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اختتام الموسم قبل األخير
من «ذي ووكينغ ديد» ص ١٧

ً
 1000دينار لتجديد أذونات الـ  60عاما
www.aljarida.com

مع تأمين صحي في «الخاص» يتحمله الكفيل لعدم إرهاق كاهل الدولة

• تباين آراء حيال مبلغ التجديد ...والحسم بيد وزارة المالية • األنصاري :تعديالت القرار ترى النور خالل أسبوعين
جورج عاطف

بينما أعلنت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى
ال ـع ــام ـل ــة لـ ـش ــؤون قـ ـط ــاع ال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـط ــوي ــر
اإلداري ،إيمان األنصاري ،أن التعديالت الخاصة
بالقرار  520لسنة  ،2020القاضي بحظر إصــدار
ً
ْ
إذن عـمــل لـ َـمــن بـلــغ  60عــامــا وم ــا ف ــوق مــن حملة
شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها،
سترى الـنــور خــال األسبوعين المقبلين ،علمت
«الجريدة» من مصادرها ،أن الدراسة الخاصة بهذا
القرار ،والتي أوشكت «القوى العاملة» أن تنجزها
بسوق العمل ،حددت
بمشاركة الجهات ذات العالقة َ
ً
ً
مبلغا ال يقل عن  1000دينار ُيدفع سنويا للسماح
بتجديد إذن هذا النوع من العمالة.
وقالت المصادر ،إن هذا المبلغ ال يشمل تغطية
تكلفة التأمين الصحي السنوي للعامل ،والــذي،
ً
وفقا للدراسة ،سيتحمله صاحب العمل ،شريطة
أن يكون في إحدى شركات التأمين ،أو مستشفيات
القطاع الخاص.
وأوضحت أن الهدف من ذلك ضمان عدم إرهاق
كــاهــل ال ــدول ــة ،أو إن ـهــاك الـمـنـظــومــة الـصـحـيــة في
ً
البالد جراء معالجة العاملين من فئة «الـ  60عاما

وما فــوق» المراد التجديد لهم ،ال سيما مع كثرة
األمراض المصاحبة لهذه الفئة العمرية.
وأشارت إلى أن هذه التعديالت التي تضمنتها
الدراسة ،هي مجرد مقترحات ،أما الكلمة الفصل
فيما تضمنته من بنود فهي بيد وزير المالية وزير
الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار ،الذي قد
يمرر ما جاء بها ،أو يرفضه ،أو يعدله ،أو يضيف
إليه ،السيما أن مبلغ التجديد المقترح اختلفت
حوله آراء الجهات المشاركة في الدراسة.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت األن ـ ـص ـ ــاري ،ف ــي تـصــريــح
على هامش جولتها ،أمــس ،على بعض األنشطة
الـتـجــاريــة بمنطقة الـشــويــخ الـصـنــاعـيــة ،إن «ثمة
ً
دراس ــة تتم حاليا على الـقــرار ،غير أنــه لــم يصدر
أي شيء رسمي حتى تاريخه» ،الفتة إلى أن هذه
التعديالت الفنية التي ستضاف للقرار ،ستراعي
مصلحة البالد في المقام األول ،وأصحاب األعمال،
«وك ـ ــل م ــا أشـ ـي ــع ،خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ،حــول
تعديالت القرار ،ال يعتد به طالما لم يصدر قرار
رسمي من القوى العاملة».

األمير :نقف إلى جانب األردن
• حكومة المملكة تتهم حمزة بن الحسين بالتخطيط لزعزعة األمن
• الموقوفون مرروا معلومات ونسقوا تحركاتهم مع جهات خارجية

• «التدخالت المبكرة بالسياسة النقدية حالت دون تضرر الطاقة اإلنتاجية للدولة»
• «معدل تغطية القروض غير المنتظمة يوفر المصدات الالزمة لمواجهة الصدمات»
ً
بطيئة»
بوتيرة
لكن
...
مستبعدا
• «ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة ليس
12

14

الفليج« :الوطني» يقف
على أرض صلبة لتحقيق
طموحاته

اقتصاد

10

الغانم« :أعيان» تسعى
الستدامة أرباحها
وتطوير أصولها

اقتصاد

ً
الهاشل :متفائلون بتعافي االقتصاد سريعا

بدء حملة التطعيم ّ
حسن المزاج العام ورفع التوقعات

اقتصاد

١٥
وسـ ــط تــأي ـيــد ع ــرب ــي ودولـ ـ ــي داع ـ ــم ألمــن
واسـتـقــرار األردن ،أج ــرى سمو أمـيــر البالد
ً
ً
الشيخ نــواف األحمد ،أمــس ،اتصاال هاتفيا
بالعاهل األردن ــي الملك عبدالله الثاني بن
الـحـسـيــن ،ج ـ ّـدد خــالــه وق ــوف ال ـكــويــت إلــى
ج ــان ــب األردن ،وتــأي ـيــدهــا ل ـكــل اإلج ـ ـ ــراء ات
والقرارات التي اتخذها الملك عبدالله وولي

عهده األمير الحسين بن عبدالله ،للحفاظ
ً
على أمن المملكة واستقرارها ،انطالقا من
الروابط الوثيقة والراسخة بين البلدين.
وأك ــد صــاحــب السمو أن «أم ــن واسـتـقــرار
ً
األردن مــن أمــن واس ـت ـقــرار ال ـكــويــت» ،سائال
المولى تعالى أن «يحفظ المملكة األردنية
الهاشمية مــن كــل س ــوء ،وأن يديم 02

هيئة األسواق :استبيان
لوضع ضوابط نظام
«تقسيم األسهم»

ةديرجلا

•
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األمير :نقل «المومياوات» حدث تاريخي يبرز إنجازات مصر

سموه استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين والرومي وهنأ رئيس السنغال
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد ،الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
بـقـصــر ال ـس ـيــف ،ص ـب ــاح أم ــس،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد.
كما استقبل سـمــوه ،رئيس
مـجـلــس األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم،
ورئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ صـبــاح الـخــالــد ،ونائب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الـ ـع ــدل وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.
مــن جانب آخــر ،بعث سموه
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئــة إل ـ ــى الــرئ ـيــس
المصري عبدالفتاح السيسي،
أع ــرب فيها سـمــوه عــن خالص

ت ـهــان ـيــه ب ـم ـنــاس ـبــة اح ـت ـفــال ـيــة
نـقــل ال ـمــوم ـيــاوات الـمـلـكـيــة من
الـمـتـحــف ال ـم ـصــري ف ــي مـيــدان
التحرير إلى متحف الحضارات
المصرية في الفسطاط.
وأشاد سموه باالستعدادات
ال ـك ـب ـيــرة ،وبــال ـج ـهــود المكثفة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ق ـ ـ ــام ـ ـ ــت ب ـ ـ ـهـ ـ ــا أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
ال ــدول ــة الـمـعـنـيــة إلن ـج ــاح هــذه
االحـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة ،وال ـ ـ ـخـ ـ ــروج بـهــا
ب ــال ـش ـك ــل الـ ــائـ ــق وال ـم ـت ـم ـي ــز،
م ـن ــوه ــا سـ ـم ــوه بـ ـه ــذا ال ـح ــدث
التاريخي ،الــذي يبرز التاريخ
ال ـعــريــق وال ــزاه ــر ب ــاإلن ـج ــازات
ل ـ ـم ـ ـصـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ـصـ ــور
وإسهاماتها البارزة في المسار

ً
الحضاري لإلنسانية ،متمنيا
سـ ـ ـم ـ ــوه لـ ـ ــه مـ ـ ــوفـ ـ ــور ال ـص ـح ــة
وال ـع ــافـ ـي ــة ،ول ـم ـص ــر الـشـقـيـقــة
وشعبها كل التقدم واالزدهار.
ك ـم ــا ب ـع ــث س ـ ـمـ ــوه ،ب ـبــرق ـيــة
ت ـه ـن ـئــة إل ـ ــى رئـ ـي ــس ال ـس ـن ـغــال
مــاكــي سـ ــال ،عـ ّـبــر فـيـهــا سـمــوه
ع ــن خــالــص تـهــانـيــه بمناسبة
العيد الوطني لـبــاده ،متمنيا
سموه له دوام الصحة والعافية،
ول ـل ـب ـل ــد الـ ـص ــدي ــق كـ ــل ال ـت ـقــدم
واالزدهار.
وبـ ـع ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد،
وسـمــو رئـيــس مجلس ال ــوزراء
ببرقيات تهنئة مماثلة.

ً
االمير مستقبال رئيس مجلس الوزراء أمس

ولي العهد استقبل الغانم والخالد والرومي الظفيري والسفير المصري يبحثان التعاون
اجتمع نائب وزير الخارجية
السفير مجدي الظفيري أمس
م ــع سـفـيــر مـصــر ل ــدى الـكــويــت
طــارق القوني وتم خالل اللقاء
بحث عــدد مــن أوج ــه العالقات
الـثـنــائـيــة بـيــن الـبـلــديــن إضــافــة
إل ـ ــى ت ـ ـطـ ــورات األوض ـ ـ ـ ــاع عـلــى
الساحتين اإلقليمية والدولية.
حـضــر ال ـل ـقــاء مـســاعــد وزي ــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـشـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد بقصر
ال ـس ـي ــف صـ ـب ــاح أم ـ ــس رئ ـيــس
مجلس االمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد.
واستقبل أيضا نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير العدل وزير
الــدولــة لـشــؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الرومي.

ً
ولي العهد مستقبال الرومي أمس

العجيري :غرة رمضان
ً
فلكيا  13الجاري
ق ــال الـفـلـكــي ال ــدك ـت ــور صــالــح
العجيري إن بداية شهر رمضان
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك لـ ـع ــام  1442ه ـجــريــة
ستكون فلكيا الثالثاء  13أبريل
الجاري.
وأوضـ ــح الـعـجـيــري لـ ـ «كــونــا»
أن ظــروف الــرؤيــة وفــق حسابات
تـقــويـمــه الـفـلـكـيــة ه ــي أن الـهــال
يولد صباح االثنين  12الجاري
الـ ـس ــاع ــة  5.32دقـ ـيـ ـق ــة وتـ ـغ ــرب
الشمس مساء ذلك اليوم الساعة
 6.12مـســاء ويـغــرب القمر مساء
ذلــك االثنين الساعة  6.34مساء
ويمكث بعد غــروب الشمس مدة
 22دقيقة تصعب رؤيته.
وأض ــاف أن القمر يـغــرب بعد
غ ــروب الـشـمــس ويـتـحـقــق شــرط
دخول الشهر القمري فلكيا وعليه
يـصـبــح ي ــوم ال ـث ــاث ــاء  13أبــريــل
ال ـجــاري أول أي ــام شـهــر رمـضــان
المبارك لعام  1442هجري.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن م ــؤسـ ـس ــة
العجيري العلمية تقوم بحساب

صالح العجيري

الـمــواقـيــت واأله ـلــة وفــق معايير
عـلـمـيــة فـلـكـيــة مـعـتـمــدة متقدما
بهذه المناسبة الكريمة بأسمى
آي ــات الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات إلــى
صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
وسمو ولي عهده األمين والشعب
الكويتي الكريم.

الظفيري خالل اجتماعه مع السفير المصري أمس

«الهالل األحمر» :إرسال  3شاحنات مواد غذائية إلى اليمن

ً
البرجس :أهمية تفاعل المنظمات الدولية مع األشقاء في اليمن وخصوصا النازحين منهم
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
األحمر إرسال ثالث شاحنات
إ لــى اليمن بحمولة إجمالية
ً
 60طنا تحتوي على  15ألف
كــرتــون تـمــور لتوزيعها على
المحتاجين من الشعب اليمني
الشقيق بمناسبة قرب حلول
شهر رمضان المبارك.
وق ــال ــت األم ـي ـن ــة الـ ـع ــام في
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة مـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـبـ ــرجـ ــس
لـ «كونا» ،إن هذه القافلة جزء
م ــن ال ـم ـســاعــدات م ــن الـكــويــت
ً
حكومة وشعبا للشعب اليمني
الشقيق مــؤ كــدة أن الجمعية
استمرت في تقديم المساعدات
منذ بداية األزمة.
وأ ض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــت أن ا ل ـج ـم ـع ـي ــة
تنفذ حمالت إغاثية مستمرة
ت ـس ـت ـه ــدف ت ـح ـس ـيــن ال ـح ـيــاة
المعيشية لألشقاء في اليمن
ع ـ ـبـ ــر تـ ـ ــوزيـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات

اإلنسانية واإلغــاثـيــة وتنفيذ
المشاريع التنموية والطبية
ل ـم ـس ــاع ــدت ـه ــم عـ ـل ــى تـ ـج ــاوز
الـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــروف ال ـ ـص ـ ـع ـ ـبـ ــة ال ـ ـتـ ــي
يعيشونها.
وذكــرت أن الجمعية ّ
مولت
العديد من المشاريع اإلغاثية
فـ ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن مـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـمـ ــراكـ ــز
الصحية ودعم المستشفيات
وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
والـ ـصـ ـحـ ـي ــة ومـ ـ ـ ـ ــواد ال ـط ــاق ــة
وت ـب ـنــي عـ ــدد م ــن األيـ ـت ــام من
ال ـن ــاح ـي ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ودعـ ــم
األشقاء اليمنيين في أرخبيل
سـقـطــرى مــن خ ــال اسـتـخــدام
الطاقة الشمسية إلنــارة قرية
(داب ـ ــا ك ــراج ــا) ف ــي األرخ ـب ـيــل.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن مـ ـس ــاع ــدة
األش ـ ـقـ ــاء فـ ــي ال ـي ـم ــن تـتـطـلــب
مـســانــدة كبيرة مــن جمعيات
الـ ـ ـه ـ ــال األحـ ـ ـم ـ ــر ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة

مها البرجس

وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أه ـم ـي ــة
ت ـفــاعــل وتـ ـج ــاوب الـمـنـظـمــات
الدولية مع األشقاء في اليمن
ً
وخصوصا النازحين منهم.
جانب من المساعدات المقدمة لليمن

الكويت تسجل أعلى وفيات بـ «كورونا» منذ بداية الجائحة بـ  14حالة
•  %14.3نسبة اإلصابات الجديدة من المسحات •  224في العناية المركزة وتراجع الحاالت النشيطة إلى 13896
●

 %95من أسرة
«عناية العدان»
مشغولة و35
ً
مريضا في أجنحة
«كوفيد »19

عادل سامي

سجلت وزارة الصحة خــال ال ـ 24
ساعة الماضية أعلى وفيات بكورونا
في الكويت منذ بداية الجائحة حتى
اآلن بـ  14حالة ،ترفع إجمالي الوفيات
إلى  1353حالة.
وأكدت الوزارة ،في البيان اإلحصائي
اليومي عن آخر تطورات الوباء ،أنه تم
تسجيل  1203إصــابــات جــديــدة ترفع
إجمالي اإلصابات المؤكدة في البالد
ً
إلى  237ألفا و 192حالة.
وأوضحت أن الـ  24ساعة الماضية
شـ ـه ــدت شـ ـف ــاء  1422حـ ــالـ ــة ،تــرفــع
ً
إجمالي حاالت الشفاء إلى  221ألفا
و 943حالة ،لتصل نسبة الشفاء من

المرض حتى اآلن إلى  93.5في المئة.
وذك ــرت أن إجـمــالــي ال ـحــاالت التي
ثبت إصابتها بمرض "كوفيد "19 -وما
زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة بلغ
ً
 13ألـفــا و 896حــالــة ،فيما بلغت عدد
الحاالت في العناية المركزة  224حالة.
وبينت أن عــدد المسحات التي تم
إجــراؤهــا خــال ال ـ  24ساعة الماضية
ب ـل ــغ  8369م ـس ـح ــة ،ل ـي ـب ـلــغ م ـج ـمــوع
الفحوصات منذ بداية الجائحة حتى
ً
ً
اآلن مليونين و 92ألفا و 577فحصا،
وبذلك تبلغ نسبة اإلصابات الجديدة
من عدد المسحات  14.3في المئة.
وشددت "الصحة" على أن التطعيم
الطريقة المثلى إلنهاء جائحة كورونا،
مجددة دعــوة المواطنين والمقيمين

لـ ـم ــداوم ــة األخـ ـ ــذ ب ـك ــل س ـب ــل ال ــوق ــاي ــة
وتجنب مخالطة اآلخــريــن والـحــرص
ع ـلــى تـطـبـيــق اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتـبــاعــد
البدني.
وأوصت الــوزارة بزيارة حساباتها
والجهات الرسمية في الدولة لالطالع
على اإلرشــادات والتوصيات ،وكل ما
من شأنه المساهمة في احتواء انتشار
الفيروس.
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال صـ ـح ــي آخ ـ ـ ـ ــر ،ك ـش ـفــت
م ـص ــادر صـحـيــة مـطـلـعــة ع ــدم وج ــود
إصابات أو مرضى في العناية المركزة
بمستشفى ا ل ـع ــدان لمتطعمين ضد
الفيروس.
وشددت المصادر لـ «الجريدة» على
أهمية التطعيم ضد مرض «كوفيد »19

للخروج من األزمــة وتحقيق المناعة
المجتمعية ومن ثم العودة إلى الحياة
الطبيعية.
وأكدت أن نحو  35مريضا يعالجون
في أجنحة «كوفيد  »19في مستشفى
العدان ،الفتة إلى أن معدل اإلصابات
ودخــول العناية مايزال يسجل زيــادة
ملحوظة على الرغم من توفير الكويت
ل ـل ـقــاحــات م ـع ـت ـمــدة عــال ـم ـيــا وتـعـطــي
مناعة عالية ضد الفيروس.
وأوض ـحــت أن «الـمــوجــة األول ــى من
الــوبــاء لــم يكن لدينا ســاح التطعيم،
ولكن اآلن مع الموجة الثانية وبالرغم
مــن تــزايــد اإلصــابــات ودخ ــول العناية
والوفيات ووجود اللقاحات ،يجب أن
يبادر الجميع بالتسجيل على منصة

التطعيم ومــن ثم تلقي اللقاح الواقي
من كورونا».
وقالت المصادر إن مستشفى العدان
ب ــه ج ـن ــاح ــان ل ـمــرضــى «ك ــوف ـي ــد ،»19
مشيرة إلى أنه خالل األسابيع العشرة
الماضية ،شـهــدت اإلصــابــات ودخــول
العناية الـمــركــزة تــزايــدا شــديــدا يقدر
بضعف عدد اإلصابات قبل منتصف
شهر يناير الماضي.
وأكدت أنه تمت مضاعفة عدد أسرة
العناية المركزة للضعف ،مشيرة إلى
أن  %95م ــن أسـ ــرة ال ـع ـنــايــة ال ـمــركــزة
مشغولة ،مضيفة أن اإلصابات خالل
اآلونـ ــة األخ ـي ــرة م ــن مـخـتـلــف األع ـمــار
السنية مــن الـصـغــار والـشـبــاب وكبار
الـســن ،مــؤكــدة أن أغـلــب الـحــاالت التي

ت ــرق ــد ف ــي ال ـع ـن ــاي ــة الـ ـم ــرك ــزة ش ــدي ــدة
الخطورة.
وطـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر جـ ـمـ ـي ــع
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن بـ ـض ــرورة
االلتزام باإلجراءات االحترازية واتباع
االشتراطات الصحية ومنها التباعد
الجسدي وارتداء الكمامة واالبتعاد عن
أماكن الزحام والتجمعات.
وحـ ــول أس ـب ــاب ال ــزي ــادة ف ــي أع ــداد
اإلصابات خالل اآلونة األخيرة ،أكدت
المصادر أن تراخي الناس والتهاون
في تطبيق االشتراطات الصحية هو
السبب في ذلك ،مشيرة إلى أن السبيل
الوحيد للخروج من األزمة هو التطعيم
وتطبيق اإلجراءات االحترازية.

األمير :نقف إلى جانب...
عليها نعمة األمن واألمــان والرخاء واالزدهــار في ظل القيادة
الحكيمة لجاللة الملك».
وأعرب الملك عبدالله عن بالغ شكره وتقديره لمبادرة سمو
األمير ،وهــذا التواصل األخــوي المجسد لألواصر التاريخية
الراسخة بين البلدين.
وج ــاء اتـصــال سمو األمـيــر بعد ســاعــات مــن بـيــان أصــدرتــه
وزارة الخارجية ،أكــدت فيه وقــوف الكويت إلى جانب األردن،
وتأييدها لكل اإلجراءات والقرارات التي اتخذها الملك عبدالله
وولي عهده.
وكانت أغلبية الدول العربية ّ
عبرت عن دعمها َّ
لعمان ،وكذلك
الواليات المتحدة ،التي قالت إنها ستواصل مراقبة األوضاع
عن كثب.
ج ــاء ذل ــك ،بينما أك ــد نــائــب رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء األردن ـ ــي وزيــر
الخارجية أيمن الصفدي أمس ،أن تحقيقات األجهزة األمنية
أثبتت أن نشاطات وتحركات األمير حمزة بن الحسين ،ولي

العهد السابق ،واألخ غير الشقيق للملك عبدالله ،وأشخاص
آخرين كانت «تستهدف أمن األردن واستقراره».
وق ــال الـصـفــدي ،فــي مؤتمر صحافي ،إن «األج ـهــزة األمنية
تابعت عبر تحقيقات شاملة حثيثة قامت بها القوات المسلحة
ودائرة المخابرات واألمن العام ،على مدى فترة طويلة ،نشاطات
وت ـحــركــات لــأمـيــر ح ـمــزة ،وال ـشــريــف حـســن بــن زي ــد ،وبــاســم
عوض الله ،وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره،
ورصدت تدخالت واتصاالت مع جهات خارجية حول التوقيت
األنسب للبدء بخطوات لزعزعة األمن».
ّ
وأضاف أن «األجهزة األمنية رفعت في ضوء هذه التحقيقات
توصية إلى الملك عبدالله ،بإحالة هذه النشاطات والقائمين
عليها إلى محكمة أمن الدولة ،إلجراء المقتضى القانوني بعد
أن بينت التحقيقات األولـيــة أن هــذه النشاطات والتحركات
وصلت إلى مرحلة تمس ،بشكل مباشر ،أمن الوطن واستقراره».
وأوضح «لكن الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع األمير

حمزة ،ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار األسرة الهاشمية
ُ
لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف وتستغل للعبث بأمن
ً
األردن واألردنيين ،وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية
وقيمها».
وأك ــد أن «رئ ـيــس األركـ ــان الـمـشـتــركــة الـتـقــى أم ــس (الـسـبــت)
األمير حمزة ،إليصال هذه الرسالة ،وطلب منه التوقف عن كل
التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن األردن واستقراره،
غير أن سموه لم يتجاوب ،وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم
تلتفت إلى مصالح الوطن وشعبه».
وأشار إلى أن «التحقيقات األولية أثبتت وجود تواصل بين
أشـخــاص مــن الحلقة المحيطة بــاألمـيــر حـمــزة تـقــوم بتمرير
ادعـ ــاء ات ورســائــل إل ــى جـهــات فــي ال ـخ ــارج ،تشمل مــا يسمى
بالمعارضة الخارجية ،لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن
وتشويه الحقائق».
ّ
وأضـ ــاف أن «هـ ــذه الـتـحـقـيـقــات تــوصـلــت كــذلــك إل ــى وج ــود

ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية وما يسمى
بــال ـم ـعــارضــة ،لـلـعـمــل عـلــى تــوظـيــف ك ــل االتـ ـص ــاالت الـســابـقــة
واألنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة االستقرار ،وتحقيق
أهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف األردن الثابت من قضايا
رئيسية».
ً
وقال إن «األجهزة األمنية رصدت أيضا تواصل شخص له
ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة األمير حمزة يضع
ً
خدماته تحت تصرفها ،ويـعــرض عليها تأمين طــائــرة فــورا
للخروج من األردن إلى بلد أجنبي ،وهذا يشير إلى تورط جهات
خارجية في النشاطات المشبوهة ،التي تم إفشالها حماية ألمن
واستقراره».
األردن
ّ
وأكد الصفدي أنه «تمت السيطرة بالكامل على هذه التحركات
ومحاصرتها ،وتمكنت أجهزة الدولة من وأدهــا في مهدها»،
ً
مشيرا إلى أن «التحقيقات ما تزال مستمرة».
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محليات

«القوى العاملة» 3 :أشهر لتغطية التفتيش على الشويخ
الصناعية
المنطقة
في
يقع
وأكثرها
يومية
عمالية
إصابات
10
األنصاري:
•
ً
ّ
• لن نتوانى عن مخالفة الجهات غير المطبقة لالشتراطات حفاظا على العمالة
جورج عاطف

هدفنا
تحسين
بيئة العمل
والوصول
لإلنتاج دون
إصابات

الغريب

فـ ــي إط ـ ـ ــار الـ ـخـ ـط ــة ال ـس ـن ــوي ــة
للمركز الوطني للصحة والسالمة
الـمـهـنـيــة ،ال ـتــي تــأتــي اسـتـجــابــة
لمتطلبات الخطة االستراتيجية
لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـقــوى الـعــامـلــة
ـأن ض ـمــان
(  )2024 /2020بـ ـش ـ ّ
شروط العمل الالئق ،نفذ مفتشو
الـســامــة المهنية بـقـيــادة نائبة
مـ ــديـ ــرة ال ـه ـي ـئ ــة ل ـ ـشـ ــؤون ق ـطــاع
الـتـخـطـيــط وال ـت ـطــويــر اإلداري،
إيـمــان األن ـصــاري ،أمــس ،جــوالت
م ـت ـنــوعــة ع ـل ــى ب ـع ــض األن ـش ـطــة
التجارية والصناعية في منطقة
الشويخ الصناعية ،أسـفــرت عن
تحرير بعض المخالفات الخاصة
بالسالمة المهنية.
وقالت األنصاري ،في تصريح
على هامش الجولة ،إن "جولتنا
اليوم (أمــس) شملت أهــم منطقة
ح ـي ـ ّـوي ــة داخ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت ،تـمـتــاز
ب ـ ـتـ ــنـ ــوع أن ـش ـط ـت ـه ــا الـ ـتـ ـج ــاري ــة
والصناعية ،واكتظاظها بالعمالة
ال ــوافــدة وراغ ـبــي الـحـصــول على
الخدمات ،وذلك للتأكد من تطبيق
أصحاب األعمال اشترطات األمن
ّ
والسالمة المهنية داخل المحال
وال ــورش والمصانع والكراجات

ً
«الشؤون» :نقل  15موظفا
من «الرعاية األسرية»

أصدر وكيل وزارة الشؤون االجتماعية باإلنابة مسلم السبيعي،
ً
ً
قرارا إداريا برقم (/863أ) لسنة  ،2021يقضي بنقل  15موظفا من
إدارة الرعاية األســريــة إلــى بعض الوظائف األخ ــرى فــي مختلف
قطاعات الوزارة.
ً
ووفقا للمادة الثانية من القرار ،فإنه بات نافذا اعتبارا من اليوم،
بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

وغـيــرهــا ال ـمــوجــودة بالمنطقة،
لـضـمــان تــوفـيــر بـيـئــة عـمــل آمـنــة
للجميع".

حاالت اإلصابات والوفاة
وكشفت األنـصــاري أن "القوى
ً
الـ ـعـ ـم ــال ــة" ت ـت ـل ـقــى ي ــومـ ـي ــا مـ ــا ال
ي ـ ـقـ ــل عـ ـ ــن  10بـ ـ ــاغـ ـ ــات خ ــاص ــة
بــاإلصــابــات العمالية فــي جميع
الـمـحــافـظــات ،تـتـنــوع بـيــن بالغة
وشديدة ومتوسطة وبسيطة ،أو
حاالت وفــاة ،موضحة أن العديد
م ـ ــن إص ـ ــاب ـ ــات الـ ـعـ ـم ــل وح ـ ــاالت
ال ــوف ــاة ال ـتــي نـتـلـقــاهــا مـصــدرهــا
منطقة الشويخ الصناعية ،سواء
بــالـسـقــوط م ــن أع ـل ــى ،أو ح ــدوث
ك ـ ـسـ ــور أو رض ـ ـ ـ ــوض ل ـل ـع ــام ــل،
معتبرة أن ذلــك يكشف عــن عدم
التزام الكثير من أنشطة المنطقة،
بصورة علمية وفنية صحيحة،
باشتراطات السالمة المهنية.
ّ
وبينت أن ّ
ثمة خطة مدروسة
وض ـ ـعـ ــت م ـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـع ـنــي
ً
لتغطية المنطقة بالكامل تفتيشيا
خــال  3أشـهــر ،للتأكد مــن التزام
أنشطتها بــاشـتــراطــات السالمة

األنصاري والغريب برفقة المفتشين خالل جولة في الشويخ أمس
المهنية ،التي تضمن عدم ّ
تعرض
العمالة ّ
ألي مكروه ،مشددة على
أن ــه بــال ـتــوازي مــع الـخـطــة سيتم
ات ـخــاذ اإلجـ ـ ــراءات ال ــازم ــة بحق
الـمـخــالـفـيــن ،ومـهـيـبــة بــأصـحــاب
األعـ ـ ـم ـ ــال إلـ ـ ــى االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ال ـك ــام ــل
بــاش ـتــراطــات الـصـحــة والـســامــة
ال ـم ـه ـن ـي ــة ،ال س ـي ـمــا أن "الـ ـق ــوى

العاملة" لــن تتوانى عــن مخالفة
أي جهة غير ّ
مطبقة لها ،لضمان
الـمـحــافـظــة عـلــى صـحــة وســامــة
العمالة وتأمين بيئة عمل مالءمة.

عالج العامل
وشــددت األنصاري على إلزام

صاحب العمل عــاج العامل في
حال ّ
تعرضه إلصابة عمل ،فضال
عن ضرورة التأمين الشامل عليه
منذ بداية االسـتـقــدام ،مؤكدة أن
ذلــك مــن أهــم األم ــور التي نسعى
إلـ ــى تـثـقـيــف ال ـع ـم ــال وأص ـح ــاب
ال ـع ـمــل ب ـشــأن ـهــا ،والف ـت ــة إل ـ ّـى أن
أبــرز اشتراطات السالمة تمثلت

في ضرورة تأمين االنزالقات من
أعلى الممرات وتأمين االرتفاعات
بــالـحــواجــز ،فـضــا عــن الصيانة
الـ ـ ــدوريـ ـ ــة ل ـك ـي ـب ــات الـ ـكـ ـه ــرب ــاء،
ً
تجنبا لحدوث الحرائق ،والكثير
مــن األم ــور الـفـنـيــة األخ ــرى التي
نسعى إلى تطبيقها لتأمين حياة
الـعـمــالــة ،مـشـيــرة إلــى أن جــوالت
التفيش ستشمل جميع المناطق
مثل أمغرة.
وأضافت أن "جميع مهندسي
ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة يـ ـتـ ـمـ ـتـ ـع ــون
ب ـص ـف ــة ال ـض ـب ـط ـي ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة،
ويستطيعون تحرير المخالفات
مباشرة ،وفي حال عدم تالفيها
يـتــم إغـ ــاق مـلــف ال ـم ـن ـشــأة ،ولــن
تـسـتـطـيــع م ــزاول ــة ّ
أي ن ـشــاط إال
بـعــد تـعــديــل أوضــاع ـهــا وتــافــي
مخالفاتها ورفع الرمز عنها".

إنتاج دون إصابات
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال م ــدي ــر إدارة
المركز الوطني للصحة والسالمة
المهنية في الهيئة العامة للقوى
العمالة ،المهندس علي الغريب،
إنه "رغبة من الهيئة في تشجيع

ن ـشــر ث ـقــافــة ال ـص ـحــة وال ـســامــة
المهنية ،وزيـ ــادة ال ـقــدرة الفنية
والـ ـمـ ـه ــاري ــة ل ـم ـف ـت ـشــي ال ـص ـحــة
وال ـ ـسـ ــامـ ــة ال ـم ـه ـن ـي ــة ،وخ ـف ــض
م ـع ــدالت الـ ـح ــوادث واإلص ــاب ــات
وأمـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـمـ ـهـ ـن ــة ال ـم ــرت ـب ـط ــة
بــالـع ـمــل م ــن خ ــال تــأم ـيــن بيئة
ع ـمــل آم ـن ــة وس ـل ـي ـمــة ف ــي جميع
المواقع والمنشآت ،شكل المركز
فــرق التفتيش منها الفني الــذي
ّ
يفتش على المنشآت الصناعية
والحرفية".
وأكد الغريب أن تحقق أهداف
الصحة والسالمة يأتي من خالل
التخطيط الفني السليم والهادف،
والـتـنـفـيــذ الـمـبـنــي عـلــى األس ــس
ال ـس ـل ـي ـمــة ،واتـ ـب ــاع الـتـشــريـعــات
الخاصة بالصحة والسالمة ،الفتا
إل ــى أن ه ــدف الـمــركــز المحافظة
على صحة وسالمة العامل ،وعلى
األجهزة والمعدات والمواد ،فضال
ع ــن ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى ال ـم ـن ـشــأة،
عـبــر تــوفـيــر اش ـتــراطــات الصحة
والسالمة وتحسين بيئة العمل
وال ــوص ــول إلن ـتــاج مـطـلــوب دون
إصابات.

«الصحة العالمية» و«اليونيسيف» تصدران دليل «التطعيم»
مسلم السبيعي

أصـ ـ ـ ـ ــدرت م ـن ـظ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
ومنظمة اليونيسيف ،دليل "التطعيم ضد
ف ـي ــروس كــوف ـيــد  :19الـتـجـهـيــز واإلرش ـ ــاد
اللوجستي" ،بهدف تقديم إرشادات للبلدان،
ليتم تطوير وتعزيز استراتيجيات سلسلة
ال ـتــوريــد لتلقي وتـخــزيــن وتــوزيــع وإدارة
لقاحات كوفيد  19ومنتجاتها الملحقية،

وتوزيع اللقاحات من ميناء الدخول حتى
مــواقــع التلقيح األبـعــد ،إلــى جــانــب ضمان
الـ ـج ــودة وال ـف ـعــال ـيــة وال ـت ـت ـبــع ال ـم ـنــاســب،
واإلبالغ عن استخدام اللقاح وسالمته في
جميع أنحاء سلسلة التوريد.
وأوضحت المنظمتان أن الدليل يهدف
كــذ لــك إ لــى تقييم وتصميم وتنفيذ آليات

مناسبة إلدارة النفايات لمعالجة النفايات،
والتخلص منها بــأمــان مــع حماية البيئة
واإلسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ،وتـ ـع ــزي ــز س ـل ـس ـل ــة الـ ـ ـب ـ ــرودة
المناسبة والمتطلبات اللوجستية ،بما في
ذلك الخدمات اللوجستية العكسية ،وتوفير
األدوات الالزمة لدعم أنشطة استعداد البلد.
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محليات
ّ
سياسية :المشهد المتأزم ضيع على األمة قوانين اإلصالح
قوى
ً
ةديرجلا

•
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ّ
• أصدرت بيانا طالبت فيه بمعالجة االحتقان السياسي وااللتزام بالدستور والتصدي لشل فعالية البرلمان
• مازلنا نراوح مكاننا في تفسير بنود الدستور واضعين أنفسنا في بوتقة العجز دون حراك نحو التغيير

نظامنا
الديمقراطي
ً
بات مختال
ونتج عنه سوء
إدارة لجميع
مرافق الدولة
وفساد عصف
بأركانها

د ع ـ ـ ـ ـ ـ ــت  10جـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــات
نـ ـف ــع عـ ـ ــام إلـ ـ ــى إقـ ـ ـ ــرار ع ــدة
اس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاقـ ــات ت ـش ــري ـع ـي ــة
تساهم في إعادة الدفة الى
المسار الصحيح وتالمس
تطلعات الشعب ،مؤكدة أن
المشهد السياسي المتأزم
و مــا صاحبه من تجاذبات
بين أطراف السلطتين أدى
الـ ـ ــى الـ ـحـ ـي ــاد عـ ــن ال ـم ـس ــار
ّ
وضيع على األمة
الصحيح،
قــوان ـيــن اإلصـ ــاح الــوطـنــي
وتعزيز العدالة والحريات
وال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــزاهـ ـ ـ ـ ــة واإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
ومكافحة الفساد.
وطـ ــال ـ ـبـ ــت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات،
فـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان أم ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ــإق ـ ــرار
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوان ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ــدعـ ــم
اإلدارة ا ل ــر شـ ـي ــدة ،و م ـن ـهــا
ح ـظــر تـ ـع ــارض ال ـم ـصــالــح،
وا ل ـج ـهــاز ا ل ـعــام للحوكمة،
وض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط الـ ـتـ ـعـ ـيـ ـي ــن ف ــي
الوظائف القيادية ،وتفعيل
دور األ جـ ـ ـه ـ ــزة ا ل ــر ق ــا بـ ـي ــة،

وإلـ ـغ ــاء ج ـم ـيــع ال ـن ـصــوص
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ــدة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــات
و قــا نــون المفوضية العليا
للديمقراطية ،والتي يندرج
تـ ـحـ ـتـ ـه ــا قـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ــوح ـ ــدة
الــوط ـن ـيــة وت ـجــريــم خـطــاب
الـكــراهـيــة وتـنـظـيــم اإلنـفــاق
االنـتـخــابــي ورس ــم الــدوائــر
االنـتـخــابـيــة واق ـتــراح نظام
ال ـت ـصــويــت وال ــرق ــاب ــة عـلــى
الحمالت االنتخابية ،داعية
فــي ا لــو قــت نفسه إ لــى إ قــرار
ق ـ ــان ـ ــون ن ـ ــزاه ـ ــة وش ـف ــاف ـي ــة
مجلس األمة وما يصاحبه

مــن تعديالت على الالئحة
الداخلية للمجلس ،وإضافة
لجنة للقيم لمراقبة سلوك
أعضائه وإلزامهم بمدونة
سـ ـ ـل ـ ــوك ،ت ــدعـ ـيـ ـم ــا ل ـن ــزاه ــة
أعمالهم.
وق ــال ــت ف ــي ال ـب ـيــان :إنـنــا
ونحن على أعتاب الذكري
الـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادق ـ ــة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـف ـ ـ ــور لـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ
ع ـبــدال ـلــه ال ـس ــال ــم ال ـص ـبــاح
عـ ـل ــى الـ ــدس ـ ـتـ ــور ال ـك ــوي ـت ــي
كـ ــأق ّـ ــدس وثـ ـيـ ـق ــة ت ــواف ـق ـي ــة
ت ـم ــث ــل ال ـع ـق ــد االج ـت ـم ــاع ــي

إذا لم تتجاوب
السلطة
مع النواب
المخلصين
بإنهاء حالة
«انعدام الثقة»
أولويات اإلصالح
فال عزاء للوطن

موقعو البيان
جـمـعـيــة الـشـفــافـيــة ،والـجـمـعـيــة الثقافية
االجتماعية النسائية ،والجمعية الكويتية
لـ ـ ـل ـ ــدف ـ ــاع عـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،وال ـج ـم ـع ـي ــة
االقتصادية ،وجمعية الخريجين ،والجمعية
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ـ ـح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ،ورابـ ـ ـط ـ ــة

ال ـ ــذي ي ــرس ــم ال ـع ــاق ــة بـيــن
الحاكم والمحكوم وجميع
السلطات األخرى ،ونبراس
لمشاركة الشعب في إدارة
شـ ـ ـ ــؤون ا لـ ـ ــدو لـ ـ ــة ،إال أ ن ـن ــا
مــازل ـنــا نـ ــراوح مـكــانـنــا في
ت ـف ـس ـيــر بـ ـن ــوده ،واض ـع ـيــن
أن ـ ـف ـ ـس ـ ـنـ ــا فـ ـ ــي بـ ــوت ـ ـقـ ــة م ــن
ا لـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــز دون ّ
أي ح ـ ـ ــراك
حقيقي للمضي قدما نحو
التغيير الى األفضل.

االج ـت ـمــاع ـي ـيــن ،وال ــراب ـط ــة الــوط ـن ـيــة لــأمــن
األسري ،والجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان،
وال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ل ــإع ــاق ــة الـسـمـعـيــة،
وجمعية أعضاء هيئة التدريس والجمعية
الوطنية لحماية الطفل.

وتابع البيان :لقد رسمت
مـخــرجــات انـتـخــابــات األمــة
ّ
 2020مشهدا جديدا تجلى
م ــن خــال ـهــا ت ــواف ــق جـمـيــع
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن بـ ـمـ ـش ــاربـ ـه ــم
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ف ـ ــرض
أولويات اإل صــاح الوطني
وم ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ع ـلــى
سدة برنامج عمل البرلمان
ال ـك ــوي ـت ــي ،م ـض ـي ـفــا :وك ــان

هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــد الـ ـمـ ـهـ ـي ــب
بـ ـمـ ـن ــزل ــة تـ ــوج ـ ـيـ ــه ش ـع ـب ــي
ألغلب أعضاء مجلس األمة
ال ـك ــوي ـت ــي ب ـ ـضـ ــرورة إقـ ــرار
قــوان ـيــن اإلصـ ــاح الــوطـنــي
الـ ـ ـش ـ ــام ـ ــل ،والـ ـ ـ ـ ــذي تـ ــوافـ ــق
بـشـكــل ُمـعـلــن مــع أولــويــات
بــرنــامــج ال ـع ـمــل الـحـكــومــي
من خالل تصريحاتها ،بل
وسائل اإلعالم الرسمية.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ــى أ نـ ـ ـ ــه دون
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوض فـ ـ ـ ــي األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب
وإلـ ـ ـق ـ ــاء ال ـ ـلـ ــوم ع ـل ــى ط ــرف
دون اآلخر ،نجد انه اصبح
لـ ـ ــزامـ ـ ــا عـ ـلـ ـيـ ـن ــا وان ـ ـطـ ــاقـ ــا
م ــن مـســؤولـيـتـنــا الــوطـنـيــة
السعي لمعالجة االحتقان
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي ،وااللـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام
ب ـم ــواد ن ـصــوص الــدس ـتــور
وا ل ـ ـت ـ ـصـ ــدي ّ
ألي م ـح ــاو ل ــة
لتقييد سلطة وصالحيات
ّ
م ـ ـج ـ ـلـ ــس األ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،أو ش ـ ــل
فـ ـع ــا لـ ـيـ ـت ــه ف ـ ــي أداء دوره
الـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــي وال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــي،

وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـمـ ــا رسـ ـ ـم ـ ــه اآلبـ ـ ـ ــاء
الـ ـم ــؤسـ ـس ــون فـ ــي دسـ ـت ــور
 ،1962وباإلصالح الحقيقي
والفوري.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ن ـ ـ ـظـ ـ ــا م ـ ـ ـنـ ـ ــا
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ب ـ ــات م ـخ ـتــا،
و نـ ـ ـت ـ ــج ع ـ ـنـ ــه سـ ـ ـ ــوء إدارة
لـ ـجـ ـمـ ـي ــع م ـ ـ ــراف ـ ـ ــق الـ ـ ــدولـ ـ ــة
وفـ ـس ــاد ع ـص ــف ب ــأرك ــان ـه ــا
وغابت الرؤية عن المشهد،
مـ ـ ـش ـ ــددا ع ـ ـلـ ــى أ ن ـ ـ ــه إذا لــم
تـتـجــاوب الـسـلـطــة مــع عــدد
م ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـم ـخ ـل ـص ـيــن
بـ ــإقـ ــرار ب ــرن ــام ــج اإلص ـ ــاح
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي وإنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء ح ــال ــة
"انـ ـع ــدام ال ـث ـقــة" الـمـنـتـشــرة
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن األف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ال ـكــوي ـت ـيــة ك ــاف ــة ،ف ــا ع ــزاء
للوطن.

«كان» 49 :حالة سرطان فم بالكويت
 41للرجال و 8حاالت بين النساء
●

عادل سامي

ك ـشــف رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـم ـكــاف ـحــة
ال ـ ـسـ ــرطـ ــان (ك ـ ـ ـ ـ ــان) ،اسـ ـتـ ـش ــاري
األورام د .خ ــا ل ــد ا لـ ـص ــا ل ــح ،أن
حــاالت سرطان الفم في الكويت
ال ت ـت ـعــدى  49ح ــال ــة ،م ـن ـهــا 41
ح ــال ــة ب ـيــن ال ــرج ــال ،و 8ح ــاالت
بين النساء.
وأض ـ ــاف أن ح ـ ــاالت ال ــرج ــال
بواقع  10حاالت بين الكويتيين،
و 31حالة بين غير الكويتيين.
أم ــا الـنـســاء ،فــاإلصــابــات بــواقــع
إصــابـتـيــن بـيــن الـكــويـتـيــات ،و6
حاالت لغير الكويتيات.
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض ال ـ ـصـ ــالـ ــح ،فــي
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،ب ـم ـنــاســة
تدشين شهر التوعية بسرطان
ال ـفــم ،ال ــذي ي ـصــادف أبــريــل من
ك ــل عـ ـ ــام ،ال ـج ـه ــود الـ ـت ــي ت ـقــوم
بـهــا الـحـمـلــة م ــن أج ــل الـتــوعـيــة
والـكـشــف المبكر لـهــذا الـمــرض،
حيث قــا مــت الحملة ،بالتعاون
مع إدارة طب األسنان ،بتدريب
أكثر من  1000طبيب أسنان على
التقصي البصري ،حتى يصبح
هذا البرنامج جزءا من الفحص
ال ـي ــوم ــي ألطـ ـب ــاء األسـ ـ ـن ـ ــان ،مــا
ساهم في كشف حاالت سرطان

الفم مبكرا ،مما يزيد من نسب
الشفاء.
وأضاف أن الدراسات الوبائية
على مستوى العالم العربي بينت
أن معدل انتشار هذا المرض يقع
بـيــن نـصــف إل ــى ع ـشــرة لـكــل مئة
ألــف ،وأن المعدل األعلى باليمن
والـ ـ ـس ـ ــودان ،ف ـي ـمــا ت ـقــع ال ـكــويــت
فـ ــي الـ ـمـ ـع ــدالت ال ــدنـ ـي ــا ،بـسـبــب
عـ ــدم ت ـعــاطــي ال ـش ـعــب الـكــويـتــي
ل ـعــادة مـضــغ الـتـبــغ ،مـشـيــرا إلــى
أن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ل ــو ت ــوق ـف ــوا عــن
الـتــدخـيــن ،فسيقل عــدد الـحــاالت
بشكل ملحوظ.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن أه ـ ــم اإلنـ ـ ـ ـ ــذارات
ال ـســاب ـقــة ل ـل ـســرطــان ب ــال ـف ــم ،هو
ظهور بقع بيضاء داخل الفم ،وفي
أحيان قليلة بقع حمراء ،وتحتاج
هذه البقع إلى أن التعامل معها
بواسطة األطباء االختصاصيين
ومـتــابـعـتـهــا ،ال سـيـمــا أن هـنــاك
نسبة منها تتحول مع الزمن إلى
سرطان الفم بنسبة تبدأ من  5في
المئة وتصل إلى  60في المئة.
وشــدد على ض ــرورة مراجعة
أطباء األسنان ألي عرض داخل
ال ـفــم ،مـثــل الـتـقــرح أو نــزيــف في
الفم أو تكتل بالفم أو الرقبة أو
تحرك لألسنان غير مبرر أو آالم
في الفم.

دربنا 1000
طبيب أسنان
على التقصي
البصري
خالد الصالح

ً
«األشغال» 2340 :بالغا خالل مارس

جانب من أعمال تأهيل الطرق

●

سيد القصاص

أعـلـنــت وزارة األش ـغــال الـعــامــة تلقيها 2340
ش ـك ــوى ف ــي م ـح ــاف ـظ ــات الـ ـب ــاد ال ـس ــت مـتـعـلـقــة
ب ــإص ــاح ــات الـ ـط ــرق وال ـش ـب ـك ــات خـ ــال م ــارس
الماضي.
وأوضـحــت ال ــوزارة ،في بيان لها ،أن إجمالي
عــدد الشكاوى المنجزة خــال مــارس بلغ 1961

شكوى ،في حين بلغ عدد الشكاوى الجاري العمل
بها  379شكوى.
وشددت على حرصها الكامل على االستجابة
الفورية لجميع شكاوى المواطنين والمقيمين
على مــدار الساعة ،من خــال البالغات الهاتفية
مباشرة على الخط الساخن ،أو عبر رقم الواتس
آب الخاص بطوارئها.

«االقتصاد اإلسالمي» ينظم محاضرة
عن كتابة الرسائل العلمية
أقـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز الـ ـك ــويـ ـت ــي
لالقتصاد اإلســامــي ب ــوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية
مـحــاضــرة بـعـنــوان "منهجية
كـتــابــة الــرســائــل الـعـلـمـيــة في
االقتصاد اإلسالمي" ،حاضر
ف ـي ـهــا األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لمجمع
ال ـ ـف ـ ـقـ ــه اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي ال ـ ــدول ـ ــي
بمنظمة الـمــؤتـمــر اإلســامــي
بجدة األستاذ الدكتور قطب
سانو ،عبر برنامج زووم.
وتحدث سانو عن المكانة
المرموقة التي بات االقتصاد
اإلسالمي يحتلها في العصر
الـ ــراهـ ــن ،مـبـيـنــا أن الـنـظــريــة
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة

أصبحت الـيــوم ت ــدرس جنبا
إلـ ــى ج ـنــب ض ـمــن ال ـن ـظــريــات
االقـتـصــاديــة الـتـقـلـيــديــة ،كما
أصـبــح هـنــاك اهـتـمــام متزايد
ب ـف ـك ــر االقـ ـتـ ـص ــاد اإلس ــام ــي
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وبـ ــال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
والمصرفية اإلسالمية بشكل
خ ــاص ،ولـيــس أدل عـلــى ذلــك
مــا نلمسه ال ـيــوم مــن انتشار
كبير للمصارف والمؤسسات
المالية اإلسالمية في جميع
أنحاء العالم.
وتـطــرق إلــى أهمية إعطاء
مساحة كبيرة للبحث العلمي
فـ ـ ــي االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي
ت ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ال ـ ـتـ ــي

تشهدها الساحة االقتصادية
الـمـعــاصــرة عـلــى كــل الصعد،
ومواكبة للتغيرات التي تطرأ
على قضايا المال واألعـمــال،
مشيرا إلــى أن أهــم المعايير
العلمية التي ينبغي االنطالق
م ـن ـهــا ع ـن ــد ك ـت ــاب ــة ال ــرس ــائ ــل
ا لـعـلـمـيــة ،وضبطها محكما،
هـ ــي بـ ـي ــان أه ـم ـي ــة م ــوض ــوع
ال ـب ـح ــث ،وص ـي ــاغ ــة إشـكــالـيــة
ال ـ ـب ـ ـحـ ــث ف ـ ـ ــي ش ـ ـكـ ــل أسـ ـئـ ـل ــة
منهجية واض ـح ــة ،وتـحــديــد
أه ـ ـ ــداف ال ـب ـح ــث الـ ـت ــي تـمـثــل
اإلجابات على أسئلة.
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«التكويت» ...عائق أمام استقطاب الخبرات

سلة برلمانية

• «البترول» :العمل لدى شركاتنا ال يعتبر «وظائف عامة» • «التخطيط» :اإلحالل غير واقعي
علي الصنيدح

على غير المتوقع ،أتت ردود
الجهات الحكومية حيال
مسألة تكويت الوظائف
العامة في المقترحات
النيابية متفقة على استحالة
تطبيقه خالل سنة ،وما قد
تتسبب به االقتراحات من
إعاقة استقطاب الخبرات
وعزوف للكفاءات السيما في
الوظائف الفنية.

غرض
االقتراحات
النيابية
متحقق
بالقانون
الحالي

«الخدمة المدنية»

ك ـش ــف ت ـق ــري ــر ل ـج ـنــة الـ ـم ــوارد
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ب ـش ــأن
االقتراحات النيابية حيال "تكويت"
الــوظــائــف العامة وإل ــزام الجهات
ب ـع ـق ــود وإع ـ ــان ـ ــات س ـن ــوي ــة عــن
ال ـش ــواغ ــر وم ـســألــة اإلح ـ ــال على
ال ـم ــدى الـقـصـيــر أن ذل ــك يتسبب
بتشكيل عائق الستقطاب الخبرات،
وبـ ـ ـع ـ ــزوف ال ـ ـك ـ ـف ـ ــاءات م ـ ــن غ ـيــر
الكويتيين.
وقال ديوان الخدمة المدنية ،إن
الـغــرض فــي االقـتــراحــات النيابية
متحقق في النظام الحالي لديوان
الخدمة المدنية ،في حين أوضحت
مؤسسة البترول وشركة النفط أن
شركاتها تجارية بحكم القانون،
وأن الوظائف فيها ال تعتبر وظائف
عامة وال يجوز إدخال العمل فيها
ضمن تعريف الوظائف العامة.
أم ــا األم ــان ــة ال ـعــامــة للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية فأوضح
أن مسألة اإلحالل خالل سنة واحدة
أمــر غير واقـعــي ،وقــد يتسبب في
العديد من المخاطر على الوظائف
الفنية.
وج ــاء فــي تـقــريــر اللجنة التي
"حصلت الجريدة" على نسخة منه،
أبــدى فيه ديــوان الخدمة المدنية
رأي ــه ح ــول الـمـقـتــرحــات بقوانين
ب ـشــأن تــولــي وت ـكــويــت الــوظــائــف
العامة في الدولة مفاده بأن للديوان
ً
ً
نظاما متكامال للتوظيف المركزي،
ً
ومـسـجــا فـيــه جميع الكويتيين
ً
الراغبين في العمل وفقا لمؤهالتهم
وتخصصاتهم وخبراتهم ،وهذا
النظام يرفض تعيين أي شخص
غ ـيــر كــوي ـتــي مـ ـ ــادام ث ـبــت وج ــود
كويتي تتوافر فيه ش ــروط شغل
الوظيفة.
ورأى الــديــوان أن تـكــرار عملية
اإلعـ ـ ــان ع ــن ال ــوظ ــائ ــف ال ـشــاغــرة
ً
سنويا ،كما جــاء في المقترحات
ب ـق ــوان ـي ــن ،سـ ـي ــؤدي إل ـ ــى ع ــزوف
الـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاءات م ـ ــن غ ـيــر
الكويتيين عن التعاقد
بــالــوظــائــف المختلفة
بسبب عدم االستقرار

ً
الــوظ ـي ـفــي ،ف ـضــا ع ــن أن الـنـظــام
الخاص بتطبيق سياسة اإلحالل
ب ـم ــوج ــب ق ـ ــرار م ـج ـلــس ال ـخــدمــة
المدنية رقم ( )11لسنة  ،2017بشأن
قواعد وإجراءات تكویت الوظائف
الحكومية كفيل بإنهاء خدمة أي
ً
متعاقد غير كويتي تطبيقا لهذه
السياسة دون حاجة إلعادة اإلعالن
ً
سنويا إلنهاء خدمته.
ورأى ديـ ــوان الـخــدمــة المدنية
أن الهدف من االقتراحات بقوانین
وال ـغــرض منها متحقق بالفعل،
ويرى االكتفاء بالنظم الحالية مادام
تحقق الغرض منها.

مجلس التخطيط
وذكر التقرير أن األمانة العامة
ل ـل ـم ـج ـل ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
وال ـت ـن ـم ـيــة ق ــدم ــت م ـج ـمــوعــة من
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ع ـل ــى ال ـم ـق ـتــرحــات
بقوانين اثناء االجتماع مع اللجنة،
إذ ت ــرى أن وج ــوب اإلح ــال خالل
سنة واح ــدة هــو أمــر غير واقعي،
وأش ــارت إلــى أن بمقدور الجهات
اإلدارية إجراء اإلحالل في الوظائف
اإلدارية بصورة أسهل من الوظائف
الفنية ،فاإلحالل السريع قد يتسبب
في العديد من المخاطر وعلى وجه
الخصوص في الوظائف الفنية.
ً
وقد أبدت األمانة العامة مقترحا
يتمثل فــي ض ــرورة إضــافــة أبناء
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي إلــى
الفئات الواجب التعاقد معها بحيث
يكون لهم األولوية بالتعيين قبل
أبـنــاء ال ــدول العربية أو األجــانــب

بصورة عامة وبعد أبناء الكويتيات
واألشخاص المسجلين في الجهاز
الـمــركــزي كمقيمين ب ـصــورة غير
ق ــان ــون ـي ــة ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى ض ـ ــرورة
التمييز ما بين الوظائف اإلداريــة
والمكتبية القابلة للتكویت بصورة
سـهـلــة دون أي آث ـ ــار أو مـخــاطــر
تـشـغـيـلـيــة ،وب ـيــن ال ــوظ ــائ ــف ذات
الطابع الفني والهندسي والمعرفي
واالستثماري والتجاري ،الذي قد
يتعذر إحالله على المدى القصير.

«مؤسسة البترول»
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
الـكــويـتـيــة وش ــرك ــة ن ـفــط الـكــويــت
رأيهما حول المقترحات بقوانين
لتكويت الوظائف ،إذ أكدتا ضرورة
إلغاء النص المقترح في المقترح
بـقــانــون األول المتضمن اعتبار
ال ـع ـمــل ف ــي الـ ـش ــرك ــات الـمـمـلــوكــة
للحكومة ضمن تعريف الوظيفة
العامة ،إذ أشارت إلى أن الشركات
المملوكة للدولة بما فيها الشركات
ال ـت ــاب ـع ــة وال ـم ـم ـل ــوك ــة بــال ـكــامــل
المؤسسة البترول الكويتية ،إنما
ً
هي شركات تجارية منشأة وفقا
ألحـكــام قــانــون الـشــركــات الـصــادر
بالقانون رقم ( )1لسنة  ،2016فهي
ليست من أشخاص القانون العام،
إن ـمــا ه ــي م ــن أش ـخ ــاص الـقــانــون
الخاص دون أن يغير من ذلك أنها
مملوكة لـلــدولــة ،وبــذلــك ال تعتبر
الوظائف في هذه الشركات وظائف
عــامــة ،كـمــا أن العاملين فــي هــذه
الشركات ليسوا موظفين عموميين،

ومــن ثم فال يجوز بحسب األصل
الـعــام إدخ ــال العمل فــي الشركات
الـمـمـلــوكــة لـلــدولــة ضـمــن تعريف
الوظيفة العامة حسبما قضى به
االقتراح بقانون األول.
وأشــارت مؤسسة البترول إلى
أن المقترح بقانون األول اشترط
الـمــؤهــل العلمي الـمـطـلــوب أو ما
يـعــادلــه لـغــايــات تــولــي الــوظــائــف
العامة للكويتيين وغير الكويتيين،
ً
وتشير إلى أن الثابت وفقا لألصول
الـعــامــة أن لـكــل وظـيـفــة متطلبات
لـشـغـلـهــا ،وأن هـ ــذه الـمـتـطـلـبــات
ال تقتصر عـلــى الـمــؤهــل العلمي
فحسب ،إنما تمتد لتشمل الكفاءة
وال ـخ ـبــرة ال ــازم ــة وغـيــرهـمــا مما
قــد يتطلبه شـغــل ه ــذه الــوظـيـفــة،
وبــال ـتــالــي ف ــإن اشـ ـت ــراط الـمــؤهــل
ال ـع ـم ـلــي ومـ ــا ي ـع ــادل ــه ي ـت ـعــارض
بطبيعته مع الغاية من االستعانة
ب ـك ـفــاءة وخ ـب ــرة غـيــر الكويتيين
ل ـشـغــل ال ــوظ ــائ ــف ال ـع ــام ــة وإن ـمــا
ي ـج ــب أن ي ـش ـم ــل كـ ــل مـتـطـلـبــات
ش ـغ ــل ال ــوظ ـي ـف ــة ب ـم ــا ف ـي ـهــا على
وجه الخصوص الكفاءة والخبرة
الالزمة.
وأك ـ ــدت مــؤس ـســة ال ـب ـت ــرول أن
التعاقد مع األجنبي مدة ال تتجاوز
س ـن ــة واح ـ ـ ـ ــدة ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـجــديــد،
وبشرط أن يتم اإلعــان عنها مرة
أخـ ــرى ،ودون أن يـتـقــدم لـهــا أحــد
من الكويتيين من شأنه أال يوفر
عامل جذب الستقدام الكفاءات أو
االحتفاظ بالكفاءات والخبرات من
غير الكويتيين في مجاالت العمل

•

تـعـقـ ًـد لـجـنـًـة األل ــوي ــات الـبــرلـمــانـيــة غــدا
اجتماعا مهما مع الحكومة ،بهدف تحديد
األولويات من القوانين التي ستكون حاضرة
في جدول أعمال الجلسات المقبلة ،إضافة
إلــى استكمال وضــع خطة وخريطة العمل
التشريعي لــدور االنعقاد العادي األول من
الفصل التشريعي السادس عشر ،ومراجعة
جدول أعمال الجلسة القادمة ،بحضور كل
من وزير الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر،
ووزيــر الــدولــة لشؤون مجلس األمــة مبارك
الحريص.
من جهة أ ًخــرى ،تعقد اللجنة التشريعة
اجـتـمــاعــا غـ ــدا ،لمناقشة االق ـت ــراح بقانون
بتعديل ال ـم ــادة  10مــن ال ـمــرســوم بقانون
رقم  15لسنة  ،1979بشأن الخدمة المدنية،
والمقدم من النواب يوسف الفضالة ،ومهند

ً
أب ــدت الهيئة العامة للقوى العاملة رأيــا
مفاده بأنها تسعى إلى جعل القطاع الخاص
الموظف األكـبــر للعمالة الوطنية مــن خالل
تطوير سياسات التوظيف وتذليل العقبات
التي تواجه مسيرة االلتحاق بالعمل في
القطاع الخاص ،ومن أهم القرارات
التي يتوجب اتخاذها لزيادة
ن ـس ـب ــة ت ــوظ ـي ــف ال ـع ـمــالــة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
الخاص ،إقرار حق المواطن
فـ ــي االبـ ـتـ ـع ــاث مـ ـس ــاواة
بـ ـنـ ـظـ ـي ــره فـ ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
الحكومي ،ومنح المرأة
الـ ـع ــامـ ـل ــة فـ ــي ال ـق ـط ــاع
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ال ـ ـ ـحـ ـ ــق فــي
ص ــرف عـ ــاوة األوالد
حال ثبوت عدم إنفاق

الساير ،وعبدالله المضف ،ومهلهل المضف،
وب ــدر الـمــا ،واالق ـت ــراح اآلخ ــر بــإضــافــة بند
ج ــدي ــد رقـ ــم  15إلـ ــى الـ ـم ــادة ال ـخــام ـســة من
المرسوم رقم  15لسنة  ،1979بشأن الخدمة
المدنية ،والمقدم من النواب أسامة الشاهين،
وحمد روح الدين ،وحسن جوهر ،وبدر المال،
الصقعبي.
وعبدالعزيز
ً
وستناقش أيضا "التشريعية" االقتراح
بـقــانــون بـشــأن مستشفى الـكــويــت األطـفــال
ال ـم ـقــدم م ــن ال ـنــائــب عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري،
وتعمير واستثمار جزيرة فيلكا المقدم من
النائب بدر الحميدي ،كما ستبحث تعديل
ال ـقــانــون رق ــم  8لسنة  2010ب ـشــأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة والمقدم من النائب
أحمد الشحومي في مقترح ،والنواب أسامة
الشاهين ،وعبدالعزيز الصقعبي ،وحمد
المطر ،ومبارك الحجرف ،والصيفي الصيفي
المحال بصفة االستعجال في مقترح آخر.

قال النائب مرزوق الخليفة:
ً
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن فـ ــداحـ ــة الـ ـج ــرم
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـكـ ــب ب ـ ـحـ ــق الـ ــدس ـ ـتـ ــور
والالئحة بعد حادثة التزوير،
واحـتــرامــا لمقعد جلس عليه
رج ــال دول ــة لهم مكانتهم في
ً
تاريخ الكويت طوال  60عاما،
ً
وتحمال للمسؤولية أسوة بما
يتخذه كل مسؤول يتورط في
ال ـجــرائــم الـسـيــاسـيــة بــالـعــالــم،
نـ ــدعـ ــو مـ ـ ـ ـ ــرزوق ال ـ ـغـ ــانـ ــم إل ــى
االسـتـقــالــة وإال البــد مــن عزله
سريعا.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة اخـ ـ ـ ـ ــرى ،وج ــه
النائب م ــرزوق الخليفة عــددا
مـ ــن األسـ ـئـ ـل ــة إلـ ـ ــى م ـج ـمــوعــة
م ــن ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ح ـيــث ط ـلــب في
سـ ـ ــؤالـ ـ ــه إلـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة
لـشــؤون البلدية وزي ــر الــدولــة
لـ ـش ــؤون اإلسـ ـك ــان ال ـع ـمــرانــي
ش ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــع "ك ـ ـش ـ ـفـ ــا
تفصيليا بالحيازات الزراعية
المخصصة من  2021/1/1حتى

ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى م ـ ــا س ـ ـبـ ــق ،وب ـع ــد
استماع اللجنة إلى وجهات النظر
المختلفة من الجهات ذات الصلة،
فقد انتهت اللجنة في تقريرها إلى
إن تحقيق هدف تكويت الوظائف
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ه ــو م ــن أول ــى
اهتمامات الدولة ،لذا فإن العقبات
الـتــي تــواجــه تحقيق ه ــذا الـهــدف
يجب أن تــذلــل وتتحطم تلقائية
أمـ ــام رغ ـبــة ال ـتــوصــل إل ــى السبل
التي تيسر وتسهل إحالل العمالة
الوطنية في القطاع العام ابتداء،
ومن ثم إحالل العمالة الوطنية في
القطاع الخاص ومعالجة التحديات
التي تواجه تحقيق هذا الهدف.
وقــالــت التقرير ،إنــه تــم اعتبار

األب على أبنائه ،ومنح العاملين في القطاع
ال ـخ ــاص الـ ـع ــاوة االجـتـمــاعـيــة م ــدة الـعــاج
فــي الـخــارج او مرافقة مريض وفــق ضوابط
وش ــروط وم ــدة ص ــرف الــدعــم الـمــالــي المقرر
للعاملين في الجهات غير الحكومية خالل
فترة العالج خــارج الـبــاد ،واستمرار صرف
العالوة االجتماعية وعالوة األوالد ألصحاب
المهن والـحــرف والعاملين في الجهات غير
الحكومية حال االلتحاق بالخدمة العسكرية
اإللزامية أو االحتياطية.
وأبـ ـ ــدى ال ـه ـي ـئــة م ـق ـتــرحــات م ــن شــأنـهــا
تــرشـيــد اإلن ـف ــاق ال ـعــام وع ــدم تحميل
ال ـم ــوازن ــة ال ـعــامــة ل ـلــدولــة أع ـبــاء
م ــال ـي ــة كـ ـع ــدم ص ـ ــرف ادعـ ــم
الـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة
لـحــاالت تتعارض
مـ ـ ــع األهـ ـ ـ ـ ــداف

الرئيسية لـلـقــانــون رقــم ( )19لسنة ،2000
ووضــع حد أقصى لراتب مستحقي الدعم
ل ـي ـت ــواف ــق ذلـ ــك م ــع ال ـغ ــاي ــة م ــن إق ـ ــرار دع ــم
العمالة الوطنية ،وكذلك وضع
حــد أقـصــى لـمــدة صرف
مكافأة الخريجين.

من جهة أخــرى ،تعقد لجنة الميزانيات
اجتماعا لمناقشة ميزانية الهيئة العامة
لـ ـل ــزراع ــة وال ـ ـث ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـي ــة ،ومـ ـش ــروع
قانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية
 ،2021/2010والـحـســاب الـخـتــامــي للهيئة
للسنتين الماليتين  ،2019 / 2018و/2019
 ،2020كـ ـم ــا تـ ـن ــاق ــش م ــاحـ ـظ ــات ديـ ـ ــوان
الـمـحــاسـبــة الـخــاصــة بالهيئة فــي تقريره
ال ـس ـنــوي ع ــن نـتــائــج الـفـحــص والـمــراجـعــة
للسنتين الماليتين  ،2019 / 2018و/ 2019
 ،2020فضال عن المخالفات والمالحظات
التي أوردهــا جهاز المراقبين الماليين في
تقريره الختامي.
ً
وتناقش اللجنة أيضا ميزانية الهيئة
العامة لالتصاالت ،ومالحظات ومخالفات
ديوان المحاسبة ،وجهاز المراقبين الماليين،
وتقديرات ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية
 ،2021/2020ومالحظات ديــوان المحاسبة

وجهاز المراقبين الماليين ،ومشروع ميزانية
مــؤسـســة ال ـمــوانــئ الـكــويـتـيــة ،2021/2020
ومالحظات "المحاسبة" وجهاز المراقبين
الماليين.
وتناقش كذلك ميزانية وزارة الخارجية
للسنة الـمــالـيــة  ،2022 / 2021والـحـســاب
الختامي لسنة  ،2020 / 2019ومالحظات
ديــوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي
للخارجية فــي تقريره السنوي عــن نتائج
الـفـحــص والـمــراجـعــة عـلــى تنفيذ ميزانية
الــوزارات واإلدارات الحكومية ،وحساباتها
الختامية عن السنة المالية  ،2020 /2010كما
تناقش المخالفات المالية التي أوردها جهاز
المراقبين الماليين على وزارة الخارجية
الواردة في تقريره الختامي ،عما أسفرت عنه
الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية
للسنة المالية .2020 /2019

ً
سريعا المؤنس :طلبت تزويدي بكلفة
الخليفة :إما استقالة الغانم أو عزله
تأجيل أقساط المواطنين
اإلجابة عن هذا السؤال مبينا
به اسم المستفيد من الحيازة
الزراعية ومساحتها وتاريخ
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ومـ ــوقـ ــع
الحيازة الزراعية".
وطلب الخليفة ،في سؤاله
إل ـ ـ ـ ــى وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة وزي ـ ـ ــر
الــدولــة لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة
واالس ـت ـث ـم ــار خـلـيـفــة ح ـمــادة
"ك ـ ـش ـ ـفـ ــا تـ ـفـ ـصـ ـيـ ـلـ ـي ــا لـ ـعـ ـق ــود
الشاليهات من  2021/1/1حتى
اإلجــابــة عــن الـســؤال مبينا به
اسم المستفيد من الشاليهات
ومساحتها وتاريخ الحصول
عليها ومواقعها".
وطلب في سؤاله إلى وزير
النفط وزيــر التعليم العلي د.
محمد ال ـفــارس "جميع عقود
الشركات التي أبرمت مع جميع
شركات مؤسسة البترول من
 2021/1/1حـتــى اإلج ــاب ــة عن
السؤال".
كما طلب في سؤال الى وزير

رأي اللجنة

«القوى العاملة» لمساواة موظفي «الخاص» بـ«الحكومي»

«األولويات» ترسم خريطة طريق المجلس
فهد تركي

ً
ال ـت ــي ت ـح ـتــاج إل ـي ـه ــم ،خـصــوصــا
أن إجـ ــراءات اإلع ــان عــن الوظيفة
ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى إت ـ ـمـ ــام ش ـغ ـل ـهــا قــد
تستغرقها هذه المدة ما يجعل ذلك
عامل طرد وليس عامل جذب لغير
الكويتيين.
وتـشـيــر كــذلــك إل ــى ضـ ــرورة أن
يتم النص فــي متن القانون على
منح األولــويــة في شغل الوظائف
العامة في حالة عدم وجود الكويتي
ل ــأب ـن ــاء غ ـيــر ال ـكــوي ـت ـي ـيــن م ــن أم
كويتية بـمــن فيهم غـيــر مـحــددي
الجنسية ثم ألبناء الــدول العربية
حسب ينص على ذل ــك المرسوم
ال ـص ــادر بـنـظــام الـخــدمــة المدنية
ب ـتــاريــخ  ،1979/4/4والـمـسـتـبــدل
بالمرسوم رقم ( )17لسنة .2017

مرزوق الخليفة

ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة عـبــدالـلــه
الـ ـسـ ـلـ ـم ــان "كـ ـشـ ـف ــا ت ـف ـص ـي ـل ـيــا
بالقسائم الصناعية المخصصة
من  2021/1/1حتى اإلجابة عن
السؤال مبينا به اسم المستفيد
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـس ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة
ومساحتها وتــاريــخ الحصول
ع ـل ـي ـه ــا وم ــوقـ ـعـ ـه ــا والـ ـنـ ـش ــاط
الصناعي المخصصة من أجله".

أعلن النائب خالد المؤنس توجيهه سؤاال إلى وزير المالية
طالبه فيه بتزويده بالكلفة المالية لقانون تأجيل أقساط القروض
ستة أشهر الذي أقره مجلس األمة في جلسته األخيرة الثالثاء
الماضي.
وأضاف المؤنس أنه على الرغم من ضبابية كلفة القانون لكن
وفقا إلعالن مصدر حكومي رفض ذكر اسمه قبل إقرار القانون ،فإن
التكلفة اإلجمالية للتأجيل ستبلغ ما يقرب من  1.4مليار دوالر.
وزاد :هذا المبلغ يؤكد أن كلفة إسقاط ستة أشهر من مديونيات
المواطنين من القروض االستهالكية والمقسطة أو إسقاط فوائد
البنوك عن قــروض المواطنين تقترب من كلفة تأجيل األقساط
ستة أشهر مــع وجــود فــارق أن االسـتـفــادة المالية ستعود على
المواطنين وليس مالكي البنوك وشركات االستثمار والتمويل.
واستفسر المؤنس أيضا في سؤاله عن الكلفة المالية إلسقاط
قروض المواطنين بشكل عام وكذلك كلفة إسقاط فوائد قروض
ال ـمــواط ـن ـيــن وك ـل ـفــة إس ـق ــاط س ـتــة أش ـه ــر م ــن مــديــون ـيــة ق ــروض
المواطنين االستهالكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات
االستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
واختتم المؤنس قائال :في حال كانت الكلفة المالية قريبة من
كلفة إسقاط فوائد القروض أو إسقاط ستة أشهر من المديونية
سنطالب بتوجيه هذه األموال لخيارات أخرى ،وبالطبع إسقاط
جــزء مــن المديونية أو إسـقــاط فــوائــدهــا اهــم بكثير مــن تأجيل
المديونية ستة أشهر.

برلمانيات

الـعـمــل فــي ال ـ ـ ــوزارات واإلدارات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
والهيئات ذات الميزانية الملحقة
أو المستقلة ،وال ـشــركــات التي
تملك بها الــدولــة نسبة  25في
المئة فأكثر من رأسمال الشركة
وظيفة عامة لغايات تطبيق هذا
الـقــانــون ،ولـيـتــوافــق مــع أه ــداف
القانون بتكويت الوظائف في
القطاع العام وفي الشركات التي
تملك بها الــدولــة  25فــي المئة
فأكثر من رأسمال الشركة.
ورأت ال ـل ـج ـنــة ب ــأن ــه ال يتم
تجديد العقود السنوية لألجانب
ل ـمــدة تــزيــد عـلــى ث ــاث سـنــوات
س ـ ـ ــواء ك ــان ــت م ـ ــدة م ـت ـص ـلــة أو
متقطعة ،وبحيث تمنح الجهات
الـتــي يـســري عليها أح ـكــام هذا
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ف ـ ــي ح ـ ـ ــاالت خ ــاص ــة
ومبررة تتطلبها طبيعة العمل
وع ـ ــدم وج ـ ــود ال ـب ــدي ــل إلش ـغــال
هذه الوظائف طلب تمديد عقد
اس ـت ـخــدام غـيــر الـكــويـتــي لـمــدة
مماثلة بقرار يصدر عن مجلس
الخدمة المدنية بناء على طلب
م ــن الـ ــوزيـ ــر ال ـم ـخ ـت ــص ،وذل ــك
الستمرار سير العمل بانتظام.
وق ــال الـتـقــريــر :ت ــدرك اللجنة
أه ـ ـم ـ ـيـ ــة إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك األش ـ ـخ ـ ــاص
المسجلين في الجهاز المركزي
كمقيمين بصورة غير قانونية
في التعيين ألنهم يقيمون على
أرض هذه الدولة ويرتبطون مع
مواطنيها بأواصر القربى ،وعليه
فإن هذا القانون يتيح لهم فرصة
العمل في القطاع العام في حال
لم يتقدم أي كويتي لشغل هذه
الوظيفة ،ولم يتقدم أي شخص
ً
مولود ألم كويتية أيضا.
وبعد المناقشة وتبادل اآلراء
ان ـت ـه ــت ال ـل ـج ـنــة ب ــإج ـم ــاع آراء
األعضاء الحاضرين إلى الموافقة
بعد التعديل على النص الــذي
انتهت إليه اللجنة بعد التوصل
إلى صيغة توافقية تحقق الهدف
المنشود مــن السير بــإجــراءات
إق ـ ـ ـ ــرار ه ـ ــذا ال ـم ـق ـت ــرح ب ـقــانــون
والمتعلق بتولي الوظائف العامة
ف ــي الـ ــدولـ ــة ،وال ـل ـج ـنــة تـقــدم
تقريرها للمجلس التخاذ
ً
مـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ــراه مـ ـن ــاسـ ـب ــا
بصدده.

الشالحي للتحقيق
بالتحويالت المالية لألعضاء

أعلن النائب صالح
الشالحي تقدمه بطلب
تشكيل لجنة تحقيق
للكشف عن جميع
التحويالت املالية لألعضاء
وأقاربهم من الدرجة األولى.
ولفت الشالحي إلى أن
"الوسائل من أجل تكميم
األفواه واضحة للعيان
فمنهم من يتستر بكلمات
أكاد أجزم أنه ال يفقه
معناها وقدم مصلحته
الخاصة".

الشاهين يسأل عن مصير
«مخاصمة القضاء»

وجه النائب أسامة الشاهني
سؤاال الى نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير العدل
وزير الدولة لشؤون تعزيز
النزاهة عبدالله الرومي،
بشأن مصير مخاصمة
القضاء.
وقال الشاهني في سؤاله
"موافقة مجلس األمة في
جلسة  17يونيو  2020على
مشروع قانون رقم ( )5لسنة
 2020بتعديل بعض أحكام
املرسوم بالقانون رقم ()38
لسنة  1980بإصدار قانون
املرافعات املدنية والتجارية
(یشمل استحداث نظام
مخاصمة القضاة وأعضاء
النیابة العامة) ،وجاءت
نتيجة التصويت في
املداولة الثانية بموافقة
إجمالي الحضور البالغ
عددهم ( )54عضوا".
وجاء في نص السؤال:
هل تم نشر القانون املشار
إليه أعاله في الجريدة
الرسمية؟ في حال اإليجاب
باإليجاب يرجى تزويدنا
بصورة ضوئية عنه ،هل
تم رد مشروع القانون
املشار إليه أعاله بمرسوم
أميري؟ في حال اإلجابة
باإليجاب يرجى تزويدنا
بصورة ضوئية من املرسوم
منشورًا في الجريدة
الرسمية.
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محليات
«التربية» تعتمد «كنترول» االختبارات النهائية للصف الـ 12
ةديرجلا
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المضف ترأس اجتماع اللجنة المشتركة مع «الصحة» لبحث خطة عقدها
فهد الرمضان

حصص توعية
وقائيةعبر
«تيمز» للطلبة
والمعلمين
المقصيد

 300مدرسة مجهزة
لعقد االمتحانات
وفق االشتراطات
الصحية

أصدر وزير التربية د .علي
ً
المضف قرارا بتشكيل كنترول
الصف الثاني عشر الختبارات
نهاية الـعــام الــدراســي -2020
.2021
وتـ ـضـ ـم ــن الـ ـ ـق ـ ــرار اع ـت ـم ــاد
وكيل وزارة التربية باإلنابة
ً
ً
فيصل المقصيد رئيسا عاما
ً
لــامـتـحــانــات ونــائـبــا أول في
القسم األدب ــي ،ومدير منطقة
األحـمــدي التعليمية منصور
ً
الــدي ـحــانــي نــائ ـبــا ث ــان ـي ــا ،في
ح ـيــن اع ـت ـمــد وك ـي ــل الـتـعـلـيــم
ً
الـعــام أســامــة السلطان نائبا
أول لـلـقـســم ال ـع ـل ـمــي ،ومــديــر
م ـن ـط ـقــة الـ ـف ــروانـ ـي ــة م ـن ـصــور
ً
ً
الظفيري نائبا ثانيا.
م ـ ــن جـ ـه ــة اخـ ـ ـ ـ ــرى،اطـ ـم ــأن
وزير التربية ،د .علي المضف،
خــال اجتماع اللجنة العليا
المشتركة بين وزارتي التربية
والـصـحــة ال ــذي تــرأســه أمــس،
بحضور وكيل الوزارة باإلنابة
فـيـصــل الـمـقـصـيــد ،وعـ ــدد من
الـ ـ ــوكـ ـ ــاء الـ ـمـ ـس ــاع ــدي ــن عـلــى

االش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة لعقد
االخـ ـتـ ـب ــارات ال ــورق ـي ــة لطلبة
الصف الثاني عشر بقسميه
األدبي والعلمي.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـم ـق ـص ـي ــد ت ـحــديــد
مـقــار االخـتـبــار وعــددهــا 300
مدرسة موزعة على المناطق
التعليمية ،حيث تم استعراض
كل األمــور المتعلقة بالميدان
الـ ـت ــرب ــوي ،وت ـش ـك ـيــل ال ـل ـجــان
المنبثقة عــن اللجنة العليا،
ً
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـن ــاط ــق
التعليمية ،والمعهد الديني،
وإدارة التربية الخاصة ،وفق
االشتراطات الصحية.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن «ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة»
طالبت بعقد دورات تدريبية
لمديري الـمــدارس والمناطق
ً
التعليمية ،تحسبا ألي طارئ
كان ،وأخذ الحيطة والحذر في
أعمال اللجان وعملية تجهيز
العيادات المدرسية بواقع عدد
ممرضين فــي الـمــدرســة التي
سيتم فيها عقد االختبارات.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ــرص

المضف خالل ترؤسه اجتماع اللجنة المشتركة أمس
ال ـ ـ ـ ــوزارتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى ت ــوفـ ـي ــر
ال ـم ـت ـط ـل ـبــات الـ ـض ــروري ــة فــي
العيادات المدرسية من خالل
حصر هذه العيادات والزيارات
الميدانية من قبل المختصين

ً
في «الصحة» ،مجددا التأكيد
على ضرورة تسجيل الهيئتين
التعليمية واإلدار يـ ـ ــة وطلبة
الصف الثاني عشر ألخذ لقاح
كوفيد  19خالل الفترة المقبلة.

وذك ــر المقصيد أنــه سيتم
عرض حصص توعية وقائية
عـ ــن ط ــري ــق ب ــرن ــام ــج «ت ـي ـمــز»
ت ـش ـم ــل ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـص ـح ـيــة
الضرورية للطلبة والهيئتين

التعليمية واإلدارية.
وب ـ ّـي ــن أن ال ـ ـ ــوزارة سـتــوفــر
صفوفا للحاالت الخاصة من
الطلبة ،وسيتم حصر األسماء
مـ ــع وزارة الـ ـصـ ـح ــة ،ك ـم ــا تــم

الحرص على تحديد مسؤولية
ف ــرق الـتــدخــل الـســريــع فــي كل
م ــدرس ــة ب ــواق ــع رئ ـي ــس فــريــق
وعضوية  4من العاملين في
الـمــدرســة تحت إش ــراف مدير
ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة أث ـ ـنـ ــاء فـ ـت ــرة عـقــد
االختبار.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـقـ ـصـ ـي ــد أنـ ــه
تـ ـ ــم الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ك ـ ــذل ـ ــك ل ـع ـقــد
دورات تــدري ـب ـيــة مـكـثـفــة عن
طريق إدارة التطوير من قبل
ا لـ ـقـ ـط ــاع اإلداري لـلـهـيـئـتـيــن
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فــي
ال ـ ـمـ ــدارس ،واط ـل ـع ــت الـلـجـنــة
ع ـلــى االشـ ـت ــراط ــات الـصـحـيــة
الكاملة في يوم عقد االختبار
والـ ـ ـتـ ـ ـجـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــز ل ـ ـ ـ ــه ب ــالـ ـشـ ـك ــل
المطلوب ،ووضع االشتراطات
ال ـم ـن ــوط ــة ب ـل ـج ــان االخ ـت ـب ــار
والـكـنـتــرول العلمي واألدب ــي،
وسـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــم فـ ـحـ ـصـ ـه ــا ل ــوض ــع
ال ـل ـم ـس ــات األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي ه ــذا
ال ـجــانــب واألعـ ـ ــداد المطلوبة
في كل لجنة.

ترقية  ٢٠٠٠موظف باالختيار األسبوع المقبل
تطبق بأثر رجعي من أول أبريل الجاري
●

فهد الرمضان

بينما يعمل القطاع اإلداري بــوزارة
الـ ـت ــربـ ـي ــة عـ ـل ــى االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن إدخـ ـ ــال
ق ـ ــرارات الـتــرقـيــة بــاالخ ـت ـيــار ل ـعــدد من
الموظفين المستحقين لهذه الترقيات،
ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ت ــرب ــوي ــة أن إج ـمــالــي
عــدد المستحقين للترقية باالختيار
في جميع الــدرجــات الوظيفية حوالي
 2000موظف.
وقــالــت ال ـم ـصــادر ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن
الوزارة ملتزمة بتطبيق قرارات ديوان
الخدمة المدنية بشأن ضوابط الترقيات
بــاال خ ـت ـيــار لـلـمــو ظـفـيــن المستحقين،
موضحة أن الديوان حدد نسبة  10في
المئة من إجمالي المستحقين للترقية
في كل عام.
واضافت ان قطاع الشؤون االداريــة
ب ــال ــوزارة عمل خــال الـفـتــرة الماضية
ع ـل ــى م ــراجـ ـع ــة أس ـ ـمـ ــاء الـمـسـتـحـقـيــن

للترقية باالختيار ،حيث تم تحديدهم
مـ ــن خ ـ ــال الـ ـنـ ـظ ــام ال ـم ـت ـك ــام ــل ،الف ـتــة
الــى أنــه ستتم ترقية الـفــي مــوظــف من
المستحقين الذين فاق عددهم  20ألفا
وفق ضوابط الخدمة المدنية.
وأف ـ ــادت ب ــأن ع ــدد المستحقين في
كل درجة وظيفية يختلف عن األخرى،
حـيــث يـبـلــغ ف ــي بـعــض ال ــدرج ــات 400
مستحق ،ويكون أقل من  50في درجات
وظ ـي ـف ـيــة اخـ ـ ــرى ،مـضـيـفــة أن الـ ـ ــوزارة
سـتـطـبــق ن ـتــائــج ال ـتــرق ـيــة بــاالخ ـت ـيــار
وظيفيا وماليا بأثر رجعي اعتبارا من
أول أبــريــل ،ومــن المتوقع االنتهاء من
إدخ ــال كــل قـ ــرارات الترقية باالختيار
منتصف االسبوع المقبل.
ي ــذك ــر أن دي ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة
كان قد ألزم جميع الجهات الحكومية
بـتـطـبـيــق نـسـبــة ال ـ ــ 10ف ــي ال ـم ـئــة على
جـمـيــع مستحقي الـتــرقـيــة بــاالخـتـيــار
مـ ـن ــذ ع ــامـ ـي ــن ،حـ ـي ــث ي ـخ ـض ــع ه ـ ــؤالء

بالذخيرة
«الداخلية» :تدريبات
ً
في ميدان «ألفا» اليوم وغدا
قالت وزارة الداخلية ،إن اإلدارة العامة لخفر السواحل ستنفذ
رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري «ألفا» اليوم وغدا،
ً
من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا ،مبينة أن منطقة الرماية
تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان ،وشمال شرق جزيرة فيلكا.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بالوزارة ،في بيان
صحافي ،أمس ،أن المنطقة تقع بمحاذاة جزيرة بوبيان جنوبا إلى
رأس القيد بعمق  11ميال بحريا باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة
جزيرة فيلكا ،امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق  15ميال بحريا باتجاه
الشمال الشرقي ،وتبعد عن جزيرة فيلكا  2.8ميل بحري باتجاه
الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول
 15ميال بحريا وعرض .11
وحذرت جميع رواد البحر من االقتراب من موقع الرماية خالل
الفترة الزمنية المذكورة ،مؤكدة أن جميع الدوريات البحرية ستمنع
كل من يحاول االقتراب ،من أجل سالمة الجميع.

الرسوم
«طالب العلم» :سداد ً
الدراسية لـ « 290متعففا»
أعلن مدير لجنة طالب العلم
التابعة لجمعية النجاة الخيرية
خــالــد الـكـنــدري ،س ــداد الــرســوم
الدراسية لـ 290طالبا من أبناء
األســر المتعففة داخــل الكويت
خــال الفصل الثاني مــن العام
الدراسي  2021بدعم من األمانة
العامة لألوقاف.
وتقدم الكندري ،في تصريح
أمس ،بشكر أمانة األوقاف على
ً
التبرع الكريم الــذي كــان سببا
في استكمال الطالب لدراستهم،
وت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــبء ال ـ ـ ـمـ ـ ــادي
والنفسي عن أسرهم.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـف ـ ـئـ ــات
المستفيدة من مشاريع اللجنة

هـ ـ ــي :األي ـ ـ ـتـ ـ ــام ،وأبـ ـ ـن ـ ــاء األسـ ــر
ال ـم ـت ـع ـف ـفــة ،وض ـح ــاي ــا الـتـفـكــك
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،وأبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء الـ ـم ــرض ــى
والمسجونون.
وبـ ـي ــن أن ت ـس ــدي ــد ال ــرس ــوم
الــدراسـيــة للطلبة المستحقين
يـكــون بشكل مباشر مــن خالل
شيك باسم المدرسة ،حيث تقوم
اللجنة بالتعاون مع  70مدرسة
وجـهــة تعليمية داخ ــل الكويت
ف ــي ت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدة للطلبة
المتعثرين.

«إحياء التراث» تنظم محاضرة
«رمضان شهر القرآن»
تقيم جمعية إحياء التراث العديد من األنشطة والفعاليات
الخاصة بمناسبة قــرب حلول شهر رمـضــان الـمـبــارك ،عبر
وسائل التواصل االجتماعي.
وقــالــت الجمعية ،فــي ب ـيــان ،أم ــس ،إنـهــا تنظم محاضرة
بعنوان «رمضان شهر القرآن» في منطقة القرين ،يلقيها الشيخ
عثمان الخميس ،وذلك مساء يوم األربعاء المقبل ،مضيفة:
كما سيتم تنظيم درس علمي في «شرح كتاب الصيام – عمدة
الفقه البن قدامة» يلقيه الشيخ د .مشعل الظفيري يوميا حتى
الجمعة المقبل.

ال ـم ـس ـت ـح ـق ــون مـ ـم ــن ت ـن ـط ـب ــق عـلـيـهــم
ش ـ ـ ــروط ال ـت ــرق ـي ــة ب ــاالخـ ـتـ ـي ــار إلج ـ ــراء
مـفــاضـلــة بينهم الخ ـت ـيــار ع ــدد منهم،
ويتم إعالمهم لتحديد قبولهم بها أو

رفـضـهــا بـحـســب رغ ـبــة كــل مــوظــف ،إذ
وفــرت وزارة التربية خدمة «أونــايــن»
لـتـحــديــد خ ـي ــارات الـمــوظــف بـقـبــول أو
رفض الترقية.
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محليات

• وقع مذكرتي تعاون مع «أسمنت الكويت» و«الكيماويات البترولية» إلعادة التدوير
• إنشاء مصنعين إلنتاج الوقود المشتق والمنتجات البترولية من المخلفات البالستيكية
محمد جاسم

أكد المنفوحي أن البلدية
تسعى إلى تطبيق إدارة
سليمة ومتكاملة للنفايات،
وتقليل استخدام األراضي
ألعمال ردم المخلفات.

ّ
وق ـ ـ ـعـ ـ ــت ب ـ ـلـ ــديـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
صباح أمس ،مذكرتي تعاون
م ـش ـتــرك م ــع ك ــل م ــن شــركـتــي
أسمنت الـكــويــت ،وصناعات
الكيماويات البترولية ،بشأن
إعادة تدوير نفايات البلدية.
وأكــد المدير العام للبلدية
م .أح ـم ــد ال ـم ـن ـفــوحــي ،خــال
ال ـتــوق ـيــع ،أن ذل ــك خ ـطــوة في
إ ط ــار مساعي بلدية الكويت
إ لـ ـ ــى ت ـط ـب ـيــق إدارة سـلـيـمــة
ومتكاملة لـنـفــا يــات البلدية،
وال ـ ـتـ ــي ت ـش ـم ــل أع ـ ـمـ ــال جـمــع
النفايات ونقلها ،والتخلص
منها ،ومعالجتها ،خصوصا
التي تقع ضمن اختصاصها
وفق اللوائح المعمول بها من
نفايات بلدية صلبة ونفايات
إنـشــائـيــة ،واالس ـت ـف ــادة منها
ب ـ ــإع ـ ــادة تـ ــدويـ ــرهـ ــا ل ـح ـمــايــة
ال ـب ـي ـئ ــة ،وت ـق ـل ـي ــل اس ـت ـخ ــدام
األراضي ألعمال ردم النفايات،
ً
مـبـيـنــا أن ال ـت ـعــاون سيسري
ً
اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ تــوق ـيــع
المذكرتين ولمدة عام.

المصنعان المقترحان
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـنـ ـف ــوح ــي أن
م ــذك ــرت ــي ال ـت ـع ــاون تضمنت
تبادل المعلومات والبيانات
اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة وال ـم ـخ ـط ـط ــات
الـ ــازمـ ــة لـ ــدراسـ ــة ال ـم ـش ــروع،
وتسهيل الــزيــارات الميدانية

ً
لمواقع ردم النفايات ،فضال
عـ ــن ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ال ـج ـه ــات
ال ـم ـخ ـت ـصــة ل ـت ـس ـه ـيــل إج ـ ــراء
ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـب ـي ـئ ـيــة ال ــازم ــة
ل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء م ـص ـن ــع
إلنتاج الوقود المشتق ،RDF
ومـ ـصـ ـن ــع إلنـ ـ ـت ـ ــاج م ـن ـت ـجــات
بـ ـت ــرولـ ـي ــة م ـس ـت ـخ ـل ـص ــة مــن
النفايات البالستيكية ،عالوة
عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى ط ــرح
وتخصيص المشروعات على
أمالك الدولة العقارية ،ووفقا
ألح ـك ــام ال ـمــرســوم بــالـقــانــون
رق ــم  1980/105ب ـشــأن أمــاك
الــدولــة ،وك ــذا أحـكــام القانون
رقم  116/2014بشأن الشراكة
بين القطاعين العام والخاص.
وتــابــع أن اسـتـخــدام شركة
أسمنت الكويت للتكنولوجيا
ال ـم ـت ـقــدمــة الـ ــوقـ ــود الـمـشـتــق
إلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة مـ ـ ــن حـ ــرق
نفايات مــولــدة طــاقــة حــراريــة
يـ ـت ــم االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مـ ـنـ ـه ــا فــي
ص ـ ـنـ ــاعـ ــة األسـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــت ،ألنـ ـه ــا
تستخدم أفــرانــا تـحـتــاج إلــى
ط ــاق ــة ح ــراري ــة ع ــال ـي ــة ،خــال
عمليات اإلن ـتــاج ،وستساهم
في التقليل من حجم النفايات
الـ ـ ـ ــازم ال ـت ـخ ـل ــص م ـن ـه ــا فــي
مـ ـ ــرادم ال ـن ـف ــاي ــات ال ـم ـتــوافــرة
مـ ـحـ ـلـ ـي ــا ب ـ ـك ـ ـم ـ ـيـ ــات وف ـ ـ ـيـ ـ ــرة،
وبتزايد مستمر سنويا ،فضال
عن مبادرة "مؤسسة البترول"
مـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة ب ـ ـشـ ــركـ ــة صـ ـن ــاع ــة

المنفوحي خالل اجتماع توقيع مذكرتي التعاون
الكيماويات البترولية إلنشاء
مـ ـصـ ـن ــع إلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج م ـن ـت ـج ــات
بـ ـت ــرولـ ـي ــة م ـس ـت ـخ ـل ـص ــة مــن
النفايات البالستيكية.

االستفادة من النفايات
وذكـ ـ ــر أن ال ـب ـل ــدي ــة مـمـثـلــة
بـ ـ ــإدارة شـ ــؤون الـبـيـئــة تعمل
عـلــى تـطــويــر مـنـظــومــة إدارة
ال ـن ـف ــاي ــات ال ـب ـلــديــة الـصـلـبــة،
والـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــز ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــردود

تحويل حضانة إلى مركز صحي
العتيبي أحال كتاب المنفوحي إلى لجنة «البلدي» لمناقشته بأول جلسة
●

محمد جاسم

واف ـق ــت بـلــديــة ال ـكــويــت عـلــى طـلــب وزارة
ال ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،ال ـم ـقــدم م ــن جمعية
مشرف التعاونية ،تغيير تخصيص نشاط
حضانة أطفال بمركز ضاحية مشرف إلى
مركز صحي متكامل ،وأحال رئيس المجلس
البلدي أسامة العتيبي الكتاب الموجه إليه
من المدير العام لبلدية الكويت المهندس
أح ـمــد الـمـنـفــوحــي ،إل ــى الـلـجـنــة المختصة
فــي المجلس لمناقشته و عــر ضــه فــي أ قــرب
جلسة رئيسية.
وتضمن الكتاب ،الذي حصلت "الجريدة"
على نسخة منه ،الرأي الفني لبلدية الكويت
بعد دراســة الطلب ،بأن الموافقة على طلب
وزارة الشؤون االجتماعية تأتي بناء على
ا لـمــوا فـقــة على طلب وزارة ا لـصـحــة ،تعديل
قرار اللجنة المكلفة القيام بأعمال المجلس
ا لـبـلــدي المتخذ عــام  ،2004لتغيير نشاط
ال ـح ـض ــان ــة ف ــي م ــرك ــز ال ـض ــاح ـي ــة ب ـم ـشــرف،

وال ـبــال ـغــة مـســاحـتـهــا  1000مـتــر مــربــع إلــى
مــركــز ص ـحــي ،مــوضـحــا أن م ـشــروع تغيير
التخصيص تضمن إنشاء مواقف سيارات
بمساحة  2500متر مربع ،والكائنة في نهاية
مركز مشرف التجاري ،بعد أن كــان موقعا
لحديقة عامة محاطة من الجنوب بمسجد
البشر ،وتسليم الموقع لوزارة الصحة.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب مـ ــواف ـ ـقـ ــة الـ ـبـ ـل ــدي ــة ع ـلــى
تخصيص مساحة  558مترا مربعا بالدور
األرضــي فــي مبنى الـســوق القديم المركزي
وال ـم ــؤق ــت ،ال ــواق ــع ض ـمــن مــركــز الـضــاحـيــة،
وا ل ــذي تــم إ نـشــاء مبنى جــد يــد عليه ليكون
لمصلحة البلدية ،الفتا الى أن وزارة الصحة
ذكرت في كتاب سابق موجه لوزارة الشؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة أن ــه ال مــانــع لــدي ـهــا م ــن قـبــول
ا لـتـبــرع مــن جمعية مـشــرف التعاونية بكل
مكوناته ،وبناء مركز صحي على نفقتها،
شريطة الحصول على الموافقات الرسمية
الالزمة حسب النظم واللوائح المقررة.

الـبـيـئــي االق ـت ـص ــادي لعملية
إدارة ا لـ ـنـ ـف ــا ي ــات م ـ ــن خ ــال
ً
تطبيق البدائل المتاحة حاليا
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن الـ ـنـ ـف ــاي ــات،
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن أحـ ـ ـ ــد الـ ـحـ ـل ــول
الحديثة في إدارة النفايات في
العالم ،والتي تسعى البلدية
إ لــى تطبيقها ضمن رؤيتها
المستقبلية إلدارة النفايات،
هو مشروع تحويل النفايات
الـبــاسـتـيـكـيــة إل ــى مـنـتـجــات
ب ـتــرول ـيــة ي ـتــم تـســويـقـهــا من

خــال مؤسسة الـبـتــرول ،مما
يـ ـ ــدر ع ـ ــائ ـ ــدا م ــالـ ـي ــا لـ ـل ــدول ــة،
ويساهم في التقليل من حجم
النفايات الالزم التخلص منها
في مرادم النفايات.
ولـ ـ ـف ـ ــت إل ـ ـ ــى أن "صـ ـن ــاع ــة
الـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي ــات الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة"،
وهي إحدى شركات مؤسسة
الـبـتــرول ،قــد ب ــدأت بالتعاون
م ــع ال ـب ـلــديــة ل ــاس ـت ـف ــادة من
ال ـ ـبـ ــاس ـ ـت ـ ـيـ ــك ال ـ ـ ـم ـ ـ ـفـ ـ ــروز مــن
ال ـن ـف ــاي ــات ال ـب ـلــديــة الـصـلـبــة،

محافظ العاصمة :تعديل قوانين
البناء لدعم التنمية والتطوير
طــالــب مـحــافــظ الـعــاصـمــة الـشـيــخ طــال
الـخــالــد ،ب ـضــرورة تـعــديــل بـعــض القوانين
الحالية المتعلقة بعمليات البناء في البالد،
وذل ــك لـعــدم مــاء مـتـهــا لعمليات التطوير
المنشودة بالكويت.
وأوضح الخالد ،في تصريح أمس ،على
هامش جوالته الميدانية المستمرة لمتابعة
م ـس ـت ـجــدات حـمـلــة إزال ـ ــة م ـخــال ـفــات الـبـنــاء
فــي الـمـحــافـظــة ،أن "تـعــديــل قــوانـيــن البناء
ُيجبر ُمالك العقارات التي مر على إنشائها
ً
ً
 50عــامــا عـلــى تـجــديــدهــا ،أو هــدمـهــا تبعا
لحاالتها اإلنشائية ،وذلك من خالل الجهات
المعنية" ،الفتا إلى أن "تعديل هذه القوانين
سـيـقـضــي عـلــى الـمـخــالـفــات وال ـم ـمــارســات
السلبية الـتــي يـقــوم بها بعض الـمــاك في
عقاراتهم".
وطالب "الجهات المعنية بسرعة إصدار
ق ــوان ـي ــن ال ـب ـن ــاء ل ــدع ــم ع ـم ـل ـيــات الـتـنـمـيــة"،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن "اس ـت ـمــرار الـعـمــل بقوانين
البناء الحالية غير مجد ،وال يخدم التطور
العمراني واإلنشائي المأمول".

أسامة العتيبي

ً
محافظ العاصمة متفقدا إحدى المخالفات

«حماية البيئة»« :كل يوم يال  »2إضافة نوعية لإلعالم
الوزير المطيري أشاد خالل لقائه رئيسة الجمعية بالحلقة النموذجية للبرنامج
●

عادل سامي

أعـ ــربـ ــت رئ ـي ـس ــة ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ل ـح ـمــايــة ال ـب ـي ـئــة د .وجـ ـ ــدان ال ـع ـق ــاب عن
امـتـنــان وتـقــديــر مجلس اإلدارة وأعـضــاء
الـفــرق والـلـجــان التخصصية بالجمعية
ل ــاس ـت ـج ــاب ــة الـ ـس ــريـ ـع ــة لـ ــوزيـ ــر اإلعـ ـ ــام
وال ـث ـقــافــة وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
عبدالرحمن المطيري لمناقشة العديد من
القضايا البيئية اإلعالمية والتي تعكس
اهـتـمــام جـهــاز الــدولــة االعــامــي بدعمها
والمساهمة في نشرها.
وقــالــت ال ـع ـقــاب فــي تـصــريــح لـهــا إنها
اجـتـمـعــت م ــع ال ـم ـط ـيــري ل ـع ــرض الـحـلـقــة
النموذجية مــن برنامج "كــل يــوم يــال ،"2
وأبـ ــدى إعـجــابــه بـمــا شــاهــده فــي الحلقة
الـ ـنـ ـم ــوذجـ ـي ــة مـ ــن مـ ـحـ ـت ــوى تـ ـق ــف خـلـفــه
مـجـهــودات بشرية واض ـحــة ،وأثـنــى على

فـكــرة الـبــرنــامــج مـتــأمــا ان يـكــون اضــافــة
ل ـم ـك ـت ـب ــة االع ـ ـ ـ ــام ال ـب ـي ـئ ــي ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
والمنطقة.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن الـحـلـقــة الـنـمــوذجـيــة
تعكس مدى حرص الجمعية على إظهار
عـ ـن ــاص ــر وم ـ ـكـ ــونـ ــات ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـف ـط ــري ــة
والبيئات المختلفة في البالد فضال عن
إبــراز األدوار البيئية للعديد من الجهات
الحكومية والهيئات والقطاع الخاص من
شركائها في حماية البيئة ،حيث تشارك
العديد من الجهات السيادية والخدمية
في دعم السلسلة لوجستيا إلبراز مثل تلك
األدوار المهمة والتي تصب في مصلحة
العمل البيئي في دولة الكويت مثل رئاسة
األركــان العامة للجيش ،ووزارة الداخلية
بقطاعاتها ،وقوة االطفاء العام ،والهيئة
ال ـعــامــة للبيئة والـهـيـئــة ال ـعــامــة لـشــؤون
الزراعة والثروة السمكية ،وبلدية الكويت

وت ـ ـحـ ــوي ـ ـلـ ــه إل ـ ـ ـ ــى مـ ـنـ ـتـ ـج ــات
بترولية مثل الديزل والنافثا،
إذ تتم االسـتـفــادة مــن جميع
أن ـ ـ ـ ــواع الـ ـب ــاسـ ـتـ ـي ــك م ـ ــا ع ــدا
بالستيك القناني  PETبسوقه
ً
المحلي الواعد أيضا إلعــادة
ً
ت ــدوي ــره ،م ـشــددا عـلــى أهمية
دور القطاع الخاص في تنفيذ
المشاريع البيئية.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت نــائـبــة
ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـش ــؤون قـطــاع
المشاريع فــي بلدية الكويت

م .ن ــادي ــة الـ ـش ــري ــدة ،إن هــذه
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ب ـي ــن ال ـق ـطــاع ـيــن
ال ـخــاص وال ـعــام مـحــل تقدير
لـمــا تمثله مــن حــل للمشاكل
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة ،خ ـ ــاص ـ ــة فـ ـ ــي ظــل
الـ ـصـ ـع ــوب ــات ال ـ ـتـ ــي واجـ ـه ــت
تـعـثــر إبـ ــرام ع ـقــار المستثمر
إلنـ ـ ـش ـ ــاء مـ ـصـ ـن ــع ل ـل ـن ـف ــاي ــات
ص ــدي ـق ــة ل ـل ـب ـي ـئــة ،ع ــن طــريــق
هيئة مشروعات الشراكة بين
القطاعين.

ووزارة اإلعالم والجهات البحثية كجامعة
الكويت ومعهد الكويت لالبحاث العلمية،
بــاالضــافــة ال ــى مــؤسـســة الـكــويــت للتقدم
العلمي وغيرها من الجهات.
وأكـ ـ ــدت ال ـع ـق ــاب أن "ب ــرن ــام ــج ك ــل يــوم
يـ ــال  "2ض ـمــن سـلـسـلــة ل ـتــوث ـيــق ال ـح ـيــاة
الـفـطــريــة فــي دول ــة الـكــويــت فــي موسمها
السابع تغطي التنوع األحيائي وتتضمن
مختلف الموائل والبيئات ومواصفاتها
ومميزاتها ،وتهدف السلسلة إلى التوعية
البيئية للمجتمع ا لـكــو يـتــي ،والتعريف
بــالـبـيـئــة الـكــويـتـيــة وع ـنــاصــرهــا وكيفية
المحافظة عليها ،إ ضــا فــة إ ل ــى التعريف
بقانون حماية البيئة رقم  42لسنة 2014
وال ـم ـعــدل بـعــض أحـكــامــه بــرقــم  99لسنة
 2015والتوعية بالعقوبات وكيفية تجنب
المخالفات ،والتعريف بــأهــداف التنمية
المستدامة .2030

وجدان العقاب

ّ
«القصر» :ال صحة لعدم
صرف المكافآت
ن ـف ــى الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـلـهـيـئــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــر ،م.
حـمــد ال ـبــرجــس" ،م ــا ت ــم تــداولــه
بـخـصــوص ع ــدم ص ــرف مكافآت
األعـ ـم ــال الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة" ،م ــؤك ــدا ان
"الهيئة ملتزمة ب ـقــرارات ديــوان
الخدمة المدنية المنظمة لقرارات
صرف مكافآت موظفيها".
وق ــال ال ـبــرجــس ف ــي تصريح
صحافي ان "األمــور طيبة ،إذ تم
تداول كافة االقتراحات المتعلقة
بــال ـمــوضــوع ،كـمــا ت ــم االجـتـمــاع
م ــع ن ـقــابــة ال ـمــوظ ـف ـيــن بــالـهـيـئــة
ل ـت ــداول ض ــواب ــط ص ــرف مـكــافــأة
األع ـم ــال الـمـمـتــازة ،وت ــم تشكيل
فــريــق عـمــل مــن الـنـقــابــة ودراس ــة
كـ ــافـ ــة االق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بنظام ا لـصــرف لضمان تحقيق
العدالة فى صرف مكافأة االعمال
الممتازة" .
وأضـ ـ ـ ــاف ان "ك ـ ــل الـ ـخـ ـي ــارات

حمد البرجس

م ـطــروحــة ل ـلــوصــول ال ــى تــوافــق
يـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ــق مـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة مـ ــوظ ـ ـفـ ــي
ال ـه ـي ـئــة ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى وف ــق
قـ ــرارات دي ــوان الـخــدمــة المدنية
واالعتمادات المالية المخصصة
لهذا البند من المكافآت.

الدماك لـ ةديرجلا  :اإلنتاج الزراعي مهدد باإليقاف
•

« %75من عمالتنا بالخارج ويجب السماح بعودتها وحجرها في المزارع»
●

محمد الجاسم

طــالــب رئ ـيــس االت ـح ــاد الـكــويـتــي لـلـمــزارعـيــن
عبدالله الــدمــاك بــإعــادة فتح المطار ،والسماح
بــدخــول عمالة الـمــزارع بــأســرع وقــت ،مــؤكــدا أن
اإلنتاج الزراعي يعاني من شلل حاد ،وقد يتسبب
شــح الـعـمــالــة فــي وق ـفــه خ ــال الـمــوســم المقبل،
والذي ستنعكس آثاره السلبية على المزارعين
المنتجين وأسعار المنتجات الزراعية.

ونــاشــد الــدمــاك ،فــي تصريح لــ"الـجــريــدة"،
مجلس الوزراء إيجاد آلية تسمح بعودة عمالة
ال ـمــزارع وحجرها داخ ــل ال ـمــزارع ،فضال عن
تخصيص فريق طبي لتطعيمهم ،مشددا على
أن المزارعين بحاجة إلى وسيلة تساهم في
إنقاذهم من الخسائر الهائلة التي يتكبدونها،
وبين أن إجمالي عدد عمالة القطاع الزراعي
يبلغ  500ألف 75 ،في المئة منهم بالخارج ،أي
ما يقارب  375ألف عامل ،ودون وجود رؤية

واضحة بشأن السماح بعودتهم.
وأشـ ــار إل ــى أن الـمـنــاطــق الــزراع ـيــة تعتبر
مــواقــع نــائـيــة عــن مــركــز الـمــديـنــة والـمـنــاطــق
الـسـكـنـيــة ،األمـ ــر الـ ــذي يـتـنــاســب م ــع تطبيق
االشتراطات الصحية بعدم إمكانية االختالط
مع السكان ،موضحا أن القطاع الزراعي بات
يــد خــل فــي خسائر ال يمكن تقديرها نتيجة
مــوضــوع يمكن حله بــوضــع ج ــدول زمـنــي ال
يزيد على أسبوعين.

وأضاف أن أزمة شح العمالة ادت الى وجود
س ــوق سـ ــوداء ،وارت ـف ــاع أس ـعــار الـتـحــويــل أو
التنازل عــن العمالة المسجلة على الـمــزارع،
عالوة على غالء أجورها ،متابعا" :في األوقات
الطبيعية قبل انـتـشــار جائحة كــورونــا كان
طلب العمالة من الخارج يستغرق من  4إلى 6
أشهر للوصول إلى الكويت ،فكيف الوضع في
الحاالت االستثنائية التي يمر بها العالم؟".
عبدالله الدماك

٨

محليات

ةديرجلا

•
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العتيبي« :الكهرباء» مستعدة للصيف رغم التحديات

مصادرة مواد
تموينية مدعومة
في الحساوي

دعا خالل اجتماع مع القياديين إلى معالجة كل المشاكل المتعلقة بعقود الصيانة
سيد القصاص

التزام قطاعات
الوزارة الفنية
بمعالجة أي
تأخيرات في
عقود الصيانة

عـ ـق ــد وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وال ـ ـمـ ــاء
والـطــاقــة المتجددة وزي ــر الـشــؤون
االجـتـمــاعـيــة والـتـنـمـيــة د .مشعان
ً
العتيبي أمــس ،اجتماعا مع وكالء
ومــديــري قـطــاعــات وزارة الكهرباء
وال ـمــاء ،لــاطــاع على اسـتـعــدادات
الوزارة لصيف .2021
وأكـ ـ ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي ،ب ـع ــد مـنــاقـشــة
الخطط الموضوعة للصيف المقبل،
استعداده لحل أي عوائق يمكن ان
تواجه الوزارة خالل موسم الصيف
المقبل.
وق ــال «إن الـ ــوزارة استطاعت أن
ت ـت ـخ ـطــى م ــوس ــم ال ـص ـي ــف ال ـفــائــت
األصعب رغم الظروف االستثنائية
التي مرت بها البالد بسبب جائحة
ً
كورونا» موضحا أن الوزارة ستقف
ّ
ال ـص ـي ــف ال ـم ـق ـب ــل أمـ ـ ــام تـ ـح ــد آخ ــر
الجتياز موسم الصيف الذي سيتم
تخطيه بعون الله وتكاتف جهود
جميع قطاعات الوزارة دون مشاكل
في شبكة الكهرباء.

وش ـ ــدد ال ـع ـت ـي ـبــي ع ـلــى ضـ ــرورة
ال ـ ـتـ ــزام قـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ـ ــوزارة الـفـنـيــة
بمعالجة أي تــأ خـيــرات أو مشاكل
ً
في عقود الصيانة ،داعيا إلى تمكين
الكادر الوطني من أداء جميع المهام
الهندسية والفنية ،خصوصا تلك
ً
العناصر المميزة والمبدعة ،تطبيقا
لسياسة اإلحالل.
وش ـ ـكـ ــر جـ ـمـ ـي ــع الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فــي
ق ـطــاعــات الـ ـ ــوزارة لـجـهــودهــم التي
يـ ـب ــذل ــونـ ـه ــا ف ـ ــي ت ـ ــأدي ـ ــة م ـه ــام ـه ــم
الوظيفية لتأمين خدمتي الكهرباء
والماء بأعلى جودة.
وقدم مسؤولو القطاعات الفنية
ً
أم ـ ـ ــام ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـع ـت ـي ـب ــي ع ــروض ــا
مرئية بشأن وضع محطات القوى
ومعدالت اإلنتاج ونسب االستهالك
الـمـتــوقـعــة ،كــذلــك تــم تـقــديــم عــرض
مــرئــي ح ــول أع ـمــال الـصـيــانــة التي
تـتــم عـلــى ق ـطــاعــات شـبـكــات النقل
الكهربائية وشبكات التوزيع وقطاع
تشغيل وصيانة المياه.

العتيبي مترئسا االجتماع أمس

«طلبة أميركا» :دراسة الفصل
الصيفي حسب الجامعة األم

نقل تبعية الجهات الحكومية في ًالتشكيل
سابقة
األخير
تاريخية بـ  16تغييرا
ً

●

«الزراعة» أكثر الجهات تغييرا لتبعيتها بعد أن نقلت  6مرات خالل  10سنوات
●

محمد الجاسم

بـعــد كــل تشكيل جــد يــد للحكومة،
تفرض بعض التغييرات المصاحبة
للظروف السياسية والمحلية تطورات
جديدة على تبعية الجهات الحكومية
لـلــوزراء ،األمــر الــذي من المفترض أن
يعكس توجها عاما أو رؤيــة جديدة
رس ـم ــت ه ــذه ال ـت ـغ ـي ـيــرات ،وال ـت ــي قد
يـنـتــج عـنـهــا إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة وتــرتـيــب
ً
لـلـمــؤسـســات ،مــن أج ــل الـمـضـ ّـي قــدمــا
نحو تطوير العمل الحكومي ،وتوازن
في عملية التوزيع على الــوزراء ،على
أن تكون المسؤوليات شبه متساوية.
إال ّأن التشكيل األخير للحكومة ّ
يعد
سابقة تاريخية فــي تغيير مراسيم

نقل تبعية  16جهة حكومية ،فهل نقل
ّ
مبني
تبيعة تلك الجهات في الدولة
على دراسة أم على حسابات أخرى؟

تصحيح أوضاع
تختلف األسباب من حكومة ألخرى
فــي إدراج الـجـهــات الـحـكــومـيــة تحت
مظلة ومسؤوليات الوزراء ،وذلك بعد
دراسة األجواء العامة واختصاصات
كل وزير على حدة ،كما تتفاوت ماهية
الـنـقــل مــن وزي ــر آلخ ــر ،فـهـنــاك جهات
نقلت تبعيتها ،إلعادتها تحت مظلة
ً
الوزير المختص تصحيحا لوضعها،
ولتكون بجانب الجهات المقاربة من
ّ
اخـتـصــاصــاتـهــا ،أو ألن لـهــا ارتـبــاطــا

نـ ـف ــذ ق ـ ـطـ ــاع األمـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
ً
ممثال في قيادة منطقة جليب
الشيوخ بالتعاون مع بلدية
ال ـفــروان ـيــة حـمـلــة أمـنـيــة على
منطقة الحساوي.
وقالت وزارة الداخلية في
بـيــان إن الـحـمـلــة أس ـفــرت عن
رفع عدد من المركبات ،وكمية
كـبـيــرة مــن الـسـلــع التموينية
ال ـمــدعــومــة ،وت ــم ضـبــط بائع
متجول وتحويله إلــى مخفر
ج ـ ـل ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــوخ التـ ـ ـخ ـ ــاذ
اإلجراءات القانونية بحقه.
وأضافت أن جميع قطاعات
الوزارة الميدانية مستمرة في
حمالتها التفتيشية واألمنية
فــي كــل أن ـحــاء ال ـبــاد لضبط
ال ـم ـخ ــال ـف ـي ــن وال ـم ـط ـل ــوب ـي ــن
والـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدي ألي م ـ ـحـ ــاوالت
خــارجــة على الـقــانــون ،داعية
ال ـج ـم ـيــع إلـ ــى االتـ ـص ــال على
هاتف الطوارئ  112في حالة
رصد أي ظواهر سلبية.

وث ـي ـقــا م ـع ـهــا ،ومـ ـث ــال ع ـلــى ذلـ ــك في
التشكيل الحكومي األخير ،نقل تبعية
المعلومات المدنية إلى وزيــر الدولة
لـ ـش ــؤون االتـ ـ ـص ـ ــاالت وت ـك ـنــولــوج ـيــا
المعلومات ،بعد أن كانت تحت مظلة
وزي ــر الــداخـلـيــة ،مـمــا يجعل التوجه
ّ
تحتية تكنولوجية أجدر،
نحو بنية
بعد جمع جميع الجهات التكنولوجية
تحت وزارة فنية بالدرجة األولى.

ملفات ثقيلة
أم ــا ال ـنــوع اآلخ ــر فيتعلق بجهات
نقلت تبعيتها بسبب ثـقــل الملفات
والـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـ ـهـ ــا ،ح ـيــث
ً
تـحـتــاج إل ــى وزي ــر ذي ع ــبء أق ــل ثقال

مــن اآلخــريــن إلسـنــاد اختصاصاتها
تحت مسؤوليته ،ومثال على ذلك في
التشكيل األ خ ـيــر ،نقل تبعية الهيئة
العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة
تحت مظلة وزير التجارة والصناعة،
ب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ـ ــن وج ـ ـ ـ ـ ــود ف ـ ـ ـجـ ـ ــوة ب ـي ــن
االختصاصات ،إال أنه يبدو أن النقل
ً
يأتي تخفيفا لعبء وزير المالية وزير
الدولة للشؤون االقتصادية ،المسؤول
ّ
عما يقارب  12جهة وإدارة حكومية.

أسباب سياسية

عـلــى ع ــدم إي ـضــاح ـهــا ،رب ـمــا أله ــداف
غايتها يميل للسياسية أكثر ،وعلى
رأسها ّ
تنوع التنقالت التي شهدتها
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية ،التي تعد من أكثر الجهات
ً
ت ـغ ـي ـيــرا ل ــوزي ــره ــا ،ب ـعــد أن ن ـق ـلــت 6
مرات خالل السنوات العشر األخيرة،
بين وزراء األشـغــال والنفط واإلعــام
وال ـب ـلــديــة وش ـ ــؤون مـجـلــس ال ـ ــوزراء،
لكن من الممكن أن يكون نقلها األخير
ً
فنيا أكثر إلى جانب البلدية واإلسكان،
وهذا ما سيتضح فيما بعد.

وهناك سبب آخر لنقل تبيعة الجهة
الحكومية مــن وزي ــر آلخ ــر ،نــاتــج عن
ح ـســابــات مـعـ ّـيـنــة ت ـحــرص الـحـكــومــة

ُ
طلبة الجامعة باشروا الفصل الثاني عن بعد

حمد العبدلي

أكد االتحاد الوطني لطلبة
الكويت بــالــواليــات المتحدة
أن وزارة ا ل ـت ـع ـل ـي ــم ا ل ـع ــا ل ــي
س ـم ـح ــت ل ـل ـط ـل ـبــة الـمـبـتـعـثـيــن
ال ـجــدد والمستمرين بــااللـتــزام
بالدراسة حسب نظام الجامعة
األم بــال ـح ـضــور ال ـش ـخ ـصــي أو
ع ـ ــن ُب ـ ـعـ ــد (اون ـ ـ ــاي ـ ـ ــن) ل ـل ـف ـصــل
ا لـ ـصـ ـيـ ـف ــي  ،2021وذ لـ ـ ـ ــك ب ـعــد
ال ـتــواصــل األخ ـي ــر لــات ـحــاد مع
الــوزارة بشأن تسهيل إجــراء ات
الطلبة المبتعثين في الواليات
المتحدة.
وأوض ـ ــح االتـ ـح ــاد ،ف ــي بـيــان
أمس ،أن «التعليم العالي» وافقت
أيـ ـض ــا ع ـل ــى الـ ـسـ ـم ــاح لـلـطـلـبــة
الخاصين الدارسين في كليات
المجتمع بالدراسة حسب نظام
الكلية األم بالحضور الشخصي
أو ع ــن ب ـعــد (اون ـ ــاي ـ ــن) لفصل
صيف  ،2021واألمر كذلك لطلبة
الماجستير.
وأشــار إلى أن الــوزارة وافقت

كـ ــذلـ ــك عـ ـل ــى الـ ـسـ ـم ــاح لـلـطـلـبــة
بتسجيل مواد التعليم عن بعد
خـ ـ ــارج ال ـج ــام ـع ــة ب ـع ــد مــواف ـقــة
الجامعة األم والمكتب الثقافي،
موضحا ان الحد األقصى لعدد
م ـ ـق ـ ــررات ال ـت ـع ـل ـي ــم (اون ـ ــاي ـ ــن)
المسموح بها للطالب المبتعث
لـفـصــل ص ـيــف  2021ه ــو الـحــد
األق ـ ـ ـصـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ـمـ ــوح بـ ـ ــه مــن
الجامعة األم.

إطالق حملة تبادل الكتب بيومها األول حتى  15الجاري
●

طلبة الجامعة
فضلوا الطرق
التقليدية لسهولة
الدراسة بهاوالبعد
التام عن الوسائل
اإللكترونية

فيصل متعب

باشر طلبة جامعة الكويت
الـفـصــل ال ــدراس ــي ال ـثــانــي «عــن
ب ـع ــد» ،وس ــط م ـشــاركــة طالبية
ف ــاع ـل ــة خـ ــال الـ ـي ــوم األول مــن
الـ ـمـ ـق ــررات ال ــدراسـ ـي ــة ،إذ ف ــاق
ع ــدد الـطـلـبــة ،الــذيــن اسـتــأنـفــوا
دراس ـت ـه ــم ،أمـ ــس ،أك ـثــر م ــن 35
ألف طالب وطالبة من مختلف
الكليات الجامعية.
وحضر عــدد كبير مــن طلبة
ال ـجــام ـعــة ال ـم ـتــوقــع تـخــرجـهــم
والخريجين أمام عمادة القبول
والتسجيل منذ الصباح الباكر
الستكمال جــداولـهــم الدراسية
واس ـ ـت ـ ــام ش ـ ـه ـ ــادات ال ـت ـخ ــرج
لـمــن اسـتــوفــى ش ــروط التخرج
بالجامعة.

تبادل الكتب
مــن جهة أخ ــرى ،أطلق طلبة
ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت ف ــي مـخـتـلــف
ك ـل ـي ــات ـه ــا ال ـع ـل ـم ـي ــة واألدب ـ ـيـ ــة
حملة ت ـبــادل الـكـتــب الــدراسـيــة

والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــذك ـ ـ ــرات والـ ـمـ ـلـ ـخـ ـص ــات
الـمـعـتـمــدة ف ــي ال ــدراس ــة ،إذ لم
يكتفوا فقط بالتعليم عن بعد
والــذي رافقهم على مــدار ثالثة
فـ ـص ــول دراسـ ـ ـي ـ ــة ل ـي ـك ــون ه ــذا
الفصل الدراسي هو الرابع لهم
بالتعليم االلكتروني ،بل شددوا
على طــرق الــدراســة التقليدية،
التي تتضمن الكتب وغيرها من
أدوات دراسية.
وعلى الرغم من وجود بعض
الكتب الــدراسـيــة على المواقع
اإللكترونية والتي تدعم صيغة
الـ ـ ـ  ،PDFفـ ــإن ط ـل ـبــة ال ـجــام ـعــة
ف ـ ـض ـ ـلـ ــوا ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة
لسهولة الدراسة بها ،كما أنها
أس ــرع وسـيـلــة يـجــدهــا دارس ــو
الجامعة في وصــول المعلومة
لديهم والبعد التام عن الوسائل
اإللكترونية التي يرى البعض
منهم أنها قــد تضر فــي مــدارك
تركيزهم الذهني.

تفاعل طالبي
وش ـهــدت حملة ال ـت ـبــادل في

«تدريس الجامعة» :نستغرب
عدم صرف مستحقات «الصيفي»
●

حمد العبدلي

استغرب رئيس جمعية أعضاء هيئة
الـ ـت ــدري ــس ،د .إب ــراهـ ـي ــم الـ ـحـ ـم ــود ،ع ــدم
صـ ــرف ال ـم ـس ـت ـح ـقــات ال ـم ــال ـي ــة ألع ـض ــاء
الهيئة التدريسية عــن الفصل الصيفي
االستثنائي حتى اآلن ،رغم مرور أكثر من
أربعة شهور من انقضائه.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــود ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس ،أن ال ـح ـق ــوق ال ـمــال ـيــة
مستحقات وظيفية ومتطلبات أساسية
مقابل واجبات تمت والتزامات تحققت،
وت ــأخـ ـي ــره ــا يـ ـخ ــل بـ ـق ــواع ــد دسـ ـت ــوري ــة
وقانونية وشرعية ،فتأخير المستحقات
المالية ضرب من أعمال ُّ
السخرة ،وإخالل
ب ـقــواعــد األجـ ــر مـقــابــل ال ـع ـمــل ،وانـتـهــاك
لقاعدة أصولية شرعية تتمثل في إعطاء
األجير أجره قبل أن يجف عرقه.

ً
وت ـ ــاب ـ ــع« :أص ـ ـبـ ــح مـ ــن الـ ـمـ ـس ــيء جـ ــدا
اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار مـ ـط ــالـ ـب ــة أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة
التدريسية بجامعة ا لـكــو يــت بحقوقهم
المالية المستحقة لهم ،في الوقت الذي
تتم المناداة بإنشاء جامعات حكومية
جديدة وتعيين أعضاء هيئة تدريسية
لتشغيلها واستمرار وضع النوافير في
مباني الجامعة القديمة».
وختم الحمود« :من المستغرب والمؤلم
أن ي ـنــادي أع ـضــاء مجلس األم ــة بــزيــادة
معونة طلبة الجامعة من  200إلــى 300
ديـنــار شهريا دون محاسبة مــن يوقف
ويؤخر صرف مستحقات أعضاء الهيئة
التدريسية».

ً
الجامعة 2053 :خريجا في الفصل الدراسي األول

ازدح ــام أمــام عمادة القبول
والتسجيل في الجامعة
ً
ً
يــوم ـهــا األول ت ـف ــاع ــا طــاب ـيــا
ً
ملحوظا على منصات التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،إذ أبـ ــدى الـطـلـبــة
اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــم األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
والدراسية من كتب وملخصات
ع ـل ــى ح ـســابــات ـهــم الـشـخـصـيــة
ل ـ ـي ـ ـكـ ــون ه ـ ـن ـ ــاك تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوب م ــن
زمــائـهــم الـطـلـبــة فــي توفيرها
وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد ال ـ ــوق ـ ــت وال ـ ـم ـ ـكـ ــان
الستالمها.

وعن استمرارية الحملة ،أفاد
مطلقوها بأنها ستكون لمدة
أسبوعين دراسيين فقط ابتداء
منذ اليوم الدراسي إلى تاريخ
 15الجاري.

أعلنت مديرة إدارة شؤون الخريجين في
عمادة القبول والتسجيل فاطمة العميري ،أن
عدد الخريجين في الفصل الدراسي األول من
ً
العام الجامعي  2021/2020بلغ  2053خريجا
وخريجة ،مشيرة إلى استمرار عملية توزيع
شهادات الخريجين حتى األسبوع المقبل.
ولـفـتــت الـعـمـيــري ،فــي تـصــريــح صحافي،
إلى إرسال كشوف الخريجين لديوان الخدمة
المدنية ،والتنسيق معه ،من أجل تمديد فترة

التسجيل ،منوهة إلى استجابة الديوان لطلب
الجامعة ،مقدمة الشكر لجميع القائمين على
الديوان ،وقالت إنه بإمكان جميع الخريجين
ً
الدخول لنظام الديوان للتسجيل اعتبارا من
يوم الجمعة المقبل.
وباركت للخريجين تخرجهم في الجامعة،
داعية المولى ،عز وجل ،أن يسدد خطاهم ،وأن
يوفقهم في حياتهم العملية القادمة لما فيه
مصلحة بلدهم الكويت.

« »GUSTتنظم محاضرة عن مساهمة الجيش
الفرنسي في تحرير الكويت

تحدث فيها الملحق العسكري باسو ضمن «األسبوع الفرنكفوني»
●

فيصل متعب

ن ـظــم ق ـســم ال ـع ـل ــوم اإلن ـســان ـيــة
واالجتماعية في جامعة الخليج
لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا ()GUST
محاضرة حول مساهمة الجيش
الـفــرنـســي ف ــي تـحــريــر ال ـب ــاد من
ال ـ ـغـ ــزو ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،ح ــاض ــر فـيـهــا
الملحق العسكري الفرنسي لدى
البالد العقيد أوليفر باسو.
وجـ ـ ـ ـ ــاءت الـ ـحـ ـلـ ـق ــة ال ـن ـق ــاش ـي ــة
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرة ،ال ـ ـتـ ــي أدارهـ ـ ـ ــا
األس ـ ـتـ ــاذ ال ـم ـس ــاع ــد فـ ــي ال ـع ـل ــوم
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـخ ـل ـيــج
د .صـ ـ ــا لـ ـ ــح ا ل ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـسـ ــي ،ض ـم ــن

«األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـف ــرن ـك ـف ــون ــي» الـ ــذي
نـظـمـتــه ال ـجــام ـعــة ،والـ ــذي يـهــدف
إلـ ــى االح ـت ـف ــاء بــال ـث ـقــافــة وال ـل ـغــة
الفرنسية.
وتحدث باسو خالل المحاضرة
عن مساهمة الجيش الفرنسي في
عملية درع الصحراء ،الفتا إلى أنه
تـحــالــف مــن قـبــل األم ــم الـمـتـحــدة،
ض ــم  35دول ـ ــة ب ـق ـي ــادة ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـت ـحــريــر ال ـك ــوي ــت مــن
االحتالل العراقي.
وبـ ـي ــن أن الـ ـف ــرق ــة ال ـع ـس ـكــريــة
الفرنسية انتشرت في السعودية
ل ـم ـس ــاع ــدة الـ ـك ــوي ــت خ ـ ــال ف ـتــرة
االحتالل ،مشيرا إلى تجربته في

الـشــرق األوس ــط وقيامه بالعديد
من المهام خالل حياته المهنية.
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت رئـيـســة قسم
ال ـع ـل ــوم اإلن ـس ــان ـي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
األستاذة المساعدة للغة الفرنسية
فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة د .مـ ـن ــال ال ـق ــاض ــي:
«يـسـعــدنــا أن نستضيف األس ـبــوع
الفرنكفوني مرة أخرى ،بعد عام من
الوباء أجبرنا على تأجيله».
وأك ـ ـ ـ ــدت الـ ـق ــاض ــي أن الـ ـح ــرص
عـلــى تنظيم ه ــذه الفعالية يجسد
التزام الجامعة بتعريف المجتمع
ب ــال ـث ـق ــاف ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة وتـشـجـيــع
الـطـلـبــة عـلــى تـعـلــم الـلـغــة والـثـقــافــة
وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،م ـب ـي ـنــة أن

تنظيم هــذه الفعالية يمثل فرصة
عظيمة لالحتفال بالذكرى الثالثين
لتحرير الكويت ،من خالل استضافة
متخصص لمناقشة مشاركة فرنسا
في حرب التحرير.
جـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن «األسـ ـ ـب ـ ــوع
الفرنكفوني» يعتبر حدثا سنويا
ت ـ ـحـ ــرص ج ــامـ ـع ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ع ـلــى
تنظيمه خــال شهر مــارس مــن كل
عـ ـ ــام ،ت ـح ــت إش ـ ـ ــراف ق ـس ــم ال ـع ـلــوم
اإلنسانية واالجتماعية ،ويتضمن
ع ـ ـ ـ ــددا م ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوات والـ ـحـ ـلـ ـق ــات
ال ـن ـق ــاش ـي ــة ح ـ ــول ال ـل ـغ ــة وال ـث ـقــافــة
الفرنسية.

اوليفر باسو

ةديرجلا

•
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لماذا الكتابة عن «العبيد»
في الخليج؟

لماذا الكتابة عن «العبيد في الخليج العربي»؟
ً
ً
الـجــواب ببساطة ،بالرغم من كونهم أدوا دورا كبيرا في
اق ـت ـصــاد وث ـقــافــة الـمـنـطـقــة ،فــإنــه ت ــم إق ـص ــاؤه ــم م ــن ال ــرواي ــة
التاريخية الــرسـمـيــة .هـكــذا اختصر الـمــؤلــف الــدكـتــور هشام
ال ـعــوضــي إق ــدام ــه عـلــى إصـ ــدار ك ـتــاب غـيــر مـسـبــوق وب ـجــرأة
متناهية ،عن فئة مهمشة ينظر إليها بالكثير من االرتياب
عند الحديث عنهم.
لم يثن الكاتب االنتقاد الذي تعرض إليه وتسليطه الضوء
على آالم تلك الفئة بــل راح يبحث وينقب ويـســأل أهــل الــرأي
واالخ ـت ـصــاص ،عــن األث ــر ال ــذي تــركــوه فــي بـنــاء المجتمعات
الخليجية في الفن واللغة والعادات والمالبس والطعام.
تسنى لي قراءة الكتاب أثناء عطلة األسبوع وفتح لي آفاقا
من المعرفة كانت مجهولة ،شعرت أن هــذا النوع من الكتب
سيأخذ مكانته بين أرفــف المكتبات ،فقد آثر الدكتور هشام
العوضي أن يذهب إلى قضايا المجتمع ومكوناته والطبقات
االجتماعية واألعراق واألديان وأن يطل على التاريخ من نوافذ
اجتماعية ابتعدت الغالبية من الباحثين والدارسين عن الولوج
إلى عوالمها.
من وجهة نظر المؤلف يعود الفضل إلى بريطانيا بالدرجة
األولى بشن حرب على تجارة الرق ،استهدفت تجارة العبيد
أوال بعد أن بلغ ذروة وجوده بالجزيرة العربية.
كــان الخليج تحت االن ـتــداب اإلنـكـلـيــزي يعاني مــن تجارة
العبيد وكانت بريطانيا مـتــرددة باإللغاء السريع والفوري
ل ـلــرق ،كـمــا ك ــان مــن ال ـض ــروري االحـتـفــاظ بـعــاقــات طيبة مع
األسر الحاكمة ،إن أرادت االستمرار بهيمنتها على المنطقة،
ومع ذلك عقدت اتفاقيات مع حكام وأمــراء الخليج لمنع هذه
التجارة وباألخص مع حكام الشارقة وسلطنة عمان ورأس
الخيمة وأبوظبي وأم القيوين وعجمان ومنحت هذه االتفاقيات
بريطانيا الحق فــي مراقبة طــرق المالحة وتفتيش الـقــوارب
التي تحمل العبيد.
اعتبرت النخبة فــي المنطقة أن محاربة اإلنكليز لتجارة
العبيد كان لخدمة مصالحها االستعمارية وتحويل الخليج
إل ــى بـحـيــرة «بــريـطــانـيــة صــرفــة» وه ــذه الـسـيــاســة مــردهــا إلــى
غرورها بتفوقها العنصري وانتداب نفسها لنشر الحضارة
ونقلها إلى العالم المتخلف!
أسباب أخرى لها عالقة بمنع وتحريم تجارة العبيد ،أولها
أن اإلسالم حرم هذه التجارة ،ومنها أن الحكام هنا يودون نقل
رسالة مختلفة عن مجتمعاتهم ،إضافة إلى عنصر آخر مهم،
وهو أن الدول الساعية إلى االنضمام للمنظمات الدولية عليها
االلتزام بمحاربة الرق.
أول دولة خليجية ألغت الرق كانت البحرين سنة  1937ثم
الكويت وقطر سنة  1952والسعودية سنة  1962واإلم ــارات
 1963وعمان  .1971رسميا انتهى الرق في الخليج لكن آثاره لم
تنته علما أن الحديث عنهم يعتبر من المحظورات ،ما حصل
ً
كان نوعا من «السكوت الضمني» يهدف صناعة «ذاكرة صديقة»
وغير محرجة لنسل العبيد الذين تم عتقهم.
العبيد في الخليج أسهموا في بناء المنطقة وتأمين أوضاعها
االقتصادية والتي أتاحت العيش الكريم لكل السكان .يعتقد الدكتور
العوضي أنه «ليس من المعيب إلقاء الضوء على هذا التاريخ بل
من الضروري إنارة تلك الفترة للتصالح معها وعدم إنكارها».
العبيد جزء من نسيج هذه المنطقة ،والكثير منهم أبناء أهل
هذه البالد من الزيجات الكثيرة بين البيض والسود ،فقد ظهر
أن عدد النساء المجلوبات من إفريقيا ومن غيرها ،أكثر من عدد
الرجال وال يجوز بالتالي اعتبار من كانت جدته شركسية أو
كازاخية أو بلوشية أو جورجية ،يتميز على من كانت جدته
إفريقية ،فكلهن صرن تزوجن رجاال أصولهم من هذه المنطقة.
ً
اإلسالم أدى دورا في التزاوج مع العبدات وضرب على ذلك
ً
مثال برأس الخيمة حيث أغلبية سكانها من «العرق الهجين»
الناتج عــن ت ــزاوج القبائل العربية مــع األفــارقــة ،حتى المهن
المقتصرة على ذوي البشرة السمراء ،حصل فيها تغيير وتبديل
إيجابي وقبول من المجتمع واالنخراط فيها.
وص ــل ع ــدد الـعـبـيــد ف ــي الـخـلـيــج إل ــى نـحــو الـمـلـيــون وك ــان
لهم تأثير مباشر على عــادات وتقاليد المجتمع وعلى اللغة
والتناسل وطرق العمل وفي سنة  1928وجد في الكويت ستون
فتاة من أصول أرمينية!
مــن ال يــذكــر قـصــة «عـنـبــر» الـمـســؤول عــن تحصيل الــرســوم
الجمركية من التجار في الكويت ومنحه سلطة عامة واعتدائه
ً
بالضرب على أحــد التجار مما أدى إلــى المطالبة بنفيه! إذا
ً
الكتاب يستحق فعال القراءة.

هل بعناهم الوهم؟ *

أحمد باقر

رياح وأوتاد :كما توقعت ...مزيد من التناقضات البرلمانية والحكومية

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
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زوايا ورؤى

• ال و ج ـ ــه ل ـل ـم ـق ــار ن ــة ب ـي ــن م ـقــا ط ـعــة
األعـ ـض ــاء لـقـســم ال ـح ـكــومــة ف ــي مـجـلــس
األ مـ ــة :األول ( )1963وا لـمـقــا طـعــة ا لـتــي
كادت أن تكتمل قبل أيام ،ألن المقاطعة
ً
األولـ ــى كــانــت اح ـت ـجــاجــا عـلــى مـخــالـفــة
ا لـ ـحـ ـك ــو م ــة لـ ـن ــص ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــادة ( )131مــن
الدستور بتعيين عدد من كبار التجار
ا ل ـم ـعــرو ف ـيــن وزراء ف ـي ـهــا ،أي أ ن ـه ــا لــم
ً
تـ ـك ــن احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى ت ـع ـي ـي ــن رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ــوزراء (ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح الـ ـس ــال ــم) وال
عـلــى رئـيــس مـجـلــس األم ــة (عـبــدالـعــزيــز
الصقر) رحمهما الله ،كما هي الحال في
المقاطعة الثانية قبل أيام والتي كانت
بسبب تعيين الرئيسين.
• و ك ــذ ل ــك فـ ــإن ا س ـت ـقــا لــة أول ر ئ ـيــس
لذلك المجلس (الصقر) ،رحمه الله ،لم
تـكــن بـسـبــب حـمـلــة ال ـن ــواب وهـجــومـهــم
عليه وال بسبب تـصــو يــت ا لـحـكــو مــة له
فــي ا لــر ئــا ســة ،والصحيح أن كــل النواب
وال ـح ـكــومــة ك ــان ــوا ي ـتــرجــونــه لـيـتــراجــع
عن االستقالة.
ً
إذا ف ـق ـي ــاس ب ـع ــض اإل خـ ـ ــوة ا ل ـن ــواب
الحاليين والمتحمسين معهم ما تم في
المجلس الحالي على وقائع المجلس
ً
األول غير صحيح تماما .
ً
• و م ـ ــن ا ل ـت ـن ــا ق ــض أ يـ ـض ــا أن يـقـســم
ب ـعــض الـ ـن ــواب ع ـلــى احـ ـت ــرام الــدس ـتــور
و يــر فـضــون تعيين ر ئـيــس ا ل ــوزراء قبل
مباشرته ا لـقـســم ،مــع أن تعيين رئيس
الوزراء حق دستوري لألمير وحده ،وال
ً
يتطلب قــرارا بمنح الثقة من المجلس
كـ ـم ــا ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة ال ـت ـف ـس ـي ــري ــة
لـلــدسـتــور ،وك ــان بــإمـكــانـهــم اسـتـجــواب
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـع ــد م ـب ــاش ــرت ــه عـمـلــه
واختصاصاته إذا رأوا ما يوجب ذلك.
ً
• وم ـ ــن ال ـت ـن ــاق ــض أي ـ ـضـ ــا مـ ــا أشـ ــار
إ لـيــه تقرير ا لـشــال اال قـتـصــادي لجاسم

ال ـ ـس ـ ـعـ ــدون يـ ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،حـ ـي ــث رف ـض ــت
ال ـح ـكــومــة ف ــي ال ـل ـج ـنــة ال ـمــال ـيــة تــأجـيــل
أق ـســاط الـبـنــوك سـتــة أشـهــر بـحـجــة أنــه
سيكلف  400مـلـيــون د ي ـنــار ،وأن البلد
ي ـع ــان ــي ع ـج ــزا ش ــدي ــدا ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــة،
كـ ـم ــا تـ ـط ــال ــب الـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ــاالق ـ ـتـ ــراض
بــال ـم ـل ـيــارات ،ورب ـمــا سـتـفــرض رســومــا
عـلــى الـمــواطـنـيــن ،وت ـعــود عــن ذل ــك كله
ل ـتــوافــق ع ـلــى اق ـت ــراح ب ـقــانــون لـتــأجـيــل
األقساط وتحميل الخزانة كلفة التأجيل
ال ــذي سـتـسـتـفـيــد مـنــه ال ـب ـنــوك بــالــرأس
ال ـم ــرف ــوع ،وكـ ــان بــإم ـكــان ال ـح ـكــومــة أن
ً
ً
تصرف راتبا كامال لكل من توقف راتبه
بـسـبــب وب ــاء ك ــورون ــا وه ــذا اإلج ـ ــراء ال
يـكـلــف الـخــزانــة الـعــامــة أكـثــر مــن عشرة
ماليين دينار فقط.
ً
• وم ــن الـجـيــد وال ـم ـح ـمــود أي ـضــا أن
الحكومة هــي ا لـتــي دا فـعــت عــن كــرا مــات
ال ـ ـنـ ــاس وخـ ـص ــوصـ ـي ــاتـ ـه ــم ،حـ ـي ــث ق ــام
ً
وزي ــر اإلعـ ــام م ـش ـكــورا بــالــوقــوف ضد
إ ل ـغ ــاء ن ـصــوص خ ــدش اآلداب ا ل ـعــا مــة،
والـ ـتـ ـح ــري ــض عـ ـل ــى ارتـ ـ ـك ـ ــاب الـ ـج ــرائ ــم
وغيرها من الفقرات التي طالبت لجنة
ال ـت ـع ـل ـي ــم واإلع ـ ـ ـ ــام فـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ــة
بإزالتها من القوانين اإلعالمية لألسف،
ب ـي ـن ـم ــا ك ـ ــان مـ ــن ا ل ـم ـف ـت ــرض أن ي ـك ــون
النواب هم خط الدفاع األول عن كرامات
الناس واآلداب العامة.
• ومـ ــن ت ـنــاق ـضــات ال ـم ـج ـلــس تـقــديــم
اال سـتـجــواب تلو اال سـتـجــواب مما دفع
الحكومة إلى طلب تأجيل االستجوابات
إ لـ ـ ــى م ـ ــا بـ ـع ــد دور اال ن ـ ـع ـ ـقـ ــاد ا لـ ـت ــا ل ــي،
ولألسف تجاهل األعضاء حكم المحكمة
الــدس ـتــوريــة رق ــم  8لـسـنــة  2004بـشــأن
ال ـ ـمـ ــادة  100م ــن ال ــدسـ ـت ــور الـ ـت ــي ج ــاء
فيها« :مما هو غني عن البيان أن إمطار
الـحـكــومــة بــوابــل مــن االسـتـجــوابــات في

الـمـجـلــس الـنـيــابــي مــن غـيــر ض ــرورة أو
أه ـم ـيــة ي ـع ـطــل ال ـح ـكــومــة ع ــن أع ـمــال ـهــا،
ويـضـيــع عـلــى الـمـجـلــس الـنـيــابــي وقـتــه
فـ ــي مـ ـث ــل هـ ـ ــذه االس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات وي ـق ـلــل
مــن قـيـمـتـهــا» .ولـكــن حـتــى مـعــالـجــة هــذا
اإلمطار بالتأجيل الطويل تم بشكل غير
سليم ،إذ تنص الئحة المجلس على أن
يكون التصويت على التأجيل بأغلبية
األعضاء وبالنداء باالسم ال برفع األيدي.
ً
• وم ـ ــن ال ـت ـن ــاق ــض أيـ ـض ــا أن يـسـعــى
بـ ـع ــض الـ ـ ـن ـ ــواب إلـ ـ ــى سـ ـح ــب الـ ـثـ ـق ــة مــن
رئيس المجلس متسلحين ببعض اآلراء
الـقــانــونـيــة رغ ــم ال ـن ـصــوص الــدسـتــوريــة
الواضحة والنقاش الدستوري الذي حسم
هــذا الموضوع في المجلس التأسيسي
وال ـت ـصــويــت عـلـيــه ف ــي (ج ـل ـســة )62/ 21
بتاريخ .1962 /9 /25
ً
• ومن التناقض المالحظ أيضا حجم
ت ــأث ــر األع ـ ـضـ ــاء ب ـمــا ي ـك ـتــب ف ــي وســائــل
الـتــواصــل ومحاكاتهم لها رغــم مــا فيها
ً
مــن أخ ـطــاء وأح ـيــانــا ضـغــوط تـصــل إلــى
ح ــد عـ ــدم احـ ـت ــرام اآلخ ـ ــر ك ـمــا رأيـ ـن ــا في
مــوضــوع مـقــاطـعــة جـلـســة ال ـق ـســم ،وذلــك
ب ــدال م ــن أن ي ـكــون مــرجـعـهــم ه ــو الـشــرع
والدستور وأصـحــاب الخبرة والتجربة
والمتخصصون في كل مجال واألساتذة
الدستوريون الذين ُعرفت فتاواهم بالعلم
والـحـيــاديــة ،فــاألعـضــاء يجب أن يقودوا
الشارع ال أن يقودهم الشارع.
• والخالصة أن تصوير ورقة انتخاب
الــرئــاســة ل ــم تـكــن آخ ــر مـخــالـفــة تناقض
حـكــم الــدس ـتــور والــائ ـحــة ف ــي المجلس
كما توقعت ذلك في مقالي المنشور في
هــذه الــزاويــة بـتــاريــخ  2020 /12 /21عن
أحداث الجلسة األولى ،وكان بعنوان« :هذا
أولـهــا ...الله يعين الكويت على تاليها»،
وقد صحت توقعاتي.

د .خولة مطر
يحدثونك كثيرا وبعبارات وكلمات مختلفة ،وهي في مجملها
تشبه تدحرج األحالم من فوق سفح جبل شاهق ،كلها تمر عبر كنا
نتمنى أن ندرس في تلك الجامعة وأن نتخصص في هذا المجال
أو ذاك ،وأن نعمل هنا وهناك بين ضفاف وصحارى بلداننا أو
في بقاع األرض ،حيث أنين اإلنسان ال يسكته إال أصوات رجاالت
تحكم بشعارات رنانة ،وكلمات متماشية مع القاموس الحديث
للضحك على العقول!!!
هم شابات وشباب ال تعرفهم ولكنهم يبحثون عمن يستمع
ً
لهم ،وهم يتحسسون طريقا تصوروا أن شهاداتهم وطموحاتهم
وشغفهم بالمادة التي تخصصوا فيها ستكون كافية لتفرش تلك
بكثير من ورد الربيع «البمبي» ...يكثرون من األسئلة مع بعض
الخجل ،يخافون أن يطلقوا أحكامهم على اللحظة حتى ال تثبت تلك
التهمة عليهم وهي أنهم جيل «مدلل»!! يتساءلون :هل كانت مهنة
الطب هكذا والمحاماة وحتى العمل اإلنساني والمنظمات الدولية؟
هل كانت هي كذلك عندما درسنا قيمها ومثلها؟ ،وإذا كانت فما
الذي حدث أم أنكم «كذبتم» علينا؟ جيل كثير األسئلة قالوا ونحن
أوطان تكره السؤال ،بل ربما تسجن من يكثر من األسئلة الحرجة
ويناطح المقوالت المكررة والمنقوشة في الصفحات األولــى من
جرائدنا الباهتة.
هم مجموعة من الشباب والشابات من أقصى األرض ألقصاها،
أخذوا من العلم ما استطاعوا إليه سبيال ،وتصوروا أنهم جاهزون
لدخول حياة قد تحقق بعض طموحاتهم وأحالمهم ،هم جيل ال
يشبه بعضه بل يتناقض معه ..بعضهم وصل سريعا تحت شعار
«تمكين الشباب» ونهاية زمن «المحنطين» في المناصب ،وهؤالء
ً
هم وهن من ربما تصوروا أن المنصب يصنع إنسانا ويجعل منه
«بني آدم» ..هم تعلموا من بعض أولئك المحنطين أن الوصول هو
بالتسلق والجري فوق أجساد اآلخرين والكذب والنفاق والتملق
وكراهية الرأي اآلخر ،ولم تعلمهم الجامعات األوروبية واألميركية
العريقة فن تقبل اآلخر واحترام اآلراء والتواضع.
انقسم الشباب على أنفسهم وراح الحالمون هائمين في بقاع
األرض يبحثون عن مساحة تشبههم أو تحقق بعض ما حلموا
به ،وآخــرون تربعوا سريعا على قائمة «تمكين الشباب» الشعار
الرنان الذي في كثير منه يشبه ذاك الذي انتشر في مرحلة سابقة
عن «تمكين النساء» ّ
فطعمت بعض المناصب العليا بوجوه نسائية
«استكماال» للصورة المنمقة ..والشباب اليوم ،أو بعض من وصل
منهم ،هم أكثر خطورة من تلك الظاهرة التجميلية التي حصلت
للنساء العربيات ،هم اليوم يتصورون أنهم األكثر وعيا ،فهما،
معرفة وأن كل الماضي كان مجرد هباء بتربع كبار السن الذين
هم أصحاب الخبرة أيضا ولكن هذه األخيرة لم تعد مهمة أبدا في
زمن شعار «الشباب قادمون فافتحوا األبواب».
أ مــا تلك الحالمة فهي تحفر فــي الصخر ليال ن ـهــارا ،وتنبش
األوراق وتقرأ التاريخ بحذافيره ،وتبحث عن األخطاء لتتفاداها
وتبعد عنها في حين تعلم أن من المهم أن تمزج معرفتها وعلمها
المتطور بالخبرة التي تراكمت على مر السنين ..هذه قليل ما تجد
مساحة لها ألنها أيضا تكثر األسئلة وال تعمل حسب شعار «سمعا
وطاعة» وال تؤمن بأن كل ما يلمع ذهبا ،فكثير منه ما هو إال بريق
يبهر العين فقط و«يزغللها»!!
انقسم جيلهم كما لم ينقسم جيل قبله ،وبقي بعضهم مستعدا
لتقديم كل شيء حتى راحته الشخصية وسبل سعادته للوصول
الــى حلمه في مهنة ووظيفة أو عمل يخدم فيه مجتمعه وناسه
وبلده.
هذه تركت عملها في المحاماة ألنها تصورت عندما درست في
تلك الجامعة العريقة والمعروفة بتميزها في مجال الحقوق ،حلمت
أنها ستعود لتنصر الحق ضد الظلم أو أن تقف مع المظلومين
أو ...أو ،في حين وجدت نفسها تدافع عن الشركات الكبرى ورجال
األعمال عابري الحدود والقارات ..وذاك الذي درس الطب ليشفي
المرضى هو اآلخر قال إن أبواب المستشفيات أوصدت في أوجه
ً
المحتاجين حتى تــوفــي الـكـثـيــرون عـنــدهــا ،فلم يعد ق ــادرا على
تحمل المشهد ،أما من تخصصت في الصحافة لتصاب بحالة من
االكتئاب نتيجة انقراض الصحافة واإلعالم في أوطاننا وتحولها
إلــى واجـهــات لجهة واحــدة ال حرية للرأي وال للتعبير وال الــرأي
والـ ــرأي اآلخـ ــر ،وال ص ــوت ال ـنــاس ال ــذي تــزيـنــت بــه تـلــك الـجــريــدة
العريقة يوما ما حتى أوصدت أبوابها وانتشر كتابها بحثا عن
لقمة العيش ليس إال.
انقسم الشباب اليوم بين هذا وذاك ،وفي الحالتين تبدو الخسارة
الكبرى هي للجميع وأولها الوطن الذي هو األكثر احتياجا لتلك
المعرفة ،وذاك الشغف الذي راح يخبو كضوء الشمعة في آخر ليلة
مظلمة ..هي فشل آخر يضاف إلى قائمة ما فشلنا فيه.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية

جيمس كي .غالبرايث*

غياب الصين عن النقاش حول التضخم ُ
المفرط
في العام الماضي ،حذر
العديد من الخبراء من أن
قانون المساعدة واإلغاثة
واألمن االقتصادي في
مكافحة فيروس كورونا
( )CARESالذي تبلغ قيمته
 2.2تريليون دوالر من
شأنه أن يؤدي إلى التضخم
ُالمفرط من خالل زيادة
حجم الكتلة النقدية بشكل
هائل ،لكن ذلك لم يحدث.

األسر األميركية
ُ
ال تعاني نقصا
في الهواتف الذكية
وغساالت األطباق
وأحذية الجري
بل ينقصها الثقة
واألمن

ُ
أثار حجم خطة اإلنقاذ األميركية ( )ARPالتي وضعها
الرئيس األميركي جو بايدن -بقيمة  1تريليون دوالر في
اإلن ـفــاق لـهــذا ال ـعــام ،و 900مليار دوالر أخ ــرى بعد ذلــك،
باإلضافة إلى برنامج البنية التحتية والطاقة ُ
المتجددة
الــذي تم التعهد به بقيمة  3تريليونات دوالر -مخاوف
العديد من خبراء االقتصاد الكلي ،والسؤال المطروح اآلن:
هل مخاوفهم ُمبررة؟
في الواقع ،يمكن تجاهل خبراء االقتصاد في البنوك
وسوق السندات ،ال سيما بعد إثبات عدم صحة توقعاتهم
في السابق ،ففي العام الماضي ،حــذر العديد من هؤالء
الخبراء من أن قانون المساعدة واإلغاثة واألمن االقتصادي
في مكافحة فيروس كورونا ( )CARESالذي تبلغ قيمته 2.2
تريليون دوالر من شأنه أن يــؤدي إلى التضخم ُ
المفرط
مــن خــال زي ــادة حجم الكتلة النقدية بشكل هــائــل ،لكن
ذلك لم يحدث.

ُمنحنى فيليبس
ومن أبرز النقاد أتباع النظرية الكينزية ُ
الجدد مثل لورانس
سامرز من جامعة هارفارد والعديد من أتباعه ،فلدى سامرز
تحليل ُمختلف ،حيث كان عمه ،بول سامويلسون -باالشتراك
مع زميله روبرت سولو الحائز جائزة نوبل في المستقبل-
من قدم ُمنحنى فيليبس الشهير في عام  ،1960حيث قدم
هذا النموذج البسيط بعضا من أنجح التنبؤات التجريبية
في التاريخ االقتصادي خــال عقده األول ،وأصبح قاعدة
اقتصادية عامة منذ ذلك الحين.
من خالل االعتماد على البيانات ُ
المستقاة من بريطانيا
فــي أواخ ــر ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة في
مرحلة ما بعد الـحــرب ،افترض منحنى فيليبس وجود
ع ــاق ــة عـكـسـيــة ب ـيــن م ـع ــدالت الـتـضـخــم وال ـب ـط ــال ــة :فمع
انخفاض معدالت أحدهما ،ترتفع ُمـعــدالت اآلخــر .يبدو
أن ذلك ما ُيثير قلق سامرز في الوقت الحالي ،إذ إن حزم
اإلنـقــاذ والــدعــم الفدرالي ُ
المختلفة هائلة بالفعل ،حيث
ُ
تمثل خطة اإلنقاذ األميركية وحدها حوالي  6في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي ،والواقع أن الحجم الكامل
لإلنفاق الـفــدرالــي أكـبــر مــن ذل ــك ،حيث بلغ  13فــي المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي وفقا ألحد التقديرات .وعلى
سبيل المقارنة ،فإن «فجوة اإلنتاج» ُ
المقدرة تقليديا (مقدار
الركود في االقتصاد) تصل إلى ربع ذلك فقط ،وربما أقل.

برنامج «التحفيز»
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،ف ــإن مـعــدل الـبـطــالــة الــرسـمــي ،الــذي

يبلغ  6.2في المئة ،ليس بعيدا تماما عن مستوى  4في
المئة الــذي ُيعتقد تقليديا أنه ُيمثل «العمالة الكاملة».
يتركز أولئك الذين يتلقون مدفوعات اإلغاثة الحكومية
في الجزء السفلي من توزيع الــدخــل ،وبالتالي ،يتعين
عليهم من الناحية النظرية إنفاق أكثر وتوفير قدر أقل من
المبالغ النقدية المدفوعة ،السيما بالنظر إلى أن العديد
المدخرات ُ
من األسر لديها بالفعل بعض ُ
المستمدة من
قانون المساعدة واإلغاثة واألمن االقتصادي في مكافحة
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،فـمــن خ ــال مـنـطــق منحنى فيليبس
القديم ،يمكن أن يــؤدي برنامج «التحفيز» الجديد إلى
انخفاض معدل البطالة وإلــى العمالة الكاملة وارتفاع
معدل التضخم من  0.6في المئة في عام  2020إلى 3-2
في المئة على األقل.
ومع ذلك ،فقد واجه منحنى فيليبس انتقادات شديدة
منذ عــام  ،1969ولـمــدة  25عاما بعد ذلــك ،رأى التفكير
االقتصادي السائد أنه ليس منحنى ُمنحدرا إلى األسفل
بــل خطا رأسـيــا ،على األق ــل «عـلــى الـمــدى الـطــويــل» .كان
المعنى الضمني أن أي محاولة لخفض معدل البطالة
إلى ما دون «المعدل الطبيعي» أو «معدل التضخم غير
الـ ُـمـتـســارع للبطالة» ( )NAIRUمــن شــأنــه أن ي ــؤدي إلى
حدوث تضخم ُمفرط .إنني على يقين من أن سامرز لديه
ثقة أكبر في الرأسمالية األميركية أكثر مما توحي به
وجهة النظر هذه؛ ومع ذلك ،كان دائما يميل إلى تبني
هذه المدرسة الفكرية ُ
المتقلبة.

رفض فرضية ُ
المعدل الطبيعي
ومن ناحية أخرى ،أثبتت الوقائع عكس فكرة ُمنحنى
فـيـلـيـبــس ،فـمـنــذ أوائـ ـ ــل ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات -ومـ ــن منتصف
التسعينيات والـمــرحـلــة ال ـتــي أعـقـبـتـهــا -لــم ي ـحــدث أي
تـضـخــم ،ول ــم يـكــن ان ـخ ـفــاض م ـعــدل الـبـطــالــة يـمـيــل إلــى
إحداثه ،إن العالقة بين معدالت التضخم والبطالة ليست
رأسية أو ُمنحدرة لألسفل ،ولكنها ُمسطحة ،وهذا يعني
ُ
أشرت إلى ذلك في
أنها غير موجودة ،هذا إن ُوجدت ،وقد
مقال صدر في عام  1997بعنوان «حان الوقت للتخلص
من ُمعدل التضخم غير ُ
المتسارع للبطالة» .وبعد مرور
إح ــدى وع ـشــريــن س ـنــة ،تـمـكــن أولـيـفـيـيــه بــان ـشــارد من
أتـبــاع النظرية الكينزية الـ ُـجــدد مــن طــرح نفس السؤال
في الصحيفة نفسها« :هل ينبغي لنا أن نرفض فرضية
ُ
المعدل الطبيعي؟»
مــاذا حــدث؟ يمكن تلخيص اإلجابة في كلمة واحــدة:
الصين ،فمنذ أوائــل الثمانينيات ،بدأ الــدوالر األميركي
في االرتفاع ،مما أدى إلى انهيار القاعدة الصناعية في

الغرب األوسط والنقابات ُ
العمالية في الواليات المتحدة،
أدى االنهيار الذي أعقب ذلك في أسعار السلع األساسية
العالمية -واالتحاد السوفياتي معها -إلى تمهيد الطريق
أمام الصين للظهور باعتبارها الجهة الرائدة في إنتاج
السلع االستهالكية ُ
المصنعة على مستوى العالم.
في هــذه األثـنــاء ،تالشت جميع القوى التي أدت إلى
ارتفاع أسعار المستهلكين في الــواليــات المتحدة بعد
عــام  ،1970بما فــي ذلــك خفض قيمة الـ ــدوالر ،وارتـفــاع
أس ـعــار الـنـفــط ،وت ـســويــات تـكــالـيــف المعيشة بالنسبة
للعاملين فــي مـجــال التصنيع (والـتــي تــم تمريرها في
هيئة أسعار أعلى) .لم تكن العمالة الكاملة السبب في
حــدوث ذلــك ،وبالتالي لم يتسبب التوظيف الكامل في
أواخر التسعينيات وفي الفترة التي سبقت اندالع جائحة
كوفيد 19في إعــادة التضخم .وعــاوة على ذلك ،لم يعد
هـنــاك مـيــل إل ــى تـغــذيــة تقلبات أس ـعــار الـنـفــط بــاألجــور
واألسـعــار األخــرى ،وذلــك ألن الوظائف األميركية اليوم
تعمل بشكل رئيسي في مجال الخدمات ،حيث يكون سعر
العمالة هو السعر الذي تدفعه.
لـكــن ،ألــن تـقــوم الصين فــي هــذه المرحلة باستغالل
ارتفاع الطلب األميركي لرفع األسعار؟ الجواب هو :ال،
نظرا إلى أن الشركات الصينية تخشى فقدان حصتها
في السوق أمام البلدان األخرى ،وألن القيم االقتصادية
في الصين ال تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من األرباح
بل االستقرار االجتماعي ونمو اإلنتاج ُ
المطرد وخفض
التكاليف من خالل التعلم والتقنيات الجديدة .لن تنفر
م ـثــل ه ــذه ال ـش ــرك ــات زبــائ ـن ـهــا م ــن خ ــال رف ــع األس ـع ــار
السـتـغــال القليل مــن الطلب اإلضــافــي .قــد تـكــون هناك
بعض الطلبات المتراكمة وعمليات التسليم المتأخرة،
وبـعــض ال ــزي ــادات فــي األس ـعــار بسبب ارت ـفــاع تكاليف
الشحن وارتفاع األجور في الصين .ومع ذلك ،فإن الخطر
التضخمي الحقيقي الــوحـيــد يـصــدر مــن أول ـئــك الــذيــن
يشعلون نيران الحرب مع الصين .إن الحرب تكون دائما
تضخمية ،وإن شن الحرب مع أكبر مــورد للسلع لدينا
سيكون كابوسا للتضخم.

نقص الثقة واألمن
ُ
في الواقع ،ال تعاني األسر األميركية نقصا في الهواتف
الذكية وغساالت األطباق وأحذية الجري ،ما ينقصها هو
الثقة واألمن ،وبالتالي ،فإن الكثير من أموال خطة اإلنقاذ
لـبــايــدن لــن تــذهــب إلــى الصين على اإلط ــاق ،بــل سوف
تتجه نحو االدخار من أجل تغطية التكاليف المستقبلية،
والرهون العقارية ،والشركات ،وتسديد الديون.

صـحـيــح أن بـعــض ه ــذه األم ـ ــوال سـيـتــم إنـفــاقـهــا على
الخدمات التي تم فقدانها في العام الماضي ،األمر الذي
يؤدي إلى إحياء الوظائف في تلك القطاعات إلى حد ما.
سيتم استخدام جزء من هذه األموال لصيانة أو إصالح
أو تحديث المساكن ،وهي النفقات التي تم إهمالها عندما
كان الناس يخشون تكبد تكاليف إضافية لدفع أجر سباك
أو كـهــربــائــي أو ص ـبــاغ ،وسـيـتــم تخصيص بـعــض هــذه
المساعدات المالية لبناء منازل جديدة ،كما يحدث بالفعل.
أما بالنسبة للباقي ،فسيتم تخصيص جزء كبير منه
لشراء األسهم والسندات والعقارات ،خصوصا األراضي
وبيوت الضواحي والمنازل الريفية التي أصبحت ثمينة
أثناء الجائحة ،وفي هذه المرحلة على وجه الخصوص
سترتفع األسعار ،مما يزيد من إثراء أولئك الذين يمتلكون
بالفعل مثل هذه األصول .إن فجوة الثروة الهائلة بالفعل
ستزداد اتساعا ،ونظرا إلى أن األسهم والسندات والمنازل
القائمة واألراضي ليست سلعا استهالكية منتجة حديثا،
فإن هذه الزيادات في األسعار لن تظهر في المؤشرات التي
تقيس التضخم .يتعين علينا مراقبتها من خالل مؤشر
«ستاندرد آند بورز  »500وعلى الموقع العقاري األكبر على
مستوى العالم واألكثر شهرة «زيلو» ،حيث يتم الترحيب
بارتفاع األسعار باعتباره أمرا جيدا.

درس مستفاد
يتكون الدرس ُ
المستفاد من شقين:
أوال ،لم يعد االقتصاد الكلي السائد المؤيد للنظرية
الـكـيـنــزيــة ال ـجــديــدة ف ــي الـسـتـيـنـيــات دل ـيــا ُم ـف ـيــدا لفهم
االقـتـصــاد األمـيــركــي ال ــذي أصـبــح ُمــرتـبـطــا بشكل وثيق
مع بقية العالم وأعيد تشكيله بشكل أساسي إثر صعود
الصين.
ُ
ثانيا ،ال تشكل مشاكل عدم المساواة وعدم االستقرار
التي تعانيها أميركا في واقع األمر قضايا تتعلق بالندرة
المادية .إنها تعكس سوء التوزيع غير ُ
المستدام للثروة
والسلطة.
* أستاذ الدراسات الحكومية ورئيس العالقات
الحكومية -التجارية في كلية ليندون بي .جونسون
للشؤون العامة بجامعة تكساس في أوستن ،وفي
الفترة ما بين عامي  1993و ،1997شغل منصب كبير
المستشارين الفنيين إلصالح االقتصاد الكلي في
لجنة تخطيط الدولة الصينية ،وهو مؤلف كتاب« :عدم
المساواة :ما يحتاج الجميع إلى معرفته».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

6.385

5.835

4.747

2.388 2.809 3.303

الغانم« :أعيان» تسعى إلى استدامة أرباحها وتطوير أصولها
الشركة تجاوزت عثرتها السابقة وباتت أمام عهد جديد
سند الشمري

ذكر الغانم أن مجموعة
«أعيان» تمكنت من تعزيز
مركزها المالي وتغطية
الخسائر المرحلة والمتراكمة
على مدى سنوات مضت ،حيث
بلغ دين التمويل اإلسالمي في
نهاية  31ديسمبر ،2011
مبلغ  384.5مليون دينار ،بينما
بلغ في نهاية  31ديسمبر
 2020مبلغا قدره 11.7
مليونا.

اإلدارة
التنفيذية
عملت على
تحقيق األهداف
والتطلعات
بما يعود
باالستفادة على
المساهمين

الشطي

أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة أعـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ـ ــإج ـ ـ ـ ــارة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـه ــد الـ ـغ ــان ــم أن
"أعـ ـي ــان" تـسـعــى لـلـحـفــاظ على
استدامة األرب ــاح المستقبلية،
مشددا على أن الشركة ال تزال
تمتلك أصوال جيدة بالرغم من
انخفاضها ،نتيجة للتسويات
ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا خ ــال الـفـتــرة
الماضية ،حيث ستعمل الشركة
خالل الفترة المقبلة على تطوير
األصول وتحسين عوائدها.
ج ــاء ذل ــك خ ــال تـصــريـحــات
ال ـغ ــان ــم ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء اج ـت ـمــاع
الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـعــاديــة
وغير العادية التي عقدت امس
بنسبة حضور  76.7في المئة،
إذ أوضح أن الشركة ركزت خالل
اع ـ ــام  2020ع ـلــى خ ـطــة إعـ ــادة
ال ـه ـي ـك ـلــة وع ـل ــى ح ـكــم محكمة
ال ـت ـم ـي ـي ــز ،م ــؤك ــدا أن "أعـ ـي ــان"
تجاوزت عثرتها السابقة وباتت
اليوم أمام عهد جديد.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد مـ ـ ــرور
 13س ـنــة ع ـلــى األزمـ ـ ــة الـمــالـيــة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي وق ـ ـعـ ــت ع ــام
 ،2008وبعد مــرور  10سنوات
ع ـ ـلـ ــى خ ـ ـطـ ــة إع ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـل ــة
الـتــي ب ــدأت عــام  ،2011نجحت
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـلــى
حقوق مساهميها ،والــذي كان
هــدفــا أســاسـيــا ورئـيـسـيــا أمــام
مـجـلــس إدارة ال ـشــركــة ،بدليل
أن الـ ـش ــرك ــة س ـج ـل ــت فـ ــي ع ــام
 2011خسائر متراكمة وصلت
إل ــى  45م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،بينما
ت ـحــولــت ه ــذه ال ـخ ـســائــر ال ـيــوم
إلى أرباح بقيمة  130ألفا ،كما
ان إج ـمــالــي مــديــونـيــة الـشــركــة
كانت بواقع  385مليونا ،حيث
انخفض هــذا الــديــن بنسبة 93
في المئة ليصبح إجمالي قيمة
ال ـمــديــون ـيــة الـمـتـبـقـيــة م ــا بين
 6و 8مــاي ـيــن ،وي ـج ــري حاليا
ال ـت ــواص ــل م ــع ب ــاق ــي الــدائ ـن ـيــن
لتوقيع التسوية.
وف ــي كـلـمـتــه امـ ــام الجمعية
العمومية قــال الغانم ان 2020
ك ـ ـ ــان عـ ــامـ ــا اس ـت ـثـ ـن ــائـ ـي ــا ب ـكــل
الـمـقــايـيــس لـلـمـجـمــوعــة ،حيث
ج ـ ـ ــاء الـ ـ ـع ـ ــام وه ـ ـ ــو ي ـح ـم ــل فــي
ط ـيــاتــه الـكـثـيــر م ــن الـتـحــديــات
ع ـ ـل ـ ــى ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـص ـ ـع ـ ــد ،ف ـق ــد
ألـقــت جائحة فـيــروس كــورونــا
بظاللها على كل مناحي الحياة،
وتــأثــرت العديد مــن القطاعات

الغانم والشطي خالل اجتماع الجمعية العمومية (تصوير نوفل إبراهيم)
االق ـت ـصــاديــة ألس ـب ــاب عــديــدة،
أبــرزهــا اإلج ـ ــراءات االحـتــرازيــة
الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا الـ ـك ــوي ــت وم ــا
ص ـحــاب ـهــا م ــن ت ــوق ــف ال ـعــديــد
م ــن األن ـش ـط ــة ال ـت ـج ــاري ــة ،تـلــك
اإلج ــراء ات التي لم تكن بمعزل
عــن دول الـعــالــم األخ ــرى والتي
اتخذت إجراءات مشابهة.
وأشــار إلى أنه وفي ظل تلك
الـ ـظ ــروف االس ـت ـث ـنــائ ـيــة عملت
الـمـجـمــوعــة جــاهــدة فــي سبيل
تحقيق أهــدافـهــا والتعامل مع
كل المتعاملين معها ،كما كان
وسيبقى عهدهم بالمجموعة
بشكل مهني.

تسوية المديونية
وذكر الغانم أن الشركة قامت
خ ــال ال ـع ــام ال ـمــاضــي بتمييز
الـ ـحـ ـك ــم الـ ـ ـص ـ ــادر مـ ــن مـحـكـمــة
االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـم ــال ــي ب ـت ــاري ــخ 4

خفض رأس المال وتوزيعه على المساهمين
وافقت «العمومية» على كل البنود الــواردة
فــي جــدول األع ـمــال ،وأبــرزهــا المصادقة على
تقريري مجلس االدارة ومراقبي الحسابات،
واعـ ـتـ ـم ــاد الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة وال ـح ـس ــاب ــات
الختامية لـلـشــركــة ،وذل ــك عــن الـسـنــة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2020اضافة الى عدم
توزيع ارباح عن السنة المالية المذكورة ،كما

 346.5مليون دينار تعامالت األفراد
في البورصة مارس الماضي
بنسبة  %38من قيمة السوق وبتفوق عن المحافظ والصناديق
●

محمد اإلتربي

ب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــغ إجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــي ق ـ ـي ـ ـمـ ــة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي ب ـ ــورص ـ ــة
ال ـك ــوي ــت خ ـ ــال ش ـه ــر م ــارس
الماضي نحو  907.77ماليين
ديـنــار ،جــاء نصيب تعامالت
ً
األف ــراد منها  346.59مليونا
أي م ــا ي ـع ــادل  38ف ــي الـمـئــة،
م ـم ــا يـ ـك ــرس أه ـم ـي ــة وم ـكــانــة
المستثمرين األفـ ــراد كــوقــود
حقيقي للسوق المالي.
وج ــاء ت تـعــامــات محافظ
ال ـع ـم ــاء ف ــي الـ ـس ــوق كـثــانــي
أكبر كتلة بقيمة  228.1مليون
ديـنــار أي مــا يـعــادل  25.1في
الـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن حـ ـج ــم تـ ـع ــام ــات
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة ل ـ ـش ـ ـهـ ــر مـ ـ ـ ــارس
الماضي.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــات
المؤسسات والـشــركــات نحو
 120.7م ـ ـل ـ ـيـ ــون د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار أي

م ــا يـ ـع ــادل  13.23ف ــي الـمـئــة
م ـ ــن حـ ـج ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــات ،فــي
المقابل بلغت قيمة تعامالت
الصناديق االستثمارية 29.7
مليون دينار أي ما نسبته 3.2
في المئة.
فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،ارت ـف ـع ــت
حسابات التداول في البورصة
في عام بنحو  8.5آالف حساب
جديد ،إذ بلغت  405.36آالف
ح ـس ــاب ف ــي م ـ ــارس الـمــاضــي
م ـقــارنــة م ــع نـفــس الـشـهــر من
.2020
وس ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــت ال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــات
النشيطة في مــارس الماضي
 20.85ألف حساب مقارنة مع
ً
 16.93ألفا لشهر مارس .2020
وبـ ـلـ ـغ ــت الـ ـحـ ـس ــاب ــات غـيــر
النشيطة في الشهر الماضي
 384.5ألف حساب مقارنة مع
ً
 379.9ألفا في مارس من العام
الماضي.

ديسمبر  ،2019الرافض لطلب
الـ ـش ــرك ــة الـ ـتـ ـس ــوي ــة ال ـن ـهــائ ـيــة
لمديونيتها ،وبفضل الجهود
الـ ـمـ ـخـ ـلـ ـص ــة م ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــة فــي
إعــداد الطعن فــي التمييز على
ذل ـ ــك الـ ـحـ ـك ــم ،ف ـق ــد ص ـ ــدر حـكــم
"التمييز" في  19اغسطس ،2020
وقـ ـض ــى فـ ــي م ـن ـط ــوق ــه ب ـق ـبــول
الطعن والتصديق على تعديل
خـطــة ال ـس ــداد ووق ــف إجـ ــراءات
التقاضي خالل الفترة الممتدة
حتى عام .2024
ول ـف ــت الـ ــى أنـ ــه فـ ــور ص ــدور
الحكم باشرت الشركة التواصل
م ــع دائ ـن ـي ـهــا ف ــي سـبـيــل إن ـهــاء
هــذا الملف ال ــذي امـتــد سنوات
ط ــوي ـل ــة ،وخ ـ ــال ف ـت ــرة وج ـيــزة
تـمـكـنــت ال ـشــركــة م ــن اسـتـكـمــال
أع ـم ــال الـتـســويــة الـنـهــائـيــة مع
م ـع ـظــم ال ــدائ ـن ـي ــن ،األم ـ ــر ال ــذي
نـتـجــت عـنــه تـســويــة مــا يـقــارب
 93ف ــي ال ـم ـئــة م ــن مــديــونـيـتـهــا

ت ـج ــاه ال ــدائ ـن ـي ــن ،مــوض ـحــا أن
العمل مازال مستمرا في سبيل
استكمال تسوية المتبقي من
المديونية مع باقي الدائنين في
أقرب وقت ممكن.
وذك ــر الـغــانــم أن المجموعة
ت ـم ـك ـن ــت مـ ــن تـ ـع ــزي ــز م ــرك ــزه ــا
الـمــالــي ،وتغطية كــل الخسائر
المرحلة والمتراكمة على مدى
سنوات مضت ،حيث بلغ دائنو
الـتـمــويــل اإلس ــام ــي فــي نهاية
 31ديسمبر  ،2011مبلغا 384.5
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،ف ـي ـمــا ب ـل ــغ فــي
نهاية  31ديسمبر  2020مبلغا
قدره  11.7مليونا.
وأردف قائال ان "الشركة قد
طوت حقبة صعبة من تاريخها
امتدت عدة سنوات التزمت بها
الـشــركــة بخطة إع ــادة الهيكلة،
واضطرت خاللها للتخارج من
العديد مــن أصولها فــي سبيل
الــوفــاء بالتزاماتها" ،مؤكدا أن

وتـ ـت ــرق ــب أوس ـ ـ ــاط ال ـس ــوق
م ـع ـل ــوم ــات وبـ ـي ــان ــات نـتــائــج
الربع األول المنتهي في مارس
ً
الماضي ،التي ستكون أساسا
ً
لباقي العام ،إذ ستحدد كثيرا
مـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات والـ ـت ــوجـ ـه ــات
االستثمارية المقبلة.
ولــإشــارة ،ستخرج بعض
ال ـ ـشـ ــركـ ــات والـ ـمـ ـج ــامـ ـي ــع مــن
ح ـس ــاب ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن في
ح ـيــن سـتـحــل أخ ـ ــرى مـكــانـهــا
السيما التي أثبتت كفاء ة في
األز م ــة وسجلتها نظيفة من
الجزاءات والغرامات الرقابية.

وافقت «العمومية» غير العادية على تخفيض
رأس ـمــال الـشــركــة مــن  81.4مليون دي ـنــار ،الى
 71.4مـلـيــونــا ،أي بـمـقــدار  10مــايـيــن ديـنــار،
وذلك بسبب زيادته عن حاجة الشركة ،وارجاع
المبلغ المخفض للمساهمين المقيدين خالل
فترة االستحقاق.

ال ـش ــرك ــة ت ـف ـتــح الـ ـي ــوم صـفـحــة
ج ـ ــدي ـ ــدة بـ ـم ــرك ــز مـ ــالـ ــي ق ـ ــوي،
وس ـيــاســة مــالـيــة مـتــزنــة تحدد
استراتيجيتها خــال المرحلة
ال ـق ــادم ــة ،ل ـت ـقــدم ب ــذل ــك "أع ـي ــان
لإلجارة واالستثمار" نموذجا
ن ــاج ـح ــا ف ــي تـ ـج ــاوز األزم ـ ـ ــات،
ولتمضي قدما نحو نجاحات
مستقبلية جــد يــدة لمساهمي
الشركة.

تحقيق التطلعات
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـش ــرك ــة ،ع ـبــدال ـلــه
الشطي ،إن "اإلدارة التنفيذية
ع ـم ـلــت خـ ــال عـ ــام  2020عـلــى
تـحـقـيــق األهـ ـ ــداف والـتـطـلـعــات
الـتــي تــم رسمها بــالـتـعــاون مع
مجلس إدارة الشركة ،بما يعود
بــاالسـتـفــادة الـقـصــوى على كل
مساهميها".
وتابع الشطي بقوله "ال شك
ان ت ـســويــة مــديــون ـيــة ال ـشــركــة
كــانــت الشغل الشاغل والـهــدف
ال ــرئ ـي ـس ــي ف ــي س ـل ــم أول ــوي ــات
اإلدارة ا لـتـنـفـيــذ يــة ،وال يعني
االهـ ـتـ ـم ــام ب ـت ـســويــة مــديــون ـيــة
ال ـش ــرك ــة إغـ ـف ــال م ـتــاب ـعــة بــاقــي
ق ـطــاعــات ـهــا لـتـحـقـيــق األه ـ ــداف
الـ ـم ــرص ــودة أم ــام ـه ــم ،ب ــل على
العكس من ذلــك ،فقد تم العمل
على تحسين أداء كــل األصــول
الـتـشـغـيـلـيــة ل ـه ــا ،ومـتــابـعـتـهــا
بشكل مكثف ،ألن تلك األصــول

س ـت ـك ــون أس ــاس ــا لـتـحـقـيــق مــا
تصبو إليه الشركة بالمرحلة
القادمة من توسعات وتطلعات".
وأوض ـ ـ ـ ــح قـ ــائـ ــا "ال يـخـفــى
ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع أن ب ـع ـض ــا مــن
اسـتـثـمــارات الشركة قــد تأثرت
بسبب األو ضـ ــاع االستثنائية
الـتــي نــواجـهـهــا جميعا ،فعلى
سبيل الـمـثــال انخفض صافي
ال ــدخ ــل م ــن ع ـم ـل ـيــات الـتــأجـيــر
لألشهر السنة األولى من 2020
مقارنة بالفترة نفسها من 2019
بـنـسـبــة  15ف ــي ال ـم ـئــة ،نتيجة
لـ ـ ـض ـ ــرورة إغ ـ ـ ــاق الـ ـمـ ـع ــارض،
كـ ـم ــا انـ ـخـ ـف ــض دخـ ـ ــل اإليـ ـج ــار
مـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات االس ـت ـث ـم ــاري ــة
والعقارات المستأجرة لألشهر
ال ـس ـتــة األول ـ ـ ــى م ــن عـ ــام 2020
مـ ـق ــارن ــة ب ــال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا مــن
 2019بنسبة  16في المئة ،وقد
ً
تحسنت هذه المؤشرات الحقا
م ــع اق ـت ــراب نـهــايــة ال ـع ــام ،بعد
أن ت ــم تـخـفـيــف ب ـعــض الـقـيــود
االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى األنـ ـشـ ـط ــة
االقتصادية المختلفة".

قطاع اإلجارة
وبـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن أن ق ـ ـطـ ــاع اإلج ـ ـ ـ ــارة
حقق خــال  2020معدالت أداء
جـيــدة على الــرغــم مــن الـظــروف
ال ـم ـح ـي ـطــة ،ح ـي ــث ش ـه ــد ال ـع ــام
الماضي انخفاضا في اإليرادات
التشغيلية بنسبة  15في المئة
لتبلغ  30.3مليون دينار لعام

 2020م ـقــار نــة بـ ـ  35.6مليونا
ل ـع ــام  ،2019وك ــذل ــك انـخـفــض
م ـج ـمــل ال ــرب ــح ب ـن ـس ـبــة  13فــي
ال ـم ـئــة ،ح ـيــث ب ـلــغ  7.6مــايـيــن
لعام  2020مقارنة بـ  8.7ماليين
لـعــام  ،2019ولـكــن فــي المقابل
ارت ـف ـعــت نـسـبــة هــامــش مجمل
الـ ــريـ ــح ل ـت ـصــل إل ـ ــى  25ل ـل ـعــام
الماضي مقارنة بنسبة  24في
المئة لعام .2019
وأف ـ ـ ــاد بـ ــأن ال ـش ــرك ــة حـقـقــت
ارتفاعا في مجموع الموجودات
بنسبة  62في المئة ،حيث بلغت
 72.7مليون ديـنــار لعام 2020
مقارنة  71.3مليون دينار لعام
 ،2019ك ــذل ــك ارت ـف ـع ــت ح ـقــوق
الملكية بنسبة  15فــي المئة،
حيث بلغت  45.3مليونا لعام
 2020م ـقــارنــة ب ـ ـ  39.5مـلـيــون
دينار لعام .2019
وق ـ ـ ــال الـ ـشـ ـط ــي إن فـ ــي ع ــام
 2020تـ ـع ــرض سـ ـ ــوق ال ـع ـق ــار
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاري النـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض
بالقيم اإليجارية في العقارات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة وال ـ ـع ـ ــزوف عــن
الطلب على الــوحــدات السكنية
في العقارات االستثمارية ،وذلك
مـنــذ بــدايــة الــربــع ال ـثــانــي على
وجــه الـتـحــديــد ،األم ــر ال ــذي أثر
على القطاع العقاري بشكل عام
وأدى إلى زيادة المرض وضعف
الطلب على تلك الوحدات.
أمـ ـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـق ـس ــائ ــم
الحرفية التي تمتلكها الشركة
في منطقة ابوفطيرة ،فأوضح
ال ـش ـطــي أن ــه ق ــد تــاثــر مـسـتــوى
الـتــأجـيــر بسبب إغ ــاق الكثير
مــن األنـشـطــة مــن ج ــراء جائحة
"كورنا" ،وتعثر المستثمرين في
سداد القيم االيجارية المتراكمة
عليهم وإخالء بعضهم.
وأوضح "لقد قام العديد من
اصحاب العقارات في المنطقة
ب ـم ـب ــادرة إع ـف ــاء الـمـسـتـثـمــريــن
مـ ــن ال ـق ـي ـم ــة اإلي ـ ـجـ ــاريـ ــة خ ــال
فترات الحظر الكلي والجزئي،
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة م ــع
مستثمريها بنفس النمط ،ومع
ذلك ،اليزال االقبال ملحوظا على
طـلــب الـتــأجـيــر الـمـنـطـقــة خــال
الـفـتــرة مــا بـعــد الـحـظــر وخــال
الربع األخير من السنة".

مكاسب جيدة متفاوتة لمؤشرات البورصة
والسيولة  35.8مليون دينار

تداوالت نشيطة على أسهم عقارية واستثمارية في السوق الرئيسي
●

علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة الكويت أمس
بــدايــة إيـجــابـيــة فــي األس ـب ــوع األول من
الربع الثاني لهذا العام ،وحققت جميعها
مكاسب جيدة متفاوتة أفضلها لمؤشري
السوق الرئيسي ورئيسي .50
وربــح مؤشر السوق العام نسبة 0.4
فــي المئة هــي  23.52نقطة ليقفل على
مستوى  5835.96نقطة بسيولة متراجعة
ً
قياسا على الجلستين السابقتين وأدنى
مــن مـعــدالت هــذا الـعــام ،إذ توقفت على
 35.8مليون ديـنــار ،تــداولــت عــدد أسهم
ً
كبيرا بلغ  255.2مليون سهم عبر 9517
ً
صفقة ،وتم تداول  130سهما ربح منها
 72وخ ـســر  47بـيـنـمــا اسـتـقــر  11دون
تغير.
وربــح مؤشر السوق األول نسبة أقل
ك ــان ــت  0.22ف ــي ال ـم ـئــة ت ـس ــاوي 13.98
نقطة ليقفل على مستوى  6385.2نقطة

بـسـيــولــة م ـح ــدودة نـسـبـيــا بـلـغــت 20.6
مليون دينار تداولت عدد أسهم كان 57.8
مليون سهم عبر  3185صفقة ،وربح 12
ً
سهما بينما انخفضت  9أسهم وثبت
 4دون تغير.
ً
بينما سجل مؤشر رئيسي  50نموا
ً
ك ـب ـيــرا ت ـج ــاوز نـقـطــة م ـئــويــة كــام ـلــة أي
 50.25نقطة ليصل إلى مستوى 4941.22
نقطة في طريقه الختراق مستوى  5آالف
نقطة وبسيولة كبيرة مقارنة مع معدالته
ل ـهــذا ال ـع ــام بـلـغــت  12.4م ـل ـيــون دي ـنــار
تــداولــت حــوالــي  150مـلـيــون سـهــم عبر
ً
 4289صفقة ،وربح  30سهما من إجمالي
ً
 47م ـت ــداوال فــي رئـيـســي  50وخـســر 15
بينما استقر سهمان دون تغير.

أسهم االستثمار والعقار تنتعش
تحركت بشكل نشيط مجموعة كبيرة
من أسهم السوق في قطاعي االستثمار

والعقار كانت منوعة بين السوقين األول
والرئيسي ،وتقدم سهم أرزان وبعد أن
أعلن بياناته المالية التي تحكي قصة
ً
سنة كئيبة على الجميع ومتفائال بأداء
أف ـضــل خ ــال ع ــام جــديــد وب ـعــد تحسن
ً
أداء معظم شركات المجموعة خصوصا
إيفا وعقارات الكويت وبانتظار خفض
رأسمال الديرة وعودتها بثوب جديد.
ونـشـطــت أس ـهــم الـخـلـيـجــي ،وم ـنــازل
وأعـيــان وسجال مكاسب بين  4و 5في
المئة كما نشطت أسهم اإلنماء والبيت
والـتـجــاريــة ومـســاكــن وجميعها أقفلت
خضراء وكان ضمن قائمة العشر األفضل
ً
ن ـشــاطــا س ـه ـمــان م ـتــراج ـعــان ف ـقــط هما
المستثمرون وانوفست فقط وكالهما
من كتلة المدينة الموقوفة.
وكـ ـ ــان حـ ـ ــراك األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة أق ــل
وسيولتها متراجعة وظهرت أسهم بيتك
وأجيليتي وعـقــارات الكويت واالمتياز
وآالفـ ـك ــو ب ــال ـل ــون األخـ ـض ــر وبـمـكــاســب

متفاوتة بينما تــرا جــع سهما الوطني
وبــوبـيــان لينتهي مــؤشــر الـســوق األول
على مكاسب محدودة قلصت ارتفاعات
مؤشر السوق العام.
ً
خـلـيـجـيــا ،كــانــت اإليـجــابـيــة حــاضــرة
عـلــى مـسـتــوى مـعـظــم م ــؤش ــرات أس ــواق
دول مجلس ا لـتـعــاون الخليجي وعلى
وقع ارتداد كبير ألسعار النفط في آخر
تداوالته يوم الجمعة الماضي ،وإقفال
ً
برنت على مستوى  64.8دوالرا للبرميل
ل ـي ـعــود االرت ـ ـفـ ــاع ال ـس ــري ــع إلـ ــى ال ـســوق
الـسـعــودي ويقترب تــاســي مــن مستوى
 10آالف نقطة ،كما ر بــح البقية بنسب
متفاوتة معظمها محدودة بينما تراجع
مؤشرا سوقي دبي وقطر.

أخبار الشركات
«بوبيان» ينجح في إصدار صكوك دائمة بـ 500مليون دوالر
أع ـلــن بـنــك بــوبـيــان نـجــاحــه فــي إص ــدار
ص ـكــوك دائ ـم ــة سـتــدخــل ضـمــن الـشــريـحــة
األولـ ـ ــى ل ـ ــرأس ال ـم ــال بـقـيـمــة  500مـلـيــون
دوالر (قــابـلــة لــاسـتــرداد بعد  6سـنــوات)،
بمعدل ربح  3.95بالمئة ،كما تم االنتهاء
من إجراءات التسوية.
وقــال «بوبيان» ،في بيان للبورصة ،إن
ّ
ن ـجــاح اإلص ـ ــدار ج ــاء بــالـتــزامــن مــع تمكن
البنك من شراء  73.96مليون دوالر من قيمة
الصكوك الدائمة السابق إصدارها في 16

بسعر  100.40بالمئة من القيمة
مايو ّ 2016
االسمية ،وتمثل هذه الصكوك  29.58بالمئة
من مبلغ اإلصدار األصلي.
وأوض ـ ـ ــح أن اإلصـ ـ ـ ــدار س ـي ـكــون ل ــه أثــر
إي ـج ــاب ــي ع ـلــى م ــرك ــز رأس الـ ـم ــال ونـســب
المعايير الرقابية الخاصة بالبنك.
وأعلن البنك ،في أواخر مارس الماضي،
نجاحه في تسعير صكوك ضمن الشريحة
اإلضافية لرأس المال بقيمة ال تتجاوز 500
مليون دوالر.

«المدينة» :تعيين مسؤول تنفيذي
قالت شركة المدينة للتمويل واالستثمار إنه تم تعيين فراس الحاج صالح
ً
في وظيفة مدير التدقيق الداخلي في الشركة اعتبارا من  1الجاري.

ّ
ً
ً
«المشتركة» تسلمت أمرا تغييريا لمناقصة
مرافق جوراسية نفط الكويت
كشفت شركة المجموعة المشتركة
ّ
للمقاوالت أنها تسلمت األمر التغييري
لعقدها من المناقصة الخاصة بأعمال
خارجية حول مرافق اإلنتاج الجوراسية
في منطقة شمال الكويت التابعة لشركة

نفط الكويت بمبلغ  2.59مليون دينار.
وبـ ـيـ ـن ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي إف ـص ــاح ـه ــا
لبورصة الكويت أن األثر المالي للتطور
الحاصل انه سيتم تحقيق نتائج جيدة
خالل فترة تنفيذ األمر التغييري.

شركة تأمين تابعة لـ «إيفا» تدخل باستثمار جديد في باكستان
ذكرت شركة االستشارات المالية الدولية
القابضة (إيفا) إنه ورد اليها من شركتها
التابعة الشركة األولــى للتأمين التكافلي
بأن مجلس ادارتها قد وافــق على دخول
الشركة في استثمار جديد بشركة تأمين
إسالمية قيد التأسيس في باكستان ،مبينة
أن نشاط هــذه الشركة سيخصص لطرح
مـنـتــج تــأمـيــن ادخ ـ ــاري يـمـكــن المسلمين
ذوي ال ــدخ ــل ال ـم ـح ــدود م ــن أداء فــريـضــة
الحج والعمرة.

وأف ــادت بــأن الحد األقـصــى لالستثمار
ال ــذي تـمــت الـمــوافـقــة عـلـيــه هــو  3ماليين
دوالر.
وعـ ــن أثـ ــر ال ـم ـع ـلــومــة ال ـج ــوه ــري ــة على
المركز المالي للشركة ،سترتفع استثمارات
الـشــركــة األول ــى للتأمين التكافلي بقيمة
 3ماليين دوالر ،وستنخفض من مدفوع
ً
مقدما الستثمارات بمبلغ  3ماليين دوالر.

ةديرجلا
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ارتفاع أسعار النفط رهن مراقبة مستويات
اإلنتاج والنمو العالمي
وسط توجه عالمي للطاقة البديلة وتأثيرها المحتمل على بعض المنتجات النفطية
استبعد خبراء نفطيون وصول أسعار النفط إلى 100
دوالر للبرميل بعد التوجه العالمي إلى بدائل طاقة
الحالية التي تتراوح ما بين 60
ورأوا أن األسعار
أخرىً ،
ً
و 65دوالرا تعتبر مناسبة حاليا وسط العرض والطلب
العالميين.
وأفاد الخبراء ،في تحقيق لـ «الجريدة» حول مستقبل
النفطية خالل الفترة المقبلة ،بأن جائحة كورونا
األسواق ً
األنشطة االقتصادية والتنموية في
انعكست سلبا على كل ً
جميع دول العالم ،خصوصا األنشطة الصناعية المعتمدة
على النفطـ ،مشيرين إلى أن هناك بوادر أمل بعد أن بدأت
أغلبية دول العالم المتضررة جراء انتشار الفيروس بتلقيح
مواطنيها ضده ،مما سوف يساعد على عودة الحياة إلى
طبيعتها وإعادة فتح أنشطة اقتصادية كثيرة.
ولفتوا إلى أن هناك مؤشرات لتحسن النمو الصناعي
متوقعين أن تشهد
الصيني للشهر ً الثاني على التوالي،
ً
األسعار تحسنا ،وقد تصل إلى  70دوالرا للبرميل بحلول
الصيف المقبل ،وفيما يلي التفاصيل:
أشرف عجمي

ب ـ ــداي ـ ــة ،قـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر ال ـن ـف ـطــي
يـ ــوسـ ــف الـ ـقـ ـبـ ـن ــدي ،إن األس ـ ـعـ ــار
الش ــك تـتــأثــر بـعــوامــل ع ــدة أهمها
ا لـعــرض والطلب العالمي نتيجة
الـ ـنـ ـم ــو االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،إذ ظ ـه ــرت
ً
أخ ـي ــرا ب ـ ــوادر م ــؤش ــرات إيـجــابـيــة
ل ـل ـت ـعــافــي االقـ ـتـ ـص ــادي م ــن خــال
تحرك ال ــدول الكبرى والصناعية
بعدة تشريعات وحــزم تنشيطية
ً
لتحريك االقتصاد قدما ،ومساعدة
ال ـشــركــات عـلــى إعـ ــادة الـعـمــل إلــى
الــوضــع الطبيعي ،ومــن أبــرز هذه
ال ـت ـشــري ـعــات ه ــي خ ـطــة (الــرئ ـيــس
األميركي جو) بايدن االقتصادية
الضخمة التي تبلغ  1.900تريليون
دوالر ،ونالت موافقة الكونغرس،
مع توقع وصول الكثير من بلدان
العالم خــال األشـهــر المقبلة قبل
الـ ـصـ ـي ــف إلـ ـ ــى ن ـس ـب ــة ع ــالـ ـي ــة مــن
تطعيم مواطنيها باللقاح المضاد
ل ـ «كــوفـيــد  »19مـمــا س ــوف يساعد
ف ــي عـ ــودة ال ـح ـيــاة إل ــى طبيعتها
وإعادة فتح أنشطة كثيرة ،كما أن
ً
هناك تحسنا في النمو الصناعي
ال ـص ـي ـن ــي ل ـل ـش ـه ــر ال ـ ـثـ ــانـ ــي عـلــى
التوالي والتوقعات بــأن األسعار
ً
ستتحسن وتـصــل إلــى  70دوالرا
للبرميل بحلول الصيف المقبل.

توازن العرض والطلب
وأض ــاف الـقـبـنــدي ،أن األسـعــار
ال ـح ــال ـي ــة جـ ـ ــاءت ن ـت ـي ـجــة ل ـت ــوازن
الـ ـع ــرض وال ـط ـل ــب وأنـ ـه ــا م ــازال ــت
مناسبة لكثير من الشركات
ً
الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ،الفـ ـ ـت ـ ــا إلـ ـ ــى أن
بـعــض ال ـشــركــات النفطية
األميركية الكبرى سجلت
خـســائــر كـبـيــرة ببياناتها
المالية لـعــام  ٢٠٢٠لكنها
تمتلك مــاء ة قوية

أسعار الخام
ستتحسن
وتصل
ً
إلى  70دوالرا
بحلول الصيف
المقبل

بعد التوجه
العالمي
لبدائل أخرى
األسعار
لن تبلغ
 100دوالر

الحفاظ على
األسعار فيما بعد
«كورونا» يعتمد
على مستويات
اإلنتاج والعمل
على توازن األسواق

يوسف القبندي

كامل الحرمي

محمد الهاجري

وتكنولوجيا متقدمة تساعدها
في االستمرار.
ً
وأ ف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن سـ ـع ــر  75دوالرا
للبرميل ستكون أكثر من مناسبة
ً
لـلــدول المنتجة وخـصــوصــا دول
الخليج لتكبدها خـســا ئــر كبيرة
ل ـل ـع ــام ـي ــن ال ـم ـن ـص ــرم ـي ــن نـتـيـجــة
ان ـخ ـفــاض أس ـعــار ال ـخــام دون 50
ً
دوالرا للبرميل وانخفاض الدخل
القومي لـلــدول الخليجية نتيجة
وج ـ ــود م ـش ــاري ــع ت ـن ـمــويــة كـبـيــرة
َ
مـعــدة سلفا لخططها الخمسية،
إذ تم إعــداد معظم ميزانيات دول
الخليج على أسعار ما بين  65و80
ً
دوالرا للبرميل.
وأش ــار إلــى أن وصــول األسعار
ً
لـمـسـتــوى  75دوالرا عـلــى الـمــدى
القصير لن يؤثر حتى لو حاولت
الــدول المستهلكة للنفط التحول
للطاقة البديلة ألن أسعار الطاقة
البديلة عالية وقدراتها محدودة.

ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ألغـ ـلـ ـبـ ـي ــة الـ ـصـ ـن ــاع ــات
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد
والمشتقات النفطية ،والتي اليمكن
للطاقة البديلة أن تحل محلها.

ح ـ ـمـ ــود الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ،إن األس ـ ـعـ ــار
الحالية للنفط بالشك هي فعلية
ً
حسب احتياجات األس ــواق ،الفتا
إلى أن السعر الحالي الذي يتراوح
ً
مابين  60و 65دوالرا للبرميل هو
أكثر واقعية من األسعار المتدنية
الـتــي شهدتها األس ــواق مــع بداية
ازمة فيروس كورونا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــري أن ت ـلــك
األس ـعــار الـحــالـيــة ال تستطيع أي
جهة التحكم فيها سواء باالرتفاع
ً
أو االنخفاض مادام أن هناك طلبا
ً
فعليا على الخام.

طلب قوي
وأكد أن التحول للطاقة البديلة
ق ــد ي ــؤث ــر ع ـلــى ب ـعــض الـمـنـتـجــات
النفطية مثل وقود السيارات على
ال ـمــدي ـيــن ال ـم ـتــوســط أو ال ـطــويــل،
ً
الفتا إلى أنه مع ذلك ،اليزال الطلب
ً
قويا على الوقود في استخدامات
الطاقة كــو قــود للمصانع والسفن
ً
والـطــائــرات ،مبينا أن الطلب على
المواد البتروكيماوية مستمر في
النمو ألنها تمثل العصب والشريان

مناسب لألسواق
مــن جانبه ،قــال الخبير النفطي
ك ــام ــل الـ ـح ــرم ــي ،إن س ـع ــر بــرم ـيــل
ً
ً
النفط عند  60دوالرا يعتبر مناسبا
لــأســواق النفطية حتى اآلن ،إذ ال
تــوجــد ثـقــة كــامـلــة ف ــي نـمــو الطلب
العالمي على المدى القريب.
وأضاف الحرمي أن قرار المملكة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة بـتــأجـيــل ضخ
ً
مـلـيــون بــرمـيــل نـفــط يــومـيــا للشهر
ال ــراب ــع ع ـلــي ال ـت ــوال ــي ه ــو بـمـنــزلــة
عــدم ثقة المملكة فــي أي مــؤشــرات
إيجابية بــأن األس ــواق بحاجة إلى
المزيد من اإلنتاج في الوقت الحالي،
ً
مــوضـحــا أن ق ــرار الـسـعــوديــة يأتي
رغم خسائرها اليومية جراء قرارها
تأجيل ضخ مليون برميل بنحو 60
ً
إلى  65مليون دوالر يوميا.

أمر مستبعد
وعما إذا كان سعر برميل النفط
ً
من الممكن أن يصل إلى  75دوالرا،
األمر الذي قد يضر بالدول المنتجة
خ ــا ص ــة دول ا ل ـخ ـل ـي ــج ألن بـعــض
الـ ـ ــدول الـمـسـتـهـلـكــة ق ــد ال تتحمل
هذه األسعار وتضطر إلى مصادر
أخ ــرى بديلة للطاقة ،رأى فــي هذا
اإلطــار أن وصــول األسعار إلى تلك
ً
المستويات أمر مستبعد ،مبينا أن
ً
مايحدث حاليا هو نــوع من أنــواع
المضاربات ،وأن األسعار الحالية
تـعـتـبــر أع ـل ــى م ــن األس ـع ــار
المستقبلية ألن األ س ــواق
غ ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرة بـ ـسـ ـب ــب
فيروس كورونا الذي أوقف
ً
معظم األنشطة خصوصا
ً
الـمـتـعـلـقــة بــالـسـعــر ،فـضــا
عــن إغ ــاق ــات بـعــض ال ــدول
األوروبـيــة ،وال توجد بارقة
أمل على النمو العالمي هذا
العام.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـح ـ ــرم ـ ــي ع ـل ــى
أن أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط ل ــن تــرى
مستوى  100دوالر للبرميل
مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى بـ ـع ــد ال ـت ــوج ــه
الـعــالـمــي إل ــى ب ــدائ ــل أخ ــرى
مـثــل ال ـس ـيــارات الكهربائية
ً
والوقود البيئي ،موضحا أن
بدائل الطاقة قد تظهر خالل
السنوات العشر المقبلة.

أسعار فعلية
من ناحيته ،قال عضو المجلس
األعـ ـل ــى ل ـل ـب ـتــرول األسـ ـب ــق محمد

الدول المستهلكة
واعـتـبــر أن مــايـقــال عــن وصــول
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط إلـ ــى م ــا ي ـف ــوق 75
ً
دوالرا ل ـل ـبــرم ـيــل يـ ـك ــون ف ــي غـيــر
ً
مصلحة الدول المنتجة خصوصا
دول الـخـلـيــج ألن ذل ــك قــد يضطر
الـ ـ ــدول الـمـسـتـهـلـكــة ل ـل ـت ـحــول إلــى
طاقات بديلة ،هو أمر سابق ألوانه
الحكم فيه.
وأشار الهاجري إلى أن جائحة
ً
ك ــورون ــا انـعـكـســت سـلـبــا عـلــى كل
األنشطة االقتصادية والتنموية في
ً
كل دول العالم خصوصا األنشطة
الصناعية المعتمدة على النفط.

انطالقة واسعة
وتــابــع أن فـتــرة مــابـعــد كــورونــا
س ـت ـش ـه ــد ان ـ ـطـ ــاقـ ــة واسـ ـ ـعـ ـ ــة فــي
ً
الـطـلــب عـلــى ال ـخــام خـصــوصــا مع
عـ ـ ــودة ال ـح ـي ــاة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة لـكــافــة
ً
ال ــدول المستهلكة لـلـخــام ،مــؤكــدا
أن الحفاظ على األسعار فيما بعد
ك ــورون ــا يـعـتـمــد ع ـلــى مـسـتــويــات
اإلنتاج والعمل على توازن األسواق
وعــدم السماح بــزيــادة المعروض
ك ــي ال ت ـت ـع ــرض األس ـ ـعـ ــار ل ـه ــزات
مرة أخرى.
وقـ ـ ــال الـ ـه ــاج ــري إن اس ـت ـخ ــدام
ال ـطــاقــات الـبــديـلــة مـثــل ال ـس ـيــارات
الـكـهــربــائـيــة وال ـق ـط ــارات وغـيــرهــا
مازالت طور التجهيزات والتطوير
ً
وأمامها وقــت طويل ،موضحا أن
ً
تـلــك الـطــاقــة تـعــد نــوعــا مــن أن ــواع
الترف وال يمكن االستغناء بشكل
نهائي عن استخدام الوقود.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ع ـلــى
ال ـط ــاق ــات ال ـبــدي ـلــة ك ـبــديــل للنفط
ً
ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج ال ـ ـ ـ ــي ن ـ ـحـ ــو  20عـ ـ ــامـ ـ ــا،
ً
ً
مستطردا أن النفط عموما ال يمكن
ً
االستغناء عنه خصوصا أنه يدخل
في معظم أنواع الصناعات وبنسب
عالية.
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اقتصاد

وجهة نظر

النموذج االقتصادي
سبب الفشل!
د .عبدالسميع بهبهاني*
ورد خ ـ ـبـ ــر م ـ ـ ــن م ـ ـص ـ ــدر خـ ــاص
ب ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ب ـ ـلـ ــوم ـ ـب ـ ـيـ ــرغ الـ ـم ــالـ ـي ــة
اإلخ ـ ـبـ ــاريـ ــة ،أن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
تــزمــع االقـ ـت ــراض م ــن ب ـنــوك محلية
ودولـيــة نحو  6مـلـيــارات ديـنــار (20
مليار دوالر) للصرف على مشاريع
تشغيلية ورأسمالية لحقول النفط.
ّ
وق ــال ــت «ب ـلــوم ـب ـيــرغ» ،م ـعــل ـقــة ،أن
الباعث لذلك هو سحب مخصصات
المؤسسة  7مليارات دينار ّ
لسد عجز
ميزانية الدولة.
الخبر أصبح أقرب الى األسطورة
فهذا ليس مــن باب
منه الــى الــواقــعّ ،
اإلمكانية الفنية ،ألنــه حلم البنوك،
فـ ـفـ ـي ــه اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار تـ ــراك ـ ـمـ ــي ض ــام ــن
(ف ـ ــي الـ ــربـ ــح وال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ل ـم ـشــاريــع
ّ
المؤسسة) ،لكن صعوبته تكمن في
حصوله على موافقة مجلس الوزراء،
ألنها ستصطدم بالعقبة السياسية،
خ ــاص ــة فـ ــي ال ـم ـج ـل ــس ال ـت ـشــري ـعــي
الحالي بظروفه المعروفة ،وقد بانت
بــوادره من خــال تصريحات رئيس
لجنة الـمـيــزانـيــات ،الـتــي أب ــدى فيها
اعتراضا على سوء إدارة المؤسسة
لميزانيتها (من تهم الهدر والفساد
والتنفيع).
ّ
ول ـل ـع ـلــم ،ف ـقــد ح ــل ــت ال ـك ــوي ــت في
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي عــال ـم ـيــا م ــن حـيــث
نسبة ديــون شركات النفط الوطنية
ال ـ ـ ــى ال ـ ـنـ ــاتـ ــج الـ ـمـ ـحـ ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي
للدولة ،بنسبة تزيد على  35بالمئة،
وذلــك وفــق البنك األوروب ــي لإلنشاء
والتعمير ضمن رصده لدور شركات
الـ ـنـ ـف ــط ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي اق ـ ـت ـ ـصـ ــادات
ال ـ ـ ـ ــدول األوروبـ ـ ـي ـ ــة ونـ ـظ ــرائـ ـه ــا مــن
الــدول النفطية التي تمتلك شركات
ن ـف ـط ـيــة ع ـم ــاق ــة م ـم ـل ــوك ــة ل ـل ــدول ــة،
ف ــي ت ـق ــري ــره ــا ال ـ ـصـ ــادر ح ــدي ـث ــا عــن
االنـتـقــال لـعــام  2021بعدما شهدته
االقـ ـتـ ـص ــادات خـ ــال عـ ــام  2020من
ظـ ــروف اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،وق ــد ت ــراوح ــت
بقية دول المقارنة في تقرير البنك
إلى  15بالمئة!
ك ــان ــت مــؤس ـســة ال ـب ـت ــرول (ضـمــن
ـوزراء
م ــوافـ ـق ــة س ــاب ـق ــة ل ـم ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ّ
لقروض بـ  16مليار دينار) قد وقعت
في أكتوبر  2020قرضا بـ  3مليارات
دوالر مــن  8بـنــوك مـحـلـيــة ،وه ــو ما
ّ
يمثل أ كـبــر صفقة تمويلية للبنوك
ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي ع ـ ــام  ،2020ف ــي ظــل
تداعيات أزمة كورونا ،في حين يصل
إج ـمــالــي الـمـطـلــوب عـلــى المؤسسة
نـحــو  63مـلـيــار دوالر نـهــايــة الـعــام
المالي .2020 /2019
ول ـل ـع ـل ــم ،ت ـب ـلــغ أصـ ـ ــول مــؤس ـســة
ا لـ ـبـ ـت ــرول  148م ـل ـي ــار دوالر ،و ف ــق
الحساب الختامي لعام ،2020 /2019
في حين بلغت أرباحها للعام نفسه
 1.3مليار دوالر ،حـ ّـولــت  90بالمئة
منها الى ميزانية الدولة ،وهذا يعني
أن أرباح المؤسسة كانت  0.9بالمئة،
وهذه نسبة ضئيلة جدا ال تستطيع
حتى الصمود أمام وديعة عادية في
بنك عادي!
جدل ّ
توجه المؤسسة لالقتراض
وعدم االستعانة بأرباحها المتراكمة
سببه حصافة الـجــدوى فــي تسديد
أرب ــاح االسـتـثـمــار لـفــوائــد قروضها
ب ــأرب ــاح إضــاف ـيــة ،وهـ ــذا مـقـبــول من
الناحية النظرية ،بالنظر إلى أرباح
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـم ـت ــدن ـي ــة ج ـ ــدا إذا مــا
قــور نــت بمثيالتها الخليجية ،رغم
وج ــود تـ ّ
ـوجــه بــديــل حـكــومــي سابق
إلدراج بعض شركات المؤسسة (30
بالمئة في أسواق المال) لما فيه من
مزايا تفوق عبء الدين ،حيث يتحمل
المستثمر عبء الخسارة ،وفيه ترقية
لـمـ ّـدخــرات الـمــواطـنـيــن ،وفـيــه تقوية
لبورصة الكويت عالميا.
هذه الميزات اصطدمت بمعوقات
الـ ـ ـح ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــة وق ـ ـ ـ ــواع ـ ـ ـ ــد اإلفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح،
والتغييرات الهيكلية لإلدارات حسب
الملكيات ،وقواعد الرقابة لمسؤولية
اإلدارات واإلدارات التنفيذية .ويعتبر
مشروع القروض السابقة ،من
فشل
ّ
أسـ ـب ــاب ت ـعــثــر م ـش ــاري ــع الـمــؤسـســة
وخسارتها ،وذلك ألسلوب المؤسسة

فـ ــي بـ ـن ــاء نـ ـم ــاذجـ ـه ــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
( ،)Economic Modelالمغرية نظريا
لمشاريعها وتمريرها على مجالس
إدارات ـه ــا المختلفة ،مما ي ــؤدي ّالى
أع ـبــاء مــالـيــة تــراكـمـيــة غـيــر متوقعة
على مشاريعها ،فيقلل من قيمتها،
بل ويميته في المهد!
ّ
وال أدل على ذلك من ديون مشروع
النفط الثقيل الــذي رفع كلفة برميل
النفط الكويتي من  8الــى  12دوالرا
(وقــد أعلنت المؤسسة الـعــزوف عن
االستمرار في تطويره).
وم ـم ــا ال ش ــك ف ـيــه أن الـمــؤسـســة
ب ـ ـحـ ــاجـ ــة ال ـ ـ ـ ــى رأس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ل ـت ـم ــوي ــل
مـشــاريـعـهــا االسـتـكـشــافـيــة وتطوير
ح ـق ــول ـه ــا الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،زيـ ـ ــت خـفـيــف
وغــاز الجوراسي ،وصيانة مصافي
الـبـيـئــي ،وإك ـم ــال وتـشـغـيــل مصفاة
ال ـ ـ ــزور ،وم ـن ـش ــآت لـمـعــالـجــة الـمـيــاه
المصاحبة (التي وصلت الى أكثر من
مليون برميل يوميا) وخطط مشاريع
البتروكيماويات الطموحة المحلية
والخارجية وغيرها.
وا فـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرض أن م ـ ـ ــا ت ـس ـت ـق ـط ـع ــه
المؤسسة من الـمــردود السنوي من
النفط ( 20 - 10بالمئة) ال يكفي لهذه
االستثمارات ،وأنها فقدت فوائضها
المالية وأرباحها للمليارات السبعة!
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـفـ ــائـ ــض ال ـ ـ ـ ــذي لـ ـ ــم ي ـس ـت ـغــل
ل ـم ـخ ـط ـط ــات ـه ــا نـ ـتـ ـيـ ـج ــة الـ ـت ــأجـ ـي ــل
والتأخير.
وقد ادعت المؤسسة مرارا وتكرارا
أن بـ ـ ــطء الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـم ـس ـت ـن ــدي ــة هــو
العقبة األس ــاس فــي طــريــق تخطيط
ال ـم ـش ــاري ــع وت ـن ـف ـي ــذه ــا! ه ــو ادع ـ ــاء
رغـ ــم وج ـ ــود ع ــوام ــل أهـ ــم ت ـق ــع عـلــى
ع ــات ــق ال ـمــؤس ـســة ،أغـلـبـهــا وأهـمـهــا
تــأخـيــر إن ـجــاز ال ـم ـشــروعــات نتيجة
لضعف التنسيق بين بعض الدوائر
ّ
والمتغيرات الفنية.
واألخطاء
يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو أن ا لـ ـ ـم ـ ــؤ سـ ـ ـس ـ ــة أخـ ـ ـ ــذت
الـ ـم ــوافـ ـق ــات ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق م ـش ــروع
ُّ
الـشــراكــة نـمــوذج ( BOOبـنــاء ،تملك،
تشغيل) على منشآت إنتاج  9حقول
نفط وغاز العميق في شمال الكويت.
وه ـ ــذا الـ ـنـ ـم ــوذج ،وإن ك ــان ــت فيه
مزايا كثيرة كتحمل العبء الرأسمالي
والتشغيلي ومشاركة القطاع الخاص
ّ
(شكلية) ،لكن تجربة الـ  BOTالسابقة
ال ـف ــاش ــل أغ ـل ـب ـهــا ،تـجـعـلـنــا نتحفظ
عــن التطبيق أل سـبــاب نشرحها في
عرض آخر.
فـ ــي اع ـ ـت ـ ـقـ ــادي أن ت ــأخ ــر إنـ ـج ــاز
الـمـشــاريــع األســاسـيــة سببه أخـطــاء
الـ ـمـ ـق ــاولـ ـي ــن واألوام ـ ـ ـ ـ ــر ال ـت ـغ ـي ـيــريــة
المتكررة ،وهما سبب فشل جــدوى
المشاريع االقتصادية الناجحة ،أما
بطء الــدورة المستندية ،فهو بسبب
فـ ـق ــدان ال ـث ـق ــة بـ ـج ــدوى ال ـم ـش ــاري ــع،
وذلـ ـ ـ ــك ل ـ ـطـ ــرح نـ ـ ـم ـ ــاذج اقـ ـتـ ـص ــادي ــة
للمشاريع ب ـصــورة أكــاديـمـيــة أقــرب
ل ـل ـخ ـيــال! ف ـلــو ك ـنــت ن ــاظ ــرا ل ـجــدوى
اقتصادية المشاريع المحلية الخترت
المعطيات التالية في جدوى األرجح
(:)Most Likely
• معدل تضخم  6فــي المئة بدال
من .3
• ألض ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى مـ ــوعـ ــد م ـ ـ ــردود
«الكاش»  3سنوات إضافية من بداية
اإلنـ ـش ــاء (م ـع ــدل ال ـتــأخ ـيــر  2.7سنة
لمشاريع الكويت).
• لوزنت الربحية ( )NPVعلى 20
بالمئة بدل .10
• لحسبت رأسـمــال المشروع مع
الكفيل بإضافة  40بالمئة (ومن دون
الكفيل إلزالته).
• الحتسبت نسبة المخاطر على
 20بالمئة.
ل ـع ــل االخ ـت ـص ــاص ـي ـي ــن يـ ـ ــرون أن
المعطيات مضحكة و خ ــارج النمط
االعتيادي ،لكن هكذا فشل للمشاريع
ي ـس ـتــوجــب هـ ـك ــذا تـ ـح ـ ّـوط ف ــي ب ـنــاء
النموذج االقتصادي ،ومن ثم تجاوز
الثغرات المعرقلة منذ البداية ،ال في
أواسطها أو في نهاياتها!
* خبير واستشاري نفط
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َّ
• توفر اللقاحات وبدء حملة التطعيم حسنا المزاج ًالعام ورفعا التوقعات بشأن األوضاع االقتصادية
• ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة ليس مستبعدا ...لكن بوتيرة بطيئة
قال محافظ بنك الكويت المركزي د .محمد الهاشل ،إن
قطاعات األعمال التي تعتمد على االتصال المباشر مع
عمالئها ،بدأت تتكيف مع الظروف التشغيلية المتغيرة قدر
اإلمكان« ،ويمكن لنا أن نأخذ االرتفاع الملحوظ في مبيعات
ً
المطاعم عبر اإلنترنت مثاال على ذلك».
وأضاف الهاشل في مقابلة مع مجلة «ذا بانكر» العالمية أن

البنوك
الكويتية
دخلت أزمة
«كورونا»
من مركز
قوة إذ بلغ
معدل تغطية
القروض غير
المنتظمة
 %271ومعدل
صافي
القروض غير
المنتظمة
 %1.5بنهاية
عام  2019وهو
أدنى مستوى
له خالل عقد
من الزمن

بنوكنا في
وضع مريح
يمكنها من
مواجهة
األزمة إذ يوفر
معدل تغطية
القروض غير
المنتظمة
الحالي
البالغ %222
المصدات
الالزمة
لمواجهة
أي صدمات
محتملة

* ما توقعات بنك الكويت
الـ ـم ــرك ــزي ب ــال ـن ـس ـب ــة لـلـنـمــو
االقتصادي في 2022/2021؟
 ت ـ ـ ـك ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــف ح ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــة مـ ــنال ـ ـ ـض ـ ـ ـبـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــات
ً
االقتصادية حاليا ،إذ مازلنا
ف ــي خ ـضــم ال ـج ــائ ـح ــة ،وأدت
الموجة األ خـيــرة مــن انتشار
فيروس كــورو نــا في الكويت
منذ بــدايــة مــارس إلــى إعــادة
فــرض الـحـظــر الـجــزئــي حتى
بـ ـ ــدايـ ـ ــة أبـ ـ ــريـ ـ ــل ع ـ ـلـ ــى األق ـ ـ ــل،
ور غــم أن التفاؤل الناتج عن
تــوفــر الـلـقــاحــات وب ــدء حملة
الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم حـ ـ ـ ّـسـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــزاج
العام ور فــع التوقعات بشأن
األوضـ ـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة ،فــإن
ع ـ ــودة األم ـ ــور إلـ ــى م ــا كــانــت
عليه قبل الجائحة أو حتى
لما يعرف بالوضع "الطبيعي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد" سـ ـ ــوف ي ـس ـت ـغــرق
ً
وقتا.
ومــع مــا أدى إلـيــه اإلغــاق
ال ـ ـجـ ــزئـ ــي وال ـ ـك ـ ـلـ ــي وهـ ـب ــوط
أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط إلـ ـ ــى ج ــان ــب
خ ـفــض اإلن ـ ـتـ ــاج ،م ــن تــراجــع
الناتج المحلي اإلجمالي في
القطاع النفطي وغير النفطي
وبـصـفــة خــاصــة فــي النصف
األول م ــن ع ــام  ،2020فــإ نـنــا
ن ـتــوقــع عـ ــودة ت ـلــك األنـشـطــة
للنمو اإليجابي هذا العام.
ومـ ـم ــا ي ــدع ــو ل ـل ـت ـف ــاؤل أن
التدخالت المبكرة للسياسة
ال ـن ـق ــدي ــة وال ـت ـح ــوط ـي ــة مـنــذ
ب ــداي ــة الـجــائـحــة حــالــت دون
ت ـ ـضـ ــرر الـ ـط ــاق ــة اإلن ـت ــاج ـي ــة
للدولة على نحو حــاد ،وفي
ذلك مبعث لألمل في التعافي
الـســريــع بـعــد الـسـيـطــرة على
الجائحة.
وح ـت ــى ق ـط ــاع ــات األع ـم ــال
ال ـت ــي تـعـتـمــد ع ـلــى االت ـص ــال
المباشر مع عمالئها ،بدأت
ف ـ ــي الـ ـتـ ـكـ ـي ــف م ـ ــع ال ـ ـظـ ــروف
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ال ـم ـت ـغ ـيــرة ق ــدر
اإلم ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــان ،وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـنـ ــا أن
ن ــأخ ــذ االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ال ـم ـل ـح ــوظ
ف ــي م ـب ـي ـعــات ال ـم ـطــاعــم عـبــر
اإلن ـت ــرن ــت ك ـم ـثــال ع ـلــى ذل ــك.
كـمــا أن االرت ـف ــاع األخ ـيــر في
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ،وه ـ ــو أع ـلــى
مستوى له خالل سنة واحدة،
يبشر بنمو الناتج المحلي
اإلجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـنـ ـفـ ـط ــي وغ ـي ــر
النفطي في الكويت.
* م ـ ـ ــا ا لـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات ا ل ـ ـتـ ــي
يـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــذه ـ ــا ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الـ ـم ــرك ــزي ل ـح ـم ــاي ــة ال ـق ـط ــاع
المصرفي في السنة القادمة؟
 ق ـم ـنــا بــال ـف ـعــل بـتـطـبـيــقال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
ال ـ ــداعـ ـ ـم ـ ــة لـ ـت ــرسـ ـي ــخ م ـت ــان ــة
القطاع المصرفي وسالمته،
ً
ب ـ ـح ـ ـيـ ــث ي ـ ـظـ ــل قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرا ع ـل ــى
ت ــزوي ــد ق ـط ــاع ــات االق ـت ـص ــاد
الوطني بمختلف الخدمات
والمنتجات المالية بكفاء ة
عــالـيــة دون انـقـطــاع فــي هــذه
الظروف الضاغطة.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـس ـيــاســة
ال ـن ـقــديــة ،ب ــادر بـنــك الـكــويــت
الـ ـم ــرك ــزي إلـ ــى خ ـف ــض سـعــر
الفائدة بمعدل تراكمي 1.25

الداعمة لترسيخ متانة اإلنتاجية للدولة على نحو حاد تبعث األمل في التعافي السريع
«المركزي» طبق العديد من اإلجراءات
ً
بعد السيطرة على الجائحة.
القطاع المصرفي وسالمته ،بحيث يظل قادرا على تزويد
قطاعات االقتصاد الوطني بمختلف الخدمات والمنتجات المالية وذكر أنه ليس من المستبعد أن ترتفع نسبة القروض غير
ذلك فسوف
بكفاءة عالية دون انقطاع في هذه الظروف الضاغطة.
المنتظمة خالل األشهر المقبلة ،لكن إن حدث ً
يكون بوتيرة بطيئة ومن مستويات متدنية تاريخيا ،وفي نهاية
وأبدى تفاؤله بأن التدخالت المبكرة للسياسة النقدية
األمر ،فإن تطور الجائحة وطول األزمة وعمقها سيحددان
والتحوطية منذ بداية الجائحة التي حالت دون تضرر الطاقة
ن ـق ـطــة م ـئ ــوي ــة خ ـ ــال م ــارس
 ،2020لـيـنـخـفــض ب ــذ ل ــك مــن
 2.75ف ــي ا لـمـئــة إ ل ــى  1.5في
المئة ،وهو المستوى األدنى
ً
تاريخيا ،مما أدى إلى تيسير
شروط التمويل وأعباء خدمة
الدين بشكل ملحوظ على كل
فئات المقترضين.
وف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،قمنا
بتخفيف بـعــض التعليمات
ا ل ــر ق ــا بـ ـي ــة وأدوات س ـيــا ســة
ال ـت ـح ــوط ال ـك ـل ــي ،ل ـمــواج ـهــة
أي مـ ـع ــو ق ــات فـ ــي ا ل ـس ـي ــو ل ــة
وم ـس ــاع ــدة ال ـب ـنــوك ف ــي هــذه
ا ل ـ ـظـ ــروف ع ـل ــى أداء دور ه ـ ــا
الحيوي كوسيط مالي .فعلى
س ـب ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،ت ـ ــم خ ـفــض
م ـ ـع ـ ـيـ ــار تـ ـغـ ـطـ ـي ــة الـ ـسـ ـي ــول ــة
ون ـ ـس ـ ـبـ ــة ص ـ ــاف ـ ــي الـ ـتـ ـم ــوي ــل
المستقر مــن  100فــي المئة
إل ــى  80فــي الـمـئــة ورف ــع حد
اإلق ـ ـ ــراض م ــن  90ف ــي الـمـئــة
إلــى  100في المئة ،واإلفــراج
ع ــن الـ ـمـ ـص ــدات الــرأس ـمــال ـيــة
الـتـحــوطـيــة ال ـبــال ـغــة  2.5في
المئة وخفض وزن المخاطر
ال ـخــاص بــاالن ـك ـشــافــات على
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
والمتوسطة ليصبح  25في
ً
المئة بدال من  75في المئة.
ً
ُ
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك ،سـ ـم ــح
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء الـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن مــن
تداعيات كوفيد -19بتأجيل
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاقـ ــات ال ـم ـت ــرت ـب ــة
عـ ـلـ ـيـ ـه ــم لـ ـ ـم ـ ــدة س ـ ـتـ ــة أشـ ـه ــر
دون ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق أي ر سـ ـ ـ ــوم
جزائية .وساعد هذا اإلجراء
الشركات واألفراد على تجاوز
المرحلة األســوأ من التراجع
االقتصادي نتيجة الجائحة.
ً
ونـظــرا إلــى هــذه التدابير،
ً
ً
فإنني ال أتوقع تحوال كبيرا
في السياسة خالل هذا العام،
حـيــث نـهــدف لــاسـتـمــرار في
ت ـقــديــم ك ــل ال ــدع ــم الـمـطـلــوب
وإبـ ــداء الـمــرونــة الـكــافـيــة عن
طريق تهيئة الظروف الالزمة
والـ ـم ــائـ ـم ــة لـ ـمـ ـس ــار األزمـ ـ ــة
وبحسب ما تقتضي األحوال
االقتصادية.
ومع حالة الضبابية التي
تشوب التوقعات ،فمن نافلة
الـقــول الـتــأكـيــد عـلــى ضــرورة
الـمــراقـبــة الـيـقـظــة لـلـتـطــورات
وسرعة االستجابة لمواجهة
أي تداعيات محتملة.
* هل هناك إمكانية لنمو
االئتمان في  2022/2021مع
استمرار جائحة كوفيد-19؟
وما مصدر هذا النمو؟
 شهد معدل نمو االئتمانا ل ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــام 2020
ً
ً
مستوى صحيا مسجال 3.5
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مـ ـق ــارن ــة ب ــال ـع ــام
السابق .وواقع األمر أن هناك
ً
بعض القطاعات سجلت نموا
ً
مضاعفا في االئتمان ومنها
القروض االستهالكية (11.2
في المئة) والخدمات العامة
( 11.4ف ــي ال ـم ـئ ــة) وال ــزراع ــة
وا ل ـص ـي ــد ( 15.2ف ــي ا ل ـم ـئــة)،
وإن كــان القطاعان األخيران
انطلقا من مستوى منخفض
ً
ج ـ ـ ــدا .وم ـ ــن ب ـي ــن ال ـق ـطــاعــات
ً
األخ ـ ــرى ال ـت ــي سـجـلــت ن ـمــوا

ً
مـ ـلـ ـح ــوظ ــا قـ ـط ــاع ــات ال ـن ـفــط
الخام والغاز ( 8.4في المئة)
والقروض المقسطة ( 6.3في
ال ـم ـئــة) والـ ـق ــروض الـعـقــاريــة
( 3.5في المئة) ،حيث يتمتع
القطاعان األخيران بالحصة
األكبر في االئتمان المصرفي
ً
ً
عموما  .ووفقا لهذه األر قــام،
ف ــإن م ـعــدل نـمــو االئ ـت ـمــان لم
ً
يكن جيدا فحسب ،وإنما كان
ً
واسع النطاق أيضا.
ومـ ــن ث ــم أت ــوق ــع اس ـت ـمــرار
نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو االئـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــان بـ ـنـ ـف ــس
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـجـ ـي ــد فـ ــي ع ــام
ً
 2021نظرا إلى عودة األعمال
إلـ ـ ـ ــى نـ ـش ــاطـ ـه ــا واالرتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع فـ ـ ـ ـ ــي اإلن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق
الرأسمالي مما سيؤدي إلى
زيادة الطلب على االئتمان.
ً
ونتوقع أ يـضــا أن يواصل
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ال ـ ـم ـ ـقـ ــدم لـ ــأفـ ــراد
ً
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ل ـل ـمــواط ـن ـيــن-نموه ،بفضل األمن الوظيفي
ومعدالت الفائدة المنخفضة
ً
حاليا.

قطاعنا
المصرفي لديه
القوة والمتانة
اللتان
تجعالنه في
مركز يمكنه
من االستفادة
من الفرص
االقتصادية
التي ستظهر
بعد التعافي

* مــا تــوقـعــاتـكــم لـلـقــروض
غير المنتظمة؟
 رغ ـ ــم ال ـص ــدم ــة ال ـمــرك ـبــةبجوانبها الصحية والنفطية
واالقتصادية ،وما استتبعته
م ــن ت ــراج ــع اق ـت ـص ــادي ح ــاد،
فإن جودة أصول البنوك على
م ـس ـتــوى م ـج ـمــع ق ــد ش ـهــدت
ً
ً
تراجعا طفيفا في عام 2020
بزيادة نسبة التعثر بمقدار
 50نقطة أ س ــاس لتصل إ لــى
 2في المئة.
وس ـ ــاع ـ ــد ت ــأجـ ـي ــل أقـ ـس ــاط
ال ـقــروض وتــدابـيــر السياسة
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــة ال ـ ـ ــداعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة عـ ـل ــى
إبـ ـق ــاء مـ ـع ــدالت ال ـت ـع ـثــر عـنــد
مستويات منخفضة.
ول ـ ـ ــإش ـ ـ ــارة ف ـ ـ ــإن الـ ـبـ ـن ــوك
الكويتية دخـلــت هــذه األزمــة
مــن مــركــز ق ــوة إذ بـلــغ مـعــدل
تـ ـ ـغـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــروض غـ ـي ــر
ا ل ـم ـن ـت ـظ ـم ــة  271فـ ــي ا ل ـم ـئــة
وم ـ ـ ـعـ ـ ــدل ص ـ ــاف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــروض
غير المنتظمة  1.5في المئة
بنهاية عام  2019وهو أدنى
م ـس ـت ــوى لـ ــه خ ـ ــال ع ـق ــد مــن
الزمن.
ول ـيــس م ــن الـمـسـتـبـعــد أن
تــرت ـفــع نـسـبــة ال ـق ــروض غير
ال ـم ـن ـت ـظ ـم ــة خـ ـ ــال ال ـش ـه ــور
ال ـق ــادم ــة ،ل ـكــن إن ح ــدث ذلــك
فسوف يكون بوتيرة بطيئة
ومـ ـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات م ـت ــدن ـي ــة
ً
تاريخيا.
وف ـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة األمـ ـ ـ ـ ــر ،ف ــإن
تطور الجائحة وطول األزمة
وع ـم ـق ـه ــا سـ ـيـ ـح ــددان درجـ ــة
التعثر في السداد ووتيرته.
و ي ـم ـك ـن ـنــي أن أ شـ ـي ــر إ ل ــى
أن بـنــوكـنــا ف ــي وض ــع مــريــح
ي ـم ـك ـن ـهــا مـ ــن م ــواجـ ـه ــة ه ــذه
األزم ـ ـ ـ ــة ،حـ ـي ــث ي ــوف ــر م ـع ــدل
تـ ـ ـغـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــروض غـ ـي ــر
ال ـم ـن ـت ـظ ـمــة الـ ـح ــال ــي ال ـب ــال ــغ
 222ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ا لـ ـمـ ـص ــدات
الالزمة لمواجهة أي صدمات
محتملة.
* مـ ـ ــا ا لـ ـ ـت ـ ــو قـ ـ ـع ـ ــات األ عـ ـ ــم
واأل شـمــل للقطاع المصرفي

معدل نمو
االئتمان
المحلي في
عام 2020
شهد مستوى
ً
ً
صحيا مسجال
 %3.5مقارنة
بعام ٢٠١٩

معامالت الدفع
من خالل بوابة
المدفوعات
اإللكترونية
قفزت في 2020
مقارنة بالعام
السابق

درجة التعثر في السداد ووتيرته .وأشار إلى أن «بنوكنا في
وضع مريح يمكنها من مواجهة هذه األزمة ،حيث يوفر معدل
تغطية القروض غير المنتظمة الحالي البالغ  222في المئة
المصدات الالزمة لمواجهة أي صدمات محتملة» ،وفيما يلي
نص الحوار :

مع تخفيف القيود المفروضة
بسبب فايروس كورونا؟
 إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ت ــوق ـع ــات ـن ــاحول االئتمان والقروض غير
المنتظمة ،تكشف مــؤ شــرات
السالمة المالية األ خــرى عن
صـ ـ ـ ــورة م ـط ـم ـئ ـن ــة ألوض ـ ـ ــاع
ً
القطاع المصرفي حاليا.
على سبيل المثال ،حافظت
البنوك على مستويات وفيرة
م ــن ال ـس ـي ــول ــة خـ ــال األزم ـ ــة،
ووصل معدل تغطية السيولة
وم ـ ـ ـعـ ـ ــدل ص ـ ــاف ـ ــي الـ ـتـ ـم ــوي ــل
ا لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـق ــر إ ل ـ ـ ــى  184.2فــي
المئة و 114.3في المئة على
الـتــرتـيــب بـنـهــايــة ع ــام 2020
م ـق ــارن ــة بــال ـن ـس ـبــة ال ـم ـقــارنــة
المطلوبة عند مستوى 100
في المئة
كما بلغت نسبة السيولة
ال ــرق ــابـ ـي ــة مـ ــا ن ـس ـب ـت ــه 27.5
ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــابــل الـمـسـتــوى
المطلوب ( 18في المئة) ،وزاد
في نفس الوقت معدل كفاية
رأس ا ل ـ ـمـ ــال ل ـل ـب ـن ــوك خ ــال
العام ليصل إلى  19في المئة
وهو أعلى من النسبة المقررة
بـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــب ت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــات ب ـن ــك
الكويت المركزي البالغة 13
في المئة أو متطلبات لجنة
بازل والبالغة  10.5في المئة.
وتؤكد هذه المؤشرات أن
القطاع المصرفي لديه القدرة
الكافية لالستمرار في إقراض
الشركات واألفــراد على مدى
األشهر القادمة.
وم ـ ـ ــن الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي ف ـ ــي ظــل
الـتـحــديــات الـحــالـيــة والبيئة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـم ـت ـغ ـي ــرة أن
تتعرض الربحية للضغوط
خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــرم،
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب الـ ـ ـت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر الـ ـكـ ـبـ ـي ــر
ل ـ ـ ـتـ ـ ــأج ـ ـ ـيـ ـ ــل اس ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــاقـ ـ ــات
ال ـقــروض وارت ـف ــاع مـصــروف
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات وانـ ـخـ ـف ــاض
أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة .ومـ ــع ذل ــك،
وبـ ـمـ ـج ــرد ت ـخ ـف ـي ــف ال ـق ـي ــود
وع ــودة الـنـشــاط االقـتـصــادي
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــو ،فـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوف ت ـ ـخـ ــف
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــوط عـ ـ ـل ـ ــى األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة السـ ـيـ ـم ــا ب ـعــد
ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع االئـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ،ال ـ ـ ــذي
ً
سـيـعــود جــزئـيــا إل ــى اإلنـفــاق
ال ـ ـ ــرأسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن جـ ــانـ ــب
الحكومة.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ـ ــإن
انـ ـخـ ـف ــاض أس ـ ـعـ ــار الـ ـف ــائ ــدة
مــع تــراجــع إي ـ ــرادات الـفــوائــد
ي ـســاعــد ع ـلــى إب ـق ــاء تـكــالـيــف
خــدمــة الــديــن فــي مـسـتــويــات
مـنـخـفـضــة ،وه ــو م ــا يـســاعــد
ً
أيضا على االنتظام واحتواء
مخاطر االئتمان والسيطرة
عـ ـل ــى مـ ـخـ ـصـ ـص ــات خ ـس ــائ ــر
القروض.
ورغـ ـ ــم الـ ـش ــك الـ ـ ــذي يـغـلــب
على التوقعات ،ما يزال لدى
ا لـقـطــاع ا لـمـصــر فــي الكويتي
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة والـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــان ـ ــة ال ـل ـت ـي ــن
ت ـج ـعــانــه ف ــي م ــرك ــز يـمـكـنــه
م ــن االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـف ــرص
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي سـ ــوف
تـظـهــر ب ـعــد ت ـعــافــي الـنـشــاط
االقتصادي ،وليس أدل على
س ــام ــة واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـق ـط ــاع
المصرفي الكويتي من نتائج

محمد الهاشل
اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات ال ـ ـض ـ ـغـ ــط الـ ـت ــي
ً
أجريت أخيرا.
* ال ق ــت ا ل ـخــد مــات المالية
ً
ً
الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة رواجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واسـ ـ ـع ـ ــا
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم خــال
ال ـجــائ ـحــة .ه ــل لــدي ـكــم أرق ــام
ي ـ ـم ـ ـك ـ ـن ـ ـكـ ــم عـ ـ ــرض ـ ـ ـهـ ـ ــا حـ ـ ــول
استخدام تلك الخدمات خالل
السنة الماضية؟
 مـ ـ ـن ـ ــذ ا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــدالع ج ــا ئـ ـح ــةكوفيد ،-19شهدت تطبيقات
واس ـت ـخ ــدام ــات ال ـمــدفــوعــات
الرقمية طفرة غير مسبوقة،
وهـ ـ ــو مـ ــا يـ ـ ــدل ع ـل ـي ــه ال ـن ـمــو
ف ــي قـيـمــة وعـ ــدد الـمـعــامــات
مــن خــال بــوابــة المدفوعات
اإللـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرونـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة
بــال ـم ـعــامــات ال ـتــي ت ـمــت من
خ ــال أج ـه ــزة ال ـص ــرف اآلل ــي
ونقاط البيع.
على سبيل ا لـمـثــال ،قفزت
مـ ـع ــام ــات الـ ــدفـ ــع مـ ــن خ ــال
بوابة المدفوعات اإللكترونية
في عام  2020مقارنة بالعام
السابق ،سواء من حيث قيمة
تلك المعامالت التي ارتفعت
بـنـحــو  121ف ــي ال ـم ـئــة أوم ــن
حـ ـي ــث عـ ــددهـ ــا ال ـ ـ ــذي ارتـ ـف ــع
بنحو  90في المئة.
ن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــإن
ال ـم ـعــامــات م ــن خ ــال بــوابــة
ال ـ ـمـ ــدفـ ــوعـ ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
تمثل حوالي  20في المئة من
الـمــدفــوعــات اإلجـمــالـيــة التي
ت ـش ـمــل ال ـع ـم ـل ـيــات م ــن خــال
بوابة المدفوعات اإللكترونية
وأجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــزة ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرف اآللـ ـ ـ ــي
وأجـ ـه ــزة ن ـق ــاط ال ـب ـيــع وذل ــك
مــن حـيــث الـقـيـمــة اإلجـمــالـيــة
للمعامالت وكذلك من حيث
عددها.
وخالل نفس الفترة ،تراجع
النمو إلى حد بعيد في عدد
وقيمة وحصة المعامالت من
خ ــال أج ـه ــزة ال ـص ــرف اآلل ــي
ً
 ،ويـ ــرجـ ــع ذل ـ ــك ج ــزئـ ـي ــا إل ــى
مـحــاولــة الـجـمـهــور الـحــد من
م ـخــا طــر ا ل ـع ــدوى المحتملة
ج ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل ب ـ ـ ـ ـ ــاألوراق
النقدية.
وبـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــم ت ـ ـص ـ ـم ـ ـي ـ ـم ـ ـهـ ــا،
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادت ال ـ ـ ـمـ ـ ــدفـ ـ ــوعـ ـ ــات

اإللكترونية مــن خــال بوابة
المدفوعات اإللكترونية من
القيود على الحركة والتنقل.
ف ـ ــإذا ك ــان ــت أجـ ـه ــزة ال ـصــرف
اآلل ـ ــي وأجـ ـه ــزة ن ـق ــاط الـبـيــع
قـ ـ ــد تـ ـ ــأثـ ـ ــرت بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــرة
بتعليمات اإل قـفــال والحظر،
فقد حققت بوابة المدفوعات
ً
ً
اإللكترونية نموا قويا نتيجة
اإلقبال المتزايد من الجمهور
على التسوق اإللكتروني.
* ط ـ ـ ـلـ ـ ــب ب ـ ـ ـنـ ـ ــك ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت
ال ـمــركــزي م ــن ب ـيــت الـتـمــويــل
الكويتي في السنة الماضية
إجـ ـ ــراء م ــزي ــد م ــن ال ــدراس ــات
بشأن جدوى استحواذ بيت
الـتـمــويــل الـكــويـتــي عـلــى بنك
األهلي المتحد .هل تم إجراء
هـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات؟ ومـ ـ ــا هــو
الوضع الراهن لهذه الصفقة؟
ً
 و فـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار م ـج ـل ــسإدارة بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي
ُ
بتاريخ  5مــا يــو  ،2020طلب
م ــن ب ـيــت ال ـت ـمــويــل الـكــويـتــي
إجراء دراسة شاملة لجدوى
االستحواذ بعد عودة األمور
إلى سابق عهدها قبل انتشار
جائحة كوفيد 19-وما أعقبها
ً
من تداعيات .ونظرا الستمرار
ال ـجــائ ـحــة ،ف ــإن ال ـحــديــث عن
ال ـ ـبـ ــدء فـ ــي أي ت ـق ـي ـيــم ل ـهــذه
الصفقة سابق ألوانه.

الحديث عن
البدء في أي
تقييم لصفقة
«بيتك  -األهلي
المتحد» سابق
ألوانه بسبب
تداعيات
الجائحة

«لنكن على دراية» تهدف لتوعية عمالء البنوك بحقوقهم
ً
ردا على ســؤال عن حملة «لنكن على درايــة»،
وأهدافها ،أفاد الهاشل بأن «المركزي» أطلق هذه
الحملة بالتعاون مــع اتـحــاد مـصــارف الكويت
وم ـشــاركــة الـبـنــوك الـكــويـتـيــة ،وذل ــك فــي أواخ ــر
شهر يناير من العام الماضي ،وتهدف إلى نشر
الـثـقــافــة الـمــالـيــة فــي الـمـجـتـمــع ،وزيـ ــادة الــوعــي
لــدى الجمهور بــدور القطاع المصرفي وكيفية
االستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها
البنوك على الوجه األمثل.
وأضـ ــاف الـهــاشــل أن الـحـمـلــة تعتبر وسيلة
مناسبة لتوعية عمالء البنوك بحقوقهم التي
يـحــرص بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي عـلــى حمايتها
عبر تعليماته الرقابية للجهاز المصرفي ،ومن
بينها حقوق العمالء لدى التعاقد للحصول على
التمويل من البنوك سواء التقليدية أو اإلسالمية،
وكــذلــك ح ـقــوق ال ـع ـمــاء مــن ذوي االحـتـيــاجــات
الـخــاصــة ،حيث وجـهــت تعليمات بنك الكويت

المركزي كال من البنوك نحو تخصيص فرع على
األقل في كل محافظة لخدمة ذوي االحتياجات
ال ـخ ــاص ــة ي ـق ــدم ل ـه ــم الـ ـخ ــدم ــات وال ـت ـس ـه ـيــات
والوسائل التي تراعي أوضاعهم وتسهل لهم
الحصول على جميع الخدمات المصرفية.
وذكـ ــر أن ال ـمــواض ـيــع ال ـتــي تشملها الحملة
تتنوع ومن بينها التعريف بدور البنوك كوسيط
م ــال ــي ،وأه ـم ـيــة االدخـ ـ ــار واالس ـت ـث ـمــار وكيفية
االستفادة من المنتجات التي تقدمها البنوك
فــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،إل ــى جــانــب الـتــوعـيــة بحقوق
العميل عند الحصول على التمويل الشخصي
سواء االستهالكي أو اإلسكاني ،وكذلك الخدمات
الـمـقــدمــة لـ ــذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ،وآلـيــة
تـقــديــم ال ـش ـكــاوى ب ـشــأن ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة،
باإلضافة إلــى البطاقات المصرفية المتنوعة،
وأهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض
لعمليات االحتيال ،والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ

«تكييش القروض» واالستثمارات عالية المخاطر
وغيرها من المواضيع المهمة.
وإل ــى جــانــب تـنــوع المواضيع الـتــي تشملها
الحملة ،بين أنه تتنوع كذلك الوسائل والقنوات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة ،حـ ـي ــث ت ـش ـت ـم ــل ال ـح ـم ـل ــة عـلــى
فيديوهات توعوية وتصريحات صحفية ومواد
تعريفية ،وذلــك عبر عديد من قنوات التواصل
ً
وخـصــوصــا الـقـنــوات الــرقـمـيــة ،وحـســابــات بنك
الـكــويــت ال ـمــركــزي وال ـب ـنــوك الـكــويـتـيــة وات ـحــاد
م ـ ـصـ ــارف الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى مـ ـنـ ـص ــات الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي ،وف ــروع الـبـنــوك وغـيــرهــا مــن نقاط
التواصل مع الجمهور بما يضمن أوسع انتشار
لرسالة الحملة ،وتفاعل الجمهور معها.
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أكد في مقابلة مع مجلة ذا بانكر العالمية أن معامالته اإللكترونية بلغت مستويات قياسية
• البنك على ّ
أتم االستعداد للجيل القادم من التكنولوجيا المالية
ّ
حولنا كل
ّ
تحد إلى فرصة
تدعم نمونا
المستقبلي
وتدفع رحلتنا
نحو عصر
أكثر رقمنة
واستدامة

«كورونا»
ّ
سرع توجهنا
نحو مستقبل
توقعناه
واستعددنا
له منذ فترة
طويلة

نفخر بترسيخ
«عقلية وثقافة
رقمية» تدعم
جهودنا الرامية
إلى إحداث
ّ
تحول قائم
على الذكاء
االصطناعي

قـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـبـنــك
الكويت الوطني -الكويت ،صالح
ا لـ ـفـ ـلـ ـي ــج ،إن ا سـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ا ل ـب ـنــك
الرقمية خــال السنوات الماضية
آت ـ ــت ثـ ـم ــاره ــا خ ـ ــال األزمـ ـ ـ ــة ،فـقــد
ً
لعبت قـنــوات البنك الرقمية دورا
ً
مـ ـح ــوري ــا ،ووف ـ ـ ــرت ب ــدائ ــل ف ـعــالــة
وعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـفـ ــروعـ ــه خـ ـ ــال فـ ـت ــرات
اإلغالق.
وأض ـ ـ ــاف ال ـف ـل ـي ــج ،فـ ــي م ـقــاب ـلــة
مــع مـجـلــة ذا بــانـكــر الـعــالـمـيــة ،أن
المعامالت اإللكترونية زادت إلى
م ـس ـتــويــات ق ـيــاس ـيــة ،وه ــو ات ـجــاه
نراه مستمرا حتى بعد العودة إلى
ا لـمـسـتــو يــات الطبيعية لألنشطة
االق ـت ـصــاديــة ،حـيــث تــم تـنـفـيــذ 85
ب ــال ـم ـئ ــة مـ ــن إجـ ـم ــال ــي ال ـع ـم ـل ـيــات
ا ل ـم ـص ــر ف ـي ــة ف ــي  2020م ــن خ ــال
خ ــدم ــة ال ــوطـ ـن ــي عـ ـب ــر ال ـم ــوب ــاي ــل
وخدمة "الوطني عبر اإلنترنت".
وأكد أن العمالء ازداد اعتمادهم
أكـ ـث ــر ع ـل ــى الـ ـم ــوب ــاي ــل فـ ــي إت ـم ــام
مـ ـع ــام ــاتـ ـه ــم ،ل ـي ـص ـب ــح ب ــرن ــام ــج
"الـ ــوط ـ ـنـ ــي عـ ـب ــر ال ـ ـمـ ــوبـ ــايـ ــل" ،عــن
جـ ـ ــدارة ،أك ـب ــر ف ـ ــروع ال ـب ـنــك وأه ــم
قنواته ّاإللكترونية مع اإلمكانات
التي يوفرها لتشمل فتح الحساب
ً
إلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــا ،والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
الـقــروض دون الـحــاجــة إلــى زيــارة
الفروع.
وأ ش ــار إ لــى أن التطوير الكبير
ا لــذي شهده برنامج الوطني عبر
الموبايل يجني ثماره ،مع زيادة
ع ـ ــدد م ـس ـت ـخ ــدم ــي الـ ـب ــرن ــام ــج 38
بــا لـمـئــة خ ــال ع ــام  ،2020مـقــار نــة
بــال ـعــام ال ـمــاضــي ،ف ــي حـيــن زادت
عدد العمليات التي تمت عن طريق
الموبايل بنسبة  51بالمئة مقارنة
بالعام الماضي.
كما سجلت مدفوعات التسوق
عبر اإلنترنت باستخدام البطاقات
ّ
زيـ ــادة م ــط ــردة بـلـغــت  94بــالـمـئــة،
وشـ ـه ــدت الـ ـم ــدف ــوع ــات الـ ـت ــي تـتــم
من دون تالمس قفزة بنسبة 200
بالمئة على أساس سنوي.
وأكد الفليج أن "األزمة لم تعرقل
تنفيذ خططنا في المسار الرقمي،
حيث حرصنا على اإلسراع بتنفيذ
رؤ يـتــه الشاملة لتطوير المفهوم
ا لـتـقـلـيــدي لـلـفــروع ،حـيــث تتكامل
مـ ــع ّ ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ب ـمــا
ي ــوف ــر ت ـجــربــة مـصــرفـيــة مـتـكــامـلــة
وح ـص ــري ــة ل ـع ـم ــاء ال ـب ـن ــك ،حـيــث
ّ
ويقد م
افتتح البنك أحدث فروعه،
ً
الفرع الجديد نموذجا لألفرع في
ً
الـمـسـتـقـبــل ،وال ـت ــي تـخـتـلــف كـلـيــا
ع ــن الـ ـف ــروع ال ـت ـق ـل ـيــديــة م ــن حـيــث
التصميم وتقديم الخدمات بشكل
تفاعلي يعتمد على أحدث الحلول
التكنولوجية وبما يضمن للعمالء
سرعة وسهولة إتمام معامالتهم".
و شــدد على أن ا لــو بــاء سـ ّـر ع من
تـ ّ
ـوج ــه "ال ــوطـ ـن ــي" ن ـحــو مـسـتـقـبــل
ّ
ت ــوقـ ـع ــه ،واسـ ـتـ ـع ــد لـ ــه م ـن ــذ ف ـتــرة
ط ــوي ـل ــة ،وهـ ــو م ــا س ـي ـس ــاع ــده فــي
ات ـخ ــاذ خ ـط ــوات وزي ـ ــادة ال ـف ــوارق
ع ــن مـنــافـسـيــه ن ـحــو دف ــع رحـلـتـنــا
نحو عصر أكثر شمولية ورقمية
ً
واس ـ ـتـ ــدامـ ــة ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنـ ــه فــي
ّ
خضم التحديات التاريخية تنشأ
ً
أيضا الفرص التي تعيد صياغة
الـمـسـتـقـبــل ،ون ـحــن فــي "الــوط ـنــي"
حـ ّـولـنــا كــل تـحـ ّـد إلــى فــرصــة تدعم
النمو المستقبلي.

طموحات مستقبلية

«المركزي»
شريك وداعم
رئيسي للبنوك
الكويتية في
تطوير البنية
التحتية ّ
الرقمية وتبني
االبتكار

التكنولوجيا
ّ
لن تحل
محل القدرات
البشرية بشكل
كامل لكنها
ّ
تعزز قدراتنا
التحليلية

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك
الكويت الوطني-الكويت أن عملية
ال ـت ـحــول الــرق ـمــي تـشـكــل أح ــد أهــم
ع ـن ــاص ــر اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا طــويـلــة
األ مــد ،مؤكدا أن البنك يقف اليوم
عـلــى أرض صلبة لــا نـطــاق نحو
تـحـقـيــق ط ـمــوحــاتــه الـمـسـتـقـبـلـيــة،
ويرجع ذلك إلى وضع المبادرات
الرقمية ا لــرا ئــدة على رأس جــدول
أعـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـن ـ ــا ،الس ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ـ ــي مـ ـج ــال
الخدمات المصرفية لألفراد.
وأضـ ـ ـ ــاف" :ن ـع ـم ــل ب ــا كـ ـل ـ ٍـل مــن
أجل االستعداد للجيل القادم من
التكنولوجيا المالية ،وفي سبيل
ذلـ ـ ــك ق ـم ـن ــا ب ـت ــأس ـي ــس م ـخ ـت ـبــرنــا
ال ـ ــرقـ ـ ـم ـ ــي فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ل ـخ ــدم ــة
ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال الـ ـتـ ـح ــول ال ــرق ـم ــي
ع ـبــر ال ـم ـج ـمــوعــة بــأك ـم ـل ـهــا ،حـيــث
سـ ـيـ ـعـ ـم ــل الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـب ــر ج ـ ـسـ ــرا ي ـتــم
مـ ــن خ ــال ــه إب ـ ـ ــرام ال ـ ـشـ ــراكـ ــات مــع
المبدعين والمبتكرين فــي مجال
التكنولوجيا المالية ،مع إمكانية
تطبيق تكامل دا خـلــي ،وذ لــك عبر
م ـطــاب ـقــة االب ـت ـك ــار ال ـخ ــارج ــي مــع
مـتـطـلـبــات ال ـع ـمــل ،ب ـمــا يـســاعــدنــا
ع ـ ـلـ ــى تـ ـحـ ـسـ ـي ــن طـ ــري ـ ـقـ ــة ع ـم ـل ـن ــا،
وتقديم خدمات أفضل ،إضافة إلى
إثراء تجربة عمالئنا".
وأ كــد أن البنك يفخر على نحو
متواصل بترسيخ "عقلية وثقافة
رقمية" عبر جميع الوظائف وعلى
ج ـم ـي ــع ال ـم ـس ـت ــوي ــات فـ ــي ال ـب ـن ــك،
لـيــدعــم ذل ــك جـهــودنــا الــرامـيــة إلــى
إحـ ـ ــداث تـ ـح ـ ّـول رقـ ـم ــي ق ــائ ــم عـلــى
ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي وت ـح ـل ـيــات
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات ،وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــا سـ ـي ــؤك ــد
ّ
تفو قنا على المستويين المحلي
واإلقليمي.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى مـ ــواص ـ ـلـ ــة ال ـب ـن ــك

ستعمل بــدال مــن ذ لــك على تعزيز
وصقل قدراتنا التحليلية.

قيادة تمويل المشاريع

بـ ـ ــاالس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ــرق ـم ـي ــة ،ل ـي ــس فـقــط
في الواجهة األمامية ،ولكن حتى
ف ـ ــي مـ ـك ــات ــب ال ـ ــدع ـ ــم الـ ـمـ ـس ــان ــدة،
مـثــل ا لــرو بــوت ا لـمـصــر فــي وأتمتة
ا لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ،م ــو ضـ ـح ــا أن ا ل ـب ـنــك
س ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر بـ ـ ــاالس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار ف ــي
تحليل و مـعــا لـجــة ا لـبـيــا نــات لفهم
احتياجات وسلوك العمالء بشكل
أ ف ـضــل ،إ ضــا فــة إل ــى ا لـعـمــل بشكل
م ـتــواصــل ع ـلــى ت ـطــويــر خــدمــاتـنــا
ً
ف ــي ح ـلــول إدارة ا لـ ـث ــروات ر قـمـيــا
وال ـم ـت ـم ـث ـل ــة فـ ــي خ ــدم ــة سـ ـم ــارت
ويـ ـ ـل ـ ــث ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة مـ ـ ــع ذراعـ ـ ـن ـ ــا
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ش ـ ــرك ـ ــة ال ــوطـ ـن ــي
لالستثمار والخدمات المصرفية
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ،ب ـ ـمـ ــا ي ـ ــدع ـ ــم س ـع ـي ـن ــا
ً
لالحتفاظ بالعمالء األصغر سنا
خــال رحلة نمو ثرواتهم .وكذلك
سنواصل تطوير الحلول الخاصة
ب ــال ـت ـح ــوي ــات ال ـم ــال ـي ــة ال ـســري ـعــة
مــن خ ــال اال ع ـت ـمــاد عـلــى تقنيات
البلوكتشين.
وأ ض ــاف أن "ا لــو ط ـنــي" سيعمل
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــال مـ ــركـ ــز
ال ـب ـي ــان ــات ال ـ ــذي ق ـم ـنــا بـتــدشـيـنــه
ً
حــدي ـثــا لــاس ـت ـفــادة بـشـكــل أفـضــل
من التحليالت لتصميم وتكييف
ال ـ ـعـ ــروض وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،وخ ـفــض
ال ـت ـكــال ـيــف وال ـح ــد م ــن ال ـم ـخــاطــر،
وإضافة إلى ذلك سيستمر البنك
فــي إدخـ ــال تـحـسـيـنــات مـتــواصـلــة
لـ ـب ــرن ــام ــج خـ ــدمـ ــة الـ ــوط ـ ـنـ ــي ع ـبــر
الموبايل وتطوير الفروع لتتكامل
م ــع ال ـق ـنــوات اإلل ـك ـتــرون ـيــة بـهــدف
إثراء تجربة العمالء.

تعاون وثيق
وأكد الفليج أن البنوك الكويتية
ت ـع ـمــل ب ـش ـكــل وث ـي ــق وع ـل ــى م ــدى
سنوات مع بنك الكويت المركزي
لتطوير البنية التحتية الرقمية،
و تـبـنــي وتشجيع اال بـتـكــار ،حيث
يـمـنــح "ال ـم ــرك ــزي" ال ـم ــرون ــة فـيـمــا
ّ
يتعلق بالمتطلبات الرقابية.
ّ
وبين أن الكويت تعمل جاهدة
على أن تكون في طليعة الرقمنة
وال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة فـ ــي دفـ ـ ــع االبـ ـتـ ـك ــار
التكنولوجي إلى الطليعة ،ويكفي
القول إن نحو  70بالمئة من الفئة
العمرية بين  15و 24سنة يملكون
حسابات مصرفية بالمقارنة مع
مـتــو ســط عــا لـمـّـي يبلغ نسبته 54
ب ــال ـم ـئ ــة ،وت ـم ــث ــل هـ ــذه ال ـشــري ـحــة
ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـس ـت ـه ــدف ــة ل ـم ـن ـت ـجــات
و ّخــدمــات الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة،
ألنـ ـ ـه ـ ــا عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـت ـج ــرب ــة
العروض المالية الجديدة وتبحث
ب ــاس ـت ـم ــرار ع ــن ك ـي ـف ـيــة ال ـح ـصــول
عليها بالشكل المناسب والمريح.
وأشار إلى أنه "بشكل عام ،أرى
أن ال ـب ـنــوك ت ـح ـتــاج إل ــى ال ـمــرونــة
للتعامل مــع التحديات والفرص
غير المتوقعة ،وإضافة إلى إجراء
التصويبات خالل رحلة التحول
الرقمي.
ول ـلــوصــول إل ــى ه ــذه الـغــايــة،
تحتاج البنوك إلى بنية تقنية
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات م ـ ــرن ـ ــة وم ـب ـس ـط ــة
تـ ــرت ـ ـكـ ــز ع ـ ـلـ ــى وج ـ ـ ـ ــود م ـن ـصــة
ب ـيــانــات فــي جــوهــرهــا عــوامــل
ال ـت ـم ـك ـيــن ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،ع ـل ــى أن
تـكــون هــذه ا لـمـنـصــة قابلة
للتطوير ،وتحتوي على
بـ ـنـ ـي ــة تـ ـحـ ـتـ ـي ــة ح ــديـ ـث ــة
لتخزين ومعالجة جميع
ا لـبـيــا نــات .وأود أن أؤ كــد
ّ
أن التكنولوجيا لن تحل
ّ
م ـحــل الـ ـق ــدرات الـبـشــريــة
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ك ـ ـ ــام ـ ـ ــل ،ل ـك ـن ـه ــا

تعافي النمو
االقتصادي وزيادة
اإلنفاق الحكومي
يدعمان نمو ائتمان
قطاع األعمال في
2021

سنواصل تركيزنا
على ترسيخ
قيادتنا لقطاع
تمويل المشاريع
ً
الضخمة محليا
ً
وإقليميا

وح ـ ـ ـ ــول أب ـ ـ ـ ــزر م ـ ـحـ ــركـ ــات ن ـمــو
اال ئ ـت ـم ــان ف ــي  2021و ،2022أ كــد
الـفـلـيــج أن ــه م ــن غ ـيــر ال ـم ـتــوقــع أن
تشهد مـسـتــو يــات أ سـعــار ا لـفــا ئــدة
ا ل ـم ـن ـخ ـف ـضــة ا ل ـح ــا ل ـي ــة أي ا ت ـج ــاه
ص ـع ــودي خ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـقــري ـبــة،
حيث يبلغ سعر الخصم نحو 1.5
بــال ـم ـئــة ،وه ــو ال ـم ـس ـتــوى األدن ــى
ً
تــار يـخـيــا  ،لــذ لــك تـشـيــر تقديراتنا
إ لـ ــى أن م ـس ـت ــو ي ــات ت ـل ــك ا ل ـف ــا ئ ــدة
ً
المنخفضة ستكون محفزا لنمو
االئتمان خالل الفترة المقبلة.
وأو ضـ ـ ــح أن ا ل ـت ــو ق ـع ــات تـشـيــر
إ لــى أن نمو اال ئـتـمــان فــي الكويت
س ـي ـتــراوح ب ـيــن  4و 5بــا لـمـئــة في
عـ ـ ــام  ،2021إذ مـ ــن ا لـ ـم ــر ج ــح أن
يستفيد نمو ائتمان قطاع األعمال
م ــن ان ـت ـع ــاش ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي
وزي ـ ـ ـ ــادة اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ال ـح ـك ــوم ــي فــي
ال ـع ــام ال ـحــالــي ،وذل ــك عـلــى الــرغــم
من التراجع المتوقع لتمويل رأس
الـمــال الـعــامــل فــي حــالــة الـطــوارئ،
وهـ ـ ــي ظ ـ ــاه ـ ــرة شـ ـه ــدن ــاه ــا ب ـق ــوة
ً
ف ــي ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،وذلـ ــك ن ـظــرا
للجائحة.
وأ ض ــاف أ نــه بالنسبة ال ئـتـمـ ّـان
األفراد ،فإنه على الرغم من التوقع
بـ ـم ــواصـ ـل ــة إقـ ـ ـ ــراض ال ـم ــواط ـن ـي ــن
ألدائه القوي بالنظر الى الوظائف
اآلمنة نسبيا وزيادة عدد السكان
إال أنه من المتوقع أن تكون وتيرة
ا قــراض المقيمين ضعيفة نسبيا
خالل العام المقبل.
و فـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص أداء م ـح ـف ـظــة
ا لـ ـق ــروض لـ ــدى ا ل ـب ـنــك ف ــي ،2020
أك ــد ال ـف ـل ـيــج أن ـه ــا ارت ـف ـعــت لـتـبـلــغ
 57.7م ـل ـي ــار دوالر بـ ــز يـ ــادة 5.7
بــال ـم ـئــة م ـق ــارن ــة ب ـش ـهــر ديـسـمـبــر
 ،2019وكانت العمليات التقليدية
بالكويت ســواء لــأ فــراد
أو ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــات م ــن
أهـ ـ ــم ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن
ف ــي ن ـمــو مـحـفـظــة
الـ ـ ـق ـ ــروض خ ــال
ال ـع ــام ،ونـتــوقــع
أن نشهد على
صـ ـعـ ـي ــد ن ـمــو
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــروض
خـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ــام
 ،2021نموا
ی ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراوح
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

صالح الفليج

ال ـم ـت ــوس ــط وال ـم ــرت ـف ــع ف ــي خــانــة
ً
اآلحاد عن فترة االثني عشر شهرا
القادمة.
و شــدد الفليج على أن تطلعات
بنك الكويت الوطني المستقبلية،
سـ ـت ــواص ــل ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ق ـي ــادة
ق ـطــاع ت ـمــويــل ال ـم ـشــاريــع ،وال ـتــي
كان آخرها ترتيب وإصدار تمويل
مشترك لمصلحة مؤسسة البترول
الكويتية بقيمة مليار دينار (نحو
 3.2مليارات دوالر).
وأكد مواصلة حفاظ البنك على
ه ـي ـم ـن ـتــه ع ـل ــى الـ ـس ــوق ال ـم ـح ـل ـيــة
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،وذل ـ ـ ــك ب ـف ـضــل
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ـك ـب ـي ــرة
للبنك وقوة العالقات التي نحافظ
عـلـيـهــا عـلــى ا لـصـعـيــد يــن المحلي
ً
والـ ــدولـ ــي ،م ـش ـي ــرا إل ــى أن وح ــدة
األع ـ ـمـ ــال ال ـخ ــارج ـي ــة ت ـس ــاه ــم فــي
دعم وتعزيز هذا الموقف المحلي
الـمـمـيــز ،حـيــث تــوفــر تـلــك الــوحــدة
خ ــد م ــا تـ ـه ــا لـ ـح ــوا ل ــي  75بــا ل ـم ـئــة
مــن ا لـشــر كــات العاملة فــي السوق
وتـتـمـيــز ب ــري ــادة قــويــة ف ــي مـجــال
خطابات اال عـتـمــادات المستندية
وخطابات الضمان.
وعلى صعيد الشركات المحلية،
ش ـ ــدد ال ـف ـل ـي ــج ع ـل ــى س ـع ــى ال ـب ـنــك
للحفاظ على صدارته كبنك مفضل
ل ـل ـش ــرك ــات ال ـك ـب ـي ــرة واالسـ ـتـ ـم ــرار
فـ ـ ــي اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـشـ ــركـ ــات
المتوسطة.

سياسة متحفظة
وح ـ ـ ــول م ـ ـعـ ــدل الـ ـ ـق ـ ــروض غ ـيــر
المنتظمة لدى البنك ًفي عام 2020
أ ك ــد ا لـفـلـيــج أ ن ــه وو فــقــا للمعايير
اإل قـلـيـمـيــة وا لــدو ل ـيــة لــد يـنــا نسبة
مـ ـنـ ـخـ ـفـ ـض ــة ج ـ ـ ـ ـ ًـدا مـ ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــروض
المتعثرة بلغت في عام  2020نحو
 1.72بــا ل ـم ـئــة ،و ه ــي أ ع ـلــى بنحو
طفيف عــن مستويات عــام ،2019
كما أن لدينا نسبة تغطية مريحة
للغاية بلغت  220بالمئة.
الطفيف
وأو ضــح أن االرتفاع
ّ
لـمـسـتــوى ال ـق ــروض الـمـتـعــثــرة
من إجمالي محفظة القروض
يــر جــع إ لــى النهج االستباقي
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـح ـ ـفـ ــظ وح ـ ـ ــال ـ ـ ــة عـ ــدم
اليقين التي أحدثها الوباء،
وقـ ـ ــد انـ ـعـ ـك ــس ذلـ ـ ــك أي ـض ــا
عـ ـل ــى ارتـ ـ ـف ـ ــاع م ـس ـت ــوي ــات
ّ
المخصصات التي تشكل
غالبيتها احترازية.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه خــال
الربعين الثاني والثالث
م ـ ــن عـ ـ ــام  2020ك ــا ن ــت
ه ـنــاك ضـبــا بـيــة كبيرة
وحالة من عدم اليقين
فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــص ب ـي ـئ ــة
ال ـت ـش ـغ ـي ــل ،وه ـ ــو مــا
دفـ ـعـ ـن ــا إلـ ـ ــى اتـ ـب ــاع
س ـي ــاس ــة مـتـحـفـظــة
للغاية بشأن توافر
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــولـ ـ ــة لـ ـ ــدى
بـ ـع ــض الـ ـعـ ـم ــاء،

األم ــر ال ــذي أدى ف ــي ال ـن ـهــايــة إلــى
ت ـج ـن ـي ــب مـ ـسـ ـت ــوي ــات ع ــالـ ـي ــة مــن
المخصصات.
وأكد الفليج أن الربع الرابع من
ّ
تحسن وتيرة تجنيب
 2020شهد
الـمـخـصـصــات م ـقــارنــة بــالــربـعـيــن
الثاني والثالث من العام بعد رؤية
بوادر للتعافي ،ونأمل أن يتواصل
هــذا التعافي فــي  ،2021ولكن في
الوقت نفسه فإن الجائحة لم تنته
بعد ،وال تزال تداعياتها العالمية
ّ
تـتـكـشــف لــذلــك ،ف ــإن لــديـنــا تـفــاؤال
حذرا بشأن التوقعات المستقبلية
للمخصصات.
وأضـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع م ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات خـ ـس ــائ ــر
االئـتـمــان وانـخـفــاض الـقـيـمــة ،فــإن
المركز المالي للمجموعة ال يزال
قــو يــا ،ويتمتع بمستويات عالية
من الجودة االئتمانية ،إلى جانب
مستويات رسملة قوية يتميز بها
بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،فـضــا عن
قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية
تساهم في تعزيز قدرة استيعاب
البنك لخسائر االئتمان المحتملة.

نحتفظ بهيمنتنا
على السوق المحلي
بفضل ميزانيتنا
وقوة العالقات
مع عمالئنا على
الصعيدين المحلي
والدولي

نسعى للحفاظ
على صدارتنا كبنك
مفضل للشركات
الكبيرة واالستمرار
في اختراق قطاع
الشركات المتوسطة

المركز المالي
للمجموعة
قوي ويتمتع
بمستويات
عالية من الجودة
االئتمانية
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اقتصاد

• مع آليات أخرى هي البناء السعري وحقوق األولوية والصكوك الخضراء
• الهيئة أجرت مراجعة شاملة للكتاب الحادي عشر من الالئحة التنفيذية
عيسى عبدالسالم

تعديالت
جديدة على
األطر المتعلقة
بإصدار
الصكوك
والسندات

مقترحات
على زيادة
رأس المال
عن طريق
تحويل الدين
إلى أسهم
وتخفيض
الخسائر
المتراكمة

طرحت هيئة أسواق المال استطالعا للرأي
بشأن التعديالت المزمع إدخالها على الكتاب
الحادي عشر من الالئحة التنفيذية للقانون رقم
 7لسنة  ،2010إيمانا بمبدأ المشاركة وأهمية
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن خـ ـب ــرات وقـ ـ ـ ــدرات األش ـخ ــاص
والـجـهــات المعنية مــن المتعاملين وأصحاب
ال ـعــاقــة ب ـســوق الـ ـم ــال ،وم ــراع ــاة لتطلعاتهم
ورؤاهم المشروعة فيما تصدره من قرارات أو
تعليمات لتنظيم مـجــاالت عملهم فــي أنشطة
األوراق المالية.
وقالت الهيئة إنه في إطار التحديث المستمر
لـلـمـنـظــومــة الـتـشــريـعـيــة لـهـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
والتطوير الدائم للقواعد والتشريعات لمواكبة
أحدث التطبيقات المعمول بها عالميا ،وضمن
ال ـج ـه ــود ال ــرام ـي ــة إلـ ــى ن ـقــل الـ ـس ــوق الـكــويـتــي
إلــى مـصــاف األس ــواق المتقدمة ،وانـطــاقــا من
ه ــدف استقاللية الـجـهــات الــرقــابـيــة وض ــرورة
عــدم التداخل بين تشريعاتها ،وتسهيال على
المتعاملين كافة ،وبعد التطبيق والممارسة،
قامت الهيئة بعملية مراجعة شاملة للكتاب
ال ـحــادي عـشــر مــن الــائـحــة التنفيذية لقانون
رقم  7لسنة  ،2010واشتملت عملية المراجعة
والتنقيح ألحكام مــواد هذا الكتاب بشكل عام
على كال الجانبين :القانوني التشريعي والفني
المحاسبي ،لتكون كافية في تطبيقها ومرجعا
لمستخدميها.
كما تضمن مشروع مراجعة الكتاب الحادي
ع ـشــر إض ــاف ــة مـ ــواد ج ــدي ــدة مـقـتــرحــة لتنظيم
ت ـق ـس ـيــم االسـ ـه ــم وآلـ ـي ــة الـ ـبـ ـن ــاء الـ ـسـ ـع ــري فــي
نـشــرات االكـتـتــاب فــي األوراق الـمــالـيــة ،وكــذلــك
حقوق األولــويــة فــي االكـتـتــاب ،لمواكبة أحــدث
التشريعات واللوائح التنظيمية المطبقة في
الوقت الحالي.
وأض ــاف ــت «ال ـه ـي ـئــة» أن ــه وف ــي إط ــار مــواكـبــة
الـتـشــريـعــات الـعــالـمـيــة والـتـطـبـيـقــات الحديثة
لقواعد تنظيم أسواق المال ،فقد قامت الهيئة
ضـمــن الـمـشــروع بــإعــداد التعليمات الخاصة
بــأدوات الدين (الصكوك والسندات) الخضراء،
وهـ ــي أدوات تـمــويـلـيــة ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـخ ـضــراء
«صــديـقــة الـبـيـئــة» ،وتـسـهــم فــي تحقيق أهــداف
التنمية المستدامة ،السيما أن الكويت انضمت
لعدد مــن االتفاقيات والـبــروتــوكــوالت الدولية
واإلقليمية الخاصة بالبيئة ،وأهمها اتفاقية
بــاريــس بـشــأن الـتـغـيــر الـمـنــاخــي ،وم ــع ازدي ــاد
إصــدار أدوات الدين الخضراء دوليا وإقليميا
بات من الضروري إدخــال إطــار تنظيمي لهذه
اإلصـ ــدارات فــي منظومة االستثمار المحلية،

األم ــر ال ــذي يسهم فــي االنـتـقــال القـتـصــاد أكثر
استدامة.
وفــي طــور إكمال سلسلة حلقات المنظومة
التشريعية للهيئة ،قالت الهيئة إنــه تم وضع
تعليمات جديدة بشأن تقسيم السهم إلضفاء
أثر إيجابي على المتعاملين بالسوق (البورصة)
مــن حيث الثقة والــرغـبــة ،والمساهمة فــي نقل
ال ـســوق إل ــى مـنـظــومــة األسـ ــواق الـنــاشـئــة ،كما
أن م ــن شــأن ـهــا اس ـت ـق ـطــاب ال ـك ـف ــاء ات المهنية
إلــى القطاع المالي ،مما يعزز كفاء ته وأداء ه،
ويـعـتـبــر تـقـسـيــم الـسـهــم مــن اآلل ـي ــات المطبقة
في األسواق المتقدمة والناشئة ،وتتيح اآللية
للشركات أن تقوم بتقسيم أسهمها مما تنتج
عنه زيادة عددها مع خفض قيمتها االسمية،
والتي بدورها تخفض قيمة السهم السوقية.
وأهم أسباب القيام بتقسيم األسهم هو زيادة
سيولة التداول على أسهم الشركة بحيث يكون
سعر السهم أقل ومتاحا بعدد أكبر.
ولفتت إلى عملية المراجعة والتنقيح على
تعديالت ألغلب فصول الكتاب الحادي عشر،
وإضــافــة فصل جديد (الفصل الـســادس عشر)
للكتاب ال ـحــادي عـشــر مــن الــائـحــة التنفيذية
للقانون رقم  7لسنة  2010لتنظيم تقسيم السهم.

تقسيم السهم
وأضــافــت هيئة أس ــواق الـمــال فصال جديدا
(الفصل الـســادس عشر) للكتاب الـحــادي عشر
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة 2010
لتنظيم تقسيم السهم ،حيث و ضـعــت شــروط
تطبيق عملية تقسيم السهم كالتالي:
 -1ال تقل القيمة االسمية عن  100فلس للسهم
بعد عملية التقسيم.
 -2يجب أن ينص عقد التأسيس والنظام
األساسي على السماح بتقسيم أسهم الشركة.
 -3يكون معامل التقسيم عددا صحيحا.
 -4أن تكون القيمة االسمية ألسهم رأس المال
مدفوعة بالكامل.
 -5تـحـقـيــق ال ـشــركــة أرب ــاح ــا ل ـم ــدة سنتين
متتاليتين.
وت ـل ـتــزم ال ـشــركــة ع ـنــد ت ـقــديــم ط ـلــب تقسيم
السهم بالتالي:
 -1تقديم الخطة الزمنية للعملية ومعامل
التقسيم ،والقيمة االسمية قبل وبعد التقسيم.
 -2تقديم دراسة جدوى تبين أسباب ومبررات
تقسيم األسهم ،وتأثيرها على المساهمين.
 -3آخر تأشيرة بالسجل التجاري بشأن رأس

الـمــال الـمـصــرح والـمـصــدر والـمــدفــوع والقيمة
االسمية للسهم.
 -4قـ ـ ــرار م ـج ـلــس اإلدارة ب ــال ـم ــواف ـق ــة عـلــى
عملية تقسيم األسهم موضح به نسبة (معدل)
التقسيم ،مع بيان آلية االستحقاق.
 -5مــوافـقــة بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي بالنسبة
للجهات الخاضعة له.
والزمت الهيئة الشركات المدرجة بتزويدها
بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
بشأن عملية تقسيم السهم.

آلية البناء السعري
وأضــافــت هيئة أس ــواق الـمــال م ــواد جديدة
بشأن آلية البناء السعري ألخذ اآلراء بشأنها
م ــن ق ـبــل ك ــل االط ـ ـ ــراف ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـســوق
الـمــالــي ،حيث أج ــازت تسعير األوراق المالية
عن طريق آلية البناء السعري ،بحيث يتم بناء
سجل األوامر بواسطة تسجيل طلبات الراغبين
ف ــي االك ـت ـت ــاب م ــن الـمـسـتـثـمــريــن الـمـحـتــرفـيــن
ضمن نطاق سعري معين وخــال فترة زمنية
م ـح ــددة ،لـتـحــديــد سـعــر ط ــرح األوراق المالية
لالكتتاب ،على أن يتولى وكيل االكتتاب مهمة
بـنــاء سجل الطلبات مــن خــال عــرض األوراق
المالية المطروحة لالكتتاب على المستثمرين
المحترفين ،وفــي حــال وجــود اتفاقية لتغطية
االك ـت ـتــاب يـجــب ان يـتــم تــوقـيـعـهــا م ــع متعهد
االكتتاب قبل البدء بعملية تلقي طلبات البناء
السعري.
وال ــزم ــت الـهـيـئــة فــي الـتــوصـيــات المقترحة
للمواد المنظمة بشأن آلية البناء السعري وكيل
االك ـت ـتــاب تـحــديــد م ــدة تسجيل الـطـلـبــات قبل
البدء في عملية البناء السعري ،كما يجب على
وكيل االكتتاب أن يوثق عملية البناء السعري
والتخصيص وتحديد السعر والمدة وإثبات
كل البيانات المتعلقة باالكتتاب ،وأي تعديالت
تـطــرأ على سجل الـبـنــاء الـسـعــري ،إضــافــة الى
أن ــه يـجــب عـلــى وكـيــل االكـتـتــاب تــوفـيــر وسيلة
تتيح للهيئة االطالع على نظام البناء السعري
وسجل الطلبات في أي وقت طوال فترة عملية
استقبال الطلبات ،مع االلـتــزام بتزويد الهيئة
بأي مستندات متعلقة بالعملية في حال طلبها.
كـمــا يـجــب تضمين الـنـطــاق الـسـعــري ومــدة
بناء سجل الطلبات في نشرة االكتتاب ،وعند
تحديد السعر النهائي يجب أن يعكس في نشرة
االكتتاب النهائية ،ويجب على وكيل االكتتاب
اإلفصاح عن أي معلومات جوهرية طارئة أثناء

«األبحاث» :مشروع إلنتاج الهيدروجين وتصديره
وآخر لـ «احتجاز وتخزين الكربون»
●

حصة المطيري

أع ـلــن ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي
لمركز األبحاث والبناء في
م ـع ـهــد الـ ـك ــوي ــت لــأب ـحــاث

العلمية د .أسامة الصايغ
عن بعض مشاريع الخطة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـتــاس ـعــة
للمعهد خالل ,2025 - 2020
والـ ـت ــي التـ ـ ــزال ف ــي مــرحـلــة

البحث والتقصي المخبرية،
وكان لجائحة كورونا دور
كبير في تأخير تنفيذها.
وقـ ـ ــال الـ ـص ــاي ــغ إن أح ــد
تلك المشاريع هو "احتجاز

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وتخزين الكربون" ،إذ تعمل
التكنولوجيا على تخفيف
االنبعاثات الكربونية التي
تـنـتــج ع ــن مـحـطــات توليد
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء والـ ـمـ ـجـ ـمـ ـعً ــات
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،م ــوضـ ـح ــا أن
ه ــذه الـتـكـنــولــوجـيــا ليست
بـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ل ـ ـكـ ــن الـ ـح ــدي ــث
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ه ـ ـ ــو الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ع ـل ــى
تطوير مــواد نانوية تعمل
عـلــى ام ـت ـصــاص ال ـكــربــون،
وي ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد م ــع
عالمية
مــؤ سـســات بحثية
ً
لتطوير هذه المواد آمال أن
يكون لها دور في تحسين
جودة الهواء.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع
اآلخ ـ ـ ــر قـ ـي ــد الـ ـتـ ـط ــوي ــر هــو
إذ
"انـ ـت ــاج ال ـه ـي ــدروج ـي ــن"ً ،
حامال
يعتبر ً الهيدروجين ً
نـظـيـفــا ل ـل ـطــاقــة ،مـبـيـنــا أن
المشروع يقوم على تطوير
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ك ـي ـم ـيــائ ـيــة -
حرارية لفصل الهيدروجين
عن االوكسجين في الماء.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن ال ـم ـع ـهــد
ط ـ ــور أح ـ ــد ت ـك ـنــولــوج ـيــات
ت ـ ـخـ ــزيـ ــن ال ـ ـه ـ ـ ًيـ ــدروج ـ ـيـ ــن،
"وتسلمنا عددا من براء ات
االختراع في مجال تخزين
الـ ـهـ ـي ــدروجـ ـي ــن ،إذ يـعـتـبــر
تخزين الهيدروجين تحديا
كـ ـبـ ـي ــرا ألنـ ـ ــه غـ ـ ــاز خ ـف ـيــف،
وتخزينه وضغطه مكلف،
فــال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الـ ـت ــي تــم
تطويرها في المعهد تقوم
بـ ـتـ ـخ ــزي ــن الـ ـهـ ـي ــدروجـ ـي ــن
بتكلفة أقل وفعالية أكثر.
وأكـ ًـد أن الكويت ملتزمة
دو ل ـيــا بالعمل على تقليل
االنبعاثات ًالكربونية ألنها
الصحة
تشكل خـطــرا على
ً
العامة لالنسان ،مبينا أن
المشروعين سيكون لهما
آث ـ ــار اي ـجــاب ـيــة اق ـت ـصــاديــة
وبـ ـ ـيـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــة واجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة،
فالهيدروجين وقود نظيف
والعمل على إنتاجه يجعل
الكويت ملتزمة بالقرارات
الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة ،وم ـ ـ ــن الـ ـج ــان ــب
االقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي ،سـ ـتـ ـفـ ـت ــح
قطاعات اقتصادية جديدة.
فيمكن النتاج الهيدروجين
محليا ً وتصديره أن يكون
مصدرا لعوائد مالية على
الدولة.

فترة بناء سجل الطلبات مع
إخ ـط ــار جـمـيــع الـمـتـقــدمـيــن
بطلبات االكـتـتــاب ،ويجوز
ت ـ ـل ـ ـقـ ــي ط ـ ـل ـ ـب ـ ــات اك ـ ـت ـ ـتـ ــاب
المستثمرين األفراد في ذات
وقــت تلقي طـلـبــات اكتتاب
المستثمرين المحترفين.
كما يجوز تلقي طلبات
االك ـت ـتــاب عـلــى مرحلتين،
ت ـ ـكـ ــون الـ ـم ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ــى
للمستثمرين المحترفين
بـمــوجــب ن ـشــرة اكـتـتــاب أول ـيــة تحدد
الـنـطــاق الـسـعــري لـلــورقــة الـمــالـيــة الـمـطــروحــة،
وتليها المرحلة الثانية للمستثمرين األفــراد،
ويتم تحديد السعر النهائي ا لــذي أسفر عنه
البناء السعري في المرحلة األولى ،ويجب على
المصدر اإلعــان عن هــذا السعر قبل بــدء فترة
اكتتاب المستثمرين األفراد ليتم اكتتابهم وفقا
له وعلى النحو المحدد في نشرة االكتتاب.
وكــذلــك يتم بـنــاء سجل أوام ــر االكـتـتــاب من
خالل طلبات االكتتاب المقدمة من المستثمرين
المحترفين فقط.

حقوق األولوية
وتضمنت التعديالت الـجــديــدة الـتــي قامت
بها هيئة أسواق المال المواد المتعلقة بحقوق
األولــويــة فــي نـشــرة االكـتـتــاب فــي ال ـمــادة ()8-5
للمحافظة على سـيــاق تسلسل الـمــواد بشكل
م ـن ـط ـقــي دون إخ ـ ـ ــال ،ح ـي ــث أج ـ ـ ــازت تـسـعـيــر
األوراق المالية عن طريق آلية البناء السعري،
بحيث يتم بناء سجل األوامر بواسطة تسجيل
طلبات الراغبين في االكتتاب من المستثمرين
المحترفين ضمن نطاق سعري معين وخالل
فترة زمنية محددة لتحديد سعر طرح األوراق
المالية لالكتتاب.
وح ــددت مـهــام وكـيــل االكـتـتــاب بــأنــه يتولى
بـنــاء سجل الطلبات مــن خــال عــرض األوراق
المالية المطروحة لالكتتاب على المستثمرين
المحترفين ،وفي حال وجــود اتفاقية لتغطية
االك ـت ـتــاب يـجــب ان يـتــم تــوقـيـعـهــا م ــع متعهد
االكتتاب قبل البدء بعملية تلقي طلبات البناء
الـسـعــري ،كما يجب على الــوكـيــل تحديد مدة
تسجيل الطلبات قبل ا لـبــدء فــي عملية البناء
الـسـعــري ،ويـجــب عليه ايـضــا أن يــوثــق عملية
البناء السعري والتخصيص وتحديد السعر
والمدة وإثبات كل البيانات المتعلقة باالكتتاب

وأي تعديالت تطرأ على سجل البناء السعري.
كما الــزمــت وكـيــل االكـتـتــاب بتوفير وسيلة
تتيح للهيئة االطالع على نظام البناء السعري
وسجل الطلبات في أي وقت طوال فترة عملية
استقبال الطلبات ،مع االلتزام بتزويد الهيئة
بأي مستندات متعلقة بالعملية في حال طلبها،
فـضــا عــن ض ــرورة تضمين الـنـطــاق السعري
ومدة بناء سجل الطلبات في نشرة االكتتاب،
وعند تحديد السعر النهائي يجب أن يعكس
في نشرة االكتتاب النهائية ،مؤكدة ضرورة أن
يقوم وكيل االكتتاب باإلفصاح عن أية معلومات
جوهرية طارئة أثناء فترة بناء سجل الطلبات
مع إخطار جميع المتقدمين بطلبات االكتتاب.
وأشارت إلى أنه يجوز تلقي طلبات اكتتاب
المستثمرين األفراد في ذات وقت تلقي طلبات
اكتتاب المستثمرين المحترفين ،كما يجوز
تلقي طلبات االكتتاب على مرحلتين ،األولــى
للمستثمرين المحترفين بموجب نشرة اكتتاب
أولـيــة تـحــدد الـنـطــاق الـسـعــري لـلــورقــة المالية
ال ـم ـطــروحــة ،وال ـثــان ـيــة للمستثمرين األفـ ــراد،
ويتم تحديد السعر النهائي الــذي أسفر عنه
البناء السعري في المرحلة األولى ،ويجب على
المصدر اإلعــان عن هذا السعر قبل بدء فترة
اكتتاب المستثمرين األفراد ليتم اكتتابهم وفقا
لــه وعـلــى النحو الـمـحــدد فــي نـشــرة االكـتـتــاب،
مضيفة أنه يتم بناء سجل أوامر االكتتاب من
خالل طلبات االكتتاب المقدمة من المستثمرين
المحترفين فقط.
وكذلك أضافت هيئة األســواق مــواد جديدة
لتنظيم الـسـنــدات والـصـكــوك الـخـضــراء ،حيث
ي ـ ـجـ ــوز إصـ ـ ـ ـ ــدار ص ـ ـكـ ــوك خـ ـ ـض ـ ــراء ت ـخ ـصــص
حصيلتها لتمويل وإ ع ــادة تمويل المشاريع
الخضراء صديقة البيئة.
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فهد المطيري« :العيد لألغذية» حققت األمن الغذائي خالل الجائحة
حجم مبيعات الشركة في عام 2020
دينار
مليون
17.5
المطيري:
محمد
•
ً
• عموميتها وافقت على توزيع  %5أرباحا نقدية و %20منحة
جراح الناصر

لفت فهد المطيري إلى أهمية
 2020بالنسبة للشركة،
فهو عام التطور والتغيير
الذي شرعت فيه بجني ثمار
ابتكارها وتفانيها في العمل
وتدشينها لبرنامج إعادة
هيكلة عملياتها الشاملة
ّ
وتحولها الرقمي لتعزيز
متانتها التشغيلية.

اعتمدت الجمعية العمومية
الـعــاديــة وغـيــر الـعــاديــة لشركة
«الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ل ـ ــأغ ـ ــذي ـ ــة» ت ــوص ـي ــة
مجلس اإلدارة بـتــوزيــع أرب ــاح
نـ ـق ــدي ــة ب ـن ـس ـب ــة  5ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
وت ــوزي ــع أس ـه ــم مـنـحــة بنسبة
 20في المئة ،عن السنة المالية
المنتهية بتاريخ  31ديسمبر
 ،2020للمساهمين المسجلين
في سجالت مساهمي الشركة.
ووافقت الجمعية العمومية،
ال ـم ـن ـع ـقــدة أمـ ــس ،ع ـلــى اق ـت ــراح
مجلس اإلدارة بشأن استقطاع
نسبة  10في المئة من األربــاح
لحساب االحتياطي االختياري
و 10فـ ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مـ ـ ــن ح ـس ــاب
األرب ـ ـ ــاح ل ـح ـســاب االح ـت ـيــاطــي
القانوني.
وق ــال رئـيــس مجلس اإلدارة
ف ـ ـهـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري ،إن م ـع ـظــم
الشركات العاملة في القطاعات
الحيوية على المستوى العالمي
تـكـبــدت خـســائــر طــائـلــة بسبب
اإلجراءات االحترازية واإلغالق
ال ـم ـس ـت ـم ــر والـ ـمـ ـتـ ـقـ ـط ــع ال ـ ــذي
فرضته ا لـجــا ئـحــة ،لكن «العيد
لألغذية» كانت من أقل الشركات
ً
تأثرا باألزمة ،بفضل نجاحها
في الحفاظ على أدائـهــا الجيد
الـمــرتـبــط ب ـن ـمــوذج عـمــل متين
وآل ـيــات دقيقة إلدارة منظومة
خدماتها ومنتجاتها.
ولـفــت الـمـطـيــري إل ــى أهمية
 2020بالنسبة للشركة ،فهو عام
التطور والتغيير الــذي شرعت
فـ ـي ــه ب ـج ـن ــي ث ـ ـمـ ــار اب ـت ـك ــاره ــا
وتفانيها في العمل وتدشينها
لبرنامج إعادة هيكلة عملياتها
ال ـش ــام ـل ــة وتـ ـح ـ ّـولـ ـه ــا ال ــرق ـم ــي
ل ـت ـعــزيــز مـتــانـتـهــا الـتـشـغـيـلـيــة
وزيـ ــادة حصتها الـســوقـيــة في
الـبـلــد وتــوسـعـهــا فــي قـطــاعــات

جانب من عمومية الشركة
جــديــدة بالسوق المحلي ،مما
سـ ــاهـ ــم ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز اسـ ـتـ ـق ــرار
الشركة من جهة ،وكان له الفضل
فــي تحقيق األم ــن الـغــذائــي في
الكويت خالل الجائحة والتأقلم
بسالسة مع المعطيات الجديدة
الـتــي فرضتها األزم ــة مــن جهة
أخـ ــرى ،إذ نـجـحــت الـشــركــة في
تــأم ـيــن م ـخ ــزون غ ــذائ ــي يكفي
ستة أشهر بالتزامن مع اإلعالن
ال ـع ــام لـحــالــة الـ ـط ــوارئ بسبب
ال ـ ــوب ـ ــاء فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،وت ـم ـي ــزت
بمنظومتها الخاصة بخطوط
اإلن ـت ــاج واالس ـت ـي ــراد الـمــدعـمــة
ب ـش ـب ـكــة لــوج ـس ـت ـيــة خــدمــات ـيــة
م ـت ـكــام ـلــة كـ ــان ل ـهــا دور فــاعــل
فــي مـســانــدة الـجـهــود الـجـبــارة
للحكومة الكويتية وا لـجـهــات
ال ـم ـع ـن ـي ــة ل ـت ـل ـب ـي ــة م ـت ـط ـل ـبــات

ال ـش ـع ــب وت ــأم ـي ــن اح ـت ـيــاجــاتــه
الغذائية.
وذك ـ ــر أن «ال ـع ـي ــد لــأغــذيــة»
حـقـقــت صــافــي رب ــح ب ـلــغ 1.57
مـلـيــون دي ـنــار وبــربـحـيــة سهم
ً
ب ـل ـغ ــت  13.05فـ ـلـ ـس ــا لـلـسـهــم
مـقــارنــة بـصــافــي رب ــح بـلــغ 1.5
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ف ــي عـ ــام 2019
وبــرب ـح ـيــة س ـهــم بـلـغــت 12.52
ً
ف ـل ـســا ل ـل ـس ـهــم ،ب ــزي ــادة بلغت
ً
نسبتها  4.2فــي المئة ،مؤكدا
الـ ـ ـت ـ ــزام الـ ـش ــرك ــة ب ــاالض ـط ــاع
ب ــدوره ــا ومـســؤولـيـتـهــا تـجــاه
مساهميها والمجتمع الكويتي
الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى إمـ ـ ـ ــداده
ب ـم ـن ـت ـجــات م ـت ـن ــوع ــة وع ــال ـي ــة
الـجــودة تحقق األمــن الغذائي،
ً
ك ــاش ـف ــا ع ــن ب ــرن ــام ــج مـتـكــامــل
أط ـل ـق ـتــه ال ـش ــرك ــة ب ـن ـهــايــة عــام

 2020لـمـصـلـحــة الـمـشــروعــات
الصغيرة ،التي تعد قوة الدفع
لعجلة النمو فــي االقـتـصــادات
الـمـتـقـ ّـدمــة ،تمثل فــي دعــم 100
مـ ـ ـش ـ ــروع ك ــويـ ـت ــي واعـ ـ ـ ــد ع ـبــر
ت ـط ــوي ــر م ــواق ـع ـه ــا ال ـت ـج ــاري ــة
اإللكترونية بالتعاون مع شركة
 Ghaya.Onlineإحدى الشركات
التابعة للمجموعة.
بدوره ،قال الرئيس التنفيذي
للشركة محمد الـمـطـيــري ،إنــه
ً
ت ـمــاش ـيــا م ــع اسـتــراتـيـجـيـتـهــا
إلعادة هيكلة أعمالها وتحولها
الرقمي ،ركزت «العيد لألغذية»
على عدة صعد لتحقيق النمو،
ودشنت خالل عام  2020رؤيتها
المنبثقة مــن استراتيجيتها
ال ــرام ـي ــة ألن ت ـكــون م ــن الـ ــرواد
ف ــي ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات مـتـكــامـلــة

ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـغــذائــي المحلي
واإلقليمي عبر نموذج متكامل
ً
عموديا تدعمه خطوط أعمال
ً
مـ ـس ــان ــدة ،ت ـح ـق ـي ـقــا لــرؤي ـت ـهــا
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ال ـ ـمـ ــرنـ ــة ال ـت ــي
تتمحور حول عمالئها وإضافة
القيمة لشركائها ،عبر توفير
خيارات متنوعة من العالمات
ً
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـم ــرم ــوق ــة عــالـمـيــا
ً
ً
وإقليميا ومحليا.
وأضاف محمد المطيري أن
الخطة الشاملة إلع ــادة هيكلة
أعمال الشركة ركزت على ثالثة
م ـح ــاور أســاس ـيــة ه ــي :تفعيل
الـنـمــو وال ـتــوســع عـلــى صعيد
خ ـ ـطـ ــوط األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ف ـ ــي ق ـط ــاع
األغ ــذي ــة لـتـحـقـيــق االس ـت ــدام ــة،
وتفعيل عــا قــات المستثمرين
وزيادة الشفافية بما يصب في

مـصـلـحـتـهــم وم ـص ـل ـحــة قـطــاع
ً
األعـمــال أجـمــع ،وأخـيــرا وليس
ً
آخـ ـ ـ ــرا االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي رق ـم ـنــة
أعـمــالـهــا لـتـعــزيــز الـتـفــاعــل مع
عمالئها وتلبية احتياجاتهم،
والمحافظة على مستوى الرضا
مـ ــن ع ـم ــائ ـه ــا ط ـ ـ ــوال س ـن ــوات
عملها.
ول ـف ــت إلـ ــى ان ـس ـح ــاب ف ـكــرة
إعـ ـ ــادة الـهـيـكـلــة ل ـل ـشــركــة على
المنظومة الـخــاصــة بــإداراتـهــا
وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــت ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
استحداث إدارات جديدة تدفع
ً
قـ ــدمـ ــا ن ـح ــو رق ـم ـن ــة أع ـمــال ـهــا
الـتـشـغـيـلـيــة ،وكـ ــان م ــن أهمها
إدارة الـمـسـتـثـمــريــن الـمـعـنـيــة
بــا لـتــوا صــل المباشر بشفافية
مـ ــع ش ــرك ــائـ ـه ــا وم ـســاه ـم ـي ـهــا
الطـ ــاع ـ ـهـ ــم عـ ـل ــى أدائ ـ ـ ـهـ ـ ــا فــي
الـ ـب ــورص ــة وت ـ ـطـ ــور أع ـم ــال ـه ــا،
وإدارة ا لـ ـتـ ـط ــو ي ــر ا لـ ـتـ ـج ــاري
المختصة بــا نـتـقــاء المشاريع
ً
ال ـتــي سـتــدخـلـهــا ال ـشــركــة آنـيــا
ً
ومـسـتـقـبــا مــن جـهــة وتـحــديــد
ال ـعــامــات الـتـجــاريــة الـغــذائـيــة
التي ستندرج تحت مظلتها من
جهة أخرى ،إضافة إلى دراسة
اتجاهات سوق المواد الغذائية
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
ابـتـكــار أف ـكــار غــذائـيــة إبــداعـيــة
في األعمال التجارية الرقمية،
والتأسيس لمشاريع مشتركة
جديدة وفريدة ،وبناء تحالفات
وش ـ ــراك ـ ــات اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مــع
ال ـعــامــات الـتـجــاريــة الـغــذائـيــة
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة م ــن أجــل
تمثيلهم وتوزيعهم في السوق
المحلي.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ش ــرك ــة ال ـع ـيــد
ل ــأغ ــذي ــة ح ــاف ـظ ــت خ ـ ــال ع ــام
 2020عـلــى أدا ئ ـه ــا التشغيلي
عـلــى الــرغــم مــن تــأثـيــر كــورونــا

على االقتصاد العالمي ،كذلك
ً
ع ـلــى ال ـك ــوي ــت ،خ ـص ــوص ــا مع
إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات إغ ـ ـ ـ ـ ــاق قـ ـط ــاع ــات
المطاعم والشركات الخدماتية
لفترات متواصلة ضمن الجهود
الجبارة التي قامت بها البالد
ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ــوبـ ــاء والـ ـح ــد مــن
ً
ان ـت ـشــاره ح ـفــاظــا عـلــى ســامــة
ً
ا لـشـعــب أ ج ـمــع ،مبينا تحقيق
الشركة لمبيعات بلغت قيمتها
 17.5م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار فـ ــي ع ــام
 2020مـقــار نــة بحجم مبيعات
بـلـغــت  17.8مـلـيــون دي ـنــار في
عام .2019
وأشار إلى تصدر المبيعات
م ــن ال ــدواج ــن وال ـل ـحــوم قائمة
ً
األع ـل ــى مـبـيـعــا ف ــي ع ــام 2020
بنسبة  57.89في المئة (مقارنة
ب ـن ـس ـبــة  57.68ف ــي ال ـم ـئ ــة فــي
ع ــام  ،)2019كـمــا بـلـغــت حصة
األرز وال ـح ـب ــوب وال ـم ـك ـســرات
مــن المبيعات نسبة 17.89ف ــي
المئة (مقارنة بنسبة  17.46في
المئة فــي عــام  ،)2019وحصة
الخضروات والبطاطا المجمدة
بنسبة  3.86في المئة (مقارنة
بنسبة  3.61في المئة في عام
 ،)2019فــي حـيــن بلغت حصة
المنتجات األخرى نسبة 20.35
في المئة (مقارنة بنسبة 21.25
في المئة في عام .)2019
وأكـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى رؤيـ ـ ـ ـ ــة ال ـع ـم ــل
المستقبلية لـ «العيد لألغذية»
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ع ــوائ ــد مـجــديــة
وم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة لـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـيـ ـه ــا
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوذج أعـ ـ ـم ـ ــال
عصري ومــرن معزز بخبرتها
التشغيلية في القطاع الغذائي
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـم ـك ـن ـه ــا مـ ـ ــن م ــواكـ ـب ــة
احتياجات ومتطلبات العمالء
المتغيرة.

«الخليج» يشارك في برنامج «كيف أبدأ» «الدراسات المصرفية» يعقد برنامج
تدريب عن ُبعد مع البروفيسور جيم داود
مع جمعية إنجاز الكويتية
لمساعدة طلبة الجامعة على التحضير لبدء الحياة المهنية
أع ـلــن بـنــك الـخـلـيــج مـشــاركـتــه
ف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــام ـ ـ ــج «ك ـ ـ ـيـ ـ ــف أبـ ـ ـ ـ ـ ــدأ»
الـتــدريـبــي ،ال ــذي تطلقه جمعية
إنجاز الكويتية لطلبة المرحلة
ال ـج ــام ـع ـي ــة ،وال ـ ـ ــذي ي ـه ــدف إل ــى
م ـســاعــدت ـهــم ع ـل ــى ت ـع ـلــم كـيـفـيــة
بناء سيرهم الذاتية واالستعداد
لمقابالت العمل.
وي ــأت ــي ه ــذا ال ـبــرنــامــج تلبية
الحتياجات سوق العمل الحالية،
ولـتـقــديــم ال ـم ـهــارات االجتماعية
والشخصية التي يحتاج إليها كل
من يبحث عن عمل ،أو يحاول بدء
حياتهم المهنية .ويتضمن ذلك
توفير المفاهيم األساسية التي
تـتـعـلــق ب ــاألع ـم ــال ،واسـتـكـشــاف
االهـتـمــامــات وال ـفــرص المهنية،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـط ــوي ــر ال ـم ـه ــارات
الــوظـيـفـيــة وال ـت ــدري ــب الـمـيــدانــي
وأهميته.
كما شارك من «الخليج» خمسة
متطوعين فــي جـلـســات لـتــزويــد
ط ــاب جــام ـعــة ال ـخ ـل ـيــج لـلـعـلــوم

والتكنولوجيا ( )GUSTبنصائح
حــول إع ــداد أفـضــل سـيــرة ذاتـيــة،
كما أجرى المتطوعون مع الطالب
مجموعة من المقابالت الوظيفية
الــوه ـم ـيــة لـكـســر حــاجــز ال ـخــوف
لديهم ،وإعدادهم من أجل تقديم
أنفسهم بأفضل طريقة ممكنة.
وح ــول ه ــذه الـمـشــاركــة ،قالت
مـ ـس ــاع ــدة الـ ـم ــدي ــر ل ــاتـ ـص ــاالت
المؤسسية في «الخليج» ،لجين
الـ ـقـ ـن ــاع ــي« :ن ـ ـحـ ــرص فـ ــي ال ـب ـنــك
على التعاون مع (إنجاز) ،ضمن
ال ـتــزام ـنــا بــالـعـمــل ع ـلــى تحقيق
االس ـت ــدام ــة االق ـت ـص ــادي ــة( .كـيــف
أبدأ) من البرامج المفيدة جدا في
مسيرة أي شاب وشابة يوشكون
على بدء حياتهم المهنيةَّ .
سرنا
أن نتمكن هذه المرة من مساعدة
 38طالبا جامعيا على التحضير
لـلـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة م ــن حـيــاتـهــم،
متمنين لهم التوفيق والنجاح،
ليساهموا معنا في العمل نحو
الوصول القتصاد مستدام».

لجين القناعي

ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن الـبــرنــامــج
استمر يومينُ ،
وعـقــد افتراضيا
حرصا على التباعد االجتماعي.
وشـ ـ ــارك م ــن «ال ـخ ـل ـي ــج» ف ــي هــذا
البرنامج التدريبي كل من :حمد
ب ـ ـحـ ــروه ،خ ــال ــد ص ـ ـ ــادق ،مـحـمــد
الدغيشم ،علي بهبهاني ،ومريم
الظفيري.

يقدم «الخليج» دعمه المستمر
ل ـ ــ«إن ـ ـجـ ــاز» ،وهـ ــي ج ـم ـع ـيــة غـيــر
حـكــومـيــة وغ ـيــر رب ـح ـيــة هــدفـهــا
تطوير المواهب الشابة ،وتعزيز
ثقافتهم الـمــالـيــة ودورهـ ــم على
مستوى قطاع األعمال .كجزء من
شراكته االستراتيجية المستمرة
م ـ ــع «إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز» ،ح ـ ـ ــرص الـ ـبـ ـن ــك،
ورغـ ــم الـ ـظ ــروف ال ـص ـح ـيــة الـتــي
يمر بها الـعــالــم ،على المشاركة
ف ــي مـســابـقــة «بــرنــامــج الـشــركــة»
السنوية التي تنظمها «إنجاز»،
ح ـيــث عـ ــرض الـ ـط ــاب أف ـكــارهــم
التجارية على لجنة من الحكام.
وتم تنظيم المسابقة إلكترونيا،
وح ـصــل ال ـف ــائ ــزون عـلــى جــوائــز
قيمة برعاية من «الخليج» .كما
ش ــارك البنك الـعــام الماضي في
ثالثة من برامج «إنـجــاز» ،وهي:
يــوم تدريبي مع إنجاز الكويت،
ومخيم إبداعي مع إنجاز الكويت،
وورشة عمل حول ريادة األعمال
في إنجاز الكويت.

بعنوان «إدارة التحديات الجديدة بإتقان :قيادة التغيير وإدارة األداء»
صـ ـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
لمعهد الــدراســات المصرفية
أ .د يـ ـعـ ـق ــوب ا ل ـ ــر ف ـ ــا ع ـ ــي ،أن
ال ـم ـع ـه ــد س ـي ـع ـقــد بــرنــام ـجــا
ت ــدري ـب ـي ــا عـ ــن ُبـ ـع ــد ب ـع ـنــوان
«إدارة ال ـت ـحــديــات ال ـجــديــدة
بإتقان :قيادة التغيير وإدارة
األداء» ،و س ـ ـي ـ ـحـ ــا ضـ ــر ف ـيــه
البروفيسور جيم داود – كبير
المحاضرين ،مــد يــر تنفيذي
– م ــن ك ـل ـيــة هـ ــارفـ ــارد إلدارة
األع ـمــال ،يــومــي  6و 7يونيو
ُ ،2021
ويعقد برعاية رئيسية
من بنك الكويت الوطني.
وأشار د .الرفاعي إلى أن هذا
الـبــرنــامــج ُيعتبر مــن األنشطة
المهمة التي سيعقدها المعهد
ً
خالل هذا العامُ ،مستخدما آلية
ً
التدريب عــن ُبـعــد ،تماشيا مع
ا ل ـظــروف الصحية ُ
المستجدة
التي يشهدها العالم وتشهدها
بسبب فيروس كورونا،
البالد
ّ
ح ـ ـيـ ــث ح ـ ــث ـ ــت هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــروف

المعهد على استمرارية تقديم
ً
خــدمــاتــه لـعـمــائــهُ ،مـسـتـخــدمــا
ً
ً
طرقا مختلفة ،وملتزما بتطبيق
ً
االشـتــراطــات الصحية ،حفاظا
على سالمة عمالئه.
ّ
وأضـ ـ ـ ــاف ال ــرف ــاع ــي أن ه ــذا
ال ـبــرنــامــج ُيـعـتـبــر م ــن الـبــرامــج
الـمـهـمــة ال ـتــي ُيـقــدمـهــا المعهد
خــال الـعــام التدريبي الحالي،
والـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــه ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن
والمديرين العاملين في جهات
وق ـ ـط ـ ــاع ـ ــات مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ح ـيــث
ستتم مناقشة مفاهيم حديثة
ومهمة في عالم األعمال ،والتي
تؤثر بشكل مباشر في العمل،
وت ـع ـمــل ع ـلــى ت ـطــويــره والــرفــع
مــن االنتاجية مثل :أن تحقيق
النجاح في عالم األعمال اليوم
يتطلب :إدارة وقـيــادة ّ
فعالين،
ّ
حيث ستمكننا اإلدارة الفعالة
من استغالل نقاط القوة لدينا،
وم ـ ــن االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ن ـم ــوذج
العمل الـخــاص بـنــا ،للحصول

جيم داود

ع ـلــى أك ـبــر ف ــائ ــدة مـمـكـنــة ،كما
س ـت ـم ـك ـن ـنــا ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـف ـ ّـع ــال ــة
للعمل على اال بـتـكــار والتعلم،
وخلق طرق لالزدهار في بيئة
عـمــل مـتـغـيــرة ،وذل ــك مــن خــال
استخدام نموذج عمل جديد.
وذك ــر «سـتـتــم مـنــاقـشــة أربــع
حاالت عملية من كلية هارفارد

«وربة» يعلن فائزي سحب «السنبلة» «التجاري» يجري سحب «النجمة» و«أكثر من راتب»
األسبوعي والشهري الثالث لألطفال
أع ـلــن بـنــك وربـ ــة أس ـم ــاء الـفــائــزيــن
ب ـس ـح ــوب ــات ال ـس ـن ـب ـلــة األس ـب ــوع ـي ــة،
وسيستمر البنك في عمل السحوبات
لعشرة رابحين أسبوعيا ،بحضور
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم
ال ـ ـ ـحـ ـ ــظ خـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـحـ ــب ال ـس ـن ـب ـل ــة
األس ـبــوعــي ال ـتــاســع ،فـقــد ت ــوج 10
رابحين من عمالء بنك وربة حصل
كــل منهم على  1000ديـنــار ،وهــم:
محمد حسن ناصر علي الصايغ،
غنيم نقا غنيم الـعــازمــي ،أسامة
عـبــدالـلـطـيــف الـعـبــدالـجـلـيــل ،أمــل
عبدالله حمد الـخــالــد ،فهد محمد
فهد العجمي ،حسين علي سعود العراده ،عمار
م ـح ـمــد ج ــري ــان ال ـع ـت ـي ـبــي ،ع ـ ــادل م ـح ـمــد حسن
بورحمه ،محمد عوض راشد العجمي ،هليل صنت
هليل الحربي.
وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids
الثالث ،فقد فــاز بالجوائز المحددة  7رابحين،
وهم :سعود عبدالعزيز محمد الرسام ،ريم منصور
سعود الجويان ،جنى عبدالله يوسف الكندري،
نوال محمد عبدالله العدواني ،حسين محمد خير
الله عراده ،وليد عبدالعزيز محمد العوضي ،إيمان
عمر خليفه خليفوه.
ويـمـثــل ح ـســاب السنبلة الـخـيــار األم ـثــل لكل
الراغبين في توفير األموال وتحقيق عوائد مالية

مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه ،باإلضافة
فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
إلى
ٍ
وحول الشروط ،يتطلب وجود  100د.ك لدخول
س ـحــوبــات الـسـنـبـلــة األس ـبــوع ـيــة وال ـس ـحــوبــات
ال ـك ـب ــرى ،عـلـمــا أن الـعـمـيــل م ـ ــازال يـحـصــل على
فــرصــة واحـ ــدة مـقــابــل كــل  10د.ك فــي الـحـســاب،
وال ـفــرص تحتسب على حسب أدن ــى رصـيــد في
الـحـســاب خــال الـشـهــر ،لــذلــك يجب أن يـكــون قد
مـضــى عـلــى الـمـبـلــغ شـهــر فــي ال ـح ـســاب للتأهل
للسحب األسبوعي ،وشهران للسحوبات الكبرى
الح ـت ـســاب ال ـف ــرص ،وال تــوجــد ق ـيــود أو ح ــدود
للسحب واإليداع ،وكلما زاد المبلغ المودع زادت
فرص العميل للربح.

أج ـ ــرى ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري ،فــي
مبناه الرئيسي أمس ،سحوباته
ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـن ـج ـمــة الـشـهــري
واألس ـ ـ ـبـ ـ ــوعـ ـ ــي وح ـ ـم ـ ـلـ ــة «أك ـ ـثـ ــر
مـ ـ ــن راتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب» ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور م ـم ـثــل
ع ــن وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
شـيـخــة ال ــرش ـي ــدي ،م ــع االل ـت ــزام
باالشتراطات الصحية والوقائية
المتمثلة في التباعد االجتماعي،
وتولى البنك تغطية السحوبات
مـبــاشــرة عـبــر وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت نـ ـتـ ـيـ ـج ــة الـ ـسـ ـح ــب
ً
على النحو التالي ،أوال :سحب
حساب النجمة الشهري – جائزة
 20أل ــف دي ـنــار مــن نصيب نــدى
حسن الصادق ،و  :سحب حساب
الـنـجـمــة األس ـبــوعــي – ج ــائ ــزة 5
آالف دي ـنــار مــن نـصـيــب محمد
خليفة المحمد ا لـعـلــي ،وسحب
حملة «أكـثــر مــن رات ــب» – جائزة
ت ـع ــادل رات ـ ــب ت ـصــل ل ـغــايــة ألــف
دينار كويتي من نصيب خلود
يوسف الثويني.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـب ـ ـنـ ــك أن ح ـم ـلــة
«أكثر من راتب» موجهة للعمالء
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـق ــوم ــون
بـ ـتـ ـح ــوي ــل رواتـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــم الـ ـب ــالـ ـغ ــة
 500دي ـنــار أو أك ـثــر عـلــى البنك
ً
وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن ف ــي
الـقـطــاعـيــن الـحـكــومــي والنفطي
والشركات المدرجة لــدى البنك،
ومن مزايا هذه الحملة الحصول

ع ـلــى هــديــة ن ـقــديــة ف ــوري ــة تبلغ
قيمتها من  250إلــى  500دينار
أو قرض من دون فائدة بقيمة 5
أضعاف الراتب وبحد أقصى 10
آالف دينار.
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك سـ ـح ــب
أس ـب ــوع ــي ل ـل ـع ـمــاء الـكــويـتـيـيــن
الحاليين والجدد ممن يقومون
ب ـت ـحــويــل روات ـب ـه ــم ع ـلــى الـبـنــك
لــربــح مـبـلــغ ي ـع ــادل راتـ ــب واح ــد
مــن ال ــروات ــب ال ـتــي يتقاضونها
ً
ش ـ ـهـ ــريـ ــا ،كـ ـم ــا ي ـم ـك ــن ل ـل ـع ـمــاء
الكويتيين المتقاعدين إضافة
إل ــى الـمـقـيـمـيــن ال ــذي ــن يـقــومــون
بتحويل مديونيتهم البالغة 10
آالف ديـنــار ،ومــا فــوق الــى البنك
الحصول على هدية نقدية قدرها
 1في المئة من قيمة المديونية
المحولة.

ولإلشارة فإن جوائز «حساب
ال ـن ـج ـمــة» م ـم ـيــزة بـحـجــم مـبــالــغ
ال ـج ــوائ ــز ال ـم ـقــدمــة ،إض ــاف ــة إلــى
تنوعها طــوال السنة ،وتتضمن
سحوبات أسبوعية بقيمة  5آالف
دي ـنــار وشـهــريــة بقيمة  20ألــف
دينار ،إضافة إلى جائزة نصف
سـنــويــة بقيمة  500أل ــف ديـنــار،
وس ـح ــب آخـ ــر الـ ـع ــام ع ـل ــى أك ـبــر
جــا ئــزة نقدية مرتبطة بحساب
مـصــرفــي ف ــي ال ـعــالــم بـقـيـمــة 1.5
مليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة
والتأهل لدخول السحوبات ،فمن
المعروف أنه يمكن فتح الحساب
فقط بإيداع  100دينار ،ويجب أن
يـكــون فــي الحساب مبلغ ال يقل
عــن  500دي ـنــار للتأهل ودخ ــول

جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات عـ ـل ــى كــل
الجوائز التي يقدمها الحساب،
فكلما زاد ر صـيــد العميل زادت
ً
فرصة الـفــوز ،فضال عــن المزايا
اإلضافية ،التي يوفرها الحساب،
إذ يـحـصــل الـعـمـيــل عـلــى بطاقة
سحب آلــي ويستطيع الحصول
عـ ـل ــى بـ ـط ــاق ــة ائـ ـتـ ـم ــان ب ـض ـمــان
الـحـســاب وكــذلــك الـحـصــول على
كل الخدمات المصرفية من البنك
التجاري.
وكـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـب ـ ـنـ ــك أن حـ ـس ــاب
النجمة متاح للجميع ،وبإمكان
أي شخص فتح حساب النجمة
مــن خــال تطبيق CBK Mobile
بخطوات بسيطة ومن أي مكان
وفي أي وقت.

إلدارة األ ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ،ال كـ ـتـ ـش ــاف
والتعرف على التحديات التي
تــوا جـهـهــا المنظمات ُ
المعقدة
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـعـ ـم ــل ت ـ ـحـ ــت ض ـغــط
ّ
شــديــد ،وسـ َـيــطـ ِـلــع الـمـشــاركــون
ّ
على أفضل الممارسات الفعالة
للقيادة التنفيذية ،وأهم عوامل
تنفيذ االستراتيجية بنجاح،
مـ ـم ــا ي ـت ـي ــح لـ ـه ــم خـ ـل ــق تــأث ـيــر
إض ــاف ــي ل ـل ــدور الـ ــذي يـقــومــون
فيه كقادة».
وأف ــاد الــرفــاعــي بــأن المعهد
م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم هـ ـ ــذه
ال ـنــوع ـيــة م ــن ال ـب ــرام ــج ،وال ـتــي
ُ
تـسـلــط ال ـضــوء عـلــى المفاهيم
ال ـم ـه ـمــة وال ـحــدي ـثــة ف ــي مـجــال
تطوير األع ـمــال ،بالتعاون مع
محاضرين من أفضل المنظمات
بالعالم مثل كلية هارفارد إلدارة
األعمال ،وغيرها من المنظمات
والمؤسسات العالمية.

«برقان» يعلن
فائزي «يومي»

أع ـلــن ب ـنــك ب ــرق ــان أس ـمــاء
الـ ـف ــائ ــزي ــن فـ ــي ال ـس ـح ــوب ــات
اليومية على حساب يومي،
وفاز كل واحد منهم بجائزة
 5000ديـ ـ ـن ـ ــار ،وال ـ ـفـ ــائـ ــزون
ه ــم :شــاكــر مـحـمــود ص ــادق،
عبدالعزيز مـبــارك العساف،
ن ـ ــورة راش ـ ــد ال ـ ــراش ـ ــد ،عـلــي
سيد عـلــي ،ومـمــدوح ارشيد
الصليلي .وإضــافــة للسحب
اليومي ،يوفر «برقان» سحبا
ربع سنوي لحساب «يومي»
للفوز بجائزة نقدية بقيمة
 125.000ديـ ـن ــار .ولـلـتــأهــل
ل ـل ـس ـحــوبــات ربـ ــع الـسـنــويــة
يتعين على العمالء أال يقل
رصيدهم عن  500دينار لمدة
شهرين كاملين قبل تاريخ
السحب ،كما أن كل  10دنانير
تمثل فرصة واح ــدة لدخول
ال ـس ـح ــب .وإذا ك ـ ــان رص ـيــد
الـ ـحـ ـس ــاب  500دي ـ ـنـ ــار وم ــا
ف ــوق ،ف ــإن صــاحـبــه سيكون
مؤهال لدخول كل السحوبات
اليومية وربع السنوية.

«دوق هاستينغز» يغيب عن «بريدجرتون »2
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أعلنت نتفليكس أن الممثل ريجيه-جان بايغ لــن يـشــارك فــي الموسم الثاني
ً
من مسلسل "بريدجرتون" الشهير ،ما أثــار حزنا لــدى محبي صاحب دور دوق
هاستينغز.
وتدور أحداث المسلسل ،المقتبس من قصص تاريخية لألميركية جوليا كوين ،في
ّ
ويصور إشكاليات المجتمع المخملي البريطاني بلمسة عصرية.
عام  1813بإنكلترا،
وتتباين اللغة المستخدمة في العمل والموسيقى والنبرة النسوية والطاقم
التمثيلي الغني بفنانين مــن مـشــارب متنوعة ،مــع مــا هــو سائد فــي المسلسالت
التاريخية ،ما استقطب اهتمام عدد كبير من المتفرجين.
وتــركــز الـمــوســم األول على شخصية دافـنــي بــريــدجــرتــون (ت ــؤدي دوره ــا فيبي
دينيفور) ،وهــي شابة تبحث عــن زوج ،كأكثرية نظيراتها فــي الطبقات الراقية،
وترتبط مع دوق يؤدي دوره ريجيه-جان بايج بعالقة متقلبة مليئة بااللتباسات.
ُ
ويستأنف إنـتــاج الموسم الثاني مــن المسلسل فــي الــربـيــع ،وهــو سيركز على
"األنشطة الرومانسية" لشقيق دافني ،اللورد أنتوني بريدجرتون (جوناثان بايلي)،
غير أن مغامرات دوق هاستينغز انتهت مع الجزء األول ،وفق ما أعلنت نتفليكس.
(أ ف ب)

مشهد من المسلسل

اختتام الموسم قبل األخير
من «ذي ووكينغ ديد»

ِّ
المسلسل يتناول قصة فيروس يحول الموتى إلى أحياء يأكلون البشر
اختتم ،أمس ،الموسم العاشر من
مسلسل "ذي ووكينغ ديد" بعد موسم
ف ــي ن ـه ــا ي ــة دورة ح ــا ف ـل ــة ب ــاأل ح ــداث
ً
ا س ـ ـت ـ ـمـ ــرت  19شـ ـ ـه ـ ــرا أدت خ ــا ل ـه ــا
ال ـجــائ ـحــة إل ــى تـغـيـيــر م ـســار الـعـمــل،
قبل موسمه الحادي عشر واألخير.
فـبـعــد أ كـثــر مــن  10س ـنــوات بقليل
ع ـلــى ع ــرض ــه ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،ال ي ــزال
هذا المسلسل المقتبس من الروايات
المصورة التي تحمل العنوان نفسه
يخبئ المزيد مــن المفاجأت ،ولذلك
ال يــزال قسم كبير مــن المعجبين به
ً
يتابعونه ،ويستمر تاليا في صدارة
ال ـم ـس ـل ـســات ع ـل ــى م ـح ـط ــات ال ـكــابــل
التلفزيونية األميركية ،من دون أخذ
م ـن ـص ــات ال ـف ـي ــدي ــو ع ـل ــى ال ـط ـل ــب فــي
االعتبار.
وقالت باوال الزارو ،التي انضمت
إ ل ـ ــى ا ل ـم ـس ـل ـس ــل فـ ــي دور خ ــوا ن ـي ـت ــا
ســان ـش ـيــز ال ـم ـل ـق ـبــة "ب ــريـ ـنـ ـس ــس" ،إن
الـمـسـلـســل ي ـبــدو "ذا صـلــة بــالــوبــاء"،

ملصق العمل
ّ
إذ "يعلم كيفية بناء مجتمع بعدما
ُ
هدم كل شيء".
و يـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاول "ذي وو كـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــغ د يـ ـ ــد"

م ـغــامــرات ع ــدد قـلـيــل مــن األش ـخــاص
الــذيــن ن ـجــوا مــن كــارثــة تـسـبــب فيها
ف ـي ــروس ي ـح ــول ال ـم ــوت ــى إل ــى مــوتــى
أحياء يتغذون من اللحوم البشرية،
وه ــم أنـفـسـهــم يـنـقـلــون ال ـع ــدوى إلــى
اآلخرين.
وانعكست جائحة كوفيد  19على
ت ـص ــوي ــر ح ـل ـق ــات ال ـم ـس ـل ـس ــل ،الـ ــذي
ت ــوق ــف ألش ـه ــر عـ ــدة ،ق ـبــل أن ي ـعــاود
ل ـســت ح ـل ـقــات ن ـت ـجــت ف ــي ظ ــل ق ـيــود
صحية.
وأدى ذ ل ـ ــك إ ل ـ ــى اإل ق ـ ـ ــال م ــن ع ــدد
الشخصيات في َ
المشاهد ،وبالتالي
إلى المزيد من المشاهد ،التي ال تضم
ً
ً
ســوى شخصين أو شـخـصــا وا ح ــدا .
ً
ً
ورأت الزارو فــي ذ ل ــك " جــا ن ـبــا قــر يـبــا
من المسرح" .والحظت الممثلة ،وهي
ً
أ يـضــا كاتبة مسرحية ،أن هــذا األ مــر
ً
يتيح "تعمقا أكبر في الشخصيات".
وأضافت "لقد كان ذلك متعة لي".
وال تعرف الزارو ُ
بعد هل سيلحظ

ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادي ع ـ ـ ـشـ ـ ــر ،ال ـ ـ ــذي
يـسـتـمــر ح ـتــى ع ــام  ،2022شخصية
ً
"برينسس" ،وخصوصا أن المسلسل
ال يتردد في إلغاء شخصيات رئيسية
فيه.
ّ
ل ـكــن َ شـخـصـيــات ال ـمــوتــى األح ـيــاء
ُ
لــن تــدفــن حـتــى بـعــد ا نـتـهــاء الموسم
األخير سنة  ،2022إذ من المتوقع أن
ُي ـعــرض سـنــة  2023مـسـلـســل مشتق
من األ صــل يتمحور على شخصيات
داري ـ ــل دي ـك ـس ــون وكـ ـ ــارول بـيـلـتـيـيــر،
ي ـ ـض ـ ــاف إلـ ـ ـ ــى مـ ـسـ ـلـ ـسـ ـلـ ـي ــن آخـ ــريـ ــن
ً
ً
ُيعرضان حاليا أ صــا هما "فير ذي
وو ك ـي ـن ــغ د يـ ــد" و"ذي وو ك ـي ـن ــغ د ي ــد:
وورلد بيوند".
الـمـسـلـســل ب ـطــولــة ل ــوري ــن كــوهــان
وميليسا مكبرايد وتشاندلر ريغز،
ك ـم ــا ج ـ ــرى الحـ ـق ــا اخـ ـتـ ـي ــار أل ـي ـك ـســا
مـ ـنـ ـص ــور ونـ ـيـ ـك ــوالس ك ــان ــت وهـ ــاال
كمبستون وباوال الزارو.
(أ ف ب)

لورين كوهان

دي إم أكس

دوا ليبا

 200كاميرا تصور دوا ليبا لصنع تمثال لها
نـشــرت ا لـنـجـمــة ا لـعــا لـمـيــة دوا لـيـبــا ،فــي صفحتها ا لـخــا صــة عـلــى مــو قــع ا لـتــوا صــل
االجتماعي ،صــورا لها ،ظهرت فيها من كواليس تصويرها بأكثر من  200كاميرا،
لصنع تمثال شمعي لها في نيويورك ،بخطوة مميزة ومذهلة.
و كــا نــت دوا لـيـبــا ا عـتـمــدت أ س ـلــوب تغيير ا لـمــا بــس فــي أداء ا سـتـعــرا ضــي غـنــا ئــي،
واستطاعت في دقائق أن تغير ثالثة أزياء على مسرح توزيع جوائز غرامي ،إذ أعادت
إحياء هذا النمط الذي اشتهرت به النجمات شير ديانا روس وليدي غاغا.
و بــدأت دوا ليبا وصلتها الغنائية االستعراضية في ثــوب أنيق من فيرساتشي،
حيث سقط كم وا حــد عن الكتف بسرعة ،لتغني أغنية " ،"Levitatingثم بعد فاصل
 DaBabyتحولت إلى فستان بليزر المع ،قبل أن تخلعه إلى حمالة صدرها الوردية
التي ترتديها لتؤدي  don’t start nowوالرقص على األرض.

زيندايا

أكس يتصدر قائمة أفضل أغنية لهذا األسبوع زيندايا ّ
تجسد األرنبة لوال في «»Space Jam
تصدر نجم الــراب الشهير ليل ناس أكس قائمة "،"100 Official Singles Chart Top
وهي أفضل أغنية فردية في إنكلترا لهذا األسبوع ،بأغنيته ""،"Call Me By Your Name
ليتفوق على عدد كبير من أهم نجوم الغناء الموجودين بالقائمة ،وأبرزهم جاستن بيبر
و the weekndوكاردي بي ودوغا كات.
وأحدث أكس ،البالغ  21عاما ،ضجة كبيرة خالل األسبوع الماضي ،بسبب فيديو كليب
" ،"Call Me By Your Nameمما أدى إلى أن تصبح األغنية األكثر بثا في المملكة المتحدة
هذا األسبوع ،وذلك ببثها  6.8ماليين مرة ،منها  2.5مليون مرة عرض للفيديو كليب.
وقائمة " "100 Official Singles Chart Topتضم أسبوعيا أغاني أهم نجوم العالم،
ويتم ترتيبها بناء على المبيعات الرسمية للتنزيالت واألقراص المدمجة وتدفق األغنية
صوتيا وبالفيديو.

انضمت المغنية العالمية زيندايا لفريق عمل فيلم "،"Space Jam: A New Legacy
ّ
تجسد شخصية "األرنبة لوال" ،وتم الكشف عن الخبر عبر الحساب الرسمي
حيث
للفيلم على "تويتر" ،من خالل تغريدة تقول" :مرحبا بك".
وكانت شركة  ،Warner Brosالمنتجة للجزء الثاني من فيلم  ،Space Jamكشفت
عن مجموعة من الملصقات الرسمية للعمل .ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد،
الــذي ُ
سيطرح تحت اســم  ،Space Jam: A New Legacyإلــى دور الـعــرض فــي 16
يوليو المقبل.
والعمل بطولة العب كرة السلة العالمي ليبرون جيمس ،الذي صرح بأن الجزء
الثاني بدأت فكرته منذ  ،2016لكن العمل توقف به ألسباب كثيرة ،ثم عادت الفكرة
مرة أخرى ،ويشارك في البطولة العب السلة العالمي األشهر مايكل جوردن.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :استراتيجيتك السابقة في العمل
لم تعد تنفع فحاول تعديلها.
ً
عاطفيا :التفاهم مع الشريك هو حجر
األساس الستمرار حياتكما.
ً
اجتماعيا :ال تبالغ في ردود فعلك فأنت
الملجأ الهادئ واألمين لعائلتك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :عليك الـتــواصــل مــع زمــائــك إن
رغبت في إنجاز عمل مهم.
ً
عاطفيا :يزداد األمر صعوبة في عالقتك
ّ
العاطفية وتتردد في أخذ موقف.
ً
راع ظــروفــك الـصـحـيــة وال
اجـتـ ّمــاعـيــاِ :
ت ـت ــأخ ــر ف ــي اسـ ـتـ ـش ــارة ال ـط ـب ـيــب عـنــد
الحاجة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :أنت قادر على االندماج مع فريق عمل
ّ
اضطر األمر.
اذا
ً
عاطفيا :قدرتك واستيعابك لألمور يجعالن
الشريك يفتخر ّ
بحبه لك.
ً
اجتماعيا :يعرف قبطان السفينة عند هبوب
العاصفة ال عند هدوئها.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :مـهــار تــك التنظيمية مطلوبة في
ً
العمل ويمكنك أيضا جمع أفكار الزمالء.
ً
عــاطـفـيــا :تشعر أن الحبيب يتطلب منك
الكثير في ظروف غير مالئمة.
ً
اجتماعيا :تفرح لتسوية مرضية قبل بها
جميع أفراد العائلة بعد خصام.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :جميع ما تقوم بعمله اليوم يتم على
الفور بأكمل وجه.
ً
عاطفيا :الحب هو الذي جمعكما فال تدعا ّأي
أمر ّ
يفرق بينكما.
ً
اجتماعيا :احترام األهل واجب وحضورك الى
جانبهم دليل محبة وتقدير لهم.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :اليوم مناسب لمناقشة أمور مالية
واالستثمار في مشروع ما.
ً
عاطفيا :الموضوعات التي اتفقتما عليها
ً
ّ
قد ال تتقدم فال تجعالها سببا للخالف.
ً
ً
اجتماعيا :كن هادئا وحاذر الكالم القارص
ً
ً
وتوجيه االتهامات يمينا وشماال.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
م ـه ـن ـي ــاُ :ي ـع ـج ــب ال ـ ــزم ـ ــاء ب ـمــوه ـب ـتــك
ً
وحماسك ويرغبون في التعامل دائما
معك.
ً
عاطفيا :الحب ليس كلمة حلوة أو قبلة
فقط بل تضحية من أجل حياة سعيدة.
ً
اجتماعيا :الحمية الغذائية هي دواء قبل
اإلصابة بالداء فانتبه لصحتك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ينبغي أن تركز على األمور التي بين
يديك قبل الشروع بأمر جديد.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ت ـس ـمــح ل ـح ـيــاتــك الـعــاطـفـيــة
المضطربة بالتأثير على حياتك المهنية.
ً
ً
اجتماعيا :يطمئن بالك نسبيا اليوم ألن
األمور أخذت مجراها الطبيعي.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تتأرجح بين الرغبة في إنجاز ما
عليك والخيبة التي أصابتك.
ً
عاطفيا :تمضية الوقت مع الحبيب هي
أجمل مراحل العمر فاستمتع بها.
ً
اجتماعيا :أســرع إلى تلبية حاجة أهلك
قبل أن يطلبوا ذلك منك.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :اذا اس ـت ـمــررت فــي عـمـلــك بثبات
فسوف تسترجع نجاحاتك.
ً
عاطفيا :شريك حياتك هو خير صديق لك
متى عدمت من األصدقاء.
ً
اجتماعيا :حــاول استعادة هدوئك الذي
ً
فقدته مؤخرا وتعامل بلطف مع الغير.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ينبغي تعديل بعض خططك المهنية
ً
ّ
نظرا للظروف التي تمر بها.
ً
عاطفيا :رؤيتك العاطفية أصبحت واضحة
وتستطيع اآلن اتخاذ القرار المناسب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :لــن يـتــوقــف هـتــافــك عــن الرنين
وتكثر حركة تواصلك مع اآلخرين.
رقم الحظ.56 :

ً
ً
مهنيا :إصرارك على النجاح يجعلك ملتزما
بعملك بشكل صارم.
ً
عــا ّط ـف ـيــا :تـعــامـ ّـل م ــع شــريــك ع ـمــرك بـفــرح
تخفف عنه مشاق مسؤولياته.
ً
اجتماعيا :فـتــرة اجتماعية جـيــدة تحمل
معها مناسبات طيبة عليك استغاللها.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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الفرج شخصية مهرجان الكويت للسينما الجديدة
الدورة األولى تقام في الفترة من  25حتى  27مايو المقبل
أكـ ـ ــد رئـ ـي ــس قـ ـط ــاع ال ـس ـي ـن ـم ــا فــي
نقابة الفنانين واإلعالميين بالكويت
الفنان عبدالعزيز الصايغ أن النجم
القدير سعد الفرج سيكون شخصية
مهرجان الكويت للسينما الجديدة،
الذي تقيمه النقابة من خالل قطاع

السينما ،وتنطلق دورتــه األولــى في
مايو المقبل.
وأشــار الصايغ إلــى أن النجم القدير
س ـع ــد ال ـ ـفـ ــرج ي ـع ـت ـبــر أحـ ـ ــد أب ـ ـ ــرز رواد
الـسـيـنـمــا ال ـكــوي ـت ـيــة م ـنــذ فـيـلــم ب ــس يا
بحر ،وصوال الى «تــورا بــورا» ،وكم آخر
من النتاجات السينمائية التي رسخت
حضوره وبصمته ،إضافة الى مسيرته
الـفـنـيــة ال ـشــام ـلــة ال ـم ـقــرونــة ب ــاالب ــداع
والتفرد.

المنصة الجديدة
مــن جــانـبــه ،بعث النجم القدير
سعد الفرج بكلمة شكر الــى ادارة
المهرجان ،أبــدى خاللها موافقته على
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ف ـع ــال ـي ــات هـ ــذا ال ـع ــرس
السينمائي ال ــذي يشكل أحــد إنـجــازات
نـقــا بــة السينمائيين واال عــا م ـي ـيــن في
الكويت ،مؤكدا أهمية منح مساحات أكبر
لـحـضــور شـبــاب السينما الـجــديــدة في
الكويت لتحقيق حضورهم من خالل هذه
المنصة السينمائية
الجديدة.
ودع ـ ــا الـ ــى تـقــديــم

بدور يوسف :أخوض التجربة
الرقمية بمسلسالت قصيرة
●

عزة إبراهيم

تعكف المؤلفة بدور يوسف
على كتابة عدة مشاريع درامية
قصيرة تـتــراوح بين ال ــ 8و12
ً
حـلـقــة تـطــرحـهــا ت ـبــاعــا خــال
الفترة المقبلة.
وكشفت بدور ،في تصريح
لـ«الجريدة» ،أنها قررت خوض
ال ـت ـجــربــة الــرق ـم ـيــة م ــن خــال
سلسلة أعمال درامية تنتمي
لـ ـفـ ـئ ــة الـ ـتـ ـش ــوي ــق واإلث ـ ـ ـ ـ ـ ــارة،
وتعتمد على قصص حقيقية.
ـار االتفاق
وأضــافــت أنــه «جـ ٍ
م ــع ع ــدة ج ـهــات إنـتــاجـيــة من
داخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت وخ ــارجـ ـه ــا
لعرض أعمالها الـجــديــدة ،إال
أن ـه ــا ل ــم ت ـتــوصــل إلـ ــى ات ـفــاق
نهائي حتى اآلن».
وحــول مسلسلها المرتقب

بدور يوسف

«وجب القضاء» ،أوضحت بدور
أن العمل تم تأجيل تصويره
إلــى مــا بعد الموسم الــدرامــي
ل ــرم ـض ــان ال ـم ـق ـب ــل ،الن ـش ـغــال
الشركة المنتجة بأعمال أخرى.

سعد الفرج

عبدالعزيز الصايغ

م ــزي ــد م ــن ال ــدع ــم واالس ـ ـنـ ــاد لـلـسـيـنـمــا
الكويتية ولصناعة الفنون بشكل عام
في الكويت ،لتعود رايــة الكويت خفاقة
في المحافل والمهرجانات السينمائية
حول العالم.

مسيرة فنية
وي ـم ـت ـل ــك ال ـ ـفـ ــرج ت ــاريـ ـخ ــا وم ـس ـي ــرة

سينمائية عامرة باالنجازات والبصمات،
م ــن ب ـي ـن ـهــا افـ ـ ــام ب ــس ي ــا ب ـح ــر وت ـ ــورا
ب ــورا وال ـس ــدرة وش ـبــاب ش ـيــاب ،إضــافــة
إل ــى مـسـيــرة فـنـيــة خـصـبــة بــاإلن ـجــازات
والبصمات الخالدة في ذاكرة المشاهد
الكويتي والخليجي والعربي.
جــديــر بــالــذكــر أن م ـهــرجــان الـكــويــت
للسينما الجديدة سيقام في الفترة من
 25إلى  27مايو المقبل.

١٩

مسك وعنبر

رحيل الملحن شاكر الموجي
تــوفــي الـمـلـحــن الـمـصــري
ش ـ ـ ــاك ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي
تـمـيــز خ ــال م ـش ــواره الفني
بـ ـتـ ـع ــاون ــه م ـ ــع ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
كبار المطربين ،من أبرزهم
ج ــورج وس ــوف ،كما تميزت
ً
م ــوس ـي ـق ــاه دوم ـ ـ ــا بــال ـطــابــع
ال ـشــرقــي م ــن خ ــال أغـنـيــاتــه
ال ـ ـتـ ــي ق ــدمـ ـه ــا لـ ـلـ ـع ــدي ــد مــن
مطربي الوطن العربي.
تخرج الموجي في معهد
الـمــوسـيـقــى ال ـعــرب ـيــة ،وك ــان
يزامله بنفس الدفعة الفنان
ه ــان ــي ش ــاك ــر ،وك ــان ــت أول ــى
خطواته مع األلحان حينما
لحن للمطرب الشعبي أحمد
عدوية ،أغنية «ألعبلك شيش
بـيــش» ،ثــم سافر إلــى فرنسا
ف ـ ــي ب ـع ـث ــة ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
الـمــاجـسـتـيــر وه ـن ــاك الـتـقــى
عددا من كبار المطربين كان
عـلــى رأس ـهــم صـبــاح وودي ــع
الصافي.
ومن أهم محطات الموجي،
تـعــاونــه مــع سـلـطــان الـطــرب
ج ـ ــورج وس ـ ـ ــوف ،وك ـ ــان أول
ت ـعــاون بينهما حينما قــدم
الموجي أغنية «إللى تعبنا

دانيال كريغ يروج فيلم
«»No Time To Die

شاكر الموجي

س ـن ـي ــن فـ ــي هـ ـ ـ ـ ــواه» ،والـ ـت ــي
ً
ً
حـ ـقـ ـق ــت ن ـ ـجـ ــاحـ ــا م ـس ـت ـم ــرا
ح ـ ـتـ ــى اآلن ،و فـ ـ ـ ــي م ــر ح ـل ــة
الـثـمــانـيـنـيــات كـثــر الـتـعــاون
بينهما بالعديد من األغنيات
ً
ً
الـ ـت ــي الق ـ ــت نـ ـج ــاح ــا ك ـب ـيــرا
مثل «صياد الطيور ،والحب
شـ ــاطـ ــر ،وجـ ــرحـ ــونـ ــا وزمـ ــن
ال ـ ـع ـ ـجـ ــايـ ــب» وي ـ ـ ـ ــرى ب ـعــض
النقاد أن الموجي أفضل من
لـحــن لسلطان ال ـطــرب خــال
مشواره الفني.

 5نجوم يوقعون زمالءهم في مقالب كوميدية
ان ـت ـهــى ف ــري ــق ع ـمــل بــرنــامــج
« 5نـجــوم» مــن تصوير برنامج
المقالب الجديد ،الــذي يعرض
خالل رمضان المقبل ،بمشاركة
 5فنانين ،يشارك كل منهم في
تـقــديــم  6حـلـقــات مــن البرنامج
ال ــذي يـقــع ضـحــايــاه ع ــدد كبير
م ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ،حـ ـي ــث ع ـم ــدت
الشركة المنتجة إلى استضافة
توليفة من الفنانين تجمع بين
ن ـجــوم ال ـصــف األول وال ـن ـجــوم
الشعبيين ،ومنهم هيفاء وهبي
وحمو بيكا.
ويقدم البرنامج مصطفى قمر
وغادة عادل وكريم فهمي ونور
اللبنانية ومـحـمــد الـشــرنــوبــي،
ح ـيــث جـ ــرت عـمـلـيــة الـتـصــويــر
بشكل متواز في بعض الحلقات
لسرعة االنتهاء من التصوير.
وتختلف طبيعة المقلب في
الـحـلـقــات ال ـتــي ت ــم تـصــويــرهــا،
لكن ما يجمعها هو فكرة إيهام

غادة عادل
ال ـض ـيــف ب ــأن ــه ي ـق ــوم بـتـصــويــر
بــرنــامــج تـلـفــزيــونــي مــع الـفـنــان
الذي يستضيفه قبل أن يكتشف
الح ـ ـقـ ــا أن م ـ ــا سـ ـيـ ـتـ ـع ــرض لــه
مــن مــوقــف صـعــب  -يـمــزج بين
ال ـك ــوم ـي ــدي ــا وال ـ ـطـ ــرافـ ــة  -ج ــزء
م ــن ال ـت ـصــويــر لـكـنــه ال يـشــاهــد
الكاميرات على األرجح فيه.

نور
وجرت عملية التصوير بشكل
مـكـثــف خ ــال األيـ ــام الـمــاضـيــة،
وك ــان مــن بـيــن الـضـحــايــا حمو
بيكا الــذي وقــع في مقلب كريم
فـ ـهـ ـم ــي ،بـ ـع ــد أن أوهـ ـ ـم ـ ــه ب ــأن
سيارته تعرضت لحادث خالل
وقــوف ـهــا أم ــام مــوقــع الـتـصــويــر
ودمرت بشكل كامل ،وهو ما دفع

مصطفى قمر
حـمــو إل ــى ال ـص ــراخ واالن ـف ـعــال،
بينما قــام فريق العمل بسحب
س ـي ــارت ــه ب ــون ــش ل ـم ــوق ــع آخ ــر،
واإلتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ب ـ ـس ـ ـيـ ــارة م ـشــاب ـهــة
مهشمة بشكل كــامــل فــي موقع
الـتـصــويــر ،ووض ــع نـفــس أرق ــام
اللوحات عليها.
ال ـب ــرن ــام ــج ان ـط ـل ـقــت حـمـلـتــه

خبريات

الــدعــائـيــة لـلـعــرض عـلــى شاشة
قناة  mbcمصر ،التي ستعرضه
حصريا في مصر ،بينما حرص
فريق العمل على نشر بوستر
دعائي خاص بكل نجم بمفرده
فــي الـمـلـصـقــات الــدعــائـيــة التي
كشف عنها بعد انتهاء التصوير
بشكل كامل.

يخطط النجم الشهير
دانيال كريغ لجولة عالمية
لترويج لفيلمه األخير في
سلسلة جيمس بوند «No
 ،»Time To Dieبعد أن تم
نقل تاريخ اإلصدار إلى
سبتمبر .وقالت تقارير
فنية ،إن استوديوهات
 MGMو universalتمنح
 No Time To Dieأكبر
دفعة ترويجية على الرغم
من الخسائر الناجمة عن
تأخر اإلصدار مرتين« ،إذ
يشعرون بأن هناك عناصر
تجعل من هذا الفيلم
ً
إصدارا سيحقق مليار
دوالر بالتالي فإن الوصول
إلى العالم وتقديم العرض
والترويج له أمر مهم».

إصابة «دي إم إكس»
بنوبة قلبية

ن ِقل مغني الراب في
نيويورك «دي إم إكس» إلى
المستشفى بعد إصابته
بنوبة قلبية .وقال ريتشمان
الذي يمثل مغني الراب منذ
ً
 25عاما ،إن المغني أصيب
«بنوبة قلبية» و«دخل إلى
مستشفى وايت بلينز» في
ضواحي نيويورك يقيم
فيها .وأضاف المحامي ،أن
المغني «ال يزال على أجهزة
اإلنعاش القلبي».
(أ ف ب)

ةديرجلا
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دوليات

األردن يتهم األمير حمزة وآخرين بالتخطيط لزعزعة األمن

• الموقوفون ّ
سربوا معلومات وأجروا اتصاالت مع جهات خارجية حول توقيت التحرك
• الفايز :البعض تسلل وحاول استغالل عوز األردنيين
غداة "ليلة االعتقاالت" في
األردن ،التي شملت عشرات
الشخصيات السياسية،
اتهمت الحكومة األردنية ،ولي
العهد السابق األمير حمزة
بن الحسين ،األخ غير الشقيق
للملك عبدالله الثاني ،بالتورط
مع آخرين بمخطط لزعزعة
أمن البالد بمساعدة أطراف
خارجية.

الملك بعث
برسالة
للمنزعجين
من مواقفه
السياسية

العودات

شخص مرتبط
بجهاز مخابرات
أجنبية اتصل
بزوجة األمير حمزة
وعرض عليها
إخراجها من البالد

اتهمت الحكومة األردنية أمس
رسميا األمير حمزة بن الحسين،
ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـســابــق واألخ غير
الـشـقـيــق للملك عـبــدالـلــه الـثــانــي،
ومــديــر ال ــدي ــوان الملكي السابق
باسم عوض الله ،والشريف حسن
ب ــن زيـ ـ ــد ،وآخـ ــريـ ــن ،بــالـتـخـطـيــط
الستهداف أمن المملكة.
وغــداة التوقيفات التي شملت
 14ش ـخ ـصــا ،إلـ ــى ج ــان ــب عــوض
الله والشريف حسن ،كشف نائب
رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء األردنـ ـ ـ ـ ــي وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة أي ـم ــن ال ـص ـف ــدي ،في
مؤتمر صحافي ،أمس ،أن "األجهزة
األمنية بما فيها القوات المسلحة
ودائ ــرة الـمـخــابــرات واالم ــن العام
ت ــاب ـع ــت ع ـب ــر ت ـح ـق ـي ـقــات حثيثة
على مــدى فـتــرة طويلة نشاطات
وتحركات لسمو األمير حمزة بن
الحسين والشريف حسن بن زيد
وب ــاس ــم عـ ــوض ال ـل ــه وأش ـخ ــاص
آخـ ــريـ ــن ،ت ـس ـت ـهــدف أم ـ ــن ال ــوط ــن
واستقراره".
وأضاف الصفدي أن "ذلك توازى
م ــع ن ـش ــاط ــات لــأم ـيــر ح ـم ــزة مع
العشائر لتحريضهم ودفعهم إلى
التحرك فــي نشاطات مــن شأنها
المساس باألمن الوطني" ،متابعا:
"بـيـنــت التحقيقات كــذلــك وجــود
تواصل بين أشخاص من محيط
األمير حمزة ،تقوم بتمرير رسائل
ل ـج ـهــات ف ــي الـ ـخ ــارج لتوظيفها
ضد أمن الوطن ،إضافة إلى وجود
ارتـبــاطــات بين باسم عــوض الله
وجهات خارجية للعمل على تنفيذ
مخططات مزعزعة لالستقرار".
وأوضح أن "التحقيقات أظهرت
أن ال ـم ـح ـي ـط ـيــن ب ــاألمـ ـي ــر ح ـمــزة
تواصلوا مع المعارضة الخارجية،
وان محاوالت زعزعة األمــن كانت
بالتنسيق مــع ج ـهــات خــارجـيــة،
إذ رص ـ ــدت ت ــدخ ــات وات ـص ــاالت
معها حول التوقيت األنسب للبدء
بخطوات لزعزعة األمن" ،مضيفا:
"رفـعــت األج ـهــزة األمـنـيــة توصية
إلى الملك بإحالة هذه النشاطات
والـقــائـمـيــن عليها لمحكمة أمــن
الدولة إلجراء المقتضى القانوني،
بعد أن بينت التحقيقات األولية
أن هذه النشاطات وصلت لمرحلة
بشكل مباشر بأمن الوطن،
تمس
ّ
والـمـلــك فــضــل بــدايــة الـحــديــث مع
األمـ ـي ــر ح ـم ــزة ف ــي إط ـ ــار الـعــائـلــة
الهاشمية الضيق".
وأفاد بأن "رئيس هيئة األركان
ط ـلــب م ــن األم ـي ــر ح ـم ــزة الـتــوقــف
ع ــن ك ــل ال ـت ـحــركــات وال ـن ـشــاطــات
التي تمس األردن ،غير أن سموه
ل ــم يـ ـتـ ـج ــاوب ،وت ـع ــام ــل م ــع ه ــذا
الطلب بسلبية" ،متابعا" :األجهزة
األمنية رصدت تواصل شخص له
ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية
مــع زوج ــة األم ـيــر ح ـمــزة ،وعــرض
عليها تأمين طائرة فورا للخروج
من األردن إلى بلد أجنبي ،وتمت
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ب ــالـ ـك ــام ــل عـ ـل ــى ه ــذه
الـ ـتـ ـح ــرك ــات ومـ ـح ــاص ــرتـ ـه ــا فــي
مـهــدهــا" ،ولفت إلــى أنــه "ال صحة

األم ـيــر ح ـمــزة فــي ص ــورة ت ـعــود إل ــى  2004وف ــي اإلط ــار
صورته كما بدا في فيديو مسجل بث أمس األول

الملكة نور تتمنى أن تسود العدالة والحقيقة

الملكة نور
لتورط أي قادة عسكريين أردنيين
في العملية".
وف ــي جـلـســة خ ــاص ــة لمجلس
األمة عقدت أمس ،بمناسبة الذكرى
المئوية لتأسيس الدولة األردنية
الــذي يصادف  11أبريل الجاري،
أع ـل ـن ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ــدس ـت ــوري ــة
األردن ـيــة أمــس رفضها "المطلق"
ألي مساس بأمن المملكة ،مؤكدة
وقوفها خلف عبدالله الثاني ضد
محاوالت النيل من استقرار البالد.

الفايز
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ق ــال رئـيــس
مجلس األعـيــان فيصل الفايز إن
ب ــاده "سـتـتـصــدى بـحــزم لـكــل يد
مــرتـجـفــة تـسـعــى للعبث بــأمـنــه"،
داعـيــا الشعب األردنـ ــي إل ــى "عــدم
االلتفات لألكاذيب واإلشاعات".
وأك ـ ـ ــد الـ ـف ــاي ــز الـ ــوقـ ــوف خـلــف
الـعــاهــل األردنـ ــي ،قــائــا" :سندعم
ونساند كل جهد يقوم به من أجل
الحفاظ على أمن الوطن واستقراره،
ف ــاألردن خط أحمر ومليكنا خط
أحمر".
وأردف " :ل ـ ـقـ ــد تـ ـع ــا مـ ـل ــت مــع
جاللة الملك منذ تسلمه سلطاته

وص ـفــت الـمـلـكــة ن ــور الـحـسـيــن ،أرم ـل ــة الـعــاهــل
األردني الراحل الملك حسين بن طالل ،االتهامات
الـتــي وجهتها السلطات إلــى نجلها األكـبــر ،ولي
العهد السابق األمير حمزة ،وهي القيام بتصرفات
تستهدف استقرار المملكة ،بأنها "بهتان آثم".
وكتبت على "تويتر" ،أمس" ،أتوجه بالدعاء أن
تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا األبرياء لهذا
البهتان اآلثم .بارك الله فيهم وحفظهم".
وبلغ األمير حمزة  41عاما في  29مارس ،وهو
االب ــن األكـبــر للملك حسين وزوجـتــه الــرابـعــة ليزا
حلبي ،التي صارت الحقا الملكة نور الحسين.
درس حـمــزة الـمــرحـلــة الـثــانــويــة فــي لـنــدن قبل
التحاقه بكلية ساندهيرست العسكرية ،حيث حقق
مسيرة رائعة كما فعل قبله أخــوه عبدالله ،الذي
يكبره بثمانية عشر عاما.
الدستورية ،ووجدته جبال شامخا
ع ــزي ــزا ش ـجــاعــا م ـقــدامــا عـطــوفــا،
ح ـنــونــا ع ـلــى عــائ ـل ـتــه الـصـغـيــرة
والكبيرة ،أمــا أن يتسلل بعضهم
تحت جنح ال ـظــام ،ويعمل على
استغالل عوز األردنيين ،في هذه
الـ ـظ ــروف ال ـص ـع ـبــة ال ـت ــي يـعــانــي
م ـن ـه ــا الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
الوطن واإلقليم والعالم ،فهل هذا
من صفات الرجولة؟ وهل في مثل
هذه اللقاءات يظهر الوالء لجاللة
الملك المفدى؟".

العودات
من جانبه ،شدد رئيس مجلس
النواب عبدالمنعم العودات على أن
األردن "حسم السبت وبشكل صارم
وحازم أي مساس بأمنه واستقراره
وبعث برسالة واضحة وحاسمة
إل ــى مــن أسـمــاهــم الـمـلــك عبدالله
الثاني بالمناوئين والمنزعجين
من مواقف األردن السياسية".
وأضاف العودات ،خالل جلسة
مجلس األمة ،أن "النظام الهاشمي
واألردن ع ـ ـصـ ــي ع ـ ـلـ ــى ا لـ ـت ــآ م ــر
والمكائد والفتن" ،متابعا" :نقف
مع الملك وولي عهده للمضي نحو

باسم عوض الله من مدير الديوان
الملكي إلى التوقيف

ً
سياسي اقتصادي مثير للجدل لعب أدوارا إقليمية
برز اسم باسم عوض الله في االعتقاالت التي شهدها
األردن مساء أمــس األول ،وقالت السلطات انها مرتبطة
بقضايا تمس أمن البالد ،فمن هو عوض الله:
ولــد عــوض الله في مدينة القدس عــام  ،1964ويحمل
الجنسية األردنية ،وهو غير متزوج.
حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من "كلية
لندن لالقتصاد والعلوم السياسية" ،في "جامعة لندن"
عامي  ،1988 1985ودرجة بكالوريوس في العالقات الدولية
واالقتصاد الدولي من "جامعة جورج تاون" في الواليات
المتحدة عام .1984
عمل عــوض الله في مجال الصيرفة االستثمارية في
المملكة المتحدة ،خالل الفترة من  1986حتى  ،1991ثم
عاد إلى األردن.
ويــوصــف ع ــوض الـلــه بــأنــه اقـتـصــادي سياسي مثير
لـلـجــدل ،وشخصية غــامـضــة صـعــدت بشكل صــاروخــي
في الساحة السياسية في المملكة ،حيث شغل مناصب
ع ــدي ــدة مـنـهــا مــديــر مـكـتــب ال ـم ـلــك ع ـبــدال ـلــه ال ـثــانــي عــام
ً
 ،2006ووزيــر التخطيط ،ووزيــر المالية ،كما عمل مديرا
ً
للدائرة االقتصادية في الديوان الملكي ،ثم أصبح سريعا
ً
مديرا للديوان الملكي عام  ،2007لكنه سرعان ما اضطر
إلــى االستقالة تحت ضغط انـتـقــادات غير مسبوقة من
المحافظين ،الذين اتهموه باتباع برامج إصالحات موالية
للغرب تتجاهل الحساسيات العشائرية ،بحسب وكالة
"رويترز".
وشغل منصب المبعوث الخاص للعاهل األردنــي إلى
السعودية ،لكن أبعد عن المنصب في .2018
وكان له ظهور إعالمي بارز خالل السنوات الماضية،
حيث أدار جلسة حوارية مع ولي العهد السعودي األمير
محمد بــن سلمان فــي منتدى استثماري فــي السعودية

الملك عبدالله الثاني مع رئيس األركان األردني

باسم عوض الله
عام  ،2018التي شهدت أول تعليقات علنية لألمير محمد
ً
حول حادثة مقتل جمال خاشقجي ،ردا على سؤال وجهه
اليه عوض الله.
ً
ويشغل عــوض الله حاليا منصب الرئيس التنفيذي
لشركة "ط ـمــوح" ،الـتــي تتخذ مــن مدينة دبــي اإلمــاراتـيــة
ً
مقرا لها.
وتشير تقارير إلى أنه ساهم في مخططات خصخصة
شركة آرامكو النفطية السعودية العمالقة ،وفي المحادثات
التحضيرية التي سبقت التوقيع على "اتفاقيات ابراهيم"
لتطبيع العالقات بين إسرائيل ودول عربية.
وقال موقع "عمون" األردني ،الذي يوصف بأنه رصين،
إن اعتقال عوض الله جاء على خلفية عالقات مشبوهة،
واستغالل مجلس القدس للتطوير والتنمية لشراء أراض
لمصلحة اليهود.

وتقلد األمير حمزة مناصب عسكرية ،وخدم في
يوغوسالفيا السابقة في وحدة أردنية  -إماراتية،
قبل تخرجه في جامعة هارفارد .وهو رياضي بارع
وطيار مميز كوالده.
تقاعد األمير من الخدمة في القوات المسلحة
األردنية العام الماضي ،وعندما توفي الملك الراحل
في فبراير  ،1999كان حمزة أصغر من أن يخلفه.
وب ـن ــاء عـلــى رغ ـبــة الـمـلــك ال ــراح ــل سـمــى الملك
ً
وليا للعهد ،واستمر األمر
عبدالله األمير حمزة
كذلك مدة  5سنوات إلى ُنحي ُ
وسمي األمير حسين
نجل عبدالله وليا للعهد سنة .2009
واألمـيــر حمزة متحمس لقضايا الحفاظ على
الـبـيـئــة ،وقــريــب مــن ال ـنــاس وق ــادة الـعـشــائــر ،وأب
ً
لخمس فتيات وصبي ،وهو يبتعد تدريجيا عن
دوائر السلطة األولى.

مئوية جديدة ،ونظامنا الهاشمي
ع ـ ـصـ ــي ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـتـ ــآمـ ــر وال ـ ـف ـ ـتـ ــن.
سنتصدى لكل يد مرتجفة تسعى
للعبث بأمن األردن".

شعبه" ،كما أكد أن الملك عبدالله
الثاني "عزز الوسطية والتسامح
وحماية المقدسات وواصل حمل
راية الثورة العربية".

كريشان

الجيران والحلفاء

بدوره ،ذكر نائب رئيس الوزراء
وزيـ ـ ــر اإلدارة ال ـم ـح ـل ـيــة تــوفـيــق
كريشان أن "األردن لم يشهد يوما
تصفية لـمـعــارضــة وال إل ـغ ــاء أو
إقصاء لمكون سياسي" ،مضيفا
أن "األردنيين استطاعوا عبور كل
األزمات التي مر بها وطنهم".
واع ـت ـب ــر ك ــري ـش ــان ان "ال ــدول ــة
األردنية والشعب األردني بجميع
مكوناته االجتماعية هما الوريثان
ال ـح ـق ـي ـق ـيــان ل ـم ـش ــروع الـنـهـضــة
العربية" ،مــؤكــدا قــدرة مؤسسات
الدولة األردنية على "صهر الجميع
في الهوية الوطنية الجامعة".

وف ــي ال ـمــواقــف ،أص ــدر جـيــران
األردن وح ـل ـفــاؤه ب ـيــانــات تأييد
ومـ ـسـ ــانـ ــدة ،ف ـف ــي واشـ ـنـ ـط ــن ق ــال
المتحدث باسم وزارة الخارجية
ن ـي ــد بـ ــرايـ ــس" :نـ ــراقـ ــب ال ـت ـقــاريــر
عـ ــن كـ ـث ــب ،ونـ ـح ــن ع ـل ــى ات ـص ــال
بــالـمـســؤولـيــن األردن ـي ـي ــن .الملك
عبدالله شريك رئيسي للواليات
المتحدة وله دعمنا الكامل".
وفي لندن ،قال جيمس كليفرلي
وزي ــر ال ــدول ــة ب ـ ــوزارة الـخــارجـيــة:
"نـحــن نتابع عــن كثب الـتـطــورات
في األردن ،واألردن شريك للمملكة
الـمـتـحــدة ،يحظى بتقدير كبير.
وللملك عبدالله دعمنا الكامل".
خليجيا ،عبرت وزارة الخارجية
الكويتية عن "تأييد الكويت لكل
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي ات ـخــذهــا الملك
عـ ـب ــدالـ ـل ــه وولـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد األمـ ـي ــر
الـ ـحـ ـسـ ـي ــن ،لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى أم ــن
واسـتـقــرار الـبــاد" ،مــؤكــدة أن أمن

الغزو
أمــا رئيس المجلس القضائي
مـحـمــد ال ـغ ــزو فــاعـتـبــر أن األردن
"شــق الصعاب وخــرج اكثر منعة
وث ـبــاتــا بـحـكـمــة م ـلــوكــه واصـ ــرار

واستقرار األردن من أمن واستقرار
الكويت.
ك ـ ـمـ ــا أع ـ ـل ـ ــن ع ـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مــن
ال ــدول العربية ،بينها السعودية
واإلمارات والبحرين ُ
وعمان وقطر
والـيـمــن وال ـع ــراق ومـصــر ولبنان
والـ ـمـ ـغ ــرب وت ــركـ ـي ــا وف ـل ـس ـط ـيــن،
وق ـ ــوفـ ـ ـه ـ ــم إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب األردن
و"مساندته الكاملة لكل ما يتخذه
الملك عبدالله الثاني بن الحسين
واألمير الحسين بن عبدالله الثاني
ولــي العهد من ق ــرارات وإج ــراءات
لحفظ األمن واالستقرار ونزع فتيل
كل محاولة للتأثير فيهما".
وفي طهران ،قال سعيد خطيب
زاده ،ا لـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــا س ــم وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،أن ب ــاده
"تعارض أي اضطراب داخلي وأي
تدخل خارجي ،وتعتقد أنه يجب
االضطالع بكل الشؤون الداخلية
للدول في إطار القانون".

سلة أخبار
سر تغريدة كوهين
قبل أيام

قبل يومني من مطالبة
الجيش األردني األخ غير
الشقيق للملك بالتوقف عن
«تحركات ونشاطات يتم
توظيفها الستهداف أمن
األردن واستقراره» ،غرد
الصحافي اإلسرائيلي إيدي
كوهني ،قائال إن معلومات
لديه تفيد بأن ولي العهد
السابق األمير حمزة بن
الحسني «يحاول بكل قوته
أن يصبح ملكا».
ويقول كوهني ملوقع
«الحرة»« :هي معلومة
خاصة بي ،ولم تنشرها
الصحافة اإلسرائيلية،
حصلت عليها من وكاالت
استخبارية على عالقة بها،
ودققت فيها أيضا عبر
مصادري األخرى» .وأضاف
«من املؤكد أن هذه املعلومة
وصلت األردن ،بشكل غير
مباشر».
في املقابل ،علق الوزير
السابق محمد داوودية
قائال« :هذه أوهام وأحالم
املغرد اإلسرائيلي التي ليس
لها أي مقومات على األرض،
ال فرصة ألي انقالب ،وال
توجد أسباب لالنقالب،
فمنسوب الرضا والرشد في
األردن عال جدا».

ماذا قالت الصحف
الرسمية؟

واشنطن
ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة "واش ـن ـط ــن
بوست" األميركية في وقت سابق
ع ــن مـ ـس ــؤول ف ــي االس ـت ـخ ـب ــارات
األميركية لم تسمه ،أن السلطات
األردن ـ ـيـ ــة وض ـع ــت األمـ ـي ــر حـمــزة
بن الحسين قيد اإلقامة الجبرية،
واعتقلت نحو  20مسؤوال أردنيا
ف ــي إطـ ــار تحقيق ح ــول "مخطط
إلطاحة الملك" ،ونقلت عن مسؤول
اس ـت ـخ ـب ــاري ك ـب ـيــر أن "ال ـخ ـطــوة
جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان
الملكي بأنه مؤامرة معقدة بعيدة
المدى".
ووفقا للصحيفة ،تضم المؤامرة
"واحدا على األقل من أفراد العائلة
الملكية وقادة عشائر وأعضاء في
المؤسسات"،
وكانت صحيفة "وول ستريت
جـ ــورنـ ــال" ذكـ ـ ــرت أن "ال ـس ـل ـطــات
األردنية أبلغت دبلوماسيين أنها
تحقق في مخطط مدعوم خارجيا
لــزعــزعــة اس ـت ـقــرار األردن ،وانـهــا
تتوقع المزيد من االعتقاالت".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

بينما اعتبرت صحيفة
«الرأي» األردنية الرسمية،
أمس ،ان املصالح العليا
للمملكة وأمنها واستقرارها
«خط أحمر ال يسمح ال
بتخطيه وال حتى االقتراب
منه» ،اكتفت صحيفتا
«الدستور» شبه الحكومية
و«الغد» املستقلة بنشر
البيانات الرسمية الصادرة
عن السلطات األردنية.
وكتبت «الدستور» على
صفحتها األولى «إحباط
تحركات الستهداف أمن
األردن» ،و«ال أحد فوق
القانون وأمن األردن
واستقراره يتقدم على أي
اعتبار».
أما «الغد» فكتبت على
صفحتها األولى عنوانا
عريضا «العالم يتضامن
مع إجراء ات األردن لحماية
أمنه».

رسالة عسكرية أردنية لتل أبيب األردنيون ّ
يعبرون عن صدمتهم

غانتس يدعو لدعم األردن ...وصمت مريب لنتنياهو

كشفت مواقع عبرية عن رسالة أردنية عسكرية إلسرائيل حول
األحداث التي شهدتها المملكة أمس األول ،في حين تولى وزير
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس التعليق على ما جرى ،وسط
"صمت مريب" لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وفي أول تعليق من أحد أعضاء الحكومة اإلسرائيلية على
اعتقاالت األردن ،قال غانتس ،أمس ،إن "ما جرى في األردن شأن
داخـلــي .األردن حليفنا االستراتيجي ،ويجب أن نفعل كل ما
نستطيع فعله للحفاظ على هذا الحلف".
وأضاف" :األردن القوي والمزدهر هو في مصلحتنا األمنية
واالقتصادية ،ويجب علينا فعل كل ما يلزم لمساعدته".
وتــابــع" :لــديـه ّــم الـعــديــد مــن الـتـحــديــات المتعلقة بفيروس
كورونا ،وأنــا أفضل أن تساعدهم إسرائيل حيثما أمكن .هذا
ليس قراري فقط ،إنما أيضا قرار رئيس الوزراء".
وكانت العالقات بين إسرائيل واألردن شهدت توترات في
األسابيع األخيرة وسط خالف دبلوماسي محتدم بين نتنياهو
والعاهل األردني الملك عبدالله الثاني.
وكشف بــاراك رافيد ،المراسل الدبلوماسي لموقعي "واال"
ً
اإلسرائيلي و"اكسيوس" األميركي ،نقال عن مصادر عسكرية
إسرائيلية ،أن "األردن ّ
وجه رسالة إلى إسرائيل مفادها أن الوضع
تحت السيطرة ،بعد موجة االعتقاالت ،وأنه ال يوجد خطر على
استقرار المملكة".
وأضـ ــاف راف ـيــد أن "الــرســالــة نقلها م ـســؤولــون عسكريون
أردنيون إلى نظرائهم اإلسرائيليين".
ول ـف ــت ت ـقــريــر ل ـس ـم ــدار ب ـي ــري ن ـشــرتــه صـحـيـفــة "يــدي ـعــوت
أحــرونــوت" اإلسرائيلية ،أمــس ،إلــى أن "نتنياهو ،كــان يعرف
الكثير ّ
عما كان يشغل بال العاهل األردني في األسابيع األخيرة".
ّ
وإذ ذك ــرت بــأزمــة مـنــع طــائــرة نتنياهو مــن عـبــور األج ــواء
األردنية ،قالت بيري ،إن ّ
"عمان ،تشك في أن نتنياهو كان سيكون
ً ً
مسرورا جدا من التخلص من الملك عبدالله ،آخر الملوك ،وأن
يحل مكانه حاكم أردن ــي آخــر .ليس بــالـضــرورة أن يكون هذا
ً
من العائلة المالكة ،بل قد يكون ضابطا رفيع المستوى كما
يتمنى نتنياهو".

جـلــس حـســن أب ــو ع ـلــي ،وه ــو أق ــدم بائع
صحف ومـجــات وســط العاصمة األردنـيــة
ع ـم ــان ،ع ـلــى كــرســي صـغـيــر أمـ ــام مكتبته،
منتظرا كعادته كل صباح قدوم الناس لشراء
الصحف ،التي رصفها تحت أشعة الشمس
وهو يردد" :يا أردن ...يا جبل ما يهزك ريح".
يــأتــي تعليق أب ــو عـلــي ( 76عــامــا) غــداة
تأكيد الجيش الطلب من ولي العهد السابق
"الـتــوقــف عــن تـحــركــات تــوظــف السـتـهــداف"
اسـتـقــرار ال ـبــاد ،وعـمـلـيــات تــوقـيــف شملت
خـصــوصــا رئـيـســا ســابـقــا لـلــديــوان الملكي
وشخصية مقربة من العائلة الملكية.
قال أبوعلي ،الذي يبيع الصحف في هذا
المكان منذ  63عاما وشهد الكثير من أحداث
ه ــذا الـبـلــد ،تعليقا عـلــى مــا يـجــري "األردن
بلد كبير بقيادته وأمنه وجيشه ولن تهزه
مثل هــذه األعـمــال واألف ـعــال .إنــه كالجبل ال
تهزه الريح".
وأض ـ ــاف "أق ـ ــول ف ـقــط إن األمـ ــن واألمـ ــان
الـمــوجــود فــي هــذا الـبـلــد ال يمكن أن تجده
في أي مكان بالعالم ،أو في أي دولة عربية"،
مشيرا إلى أن "الشعب األردني كله يقف اليوم
صفا واحدا حول قيادته".
وح ــول مــا حـصــل الـسـبــت ،ق ــال أب ــو علي
"أق ـ ــول ألول ـئ ــك ال ــذي ــن ي ــري ــدون األذى بـهــذا
البلد ،تصرفكم هذا أرعن! دعونا نبني بلدنا
ونخدم هذه األمة التي مهما تكلمنا عنها لن
نوفي بحقها".
وسط ضجيج السيارات وصيحات الباعة
المتجولين وصل الموظف المتقاعد عمران
أحمد لشراء صحيفة لفها تحت إبطه ،وقال
قـبــل أن يـنـصــرف" :ب ـصــراحــة أن ــا لــم أصــدق
أذنــاي عندما سمعت الخبر يــوم أمــس ،من

يجرؤ أن يؤذي هذا البلد اآلمن الذي لطالما
كــان مــاذا إلخــوتــه الـعــرب مــن فلسطينيين
وعراقيين وسوريين والكثير غيرهم؟".
وأضاف "نحن مع هذا البلد ،مع قيادته،
م ــع ج ـي ـشــه م ــع أم ـن ــه واسـ ـتـ ـق ــراره ،ونــديــن
ونستنكر أي فعل أو أي محاولة لزعزعته".
وشـ ـ ـه ـ ــدت أس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق وس ـ ـ ـ ــط الـ ـع ــاصـ ـم ــة
ازدحامات بدت معها حركة السير طبيعية،
رغم ما حصل.
وف ــي مـحــل لـبـيــع الـعـصــائــر وس ــط البلد
ينهمك هاشم الحلواني ( 29عاما) بإعداد
المشروبات الطازجة لزبائنه ،وسط رائحة
الفواكه الطازجة.
قال الحلواني" :الوضع مستقر بفضل الله،
وسيدنا الملك عبدالله ،وإن شاء الله ستبقى
العائلة الهاشمية تاج فوق رؤوسنا".
وأضاف" :أما الفاسدون الذين يريدون ان
يخربوا البلد فنسأل الله ان يجعل كيدهم
في نحورهم".
وف ــي ال ـس ــوق الـ ــذي يـشـهــد ازدح ــام ــا في
م ـثــل ه ــذا ال ــوق ــت م ــن ك ــل ع ــام قـبـيــل حـلــول
شهر رمـضــان ،قــالــت زهــرة ( 37عــامــا) التي
اكـت ـفــت بــذكــر اس ـم ـهــا األول ،وه ــي تـتـجــول
برفقة ولديها" :نحن لن نخاف ،فبلدنا آمن
ومستقر ،وهكذا سيظل ولن نخشى شيئا،
ولكننا ُصدمنا بما حصل".
وأضــافــت "لــم نكن نتخيل يوما أن يأتي
أحد ويحاول إيــذاء هذا البلد ،الذي لطالما
ك ــان وس ـي ـطــا مـســالـمــا آم ـنــا ومـطـمـئـنــا في
منطقة تشهد صراعات وحروبا".
وأض ـ ــاف ـ ــت زه ـ ـ ـ ــرة ،وهـ ـ ــي ت ـم ـس ــك ب ـي ــدي
طفليها" :أدعــو الله أن يحمي بلدنا من كل
الشرور ،وأن تمر هذه الغيمة وتنفرج األمور".
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الكاظمي في اإلمارات ...وطهران تتهمه بالتهرب من الدفع
«كاتيوشا» على قاعدة بلد الجوية التي تضم أميركيين عشية الحوار االستراتيجي
عزز رئيس الوزراء العراقي
الكاظمي توجه
مصطفى ً
بغداد خليجيا خالل مباحثات
عقدها مع ولي عهد أبوظبي
محمد بن زايد في اإلمارات،
التي زارها أمس ،بعد زيارة
مماثلة للسعودية ،في
حين اتهم مسؤول إيراني
السلطات العراقية بـ«اختالق
ذرائع» من أجل التهرب من
تسديد مستحقات مالية.

فــي إطــار تحركاته النشيطة
باتجاه إعادة الحيوية والتوازن
لـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ب ـم ـح ـي ـطــه
الـخـلـيـجــي وال ـع ــرب ــي واحـ ـت ــواء
االسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ب ـش ــأن
الـ ـنـ ـف ــوذ اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي والـ ـت ــواج ــد
األم ـيــركــي ،عـقــد رئ ـيــس الـ ــوزراء
الـ ـع ــراق ــي م ـص ـط ـفــى ال ـكــاظ ـمــي،
مباحثات مع ولي عهد أبوظبي
ن ــائ ــب الـ ـق ــائ ــد األعـ ـل ــى ل ـل ـقــوات
الـمـسـلـحــة مـحـمــد ب ــن زاي ـ ــد في
العاصمة اإلماراتية أمس.
وذكر بيان للحكومة العراقية،
أن "ال ـك ــاظ ـم ــي ال ـت ـق ــى ب ــن زاي ــد
لـ ـبـ ـح ــث الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة،
وتعزيز سبل التعاون المشترك
ً
في العديد من القطاعات ،فضال
ع ــن م ـنــاق ـشــة م ـج ـمــل األوض ـ ــاع
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،وع ـ ـ ــودة ال ـع ــراق
للعب دوره المحوري المهم في
التهدئة واالستقرار".
وب ـح ـســب ال ـب ـي ــان ،ف ــإن "ول ــي
ع ـه ــد أبـ ــو ظ ـب ــي رحـ ــب بــرئـيــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة والـ ــوفـ ــد
ال ـم ــراف ــق ل ــه ،وأشـ ـ ــاد بـخـطــوات
الحكومة الـعــراقـيــة اإلصالحية
والـ ـه ــادف ــة ل ـت ـطــويــر االق ـت ـص ــاد
وتحسين بيئة االستثمار".
ون ـق ــل ال ـب ـي ــان ع ــن ب ــن زايـ ــد،
"إشادته بدور العراق في تعزيز
األمـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار بــالـمـنـطـقــة،
وانـ ـتـ ـه ــاج ــه س ـي ــاس ــة ال ـت ـهــدئــة
والحوار".
وع ـق ــب ال ـم ـبــاح ـثــات ،أك ــد بن
ً
زاي ـ ــد وق ـ ــوف ب ـ ــاده دائـ ـم ــا إلــى
ج ــان ــب ك ــل م ــا يـحـقــق اس ـت ـقــرار
العراق ومصالح شعبه.
وقــال ولي عهد أبوظبي عبر
"تويتر" ،إنه بحث مع الكاظمي
"ت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات األخـ ــويـ ــة
ودفعها إلــى األمــام في مختلف
ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ،وتـ ـ ـب ـ ــادل وجـ ـه ــات
النظر حــول الـتـطــورات العربية
واإلقليمية والدولية".
وق ـب ـي ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ك ـت ــب بــن
زايد على "تويتر"" :أرحب بأخي
مصطفى الكاظمي رئيس وزراء
ال ـع ــراق بـيــن أه ـلــه فــي اإلمـ ــارات
وأت ـط ـلــع إل ــى مـبــاحـثــات مثمرة
معه تعود بالخير والنماء على
بلدينا وشعبينا الشقيقين".
وجـ ـ ـ ـ ــرت مـ ـ ــراسـ ـ ــم اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
لرئيس الوزراء لدى وصوله إلى
"قصر الوطن" ،اصطحبه خاللها
بـ ــن زاي ـ ـ ــد إلـ ـ ــى ال ـم ـن ـص ــة حـيــث
ع ــزف ال ـس ــام الــوط ـنــي لـكــل من
جمهورية العراق ودولة اإلمارات.

محمد بن زايد

من زيارة مماثلة إلى السعودية

اإلمارات تقف
ً
دائما إلى
جانب كل ما
يحقق استقرار
العراق
رمزية بال محورية
ومصالح
واكتسبت زيارة الكاظمي إلى
شعبه
اإلمــارات ،التي تأتي بعد  5أيام

بن زايد والكاظمي يستعرضان حرس الشرف في قصر الوطن بأبوظبي أمس (رويترز)
كللت بعقد  5ا تـفــا قـيــات كبيرة
لـلـتـعــاون االق ـت ـصــادي واألم ـنــي
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ت ــأمـ ـي ــن ال ـ ـحـ ــدود
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،أه ـم ـي ــة رمـ ــزيـ ــة إذ
تـعــول الـحـكــومــة الـعــراقـيــة التي
ت ــواج ــه ت ـحــديــات داخ ـل ـيــة ع ــدة،
على دور عربي فاعل بمواجهة
األزمات التي قد تستغلها أطراف
داخـلـيــة محسوبة عـلــى طـهــران
لتأجيج الشارع مع قرب دخول
ً
فصل الصيف الذي يشهد نقصا
بإمدادات الكهرباء.
وتـ ــأتـ ــي هـ ــاتـ ــان الـ ــزيـ ــارتـ ــان،
بعد تأجيل القمة الثالثية بين
ً
العراق واألردن التي كان مقررا
عـ ـق ــده ــا ف ـ ــي بـ ـ ـغ ـ ــداد ب ـح ـض ــور
الــرئ ـيــس ال ـم ـصــري عـبــدالـفـتــاح
السيسي ومـلــك األردن عبدالله
الثاني في مارس الماضي ،قبل
أن يعلن الكاظمي تأجيلها قبل
يوم من موعدها بسبب األحداث
المأساوية التي شهدتها مصر
ً
أخيرا.
وأم ــس األول ،أك ــد الـكــاظـمــي،
خالل اتصال هاتفي مع الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،أن
ـاض فــي بـنــاء عــاقــات
ال ـعــراق م ـ ٍ
ً
تعاون وتبادل متزنة ،بعيدا عن
سياسة المحاور والتصعيد ومن
أجل تعزيز التهدئة واالستقرار.

وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ــؤك ـ ــد الـ ـحـ ـك ــوم ــة
العراقية أنها متمسكة بعالقات
مـ ـت ــوازن ــة مـ ــع ال ـج ـم ـي ــع ،تـنـظــر
فصائل وأحزاب عراقية مرتبطة
ب ـط ـه ــران ب ـتــوجــس إل ــى تــواجــه
الـكــاظـمــي نـحــو ال ـبــاد العربية
وترى أن الخطوات ستخصم من
رصيد إيران.

خط جوي
في السياق ،تعتزم الخطوط
ال ـجــويــة ال ـعــراق ـيــة ب ــدء تسيير
رح ــات مـبــاشــرة إلــى العاصمة
اإلماراتية أبوظبي ،في األول من
مايو المقبل.
وذكر بيان للخطوط الجوية
ً
ً
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،أن "خ ـ ـطـ ــا م ـب ــاش ــرا
بين بـغــداد وأبــوظـبــي سيفتتح
ً
ً
ذهابا وإيابا في األول من مايو
المقبل".

استهداف صاروخي
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،وقـ ـب ــل  3أيـ ـ ــام مــن
الحوار االستراتيجي بين بغداد
وواشنطن الذي يشكل موضوع
االنسحاب األميركي بنده األبرز،
ت ـعــرضــت ق ــاع ــدة ب ـلــد ال ـجــويــة،
ً
التي تضم عددا من العسكريين
األم ـيــرك ـي ـيــن ض ـمــن "ال ـت ـحــالــف
ال ـ ــدول ـ ــي" ف ــي م ـحــاف ـظــة ص ــاح

الدين ،شمال العراق إلى قصف
صاروخي ظهر أمس.
وذكر مصدر أمني عراقي" ،أن
صاروخين نوع كاتيوشا ،سقطا
خارج سياج قاعدة بلد الجوية،
ولم تسفر عملية القصف عن أي
خسائر بشرية أو مــاديــة ،وفق
المعلومات األولية".
وب ـيــن ال ـم ـص ــدر ،أن "ال ـق ــوات
األمـ ـنـ ـي ــة شـ ـن ــت ع ـم ـل ـي ــة أم ـن ـيــة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــة م ــن
القاعدة؛ لمعرفة منطقة انطالق
ال ـ ـص ـ ــاروخ ـ ـي ـ ــن ،فـ ـيـ ـم ــا ح ـل ـقــت
الطائرات األميركية فوق قاعدة
بـلــد وال ـم ـنــاطــق الـقــريـبــة منها؛
ب ـهــدف مــراق ـبــة األج ـ ــواء ورص ــد
أي تحرك ربما يهدف إلى تكرار
عملية القصف".
ومنذ أشهر تتعرض المنطقة
ال ـخ ـضــراء ،الـتــي تـضــم الـسـفــارة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد إلـ ــى
جانب القواعد العسكرية التي
ت ـس ـت ـض ـيــف قـ ـ ــوات "ال ـت ـح ــال ــف"
واألرت ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـت ــي ت ـن ـق ــل م ـع ــدات
لوجستية تابعة للتحالف ،إلى
هجمات يعتقد أن فصائل عراقية
ش ــدي ــدة الـصـلــة ب ــإي ــران تشنها
للضغط على حكومة بغداد من
أجل إخراج كل القوات األجنبية
بما يشمل القوات األميركية التي

إيران :قاليباف يدافع عن االتفاق مع الصين
حراك إلنجاح «اجتماع فيينا» ...والحوثي يخشى مساومة طهران
وسط حديث عن رفض برلماني لوثيقة التعاون
االستراتيجي الشامل لمدة  25عاما ،والتي وقعتها
أخ ـيــرا إي ــران والـصـيــن ،وإصـ ــرار حـكــومــة الرئيس
حسن روحاني على أن الدستور ال يلزمها بعرض
االتفاق على مجلس الشورى (البرلمان) ،دافع رئيس
البرلمان اإليراني محمد باقر قاليباف ،المحسوب
على التيار األصولي المتشكك في االتفاقية ،عن
المعاهدة واعتبرها بمنزلة "تحذير مهم" للواليات
المتحدة "لتدرك أن العالقات الدولية تتغير بسرعة
على حساب مصالحها".
وف ــي كلمة خ ــال جلسة بــرلـمــانـيــة خصصت
لمناقشة االتفاقية التي رفضت الحكومة اطالع
الـنــواب على بنودها ،بــل اكتفت بــإرســال نسخة
منها لرئيس مجلس الـشــورى ،قــال قاليباف إن
"أميركا لم تعد بالوضع الذي يسمح لها بفرض
خطط أو اتفاقيات مــن جانب واحــد على الــدول
الـمـسـتـقـلــة" ،مـشـيــرا إل ــى أن الــوثـيـقــة مــع الصين
"استراتيجية باعتبارها تعبر عن واقــع جديد،
وهو أن العالم ال يختزل بالغرب فقط ،وأن القرن
المقبل هو قرن آسيا".
وأشار رئيس البرلمان المتشدد إلى أنه "يجب
أن تعلم واشنطن أن استراتيجية إيــران الرئيسة
هــي تحييد الـعـقــوبــات" ،زاعـمــا أن "قــانــون اإلجــراء
االستراتيجي للبرلمان لرفع العقوبات أطلق العنان
للصناعة النووية وغير اللعبة أحادية الجانب".
وفـ ــي ظ ــل ت ـص ــاع ــد ال ـغ ـض ــب ال ــداخـ ـل ــي ت ـجــاه
االتفاقية الصينية التي يصفها البعض بأنها
"بيع للبالد" وخروج على مبدأ "ال شرق وال غرب"،
الذي وضعه مؤسس الجمهورية اإلسالمية روح
الله الخميني ،شــدد قاليباف على أن "البرلمان
اإلي ــران ــي س ـي ـت ـصــرف ب ـمــا يـتـفــق م ــع الـمـصــالــح
الوطنية ،ويطلع الناس على كل االتفاقيات".
ورف ـض ــت ال ـح ـكــومــة ن ـشــر م ـح ـتــويــات وب ـنــود
االتفاقية التي تمتد لربع قرن ،والتي يعتقد أنها
تشمل تعاونا عسكريا يتيح لبكين النفاذ إلى
قــوا عــد عسكرية فــي الخليج مقابل استثمارات
تحيد العقوبات األميركية المفروضة على طهران.
وجاء حديث قاليباف عن استخدام االتفاقية
ك ـ ـسـ ــاح بـ ـم ــواجـ ـه ــة الـ ـ ـغ ـ ــرب ق ـب ـي ــل اس ـت ـئ ـن ــاف
الـمـبــاحـثــات فــي فيينا غ ــدا بـخـصــوص االت ـفــاق
النووي.
وأمس ،زاد الحراك الدبلوماسي بدافع إنجاح
هذه المباحثات والحد من أسباب فشلها ،حيث
تـعــد ه ــذه الـمـفــاوضــات أول فــرصــة لـلـحــوار غير
المباشر بين طـهــران وواشـنـطــن إلنـقــاذ االتفاق
ال ـم ـتــرنــح م ـنــذ ان ـس ـحــاب ت ــرام ــب وم ــا تـبـعــه من
خـطــوات إيــرانـيــة لتقليص الـتـعـهــدات ،صعدتها
طهران خالل الشهور األخيرة.

قاليباف خالل زيارة الى كرمان قبل أيام
وأجرى وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف ،ونظيره البريطاني دومينيك راب ،اتصاال
هاتفيا ناقش التطورات الجديدة لالتفاق النووي
على خلفية اجتماع الجمعة الماضي واالجتماع
المقبل فــي فيينا ،ال ــذي سـيـشــارك فيه مندوبو
الدول األعضاء باالتفاق على مستوى المديرين
السياسيين ومساعدي وزراء الخارجية ،فضال
عن مشاركة المبعوث األميركي للشأن اإليراني
روب مالي.
وج ـ ــدد ظ ــري ــف ،ف ــي االت ـ ـصـ ــال ،ش ـ ــروط ب ــاده
للعودة إلى تعهداتها النووية التي أوقفتها خالل
العامين األخيرين ،حيث رهنها بــ"ضــرورة رفع
العقوبات األميركية غير القانونية وغير العادلة
بشكل كامل ونهائي".
ووعد وزير الخارجية البريطاني ببذل "الجهود
إلنجاح المفاوضات المقبلة" ،فيما ناقش الطرفان
قضايا سياسية وقنصلية في اتصالهما.
من جهته ،قال نائب وزير الخارجية اإليراني
عباس عراقجي إن المباحثات مع مجموعة 4+1
الشريكة باالتفاق النووي في فيينا "فنية بالكامل

وحــول العقوبات التي يجب أن ترفع وإجــراء ات
يجب اتخاذها".
وشدد عراقجي ،الذي سيترأس الوفد اإليراني،
على أن الوفد "لن يجري أي مفاوضات مباشرة أو
غير مباشرة مع األميركيين ،ونحن نتفاوض مع
اللجنة المشتركة لالتفاق النووي ودول مجموعة
."4+1
وفي وقت تسعى إدارة بايدن إلى إحياء االتفاق
ال ـن ــووي وجـعـلــه مـنـصــة أوس ــع لـمـعــالـجــة قضايا
أخرى تشمل تسلح طهران الباليستي وأنشطتها
في المنطقة ،وجه القيادي في جماعة "أنصار الله"
اليمنية المتمردة ،محمد علي الحوثي ،تحذيرا إلى
إيران ،قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن برنامجها
النووي.
وقال القيادي بالجماعة ،التي يعتقد أن طهران
تمدها باألسلحة والـصــواريــخ ،عبر "تويتر"" ،إذا
قبلت إ ي ــران بالتوقف عــن التخصيب قبل تنفيذ
االتـفــاق فهي تكرر خطأ االتـفــاق السابق الــذي لم
ينفذ مع وجود الضمانات ،وسيتم ربط التفاوض
بالبرنامج الصاروخي الحقا".

يبلغ قوامها نحو  ،2500وتصف
وجود تلك القوات بأنه احتالل.
وي ــأت ــي االع ـ ـتـ ــداء غ ـ ــداة نـفــي
"التحالف الــدولــي" الــذي تقوده
واش ـن ـطــن وجـ ــود قـ ــوات قتالية
في العراق.
وذكــر المكتب االعالمي لقوة
المهام المشتركة لعملية "العزم
الصلب" التابعة لـ"التحالف" أن
"الحديث عن وصول قوات قتالية
للعراق عار عن الصحة".
وأضـ ـ ــاف أن "ج ـم ـيــع األف ـ ــراد
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودون فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق هــم
مـ ـسـ ـتـ ـش ــارون ي ـع ـم ـل ــون ب ــأم ــرة
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادة ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات
المشتركة العراقية والحكومة
العراقية".

اتهام إيراني
من جانب آخر ،اتهم مسؤول
إي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،م ـ ـسـ ــاء أم ـ ـ ــس األول،
الحكومة العراقية بخلق ذرائع
م ـخ ـت ـل ـف ــة ل ـ ـعـ ــدم دفـ ـ ــع دي ــون ـه ــا
الـمـتــرتـبــة عـلــى اس ـت ـيــراد الـغــاز
ً
من إيران ،مشيرا إلى أن "العراق
يمكنه االستفادة من اإلعفاء ات
التي تمنحها الواليات المتحدة
لــه ب ـشــراء الـكـهــربــاء وال ـغ ــاز من
إيران".
وق ـ ــال ع ـضــو غ ــرف ــة ال ـت ـجــارة

اإليــران ـيــة الـعــراقـيــة الـمـشـتــركــة،
حميد حسيني" :هناك  5مليارات
دوالر مـ ــن ال ـ ــدي ـ ــون ال ـم ـتــرت ـبــة
على العراق الستيراد الكهرباء
وال ـغ ــاز مــن إي ـ ــران ،ول ـيــس لديه
أي مشكلة في دفــع تلك األمــوال
بسبب وجود إعفاء من الواليات
المتحدة".
وت ــاب ــع الـ ـمـ ـس ــؤول اإلي ــران ــي
"لـ ـي ــس ل ـ ــدى ال ـج ــان ــب ال ـع ــراق ــي
مشكلة فــي دف ــع ثـمــن الـكـهــربــاء
بالدينار العراقي ،لكن لم يحدث
شــيء خــاص ألمــوال الغاز حتى
اآلن".
واألربـ ـع ــاء ال ـمــاضــي ،أعلنت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أنـهــا مــددت
إع ـ ـفـ ــاء ال ـ ـعـ ــراق مـ ــن ال ـع ـق ــوب ــات
ع ـل ــى ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز اإلي ــران ــي
ل ـمــدة أرب ـعــة أش ـهــر ،فـيـمــا قالت
الخارجية األميركية إنها "تأمل
أن ينهي ال ـعــراق اعـتـمــاده على
ً
الطاقة اإليرانية قريبا".
وي ـح ـصــل الـ ـع ــراق ع ـلــى ثلث
احـ ـتـ ـي ــاج ــات ــه م ـ ــن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة عــن
طريق شــراء الكهرباء من إيــران
واستيراد الغاز لمحطات الطاقة
الخاصة به.
(أبوظبي ـ وكاالت)

«ميليشيا بحرية» صينية تجتاح
«البحر الجنوبي» بحيلة «العواصف»
اس ـت ـق ــرت س ـفــن ص ـي ـن ـيــة ف ــي م ـيــاه
متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي،
وكــأن ـهــم ض ـيــوف غـيــر م ــرغ ــوب فيهم
لكنهم لن يغادروا ،بل مع مرور األيام،
ظهر المزيد منهم.
وفـ ــي الـ ـب ــداي ــة ،ق ــال ــت ال ـص ـيــن إنـهــا
مجرد قوارب صيد ،رغم أنها ال تبدو
كأنها تـقــوم بالصيد .حتى تجمعت
العشرات منها صفوف مرتبة ،بحثا
عن ملجأ ،كما قيل ،من العواصف التي
لم تأت أبدا ،بحسب ما تقول صحيفة
"نيويورك تايمز".
ومـ ـن ــذ وقـ ـ ــت ل ـي ــس ب ـب ـع ـي ــد ،أكـ ــدت
ال ـص ـيــن م ـطــال ـبــات ـهــا ب ـم ـيــاه م ـت ـنــازع
عليها في بحر الصين الجنوبي ببناء
وتحصين جزر اصطناعية في المياه
التي تطالب بها أيضا فيتنام والفلبين
وماليزيا.
وتـتـمـثــل اسـتــراتـيـجـيـتـهــا اآلن في
تعزيز تلك "ا ل ـبــؤر االستيطانية" من
خالل الحشد بالسفن ،وتحدي الدول
األخرى بشكل فعال لطردها.
والـ ـه ــدف م ــن ذلـ ــك ه ــو تـحـقـيــق ما
ل ــم ت ـت ـم ـكــن م ــن ال ـق ـي ــام ب ــه م ــن خ ــال
الدبلوماسية أو القانون الدولي ،حسب
ما تقول "نيويورك تايمز" ،التي تشير
إلــى أن سياسة ال ـقــوارب والـعــواصــف
التي اتبعتها بكين مؤخرا تبدو أنها
فعالة.
وعلق غريغ بولينغ ،مدير مبادرة
الشفافية البحرية اآلسيوية ،ومقرها
واشنطن ،بقوله" :هذا شيء ماكر".
وت ـ ـ ـقـ ـ ــول "ن ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك ت ـ ــايـ ـ ـم ـ ــز" إن
ت ـ ـصـ ــرفـ ــات الـ ـصـ ـي ــن تـ ـعـ ـك ــس ث ـق ـت ـهــا
الـمـتــزايــدة واخـتـبــارهــا إدارة الرئيس
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي جـ ـ ـ ــو ب ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــدن ،وك ـ ــذل ـ ــك
جيرانها فــي بحر الصين الجنوبي،
الــذيــن يـعـتـمــدون بشكل مـتــزايــد على
اق ـت ـص ــاده ــا الـ ـق ــوي وإمـ ــدادات ـ ـهـ ــا مــن
لقاحات كوفيد.19-
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـفــة إل ـ ــى أن ـ ــه فــي
مــارس الـمــاضــي ،ورد أن  220سفينة
صـيـنـيــة كــانــت تــرســو ح ــول الـشـعــاب
المرجانية ،مما أثار احتجاج فيتنام
والفلبين والواليات المتحدة.
ووص ـ ــف وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـفـلـبـيـنــي،
ديلفين لــورنــزانــا ،وجــود هــذه السفن
بأنه "استفزاز واضح" .واتهمت وزارة
الخارجية الفيتنامية الصين بانتهاك

سيادة البالد ،وطالبت بمغادرة السفن.
وبـحـلــول األس ـبــوع الـمــاضــي ،غــادر
ً
البعض لكن بقي الكثير ،وفقا لصور
األقـ ـم ــار ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـت ــي الـتـقـطـتـهــا
شركة ميكسار تكنولوجيز ،ومقرها
كولورادو.
وانـتـقـلــت سـفــن أخـ ــرى إل ــى شـعــاب
مرجانية على بعد أميال قليلة فقط،
فــي حـيــن شــوهــد س ــرب جــديــد مــن 45
سفينة صينية على بعد 160كم شمال
شرق جزيرة ثيتو التي تسيطر عليها
ً
الفلبين ،وفقا لصور األقمار الصناعية
والمسؤولين الفلبينيين.
وأمــس قــال وزيــر الــدفــاع الفلبيني
ديلفين لورنزانا ،في بيان ،إن وجود
"مـيـلـيـشـيــا ب ـحــريــة" صـيـنـيــة بــالـقــرب
من شعاب مرجانية في بحر الصين
الـجـنــوبــي يـظـهــر نـيــة بـكـيــن الحـتــال
المزيد من المناطق المتنازع عليها.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" لألنباء عن
لورنزانا ،القول إن الصين "فعلت هذا
م ــن ق ـبــل" ف ــي مـنــاطــق أخـ ــرى مـتـنــازع
عليها مثل سكاربورو شول ،و"تنتهك
بوقاحة السيادة الفلبينية".
وجاء ذلك في رد فعل من الوزير إزاء
بيان صادر عن السفارة الصينية في
مانيال أمس األول ،والذي وصف المياه
حــول ويـتـســون ري ــف ،حيث شوهدت
مئات السفن الصينية في أوائل الشهر
الماضي بأنها "مناطق صيد تقليدية"،
و"جزء من جزر نانشا الصينية".
وتـشـيــر تـصــريـحــات لــورنــزانــا إلــى
م ــوق ــف أكـ ـث ــر صـ ــرامـ ــة مـ ــن ال ـح ـكــومــة
الفلبينية .وكانت مانيال قد أصــدرت
ف ــي ال ـب ــداي ــة اح ـت ـجــاجــا دب ـلــومــاس ـيــا
رسـ ـمـ ـي ــا ل ـ ـ ــدى الـ ـصـ ـي ــن ب ـ ـشـ ــأن ه ــذه
المسألة ،قائلة إن وجــود السفن أثار
مخاوف بشأن الصيد الجائر وسالمة
المالحة.
وف ـ ــي بـ ـي ــان م ـن ـف ـصــل أم ـ ــس األول،
دحـ ــض ل ــورن ــزان ــا أي ـض ــا رد الـصـيــن
السابق بأن تلك السفن كانت تحتمي
مـ ــن الـ ـ ــريـ ـ ــاح ،قـ ــائـ ــا إن الـ ـطـ ـق ــس فــي
المنطقة كان جيدا.
وأقــامــت الفلبين ،في عهد الرئيس
رودري ـ ـغـ ــو دوتـ ـي ــرت ــي ،ف ــي ال ـس ـن ــوات
األخيرة ،عالقات ودية مع الصين مع
الـحـفــاظ عـلــى تحالفها مــع الــواليــات
المتحدة.

دوليات
سلة أخبار
«كورونا» يطغى على
«الفصح الغربي»

احتفل ماليين المسيحيين
الذين يتبعون التقويم
الغربي ،أمس ،بعيد الفصح
للمرة الثانية في ظل تدابير
احتواء فيروس كورونا،
في حين تسعى الدول إلى
السيطرة على موجة جديدة
من "كوفيد ."19 -
واحتفل البابا فرنسيس بعيد
الفصح بقداس صباحي في
"كاتدرائية القديس بطرس"
دعا خالله المجتمع الدولي
إلى تشارك اللقاحات المضادة
للفيروس مع الدول األكثر
فقرا ،ووضع حد لـ"قرقعة
السالح" في سورية واليمن
وليبيا.
وبالتزامن مع حلول الفصح
دخلت قيود مشددة ضد
"كورونا" ّ
حيز التنفيذ في اكثر
من دولة اوروبية مثل بلجيكا
وفرنسا وايطاليا ،كذلك
خفتت رهجة االحتفاالت في
أميركا الالتينية حيث تشهد
البرازيل تفشيا واسع النطاق
ّ
يرجح أن يكون سببه نسخة
ّ
فيروسية متحورة أسرع
ً
تفشيا.

زورق مفخخ بالبحر
األحمر وتصعيد في تعز

أعلن تحالف دعم الشرعية في
اليمن ،أمس ،إحباط هجوم
للحوثيين باستخدام زورق
مفخخ في جنوب البحر
األحمر .ونشر التحالف فيديو
الستهداف الزورق الذي كان
يستعد للهجوم.
جاء ذلك ،بينما تحدث
مصدر عسكري يمني موال
للحوثيين عن هجوم واسع
شنته القوات المتحالفة
المؤيدة لحكومة الرئيس
عبدربه منصور هادي من 3
محاور جنوب غرب مدينة
تعز .

الجزائر :أقدم حزب
معارض يقاطع االنتخابات

أعلن أقدم األحزاب المعارضة
في الجزائر جبهة القوى
االشتراكية أمس أنه سيقاطع
االنتخابات التشريعية
المبكرة المقرر إجراؤها في
 12يونيو ،بناء على قرار
ً
لمجلسه الوطني ،مجددا
ّ
التأكيد أن "شروط إجراء
االنتخابات غير متوافرة،
وأن االنتخابات ال تشكل
حال لألزمة المتعددة األبعاد
التي تعيشها البالد" .وطالب
الحزب بـ "احترام الحريات
األساسية ،ووصول جميع
الفاعلين السياسيين
واالجتماعيين إلى وسائل
اإلعالم بشكل عادل ،وفتح
حوار شامل".

تونسّ :
سعيد يرفض
تعديالت الغنوشي

رفض الرئيس التونسي
قيس ّ
سعيد اإلمضاء على
التعديالت التي أدخلها
البرلمان على قانون المحكمة
ّ ً
الدستورية ،معلال ذلك بجملة
من الحجج القانونية أهمها
المتصلة باآلجال الدستورية،
وهو ما يفتح صراعا قانونيا
ودستوريا في البالد يضاف
إلى األزمة السياسية القائمة
بين رؤوس السلطة ،والتي
ّ
بلغت شهرها الثالث دون حل.
وقالت الرئاسة إن سعيد ،رد
القانون إلى رئيس البرلمان
راشد الغنوشي.

ةديرجلا
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رياضة

عبدالكريم لـ ةديرجلا• :النصر مرشح
للمنافسة على لقب «الممتاز»
أحمد حامد

الكرة في
ملعب «األزرق»
لمواصلة
مشوار
التصفيات
اآلسيوية
بنجاح

العربي أمام
فرصة كبيرة
الستعادة
اللقب

أحمد عبدالكريم

يمثل مدرب فريق النصر لكرة القدم أحمد عبدالكريم
عالمة فارقة بين مدربي "الممتاز" في الموسم الحالي
والـمــواســم السابقة ،السيما بعد نجاحه فــي قيادة
"العنابي" إلى مصاف فرق المقدمة.
عبدالكريم أكد لـ"الـجريدة" أن الموسم الحالي في
ً
الدوري الممتاز من أقوى النسخ ،الفتا إلى أن المنافسة
لن تكون سهلة في مباريات الدور الثاني.
وقـ ــال مـ ــدرب فــريــق ال ـن ـصــر ،إن ال ـعــربــي متصدر
المنافسات ،فــي الــوقــت الـحــالــي ،أم ــام فــرصــة كبيرة
الستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ سنوات
طــويـلــة ،السـيـمــا أن األخ ـضــر يملك مـقــومــات كثيرة
لتحقيق هذا الهدف وسط وجــود توليفة مميزة من
الالعبين وجهاز فني يعرف ماذا يريد من الالعبين ،إلى
جانب الدعم المعنوي من جماهير النادي ومن قبلهم
أعضاء مجلس اإلدارة ،ومن ذلك فارق النقاط الـ  5الذي
يتقدم بها األخضر عن بقية المنافسين.
وش ــدد عـلــى أن ف ــرص الـكــويــت والـقــادسـيــة تبقى
قائمة على الدوام لما يمتلكانه من إمكانات كبيرة على
ً
جميع المستويات ،مشيرا إلى أنه ال يستثني النصر
والسالمية وكاظمة مــن الــوجــود ضمن المنافسين
على اللقب.
وأشار مدرب العنابي إلى أن أداء النصر في الموسم
ً
الحالي يسير في منحى متطور ،آمال تحقيق المزيد
مع الفريق وصعود منصات التتويج.
وأرج ــع عبدالكريم أسـبــاب التطور الملحوظ في
نادي النصر إلى الدعم الكبير من إدارة النادي ،والجهد
ال ـم ـبــذول م ــن ال ـج ـهــاز اإلداري ،إل ــى جــانــب مجهود
الالعبين وجميع األجهزة العاملة.
وأضاف أن الجانب المعنوي مرتفع في نادي النصر،
مما خلق االنسجام السريع بين المحترفين والالعبين
ً
المحليين ،وهو ما كان واضحا في ظهور المحترف
النيجيري دنيس بصورة مغايرة عن التي كان عليها
ً
مع القادسية ،ومن قبله أحمد الرياحي ،مشيرا إلى أن
الثنائي الرياحي ودنيس وبقية الالعبين لديهم األفضل
ليقدمونه مع الفريق خالل المباريات المقبلة.
وأبدى مدرب النصر إعجابه ببعض المحترفين في
الدوري الكويت ،السيما الليبي السنوسي الهادي العب
ً
العربي ،ونظيره في القادسية عدي الصيفي ،مؤكدا
أنهما يتمتعان بمواصفات خاصة ولديهما القدرة
على صناعة الفارق في أصعب األوقات.

العلي« :الرياضات اإللكترونية»
طلب االنضمام إلى «األولمبية»
قـ ــال ع ـبــدال ـلــه م ـســاعــد ال ـع ـل ــي ،رئ ـي ــس الـ ـن ــادي الـكــويـتــي
للرياضات اإللكترونية ،إن "النادي تقدم اليوم إلى اللجنة
األولمبية الكويتية بطلب االنضمام إلى عضويتها ،إذ إنه
منذ تأسيسه في يونيو  2020كأول ناد متخصص للرياضات
ً
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ي ـس ـعــى ج ــاه ــدا ن ـحــو االرتـ ـق ــاء
بــريــاضــات األل ـعــاب اإللـكـتــرونـيــة وتـطــويــر مـمــارســاتـهــا ،مع
مواكبة التطورات العالمية في مجاالت ونشاطات رياضات
األلعاب اإللكترونية".
وذكـ ـ ــر "انـ ـض ــم ال ـ ـنـ ــادي إل ـ ــى االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــرب ــي لــأل ـعــاب
اإللـكـتــرونـيــة فــي أغـسـطــس  ،2020ثــم إل ــى االت ـح ــاد الــدولــي
لأللعاب اإللكترونية واالتحاد اآلسيوي في نوفمبر ،2020
ً
كما وقــع مــؤخــرا مــذكــرة تـعــاون مــع االتـحــاد الكويتي لكرة
القدم ،بشأن مشاركة الكويت في بطولة فيفا اإللكترونية،
التي ستقام تحت إشراف االتحاد الدولي لكرة القدم (.")FIFA
وأش ـ ــار الـعـلــي إل ــى "أنـ ــه ورد إل ــى الـ ـن ــادي ،ي ــوم الـثــاثــاء
الـمــاضــي ،بــريــد إلـكـتــرونــي مــن االت ـحــاد اآلس ـيــوي لأللعاب
اإللكترونية ،يطلب موافاته باعتراف األولمبية الكويتية
بالنادي الكويتي للرياضات اإللكترونية ،قبل يوم  30أبريل
 ،2021كشرط الشتراكنا في دورة ألعاب  AIMAGواأللعاب
اآلسيوية ،المزمع إقامتها في ظل وجود تنسيق بين االتحاد
اآلسيوي لأللعاب اإللكترونية واألولمبية الكويتية".
ً
ً
ون ــوه إلــى أن هــذا األم ــر يعد ت ـطــورا ملحوظا لرياضات
األلـعــاب اإللكترونية فــي الـكــويــت ،خــال فـتــرة قصيرة منذ
تأسيس النادي الكويتي في يونيو .2020
وقال "نحن على ثقة من تفاهم وتعاون االولمبية الكويتية
مع النادي ،باعتباره اتحادا للرياضات اإللكترونية ،ويمثل
دولة الكويت في المشاركة بالبطوالت والدورات والمسابقات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ونـ ـح ــن ح ــري ـص ــون
ع ـلــى ح ـســن تـمـثـيــل دول ــة
الكويت ورفع علمها في
كل المحافل الرياضية
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،األول ـم ـب ـي ــة
وغـيــر األولـمـبـيــة ،بما
ي ـ ـعـ ــود ب ــالـ ـنـ ـف ــع ع ـلــى
ال ـ ـحـ ــركـ ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة
الكويتية ،ويـســاهــم في
تطوير مفهوم وممارسة
ريـ ـ ــاضـ ـ ــات األل ـ ـعـ ــاب
اإللكترونية".

وعـ ــن ع ـ ــودة الـ ـم ــدرب الــوطـنــي
للظهور بقوة في الدوري الممتاز،
شدد على أن المدرب الوطني
ال يـ ـق ــل عـ ــن األجـ ـنـ ـب ــي ح ــال
حـصــل عـلــى ال ــدع ــم الـكــامــل
والـصــاحـيــات المطلوبة،
ً
م ــؤك ــدا أنـ ــه تـلـمــس خــال
المواسم األخـيــرة ثقة في
محلها مــن القائمين على
األندية في المدرب الوطني.

اختيارات موفقة
وعـ ـ ـ ـ ــن اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــارات
مدرب األزرق اإلسباني
ك ـ ــاراسـ ـ ـك ـ ــو ل ـق ــائ ـم ــة
األزرق األخـ ـ ـي ـ ــرة،
أب ــدى عبدالكريم
س ـعــادتــه لــوجــود
مــواهــب كثيرة من
الـ ـص ــاع ــدي ــن ضـمــن
ً
ال ـتــول ـي ـفــة ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن الـمــاعــب
الكويتية مليئة بالالعبين المميزين
الباحثين عن فرصة للتألق في صفوف
األزرق.
وع ــن فــرصــة الـمـنـتـخــب ف ــي الـتـقــدم
بالتصفيات اآلسيوية ،أكد مدرب النصر
أن الكرة في ملعب األزرق ،بعد اإلسناد
ال ـ ــذي جـ ــاء ل ـل ـكــويــت بــاسـتـضــافــة
التصفيات الخاصة بالمجموعة
بقرار االتحاد اآلسيوي.
وش ــدد على أهمية التركيز
في المباريات الودية المقبلة
لـ ــأزرق لـلــوصــول إل ــى تصور
واضـ ــح لتوليفة وف ـكــر ال ـمــدرب
كــاراس ـكــو ف ــي وق ــت مـبـكــر قـبــل خــوض
ال ـمــواج ـهــات الـحــاسـمــة السـيـمــا التي
ستجمع األزرق مع منتخبي أستراليا
واألردن.

عبد الله العلي

العبو النصر يحتفلون

ً
تصاريح عدم تعرض لجميع الرياضيين في رمضان الساحل يواجه الجهراء وديا مكتمل الصفوف
خاطبت اللجنة األولمبية الكويتية االت ـحــادات واألنــديــة
الرياضية الشاملة والمتخصصة واللجان المنبثقة
عـنـهــا ،مــن أج ــل إرس ــال كـشــوفــات للرياضيين
فــي موعد أقـصــاه األرب ـعــاء المقبل ،مــن أجل
اسـتـخــراج الـتـصــاريــح الــازمــة مــن وزارة
الداخلية الخاصة بعدم التعرض أثناء
فترة الحظر.
وب ـيــن ك ـتــاب "األول ـم ـب ـي ــة" ،الـمــذيــل
بتوقيع أمين السر حسين المسلم ،أنه
نظرا لألوضاع الحالية الخاصة بجائحة
كورونا واقتراب شهر رمضان ،وما يلزم
ذلك من إجراء التدريبات في أوقات مسائية،
ف ــإن عـلــى الـهـيـئــات الــريــاضـيــة ســرعــة إرس ــال
كشوفات "لالعبين واإلداريين والمدربين" بنظام
الجداول "اكسل" ،في موعد أقصاه األربعاء المقبل،
ليتسنى لألولمبية استخراج تصاريح عدم تعرض.

وأض ـ ــاف ان ت ـصــاريــح ع ــدم ال ـت ـعــرض سـتـفـتــح الـمـجــال
للرياضيين في األندية والمنتخبات لالستعداد
ل ــاس ـت ـح ـق ــاق ــات ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ب ـ ــداي ـ ــة مــن
مباريات الدوريات والكؤوس ،وأيضا
الـمـشــاركــات الــدولـيــة ،بما فــي ذلك
تأهيلية دورة األلـعــاب األولمبية
طوكيو .2021
وط ــالـ ـب ــت "األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة" ب ــأن
ت ـت ـض ـمــن ال ـك ـت ــب ال ـم ــرس ـل ــة مــن
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات ال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة أس ـ ـمـ ــاء
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
تصاريح عدم التعرض ،وان يتضمن
االســم الـثــاثــي ،والــرقــم الـمــدنــي ،ورقــم
ال ـ ـهـ ــاتـ ــف ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب م ـ ـكـ ــان وت ــوق ـي ــت
التدريبات.

دهيليس :غياب المباريات الرسمية يصيب الالعبين بالملل
•

حازم ماهر

اتفق الجهاز اإلداري للفريق األول لكرة القدم
بنادي الساحل مع نظيره الجهراء على إقامة
مباراة وديــة مساء األربـعــاء المقبل ،استعدادا
الستئناف دوري  stcالممتاز.
ومن المقرر أن تكتمل صفوف الساحل أمام
الجهراء بعودة العبي المنتخب الوطني األول
فيصل عجب ونــاصــر فــالــح ،إلــى جانب ثالثي
الـمـنـتـخــب األول ـم ـب ــي ج ــاس ــم ع ـت ـيــق وس ـل ـمــان
البوص وعبدالله سلطان ،وجميعهم أساسيون.
وك ــان الـســاحــل واج ــه الـقــادسـيــة ودي ــا مساء
الجمعة الماضي ،وخسر بنتيجة .4-1

العربي تخطى الشباب وأكمل عقد نصف نهائي كأس اليد
•

محمد عبدالعزيز

حجز الفريق األول لكرة اليد بالنادي العربي آخر
بطاقات التأهل لنصف نهائي كأس االتحاد لكرة اليد،
بعد فــوزه المستحق على فريق الشباب بنتيجة -36
 ،22في المباراة التي جمعت الفريقين أمس األول ،على
صالة الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم ،في
ختام دور الثمانية من البطولة.
وبذلك يلتقي االخضر غدا في نصف نهائي المسابقة
مــع الـكــويــت ال ــذي تغلب ام ــس االول عـلــى الفحيحيل
بنتيجة  .20-28يذكر أن طرفي المباراة الثانية في الدور
قبل النهائي هما فريقا السالمية وكاظمة.

العربي والشباب
وجاءت مباراة العربي والشباب من طرف واحد هو

األخضر ،الذي فرض أفضلية واضحة من بداية اللقاء،
وذلك رغم محاوالت الشباب في التصدي لقوة وطموح
العربي الذي تميز بالدفاع الجيد المصحوب بالهجوم
المعاكس ،وسرعة االرتداد من الهجوم للدفاع ،إضافة
إلى اختراقات وتصويبات العبي الخلفي ،خصوصا
علي نصير والمصري محمد مجدي ومهدي الحداد،
لينهي الشوط االول لمصلحته .10-19
وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي أح ـكــم ال ـعــربــي قـبـضـتــه على
مجريات اللعب بفضل االلتزام بتعليمات الجهاز الفني
في الشقين الدفاعي والهجومي ،إلى جانب تصويبات
عبدالله مصطفى وسلمان الشمالي ،واستغل مدربه
الجزائري سعيد حجازي اللقاء لالطمئنان على مستوى
جميع العبيه ،ومدى استيعابهم لطرق اللعب ،استعدادا
لمباراة نصف النهائي.
وح ــاول فــريــق الـشـبــاب عـلــى م ــدار ال ـشــوط تقليص

الفجي 3 :مالكمين عرب يبدأون
مشوارهم االحترافي يوليو المقبل
أعلن المدير العام لشركة الكويت للترويج الرياضي (Kuwait Sport
 )Promotionخالد الفجي أن المالكمة العالمية ستشهد حدثا رياضيا
فريدا بمشاركة ثالثة مالكمين عرب في أول مشوارهم االحترافي ،ضمن
الحدث الرياضي الكبير للمالكمة العالمية ،والذي سيقام في  17يوليو
المقبل بمدينة الكرونيا اإلسبانية ،والذي يقام بإشراف وتنظيم شركة
" "KSPوتعاون اتحاد مالكمة المحترفين بشمال إسبانيا.
وأكد الفجي أن البطولة ستشهد مشاركة  13مالكما محترفا من مختلف
دول أوروبا تم اختيارهم بعناية شديدة ،ووفقا لنتائجهم المتميزة في
عالم االحتراف ،ومعايير فنية عالية ،إضافة إلى ثالثة مالكمين من الكويت
والبحرين واألردن ،وتعد مشاركتهم األولى في عالم االحتراف.
وقال ":نأمل التألق والفوز ألبطال العرب ،ليكونوا خير سفراء
لبلدانهم في رياضة الفن النبيل ،وسوف نساندهم في مشوارهم
االحترافي ،ونقدم لهم كل أوجه الدعم الذي يحتاجون ،وبما يضمن
نجاحهم وتطورهم في مالكمة المحترفين".
وأشــار إلى أن البطولة الدولية في مدينة الكرونيا اإلسبانية
ستشهد  8نزاالت رسمية في مختلف األوزان.

خالد الفجي

الفارق ،لكن الفارق الفني الواضح واتساع فارق االهداف
حرمه من ذلك لينهي العربي اللقاء لمصلحته.

الكويت والفحيحيل
ولم تختلف المباراة الثانية بين الكويت والفحيحيل
كـثـيــرا ع ــن ســابـقـتـهــا بـسـبــب األوراق ال ـفــرديــة ووف ــرة
الالعبين الجاهزين فــي صفوف االبـيــض ،حيث دنت
لــه االفـضـلـيــة بشكل كبير مــن ال ـبــدايــة ،بفضل دفــاعــه
الصلب عــن المنطقة ،ومــن خلفه تــألــق الـحــارس علي
صفر في الــذود عن مــرمــاه ،وتنفيذ الهجوم الخاطف
عبر الجناحين صالح الموسوي وعبدالعزيز الشمري،
إضــافــة إل ــى تـصــويـبــات العـبــي الـخــط الـخـلـفــي محمد
الـغــربـلـلــي وشـقـيـقــه ع ـبــدال ـلــه ،لـيـنـهــي ال ـكــويــت الـلـقــاء
لمصلحته.

وأكد مدرب الساحل محمد دهيليس أن مباراة
الجهراء لها أهمية خاصة ،حيث إنها التجريبية
األولـ ــى ال ـتــي سـتـشـهــد اك ـت ـمــال ال ـص ـفــوف ،إلــى
جانب الوقوف على مستوى الالعبين الدوليين
الخمسة ،رافضا القول بأن انطالقة الساحل في
القسم األول للدوري الممتاز جاءت قوية ،بينما
تراجع في المباريات األخيرة.
وشـ ـ ــدد ده ـي ـل ـيــس ع ـل ــى أن هـ ــذا األمـ ـ ــر غـيــر
صحيح ،فالمستوى ثــا بــت لكن ا لـفــر يــق خسر
ن ـقــاطــا ألسـ ـب ــاب خ ــارج ــة ع ــن إرادة الــاعـبـيــن
ف ــي مــواج ـهــات ال ـكــويــت وال ـقــادس ـيــة والـعــربــي
والسالمية بأخطاء تحكيمية مؤثرة ،مضيفا أن
مواجهة الساحل مع خيطان في الجولة العاشرة

من الــدوري الممتاز لها أهمية خاصة ،فالفوز
بنتيجتها سيعيد الفريق لطريق االنتصارات
مجددا ،وبالتالي التواجد في مركز متقدم في
جدول الترتيب.
واختتم دهيليس تصريحه مؤكدا أن جميع
األندية ،ومن بينها الساحل ،تضررت من تأجيل
البطولة بسبب إخضاع العبي المنتخبين األول
واألول ـم ـب ــي لـلـحـجــر ،مـشـيــرا إل ــى أن اسـتـمــرار
التدريبات دون مباريات رسمية من شأنه أن
يـصـيــب الــاعـبـيــن بــالـمـلــل ،إل ــى جــانــب ضغط
المباريات في شهر رمضان.
يذكر أن الساحل أنهى القسم األول للدوري
الممتاز في المركز السابع برصيد  8نقاط.

فتيات التزلج يشاركن في بطولة
«الفيغر» العالمية
أعلن نادي االلعاب الشتوية ان منتخب الكويت
لرياضة التزلج االستعراضي للفتيات (الفيغر)
سيشارك في البطولة العالمية المفتوحة للعبة
المقرر إقامتها بالعاصمة الرومانية بوخارست
في الفترة من الثامن حتى العاشر من مايو المقبل
بمشاركة دولية كبيرة.
وقال مدير اللعبة في النادي سالم العجمي ان
البطولة ستقام بطريقة (االونــايــن) عن بعد اذ
ستقوم كل العبة بأداء فقرات اللعبة المقررة في
بلدها وستتابع لجان التحكيم هــذا االداء عبر
النقل المباشر باالنترنت على ان يتم التقييم
بشكل فوري واعالن النتائج.
وأض ــاف الـعـجـمــي ان عـشــر الع ـبــات سيمثلن

المنتخب فــي هــذه البطولة الكبيرة هــن حصة
ال ـص ــرع ــاوي ول ــول ــوة ال ـض ــرم ــان وسـ ـ ــارة الـلـهــو
وخيرية الكندري والرا الـبــراك وهاجر الكندري
ون ــورة قطينة وروى الـقــرطــاس وسـلـمــى السقا
واليزابيث فرانك.
وأوض ــح ان ال ـنــادي سيقيم معسكرا داخليا
لالعبات في الفترة من  16حتى  30أبريل الجاري
استعدادا للبطولة ،اذ سيتدربن في النادي تحت
إشراف المدربة االيطالية أليس لوباردي ومتابعة
مـنــه وم ــن مـشــرفــة المنتخب غـنــى الـفـهــد بــواقــع
فترتين صباحية ومسائية لضمان تحقيق افضل
جاهزية لهن قبل انطالق البطولة.
(كونا)

تأهل القرين وبرقان لـ «ممتاز السلة»
•

جابر الشريفي

تأهل برقان والقرين لــدوري الدرجة
الـمـمـتــازة لـكــرة الـسـلــة الـمــوســم المقبل
بعد بلوغهما المباراة النهائية للدوري
التأهيلي إ ثــر تـكــرار انتصارهما على
ال ـش ـب ــاب والـ ـي ــرم ــوك ف ــي الـ ـ ــدور نصف
النهائي من البطولة.
وف ـ ــاز ب ــرق ــان ع ـل ــى ال ـش ـب ــاب 74-84
وال ـق ــري ــن ع ـلــى ال ـي ــرم ــوك  60-63أمــس
األول في الجولة الثانية من مواجهتي
نصف النهائي ليتأهال للمباراة النهائية
التي ستقام اليوم في  05:00مساء على
صالة االتـحــاد في مجمع الشيخ سعد
العبدالله ،لتحديد المركزين الخامس
والـ ـس ــادس وال ـت ــي ل ــن تــؤثــر نتيجتها
على بلوغهما الدرجة الممتازة الموسم
المقبل الى جانب أندية الكويت وكاظمة
والعربي والقادسية .وسيتواجه اليوم

أيـضــا الـيــرمــوك مــع الـشـبــاب فــي 05:00
م ـس ــاء ع ـل ــى ص ــال ــة ال ـس ــاح ــل لـتـحــديــد
المركزين السابع والثامن.
وف ــي ال ـم ـب ــاراة االولـ ــى ف ــرض بــرقــان
افضليته سريعا على الشباب وتمكن من
انهاء الربع االول  ،15-25قبل ان يواصل
تفوقه في الربع الثاني وينهيه ،31-40
وحاول الشباب العودة في الربع الثالث
إال ان ب ــرق ــان واص ــل افـضـلـيـتــه وأنـهــى
الربع  ،46-61ثم تمكن من تحقيق الفوز
بحسم الربع االخير .74-84
وفي المباراة الثانية ،حقق اليرموك
ب ـ ــدا ي ـ ــة قـ ــو يـ ــة وأ ن ـ ـه ـ ــى ا ل ـ ــر ب ـ ــع االول
لمصلحته  ،14-26ثم واصل تفوقه في
الثاني  ،24 -41قبل ان يقلص القرين
ال ـف ــارق ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــالــث ال ــى خمس
نقاط  ،51-46وتمكن القرين من العودة
بـقــوة فــي ا لــر بــع اال خـيــر لينهي اللقاء
لمصلحته .60-63

فوز الفتاة والعربي
في «ذهاب» الطائرة

جانب من مباراة القرين واليرموك

أوقـ ـ ـ ــف فـ ــريـ ــق الـ ـفـ ـت ــاة ل ـل ـكــرة
الطائرة قطار انتصارات ضيفه
فريق سلوى الصباح ،وألحق به
أول هزيمة فــي ال ــدوري الممتاز
ل ـل ـكــرة ال ـط ــائ ــرة بـنـتـيـجــة ثــاثــة
أشواط دون رد ،في المباراة التي
جمعت الفريقين أمس األول ،على
صالة نادي الفتاة ،ضمن الجولة
الثالثة من ختام دور الذهاب في
البطولة ،وجاءت نتائج األشواط
كالتالي (.)15-25 ،17-25 ،24-26
وفــي مـبــاراة أخ ــرى جــرت أمس
األول على صالة االتحاد بمجمع
صـ ــاالت الـشـيــخ سـعــد الـعـبــدالـلــه،
ضمن المرحلة ذات ـهــا ،ف ــاز فريق
العربي على فريق فتيات العيون
ب ـثــاثــة أش ـ ـ ــواط م ـقــابــل ال ش ــيء،
وبواقع (.)13-25 ،20-25 ،10-25
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حقق ليفربول فوزا مستحقا
خارج قواعده على أرسنال
بثالثية نظيفة في قمة الجولة
الـ 30من الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم.

سيتي يواصل
التحليق في
الصدارة بالفوز
على ليستر

أك ــد لـيـفــربــول اس ـت ـعــادة ات ــزان ــه في
ال ــدوري اإلنكليزي لـكــرة الـقــدم ،بفوزه
الكبير  -3صفر على مضيفه أرسنال،
أمــس األول ،فــي المرحلة الثالثين من
المسابقة.
وقفز ليفربول من المركز السابع إلى
الخامس ،رافعا رصيده إلى  49نقطة،
بفارق األهداف أمام ويست هام.
فــي المقابل ،تجمد رصـيــد أرسـنــال
عند  42نقطة في المركز التاسع ،حيث
تـلـقــت ط ـمــوحــات ال ـفــريــق لـحـجــز أحــد
المقاعد األوروب ـيــة لطمة كبيرة بهذه
الهزيمة.
ورفع الفوز الكبير معنويات ليفربول
قـبــل مــواجـهــة ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي،
الثالثاء المقبل ،في ذهاب دور الثمانية
لدوري األبطال األوروبي.
وانـتـهــى الـشــوط األول مــن الـمـبــاراة
بالتعادل السلبي ،لكن البديل البرتغالي
دييغو غــوتــا عــزز ال ـقــدرات الهجومية
لليفربول في الشوط الثاني ،وأسفر هذا
عن ثالثة أهداف في غضون  18دقيقة.
وسـجــل األهـ ــداف ديـيـغــو غــوتــا (64
و ،)82والمصري الدولي محمد صالح
(.)68
وبــدأ الفريقان المباراة بشكل جيد
مــع تـفــوق نسبي لليفربول ،ال ــذي كاد
يـسـجــل ه ــدف ال ـت ـقــدم ( ،)14م ــن خــال
تسديدة البرازيلي فابينيو ،لكن الكرة
مرت خارج القائم.
وب ـم ــرور ال ــوق ــت ،دخ ــل أرس ـن ــال في
أجواء المباراة تدريجيا ،وأصبح األداء

رياضة

س ـجــاال بـيــن الـفــريـقـيــن ،لكنهما فشال
في هز الشباك ،لينتهي الشوط األول
بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني ،دفع ميكيل
أرتيتا ،المدير الفني ألرسنال ،بالالعب
سيدريك سواريز بدال من كيران تيرني.
وزادت سرعة األداء كثيرا َّ
عما كانت
في الشوط األول ،وضاعف ليفربول من
ضغطه الهجومي ،ما دفع أرتيتا للدفع
بــالــاعــب الـمـصــري محمد الـنـنــي بــدال
من داني سيبايوس في وسط الملعب،
لتجديد دماء الفريق.
في المقابل ،أجرى األلماني يورغن
كلوب ،المدير الفني لليفربول ،تغييره
األول ( ،)61بنزول المهاجم دييغو غوتا
ب ــدال م ــن ال ـم ــداف ــع أنـ ــدي روب ــرت ـس ــون،
لتدعيم القدرات الهجومية للفريق.

غوتا يفتتح التسجيل
وكــافــأ غوتا مــدربــه بتسجيل هدف
التقدم ( )64بعد ثالث دقائق من نزوله.
وجاء الهدف إثر هجمة منظمة مرر
منها صالح الكرة إلى ألكسندر أرنولد
فــي الناحية اليمنى ،ليمررها األخير
عرضية ،ويقابلها غوتا بضربة رأس
قوية سكنت المرمى في الزاوية العليا
اليمنى ،بعدما فشلت محاولة الحارس
إلبعادها.
ولم يمهل ليفربول مضيفه أي فرصة
للرد ،حيث استغل صالح هجمة سريعة
للفريق وتمريرة طولية مــن فابينيو،

غوتا نجم ليفربول يسجل الهدف األول في مرمى أرسنال
وس ـج ــل ال ـه ــدف ال ـث ــان ــي ع ـنــدمــا تـقــدم
بالكرة مــن الناحية اليمنى ،وتخلص
ببراعة من المدافع جابرييل ماغاليس،
لينفرد بالحارس ،ويسدد الكرة من بين
قدميه ،لتتهادى داخل المرمى (.)68
وواصل ليفربول ضغطه الهجومي،
لزيادة رصيده من األهداف ،ونجح في
هــذا مــن خــال تسجيل الـهــدف الثالث
بتوقيع غوتا (.)82

وجــاء الهدف إثر هجمة سريعة
مرر منها أرنولد الكرة إلى صالح
فـ ــي ال ـن ــاح ـي ــة ال ـي ـم ـن ــى ،ل ـي ـمــررهــا
األخ ـيــر بـ ــدوره إل ــى ســاديــو مــانــي،
ال ـم ـت ـح ـفــز داخـ ـ ــل م ـن ـط ـقــة الـ ـج ــزاء،
حيث حاول ماني تهيئتها لنفسه،
لكن الكرة تهيأت أمــام غوتا ،الذي
اقـتـنـصـهــا بـتـســديــدة مـبــاشــرة إلــى
داخل المرمى.

وواص ــل ليفربول مـحــاوالتــه في
الدقائق المتبقية من المباراة ،لكن
ال ـحــظ عــانــده فــي أك ـثــر مــن فــرصــة،
لينتهي اللقاء بثالثية نظيفة.

سيتي على أعتاب اللقب
َّ
من جانبه ،حلق مانشستر سيتي
ف ــي صـ ـ ــدارة ال ـت ــرت ـي ــب ،وب ـ ــات قــاب

قوسين من حسم اللقب ،بفوز مهم
على مضيفه ليستر سيتي -2صفر.
وس ـج ــل ث ـنــائ ـيــة س ـي ـتــي الـفــرن ـســي
ب ـن ـج ــام ــان مـ ـن ــدي ( ،)58وال ـب ــرازي ـل ــي
غابريال جيزوس ( ،)74ليعزز صدارته
برصيد  74نقطة ،فيما تجمد رصيد
ليستر عند  56نقطة بالمركز الثالث.
(د ب أ)

ً
ُ
بيريز يكمل  1000مباراة رئيسا لـ «المرينغي» نيمار يتشابك مع ديالو
كــانــت مــواجـهــة ري ــال مــدريــد
وإيـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار الـ ـ ـت ـ ــي أق ـ ـي ـ ـمـ ــت أمـ ــس
األول هي المباراة رقــم ""1000
ل ـف ـلــورن ـت ـي ـنــو ب ـي ــري ــز كــرئ ـيــس
لـ ـلـ ـن ــادي ال ـم ـل ـك ــي ال ـ ــذي تــولــى
رئــاسـتــه فــي مرحلتين (2000-
 2006و 2009-حتى اآلن) والتي
حـقــق خــالـهــا  26لقبا وه ــي 5
بـ ـط ــوالت ل ـ ـ ــدوري األب ـ ـطـ ــال و5
ب ـط ــوالت ل ـل ــدوري و 5بـطــوالت
كأس العالم لألندية و 5كؤوس
للسوبر اإلسـبــانــي و 4كــؤوس
لـلـســوبــر األوروب ـ ــي وبـطــولـتــان
لكأس ملك إسبانيا.
وم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـم ـ ـكـ ــن أن ت ـ ـ ـ ــزداد
ه ــذه األرق ـ ــام عـلــى األق ــل لفترة
ج ــدي ــدة ب ـع ــدم ــا ط ــال ــب ب ـيــريــز
الـلـجـنــة االن ـت ـخــاب ـيــة بــالــدعــوة
إل ـ ــى انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ع ـل ــى رئ ــاس ــة
النادي َّ ومجلس اإلدارة ،والتي
لــم ُي ــرش ــح لـهــا أح ــد حـتــى هــذه
اللحظة.
ووفقا للبيانات الصادرة عن
مــوقــع " ،"BeSoccerفـقــد نجح

الـمــريـنـغــي ت ـحــت إدارة بـيــريــز
ف ــي إحـ ــراز لـقــب ك ــل  38م ـبــاراة
وب ـم ـعــدل ان ـت ـص ــارات  65.6في
المئة و 2.3هدف.
وتولى بيريز منصب الرئيس
ألول مـ ــرة ف ــي عـ ــام  2000بعد
تغلبه على رامون ميندوثا في
س ـبــاق االن ـت ـخ ــاب ــات .وف ــي عــام

 2004أعيد انتخابه من جديد
قـبــل أن يـتـقــدم بــاسـتـقــالـتــه في
عام .2006
ويـتــذكــر الـكـثـيــرون مرحلته
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذه بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــدات
"االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة" الـ ـت ــي أبــرم ـهــا
ومنها لويس فيجو وزين الدين
زيدان ورونالدو وديفيد بيكهام،

أ حــرز ر يــال سوسييداد كأس
إسـبــانـيــا ل ـكــرة ال ـق ــدم الـمــؤجـلــة
مــن عــام  2020بـسـبــب تــداعـيــات
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،ب ـف ــوزه عـلــى
أ ت ـل ـت ـي ــك ب ـل ـب ــاو  -1ص ـف ــر أ م ــس
األول فــي د يــر بــي ا ل ـبــا ســك على
ملعب "ال كارتوخا" في إشبيلية.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال ـ ـ ــث
لسوسييداد في الكأس المحلية
بعد عامي  1909و.1987
وس ـ ـجـ ــل قـ ــائـ ــد س ــوس ـي ـي ــداد
ميكيل أوي ــارزاب ــال هــدف الـفــوز
مـ ــن رك ـ ـلـ ــة جـ ـ ـ ــزاء  ،إثـ ـ ــر ع ــرق ـل ــة
م ـ ــن م ـ ــداف ـ ــع أتـ ـلـ ـتـ ـي ــك إي ـن ـي ـغ ــو
م ــارت ـي ـن ـي ــس ع ـل ــى كــري ـس ـت ـيــان
"بورتو" مانسانيرا.
وأشـ ـ ـه ـ ــر ال ـ ـح ـ ـكـ ــم الـ ـبـ ـط ــاق ــة
ال ـح ـمــراء فــي وج ــه مــارتـيـنـيــس،
قبل أن يستعيض عنها بصفراء
إثـ ـ ــر عـ ــودتـ ــه إلـ ـ ــى ت ـق ـن ـي ــة ح ـكــم
الفيديو المساعد "في أيه آر".
وانـ ـ ـض ـ ــم أوي ـ ـ ـ ــارزاب ـ ـ ـ ــال إل ــى
أكاديمية سوسييداد فــي سن

ً
ا لـ ـ  14عــا مــا ،عـلـمــا أن  18ال عـبــا
من أصل  22العبا خاضوا اللقاء
يتحدرون من إقليم الباسك ،مع
العديد من الشبان المتخرجين
من أكاديمية الفريقين.
وس ـي ـل ـت ـقــي ال ـف ــري ـق ــان لـلـمــرة
الثانية تواليا في غضون  4أيام
ضمن منافسات المرحلة  29من
الدوري المحلي ،عندما يستقبل
سوسييداد منافسه بلباو.
وت ـ ــوج س ــوس ـي ـي ــداد أس ـل ــوب
لعبه الرائع منذ عامين بقيادة
م ـ ــدرب ـ ــه إي ـ ـمـ ــانـ ــول ألـ ـغ ــواسـ ـي ــل
بــالـفــوز الـمـنـتـظــر مـنــذ  34عــامــا
ف ـ ــي أول نـ ـه ــا ئ ــي يـ ـجـ ـم ــع ب ـيــن
ال ـج ــاري ــن ال ـل ــدودي ــن ف ــي إقـلـيــم
الباسك.
وتـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــز العـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــو "سـ ـ ـ ـ ـ ــان
سيباستيان" في المباراة التي
أقـ ـيـ ـم ــت تـ ـح ــت أم ـ ـطـ ــار غ ــزي ــرة،
ب ـف ـض ــل ت ـم ــري ــرات ـه ــم ال ـق ـص ـيــرة
وت ـ ـحـ ــركـ ــات الـ ـمـ ـه ــاج ــم الـ ـش ــاب
ا لـســو يــدي ألكسندر إ يـســاك (21

عاما) الذي كاد يفتتح التسجيل
ف ــي ثـ ــاث م ـن ــا س ـب ــات ( 19و25
و.)41

فلورنتينو بيريز

إض ــاف ــة ل ـح ـصــد ل ـق ـب ـيــن لـلـيـغــا
وبطولة لدوري األبطال.
وبـ ـع ــد  3أع ـ ـ ــوام م ــن ال ـت ـقــدم
باستقالته بسبب ســوء نتائج
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،ع ـ ــاد رج ـ ــل األع ـ ـمـ ــال
للترشح لالنتخابات وبالفعل
ت ــم تـنـصـيـبــه رئ ـي ـســا دون أيــة
معارضة ،وحينها قام بالتعاقد
مـ ـ ــع الع ـ ـب ـ ـيـ ــن ب ـ ـ ــارزي ـ ـ ــن أم ـ ـثـ ــال
النجم البرتغالي كريستيانو
رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو وال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ك ــري ــم
بـ ـن ــزيـ ـم ــة وال ـ ـب ـ ــرازي ـ ـل ـ ــي ك ــاك ــا
وتشابي ألونسو بهدف محاربة
هيمنة غريمه األزلــي برشلونة
تحت قـيــادة مــدربــه آن ــذاك بيب
غوارديوال.
و م ـ ـنـ ــذ  2009و ح ـ ـتـ ــى ه ــذه
اللحظة حقق الفريق نجاحات
ك ـب ـي ــرة وقـ ـ ــدم أف ـض ــل م ـشــاركــة
ب ـ ـ ـ ــدوري األب ـ ـ ـطـ ـ ــال ف ـ ــي ت ــاري ــخ
ال ـ ـنـ ــادي ف ــي وجـ ـ ــود ال ـفــرن ـســي
زين الدين زيدان مدربا للفريق
ونجاحه في حصد  3بطوالت
(إفي)
متتالية.

دخل البرازيلي نيمار دا سيلفا،
م ـه ــاج ــم بـ ــاريـ ــس س ـ ــان ج ــرم ــان
الفرنسي ،في شجار مع البرتغالي
تياغو ديــالــو ،مــدافــع لـيــل ،داخــل
النفق المؤدي لغرف خلع المالبس
عقب طردهما فــي الــرمــق األخير
مــن مـبــاراة الفريقين فــي الجولة
الـ 31من "الليغ آ" ،والتي حسمها
ليل بهدف نظيف في قلب ملعب
"حديقة األمراء".
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء
ف ــي وجـ ــه الــاع ـب ـيــن ق ـبــل دقـيـقــة
مــن نهاية الــوقــت األصـلــي ،حيث
ارتكب المدافع البرتغالي مخالفة
مع النجم البرازيلي ،الذي رد عليه
بدفعه ،ليتدخل الحكم إثــر ذلــك،
ويشهر البطاقة الصفراء لهما ،بعد
أن حصال على بطاقتين صفراوين
خالل اللقاء.
لكن األمــر لم يتوقف عند هذا
الـ ـح ــد ،ب ــل اس ـت ـمــر داخ ـ ــل الـنـفــق
الـ ـم ــؤدي ل ـغــرف خ ـلــع ال ـمــابــس،
حيث قــام نيمار بدفع ديــالــو من

َّ
ريال سوسييداد يتوج بكأس إسبانيا المؤجلة

جانب من مراسم تتويج ريال سوسييداد
في المقابل ،اعتمد بلباو على
الهجمات المرتدة و كــاد يفتتح
التسجيل بتسديدة من  30مترا

لـ ـلـ ـم ــداف ــع م ــارت ـي ـن ـي ــس ص ــده ــا
الحارس أليكس ريميرو (.)32

نيمار يعتدي على تياغو خالل المباراة
جديد ،ليستمر التراشق اللفظي
بينهما وســط تدخل من أعضاء
الفريقين.
وظ ـه ــرت العصبية عـلــى أداء
ن ـي ـمــار خ ــال الـ ـمـ ـب ــاراة ،وبشكل
خ ــاص بـعــد أن تــأخــر فــريـقــه في
النتيجة بالدقيقة  20عن طريق

بارتي تحتفظ بلقب ميامي بعد
انسحاب أندرييسكو
اح ـت ـف ـظــت األس ـت ــرال ـي ــة آشـلــي
ً
بــارتــي ،المصنفة أول ــى عالميا،
بلقب دورة ميامي األميركية في
كرة المضرب ،ثانية دورات األلف
نقطة لدى السيدات ،بعد انسحاب
ال ـك ـن ــدي ــة ب ـيــان ـكــا أن ــدري ـي ـس ـك ــو،
ً
التاسعة عالميا ،أمس األول ،إثر
ت ـعــرض ـهــا إلص ــاب ــة ف ــي ال ـكــاحــل
األيـمــن ،فيما كانت النتيجة 3-6
و-4صفر لمصلحة بارتي.
وه ـ ـ ـ ــو ال ـ ـل ـ ـقـ ــب الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــر ف ــي
ال ـم ـس ـي ــرة االحـ ـت ــرافـ ـي ــة لــاع ـبــة
األسترالية ( 24عاما) ،والتي كانت
أحـ ــرزت لـقــب ال ـ ــدورة األمـيــركـيــة
في نسختها األخيرة عام ،2019
بعد قرار إلغاء نسخة عام ،2020
بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وغابت بارتي ،المتوجة بلقب
بطولة روالن غــاروس الفرنسية
ع ـ ــام  ،2019عـ ــن م ــاع ــب ال ـك ــرة
الـ ـصـ ـف ــراء ف ــي الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي،

إنتر يغرد خارج السرب ورونالدو ينقذ يوفنتوس
عزز إنتر موقعه في صدارة الدوري اإليطالي لكرة
الـقــدم بتحقيقه ف ــوزه الـتــاســع تــوالـيــا أم ــام بولونيا
-1صفر ،بينما تعثر يوفنتوس أمام تورينو  ،2-2أمس
األول ،في المرحلة التاسعة والعشرين من الـ"سيري أ".
ويدين إنتر بفوزه إلى البلجيكي روميلو لوكاكو،
الذي سجل هدف المباراة الوحيد ( ،)31ليرفع رصيده
إلى  68نقطة مع مباراة مؤجلة ،وبفارق ثماني نقاط
عن وصيفه ميالن ،في حين تجمد رصيد بولونيا عند
 34نقطة في المركز الحادي عشر.
وكان ضغط إنتر واضحا منذ بداية المباراة ،لكنه
لم يترجم هدفا إال عندما ارتقى لوكاكو لعرضية من
أليساندرو باستوني ،وقابلها برأسية تصدى لها
الحارس وارتطمت بالقائم ،قبل أن يتابعها البلجيكي
في الشباك.
وح ــاول بولونيا ال ـعــودة بــالـمـبــاراة فــي أكـثــر من
م ـنــاس ـبــة ،ل ـكــن ت ــأل ــق الـ ـح ــارس الـسـلــوفـيـنــي سمير
هندنوفيتش حــال دون ذلــك ،خصوصا في الدقيقة
 ،63عندما سدد نيكوال سانسوني كرة على الطائر
وك ـ ــان ل ـهــا ب ــال ـم ــرص ــاد ،لـيـنـتـهــي ال ـل ـقــاء ب ـف ــوز مهم
لـ"النيراتسوري".

رونالدو ينقذ يوفنتوس
جانب من مباراة إنتر ميالن وبولونيا

وأنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو يوفنتوس من
خسارة قاسية ،عندما تعادل أمام مضيفه تورينو في

جوناثان ديفيد ،حيث حصل في
الدقيقة  48على بطاقة صـفــراء،
قبل أن يدخل في شجاره مع ديالو
ويخرج مطرودا.
ُ
وتعد هذه هي البطاقة الحمراء
الـ 11في مسيرة الالعب البرازيلي،
والرابعة مع الفريق الباريسي.

وبخسارة حامل لقب "الليغ آ"،
يترك الصدارة منفردا لليل برصيد
 66نقطة ،مقابل  63نقطة لفريق
الـمــدرب األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو.
(إفي)

ديربي المدينة  ،2-2فيما بدا تنازال من "البيانكونيري"
ً
عن المنافسة على لقب عاشر تواليا.
وتقدم فيديريكو كييزا ليوفنتوس في الدقيقة ،13
قبل أن يسجل أنتونيو سانابريا هدفين لتورينو (27
و ،)46بينما أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل
لـ"يوفي" في الدقيقة  ،79وبهذا التعادل بقي يوفنتوس
على  56نقطة في المركز الــرابــع ،بينما رفــع تورينو
رصيده إلى  24نقطة في المركز الـ.17
وجاءت البداية سريعة من يوفنتوس ،فافتتح كييزا
التسجيل بعد تمريرة من اإلسباني ألفارو موراتا،
فاستلمها وتوغل إلى داخل المنطقة ليسدد كرة بقدمه
اليسرى بين أقدام الحارس ( ،)13وفي الدقيقة  ،27تمكن
سانابريا من تسجيل هــدف التعادل لتورينو ،بعد
متابعة رأسية من تسديدة من خارج المنطقة.
وبعد مرور  17ثانية فقط من بداية الشوط الثاني،
سجل سانابريا هــدف تورينو الثاني ،بعدما أطلق
تـســديــدة قــويــة بـيـســراه فـشــل ال ـحــارس فــي إبـعــادهــا
( ،)46وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة  ،79عندما تابع
رونالدو رأسية جورجو كييليني في المرمى ،وألغى
الحكم الهدف في بادئ األمر ،قبل أن يتراجع عن قراره
إثر مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.
ولم يفوت كل من أتاالنتا ونابولي فرصة استغالل
تعثر ميالن ويوفنتوس ،ففاز األول على أودينيزي ،2-3
واحتل المركز الثالث ،بينما تخطى الثاني كروتوني
بصعوبة  3-4وارتقى رابعا.

آشلي بارتي
بسبب جائحة "كوفيد."19-
وع ـل ـقــت األس ـت ــرال ـي ــة ع ـلــى ما
حصل بالقول" :لقد كانت بداية
مثالية لنا .آمل أن يكون موسما
ط ــوي ــا ونـ ــاج ـ ـحـ ــا .إنـ ـه ــا ب ــداي ــة
رائعة".
وتستعد بارتي لخوض دورة

تـشــارلـسـتــون األس ـب ــوع الـمـقـبــل،
ً
تحضيرا لموسم كــرة المضرب
على المالعب الترابية.
وأكدت األسترالية" :أستحق أن
أكون المصنفة أولى عالميا .ليس
لدي ما أثبته ألي شخص".

يوتا جاز يواصل انتصاراته
واصل يوتا جاز انتصاراته
ال ـم ـت ـت ــال ـي ــة ،وعـ ـ ــزز ص ــدارت ــه
للمنطقة الغربية ،عندما أكرم
وفادة ضيفه أورالندو ماجيك،
بالفوز عليه  91-137مــع رقم
قياسي في الثالثيات بلغ 18
قبل نهاية الشوط األول ،أمس
األول ،ف ــي دوري ك ــرة السلة
األميركي للمحترفين.
وه ــو ال ـف ــوز ال ـتــاســع على
الـ ـت ــوال ــي ل ـي ــوت ــا جـ ــاز وال ـ ــ38
فــي  49مـبــاراة حتى اآلن هذا
الموسم.
وفـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـشــرق ـيــة،
ل ـ ـحـ ــق فـ ـي ــادلـ ـفـ ـي ــا س ـف ـن ـتــي
س ـي ـك ـســرز ب ـبــروك ـل ـيــن نـتــس
فـ ــي ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة ،ب ـ ـفـ ــوزه عـلــى
ضيفه مينيسوتا تمبروولفز
 ،113 -122مـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدا مــن
ال ـع ــودة ال ـقــويــة م ــن اإلصــابــة
لـنـجـمــه ال ـكــام ـيــرونــي جــويــل
إمبيد صاحب  24نقطة مع 8
متابعات.
وهــو الـفــوز الـثــانــي تواليا
لفيالدلفيا سفنتي سيكسرز

والـ 34في  49مباراة حتى اآلن
ه ــذا ال ـمــوســم ،وه ــو الــرصـيــد
ذاته لبروكلين نتس.
وإذا ك ــان ــت ال ـن ـق ــاط ال ـ ــ39
ال ـتــي سجلها كــارل-أن ـطــزنــي
تاونز لم تنفع تمبروولفز في
مـبــاراتــه أم ــام سـيـكـســرز ،فــإن
النقاط ال ــ 33لجرو هوليداي
مكنت ميلووكي باكس ،ثالث
المنطقة الشرقية ،مــن الفوز
عـ ـل ــى م ـض ـي ـف ــه س ــاك ــرام ـن ـت ــو
كينغز .128-129
وواصـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـيـ ــامـ ــي هـ ـي ــت،
وص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف بـ ـ ـط ـ ــل ال ـ ـم ـ ــوس ـ ــم
ال ـم ــاض ــي ،ص ـح ــوت ــه ،وحـقــق
فـ ـ ــوزه الـ ــرابـ ــع ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
عـ ـن ــدم ــا ت ـغ ـل ــب عـ ـل ــى ضـيـفــه
كليفالند كافالييرز ،101-115
واألمــر ذاتــه بالنسبة لــداالس
مافريكس عندما تغلب على
مـضـيـفــه واش ـن ـط ــن ويـ ـ ــزاردز
.87-109
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

مالحظات على تقرير
حقوق اإلنسان األميركي

أ .د .غانم النجار

ُ
تـصــدر الخارجية األميركية العديد مــن التقارير العالمية
السنوية وغير السنوية ،مثل االتجار بالبشر ،والحريات الدينية،
والـمـخــدرات ،واإلره ــاب ،بــاإلضــافــة إلــى تقرير حقوق اإلنسان
ً
الذي يعد أقلها أهمية سياسيا ،فال يتضمن إجراءات الحقة ،أو
تصنيفات تراتبية ،ليتحول إلى استعراض وصفي لحالة حقوق
ً
ً
اإلنسان في العالم ،مما قد يجعله مفيدا معلوماتيا أكثر منه
ً
سياسيا ،حيث تحرص الكثير من الدول على إخفاء معلومات
أوضــاع ـهــا اإلنـســانـيــة ،وبـعـضـهــا يفتقر إل ــى تـلــك المعلومات
باألساس.
ً
يـغـطــي الـتـقــريــر كــل دول الـعــالــم تـقــريـبــا ،ويـسـعــى لــالـتــزام
بمنهجية قائمة على مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،الذي
ً
ً
أعلنت أميركا منه موقفا سلبيا بعد صدوره عام  ،١٩٤٨ومازالت
ترفض االنضمام إلى أغلب اتفاقيات حقوق اإلنسان ،بل حتى
وقت قريب كانت أميركا والصومال تكادان تكونان الدولتين
الوحيدتين في العالم اللتين لم تنضما إلى اتفاقية حقوق الطفل.
يعد التقرير أقــدم تقرير رسمي حكومي يصدر عن حقوق
اإلن ـســان منذ زمــن الــرئـيــس جيمي كــارتــر ،ال ــذي لــه إسهاماته
الحقوقية ،إال أن التقرير كــان يتسبب فــي إزع ــاج دبلوماسي
للحكومة األميركية خشية تأثر العالقات الثنائية ،ولكنه بعد
سنوات طوال صارت فكرة التقرير اعتيادية لدول العالم.
ً
ً
ومع أنه األقــدم من بين التقارير ،فإنه ظل جامدا ،منهجيا،
ً
ً
ً
وبــال ـتــالــي م ـض ـمــونــا ،ف ـهــو ل ـيــس ت ـق ــري ــرا ح ـقــوق ـيــا بــالـمـعـنــى
االحترافي ،وال هو تقرير سياسات عامة ،وال توجد به توصيات
ً
وال رؤية واضحة ،بل يبالغ أحيانا في المنهج الوصفي ،لدرجة
تضيع الــواصــف والـمــوصــوف ،وتتداخل فيه األفـكــار والبنود
لــدرجــة أنها تسيح على بعضها ،وال تفهم المطلوب منه وال
الخالصة.
ويبدو أن اإلشكالية هي في مصطلح "حقوق اإلنسان" ،فهو
مصطلح معبأ بــافـتــراضــات واف ُـتــراضــات م ـضــادة ،حـتــى قبل
قراءة منتقدة له ،هذا إن كان قد ق ِرئ .وعادة ما يطرح التساؤل
التقليدي وهــو :هــل يحق ألميركا انتقاد ال ــدول وهــي الفاقدة
لمصداقيتها ومنتهكة لحقوق اإلنسان حتى النخاع؟! الواضح
لدينا أن التقرير بشكله الهالمي ال ينتقد ،بل يدرج معلومات،
مصادر أغلبها رسمية ،وعادة ما تخونه الخائنات التوثيقية
أو التدقيقية ،عن قصد أو عن غير قصد.
ً
فتقرير حقوق اإلنسان األميركي ال يقارن مثال بتقرير االتجار
بالبشر ،من حيث وضوح منهجه ،وتحري الدقة ،وتضمنه آليات
ً
تصنيفية ،ليصبح شبيها بتقارير ا لـسـيــا ســات ا لـعــا مــة ،تلك
المنهجية غائبة في التقرير السنوي لحقوق اإلنسان ،ولذلك
ً
ستجد اختالفا بين دولة وأخرى.
التقرير بحاجة إلى تطوير جذري لكي تستفيد منه الدول،
حيث إنه قلما يستخدم في السياسة الخارجية ،كما تستخدم
الـتـقــاريــر األرب ـعــة األخ ــرى ،الـمــذكــورة أع ــاه .ويـبــدو أن صناع
السياسة الخارجية األميركية مــدر كــون لنقطة الضعف تلك،
وربما يريدونه كذلك ،فلم يتم ذلك التحديث ،وظل على "طمام
المرحوم" ...أما القسم الخاص بالكويت ،فهو موضوع المقال
القادم.

حسم الموضوع

د .ناجي سعود الزيد

هل الهدف كان لإليحاء:
بأن القاضي قابل للرشوة؟
أم أنها كانت عملية تدليس من ِقبل
المحامي؟
أم أن ولي أمر المتهم ابنه بقضية
ما ،نيته من البداية إيجاد طريقة ما
حتى لــو كــا نــت غير قانونية للسعي
ً
لبراء ة ابنه حتى وإن كان مذنبا؟! أي
أنه اآلخر يريد االلتفاف على القانون!
تلك هي القضية ،وليست الشكوى
التي تقدم بها ولــي األمــر على هيئة
تسجيل صوتي بينه وبين المحامي
الذي وعده برشوة القاضي للحصول
على براء ة ابنه!
الـ ـمـ ـبـ ـل ــغ الـ ـ ـ ــذي دف ـ ـعـ ــه ول ـ ـ ــي األم ـ ــر

للمحامي يبلغ  2000د ي ـنــار فـقــط ال
غير!
هناك إيـحــاء بــأن القاضي المعني
ً
رخـيــص ج ــدا ،لــذلــك هـنــاك شـكــوك في
الـمــوضــوع ،ومــا كــان يجب االستماع
للمحامي منذ البداية.
وه ـن ــاك إي ـح ــاء ب ــأن ال ـم ـحــامــي إمــا
ً
ن ـص ــاب ،أو ف ـعــا فـلـتــة ف ــي االل ـت ـفــاف
حول القانون.
أم ــا الحقيقة الـثــابـتــة فـهــي أن ولــي
األمـ ــر ل ــم يـلـجــأ لـلـنـيــابــة ال ـعــامــة منذ
ال ـبــدايــة ،بــل انـتـظــر حـتــى ص ــدر حكم
ب ـس ـجــن ابـ ـن ــه ،ي ـع ـنــي ل ــو كـ ــان الـحـكــم
لصالح ابنه لربما "صام السكت" ولما
تقدم بالشكوى.

وهذا لربما يعني أن ولي األمر لم َ
ير
ً
في األمر عيبا عندما قدم  2000دينار
للمحامي ،ال ــذي ادع ــى أنــه ق ــادر على
رش ــوة ال ـقــاضــي ،وسـيـحـصــل المتهم
على البراء ة...
من هو المذنب في هذه الحالة؟
المحامي؟!
أم ولي األمر؟!
ً
أم االثنان معا؟!
نترك للنيابة حسم الموضوع.

َ
ياما حلمنا

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

قـلـنــا ن ـش ــوف م ــن ال ـل ـيــالــي تــوافـيــج
ون ـشـ ّـيــد ب ـص ـحــرا ال ـم ـس ـ ّـرات مبنى
وقـلـنــا بـعــد ك ــل ضـيــج الب ــد تفريج
يـمـكــن قـبــل كـلـمــة" :هــرم ـنــا" وشبنا
ق ـل ـنــا وخ ـف ـنــا ت ــال ــي ال ـح ـلــم تـهــريــج
ع ـ ـ ــاده وال م ـن ـه ــا اك ـت ـف ـي ـن ــا وت ـب ـنــا
نحلم " عــدا لــه" تبهج القلب تبهيج
نحلم "غ ــدى كــل شــر" ون ـقــول طبنا
نحلم حكم سلطات من دون تهييج
ِ"ل ـ ْـبـ ـن ــه ع ـل ــى ل ـب ـن ــه" ت ـع ـ َّـم ــر وت ـب ـنــى
يبقى األمل قطرة عسل تفتح الريج
وكل صبح نكتب حلم فيه انكتبنا

مخفر شرطة للبيع في بريطانيا
ُع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض مـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز س ـ ــاب ـ ــق
للشرطة البريطانية للبيع
أمــام العامة ،مقابل أكثر من
مليون و 600ألف دوالر.
وقال موقع سكاي نيوز إن
المركز يحتوي على مكاتب
وزنــازيــن للموقوفين وغرف
ل ـل ـت ـح ـق ـيــق ،ويـ ـق ــع ف ــي ب ـلــدة
سوانغ ،جنوبي بريطانيا.
ورغ ــم أن الـمــركــز ّمهجور
منذ فترة طويلة ،فإنه يبدو
ّ
فــي حــالــة جـيــدة ،وظــلــت فيه
األب ـ ــواب الـ ـف ــوالذي ــة ،وغــرفــة
الـشـحــن ،ومكتب االستقبال
الـ ـمـ ـفـ ـص ــول ع ـ ــن ال ـج ـم ـه ــور
بزجاج سميك.
وكـ ــان ال ـمــركــز األم ـن ــي قد
ُبني عــام  ،1899على الطراز
الفيكتوري ،الواسع االنتشار

قتلت ولدها مقابل  ١٠٠ألف دوالر
أجبرت أم في والية تكساس
األميركية ابنها البالغ من العمر
 6أع ـ ــوام ع ـلــى ت ـن ــاول جــرعــات
زائـ ـ ـ ــدة مـ ــن ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ،فـ ــارق
ّ
الحياة على إثرها ،علها تحصل
على  100ألف دوالر من التأمين.
وق ـ ــال م ــوق ــع س ـك ــاي ن ـي ــوز،
ً
إن آش ـلــي م ــارك ــس " 25عــامــا"
ً
تــواجــه ،اتهاما بإعطاء طفلها
ً
مزيجا من المخدرات واألدوية،

درايش

دون وصفة طبية ،مما أدى إلى
وفاته.
ومن بين هذه المواد الكوكايين
ومادة الميثامفيتامين.
وكان الطفل جايسون ،وشقيقته
تكبره بعامين ،يعيشان مع جدهما
عندما توفي.
وفي أبريل  ،2020الحظ الجد أن
الطفل يعاني التقيؤ والهلوسة وال
يستطيع النوم.

مروحية المريخ تنتظر الشمس!
أعلنت وكالة الفضاء األميركية
(ناسا) أن مروحية إنجينيويتي
ّ
المثبتة تحت الروبوت
الصغيرة
الجوال "برسفيرنس" ،الذي وصل
فــي فـبــرايــر الـفــائــت إلــى الـمــريــخ،
انفصلت عن المركبة األساسية،
وباتت على سطح الكوكب.
وغـ ّـرد المختبر المسؤول عن
بــرنــامــج الـمــروحـيــة فــي "نــاســا"،
الليلة قبل ا لـمــا ضـيــة" ،مروحية

ُ
َ
ح ِجر البشر ...فعاشت الحصانية

المريخ على السطح!" .وأظهرت
ص ـ ـ ـ ــورة مـ ـص ــاحـ ـب ــة ل ـل ـت ـغ ــري ــدة
ً
الــروبــوت "برسفيرنس" مبتعدا
عــن الـمــروحـيــة ،وه ــو ينبغي أن
ّ
ي ـب ـت ـعــد ف ــي أقـ ـ ــل م ــن  25ســاعــة
مــا فـيــه الـكـفــايــة ليفسح المجال
أمام أشعة الشمس التي تحتاج
إليها المروحية لتوليد طاقتها
بواسطة األلواح الشمسية.
(أ ف ب)

في بريطانيا ،وتم إغالقه عام
 ،2012عندما انتقل الضباط
إلى أماكن أكثر حداثة.
وقال مسؤول في مقاطعة
دوسـ ــت ،حـيــث يـقــع الـمــركــز،
إن المبنى الـحــالــي يـعـ ّـد من
األصول التراثية للمقاطعة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ـ ـ ــه "ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّـدم
مساهمة إيجابية في طابع
المنطقة ومـظـهــرهــا ،نرحب
بــاسـتـخــدام الـمـبـنــى فــي أمــر
جديد".
وقـ ـ ـ ــد أعـ ـ ـط ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
ال ـم ـح ـل ـيــة الـ ـض ــوء األخ ـض ــر
ل ــذل ــك ،ف ــي ظ ــل أح ــادي ــث عن
احتمال تحويله لغرض آخر.

وفيات
حامد مبارك محمد العايض

ً
 58عاما ،شيع ،ت50931134 ،98999237 ،99726370 :

غادة سليمان يوسف العمر

زوجة يوسف عبداللطيف يوسف اليعقوب
ً
 56عاما ،شيعت ،ت98868868 ،50007009 :

علي عامر العضيب

ً
 79عاما ،شيع ،ت90009502 :

لولوة علي محمد فرس

أرملة عباس علي فرس
ً
 79عاما ،شيعت ،ت99668490 ،99615516 :

عبدالله صالح البالز العنزي

ً
 90عاما ،شيع ،ت97776677 ،99853553 :

خديجة حسن نصير عوض بهبهاني
أرملة جاسم عبدالعزيز صادق
ً
 73عاما ،شيعت ،ت67041717 :

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز البراك

ً
 65عاما ،شيع ،ت96660819 ،97838888 ،99766644 :

فضيلة مختار علي الصراف

زوجة عبداللطيف عبدالله الصراف
ً
 62عاما ،شيعت ،ت96643633 :

منصور مبارك منصور المجيبل

ً
 62عاما ،شيع ،ت99800804 ،68880452 :

فريد عبدالنبي موسى قاسم

ً
 71عاما ،شيع ،ت99822467 :

نعيمة حمزة عباس خلف

ً
 63عاما ،شيعت ،ت90018812 ،65590090 :

جواهر عبدالحسين بهروز حسن

ً
 60عاما ،شيعت ،ت55959399 ،96633208 :

أحمد عباس فتح الله أسد

ً
 35عاما ،شيع ،ت97663040 :

خالد سالم علي السنافي

ً
 61عاما ،شيع ،ت66882949 :

مواعيد الصالة

يعد الحصني من الحيوانات الصحراوية المحلية ،وأحد أهم مكونات الحياة الفطرية في الكويت ،ويساهم في التوازن البيولوجي .ومع الزحف العمراني على الصحراء
ّ
في السنوات األخيرة قل وجود هذه الحيوانات ،لكن بسبب الحظر الجزئي وقلة الحركة في مناطق تكاثرها ظهرت بوادر هذا التكاثر ،كما في هذه الصورة التي التقطها
ُ
عبدالمجيد الشطي ألم وطفلها في جنوب البالد .يذكر أن صيد هذا النوع من الحيوانات أو التعرض له م َّ
جرم حسب قانون حماية البيئة.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:13

العظمى 29

الشروق

05:34

الصغرى 17

الظهر

11:51

ً
أعلى مد  06:49صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

 04:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:08

ً
أدنى جزر  00:01صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:27

ً
 11:21ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
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