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ولي العهد:
الكويت تقف
إلى جانب األردن
للحفاظ على أمنه
٠٢

تداعيات جلسة الثالثاء مستمرة

محليات

الغانم :لن أنزلق إلى مستنقع اإلساءات ...والحقائق ستنجلي

• الساير :عدم إدراج رئيس المجلس استجوابنا الثالثي للخالد انقالب على الدستور
• الحميدي يمنح  ٣وزراء فرصة أخيرة :الرد على األسئلة أو المنصة
فهد تركي وعلي الصنيدح

ً
استمرارا لتداعيات جلسة مجلس
األم ــة الـثــاثــاء الـمــاضــي ،ومــا شهدته
من قرار تأجيل االستجوابات المقدمة
أو المزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ،ق ــدم
النواب مهند الساير ومهلهل المضف
ً
ود .حسن جوهر طلبا إلدراج استجوابهم
للخالد الــذي قدموه  ٢٩مــارس الماضي
على جدول أعمال جلسة  ١٣الجاري.

اقتصاديات

الضرائب حل لتمويل
ّ
الميزانية ...بشرط تحسن
الكفاءة الحكومية
10

«التربية» :تخفيض %30
من دروس االختبارات الورقية
●

ي ــأت ــي ذلـ ـ ــك فـ ــي وقـ ـ ــت أكـ ـ ــد رئ ـي ــس
المجلس مرزوق الغانم أنه لن ينزلق
إلى مستنقع اإلساءات التي تضمنتها
ً
الحمالت الممولة والممنهجة ،مشددا
ً
على أنه سيبقى ثابتا على الحق ،وأن
ً
كثيرا من الحقائق ستنجلي وتظهر
ً
قريبا.
وصــرح الغانم ،أمــس ،بــأن الساحة
ً
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة تـ ـشـ ـه ــد أخ ـ ـيـ ــرا 02

فهد الرمضان

كـشـفــت م ـصــادر تــربــويــة ،أن وزارة الـتــربـيــة قــررت
تخفيض المناهج والدروس الداخلة ضمن اختبارات
الصف الثاني عشر بنسبة  ،%30الفتة إلى أنها ستكون
من مناهج الفصل الدراسي الثاني فقط.
ً
إلى ذلك ،تواجه «التربية» مأزقا يتمثل بعدم مالءمة
أثاث المدارس االبتدائية لتطبيق االشتراطات الصحية
مع بداية عودة المدارس في سبتمبر المقبل٠٣ .

الفضالة يعتزم االستقالة من المجلس
فـ ــي وق ـ ــت ت ـت ـص ــاع ــد ح ـ ــدة ال ـج ــدل
السياسي بمجلس األمة ،عقب جلسة
إسقاط عضوية النائب بدر الداهوم،
والتصويت ،الذي شكك فيه نواب ،حول

تأجيل االستجوابات المقدمة لرئيس
ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ صـبــاح الخالد
ح ـتــى ن ـهــايــة دور االن ـع ـق ــاد ال ـثــانــي؛
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن

قصر العدل

النائب يوسف الفضالة يعتزم تقديم
استقالته من مجلس األمة.
وقــالــت الـمـصــادر إن قــرار الفضالة
ج ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـقـ ــب م ـ ـ ــا آل ـ ـ ـ ــت إلـ ـي ــه 02

الرشود :أزمة «كوفيد»19 -
ّ
سرعت استراتيجية «بيتك»
للتحول الرقمي
١١

النيابة تحفظ قضية «بوتيكات»
• استبعدت عنها شبهة غسل األموال وأكدت سالمة تعامالتها المالية
• قررت رفع الحجز التحفظي عن  6مشاهير في «السوشيال ميديا»
ب ـع ــد ث ـم ــان ـي ــة أشـ ـه ــر مـ ــن ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
المتواصلة في شبهة غسل األموال ،قررت
النيابة العامة ،أمس ،حفظ البالغ المقدم
مــن وح ــدة الـتـحــريــات الـمــالـيــة ضــد شركة
بوتيكات لمواد العطور والتجميل.

«الكهرباء»« :وي كويت»
يرصد التسريبات واالستعمال
الخاطئ للمياه

٠٦

نقاش بين «المركزي»
و«هيئة األسواق» حول
ترخيص «المارجن» ٠٩

الـ ـنـ ـي ــاب ــة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت رفـ ـع ــت ال ـح ـجــز
التحفظي عــن جميع أرص ــدة وحـســابــات
الشركة ومالكها قبل نحو شهر ونصف
الشهر ،استبعدت بقرارها أمــس شبهتي
غـســل األم ـ ــوال ،وع ــرض بـيــانــات لتضليل

٠٥

جمهور المستهلكين أو االرتفاع المصطنع
للسلع.
وأكـ ــدت الـنـيــابــة ســامــة كــل الـتـعــامــات
المالية الخاصة بالشركة وصحة عمليات
البيع التي تقوم بها مع العمالء02 ،

ً
 30مركز تطعيم جديدا
أع ـل ــن ع ـضــو لـجـنــة ال ـل ـقــاحــات ف ــي وزارة
الصحة ،وبروفيسور طب األطفال واألمراض
الـمـعــديــة خــالــد الـسـعـيــد ،أن وزارة الصحة
ً
ً
تستعد لتدشين  30مركزا جديدا في مختلف
م ـحــاف ـظــات الـ ـب ــاد ،ب ـه ــدف ال ــوص ــول ألكـبــر
شريحة ومنحهم اللقاحات المضادة لفيروس
كورونا ،لتحقيق المناعة المجتمعية.
وقال السعيد إن المرحلة المقبلة ستشهد
تطعيم أعـضــاء هيئة الـتــدريــس فــي وزارت ــي
الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،لـتــأمـيـنـهــم ضد
الفيروس.
02

خبراء قانونيون لـ ةديرجلا•:
«منع الحبس االحتياطي في
قضايا الرأي» مخالف للدستور

دوليات

20
قناة السويس التزال رئة
رئيسية للتجارة رغم أزمة
«إيفرغيفن»

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يستقبل أحمد الخطيب

ولي العهد :الكويت تقف إلى جانب
األردن للحفاظ على أمنه

عزى رئيس إندونيسيا بضحايا الفيضانات وهنأ رئيس فيتنام بانتخابه
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـمــد،
بـقـصــر ال ـس ـيــف ،ص ـبــاح أم ــس،
د .أحمد الخطيب.
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــال آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،بـ ـع ــث
صاحب السمو ببرقية تعزية
إل ـ ـ ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلن ــدونـ ـيـ ـس ــي
ج ــوک ــو ويـ ـ ـ ـ ـ ــدودو ،عـ ـب ــر فـيـهــا
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـع ــازي ــه
وصــادق مواساته له بضحايا
الـ ـفـ ـيـ ـض ــان ــات ،ج ـ ـ ــراء األمـ ـط ــار
ال ـ ـغـ ــزيـ ــرة الـ ـت ــي س ـق ـط ــت عـلــى
مـ ــدي ـ ـنـ ــة ف ـ ـلـ ــوريـ ــس الـ ـش ــرقـ ـي ــة
بمحافظة نــوســا تـنــاغــرا ،ومــا
أسفرت عنه من سقوط العشرات
مـ ــن ال ـض ـح ــاي ــا وال ـم ـص ــاب ـي ــن،
راجيا سموه للمصابين سرعة
الـشـفــاء والـعــافـيــة ،وأن يتمكن
المسؤولون في البلد الصديق
م ــن ت ـج ــاوز آثـ ــار ه ــذه ال ـكــارثــة
الطبيعية.
وبـ ـ ـع ـ ــث ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو

ً
ً
سموه أجرى اتصاال هاتفيا بالملك عبدالله الثاني

ً
االمير مستقبال أحمد الخطيب أمس
بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إل ــى الــرئـيــس
الفيتنامي نغوين سوان فوك،
عبر فيها سموه عــن خالص
ت ـهــان ـيــه ب ـم ـنــاس ـبــة انـتـخــابــه
رئ ـي ـســا لـفـيـتـنــام ،مـتـمـنـيــا له

كل التوفيق والسداد وموفور
الصحة والعافية ،وللعالقات
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــة بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــن
الصديقين المزيد من التطور
والنماء.

الشايع :تشكيل لجنة لبيان سالمة
إجراءات توزيع الحيازات الزراعية
أعـلــن وزي ــر الــدولــة لـشــؤون البلدية وزي ــر الــدولــة لشؤون
اإلسكان والتطوير العمراني شايع الشايع ان جميع مالحظات
تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحيازات الزراعية المخالفة
«محل اهتمام ومتابعة» ،مبينا ا نــه سيشكل لجنة تقصي
حـقــائــق لـبـيــان ســامــة وص ـحــة إجـ ـ ــراءات تــوزيــع ال ـح ـيــازات
الزراعية.
وقال الشايع ،في بيان أمس األول« :سأتخذ كل اإلجراءات
القانونية بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام
ً
وستشمل المحاسبة أي مسؤول مقصر في أداء واجبه» ،مؤكدا
أنه يدعم جميع الخطوات اإلصالحية التي تهدف الى معالجة
اية مخالفات او تجاوزات على المال العام.
وذكر انه طلب من مسؤولي الهيئة العامة للزراعة والثروة
السمكية تقريرا مفصال عن اعمال الهيئة وما قامت به من
سحب للحيازات الزراعية والجواخير المخالفة لألغراض
المخصصة لها واألخرى غير المستغلة خالل الفترة السابقة
وبيان اإلجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.
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وبـ ـع ــث س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ مشعل األحمد ،وسمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ
ص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،ب ـب ــرق ـي ــات
مماثلة.

أج ـ ـ ـ ــرى سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
ً
الشيخ مشعل األحـمــد ،اتصاال
ً
هاتفيا ،مساء أمس األول ،بأخيه
ملك المملكة األردنية الهاشمية
الـشـقـيـقــة عـبــدالـلــه ال ـثــانــي ابــن
الـحـسـيــن ،أع ــرب س ـمــوه خالله
عــن وق ــوف الـكــويــت إل ــى جانب
المملكة األردنية الهاشمية في
جـمـيــع اإلجـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـقـ ــرارات،
ال ـت ــي ات ـخــذت ـهــا ل ـل ـح ـفــاظ على
ً
أم ـن ـه ــا واس ـ ـت ـ ـقـ ــرارهـ ــا ،م ــؤك ــدا
سموه أن أمن المملكة الشقيقة
هـ ـ ــو مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،ل ـمــا
يــربـطـهـمــا م ــن ع ــاق ــات أخــويــة
متينة ووثيقة.
ودعـ ـ ــا سـ ـم ــوه ،الـ ـل ــه الـعـلــي
القدير ،أن يحفظ المملكة من كل
مكروه وسوء ،وأن يديم عليها
نعمة األمن واألمان واالستقرار،

النهام :أهمية توحيد الجهود األمنية الخليجية
شارك في اجتماع وكالء «الداخلية» بدول مجلس التعاون
●

محمد الشرهان

شارك وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام
النهام ،صباح أمس ،في اجتماع وكالء وزارات
الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي ،الذي
عقد عبر تقنية االتصال المرئي.
وناقش االجتماع العديد من الموضوعات
األمـنـيــة الـمـشـتــركــة ،ال ـتــي تـســاهــم فــي تعزيز
مسيرة الـتـعــاون األمـنــي الخليجي المشترك
بدول المجلس ،والوقوف على آخر المستجدات
فــي المنطقة وتنسيق الجهود فيما تتطلبه
المرحلة الراهنة.
وفــي مستهل كلمته ،رحــب الـنـهــام بوكالء
وزارات الــداخ ـل ـيــة ف ــي دول مـجـلــس الـتـعــاون
ً
الخليجي ،مؤكدا عمق العالقات األمنية بين
ا ل ــدول الخليجية والتنسيق المستمر فيما
بينها للوصول إلى التكامل األمني الخليجي،

شايع الشايع

تحت ظل القيادة الرشيدة للملك
عبدالله.
وق ـ ــد ش ـك ــر ال ـم ـل ــك ع ـبــدال ـلــه
الـثــانــي أخ ــاه سمو ولــي العهد
ع ـل ــى هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ال ـكــري ـمــة
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــر األخـ ـ ــويـ ـ ــة
الـ ـص ــادق ــة ،ال ـت ــي ت ـج ـســد عمق
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات األخـ ـ ــويـ ـ ــة ال ـط ـي ـب ــة
التي تربط البلدين والشعبين
ً
ال ـش ـق ـي ـق ـيــن ،م ـت ـم ـن ـيــا لـلـكــويــت
ال ـمــزيــد م ــن ال ـت ـقــدم واالزدهـ ـ ــار
وال ـ ـن ـ ـمـ ــاء ،ت ـح ــت ظـ ــل ال ـق ـي ــادة
الحكيمة لصاحب السمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد.

الذي ينشده الجميع حول القضايا األمنية.
وشـ ــدد ع ـلــى أه ـم ـيــة تــوح ـيــد ال ـج ـهــود بين
ال ـق ـطــاعــات األم ـن ـيــة ف ــي ال ـم ـج ـلــس م ــن خــال
الـ ـتـ ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـي ــق ب ـي ــن ه ـ ــذه ال ـق ـط ــاع ــات
ً
لـمــواجـهــة الـجــريـمــة بـشـتــى ص ــوره ــا ،مـعــربــا
عــن شـكــره وتـقــديــره لــأمــانــة الـعــامــة لمجلس
ال ـت ـعــاون عـلــى م ــا ت ــم بــذلــه م ــن ج ـهــود كبيرة
في دفع التنسيق والتعاون األمني الخليجي
المشترك إلى األمام.
وب ـح ــث االج ـت ـم ــاع ال ـم ــوض ــوع ــات األم ـن ـيــة
الـمـشـتــركــة ال ـتــي ت ـســاهــم ف ــي ت ـعــزيــز مـسـيــرة
التعاون األمني الخليجي المشترك في دول
الـمـجـلــس وال ــوق ــوف ع ـلــى آخ ــر الـمـسـتـجــدات
فــي المنطقة وتنسيق الجهود فيما تتطلبه
المرحلة الراهنة.
مشاركون في االجتماع الخليجي

كويتي
بدعم
اليمن
في
للنازحين
سكنية
قرية
افتتاح
«األوقاف» :إنهاء خدمات
ً
ً
دائما على مشاريعها االستراتيجية لخدمة اليمنيين  74طباعا في مختلف اإلدارات
محافظ الحديدة :الكويت عودتنا
افتتح محافظ الحديدة اليمنية
الحسن طاهر ،أمس األول ،بمدينة
«الخوخة» الساحلية على البحر
األحـ ـم ــر ق ــري ــة «مـ ــأواهـ ــم رح ـم ــة»
السكنية إليواء النازحين بتمويل
م ــن ج ـم ـع ـيــة ال ــرح ـم ــة الـعــالـمـيــة
بالكويت.
وأع ـ ـ ــرب ط ــاه ــر ،ف ــي تـصــريــح
لـ ـ «ك ــون ــا» خ ــال حـفــل الـتــدشـيــن،
عـ ــن شـ ـك ــره وت ـ ـقـ ــديـ ــره ل ـل ـكــويــت
ً
ً
أم ـ ـيـ ــرا وحـ ـك ــوم ــة وشـ ـعـ ـب ــا عـلــى
استمرار دعمهم اإلنساني الكريم
ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـك ـب ـيــرة وال ـح ـيــويــة
فــي حـيــاة اليمنيين وخصوصا
النازحين.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال« :عـ ـ ــودت ـ ـ ـنـ ـ ــا الـ ـك ــوي ــت
دائ ـمــا عـلــى مـشــاريـعـهــا الكبيرة
واالستراتيجية لخدمة اليمنيين
في مختلف المجاالت ومنذ قديم
الزمن» ،مشيرا إلى أن هذا التدفق

●

اإلنساني الكويتي المستمر هو
دليل على استمرار العطاء والنهج
اإلن ـســانــي ال ـكــريــم الـ ــذي تـمـيــزت
به الكويت في مختلف مراحلها
ً
وخـصــوصــا فــي عهد سمو أمير
اإلنسانية الراحل الشيخ صباح
األحمد طيب الله ثراه.
ّ
وبين أن استمرار العطاء بمثل
ه ــذه ال ـم ـشــاريــع الـحـيــويــة يــؤكــد
مـضــي الـقـيــادة الـكــويـتـيــة ممثلة
ب ـصــاحــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ ن ــواف
األح ـم ــد بـ ــذات ال ـن ـهــج اإلن ـســانــي
الراسخ.

 255أسرة
من جانبه ،قال رئيس مؤسسة
الـ ـت ــواص ــل ال ـم ـن ـف ــذة ل ـل ـم ـشــروع
رائ ــد إبــراهـيــم ،إن هــذا المشروع
الذي يأتي ضمن حملة «الكويت

بجانبكم» المستمرة منذ سنوات
يعد أحد أبرز المشاريع التنموية
في قطاع اإليواء ،مضيفا أن قرية
«مـ ــأواهـ ــم رحـ ـم ــة» ت ـح ـتــوي على
مـجـمــع سـكـنــي ومـسـجــد وفـصــل
تعليمي وبئر مياه سطحية.

وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن  255أ س ـ ـ ـ ــرة
سـتـسـتـفـيــد م ــن ال ـم ـش ــروع ال ــذي
تم افتتاح انجاز المرحلة األولى
مـنــه ب ـعــدد  104وحـ ــدات سكنية
تتكون كل منها من غرفتين وفناء
ً
وح ـمــام وص ــرف صـحــي ،مشيرا

إلـ ــى أن هـ ــذه ال ـب ـي ــوت الـسـكـنـيــة
ستكون بديلة عن الخيام لتحمي
الـنــازحـيــن مــن األم ـط ــار والــريــاح
والبرد وتوفر لهم األمان وتحقق
لهم االستقرار.

محمد راشد

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــادر مـطـلـعــة ان
وزارة األوق ـ ــاف والـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة ،ب ــدأت
اتـخــاذ اإلج ــراء ات الخاصة للحد مــن العمالة
الهامشية المنتشرة بشكل كبير في مختلف
إدارات وقطاعات الوزارة.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر ان ق ـط ــاع ال ـش ــؤون
اإلداري ــة ،وجــه خطابا األسـبــوع الماضي إلى
إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة يطالب
بإنهاء خدمات  74طباعا يعملون في إدارات
مختلفة ،مشيرة إلى ان هذه القائمة تتضمن
مواطنين وغير محددي الجنسية ووافــديــن،
منهم  14طـبــاعــا يعملون فــي إدارة الـشــؤون
المالية ،و 12فــي إدارة الــدراســات اإلسالمية
(الفروانية والجهراء).
وأكدت أن الشركة المعنية بتفاصيل عقود
الـمــوظـفـيــن ال ـمــذكــوريــن ،ب ــاش ــرت عـلــى الـفــور
مـخــاطـبــة الـمــوظـفـيــن الــذيــن يـحـمـلــون مسمى

الهيئة الخيرية تطلق حملتها الرمضانية إلفطار  94ألف صائم
أطلقت الهيئة الخيرية اإلسالمية
العالمية حملتها ا لــر مـضــا نـيــة « خـيـ ٌـر
يـجـمـعـنــا» ل ـل ـعــام الـ ـج ــاري وتـتـضـمــن
مشروع إفطار الصائم الذي يهدف إلى
توفير االحتياجات الغذائية األساسية
لـلـفـئــات األك ـث ــر ت ـض ــررا ف ــي  20دول ــة
م ــن بـيـنـهــا شــري ـحــة األسـ ــر المتعففة
فــي الكويت ،باإلضافة إلــى حزمة من
ال ـم ـشــروعــات الـتـنـمــويــة والتعليمية
وال ـص ـح ـي ــة ال ـن ــوع ـي ــة ال ـت ــي سـيـجــري
تدشينها في العديد من المجتمعات
الفقيرة والمنكوبة.
وقــال المدير العام للهيئة الخيرية
ب ـ ــدر ال ـص ـم ـيــط إن ال ـه ـي ـئــة اس ـت ـعــدت

ل ـت ـن ـف ـي ــذ م ـ ـ ـشـ ـ ــروع إف ـ ـ ـطـ ـ ــار الـ ـص ــائ ــم
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع ف ــرقـ ـه ــا ال ـت ـط ــوع ـي ــة
ومكاتبها الخارجية عبر توزيع 15541
سلة غذائية ،لفائدة  94045مستفيدا
في  20دولة ،منها دول تعاني تداعيات
النزاعات ،وأخرى تؤوي الالجئين من
ج ــراء االض ـط ـهــاد وال ـح ــروب األهـلـيــة،
وث ــال ـث ــة تـحـتـضــن م ـكــاتــب «ال ـه ـي ـئــة»،
ورابعة يعاني سكانها معدالت مرتفعة
من الفقر.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــط أن ال ـه ـي ـئ ــة
اسـتـبــدلــت م ـش ــروع ال ـس ــال الـغــذائـيــة
بــا لـمــوا ئــد التقليدية إل ف ـطــار الصائم
م ــرا ع ــاة لمقتضيات ا لـســا مــة العامة

تداعيات جلسة الثالثاء...
حمالت موجهة ممولة وممنهجة تحتوي على افتراءات وادعاءات
ً
باطلة ،مضيفا« :مع األســف الشديد في بعض األحيان وصلت
إلى إساءات غير مسبوقة ،وال يمكن القبول بها ،طالتني وطالت
غـيــري مــن ال ـنــواب ومسؤولين آخــريــن ،وأم ــور كثيرة ليس لها
أساس من الصحة».
ً
ً
صحافياّ ،
وعينا أشخاصا ،وفوتوشوب
وتابع« :قالوا طردنا
ً
نراه في وسائل التواصل االجتماعي ...وأمورا ال يقوم بها إال من ال
ً
يخاف الله ،ألنها غير صحيحة»ّ ،مؤكدا عدم تأثره بهذه الحمالت.
ولفت إ لــى أ نــه سيوضح ويفند بعد الجلسة المقبلة بفترة
وجيزة لكل أبناء الشعب الكويتي الكثير من االدعاء ات الباطلة
غير الصحيحة الـتــي ليس لها أي أس ــاس مــن الصحة بــاألدلــة
والبراهين الواضحة والكاشفة.
من جانبه ،قــال الساير« :لــم يصلنا شــيء رسمي بخصوص
ً
استجوابنا المقدم لرئيس الوزراء ألنه لم يكن مدرجا وال يعنينا
مـســرحـيــة ال ـثــاثــاء وم ــا نـتــج عـنـهــا مــن ق ــرار م ـن ـعــدم» ،مضيفا:

واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة الـمـتـعـلـقــة
ب ـجــائ ـحــة «ك ـ ــورون ـ ــا» ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
إن ت ـق ــدي ــم الـ ـس ــال ال ـغ ــذائ ـي ــة عــوضــا
عــن الــوجـبــات الـجــاهــزة يــوفــر لألسرة
ال ـم ـس ـت ـف ـيــدة الـ ـم ــؤون ــة طـ ـ ــوال الـشـهــر
الفضيل ،مشيرا إلى إن السلة الغذائية
الــواحــدة تحتوي على مــواد أساسية
متنوعة ،وفق أولوية كل فئة مستفيدة،
وأن السلة أعدت لكفاية أسرة مؤلفة من
 6أفراد مدة شهر كامل.
وح ــول الـمـشــروعــات الـنــوعـيــة التي
تـحــرص الهيئة على تسويقها خالل
ه ــذا الـشـهــر الـفـضـيــل ،أوض ــح الـمــديــر
العام أن هناك خمسة مشروعات كبيرة،

وتـتـضـمــن م ـش ــروع الـمــرحـلــة الــرابـعــة
لـمــديـنــة ص ـبــاح األح ـم ــد الـخـيــريــة في
شمال سورية المكونة من  530بيتا،
والـمــديـنــة الــرابـعــة فــي تـشــاد المؤلفة
مـ ــن  105بـ ـي ــوت وعـ ـ ــدد مـ ــن ال ـم ــراف ــق
التعليمية والصحية والدعوية ،وحملة
الخمسة آالف مبصر في النيجر وتشاد
بالتعاون مع فريق التآخي ،ومرحلة
جــديــدة مــن قــريــة الـكــويــت فــي الـيـمــن،
وتـتـكــون مــن  500بـيــت بــالـتـعــاون مع
فريق تراحم التطوعي.

ً
ً
«دستوريا والئحيا ،مرزوق الغانم ال يملك إال إدراج االستجواب
ً
عـلــى جـ ــدول أع ـم ــال  13أب ــري ــل وغ ـيــر ذل ــك يـعـتـبــر ان ـقــابــا على
ً
الدستور ...وتأكيدا للمؤكد تقدمنا بطلب اإلدراج».
ً
وفي السياق ذاته ،وعبر رسالة وجهها إلى المجلس طالبا فيها
تخصيص ساعة من الجلسة القادمة لمناقشة الموضوع ،لوح
النائب بدر الحميدي بتفعيل أطر المساء لة للوزراء لعدم ردهم
على األسئلة البرلمانية وتجاوز المدد الدستورية.
وقال الحميدي« :تقدمت بالعديد من األسئلة إلى وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء بشأن بعض األعمال المخالفة بالديوان
األميري كما وجهت ثالثة أسئلة إلى وزيري المالية واألشغال
العامة ،ورغم انقضاء عدة أشهر ومكاتبات استعجال الرد منهم
لم أجد سوى توافقهم على عدم الرد».
وأضــاف« :ال أجد سوى إيضاح أخير هو أنني سأضطر إزاء
كل ذلك لتفعيل أطر المساء لة السياسية وليدافع كل منهم أمام
مجلس األمة والشعب الكويتي عن حمايتهم لهدر المال العام
وضياعه تحت بصرهم وحمايتهم للمسؤولين عن هذا الضياع
بالماليين من المال العام».
04

بدر الصميط

الفضالة يعتزم االستقالة...

ً
األحداث في مجلس األمة ،خصوصا أنه أشار ،خالل كلمته في الجلسة
الماضية ،إلى أنه إذا اتجه النواب إلى تقديم استقاالتهم فسيكون
معهم ،وإذا استجوبوا رئيس ال ــوزراء فسيكون أول موقعي كتاب
عدم التعاون معه.

النيابة تحفظ قضية «بوتيكات»...
موضحة أنها استندت إلى تقرير فريق إدارة الخبراء المكون من
سبعة خبراء حسابيين قاموا بفحص عمليات ومستندات الشركة
على مدى اربعة أشهر وانتهوا إلى اتفاق جميع تعامالتها منذ
مباشرتها نشاطها مع االيرادات المالية ،إلى جانب صحة عمليات
التوريد ألنشطتها.
إلى ذلــك ،أصــدرت النيابة أمس قــرارات برفع الحجز التحفظي
عــن أم ــوال وحـســابــات وممتلكات سـتــة مــن مشاهير السوشيال
ميديا ،هم مشاري بويابس ،وفوز الفهد ،وجمال النجادة ،ومرمر

طباع ،إلتمام كافة التفاصيل المتعلقة بإنهاء
ال ـع ـقــود ،إذ تــم إخ ـطــار الــوافــديــن منهم بعدم
حاجة الشركة لخدماتهم ،وعدم الرغبة بتجديد
إقاماتهم ،على أن يكون آخر يوم عمل  31مايو
القادم.
وأضافت :كما تضمن خطاب الشركة الموجه
إلــى الموظفين الــوافــديــن ،منحهم مهلة إنــذار
ثالثة أشهر بدأت في األول من مارس الماضي،
الفتة إلى ان الشركة طالبت الموظفين الذين
تم االستغناء عن خدماتهم ،بضرورة مراجعة
الشؤون اإلدارية للقيام بإجراءات إلغاء اإلقامة
خالل المهلة المحددة ،وفي حال عدم المراجعة
س ـت ـض ـطــر الـ ـش ــرك ــة إل ـ ــى ات ـ ـخـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات
القانونية ضد من يتخلف عن الحضور.
وأش ــارت إلــى أن هــذه الخطوة تأتي ضمن
الجهود المبذولة للحد من البطالة المقنعة
التي كانت وماتزال تمأل أروقة الوزارة بشكل
الفت ،متوقعة صدور قرارات مماثلة في بعض
اإلدارات بعد شهر رمضان القادم.

دوام
«الشؤون» في رمضان ً
ً
من  9صباحا حتى  1:30ظهرا
أصدر وكيل وزارة الشؤون االجتماعية باإلنابة مسلم السبيعي،
التعميم اإلداري رقم ( )67بشأن مواعيد وساعات العمل خالل شهر
رمضان المبارك.
ً
ووفقا للتعميم ،فإن مواعيد الدوامات خالل الشهر الفضيل من
ً
ً
األحد إلى الخميس أسبوعيا من التاسعة صباحا حتى الواحدة
ً
والنصف ظهرا ،على أن يراعى ،في جميع األحوال ،ضرورة االلتزام
باالشتراطات الصحية والوقائية والتعليمات المقررة من السلطات
الصحية بهذا الصدد.
كما شدد التعميم على ضــرورة االلتزام بــاإلجــراء ات والقواعد
وأنظمة الدوام المرنة حسب متطلبات العمل وطبيعته ،في ضوء
ما ورد في دليل سياسات وإجراءات العودة التدريجية للعمل في
الجهات الحكومية.

وفرح الهادي وحليمة بولند ،في مؤشر إلى استبعاد شبهة غسل
األمــوال المقامة ضدهم وفق البالغ المرفوع بحقهم قبل عام من
وحدة التحريات المالية.

 30مركز تطعيم..
ودعــا أعـضــاء الهيئة التدريسية مــن المعلمين والفنيين إلى
الـمـســارعــة للتسجيل فــي منصة وزارة الـصـحــة ،بـهــدف منحهم
التطعيم.
مــن جهة أخ ــرى ،أكــد السعيد أن وزارة الصحة تنتطر نتائج
ً
الدراسات المتعلقة بلقاحات األطفال ،للتأكد من مأمونيتها ،تمهيدا
لجلبها إلى البالد.
وأشار إلى أن وزراة الصحة طلبت جرعات إضافية من اللقاحات،
ً
لتكون منشطة لكبار السن ،في حال ظهرت سالالت جديدة ،مؤكدا
أن أغلبية اإلصابات األخيرة والوفيات هي لحاالت لم تأخذ اللقاح
ولم تطعم.

ةديرجلا
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محليات
«التربية» تواجه مأزق استبدال أثاث «االبتدائي» و«الرياض»
طاوالت طلبة المرحلتين شبه دائرية ال يمكن معها تطبيق التباعد الجسدي
فهد الرمضان

 3خيارات أمام
الوزارة لحل
المشكلة قبل
بدء الدراسة في
سبتمبر

"ت ـ ـ ـجـ ـ ــري ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاح ب ـ ـمـ ــا ال
ت ـش ـت ـه ــي ال ـ ـس ـ ـفـ ــن" ،هـ ـ ــذا هــو
لسان حــال مسؤولي التربية
وهــم يسابقون الزمن لسرعة
االنـتـهــاء مــن خططهم لعودة
ت ـش ـغ ـي ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس وعـ ـ ــودة
الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية
ف ــي سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل ،إذ إن
المعوقات تتكشف خيوطها
مع استمرار الجهود المبذولة
لـتــذلـيـلـهــا ،حـيــث ك ــان آخــرهــا
م ـش ـك ـل ــة األثـ ـ ـ ـ ــاث الـ ـم ــدرس ــي
ل ـل ـمــدارس االب ـتــدائ ـيــة وال ــذي
ت ــم ت ـطــويــره ق ـبــل ح ــوال ــي 10
سـ ـ ـن ـ ــوات لـ ـتـ ـك ــون الـ ـ ـط ـ ــاوالت
ع ـب ــارة ع ــن لـ ــوح خ ـشــب شبه
دائـ ـ ــري ي ـس ـت ـخــدم ل ـ ـ  4إلـ ــى 5
أطفال من طلبة رياض االطفال
والمرحلة االبتدائية.
ورغ ـ ـ ــم أن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ك ــان
يهدف إلى تعزيز روح التعاون
وتكوين الفريق لــدى الطلبة
ف ــي هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة ال ـع ـمــريــة،
فإن خطط التربية الرامية إلى
اعـ ــادة ال ــدراس ــة فــي سبتمبر
واالش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة

ا لـتــي تقتضي تـبــا عــد الطلبة
ع ــن بـعـضـهــم ب ـمــا ال ي ـقــل عن
مترين تحول دون االستمرار
ب ــاس ـت ـخ ــدام ه ـ ــذه ال ـ ـطـ ــاوالت
وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـغـ ـيـ ـي ــره ــا إل ـ ــى
طاوالت عادية لشخص واحد
لـتـحـقـيــق ال ـت ـبــاعــد الـجـســدي
بين الطلبة.
وفي السياق ،أكدت مصادر
تــربــويــة مطلعة لـ ـ "الـجــريــدة"
أن الـ ـ ــوزارة س ـتــواجــه مشكلة
ح ـق ـي ـق ـيــة ف ــي م ـس ــأل ــة االث ـ ــاث
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرس ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي م ــرحـ ـلـ ـت ــي
ريـ ــاض االطـ ـف ــال واالب ـت ــدائ ــي
وال ــذي تــم تـطــويــره فــي الـعــام
الدراسي  2008ليكون بالشكل
ش ـبــه الـ ــدائـ ــري ل ـت ـكــويــن فــرق
وم ـج ـمــوعــات م ــن الـطـلـبــة في
ك ــل ف ـصــل دراسـ ـ ــي ،مــوضـحــة
أن وجـ ــود ه ــذه ال ـنــوع ـيــة من
األثاث ستكون عائقا حقيقيا
لتحقيق التباعد الجسدي بين
الطلبة وبالتالي فشل خطط
العودة للمدارس.
وأش ــارت الـمـصــادر إلــى أن
ك ــل ري ـ ــاض االطـ ـف ــال ومـعـظــم

طاوالت طالب االبتدائي شبه الدائرية
المدارس االبتدائية تستخدم
هذا النوع من االثاث المدرسي
الــذي سمي بالمطور حينها،
الفتة إلى أن عدد المدارس مع

«ثانوية حمد الرجيب» األولى بالمسابقة الثقافية الـ 14
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـج ـغ ــراف ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ف ـ ــوز قـســم
االجـتـمــاعـيــات بـمــدرســة ثــانــويــة حـمــد الــرجـيــب بــالـمــركــز األول
بالمسابقة الثقافية العلمية الجغرافية ال ــ 14لطلبة المدارس
الثانوية على مستوى الكويت.
وقال رئيس الجمعية عبدالوهاب الرشود ،في كتاب وجهه
إلى مدير ثانوية حمد الرجيب د .عبدالعزيز الجاسم ،إن الطالب
أحمد الجيران حقق المركز األول في المسابقة الثقافية العلمية
ً
الجغرافية الـ  ،14الفتا إلى أن المسابقة يتنافس فيها طلبة من
مختلف المدارس الثانوية على مستوى الكويت.
يذكر أن قسم االجتماعيات بثانوية حمد الرجيب شارك من
خالل الطالب أحمد الجيران تحت اشراف المعلم حمد الزويد
ورئيس قسم االجتماعيات سعود المونس بمتابعة من جانب
مدير المدرسة.

تكريم الطالب أحمد الجيران من جانب المدرسة

«أبي أتعلم» تطلق حملة لتعليم
األطفال المصابين بأمراض مزمنة
أع ـل ـن ــت رئ ـي ـس ــة ال ـل ـج ـنــة اإلع ــامـ ـي ــة فــي
جمعية "أب ــي أتـعـلــم" د .ن ـبــال بــورسـلــي أن
الجمعية أطلقت حملتها اإلعالمية "لنعيد
النظر" خالل هذا االسبوع ،والتي تخاطب
م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا األك ــاديـ ـمـ ـيـ ـي ــن وال ـم ـع ـل ـم ـيــن
والـمـهـتـمـيــن وأص ـح ــاب األف ـك ــار اإلبــداع ـيــة
في تطوير التعليم ،كي يشاركوا الجمعية
أفـكــارهــم فــي دعــم تعليم األطـفــال المرضى
بأمراض مزمنة وأمراض السرطان.
وق ــال ــت ب ــورس ـل ــي ،ف ــي ت ـصــريــح ل ـهــا إن
"لـنـعـيــد ال ـن ـظــر" حـمـلــة إعــام ـيــة مجتمعية
"نهدف من خاللها دعوة الجمهور للتعرف
على واق ــع تعليم ه ــؤالء األط ـفــال المرضى
الـ ــذيـ ــن فـ ــي أغـ ـل ــب األحـ ـ ـي ـ ــان يـ ـح ــرم ــون مــن
اسـ ـتـ ـم ــرار تـعـلـيـمـهــم ب ـس ـبــب م ـكــوث ـهــم فــي
المستشفى لفترات طويلة ،مع التأكيد على
ض ــرورة إتــاحــة الفرصة لتعليمهم ،والــذي
ً
ً
بـ ــدوره يـخـفــف جــانـبــا كـبـيــرا مــن الـمـعــانــاة
النفسية والعزلة التي يعيشونها".
وأضــافــت أن الحملة "نــداء إلعــادة النظر
ف ــي أف ـكــارنــا ت ـجــاه ه ــذه الـفـئــة م ــن الـطــاب
المرضى وانطباعاتنا وتوقعاتنا التي قد ال

تكون منصفة في حق تعليمهم وتبخسهم
حقهم في مواكبة أقرانهم أكاديميا" ،مبينة
أن "ه ــؤالء األطـفــال يتطلعون إلــى الــدراســة
واالجتهاد والتحصيل العلمي رغم ظروفهم
الصحية ،وندعو من خالل هذه الحملة إلى
أن يـكــون تعليمهم فــي مـصــاف األولــويــات
وبأهمية عالجهم".
وب ـي ـنــت أن ال ـج ـم ـع ـيــة أط ـل ـقــت بــرنــامــج
الـتـعـلـيــم "ع ــن ب ـع ــد" تـمــاشـيــا م ــع ال ـظ ــروف
الـصـحـيــة الــراه ـنــة ال ـتــي تـشـهــدهــا الـكــويــت
والـعــالــم أجـمــع ،لضمان اسـتـمــرار العملية
التعليمية للطلبة ا ل ـمــر ضــى المنتسبين
إليها.
الـجــديــر بــالــذكــر أن جمعية "أب ــي أتعلم"
هي جمعية أهلية تعنى باستمرار تعليم
األطفال المرضى ،افتتحت فصلين دراسيين
خالل الثالث سنوات الماضية ،أحدهما في
مستشفى البنك الوطني التخصصي ،واآلخر
في مستشفى الرازي.

رياض االطفال يصل إلى 400
مدرسة تقريبا.

 3خيارات
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن
مـســؤولــي الـ ــوزارة أم ــام ثالثة
خيارات أولها العمل من اآلن
عـلــى اعـ ــداد مـنــاقـصــة سريعة
لشراء أثاث مدرسي بطاوالت
وك ـ ــراس ـ ــي م ـن ـف ـص ـلــة تـصـلــح
لتحقيق التباعد الجسدي بين
الطلبة وهــو الحل المستبعد
ح ــال ـي ــا نـ ـظ ــرا لـ ـط ــول ال ـ ـ ــدورة
ال ـم ـس ـت ـنــديــة وال ـ ـتـ ــي تـتـطـلــب
ع ـ ــادة م ــن  6أش ـه ــر إلـ ــى سنة
لتنفيذ المناقصات و تــور يــد
األثـ ــاث ،الفـتــة إل ــى أن الخيار
اآلخر يتمثل بالعمل على شراء
األثاث المدرسي الجديد لهذه
الـ ـم ــدارس م ــن خ ــال الـتـعــاقــد
المباشر نظرا لظروف جائحة
كورونا وأهمية تحقيق شروط
التباعد الجسدي بين الطلبة.

ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ل ــدي ـه ــا خـ ـي ــار ثــالــث
يتمثل بالعمل على التأكد من
وج ــود األث ــاث المناسب لدى
ادارة ال ـم ـخــازن وال ـت ــوري ــدات
وا ل ــذي يجب أن يكفي جميع
ال ـمــدارس االبتدائية وريــاض
االط ـفــال السـتـبــدال اث ــاث هذه
المؤسسات التعليمية خالل
األ ش ـهــر القليلة المقبلة قبل
بدء العام الدراسي المقبل في
منتصف سبتمبر.
ود ع ـ ـ ـ ـ ــت وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة
الطلبة في الصفوف الخامس
ب ـ ـن ـ ـيـ ــن وبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس
بـ ـن ــات والـ ـث ــان ــي ع ـش ــر بـنـيــن
وبـنــات للتسجيل فــي الــرابــط
اإللكتروني لبرنامج التطعيم
ال ــدوري ،بالتعاون مــع وزارة
الصحة.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـل ـنــت
مديرة ثانوية العصماء بنت
الـحــارث ،خيال اإلبراهيم بدء
الملتقى ا لـتــر بــوي الخليجي

بعنوان «التعليم االفتراضي
مقدمة لتعليم جديد» للتعرف
على واقع التجربة في التعليم
عـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــد فـ ـ ــي الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
التعليمية و ع ــرض التجارب
الناجحة في مجاالت التعليم
االفـ ـت ــراض ــي ف ــي ظ ــل جــائـحــة
كورونا.
واسـ ـتـ ـع ــرض ــت اإلب ــراهـ ـي ــم
خ ـط ــة ال ـم ـل ـت ـق ــى ،إذ ي ـت ـن ــاول
الـيــوم األول مناقشة المحور
ً
األول م ـت ـم ـث ــا فـ ــي ا ل ـت ـع ــرف
عـلــى واق ــع الـتــربـيــة والتعليم
االفـ ـت ــراض ــي ف ــي ظ ــل جــائـحــة
كورونا ،في حين مشيرة إلى
أن اليوم الثاني سيشهد عرض
التجارب والمبادرات الناجحة
للتعليم االفتراضي عن بعد،
أم ـ ــا الـ ـي ــوم األخـ ـي ــر فـيـنــاقــش
مستقبل التعليم االفتراضي
بـعــد جــائـحــة ك ــورون ــا إضــافــة
إلـ ــى ورش ال ـع ـمــل الـمـتـنــوعــة
م ـ ــن دول مـ ـجـ ـل ــس ا لـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي.

أبحاث
نتائج
تترقب
«الصحة»
ً
لقاحات األطفال تمهيدا لطلبها

االنتهاء منها في أغسطس وستعطى لطالب المدارس من سن  5سنوات
●

عادل سامي

ت ـت ــر ق ــب وزارة ا ل ـص ـح ــة ن ـت ــا ئ ــج األ بـ ـح ــاث
وال ـ ــدراس ـ ــات اإلك ـل ـي ـن ـي ـك ـيــة ال ـت ــي ت ـج ــرى فــي
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وأوروبـ ـ ــا ع ـلــى لـقــاحــات
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،تـ ـمـ ـهـ ـي ــدا إلدخـ ــال ـ ـهـ ــا إلـ ـ ــى الـ ـب ــاد
وإعـطــائـهــا لــأطـفــال مــن ســن  5س ـنــوات ومــا
فوق.
و تــو قـعــت م ـصــادر صـحـيــة مطلعة أن يتم
االنتهاء من نتائج هذه األبحاث والدراسات
اإلكلينيكة فــي أ غـسـطــس ا لـمـقـبــل ،ال فـتــة إ لــى
أن وزارة الصحة ،و فــور التأكد من مأمونية
وفعالية اللقاحات ،سيتم طلب توريدها إلى
الكويت ،تمهيدا إلعطائها لطالب المدارس
من  5سنوات حتى  15عاما.
وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن هــذه
الخطوة ستقرب المدارس كثيرا من العودة
إلى الحياة الطبيعية ،الفتة إلى أن عددا من
الـشــركــات الــدوائـيــة والـهـيـئــات والمؤسسات
والـ ـج ــامـ ـع ــات ال ــدولـ ـي ــة تـ ـق ــوم اآلن بــأب ـحــاث

ودرا سـ ـ ــات ح ــول ه ــذه ال ـل ـقــاحــات المختصة
بــاألط ـفــال ،وم ــن بينها "ف ــاي ــزر" و"مــوديــرنــا"
و"أكسفورد" ،للتأكد من مأمونية وفعالية تلك
اللقاحات مع أطفال المدارس لمنحهم إياها.
في مجال متصل ،علمت "الجريدة" أن وزارة
الصحة ستقوم قريبا بتطعيم أعضاء الهيئة
التدريسية التابعة لوزارة التربية والتعليم
م ــن الـمـسـجـلـيــن ع ـلــى مـنـصــة الـتـطـعـيــم ضد
مرض "كوفيد ."19
وأكـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن األيـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـل ــة
س ـت ـش ـهــد ال ـت ــوس ــع ف ــي ت ـط ـع ـيــم ال ـمــدرس ـيــن
والفنيين واإلداري ـيــن بــالـمــدارس ،الفـتــة إلى
أن هذه الخطوة ستكون أولى خطوات عودة
المدارس.
ود عــت جميع أ عـضــاء الهيئة التدريسية،
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة ،إل ـ ــى الـ ـمـ ـب ــادرة
بالتسجيل فــي منصة التطعيمات ،تمهيدا
إلع ـط ــائ ـه ــم الـ ـلـ ـق ــاح الـ ــواقـ ــي م ــن الـ ـفـ ـي ــروس،
والمساهمة في حدوث المناعة المجتمعية،
ومن ثم العودة إلى الحياة الطبيعية.

ً
«الزراعة» :أعداد المزارع في «اإلعالم» تعلن غدا دورة رمضان البرامجية
أوقفت
«الميكنة»
«اإلعاقة»:
ً
ً
تقرير «المحاسبة» غير دقيقة

المطيري يكلف الفندي وكيال لـ «اإلذاعة»

الديحاني 7035 :إجمالي الحيازات المسجلة في الهيئة ●
قالت الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية إن ما
ورد من أرقام وإحصاءات ألعداد
الـ ـم ــزارع ال ـم ــذك ــورة ف ــي تـقــريــر
تقييم ك ـفــاء ة الـهـيـئــة ،ال ـصــادر
عن ديوان المحاسبة ،غير دقيق.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
بــالـهـيـئــة ،ط ــال الــدي ـحــانــي ،إن
ً
التقرير ّ
قدم عددا كبيرا جدا من
المزارع التي تم توزيعها ،وهو
ً
مـخــالــف تـمــامــا ل ـلــواقــع ،مبينا
أن ال ـعــدد اإلج ـمــالــي الصحيح
لـلـمــزارع المسجلة فــي كشوف
ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ي ـب ـل ــغ  7035حـ ـي ــازة
زراعية.
وأضاف الديحاني أن الهيئة
ليس لديها أي مانع ألي طلبات
من الجهات الرقابية ،وعلى أتم
االسـتـعــداد لتقديم المعلومات
والبيانات الصحيحة في حال
الطلب منها.

طالل الديحاني

محمد راشد

علمت «ال ـجــريــدة» مــن م ـصــادر مطلعة أن وزيــر
اإلع ــام وزيــر الــدولــة لـشــؤون الشباب عبدالرحمن
الـمـطـيــري أص ــدر ق ــرارا أم ــس بتكليف مــديــر إدارة
البرنامج العام في إذاعة الكويت سعد الفندي وكيال
مساعدا لشؤون اإلذاعة لمدة عام اعتبارا من اليوم.
وأوضـحــت المصادر أن الـقــرار جــاء بعد انتهاء
الفترة القانونية للوكيل السابق الشيخ فهد المبارك
وتقاعده من العمل ،مبينة ان الوزارة أصدرت أيضا
ق ــرارات أخ ــرى تضمنت نقل مــديــر إدارة التنسيق
والمتابعة في قطاع اإلذاعة عادل العتيبي إلى إدارة
البحوث والمعلومات في قطاع السياحة ،بديال عن
سلمان الهاجري ،الذي تم نقله إلى إدارة التنسيق
والمتابعة في قطاع اإلذاعة.
وفي موضوع منفصل ،أكدت مصادر قيادية أن
الـ ــوزارة ستعلن غــدا دورت ـهــا البرامجية الخاصة
بشهر رمضان ،من خالل برنامج "ليالي الكويت"،
الذي يبث حاليا في العاشرة والربع مساء كل يوم،
عدا الجمعة والسبت ،مشيرة إلى أن الوزارة حرصت
على أن تحمل هذه الخطة البرامجية رسالة هادفة
تتناسب وطبيعة المجتمع الكويتي ،بحيث تلبي
رغبات المشاهدين داخل وخارج الكويت.

وأوضحت المصادر أن دورة برامج شهر رمضان
تتضمن سبعة أعمال درامية محلية ،وأخرى عربية،
فضال عــن الـبــرامــج الدينية الـتــي اعـتــاد الجمهور
متابعتها في كل عام ،إضافة إلى البرامج الثقافية
وبرنامج مسابقات يومي ،مؤكدة أنه تمت مراقبة
مختلف األعـمــال الــدرامـيــة ،منعا ألي تـجــاوز على
ال ـعــادات والتقاليد األصـيـلــة ،إذ حــرصــت الجهات
الـمـعـنـيــة ف ــي الـ ـ ــوزارة عـلــى اخ ـت ـيــار األع ـم ــال بــدقــة
كبيرة للتأكد من التزامها بكل الشروط المطلوبة
التي تمنع التعدي على الــذوق العام ،ومراجعتها
بشكل دقيق لمعرفة المضامين التي تحملها بحيث
تناسب كل الشرائح العمرية.
وأف ــادت بــأن ال ــوزارة تسعى إلــى االسـتـمــرار في
كسب ثقة المشاهد الكويتي والخليجي على مدار
ال ـعــام ،السـيـمــا فــي شـهــر رم ـضــان ال ــذي ت ــزداد فيه
نسبة المشاهدة بشكل كبير ،موضحة أن تلفزيون
الكويت يملك من الخبرة والكفاءة الوطنية ما يؤهله
لمنافسة الـفـضــائـيــات الحكومية والـخــاصــة على
المستويين المحلي والخليجي ،بفضل ا لـكــوادر
الــوطـنـيــة الـفـنـيــة واإلع ــام ـي ــة ،ال ـتــي ت ـبــذل جـهــودا
مخلصة بهدف النهوض في أداء الرسالة اإلعالمية
لتلفزيون الكويت.

هدر  12مليون دينار سنويا

ُ
«كانت تصرف بالمخالفة للقانون قبل »2017
● جورج عاطف
أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة أن تشغيل نظام
الميكنة اآللي أوقف هدر ما يزيد على  12مليون دينار كانت
تصرف بالمخالفة لمواد القانون ( )2010/8الـصــادر بشأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،قبل عام .2017
وأوضـحــت الهيئة أن عمليات الصرف المخالفة التي تم
اكـتـشــافـهــا ،حـيـنــذاك ،ووقـفـهــا تمثلت فــي ص ــرف ب ــدل خــادم
أو سائق ألكثر مــن ملف ،أو صــرف خــادم أو سائق لملفات
م ــوق ــوف ــة ،ف ـضــا ع ــن ص ــرف مـخـصـصــات مــال ـيــة لـمـتــوفـيــن،
والـ ـص ــرف ل ـل ـمــرأة ال ـتــي تــرعــى م ـعــاقــا وه ــي م ـتــوفــاة ومـنــح
مخصصاتها لرجل ،في مخالفة للقانون الذي حدد منحها
للمرأة ،وغيرها من المخالفات األخــرى التي كشفها النظام
اآللي.
وتــاب ـعــت الـهـيـئــة أن «هـ ــذه ال ـم ـبــالــغ ال ـت ــي ك ــان ــت تـصــرف
ً
بالمخالفة كــانــت مرشحة لـلــزيــادة سـنــويــا ،لــوال اكتشافها
ً
ووقـفـهــا ف ــورا» ،مــؤكــدة أنــه مــن منطلق الـحــرص على حرمة
المال العام ،تم وقف صرفها ،والعمل على استرداد كل دينار
صرف بغير حق.

سلة أخبار
«النجاة» :توزيع  3آالف
سلة رمضانية على األيتام

أعلنت جمعية النجاة
الخيرية ،استعدادها
لتوزيع  3000سلة
رمضانية ألسر األيتام
الذين تكفلهم الجمعية،
سعيًا منها إلدخال
السرور عليهم في شهر
رمضان.
وقال مدير إدارة األيتام
بالجمعية ،عبدالله
الرويشد ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن قيمة
السلة تتراوح بني  15و30
دينارا ،وفق طبيعة الدول،
الفتا إلى توزيع السالل
في  7دول ،هي :اليمن،
األردن ،تشاد ،كمبوديا
سيالن ،ألبانيا والنازحني
السوريني.
وأكد الرويشد حرص
الجمعية على التواصل
املستمر مع أيتامها في
جميع الدول ،وتفقد
أحوالهم وأسرهم ،وتلبية
احتياجاتهم ،وخاصة
في املناسبات واألعياد،
داعيا املحسنني وأصحاب
األيادي البيضاء إلى
املساهمة في مشروع
السالل الرمضانية ألسر
األيتام.

«الرحمة العالمية» :مشروعات
رمضانية إلغاثة المحتاجين
أصدرت جمعية الرحمة
العاملية تقريرًا حول
إنجازاتها الرمضانية
لعام  ،2020والذي
يحمل شعار "بالعطاء
ندفع البالء" ،وذلك في
رسالة منها لجمهور
املتبرعني ،حول ما تم
إنجازه من مشروعات
مختلفة وحمالت متنوعة،
بجوانبها التفصيلية من
حيث أعداد املستفيدين
والدول محل التنفيذ.
وقال األمني املساعد
لشؤون القطاعات
بالجمعية فهد الشامري
في تصريح له انه مع
قرب حلول رمضان لهذا
العام في ظل استمرار
الجائحة ،تستعد الرحمة
العاملية إلطالق حزمة
من املشروعات والبرامج
اإلغاثية واإلنسانية
والصحية التي تلبي
احتياجات املساكني
واملتضررين في املناطق
األشد احتياجًا تحت
شعار "بادروا بالخير".
واختتم الشامري
تصريحاته بتوجيه
الشكر للمحسنني من أهل
الكويت على فزعاتهم
الخيرية واإلنسانية ،في
تقديم العون واملساعدة
لجموع املحتاجني في
مختلف األرجاء.

دفن الجنائز برمضان
من  9صباحًا إلى  5مساءً
أصدر مدير إدارة شؤون
الجنائز في بلدية الكويت
الدكتور فيصل العوضي
قرارا بشأن مواعيد دفن
الجنائز في شهر رمضان
املبارك اذ ستبدأ من
التاسعة صباحا وتنتهي
في الخامسة عصرا.
وقال العوضي في
تصريح ان مواعيد دفن
الجنائز ستكون كل
نصف ساعة فضال عن
اقتصار مرافقة الجنازة
على عشرين شخصا
فقط من أقارب املتوفى،
مشيرا الى استمرار فتح
املقابر للزيارة من الساعة
العاشرة صباحا حتى
الساعة الثانية ظهرا.
وشدد على ضرورة
مراعاة التقيد بلبس
الكمامة والحرص على
التباعد االجتماعي،
مشيرا الى ان العمل بهذا
القرار سيتم اعتبارا من
أول أيام شهر رمضان
املبارك.
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الغانم :الحقيقة ستنجلي في الجلسة المقبلة

«الساحة السياسية تشهد حمالت ّ
موجهة ممولة وممنهجة»

ال تعنينا
«مسرحية
الثالثاء»

الساير

قال رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم إنه لن ينزلق إلى مستنقع
اإلساءات التي تضمنتها الحمالت
الممولة والممنهجة ،مــؤكــدا أنه
سيبقى ثابتا على الحق ،وأن كثيرا
من الحقائق ستنجلي وستظهر
قريبا.
وذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
بمجلس األم ــة أم ــس ،أن الساحة
ً
السياسية تشهد أخ ـيــرا ،حمالت
موجهة ممولة وممنهجة تحتوي
على اف ـت ــراءات وادعـ ـ ــاءات باطلة،
مضيفا" :م ــع األس ــف الـشــديــد في
بعض األحيان وصلت إلى إساءات
غير مسبوقة ،وال يمكن القبول بها،
طالتني وطالت غيري من النواب
ومسؤولين آخرين ،وأمــور كثيرة
ليس لها أساس من الصحة".
وأض ــاف الـغــانــم" :قــالــوا طردنا
ً
صـ ـح ــافـ ـي ــا ،وع ـ ّـيـ ـن ــا أشـ ـخ ــاص ــا،
وفـ ــوتـ ــوشـ ــوب ن ـ ـ ــراه فـ ــي وس ــائ ــل
التواصل االجتماعي ،وأمور ال يقوم
بها إال من ال يخاف الله ،ألنها غير
صحيحة".

العارضي ًلزيادة المتقاعدين
 120دينارا كل  3سنوات
تقدم النائب مساعد العارضي باقتراح بقانون بتعديل الفقرة األولى
من المادة ( )9من القانون ( )20لسنة  2001بتعديل بعض أحكام قانون
التأمينات االجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
ويقضي نص االقتراح بأن "تــزاد المعاشات التقاعدية كل ثالث
ً
سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ،وذلــك بواقع ()120
ً
دينار شهريا".
ً
ً
ً
وجــاء المذكرة اإليضاحية لالقتراح أن صندوقا تأمينيا جديدا
أنشئ لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في عام 2001
وهو صندوق زيادة المعاشات ،وذلك لزيادة المعاشات التقاعدية كل
ثالث سنوات بواقع ( )20دينارا شهريا آنذاك ،ومن ثم عدلت لتصبح
 30دينارا ،وأن الوضع المالي للصندوق في ازدياد حيث ارتفع رصيده
بمقدار الثلث تقريبا ،وهو مؤشر مهم يدل على كفاية األموال ،مما يشير
إلى قابلية إجراء تعديل لمصلحة المتقاعدين بحيث تزاد معاشاتهم
التقاعدية بمقدار معين دون أن يؤثر على وضع الصندوق ،خاصة أن
إيراده الصندوق يعتمد بشكل كبير على االستقطاعات من الموظفين
الحاليين والملتحقين بسوق العمل مستقبال ،وهم في ازدياد سنويا
ولن يعاني أي عجز".
كما تقدم العارضي باقتراح اخر ينص على أن "تكون األيام العشرة
األخيرة من شهر رمضان عطلة رسمية".

وق ــال" :أشـكــر الشعب الكويتي
العظيم بكل توجهاته السياسية،
م ـ ـعـ ــي أو ض ـ ـ ـ ــدي أو يـ ـمـ ـي ــن أو
يـســار على رفـضــه اإلسـ ــاءات غير
المسبوقة واالنحطاط في مستوى
الحوار بين السياسيين ،واستخدام
م ـ ـفـ ــردات وطـ ـ ــرق وأس ــالـ ـي ــب غير
مسبوقة وغير مقبولة".
وأض ــاف" :كــل الشكر والتقدير
لمن تواصل معي أو عبر الرسائل
الـتــي أعـتــذر عــن عــدم قــدرتــي على
الــرد عليها ،أو عبر في مقاالت أو
غيره ،وأؤكد أنني سأكون كما كنت
ً
ثابتا على الحق ،ولن تؤثر ّ
في هذه
الحمالت".
وب ـشــأن الـحـمــات الـتــي طالته
وطــالــت غ ـيــره ،أك ــد الـغــانــم أن ــه لن
ينزلق إلى مستنقع هذه اإلساءات
ً
وال ــرد عليها ،مضيفا" :أدع ــو كل
مريديني ومؤيديني ومحبيني
واألغلبية الصامتة من أبناء الشعب
ّ
الكويتي أل ينجرفوا وأال يــردوا
وأال يـنـســاقــوا إل ــى ه ــذا األسـلــوب
مــن ال ـح ــوار ال ــذي يـخــالــف أخــاق

ديننا اإلسالمي الحنيف ،ويخالف
تقاليدنا الكويتية العريقة ويخالف
حتى األعراف البرلمانية".
واستطرد قــائــا" :فيما يتعلق
بالكثير مــن االدع ـ ـ ــاءات الباطلة،
فأقول لكل أبناء الشعب الكويتي،
الحقيقة ستنجلي وستظهر بكل
تأكيد ،وكثير من االدعاءات الباطلة
ستتضح في الجلسة المقبلة".
ّوأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه س ـي ــوض ــح
ويفند بعد الجلسة المقبلة بفترة
وجيزة لكل أبناء الشعب الكويتي
الكثير من االدعــاءات الباطلة غير
الصحيحة التي ليس لها أي أساس
م ــن ال ـص ـحــة ب ــاألدل ــة وال ـبــراه ـيــن
الواضحة والكاشفة.
من جانب اخر ،أكد النائب مهند
ال ـســايــر أن رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة
م ــرزوق الـغــانــم ال يملك إال إدراج
استجوابنا لرئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــايـ ــر ف ـ ــي ت ـصــريــح
صحفي :لــم يصلنا شــيء رسمي
بخصوص استجوابنا المقدم الى

مرزوق الغانم

ً
رئيس الــوزراء ألنه لم يكن مدرجا
وال تعنينا مسرحية الثالثاء وما
ً
نتج عنها من قرار منعدم دستوريا
ً
والئحيا ،مضيفا :م ــرزوق الغانم
ال يملك اال إدراجه على جدول أعمال
جلسة  13ابريل وغير ذلك يعتبر
ً
انـقــابــا عـلــى الــدس ـتــور ،وتــأكـيــدا
للمؤكد تقدمنا بطلب اإلدراج.

مهلهل المضف يسأل عن «وثائق بنما»
قدم النائب مهلهل المضف سؤاال إلى رئيس
مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد عن
التحقيق في "وثائق بنما" المسربة.
وجاء في نص السؤال :استنادا إلى نص المادة
 99والـمــادة  123والـمــادة رقــم  127من الدستور
والى نص المواد من  121حتى  126من الالئحة
الداخلية لمجلس االمة ،فيما يتعلق (بوثائق بنما
 )Panama Papersالمسربة مــن شــركــة خدمات
قانونية في بنما عام  2016والتي تضم أكثر من
 11.5مليون وثيقة معاملة مالية مشبوهة ،تبلغ
قيمتها أكثر من  610ماليين دينار ،تتعلق بـ 200
دولة حول العالم.
واستنادا إلى التقارير الصحفية التي نشرت
ً
محليا ودوليا بأن تحديثات أجريت على بعض
األسـمــاء ال ــواردة فــي وثــائــق بنما أظـهــرت ورود
أسماء كويتيين مرتبطين بتلك القضية ،والذين
ً
وصل عددهم لـ  359شخصا من أصل  720ألف
اسم تم ِذ ُ
كرهم في هذا الملف .وما نشر من تقارير
اعالمية في هذا الخصوص ،وأيضا الى التقارير
الصحفية التي نشرها االتحاد الدولي للمحققين
الصحافيين في هذا الخصوص ،وبناء على هذه
التسريبات التي هزت وجدان العالم.

وق ــال فــي ســؤالــه :هــل تــم اج ــراء أي تحقيقات
ب ـخ ـصــوص وث ــائ ــق ب ـن ـمــا ال ـس ــري ــة والـ ـت ــي تمت
االشارة اليها في المقدمة؟ وما الجهات التي قامت
بالتحقيق؟ ومــا نتائج التحقيقات واالج ــراء ات
التي قامت بها الحكومة كاملة؟ يرجى تزويدي
بأسماء جميع المواطنين المشمولين في الوثائق
السرية المسربة والمشار إليها في المقدمة.
وتــابــع :هــل صحيح أن أحــد أعـضــاء الحكومة
الحالية إحدى الشخصيات المتورطة في موضوع
وثــائــق بـنـمــا؟ وه ــل تــم الـتـحـقــق مــن صـحــة هــذه
المعلومات قبل تعيينه وزيرا؟ وهل تم اجراء أي
تحقيق معه في هذا الخصوص؟ ويرجى تزويدي
بجميع المراسالت والمكاتبات التي تمت بين
الكويت والمملكة المتحدة لمتابعة اي موضوع
حول جزر العذراء البريطانية والتابعة للمملكة
المتحدة وراء البحار بخصوص الوثائق المسربة
والـمـشــار إليها فــي المقدمة ،وتــزويــدي بجميع
المعلومات عن ارصدة واموال الكويتيين الذين
يملكون حسابات في هذه الجزر دون المساس
بسرية المعلومات المصرفية.

الخليفة يستفسر
عن المنقولين إلى
«أمانة المجلس»
وج ــه الـنــائــب مـ ــرزوق الخليفة
سؤاال إلى وزير التجارة والصناعة
د .ع ـبــدال ـلــه ال ـس ـل ـم ــان ،جـ ــاء فيه
"يرجى تزويدي بكشف تفصيلي
يتضمن من تم نقلهم من الوزارات
والمؤسسات والهيئات واألجهزة
ال ـح ـكــوم ـيــة إلـ ــى األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
ً
ً
لمجلس األمة  -نقال وليس ندبا.

الحميدي لمناقشة تأخر أجوبة الوزراء
اقترح إعفاء المواطنين من رسوم  PCRوالحجر المؤسسي
ل ـ ــوح الـ ـن ــائ ــب ب ـ ــدر ال ـح ـم ـيــدي
بتفعيل أط ــر ال ـم ـســاء لــة ل ـل ــوزراء
لعدم ردهم على االسئلة البرلمانية
وت ـجــاوز ال ـمــدد الــدسـتــوريــة .جاء
ذلك في رسالة وجهها الى مجلس
االمة طلب فيها تخصيص ساعة
م ــن ال ـج ـل ـســة الـ ـق ــادم ــة لـمـنــاقـشــة
الموضوع.
وجاء في الرسالة :رغم الوعود
المتالحقة بالتعاون مــن ال ــوزراء
مـ ــع األعـ ـ ـض ـ ــاء وال ـت ـق ـي ــد ب ــاألط ــر
الدستورية والقانونية في السعي
المشترك لتحقيق الصالح العام
ومن أساسياته الحفاظ على المال
العام ووقف مظاهر الهدر وصور
الفساد ،تقدمت بالعديد من األسئلة
إلى االخوة الوزراء في شأن بعض
األعمال المخالفة بالديوان األميري.

وأضاف :رغم انقضاء عدة أشهر
ومکاتبات استعجال الرد منهم لم
أجد سوى توافقهم على عدم الرد
األم ــر ال ــذي يــؤكــد أنـهــم ال يــوفــون
بعهد أو يتقيدون بقرار التعاون
المنشود ،لذلك ال أجد سوى إيضاح
أخير هو أنني سأضطر إزاء كل ذلك
لتفعيل أطر المساءلة السياسية.
وتـ ــابـ ــع :ف ــإن ـن ــا ن ـط ـلــب ع ــرض
الـمــوضــوع فــي الجلسة الـقــادمــة
للمجلس للنظر في الموافقة على
تـخـصـيــص ســاعــة واح ـ ــدة ب ــذات
الجلسة لمناقشة هذا الموضوع
وصـ ــوال إل ــى االج ـ ــراء الـمـنــاســب
لمعالجتها.
من جهة أخرى ،تقدم الحميدي
بــاقـتــراح برغبة نــص على إعفاء
المواطنين العائدين إلــى البالد

بدر الحميدي

من أي رســوم أو تكاليف إلجــراء
المسحة الطبية ( )PCRوالحجر
المؤسسي بأحد الفنادق.
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محليات

النوري :التطبيق يحدد موقع األعطال ومعرفة سير اإلصالحات

النظام له
إيجابياته
في تحقيق
االستدامة
المائية
وتعزيز رؤية
الكويت 2035

المزيني

أك ـ ــد وكـ ـي ــل وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء
وال ـ ـمـ ــاء ،م .ج ــاس ــم ال ـ ـنـ ــوري ،أن
تطبيق "وي كــويــت" الــذكــي يعد
خ ـ ـطـ ــوة م ـه ـم ــة لـ ـ ـل ـ ــوزارة ودع ـ ــم
جهودها نحو سرعة التفاعل مع
العطل بشبكة توزيع المياه ،حيث
يرصد التسريبات واالستعمال
الخاطئ للمياه في األماكن العامة
وكيفية إصالحه.
وأضــاف الـنــوري ،في تصريح
أم ــس ،أن الـ ـ ــوزارة تـتـبـنــى دائـمــا
ال ـت ـق ـن ـي ــات الـ ـح ــديـ ـث ــة ورب ـط ـه ــا
بنظم المعلومات لتعزيز خدمة
العمالء ( ،)152مضيفا أن تطبيق
نظام الموبايل يعد مــن الحلول
ال ـس ــري ـع ــة ل ـح ــل م ـش ـك ــات ال ـتــي
تـعــانـيـهــا شـبـكــة ت ــوزي ــع الـمـيــاه،
حيث يتم متابعتها أوال فأوال.
وأوضـ ـ ــح أن ه ــذا األمـ ــر يــوفــر
ل ـل ـع ــام ـل ـي ــن بـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـط ـ ــوارئ
الوقت والمكان في تحديد موقع
ال ـع ـط ــل أو األع ـ ـطـ ــال واإلصـ ـ ــاح
فـ ــي ش ـب ـك ــة الـ ـمـ ـي ــاه ،مـ ــع إع ـط ــاء
الـ ـف ــرص ــة ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ل ـم ـعــرفــة

س ـي ــر االص ـ ــاح ـ ــات الـ ـت ــي ت ـقــوم
بها الــوزارة ،ووضع البالغات أو
ّ
االطالع على األعمال التي بلغوا
عـنـهــا وس ــرع ــة ت ـج ــاوب ال ـ ــوزارة
الممثلة في مركز الطوارئ (.)152

إساءة استخدام المياه
من جهته ،قال رئيس جمعية
ال ـم ـي ــاه د .ص ــال ــح ال ـم ــزي ـن ــي ،إن
تطبيق "وي كويت" تم بالتعاون
بـيــن الجمعية ووزارة الكهرباء
وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،وبـ ــدعـ ــم مـ ــن مــؤس ـســة
ّ
الكويت للتقدم العلمي وسلمته
الجمعية لقيادات الوزارة أخيرا.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــز يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي أن
"النظام عبارة عن تطبيق على
الـ ـه ــات ــف الـ ــذكـ ــي ل ـم ـس ـت ـخــدمــي
ا ن ـ ــدرو ي ـ ــد و IOSت ـح ــت مـسـمــى
( ،)WE KUWAITو هــو تفاعلي
توضيحي يسمح للمستخدمين
باإلبالغ عن ّ
تسر ب المياه مثل
انـ ـفـ ـج ــار األن ــابـ ـي ــب الــرئ ـي ـس ـيــة
أو الـفــرعـيــة وإسـ ــاء ة اسـتـخــدام
ال ـط ــاق ــة وال ـم ـي ــاه ف ــي الـ ـش ــوارع

واألماكن والمباني العامة.
وتابع :وسيكون للمستخدمين
خيار التسجيل في هذا التطبيق
إلم ـكــان ـيــة اس ـت ـخــدامــه م ــن خــال
ن ـمــوذج التسجيل والـفـيـسـبــوك،
ويحتوي التطبيق على خيارات
ت ـش ـم ــل ح ـج ــم ون ـ ـ ــوع ال ـت ــرس ــب،
وي ـم ـكــن ت ـحــديــد ح ـجــم ونــوع ـيــة
الـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ــم رصـ ــدهـ ــا
وباستخدام نظام تحديد المواقع
( )GPSيتم تحديد الموقع الــذي
وقـ ـع ــت ف ـي ــه ال ـم ـش ـك ـل ــة ،وي ـم ـكــن
ال ـع ـث ــور ع ـلــى ال ـم ــوق ــع الـمـنـطـقــة
ّ
المبلغ عنها في الكويت".
ّ
وبـ ــيـ ــن أن الـ ـمـ ـش ــروع ي ـهــدف
إل ــى ض ـبــط ورصـ ــد الـسـلــوكـيــات
ال ـخ ــاط ـئ ــة مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن فــي
اس ـت ـع ـم ــال ال ـم ـي ــاه ف ــي األم ــاك ــن
العامة ،وتعزيز الوعي المجتمعي
في ترشيد استهالك المياه ،مردفا
أن ت ـط ـب ـيــق ن ـظ ــام ال ـم ــوب ــاي ــل لــه
القدرة على ّ
تتبع وتحديد موقع
ّ
المبلغ عنه ومكان تسرب المياه.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ه ـ ــذا ال ـن ـظــام

المزيني يسلم قيادات وزارة الكهرباء والماء نموذجا من تطبيق «وي كويت»
ل ـ ـ ــه إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــاتـ ــه ف ـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق
االس ـت ــدام ــة ال ـمــائ ـيــة ،م ـمــا يـعــزز
رؤي ــة ال ـكــويــت  ،2035كــاشـفــا أن

ً
ً
حملة لألمن العام والبلدية تضبط  15بائعا متجوال
مصادرة مواد تموينية في األسواق العشوائية بالجليب
نفذ قطاع األمــن الـعــام ،بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة
الــداخـلـيــة الـمـســاعــد ل ـشــؤون األم ــن ال ـعــام ال ـلــواء ف ــراج الزعبي
وبــإشــراف مـيــدانــي مــن مــديــر أمــن محافظة الـفــروانـيــة العميد
ع ـبــدال ـلــه س ـفــاح وبــال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق م ــع ب ـلــديــة محافظة
الـفــروانـيــة ،حملة أمنية على األس ــواق العشوائية فــي منطقة
جـلـيــب ال ـش ـيــوخ والـعـبــاسـيــة ومـنـطـقــة الـمـجـمـعــات الـتـجــاريــة
أسفرت عن ضبط  15بائعا متجوال وكميات كبيرة من المواد
التموينية المدعومة ،إضافة إلى مصادرة كميات من األجهزة
الكهربائية واألثاث المستعمل ومعدات أخرى كانت معروضة
للبيع في األسواق العشوائية ،وأحالت المضبوطين إلى جهات
االختصاص.
وقال مصدر أمني ،لـ "الجريدة" ،إن القيادة األمنية في منطقة
ً
جـلـيــب ال ـش ـيــوخ رص ــدت عـ ــددا مــن األس ـ ــواق الـعـشــوائـيــة التي
تستغل من الباعة المتجولين وتستخدم لبيع األثاث والمعدات
الكهربائية المستعملة في منطقة العباسية ،مشيرا إلى أن قوات
األمن العام نسقت مع ادارة بلدية محافظة الفروانية صباح أمس
لمداهمة المواقع المرصودة.

تطبيق نـظــام الـمــوبــايــل يخضع
ل ـشــروط ومـعــايـيــر م ــدروس ــة من
ق ـبــل م ـســؤولــي وزارة الـكـهــربــاء

وال ـم ــاء ،مــؤكــدا أن هـنــاك خــرائــط
الكترونية سوف ّ
تعدها الــوزارة
لمتابعة أماكن تسرب المياه وما

تم من إصالحات وتفاعل مع من
أب ـلــغ عـلــى الـتـســرب عـبــر وسيلة
الموبايل.

«المرور» :خدمة «الواتساب» تلقت
 66ألف بالغ منذ إطالقها

ً
بوحسن :إحالة  764بالغا إلى هندسة المرور
•

جانب من الحملة

محمد الشرهان

ق ــال ضــابــط قـســم ال ـعــاقــات الـعــامــة والـتــوعــويــة
الـمــروريــة بـ ــاإلدارة الـعــامــة لـلـمــرور الــرائــد عبدالله
بوحسن ،إن خدمة رسائل الواتساب التي خصصتها
"المرور" لتلقي البالغات والشكاوى والمالحظات
تـلـقــت  66أل ــف ب ــاغ مـنــذ إطــاق ـهــا فــي شـهــر مــايــو
الماضي.
وبهذا الشأن ،قال بوحسن ،في تصريح صحافي
أمس ،إن  21ألف بالغ عبر الواتساب تعاملت معها
ً
دوريات المرور مباشرة ،في حين أحيل  284بالغا
ً
إلى غرفة التحكم المروري ،وتمت إحالة  764بالغا
إلى هندسة المرور.
من جهة أخرى ،أوضح أن االدارة العامة للمرور
ممثلة في قطاع العمليات والتراخيص المرورية،

نفذت حملة مــروريــة شملت مناطق البالد لضبط
ال ــدراج ــات ال ـنــاريــة الـمـخـصـصــة لـتــوصـيــل طلبات
المطاعم التي تستخدم جسور المشاة للتنقل بين
المناطق.
وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية باإلدارة
الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــرور رصـ ـ ــدت ومـ ـ ــن خـ ـ ــال ك ــامـ ـي ــرات
الضبط الـمــروري عملية تـجــاوز قــائــدي الــدراجــات
واسـتـخــدامـهــم ج ـســور ع ـبــور الـمـشــاة فــي مخالفة
ً
صريحة للقوانين المرورية ،مبينا أن رجال المرور
في أقسام الحركة نفذوا حملة أمنية واسعة النطاق
أسفرت عن ضبط  67دراجة نارية مخالفة.
وذكر بوحسن أن الدراجات النارية أحيلت إلى كراج
حجز اإلدارة العامة للمرور ،وتمت إحالة قائديها إلى
ً
نظارة المرور ،الفتا إلى أن الحملة المرورية مستمرة
لحين القضاء على هذه الظاهرة والمخالفة الجسيمة.

مشتل العمرية من سجن للمعتقلين في الغزو ...إلى مصنع نباتات

ً
الموسوي لـ ةديرجلا• :زرعنا  2.034مليون شتلة من  83نوعا خالل سنتين
•

محمد جاسم

من مقر لتعذيب المعتقلين واألسرى في فترة الغزو العراقي الغاشم عام
 ،1990إلى منفذ رئيسي لبيع الشتالت النباتية على مستوى الكويت ...في
تحول ونقلة نوعية شهدها مشتل العمرية التابع للهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية.
بات مشتل العمرية قبلة للجمهور ،حيث يستقبلهم  6أشهر في السنة
لتزويدهم بمئات األنواع من الشتالت الصالحة للزراعة في البيت أو

فترتان الستقبال
الجمهور في
السنة ...وأسعارنا
ً
األرخص محليا

تأخير مشاريع
المشاتل لدى
الجهات الرقابية
يقتل اإلبداع
ويضعف روح
العمل

الحدائق أو الطرق أو في البر ،كما يقدم اإلرشادات والنصائح والدورات
ً
التدريبية للراغبين في خوض مجال الزراعة ،فضال عن مساهمته في
التجارب الزراعية إلنتاج أنواع جديدة يمكن زراعتها في طقس الكويت.
«الجريدة» التقت مراقب المشاتل في الهيئة م .يوسف الموسوي
هذا المشتل ،حيث أكد أن العاملين فيه استطاعوا زراعة
للحديث عن ً
ً
 83نوعا جديدا من النباتات ،تتأقلم مع بيئة الكويت ،بعدد شتالت تصل
إلى  2.034مليون شتلة خالل سنتين .وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• في البداية حدثنا عن إدارة مراقبة المشاتل؟
 هــي إدارة تابعة للقطاع النباتي إلدارة شــؤونالمشاتل النباتية التابعة لهيئة الزراعة ،وتعد المشاتل
الزراعيةمن األماكن اإلنتاجية للشتالت الزراعية من
خــال توفير الـظــروف البيئية المالئمة إلنـتــاج تلك
الشتالت وإكثارها ،سواء بزراعتها في البذرة أو من
خالل اقتطافها من األشجار األم ،كما أن المشتل يقدم
خدمات عديدة منها إنتاج النباتات وتوفيرها لتلبية
رغبات واحتياجات المواطنين والمقيمين ،للمساهمة
في زيادة الغطاء النباتي ،ناهيك عن دوره في زيادة
ً
الثقافة والوعي الزراعي لدى عموم الجمهور ،فضال عن
توفير الشتالت الزراعية للجهات الحكومية المختلفة
لتزيين المواقع المختلفة ،وتزويد المدارس بها خالل
االحتفاالت الوطنية والمناسبات الرسمية.
• وماذا عن مشتل العمرية بالتحديد؟
 يعتبر مشتل العمرية المشتل الرئيسي والقوميالــذي يــزود المشاتل األخــرى ،وهو مخصص إلنتاج
ن ـب ــات ــات ال ــزي ـن ــة والـ ـخـ ـض ــار وي ـس ــاه ــم ف ــي تجميل
الـمـســاحــات والـمـنــاطــق الـكــويــت ،واألمـ ــر الجميل أن
الدولة حافظت على إعادة إحياء هذا المشتل ،بعد ان
تحول أثناء الغزو العراقي الغاشم في سنة  1990إلى
مقر لتعذيب المعتقلين ،ولكن بعد التحرير تم إعادة
تشغيله وتطويره ،ليتحول المقر ذو الذكرى السيئة
والموحشة إلى واحة خضراء ومتنفس للناس ومركز
رئيسي لتغذية البقعة الخضراء في الكويت.
وينتج مشتل العمرية النباتات والزهور المختلفة
طوال العام دون توقف ،لعرضها في موسم مخصص
للبيع والتوزيع على الزائرين الراغبين بشراء أنواع

الشجرة تزود  4أشخاص بنسبة
أكسجين تفوق %70
أوض ـ ـ ــح م .ي ــوس ــف الـ ـم ــوس ــوي أن ــه
بإمكان شجرة عمرها  5سنوات تزويد
 4أشخاص بنسبة اكسجين تفوق  70في
المئة ،وتلك من فوائد الزراعة ،موضحا
أنه حسب القوانين الدولية عند إزالة أي
نبات عمره سنتان البد من زراعة بديل
للمحافظة على الغالف الجوي.
وكشف الموسوي أنهم داخل المشتل

ال يلقون أي مخلفات للنباتات ،بــل يتم
استخدامها في صنع األسمدة النباتية،
عبر إعادة تدوير أوراق القشور والسيقان
والعيدان ،مضيفا أنه يمكن صنع احواض
نباتية وبعض االشكال التجميلية ،وعمل
معرشات للنبات ،فضال عن طحن الخشب
المتبقي وادخــالــه فــي الـتــربــة لتخفيض
درجة الحرارة.

النباتات ،عبر موسمين صيفي يبدأ من  1مارس إلى
 31مــايــو ،وشـتــوي خــال الفترة مــن  1سبتمبر إلى
 31ديسمبر ،ويتنوع المشتل الرئيسي في النباتات
التي تصلح زراعتها في الكويت ،اضافة إلى التجارب
ً
الزراعية أيضا.

 4مشاتل

ً
• كم مشتال يتبع هيئة الزراعة؟ وما أنواعها؟
 إلى جانب مشتل العمرية هناك مشتالن تابعانإلدارة مراقبة المشاتل ،أحدهما لتخزين أنواع الشتالت
فــي منطقة الــدوحــة ،واآلخ ــر فــي منطقة العارضية،
ويغلب عليه إنتاج وتربية شتالت النباتات البرية،
حيث تبلغ مساحة مشتل العارضية نحو  50ألف متر
مربع ،وهناك توسعة جديدة تحت التنفيذ ،تشمل
قسمين إلدارة التأهيل وتكاثر النباتات ،بالتعاون مع
منظمة اليونيسكو العالمية ،وهو مشروع حيوي وقسم
خاص لتخزين النباتات البرية.
إضافة إلى ذلك تم طرح مشروع مشتل جديد في
ً
ال ـج ـهــراء سـيــرى ال ـنــور خ ــال سنتين ن ـظــرا لحاجة
محافظة الجهراء لمشتل يتسع للمناطق القريبة منها،
ً
علما أنه حل محل مشتل الصباحية الذي تحول الى
ً
حديقة عامة نظرا لحاجة تلك المنطقة إلى حدائق في
الفترة الحالية.
ونعمل على دراسة وتوجه لفتح مزيد من المشاتل
في جنوب الدولة بانتظار تقديمها ،عالوة على ذلك
هناك مشاتل أخــرى لكن ال تتبع قطاع ادارة مراقبة
المشاتل بل قطاع الثروة النباتية في الوفرة والعبدلي
الزراعيتين ،وهي مختصة ببيع أنواع تتعلق باألمن
الغذائي والنباتي.

الرزنامة الزراعية
• ماذا عن آلية العمل في مشتل العمرية؟
 نعتمد الرزنامة الزراعية في عمل المشتل ،حيثيتم فتحه خــال الـعــام مرتين الستقبال الجمهور،
موزعة على  3أشهر للموسم الصيفي ،تبدأ من مارس
وتنتهي في مايو ،و 3أشهر للموسم الشتوي من بداية
أكتوبر حتى نهاية ديسمبر ،وفترتين بينهما يغلق
المشتل فيما تسمى فترة سكون النباتات ،لكن تظل
به األعمال جارية لمراقبة ومتابعة تنمية الشتالت،
وإجــراء بعض التجارب إلكثارها ،من قبل العاملين
والمهندسين ،ويتم تكييف النبات بالكامل وتهيئته
للزراعة قبل بيعه مع إعطاء التعليمات بكيفية زراعته
للزبائن.
ويستقبل المشتل ع ــددا كبيرا خــال فـتــرات فتح

أبوابه للجمهور ،نظرا لما يميزه من تنظيم برامج
عمليات البيع ،والتي تتيح للجمهور البيع بأسعار
أدنى بكثير من القطاع الخاص ،من أجل تشجيع اإلقبال
والمساهمة من الجمهور بــزيــادة البقعة الخضراء،
وبالتأكيد هناك معاملة خاصة لتوعية المقبلين على
الزراعة ،فضال عن وجود متخصصين لنشر الثقافة
الزراعية وتوجيه الناس.

ضعف الثقافة الزراعية
• ما المشاكل التي تواجهها الزراعة؟
 نعاني من ضعف الثقافة الزراعية لدى المواطنينوالمقيمين ،لذا نعمل على زيــادة الوعي لدى الناس،
وهذا االمر يتطلب جهدا كبيرا من العمل المكثف عبر
الدورات الزراعية ،لكن ذلك لم يمنع وجود ارتفاع بنسبة
الزراعة خالل السنوات األخيرة.
وأكــدت الــدراســات مؤخرا أن حــرارة الجو والبيئة
الـصـحــراويــة ليس عائقا أم ــام ال ــزراع ــة ،بــل بينت ان
الزراعة ثقافة واهتمام ومراعاة الحتياجات النباتات،
لذا نطالب بعودة تدريس مادة الزراعة لتخريج جيل
مبدع في الزراعة ،ويساهم في زيادة البقعة الخضراء،
مع توجيههم لزراعة النبات المنتج ،بدال من زراعة
الورد فقط.
واألمر اآلخر الذي يؤرق مشاريع المشاتل هو تأخير
بعض المتطلبات لدى الجهات الرقابية ،مما يساهم في
قتل اإلبداع وضعف روح العمل ،نظرا النقضاء مواسم
الزراعة ،علما أنها معوقات إدارية وغير فنية.

انخفاض الميزانية
• هــل انخفاض الميزانية ساهم فــي عرقلة عمل
المشتل؟
 اخـتــاف التوجهات فــي إدارة مــراقـبــة المشاتلوالتطلعات الـجــديــدة فــي بــذل الجهد إلع ــادة تدوير
النباتات هــو ســر النجاح فــي زي ــادة اإلن ـتــاج ،بغض
النظر عن الظروف التي تمر بها كل حقبة ،لكن تخفيض
الميزانية للهيئة الـعــامــة ل ـشــؤون ال ــزراع ــة وال ـثــروة
السمكية نتيجة سياسة التقشف في الجهات الحكومية
نعتبره سالحا ذا حدين فــي مراقبة المشاتل ،مما
أعطى فرصة لالعتماد االكبر على القدرات والطاقات
الموجودة في الكوادر ،فضال عن تطوير العمل الزراعي
فــي المشاتل والتعمق أكثر فــي أن ــواع حديثة قابلة
للتحمل في البيئة الصحراوية الجافة.
والشـ ــك ف ــي أن الـ ـك ــوادر الــوطـنـيــة تعتبر الــورقــة
الرابحة ألي عمل ،لكنها تحتاج الى تشجيع خاصة
في التخصصات النادرة ،وبالفعل تحقق اإلنجاز من

مشتل العمرية يجود بالموز
خالل زراعة  83نوعا جديدا من النباتات كإنتاج ذاتي
بعدد  2.034.607شتالت زراعية خالل سنتين من بداية
 2019حتى نهاية .2020

النباتات السامة
• ماذا عن النباتات السامة ،والكونوكاربس ،التي
شهدت لغطا واسعا بتأثيرها على البنية التحتية؟
 أثناء استقبال الجمهور ،سواء في مواسم البيعأو الدورات التي تنظمها الهيئة ،نحرص على تحذير
الناس من سمية النباتات ،وال ننصحهم بزراعتها
في المنزل ،بالرغم من عدم وجود قانون يفرض عدم
بيع أو استيراد النباتات التي تحتوي على نسبة
سمية بسيطة ،ونباتات الدفلة مثال على ذلك ،حيث
إنها األكثر تحمال لبيئة الكويت ،وننصح بوضعها
في األماكن العامة وبعيدا عن متناول االطفال كما هو
الحال في دول عديدة ،عالوة على ذلك ننصح دائما
بسؤال مختص في طريقة الزراعة والعناية بأي نوع
من النباتات.
أم ــا بالنسبة لـنـبــات الـكــونــوكــاربــس ف ــإن منظمة
اليونيسكو نصحت بزراعته بعد الغزو المتصاص
الغازات السامة في الجو ،ألنه يمتلك قدرة هائلة على
ذلك ،مما جعل وجوده في المناطق الخارجية منذ تلك
اللحظة مهما جدا ،خاصة أنه نبات يتحمل درجات
الحرارة العالية ،وجذوره تمتد بشكل كبير في التربة،
وال توجد أي دراسة في تأثيره على البنية التحتية،
وما حصل في السابق هو نتيجة لوجود بنية تحتية
وأنابيب متهالكة ومهملة لسنوات ،ما جعله يتمدد
بداخلها.

«الكونوكاربس»
غير مضر
بالبنية التحتية
و«اليونيسكو»
نصحتنا بزراعته
بعد الغزو
المتصاص الغازات
السامة

تخفيض ميزانية
«الزراعة» سالح ذو
حدين في مراقبة
المشاتل وتطوير
العمل الزراعي

بيع  650ألف شتلة
خالل جائحة «كورونا»
أكـ ــد الـ ـم ــوس ــوي أن ال ـم ـش ـتــل ل ــم يـتــوقــف
خالل جائحة "كورونا" ،حيث استقبل 4800
شـخــص ،وب ــاع  650الــف شتلة متنوعة في
الفترتين الصيفية والشتوية.
وك ـش ــف أن ن ـبــاتــات ك ــف م ــري ــم ،واألراك،
وال ـســدر أكـثــر األش ـجــار طـلـبــا ،بينما نبات
الـفـنـكــروزا وال ـم ــاري جــولــد األك ـثــر لـلــزهــور،
وبــالـنـسـبــة لـلـفــاكـهــة يـفـضــل الـكـثـيــرون تين
جاسم ،والتوت ،ونباتات النعناع والحبق.

مشتل الجهراء
يرى النور خالل
سنتين ...وتوجه
إلى فتح مشاتل
جديدة في جنوب
البالد

قصر العدل 6
خبراء قانونيون لـ ةديرجلا•« :منع الحبس
االحتياطي في قضايا الرأي» مخالف للدستور
ةديرجلا
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عدم دستورية
شرط الستين
ً
عاما!

حسين العبدالله

قــال أسـتــاذ الـقــانــون الـجــزائــي
في كلية الحقوق بجامعة الكويت
د .مـ ـش ــاري ال ـع ـي ـفــان إن «ه ـنــاك
إشكالية بشأن هذا المشروع من
حيث تناقض الـهــدف ،إذ يعالج
ال ـح ـبــس االح ـت ـيــاطــي وي ــذك ــر أن
هذا االجراء ال يتعين اتخاذه في
هذا النوع من الجرائم المذكورة،
وفي المقابل يبقي على العقوبة
االصـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـج ــري ـم ــة وال ـ ـتـ ــي قــد
تـتـضـمــن ال ـح ـب ــس ،ف ـهــو يــرفــض
الـ ـحـ ـب ــس االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي وي ـق ـب ــل
بعقوبة الحبس كعقوبة مقررة
للجريمة ،وكأن الغايات واالهداف
مــن ورائ ــه عــدم االطمئنان وعــدم
إرسـ ـ ــاء ال ـث ـقــة ب ـج ـهــاز الـتـحـقـيــق
المختص ،وعــدم إعطائه فرصة
لحبس االفراد على ذمة هذا النوع
من القضايا ،وتلك هي االشكالية
االولــى فيما يتعلق بالهدف من
القانون».

الناحية االجتماعية
وأضاف العيفان أن االشكالية

يتناقض مع أهدافه
إذ يرفض الحبس
االحتياطي ويقبل
بالحبس كعقوبة!
العيفان
الـ ـث ــانـ ـي ــة ت ـت ـم ـث ــل ف ـي ـم ــا اورده
الـمـشــرع مــن مصطلح ال يعرفه
قانون الجزاء وال يعرفه المشرع
وه ــو اس ـت ـخ ــدام ل ـفــظ دارج من
الناحية االجتماعية ولكنه لفظ
ف ــي غ ــاي ــة الـ ـخـ ـط ــورة الن ـ ــه غـيــر
محدد المعالم« ،وعندما نتكلم
عــن جــرائــم ال ــرأي فهو مصطلح
واس ـ ــع ج ـ ــدا وم ـ ــا ن ـف ـت ــرض أن ــه
جرائم قد يذهب البعض إلى انه
فقط الجرائم القولية ،والحقيقة
انها ليست الجرائم القولية فقط
بل كل ما يرتكب تعبيرا عن الرأي
س ــواء كتابة او ق ــوال ،وبالتالي
الـ ـ ـن ـ ــص ال ي ـ ـقـ ــف امـ ـ ـ ـ ــام حـ ـ ــدود
واضحة للجرائم المشمولة في
ه ــذا ال ـم ـشــروع ،وم ــن ثــم فهناك
نـ ــوع م ــن ال ـش ـب ـهــة ال ــدس ـت ــوري ــة
حول انتهاك مبدأ المشروعية في
تحديد ما يدخل ومــا ال يدخل،
وهــذه الجرائم ممكن أن ترتكب
قوال او كتابة».
وت ـس ــاءل« :م ــاذا عــن الـجــرائــم
الـتــي تعبر عــن ال ــرأي بــاالفـعــال،
ك ـم ــا ل ــو أنـ ـن ــي عـ ـب ــرت ع ــن ع ــدم

يثير إشكاالت في
تطبيقه ...وستختلف
وجهات
المحاكم ِ
التحقيق في تفسيره
بوعركي

رضائي عن اداء رئيس مجلس
الــوزراء او وزير معين او عضو
بــرل ـمــان ف ـســوف ارت ـك ــب اع ـتــداء
بــدنـيــا بـحـقــه؟ وه ــو تـعـبـيــر عن
الرأي وسواء اتفقنا او اختلفنا
معه فهناك مــن سيتمسك بأنه
مــن جــرائــم الـ ــرأي ،وأن ــا أعـلــم ان
ذلــك تــوســع ،ولكنه اشكالية قد
تدخلنا بسبب ه ــذا الـمـشــروع،
وع ــن اث ــر تـطـبـيـقــه ف ـهــذا الـنــص
اج ــرائ ــي يـطـبــق بـشـكــل مـبــاشــر
وي ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــق ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ك ـ ـ ـ ــل شـ ـخ ــص
محبوس حبسا احتياطيا في
قـضــايــا ال ـ ــرأي ويـتـعـيــن ان يتم
االفراج عنه».

إشكاالت
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال رئ ـيــس قسم
قــانــون الـجــزاء فــي كلية الحقوق
بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت د .ح ـس ـيــن
بــوعــركــي إن ه ــذا الـنــص سيثير
إش ـ ـكـ ــاالت ك ـث ـي ــرة ف ــي تـطـبـيـقــه،
وس ـت ـخ ـتـلــف ال ـم ـحــاكــم وج ـهــات
التحقيق في تفسيره.

صياغته فضفاضة...
واألجدى إلغاء عقوبات
الحبس في الجرائم
اإللكترونية والصحافة
العومي

وأض ـ ــاف بــوعــركــي أن فـحــوى
هـ ــذا ال ـن ــص ال ـم ـن ــع م ــن الـحـبــس
االح ـت ـي ــاط ــي ل ـم ــن يـ ـم ــارس حـقــه
ف ــي ال ـت ـع ـب ـيــر ،وه ـن ــا ن ـح ــن أم ــام
ف ــرض ـي ـت ـيــن :ه ــل ال ـم ـق ـص ــود مــن
يــرتـكــب جــريـمــة اث ـنــاء مـمــارسـتــه
ا لـحــق فــي التعبير أم المقصود
من يمارس حقه في التعبير دون
ارتكاب جريمة؟
وتـ ــابـ ــع« :س ـن ـك ــون امـ ـ ــام نــص
مـبـهــم وسـتـخـتـلــف الـمـحــاكــم في
تطبيقه ،ونــود أن نشير هنا الى
أم ـ ــر ه ـ ــام ه ــو أن ه ـ ــذا الـ ـن ــص ال
يـلـغــي عـقــوبــة الـحـبــس بــل يلغي
فقط عقوبة الحبس االحتياطي،
وع ـل ـيــه س ـن ـكــون أمـ ــام ازدواج ـي ــة
فــي الـتـعــامــل مــع جــريـمــة يعاقب
عليها القانون بالحبس ولكن ال
تستطيع جـهــة تحقيق أن تقوم
بــالـحـبــس االحـتـيــاطــي عـلــى هــذه
ً
الجريمة» ،معتقدا أن شبهة عدم
الدستورية ستكون حاضرة في
هذا النص.
ولفت إلى ان المحاكم وجهات
التحقيق لو تجاهلت هذا النص

التعديل الجديد
يتضمن التعديل الجديد
الـ ــذي اص ـ ــدره مـجـلــس األم ــة
اضافة المادة التالية :تضاف
إل ــى ال ـم ــادة ( )69م ــن قــانــون
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـم ـح ــاك ـم ــات
الجزائية رقم ( )17لسنة 1960
المشار إلـيــه ،فقرة أخيرة
نصها اآلتي:
مادة  69فقرة أخيرة:
«وفـ ـ ـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع األحـ ـ ـ ـ ــوال
ال ت ـ ـسـ ــري أحـ ـ ـك ـ ــام ال ـح ـب ــس
االح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ــن
يـ ـم ــارس ح ـق ــه ف ــي الـتـعـبـيــر
ع ــن رأي ــه ون ـش ــره بــال ـقــول أو
ال ـك ـت ــاب ــة أو ال ــرس ــم أو غـيــر
ذلـ ــك ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك أن يـكــون
التعبير عن الــرأي عن طريق
وســائــل اإلع ــام أو التواصل
االجتماعي».

ينطوي على تدخل
في سلطات النيابة
وقضاة تجديد
الحبس
الهندال

ً
ولـ ــم ت ـع ــره اه ـت ـم ــام ــا ف ـلــن تـكــون
مخطئة.

صياغة فضفاضة
بــدورهــا ،رأت أستاذة القانون
الجزاء في كلية الحقوق بجامعة
الـ ـك ــوي ــت د .نـ ـ ـ ــورة الـ ـع ــوم ــي ان
ً
المشرع مازال مستمرا في إصدار
قوانين مبهمة« ،وأصبحنا نعاني
أز مــة العدالة الجنائية المتمثلة
بـعــدم تطبيق ال ـقــانــون ألن ــه غير
قابل التطبيق .فماذا قصد القانون
بالقول :ال تسري أحكام الحبس
االحتياطي على من يمارس حقه
في التعبير عن الرأي؟ إذ ال يوجد
بالقانون الجزائي جريمة تسمى
«جريمة تعبير عن ال ــرأي» ،فمثل
هذه الصياغة الفضفاضة تدخلنا
بالجدل حول تأطير التطبيق وما
هي الجرائم التي ال تسري عليها
أح ـك ــام ه ــذا ال ـق ــان ــون م ــن عــدمــه؟
فــإغ ـفــال تـحــديــد ن ـطــاق التطبيق
فـيــه مـخــالـفــة لـمـبــدأ الـمـشــروعـيــة
اإلجرائية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوم ـ ـ ــي أن
ال ـم ـشــروع ـيــة اإلج ــرائ ـي ــة ه ــي من
القواعد الشرعية الجزائية وهي
ً
أصال أساس في النظام االجرائي
ال ي ـج ــوز الـ ـخ ــروج ع ـنــه وتـقــابــل
أهميتها قاعدة شرعية الجرائم
والعقوبات المصونة بالدستور
ً
وال ـقــانــون ،وإع ـم ــاال لـهــذا المبدأ
يجب أن تصاغ القوانين اإلجرائية
ليبلغ بها حــد اليقين يعصمها
م ــن ال ـج ــدل ،م ــؤك ــدة أن ــه ك ــان من
ً
األجدر تسمية الجرائم حصرا.

األصلح للمتهم
وعـ ــن أثـ ــر هـ ــذا ال ـق ــان ــون عـلــى
الـ ـقـ ـض ــاي ــا ،ذكـ ـ ـ ــرت الـ ـع ــوم ــي أن
ال ـح ـبــس االح ـت ـيــاطــي إج ـ ــراء من
اإلجراءات التحفظية االستثنائية
ول ـيــس ع ـقــوبــة جــزائ ـيــة ويـطـبــق
بـ ـ ــأثـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ـ ــوري وم ـ ـب ـ ــاش ـ ــر ع ـل ــى
جميع الـقـضــايــا الـمـنـظــورة لــدى
س ـل ـطــات الـتـحـقـيــق والـمـحــاكـمــة
ق ـبــل صـ ــدور ال ـح ـكــم الـ ـب ــات ،كما
يطبق بــأثــر رجـعــي على األفـعــال

ً
الـتــي ارتـكـبــت قبل ص ــدوره وفقا
لقاعدة رجعية النصوص األصلح
ً
للمتهم .وتطبيقا لذلك ،إذا ارتكب
ً
شخص فعال بسبب ممارسة حقه
بــالـتـعـبـيــر ع ــن الـ ــرأي كــالـســب أو
القذف وصدر عليه قرار بالحبس
االحتياطي مــن سلطة التحقيق
ي ـط ـب ــق عـ ـل ــى ال ـم ـت ـه ــم الـ ـق ــان ــون
الجديد فور نفاذه ألنه أصلح له.
ورأت أن إ ل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاء ا لـ ـحـ ـب ــس
االح ـت ـيــاطــي ه ــو تـعــديــل إجــرائــي
ال مــوضــوعــي إذ ال ي ــزال التعبير
عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ب ـ ـم ـ ــوج ـ ــب ق ـ ــان ـ ــون
الصحافة والنشر وقانون الجرائم
ً
االلـكـتــرونـيــة واالتـ ـص ــاالت مـقـيــدا
ويعد جريمة وكان من األجدر إلغاء
نصوص التجريم برمته عوضا عن
إلغاء الحبس االحتياطي.

المقاصد التشريعية
أم ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـض ـ ــو م ـ ـك ـ ـتـ ــب أرك ـ ـ ـ ـ ــان
لالستشارات القانونية المحامي
أحمد الهندال فأكد أنه كان يتعين
ع ـلــى ال ـم ـشــرع أن ي ـقــوم بتعريف
جـ ــرائـ ــم الـ ـ ـ ــرأي ق ـب ــل م ـن ــع ج ـهــات
ال ـت ـح ـق ـي ــق م ـ ــن اص ـ ـ ـ ـ ــدار ق ـ ـ ـ ــرارات
ً
بالحبس االحتياطي فيها ،الفتا
الـ ــى ان هـ ــذا ال ـت ـشــريــع يـخـلــو من
المقاصد التشريعية التي يتعين
ان يتصف بها التشريع السيما
ذلــك المتصل بــاجــراءات التحقيق
الجزائي.
ويوضح الهندال أن ما يعتبره
البعض من قبيل جرائم او قضايا
ال ــرأي ال ي ــراه آخ ــرون كــذلــك ،وهو
االمر الذي سيدخل جهات التحقيق
فـ ــي اش ـك ــال ـي ــة ت ـف ـس ـيــر ن ـصــوص
وأحكام هذا القانون ،فضال عن ان
نصه ينطوي على شبهة التدخل
ف ـ ــي اعـ ـ ـم ـ ــال سـ ـلـ ـط ــات ال ـت ـح ـق ـيــق
ممثلة في النيابة العامة والقضاء
وتـحــديــدا قـضــاء تـجــديــد الحبس
وه ــو تــدخــل يـتـعــارض مــع احـكــام
الـمــادتـيــن  ٥٠و ١٦٣مــن الدستور
بـمــا يـثـيــر شـبـهــة ع ــدم دسـتــوريــة
هــذا التشريع ،ولذلك يتعين على
ً
مجلس األمة إعادة صياغته مجددا
وإيـضــاح مقاصده حتى ال يكون
عرضة للحكم بعدم دستوريته.

ّ
«التمييز» :أحكام األحوال الشخصية في ثبوت النسب حجة على كافة المحاكم

ّ
رفضت طعن مجلس الوزراء و«الداخلية» وأيدت إعادة الجنسية لمواطنين
ف ــي ح ـكــم ق ـضــائــي بـ ـ ــارز ،أك ــدت
محكمة التمييز اإلداري ــة برئاسة
ال ـم ـس ـت ـش ــار فـ ـ ــؤاد الـ ــزويـ ــد رف ــض
الطعن المقام مــن مجلس ال ــوزراء
ووزيــر الداخلية بطلب إلغاء حكم
المحكمة اإلدارية بأحقية مواطنين
بإعادة الجنسية الكويتية لهم ،بعد
صـ ــدور قـ ــرار م ــن وزارة الــداخـلـيــة
بسحبها.
وقــالــت الـمـحـكـمــة ،فــي حيثيات
حكمها ،إن المستقر في قضاء هذه
المحكمة أن النص في المادة  2من
المرسوم رقم  15لسنة  1959بشأن
قــانــون الـجـنـسـيــة الـكــويـتـيــة ،على
أن «يـكــون كويتيا كــل مــن ولــد في
الكويت أو في الخارج ألب كويتي»
يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه
ّ
المشرع أرسى قاعدة
المحكمة أن
ّ
عــامــة م ــؤداه ــا أن ك ــل م ــن ول ــد في
الكويت أو في الخارج ألب كويتي
يكون كويتيا ،وكشف المشرع بذلك
عن مؤداه في استحقاق الجنسية
الكويتية األصلية لكل من ُولد ألب
كــويـتــي ،لتصبح الـجـنـسـيــة بقوة

الـقــانــون لصيقة بــواقـعــة الميالد،
دون حاجة الــى صــدور قــرار بذلك
م ــن ال ـج ـهــة اإلداري ـ ـ ــة أو أي إج ــراء
آخر ،متى ثبت على وجه قاطع دون
مـنــازعــة تسلسل ال ـمــولــود عــن أب
كويتي ،وثبوت نسبه منه.

رقابة القضاء اإلداري
وتخضع قرارات الجهة اإلدارية
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــأن ل ــرق ــاب ــة ال ـق ـضــاء
اإلداري ،وال ي ـعـ ّـد ذل ــك فـصــا في
مسألة من مسائل الجنسية التي
اس ـت ـب ـع ــده ــا الـ ـمـ ـش ـ ّـرع فـ ــي ال ـب ـنــد
خ ــام ـس ــا مـ ــن الـ ـ ـم ـ ــادة األولـ ـ ـ ــى مــن
ال ـق ــان ــون رقـ ــم  1981 /20ال ـم ـعــدل
ب ــإن ـش ــاء دائـ ـ ــرة ال ـم ـح ـك ـمــة الـكـلـيــة
لنظر المنازعات اإلدارية من والية
القضاء ،وإنـمــا هــو إعـمــال صريح
لحكم القانون بشأن حق مستمد
منه مباشرة ،وهو ما يختلف عن
األحوال األخرى الكتساب الجنسية
ّ
التي ال تتم إال بطريق المنح بقرار
من الجهة اإلدارية المختصة ،وفقا

للضوابط واإلجراء ات المبينة في
ّ
قــانــون الـجـنـسـيــة ،وه ــو مــا يتسم
ب ـط ــاب ــع س ـي ــاس ــي ي ــرت ـب ــط ب ـك ـيــان
ال ــدول ــة وض ـع ـهــا ف ــي اخ ـت ـي ــار من
يـنـضــم ال ــى جـنـسـيـتـهــا ف ــي ضــوء
م ــا تـ ــراه وت ـق ــدي ــره ،وهـ ــذه الـحــالــة
األخـيــرة هــي التي تعد صــورة من
صور أعمال السيادة لصدورها من
الحكومة بوصفها سلطة حكم ال
سلطة إدارة .ومن أجل ذلك أخرجها
المشرع من والية القضاء.

من أعمال السيادة
ولما كان ذلك ،وكانت المنازعة
في الدعوى  -محل الطعن الراهن
 تدور حول ادعاء المطعون ضدهاس ـت ـح ـق ــاق ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة
األصـ ـلـ ـي ــة ب ــوصـ ـف ــه أنـ ـ ــه ولـ ـ ــد ألب
كويتي عمال بالمادة  21من قانون
الـجـنـسـيــة ،ويـسـتـنــد ف ــي ذل ــك الــى
ال ـح ـكــم رقـ ــم  1968 /1324أحـ ــوال
ش ـخ ـص ـي ــة  -الـ ـ ـ ــذي أص ـ ـبـ ــح ب ــات ــا
ل ـعــدم الـطـعــن عـلـيــه ف ــي الـمــواعـيــد

أع ـم ــال ال ـس ـي ــادة ال ـت ــي ت ـخ ــرج عن
والي ــة الـحـكــم ،األم ــر ال ــذي تنبسط
معه رقابة القضاء اإلداري لبحث
م ــدی مـشــروعـيــة ال ـقــرار المطعون
فيه.

على غير أساس

فؤاد الزويد

ال ـم ـق ــررة  -ب ـث ـبــوت نـسـبــه ل ــوال ــده
الـكــويـتــي الجنسية ،ف ــإن الــدعــوى
بهذا الوصف تتعلق ببحث مدى
ت ــواف ــر ش ـ ــروط ال ـن ــص ال ـقــانــونــي
ســالــف الــذكــر ،وم ــدى األحـقـيــة في
الجنسية الكويتية لمن يكتسبها
بـ ـق ــوة ال ـ ـقـ ــانـ ــون م ـم ــن ُيـ ــولـ ــد ألب
كويتي تبعا لذلك الحكم ،وال يعد
ذلــك تدخال في مسألة من مسائل
اك ـت ـســاب الـجـنـسـيــة ،أو ع ـمــا من

مرافعة

حسين العبدالله

ونصوصه مبهمة
الرأي...
جرائم
تعريف
من
يخلو
القانون
•
ً
• تطبيقه يخلي سبيل جميع المحبوسين احتياطيا
أجمع عدد من خبراء القانون الجزائي على ضرورة
مواجهة القانون الذي وافق عليه مجلس األمة
بالمداولة األولى قبل نحو أسبوع ،والذي يقضي بعدم
جواز إصدار أجهزة التحقيق ألي قرارات بالحبس
االحتياطي للمتهمين في قضايا الرأي.
وأكد هؤالء القانونيون ،لـ «الجريدة» ،أن خلو ذلك
القانون من تعريف واضح لجرائم الرأي يثير شبهة
ً
ً
عدم دستوريته ،الفتين إلى أنه يتضمن تناقضا واضحا
في نصوصه ،إذ يمنع جهات التحقيق من تقرير الحبس
االحتياطي ويسمح في الوقت نفسه بتوقيع عقوبة
الحبس على المتهمين في تلك القضايا ...وفيما يلي
المزيد من التفاصيل:

local@aljarida●com

وإذ الـتــزم الحكم المطعون فيه
ه ــذا ال ـن ـظــر ،ورفـ ــض ال ــدف ــع بـعــدم
اختصاص المحكمة والئيا بنظر
الـ ـ ــدعـ ـ ــوى ،فـ ــإنـ ــه ي ـ ـكـ ــون قـ ــد ط ـ ّـب ــق
صحيح القانون ويضحي النعي
على غير أساس.
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة :إنـ ـ ــه مــن
المستقر في قضاء هذه المحكمة
أنـ ـ ــه ل ـم ــا كـ ـ ــان مـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر بـنــص
المادة  2من المرسوم بقانون رقم
 15لسنة  1959في شأن الجنسية
الكويتية على أن يكون كويتيأ كل
من ولد في الكويت أو في الخارج
ألب كــوي ـتــي ،وأن م ــن ال ـم ـقــرر في
دع ـ ـ ــاوى ال ـن ـس ــب م ــن ال ـم ـن ــازع ــات
الـمـتـعـلـقــة ب ــاألح ــوال الـشـخـصـيــة،

وفـقــا لـمــواد الفقرة ( )5مــن الـمــادة
 238من قانون األحوال الشخصية
ر قـ ـ ــم  15ل ـس ـن ــة  ،1984وأن أ م ــن
المقرر أن نص المادة  345من ذات
الـقــانــون قــد جــرى على أن تطبيق
أحكام هذا القانون (قانون األحوال
الشخصية) مــن اختصاص دائــرة
األح ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة بــالـمـحـكـمــة
الـكـلـيــة واالسـتـئـنــافـيــة والـتـمـيـيــز،
وك ــان الـنــص فــي ال ـمــادة  334منه
على أن األحكام النهائية الصادرة
من دائرة األحوال الشخصية تكون
حجة أمام جميع الدوائر.
لـ ـم ــا كـ ـ ــان ذل ـ ـ ــك ،وكـ ــانـ ــت جـهــة
اإلدارة قــد أفصحت عــن أن سبب
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار هـ ـ ــو ع ـ ـ ــدم ثـ ـ ـب ـ ــوت ن ـســب
الـمـطـعــون ض ــده ل ــوال ــده ،وكــانــت
العبرة في ذلك بما تقرره األحكام
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة م ـ ــن دوائ ـ ـ ـ ــر األحـ ـ ـ ــوال
الشخصية التي انتهت الى رفض
دعـ ـ ــوى ن ـف ــي ن ـس ـب ــه ،ف ـ ــإن الـحـكــم
المطعون فيه إذ ع ـ ّـو ل عليها ،ال
يكون قد خالف القانون ،ومن ثم
يضحي النعي على غير أساس.

ق ـ ـ ــرار ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـقــوى ال ـعــام ـلــة ب ــإع ــادة
النظر في قرارها السابق،
وهـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــد
للمقيمين ممن بلغوا سن
الستين عــامــا ،وتحديدا
ل ـغ ـيــر ال ـح ــاص ـل ـي ــن عـلــى
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ـج ــام ـع ـيــة،
يـ ـتـ ـطـ ـل ــب اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراع ف ــي
ت ـن ـف ـيــذه ،والـ ـع ــدول عـنــه،
لمخالفته أحكام الدستور
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ،وأح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام
المحكمة الدستورية.
وقـ ـ ــرار عـ ــدم الـتـجــديــد
وإ نـ ـه ــاء ع ـمــل المقيمين
م ـ ـ ـمـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاوزوا س ــن
ً
ال ـس ـت ـيــن ع ــام ــا ب ـق ــدر ما
يـخــالــف حـكــم ال ـم ــادة 29
من الدستور ،التي تنص
على أن الناس سواسية
في الحقوق والواجبات،
وال تمييز بينهم بسبب
ا لـ ـجـ ـن ــس أو األ ص ـ ـ ـ ــل أو
الدين ،فإنه يتعارض مع
صريح نص المادة  42من
الدستور.
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــارض
الدستوري للقرار الصادر
من هيئة القوى العاملة
فـيـكـمــن ف ــي انـ ــه يـنـطــوي
ع ـ ـلـ ــى تـ ـمـ ـيـ ـي ــز مـ ـخ ــال ــف
ل ـ ـلـ ــدس ـ ـتـ ــور يـ ـ ـق ـ ــوم ع ـلــى
أساس المؤهل الدراسي،
فــي حينه أن حــق العمل
الذي كفلته المادة  42من
ال ــدس ـت ــور ،وال ـت ــي تنص
على عــدم ج ــواز اإلجـبــار
عليه ال يـقــوم عـلــى فكرة
ال ـم ــؤه ــل الـ ــدراسـ ــي فقط
إن ـمــا الــذه ـنــي وال ـبــدنــي،
والـتــي ال يمكن أن يكون
مردها المؤهل الدراسي
ب ــل ع ــوام ــل أخ ـ ــرى تــأتــي
ف ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا ال ـخ ـب ــرة
وال ـك ـفــاء ة ،وهــي عناصر
ال يمكن أن تقاس وحدها
بالمؤهل الدراسي ،الذي
ق ــد ي ـك ــون أح ــد ال ـش ــروط
ل ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــة واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض
الــوظــائــف ،لكنه ال يمكن
أن يكون الشرط الوحيد
للقياس عليه.
ولـ ـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ـ ـ ــإن ج ـه ــة
اإلدارة ،عندما استثنت
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر
لـ ـم ــن بـ ـل ــغ س ـت ـي ــن ع ــام ــا
للحاصلين عـلــى مؤهل
جامعي ،وقفت بذلك على
أح ــد شـ ــروط االس ـت ـمــرار
ف ــي ال ـع ـم ــل ،وه ـ ــو ش ــرط
الـمــؤهــل ،وليس على كل
الـ ـش ــروط ال ـت ــي ي ـجــب أن
ت ـكــون مـجـتـمـعــة ،وعـلـيــه
فـ ــإن ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر قــد
أح ـ ـ ـ ـ ــدث بـ ـ ــذلـ ـ ــك ت ـم ـي ـي ــزا
لسن الستين عاما ،وهو
تمييز موقوف على شرط
المؤهل الدراسي ،وهو ما
يتعارض مع نص المادة
 29مــن الــدس ـتــور ،فضال
ع ـ ــن ت ـ ـعـ ــارضـ ــه م ـ ــع حــق
العمل الذي كفله الدستور
وفق المادة .42
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــق
لـ «الدستورية» أن قضت
بعدم دستورية أحد مواد
قــانــون العمالة المنزلية
الش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــه ال ـ ـح ـ ـصـ ــول
عـ ـل ــى مـ ــؤهـ ــل الـ ـث ــان ــوي ــة
العامة من أجل الحصول
عـلــى الـتــرخـيــص بمكتب
استقدام العمالة المنزلية،
وقـ ـ ــد انـ ـتـ ـه ــت ال ـم ـح ـك ـمــة
الـ ــى عـ ــدم س ــام ــة الـنــص
لتعارضه مع حق العمل
الذي كفله الدستور وفق
المادتين  41و ،42ولعدم
إي ـق ــاف ح ــق ال ـع ـمــل على
ش ــرط كـمــؤهــل الـثــانــويــة
الـ ـع ــام ــة ،ل ـم ــا ي ـم ـث ـلــه مــن
إهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار حـ ـقـ ـيـ ـق ــي ل ـح ــق
العمل ،وعليه يتعين على
«القوى العاملة» اإلسراع
بإلغاء قرار شرط الستين
عــامــا ،وذلــك بما يتوافق
م ـ ـ ــع أحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام الـ ــدس ـ ـتـ ــور
والمحكمة الدستورية.

ةديرجلا

•
العدد  / 4700الثالثاء  6أبريل 2021م  24 /شعبان 1442هـ

local@aljarida●com

الجامعة األميركية ّ
تكرم متفوقي
فصل الربيع 2020

«األسترالية» :زودنا طلبة كلية الطيران خالل
جائحة كورونا أفضل طرق التعليم
أجرت تغييرات
في الجمع بين
التعليم التطبيقي
واإللكتروني بسبب
الوباء

الخطة االستراتيجية
لكلية الطيران
حصدت العديد
من النجاحات

أك ـ ـ ــدت ك ـل ـي ــة ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ل ــدى
الكلية األسترالية في الكويت أن
الكلية سعت منذ بداية جائحة
ك ـ ــورون ـ ــا الـ ـ ــى تـ ــزويـ ــد طــاب ـهــا
بأفضل طرق التعليم وإمكانية
ال ـح ـصــول عـلــى ف ــرص للتطور
ف ــي م ـجــال ال ـط ـي ــران ،الف ـتــة إلــى
أن كلية الـطـيــران قامت بإجراء
بعض التغييرات بسبب الوباء،
بما في ذلك الجمع بين التعليم
التطبيقي واإللكتروني ،بعدما
ك ــان ــت ب ــداي ــة ال ـس ـنــة الــدراس ـيــة
عــن بـعــد ،بـنــاء عـلــى توجيهات
وموافقة الجهات الرسمية ،مثل
وكالة سالمة الطيران األوروبية
والهيئة العامة للطيران المدني،
والطيران المدني لدولة الكويت.
وذك ــرت الكلية ،فــي بـيــان ،أن
ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة اتـفـقــت على
تنفيذ استراتيجية استئناف
ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ل ـط ــاب
هـ ـن ــدس ــة صـ ـي ــان ــة ال ـ ـطـ ــائـ ــرات،
وخ ـ ـضـ ــوع امـ ـتـ ـح ــان ــات وك ــال ــة

سـ ــامـ ــة ال ـ ـط ـ ـيـ ــران األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
داخل الحرم الجامعي بالتوافق
م ــع الـتـعـلـيـمــات والـتــوجـيـهــات
التي وضعتها وزارت ــا الصحة
والـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،والـحـصــول
ع ـل ــى الـ ـم ــوافـ ـق ــات الـ ــازمـ ــة مــن
الجهات المعنية ،بحيث يكون
ال ـح ـض ــور شـخـصـيــا إلـ ــى حــرم
ال ـك ـل ـي ــة ،وااللـ ـ ـت ـ ــزام بــال ـتــداب ـيــر
االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرازي ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ف ــي
البروتوكوالت الوقائية الصادرة
من الجهات الرسمية ،إضافة إلى
التدابير الوقائية الموضوعة من
الكلية لضمان سالمة الجميع،
كما عززت اإلنجازات المذكورة
تصميم فريق الطيران واإلدارة،
وجعلتهم يعملون بجد لتطوير
وطرح دورات جديدة على الرغم
مــن الــوضــع االسـتـثـنــائــي الــذي
يمر به العالم.
ولـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـخ ـطــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لكلية
ال ـط ـي ــران ح ـص ــدت ال ـعــديــد من

«اتحاد الجامعة» يعتمد تشكيل
النادي السياسي
أحمد الشمري
أعلن نائب رئيس الهيئة اإلدارية
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون الـ ـط ــابـ ـي ــة ف ـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
ال ــوطـ ـن ــي ل ـط ـل ـبــة ج ــامـ ـع ــة ال ـك ــوي ــت
عبدالعزيز العجمي اعتماد تشكيل
الـ ـن ــادي ال ـس ـيــاســي ل ـل ـعــام الـنـقــابــي
الحالي.
وذكر العجمي ،في تصريح أمس،
أن التشكيل اإلداري في النادي جاء
بــرئــاســة س ـعــد الـ ـص ــواغ ،وعـبــدالـلــه
ً
الجعيدان نائبا له ،وهادي الدوسري
ً
أمينا للصندوق ،ومحمد الرميش
ً
ً
أمينا للسر ،ومحمد الشبلي نائبا
لرئيس الـشــؤون األكــاديـمـيــة ،وعمر
ً
ال ـع ـت ـي ـبــي ن ــائ ـب ــا ل ــرئ ـي ــس الـ ـش ــؤون
ً
ال ـطــاب ـيــة ،وبـ ــدر سـنــاسـيــري أمـيـنــا

ً
ً
ع ــام ــا ،وع ـبــدال ـعــزيــز ال ـمــانــع رئـيـســا
لـلـجـنــة ال ـطــاب ـيــة ،وأح ـم ــد الـغــربـلــي
ً
رئـيـســا للجنة ال ـبــرامــج واألنـشـطــة،
ً
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـب ــرك ــة رئـ ـيـ ـس ــا لـلـجـنــة
ً
اإلعــامـيــة ،وحـصــة اليحيوح نائبا
لــرئ ـيــس شـ ــؤون ال ـط ــال ـب ــات ،وغــديــر
الصانع مسؤولة للجنة اإلعالمية،
وفــاط ـمــة ال ـك ـنــدري م ـســؤولــة للجنة
العالقات العامة.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـع ـج ـم ــي أن "اعـ ـتـ ـم ــاد
تشكيل الـنــادي السياسي يأتي في
إطـ ـ ــار ح ـ ــرص ال ـه ـي ـئــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة فــي
العمل على توطيد التعاون بينهما
وبين طلبة قسم العلوم السياسية
في كلية العلوم االجتماعية ومعرفة
متطلباتهم واحتياجاتهم".

أع ـ ـلـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
باسم المؤسسة العامة للرعاية
السكنية ومدير إدارة العالقات
العامة واإلعالم عمر الرويح رفع
األولوية التاريخية للتخصيص
ع ـل ــى ق ـس ــائ ــم مـ ـش ــروع ج ـنــوب
م ــدي ـن ــة صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد حـتــى
نهاية ديسمبر 2020وما قبل.
ودعـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ــروي ـ ـ ــح فـ ـ ــي بـ ـي ــان

لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــاد ول ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان ت ـط ـب ـي ــق
االش ـتــراطــات الصحية لتقديم
طلب التخصيص.
وأوضــح أنــه سيتم استقبال
المواطنين ابتداء من االحد 11
الـ ـج ــاري ف ــي مـبـنــى الـمــؤسـســة
ال ــرئ ـي ـس ــي ب ـج ـن ــوب الـ ـس ــرة أو
ف ــروع خــدمــة الـمــواطــن التابعة
لها.

«تعاونية إشبيلية» :تعديل المواقف
األمامية والخلفية بأقرب وقت
المطيري :مديرة «الطرق» وعدتنا بتنفيذ مقترحات الجمعية

جانب من اللقاء
زار وف ــد م ــن جـمـعـيــة إشـبـيـلـيــة الـتـعــاونـيــة
يضم رئيس مجلس اإلدارة بسام المطيري،
والـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـج ـم ـع ـيــة ص ـ ــاح ال ـ ـبـ ــادي،
مــديــرة الـهـيـئــة الـعــامــة لـلـطــرق والـنـقــل الـبــري
سهى أشكناني ،في مكتبها ،بحضور رئيسة
قسم تصميم الطرق م .نادية العمر ،لمناقشة
العديد من احتياجات منطقة إشبيلية.
وأكد المطيري ،في تصريح صحافي ،أمس،
أن أشكناني وعدت بإعطاء جميع مقترحات
ال ـج ـم ـع ـي ــة أهـ ـمـ ـي ــة خـ ــاصـ ــة ،بـ ـع ــد ال ـح ـص ــول
عـلــى الـمــوافـقــات الـمـطـلــوبــة مــن الـجـهــات ذات
االخ ـت ـص ــاص ،وت ـن ـف ـيــذ م ــا ه ــو م ـم ـكــن مـنـهــا،
لـخــدمــة أهــالــي الـمـنـطـقــة ،مــوجـهــا الـشـكــر إلــى
مسؤولي "الطرق" على "ما لمسناه من اهتمام
وحرص على تلبية احتياجات المنطقة".
وقال إن الجمعية منذ أكثر من ثالث سنوات
ت ـق ــدم ــت ب ـط ـلــب ل ـت ـعــديــل الـ ـم ــواق ــف األم ــام ـي ــة
للسوق المركزي ،واستحداث مواقف خلفية
ل ـتــأم ـيــن ال ـم ــواق ـ ــف ال ـكــاف ـيــة ل ـ ــرواد الـجـمـعـيــة
وم ــراجـ ـع ــي الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ح ـي ــث إن
الـتـعــديــل والـتـصـمـيــم الـجــديــد يـسـتــوعــب 470
س ـيــارة ،فيما ا لـمــوا قــف ا لـحــا لـيــة ال تستوعب
أ ك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  200س ـ ـي ـ ــارة ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا " :ك ـ ـمـ ــا أن
الـتـصـمـيــم ال ـجــديــد ش ـمــل ال ـم ــواق ــف الـخـلـفـيــة
للسوق المركزي ،لالستفادة منها في خدمة
رواد السوق".

صناعة الطيران
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد الـ ـم ــدي ــر
األول لـكـلـيــة ال ـط ـيــران الـكــابـتــن
عبدالحميد الرفاعي "ان الكلية

عواد :الطلبة أثبتوا تميزهم رغم الصعوبات

عبدالحميد الرفاعي

فـ ــي م ـت ــاب ـع ــة م ـس ـت ـم ــرة ل ـعــالــم
صـ ـن ــاع ــة ال ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــران ،ل ـض ـم ــان
استجابتنا الحتياجات السوق،
وتزويد طالبنا بأحدث المعارف
وال ـت ـق ـن ـيــات ف ــي هـ ــذا ال ـم ـجــال،
وهذه اإلنجازات ستوفر لطالبنا
ال ـقــدرة عـلــى تـطــويــر مهاراتهم
والنجاح في هذا المجال".

نظمت الجامعة األميركية
فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ح ـ ـفـ ــل ت ـك ــري ــم
لطلبتها ا لـمـتـفــو قـيــن ،لفصل
الــربـيــع  ،2020عبر اإلنـتــرنــت،
على حـســا بــات الجامعة على
مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي،
ب ـم ـش ــارك ــة رئ ـي ـس ــة ال ـجــام ـعــة
األميركية في الكويت د .روضة
ع ـ ـ ــواد ،ل ـت ـه ـن ـئــة ال ـط ـل ـبــة عـلــى
إنجازاتهم األكاديمية.
وذك ــرت الجامعة ،فــي بيان
صـ ـح ــاف ــي ،أم ـ ـ ــس ،أن ال ـح ـفــل
اإللكتروني حقق عــددا كبيرا
مــن ال ـم ـشــاهــدات والـتـفــاعــات
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى وس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
االج ـت ـمــاعــي ،مـشـيــرة إل ــى أنــه
"ت ـ ـ ــم ع ـ ـ ــرض أسـ ـ ـم ـ ــاء ال ـط ـل ـب ــة
المتفوقين من كليات الجامعة
الثالث في الفيديو".
ول ـف ـت ــت ال ـج ــام ـع ــة إلـ ـ ــى أن
"الئحة قائمة رئيس الجامعة
تـضـمـنــت  51طــال ـبــا حـصـلــوا

على متوسط تراكمي  ،4.0فيما
تضمنت قائمة عمداء الكليات
 182طالبا حصلوا على معدل
تراكمي  3.7كحد أدنى".

فصل الربيع
وأث ـن ــت عـ ـ ــواد ،ف ــي كلمتها
االفـتـتــاحـيــة ،عـلــى اإلن ـج ــازات
األكــاديـمـيــة ،فــي ظــل الـظــروف
الحالية غير المتوقعة ،مشيرة
إلى أنها تقدر مجموعة خاصة
جــدا مــن الطلبة الــذيــن قدموا
أداء اسـتـثـنــائـيــا خ ــال فصل
الربيع  ،2020وأثبتوا تميزهم
وج ــرأتـ ـ ُه ــم وإصـ ـ ــرارهـ ـ ــم عـلــى
ً
المضي قدما رغم الصعوبات،
مـ ــن خـ ـ ــال تـ ــولـ ــي م ـس ــؤول ـي ــة
ن ـج ــاح ـه ــم وإص ـ ـ ــراره ـ ـ ــم عـلــى
إحداث فرق.
لـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــل ع ـب ــر
ال ـح ـســاب الــرس ـمــي للجامعة

روضة عواد

األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى وس ـ ــائ ـ ــل
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي:
 Instagramauk_officialوقناة
 YouTubeا ل ــر سـ ـمـ ـي ــة AUK
.Videos

«التطبيقي» تفتتح فعاليات ملتقى «التعليم
ُ
عن بعد ...قضايا وتحديات»

رفع التخصيص على «جنوب صباح
األحمد» إلى نهاية 2020
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ال ـم ــواط ـن ـي ــن
أص ـح ــاب ال ـط ـل ـبــات اإلسـكــانـيــة
وال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي ال ـت ـخ ـص ـيــص
ع ـل ــى الـ ـمـ ـش ــروع ال ـ ــى مــراج ـعــة
خـ ــدمـ ــة ال ـ ـمـ ــواطـ ــن أو ال ـ ـفـ ــروع
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـه ــا م ــن خـ ــال حـجــز
مـ ـ ــوعـ ـ ــد ع ـ ـبـ ــر مـ ـنـ ـص ــة (م ـ ـتـ ــى)
االل ـك ـت ــرون ـي ــة مـسـبـقــا ذلـ ــك في
ظل الـظــروف الصحية الحالية

ال ـ ـن ـ ـجـ ــاحـ ــات ،أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا ت ـق ــدي ــم
دورة دبـ ـل ــوم ه ـنــدســة صـيــانــة
الطائرات الميكانيكية (،)B1.1
وهـنــدســة صيانة إلكترونيات
الـ ـطـ ـي ــران ( ،)B2وال ـ ـتـ ــي تــوفــر
لخريجي دبلوم هندسة صيانة
الـطــائــرات الميكانيكية ()B1.1
مسارا علميا لمتابعة الدراسة
والحصول على شهادة معترفة
مـحـلـيــا وعــال ـم ـيــا ،مـضـيـفــا انــه
"عـ ـن ــد إت ـ ـمـ ــام ال ـ ـ ـ ــدورة يـحـصــل
ال ـط ــال ــب ع ـلــى ف ــرص ــة الـتـقــديــم
والحصول على شهادة مهندس
صيانة الطائرات  ،AMEوالتي
ب ــدوره ــا تـعـطــي ط ــال ــب الـكـلـيــة
األسترالية في الكويت األولوية
في الحصول على فرصة عمل".
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محليات

وأضاف أن "أشكناني أبدت مشكورة كل تفهم
وتعاون ،ووعــدت بتنفيذ األعمال المطلوبة في
الـمــواقــف األمــامـيــة والخلفية بــأقــرب وق ــت ،بعد
حصولنا على موافقة المجلس البلدي وبلدية
الكويت وجميع الجهات ذات االختصاص".

مواقف نظامية
وتابع" :كما بحثنا مع مسؤولي (الطرق) تنفيذ
مواقف نظامية لفرعي البنشر والغاز ،حيث إن
المواقف الحالية عشوائية ،وتــم فرشها بمادة
الميلنج كحل مــؤقــت ،لكن الــوضــع يحتاج إلى
مواقف نظامية".
وأردف المطيري" :بحثنا أيضا خالل اللقاح
مقترح الجمعية للوكيل المساعد للمرور ،بشأن
إض ــاف ــة ح ـ ــارة إض ــاف ـي ــة ل ـل ـم ـخــرج الـ ـم ــؤدي إلــى
الدائري السادس ،للحد من االزدحام الذي يحصل
عـلــى م ــدار الـســاعــة أث ـنــاء ال ـخــروج مــن اشبيلية
باتجاه جسر الجليب والدائري السادس".
ونوه بمناقشة مقترح استحداث استدارة تحت
جسر الدائري السادس تقاطع محمد ابن القاسم،
لتجنب من يرغب بدخول منطقة جليب الشيوخ
التوجه لالستدارة وعدم دخول منطقة اشبيلية
والوقوف على اإلشارة ،األمر الذي يسبب ازدحاما
مستمرا في أوقات الذروة.

افتتحت كلية التربية األساسية
فـ ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
التطبيقي والتدريب أمس فعاليات
ملتقى "التعليم عن بعد ...قضايا
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــات" ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ج ــائ ـح ــة
"كورونا".
وقـ ـ ــال ع ـم ـيــد ال ـك ـل ـيــة أ د فــريــح
ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،فـ ــي ك ـل ـم ــة افـ ـتـ ـت ــح بـهــا
الـمـلـتـقــى ،عـبــر مـنـصــة "ت ـي ـمــز" ،إن
هــذه الفعالية المهمة تأتي ضمن
فعاليات مــواجـهــة أزم ــة "كــورونــا"
التي اجتاحت المجتمع ،وفرضت
على المؤسسات التعليمية االنتقال
من التعليم التقليدي إلى التعليم
عن بعد.

وأض ـ ــاف ال ـع ـنــزي أن الـجــائـحــة
غ ـي ــرت أم ـ ـ ــورا ك ـث ـيــرة ف ــي ال ـح ـيــاة
ومنها التعليم ،مؤكدا أهمية مثل
هـ ــذه ال ـم ـل ـت ـق ـيــات ال ـت ــي تـ ــدل على
اه ـت ـمــام كـلـيــة الـتــربـيــة األســاسـيــة
بالقضايا ذات العالقة.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ق ـس ــم
تكنولوجيا التعليم في الكلية د.
حامد الجبر ،في كلمة مماثلة ،إن
التعليم مر بظروف قاهرة أوقفته
ل ـف ـتــرة لـيـســت بــالـقـلـيـلــة ،وبـنـفــس
ال ــوق ــت تــوج ـهــت ال ـك ـث ـيــر م ــن دول
العالم ،ومنها الكويت ،الى التعليم
عن بعد ،لتجاوز هذه األزمة.
وأشار د .الجبر الى أن األدبيات

ال ـتــربــويــة تـحـتــوي عـلــى نـظــريــات
وأساليب تمكنها من تقديم التعليم
عـ ــن بـ ـع ــد ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى ض ـ ــرورة
التركيز على القضايا األربع التي
ي ـط ــرح ـه ــا ال ـم ـل ـت ـق ــى ،وه ـ ــي أمـ ــان
االنـ ـت ــرن ــت وسـ ـ ــوق ال ـع ـم ــل وط ــرق
التدريس والتكنولوجيا.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذكـ ـ ــر م ـن ـس ــق ع ــام
ال ـم ـل ـت ـقــى د .ي ــوس ــف ال ـع ـن ــزي أن
تقرير األمــم المتحدة عــن جائحة
ك ــورون ــا وال ـت ـع ـل ـيــم أش ـ ــار الـ ــى أن
التعليم والتنمية البشرية تعرضتا
لـضــربــة غـيــر مـسـبــوقــة ،مـبـيـنــا أن
التعليم عــن بعد بالنسبة لسوق
العمل له إيجابيات وتحديات ،فمن

اإليجابيات فرصة طيبة للتدرب
على التكنولوجيا بصورة حقيقية،
وترسيخ مفهوم العمل من المنزل،
والذي أصبح عنوان مرحلة سوق
العمل في كثير من دول العالم.
بدورهم ،أكد عدد من المتحدثين
خالل الملتقى أن الجائحة أفرزت
واق ـعــا جــديــدا لـيــس فــي الـنــواحــي
الصحية فحسب بــل االجتماعية
والتعليمية ،ولذلك اتجه العالم إلى
التعليم عن بعد ،مؤكدين إمكانية
ت ـق ــدي ــم ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن الـتـعـلـيــم
باستخدام طرق متعددة للتدريس.

زوايا ورؤى
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اإللحاد وحقوق المثليين
على الـ Clubhouse

كاثرين ديكسون*

بعض رجال الدين مشكلة

خريطة طريق إلزالة الكربون

قيس األسطى
بعض رجال الدين يصمتون صمت أهل المقابر عن
الفساد والسرقات وسوء اإلدارة وقضايا حقوق اإلنسان
والوضع المتردي إلخواننا البدون ،وما إن تنطق ولو بكلمة
ضد الحكومة حتى تخرج عليك منظومة بشكل الواعظين
مهمتهم األساسية التشكيك في دين أو والء كل من
يخالفهم في الرأي.
ً
ً
من حق أي تكتل سياسي حكوميا كــان أو معارضا
أن يتعاون مع إعالميين أو مغردين أو حتى رجال دين
لتسويق أفكاره وإيصال وجهة نظره ألكبر شريحة من
الـنــاس ،لكن بعض رجــال الــديــن تـمــادوا فــي الــدفــاع عن
الحكومة بشكل مقزز والرد عليهم واجب.
فـمــا إن تـكـتــب أو تنتقد الـحـكــومــة حـتــى ت ـبــدأ ضــدك
ً
اتهامات كثيرة لتظهرك كالخارج من الملة مرورا بستين
ألف اتهام ،وتنتهي باتهامك بعدم طاعة ولي األمر!
ً
أوال  ،لنفرق أن الحكومات فــي الكويت تأتي و تــروح
حسب أحـكــام الــدسـتــور وتــوجـيــه الـلــوم لها ليس ألننا
نضمر الشر للبلد ،بل من باب تقويم االعوجاج وتسليط
ً
الضوء على مكامن الفساد ،وتشهد الثالثون عاما التي
مضت أن الصحافة المحلية وكتابها كــا نــوا مــن أكبر
محاربي الفساد.
األمر اآلخر وهنا أشدد أنني أتحدث عن بعض رجال
الدين ،فهؤالء يصمتون صمت أهل المقابر عن الفساد
والـ ـس ــرق ــات وس ـ ــوء اإلدارة وق ـض ــاي ــا ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
والوضع المتردي إلخواننا البدون ،وما إن تنطق ولو
بكلمة ضد الحكومة حتى تخرج عليك منظومة بشكل
الواعظين مهمتهم األساسية التشكيك في دين أو والء
كل من يخالفهم في الرأي.
ال يا سادة مناظركم الوجلة لن تخيفنا ،ولن تثنينا
عــن قــول مــا نــراه مــن الـحــق ،وفـكــرة أنـنــا سنخاف منكم
فكرة أتمنى أن تستبعدوها ،عن نفسي لم آخذ مزرعة أو
ً
جاخورا كما أخذ بعضكم ،ولم أقف وأساند مرشحين
آت
فــاســديــن ف ــي ك ــل ال ــدوائ ــر ل ـكــي أق ـبــض ال ـث ـمــن ،ول ــم ِ
بشهادة دكتوراه مــزورة وأضــع حرف الــدال قبل اسمي
ً
زورا وبهتانا ،اتقوا الله في أنفسكم قبل التشكيك في
والء وذمــم الـنــاس ،وكـمــا يـقــال «الـلــي بيته مــن زجــاج ال
يرمي الناس بالحجر».
أما بالنسبة إلى الحكومة فأقول لها إذا كان استمرارك
ً
مبنيا على نواب أغلقوا أجهزتهم النقالة واختفوا في
ً
مـكــان مــا بـعـيــدا عــن األن ـظــار خشية مــواجـهــة ناخبيهم
ً
لك هذا االستمرار.
وبعض أشباه رجال الدين ،فهنيئا ِ
أردت يا حكومة أن تدافعي عن نفسك وتستمري
إذا
ِ
فعليك باإلصالح واإلتيان
في إدارة المشهد السياسي
ِ
بفريق نشيط متجانس مــن شباب الكويت وشاباتها
ً
بعيدا عن مزاج فالن أو مصالح عالن.
عـلـيـ ِـك أ ي ـضــا أن ت ـب ــادري بـمـتــا بـعــة حقيقية لقضايا
ً
الفساد وما أكثرها بدال من إحالة قضايا شبه فارغة من
المضمون إلى النيابة العامة حتى تسقط هذه القضايا.
ح ـكــوم ـت ـنــا ال ــرش ـي ــدة ن ـحــن ن ـل ـعــب ب ــال ــوق ــت ال ـضــائــع
وفرصك في تسجيل أي هدف باتت شبه معدومة.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

التحدي المناخي الذي يواجهنا هو تحد
يتعلق بالطاقة ولكن حل تحدي الطاقة يتطلب
عمال يتجاوز بكثير توليد الطاقة.
لقد أحدثت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
ثورة في نظام الطاقة ونظرا ألن قطاع الطاقة
يوفر حاليا  20%فقط من طاقتنا فإن إنتاج
المزيد من الكهرباء الصديقة للبيئة ال يمكن
أن يجعلنا نصل الى صافي صفر من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون بحلول منتصف القرن،
كما أن تحويل الطاقة المتجددة الى إمدادات
على نطاق واســع من الهيدروجين الصديق
للبيئة ال يمثل عصا سحرية لحل المشكلة،
فسفننا وطائراتنا وقطاراتنا غير مصممة
لذلك كما ان الحوافز االقتصادية ال تسير بعد
في االتجاه الصحيح.
وتـحــدي الـطــاقــة هــو أيـضــا مشكلة تتعلق
بــالـطـلــب عـلــى ال ـطــاقــة ،وتـحـقـيــق طموحتنا
الجماعية المتعلقة بالمناخ تتطلب تحوالت
سريعة وعميقة فــي كــل قطاع مــن القطاعات
التي تساهم في الطلب العالمي على الطاقة
بما فــي ذلــك ليس الـطــاقــة فحسب ،بــل أيضا
الـنـقــل والـتـصـنـيــع وال ـص ـلــب وال ـك ـي ـمــاويــات،
ووضــع تلك التحوالت في المسار الصحيح
وبالوتيرة المطلوبة يوحي بالتحول الكامل
للبنية التحتية لدينا في مجال الطاقة ومن
اجــل تحقيق هــذه الغاية ،فــإن ثــاث أولويات
على وجه التحديد تعتبر حيوية:
أوال ،ن ـح ــن ب ـح ــاج ــة ال ـ ــى ت ـس ــري ــع وت ـي ــرة
االبـتـكــار ،فالتحليل األخـيــر للوكالة الدولية
للطاقة يظهر ان حــوالــي نـصــف تخفيضات
االنبعاثات المطلوبة مــن اجــل الــوصــول الى
صافي صفر انبعاثات بحلول سنة  2050من
الممكن ان تأتي من تقنيات ليست موجودة
في السوق بعد.
ف ـق ــد س ــاع ــدت ت ـق ـن ـيــات ال ـط ــاق ــة الـنـظـيـفــة
مـثــل األل ـ ــواح الـشـمـسـيــة وتــورب ـي ـنــات الــريــاح
والسيارات الكهربائية والصمامات الثنائية

أ.د .فيصل الشريفي

الباعثة للضوء وبطاريات الليثيوم-أيون في
أن يكون لدينا تصور لعالم يوجد فيه صافي
صـفــر ان ـب ـعــاثــات ف ــي ال ـع ـقــود ال ـقــادمــة لكننا
بحاجة الى قفزات واسعة جدا في االبتكار في
تقنيات نظيفة أخرى.
واألولوية الثانية تتعلق بتعزيز التعاون
بين الحكومة وقطاع االعمال فالقطاع الخاص
هو محرك ال مثيل له للتغيير وهناك يمكننا
ان نـجــد حـصــة األس ــد مــن المبتكرين ورواد
األعمال والمستثمرين علما ان مساهماتهم
ستكون حيوية من اجل ان يتمكن العالم من
عـمــل تقنيات صــد يـقــة للبيئة واستخدامها
بالوتيرة المطلوبة.
أخيرا ،نحتاج الى تعزيز التنسيق الدولي
بـشـكــل كـبـيــر فـفــي ن ـظــام عــالـمــي يــرتـكــز على
التحرك على مستوى الدولة فإن تنظيم مثل
هذا المستوى من التغيير الممنهج المطلوب
في العديد من القطاعات المستهلكة للطاقة
يعتبر تحديا كبيرا فالمقاربات على مستوى
ال ــدول يمكن ان تـكــون فـعــالــة ج ــدا فــي بعض
المجاالت وخاصة عندما تطبق الحكومات
سياسات حاسمة بدون االضرار بالمنتجين
الـمـحـلـيـيــن ف ــي ق ـطــاعــات م ـثــل ال ـطــاقــة ولـكــن
المقاربة الصارمة على مستوى الدولة تعمل
بشكل اق ــل فــي الـصـنــاعــات الـمـتــداولــة دولـيــا
وخــاصــة فــي القطاعات األكـثــر صعوبة فيما
يتعلق بتقليص االنبعاثات وعليه فإن العمل
المنسق العابر للحدود يعتبر ضــروريــا من
اجــل الــدفــع قدما بالتبني السريع للتقنيات
الجديدة.
فــالـمــؤسـســات ال ـم ـت ـعــددة األط ـ ــراف لديها
دور حيوي لتؤديه في جميع تلك المجاالت،
والوكالة الدولية للطاقة تعمل على تسهيل
التعاون فيما يتعلق بتقنيات تحول الطاقة
الرئيسية ،وهي جهود تتضمن اكثر من 6000
خبير على مستوى العالم يمثلون  300منظمة
عامة وخاصة تقريبا تقع في  55بلدا بما في

أداير تيرنر*

ذلك العديد من البلدان التي تحمل صفة مراقب
في الوكالة الدولية للطاقة مثل الصين والهند
والبرازيل ولكن مع الزيادة غير المسبوقة في
التوافق على الحاجة للتحرك من اجل تحقيق
صافي صفر من االنبعاثات ،فإن بإمكاننا ان
نعمل ما هو اكثر من ذلك.
ف ــي وق ـ ــت الح ـ ــق م ــن ه ـ ــذا الـ ـع ــام سـتـضــع
الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة اول خــريـطــة طريق
شاملة لقطاع الطاقة العالمية تمتد للطاقة
والنقل والصناعة والمباني ،علما اننا بحاجة
إلحداث نقلة نوعية في كل من تلك القطاعات
من اجل تحقيق صافي صفر من االنبعاثات
بحلول سنة  .2050ان تحديد ما هو مطلوب
ّ
من كل قطاع ومتى يعني ان الخطة ستمكن
الحكومات والشركات من قياس تقدمها بحيث
ّ
تــوضــح الـجــوانــب الـتــي يجب التركيز عليها
بشكل أكبر.
والخطوة القادمة هي تحويل الخطط لعمل
ملموس ولهذا السبب دخلت الوكالة الدولية
للطاقة مــؤخــرا فــي شــراكــة اسـتــراتـيـجـيــة مع
ائ ـتــاف الـمـهـمــة الممكنة «مـيـشــن بوسيبل»
وهــو ائـتــاف يتكون مــن أكثر مــن  400شركة
يسعى الــى تسريع إزالــة الكربون على نطاق
واسع من الصناعات الثقيلة والنقل .ان دعمنا
لهذه المبادرة يعكس كذلك التركيز الجديد
للوكالة الــدولـيــة للطاقة على ان تجمع معا
القطاع الـخــاص والحكومات مــن اقتصادات
العالم الرئيسة والـتــي يجب ان تــؤدي الــدور
التنسيقي علما انها الوحيدة القادرة على لعب
مثل ذلك الدور ومن خالل التركيز على االبتكار
والـتـعــاون والسياسات الجريئة يمكن لمثل
هذه المبادرات ان تساعد العالم في مواجهة
تحدي المناخ.
* كبيرة المستشارين للتحوالت
والشراكات في الوكالة الدولية للطاقة.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

faisal.alsharifi@hotmail.com

الشاذة هم من
ً
العجيب أن بعض المسوقين لتلك األفكار ً
النخب االجتماعية ومن أسر ملتزمة أخالقيا ودينيا لكنهم
فضلوا الشهرة الزائفة باتباع نظرية «خالف تعرف» على
حساب موروثهم ورصيدهم الديني واالجتماعي.
يا لألسف الشديد ،وأنــا أتصفح برنامج "كلوب هــاوس"
وج ــدت الكثير مــن الـغــرف الـتــي ت ــدار مــن قبل بعض العرب
والمسلمين والمندسين تــد عــو وتنظر لإللحاد واإلباحية
وال ـس ـمــاح بـتـنــاول الـخـمــور وال ـم ـخــدرات وإع ـط ــاء المثليين
حقوقهم تحت عنوان الحرية الشخصية.
العجيب أن بعض المسوقين لتلك األفكار الشاذة من النخب
ً
ً
االجتماعية ومن أسر ملتزمة أخالقيا ودينيا لكنهم فضلوا
الشهرة الــزائـفــة باتباع نظرية "خــالــف تـعــرف" على حساب
موروثهم ورصيدهم الديني واالجتماعي.
فــي السنوات األخـيــرة ظهرت لنا مــواقــع وبــرامــج وألعاب
فيديو مثل (نتفلكس وتـيــك ت ــوك) وغـيــرهــا الكثير الـتــي لم
تنفك عن الترويج لإلباحية واإللحاد والعنف والمثلية دون
أن تتصدى لها وزارة اإلع ــام بحجبها أو على أقــل تقدير
تسليط الضوء على خطورتها من خالل توجيه برامج تثقيفية
تحمي المجتمع منها كما تفعل مع الكتب الدينية العقائدية
والفلسفية.
على الجانب اآلخر يقف رجال الدين وأصحاب االختصاص
مــوقــف الـمـتـفــرج مــن ه ــذه الـبــرامــج وال ـمــواقــع مفضلين عــدم
المواجهة ،رغم وجودهم وحضورهم القوي في مواقع أخرى
ً
خصوصا إذا كانت تصب فــي خانة التكفير بين المذاهب
اإلسالمية.
المصيبة الكبرى تكمن في تعاطي وتعامل بعض األسر
مع هذه الظواهر الشاذة وفي عدم متابعة ومراقبة أبنائهم
من الشباب واألطـفــال ومــا تحمله هواتفهم الذكية وأجهزة
ً
الحاسوب ،وكأن األمر ال يعنيهم أو أنهم فعال مشاركون في
هذه الجرائم األخالقية.
االن ـف ـت ــاح ع ـلــى ال ـح ـض ــارات ال يـعـنــي الـتـخـلــي ع ــن الـقـيــم
واألخ ــاق الدينية والـمــوروث االجتماعي من خــال التبرير
لـمـفـهــوم ال ـحــريــات الـشـخـصـيــة ب ـخــاف ال ـقــواعــد األخــاقـيــة
والنصوص القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة التي حرمت
الـكـثـيــر مــن تـلــك الـتـصــرفــات ك ـشــرب الـخـمــر وتـشـ َبــه الــرجــال
َّ َ
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جال ِب
ِ
النساء ،والمتشبهات ِمن النس ِاء ِبالر ً ِ
الر ِ
بـعــد ب ـيــان ال ـن ـصــوص الـشــرعـيــة يـتـضــح جـلـيــا زي ــف تلك
الــدعــوات الكاذبة التي يدعو إليها البعض من خــال إقحام
المفهوم الناقص للحريات الشخصية وتخويفنا من عواقب
عدم الرضوخ لإلمالءات الغربية ،لذلك علينا التصدي وبكل
حزم لكل ما يخالف ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا.
ما يحز في خاطري تساقط بعض النخب في فخ الحريات
الشخصية ،وممن كنت أظن فيهم الخير ،ومع ذلك أدعوهم
للرجوع إلى طريق الصواب والرشد ففيهم من أحب.
ودمتم سالمين.

جاستن فايس*

فجوة التطعيم ِّ
تعرض العمل المناخي للخطر

الطعام ال الفوالذ أكبر تحد مناخي
إن مناقشات السياسة المناخية عــادة ما
ّ
تركز على من سيدفع تكلفة تحقيق اقتصاد
خـ ــال م ــن الـ ـك ــرب ــون م ــع ت ــرك ـي ــز خـ ــاص عـلــى
القطاعات الصناعية مثل الفوالذ واإلسمنت
ولكن التكاليف اإلجمالية منخفضة بشكل
ملحوظ ،علما أن التحدي األكبر الذي يواجهنا
يكمن في نظام الطعام ال المنتجات الصناعية.
إن التقرير األخير للجنة التغير المناخي
في المملكة المتحدة يظهر أن خفض انبعاثات
غاز الدفيئة في المملكة المتحدة إضافة إلى
صافي صفر بحلول سنة  2050سيؤدي الى
خفض الناتج المحلي اإلجمالي البريطاني
بنسبة  0.5في المئة فقط ،وإن تقرير مفوضية
تحوالت الطاقة «جعل المهمة ممكنة» بتكلفة
إجمالية مماثلة تصل الــى  0.5في المئة من
الناتج المحلي اإلجـمــالــي العالمي مــن أجل
تخفيض االنبعاثات من طاقة العالم وأنظمة
البناء والصناعة والنقل لتصل الــى الصفر
بحلول منتصف القرن.
وه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـق ــدي ــرات هـ ــي أقـ ـ ــل ب ـك ـث ـي ــر مــن
التقديرات المذكورة في الــدراســات السابقة،
ومـ ــراج ـ ـعـ ــة سـ ـتـ ـي ــرن ال ـ ـمـ ــؤثـ ــرة وال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بــاق ـت ـصــادات الـتـغـيــر الـمـنــاخــي ال ـتــي نشرت
 2006أشارت إلى تكاليف تصل إلى  1.5-1في
المئة من الناتج المحلي اإلجمالي من أجل
تحقيق  80فــي المئة فقط مــن التخفيضات
في االنبعاثات.
وهذا التغيير المرحب به يعكس االنخفاض
ال ــدرام ــات ـي ـك ــي وغ ـي ــر ال ـم ـتــوقــع ف ــي تـكــالـيــف
التقنيات الرئيسة علما أن تكاليف كهرباء
الرياح البحرية هي أقل بنسبة  60في المئة
خالل عشر سنوات فقط كما انخفضت تكاليف
الخاليا الشمسية الكهروضوئية بأكثر من 80
في المئة والبطاريات  85في المئة ،وإن تلك
التكاليف اآلن هي منخفضة جــدا لدرجة أن
استخدام منتجات وخــدمــات «صفر» كربون
في العديد من القطاعات ستجعل المستهلكين
في وضع أفضل.
على سبيل المثال ،غالبا ما تكون «تكاليف
النظام اإلجمالي» لتشغيل أنظمة كهربائية
خالية مــن الـكــربــون تقريبا أقــل مــن تكاليف
األنظمة الحالية القائمة على أساس الوقود
االح ـ ـفـ ــوري وخ ـ ــال ع ـشــر سـ ـن ــوات ،سـيـكــون
من األفضل للمستهلكين حــول العالم شراء
س ـيــارات كهربائية حيث تـكــون التكلفة أقل
بمقدار بسيط بالنسبة لثمن المركبات وأقل
بكثير بالنسبة للكهرباء ا ل ــذي يشغل تلك
السيارات مقارنة بتكلفة الديزل والبنزين الذي
يشترونه حاليا.
لكن في بعض القطاعات التي تعتبر أكثر
صعوبة بالنسبة إلى خفض االنبعاثات مثل
الفوالذ واإلسمنت والشحن فإن من المرجح
أن يؤدي إزالة الكربون الى تكلفة كبيرة .قبل
عام  2050بوقت طويل ،يمكن إنتاج الفوالذ
الخالي من الكربون باستخدام الهيدروجين
ً
كـعــامــل اخ ـتــزال ب ــدال مــن فـحــم ال ـكــوك ،أو عن
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طريق إضافة احتجاز الكربون وتخزينه إلى
أفــران الصهر التقليدية لكن عمل ذلــك يمكن
أن يــزيــد الـتـكــالـيــف بنسبة  25فــي الـمـئــة أو
نحو  100دوالر أميركي لكل طن من الفوالذ،
وإن سفن ا لـمـســا فــات الطويلة يمكن أن يتم
تشغيلها باستخدام األمونيا أو الميثانول
ولكن تكاليف الوقود قد تزيد بأكثر من 100
في المئة وأسعار الشحن بنسبة  50في المئة،
وكما أشار بيل غيتس في كتابه الجديد «كيف
يمكن أن تتجنب الكارثة المناخية» فإنه في
بـعــض الـقـطــاعــات نــواجــه فــرق قيمة التكلفة
الخضراء مقابل التقنية التي تبث الكربون
والمتوافرة حاليا.
وعليه فــإن من المهم جــدا تركيز األبحاث
والتطوير واستثمار رأس المال االستثماري
فــي الـتـقـنـيــات الـمـبـتـكــرة وال ـتــي قــد تقلل من
هذا الفرق في القيمة ولكن من المهم كذلك أن
نقر أنــه حتى لو طــال أمــد فــرق قيمة التكلفة
الـخـضــراء فــإن تكلفة إزال ــة الـكــربــون فــي تلك
القطاعات ستكون محدودة جدا ولدرجة ان
المستهلكين بالكاد سيالحظونها.
ل ــو ســألــت نـفـســك ع ــن كـمـيــة ال ـف ــوالذ الـتــي
اشتريتها فــي الـعــام الـمــاضــي لـكــان الـجــواب
أنـ ــك ل ــم ت ـش ـتــر ش ـي ـئــا م ـب ــاش ــرة إال إذا كـنــت
م ــدي ــرا ل ـل ـم ـش ـتــريــات وف ـ ــي واقـ ـ ــع األمـ ـ ــر ف ــإن
المستهلكين ي ـش ـتــرون بـشـكــل غـيــر مباشر
الـفــوالذ الموجود فــي المنتجات والخدمات
التي يستهلكونها مثل السيارات أو الغساالت
أو من خالل الخدمات الصحية التي يتلقونها
فــي مستشفى تــم بـنــاؤه باستخدام الـفــوالذ.
ف ــأرق ــام وكــالــة ال ـف ــوالذ الـعــالـمـيــة تــوحــي بــأن
االسـتـخــدام الحقيقي لـلـفــوالذ للفرد الــواحــد
هو « 400-300كيلوغرام «سنويا في أوروبــا
والواليات المتحدة األميركية وعليه لو ارتفع
سعر الفوالذ بمقدار  100دوالر للطن فستكون
التكلفة على المستهلكين أكثر بمقدار 40-30
دوالرا أميركيا فقط.
وهـ ـ ــذه ال ـت ـك ـل ـفــة ال ــزهـ ـي ــدة ت ـع ـكــس ال ـف ــرق
الـجــوهــري بين فــرق قيمة التكلفة الخضراء
على البضائع الوسيطة وفــرق قيمة التكلفة
ال ـخ ـضــراء عـلــى المستهلكين بــالـنـسـبــة إلــى
المنتجات النهائية وحتى لو وصلت الزيادة
فــي سعر ال ـفــوالذ إلــى  25فــي المئة فــإن تلك
الزيادة ستضيف أقل من  1في المئة ألسعار
المركبات ،ومن الممكن أن ترتفع أسعار شحن
البضائع بنسبة  50في المئة ولكن هذا سيزيد
سعر المالبس المستوردة أو الطعام بمقدار
زهيد مماثل.
لكن ارتـفــاع تكاليف المنتجات الوسيطة
ال يزال يشكل تحديا كبيرا للسياسات ،وأي
شركة فــوالذ تلتزم بهدف خــال مــن الكربون
ستجد نفسها في وضع غير موات تماما ما لم
تقم الشركات المنافسة بالشيء نفسه ،وفرض
سعر كربون على القطاعات الصناعية الثقيلة
يمكن أن يؤدي الى التغلب على هذه المشكلة
لكن لــو تــم تطبيق السعر عالميا أو أضيف

إلى تعرفة كربون حدودية ضد البلدان غير
الراغبة بفرض مثل ذلك السعر.
أم ــا بــالـنـسـبــة لـلـشـحــن ف ــإن الـتـنـظـيــم من
المنظمة البحرية ا لــدو لـيــة يمكن أن يضمن
تـحــرك الـشــركــات بشكل متناسق وأن يكون
التأثير على التكاليف بالنسبة إلى المستهلك
محدودا جدا.
على النقيض من ذلــك فــإن أسعار الطعام
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـي ــن وأذواق ـ ـ ـهـ ـ ــم
ً
ال ـغــذائ ـيــة ل ـيــس أم ـ ــرا يـمـكــن أن نـسـتـهـيــن به
ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق ف ـق ـل ـيــل م ــن الـ ـن ــاس ي ـش ـتــرون
الفوالذ بشكل مباشر ولكن الجميع يشتري
الـطـعــام ال ــذي يشكل مــن  13-6فــي الـمـئــة من
إج ـمــالــي م ـص ــروف ــات األسـ ــر وت ــزي ــد النسبة
بكثير بالنسبة الى المجموعات األقــل دخال
وبالنسبة ا لــى المستهلكين فــإن فــرق قيمة
خ ـض ــراء بـنـسـبــة  10ف ــي الـمـئــة عـلــى الـطـعــام
سيكون أكثر أهمية من حتى فرق قيمة يصل
الى  100في المئة على الفوالذ.
وعالوة على ذلك ضمن قطاع الغذاء يعتبر
انتاج اللحوم من األنشطة كثيفة االنبعاثات،
فــان ـب ـعــاثــات ال ـم ـي ـثــان م ــن ال ـمــاش ـيــة والـ ــروث
تتسبب فــي احتباس ح ــراري أكبر مــن ثالثه
غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون التي تأتي
مــن إن ـتــاج ال ـف ــوالذ وه ـنــاك خـمـســة غيغاطن
إضافية من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن
تغيرات استخدام األراضي خصوصا عندما
يتم تحويل الغابة الى انتاج فول الصويا من
اجل اطعام الماشية.
والحلول التقنية قد تكون ممكنة ولكن ال
تزال هناك تحديات رئيسة فالمستهلكون ال
يكترثون بالخصائص المحددة للفوالذ الذي
يستهلكونه بشكل غير مباشر لكن محبي
لحم البقر لديهم آراء قوية بالنسبة إلى شكل
وطعم شريحة اللحم التي ال يستطيع إنتاج
اللحم االصطناعي حتى االن أن يضاهيها
وفي حين ينخفض فرق القيمة الخضراء بين
اللحم االصطناعي مقارنة بلحوم الحيوانات
فإن هذا الفرق في القيمة يجب أن يقترب من
صفر لتجنب أي تأثير مادي على ميزانيات
المستهلكين.
ومــع ذلــك كــل هــذا يمكن أن يتغير لــو قرر
الناس أنهم سيكونون راضين بوجود لحم
أقل وكميات أكبر من الوجبات الغذائية التي
تعتمد على الخضار والتي تكلفتها أقل كذلك
وفي مثل تلك الحالة يمكن أن يصبح الطعام
كالنقل البري حيث يكسب المستهلكون من
الـتـحــول الــى صـفــر كــربــون بــدال مــن مواجهة
عبء التكلفة.
* رئيس مفوضية تحوالت الطاقة ،وكان
ً
رئيسا لهيئة الخدمات المالية في المملكة
المتحدة من  2008الى  ،2012أحدث مؤلفاته
كتاب بعنوان «بين الديون والشيطان»
«بروجيكت سنديكيت »2021،
باالتفاق مع «الجريدة»

األخطار االستثنائية
تتطلب إجراءات
استثنائية ،ومع توترات
اللقاحات واألزمة
االقتصادية المستمرة
التي تهدد بتقويض
الجهود الدولية إلنقاذ
كوكب األرض ،تمثل
حزمة التضامن العالمية
بين الشمال والجنوب
أفضل طريق للمضي
قدما.

لدى البلدان
الغنية فرصة
لتزويد
االقتصادات
النامية
بموارد
إضافية
لشراء اللقاح
القصير األجل

ه ــل سـ ُـي ـم ـنــع ال ـم ـف ــاوض ــون م ــن دول ال ـج ـنــوب
م ــن ح ـض ــور ق ـمــة األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ل ـل ـم ـنــاخ ،الـتــي
ستنعقد في غالسكو في نوفمبر ،ألنهم لم يتلقوا
التطعيم ضد كوفيد19؟ يأمل المرء أال يحدث هذا
السيناريو ،ألنه من شبه المؤكد أن المسؤولين في
البلدان النامية سيحصلون على جراعات اللقاح
قبل انعقاد القمة ،ولكن ليس واضحا ما إذا كانوا
يــريــدون الـتـفــاوض مــع االق ـت ـصــادات الغنية التي
تخزن اللقاحات.
مرحبا بكم في عام  ،2021حيث يمكن أن تصبح
المفاوضات العالمية بشأن المناخ ضــررا تبعيا
لقومية اللقاحات ،ففي األوقات العادية ،كان أساس
الخالف بين الــدول الغنية والفقيرة هو من يجب
أن يتحمل العبء األكبر للجهود المبذولة للحد
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،ولكن الوباء
أدى بالفعل إلى تأجيل المحادثات بشأن المناخ
لمدة عام ،ويهدد اآلن بإحداث خالف إضافي بين
الشمال والجنوب.
في يناير انتقد رئيس جنوب إفريقيا ،سيريل
رام ــاف ــوزا ،فــي آخ ــر شـهــر لــه فــي منصبه كرئيس
لالتحاد اإلفريقي ،البلدان المتقدمة لطلبها لقاحات
تصل إلــى «أربـعــة أضعاف ما يحتاجه سكانها»،
وحذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس ،المدير العام
لمنظمة الصحة العالمية ،من «فشل أخالقي كارثي»
محتمل بسبب التوزيع غير المتكافئ للقاحات ،وقد
شجب كل من رئيس األساقفة األنجليكاني في كيب
تاون ،ثابو ماكجوبا ،والمديرة التنفيذية لبرنامج
األمــم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص
المناعة البشرية (اإليدز) ،ويني بيانيما« ،الفصل
العنصري بسبب اللقاح» العالمي الحالي.
وقد يؤدي الفشل في معالجة االنقسامات حول
توافر اللقاح في البلدان النامية إلى إفساد التنسيق
الـعــالـمــي ،وتـعــريــض مـفــاوضــات الـمـنــاخ الخاصة
بمؤتمر كوب  26للخطر ،فقد قبل الجنوب العالمي
مـبــدأ «الـمـســؤولـيــات المشتركة ولـكــن المتباينة»
في معالجة تغير المناخ قبل  30عاما .ولكنها قد
تنظر إلى أنانية اللقاح في الشمال على أنها عالمة
على عدم التحلي بروح المسؤولية تجاه القضية
األساسية العاجلة التي تتمثل بالصحة ،وترفض
االنخراط في األخذ والعطاء الضروريين لمكافحة
االحتباس الحراري.
ويمكن أن يــؤدي تراجع المسؤولية الجماعية
الناجم عن اللقاح ،إلى جانب التأثير االقتصادي
للوباء ،إلى إعالن البلدان عن «مساهمات محددة
وطـنـيــا» ومخيبة لــآمــال إل ــى حــد كـبـيــر ،لخفض
انبعاثات ثــانــي أكسيد الـكــربــون فــي الـفـتــرة التي
تسبق مؤتمر األط ــراف  ،26ويتفاقم هــذا الخطر
بسبب اختالف أولويات البلدان الغنية والفقيرة،
ف ـفــي ح ـيــن أن ال ـش ـم ــال ال ـم ـت ـقــدم ي ـضــع مـعــالـجــة
االحتباس الحراري في المقام األول ،فإن الصحة
والتنمية غالبا ما تكون لها األولوية في الجنوب
العالمي.
وفــي هــذا الـصــدد ،كلف الرئيس األميركي ،جو
بــايــدن ،وزي ــرة ال ـخــزانــة ،جــانـيــت يـلـيــن ،بتشجيع
«مبادرات تخفيف عبء الديون التي تتماشى مع
أهداف اتفاقية باريس وتدعمها» ،وبعبارة أخرى،

الـمـشــروطـيــة ال ـخ ـضــراء لـخـفــض ال ــدي ــون وإعـ ــادة
هيكلتها وإلـغــائـهــا ،ولـكــن االق ـت ـصــادات النامية
التي عانت بشدة من أزمة كوفيد ،19وشهدت تعثر
آفاق تنميتها قد تعتبر مثل هذه المخططات عبئا
إضافيا يفرضه الشمال.
مــا الــذي يجب القيام بــه؟ وافــق قــادة مجموعة
السبع في اجتماعهم االفتراضي الذي انعقد في 19
فبراير ،على تقديم  4مليارات دوالر إضافية لدعم
الوصول الدولي إلى مسرع أدوات كوفيد ،19ومرفق
الوصول العالمي للقاح كوفيد( 19كوفاكس) ،الذي
يهدف إلى ضمان توفير اللقاحات للناس في كل
مـكــان ،بــوتـيــرة سريعة وب ـصــورة نزيهة وعــادلــة،
وهـ ــذه ب ــداي ــة ج ـي ــدة ،ول ـكــن يـنـبـغــي لــاقـتـصــادات
المتقدمة أن تــذهــب إلــى أبـعــد مــن ذل ــك ،وأن تقدم
لـجـنــوب ال ـكــرة األرض ـي ــة «حــزمــة تـضــامــن» تشمل
توزيع اللقاحات ،وتخفيف عبء الديون ،واألهداف
المناخية ،بهدف تأمين جهود عــادلــة ومتوازنة
عـلــى الـمـسـتــويــات الـثــاثــة مــن جميع الـحـكــومــات.
ويجب على الــدول الغنية أن تــدرك أنــه في الوقت
الذي تتفاوض فيه بشأن تحويل مئات المليارات
مــن ال ـ ــدوالرات مــن الـشـمــال إل ــى الـجـنــوب مــن أجــل
العمل المناخي في السنوات المقبلة ،لن يتطلب
األمر سوى  10إلى  20مليار دوالر لتوفير التمويل
الكامل لكوفاكس.
ومن أجل منع تزايد االتساع في االنقسام بين
الشمال والـجـنــوب ،يجب على الـقــادة اإلع ــان عن
الجزء األول من هذه الحزمة قبل انعقاد قمة المناخ
الدولية في  22أبريل التي سيستضيفها بايدن،
وقد يتم تحديد توقيت الجزء الثاني ليتزامن مع
قمة تمويل االقتصادات اإلفريقية التي سيعقدها
الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون ،في باريس
في  18مايو.
ل ــذل ــك ،ل ـ ــدى الـ ـبـ ـل ــدان ال ـغ ـن ـيــة ف ــرص ــة ل ـتــزويــد
االقتصادات النامية بموارد إضافية لشراء اللقاح
القصير األجل ،والتعافي الطويل األجل .ويمكن أن
يأتي التمويل من المخصصات الجديدة لحقوق
السحب الخاصة (األصــول االحتياطية لصندوق
النقد الدولي) ،أو االستخدام السريع ألدوات خاصة
مثل سـنــدات اللقاح ال ـصــادرة عــن مرفق التمويل
الدولي للتحصين ،وقبل كل شيء ،يجب على الدول
المتقدمة ضـمــان تــوفـيــر لـقــاحــات كــوفـيــد 19على
نطاق واســع -وتكييفها باستمرار مع المتغيرات
الجديدة لفيروس كــورونــا -دون تأخير بالنسبة
لجنوب الكرة األرضية.
إن األخـ ـط ــار االس ـت ـث ـنــائ ـيــة تـتـطـلــب إج ـ ــراءات
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ومـ ــع تـ ــوتـ ــرات ال ـل ـق ــاح ــات واألزمـ ـ ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـس ـت ـمــرة ال ـت ــي ت ـه ــدد بـتـقــويــض
الجهود الدولية إلنقاذ كوكب األرض ،تمثل حزمة
التضامن العالمية بين الشمال والجنوب أفضل
طريق للمضي قدما.
* مؤسس ومدير عام لمنتدى باريس للسالم،
الذي ستنعقد نسخته الرابعة في الفترة التي
تمتد من  11إلى  13نوفمبر .2021
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.821

6.373

4.723

2.386 2.813 3.308

نقاش بين «المركزي» و«هيئة األسواق» حول ترخيص «المارجن»

ً
النظم المعمول بها عالميا تعطي هيئة األوراق المالية صالحيات منح الترخيص
عيسى عبدالسالم

رقابة تعامالت
األوراق المالية
لـ «الهيئة» ...والتمويل
لـ «المركزي»

كـشـفـ ـ ـ ـ ــت م ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر مطــلعة
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،أن هـيـئــة أس ــواق
المال وضعت اللمسات األخيرة
بشأن إطــاق عمل التداول على
الهامش المعروف بـ "المارجن"،
التي ستكون بديلة لنظام األجل
ً
ً
الــذي كــان معموال به قديما في
البورصة.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إن ه ـنــاك
م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــات مـ ـ ــع ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
ب ــال ـم ــرك ــزي ب ـخ ـص ــوص تـحــديــد
ج ـه ــة اإلش ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى ت ـعــامــات
"الـمــارجــن" ،مشيرة الــى أن هيئة
األس ــواق ستكون معنية برقابة
ومتابعة كل العمليات التي تقوم
بها شــركــات االستثمار المقدمة
للخدمة مع العمالء المستفيدين
م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ،ب ـي ـن ـم ــا س ـي ـك ــون
ً
"ال ـ ـمـ ــركـ ــزي" م ـع ـن ـي ــا بـ ــاالشـ ــراف
ومتابعة عمليات التمويل التي
تحصل عليها شركات االستثمار
بشأن تمويل عملياتها الخاصة
بتمويل عمالئها.
وبينت أن هناك نقاشا واسعا
حول الجهة التي ستتولى اصدار
الـ ـت ــراخـ ـي ــص ال ـ ــازم ـ ــة ل ـش ــرك ــات
االستثمار لتقديم خدمة التداول
على الهامش ،حيث يوجد هناك
اخ ـت ــاف ف ــي الـ ــرأي ح ــول الجهة
التي ستكون مسؤولة عن تسلم
طلبات الشركات الراغبة في تقديم
ال ـخــدمــة ،وتـحـقـيــق االش ـتــراطــات
ال ـ ـم ـ ـنـ ــوط بـ ـه ــا ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
ال ـتــرخ ـيــص ،وتـحـصـيــل الــرســوم
الخاصة بالتراخيص الممنوحة.

وذكرت أن النظم المعمول بها
ف ــي األس ـ ــواق الـمــالـيــة المختلفة
تـ ـك ــون ه ـي ـئ ــة األوراق ا ل ـم ــا ل ـي ــة
هــي الـجـهــة ال ـم ـنــوط بـهــا اص ــدار
التراخيص ،خصوصا أن شركات
الوساطة ستدخل ضمن الشركات
ال ـم ـقــدمــة ل ـل ـخــدمــة ف ــي الـمــرحـلــة
الالحقة بعد تأهيلها ،الفتة الى

تراجعات متفاوتة لمؤشرات البورصة
والسيولة  38.7مليون دينار
األسهم القيادية تميل لالنخفاض ...وعمليات ضغط وجني أرباح سريعة

●

علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعات متفاوتة
خالل ثاني تداوالتها هذا األسبوع أمس ،وخسر مؤشر
السوق العام نسبة  0.25في المئة تساوي  14.87نقطة،
ليقفل على مستوى  5821.09نقطة بسيولة جيدة
ً
ارتفعت قياسا على سيولة ،أمس األول ،وبلغت أمس
 38.7مليون دينار ،تداولت  278.3مليون سهم نفذت
ً
من خالل  10297صفقة ،وتم تــداول  134سهما ربح
ً
ً
منها  56سهما بينما خسر  64سهما واستقر 14
ً
سهما دون تغير.
وخسر مؤشر السوق العام نسبة أقل كانت  0.18في
المئة تعادل  11.27نقطة ليقفل على مستوى 6373.93
نقطة بسيولة بلغت  21.1مليون دينار تــداولــت 61
مليون سهم نفذت من خالل  3620صفقة.
وتعادلت كفة الرابحين والخاسرين في السوق األول
ً
وكانت  11سهما مقابل استقرار  3أسهم دون تغير،
وسجل مؤشر رئيسي  50خسارة كبيرة بنسبة 0.63
في المئة أي  31.11نقطة ليقفل على مستوى 4910.11
نقاط بسيولة مرتفعة بلغت  14.2مليون دينار تداولت
ً
 165مليون سهم عبر  4442صفقة ،وربح  20سهما
ً
مقابل تراجع  24سهما واستقرار  3أسهم دون تغير.

نشاط «االستثماري» و«العقار»
للجلسة الثانية على ال ـتــوالــي ،وعـلــى الــرغــم من
ً
ال ـلــون األح ـمــر ف ــإن الـنـشــاط اإليـجــابــي ك ــان واضـحــا
على أسهم قطاعي االستثمار والعقار في السوقين

األول والرئيسي ،مما خفف مــن وقــع الخسارة بعد
تراجع األسهم القيادية وعمليات ضغط وجني أرباح
سريعة تمت على أسـهــم الــوطـنــي ،وبيتك وبوبيان
اللذان كانا في تاريخ الحيازة وآخر يوم الستحقاق
األرباح عليهما.
كذلك خسرت أسهم زين وأجيليتي وكانت المكاسب
ً
لألسهم األقــل وزن ــا مثل البورصة وهيومن سوفت
وال ــزور واالمـتـيــاز واالسـتـثـمــارات وع ـقــارات الكويت
والمباني.
في المقابل ،استمر سهم أرزان في تصدر النشاط
ورب ــح نسبة  4فــي الـمـئــة ،كما نشطت أسـهــم منازل
والخليجي واألولى وأعيان وحققت ارتفاعات متفاوتة
بينما تراجعت أسهم إنوفست وبيان ومستثمرون كما
واصل العيد ارتفاعه.
وك ــان سهم الصالحية الـخــامــل يتحرك بسيولة
كـبـيــرة أمـ ــس ،غـيــر أن األس ـه ــم الــراب ـحــة ل ــم تستطع
تقليص خسائر المؤشر الرئيسي الذي تأثر بخسارة
الـتـجــاري بنسبة  4فــي المئة ،كذلك أسهم تعليمية
وتمدين استثمارية وأهلية للتأمين لتنتهي الجلسة
حـمــراء على مستوى الـمــؤشــرات غير أن معنويات
المستثمرين مرتفعة.
ً
خليجيا ،تــراجــع مــؤشــران فقط بين  7مــؤشــرات
بدول مجلس التعاون الخليجي ،وهما الكويت وقطر،
بينما تعادلت  3مؤشرات بنمو قوي دار حول  1في
المئة ،وهي دبي وأبوظبي ومسقط واستقر البحرين
والسعودية على مكاسب م ـحــدودة ،فيما تراجعت
ً
أسعار النفط بشكل هامشي وخسرت حوالي دوالرا
ً
ليتداول برنت حول مستوى  63.8دوالرا للبرميل أمس.

أن تعديالت قانون هيئة أســواق
الـ ـم ــال األخ ـ ـيـ ــرة م ـن ـحــت الـهـيـئــة
صــاحـيــات واسـعــة فــي االش ــراف
والرقابة على كل تعامالت األوراق
المالية ،وأعطاها مؤخرا الحق في
االشراف على الرهن ،والتي كانت
في السابق تحت اشــراف ورقابة
"المركزي".

ولفتت الى أن األطر التنظيمية
ألداة الـتــداول بالهامش تتضمن
ت ـق ــدي ـم ـه ــا ل ـل ـع ـم ـي ــل ال ـم ـح ـت ــرف
لـ ـش ــرك ــات االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،إذ يـتــم
تـصـنـيــف ال ـع ـمــاء م ــن الشخص
ال ـم ــرخ ــص لـ ــه ،وح ـس ــب تـعــريــف
قانون هيئة األسواق فإن العميل
المحترف يجب أن يستوفي أحد

ه ـ ــذه الـ ـ ـش ـ ــروط ،وه ـ ــي أن ي ـكــون
لديه تعامالت في األوراق المالية
بــأحـجــام كـبـيــرة ومـتــوسـطــة بما
ال ي ـقــل ع ــن  250ألـ ــف دي ـن ــار في
كل ربــع سنة على مــدار السنتين
السابقتين ،وأال يقل حجم أموال
وأص ـ ــول الـعـمـيــل ل ــدى الشخص
المرخص له عن  100ألف دينار،

ً
 %0.9ارتفاع القروض غير المنتظمة مصرفيا

أخبار الشركات
«نور لالستثمار» توقع عقد بيع قطعة أرض

كفاية رأس المال تحافظ على نسبة  %17.7والسيولة الرقابية %28

أعلنت شركة نور لالستثمار المالي توقيع عقد «ابتدائي»
لبيع قطعة أرض في منطقة أبوحليفة ،بـ  620ألف دينار.
وق ــال ــت «نـ ـ ــور» ،إن ه ــذا الـعـقــد «مـ ـش ــروط» وغ ـيــر نــافــذ إال
ً
بحصول ُ
المشتري على تمويل خارجي من أحد البنوك وفقا
لشروط العقد ،مؤكدة أنها ستقوم باإلفصاح عن األثر المالي
للعقد عند إتمام عملية البيع بشكل نهائي.

●

ً
«تنظيف» تبيع أصوال بـ  268.25ألف دينار
ب ــاع ــت ال ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة لـلـتـنـظـيــف ب ـعــض األصـ ــول
الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة المتضمنة في بند
ممتلكات ومنشآت ومعدات بـ  268.25ألف دينار ،علما
بأن القيمة الدفترية لتلك األصول بعد خصم االستهالك
تمثل مبلغ  29دينارا.
وأفادت الشركة بأن صافي الربح الخاص بمساهمي
الشركة األم الناتج مــن بيع تلك األ ص ــول يبلغ 268.22
ألف دينار ،علما بأنه سيتم االعتراف بالربح المذكور
في البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في  30يونيو
.2021

ً
ً
«كفيك» :سليمان رئيسا تنفيذيا لألصول

قالت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار(كفيك)،
إ ن ــه تــم تعيين مـهــا سليمان فــي منصب ر ئـيــس القطاع
التنفيذي -قطاع إدارة األصــول في الشركة اعتبارا من 5
أبريل ( 2021أمس).

محمد اإلتربي

أظ ـه ــرت م ــؤش ــرات ال ـســامــة ال ـمــال ـيــة للبنوك
محافظتها على نسب رقابية قوية على الرغم
من التحديات الصعبة التي فرضت نفسها العام
الماضي .
وب ــاإلش ــارة إل ــى أن مـعـيــار كـفــايــة رأس الـمــال
للقطاع المصرفي وفــق بيانات األشهر التسعة
من العام الماضي بلغت  17.7في المئة مقارنة
مع الفترة ذاتها من عام  2019حيث كانت 17.6
في المئة.
وكنتيجة طبيعية بــدت بعض االضـطــرابــات
الطفيفة التي لم تتجاوز  0.9في المئة بالنسبة
للقروض غير المنتظمة ،إذ ارتفعت من مستوى
 1.8في المئة كما في الربع الثالث من  2019إلى
 2.7في المئة في الربع الثالث من العام الماضي
ً
ً
 ،2020وهي أقل مما كان متوقعا قياسا إلى حجم
األزمة وعمق التداعيات وآثار اإلغالق والتباطؤ
الذي خيم على معظم القطاعات االقتصادية.
وأخذ منحى التعثر يظهر من الربع الثاني إذ
قفز من مستوى  1.8في المئة إلى  2.6في المئة
بزيادة  0.8في المئة ،لكن الزيادة التي طرأت بين
الربعين الثاني والـثــالــث طفيفة وال تكاد تذكر
( 0.1في المئة) ،إذ استقرت نسبة القروض غير
المنتظمة عند  2.7في المئة.
وبلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة
إلـ ــى ص ــاف ــي ال ـ ـقـ ــروض وت ـح ـس ــب وفـ ــق م ـعــادلــة
"ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض غـ ـي ــر ال ـم ـن ـت ـظ ـم ــة – ال ـم ـخ ـص ـصــات
ً
المحددة قياسا إلى صافي إجمالي القروض –
المخصصات المحددة " مما يعادل  1.8في المئة،

تعديل قانون «الصندوق
الوطني» للتوسع في األراضي

الدعيج لـ ةديرجلا » :المركز المالي
لـ «التجاري للوساطة» قوي ومتين

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" عن ّ
توجه الصندوق الوطني
لــرعــايــة وتنمية الـمـشــروعــات الصغيرة لتعديل بعض ال ـمــواد في
قــوانـيـنــه لـحــل إشـكــالـيــة تــوزيــع األراض ـ ــي لـلـمـبــادريــن المستوفين
للشروط ،حيث إن اإلشكالية الحالية تكمن في صعوبة توفير األراضي
الزراعية والصناعية لمبادريه بسبب القانون.
ً
وبينت أن وزيــر التجارة والصناعة ،بصفته رئيسا للصندوق،
اجتمع مع المسؤولين في الصندوق وبحث كيفية تعديل عدد من
ً
القوانين واللوائح في الصندوق الوطني لمنحه مزيدا من الفعالية
والمرونة ،السيما أن مواد الصندوق نصت على أن يجب أن يكون
توزيع األراضي للمبادرين من األراضي المستحدثة ،وهو ما يعني
ً
أن التوزيع سيكون مقتصرا على منطقة الشدادية الصناعية المتاحة،
كما أنها الى اآلن بانتظار تسليمها.
وأفــادت بأ هناك سعيا لتعديل القانون والتشريع لتكون هناك
نسبة للمبادرين من األراضي المسحوبة والمعاد توزيعها ،والتي
ردت الــى عـهــدة الهيئة الـعــامــة للصناعة وهيئة الــزراعــة ،حيث إن
ّ
يحجم عملية التوزيع بشكل سلس ،كما أنــه وفقا
القانون القديم
لقانون األراضي الزراعية ال يمكن تأجيرها أو توزيعها ،أما األراضي
الصناعية فقد ارتفعت أسعار التأجير الى مبالغ كبيرة ليصل سعر
المتر الــى  12دي ـنــارا .ولفتت الــى أن الـقــانــون الحالي حجم عملية
ا لـتــوز يــع ،و لــذ لــك عملية التعديل ستكون لتسريع عملية التوزيع
للطلبات الموجودة حاليا ولتحقيق الهدف منها.
وتنص المادة  39من قانون الصندوق على أنه تخصص للصندوق
نسبة ال تجاوز  10بالمئة من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة
العامة للصناعة ونسبة  5بالمئة من المناطق الزراعية المستحدثة
للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ،وذلك لمواجهة الطلبات التي
تقدم وفقا ألحكام القانون.

مقر جديد للشركة بمليوني دينار وتطوير أكبر للخدمات

●

جراح الناصر

•

●

وأن يكون يعمل أو سبق له العمل
في القطاع المالي مدة سنة على
األقــل في منصب مهني محترف
ي ـت ـط ـلــب م ـع ــرف ــة ال ـم ـع ــام ــات أو
الخدمات التي ستقدم إليه.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ـ ـ ــه ت ـ ــم ت ـح ــدي ــد
الـحــد األدن ــى لـلـتــداول بالهامش
بنسبة  50في المئة ،أي يجب أن

يضع العميل نصف قيمة األوراق
ال ـمــال ـيــة الـ ـم ــراد ش ــراؤه ــا أو ما
يعادلها من أوراق مالية قبل إتمام
العملية وبشكل سابق ،إضافة إلى
أنه يجب أال يتجاوز حجم األموال
للشخص المرخص له في التعامل
بأداة التمويل بالهامش نسبة 30
في المئة من قيمة رأسماله.
وب ـي ـنــت أن "ال ـم ــارج ــن" سيتم
العمل به على مرحلتين ،إذ سيتم
الـ ـسـ ـم ــاح لـ ـش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــار
ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة األولـ ـ ــى بـتـقــديـمــه
لعمالئها ،وفــي المرحلة الثانية
س ـي ـس ـم ــح لـ ـش ــرك ــات ال ــوس ــاط ــة
بـتـقــديـمــه ع ـنــد تــرق ـيــة أنـظـمـتـهــا
والعمل بنظام الوسيط المؤهل،
م ـب ـي ـنــة أن ال ـع ــدي ــد م ــن ش ــرك ــات
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار تـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ت ــدش ـي ــن
الـ ـخ ــدم ــة ل ــاس ـت ـف ــادة م ـن ـهــا فــي
تعظيم إيــراداتـهــا ،ألنها ستكون
بديلة لخدمة البيوع اآلجلة التي
كانت تقدم فــي السابق وتحفيز
المحافظ والصناديق التي كانت
تدار من قبلهم ،والتي توقفت بعد
إلغاء العمل باآلجل.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إلـ ـ ــى أن
اطالق خدمة التداول على الهامش
بعد الـتــوافــق وفــك االشـتـبــاك مع
"المركزي" بشأن الرقابة واالشراف
ع ـلــى ال ـع ـم ـل ـيــات الـمـخـتـلـفــة قبل
اط ــاق ال ـخــدمــة ،مـتــوقـعــة إطــاق
الـ ـخ ــدم ــة فـ ــي بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
لألوراق المالية خالل نهاية الشهر
الجاري أو مطلع مايو المقبل.

محمد اإلتربي

أ ك ـ ـ ــد ر ئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــر ك ــة
الـ ـتـ ـج ــاري ل ـل ــوس ــاط ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـش ـيــخ
جابر دعيج الصباح ،أن المركز المالي
للشركة قوي ومتين "مما ساعدنا على
تــوزيــع أرب ــاح نـقــديــة لـلـمـســاهـمـيــن عن
عام ."2020
وق ــال الــدعـيــج ل ــ"ال ـجــريــدة" ،إنــه على
الرغم من التحديات العاصفة للجائحة
الـصـحـيــة ،ف ــإن ج ــودة خــدمــات الـشــركــة
وارت ـ ـ ـبـ ـ ــاط ع ـم ــائ ـه ــا ال ــوثـ ـي ــق واتـ ـب ــاع
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ـتـ ـح ــوطـ ـي ــة مـ ـ ّـكـ ــن ش ــرك ــة
التجاري للوساطة المالية من تحقيق
أداء مالي جيد ،إذ بلغت إيرادات الشركة
من العموالت نحو  1.25مليون دينار.
أيضا من
وأضاف أن الشركة تمكنت
ً
شراء مقر رئيسي خالل الفترة الماضية
بنحو مليوني دينار ،مما سيمكنها من
تطوير خدماتها بشكل أفضل وإدارة
مشيرا إلى أن
عملياتها بمرونة عالية،
ً
تلك الخطوة تأكيد آخر على قوة المركز
المالي للتجاري للوساطة المالية .

جابر دعيج الصباح

وفـ ــي ك ـل ـم ـتــه ل ـل ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة،
أو ضــح ا لــد عـيــج أن ا لـشــر كــة تمكنت من
مواجهة التحديات التي فرضت نفسها
بـ ــدايـ ــة ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي واس ـت ـط ــاع ــت
جديا
الشركة التعامل مع الصعوبات
ً
و بـســر عــة ،و تــم تفعيل خـطــط ا ل ـطــوارئ
للحفاظ على القدرة التشغيلية للشركة
بكفاء ة عالية.

وأفـ ــاد ب ــأن ح ـقــوق مـســاهـمــي شــركــة
التجاري للوساطة المالية بلغت 14.45
مـلـيــون د ي ـنــار ،إذ نـمــت بنسبة  5.1في
المئة عن عام .2019
و كــا نــت الجمعية العمومية للشركة
وا فـ ـق ــت ع ـلــى تــو ص ـيــة م ـج ـلــس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  5في المئة
للمساهمين ،كما أقرت البيانات المالية
للشركة عن العام المالي  2020وتقريري
الحوكمة ومراقبي الحسابات.
وأك ــد الــدعـيــج أن الـشــركــة سـتــواصــل
تطوير خدماتها وستعمل على تعزيز
ـدا ب ـبــذل أق ـصــى جهد
إي ــرادات ـه ــا مـتـعـهـ ً
بالتعاون بين مجلس اإلدارة والجهاز
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـب ـلــوع أف ـض ــل م ـس ـتــوى فــي
خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء وم ــواكـ ـب ــة ال ـت ـحــديــات
الـمـسـتـقـبـلـيــة واالس ـت ـع ــداد ال ـج ـيــد لها
وال ـ ـت ـ ـحـ ــوط ال ـ ـفـ ــاعـ ــل لـ ـحـ ـم ــاي ــة ح ـق ــوق
المساهمين.

ً
كما في نهاية الربع الثالث  2020قياسا إلى 1.2
في المئة في الربع الثالث من .2019
ف ـي ـمــا ي ـم ـكــن اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ن ـس ـبــة تغطية
القروض غير المنتظمة تراجعت من بداية 2020
حتى نهاية الربع الثالث من مستوى  223.8في
المئة كما في الربع األول الى  174في المئة بنهاية
الربع الثالث ،فيما كانت في الربع الثالث من عام
 2019تبلغ نسبة التغطية  229.3في المئة لكن
تبقى التغطية أكثر من مرة ونصف المرة.
في سياق آخر ،حافظت نسب السيولة الرقابية
عـلــى مـسـتــويــات إيـجــابـيــة ج ـيــدة اس ـت ـقــرت عند
مـسـتــوى  28.2ف ــي الـمـئــة بـنـهــايــة ال ــرب ــع الـثــالــث
ً
مــن الـعــام الـمــاضــي قـيــاســا إلــى نفس الـفـتــرة من
ع ــام  2019ح ـيــث ك ــان ــت  28ف ــي ال ـم ـئــة ،وتـعـنــي
نـسـبــة الـسـيــولــة الــرقــاب ـيــة نـسـبــة األرص ـ ــدة لــدى
بنك الكويت المركزي (جــاريــة أو ودائ ــع) وأذون
وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية
أخرى مصدرة من "المركزي" إلى ودائع العمالء
بالدينار( ،على مستوى النشاط المحلي ،الحد
األدنـ ــى الـمـطـلــوب  18ف ــي ال ـم ـئــة ،مـمــا يـعـنــي أن
ً
ً
الــوضــع القائم حاليا على مــن المطلوب رقابيا
بنحو  10في المئة.
وبلغت نسبة متوسط األصول المدرة للفوائد
الى متوسط األصــول بنهاية الربع الثالث 88.1
في المئة مقارنة مع  87.5في المئة.
ً
وعمليا  ،يمكن التأكيد أن القطاع المصرفي
ً
قــوي ومتين ماليا ويملك مـصــدات أمــان تعتبر
األقـ ـ ــوى ،وي ـحــافــظ ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي بتعليماته
الــدائـمــة على تعزيز كــل عــوامــل الـقــوة والمتانة
المالية كأولوية قصوى.

ً
النفط دون  64دوالرا مع ضغط
من زيادة إنتاج «أوبك »+وإيران
تراجعت أسعار النفط إلى ما
ً
دون  64دوالرا للبرميل أمــس،
إذ طغى أثــر رفــع اإلم ــدادات من
أوبك +وزيادة اإلنتاج اإليراني
عـلــى أث ــر مــؤشــرات عـلــى تعاف
ق ــوي لــاقـتـصــاد ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة وتوقعات أوسع نطاقا
بتعافي الطلب في .2021
وات ـ ـف ـ ـقـ ــت م ـن ـظ ـم ــة الـ ـبـ ـل ــدان
ال ـم ـص ــدرة ل ـل ـب ـتــرول وروس ـي ــا
وحلفاؤهما ،و هــي المجموعة
ال ـ ـم ـ ـع ـ ــروف ـ ــة بـ ـ ــاسـ ـ ــم أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك،+
ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ع ـلــى رفــع
اإلنتاج الشهري في الفترة بين
مايو ويوليو ،كما تعزز إيران،
المعفاة من أي خفض طوعي،
ً
أيضا من إمداداتها.
وت ــراجـ ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلج ـل ــة
لخام برنت تسليم يونيو 1.36
دوالر بما يعادل  2.1في المئة
ً
إ ل ـ ــى  63.50دوالرا فـ ــي حـيــن
ان ـخ ـف ــض خـ ــام غـ ــرب تـكـســاس
الوسيط األميركي تسليم مايو
 1.29دوالر أو  2.1في المئة إلى
ً
 60.16دوالرا للبرميل.
وقـ ـ ــال ج ـي ـف ــري ه ــال ــي كـبـيــر
محللي السوق لدى أواندا "قرار
ً
أوبك ،+الذي ربما جاء مدفوعا

بزيادة اإلنتاج اإليراني المتجه
إلى الصين ،يعني على األرجح
أنـ ـن ــا ش ـه ــدن ــا ب ــال ـف ـع ــل أف ـضــل
ارتفاعات قد يحققها النفط في
األشهر القليلة المقبلة".
وتعافى النفط من مستويات
منخفضة تاريخية بلغها العام
الماضي ،بدعم خفض قياسي
م ــن أوبـ ــك +لــإن ـتــاج سيستمر
أغـلـبــه بـعــد يــولـيــو وم ــن بعض
التعافي على الطلب والمتوقع
أن تتسارع وتيرته في النصف
الثاني من العام.
وفي تطور آخر قد يؤدي في
النهاية لزيادة اإلمدادات ،تحول
انتباه المستثمرين لمحادثات
غير مباشرة تجرى بين إيــران
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي إطــار
م ـ ـفـ ــاوضـ ــات إلحـ ـ ـي ـ ــاء االت ـ ـفـ ــاق
الـنــووي الموقع فــي  2015بين
طهران وقوى عالمية.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــززت إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ب ــالـ ـفـ ـع ــل
الصادرات النفطية للصين رغم
عدم رفع العقوبات المفروضة
عليها بعد.
(رويترز)

١٠
اقتصاد
ُّ
الضرائب حل لتمويل الميزانية ...بشرط تحسن الكفاءة الحكومية
ةديرجلا
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ً
اقتصاديون أكدوا أهميتها المستقبلية واعتبروها بأنواعها المتعددة مقياسا لكفاءة أنشطة االقتصاد
ً
ً
تشهد الكويت ًاليوم نقاشا واسعا بشأن تمويل احتياجات الميزانية
العامة ،وخصوصا ما يتعلق بالضريبة كأحد أوجه اإليرادات غير النفطية،
لكن المسألة في الكويت ترتبط بالفشل الحكومي حيال تحسين الكفاءة
االقتصادية للدولة ،فغياب العدل في إعادة توزيع الدخل يعني مواجهة
ً
الحتمية البيروقراطية ،وقصر اآلفاق الزمنية ،وفضال عما تشهده البالد
المدى البعيد ،لن تجدي الحلول
من غياب لخطط اإلصالح االقتصادي ً
على ً
القصيرة المدى إن لم تتخذ الحكومة قرارا صائبا ينتشل الجميع من الغرق
في بحر الديون القادم.
وفي هذا الصدد ،تتعارض آراء االقتصاديين حول طرق فرض الضرائب
ً
وأنها تمثل حال
في الكويت ،إال أنهم يتفقون على أهميتها المستقبلية ً
لتمويل الميزانية بشرط تحسن الكفاءة الحكومية ،خصوصا أن الضرائب
األعمال أو القيمة
متعددة األنواع ،فبعضها على الدخل واآلخر على ً
المضافة وغيرها ،مؤكدين أنها في العادة تعتبر مقياسا لكفاءة أنشطة
االقتصاد في قدرتها على تمويل الميزانية ...وفيما يلي تفاصيل تلك
اآلراء:
حصة المطيري
قــال ا لـعـضــو ا لـمـنـتــدب األ سـبــق للهيئة
العامة لالستثمار الرئيس األسبق لبنك
ا ل ـخ ـل ـيــج ع ـلــي ا لـ ـب ــدر إن م ـلــف ا ل ـضــرا ئــب
ال ي ـم ـكــن اال ع ـت ـم ــاد ع ـل ـيــه و ل ـي ــس م ـصــدر
ً
د خـ ــل ق ــو ي ــا ألن ح ـص ـي ـلــة ا لـ ـض ــرا ئ ــب فــي
الكويت ستكون منخفضة مقارنة بتكلفة
ت ـح ـص ـي ـل ـه ــا ألن ا ل ـ ــدو ل ـ ــة ت ـم ـل ــك غــا ل ـب ـيــة
األ ن ـش ـط ــة اال ق ـت ـص ــاد ي ــة و هـ ــي ال تـخـضــع
للضريبة ،ولذلك فزيادة نسب الضرائب
ال ـتــي ق ــد ي ـتــم فــرض ـهــا ع ـلــى ال ـمــؤس ـســات
الـتـجــاريــة س ـتــؤدي كــال ـعــادة إل ــى ارت ـفــاع
ف ـ ــي االس ـ ـ ـعـ ـ ــار عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـل ــك ،وه ــي
ض ــرورة حـتـمـيــة ،وف ــي الـمـقــابــل سـتــؤدي
تلك العملية ا لــى مطالبة الموظفين في
ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ب ــزي ــادة روات ـب ـهــم ك ـعــاوة
غالء المعيشة حتى يوازنوا مصروفاتهم
ودخولهم.
وأضـ ـ ــاف الـ ـب ــدر أنـ ــه بــال ـن ـظــر الـ ــى تـلــك
الـمـعــالـجــة سـتـكــون الـمـحـصـلــة الـنـهــائـيــة
لـ ـف ــرض ال ـض ــري ـب ــة ن ـت ـي ـجــة س ـل ـب ـيــة عـلــى
المالية العامة و هــذا يعني أن الضريبة
ل ــن ت ـك ــون أداة ف ـع ــا ل ــة و م ـف ـي ــدة ل ـل ــدو ل ــة،
ً
مشيرا إ لــى حالة وا حــدة يمكن ان تجعل
من الضريبة خيارا مفيدا ،وهي ان تتجه
الـحـكــومــة نـحــو تـخـصـيــص ال ـجــزء األكـبــر
من مؤسسات الدولة الخدمية وشركاتها
الـتـجــاريــة ،كــي يـكــون هـنــاك قـطــاع خــاص
قــوي و كـبـيــر ي ـشــارك فــي ادارة اال قـتـصــاد
ال ـك ــوي ـت ــي ب ـف ــاع ـل ـي ــة وش ـ ــراك ـ ــة ح ـق ـي ـق ـيــة،
و فــي هــذه الحالة يكون تم توفير البيئة
ال ـم ـنــاس ـبــة وال ـخ ـص ـبــة ال ـمــائ ـمــة ل ـفــرض
الضرائب وبشكل يحقق الهدف المنشود
ً
مـنـهــا ،مــؤكــدا أن جـمـيــع أن ــواع الـضــرائــب
تناسب الكويت ويمكن تطبيقها.

الضريبة المناسبة للكويت
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال الـ ـش ــري ــك ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـم ـك ـت ــب  BDOا لـ ـنـ ـص ــف و ش ـ ــر ك ـ ــاه ق ـيــس
النصف إنه مع زيادة العجز في الميزانية
العامة واال عـتـمــاد الكبير على اال يــرادات
ال ـن ـف ـط ـيــة أص ـب ــح م ــن ال ـم ـهــم ال ـع ـمــل عـلــى
اصـ ــاحـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة وم ــال ـي ــة ت ـســاهــم
فــي ز ي ــادة ا ي ــرادات ا لــدو لــة غـيــر النفطية،
ً
مؤكدا ان تطبيق الضرائب بنسب معقولة
سيساهم في تقديم دخل سنوي مستمر
لميزانية الدولة.
وأضـ ــاف ال ـن ـصــف أن ــه رغ ــم الـتـحــديــات
ال ـتــي تــواج ـه ـهــا ال ـح ـكــومــة الـكــويـتـيــة في
ً
ت ـط ـب ـيــق الـ ـض ــرائ ــب ح ــال ـي ــا فـ ــإن ال ـكــويــت
تستطيع تطبيق ضريبة القيمة المضافة
بطريقة ال تؤثر بشكل كبير على األفراد
ذوي ا ل ــد خ ــل ا ل ـم ـحــدود وذ ل ــك ع ــن طــر يــق
إعفاء بعض الخدمات والسلع األساسية
كــال ـمــواد الـغــذائـيــة واألدويـ ــة وال ـخــدمــات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ورس ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس م ـ ــن ت ـلــك
الضريبة.
وت ـطــرق الـنـصــف إلــى بـعــض الـضــرائــب
ال ـتــي يـمـكــن تـطـبـيـقـهــا ف ــي ال ـكــويــت وهــي
كالتالي:

 .1ضريبة الشركات
ن ـق ـت ــرح ت ـط ـب ـيــق ض ــري ـب ــة ع ـل ــى أرب ـ ــاح
جـمـيــع ال ـش ــرك ــات ال ـكــوي ـت ـيــة (الـمـســاهـمــة
وغ ـيــر الـمـســاهـمــة) بـحـيــث ت ـكــون مــوحــدة
وبـنـسـبــة مـعـقــولــة عـلــى جـمـيــع الـشــركــات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة وحـ ـت ــى األج ـن ـب ـي ــة ،م ــع إل ـغ ــاء
الضرائب الحالية المتكونة مــن ضريبة
الــدخــل ،وضــريـبــة دعــم الـعـمــالــة والــزكــاة،
نقترح بصياغة قــا نــون ضريبي عصري
يتواكب مع التغيرات الضريبية ويتضمن
مفاهيم ضريبية مهمة كالمنشأة الدائمة،
واإلقــامــة الـضــريـبـيــة غـيــر ال ـمــوجــودة في
مرسوم ضريبة الدخل لسنة  1955المعدل
بقانون رقم  2لسنة .2008

 .2االستقطاع
ً
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ضـ ــري ـ ـبـ ــة االس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاع ب ـ ــدال
م ــن ن ـظ ــام م ـح ـج ــوز ال ـض ـم ــان ال ـضــري ـبــي
ً
ا ل ـم ـع ـمــول ب ــه ح ــا ل ـي ــا  ،إذ ي ـتــم ا س ـت ـق ـطــاع
نـسـبــة مــن الـمـبــالــغ ال ـتــي تــدفــع لـمــورديــن
غير مقيمين في الدولة ،ويتم إيداع تلك
ا لـضــرا ئــب المخصومة فــي حـســاب وزارة
المالية.
ويعفى نظام ضريبة االستقطاع عادة
معظم الموردين األجانب غير المقيمين
من متطلبات االمتثال الضريبي المحلية،
إذ تكون الشركات المحلية مسؤولة عن
االستقطاع عند الدفع وتوريد الضريبة
ً
لوزارة المالية دوريا مما يضيف سيولة
ً
ً
ود خــا ثابتا للدولة ،ويطبق هــذا النوع
من الضرائب في العديد من الدول وبعض

حصيلة
الضرائب في
الكويت ستكون
منخفضة
مقارنة بتكلفة
تحصيلها
علي رشيد البدر
دول مجلس التعاون الخليجي كالمملكة
العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة
قطر.

 .3القيمة المضافة
ت ـعــد ضــري ـبــة ال ـق ـي ـمــة ال ـم ـضــافــة "غ ـيــر
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة" ت ـ ـفـ ــرض عـ ـل ــى م ـع ـظ ــم ال ـس ـل ــع
والخدمات ،تطبق هذه الضريبة في أكثر
مــن  160دو لــة فــي العالم وتعتبر مصدر
ً
دخل مهما في تعزيز ميزانيات الدول.
وقعت دول مجلس التعاون الخليجي
فــي ع ــام  2016ا تـفــا قـيــة لـتـطـبـيــق ضريبة
ا ل ـق ـي ـم ــة ا ل ـم ـض ــا ف ــة ،و ق ــا م ــت ج ـم ـيــع دول
مجلس التعاون الخليجي بتطبيق تلك
الضريبة ما عدا الكويت وقطر.
ً
وأع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعــوديــة ســابـقــا
أ نـهــا حققت  12مليار دوالر أ مـيــر كــي من
ايرادات ضريبة القيمة المضافة في أول
سـنــة مــن تطبيقها فــي عــام  2018بينما
ح ـق ـقــت اإل مـ ـ ـ ــارات  7مـ ـلـ ـي ــارات دوالر فــي
نفس السنة.

االمتثال الضريبي للشركات
وأشار النصف إلى االمتثال لمتطلبات
ا ل ـ ـضـ ــرا ئـ ــب ،إذ ي ـت ـع ـ ّـي ــن عـ ـل ــى ا لـ ـش ــر ك ــات
ال ـم ـس ـ ّـج ـل ــة ل ـل ـضــري ـبــة ت ـق ــدي ــم إق ــراراتـ ـه ــا
الضريبية الكاملة والصحيحة وتسديد
أي مـ ـبـ ـل ــغ مـ ـسـ ـتـ ـح ــق ب ـ ـح ـ ـلـ ــول ا لـ ـم ــو ع ــد
ا لـنـهــا ئــي ،وال تقتصر ا لـمـســأ لــة عـنــد هــذا
ال ـحـ ّـد ،بــل تـسـتــوجــب مـتـطـلـبــات االمـتـثــال
لمرسوم ضريبة الدخل بالتحديد تقديم
اإلق ـ ـ ــرارات وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى م ـج ـمــوعــة مــن
ـان ــدة لـ ــأرقـ ــام ال ـم ــدرج ــة
ال ــوث ــائ ــق الـ ـمـ ـس ـ ِ
ف ــي اإلقـ ـ ـ ــرارات ال ـضــري ـب ـيــة (كــال ـم ـيــزان ـيــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة .ك ـ ـشـ ــف بـ ـ ـ ــاألصـ ـ ـ ــول .ك ـش ــف
بـمـقــاولــي الـبــاطــن وبـيــانــاتـهــم .والـعـقــود،
والفواتير ،والوثائق الخاصة بعمليات
االستيراد ،ومستندات رواتب الموظفين.
وغيرها من الوثائق ذات الصلة).
وذك ــر الـنـصــف ع ــدة ص ـعــوبــات تــواجــه
الشركات لالمتثال الضريبي:

استخدام التكنولوجيا
اس ـت ـخ ــدام ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ي ـســاعــد فــي
تـخـفـيــف أ ع ـبــاء اال م ـت ـثــال ا لـضــر يـبــي على
ا ل ـش ــر ك ــات ،إذ تـســا عــد ا لـتـكـنــو لــو جـيــا في
خ ـفــض ال ــوق ــت وال ـج ـه ــد ال ـ ــازم لـتـجـهـيــز
ال ـب ـي ــان ــات وت ـق ـل ـيــص األخ ـ ـطـ ــاء الـ ـت ــي قــد
تفرض تعديل اإلقرارات الضريبية.
وال ـحــاجــة إل ــى اس ـت ـخــدام تـكـنــولــوجـيــا
ً
ً
ألغراض الضريبة سيكون مهما جدا عند
تـطـبـيــق ضــرا ئــب مستقبلية فــي ا لـكــو يــت
كضريبة القيمة المضافة.

الموظفون
فــي الـعــديــد مــن الـشــركــات فــي الـكــويــت،
ً
وأ ي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي دول م ـ ـج ـ ـلـ ــس ا لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــن يـ ـت ــول ــى فـ ــريـ ــق ال ـم ـح ــاس ـب ــة
مـهـمــة االم ـت ـثــال لـلـمـتـطـلـبــات الـضــريـبـيــة،
وف ــي مـعـظــم األوق ـ ــات ال ي ـكــون ل ــدى فــرق
ا ل ـم ـح ــا س ـب ــة ا ل ــو ق ــت ا لـ ـك ــا ف ــي أو ا ل ـخ ـب ــرة
المالئمة للتعامل مع متطلبات القوانين
الضريبية.

ضريبة
الخدمات الرقمية
تساعد على خلق
دخل ضريبي
جديد للدولة
قيس النصف

برلمان قوي
بنظام ديمقراطي
يستطيع
محاسبة أي
مسؤول يمس
المال العام
براك الغربللي

ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال م ــرس ــوم ضــري ـبــة
الدخل رقم  3لسنة  1955والمعدل بقانون
رقم  2لسنة  2008يلزم الشركات الكويتية
واألجنبية بحجز  5فــي المئة كمحجوز
ضريبي من جميع الدفعات ورغم وجود
ه ــذه الـمـتـطـلـبــات م ـنــذ س ـن ــوات ف ــا ت ــزال
العديد مــن الشركات غير مــدر كــة أو غير
ملتزمة بمتطلبات المحجوز الضريبي.

جمع المعلومات والمستندات
تـ ــواجـ ــه ب ـع ــض الـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــي تـنـفــذ
مـشــاريــع فــي أك ـثــر مــن دول ــة صـعــوبــة في
ج ـم ــع ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـش ــام ـل ــة لـ ــإيـ ــرادات
والمصاريف والحفاظ على المستندات
ال ـم ــؤي ــدة ل ــأرق ــام .وت ـب ـقــى عـمـلـيــة حـفــظ
ال ـس ـج ــات غ ـيــر الــدق ـي ـقــة م ــن ال ـت ـحــديــات
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــواجـ ـهـ ـه ــا الـ ـش ــرك ــات
األجنبية الخاضعة لضريبة ا لــد خــل في
ال ـك ــوي ــت ،وقـ ــد ي ـك ــون أحـ ــد األسـ ـب ــاب هــو
ت ـك ـب ــد ت ـل ــك الـ ـش ــرك ــات مـ ـص ــاري ــف خـ ــارج
ال ـكــويــت وعـ ــدم وجـ ــود م ــرك ــز إق ـل ـي ـمــي أو
فـ ــريـ ــق مـ ـح ــاسـ ـب ــة داخ ـ ـ ــل دول ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت
لـحــظ ا لـسـجــات وا لـمـسـتـنــدات المتعلقة
بمشاريع الكويت.

ضريبة الخدمات الرقمية
وأ ش ــار ا لـنـصــف إ لــى آ خــر المستجدات
في الضرائب ومدى تطبيقها في الكويت،
كــالـضــريـبــة االن ـت ـقــائ ـيــة ،حـيــث يـتــوقــع أن
تـطـبــق ف ــي ال ـكــويــت ب ـنــاء ع ـلــى االتـفــاقـيــة
الخليجية الموحدة للضريبة االنتقائية،
حيث إن الكويت مازالت الدولة الخليجية
الــوحـيــدة الـتــي لــم تـطـبــق هــذه الـضــريـبــة،
مضيفا أن أحد المجاالت سريعة التطور
للضرائب ا لــدو لـيــة هــو مواجهة التحدي
المتمثل في االقتصاد الرقمي ،حيث كان
للتحول الرقمي الحديث آثار اقتصادية
وس ـيــاس ـيــة وض ــري ـب ـي ــة ،م ـمــا دع ــا بـعــض
ا ل ــدول إ لــى فــرض ضريبة على الخدمات
الرقمية.

الخط الخليجي
وذكـ ـ ــر ع ـض ــو ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس بـقـســم
اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة  -ك ـل ـيــة ا ل ـع ـل ــوم اإلدار ي ـ ــة
ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـ ـ ــراك الـ ـغ ــربـ ـلـ ـل ــي أن ــه
رغ ــم وج ــود األف ـكــار الـضــريـبـيــة والـقـطــاع
ا لـ ـض ــر يـ ـب ــي فـ ــي وزارة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ف ــإ ن ــه ال
يــو جــد تــو جــه حقيقي لتطبيق الضرائب
حـتــى عــام  ٢٠١٦أي بـعــد ا نـخـفــاض سعر
النفط تم االتفاقية الخليجية وتم احياء
م ــو ض ــوع ا ل ـضــر ي ـبــة ،وا ل ـح ـكــو مــة متجهة
بـنـفــس خ ــط دول ا ل ـخ ـل ـيــج و ه ــي ضــر يـبــة
القيمة المضافة  5في المئة ،ومن الممكن
تطبيق الضريبة االنتقائية ،لكن السؤال
األهم هل ستنتهي مشاكلنا إذا تم تطبيق
ا لـضــر يـبــة؟ بــا لـطـبــع أل .ا لـسـعــود يــة طبقت
ضــر ي ـبــة ا ل ـق ـي ـمــة ا ل ـم ـضــا فــة  5ف ــي ا ل ـم ـئــة،
و خ ــال سـنــوات قليلة زادت ا لـنـسـبــة إ لــى
 15في المئة ،ألنها لم تؤثر على ايرادات
الميزانية.
ولفت الغربللي إلى عدم قدرة الضريبة
عـلــى تغطية عـجــز ا لـمـيــزا نـيــة " ،فــإ جـمــا لــي
الـنــاتــج الـمـحـلــي لـلـكــويــت فــي سـنــة 2019
ي ـق ــدر ب ـ ــ 45م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،ول ـن ـف ـتــرض أن

فرض الضريبة
على المواطنين
يجب أن يكون
في ذيل الحلول
االقتصادية ال
بمقدمتها
يعقوب باقر

ال ـض ــري ـب ــة ع ـل ــى كـ ــل ال ـس ـل ــع والـ ـخ ــدم ــات
المحسوبة فــي  gdpفــإن الناتج سيكون
 2.250مـ ـلـ ـي ــار ،و ه ـ ـ ــذه نـ ـظ ــرة م ـت ـف ــا ئ ـل ــة،
وا لـ ـعـ ـج ــز ا ل ـم ـت ــو ق ــع فـ ــي م ـي ــزا ن ـي ــة 2021
حــوا لــي  12مـلـيــارا ،فالضريبة لــن تغطي
العجز ولن تكون حال ،نحتاج إلى برنامج
ك ــام ــل ي ــراق ــب ج ــان ــب اإليـ ـ ـ ــرادات وجــانــب
المصروفات ،فالفكر القديم الذي يعتمد
على الحلول المؤقتة قصيرة األمد يجب
أن ي ـت ـغ ـي ــر ،و حـ ـ ــان ا لـ ــو قـ ــت ل ـل ـع ـم ــل عـلــى
تحقيق االستدامة والخطط طويلة االمد".
وأردف " :ل ـل ـن ـظ ــام ا ل ـض ــر ي ـب ــي خـمـســة
مـبــادئ أ ســا سـيــة يجب تــوا فــر هــا لتطبيق
الـ ـض ــرائ ــب ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،أولـ ـه ــا ال ـع ــدال ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ،وه ــي ض ــروري ــة ل ـكــل نـظــام
ض ــريـ ـب ــي ،ف ـم ــن غ ـي ــر ال ـم ـن ـط ـقــي م ـعــام ـلــة
الملياردير وأصحاب الدخول المتوسطة
والمحدودة بنفس التعامل ،هنا نواجه
مشكلة مـشــا بـهــة لمشكلة ا لــد عــوم ،كدعم
ال ـع ـمــالــة ودع ــم أس ـع ــار ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
وأسعار البنزين ،فالدعوم تعتبر ضريبة
بالسالب ،حيث إن نظام الكويت يساوي
الكل في الدعوم ،أي ان الجميع يدفع نفس
سعر الكهرباء على الورق ،ولكن بالواقع
هــو يـعـطــي أفـضـلـيــة لــأغـنـيــاء وأصـحــاب
الـ ــدخـ ــول الـ ـع ــالـ ـي ــة ،ع ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـم ـث ــال
تــا جــر يملك  20عـمــارة يـتـســاوى فــي دعم
الكهرباء والماء مع صاحب منزل واحد
فـقــط لـلـسـكــن ،بـيـنـمــا د ع ــم ا ل ـتــا جــر يكلف
عـلــى ا لــدو لــة أ كـثــر مــن ا لـمــوا طــن البسيط،
وهذا عكس المنطق االقتصادي".
و ب ـيــن أن "ا ل ـم ـبــدأ ا لـثــا نــي هــو مستوى
ال ـش ـفــاف ـيــة وال ـم ـح ــاس ـب ــة ال ـع ــال ـي ــة ،حـيــث
ن ـع ــان ــي ك ـث ـي ــرا م ــن هـ ــذا ال ـج ــان ــب ،فـنـحــن
فــي الـشـفــافـيــة الـمــالـيــة م ـتــأخــرون كـثـيــرا،
و مـ ـسـ ـت ــوى ا ل ـم ـح ــا س ـب ــة سـ ـي ــئ ،إذ ل ــم نــر
محاسبة بحجم يــر ضــي ا لـشـعــب ،لــذا من
ا لـطـبـيـعــي ج ــدا أن يـخـشــى ا ل ـم ــوا ط ــن مــن
النظام الضريبي ،ويجب أن يكون هناك
ب ــرلـ ـم ــان ق ـ ــوي ب ـن ـظ ــام دي ـم ـق ــراط ــي لــديــه
صالحيات عالية يستطيع محاسبة اي
م ـس ــؤول ي ـمــس ال ـم ــال ال ـع ــام ،أم ــا الـمـبــدأ
الثالث فهو أن يكون هناك هدف محدد".
و قــال إن ا لـمـبــدأ ا لــرا بــع يـجــب أن يكون
ا لـنـظــام مبسطا ووا ض ـحــا ،فكلما أصبح
ا لـنـظــام مـعـقــدا فسيصعب عـلــى ا لـمــوا طــن
أن ي ـل ـتــزم ب ــه ،و هـ ــذا ي ــز ي ــد ا ل ـت ـك ـل ـفــة عـلــى
المواطن ،يدفع من ناحية للدولة ضريبة،
ويـ ــدفـ ــع ل ـم ـح ــاس ــب ل ـي ـح ـســب لـ ــه ال ـن ـظ ــام
الضريبي المعقد.
وال ـ ـم ـ ـبـ ــدأ الـ ـخ ــام ــس هـ ــو عـ ـ ــدم إعـ ـط ــاء
ميزة لشركة على أ خــرى ،فالهدف من أي
نظام ضريبي يفترض أال يؤثر على آراء
الناس االقتصادية اليومية ،أي ال يجعل
ال ـش ـخــص ي ـش ـتــري س ـل ـعــة بــدي ـلــة بـسـبــب
السعر ,،فهذا يؤثر على إحدى الشركات
ويقودها للخسارة ،فأغلبية دول العالم
ت ـع ـت ـم ــد ع ـل ــى الـ ـض ــرائ ــب ك ـم ـص ــدر دخ ــل
أساسي.

أفضل ضريبة
وق ــال الـغــربـلـلــي "م ــن غ ـيــر الـمـسـتـغــرب
أن دول ا ل ـخ ـل ـيــج ت ـط ـبــق ضــر ي ـبــة ا لـقـيـمــة
المضافة ،ألنها تصنف كأفضل ضريبة
لعدة أسباب ،السبب الرئيسي أن ضريبة
ال ـق ـي ـمــة ال ـم ـض ــاف ــة ت ـس ــاع ــد الـ ــدولـ ــة عـلــى

حلول لمعالجة الصعوبات والثغرات الضريبية
الناتجة عن االقتصاد الرقمي
قال النصف إن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDتعمل مع أكثر من  100دولة،
كجزء من مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح ( )BEPSللوصول الى حلول لمعالجة
الصعوبات والثغرات الضريبية التي خلقت بسبب االقتصاد الرقمي ،حيث توجد شركات
رقمية (كشركة فيسبوك ونتفليكس) تكتسب ايرادات من مستهلكين دون أن يكون لها وجود
في دول المستهلك ،وبالتالي ال تدفع هذه الشركات ضرائب في تلك الدول ،وبالرغم من عدم
وصول المنظمة الى مقترح نهائي بهذا الصدد فإن بعض الدول في أوروبا سارعت في صياغة
قوانين محلية لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية المقدمة من شركات متعددة الجنسيات
ال تقيم في بلدانهم ،وبالرغم من اهتمام الدول األوروبية بتطبيق هذه الضريبة فإن الواليات
المتحدة عبرت عن استيائها لهذا المقترح.
ولفت إلى أن «مشروع ضريبة الخدمات الرقمية جديد ،ونقترح أن تنظره وزارة المالية
في الكويت ،حيث قد يساعد على خلق دخل ضريبي جديد للدولة عن طريق إلزام الشركات
الرقمية األجنبية بدفع ضريبة عما تكتسبه من المستهلكين في البالد».

استعدادات
وزارة المالية
تبدأ في حال تم
إقرار القوانين
الضريبية
أسيل المنيفي

إدخال إيرادات كثيرة بأقل نسبة ضريبية
مـمـكـنــة ،و م ــع ه ــذا ال يـعـنــي أ ن ـهــا ضريبة
م ـث ــا ل ـي ــة ،و مـ ــن ع ـيــو ب ـهــا أن ت ـع ــا م ــل ا ل ـكــل
سواسية ،على ا لــورق تعامل الملياردير
وذوي الدخول المحدودة بنفس التعامل
وا ل ـت ـس ــاوي ،أ م ــا عـلــى أرض ا ل ــوا ق ــع فهي
ال ت ـ ـسـ ــاوي بـ ــل تـ ـ ــؤذي أ ص ـ ـحـ ــاب ا ل ــد خ ــل
ال ـم ـحــدود ،لـكــونـهــم يـصــرفــون مــدخــولـهــم
بـشـكــل كـلــي ،أ مــا ا لـغـنــي فـلــن يـتــأ ثــر حيث
يدفع جزء ا بسيطا من راتبه".
وأضاف "لتطبيقها يجب أن يصاحبها
برنامج يــد عــم أ صـحــاب ا لــد خــل المحدود
وال ـ ـم ـ ـتـ ــوسـ ــط ،عـ ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال فــي
السعودية عندما طبقوا ضريبة القيمة
الـمـضــافــة راف ــق الـتـطـبـيــق بــرنــامــج اسـمــه
حساب المواطن ،كان الهدف منه تعويض
أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة،
وفـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ن ـ ـظـ ــام الـ ـ ــدعـ ـ ــوم الـ ـح ــال ــي
ف ـي ــه ف ـ ـجـ ــوة ،ف ـم ــن غ ـي ــر ال ـم ـق ـب ــول وض ــع
ن ـظــام ضــري ـبــي ي ـســاعــد ب ــزي ــادة ال ـف ـجــوة،
فــإ مــا ت ـضــع بــر نــا م ـجــا ج ــد ي ــدا يــر كــز على
ت ـعــويــض أص ـح ــاب ال ــدخ ــول الـمـتــوسـطــة
والمنخفضة أو العمل على إعادة توجيه
الدعوم الحالية ووقف الصرف والتبذير،
حـيــث تـكــون ألص ـحــاب الــدخــل الـمـتــوســط
والمحدود".
وقـ ـ ـ ــال "ن ـ ـحـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة "ق ـ ـبـ ــل ف ـ ــوات
األوان" مــن مطالبنا فــي ا لــرؤ يــة أن يكون
ه ـنــاك ضــري ـبــة ت ـصــاعــديــة ع ـلــى أص ـحــاب
الدخول العالية ،ونعتقد أنه صعب على
الحكومة أن تعمل برنامجا كامال يتوافر
بــه ضريبة القيمة المضافة والتعويض
وغ ـ ـيـ ــره ،ف ــال ـخ ـي ــار األفـ ـض ــل ه ــو ضــري ـبــة
الدخل التصاعدية بحيث تسمح أن تكون
مــرتـكــزة عـلــى أص ـحــاب الــدخــول الـعــالـيــة،
وم ــن عـيــوب ضــريـبــة الــدخــل الـتـصــاعــديــة
ه ــو الـ ـع ــدد ال ـ ــذي ي ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ـهــم ق ـل ـيــل،
والتطبيقها فيه نوع من التعقيد ،سواء
كان على الشركات أو األفراد".
من ناحيته ،قال عضو هيئة التدريس بكلية
العلوم اإلدارية بجامعة الكويت د .يعقوب باقر
بـشــأن و ضــع نـظــام ضريبي سليم "يجب
أن ت ـك ــون وزارة ا ل ـمــا ل ـيــة هـيـئــة مـسـتـقـلــة
ل ـت ـح ـص ـيــل الـ ـض ــرائ ــب ،وأيـ ـض ــا ض ـ ــرورة
وج ـ ــود ق ــان ــون ضــري ـبــي ك ــام ــل .الـعـمـلـيــة
تحتاج إلى جهد جبار ،ووضع الضريبة
عـلــى الـمــواطـنـيــن يـجــب أن تـكــون فــي ذيــل
الحلول االقتصادية ال في مقدمتها".
وأ ض ــاف بــا قــر أن ا لـمـبــدأ األ ســا ســي في
ت ـط ـب ـي ــق ا ل ـض ــر ي ـب ــة هـ ــو أن يـ ـك ــون جـيــب
ا ل ـ ـمـ ــوا طـ ــن م ـ ــن ذوي ا ل ـ ــد خ ـ ــل ا لـ ـمـ ـح ــدود
وال ـم ـتــوســط آخ ــر ال ـح ـلــول ,فـمـهـمــا كــانــت
الحلول التي تضعها الحكومة لحل عجز
ال ـم ــوازن ــة واالخـ ـت ــاالت االق ـت ـص ــادي فــإن
عـلـيـهــا أن تـبـتـعــد ع ــن أ ص ـح ــاب ا ل ــد خ ــول
ال ـم ـح ــدودة وال ـم ـتــوس ـطــة ،وت ـق ـتــرب بـعــد
القضاء على جميع أوجه الفساد والهدر،
ثم نبدأ باإلصالحات ،ليتم البدء بالكبير
قبل الصغير.
وأش ـ ـ ـ ــار بـ ــاقـ ــر إل ـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـح ــواف ــز
ال ـم ـصــاح ـبــة ل ـل ـن ـظــام ال ـض ــري ـب ــي ،بـحـيــث
تـبــدأ ا لـحـكــو مــة فــي و ض ــع نـظــام ضريبي
على الشركات الكبرى ويصاحبها حوافز
للشركات كخفض الضريبة بمقدار معين
إن تم توظيف مواطنين ،أو تنتنج منتجا
مـحـلـيــا يـعـطــي قـيـمــة مـضــافــة لــاقـتـصــاد،
ف ـس ــاح ال ـض ــري ـب ــة ف ــي الـ ـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة
يستخدم لزيادة او خفض الضريبة حسب
المنتج وعمل الشركة نفسها.
و قـ ــال " م ــن ا لـمـم ـكــن أن ت ـبــدأ ا لـحـكــو مــة
بالشركات غير المدرجة ،بحيث يكون لها
حافز بأنها تــدرج فــي ا لـبــور صــة ،ويكون
ه ـنــاك م ـجــال لـلـمــوا طـنـيــن أن ي ـشــار كــوا,،
والحوافز في النظام الضريبي من الممكن
أن تـســاعــد عـلــى عــدم ارتـفــاع اسـعــار هــذه
الشركات".
وقـ ــالـ ــت ال ــوكـ ـيـ ـل ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ل ـق ـط ــاع
الشؤون الميزانية العامة ،أسيل المنيفي،
ف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ــاالس ـت ـع ــدادات لـلـضــريـبــة
اال ن ـت ـق ــا ئ ـي ــة وا لـ ـمـ ـض ــا ف ــة ،إن ك ــل مـنـهـمــا
مشاريع قوانين لدى مجلس األ مــة ،وهم
ض ـم ــن االت ـف ــاق ـي ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،ل ــذل ــك ف ــإن
االستعدادات تبدأ في حال تم اقرار هذه
القوانين.
وقالت المنيفي بخصوص الصعوبات
الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه االم ـ ـت ـ ـثـ ــال الـ ـض ــريـ ـب ــي ،إن
"اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات تـ ـسـ ـي ــر حـ ـس ــب الـ ـض ــواب ــط
والقرارات المتعلقة بها".

١١
َّ
الرشود« :كوفيد  »19سرع استراتيجية «بيتك» للتحول الرقمي
ةديرجلا
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اقتصاد

رأى في لقاء مع «ذي بانكر» أن الجمود الحالي بالبالد قد يشهد انفراجة
استقرار النظام
المصرفي
واألصول
القوية التي
تدعم االقتصاد
الكويتي
ً
يوفر ظروفا
ائتمانية قوية

ذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في
بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالوهاب الرشود
أن النظرة المستقبلية لالقتصاد الكويتي ليست
بـمـعــزل عــن الـقـضــايــا الـجــوهــريــة الـمـتـجــذرة التي
تعانيها الـبــاد ،مثل االعتماد الكبير على النفط
واالقتصاد الذي يفتقر للتنوع ،مشيرا إلى أن هذه
القضايا شكلت ضغطا على المركز المالي للكويت
والنشاط االقـتـصــادي ،وحجمت قــدرة البالد على
المضي قدما في مخطط تنويع االقتصاد وتطبيق
اإلصالحات الجريئة.
وقال الرشود ،في مقابلة مع مجلة «ذي بانكر»
إن الجمود الحالي الــذي تعيشه البالد قد يشهد
انـفــراجــة نـظــرا لبعض عــوامــل الـقــوة الـتــي تملكها

ً
االقتصاد بعيدا عن االعتماد على الطاقة كمصدر
رئيسي لإليرادات ،واتخاذ إجــراءات صارمة لدعم
االقـتـصــاد واس ـتــدامــة اإلص ــاح ــات لتعزيز النمو
المتنوع بقيادة القطاع الخاص.

الكويت ،مثل األساسيات الصلبة والقطاع المصرفي
والمالي القوي وارتفاع الدخل ،واألصول الحكومية
الكبيرة الـتــي كدستها أثـنــاء فـتــرة ازده ــار النفط،
وانخفاض حجم االلتزامات الخارجية ،إضافة إلى
وجود شريحة من رواد األعمال الشباب القادرين
على دعم النمو ،مضيفا أن هذه العوامل قد تساعد
الـ ـب ــاد ف ــي خـطـطـهــا ن ـحــو ت ـنــويــع االق ـت ـص ــاد في
إطــار رؤيــة الكويت  2035التي تهدف إلــى تحويل
االقـتـصــاد القائم على م ــوارد الطاقة إلــى اقتصاد
مبني على المعرفة وخلق نمو مستدام.
وأكــد أن االقتصاد وقـطــاع األعـمــال فــي الكويت
بحاجة إلى أن تتخذ الحكومة خطوة نحو المضي
ف ــي تـنـفـيــذ م ـشــروعــات ـهــا ال ـت ــي رصــدت ـهــا لـتـنــويــع

أولويات استراتيجية
وعن أبرز األولويات االستراتيجية التي يضعها
«ب ـي ـتــك» لـعــامــي  2021و ،2022أف ــاد ال ــرش ــود بــأن
ـاض فــي استراتيجيته الرقمية للمضي
«بيتك» مـ ٍ
قدما لمواكبة أحدث التطورات في عالم الصناعة
المصرفية ،إضافة إلى زيادة االعتماد على الرقمنة
والذكاء االصطناعي في كل العمليات التي تتعلق
بـقـطــاع األع ـمــال ،وتقليص األنـشـطــة الـيــدويــة إلــى
ح ــوال ــي ال ـص ـفــر م ــن خـ ــال ت ـب ـنــي أف ـض ــل ال ـح ـلــول
الرقمية.
وأض ـ ــاف« :إل ــى جــانــب ه ــذا ،نـسـعــى إل ــى تعزيز
استراتيجيتنا لألمن السيبراني وتطبيق أفضل
الـعـمـلـيــات ف ــي مــواج ـهــة أي ت ـهــديــد يـتـعـلــق بـهــذا
المجال ،وهذه أولوية وسط تطور الرقمنة بصورة
سريعة ،وكجزء من استراتيجيتنا للتحول الرقمي
نسعى إلى توفير خدمات مصرفية عبر الموبايل
عالية الجودة ودون انقطاع ،والتركيز على صحة
وسالمة موظفينا وعمالئنا في ظل الجائحة».

النمو االئتماني
وأشــار الــرشــود الــى استقرار النظام المصرفي
في الكويت ،واألصول القوية التي تدعم االقتصاد
الكويتي من شأنها أن تؤمن ظروفا ائتمانية قوية،
مضيفا أن البنوك الكويتية تتمتع بمعدالت رأسمال
قوية ومستويات سيولة مرتفعة.
وأوضح أن توقعاته بالنسبة لعامي  2021و2022
تعتمد على تعافي االقتصاد وثقة المستثمرين
بــالـســوق الـتــي ترتبط دون أدن ــى شــك بالجائحة،
مضيفا أن المحركات الرئيسية لنمو االئتمان في
ضوء التحسن التدريجي هي بشكل أساسي قطاع
األفراد ،والشركات ،والشركات الصغيرة والمتوسطة
واإلنفاق االستثماري الحكومي على البنية التحتية
في إطار رؤية الكويت .2035
ولفت الــى انــه نتيجة اإلغ ــاق وتــراجــع النشاط
االقتصادي في الكويت متأثرا بالظروف األخيرة،
زاد معدل التمويالت المتعثرة في القطاع البنكي
المحلي بنسبة  0.5في المئة ،من  1.5في المئة في
 2019إلى  2في المئة في  ،2020وهذه النسبة التزال
منخفضة قياسا بالمستويات التاريخية ،مما يعزز
الثقة في قوة القطاع المصرفي ،مضيفا أن معدل
تغطية التمويالت المتعثرة انخفض من  271في
المئة إلى  222في المئة ،ويعود السبب الرئيسي في
ذلك إلى تجنيب المخصصات لمواجهة التمويالت
المتعثرة.
ويرى أن هذا المعدل يعتبر ضمن المستويات
السليمة ،مما يعزز جــودة األص ــول وي ــؤدي دوره
كمصدات إضافية لمواجهة أي تراجع محتمل في
المحفظة االئتمانية سببه استمرار الجائحة ،ورغم
استئناف معظم األنـشـطــة االقـتـصــاديــة واألعـمــال
بشكل كبير فــإنــه ي ــرى أن ــه ال يمكن وض ــع تصور
دقيق عن حجم التمويالت المتعثرة ،ألن الجائحة
لــم تنته بـعــد ،وأن التطعيم ضــد فـيــروس كــورونــا
سيستلزم وقتا أطول.

تعزيز
استراتيجية
األمن
السيبراني
وتطبيق
أفضل
الممارسات

«بيتك» سباق
في نموذج عمله
ومنهجيته
القائمة على
تبني التغيير
والتعامل مع
األزمات بكفاءة
وفعالية

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

الصيرفة الرقمية
وفيما يتعلق بتأثير الجائحة على الخدمات
المصرفية الرقمية ،أكد الرشود أن «بيتك» سباق في
نموذج عمله ومنهجيته القائمة على تبني التغيير

عبدالوهاب الرشود

والتعامل مع األزمــات بكفاءة وفعالية ،مضيفا أن
أزمة كوفيد  19نجح في تحويلها إلى فرصة ،حيث
كان «بيتك» جزءا من الحل وليس المشكلة ،معتمدا
كليا على أدواته الرقمية في تسهيل الخدمات على
العمالء.
وأوض ــح أن «كــوفـيــد  »19ســرعــت استراتيجية
«بيتك» للتحول الرقمي ،من خــال توفير خدمات
مصرفية عبر الموبايل عالية الجودة ودون انقطاع،
والتركيز على سالمة وصحة الجميع ،مشيرا إلى
كفاء ة الخدمات الرقمية التي يتميز بها «بيتك»،
حيث تجسدت بتنفيذ عمالء البنك نحو  140مليون
عملية مصرفية رقمية عبر الموقع اإللكتروني أو
تطبيق الموبايل خالل  ،2020وهو ما يؤكد نجاح
استراتيجية التحول الرقمي للبنك وسعيه الدؤوب
نحو توفير حلول مصرفية مبتكرة عبر الموبايل
أو القنوات البديلة ،لتمكين العمالء من استكمال
معامالتهم على مدار الساعة أينما كانوا ،بسهولة
وأمان.
وح ــول اسـتــراتـيـجـيــة الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة
لـلـبـنــك ،أفـ ــاد بــأن ـهــا تـجـلــت بـشـكــل كـبـيــر ف ــي دعــم
الجهود الحكومية والتدابير التي اتخذتها لمواجهة
الجائحة.
واردف« :سعيا نحو تطبيق استراتيجية التحول
الــرقـمــي ،يعمل بيتك عـلــى زي ــادة اسـتـثـمــاراتــه في
الـتـكـنــولــوجـيــا م ــن خ ــال تـبـنــي أحـ ــدث اب ـت ـكــارات
التكنولوجيا المالية ،واستخدام الذكاء االصطناعي
فــي المعامالت المصرفية ،إضــافــة إلــى التفرد في
الخدمات المصرفية عبر الموبايل وخدمات فرعه
اإللكتروني الذكي  ،KFH Goاألمر الذي يعزز التجربة
الرقمية للعمالء ،ودفــع عجلة التطور الرقمي في
ال ـص ـنــاعــة ال ـم ـصــرف ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى تـفـعـيــل خطة
استمرارية األعمال بنجاح في حاالت الطوارئ».

حمالت التوعية
وأشــار الرشود إلى أنه نظرا لتغلغل الخدمات
المالية ،وتطور المعامالت المصرفية اإللكترونية،
وتسارع النشاط الرقمي ،وزيــادة معدالت انتشار
اإلنـتــرنــت ،أصـبـحــت الـتــوعـيــة الـمــالـيــة (Financial
 )literacyتحديا متزايدا في المجتمع.
وش ــدد عـلــى أهـمـيــة األم ــن الـسـيـبــرانــي وتوعية
العمالء المستمرة بالمخاطر المحتملة للجرائم
اإللكترونية ،مبينا انه يمكن تحقيق ذلك من خالل
الحمالت األخيرة ،مثل حملة لنكن على دراية التي
أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد
مصارف الكويت ،لزيادة الوعي العام بدور القطاع
المصرفي وتعزيز الثقافة المالية للمجتمع.

«إسكان الغرفة» تناقش اشتراطات المناطق الصناعية
عقدت لجنة المشاريع العامة
واإلسكان ،المنبثقة عن مجلس
إدارة غ ــرف ــة تـ ـج ــارة وص ـنــاعــة
الكويت ،اجتماعها األول لعام
 ،2021أم ــس ،فــي مبنى الغرفة
برئاسة طالل جاسم الخرافي،
وحضور األعضاء ،واستعرضت
اللجنة بعض المالحظات على
دليل االشتراطات ورموز البناء
المقترح والـخــاص (بالمناطق
وال ـمــدن الـصـنــاعـيــة) ،وناقشت
آلية رفــع المالحظات الخاصة
ب ــال ــدل ـي ــل إل ـ ــى ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للصناعة.
وشددت اللجنة على ضرورة
ت ــأيـ ـي ــد دور الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للصناعة بتحديث االشتراطات
وتفعيلها ،لما يعود بالفائدة

ع ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع ال ـص ـن ــاع ــي ،مــع
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـح ــدي ــد وت ــوضـ ـي ــح
الصالحيات للجهات المعنية
ل ـل ـحــد م ــن ال ـت ـش ــاب ــك وت ــداخ ــل
االخـ ـتـ ـص ــاص ــات وال ـم ـســاه ـمــة
ف ــي ت ــوض ـي ــح الـ ــرؤيـ ــة ال ـع ــام ــة،
كما استعرضت الغرفة مقترح
اللقاء االفتراضي المشترك الذي
سيعقد خالل أبريل الجاري مع
الـجـهــاز الـمــركــزي للمناقصات
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،إليـ ـ ـض ـ ــاح وتـ ـع ــري ــف
برنامج  Onlineالجديد الــذي
سيعمل به الجهاز مع شركات
القطاع الخاص.

جانب من االجتماع

«التحكيم التجاري» يقيم حلقة نقاشية بعنوان
«التحكيم في منازعات أوراق المال»
أسعار المعادن الثمينة والنفط

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري،
الـتــابــع لغرفة تـجــارة وصـنــاعــة الكويت،
أمــس ،حلقة نقاشية افتراضية عن بعد،
ب ـع ـنــوان «الـتـحـكـيــم فــي م ـنــازعــات أوراق
المال» ،في إطار دور المركز في نشر ثقافة
التحكيم والتوعية بأهمية حل المنازعات
الـنــاشـئــة عــن مـعــامــات األوراق المالية
فــي الـكــويــت بين الـشــركــات الـمــدرجــة في
البورصة وغيرها ،بشكل سريع وحاسم،
وت ــأك ـي ــدا ع ـلــى م ـب ــدأ ال ـع ــدال ــة وال ـن ــزاه ــة،
وتوفير بيئة استثمارية ،تتسم بالشفافية
واالستقرار للوصول إلى تكامل األسواق
الـمــالـيــة ،وتــوحـيــد الـسـيــاســات واألنظمة
المتعلقة بها.
وص ــرح النائب األول لرئيس مجلس
إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة المركز
ع ـبــدالــوهــاب الـ ــوزان ب ــأن الـمــركــز حــرص

على إقامة هذه الحلقة النقاشية لمواكبة
الـ ـتـ ـط ــورات ف ــي مـ ـج ــال تـ ـج ــارة األوراق
المالية ،وفي ظل تزايد الطلب على اللجوء
إل ــى الـتـحـكـيــم كـطــريـقــة لـحــل الـمـنــازعــات
وتسوية الخالفات ،لما يمتاز به من سرعة
اإلجراءات ،والسرية التامة في التعامل مع
موضوع النزاع ،مما يحقق رغبة طرفي
النزاع في الحفاظ على الخصوصية.
وأكـ ــد ال ـ ـ ــوزان أن مـعـظــم الـتـشــريـعــات
المنظمة ألســواق األوراق المالية ،تلجأ
إلى اعتبار التحكيم من الوسائل الرئيسة
لفض النزاعات المرتبطة باألوراق المالية
كوسيلة اختيارية تزداد أهميتها بشكل
م ـطــرد ل ـمــا آلل ـي ــات الـتـحـكـيــم م ــن تــوافــق
عربي وعالمي.
ي ـ ــذك ـ ــر أن الـ ـمـ ـح ــاض ــري ــن ب ــال ـح ـل ـق ــة
استعرضوا التطور التاريخي ووسائل

فض المنازعات التجارية ،وكل ما يتعلق
بالنظام القانوني للتحكيم ،وطرق الطعن
بالبطالن ،والقانون الواجب التطبيق في
أس ــواق ال ـمــال ،وتــأثـيــر ذل ــك عـلــى أس ــواق
األوراق الـمــالـيــة ،مـقــارنــة ببعض ال ــدول،

فضال عــن ســرد بعض الـتـجــارب وإجــراء
مقارنات عليها ،وطرق الفصل واإلثبات
ف ــي م ـن ــازع ــات س ــوق الـ ـم ــال ،وص ـنــاديــق
االستثمار بالبورصات إلى جانب حقوق
المتعاملين ،ودور التحكيم والوساطة في
جذب االستثمارات ،كما تضمنت الندوة
ح ــوارا مـفـتــوحــا عــن ضـمــانــات الــوســائــل
ال ـب ــدي ـل ــة ل ـف ــض الـ ـمـ ـن ــازع ــات ،وذلـ ـ ــك فــي
منازعات األوراق المالية ،وسبل تحسين
الكفاءة المالية القتصادات أسواق المال،
م ــن خ ــال إي ـج ــاد بـيـئــة قــانــونـيــة جــاذبــة
لالستثمار.
الـجــديــر بــالــذكــر أن الحلقة النقاشية
شـ ـه ــدت ح ـ ـضـ ــورا ك ـب ـي ــرا مـ ــن األوس ـ ـ ــاط
الـ ـتـ ـج ــاري ــة والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة م ـ ــن ال ـك ــوي ــت
ومختلف دول الخليج ،إلى جانب مشاركة
متخصصين في أسواق المال.

١٢
اقتصاد
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الشركة عقدت مؤتمر المحللين األول للنتائج المالية لعام 2020
تاريخ قوي وثابت
من توزيعات
األرباح للسنوات
الخمس الماضية
مع معدل نمو
سنوي لألرباح
بنسبة ٪22

عـ ـق ــدت ش ــرك ــة االس ـت ـث ـم ــارات
الوطنية مؤتمر المحللين األول،
بـعــد الـتــرقـيــة ف ــي ال ـس ــوق األول،
ش ـ ــارك ف ـيــه ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـل ـشــؤون الـمــالـيــة جــريــش نــايــر،
ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع
االسـتـثـمــارات المصرفية سهيل
الدها ،ونائب الرئيس التنفيذي
ل ـق ـطــاع إدارة ال ـ ـثـ ــروات الـمـثـنــى
المكتوم ،ا ل ــذي استهل المؤتمر
بتقديم موجز عن الشركة ولمحة
ع ــام ــة عـ ــن األح ـ ـ ـ ــداث الــرئ ـي ـس ـيــة
التي شهدها العالم لعام ،2020
وه ــو األمـ ــر الـ ــذي يـعـكــس نـجــاح
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي اعـتـمــدهــا
م ـج ـلــس اإلدارة ،و يـ ـق ــوم فــر يــق
تنفيذي ذو خبرة بتطبيقها.

المركز المالي

توزيع أرباح نقدية
يعتبر األكبر خالل
السنوات العشر
الماضية بما يعادل
ً
 11فلسا لكل سهم
لعام 2020

انتعاش قوي خالل
النصف الثاني من
 2020وإجمالي
الدخل الشامل 15.6
مليون دينار

واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ن ـ ــاي ـ ــر ش ــرح ــا
ت ـف ـص ـي ـل ـيــا ع ــن الـ ـم ــرك ــز ال ـمــالــي
ل ـل ـشــركــة وأدائـ ـ ـه ـ ــا لـ ـع ــام ،2020
وت ــأث ـي ــر األحـ ـ ـ ــداث ال ـن ــات ـج ــة عــن
ان ـت ـش ــار ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا عـلــى
ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة ،ف ـقــد أعـلـنــت
ش ــرك ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الــوط ـن ـيــة
خسارة صافية بلغت  2.7مليون
ديـ ـن ــار ،م ــن خ ــال ب ـي ــان ال ــدخ ــل،
وأرباحا بلغت  3.8ماليين كدخل
ش ــام ــل آخ ـ ـ ــر ،مـ ــن خ ـ ــال ح ـقــوق
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ل ـل ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
المنتهية في  31ديسمبر ،2020
وب ـل ــغ إج ـم ــال ــي ال ــدخ ــل ال ـشــامــل
للعام  1.1مليون.
وبـ ـي ــن ن ــاي ــر انـ ـ ــه ب ــال ـم ـق ــارن ــة
ب ـن ـف ــس الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن عـ ـ ــام 2019
س ـج ـلــت ال ـش ــرك ــة أرب ــاح ــا بلغت
 10.7ماليين دينار ،من خالل بيان
الدخل ،وخسارة بلغت  1.1مليون
مــن خــال الــدخــل الـشــامــل اآلخــر،
وبلغ إجمالي الدخل الشامل 9.6
ماليين لعام  ،2019كما انخفض
إج ـمــالــي الــدخــل ال ـشــامــل للسنة
المنتهية فــي  31ديسمبر 2020
ب ـن ـس ـبــة  89فـ ــي ال ـم ـئ ــة م ـق ــارن ــة
بالسنة السابقة المنتهية في 31
ديسمبر .2019
وأض ـ ــاف أن ال ـش ــرك ــة شـهــدت
ان ـت ـع ــاش ــا ق ــوي ــا خ ـ ــال ال ـن ـصــف
الـ ـث ــان ــي مـ ــن عـ ـ ــام  ،2020حـيــث
س ـج ـل ــت شـ ــركـ ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الــوطـنـيــة إجـمــالــي صــافــي أرب ــاح

بلغ  9.2ماليين دينار ،من خالل
بيان الدخل ،وأربــاحــا بلغت 6.4
ماليين ،من خالل الدخل الشامل
اآلخـ ـ ـ ــر ،أي ان إجـ ـم ــال ــي ال ــدخ ــل
الشامل بلغ  15.6مليونا.
وأوض ــح أن نتائج عــام 2020
اشـتـمـلــت عـلــى تـجـمـيــع الـنـتــائــج
الـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـش ــرك ـت ـي ــن تــاب ـع ـت ـيــن
لالستثمارات الوطنية ،حيث تم
االستحواذ عليهما ،وهما شركة
الوسيط لألعمال المالية ،حيث
تم االستحواذ على حصة إضافية
فــي أكـتــوبــر  ،2019وشــركــة مينا
كابيتال القابضة ،نتيجة الزيادة
فــي حـصــة الملكية مــن  46.6في
ال ـم ـئ ــة إلـ ــى  56.6ف ــي ال ـم ـئ ــة فــي
أغسطس .2019
وأفـ ـ ــاد ب ـ ــأن "خ ـ ـسـ ــارة ال ـس ـهــم
بـلـغــت  13.71فـلـســا خ ــال الــربــع
األول ،و 1.16فلس للسهم خالل
الربع الثاني من عــام  ،2020كما
ارتفعت ربحية السهم للربعين
ال ـث ــال ــث والـ ــرابـ ــع م ــن عـ ــام 2020
إل ــى  4.98ف ـلــوس للسهم و6.57
فلوس للسهم على التوالي ،وبلغ
إجـمــالــي ال ـخ ـســارة للسهم 3.33
فلوس لعام  ،2020وتماشيا مع
ال ـتــزام ـنــا بـتـقــديــم ع ــوائ ــد ثــابـتــة
وم ـت ـم ـيــزة لـمـســاهـمـيـنــا الـ ـك ــرام،
أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 11
فلسا لكل سهم للسنة المنتهية
فـ ـ ــي  31د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر  ،2020مــن
األرب ــاح المحتجزة وجــزئـيــا من
االحتياطي االختياري ،ويخضع
هــذا الـتــوزيــع العـتـمــاد الجمعية
الـعـمــومـيــة والـسـلـطــات الــرقــابـيــة
األخرى".

أرباح وتوزيعات متتالية
و ك ـ ـ ـشـ ـ ــف نـ ـ ــا يـ ـ ــر أن شـ ــر كـ ــة
االس ـت ـث ـم ــارات الــوط ـن ـيــة تتمتع
بتاريخ قوي وثابت من توزيعات
األرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ل ـ ـل ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـخ ـم ــس
الماضية ،مع معدل نمو سنوي
لألرباح بنسبة  22في المئة خالل
هذه الفترة ،وقامت بتوزيع أرباح
ت ــراوح ــت ب ـيــن  5ف ـل ــوس للسهم
ع ـ ــام  2016و 11ف ـل ـس ــا لـلـسـهــم
ال ـم ـق ـت ــرح لـ ـع ــام  ،2020وارتـ ـف ــع
ع ــائ ــد ت ــوزيـ ـع ــات أربـ ـ ـ ــاح شــركــة
االستثمارات الوطنية على مدى
الـسـنــوات الخمس الماضية من

 5.3في المئة عــام  2016إلــى 8.1
في المئة عام  ،2020وهو أعلى من
المتوسط للسوق الواسع وعلى
وجه التحديد للقطاع المالي.
وبـ ـي ــن أن إجـ ـم ــال ــي األص ـ ــول
ال ـم ـم ـلــوكــة ل ـل ـشــركــة ش ـهــد نـمــوا
بـنـسـبــة  3ف ــي ال ـم ـئــة خـ ــال عــام
 ،2020مــر تـفـعــا م ــن  215مليون
ديـنــار فــي نهاية  2019إلــى 221
مليونا في نهاية  ،2020ويرجع
ذل ــك بـصـفــة أســاسـيــة إل ــى زي ــادة
االستثمارات في القيمة العادلة،
م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـح ـف ـظ ــة ال ـ ــرب ـ ــح أو
الخسارة ،كما زادت أصول الشركة
في دول أخــرى خــارج نطاق دول
الخليج الـعــربــي ،وذل ــك تماشيا
مــع االستراتيجية وهــي التنوع
في قاعدة األصول حسب النطاق
الجغرافي.

النسب المالية الرئيسية
وأوضح أن العائد على متوسط
األص ـ ــول وال ـع ــائ ــد ع ـلــى متوسط
حقوق الملكية لشركة االستثمارات
الوطنية لعام  2020انخفضا إلى
حوالي  -1في المئة و -1.5في المئة
عـلــى ال ـتــوالــي ،بسبب التحديات
التي نجمت عــن جائحة كــورونــا،
بينما بلغت النسب المالية  5.4في
المئة و 6في المئة لعام  ،2019على
التوالي ،ويعود هذا االنخفاض الى
هبوط السوق بنسبة  11.7في المئة
خالل عام  2020في مؤشر السوق
العام بالكويت.
وتشير نسبة الــرافـعــة المالية
المنخفضة إلى  0.16:1مقابل الحد
األعلى  2:1والمحدد من قبل بنك
الكويت المركزي ،ونسبة الديون
لحقوق الملكية  10.2في المئة إلى
وج ــود م ـجــال لـمــزيــد مــن الــرافـعــة
المالية ،ونسبة السيولة السريعة
الـتــي ت ـت ــراوح مــن  40.3فــي المئة
إلى  77.6في المئة خالل السنوات
الـ ـ ـث ـ ــاث الـ ـم ــاضـ ـي ــة ب ــاس ـت ـخ ــدام
الـمـعــدالت الـصــارمــة التي حددها
بنك الكويت المركزي ،تثبت قدرة
االستثمارات الوطنية على الوفاء
بــالـتــزامــاتـهــا الـحــالـيــة فــي الــوقــت
المحدد ،وكان الحد األدنى للنسبة
ال ـم ـح ــددة م ــن ق ـبــل ب ـنــك الـكــويــت
المركزي هو  10في المئة.
وتتمتع "االستثمارات الوطنية"

بقاعدة رأسمال قوية ،كما يتوافر
كاف ،بمعدل كفاية
لديها رأسمال ٍ
رأس ـ ـ ـمـ ـ ــال ب ـ ـحـ ــوالـ ــي  1.8ضـعــف
رأس ال ـمــال التنظيمي المطلوب
وفـ ـق ــا ل ـت ـع ـل ـي ـمــات ه ـي ـئــة أس ـ ــواق
المال بكفاية رأس المال الخاصة
لألشخاص المرخص لهم ،بما في
ذل ــك شــركــات الـقـطــاع الـمــالــي غير
المصرفي.

أداء الشركة
وك ـ ـ ــان األداء الـ ـم ــال ــي ل ـشــركــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـع ــام
 2020مدعوما بــارتـفــاع فــي قيمة
االستثمارات الرئيسية المباشرة
(خاصة بورصة الكويت) ومرونة
األصـ ــول الـ ـم ــدارة ،عـلــى الــرغــم من
وجود انخفاض في السوق بشكل
عـ ــام ،كـمــا تمتلك ال ـشــركــة أص ــوال
م ــدارة بصفة األمــانــة بـقــدرة تزيد
على مليار دينار ،وأظهرت األصول
ال ـم ــدارة ق ــدرا كـبـيــرا مــن الـمــرونــة،
وشـهــدت انخفاضا بنسبة  3في
الـمـئــة فـقــط م ــن  1.033مـلـيــار في
 31ديسمبر  ،2019مقارنة بـ1.005
مليار في  31ديسمبر  ،2020على
ال ــرغ ــم م ــن أنـ ــه كـ ــان ع ــام ــا مليئا
بالتحديات.
وذك ـ ـ ــر ن ــاي ــر أن مـ ــن ال ـع ــوام ــل
األخرى التي ساهمت في أداء شركة
االستثمارات الوطنية عــام 2020
كان النمو في إيرادات األتعاب (الذي
يأتي من مصادر مختلفة) ،وارتفاع
إج ـمــالــي إي ـ ـ ــرادات أت ـع ــاب اإلدارة
والحوافز والوساطة واالستشارات
ليصل إلــى  6.2ماليين دينار عام
 ،2020مـقــارنــة ب ـ ــ 4.5مــايـيــن عــام
.2019
ولـ ـف ــت ال ـ ــى ان ه ـ ــذه الـ ــزيـ ــادة
الــرئـيـسـيــة ل ـعــام  2020ت ـعــود الــى
تجميع من شركة الوسيط لألعمال
المالية التابعة لشركة االستثمارات
الوطنية ،وهــي إي ــرادات الوساطة
لـ ـ ــ 12ش ـه ــرا ك ــام ــا ،وال ـت ــي بلغت
 2.5مليون ديـنــار ،مقابل إي ــرادات
لشهرين بلغت  0.4مليون ،والتي
تــم تجميعها عــام  ،2019وتعتبر
شــركــة الــوسـيــط لــأعـمــال المالية
من إحدى شركات الوساطة الرائدة
فــي الكويت التابعة ،كما شهدت
أتعاب االستشارات المكتسبة من
تعاقدات مختلفة ارتفاعا ملحوظا

المثنى المكتوم

جريش ناير

سهيل الدها

من  140ألف دينار عام  2019إلى
 0.9مليون عام  ،2020وكان األداء
جيدا خــال عــام  2020على الرغم
مــن إج ــراء تخفيضات كبيرة في
قيمة األصول الحالية.

 0.9مليون دينار ،وتضمنت بعض
الـصـفـقــات الرئيسية الـتــي نفذت
خــال عــام  ،2020فقد قــدم الفريق
االستشاري أداء رائدا بما في ذلك
العمل كمستشار بيع لمالك إحدى
الشركات الغذائية الكبرى ،والنجاح
ف ــي إدراج أس ـهــم شــركــة بــورصــة
الكويت في البورصة ،وأيضا العمل
كمستشار شراء لبورصة الكويت،
وذلك بدعم استحواذهم على حصة
األغلبية من أسهم الشركة الكويتية
ل ـل ـم ـق ــاص ــة ،كـ ـم ــا طـ ـ ـ ــورت ش ــرك ــة
االستثمارات الوطنية سجال حافال
منذ بــدايــة عــام  ،2021فقد ضمن
عمليتين لالكتتاب الـعــام ،وأربــع
عمليات اندماج واستحواذ للطرف
المشتري ،وأربــع عمليات للطرف
البائع وعملية إعادة هيكلة واحدة،
وارتباطين في استشارات عامة.

كــورونــا ف ــإن قـطــاع االسـتـثـمــارات
العقارية لدى شركة االستثمارات
الوطنية نجح في تحقيق نتائج
بـ ـ ــاهـ ـ ــرة ،مـ ـث ــل زيـ ـ ـ ـ ــادة ف ـ ــي حـجــم
المحفظة العقارية المدارة بإضافة
 17ع ـقــارا جــديــدا إل ــى الـ ــ 67عقارا
القائمة ،وإضافة عميلين جديدين
إلى قائمة العمالء الحاليين ،وتم
تخفيض المصاريف التشغيلية
للعقارات بنسبة  17في المئة ،من
خالل إعادة تقييم عقود الصيانة،
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك انخفضت
إيــرادات اإليجارات والتحصيالت
بـ ـشـ ـك ــل طـ ـفـ ـي ــف ،بـ ـسـ ـب ــب اآلثـ ـ ـ ــار
ال ـتــي أل ـقــت بـهــا جــائـحــة كــورونــا،
ف ـق ــد تـ ــم م ـن ــح خـ ـص ــوم ــات لــدعــم
المستأجرين في بعض المباني،
وذلك لمساندتهم خالل هذه األزمة.

عوائد مختلطة

زيادة في حجم
المحفظة العقارية
المدارة بإضافة 17
ً
ً
عقارا جديدا وعمالء
جدد إلى القائمة

أحداث بارزة في 2020
وأف ــاد سهيل الدهــا بــأن "قطاع
م ـي ـنــا ل ــاسـ ـت ـثـ ـم ــارات ال ـم ـس ـعــرة
اقتنص بعض الفرص في توظيف
رأس المال الخاص ،مما دعم األداء
ال ـفــائــق ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي انتعش
ال ـســوق مــن أدن ــى مـسـتــويــاتــه في
الربع األول من عام  ،2020كما كان
القطاع في صدارة الصفقات التي
تنطوي على الترقية لمؤشر MSCI
ل ــأس ــواق ال ـنــاش ـئــة ،وذل ـ ــك لــدعــم
العديد مــن العمالء فــي التصرف
بشكل استراتيجي فــي مراكزهم
واالسـتـجــابــة للعديد مــن طلبات
ال ـت ـق ــدي ــم لـ ـع ــروض رئ ـي ـس ـيــة من
مؤسسات سيادية وشبه سيادية،
ك ـم ــا ن ـت ــوق ــع ان تـ ـك ــون ال ـن ـتــائــج
إيجابية خالل عام ."2021
وأردف" :ك ـم ــا أن ق ـط ــاع مينا
بـ ـ ـص ـ ــدد إط ـ ـ ـ ـ ــاق خ ـ ــدم ـ ــة ص ــان ــع
ال ـ ـسـ ــوق ،بـ ـه ــدف إض ــاف ــة م ـصــدر
ج ــدي ــد ل ـ ــإي ـ ــرادات ،وق ـ ــام الـقـطــاع
أيضا بإنشاء قواعد بيانات شاملة
وأنظمة تحليلية داخلية وفريق
محللين من الخبراء لتقديم رؤى
استراتيجية وتوصيات في الوقت
ال ـم ـنــاســب ب ـشــأن جـمـيــع جــوانــب
األسواق المحلية واإلقليمية".
وب ـيــن أن شــركــة االسـتـثـمــارات
الوطنية استأنفت بتقديم خدماتها
االستشارية منذ عــام  ،2019على
الرغم من الصعوبات التي واجهتها
عام  ،2020إال أنها أثبتت مكانتها
كالعب رئيسي ،حيث بلغ إجمالي
الــدخــل مــن األت ـع ــاب االسـتـشــاريــة

وذكر الدها ان إدارة االستثمارات
البديلة اتمت ايضا استثمارا في
ص ـنــاديــق ال ـع ـقــار ال ـم ــدرة للدخل
ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي م ــاي ــو  ،2020مما
حقق عــائــدا بنسبة  42فــي المئة
في فترة أقــل من شهر ،واستمرت
شركة االسـتـثـمــارات الوطنية في
زي ــادة حصتها فــي االستثمارات
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فــي
الخدمات المالية والعقارات ،ومنها
الـشــركــة األول ــى الـعـقــاريــة وشركة
مينا كــابـيـتــال الـقــابـضــة ،ونـفــذت
اإلدارة  5اسـتـثـمــارات جــديــدة في
الصناديق (منها صناديق لرأس
الـ ـم ــال االس ـت ـث ـم ــاري وص ـنــاديــق
البنية التحتية وصناديق االئتمان)
وال ـم ـتــوقــع لـهــا أن تـحـقــق عــوائــد
مختلطة تفوق  15في المئة سنويا.
واضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم من
التحديات التي ألقت بها جائحة

دراسات تصويرية
واضحة تبرهن
قدرة الشركة على
تحديد الفرص
وتنفيذها في
السوق

«المركز» :األسهم الخليجية تواصل حصد المكاسب
بقيادة سوقي السعودية وأبوظبي وبسبب النتائج اإليجابية وإعالن إصالحات
أوضح المركز المالي الكويتي (المركز)،
في تقريره الشهري عن أداء أسواق األسهم
الخليجية لشهر مارس  ،2021أن أداء أسواق
ً
األسهم الكويتية كان إيجابيا خالل الشهر.
وك ــان مجلس الـ ــوزراء واف ــق عـلــى مـشــروع
قانون لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية
للعمالء المتضررين مــن جائحة فيروس
كوفيد.-19
وارت ـف ــع ال ـمــؤشــر ال ـعــام بنسبة  2.2في
المئة ،وبلغ معدل سيولة السوق في مارس
 136مليون دوالر أميركي ،حسب ما يشير
متوسط قيمة التداوالت اليومية ،بتراجع
قدره  11في المئة مقارنة بالشهر السابق.
ومن بين القطاعات الكويتية ،كان مؤشر
قـطــاع الـمــواد األســاسـيــة أفـضــل القطاعات
ً
ً
تحقيقا للربح ،حيث سجل ارتفاعا بنسبة
 10.8في المئة ،بينما تراجع مؤشر قطاع
التكنولوجيا بنسبة  5.6فــي المئة خالل
ال ـش ـهــر .وم ــن بـيــن ال ـشــركــات الـقـيــاديــة في
ال ـكــويــت ،حـقــق سـهــم أجـيـلـيـتــي لـلـمـخــازن
الـعـمــومـيــة مـكــاســب بنسبة  10فــي المئة،
بينما حقق سهم بنك بوبيان مكاسب 9.6
في المئة .وكانت "أجيليتي" أعلنت اعتزامها
طرح  15في المئة من أسهم شركتها التابعة
"ترايستار للنقل" ،العاملة في تقديم الحلول
اللوجستية المتكاملة ،لالكتتاب العام في
سوق دبي المالي .ومن المتوقع أن تستفيد

"أجيليتي" من حصيلة الـطــرح ،خصوصا
بعد أن أعلنت تراجعا قــدره  52فــي المئة
في صافي أرباح عام  ،2020مقارنة بنتائج
.2019
وع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـم ـن ـط ـقــة ،أش ـ ــار تـقــريــر
"المركز" إلى أن مؤشر "ستاندرد آند بورز"
ً
الخليجي ( )S&P GCCسجل ارتفاعا نسبته
 6.6فــي المئة عند نهاية الـشـهــر .وحققت
ال ـس ــوق ال ـس ـعــوديــة مـكــاســب نسبتها 8.3
ف ــي ال ـم ـئــة م ــدع ــوم ــة ب ــإق ــرار ق ــان ــون نـظــام
الخصخصة ،ضمن برنامج "شارك".
ومـ ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ــزي ــد "شـ ـ ـ ـ ــارك" مــن
استثمارات الشركات بأكثر من  50في المئة
ً
مقارنة بالخطط القائمة حاليا.
وكــان مجلس ال ــوزراء السعودي اعتمد
نظام التخصيص لتعزيز مشاركة القطاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـخ ـص ـي ــص ب ـعــض
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة وإت ــاحـ ـتـ ـه ــا أمـ ــام
الـقـطــاع الـخــاص المحلي ً والــدولــي فــي 16
ً
ً
قطاعا حكوميا مستهدفا بالتخصيص،
لزيادة مساهمة القطاع الخاص من  40في
المئة إلى  65في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي.
كما يهدف برنامج "ش ــارك" ،الــذي تبلغ
قيمته  12تريليون ريال سعودي ،إلى تعزيز
دور القطاع الخاص في اقتصاد المملكة.
ومن خالل البرنامج ،قد تستثمر الشركات

الخاصة نحو  5تريليونات ريال سعودي
من بداية تطبيق البرنامج حتى عام ،2030
بينما يقدم صندوق االستثمارات العامة
مبلغ  3تريليونات ري ــال ،وسـيـكــون مبلغ
 4تريليونات ريــال جـ ً
ـزء ا من استراتيجية
االستثمار الوطنية الجديدة.
وحققت أس ــواق أبوظبي ُ
وعـمــان وقطر
مكاسب قدرها  4.4في المئة ،و 2.7في المئة
و 2.5في المئة على التوالي ،بينما تراجع
مــؤشــر س ــوق دب ــي بـنـسـبــة  0.1فــي الـمـئــة،
وس ــوق الـبـحــريــن  0.6فــي الـمـئــة .وسجلت
ال ـق ـط ــاع ــات ف ــي الـ ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة نـتــائــج
إيجابية في مارس ،وكانت أكبر المكاسب
لقطاعي المواد األساسية ،والسلع بنسبة
 9.9في المئة ،و 8.6في المئة على التوالي
خ ــال ال ـش ـهــر .وت ــراج ــع ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري
بنسبة  3.4في المئة ،وكانت  2.3في المئة

هي نسبة تراجع مؤشر قطاع الطاقة خالل
مارس.
ول ـفــت تـقــريــر "ال ـم ــرك ــز" إل ــى أن الـشــركــة
الـعــالـمـيــة ال ـقــاب ـضــة (اإلمـ ـ ـ ــارات) كــانــت من
بين أفضل الشركات القيادية ً
أداء في دول
مجلس ا لـتـعــاون الخليجي ،حـيــث حققت
مكاسب بنسبة  36في المئة خالل الشهر.
ً
وسجلت الشركة ارتفاعا في أرباحها عن
 2020يعادل  6أضعاف مقارنة بعام 2019
نتيجة سلسلة من عمليات االستحواذ في
ق ـطــاعــات مـتـنــوعــة مـثــل الــرعــايــة الصحية
والمنتجات الغذائية والعقارات والزراعة
والتكنولوجيا الرقمية .ومن االستثمارات
ال ــاف ـت ــة ل ـل ـشــركــة ش ـ ــراء ح ـصــة ف ــي شــركــة
الفضاء  SpaceXمن خــال صندوق أسهم
خاصة.
وف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،حـقـقــت ش ــرك ــة ســابــك

والبنك األهلي التجاري ومصرف الراجحي
مكاسب بنسبة  13.5في المئة ،و 12.4في
المئة ،و 10.5في المئة على التوالي ،وكانت
هذه المكاسب نتيجة اإلعــان عن برنامج
"شارك".
وف ــي س ــوق أبــوظ ـبــي ،حـقـقــت مجموعة
اتصاالت مكاسب قدرها  6.4في المئة بعد
إعالن أكبر توزيع لألرباح على مساهميها
والموافقة على رفع سقف تملك األسهم لغير
المواطنين إلى  49في المئة .ويعكس األداء
الجيد للسوق السعودية وســوق أبوظبي
تــأيـيــد الـمـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب لـتــوجـهــات
إصالح االقتصاد الراهنة.
وكـ ـ ــان أداء أس ـ ـ ــواق األسـ ـه ــم ال ـعــال ـم ـيــة
ً
إيجابيا ،حيث أغلق مؤشر مورغان ستانلي
كابيتال إنتليغنس ( )MSCIالعالمي على
ارتفاع بنسبة  3.1في المئة في شهر مارس.
وسجلت مؤشرات األسهم األميركية (S&P
 )500مكاسب بنسبة  4.2في المئة للشهر
برغم الحصيلة المرتفعة لسندات الخزانة
عـقــب تـنـفـيــذ حــزمــة الـتـحـفـيــز االق ـت ـصــادي
البالغة  1.9تريليون دوالر .و لـكــن مؤشر
(ن ــاس ــداك  )100ل ــم يـسـجــل م ــن الـمـكــاســب
ً
سوى  0.5في المئة ،بما يعكس توجها أكبر
إلى أسهم "النمو" مقارنة بأسهم "القيمة".
وارت ـف ــع مــؤشــر أسـ ــواق المملكة المتحدة
( )FTSE 100بنسبة  3.6في المئة في ضوء

«الخليج» ١٠ :فائزين بسحب «الدانة» الشهري
أجـ ـ ـ ــرى بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج
أمس األول سحب الدانة
الشهري عن شهر مارس،
وأعـلــن أسـمــاء الفائزين
ال ـع ـش ــرة ،ال ــذي ــن حصل
كل منهم على  1000دينار،
وهم:
● مساعد ابراهيم سعيد الربيعان
● نبيل محمد روضان الروضان
● أحمد قاسم حمود
● بشاير عبداللطيف الحليل
● ابراهيم سعد صالح المارع
● جاسم محمد حسين غضنفر
● أمل أحمد علي حسن
● مفرح غالب غازي المطيري
● محمد قولزار خان
● زينب محسن محمد حسين
وح ـس ــاب ال ــدان ــة م ــن أف ـضــل حـســابــات
االدخــار في الكويت ،بسحوباته الدورية
ال ـت ــي ت ـح ـمــل ج ــوائ ــز ق ـي ـمــة ،وب ـم ـم ـيــزاتــه

الكثيرة لحاملي الحساب ،فهناك فرص
شهرية للفوز بألف دينار لعشرة فائزين،
إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة
كل منهما  100000دينار ،وسحب نصف
سنوي جائزته  1000000دينار ،والسحب
السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي
تبلغ  1500000دينار.

مميزات كثيرة
ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها
عمالء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد
في الكويت الذي ِّ
يحول فرصك بالفوز من

ال ـس ـنــة ال ـمــاض ـيــة إلــى
الـسـنــة الـتــالـيــة ،وذلــك
ضمن برنامج مكافأة
الـعـمــاء عـلــى وفائهم
ووالئهم لبنك الخليج.
وكــذلــك تمت إضافة
كل فرص الربح لعمالء
الدانة الحاليين من عام
( 2020من  1يناير إلى  31ديسمبر )2020
إلى سحوبات عام  .2021الجدير بالذكر أن
جميع السحوبات تتم بحضور ممثل من
وزارة التجارة والصناعة ،وتتم مراجعة
وتدقيق السحوبات ربع السنوية والسحب
السنوي من شركة إرنست آند يونغ.

خ ـط ــط ت ـخ ـف ـيــف قـ ـي ــود اإلغـ ـ ـ ــاق ال ـص ـحــي
واستمرار التطعيم ضد الفيروس بوتيرة
متسارعة.
وأغلقت أسعار النفط عند  62.7دوالرا
أمـيــركـيــا للبرميل فــي نـهــايــة شـهــر مــارس
 ،2021مـحـقـقــة خ ـس ــارة ش ـهــر يــة نسبتها
 5.1في المئة ،بعد أن كانت أسعار النفط
قد وصلت إلــى حــدود  70دوالرا في بداية
الشهر.
وكــانــت األس ـعــار قــد تــراجـعــت مــع تزايد
أعـ ــداد اإلص ــاب ــات بــالـفـيــروس فــي أوروبـ ــا،
مما أدى إلى إجراءات إغالق جديدة .ولكن
ً
م ــا دع ــم أس ـع ــار ال ـن ـفــط نـسـبـيــا ه ــو إع ــان
"أوبك بلس" االستمرار في سياسة خفض
اإلنتاج ،عالوة على تبعات إغالق السفينة
الجانحة للمجرى المالحي لقناة السويس
لنحو أسبوع.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في أسعار
النفط إلى دعم الموارد المالية لحكومات
دول الخليج وتقليل متطلبات االقتراض إلى
حد كبير .وسيكون سعر النفط المتراوح ما
ٍ
ً
دوالرا للبرميل أعلى من سعر
بين  65و70
التعادل للنفط في العديد من دول الخليج،
ومنها الكويت.

«برقان» يعلن الفائز في
سحب «الثريا للراتب»
أ ع ـل ــن بنك
ب ـ ــرق ـ ــان ف ــوز
منيره راجح
الـ ـ ـ ــدوسـ ـ ـ ــري
ف ـ ـ ــي س ـح ــب
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
ال ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــا
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــرات ـ ـ ــب
الـ ـشـ ـه ــري،
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــث
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازت
بجائزة بقيمة
 10000د.ك.
وأوضح البنك أنه يمكن فتح حساب "الثريا" للراتب بالدينار،
أو غيره من العمالت ،وأنه يمنح صاحبه العديد من المميزات،
وم ـن ـهــا ال ـح ـص ــول ع ـلــى قـ ــرض أو ب ـطــاقــة ائ ـت ـمــان ـيــة تـنــاســب
احتياجاته .إضــافــة الــى ذلــك ،يمكنه االسـتـفــادة مــن العروض
والخصومات على مدار العام.

ةديرجلا

•
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اقتصاد

المسعود لـ ةديرجلا « :العيد لألغذية» في وضع مالي متين
•

ً ً ّ
يركز على الجودة ال الكم»ّ
«اإلدارة تعتمد مبدأ معياريا دقيقا

لبرنامج إعادة هيكلة عملياتها الشاملة ّ
وتحولها الرقمي لتعزيز متانتها
بدأت شركة العيد لألغذية في عام  2018تنفيذ استراتيجيتها الجديدة التي
ّ
اعتمدت على تحقيق نموذج التكامل العمودي ،الذي يهدف بدوره إلى توفيرها التشغيلية وزيادة حصتها السوقية بدولة الكويت ،األمر الذي مكنها من
بالمرونة في تقديم حلول متكاملة للقطاع الغذائي عبر شبكة لوجستية مطورة تحقيق نتائج جدية خالل العام ،وجهز لها األساسيات لتوسعها في
قطاعات جديدة في  2021والسنوات المقبلة .ويحدثنا اليوم مدير عالقات
وخطوط منتجات غذائية متنوعة ذات الجودة والقيمة التنافسية في السوق
المستثمرين في الشركة ،متعب المسعود ،عن جهودها في التأمين
المحلي.
وفي عام  ،2020بدأت الشركة جني ثمار هذه االستراتيجية المبتكرة وتدشينها الغذائي خالل العام الماضي ،واستعدادها لتوسيع نشاط أعمالها.

صافي الربح
في  2020بلغ
 1.573.324د.ك
زيادة بنسبة
%4.2

استكمال
استراتيجية
التكامل
العمودي التي
امتدت على
مدى  3سنوات

• كيف كان أداء الشركة في
ظل أزمة جائحة كوفيد19 -؟

بانخفاض بلغت نسبته 6.3
بالمئة.

 ال ش ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي أن م ـع ـظ ــمالشركات العاملة بالقطاعات
ال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
العالمي تكبدت خسائر طائلة
بسبب اإلج ــراء ات االحترازية
واإلغــاق المستمر والمتقطع
الــذي فرضته الجائحة ،إال أن
شركة العيد لألغذية كانت من
ً
أق ــل ال ـشــركــات ت ــأث ــرا بــاألزمــة،
بـفـضــل نـجــاحـهــا فــي الـحـفــاظ
عـلــى أدائ ـه ــا الـجـيــد الـمــرتـبــط
ب ـن ـم ــوذج ع ـمــل ووض ـ ــع مــالــي
م ـت ـيــن ،وآلـ ـي ــات دق ـي ـقــة إلدارة
منظومة خدماتها ومنتجاتها.
واخ ـت ـت ـمــت ال ـش ــرك ــة الـسـنــة
الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة ف ـ ــي 31
ديـسـمـبــر  2020بـصــافــي ربــح
بلغ  1.573.324دينارا ،مقارنة
بصافي ر بــح بلغ 1.509.582
ديـنــارا فــي عــام  ،2019بزيادة
ب ـل ـغــت نـسـبـتـهــا  4.2بــالـمـئــة.
وبلغت اإل يـ ــرادات التشغيلية
 17.502.306دي ـن ــارا ،مـقــارنــة
ب ـ ـ ــإي ـ ـ ــرادات ت ـش ـغ ـي ـل ـيــة بـلـغــت
ً
 17.881.264ديـ ـن ــارا ف ــي عــام
 ،2019بانخفاض طفيف بلغت
نسبته  2.1بالمئة.
وبـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــغ ص ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــرب ـ ـ ــح
التشغيلي  2.878.121دينارا،
بـ ــان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض طـ ـفـ ـي ــف ب ـل ـغ ــت
نـسـبـتــه  0.6بــال ـم ـئــة .وســاهــم
برنامج إعادة الهيكلة للشركة
فـ ــي ت ـخ ـف ـي ــض الـ ـمـ ـص ــروف ــات
ال ـع ـمــوم ـيــة واألعـ ـب ــاء األخ ــرى
إلى  1.231.693دينارا مقارنة
بمصروفات بلغت 1.315.196
د ي ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــارا ف ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــام ،2019

• م ــا ه ــو نـ ـش ــاط ال ـشــركــة
األساسي وما المنتجات التي
ّ
تسوق لها؟
 ت ـش ـم ــل أن ـش ـط ــة ال ـش ــرك ــةالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم اس ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــراد وإن ـ ـ ـتـ ـ ــاج
وتـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــق وت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع وبـ ـي ــع
ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـغ ــذائ ـي ــة بشتى
أن ــواع ـه ــا ،ك ـمــا سـتـتــم إضــافــة
ً
نـ ـش ــاط ج ــدي ــد قـ ــري ـ ـبـ ــا ،وه ــو
البيع عبر المواقع اإللكترونية
لـلـشــركــة .وت ـتــوزع المنتجات
الغذائية التي تمتلك الشركة
وك ــال ـت ـه ــا أو ت ــوزي ـع ـه ــا ،إل ــى
خ ـ ـمـ ــس فـ ـ ـئ ـ ــات ت ـ ـت ـ ـنـ ـ ّـوع ب ـيــن
المنتجات الغذائية األساسية،
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة
والعضوية ،ومنتجات اللحوم
والـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــراوات الـ ـمـ ـجـ ـم ــدة،
والـ ـمـ ـخـ ـب ــوزات ،وال ـم ـن ـت ـجــات
الجاهزة لألكل الخفيفة.
• م ـ ــا أبـ ـ ـ ــرز مـ ــامـ ــح خ ـطــة
إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة هـ ـ ـيـ ـ ـكـ ـ ـل ـ ــة الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة
واإلجـ ـ ـ ــراء ات ال ـتــي اتـخــذتـهــا
لـتـعــزيــز وضـعـهــا فــي الـســوق
المحلي؟
ً
 اع ـت ـمــدت ال ـشــركــة حــالـيــانـظــم عـمــل حــديـثــة تـهــدف إلــى
ت ـح ـق ـي ــق ن ـق ـل ــة ن ــوعـ ـي ــة ع ـلــى
م ـس ـت ــوى ال ـع ـم ـل ـيــات ب ــزي ــادة
مـسـتــوى الـفـعــالـيــة وال ـك ـفــاء ة،
وكذلك تهيئة الشركة لمواكبة
ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ق ـ ـط ـ ــاع ال ـص ـن ــاع ــة
الـغــذائـيــة عـبــر إضــافــة ّنشاط
ج ــدي ــد ل ـل ـش ــرك ــة ي ـت ـم ــث ــل فــي

تـ ـصـ ـنـ ـي ــع وت ـ ـع ـ ـب ـ ـئـ ــة الـ ـ ـم ـ ــواد
الغذائية.
كـ ـم ــا اسـ ـتـ ـح ــدث ــت ال ـش ــرك ــة
إدارة ج ـ ــد ي ـ ــدة ف ـ ــي ه ـي ـك ـل ـهــا
اإلداري التنظيمي ،مختصة
ّ
بــالـتـطــويــر ال ـت ـجــاري ،وتــتـبــع
نهجا فريدا في دراســة قطاع
األ غــذ يــة بالكويت ومتطلبات
وآل ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـع ـت ـم ــدة
فـ ـ ــي سـ ـ ــوقـ ـ ــه ،بـ ـغـ ـي ــة ت ـح ــدي ــد
اآلفـ ـ ـ ــاق واق ـ ـت ـ ـنـ ــاص الـ ـف ــرص،
التي تساهم فــي تقديم أعلى
مستوى من الخدمات لعمالء
الشركة وشركائها.
و ت ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد اإلدارة مـ ـب ــدأ
مـعـيــاريــا ثــابـتــا ودقـيـقــا يركز
على الجودة ال الكم في تحديد
العالمات التجارية الغذائية
التي ستندرج تحت مظلتها،
وكذلك دراسة اتجاهات سوق
الـمــواد الغذائية فــي الكويت،
والـتــركـيــز عـلــى اب ـتـكــار أفـكــار
غــذائـيــة إبــداع ـيــة فــي األع ـمــال
التجارية الرقمية ،والتأسيس
ل ـم ـش ــاري ــع م ـش ـت ــرك ــة ج ــدي ــدة
وف ـ ـ ــري ـ ـ ــدة ،وبـ ـ ـن ـ ــاء ت ـح ــال ـف ــات
وشـ ــراكـ ــات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة مع
العالمات التجارية الغذائية
اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة مــن أجــل
تمثيلهم وتوزيعهم في السوق
المحلي.
وتـ ــزامـ ــن اسـ ـتـ ـح ــداث إدارة
التطوير التجاري مع تفعيل
عــا قــات المستثمرين بهدف
بـ ـن ــاء ح ـل ـقــة ت ــواص ــل تـعـتـمــد
عـلــى الـشـفــافـيــة والـمـصــداقـيــة
مع المساهمين والمستثمرين،
وت ــوف ــر ل ـه ــم ج ـم ـيــع األدوات
والمؤشرات الفصلية.
ف ـق ــد ع ـ ـ ــززت ش ــرك ــة ال ـع ـيــد

«الوطني» ينظم محاضرة لموظفيه حول
القيادة في األوقات الصعبة
ن ـظــم ب ـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور مـ ـ ــد يـ ـ ــري اإلدارات
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ل ـ ــدي ـ ــه مـ ـح ــاض ــرة
ب ـع ـنــوان «ال ـق ـي ــادة ف ــي األوق ــات
الـصـعـبــة وت ـطــويــر ف ــرق عالية
األداء» قـ ــد م ـ ـهـ ــا ا لـ ـمـ ـح ــا ض ــر
سكوت ميلر ،أحد أبرز الخبراء
ً
المتخصصين عالميا في مجال
القيادة وتطوير فرق العمل.
واستهدفت المحاضرة ،التي
ُعقدت عن ُبعد ،تسليط الضوء
على التوجيه الذي يحتاجه كل
ً
مدير ليكون ناجحا ،بما في ذلك
عناصر الدعم واالستراتيجيات
والـتـكـتـيـكــات ال ـتــي تـســاعــد في
عملية تـطــويــره كـقــائــد نــاجــح،
إضافة إلى تحفيز طاقات أفراد
الـ ـف ــري ــق لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى األداء
األمثل.
وعـ ـ ــرض م ـي ـلــر ُس ـب ــل زيـ ــادة
مشاركة وتفاعل أعضاء الفريق،
ك ــذل ــك الـ ـط ــرق ال ـن ــاج ـع ــة لـفـهــم
المشكالت التي تواجههم بشكل
أفضل من خالل إجــراء محاكاة
فــرديــة تساهم على نحو ّ
فعال
في حل هذه المشكالت.
ورك ـ ـ ـ ــزت الـ ـمـ ـح ــاض ــرة ال ـت ــي
ً
ً
شـهــدت تفاعال الفـتــا وحضور
 200م ــن مــوظ ـف ــي ال ـب ـنــك عـلــى
ض ــرورة تعلم ال ـقــادة لمهارات
خ ـلــق ال ــوض ــوح ب ـش ــأن أه ــداف

الفريق والنتائج المرجوة ،كذلك
تفويض المسؤوليات ألعضاء
ال ـف ــري ــق م ــع تــوف ـيــر الـمـسـتــوى
ال ـم ـنــاســب م ــن ال ــدع ــم ،إضــافــة
إلى استخدام التخطيط الجيد
لـلـتــركـيــز ع ـلــى أه ــم األول ــوي ــات
التي تساعد على تعزيز قدراتهم
ف ـ ــي أن ي ـ ـكـ ــونـ ــوا ف ــاع ـل ـي ــن فــي
مؤسساتهم.
وسلط ميلر خالل المحاضرة
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوء ع ـ ـلـ ــى كـ ـيـ ـفـ ـي ــة خ ـل ــق
ثـ ـق ــا ف ــة تـ ـلـ ـق ــى ردود األ ف ـ ـعـ ــال
والـ ـم ــاحـ ـظ ــات ،وبـ ـم ــا يـســاهــم
في بناء الثقة والكفاء ة ،ويزيد
فــي الــوقــت ذاتــه مــن أداء القائد
والفريق في آن واحد.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـيـ ـل ــر أح ـ ـ ــد أب ـ ــرز
الـ ـخـ ـب ــراء ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن فــي
مجاالت القيادة وتنمية مهارات
ق ـ ـ ــادة األعـ ـ ـم ـ ــال ع ـل ــى م ـس ـتــوى
العالم ،وله العديد من المؤلفات
ً
و أبــرزهــا كـتــابــه األك ـثــر مبيعا
ً
وف ـق ــا لـصـحـيـفــة وول سـتــريــت
ج ـ ــورن ـ ــال «الـ ـجـ ـمـ ـي ــع يـسـتـحــق
ً
م ــدي ــرا ع ـظ ـي ـمــا» ،وإض ــاف ــة إلــى
ً
ً
ذلك يكتب ميلر عمودا أسبوعيا
عن القيادة لمجلة « »Incذائعة
ا لـصـيــت ،كـمــا يستضيف أكبر
وأسـ ـ ــرع ن ـش ــرة ب ــودك ــاس ــت في
ال ـ ـعـ ــالـ ــم م ـخ ـص ـص ــة ل ـت ـط ــوي ــر
القيادة.

نجالء الصقر

وبهذه المناسبة ،قالت مدير
إدارة الـ ـم ــواه ــب ف ــي الـ ـم ــوارد
البشرية لمجموعة «ا لــو طـنــي»
نـجــاء الـصـقــر ،إن «إقــامــة مثل
ً
تلك الفعاليات تأتي تماشيا مع
الـتــزام البنك بمواصلة تطوير
ك ـ ـ ــوادره ال ـب ـشــريــة بــاعـتـبــارهــم
ثروته الحقيقية وأهم األصول
لديه».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر ،أن
«الـ ــوط ـ ـنـ ــي» دأب ع ـل ــى تــوف ـيــر
أفضل فرص التطوير والتدريب
لـ ـ ـم ـ ــوظـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــه بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف إط ـ ـ ـ ــاق
ا لـعـنــان إلمكاناتهم وطاقاتهم
االب ـت ـك ــاري ــة ،وه ــو م ــا تترجمه
ري ــادة الـبـنــك فــي تـقــديــم أفضل

الخدمات والمنتجات المصرفية
ً
ً
محليا وإقليميا.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت أن الـ ـبـ ـن ــك ي ـع ـت ـبــر
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــوادره الـ ـبـ ـش ــري ــة ال ــدع ــام ــة
األســاسـيــة لتميزه لــذلــك يعمل
على تطويرهم وتدريبهم بهدف
إعداد األفراد الموهوبين ألدوار
رئيسية في المستقبل ،وهو ما
يضمن اسـتـمــرار تـطــور جــودة
خدمات البنك ويلبي احتياجات
عمالئه.
يـ ــذكـ ــر أن «ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ع ـلــى
ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــروف الـ ـت ــي
فــرض ـت ـهــا جــائ ـحــة ك ــورون ــا لم
يتوقف عن رفع كفاءة موظفيه،
ع ـب ــر ت ــزوي ــده ــم ب ــال ـع ــدي ــد مــن
ال ـبــرامــج والـ ـ ــدورات التدريبية
ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت ،ال ـت ــي وضـعــت
بالتعاون مع أكبر المؤسسات
والجامعات حول العالم ،وبما
يــواكــب متطلبات ســوق العمل
بفضل العمل والجهد الــدؤوب
الذي قامت به مجموعة الموارد
الـبـشــريــة للبنك بـهــدف تطوير
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ل ـم ـن ـص ــات
ال ـتــدريــب وال ـت ـطــويــر م ــن خــال
إدخال أحدث األساليب التقنية
واألدوات الرقمية التفاعلية .كما
تــم تغيير أ غـلــب منهجية عمل
البرامج التدريبية التي يقدمها
البنك لموظفيه.

«التجاري» يعلن فائزي حساب «»YOU
أجرى البنك التجاري السحب على حساب « ،»YOUأمس األول،
في مبنى البنك الرئيسي ،بحضور شيخة الرشيدي ممثلة وزارة
التجارة والصناعة ،مع االلتزام باالشتراطات الصحية والوقائية.
وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل
االجتماعي.
وفاز في السحب :دالل هاجد العازمي ،وعبدالعزيز تراحيب
المطيري ،بجائزة قيمتها  250دينارا لكل منهما.
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن «ُ »Youيـعــد الـحـســاب الـمـثــالــي لفئة
الشباب ،السيما أنه يوفر لفئة الشباب الفرصة لالستفادة من
مميزات متعددة عند فتحهم الحساب بقيمة  10دنانير فقط،
وال ـح ـصــول عـلــى هــديــة نـقــديــة بقيمة  50دي ـن ــارا عـنــد تحويل
المكافأة االجتماعية إلى «التجاري» ،إضافة إلى فرص لدخول
السحب الشهري للفوز بجوائز قيمة ،وهــي فرصتان لدخول
السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة  250دينارا.
ك ـمــا ي ــوف ــر هـ ــذا ال ـح ـس ــاب ل ـل ـش ـبــاب ف ــرص ــة االسـ ـتـ ـف ــادة من
الخصومات الفورية والعروض الترويجية على مدار العام ،حيث
يمكن للعمالء االطالع على كل المزايا التي يوفرها هذا الحساب،
وكــذلــك ال ـش ــروط والـمـعــايـيــر الـمــرتـبـطــة بــالـحـمـلــة ،وال ـعــروض
الترويجية ،والخصومات المتاحة ألصحاب هذا الحساب ،من
خالل صفحة البنك على اإلنترنت.

لألغذية تركيزها على النزاهة
تجاه المساهمين عبر تطوير
وإ ط ــاق موقعها اإللكتروني
ا ل ـجــد يــد ()aleidfoods.com
الذي يجمع معلومات الشركة
وآخ ـ ـ ــر تـ ـط ــوراتـ ـه ــا ،وي ـع ـكــس
تفاعلها على مواقع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وهـ ــو م ــا يــؤكــد
ا ل ـتــزام ا لـشــر كــة بمسؤوليتها
تـجــاه مساهميها و حــر صـهــا
عـ ـل ــى ال ـش ـف ــاف ـي ــة فـ ــي تــوف ـيــر
ّ
الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات ال ـ ـتـ ــي ت ـمــك ـن ـهــم
م ــن ات ـخ ــاذ قـ ـ ــرارات م ــدروس ــة
تعود بالفائدة عليهم وعلى
شركتنا.
وإ ض ــا ف ــة ا ل ــى مسؤوليتها
تـ ـج ــاه ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن وك ــذل ــك
تجاه مجتمعها الكويتي الذي
تحرص على امداده بمنتجات
مـ ـتـ ـن ــوع ــة وعـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـجـ ــودة
تحقق األم ــن الـغــذائــي ،عملت
الشركة بنهاية عام  2020على
ب ــرن ــام ــج ي ــدع ــم ال ـم ـشــروعــات
الصغيرة التي ّ
تعد قوة الدفع
لعجلة النمو في االقتصادات
الـمـتـقـ ّـدمــة ،حـيــث أطـلـقــت هــذا
البرنامج في بداية عام ،2021
ود ع ـ ـ ـمـ ـ ــت بـ ـ ــه  100م ـ ـشـ ــروع
ك ــويـ ـت ــي واعـ ـ ـ ــد عـ ـب ــر ت ـطــويــر
مواقعها التجارية اإللكترونية
بالتعاون مع منصة Ghaya.
 Onlineااللـكـتــرونـيــة الــرائــدة
في مجالها.
• كـ ـي ــف ت ـ ــواك ـ ــب ال ـش ــرك ــة
الـيــوم الـتـغـ ّـيــرات الـتــي جــاء ت
مع أزمة جائحة كوفيد 19 -؟
 شـمـلــت اإلج ـ ـ ــراء ات الـتــيق ــام ــت الـ ـش ــرك ــة ب ـت ـن ـف ـيــذهــا،

متعب المسعود
ضـ ـ ـم ـ ــن خـ ـطـ ـتـ ـه ــا لـ ـلـ ـتـ ـك ــام ــل
ال ـع ـم ــودي ،اس ـت ـح ــداث إدارة
جــد يــدة فــي هيكلها اإلداري
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــي ،م ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــة
بــالـتـطــويــر ال ـت ـجــاري ،والـتــي
تتبع نهجا فريدا في دراسة
قـ ـ ـط ـ ــاع األغ ـ ـ ــذي ـ ـ ــة ب ــالـ ـك ــوي ــت
وم ـت ـط ـل ـبــات وآل ـ ـيـ ــات ال ـع ـمــل
الـمـعـتـمــدة ف ــي س ــوق ــه ،بغية
تـ ـح ــدي ــد اآلف ـ ـ ـ ــاق واقـ ـتـ ـن ــاص
الـ ـ ـف ـ ــرص ،الـ ـت ــي تـ ـس ــاه ــم فــي
تـ ـق ــدي ــم أع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى مــن
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات لـ ـعـ ـم ــاء ال ـش ــرك ــة
وشركائها.
و ت ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد اإلدارة مـ ـب ــدأ
معياريا ثابتا ودقيقا يركز
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة ال الـ ـ ـك ـ ــم فــي
تـحــديــد ال ـعــامــات الـتـجــاريــة
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـتـ ـن ــدرج
تحت مظلتها ،وكذلك دراسة
ات ـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــات س ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد
الغذائية بالكويت ،والتركيز
ع ـل ــى اب ـت ـك ــار أفـ ـك ــار غــذائ ـيــة
ابداعية في األعمال التجارية
الرقمية ،والتأسيس لمشاريع
م ـش ـت ــرك ــة جـ ــديـ ــدة وفـ ــريـ ــدة،
وبـ ـن ــاء ت ـحــال ـفــات وش ــراك ــات
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــع ال ـعــامــات
التجارية الغذائية اإلقليمية
والــدول ـيــة مــن أج ــل تمثيلهم
وتـ ـ ــوزي ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
المحلي.
وتـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة خ ـط ــة
ال ـت ـحـ ّـول الــرقـمــي ال ـتــي كانت
ض ـمــن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
تــم إطــاقـهــا فــي بــدايــة الـعــام،
وستشمل هذه الخطة خدمة
الـطـلــب عــن ُبـعــد والـتــوصـيــل،
ب ـع ــد أن أط ـل ـق ــت ال ـع ــدي ــد مــن
المواقع التجارية اإللكترونية

لمختلف منتجاتها ،وكذلك
تعزيز الكفاء ة في العمليات
وتـخـفـيــض الـتـكــالـيــف .وكــان
لـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة ال ـ ـف ـ ـضـ ــل فــي
الـ ـتـ ـك ـ ّـي ــف مـ ــع أزم ـ ـ ــة جــائ ـحــة
كــورونــا الـتــي فــرضــت عــادات
استهالكية جديدة.
• كـيــف ت ــرى شــركــة العيد
لألغذية أداء ها في عام 2021
ومستقبلها عامة؟
 مـ ـم ــا ال ش ـ ــك ف ـ ـيـ ــه ،ي ـعــدقطاع األغــذيــة مــن القطاعات
الحيوية والنامية في الكويت،
ح ـيــث يـسـتـجـيــب المستهلك
لكل ما هو جديد وذي جودة
وقيمة مضافة لنمط حياته
الـيــومــي .ويــوفــر هــذا القطاع
ً
فــر صــا لـتـعــز يــز أداء أعمالنا
وتـحـقـيــق ال ـمــزيــد م ــن الـنـمــو
لعملياتنا ،و هــو مــا نقوم به
ا لـيــوم عبر تطوير خطوطنا
ال ـقــائ ـمــة واالسـ ـتـ ـح ــواذ عـلــى
خـ ـ ـط ـ ــوط جـ ـ ــديـ ـ ــدة ل ـل ـت ــوس ــع
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــوع وال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــرد ف ـي ـم ــا
ّ
نقد مه لخدمة جميع شرائح
المجتمع ،في حين يقع على
عاتقنا مسؤولية المساهمة
فـ ــي األمـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي ل ـلــوطــن
والحفاظ عليه.
وت ـ ـت ـ ـب ـ ـنـ ــي شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـعـ ـي ــد
ً
ً
لألغذية فكرا جديدا بدوافع
راس ـ ـخـ ــة ل ـل ـع ـمــل واالن ـ ـطـ ــاق
ع ـن ــوان ــه ال ـش ـغــف وال ـح ـمــاس
مــع بــدايــة عــام  ،2021يساهم
في تنمية حصصها بالسوق،
ويــؤه ـل ـهــا ل ــدخ ــول ق ـطــاعــات
ج ـ ــدي ـ ــدة وت ـ ــزوي ـ ــد ع ـمــائ ـهــا
ب ـخ ــدم ــات وم ـن ـت ـجــات عــالـيــة

الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة .وب ـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـ ُش ــرك ــة
ً
ً
فـ ـعـ ـلـ ـي ــا ف ـ ــي الـ ـمـ ـض ــي قـ ــدمـ ــا
باستراتيجيتها المستقبلية
م ـ ــع ب ـ ــدا ي ـ ــة عـ ـ ــام  2021ع ـبــر
ت ــدشـ ـيـ ـنـ ـه ــا ث ـ ــاث ـ ــة خـ ـط ــوط
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ت ـ ـق ـ ـتـ ــرن ب ـ ـخ ـ ـيـ ــارات
مـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات
ا لـغــذا ئـيــة العالمية الشهيرة
ا لـتــي تستهدف تلبية أذواق
ش ــرائ ــح وف ـئ ــات مـخـتـلـفــة من
المجتمع.
وت ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــز ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ل ـل ـشــركــة عـلــى
زيادة قنوات التوزيع ومنافذ
البيع وتقديم أصناف متعددة
ذات ج ـ ـ ـ ـ ــودة عـ ـ ــا ل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ع ـب ــر
التعاون مــع وكــاالت تجارية
م ـعــروفــة ،إض ــاف ــة إل ــى زي ــادة
ح ـمــات ال ـع ــروض والـحـفــاظ
ع ـلــى الـتـنــافـسـيــة م ــن نــاحـيــة
الجودة والسعر.

خطط
توسعية
تشمل خط
منتجات
عالمية
جديدة

اختيار آنا وجورج لبطولة «»The Gallery
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وقـ ـ ــع االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار عـ ـل ــى ال ـم ـم ـث ـل ـي ــن آن ــا
ب ــوب ـب ـل ــوي ــل وج ـ ـ ــورج بـ ــاجـ ــدن ل ـب ـطــولــة
الفيلم الجديد  ،The Galleryوهو مشروع
بريطاني تفاعلي إل ثــارة الرهائن ،حيث
يـ ــدور ال ـع ـمــل ح ــول رواي ـت ـي ــن ،إحــداه ـمــا
ت ـت ــاب ــع ب ـط ـلــة ت ـ ــدور أح ــداث ـه ــا ف ــي ل ـنــدن
عــام  ،1981واأل خ ــرى تتبع بطل ا لــروا يــة
الــذي تــدور أحــداثــه فــي لـنــدن عــام ،2021
وكـ ــاه ـ ـمـ ــا ي ـ ـصـ ــور أم ـ ـيـ ــن م ـ ـعـ ــرض ف ـنــي
يحتجزه كرهينة ر س ــام بــور تــر يــه يهدد
باالنفجار.
يــأ تــي ا لـمـشــروع مــن المخرج والكاتب
بــول رشـيــد ،ال ــذي أخ ــرج الـعــام الماضي
الكوميديا الرومانسية التفاعلية Five
 ،Datesا لـتــي لـعـبــت دورا فـيـهــا الممثلة

مانديب جيل وممثلة الفايكنج جورجيا
هيرست.
س ـي ـتــم االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ت ـص ــوي ــر الـفـيـلــم
ال ـج ــدي ــد ب ـح ـل ــول أك ـت ــوب ــر ال ـم ـق ـب ــل ،وت ــم
تـصــويــر بـعــض مــن لـقـطــات الـعـمــل خــال
شهرى فبراير ومارس الماضيين ،حيث
يهدف منتجو العمل من طرح نسختين
مـنـفـصـلـتـيــن م ــن ال ـع ـم ــل ،إل ــى اس ـت ـخــدام
وا حــدة منهما للمشاركة بالمهرجانات
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،واألخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ي ـ ـتـ ــم ط ــرحـ ـه ــا
للجمهور.
ً
يـضــم طــاقــم الـمـمـثـلـيــن أي ــض ــا ريـبـيـكــا
روت وشانون تاربيت وفينتي بالوغون
وكارا توينتون.

آنا بوببلويل

«محاكمة  7من شيكاغو» أفضل
أداء جماعي في جوائز «ساغ»
حـ ـص ــل فـ ـيـ ـل ــم ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا ال ـق ـض ــائ ـي ــة
«محاكمة  7من شيكاغو» للمخرج آرون
سوركين على كبرى جوائز "ساغ" التي
تمنحها نـقــا بــة الممثلين األميركيين،
ُ
وت ـع ـت ـب ــر م ــن الـ ـم ــؤش ــرات ال ـم ـه ـمــة لـمــا
ستكون عليه نتائج السباق إلى
األوسكار ،إذ حصد الفيلم جائزة
أفضل أداء جماعي بالمهرجان.
وق ـ ـ ــال فـ ــرانـ ــك النـ ـجـ ـي ــا ،الـ ــذي
يـ ــؤدي دور ال ـقــاضــي الـعـنـصــري
في الفيلم الذي يتمحور على قمع
الـشــرطــة احـتـجــاجــات عـلــى حــرب
فيتنام شهدتها مدينة شيكاغو
األميركية عام " :1968نحتاج إلى
ً
قادة يجعلوننا أقل كرها بعضنا
لبعض".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الن ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــا ،خ ـ ــال
الم ّ
احتفال توزيع الجوائز ُ
سجل
ً
ً
سـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ـ ــن االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــال
ال ـ ـح ـ ـض ـ ــوري بـ ـسـ ـب ــب ج ــائـ ـح ــة
كـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــد" :19-نـ ـ ـح ـ ــن م ــديـ ـن ــون
بالشكر للسبعة من شيكاغو"،
في إشارة إلى المتهمين السبعة
شيكاغو» في محاكمة عام .1969
ملصق «محاكمة  7من
ويشارك ببطولة الفيلم باقة

من نجوم هوليوود ،هم إيدي ريدماين،
وأ لـيــس كريميلبيرغ ،وأ لـيـكــس شــارب،
وس ـ ــاش ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــارون ،جـ ـي ــرم ــي سـ ـت ــرون ــغ
وكاتلين فيتزجيرال وغيرهم.
وفــاز تـشــادويــك بــوزمــان الــذي توفي
ً
عاما ّ
جر اء
في أغسطس الفائت عن 43
إص ــاب ـت ــه ب ـس ــرط ــان الـ ـق ــول ــون ب ـجــائــزة
أفضل ممثل عن دوره كموسيقي في "ما
ً
رينيز بــاك بــا تــم" ما قد يكون مؤشرا
إلى إمكان نيله جائزة أوسكار.
وتعتبر جوائز نقابة ممثلي الشاشة
"ساغ" ،أكثر موثوقية لجوائز األوسكار
م ــن " غ ــو ل ــدن غـ ـل ــوب" ،إذ إن  1200مــن
ً
أعضائها هم أيضا من األعضاء الستة
آالف فـ ــي أ ك ــاد يـ ـمـ ـي ــة فـ ـن ــون ا ل ـس ـي ـن ـمــا
وع ـلــوم ـهــا ال ــذي ــن ي ـخ ـت ــارون ال ـفــائــزيــن
بجوائز األوسكار المرموقة.
فـ ــي ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،حـ ـص ــل ف ـي ـلــم
"ب ــاراس ــاي ــت" ع ـلــى أه ــم ج ــوائ ــز "س ــاغ"
ال ـع ــري ـق ــة ،وهـ ــي ج ــائ ــزة "أفـ ـض ــل طــاقــم
ً
ً
ً
تمثيل" ،محققا فــوزا تاريخيا  ،قبل أن
ي ـتــوج أف ـضــل فـيـلــم فــي اح ـت ـفــال تــوزيــع
جــوا ئــز األو سـكــار ،و مــن المقرر أن يقام
حـفــل األوس ـك ــار الـمــؤجــل فــي  25أبــريــل
بتوقيت الواليات المتحدة.

بيال وجيجي حديد

لكن "نومادالند" الذي ال يزال األوفر
ً
ح ـظ ــا ل ـل ـفــوز ب ــاألوس ـك ــار ف ــي ض ــوء مــا
سـبــق أن نــا لــه م ــن ج ــوا ئ ــز  ،ل ــم يحصل
حتى على اي ترشيح لجوائز "ساغ".
أم ـ ــا جـ ــائـ ــزة "س ـ ـ ــاغ" ألفـ ـض ــل مـمـثـلــة
فحصلت عليها شريكة بوزمان في في
"ما رينيز بالك باتم" فيوال ديفيس.
كــذلــك ت ــم ت ـكــريــم ن ـجــم "بـ ــاك بــانـتــر"
ً
ال ــراح ــل ف ــي فـئــة "ت ـخ ـل ـيــدا ل ــذك ــرى" إلــى
ً
جانب نجوم آخرين توفوا أخيرا كشون
كونري وكريستوفر بالمر.
وف ـ ـ ــاز ال ـب ــري ـط ــان ــي دانـ ـ ـي ـ ــال ك ــال ــوي ــا
بـجــا ئــزة أ فـضــل مـمـثــل فــي دور مساعد
ع ــن دوره ف ــي " جـ ـ ــوداس أ نـ ــد ذي بــاك
م ـي ـســايــا" ،وفـ ــازت ال ـك ــوري ــة الـجـنــوبـيــة
يــون يــوه جــونــغ بـجــائــزة أفـضــل ممثلة
ف ــي دور م ـس ــا ع ــد ع ــن ف ـي ـلــم " م ـي ـن ــاري"
وحصل جايسن سوديكيس على جائزة
أفضل ممثل تلفزيوني عن "تيد السو"،
وك ــاث ــري ــن أوه ـ ـ ــارا ع ـلــى ج ــائ ــزة أف ـضــل
ممثلة عن مسلسل "شيتس كريك".
(أ ف ب)

أليس كريميلبيرج

ملصق «المجهول»

ترافولتا وزوجته

بيال حديد تتسوق بنيويورك بعد «عرض الربيع» تأجيل طرح «المجهول» إلى فبراير 2022
التقطت عــدســات المصورين عــارضــة األزي ــاء العالمية بيال حــديــد ،فــي ش ــوارع مدينة
نيويورك األميركية ،أثـنــاء خروجها فــي جولة تسوق بعد نجاح عــرض أزيائها األخير
 MUGLER'Sلربيع هذا العام.
ً
وظهرت حديد صاحبة الـ 24عاما ،في الصور وهي ترفع عالمة السالم للمصورين أثناء
خروجها من الفندق ،بعد انتهاء عرض أزيائها الشهير مع كل من أرينا شايك وهانتر شيفر.
وكانت بيال وشقيقتها جيجي خطفتا األنظار في إيطاليا قبل مشاركتهما في أسبوع
الموضة " ،"Milan Fashion Weekأثناء تجولهما بمدينة ميالن ،قبل أن يتألقا خالل عرض
ً
األزياء ،الذي حضره الثنائي للمرة األولى ًمعا بعد غياب طويل بسبب ارتباط جيجي حديد
باإلنجاب .وكانت بيال خطفت األضواء أيضا مع جاستن وهيلي بيبر ،منذ عدة ايام عندما
كانوا يغادرون أحد الفنادق في "باريس" ،عقب رحلتها بميالنو.

تم تأجيل طرح الفيلم الجديد "المجهول" ( ،)Unchartedالذي يقوم ببطولته الممثل
الشاب توم هوالند ،والممثل العالمي أنطونيو بانديراس ،إلى  18فبراير  ،2022بعد
سلسلة من التأجيالت ،بسبب فيروس كورونا.
ُ
و كــان مــن المقرر طــرح الفيلم فــي ديسمبر  ،2020وأ جــل إ لــى مــارس  ،2021وإ لــى 16
يوليو  ،2021ثم تم نقله مجددا إلى أكتوبر من العام الحالي ،وأخيرا تم تأجيله إلى
 11فبراير .2022
"المجهول" مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو األكثر نجاحا ،والذي يقوم بإخراجه
روبن فليشر .وقد قام توم هوالند وأنطونيو بانديراس بتصوير عدد من مشاهد الفيلم
في منطقة كوستا برافا السياحية اإلسبانية ،وبلغت تكلفته أكثر من  230مليون دوالر.
وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" في  13أكتوبر الماضي.

ترافولتا يحتفل بميالد ابنته بعد رحيل زوجته
احتفل الممثل العالميجون ترافولت ا بعيد ميالد ابنته أيلال ،وهو األول بعد وفاة زوجته
الممثلةكيلي بريستون ،بعد صراعها مع مرض السرطان العام الماضي.
وقال ترافولتا لها ،في صفحته على موقع التواصل االجتماعي" :عيد ميالد سعيد ألجمل
وأرق إنسانة وفنانة عرفتها ،والدك يعبدك".
وكانت أيلال وصفت سابقا والدها بأنه الرجل الذي يدهشها بشكل غير متوقع ،وقالت له:
"لست أفضل أب فحسب إنما أفضل صديق ،شكرا ألنك ربيتنا وساعدتنا وأحببتنا وشكرا
على كل ما تصنعه كل يوم من أعمال صالحة" ،مضيفة" :العالم محظوظ بوجودك ونحن
أيضا ،أحبك أبي".
وتعرض النجم الشهير لهزة كبيرة برحيل زوجته العام الماضي ،مما زاد التكهنات حول
مستقبله وابتعاده عن التمثيل ،لرعاية أبنائه ،ألنه "وعد كيلي قبل وفاتها بأنه سيعتني بهم.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :يلومك بعض المسؤولين ،ولكن
ً
توضح الصورة أخيرا وتنال حقك.
ً
عاطفيا :الدعم الذي يقدمه لك الشريك هو
دليل ثقته الكبيرة بك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :انـ ـ ــزواؤك ف ــي ال ـب ـيــت يثير
ً
استغراب األهل فكن اجتماعيا.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـع ــاون ال ــزم ــاء م ـعــك إلن ـجــاز
ً
ً
مشروعك يعطيك حافزا جيدا للنجاح.
ً
عاطفيا :تسود أجواء تناغم واتفاق مع
الشريك بعد انسحاب الغيوم السوداء.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـت ـجــاهــل أح ـي ــان ــا بعض
الخالفات العائلية السلبية فيعود السالم
الى األجواء.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تعيش مخاوف ال أساس لها فتفقد
قدرتك على تحليل الواقع.
ً
عاطفياّ :
عبر ّ
عما في داخلك من مشاعر حب
وال تدع الحزن يتغلب عليك.
ً
اجتماعيا :ردات الفعل التي تصدر عنك في
البيت مؤذية وغير مفيدة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :التعامل الموضوعي مع أي قضية
سيزيد من قدرتك على استيعابها.
ً
عاطفيا :اقتسم آمالك مع الحبيب واشرع
ً
على تنفيذها واحدا تلو اآلخر.
ً
اجتماعيا :السلوك مع المعارف ينبغي أن
ً
يكون إيجابيا لإلفادة من حضورهم.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تشعر ببعض التحديات التي لم تكن
ً
موجودة أصال وتواجهها بمهارة.
ً
ً
عاطفيا :راع شعور الحبيب قليال مهما كانت
الظروف الراهنة دقيقة.
ً
اجتماعيا :تتميز تصرفاتك الـيــوم بالمرح
والدعابة أثناء تعاطيك مع اآلخرين.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ع ـل ـي ــك أن ت ـف ـك ــر ب ـط ــري ـق ــة أك ـثــر
موضوعية لتصل الى حلول.
ً
عــاط ـف ـيــا :خ ــذ ف ــي عـيــن االع ـت ـبــار الـعــوائــق
السلبية التي تهدد حياتكما العاطفية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ســوف تتعرف على أشخاص
يرضون تطلعاتك نحو المستقبل.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :عندما تكون على صواب ال تتردد
ً
أبدا في التعبير عن وجهة نظرك.
ً
ً
عاطفيا :اصغ الى قلبك وال تكن باردا في
التعاطي مع شريك حياتك.
ً
اجتماعيا :تشعر بالكسل اليوم وتمضي
ساعات عدة بدون أي انجاز.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :لست حريصا اليوم على مشاركة
الزمالء في أي عمل وال تقديم أي مساعدة.
ً
عاطفيا :في وسط مشاغلك ال َ
تنس الحبيب
فهو الذي يمكنه التخفيف عنك.
ً
اجتماعيا :استخدم عقلك واكـســر جميع
الحواجز االجتماعية لتعود كالسابق.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مهنيا :تدخل مرحلة جديدة أكثر ضغطا
ً
وقد تعقد اتفاقا إلنجاز مشروع.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال داعـ ــي لـلـشــك ف ــي تـصــرفــات
الحبيب ألنك تطغى على تفكيره.
ً
اجتماعيا :تختلق لنفسك أزمة من شدة
توترك وقلقك وتكهرب األجواء.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـه ــرب م ــن ال ــواق ــع ألن الـحــل
موجود في مواجهتك للمشكلة.
ً
عــاطـفـيــا :تـســاعــدك ســرعــة بــديـهـتــك على
اخفاء بعض األمور عن الحبيب.
ً
اجتماعيا :تشعر باإلرهاق بسبب ضغوط
كثيرة فاخرج الى الطبيعة وتمتع بها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تفسيرك لبعض األحــداث المتعلقة
ً
بالعمل صائب جدا وعليك اعتماد المرونة.
ً
عاطفيا :تستطيع مواجهة أية عقبة عندما
ً
يكون شريكك راضيا عنك.
ً
اجتماعيا :ان لم تستطع التغلب على العقبات
العائلية فتجاهلها ببساطة.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنياّ :
تقبل الظروف كما هي كي تستطيع
البحث عن حلول لها.
ً
عاطفيا :يجد الحبيب فيك شخص صاحب
ّ
قرار فال تخيب أمله.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـب ــدو غ ـيــر م ـك ـتــرث بحياتك
االج ـت ـمــاع ـيــة وهـ ــذا خ ـطــأ ألن ـه ــا ج ــزء من
حياتك.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

«لوياك لبنان» تنظم «كرنفال في كرافان» ألطفال مخيم الفاعور
ّ
بمرور  4سنوات على انطالق مشروع قافلة الفن في سهل البقاع

خبريات
التميمي يهدي لوحة
للمجلس الوطني للثقافة

إعداد  -ساندرا عبدالباقي

تهدف «لوياك لبنان» إلى
مساعدة الالجئين على التغلب
على صدماتهم من خالل
الفنون والتعليم.

من الفقرات الترفيهية

 800متطوع
ومتطوعة في
لبنان اهتموا
ً
بـ  450شخصا
ً
و 230طفال
و 80أسرة
متعففة

أطلقت مؤسسة «لوياك لبنان»
في مخيم الفاعور بسهل البقاع
ف ــي ل ـب ـنــان عـ ــام  ،٢٠١٧م ـشــروع
قافلة الفن ،وهو مشروع إنساني
ش ــام ــل م ـص ـمــم ل ـخــدمــة مجتمع
ص ـغ ـي ــر يـ ـتـ ـك ــون مـ ــن  80عــائ ـلــة
مـ ــن ال ـج ـن ـس ـي ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة
واللبنانية والسورية.
وال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ت ـح ـت ـف ــل «ل ـ ــوي ـ ــاك»
بمرور أربع سنوات من التمكين

من أجواء مهرجان كرنفال في كرافان
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم والـ ـتـ ـن ــوي ــر ألطـ ـف ــال
وعائالت هذا المشروع.
وفــي هــذا اإلط ــار قــالــت مديرة
المشروع ضحى فرج« :نهتم هنا
ً
ب ـ ــ 230ط ـفــا و 80أس ــرة متعففة
عبارة عن خليط من الجنسيات
اللبنانية والسورية والفلسطنية
في المخيم ومحيطه».
وتـ ـج ــاوز عـ ــدد الـمـسـتـفـيــديــن
م ــن ال ـم ـش ــروع األطـ ـف ــال واألسـ ــر

وال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب ـ ـ ـيـ ـ ــن والـ ـمـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــن
وأص ـح ــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
في مجتمع المخيم  450شخصا».
وت ـع ـمــل «ل ــوي ــاك ل ـب ـن ــان» ،من
خ ــال م ـشــروع قــافـلــة ال ـفــن ،على
توفير الالجئين بأدوات للتغلب
على صدماتهم من خالل الفنون
والتعليم ،كما تجهد إلنشاء بيئة
آم ـنــة وم ـســاحــة إبـ ــداع وانـبـعــاث
فرص جديدة للعائالت المتعففة

المتطوعون يقومون بتغطية األرض بالحصى

األطفال في المخيم

في هذا المخيم.
فرج إلى أن «المشروع
وأشارت ً
ي ـح ـقــق أهـ ــدافـ ــا ت ـن ـمــويــة كـبـيــرة
أهمها التعليم ،والتمكين ،وتنمية
مهارات التواصل ورفــع مستوى
ال ــرض ــا والـ ـسـ ـع ــادة ،ون ـش ــر قـيــم
الـتـســامــح وال ـم ـشــاركــة والمحبة
والسالم».
وبـفـضــل ه ــذا الـتــأثـيــر الكبير
ً
ال ــذي كــان واضـحــا على األطـفــال
واألس ـ ــر وال ـم ـت ـط ــوع ـي ــن ،والـ ــذي
أض ـفــى نـكـهــة خــاصــة م ــن ال ــروح
اإلنسانية التعاطفية عند كل فرد
من عائلة «لوياك».
وتـعـمــل «ل ــوي ــاك» عـلــى تطوير
هـ ــذا ال ـم ـش ــروع ب ـش ـكــل مـسـتـمــر،
ـاولــة
فـفــي سـنــة  ،2021وف ــي مـحـ ّ
لمنع الفيضانات بالمخيم ،تبنت
لتزويد عائالت
«لوياك» مهمتها
ً
المخيم ببيئة أكثر أمانا وحماية
أفضل ،حيث قام متطوعو «لوياك»
بتغطية حقل المخيم بالحصى
وتــوزيــع أغـطـيــة حـمــايــة عـلــى كل

مبادرة لمساعدة متضرري «كورونا»
●

فهد الرمضان

أطلقت مؤسسة لوياك مبادرة لمساعدة
األسر المتضررة من جائحة كورونا وذلك
في يناير الماضي ،تحت رعاية شركة بي
بــي كــويــت ،حيث تــم تــوزيــع أكثر مــن 200
صندوق يحتوي على المؤن الغذائية وعلى
بعض المساعدات اإلنسانية ،وشارك في
هذه المبادرة  32متطوعا تم تدريبهم على
أهمية اتباع االشتراطات الصحية وااللتزام
بالتباعد االجتماعي ،حفاظا عليهم وعلى
األس ــر ،حيث تمت مـســاعــدة  60أس ــرة في
عدد من مناطق الكويت.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت م ـ ـ ــدي ـ ـ ــرة ق ـ ـسـ ــم الـ ـخ ــدم ــة

المجتمعية فــي «لــويــاك» يـســرى العيسى
أن المؤسسة أقامت ورشة مركزة لتثقيف
متطوعيها ب ـشــروط الـســامــة قـبــل الـبــدء
بـ ـت ــوزي ــع ال ـ ـمـ ــؤن الـ ـغ ــذائـ ـي ــة عـ ـل ــى األسـ ــر
المتعففة ،مؤكدة ان «لــويــاك تضع نصب
أعينها دائما مساعدة المحتاجين وتلبية
احتياجاتهم ،حيث إننا نحاول التخفيف
من الصعوبات التي يتعرض لها الناس من
حولنا بقدر استطاعتنا لنوفر لهم سبل
الراحة والعيش الكريم».
وأش ــارت العيسى إلــى أن «تعاوننا مع
شــركــة بــي بــي كــويــت يــأتــي بـعــد إيمانهم
بــرؤيـتـنــا وأهــداف ـنــا ت ـجــاه الـمـجـتـمــع ،وال
ي ـس ـع ـنــي إال أن أشـ ـك ــره ــم لـمـســاهـمـتـهــم

الـ ـفـ ـع ــال ــة ف ـ ــي إنـ ـ ـج ـ ــاح هـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة».
من جانب آخر ،عبر المدير العام لشركة
بـ ــي بـ ــي ك ــوي ــت أن ـ ـ ــار ع ـل ـي ـيــف عـ ــن ف ـخــره
واعـ ـت ــزازه بــال ـت ـعــاون م ــع ل ــوي ــاك ف ــي هــذه
ال ـم ـبــادرة ،السـيـمــا أنـهــا تـصــب فــي خدمة
المجتمع ،قائال« :نؤمن بأهمية دورنا في
دعــم التنمية المجتمعية ،وبــاألخــص في
الوقت الذي نواجه هذه الجائحة ،وفي هذه
المبادرة فإننا نسعى لتقديم المساهمة
ف ــي دع ــم األسـ ــر الـمـحـتــاجــة وال ـم ـت ـضــررة
خـصــوصــا تـلــك ال ـتــي أرهـقـتـهــا الـجــائـحــة
وأثرت بشكل كبير على مدخولهم المادي،
ونفخر بشراكتنا مع مؤسسة لوياك التي
تخدم المجتمع بشكل عام».

يسرى العيسى

أســرة في المخيم لحماية الخيم
مــن الـمـطــر .كـمــا نظمت «لــويــاك»
مـهــرجــان كــرنـفــال ب ـكــرفــان ،وهــو
ّ
تضمن العديد
ا حـتـفــال ليومين
من األنشطة الترفيهية ،واأللعاب
الحماسية ،والـعــروض ،وتوزيع
الهدايا على أطفال قافلة الفن.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت أنـ ـ ـن ـ ــا «ن ـ ـ ـهـ ـ ــدف إلـ ــى
ّ
استدامة الـمـشــروع ،ألن نتائجه
م ــذه ـل ــة ع ـل ــى ال ـص ـغ ــار وأولـ ـي ــاء
األمور».
وذكـ ــرت الـمـتـطــوعــة فــي قافلة
ّ
الفن قمر عولي« :إن الفرحة التي
يظهرها األطفال من خالل برامج
قافلة الفن ُيشعرنا بأهمية وقيمة
مــا نفعله ،كما أن هــذا المشروع
ف ـ ّـع ــال ل ـت ـن ـم ـيــة م ــواه ــب األوالد
وقـ ــدرات ـ ـهـ ــم ل ـت ـح ـق ـيــق مـسـتـقـبــل
أفضل.

تغيير فعلي وشامل
وعـ ـل ــى م ـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات ال ـ ـ ـ 4
ال ـم ــاض ـي ــة ،ج ـم ـعــت ق ــاف ـل ــة ال ـفــن
أكثر من  ٨٠٠متطوع ومتطوعة
من مختلف الجنسيات ،وقدمت
الـعــديــد مــن الـبــرامــج التعليمية،
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاط ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــرف ـ ـي ـ ـه ـ ـيـ ــة،
وال ـم ـســاعــدات اإلن ـســان ـيــة ،حيث
ّ
تـجــلــت إنـ ـج ــازات ه ــذا الـمـشــروع
في تقديم المساعدات اإلنسانية
بشكل مستمر ودوري ،وتتضمن
هذه المساعدات توزيع المازوت
ل ـل ـتــدف ـئــة وال ـم ــاب ــس ال ـش ـتــويــة،
بـهــدف التخفيف مــن حــدة البرد
الـ ـ ـق ـ ــارس خ ـ ــال ف ـص ــل ال ـش ـت ــاء،
وتــوزيــع ال ـمــواد الـغــذائـيــة ضمن
حملة المعونة الرمضانية التي
تـنـظـمـهــا «ل ــوي ــاك» ك ــل س ـنــة ،وال
يكتفي مشروع قافلة الفن بتقديم
المساعدات فحسب ،بل عمل على
إحــداث تغيير فعلي وشامل في
مجتمع المخيم.
وانطالقا من هذه الرؤية ،أعدت

«لــويــاك» بــرامــج فنية وتعليمية
ومناهج دراسـيــة مكثفة ألطفال
ّ
تضمنت
القافلة على مدار السنة
هذه البرامج حصصا تعليمية في
الرياضيات واللغة والعلوم ،كما
تضمنت حصصا فــي الرياضة،
والـمـســرح ،والـعــاج بالفن وعلم
ال ـ ـن ـ ـفـ ــس ،وال ـ ـف ـ ـن ـ ــون ال ـج ـم ـي ـل ــة
والــرقــص .وعــادة ما تختتم هذه
البرامج الفنية بعروض ّ
يقدمها
أط ـف ــال الـمـخـيــم ل ـعــرض أبـ ــرز ما
تعلموه.
وذك ــر بـشــار عــواضــة (متطوع
ف ــي قــافـلــة ال ـف ــن) ،أن تـطــوعــه في
قافلة الفن كان أول عمل تطوعي
لــه فــي «ل ــوي ــاك» و«ك ــان ــت تجربة
رائعة حقا ،حيث بدأت من خاللها
مسيرتي فــي لــويــاك ،وبفضل أن
ه ــذا ال ـم ـش ــروع ام ـت ــد ع ـلــى م ــدار
ال ـس ـن ـي ــن ،ج ـع ـل ـنــا م ـق ـ ّـرب ـي ــن مــن
األطفال وخلق رابط مميز بيننا»،
وفــي ظــل الـظــروف الصعبة التي
يـ ّـمــر بـهــا الــوطــن الـعــربــي ،أخــذت
م ــؤس ـس ــة لـ ــويـ ــاك ع ـل ــى عــات ـق ـهــا
تحقيق مهمتها اإل نـســا نـيــة من
خــال فتح المجال للتعبير عبر
الفن والتعليم.
ّ
إن «لوياك» تضمن استمرارية
مـ ـش ــروع قــاف ـلــة ال ـف ــن وت ـطــويــره
لخلق مجتمعات آمنة ،وصحية،
ً
ومتجانسة ومندمجة اجتماعيا
تهدف إلى السالم واالزدهار.

نهدف إلى
استدامة
المشروع
لنتائجه
اإليجابية

ضحى فرج

القنوات الخليجية تستقطب نجوم الكويت في رمضان

تبحث عن جذب أكبر عدد من المشاهدين عبر أعمال متنوعة
يضيء نجوم الكويت معظم
شاشات التلفزة الخليجية من
خالل مشاركتهم في الدورة
البرامجية لشهر رمضان.

القنوات تهدف
إلى تحقيق
نسبة مشاهدة
مرتفعة

تستقطب القنوات الخليجية
نجوم الكويت في شهر رمضان
ً
للظهور عبر شاشاتها ،حرصا
على جذب المشاهدين ،وتحقيق
مكاسب في اإلع ــان ،إضافة إلى
ارتفاع نسب المشاهدة.
وفـ ـ ــي م ـق ــدم ــة هـ ـ ــذه ال ـق ـن ــوات
تلفزيون دبي الذي أعلن خريطة
ال ـم ـس ـل ـس ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ال ـتــي
ُ
ستعرض عبر شاشته خالل شهر
رمضان ،ومنها مسلسل الناموس
وس ـمــا عــال ـيــة ،وس ـت ـعــرض قـنــاة
سما دبي مسلسل «أمينة حاف»،
ومسلسل ال ــروح والــريــة ،و«وأنــا
أحبك بعد».
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أك ـ ـ ـ ــدت م ــدي ــرة
القنوات العامة في قطاع اإلذاعة
وال ـت ـل ـف ــزي ــون ،م ــدي ــرة ت ـل ـفــزيــون
دبي ،سارة الجرمن ،أن تلفزيون
دبي أعد دورة درامية وبرامجية
استثنائية ،مــن خ ــال إنـتــاجــات
درامية خاصة من مصر وسورية
والـكــويــت ،مما يــؤكــد أن صناعة
ال ــدرام ــا ال ـعــرب ـيــة ت ـت ـقـ ّـدم صــوب
التميز واالنفراد من خالل إنتاج
الـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـضـ ـخـ ـم ــة ال ـغ ـن ـيــة
ب ــال ـن ـج ــوم والـ ــوجـ ــوه ال ـج ــدي ــدة،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي س ـت ـكــون دورة
شهر رمضان  2021على شاشة
تـ ـلـ ـف ــزي ــون دب ـ ـ ــي عـ ــامـ ــة ف ــارق ــة
ل ـل ـم ـش ــاه ــد ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،مـ ــن خ ــال
تـقــديــم مـشــاريــع درام ـيــة متميزة
أله ـ ـ ــم اإلن ـ ـت ـ ــاج ـ ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة

محمد المنصور

حياة الفهد
والعربية ،والبرامج المنتقاة في
قالب متكامل يبرز مكانة شاشة
تـ ـلـ ـف ــزي ــون دبـ ـ ــي ك ــاخـ ـتـ ـي ــار أول
ً
للمشاهد العربي ،وتأكيدا على
دوره الريادي بأهمية المشاركة
مــع الجمهور فــي اختيار مــا هو
جديد في عالم صناعة التلفزيون.
وأض ــاف ــت ال ـج ــرم ــن« :لـمـحـبــي
ا ل ــدرا م ــا الخليجية نصيب على
شـ ــاشـ ــة تـ ـلـ ـف ــزي ــون دبـ ـ ـ ــي ،حـيــث
سيتابع الجمهور النجم الكويتي
محمد المنصور ،فــي المسلسل
الـخـلـيـجــي ال ــدرام ــي «ال ـنــامــوس»
مــن تأليف محمد أن ــور ،وإخــراج
ج ــاس ــم ال ـم ـه ـنــا ،وب ـم ـشــاركــة كل
من النجوم هيفاء عادل ،وجاسم

الـنـبـهــان ،وخــالــد أم ـيــن ،وبثينة
الــرئ ـي ـســي ،وفــاط ـمــة الـحــوسـنــي،
ح ـي ــث تـ ـ ــدور أح ـ ـ ــداث الـمـسـلـســل
الـجــديــد فــي قــالــب مــن الغموض
والتشويق ،في فترة السبعينيات
من القرن الماضي ،حول طبيعة
الحياة في ذلك الزمان ،والمجتمع
والـ ـم ــرأة والـكـثـيــر م ــن ال ـمــواقــف،
إلى جانب أحداث بوليسية حول
جريمة قتل غامضة وتحقيقات
مكثفة تتم في إطار حبكة درامية
تراجيدية مشوقة».

«سما عالية»
ومــع الـنـجــوم جــاســم النبهان
وزهـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـخـ ــرجـ ــي ،وس ـل ـي ـم ــان
ال ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن ،وح ـ ـمـ ــد الـ ـعـ ـم ــان ــي،
واب ـ ـت ـ ـسـ ــام عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،وش ـي ـم ــاء
س ـل ـي ـم ــان ،س ـي ـت ــاب ــع ال ـج ـم ـهــور
المسلسل الخليجي الدرامي «سما
عالية» ،من تأليف صالح النبهان
وشيخة بن عامر ،وإخراج محمد
دحام الشمري ،من خالل مجموعة
من األحــداث والخطوط الدرامية
المتشابكة التي تدور حول صراع
المرأة من أجل الحرية والمساواة.

«مارغريت» و«شليوي ناش»
المخرج محمد دحام مع فريق عمل «سما عالية»

ّ
وف ـ ــي قـ ـن ــاة إم ب ــي س ــي ت ـطــل
الفنانة حياة الفهد بصحبة نجوم
الساحة الكويتية والخليجية عبر

هنادي الكندري
مـسـلـســل «م ــارغ ــري ــت» ،وه ــو من
ت ــألـ ـي ــف عـ ـل ــي ومـ ـحـ ـم ــد ش ـم ــس،
وإخراج باسل الخطيب ،بمشاركة
بــاقــة م ــن الـفـنــانـيــن الخليجيين
منهم حسن البالم ،وسعاد علي،
ومشاري البالم ،وبشار الشطي،
وحـ ـم ــد الـ ـعـ ـم ــان ــي ،ون ـ ـ ــور وريـ ــم
أرح ـم ــة ،وعـقـيــل ال ـمــاجــد ،وأب ــرار
سبت ،وليالي دهراب.
وي ـ ـت ـ ـم ـ ـح ـ ــور ال ـ ـع ـ ـم ـ ــل ح ـ ــول
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــارغ ـ ـ ــري ـ ـ ــت ال ـ ـتـ ــي
ّ
ستجسدها الفنانة حياة الفهد،
وهي تحكي عن سيدة بريطانية
مـ ـ ــن أصـ ـ ـ ـ ــول عـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـحـ ــدث
ّ
م ـفــارقــات ك ـث ـيــرة ،ألن مــارغــريــت
ع ـ ــاش ـ ــت فـ ـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا فـ ـت ــرة
طويلة ،وانعكاس ذلك على بعض
السلوكيات داخل البيت.
كما ستعرض القناة مسلسل
«شليوي نــاش» ،وهــو بطولة كل
مــن عبدالله الـســدحــان ويعقوب
ع ـ ـب ـ ــدال ـ ـل ـ ــه ول ـ ـط ـ ـي ـ ـفـ ــة ال ـ ـم ـ ـجـ ــرن
وع ـ ـبـ ــداإلمـ ــام ع ـب ــدال ـل ــه وم ـح ـمــد
الـ ـعـ ـجـ ـيـ ـم ــي ومـ ـ ـ ـ ـ ــرام الـ ـب ـل ــوش ــي
وشهد سليمان وفــوزي القاضي
وعبدالمحسن الـقـفــاص وحصة
ال ـن ـب ـهــان وغ ـ ــرور ون ـ ــواف الـعـلــي
وهاني زعبل وغدير زايد.

مشكالت ومشاحنات
عـ ـب ــر ق ـ ـنـ ــاة سـ ـم ــا دب ـ ـ ــي ت ـطــل
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة إل ـ ـه ـ ــام الـ ـفـ ـض ــال ــة فــي

ال ـم ـس ـل ـســل ال ـخ ـل ـي ـجــي ال ـج ــدي ــد
«أم ـي ـن ــة ح ـ ــاف» م ــن تــأل ـيــف علي
ال ــدوح ــان ،وإخـ ــراج ســائــد بشير
الهواري ،ومشاركة النجوم طيف،
وشهاب جوهر ،وخالد العجيرب،
ولـ ـ ـي ـ ــال ـ ــي ده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه
الطليحي ،ورنــدا حجاج ،لتقديم
حكاية «أمينة» المرأة المستفزة
التي ّ
تمر بحدث كبير في حياتها،
ينقلها من حالة إلى أخرى ،حتى
ت ـص ـبــح ال ــزوج ــة ال ــرابـ ـع ــة ،الـتــي
تدخل فــي مشكالت ومشاحنات
مــع الــزوجــات الـثــاث األخــريــات،
ّ
يتطرق كذلك
في قالب اجتماعي
إلـ ــى م ــوض ــوع تـ ـع ـ ّـدد ال ــزوج ــات
فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة،
إل ــى جــانــب الـعــديــد مــن القضايا
األسرية واالجتماعية المعاصرة
وال ـ ـم ـ ـسـ ــارات ال ــدرامـ ـي ــة ألب ـط ــال
ال ـع ـمــل ،وال ـت ــي سـتـكــون مـفــاجــأة
جميلة للجمهور.
ومع الكاتبة أنفال الدوسري،
ّ
وال ـم ـخ ــرج مـنـيــر ال ــزع ـب ــي ،يـطــل
كل من النجوم يعقوب عبدالله،
وهـ ـب ــة الـ ـ ـ ـ ــدري ،وفـ ـه ــد الـ ـبـ ـن ــاي،
وإي ـ ـمـ ــان ال ـح ـس ـي ـنــي ،وإب ــراه ـي ــم
الشيخلي ،وريم أرحمه ،وشيماء
عـ ـل ــي ،فـ ــي ال ـم ـس ـل ـس ــل الـ ــدرامـ ــي
ال ـجــديــد «ال ـ ــروح وال ــري ــة» ،حيث
تــدور أح ــداث المسلسل الــدرامــي
الجديد ،فــي حقبة التسعينيات
مــن الـقــرن الـمــاضــي ،حيث تأخذ
(آمنة) ،الشخصية الرئيسية في

العمل ،المشاهد إلــى العديد من
األحداث الفاصلة في حياة أفراد
أس ــرت ـه ــا ،ح ـيــث تـجـبــر ال ـظ ــروف
ً
عـلــى تـحـ ّـمــل الـمـســؤولـيــة مـبـكــرا،
ّ
فيتخلى عــن أحــامــه الشخصية
وط ـم ــوح ــات ــه ف ــي س ـب ـيــل إس ـعــاد
الـغـيــر ،بينما يـتـصــرف البعض
اآلخ ــر بـكــل أنــانـيــة ،ويستمر في
ارت ـكــاب األخ ـطــاء غير مهتم بما
ّ
يترتب على أفعاله من تعقيدات
تؤثر في حياة اآلخرين.
ومع النجوم :بثينة الرئيسي،
وح ـ ـس ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــدي ،ومـ ـحـ ـم ــد
الرمضان ،وفهد العبدالمحسن،
وم ـي ــس ك ـم ــر ،ون ــاص ــر كــرمــانــي،
ت ـق ـ ّـدم ال ـكــات ـبــة م ــري ــم ال ـهــاجــري،
والمخرج خالد جمال ،المسلسل
الدرامي الجديد «وأنا أحبك بعد»،
الــذي يسلط الضوء على العديد
من الموضوعات االجتماعية التي
يـتــم طــرحـهــا بــأسـلــوب كــومـيــدي
خفيف ،حيث تدور األحداث بشكل
مكثف حول العالقات والصراعات
بين األزواج ،إلى جانب مشكالت
أ خ ــرى ستظهر على السطح مع
تصاعد األحداث.

«نبض مؤقت» و«عالء الدين»
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـ ـع ـ ــرض ت ـل ـف ــزي ــون
أبوظبي مسلسل «نبض مؤقت»،
ف ــي ق ـصــة ت ـ ــدور أح ــداث ـه ــا حــول
العائلة بحلوها ّ
ومرها ومشاكل
الحرمان من نعمة األمومة ،ومن
بطولة هيا عبدالسالم ،وهنادي
الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ،وشـ ـ ـه ـ ــاب جـ ــوهـ ــر،
وغيرهم.
ً
وتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاة أي ـ ـ ـضـ ـ ــا
المسلسل الخليجي الكوميدي
والـ ـحـ ـص ــري «ع ـ ـ ــاء ال ـ ــدي ـ ــن» مــن
بـ ـط ــول ــة عـ ـب ــدالـ ـن ــاص ــر درويـ ـ ــش
وأحمد العونان وسلطان الفرج،
وت ــدور أحــداثــه حــول عــاء الدين
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ــي ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ــش مــع
ابنتيه الشابتين قمر وشمس في
منطقة «ستي ووك» بدبي.
ُ
وستعرض أعـمــال أخــرى عبر
ق ـ ـنـ ــوات ف ـض ــائ ـي ــة خ ـل ـي ـج ـيــة لــم
تتضح فيها الرؤية حتى اآلن.

أهدى الفنان التشكيلي
عبدالعزيز التميمي إحدى
لوحاته للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب،
خالل اللقاء الذي تم في
مكتب األمين العام المساعد
لقطاع الفنون د .بدر
الدويش.
ووصف د .الدويش
المبادرة التي قام بها
التميمي بأنها تأتي من
منطلق الحرص واالنتماء
للكويت الغالية ،وكتعبير
حقيقي من أجل إثراء
المراكز الثقافية ،خصوصا
أن اللوحة ستوضع في
متحف الفنان الحديث.
وقال التميمي« :بحمد الله،
تشرفت اليوم بلقاء د .بدر
الدويش .قدمت له لوحة من
لوحاتي الزيتية مساحتها
 ،60×70وهي عبارة عن
منظر طبيعي لمخيمات
الربيع بالكويت في
ستينيات القرن الماضي».

رحيل الشاعر والمفكر
الفلسطيني عزالدين المناصرة

نعت وزارة الثقافة
الفلسطينية واالتحاد
العام للكتاب واألدباء
الفلسطينيين الشاعر
والمفكر الفلسطيني عز
الدين المناصرة الذي
توفي في العاصمة األردنية
عمان متأثرا بإصابته
بفيروس كورونا .وقال
عاطف أبوسيف وزير
الثقافة الفلسطيني« :برحيل
الشاعر العربي الفلسطيني
الكبير عز الدين المناصرة
( 74عاما) تفقد الثقافة
العربية عامة والفلسطينية
خاصة أحد رموزها الكبار»،
ً
مضيفا أن العزاء هو «إرثه
وأعماله الشعرية واألدبية
والنقدية التي تركها
حاضرة ومنارة لألجيال».
وفاز المناصرة بجائزة
دولة فلسطين التقديرية
عن مجمل أعماله الشعرية
والنقدية في عام .2019
وأصدرت له وزارة الثقافة
في عام  2018مجموعته «لن
يفهمني أحد غير الزيتون
 مختارات شعرية...وشهادات».

األخطاء التاريخية توقف
مسلسل «الملك»

تقرر وقف مسلسل «الملك»
للفنان عمرو يوسف،
ً
الذي كان مقررا عرضه في
شهر رمضان المقبل ،مع
تحميل الشركة المنتجة كل
التكاليف التي أنفقت على
العمل حتى اآلن .وجاء قرار
الوقف؛ نتيجة للكم الهائل
من األخطاء التاريخية
التي شهدها البرومو
الرسمي للعرض المقررة
إذاعته في رمضان المقبل
 .2021من جانبها ،أعلنت
شركة المتحدة للخدمات
اإلعالمية المنتجة للعمل
وقف مسلسل الملك،
وتشكيل لجنة عاجلة من
مجموعة من المتخصصين
في التاريخ واآلثار وعلوم
االجتماع لمشاهدة
المسلسل ومراجعة
السيناريو كامال ،وإبداء
الرأي بموضوعية ومهنية
حتى لو ترتب على ذلك
عدم عرضه في رمضان
المقبل .ومسلسل «الملك»
قصة نجيب محفوظ،
سيناريو وحوار خالد دياب
وشيرين دياب ،وإخراج
حسين المنباوي ،ويشارك
في بطولته عمرو يوسف،
وماجد المصري ،وصبا
مبارك ،وريم مصطفى،
ومحمد فراج ،وسوسن بدر
وأمير صالح الدين.

ةديرجلا
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دوليات

ً
تركيا تعتقل ضباطا انتقدوا «قناة إسطنبول» بـ «نفس انقالبي»

اتهام  103جنراالت بينهم  10أدميراالت ّ
بالمس باألمن ...والمعارضة تتحدث عن أهداف انتخابية

بينما تقف تركيا على أعتاب
الذكرى الخامسة لالنتصار
على محاولة االنقالب الفاشلة
التي جرت عام  ،2016ألقت
السلطات القبض على 10
أدميراالت من القوات البحرية
ّ
وقعوا رسالة مع أكثر من ١٠٠
اتفاقية
ضابط تؤكد أهمية ً
ّ
بحرية عمرها  85عاما.

أك ــدت السلطات الـتــركـيــة ،أم ــس ،أنها
أوقفت  10أدميراالت من القوات البحرية
المتقاعدين ،بعد يوم من نشرهم رسالة
مفتوحة وقعوها مع أكثر من  ١٠٠ضابط
ً
تـنـتـقــد م ـش ــروع ــا ل ـلــرئ ـيــس رجـ ــب طيب
إردوغـ ـ ــان لـبـنــاء ق ـنــاة فــي إسـطـنـبــول قد
ُت ِّ
هدد  -برأيهم ّ -
حرية المالحة ،األمر الذي
اعتبرت أنقرة أنــه "مساس بأمن الدولة"
ً
و"أسلوب يستحضر انقالبا".
وأفــاد مكتب المدعي العام في أنقرة،
بـ ــأن األدمـ ـ ـي ـ ــراالت ال ـع ـش ــرة وض ـع ــوا في
يوقف
الحبس على ذمة التحقيق ،بينما لم ّ
 4ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم،
ُ
لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة
في األيام الثالثة المقبلة.
وب ــوش ــر تـحـقـيــق ف ــي ح ــق ا ّل ـج ـنــراالت
العسكريين المتقاعدين الموقعين على
الرسالة بتهمة "االجتماع للمساس بأمن
الدولة والنظام الدستوري" ،وفق ما أوضح
مكتب المدعي العام.

رسالة الضباط

رد شديد اللهجة

وكــاّنــت رســالــة الـضـبــاط المتقاعدين
ّ
قــد ح ــذرت مــن التهديد ال ــذي قــد يشكله
بــرأيـهــم م ـشــروع "ق ـنــاة اسـطـنـبــول" الــذي
يدعمه إردوغ ــان على "اتفاقية مونترو"

الضباط المعتقلون« ...أوراسيون»
أم «أطلسيون»؟
في تعليق على االنتماء السياسي أو األيديولوجي للضباط المعتقلين
في تركيا ،يقول أستاذ العالقات الدولية في مركز "ابن خلدون" ،علي باكير:
"هناك من ينسب الرسالة لمجموعة من الضباط الذين لديهم استقطاب
نحو األيديولوجية األوراسية التي تفضل اتجاه تركيا نحو الصين وروسيا
ً
وحلف شمال األطلسي (ناتو)
وإيران بدل من العالقة مع الواليات المتحدةً ،
واالتحاد األوروبي ،ومنهم من ينسب هؤالء أيضا للجانب األميركي".
ووفق باكير ،فإنه إذا كان هؤالء الضباط محسوبين على التيار األوراسي
فإنهم يعتقدون أن تلك القناة ليست فــي مصلحة تركيا ،ألنها ستتيح
للتحالف الغربي الدخول إلى البحر األسود ،وهو ما يوتر العالقة الروسية
ـ التركية.
أما في حال كانوا ينتمون إلى اتجاه غربي أطلسي ،فيقول باكير إن هدف
ً
رسالتهم سيكون مفهوما في سياق الضغوط على الحكومة التركية ،السيما
ً
استنادا لتصريحات الرئيس األميركي جو بايدن أثناء حملته االنتخابية
بأنه سيحشد كل الجهود لإلطاحة بالحكومة التركية عبر االنتخابات.
ويضيف باكير أن "شق قناة إسطنبول سيعطي تركيا سيطرة كاملة على
تلك القناة ويحررها من أي قيود تتعلق باتفاقية مونترو فيما يتعلق بمرور
السفن الحربية والسفن التي يزيد وزنها عن  15ألف طن"،
وهذا يعني برأيه أنه سيصبح بإمكان لسفن الدول الغربية كالواليات
المتحدة أو سفن "الناتو" الضخمة أو سفن االتحاد األوربي ،الدخول إلى
البحر األسود من خالل تلك القناة.

القناة باألرقام
•  10مليارت دوالر ،كلفة انـشــاء القناة حسب
تقديرات وز يــر النقل والبنية التحتية التركي
جاهد طورهان ،في .2020
•  %53زيـ ــادة فــي أوزان سـفــن الـبـضــائــع التي
تعبر مضيق البوسفور ومعظمها تنقل مواد
مشتعلة وخطيرة.
•  2023الـمــوعــد المفترض الفـتـتــاح الـقـنــاة مع
االح ـت ـف ــال ب ـ ـ  100ع ــام ع ـلــى ق ـي ــام الـجـمـهــوريــة
التركية.
ً
•  2017وتحديدا في أغسطس ،بدأت أعمال
الـتـنـقـيــب فــي م ـســار ال ـم ـشــروع عـنــدمــا كــان

ً
واستدعت رسالة الضباط ردا شديد
اللهجة من كبار المسؤولين األتراك.
وجـ ـ ـ ــاء فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة ل ــرئـ ـي ــس دائـ ـ ــرة
التركية فخرالدين
االتصال في الرئاسة
ّ
التون أنه "ليس فقط من وقعوا ،بل أيضا
مــن ّ
شجعوهم على ذلــك سيمثلون أمــام
القضاء".
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـبــرل ـمــان
م ـص ـط ـف ــى شـ ـنـ ـط ــوب" :أنـ ـ ـت ـ ـ َـج عـ ـ ــدد مــن
ّ
المتقاعدين الذين لم يظهروا قط في كفاح
البالد مع األعداء في الجبهات داخل البالد
وخــارج ـهــا ،أج ـنــدة مــن عـنــدهــم ليعملوا
على سمسرة الفوضى في البالد ،الشعب
البطل دفن كل االنقالبيين في التراب في
 15يوليو ،فالتعبير عن الرأي يختلف عن
الدعوة إلى االنقالب وإعداد البيانات".
أمــا وزي ــر الــداخـلـيــة سليمان صويلو
ف ـ ـقـ ــال" :الـ ـشـ ـع ــب الـ ـت ــرك ــي ي ـح ــب ل ـبــاس
الجيش ويعتبره كرامته ،وبعد التقاعد
ت ـ ــزداد ال ـك ــرام ــة أك ـث ــر ،وي ـظـهــر االرت ـب ــاط
بالديمقراطية والدولة والشعب ،وكل من
ً
يحترم هذا يتم ذكره بالشكر دائما ،وماذا
عن البقية؟".
وبينما اعتبر الناطق باسم الرئاسة
ّ
إبــراه ـيــم قــالــن أن الــرســالــة "ت ــذك ــر بزمن
االنقالبات وتحمل سمات مؤامرة عسكرية
إلطاحة الحكومة" ،وصف وزير الخارجية
مولود جاويش أوغـلــو رسالة الضباط
ال ـم ـت ـقــاعــديــن ب ــأن ـه ــا "ج ـ ـ ــاءت بــأس ـلــوب
اس ـت ـح ـض ــار االن ـ ـقـ ــابـ ــات ،ك ـم ــا ك ـ ــان فــي
السابق" .وتابع أن "قناة إسطنبول ال تؤثر
على اتفاقية مــونـتــرو ،كما أن االتفاقية
لـيــس لـهــا تــأثـيــر عـلــى م ـش ــروع ال ـق ـنــاة"،

ً
إردوغان رئيسا للحكومة.
•  8مليارات دوالر العائدات السنوية المتوقعة
من القناة.
•  137سفينة شحن و 27ناقلة يصل وزنها إلى
ً
 150مليون طن َمن المقرر أن تعبر القناة يوميا.
ُ
•  3جــزر ستنشأ مــن حفريات قناة إسطنبول
الـجــديــدة الـتــي يـقــدر حجمها ب ـ  2.7مليار متر
مكعب.
•  45كيلومترا سيبلغ طــول القناة وبعمق 25
م ـتــرا ،وب ـعــرض يـصــل إل ــى  400مـتــر فــي بعض
النقاط ،وصوال إلى كيلومتر واحد في أخرى.

هل هناك «صلة» صينية؟
وسط صراع دولي على المعابر ،وفي ظل العالقة
الباردة بين أنقرة والغرب ،يثير مراقبون تساؤالت
عن وجود صلة صينية بمشروع قناة اسطنبول.
عــن هــذا الـتـســاؤل ،يجيب صــالــح يـلـمــاز ،عضو
ال ـه ـي ـئــة ال ـت ــدري ـس ـي ــة ف ــي ج ــام ـع ــة يـ ـل ــدرم بــايــزيــد
بــال ـعــاص ـمــة ال ـتــرك ـيــة أن ـق ــرة ل ــوك ــال ــة "األن ــاض ــول"
الرسمية قبل أيام :سعت الصين إلى دعم مشروع
قـنــاة إسـطـنـبــول والـقـنــاة األوراس ـي ــة ،لفتح طريق
يربطها ب ــأوروب ــا ،مــن أج ــل ضـمــان وصــولـهــا إلــى

األسواق األوروبية ،وااللتفاف على الضغوط التي
تمارسها إدارة الواليات المتحدة ضدها.
ويضيف يلماز المقرب مــن الحكومة التركية:
قدمت الشركات الصينية مقترحات من أجل تغطية
ً
تكاليف كال المشروعين ،مشيرا إلى أن "مشروعي
قناة إسطنبول والقناة األوراسية من شأنهما تعزيز
الـقــوة االقـتـصــاديــة للصين ،وفـتــح أب ــواب القوقاز
وآسيا الوسطى عبر تركيا وعن طريق البحر ،نحو
األسواق الغربية".

اليمن :هجوم على
مقر «التحالف» بشبوة

استهدف هجوم بقذائف الهاون
منشأة بلحاف النفطية في
محافظة شبوة اليمنية ،التي
تتخذها قوات «تحالف دعم
الشرعية» الذي تقوده السعودية
في اليمن مقرًا لها ،دون أن
يتسبب بخسائر بشرية.
وذكر مصدر محلي أن القذائف
سقطت في أماكن متفرقة من
منشأة بلحاف الغازية ،التي
تتولى قوات من التحالف العربي
مهام تأمينها وحمايتها منذ
سنوات.
ولم يصدر أي تصريح رسمي
بشأن الحادثة على الفور،
ولم تعلن أي جهة تبنيها في
محافظة شبوة ،التي باتت
منذ نحو عامني تحت سيطرة
قوات حكومية موالية لـ «حزب
اإلصالح» ،عقب مواجهات
أسفرت عن إخراج قوات محلية
من النخبة الشبوانية.

استعراض عسكري في اكتوبر الماضي ،أمام مبنى «الجمعية الوطني الكبرى لتركيا» ،الذي تحول
إلى متحف بعد افتتاح مقر جديد للبرلمان في 1961
ّ
الموقعة عام  ،1936التي تنظم مرور السفن
في زمــن ّ
السلم والـحــرب ،عبر البوسفور
والدردنيل ،وهما مضيقان بين البحرين
األسود والمتوسط ،واعتبرو أنها الوثيقة
األساسية ألمــن الــدول المشاطئة للبحر
األسود.
ّ
وقالت الرسالة" :مونترو وفرت لتركيا
إمكانية اإلبقاء على حيادها في الحرب
العالمية ّ الثانية .من رأينا أن هناك حاجة
إلــى تجنب أي تصريحات أو أفـعــال قد
تتسبب فــي إث ــارة النقاش حــول اتفاقية
مونترو المهمة لبقاء تركيا".
ودعــت الرسالة ،القوات المسلحة إلى
المحافظة على القيم األساسية للدستور
وال ـت ـمـ ّـســك بـمـبــادئـهــا ال ـت ــي ت ـنــص على
االل ـتــزام بالعلمانية ،كما دان ــت الجهود
الرامية إلى إظهار الجيش وقوات البحرية
بعيدين عن المسار المعاصر الذي رسمه
م ــؤس ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـص ـط ـفــى ك ـمــال
أتاتورك.

سلة أخبار

تبون يتراجع عن
قانون سحب الجنسية

ّ ً
مشددا على دفاع إردوغان والحكومة عن
"الوطن األزرق" ،أي المياه الواقعة تحت
السيادة التركية ،وعن مصالح البالد.

وزارة الدفاع
كما تـطــرق جــاويــش أوغـلــو إلــى بيان
ً
وزارة الدفاع ،واصفا إياه بأنه أفضل رد
على ما قاله الضباط المتقاعدون.
ّ
وردت وزارة الدفاع في بيان ،بأن "نشر
الرسالة لن يــؤدي إال إلــى إلحاق الضرر
بــدي ـم ـقــراط ـي ـت ـنــا" .وأضـ ــافـ ــت" :ال يمكن
استخدام القوات المسلحة وسيلة لتحقيق
ال ـغــايــات واألط ـم ــاع واآلمـ ــال الشخصية
لمن ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية".
واعتبرت ال ــوزارة أن "الــذيــن ال يــرون وال
يريدون أن يروا إنجازات الجيش التركي،
ً
ً
ال ــذي يـعــد ج ـســدا واحـ ــدا بـقــواتــه البرية
وال ـب ـحــريــة وال ـج ــوي ــة ،ه ــم أول ـئ ــك الــذيــن
أعماهم الطمع والجشع والحسد".

أقطاي
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،قـ ـ ــال ي ــاس ـي ــن أقـ ـط ــاي،
مستشار رئـيــس "الـعــدالــة والتنمية" ،إن
ليس
الجيش له وظيفة وقــدرات معروفة ّ
من بينها االجتماع وإصدار بيانات تمثل
ً
ً
مؤكدا
تهديدا للسياسيين والمواطنين،
أن احتمال وقوع أي انقالب أمر غير وارد.

وأضاف أن مثل هذه البيانات ليست عادية
وال تجوز في دولة ديمقراطية ،خصوصا
أن تركيا عانت االنقالبات منذ عام 1960
بعضها وقع بعد ذرائــع ،وبعضها فشل،
لكن الشعب في النهاية هو الذي يتضرر.
يــذكــر أن الـجـيــش ال ــذي يعتبر نفسه
ضامنا لدستور البالد العلماني ،نفذ 3
انقالبات في الفترة من  1960إلــى 1980
وضغط على أول حكومة لإلسالميين في
البالد لتترك السلطة في .1997
وف ــي يــولـيــو  ،2016أحـبـطــت حكومة
ّ
إردوغـ ــان مـحــاولــة انـقــاب اتـهـمــت أتباع
الداعية فتح الله غولن بتنفيذها.

المعارضة
والشهر الماضي صادقت تركيا على
مشاريع لتطوير قـنــاة للشحن البحري
فــي إسـطـنـبــول ،أس ــوة بـمـشــاريــع قناتي
بنما والسويس ،مما أدى إلى جدل حول
"اتفاقية مونترو".
بيد أن أصواتا في المعارضة رأت في
ً
ً
ً
المشروع "هدفا انتخابيا غير معلن دعما
لبرنامج إردوغان" ،ومحاولة لرفع أسعار
العقارات في المدينة ،وتوفير عقود بناء
ضخمة تصب فــي النهاية فــي مصلحة
حزب "العدالة والتنمية" وأنصاره.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ت ـج ــرى االن ـت ـخــابــات
العامة في تركيا عام .2023

وراح ـ ــت ه ــذه األصـ ـ ــوات ت ـت ـســاءل عن
جــدوى المشروع فــي التخلص مــن أكبر
المشاكل التي تعانيها إسطنبول ،وهي
االزدحام المروري.
وانتقد "حــزب الشعوب الديمقراطي"
الـمـعــارض الــداعــم ل ــأك ــراد ،ق ــرار اعتقال
ً
الضباط ،مشيرا إلى أن "السلطات التركية
تحاول اصطناع انقالب".
وأوض ــح "الـشـعــوب الــديـمـقــراطــي" ،أن
"ال ـح ــزب ال ـحــاكــم يـسـعــى إل ــى الـتــوظـيــف
واالستغالل السياسي لرسالة الضباط،
وال يـ ـف ــوت أي ف ــرص ــة ل ـي ـت ـق ـمــص دور
الـضـحـيــة ،بـعــد االدع ـ ــاءات األخ ـي ــرة بــأن
تركيا تتعرض لمحاولة انقالب جديدة".
وفــي نوفمبر الـمــاضــي ،فتحت وزارة
الــداخ ـل ـيــة تـحـقـيـقــا ب ـحــق رئ ـي ــس بـلــديــة
إسطنبول أكــرم إمــام أوغلو ،على خلفية
معارضته مشروع القناة.
ّ
وركــز التحقيق الــذي تجريه مفتشية
ال ـم ـم ـت ـل ـكــات ف ــي وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة على
ملصقات تحمل عـبــارة "إمــا القناة وإمــا
إسطنبول" و"من يحتاج قناة إسطنبول؟".
وينتمي إمام أوغلو إلى "حزب الشعب
الـجـمـهــوري" ال ـم ـعــارض ،وه ــو يـعــد أحــد
أب ــرز مـعــارضــي م ـشــروع الـقـنــاة ألسـبــاب
مالية وبيئية.
(انقرة ـ ـ وكاالت)

األوروبيون يعرضون شروط التعاون على إردوغان اليوم
ي ـع ــرض شـ ــارل م ـي ـشــال وأورس ـ ـ ــوال فــون
ديــراليــن الـيــوم على الــرئـيــس الـتــركــي رجب
طـيــب إردوغ ـ ــان ش ــروط االت ـح ــاد األوروبـ ــي
الستئناف تدريجي للعالقات االقتصادية
ومناقشة الدعم لالجئين المقيمين في تركيا.
ويـ ـت ــوج ــه رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس األوروبـ ـ ـ ــي
البلجيكي شارل ميشال ورئيسة المفوضية
األلمانية أورس ــوال فــون ديــراليــن إلــى أنقرة
مــع "خــريـطــة طــريــق" هــي عـبــارة عــن ق ــرارات
اتخذها قــادة دول االتـحــاد األوروب ــي خالل
قمتهم في  26مــارس على ما أوضــح ممثل
دولــة عضو في بروكسل ،وأضــاف "لديهما
شرعية سياسية".
وأوضحت مصادر بروكسل أن المحادثات
في أنقرة "ستكون لحظة سياسية بامتياز
لـكــن ال ـت ـفــاوض غـيــر مـ ـط ــروح" .وستحظى
الزيارة باهتمام كبير.
وق ــال الــدبـلــومــاســي األوروب ـ ــي "سـيـكــون
هناك ترقب حول ما سيطرحه ميشال وفون
ديرالين حول مسألة حقوق اإلنسان ودولة
القانون .يجب أن يقوال األشياء صراحة كما
فعل جــوزيــف بــوريــل فــي موسكو .ال مجال
ً
للمجاملة .سيكون الوضع صعبا".
وكـ ـ ــان قـ ـ ــادة االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ــرروا

االس ـت ـج ــاب ــة إلرادة ال ـت ـهــدئــة ال ـت ــي أب ــداه ــا
إردوغـ ـ ـ ــان م ــن خـ ــال اس ـت ـئ ـنــاف "تــدري ـجــي
ومشروط يمكن الرجوع عنه" للتعاون بين
االتحاد األوروبي وتركيا.
وق ــال ميشال فــي خـتــام القمة األوروبـيــة
"لــديـنــا إط ــار لتحسين عــاقــاتـنــا ولـكــن من
الحيوي أن تهدئ تركيا من تصرفاتها .لذا
نحافظ على حذرنا".
موقف الـقــادة األوروبـيـيــن لــم يــرق كثيرا
ألن ـقــرة .ف ـنــددت وزارة الـخــارجـيــة ب ـ "تأثير
االدع ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات ال ـض ـي ـق ــة عـ ـل ــى بـ ـع ــض الـ ـ ــدول
األعضاء".
وأش ــارت تـقــاريــر إلــى "اخـتــافــات جدية"
بين ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا مــن جهة
واليونان وقبرص ودول أوروب ــا الشمالية
وفرنسا مــن جهة اخــرى إال أن النهج الــذي
اعتمد خالل القمة أقر باالجماع.
واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي مـسـتـعــد لـمـبــاشــرة
تحديث االتحاد الجمركي واستئناف الحوار
عـلــى مـسـتــوى ع ــال بـعــد تعليقه ع ــام 2019
بـشــأن بـعــض الـمـســائــل مـثــل األم ــن والبيئة
والصحة ومنح بعض التسهيالت إلصدار
تأشيرات دخول لالتراك.
وي ــري ــد األوروب ـ ـيـ ــون كــذلــك ال ـت ـطــرق إلــى

مسألة الالجئين الذين تستقبل تركيا أربعة
ماليين منهم .وتشكل الثقة مفتاح استئناف
العالقات مع أنقرة .وتبدأ دينامية جديدة إال
ً
أن الوضع يبقى هشا.
ً
وبـعــد سنة صعبة ج ــدا فــي  2020طغت
عليها التوترات المرتبطة ببعثات التنقيب
ع ــن ال ـغ ــاز ال ـتــرك ـيــة ف ــي ال ـم ـي ــاه الـيــونــانـيــة
والـقـبــرصـيــة فــي ش ــرق الـمـتــوســط وضـلــوع
أن ـق ــرة ف ــي ال ـن ــزاع ــات ف ــي س ــوري ــة وال ـع ــراق
وليبيا وناغورني قره باغ ،ينتظر االتحاد
ً
ً
األوروبــي من الرئيس التركي التزاما دائما
ً
وموثوقا بالتهدئة.
وأكــد الدبلوماسي األوروبــي أن "اعتماد
الحذر واليقظة ال يمنع بدء المراحل األولى
للبرنامج اإليجابي الــذي يعرضه االتحاد
األوروبي".
ووعدت تركيا بالرد على بادرات االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــن خ ـ ــال اعـ ـتـ ـم ــاد "خ ـ ـطـ ــوات
إيجابية" .وينتظر االتحاد األوروبي انجاز
المحادثات بين اليونان وتركيا ونهج أنقرة
السياسي نهاية أبريل خالل اجتماع تنظمه
األمم المتحدة حول قبرص المقسمة منذ عام
 .1974وهم يطالبون بأن تكف عن التدخل
العسكري في ليبيا.

أعلن الرئيس الجزائري عبد
املجيد تبون ،مساء أمس األول،
أن املشروع التمهيدي املتعلق
بتجريد مرتكبي أفعال تمس
بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية
من الجنسية الجزائرية قد تم
«سحبه» نظرًا لـ«سوء الفهم»
الذي حصل بشأنه.
وكان ّ
مرجحا أن يثير ّ
نص
قانون سحب الجنسية مخاوف
ّ
جدية في صفوف الشتات
الجزائري املنتشر حول العالم.
من جهة أخرى ،جدد تبون
التأكيد على عدم التنازل عن
الدفاع عن ملف الذاكرة الذي
«لن تتم املتاجرة فيه» في اطار
العالقات الثنائية بني الجزائر
وفرنسا.

الدبيبة :نأمل الوصول
النتخابات دون حروب

صرح رئيس حكومة الوحدة
الوطنية الليبية عبدالحميد
الدبيبة بأنه يأمل الوصول
إلى االنتخابات املقررة في 24
ديسمبر املقبل بسالم دون
حروب أو نزاعات.
وأكد الدبيبة في كلمة متلفزة،
مساء أمس األول ،أن من حق
الليبيني أن ينتخبوا من يريدون،
الفتًا إلى أنه يقبل النقد البناء
وليس الهدام خالل هذه املرحلة
الصعبة من التئام الوطن
وتحقيق املصالحة.
ووعد الدبيبة بزيارة مدينة
بنغازي ومدينة مرزق ،وجنوب
طرابلس ،ودرنة ،وسرت ،وغيرها
من املدن التي عانت ويالت
الحروب في الفترة املقبلة ومدن
أخرى لالطالع على أحوال
مواطنيها و»استعادة ثقة
الشعب» بالحكومة االنتقالية.

مقتل  18باشتباكات
غرب السودان

أفاد مسعفون ،بمقتل 18
شخصا وإصابة  54آخرين،
في اشتباكات بمدينة الجنينة
بغرب السودان أمس.
وذكرت تقارير نقال عن مصادر
أن اشتباكات بني رجال
ميليشيات وأفراد من قبيلة
«املساليت» بدأت أمس األول،
وتصاعدت صباح أمس في
أنحاء املدينة.

ةديرجلا
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صراع أجيال داخل «الحرس الثوري» على رئاسة إيران
طهران تذهب إلى «اجتماع فيينا» محملة بالشروط ...وواشنطن
طهران ـ فرزاد قاسمي

أعربت إيران عن تفاؤل حذر
عشية انطالق اجتماع غير
مسبوق بشأن إحياء االتفاق
النووي ،المبرم بين طهران
والقوى العالمية عام ،2015
فيما تسود حالة من االنقسام
داخل «الحرس الثوري» بشأن
التوافق على مرشح رئاسي قبل
االنتخابات المقررة في يونيو
المقبل.

مع استمرار اللغط حول قضية
اس ـت ـقــالــة الـ ـل ــواء سـعـيــد مـحـمــد،
الذي ينوي الترشح لالنتخابات
الرئاسية ،أكد مصدر من قدامى
ق ــادة ال ـحــرس ال ـثــوري اإليــرانــي،
لـ ـ «ال ـجــريــدة» ،أن هـنــاك انقساما
كبيرا بين كبار قــادة المؤسسة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـ ـمـ ــوازيـ ــة ل ـل ـق ــوات
ال ـم ـس ـل ـحــة وال ـج ـي ــش ح ـ ــول مــن
يجب أن يكون مرشحها المدعوم
باالنتخابات الرئاسية المقبلة.
وسـلــط الـمـصــدر الـضــوء على
قـيــام المساعد السياسي لقائد
«الحرس» العميد يدالله جواني
باتهام القائد السابق لمقر «خاتم
األنبياء» ،التابع لـ»الحرس» ،اللواء
سـعـيــد مـحـمــد ب ـس ــوء اسـتـغــال
م ـن ـص ـب ــه ،ب ـع ــد أي ـ ــام مـ ــن إعـ ــان
األخير استقالته للتفرغ لخوض
االنتخابات.
وأفـ ــاد الـمـصــدر ب ــأن االنـتـقــاد
فـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــح حـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــات
وال ـص ــراع ــات داخـ ــل الـمــؤسـســة،
مضيفا أن سعيد مـحـمــد ،ا لــذي
يعتبر مــن الشخصيات الشابة
ف ـ ــي «ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــرس» ،وأح ـ ـ ـ ـ ــد أوف ـ ــر
المرشحين شعبية بين شباب
«الـبــاسـيــج» ،لــم يكن بحاجة إلى
إعــان استقالته قانونا لخوض
االسـتـحـقــاق الــرئــاســي ،وبـعــد أن
برر محمد استقالته بالرغبة في
تفادي اتهامه باستغالل منصبه،
هاجمه جواني عبر وكالة أنباء
«ف ـ ـ ــارس» ش ـبــه ال ــرس ـم ـي ــة ،وق ــال
إن ــه ل ــم يـسـتـقــل ب ــل ت ـمــت إقــالـتــه
مــن منصبه بسبب ســوء إدارت ــه
وتبذيره الشخصي.
وبـ ـ ـي ـ ــن أن خـ ـ ــافـ ـ ــات ك ـب ـي ــرة
دبــت بين قدامى قــادة «الحرس»
وال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد م ــن ال ـض ـبــاط
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغـ ـ ــار حـ ـ ـ ـ ــول الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
ال ـت ــي ي ـجــب أن ت ـح ـظــى بــالــدعــم
خ ــال االن ـت ـخ ــاب ــات ،مـضـيـفــا أن
رئـيــس الـبــرلـمــان الـحــالــي القائد
السابق بــ»الـحــرس» محمد باقر
قاليباف ،واألمين العام لمجلس
تشخيص مصلحة النظام القائد
الـســابــق بــالـحــرس أيـضــا محمد
رض ــائ ــي يـ ـص ــران ع ـلــى أن كـبــار
قادة المؤسسة العسكرية الذين
خرجوا من الخدمة ،وتحولوا إلى
العمل المدني لديهم تجربة أكبر
وارت ـب ــاط ــات أك ـثــر مــع المجتمع
تخولهم إدارة البالد بشكل أفضل
م ــن ال ـج ـي ــل الـ ـش ــاب الـ ـ ــذي لـيــس
لديه أي خبرة وارتباطات مدنية
ويريد استغالل «الحرس الثوري»
ألغراض سياسية فقط.
وب ـح ـس ــب الـ ـمـ ـص ــدر ،يـتـمـثــل

ترسل إشارات متضاربة

●

تسود حالة من التوتر الحدود الشمالية
إليران مع أذربيجان منذ أيام ،االمر الذي
استدعى حسبما علمت «الجريدة» ،صدور
أوامــر للجيش اإليــرانــي لنقل وحــدات من
قواته الخاصة (المغاوير) الى الحدود مع
ارمينيا وأذربيجان.
وأم ـ ـ ــس ،اع ـل ـن ــت ال ـس ـل ـط ــات اإلي ــرانـ ـي ــة
اع ـق ـت ــال «خ ـل ـيــة ت ـج ـســس» ق ــال ــت إن أحــد
ً
أفرادها شخصا جنده جهاز «الموساد»
اإلسرائيلي فى إقليم أذربيجان الشرقية
شـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــذي ت ـس ـك ـن ــه غ ــال ـب ـي ــة

إيرانيون داخل متنزه في طهران أمس
ال ـت ـخــوف ل ــدى ك ـب ــار الـ ـق ــادة في
أنه في حال نجح مرشح صغير
الـســن مــن «ال ـحــرس» ،مثل الـلــواء
سعيد محمد ،فإنه سيلجأ إلى
تعيين أغلب أف ــراد حكومته من
العسكريين السابقين ،و هــو ما
ق ــد يـثـيــر غ ـضــب ع ــام ــة الـشـعــب،
ويوصف بأنه نوع من «االنقالب
العسكري» االبيض على الحكومة
المدنية.

تفاؤل
الى ذلك ،عشية انطالق اجتماع
غير مسبوق في فيينا بمشاركة
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ل ـب ـحــث
إحياء االتفاق النووي اإليراني،
رحبت طهران بما وصفته رغبة
واشـنـطــن فــي «تـصـحـيــح أخـطــاء
الـمــاضــي» ،لكنها أك ــدت أنـهــا لن
ت ــدخ ــل ف ــي حـ ــوار م ـبــاشــر معها
خـ ــال ال ـم ـب ــاح ـث ــات ال ـت ــي تـعـقــد
اليوم على شكل مجموعات عمل
م ــن ال ـخ ـب ــراء ،يـشـكـلـهــا االت ـح ــاد
االوروبـ ـ ـ ــي ،إض ــاف ــة إل ــى روس ـيــا
والصين ،لمناقشة ما يتعين على
واشنطن والجمهورية اإلسالمية

م ــن ال ـقــوم ـيــة االذري ـ ـ ــة ،قـ ــرب الـ ـح ــدود مع
اذربيجان.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ــاس ـت ـخ ـب ــارات
بمحافظة أذربيجان الشرقية قدرة ديالمة:
«تم اعتقال جاسوس يعمل إلسرائيل وعدة
جواسيس على صلة بأجهزة مخابرات
دول مختلفة في المحافظة».
وكشفت مصادر لـ «الجريدة» ان من بين
المعتقلين رجل دين شيعي اذري انفصالي
ومقاتلون متشددون سوريون وأفغان.
تــزامــن ذلــك مــع اص ــدار محكمة ايرانية
ً
ً
حكما بالسجن لمدة  26عاما على الداعية
الـسـنــي حــامــد مـشـكــوة وه ــو يـنـتـمــي الــى

(أ ف ب)

القيام به الستئناف العودة إلى
تطبيق االتفاق الذي انسحب منه
الرئيس األميركي السابق دونالد
ترامب عام .2018
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة س ـع ـيــد
خطيب زادة إن برنامج اجتماع
اللجنة المشتركة لالتفاق النووي
سيكون حول كيفية رفع أميركا
ل ـل ـع ـقــوبــات ع ــن إي ـ ـ ــران ،والـ ـت ــزام
األط ـ ـ ـ ــراف األخـ ـ ـ ــرى ب ـت ـع ـهــدات ـهــا
تجاه االتفاق المبرم عــام ،2015
مضيفا أن غــدا سيتضح مــا إذا
كان بإمكان مجموعة « »1+4تلبية
م ـطــال ـبــات إي ـ ــران ح ـيــال االت ـفــاق
ال ــذي يـهــدف ال ــى تقييد قدرتها
عـلــى تـطــويــر س ــاح ذري مقابل
السماح لها بممارسة أنشطتها
االقتصادية دون قيود.
وغ ـ ــداة ت ـصــري ـحــات أمـيــركـيــة
الف ـ ـتـ ــة عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان ال ـم ـب ـع ــوث
ال ـخــاص روب ــرت مــالــي ،اعتبرت
أن ال ـه ــدف م ــن ال ـم ـح ــادث ــات هو
الـ ـع ــودة إل ــى «االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي»
دون الدعوة إلى تقويته أو إضافة
اتفاقيات جانبية له ،أكد زادة أن
ب ــاده لــم تـعــر أهـمـيــة لــإشــارات

أو التصريحات االيجابية التي
أعقبت وصــول الرئيس الجديد
جــو بــايــدن إل ــى الـبـيــت األبـيــض،
وأن كل ما يهمها هو اإلجــراءات
الـعـمـلـيــة ل ــرف ــع ال ـع ـقــوبــات الـتــي
فـ ــرض ـ ـهـ ــا سـ ـلـ ـف ــه ت ـ ــرام ـ ــب ب ـعــد
انسحابه من االتفاق.
وحـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات وزيـ ـ ــر
الخارجية الفرنسية حول اختراق
إيـ ــران لـتـعـهــداتـهــا ال ـن ــووي ،قــال
زادة« :نـتــوقــع مــن فرنسا اتخاذ
إجراءات بناءة في مسير عودتها
إلى التزامها في االتفاق النووي»،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :ن ـ ــوص ـ ــي األط ـ ـ ـ ـ ــراف
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ــأن ت ـت ـخ ــذ طــري ـقــا
أس ـهــل ،والـ ــرد اإلي ــران ــي سيكون
واض ـح ــا ع ـلــى إج ــراءاتـ ـه ــم» ،في
إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى اسـ ـتـ ـع ــداد ط ـه ــران
ل ـل ـت ــراج ــع عـ ــن خ ـط ــوات ـه ــا ال ـتــي
اتخذتها لفك ارتباطها باالتفاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،وج ـ ـ ــدد رفـ ـ ــض بـ ــاده
م ـط ــال ـب ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة بـ ـض ــرورة
إشراكها والقوى اإلقليمية في أي
مفاوضات بشأن االتفاق النووي،
لـكـنــه «رح ــب ب ــأي ق ــرار سـعــودي
حول استعدادها لحوار إقليمي
داخل المنطقة».

ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،داف ـ ــع زادة عــن
غ ـمــوض االت ـف ــاق االسـتــراتـيـجــي
بين طهران وبكين ،والذي وصفه
رئيس البرلمان محمد قاليباف،
في وقت سابق ،بأنه يعد تحذيرا
لــواش ـن ـطــن ،وقـ ــال ال ـم ـت ـحــدث إن
االتفاق يرسم خطوط تعاون وال
يتضمن أرقاما وامتيازات «كما
يحاول البعض إشاعته».
وت ـ ـ ـ ــزام ـ ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ــع تـ ـق ــري ــر
ل ــ«ن ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» خ ـفــف من
أهمية االتفاق الصيني االيراني،
واعـ ـتـ ـب ــره ات ـف ــاق ــا ع ــادي ــا ع ـقــدت
الصين مثله مع الكثير من الدول.
وكشف المسؤول اإليراني أن
ر ئ ـيــس وزراء ك ــور ي ــا الجنوبية
سيزور طهران قريبا للمساعدة
في تعزيز العالقات بين البلدين
وح ـ ــل أزم ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــوال اإلي ــرانـ ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــدة فـ ـ ــي بـ ـ ـن ـ ــوك سـ ـي ــول
والسفينة الكورية المحتجزة في
بندر عباس.
في غضون ذلك ،توقعت تقارير
أن يـسـتـمــر ال ـت ــأزم ب ـشــأن إحـيــاء
االت ـفــاق ال ـنــووي بـعــد مباحثات
ف ـي ـي ـنــا ،ف ــي ظ ــل تـصـلــب مــواقــف
ط ـ ـهـ ــران وإص ـ ــراره ـ ــا ع ـل ــى رف ــع

كــل الـعـقــوبــات قـبــل عــودتـهــا إلــى
تطبيق القيود الـنــوويــة ،ووقــف
التخصيب الـعــالــي لـلـيــورانـيــوم
مــع ق ــرب االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة
المقررة في يونيو المقبل.
واس ـ ـت ـ ـنـ ــدت الـ ـت ــوقـ ـع ــات إل ــى
تخوف واشنطن من أن يتسبب
رف ــع الـعـقــوبــات بشكل كــامــل في
تحرير أرص ــدة تقدر ب ــ 20مليار
دوالر ل ـم ـص ـل ـح ــة ط ـ ـه ـ ــران فــي
ات ـخــاذهــا ل ـمــواقــف أك ـثــر تـشــددا
بـ ـمـ ـلـ ـف ــات ع ـ ـ ـ ــدة ،ف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا
تسلحها الصاروخي وأنشطتها
ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وال ـ ـي ـ ـمـ ــن ول ـب ـن ــان
وسورية.
فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاء ،أعـ ـ ـ ــرب
مسؤولون إسرائيليون رفيعون
ع ـ ـ ــن قـ ـلـ ـقـ ـه ــم م ـ ـ ــن تـ ـص ــريـ ـح ــات
المبعوث األميركي الخاص بملف
إي ــران ،والـتــي تضمنت إمكانية
العودة إلى االتفاق النووي دون
أي عناصر إضافية تجعله «أطول
وأقوى» ،كما وعد وزير الخارجية
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي أن ـ ـتـ ــونـ ــي ب ـل ـي ـن ـك ــن،
وأكــدوا تخوفهم من أن الرسائل
المختلطة من إدارة بايدن بشأن
االتفاق النووي «مقلقة جدا».

القومية االذريــة ويقيم في نفس المنطقة
بتهمة الدعاية ضد النظام وزعزعة االمن
واال نـتـمــاء لمجموعات سلفية .ومشكوة
معروف بأن لديه ميول انفصالية.
وكان مصدر رفيع المستوى في قيادة
األركان االيرانية أبلغ «الجريدة» عن صدور
أوام ــر بنقل وح ــدات مــن «الـمـغــاويــر» الــى
ً
الحدود مع ارمينيا وآذربايجان تحسبا
م ــن ت ـجــدد الـ ـص ــراع ف ــي إق ـل ـيــم نــاغــورنــي
كـ ــارابـ ــاخ ،الـ ــذي ش ـهــد جــولــة ع ـنــف ال ـعــام
الماضي انتهت بهدنة هشة.
وحـ ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر ،ف ـ ـ ــإن مـ ـعـ ـل ــوم ــات
استخباراتية قد وصلت االيرانيين تؤكد

بان هناك تحركات تركية مربية في الجهة
اآلذريــة ويتم نقل قوات وأجهزة وأسلحة
غ ـيــر اع ـت ـيــاديــة ال ــى ال ـم ـنــاطــق الـمـحــاذيــة
ل ـل ـحــدود االرم ـي ـن ـيــة م ــن جـهــة جـمـهــوريــة
نخجوان االذريــة التي تفصلها االراضــي
االرمينية عن اذربيجان ،االمــر الــذي اثار
شكوكا لدى االيرانيين بانه ممكن ان تكون
هناك محاولة من قبل آذربايجان وتركيا
لكي يتم احتالل محافظة سيونيك االرمنية
وقطع اتصال إيران بأرمينيا.
وأضــاف المصدر أن معلومات روسية
وصلت الى طهران عن تحركات واتصاالت
إســرائـيـلـيــة تــركـيــة مـكـثـفــة للتنسيق في

آذربايجان وهناك تخوف من أن تحاول
إسرائيل نقل أو تحريك عناصر إيرانية
معارضة على الـحــدود الشمالية لتنفيذ
عمليات ارهابية في الداخل االيراني.
ً
لكن المصدر أكد أن هناك تواصال بين
طهران وباكو التي أكــدت أنها لن تسمح
ب ـ ــأي تـ ـح ــرك إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ضـ ــد ايـ ـ ـ ــران مــن
اراضيها .وكانت اسرائيل تعهدت بوقف
الـبــرنــامــج ال ـنــووي االي ــران ــي بـكــل السبل.
وتأتي التطورات عشية اجتمع فيينا حول
احياء االتفاق النووي االيراني وهو االول
الذي سيشهد مفاوضات غير مباشرة بين
طهران وادارة الرئيس األميركي جو بايدن.

الجيش األردني يؤكد استعداده للتعامل
مع أي مستجدات محلية وإقليمية
لليوم الثالث على التوالي،
ّ
وجـ ـ ــه ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ـقـ ــادة مــن
ال ـخ ـل ـيــج إلـ ــى الـ ـمـ ـغ ــرب ،ودول
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،دعـ ـمـ ـه ــم لـ ـ ـ ـ ــأردن فــي
م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة زعـ ــزعـ ــة
االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرار وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــات
وال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــاطـ ـ ــات الس ـ ـت ـ ـهـ ــدافـ ــه،
معربين عــن التضامن الكامل
لجميع إجراءات عاهل المملكة
الملك عبدالله الثاني.
وفي بيان أصدره ،أمس ،أكد
رئيس هيئة األركان المشتركة
األردن ـي ــة ال ـلــواء الــركــن يوسف
الحنيطي ،أن القوات المسلحة
األردنية واألجهزة األمنية لديها
من القدرة والكفاءة واالحترافية
ما يمكنها من التعامل مع أي
مستجدات تطرأ على الساحتين
المحلية واإلقليمية بمختلف
الـمـسـتــويــات ومــواجـهــة جميع
أشكال التهديد على الواجهات
مساع
الحدودية وبالقوة ،وأي
ٍ
ي ــراد بها تقويض أمــن الوطن
وترويع مواطنيه ،وزعزعة أمن
ً
واستقرار المملكة؛ التزاما منها

إجـ ــراءات حفظ أمــن واسـتـقــرار
األردن.
وأعــرب خادم الحرمين خالل
االت ـ ـصـ ــال ع ــن م ـس ــان ــدة األردن
ب ـق ـيــادة الـمـلــك عـبــدالـلــه الـثــانــي
وت ـم ـن ـيــاتــه ل ــه بــال ـخ ـيــر واألمـ ــن
واالستقرار ،وأكد األمير محمد
ب ــن س ـل ـمــان ،ف ــي ات ـصــالــه بملك
األردن ،تضامن السعودية التام
ودعمها لكل إجراءاته لحفظ أمن
األردن والحفاظ على استقراره.
ّ
وقدم عبدالله الثاني خالص
ش ـك ــره وتـ ـق ــدي ــره ألخ ـي ــه خ ــادم
الحرمين الشريفين وولي عهده
ع ـل ــى دع ـم ـه ـمــا وم ـســانــدت ـه ـمــا،
وعـ ـل ــى م ــوق ــف الـ ـسـ ـع ــودي ــة فــي
ال ــوق ــوف إل ــى جــانــب شقيقتها
المملكة األردنية الهاشمية في
جميع الظروف واألزمات.
وغـ ــداة تــأكـيــد تــركـيــا دعمها
ال ـقــوي لـلـعــاهــل األردنـ ــي وألمــن
وازده ــار شعبه ،بحث الرئيس
رجب طيب إردوغان ،في اتصال
ه ــات ـف ــي م ــع الـ ـع ــاه ــل األردنـ ـ ـ ــي،
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة وق ـضــاي ــا

الحنيطي خالل التمرين
إقليمية محل اهتمام مشترك.
وفيما أجرى أمير قطر الشيخ
ً
تميم بــن حمد آل ثــانــي اتـصــاال
ً
هاتفيا بالعاهل األردني ،وكذلك
مـلــك ال ـم ـغــرب مـحـمــد ال ـســادس،
أب ـل ــغ رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي
مـ ـصـ ـطـ ـف ــى ال ـ ـكـ ــاظ ـ ـمـ ــي الـ ـمـ ـل ــك
عبدالله ،في اتصال مماثل ،دعمه
الـثــابــت ألمــن واسـتـقــرار األردن،
ً
ً
لـكــونــه مـكـمــا مـتــازمــا مــع أمــن
ً
ال ـعــراق واس ـت ـق ــراره ،مــؤكــدا أنــه
مع كل ما من شأنه بسط هيبة
ال ــدول ــة وال ـق ــان ــون ف ــي المملكة

ّ
نظم متظاهرون في
ميانمار احتجاجات ،أمس،
تطالب بإعادة حكومة
الزعيمة أونغ سان سوتشي
ودعوا إلى تنسيق أكبر
بين المعارضين في
شتى أنحاء البالد ضد
المجلس العسكري ،بينما
تستعد دول المنطقة
إلجراء محادثات بشأن
األزمة التي أودت بحياة
نحو  600شخص .وقدمت
بروناي ،رئيسة رابطة دول
جنوب شرق آسيا (آسيان)،
دعمها أمس ،الجتماع قادة
المنطقة لمناقشة التطورات
في ميانمار ،وقالت إنها
طلبت من المسؤولين
التحضير الجتماع الكتلة
المؤلفة من  10دول أعضاء
في جاكرتا.
وعقب محادثات بين رئيس
الوزراء الماليزي محيي
الدين ياسين وسلطان
بروناي حسن البلقية ،قالت
بروناي إن البلدين طلبا من
وزرائهما وكبار المسؤولين
إجراء «االستعدادات
الضرورية لالجتماع الذي
سيعقد في أمانة آسيان في
جاكرتا بإندونيسيا».

موزمبيقً :الجيش يقتل
ً
عددا كبيرا من «الدواعش»

أعلن الجيش في موزمبيق
ً
ً
ّ
أن عددا «كبيرا» من
المسلحين قتلوا خالل
معركة الستعادة مدينة
بالما الرئيسية التي تعد
مركزا للغاز في أقصى
شمال شرق البالد سيطر
عليها ارهابيو تنظيم
«داعش» الشهر الفائت.
واستولى االرهابيون على
بالما بعد هجمات منسقة
في  24مارس ،فيما اعتبر
أكبر تصعيد للتمرد الذي
يشهده شمال البلد اإلفريقي
منذ .2017

أيرلندا الشماليةّ :
تجدد
أعمال العنف

بن سلمان وإردوغان وأمير قطر يعربون عن دعمهم لعبدالله الثاني
بواجبها الوطني تجاه الوطن
وقيادته.
جاء ذلك خالل متابعة رئيس
هيئة األركان المشتركة ،أمس،
مجريات التمرين التعبوي «درع
الوطن».
وشدد اللواء الركن الحنيطي
على أهمية الدور الذي تقوم به
ال ـقــوات المسلحة فــي الحفاظ
ع ـل ــى ه ـي ـبــة الـ ــدولـ ــة وتــرس ـيــخ
م ـ ـكـ ــان ـ ـت ـ ـهـ ــا االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة
وال ـتــاري ـخ ـيــة ،وال ـج ـه ــود الـتــي
تـ ـب ــذلـ ـه ــا فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة
للخروج من األزمات كافة التي
ع ـص ـف ــت ب ــال ــوط ــن فـ ــي اآلونـ ـ ــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،لـ ـضـ ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــرار
األردن بدوره المحوري والثابت
تـجــاه العديد مــن القضايا في
المنطقة واإلقليم.
و فـ ــي ا ت ـصــا ل ـيــن منفصلين
مـ ـ ــع الـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــل األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أكـ ــد
مـ ـل ــك الـ ـسـ ـع ــودي ــة سـ ـلـ ـم ــان بــن
عبدالعزيز وولــي عهده األمير
محمد بن سلمان ،أمس األول،
تضامنهما ومساندتهما له لكل

ً
بوتين يوقع قانونا يسمح
له بالرئاسة حتى ٢٠٣٦

ميانمار :دول المنطقة
تستعد لبحث األزمة

اعتقال جاسوس إسرائيلي ورجل دين أذري انفصالي ...وتقارير عن تحركات عسكرية واسعة
طهران  -ةديرجلا

سلة أخبار

ُ
أظهرت وثيقة نشرت،
أمس ،على موقع حكومي
على اإلنترنت ،أن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين
ً
وقع قانونا يسمح
له بالترشح لفترتين
رئاسيتين إضافيتين،
عندما تنتهي واليته
الحالية في عام .2024
ويمهد القانون الطريق أمام
بوتين للبقاء في السلطة
حتى عام  2036إذا أراد ذلك
وفاز في االنتخابات.
ويعكس هذا التشريع
تعديالت واسعة أجريت
على الدستور العام
الماضي.

إيران ترسل «مغاويرها» إلى حدود أذربيجان
•

دوليات

وت ـع ــزي ــز م ـس ـيــرة شـعـبـهــا على
نهج االستقرار والتنمية والبناء.
وبـ ـع ــد الـ ـك ــوي ــت وال ـب ـح ــري ــن
وقطر ُ
وعمان واليمن والمغرب
وم ـ ـ ـصـ ـ ــر وم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
الخليجي والـجــامـعــة الـعــربـيــة،
أعــربــت الـجــزائــر أمــس األول عن
دعـم ـهــا لــأمــن واالس ـت ـق ــرار في
األردن ،وقالت وزارة الخارجية
إن «ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــر ت ـ ـتـ ــابـ ــع ب ـب ــال ــغ
االهتمام التطورات في المملكة
األردنـ ـي ــة الـهــاشـمـيــة الـشـقـيـقــة،
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ع ـ ـ ــن دع ـ ـم ـ ـهـ ــا ل ــأم ــن

واالس ـت ـقــرار فـيـهــا ،تماشيا مع
تمسكها بمبدأ عدم التدخل في
الشؤون الداخلية للدول».
وفي القاهرةّ ،
عبر المتحدث
بـ ــاسـ ــم رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة،
باسم راضي ،عن تضامن مصر
«الكامل ودعمها لألردن الشقيق
ً
وقياداته» ،مشددا على أن «أمن
واستقرار المملكة جزء ال يتجزأ
مـ ــن األمـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ال ـم ـص ــري
والعربي».
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ـ ــد ن ـ ــائ ـ ــب وزيـ ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي ميخائيل

بوغدانوف ،أمس ،دعم موسكو
لـحـفــظ أم ــن واس ـت ـق ــرار األردن،
ً
م ـ ـشـ ــددا ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ـ ــه عـلــى
أهـمـيــة الـعــاقــات الـتــي تربطها
بملكها عبدالله الثاني.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ـ ــوغـ ـ ـ ـ ــدانـ ـ ـ ـ ــوف ف ــي
ت ـصــري ـحــات ص ـحــاف ـيــة« :نــدعــم
االس ـت ـق ــرار واألم ـ ــن ف ــي األردن،
وتــرب ـط ـنــا ب ــه ع ــاق ــات ص ــداق ــة،
ون ـت ـم ـن ــى ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة
الهاشمية دوام األمن واالستقرار،
وت ـح ـق ـي ــق ت ـن ـم ـي ــة اج ـت ـم ــاع ـي ــة
واقتصادية».

تعرضت الشرطة للهجوم
مع اندالع أعمال عنف خالل
ليلة أخرى من االضطرابات
المتفرقة في مناطق
من أيرلندا الشمالية.
وذكرت «وكالة األنباء
البريطانية» ،امس ،أنه تم
إلقاء قنابل غاز وطوب
على رجال شرطة في
المناطق الموالية للمملكة
المتحدة في نيوتاونابي
وكاريكفرغس مساء األحد.
وكانت هذه هي الليلة
الثانية على التوالي التي
تندلع فيها االضطرابات
عند دوار كلوفيرن في
نيوتاونباي على مشارف
بلفاست ،ومع ذلك فلم يكن
العنف مطوال كما كان ليل
السبت.
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قناة السويس التزال رئة رئيسية للتجارة رغم أزمة «إيفرغيفن»
 3مشاريع الستبدالها واجهت عراقيل ...والقاهرة تستفيد من دروس  6أيام هزت العالم

سفن حربية أميركية تعبر قناة السويس قبل أيام (رويترز)

أحمد عياش

عبرت مصر والعالم أزمة توقف المرور في قناة
السويس ،للمرة األولى منذ جائحة "كورونا" التي
أربكت العالم والتزال منذ العام الماضي ،انشغل
الـعــالــم فـجــأة بما حــدث فــي  23م ــارس الماضي
وحتى الـ 29من الشهر نفسه في القناة .إنها ستة
ّ
أيــام هــزت التجارة الدولية .فهل اليــزال هناك ما
يجب الحديث عنه اآلن حول هذا الحدث المالحي
الكبير؟

 3مشاريع بديلة

«إيفر غيفن» أظهرت
أن العولمة لم تنته
لكن خطوط اإلمداد
للمسافات البعيدة
ً
تواجه تحديا

فـجــأة ،قفزت إلــى الواجهة أنـبــاء عــن مشاريع
قدمتها ثالث دول لتكون بديلة عن القناة المصرية.
هذه الدول هي :روسيا ،وإسرائيل ،وإيران.
في نهاية الشهر الماضي أوردت الـ"فايننشال
تايمز" مــن موسكو ان روسـيــا التقطت الفرصة
لتطرح أهمية طريق محيط االركتيك في القارة
القطبية الجنوبية ،الذي يتيح الوصول من اوروبا
الى آسيا .وتم العام الماضي ،عبر هذا الطريق الذي
يسمى أيضا طريق "بحر الشمال" ،نقل  33مليون
طن من البضائع.
ولفتت الصحيفة الى انه خالل تعطل العبور
في السويس ،والذي أدى الى توقف مرور  3ماليين
طنا يوميا ،اعتبرت وزارة الطاقة الروسية ان هناك
حاجة الى طرق أقصر في حاالت الطوارئ .ورغم
أن المالحة على مــدى العام على طريق الشمال
ليست متوقعة قبل  ،2030-2025فإن هناك محاذير
ســوء الـمـنــاخ الـتــي الت ــزال قــائـمــة ،غير أن شركة
"روستوم" المملوكة من الدولة ،وهي المسؤولة
عن خط الشمال البحري تتوقع تزايد الطلب على
هذا الخط.
ومن المشروعات األخرى البديلة التي يجري
الحديث عنها كما تقول "بي بي ســي" ،قناة "بن
غوريون" اإلسرائيلية ،التي تربط بين البحرين
األحمر والمتوسط ،والتي يروج اإلسرائيليون لها،

على أنها تمثل البديل لقناة السويس ،إذ يقولون
إن المسافة بين إيالت والبحر المتوسط ليست
بعيدة ،وتساوي تماما ،المسافة التي تقطعها
السفن في قناة السويس بين البحرين ،وتستهدف
خطة المشروع اإلسرائيلي القديم ،بجانب إيجاد
مـمــر بــديــل ع ــن ال ـســويــس ،إن ـش ــاء م ــدن وف ـنــادق
ومطاعم ونواد ليلية حول الممر.
أخيرا ولس آخرـ أكد سفير إيران لدى موسكو
كاظم جاللي ،ضرورة تفعيل ممر "شمال-جنوب"
ليكون بديال عن قناة السويس.
ونقلت وكــالــة "إيــرنــا" اإليــرانـيــة الرسمية عن
جاللي قوله ،إن "اإلسراع في إكمال البنى التحتية
وتفعيل ممر (شمال-جنوب) كبديل عن ممر قناة
ال ـســويــس ،يحظى بــاألهـمـيــة أكـثــر مـمــا مـضــى".
وأض ــاف" :الممر يختصر الزمن حتى  20يوما،
والتكاليف حتى  30في المئة".

المرتبة الرابعة
بحسب التصنيف الدولي ،فإن قناة السويس
تحتل المرتبة الرابعة عالميا .وفي المرتبة األولى،
الممر اإلنكليزي  .English Channelوهــو ممر
مائي بين إنكلترا وفرنسا .يربط بين المحيط
األطلسي وبحر الشمال ،حيث يبلغ طوله ما يقارب
 563كيلومترا ،ويتراوح عرضه بين  35كيلومترا
و 160كيلومتر.
فــي المرتبة الثانية ،مضيق ملقا .وهــو ممر
مائي يقع في جنوب شرق آسيا بين شبه جزيرة
ماليزيا وجزيرة سومطرة اإلندونيسية ،يصل
ما بين بحر أمدان في المحيط الهندي من جهة
ال ـش ـمــال ال ـغــربــي ،وب ـيــن بـحــر الـصـيــن م ــن جهة
الجنوب الشرقي .يقدر طول المضيق بنحو 800
كيلومتر ،بينما ي ـتــراوح عــرضــه بين  50و320
كيلومترا.
في المرتبة الثالثة قناة بنما .هي ممر مائي
ّ
المحيطين
يـعـبــر بـ ــرزخ بـنـمــا ،وي ـصــل م ــا بـيــن

األطلسي والهادئ .وبعد االنتهاء من شقها عام
 1914جرى تقصير مسافة رحلة السفن ما بين
مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكو إلى أقل من
 8.370كيلومتر .بينما في الفترة التي سبقت شق
هذه القناة ،كان على السفن التي تقوم بمثل تلك
الرحلة ،أن تبحر حول أميركا الجنوبية قاطعة
نحو  20,900كيلومتر.
فــي المرتبة الرابعة قناة السويس .هــي ممر
مائي ازدواجي المرور .يبلغ طولها  193كم وتصل
بين البحرين األبيض المتوسط واالحمر ،وتصل
ّ
قارتي آسيا وأوروبا.
ما بين
وتعتبر أسرع ممر بحري بين القارتين وتوفر
ً
نـحــو  15يــومــا فــي الـمـتــوســط مــن وق ــت رحــات
السفن .ويمر عبر القناة ما بين  8في المئة الى 12
في المئة من حجم التجارة العالمية.

رسالة من عنق الزجاجة
كبريات الصحف والمجالت العالمية السيما
تـلــك الـنــاطـقــة بــاإلنـكـلـيــزيــة ،أفـ ــردت مـنــذ مــا بعد
 23مــارس الماضي حتى اآلن مساحات واسعة
لمواكبة تطورات اإلغالق المؤقت لقناة السويس.
ف ـ ــي ع ـ ــدده ـ ــا ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،حـ ـم ــل غ ـ ـ ــاف مـجـلــة
"ايكونوميست" العنوان االتــي" :رسالة من عنق
الزجاجة ال تتخلوا عن العولمة" .وارفق الغالف
بصورة زجاجة بداخلها سفينة الحاويات "إيفر
غيفن" التي تسببت في تعطيل حركة مرور السفن
عبر قناة السويس ،إثر جنوحها ،ما أعاق حركة
المرور عبر هذا الممر المائي الدولي.
وجــاء في عنوان موضوع المجلة الرئيسي:
"سلسلة اإلمدادات العالمية مازالت مصدر قوة ال
ضعف" ،فكتبت تقول" :أفضل ما في األسبوع ان
قناة السويس ّ
سدها مجازيا  200الف طن (وزن
السفينة) .ليست ايفر غيفن واحدة من اكبر سفن
الحاويات في العالم ،بل انها رمز ردة الفعل على
ً
االتـهــام بــأن العولمة ذهبت بـعـيــدا .فمنذ بداية
التسعينيات ،بلغت سلسلة اإلمدادات أقصى
فعاليتها .وسعت المؤسسات الى التركيز
عـلــى مـهـمــات م ـح ــددة ف ــي أم ــاك ــن تتمتع
باقتصاديات نامية .لكن القلق يتصاعد
اآلن م ــن ان ه ـكــذا سفينة كـبـيــرة ج ــدا قد
تتحول مصدرا للدعاوى للحصول على
تعويضات".
وخـلـصــت ال ــى ال ـق ــول" :ان الـمـثــابــرة ال
تــأتــي مــن ال ـك ـفــاءة الــذات ـيــة ،بــل مــن تنوع
م ـصــادر اإلمـ ــداد وتــأقـلــم الـقـطــاع الـخــاص
م ــع الـ ـص ــدم ــات .ومـ ــع الـ ــوقـ ــت ،سـتـتــاقـلــم
الـمــؤسـســات حـتــى مــع الـتـهــديــدات طويلة
األم ــد ،بـمــا فيها الـتــوتــر مــا بـيــن الــواليــات
المتحدة والصين والتأثيرات المناخية،
وذلك بالتحول التدريجي الى االماكن التي
يـمـكــن تــوظـيــف اس ـت ـث ـمــارات ج ــدي ــدة .انها
لحظة خطرة للتجارة .وينما تحث العولمة
على االنفتاح  ،تــؤدي الحماية والدعم في
دولــة لالنتقال الى دولــة اخــرى .إن العولمة

هي ثمرة عقود
ف ـ ــا ت ــدع ــوه ــا
تـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــرض
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ن ـشــرتــه صحيفة
"نيويورك تايمز" قبل أيام تحت عنوان "المرحلة
ّ
التالية للعولمة" كتب مارك ليفنسون االقتصادي السويس ذكرني بأنه في عملنا ،هناك الكثير من
ّ
المتغيرات التي ال يمكن ألحد ان يسيطر عليها".
والمؤرخ ،وهو مؤلف كتاب بعنوان "خارج العلبة:
كيف ّ
ّ
"وول ستريت جورنال" في عددها  3-4أبريل
متحرك الى افكار
تحولت العولمة من أمر
منتشرة" ،كتب يقول" :توقف الناقلة العمالقة إيفر تـحــت ع ـنــوان "داخـ ــل الـسـبــاق إلعـ ــادة فـتــح قناة
غيفن في  23مارس واعادتها للعمل مجددا االثنين السويس" ،لفتت الى انه ّ
مرت مؤخرا ذكرى مرور
 29مارس في قناة السويس ربما كانت أنباء سيئة  150عاما على افتتاح القناة .ونقلت عن مسؤول
ّ
لالقتصاد العالمي ،لكن مازالت سدادات زجاجات مصري قوله ان الرئيس المصري عندما تبلغ نبأ
شراب االحتفاالت تفرقع في مراكز عمل خطوط معاودة العمل في القناة قال" :نشكر الله ...إن سمعة
امداد الناقلة في العالم ،فالناقالت حظيت بأفضل مصر بين أيديكم".
وكشفت "االيكونوميست" عن "ان خطأ بشريا
سنة عمل على األقــل منذ  ،2008والسفن تبحر
بكامل حمولتها ،والرسوم في أعلى مستوياتها ،وراء حادث الناقلة العمالقة وليس الرياح القوية
واألربــاح التي كانت ضعيفة في االعــوام االخيرة كما ذكر سابقا".
وقالت "واشنطن بوست" إن " 200الف طن من
ع ــادت تتحسن .لكن خطوط االم ــداد للمسافات
البعيدة التي طبعت العولمة منذ الثمانينيات الفوالذ والبضائع االستهالكية ّ
سدت رابع أكثر
تنطوي على محاذير التأخر في النقل .وما تعطل ممر مائي في العالم ازدحاما" .وأضافت انه "لو
العبور فــي قناة السويس إال آخــر األمثلة .ومن فشلت عملية إعادة الناقلة الى مسارها لكان على
المتوقع تــراجــع هــذا الـنــوع مــن النقل لمصلحة الحكومة المصرية تفريغها من  18الف حاوية".
إيـجــاد مــراكــز إنـتــاج السلع فــي امــاكــن
األجور" .قريبة من األرخص
أسواق استهالكها بفعل تدني
ً
ما يجمع عليه خبراء دوليون ،أن األزمة األخيرة
دائما نحو األكبر
النسداد قناة السويس ،أظهرت أن القناة التزال
ً
ً
أما "فيننشال تايمز" الصحيفة المتحصصة تمثل رقما صعبا في النقل البحري ،وأنها التزال
اقـتـصــاديــا فـكــانــت مـمـيــزة فــي تغطيتها .فبعد األرخص في نقل السلع والبضائع ،وفي مقدمتها
مـعــاودة المالحة فــي القناة كتبت تحت عنوان الطاقة من نفط وغاز ووقود.
ً
ورغم تعدد المشروعات البديلة لقناة السويس،
"مصر دائما نحو االكبر" تقول" :عرقلة المالحة في
قناة السويس سلطت األضواء على توجه مصر ف ــإن جــان ـبــا م ــن ال ـخ ـب ــراء ،يـ ــرون أن إن ـج ــاز تلك
الى المشاريع العمالقة .لم يكن هذا واردا في فكر المشروعات ،لن يكون أمــرا سهال ،وأن معظمها
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل  7اعوام يحتاج إلــى استثمارات هائلة ،تتكلف عشرات
عندما وعد بزيادة المالحة في القناة .لكنه بعد ال ـم ـل ـيــارات مــن الـ ـ ـ ــدوالرات ،إضــافــة إل ــى أن ـهــا قد
ً ً
ً
تسلم منصبه أمر بتوسعة القناة بمبلغ  8مليارات تستغرق وقتا طويال جدا في إنجازها ،ويخلصون
دوالر .وبعدما كانت القناة مخصصة للعبور في إلى أن قناة السويس ،ستظل عدة سنوات طويلة
اتجاه واحد ،عمد العمال الى توسعة قسم منها ،شــريــانــا حـيــويــا للنقل ال ـب ـحــري ال ـعــال ـمــي ،وأن
وشقوا خطا مالحيا على امتداد وسطها فأوجدوا منافسوها لن يقدروا على إزاحتها من موقعها.
ممرا جانبيا بطول  72كيلومترا ( 45ميال) ،لكي لكن من ال ــدروس المستفادة هو ان وزن الناقلة
تبحر السفن في اتجاه معاكس ،وتتجاوز الواحدة اآلن  220الف طن وطولها بارتفاع مبنى "االمباير
ستات" بنيويورك ،واخــذت صناعة السفن علما
االخرى.
"فايننشال تايمز" تحت عنوان "مرافئ اوروبا ان مالكي السفن بدأوا يطلبون ناقالت اصغر وزن
تتحضر لزحمة بعد فتح قناة السويس" كتبت :الواحدة منها  15الف طن.
الحياة عادت االن الى قناة السويس ،وصرح
"مــرافــئ أوروبـ ــا تحضر نفسها لموجة وصــول
السفن كــي تخفف مــن وط ــأة التعثر فــي خطوط الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة ،بأن حركة
اإلمداد بسبب توقف المالحة في القناة على مدى المالحة بها تعمل بصورة منتظمة ،حيث سجلت
ستة أيــام .مرافئ شمال اوروبــا كانت لها فرصة التقارير المالحية ،فــي نهاية الشهر الماضي،
لتأهيل منصاتها قبل عودة االزدحام عليها .وتنقل عبور  81سفينة من االتجاهين بإجمالي حموالت
عن أحد المسؤولين قوله :توقف المالحة في قناة صافية قدرها  4.8ماليين طن.

ً
القناة ...من الفراعنة إلى أمير المؤمنين وصوال للفرنسيين

تستعد مـصــر لتسليط األض ـ ــواء على
تاريخ القناة بعد إحيائها ذكرى مرور 150
عاما على افتتاحها ،لكن تاريخ القناة يعود
ربما الى آالف السنين ،فقد نقلت صحيفة
"األهرام" عن رئيسة المتحف العالمي لقناة
السويس سحر زغلول أن فكرة شق القناة
أبصرت النور قبل الفي عام قبل الميالد ،مع
قناة سنوسرت الثالث ،التي كانت أول قناة
تربط بين البحرين األحمر والمتوسط عبر
نهر النيل وفروعه.
وتروي بعض المصادر عن شق قناة باسم
"أمير المؤمنين" عام  640ميالدية ،تصل بين
الفسطاط والسويس ،بعد الفتح اإلسالمي
لمصر على يد عمرو بن العاص ،مشيرة الى
ً
أن هذه القناة استمرت  150عاما إلى أن أمر
الخليفة العباسي أبوجعفر المنصور بردمها،
وبعد ذلك أعاد الخليفة هارون الرشيد فتحها،
ثــم ردم ــت مــن جــديــد ألسـبــاب يتباين حولها
المؤرخون.
وبعثت فـكــرة إن ـشــاء الـقـنــاة ع ــام  1798مع
ال ـح ـم ـلــة ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـلــى م ـص ــر ،ع ـنــدمــا فكر
االمبراطور نابليون في شقها ،إال أن مسعاه

لم يكلل بالنجاح ،حتى عام  1854عندما استطاع
الفرنسي فرديناند دي ليسبس إقناع محمد سعيد
باشا بالمشروع الذي حاز موافقة "الباب العالي"
الـعـثـمــانــي ،مــا أسـفــر عــن مـنــح الـشــركــة الفرنسية
برئاسة ديليسبس امتياز حفر وتشغيل القناة
لمدة  99عاما ،واستغرق بناء القناة  10أعوام بين
 1859و.1869
وحاولت الشركة الفرنسية تمديد حق االمتياز
 50عاما إضافية إال أن تلك المحاولة لــم تنجح،
وفــي يوليو  1956قــام الرئيس جمال عبدالناصر
بتأميم الـقـنــاة ،فقامت كــل مــن بريطانيا وفرنسا
وإســرائـيــل بشن ح ــرب ثالثية على مصر انتهت
بانتصار مصري.
وتسببت حرب عام  1967في إغالق قناة السويس
ألك ـث ــر م ــن  8سـ ـن ــوات ،وأعـ ـي ــد فـتـحـهــا ب ـعــد فض
االشتباك بين مصر وإسرائيل ،والتوصل إلى وقف
إطــاق النار إثر قيام الرئيس أنــور السادات بشن
حرب العبور في اكتوبر .1973
بعد ذلــك شهدت القناة عــدة مشاريع لتوسيع
مـجــراهــا وتقليل وق ــت ع ـبــورهــا ،ب ــدءا مــن ،1980
وآخرها في  6اغسطس  ،2015مع افتتاح مشروع
قناة السويس الجديدة.

وف ـ ـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي ش ـ ـهـ ــدت م ـحــاف ـظــة
اإلسماعيلية المصرية وصــول تمثال ديليسبس
إلى متحف هيئة قناة السويس قادما من محافظة
بورسعيد ،لينضم إلى مقتنيات مشروع المتحف
الذي يتم االستعداد الفتتاحه.
ووصل التمثال المثير للجدل الى اإلسماعيلية
بعد أن رفــض أهالي بورسعيد إع ــادة نصبه إلى
قاعدته في شــوارع المحافظة ،وشــارك في عملية
النقل أكثر من  200من أبناء هيئة قناة السويس من
مختلف اإلدارات ،بإشراف رئيس الهيئة.
وتجرى حاليا في متحف هيئة قناة السويس
أعمال إنشائية ،وترميم أول مبنى إداري للقناة،
إلع ــادت ــه إل ــى ســالــف ع ـهــده إبـ ــان االف ـت ـتــاح األول
الـتــاريـخــي لـقـنــاة الـســويــس ع ــام  ،1869وتأهيله
ليكون متحفا عالميا يحكي تاريخ قناة السويس
منذ نشأتها.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن يـتــم اف ـت ـتــاح الـمـتـحــف قــريـبــا،
وسيضم مقتنيات كثيرة حقيقية كانت موجودة فى
حفل افتتاح قناة السويس األولى ،وكانت موجودة
في فرنسا ،وتمت إعادتها إلى مصر مجددا ،إضافة
إلــى بعض الكتب والتماثيل لديليسبس ومنزله
ومقتنياته.
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رياضة
السالمية والعربي يواجهان كاظمة والكويت
في نصف نهائي كأس اليد
محمد عبدالعزيز

في الدور نصف النهائي لكأس
اتحاد اليد ،يلتقي السالمية مع
كاظمة ،والعربي مع الكويت.

يقام اليوم على صالة الشيخ
سعد العبدالله في اتحاد اليد
الـ ـ ـ ــدور نـ ـص ــف نـ ـه ــائ ــي ل ـكــأس
االتحاد الذي ستبدأ منافساته
الـ ـس ــاع ــة  4.30ع ـ ـصـ ــرا ب ـل ـقــاء
الـســالـمـيــة مــع كــاظـمــة ،وف ــي ال ـ
 6:00مساء يلتقي الكويت حامل
اللقب ونظيره العربي ،لتحديد
قطبي المباراة النهاية للبطولة.

السالمية وكاظمة
وس ـت ـك ــون ال ـم ـب ــاراة األولـ ــى
منافسة خاصة يصطدم فيها
ش ـ ـبـ ــاب الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة اصـ ـح ــاب
االداء ا لـ ـجـ ـم ــا ع ــي ا لـ ـجـ ـي ــد مــع
خـبــرة العـبــي البرتقالي الذين
ي ـ ـحـ ــاولـ ــون دمـ ـ ــج الـ ـخـ ـب ــرة مــع
الـســرعــة لتحقيق غــايـتـهــم في
ال ـ ـع ـ ـبـ ــور لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة
النهائية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
السالمية

تــأهــل لنصف الـنـهــائــي بـفــوزه
على برقان  28-23بينما اطاح
ك ــاظ ـم ــة ب ــال ـق ــادس ـي ــة فـ ــي رب ــع
النهائي.
ومرة اخرى سيعتمد مدرب
السماوي الوطني احمد فوالذ
على نفس توليفة العبيه وعلى
رأسـ ـه ــم ح ـي ــدر دش ـت ــي وب ـنــدر
الشمري وعلى البلوشي بينما
سيغيب عن اللقاء فواز يوسف
وبـ ـش ــار ت ـقــي وراكـ ـ ـ ــان يــوســف
لإلصابة.
وعـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،يأمل
ال ـبــرت ـقــالــي مــواص ـلــة عــروضــه
القوية لحجز مكانه في المباراة
ً
النهائية معتمدا على المستوى
الفني والبدني الذي وصل اليه
الالعبون تحت قيادة مدربهم
المصري مروان رجب.
وسـ ـيـ ـخ ــوض رجـ ـ ــب ال ـل ـق ــاء
م ــدع ــوم ــا ب ـت ــأل ــق سـعــد
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدري وع ـ ـلـ ــي
أشـكـنــانــي وال ـحــارس

ع ـبــدال ـلــه ج ــرخ ــي ال ـ ــذي ســاهــم
ب ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــدة ف ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــي عـ ـقـ ـب ــة
القادسية.
وسـ ـيـ ـفـ ـق ــد ال ـ ـفـ ــريـ ــق ج ـه ــود
ص ــان ــع األلـ ـع ــاب م ـح ـمــد ج ــواد
بداعي االصابة ،وتحوم الشكوك
حــول إمكانية مشاركة يوسف
الحداد بسبب اإلصابة وحامد
الصليلي بسبب وفاة والده.

الكويت والعربي
وينطبق نفس ا لـشــيء على
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،إذ يـتـطـلــع
الـكــويــت لــاسـتـمــرار فــي حملة
دف ــاع ــه ع ــن لـقـبــه ف ــي الـبـطــولــة
بـ ـ ـ ــدون عـ ـ ـث ـ ــرات مـ ــرت ـ ـكـ ــزا ع ـلــى
ال ــاع ـب ـي ــن ال ـم ـم ـي ــزي ــن عــاصــم
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـغ ــرب ـل ـل ــي وشـقـيـقــه
م ـح ـم ــد وع ـب ــدال ـل ــه
الـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس
وال ـح ــارس على
صفر .ومازالت

ُ
«األصفر» على بعد نقطة من درع
دوري الطائرة بفوزه على األبيض

مشاركة مشاري طه غير مؤكدة
بداعي االصابة.
وك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـكـ ــويـ ــت فـ ـ ـ ــاز ع ـلــى
الـفـحـيـحـيــل وال ـع ــرب ــي تخطى
الشباب في دور الثمانية.
في المقابل ،سيعمل العربي
بقيادة مدربه الجزائري سعيد
حجازي جاهدا على استغالل
جميع االوراق الرابحة لحسم
اللقاء خاصة المصري محمد
مـ ـج ــدي وعـ ـل ــي ن ـص ـيــر م ـهــدي
الحداد وسلمان الشمالي.
وسـ ـيـ ـغـ ـي ــب عـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
ال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان سـ ـ ــالـ ـ ــم مـ ـحـ ـب ــوب
وجــاســم ارتــى بــداعــي االصابة
وه ـن ــاك ش ـكــوك ح ــول مـشــاركــة
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ن ـش ـم ــي بـسـبــب
ظروفه الخاصة.

جانب من مباراة القادسية والكويت
اقترب فريق القادسية بشدة من حسم لقب
ال ــدوري الممتاز للكرة الطائرة بوصوله إلى
النقطة  ،28متقدما بـفــارق  6نـقــاط عــن أقــرب
م ـطــارديــه فــريــق الـكــويــت الـثــانــي بـ ـ  22نقطة،
ويحتاج االصفر الى نقطه واحدة لحسم اللقب
بغض النظر عن نتائج باقي المباريات ،والذي
أسقطه أ مــس األول للمرة الثانية فــي المربع
الذهبي للبطولة ،بنتيجة ثالثة أشواط مقابل
ال شيء ،في المباراة التي جمعتهما على صالة
اال تـحــاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في
افتتاح دور إيــاب الجولة الرابعة من المربع
الــذه ـبــي ،وجـ ــاء ت نـتــائــج األش ـ ــواط كالتالي
(.)18-25 ،25-27 ،18-25
وفي مباراة أخــرى جرت أمس األول ضمن
المرحلة نفسها ،استعاد فريق كاظمة جزءا
من اتزانه بتغلبه على نظيره العربي بنتيجة
ثالثة اشواط مقابل شوط واحد ،بواقع (-25
 ،)25-27 ،17-25 ،25-18 ،21ليرفع البرتقالي
رصيده إلى  21نقطة في المركز الثالث ،يليه
العربي رابعا وأخيرا بـ  19نقطة.

التضامن تأهل لـ «الممتاز»
سعيد حجازي

أحمد فوالذ

كنكوني« :الشباب» عانى
ً
كثيرا الفترة الماضية
أكد نائب مدير الكرة بنادي
الشباب علي كنكوني أن فريقه
ع ـم ــل ع ـل ــى ت ـك ـث ـيــف اإلع ـ ـ ــداد
وال ـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي خــال
ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة؛ اس ـت ـعــدادا
الس ـت ـئ ـنــاف م ـب ــاري ــات دوري
 stcلـ ـل ــدرج ــة الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة ،إذ
تنتظر الفريق مواجهة قوية
مع النصر.
وقـ ـ ــال ك ـن ـكــونــي إن "ف ـت ــرة
ال ـ ـتـ ــوقـ ــف أض ـ ـ ـ ــرت ب ــال ـف ــري ــق
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــداداتـ ـ ـ ــه ،وأرب ـ ـ ـكـ ـ ــت
خ ـط ــة الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي الـ ــذي
بـ ــات ي ـخ ـشــى خـ ـس ــارة لـيــاقــة
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات ف ـ ــي ظ ـ ــل ك ـث ــرة
ال ـ ـتـ ــوق ـ ـفـ ــات ال ـ ـتـ ــي ص ــاح ـب ــت
الـمـنــافـســات الـمـحـلـيــة وطــول
مدتها".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :ع ــان ـي ـن ــا خ ــال
الفترة األخيرة كثيرا من عدم
وجـ ـ ــود ت ـص ــاري ــح ع ــدم
ت ـ ـعـ ــرض ل ــاع ـب ـي ــن
والطواقم االدارية
والـ ـفـ ـنـ ـي ــة م ـمــا
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ع ـ ـلـ ــى اقـ ــامـ ــة
الـ ـت ــدريـ ـب ــات
ف ـ ــي اوق ـ ـ ــات

م ـب ـك ــرة تـ ـك ــون ب ــداي ـت ـه ــا فــي
الـثــانـيــة ظ ـه ــرا ،ال ـتــي شكونا
مـ ـعـ ـه ــا م ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ــرارة ال ـط ـق ــس
وضـيــق الــوقــت وتـضــاربــه مع
نهاية أوقات العمل".
وزاد" :عملنا على تجهيز
الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق وف ـ ـ ـ ــق اإلمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات
ال ـم ـت ــاح ــة ،وأم ــامـ ـن ــا مـ ـب ــاراة
صعبة امام النصر احد افضل
الـفــرق ونتمنى تقديم افضل
المستويات لتحقيق نتيجة
ايجابية" ،الفتا الى ان الشباب
سيفتقد خالل المباراة جهود
مدافعه السنغالي مامي سابر
بداعي االيقاف لحصوله على
 3انذارات.
ي ــذك ــر أن ال ـش ـب ــاب خ ــاض
مـســاء ام ــس م ـبــاراة ودي ــة مع
الـ ـي ــرم ــوك الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـعــد مــن
جــانـبــه السـتـئـنــاف مـبــاريــات
دوري ا ل ــدر ج ــة
األولى.

مروان رجب

هيثم الرشيدي

من جانب آخر ،حسم فريق التضامن تأهله
ل ـلــدوري الممتاز فــي الـمــوســم الـجــديــد بعدما
عــزز موقعه فــي ص ــدارة دوري الــدرجــة االولــى

مباراتا اليوم
وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الرابعة
مــن ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز لـلـفـتـيــات ،إذ يلتقي في
الساعة  2:30ظهرا ،نادي سلوي الصباح الثالث
مع العربي الثاني بفارق االشواط ورصيد واحد
( 5نقاط) ،ويليه في الثالثة عصرا مباراة الفتاة
المتصدر بفارق نقاط االشــواط بـ  5نقاط مع
فتيات العيون األخير بـ  3نقاط.

مسابقات القدم أصدرت جدول  3جوالت للدوري
●

حازم ماهر

أ صــدرت لجنة المسابقات باتحاد
ا لـكــرة ،برئاسة عضو مجلس اإلدارة
فهد الهمالن ،جدول الجوالت العاشرة
وا لـحــاد يــة عشرة والثانية عشرة من
منافسات دوري  stcللدرجة الممتازة
في ساعة متأخرة من مساء أمس.
وكما ذكرت "الجريدة" تقام الجولة
الـعــاشــرة أي ــام  13و 14و 15الـجــاري،
إذ يلتقي فــي ا لـيــوم األول النصر مع
الـشـبــاب وال ـعــربــي مــع ال ـكــويــت ،وفــي
ال ـي ــوم ال ـثــانــي الـســالـمـيــة م ــع كــاظـمــة
وال ـف ـح ـي ـح ـي ــل مـ ــع الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،عـلــى
أن ت ـخ ـت ـتــم م ـن ــاف ـس ــات هـ ــذه ال ـجــولــة
بمواجهة الساحل مع خيطان.
وس ـت ـقــام ال ـجــولــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
أي ــام  18و 19و 20ال ـجــاري ،فــي حين
تـقــام الـجــولــة الـثــانـيــة عـشــرة اي ــام 22
و 23و 24منه.
يذكر أن البطولة توقفت  19مارس

جدول الجولة الـ ١٠

ال ـمــاضــي بـسـبــب "ال ـف ـي ـفــا داي" الـتــي
أقيمت خالل الفترة من  20إلى  31منه،
و ك ــان مــن ا لـمـقــرر استئناف البطولة
 2ال ـ ـجـ ــاري غ ـي ــر أن إخـ ـض ــاع الع ـبــي
منتخبينا الوطني األول واألولمبي
بعد ال ـعــودة مــن اإلم ــارات والبحرين
لـ ـم ــدة  7أيـ ـ ــام ح ـ ــال دون ذلـ ـ ــك ،لـيـتــم
تأجيلها حتى  13الجاري.

وقـ ـ ــررت ل ـج ـنــة ال ـم ـســاب ـقــات إقــامــة
جميع المباريات في توقيت واحد في
الـســاعــة  10.00مـســاء نـظــرا إلقامتها
خـ ــال ش ـهــر رمـ ـض ــان الـ ـمـ ـب ــارك ،وقــد
حـصـلــت الـلـجـنــة عـلــى مــواف ـقــة وزارة
الــداخـلـيــة عـلــى ه ــذا الـمــوعــد ،عـلــى ان
يتم استخراج تصاريح عــدم تعرض
أيام المباريات حتى الواحدة صباحا،

جدوال الجولتين الـ ١١والـ١٢

علي كنكوني

قمة بين السد والريان ...واألهلي وقطر لحسم مقعد قاري

العبو السد يحتفلون في لقاء سابق

برصيد  32نقطة ،إثر فوزه على برقان الثاني
بـ  27نقطة ،بثالثة أشواط مقابل شوطين ،في
المباراة التي جمعتهما امس االول في القسم
الرابع من المسابقة.
ك ـمــا تـغـلــب ال ـي ــرم ــوك ع ـلــى الـصـلـيـبـيـخــات
بثالثة أشواط مقابل شوط واحد ،امس االول،
ايضا ،ليرفع الفائز رصيده الــى  16نقطة في
المركز الرابع ،بينما بقي الصليبيخات بـ 10
نقاط في المركز الخامس واألخير.
ً
وطبقا لنظام البطولة يتأهل بطل الدرجة
االولى مباشرة للدوري الممتاز ،بينما يلعب
وصيفه مع خامس وســادس الــدوري الممتاز
دورة ثالثية بنظام "الذهاب واإلي ــاب" ،يتأهل
منها األول والـثــانــي ل ـ "الـمـمـتــاز" فــي الموسم
الجديد.

يلتقي الـســد ،بطل ال ــدوري القطري لكرة القدم،
مع الريان ،اليوم ،في قمة تقليدية لحساب المرحلة
ً
الحادية والعشرين قبل األخيرة ،والتي تشهد صراعا
ً
ً
شرسا بين األهلي وقطر ،بحثا عن حسم مقعد في
دوري أبطال آسيا.
فــي المواجهة األول ــى ،يـطــارد الـســد ( 54نقطة)،
ً
المتفوق على الغرافة -2صفر ،السبت ،أرقاما قياسية،
ً
سواء على مستوى المحصلة النقطية ،أو الحفاظ
على السجل الخالي من الخسائر في نسخة حسم
لقبها منذ الجولة الـ .18
في المقابل ،فإن الريان ( 34نقطة) ،الذي تعرض
لخسارة مفاجئة أمام أم صالل  ،3-2يبدو في ّ
أمس
الحاجة للفوز ،من أجل تأمين مقعد قــاري مباشر
وقطع الطريق على المالحقين الطامعين بمركزه
الثالث.
وقال اإلسباني تشافي ،مدرب السد ،لموقع ناديه:
"نمضي خلف هــدفـنــا ،وهــو الـحــافــظ على السجل

الخالي من الخسائر .تبقى لنا مباراتان أخيرتان
نأمل فيهما أن نواصل ما بدأناه في البطولة".
وتابع أسطورة برشلونة اإلسباني السابق" :نقوم
بعمليات تدوير حاليا بين الالعبين .نريد أن يكون
الفريق بكامل الجاهزية للبطولة القارية ،التي تبقى
ً
هدفا لنا للمنافسة على لقبها".
وستكون األنظار شاخصة نحو مواجهة األهلي،
ال ــذي قـفــز إل ــى الـمــركــز الــرابــع عـقــب ف ــوز قــاتــل على
ً
الـخــريـطـيــات  ،1- 2الـسـبــت ،راف ـعــا رص ـيــده إل ــى 32
نقطة ،أمام قطر الذي وقف عند النقطة  ،31بسقوطه
أمــام السيلية بــذات النتيجة ،ليتراجع إلــى المركز
الخامس.
وسيمنح االنتصار صاحبه أسبقية كبيرة لظهور
ّ
قاري قد يتعزز بالسعي خلف مقعد مباشر بدوري
المجموعات ،بدال من الملحق ،في حال الوصول إلى
المركز الثالث بتعثر الريان أمام السد.
(أ ف ب)

وايام التدريبات حتى الحادية عشرة
مساء.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ق ـ ــررت لـجـنــة الـمـســابـقــات
انطالق منافسات الجولة العاشرة لدوري
 stcللدرجة األولى يوم  15الجاري ،على
ان تقام الجولتان الحادية عشرة والثانية
عشرة يومي  20و 24منه.
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر ،أن تـ ـ ـص ـ ــدر ل ـج ـنــة
المسابقات خالل األيام القليلة المقبلة
جـ ـ ـ ــدول  3جـ ـ ـ ــوالت ( ،13و ،14و)15
للبطولتين ،عـلــى أن يـتــوقــف النشاط
مجددا  9مايو المقبل ،نظرا الستعدادات
منتخبنا الــوط ـنــي األول لـمــواجـهــات
أستراليا واألردن والصين تايبيه التي
تستضيفها الكويت بشكل مجمع أيام 3
و 11و 15يونيو المقبل ،في المجموعة
الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات
كــأس العالم  2022بقطر ،وك ــأس آسيا
 2023بالصين.

 3ممثلين للكويت
في «غرب آسيا»

اع ـت ـم ــد ات ـ ـحـ ــاد غ ــرب
آسيا لكرة القدم رؤساء
لجانه العاملة ،حيث تم
إس ـن ــاد رئ ــاس ــة الـلـجـنــة
المالية لعضو المكتب
التنفيذي وعضو اتحاد
الـ ـك ــرة ع ـل ــي الــدي ـحــانــي
بالتزكية.
ُيـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن أ ع ـ ـض ـ ــاء
ال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي
ب ـ ــات ـ ـح ـ ــاد غ ـ ـ ـ ــرب آسـ ـي ــا
يـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد ل ـ ـ ـهـ ـ ــم رئـ ـ ــاسـ ـ ــة
اللجان العاملة.
ورشـ ــح ات ـح ــاد ال ـكــرة
ع ـض ــو م ـج ـل ــس اإلدارة
خ ــال ــد الـ ـشـ ـم ــري نــائ ـبــا
لرئيس لجنة التطوير،
واأل مـيــن ا لـعــام لالتحاد
صالح القناعي لعضوية
ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـمـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــات،
وت ـم ــت تــزك ـيــة ال ـث ـنــائــي
للمنصبين.

«الرياضة السعودية» تحصل على
حقوق بث مسابقات «اآلسيوي»
أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أمس ،توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع "شركة
الرياضة السعودية" ،لتحصل على الحقوق اإلعالمية لمسابقات االتحاد القاري في
السعودية بين عامي  2021و.2024
وشــرح االتحاد القاري أنــه بموجب هــذه االتفاقية ،حصلت الشركة على حقوق
حصرية "لبث البطوالت الرئيسية للمنتخبات الوطنية واألندية في االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم ،ومن ضمنها التصفيات اآلسيوية لكأس العالم  2022في قطر وكأس آسيا
 2023إلى جانب دوري أبطال آسيا".
وقال األمين العام لالتحاد االسيوي داتو ويندسور جون لموقع االتحاد الرسمي،
"نحن ممتنون لشركة الرياضة السعودية ،التي منحتنا الثقة وقررت االستثمار في
كرة القدم اآلسيوية ،ونحن نتطلع للعمل معها من أجل تحقيق المزيد من التطوير
لرفع االهتمام بمسابقاتنا ذات المستوى العالمي".
ً
وأوضــح االتحاد القاري أن الشركة سوف تعرض جميع مسابقاته "مبدئيا من
خالل منصتها للبث المباشر على اإلنترنت "جي إس أيه" ذات التقنية والخدمات
العالية ،قبل أن تقوم بعرض المباريات عبر قنوات األقمار الصناعية في الربع األخير
من عام  ،2021إذ سيتم اإلعالن عن المزيد من التفاصيل في وقت الحق"( .أ ف ب)
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رياضة
ليفربول يسعى الليلة للثأر من ريال مدريد في دوري األبطال
ةديرجلا
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يسعى ليفربول اإلنكليزي إلى
الثأر من ريال مدريد اإلسباني،
الذي توج على حسابه بدوري
أبطال أوروبا عام ،٢٠١٨
وذلك عندما يتواجهان اليوم
في ذهاب الدور ربع النهائي
من المسابقة القارية.

انتهت المبارزة األخيرة بين ريال مدريد
اإلسـبــانــي وليفربول اإلنكليزي فــي نهائي
دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا  2018بــإصــابــة قوية
لنجم الثاني المصري محمد صالح بكتفه،
وخ ـط ــأي ــن ف ــادح ـي ــن م ــن ح ــارس ــه األل ـم ــان ــي
ل ــوري ــس ك ــاري ــوس ،مـنـحــت ال ـفــريــق الملكي
لـقـبــه الـقـيــاســي الـثــالــث عـشــر فــي المسابقة
القارية األولى.
لكن تلك المباراة في العاصمة األوكرانية
كييف ،والتي حسمها ريال مدريد  ،1-3بهدف
من الفرنسي كريم بنزيمة وثنائية للويلزي
غــاريــث ب ـيــل ،شـكـلــت بــدايــة صـفـحــة مجيدة
لليفربول ،ال ــذي يتواجه مـجــددا مــع الــريــال
الـيــوم فــي مــدريــد ،ضمن ذه ــاب ربــع نهائي
دوري األبطال.
ُ
وأزيح كاريوس جانبا لحساب البرازيلي
أليسون بيكر ،الذي أصبح أغلى حارس مرمى
في العالم ،فقاد الفريق األحمر في
 2019إلــى تتويج قــاري على
حساب مواطنه توتنهام.
وص ـح ـيــح أن لـيـفــربــول
ح ـ ـ ـقـ ـ ــق إنـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــازا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا
بتتويجه القاري السادس،
بينها تتويج فــي  1981على
حـســاب ري ــال مــدريــد بهدف
ألـ ــن ك ـي ـن ـيــدي ،إال أن
طـعــم الـ ــدوري

اإلنكليزي في  2020كان ألذ لالعبي المدرب
األل ـم ــان ــي ي ــورغ ــن ك ـل ــوب ،وذلـ ــك ب ـعــد طــاق
بينهما دام ثالثة عقود .صعود ليفربول إلى
القمة ،قابله نــزول موجع هذه السنة ،حيث
يقاتل لحصد مركز بين األربعة االوائــل في
"بريمير ليغ" يؤهله لدوري األبطال الموسم
المقبل.
وتحولت قلعته "أنفيلد" إلى جسر عبور
لــأنــديــة الـ ــزائـ ــرة ،ف ــي ظ ــل ح ـظــر جـمــاهـيــره
ال ـم ـت ـفــان ـيــة ،بـسـبــب فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،إلــى
سلسلة إصابات طويلة تقدمها قلب دفاعه
الهولندي فيرجيل فان دايك ،وضمت الئحة
اإلص ـ ــاب ـ ــات أم ـ ـثـ ــال ق ــائ ــد وسـ ـط ــه ج ـ ـ ــوردان
ه ـ ـ ـنـ ـ ــدرسـ ـ ــون ،وال ـ ـمـ ــداف ـ ـع ـ ـيـ ــن جـ ـ ــو غ ــوم ـي ــز
والكاميروني جويل ماتيب ،الذين سيغيبون
عــن مــواجـهـتــي ال ــري ــال ،ورب ـمــا حـتــى نهاية
الموسم.
وبعد نحو  4سنوات من تجنبه
أي خ ـســارة فــي عـقــر داره ،سقط
لـ ـيـ ـف ــرب ــول س ـ ــت مـ ـ ـ ــرات ت ــوال ـي ــا
للمرة األول ــى فــي تــاريــخ النادي
ال ـع ــري ــق ،وكـ ــان اس ـت ـق ــدام العـبــي
الوسط اإلسباني تياغو ألكانتارا
والبرتغالي ديوغو جوتا ،مصمما
لبناء الفريق مــن مــوقــع ق ــوة ،لكن
حتى هذا الثنائي تعرض لالصابة
وغاب لفترات طويلة.
وبالرغم من كل ذلك ،ال يزال الوقت
متاحا أمام ُ
"الحمر" لتعويض
م ـ ـ ــا ف ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم .حـ ـقـ ـق ــوا
ال ـس ـبــت فـ ــوزا عــزيــزا
على أرسنال -3صفر
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ،واألهـ ــم
ا ن ـ ـهـ ــم ق ـ ــد م ـ ــوا اداء هــو
األفضل لهم في  ،2021وعاد جوتا
إلى المستطيل االخضر ومارس
هــوا يـتــه المفضلة بالتسجيل،
فهز الشباك ست مرات في آخر
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أربع مباريات ،وبدأ تياغو يجد إيقاعه أيضا،
إلى جانب العائد إلى خط الوسط البرازيلي
فابينيو ،بعد أشهر أمضاها يغلق ثغرات
دفاعية خلفتها اإلصابات.

الريال في وضع مضطرب
في المقابل ،كان ريال مدريد سيجد الفرصة
متاحة لالستفادة من ورطة ليفربول ،لوال مروره
بدوره بفترة مضطربة هذا الموسم ،فمنذ احرازه
لقبه الثالث تواليا في دوري االبطال عام ،2018
تعطلت محركات تشكيلة الفريق األبيض وعوض
جــزئـيــا ب ــإح ــراز لـقــب ال ـ ــدوري الـمـحـلــي الموسم
الماضي.
وبـ ـع ــد رحـ ـي ــل ن ـج ـم ــه الـ ـ ـخ ـ ــارق ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
كريستيانو رونــالــدو إلــى يوفنتوس اإليطالي،
حــاول تعويضه بأيدين ه ــازارد بصفقة كبيرة،
لكن البلجيكي غرق في مستنقع االصابات لتتعثر
عملية إعادة بناء تشكيلة المدرب الفرنسي زين
الدين زيدان.
وفيما كــان زيــدان
وفيا لتشكيلة بدأت
ت ـت ـق ــدم ف ــي ال ـع ـمــر،
تأثر الـنــادي أيضا
بتراجع ميزانيته
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء االزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـحـ ـل ــة
ال ـتــي فرضتها
ت ـ ـ ـ ـ ــداعـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــات
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس
كـ ــورونـ ــا ،لكن
أيـ ــة ص ـف ـقــة من
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراز اس ـ ـت ـ ـق ـ ــدام
المهاجمين الفرنسي كيليان
مبابي أو النرويجي إرلينغ هــاالنــد ،قد
تعيد الريال سريعا إلى خارطة المنافسات،
وحـ ـت ــى ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت يـ ـع ــول زيـ ـ ـ ــدان عـلــى
حرسه القديم المؤلف من الكرواتي لوكا

مودريتش ،واأللماني طوني كروس وبنزيمة.
لكن اللقاء لن يتجدد بين سيرخيو رامــوس
والمصري صــاح ،الــذي دفــع ثمن تدخل عنيف
لقلب الدفاع ،حرمه نظريا من المشاركة بفعالية
في مونديال روسيا  ،2018وسيغيب المخضرم
راموس عن المواجهة في ظل اصابته بربلة ساقه.
ويعول الريال على خبرته الهائلة في المسابقة،
حيث ينجح في تحويل المباريات لمصلحته حتى
عندما يكون بعيدا عن مستوياته ،لكن ليفربول
بدوره بدأ يستعيد توازنه ،إذ حقق أمام أرسنال
فوزه الثالث تواليا في الدوري المحلي ،ولن تكون
طريق الفائز من هذه المواجهة بالغة الصعوبة
نحو الدور نصف النهائي ،إذ يلتقي الفائز بين
تشلسي اإلنكليزي وبورتو البرتغالي.
وبعد خروجه صفر اليدين من دور الثمانية
في المواسم الثالثة الماضية ،يبدو مانشستر
سيتي مرشحا الجتياز هذا الدور في الموسم
الحالي السيما مع الدفعة المعنوية الهائلة التي
يحظى بها من مسيرته المتميزة في الــدوري
اإلنكليزي هذا الموسم.
ومـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر
سـ ـيـ ـت ــي ب ـه ــزي ـم ــة
واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـق ــط
مـ ـن ــذ دي ـس ـم ـبــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ــي،
وي ـ ـت ـ ـص ـ ــدر
الفريق

جـ ــدول الـمـســابـقــة ب ـف ــارق  14نـقـطــة أمـ ــام ج ــاره
ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد.
وقــال فيرناندينيو العــب خط وســط الفريق:
"هـنــاك أج ــواء ومشاعر جـيــدة فــي الـفــريــق .نقدم
مستويات جيدة .الشهور القليلة الماضية كانت
رائعة بالنسبة لنا .وبال شك ،سيكون دور الثمانية
مهما بشكل خاص لكل فرد بالفريق".

السيتي يواجه دورتموند
من جانبه ،يخوض دورتموند فعاليات دور
الثمانية في دوري األبطال للمرة األولى منذ ،2017
ولكن عدم االستقرار والثبات في مستوى الفريق
على مــدار الموسم الحالي أثــار انتقادات حادة
من هانز يواخيم فاتزكه المدير اإلداري للنادي.
وقــال فاتزكه بعد الهزيمة  2-1أمــام إنتراخت
فــرانـكـفــورت الـسـبــت" :داف ـعــت دائـمــا عــن الفريق.
ولكنني ال أستطيع االستمرار في هذا بعد األداء
الــذي شاهدته فــي مـبــاراة إنتراخت
فرانكفورت".

موعد المباراتين
صالح نجم ليفربول

هاالند نجم دورتموند

10:00

مانشستر سيتي  -دورتموند

beINSPORTS PR2

10:00

ريال مدريد  -ليفربول

beINSPORTS PR1

ميندي نجم سيتي

أسينسيو نجم ريال مدريد

مورينو« :الريدز» يمكنه معاقبتك فلورينزي يغيب عن مواجهة زيدان :المواجهة ستكون صعبة
بايرن ميونيخ
في  5دقائق
ً
يعرف المدافع اإلسباني ألبرتو مورينو تماما
ما يعنيه اللعب في ليفربول ،إذ لعب في صفوف
الفريق اإلنكليزي لمدة خمس سنوات ،وفاز معه
بـ "دوري األبطال" كما خسر أمام ريال مدريد ،الذي
ً
يواجه فريق "الريدز" مجددا اليوم في ذهاب الدور
ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وعلى الرغم من أن فريقه السابق ال يصل إلى
ه ــذه ال ـمــواج ـهــة ال ـقــويــة ف ــي أف ـضــل ح ــاالت ــه ،فــإن
مورينو حذر في مقابلة مع وكالة األنباء اإلسبانية
(إفي) من أن كتيبة يورغن كلوب يمكنها "معاقبتك"
في  5دقائق فقط.
وعن عودته إلى الملعب بعد  6أشهر من تعرضه
إلصــابــة فــي الــركـبــة ،قــال الظهير األيـســر الحالي
ً
لفريق فياريال ،الذي انتقل إليه قادما من "الريدز"
فــي  ،2019إن ــه "ش ـعــور رائ ــع ،ال يـصــدق بـعــد هــذا
الوقت الطويل من المعاناة من اإلصابة .أنا سعيد
ً
ً
جدا .لقد كنت عصبيا ،وكأنني العب من الناشئين
يلعب للمرة األولى مع فريق الكبار".
وعن المباراة بين ريال مدريد وليفربول الذي
ال يـمــر بــأفـضــل أوق ــات ــه ،أك ــد مــدافــع فـيــاريــال "لقد

مورينو
ت ـعــرضــوا إلص ــاب ــات ع ــدي ــدة وخ ـط ـي ــرة ،وح ــاالت
إيـجــابـيــة لـفـيــروس ك ــورون ــا .بــاإلضــافــة إل ــى ذلــك،
ً
كان حظهم سيئا .عندما يعاني فريق جــراء حظ
سيء ويفتقد العبين مهمين ...لكنه ليفربول .نحن
نعرف ما هو ليفربول ،يمكنه معاقبتك في  5دقائق.
ً
لديه العبين مهمين جدا في الخط األمامي صالح
ً
وماني وفيرمينو .ستكون مباراة رائعة جدا".

ثبتت إصــابــة الع ــب بــاريــس
س ـ ـ ـ ـ ــان جـ ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ــان ،اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي
أليساندرو فلورينزي ،بفيروس
كورونا ،وسيغيب عن مواجهة
الغد أمام بايرن ميونيخ في ربع
نهائي دوري أبطال أوروبا ،على
غرار مواطنه ماركو فيراتي.
وأشار الفريق الباريسي أمس
على حسابه على موقع "تويتر"
إلــى أنــه تــأكــدت إصــابــة الظهير
األي ـم ــن ،ف ـلــوري ـنــزي ،ال ــذي كــان
يخضع بالفعل لـلـعــزل الــذاتــي
منذ عدة أيام كإجراء احترازي.
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــر ب ـ ــال ـ ــذك ـ ــر أن ـ ـ ـ ــه ت ــم
استبعاد العب الوسط فيراتي
يـ ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ال ـ ـمـ ــاضـ ــي مــن
مواجهة الفريق البافاري بسبب
إصابته أيضا بـ (كوفيد.)19-
وسـ ـتـ ـك ــون م ــواجـ ـه ــة ب ــاي ــرن
ميونيخ وباريس سان جيرمان
يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء ،م ـســرحــا لـلـثــأر

أيـضــا بـعــدمــا رف ــع الـبــافــاريــون
الكأس ذات األذنين في لشبونة
الموسم الماضي على حساب
فريق العاصمة الفرنسية الذي
لم يسبق له التتويج بهذا اللقب
األوروبي الكبير.

تصدى لها الحارس دين هندرسون ،لكنها اصطدمت
بويلبيك مجددا ودخلت الشباك (.)13
ودخل يونايتد ،الذي بلغ ربع نهائي مسابقة يوروبا
ليغ ،حيث يواجه غرناطة اإلسباني الخميس المقبل،
الشوط الثاني مصمما على تغيير النتيجة ،ونجح في
ذلك بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى
صانع العابه البرتغالي برونو فرنانديش ،الذي ناولها
امامية باتجاه مــاركــوس راشـفــورد ،ليتابعها األخير
بحرفنة بعيدا عن متناول حارس برايتون (.)62
وواصل يونايتد ضغطه ،وحسم له مهاجمه مايسون
غرينوود النتيجة لصالحه ،عندما تلقى كرة عرضية
من الفرنسي بــول بوغبا ،وتابعها برأسه من مسافة
قصيرة داخ ــل الشباك رغــم تــدخــل الـحــارس والمدافع
بن وايت (.)83

قــدم إشبيلية أفـضــل هــديــة لــريــال مــدريــد حامل
اللقب وبرشلونة ،وذلك بعدما ألحق بضيفه أتلتيكو
مدريد المتصدر الهزيمة الثالثة للموسم بالفوز
عـلـيــه 1-ص ـف ــر أم ــس األول ف ــي ال ـمــرح ـلــة الـتــاسـعــة
والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وقلص ريــال الـفــارق الــذي يفصله عن جــاره إلى
ثــاث نقاط بفوزه السبت على إيبار -2صـفــر ،لكن
بإمكان أتلتيكو أن يواصل حلمه باللقب األول منذ
 2014حتى بعدما تقلص الفارق كثيرا ،السيما أن
الفرصة قائمة أمامه في المرحلة المقبلة لالبتعاد
ً
مجددا عن أحــد منافسيه أو االثنين معا في حال
تعادلهما السبت فــي ا لــ" كــا سـيـكــو" المنتظر بين
الغريمين.
واستحق إشبيلية فــوزه األول في الــدوري على
أتلتيكو منذ  23أكـتــوبــر -1( 2016ص ـفــر) وتعزيز
مركزه الرابع األخير المؤهل لدوري األبطال الموسم

هوركاش يتوج بدورة ميامي

هوركاش

زيدان

إشبيلية يقدم أفضل هدية للريال وبرشلونة

مان يونايتد يعزز مركزه الثاني
استغل مانشستر يونايتد تعثر معظم منافسيه
المباشرين على انـتــزاع بطاقة التأهل ل ــدوري أبطال
أوروبـ ــا الـمــوســم الـمـقـبــل ،ب ـفــوزه الـصـعــب عـلــى ضيفه
بــرايـتــون  ،1-2أم ــس األول ،فــي الـمــرحـلــة الـثــاثـيــن من
بطولة إنكلترا لكرة القدم.
وعزز يونايتد رصيده في المركز الثاني بـ 60نقطة،
بفارق  11نقطة عن توتنهام الخامس الذي سقط في فخ
التعادل مع نيوكاسل  ،2-2وفي المقابل بقي برايتون
في دائرة الخطر باحتالله المركز السادس عشر مع 32
نقطة ،علما أن فولهام صاحب المركز الثامن عشر وآخر
الهابطين في الوقت الحالي يملك  26نقطة.
وك ــان الـضـيــوف الـطــرف األفـضــل فــي الـشــوط األول،
واستحقوا افتتاح التسجيل عبر مهاجم مانشستر
يونايتد السابق داني ويلبيك ،الذي سدد كرة رأسية

فلورينزي

أكد زين الدين زيــدان أن ريــال مدريد يمر بأفضل فترة
ً
ل ــه ه ــذا ال ـمــوســم ،مـعـتــرفــا ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه ب ــأن مــواجـهــة
ليفربول فــي ربــع نهائي دوري األبـطــال ستكون "صعبة
للغاية وستمتد ل ــ 180دقيقة على األق ــل" ،لكنه أعــرب عن
ثقته في العبيه.
وق ــال زي ــدان" :كـلــوب م ــدرب رائ ــع حقق أشـيــاء عظيمة،
لديه أسلوب متميز في التدريب" ،خالل تصريحات أدلى
بها ،أمس أثناء مؤتمر صحافي قبيل المباراة المرتقبة
في التشامبيونز اليوم ،على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.
وأضاف" :صالح ليس العبا في فريقي .أنا مدرب ريال
مدريد وأستمتع بهذه اللحظة .صالح منافسنا وسنواجهه.
ال نفكر في الماضي ،لقد ولى بالفعل .نهائي  2018مباراة
مختلفة عن تلك التي نستعد لها".
واعتبر زيزو أن الليفر "فريق
ً
ً
ق ــوي جـ ــدا ،نعلم ج ـيــدا خط
ه ـج ــوم ــه الـ ـث ــاث ــي ل ــدي ــه،
يتمتعون بفعالية هائلة.
ال أ ع ـ ـل ـ ــم م ـ ـ ــا إذا ك ــا ن ــت
اإلصــابــات ستؤثر عليهم،
ل ـك ــن ل ــدي ـه ــم بـ ـ ــدالء ج ـيــديــن.
نـعــانــي اإلص ــاب ــات أيـضــا إال أننا
نعول على الجماعية وروح الفريق".

تــوج البولندي هوبرت هوركاش أسبوعا رائعا بــإحــرازه لقب
بطل دورة ميامي األلف نقطة للماسترز في كرة المضرب ،بفوزه
على اإليطالي يانيك سينر  )4-7( 6-7و ،4-6في المباراة النهائية
أمس األول.
وحـقــق هــوركــاش ( 24عــامــا) ،المصنف  37عــالـمـيــا ،المفاجأة
تلو األخــرى في هذه البطولة ،السيما بعد تغلبه على اليوناني
ستيفانوس تسيتسيباس ،المصنف خامسا في ربع النهائي ،ثم
الروسي الصاعد اندري روبليف الثامن في نصف النهائي.
واللقب هو األكبر في مسيرة هوركاش ،والثالث بالمجمل بعد
ـالــم عــام  ،2019وديـلــراي بيتش مطلع الـعــام الحالي،
ونستون سـ ِ
وسيدخل هوركاش الى نادي الالعبين الـ 20االوائل للمرة االولى
في مسيرته في التصنيف الجديد لالعبي كرة المضرب المحترفين.
وضرب هوركاش بقوة في مطلع المباراة ،فتقدم على منافسه
-3صفر ،لكن االيطالي ابن الـ 19عاما ،الذي حقق نتائج الفتة منذ
مطلع العام الحالي ،نجح في استعادة توازنه ليفرض جولة فاصلة
حسمها البولندي.
وتقدم هوركاش -4صفر في المجموعة الثانية ،وقلص اإليطالي
النتيجة إلــى  ،3-4لكن الكلمة االخـيــرة كانت للبولندي الــذي فاز
بالمباراة في ساعة و 43دقيقة.

المقبل بـ 58نقطة ،إذ كان الفريق األندلسي األفضل
مـنــذ صــافــرة ال ـبــدايــة وح ـصــل عـلــى فــرصــة مثالية
الف ـت ـتــاح الـتـسـجـيــل حـيــن احـتـسـبــت لــه رك ـلــة جــزاء
لمصلحة الكرواتي إيفان راكيتيتش بعد خطأ في
المنطقة المحرمة من ساول نيغيس ،لكن الحارس
السلوفيني يان أوبالك أنقذ نادي العاصمة وتألق
في وجه األرجنتيني لوكاس أوكامبوس (.)8
ً
وب ــدا أتلتيكو عــاجــزا عــن تشكيل خـطــورة على
مــرمــى ال ـحــارس الـمـغــربــي يــاسـيــن بــونــو ،مـمــا دفــع
ً
بسيميوني الــى ال ــزج بمواطنه أنـخــل كــوريــا بــدال
مــن الـبــرازيـلــي ريـنــان لــودي ( )39مــن دون أن يغير
ذلك الكثير.
إال أن نادي العاصمة نجح أقله في الدخول الى
اسـتــراحــة الشوطين وهــو على المسافة ذاتـهــا من
فريق المدرب خولن لوبيتيغي السيما أن مضيفه
ســدد على مــرمــاه  12مــرة فــي الدقائق ال ــ 45األولــى

ف ــي أع ـل ــى عـ ــدد مـ ـح ــاوالت ألي ف ــري ــق ض ــد "ل ــوس
روخيبالنكوس" هذا الموسم في جميع المسابقات
بحسب "أوبتا" لإلحصاءات".
وب ـعــدمــا شــاهــد الع ـبــوه عــاجــزيــن عــن الــوصــول
إلــى شباك أوب ــاك رغــم السيطرة والـفــرص ،احتكم
لوبيتيغي الى المغربي يوسف النصيري ،صاحب
ً
 15ه ــدف ــا ف ــي ال ـ ــدوري ه ــذا ال ـمــوســم ،ب ــدال م ــن دي
يونغ (.)63
وفــي نهاية الـمـطــاف ،أثـمــر ضغط إشبيلية عن
هــدف سجله األرجنتيني مــاركــوس أكونيا برأسه
بعد عرضية من المخضرم خيسوس نافاس (.)70
ً
ً
وكــان أتلتيكو قريبا جــدا من إدراك التعادل ،إال
أن ماريو هيرموسو لم يحسن التعامل مع تمريرة
متقنة من ساول وفرط على فريقه فرصة ذهبية قبل
ثوان معدودة (.)73
أن يستبدل بعد
ٍ

باكس يمدد عقد هوليداي
بـ  135مليون دوالر
مـ َّـدد ميلووكي باكس ،ثالث
المنطقة الشرقية في دوري كرة
الـسـلــة األم ـيــركــي للمحترفين،
عـ ـ ـق ـ ــد صـ ـ ــانـ ـ ــع أل ـ ـ ـعـ ـ ــابـ ـ ــه ج ـ ــرو
هوليداي ،بصفقة َّ
مقدرة بـ135
مليون دوالر ألربع سنوات.
وأع ـل ــن ب ــاك ــس ،أم ــس األول،
أنــه تــوصــل إلــى اتـفــاق مــن أجل
ت ـم ــدي ــد ع ـق ــد ه ــولـ ـي ــداي ،ال ــذي
تخلى عن بند يحرره في موسم
.2022-2021
وق ــال ال ـمــديــر ال ـعــام لـلـنــادي
جون هورست" :جرو أحد أفضل
الموزعين في (ن بي أيه) ،ونحن
سعداء بهذا التمديد".
وتابع هورست ،الذي حصل
عـ ـل ــى لـ ـق ــب أ ف ـ ـضـ ــل إداري فــي
الـ ـ ـ ــدوري لـ ـع ــام " :2019س ــاه ــم
قــدومــه إلــى الفريق بتحسيننا

على طرفي الملعب .هو مدافع
نخبوي والع ــب هجومي قــادر
عـ ـل ــى االخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق وال ـت ـس ـج ـي ــل،
التسديد والتمرير".
ونقلت شبكة "اي أس بي ان"
عن وكيل الالعب ،أن مجمل قيمة
الصفقة ،ا لـتــي تتضمن جوائز
إضــافـيــة ،قــد تبلغ  160مليون
دوالر ،وأش ــارت تقارير إلــى أن
راتب الالعب السنوي قد يصل
إلى  40مليون دوالر.
وظـهــر الــاعــب ،ال ــذي اختير
م ــرتـ ـي ــن ف ـ ــي أف ـ ـضـ ــل ت ـش ـك ـي ـلــة
دف ــاعـ ـي ــة ،فـ ــي  38م ـ ـبـ ــاراة ه ــذا
الموسم ،بمعدل  17نقطة5.4 ،
تمريرات حاسمة و 4.6متابعات.
وغ ــاب عــن سـبــع مـبــاريــات بعد
إصــابـتــه بـفـيــروس كــورونــا في
فبراير.

هوليداي

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أين مجالس القادة
اليوم ...من مجالس
خلفاء األمس؟

د .نجم عبدالكريم

اشتهرت مجالس بعض الخلفاء بكونها تضم العلماء
بجميع اختصاصاتهم ،ولعل خير مثال على ذلك مجلس
الخليفة العباسي المأمون ،الذي كان يحضر مجلسه الفقهاء
للتبحر فــي األح ـكــام والـتـشــريـعــات ،السـتـنـبــاط الـقــوانـيــن،
والسـيـمــا بعد أن اعتنق مــذهــب االع ـتــزال ،فـكــان لــه فــي كل
أسبوع مجلس يناظر فيه العلماء ،من أمثال :أحمد بن أبي
دؤاد ،بشر المريسي ،والنظام ،وثمامة بن األشرس،
وغيرهم ممن قربهم إليه ،واستقدمهم من كل مكان ،وكان
يغدق عليهم ،ألنهم يشكلون الصفوة من أهل الكالم.
***
جو من
في
تدور
المأمون
 •وكانت المناقشات بمجلس
ٍ
الحرية التامة ،فكل ما كان يطرح فيه من آراء تكون قائمة
على الحجج العقلية والمنطقية ،بــل إ نــه سمح لمناقشة
الـمــاحــدة ،فــي مواجهة المسلمين ،دون أن يصدر مــن أي
الطرفين ما يعكر صفو المناقشة لطبيعة الحوار ،مع شدة
ً
االخ ـتــاف فــي وجـهــات الـنـظــر ،احـتــرامــا لحرية ال ــرأي بين
المتناظرين.
***
 •وتعلق المأمون بأهل العلم ،مما جعله ُيجلهم ويقدرهم،
و يـغــدق عليهم ،ويصلهم بالهدايا وا لـعـطــا يــا ،ويتفقدهم
ً
ُ
قصره مركزا يجتمعون فيه،
إذا غابوا عن مجلسه ،وكــان
ألن ال ـمــأمــون نـفـســه ك ــان لــديــه شـغــف بــالـعـلــم ،والـفـلـسـفــة،
ً
والرياضيات ،والفلك ،فضال عن اهتمامه باللغة والشعر
واألدب ...وقد ازدهرت في عصره حركة الترجمة ،حيث كانت
ُ
تطرح في مجلسه قضايا فلسفية ،وكانت تردد فيها أسماء
سقراط ،وأفالطون ،وأرسطو.
***
 •ولم يكن مجلس المأمون يخلو من الحوارات الطبية،
فكان يتصدر المجلس الطبيب جورجيس بن بختيشوع
ُ
وحـ ـنـ ـي ــن بـ ــن اسـ ـ ـح ـ ــاق ،وي ــوحـ ـن ــا بـ ــن مـ ــاسـ ــويـ ــه .وك ــان ــت
الـمــوضــوعــات ت ــدور حــول وظــائــف أجـهــزة جسم اإلنـســان،
ووصف األدوية المناسبة لألمراض التي يتعرض لها .وكان
المأمون يسأل المسيحيين منهم عن طبيعة السيد المسيح
عليه السالم -وكذلك يناقش األطباء اليهود عن ديانتهم.***
ُ
ُ •
وعرفت عن المأمون اهتماماته بالهندسة ،التي اشتهر
فيها في عصره أبناء موسى بن شاكر وغيرهم ،مما جعل
حركة العمران في عصره تزدهر في معظم البالد اإلسالمية.
***
 •ويكفي أن أختم هذا الموضوع بما فعله المأمون مع
ُ
الكتاب ،حيث كان يزن بالذهب كل كتاب جديد ُيكتب في
عصره ،ويكون الذهب من حق مؤلف ذلك الكتاب.
***
 •بالطبع هناك الكثير مما كان ُيطرح في مجلس المأمون،
ولكن أعود إلى طرح السؤال :أين مجالس الزعماء اليوم...
من مجالس خلفاء األمس؟

الله الحافظ

د .ناجي سعود الزيد

ه ــل ه ـنــاك أم ــل بــال ـخــروج م ــن كــابــوس
الكورونا؟
أو بمعنى آخر ،هل ستعود حياتنا إلى
طبيعتها مثلما كانت عليه قبل انتشار
الوباء؟
ً
الجميع طبعا يتمنون ذ ل ــك ،و لـكــن أن
ً
ً
تتمنى شيئا سهل جــدا ،ولكن الحصول
عليه ليس بتلك السهولة...
ً
اخ ـت ـص ــارا ل ـل ـمــوضــوع ،كـنــا نـعـتـقــد أن
التطعيم سيكون الحل األمثل واألبدي ،وأن
العدوى ستختفي متى ما تحقق الحصول
على مناعة مجتمعية عن طريق التطعيم.
ً
وم ـ ـ ــن أج ـ ـ ــل الـ ـتـ ـنـ ـب ــؤ عـ ـلـ ـمـ ـي ــا ،ف ــإن ـن ــي
أستعرض هنا استفتاء قامت به مؤسسة
" ،"people vaccines allianceوهي تضم

 56منظمة عالمية ...هذا االستفتاء أجري
ً
على  77عالما من  28دولة ،واختاروا خيرة
العلماء في علم األوبئة وعلم الفيروسات
وعلم األمراض المعدية ،وكان استنتاجهم
كالتالي:
 66.2% )1م ــن هـ ـ ــؤالء ي ـع ـت ـق ــدون أن ــه
ب ــوج ــود ال ـت ـح ــورات الـجـيـنـيــة لـلـفـيــروس
فإن فاعلية التطعيم ستتوقف بعد مرور
عام واحد.
 32.5% )2مـنـهــم يـعـتـقــدون أن أقصى
مدة لفاعلية التطعيم لن تتجاوز  9أشهر.
 )3وهـنــاك نسبة مــن ه ــؤالء مــن يعتقد
أن ستة أشهر هي الحد األقصى لفاعلية
التطعيم.
 )4هـنــاك فـئــة قليلة تعتقد أن فاعلية

الـتـطـعـيــم ستبقى لـفـتــرة عــامـيــن .كـمــا أن
ه ـنــاك  %7ت ــرى أن ال ـت ـح ــورات الجينية
ً
ل ـل ـف ـي ــروس ل ــن ت ــؤث ــر أب ـ ـ ــدا ع ـل ــى فــاعـلـيــة
التطعيم ضد الفيروس.
س ـ ـ ــواء ص ــدق ـن ــا ال ـغ ــال ـب ـي ــة مـ ــن هـ ــؤالء
العلماء ،أو األقـلـيــة منهم ،فــإنــه ليس من
بينهم مــن يعتقد أن ا ل ـمــرض سيختفي
ً
ت ـم ــام ــا ،وكـ ــل م ــا يــأم ـلــونــه ه ــو أن نـكــون
جاهزين لتكرار التطعيم بين فترة وأخرى،
ً
ومن المرجح أن يكون سنويا.
التطعيم سيعيدنا للحياة الطبيعية
بالشك ،مع االستمرار باإلجراءات الصحية
ً
الوقائية طوال الوقت ،منعا لالنتشار أو
إعادة االنتشار ،والله يحفظ الجميع.

حادث يقتل مريضة بسيارة اإلسعاف دجاجة مدعومة لكل إيراني
ل ـق ـيــت امـ ـ ـ ــرأة ح ـت ـف ـهــا حـيــن
اص ـط ــدم ــت سـ ـي ــارة اإلس ـع ــاف
ُ
ا لـتــي كــا نــت تنقل على متنها،
بـ ـسـ ـي ــارة رب ــاعـ ـي ــة الـ ــدفـ ــع ،فــي
مدينة بروكلين األميركية.
وذك ــرت صحيفة ديلي ميل
البريطانية ،فــي خبرها ا لــذي
نقلته "سكاي نيوز" ،أمــس ،أن
الـحــادث الـمــأســاوي وقــع أمس
األول.

ً ُ
وكانت المرأة ( 95عاما) تنقل
على متن سيارة اإلسعاف ،بعد
تعرضها لسكتة قلبية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت
الضحية توفيت متأثرة بجروح
أص ـي ـبــت ب ـهــا ف ــي الـ ـح ــادث ،أو
بسبب األزمة القلبية.
وق ــال ــت ال ـ ُّـس ـل ـط ــات إن نجل
ً
الضحية ( 65عاما) كان يرافقها
ع ـل ــى م ـت ــن سـ ـي ــارة اإلسـ ـع ــاف،

مشيرة إلى أنه أصيب إصابات
طفيفة.
وخلف الحادث  8مصابين،
من بينهم طاقم اإلسعاف ونجل
الضحية وأشخاص راجلون.
ُ
ويعتقد أن الحادث وقع بعد
أن ت ـج ــاوزت إح ــدى العربتين
اإلشارة الحمراء ،مما أدى إلى
اصـطــدامـهـمــا وانـقــابـهـمــا في
الشارع.

انـتـشــر عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي فـ ــي إيـ ـ ـ ـ ــران مـقـطــع
مصور ،تحت عنوان اقتحام محل
لبيع الدواجن جنوب شرقي إيران
وس ــرق ــة ال ــدج ــاج نـتـيـجــة نقصه
الحاد في السوق وغالء سعره.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدات ن ـق ـل ـت ـهــا
"ال ـعــرب ـيــة .ن ــت" ،أم ــس ،أن سـكــان
م ــديـ ـن ــة "ن ـي ـك ـش ـه ــر" ب ـم ـحــاف ـظــة
سـيـسـتــان وب ـلــوش ـس ـتــان جـنــوب

ً
شرقي إيران اقتحموا محال لبيع
الدجاج ونهبوا محتوياته ،بعدما
أص ـب ـحــت ه ــذه الـ ـم ــادة الـغــذائـيــة
نادرة في السوق المحلي.
وانـتـشــرت فــي اآلون ــة األخـيــرة
عدة مقاطع فيديو وصور لطابور
طويل من اإليرانيين ،وهم يقفون
ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـ ـم ـ ــدن م ـ ــن أج ــل
الحصول على دجاجة واحدة لكل
شخص بالسعر الحكومي.

ُ
ِّ
الكركم يحسن المزاج والريحان يقتل الجراثيم

يمكن للطبيعة أن ّ
تقد م لنا إمكانات
هــائ ـلــة ،وق ــد ت ـك ــون ل ـهــا ف ــوائ ــد صحية
ً
مذهلة ،وبعضها يمكن أن يكون بديال
ً
مثاليا لمختلف أنواع األدوية.
يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم خـ ـ ـب ـ ــراء الـ ـتـ ـغ ــذي ــة ال ـع ــاج ـي ــة
مجموعة مــن النباتات السحرية ،التي
يمكنها أن تغنيك عن زيارة الطبيب.
وقال موقع "تايمز نيوز ناو" ،في تقرير
نقله سبونتيك أ مــس ،إن تلك النباتات
ً
تتميز بــأنـهــا غـيــر مكلفة وأك ـثــر أمــانــا،
ً
ً
ويعد استغاللها أمرا مثاليا على المدى
البعيد.
وق ـ ــال ال ـمــوقــع إن ال ـكــركــم ي ــأت ــي على
ق ــائ ـم ــة ت ـل ــك الـ ـنـ ـب ــات ــات ال ـس ـح ــري ــة ذات
الفوائد الصحية المذهلة ،ويطلق عليه
ً
أيضا "التوابل الذهبية" ،ويحتوي على
خصائص مضادة لاللتهابات ومضادة
للبكتيريا ومضادة لألكسدة.

وي ـم ـك ــن أن تـ ـ ـت ـ ــراوح فـ ــوائـ ــد ال ـك ــرك ــم
الـصـحـيــة م ــن تـقـلـيــل م ـخــاطــر اإلص ــاب ــة
بــال ـســرطــان وأمـ ـ ــراض ال ـق ـلــب واألوع ـي ــة
ال ــدم ــوي ــة وأمـ ـ ــراض ال ــدم ــاغ إل ــى تــوفـيــر
الراحة من األلم وتحسين المزاج.
أم ــا ال ــري ـح ــان ف ـهــو ُي ـع ـبــد ف ــي الـهـنــد،
ويطلقون عليه اسم "تولسي" أو "الريحان
ال ـم ـقــدس" ،ويـمـتـلــك خـصــائــص مـضــادة
لألكسدة وللجراثيم.
ويـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـس ــاع ــد الـ ــري ـ ـحـ ــان فــي
ت ـح ـس ـي ــن الـ ـهـ ـض ــم وتـ ـع ــزي ــز ال ـم ـن ــاع ــة
والتمثيل الغذائي وتقليل اإلجهاد.
ًوثالثها نـبــات ستيفيا ا ل ــذي يعرف
أيضا باسم أوراق الحلوى ،وهو نبات
أحلى من السكرً ،
غالبا ما يستخدم بديل
تـحـلـيــة لـلـمــرضــى الــذيــن
ي ـعــانــون مــرض
السكري.

ي ـم ـك ـنــك اسـ ـتـ ـخ ــدام س ـت ـي ـف ـيــا عـلــى
شكل قطرات أو أوراق مجروشة في
مشروباتك وأطباقك.
أم ـ ـ ــا الـ ـ ـث ـ ــوم ف ـ ـهـ ــو يـ ـ ـع ـ ــزز ال ـص ـح ــة
ع ــن طــريــق تـحـسـيــن ال ـه ـضــم وإدارة
ضغط ال ــدم ومستويات
ال ـك ــول ـي ـس ـت ــرول
وال ـ ــوق ـ ــاي ـ ــة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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م ــن األمـ ـ ـ ــراض ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن تـنـكــس
الدماغ.
وآخر هذه النباتات هو النعناع ،الذي
ً
يعد مضادا للبكتيريا ويفيد الصحة عن
طريق تحسين الهضم ،وتخفيف الصداع
والحساسية ،ومنع رائحة الفم الكريهة.

حكم الصدف
أم حكم القانون!

حسن العيسى

ال يوجد في سجل الحدث التاريخي كلمتا "لو المصادفة"،
أي لو حــدث هــذا األمــر لما صــار الحدث الثاني أو العكس.
هناك حدث تحقق ،وترتبت عليه نتائج تاريخية ،وانتهت
األمور بما انتهت إليه ،لكن لنفترض غير ذلك هذه المرة –
مجرد افتراض -ونقول -على سبيل المثال -لوال تولي الراحل
الشيخ ناصر صباح األحمد منصب وزير الدفاع ـ في فترة
قصيرة -هل كان من الممكن كشف تجاوزات صندوق الجيش
ويوروفايتر وقضايا أخرى مثل رشا وابتزاز ،سواء في الدفاع
أو مؤسسات غير الدفاع ،مثل جرائم غسل األموال الكبرى؟!
اإلجابة أنه لو كان شخص آخر من األسرة الحاكمة أو حتى
من غيرها ،لربما واألرجــح أنه سيصمت عن األمر ويسكت
و"يخلي القرعة ترعى" ،بحكم المتصور التاريخي في األعراف
الثابتة بالدول المشيخية ،والتي تضعف فيها مؤسسات
الدولة ،وترتخي ُسلطة استقاللها ،وتخضع ُ
لسلطة الحكم
الواحدة مباشرة ،أو بطريق غير مباشر ،ماذا تكون اإلجابة.
ً
كان من المستحيل "تقريبا" كشف ملف صندوق الجيش
أو غيره من تـجــاوزات موجودة ملفاتها عند "نــزاهــة" ،لوال
اجتهاد وعزيمة المرحوم الكبير ،الذي الحقها منذ بداياتها،
ولم يمهله القدر أن يشهد نتائج جهده.
ومن الظلم الكبير أن يختصر تحرك ناصر الصباح أنه كان
بسبب خالفات القصر وتصفية حسابات داخلية ،فقد كان
بإمكانه –وهو االبن األكبر لألمير الراحل -أن يصمت ،ويصل
لما يحلم به أي متطلع ُّ
للسلطة ،لكنه كان غير ذلك الصنف
من الناس ...كان المرحوم صدفة قدر لهذا الوطن.
كــذلــك م ــاذا لــو لــم يـصــادف وج ــود شخص عنيد بالحق
فــي مجلس إدارة مؤسسة التأمينات مثل د .فهد ا لــرا شــد
ومــاحـقـتــه -ب ـم ـســاعــدة الـنـيــابــة ال ـعــامــة فـيـمــا ب ـعــد -لمدير
المؤسسة فهد الرجعان واستغالله ُ
لسلطاته لكشف ملف
الملياردير الهارب؟ كان وجود فهد الراشد في "التأمينات"
ً
وحصافته أيضا صدفة قدر لنا.
ً
ً
أيـ ـض ــا ي ـم ـكــن أن ن ـت ـحــدث ك ـث ـي ــرا ع ــن ح ـكــم الـ ـص ــدف في
العديد من أمور الفساد في قضايا الدولة ،مثل التحويالت
واإليداعات ،وصدفة تسريب الشيكات باألخيرة ،كان كشفها
تصادف مع وجود النائب السابق فيصل المسلم بالمجلس،
ً
وك ــان فيصل سـبـبــا بفضح ملفاتها ،لـكــن الـصــدفــة هـنــا لم
تخدم فيصل ولم تنصفه كإنسان شجاع أراد خدمة وطنه،
بل حكمت عليه بمالحقات ظالمة ،حتى وجد نفسه خارج
ً
وطنه عاجزا أن يلقي النظرة األخيرة على جثمان والدته،
رحمها الله.
ه ــل ك ــان م ــن حـكــم ال ـق ــدر أن تــوظــف ال ـص ــدف ،وه ــي هنا
بمعنى الحدث الالمتوقع حسب المجرى الـعــادي لألمور،
فــي كشف "بـعــض" قضايا الـخــراب المستوطن بــالــدولــة؟ أم
كان من المفترض أن تجرى األمور وفق "حكم العدالة وروح
ً
القانون" واستقالل مؤسسات الدولة ،بدال من تركها لحكم
ال ـصــدف الـتــاريـخـيــة؟ ف ــرق كبير بـيــن حـكــم الـصــدفــة وحكم
القانون المجرد ونزاهة واستقالل المؤسسات ...تأملوا أين
نحن اآلن ...وماذا نفتقد!

وفيات
يوسف مرزوق عبدالله البصري

 62عاما ،شيع ،ت97672123 :

سارة إبراهيم سليمان المجادي

أرملة سلمان علي المجادي
 83عاما ،شيعت ،ت96680098 :

فضيلة علي حسين الصابري

 57عاما ،شيعت ،ت60033339 ،97772511 :

علي حسين عبدالرضا الميل

 48عاما ،شيع ،ت99722433 :

عبدالغني محمد عبدالرحيم علي تقي

 87عاما ،شيع ،ت22645815 ،50055515 :

غزوة صدعان الحريص

أرملة سعود الفي الحريص
 76عاما ،شيعت ،ت66600350 :

صلفة عمر الجحيدلي

زوجة منيف الفي الشمري
 68عاما ،شيعت ،ت99092454 :

لولوه علي محمد غرس

أرملة حسن علي محمد
 79عاما ،شيعت ،ت99668490 ،99615516 :

نواف حمد عبدالرحمن الضبيان

 43عاما ،شيع ،ت97974465 :

خالد عبد محمد الحربي

 84عاما ،شيع ،ت99872909 ،55555950 :

هدوه هادي صالح الصوان

أرملة مطلق سعد عبدالله الرجابي
 85عاما ،شيعت ،ت99355630 ،65534444 :

فوزية جعيالن محسن المطيري

زوجة فيصل مشيب نهار المطيري
 49عــامــا ،شيعت ،ت،65512666 ،60944443 ،66141104 :
50710043

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:12

العظمى 30

الشروق

05:32

الصغرى 17

الظهر

11:51

ً
أعلى مد  08:16صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

 05:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:09

ً
أدنى جزر  01:22صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:28

ً
 12:37ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرا
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