويل
الجيدة أن تتخصص في
ٍ
مشاريع ذات مخاطر متوسطة
ومــرتـفـعــة؛ مـثــل :الـمـشــاركــة في
رؤوس األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،وال ـ ـقـ ــروض
القابلة للتحويل".

بها المشروع ستكون على هيئة مناقصات،
لـطــر حـهــا عـلــى مستثمرين متخصصين،
سواء كانوا مستثمرين أجانب أو محليين".
وفي السياق ذاته ،أشار المصدر إلى أن
"نفط الكويت" تنوي طرح مناقصة عقدين
لبناء مرفقين جديدين لإلنتاج الجوراسي.
وقـ ــال إن ال ـشــركــة أرس ـل ــت إل ــى الـجـهــاز
ً
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـل ـم ـن ــاق ـص ــات الـ ـع ــام ــة أخـ ـي ــرا
ً
مـسـتـنــدات مـنــاقـصــة الـمــرفـقـيــن ،الف ـتــا إلــى
أن ذلــك يأتي ضمن استراتيجية مؤسسة

البترول الرامية الى إنتاج الغاز على مراحل
ً
تبدأ من  500مليون قدم مكعبة يوميا حتى
الوصول تدريجيا الى ملياري قدم مكعبة
 ،وص ــوال إل ــى اإلن ـت ــاج الـمـسـتـهــدف بنحو
 4مليارات قــدم مكعبة فــي  ،2030لتغطية
حاجة البالد من الغاز.
وقدر المصدر مخزون الغاز في الكويت
بشقيه ال ـحــر والـمـصــاحــب بـنـحــو  35إلــى
 60تريليون قدم مكعبة ،ومتوفر من ثالثة
م ـصــادر؛ األول ال ـغــاز الـمـصــاحــب للحقول

ً
النفطية ،وينتج منه حاليا  1.3مليار قدم
ً
مكعبة يوميا ،والثاني الغاز الحر العميق
في شمال وغرب وجنوب البالد والمكتشف
م ـنــذ  ،2003إض ــاف ــة إلـ ــى غـ ــاز ح ـقــل الـ ــدرة
المكتشف ،الذي تقدر كمياته ما بين  7و20
تــريـلـيــون ق ــدم مـكـعـبــة ،وال ـم ـصــدر الـثــالــث،
وهو الغاز الصخري ،الذي تؤكد اإلشارات
الجيوفيزيائية إلى توافره بكميات تجارية،
لكنه لم يتم اختباره حتى اآلن.
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اقتصاد
بهبهاني :تدابير «األهلي» الحصيفة واالستباقية خففت
خسائر االئتمان المحتملة بسبب «كورونا»
ةديرجلا
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«عمومية» البنك تقر توزيع أسهم منحة بنسبة  %5عن عام 2020
أشار بهبهاني إلى تصنيفات
مجموعة البنك األهلي
الكويتي القوية بالدرجة
االستثمارية من وكاالت
التصنيف العالمية ،إذ حافظت
المجموعة على تصنيفها
بالدرجة  +Aمن وكالة
فيتش ريتنجز وبالدرجة A2
من وكالة موديز إنفيستورز
سيرفيس ،وتعكس هذه
التصنيفات هيكل رأس المال
المتين واألسس القوية للبنك.

َ
اجتماعي
عقد البنك األهلي الكويتي
الـجـمـعـيـتـيــن ال ـع ــام ــة الـ ـع ــادي ــة وغ ـيــر
العادية ،أمــس ،لمناقشة نتائج البنك
المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 2020وب ـق ـي ــة بـ ـن ــود ج ــدول ــي أع ـم ــال
الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وب ـ ـ ــدأ اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ــام ــة
ً
ال ـع ــادي ــة أوال ب ـع ــده ت ــم ع ـقــد اجـتـمــاع
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة غـ ـي ــر ال ـ ـع ـ ــادي ـ ــة ،إذ ت ـمــت
الـمـصــادقــة عـلــى كــل الـبـنــود بـجــدولــي
األع ـمــال خ ــال االجـتـمــاعـيــن ،وق ــد بلغ
الـنـصــاب الـقــانــونــي لـلـحـضــور  93في
المئة.
وب ــدأ ط ــال محمد رض ــا بهبهاني،
رئيس مجلس إدارة "األهلي" الكويتي،
ً
اجتماع الجمعية العامة العادية مرحبا
بالحضور ،ثم استعرض تقرير مجلس
ً
اإلدارة للسنة ا لـمــا لـيــة  ،2020مشيرا
إل ــى أن ــه نتيجة ل ـقــرار مـجـلــس اإلدارة
باتخاذ التدابير الحصيفة واالستباقية
ل ـل ـت ـخ ـف ـي ــف مـ ـ ــن خ ـ ـسـ ــائـ ــر االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان
المحتملة وا لـنــا تـجــة مــن تعثر بعض
ال ـع ـمــاء بـسـبــب األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة،
ال ـتــي تـسـبـبــت فـيـهــا جــائـحــة ك ــورون ــا،
الـتــي مــا زال ــت تمثل مـخــاطــر حقيقية
على اسـتـمــراريــة الـنـشــاط االقـتـصــادي
للشركات بشكل طبيعي ،إذ اتخذ البنك
ب ـش ـكــل م ـت ـح ـفــظ م ـخ ـص ـصــات بـمـبـلــغ
 136.5م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،م ـمــا ن ـتــج عنه
ً
صافي خسارة بمبلغ  69.7مليونا عن
السنة المنتهية في .2020
وبلغ إجمالي اإليــرادات التشغيلية
 141.5مليون دينار ،في حين وصلت
األص ــول االئتمانية إلــى  3.1مليارات
وودائ ــع العمالء  3.5مليارات ،وبلغت
ًَ
حـقــوق المساهمين  499مـلـيــونــا ،في
حين بلغت نسبة ا لـقــروض المتعثرة
 1.57في المئة ،وهي مغطاة بضمانات
تصل نسبتها إلى  339في المئة ،كما
وصل معدل كفاية رأس المال إلى 17.26
في المئة.

أع ـل ـنــت ش ــرك ــة "زي ـ ـ ــن" اخ ـت ـتــام
حـمـلـتـهــا الـتـســويـقـيــة التفاعلية
"س ـ ّـج ــل م ــع زي ـ ــن" ،وال ـت ــي شـهــدت
ت ـت ــوي ــج ف ــاط ـم ــة ع ـ ــادل ال ـك ـن ــدري
بالجائزة الكبرى سيارة Mercedes
 ،A35 AMGوه ــي الـحـمـلــة الـتــي
شهدت تتويج العشرات من العمالء
بجوائز نقدية أسبوعية وأجهزة
ذك ـي ــة قـ ّـي ـمــة طـ ـ ــوال ف ـت ــرة تنظيم
الحملة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـح ــاف ــي ،أن ح ـم ـلــة "س ـ ّـج ــل مع
ُ
زيــن" تعتبر إحــدى أكبر الحمالت
ُ
التفاعلية ا لـتــي تطلقها الشركة
ً
حصريا ُ
بشكل دوري،
لعمالئها
ٍ
وال ـت ــي تــأتــي ف ــي إطـ ــار جـهــودهــا
ال ــدائـ ـم ــة ل ـت ـق ــدي ــم آخ ـ ـ ــر ،وأح ـ ــدث
ال ـح ـلــول الـمـبـتـكــرة لعمالئها في
مـجــال خــدمــات القيمة المضافة،
ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـح ـ ــرص الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ع ـلــى
تقديم الخدمات األفـضــل واألكثر
ً
ت ـطــورا لعمالئها ،لكونهم عائلة
المشتركين األكبر في الكويت.

وبينت "زي ــن" أن حملة ّ
"سجل
ّ
مــع زيــن" التي نظمتها بالتعاون
ّ
مع مجموعة  ITGقدمت محتوى
يومي ُمميز عبر الرسائل النصية
الـقـصـيــرة  ،SMSوال ـت ــي اخـتـبــرت
م ـع ـل ــوم ــات الـ ُـم ـش ـتــرك ـيــن ال ـعــامــة
لفرصة ربح جائزة نقدية أسبوعية
بقيمة  300د.ك ،وأجهزة ذكية ّقيمة،
هذا باإلضافة إلى الجائزة الكبرى
سيارة  Mercedes A35 AMGالتي
ّقدمتها في نهاية الحملة.
وأك ـ ـ ـ ــدت الـ ـش ــرك ــة أنـ ـه ــا تـعـمــل
باستمرار على تطوير كل خدماتها
لـ ـت ــواص ــل جـ ـه ــوده ــا ن ـح ــو ط ــرح
ً
الـحـلــول األحـ ــدث واألك ـث ــر ت ـطــورا
ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى ال ـم ـك ــان ــة ال ـتــي
وصلت إليها في السوق الكويتي،
ً
م ــؤك ــدة أن ـهــا عـنــد وع ــده ــا دائـمــا
بتقديم حلول عملية ألسلوب حياة
عمالئها س ــواء على المستويين
الشخصي أو العملي.
وأشارت "زين" إلى أنها حريصة
ّ ً
تميزا،
على تقديم الخدمات األكثر

طالل بهبهاني

وأشـ ــار رئـيــس مـجـلــس اإلدارة إلــى
تصنيفات مجموعة "األه ـلــي" القوية
ب ــال ــدرج ــة االس ـت ـث ـم ــاري ــة م ــن وكـ ــاالت
ال ـت ـص ـن ـي ــف الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،إذ حــاف ـظــت
المجموعة على تصنيفها بالدرجة +A
من وكالة فيتش ريتنجز وبالدرجة A2
من وكالة موديز إنفيستورز سيرفيس،
وتعكس هذه التصنيفات هيكل رأس
الـمــال المتين واألس ــس الـقــويــة للبنك
األه ـل ــي ال ـكــوي ـتــي ،بـمــا ف ــي ذل ــك ق ــدرة
ال ـب ـنــك ال ـم ــرن ــة ع ـلــى تـحـقـيــق األرب ـ ــاح
وتــوف ـيــر الـتـمــويــل الـمـسـتـقــر وتـنــويــع
مصادر السيولة.
و صادقت الجمعية العامة العادية
على تقرير مجلس اإلدارة الذي يغطي
أ عـمــال وأنشطة البنك للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر .2020
كما وافقت الجمعية العامة العادية
على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع
أسهم منحة مجانية بنسبة  5في المئة
م ــن رأس ال ـم ــال ال ـم ـصــدر وال ـمــدفــوع،
ً
ً
ب ــإص ــدار  80.958.311سـهـمــا جــديــدا
تـ ـ ــوزع ك ــأس ـه ــم م ـن ـحــة م ـجــان ـيــة عـلــى
المساهمين المسجلين فــي سجالت
مساهمي الـبـنــك ،كـمــا فــي نـهــايــة يــوم
االستحقاق المحدد له يــوم الخميس

ُ
ّ
ّ
«سجل مع زين» تتوج الفائزة بالجائزة
الكبرى AMG Mercedes A35

ً
إيفاء بوعودها لمشتركيها لتقديم
أفضل الخدمات والعروض بالشكل
ال ــذي ُي ـعــزز مــن موقعها الــريــادي
ف ــي ق ـط ــاع االتـ ـص ــاالت الـكــويـتــي،
ولـتـضـمــن تـقــديــم أع ـلــى مستوى
ج ـ ـ ـ ــودة م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات وأفـ ـض ــل
العروض الترويجية وأفضل تجربة
اتصاالت ،بما يعكس ريادتها في
السوق الكويتي.

ً
بهبهاني مترئسا «العمومية»
ال ـمــوافــق ( 2021/4/22ب ــواق ــع خمسة
أسهم لكل مئة سهم) بحيث تتم تغطية
قيمة هذه الزيادة الناتجة عن ذلك في
رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة
 8.09ماليين دينار من األرباح المرحلة،
وتفويض مجلس اإلدارة في التصرف
ً
في كسور األسهم الناشئة عنها وفقا
ً
لما يراه مناسبا.
ً
ك ـمــا واف ـق ــت الـجـمـعـيــة أي ـض ــا على
اختيار عضوين مستقلين الستكمال
بــاقــي مــدة العضوية ل ـلــدورة الحالية
لمجلس اإلدارة ( ،)2021 – 2019هما
رائد عبدالكريم المؤمن وزيد خلدون
حسن النقيب ،وفوضت مجلس اإلدارة
بتحديد المكافأة السنوية لهما ،مع
مــراعــاة قواعد الحوكمة الـصــادرة عن
الجهات الرقابية.
وخـ ـ ـ ـ ــال اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة تــم
اس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـع ــريـ ـض ــة
الستراتيجية المجموعة لعام ،2021

بـ ـع ــد ان ـ ـق ـ ـضـ ــاء ع ـ ـ ــام  2020ال ـم ـت ـخــم
بــال ـت ـحــديــات ،إذ أك ــد ط ــال بهبهاني
رئيس مجلس إدارة "األهلي" أن البنك،
تحت القيادة الجديدة لجورج ريشاني،
ً
ً
ً
الذي تم تعيينه أخيرا رئيسا تنفيذيا
لـلـمـجـمــوعــة ،سـيـقــوم ب ــإع ــادة صياغة
وتـحــديــد استراتيجيته الـجــديــدة مع
التركيز على تحقيق النمو المستهدف
والتحول الرقمي.
مــن جــانـبــه ق ــال ري ـشــانــي ،الــرئـيــس
التنفيذي للمجموعة ،إن البنك "األهلي"
حــافــظ عـلــى ال ـتــزامــه بـتـقــديــم تـجــارب
ج ــدي ــدة ل ـل ـع ـمــاء والـ ـتـ ـح ــول الــرق ـمــي
ورفع الكفاءة التشغيلية ،ويقوم البنك
بتنفيذ استراتيجية شاملة "للتحول
والنمو" ،مع مراجعة دقيقة للمخاطر
على مستوى المجموعة ،لتحليل وفهم
نقاط الـقــوة والضعف فــي المجموعة
بـشـكــل أف ـضــل مــن أج ــل الـتـخـفـيــف من
أي ت ـهــديــدات واالس ـت ـف ــادة م ــن فــرص

السوق الجديدة ،وستسمح لنا النتائج
التي سنتوصل إليها صياغة خريطة
طريق التحول خالل السنوات القادمة
التي ستقودنا إلى تحقيق طموحاتنا
وتطلعاتنا الجديدة".
وأضاف أن مجلس اإلدارة وافق على
االس ـت ـع ــان ــة ب ـم ـس ـت ـشــاريــن خــارجـيـيــن
لـتـقــديــم دراسـ ــة شــامـلــة السـتــراتـيـجـيــة
البنك خالل الفترة القادمة والتي تتطلب
اس ـت ـخ ــدام أف ـض ــل ال ـخ ـب ــرات الـعــالـمـيــة
المتوفرة في هذا المجال.
وأوضــح أن االستراتيجية الجديدة
ستركز على تمكين المزيد من وسائل
الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة المستخدمة
مــن قـبــل الـعـمــاء؛ وتـطــويــر المنتجات
ال ـم ـس ـت ـهــدفــة م ــع ال ـت ـم ـيــز ف ــي ال ـخــدمــة
واألداء؛ وترسيخ ألفضل الممارسات
عبر المجموعة بأكملها ،كما ستواصل
المجموعة االستثمار بقوة في توظيف
ال ـك ـف ــاءات وال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ال ـك ــودار

الوطنية لديها ،وتطوير أداء الـمــوارد
الـبـشــريــة ،ودم ــج العمليات الخارجية
في المجموعة.
أما الجمعية العامة غير العادية ،فقد
اعتمدت البند الخاص بزيادة رأسمال
البنك بـمـقــدار  8.09ماليين دي ـنــار ،ما
يمثل  5في المئة من رأس المال ،بإصدار
ً
ً
 80.958.311سهما جــديــدا تــوزع على
ا لـمـســا هـمـيــن المسجلين فــي سجالت
البنك كأسهم منحة مجانية بــواقــع 5
في المئة (خمسة أسهم لكل مئة سهم).
كما وافقت على تعديل المادة ( )6من
عقد التأسيس والـمــادة ( )5من النظام
األساسي للبنك األهلي الكويتي ليصبح
رأسـمــال الشركة  170.01مليون دينار
ً
ً
موزعا على  1.700.124.545سهما ،قيمة
كل سهم مئة فلس.

«الكويتية» تطلق حملتها الوطنية لدعم التطعيم
أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط
الجوية الكويتية ،بالتعاون مع
مركز الكويت للتطعيم ،حملتها
الـ ـت ــوع ــوي ــة تـ ـح ــت اسـ ـ ــم "ح ـم ـلــة
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـ ـجـ ــويـ ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
لدعم التطعيم" خــال الفترة من
ً
 15-4ال ـجــاري ،تــزامـنــا مــع دعــوة
حكومة دولة الكويت للمواطنين
والمقيمين إلى ضرورة التسجيل
ل ـت ـل ـق ــي ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح ض ـ ــد فـ ـي ــروس
كورونا ،للوصول إلى الوقاية من
هذا الفيروس.
وف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،ق ــال مــديــر
دائ ــرة العالقات العامة واإلعــام
ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط فـ ــايـ ــز الـ ـعـ ـن ــزي:
"تدشن اليوم "الكويتية" حملتها
الوطنية التوعوية لدعم التطعيم
ض ــد "كـ ــورونـ ــا" رغ ـب ــة م ـن ـهــا في
م ـشــاركــة الـحـكــومــة فــي الـحــرص
على صحة وســامــة المواطنين
والمقيمين عبر دعوتهم للمبادرة
بــالـتـسـجـيــل لـتـلـقــي ال ـل ـقــاح ضد
الفيروس ،للوصول إلى أكبر عدد
مــن متلقي الـلـقــاح فــي المجتمع
ً
وصوال إلى المناعة المجتمعية،

ولخفض اإلصــابــات بالفيروس
بقدر المستطاع ،وعــودة الحياة
ً
الطبيعية تدريجيا إلى البالد".
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـن ــزي" :ت ـش ـت ـمــل
ال ـح ـم ـلــة ع ـلــى وضـ ــع م ـن ـشــورات
خ ــاص ــة ل ـل ـخ ـطــوط ت ـش ـجــع عـلــى
الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم ف ـ ــي مـ ــركـ ــز الـ ـك ــوي ــت
للتطعيم والمجمعات التجارية
ومـطــار الـكــويــت الــدولــي ،إضافة
إلى بث ونشر رسائل وفيديوهات
تشجيعية على وسائل التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،ووسـ ــائـ ــل اإلعـ ــام
االخــرى كالتلفزيونات والراديو
وال ـص ـح ــف ك ـم ـب ــادرة ج ــدي ــة من
"الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة" ،ل ـل ـم ـش ــارك ــة بـتـلــك
الحملة الوطنية المهمة".
ً
وأوضــح قــائــا" :مجلس إدارة
الخطوط الكويتية برئاسة علي
ال ــدخ ــان وجـ ــه بـ ـض ــرورة تـقــديــم
الدعم والتشجيع للجهات التي
ً
ً
تعمل ليال ونـهــارا ،لحفظ صحة
وســامــة المجتمع مــن اإلصــابــة
بــالـفـيــروس ،ودع ــوة المواطنين
والمقيمين لتلقي اللقاح ،لكون
هــذا العمل يعد وطنيا بالكامل،

«األوراق المالية» تطلق حملة للتوعية بأهمية
حوكمة الشركات المدرجة

وي ـ ـ ـمـ ـ ــس الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـمـ ـحـ ـل ــي
وال ـ ــدول ـ ــي ،حـ ـي ــث ي ــأت ــي اطـ ــاق
ال ـخ ـط ــوط ح ـم ـلــة دعـ ــم الـتـطـعـيــم
ً
إيمانا منها بدورها المجتمعي
ال ــذي اع ـت ــادت أن ت ــؤدي ــه ف ــي كل
الـحـمــات الــوطـنـيــة الـتــي تخص
المجتمع ا لـكــو يـتــي ،لكونها من
الـ ـجـ ـه ــات ال ـ ــرائ ـ ــدة فـ ـي ــه ،وال ـت ــي
لطالما كــانــت الــداعــم والمساند
لجميع المناسبات المهمة ،سواء
للجهات أو الخاصة أو االفراد".
وأش ــار إلــى أن الحملة جــاء ت
ً
حرصا من الخطوط على تطبيق
برامجها وسياساتها الخاصة
ً
بالمسؤولية االجتماعية ،مشيرا
إل ــى أن ــه ت ــم اع ــداده ــا وتنفيذها
وف ــق خ ـطــة م ــدروس ــة بــالـتـعــاون
مع مركز الكويت للتطعيم الذين
يبذلون قصارى جهودهم لتطعيم
أكـبــر عــدد ممكن مــن المواطنين
والمقيمين بشكل يومي ،لتحقيق
األه ـ ــداف ال ـم ـن ـشــودة وال ـمــرجــوة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـع ــى ل ـ ـهـ ــا الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
الصحية في البالد مشكورة في
الوصول إلى المناعة المجتمعية.

وتـ ــابـ ــع الـ ـعـ ـن ــزي" :ال ـخ ـط ــوط
ال ـكــوي ـت ـيــة ت ــواص ــل ال ـع ـم ــل مـنــذ
بــدء الحملة على دعــوة وتوجيه
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن عـبــر
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
أو فــي وســائــل اإلع ــام المختلفة
للمبادرة بالتسجيل لتلقي اللقاح
م ــن خـ ــال ال ــرس ــائ ــل ال ـتــوعــويــة،
وما ُيبث من السلطات الصحية
ل ـط ـم ـئ ـنــة ال ـج ـم ـي ــع ب ـ ــأن ال ـل ـق ــاح
ض ـ ـ ـ ــرورة مـ ـل ـ ّـح ــة لـ ـتـ ـج ــاوز ه ــذه
األزم ـ ــة ،وســرعــة ال ـع ــودة الـحـيــاة
الطبيعية ،كـمــا تــد عــو الخطوط
مــوظ ـف ـي ـهــا ب ـش ـكــل م ـس ـت ـمــر إل ــى
تلقي اللقاح وااللتزام باإلجراءات
ً
واالش ـتــراطــات الصحية ،تجنبا
لالصابة بالفيروس".
واخ ـت ـت ــم ت ـص ــري ـح ــه" :ت ـت ـقــدم
الخطوط الكويتية بجزيل الشكر
وواف ـ ــر االم ـت ـن ــان ل ـكــل الـعــامـلـيــن
ب ــال ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي ف ــي الـ ـب ــاد،
لجهودهم الملموسة والبارزة في
تقديم الرعاية الصحية الكاملة
للمواطنين والمقيمين ،كما نتقدم
بالشكر لوزارة الداخلية ،واإلدارة

فايز العنزي

ال ـع ــام ــة ل ـل ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي وك ــل
الـجـهــات ال ـتــي تـســاهــم ومــازالــت
ت ـس ــاه ــم فـ ــي الـ ـح ــد مـ ــن ان ـت ـش ــار
الفيروس ،والحرص على سالمة
ً
وصحة المجتمع الكويتي ،سائال
ال ـمــولــى ع ــز وج ــل أن يـكـلــل تلك
الجهود الكبيرة بالنجاح الباهر،
وأن يحفظ بالدنا من كل مكروه".

أسعار صرف العمالت العالمية

في إطار برنامج التوعية االستثمارية الخليجي ُ«م ِلم»
في إطار الحملة التوعوية والتثقيفية
الخليجية المشتركة ،تحت شعار "ملم"،
تواصل الجهات التنظيمية لألسواق
الـمــالـيــة ب ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون لــدول
الخليج العربية ،بالتعاون مع األمانة
الـ ـع ــام ــة لـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،ج ـه ــوده ــا
لتعزيز الوعي االستثماري للمتعاملين
والمهتمين في األسواق المالية بالدول
األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ،وذل ـ ـ ــك مـ ــن خـ ـ ــال ال ـح ـم ـلــة
ال ــراب ـع ــة ال ـت ــي تـطـلـقـهــا هـيـئــة األوراق
المالية والسلع (دولة اإلمارات العربية
المتحدة) على مدى شهر أبريل.
وت ـح ـم ــل ال ـح ـم ـل ــة شـ ـع ــار "ح ــوك ـم ــة
فـعــالــة ...أس ـ ٌ
ـاس للتنمية المستدامة"،
وتهدف إلى تقديم اإلرشادات واللوائح
واألنظمة الخاصة بالحوكمة ألعضاء
م ـجــالــس إدارات ال ـش ــرك ــات ال ـمــدرجــة
والـمـســؤولـيــن بـهــا ،وتجنب المخاطر
الـمـتـعـلـقــة بـ ـ ــأداء ال ـش ــرك ــة وإداراتـ ـ ـه ـ ــا،
وتــرسـيــخ رؤي ــة أن الحوكمة الرشيدة
ل ـل ـشــركــة تـ ـق ــود ل ـت ـح ـق ـيــق أداء نــاجــح
وإن ـج ــاز جـيــد لـلـشــركــة ،وإدارة واعـيــة
ً
للمخاطر ،فضال عن وضع استراتيجية
ذكية ألعمال الشركة.
ً
وتتوجه الحملة تحديدا إلى عدد من
الـفـئــات تـضــم أع ـضــاء مـجــالــس إدارات
الشركات المدرجة ،وكبار المسؤولين
بالشركات المساهمة العامة ،ومسؤولي

الـ ـح ــوكـ ـم ــة وعـ ـ ــاقـ ـ ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
بــال ـشــركــات الـ ـم ــدرج ــة ،والـمـســاهـمـيــن
والـمـسـتـثـمــريــن الـمــرتـقـبـيــن ،وجمهور
المهتمين بشكل ع ــام مـثــل الباحثين
واإلعالميين.
وتستعين الحملة بعدد من الوسائل
تشمل شبكات ا لـتــوا صــل االجتماعي،
وال ـف ـض ــائ ـي ــات وال ـص ـح ــف ،وال ـم ــواق ــع
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوات ال ــرق ـم ـي ــة
(وي ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــار) ،كـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــدم ال ـم ـضــام ـيــن
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــون
اإلعــامـيــة مـثــل :الــرســوم المعلوماتية
 ،infographicsوا ل ــر س ــوم المتحركة
 ،animationو بـ ـ ــرا مـ ـ ــج و مـ ـق ــا ب ــات
بــال ـف ـضــائ ـيــات ،واإلصـ ـ ـ ــدارات الــرقـمـيــة
(م ـ ـطـ ــويـ ــات وكـ ـتـ ـيـ ـب ــات) ،وال ـم ـس ــاب ـق ــة
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـي ــة ،وم ـ ـ ـقـ ـ ــاالت ال ـت ــوع ـي ــة
بالصحف ،والرسائل أو فقرات التوعية
بالصحف.
وت ـس ـعــى الـهـيـئــة م ــن خ ــال أنـشـطــة
هــذه الحملة إلــى دعــم تطبيق ضوابط
ال ـ ـحـ ــوك ـ ـمـ ــة ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـس ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز
م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت تـ ـطـ ـبـ ـي ــق أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء م ـج ـلــس
اإلدارة ومـســؤولــي الـشــركــات لمفاهيم
االنضباط المؤسسي واإلدارة الرشيدة،
ورفــع مستويات الثقة لــدى المستثمر
بخصوص الشركات وسوق رأس المال
ً
عموما.

وت ـن ــدرج الـحـمـلــة فــي إط ــار بــرنــامــج
التوعية االستثمارية الخليجي ُ"م ِلم"،
وهـ ــو ب ــرن ــام ــج م ـش ـتــرك ب ـيــن ال ـج ـهــات
الـمـنـظـمــة ل ــأس ــواق ال ـمــال ـيــة ف ــي دول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،والـ ــذي
ب ــدأ تنفيذه فــي مطلع نوفمبر ،2020
ويـسـتـهــدف المتعاملين فــي األس ــواق
الـمــالـيــة والـمـهـتـمـيــن بـهــا مــن مختلف
القطاعات.
وبـ ـم ــوج ــب ه ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج ،تــرعــى
الجهات المنظمة لألسواق المالية في
كــل دول مجلس ال ـت ـعــاون م ــدة معينة
مــن الـبــرنــامــج ،مــن خ ــال نـشــر رســائــل
تــوعــويــة مـتـنــوعــة تـتـضـمــن الـبـيــانــات
ال ـص ـح ــاف ـي ــة والـ ــرسـ ــائـ ــل الـ ـت ــي تـنـشــر
على الـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة وحسابات
التواصل االجتماعي للجهات المشاركة،
باإلضافة إلى وسائل اإلعالم المختلفة.
وتــولــي الجهات المنظمة لألسواق
المالية ب ــدول مجلس الـتـعــاون أهمية
كـبـيــرة للتوعية فــي األس ـ ــواق المالية
لتنمية مستوى المهارة والمعرفة لدى
المستثمرين وحمايتهم وتمكينهم من
اتـخــاذ الـقــرار االستثماري السليم في
الـتــوقـيــت الـمـنــاســب ،ب ـغــرض تشجيع
االسـتـثـمــار وتنميته فــي س ــوق مالية
آمنة وجاذبة لالستثمار ،بما يدعم نمو
االقتصاد الوطني وتنوعه.

وب ــدأت الـجـهــات المنظمة لــأســواق
ال ـم ــال ـي ــة بـ ـ ــدول ال ـم ـج ـل ــس فـ ــي تـنـفـيــذ
أول ــى حمالتها خ ــال شـهــري نوفمبر
وديسمبر  2020تحت عنوان "أساسيات
االستثمار" التي نظمتها هيئة السوق
المالية السعودية ،ثم حملة "فكر قبل
أن تستثمر" ،والتي نفذته هيئة أسواق
المال بالكويت خالل يناير 2021م ،وتبع
ذ لــك حملة "ا ح ــم استثماراتك بمعرفة
حقوقك والتزاماتك" التي نظمتها هيئة
ق ـطــر ل ــأس ــواق ال ـمــال ـيــة خ ــال فـبــرايــر
ومارس.
وت ـن ـظ ــم األم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة لـمـجـلــس
الـتـعــاون الخليجي مــن خــال برنامج
ُ"م ـ ِـل ــم" ،إل ــى رف ــع مـسـتــوى الــوعــي لــدى
المستثمرين فــي دول الخليج ،ونشر
الـ ـت ــوعـ ـي ــة بـ ــأسـ ــاس ـ ـيـ ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
فـ ــي أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال وط ـ ـ ــرق االح ـت ـي ــال
وال ـم ـخ ــاط ــر ،وال ـت ــأك ـي ــد ع ـلــى ضـ ــرورة
انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل
تـلــك ال ـم ـخــاطــر ،وال ـت ـعــريــف بــاألنـظـمــة
والتشريعات التي تحكم التعامالت في
األسواق المالية ،بما يعمل على زيادة
معايير الكفاءة والسالمة فيها.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا

•
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اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

الحكومة أهدرت في يوم واحد مليار دينار دون مبرر حصيف
• التداعيات البائسة للهدر باهظة التكلفة على مستقبل اإلصالح ومصداقية الحكومة الهشة
• التوظيف السياسي للمالية العامة أخطر من عجز سنة «كورونا»
توقع "الشال" أن تحقق
الموازنة العامة للسنة المالية
 2021-2020عجزا افتراضيا
قيمته نحو  10.807مليارات
دينار ،وقد يزيد مستوى العجز
إذا كان معدل إنتاج النفط
أدنى من المقدر ،وقد يهبط
إن ًحقق الحساب الختامي
وفرا في المصروفات المقدرة
لنفقات الموازنة.

ذكـ ــر ت ـقــريــر "ال ـ ـشـ ــال" االق ـت ـص ــادي
األسـبــوعــي أن السنة المالية -2020
 2021انـتـهــت ،ولـلـتــذكـيــر فـقــد قــدرت
اعتمادات المصروفات في الموازنة
بنحو  21.555مليار ديـنــار ،وبلغت
تقديرات جملة اإليرادات في الموازنة
نحو  7.503مليارات ،قدرت اإليرادات
النفطية وا ل ـغــاز منها بنحو 5.628
مليارات ،أي بما نسبته نحو  75في
المئة من جملة اإليرادات ،وتم تقدير
اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـن ـف ـط ـيــة ط ـب ـقــا لــأســس
التالية :حصة إنتاج نفط خام تعادل
 2.5م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا ،وس ـعــر
تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ
 30دوالرا ،وسـعــر الـصــرف المعتمد
 305فـ ـل ــوس لـ ـ ـل ـ ــدوالر ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
إيرادات الغاز البالغة نحو  211مليون
ديـ ـن ــار ،وخ ـص ـمــت ت ـكــال ـيــف اإلن ـت ــاج
المقدرة بمبلغ  2.932مليار.
وقـ ـ ــدرت اإلي ـ ـ ـ ــرادات غ ـيــر الـنـفـطـيــة
بـنـحــو  1.874م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،وعـلـيــه
بلغ العجز االفـتــراضــي المتوقع في
الموازنة نحو  14.052مليارا من دون
اقتطاع نسبة الـ 10في المئة من جملة
اإليرادات لمصلحة احتياطي األجيال
ال ـقــادمــة ،ول ـكــن مــا يـهــم هــو النتائج

الفعلية في الحساب الختامي.
وب ـل ــغ م ـع ــدل س ـعــر بــرم ـيــل الـنـفــط
الكويتي للسنة المالية 2021-2020
(م ــن أبــريــل  2020إل ــى م ــارس )2021
نحو  43.5دوالرا ،وهــو أعلى بنحو
 13.5دوالرا للبرميل ،أي بما نسبته
نـ ـح ــو  45.1فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـ ــن ال ـس ـعــر
االف ـ ـتـ ــراضـ ــي الـ ـمـ ـق ــدر فـ ــي الـ ـم ــوازن ــة
والبالغ  30دوالرا للبرميل.
وكانت السنة المالية 2020-2019
حققت لبرميل النفط الكويتي معدل
سـعــر بـلــغ نـحــو  61.6دوالرا ،أي أن
م ـعــدل سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط الكويتي
للسنة المالية  2021-2020أدنى بنحو
 29.3في المئة عن معدل سعر البرميل
للسنة المالية .2020-2019
ويفترض أن تكون الكويت حققت
إيــرادات نفطية للسنة المالية -2020
 2021كلها ،بما قيمته نحو 8.873
مليارات دينار ،أي أعلى بما نسبته
نحو  57.7في المئة عن قيمة اإليرادات
النفطية المقدرة في الموازنة للسنة
الـمــالـيــة كـلـهــا والـبــالـغــة نـحــو 5.628
م ـل ـي ــارات ،وم ــع إض ــاف ــة نـحــو 1.874
مـلـيــار إيـ ـ ــرادات غـيــر نـفـطـيــة ستبلغ
جملة اإليرادات المتوقعة خالل السنة

المالية كلها نحو  10.748مليارات.
ولو تحقق ذلك ،وبافتراض صرف
كــل الـمـقــدر بــالـمــوازنــة والـبــالــغ نحو
 21.555مليار دينار ومن دون اقتطاع
ما يرحل الحتياطي األجيال القادمة،
ف ـمــن ال ـم ـتــوقــع أن ت ـح ـقــق ال ـم ــوازن ــة
ال ـعــامــة للسنة الـمــالـيــة 2021-2020
عجزا افتراضيا قيمته نحو 10.807
مـلـيــارات ،وقــد يــزيــد مستوى العجز
إذا كــان معدل إنتاج النفط أدنــى من
ال ـم ـقــدر ،وق ــد يهبط مـسـتــوى العجز
إن حقق الحساب الختامي وفــرا في
المصروفات المقدرة لنفقات الموازنة
العامة.
وما هو أخطر على المالية العامة
من عجز سنة "كورونا" ،ذلك التوظيف
السياسي للمالية العامة ،فرغم حريق
السيولة وعـجــز الحكومة عــن إقناع
عامة الناس بحقيقته ،قامت ٍاألسبوع
الـفــائــت وبـيــوم واح ــد ،بــإهــدار مليار
دينار ثمين دون مبرر واحد حصيف،
وال ـت ــداع ـي ــات ال ـبــائ ـســة ل ــذل ــك ال ـق ــرار
باهظة التكلفة ،على كل من مستقبل
اإلصالح واحتماالته تتالشى ،وعلى
مصداقية الحكومة الهشة في األصل.

سياسات االستدامة االقتصادية المعلنة  2.5مليار دينار سيولة البورصة في الربع األول
في خطط التنمية لم يتحقق منها شيء

هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي اإلجمالي ال تزال مستمرة
أفاد "الشال" بأن اإلدارة المركزية لإلحصاء نشرت أرقام
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للربع الثالث
من عام  ،2020وتكمن أهمية قراءة تلك األرقام في بعدين،
األول متابعة تطورها بمعنى نموها ،أي توسع االقتصاد
أو انكماشه ،والـثــانــي ق ــراء ة التطور ضمن مكونات ذلك
الناتج لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها ،ولعل األهم
هــو متابعة أثــر السياسات العامة فــي إصــاح اختالالت
االقتصاد الهيكلية.
تلك األرقام باألسعار الثابتة -النمو الحقيقي -تقدر بأن
نموا سالبا بحدود  11.5-في المئة قد تحقق بين الربع
الثالث لعام  2019والربع الثالث لعام  ،2020بينما ما تحقق
كان نموا موجبا وبحدود  1.2في المئة بين الربع الثاني
والربع الثالث من عام  ،2020بسبب توسع القطاعات غير
النفطية بنحو  13.3في المئة ،بينما انكمش القطاع النفطي
خالل الفترة بنحو  8.2-في المئة.
والنمو السالب بين الــربــع الثالث لـعــام  2019والــربــع
الـثــالــث لـعــام  ،2020ج ــاء معظمه مــن تحقيق القطاعات
النفطية انكماشا بنحو  14.8-في المئة ،إضافة إلى تحقيق
القطاعات غير النفطية انكماشا أيضا بـحــدود  7.7-في

المئة ،مما دفع المعدل العام إلى تحقيق نمو سالب بنحو
 11.5في المئة كما ذكرنا.ً
مـ ــا ال يـ ـب ــدو صـ ـحـ ـي ــا ،هـ ــو أن سـ ـي ــاس ــات االسـ ـت ــدام ــة
االقتصادية -تنويع مصادر الدخل -المعلنة في كل خطط
التنمية وفي كل بيانات الحكومة لم يتحقق منها شيء،
والواقع أن الخلل الهيكلي اإلنتاجي ،ومؤشره هيمنة قطاع
النفط على مكونات الناتج المحلي اإلجمالي ،مستمر كما
الحظنا من أثره الطاغي في األرقام المنشورة حديثا.
فمساهمة قطاع النفط باألسعار الثابتة مازالت أعلى من
نصف حجم الناتج المحلي اإلجمالي ،فقد كانت بحدود
 53.2في المئة في الربع الثالث من عام  ،2019وأصبحت
 51.2ف ــي الـمـئــة ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــالــث م ــن ع ــام  ،2020أي أن
مساهمة كل القطاعات األخــرى في الربع الثالث من عام
 2020بلغت  48.8في المئة ،وهي مساهمة غير مستدامة
وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط وتقلب مساهمتها
مرتبط فقط بأسعار وإنتاج النفط وليس بتطور صناعاته،
وثاني أعلى مساهمة في مكونات الناتج المحلي اإلجمالي
كانت لقطاع اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي
وبحدود  13.1في المئة ،وال عالقة للقطاع بأي نهج تنموي.

قال تقرير "الشال" إن أداء بورصة الكويت خالل
ً
مارس الماضي كان مختلطا مقارنة بأداء فبراير،
ً
أداء أدنى مقاسا بانخفاض معدل قيمة التداول
ال ـيــومــي ،وأف ـض ــل ف ــي األداء اإلي ـجــابــي لجميع
مؤشرات األسعار ،فقد ارتفع مؤشر السوق األول
بنحو  2.7فــي المئة ،ومــؤشــر الـســوق الرئيسي
ً
بنحو  0.8في المئة ،وارتفع أيضا مؤشـر السـوق
العام ،وهـو حصيلة أداء السوقين بنحو  2.2في
المئة ،وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50
بنحو  1.1في المئة.
وذك ــر التقرير أن سيولة الـبــورصــة المطلقة
ارتفعت في مــارس مقارنة بسيولة فبراير ،ألن
ع ــدد أيـ ــام ال ـع ـمــل أع ـل ــى ،ح ـيــث بـلـ ًغــت الـسـيــولــة
نحو  907.6ماليين دينار مرتفعة من مستوى
 835مليونا لسيولة فـبــرا يــر ،بينما بلغ معدل
قيمة ال ـتــداول الـيــومــي لشهر م ــارس نحو 41.3
مليونا ،أي بانخفاض بنحو  11.1-في المئة عن
مستوى معدل تلك القيمة لشهـر فبراير البالغ
 46.4مليونا.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع األول من
العام الحالي (أي في  60يوم عمل) نحو 2.588
مليار دينار ،وبلغ معدل قيمة التداول اليومي
ً
للفترة نحو  43.1مليونا ،مرتفعا بنحو  1.5في
المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة
ذاتها من  2020البالغ نحو  42.5مليـونا ،بينما

 %10.5نمو موجودات بنك وربة لتبلغ
 3.47مليارات دينار بنهاية ٢٠٢٠
ذكـ ــر ت ـقــريــر "ال ـ ـش ــال" أن ب ـنــك ورب ــة
أعـلــن نـتــائــج أعـمــالــه للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  ،2020التي تشير إلى
أن ص ــاف ــي أربـ ـ ــاح ال ـب ـنــك (ب ـع ــد خصم
الضرائب) بلغ نحو  5.6ماليين دينار،
ً
منخفضا بنحو  10.9ماليين دينار ،أو
ما نسبته  65.9بالمئة،مقارنة مع 16.5
مليونا لعام .2019
ويعود السبب في انخفاض أربــاح
ال ـب ـن ــك ال ـص ــاف ـي ــة ،إلـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع جـمـلــة
المخصصات بقيمة أعلى مــن ارتفاع
إجمالي الربح التشغيلي ،حيث ارتفع
ال ــرب ــح الـتـشـغـيـلــي لـلـبـنــك (ق ـبــل خصم
المخصصات) بما قيمته  15.2مليون
دينار أو بما نسبته  40.7بالمئة ،بينما
ارت ـف ـع ــت ال ـم ـخ ـص ـصــات ب ـن ـحــو 26.7
مليونا أو بنسبة  134.3بالمئة.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ارتـ ـف ــع إج ـمــالــي
اإلي ــرادات التشغيلية للبنك بنحو 19
مليون ديـنــار أو بنسبة  31.8بالمئة،
ً
وص ــوال إلــى  78.8مليونا ،مقارنة مع
نحو  59.8مليونا لعام  ،2019وتحقق
ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات
االستثمار بنحو  18.4مليونا بنسبة
ً
 233بــالـمـئــة ،وصـ ــوال إل ــى نـحــو 26.5
مليونا مقارنة بنحو  7.9ماليين دينار،
ً
وارتـ ـف ــع أيـ ـض ــا ،ب ـنــد ص ــاف ــي إيـ ـ ــرادات
ال ـت ـمــويــل بـنـحــو  967أل ــف ديـ ـن ــار ،أو

بنسبة  2.1بالمئة ،وص ــوال إلــى نحو
 46.5مـلـيــون دي ـن ــار ،مـقــارنــة مــع نحو
 45.5مليونا.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع إج ـ ـمـ ــالـ ــي الـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ب ـق ـي ـمــة أق ـ ــل مـ ــن ارتـ ـف ــاع
إجمالي اإلي ــرادات التشغيلية ،إذ بلغ
االرت ـف ــاع نـحــو  3.8مــايـيــن دي ـنــار ،أي
بنسبة  17.1بالمئة ،وصوال إلى نحو
 26.2مـلـيــون دي ـن ــار ،مـقــارنــة مــع نحو
 22.4مليونا.
وشمل االرتفاع بند تكاليف موظفين
وبـ ـن ــد االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ،ب ـم ــا م ـج ـم ـلــه 4.3
ماليين ديـنــار ،فــي حين انخفض بند
مصروفات عمومية وإدارية بنحو 490
ألف دينار ،مقارنة مع نهاية عام ،2019
وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية
إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية نحو
 33.3بالمئة ،مقارنة مــع  37.5بالمئة
في عام .2019
وارتفعت جملة المخصصات بنحو
 26.7مليون ديـنــار ،أي بنسبة 134.3
بالمئة ،كما أسلفنا ،حين بلغ نحو 46.6
مليونا ،مقارنة بنحو  19.9مليونا في
عام  ،2019وذلك ّ
يفسر انخفاض هامش
ص ــاف ــي ال ــرب ــح إلـ ــى ن ـحــو  7.2بــالـمـئــة
مقارنة بنحو  27.7بالمئة.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى
ً
أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا

بلغ  331.6مليون دينار ،ونسبته 10.5
بالمئة ،ليصل إلى نحو  3.475مليارات
دينار ،مقابل نحو  3.144مليارات ،في
نهاية عــام  ،2019وسجل بند "مدينو
ً
تمويل" ارتفاعا بنحو  235.4مليونا،
أي نحو  10.4بالمئة ،وصوال إلى نحو
 2.497مليار د يـنــار ( 71.9بالمئة من
إجـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) مـقــارنــة بنحو
 2.262مليار ( 72بالمئة مــن إجمالي
الموجودات) في نهاية عام .2019
وبلغت نسبة "مــديـنــو تـمــويــل" إلى
إج ـمــالــي ال ــودائ ــع نـحــو  87.7بــالـمـئــة،
م ـقــارنــة بـنـحــو  85.1بــالـمـئــة .وارت ـفــع
ً
أيضا ،بند إيداعات لدى البنوك وبنك
الكويت المركزي بنحو  132.2مليون
دينار وبنسبة  58.6بالمئة ،ليصل إلى
 357.9مليون دينار ( 10.3بالمئة من
إجـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) مـقــارنــة بنحو
 225.7مـلـيــون دي ـنــار ( 2.7بالمئة من
إجمالي الموجودات) لعام .2019
وت ـش ـيــر األرقـ ـ ــام إل ــى أن مـطـلــوبــات
البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق
ً
الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته
 345.8مليون دينار ،أي ما نسبته 12.1
بالمئة ،لتصل إلى نحو  3.195مليارات
ديـ ـن ــار ،م ـق ــارن ــة ب ـن ـحــو  2.849مـلـيــار
بنهاية عام  .2019وبلغت نسبة إجمالي
المطلوبات إلــى إجمالي الـمــوجــودات

نحو  91.9بالمئة ،مقارنة بنحو 90.6
بالمئة في عام .2019
وت ـش ـي ــر ن ـت ــائ ــج ت ـح ـل ـيــل ال ـب ـيــانــات
المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية
ً
البنك قد سجلت انخفاضا مقارنة مع
عــام  ،2019إذ انخفض مــؤشــر العائد
ع ـلــى م ـع ــدل ح ـق ــوق م ـســاه ـمــي الـبـنــك
(ROE) إل ــى نـحــو  2.7بــالـمـئــة ،مقارنة
بـنـحــو  8ب ــال ـم ـئ ــة ،وان ـخ ـف ــض مــؤشــر
ال ـعــائــد عـلــى م ـعــدل م ــوج ــودات البنك
(ROA) إل ــى نـحــو  0.2بــالـمـئــة مـقــارنــة
بنحو  0.6بالمئة.
ً
وانخفض أيضا ،مؤشر العائد على
معدل رأسـمــال البنك (ROC) إلــى نحو
 3.7بالمئة ،مقارنة بنحو  11بالمئة،
وبلغت ربحية السهم (EPS)نحو 0.41
فلس مقابل  7.36فلوس .وبلغ مؤشر
مضاعف السعر /القيمة الدفترية ()P/B
نـحــو  1.8م ــرة مـقــارنــة بنحو  1.9مــرة
ل ـعــام  ،2019وأع ـل ــن ال ـب ـنــك نـيـتــه عــدم
توزيع أرباح لعام  ،2020مقابل توزيع
 5بالمئة أسهم منحة لعام .2019

ً
حقق انخفاضا بنحو  2.9-في المئة ،إذا ما قورن
بمستوى ذلــك المعدل لكامل عــام  2020البالغ
نحو  44.4مليونا.
وأضاف "مازالت توجهات السيولة منذ بداية
ال ـعــام تشير إل ــى أن نـصــف ال ـشــركــات الـمــدرجــة
لــم تحصل إال على  1.7فــي المئة فقط مــن تلك
السيولة ،ضمنها  50شركة حظيت بنحو 0.2
في المئة فقط من تلك السيولة ،و 9شركات من
دون أي تداول".
أمــا الشركات الصغيرة السائلة ،فقد حظيت
 12شركة قيمتها السوقية تبلغ  2.4في المئة من
قيمة الشركات المدرجة على نحو  20.8في المئة
من سيولة البورصة ،ذلك يعني أن نشاط السيولة
الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة
منها ،وعلى النقيض ،يميل بقوة إ لــى شركات
قيمتها السوقية ضئيلة ،أما توزيع السيولة على
السوقين خالل شهر مارس  ،2021فكان كالتالي:

السوق األول ( 25شركة)
حظي السوق األول بنحو  667.9مليون دينار
أو ما نسبته  73.6في المئة من سيولة البورصة،
وضمنه حظيت نحو نصف شركاته ( 12شركة)
على  85.8في المئة من سيولته ونحو  63.1في
المئة مــن كامل سيولة الـبــورصــة ،بينما حظي

النصف اآلخ ــر على مــا تبقى أو نحو  14.2في
المئة من سيولته .وبلغ معدل تركز السيولة فيه
مستوى عاليا ،حيث حظيت  8شــركــات ضمنه
على نحو  77في المئة من سيولته ،وبلغت نسبة
تــداوالت السوق األول من إجمالي السوق خالل
الربع األول من العام الحالي نحو  69.9في المئة.

السوق الرئيسي ( 143شركة)
حظي بنحو  239.2مليون دينار أو نحو 26.4
في المئة من سيولة البورصة ،وضمنه حظيت
 20في المئة من شركاته على  84.6في المئة من
سيولته ،بينما اكتفت  80في المئة من شركاته
بنحو  15.4في المئة من سيولته .ووحده الزمن
سـيـعـمــل ع ـلــى غــرب ـلــة ال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة غير
السائلة ،وخيارها يظل ما بين زيادة سيولتها
أو انـسـحــابـهــا ،وبـلـغــت نـسـبــة تـ ــداوالت الـســوق
الرئيسي من إجمالي السوق خــال الربع األول
من العام الجاري نحو  30.1في المئة.
وإذا ما قــورن توزيع السيولة بين السوقين،
ً
األول والرئيسي ،نرى تحسنا في نصيب السيولة
للسوق الرئيسي مقارنة بتوزيعها لكامل عام
 ،2020حينها ك ــان نصيب ا ل ـســوق األول 83.6
ً
في المئة تــاركــا  16.4في المئة لسيولة السوق
الرئيسي ،وذلك تطور جيد إن استمر.
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ّ
«التجاري» يسلط الضوء على إجراءات القروض والتمويل

ُ
في إطار مشاركته بحملة لنكن على دراية
قالت إلهام محفوظ ،إن حملة
«لنكن على دراية» تساهم
بشكل كبير وبصورة مبسطة
في توعية عمالء البنوك،
ونشر الثقافة المصرفية عن
المنتجات والخدمات التي
ّ
توفرها البنوك للعمالء ،بما
يساهم في تحقيق الشمول
المالي.

ف ــي إط ـ ــار م ـش ــارك ــة ال ـب ـنــك ال ـت ـجــاري
ال ـكــوي ـتــي وم ـســاه ـمــاتــه ل ـن ـشــر الـثـقــافــة
المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع
المختلفة وزي ــادة الوعي لــدى الجمهور
بدور القطاع المصرفي وكيفية االستفادة
ّ
المقدمة لجمهور
من الخدمات المصرفية
العمالء ،يشارك البنك في حملة «لنكن على
دراي ــة» ،وهــي حملة توعية أطلقها بنك
الكويت الـمــركــزي لتسليط الـضــوء على
ّ
حقوق العمالء وتوعيتهم فيما يتعلق
بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم
المصرفية.
وح ـ ـ ـ ـ ــول ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـل ــة وأه ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــا
ورسالتها ،قالت رئيسة الجهاز التنفيذي
للبنك التجاري ،إلهام محفوظ ،إن حملة
«لنكن على درايـ ــة» تساهم بشكل كبير
وب ـ ـصـ ــورة م ـب ـس ـطــة ف ــي ت ــوع ـي ــة ع ـمــاء
ال ـب ـنــوك ،ون ـشــر الـثـقــافــة الـمـصــرفـيّــة عن
ال ـم ـن ـت ـجــات والـ ـخ ــدم ــات ال ـت ــي تــوفــرهــا
البنوك للعمالء ،بما يساهم في تحقيق
الشمول المالي.
وأضافت أن الحملة تساهم في وصول
العمالء إلى الخدمات المصرفية والمالية
التي يحتاجون إليهاّ ،
وتبين لهم العديد
مــن األح ـكــام أو ال ـشــروط الـخــاصــة بتلك
الخدمات ،بما يوفر لهم الحماية واألمان.

إجراءات القروض
وعــن اإلج ــراءات المرتبطة بالقروض
ّ
والتمويل ،أردفت محفوظ ،أن البنك يلتزم
بــوضــع سـيــاســات ائـتـمــانـيــة وإج ـ ــراءات
عمل واضـحــة ومعتمدة لمنح القروض
الـشـخـصـيــة االسـتـهــاكـيــة واإلسـكــانـيــة،
آخذا في االعتبار التعليمات رقم (/2رب،
رس ،رت ،)2018/413/الـصــادرة عــن بنك
الـكــويــت ال ـمــركــزي فــي ه ــذا الـخـصــوص،
وك ــذل ــك ال ـق ــواع ــد واألع ـ ـ ــراف االئـتـمــانـيــة
الـمـسـتـقــرة ،حـيــث أك ــدت التعليمات أنــه
يقع على عاتق الجهة المانحة التحقق
مــن استيفاء الـشــروط الـمـقــررة ،ودراســة
ال ــوض ــع االئ ـت ـمــانــي لـلـعـمـيــل ،وال ــوق ــوف

على الغرض من القرض المطلوب ،ومدى
حاجة العميل إلى هذا القرض ،مع تقديم
ال ـم ـشــورة الـمــالـيــة لـلـعـمــاء ،سـ ــواء عند
المنح أو أثناء أجــل التمويل ،والوقوف
على طبيعة التزاماتهم الشهرية واألعباء
المترتبة عليهم ،وتقديم النصح لهم حول
احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح مخاطر
زيادة االلتزامات عليهم وإثقال كواهلهم،
خاصة في حالة ّ
تغير األوضــاع المالية
لهم بسبب ّ
تغير العمل أو التقاعد.
ويـ ـج ــوز لـلـعـمـيــل ال ــواح ــد ال ـح ـصــول
على قروض شخصية من أكثر من جهة،
ّ
شــريـطــة االل ـت ــزام ب ــأل يـتـجــاوز إجمالي
ال ـق ــروض الـحــد األق ـصــى مبلغ ( 25ألــف
دينار للقروض االستهالكية) ،و( 70ألف
دينار للقروض اإلسكانية) ،وأال تتجاوز
نسبة إجمالي أقساط القروض الشخصية
التي يحصل عليها العميل من الجهات
كــافــة الـحــد األق ـصــى الـمـقــرر إل ــى صافي
راتب العميل (نسبة  40بالمئة للموظفين،
و 30بــال ـم ـئــة ل ـل ـم ـت ـقــاعــديــن) ،ك ــذل ــك أال
تـتـجــاوز فـتــرة س ــداد األق ـســاط الشهرية
للقروض الشخصية فترة خمس سنوات
للقرض االستهالكي ،وخمس عشرة سنة
لإلسكاني.

ضوابط وإجراءات
ولفتت إلــى أن الـضــوابــط واإلجـ ــراءات
العامة لطلبات الحصول على القروض
الـشـخـصـيــة والـ ـح ـ ّـدود الــدن ـيــا المطلوبة
إلب ــرام التعاقد ،فــإنــه يمكن إيـجــازهــا في
بعض الـنـقــاط ،حيث يـقــدم العميل طلبا
للبنك يشتمل – ّ
كحد أدنى – على البيانات
التالية:
مبلغ القرض ،والغرض من القرض ومدة
سـ ــداده ،وش ـهــادة رات ــب العميل (رسمية
وأص ـل ـي ــة) م ــن ال ـج ـهــة ال ـت ــي ي ـع ـمــل بـهــا،
تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وجميع
االستقطاعات الشهرية ،إضافة إلى ّ
تعهد
العميل بتقديم كل المستندات التي يطلبها
البنك ،بما في ذلك الفواتير والمستندات

إلهام محفوظ
التي تثبت استخدام القرض اإلسكاني في
الممنوح من أجله ،وبيان يوقعه
الغرض
ّ
الـعـمـيــل ي ــوض ــح م ـص ــادر دخ ـل ــه ،وكــذلــك
رصيد القروض وعمليات التمويل التي
حصل عليها من الجهات المانحة األخرى
الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي،
وجميع االلتزامات المستمرة األخرى .كما
ّ
يتعين على العميل تقديم البطاقة المدنية
السارية الصالحية ،على أن يقوم البنك
بــاسـتـيـفــاء تـفــويــض الـعـمـيــل بـمــا يسمح
للبنك بإجراء استعالم من شركة ()Ci-Net
عــن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن
الـتـمــويــل ال ــذي حـصــل عـلـيــه الـعـمـيــل من
الجهات المانحة األخرى.
وبعد استيفاء العميل للشروط ،يقوم
البنك بدراسة الوضع االئتماني للعميل
وال ـ ــوق ـ ــوف عـ ـل ــى ال ـ ـغـ ــرض مـ ــن الـ ـق ــرض
الشخصي المطلوب ومــدى حاجته إليه،
مع تقديم المشورة المالية للعمالء ،سواء
عند المنح أو أثناء أجل التمويل.

فترة مراجعة
وقــالــت مـحـفــوظ :يـقــوم الـبـنــك بإعطاء
العمالء فترة مراجعة ()Reflection Period
مدتها على األق ــل يومي ّ عمل ،حيث يتم
تزويدهم بنسخة غير موقعة وغير نهائية

من عقد القرض لدى ّ
تقدمهم بطلب القرض،
ّ
ً
ً
على أن ّ
يقدم العمالء إقرارا كتابيا بتسلم
نسخة من العقد لغرض المراجعة ،دون
أن يترتب على العمالء أو البنك ّ
أي التزام
خــال فـتــرة الـمــراجـعــة ،حيث يتم توقيع
الـعـقــد – فــي ح ــال ات ـفــاق الـطــرفـيــن – بعد
انتهاء تلك الفترة.
ويتم إطالع العميل على جميع الشروط
وااللتزامات واآلثار المالية المترتبة على
ً
ّ
سيقدم له وفقا للعقد المزمع
القرض الذي
إبــرامــه ،كما يتم تسليم العميل في بداية
ً
ً
ً
فترة المراجعة جــدوال إحصائيا واضحا
ً
وم ـب ـس ـط ــا ي ـب ـيــن ق ـي ـمــة أقـ ـس ــاط ال ـق ــرض
ّ
وعــددهــا ،ومكونات كــل قسط من الفائدة
والمبلغ المسدد من أصل القرض ،وكذلك
قيمة القسط التأميني (فــي حــال موافقة
الـعـمـيــل عـلــى ال ـتــأم ـيــن) ،وإج ـمــالــي قيمة
الفوائد والمبالغ التي ستسدد حتى نهاية
أجــل الـقــرض وإجـمــالــي القيمة المدفوعة
ّ
التغيرات المحتملة في
للتأمين ،وبـيــان
أعباء التمويل ،سواء بالنسبة لحالة السداد
المبكر أو بالنسبة لـلـقــروض اإلسكانية
وقيمة األقساط الشهرية بافتراض زيادة
سعر الفائدة بالحد األقصى المقرر ،وهو
( 2بالمئة) كل خمس سنوات.
وخـتـمــت مـحـفــوظ :بـعــد ذل ــك ،يحصل
ً
العميل على نسخة من العقد ،عمال بما
جاء في دليل حماية العمالء في حال طلب
العميل ذلك.
ويوفر البنك جميع المعلومات الالزمة
عن شروط وأحكام وإجراءات منح القروض
ع ـلــى ال ـمــوقــع اإلل ـك ـت ــرون ــي ل ــه ،وي ـعــرض
الموقع عددا من األسئلة الشائعة التي قد
تجول بخاطر العميل حول القروض والحد
األدن ــى واألق ـصــى ،وكــذلــك سعر الـفــائــدة،
حيث يمكن للعميل االطالع على األجوبة
الـمــرتـبـطــة ب ـهــذه األس ـئ ـلــة ،مــع الـعـلــم أنــه
يراعي في هذا الخصوص تضمين كشوف
ّ
حسابات القروض بالمعلومات المتعلقة
بعدد وقيمة األقساط المسددة والمتبقية
حتى تاريخ االستحقاق بصورة مفصلة،
حيث توضح الفائدة وأصل الدين.

economy@aljarida●com

ً
ً
نبيل معروف رئيسا تنفيذيا
لـ «الوطني لالستثمار»
معروف :أحظى بقيادة فريق استثنائي يضم نخبة من الكفاءات
أعلنت شركة الوطني لالستثمار،
الـ ـ ـ ــذراع االس ـت ـث ـم ــاري ــة لـمـجـمــوعــة
بنك الكويت الوطني ،تعيين نبيل
نايف معروف في منصب الرئيس
الـتـنـفـيــذي ل ـل ـشــركــة ،ح ـيــث يتمتع
بخبرة وكفاءة في األسواق اإلقليمية
وال ـعــال ـم ـيــة ،ال ـت ــي تــؤه ـلــه لتنفيذ
الخطة االستراتيجية للشركة.
وف ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـهـ ــامـ ــه ك ــرئ ـي ــس
تنفيذي لشركة الوطني لالستثمار،
سيتعاون معروف مع مجلس إدارة
الشركة وفريق القيادة بها ،لتطبيق
وت ـن ـف ـيــذ أهـ ـ ــداف ال ـش ــرك ــة وتـعــزيــز
مكانتها بين الشركات االستثمارية
في الكويت والمنطقة.
وي ـ ـ ـع ـ ـ ـكـ ـ ــس ت ـ ـع ـ ـي ـ ـيـ ــن م ـ ـ ـعـ ـ ــروف
اسـ ـتـ ـق ــرار الـ ـجـ ـه ــاز اإلداري الـ ــذي
تتمتع بــه «الــوط ـنــي لــاسـتـثـمــار»،
إذ يمثل دفـعــة قــويــة نـحــو تحقيق
األهـ ــداف االسـتــراتـيـجـيــة والخطط
الموضوعة لتعزيز مكانة الشركة
على الساحتين المحلية واإلقليمية.
ويمتلك مـعــروف خـبــرة تقارب
 30عاما في القطاعين المصرفي
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ،وم ـع ــرف ــة عميقة
بـ ــاألسـ ــواق ال ـم ـح ـل ـيــة وال ـعــال ـم ـيــة
مــن خــال توليه إدارة االستثمار
وال ـخــدمــات االس ـت ـشــاريــة وخــدمــة
التداول ،وسيقوم من خالل منصبه
كرئيس تنفيذي للشركة بقيادة
أع ـمــال الـشــركــة محليا وإقليميا،
واإلش ـ ـ ــراف ع ـلــى س ـيــر الـعـمـلـيــات
فيها.
ب ــدوره ،قــال مـعــروف« :يسعدني
أن أحظى بقيادة فريق استثنائي
في الوطني لالستثمار ،يضم نخبة
من الكفاءات المؤهلة القادرة على
تـجــاوز كــل الـصـعــاب ،حيث أتطلع
إلى مواصلة مشوار نجاح الشركة
وتعزيز موقعها كشركة استثمارية

نبيل معروف
رائـ ـ ـ ــدة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة» ،مـ ــؤكـ ــدا ان
شــركــة الــوطـنــي لالستثمار تمتلك
االستراتيجية الــواضـحــة والــرؤيــة
السليمة لمواصلة النمو والتطور،
كما أنها تزخر بالكوادر والمؤهالت
االس ـت ـث ـم ــاري ــة وال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـتــي
يتطلع للعمل معها لقيادة الشركة
نحو آفاق جديدة.
وقبل تعيين معروف في منصب
الرئيس التنفيذي لشركة الوطني
لــاس ـت ـث ـمــار ،ش ـغــل مـنـصــب نــائــب
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـشــركــة على
م ـ ـ ــدار األعـ ـ ـ ـ ــوام ال ـس ـت ــة ال ـم ــاض ـي ــة،
وارتقى خالل مسيرته بالعديد من
المناصب في القطاعين المصرفي
واالستثماري ،حيث انضم إلى بنك
الكويت الوطني عام  ،2001وشغل
منصب رئـيــس تـطــويــر المنتجات
 الخدمات االستثمارية في البنك،وتولى منصب رئيس إدارة الثروات
ف ــي ش ــرك ــة ال ــوط ـن ــي لــاس ـت ـث ـمــار،
ويـحـمــل درج ــة ال ـب ـكــالــوريــوس في
التمويل من جامعة بوسطن ،وشارك
ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـبــرامــج الـقـيــاديــة
ل ـك ـبــرى ال ـجــام ـعــات ال ــدول ـي ــة منها
برامج جامعة هارفارد ووارتون.

«الوطني» يعلن الفائز بالسحب ربع السنوي لـ«الجوهرة»
يحرص بنك الكويت الوطني
عـلــى م ـكــافــأة عـمــائــه بمنحهم
مجموعة مميزة من السحوبات
وال ـ ـجـ ــوائـ ــز ع ـل ــى م ـ ـ ــدار الـ ـع ــام،
فــي إ ط ــار سعيه لتقديم أفضل
ال ـخــدمــات وال ـع ــروض لعمالئه
ومكافأتهم بجوائز تتماشى مع
تطلعاتهم ،وفي هذا اإلطار ،عمد
البنك إلى إجراء فعالية خاصة
بسحب الجوهرة ربــع السنوي
لمبلغ  250.000دينار ،بحضور
مـ ـمـ ـث ــل عـ ـ ــن وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والـصـنــاعــة ،إلــى جــانــب ممثلي
البنك ،وحضور ممثل عن شركة
«ديلويت» العالمية.
وأج ــرى البنك السحب الــذي
تــم نقله مـبــاشــرة عـبــر برنامج
ديــوانـيــة الـيــاقــوت واألن ـصــاري
على إذاعة نبض الكويت ،حيث
تم إعالن فوز عبير دهراب أمير
أحمد بمبلغ  250,000دينار.

وشـمـلــت الـفـعــالـيــة الـخــاصــة
إجراء مسابقة عبر أثير اإلذاعة
شـ ـمـ ـل ــت طـ ـ ـ ــرح مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
األسئلة التي تدور حول حساب
ال ـ ـجـ ــوهـ ــرة ،وال ـ ـتـ ــي تـ ــم ب ـعــدهــا
إج ـ ــراء «ق ــرع ــة ع ـشــوائ ـيــة» على
ال ـهــواء مـبــاشــرة وحـصــل اثـنــان
من الفائزين على قسيمة شرائية
بمبلغ  700دينار من مجوهرات
علي األربش في برج الحمراء،
والقت الفعالية تفاعال مميزا
م ــن مـتــابـعــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي الخاصة الببنك.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـبـ ـن ــك أجـ ـ ـ ــرى خ ــال
م ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـمـ ــاضـ ــي سـ ـح ــوب ــات
«ال ـجــوه ــرة» األس ـبــوع ـيــة ،حيث
ف ـ ــاز ب ـم ـب ـلــغ  5,000ديـ ـن ــار كــل
م ـ ـ ــن :ارف مـ ــرضـ ــي ال ـ ـعـ ــازمـ ــي،
عبدالعزيز محمد حسن ،عزيز
فخر الــديــن تشاكيواال ،وأحمد
فؤاد بهبهاني.

يمكن فتح حساب «الجوهرة»
ب ـكــل س ـهــولــة م ــن خـ ــال خــدمــة
«الوطني» عبر اإلنترنت ،وخدمة
«الوطني» عبر الموبايل أو من
خالل زيارة أقرب فروع البنك.
وبهذه المناسبة ،أعلن المدير
الـ ـ ـع ـ ــام ل ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـخ ــدم ــات
الـمـصــرفـيــة الـشـخـصـيــة محمد
ً
العثمان قــائــا« :إج ــراء فعالية
خاصة بالسحب ربــع السنوي
لـحـســاب ال ـجــوهــرة ه ــذه الـمــرة
يأتي في إطار التزامنا بمكافآة
عمالئنا بشكل استثنائي على
مدار العام ،وهو ما يمثل ركيزة
أس ــاس ـي ــة ف ــي اسـتــراتـيـجـيـتـنــا
إلثراء التجربة المصرفية التي
يحصلون عليها».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــان« :ل ـ ــم
تثنينا ا ل ـظ ــروف االستثنائية
ومـ ـ ــا تـ ـف ــرض ــه مـ ــن ق ـ ـيـ ــود عـلــى
أن ن ـكــون األقـ ــرب لـعـمــائـنــا من

«بوبيان» :نقل إدارة مصرفية األعمال
إلى مقرها الجديد في المباركية
أع ـل ــن «ب ــوب ـي ــان» ان ـت ـقــال إدارة
م ـص ــرف ـي ــة األعـ ـ ـم ـ ــال إلـ ـ ــى م ـقــرهــا
الجديد في المقر الرئيسي للبنك
في برج مبارك بمنطقة المباركية،
واس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي ت ـق ــدي ــم
خــدمــات ـهــا ومـنـتـجــاتـهــا الـمـمـيــزة
ل ـج ـم ـيــع ع ـمــائ ـهــا م ــن ال ـش ــرك ــات
الصغيرة والمتوسطة.
وق ــال الـمــديــر التنفيذي إلدارة
مـ ـص ــرفـ ـي ــة األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ل ـل ـش ــرك ــات
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة زيـ ــد
السعدون ،إن «هــذه الخطوة تأتي
فـ ــي إطـ ـ ــار اس ـت ـي ــات ـي ـج ـي ــة ال ـب ـنــك
نحو التوسع والحرص المستمر
ع ـلــى تـحـسـيــن م ــا ي ـق ــدم خــدمــات
لجميع شــرائــح عـمــاء «بــوبـيــان»،
خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
السريعة والمتالحقة التي يشهدها
ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي ،ومـ ــن بينها
قطاع أعمال المشروعات الصغيرة
والمتوسطة».
وأضـ ـ ـ ــاف ان خـ ـط ــوة ال ـتــوســع
ال تـشـمــل ان ـت ـقــال إدارة مصرفية
األعـ ـم ــال ف ـح ـســب ،ب ــل ت ــم توسيع
قــاعــدة فــروع البنك التي تستقبل
وت ـ ـخـ ــدم عـ ـم ــاء ه ــا مـ ــن اص ـح ــاب
الـشــركــات الصغيرة والمتوسطة
لـتـشـمــل  3فـ ــروع ه ــي :الـمـبــاركـيــة
والدسمة والخالدية ،مؤكدا أن أهم
مــا يميز «بــوبـيــان» انــه ليس بنكا
ف ـقــط إن ـم ــا ش ــري ــك م ـصــرفــي ق ــادر
على تفهم احتياجات ومتطلبات
عمالئه .وأكد ان «بوبيان» دائما ما
يسعى الى دعم عمالئه من الشباب
أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
والـمـتــوسـطــة ،خـصــوصــا ف ــي ظل
الظروف الحالية ،فقد اطلق البنك
ً
مؤخرا حملة تشجيعية بالتعاون
مع عدد من المشروعات الصغيرة
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة ضـ ـم ــن ق ــائـ ـم ــة ع ـم ــاء
«ب ــوب ـي ــان» ،حـيــث سـيـتــاح لعمالء
ال ـب ـنــك ال ـح ـص ــول ع ـلــى مـنـتـجــات
مجانية من هذه المشاريع بمجرد

زيد السعدون

إبرازهم شهادة التطعيم .وأوضح
السعدون «من خالل هذه الفعاليات
يكون البنك قد حقق هدفين :األول
مـ ـس ــان ــدة عـ ـم ــائ ــه مـ ــن أصـ ـح ــاب
المشاريع الصغيرة ،وتقديم هدايا
بسيطة لهم من اصحاب الحسابات
ً
المختلفة ،تقديرا لهم على حرصهم
ع ـل ــى ص ـح ــة ال ـم ـج ـت ـمــع وس ــام ــة
اآلخرين».

خدمات المشاريع الصغيرة
وك ـ ـ ـ ـ ــان «ب ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــان» ق ـ ــد طـ ــرح
مجموعة مــن الـحـلــول المصرفية
المخصصة لقطاع األعمال ،في ظل
النمو الكبير لقطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة في الكويت،
بهدف تشجيع المزيد من الشباب
الكويتيين على اإلقبال على هذه
الـ ـن ــوعـ ـي ــة مـ ــن الـ ـمـ ـش ــروع ــات فــي
مختلف المجاالت.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
المصرفية لقطاع األعـمــال لتكون
حـ ـ ـل ـ ــوال مـ ـص ــرفـ ـي ــة ذكـ ـ ـي ـ ــة ت ـف ـهــم
اح ـت ـي ــاج ــات ه ـ ــذه ال ـم ـش ــروع ــات،
وتقدم مجموعة متنوعة من المزايا
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـيــح إدارة
العديد من المعامالت المصرفية

بـســاســة وس ـهــولــة م ــع مجموعة
واس ـعــة مــن الـخــدمــات المصرفية
السهلة االستخدام والمتاحة على
مدار الساعة.
وتـ ـتـ ـي ــح خ ـ ــدم ـ ــات «بـ ــوب ـ ـيـ ــان»
الـمـصــرفـيــة لـقـطــاع األع ـم ــال إدارة
حسابات الشركة ،وتقديم الطلبات،
واالطالع على األرصدة ،والحصول
عـلــى تفاصيل الـحـســاب ،وتنفيذ
العديد من الخدمات األخــرى عبر
اإلنـ ـت ــرن ــت م ـث ــل ت ـح ــوي ــل رواتـ ــب
ال ـمــوظ ـف ـيــن وخـ ــدمـ ــات ال ـت ـحــويــل
المحلية والــدول ـيــة ،وطـلــب دفاتر
ال ـش ـي ـك ــات وشـ ـ ـه ـ ــادات ال ـتــدق ـيــق،
واالطـ ـ ـ ــاع ع ـلــى ت ـفــاص ـيــل جميع
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ،وط ـب ــاع ــة وتـحـمـيــل
كشوفات الحسابات وخدمة اإليداع
وغيرها.
ك ـم ــا ت ـت ـض ـمــن خ ــدم ــة تـحــويــل
روات ـ ـ ــب ال ـمــوظ ـف ـيــن وغ ـي ــره ــا من
ال ـح ــواف ــز ب ـســرعــة وس ـه ــول ــة عبر
اإلنترنت الــى جانب اجهزة نقاط
البيع ،التي تسهل عملية البيع في
الـشــر ًكــات وتجعلها أكثر سالسة
وأمــانــا مــع تــوافــر كــل امتيازاتها،
كما يمنح «بوبيان» أيضا لقطاع
األعمال مزايا بوابة الدفع المصممة
للشركات وتجار التجزئة ،والتي
ت ـم ـك ـن ـهــم مـ ــن إدارة ال ـم ـع ــام ــات
التجارية عبر اإلنترنت.
وكـ ــان ال ـب ـنــك ف ــي ن ـفــس االط ــار
قــد وق ــع مــع شــركــة فـيــزا العالمية
ً
ً
اتفاقا خــاصــا يمنح عمالء البنك
من اصحاب المشروعات الصغيرة
فرصة الحصول على مزايا متعددة
ع ـنــد اس ـت ـخــدام ـهــم ل ـب ـطــاقــة فـيــزا
االئتمانية للشركات.
وت ـ ـ ــم تـ ـصـ ـمـ ـي ــم ب ـ ـطـ ــاقـ ــة فـ ـي ــزا
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ل ـم ـصــرف ـيــة األعـ ـم ــال
لتقدم لحاملي البطاقات مجموعة
من المزايا والفوائد االستثنائية،
والعديد من الـعــروض والتجارب
الفريدة من عالمات تجارية رائدة.

محمد العثمان يسلم الجائزة إلى الفائزة
خالل قنواتنا اإللكترونية التي
تمكنهم من إتمام كل معامالتهم
ً
ب ـس ــرع ــة وس ـ ـهـ ــولـ ــة ،وال ـ ـتـ ــزامـ ــا
م ـنــا بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى ســامـتـهــم
والـ ـت ــواص ــل م ـع ـهــم بــاس ـت ـمــرار

لـ ـتـ ـلـ ـبـ ـي ــة ك ـ ـ ــل احـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــم
وتطلعاتهم».
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ز يـ ـ ـ ـ ـ ــادة
اعـتـمــاد الـعـمــاء عـلــى الـقـنــوات
اإللكترونية للبنك تعكس ريادة

«بيتك» يطلق نظام النماذج اإللكترونية
بالتعاون مع ProgressSoft
أطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق ب ـ ـ ـيـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
الكويتي (بيتك) ،نظام النماذج
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـ ـ ـ ــذي ي ـح ــول
النماذج المصرفية التقليدية
إل ــى ن ـمــاذج إلـكـتــرونـيــة آمـنــة،
يـ ـت ــم ال ـت ـح ـق ــق م ـ ــن صـحـتـهــا
ب ـش ـك ــل آلـ ـ ـ ــي ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
شركة  ProgressSoftالــرائــدة
ف ــي م ـج ــال رق ـم ـنــة ال ـخــدمــات
المصرفية.
واخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار «بـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــك»
 ProgressSoftب ـص ـف ـت ـهــا
المزود المفضل لحلول الدفع
وال ـش ــري ــك ال ـت ـك ـنــولــوجــي في
مبادرات التحول الرقمي ،التي
تضمنت العديد من التطبيقات
في السنوات الماضية ،والتي
ت ـهــدف ال ــى تــوفـيــر الـخــدمــات
المصرفية الرقمية المبتكرة
للعمالء.
وأش ـ ــار رئ ـي ــس الـعـمـلـيــات
للمجموعة في «بيتك» -عبدالله
أب ــوالـ ـه ــوس ،إلـ ــى أن «ب ـي ـتــك»
يـ ــدرك ت ـمــامــا أه ـم ـيــة مــواكـبــة
الــرق ـم ـنــة واحـ ـ ــدث ال ـت ـط ــورات
الـتـكـنــولــوجـيــة ف ــي الـخــدمــات
المصرفية ،الفتا الى التركيز
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم تـ ـج ــارب ف ــري ــدة
وم ـم ـيــزة لـلـعـمــاء وف ــق اعـلــى
م ـع ــاي ـي ــر ال ـ ـجـ ــودة وال ـس ــرع ــة
واألمان.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أب ـ ــوالـ ـ ـه ـ ــوس ان
ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ــي «بـ ـيـ ـت ــك»
يدرس بعناية تجربة العميل
كمنهجية ف ــي تـحــديــد نـقــاط
ال ـ ـق ـ ــوة وال ـ ـض ـ ـعـ ــف ومـ ـع ــرف ــة
متطلبات العميل واحتياجاته،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي االس ـ ـت ـ ـنـ ــاد ع ـلــى
الـنـتــائــج لتصميم الـخــدمــات
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ال ـ ـت ـ ــي ت ـل ـبــي
ت ـط ـل ـع ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،وتـ ـع ــزز
تجربتهم المصرفية الرقمية
لدى البنك.

وتـ ـف ــوق «ال ــوطـ ـن ــي» ف ــي تـقــديــم
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الــرقـمـيــة
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة لـ ـع ـم ــائ ــه ونـ ـج ــاح
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـت ــه االس ـت ـب ــاق ـي ــة
لـلـتـحــول الــرق ـمــي ،وق ــد انعكس

ذلك على زيادة أعداد حسابات
ال ـجــوهــرة ال ـتــي ت ــم فـتـحـهــا عن
طــريــق بــرنــامــج خــدمــة الوطني
ع ـبــر ال ـمــوبــايــل بـنـسـبــة  87في
المئة مقارنة بالعام الماضي.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـع ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــان حـ ـ ــرص
«الــوط ـنــي» عـلــى تــرسـيــخ ثقافة
االدخـ ـ ـ ـ ـ ــار ل ـ ـ ــدى ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ع ـلــى
اخ ـت ــاف شــرائ ـح ـهــم ،ف ــي إط ــار
سـعــي ا لـبـنــك لتحقيق الشمول
الـمــالــي ،حيث ُيـعــد «الـجــوهــرة»
أح ـ ـ ــد أب ـ ـ ـ ــرز الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـت ــي
تـمـنـحـهــم ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـمــزايــا
بما يساهم في تشجيعهم على
االدخار.
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ،ويـ ـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـمـ ـ ــاء
ً
«الجوهرة» تلقائيا في السحب
على جوائز بقيمة  5,000دينار
ً
كــوي ـتــي أس ـب ــوع ـي ــا و125,000
ً
دينار شهريا والجائزة الكبرى
ب ـق ـي ـمــة  250,000دي ـ ـنـ ــار رب ــع

سـنــوي ،حيث إن كــل  50دينارا
يـ ـق ــوم ال ـع ـم ـي ــل ب ــإي ــداعـ ـه ــا فــي
حساب الجوهرة تمنحه فرصة
ليكون الفائز التالي.
وي ـب ـل ــغ الـ ـح ــد األدن ـ ـ ــى لـفـتــح
ال ـح ـس ــاب  400دي ـ ـنـ ــار ،وال ـح ــد
األقـ ـص ــى ل ـل ـم ـب ـلــغ الـ ـ ــذي يـمـكــن
االحـ ـتـ ـف ــاظ بـ ــه ل ـك ــل ع ـم ـيــل هــو
 500,000دينار .وفي حال عدم
قـ ـي ــام ال ـع ـم ـيــل ب ـع ـم ـل ـيــة سـحــب
ن ـق ــدي أو ت ـح ــوي ــل م ــن ح ـســاب
الجوهرة خالل الفترة المطلوبة،
فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل
كل  50دينارا في الحساب.
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم «الـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي» م ـن ــذ
 2012مـ ـك ــا ف ــآت ل ـع ـم ــا ئ ــه مــن
خ ــال ال ـس ـحــوبــات األسـبــوعـيــة
وال ـ ـش ـ ـهـ ــريـ ــة ورب ـ ـ ـ ــع ال ـس ـن ــوي ــة
لحساب الجوهرة ،بجوائز تبلغ
قيمتها اإلجـمــالـيــة 2,200,000
ً
دينار سنويا.

«الخليج» :انضمام «البابطين»
إلى برنامج «»Easy Pay
يتيح لعمالئه التسوق وتقسيط قيمة مشترياتهم بال فوائد

عبدالله أبوالهوس

وأض ـ ـ ــاف أن ت ـن ـف ـيــذ ن ـظــام
ال ـ ـن ـ ـمـ ــاذج اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة مــن
 ProgressSoftيـتـمــاشــى مع
رؤية البنك في تقليل األخطاء
اليدوية والمخاطر المرتبطة
بــال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ــى
ال ـص ـف ــر ،م ـن ــوه ــا إلـ ــى تـنـفـيــذ
النظام عن بعد تماما في ظل
ما فرضته ظروف الجائحة.
وقال أبوالهوس «يوفر نظام
الـنـمــاذج اإللكترونية لعمالء
«بـ ـيـ ـت ــك» األف ـ ـ ـ ــراد والـ ـش ــرك ــات
أحـ ـ ــدث اإلمـ ـك ــان ــات الــرق ـم ـيــة،
ح ـيــث يـتـغـلــب ع ـلــى إج ـ ــراءات
النماذج اليدوية مــع الحفاظ
على الحد األدنى من تدخالت
العمالء مما يوفر تجربة فريدة
وممتعة للعمالء ،بما يتماشى
مـ ــع رؤيـ ـ ـ ــة ورس ـ ــال ـ ــة «ب ـي ـت ــك»
ف ــي قـ ـي ــادة ال ـت ـط ــور الـعــالـمــي
للخدمات المالية المتوافقة
مع أحكام الشريعة اإلسالمية،
مــع تحقيق أ ع ـلــى مستويات
االب ـت ـكــار والـتـمـيــز ف ــي خــدمــة
العمالء.

ممثلو «الخليج» مع ممثلي «البابطين للحلول المتكاملة»
أعلن بنك الخليج انضمام شركة البابطين للحلول
المتكاملة ،وكيل «سامسونغ» في الكويت ،إلى قائمة
المحالت المشاركة فــي برنامج « »Easy Payاألول
من نوعه في الكويت ،الذين يزيد عددهم على 100
محل مشارك.
ويـتـيــح الـبــرنــامــج لـلـعـمــاء مــن حــامـلــي بطاقات
بـنــك الـخـلـيــج االئـتـمــانـيــة ش ــراء الـسـلــع وال ـخــدمــات
مــن الـمـحــات الـتـجــاريــة الـمـشــاركــة وتقسيط قيمة
مشترياتهم بدون أي فوائد أو رسوم على المعاملة.
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ الـبــابـطـيــن ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ المتكاملة،
الـمـعــروفــة بسامسونغ الـبــابـطـيــن ،ووك ـيــل هــواتــف
ســام ـســونــغ ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ف ــي ﻋﺎﻡ  ،1999كـشــركــة
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻟﻠﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ .ﺑﺪﺃت ﻛﻤﻮﺯﻉ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﻬﻮﺍﺗﻒ
ﺳﺎﻣﺴﻮنغ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ هي الوكيل المعتمد
ﻭﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ســامـســونــغ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻠﻮﺣﻴﺔ ،وسيوفر انضمامها لـ « »Easy Payفرصة
لعمالء البنك للتسوق وشــراء منتجاتهم المفضلة
بطريقة دفع ميسرة.
وحـ ــول هـ ــذا ،ق ــال مـحـمــد ال ـق ـطــان ،ال ـمــديــر الـعــام
للمجموعة المصرفية لــأفــراد فــي البنك« :برنامج
« »Easy Payهو من الخدمات التي نفخر بها ً
كثيرا
في بنك الخليج ،وذلك ألثرها الكبير في تسهيل حياة
العمالء وتمكينهم من تقسيط مشترياتهم على مدى
 12شهرا بــدون أي فــوائــد أو رســوم على المعاملة.
واليوم نرحب بشركة سامسونج البابطين في برنامج

« ،»Easy Payوندعو العمالء إلى انتهاز هذه الفرصة
عند تسوقهم منها».
وفـ ــي تـعـلـيـقــه ،قـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشــركــة
البابطين ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ المتكاملة ،خالد المجرن الرومي:
ً
«لقد كان البنك شريكا لمجموعة البابطين منذ فترة
طــويـلــة .يسعدني أن تمتد هــذه الـشــراكــة مــن خالل
التعاون الجديد عبر برنامج « »Easy Payمن الخليج،
لتقديم الفائدة لعمالئنا .أتطلع إلى إطالق المزيد من
ً
البرامج والمبادرات المشتركة مستقبل بما يتماشى
مع استراتيجيتنا لزيادة محفظة عالمتنا التجارية».
وصمم «الخليج» خاصية « ،»Easy Payمع األخذ
باالعتبار التزامه فــي تلبية احتياجات وتطلعات
عمالئه وخيارات التسوق المفضلة لديهم ،وذلك من
خالل اختيار المحالت التجارية المشاركة بعناية
فــائـقــة .يتم تسجيل أي معاملة فــي بــرنــامــج «Easy
 »Payبكل سهولة من خالل منافذ البيع المخصصة
والمحالت التجارية المشاركة في الخدمة ،حيث ال
يحتاج العمالء إلى تقديم أي مستندات إضافية أو
االتصال بالبنك لتحويل المعاملة إلى خدمة «Easy
 ،»Payكل ما على العميل القيام به هو االستفسار عن
توفر هذه الخاصية قبل إتمام عملية الشراء ،بحيث
يقوم أمين الصندوق في المحالت المشاركة بإجراء
معاملة البطاقة االئتمانية على الجهاز المخصص
ً
للبرنامج ،والتي يتم تحويلها تلقائيا إلــى «Easy
 ،»Payبإمكان العمالء االستفادة من أكثر من عملية
« »Easy Payفي الوقت نفسه على بطاقاتهم االئتمانية.
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اقتصاد

ً
عمومية «األولى للوقود» تقر توزيع  %5نقدا عن  56 2020مليون دينار أرباح «الموانئ»
السلطان :الشركة أنجزت مشاريع مهمة كثيرة رغم األوضاع الحالية
في 2021-2020
قال السلطان إن «األولى
للوقود» استطاعت بفضل
الرؤية االستراتيجية لمجلس
إدارتها واإلدارة التنفيذية
وتكاتف جميع األقسام
وموظفي الشركــة أن تخفف
من هذا التأثير ،بل عملت على
إنجاز الكثير من المشاريع
المهمة.

العبدالله %400 :نمو أرباح المؤسسة بعد استرداد أراضيها

جانب من العمومية

انخفاض األرباح
بنحو  600ألف
دينار مقارنة بعام
 2019بسبب
«كوفيد »19 -
وهبوط المبيعات

عقدت الجمعية العمومية السنوية لشركة األولى للوقود،
في مقرها الرئيسي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2020بحضور رئيس مجلس اإلدارة المهندس عبدالحسين
السلطان ،ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
المهندس عادل العوضي ،ومدققي حسابات الشركة ،إضافة
إلى المساهمين المقيدين في سجالت الشركة ،التي اتخذت
جميع اإلجراءات االحترازية التي أقرتها وزارة الصحة وهيئة
أسواق المال خالل اجتماع الجميعة العمومية.
وأفاد السلطان ،في كلمته باجتماع الجمعية العمومية،
بأنه في عام  2020بلغ إجمالي الدخل من مبيعات الوقود
 120.9مليون دينار بانخفاض قــدره  21في المئة عن عام
.2019
وانخفض مجمل األربــاح بنحو  600ألــف دينار مقارنة
بعام  2019بسبب جائحة «كوفيد  »-19وهبوط المبيعات
لقلة حركة المركبات بسبب فترات حظر التجول واإلغالق.
وحققت الشركة زيادة بنسبة  14في المئة في اإليرادات
األخ ـ ــرى م ــن األن ـش ـطــة الـبــديـلــة ف ــي ع ــام  2020م ـقــارنــة مع
عــام  .2019وبـلــغ صــافــي الــربــح الـمــوحــد  2.9مليون دينار
بانخفاض قدره  23في المئة مقارنة مع عام  2019ويرجع
ذل ــك لجائحة كــوفـيــد  19 -وه ـبــوط الـمـبـيـعــات لقلة حركة
المركبات بسبب فترات حظر التجول واإلغالق.
ً
وارتـفــع إجمالي أصــول الشركة ليصل إلــى  126مليونا
بزيادة قدرها  4في المئة مقارنة مع عام .2019
وتم االعتماد والموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة
 5في المئة من رأس المال المدفوع ( 5فلوس لكل سهم) على
المساهمين بتاريخ استحقاق  15يوم عمل بعد الجمعية
العمومية.

إنجازات رغم التحديات
وذكر السلطان ،خالل االجتماع ،أنه على الرغم من استمرار
جائحة كورونا الذي يعانيا العالم أجمع ،والتبعات الصحية
واالقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة لـلــوبــاء المتفشي وبــاألخــص
ً
التداعيات الواضحة على المجال االقتصادي خصوصا،
وم ــن ف ــرض الـحـظــر الـجــزئــي والـكـلــي بــالـبــاد ل ـعــام ،2020
ومما أثــر بشكل كبير ب ــاألداء المالي للشركة ،فــإن الشركة

استطاعت بفضل ا لــرؤ يــة االستراتيجية لمجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وتكاتف جميع األقسام وموظفي الشركــة
أن تخفف من هذا التأثير وبل عملت على إنجاز الكثير من
المشاريع المهمة.
ولفت إلى أنه كان للشركة دور مهم أثناء فرض الحظر
الكلي ،إذ قامت بتشغيل بعض محطاتها لتسهيل عمليات
التعبئة لمن يعملون خالل هذه الفترة ،إضافة إلى عمل قسم
المبيعات للتواصل مع العمالء.
واتـ ـخ ــذت ال ـش ــرك ــة ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـخ ـط ــوات واإلجـ ـ ـ ــراءات
ً
واال ح ـت ــرازات الصحية للمحافظة على موظفيها جميعا
خالل تفشي هذا الوباء.

المستقبل الجديد بعالم تعبئة الوقود Oulae
ً
كان عام  ،2020استثنائيا رغم التحديات غير المسبوقة
خــال الفترات الصعبة بسبب جائحة كــورونــا ،ومــا ترتب
عليه من مجهودات مضاعفة على جميع الصعد البشرية
والمالية للمؤسسات الخاصة والعامة ،وانعكس ذلك على
ً
القوى البشرية واأليدي العاملة عموما وعلى شركة األولى
ً
ل ـلــوقــود خ ـصــوصــا ،لـكـنـهــا ل ــم تـمـنــع ال ـشــركــة م ــن ترسيخ
مكانتها في مجال التطوير والتكنولوجيا وتقديم الخدمات
لعمالئها مما ساهم في إبراز برامج االستدامة لدى الشركة
خالل عام  2020وأكد مسؤوليته االجتماعية تجاه المجتمع
التي تعمل فيه.
من هــذا المنطلق ،تم ابتكار وتوفير خدمة دفــع جديدة
واألول ـ ـ ــى م ــن نــوع ـهــا ف ــي م ـج ــال الـ ـس ــداد ال ـس ــري ــع لـلــوقــود
والخدمات األخرى المقدمة لدى محطاتنا األولى.
« »Oulaeهي خدمة سداد مبتكرة تسمح للعمالء التحكم
بمصاريف التزود بالوقود وغسل السيارات بشكل أسرع
ً
وأكثر أمنا ،وهي بديلة الستخدام النقود والبطاقات البنكية
لضمان السالمة والحماية للعمالء ،إذ يمكن للعمالء إتمام
عمليات السداد بعد تحميل تطبيق أولى وتعريف خدمة
« »Oulaeعلى هواتفهم النقالة عن طريق التطبيق اإللكتروني
بكل سرعة وسهولة لمساعدتهم على التحكم بمصاريفهم
مــع االلـتــزام بــاجــراء ات التباعد االجتماعي خــال زيارتهم
لمحطات أولى.

أع ـلــن ال ـمــديــر ال ـع ــام لمؤسسة
الموانئ الكويتية الشيخ يوسف
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه أن األربـ ـ ـ ـ ــاح ل ـل ـس ـنــة
المالية  2015 / 2014قبل توليه
إدارة الموانئ كانت  14.43مليون
دينار ،ومنذ تولي اإلدارة الحالية
و خــال  6سنوات األخيـرة قفزت
ًَ
إ ل ــى  56.45م ـل ـيــو نــا  ،م ـمــا يعني
ً
ن ـمــوا ب ــاألرب ــاح ب ـم ـقــدار  400في
المئة.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ،إن ـ ـ ــه ع ـلــى
الرغم من تأثير جائحة فيروس
كــورو نــا على ا لـتـجــارة العالمية،
فــإن الموانئ التجارية الكويتية
ً
ح ـق ـقــت أربـ ــاحـ ــا ق ـيــاس ـيــة لـلـسـنــة
الثالثة علي التوالي ،وذلك يرجع
لعوامل عدة أهمها:
 وض ــع خـطــة مـحـكـمــة ونـظــرةاستراتيجية قصيرة ومتوسطة

وط ـ ــويـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــدى تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ــى
اإلصالح ومكافحة الفساد.
 الـ ـ ـب ـ ــدء ف ـ ــي تـ ـط ــوي ــر ال ـب ـن ـيــةالتحتية للموانئ التجارية.
 إدخال التقنيات الحديثة فيآلية العمل .
وأض ــاف أن األرب ــاح القياسية
للسنة ا لـمــا لـيــة  2021 / 2020لم
تكن نتيجة اإليرادات التشغيلية
وحدها للموانئ الثالثة (الشويخ
– ال ـش ـع ـي ـبــة – الـ ــدوحـ ــة) ب ــل أتــت
ً
أ يـ ـض ــا ب ـج ـهــود اإلدارة ا لـحــا لـيــة
في مكافحتها للفساد واسترداد
األراضــي التابعة للمؤسسة بعد
س ـن ــوات طــوي ـلــة م ــن اسـتـغــالـهــا
دون و جـ ـ ـ ــه حـ ـ ــق و ب ـ ـ ـطـ ـ ــرق غ ـيــر
قانونية ،والبدء في االستفادة من
إ يــرادا تـهــا بشكل أفضل كمناطق
لوجستية.

وأ ك ـ ـ ـ ــد أن ا ل ـ ـمـ ــؤ س ـ ـسـ ــة ت ـع ـمــل
بخطين متوازيين ،األول مكافحة
الفساد ،والثاني تطوير الموانئ
والمرافق التابعة ضمن مشاريع
خ ـط ــة ا ل ـت ـن ـم ـيــة  ،2035ب ــا ت ـخ ــاذ
ك ــل اإلج ـ ـ ــراء ات ال ـقــانــون ـيــة داخ ــل
ً
الـكــويــت وحـتــى خــارجـهــا ،سعيا
السترجاع األمــوال المنهوبة من
األراضي المستولى عليها طوال
السنوات الماضية ،السيما أموال
صندوق الموانئ ،التي استثمرت
المؤسسة أموالها فيه قبل اكثر
من  10سنوات دون تسلم األرباح
العادلة والصحيحة.

طرح المقطع الدعائي الرسمي لـ«»Spiral
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طــر حــت شركتا اإل نـتــاج  Lionsgateو Twisted Picturesالمقطع الدعائي
ا لــر سـمــي لـفـيـلــم  ،Spiral: From the Book of Sawلـلـنـجــم ا لـعــا لـمــي الشهير
صامويل إل .جاكسون ،والممثلة األميركية ماريسول نيكولز ،والذي من المقرر
طرحه في جميع أنحاء الواليات المتحدة  14مايو المقبل.
وقال رئيس التوزيع لمجموعة  ،Lionsgate Motion Picture Groupديفيد
سبيتز " :مــع افتتاح دور السينما في نيويورك و لــوس أنجلس ،و عــودة رواد
السينما إ لــى هوايتهم المفضلة ،تقدم سلسلة  Spiralلمسة جــد يــدة لعشاق
السينما .نحن فخورون بدعم العارضين بأحد أكثر األفالم التي ننتظرها بفارغ
ً
ً
صيفيا للشاشة الكبير".
موسما
الصبر .نحن واثقون أن هذا الفيلم سيبدأ
و Spiral: From The Book Of Sawتدور أحداثه في الفصل الجديد المروع
من القصة ،يقوم مجرم وعبقري سادي بتنفيذ خطة صادمة لسفك الدماء من
جــد يــد ،ليجد ا لـضــا بــط ز يــك وز مـيـلــه و يـلـيــام أنفسهما فــي مــوا جـهــة جــرا ئــم من
الماضي.
والعمل من بطولة ،ماكس مينجال ،كريس روك ،نازنين كونتراكتور ،ودان
بترونيجيفيتش.

ماريسول نيكولز

تأجيل سلسلة الرعب «ريزدنت إيفل»
جوفوفيتش
لميال
ً

الفيلم يعرض في  24نوفمبر بدال من  3سبتمبر
تواجه النجمة العالمية الشهيرة ميال
جوفوفيتش بطلة سلسلة الرعب الشهيرة
"ريزدنت إيفل" ،تأجيل فيلمها الجديد ضمن
أعمال السلسلة بسبب أزمــة دور السينما
في العالم.
وتــواصــل جوفوفيتش ص ــدارة بطولة
سلسلة "الشر المقيم" ،في أحدث إصداراتها
ب ـع ـنــوان "Resident Evil: Welcome to
 ،"Raccoon Cityوالذي كان من المقرر عرضه
فــي  3سبتمبر المقبل ،إال أنــه تــم تأجيله
للعرض في  24نوفمبر.
وك ــان قــد تــم تـحــديــد ع ــرض Resident
 Evilمسبقا في سبتمبر ،وهو نفس موعد
إطالق شركة  Disneyفيلم المغامرةMarvel
"Shang-Chi and the Legend of the Ten
 ،"Ringsفكان من المنطقي أن ترغب شركة
 Sonyالمنتجة في فصل فيلم "Resident
 "Evilعن فيلم األبطال الخارقين ،خاصة أن
عــودة السينما كانت بطيئة في الواليات
المتحدة.
وفيلم "Resident Evil: Welcome to
 "Raccoon Cityمقتبس من سلسلة ألعاب

جوفوفيتش في «»Monster Hunter
فيديو يابانية تحمل نفس االسم ،ويعتبر
استكماال لسلسلة األفالم التي تقدمها ميال
جــوفــوفـيـتــش ،تــألـيــف وإخـ ـ ــراج يــوهــانــس
روبــرتــس ،وتــدور أحــداث الفيلم في أواخــر
التسعينيات ،من بطولة كايا سكوديالريو.
وتستعد السلسلة إلصدار اللعبة القادمة
بعنوان " "Resident Evil Villageفي  7مايو

المقبل ،وذلك بعد  25عاما من إصــدار أول
ألعابها في عام .1996
وكانت عدسات المصورين ،قد التقطت
ظ ـهــور جــوفــوفـيـتــش ،ف ــى ش ـ ــوارع مدينة
فانكوفر الكندية ،بعد انتهاء فترة العزل
ً
الصحي المنزلي الذي استغرق  14يوما بعد
وصولها إلى البالد ،وظهرت جوفوفيتش،

ً
البالغة من العمر  45عاما ،في الصور برفقة
ً
زوجـهــا ب ــول دبـلـيــو ،صــاحــب الـ ـ  55عــامــا،
وابنتيها إيفر وداشيل اللتين تبلغان من
ً
العمر  13عاما ،وهم يتجولون في شوارع
المدينة الكندية للتسوق بأحد المتاجر
الخاصة ببيع الشيكوالته.
يذكر أن آخــر أعمال جوفوفيتش ،فيلم
األكشن والرعب الجديد ،Monster Hunter
الــذي تم طرحه نهاية عام  2020بمناسبة
ع ـي ــد ال ـك ــري ـس ـم ــاس ع ـب ــر ش ـب ـك ــة ق ـن ــوات
نتفليكس وب ـعــض دور ال ـع ــرض ،وحقق
نجاحا كبيرا.
وفــي الفيلم  Monster Hunterتشتعل
األح ــداث عندما تنقل عاصفة رملية غير
متوقعة الكابتن أرتميس "ميال فوفوفيتش"
ووحدتها -المكونة من الممثلين "تــي آي
هاريس ،وميجان جود ،ودييجو بونيتا"-
إلى عالم جديد ،يصاب الجنود بالصدمة
الكـتـشــاف أن هــذه البيئة الـمـعــاديــة وغير
المعروفة موطن لوحوش هائلة ومرعبة
مـحـصـنــة ض ــده ــا ،وق ــوت ـه ــم الـ ـن ــاري ــة في
معركتهم اليائسة من أجل البقاء.

أريانا غراندي

سنوب دوغ

ً
سنوب دوغ يطلق فيديو كليب جديدا
أطلق أسطورة الهيب هوب ونجم الراب الشهير ،سنوب دوغ ،أمس ،أغنيته الفردية
الجديدة  ،Roaches in My Ashtrayبعد أيام من طرح كليبه  CEOالذي وصلت نسبة
مشاهدته حتى اآلن إلى  2.5مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
ً
ويستعد دوغ ( 49عاما) ،إلطالق ألبومه الغنائي الجديد ،الذي يحمل عنوان From
 ،Tha Suites 2 Tha Streetsوهو األلبوم الثامن عشر في مسيرته.
ً
وأ عـلــن النجم العالمي أ خـيــرا إ ع ــادة جــدو لــة حـفــات جولته الغنائية فــى المملكة
المتحدة وأ يــر لـنــدا للمرة الثالثة حتى عــام  ،2022و جــاء التأجيل عــدة مــرات بسبب
انتشار جائحة كورونا التي تهدد العالم ،وقد أشارت التقارير التي تداولتها العديد
من المواقع أن الجولة الغنائية التي تحمل اسم I Wanna Thank Me Tourستنطلق
في مارس .2022

ميال جوفوفيتش

هنري كافيل

 25مليون دوالر لغراندي من « »The Voiceانتهاء تصوير مسلسل «»The Witcher
كشفت تقارير عالمية أن النجمة الشهيرة أريانا غراند ي ستتلقى مبلغ  25مليون
دوالر ،مقابل مشاركتها بلجنة تحكيم برنامج المواهب " ،"The Voiceلموسم واحد.
ً
على صعيد آ خــر ،كانت غراندي أعلنت خطبتها أخيرا وحبيبها دالتون غوميز،
من خالل منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل االجتماعي .إذ ظهر في
الصور خاتم الخطوبة بيدها ،إضافة إلى صور عفوية تجمعها بخطيبها وعلقت
ً
ً
ّ
أريــانــا كــاتـبــة عليها " :إل ــى األب ــد" ،وقــد شــكــل هــذا الـخـبــر ج ــدال كـبـيــرا بـيــن الجمهور
والصحافة العالمية.
يذكر أن النجمة األميركية من أصل إيطالي حققت أرقام مشاهدات قياسية بطرحها
كليب ريميكس موسيقى أغنية " "35+ 34على يوتيوب ،بالتعاون معدوغا كات وميغان
ذا ستاليون ،ليكسر الكليب حاجز ا لـ  13مليون مشاهدة بعد يوم واحد على طرحه.

أعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل  ،The Witcherانتهاء تصوير الموسم الثاني من
السلسلة الشهيرة ،والتي حصلت على نجاح كبير من الموسم األول الذي ُعرض العام الماضي.
ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل عبر "تويتر" صورة لنجم المسلسل هنري كافيل،
وسط الثلوج ،وهو يعلن انتهاء تصوير الموسم الثاني ،رغم الصعوبات التي عاشها ُصناع
المسلسل بسبب فيروس كورونا.
وتم اختيار الممثلة جودي تيرنر ،للعب دور البطولة في السلسلة المشتقة الجديدةThe ،
 ،Witcher: Blood Originالتي ستتكون من  6أجزاء.
تدور أحداث سلسلة  Blood Originفي عالم الجان قبل  1200عام من عالم ،The Witcher
وســوف تــروي قصة إنشاء أول نموذج أولــي لـ  ،Witcherواألح ــداث التي أدت إلى "اقتران
الكرات" المحوري ،وما نتج عنه أن مجموعة من الوحوش والرجال والجان أصبحوا واحدا.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنياُّ :
تمر بأوضاع تمنعك عن الوفاء
بالتزاماتك ،فدافع عن نفسك بالحكمة
والمرونة.
ً
عاطفيا :مهما كانت ظروفك صعبة اترك
ً
ُ
مجاال للحوار مع شريك العمر.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـش ـعــر أحـ ـي ــان ــا ب ــأوج ــاع
فــي ال ــرأس قــد يـكــون سببها استعمال
اإلنترنت بكثرة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :أرجأت تنفيذ بعض األفكار في
الماضي ،وحان الوقت لمراجعتها.
ً
ً
ً
عاطفيا :تمضي مع الشريك وقتا طويال
تتخلله بعض المنازعات.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اسـتـغــل وســائــل الـتــواصــل،
لالطالع على أوضاع المعارف واألهل.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تحرك بأقصى سرعة في عملك ،وال
تنتظر معجزة لتنقذك.
ً
عاطفيا :تولد في صدرك مشاعر حب جديد
تمنحك بعض االندفاع والراحة.
ً
اجتماعيا :حضورك مع أفراد عائلتك أصبح
ً
ً
ضئيال ،فخصص لهم وقتا أطول.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً ُ
مهنيا :كــن أكثر ثقة بـقــدراتــك ،رغــم سعي
البعض إلى إحباطك.
ً
عاطفيا :يدعمك الشريك ويرفع معنوياتك،
ألن العكس يؤدي إلى خراب.
ً
اجتماعيا :اطلع في هذا الوقت على ما يزيد
ً
ثقافتك علما بواسطة اإلنترنت.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً ُ
َّ
تتحمل
مهنيا :كن شجاعا ،فاألمور لم تعد
المراوغة والتأجيل.
ً
عاطفيا :حوار إيجابي مع شريك ُ
العمر يعطيك
ً
ً
أمال كبيرا بالمستقبل.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :خ ـفــف ق ـل ـيــا م ــن ال ـت ـحــديــق في
شاشات اإلنترنت ،للحفاظ على نظرك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :حـتــى لــو عملت ضـمــن فــريــق ،فــإن
بصمتك تبقى الفتة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــاُ :ي ـع ـج ــب ال ـح ـب ـيــب بشخصيتك
المصقولة وبنظرتك إلى المستقبل معه.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال يـ ـب ــدو أن االض ـ ـطـ ــرابـ ــات
وال ـم ـش ـك ــات ال ـعــائ ـل ـيــة ف ــي طــري ـق ـهــا إلــى
التالشي.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـت ـعــرض لـبـعــض االن ـت ـق ــادات
فسر بموجب الصحيح
والـمــاحـظــاتِ ،
منها.
ً
عاطفيا :تتضافر جهودكما لمواجهة
وض ــع ج ــدي ــد وص ـع ــب ،وت ـت ـف ـقــان على
الوسائل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تشعر بــأوجــاع خفيفة في
أنحاء جسمكُ ،
فعد إلى مزاولة الرياضة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـنـيــا :الــوقــت مـنــاســب لــوضــع خـطــة ،أو
لتنفيذ أفكار مهنية جديدة.
ً
عاطفيا :تتواصل مــع شــريــك المستقبل،
فيشعرك ذلك بارتياح كبير.
ً
اجتماعيا :لم تؤثر األوضــاع المضطربة
ً
كثيرا على عالقتك بأفراد العائلة.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :أقــدم الـيــوم على اتـخــاذ الـقــرارات
الجريئة ،ألن األجواء مناسبة لك.
ً
عاطفيا :عالقتكما العاطفية ُّ
تمر بحالة
اضطراب تحتاج إلى الكثير من التروي.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـعــامــل بــإيـجــابـيــة ،وابـتـســم
لألقدار ،فترتاح وتريح َمن هم حولك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ال تتفاجأ ببعض األحداث التي قد
تحصل ،وقد ال تكون في مصلحتك.
ً
عاطفيا :تتفق مــع الحبيب على التريث
في القيام ببعض األمور التي تخصكما.
ً
اجتماعيا :استشر الطبيب فور شعورك
بأي وعكة ،وال تتأخر.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تستمتع بــاألمــور الـتــي تـقــوم بها،
وترغب في اقتسام هذه التجارب.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـح ــب م ـل ـجــأ أم ـي ــن وص ـ ــادق إن
أحسنتما استغالله لمصلحتكما.
ً
اجتماعيا :استفد من أوقات فراغك إذا زادت
بتعميق عالقتك االجتماعية.
رقم الحظ.56 :

ً
ً
ً
مهنيا :ال داعي للتوتر إذا كنت قادرا فعال
على إنجاز ما لديك.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـسـهــل ال ـشــريــك ال ـن ـقــاش مـعــك،
ً
فتتوصالن معا إلى حل بعض المشكالت.
ً
ُ
اجتماعيا :ال تتهرب من خدمة طلبت منك
وتستطيع إنجازها.
رقم الحظ.22 :
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«وال غالب» تتأرجح بين أوهام التاريخ وحقيقة الواقع
يقدم الناقد المصري محمود
عبدالشكور قراءة نقدية في
رواية «وال غالب» للروائي
عبدالوهاب الحمادي ،وفيما
يلي التفاصيل:

لـعــل رواي ــة "وال غــالــب" من
أفضل ما قــرأت في نقد نظرة
ا لـعــرب للتاريخ ،فـبــدال مــن أن
يصبح الماضي وسيلة لفهم
الحاضر ،ولصنع المستقبل،
ً
أصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــح س ـ ـج ـ ـن ـ ــا ل ـ ـل ـ ـع ـ ـقـ ــول،
ووس ـ ـي ـ ـلـ ــة ل ـ ـل ـ ـهـ ــروب ،وص ـ ــار
المنهج أن ن ــراه كـمــا نتمنى،
بل ان ننخرط في أحالم عبثية
لتغيير ما حدث فعال ،عوضا
عن تغيير واقعنا وحاضرنا،
وهكذا صار العرب في سجن
ك ـب ـي ــر هـ ــو سـ ـج ــن الـ ـم ــاض ــي،
باإلضافة الى سجن حاضرهم
ا ل ـبــا ئــس ،و س ـجــن مستقبلهم
ال ـ ـغـ ــامـ ــض ،وأص ـ ـبـ ــح الـ ـه ــدف
أن نـنـقــل ال ـتــاريــخ الـبــائــد إلــى
ا لـحــا ضــر ،ب ــدال مــن أن نصنع
تاريخا ألحفادنا ،بما حققنا
وأنجزنا في واقعنا الراهن.

سقوط غرناطة
ال ـ ـ ـ ــرواي ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة ع ــن
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي الـ ـع ــرب ــي
عنوانها "وال غالب" ،ومؤلفها
الروائي عبدالوهاب الحمادي
(وص ـ ـلـ ــت رواي ـ ـتـ ــه األول ـ ـ ــى "ال
تقصص رؤ ي ــاك" ا لــى القائمة
ال ـ ـطـ ــوي ـ ـلـ ــة ل ـ ـجـ ــائـ ــزة الـ ـب ــوك ــر
ا لـعــا لـمـيــة  ،)2015ا ل ــذي يــد يــر
أحـ ــداث رواي ـت ــه ال ـجــديــدة في
 ،2002و يـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــار ل ـم ـك ــا ن ـه ــا
م ــدي ـن ــة غ ــرن ــاط ــة اإلس ـب ــان ـي ــة،
ولـكـنــه يـسـتــدعــي بــذكــاء ،غير
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــال وال ـ ـ ــزم ـ ـ ــن ،ل ـح ـظ ــات
س ـ ـقـ ــوط غ ــرن ــاط ــة فـ ــي الـ ـق ــرن
ال ـ ـخـ ــامـ ــس عـ ـش ــر ال ـ ـم ـ ـيـ ــادي،
واص ـ ـ ــا بـ ـي ــن الـ ـعـ ـص ــري ــن مــن
خ ـ ـ ــال شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ك ــوي ـت ـي ــة
ت ــزور الـمــديـنــة اإلسـبــانـيــة في
رحلة سياحية ،فتجد نفسها
عالقة في التاريخ فعليا ،أمام
أبوعبدالله الصغير المحاصر
مــن ج ـنــود قـشـتــالــة ،والـحــالــم
ب ـ ـم ـ ـع ـ ـجـ ــزة ت ـ ـن ـ ـقـ ــذ الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة
العربية األخيرة في األندلس،
وك ــم ك ــان ال ـل ـقــاء مـتــوافـقــا مع
ش ـخ ـص ـي ــات ع ــرب ـي ــة كــوي ـت ـيــة
تعيش عام  ،2002ولكنها في
ال ــواق ــع ت ـهــرب إل ــى ال ـمــاضــي،
ً
فرارا من ظروف الحاضر غير
المواتية أو الصادمة.

رحلة سياحية

كل صوت من
أبطال الرواية
يمثل اتجاها
في رؤية التاريخ

ل ـك ــن ال ـ ـحـ ـ ّـمـ ــادي ،الـ ــروائـ ــي
الطموح ،ال يحول فقط رحلة
سياحية إ لــى محاولة عبثية
لـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر ال ـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــخ ،ولـ ـكـ ـن ــه
ً
يوسع كثيرا من عالم روايته،
بـ ــأن يـ ـط ــرح ب ـس ـخ ــري ــة الم ـعــة
س ـ ــؤال الـ ـت ــاري ــخ ع ـن ــد ال ـع ــرب
وال ـم ـس ـل ـم ـي ــن أي ـ ـضـ ــا ،وك ـي ــف
صـ ـ ـ ــارت ل ــديـ ـه ــم م ـش ـك ـل ــة فــي
م ــواجـ ـه ــة م ــاض ـي ـه ــم؟ وك ـي ــف

ت ـحــول ا ل ـتــار يــخ ا ل ــى حشيش
لـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــروب واالنـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ــن
ا ل ـ ـحـ ــا ضـ ــر؟ ب ـ ــل إن ا لـ ـت ــار ي ــخ
ك ـم ـش ـك ـلــة ي ـن ـت ـقــل أيـ ـض ــا إل ــى
سـ ــارد ل ـل ــرواي ــة ،وه ــو روائ ــي
كويتي شــاب ،يــر يــد أن يكتب
روايـ ــة ع ــن األن ــدل ــس ،ويـبـعــث
بـ ـم ــا ي ـك ـت ــب مـ ــن ف ـ ـصـ ــول ال ــى
شخصيات مختلفة ،كل واحد
م ـن ـهــا ل ــه ن ـظ ــرة م ـغ ــاي ــرة إل ــى
الماضي ،و كــل وا حــد من هذه
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ي ـن ـصــح س ــارد
الرواية بنصائح سردية فنية،
أو ت ــار يـ ـخـ ـي ــة ،و تـ ـقـ ـط ــع ه ــذه
ال ــرس ــائ ــل ال ـن ــص ،ف ـتــؤكــد مــن
جديد تشوش سؤال التاريخ،
حـ ـت ــى عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ك ـت ــاب ــة
رواية تاريخية!
ه ـ ـ ـكـ ـ ــذا إذن تـ ـ ــو لـ ـ ــد ح ـي ـل ــة
سردية ذكية ،فالمأزق يخص
ال ــروائ ــي س ــارد ال ـن ــص ،بـقــدر
م ــا ي ـخــص أب ـط ــال ــه ،وهـ ــو ،أي
ا ل ــروا ئ ــي ا ل ـش ــاب ا لـ ــذي يكتب
روايـ ـ ـ ــة عـ ــن األنـ ـ ــدلـ ـ ــس ،ع ــال ــق
أي ـ ـضـ ــا فـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ورؤيـ ـ ــة
اآلخ ــري ــن ال ـم ـشــوشــة ل ــه ،مثل
أبـ ـط ــال ــه ال ـع ــال ـق ـي ــن فـ ــي زم ــن
سقوط غرناطة ،فالتاريخ إذن
معضلة في كل األحوال ،وهو
مشكلة فنية روائية ،بقدر ما
هو مشكلة عربية وحضارية.
هـ ـ ـك ـ ــذا أيـ ـ ـض ـ ــا يـ ـتـ ـي ــح هـ ــذا
ال ـب ـنــاء الـمـعـقــد أم ــري ــن :إقــامــة
ج ـ ـسـ ــور بـ ـي ــن زم ـ ـ ــن ال ـ ــرواي ـ ــة
ا ل ـم ـع ــا ص ــر ( ،)2002وز م ـن ـهــا
القديم ( ،)1492واألمر الثاني
هو التعليق على ا لــروا يــة من
خ ــارج ـه ــا ،م ــن خ ــال أص ــوات
مـ ـ ــن يـ ـسـ ـتـ ـشـ ـي ــره ــم ال ـ ـ ـسـ ـ ــارد،
وه ـ ــم ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ي ـق ــدم ــون
م ــاح ـظ ــات ف ـن ـيــة ع ــن طــري ـقــة
كـتــابــة ال ــرواي ــة ،أي أن ـنــا أمــام
رواية عن رواية يتم كتابتها،
ول ـ ـك ـ ـن ـ ـهـ ــم أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ي ـ ـقـ ــدمـ ــون
رؤى مـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــا قـ ـ ـض ـ ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــرب
ولـلـمـسـلـمـيــن ح ــول ال ـتــاريــخ،
وك ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــم امـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداد ألصـ ـ ـ ــوات
أب ـ ـ ـطـ ـ ــال الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم،
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراع هـ ـ ـ ـ ـ ــذه األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
الـمـعـلـقــة عـلــى ال ـف ـصــول الـتــي
يبعثها إليهم الروائي الشاب
بمنزلة تنويعة جــد يــدة على
ص ــراع أب ـط ــال ال ــرواي ــة الــذيــن
يـ ــزورون غــرنــاطــة ،عـمــا حــدث
في آخر أيام المملكة العربية
األندلسية األخيرة.

رؤى أسيرة الماضي
كل صوت من أبطال الرواية
يمثل شخصية من لحم ودم،
ولكنه يمثل اتجاها في رؤية
ا ل ـتــار يــخ ،و كـلـهــا رؤى تعيش
أس ـي ــرة ال ـم ــاض ــي ،ت ـح ــاول أن
تعوض في التاريخ ،ما فقدته
في الحاضر ،فالداعية البدين

ي ـم ـثــل ال ـحــال ـم ـيــن ب ــاس ـت ــرداد
مـ ـج ــد ال ـ ـخـ ــافـ ــة ،واإلع ـ ــام ـ ــي
ال ـن ـح ـيــف الـ ــذي ش ـهــد انـهـيــار
ال ـح ـل ــم ال ـق ــوم ــي ،ي ـب ـحــث عـنــه
في أ طــال الحمراء ،والطبيب
الذي فقد زوجته ،يستعيدها
في صورة شقيقه أبي عبدالله
الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــر ،والـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي
ا ل ـمــو لــود ف ــي ا ل ـكــو يــت يعتقد
أن ــه ل ــو م ـنــع س ـق ــوط غــرنــاطــة
ف ـ ـلـ ــن تـ ـسـ ـق ــط الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس ،ولـ ــن
تسقط بغداد ،وما أشبه نظرة
هؤالء الى الخلف ،بنظرة أبي
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـص ـغ ـي ــر ال ـخــائ ـفــة
ال ـم ـل ـت ــاع ــة وال ـ ـم ـ ـصـ ــورة عـلــى
الغالف ،وهي أيضا نظرة فقد
وأمل أخير في استعادة ما ال
يمكن أن يعود.

أخطاء الماضي
وب ـي ـن ـم ــا ي ـس ـم ــع الـ ــروائـ ــي
الـشــاب كــام مــن يـقــرأ فصوله
أح ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــا ،ويـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرد ع ـل ـي ـه ــم
أحـ ـي ــان ــا أخـ ـ ـ ــرى ،فـ ـ ــإن ك ـت ــاب ــة
رواي ـ ـ ـ ــة ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ت ـ ـبـ ــدو فــي

معرض فنون العالم
في دبي ينطلق األربعاء

من األعمال المشاركة

استلهام التاريخ
ّ
أما المعلقون على الرواية
فـهــم يـمـثـلــون ن ـمــاذج نعرفها
فــي قــراء ة الـتــاريــخ ،فالروائي
ا لـكــو يـتــي ا لـمـخـضــرم ال يأخذ
م ــن الـ ـت ــاري ــخ سـ ــوى ق ـش ــوره،
و هــو يهتم بالدعاية األدبية،
ال بــا لـمـعـنــى أو ا لـقـيـمــة ،و هــو
يكتب عن كل شيء ،إال تاريخ
ب ـ ـلـ ــده ،وال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي ال ـك ــوي ـت ــي
الـ ـش ــاب ع ـك ــس هـ ــذه ال ـن ـظ ــرة،
هـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ــري ـ ـ ــة اس ـ ـت ـ ـل ـ ـهـ ــام
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ،ولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ن ـ ـق ـ ـلـ ــه،
واألس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ الـ ـمـ ـت ــدي ــن مـ ـ ــازال
ً
يستدعي الخالفة ،وهو أيضا
عــالــق فــي ال ـتــاريــخ ،رغ ــم لقب
ا لـبــرو فـيـســور المعاصر ا لــذي
يـحـمـلــه ،أم ــا أس ـت ــاذ ال ـتــاريــخ
ا لـثــا ئــر فـهــو ضــد هــذا السجن
الـ ـ ــذي ص ـن ـع ــه ال ـ ـعـ ــرب ،وض ــد
أصـنــام الـحـقــائــق الـتــاريـخـيــة،
ولـ ـعـ ـل ــه األقـ ـ ـ ـ ــرب إل ـ ـ ــى م ـن ـطــق
الحمادي نفسه.
ومـ ـثـ ـلـ ـم ــا يـ ـعـ ـك ــس الـ ـبـ ـن ــاء
ت ـش ــوش رؤي ـ ــة الـ ـت ــاري ــخ ،فــإن
ت ـعــدد األصـ ــوات بـيــن ال ـســارد
ا لـمـحــا يــد ،وا ل ـســارد المنحاز،
وبين السرد الذاتي لألصوات،
ت ـب ــدو ك ـم ــا ل ــو ك ــان ــت تـعـكــس
ً
أي ـضــا أص ــوات س ــرد الـتــاريــخ
نـ ـفـ ـس ــه ،مـ ـم ــا يـ ـجـ ـع ــل وج ـ ــود
ت ـ ـقـ ــاطـ ــع ،ربـ ـ ـم ـ ــا لـ ـ ــم ي ـق ـص ــده
ال ـح ـم ــادي ب ـي ــن ط ــري ـق ــة س ــرد
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ وط ـ ـ ــريـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة سـ ـ ــرد
الروايات ،وهو معنى ضمني،
ي ــزي ــد الـ ـن ــص ق ـ ـ ــوة ،وي ـص ـنــع
سخرية كامنة ،حتى لو كانت
غير مقصودة.

حصاد

غالف «وال غالب»
النهاية عملية شاقة ومعقدة،
ف ـ ـمـ ــا بـ ــال ـ ـنـ ــا بـ ـ ــرؤيـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــرب
والمسلمين لتاريخهم قريبا
وبعيدا؟
ول ــذل ــك ك ـل ــه ،تـنـتـهــي رحـلــة
م ـحــاولــة ال ـس ـيــاح ال ـعــرب إلــى
غرناطة ،بكسر عبثي للزمن،
وبمحاولة أكثر عبثية لمنع
س ـ ـ ـقـ ـ ــوط غ ـ ـ ــرن ـ ـ ــاط ـ ـ ــة ،وح ـ ـتـ ــى
ع ـن ــدم ــا ي ـت ــم إنـ ـق ــاذ غ ــرن ــاط ــة،
فإن حياة العرب ومستقبلهم
ال ي ـت ـغ ـيــر ،فـلـيـســت الـمـشـكـلــة
إذن في سقوط غرناطة ،إنما
فـ ــي ا ل ـع ـق ـل ـي ــة ا لـ ـت ــي ال تـحـلــل
وال تــواجــه أخ ـطــاء الـمــاضــي،
المشكلة فــي فهمنا للتاريخ
كـمـتـحــف ومـلـجــأ وأش ـع ــار ،ال
كــأ فـكــار ورؤى ،مشكلتنا في
الهروب ال في المواجهة ،وهي
مـشـكـلــة ع ــاب ــرة ل ــأزم ــان ،وال
ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ل ـح ـظــة س ـقــوط
غرناطة.

رؤية بائسة
ي ـت ــاع ــب الـ ـعـ ـن ــوان ب ـش ـعــار
ب ـنــي األحـ ـم ــر ال ـم ـع ــروف "وال
غــالــب إال ال ـلــه" ،وه ــو الـشـعــار
المدون على جدران قصورهم
الباقية ،ليتحول الشعار إلى
"وال غالب" فقط ،فكأننا أمام
ن ـص ــف ج ـم ـل ــة ،م ـث ـل ـمــا نـفـعــل
مــع ال ـمــاضــي ،فـنــأخــذ مـنــه ما
نـ ــريـ ــده فـ ـق ــط ،ف ـن ـص ـب ــح أمـ ــام
ً
نـصــف وأح ـيــانــا رب ــع تــاريــخ،
أو كأن "وال غالب" هي عنوان
الـمــاضــي والـحــاضــر مـعــا ،فال

ً
ي ـم ـك ــن أن ن ـغ ـل ــب أ ب ـ ـ ــدا ب ـهــذه
العقلية ا لـهــرو بـيــة ،وال بهذه
الـ ــرؤيـ ــة ال ـب ــائ ـس ــة ل ـل ـمــاضــي،
والتي تنعكس على فشل فهم
الحاضر ،والمستقبل.
رب ـمــا أث ـقــل ال ـنــص أصــواتــا
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى إضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـ ـ ــم تـ ـك ــن
ضــرور يــة ،مثل صــوت صديق
وال ـ ــد ال ـ ـسـ ــارد ،وص ـ ــوت وال ــد
الـ ـش ــاب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ...إل ــخ،
ورب ـم ــا ل ــم تـنـقــذ حـيـلــة ق ــراء ة
فـصــول الــروايــة الـنــص مــن أن
يمتلئ بسجاالت األ فـكــار ،أي
أن ا لـ ـف ــن لـ ــم ي ـس ـت ـط ــع ب ـش ـكــل
كامل ترويض أفكار الرواية،
ولـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ،عـ ـ ـل ـ ــى أي ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ــال،
ط ـب ـي ـع ــة ه ـ ـ ــذه الـ ـن ــوعـ ـي ــة مــن
ا لــروا يــات ،و مــع انفتاح الباب
أم ـ ــام ال ـش ـخ ـص ـي ــات ،ل ـلــولــوج
الى آخر أ يــام غرناطة ،يمسك
ً
الفن نهائيا بالزمام ،ويصبح
نصف ا لــروا يــة الثانية أفضل
بكثير من نصفها األول ،وهو
أيضا أمر متسق مع استقرار
ال ـ ــروائ ـ ــي ك ــات ــب الـ ـن ــص عـلــى
طــريـقــة أخ ـي ــرة ،يـسـتـطـيــع من
خاللها ســرد روايـتــه ،وقــراء ة
التاريخ في نفس الوقت.
أثـ ّـمــن كـثـيــرا ه ــذا الـطـمــوح،
وتـ ـ ـل ـ ــك األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة عـ ـ ــن ك ـت ــاب ــة
الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ ،وكـ ـت ــاب ــة ال ـ ــرواي ـ ــة
ً
الـتــاريـخـيــة ،وأثـ ّـمــن ج ــدا هــذه
ال ـ ـم ـ ـغـ ــامـ ــرة ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وهـ ـ ــذه
ا ل ـج ــرأة ا ل ـســا خــرة ف ــي تفكيك
أوه ــام ـن ــا ع ــن ال ـت ــاري ــخ ،وعــن
تـلــك الـتـمــاثـيــل الـثـلـجـيــة الـتــي
صنعناها ،ثم نشكو بعد ذلك
أنها تذوب.

تنطلق النسخة الجديدة من معرض فنون العالم دبي،
في  7الجاري ،بمشاركة نخبة من الفنانين الحائزين على
جــوا ئــز والفنانين ا لـصــا عــد يــن ا لــذ يــن سيقدمون منظورا
جديدا للفنون في مركز دبي التجاري العالمي.
وسيجمع المعرض هواة اقتناء األعمال الفنية بمختلف
مستوياتهم ،ليقدم وسيلة قيمة لدفع عجلة تطور الفنون
والمشهد الثقافي على الصعيد المحلي خالل عام ،2021
ح ـيــث سـيـسـتـضـيــف أك ـثــر م ــن  200ف ـنــان وج ـهــة عــارضــة
لعرض أكثر من  2000عمل في مختلف المجاالت الفنية.
وينطلق المعرض تحت شعار "اكتشاف وجهات نظر
جديدة" ،حيث ستشجع المعروضات الزوار على اعتماد
م ـن ـظــور مـخـتـلــف وال ـب ـحــث ع ــن اإلل ـه ــام ف ــي جـمـيــع زواي ــا
ال ـم ـعــرض .وتـكـتـمــل ت ـجــارب الـ ــزوار مــن خ ــال الـفـعــالـيــات
الـجــديــدة وتـلــك الـمـسـتــوحــاة مــن الـ ــدورات الـســابـقــة حــول
األثاث والوسائط المختلطة واألزياء واالستدامة والفنون
الــرقـمـيــة والـمــوسـيـقــى والــرقــص والـتـصــويــر والـغــرافـيـتــي
والنحت وغيرها الكثير.
و ق ــا ل ــت نــا ئ ـبــة ا ل ــر ئ ـي ــس ا ل ـت ـن ـف ـيــذي إلدارة ا ل ـم ـعــارض
والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي تريكسي لوه
ميرماند" :يلعب معرض فنون العالم د بــي دورا رياديا
فــي تـسـلـيــط ال ـضــوء عـلــى ال ـمــواهــب الـمـحـلـيــة والـفـنــانـيــن
العالميين الذين سيعرضون أحدث أعمالهم ويشاركون
مـعــارفـهــم وثـقــافـتـهــم مــع أف ــراد الـمـجـتـمــع ،بـهــدف تطوير
الـمـشـهــد الـفـنــي الـمـحـلــي ودع ــم الــرؤيــة الـثـقــافـيــة األوس ــع
لإلمارات".
وتابعت ميرماند" :بعد عام حافل بالتحديات ،نسعى
إلـ ــى تــوح ـيــد ال ـم ـن ـظــومــة ال ـف ـن ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة ت ـحــت ش ـعــار
اكتشاف و جـهــات نظر جــد يــدة ،حيث نشجع ا ل ــزوار على
اعتماد منظور مختلف من خالل نقاط التواصل الثقافية
المختلفة ،التقليدية وا لـعـصــر يــة ،كما ستعود فعاليات
المعرض الشهيرة مع العروض الحية واألنشطة وورش
ُ
العمل لتضمن لـلــزوار تجربة ال تـنـســى ،و ســط إ ج ــراء ات
ُ
ال ـص ـح ــة والـ ـس ــام ــة الـ ـص ــارم ــة الــم ـت ـب ـعــة ف ــي م ــرك ــز دب ــي
التجاري العالمي".
وفي إطار رسالته لالحتفاء بجميع أشكال الفن ،يضم
الـمـعــرض مـجـمــوعــة واس ـعــة مــن حــوالــي  2000عـمــل فني
مـنـســق بــأ سـعــار تـبــدأ مــن  3000در ه ــم إ م ــارا ت ــي ،وتحمل
المجموعة توقيع ما يزيد على  200فنان وجهة عارضة
من أكثر من  27دولة ،بما في ذلك دول تسجل مشاركتها
األول ـ ــى ،م ـثــل مــال ـيــزيــا ونـيـجـيــريــا وأوزب ـك ـس ـت ــان ،وال ـتــي
سـتـنـضــم إل ــى قــائ ـمــة ال ـعــارض ـيــن م ــن الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
والهند وروسيا وغيرها.

مقاربات نقدية لموسوعة الكائنات
الخرافية في التراث اإلماراتي

مركز البحوث والدراسات يعيد إحياء «فرجان» الكويت القديمة
حمزة عليان

أصدر مركز البحوث
والدراسات الكويتية الجزء
الثاني من سلسلة كتاب
"معالم مدينة الكويت
القديمة" ،الذي يتناول
ً
تحديدا "فريج الشيوخ
وفريج غنيم وفريج سعود
والشارع الجديد".

يشرف على كتاب "معالم مدينة
الكويت القديمة" د .عبدالله الغنيم
ويشارك فيه صــاح الفاضل وفهد
الـ ـشـ ـعـ ـل ــة وولـ ـ ـي ـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـي ــس وم ـه ــا
الفرج وفهد العبدالجليل وفيصل
الـ ــوزان ،وه ــو يــأتــي ضـمــن مـشــروع
متكامل وفق منهجية علمية جديدة
ً
اعـ ـتـ ـم ــادا ع ـلــى ال ــوث ــائ ــق الــرس ـم ـيــة
للملكية وا ل ـم ـصــادر ا لـمــو ثــو قــة في
هذا المجال ،بغرض توثيق معالم
مدينة الكويت القديمة ونشاطاتها
الحيوية.
الـ ـ ـج ـ ــزء ال ـ ـثـ ــانـ ــي ي ـ ـقـ ــدم ص ـ ــورة
الجغرافية التاريخية للبالد بجميع
أبـ ـع ــاده ــا ال ـس ـك ــان ـي ــة وال ـع ـم ــران ـي ــة
وتوزيع األنشطة كمواقع األ ســواق
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ،وتـ ـ ـق ـ ــدم ال ــوث ــائ ــق
أسماء السكان وجيرانهم والسكك
المختلفة والساحات بين "البرايح".
ويسعى المركز إلى أن يكون هذا
العمل بمنزلة أطلس تاريخي فريد
ل ـمــدي ـنــة ال ـكــويــت ال ـقــدي ـمــة وس ــوف
يتجاوز المشروع إلى قرى الكويت
في صورتها األولى.
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث عـ ـل ــى
مجموعة مصادر منها المصورات
الـ ـج ــوي ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة الـ ـت ــي ال ـت ـق ـطــت
عــام  1951إضــافــة إلــى الـمـصــورات
ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة فـ ـ ــي "غ ـ ـ ــوغ ـ ـ ــل" ،وكـ ــذلـ ــك
ال ـ ــوث ـ ــائ ـ ــق ال ـ ـعـ ــدسـ ــان ـ ـيـ ــة ووث ـ ــائ ـ ــق
الـ ـ ــوصـ ـ ــايـ ـ ــا واألوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـخـ ـي ــري ــة
وأوق ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـس ــاج ــد وم ــوس ــوع ــة
الوثائق العدسانية للباحث باسم
ال ـل ــوغ ــان ــي وال ــوث ــائ ــق ال ـم ـح ـفــوظــة
ل ــدى األس ـت ــاذة عــائـشــة الـعــدســانــي
واأل سـتــاذ فهد غــازي العبدالجليل
وسجالت التثمين التي يحتفظ بها
مركز البحوث وإدارة نزع الملكية
والمخططات المساحية للبيوت في
ً
بلدية الكويت ،واعتمادا على عدد
مــن الكتب وا لـمــذ كــرات الشخصية،
أورد قائمة بالمصطلحات المدونة
في وثائق الوقف وسجالت البلدية.

معالم فريج الشيوخ
يـ ـب ــدأ ال ـك ـت ــاب ب ـف ــري ــج ال ـش ـي ــوخ،
ويوضح حدوده ومعالمة الرئيسية

المتصلة بها مع صور جوية تظهر
الـمــواقــع كــامـلــة وبــدرجــة عــالـيــة من
الوضوح.
بعدها يورد أسماء مالك قسائم
ً
فريج الشيوخ و عــدد هــا  134مالكا
مـ ــع رقـ ـ ــم ال ـق ـس ـي ـم ــة ويـ ـضـ ـي ــف ل ـهــا
ح ــاش ـي ــة تــوض ـي ـح ـيــة ع ــن بـعـضـهــا
كـنــا يــة عــن شــرح للملكية وا لــور ثــة،
وأت ـ ـ ـبـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك بـ ـ ـص ـ ــور عـ ـ ــن وثـ ــائـ ــق
عدسانية خاصة بالفريج.

فريجا غنيم وسعود

غالف اإلصدار
م ـث ــل "ت ـ ــل ب ـه ـي ـت ــه" وش ـ ـ ــارع األم ـي ــر
وم ـس ـجــد الـخـلـيـفــة وق ـصــر الـسـيــف
ومـ ـ ــرسـ ـ ــى يـ ـ ـخ ـ ــوت ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ أحـ ـم ــد
ال ـجــابــر ون ـق ـعــة ال ـش ـيــوخ وال ـط ــوب
(المدفع) ومعمل الثلج في القسيمة
ال ــرابـ ـع ــة وأسـ ـكـ ـل ــة ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
ال ـ ـنـ ــاصـ ــر والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارور وال ـ ـمـ ــدرسـ ــة
الــوط ـن ـيــة ال ـج ـع ـفــريــة ف ــي الـقـسـيـمــة
رقم  7ونقعة معرفي ومضيف ابن
عمير وبيت الشيخ مبارك وبيوت
آل إ بـ ــرا ه ـ ـيـ ــم و ن ـق ـع ـت ـه ــم وا ل ـس ـج ــن
ال ـ ـقـ ــديـ ــم وم ـ ـكـ ــاتـ ــب ش ـ ــرك ـ ــة ال ـن ـف ــط
ومقر دا ئــرة الصحة ومدرسة سيد
الطبطبائي و بـيــت آل غــا لــب وبيت
ود يــوان الشيخ دعيج بن جابر بن
ع ـبــدال ـلــه ال ـص ـب ــاح ،وك ـش ــك الـشـيــخ
س ــال ــم ال ـح ـمــود ال ـص ـب ــاح ،ومـكـيـنــة
تحلية ا لـمـيــاه (الكنديسة) وبيوت

الشيخين ســا لــم و سـلـمــان الحمود
ال ـص ـب ــاح وال ـم ـس ـت ــوص ــف ال ـشــرقــي
وبيت وديوان سالم البدر القناعي
والنوخذة جاسم بن شاهين الغانم
ودي ـ ـ ـ ــوان مـ ـع ــرف ــي وال ـم ـس ـت ــوص ــف
الـ ـس ــوري وم ـس ـقــف ال ـش ـيــخ ص ـبــاح
الناصر وبيت وديوان المال صالح
بــن مـحـمــد ال ـمــا ومـكـبــس الـصــوف
وبيت الشيخ حمد المبارك وأنيسة
م ـ ـبـ ــارك الـ ـصـ ـب ــاح ،وبـ ـي ــت وديـ ـ ــوان
ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ب ــن م ـح ـمــد ال ـف ــارس
ومدرسة اإلرشاد (حمادة) وعيادة
الدكتور جوب ومدرسة مال عابدين
وخ ــان الـشـيــوخ وبـيــت مـنـصــور بن
خميس الخشتي.
ت ـلــك ا ل ـم ـعــا لــم ا ل ـ ـ  32يـسـتـعــرض
ً
الكتاب تاريخها ومعالمها وصورا
عنها موثقة بمراجعها وا لــو ثــا ئــق

وانـتـقــل الـكـتــاب إلــى فــريــج غنيم
وفريج سعود وقدم نبذة تعريفية
عـنـهـمــا وال ـح ــدود الـمـشـتــركــة وأهــم
الـ ـمـ ـع ــال ــم ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،وه ـ ــي نـقـعــة
غـ ـنـ ـي ــم ،والـ ـ ـف ـ ــرض ـ ــة ،ومـ ـسـ ـج ــد اب ــن
سالمة ،وبركة الغنيم ،وبراحة ابن
س ــام ــة ،وبـ ــراحـ ــة بـ ــوزبـ ــر ،وس ـيــف
فريج الغنيم ،وفيه قهوة بوعباس
ومكينة الثلج القديمة وعماير ،ثم
دائرة شرطة الميناء.
أما فريج سعود فيشرح الكتاب
الـمـسـمــى وم ـح ـطــات تــاريـخـيــة عنه
وح ـ ـ ـ ـ ــدوده ومـ ـع ــالـ ـم ــة ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة،
وهي :مسجد سعود ،وشركة كري
م ــاكـ ـيـ ـن ــزي ،وال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـخ ـي ــري ــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وال ـ ـمـ ــدرسـ ــة األحـ ـم ــدي ــة،
ومدرسة حمادة ،وبيت عبداللطيف
ب ــن ع ـي ـســى ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل ،ويـضــع
قــائـمــة بــأس ـمــاء م ــاك الـقـســائــم في
"ا لـفــر يـجـيــن" و عــدد هــم  ،200وعينة
من الوثائق العدسانية الخاصة.

الشارع الجديد
القسم األخير من الكتاب خصص
للشارع الجديد ا لــذي يعرف حاليا
باسم شارع عبدالله السالم ،ويورد
م ـع ـل ــوم ــات ت ــاري ـخ ـي ــة عـ ــن الـ ـش ــارع
والتسمية وا لـنـشــاط ثــم يستعرض
البيوت الواقعة فيه وا لـتــي أزالتها
ً
ً
البلدية وهي  17بيتا ثم يورد عددا
من الوثائق العدسانية.

من أجواء الجلسة
أطلق معهد الشارقة للتراث كتابا لمقاربات نقدية قدمها
مجموعة مــن الـمــؤلـفـيــن ،ح ــول مـحـتــوى "مــوســوعــة الكائنات
الخرافية في التراث اإلمــاراتــي" ،لمؤلفها الدكتور عبدالعزيز
المسلم ،رئيس معهد الشارقة للتراث ،الذي يوثق فيه  36كائنا
خرافيا من الحكايات الشعبية اإلماراتية.
جاء ذلك خالل جلسة نقاشية أقيمت ضمن برنامج المقهى
الثقافي المصاحب للدورة الـ 18من أيام الشارقة التراثية ،تحدث
خاللها د .عبدالعزيز المسلم ،بمشاركة الباحث المصري د.
مصطفى جاد ،والشاعر محمد نجيب قــدورة ،وعبر اإلنترنت
الـبــاحـثــة ال ـســوريــة د .رؤى ق ــداح ،ح ــول تـجــربــة إص ــدار كتاب
"مقاربات نقدية حول موسوعة الكائنات الخرافية في التراث
اإلماراتي للدكتور عبدالعزيز المسلم".
مني
د.
ـا
ـ
ـ
ه
أدار
ـي
ـ
ت
ـ
ل
ا
ـة
ـ
س
واس ـت ـعــرض الـمـسـلــم ،خ ــال الـجـلـ
ّ
بونعامة ،مدير إدارة المحتوى والنشر بمعهد الشارقة للتراث،
مراحل كتابته للموسوعة وقصة تبلورها ،مبينا أن بذورها
بدأت بمقاالت أسبوعية مصحوبة برسوم كاريكاتورية ،والحقا
أص ــدر الحصيلة األول ــى منها فــي كـتــاب بـعـنــوان "خــراريــف"،
وترجم إلى اإلنكليزية ،ثم استكمل كتابة المادة التي صدرت
حتى اآلن في ثالث طبعات عربية وطبعة إنكليزية ،كما قامت
هيئة الشارقة للكتاب بإصدار الموسوعة مترجمة إلى  7لغات.
وأفاد بأن هذا العمل أحدث صدى لم يكن يتوقعه ،سواء على
الصعيدين المحلي والعربي ،أو على المستوى الــدولــي ،من
خالل الترجمات التي شملت إلى جانب اإلنكليزية والفرنسية
واإلسبانية واإليطالية والبرتغالية والروسية ،في داللة على
توق القارئ لمطالعة النصوص التراثية النابعة من الموروث
الشعبي ،مضيفا أن معهد الشارقة للتراث منفتح على نشر
دراسات ونصوص تراثية حول مختلف الموضوعات ،وعبر عن
استعداد المعهد لتبني إصدار موسوعة عربية حول الكائنات
الخرافية ،ولفت إلــى أن الوطن العربي غني بالتراث الجدير
بالتوثيق والدراسة وإشراك الجمهور في االطالع على كنوزه.
ودعا المشاركون في الجلسة إلى أهمية توظيف مضمون
الموسوعة في أعمال درامية للصغار والكبار ،بغرض استلهام
الـتــراث العربي في أعمال سينمائية وتلفزيونية ،كبديل عن
استهالك أعمال توظف األساطير البعيدة عن مخزن الثقافة
العربية .من جانبه ،أشار د .مصطفى جاد إلى أن الوقت حان
ألن يمنح الباحثون في التراث فرصة للقارئ لالطالع على ما
يتم جمعه وتوثيقه من الحكايات التراثية واألساطير ،من دون
مقدمات نظرية ال تهم إال األكاديميين ،معتبرا أن موسوعة
الكائنات الخرافية في الـتــراث اإلمــاراتــي للدكتور عبدالعزيز
المسلم مادة غنية ومشوقة للقراءة.

توابل ةديرجلا

•
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ً
محمد جابر ناصحا الفنانين :الصحة أهم من الدينار

١٩

مسك وعنبر
خبريات
منى زكي ّ
تصور «لعبة
ً
نيوتن» تزامنا مع عرضه

«الوقت غير مناسب للعمل وآثرت االبتعاد خالل فترة كورونا»
حصيلة من الذكريات الجميلة فصولها تجارب ولحظات جميلة ال تنسى ،كل ما تحمله ذكريات
الفنان القدير محمد جابر الملقب بالعيدروسي مشاعر صادقة وصور ألصدقاء المهنة ،صور
تتأرجح كل لحظة بين ابتسامة ودمعة وضحكة ال يمكن نسيانها.
ّ
وألن األيام تمضي ونرحل ويأتي آخرون ،فقد وصى الفنان محمد جابر الممثالت والممثلين
مريم طباجة

«سعد الفرج
يقول لي:
ال ترحل أخاف
الجلوس
وحدي»

• أحدث أعمالك؟
 هــذا الـعــام لــم أق ـ ّـدم ّأي عمل،
وأقولها بصراحة السبب خوفي
من «كورونا» ،ولله الحمد ّ
تطعمت
ووضعي الحالي جيد.
وهـنــاك ع ــروض قـ ّـدمــت لــي ّ من
مجموعة كبيرة من الكتاب ،لكنني
رفضتها بسبب فيروس كورونا،
هـنــاك زم ــاء وأص ــدق ــاء ومـعــارف
رحـ ـل ــوا ع ــن دن ـي ــان ــا ب ـس ـبــب هــذا
الفيروس ،مثل سليمان الياسين
ومـ ـ ـش ـ ــاري الـ ـ ـب ـ ــام ،ل ــذل ــك وج ــب
الـ ـح ــذر واالبـ ـتـ ـع ــاد قـ ــدر اإلم ـك ــان
عــن االخ ـت ــاط ،لــذلــك الــوقــت غير
مناسب أبدا للعمل.
• كـ ــونـ ــك اشـ ـتـ ـه ــرت ب ـت ـقــديــم

ش ـخ ـص ـيــة ال ـع ـي ــدروس ــي أواخـ ــر
ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات ،ح ــدث ـن ــا عـ ــن ه ــذه
الشخصية ،وكيف اشتهرت بها؟
 شخصية ال ـع ـيــدروســي هيال ـتــي أوص ـل ـت ـنــي ال ــى ال ـق ـمــة ،مع
احـتــرامــي للغير ،ففي عــام 1965
قـ ّـدمـنــا مـســرحـيــة «اغ ـنــم زمــانــك»،
وهي من تأليف الفنان المرحوم
عبدالحسين عبدالرضا ،وبحكم
عملنا مـعــا ،إل ــى جــانــب ع ــدد من
الـ ــزمـ ــاء اآلخـ ــريـ ــن م ـن ــذ اف ـت ـتــاح
التلفزيون عام  1962و 1963وعام
 ،1964قمنا بتأسيس الدراما في
الكويت وعرضها عبر التلفزيون
الرسمي للدولة ،وبالتالي حين
أعطاني دور المال الكويتي الذي

محمد جابر مع حياة الفهد في مسلسل «أم هارون»

ً
ّ
الشباب باالعتناء بصحتهمّ ،
«ألن الصحة أهم من المال» ،مشيرا إلى أنه توقف
عن إكمال كتابة عمل جديد بسبب فيروس كورونا.
«الجريدة» التقت جابر للحديث عن مشاريعه المقبلة وقضايا فنية أخرى ،وفيما
يلي التفاصيل:
يشفي ال ـنــاس مــن خ ــال الـ ُّـرقـيــة،
وك ــان ــت م ــن ض ـمــن ال ـمــرضــى في
ال ـع ـمــل ال ـف ـنــانــة س ـعــاد عـبــدالـلــه،
ووقتها قــال لــي المخرج حسين
الصالح ،خصص لك طبقة صوت
تقدم من خاللها دور المالّ ،
ّ
فقدمت
له صوتا يناسب الشخصية ،فقال
لي هذا صوت الفنان عبداللطيف
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ل ـك ــون ــي أعـ ـش ــق ه ــذا
ال ـ ــرج ـ ــل ،فـ ـق ــال لـ ــي اخـ ـت ــر اس ـم ــا
ي ـن ــاس ــب ش ـخ ـص ـيــة الـ ـم ــا ،وم ــن
دون تردد قلت له «العيدروسي»،
ألن قصة العيدروسي لها قصة
قــدي ـمــة أص ـل ـهــا ي ـع ــود لــوالــدتــي،
الله يرحمها ،حين كانت تذهب
الى محل الزيران ،وكنت أسمعهم
وأنا صغير ،وهذا االسم بقي في
ذاك ــرت ــي ،ووقـتـهــا اشـتـهــرت هــذه
الشخصية منذ عــام  1965حتى
عام  ،1985ولم ّ
تتوقف شخصية
الـ ـعـ ـي ــدروس ــي ،واسـ ـتـ ـم ــررت فــي
ت ـق ــدي ـم ـه ــا عـ ـب ــر  3م ـس ـل ـس ــات،
ووقـتـهــا ه ــذه الشخصية أخــذت
الكثير من الوقت الذي كنت أقضيه
مع عائلتي.
• م ــا رأي ـ ــك ب ـم ـس ـتــوى أع ـمــال
الدراما الحالية؟
 جيدة ،وسابقا كانت الدراماال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي غ ــرف ــة اإلنـ ـع ــاش،
والـيــوم انطلقت ومستمرة بقوة
بأجود األعمال الحالية.
• م ـس ـل ـس ــل ت ـ ــراث ـ ــي أو عـمــل
أعجبك.
 «مسلسل الداية» ،وهو قصةوسـيـنــاريــو وح ــوار حـيــاة الفهد،
وأعجبني كثيرا الدور الذي ّقدمته

ووقتها اتصلت بها،
حياة الفهدّ ،
وقلت لها أال تمثل في دور يكتبه
أح ــد آخ ــر ل ــك ،ل ــذل ــك أن ــت اكـتـبــي
ّ
ألن «الــدايــة» فعال ّ
قدمت
لنفسك،
مــن خــالــه حـيــاة الفهد إحساسا
قــويــا ،وك ــان أول مشهد مــن هــذا
الـ ّمـسـلـســل ،اتـصـلــت ب ــي وطلبت
مني المشاركة فــي دور رأت فيه
ش ـخ ـص ـي ـت ــي ،ألن حـ ـي ــاة ال ـف ـهــد
تــدرس الشخصيات وتكتب لهم
ما يناسبهم ،لذلك أشاهد «الداية»
دائما ،لكونه عمال تراثيا جميال.
يكتب الممثل العمل
• تؤيد أن ّ
نفسه الذي سيمثل فيه؟
 طـ ـبـ ـع ــا ..أف ـ ـ ــرح ح ـي ــن ّي ـكــونالممثل هو الكاتب نفسه ،ألنه قادر
على دراسة الشخصيات.
ّ
• ّ
قدمت أعماال تراثية خلدت
فــي ال ـتــاريــخ ،ل ـمــاذا اخـتـفــت هــذه
األعمال اليوم؟
 على سبيل الـمـثــال مسلسلالـ ـ ــدايـ ـ ــة أشـ ـ ــاهـ ـ ــده يـ ــوم ـ ـيـ ــا ،ك ـمــا
أن ـنــي ق ـ ّـدم ــت م ــن ض ـمــن األع ـمــال
التراثية «بياعة النخي» ،والكثير
م ــن األعـ ـم ــال ال ـج ـي ــدة ال ـتــراث ـيــة،
وكــل األعـمــال أوالدي وأعـتــز بهم
وأحبهم.
• ه ـ ــل ت ـ ـصـ ـ ّـب الـ ـشـ ـلـ ـلـ ـي ــة فــي
مصلحة الفن؟
 ب ـصــراحــة أن ــا ال أعـ ــرف لـهــا،وال أسـتـطـيــع الـعـمــل ضـمــن هــذه
األجواء.
•ك ـت ـبــت ال ـك ـث ـيــر م ــن األع ـم ــال،
وأبــدعــت فــي مـجــال الـكـتــابــة ،هل
من جديد؟

محمد جابر

 عندي أفكار كثيرة ولكن أينه ــي ال ـف ــرص ــة ،وعـ ـن ــدي مسلسل
عنوانه «الـشـحــاذ» كتبت منه 18
حلقة ،ولــم أكمله بسبب فيروس
كورونا.
• ه ـ ـنـ ــاك ف ـ ـنـ ــانـ ــون ي ـع ـم ـل ــون
وينتجون وملتزمون باإلجراءات
الصحية؟
 وصلني خبر أن الممثلة أمســالــم انـتـصــار ال ـشــراح مريضة،
وال ـ ـلـ ــه ي ـع ــاف ـي ـه ــا ،لـ ــذلـ ــك عـلـيـنــا
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ص ـح ـت ـنــا قـبــل
التفكير بالعمل.
• أكـثــر اللحظات الـتــي ّ
تشدك
الى حنين الماضي؟
 كثير من اللحظات الجميلةال ـت ــي اس ـت ــذك ــره ــا ،وم ـن ـهــا كلما
م ــررت مــن ب ــرج الـتـحــريــر تــذكــرت
ّ
الـمــاضــي الـجـمـيــل ،وكــلـمــا مــررت
من أمام منزلي القديم الذي ولدت
وعـ ـش ــت ف ـي ــه بـ ـح ــدود  15س ـنــة،
وموقعه اآلن بيت التسليف أتذكر
ّ
الماضي أيضا ،ألن برج التحرير
كان يسمى بساحة الصفاة ،وكل
الكويت كانت تأتي اليه للشراء.
• عمل ّ
قدمته في الستينيات
والسبعينيات وتتمنى تكراره؟
 ك ــل شـ ــيء ق ــدي ــم ق ـ ّـدم ـت ــه مــعالفنان عبدالحسين عبدالرضا،
ألننا كنا ننسى أنفسنا بالضحك
كلما شاهدنا فن زمان.
• معروف عنك الصدق والطيبة
واإلخالص والوفاء ...هل واجهك
خ ــذالن أو خيبة أمــل مــن الوسط
الفني؟
ّ
 -هناك مثل يقال «حــل لسانك

تلقى الناس خالنك» ،وأذكــر ذات
يــوم قــال لــي أحــد مــن متابعيني،
كلما رأيتك على شاشة التلفزيون
أغـلـقــه ،فقلت لــه مــن حـقــك ،وبعد
ذل ــك اتـصــل ب ــي ،ق ــال لــي أحببتك
عـقــب رؤي ـتــي ألعـمــالــك ج ـيــدا في
التلفزيون ،وفهمت األدوار التي
تقدمها صح أحببتك.
• م ــن ه ــم ال ـف ـنــان ـيــن ال ـقــدامــى
الـ ــذيـ ــن ع ـم ـل ــت م ـع ـه ــم وم ـ ــا زل ــت
تتواصل معهم؟
 أغلبهم رحلوا عني ،وسابقاكنا في المسرح العربي مع الراحل
عبدالحسين عـبــدالــرضــا وسعد
ال ـف ــرج وخ ــال ــد الـنـفـيـســي وغــانــم
الصالح وحسين الصالح وجوهر
ســالــم وف ــؤاد الـشـطــي ،واآلن الله
يطول بعمره سعد الفرج ما زلنا
ن ـتــواصــل م ـعــا ،وس ـعــد ي ـقــول لي
ال ترحل أخــاف الجلوس وحدي،
والله يحفظه ،وتربينا إخوان أيام
المسرح العربي.
• هل محمد جابر عنيد؟
 ال أحب العناد ،أحب الهدوء.• ه ــل يـجـتـمــع ح ــب ال ـف ــن مع
العمل الحر؟
 ال يجتمعان ،خاصة أنني لمادخلت مجال العمل الحر عورني
قلبي ،ثم آثرت الخروج منه.
• كلمة أخيرة تود أن تقولها.
 تحياتي لـ «الجريدة» ،وأتمنىلـكــم ال ـتــوف ـيــق ،وأت ـم ـنــى ألوالدي
وب ـنــاتــي الـفـنــانـيــن أن يـحــافـظــوا
ّ
فصحتهم أهم من
على حياتهم،
الدينار.

ً
«الوطني للثقافة والفنون» ينعى حجاوي  12مسلسال عبر شاشة دبي في رمضان
نـعــى الـمـجـلــس الــوط ـنــي للثقافة
وال ـف ـنــون واآلداب رئ ـيــس المجلس
الـعــالـمــي لـلـحــرف ال ـيــدويــة ،أس ـتــاذة
تـ ــاريـ ــخ الـ ـف ــن اإلس ـ ــام ـ ــي وه ـن ــدس ــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــارة د .غ ـ ـ ــادة رضـ ـ ــا حـ ـج ــاوي
القدومي.
وق ـ ـ ــال بـ ـي ــان ص ـ ـ ــادر عـ ــن األم ــان ــة
العامة« :إن المجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـنــون واآلداب يـعـ ّـبــر ع ــن عميق
اآلســى والـحــزن لغياب قــامــة ثقافية
ب ـح ـجــم ال ـف ـق ـيــدة د .غ ـ ــادة ح ـجــاوي
الـقــدومــي ،وسيظل الــوســط الثقافي
ً
العربي والعالمي وفيا لها لدورها
الكبير في المحافظة ،ودعم وتطوير
الـ ـ ـح ـ ــرف ال ـ ـيـ ــدويـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل ح ــرك ــة
ّ
ال ـت ـص ـن ـيــع ال ـس ــري ـع ــة الـ ـت ــي قــلـصــت
االه ـت ـم ــام بــال ـم ـصـنــوعــات وال ـح ــرف
ّ
المعبرة عن تــراث الشعوب
اليدوية
ّ
وهويتها».
وقيمها
وق ــال الـنــاطــق الــرسـمــي للمجلس
األمين العام المساعد لقطاع الثقافة،
د .عيسى األن ـصــاري« :أثـنــاء انعقاد

غادة حجاوي
ال ـ ـ ــدورة ال ـتــاس ـعــة ع ـش ــرة للجمعية
العمومية لمجلس الحرف العالمي
الـ ــدولـ ــي ف ــي  9دي ـس ـم ـبــر  ،2020تــم
انتخاب د .حجاوي باإلجماع رئيسة
لمجلس الحرف العالمي للدورة 2021
  ،2024بعد أن تبوأت رئاسة إقليمآسيا والباسيفيك بمجلس الحرف
العالمي لدورتين متتاليتين (- 2013

 .)2020 - 2016 ،2016وفي حين انتقل
مقر رئاسة إقليم آسيا والباسيفيك
من الكويت إلــى أوزبكستان للدورة
القادمة ( ،)2024 - 2021فقد تم انتقال
مقر رئاسة مجلس الحرف العالمي
ل ـلــدورة الـقــادمــة ( )2024 - 2021من
المملكة المتحدة الى الكويت».
وأضـ ـ ـ ــاف« :وك ـ ـ ــان ل ـل ـف ـق ـيــدة ال ـتــي
عـمـلــت س ـنــوات فــي مـتـحــف الـكــويــت
الوطني دور كبير ومشهود في إغناء
مهرجان القرين الثقافي السنوي ،من
خالل استضافتها لفعاليات المركز
العالمي وورش ــه ونــدواتــه للكويت،
ح ـيــث حـصـلــت ال ــدول ــة ع ـلــى جــائــزة
حــرفــة ال ـس ــدو ،كـمــا ن ــال ال ـعــديــد من
الحرفيين الكويتيين جوائز تقديرية
م ــن ال ـم ـج ـلــس ال ـع ــال ـم ــي ،وســاه ـمــت
بجهودها في إغناء المكتبة العربية
وال ـعــال ـم ـيــة بــال ـعــديــد م ــن األب ـح ــاث
والـ ـكـ ـت ــب ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي م ـجــال
الحرف والفنون في الشرق والعالم
اإلسالمي».

أعلن تلفزيون دبي ،بقنواته المتعددة،
قائمة المسلسالت الخاصة لشهر رمضان،
والـتــي تتضمن باقة متنوعة وغنية من
األعمال الدرامية والكوميدية ،إلى جانب
ب ــرام ــج الـ ـك ــرت ــون وال ـ ــرس ـ ــوم الـمـتـحــركــة
الخاصة بالشهر الفضيل ،والتي تجمع
بـيــن الـمـحـتــوى ال ــراق ــي وجـ ــودة اإلن ـتــاج،
بمشاركة نخبة من ألمع نجوم اإلمــارات
ومنطقة الخليج والعالم العربي.
وقـ ـ ـ ــال أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــوري ،ال ـم ــدي ــر
الـتـن ـفـيــذي ل ـق ـطــاع اإلذاع ـ ـ ــة والـتـل ـفــزيــون
فــي مؤسسة دبــي لــإعــام ،إن «الجمهور
سيتابع مــن خــال شــاشــة تلفزيون دبي
وقناة سما دبي ،أهم نجوم الدراما المحلية
والخليجية والعربية ،بعد أن فاز تلفزيون
دبـ ــي ب ـح ـقــوق عـ ــرض أهـ ــم الـمـسـلـســات
الرمضانية لهذا العام ،ونجح في تقديم
بــاقــة متكاملة مــن األع ـم ــال ال ـتــي تـنــدرج
في إطــار دورة درامية وبرامجية شاملة،
ُ
مضمونها التميز والتفرد ،وتعد مفاجأة
جميلة تتميز باإلنتاجات الضخمة من
الناحيتين المادية والفكرية».

لقطة من مسلسل «أمينة حاف»
وستقوم شاشة تلفزيون دبــي وقناة
سما دب ــي ،خــال شهر رم ـضــان ،بعرض
ً
ً
ً
ً
 12مسلسال وعمال دراميا وكوميديا ،إلى
جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة
الخاصة بالشهر الفضيل ،حيث سيتابع
الـجـمـهــور عـلــى شــاشــة تـلـفــزيــون دب ــي 7
م ـس ـل ـســات ،ه ــي« :حـ ــرب أه ـل ـيــة» و«ض ــد
ال ـك ـســر» و«ل ـع ـبــة ن ـيــوتــن» و«ال ـك ـن ــدوش»

و«حارة القبة» و«الناموس» و«سما عالية».
كما سيتابع على شاشة قناة سما دبي 5
مسلسالت تتضمن باقة متنوعة وغنية
من األعمال الدرامية والكوميدية المحلية
والخليجية ومـسـلـســات ال ـكــرتــون ،هــي:
«حــامــض حـلــو» و«أمـيـنــة ح ــاف» و«ال ــروح
وال ــري ــة» و«وأن ـ ــا أح ـب ــك ب ـع ــد» و«شـعـبـيــة
الكرتون».

الفرج 50 :فنانة شاركن في معرض نقابة الفنانين واإلعالميين
ّ
تنوعت أعمال الفنانات
المشاركات في معرض
نقابة الفنانين واإلعالميين
االفتراضيّ ،
مقدمة رسائل
تشكيلية جميلة.

معرض
للتصوير
الفوتوغرافي
 27الجاري
د .الفيلكاوي

●

فضة المعيلي

أطلق قطاع الفنون التشكيلية
في نقابة الفنانين واإلعالميين
مـعــرضــا افـتــراضـيــا شــاركــت فيه
فـنــانــات الـنـقــابــة ،وذل ــك بــإشــراف
رئيس قطاع الفنون التشكيلية
الفنان سعود الفرج ،وقــد أعدته
ونفذته الفنانة دالل الرامزي.
ضـ ـ ـ ـ ـ ّـم ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض بـ ـ ــاقـ ـ ــة م ــن
اللوحات التشكيلية التي ّ
تنوعت
ألــوانـهــا ورؤيـتـهــا الـفـنـيــة ،حيث
ّ
اتـسـمــت بـتـمــكــن فـنــي ومـسـتــوى
جمالي وإبداعي.
وبـهــذه المناسبة ،أكــد رئيس
نقابة الفنانين واإلعــامـيـيــن د.
ن ـب ـيــل ال ـف ـي ـل ـكــاوي أن ال ـم ـعــرض
االف ـ ـت ـ ــراض ـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي ج ــاء
ك ــأح ــد أع ـم ــال وأن ـش ـطــة الـنـقــابــة
خ ـ ــال الـ ـم ــوس ــم ،وأن ـ ــه تـ ــم عـمــل
رابــط إلكتروني يمكن من خالله
زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض وم ـ ـشـ ــاهـ ــدة
األعمال الفنية المشاركة بطريقة

شــاركــت بعمل بـعـنــوان «لمحات
من تاريخ جزيرة فيلكا» ،وقالت
إنه ّ
يعبر ّ
عما تملكه دولة الكويت
من آثــار ،مشيرة إلى أنها طعمت
ال ـع ـم ــل بـ ــالـ ــزخـ ــارف اإلس ــام ـي ــة
للتعبير عن أصالة دوله الكويت
وعروبتها.

أحمد عدوية يعيد تسجيل
«بنت السلطان»

انتهى المطرب الشعبي أحمد
عدوية من إعادة تسجيل
أغنية «بنت السلطان» ،وهي
كلمات خالد الشوربجي،
ورؤية جديدة للتوزيع
الموسيقي محمد راجح
ومودي منير .ومن المقرر
أن يتم طرحها خالل أيام
بتوزيع جديد ،ومع تغيير
بعض الكلمات عن األغنية
التي سبق أن قدمها في بداية
مشواره الفني ،والقت نجاحا
كبيرا ،كما كانت أحد أسباب
شهرته وجماهيرته الكبيرة.
واألغنية األصلية من كلمات
حسن أبوعتمان ،وألحان
حسن أبوالسعود.
من ناحية أخرى ،نشر عدوية
على صفحته بـ«فيسبوك»
مقطع فيديو للمطرب
محمد منير وهو يغني «يا
بنت السلطان» أثناء لقاء
تلفزيوني ،معربا عن سعادته
وتقديره ألداء منير لألغنية،
الذي أكد أن عدوية هو األب
الروحي لألغنية الشعبية.
ُيذكر أن عدوية يحضر
أغنية جديدة تجمعه بنجله
المطرب محمد ،بعدما نجاح
أغنيتهما «المولد».

أكاديمية الفنون تقدم
 5مسرحيات في رمضان

رسالة

عمل للفنانة عليا العنزي
افـتــراضـيــة .وأض ــاف الفيلكاوي
أنــه سيكون للنقابة سلسلة من
األن ـش ـطــة أخـ ــرى ال ـق ــادم ــة ،منها
معرض التصوير الفوتوغرافي
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي ع ـي ــون
م ـ ـصـ ــور» ،وسـ ـتـ ـع ــرض األعـ ـم ــال
المشاركة في المعرض االفتراضي

سعود الفرج
ف ـ ــي  27الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،والـ ـمـ ـع ــرض
بإشراف بشاير القطان.

أفكار جميلة
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـفـنــان الـفــرج
إنـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض 50

فنانة تشكيليةّ بخمسين عمال
ت ـش ـك ـي ـل ـيــا ،ي ـم ــث ــل ك ــل الـ ـم ــدارس
الفنية التشكيلية المختلفة ،الفتا
إلى أن المعرض سيتبعه سلسلة
من المعارض والفعاليات األخرى
ال ـت ــي س ـي ـتــم اإلعـ ـ ـ ــداد ل ـه ــا حـتــى
تثري الحركة التشكيلية ،مضيفا
أنــه تــم وضــع خطة مــدروســة من
أعضاء قطاع الفنون التشكيلية
في النقابة.
وذك ــر الـفــرج أنــه تــم االجتماع
مع األمين العام المساعد لقطاع
ال ـف ـن ــون ف ــي ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
للثقافة والفنون واآلداب ،د .بدر
ال ــدوي ــش ،وم ــدي ــر إدارة الـفـنــون
التشكيلية فــي ا لـمـجـلــس ضياء
البحر ،وسيكون لهم اجتماع آخر
الستكمال األفـكــار الجميلة التي
سيقدمونها للمجلس حتى يكون
بينهم تعاون مثمر.

تنمية المواهب
لوحة للفنانة سوزان بوشناق

أعربت الفنانة منى زكي عن
سعادتها ببطولة مسلسل
«لعبة نيوتن» ،المقرر عرضه
في الماراثون الرمضاني،
مؤكدة أنها مستمرة في
تصوير العمل ،بالتزامن مع
عرضه ،نظرا لضيق الوقت
المتبقي قبل دخول الموسم.
ورفضت زكي الكشف عن
تفاصيل شخصيتها في
المسلسل ،الذي تكتم ُصناعه
على مالمحه .وفي السياق
ذاته ،قال مخرج ومؤلف
المسلسل تامر محسن
خالل المداخلة« :المعلومات
المتداولة عن المسلسل
اجتهادات .العمل مختلف
عن المكتوب ،واسمه َّ
تغير
مرتين ،حتى تم االستقرار
على الحالي .إنها تجربة
صعبة ومكلفة جدا».
وكانت زكي شاركت متابعيها
صورة من كواليس «لعبة
نيوتن» ،وظهرت وهي مقطبة
عن جبينها وتنظر في
المرآة أثناء تجهيز ماكياج
الشخصية.

عمل للفنانة أمل الجفيرة

ب ـ ــدوره ـ ــا ،ق ــال ــت ال ـ ــرام ـ ــزي إن
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ي ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى ت ـن ـم ـيــة

المواهب ،وتوفير منصة رقمية
تـتـيــح ال ـفــرصــة ألع ـض ــاء الـنـقــابــة
االشـتــراك بهذا المعرض لتبادل
الخبرات الفنية ،شاكرة كل من ّقدم
التحفيز لهذه الفكرة ،وأتــاح لهم
الفرصة النطالق هذه المنصة.

الفنانات المشاركات
«الجريدة» التقت مجموعة من
الفنانات المشاركات ،الالتي ّ
عبرن
ع ــن س ـعــادت ـهــن ب ـهــذه االن ـطــاقــة
الـتـشـكـيـلـيــة ،وك ــان ــت ال ـبــدايــة مع
الـفـنــانــة سـ ــوزان بــوش ـنــاق ،الـتــي
ق ــال ــت إن ال ـع ـم ــل جـ ـ ــاء ب ـع ـن ــوان
«ال ـم ــاض ــي» ،واس ـت ـخــدمــت أل ــوان
اإلكريليك ،وجاء بقياس 100x 120
ســم ،مضيفة أن العمل ّ
يعبر عن
ومضات في مخيلتها عن لحظات
جميلة في الماضي ،واستخدمت
األلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـ ـ ــزرقـ ـ ـ ــاء الرتـ ـب ــاطـ ـه ــا
والذكريات،
بطفولتها ولون البحر ّ
وشاركت بهذه اللوحة ،ألنها من
األعمال المفضلة بالنسبة لها.
أمــا الفنانة أمــل الجفيرة ،فقد

وشاركت الفنانة فوزية الالمي
بعمل بعنوان « 2020في صورة»،
وقــالــت إن الـعـمــل يــوصــل رســالــة
بــأنــه عـلــى الــرغــم مــن أن ـهــا كانت
س ـنــة مـلـيـئــة بــال ـحــزن واألح ـ ــداث
الـمـهـمــة ،لكنها صــورتـهــا بشكل
جميل.
وقــالــت الفنانة نــور الظفيري
إنـ ـه ــا شـ ــاركـ ــت ب ـل ــوح ــة ب ـع ـنــوان
«مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــون» ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ــى أن
العمل ّ
يعبر عن عنصر النسائي
بـجـمـيــع األطـ ـي ــاف ،واسـتـخــدمــت
ألــوان اإلكريليك والديكوباج .من
جانبها ،قالت الفنانة عليا العنزي
إنها شــاركــت بعمل بعنوان «أنــا
وبـيـكــاســو وآخـ ــرون» باستخدام
ألوان اإلكريليك على الكانفس ،D3
مقاس  ،70X 90وأضافت العنزي
أن فكرة العمل وألــوانــه ّ
تعبر عن
أثر مدارس الفن التشكيلي ولوحة
العشاء األخير.
أمــا الفنانة عــواطــف كاكولي،
فـقــد شــاركــت بـعـمــل ب ـعـنــوان «مــا
يـنـكـســر ص ــاب ــر» ،جـ ــاء م ــن واق ــع
ّ
الجائحة التي ألمت بنا وبالعالم
اختارت في عملها
أجمع ،وأنها
ّ
أن ترسم الحصان ،ألنه بشموخه
يـمـتـلــك الـقـيـمــة الـتــاريـخـيــة الـتــي
ُع ـ ــرف ب ـه ــا م ــن الـ ـق ــوة وال ـم ـتــانــة
والمهارة.

تقدم أكاديمية الفنون،
برئاسة د .أشرف زكي5 ،
عروض مسرحية طوال شهر
رمضان على مسرح «علي
فهمي» يؤديها طالب المعهد
العالي للفنون المسرحية،
وهي« :الوردة والتاج،
الوحوش الزجاجية ،سالب
واحد ،المتجول وأغنية على
الممر» ،إلى جانب تسجيل
المعهد العالي للموسيقى
العربية عددا من االبتهاالت
والتواشيح الدينية أداء
أعضاء هيئة التدريس وطالب
المعهد وبثها على منصة
المعهد على اإلنترنت .وكانت
الفنانة د .إيناس عبدالدايم،
وزيرة الثقافة ،أصدرت
قرارا بإنشاء فرع ألكاديمية
الفنون بمدينة الشروق
بمحافظة القاهرة ،في إطار
استراتيجية الدولة ووزارة
الثقافة لتحقيق التنمية
المستدامة ورؤية مصر
 2030الخاصة بالتوسع في
المنشآت الثقافية التعليمية
المتخصصة بمختلف
المحافظات ،إلثراء منظومة
العمل اإلبداعي وإعداد كوادر
فنية متخصصة.
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إيران تذهب بحذر لمفاوضات غير مباشرة مع بايدن
• باريس تدعو طهران لوقف انتهاك التزاماتها • ناقلة نفط إيرانية تتجه لسورية
تدخل إيران ،بحذر ،محادثات
غير مباشرة مع إدارة الرئيس
األميركي جو بايدن في فيينا
للتفاوض حول كيفية إحياء
العمل باالتفاق النووي ورفع
العقوبات األميركية عنها،
في حين ربط وزير الخارجية
السعودي فيصل بن فرحان
إعادة العالقات أو توثيقها
مع طهران بوقف «أنشطتها
المزعزعة في المنطقة».

ً
أب ـ ـ ــدت إيـ ـ ـ ــران حـ ـ ـ ــذرا ع ـشـ ّـيــة
مشاركتها فــي أول مفاوضات
غير مباشرة مع إدارة الرئيس
األم ـي ــرك ــي ال ـجــديــد ج ــو بــايــدن
فــي فـيـيـنــا ،مــن أج ــل "الـتـحــديــد
الواضح لرفع العقوبات وتنفيذ
التعهدات النووية المنصوص
عليها باالتفاق" الــذي انسحب
منه الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب عام .2018
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
"ال ـخــارج ـيــة" اإلي ــران ـي ــة ،سعيد
خـطـيــب زادة ،رف ــض بـ ــاده أي
خطة تبنى على مـبــدأ "خطوة
ً
خـطــوة" ،مضيفا أن "السياسة
القطعية للجمهورية اإلسالمية
هي رفع جميع العقوبات ،سواء
تلك الـتــي أع ــاد تــرامــب فرضها
ب ـع ــد االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن االتـ ـف ــاق
ال ـن ــووي ،أو تـلــك الـتــي فرضها
للمرة األولى ،أو العقوبات التي
فــرضــت تـحــت عـنــاويــن أخ ــرى".
وشدد على أن طهران لن تعود
إلـ ــى هـ ــذه ال ـت ـع ـهــدات ق ـبــل رفــع
جميع العقوبات والتحقق من
رفعها على أرض الواقع.

انفراجة وصعوبة

هناك فرصة
ليس للتقارب
مع إيران فقط
بل للشراكة
معها إذا
غيرت سلوكها

بن فرحان

وج ــاء إع ــان ط ـه ــران الـحــذر
غداة محادثات افتراضية جرت
أمس األول بين القوى العالمية
وإي ــران بشأن االتـفــاق الـنــووي،
وتوجت بما يشبه "االنفراجة"
بـعــد اإلعـ ــان عــن عـقــد اجـتـمــاع
ف ـي ـي ـن ــا ال ـ ـح ـ ـضـ ــوري ،بـ ـع ــد غــد
الثالثاء.
وعقب المباحثات قال رئيس
ّ
الذرية اإليرانية،
منظمة الطاقة
علي أكبر صالحي ،عبر تطبيق
"ك ـل ــوب هـ ـ ــاوس" ،إن ــه "ع ـل ــى ما
ي ـبــدو أن ال ـم ــأزق ّ
األول ـ ــي حــول
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ب ــدأ ي ـن ـفــرج"،
ً
مؤكدا أن "ذلك يبعث على األمل".
وكشف صالحي أن اجتماع

ً
باكستان تناور ًجوا مع
السعودية وبحرا مع إيران

وصلت ،أمــس ،بارجتان حربیتان باکستانیتان إلى ميناء
ً
بندر عباس جنوبي إيران استعدادا إلجراء مناورات إيرانية ـ
باكستانية مشتركة هذا األسبوع في مياه الخليج وخليج عمان.
ويـتــزامــن ذلــك مــع إع ــان الـقــوات الـجــويــة الباكستانية ،عن
مناورات التمرين الجوي المختلط "مركز التفوق الجوي ،"2021
بمشاركة القوات جوية سعودية والقوات الجوية األميركية.
وذكر بيان صادر عن القوات الجوية الباكستانية ،أن القوات
الجوية الملكية السعودية تشارك بعدد من الطائرات المقاتلة،
بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

حاملة الطائرات األميركية «دوايت ايزنهاور» تعبر قناة السويس أمس األول (رويترز)
فيينا سيتناول قضايا فنية،
ً
م ـع ـت ـبــرا أن "ال ــدخ ــول ف ــي هــذه
المرحلة الفنية يعني أن الوضع
ي ــدار بـطــريـقــة يـتــم م ــن خاللها
تجاوز عقبة من يتخذ الخطوة
األولى" ،في إشارة غير مباشرة
للشروط اإليــرانـيــة  -األميركية
خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ع ـلــى
الـطــرف اآلخ ــر ،ليتخذ الخطوة
األول ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ االتـ ـ ـف ـ ــاق
النووي ،قبل تزايد الحديث من
ق ـبــل ال ـم ـســؤول ـيــن األمـيــركـيـيــن
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ح ـ ــول ع ـ ـ ــودة م ـتــزام ـنــة
ل ـت ـن ـف ـيــذ ال ـت ـع ـه ــدات ب ــاالت ـف ــاق
النووي.
وه ـ ـ ــاج ـ ـ ــم رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـن ـظ ـم ــة
ال ـطــاقــة ال ــذري ــة نــائــب الــرئـيــس
اإلي ــران ــي ،الـتـيــار الـمـتـشــدد من
دون تسميتهم بمحاولة ّإسقاط
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي الـ ـم ــوق ــع مــع
القوى الدولية عام .2015
ومن دون اإلشارة إلى تحريم
المرشد األعلى علي خامنئي في
وق ــت ســابــق ألي ت ـفــاوض بــأي
شكل من األشكال مع األميركيين
بعد انسحاب ترامب من االتفاق
الـنــووي ،قــال صالحي" :ال أحد
ف ــي إي ـ ــران ي ـقــول إن ال ـت ـفــاوض
ّ
مع أميركا ممنوع إلى األبد ،إل
ً
أن المفاوضات تتطلب ظروفا
خــاصــة ،ومـتــى تــوافــرت ظــروف
التفاوض واألرضية المناسبة
لذلك ،سنستثمر هذه الفرصة".
وأض ــاف صــالـحــي" :البعض
ف ـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل وبـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مــع
إس ــرائ ـي ــل اس ـت ـه ــدف ــوا االت ـف ــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي ،ح ـي ــث أسـ ـقـ ـط ــوه مــن
م ـك ــان ـت ــه واع ـ ـت ـ ـبـ ــاره ،رغ ـ ــم أن ــه

ً
ً
ً
ك ـ ــان إن ـ ـج ـ ــازا كـ ـبـ ـي ــرا وث ـم ـي ـنــا
للدبلوماسية اإليرانية".
وفـ ــي وقـ ــت ت ـض ـغــط ط ـه ــران
عـلــى ال ـقــوى الـغــربـيــة مــن خــال
ـذري
ت ـ ـسـ ــريـ ــع ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا الـ ـ ـ ـ ّ
لـتـخـصـيــب الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،بــشــر
صالحي بما وصـفــه ب ـ "أخـبــار
سارة" حول إنجازات تقنية في
محركات الدفع النووي ،سيتم
اإلعـ ـ ـ ــان ع ـن ـه ــا فـ ــي األس ــاب ـي ــع
المقبلة.
واع ـ ـت ـ ـب ـ ــر نـ ـ ــائـ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ّ
اإليراني أن هناك أخبارا تتعلق
بالملف النووي ستكون سارة،
مؤكدا أن من مصلحة الجميع
ً ّ
ً
م ـح ـل ـي ــا ودول ـ ـ ـيـ ـ ــا حـ ـ ــل قـضـيــة
االتفاق النووي في أسرع وقت
ممكن.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ه ــاج ــم رئـيــس
البرلمان محمد باقر قاليباف،
ً
ضمنا ،رئيس الجمهورية حسن
روحــانــي ،الــذي دعــا إلــى إجــراء
استفتاء شعبي لمنع خطوات
تـصـعـيــديــة م ــن شــأن ـهــا تعقيد
مسار التفاهم مع الغرب .واعتبر
قــالـيـبــاف أن ق ــان ــون الـمـجـلــس،
ً
الــذي أقــر أخـيــرا لتقليص عمل
مفتشي الوكالة الدولية وتسريع
التخصيب ،مـ ّـهــد الـطــريــق أمــام
رفع العقوبات.

ّ
ترحيب وحث

وع ـق ــب م ـبــاح ـثــات الـجـمـعــة،
ر ح ـ ـ ـبـ ـ ــت اإلدارة األ م ـ ـيـ ــر ك ـ ـيـ ــة
بالخطوة ،وقــال الناطق باسم
وزارة الخارجية األميركية نيد
ب ــراي ــس" :ن ـحــن ع ـلــى اس ـتـعــداد
ل ـل ـس ـعــي ل ـل ـع ــودة إل ـ ــى اإليـ ـف ــاء

بــالـتــزامــاتـنــا ال ـ ــواردة فــي خطة
العمل الشاملة المشتركة ،بما
يـتــرافــق مــع قـيــام إي ــران بــاألمــر
ذاته".
وأعـ ــرب ب ــراي ــس ،عــن انفتاح
واشـنـطــن عـلــى عـقــد مـحــادثــات
م ـبــاشــرة م ــع ط ـه ــران ،وإن كــان
قــد استبعد إجــراء هــا فــي إطــار
االجتماع المقبل.
ك ـم ــا ّ
رحـ ـ ــب ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
بــاإلعــان عــن اجـتـمــاع الثالثاء
المقبل ،موضحا أن واشنطن لم
تعلن رفع أي عقوبات من قبل،
لكن الخطوات التي ستتخذها
ً
لـ ـخـ ـف ــض ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات اتـ ـب ــاع ــا
ً
لالتفاق النووي ستكون جزء ا
م ــن عـمـلـيــة ال ـت ـف ــاوض .وأش ــار
ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض إل ـ ــى ض ـ ــرورة
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض ح ـ ـ ــول الـ ـخـ ـط ــوات
اإليرانية للعودة إلى التعهدات
النووية.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،دع ــا وزي ــر
الخارجية الفرنسي جــان إيف
ل ــودرّي ــان ،إي ـ ــران إل ــى الـتـعــامــل
ال ـ ـ ـبـ ـ ــنـ ـ ــاء خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات
الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة ،وذلـ ـ ـ ــك ف ـ ــي اتـ ـص ــال
ه ــات ـف ــي مـ ــع ن ـظ ـي ــره اإليـ ــرانـ ــي
محمد جواد ظريف ،أمس.
وح ـ ـ ـ ــث ل ـّ ـ ـ ــودري ـ ـ ـ ــان طـ ـ ـه ـ ــران
عـ ـل ــى الـ ـ ـك ـ ــف ع ـ ــن أي انـ ـتـ ـه ــاك
اللـتــزامــاتـهــا ال ـنــوويــة الحالية
لدعم المحادثات.

موقف سعودي
إلى ذلك ،رأى وزير الخارجية
السعودي ،فيصل بن فرحان ،أن
"هناك فرصة ليس فقط للتقارب
مع إيــران ،وإنما حتى للشراكة

معها ،إذا أوقفت أنشطتها التي
تتسبب فــي زعــزعــة االسـتـقــرار
بالمنطقة وسلوكها".
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد ب ــالـ ـق ــول إنـ ـ ــه ال
ي ـم ـكــن أن ي ـك ــون ه ـن ــاك ت ـقــارب
دون معالجة "هــذه التهديدات
ً
الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة ج ـ ـ ـ ــدا" ل ــاس ـت ـق ــرار
واألمن اإلقليميين من لبنان إلى
سورية والعراق واليمن ،إضافة
إل ــى األن ـش ـطــة داخ ــل المنطقة،
بما في ذلك السعودية بتزويد
اإلرهـ ــاب ـ ـي ـ ـيـ ــن بـ ـمـ ـع ــدات صـنــع
القنابل.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
الـسـعــودي أن ــه إذا كــانــت إي ــران
مستعدة للتراجع ،فـهــذا شيء
تأمل المملكة أن تراه ،ألن إيران
فــي النهاية جــزء مــن المنطقة،
وستبقى كذلك.
وحول دور الواليات المتحدة
في أمن المنطقة ،قال فرحان إن
واشنطن لديها مصالح حيوية
في المنطقة ،وستظل هكذا ،لذا
يــرى أنها ستواصل المشاركة
بـنـشــاط فــي ض ـمــان االسـتـقــرار
األمني بالشرق األوسط.
وت ــاب ــع" :مـ ــع ذل ـ ــك ،ن ـحــن في
الـمـنـطـقــة قـلـنــا م ـنــذ وق ــت إنـنــا
نــريــد أن نـلـعــب دورا أك ـبــر في
ض ـم ــان أم ـن ـنــا وأم ـ ــن الـمـنـطـقــة
ال ـح ــدودي ــة ،ون ـحــن مستعدون
ل ـل ـت ـقــدم وراغ ـ ـبـ ــون ف ـي ــه ،لكننا
نــريــد أن نـفـعــل ذل ــك بــالـتـعــاون
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق م ـ ـ ــع ش ــرك ــائـ ـن ــا
الدوليين".

بنزين وتعزيزات
إلى ذلك ،ذكرت شركة "تانكر

«التأليف» في بيروت يسير على «إيقاع فيينا»

•

بيروت  -منير الربيع

ال حاجة للكثير مــن العناء لـقــراء ة الـمــدار الــذي
دخله لبنان ،فالمناخ اإليجابي المخيم على عملية
يأت من فراغ ،بل كان
تشكيل الحكومة منذ أيام ،لم ِ
يسير على إيقاع كواليس المساعي األوروبية لعقد
لقاء بين اإليرانيين واألميركيين.
تأت آخر تصريحات ألمين عام حزب الله حسن
لم ِ
نصرالله من خارج سياق هذه المساعي ،وقد أحدث
ً
ً
الرجل تحوال كبيرا في موقفه عن خطابه السابق،
ً
فبدا مسهال لمسارات التأليف بدعوته األفرقاء إلى
الذهاب نحو التسوية.
جوهر التغير في مضمون خطاب نصرالله يعود
إلى االجتماع التمهيدي الذي عقد بين إيران ودول
االتحاد األوروبي وأميركا للبحث في كيفية العودة
إلى مفاوضات اإلتفاق النووي.
جــاء ت األج ــواء اإليجابية مــن فيينا لتبلور في
ً
ً
ً
لبنان تصورا حكوميا لتشكيل حكومة  24وزيــرا،
بالتزامن مع تكثيف حجم الضغوط الدولية التي
تصب في هذه الخانة.
وك ــان رئـيــس الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي وليد
جنبالط ،الــذي يوصف بأنه "يلتقط اإلش ــارات" أو
يستشرف ما هو آت ،أول من قرأ الطوالع المستجدة،
فبادر من تلقاء نفسه وطرح صيغة تسوية.
وأعاد جنبالط بذلك إحياء تجربة تشكيل حكومة
الرئيس تمام سالم في عام  2014التي تم تشكيلها
عـلــى إي ـقــاع انـعـقــاد ل ـقــاء مـبــاشــر بـيــن األمـيــركـيـيــن
واإليرانيين في سلطنة ُعمان ،فكان صدى ذلك في
ُ ّ
بيروت أن شكلت حكومة لبنانية بصيغة مشابهة
ً
تـمــامــا للصيغة الـتــي طرحها جنبالط هــذه المرة
ً
ً
أيضا ،أي حكومة من  24وزيرا بال ثلث معطل.
عـ ـن ــدم ــا ب ـ ـ ــادر ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط ،ل ـ ــم يـ ـك ــن ي ـن ـظ ــر إل ــى
االس ـت ـع ـص ــاء ال ــداخ ـل ــي ب ــل إلـ ــى تـ ـط ــورات اإلق ـل ـيــم
والمنطقة ،فتلقف رئيس البرلمان نبيه بري مبادرته،
وأقنع الحريري بها ،كما وجدها حزب الله المخرج
المناسب ،ولم يعد أمام رئيس الجمهورية ميشال
عون خيار لرفضها.
وطغت األجواء اإليجابية على الوضع السياسي
العام بعد ثبيت معادلة الـ  ،24رغم أن تفاصيل كثيرة
ال تزال تحتاج لمزيد من البحث .وال بد من انتظار
مـجــريــات ي ــوم ال ـثــاثــاء الـمـقـبــل مــوعــد انـعـقــاد أول

مفاوضات غير مباشرة أميركية ـ إيرانية في فيينا،
لتسير العجلة الحكومية في لبنان على إيقاعها ن
خالل اإلتفاق على توزيع الحقائب والوزراء وباقي
ً
التفاصيل .وبحال سلكت مباحثات فيينا طريقا
ً
يسيرا ،فإن والدة الحكومة في لبنان ستكون قريبة.
هــذا المسار الــذي سلكته األم ــور ال ينفصل عن
تكثيف حجم الضغوط الدولية والتي لم تعد فرنسية
فقط ،إنما تشمل كل دول اإلتحاد األوروبي باإلضافة
إلى الواليات المتحدة ودول الخليج ومصر.
وعلى وقع هذه التطورات الخارجية ،شهد لبنان
في األيــام الماضية حركة دبلوماسية استثنائية،
ذات إهتمام سياسي ،وإقتصادي ،ومالي .وكان ملف
ً
لبنان حــاضــرا بقوة في إتصال الرئيس الفرنسي
إمــانــويــل م ــاك ــرون بــولــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي األمـيــر
محمد بن سلمان ،وقد جدد الجانب السعودي موقفه
الملتزم بشروط المجتمع الدولي ،وبضرورة تشكيل
حكومة تراعي مطالب ومصالح المجتمعين العربي
والدولي وتبعد لبنان عن سياسة المحاور.
وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" إن
الفرنسيين أبدوا كل تفاؤل لنتيجة اتصال ماكرون
ببن سلمان ،وتضيف":لقد تــم تحقيق الكثير من
َ
النقاط المشتركة ،والبحث سيكون مستمرا للمزيد
مــن الـتـفــاهـمــات ".وال تـنـفــي ال ـم ـصــادر إمـكــانـيــة أن
ت ـجــري ال ــزي ــارة الـمــؤجـلــة لـلــرئـيــس الـفــرنـســي إلــى
ال ـس ـعــوديــة ه ــذا ال ـش ـهــر ،ف ــي خ ـطــوة مــرتـبـطــة بــأن
السعودية ستكون في صلب مفاوضات األوروبيين
واألميركيين مع اإليرانيين من بوابة حــرب اليمن
ووقـفـهــا ،واإلسـتـجــابــة للمبادرة الـتــي تقدمت بها
المملكة.
بموازاة الحركة الفرنسية السعودية ،جاء التحرك
األلماني من خالل استعداد شركات ألمانية خاصة
لإلستثمار في مرفأ بيروت وإع ــادة إعـمــاره ،وهو
برنامج سيتم اإلعالن عنه يوم السابع من أبريل أي
بعد يوم واحد من مفاوضات فيينا.
ال ـش ــرط األل ـمــانــي ل ـبــدء اإلس ـت ـث ـمــار ه ــو تشكيل
حكومة ذات مصداقية ق ــادرة على تنفيذ برنامج
اإلصــاح .كل هذه الضغوط تصب في خانة إبعاد
لبنان عن سياسة المحاور ،وهذا قرار ال بد إليران
مــن اإلق ـت ـنــاع ب ــه ،قـنــاعــة سـتـكــون مــرتـبـطــة بتقديم
تنازالت حقيقية لتتمكن أي حكومة من العمل.
ومما ال شك فيه أن أي حكومة ستتشكل سيكون

تــراكــرز" ّ
لتتبع مسار الناقالت
النفطية ،مساء أمــس األول ،أن
إيـ ـ ــران أرسـ ـل ــت م ـل ـيــون بــرمـيــل
ً
مـ ــن الـ ـنـ ـف ــط ،وس ـت ـص ــل ق ــري ـب ــا
إل ــى مـيـنــاء بــانـيــاس بمحافظة
طرطوس شمال غرب سورية.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت تـ ـق ــاري ــر إي ــران ـي ــة
إلـ ـ ــى أن ال ـش ـح ـن ــة تـ ـقـ ـت ــرب مــن
قناة السويس مــن جهة البحر
األحمر ،وهــي جــزء من أسطول
أكبر من الناقالت المتجهة إلى
بانياس.
ويأتي اإلعالن عن اإلمدادات
اإليــرانـيــة لدمشق الـتــي تعاني
محروقات خانقة في وقت
أزمة
ّ
يـ ـس ــود تـ ــرقـ ــب ل ـم ــا ي ــوص ــف ب ـ
"حرب البحار" الدائرة بين إيران
وإسرائيل التي تسعى إلى منع
مــا تصفه ب ـ "التمركز اإليــرانــي
في سورية".
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت "ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة" م ــن
مصادر مطلعة في وقت سابق
أن وســاطــة أوروبـيــة فشلت في
إق ـنــاع إســرائـيــل وإيـ ــران بوقف
الضربات البحرية المتبادلة.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ذكـ ــر ال ـمــرصــد
الـ ـ ـس ـ ــوري ،أمـ ـ ــس ،أن ش ـح ـنــات
أسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــدة ت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة
للميليشيات الـمــوالـيــة إلي ــران،
وصـلــت إل ــى مـنــاطــق البوكمال
ودي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــزور والـ ـمـ ـي ــادي ــن فــي
سـ ــوريـ ــة قـ ــادمـ ــة مـ ــن األراض ـ ـ ــي
العراقية ،في أواخر مارس.
(طهران ـ وكاالت)

عون يزور الراعي« :العقد» تتوالد
فــي زي ــارة مهمة بعد االن ـت ـقــادات الـتــي وجهها
الـبـطــريــرك ال ـمــارونــي ب ـشــارة الــراعــي للمسؤولين
اللبنانيبن ،زاررئيس الجمهوري ةميشال عون ،أمس،
بكركي لتهنئة البطريرك بعيد الفصح المسيحي
حسب التقويم الـغــربــي .وأط ـلــق ع ــون مــن الصرح
البطريركي جملة من المواقف السياسية بخصوص
أزمة تشكيل الحكومة ،وقال في هذا السياق إن "العقد
تتوالد كل ما نفك وحدة بتولد عقدة تانية" ،في إشارة
إلى العراقيل التي تحول دون التأليف ،لكنه أكد أنه
ً
دائما متفائل.

ً
وردا على سؤال حول موعد الخروج من "النفق"،
أجاب عون" :عندما يعود رئيس الحكومة المكلف
ي من الخارج" ،محمال بذلك الحريري
سعد الحرير 
مسؤولية التعطيل.
وشــدد على أن "البطريرك الــراعــي هو المساعد
األول في ملف
تشكيل الحكومة"،وتمنى أن "يكون العام المقبل
أفضل وأحسن بجهود المسؤولين والشعب ،ألنه ال
يوجد مسؤولون من دون شعب والسلطة األساسية
بيد الشعب".

الـمـطـلــوب منها ات ـخــاذ قـ ــرارات جــذريــة ت ـنــدرج في
سياق "التنازالت اإليرانية" في لبنان ،وهي تنازالت
لم يكن باإلمكان تقديمها قبل جلوس طهران على
طاولة التفاوض ،األمــر نفسه ينطبق على الوضع
في اليمن.

ً
مــن بـيــن ه ــذه ال ـت ـنــازالت أي ـضــا وق ــف السياسة
ال ـمــال ـيــة وال ـن ـقــديــة الـمـتـبـعــة ف ــي ل ـب ـنــان م ــن خــال
اإلسـتـمــرار بسياسة الــدعــم ،والـشــروع فــي رفعه أو
ً
ترشيده عن مواد وسلع أساسية ،وهذا أيضا أصبح
ً
ً
مطلبا دوليا كان "حزب الله" يرفضه بشكل كامل.

الكاظمي لماكرون:
بعيدون عن المحاور

أكد رئيس مجلس الوزراء
العراقي ،مصطفى الكاظمي،
خالل اتصال هاتفي مع
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون أن العراق ماض في
بناء عالقات تعاون وتبادل
ً
متزنة ،بعيدا عن سياسة
المحاور والتصعيد.
وقال مكتب الكاظمي ،في بيان
أمس ،إن رئيس الوزراء "تلقى
ً
ً
اليوم ،اتصاال هاتفيا من
الرئيس الفرنسي ،لبحث أطر
العالقات الثنائية بين العراق
وفرنسا ،إضافة إلى بحث
األوضاع اإلقليمية والدولية،
وسبل تعزيز التهدئة
واالستقرار".
إلى ذلك ،نجا معاون مدير
االستخبارات العسكرية،
العميد الركن زيد
المكصوصي ،من محاولة
اغتيال في بغداد أمس.

«الشباب» تهاجم
قاعدتين للجيش

هاجم مقاتلون من "حركة
الشباب" المتطرفة قاعدتين
عسكريتين رئيسيتين
للجيش الصوماليّ ،
وفجروا
سيارات مفخخة فيهما قبل
االنخراط في تبادل إطالق نار
كثيف مع الجنود.
واستهدف الهجومان في
منطقة شابيلي السفلى
الجنوبية قاعدتين للجيش
في بلدتي أوديغلي وباريري
اللتين تبعدان  30كيلومترا
عن بعضهما البعض .وتعد
القاعدتان بمنزلة مركزين
متقدمين في القتال ضد
الحركة.
وأفاد شهود في أوديغلي
التي تضم القاعدة األكبر بأن
الجنود صدوا المهاجمين
بعد نحو ساعة من القتال
العنيف ،ولقي  30شخصا
حتفهم في الهجومين.

إشارات سلبية تواكب استئناف
مفاوضات «النهضة»
•

ً
مستقبال عون في بكركي
الراعي

سلة أخبار

القاهرة -حسن حافظ

وسط ميراث من الشك واالتهامات المتبادلة ،انطلقت ،أمس ،جولة
سابعة من المفاوضات حول سد النهضة اإلثيوبي ،بين وزراء خارجية
ومياه مصر والسودان وإثيوبيا ،في العاصمة الكونغولية كينشاسا.
وتأتي هذه الجولة التي تستمر حتى الغد ،قبل نحو ثالثة أشهر من
بدء أديس أبابا الملء الثاني المنفرد لبحيرة السد بـ  13.5مليار متر
مكعب وسط رفض مصري سوداني للخطوة األحادية .
ويشرف الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ،بصفته الرئيس
الدوري الحالي لالتحاد اإلفريقي ،على هذه المحادثات التي تأتي بعد
ً
سلسلة من التصريحات عالية السقف خصوصا من القاهرة وأديس
أبابا.
لكن إشارت سلبية سبقت جلوس المفاوضين على الطاولة.
وقالت الرئيسة اإلثيوبية ،ساهلي وورك زودي ،إن تطوير موارد مياه
نهر النيل "مسألة بقاء بالنسبة إلثيوبيا" ،معتبرة أن بالدها حرمت من
الحق في تطوير مشاريع نهرية بسبب التحديات الداخلية والخارجية،
ً
مؤكدة أن بالدها ستمضي قدما في الملء الثاني لخزان "النهضة".
وفي تعليق على تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
ً
الثالثاء الماضي ،والتي تضمنت تلويحا باستخدام "إجراءات خشنة"
حــال المساس بحصص مصر المائية ،اتهمت الخارجية اإلثيوبية
الرئيس المصري بـ "تهديد إثيوبيا باستخدام القوة خــارج القانون
الدولي".
وأشارت إلى أن السيسي قد يكون هدد للمرة األولى بهذا الوضوح
باستخدام الـقــوة لكنه ليس الزعيم المصري األول ال ــذي يلجأ لهذا
الخطاب ،مضيفة أن "الرئيس الراحل محمد مرسي هدد إثيوبيا بالفعل
أثناء توليه منصبه ،وقبله فعل الرئيس الراحل حسني مبارك ...كما هدد
الرئيس الراحل أنور السادات إثيوبيا في عام  1979مباشرة بعد اتفاقية
كامب ديفيد مع إسرائيل ،وكان أسوأهم هو الخديوي إسماعيل الذي
غزا إثيوبيا في عامي  1875و ،1876وخسر الحرب خسارة ال تصدق".
وتابعت" :إثيوبيا معتادة على استخدام القوة من مصر ،وأكثر من
مجرد التهديد باستخدامها ،لذلك فإن ما قاله الرئيس السيسي ليس
ً
جديدا" ،الفتة إلى أنه على الجميع أن يعلم أن "جميع الخيارات مطروحة
ً
على طاولة إثيوبيا أيـضــا" ،واتهمت رؤســاء مصر ،في ادعــاء خطير،
بالعمل باستمرار على زعزعة استقرار إثيوبيا فـ "لم يقض أي زعيم
مصري ليلة دون محاولة خلق حالة من عــدم االستقرار في إثيوبيا،
وما قاله الرئيس ...هو تأكيد إلثيوبيا على ما تفعله القيادة المصرية
منذ أكثر من قرن".
من ناحيته ،أعلن وزير المياه اإلثيوبي ،سيلشي بيكيلي ،أن بالده
تبذل جهودا لبدء إنتاج الطاقة من السد الضخم في أغسطس المقبل،
بعد اتمام عملية الملء الثاني التي يجري االستعداد لها.
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اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو باإلعداد لهجمات ...وبوادر انشقاق غربي بشأن تقييم التصعيد
على وقع التوتر الغربي -
الروسي ،وتبادل االتهامات
بين موسكو وواشنطن،
عادت طبول الحرب لتقرع
بقوة بأوكرانيا ،في خطوة
اعتبر بعض المراقبين أنها
قد تكون مجرد مناورات
روسية المتصاص الضغوط
المتصاعدة عليها من جانب
إدارة جو بايدن.

وس ـ ـ ــط تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادل لـ ــات ـ ـهـ ــامـ ــات
بــاإلعــداد لـهـجــوم ،ال ي ــزال التوتر
س ـ ـيـ ــد ال ـ ـمـ ــوقـ ــف ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ـ األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،حـيــث
تستعد موسكو إلجــراء تدريبات
عسكرية على «التفاعل مع الحرب
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ووح ـ ـ ـ ــدات ال ــدف ــاع
الـ ـج ــوي» ،بـعــدمــا أجـ ــرى أسـطــول
الـبـحــر األسـ ــود ،الـتــابــع للبحرية
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارا ل ـم ـس ـتــوى
التأهب القتالي لوحداته المنتشرة
فـ ــي ال ـ ـقـ ــرم وإقـ ـلـ ـي ــم ك ــراسـ ـن ــودار
جنوب البالد ،في وقت تصاعدت
حــدة الخروقات للهدنة في شرق
أوكرانيا.

سكرتير مجلس
األمن القومي والدفاع
األوكراني أعلن فرض
عقوبات على عدة
شركات روسية ومن
دول أخرى

سلة أخبار
ّ
فرنسا :الحكومة تفضل
عدم تأجيل انتخابات يونيو

الحكومة الفرنسية
أكدت ُ ّ
أنها تفضل "في هذه املرحلة"
اإلبقاء على موعد االنتخابات
اإلقليمية واملحلية في يونيو،
في موقف يأتي قبل التشاور
مع األحزاب السياسية
ومناقشة األمر في مجلس
النواب ،حسب تقرير أرسل
الى البرملان.
وقال التقرير ،إن "الحكومة
ترى أن لجنة العلماء ال
توصي بشكل واضح وصريح
بتأجيل االنتخابات التي دعي
إليها في  13و 20يونيو .وفي
هذه املرحلة ،فإن سيناريو
اإلبقاء على االنتخابات في
املواعيد املحددة هو الذي
تفضله الحكومة".

خروقات لهدنة دونباس
وأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أع ـ ـل ـ ـن ـ ــت سـ ـلـ ـط ــات
جمهورية دونيتسك ،االنفصالية
ال ـم ــوال ـي ــة ل ـمــوس ـكــو ،أن ال ـق ــوات
األوكـ ــران ـ ـيـ ــة خ ــرق ــت نـ ـظ ــام وق ــف
الـنــار فــي المنطقة  8م ــرات خالل
آخ ــر  24ســاعــة ،وأط ـل ـقــت إجـمــاال
 59قذيفة ،وكذلك رصدت سلطات
جمهورية لوغانسك ،الشقيقة لها،
 6خروقات.
وات ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــت ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ـ ـتـ ــان
المعلنتان من جانب واحد الجيش
األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ق ــذائ ــف
مدفعية من عيار  122ملم المحرمة
بموجب «اتفاقيات مينسك» ،للمرة
األولى منذ بدء سريان اإلجراءات
اإلضافية الخاصة باإلشراف على
تطبيق نظام وقف النار في يوليو
الماضي.
وأثارت أسابيع من المواجهات،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـج ـ ــددت عـ ـل ــى ال ـخ ـط ــوط
األمامية في «دونباس» ،المخاوف
مــن احـتـمــال تصاعد حــدة الـنــزاع
بين القوات الحكومية األوكرانية
واالنفصاليين الموالين لروسيا.
وتـ ـ ـب ـ ــادل ـ ــت م ـ ــوسـ ـ ـك ـ ــو وكـ ـيـ ـي ــف
االتهامات هذا األسبوع بالوقوف
وراء ارتفاع منسوب العنف عند
الخطوط األمامية ،ما ّ
قوض اتفاقا
لوقف إطالق النار تم التوصل إليه
في يوليو الماضي.
واتـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات
ال ـع ـس ـك ــري ــة األوكـ ــران ـ ـيـ ــة روس ـي ــا
بالتحضير «لـتــوسـيــع وجــودهــا
العسكري» في المناطق الخاضعة
ل ـس ـي ـطــرة االن ـف ـص ــال ـي ـي ــن ،وأفـ ــاد
رئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئ ــة األركـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة
األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي روسـ ـ ـ ــان خ ــوم ـش ــاك
األس ـب ــوع الـمــاضــي ب ــأن أك ـثــر من
أل ـف ــي م ـ ــدرب وم ـس ـت ـش ــار روس ــي

دوليات

بلفاست :احتجاجات
لمؤيدي البقاء ضمن إنكلترا
مقاتل موال لروسيا في موقع متقدم بدونيتسك أمس األول (رويترز)
ي ـ ـت ـ ـمـ ــركـ ــزون حـ ــال ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي شـ ــرق
أوكرانيا.
ون ـفــت روس ـيــا مـ ــرارا أن تكون
أرس ـ ـلـ ــت قـ ـ ـ ــوات وأسـ ـلـ ـح ــة ل ــدع ــم
االن ـ ـف ـ ـصـ ــال ـ ـي ـ ـيـ ــن ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا أشـ ـ ــار
الكرملين إلــى أن لموسكو حرية
تـحــريــك قــواتـهــا ضـمــن أراضـيـهــا.
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم الكرملين
ديـمـيـتــري بـيـسـكــوف إن «روسـيــا
ليست مشاركة في النزاع» ،متهما
قــوات أوكرانيا المسلحة بالقيام
باستفزازات «عديدة» في المنطقة.
ووصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول روسـ ـ ـ ــي
رفـيــع الـتـقــاريــر الـتــي تحدثت عن
أن روسـ ـ ـي ـ ــا ت ـخ ـط ــط ل ـم ـهــاج ـمــة
أوكــرانـيــا ب ــ»الــزائ ـفــة» .وق ــال نائب
وزيــر الخارجية الــروســي أندريه
رودينكو لوكالة «ريا نوفوستي»
الرسمية إن «روسـيــا غير مهتمة
بـ ـ ــاالن ـ ـ ـخـ ـ ــراط فـ ـ ــي أي نـ ـ ـ ـ ــزاع مــع
أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،خـ ـص ــوص ــا إذا ك ــان
عسكريا».
إل ــى ذلـ ــك ،ح ــذر نــائــب مجلس
الـ ـ ـ ــدومـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي م ـي ـخ ــائ ـي ــل
شيريميت من أن خططا ألوكرانيا
وحلف «الناتو» لشن عــدوان على

جمهورية القرم الروسية ،مؤكدا
أن «هــذه الخطط ستنتهي بشكل
سيئ بالنسبة لهما».
وك ـ ــان شـيــريـمـيــت يـعـلــق على
تصريح لمسؤول أوكراني قال إن
م ـنــاورات «احـمــي أوروب ــا ،»2021
ال ـ ـتـ ــي م ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ت ـجــري ـهــا
أوك ــران ـي ــا م ــع «ال ـن ــات ــو» ف ــي مــايــو
وي ــون ـي ــو ال ـم ـق ـب ـل ـيــن ،وهـ ــي أك ـبــر
م ـنــاورات مــن نوعها منذ الحرب
الـبــاردة ،قد تشمل تدريبات على
«خوض حرب ضد روسيا في بحر
البلطيق والبحر األسود».
وذهـ ــب شـيــريـمـيــت ب ـع ـيــدا في
تـ ــأويـ ــل الـ ـتـ ـص ــري ــح األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي،
وقــال إنــه «يجب أال يخاف سكان
القرم من أي شــيء» ،داعيا كييف
وحـلـفــاء هــا الـغــربـيـيــن ال ــى ق ــراءة
تــاريــخ الـحــرب الوطنية العظمى
( )1945-1941جيدا والـعــودة إلى
رشدهم قبل أن يتخذوا أي خطوات
عسكرية تجاه روسيا.

انشقاق غربي
وبعد إعــراب سفراء دول حلف

شمال األطلسي (ناتو) عن قلقهم
إزاء التعزيزات العسكرية الروسية
ال ـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود والـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد فــي
دون ـبــاس ،أكــد الرئيس األميركي
جو بايدن ،في اتصال مع نظيره
األوكراني فولوديمير زيلينسكي،
دع ــم واش ـن ـطــن «ال ـث ــابــت لـسـيــادة
أوك ــران ـي ــا ووح ـ ــدة أراض ـي ـه ــا في
م ــواج ـه ــة ال ـ ـعـ ــدوان ال ــروس ــي في
دونباس وشبه جزيرة القرم».
بدوره ،ذكر الرئيس األوكراني،
ال ــذي ات ـهــم روس ـيــا بـحـشــد قــوات
ع ـنــد الـ ـح ــدود ،ف ــي ف ـيــديــو نـشــره
مـكـتـبــه ،أن «الــرئ ـيــس ب ــاي ــدن أكــد
لي أن أوكرانيا لن تترك بمفردها
فــي مــواجـهــة ال ـع ــدوان الــروســي»،
م ـث ـن ـيــا ع ـل ــى الـ ـش ــراك ــة «ال ـبــال ـغــة
األهـمـيــة بالنسبة لــأوكــرانـيـيــن»
مع واشنطن.
من ناحيته ،قال وزير الخارجية
ال ـب ــري ـط ــان ــي دوم ـي ـن ـي ــك راب إن ــه
اتصل بنظيره األوكراني دميترو
كوليبا إلعادة تأكيد «دعم المملكة
المتحدة لسيادة أوكرانيا وسالمة
أراضيها» ،مضيفا« :نشعر بقلق
ب ــال ــغ إزاء الـ ـنـ ـش ــاط ال ـع ـس ـك ــري

الروسي الذي يهدد أوكرانيا».
وفـيـمــا ب ــدا ان ــه ب ــوادر انشقاق
غربي ،صرح وزير الدولة الفرنسي
للشؤون األوروبـيــة كليمان بون:
«ال أعـتـقــد أن ـنــا نـشـهــد تـصـعـيــدا،
ل ـك ــن ع ـل ـي ـنــا أن ن ـت ــوخ ــى ال ـح ــذر
ب ـ ــدرج ـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة .لـ ــذلـ ــك تـ ـح ــاول
فــرنـســا وألـمــانـيــا دف ــع الرئيسين
الــروســي واألوك ــران ــي الستئناف
المحادثات».

عقوبات أوكرانية
وف ـ ـ ـ ــي اش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ع ـ ـلـ ــى الـ ـت ــوت ــر
المتصاعد ،أعلن سكرتير مجلس
األمــن القومي والــدفــاع األوكراني
أن ـ ــدري ـ ــه دان ـ ـي ـ ـلـ ــوف أمـ ـ ــس ف ــرض
عقوبات على «عدة شركات روسية
ومن دول أخرى» من دون أن يذكر
أسماء الشركات.
وكانت صحيفة «أوكرانسكايا
بـ ــرافـ ــدا» (ال ـح ـق ـي ـقــة األوك ــرانـ ـي ــة)
كشفت أن العقوبات ستشمل 10
شــركــات روسـيــة إضــافــة إلــى فرع
كييف لمكتب «الوكالة االتحادية
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة لـ ـك ــومـ ـن ــول ــث الـ ـ ـ ــدول

المستقلة والمواطنين المقيمين
فــي ال ـخــارج والـتـعــاون اإلنساني
الدولي».

تخويف أم أداة تفاوض؟
ورأى س ـت ـي ـف ــن بـ ـيـ ـف ــر ،و ه ــو
سفير أميركي سابق لــدى كييف
وبـ ــاحـ ــث فـ ــي أك ــاديـ ـمـ ـي ــة روب ـ ــرت
ب ـ ــوش فـ ــي ب ــرلـ ـي ــن ،أن ت ـحــركــات
القوات الروسية كانت بنسبة «90
في المئة لتخويف األوكرانيين»،
متابعا« :ال أرى فائدة لدى الروس
فـ ــي االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء عـ ـل ــى م ــزي ــد مــن
االراضي».
بـ ـي ــد أن ال ـم ـح ـل ــل ال ـع ـس ـك ــري
ال ــروس ــي الـكـسـنــدر غــولـتــس رأى
أن تـ ـح ــرك ــات ال ـ ـقـ ــوات ال ــروس ـي ــة
وال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــد ب ــالـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد يـ ـ ــراد
منهما أن يكونا «اداة للتفاوض
الدبلوماسي مع الغرب» في هذه
ال ـمــرح ـلــة ال ـت ــي يـشــوبـهــا الـتــوتــر
والعقوبات.
(واشنطن ،موسكو،
كييف  -وكاالت)

واشنطن تدعو إسرائيل إلى ضمان «المساواة» للفلسطينيين

أعلنت الشرطة في أيرلندا
الشمالية ،أن  8من عناصرها
في بلفاست أصيبوا بعد
احتجاج صغير مساء أمس
األول سرعان ما تحول إلى
أعمال شغب.
وذكرت "هيئة اإلذاعة
البريطانية" أن نحو 100
شخص تجمعوا في منطقة
ميدان شافتسبري ،حيث تم
توقع حدوث احتجاجات من
املوالني للحكم البريطاني.
وأوضحت صحيفة "ذي
أيريش تايمز" ،أن "بلفاست
شهدت اضطرابات اجتماعية
لليلة الرابعة على التوالي،
وأن املحتجني ينتمون لحركة
املوالني املؤيدة لبقاء أيرلندا
الشمالية ضمن اململكة
املتحدة ،وهم يعارضون
االتفاقات التجارية املبرمة
بني لندن واالتحاد األوروبي
بموجب صفقة بريكست".

ميانمار :حملة انتقامية
من أقارب العسكر

لقاء بين بينيت ومنافس نتنياهو ...والقدوة يغضب «اإلسالميين»
على وقع الغموض السياسي ،الذي تعيشه
إس ــرائـ ـي ــل ،ال ـت ــي ي ـب ــدو أن ـه ــا ت ـت ـجــه بـخـطــى
ثابتة نحو خامس انتخابات تشريعية منذ
عامين ،دعا وزير الخارجية األميركية أنتوني
بلينكن إسرائيل إلــى ضمان «المساواة» مع
الفلسطينيين.
وش ـ ــدد ب ـل ـي ـن ـكــن ،ف ــي اتـ ـص ــال هــات ـفــي مع
نـظـيــره اإلســرائ ـي ـلــي غــابــي أش ـك ـنــازي ،أمــس
األول« ،على قناعة إدارة الرئيس جو بايدن
بــأن اإلسرائيليين والفلسطينيين يجب أن
يتمتعوا بدرجة متساوية من الحرية واألمن
ً
ً
واالزدهار والديمقراطية» ،متطرقا خصوصا
إلــى «الـمـســاعــدة اإلنـســانـيــة للفلسطينيين»،
الـتــي اسـتــأنـفـهــا بــايــدن بـعــدمــا علقها سلفه
دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الخارجية األميركية
ً
نـيــد بــرايــس إن بلينكن «أك ــد م ـج ــددا الــدعــم
الحازم إلسرائيل وأمنها» ،والتزامه «تعزيز
جميع جوانب الـشــراكــة» .كما ّ
عبر عن دعمه
لتوسيع اتفاقات ابراهيم لتطبيع العالقات
بـيــن إســرائـيــل وال ـع ــرب ،لتشمل دوال عربية
جديدة.
في السياق ،جدد بلينكن رفضه الجراءات
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـج ـن ــائ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة ب ـخ ـصــوص
اتهامات إلسرائيل بارتكاب جرائم حرب في
األراض ــي الفلسطينية ،غــداة انهاء واشنطن
مقاطعتها للمحكمة.
عـلــى مـسـتــوى آخ ــر ،ال ت ــزال أزم ــة تشكيل
حكومة إسرائيلية تراوح مكانها.
والتقى رئيس حزب «يمينا» نفتالي بينيت،

أمس ،مع يائير البيد زعيم حزب «يش عتيد»
(هناك مستقبل) المنافس األقــوى لنتنياهو
في تشكيل حكومة جديدة.
وك ــان بينيت ،ال ــذي ف ــاز حــزبــه ب ــ 7مقاعد
فــي االنتخابات األخـيــرة التقى ،أمــس األول،
نتنيناهو ،الذي قدم له مغريات كبيرة للدخول
في حكومته مثل منصب القائم بأعمال رئيس
ال ــوزراء ووزي ــر األمــن ومنحه خمس وزارات
ورئاسة لجنتين برلمانيتين ،لكن اللقاء لم
يدفع بينيت لحسم أمره على ما يبدو.
كــذلــك اصـطــدمــت مـســاعــي نتنياهو لضم
مـنـصــور ع ـب ــاس ،الـ ــذي ف ــاز بـخـمـســة مقاعد
لمصلحة حزب إسالمي عربي ،الى تحالفه،
بـتـجــديــد الـيـمـيــن الـمـتـشــدد رفـضــه للتعاون
مع عرب ،رغم خطاب عباس مساء الخميس

ال ــذي ت ـحــدث عــن ضـ ــرورة ال ــوح ــدة الوطنية
االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة وتـ ـجـ ـن ــب الـ ـخـ ـط ــاب ال ـع ــرب ــي
التقليدي.
ً
فلسطينيا ،أثار هجوم القيادي المفصول
مــن حركة «فـتــح» ناصر الـقــدوة على حركات
اإلسالم السياسي موجة غضب ،من حركتي
«حماس» و«الجهاد» ،وفي وسائل ّالتواصل
االجتماعي ،التي اعتبر ناشطوها أنه يحاول
«جلب الدعم لقائمته االنتخابية».
وق ـ ــال ال ـ ـقـ ــدوة ،ف ــي ل ـق ــاء ت ـل ـفــزيــونــي ،إنــه
«إذا تـعــاونــت قــوائــم حــركــة فتح ستصب كل
ً
األصوات في مصلحة الحركة» ،معتبرا أن «كل
هذه القوائم لها مشكلة مع اإلسالم السياسي
أو اإلسالموية السياسية».
ّ
واعـتـبــرت حــركــة «حـمــاس» أن تصريحات

القدوة ،الذي تحالف مع القيادي بحركة «فتح»
األسير مروان البرغوثي في قائمة «الحرية»
لخوض االنتخابات بمنافسة الرئيس محمود
عـبــاس« ،خطيئة سياسية تـحــرف البوصلة
الوطنية وتضعف الحالة الفلسطينية ،في
وق ــت أح ــوج مــا يـكــون فـيــه الـشـعــب للتكاتف
وتحقيق الوحدة في مواجهة التحديات».
من جانبه ،كتب مسؤول المكتب اإلعالمي
لحركة «الجهاد» داود شهاب ،على صفحته
فــي «فـيـسـبــوك»« :تـصــريـحــات ال ـقــدوة سقوط
وانكشاف لمشروع توظيف العمل السياسي
لـتـعــزيــز الـتـنــاقـضــات وال ـخــافــات الــداخـلـيــة،
ً
بدال من توحيد الصف في مشروع التحرير
واستعادة األرض من االحتالل».
(عواصم -وكاالت)

ضغوط جديدة على «أسترازينيكا» بعد موجة وفيات بالجلطات
ّ
للمطعمين بالسفر ...وفلوريدا ترفض «جواز اللقاحات»
أميركا تسمح

لم تكد تمضي أيام على رفع الحظر
ع ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام ل ـق ــاح "اس ـت ــرازي ـن ـي ـك ــا"
البريطاني المضاد لفيروس "كورونا"
ف ــي دول أوروبـ ـي ــة حـتــى عـ ــادت بعض
ال ــدول إل ــى تعليقه ،إث ــر مــوجــة وفـيــات
جديدة بجلطات ألشخاص تلقوا اللقاح.
وفـ ــي بــري ـطــان ـيــا ح ـي ــث ت ـل ـقــى أك ـثــر
مــن  31مـلـيــون شـخــص أول جــرعــة من
ال ـل ـق ــاح ،بـيـنـهــم أك ـث ــر م ــن  18مـلـيــونــا
بـ"استرازينيكا" ،أعلنت وكــالــة مراقبة
األدوي ـ ــة ومـنـتـجــات الــرعــايــة الصحية
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أن  7أش ـ ـخـ ــاص ت ـل ـقــوا
"اسـتــرازيـنـيـكــا" تــوفــوا بسبب جلطات
دموية نادرة ،لكنها شددت على أنه لم
يتضح ما إذا كانت هذه مصادفة.
وق ــال جــون راي ــن ،الـمــديــر التنفيذي
لوكالة مراقبة األدوية ومنتجات الرعاية
الـصـحـيــة الـبــريـطــانـيــة لـهـيـئــة اإلذاعـ ــة
البريطانية ،أمــس" :الت ــزال الفوائد في
م ـن ــع اإلصـ ــابـ ــة وم ـض ــاع ـف ــات ـه ــا ت ـفــوق
أي م ـخ ــاط ــر ،ويـ ـج ــب ع ـل ــى ال ـج ـم ـهــور
االستمرار في تلقي لقاحاتهم".
وكانت الوكالة ذكرت ،في وقت سابق،
أنه كانت هناك  30حالة لحوادث نادرة
لجلطات دموية ،من أصل  18.1مليون

جرعة للقاح "استرازينيكا /اوكسفورد ،ت ــم رص ــد  12حــالــة لـلـتـجـلــط ال ــدم ــوي،
أسفرت عن  4وفيات.
الذي تم إعطاؤه في بريطانيا.
وك ــان ــت ت ـقــاريــر ب ـش ــأن حـ ــاالت غير
وتابعت الوكالة أنه حتى  24مارس
الماضي ،وردت أنـبــاء عــن إجمالي  22عــاديــة لـجـلـطــات دمــويــة ل ــدى مــرضــى،
حالة من "تخثر في الوريد الدماغي ،و 8تم تلقيهم "استرازينيكا" دفعت بعض
أنواع أخرى من تجلط في الدم" ،مشيرة هيئات مراقبة األدوية الوطنية لفرض
إلــى أنــه "لــم يتضح أيضا مــا إذا كانت قيود على مــن يمكنهم الحصول على
اللقاح.
تلك لها صلة".
وأوقفت كندا استخدام "أسترازينيكا"
وق ــال بــول هــانـتــر ،أحــد خـبــراء "علم
ً
األحـ ـ ـي ـ ــاء ال ــدق ـي ـق ــة الـ ـطـ ـب ــي" ب ـجــام ـعــة لمن هــم تحت  55عــامــا ،بينما أوقفت
"إيست انجليا" ،إنه "من المألوف وقوع أل ـمــان ـيــا بـشـكــل كـبـيــر ال ـل ـقــاح ل ـمــن هم
ً
مجموعة من األحداث النادرة عن طريق تحت  60عاما.
ً
وعـلـقــت هــولـنــدا أي ـضــا أم ــس األول،
المصادفة البحتة" ،لكنه أضاف" :بمجرد
أن ت ـجــدوا مـجـمــوعــة أح ــداث بـيــن عــدد التطعيم بــ"أسـتــرازيـنـيـكــا" لـلــذيــن تقل
م ــن ال ـس ـكــان ث ــم تـنـتـشــر ف ــي ع ــدد آخ ــر ،أع ـمــارهــم ع ــن  60عــامــا بـعــد  5ح ــاالت
كما حدث سابقا في ألمانيا واآلن في جديدة بين النساء ،توفيت إحداهن.
ومــع اسـتـمــرار الـتـظــاهــرات العنيفة
إنكلترا ،عندئذ أعتقد أن فرص وجود
ً
في دول أوروبية احتجاجا على قيود
ارتباط عشوائي تكون ضئيلة جدا".
وفـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ــوكـ ــالـ ــة "ك ــورون ــا" ،حــدثــت ال ـمــراكــز األمـيــركـيــة
الفرنسية لسالم ة األدوية رصدها خالل ل ـم ـكــاف ـحــة األمـ ـ ـ ــراض وال ــوق ــاي ــة مـنـهــا
الفترة بين  19و 25مــارس الماضي  )CDC( 3إرشادات السفر ،ليصبح بإمكان
حــاالت للتجلط الــدمــوي بعد التطعيم المقيمين في الواليات المتحدة الذين
بــ"أسـتــرازيـنـيـكــا" ،نتجت عنها حالتا تم تطعيمهم بالكامل السفر بحرية في
أنـحــاء الـبــاد مــن دون خضوعهم ألي
وفاة.
ومنذ بداية حملة التطعيم فيفرنسا اختبار أو الخضوع للحجر الصحي.

ً
وط ـب ـق ــا ألرقـ ـ ــام م ــراك ــز ال ــوق ــاي ــة من
األم ــراض ومكافحتها ،تلقى أكـثــر من
 101.8مليون شخص جرعة لقاح واحدة
على األقل ،وتم تطعيم  58مليونا منهم
بشكل كامل.
كما قالت إن األميركيين المقيمين
ا لــذ يــن تــم تطعيمهم بالكامل يمكنهم
ً
الـسـفــر إل ــى خ ــارج ال ـب ــاد ،ن ـظــرا ألنهم
"أقل عرضة لإلصابة بالمرض أو نشره،
لكنها حذرت من أن بلدان المقصد لديها
على األرجح متطلباتها الخاصة.
فــي مقابل هــذا االنـفـتــاح ،قـ ّـرر حاكم
فـ ـل ــوري ــدا ،رون دي س ــان ـت ـي ــس ،حـظــر
اس ـت ـخ ــدام "جـ ـ ـ ــوازات ال ـس ـفــر ال ـخــاصــة
باللقاحات" المضادة لكوفيد في هذه
الوالية األميركية الواقعة بجنوب شرقي
ً
ال ـب ــاد ،م ـش ــددا عـلــى حـمــايــة "الـحــريــة
الشخصية".
ويمنع األمر التنفيذي الذي أصدره
الحاكم الجمهوري موظفي الحكومة
ّ
من إصدار أي "وثائق موحدة" تثبت أن
شخصا تلقى لقاحا.
ك ـم ــا م ـن ــع الـ ـش ــرك ــات الـ ـخ ــاص ــة فــي
ّ
فـ ـل ــوري ــدا م ــن أن ت ـط ـلــب أي ن ـ ــوع مــن
ال ــوث ــائ ــق م ــن زبــائ ـن ـهــا يـثـبــت تلقيهم

ً
قناعا لميركل خالل تظاهرة ضد إجراءات «كورونا» في مدينة
ألماني يضع
شتوتغارت أمس (رويترز)
تـلـقـيـحــا أو أن ـه ــم حـ ـ ــازوا م ـنــاعــة بعد
تعافيهم من اإلصابة بفيروس كورونا.
وي ـع ـت ـب ــر األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ــدره دي
س ــان ـت ـي ــس ،الـ ــداعـ ــم ال ـك ـب ـي ــر لـلــرئـيــس
ال ـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب والـ ــذي ينظر
ً
ً
ً
إليه باعتباره مرشحا رئاسيا محتمال،
ّ
أن "م ــا يـسـمــى ج ـ ــوازات سـفــر كــورونــا
تحد من الحرية الشخصية ،وستضر
بخصوصية المرضى".

وفــي بــويـنــس آيــريــس ،قــال الرئيس
األرجـنـتـيـنــي ألـبــرتــو فــرنــانــديــز ،مساء
أم ـ ــس األول ،ي ـ ــوم ع ـي ــد م ـ ـيـ ــاده  ،إن
االختبارات أثبتت إصابته بـ"كورونا"،
رغ ـ ــم أن ـ ــه ت ـل ـق ــى ج ــرع ـت ـي ــن م ـ ــن ل ـق ــاح
"سبوتنيك في" الروسي ،األولى في 21
يناير ،والثاني في  11فبراير.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

وسط الفوضى في ميانمار،
ينتقم مناهضون لالنقالب
من املجموعة العسكرية
بسالح الهواتف الذكية
واإلنترنت إذ يطاردون أقارب
أفراد الجيش كشكل من
أشكال "العقاب االجتماعي".
وتشهد البالد اضطرابات
منذ أطاح الجيش الزعيمة
املدنية أونغ سان سوتشي
في فبراير ،في وقت تجاوز
عدد القتلى ّ
جراء العنف
 500شخص بينما يحاول
الجيش سحق الحراك
املناهض لالنقالب.
ّ
وتحول التعبير عن الغضب
والحزن حيال قمع الجيش
إلى حملة عبر اإلنترنت إذ
تم إدراج ما يقرب من 170
شخصًا من أقارب املجموعة
العسكرية على قائمة
"الخونة" في موقع إلكتروني.

مهاجم «الكونغرس»
مؤيد لـ ّ
«أمة اإلسالم»

كشفت وسائل إعالم
أميركية ،أن منفذ الهجوم
على مبنى "الكابيتول" ،مقر
الكونغرس األميركي في
العاصمة واشنطن ،مساء
أمس األول ،الذي أدى الى
مقتله مع شرطي ،هو شاب
أسود يدعى نوح غرين
( 25عامًا) من والية إنديانا
مؤيد للويس فرخان ،زعيم
التنظيم السياسي والديني
"أمة اإلسالم" ،وهي جماعة
انفصالية سوداء يعود
تاريخها إلى ثالثينيات
القرن املاضي.
وقبل ساعات من الهجوم،
كتب غرين على تطبيق
"إنستغرام" إن "الحكومة
األميركية هي العدو األول
للسود".
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رياضة
العربي يهزم خيطان
بثالثية ودية
ويجهز المصابين
الصقر يبحث عن ودية أخيرة لمعالجة األخطاء

مسحات لألندية األربعاء والخميس
●

حازم ماهر

ي ـخ ـضــع أعـ ـض ــاء األجـ ـه ــزة ال ـف ـن ـيــة واإلداري ـ ـ ــة
والطبية والالعبون بفرق السن العام لكرة القدم
بــاألنــديــة يــومــي األرب ـع ــاء والـخـمـيــس المقبلين
لمسحة "كــورونــا" ،تمهيدا الستئناف بطولتي
دوري  stcللدرجتين الـمـمـتــازة واألولـ ــى ،وذلــك
بمركز الــدرن ،بالتنسيق بين إدارة اتحاد الكرة
والـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة والـلـجـنــة األولـمـبـيــة
ووزارة الصحة.
وتخضع أندية السالمية ،وكاظمة ،والشباب،
والـ ـق ــادسـ ـي ــة ،والـ ـي ــرم ــوك ،والـ ـع ــرب ــي ،وال ـكــويــت
للمسحات يوم األربعاء للوقوف على مدى إصابة
أي م ــن اع ـضــائ ـهــا ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا ،ف ــي حين
تخضع أنــديــة الفحيحيل ،والـنـصــر ،والـجـهــراء،
وخيطان ،وبــرقــان ،والصليبيخات ،والتضامن،
والساحل للمسحات الخميس المقبل.

ً
الكويت يواجه النصر غدا ويفتقد زايد

حازم ماهر وعبدالرحمن فوزان

حدد فريقا الكويت والنصر
ً
ً
لكرة القدم غــدا مــوعــدا لمباراة
ً
وديــة تجمع بينهما استعدادا
السـتـئـنــاف مـنــافـســات ال ــدوري
ً
الممتاز لكرة القدم  stcاعتبارا
من  13الشهر الجاري.
ويــرتـبــط الـكــويــت بمواجهة
صـ ـعـ ـب ــة بـ ــال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة

فاز الفريق األول لكرة القدم بالنادي
ال ـعــربــي ع ـلــى ن ـظ ـيــره خ ـي ـطــان بـثــاثــة
أه ـ ــداف دون رد ،ف ــي ال ـم ـب ــاراة الــوديــة
التي جمعت بينهما مساء أمس األول
ع ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد صـ ـب ــاح الـ ـس ــال ــم ،ضـمــن
إطــار استعدادات الفريقين الستئناف
مباريات دوري  stcللدرجة الممتازة.
وس ـجــل الـلـيـبــي الـسـنــوســي ال ـهــادي
لــأخـضــر هــدفـيــن ف ــي الــدقـيـقــة  21من
ضــربــة ج ــزاء و ،)77وأضـ ــاف ال ـســوري
عالش دالي الثالث في الدقيقة (.)23
وأبدى الجهاز الفني للعربي رضاه
ع ــن م ـ ـ ــردود ال ـف ــري ــق خ ـ ــال الـ ـمـ ـب ــاراة،
الس ـي ـم ــا أن ـ ــه خ ــاض ـه ــا ب ـ ـ ــدون الع ـب ـيــه
الدوليين الخاضعين للحجر المنزلي
بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخبين
الوطني واألولـمـبــي ،ومنحت الفرصة
ً
لالعبي االحتياط الذين قدموا أداء جيدا
سيطروا خالله على مجريات المباراة،

وخرجوا بفوز سهل في ثاني مباريات
الفريق الودية خالل الفترة الحالية بعد
الـفــوز على الـيــرمــوك بهدفين نظيفين
األسبوع الماضي.
في حين تعد هذه الخسارة الثانية
ً
وديا لفريق خيطان خالل الفترة الحالية
بعد تجهيز المصابين.
ومن حانب آخر ،يعمل الطاقم الطبي
لـلـعــربــي حــالـيــا عـلــى تـجـهـيــز الـثــاثــي
المصاب :عيسى وليد ،ونايف حميد،
والـمـحـتــرف أحـمــد ال ـســوري إللحاقهم
بمواجهة الكويت في استئناف مباريات
الدوري.
وي ـعــانــي عـيـســى ول ـيــد إصــابــة على
مستوى العضلة الضامة تعرض لها في
مواجهة اليرموك الودية ،بينما يعاني
نايف حميد إصابة في الركبة تعرض
لها اثناء مشاركته مع فريق األوقاف في
دوري الوزارات ،ويواجه السوري أحمد

ا لـصــا لــح مشاكل فــي العضلة الخلفية
استدعت غيابه عن الفريق في جولتين
من القسم األول للدوري.
وفـ ــي ال ــوق ــت ذاتـ ـ ــه ،ي ـب ـحــث ال ـج ـهــاز
اإلداري للفريق األول لكرة القدم بنادي
خيطان عن مباراة ودية تقام احد يومي
ً
األربعاء أو الخميس المقبلين ،تمهيدا
الستئناف منافسات دوري  stcللدرجة
الممتازة.
واك ــد م ــدرب خـيـطــان هــانــي الصقر
أن المباراة جاء ت مفيدة ،بعد أن وقف
الـجـهــاز الـفـنــي عـلــى بـعــض السلبيات
واألخطاء.
وأض ــاف" :تجريبية العربي شهدت
الدفع بعدد كبير من الالعبين لالعتماد
عليهم في الفترة المقبلة ،في ظل غياب
الـ ـح ــارس أح ـم ــد الـ ــدوسـ ــري ،والعـبـيــن
مـحـتــرفـيــن إل ــى جــانــب ف ــواز المبيلش
ويوسف الخبيزي".

وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه ال ـم ـس ـح ــات ض ـم ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات
االحـتــرازيــة واالشـتــراطــات الصحية للوقاية من
ال ـف ـيــروس ،عـلــى ان يـتــم تـحــديــد الـمــوعــد المقبل
لـلـمـسـحــات ال ـج ــدي ــدة ،عـلـمــا ب ــأن ض ـيــق الــوقــت
وضغط المباراة حاال دون إجراء المسحات قبل
كل جولة.
يذكر أن جميع األندية ستخضع للتطعيمات
السبت المقبل ضد الفيروس.
إل ــى ذل ــك ،يخصع العـبــو منتخبنا األولـمـبــي
ً
اليوم للمسحات تمهيدا إلنهاء الحجر الصحي
المنزلي ،والمشاركة في تدريبات أنديتهم بعد
تسلم النتيجة من وزارة الصحة.
كـمــا يخضع العـبــو المنتخب الــوطـنــي األول
للمسحات غــدا ،تمهيدا إلنهاء الحجر المنزلي،
ب ـعــد الـ ـع ــودة م ــن اإلم ـ ـ ـ ــارات ،ودخـ ـ ــول الــاعـبـيــن
ت ــدري ـب ــات أنــدي ـت ـهــم أي ـض ــا ع ـقــب ت ـس ـلــم نتيجة
المسحات.

ً
وشــدد الصقر على أنه يعمل حاليا
عـ ـل ــى تـ ــافـ ــي األخـ ـ ـط ـ ــاء وال ـس ـل ـب ـي ــات،
خصوصا أن موقف الفريق في الدوري
ً
الـمـمـتــاز صـعــب ف ــي ال ـب ـقــاء ،مـبـيـنــا أن
الـصـعــوبــة تـكـمــن ف ــي اح ـتــالــه الـمــركــز
األخ ـيــر بــرصـيــد  3ن ـقــاط ،لـكــن الجهاز
الفني وضع البقاء في الممتاز كهدف
أول له.
واختتم الصقر تصريحه بأن الفريق
سـيـخــوض ال ـج ــوالت الـتـســع المتبقية
بروح مباريات الكؤوس من أجل حصد
أكـبــر عــدد ممكن مــن الـنـقــاط ،موضحا
أن هناك رغبة من الالعبين في الظهور
بمستوى أفضل في القسم الثاني من
البطولة.

ج ــان ــب مـ ــن م ـ ـبـ ــاراة الـ ـع ــرب ــي وخ ـي ـط ــان
(تصوير المركز اإلعالمي للنادي العربي)

بالدوري الممتاز أمام العربي،
فــي حين تنتظر النصر مهمة
أمام الشباب بالجولة ذاتها.
وتـ ـشـ ـه ــد ص ـ ـفـ ــوف األبـ ـي ــض
جـ ــاهـ ــزيـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة ب ــاس ـت ـث ـن ــاء
فيصل زايد ،الذي يعاني إصابة
عضلية قرر معها الجهاز الطبي
م ـن ـحــه راحـ ـ ــة م ــن ال ـت ــدري ـب ــات،

ف ــي ح ـيــن م ـنــح ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
الحارس الحارس حميد القالف
راحة سلبية نظير الجهد الكبير
الذي بذله منذ بداية الموسم.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـكــويــت
ً
واجه التضامن وديا خالل فترة
الـتــوقــف الحالية وحـقــق الفوز
بأربعة أهداف مقابل هدفين.

دخول صلبوخ ودنيس تدريبات األصفر
●

أحمد حامد

تتواصل تدريبات الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية على
ملعب محمد الحمد ،وسط فرصة لدخول الالعبين الدوليين العائدين
مــن المنتخبين األول واألول ـم ـبــي اع ـت ـبــارا مــن ال ـغــد ،حـيــث تنتظر
القادسية  3مواجهات مع عودة منافسات الدوري الممتاز  stcأمام
الفحيحيل والنصر والسالمية على الترتيب.
وشهدت التدريبات دخــول الالعب سلطان صلبوخ ،الــذي عانى
من اإلصابة خالل الفترة الماضية ،وهو ما ينطبق على النيجيري
دنيس ،بينما ال يزال ضاري سعيد يمارس تدريبات عالجية في قطر
للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي اجراها هناك.
من جهة أخــرى ،وضــع الجهاز الفني لالصفر ،بقيادة اإلسباني
فرانكو ،برنامجا تدريبيا مكثفا للمحترف النيجيري سالومون،
الذي يقضي أيام الحجر الصحي حاليا بعد دخوله البالد منذ أيام،
ويأمل فرانكو االستفادة من خدمات سالومون اعتبارا من مواجهة
النصر في الجولة  11من الممتاز.
جدير بالذكر أن القادسية خاض مباراة ودية واحدة خالل فترة
التوقف الحالية أمام الشباب ،وخسرها بستة أهداف لهدفين.

سلطان صلبوخ

كاظمة والسالمية في نصف نهائي كأس اليد طائرة القادسية والكويت لالقتراب من اللقب

●

محمد عبدالعزيز

ضرب فريقا كاظمة والسالمية موعدا
ف ــي ن ـصــف ن ـهــائــي ك ــأس االتـ ـح ــاد لـكــرة
ال ـي ــد ،ب ـعــدمــا تـغـلــب االول ع ـلــى نـظـيــره
القادسية بنتيجة  ،28-29والثاني على
بــر قــان بنتيجة  ،25-28فــي المباراتين
الـلـتـيــن ج ــرت ــا أم ــس األول ،ع ـلــى صــالــة
الشيخ سعد العبدالله ،في منطقة صباح
الـســالــم ،ضمن منافسات دور الثمانية
من البطولة.
وج ـ ــاءت مـ ـب ــاراة كــاظ ـمــة وال ـقــادس ـيــة
ســريـعــة وق ــوي ــة وبــأفـضـلـيــة للبرتقالي
ال ــذي فــرض أسـلــوب لعبه الـســريــع على
اللعب ،وسط تألق غير عادي من حارسه
عبدالله جرخي في الذود عن مرماه ،ومن
أمامه دفاع صلب بطريقة  1-5و-6صفر،
إض ــاف ــة إل ــى تـنـفـيــذ ال ـه ـجــوم الـمـعــاكــس
والهجوم المنظم المقترن بتصويبات
سعد الحيدري وعلي أشكناني من الخط
الخلفي ،واخـتــراقــات األجنحة إبراهيم
األمير وأحمد القطان.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،اع ـت ـم ــد األص ـ ـفـ ــر عـلــى
دف ـ ـ ـ ــاع الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة والـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم ال ـم ـن ـظ ــم
بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ص ـ ــال ـ ــح ال ـ ـج ـ ـي ـ ـمـ ــاز وم ـ ـهـ ــدي
الـ ـق ــاف ،ل ـكــن ســرعــة الع ـبــي الـبــرتـقــالــي
مـكـنـتــه م ــن ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ال ـم ـقــدمــة،

محاولة تصويب من كاظمة
وأنهى الشوط األول لمصلحته .12-16
ومع بداية الشوط الثاني دفع مدرب
القادسية وليد فيروز بالحارس سلمان
مزعل وغير دفاعه إلى  1-5بخروج مبارك
ال ـخــالــدي لـعــرقـلــة مـهــاجـمــي الـبــرتـقــالــي
خ ــارج منطقة ال ـم ـنــاورات  9أم ـتــار ،مما
منح الفريق فرصة لتقليص الفارق لهدف
 23-24في الدقيقة .21
ل ـكــن س ــرع ــان م ــا ان ـت ـفــض الـبــرتـقــالــي

بفضل القراء ة الجيدة لمدربه المصري
مـ ــروان رج ــب لـمـجــريــات الـلـعــب ،وكــذلــك
اس ـت ـغ ــال ــه االمـ ـث ــل إلم ـك ــان ـي ــات العـبـيــه
خ ــاص ــة الـ ـشـ ـب ــاب ،م ـث ــل فـ ـ ــواز مـ ـش ــاري،
بـجــانــب عـنــاصــر الـخـبــرة وع ـلــى رأسـهــا
س ــال ــم ع ـبــدال ـســام واس ـمــاع ـيــل خــزعــل،
لينهي كاظمة اللقاء لمصلحته.
أدار الـلـقــاء الـحـكـمــان أح ـمــد الـمـطــوع
وعبدالرحمن المال.

يتطلع فريق القادسية لتأكيد تفوقه على
ال ـكــويــت واالق ـ ـتـ ــراب م ــن ح ـســم ل ـقــب ال ـ ــدوري
الممتاز للكرة الطائرة ،عندما يلتقي األصفر
فــي ال ـســادســة والـنـصــف مــن مـســاء ال ـيــوم مع
نظيره الكويت في الجولة الرابعة (افتتاح دور
اياب) المربع الذهبي من الدوري ،ويسبقها في
الرابعة والنصف عصرا مباراة أخــرى تجمع
بين كاظمة والعربي.
وكانت مباراتا الجولة الثالثة واألخيرة من
دور الذهاب ،اللتان جرتا الخميس الماضي،
أسفرتا عن فوز القادسية على كاظمة بثالثة
اش ـ ــواط مـقــابــل ش ــوط واح ـ ــد ،وال ـكــويــت على
العربي بثالثة أشــواط لشوطين ،بذلك حافظ
االصفر على صدارة الترتيب بـ  25نقطة ،يليه
الكويت ثانيا بـ  22نقطة ،والعربي ثالثا بـ 19
نقطة ،وكاظمة رابعا بـ  18نقطة.
ً
حسابيا في حال فوز القادسية اليوم بثالث
نـقــاط سـيــرفــع رص ـيــده ال ــى  28نـقـطــة ،وبــذلــك
يحتاج إلــى نقطة واح ــدة فقط مــن مباراتين
لحسم اللقب رسميا بــدون النظر إلــى نتائج
باقي الـفــرق ،أمــا الفوز بنقطتين أو الخسارة
فيعني اشتعال المنافسة بين الجميع ،خاصة
القادسية والكويت األقــرب حتى اآلن ،يليهما
العربي وكاظمة لو تغيرت النتائج.
ويتطلع القادسية للمحافظة على سجله
خاليا من الهزائم وتكرار الفوز على الكويت
لحصد النقاط الثالث ،والوقوف على بعد نقطة

جانب من مباراة الكويت والعربي
واحدة من اللقب ،معتمدا على معنويات العبيه
المرتفعة ،واألداء المميز بعدما نجحوا في
إسقاط الفرق الثالثة في "ذهاب" المربع الذهبي.
وفي المقابل ،يطمح الكويت حامل اللقب،
إلـ ــى الـ ـث ــأر م ــن هــزي ـم ـتــه ف ــي مـ ـب ــاراة ال ــذه ــاب
وإجهاض احالم ومحاوالت القادسية في حسم
البطولة ،طمعا فــي اسـتـمــرار المنافسة على
اللقب ،واالقتراب خطوات من القمة في مباراة
ستكون صعبة على الطرفين.

وسيعتمد مدرب القادسية البحريني رضا
علي على طريقة لعبه الجماعية ،وتألق معظم
العبيه راشــد عنبر وسعد صالح والبرازيلي
داجــالـمــا ،بينما سيخوض االبـيــض المباراة
مدعوما بخبرة عبدالله جاسم وعبدالرحمن
العتيبي بجانب المحترف الكوبي روالنــدو،
الــذي لم يقدم مستواه المعهود أمــام العربي
في المباراة االخيرة ،وظهر جليا حاجته إلى
االندماج مجددا مع العبي الفريق.

«أبيض السلة» بطل الدوري للمرة الـ  12في تاريخه
●

جابر الشريفي

ً
توج فريق نادي الكويت بطال للدوري
العام لكرة السلة للمرة الــ 12في تاريخه،
وال ـثــال ـثــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،ب ـعــد تـغـلـبــه في
المرحلة الثانية من الــ"بــاي أوف" للدور
النهائي على منافسه كاظمة بنتيجة -83
 ،61خــال الـمـبــاراة الـتــي جمعتهما أمس
األول على صالة االتـحــاد بمجمع الشيخ
س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ال ــري ــاض ــي ف ــي الـمــرحـلــة
الثانية من الـ"بالي أوف" للدور النهائي.
وكان الكويت قد فاز في النهائي األول
من الــ"بــاي أوف" بنتيجة  0-20بعد قرار
لـجـنــة الـمـســابـقــات اث ــر رف ــض الـبــرتـقــالــي
اس ـت ـك ـمــال ال ـم ـب ــاراة ل ـعــدم وجـ ــود س ـيــارة
اس ـع ــاف طـبـيــة ب ـعــد إص ــاب ــة ن ـجــم فــريـقــه
يوسف بورحمه ،بعد مضي دقيقتين من
الربع الثاني ،عندما كانت النتيجة تشير
إلى تقدم األبيض .22-37
وج ــاء الـقــادسـيــة بــالـمــركــز الـثــالــث بعد

ف ــوزه على منافسه الـجـهــراء فــي المباراة
الثانية من الـ"بالي أوف" لتحديد المركز
الثالث بنتيجة .68-72
وفي الختام ،توج رشيد العنزي رئيس
االت ـحــاد وأع ـضــاء مجلس اإلدارة الفريق
البطل الكويت ،والوصيف كاظمة ،والثالث
القادسية.

وجـ ــاءت ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة متوسطة
المستوى ،أضاع فيها الفريقان العديد من
الكرات السهلة ،مما كان له بالغ األثر على
ضعف النتيجة المسجلة حتى الدقيقة
ال ـخــام ـســة ،ال ـت ــي ك ــان ــت تـشـيــر إل ــى تـقــدم
األبيض  ،8-9إال أن ألكسندر الغيص وحمد
عــدنــان ق ــادا فريقهما إلــى التقدم ونهاية

العصيمي :الالعبون أوفوا بوعودهم
قال نائب رئيس نادي الكويت ،المدير العام للعبة كرة السلة في النادي بدر
العصيمي ،إن "العبي فريقه أوفوا بوعودهم بعد أن توجوا باللقب الـ 12للدوري
في تاريخ النادي ،في إنجاز مميز يحسب لالعبين والجهاز الفني".
وأكد أن هذا اإلنجاز أتى بفضل الدعم المميز الذي يالقيه الفريق من قبل
ً
إدارة النادي ،الذي ال يدخر جهدا في سبيل دعم الفريق من جميع الجوانب،
ً
ً
مشددا على أن الفوز باللقب تحقق بكل جدارة واستحقاق ،مشيدا بما قدمه
كاظمة في المباراة النهائية.

الربع األول لمصلحة الكويت .10-19
ً
وشهد الــربــع الثاني تـبــادال للتسجيل
فــي بــدايـتــه ،قبل أن يسيطر الـكــويــت على
ال ـكــرات الـمــرتــدة (الــري ـبــاونــد) ،واالعـتـمــاد
على الهجوم المعاكس السريع عبر راشد
الرباح ،الى جانب براعة محمد عدنان في
التوغل والتسجيل أسفل السلة ،لينتهي
الربع الثاني بتقدم الكويت .22-31
واستطاع كاظمة الـعــودة إلــى المباراة
ّ
في الربع الثالث ،بعدما قلص الفارق في
آخر  4دقائق إلى  5نقاط  46-41من خالل
تألق أحمد البلوشي وعبدالعزيز ريحان
فــي االخ ـت ــراق والـتـسـجـيــل ،ولـكــن ســرعــان
مــا استعاد الكويت تــوازنــه عبر ثالثيات
حسين الخباز ،ومتابعة عبدالعزيز رمضان
أسفل السلة ،ليعود كاظمة وينهي الربع
الثالث لمصلحته .47-56
ون ـجــح ال ـكــويــت ف ــي تــرجـمــة أفضليته
وإنهاء المباراة لمصلحته في الربع الرابع
لتنتهي المباراة لمصلحته .61-83

العبو األبيض يحملون الكأس على منصة التتويج

٢٣
اختبار صعب ألتلتيكو مدريد على أرض إشبيلية
ةديرجلا
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يسعى أتلتيكو مدريد لتخطي
عقبة مضيفه إشبيلية ،عندما
يلتقيان اليوم في المرحلة
الـ 29من الدوري اإلسباني
لكرة القدم.

يـخــوض أتلتيكو مــدريــد المتصدر
رحلة محفوفة بالمخاطر إلى إشبيلية
الرابع اليوم ،في قمة المرحلة الـ  29من
الدوري اإلسباني.
لــم يـعــد فــريــق الـ ـ "روخـيـبــانـكــوس"
المتصدر برصيد  66نقطة و"الالهث"
خـ ـل ــف ل ـق ـب ــه األول مـ ـن ــذ عـ ـ ــام ،2014
يملك تــرف إه ــدار الـنـقــاط فــي "الليغا"
خصوصا بعد خروجه خالي الوفاض
مـ ــن م ـس ــاب ـق ــة دوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ــا
بخسارته في ثمن النهائي أمام تشلسي
اإلنكليزي بإجمالي المباراتين صفر-
 ،3مدركا أن شبح الـنــادي الكاتالوني
والملكي يطارده.
وسيختبر رجال المدرب األرجنتيني
دي ـي ـغــو س ـي ـم ـيــونــي رغ ـب ـت ـهــم بــال ـفــوز
بالدوري على ملعب "رامون سانشيس
ب ـي ـس ـخــوان" ف ــي إش ـب ـي ـل ـيــة ،م ــع سجل
يتضمن  20فوزا مقابل هزيمتين فقط
و 6تعادالت في  28مباراة حتى اآلن.
ويسعى أتلتيكو لتكرار فــوزه على
النادي األندلسي ،بعدما أسقطه ذهابا
بهدفين نظيفين ،علما بأنه لم يخسر
أمامه منذ يناير .2018
وب ـع ــد عـ ــودة الــاع ـب ـيــن الــدول ـي ـيــن،
يـفـكــر م ــدرب أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ،دييغو
سـيـمـيــونــي ،فــي الـشـكــل ال ــذي ستكون
عليه تشكيلته األ ســا س ـيــة المحتملة
ل ـمــواج ـهــة إش ـب ـي ـل ـيــة ،ف ــي ظ ــل هـجــوم
يقوده توماس ليمار ولويس سواريز
إزاء الشكوك الناجمة عن ّ
تعرض جواو
فـيـلـيـكــس ل ـكــدمــة ف ــي ال ـكــاحــل وع ــودة
ريـنــان ل ــودي ،لتعويض غـيــاب يانيك
ك ــاراس ـك ــو وسـ ـ ـ ــاؤول ن ـي ـغ ـيــز ف ــي خــط
الوسط.

ويبدو أن خطة المدرب األرجنتيني
ل ـم ـبــاراة األحـ ــد تـبـقــي ف ــي التشكيلة
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى حـ ـ ـ ــارس ال ـم ــرم ــى
يـ ــان أوبـ ـ ــاك وال ـم ــداف ـع ـي ــن سـتـيـفــان
سافيتش وماريو هيرموسو والظهير
األيـمــن كـيــران تريبيير والعـبــي خط
الــوســط مــاركــوس يورينتي وكوكي
ريسوريكسيون.
في المقابل ،تــدور الشكوك حاليا
حول العبي الجانب الدفاعي ،فيليبي
مونتيرو وخوسيه خيمينيز؛ الذي
تـعــافــى لـلـتــو م ــن آالم ف ــي الـعـضــات
تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض لـ ـه ــا األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي،
فــي حـيــن أن ج ــواو فيليكس لــم يتم
اس ـت ـب ـعــاده بـعــد م ــن الـقــائـمــة بسبب
اإلصابة التي ّ
تعرض لها في الكاحل
مع منتخب البرتغال ،في انتظار آخر
جلسة تدريبية وما إذا كان سيتدرب
بالفعل مــع األتـلـتــي ،بـعــد غـيــابــه عن
الـمــران الجماعي يــوم الجمعة تحت
إم ــرة سـيـمـيــونــي ،اس ـت ـع ــدادا لــزيــارة
ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
ّ
ويـكـمــن ال ـحــل فــي تــومــاس ليمار،
الـ ـ ـ ــذي س ـي ـل ـع ــب بـ ـعـ ـي ــدا ع ـ ــن م ــرك ــزه
ال ـم ـع ـتــاد ،ال ـم ـع ـهــود أخ ـي ــرا ف ــي خط
الوسط ،إذ سيشارك في خط الهجوم،
ليكمل عـمــل لــويــس س ــواري ــز ،أفضل
هداف ألتلتيكو.
وفــي هــذه المرة ،لم يكن الشخص
ال ـ ــذي ت ــم اخ ـت ـي ــاره م ــع س ــواري ــز في
الهجوم أنخل كوريا ،كما حدث هذا
العام عندما كان جواو بديال.
وم ــن ش ــأن تغيير مــركــز لـيـمــار أن
يسمح في الوقت نفسه بعودة ساؤول
إلى القائمة األساسية بوسط الملعب،

العبو أتلتيكو مدريد خالل مباراة سابقة
ب ـع ــد أن شـ ـ ــارك ك ــأس ــاس ــي ف ـق ــط فــي
واحدة من الجوالت األربع األخيرة.
ويأتي التغيير اآلخر في التشكيلة
بـسـبــب غ ـيــاب يــانـيــك ك ــاراس ـك ــو ،إثــر
عـقــوبــة نــاجـمــة ع ــن حـصــولــه عـلــى 5
بـطــاقــات ص ـفــراء ،وف ــي الــوقــت نفسه
التغلب بشكل نهائي على كدمة في
الكاحل .وسيحل مكانه كجناح أيسر
بشكل مبدئي رينان لودي.
ولم ينجح الالعب البرازيلي حتى
اآلن في تقديم أداء على أعلى مستوى

ف ــي ال ـم ـن ـظ ـمــة الـتـكـتـيـكـيــة ال ـجــديــدة
لسيميوني هذا الموسم ،ضمن خطة
 2-3-5التي استخدمها أكثر من غيرها
أخيرا؛ لذا بات بديال بشكل شبه دائم
ويتجاوزه في المنافسة الداخلية على
هذا المركز كل من كاراسكو وأحيانا
حتى ساؤول نفسه.

إشبيلية لتعزيز مركزه
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ي ـس ـع ــى إش ـب ـي ـل ـيــة

حامل لقب مسابقة الدوري األوروبي
"يــوروبــا لـيــغ" لتعزيز مــركــزه الــرابــع
( 55نقطة) للتأهل في الموسم المقبل
إل ــى مـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا،
حيث يبتعد بفارق  10نقاط عن ريال
س ــوس ـي ـي ــداد الـ ـخ ــام ــس وال ـم ـن ـص ـ ّـب
اهتمامه على نهائي الكأس المحلية
السبت المؤجل من الموسم الماضي
ال ــذي يجمعه مــع أتـلـتـيــك بـلـبــاو في
"دربي" الباسك.
وتراجع أداء رجال خولين لوبيتغي

فــي األشـهــر الماضية ،حيث خرجوا
من نصف نهائي الكأس المحلية أمام
برشلونة الذي ّ
عوض خسارته هدفين
ن ـظ ـي ـف ـيــن ذه ـ ُـاب ــا إل ـ ــى ف ـ ــوز بـثــاثـيــة
نظيفة ،وم ــن ثـمــن نـهــائــي المسابقة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة األعـ ـ ــرق أم ـ ــام بــوروس ـيــا
دورتموند األلماني (خسر على أرضه
 3-2ذهابا وتعادل  2-2إيابا).

ً
تدريبي لـ «المانشافت»
ناغلسمان:
ً
مبابي :أقول لنفسي دائما إنني األفضل
غير وارد حاليا

كلوب يستغرب استبعاد
أرنولد من المنتخب
قال يورغن كلوب ،مدرب ليفربول ،إنه ال يتفهم قرار غاريث ساوثغيت،
مدرب إنكلترا ،باستبعاد ترينت ألكسندر-أرنولد من تشكيلته بتصفيات
كأس العالم لكرة القدم ،وحفز المدافع للرد بشكل إيجابي.
وخرج أرنولد من تشكيلة إنكلترا ،التي ضمت  26العبا ،لمواجهة
سان مارينو وألبانيا وبولندا في تصفيات كأس العالم ،2022
بعد أن قــال ساوثغيت إن تــراجــع مستوى الــاعــب ( 22عاما)
كلفه مكانه بالقائمة.
وأضاف كلوب" :إذا لم يكن أرنولد ضمن تشكيلة إنكلترا،
فالبد أنها تشكيلة بارعة إلى أقصى حد .أنا مندهش لعدم
ضمه وأنا مدرب واتخذ القرارات يوميا بشأن التشكيالت".
وتابع" :احترم غاريث وقــراراتــه الشخصية ،لكنني ال
أفهم ذلك ،ألن أرنولد كان نموذجا للظهير األيمن في الكرة
العالمية في الموسمين الماضيين ،وهذه هي الحقيقة،
وفي سن صغيرة جدا".
وأوضــح المدرب األلماني" :لــم يكن مع المنتخب ،لذا
استغل الوقت في التدريب في أعلى مستوى ،وأظهر رد
الفعل المطلوب ،وهــو طموح جــدا ،وأنــا واثــق من أنــه يريد
العودة للمنتخب".

كلوب

صــرح يوليان ناغلسمان،
المدير الفني لنادي اليبزيغ
األلـ ـم ــان ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ب ــأن
تـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــب ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر
ال ـف ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب األل ـم ــان ــي
(ا لـ ـ ـم ـ ــا نـ ـ ـش ـ ــا ف ـ ــت) غ ـ ـيـ ــر وارد
بالنسبة له في الوقت الراهن.
و ف ــي مـقــا بـلــة مــع صحيفة
زود دو ي ـ ـت ـ ـشـ ــه ت ـس ــا ي ـت ــو ن ــغ
األلـ ـم ــانـ ـي ــة ،قـ ــال نــاغ ـل ـس ـمــان
( 33ع ــا م ــا) ،إ ن ــه ال يـفـكــر في
ه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر حـ ــال ـ ـيـ ــا "ألن ـ ـنـ ــي
متحمس للعمل اليومي ،كما
أ ن ـن ــي ال أزال ف ــي س ــن فـيـهــا
وض ـع ــي ال ـح ــال ــي ج ـي ــد عـلــى
هذا النحو".
غ ـ ـيـ ــر أن نـ ــا غ ـ ـل ـ ـس ـ ـمـ ــان ل ــم
يستبعد تولي منصب المدير
الفني للمنتخب األلماني في

ً
هوركاش يضرب موعدا
مع سينر في نهائي ميامي
واص ــل البولندي هــوبــرت هــوركــاش مفاجآته
ف ــي دورة م ـيــامــي ل ــأل ــف ن ـق ـطــة ل ـل ـمــاس ـتــرز فــي
كــرة الـمـضــرب ،وأط ــاح الــروســي أن ــدري روبليف،
الـمـصـنــف راب ـع ــا ،مــن الـمــربــع األخ ـي ــر ،ليضرب
مــوعــدا فــي الـنـهــائــي مــع زمـيـلــه ال ـســابــق في
منافسات الزوجي اإليطالي الشاب يانيك
س ـي ـن ــر ،الـ ـ ــذي ق ـل ــب ال ـط ــاول ــة

البولندي هوركاش

كليتشي يمدد تعاقده مع ليستر

المستقبل ،وقال" :من المؤكد
أن هذا سيكون منصبا جذابا
في المستقبل البعيد".
وأوضح أنه ال يريد البقاء
فـ ــي م ـه ـن ــة الـ ـت ــدري ــب "ط ـ ــوال
الـ ـحـ ـي ــاة" ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى وج ــود
أ شـيــاء أ خــرى تثير حماسته
"ربما يجذبني أيضا أن أعمل
ن ـ ـجـ ــارا ،أو أن آ خ ـ ــذ ت ــدر ي ـب ــا
ع ـلــى ال ـط ـهــي ،وس ـي ـكــون هــذا
مـ ـضـ ـحـ ـك ــا أن أذ ه ـ ـ ـ ـ ــب وأ ن ـ ـ ــا
عمري  50عاما كمدرب سابق
فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري األل ـ ـمـ ــانـ ــي إل ــى
المدرسة المهنية".
وت ــاب ــع ن ــاغ ـل ـس ـم ــان ،وه ــو
يـغـمــز بـعـيـنــه ،أن ــه ل ــم يـحــدث
من قبل أن عمل مدربا وطنيا
طاه .
كنجار أو ٍ
(د ب أ)

أكد مهاجم باريس سان جرمان كيليان
م ـب ــاب ــي ،أنـ ــه ي ـق ــول ل ـن ـف ـســه ف ــي ك ــل مــرة
يدخل فيها إلى الملعب إنه األفضل،
بـغــض ا لـنـظــر عــن هــو يــة المنافس،
ل ـي ـت ـم ـكــن م ــن ت ـق ــدي ــم أف ـض ــل جـهــد
لديه.
وقال مبابي" :في رأسي أقول
لنفسي دائما إنني األفضل ،ألنك
ب ـهــذه الـطــريـقــة ال تـضــع ح ــدودا،
و تـحــاول تقديم أ فـضــل نسخة من
نفسك".
وأش ـ ــار ال ــاع ــب (22
عـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــا) إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف
ال يـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،
حـتــى لــو واجــه
العـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن م ـث ــل
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
ل ـ ـيـ ــو مـ ـيـ ـس ــي،

رودريغيز يعود لتشكيلة إيفرتون
على جاره ليفربول بملعب
أ نـ ـفـ ـيـ ـل ــد ف ـ ــي  20فـ ـب ــرا ي ــر
الماضي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال أن ـ ـش ـ ـي ـ ـلـ ــوتـ ــي:
"جيمس في وضع جيد،
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ج ـ ـ ـيـ ـ ــدا خ ـ ــال
العطلة الدولية .وجوده
فــي الـتـشـكـيـلــة وه ــو في
كــا مــل ا ل ـل ـيــا قــة أ م ــر مهم
بالنسبة لنا .سيضيف
مزيدا من التميز ألدائنا
الهجومي".

بوكيتينو

أو البرتغالي كريستيانو رونالدو ،الذي
يعترف بأنهما أ فـضــل مـنــه ،و قـ َّـد مــا
"ألف شيء أكثر منه".
وأك ـ ــد أه ـم ـيــة إقـ ـن ــاع نـفـســك
ب ـ ــأن ـ ــك ق ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـلـ ــى "تـ ـح ــري ــك
الجبال".
وتـ ــابـ ــع" :ع ـن ــدم ــا ال ت ـكــون
عـلــى مــا يـ ــرام ،ال يــوجــد أحــد
سيقترب مـنــك ليخبرك بأنك
ق ـ ـ ــادر .أن ـ ــت وحـ ـ ــدك ع ـل ـي ــك أن
ت ـق ـنــع ن ـف ـســك ب ــأن ــه يـمـكـنــك
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــام بـ ـ ــأش ـ ـ ـيـ ـ ــاء
عظيمة".

مبابي

رابتورز يسقط ووريرز بفارق  53نقطة

على اإلسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف
سابعا .وبلغ هوركاش ،المصنف  37عالميا ،النهائي،
بفوزه على روبليف الثامن  ،4-6 ،3-6بعد أن أزاح
اليوناني ستيفانوس تسيتيباس ،المصنف خامسا
على العالم والثاني في ميامي من ربع النهائي.
فيما قلب سينر الطاولة على باوتيستا أغوت،
بالفوز عليه  7-5و 4-6و ،4-6ليصبح ابن الـ 19عاما
راب ــع مــراهــق يصل إل ــى نهائي ه ــذه ال ـ ــدورة ،بعد
بطل  1990األمـيــركــي أن ــدري أغــاســي ( 19عاما)،
واإلسباني رافايل نادال الذي خسر نهائي
 18( 2005عاما) ،وبطل  2007الصربي
نوفاك ديوكوفيتش ( 19عاما).
ولـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـس ـ ـبـ ــق أن ت ـ ــواج ـ ــه
هوركاش وسينر سابقا ،حيث
سيخرج أحدهما بلقب ثالث
في مسيرته االحترافية واألول
في دورات الماسترز.

حقق تورونتو رابتورز ،حامل
الـلـقــب ع ــام  ،2019أك ـبــر انـتـصــار
في تاريخ مشاركاته بــدوري كرة
ال ـس ـل ــة األمـ ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن،
وألـحــق بغولدن ستايت ووريــرز
ثــالــث أس ــوأ هــزيـمــة فــي تــاريـخــه،
عندما تفوق عليه بفارق  53نقطة
وبنتيجة  77-130أمس األول.
واحتفل الكاميروني باسكال
سياكام بعيده ال ــ 27ممطرا سلة
ووريـ ـ ـ ــرز ب ـ ــ 36ن ـق ـطــة ،األعـ ـل ــى له
هـ ــذا ال ـم ــوس ــم ،لـيـلـحــق بــاألخ ـيــر
ال ـم ـن ـقــوص م ــن نـجـمـيــه ستيفن
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ودرايـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــد غ ـ ــري ـ ــن،
المصابين ،ثالث أسوأ هزيمة في
تاريخه والسادسة في آخر سبع
مباريات.
ودخـ ــل رابـ ـت ــورز ال ـم ـب ــاراة إثــر
معاناة كبيرة ،حيث حقق فــوزه
ال ـثــانــي فـقــط ف ــي م ـبــاريــاتــه الـ ــ15
االخيرة ،واضعا حدا لسلسلة من
أرب ــع هــزائــم متتالية فــي المركز
الحادي عشر في المنطقة الشرقية.
ويـ ـع ــان ــي ووري ـ ـ ـ ـ ــرز مـ ــن أزمـ ــة

خ ـســارة ال ـكــرة "تـ ــورن أوفـ ــر" هــذا
ال ـم ــوس ــم ،ح ـيــث خ ـســرهــا ف ــي 21
مناسبة في المباراة ،أثمرت عن 30
نقطة لرابتورز في المقلب اآلخر.
وأردف كـيــر" :بصفتك مــدربــا،
تحاول قيادة فريقك في الموسم
بأفضل طريقة ممكنة .لذلك هناك
أوق ـ ـ ــات ل ـل ـم ــرح وأوقـ ـ ـ ــات ل ـل ـفــرح،
وهـ ـن ــاك أوق ـ ــات ل ـل ـحــديــث ال ـجــاد
وأخرى للبحث عن الروح .هذا هو
الوقت للبحث عن الروح بالتأكيد".
وتفوق رابتورز  16-35في الربع
الثاني ،و 14-46في الثالث ،ليتقدم
 56-108مع نهايته.
في مكان آخــر ،سجل العمالق
اليوناني يانيس أنتيتوكومبو
 47نقطة ،مسددا  18رمية ناجحة
م ــن  21م ـحــاولــة ،إض ــاف ــة ال ــى 12
متابعة ،ليقود ميلووكي باكس
ثالث الشرقية للفوز  109-127على
بورتالند ترايل باليزرز.

بوكيتينو :أثق بالعبي فريقي

أعلن نادي ليستر سيتي ،المنافس في الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكرة القدم ،امس ،أنه مدد تعاقده مع المهاجم النيجيري الدولي
كليتشي إيهيناتشو حتى .2024
وأحرز إيهيناتشو  32هدفا في  117مباراة خاضها مع ليستر
سيتي في جميع المنافسات منذ انضمامه إليه قادما من مانشستر
سيتي في .2017

قـ ـ ــال ك ـ ــارل ـ ــو أن ـش ـي ـل ــوت ــي،
م ـ ــدرب إ يـ ـف ــر ت ــون ،إن صــا نــع
ال ـل ـع ــب ج ـي ـم ــس رودريـ ـغـ ـي ــز
س ـي ـع ــود ل ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـف ــري ــق
قـ ـب ــل م ـ ـبـ ــاراتـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـ ــدوري
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ل ـك ــرة
ً
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،غ ـ ـ ـ ــدا ،ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
كريستال بــاالس ،بعد غياب
استمر أكثر من شهر ،بسبب
إصابة في ربلة الساق.
وأ ح ــرز رودر ي ـغ ـيــز خمسة
أه ـ ـ ـ ــداف ،وهـ ـي ــأ أربـ ـ ــع ف ــرص
ل ـل ـت ـهــديــف ،ف ــي ال ـ ــدوري هــذا
الموسم ،لكنه لم يشارك في
أي مباراة منذ فوز إيفرتون
 -1صـفــر فــي قمة مرسيسايد

رياضة

أع ـ ـ ــرب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ــاوري ـس ـي ــو
ب ــوكـ ـيـ ـتـ ـيـ ـن ــو ،مـ ـ ـ ــدرب ب ـ ــاري ـ ــس س ــان
جــر مــان ،أ مــس ،عــن ثقته فــي العبيه
ق ـب ـي ــل م ــواجـ ـه ــة بـ ــايـ ــرن م ـيــون ـيــخ
األربعاء في دوري أبطال أوروبا،
مؤكدا أن فريقه لديه فرص في
ا لـ ـت ــأ ه ــل ال تـ ـق ــل عـ ــن م ـنــا ف ـســه
األلماني.
وقـ ـ ـ ــال ب ــوكـ ـيـ ـتـ ـيـ ـن ــو ،خ ــال
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــابـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــع ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة
"ل ـ ــوب ـ ــاري ـ ــزي ـ ــان" ال ـف ــرن ـس ـي ــة،
"لـسـنــا بـلـهــاء .الـبــايــرن ليس
ف ــري ـق ــا سـ ـه ــا ،بـ ــل هـ ــو بـطــل
أوروبا حاليا ،لكن ال يجب أن
ننظر ألنفسنا على أننا أقل
م ـنــه .سـنــذهــب إل ــى مـيــونـيــخ،
بينما نحترم المنافس لكن مع
و ضــع التأهل لنصف النهائي
نصب أعيننا".
واعـتـبــر الـمــدرب الــذي تولى
مسؤولية الـ"بي إس جي" في
يناير الماضي ،أن إصابة
روبـ ـ ـ ـ ــرت ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي
م ـهــاجــم ال ـب ــاي ــرن ال تـمـنــح
فريقه أي أفضلية.

وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح "ال ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ــرن ل ـ ـيـ ــس
لـيـفــانــدوفـسـكــي ف ـقــط ،رغ ــم أن ــه العــب
عظيم .قوة بايرن ميونيخ الحقيقية
فــي الـمـجـمــوعــة ،ال ـفــريــق" ،مـعـتـبــرا أن
بصمته الخاصة لن تلعب دورا كبيرا
حال توج الفريق الباريسي بالبطولة،
نظرا للوقت القليل ا لــذي أمضاه في
حديقة األمراء.
ً
وت ــاب ــع "ي ـم ـك ــن ال ـح ـك ــم ع ـل ـ ّـي بـ ــدء ا
مــن ا لـعــام ا لـمـقـبــل" ،مــؤكــدا أن عالقته
"طيبة حقا" ،ووطيدة مع جميع نجوم
الفريق ،مثل نيمار وكيليان مبابي،
وباقي الالعبين.
ويرفض المهاجم الفرنسي تجديد
عـ ـ ـق ـ ــده مـ ـ ــع بـ ـ ــاريـ ـ ــس س ـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان،
ويتخوف مالكو النادي القطريين من
رحيله مجانا في  2022بعد أن كانوا
قد دفعوا  180مليون يورو للحصول
على خدماته في .2017
(إفي)

سياكام نجم رابتورز

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
2:00

ساوثامبتون  -بيرنلي

beINSPORTS pr1

4:05

نيوكاسل  -توتنهام

beINSPORTS pr1

6:30

استون فيال  -فولهام

beINSPORTS pr1

9:30

مانشستر يونايتد  -برايتون

beINSPORTS pr2

الدوري اإلسباني
3:00

آالفيس  -سيلتا فيغو

beINSPORTS HD1

5:15

ألتشي  -ريال بتيس

beINSPORTS HD1

7:30

قاديش  -فالنسيا

beINSPORTS HD1

10:00

إشبيلية – أتلتيكو مدريد

beINSPORTS HD1

الدوري األلماني
4:30

شتوتغارت – فيردر بريمن

7:00

يونيون برلين – هرتا برلين

ةديرجلا

•
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

د .حمد محمد المطر

على المعارضة توحيد صفوفها
ّ
وتبني مشروع جامع إلنقاذ البلد
الجميع يدرك أن البالد وصلت إلى مرحلة سيئة من انسداد
ّ
وتغول
األفــق السياسي ،وضعف مسار التنمية ومخرجاتها،
الـفـســاد والـمـفـســديــن ،وهيمنة ثـقــافــة المصلحة الـخــاصــة على
العامة ،وذلــك -بــا شــك -بسبب أداء الحكومة وممارساتها من
خالل أدواتها المتعددة والفاعلة في المشهد السياسي ،وخير
دلـيــل على ذلــك مــا تشهده الكويت اآلن مــن أزم ــة سياسية غير
ّ
مسبوقة ،وصلت إلى شل الجانب الرقابي في مجلس األمة من
ّ
المقدمة لرئيس مجلس ال ــوزراء،
خــال تعطيل االسـتـجــوابــات
بالقفز على الدستور ،وما سبق ذلك من مناورات سياسية لم يكن
الهدف منها الخروج من األزمة ،بل تعميقها وتهميش الخيارات
الشعبية ،وإضعاف الديمقراطية التي ّ
ميزت الكويت خالل المراحل
السابقة من تاريخها.
تحتاج الكويت اآلن إلى صوت آخر ينتشل البالد ويضعها
ّ
على سكة اإلصالح الحقيقي ،وهذا الصوت ال يمكن أن يكون سوى
صــوت المعارضة الوطنية مجتمعة ،وهــذا هو الــدور الحقيقي
لفكرة المعارضة المرتبطة باألنظمة الديمقراطية عبر التاريخ.
ّ
إن ما نراه اآلن من غضب شعبي يحتم على المعارضة الوطنية
ً
أن تأخذ على عاتقها تبني مشروع إنقاذي جامع ،وخصوصا
ما نلمسه عند الجيل الشبابي الصاعد ،وردود فعله أمام هذا
ّ
الكم من اإلحباط ،األمر الذي ستكون عواقبه وخيمة على البلد؛
فحتى اآلن مــازالــت أسـعــار الـبـتــرول تعمل لمصلحة الحكومة
ّ
ّ
وتستر عيوبها ،وتمكنها من إيصال المعاش إلى كل أسرة؛ لكن
الوضع االقتصادي غير مطمئن ،وقد يؤدي بنا إلى نفق مجهول،
ً
خصوصا مع عدم وجــود رجــاالت دولــة في الحكومة تستطيع
العبور بالبالد إلى ّبر األمان؛ كل ذلك يحتم على المعارضة أن
تجتمع على فكرة واحدة وعلى مشروع صريح إلنقاذ البلد ،ال
لتحقيق بعض المكاسب االنتخابية ،مشروع ّ
يؤمن المصالحة
الوطنية ،ويضع أســس إصــاح سياسي حقيقي ،ويأخذ على
عاتقه مسؤولية إنقاذ البالد.
المعارك السياسية جزء من الممارسة
نحن متفائلون ،وندرك أن َ
الديمقراطية وتحتاج إلــى نــفــس طــويــل ،وفــي النهاية سيكون
المنتصر هــو الـشـعــب ،والـمـتــابــع لـتــاريــخ الـحــركــة اإلصــاحـيــة
فــي ال ـبــاد يــاحــظ ال ـفــرق بـيــن مــا كــانــت عـلـيــه فــي الـســابــق ومــا
ً
أصبحت عليه اآلن؛ فسابقا كان الفاسدون يسرقون وهم بمنأى
ّ
عن المحاسبة ،أمــا اآلن فــرؤوس كبيرة طالها القانون وقدمت
للقضاء ،وهو ّ
تطور ملموس ،مما يؤكد أننا في طريقنا لتحقيق
اإلصــاح وإطاحة الفاسدين ،وعلى المعارضة إكمال المسيرة،
من خالل توحيد صفوفها مجتمعة ،وإقــرار ما يحقق مصلحة
الوطن والمواطنين.
***
ّ
" "Catalystمادة حفازة:
ً
ً
احترام الدستور ...تطبيقا وممارسة = قبول شعبي

سؤال ورقي مو «أون الين»
 )1كم العدد؟
 )2وأين تقع؟
 )3وما هي التسهيالت؟
 )4وما هي األسس؟
 )5ومـ ــا ه ــي الـ ـم ــدة الــزم ـن ـيــة لــإن ـشــاء
والتشغيل؟
َ ُ
ومن هم هؤالء األشخاص باالسم؟
)6
ً
ما ورد ليس نقاطا تتعلق بمشاريع قد
يعتقد البعض أنها إسكانية ،أو توزيع
جــواخـيــر أو مـ ــزارع أو شــالـيـهــات هدفها
التنفيع ،وقد تعودنا على ذلك!!
لـيــس ك ــل ذلـ ــك ،تـلــك ال ـن ـقــاط -صـ ــدق أو
ال ت ـص ـ ّـدق -مـعـنـ ّـيــة بـمـهـنــة إن ـســان ـيــة ،وال
يستغني عنها المجتمع.
إنها ضمن سؤال برلماني ّ
وجهه نائب
طبيب خريج جامعة بريطانية معتبرة،
هي نيوكاسل ،ولديه البورد الكندي في
األم ــراض الباطنية وزمــالــة فــي األم ــراض
الـ ـص ــدري ــة .ومـ ــن ت ـعــامــل م ـعــه كــزم ـيــل أو

د .ناجي سعود الزيد

كمريض ال يملك إال اإلشادة به وبإنسانيته
ومهنيته وبأمانته وبتواضعه...
ً
هــذا الـنــائــب ّ
وج ــه ســؤالــه لــوزيــر أيضا
طـبـيــب مـحـتــرم ومـهـنــي وخ ــري ــج جامعة
ال ـكــويــت ،ولــديــه ال ـب ــورد ال ـك ـنــدي ،وكــذلــك
زمالة في جراحة األذن واألنف والحنجرة،
وتخصصه الدقيق هو زراعة قوقعة األذن،
وهو أحد ّ
روادها في الكويت.
واالث ـن ــان مـتـقــاربــان بــالـعـمــر ،واالث ـنــان
دخ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـعـ ـت ــرك الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي ف ـت ــرة
ً
حالكة الـســواد نسبيا في تاريخ الكويت
السياسي!!
ّ
وبغض النظر عن االنتماء العائلي أو
االج ـت ـمــاعــي أو حـتــى ال ـس ـيــاســي ،فلسنا
ً
م ـع ـن ـي ـيــن بـ ــذلـ ـ ّـك ،ل ـك ـن ـن ــا ج ـ ـ ــدا م ـه ـت ـمــون
بالموضوع ،ألنــه من المفترض أن يكون
ً
ً
إنسانيا بحتا ،مما أدى بالنائب الدكتور
ّ
المطيري لطرح سؤاله البرلماني المغلظ.
ّ
ال ـس ــؤال يـتـعــلــق بــالـتــراخـيــص الطبية

إلن ـش ــاء ع ـي ــادات ومـسـتــوصـفــات ومــراكــز
طبية ومستشفيات خاصة..
ال أعتقد أن اإلجابة ستستغرق أكثر من
َ
ســاعــتــي عمل مــن الــوزيــر المعني الشيخ
ّ
ال ــدكـ ـت ــور ب ــاس ــل الـ ـصـ ـب ــاح ،ألن سـجــات
ال ـت ــراخ ـي ــص ال ـط ـب ـيــة م ــوج ــودة وال ـف ـتــرة
ً
المطلوبة تغطيتها قصيرة نسبيا ،ما بين
 3و 4أشهر ،منذ يناير الماضي حتى اآلن..
فيا وزير الصحة...
يا دكتور باسل...
الرجاء اإلسراع في اإلجابة عن سؤال
الدكتور صالح البرلماني...
ً
وم ـ ـثـ ــل ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال مـ ـه ــم ج ـ ــدا
ً
إلي ـح ــاءات ــه الـمـحــرجــة جـ ــدا ،وال نــريــد أن
نرى إساء ة سمعة إلى أشخاص أو مهنة
إنسانية كالخدمات الطبية دون دليل أو
إثبات!!

قضية مازن أم
قضية نظام؟

حسن العيسى

ات ـهــامــات ل ـمــازن ال ـج ــراح صــاحــب مـقــولــة "عـلـيـهــم أن يبلعوا
ً
العافية" بأنه قبض مــن  17ألـفــا مــن الـبــدون المنسيين ،مقابل
الـحـصــول على ج ــوازات سفر لـهــم .هــذا الــرقــم ذكــرتــه الخارجية
ً
األميركية في تقريرها السنوي ،نقال عن وزارة الداخلية الكويتية.
ً
ال جديد في االتهام غير الحكم الصادر بحقه بقضية سابقة ،أيضا
"رشوة" .ما العمل مع ظاهرة الفساد في إدارات الدولة؟ اإلجابة
الرسمية ستتردد "المانترا" ،أي كلمة الخالص في رياضة اليوغا،
بــأن القانون يطبق على الصغير و"الكبير" ،على الشيخ والــا
شيخ ،ال فرق في المعاملة ،بدليل أن السلطة أحالت رئيس وزراء
ووزراء سابقين إلى محكمة الوزراء ،والحمد الله انتهت القضية،
وال يمكن أن نطمع في أكثر من ذلك.
ً
أيضا رددت األخبار أن شقيق نائب "داخل الجيب السلطوي"
ً
تم تعيينه مستشارا في مجلس األمة ،لماذا هذا الثمن لشراء والء
النائب؟ الرد الرسمي المتوقع أن هذا المستشار صاحب كفاءة
"حاله من حال غيره" ،فلماذا يحرم من العمل بحجة أن شقيقه
عضو في مجلس الخيبة! كذلك من األخبار الجديدة تعيين مواطن
ً
مستشارا في شركة تملكها الحكومة ،بناء على طلب مجلس إدارة
الشركة ،هذا المواطن ورد اسمه كأحد األشخاص الذين سجل
المتهم الهارب فهد الرجعان بعض عقاراته بأسمائهم (تسجيل
صــوري) ،إلبعاد شبهات جزائية محتملة ضد الرجعان ،ورغم
أن المحكمة أبطلت تسجيل تلك الـعـقــارات ،فــإن حكاية تعيين
المستشار بمجلس إدارة الـشــركــة مــر م ــرور ال ـكــرام ،فــا جديد
تحت الشمس.
ً
كــام كثير ،لكنه غير موثق "رسـمـيــا" ،بمعنى أنــه "إشــاعــات"
عبر وسائل التواصل االجتماعي عن تسلم بعض نواب الجيب
ً
الحكومي مبالغ هائلة من مالية دولة تترنح اقتصاديا ،مقابل
ضمان أصواتهم ،هذه إشاعات ،وليس من الضروري أن نصدقها،
ً
لكنها ،أيضا ،تثير الحيرة واليأس ،فال دخان من دون نار ،كما
ً
ً
يقولون ،ونيران الفساد سابقا وحاليا مازالت ملتهبة .هل هي
قضية مــازن وغيره؟ أم هي قضية نظام تتكاثر فيه فيروسات
الفساد دون توقف ،منذ أيام التثمين وحتى اليوم ،وال يمكن نقده؟!
ً
أخـيــرا ،مــاذا يمكن أن نقول في لغة "الــرمــز" ،التي نستعملها
ُ
كـفــرض مـلــزم لـلــكـتــاب المسلطة عـلــى رؤوس ـهــم قــوانـيــن الـجــزاء
والمدونات ورقابة مالك الصحف؟ ماذا يمكن أن نكتب بعد أن مل
المواطن من لغة التعميم الرمزية ،التي نرددها دون جدوى؟! ال أمل
غير المحاولة بعد المحاولة ،إلثارة الوعي الشعبي بحالة سيفوه
ً
وخالجينه ،وأن هذا الوعي قد يتحرك يوما ما ،لفعل إيجابي يضع
ً
حدا للحاف سعد زغلول وخالجين سيفوه.

وفيات
الجمعة 4 / 2
عبدالعزيز عبدالستار اعجيمي الشمري

 33عاما ،شيع ،ت97748963 ،99871569 :

بدرية حمد صالح الشايجي

أرملة عبدالرزاق عبدالعزيز صالح العسكر
 91عاما ،شيعت ،ت99625424 ،97999923 :

هيئة الطرق ال تعترف بجسر جابر!

حمدة عبدالهادي جابر البغيلي

زوجة عياد ثعيان البغيلي
 65عاما ،شيعت ،ت99725693 ،99939551 :

فاطمة حسن شاه أصوار

أرملة صباح علي البلوشي
 81عاما ،شيعت ،ت66000561 ،51705171 :

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز علي

 65عاما ،شيع ،ت69944557 ،60666460 :

مبارك محمد متعب العازمي

 56عاما ،شيع ،ت55884485 ،50808282 :

عمار أحمد أحمد الرفاعي

 54عاما ،شيع ،ت50136660 :

لولوة حسين علي القطان

 45عاما ،شيعت ،ت67000095 ،67000091 :

مبارك مليحان مبارك الطومي

 76عاما ،شيع ،ت97799792 :

مشعل حمد محمد النفيسي

 79عاما ،شيع ،ت99840330 ،99447744 :

أحمد عباس باقر

 80عاما ،شيع ،ت99546693 :

ماجدة حاتم الصالحي

 65عاما ،شيعت ،ت50800196 ،99633662 :

ياسين خضر المعتوق

غياب اللوحات اإلرشادية لجسر جابر على طريق الغزالي (تصوير عبدالله الخلف)

●

محمد الجاسم

ّ
تخبط الهيئة العامة للطرق والنقل
البري ،وتقصيرها في وضع اللوحات
اإلرش ــادي ــة لكثير مــن الـمـنــاطــق ،حـ ّـوال
الطرقات في البالد إلى متاهات يضيع
فيها العابرون.
ّ
وي ـش ــك ــل ج ـس ــر ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر أح ــد
نـ ـم ــاذج اإلهـ ـم ــال وال ـت ـج ــاه ــل م ــن قـبــل
ال ـه ـي ـئ ــة ،ال ـت ــي ي ـب ــدو أن ـه ــا ال تـعـتــرف
ب ــالـ ـجـ ـس ــر وبـ ـمـ ـن ــاط ــق أخ ـ ـ ــرى ك ـث ـي ــرة
تجاهلتها في لوحاتها اإلرشادية ،وتلك
ال ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ــة

ّ
يــؤكــدهــا غ ـيــاب أي ل ــوح ــات تـ ــدل على
مـكــان جسر جــابــر ،على ام ـتــداد شــارع
الغزالي ،أو الطرقات السريعة األخرى
أو حتى الداخلية.
إهمال هيئة الطرق للجسر ومناطق
أخ ـ ـ ـ ــرى كـ ـثـ ـي ــرة لـ ـي ــس ل ـ ــه م ـ ــا يـ ـ ـب ـ ـ ّـرره،
فالوصول إلى الجسر مستحيل النعدام
اللوحات اإلرشادية إليه ،وكذلك العودة
ً
ع ـبــره م ـت ـعــذرة أي ـض ــا ،ف ــا وجـ ــود ألي
لــوحــات إرشــاديــة ،ســواء بالنسبة إلى
القادم للجسر من جهة ميناء الشويخ أو
العائد عبره من جهة العبدلي وبوبيان.

 82عاما ،شيع ،ت97590440 :

أمــا الـلــوحــة اليتيمة الــوحـيــدة فهي
ع ـنــد م ــدخ ــل ال ـج ـس ــر ،بـيـنـمــا تـطــوعــت
وزارة ال ــدف ــاع لــوضــع لــوحــة ترحيبية
ّ
ّ
تــدل على الجسر ،لكن مبادرة "الدفاع"
ّ
ال ـم ـش ـكــورة ال ت ـع ــوض تـقـصـيــر هيئة
ً
الـ ـط ــرق وت ـج ــاه ـل ـه ــا واح ـ ـ ـ ــدا م ــن أب ــرز
المشاريع الكبرى في الكويت ومناطق
أخرى كثيرة.

السبت 4 / 3
الشيخة منيرة سعود الجابر الفاضل الصباح

 73عــامــا ،شـيـعــت ،هــواتــف ال ـعــزاء (رســائــل نـصـيــة) الــرجــال:
 ،66445598النساء99017169 :

سالم حسن غلوم رضا

 43عاما ،شيع ،ت66614461 ،66580080 :

سعاد سعود عبدالرحمن المشاري
زوجة وليد محمد العيسى
 64عاما ،شيعت ،ت67777706 :

مواعيد الصالة

إهمال الهيئة للوحات اإلرشادية الموصلة لجسر جابر واكتفاؤها بلوحة وحيدة جعاله كأنه في دولة أخرى!

«الدفاع» ترشد هيئة الطرق إلى وضع اللوحات اإلرشادية!

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 :

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:14

العظمى 29

الشروق

05:35

الصغرى 17

الظهر

11:51

ً
أعلى مد  05:28صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

 03:41م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:08

ً
أدنى جزر  10:25صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:26

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

الشكاوى والتوزيع:

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

