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«ليتل بيغ» تنال جائزة «برافو»
الموسيقية للبوب والروك ص 15

خريج الثانوي يعادل السابع المتوسط!

محليات

الحكومة أقرت في برنامجها بأن فجوة التعليم بلغت  5أعوام رغم اإلنفاق العالي على الطالب
ً
قدمت  12مشروعا أبرزها الدين العام
واالنتخابات والضرائب والتمويل العقاري

فهد تركي

الخالد :شعار البرنامج «استدامة الرخاء برغم العجز المتراكم في  5سنوات بين  45و 60مليار دينار ٠٣
التحديات» االقتصادية العالمية
وكلفة اإلصالح المالي ستتفاقم إذا تأخرت المعالجة األمير :متطوعونا الشباب

بنقد ذاتي ُم ّر يوحي بحجم الكارثة التي وصل
إليها التعليم في الكويت ،ومــا أصــاب رأسمالها
الـبـشــري مــن ض ـعــف ،أق ــرت الـحـكــومــة ب ــأن جــودة
العملية التعليمية انحدرت إلــى أن خلقت فجوة
في التعلم تقدر بـ  4.8أعوام ،معترفة بأن مستوى
خريج الصف الثاني عشر بات يكافئ خريج الصف
السابع في دول متقاربة الدخل مع الكويت.
وأضــافــت الـحـكــومــة ،فــي بــرنــامــح عملها الــذي
َّ
وتضمن أولوياتها للفصل
قدمته إلى مجلس األمة
ً
التشريعي ال ـ  16ملخصة في  12قانونا ،أن تلك

مدركات الفساد غير إيجابية

ً
كشف البرنامج أن مدركات الفساد في الكويت غير إيجابية ،مبينا أنه
رغم تحسن قيمة مؤشرها في عام  2020بمقدار درجتين عن عام ،2019
فال يزال المؤشر في مستويات غير إيجابية.
وأضاف أنه مع ارتفاع قيمة مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية للبالد
ً
في  2020عن عام  ،2019فإن انخفاض ترتيبها (ارتباطا بالتنافسية) يدل
على تقدم الدول األخرى بالمقارنة.

نور الحبشي ترصد وتحلل في أول كتاب أكاديمي

الجذور التاريخية للعالقات
السياسية بين الكويت والواليات
المتحدة األميركية ()1991 – 1868

النتائج المنخفضة تسببت في ضعف إنتاجية
الفرد لتعادل  ٪58فقط من إمكاناته االنتاجية عند
دخول سوق العمل ،رغم أن مستوى اإلنفاق على
الطالب يتساوى مع نظيره في دول عالية الدخل،
ً
لكن النتائج أقل كثيرا من دول منخفضة الدخل
مقارنة بالكويت.
وتضمنت أولــويــات الحكومة مـشــروع الخطة
اإلنمائية  ،2025/2024 – 2021/2020وإعادة هيكلة
أجور القطاع العام (البديل االستراتيجي) ،وتعديل
ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات ،وإق ــام ــة األج ــان ــب ،وتـعــديــل

قانون المرور ،والتمويل العقاري ،والدين العام،
وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم ( )31لسنة
 1978بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي ،وتعديل بعض
أحكام القانون ( )79لسنة  1995بشأن الرسوم على
الخدمات العامة ،والضرائب االنتقائية ،وضريبة
الـقـيـمــة الـمـضــافــة ،إل ــى جــانــب قــانــون اإلج ـ ــراءات
الضريبية الموحدة.
وقال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،في مقدمة البرنامج ،إن النطق السامي أكد

انخفاض إنتاجية القطاع العام تدني البنية التحتية
ً
أكد برنامح الحكومة انخفاض إنتاجية القطاع العام ،مبينا أن
ذلك يتلخص في:
• تــداخــل مـهــام وضــع الـسـيــاســات والتنظيم والتشغيل فــي الجهات
الحكومية.
• ارتفاع مستوى مشاركة الحكومة في تقديم الخدمات ،مما يحول دون
مشاركة القطاع الخاص في األنشطة االقتصادية.

ً
ذكرت الحكومة في برنامج عملها أن أن كفاءة البنية التحتية في الكويت متدنية ،وغير متناغمة بيئيا.
ً
وقالت إن ذلك يتمثل في انخفاض تصنيف دولــة الكويت في ركيزة البنية التحتية وفقا لمؤشر
ً
التنافسية العالمية ،فضال عن عــدم وجــود آلية إلدارة متكاملة للبنية التحتية شاملة الطرق
والنفايات الصلبة والصرف الصحي.
ً
وأقرت بمحدودية توفر بدائل النقل العام ،إذ تقلص عدد الحافالت العامة التي تعمل يوميا بنسبة
 %401في  2010و ،2016إلى جانب محدودية إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.

«الدين العام» أولوية حكومية بالجلسة المقبلة

●

محيي عامر

ط ـ ـل ـ ـبـ ــت الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة م ـ ـ ــن ل ـج ـن ــة
األول ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــات ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة وضـ ــع
مشروعها الخاص بالدين العام على
رأس أولويات جــدول أعمال جلسة
الثالثاء المقبل ،وسط تحفظ مقرر
اللجنة النائب أسامة المناور على
الطلب الحكومي.
وع ـق ــب اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة ،أم ــس،
ب ـح ـضــور ال ـح ـكــومــة مـمـثـلــة بــوزيــر
الدولة لشؤون مجلس األمة مبارك
الحريص ،قال المناور لـ «الجريدة»:
«تحفظت عن طلب الحريص بوضع
م ـ ـشـ ــروع الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام ك ــأول ــوي ــة،
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت رف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــي لـ ـ ـه ـ ــذا 02

الشايع :تطبيق القانون بحزم ضد
متجاوزي الجواخير والحيازات الزراعية

ً
«لن نسمح بتحويلها لمصانع ومناجر ...والمدن العمالية قريبا»
ش ــدد وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـبـلــديــة
وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتخطيط
ال ـع ـمــرانــي شــايــع ال ـشــايــع عـلــى ض ــرورة
الحزم في تطبيق القانون ضد التجاوزات

الـ ـت ــي تـ ـح ــدث ف ــي الـ ـحـ ـي ــازات ال ــزراع ـي ــة
والجواخير.
وص ــرح الـشــايــع ،خــال تفقده منطقة
ً
كبد أمــس ،بــأن تلك المنطقة بــدال من أن

ُّ
وتراخ في تسلم محطات األمطار
 13مالحظة على صيانة الطرقاتٍ ...
●

العلي :ندعم الهيئات
الوطنية إلظهار الوجه
الحضاري للكويت

اقتصاد

سيد القصاص

ّ
حذر تقرير ديوان المحاسبة لعام  2020من استمرار نزيف خسائر
الهيئة العامة للطرق والنقل البري ،للعام الثالث على التوالي ،منذ
الحساب الختامي للسنة المالية  2018/2017وحتى السنة المالية
 ،2020/2019بزيادة مصروفاتها عن إيراداتها ،حيث بلغت الخسائر
ّ
المرحلة للسنوات الثالث األخيرة  2.29مليون دينار.
وكشف التقرير عــن بلوغ نقص اإلي ــرادات الفعلية عــن التقديرية
 127.015م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،ب ـن ـس ـبــة  ،%97.7وب ـ ـلـ ــوغ وف ــر 02

تدعم األمــن الغذائي من خالل الحيازات
والجواخير الموجودة بها تحولت إلى
مصانع ومخازن ومناجر وسكن للعزاب
وسط نفايات كبيرة في الطرق02 ،

10
«المقاصة» :إلزام
الشركات بعقد جمعياتها
العمومية إلكترونيًا

اقتصاد

ً
التمويل
في
عجزا
المضف لـ ةديرجلا :.البنك يواجه
11
لغياب القرار من الوزراء المتعاقبين
«نفط الكويت» تهدف
● فهد الرمضان
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،وي ـ ـبـ ــاشـ ــر جـمـيــع إلى إنتاج  950مليون قدم
االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاصـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة

صدر مرسوم أميري رقم 70
لسنة  ،2021أمس ،بنقل تبعية
اإلشراف على بنك االئتمان من
وزارة الدولة لشؤون اإلسكان
إلى وزارة المالية.
المرسوم في مادته
ونص
َ
األولى على أن ُينقل اإلشراف
ع ـل ــى «االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان» إل ـ ــى وزي ــر

أميركا تترك ميناء بيروت ألوروبا ...وعينها على طرابلس
بيروت  -منير الربيع

ب ـعــد ثـمــانـيــة أش ـهــر ع ـلــى ت ـف ـج ـيــره ،ال ي ــزال
ّ
ً
مرفأ بيروت يحتل أولوية دولية ،سعيا إلعادة
إعـ ـم ــاره .وق ـبــل أيـ ــام ،أعـلـنــت ش ــرك ــات ألـمــانـيــة
الـسـعــي لــوضــع خـطــة اسـتـثـمــاريــة إلع ــادة بناء
المرفأ وتشغيله ،بشرط تشكيل حكومة تنفذ
إصالحات جذرية.
هــذه اإلصــاحــات يفترض أن ترتبط بخطة
بعيدة الـمــدى ،تشكل عنصر االهتمام الدولي
ً
الكبير بـلـبـنــان ،خـصــوصــا فــي ظــل مــا تعيشه
منطقة الشرق األوسط والعالم ،وما يطلق عليه
البعض «صراع المعابر والممرات» ،سواء كانت
مائية أو برية.
وإذا كــانــت ال ـحــرب العالمية األول ــى أف ــرزت
تحالفات كــان لها عالقة بالصراع على منابع
النفط ،فما يشهده العالم في مئوية تلك الحرب
هــو ص ــراع أوض ــح عـلــى مـعــابــر الـنـفــط وال ـغــاز،
وعلى الممرات والمعابر التجارية العالمية.
ال ضرورة للدخول في السياق األوسع لمثل
ه ــذه ال ـم ـشــاريــع ،ال ـتــي ت ـقــودهــا دول 02

٠٣

نقل تبعية «االئتمان» إلى «المالية»

لبنان في «صراع المرافئ» ولواشنطن حصة األسد
●

محليات

الحكومة طلبت من «األولويات البرلمانية» إدراجه بجانب «االشتراطات الصحية» ...ومقررها يتحفظ

«المحاسبة» :نزيف خسائر «الطرق»
مستمر ...وانحرافات بـ«الميزانية»

تأثير الشيخ خزعل على عودة األميركيين إلى المشهد الكويتي
ً
القوى األوروبية السيما بريطانيا كانت أكثر الدول هيمنة ووجودا في الخليج العربي
وصول الرحالة األميركي لوشر عام 1868م إلى الكويت
09

في افتتاح الفصل التشريعي أهمية الحفاظ على
أمــن الوطن واستقراره وتعزيز الوحدة الوطنية
و مــوا صـلــة السعي نحو التنمية المستدامة من
خ ــال إص ــاح اقـتـصــادي شــامــل يحقق اسـتــدامــة
المالية العامة وسياسات الخطة اإلنمائية التي
تصبو لبناء اقتصاد وطني على الشراكة العادلة
بين القطاعين العام والخاص.
وأضـ ــاف الـخــالــد أن الـحـكــومــة تــؤكــد اسـتـمــرار
سياستها الخارجية الراسخة التي أرسى دعائمها
األمير الراحل سمو الشيخ صباح األحمد 02

مثال يحتذى في خدمة
الوطن

صورة لجانب من مرفأ بيروت كما بدا قبل اسابيع (رويترز)

ً
للوزير المختص ،وفقا ألحكام
القانون  30لسنة .1965
وجـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي نـ ـ ــص الـ ـ ـم ـ ــادة
الثانية أن على رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء والـ ـ ــوزراء ،كــل فــي ما
يخصه ،تنفيذ هذا المرسوم،
ُ
وي َ
عمل به من تاريخ صدوره،
ُ
وي ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــى كـ ـ ـ ــل ن ــص 02

ِمنح وإجازات مدفوعة ...حوافز
الشركات األميركية لتشجيع
موظفيها على التطعيم
منح تصل لـ 500دوالر ،إلى تسديد
من
ٍ
ً
بدل النقل ،مرورا بساعات عمل مدفوعة
على سبيل التعويض ...يتنافس بعض
مديري الشركات األميركية على تقديم
محفزات؛ لتشجيع موظفيهم على تلقي
ً
اللقاح المضاد لفيروس كــورونــا ،أمــا
في استعادة األنشطة بصورة طبيعية.
في الواليات المتحدة ،يمكن للشركات
استحداث مراكز تطعيم إذا ما التزمت
تشغيلها خالل ساعات العمل ،بصورة
مجانية لجميع العمال ،الموظفون منهم
والمتعاقدون الفرعيون.
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،ت ـقــدم مجموعة
«جي بي إس» العمالقة في مجال إنتاج
الـلـحــوم  100دوالر لـكــل مــوظــف يتلقى
اللقاح ،وهــي وزعــت وثائق بلغات عدة
للتشديد على سالمة التلقيح وفعاليته.
وفي منتصف مــارس ،كان ما يقرب من
ثلث موظفي المجموعة البالغ عددهم
ً
 60ألفا تلقوا الجرعة األولى من اللقاح.
كذلك تدفع شبكات متاجر كبرى عدة،
تعويضات لموظفيها الراغبين في تلقي
اللقاح ،هي عبارة عن ساعتين 02

مكعبة يوميًا من الغاز الحر
في 2023

دوليات

20

«مفاوضات كينشاسا»
تفشل ...ومصر تلوح
بسيناريوهات مختلفة

رياضة

٢٢

معسكر األزرق بين
اإلمارات والسعودية
واألفضلية للوديات

الثانية
خريج الثانوي يعادل السابع...

ً
على كل المستويات الخليجية والعربية واإلسالمية والدولية ،مثمنا
الجهود الجبارة التي بذلت من جميع الجهات لمكافحة جائحة
ً
فيروس كورونا ،فضال عن المساهمات المادية والمعنوية التي تم
تقديمها لدعم مواجهة هذا الوباء.
وقال إن برنامج عمل الحكومة يأتي في ظل تحديات اقتصادية
عالمية وإقليمية لـهــا انعكاساتها المحلية فــي ظــل الجائحة
الصحية والتي ستستمر آثارها على جميع القطاعات واألنشطة
ً
االقتصادية إلــى حين انجالئها ومــا بـعــده ،مبينا أن البرنامج
ً
جاء تحت شعار "استدامة الرخاء برغم التحديات" مرتكزا على
ً
محاور مستمدة من رؤية دولة الكويت  2035وتنفيذا لسياساتها
ومبادئها العامة فــي إعــادة هيكلة القطاع الـعــام وتطوير رأس
المال البشري باعتباره أســاس التنمية والعامل األهــم في بناء
كويت المستقبل ،إلى جانب تحسين البنية التحتية وتوظيف
الطاقات المتجددة.
ولفت إلــى أن الحكومة تقدمت بعرض مالمح أولــويــات برنامج
عملها خــال فـتــرة واليـتـهــا الــدسـتــوريــة ،أمــا الـبــرامــج التفصيلية
والتنفيذية فترد عبر مشروعات خطط التنمية السنوية.
وكشف البرنامج عن اختالالت هيكلة االقتصاد الوطني والمالية
العامة ،التي تتمثل فيما يلي:
• العجز المتراكم في الميزانية العامة للدولة ،خــال السنوات
الخمس القادمة ،من دون اإلصالح االقتصادي والمالي ،والمتوقع
أن يتراوح بين  45و 60مليار دينار.
• كلفة اإلصالح المالي واالقتصادي ستتفاقم ،في حال تأخرت
المعالجة.
• عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع نمو الناتج المحلي
اإلجمالي ،خالل الفترة  ،2020/2000يشير إلى اختالالت هيكلية في
االقتصاد الوطني.
• تــوزيــع بـنــود الـمـصــروفــات فــي الـحـســاب الـخـتــامــي لميزانية
 %57 ،2020/2019لـ ـل ــروا ت ــب %18 ،ل ـل ــد ع ــوم %12 ،لـلـمـشــار يــع
الرأسمالية ،و %12للتشغيلية.
وتطرق البرنامج ،باإلضافة لما تقدم عن ضعف الرأسمال البشري،
إلى أن مستوى اإلنفاق على الطالب في الكويت يتساوى مع نظيره
ً
في دول عالية الدخل ،ولكن تبقى النتائج منخفضة كثيرا ،بالمقارنة
بدول منخفضة الدخل.
وذكــر أن نسبة مشاركة المرأة والشباب في المناصب القيادية
ً
ومراكز صنع القرار متدنية ،مؤكدا ضرورة تطوير الهيكل اإلداري
للجهاز الحكومي من خالل:
• تنفيذ خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام ،لتحويل دور
الحكومة من التشغيل إلى وضع السياسات العامة والتنظيم.
• دمج وتقليص الجهات الحكومية ذات االختصاصات المتشابهة.
• تبسيط اإلجــراء ات وإعــادة تنظيم الخدمات المقدمة ،لتعكس
توقعات المواطن متلقي الخدمات ،مع توجيه الجهات للتعامل مع
المواطنين كشركاء في تصميم الخدمات وتقديمها.
• مراجعة وإعادة تنظيم حوكمة الخدمات العامة.
• بناء القدرات والمهارات في الجهات الحكومية ،لضمان جودة
الخدمات.
• إنشاء "جائزة التميز الحكومي" لترسيخ قيم التميز والمساءلة
واألداء الجيد ومكافأتها.
وشددت الحكومة ،في برنامجها ،على إعادة هيكلة القطاع العام،
وتعزيز الـنــزاهــة ومكافحة الـفـســاد ،ومتابعة تنفيذ استراتيجية
الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،وحماية نزاهة القطاع العام
وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها ،في إطار من
الشفافية والمساءلة ،وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،وتمكين المجتمع من المساهمة
في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد ،وتعزيز كفاءة وفعالية
الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
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الدين العام» أولوية حكومية...

ً
ً
القانون» ،مشيرا إلى أن الحكومة طلبت أيضا وضع قانون
االشتراطات الصحية ،الذي يحتاج إلى تعديل على قانون
الجزاء ،ضمن أولويات الجلسة المقبلة.
وأضاف المناور أن أعضاء اللجنة وضعوا قانون تضارب
ً
المصالح على جدول أعمال الجلسة ،موضحا أن المعروف
أن «األولويات» ترفع التوصيات إلى مكتب المجلس ،الذي
يقوم بترتيبها ،ووضع بنود جدول األعمال.
وق ـ ــال« :ات ـف ـق ـنــا ع ـلــى أن ال ـجــانــب ال ـح ـكــومــي سيحضر
اجتماعات لجنة األولــويــات بـصــورة دوري ــة ،لكي نحقق
اإلنجازات التشريعية التي يصبو إليها المواطنون».
وفــي م ــوازاة ذلــك ،تعقد لجنة شــؤون التعليم والثقافة
ً
ً
واإلرشاد البرلمانية اجتماعا غدا ،بحضور وزير اإلعالم
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ،لمناقشة
ال ـت ـعــديــات ال ـم ـقــدمــة ع ـلــى قــانــونــي ال ـمــرئــي والـمـسـمــوع
والمطبوعات والنشر ،اللذين أقرهما المجلس في المداولة
ً
األولى بجلسة  30مارس الماضي ،تمهيدا إلقرارهما في
المداولة الثانية بالجلسة المقبلة ،التي سيكون جدول
ً
أعمالها حافال بالقوانين.

الشايع :تطبيق القانون بحزم ضد...

ً
مؤكدا أن تطبيق القانون سيجعلها «كبد» أخرى جديدة في النظافة
وخالية من تلك التجاوزات.
وذكر أن القانون ال يسمح باستخدام الحيازات في غير الغرض الذي
ً
منحت ألصحابها من أجله ،مؤكدا أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية لم تمنح الجواخير أو الحيازات لهم كي يؤجروها
كمنجرة أو سكن عزاب.
وبينما كشف أن توجيهات صدرت من رئيس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد بضرورة دعم الزراعة وتكريس النظافة بالبالد ،أكد أن
ً
الحكومة بصدد االنتهاء من مدن العزاب لنقل سكنهم إليها قريبا.

«المحاسبة» :نزيف خسائر «الطرق»...
الـمـصــروفــات الفعلية عــن الـتـقــديــريــة  4.310مــايـيــن دي ـنــار ،بنسبة
ً
 ،%81.6مبينا أن تلك األرقام تشير إلى استمرار وجود انحرافات بين
تقديرات الميزانية والمنفذ الفعلي لكل من اإليــرادات والمصروفات
للعام المالي .2020/2019
وأشار إلى  13مالحظة أبرزها يتعلق بصيانة الطرق ،ومنها غياب
دور إدارة المختبرات عن أعمال الفحوصات والرقابة على مصانع
األسفلت ،وشــراء جهاز لرصد العيوب السطحية للطرق « »RSPدون
االنتفاع به ،منذ أكثر من  10سنوات.
وانتقد استمرار الهيئة في صرف مكافأة عضوية مجلس اإلدارة
ً
بقيمة  4آالف دينار شهريا للعضو المتفرغ ،رغم توقف اجتماعات
ً
المجلس ،بسبب استقالة أحــد أعـضــائــه ،مضيفا أن الهيئة تراخت
ّ
وتأخرت في تسلم محطات األمطار من األشغال ،األمــر الــذي ترتبت
عليه آثار سلبية.
ولفت التقرير إلى وجود  33وظيفة شاغرة ،وإهمال في التعيين،
ً
فضال عن تشغيل موظفين رغم وقف االستعانة بهم.
05

نقل تبعية «االئتمان» إلى...
يخالف أحكامه ،وينشر في الجريدة الرسمية.
وقــال المدير العام للبنك صالح المضف لـ «الجريدة» إن خطة
المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع  12ألف وحدة سنويا،
تقرع جرس اإلنذار لدى بنك االئتمان من أجل إيجاد حلول لضمان
ً
استمرار قدرته التمويلية للقسائم السكنية ،موضحا أن البنك

تعاقد عــام  2017مع مستشار عالمي قــام بإعداد دراســة خلصت
نتائجها إلى ضرورة استحداث قانون التمويل العقاري ،لضمان
استدامة البنك وقدرته التمويلية ،وتم رفع نتائج الدراسة ومسودة
القانون إلى مجلس الوزراء.
وأضاف المضف« :ولما كان البنك يخضع إلشراف وزير اإلسكان
ً
ونظرا لتعاقب الوزراء المشرفين عليه وعدم رغبتهم في الخوض
أمــام السلطة التشريعية بقانون التمويل العقاري يواجه البنك
ً
اليوم عجزا في تمويل قسائم الرعاية السكنية؛ لغياب القرار من
هؤالء الوزراء».
وذكر أنه لطبيعة عمل البنك والتي تتعلق بالجهات ذات الصلة
بــوزارة المالية ،وهــي الهيئة العامة لالستثمار والبنك المركزي
ووحدة الدين العام ،فإن ذلك يتطلب نقل تبعية «االئتمان» إلى وزارة
المالية بصفته مؤسسة مالية كما كان في السابق.
ولفت إلــى أن البنك كــان منذ تأسيسه تحت إش ــراف «المالية»
ً
ألكثر من  50عاما ،ثم نقل إلى «اإلسكان» ألسباب عدة وحتى يقوم
ً
بالمهام المطلوبة منه وفقا لقانون إنشائه من تقديم القروض
العقارية للمواطنين على اختالف أنواعها والقروض االجتماعية
(قروض الزواج) وقروض المرأة والمحفظة العقارية فإن ذلك يتطلب
ً
ً
جعل «االئتمان» جهة مستقلة ماليا وإداريا لتحقيق تلك األهداف
ً
وعدم تأخرها تفاديا للعجز المرتقب بسبب الزيادة المطردة في
التوزيعات اإلسكانية.
وقال إنه لضمان ديمومة تلك القروض واستدامة البنك« ،فإننا
نرى ضرورة إبعاد عمل المؤسسة عن أية ضغوط أو عراقيل تواجه
البنك في سبيل أداء مهامه المنوط بها».

لبنان في «صراع المرافئ» ولواشنطن...
كبرى ،كمبادرة «الـحــزام والطريق» الصينية ،أو المشروع األميركي
ً
المقابل الــذي تحدث الرئيس جو بايدن أخـيــرا عن ضــرورة بلورته،
والتي تنطوي عليها صراعات متعددة االتجاهات ،بل يكفي النظر
إلى دول منطقة الشرق األوسط ،لتكوين صورة عن هذه الصراعات.
فبعد حــادثــة جـنــوح السفينة فــي قـنــاة الـســويــس ،ب ــرزت مشاريع
لقنوات مائية متعددة ،أبرزها قناة إيالت -عسقالن اإلسرائيلية ،و»قناة
إسطنبول» الممتدة من بحر مرمرة إلى البحر األسود .كما أن تدمير
مرفأ بيروتّ ،
صب في مصلحة مرفأ حيفا ،الذي تم إعداد خطة عشرية
لتطويره وتوسيعه.
تحت سقف هذا الصراع ،ال بد من إلقاء نظرة على الساحل السوري
واللبناني؛ روسـيــا مــوجــودة فــي الالذقية وطــرطــوس .وإي ــران لديها
ً
وجود بقاعدة بحرية في بانياس .أما لبنان فحاليا قد فتح البازار
على مرافئه.
ً
السفيرة األميركية في لبنان أجرت أخيرا زيارتين لمرفأ طرابلس،
مما يشير إلى مدى االهتمام األميركي بهذا المرفأ ،كذلك فعلت السفيرة
الفرنسية آن غريو.
وبـحـســب مــا تـكـشــف الـمـعـلــومــات ،ف ــإن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تبدي
ً
ً
اهتماما استثنائيا بمرفأ طرابلس ،في إطــار توسيع حضورها في
البحر المتوسط؛ فواشنطن هي التي ترعى مفاوضات ترسيم الحدود
ً
البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل ،وبالتالي سيكون لها ُحكما
ً
تأثير ونفوذ في تلك المنطقة مستقبال.
ورغــم أن واشنطن ،حتى اآلن ،لم تقم بــأي إشــارة تفيد بــأن لديها
ً
ً
مشروعا جاهزا في مرفأ بيروت ،فإنها تترك األمر لألوروبيين ،فباريس
ً
كانت أول من اقترح مشروعا إلعــادة إعمار المرفأ واالستثمار فيه،
بالشراكة مع  .CMA CGMواآلن هناك المشروع األلماني ،الذي ُ
سيعقد
مؤتمر حوله اليوم.
كما ال يمكن إخفاء أن تركيا كان لديها طموح ،وأبــدت االستعداد
للمشاركة في إعادة إعمار مرفأ بيروت واالستثمار فيه.
وبحسب المعلومات ،فإن واشنطن تدعم الدخول األوروبــي بقوة
إلى مرفأ بيروت ،لتحجيم نفوذ إيران و»حزب الله» فيه ،أما اهتمامها
ً
الحقيقي فيتركز على مرفأ طرابلس ،الذي يحظى أيضا باهتمام روسي

وصيني ،باإلضافة إلى االهتمام التركي.
بالتأكيد لن تترك واشنطن مرفأ طرابلس للصين ،السيما أنه يحتل
أهمية استراتيجية بالنسبة إلى موقعه وقربه من سورية ،كما أنه بعيد
عن نفوذ «حزب الله» وإيران.
ومن خالل االهتمام األميركي بمرفأ طرابلس ،ال بد من استكمال
النظر إلى «مناطق النفوذ» على الساحل اللبناني .ففي منطقة عوكر،
يـتــم تـشـيـيــد أك ـبــر س ـفــارة أمـيــركـيــة بــال ـشــرق األوس ـ ــط ،كلفتها نحو
ً
مليار دوالر .وفي منطقة عمشيت ،وتحديدا القاعدة البحرية ،يوجد
مستشارون عسكريون أميركيون .وكذلك في قاعدة حامات الجوية،
التي يوجد فيها الكثير من الضباط األميركيين ،حتى أن هذه القاعدة
تستقبل بين فترة وأخرى طائرات أميركية محملة بالعتاد والذخائر.
كل هذا االستعراض لالهتمام الدولي بلبنان يهدف لإلشارة إلى
أن المسألة ليست تشكيل حكومة فقط والدخول في إجراء إصالحات
ً
ً
ً
تقنية اقتصاديا وماليا أو سياسيا ،ال بل إنه السياق األوسع لتغيير
جيو -استراتيجي ّ
تمر به منطقة الشرق األوســط ،ولبنان يتأثر به
إلى أقصى الحدود.
إنه الصراع على مناطق النفوذ ومعابر الموارد األساسية ،والذي
ً
غالبا ما يؤدي إلى تغييرات جذرية في التوجهات السياسية .سيكون
هناك مخاض طويل األمد ،تتداخل فيه تناقضات سياسية وإقليمية
كثيرة ،ال قدرة لحكومةٍ َ
قيد التشكل أن تحسم األمر حيالها.

ِمنح وإجازات مدفوعة...
أو أربــع ساعات عمل مدفوعة ،في حين تدفع سلسلة متاجر
ً
«تارغت» بدل تنقالت بمقدار ثالثين دوالرا.
أم ــا م ـتــاجــر «ك ــروغ ــر» ف ـت ـقــدم عـ ــاوة م ـق ــداره ــا  100دوالر
ً
لألشخاص الملقحين ،وأيـضــا ألولـئــك الــذيــن يرفضون تلقي
اللقاح أل سـبــاب طبية أو دينية ،شــرط أن يخضعوا لبرنامج
تربوي بشأن الصحة.
كما أن «األشغال البسيطة» تؤخذ في االعتبار ،إذ إن منصة
ً
توصيل المشتريات «إنـسـتــاكــارت» تقدم  25دوالرا للعاملين
معها ،وهم ال يحملون صفة موظفين.
غير أن الشركات يمكنها بصورة عامة إرغام موظفيها على
تلقي اللقاح في الواليات المتحدة ،على ما قالت دوريت ريس،
األ سـتــاذة في كلية هاستينغز للحقوق بجامعة كاليفورنيا،
لكنها تحدثت عن «بعض التحفظات» عن هذا األمر.
ً
ولفتت ريس إلى أن اللقاحات المستخدمة حاليا في الواليات
المتحدة ُت ّ
قدم وفــق نظام غير اعتيادي ،لــدواء موجه لمجمل
ً
السكان ،مع إذن استخدام طارئ و«إطار قانوني ال يزال غامضا»،
مضيفة أن كل واليــة يمكن أن تصدر توصياتها الخاصة في
هذا المجال.
ً
ويـمـكــن لـلـشــركــات أي ـضــا فــي ه ــذه الـحــالــة أن تـت ـفــاوض مع
النقابات على الـشــروط الــواجــب اعتمادها .كذلك يمكن إعفاء
بعض الموظفين ،ألسباب طبية أو دينية.
وف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ،يـمـكــن ألص ـح ــاب ال ـع ـمــل أن يـتـعــرضــوا
للمالحقة بتهمة عدم بذل جهود كافية لتفادي ظهور بؤر وبائية
في حرم شركاتهم ،وفق ريس التي اعتبرت أنه من المالئم لبعض
الشركات العاملة مع أشخاص من الفئات األكثر عرضة لتبعات
اإلصابة بالفيروس ،من بينها دور المسنين أو السجون ،أن
ً
تجعل اللقاح إلزاميا.
وأظهر استطالع نشرته هيئة إدارة الموارد البشرية (إس إتش
آر إم) في فبراير ،أن  %5فقط من أصحاب الشركات األميركيين
ينوون فرض اللقاح على جميع موظفيهم أو جزء منهم.
ولتسريع إعادة العجلة االقتصادية إلى طبيعتها ،وبالتالي
االستهالكّ ،
تعو ل بعض الشركات على الزبائن؛ فعلى سبيل
المثال ،تقدم سلسلة «كريسبي كريم» حتى نهاية العام شطيرة
دونات مجانية للزبائن ،مقابل تقديمهم شهادة تثبت تلقيهم
اللقاح.

ةديرجلا
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محليات

األمير :متطوعونا الشباب مثال يحتذى في خدمة الوطن
سموه استقبل المحمد والمطيري وأمثال األحمد ومحافظ «المركزي» وعزى بوفاة رئيس مدغشقر األسبق
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األحـ ـم ــد،
بقصر بيان ،صباح أمــس ،سمو
الشيخ ناصر المحمد.
واستقبل سموه ،وزير اإلعالم
وال ـث ـقــافــة وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الـشـبــاب عـبــدالــرحـمــن المطيري،
ورئـيـســة مــركــز العمل التطوعي
الـشـيـخــة أم ـث ــال األح ـم ــد ،وروان
الفوزان ،ومحمد ناصر العطوان،
ً
حيث قدموا لسموه شرحا حول
االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة للعمل
التطوعي والتي أعدت من الكوادر
الـشـبــابـيــة ،وت ـه ــدف إل ــى تنظيم
ودعم العمل التطوعي في البالد.
وأش ــاد سموه بجهود أبنائه
وبـنــاتــه واسـهــامــاتـهــم فــي مجال
العمل التطوعي مجسدين بذلك
روح المجتمع الكويتي الذي جبل
ً
على العطاء ومثاال يحتذى به من
قـبــل الـجـمـيــع فــي خــدمــة وطنهم

ً
العزيز ،مؤكدا سموه على دعمهم
بـمــا يـعــزز الـعـمــل الـمـشـتــرك بين
الفرق التطوعية ومختلف جهات
ً
الــدولــة ،متمنيا سموه لهم دوام
التوفيق والنجاح.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه محافظ
بنك الـكــويــت الـمــركــزي د .محمد
الهاشل.
مــن جهة أخ ــرى ،بعث سموه،
ب ـ ـبـ ــرق ـ ـيـ ــة ت ـ ـعـ ــزيـ ــة إل ـ ـ ـ ــى رئـ ـي ــس
ج ـم ـهــوريــة مــدغ ـش ـقــر الـصــديـقــة
أنـ ــدريـ ــه راج ــولـ ـيـ ـن ــا ،ع ـب ــر فـيـهــا
سموه عن خالص تعازيه وصادق
مواساته بوفاة رئيس جمهورية
مـ ــدغ ـ ـش ـ ـقـ ــر األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــق ديـ ــدي ـ ـيـ ــه
راتسيراكا راجيا سموه ألسرته
وذويه جميل الصبر.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
م ـش ـعــل األحـ ـم ــد ،وس ـم ــو رئـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.

ً
مستقبال وزير اإلعالم ووفد مركز العمل التطوعي أمس
األمير

ولي العهد :المبادرات اإلنسانية متجذرة في تاريخنا الخالد استقبل رئيس المخابرات المصرية
استقبل ناصر المحمد ووزير اإلعالم و«التطوعي» والهاشل
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحـ ـم ــد ب ـق ـصــر ب ـي ــان ص ـب ــاح أمـ ــس سمو
الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سموه وزير اإلعالم والثقافة
وزيــر الــدولــة لشؤون الشباب عبدالرحمن
المطيري ورئيسة مركز العمل التطوعي
الـشـيـخــة أم ـث ــال األح ـم ــد ،وروان ال ـف ــوزان،
ً
ومحمد الـعـطــوان ،وقــدمــوا لسموه شرحا
حـ ـ ــول االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـلـعـمــل
التطوعي ،والتي أعدت من الكوادر الشبابية
وتهدف إلى تنظيم ودعم العمل التطوعي
في البالد.
وأشاد سموه بجهود الشباب الكويتيين
في نشر ثقافة المبادرات اإلنسانية حول
ً
العالم مؤكدا سموه أن هذا العمل لهو فخر
واع ـتــزاز لكل شـبــاب الـكــويــت ،وأن القيادة
ال ـس ـيــاس ـيــة ت ــول ــي ك ــل االهـ ـتـ ـم ــام بــالـعـمــل
الخيري التطوعي والمتجذر بتاريخ الكويت

ً
مستقبال ناصر المحمد أمس
ولي العهد
ً
مـنــذ نـشــأتـهــا مـطــالـبــا س ـمــوه أب ـن ــاءه بــأن
يـبــرزوا للعالم الـصــورة المشرقة لإلنسان
الكويتي الذي يتمتع بثقافة إنسانية نابعة

العلي :ندعم الهيئات الوطنية
إلظهار الوجه الحضاري للكويت
«الداخلية» :إنجاز  2.6مليون معاملة إقامة «أونالين»
أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ،أمس األول ،حرص الوزارة
على تقديم كل الدعم والمساندة للجهات والهيئات الوطنية ،بهدف
تحقيق التطوير وإظهار الوجه الحضاري للكويت.
وأوضحت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بالوزارة،
في بيان صحافي ،أن وزيــر الداخلية بحث مع رئيس جمعية
مكافحة الفساد "تحت اإلشهار" نواف السويط ،واألمين العام
المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،د .عـيـســى األنـ ـص ــاري ،ال ـمــوضــوعــات ذات االهـتـمــام
المشترك.
وأشــارت اإلدارة إلى أن الوزير التقى كذلك رئيس مجلس إدارة
جمعية النزاهة الوطنية المحامي محمد العتيبي ،وأمينها العام م.
حمود العنزي ،ورئيس االتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله العازمي،
ونائبه حسين العجمي ،وأمين سر االتحاد محمد العتيبي ،بحضور
الوكيل المساعد لشؤون اإلقامة اللواء أنور البرجس.
وأضافت أن العلي بحث معهم آلية تعزيز التعاون البناء بين
وزارة الداخلية والهيئات الوطنية الرسمية واألهلية ،بما يخدم
مصلحة البالد.
من جانبهم ،توجه مسؤولو الجهات والهيئات الوطنية بالشكر
والتقدير لوزير الداخلية على حفاوة االستقبال ،ولجميع منتسبي
ال ـ ــوزارة عـلــى مــا يـقــدمــونــه مــن ت ـعــاون ب ـنــاء واس ـت ـعــدادهــم الــدائــم
للتواصل وتذليل العقبات ،بما يخدم المصلحة العامة.
من جهة أخرى ،أعلنت وزارة الداخلية ،إنجاز  2.632.448معاملة
خــاصــة بــاإلقــامــة ،و 888.740مــوعــد إنـهــاء الـمـعــامــات ،وذل ــك منذ
انطالق خدمة "أونالين".
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بالوزارة ،في بيان
صحافي ،أن "الداخلية" تواصل استقبال المراجعين الراغبين بإنهاء
خدماتهم عن طريق "أونالين" من خالل موقع الوزارة اإللكتروني،
وذلك نظرا للظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

من أصول وقيم ديننا الحنيف.
ً
واس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه أيـ ـض ــا م ـحــافــظ بنك
الكويت المركزي د .محمد الهاشل.

اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل رئ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد بحضور وزير الداخلية
ال ـش ـيــخ ث ــام ــر ال ـع ـلــي ف ــي قصر
بـيــان أم ــس رئـيــس الـمـخــابــرات
العامة فــي مصر الـلــواء عباس
ك ـ ــام ـ ــل وال ـ ـ ــوف ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ــراف ـ ــق لــه
بمناسبة زيارته للبالد.
حضر المقابلة رئيس جهاز
أمن الدولة اللواء الشيخ سالم
النواف.
واسـتـقـبــل ال ـخــالــد بحضور
وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام وال ـث ـق ــاف ــة وزي ــر
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن الـ ـمـ ـطـ ـي ــري فــي
قصر بـيــان أمــس رئيسة مركز
العمل التطوعي الشيخة أمثال
األحمد وأعضاء الفريق ،حيث
قـ ــدمـ ــوا لـ ـسـ ـم ــوه ش ــرح ــا ح ــول
االستراتيجية الوطنية للعمل
الـ ـتـ ـط ــوع ــي ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ــدف إل ــى

الخالد مستقبال رئيس المخابرات المصرية أمس
تنظيم ود ع ــم العمل التطوعي
في البالد.
وأع ـ ـ ـ ــرب سـ ـم ــوه عـ ــن ش ـك ــره
وت ـ ـقـ ــديـ ــره ل ــرئـ ـي ــس وأع ـ ـضـ ــاء
الـفــريــق للجهود الـمـبــذولــة في
إصــدار االستراتيجية الوطنية

«التربية» :تكثيف التوعية باالشتراطات
قبل االختبارات الورقية

بوعركي :ورش تدريب للمناطق التعليمية لتكون االمتحانات آمنة
•

فهد الرمضان

أ ك ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزام ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــق
االشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة
ال ـخــاصــة بـعـقــد االخ ـت ـبــارات
الورقية لطلبة الصف ا لـ 12
المقررة نهاية مايو المقبل.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ــال ورشـ ـ ــة
ت ــدري ـب ـي ــة ن ـظ ـم ـت ـهــا مـنـطـقــة
ح ـ ــول ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة أمـ ــس
لـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء ل ـ ـجـ ــان الـ ـث ــان ــوي ــة
ال ـع ــام ــة حـ ــول االشـ ـت ــراط ــات
الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة
باالختبارات الورقية للصف
ا ل ـ  ،12قدمها و فــد من وزارة
الصحة.
وعـ ـ ـ ـ ــرض الـ ـ ــوفـ ـ ــد ل ـب ـع ــض
االشتراطات ومنها أن يقوم
المعلمون بـشــرح وتوضيح
ا ل ـطــر ي ـقــة ا لـصـحـيـحــة للبس
ا لـكـمــام و خـلـعــه للطلبة قبل
بـ ـ ــدء االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار والـ ـتـ ـش ــدي ــد
عـلــى الـطـلـبــة والـعــامـلـيــن في
ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة بـ ـع ــدم ال ـح ـض ــور

عند ظهور أ عــراض للمرض
أو و جـ ـ ــود م ـخ ــا ل ـط ــة ل ـحــا لــة
م ــؤك ــدة اإلص ــاب ــة ك ـمــا يـجــب
على أولياء األمور اإلبالغ عن
الحاالت المؤكدة للطالب أو
مخالطته لحالة مؤكدة ليتم
إرشاده للتدابير الوقائية.

تكثيف التوعية
م ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،قـ ـ ــالـ ـ ــت
و كـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة ا ل ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع اإلداري
وال ـت ـطــويــر بـ ـ ــوزارة الـتــربـيــة
رج ــاء بــوعــركــي ،إن الـ ــوزارة
تـعـمــل عـلــى تكثيف ا لـجــا نــب
التوعوي للطلبة والمعلمين
وج ـم ـيــع مـنـتـسـبــي الـ ـ ــوزارة،
الفـ ـت ــة الـ ــى ت ـن ـظ ـيــم عـ ــدد مــن
ورش ا ل ـع ـمــل ا ل ـتــو عــو يــة من
خالل برنامج تيمز.
وأ ض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــت ب ـ ــو ع ـ ــر ك ـ ــي ان
ال ـه ــدف م ــن ال ــورش ــة تــدريــب
الفريق المختص في الميدان
ال ـت ــرب ــوي ع ـلــى ال ـت ـعــامــل مع
حركة دخول وخروج الطلبة
وآلية العمل داخل المدارس

خـ ـ ــال وقـ ـ ــت االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ب ـمــا
ي ـم ـكــن أن تـ ـك ــون ا خ ـت ـب ــارات
آمنة خالية من المشكالت.
و ب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت ب ـ ـ ــو ع ـ ـ ــر ك ـ ـ ــي أن
الـ ـ ــورشـ ـ ــة س ـ ـ ــوف تـ ـعـ ـق ــد فــي
ال ـم ـن ــاط ــق ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة كــافــة
وس ــوف نـقــوم كـقـطــاع إداري
ب ـت ـغ ـط ـيــة أكـ ـب ــر ع ـ ــدد مـمـكــن
م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــن لـ ـلـ ـتـ ـع ــرف
عـلــى ا ل ــدور ا لـمـطـلــوب منهم
خـ ــال االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ،كــاشـفــة
ع ــن تــو جــه ا ل ـق ـطــاع لتحميل
الـ ــورشـ ــة "صـ ــوتـ ــا وصـ ـ ــورة"
ع ـلــى ب ــرن ــام ــج ت ـي ـمــز لـتـكــون
مــوث ـقــة يـسـتـفـيــد مـنـهــا أكـبــر
عـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـم ـ ـكـ ــن م ـ ـ ــن اعـ ـ ـض ـ ــاء
الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
واإلدارية.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أوضـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ــديـ ــر
م ـن ـط ـقــة ح ــول ــي ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
وليد الغيث أ نــه فــور صدور
قــرار مجلس ا لــوزراء بإجراء
االخـتـبــارات الــورقـيــة بــادرت
منطقة حولي بتشكيل لجان
الـثــانــويــة الـعــامــة وتـبـلــغ 45

لـ ـجـ ـن ــة تـ ـض ــم  7152ط ــا ل ـب ــا
وطــال ـبــة ف ــي ال ـص ــف ال ـثــانــي
ع ـ ـشـ ــر وص ـ ـ ـفـ ـ ــوف ال ـت ـع ـل ـي ــم
االخرى "منازل".
وأك ـ ـ ـ ــد أن ـ ـ ــه فـ ـ ــي ظـ ـ ــل هـ ــذه
ا ل ـظــروف االستثنائية ال بد
من وجود جهة مشرفة على
ً
ا س ـت ـعــدادات ا لـلـجــان ،معربا
ع ــن شـ ـك ــره ل ـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة
ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت عـ ـ ـم ـ ــل ورش
تــدر يـبـيــة فــي كـيـفـيــة تجهيز
م ـت ـط ـل ـبــات لـ ـج ــان ال ـثــانــويــة
وكيفية ا لـتـعــا مــل معها و مــا
هي احتياجاتها إضافة إلى
تدريب الكوادر العاملة فيها
ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة إدارة ا ل ـل ـج ـنــة
بشكل آمن للطلبة.

ً
ً
ً
بدء إجراءات تعيين  170اختصاصيا نفسيا واجتماعيا

من المواطنين والخليجيين و«البدون» بعد موافقة «القوى العاملة» و«الخدمة المدنية»
•

فهد الرمضان

ب ـع ــد ت ـع ـل ـيــق تـع ـي ـيـن ـهــم أكـ ـث ــر مـ ــن 7
أش ـه ــر ،ان ـفــرجــت ازمـ ــة االخـتـصــاصـيـيــن
االجتماعيين والنفسيين المتقدمين للعمل
ب ـمــدارس وزارة التربية ،حيث توصلت
الوزارة أخيرا إلى حلول مع ديوان الخدمة
المدنية التمام اجراءات تعيينهم.
وفــي السياق ،كشفت مصادر تربوية
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" أن "ال ـتــرب ـيــة" بـ ــدأت مطلع
االسـبــوع الـجــاري مخاطبة هيئة القوى
العاملة ودي ــوان الخدمة للحصول على

موافقتهما بشأن تعيين المتقدمين لشغل
وظيفة اختصاصي اجتماعي ونفسي
بمدارس التعليم العام ،موضحة أن الوزارة
أوال تخاطب الهيئة للتأكد من عدم عمل
الـمـتـقــدم للوظيفة ب ــأي شــركــة بالقطاع
الخاص ،ومن ثم تخاطب ديــوان الخدمة
للحصول على موافقته بالتعيين وتحديد
الراتب الذي سيتقاضاه ونوع التعاقد.
وأوضحت المصادر أن عدد المتقدمين
لـشـغــل وظ ـي ـفــة اخ ـت ـصــاصــي اجـتـمــاعــي
ونفسي ارتـفــع مــن  80متقدما إل ــى 170
شـخـصــا م ــن الـمــواطـنـيــن والخليجيين

و"البدون" ،الفتة إلى أن المدارس بحاجة
ماسة لهذه الوظيفة السيما مع تطبيق
سياسة االحالل خالل السنوات الماضية
وانهاء خدمات المئات من االختصاصيين
االج ـت ـمــاع ـي ـيــن وال ـن ـف ـس ـي ـيــن ال ــواف ــدي ــن
األمر الذي أحدث نقصا في أعدادهم في
ال ـمــدارس مــع أهمية وجــودهــم لمتابعة
الطلبة وال ـح ــاالت السلوكية والنفسية
وتقديم الحلول والمعالجات لها.

تقديم فردي
وذكرت المصادر أن الوزارة ستخاطب

دي ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـخـ ــدمـ ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ب ــأسـ ـم ــاء
ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن ل ـش ـغ ــل ال ــوظ ـي ـف ــة بـشـكــل
فردي بحيث يتم الحصول على موافقة
الـتـعـيـيــن ل ـكــل ش ـخــص م ـن ـف ــردا ،الفـتــة
إل ــى ان تعيينهم سـيـكــون مطلع الـعــام
الدراسي الجديد  2022/2021فيما عدا
المواطنين الذين قد تسمح لهم الوزارة
بمباشرة العمل خــال ا لـفـتــرة المقبلة
السيما أن العام الدراسي الحالي على
وشك االنتهاء.
يــذكــر أن ادارة الـخــدمــة االجتماعية
والنفسية فعلت دور االختصاصيين

الـنـفـسـيـيــن واالج ـت ـمــاع ـي ـيــن م ــن خــال
آل ـيــة وضـعـتـهــا اإلدارة لــدخــولـهــم على
«تيمز» ومتابعة الطالب أثناء تطبيق
نظام التعليم عن بعد ،وذلــك استكماال
ل ـع ـم ــل االخـ ـتـ ـص ــاصـ ـيـ ـي ــن ال ـن ـف ـس ـي ـيــن
واالجـتـمــاعـيـيــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـتــولــون
م ـتــاب ـعــة ومـ ـس ــان ــدة ال ـط ـل ـبــة م ــن ذوي
الـ ـح ــاالت االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـن ـف ـس ـيــة في
التعليم التقليدي.

لـ ـلـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع ـ ــي ،مـ ــؤكـ ــدا
أهمية تنظيم العمل التطوعي
واسـتـثـمــاره فــي تـعــزيــز ق ــدرات
ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن وتـنـمـيــة
ال ـش ـع ــور بــال ـم ـســؤول ـيــة ت ـجــاه
وطنهم ،مشيدا بجهود الفرق

ال ـت ـط ــوع ـي ــة وع ـم ـل ـهــا الـ ـ ــدؤوب
خـ ــاصـ ــة خ ـ ـ ــال أزمـ ـ ـ ــة ان ـت ـش ــار
ف ـيــروس كــورونــا ومساهمتها
ال ـك ـب ـي ــرة فـ ــي دعـ ـ ــم وم ـس ــان ــدة
مختلف أجهزة الدولة.

«الصحة» :وصول لقاح
«موديرنا» خالل أسابيع
•

عادل سامي

كشفت م ـصــادر صحية مطلعة عــن وص ــول أول ــى دف ـعــات لقاح
"موديرنا" األميركي إلى البالد خالل األسابيع القليلة المقبلة.
وأك ــدت الـمـصــادر لــ"الـجــريــدة" ،أن هــذه الدفعة وتــوالــي الدفعات
ً
الـتــي تـصــل تــوال ـيــا ،وبـشـكــل أسـبــوعــي مــن لـقــاح "ف ــاي ــزر بيونتيك"
ولقاح "أسترازينيكا أكسفورد" المتوقع وصول الدفعة الثالثة منه
نهاية األسبوع المقبل ،سيساهم بشكل كبير في التوسع في حملة
ً
ً
التطعيمات التي تشهد توسعا كبيرا.

 3لقاحات معتمدة
وأشارت إلى أنه بوصول لقاح "موديرنا" إلى البالد ،تكون هناك 3
لقاحات معتمدة من منظمات وجهات دولية في الكويت ،هي "فايزر"
و"أسترازينيكا" و"موديرنا".
وشددت على أن جميع اللقاحات المستخدمة في الكويت تتمتع
بأمان وفعالية ،كما أن الجهات والفرق المختصة في الــوزارة تعمل
بشكل مستمر على مراجعة شاملة لجميع اللقاحات ،وتقييم نتائج
الدراسات السريرية التي أجريت على تلك اللقاحات.
وأكدت المصادر أن عدد من تلقى التطعيم في الكويت من المواطنين
والمقيمين بلغ أكثر من  692ألف مواطن ومقيم ،منذ بداية الحملة حتى
اآلن ،وبنسبة أكثر من  16في المئة من السكان ،موضحة أن عدد من
تلقى التطعيم حول العالم ناهز الـ  695مليون شخص.
من جهة أخــرى ،علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة تستعد
لتنفيذ حملة تــدو يــر تشمل مستويات وظيفية مختلفة في
الوزارة.
وقالت مصادر صحية مطلعة ،إن التغييرات التي من المرجح
أن ترى النور عقب عيد الفطر السعيد ،ستضم بعض مديري
الـمـنــاطــق الصحية والمستشفيات وبـعــض مــديــري اإلدارات
المركزية ،وعدد من القطاعات األخرى بالوزارة.

المطوع :الكمامات بالكويت
مطابقة للمواصفات العالمية
أك ــد مــديــر إدارة مـنــع ال ـع ــدوى فــي وزارة الـصـحــة د .أحمد
المطوع ،أن الكمامات المستخدمة في البالد مطابقة للمواصفات
القياسية والمعايير العالمية.
وقال المطوع ،في تصريح صحافي ،إن هناك شروطا محددة
وواضحة في الكويت يجب توافرها في الكمامات التنفسية،
وتشمل شهادات تثبت مطابقتها ألعلى المواصفات والمعايير
العالمية ،مع استيفاء مختلف الشروط المطلوبة.
وأوض ــح أن هـنــاك تــواصــا وتـعــاونــا مستمرين مــع الهيئة
ً
العامة للصناعة ،بشأن وضع وتحديث الشروط تبعا للمقاييس
العالمية ،ومطابقة الكمامات للمعايير المطلوبة.
وأشار إلى أن الكمامات تتكون من أنسجة صناعية مكونة
من ألياف دقيقة تختلف في درجة نقاوتها ،وهي ذات خواص
فيزيائية تجعلها تتمدد وتنكمش تــأثــرا بــدرجــات الـحــرارة
والرطوبة ،وغيرها من المؤثرات ،وعند تعرض األلياف لهذه
المؤثرات تبدو كما لو أنها تتمدد بشكل بسيط جدا.
وشــدد المطوع على أهمية ارتــداء الكمام ،كوسيلة لتقليل
انتشار مرض "كوفيد."19-

برلمانيات 4
الحكومة تجيب عن  %33من األسئلة البرلمانية وسط  5استجوابات
ةديرجلا

•
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ً ً
ً
ً
• ردت على  512من أصل  1564سؤاال •  40مشروعا بقانون و 444مقترحا نيابيا وطلبان لرفع حصانة
فــي حـيــن تـقــدم الـنــائــب بــدر
الحميدي برسالة إ لــى رئيس
م ـج ـلــس األم ـ ــة ب ـش ــأن عـ ــدم رد
ب ـعــض ال ـ ـ ــوزراء ع ـلــى االسـئـلــة
البرلمانية وتأخيرها وتجاوز
ال ـ ـمـ ــدة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـم ـق ــررة
لـلــرد عليها ،اقـتــرح الحميدي
تـ ـخـ ـصـ ـي ــص سـ ـ ــاعـ ـ ــة واح ـ ـ ـ ــدة
ل ـم ـن ــاق ـش ــة ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع خ ــال
الجلسة المقبلة ،امتثاال ألحكام
الدستور ،وعمال بنص المادة
 148من الالئحة الداخلية.
ويـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـطـ ـل ــب عـقــب
ص ــدور إحـصــائـيــة مــن األمــانــة
ال ـع ــام ــة ل ـم ـج ـلــس االمـ ـ ــة ح ــول
األع ـ ـمـ ــال ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ،وال ـت ــي
خصصت للفصل التشريعي
السادس عشر من دور االنعقاد
االول.

فهد تركي

إحصائية برلمانية

عدد الوثائق

سؤال

1564

رد على السؤال

512

لم يصل رد

1052

مشروع قانون

40

اقتراح بقانون

444

اقتراح برغبة

383

المضابط

6

استجواب

5

طلب رفع الحصانة

2

بدر الحميدي

وأ ظـهــرت اإلحصائية ،أن
ُعدد االسئلة البرلمانية التي
قدمت حتى اآلن بلغت 1564
سـ ـ ــؤاال ل ــم ت ـج ــب ال ـح ـكــومــة،
ممثلة بوزاراتها ،اال عن 512
س ــؤاال ،فــي حـيــن بـقــي 1052
سؤاال بال اجابة.
م ـ ــن خ ـ ـ ــال لـ ـغ ــة األرقـ ـ ـ ــام
يتضح ان ا لـحـكــو مــة ا جــا بــت
فـ ـق ــط عـ ـم ــا ن ـس ـب ـت ــه  33فــي
الـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن م ـ ـعـ ــدل االس ـئ ـل ــة
ال ـتــي وجـهـهــا ال ـن ــواب ســواء
الـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ،أو
إلى الوزراء.
وك ـش ـف ــت االحـ ـص ــائـ ـي ــة ان
عـ ـ ــدد االس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات ال ـت ــي
ق ـ ــدم ـ ــت لـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
وال ـ ـ ــوزراء م ـنــذ اف ـت ـت ــاح دور
االنـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاد ب ـ ـل ـ ـغـ ــت خ ـم ـس ــة
اسـ ـتـ ـج ــواب ــات ،أربـ ـع ــة مـنـهــا
قدمت الى الخالد ،من النواب

الساير يقترح تأجيل أقساط
االستبدال عن المتقاعدين
ت ـقـ ّـدم الـنــائــب مهند الساير
باقتراح برغبة ّ
نص على صدور
قرار من وزير المالية ومجلس
إدارة التأمينات االجتماعية،
ب ـش ـك ــل عـ ــاجـ ــل وق ـ ـبـ ــل روات ـ ـ ــب
شـهــر أب ــري ــل ،بـتــأجـيــل أقـســاط
االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال مـ ــن ال ـم ـت ـقــاعــديــن
الـمـسـتـبــدلـيــن م ــن مـعــاشــاتـهــم
ال ـت ـق ــاع ــدي ــة والـ ـم ـ ّ
ـؤم ــن عـلـيـهــم
والمتقاعدين المستفيدين من
ّ
المقدم اعتبارا مــن 1
المعاش
أبريل الجاري.
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـول االق ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراح :نـ ـظ ــرا
ل ـم ــا ت ـم ــث ـل ــه ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا
م ـ ــن ضـ ـغ ــط اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ع ـلــى
األسـ ـ ــر ال ـك ــوي ـت ـي ــة ب ـش ـكــل ع ــام
والمتقاعدين بشكل خاص ،وما
ترتب على ذلك من ارتفاع كبير
ف ــي أس ـع ــار ال ـس ـلــع ،خصوصا
فــي مــواســم رمـضــان واألع ـيــاد،

مهند الساير

وق ـ ــد ت ــرت ــب ع ـل ــى ذل ـ ــك ص ــدور
قـ ــانـ ــون ت ــأج ـي ــل األق ـ ـسـ ــاط عــن
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ف ــي ال ـم ــداول ـت ـي ــن
األولـ ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة فـ ــي جـلـســة
مجلس األمــة التي انعقدت في

 30م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي وتـبـعـهــا
إعالن مجلس الوزراء الموافقة
ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـق ــان ــون وإح ــال ـت ــه
لـ ـسـ ـم ــو األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر لـ ـلـ ـمـ ـص ــادق ــة
وال ـ ـن ـ ـشـ ــر ،وح ـ ـيـ ــث إن تــأج ـيــل
االل ـتــزامــات المالية لمعامالت
االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال عـ ــن ال ـم ـت ـقــاعــديــن
وغيرهم من المستحقين ليست
بحاجة الى انتظار انتهاء هذا
القانون من دورته المستندية،
بــل يكفي أن يـصــدر بــذلــك قــرار
من وزير المالية ومجلس إدارة
الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة شأنه
شــأن الـقــرار رقــم  3لسنة 2020
الصادر في  19أبريل عام 2020
بشأن التأجيل دون الحاجة الى
صدور تشريع أو نشره.

بعض أعضاء المجلس في الجلسة السابقة
م ـح ـم ــد الـ ـمـ ـطـ ـي ــر ،وح ـ ـمـ ــدان
ال ـعــازمــي ،وخــالــد الـعـتـيـبــي،
وث ـ ــام ـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــط ،وم ـه ـن ــد
الـ ـ ـس ـ ــاي ـ ــر ،وحـ ـ ـس ـ ــن جـ ــوهـ ــر،
إضافة إلى استجواب واحد
لـ ــوزيـ ــر الـ ـصـ ـح ــة الـ ـشـ ـي ــخ د.

باسل الصباح قدمه النائبان
اح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــع وسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود
بوصليب.
يــأتــي ذل ــك فــي وق ــت وافــق
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس خـ ـ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ــأج ـ ـيـ ــل

االس ـت ـج ــواب ــات ال ـت ــي قــدمــت
ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء واالخـ ـ ــرى
المزمع تقديمها ،إلى ما بعد
دور االنعقاد الثاني ،حسبما
جاء في طلبه لرئيس مجلس
األمة.

أم ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـم ـش ــاري ــع
القوانين فبلغت  40مشروعا،
بينما وصل عدد المقترحات
النيابية الى  444مقترحا.
وبـ ـيـ ـن ــت االح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة ان
الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــات ب ــرغـ ـب ــة ال ـت ــي

قــد مــت بـلـغــت  383مـقـتــر حــا،
ب ـي ـن ـم ــا بـ ـل ــغ عـ ـ ــدد م ـض ــاب ــط
الجلسات التي صودق عليها
 6مضابط مع وجود طلبين
لرفع الحصانة.

الشالحي :أختلف مع توقيت استجواب وزير الصحة
بوصليب :موقفي ثابتضد رئيس الوزراء بتأييد جميع االستجوابات
ف ـ ــي حـ ـي ــن أعـ ـ ـ ــرب ال ـن ــائ ــب
د .صـ ـ ــا لـ ـ ــح ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــا حـ ـ ــي ع ــن
اعتقاده بــأن المسؤول األول
ع ــن أزم ـ ــة ك ــورون ــا ه ــو سمو
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
ورف ـ ـضـ ــه اخـ ـ ـت ـ ــزال ال ـم ـش ـك ـلــة
ف ــي ش ـخ ــص وزيـ ـ ــر ال ـص ـحــة،
أع ـل ــن ت ـقــدي ـمــه ط ـلــب تكليف
لجنة حماية األم ــوال العامة
ب ــال ـت ـح ـق ـي ــق خـ ـ ــال ش ـهــريــن
مــن تشكيلها فـيـمــا أ ث ـيــر من
شبهات وفساد مالي وغسيل
أم ـ ـ ــوال ف ــي ق ـض ــاي ــا م ـت ـعــددة
م ـن ـهــا الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـمــال ـيــزي
وصندوق الجيش واإليداعات
وال ـتــأم ـي ـنــات وال ـيــوروفــاي ـتــر
والرافال والتحويالت ،مؤكدا
أنـ ـ ــه ل ـ ــن يـ ـت ــوان ــى ع ـ ــن كـشــف

صالح الشالحي

سعود بوصليب

الحقائق والوقوف مع الحق.
وقال الشالحي ،في تصريح
صحافي بمجلس األ م ــة ،إنه

ي ــؤي ــد اسـ ـتـ ـج ــواب أي وزي ـ ــر،
ألن ــه حــق دس ـت ــوري ال يـنــازع
النائب عليه أحد ،مشيرا إلى

أن خالفه مع المستجوبين هو
فقط على توقيت االستجواب.
وأضـ ــاف أن وزي ــر الصحة
هــو ج ــزء مــن مـنـظــومــة ،حيث
إن هناك لجنة عليا لمواجهة
أزم ـ ـ ـ ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا تـ ـتـ ـك ــون مــن
وزراء عدة ،وأحدهم هو وزير
الصحة ،مبينا أنه لو كان البد
من المحاسبة فتكون لرئيس
مجلس الوزراء.
ول ـف ــت إل ــى أن ــه يـعـلــن عــدم
ال ـت ـع ــاون م ــع رئ ـيــس مجلس
الوزراء ،وأن محاسبته واجبة
بسبب أزمــة كورونا وغيرها
من الملفات األخــرى ،مضيفا
أن "اختزال هذا الموضوع في
شخص الوزير يوفر مخرجا
لمن لم يبر بقسمه في جلسة

االفتتاح ،ولن أقبل بذلك".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـشـ ـ ــاحـ ـ ــي أن
توقيت االستجواب هو نقطة
االخ ـتــاف مــع المستجوبين
وليس في استحقاقيته ،حيث
إن من يجب أن يستجوب هو
سمو رئيس مجلس الوزراء.
بدوره ،جدد النائب سعود
بوصليبتأكيد موقفه الواحد
والـثــابــتضــد رئـيــس ال ــوزراء
بتأييد جميع االستجوابات،
وع ـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،مـ ــؤكـ ــدا ان
التاريخ يشهد بذلك.
وقال بوصليب :هذا الشيء
ال يـمـنــع اس ـت ـج ــواب الـ ـ ــوزراء
ً
أيضا ،لذلك اقول لمن يحاول
أن يـبــرر تراجعه إن معركتك
ليست معي بل مع ناخبيك.

عـ ـلـ ـق ــت لـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات
والـحـســاب الختامي البرلمانية
مـيــزانـيــة الهيئة الـعــامــة لـشــؤون
الزراعة والثروة السمكية للسنة
المالية  ٢٠٢٢-٢٠٢١لـمــدة شهر،
لتسوية المالحظات التي نوقشت
ف ـ ــي االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ،وسـ ـيـ ـت ــم ع ـقــد
اجـتـمــاع الح ــق بـعــد انـتـهــاء تلك
المهلة للبت في ميزانيتها.
وق ــال ــت ال ـل ـج ـن ــة ،ف ــي ب ـي ــان،
"لقد بلغ إجمالي المصروفات
الخاصة بالهيئة في السنتين
ا لـ ـم ــا لـ ـيـ ـتـ ـي ــن – 2019 /2018
 2020/2019ن ـحــو  83مـلـيــون
دينار و 93مليونا على التوالي،
بينما بلغ إجمالي اإليرادات عن
السنتين الماليتين ذاتهما نحو
 6مــاي ـيــن دي ـن ــار و 3مــايـيــن،
أما عن مشروع ميزانية السنة
ا ل ـم ــا ل ـي ــة  2022-2021ف ـق ــدرت
المصروفات بنحو  98مليونا،

بينما ق ــدرت اإليـ ـ ــرادات بنحو
 5.7ماليين.
وتبين للجنة عدم وجود رؤية
حـكــومـيــة واض ـحــة ت ـجــاه تبعية
الهيئة السياسية ،نظرا لصدور
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـم ــراسـ ـي ــم خ ــال
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة بـنـقــل تبعية
الـهـيـئــة ل ـعــدة وزراء دون النظر
الختصاص الوزارة ،وعدم ربطها
بالسياسات الحكومية األخــرى
كــال ـس ـيــاســات الـمـتـعـلـقــة بــاألمــن
ا لـغــذا ئــي وتحسين البيئة حتى
تكون جميعها تحت مظلة واحدة،
األمر الذي ساهم في تراجع أداء
الهيئة خــال السنوات األخـيــرة،
ك ـم ــا ت ـب ـيــن ل ـه ــا تـ ـج ــاوز الـهـيـئــة
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـقـ ـن ــوات الــرقــاب ـيــة
وال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ،ك ـ ـعـ ــدم الـ ـع ــرض
المسبق على دي ــوان المحاسبة
قبل التعاقد ،وهو ما يعد تجاوزا
للقانون ،وش ــددت على ضــرورة

االل ـت ــزام وال ـت ـعــاون مــع األج ـهــزة
الرقابية تطبيقا لسيادة القانون.
وناقشت المؤشرات الخاصة
بالزراعة والثروة السمكية ،حيث
تـبـيــن ل ـهــا ال ـت ــراج ــع ف ــي غــالـبـيــة
تلك المؤشرات ،كتراجع اإلنتاج
المحلي للثروة السمكية بنسبة
 49فـ ــي ال ـم ـئ ــة خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات

ال ـع ـشــر األخـ ـي ــرة ،وعـ ــدم تحقيق
االك ـ ـت ـ ـفـ ــاء ال ـ ــذات ـ ــي مـ ــن اإلن ـ ـتـ ــاج
المحلي إال لمنتج البيض ،إضافة
إلى تراجع نسب االكتفاء في أغلب
العناصر.
ونــاق ـشــت كــذلــك ع ــدم تناسب
النمو بالمساحات المزروعة مع
النمو بعدد الحيازات المرتبطة

بإنتاج الخضراوات والمحاصيل،
ح ـيــث بـلـغــت نـسـبــة ال ــزي ــادة في
الـ ـمـ ـس ــاح ــات الـ ـ ـم ـ ــزروع ـ ــة خ ــال
ال ـس ـنــوات الـعـشــر األخ ـي ــرة  4في
المئة ،بينما زادت الحيازات لذات
السنوات بنسبة  44في المئة ،مما
يشير إلى خلل في رقابة الهيئة
على ما يتم توزيعه من حيازات.

ً
«الميزانيات» تعلق ميزانية «الزراعة» شهرا

ةديرجلا
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محليات

ُّ
«المحاسبة» :خسائر مالية لهيئة الطرق مستمرة منذ  3سنوات

انحرافات بين تقديرات «الميزانية» والمنفذ الفعلي لإليرادات والمصروفات للعام المالي ٢٠٢٠/١٩
سيد القصاص

«مختبرات الطرق»
بال معايير دولية
معتمدة أو دليل
إرشادي لمعايرة
مصانع األسفلت

نقص اإلمكانات
البشرية والفنية
والمالية للمختبرات
وعدم تدعيمها
بالكفاءات

كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر ديـ ـ ـ ـ ـ ــوان
المحاسبة  2020عن استمرار
الهيئة العامة للطرق والنقل
ال ـ ـبـ ــري فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ص ــاف ــي
خ ـســائــر ل ـل ـعــام ال ـثــالــث عـلــى
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوال ـ ـ ــي ،مـ ـ ـن ـ ــذ ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب
الـ ـخـ ـت ــام ــي ل ـل ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
 2018 /2017و ح ـت ــى ا لـسـنــة
المالية  ،2020 /2019بزيادة
مـصــروفــاتـهــا عــن إيــرادات ـهــا،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث بـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر
ال ـم ـ ّ
ـرح ـل ــة ل ـل ـس ـنــوات ال ـثــاث
األخيرة  2.292مليون دينار،
مـبـيـنــا أن ص ــا ف ــي ا لـخـســا ئــر
خ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ــام 2018 /2017
بلغت  464.108د نــا نـيــر ،في
حين بلغت خسائرها خالل
عـ ـ ـ ــا م  2 0 1 9 / 2 0 1 8ن ـح ــو
 846.999دينارا ،الفتا إلى أن
خسائرها خالل 2020 /2019
بلغت  969.889دينارا.
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـتـ ـق ــري ــر ب ـل ــوغ
النقص في اإليرادات الفعلية
ع ـ ــن الـ ـتـ ـق ــدي ــري ــة م ـ ــا ق ـي ـم ـتــه
 127.015د ي ـ ـ ـنـ ـ ــارا ب ـن ـس ـبــة
 97.7في المئة ،وبلوغ الوفر
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات ال ـف ـع ـل ـيــة
عــن ال ـم ـصــروفــات الـتـقــديــريــة
 4.310ماليين دينار بنسبة
 81.6في المئة ،مبينا أن تلك
األرقـ ــام تـشـيــر إل ــى اسـتـمــرار
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ان ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــات بـ ـي ــن
تقديرات الميزانية والمنفذ
ال ـف ـع ـل ــي ل ـك ــل م ــن اإليـ ـ ـ ــرادات
وا لـمـصــرو فــات للعام المالي
.2020 /2019

 13مالحظة

شراء جهاز لرصد
العيوب السطحية
للطرق منذ أكثر
من  10سنوات دون
االنتفاع به

وأش ـ ـ ــار ال ـت ـق ــري ــر إل ـ ــى 13
مالحظة مختلفة على الهيئة،
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا ب ـص ـي ــان ــة
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق ،ح ـ ـيـ ــث أشـ ـ ـ ـ ــار إلـ ــى
مالحظة متعلقة "بمختبرات
م ــواق ــع الـ ـمـ ـش ــاري ــع" ،مـبـيـنــا
ق ـيــام ا لـهـيـئــة بــإ ن ـجــاز بعض
م ـش ــاري ــع ال ـص ـيــانــة وتـنـفـيــذ
ا ل ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرق دون "ا عـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد
المختبرات الموقعية التابعة
لتلك التعاقدات" ،إضافة إلى
عدم استناد إدارة مختبرات
ا لـطــرق فــي إ ج ــراء ات معايرة
مصانع األسفلت إلى معايير
دو ل ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـعـ ـتـ ـم ــدة أو د لـ ـي ــل
إرشـ ـ ـ ـ ــادي إجـ ـ ــرائـ ـ ــي م ـع ـت ـمــد
لـ ـضـ ـم ــان كـ ـ ـف ـ ــاء ة ال ـم ـع ــاي ـي ــر
وإجراء اتها.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـق ـ ــص إمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات

تطاير الحصى نموذج متكرر إلخفاقات «هيئة الطرق»
إدارة م ـ ـخ ـ ـت ـ ـبـ ــرات ا ل ـ ـطـ ــرق
"البشرية والفنية والمالية"
ل ـع ــدم تــدع ـي ـم ـهــا بــال ـك ـفــاء ات
واألجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــزة وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدات
ا لـ ــاز مـ ــة ل ـع ـم ــل اإلدارة ،مــع
وجـ ــود ال ـعــديــد م ــن األج ـهــزة
الـ ـمـ ـعـ ـطـ ـل ــة وال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــة عــن
نطاق االستخدام في اإلدارة،
مـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ــرتـ ـ ــب ع ـ ـل ـ ـيـ ــه إع ـ ــاق ـ ــة
أعمالها ،وانخفاض مستوى
الفحوصات.
وأ شـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ــى غ ـ ـيـ ــاب دور
إدارة المختبرات عــن أعمال
ال ـ ـف ـ ـحـ ــوص وال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة ع ـلــى
بنود أساسية لضمان جودة
وك ـ ـفـ ــاء ة ال ـ ـمـ ــواد وإج ـ ـ ــراء ات
التصنيع لألسفلت ،واعتماد
ومتابعة مصانع األسفلت.
وبـ ّـيــن أن مــن الـمــاحـظــات
ال ـ ـتـ ــي أخـ ـ ـ ــذت عـ ـل ــى ال ـه ـي ـئ ــة
" شــراء جـهــاز لــر صــد العيوب
السطحية للطرق ( )RSPدون
أن يتم االنتفاع به منذ أكثر
مــن  10سـنــوات" ،إضــافــة إلى
"تراخيها في تعيين موظفين
من أصحاب الكفاء ات ،إعماال
لالستثناء الممنوح للهيئة

بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم ."2015 / 27

تعطيل لجنة الشكاوى
وأ ش ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ــى أن ا ل ـه ـي ـئ ــة
ّ
عــط ـلــت ن ــص ا لـ ـم ــادة  21مــن
ا لـ ـ ـق ـ ــا ن ـ ــون ر ق ـ ـ ــم  115ل ـس ـن ــة
 2014ب ـ ـعـ ــدم إ نـ ـ ـش ـ ــاء ل ـج ـنــة
لتلقي الشكاوى والتظلمات،
إضافة إلى عدم إنشاء وحدة
تنظيمية للتدقيق والرقابة
الداخلية.
ولفت إلى أن هيئة الطرق
لـ ــم ت ـش ـغ ــل ك ــام ــل ال ــوظ ــائ ــف
الـمـعـتـمــدة بـمـيــزانـيــة الـسـنــة
المالية  ،2020 / 2019حيث
توجد لدى الهيئة  33وظيفة
شـ ـ ــا غـ ـ ــرة؛ مـ ـنـ ـه ــا  5و ظ ــا ئ ــف
قيادية ،و 11وظيفة عامة ،و2
وظيفة معاونة ،و 15وظيفة
لعقود خاصة.

عدم توافر النصاب
وك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر ع ــن
عـ ـ ـ ــدم ق ـ ـ ـ ــدرة مـ ـجـ ـل ــس إدارة

التراخي في تعيين
موظفين من
أصحاب الكفاءات
وعدم إنشاء لجنة
لتلقي الشكاوى
والتظلمات

 33وظيفة شاغرة
منها  5قيادية و11
عامة و 2معاونة
و 15لعقود خاصة

 4سنوات بال هيكل تنظيمي
كشف تقرير المحاسبة أنه برغم مرور  4سنوات على إنشاء
الهيئة ،فإنه لــم يتم إص ــدار الهيكل التنظيمي الـخــاص بها،
إضافة إلى عدم قيامها بندب موظفي وزارة األشغال العامة
الذين انتقلت تبعيتهم لها ،تنفيذا للقرار الوزاري رقم  55وقرار
مجلس الوزراء رقم .1278
ول ـف ــت إلـ ــى أن م ــن ال ـم ــاح ـظ ــات ك ــذل ــك عـ ــدم ق ـي ــام الـهـيـئــة
باختصاصاتها نحو االتفاقيات االستشارية المبرمة بواسطة
المدير العام السابق ،دون تفويض من مجلس إدارة الهيئة،
والتي بلغت قيمتها اإلجمالية  14.965مليون دينار.

محطات األمطار بال عقد صيانة

«مختبرات الطرق» بدون معايير دولية معتمدة

أكد تقرير ديوان المحاسبة أن هيئة الطرق تراخت وتأخرت
ّ
في تسلم محطات األمطار من "األشغال" ،مما ترتب عليه آثار
سلبية ،إضافة إلى عدم تخصيص مبلغ لعقد صيانة وتشغيل
محطات األمطار عند إعــداد تقديرات ميزانية السنة المالية
 ،2019 / 2018األمــر الــذي ترتب عليه عــدم إبــرام عقد صيانة
تلك المحطات حتى اآلن ،بالرغم من مرور سنة على الميزانية.

الهيئة على مـمــار ســة جميع
اختصاصاته الالزمة لتسيير
أعـ ـم ــال ال ـه ـي ـئــة ل ـع ــدم ت ــواف ــر
الـ ـنـ ـص ــاب الـ ـق ــان ــون ــي ال ـ ــازم
ل ـ ـص ـ ـحـ ــة انـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاد جـ ـلـ ـس ــات
ال ـم ـج ـلــس ،مـبـيـنــا أن ال ـمــادة
ر ق ـ ـ ــم  5مـ ـ ــن قـ ـ ــا نـ ـ ــون إ ن ـ ـشـ ــاء
الهيئة ّ
نصت على أن يتولى
إدارة ا لـهـيـئــة " مـجـلــس إدارة
يـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون م ـ ـ ــن  11ع ـ ـ ـضـ ـ ــوا"،
وي ـج ـت ـمــع ال ـم ـج ـلــس  4م ــرات
سنويا على األقل ،بناء على
د ع ــوة مــن ا لــر ئ ـيــس ،أو طلب
 5أعـ ـض ــاء ،ويـ ـك ــون اج ـت ـمــاع
المجلس صحيحا إذا حضره
أغ ـل ـب ـي ــة األعـ ـ ـض ـ ــاء ،ع ـل ــى أن
يـ ـك ــون مـ ــن ب ـي ـن ـه ــم ال ــرئ ـي ــس
أو ن ــا ئ ـب ــه ،و تـ ـص ــدر ق ـ ــرارات
المجلس بأغلبية األ عـضــاء،
وف ــي حــالــة ال ـت ـســاوي يــرجــح
ال ـجــانــب الـ ــذي ف ـيــه الــرئ ـيــس
أو نائبه.
ّ
وبين التقرير خلو  5مقاعد
بتقديم  3أعضاء استقاالتهم،
ّ
وتولي أحد األعضاء منصب
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة قـبــل
إحالته للتقاعد ،وإحالة أحد
األعـ ـض ــاء ل ـل ـت ـقــاعــد ،فــأصـبــح
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـفـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــي ألعـ ـ ـض ـ ــاء
ال ـم ـج ـلــس  6أع ـ ـضـ ــاء ،وع ـقــب
استقالته
تقديم أحد األعضاء
ّ
بتاريخ  2019 / 6 / 19يتعذر
على مجلس اإلدارة االجتماع
واتـ ـ ـخ ـ ــاذ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات الـ ــازمـ ــة
لتسيير أ عـمــال الهيئة ،نظرا
لعدم اكتمال النصاب القانوني
ل ـص ـح ــة اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـم ـج ـلــس،
مما يترتب عليه عــدم تنفيذ
االل ـ ـتـ ــزام ال ـق ــان ــون ــي لمجلس
اإلدارة بعقد  4اجتماعات على
األق ـ ــل ف ــي ال ـس ـن ــة ،وم ـمــارســة
اخـ ـتـ ـص ــاص ــات ــه الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة،
وال ـت ــي م ــن أه ـم ـهــا "ال ـمــواف ـقــة
على مشروع ميزانية الهيئة،
وحسابها الختامي ،وتقرير
م ــدق ــق ال ـح ـس ــاب ــات" ،تـمـهـيــدا
العـتـمــادهــا وف ـقــا ل ــإج ــراءات
المتبعة.

تجديد االستعانة
وأوضح التقرير أن رئيس
مـجـلــس إدارة ا لـهـيـئــة ا تـخــذ

«البلدية» تحيل إلى «البلدي» تخصيص  3مواقع
لسكن العمال غرب مدينة الحجاج بالجهراء
وافقت على «نادي رماية» في المنطقة الجنوبية بمساحة  500ألف متر مربع
•

محمد جاسم

أح ــال ــت ب ـلــديــة ال ـكــويــت إل ــى ال ـم ـج ـلــس الـبـلــدي
ك ـت ــاب ــا ط ـل ـبــت ف ـي ــه ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ت ـخ ـص ـيــص 3
مواقع أخرى غرب مدينة الحجاج التي تقع ضمن
نطاق محافظة الجهراء ،إلقامة مجمعات سكنية
خاصة بالعمالة ا لــوا فــدة بمساحة  150أ لــف متر
مربع لكل موقع.
وي ـ ــأت ـ ــي طـ ـل ــب الـ ـبـ ـل ــدي ــة اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال ل ـط ـل ـب ــات
التخصيص األخرى التي تبلغ  8مجمعات  5منها
في محافظة األحمدي و 3في محافظة الفروانية،
ليصبح عدد المجمعات السكنية الخاصة للعمالة
 11مجمعا سكنيا في  3محافظات حتى اآلن.
وأك ــد ال ـمــديــر ال ـعــام لـلـبـلــديــة الـمـهـنــدس أحـمــد
ال ـم ـن ـفــوحــي ف ــي ك ـتــابــه ال ـ ــذي وج ـه ــه إلـ ــى رئ ـيــس
المجلس البلدي أسامة العتيبي أن المواقع ا لـ 3
تخضع للمعايير الخاصة بالمدن والتجمعات
العمالية من حيث ارتفاعات األدوار الخاصة في

المنطقة والتي تتكون من أربعة طوابق للمباني
السكنية وطابقين لمباني استعماالت الخدمات
والتجارية.

االستعماالت التجارية
وأ شــار المنفوحي إلى أن الطابقين الخاصين
باستعماالت الخدمات والتجارية يشمالن نسبة
مـعـيـنــة مــن اجـمــالــي ال ـم ـشــروع ،بـحـيــث تـبـلــغ %5
تجاري ،و %5خدمات ،فيما تكون االستعماالت
التجارية الخاصة بالمجمعات العمالية متعلقة
ف ـقــط بــاألن ـش ـطــة "س ـ ــوق م ــرك ــزي ،وبـ ـن ــك ،وم ـق ــاه،
ومطاعم ،و صــاالت متعددة األ غــراض ،ومحالت"،
ً
مــو ضـحــا أن نسبة ا لـبـنــاء ا لـخــا صــة بالمجمعات
الـعـمــالـيــة تـبـلــغ  %20لـلـمـبــانــي الـسـكـنـيــة ،و%10
لمباني االستعماالت الخدمات والتجارية.
ً
و لـفــت إ ل ــى أن طـلــب ا لـتـخـصـيــص يــأ تــي تنفيذا
ل ـق ــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء رق ــم  913الـمـتـخــذ ف ــي 20
يــولـيــو  ،2020شــريـطــة أن تـسـلــم ال ـمــواقــع ل ــوزارة

المالية "أ مــاك الدولة" لبيعها في المزاد العلني
للقطاع الخاص ،مع تقديم دراسة مرورية شاملة
ً
مـعـتـمــدة م ــن وزارة الــداخ ـل ـيــة ،ف ـضــا ع ــن تـقــديــم
ً
دراسة شاملة للمردود البيئي واالجتماعي وفقا
لمتطلبات قانون حماية البيئة.

نادي الرماية
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،واف ـ ـقـ ــت ال ـب ـل ــدي ــة ع ـل ــى طـلــب
الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع لنادي
الرماية الكويتي الرياضي في المنطقة الجنوبية
بمحافظة األحمدي بمساحة ال تقل عن  500ألف
متر مربع.
وأكدت البلدية في كتابها المرسل إلى المجلس
البلدي أن موافقتها تدعم قرب المنشآت الرياضية
مـ ــن الـ ـمـ ـن ــاط ــق ،وذلـ ـ ــك ل ـخ ــدم ــة أهـ ــالـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة
ال ـج ـنــوب ـيــة إلت ــاح ــة ال ـف ــرص ــة ل ـل ـش ـبــاب لـمـمــارســة
ً
ر يــا ضــة ا لــر مــا يــة وتنمية قــدرا تـهــم ليكونوا را فــدا
للمنتخبات الوطنية.

عـ ــددا م ــن الـ ـق ــرارات اإلداريـ ــة
بتجديد االستعانة بعدد من
الموظفين والعاملين بأمانة
سر مجلس اإلدارة واإلدارات
التابعة لها ،بالمخالفة لعدد
من البنود الواردة بالالئحة
الداخلية للهيئة.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه م ــن خــال
الفحص تبين و جــود هــؤالء
الموظفين على رأس عملهم
ح ـتــى ن ـهــايــة ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
 ،2020 /2019على الرغم من
أن قرارات تجديد االستعانة
بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــؤالء ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن ت ـع ــد
مــوقــوفــة ب ـقــوة ال ـقــانــون عند
ع ـ ــدم س ـح ـب ـه ــا أو إ ل ـغ ــا ئ ـه ــا،
وي ـج ــب ع ـلــى ال ـه ـي ـئــة ات ـخــاذ
اإلج ـ ـ ــراء ات ال ــازم ــة لــوقـفـهــا
ل ـح ـيــن ال ــوص ــول إلـ ــى ات ـف ــاق
مع الديوان.

مختبر مركزي
ّ
و بـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن ا ل ـ ـت ـ ـقـ ــر يـ ــر أن م ــن
المالحظات التي سجلت على
هيئة الطرق ،المالحظة التي
شابت العقد رقم "هـ .ط "300
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـت ـح ـس ـي ــن أعـ ـم ــال
ال ـت ـن ـف ـيــذ وإن ـ ـشـ ــاء وص ـيــانــة
الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرق ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث تـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــدت
الـهـيـئــة بــاألمــر الـمـبــاشــر مع
إح ــدى ال ـشــركــات ل ـلــدراســات
ال ـه ـنــدس ـيــة إلن ـش ــاء "مـخـتـبــر
مــر كــزي" مستقل بـتــار يــخ 30
 2019 / 12/لـمــدة  3سـنــوات،
ب ــاالسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء م ـ ــن ال ـت ـع ـم ـيــم
ر قـ ـ ــم  4ل ـس ـن ــة  1997ب ـش ــأن
المزايدات الحكومية.
ولفت إلى أن الهيئة بدأت
فــي تنفيذ أ عـمــال ا لـعـقــد قبل
إبـ ـ ــرامـ ـ ــه وأخـ ـ ـ ــذ الـ ـم ــوافـ ـق ــات
ا ل ـ ـ ــاز م ـ ـ ــة ،ودون أن تـ ـك ــون
لـلـشــركــة أي ص ـفــة تـعــاقــديــة،
أو ح ـص ــو ل ـه ــا ع ـل ــى ر خ ـصــة
مختبر ص ــادرة مــن الجهات
الرسمية.
وأشـ ــار إل ــى أن الـمــاحـظــة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى ذل ـ ـ ــك ال ـع ـق ــد
تـ ـمـ ـثـ ـل ــت فـ ـ ــي "عـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـت ـ ــزام
ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـع ـهــا
بـ ـ ــإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة ب ـ ـيـ ــانـ ــات
رق ـم ـيــة (ب ـح ـســب ال ـع ـقــد) ،مع
ع ــدم ا ل ـت ــزام ا لـشــر كــة بتوفير

ّ
نظام مالي محاسبي" يمكن
الهيئة من متابعة اإليرادات
الشهرية للمختبر.

المدير العام
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ــن
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـم ـه ـم ــة ال ـت ــي
أخـ ـ ـ ــذت عـ ـل ــى هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـط ــرق
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود م ــدي ــر
ع ـ ــام ب ــاألص ــال ــة م ـن ــذ إح ــال ــة
مـ ـ ــديـ ـ ــرهـ ـ ــا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ال ـ ـسـ ــابـ ــق
ل ـل ـت ـقــاعــد ،ل ـل ـت ـفــرغ ألعـمــالـهــا
وا خـتـصــا صــا تـهــا ،وتصريف
شـ ــؤون ـ ـهـ ــا ،وك ـ ــذل ـ ــك ت ـع ـي ـيــن
ن ـ ــواب ـ ــه بـ ـم ــا ي ـح ـق ــق الـ ـه ــدف
م ـ ــن إن ـ ـشـ ــائ ـ ـهـ ــا ،وت ـم ـث ـي ـل ـه ــا
فــي عــاقــاتـهــا بــالـغـيــر وأم ــام
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ،وفـ ـ ــق م ـ ــا ن ـظ ـم ـتــه
ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة  13م ـ ـ ــن ا لـ ــا ئ ـ ـحـ ــة
الداخلية للهيئة.

مكافآت األعضاء
و بـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن ا ل ـ ـت ـ ـقـ ــر يـ ــر أن م ــن
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة
ال ـ ـتـ ــي أخـ ـ ـ ــذت عـ ـل ــي ال ـه ـي ـئ ــة
استمرارها في صرف مكافأة
عضوية مجلس اإلدارة بقيمة
 4آالف دينار شهريا للعضو
المتفرغ ،بالرغم من أنه بعد
استقالة أحد أعضاء مجلس
اإلدارة بتاريخ 2019 / 6 / 19
ّ
ي ـت ـعــذ ر عـلــى مـجـلــس اإلدارة
االج ـت ـمــاع وات ـخ ــاذ ال ـق ــرارات
الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة لـ ـتـ ـسـ ـيـ ـي ــر أع ـ ـمـ ــال
الهيئة ،لعدم اكتمال النصاب
ال ـق ــان ــون ــي ل ـص ـحــة اج ـت ـمــاع
ال ـم ـج ـلــس ،وعـ ــدم وجـ ــود أيــة
اخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ــات يـ ـم ــارسـ ـه ــا
العضو منفردا.

موظفون موجودون
على رأس عملهم
رغم وقف قرارات
تجديد االستعانة
بهم

«السكنية» :لجنة خاصة لمعامالت
ذوي اإلعاقة وكبار السن
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة
ً
ق ــرارا بتشكيل لجنة تيسير
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة
ب ــاألشـ ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة
"أصحاب الهمم" وكبار السن
من مراجعي المؤسسة.
وق ــال الـمـتـحــدث الرسمي
ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة عـ ـم ــر
ا ل ــرو ي ــح ،إن تشكيل اللجنة
أتـ ــى ب ـتــوج ـي ـهــات م ــن وزي ــر
الدولة لشؤون البلدية وزير
الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون اإلس ـ ـكـ ــان
والـتـطــويــر الـعـمــرانــي شايع
ال ـشــايــع ،لتيسير مـعــامــات
ذوي اإلعاقة "أصحاب الهمم"
وكـ ـب ــار ال ـس ــن م ــن مــراج ـعــي
المؤسسة إضافة إلى تدشين
خدمات أخرى لهذه الفئة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ــروي ـ ـ ــح أنـ ـ ــه،
س ـ ـي ـ ـت ـ ـبـ ــع الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة فـ ــريـ ــق
ع ـم ــل مـ ـي ــدان ــي م ــن مــوظ ـفــي
الـمــؤسـســة تـتـمـثــل مهمتهم
بـ ــزيـ ــارة ال ـف ـئ ــة الـمـسـتـهــدفــة
م ــن "أص ـح ــاب الـهـمــم وكـبــار
ال ـســن" فــي مـنــازلـهــم وإن ـهــاء

م ـعــامــات ـهــم دون الـحـضــور
الشخصي.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ـل ـج ـنــة
سـ ـتـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى تـ ــذل ـ ـيـ ــل كــل
العقبات والترتيبات الالزمة
ل ـت ـم ـك ـيــن األشـ ـ ـخ ـ ــاص ذوي
اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة وكـ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـسـ ــن فــي
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى الـ ـخ ــدم ــات
اإلسكانية دون تكبد مشقة
الحضور إلى مقر المؤسسة،
ً
مــؤكــدا أن المؤسسة ال تألو
ً
جـهــدا فــي تلبية احتياجات
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ــراج ـع ـي ــن
وال ـت ـخ ـف ـي ــف ع ـل ـي ـهــم وال ـ ــرد
على استفساراتهم وإنجاز
معامالتهم اإلسـكــانـيــة وفق
اللوائح واإلجراءات.
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إطالق أسماء الشهداء على  50حديقة و 6جسور

ّ
وزير الديوان وقع بروتوكول تعاون مع هيئتي الزراعة والطرق
محمد جاسم

للشهداء
ّ
حق علينا
بتكريمهم
والمحافظة
على ِس َيرهم
ليكونوا
ً
نبراسا
يهتدي به
األبناء

اليوسف

ّ
وقــع وزيــر الــديــوان األميري
ال ـش ـيــخ ع ـلــي الـ ـج ــراح ،صـبــاح
أمـ ــس ،ب ــروت ــوك ــول ت ـع ــاون مع
الهيئة العامة للزراعة والثروة
ال ـس ـم ـك ـي ــة والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للطرق والنقل الـبــري ،لتغيير
أس ـمــاء  50حــديـقــة ال ــى أسـمــاء
ش ـهــداء المنطقة الــواقـعــة بها
ً
كــل حديقة ،فضال عــن تسمية
 6ج ـس ــور ع ــام ــة ع ـل ــى ال ـط ــرق
السريعة بأسماء الشهداء.
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام للهيئة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة ،م ـح ـم ــد
ال ـيــوســف ،فــي تـصــريــح أمــس،
خ ـ ـ ـ ــال تـ ــوق ـ ـيـ ــع ب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ،إن الـ ـب ــروت ــوك ــول
سـيـسـمــح ب ــإع ــادة تـسـمـيــة كل
حديقة بأسماء شهداء المنطقة
الـ ـت ــي ت ـق ــع بـ ـه ــا ،م ـث ــل حــديـقــة
ش ـ ـهـ ــداء الـ ـ ّق ــري ــن ،م ـض ـي ـفــا أن
للشهداء حق علينا بتكريمهم
والـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى س ـيــرت ـهــم
ل ـي ـكــونــوا ن ـب ــراس ــا ي ـه ـتــدي به
األب ـ ـنـ ــاء ف ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى

الكويت ،والفتا إلى أن الحدائق
سـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــم ج ـ ـ ـ ـ ــداري ـ ـ ـ ـ ــات ت ـض ــم
معلومات عن كل شهيد.

مجموعات المقاومة
من جهتها ،أشارت المديرة
العامة للهيئة العامة للطرق
والنقل البري ،المهندسة سهى
أشكناني ،في كلمة لها نيابة
عـ ــن وزيـ ـ ـ ــرة األشـ ـ ـغ ـ ــال وزيـ ـ ــرة
ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون االت ـ ـصـ ــاالت
وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات،
رنـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارس ،إلـ ـ ـ ــى ت ــوق ـي ــع
بــروتــوكــول ت ـعــاون مــع مكتب
الشهيد وهيئة الطرق لتنفيذ
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع تـ ـسـ ـمـ ـي ــة الـ ـجـ ـس ــور
الـعــامــة عـلــى ال ـطــرق السريعة
الف ـتــة إلــى
بــأس ـمــاء ال ـش ـه ــداءّ ،
أن البروتوكول سينفذ العمل
بــه مــن خــال  6جـســور لوضع
مجموعات المقاومة وشهدائها
على الطرق السريعة ،مبينة أن
األسماء ستوضع بشكل واضح

لـ ـلـ ـم ــارة فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات عـلــى
جسور طرق الكويت الرئيسية،
وذلك بهدف تعريف المواطنين
والـمـقـيـمـيــن ب ـش ـهــداء الـكــويــت
وتـ ـك ــريـ ـمـ ـه ــم عـ ـل ــى أع ـم ــال ـه ــم
الجليلة.

تطبيق «شهداء الكويت»
بـ ـ ــدوره ،أع ـل ــن م ــدي ــر مكتب
تكريم الشهداء ،صالح العوفان،
إطالق تطبيق "شهداء الكويت"
ّ
في حلته الجديدة على األجهزة
ال ــذكـ ـي ــة ،ح ـي ــث س ـي ـع ــرض كــل
الشهداء المعتمدين في مكتب
ال ـش ـه ـي ــد وسـ ـي ــره ــم ال ــذاتـ ـي ــة
وح ـ ـي ـ ـث ـ ـيـ ــات اس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــادهـ ــم،
إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات عــن
مـكـتــب الـشـهـيــد وع ــن الـكــويــت
ومعالمها وما جرى في الغزو
وحـ ـ ـ ــرب الـ ـتـ ـح ــري ــر ،وغ ـي ــره ــا
مــن الـمـعـلــومــات األخ ــرى التي
تـفـيــد الـبــاحـثـيــن عــن الـكــويــت،
وم ـع ــرف ــة ش ـه ــدائ ـه ــا ،وسـيـتــم

توقيع بروتوكول مكتب الشهداء مع «الطرق» و«الزراعة»
تنزيل التطبيق في كل األجهزة
الذكية.
ً
وقال العوفان إنه تقديرا من
ا لــدو لــة لتضحيات شهدائها،

فقد تقرر وضع مجسم للشهيد
فــي الحديقة العامة لمنطقته
يـحـتــوي عـلــى ص ــورة الشهيد
ً
وحيثيات استشهاده ،مؤكدا

أن ه ـ ـنـ ــاك "ب ـ ـ ــارك ـ ـ ــود" خ ــاص ــا
فــي المجسم يمكن لـلــزائــر من
خالله البحث عن المعلومات
المذكورة عن الشهيد.

«الهالل األحمر» :أهمية التنسيق والتشاور لمكافحة «كورونا»
الساير دعا لمواجهة الكوارث والحد منها
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر
د .ه ــال الـســايــر أهـمـيــة التنسيق وال ـت ـشــاور في
القضايا المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا ،الذي
له تداعيات صحية واجتماعيه واضحة.
وقـ ــال ال ـســايــر ف ــي كـلـمـتــه ف ــي اف ـت ـتــاح اجـتـمــاع
الهيئة العامة الـ 45للمنظمة العربية للهالل االحمر
والـصـلـيــب االح ـمــر عـبــر االت ـص ــال الـمــرئــي وال ــذي
تترأسه البحرين ان هــذا االجتماع يأتي فــي ظل
ظروف وأوضــاع إنسانية بالغة التعقيد تمر بها
منطقتنا العربية من متغيرات ونــزاعــات تزايدت
مع تفشي فيروس كورونا.
ودعـ ـ ــا ال ـ ــى ت ـض ــاف ــر ال ـج ـه ــود وال ـت ـن ـس ـيــق مــع
المنظمات الدولية ذات العالقة لمواجهة تداعياتها

اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ل ـت ـخ ـف ـيــف ال ـ ـعـ ــبء عـ ـل ــى ال ـض ـح ــاي ــا
والمنكوبين وتخفيف حــدة ال ـكــوارث اإلنسانية
التي تمر بها عدد من الدول العربية عبر التنسيق
والتشاور في نطاق المنظمة ،إضافة إلى مكونات
الحركة الدولية.
وأشار الى اهمية مواصلة الجمعيات الوطنية
ودعم المنظمة العربية لجمعيات الهالل والصليب
األحمر سواء على المستوى المعنوي أو المادي
لتتمكن من خدمة المتضررين من جــراء الكوارث
الطبيعية أو من صنع اإلنسان.
وذكر الساير ان المنظمة العربية للهالل االحمر
والصليب االحمر تسعى دائما إلى التشجيع على
العمل اإلنساني وتنميته عبر المبادرات وتأصيل

ً
مبدأ الخير والتطوع ،الفتا الى التحديات الكبيرة
التي تواجه عمل المنظمات االنسانية داعيا الجميع
ال ــى ان يـكــونــوا أكـثــر ســرعــة لـيــس فـقــط لمواجهة
ال ـك ــوارث ولـكــن للحد مــن وقــوعـهــا وذل ــك باتخاذ
اإلجراءات التي تحد منها وتقلل من آثارها.
من جانبه اعرب االمين العام للمنظمة العربية
للهالل االحمر والصليب االحمر الدكتور صالح
الـتــويـجــري فــي كلمته عــن شـكــره لـلـهــال األحـمــر
الكويتي على مساندتها القوية لألمانة العامة
لتتجاوز أزمتها المالية عام  2019ولمساهماتها
اإلنسانية التي قدمتها عبر األمانة العامة للمنظمة
إستجابة للنداءات التي أصدرتها لمصلحة عدد من
الجمعيات الوطنية العربية.

لتطوير آليات االعتماد لمزاولة المهنة

العتل اتفق مع السفير سجاد على زيارات ميدانية لتبادل الخبرات
ات ـف ـقــت جـمـعـيــة الـمـهـنــدسـيــن
الكويتية والسفارة الباكستانية
لدى الكويت على تعزيز التعاون
الـ ـق ــائ ــم ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن وخ ــاص ــة
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـج ـ ــاالت ذات الـ ـع ــاق ــة
ب ــال ـك ــوادر الـمـهـنـيــة  -الهندسية
والتكنولوجية ،مؤكدتين العمل
مـعــا لـتـبــادل ال ـخ ـبــرات وتــوسـيــع
الـ ـتـ ـع ــاون فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـط ــاق ــة
المتجددة أيضا.
جــاء ذلــك فــي ختام لقاء عقده
رئيس الجمعية المهندس فيصل
الـعـتــل مــع سـفـيــر بــاكـسـتــان لــدى
الكويت سيد سجاد حيدر ،بمقر
الجمعية بحضور كــل مــن نائب
رئيس الجمعية محمد السبيعي
والسكرتير الثالث لــدى السفارة
الباكستانية تحريم الياس.
وقـ ــال ال ـع ـتــل ف ــي ت ـصــريــح لــه:
عرضنا للسفير الباكستاني أسس
التقييم واالعتماد المهني لمزاولة
المهنة الهندسية والتعاون القائم
بـيـنـنــا وب ـي ــن م ـج ـلــس االع ـت ـمــاد
الـهـنــدســي فــي بــاكـسـتــان بمجال
ال ـع ـضــويــة واخـ ـتـ ـب ــارات م ــزاول ــة
المهنة.

العتل والسبيعي يكرمان السفير الباكستاني
وتابع :كما أكدنا أن الجمعية
ل ــن ت ــأل ــو جـ ـه ــودا ل ـتــذل ـيــل كــافــة
الـ ـعـ ـقـ ـب ــات ومـ ـخ ــاطـ ـب ــة ال ـج ـه ــات
ال ـم ـع ـن ـيــة ف ــي ال ـب ـل ــديــن لـتـطــويــر
ت ـ ـبـ ــادل ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات فـ ــي مـ ـج ــاالت
العلوم والتكنولوجيا الهندسية
وم ـ ـجـ ــاالت الـ ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة،
موضحا أن هــذا التوجه يعكس
رغبتنا لفتح مــزيــد مــن التعاون
مــع مـجـلــس االع ـت ـمــاد الـمـهـنــي –
الهندسي في باكستان.
ول ـف ــت رئ ـي ــس "ال ـم ـه ـنــدس ـيــن"

إل ــى أن الـجـمـعـيــة أكـ ــدت للسفير
الباكستاني حرصها على التعاون
بمجال اعتماد العمالة الهندسية
الباكستانية ،مشيرا الى الموافقة
ع ـلــى اإلعـ ـ ــداد ل ـت ـب ــادل ال ــزي ــارات
لالطالع على التقييم واالعتماد
المهني  -الهندسي واخـتـبــارات
مزاولة المهنة لدى الجانبين.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،عـ ـ ـ ـ ــرض الـ ـسـ ـفـ ـي ــر
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي ت ـج ــرب ــة ال ـت ـع ــاون
المهني – الـطـبــي بـيــن حكومتي
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،م ـض ـي ـف ــا :أنـ ـن ــا يـمـكــن
أن ن ـس ـت ـف ـيــد م ــن ه ـ ــذه ال ـت ـجــربــة
وتطويرها لتشمل مجاالت البناء
والهندسة والعلوم والتكنولوجيا.
واسـتـقـبــل الـعـتــل ،أم ــس ،كذلك
ال ـس ـف ـيــر ال ـه ـن ــدي ل ـ ــدى ال ـكــويــت
سيبي ج ــورج ،والــوفــد الـمــرافــق.
ون ـ ــاق ـ ــش ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــان ال ـق ـض ــاي ــا
المتعلقة بالمهندسين الهنود
في الكويت ،وسبل تعزيز التعاون
المؤسسي بين الهند والكويت في
المجال الهندسي.

●

نظم ديوان الخدمة المدنية ورشة عمل
بعنوان "التميز المؤسسي – الريادة في
الخدمات الحكومية" لمخاطبة الجهات
الحكومية ،للمشاركة في جائزة التميز
الحكومي العربي تحت رعاية نائب رئيس
دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي محمد بن راشد آل مكتوم.
وذكر الديوان ،في تصريح صحافي،
أن ال ــورش ــة قــدمــت عـبــر تـقـنـيــة االت ـصــال

الساير خالل مشاركته في اجتماع المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

المرئي ،بحضور  60مشاركا من  35جهة
حكومية ،وتأتي انطالقا من مبدأ التعاون
والتنسيق المشترك بين ديــوان الخدمة
والمنظمة العربية للتنمية اإلداريــة ،في
إطــار تنفيذ خطة أنشطة الــدورة الثانية
لجائزة التميز الحكومي العربي ،والتي
تـقــام بــالـتـعــاون بـيــن المنظمة وحكومة
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ً
وب ـ ّـي ــن ال ــدي ــوان أن ــه تـحـقـيـقــا أله ــداف
ال ـجــائــزة بـتـعــزيــز ون ـشــر ثـقــافــة ال ـجــودة
والتميز المؤسسي فــي ال ــدول العربية،

ومساهمة فــي تطوير مـهــارات ومعارف
العاملين في المؤسسات العربية في هذا
المجال ،فإن الفريق القائم على الجائزة
يعمل على تنفيذ عــدة ن ــدوات تعريفية
حول الجائزة ،وورش تدريبية افتراضية
ع ــن ب ـعــد لـمــوظـفــي ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
بالدول العربية في مجاالت متنوعة مثل
إدارة األداء االسـتــراتـيـجــي ،والتميز في
إدارة المشاريع ،والــريــادة فــي الخدمات
الحكومية.

« »KiLAWتعتمد «العيادة القانونية»
في مقررات الطابع العلمي المساند
يندرج تحت برامج التدريب العملي لتحقيق االلتزام باألصول القانونية
اعـ ـتـ ـم ــدت ك ـل ـي ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـكــوي ـت ـيــة
العالمية ( )KiLAWمقرر العيادة القانونية
ض ـمــن الـ ـمـ ـق ــررات ذات ال ـط ــاب ــع الـعـمـلــي
المساند لما تتم دراسته نظريا.
وذكرت الكلية ،في بيان صحافي أمس،
أن "العيادة القانونية" هو مقرر يندرج
تحت بــرامــج الـتــدريــب العملي لتحقيق
قيمة االلتزام باألصول القانونية العلمية
في أداء المهنة ،واكتساب الوعي المهني
وإعـ ــداد الـمـشــاريــع الـقــانــونـيــة المتعلقة
بالمجتمع ،بعد دراسة من الطلبة تؤدي
إلــى ترشيد ال ــرأي بشأن مـشــروع قانون
قــائــم أو جــديــد فتتم دراس ـت ــه ،مــن خــال
جمع األفكار القانونية المحلية والعالمية
ومـنــاقـشـتـهــا ،وم ــن ث ــم االن ـت ـهــاء بــإعــداد
مـشــروع أو دراس ــة أو نـظــام ُيـقــدم لجهة

معنية كمشروع قانون صالح للتبني.
وأفــادت بأن العيادة القانونية تعتبر
ه ـم ــزة ال ــوص ــل ب ـيــن ال ـع ـل ــوم ال ـقــانــونـيــة
بـشـقـيـهــا ال ـف ـكــري والـتـطـبـيـقــي ،لـتـعــزيــز
اتصال الطلبة بالحياة العملية ،وإتاحة
الفرصة لهم لتجربة الجانب التطبيقي
ل ـل ـقــانــون ،وتـنـمـيــة م ـهــارات ـهــم الـعـمـلـيــة،
مـضـيـفــة أن ه ــذا ال ـم ـقــرر يــأتــي ف ــي إط ــار
تـ ـع ــاون ال ـك ـل ـيــة م ــع ج ـه ــات م ــرم ــوق ــة في
الكويت من القطاعين الحكومي والخاص،
بهدف االستفادة من تجاربها العملية،
ولـ ـه ــذا الـ ـع ــام ك ـ ــرس م ـح ــاض ــر ال ـع ـي ــادة
القانونية صــاح الـغــزالــي خــال الفصل
ال ــدراس ــي الـثــانــي  2021-2020مــوضــوع
ال ـح ــوك ـم ــة ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـع ــام ب ــال ــدول ــة
موضوعا أساسيا لدراسته عمليا.

واشارت إلى أن إدارة التطوير الطالبي
والمسابقات بادرت ،من قبل ممثل الكلية
ف ــي ال ـت ـن ـس ـي ـقــات األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـخــاصــة
بتطوير الطلبة بــا لـتـعــاون مــع محاضر
العيادة القانونية ،بتوجيه دعوة مراقب
ال ـمــراق ـبــة ال ـثــال ـثــة ب ـ ـ ــإدارة ال ــرق ــاب ــة على
ال ـشــركــات فــي ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة أمــانــي
المباركي ،للمشاركة فــي إع ــداد وتقديم
محاضرتين عــن بعد عــن تجربة ديــوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة فـ ــي م ــراقـ ـب ــة ال ـح ــوك ـم ــة فــي
الجهات الحكومية ،وكــان لهذا التعاون
المشترك أثر إيجابي سيسهم في تنمية
وتوسعة مدارك الطلبة في مجال الحوكمة
العامة.

«تعاونية الجليب» 3 :سالت رمضانية لـ «العائلة» بفلس
البواب :ألول مرة في تاريخ الجمعية
أعلن أمين الصندوق في جمعية جليب
الشيوخ التعاونية مشعل البواب أنه ألول
مرة في تاريخ الجمعية يتم تخصيص ثالث
س ــات رمـضــانـيــة لحاملي بـطــاقــة العائلة
مــن المساهمين مـكــونــة مــن م ــواد غذائية
وبهارات واستهالكية.
وأضــاف الـبــواب ،في تصريح صحافي،
أن هــذه الخدمة تــأتــي ضمن استراتيجية
مجلس اإلدارة في التنويع بالخدمات ورفع
الكفاءة اإلدارية والنهوض بالمركز المالي
وتكثيف العروض.
ً
ً
وأكـ ـ ــد أن  44ص ـن ـف ــا م ـت ـن ــوع ــا تـحـتــوي
عليها ثالث سالت رمضانية بقيمة فلس،
تم اختيارها بعناية تامة بحيث يستفيد

«إحياء التراث» :سددنا الرسوم
لـ 300طالب بالجهراء

أصدر فرع جمعية إحياء
التراث اإلسالمي في محافظة
الجهراء تقريرًا عن إنجازاته
خالل شهر مارس املاضي،
مشيرا إلى تنظيم عدة أنشطة
وفعاليات ،وتقديم العون
املادي واملعنوي للعديد من
األسر من خالل اللجان العاملة
فيه.
وبني التقرير أن لجنة الزكاة
قدمت مساعدات مادية لالسر
املحتاجة واألرامل واملطلقات
والحاالت املرضية ،الفتا إلى
مساعدة  41أسرة شهريًا،
و 89حالة تم تقديم املساعدات
املقطوعة لها ،وتوزيع 500
طرد غذائي ،و 250سلة
رمضانية ،و 600كوبون
مشتريات على األسر الضعيفة
الدخل ،باالضافة إلى تسديد
الرسوم الدراسية لـ  300طالب.
وأوضح التقرير أن لجنة
الدعوة واإلرشاد نظمت
ملتقيني دعويني ،و 3دروس
دعوية ،باإلضافة إلى توزيع
 500هدية دعوية ،كما تم
إشهار إسالم اثنني من
املهتدين الجدد ،الفتا إلى
حفر  23بئرًا ،وبناء  3مساجد،
وكذلك كفالة  48يتيمًا في
بعض الدول.

«زكاة األندلس» تطلق مشروع
السالل الغذائية للصائمين

«المهندسين» :تعاون مع سفارة باكستان «ديوان الخدمة» ينظم ورشة لجائزة التميز
محمد جاسم

سلة أخبار

منها حاملو بطاقة العائلة في شهر رمضان
ال ـم ـبــارك" ،ونــأمــل أن تـســاهــم ه ــذه الـســات
بتخفيف المصاريف واألعباء المالية عن
ً
المساهمين ،مشيدا بدور لجنة المشتريات
في تنظيم هذه السالت الرمضانية وتنفيذ
الـخـطــة الـتـســويـقـيــة ال ـتــي ت ــم وضـعـهــا من
مجلس اإلدارة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ،إنـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم تـ ـ ــوزيـ ـ ــع ال ـ ـسـ ــات
الــرمـضــانـيــة عـلــى حــامـلــي بـطــاقــة الـعــائـلــة
األح ــد المقبل فــي ســوق الجليب المركزي
ً
وفــق االشـتــراطــات الصحية ،الفـتــا إلــى أنه
سيتم وضع كادر إداري تنظيمي في عملية
ً
توزيع السالت حفاظا على سالمة وصحة
المساهمين والعاملين بالجمعية.

وذكــر أن مجلس اإلدارة يعمل على قدم
وساق في تطوير سوق الجليب المركزي من
ناحية صيانة الثالجات وتجديد اإلضاءة
ً
ً
ً
وتعقيم السوق دوريا ،مبينا أنه تمت أخيرا
الموافقة من الجهات المعنية على استحداث
أنشطة ألهالي المنطقة في فرع العباسية
هما المأكوالت الشعبية وحالق.
و ش ــدد عـلــى أن مجلس اإلدارة سيبذل
ق ـص ــارى ج ـهــده لـتـلـبـيــة آمـ ــال وط ـمــوحــات
ً
أ هــا لــي المنطقة ،مبينا أن مجلس اإلدارة
يـسـيــر بـخـطــوات ثــابـتــة وف ــق الـخـطــة التي
رسمها منذ تسلمه إدارة الجمعية.
مشعل البواب

أطلقت زكاة األندلس ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
مشروع "السالل الغذائية
للصائمني" للعام الثاني على
التوالي ،والذي تستفيد منه
األسر املحتاجة داخل الكويت
وخارجها.
وقال مدير زكاة األندلس ،زيد
الهاملي ،في تصريح صحافي،
إن "قيمة السلة داخل الكويت
تبلغ  30دينارا ،أما خارجها
فإنها على فئتني  15و30
دينارا ،بحسب الدولة املنفذ
فيها املشروع".
وفيما يتعلق باألسر املحتاجة
داخل الكويت ،أوضح "اننا
نهدف في املرحلة األولى إلى
توزيع السالل الغذائية على
 200أسرة محتاجة ،بينما
خارج الكويت يعتمد على مدى
الحاجة هذه الدول للمساعدة
ومنها اليمن ،والسودان،
وتشاد ،والنيجر ،والصومال،
واألردن ،ولبنان ،وتركيا".
وتوجه بالشكر إلى املحسنني
والخيرين على دعمهم ملشاريع
لجنة زكاة األندلس ،ودعاهم
إلى التبرع للمشروع ،نظرًا
للحاجة املتزايدة.

تكريم الفائزين بمسابقة
مكتبة الصباحية األولى
كرمت ادارة املخطوطات
ممثلة في مراقبة املكتبات
الفائزين في مسابقة مكتبة
الصباحية األولى ،عبر
الرابط اإللكتروني حرصًا
من اإلدارة على تطبيق
االشتراطات الصحية.
وقام مراقب املكتبات في
وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،خالد املطيري،
بتكريم الفائزين بحضور
مسؤولني من اإلدارة،
واقتصر التكريم على
الفائزين حرصا على التباعد
االجتماعي ،كما شمل
التكريم أبرز رواد مكتبة
الصباحية ،دعما من اإلدارة
على تشجيع وزيادة أعداد
زائري املكتبة ،وذلك ضمن
األنشطة والفعاليات التي
تقيمها بهدف تعزيز دور
املكتبة وأهميتها في نشر
الثقافة وسبل املعرفة بني
أفراد املجتمع.

وكيل «األوقاف» يهنئ
بفوز فريقها الرياضي
هنأ وكيل وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية فريد
عمادي ،املسؤولني في اللجنة
الرياضية والعبي فريق كرة
القدم في الوزارة ،بمناسبة
تتويج فريق الوزارة بطال
لدوري الوزارات والهيئات
الحكومية لكرة القدم ملوسم
.2020 -2021
وقال عمادي خالل استقباله
فريق الوزارة ،ان "هذا اإلنجاز
الذي حققه فريق كرة القدم
يعد مفخرة لجميع العاملني
في الوزارة ملا له من أثر طيب
وإنجاز مستحق" ،مشيدا
"بجهود اللجنة الرياضية على
هذا اإلنجاز" ،داعيًا إلى "مزيد
من العمل والجد واالجتهاد
لالستمرار في القمة".

7
ً
الفيلكاوي لـ ةديرجلا 1811 :.حريقا تعاملت معها
فرق اإلطفاء خالل النصف األول من ٢٠٢٠
ةديرجلا

•
العدد  / 4701األربعاء  7أبريل 2021م  25 /شعبان 1442هـ

local@aljarida●com

محليات

«ارتفاع عدد الحوادث المتعمدة ...وشفافية في كشف األسباب»
وأضاف الفيلكاوي ،في لقاء مع «الجريدة» ،أن قانون
قال ضابط مركز إطفاء المنقف ،النقيب رائد
قوة اإلطفاء العام الجديد منح الضبطية القضائية
الفيلكاوي ،إن عدد حوادث حريق المنازل والمباني
جائحة ًكورونا ،في حين شهدت لرجال اإلطفاء في قطاع الوقاية ،مما ساهم في
السكنية ارتفع خالل ً
انخفاض ملحوظ بالمخالفات الجسيمة ،التي كان
حوادث الطرق انخفاضا كبيرا ،بسبب اإلجراءات
يعانيها اإلطفائيون في قطاع المكافحة ،خالل
المتخذة من مجلس الوزراء ،سواء بالحظر الكلي أو
تعاملهم مع حوادث الحريق.
الجزئي.
محمد الشرهان

قانون اإلطفاء
الجديد منح
زمالءنا في
قطاع الوقاية
الضبطية
القضائية مما
سهل عملنا
في المكافحة

 ٤٠٤حوادث
تعاملت معها
فرق اإلطفاء
في محافظة
األحمدي

انخفاض
عدد حوادث
الطرق بسبب
الحظرين
الكلي
والجزئي منذ
بدء الجائحة

أك ــد ضــابــط إط ـفــاء مــركــز الـمـنـقــف ،النقيب رائــد
الفيلكاوي ،أنــه خــال فترة أزمــة جائحة «كــورونــا»
قل عدد حوادث الطرق ،وارتفع عدد حرائق المنازل،
الفتا الى ان نفس الفترة شهدت كذلك زيادة في اعداد
الحوادث التي وقعت بشكل متعمد او شبه متعمد،
ً
مشيرا إلــى أن عــدد حــوادث الحريق خــال النصف
األول من العام الماضي  ٢٠٢٠بلغ  ١٨١١حادث حريق
منها  ٥٦٤ح ــادث حــريــق فــي أمــاكــن سكنية و٤٠٤
حادث حريق في محافظة األحمدي.
وذكر الفيلكاوي ان احصائية النصف األول من
 2020اظهرت ان التماس الكهربائي كان سببا في
 612حــريـقــا ،بينما تسبب عـبــث األط ـفــال فــي 189
حريقا ،والحمل الكهربائي الــزائــد فــي  ،99مشيرا
الى ان مراقبة التحقيق في حوادث الحريق توصلت
إلى أن هناك  163حادثا اضرمت بشكل متعمد او
شبه متعمد.
وأوضح أن قوة اإلطفاء العام تتعامل بكل شفافية
مــع إعــان األسـبــاب الـتــي ادت الــى وقــوع الحرائق،
وخاصة في المواقع الحيوية والمشاريع الكبرى.
وأشار الى ان عدد حوادث الحريق التي اندلعت
فــي امــاكــن سكنية خ ــال الـنـصــف االول مــن الـعــام
الماضي بلغ  ،564في حين بلغ عددها في االماكن
غير السكنية  ،199إضافة إلى  623في اماكن متنوعة
أخرى ،بينما وصل عدد حوادث الحريق في وسائل
الـنـقــل ال ـبــري إل ــى  ،422كـمــا شـهــدت وســائــل النقل
البحري  3حوادث .وأوضح الفيلكاوي ان محافظة
الفروانية احتلت المرتبة األولــى في عدد الحرائق
خ ــال نـفــس الـفـتــرة ،ب ـ  416ح ــادث ـ ًـا ،بينما احتلت
األحمدي المرتبة الثانية ،ب ــ ،404وجــاء ت الجهراء
ثالثة ب ـ  ،360ثــم حــولــي رابـعــة بـ ــ 268حــادثــا ،وفي
المرتبة الخامسة حلت محافظة العاصمة بــ،230
تلتها في المركز السادس مبارك الكبير بـ 133حادثا.
وعن حوادث اإلنقاذ ،قال ان فرق االطفاء تعاملت
خالل النصف األول من العام  2020مع  1920حادث
انـقــاذ ،منها  852ألشـخــاص مــوجــوديــن فــي اماكن
مغلقة ،و 565إلنقاذ أشخاص تعطلت بهم المصاعد
الكهربائية ،و 110لمحشورين جراء حوادث مرورية،
و 10لتعرض وسيلة نقل بحرية لحادث في عرض
البحر ،إلى جانب  5حوادث لغرق اشخاص وانتشال
جثث.
وأضاف الفيلكاوي أن قوة االطفاء العام اعتمدت
الشفافية فيما يتعلق باإلعالن عن اسباب انــدالع
الـحــرائــق ،وخــاصــة الكبرى منها ،وذلــك يرجع الى
ً
ً
انـشــاء قــوة االط ـفــاء الـعــام مختبرا متخصصا في
فحص مواقع الحريق ورفع عينات منها ،لتحديد
اسباب اندالع أي حريق ،وبسرعة كبيرة ،بعكس ما
ً
ً
هو معمول به سابقا ،موضحا أن مراقبة التحقيق
ً
ً
ف ــي أسـ ـب ــاب حـ ـ ــوادث ال ـح ــري ــق ل ـع ـبــت دورا مـهـمــا
ً
وأساسيا في تحديد أبرز أسباب اندالع الحرائق.

تخفيف العبء
وأضاف أن هذا األمر سيساهم ،بشكل كبير ،في
تخفيف العبء عن رجــال االطفاء بشكل عــام ،وعن
العاملين في قطاع المكافحة بشكل خاص ،وذلك بعد
أن أوصلت قوة االطفاء العام رسالة شديدة اللهجة
الى كل من يحاول العبث بأرواح الناس وممتلكاتهم
عن طريق إضرام النيران بشكل متعمد في أي موقع،
وألي سبب كان.

وأشار إلى أن الشفافية الكبيرة التي تعاملت بها
أسباب الحرائق،
قوة اإلطفاء العام في الكشف عن ً
وخاصة المتعمدة منها ،أسهمت أيضا في الحد من
عبث البعض وتهاونهم بأرواح وممتلكات المواطنين
والمقيمين ...وفيما يلي التفاصيل:

رجل إطفاء يشرح المعدات الحديثة (تصوير نوفل إبراهيم)
التجارية ،الفتا الى ان القانون اجاز لقطاع الوقاية
التدرج في العقوبة من اإلنذار حتى الغلق االداري،
وه ــذا مــا ك ــان يـطــالــب بــه رج ــال االط ـفــاء مـنــذ فترة
طــويـلــة ،حيث كــان فــي الـســابــق يقع الـحــريــق ويتم
رصــد المخالفات وينتهي االمــر على ال شــيء ،أما
حاليا فاألمر اختلف نهائيا ،ويصب بشكل كامل
في مصلحة المواطن والمقيم ،ورجل االطفاء الذي
يعمل من اجل سالمة األرواح والممتلكات.

ولفت إلى أن عملية االعالن الفوري والسريع عن
ً
ً
نتائج التحقيق شكلت رادعا حقيقيا لكل متالعب،
أو مجرم ،يحاول العبث بأمن المواطنين والمقيمين
والممتلكات العامة والخاصة.

نعمل بروح الفريق
الواحد في مركز
المنقف وأثناء
الحوادث ...وعمل
اإلطفاء يعتمد
ّ
نقلة نوعية
«األخوة»
على

الضبطية القضائية
ُ
وذكـ ــر ان ق ــان ــون ق ــوة االط ـف ــاء ال ـع ــام ،الـ ــذي أق ــر
مؤخرا ،وتضمن منح زمالئنا في قطاع الوقاية صفة
الضبطية القضائية ساهم ،بشكل كبير ،في الحد من
بعض الظواهر السلبية والخطيرة ،والتي تشكل
عوائق كبيرة لرجال اإلطفاء خالل عمليات المكافحة.
وأشــار الى أن رجال اإلطفاء يعانون ،خصوصا
في حرائق البنايات السكنية خالل عمليات االخالء
واالنـ ـق ــاذ ،ن ـظــرا ألن م ــاك وحـ ــراس تـلــك الـبـنــايــات
يعمدون الى اغالق باب سطح البناية ،والذي يعتبر
من اهم النقاط اآلمنة لرجل االطفاء إلخالء المصابين
أو ال ـس ـكــان ،فـضــا ع ــن الـتـخــزيــن ال ـع ـشــوائــي على
الساللم الخارجية للبنايات ،والتي تعتبر مواقع
الـهــروب للسكان فــي حــال ان ــدالع الـحــرائــق ،وكذلك
التقسيم العشوائي للشقق بواسطة قواطع خشبية،
األمر الذي يسهل ازدياد رقعة النيران وانتقالها من
دور الى آخر.
وأوضح ان القانون الجديد شكل رادعا حقيقيا
لجميع المخالفات السابقة فــي األ مــا كــن السكنية
واالم ــاك ــن الـصـنــاعـيــة وال ـم ـخــازن وبـعــض الـمــواقــع

وب ـيــن أن ال ـقــانــون ال ـجــديــد يعتبر نـقـلــة نوعية
في تاريخ رجال اإلطفاء ،إذ أجاز إنشاء مستشفى
خــاص لإلطفائيين لتقديمالـعــاج لهم وألســرهــم،
ورفع عقوبات المخالفين الشتراطات السالمة الى
الحبس ،وأجاز إلغاء الترخيص للمنشآت المخالفة.
وأكــد أن مركز اطفاء المنقف يعتبر من المراكز
االط ـفــائ ـيــة الـحـيــويــة وال ـم ـه ـمــة ،ألن ــهيـغـطــي رقـعــة
سـكــانـيــة كـبـيــرة ،مـثــل مـنــاطــق الـمـنـقــف وبوحليفة
وال ـم ـه ـبــولــة وال ــرق ــة وال ـشــريــط ال ـســاحـلــي وطــريــق
الفحيحيل الـســريــع،وطــريــق الـمـلــك فـهــد الـســريــع،
بــاالضــافــة ال ــى االس ـن ــاد ال ـف ــوري ال ــى مــراكــز اطـفــاء
الفحيحيل واالحمدي والقرين.
وأشــار الى أنرجــال االطفاء بالمركز يتعاملون
ب ــروح الـفــريــق ال ــواح ــد ،وال يــوجــد أي فــروقــات في
الرتب ،وخاصة في مواقع الحوادث،إذ يعتمد العمل،

الحرائق في المحافظات خالل النصف األول من عام 2020
المحافظة بواسطة فرق االنقاذ بواسطة جهات أخرى
57
173
العاصمة
77
191
حولي
98
318
الفروانية
43
90
مبارك الكبير
72
332
األحمدي
79
281
الجهراء
426
1385
اإلجمالي

الزميل محمد الشرهان في لباس رجال اإلطفاء

اإلجمالي
230
268
416
133
404
360
1811

بشكل كبير ،على روح االخــوة المتبادلة والتفاني
فــي انـقــاذ االرواح والممتلكات ،وتقديم يــد العون
وال ـم ـســاعــدة ال ــى كــل مــن يـحـتــاج إلـيـهــا بــالـحــادث،
س ــواء كــان زمـيــا او مصابا أو أي شخص يطلب
المساعدة واإلنقاذ.
وأوض ــح الـفـيـلـكــاوي أن هـنــاك دلـيــل اشـتــراطــات
ّ
للسالمة نطلع عليه بشكل دوري ودائــم بالتعاون
والتنسيق مع زمالئنا فيقطاع الوقاية ،وهــو ما
نـبـنــي عـلـيــه اعـتـمــاداتـنــا فــي الـتـعــامــات الــوقــائـيــة
أث ـن ــاء ح ـ ــوادث ال ـحــريــق وحـ ـ ــوادث الـ ـط ــرق ،مـشـيــرا
ال ــى أنعـلــم ّاإلط ـف ــاء مـتـطــور بـشـكــل س ــري ــع ،وه ــذا
استوجب منا مواكبة هــذا التطوير ،الفتا الــى أنه
حسب قراءته واطالعه أنقطاع الوقاية عمل خالل
السنوات األخيرة على مراجعة المواصفات القديمة
واسـتـبــدالـهــا بالحديثة ،وإن ـشــاء دلـيــلاشـتــراطــات
جديد مكون مــن  6مــراجــع ،وهــي تتحدث عــن أبــرز
الـمـتـطـلـبــات ال ـم ـع ـمــاريــة وس ـبــل الـ ـه ــروب وأنـظـمــة
مـكــافـحــةال ـحــريــق ،وأنـظـمــة إنـ ــذار الـحــريــق وإن ــارة
الطوارئ والمخارج والخدمات الهندسية للمباني
ّ
الموحد لالشتراطات
والمنشآت ،الفتا الى أن الدليل
ّ
تضمن المعايير والـمــواصـفــات وش ــروط وقــواعــد
السالمة الــواجــب توافرها في المباني والمنشآت
واألنشطة المختلفة ،مشيرا الى أن هذه المواصفات
ستساهم في تطوير العمل وتساعد رجال اإلطفاء
وخاصةالعاملين بقطاع المكافحة في أداء دورهم
األساسي بحماية األرواح والممتلكات.
وأوضح أنه منذ ما يقارب الـ  4سنوات وضعت
قــوة اإلطـفــاء الـعــام رؤيــة واستراتيجية تهدف الى
تطوير جميعقطاعاتها ،وعـلــى وجــه الخصوص
قطاع المكافحة عن طريق تجديد آليات ومعدات
الـقـطــاع ،وكــذلــك تـقــديــم الـ ــدوراتالمتنوعة لــرجــال
اإلطفاء العاملين في القطاع ،مع تمكينهم من االطالع
على أحــدث الوسائل والمعدات الخاصة بعمليات
المكافحة واإلنقاذ ،مشيرا الى أن السنوات األخيرة
ش ـه ــدت إدخ ـ ــال آل ـي ــات حــدي ـثــة ج ــدا تـسـتـخــدم في
المكافحة واإلنقاذ،وعلى سبيل المثال ال الحصر
آلية مكافحة الحريق باستخدام مادة الفوم ،وهي
من اآلليات المتطورة والحديثة ،التيتسهم بشكل
كبير فــي السيطرة على الـنـيــران ومنع انتشارها،
إضــافــة الــى تــزويــد رجــال اإلطـفــاء بمالبس خاصة
جــديــدة ،لحمايتهم من درجــات الـحــرارة المرتفعة،
ّ
فضال عن تزويد هذه البدل بأجهزة السلكي تمكنهم
من التواصل معزمالئهم في الموقع نفسه ،وخاصة
ّ
إذا كــان الحريق كبيرا ،كما تمكنهم مــن التواصل
مع زمالئهم في مركز عملياتمكافحة الحريق في
الموقع نفسه.

مخطط لوقت وقوع الحوادث خالل ساعات اليوم للنصف األول من عام ٢٠٢٠

النسبة
12.70
14.80
22.97
7.34
22.31
19.88
100

استراحة المحاربين

عساكم على القوة

متابعة يومية

كان رجال اإلطفاء العاملين في مركز إطفاء
المنقف فــي غــايــة ال ـكــرم وال ـح ـفــاوة مــع فريق
جريدة «الجريدة» خالل تغطية عملهم اليومي،
كـمــا كــانــوا عـلــى أه ـبــة االس ـت ـعــداد وف ــي حالة
استنفار دائم؛ عين على تسهيل مهمتنا ،وعين
أخرى ترقب جرس اإلنذار للتعامل مع أي بالغ.

ق ـ ــال ال ـف ـي ـل ـك ــاوي إن
ط ـب ـي ـعــة ع ـم ــل ال ـمــركــز
ّ
تبدأ منذ تسلم «الــزام»
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة
ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ،ح ـ ـيـ ــث ي ـتــم
فـ ـح ــص اآللـ ـ ـي ـ ــات بـعــد
ّ
ت ـســل ـم ـهــا مـ ــن «الـ ـ ـ ــزام»
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــق ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك
ت ـق ـس ـي ــم قـ ـ ــوة ال ـم ــرك ــز
ع ـ ـلـ ــى اآلل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات ،ومـ ــن
ثــم مـتــابـعــة يــومـيــة أي
ب ـ ـ ــاغ ـ ـ ــات تـ ـ ـص ـ ــل ال ـ ــى
المركز ،وفي حال عدم
وج ـ ـ ـ ــود ب ـ ــاغ ـ ــات ّي ـتــم
إج ــراء ج ــوالت تفقدية
ف ــي الـمـنــاطــق الـتــابـعــة
لتغطية المركز.

معدات وآليات حديثة
قال النقيب رائد الفيلكاوي إن مركز إطفاء
المنقف يمتلك معدات وآليات حديثة خاصة
بالتعامل مع الحرائق في البنايات المرتفعة،
فضال عن أن قوة اإلطفاء العام زودت المركز
بآليات مكافحة حديثة ،وكــذلــك آلـيــات إنقاذ
خاصة بالتعامل مع األمطار والسيول.

استعداد وتأهب ألي طارئ

زوايا ورؤى
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الحفاظ على نظامنا
الديمقراطي

خليل علي حيدر

تقويم العجيري« ...وعيد النيروز»
تقويم االسـتــاذ الكبير والفلكي الكويتي القدير
د .صــالــح محمد الـعـجـيــري ،مــوجــود وم ـت ــداول في
كل محل ومنزل ومكتب بأشكال التقويم المتنوعة،
لشموله ودقـتــه ،وهــو كذلك جــزء مــن أوعـيــة الثقافة
العامة لكثرة مــا فيه مــن معلومات وافـيــة وأجــوبــة
شافية ،ومن حكم ونصائح وإحصائيات وتنبيهات
وغير ذلك .فكان التقويم لبعض الوقت قبل انتشار
الصحف ،بمثابة إحدى المطبوعات المقروءة على
نطاق واسع ،ورغم تحديات تقنيات التواصل الحديثة
التي تعجز صحافة العالم عن منازلتها والتصارع
معها ،فإن «تقويم العجيري» ال يزال يواصل مسيرته
التي نتمنى لها االستمرار وللدكتور الفاضل صالح
محمد العجيري الصحة والعمر كله.
يتحدث األديب «عبدالله الحاتم» في كتابه «من هنا
بــدأت الكويت» عن د .العجيري وتقويمه التاريخي
ف ـي ـقــول إنـ ــه ع ـنــدمــا ج ـ ــاءت س ـنــة « 1935ظ ـه ــر من
الكويتيين فتى صغير السن لم يكن يتجاوز الرابعة
عشرة من عمره ..واستطاع فتانا النابغة صالح محمد
العجيري ،في سنة  1936وهو دون الخامسة عشرة
ً
من عمره ،أن يحطم الحاجز مبكرا لبلوغ هذه المرتبة
العلمية الفذة ،وأن يتجاوز الرقم القياسي العالمي في
نبوغ األحداث بإصداره أول تقويم خطي ،وفي سنة
 1945طبع أول تقويم له في بغداد عرف باسم (تقويم
ً
العجيري) ثم أخذ في إصدار المؤلفات سنويا ،ومنها:
تقويم الـحــائــط ،ونتيجة الـجـيــب ،ومـفـكــرة الجيب،
وأج ـنــدة المكتب .وتـمـتــاز مؤلفاته بــالــدقــة وضبط
األوقات»( .ص.)188
عاصر «تقويم العجيري» أحداث الكويت الكبرى
من تحول اقتصادي مع بداية عصر النفط ،وتغير
الـمـجـتـمــع ون ـمــو وتـغـيــر ال ــدول ــة والـمـجـتـمــع خــال
الخمسينيات ما بعد  ،1950وما طرأ من تزايد عدد
المتعلمين وت ـصــارع ال ـت ـيــارات السياسية وتــزايــد
السكان ونيل االستقالل ...إلخ.
وزامن التقويم األحداث الكبرى العربية والدولية،
مثل انتهاء الحرب العالمية الثانية ،ونكبة فلسطين
وانقالبات مصر وسورية والـعــراق وحــرب الجزائر
والوحدة بين مصر وسورية ونكسة حزيران (يونيو)
 1967والعدوان على الكويت ...وغير ذلك.
وربما استطاع التلفزيون أو اإلذاعة إعداد برامج
حول التقويم وتاريخه وذكريات د .العجيري عنها،
ومــن الممكن إع ــداد دراس ــة أو ورقــة بحثية عن هذا
التقويم الواسع الشعبية الممتد التاريخ.
لفت نظري في التقويم يوم  21مارس تجاهل يوم
المرأة العالمي وعيد األم ،وكذلك حلول عيد النيروز أو
النوروز البالغ األهمية للعديد من الشعوب اآلسيوية
في العالم اإلسالمي مثل إيران وكردستان وتركستان
وأذرب ـي ـجــان ،حيث تحتفي الماليين مــن أبـنــاء تلك
الشعوب ،بمختلف أديانها ومذاهبها احتفال شعوب
أخرى براس السنة الميالدية وكريسماس العيدين

وغير ذلك من أعياد وأيام ،وذلك بالخروج إلى الغابات
والسهول ونصب الخيام والبقاء عــدة أيــام احتفاء
بالربيع والطبيعة الجميلة.
إن االحتفال بعيد النوروز او النيروز قديم حتى
في الثقافة العربية وبخاصة في الشعر والقصيد
وكــان الـنــوروز أكبر األعياد الشعبية كما هو اليوم
في إي ــران ،وهــو يــوم رأس السنة ،حيث كــان الملوك
«يسعدون رعاياهم في جميع الواليات في هذا اليوم
السعيد ،وكان من يشتغل يستريح ويحتفل بالعيد».
(ايــران في عهد الساسانيين ،آرثــر كريستنسين:
ترجمة د .يحيى الخشاب ،القاهرة  ،1998ص .)162
ويضيف المؤرخ الدانماركي نفسه «كريستنسين»
 Christensenق ــائ ــا« :ت ـح ــدث ع ــن ه ــذا ال ـع ـيــد ،عــدا
ُ
البيروني -في كتابه اآلثار الباقية -كتاب من العرب
والفرس ،كما أن شعراء كالفردوسي «ومنو جهري» قد
تغنوا به ،إنه عيد ربيعي قد حفظ بعض خصائص
الـ«زجموك»  zagmokالذي هو عيد البابليين القدماء
وكانت الضرائب المحببة تقدم للملك في «النوروز»،
وفيه يعين أو يستبدل حكام األقاليم ،وتضرب النقود
الجديدة وتطهر بيوت النار ويستمر العيد ستة أيام
متوالية».
وي ـقــول ال ـمــؤرخ كــذلــك« :وف ــي ه ــذه األي ــام يجلس
الملوك الساسانيون للعامة ويقابلون العظماء وآل
ساسان في نظام حسن ويقدمون لهم الهدايا ،وفي
اليوم السادس كان الملك يحتفل هو نفسه بالعيد
مع خاصته ،والواقع أن اليوم األول واليوم األخير من
النوروز (اليوم السادس) كان يحتفل بهما احتفاال
يحوي كل المظاهر الشعبية وكانوا يصحون مبكرا
في اليوم األول ،ويذهبون الى مجاري المياه والقنوات
ً
لالستحمام ورش بعضهم بعضا بــالـمــاء ،وكــانــوا
يتبادلون هدايا الحلوى .وكانوا في الصباح ،قبل ان
ينطق أحدهم بكلمة يأكلون السكر ويلعقون العسل
ثالث مرات ،ويدلكون أجسامهم بالزيت ،ويتبخرون
بثالث قطع من الشمع ليحفظوا أنفسهم من األمراض
واآلفات».
(إيران في عهد الساسانيين ،ص .)163
ومن أفضل الدراسات للعالقات بين العرب وإيران
كتاب د .أحمد محمد الحوفي« ،تيارات ثقافية بين
العرب والفرس» ،القاهرة .1968 ،يقول د .الحوفي «إن
األمويين حرصوا ووالتهم على الصبغة العربية ،فكان
تأثرهم بالفرس والروم الى الحد الذي ال ينقلهم الى أن
يكونوا أشبه بهم لكن العرب جعلوا يتأثرون بالعادات
ً
الفارسية شيئا بعد شيء ،حتى جاء العصر العباسي،
ً
فعظم تأثرهم ،ونقلوا عن الفرس كثيرا من عاداتهم
ووسائل ترفهم ولهوهم ومجونهم»( .ص.)112
ويـقــول ان الـنـيــروز كلمة فارسية معناها اليوم
الجديد ،ويوافق شهر «بابه» القبطي ،أي انه يوافق
أول الربيع ،والنيروز استقبال الربيع «والمهرجان»
استقبال الـخــريــف» ويضيف د .الحوفي «إن ملوك

الـفــرس كــانــوا يــأمــرون بــإخــراخ مــا فــي خزائنهم في
النيروز والمهرجان مــن مــابــس ،فتفرق كلها على
بطانة الملك وخاصته ،ثم على بطانة البطانة ،ثم على
سائر الناس ...وكانوا يتقبلون الهدايا في العيدين
من طبقات شتى».
ويضيف« :بدأ اتصال العرب بالنيروز والمهرجان
في آخر صدر االسالم ،فقد كانت تحمل إلى «معاوية»
َ
ومــن بعده هدايا النيروز والمهرجان ،وقــد أنكرها
علي بن أبي طالب» ثم أبطلها «عمر بن عبدالعزيز،
إلــى ان أعادها أحمد بن يوسف الكاتب في العصر
الـعـبــاســي األول .وف ــي ه ــذا الـعـصــر ش ــاع االحـتـفــال
بالعيدين -الـنـيــروز والـمـهــرجــان -حتى إن الخلفاء
والوالة كانوا يجلسون فيها لتقبل التهنئات واستماع
مدائح الشعراء ،وكان «عبدالله بن طاهر» يفرق ما في
خزائنه من مالبس على بطانته ثم على سائر الناس
وصــار من الشائع في قصائد الشعراء التعبير عن
الربيع بالنيروز» وقد ذكر «البحتري» في قصيدة له
النيروز ،وهنأ «ابن الرومي» عبيدالله بن عبدالله بيوم
المهرجان»( .ص.)115
وعــرف العثمانيون «النوروزية» وهي عبارة عن
مـعـجــون يـتــركــب م ــن الـعـنـبــر واألفـ ـي ــون واألع ـش ــاب
الـعـطــرة ،يـقــدم الــى السلطان وأســرتــه وال ــى الصدر
األعظم وسائر رجال الدولة»( .معجم الدولة العثمانية،
د .حسين مجيب المصري ،القاهرة ،1989 ،ص.)226
وفي سنة  ،1997احتفل أكراد لبنان بعيد النوروز
في قاعة النادي الرياضي في بيروت ،تحت رعاية
رئيس الــوزراء رفيق الحريري ،ومن الشعارات التي
رفعها األك ــراد فــي هــذا االحـتـفــال أن منح الجنسية
ورعــايــة ن ــوروز إن ـجــازان تاريخيان مــن «الـحــريــري»
ألكــراد لبنان .ومــن المعروف أن المهاجرين االكــراد
والمكون الكردي عموما في لبنان يعاني في سبيل
الحصول على الجنسية اللبنانية ،مما حــال دون
تعليم أبنائهم في المدارس والجامعات ،وحرمهم من
وظائف الدولة ،وتسبب في ارتفاع نسبة األمية ،وفي
هذا المجال البد من االشارة الى ان  %90من االكراد
مولودون في لبنان ،إال ان اكثر من تلثيهم بقي من
دون تجنيس حتى عام  ،1994وهذا ما دفع بالبعض
الــى تغيير مذهبه لحل مشكلة الجنسية ،وهــذا ما
حصل فــي األول فــي فبراير  1956حين تــم منح 17
ً
كرديا مع عائالتهم الجنسية اللبنانية ،بعد تحولهم
إلى المذهب الماروني».
(تاريخ االكــراد في بالد الشام ومصر ،د .محمد
الصويركي ،عمان  -االردن ،2010 ،ص .)173 - 172
تراجعت مكانة «عيد النيروز» في إيران مع تغير
الـنـظــام ع ــام  ،1979وح ــاول ــت أج ـهــزة «الـجـمـهــوريــة
االســامـيــة» واالعـ ــام ،تجاهل المناسبة وتقليص
حجم االحتفاء بالعيد قدر المستطاع ،وبخاصة في
السنوات األولى ،باعتبارها مناسبة قومية ايرانية
«زرادشتية» تعود إلى ما قبل االسالم.

ً
وك ــان الـعـيــد م ـحــاربــا عـبــر ال ـتــاريــخ ف ــي أوس ــاط
المسلمين المتدينين او المعادين للفرس والدولة
الصفوية و«الموالي» و«الشعوبية»  ...الخ.
وفي السنوات الحديثة جدد التيار السلفي على
وج ــه الـخـصــوص هـجــومــه ال ـم ـعــروف عـلــى احـتـفــاء
المسلمين بأي عيد غير العيدين الفطر واالضحى
وحــذر المفتون مــن ان هــذه االعـيــاد كائنة مــا كانت
هي« ،من البدع المحدثة التي سرت الى المسلمين
مــن غـيــرهــم ،وفـتـنــوا ب ـهــا ،وص ـ ــاروا يحتفلون بها
كاحتفالهم باألعياد االسالمية واكثر( .فتاوى علماء
البلد الحرام» ،الرياض ،2009 ،د .خالد عبدالرحمن
الجريس ،ص.)771
وك ــان تـقــويــم الـعـجـيــري ،فــي الـسـنــوات السابقة،
ً
انطالقا من «التعددية الثقافية» في الثقافة الكويتية،
يشير إلى «عيد النيروز» أو «النيروز» .ففي تقويم عام
ً
 2001مثال ،قبل عشرين سنة ،نبه التقويم متابعيه
يوم الثالثاء  20مارس ،قبيل عيد النوروز ،بما يلي:
ً
مساء» وبعد ثالثة
«النوروز الساعة  4والدقيقة 31
أعوام في يوم السبت  2004 /3 /20مثال ،نبه التقويم
ً
الى ان «النوروز الساعة  9والدقيقة  50صباحا.
وما نتمناه من االستاذ الكبير «بو محمد» ان يعيد
االشــارة والتحديد إلى «يوم النوروز» الذي له ما له
من مكانه في العالم االســامــي ،شيعة وسنة ايــران
وكردستان وافغانستان وأماكن كثيرة أخرى!
لفت نظري بالمناسبة امــر اخــر في تقويم شيخ
الفلكيين الكويتيين ،فهناك تعميم قديم من مجلس
ً
الوزراء الكويتي يعاد نشره عاما بعد عام بخصوص
ً
اعتماد التقويم رسيما ،يقول نصه ما يلي« :تعميم
على كافة الجهات الحكومية
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم  363الصادر
في اجتماعه رقــم  2006 - 2-24المنعقد بتاريخ
.2006 /4 /23
فقد تم اعتماد فقط على تقويم العجيري للتاريخ
الهجري والميالدي في جميع المعامالت الحكومية».
والسؤال :أال تحتاج عبارة« ،تم االعتماد فقط على
تقويم العجيري للتاريخ الهجري والميالدي ...إلخ،
إلى النص المعدل الذي نقترحه وهو «تم اعتماد تقوم
العجيري ...الخ» .او «تم االعتماد على تقويم العجيري
وح ــده للتاريخين الـهـجــري وال ـم ـيــادي فــي جميع
ً
المعامالت الرسمية»؟ وهو تقريبا النص الوارد في
تعميم  2مايو  2006ويقول« :اعتماد تقويم العجيري
للتاريخ الهجري والميالدي في جميع المعامالت
الحكومية».
ً
نعود الى التأكيد ختاما ان تقويم العجيري منذ
ظهوره قبل نصف قرن جهد فكري ومتابعة فلكية
وحضور متواصل في المجتمع الكويتي ،تقف خلفه
شخصية نادرة المثال ...نتمنى للدكتور صالح محمد
العجيري دوام الصحة وللتقويم دوام االستمرار.

ويل هاتون*

اتفاق بايدن الجريء ...أداة إلعادة
اكتشاف جوهر اليسار الديمقراطي!
أعلنه الرئيس
«إنها خطة جريئة ويمكننا إنجازها»! هذا ما َ
األم ـيــركــي جــو بــايــدن عـنــد إط ــاق خـطــة الـتــريـلـيــونــي دوالر في
األسبوع الماضي لترميم البنية التحتية األميركية التي تتراوح
بين إصــاح  20ألــف ميل مــن الـطــرقــات ،وإع ــادة ترميم الجسور
والموانئ وأنظمة المياه و»اقتصاد الرعاية» (أصبحت الرعاية
ً
ً
اليوم جزءا من البنية التحتية المحلية) .تشمل هذه الخطة أيضا
زيادة واسعة في مستوى اإلنفاق على األبحاث المرتبطة بالذكاء
ً
انبعاثات الكربون ،ومن المنتظر أيضا
االصطناعي والتخلص من
َ
إقــرار خطة أخــرى بقيمة تريليوني دوالر لدعم قطاعات حماية
األطفال والتعليم والرعاية الصحية غداة «خطة اإلنقاذ األميركية»
التي تبلغ قيمتها  1.9تريليون دوالر وتم إقرارها قبل ثالثة أسابيع.
ُ َ
ً
الحزم هائال ،فقد بدأ المؤرخون والسياسيون
يبدو حجم هذه
يقارنونها بالطموحات التي حملها «االتفاق الجديد» في عهد
فرانكلين روزفلت أو برنامج «المجتمع العظيم» في عهد ليندون
جونسون ،ففي بريطانيا ،يمكن تشبيه الوضع بإقدام أي حكومة
مرتقبة بقيادة «حزب العمال» على التعهد بإنفاق  500مليار جنيه
ً
استرليني خالل العقود المقبلة ،تزامنا مع التركيز على بريطانيا
المتأخرة في مجاالت كثيرة .إنها التزامات حقيقية برفع مستوى
البلد وتعزيز مظاهر المساواة العرقية والتحول إلى قوة عظمى
في مجال العلوم.
شعر الديمقراطيون اليساريون الوسطيون باالرتياب والبهجة
فــي آن ،فـقــد هـنــأ بـيــرنــي ســانــدرز بــايــدن واعـتـبــر «خـطــة اإلنـقــاذ
األميركية» «أهم تشريع للعمال منذ عقود» ،وفي السياق نفسه،
كـتــب روب ــرت كــوتـنــر ،أح ــد م ـحــرري المجلة التقدمية «أمـيــركــان
ً
بروسبكت»« :في هذه اللحظة تحديدا ،استرجع الديمقراطيون
ً
ً
ُ
بشكل
جوهرهم الحقيقي» .ثم استنتج قائال« :أنــا لست متدينا
ٍ
خــاص ،لكني أتذكر صالتي اليهودية المفضلة التي تشكر الله
ألنه أوصلنا إلى هذا اليوم».
ً
يدعو بايدن كل من يحمل أفكارا أفضل إلى طرحها شرط أال
ُ
ت َفرض أي ضرائب إضافية على األميركيين إذا كانت مداخيلهم أقل
ً
من  400ألف دوالر سنويا .إنه تعريف فضفاض للطبقة الوسطى
وإثبات على حجم التحالف الذي يبنيه ،لكن الديمقراطيين كانوا
ً
يرفضون هذه الزيادات الضريبية أيضا منذ عشر سنوات.
مــا يضمن فاعلية السياسة األميركية الـيــوم هــو إرث ترامب
ً
الذي ّ
وحد الديمقراطيين بدرجة غير مسبوقة تزامنا مع تقسيم
الجمهوريين .يدرك بايدن مخاطر انتخابات التجديد النصفي في
 2022بعدما شاهد أسالفه الديمقراطيين وهم يخسرون سيطرتهم
ً
َ
المجلسين معا ،مما
على مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو
يؤدي إلى بلوغ طريق مسدود .هو يراهن على إبقاء الجمهوريين
منقسمين وعاجزين عن التحرك بفضل برنامجه الشعبي ،إذ تبقى
هذه المقاربة أفضل من المراهنة على منافع المسؤولية المالية
التي ّ
يلوح بها الجمهوريون إذا فازوا بالسلطة لخدمة ناخبيهم.
لكن وباء كورونا كان المحرك األساسي لهذه التطورات ،فقد
كشف مدى هشاشة جوانب متعددة من حياة األميركيين .حتى
أنه ّ
جدد شرعية مفهوم الحكومة بحد ذاتها :الحكومة هي التي
ّأمنت كميات كبيرة من اللقاح ،وهي التي دعمت مداخيل األميركيين
العاديين ،فقد أصبحت الرأسمالية األميركية غير ّ
المقيدة احتكارية
أكثر من اللزوم ،فهي تحرص على دعم ثروات الجهات الداخلية
ُ
همل في المقابل مصالح معظم الشعب ومداخيله وآماله .نجح
وت ِ
بايدن ،السياسي المخضرم ،في قراءة هذه المؤشرات وسعى إلى
إطالق حملة ضخمة لفرض قرارات جديدة ،ومن المتوقع أن ُت َ
طرح
خطط أخرى إلصالح التجارة والشركات والقطاع المالي ودعم
النقابات العمالية.
يرتفع احتمال أن ينجح بايدن في إقرار برامجه ومن المتوقع
أن تكون فاعلة ،حيث يستطيع اليسار البريطاني أن يستخلص
ً
دروسا واضحة من هذه التجربة .قد تجذب الشخصيات المؤثرة
ً
فــي معسكر الـيـســار أكـثــر األع ـض ــاء والء لـلـحــزب ،بـغــض النظر
عن فاعلية برامجها ،لكن يجب أن يفوز شخص مثل بايدن في
ً
االنتخابات أوال ثم يحقق األهــداف المطلوبة ،فبعد استخالص
هذا الدرس المهم ،قد يتمكن البريطانيون بدورهم من االحتفال
ببدء مرحلة اإلنجازات.
* «الغارديان»

د .عبد المحسن حمادة
اإلنسان السيئ الذي نفسه مليئة بالحقد والكراهية لن
يستطيع أن يبصر ما في المجتمع من إيجابيات بل يركز على
السلبيات ،أما اإلنسان الطبيعي فيرى المجتمع الكويتي
كأي مجتمع آخر فيه اإليجابيات وهي كثيرة وفيه السلبيات،
فعلينا أن نحافظ على اإليجابيات ونعالج المشكالت.
َ
ََ
ً َ
َ ْ
قال تعالى« :أف َمن َي ْم ِشي ُم ِك ّبا َعل ٰى َو ْج ِههِ أه َد ٰى أ َّمن
ًّ ََ
ُّ ْ َ
َ ْ
َ
يم»( .الملك.)22 ،
صر ٍ
يم ِشي َس ِويا عل ٰى ِ
اط مست ِق ٍ
ســؤال مهم تطرحه اآليــة الكريمة ،إنها تتساء ل عن
أي إن ـســان أكـثــر ق ــدرة عـلــى تحقيق أهــدافــه وبالسرعة
ال ـم ـط ـل ــوب ــة؟ هـ ــل الـ ـمـ ـع ــوج فـ ــي سـ ـي ــره أم ال ـم ـس ـت ـق ـيــم؟
واالسـ ـتـ ـفـ ـه ــام ف ــي اآلي ـ ـ ــة ،ك ـم ــا ي ـس ـم ـيــه ع ـل ـم ــاء ال ـبــاغــة
االسـتـفـهــام اإلنـ ـك ــاري ،وه ــو يـعـنــي أن ــه مــن المستحيل
على المعوج أن يصل إلى أهدافه وهو في تلك الصورة
المقلوبة ،ومن المؤكد أنه سيتعثر ألنه ال يبصر أمامه.
وإذا ما حاولنا أن نطبق هذه الصورة على واقعنا،
وخ ـصــوصــا عـلــى مــا ي ــدور مــن تـشــاحــن وت ـج ــاذب بين
بعض نــواب المجلس والحكومة ،وبين بعض النواب
وزمالئهم المختلفين معهم في الرأي والتوجه ،فإن علينا
أن نتساء ل :ماذا استفادت الدولة من المجلس الجديد؟
مر أكثر من أربعة أشهر على ظهور نتائج االنتخابات،
والمجلس لم يعقد جلسة واحدة لمناقشة مشاكل الدولة،
والجميع يعرف أن الدولة تعاني أزمات حادة ،من أهمها
األزمة المالية والعجز المالي بسب تدني أسعار النفط
وانتشار الوباء ،كما كان النتشار الوباء تأثيرات سلبية
على صحة اإلنسان وعلى األوضاع التربوية.
ك ــان م ــن ال ـم ـفــروض عـلــى ك ــل عـضــو قـبــل أن يترشح
لــانـتـخــابــات أن يـضــع ل ــه بــرنــامـجــا انـتـخــابـيــا يتعهد
ب ــاالل ـت ــزام ب ــه ف ــي حــالــة ن ـجــاحــه ،ف ـهــذا م ــا ع ـهــدنــاه في
االن ـت ـخــابــات الـســابـقــة مـنــذ أك ـثــر م ــن سـتـيــن ع ــام ــا ،أمــا
فــي ه ــذا المجلس فــا نسمع صـبــاحــا وم ـســاء إال بلغة
التهديد والوعيد ،تهديد ووعيد يصدر من بعض أعضاء
المجلس لرئيس الــوزراء والــوزراء ومن يخالفهم الرأي
س ــواء مــن األع ـض ــاء أو مــن ال ـش ـعــب ،وخ ـصــوصــا طبقة
ال ـت ـجــار ،وب ــدأن ــا نـسـمــع مــن ي ـهــدد بـسـحــب مــن يخالفه
ال ــرأي بــال ـشــوارع ،وسيقيمون مـحــاكـمــات شعبية لمن
يخالفهم الرأي.
وفي الجلسة األخيرة التي عقدت في  30مارس التي
أدت فيها الـحـكــومــة الـجــديــدة الـقـســم أم ــام الحاضرين
مــن األع ـضــاء ،جلس الـمـعــارضــون خ ــارج الـقــاعــة ،وبعد
االنتهاء من الجلسة دخل المعارضون إلى قاعة االجتماع
ليوجهوا شتائم لزمالئهم الحاضرين بألفاظ نابية .ال
ينبغي أن تصدر مــن أعـضــاء يمثلون األم ــة ،ولكن كما
يقول المثل العربي « كل إنــاء بما فيه ينضح» ،فلسان
اإلنسان يعبر عما يدور في نفسه ،فاإلنسان السيئ الذي
نفسه مليئة بالحقد والكراهية لن يستطيع أن يبصر ما
في المجتمع من إيجابيات بل يركز على السلبيات ،أما
اإلنسان الطبيعي فيرى المجتمع الكويتي كأي مجتمع
آخر فيه اإليجابيات وهي كثيرة وفيه السلبيات ،فعلينا
أن نحافظ على اإليجابيات ونعالج المشكالت.
كيف نحمي الدولة من هذه الفئة الضالة التي تريد
تدمير ا لــدو لــة ومؤسساتها؟ لقد تصدت دول الخليج
والسعودية لهذه الجماعة الشريرة واستأصلتها من
الـمـجـتـمــع ،ف ـهــدأت تـلــك الـ ــدول ،ال يـمـكــن لمجتمعنا أن
يـسـتـقــر وت ـه ــدأ األوضـ ـ ــاع وهـ ــذه تـعـيــش بـيـنـنــا وتـلـفــظ
سمومها في دولتنا ،ونالحظ تلك السموم في المقاالت
الـتــي يكتبها مــن ينتمي إلــى هــذه الـجـمــاعــة ،وكالمهم
الحاقد في وسائل التواصل االجتماعي.

ال يمكن لمجتمعنا أن يستقر
وتهدأ أوضاعه في وقت
تعيش بيننا جماعات شريرة
تلفظ سمومها

جيفري ساكس*

إعادة بناء أميركا للمرة الثالثة
ً
بعد  160عاما بالضبط
من انفصال واليات
الرقيق الجنوبية لإلبقاء
على العبودية وتفوق
العرق األبيض وتوسيع
نطاقهما ،تجد الواليات
المتحدة ذاتها اآلن
وسط عملية إعادة البناء
الثالثة.

مجلس النواب
األميركي أقر
تشريع حقوق
التصويت
واإلصالح
السياسي
األكثر أهمية
منذ قانون
حقوق
التصويت

أميركا أمة واحدة تحتوي ثقافتين ،حيث جلبت الثقافة
األولى العبودية ،واإلبادة الجماعية لألميركيين األصليين،
وقــوانـيــن «جـيــم ك ــرو» الـتــي فــرضــت س ـيــادة ذوي البشرة
البيضاء ،وبلطجة وكذب وقسوة الرئيس السابق دونالد
ترامب ،والتي بلغت ذروتها في تمرد السادس من يناير
الذي شهده مبنى الكونغرس األميركي في كابيتول ِهـل،
وجلبت الثقافة الثانية تحرير العبيد ،وحــركــة الحقوق
المدنية ،والرئيس باراك أوباما ،واآلن انتخاب جو بايدن.
كانت ثقافة تفوق ذوي البشرة البيضاء -التي تعتنقها ِقـلة
متزايدة االنكماش من األميركيين -تؤسس قوتها دائما على
ُ
العنف وقمع الناخبين .لهذا السبب ،ت َـعـد المعركة الحالية
حول حقوق التصويت معركة من أجل مستقبل أميركا.
الثقافتين فــي مختلف
اآلن ،ت ــدور رحــى المعركة بين
َ
أنحاء البالد وفي واشنطن العاصمة ،حيث َدف َـع فوز بايدن
المتعصبين لتفوق ذوي البشرة البيضاء إلــى مضاعفة
جهودهم في قمع الناخبين ،الواقع أن الحزب الجمهوري
يعلم أنه ال يستطيع اإلمساك بزمام السلطة الوطنية في
تصويت عــادل ،وعلى هــذا فــإن المجالس التشريعية في
الواليات التي يسيطر عليها الجمهوريون تسعى اآلن إلى
فرض قيود جديدة على مشاركة الناخبين في التصويت
والتي تستهدف المواطنين من غير ذوي البشرة البيضاء،
ففي واشنطن ،من ناحية أخرى ،تدفع الثقافة الشاملة في
الكونغرس ببعض من أهــم إصــاحــات حقوق التصويت
منذ ستينيات القرن العشرين ،والتي تهدف إلــى ضمان
تمكين كل األميركيين من الوصول إلى صناديق االقتراع.
استخدم أنـصــار التفوق األبـيــض أداة قمع الناخبين
لفترة طويلة في أميركا ،وقد روى وليام إدوارد بورجارت
نابض بالحياة في كتابه بعنوان
دو بويز القصة بشكل
ُ
َ
ـصـف
«إعادة البناء األسود» ،الذي نـشر في عام  ،1935إذ ي ِ
دو بويز بعبارات موجعة وشاملة كيف حارب األميركيون
مــن أص ــل إفــريـقــي بـبـطــولــة مــن أج ــل حــريـتـهــم فــي الـحــرب
األهلية األميركية ( ،)1865-1861وكيف ناضلوا -من خالل
التعليم والعمل الجاد -من أجل التحرر الكامل كمواطنين
فــي سـنــوات إع ــادة البناء ( .)1877-1865لكن هــذا التحرر
ـوطـع بقسوة بسبب عنف الجنوبيين من ذوي البشرة
ق ِ
البيضاء وإرهابهم ،فضال عن عدم المباالة أو العنصرية
من جانب العديد من ذوي البشرة البيضاء الشماليين .كان
قمع أصوات األميركيين من أصل إفريقي في جوهر نظام
جيم كرو بعد إعادة البناء ،في انتهاك صارخ للدستور.
ثم أفضت حركة الحقوق المدنية في ستينيات القرن
العشرين إلى ظهور ما يعرف باسم «إعادة البناء الثانية»،
التي كانت تهدف مرة أخرى إلى إعادة بناء الديمقراطية

األميركية من خالل إنهاء نظام جيم كــرو ،لكن التطورات
البطولية ،بما في ذلك قانون الحقوق المدنية لعام 1964
وقانون حقوق التصويت لعام  ،1965استفزت ردود فعل
عنصرية أخرى .عندما قاوم الديمقراطيون الشماليون في
الكونغرس األميركي معارضة الديمقراطيين الجنوبيين
من أنصار الفصل العنصري إلقرار التشريع ،انقسم الحزب
الديمقراطي إلى طائفتين ،وتبنى الحزب الجمهوري بقيادة
ري ـت ـشــارد نيكسون «االسـتــراتـيـجـيــة الـجـنــوبـيــة» السيئة
الـسـمـعــة لـكـســب أصـ ــوات الـعـنـصــريـيــن م ــن ذوي الـبـشــرة
البيضاء في انتخابات .1968
الواقع أن الجنوبيين من ذوي البشرة البيضاء تحولوا
ُ
مــن الـحــزب الديمقراطي إلــى الـحــزب الجمهوري زراف ــات
ووح ــدان ــا ،فــي حـيــن ظـلــت الـعـنـصــريــة بــذاتـهــا قــائـمــة ،ثم
أتت في أعقاب االستراتيجية الجنوبية تكتيكات جديدة
لقمع الناخبين جماعيا ،والتي اعتمدت هذه المرة بشكل
كبير على االحتجاز الجماعي للملونين بسبب مخالفات
بسيطة ،أو في كثير من األحيان دون أي مخالفة حقيقية
على اإلطالق ،وبالتالي إبعاد أصواتهم مدى الحياة غالبا.
لـكــن تـشـبــث المتعصبين م ــن ذوي ال ـب ـشــرة البيضاء
بالقوة األميركية أصبح في تراجع طويل األمــد ،ويثبت
هذه الحقيقة انتخاب بــاراك أوباما في عام  2008وإعادة
انتخابه فــي عــام  ،2012وانـتـخــاب نائبة الرئيس كاماال
هاريس في عام  ،2020هي أول امرأة أو شخصية من ذوي
البشرة الملونة تشغل هــذا المنصب .في الــرد على ذلك،
حاول ترمب بوقاحة االحتفاظ بالسلطة من خالل تخريب
نـتـيـجــة االن ـت ـخــابــات ،أوال بـمـحــاولــة إق ـن ــاع الـمـســؤولـيــن
الجمهوريين على مستوى الــواليــات بتزوير نتائج فرز
األص ــوات االنـتـخــابـيــة ،ثــم بمحاولة منع الـكــونـغــرس من
التصديق على النتائج.
كما يوثق بدقة مركز برينان للعدالة التابع لكلية الحقوق
في جامعة نيويورك ،أدت هزيمة ترامب إلى ظهور موجة من
مشاريع قوانين قمع الناخبين -أكثر من  250مشروع قانون
في  43والية -التي تقدم بها مشرعون جمهوريون .يلخص
مركز برينان األمر على النحو التالي« :إن مشاريع القوانين
المقترحة هذه من شأنها أن تزيد صعوبة التصويت ،وهي
تستهدف الناخبين من ذوي البشرة الملونة ،وتركز على
التغييرات االنتخابية ذاتها -مثل التصويت عبر البريد-
التي جعلت انتخابات  ،2020التي أجريت أثناء الجائحة،
ليست ناجحة فحسب ،بل أيضا في حكم الممكن».
وصف بايدن بحق القانون الجديد الذي أقرته الهيئة
التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون فــي واليــة
جورجيا لتقييد التصويت في الوالية على أنه حالة واضحة

من بقايا «نظام جيم كرو في القرن الحادي والعشرين»،
وهكذا ،بعد  160عاما بالضبط من انفصال واليات الرقيق
الجنوبية لإلبقاء على العبودية وتفوق العرق األبيض
وتــوسـيــع نطاقهما ،تـجــد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ذات ـهــا اآلن
وسط عملية إعادة البناء الثالثة .كانت األولى الزمة إلنهاء
الـعـبــوديــة؛ والـثــانـيــة إلن ـهــاء سـيــاســة التمييز العنصري
األميركية؛ والثالثة إلنهاء قمع الناخبين والحبس الجماعي.
َ َّ َ
(ألـ ــف أحــد قــادة عملية إعــادة البناء الثالثة ،القس وليام
جيه .بارنر الثاني كتابا يحمل المسمى ذاته والذي يصف
التحديات بشكل واضح نابض بالحياة).
الــواقــع أن العنصرية األميركية لن تستسلم بسهولة،
لكنها تحتضر ،فقد أقر مجلس النواب األميركي تشريع
حقوق التصويت واإلصــاح السياسي األكثر أهمية منذ
قانون حقوق التصويت ،وأرسله للتو إلى مجلس الشيوخ.
هذا التشريع من شأنه أن يخلق معايير وطنية لتسهيل
عـمـلـيــات تـسـجـيــل الـنــاخـبـيــن وال ـت ـصــويــت ،بـمــا ف ــي ذلــك
التصويت المبكر والتصويت عن طريق البريد؛ وفرض
القوانين الفدرالية ضــد التمييز بين الناخبين؛ وإعــادة
حقوق التصويت في االنتخابات الفيدرالية للمجرمين
المدانين الذين خرجوا من السجن .كما يقضي التشريع
بــات ـخــاذ ع ــدة خ ـط ــوات مـهـمــة إلصـ ــاح تـمــويــل الـحـمــات
االنتخابية.
ق ــري ـب ــا ،س ـي ـنــاقــش م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ه ـ ــذا ال ـت ـشــريــع،
وسيحاول أعـضــاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين
يمثلون التعصب األبيض قتله في مهده من خالل المماطلة،
التي تشترط فــوز أي مشروع قانون بستين صوتا بدال
من األغلبية البسيطة ( 51صوتا) .وهذا هو التكتيك ذاته
الذي استخدمه أنصار الفصل العنصري إلحباط مشاريع
قوانين الحقوق المدنية حتى الستينيات ،والذي حاولوا
دون جــدوى استخدامه في الستينيات .ومــن المرجح أن
تفشل محاوالتهم مرة أخرى .ال شك أن الديمقراطيين ،في
سعيهم إلى دفن نعرة التفوق األبيض إلى األبد ،لن يقفوا
مكتوفي األيدي بينما يحاول العنصريون مرة أخرى قمع
أصوات أصحاب البشرة الملونة .وسيغير مجلس الشيوخ
في األرجح القواعد لمنع تعطيل هذا التشريع الحاسم من
أجل ضمان التصويت العادل لجميع األميركيين أخيرا،
بعد أكثر من  230عاما من تبني دستور الواليات المتحدة.
* أستاذ في جامعة كولومبيا ،ومدير مركز التنمية
المستدامة في جامعة كولومبيا ،ورئيس شبكة األمم
المتحدة لحلول التنمية المستدامة.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»
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نور الحبشي ترصد وتحلل في أول كتاب أكاديمي (الحلقة األولى)

الجذور التاريخية للعالقات السياسية بين الكويت
والواليات المتحدة األميركية ()1991 – 1868

نور الحبشي

حمزة عليان

أواخر القرن
الـ  18وبداية الـ 19
شهدت بوادر
الوجود األميركي
في منطقة
الخليج العربي

لما كانت العالقات الكويتية – األميركية واحدة من العالقات الدولية المميزة على مستوى
أستاذة التاريخ في جامعة الكويت د .نور محمد الحبشي على التصدي لهذه
العالم ،أقدمت ً
المهمة ،وطرقت بابا لم ينل حقه من البحث والدراسة.
ويتناول كتاب العالقات الكويتية  -األميركية  ١٩٩١ - ١٨٦٨الذي أصدرته الحبشي العالقة
واالجتماعية ،منذ نشأتها ،ومع البدايات األولى للوجود
بنواحيها السياسية واالقتصادية
ً
األميركي في منطقة الخليج العربي ،مرورا بقدوم أول رحالة أميركي (لوشر) إلى الكويت عام
ً
 ،1868وصوال إلى سنة التحرير عام  1991وعودة الشرعية إلى أصحابها.
تكتسب العالقات المشتركة خصوصيتها ووضعها المختلف ،وهو ما تشير إليه المؤلفة
حاضرة
بكونه سبب تفردها وتميزها ،رغم أن األهداف ًوالمصالح الذاتية لكل دولة كانت
َّ
وبقوة ،واالختالف يعود إلى كون الكويت قانونيا تحت الحماية البريطانية ،وهذا ما تطلب
من األميركيين طريقة أخرى من الحضور على الساحة الخليجية بعيدة عن المعاهدات التي
كانت بريطانيا تعمل وفقها.
الكتاب يؤكد أهمية الكويت ،من خالل الصراع والمنافسة عليها ،وأن اإلنكليز كانوا يدركون
تلك المكانة الجيوإستراتيجية والعمق الذي تشكله.
احتوى الكتاب على ستة فصول مع تمهيد ومقدمة وخاتمة وعدد من المالحق ،وقائمة
حقيقة البــد مــن ذكــرهــا بــدايــة األم ــر تتمثل في
استثنائية العالقات الكويتية – األميركية ،وتميزها
عن أي عالقة دولية خاضتها الكويت قبل االستقالل
عــام 1961م وب ـعــده؛ كونها تتمتع بخصوصية،
إذ يجب التأكيد على فكرة أن الكويت والواليات
دولتان ذاتا سيادة ،يدعم
المتحدة األميركية ٌهما
ٌ
ً
وتاريخ ٌّ
غني ،رغم المسافات
ماض عريق
كال منهما
ٍ
ُ
والتباعد الفكري الشاسع بين البلدين .وبحكم
العادات والتقاليد ،فإن التباعد هذا ما لبث أن أخذ
ينحصر بــاطــراد نحو التقارب بفضل المصالح،
ولغتها ،فهي وحــدهــا ،وال شــيء غيرها ،يمكنها
تخطي الحدود وعبور القارات والزمان والمكان؛
لتعطي لنا صورة عن االنسجام ،حيث كان الطرفان
فيها بين شد وجذبَّ ،
تغير عبر مراحلها المشهد
الدولي وميزان القوى ،ليس في المنطقة فحسب،
بل على مستوى العالم ،وبزغت شمس الواليات
المتحدة األميركية كأحد ثنائي القطبية الذي نتج
عن الحرب العالمية الثانية.
تـ ـم ـ َّـي ــزت الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن الـ ـك ــوي ــت وواش ـن ـط ــن
ً
فــي بــدايـتـهــا ،إذ كــانــت مختلفة كـثـيــرا بمراحلها،
ً
واألس ــاس الــذي ُبنيت عليه ،مما جعل لها عمقا
َّ
ً
م ـم ـيــزا ام ـت ــد ل ـس ـنــوات ت ـجــلــى ف ــي ال ـم ــواق ــف بين
البلدين ،إال أن خصوصية البداية أعطتها بريقها،
فكان االمتداد الذي ظل لسنوات طوال أساسه تلك
البداية الفريدة بين المجتمع البسيط في الكويت،
والـقــارة األميركية ،المتمثلة بالواليات المتحدة
األميركية.
ولعل الحديث عن الـجــذور التاريخية للعالقة
ال ـس ـيــاس ـيــة ب ـي ــن ال ـك ــوي ــت وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ً
ً
األميركية يعطينا تـصــورا عــامــا عــن ِقــدم العالقة
بين البلدين ،ونوعها ،ومراحل تطورها التاريخي
في سياق زمني واضح ،ليكون الحديث عن بداية
ً
الــوجــود األمـيــركــي فــي المنطقة ،مـ ــرورا بــوصــول
الــرحــالــة األم ـيــركــي لــوشــر ( )Locherع ــام 1868م
للكويت ،ومن بعده كان الشيخ خزعل ،وكيف أثر
ً
على عودة األميركيين إلى المشهد الكويتي ،وأخيرا
تــاريــخ اإلرســالـيــة األميركية فــي الـكــويــت ،ومــرض
الشيخ أحمد الجابر عام 1942م.

بداية الوجود األميركي

وصول الرحالة
األميركي لوشر عام
1868م إلى الكويت

مـنــذ أواخـ ــر ال ـقــرن الـثــامــن عـشــر وب ــداي ــة الـقــرن
التاسع عشر كان اندفاع التجار األميركيين نحو
ال ـشــرق لـلـحـصــول عـلــى نـصـيــب لـهــم مــن الـتـجــارة
الشرقية ذائعة الصيت ،إذ أوصلهم هذا األمر إلى
مــوانــئ إفــريـقـيــا الـشــرقـيــة وبـعــض مــوانــئ جنوب
الجزيرة العربية .ويمكن القول إن الفضل في بداية
الوجود األميركي بمنطقة الخليج العربي يعود
لـلـتــاجــر األم ـيــركــي إدم ــون ــد روب ــرت ــس (Edmund

ً
بالمصادر والمراجع ،وقد صدر حديثا عن دار ذات السالسل للنشر والطباعة.
الجذور التاريخية للعالقات السياسية معروضة بالفصل التمهيدي ،ثم الصراع
البريطاني -األميركي على نفط الكويت ،والتطورات التي طرأت عليها في أعقاب
الحرب العالمية الثانية ،وما صاحبها من أحداث.
ً ً
بعد ذلك بقية الفصول ،بحيث َّ
خصصت الكاتبة لكل عقد من العقود مبحثا خاصا،
كما في الفصل الخامس ( )1989 – 1980فترة الثمانينيات والعالقات في عهد
الرئيس رونالد ريغن ،حيث َّ
تفرد األستاذ محمد جاسم الصقر ،بصفته رئيس تحرير
حينئذ ،بلقاء معه ،شرح فيه رؤية اإلدارة األميركية للحرب العراقية –
«القبس» ٍ
اإليرانية ،وأزمة أفغانستان ،واإلطاللة على أمن الخليج العربي.
اختارت «الجريدة» بعض الفصول الواردة في الكتاب ،لعرضها وإلقاء الضوء
على مسار تلك العالقات مع دولة عظمى ،كان لها الدور الكبير والفاعل في
المنطقة والعالم.
أعطى الكتاب صورة حقيقية عن نموذج من العالقات الدولية الفريدة من
نوعها ،بين الواليات المتحدة و بلد صغير الحجم ،لكنه كبير وناجح في فن
سياسة التوازن والدبلوماسية.

 ،)Robertsإذ ك ــان ص ــاح ــب ال ـف ـضــل ف ــي إن ـعــاش
التجارة بين الواليات المتحدة األميركية ودولة
السيد سعيد بن سلطان ( ،)1806 – 1856سلطان
مسقط.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه أخـ ـ ــذ الـ ـتـ ـج ــار األم ـي ــرك ـي ــون
يضغطون على حكومتهم ،إلقامة عالقات تجارية
وقنصلية مــع السيد سعيد ،بعد أن تحققوا من
وجود فرص بمجاالت الربح في زنجبار والموانئ
األخرى .وقد تزامن ذلك مع تعيين إدموند روبرتس
مـ ــن ق ـب ــل ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي أنـ ـ ـ ــدرو ج ــاك ـس ــون
( )Andrew Jacksonمبعوثا خاصا لحكومة بالده
فــي الصين وسـيــام وسلطنة مسقط وعـمــان .وقد
نجح الـتــاجــر األمـيــركــي فــي عقد اتفاقية تجارية
مع حاكم مسقط السيد سعيد بن سلطان في 21
ديسمبر 1833م ،وقد رافق قبول سلطان مسقط هذه
االتفاقية عامالن مهمان:
ال ـعــامــل األول :تـعـيـيــن قـنــاصــل أمـيــركـيـيــن في
مسقط ،وبجميع ممتلكات السلطان األخــرى من
زنجبار وشرقي إفريقيا.
ال ـع ــام ــل الـ ـث ــان ــي :ق ـب ــول ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ـجــاريــة
األميركية في الموانئ التابعة لسلطان مسقط.
َّ
وقـ ــد ش ــك ـل ــت هـ ــذه ال ـم ـع ــاه ــدة ب ــداي ــة ال ـن ـشــاط
التجاري األميركي في منطقة الخليج العربي ،وال
شــك فــي أن هــذه الـمـعــاهــدة أث ــارت قلق بريطانيا
وحـ ـك ــوم ــة الـ ـهـ ـن ــد ،ح ـي ــث ك ــان ــت ح ـك ــوم ــة ال ـه ـنــد
البريطانية تراقب باهتمام حركات السفن األميركية
في مسقط ،لذلك لم تتردد الحكومة البريطانية في
إرســال الكابتن هــارت ( )H. Hartقبطان السفينة
إيموجين ( )Imogenالتابعة لــأ سـطــول الملكي
البريطاني إ لــى زنجبار لتقييم طبيعة االتصال
األميركي بالقارة هناك ،ولعله أبلغ دليل على عدم
ارتياح بريطانيا.
إال أن الحرب األهلية األميركية (1865 1861-م)
أوق ـف ــت ال ـن ـشــاط ال ـت ـجــاري األم ـيــركــي ف ــي منطقة
الخليج العربي ،ولم يعاود الظهور مرة أخرى في
مياه الخليج إال عام  1879عندما قام القائد البحري
روبرت ولسن شونلدت ( )Shuneldtبزيارة شاملة
إلى الخليج العربي شملت مسقط وموانئ الخليج
األخــرى .أعقب تلك الزيارة قيام حكومة الواليات
المتحدة األميركية بتعيين قناصل ونواب قناصل
في والية بغداد العثمانية ،بعد أن كانت القنصلية
البريطانية تتولى اإلشراف على الرعايا األميركيين
في العراق بصفة غير رسمية.
نستطيع القول إن القوى األوروبـيــة ،والسيما
بريطانيا ،كانت أكثر ال ــدول هيمنة ووج ــودا في
الخليج العربي عــن طريق وجــودهــا وسيطرتها
على الهند ،ووضع حكومة تنوب عن التاج الملكي
البريطاني ،أو عــن طــريــق مـعــاهــدات توافقية مع
ُحكام ساحل الخليج العربي من مشيخات عربية.

تأثير الشيخ
خزعل على عودة
األميركيين إلى
المشهد الكويتي

صحيح أن الـمـعــاهــدة األمـيــركـيــة – العمانية مع
السيد سعيد كانت بسيطة مقارنة مع المعاهدات
واالتـفــاقـيــات التي وقعتها بريطانيا ،وفرضتها
عـلــى مـنــاطــق الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،إال أن بــريـطــانـيــا
اس ـتــاء ت ،ولــم تكن متقبلة لفكرة وج ــود منافس
محتمل لها هناك.

وصول لوشر إلى الكويت

القوى األوروبية
السيما بريطانيا
كانت أكثر الدول
ً
هيمنة ووجودا
في الخليج العربي

ج ــاء االه ـت ـم ــام األم ـي ــرك ــي بــال ـكــويــت ف ــي فـتــرة
مبكرة جدا ،إذ وصل الرحالة األميركي لوشر عبر
رحلة بحرية فــي ثمانينيات الـقــرن التاسع عشر
عبر قافلة قادمة من بومباي إلى القسطنطينية،
ف ـكــانــت ال ـب ــداي ــة م ــن مـسـقــط إل ــى مــدي ـنــة بــوشـهــر
الفارسية ،وبعد ذلك كان اتجاه السفينة للكويت،
ُ
وبذلك تعد أول سفينة بخارية ترسو في ميناء
الكويت ،ويحل ضيفا على الحاكم الشيخ عبدالله
بــن صـبــاح (الـحــاكــم الـخــامــس لـلـكــويــت) ُ
وع ــرف بـ
«عبدالله الثاني» ،الــذي امتدت سنوات حكمه من
1892 – 1866م لـمــدة يــوم وليلة واح ــدة ،ليسجل
مشاهداته عن الكويت ،قبل أن تصبح تحت الحماية
الـبــريـطــانـيــة ،وق ـبــل اكـتـشــاف الـنـفــط ،وح ـتــى قبل
وصول اإلرسالية األميركية إلى الكويت وافتتاح
مقرها هناك.
وتبدو شهادة الرحالة لوشر مهمة جدا ،إذ أشار
لذلك فــي مــذكــراتــه حين وصــف الكويت وسورها
الــذي يحيط بها ،وأهــم أعمال السكان من تجارة،
والنشاط البحري من الغوص على اللؤلؤ ،واإلتيان
بــالـبـضــائــع م ــن ال ـه ـنــد ،م ـث ــل :ال ـق ـمــاش وال ـتــوابــل
والسجاد ،مقابل تجارة مع بــدو الصحراء ،التي
تتضمن الصوف وجلود األغنام والوبر والتمور.
ذل ــك االح ـت ـكــاك الـ ــذي سـجـلــه لــوشــر ف ــي مــذكــراتــه
ً
يعطي تصورا عن التنوع الذي كان بالكويت آنذاك،
صحيح أنــه في أكثر من موضع أكــد في مذكراته
على المناخ القاسي والـجــاف ،لكون الكويت تقع
بين البحر والصحراء ،وأكد كرم الضيافة كصفة
كويتية أخ ــرى ،إذ إن الـشـعــب الـكــويـتــي مضياف
يرحب بهؤالء الضيوف غير المتوقعين ،ووصف
كـيــف رســا قــائــد السفينة عـلــى ُبـعــد مـيــل ونصف
الميل مــن الـمــديـنــة ،بسبب عــدم معرفته بالمياه
الساحلية ،ومع ذلك  -وفق وصفهَّ -
تجمع عدد كبير
من الكويتيين اللطفاء والمتعطشين لالكتشاف،
وتم أخذ الشيخ عبدالله الثاني ،حاكم الكويت ،في
جولة تفقدية على متن السفينة ،بعد أن تم إطالق
تـحـيــة م ــن الـمــدفـعـيــة ال ـم ــوج ــودة ع ـلــى سطحها،
وبــدوره قام الشيخ عبدالله بدعوة قائد السفينة
والمسافرين ،ضمنهم الرحالة لوشر ،للنزول في
الكويت ،وقضاء تلك الليلة.
وبالفعل كان ذلك ،وكانت اللحظة تلك هي التي
وثقها لوشر في مذكراته ،وأكدت انطباعات مختلفة
سجلت من قبل أول رحالة أميركي ،إضافة إلى أنها
مصدر لكل األميركيين الذين وصلوا إلى الكويت
من بعده ،إذ قال« :كانت المدينة ُمحاطة باألسوار،
وتطل على الخليج ،وتكلم عن األسطول التجاري
من سفن الداو» ،واستضافهم حاكم الكويت الشيخ
عبدالله بن صباح ،وأقــام مأدبة عشاء فاخر على
شرفهم ،حيث قدم العشاء على سجادات فارسية
وأوان فضية من ُصنع أوروبي .وقد طلب الحاكم من
ٍ
قائد السفينة أن يجعل من الكويت ميناء منتظما
للتوقف .وفي الصباح التالي انطلقت السفينة مرة
ُ
أخرى ،لكي تكمل رحلتها أوال إلى البصرة ،ثم إلى
العاصمة العثمانية .وبتلك الرحلة يمكن اعتبار
الرحالة األميركي لوشر أول األميركيين وصوال
ُ
للكويت ،وفي مرحلة مبكرة جدا ،إذ تعد أول زيارة
مؤرخة ألحد األميركيين.

عودة األميركيين إلى المشهد الكويتي
يبدو أن المواطنين األميركيين وصلوا للكويت
كمبشرين ،بعد زيارة الرحالة لوشر بسنوات ،تمثل

اإلرسالية األميركية ومرض الشيخ أحمد الجابر عام 1942
عاصرت اإلرسالية األميركية أحــداثــا كثيرة وجمة في تاريخ الكويت
الحديث ،وكــانــت شاهد عيان على لحظات حاسمة ،وإن لــم تكن أحداثا
سرية ،فقد كانت مثار ترقب حثيث ومتابعة ومالحظة؛ أوال ألهمية الكويت
كعمق استراتيجي ،وثانيا ألنها كانت معاصرة للحدث ،إذ تشير الوثائق
البريطانية في سجالتها إلى حرصها على نقل وقائع مرض الشيخ أحمد
الـجــابــر الـصـبــاح حــاكــم الـكــويــت (1950 – 1921م) ،وكيفية تعامل طبيب
اإلرسالية األميركية في الكويت مع حالة الشيخ الصحية ،إذ تلقى الدكتور
سكدر ( )Scudaerاتصاال من سكرتير الشيخ أحمد الجابر عزت جعفر في
الرابع من أبريل عام  ،1942إثر تعرض الشيخ لنوبة قلبية ،علما بأنه تعرض
في صباح ذلك اليوم نفسه إلى نوبة قلبية خفيفة ،لكنه لم يعرها اهتماما.
وقد قام  -وفق ما تقدم  -الدكتور سكدر بالفحص الطبي ،وتوصل إلى أن
الجلطة في الشريان التاجي لقلب الشيخ .وتم وضع تشخيص الدكتور
سكدر التابع لمستشفى اإلرسالية األميركية على طاولة الوكيل السياسي
البريطاني ،الذي لم يتردد في اإلبراق فيه إلى المقيم السياسي البريطاني
ً
بالخليج ،شارحا له تشخيص الدكتور سكدر للحالة ،ومبينا أن الطبيب لم
يبلغ المريض بمدى حرج حالته .وكان طبيب اإلرسالية األميركية الدكتور
سكدر هو المشرف الرئيسي على عالج حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر.
لم تكن عالقة الشيخ أحمد الجابر باإلرسالية األميركية فقط بسبب ما ّ
ألم
به من عارض صحي ،بل امتدت إلى ناحية صداقة ومعرفة ،بدليل ما نقله

الدكتور ماليري في حديث جرى بينه وبين الوكيل السياسي البريطاني
بالكويت في  21ديسمبر 1942م ،ذكر أنه عائد للتو من اجتماع مع الشيخ
َّ
ألح من خالله عليه للعودة إلى الكويت ،واتخاذها موطنا له ،مما يعني أن
اإلرسالية األميركية في الكويت وثقت أحداثا كبيرة ،وكان لها تعاون مع
بريطانيا تفرضه لغة المصالح ،إذ امتد ذلك طيلة أعوام كانت كفة ميزان
اإلرسالية األميركية وكفة الوكيل السياسي البريطاني متساويتين ،بناء
على مصالح مشتركة يفرضها واقع الكويت ،وما تشير له أعماق الكويت من
ثروة نفطية هائلة ،وما يطرأ على المشهد هناك من أي أحداث أو مواضيع.
ويبدو أن الشيخ أحمد الجابر ،الذي حكم الكويت ألكثر من ثالثة عقود،
نجا بدوره من تجلط الدم لمدة ثماني سنوات ،قبل أن يعاني نوبة قلبية
ثانية قاتلة ،وقد كان يحظى بمتابعة الدكتور سكدر الحثيثة له ،وكان قد
أوصى الشيخ وحاول إقناعه بالتغيير ،والسفر إلى سورية مثال .وقد التقت
الرؤى بين اإلنكليز واألميركيين في تداعيات مرض الشيخ أحمد الجابر،
ويبدو ذلك دليال على أهمية موقع الكويت ،وقربها من ساحتي صراع الحرب
العالمية الثانية ،وبين أنصار المعسكرين ،فقد كانت بريطانيا تعي أهمية
اإلمارة ،لذلك كثفت الجهود وتعاونت مع مستشفى اإلرسالية األميركية،
الستباق أي مفاجأة غير متوقعة من وفاة الحاكم في ظرف عالمي متوتر،
إال أن حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر عاش بعد ذلك سنوات عديدة إلى
ً
أن وافته المنية عام 1950م ،عن ُعمر يناهز الخامسة والستين عاما.

ويبدو من كل ما سبق أن الجذور التاريخية للعالقات السياسية بين
الكويت والواليات المتحدة كانت ذات طبيعة خاصة فرضتها ظروف معينة،
إال أننا نستنتج أن األميركيين سعوا إليجاد موطئ قدم لهم في الكويت منذ
وقت مبكر ،ونجحوا في ذلك ،وقد كانت هذه العالقة ذات عمق وداللة ،إضافة
ُ
ً
ً
إلى أنها تعد نوعا جديدا من العالقات بين الدول ،فاللغة المستخدمة في
العالقات بين البلدين كانت مختلفة عن لغة بريطانيا ،وأسلوب تعاملها في
المنطقة ،إذ كانت بعيدة عن صيغة المعاهدات واالتفاقيات ،وأقصد هنا في
الحالة الكويتية فقد جاءت طالئع األميركيين حاملين معهم عاملين مهمين؛
عامل الطب والتعليم ،ونجح أعضاء اإلرسالية األميركية ،دون استثناء ،في
مد الجسور مع المجتمع الكويتي البسيط آنذاك من حاكم وشعب ،وكان كل
ذلك تحت مرأى ومسمع اإلنكليز ،الذين ظلوا يراقبون المشهد بحذر شديد،
وإن استدعى في بعض األوقات تدخلهم المباشر ،إال أن الحقيقة تتجلى
في أن العالقات الكويتية – األميركية لم تكن لتبنى وتولد إال في عهد حاكم
من طراز الشيخ مبارك الصباح ،الذي يمثل البداية الحقيقية للعالقات بين
ً
البلدين ،فكان خبيرا بالظروف المحيطة به ،إضافة إلى ذكائه الحاد ،الذي
ُيحسب له بتعامله مع الغرب ،ال سيما بريطانيا ،فقد استطاع أن يفرض
ً
ً
واقعا مميزا ،تمثل بوجود اإلرسالية األميركية في الكويت ،ولعل قصة
إنشاء اإلرسالية األميركية خير دليل على ذلك.

ٍّ
ذلك بكل من صمويل زويمر ( )S.Zewemerوفريد
بارني ( )F. Barnyفي عامي  1900و ،1903وهما من
رواد البعثة التبشيرية العربية Arabian Mission
في منطقة الخليج العربي.
ول ــم تـكــن الـكــويــت بـعـيــدة بموقعها الجغرافي
المميز على أن تتمتع بأهمية خــا صــة فــي رؤ يــة
اإلرســال ـيــة األمـيــركـيــة الـتــي فتحت أب ــواب عملها
التبشيري فــي عــدد مــن المحطات ،وعـلــى رأسها
البحرين والبصرة ،إذ ابتدأت اإلرسالية األميركية
بافتتاح مكتبة «الكتاب المقدس» في الكويت عام
الصباح ()1915 – 1896
 ،1903إال أن الشيخ مبارك ُ
أمــر بــإغــاق المكتبة ،ألنها فتحت مــن دون إذنــه،
وطلب مــن زويـمــر وبــارنــي مـغــادرة الكويت ،األمــر
الذي دفع زويمر إلى االستنجاد بالوكيل السياسي
البريطاني فــي الـكــويــت نــوكــس ( )Knoxللسماح
لإلرسالية بإعادة فتح المكتبة ،وممارسة نشاطهم
التبشيري ،إال أن البريطانيين  -كما يبدو -كانوا
يـنـظــرون إل ــى ذل ــك الـنـشــاط بعين الــريـبــة والـشــك،
خشية تأثيره على نفوذ بريطانيا ومصالحها في
المنطقة ،لهذا لم تثمر جهود زويمر أي نتائج لدى
اإلنكليز .ومن الجدير بالذكر أن النشاط التبشيري
ذاك لـقــي مـعــارضــة مــن عـلـمــاء الــديــن الكويتيين،
وكــانــت أش ــد وأك ـثــر تنظيما مـمــا كــانــت عليه في
مناطق الخليج العربي ،لذا ارتــأى هــؤالء العلماء
تــأس ـيــس الـجـمـعـيــة ال ـخ ـيــريــة ع ــام 1913م ،حيث
كانت مناهضة العمل التبشيري من أهم أهدافها.
إال أن رؤي ــة الشيخ م ـبــارك ،حــاكــم الـكــويــت آن ــذاك،
أدت إلى استمرار عمل اإلرسالية في الكويت ،من
منطلق حاجة الكويت الماسة للخدمات الصحية
والتعليمية ،على حــد ســواء ،ويـبــدو أن العالقات
الجيدة التي ارتـبــط بها حكام الكويت مــع أطباء
اإلرسالية فيما بعد قد ساهمت إلى حد كبير في
استقرار العمل بالكويت لسنوات طويلة ،وهذا ما
ذكرته الطبيبة إليانور كالفري ،الملقبة بـ»خاتون
حليمة» ،فــي كتابها الـمــوســوم «كـنــت أول طبيبة
عملت في الكويت» ،إال أن ذلك احتاج لعدة سنوات.
وب ــال ـع ــودة إل ــى م ــوق ــع ال ـكــويــت الـمـتـمـيــز على
رأس الخليج الـعــربــي ،إذ كــان ذلــك ُيـعــد أحــد أهم
الركائز التي جعلت من أفراد اإلرسالية األميركية
ي ـتــوقــون لـلـحـصــول عـلــى إذن م ــن حــاكــم الـكــويــت
آنذاك الشيخ مبارك الصباح الفتتاح فرع ومحطة
إلرساليتهم فيها ،ولتصبح إحدى أهم المحطات،
كتب الدكتور بنيت ( )Bennitيقول« :إننا نهدف
إلى احتالل األجزاء الداخلية من الجزيرة العربية،
بأن نجعل من الساحل قاعدة لنا .إن موقع الكويت
االسـتــراتـيـجــي فــي نـهــايــة ال ـخــط الـمــزمــع إقــامـتــه،
ول ـكــون ـهــا أحـ ــد أف ـض ــل م ــوان ــئ ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي،
يكسبها أهمية خاصة».
إال أن الشيخ مبارك كان معارضا لفكرة وجود
اإلرسالية في الكويت بداية األمر ،لكن أثناء اجتماعه
بــالـشـيــخ خــزعــل ،صــديـقــه الـحـمـيــم أمـيــر المحمرة
– خرمشهر  ،-وكذلك صديقه الحميم اآلخــر سيد
رجب النقيب من البصرة ،كان الدكتور بينت رئيس
الوحدة الطبية في البصرة معالجا للشيخ خزعل،
ً
وكان مصابا بالسكري ،وكان كل من الشيخ خزعل
والسيد رجب يقدران الدكتور بينت ،فعرف الشيخ
خزعل الشيخ مبارك على الدكتور بينت ،والتفت
نحو الشيخ مبارك وقال« :هذا هو الرجل الذي يجب
أن يكون عندكم في الكويت ،إنكم تموتون دون أن
يكون ذلك ضروريا .هذا الرجل يستطيع أن يجري
َّ
وتتحسن صحة الجميع».
عملية أو يعطي حبة
وكان حديث الشيخ خزعل صحيحا ،إذ أكدت كل
التقارير البريطانية واألميركية ،على حد ســواء،
وجود أمراض كثيرة بين سكان أهل الكويت ،وفي
فترة الحقة أكــدت ذلــك خــاتــون حليمة فــي كتابها
ال ـمــوســوم «كـنــت أول طبيبة فــي ال ـكــويــت» ،وأب ــرز
هــذه األم ــراض :أم ــراض العيون كالرمد الحبيبي،
والتراخوما ،والماء األبيض ،وكان ذلك أحد أسباب
فقدان البصر ،وكان السل أيضا سببا في موت كثير
من الناس ،وكانت أمراض سوء التغذية ،واألمراض
المعوية (الجهاز الهضمي) ،ويرجع سببها لتلوث
الماء ،وكانت هناك األمراض التناسلية (الزهري)،
ً
الذي كان منتشرا بين سكان البادية والمدينة على
حد سواء.
أم ــا الـتـهــابــات األذن واألم ـ ــراض الـجـلــديــة ،فقد
كان ُيصاب بها الغواصون ،وقد يتعرض بعضهم
لفقدان حاسة السمع ،نتيجة للضغط أثناء عملية
الغوص ،إضافة للروماتيزم الذي يصاب به الرجال
والنساء على حد سواء.
وبالعودة للشيخ مبارك ،فقد طلب من الدكتور
بـيـنــت ال ــذه ــاب إل ــى يـخـتــه لـفـحــص إحـ ــدى بـنــاتــه
الصغيرات التي كانت تشكو من ألم في عينيها،
إذ كانت تعاني انحرافا في األهــداب ،حيث تتجه
األهداب إلى الداخل وتحتك بكرة العين ،فأجرى لها
الدكتور بينت العملية في الحال وفي المكان نفسه،
وبناء على مذكرات الدكتور بينت أنه قام بعملية
تصويب لعدسة العين ،وقد تماثلت للشفاءُ ،
وسر
الشيخ مبارك بذلك.
وبـعــد ه ــذا الـمــوقــف اتـخــذ الـشـيــخ م ـبــارك ق ــرارا
تاريخيا ،بإقامة مستشفى لإلرسالية في الكويت،
وبعبارة أخرى إدخال الطب الحديث للمرة األولى
إلــى الكويت ،إال أن اإلرســالـيــة تــأخــرت فــي تعيين
طبيب دا ئــم بالكويت ،مما َّ
سبب الضيق للشيخ
مـ ـب ــارك ،وق ـ ــرر عـ ــدم مـنـحـهــم األرض ال ــازم ــة إال
بعد قيام اإلرســالـيــة بتعيين الــدكـتــور هاريسون
( )Harrisonثم ماليري ( )Mylreaكطبيبين دائمين.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.850

6.410

4.737

2.391 2.801 3.310

ً
«المقاصة» :إلزام كل الشركات بعقد جمعياتها العمومية إلكترونيا
بطلب من «هيئة األسواق» سواء خالل أزمة «كورونا» أو بعد انتهائها
عيسى عبدالسالم

تطوير النظام
الحالي بما يسمح
بتفاعل أكبر
للمساهمين

كـشـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـص ــادر مطلعة
ل ـ "الـجــريــدة" أن هيئة أســواق
ال ـ ـ ـمـ ـ ــال طـ ـلـ ـب ــت مـ ـ ــن الـ ـش ــرك ــة
الـكــويـتـيــة لـلـمـقــاصــة تـطــويــر
النظام اآللي " "eAGMالخاص
بالتصويت اإللكتروني على
البنود المدرجة على جــداول
أ عـمــال الجمعيات العمومية
للشركات المدرجة ،من خالل
إلـ ـ ـ ـ ــزام ك ـ ــل الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ب ـع ـقــد
ً
جمعيتها العمومية إلكترونيا
س ــواء خــال جائحة فيروس
"كورونا" أو بعد انتهائها.
وقالت المصادر ،إن التوجه
ال ـحــالــي ي ـصــار إل ــى إلـ ــزام كل
ال ـش ــرك ــات ب ـع ـقــد جـمـعـيــاتـهــا
ً
العمومية إلكترونيا ،والسماح
للمستثمر التفاعل بشكل أكبر
من خالل تقديم االستفسارات
والطلبات التي يمكن أن يتم
عرضها على الجمعية العامة
جار
للشركات ،مشيرة إلى أنه ٍ
العمل على هذا المشروع مع
ك ــل م ــن ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق ال ـم ــال
ووزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
ب ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص لـتـعـمـيـمــه
وال ـ ـع ـ ـم ـ ــل بـ ـ ــه خـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
المقبلة.
وذكرت أن الشركة الكويتية

ل ـ ـل ـ ـم ـ ـقـ ــاصـ ــة ع ـ ـ ــرض ـ ـ ــت ع ـل ــى
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ع ـ ـ ــدة م ـق ـت ــرح ــات
بشأن تعميم عقد الجمعيات
ً
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــا،
وت ــم أخ ــذ ك ــل اآلراء لتتم
صياغتها بما يتوافق مع
متطلبات هــذه الشركات،
وف ــي ض ــوء ال ـت ـطــور الـتــي
تـ ـصـ ـب ــو إل ـ ـي ـ ـهـ ــا الـ ـش ــرك ــة
الكويتية للمقاصة في هذا
الصدد.
وبـ ـيـ ـن ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
الشركة الكويتية للمقاصة
اعـتـمــدت دلـيــل السياسات
واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات لـلـجـمـعـيــات
ال ـعــامــة م ــن خ ــال األنـظـمــة
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ت ــم
ً
العمل به تزامنا مع األزمــة
العالمية المتعلقة بفيروس
كـ ــورونـ ــا وس ـي ـق ــوم ال ـن ـظــام
اإلل ـك ـت ــرون ــي ب ـع ــرض بـنــود
الجمعيات العامة للشركات
التي ترغب بإتاحة المجال
لمساهميها ا لـمـشــار كــة في
قرارات الجمعيات العمومية
ـار الـعـمــل على
عــن ب ـعــد ،وجـ ـ ٍ
تطوير هــذا النظام بما يلزم
كل الشركات بعقد جمعياتها
ال ـع ـم ــوم ـي ــة بـ ـه ــذه ال ـطــري ـقــة،

ً
 13اختبارا لشركات الوساطة
على خدمة NETTING
 8شركات جاهزة  %100وشركتان خارج السيستم
●

محمد اإلتربي

كشفت مـصــادر مطلعة أن شــركــات الوساطة
الـمــرخــص لها فــي الـبــورصــة أج ــرت  13اختبارا
لخدمة  ،NETTINGالتي يتم االستعداد لها منذ
مطلع العام الماضي.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،أوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أن 8
شركات ،أي ما يمثل نحو  80في المئة من شركات
الوساطة ،جاهزة فنيا وتقنيا للخدمة ،في حين
أن شركتين فقط ،أي نحو  20في المئة من قطاع
الــوســاطــة لــديـهــا بـعــض الـمـشــاكــل الـفـنـيــة وغير
جاهزة  100في المئة.
وذكــرت أنــه رغــم حجم االخـتـبــارات التي تمت
لــم يتم إص ــدار التعليمات والـضــوابــط المنظمة
للخدمة حتى اآلن ،مشيرة إلى أن نظام التعامل
بـ"النتنج" ليس بالبساطة التي يتم التسويق لها
وفــق قاعدة الشراء صباحا والبيع قبل اإلغــاق
وتمام التسوية ،وان النظام المطبق عالميا يحوي
بعض الضوابط.
وطالبت شــركــات وســاطــة بـضــرورة عــدم ربط
القطاع لمجرد أن شركتين أو أكثر غير جاهزة،
مــؤكــدة أن ــه مــع إط ــاق الـخــدمــة سـتـكــون محفزة
للشركات المتأخرة ،إضافة إلى أن من اجتهد يجب
أن تكون له األسبقية في تقديم الخدمة.
وبينت المصادر أن طــرح مثل تلك الخدمات
سيعزز من حركة السوق ،خصوصا أن بورصة
الكويت تعتبر من األفقر على مستوى المنطقة

فــي ملف األدوات المالية عموما وواقـعـيــا ومع
دخــول الشهر الفضيل وفـتــرة الصيف قــد يمتد
أجل تقديم الخدمة الى اواخر العام الحالي ،حيث
سيتم إصدار ضوابط وتعليمات أوال قبل طرحها
وهي غير موجودة حتى اآلن.
األمر نفسه ينطبق على ملفي اقراض واقتراض
األسهم والبيع على المكشوف ،فمن غير المعروف
من سبب التأخير في طرح أدوات مالية جديدة في
السوق ،علما أن إحدى الخدمات ،وفقا لمصادر،
تـعــرقـلــت بسبب ع ــدم شـمــول شــركــات الــوســاطــة
بنسبة عمولة مرضية لدورها الذي ستقوم به،
وبما يتناسب مــع حجم المخاطر التي تترتب
عليها مقابل اخفاقات العميل او غيرها.
وتعرف تلك الخدمة في التداول بنظام صافي
ال ـت ـع ــام ــات ،أو تـطـبـيــق ال ـت ـســويــة ال ـمــرنــة على
المستثمرين ،بمعنى أنه إذا قام مستثمر بتنفيذ
أمر شراء ثم قام ببيع األسهم مرة أخرى في نفس
الجلسة بهامش ربح فإنه ليس ملزما بسداد قيمة
صفقة الشراء كاملة ،بل يحصل على هامش الربح
الذي تحقق له دون سداد إجمالي الصفقة ،لكن
في األسواق األخرى يشترط أن تكون لديه مالءة
محددة أو رصيد أسهم بقيمة التعامالت التي
يجريها ضمن هذه الخدمة.
وتشير مصادر شركات وساطة إلى أنها تعتزم
عدم المشاركة في أي اختبارات مقبلة ،خصوصا
أن نتاج االختبارات الـ 13التي مضت كافية.

«إيكويت» 945 :مليون دوالر
ً
أرباحا غير صافية في 2020
أع ـل ـن ــت م ـج ـم ــوع ــة إي ـكــويــت
ل ـل ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات ال ـكــوي ـت ـيــة
ً
تحقيقها أر بــا حــا غير صافية
"قـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل احـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـفـ ـ ــوائـ ـ ــد
والـضــرائــب واالسـتـهــاك" لعام
 2020بلغت نـحــو  945مليون
دوالر م ـقــار نــة بـ ـ  1.124مليار
دوالر لعام .2019
وق ــال ــت "إي ـك ــوي ــت" ف ــي بـيــان
صحافي أمس ،إن صافي الدخل
بعد الضريبة بلغ  358مليون
ً
دوالر مقارنة بمبلغ  638مليونا
في عام  2019مبينة أنها حققت
خـ ــال ف ـت ــرة ال ــرب ــع األخ ـي ــر من
ً
عام  2020أرباحا قبل احتساب
الفوائد والـضــرائــب بلغت 309
مــا ي ـيــن دوالر م ـقــار نــة بمبلغ
ً
 335مـلـيــونــا للفترة ذات ـهــا من
عام .2019
ونـ ـق ــل ال ـب ـي ــان ع ــن الــرئ ـيــس
الـتـنـفـيــذي لمجموعة إيـكــويــت
نـ ــاصـ ــر ال ـ ـ ــدوس ـ ـ ــري ق ـ ــول ـ ــه ،إن
م ـج ـمــوعــة "إيـ ـك ــوي ــت" واص ـلــت
قدرتها على التعافي وتمتعها
ب ــالـ ـم ــرون ــة فـ ــي ال ـع ـم ــل ب ــأم ــان
ونـجــاح خــال هــذه الفترة غير
االعتيادية رغم تصاعد وتيرة
التحديات في عام  2020بسبب
جائحة فيروس كورونا.
وأضــاف أنه "بفضل الركائز
األس ــاس ـي ــة ال ـتــي بـنـيــت عليها
مـجـمــوعــة إي ـكــويــت تـمـكـنــا من
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـت ــزام ـن ــا تـجــاه
ال ـع ـمــاء دون ت ـعــريــض صحة

فرقنا وسالمتها للخطر والتي
ً
تشكل دائما أولويتنا القصوى
وس ــوف نـسـتـمــر بـحــرصـنــا في
الـمـسـتـقـبــل عـلــى الـتــركـيــز على
تعزيز قــدرا تـنــا التنافسية من
خالل اتخاذ قرارات استراتيجية
تساهم في إضفاء قيمة مستمرة
لمساهمينا".
وتمتلك المجموعة وتتولى
ت ـش ـغ ـيــل م ـج ـم ـع ــات ص ـنــاع ـيــة
في الكويت وأميركا الشمالية
وأوروبـ ـ ـ ـ ــا إلن ـ ـتـ ــاج أكـ ـث ــر مـ ــن 6
ً
ماليين طن سنويا من اإليثيلين
واإليثيلين غــا يـكــول والبولي
إيثيلين وتـيــريـفـثــاالت البولي
إيثيلين والستايرين مونيمر
والبرازيلين والعطريات الثقيلة
والبنزين.
وتـ ـض ــم م ـج ـمــوعــة إي ـكــويــت
ً
كـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة إيـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ل ـل ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات وال ـش ــرك ــة
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة لـ ــأول ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـنـ ــات
ومجموعة من الشركات التابعة
م ـث ــل ش ــر ك ــة "أم إي غ ـل ــو ب ــال"
و"إي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوي بـ ــول ـ ـي ـ ـمـ ــرز" ويـ ـت ــم
تسويق هذه منتجاتها في آسيا
واألميركتين وأوروبــا والشرق
األوسط وإفريقيا.
وت ـ ـ ـسـ ـ ــاهـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة
إي ـ ـكـ ــويـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــات "صـ ـن ــاع ــة
الكيماويات البترولية" و"داو
لـ ـ ـلـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــاوي ـ ــات" و"بـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــان
ل ـل ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات" و"ال ـق ــري ــن
لصناعة الكيماويات البترولية".

ً
ح ــرص ــا ع ـلــى ض ـم ــان حـقــوق
ال ـم ـســاه ـم ـيــن فـ ــي ال ـش ــرك ــات
وم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــم
ومدخراتهم.

وأش ــارت الـمـصــادر إلــى أن
بعض الشركات نجحت خالل
الفترة الماضية من االستفادة
من هذا النظام الذي يمكن من
خالله عقد عدة جمعيات في
وقت واحد ،ويتم

أخبار الشركات
«الديرة» تخسر  2.29مليون دينار
تكبدت شركة الديرة القابضة خسائر قدرها  2.29مليون دينار،
بواقع  64.8فلسا للسهم خالل  ،2020مقابل تحقيقها خسائر بقيمة
 350.24ألف دينار ،بما يعادل  9.9فلوس للسهم خالل .2019
وبلغت الخسائر المتراكمة إلى رأس المال مادون الـ 75في المئة،
والتي ستحدد في نتائج الربع األول.

ً ً
«الدولي» :السويدان مديرا عاما
للمعلومات ومكافحة االحتيال
أفاد بنك الكويت الدولي بتعيين باسل السويدان في منصب
الـمــديــر الـعــام ب ــإدارة أمــن المعلومات والخصوصية ومكافحي
االحتيال ،اعتبارا من  6أبريل .2021

مواعيد التداول في رمضان
أعلنت بورصة الكويت أن مواعيد التداول خالل شهر رمضان
المبارك على النحو التالي:
 مزاد االفتتاح الساعة  10إلى .10:10 التداول المستمر  10:10إلى .12:35 مزاد اإلغالق  12:35إلى .12:45 التداول بسعر اإلغالق  12:45إلى .12:50 -الشراء اإلجباري  :.1إلى .1:15

تطورات اندماج «نور»

ن ـقــل ف ـعــال ـيــات الـجـمـعـيــة عن
طريق روابط تقدمها الشركة
الكويتية للمقاصة للشركات
وقـ ـ ـ ــت ع ـ ـقـ ــد ال ـجـ ـم ـع ـي ــة،
ً
م ـ ـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ــدا أن

ارتفاع مؤشرات البورصة ...والسيولة
تتجاوز  50مليون دينار

صعود سهمي «بيتك» و«بوبيان» بعد الفسخ
●

علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة الكويت مكاسب كبيرة
خالل جلسة ،أمس ،منتصف األسبوع ،وربح مؤشر
السوق العام نسبة نصف نقطة مئوية أي  29.25نقطة
ليصل إلــى مستوى  5850.34نقطة بسيولة كبيرة
تجاوزت  50مليون دينار للمرة األولى هذا الشهر،
تــداولــت كمية أسـهــم مرتفعة بلغت  364.2مليون
ً
سهم عبر  12875صفقة ،وتم تداول  133سهما ربح
منها  77وخسرت أسهم  38شركة ،بينما استقر 18
ً
سهما دون تغير.
وصعد مؤشر السوق األول بنسبة  0.57في المئة
أي  36.26نقطة ليقفل على مستوى  6410.19نقاط
بسيولة بلغت  30.2مليون دينار تداولت  83.7مليون
ً
سهم عبر  4947صفقة ،وارتفعت أسعار  14سهما
بينما تراجعت  3أسهم واستقرت  8أسهم دون تغير.
وربح مؤشر رئيسي  50نسبة ربع نقطة مئوية
هي  12.51نقطة ليقفل على مستوى  4922.62نقطة
بسيولة كبيرة بلغت  15.7مليون دينار هي األعلى
خالل هذا العام تداولت  203.6ماليين سهم عبر 5375
ً
صفقة وتم تداول  46سهما ربح منها  30وخسر 13
بينما استقرت  3أسهم دون تغير.

سيناريو مغاير

حصلت شركة «نور لالستثمار» على خطاب جهاز حماية المنافسة
على مشروع الندماج بطريقة الضم بينها وشركة نور لالتصاالت،
وجار استكمال بقية اإلجراءات المطلوبة لمتابعة مشروع االندماج.

بعد فسخ األرباح من أسهم الوطني وزين ،تراجع
السهمان وفقدا ميزة األرباح الموزعة وتداوال بأسعار
أدن ــى مــن األسـعــار المعدلة ،وك ــان الـظــن أن يستمر

«الوطني» :النشاط االقتصادي يتعافى
من تداعيات الجائحة
زيادة التضخم وسط انتعاش الطلب االستهالكي
ب ــدأ االقـتـصــاد الكويتي يتعافى بـبــطء من
تداعيات جائحة فـيــروس كــورونــا عــام ،2020
إذ انخفض الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 8
في المئة في العام الماضي – فيما يعتبر أكبر
انخفاض منذ األزمة المالية العالمية عام 2009
ً
– نـظــرا إلغ ــاق الـشــركــات وخـفــض مستويات
التوظيف وتوقف المشاريع ،مما أدى إلى تزايد
الضغوط على اإليرادات وسط انخفاض حاد في
أسعار النفط .وكانت سياسات الدعم الحكومي
الحتواء تداعيات الجائحة ،خاصة تلك الموجهة
ً
للشركات الصغيرة والمتوسطة ،محدودة أيضا،
إذ تمحورت بصفة رئيسية حول سداد الديون.
وحـســب الـمــوجــز االق ـت ـصــادي ،ال ـصــادر عن
بنك الكويت الوطني ،فقد تحسنت آفاق النمو
فــي ظــل رفــع (حتى وقــت قــريــب) معظم القيود
ً
وكــانــت معنويات المستهلكين أكـثــر ت ـفــاؤال،
وســاهــم الـطـلــب الـمـكـبــوت فــي تـعــزيــز اإلن ـفــاق
االستهالكي بنمو بلغت نسبته  20في المئة
ً
على أساس سنوي في فبراير (وفقا للبيانات
الـصــادرة عن شبكة كي نــت) ،كما تزايد معدل
نمو االئتمان االستهالكي بأسرع وتيرة منذ
منتصف عام  .2018وبعد األداء الضعيف الذي
ش ـهــده ع ــام  2020م ــن الـمـفـتــرض أن تكتسب
ً
وتيرة المشاريع مــزيــدا من الزخم خــال فترة
التوقع بدعم من زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وعـلــى الــرغــم مــن تأثير تــداعـيــات إع ــادة فرض
حظر التجول الجزئي في مارس والوتيرة غير
المؤكدة لبرنامج اللقاحات ،فإنه من المتوقع
أن يتعافى القطاع غير النفطي وينمو بنسبة

تقارب حوالي  4في المئة هذا العام ،قبل أن يعود
إلى مستوياته الطبيعية عند مستوى  2.5في
المئة عام .2022
ً
وق ــال ال ـمــوجــز ان ــه م ــن الـمـحـتـمــل أي ـض ــا أن
ينمو الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع النفطي
(بـتـعــريـفــه األوسـ ـ ــع) بـنـسـبــة  1ف ــي الـمـئــة هــذا
العام ،وبنسبة  7في المئة عــام  ،2022في ظل
زيــادة إنتاج النفط بما يتماشى مع توجهات
أوبــك وحلفائها لتخفيف تخفيضات االنتاج
وبدء التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي
ومشاريع المصافي الجديدة ،والتي يفترض أن
تساهم في مضاعفة الطاقة اإلنتاجية لعمليات
التكرير في الكويت.
وبين أن الحكومة أعلنت ميزانية توسعية
للسنة المالية  ،2022-2021تضمنت ارتـفــاع
النفقات بنسبة  7في المئة على أساس سنوي
(مقارنة ببيانات الميزانية السابقة) ،واإليرادات
بنسبة  45فــي المئة وزي ــادة العجز إلــى 12.1
مليار دينار .إال أننا نتوقع أن يتقلص مستوى
العجز إلى ما يقارب  7-6مليارات ( 17في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي) هذا العام وإلى
 10ف ــي الـمـئــة م ــن ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلجـمــالــي
بحلول عام  ،2023نتيجة لضبط اإلنفاق وزيادة
العائدات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط
(الرسم البياني  .)4إال أنه على الرغم من ذلك،
يـبــدو أن الـتـطــرق إل ــى م ـصــادر اإليـ ـ ــرادات غير
ً
النفطية الجديدة يبقى مقصورا على إمكانية
ف ــرض الـضــريـبــة االنـتـقــائـيــة وضــريـبــة القيمة
المضافة.

ال ـشــركــة تـسـعــى إل ــى تـطــويــر
ا لـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن ي ـ ـكـ ــون
ً
ب ـس ـي ـطــا وس ـه ــل االس ـت ـخ ــدام
للمساهمين.
ولـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـن ـظــام اآللـ ــي سيتيح
للمساهمين ا لــو صــول
واالط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ك ــل
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات ال ـم ـقــدمــة
مــن مجلس اإلدارة ذات
ال ـع ــاق ــة ب ـب ـن ــود ج ــدول
األعـ ـ ـم ـ ــال ،وتـ ـت ــم إت ــاح ــة
ال ـم ـشــاركــة بــالـتـصــويــت
خــال فـتــرة ال تقل عــن 5
أي ـ ــام ع ـمــل ح ـتــى تــاريــخ
االجتماع المعلن ،على أن
يتم إغالق باب المشاركة
وال ـت ـص ــوي ــت ع ـلــى بـنــود
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة فــي
ال ـســاعــة ال ـثــام ـنــة صـبــاح
ي ـ ــوم االجـ ـتـ ـم ــاع ،ويـمـكــن
للمساهم إب ــداء الموافقة
أو االعتراض على البنود
إضافة الى االستفسارات
عبر نافذة في النظام.
وتـقــوم الـشــركــات خالل
الجمعية العمومية بتفعيل
خاصية نقل فعاليات اجتماع
الجمعية العامة عبر الصوت

والـ ـ ـص ـ ــورة ،ال ـت ــي سـتــوفــرهــا
الـ ـمـ ـق ــاص ــة وسـ ـيـ ـت ــم إرس ـ ـ ــال
راب ــط االط ــاع عـلــى فعاليات
االج ـت ـم ــاع م ــن خـ ــال الـنـظــام
اإللكتروني.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت بـ ـ ـ ـ ـ ــأن تـ ـعـ ـمـ ـي ــم
ع ـق ــد ال ـج ـم ـع ـيــات الـعـمــومـيــة
وال ــزام كــل الـشــركــات بعقدها
ً
ً
إلكترونيا ليست حـكــرا على
الـمـســاهـمـيــن ف ـقــط ،بــل يمكن
لمراقبي الحسابات وممثلي
ال ـج ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة وك ـ ــل مــن
وجب حضوره االستفادة من
هذه الميزة ،مؤكدة أن قانون
ال ـش ــرك ــات ي ـنـ ّـص ع ـلــى وضــع
ا لـقــوا عــد التنظيمية لتطبيق
ه ــذا األمـ ــر ،ال ــذي يـحـتــاج الــى
تقنية حديثة تضمن سهولة
التطبيق الفعلي.

وأضاف أنه قد يساعد إقرار قانون الدين العام
الجديد خــال الـعــام الحالي فــي التخفيف من
بعض الضغوط على مستويات السيولة ،إضافة
إلى أن احتمالية تمويل العجز عن طريق إصدار
أدوات الدين بدال من السحب من االحتياطيات،
في ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة الحالية
قد تكون أقل كلفة ،خاصة في ظل بلوغ مستوى
الدين العام  3.8مليارات دينار ( 12في المئة من
الناتج المحلي اإلجـمــالــي) بنهاية عــام 2020
والذي يعد األدنى على مستوى المنطقة ،لذلك
اليزال هناك مجال متسع يمكن استغالله.
وأفاد الموجز بأن معدل التضخم تضاعف
ً
تقريبا عــام  ،2020إذ وصــل إلــى  2.1في المئة،
على خلفية مشاكل سالسل التوريد الناجمة عن
الجائحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية
وتزايد الطلب االستهالكي بعد تخفيف إجراءات
اإلغ ــاق الصيف الـمــاضــي .ولــم تــؤثــر مـغــادرة
الوافدين وانخفاض الدخل أثناء الجائحة بشكل
جوهري على اإليجارات السكنية ضمن مؤشر
أسعار المستهلكين .وسيظل التضخم منخفضا،
لكنه قــد يصل إلــى  3فــي المئة عــام  ،2022في
ظل تعافي االقتصاد وافتراض إمكانية تطبيق
ضريبة القيمة المضافة بنسبة  5في المئة في
السنة المالية  ،2023-2022كما قد يستمر تبني
سياسات مالية تيسيرية خالل فترة التوقعات
(تم خفض سعر الخصم بنسبة  1.25في المئة
ليصل إلــى  1.5فــي المئة فــي م ــارس مــن العام
الماضي) بما يتماشى مع سياسات االحتياطي
الفدرالي األميركي التيسيرية.

ت ــداول األس ـهــم الـقـيــاديــة دون أسـعــارهــا فــي تــاريــخ
الـحـيــازة غير أن سهمي بيتك وبـنــك بــوبـيــان غيرا
ً
ً
المعادلة وسجال ارتفاعا كبيرا بعد فسخ أرباحهما،
أمس ،لتدب الحياة أكثر في مؤشرات األسهم القيادية
وتسجل أسـهــم محملة بــاألربــاح مكاسب واضحة
وبتداوالت كبيرة رفعت السيولة ،كان أبرزها سهم
بوبيان بتروكيماويات أمس ،باالستفادة كذلك من
األخبار المتعلقة بقضية شركة "بوتيكات" اإليجابية،
والتي أفرج عن حساباتها النائب العام ،أمس األول.
كـمــا تـحــركــت أس ـهــم اس ـت ـث ـمــارات وأه ـل ــي متحد
ً
وصـنــاعــات وبـنــك بــوبـيــان وحـقـقــت دع ـمــا للمؤشر
األول بينما كانت خسائر محدودة ألسهم كابالت
وآالفكو وزين بنسب أقل من نصف نقطة مئوية ،فيما
اقتربت سيولة السوق الرئيسي من  20مليون دينار
في أكبر تداوالت له هذا العام وتصدرت أربعة أسهم
استثمارية السيولة هــي أرزان وخليجي واألول ــى
وأعيان وربح منها اثنان بينما خسر اثنان لتنتهي
الجلسة خضراء مدعومة بسيولة كبيرة وتصاعدية
من بداية األسبوع إلى منتصفه.
ً
ً
خليجيا ،كان األداء إيجابيا على معظم مؤشرات
أسـ ـ ــواق ال ـم ــال ب ـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
وبقيادة مؤشر سوق أبوظبي الذي اخترق مستوى
 6آالف نقطة للمرة األولــى منذ عدة سنوات وبنمو
تجاوز  1في المئة وربح البقية ،لكن بنسب محدودة
ولم يتخلف عن ركب الرابحين سوى مؤشر سوق
البحرين ،الذي تراجع بنسبة محدودة ،وبدأت أسعار
النفط خضراء استعادة خسائر ،أمس األول ،وقفز
ً
ً
برنت فوق مستوى  63دوالرا للبرميل مجددا.

النفط ينتعش مع بيانات
اقتصادية قوية واقتناص صفقات

ً
البرميل الكويتي يرتفع  6سنتات ليبلغ  62.91دوالرا

ارت ـف ــع سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط الـكــويـتــي  6سـنـتــات لـيـبـلــغ 62.91
دوالرا في ت ــداوالت أمــس االول ،مقابل  62.85دوالرا في تــداوالت
يوم الخميس الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفــي األســواق العالمية ارتفعت أسعار النفط صباح امــس ،إذ
يتطلع المستثمرون لتصيد صفقات عقب ا نـخـفــاض فــي اليوم
السابق بفعل ارتفاع إنتاج "أوبــك ،"+فيما تحسنت آفاق التعافي
بفضل بيانات اقتصادية قوية من الواليات المتحدة والصين.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت  78سنتا أو ما يعادل 1.26
في المئة إلــى  62.93دوالرا للبرميل ،بعد أن نزلت  4.2في المئة
أمس االول.
وزادت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 81
سنتا ،أو ما يعادل  1.38في المئة إلى  59.46دوالرا للبرميل ،بعد
أن نزلت  4.6في المئة أمس االول.
وتـلـقــت الـمـعـنــويــات ف ــي ال ـس ــوق دف ـعــة م ــن مـســح مـعـهــد إدارة
التوريدات الذي كشف أن نشاط قطاع الخدمات األميركي بلغ أعلى
مستوياته على اإلطالق في مارس.
وتأتي البيانات بعد تقرير للوظائف يوم الجمعة فاق التوقعات
بإضافة  916ألف وظيفة إلى االقتصاد األميركي الشهر الماضي.
وقــالــت مــارغــريــت يــانــغ اإلستراتيجية لــدى "ديـلــي فيكس" ،إن
البيانات األميركية "أكدت زخم النمو في أكبر اقتصاد في العالم،
مما أدى إلى توقعات مشرقة للطلب على الطاقة".
وتدعمت المعنويات اإليجابية ،إذ كشف مسح يجريه القطاع
الخاص أن نشاط قطاع الخدمات الصيني تسارع في مــارس ،إذ
عينت الشركات المزيد من الموظفين وزاد تفاؤلها.
باإلضافة إلى ذلك ،من المقرر أن تخفف إنكلترا قيود مكافحة
"ك ــورون ــا" فــي  12أبــريــل ،مــع إع ــادة فـتــح أنـشـطــة مــن بينها كامل
المتاجر وصاالت األلعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر
ومناطق الضيافة الخارجية.
وستسمح نيوزيلندا لألستراليين بزيارات دون حجر صحي
اعتبارا من التاسع من أبريل ،مكونة "فقاعة سفر" للدول المجاورة.
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«نفط الكويت» تهدف إلنتاج  950مليون قدم
الميع:
ً
مكعبة يوميا من الغاز الحر في 2023
ةديرجلا
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اقتصاد

خالل حلقة نقاشية افتراضية نظمتها وزارة النفط عن «الغاز الحر في الكويت»
أشرف عجمي

حفر  22إلى
ً
 23بئرا للغاز
ً
الحر سنويا

الدارمي

ن ـظ ـم ــت وزارة الـ ـنـ ـف ــط حـلـقــة
نقاشية افتراضية بعنوان "الغاز
الـحــر فــي دول ــة ال ـكــويــت" ،ناقشت
خ ــال ـه ــا ع ـم ـل ـي ــات ان ـ ـتـ ــاج ال ـغ ــاز
الحر والنفط الخفيف في البالد،
وال ـخ ـط ــط الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ــزي ــادة
اإلنتاج.
وقالت كبيرة مهندسي المكامن
ف ــي شــركــة ن ـفــط ال ـكــويــت م .ن ــورا
الميع ،إنه انطالقا من التوجهات
االستراتيجية لمؤسسة البترول
الكويتية فــإن الكويت تسعى الى
زيادة عمليات استكشاف ،وانتاج
الغاز الطبيعي غير المصاحب ،إذ
تم اكتشاف أول بئر للغاز الحر في
عام  2005في أم النقا بشمال البالد.
وذك ــرت أنــه تــم كذلك اكتشاف
الـمـكــامــن ال ـجــوراس ـيــة ف ــي حقول
شـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـكـ ــويـ ــت (الـ ــروض ـ ـت ـ ـيـ ــن
والصابرية وظبي وأم نقا وبحرة)،
مما دعت الحاجة إلنشاء  4منشآت
جـ ــوراس ـ ـيـ ــة إلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـ ـغ ـ ــاز غـيــر
المصاحب ،مبينة انــه تم تدشين
منشأة ( ،)EPF- 50وتم تشغيلها في
سنة  ،2008ومنشأة الصابرية التي
تم تشغيلها في نهاية عام ،2017
ومنشأتي شرق وغرب الروضتين
في .2018
وقالت إنه في عام  2020وصل
إجمالي انتاج المنشآت األربع الى
 550مليون قدم مكعبة يوميا من
الغاز الحر (غير المصاحب).

يعادل  130درجة مئوية) ،فضال عن
االعماق الكبيرة لآلبار التي تصل
إلى  16.5ألف قدم.
وح ــول الخطة االستراتيجية
إلن ـت ــاج ال ـغ ــاز ال ـحــر ف ــي الـكــويــت،
ق ــال ــت ال ـم ـي ــع إن "ن ـف ــط ال ـك ــوي ــت"
وضعت خطة إلنـتــاج الـغــاز الحر
على  3مراحل ،وهي المرحلة االولى
إلنتاج ما يقارب  175مليون قدم
مكعبة في اليوم من الغاز الحر ،إذ
تم تحقيق هذه المرحلة من خالل
تشغيل منشأة االنتاج المبكر (EPF-
 ،)50ورفع إنتاج المحطة الى 210
ماليين قدم يوميا من الغاز الحر.
وب ـي ـنــت أن ال ـمــرح ـلــة الـثــانـيــة
الحالية شـهــدت رفــع االن ـتــاج الى
ً
نحو  550مليون قدم مكعبة يوميا
من الغاز الحر ،إذ تم تحقيق هذه
المرحلة من خالل تشغيل منشآت
االنتاج الجوراسي في الصابرية
وشرق وغرب الروضتين.
وأش ــارت الــى أن "نفط الكويت"
تهدف مــن خــال المرحلة الثالثة
المستقبلية إلى الوصول إلى انتاج
 950مليون قدم مكعبة يوميا من
الغاز الحر في .2023
وقالت انه ينتج حاليا  127بئرا
جوراسية لسد احتياج المنشآت
وللوصول لألهداف االستراتيجية،
وت ـهــدف الخطة المستقبلية الى
االسـتـمــرار فــي انـتــاج  950مليون
قدم مكعبة خالل السنوات القادمة
مــن خــال ادخ ــال وحــدتــي االنتاج
المبكر  4و.5

التي تصل الى  280فهرنهايت (ما

حــر "صعبة لـلـغــايــة" ،وتـصــل إلى

«مؤسسة
البترول»
المعنية
برصد
ميزانيات
العمليات
ظروف إنتاجية صعبة
االستكشافية
ولفتت إلى أن حقول الغاز
الحر معدات إنتاج خاصة
لديها ظروف انتاجية صعبة تتمثل
للغاز الحر
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت ك ـب ـي ــرة
ف ــي ارتـ ـف ــاع نـسـبــة غ ــاز كبريتيد
للسنوات
الهيدروجين السام ،التي تتراوح ج ـي ــول ــوج ــي ف ــي "ن ـف ــط ال ـك ــوي ــت"
ب ـيــن  2ف ــي ال ـم ـئــة و 8ف ــي الـمـئــة ،أري ــج ال ــدارم ــي ،إن مـكــامــن النفط
العشر المقبلة
وارتفاع درجات الضغط والحرارة في الكويت التي تحتوي على غاز
أبوطالب

أعماق كبيرة جدا تصل الى نحو
 6اضعاف طول برج خليفة تحت
االرض ،وه ــذه ال ـظــروف القاسية
ت ـت ـط ـلــب م ـ ـعـ ــدات ان ـ ـتـ ــاج خــاصــة
يـتــم اس ـت ـيــرادهــا م ــن المصنعين
لتتناسب مع طبيعة الحقول في
الكويت.
وأضـ ــافـ ــت ال ـ ــدارم ـ ــي ان "ن ـفــط
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت" رفـ ـ ـع ـ ــت خـ ـ ـ ــال 2020
م ـس ـت ــوي ــات ان ـ ـتـ ــاج ال ـ ـغـ ــاز ال ـحــر
لتصل الى  550مليون قدم مكعبة
يوميا في سبتمبر 2020؛ لتغطي
انخفاض انتاج الغاز المصاحب
ال ــذي تــزامــن مــع تخفيض انـتــاج
ً
الكويت تطبيقا اللتزامات الكويت
في منظمة البلدان المصدرة للنفط
(أوب ــك) وحلفائها المستقلين من
الخارج (أوبك.)+
وأوض ـ ـحـ ــت ان ال ـش ــرك ــة تـقــوم
سنويا بحفر ما بين  22إلى  23بئرا
للغاز الـحــر ،مبينة ان انـتــاج 550
مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز
في الكويت تأتي من  9حقول حاليا.
ولدى الشركة  100بئر نشيط.

أول عينة للنفط الصخري
وقدمت الــدارمــي ،خــال الحلقة
الـ ـنـ ـق ــاشـ ـي ــة ،أول ع ـي ـن ــة لـلـنـفــط
الصخري المستخرج في الكويت،
والتي تم استخراجها من احد اآلبار
في البالد بتكنولوجيا جديدة ،وفي
ظروف غير عادية.
وحول مستجدات انتاج الغاز
في العالم وانخفاض سعره بشكل
كبير نتيجة تفشي جائحة كورونا
في العالم ،وتأثيرها على معدالت
االسـتـهــاك ،ومــدى لجوء الكويت
لالعتماد على االستيراد بدال من
انتاج الغاز بكلفة مالية مرتفعة،
قالت الدارمي ،ان الكويت مستمرة
في خطط االنـتــاج كما هــي ،وذلك

جانب من الحلقة
لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء
والماء من الغاز.
وأش ـ ــارت إل ــى ان ان ـتــاج الـغــاز
ف ــي ال ـكــويــت يعتبر تـنــافـسـيــا ،إذ
يستخرج معه كميات مــن النفط
الخفيف عالي الجودة ،الذي ترتفع
ً
اسـعــاره عالميا ،وتـقــوم مؤسسة
البترول الكويتية بخلطه مع خام
ال ـت ـصــديــر ال ـكــوي ـتــي ل ــرف ــع درج ــة
النقاوة.

االستكشاف مستمر
من جانبه ،أكد كبير جيولوجي
فريق التقييم االستكشافي في "نفط
الكويت" رياض ابراهيم أبوطالب،
ان عمليات االستكشاف عن الغاز
الحر في البالد مستمرة للوصول
الى الخطة االستراتيجية المرجوة
ل ــإن ـت ــاج والـ ـمـ ـح ــددة م ــن ال ــدول ــة

«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيفها االئتماني
لـ«ضمان االستثمار» بدرجة AA -

الصبيح :مواجهة التحديات عبر تكثيف أنشطة المؤسسة التسويقية وتوسيع نطاقها

عبدالله الصبيح

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف
ال ـمــؤس ـســة ال ـعــرب ـيــة ل ـض ـمــان االس ـت ـث ـمــار
وائـتـمــان ال ـصــادرات "ضـمــان" بــدرجــة AA-
مع مراجعة النظرة المستقبلية من مستقرة
الى سلبية.
وأرجعت الوكالة في تقريرها الصادر بهذا
الشأن تأكيد تصنيف "ضـمــان" بدرجة AA-
إلــى متانة مركزها المالي ونموذج أعمالها
وكفاية رأسمالها وسيولتها المالية الممتازة.
وأضــافــت أن اسـتـمــرار ارت ـفــاع السيولة
ً
ً
الـمــالـيــة لـ ـ "ض ـم ــان" يمثل عــامــا قــويــا في
تصنيفها مقارنة بهيئات الضمان متعددة
األطراف األخرى.
كما أشارت إلى استقرار وتواصل الدعم

من مساهميها على الرغم من ارتفاع مخاطر
األعمال في عدد من الدول األعضاء.
ووسط استمرار وباء "كوفيد  "19وبطء
حملة التطعيم فــي مختلف اال قـتـصــادات
ال ـن ــاش ـئــة ،تــوق ـعــت "س ـت ــان ــدرد آنـ ــد بـ ــورز"
ً
أن ي ـك ــون عـ ــام  2021م ـل ـي ـئــا بــالـتـحــديــات
بالنسبة للمؤسسة ،وأن يتعافى الناتج
المحلي اإلجمالي في معظم الدول األعضاء
بالمؤسسة بما في ذلك دول مجلس التعاون
الخليجي بشكل متواضع ما بين  2و 3في
المئة بالمتوسط.
وأك ـ ــد ع ـب ــدال ـل ــه ال ـص ـب ـي ــح الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لـ "ضمان" أن نجاح المؤسسة في المحافظة
ع ـل ــى تـصـنـيـفـهــا االئ ـت ـم ــان ــي ال ـم ــرت ـف ــع مـنــذ

عــام  2008وحـتــى اآلن ،رغــم التحديات التي
تشهدها أسواق عملها جراء فيروس كورونا
المستجد واالج ــراء ات المصاحبة لــه ،يعود
إلــى متانة مركزها المالي ونموذج أعمالها
وكفاية رأسمالها وسيولتها المالية الممتازة.
وأوضـ ــح أن الـمــؤسـســة تـسـعــى لـمــواجـهــة
ال ـت ـح ــدي ــات وم ـن ـهــا ت ــراج ــع ح ـجــم األن ـش ـطــة
االستثمارية والتجارية عبر تكثيف أنشطتها
ال ـت ـســوي ـق ـيــة وت ــوس ـي ــع ال ـن ـط ــاق ال ـج ـغــرافــي
ألعـمــالـهــا فــي ع ــدد مــن األسـ ــواق جــديــدة ،مع
مواصلة دعم وكاالت تأمين ائتمان الصادرات
الوطنية العربية من خالل مختلف اتفاقيات
إعادة التأمين ،في إطار رسالتها الرامية إلى
بناء القدرات التأمينية في الدول األعضاء.

«الكويتية لالستثمار» :أداء قياسي
لمحفظة التكنولوجيا في عام «كورونا»
رغم الركود االقتصادي الهائل،
ال ــذي خيم على دول العالم جــراء
جائحة "كــورونــا" ،أعلنت الشركة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار تـحـقـيــق
محفظة التكنولوجيا ،التي أطلقتها
مـنــذ سـ ـن ــوات ،أداء غـيــر مسبوق
بعوائد بلغت نسبتها  45في المئة،
ً
بــواقــع  8.2ماليين دوالر أربــاحــا
استثمارية عن الفترة من  1يناير
 2020إلى  31ديسمبر .2020
وأوض ـح ــت الـشــركــة ،فــي بـيــان،
أن هذا األداء المتميز يؤكد نجاح
سـيــاســاتـهــا واسـتــراتـيـجـيـهــا ،ما
أوصلها إلى جني ثمار تلك الجهود
الكبيرة التي قــام بها فريق إدارة
ً
الـشــركــة ،خـصــوصــا مــع تحديات
ً
وباء "كورونا" ،والذي يعتبر إنجازا
ً
كبيرا للشركة على مدار عام كامل
اس ـت ـط ــاع ــت خ ــال ــه ت ـح ــوي ــل ه ــذا
الركود لمصلحتها.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة
المحافظ والصناديق العالمية في
الشركة ،خالد الدهيم ،إن "العالم
يشهد تغيرات جذرية سريعة على
الـصـعـيــد االق ـت ـص ــادي بــالـتـحــول
من آليات االقتصاد التقليدي إلى
الرقمي ،وهو ما كانت تراهن عليه
الشركة عندما أطلقت محفظة في
االستثمارات غير التقليدية التي
تضم "الروبوتكس" واالستثمارات
الصديقة للبيئة ،وكذلك استثمارات
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـط ـبــي وال ـس ـي ــارات
الكهربائية".

سوق واعد
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن "الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة
لالستثمار" استهدفت كثيرا من
ش ــرك ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الـمــالـيــة

خالد الدهيم

 fintechواالستثمارات المستدامة،
ً
ً
لـ ـت ــؤس ــس بـ ــذلـ ــك س ـ ــوق ـ ــا واع ـ ـ ـ ــدا
ل ـع ـمــائ ـهــا تـسـتـطـيــع م ــن خــالــه
ً
تحقيق أفضل العوائد ،مشيرا إلى
أن المتغيرات السريعة في أسواق
رأس المال العالمية وما صاحبها
من انعكاسات على أدائها ،خلقت
أدوات اس ـت ـث ـم ــاري ــة ج ــدي ــدة في
قـ ـط ــاع ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وجـ ـع ــل مــن
الصعوبة تحقيق العوائد من خالل
االستثمار في األسواق التقليدية أو
قطاع منفرد على المدى الطويل.

توزيع ديناميكي
وأش ـ ــار ال ــده ـي ــم إلـ ــى أن فــريــق
الـ ـش ــرك ــة يـ ـق ــوم ب ـ ــدراس ـ ــة أن ـســب
األسـ ــواق ،ووض ــع منظور عالمي
ل ـتــوزيــع األص ـ ــول يـتــم م ــن خــالــه
اخـتـيــار االس ـت ـث ـمــارات المناسبة
بعد دراسـتـهــا حسب التحليالت
ال ـك ـم ـيــة وال ـن ــوع ـي ــة ،وبـ ـن ــاء على
الـتــوزيــع الـجـغــرافــي لــأصــول في
ح ــال مــاح ـظــة وجـ ــود أي فــرصــة
يمكن اغتنامها لتحقيق أعلى عائد
بأقل مخاطر.

الـمـتـمـثـلــة ف ــي مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
بزيادة احتياطيات النفط والغاز.
وقـ ــال أب ــو طــالــب إن "مــؤسـســة
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول هـ ــي ال ـم ـع ـن ـي ــة بــرصــد
م ـ ـ ـيـ ـ ــزان ـ ـ ـيـ ـ ــات ت ـ ـل ـ ــك الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
االسـتـكـشــافـيــة لـلـسـنــوات العشر
ال ـم ـق ـب ـلــة ،وه ـ ــي م ــرح ـل ــة تـحــويــل
المكمن الى مرحلة االنتاج الفعلي
للغاز بشكل كامل إذا نجحنا في
اكتشاف الغاز".
وأوضح ان تقليص مصروفات
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـف ـط ــي ت ـم ــاش ـي ــا مــع
أوضـ ـ ـ ـ ــاع ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا تـعــد
مــن اس ـبــاب التأخير فــي عمليات
االسـتـكـشــاف ،الـتــي قــد تــؤثــر على
تحقيق اسـتــراتـيـجـيــة المؤسسة
لسنة  ،2040مشيرا في الوقت نفسه
الــى ان "الشركة تقوم بالدراسات
الدقيقة على حجم الغاز في المكمن

المستهدف قبل حـفــره وتحويله
الــى مرحلة االنـتــاج ،ونقوم بعمل
دراسـ ــة ج ــدوى اقـتـصــاديــة لكمية
الغاز المتوافرة إذا كانت الكميات
مجدية تـجــاريــا بالنسبة لتكلفة
الـحـفــر لـلـبـئــر ،ألن تكلفة االن ـتــاج
عالية جدا".

تأهيل البنية التحتية
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت م ــدي ــرة
العالقات العامة في وزارة النفط
ال ـش ـي ـخــة ت ـمــاضــر خ ــال ــد األح ـمــد
فـ ــي م ــداخـ ـل ــة ل ـه ــا خ ـ ــال الـحـلـقــة
النقاشية االفتراضية ،إن الكويت
ً
ال تدخر جهدا في تأهيل بنيتها
التحتية ،وتوسعتها ومواكبتها
لـكــل الـتـقـنـيــات الـمـتـنــوعــة ،وذل ــك
م ــن خ ــال مـجـمــوعــة ضـخـمــة من
المشاريع الرامية إلى زيادة اإلنتاج،

وتحقيق استراتيجيتها الرامية
إلى السير قدما وبخطوات ثابتة
نحو الــريــادة في القطاع النفطي،
باعتباره عصب االقتصاد الكويتي
وعموده الرئيسي.
وذكـ ـ ــرت الـشـيـخــة ت ـمــاضــر أن
ً
"ن ـف ــط ال ـك ــوي ــت" تـسـيــر ق ــدم ــا في
تنفيذ خططها الطموحة إلنشاء
العديد من المشاريع التي تهدف
إل ــى زيـ ــادة إن ـتــاج ال ـغــاز الـحــر من
خالل الوصول إلى أحدث الوسائل
التكنولوجية ،واكتساب الخبرات
الـعــالـمـيــة ،بــاإلضــافــة ال ــى تأهيل
الـكــوادر الوطنية ،وجعلها قــادرة
على مواجهة التحديات التي تواجه
صناعة النفط والغاز.

وجهة نظر
عوائد السندات
األميركية والتضخم
حسان فوزي بيدس
ما زالت المخاوف من ارتفاع التضخم
عالية فــي ا لــوال يــات المتحده األميركية،
وذل ــك مــن أث ــر جــائـحــة ك ــورون ــا وم ــا نتج
عنها من ارتفاع معدل البطالة الذي كان
يبلغ  6بــا لـمـئــة وأ صـبــح  10بــا لـمـئــة ،ر غــم
توقعات صانعي القرار بحدوث قفزة في
الـتـضـخــم بـمـعــدل  2.4بــالـمـئــة هــذا الـعــام،
ملحقا بانخفاض الى  ،2و 2.1بالمئة في
عام .2023
و قــد أعلن رئيس االحتياطي الفدرالي
األ مـيــر كــي جيرمي ب ــاول ،ســا بـقــا ،أن هذه
األرقام ال تستدعي رفع الفائدة.
و مــن رأ ي ــي أ نــه يـجــب تـجــا هــل التضخم
وإب ـق ــاء سـعــر ال ـفــائــدة ق ــرب الـصـفــر حتى
عام  ،2024ألن تخفيضات البنك المركزي
األم ـي ــرك ــي ألس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ومـشـتــريــاتــه
من السندات الحكومية الشهرية البالغة
 120مـلـيــار ّدوالر ،تخفف شــدة األو ضــاع
المالية وتوفر دعما كبيرا لالقتصاد.
وهـ ـ ـن ـ ــال ـ ــك تـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــات قـ ـ ــامـ ـ ــت ب ـه ــا
الحكومة األميركية للتخفيف مــن و طــأة
عــدم استقرار االقتصاد منها تصحيحا
فـ ــي عـ ــوائـ ــد ال ـ ـخـ ــزانـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ألج ــل
 10سنوات والعوائد على األوراق المالية
أل جــل  10سـنــوات التي ارتفعت ا لــى 1.75
بالمئة.
وهـ ـن ــا ن ـح ـت ــاج الـ ــى م ــؤش ــر م ـق ـنــع ب ــأن
تلك التصحيحات فــي ا لـعــوا ئــد وا ل ــدوالر

األميركي أكثر ا سـتــدا مــة ،حيث يستخدم
الــذهــب عــادة فــي الـتـحــوط مــن ارتـفــاع في
التضخم  .
يـ ــذ كـ ــر أن إ ط ـ ـ ــار ا لـ ـسـ ـي ــا س ــة ا لـ ـج ــد ي ــدة
لـلـبـنــك ال ـم ــرك ــزي ق ــد ي ـس ـتــوعــب تـضـخـمــا
سنويا لبعض ا لــو قــت قبل ز ي ــادة أسعار
الفائدة ،مما عزز توقعات السوق بعودة
ضعيفة للدوالر.
ومــن وجـهــه نـظــري ،أنــه على الــرغــم من
إقـ ــرار "االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي" ّ بــإمـكــانـيــة
ارت ـف ــاع م ـعــدالت الـتـضـخــم ،فــإنــه ي ــرى أن
ذلــك االرت ـفــاع سـيـكــون قصير األج ــل ولــن
يكون مدعاة للقلق .وتشير التوقعات إلى
تـ ُ
ـراجــع مــؤشــر أس ـعــار نـفـقــات االسـتـهــاك
و2.1
الشخصي إ لــى  2بالمئة فــي ّ 2022
بالمئة في عام  ،2023حتى في ظل توقع
انـخـفــاض الـبـطــالــة بــوتـيــرة أعـلــى .ويـبــدو
أن ت ـح ـ ّـر ك ــات ا ل ـس ــوق مـتـنــا غـمــة مــع خطة
عمل نقاط تصويت "االحتياطي الفدرالي"
على أسعار الفائدة و عــدم تغيير أسعار
ً
ال ـفــائــدة نـهــائـيــا لـلـعــام الـمـقـبــل مــن خــال
العقود اآلجلة للصناديق الفدرالية.
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أكد في ندوة افتراضية مع جمعية «عالقات المستثمرين» أهمية االتصال الرقمي
قال الطبطبائي« :تقع
التكنولوجيا في صميم
استراتيجية بورصة الكويت،
فنحن نسعى جاهدين لتقديم
أفضل الخدمات وتطويرها
باستمرار من خالل االستثمار
في أحدث التقنيات وتحسين
البنية التحتية لمنظومة
السوق .ولدينا خطة طموحة
للتحول الرقمي بالكامل مع
حلول عام .»2023

ّ
نظمت بــورصــة الكويت نــدوة
ع ــاق ــات الـمـسـتـثـمــريــن ب ـع ـنــوان
«االسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـل ـع ـصــر ال ــرق ـم ــي
الـجــديــد لـعــاقــات المستثمرين»
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع جـمـعـيــة عــاقــات
المستثمرين في الشرق األوسط
وفرعها بالكويت ( ،)MEIRAضمن
جهودها المستمرة لتطوير قطاع
عالقات المستثمرين ،ما من شأنه
رفــع مستوى الشفافية  -العمود
الـفـقــري لـعــاقــات المستثمرين -
خالل التعامالت مع المستثمرين
المحليين والعالميين الحاليين
والمحتملين.
وسلطت الندوة ،التي انعقدت
عبر اإلنترنت أمس األول ،الضوء
ع ـل ــى ال ـع ـص ــر ال ـج ــدي ــد لـلـتـحــول
ال ــرق ـم ــي وت ــأث ـي ــره ع ـلــى عــاقــات
المستثمرين ونهج التواصل مع
ً
المستثمرين افتراضيا ،بحضور
ً
أك ـث ــر م ــن  70مـ ـس ــؤوال لـعــاقــات
المستثمرين من الشركات المدرجة
ف ـ ــي ب ـ ــورص ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ب ـه ــدف
تـثـقـيـفـهــم ب ــأح ــدث الـمـسـتـجــدات
والمعايير والممارسات المعترف
ً
بها دولـيــا ،لمساعدتهم في بناء
وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـل ــى عـ ــاقـ ــات قــويــة
تـتـســم بــالـشـفــافـيــة مــع المجتمع
االستثماري.

المتحدثون الرسميون
ش ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــدوة خـ ـل ــدون
الطبطبائي ،الــرئـيــس التنفيذي
ل ـل ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـم ـقــاصــة،
الجهة التي تقوم بمهام التقاص
وال ـت ـس ــوي ــة واإليـ ـ ـ ـ ــداع ال ـم ــرك ــزي
لجميع األوراق المالية المتداولة
ف ــي دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ،إض ــاف ــة إلــى
م ــايـ ـك ــل شـ ــوج ـ ـنـ ــاكـ ــي ،الـ ـش ــري ــك
الـ ـم ــؤس ــس والـ ـعـ ـض ــو ال ـم ـن ـتــدب

لشركة كلوسير ( ،)Closirمنصة
الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة لـعــاقــات
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ال ـت ــي ت ــرك ــز على
مـســاعــدة ال ـشــركــات مــن األس ــواق
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة واألخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ــواعـ ـ ــدة
للوصول مباشرة إلى المؤسسات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـت ــي
اجتهدت لتقديم إمكانات رقمية
ج ــدي ــدة ل ـت ـعــزيــز إدارة ع ــاق ــات
المستثمرين.
ً
كما شارك أيضا محمد عبدال،
عـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة جـمـعـيــة
عالقات المستثمرين في الشرق
األوسط ورئيس فرعها في الكويت
الذي يشغل أيضا منصب الرئيس
التنفيذي لــاتـصــاالت وعــاقــات
المستثمرين فــي مجموعة زيــن،
الــذي سلط الـضــوء على تجربته
كمصدر لألسهم ،في حين أدارت
ال ـ ـنـ ــدوة دالل ال ـ ــدوس ـ ــري ،عضو
م ـج ـلــس إدارة جـمـعـيــة ع ــاق ــات
المستثمرين في الشرق األوسط
ورئيس عالقات المستثمرين في
بنك الخليج.
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوة ،سـ ـل ــط
المتحدثون الضوء على التحول
الـ ــرق ـ ـمـ ــي لـ ـلـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـق ــدم ــة
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ،بـ ـم ــا فـ ـ ــي ذل ــك
االج ـت ـم ــاع ــات ال ـع ــام ــة الـسـنــويــة
ً
ال ـم ـق ــام ــة اف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــا ،وت ــوزي ــع
األرباح عبر الخدمات االلكترونية،
والتواصل مع المستثمرين عبر
أحدث التقنيات والحلول الرقمية.
كـمــا ت ــم تـقــديــم نـصــائــح حــول
كيفية االستفادة من الممارسات
الدولية ذات المستوى العالمي،
بغية دفع النمو وتحقيق األهداف
طــويـلــة األج ــل لـلـشــركــات ،إضــافــة
إل ـ ــى إبـ ـ ـ ــراز دور قـ ـط ــاع ع ــاق ــات
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ف ـ ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط
االستراتيجي بالتشاور والتعاون

خلدون الطبطبائي

فهد البشر

مايكل شوجناكي

الوثيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية.
وخ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوة ،اس ـت ـع ــرض
الـطـبـطـبــائــي ،الــرئـيــس التنفيذي
ل ـل ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـم ـقــاصــة،
اسـتــراتـيـجـيــة الـتـحــول الطموحة
للشركة ،التي ساهمت مع بورصة
الكويت وهيئة أس ــواق الـمــال في
تــرقـيــة نــاجـحــة لـلـكــويــت فــي أبــرز
المؤشرات المالية على الصعيد
ً
ً
ال ـ ــدول ـ ــي ،ق ـ ــائ ـ ــا« :دائ ـ ـم ـ ــا ركـ ــزت
استراتيجيتنا على تطوير البنية
التحتية لمنظومة السوق لجذب
المزيد من المستثمرين ،ويستلزم
ذل ـ ــك ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات ذات قـيـمــة
مضافة للمصدرين والمستثمرين
ع ـلــى ح ـ ٍـد سـ ــواء م ــن أج ــل تـعــزيــز
تجربتهم في السوق».
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـط ـب ـط ـب ــائ ــي« :ت ـقــع
الـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي ص ـم ـي ــم
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا ،ف ـن ـحــن نسعى
جاهدين لتقديم أفضل الخدمات
وتـطــويــرهــا بــاسـتـمــرار مــن خــال
االس ـت ـث ـمــار ف ــي أحـ ــدث التقنيات
وتحسين البنية التحتية لمنظومة
السوق .وتابع «لدينا خطة طموحة

للتحول الرقمي بالكامل مع حلول
عام  ،2023كما أننا حريصون على
مواصلة المسار الذي بدأناه لزيادة
كفاءة خدماتنا وفعاليتها».
وزاد « :نـ ـجـ ـحـ ـن ــا ف ـ ــي إ ط ـ ــاق
العديد من الخدمات الرقمية على
مــدى السنوات القليلة الماضية،
بـ ـم ــا ف ـ ــي ذلـ ـ ــك ت ـ ــوزي ـ ــع األرب ـ ـ ـ ــاح
اإللـكـتــرونــي والـجـمـعـيــات العامة
االلكترونية ،إضافة إلى التصويت
اإلل ـك ـت ــرون ــي وتـطـبـيــق االك ـت ـتــاب
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،والـ ـت ــي ن ــال ــت رضــا
المستثمرين ،ونواصل االستماع
إل ــى الـمـسـتـثـمــريــن والـمـصــدريــن،
ون ـب ــذل ق ـص ــارى ج ـهــدنــا لتلبية
اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم وت ـح ـق ـي ــق رؤيـ ــة
الشركة».
واس ـ ـت ـ ـط ـ ـل ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــون
األساليب التي تمكن الشركات من
االسـتـفــادة مــن إمكانيات التقنية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة عـ ـب ــر ت ـب ـن ــي ال ـت ـح ــول
الرقمي ،إذ تثمر اعتماد األدوات
والعمليات الرقمية عــن تحسين
الـكـفــاءة وعمليات ات ـخــاذ ال ـقــرار،
وزيـ ــادة الـشـفــافـيــة ،وتـعــزيــز رؤى
العمالء ،وتقليص التكاليف ،مما

يــؤدي إلــى زي ــادة اإليـ ــرادات ورفــع
م ـعــدالت الــربـحـيــة ،ومـمــا سيعزز
ال ـق ــدرة التنافسية لـلـشــركــات في
أسواق المال العالمية.
م ــن نــاحـيـتــه ع ـلــق شــوجـنــاكــي
على تأثير جائحة فيروس كورونا
المستجد على االتجاهات الرقمية،
ً
ق ــائ ــا« :ل ـق ــد أدت ال ـجــائ ـحــة إلــى
تسريع بعض التوجهات الرقمية
ال ـت ــي ظ ـه ــرت ف ــي ق ـطــاع ـنــا خــال
العقد الماضي .وفــي طليعة هذه
ال ـتــوج ـهــات ه ــي ف ــرص الــوصــول
إلى جمهور المستثمرين العالمين
دون ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ل ـل ـس ـف ــر إلـ ـيـ ـه ــم.
ولتحقيق أقصى استفادة من هذه
الـفــرصــة ،اتبعت الـشــركــات ً
نهجا
أكثر استراتيجية الستهداف هذا
بشكل
الـجـمـهــور والـتـفــاعــل مـعــه
ٍ
أكبر».

التعاون مع بورصة الكويت
ي ــأت ــي الـ ـتـ ـع ــاون ب ـيــن بــورصــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت وج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ع ـ ــاق ـ ــات
المستثمرين في الشرق األوســط
ً
ت ـف ـع ـيــا ل ــرك ـي ــزة ال ـت ـع ـل ـيــم ضمن

استراتيجية االستدامة المؤسسية
ً
ل ـبــورصــة ال ـك ــوي ــت ،ومـ ـث ــاال على
مـســاعـيـهــا ال ــدؤوب ــة ن ـحــو زي ــادة
ال ــوع ــي ال ـم ــال ــي ،وزيـ ـ ـ ــادة الــوعــي
بــأســواق الـمــال بين المستثمرين
الحاليين والمحتملين.
وكانت البورصة أطلقت العديد
مــن ال ـم ـبــادرات لتمكين وتجهيز
الشركات والمستثمرين الغتنام
الـفــرص السوقية ،كــذلــك لتحويل
ال ـكــويــت إل ــى وج ـهــة اسـتـثـمــاريــة
جاذبة ومزدهرة في ظل منظومةٍ
راسخةٍ لسوق المال.
ك ـم ــا أك ـ ــد ف ـه ــد الـ ـبـ ـش ــر ،مــديــر
عالقات المستثمرين في بورصة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،األه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة
الجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة
ال ـس ـنــويــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،ورقـمـنــة
ً
ع ـ ــاق ـ ــات ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن قـ ــائـ ــا:
«أصبحنا نــرى زيــادة في التوجه
نحو اجتماعات الجمعية العامة
االفـتــراضـيــة فــي المنطقة ،بحكم
دورهــا في تعزيز كفاءة وفعالية
عـ ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـم ـســاه ـم ـيــن
ال ـس ـنــويــة ب ـش ـكـ ٍـل أوف ـ ــر ،ب ــأن هــذا
ً
التوجه سيكون جــزءا من الواقع
الجديد في المستقبل».
ويـتـيــح عـقــد االج ـت ـمــاعــات عن
ُبعد المجال أمام المساهمين في
الشركات للمشاركة
بأمان وراحةٍ
ٍ
من منازلهم أو مكاتبهم أو أثناء
تنقالتهم ،وبالتالي تمكينهم من
تعزيز مشاركتهم وتفاعلهم.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ي ـ ـت ـ ـيـ ــح هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع
م ـ ـ ــن االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــات لـ ـلـ ـش ــرك ــات
إم ـك ــان ال ــوص ــول إل ــى ال ـمــزيــد من
ً
المستثمرين الحاليين محليا أو
مكان آخر من العالم.
في أي
ٍ
وعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدت ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
آخ ــر اجـتـمــاع لجمعيتها العامة
ً
إل ـك ـتــرون ـيــا ،ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة عبر

اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـنـ ـظ ــام اإلل ـك ـت ــرون ــي
ل ـل ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـم ـقــاصــة،
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
االلـكـتــرونـيــة مـشــاركــة كـبـيــرة من
م ـســاه ـمــي ال ـب ــورص ــة ف ــي جميع
أنحاء العالم.
ً
وأضاف البشر «لقد تمكنا أخيرا
من عقد اجتماع الجمعية العامة
العادية ومؤتمر ًالمحللين عن ُبعد،
ً
ً
وشهدنا مشاركة وحضورا واسعا
مــن المساهمين ،كــذلــك ،هــو األمــر
بالنسبة لـهــذه ال ـنــدوة المنعقدة
ً
افتراضيا ،والتي وفرت لنا فرصة
رائعة لتسليط الضوء على الفوائد
وال ـم ــزاي ــا ال ـعــديــدة لــاجـتـمــاعــات
السنوية االفتراضية».
وأعـ ـ ـ ـ ــرب عـ ــن جـ ــزيـ ــل «ش ـك ــرن ــا
وامـ ـتـ ـن ــانـ ـن ــا ل ـج ـم ـع ـي ــة ع ــاق ــات
المستثمرين في الشرق األوســط
على هذه المبادرة المهمة ،ونتطلع
ً
ً
ق ــدم ــا ل ـمــواص ـلــة ال ـع ـمــل م ـع ــا في
تجسيد مختلف مساعي الجمعية
المستقبلية».
وشـ ـ ـه ـ ــدت ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـم ــاض ـي ــة
ً
ً
تعاونا حثيثا بين بورصة الكويت
وجـمـعـيــة ع ــاق ــات المستثمرين
في الشرق األوسط في العديد من
ـدد من
المناسبات عبر تنظيم ع ـ ٍ
الندوات والمنتديات عبر اإلنترنت
بـهــدف تعزيز مـمــارســات عالقات
الـمـسـتـثـمــريــن ،واالرت ـ ـقـ ــاء بــوعــي
وم ـعــرفــة الـمـجـتـمــع االسـتـثـمــاري
في الكويت.
وتسعى بورصة الكويت جاهدة
لتعزيز نظام بيئي مستدام ألسواق
ً
رأس ال ـم ــال ف ــي ال ـكــويــت ،إيـمــانــا
بــأه ـم ـيــة ع ــاق ــات الـمـسـتـثـمــريــن،
وتبني أفضل الممارسات الدولية
لتأسيس والـحـفــاظ على عالقات
ذات مغزى بين مختلف المشاركين
في سوق رأس المال.

ّ
«زين» :تأهل  26شركة تكنولوجية ناشئة للمرحلة «أجيليتي» تتبرع بنقل مجموعة مواد
طبية من الصين إلى أوغندا
قبل النهائية من Zain Great Idea 6
ّ
أعلنت شركة زيــن تــأهــل  26شركة تكنولوجية
ناشئة إلــى المرحلة قبل النهائية مــن برنامجها
ُ
المبتكر  Zain Great Ideaلتسريع وتطوير الشركات
التكنولوجية الناشئة بنسخته الـســادســة ،وهي
المرحلة التي ستشهد ُمشاركة ُ
المبادرين النهائيين
من  8دول خليجية وعربية في فعالية ZGI Demo
ُ
 Dayاالفتراضية التي ستتيح لهم عرض شركاتهم
الـنــاشـئــة بـصــورتـهــا الـنـهــائـيــة أم ــام مـجـمــوعــة من
ُ
المستثمرين وشــركــاء األعـمــال إلمكانية الحصول
ُ
على فرص استثمارية محتملة لشركاتهم.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي ،أن  26شركة
ناشئة من أصــل ما ُيقارب  160شركة ُمشاركة في
ّ
البرنامج تأهلت للمرحلة قبل النهائية ،وهي «تدلل»
و«ضنى» و«أماكن» و Punchو +BNCHRوSNATCHR
من الكويت ،و«حــي» و«شــاال» و BazaaraوSweech
و Askwhoو SCARLTوConnected Community
من اإلمــارات العربية ُ
ّ
و«تمرن» وCrowed
المتحدة،
 Poweredمن لبنان والبحرين ،و Paw Arabiaمن
البحرين ،و«ترنجه» و«كتابي لك» و«رحلة» وBreez
من السعودية ،و«تنفيس» و Loy Clubمن سلطنة
ُعمان ،و«أسطورة» و Branperمن تونس ،وQurba
و Fulltactمن مصر.
ً
وبينت «زين» أنها اختتمت أخيرا المرحلة الثانية
من البرنامج وهي مرحلة ُ
المعسكر التدريبي ،والذي
ً
ُعقد افتراضيا على مدار أربعة أسابيع ،وشمل ورش
عمل تخصصية ،و ُمـحــاضــرات تدريبية ،وحلقات
نقاشية شارك فيها نخبة من األكاديميين والمدربين
من كبرى المؤسسات التعليمية العالمية مثل IE
 Business Schoolو MITو Stanfordوغيرها ،إضافة
إلى جلسات استشارية فردية لكل ُمشارك نهائي.
وأوض ـح ــت ال ـشــركــة أن جـمـيــع م ــراح ــل بــرنــامــج
 Zain Great Ideaالسادس أتت هذا العام بنسخة
ّ
للتقيد باالشتراطات الصحية
افتراضية بالكامل
التي فرضتها جائحة كوڤيد  ،19 -حيث سينتقل
ال ـم ـتــأه ـلــون ال ـ ـ  26ال ـن ـهــائ ـيــون إل ــى ال ـمــرح ـلــة قبل

الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة وهـ ــي
فعالية ZGI Demo
 Dayاالفتراضية،
والتي سيتمكنون
مـ ــن خ ــال ـه ــا مــن
عــرض شركاتهم
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ــة
ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا
ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
أم ـ ـ ـ ـ ــام ُم ـم ـث ـل ــي
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري
وشركاء األعمال إلمكانية جلب فرص استثمارية
واع ــدة لشركاتهم لدفعها نحو النمو فــي السوق
والتحول إلى الربحية.
وبعد نهاية فعالية  ،ZGI Demo Dayسينتقل
ال ـ ُـم ـب ــادرون الـ ـ  26إل ــى مــرحـلــة الـتـطــويــر ُ
المشترك
وخدمات زين ،بحيث سيكون بإمكانهم االستفادة
بشكل كامل من خبرات فريق زين لمساعدتهم في
تعزيز شركاتهم الناشئة بأفضل شكل ممكن ،بحيث
يمكنهم أخــذ االستشارات والتوجيه ،واالستفادة
مــن ال ـع ــروض واالسـتــراتـيـجـيــات وغـيــرهــا الكثير
مــن خـبــراء زيــن فــي العديد مــن المجاالت الحيوية
ألي شــركــة ناشئة ،ومنها المبيعات ،والتسويق،
والـعــاقــات العامة ،والـخــدمــات القانونية ،وحلول
الـشـبـكــات وتكنولوجيا الـمـعـلــومــات ،والـشــراكــات
الرقمية ،وغيرها.
ّ
وت ـل ــق ــت «زيـ ـ ــن» هـ ــذا الـ ـع ــام ال ـع ــدي ــد م ــن طـلـبــات
التسجيل في البرنامج من قبل المواهب المحلية
واإلقليمية ،وتم قبول العديد من ّ
رواد األعمال ممن
لديهم شــركــات ناشئة فــي بــدايــة مشوارها أو قيد
التأسيس ،وباألخص تلك التي تعمل في القطاعات
ّ
ُ
والتحول الرقمي واالبتكار.
المرتبطة بالتكنولوجيا
ّ
ُ
ُ
ويقدم برنامج  Zain Great Ideaفرصة متجددة
لـلـمــواهــب الـمـحـلـ ّـيــة واإلقـلـيـمـيــة ومـجـتـمــع ري ــادة

بالشراكة مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين و«الخطوط القطرية»

ً
األعمال ،إذ يعد واحــدا من أكثر
ً
المبادرات التي أطلقتها زين نجاحا في بيئة األعمال
في الكويت تحت مظلة استراتيجيتها ُ
المتكاملة
لالستدامة ودع ــم االبـتـكــار وري ــادة األع ـمــال ،حيث
احـتـضـنــت مــن خــالــه عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات العشر
األخـيــرة مئات الشباب الكويتيين المبدعين ممن
لديهم شركات صغيرة ومتوسطة ناجحة تعمل في
األسواق المحلية واإلقليمية حتى هذا اليوم.
ُ
وتـقـ ّـدم «زي ــن» البرنامج بتعاون ُمشترك مع كل
من مؤسسة  Brilliant Labالكويتية التي تهدف إلى
تسريع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت،
ومؤسسة  Mind The Bridgeاالستشارية العالمية
(مقرها وادي السيليكون في الواليات المتحدة) التي
تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية
للشباب البتكار وتسريع مشاريعهم الصغيرة.
ُ
وت ـ ــدرك «زي ـ ــن» أه ـم ـيــة دور مــؤس ـســات الـقـطــاع
الـخــاص فــي دعــم مـجــاالت االسـتــدامــة االجتماعية
ً
واالقتصادية ،وانطالقا من التزامها المتنامي نحو
الممارسة السليمة لمسؤوليتها االجتماعية ،فإنها
تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كل نشاطاتها ،وهذا
ً
ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا األكثر تأثيرا في
نسيج المجتمع ،ومنها االهتمام بفئة الشباب وريادة
األعمال واإلبداع.

أعلنت شركة أجيليتي تبرعها بنقل تسعة أطنان
مــن ال ـمــواد الطبية مــن الصين إلــى أوغ ـنــدا لمصلحة
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
( ،)UNHCRبــال ـشــراكــة م ــع شــركــة ال ـخ ـطــوط الـجــويــة
القطرية.
وتضمنت التبرعات ،التي جاءت في إطار مشروع «نحن
نهتم» التابع لـ«الخطوط القطرية» ،أكثر من  50ألف مجموعة
مواد جراحية مخصصة لالستخدام بالمستشفيات والمراكز
الطبية في كمباال بأوغندا.
فــي الـصـيــن ،تسلمت «أجـيـلـيـتــي» ه ــذه ال ـم ــواد ،وقــامــت
َّ
بفحصها وتعبئتها ،من أجل عملية التصدير ،فيما تولت
«الخطوط القطرية» عملية نقل الشحنة إلــى كمباال ،ومن
ثــم قــامــت «أجيليتي» عند وص ــول الشحنة إلــى وجهتها
بإجراءات التخليص الجمركي للمواد الطبية ،ثم تسليمها
إلى مفوضية الالجئين.
وفي هذا الصدد ،قال مايكل بلوفوس ،نائب الرئيس األول
لخدمات الشحن في «أجيليتي»« :يعكس هذا المشروع القيمة
التي تضيفها (أجيليتي) لعمالئها وشركائها من المنظمات
الخيرية ،فقد استطاع فريقنا العمل بسرعة مع مفوضية
الالجئين والموردين التابعين لها ،لتصدير السترات الطبية
خالل فترة األعياد ،وشحنها إلى كمباال .أما تبرع (الخطوط
ً
القطرية) بسعات الشحن على طائراتها ،فكان أمــرا بالغ
األهمية في شحن اإلمدادات إلى وجهتها بسرعة».
جدير بالذكر ،أن مشروع «نحن نهتم» ،التابع لـ«الخطوط
القطرية» ،يقوم بالتبرع بما يقرب مــن مليون كيلوغرام
ً
مــن سعات الشحن الـجــوي سنويا للمنظمات اإلنسانية
والجمعيات الخيرية في جميع أنحاء العالم.
وصـ ـ َّـرح غـيـلــم هــالـلــو ،الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي للشحن في
«الخطوط القطرية»« :لقد أظهرت جائحة كوفيد  19 -مدى
أهمية الشحن الجوي في األزم ــات .من خــال (حملة نحن
نهتم  1مليون كيلوغرام) ،يسعدنا أن نقدم الدعم لـ(أجيليتي)

ومفوضية الالجئين في نقل اإلمدادات األساسية إلى األماكن
التي هي بأشد الحاجة إليها».
من جانبه ،قال نادر النقيب ،سفير قسم شراكات القطاع
الخاص في مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين« :ستستخدم الفرق الطبية التابعة للمفوضية هذه
التبرعات لتمكين النازحين من الحصول على رعاية طبية
محسنة ،وبنفس الوقت ستوفر الحماية لعناصر الرعاية
الصحية التابعين للمفوضية والـعــامـلـيــن فــي الصفوف
األمامية .نحن ممتنون بشكل خاص لما قدمته (أجيليتي)
و(الخطوط القطرية) من خدمات شحن جوي دولية خالل
الجائحة .فبفضل هذا التبرع ،أصبح بإمكان المفوضية إعادة
توجيه التمويل لدعم مستفيدين آخرين بحاجة إلى العون».
تجدر اإلشارة إلى أن «أجيليتي» لديها برنامج استدامة
ً
معترف به عالميا ،يغطي الخدمات اللوجستية للطوارئ
اإلنسانية واألنشطة التطوعية المجتمعية والعمل العادل
واالستدامة البيئية ،كما تمت إضافة الشركة أخيرا ضمن
سلسلة مــؤشــرات « ،»FTSE4Goodوهــو مصدر يستخدمه
المستثمرون لتحديد الشركات ذات الممارسات البيئية
واالجتماعية والحوكمة القوية في جميع أنحاء العالم.
َّ
كما صنفت منظمة « »EcoVadisالمختصة بتقييم برامج
استدامة الشركات« ،أجيليتي» ضمن أفضل  10في المئة على
مستوى جميع الشركات ،وأعلى  4في المئة من الشركات
فــي قـطــاع الـخــدمــات اللوجستية ،مــن حيث األداء الشامل
لالستدامة .ومنذ عام  ،2006قدمت الشركة الدعم في أكثر
من  75أزمة إنسانية حول العالم.

ً
حقوق السحب الخاصة ...هل يكون اإلصدار الجديد انتصارا للفقراء؟

بـ ـع ــد أشـ ـه ــر مـ ــن ال ـن ـق ــاش ــات
والخالفات ،وافقت االقتصادات
الكبرى ،في فبراير ،على تمويل
ضخم لصندوق النقد الدولي ،من
أجل زيادة احتياطياته من حقوق
السحب الخاصة ،وبهدف نهائي
هو تقديم العون والــدعــم للدول
الـفـقـيــرة وال ـتــي زادت معاناتها
بعد الجائحة.
ف ــي ال ـبــدايــة ع ــارض ــت اإلدارة
األميركية السابقة ،هذه الخطوة
بشدة وعرقلتها ،في حين دعمها
مسؤولون ماليون من مجموعة
الـعـشــريــن بـشـكــل كـبـيــر ،وق ــادت
إيطاليا الجهود الرامية لتمرير
هــذا المشروع ،كوسيلة لتوفير
الـسـيــولــة لـلـبـلــدان الـفـقـيــرة دون
زيادة مستويات ديونها.
مديرة الصندوق ،كريستالينا
جورجيفا ،قالت في مارس ،إن كل
ـدوق سيحصل
عضو فــي الـصـًنـ ً
فورا ،وفقا لمستوى
على حصته
م ـســاه ـم ـتــه ف ــي االح ـت ـيــاط ـيــات،
لـكـنـهــا ألـم ـحــت ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
إلى إعادة النظر في طرق توزيع
ح ـق ــوق ال ـس ـحــب ب ـح ـيــث تحقق
ال ـ ــدول ال ـف ـق ـيــرة أك ـب ــر اس ـت ـفــادة

منها بخالف الــدول الغنية التي
ال تحتاجها.
رغ ــم ات ـف ــاق ال ـب ـلــدان الـكـبــرى،
ً
واجهت اإلدارة األميركية ضغوطا
من الجمهوريين الذين يرون أن
ً
بالدهم ستمول بلدانا معادية لها
مثل الصين وروسـيــا وفنزويال
عبر أموال دافعي الضرائب ،لكن
وزارة الخزانة أوضحت أن مقترح
زيادة حقوق السحب بقيمة 650
مليار دوالر لن يشكل أي تكاليف
مباشرة على الواليات المتحدة.
هـ ــذا الـ ـخ ــاف ل ـيــس ب ـجــديــد،
م ــادام ــت كــانــت ح ـقــوق السحب
الخاصة لصندوق النقد الدولي
مصدر إزعــاج للسياسيين ،وقد
عـ ــارضـ ــت أمـ ـي ــرك ــا ق ـب ــل ن ـح ــو 6
سنوات ،انضمام اليوان الصيني
إل ــى سـلــة ال ـع ـمــات ال ـتــي تشكل
قيمة حقوق السحب هذه ،واآلن
أصـبــح فــي خـضــم خ ــاف جديد
وتـهــديــد محتمل ل ـهــذه الــزيــادة
الفائقة.

ما حقوق السحب؟
 -هي بمنزلة عملة افتراضية

وأص ـ ـ ـ ـ ــول احـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــة ط ــوره ــا
صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ف ــي عـ ــام 1969
لـ ـتـ ـك ــون م ـك ـم ـل ــة ل ــاح ـت ـي ــاط ــات
الدولية للبلدان األعضاء ،وتتألف
من  5عمالت رئيسية ،وقد أصدر
الصندوق منها  204.2مليارات
وحدة ( 291مليار دوالر) ،ووزع
أغلبها ( 182مليار وح ــدة) بعد
األزمة المالية في .2009
 سـلــة ال ـع ـمــات ال ـتــي تشكلق ـي ـم ــة ح ـ ـقـ ــوق الـ ـسـ ـح ــب ت ـض ــم؛
ال ــدوالر والـيــورو والـيــوان والين
وال ـج ـن ـيــه اإلس ـتــرل ـي ـنــي ،وتـبـلــغ
نسب تمثيلها؛  41.73في المئة،
و 30.93فــي الـمـئــة ،و 10.92في
الـمـئــة ،و 8.33فــي الـمـئــة ،و8.09
في المئة ،على التوالي ،ليصبح
الـيـ ًـوان ثالث أكبر هــذه العمالت
وزنـ ـ ــا ف ــي س ـلــة ال ـص ـن ــدوق بعد
إضافته.
 يـ ـ ـح ـ ــق لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـضـ ـ ــاءب ــالـ ـصـ ـن ــدوق والـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة فــي
حقوق السحب الخاصة ً الحصول
على هذه الوحدات ،وفقا لحصة
مشاركة كل منها في الصندوق،
وتحتسب الـفــائــدة على قــروض
حقوق السحب الخاصة اعتمادا

على معدالت الفائدة ربع السنوية
على القروض المقدمة بالعمالت
المكونة للسلة.
 يقول الصندوق على موقعه:«تتحدد الـفــائــدة أسبوعيا على
متوسط مرجح ألسعار
أســاس
ِّ
الـ ـف ــائ ــدة ال ـم ـمــث ـلــة ع ـل ــى أدوات
الــديــن الحكومية قصيرة األجــل
ف ــي أسـ ــواق ال ـم ــال ال ـتــي ت ـتــداول
الـعـمــات الـمـكــونــة لسلة حقوق
السحب الـخــاصــة ،بحد أدن ــى 5
نقاط أساس ،وينشر السعر على
موقع الصندوق».

الفعل الصحيح
 وجد صندوق النقد الدوليبـ ـ ــاألسـ ـ ــاس ل ـت ــوف ـي ــر االئـ ـتـ ـم ــان
الـطــارئ للحكومات التي لديها
دي ـ ـ ــون ،ومـ ـس ــاع ــدة ال ـح ـكــومــات
المعسرة على استعادة الجدارة
االئتمانية ،وخــال الــوبــاء ،ضخ
 107مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ل ـل ـب ـلــدان
الـ ـفـ ـقـ ـي ــرة ومـ ـت ــوسـ ـط ــة ال ــدخ ــل
التي تواجه تحديات الميزانية
والحاجة إلى اإلنفاق على الرعاية
الصحية.

 ل ـك ــن الي ـ ـ ـ ــزال هـ ـن ــاك حــاجــةإلـ ــى ال ـم ــزي ــد ،خ ــاص ــة بــالـنـسـبــة
ألشـ ـ ــد ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان فـ ـ ـق ـ ـ ًـرا؛ لـ ـ ــذا ف ــإن
الـصـنــدوق يسعى لتجهيز قوة
مالية إضافية ،عبر إصــدار 650
مليار دوالر من «حقوق السحب
الخاصة» الجديدة .وفي حين أنه
يقوم بعمل الشيء الصحيح ،فإنه
ربما يستخدم األداة الخاطئة.
 غ ــال ـب ــا م ــا ت ــوص ــف ح ـقــوقال ـس ـح ــب ع ـل ــى أنـ ـه ــا أم ـ ـ ـ ــوال أو
عـمـلــة اح ـت ـيــاط ـي ــات ،لـكـنـهــا في
الحقيقة عبارة عن سحب طارئ
ع ـلــى ال ـم ـك ـش ــوف ،يـمـكــن ال ـبــاد
مــن اسـتـبــدالـهــا ب ــال ــدوالر أو أي
عملة صعبة أخرى بسعر صرف
ثابت ،وأن تدفع فقط سعر فائدة
ً
حاليا  0.05في
منخفض ،يصل
المئة ،على االقتراض ،وال يوجد
تاريخ يجب فيه سداد الدين.
 ال ـج ـم ـيــع يـمـكـنــه الـحـصــولعليها ،لــذلــك ليس لــدى البلدان
واألنـ ـظـ ـم ــة ال ـم ـت ـل ـق ـيــة أي سبب
لـ ـ ـلـ ـ ـخ ـ ــوف م ـ ـ ــن وص ـ ـ ـمـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــار
الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة التي
ي ـم ـكــن أن ت ــأت ــي مـ ــع ق ـ ــرض مــن
صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي ،وال

يـ ـسـ ـتـ ـن ــزف إصـ ـ ـ ــدارهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــوارد
الصندوق.
 العقبة السياسية المعتادةهي موافقة الحكومة األميركية،
التي لديها ما يكفي من األصوات
ف ــي ال ـص ـن ــدوق الس ـت ـخ ــدام حق
الـنـقــض ضــد أي إصـ ــدار جــديــد،
ومــع ذل ــك ،أعـطــت جانيت يلين،
ً
مؤخرا،
وزيرة الخزانة ،الموافقة
والـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ص ـغ ـيــر ب ـم ــا يـكـفــي
لـتـجـنــب ان ـت ـظــار الـتـصــويــت في
الكونغرس.

األداة الخطأ لكن ال بديل
 لسوء الحظ ،تنبع البساطةالسياسية إلصدار حقوق السحب
ال ـخــاصــة جــزئـ ًـيــا م ــن تعقيدها
االقتصادي ،حيث إنها أداة غير
ً
نسبيا تحجب التحويالت
شفافة
األس ــاس ـي ــة ل ـه ــا ،وتـ ـف ــرض على
ً
موحدا
المقترضين سعر فائدة
ً
ومـنـخـفـضــا بـشـكــل مـصـطـنــع ال
يتناسب مع المخاطر.
ً
تعقيدا،
 قد تصبح اآللية أكثرإذا واف ـق ــت الـ ـ ــدول الـغـنـيــة على
إقراض نصيبها (أو جزء منه) من

حقوق السحب الخاصة الجديدة
إل ــى الـ ــدول الـفـقـيــرة ،مـمــا يــؤدي
في الواقع إلى إقــراض الحق في
اقتراض الدوالرات.
 اإلصــدار على نطاق عالمي،يـعـنــي أن األن ـظ ـم ــة (ال ـم ـكــروهــة
في الـغــرب) ستستفيد بــه ،ما لم
تمنعها الـعـقــوبــات مــن تحويل
ح ـقــوق ال ـس ـحــب ال ـخ ــاص ــة ،وقــد
تستخدم الدول المعسرة األموال
النقدية لسداد الديون للصينيين،
فيما ستجد دولة مثل األرجنتين
أنـ ــه م ــن األسـ ـه ــل بــال ـن ـس ـبــة لها
تأجيل يوم الحساب عن ديونها
غير المدفوعة.
 لذلك يجب أن يكون العائقأمـ ـ ـ ــام إص ـ ـ ـ ــدار حـ ـق ــوق ال ـس ـحــب
الـخــاصــة كـبـيـ ًـرا ،وفــي ربـيــع عام
 ،2020عندما بــدا أن هناك أزمة
مالية واسعة النطاق ممكنة ،أزيل
هــذا الحاجز ،ومــع ذلــك عارضت
إدارة ترامب الفكرة ،واليوم ،يبدو
الوضع االقتصادي والمالي أكثر
استقرارا.
 قد يكون من األفضل تقديمالـمـســاعــدة بـطــرق أكـثــر شفافية
واستهدافا ،إذ يمكن للصندوق

إع ـ ـ ـ ــادة ك ـت ــاب ــة قـ ــواعـ ــد األه ـل ـي ــة
ل ـبــرام ـجــه ال ـح ــال ـي ــة ،وي ـم ـكــن أن
ً
يـنـشــئ ص ـن ــدوق إغ ــاث ــة خــاصــا
باالحتياجات المتعلقة بالوباء،
وي ـم ـك ــن لـ ـل ــدول ال ـغ ـن ـيــة تـقــديــم
الـمــزيــد مــن ال ـم ـســاعــدات ،لكنها
حلول تثير خــافــات بين الــدول
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة ،وب ـ ـيـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــات
وناخبيها.
 إن إص ـ ــدار ح ـقــوق السحبالخاصة هو حل تكنوقراطي ،قد
ينتهي بــه األمــر كقناة أساسية
لدعم العديد من البلدان الفقيرة
خ ــال األزمـ ـ ــة ،إن ــه أف ـضــل م ــن ال
ش ـ ــيء ،ل ـك ـنــه سـيـنـعـكــس بشكل
سيئ على صندوق النقد الدولي
وع ـلــى ال ـعــالــم ال ـغ ـنــي ،ألن ـهــم لم
يـ ـج ــدوا ط ــري ـق ــة أفـ ـض ــل ل ــزي ــادة
الدعم للبلدان الفقيرة التي تكافح
الوباء.

13
ّ
الوزان :إحياء «طريق الحرير» يكرس منافع جمة لشعوب المنطقة
ةديرجلا

•
العدد  / 4701األربعاء  7أبريل 2021م  25 /شعبان 1442هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

خالل المنتدى االفتراضي للتعاون الكويتي  -الصيني بمجال االقتصاد الرقمي
يأتي المنتدى االفتراضي
للتعاون الكويتي ـ الصيني في
مجال االقتصاد الرقمي في
إطار تعزيز سبل التعاون
االقتصادي بين البلدين
واآلفاق المستقبلية للتعاون
الرقمي
في مجال االقتصاد ً
وتسخيره للمضي قدما في
االستراتيجية الوطنية
التنموية في البلدين ،والسعي
نحو نظام حكومي إلكتروني
ذكي ووسائل اتصاالت
حديثة.

بتنظيم مشترك بين السفارة
الصينية لــدى الـبــاد واألمــانــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى
للتخطيط والتنمية وجمعية
الدبلوماسية العامة الصينية
وبمناسبة ا لــذ كــرى الخمسين
ل ـل ـعــاقــات الــدب ـلــومــاس ـيــة بين
الكويت والصين ،أقيم المنتدى
االفتراضي للتعاون الكويتي -
الـصـيـنــي فــي م ـجــال االقـتـصــاد
ال ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ،ع ـ ـ ــن ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ،أم ـ ـ ــس،
بمشاركة غرفة تجارة وصناعة
الـكــويــت ممثلة بــالـنــائــب األول
لرئيسها عبدالوهاب الوزان.
ك ـم ــا ش ـ ـ ــارك ب ــال ـم ـن ـت ــدى لــي
م ـي ــن غ ــان ــغ ال ـس ـف ـيــر الـصـيـنــي
ل ــدى الـ ـب ــاد ،ود .خــالــد مـهــدي
األمـيــن الـعــام للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية ،ووانغ دي
مــديــر إدارة غ ــرب آسـيــا وشــرق
إف ــريـ ـقـ ـي ــا بـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الصينية ووو هايلونغ رئيس
جمعية الــدبـلــومــاسـيــة الـعــامــة
الصينية.
ويأتي المنتدى ضمن تعزيز
سبل التعاون االقتصادي بين
الـبـلــديــن واآلف ـ ــاق المستقبلية
لـلـتـعــاون فــي م ـجــال االقـتـصــاد
ال ــرقـ ـم ــي وت ـس ـخ ـي ــره لـلـمـضــي
ً
قدما في االستراتيجية الوطنية

التنموية لكال البلدين ،والسعي
نحو نظام حكومي إلكتروني
ذكي ووسائل اتصاالت حديثة.
وعـبــر الـ ــوزان فــي كلمته عن
س ـعــادتــه بــال ـم ـشــاركــة ف ــي هــذا
ً
المنتدى ،ومثمنا الجهود التي
بذلها المنظمون نحو إنجاح
الفعالية بهدف تعزيز أوا صــر
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ب ـيــن
الكويت والصين.
وأشار إلى الذكرى الخمسين
ع ـلــى ال ـع ــاق ــات الــدبـلــومــاسـيــة
بين البلدين الصديقين وعمق
ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة وال ـت ـعــاون
ال ـ ـق ـ ــائ ـ ــم بـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا ف ـ ـ ــي ش ـت ــى
الـقـطــاعــات وإيـمــانـهـمــا بــوحــدة
ال ـهــدف الـتــي تجمع الشعبين،
وال ــرغ ـب ــة ال ـم ـش ـتــركــة لتحقيق
التنسيق والتكامل فــي جميع
الميادين.
ولـفــت إلــى أن حجم التبادل
ال ـت ـج ــاري ب ـيــن ال ـب ـلــديــن شهد
ً
ً
تـقــدمــا واض ـح ــا فــي ع ــام 2019
ً
محققا سبعة مـلـيــارات دوالر،
وبـ ـ ـه ـ ــذا تـ ـت ــرب ــع الـ ـصـ ـي ــن ع ـلــى
الـ ـم ــرك ــز األول ك ــأك ـب ــر م ـصــدر
للكويت وأفضل شريك تجاري
غ ـيــر ن ـف ـطــي .وأضـ ـ ــاف الـ ـ ــوزان،
أن ــه فــي ظــل االق ـت ـصــاد الــرقـمــي
وع ـص ــر ال ـت ـح ــول االق ـت ـص ــادي

ال ـعــال ـمــي ،اس ـت ـجــابــت الـكــويــت
ل ـل ـ ُـم ـب ــادرة ال ـص ـي ـن ـيــة "الـ ـح ــزام
ُ
وال ـ ـطـ ــريـ ــق" ،ل ــت ـ َـع ــد أول دولـ ــة
خ ـل ـي ـج ـيــة ت ــوق ــع ع ـل ــى وث ــائ ــق
الـتـعــاون مــع الـجــانــب الصيني
حول هذا الشأن ،إليمانها بأن
إحياء "طريق الحرير التاريخي"
م ــن شــأنــه تـغـيـيــر نـمــط وشـكــل
العالقات الدولية عبر تكريس
م ـنــافــع اق ـت ـصــاديــة وسـيــاسـيــة
وثقافية جمة للشعبين الصيني
والـكــويـتــي ولـشـعــوب المنطقة
بأسرها.
وأوضـ ـ ــح أن هـ ــذه ال ـ ُـم ـب ــادرة
تـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــوي عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
القطاعات والمجاالت الحيوية
ذات األول ـ ــوي ـ ــة ،والـ ـت ــي تـجـلــى
ت ــوافـ ـقـ ـه ــا م ـ ــع رؤيـ ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت
 ،2035كما تتفق مع األولويات
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـت ـن ـمــويــة ،لـنــاحـيــة
ت ـح ـف ـي ــز الـ ـنـ ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
والـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــع ،وزي ـ ـ ـ ـ ــادة ح ــرك ــة
الـ ـتـ ـج ــارة ال ـب ـي ـن ـيــة وال ـت ـك ــام ــل
الـمــالــي ،وعلى صعيد التنمية
المستدامة.
ولـ ـف ــت إلـ ــى أن أه ـ ـ ــداف ه ــذه
ال ـ ُـمـ ـب ــادرة تـتـســق م ــع الـجـهــود
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة إلط ـ ـ ـ ــاق ع ـ ـ ــدد مــن
المشروعات التنموية العمالقة
ذات ال ـع ــائ ــد ال ـك ـب ـيــر وال ـف ــرص

ً
الوزان مترئسا الجانب الكويتي أثناء المنتدى
االسـتـثـمــاريــة الـمـتـنــوعــة ،وفــي
مقدمتها "مشروع إنشاء مدينة
الحرير" و"مشروع تطوير الجزر
الخمس الكويتية" ،إضافة إلى
"مشروع ميناء مبارك الكبير".
وأع ـ ــرب الـ ـ ــوزان ع ــن أم ـلــه أن
ي ـك ــون هـ ــذا ال ـم ـن ـت ــدى الـشـعـلــة
للبدء بأخذ الخطوات الفعلية

من قبل الكويت والصين لتنفيذ
هــذا الحلم وتحويله إلــى واقــع
عملي وفعلي.
م ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ق ـ ـ ــام
الـمـشــاركــون بـطــرح أوراق عمل
ح ــول ال ـفــرص الـمـتــاحــة للعمل
المشترك والتعاون في مجاالت
االق ـت ـصــاد الـمـعــرفــي والـتـطــور

«الوطني» يختتم مشاركته في «تحدي االبتكار»
اختتم بنك الكويت الوطني مشاركته
في الموسم السادس من برنامج "تحدي
االبتكار" ،الــذي تنظمه مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ،وذلك بالتعاون مع مركز
التعليم التنفيذي في كلية وارتون -جامعة
بنسلفانيا.
وقـ ــدم ف ــري ــق "ال ــوط ـن ــي" ال ـ ُـم ـش ــارك في
البرنامج مشروعه ،الــذي تضمن حلوال
وخــدمــات مصرفية جــديــدة ومبتكرة ،إذ
تـمــت مناقشة ه ــذا الـمـشــروع مــع اإلدارة
التنفيذية للبنك ،وفي مقدمتهم الرئيس
التنفيذي لبنك الكويت الوطني– الكويت
صالح الفليج ،ونائب الرئيس التنفيذي
سليمان المرزوق ،والمدير العام للموارد
ال ـب ـش ــري ــة ل ـم ـج ـمــوعــة "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" ع ـمــاد
ال ـع ـب ــان ــي ،والـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـمـجـمــوعــة
ا لـخــد مــات المصرفية الشخصية محمد
العثمان.
وح ـ ـ ــاز الـ ـمـ ـش ــروع الـ ـمـ ـق ــدم مـ ــن فــريــق
"الوطني" موافقة اإلدارة بعد سلسلة من
العروض والمناقشات التي أجريت عليه،
ليدخل مرحلة التنفيذ في الفترة المقبلة.
والجدير بالذكر ،أن المشاركة في هذا
البرنامج الفريد تكون عبر فريق قوامه
بين اثنين وأربعة أعضاء يمثل المؤسسة
المشاركة في البرنامج ،وبدورها تنخرط
الفرق في رحلة ابتكار تطبيقية حقيقية
تـمــزج بين التعلم االبـتـكــاري بالتطبيق
الـعـمـلــي ب ـه ــدف ال ــوص ــول إل ــى م ـب ــادرات

جانب من مشاركة «الوطني»
ا بـتـكــار يــة ،يمكنها تـقــد يــم قيمة مضافة
للمؤسسات التي تخوض البرنامج.
واس ـت ـهــدف بــرنــامــج "ت ـحــدي االبـتـكــار
 ،"2020الــذي شهد بعض التأجيل خالل
الـعــام الـمــاضــي بسبب تــداعـيــات جائحة
كورونا ،تطوير وتنمية الطاقات البشرية
االبتكارية في مؤسسات القطاع الخاص،
بـ ـه ــدف ت ـع ــزي ــز ث ـق ــاف ــة اإلب ـ ـ ـ ــداع وال ـن ـم ــو
المعرفي التي تساهم في تحويل اقتصاد
الكويت إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وتضمن البرنامج العديد من المحاور
ا لـتــي تشمل التنفيذ الناجح للمبادرات

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

االبتكارية ،وعملية التخطيط لالبتكار،
وقياس تأثير االبتكار ،كما ُعقدت ورشة
عمل حول قيادة االبتكار ،وبسبب الظروف
ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا ال ـج ــائ ـح ــة ت ــم اس ـت ـب ــدال
زيارة الفرق المشاركة والتي كانت مقررة
إل ـ ــى ش ــرك ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ف ــي وادي
الـسـيـلـيـكــون بـمــديـنــة س ــان فرانسيسكو
بوالية كاليفورنيا األميركية بمحاضرات
وورش تدريب عن ُبعد.
ويعد "تـحــدي االبـتـكــار" ،الــذي أطلقته
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في عام
 ،2015من أبــرز برامج التعليم التنفيذي

«ريبل» تقفز
 %244وتنضم إلى
أكبر  5عمالت رقمية
تمكنت عملة "إكس ريبل" من
خطف األضواء من عملة "بتكوين"،
التي تعد أكبر عملة رقمية مشفرة،
ً
ح ـي ــث س ـج ـلــت ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا خ ــال
الساعات الماضية بنسبة  33.6في
المئة لتقترب من مستوى  1دوالر،
لتستقر في المركز الرابع بين أكبر
العمالت الرقمية المشفرة.
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األش ـ ـ ـهـ ـ ــر ال ـ ـثـ ــاثـ ــة
الماضية ،قفزت عملة "إكس ريبل"
بنسبة  244.8فــي الـمـئــة رابـحــة
نحو  0.693دوالر ،بعدما ارتفع
سعرها من مستوى  0.283دوالر
في نهاية تعامالت العام الماضي
إلى نحو  0.976دوالر في تعامالت
ً
صباح أمس ،وفقا لمنصة "كوين
ماركت كاب".
وعلى صعيد قيمتها السوقية
اإلجمالية ،فقد قفزت منذ بداية
الـعــام الحالي بنسبة  214.8في
الـمـئــة راب ـح ــة نـحــو  27.5مليار
دوالر ،بـعــدمــا ارتـفـعــت قيمتها
ال ـم ـج ـم ـع ــة مـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى 12.8
م ـل ـيــار دوالر ف ــي ن ـهــايــة ال ـعــام
الـمــاضــي إل ــى نحو  40.3مليارا
ف ـ ــي تـ ـع ــام ــات الـ ـ ـي ـ ــوم (أم ـ ـ ـ ــس).
وكانت القيمة السوقية المجمعة
للعمالت المشفرة قد سجلت خالل
الساعات الماضية وألول مرة على
اإلطالق مستوى تريليوني دوالر،
وذلك بدعم المكاسب الكبيرة التي
سجلتها العمالت المشفرة خالل
الساعات الماضية.
ع ـلــى صـعـيــد "ب ـت ـكــويــن" فقد
ارتفعت خالل الساعات الماضية
بـنـسـبــة  1.12ف ــي ال ـم ـئــة ،بينما
سجلت مكاسب خــال األسبوع
األخير من التعامالت بنسبة 2.8
فــي المئة لتسجل فــي تعامالت
ال ـي ــوم (أمـ ـ ــس) م ـس ـتــوى 58608
دوالرات .بينما ارتفعت قيمتها
السوقية المجمعة إلــى مستوى
 1100.9مليار دوالر.
(العربية .نت)

ال ـتــي تقيمها الـمــؤسـســة س ـنــويــا ،حيث
تـعـمــل مـجـمــوعــة ص ـغ ـيــرة م ــن ال ـشــركــات
الـ ـمـ ـخـ ـت ــارة مـ ــع كـ ـلـ ـي ــات إدارة األعـ ـم ــال
الـمــرمــوقــة لتطوير م ـب ــادرات ،ومـشــاريــع
ج ــدي ــدة ت ـعــزز ثـقــافــة االب ـت ـكــار داخـ ــل كل
شركة.
و بـعــد عملية تقديم طلبات تنافسية،
يقضي المشاركون أربعة أشهر في التعلم
والـ ـت ــدري ــب ،واس ـت ـك ـشــاف ط ــرق لـصـنــاعــة
التغيير اإليجابي داخل شركاتهم ،ثم يقوم
بعد ذلــك كــل فريق بمعالجة ٍّ
تحد خاص
بالشركة ،ومحاولة حل مشكلة خالل فترة
التدريب في البرنامج.
وص ـم ـم ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ه ـ ــذا ال ـب ــرن ــامــج
خـصــوصــا لـشــركــات الـقـطــاع ال ـخــاص في
الكويت ،بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية
م ــرم ــوق ــة م ـث ــل ج ــام ـع ــة ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا فــي
ل ــوس أن ـج ـلــس ( )UCLAكـلـيــة أن ــدرس ــون
ل ـ ــإدارة ،وجــامـعــة كــالـيـفــورنـيــا ،بيركلي،
والكلية الملكية للفنون في لندن وجامعة
كامبريدج.
ويولي "الوطني" أهمية كبرى لتطوير
كـ ـ ـ ـ ــوادره الـ ـبـ ـش ــري ــة الـ ـت ــي تـ ـع ــد ال ــدع ــام ــة
األس ــاس ـي ــة لـتـمـيــز وري ـ ـ ــادة ال ـب ـن ــك ،وذل ــك
ع ـبــر تــوف ـيــر أف ـض ــل ال ـب ــرام ــج ال ـتــدري ـب ـيــة
المتخصصة التي توافق أعلى المعايير
العالمية ،بغية االرتقاء بالكوادر المهنية
ً
لتصبح مؤهلة للقيادة مستقبال.

المستمر حول العالم وضرورة
مــواكـبــة الـمـتـغـيــرات الـتـجــاريــة،
وإيجاد اآلليات والقنوات التي
تتيح التعاون المشترك والتقدم
في شتى المجاالت.
وفـ ــي خ ـت ــام ال ـم ـن ـتــدى شكر
رئ ـيــس جـمـعـيــة الــدبـلــومــاسـيــة
ال ـعــامــة الـصـيـنـيــة الـمـشــاركـيــن

على حسن تعاونهم وتجاوبهم
مــع األنشطة االقتصادية التي
من شأنها دفــع عجلة التعاون
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،بـ ـه ــدف تـيـسـيــر
أع ـم ــال ـه ــم وإق ـ ــام ـ ــة الـ ـش ــراك ــات
االستراتيجية المثمرة.

«بيتك» يعلن الفائزين بحملة
«اربح مع حسابي» للشباب
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء
الفائزين بالسحبين الثالث والرابع لحملة "اربح
مع حسابي" للشباب التي تمنح العمالء فرصة
الفوز بـ 3سيارات  Jeep Wrangler Sportخالل
فترة الحملة ،وجوائز نقدية بقيمة  250دينارا
لــ 10فائزين شهريا ،كما أعلن البنك فوز روان
مجدي الشبيكي بسيارة ،Jeep Wrangler Sport
بعد أن فــازت بسحب السيارة األول من ثالث
سيارات ،وجرى السحب بالمقر الرئيسي لـ"بيتك"
تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
والـفــائــزون هــم :يوسف سليمان الرشيدي،
مــريــم ع ـصــام الـجـيـمــاز ،مـحـمــد نــاجــي محمد
ال ـم ـط ـيــري ،روان أح ـمــد جــاســم ي ــوس ــف ،نــور
يعقوب الحشاش ،عبدالرحمن علي المطيري،
ن ــوره مضحى الـعـنــزي ،مــريــم نــايــف العازمي،
نوال محمد علي حسين ،عبدالله محمد صالح
السهلي ،حصه عبدالله العتيبي  ،سمو مبارك
السعيدي ،نجاة عبدالله الصقر ،ســاره فاضل
الـ ـع ــازم ــي ،ف ـ ــرح ص ـ ــاح ال ـح ـس ـي ـنــي ،يــوســف
عبداللطيف العنيزي ،فاطمة أسامة البناو ،حور
عبدالعزيز الفواز ،ضي متعب الهاجري ،منار
طارق الظفيري.
وي ــأت ــي إطـ ـ ــاق ه ـ ــذه ال ـح ـم ـلــة بـمـمـيــزاتـهــا
اإلضافية ضمن استراتيجية "بيتك" باالهتمام
بعمالئه ،حيث يـقــدم البنك مـمـيــزات مختلفة
لعمالء برنامج "حسابي" مــن حمالت خاصة
وخصومات وجوائز ومكافآت حصرية.
وبمجرد تحويل المكافأة االجتماعية على

بــرنــامــج ح ـســابــي ،يــدخــل ال ـع ـمــاء بالسحب
الشهري على جائزة قيمتها  250ديـنــارا لـ10
فائزين شهريا ،إضــافــة الــى  3سحوبات على
 3سيارات  Jeep Wrangler Sportخالل فترة
الـحـمـلــة .وتــؤكــد ه ــذه الحملة اهـتـمــام "بيتك"
بعمالئه من الشباب مع الموازنة بين مختلف
ش ــرائ ــح ال ـع ـمــاء حـســب طبيعة ك ــل شــريـحــة،
وال ـحــرص على السعي الــدائــم لتقديم أفضل
المزايا لهم .ويطرح "بيتك" برنامج "حسابي"
للشباب بمزايا نوعية ،ضمن االهتمام المتواصل
ب ـشــرائــح ال ـع ـمــاء الـمـخـتـلـفــة ،واب ـت ـك ــار صيغ
منتجات وخدمات جديدة ،يتم من خاللها الوفاء
باحتياجات كل شريحة بما يالئم خصائصها
العمرية واهتماماتها المتعددة ،بحيث تتناسب
مــع كــل شــرائــح الـعـمــاء وتـلـبــي احتياجاتهم
في الحصول على خدمة متميزة وفق معايير
وأساليب ال تقل عن نظيرتها العالمية من حيث
الجودة والدقة والسرعة.

ثقافات
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أكد األديب والمترجم الهندي محمد رافع
كوتوفادمي أن اللغة العربية جزء من
ً
حياته ،معربا عن انبهاره بأدب نجيب
محفوظ.
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شارك الفنان عمرو وهبة بشخصية
اإلنسان اآللي بمسلسل "في بيتنا
ً
ً
روبوت" ،والذي عرض مؤخرا ،محققا
ردود فعل واسعة.

تواصل الفنانة ميس كمر تصوير
مشاهدها بمسلسل "أمر إخالء  ،"2بعد
أن انتهت من عدة أعمال تشارك من
خاللها في الماراثون الرمضاني.

«ليتل بيغ» تنال جائزة «برافو»
الموسيقية للبوب والروك
الفرقة تضم سونيا تايورسكايا وإيليا بروسيكين وأولمبيا إيفليفا وآنا كاست
فــازت فرقة "ليتل بيغ" ()Little Big
الموسيقية بجائزة "برافو" الموسيقية
الروسية الثالثة لفئة موسيقى البوب
والروك.
ويـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـفـ ــوز ل ـي ـك ـل ــل ن ـج ــاح
ف ــرق ــة الـ ـب ــوب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـت ــي تحظى
ب ـج ـم ــاه ـي ــري ــة ه ــائـ ـل ــة ح ـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم،
وتحقق أغنياتها أعلى معدل مشاهدة
ع ـبــر مــوقــع يــوت ـيــوب وم ـن ـصــاب الـبــث
الموسيقي.
وآخـ ـ ـ ـ ــر إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات الـ ـ ـف ـ ــرق ـ ــة أغ ـن ـي ــة
"سكيبيدي" الشهيرة التي حققت 400
مليون مشاهدة و 3.4ماليين إعجاب،
ليصبح بذلك الفيديو األكثر مشاهدة
على "يوتيوب".
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــو أطـ ـل ــق
أعـ ـض ــاء ال ـف ــرق ــة فـ ــاش مـ ــوب ب ـع ـنــوان
 ،#skibidichallengeودعوا مستخدمي
وسائل التواصل االجتماعي إلى تكرار
الحركات الراقصة التي انتشرت كالنار
ف ــي الـهـشـيــم عـلــى "إن ـس ـت ـغــرام" و"تـيــك

فرقة «ليتل بيغ»
ت ـ ــوك" ،كـمــا حـصــد الـفـيـلــم الـمــوسـيـقــي
ا ل ـق ـص ـي ــر " آ كـ ـ ــا  "47 -لـ ـف ــر ق ــة ا لـ ـ ــروك
المعروفة "ليتل بيغ"  50مليون مشاهدة
على "يوتيوب".
يذكر أن فرقة الــروك الشهيرة "ليتل
بيغ" كانت مرشحة للفوز في مسابقة
" ي ــورو فـ ـيـ ـج ــن  "2020 -ا ل ـمــو س ـي ـق ـيــة

األوروبية بأغنية  ،Uneإال أن المسابقة
ألغيت النتشار وباء كورونا ،وتأجلت
لعام  2021لتقام في مدينة روتردام.
ويضم الفريق النجمة الشهيرة سونيا
تايورسكايا ،إلــى جانب المغنيين ايليا
بروسيكين وأولمبيا إيفليفا ،وآنا كاست،
وال ـعــازفــان سيرجي م ــاك ــاروف ،وانـطــون

ليسوف .وعلى مستوى الجوائز فاز المغني
الــروســي الـمـعــروف ديـمــا بـيــان بجائزة
موسيقى البوب أيضا ،وتم توزيع جوائز
"برافو" الموسيقية في دار األدباء المركزية
بموسكو ،ونال المغني ،نيقوالي باسكوف
وال ـم ـ ّ
ـدون ،دان ــي ميلوخين جــائــزة أفضل
ثنائي غنائي عــام  ،2020أمــا المايسترو
األلماني هانس تسيمر فمنح جائزة أفضل
مــؤلــف مــوسـيـقــي ،ونــالــت فــرقــة ""Dabro
الموسيقة جــائــزة أفـضــل فــرقــة للفنانين
الشباب .يذكر أن مسرح "البولشوي" شهد
في وقت سابق توزيع جوائز "برافو" على
الفائزين بفئة "الموسيقى الكالسيكية"،
وفاز بجائزة "برافو" نجم األوبرا العالمية
بالسيدو دومينغو ،ومغني األوبرا الروسي
بوغدان فولكوف ومغنية األوبرا الروسية
ألبينا شاغيموراتوفا.
ج ــدي ــر بــالــذكــر أن ج ــائ ــزة "بـ ــرافـ ــو" تم
تأسيسها عام  ،2017ويتم منحها سنويا
مـنــذ ع ــام  2018بفئتي موسيقى الـبــوب
والروك والموسيقى الكالسيكية.

ثاندي نيوتن

سونيا تايورسكايا

جاستن بيبر

ديبيكا بادوكون

ثاندي نيوتن تعود إلى اسمها األصلي

جاستن بيبر يفاجئ جمهوره بألبوم Freedom

بادوكون مع أميتاب باتشان في the intern

قالت الممثلة البريطانية ثاندي نيوتن ،في مقابلة تلفزيونية ،إنها ستبدأ في طلب كتابة
اسمها بطريقة هجائه األصلية  -ثانديوي -على تترات األفالم.
ولدت الممثلة البالغة من العمر  48عاما باسم ميالني ثانديوي نيوتن ،ولكنها أثناء دراستها
في المدرسة االبتدائية ،اختفى حرف "و" من اسمها ،على "أمل واه بجعلها تشعر بأنها أقل
اختالفا".
ومع ذلك ،كان يكتب اسمها في تترات فيلمها األول "فليترينج" بشكل غير صحيح "ثاندي"
على الرغم من اسمها الشخصي كان "ثانديوي".
ً
وشرحت نيوتن قرارها بالعودة إلى هجائها األصلي ،وقالت :هذا هو اسمي .لقد كان دائما
اسمي ،وأنا أستعيد ما كان لي .ويعني اسم ثانديوي "الحبيب" في لغة شونا ،والتي تأتي من
(د ب أ)
شعب شونا في زيمبابوي.

فاجأ النجم العالمي جاستن بيبر ،متابعيه بطرح ألبوم جديد ،تزامنا مع عيد الفصح،
واختار له عنوان.Freedom
ً
ووفقا لعدد من التقارير األجنبية ،فإن بيبر ( 27عاما) قرر مفاجأة جمهوره باأللبوم من دون
سابق إنــذار ،وشــارك عبر حساباته الخاصة على موقع التواصل االجتماعي بوستر األلبوم
الجديد ،الذي تضمن  6أغنيات جديدة.
يأتي ألبوم  ،Freedomبعد األلبوم السادس  ،Justiceالذي احتل ألول مرة رقم  1على مخطط
 200 Billboardلأللبومات ،خالل الفترة الماضية ،وحظي بشعبية كبيرة.
كما حقق بيبر نجاحا هائال بفيديو كليب " ،"Anyoneالــذي طرحه في آخر يوم من السنة
ً
الماضية ،وظهر من خالله كمالكم ،ليتخطى الـ 19مليونا مشاهدة في غضون أيام ،حيث تفاعل
المتابعون مع شخصية المالكم التي قدمها بيبر في الكليب ،وبأدائه التمثيلي المتقن للدور.

يستعد النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان ،للمشاركة مع الممثلة الهندية ديبيكا
بــادوكــون ،للعمل على النسخة الهندي من فيلم  ،The Internوالمقرر انطالق تصويره
نوفمبر المقبل.
والفيلم األميركي األصل كان من بطولة النجم العالمي روبرت دى نيرو وآن هاثواي ،ومن
المقرر ان يلعب باتشان دوره ،والذي كان سيؤديه الفنان الهندي الراحل ريشي كابور قبل
وفاته المفاجأة ،فيما تلعب بادكون دور آن هاثاواي.
طرح فيلم  The Internاألصلي في  ،2015ودار حول أرمل يبلغ من العمر ً 70
عاما يرفض
أن يتقاعد ويحاول الدخول مرة أخرى في مجال العمل بمساعدة جوليز اوستن ،التي تجسد
دورها آنا هاثاواي ،ويبدأ االثنان العمل من خالل اإلنترنت في مجال األزياء ،وحقق الفيلم
إيرادات وصلت إلى  195مليون دوالر.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :ال شيء يمكنه التغلب على ارادتك
الصلبة وتنظيمك المهني.
ً
عاطفيا :عالقتك العاطفية تتراوح بين
المد والجزر وحان وقت القرار.
ً
اجتماعيا :إهـمــال التمارين الرياضية
ً
يرجعك جسديا الى الوراء فال تهملها.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ينظر اليك المسؤولون كشخص
ّ
متطلب ومغرور فراجع نفسك.
ً
عاطفيا :حــان معالجة بعض القضايا
ً
التي ّأجلتماها نظرا للظروف المستجدة.
ً
اجتماعيا :اضطراب منزلي واضــح وال
شيء يسير في الطريق السليم.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
ّ
تتخوف أحيانا من العمل ضمن فريق
مهنيا:

بينما هو األفضل لك.
ً
عاطفيا :تتجه مشاعرك نحو شخص آخر
وقد يؤدي ذلك الى مأزق.
ً
اجتماعيا :انتبه الى ما تأكل فالقليل بشهية
أفضل من الكثير بنهم.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف
ً
تحصل على نتائج مثمرة قريبا.
ً
عاطفيا :يجب أن تقبل ّأي دعم مادي يسهم
في ترتيب وضعك العاطفي.
ً
اجتماعيا :الجميع معجب بطاقتك على
ّ
االحتمال وطريقة تقبلك للمشاكل الطارئة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
مـهـنـيــا :الـمـهــم راه ـنــا الـحـفــاظ عـلــى موقعك
بثبات الى أن ّ
تمر األزمة.
ً
عاطفيا :المطلوب اليوم هو التعاطف بينكما
والتعاون الى أقصى حد.
ً
اجتماعيا :ال تريد إنقاص شيء من المتطلبات
العائلية ولكن للظروف أحكام.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :استراتيجيات الماضي لم تعد تنفع
وأنت اليوم أمام واقع جديد.
ً
عاطفيا :بانتظارك تغييرات عاطفية كبيرة
ال ُيعرف مدى وقعها عليك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـتــزايــد ال ـم ـش ـكــات الـعــائـلـيــة
فاحرص على عدم نفاد صبرك وهدوئك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ّ
ً
ً
مهنيا :تتطلع دائما الى األمام وال تخاف
ً
أبدا من مواجهة الصعوبات.
ً
عــاط ـف ـيــا :أفـ ـك ــارك مـطـمـئـنــة م ــن ناحية
الحبيب وتفكر بشراء هدية له.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تــرغــب ف ــي ل ـقــاء قــريــب مع
األصدقاء بعد طول انقطاع عنهم.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
م ـه ـن ـيــا :ال ي ـجــب أن تـتـبـنــى مـســؤولـيــات
جديدة قبل إنجاز ما لديك.
ً
عاطفيا :لقد وصلت الى حائط مسدود مع
الحبيب والتفاهم لم يعد ينفع.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــاّ :ت ـض ـطـ ّـر لـمـعــالـجــة مــوضــوع
شخصي يتطلب الكثير من الصبر واالتزان.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يزداد عدد منافسيك بينما تتسلح
أنت بمهارتك وصدقك.
ً
عاطفيا :أجمل األوقــات العاطفية سوف
ً
تمضيها قريبا مع الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :انتبه الــى رشــاقـتــك وال تدع
ّ
جسمك يترهل لعدم الحركة.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ّ
والتهرب من مواعيد إنجازك
مهنيا :إياك
ّ
ألعمال الغير فيقل احترامهم لك.
ً
عاطفيا :ال يفكر الحبيب إال بك بينما تفكر
أنت بأكثر من حبيب واحد.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـعــود ال ــى إن ـعــاش عــاقــاتــك
االجتماعية بعد فترة ركودها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـجــب أال ت ـتــوقــع الـكـثـيــر ف ــي هــذه
ً
ً
الظروف وأن تكون قنوعاّ ومرنا.
ً
عاطفيا :شريك العمر يعزز موقعك العائلي
ويساعدك على فهم األمور أكثر.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :وض ـع ــك االقـ ـتـ ـص ــادي الـجـيــد
يساعدك في التعامل بطريقة أفضل مع الغير.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :أصبح من الضروري إعــادة تقييم
أوضاع العمل والنظر في احتماالت جديدة.
ً
عاطفيا :أجــواء مناسبة لكل عمل ايجابي
ّ
يقربك من الحبيب فاغتنم الفرصة.
ً
اجتماعيا :اعتبر األوقات العائلية الراهنة
ّ
مجرد اختبار لقوة احتمالك.
رقم الحظ.22 :

ثقافات
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كوتوفادمي :نجيب محفوظ أبهرني بـ «أوالد حارتنا»

ُ
مترجم هندي يعشق «العربية» ويخطط الستكمال دراسته في األزهر

طالب الرفاعي

فقرر أن ّ
عشقه للحروف العربية بدأ منذ الصغرّ ،
العديد من كتب مبدعيها ،والتحق
يكرس حياته لخدمة لغة الضاد ،حيث قرأ
ً
بجامعة معدن الثقافة اإلسالمية في والية كيراال الهندية ،ولم يكتف بذلك ،بل ترجم ديوانا البن جلدته الشاعر وبين ُ
شاليبرمي،
ِِ
الشاب محمد رافع كوتوفادمي ،الذي
ويحلم باستكمال دراسته في جامعة األزهر الشريف بمصر ...إنه األديب والمترجم الهندي ً
أكد في ًحوار لـ«الجريدة» أن اللغة العربية جزء من حياته وال يستطيع العيش من دونها ،معبرا عن انبهاره بأدب نجيب محفوظ،
خصوصا روايته األشهر «أوالد حارتنا» ...وفيما يلي نص الحوار:
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

كتب أدهم
شرقاوي لها
نكهة خاصة
وأحلم بترجمة
المنفلوطي إلى
«الهندية»

غالف «أوالد حارتنا»

• لماذا اخترت التخصص في اللغة العربية؟
 م ـنــذ ن ـعــومــة أظ ـ ـفـ ــاري ،ك ــان ــت ال ـل ـغــة الـعــربـيــةً
بالنسبة إلـ ّـي جــزء ا ال يتجزأ من حياتي ،فهي لغة
تنفرد مــن بين الـلـغــات األخ ــرى بأسلوبها األنيق
وهندامها الشيق ،إضافة إلــى أنها لغة الـقــرآن ،ما
ً
دفـعـنــي الخ ـت ـيــار ه ــذا الـتـخـصــص ،خ ـصــوصــا مع
التشجيع ال ــذي قــدمــه لــي الــدكـتــور إبــراهـيــم خليل
الـبـخــاري ،مــؤســس ورئـيــس جامعة مـعــدن الثقافة
ً
اإلسالمية بوالية "كيراال" الهندية ،فهو يشجع دائما
على تعلم اللغة العربية.
• هــل ت ـقــوم بـتــرجـمــة ال ـن ـصــوص اإلبــداع ـيــة من
ً
الهندية إلى العربية فقط أم العكس أيضا؟
ً
 دائما أفضل الترجمة من الهندية (المليالمية)ً
إلى العربية ،العكس أيضا يحدث أحيانا.
ً
ً
• م ــن واق ــع عـمـلــك بــاح ـثــا وم ـتــرج ـمــا ،م ــا أوج ــه
التشابه بين اللغتين والثقافتين العربية والهندية؟
 لقد اتصل العرب بالهند وأهلها منذ العصورال ـقــدي ـمــة ،وتــداخ ـلــت الـعــربـيــة حـتــى أصـبـحــت لغة
ُ َ
كت ُ
سب بالتعلم والدراسة ،وكنتيجة حتمية لذلك
ت
أثرت اللغة العربية بشكل كبير في اللغات والثقافة
ً ُ
الهندية ،ويمكن أن نكتشف ألفاظا ال تحصى ترجع
ج ــذوره ــا إل ــى الـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ،كـمــا نـجــد أن هـنــاك
متشابهات على مستوى الثقافة والفنون بين الهند
والعالم العربي ،وال شك أن اللغة العربية انتشرت
في المجتمع الهندي بفضل العالقة الوطيدة بين
الجانبين.
• ما أبــرز الصعوبات التي تواجهك في الترجمة:
اخـتـيــار ال ـنــص ،أم تقنية كـتــابــة الـنــص األص ـل ــي ،أم
صعوبات النحو والصرف؟
 تقنية الكتابة في النص األصلي تقف حجر عثرةأمــامــي فــي الـتــرجـمــة ،ففي الـبــدايــة كنت أواجـ ــه هذه
ُ
واصلت عملي بهمةٍ ،كما
المشكلة بشكل كبير ،لكنني
أن ممارستي المستمرة للترجمة َّ
مهدت لي الطريق ألن
ً
ً
ً
يصبح األمر سهال تدريجيا ،وعموما ما زالت أحاول
قصارى جهدي اجتياز هذه الصعوبات ،وأعتقد أن
ً
عملية الترجمة ستصبح أكثر سهولة مستقبال.
• أنت من أبناء الجنوب في الهند الذين يتحدثون
اللغة َ
المليالمية ،حدثنا عن تعدد اللغات في بالدك،
وهل عملك مقتصر على الترجمة من المليالمية إلى
العربية؟
 المعروف لدى الجميع أن الهند تتمتع بثقافاتمختلفة ولغات عــدة ،حتى أن لكل واليــة لغة وثقافة

خاصة ،أنا أنتمي إلى والية "كيراال" ولغتي األم هي
المليالمية ،بالتالي لدينا ثقافة خاصة .وفي الوقت
نفسه فإن الواليتين المجاورتين لكيراال (تاميل نادو،
كــرنــادكــا) لغتاهما مختلفتان وتسميان "تاميلوا"
ً
و"كنتا" ،أما الهندية فهي لغة أكثر استخداما في الهند،
ً
وحاليا عملي ال يقتصر على الترجمة من اللغة الهندية
إلى العربية فقط ،بل أقوم بترجمة نصوص إبداعية
ً
إنكليزية إلى العربية أيضا.
ْ
• َمن أبرز المبدعين العرب الذين قرأت لهم وربما
ً
تترجم أعمالهم إلى اللغة الهندية مستقبال؟
 ق ـ ــرأت ك ـت ــب ال ـم ـن ـف ـلــوطــي ،ك ـم ــا ق ـ ــرأت ل ــأدي ــبالفلسطيني أدهم شرقاوي والكاتب السعودي محمد
الرطيان والسوري علي الطنطاوي وغيرهم ،وأكثر ما
أعجبني كان كتب شرقاوي ،إذ إن لها نكهة خاصة عن
غيرها في األدب العربي ،وترجمة أعمالهم إلى الهندية
حلم حياتي .أنا على يقين أنني سأحقق هذه األمنية
في المستقبل بــإذن الله .وهناك كتاب عرب كثيرون
يجب أن تنقل أعمالهم إلــى اللغة الهندية كــي يقرأ
الهنود األدب العربي.
ً
• لكن هـنــاك أع ـمــاال كثيرة ألدي ــب "نــوبــل" نجيب
محفوظ نقلت إلــى الهندية ...فهل وصــل أحدها إلى
يديك؟
 نعم ،قرأت له روايــة "أوالد حارتنا" ،وقد انبهرتً
ً
بها ،إذ إن له أسلوبا فريدا في السرد ،وهو بالفعل كاتب
ً
مختلف ،وأعجبني ما يكتبه جدا.
• ما أبــرز األعمال التي نقلتها إلــى اللغة العربية
حتى اآلن؟
ُ
شاليبرمي
 ترجمت قصائد للشاعر الهندي ِو ِبينإلــى العربية فــي دي ــوان يحمل عـنــوان "بـعــد الـمــوت"
سيصدر عن دار الحرف للنشر والتوزيع بالسعودية
ً
خالل الشهرين المقبلين ،كما سبق أن نقلت نصوصا
لمبدعين هنود آخرين إلى العربية في بداية عملي
ً
بالترجمة ال أتذكرها حاليا بدقة .وسيصدر
• وكيف كانت تجربتك األولى في ترجمة قصائد
ُ
شاليبرمي؟
 تجربة جيدة رغم أنها كانت صعبة ،كما أكسبتنيً
خبرة لمواجهة الصعوبات في مجال الترجمة ،وعموما
ً
أنا سعيد جدا إلصدار كتابي األول في العالم العربي.
• حتى اآلن لم تسافر إلى أي بلد عربي ،إلى أي مدى
ساعدتك الوسائط اإللكترونية الحديثة مثل "فيسبوك"
في التواصل مع الحياة الثقافية مع العالم العربي؟
 -لسوء حظي لم أسافر بعد إلى أي بلد عربي ،يظل

مصر التجدد والفخر!

talrefai1@yahoo.com

محمد رافع كوتوفادمي
هذا الحلم في ذهني ،لطالما أشتاق أن أستنشق هواء
الوطن العربي ،ولكن األمل يبقي وسوف تقر عيناي
برؤية بلدان عربية مباشرة .تجدر اإلشــارة هنا إلى
أهمية الــوســائــط اإللـكـتــرونـيــة الحديثة فــي حياتي
الثقافية .ال سيما "فـيـسـبــوك" ال ــذي منحني فرصا
غـيــر م ـح ــدودة إضــافــة إل ــى أنـنــي تمكنت مــن خالله
مــن التواصل مــع األدب ــاء والـشـعــراء الـعــرب مباشرة.
بـفـضــل ه ــذه ال ـعــاقــات الـمـتـسـعــة ن ـشــرت إبــداعــاتــي
فــي جــرائــد وم ـجــات عــربـيــة .قــائـمــة أصــدقــائــي على
"فيسبوك" مملوءة بالعرب فقط ،ومن بينها المبدعون
المشهورون مثل هدى بركات ،وسعود السنعوسي
وإنعام كجه جي ،وغيرهم ،ال محل للهنود هناك ..وال
أنشر على حسابي إال باللغة العربية ،يمكن القول إن
هذا العالم األزرق جعلني أكثر إبداعا في اللغة العربية.
• هل ستكتفي بالترجمة فقط أم تخطط للكتابة
اإلبداعية بالعربية؟
ً
 أبـ ــدا ،فــأنــا أكـتــب القصص القصيرة والـمـقــاالتوالقصائد باللغة العربية مـبــاشــرة ،وخ ــال الفترة
األخـيــرة خرجت إبداعاتي ومقاالتي إلــى النور عبر
مجالت وجرائد عربية ،تصدر في الكويت والسعودية
واإلمارات واألردن وقطر.
ُ
شاليبرمي ،ما
• بعدما انتهيت من ترجمة ديوان
الخطوة التالية؟
 هذه خطوة أولى فقط ،وسأواصل الكتابة واإلبداعً
باللغة العربية إلى أن أحقق حلمي في أن أصبح مبدعا
بـهــذه اللغة ،ال أتمكن مــن الحياة إال بالعربية ،فقد
ً
أصبحت جــزءا من حياتي ،أما الخطوة التالية فهي
أن يصدر لي ديوان شعر بالعربية يحمل توقيعي في
العالم العربي.

قد يرى البعض أن أوضاع مصر االقتصادية واالجتماعية والسياسية أهم
بكثير من إقامة احتفالية "موكب المومياوات الملكية" بانتقالها من المتحف
المصري في ميدان التحرير ،في وسط القاهرة ،إلى المتحف القومي للحضارة
المصرية بالفسطاط ،حيث ستستقر المومياوات الملكية في مثواها األخير،
ً
خصوصا الشكل المبهر الــذي جــاءت به االحتفالية ،وبما يشير بوضوح إلى
ّ
تكلفتها المالية الباهظة ،ومؤكد أن لهذا الرأي وجاهته وأهميته.
لكن وسط انكسارات عربية غير مسبوقة ،وتبعثر عربي غير محدود ،واقتتال
عربي ـ عربي داخل القطر العربي الواحد ،إضافة إلى عموم األوضاع االقتصادية
والسياسية البائسة ،وســط هــذا كله ،فليس أقــل من شمعة أمــل في ظلمة هذا
الحاضر المخيفة!
أنا من جيل عربي كانت أحالمه عريضة ،وكانت أمانيه كبيرة ،ولقد اندفع نفر
كثير باآلالف ليضحي بحياته من أجل تلك األحالم واألماني ،وكنا ألجيال نردد
وطني العربي من المحيط إلى الخليج ،وبالد العرب أوطاني .تساقطت أحالمنا
مقترنة بتساقط شعارات مغوية ومدوية ،ودارت األرض دورتها ،وتفكك االتحاد
وحلت العولمة ،ووجد
السوفياتي وسقطً ،واستفردت أميركا بقيادة العالمَ ،
جيلي نفسه مطروحا خارج التاريخ والجغرافيا ،فلم يبق شيء من الشعارات
الطنانة والكبيرة والمؤثرة ،وليس من وطن عربي موحد ،بل هي أقطار عربية
ً
ً
تصارع باستماتة لتبقى قطرا موحدا ،فال سورية سورية ،وال العراق عراق ،وال
لبنان لبنان ،وال اليمن يمن ،وال السودان سودان ،وال ليببا ليبيا ،وال وال وال ..لذا
فجيلي وشيء من امتداد ألجيال عربية الحقة يجد نفسه أمام واقع عربي مرير
ومهزوم ،ويكفي أننا وفي عز انشغال العالم للوقوف في ّوجه جائحة كورونا،
وقفنا متفرجين خارج سياق التاريخ البشري ،ننتظر تفضل أمم الدنيا علينا،
ً
ومنحنا لقاحا يعيننا على االستمرار في الحياة!
إن إقدام مصر العرب على إقامة احتفالية "موكب المومياوات الملكية" ،وبقدر
ً
ً
ً
ما كانت حدثا مصريا خالصا ،وبكل شيء ،فإنه حدث عربي بامتياز ،حدث كنا
ً
كعرب في أمس الحاجة إليه ،خصوصا أنه جمع بين السياسة والتاريخ والتراث
والفن والموسيقى ،وبحضور ّ
جلي وعظيم لقدرات اإلنسان المصري ،بوصفه
ً
ً
ً
ً
امتدادا حضاريا ،لملوك سادوا الدنيا ،وتركوا وراءهم إرثا إنسانيا ال مثيل له،
إرث يشهد على حضارة إنسانية كبيرة ومبهرة ،عاشت مزدهرة يوم كانت بقاع
ّ
األرض األخرى تغط بالظلمة والظلم والتأخر.
َ
َ
َ
"موكب المومياوات الملكية" هو فرح عبر كل بيت عربي ،وعبر كل نفس عربية
ً
ً
ّ
ضوء عربية تحيي شيئا من جفاف أرواحنا! خصوصا أن
تواقة ألن تجد لمعة
ٍ
ً
االحتفال جاء بصيغة عصرية الفتة ،وكان مقنعا ليس للمحيط العربي ولكن
ً
للمحيط العالمي واإلنساني ،وأعاد شيئا من الثقة لنفوسنا بأننا ،كأمة عربية،
قادرون على مجاراة عناوين اللحظة اإلنسانية الراهنة ،فما شهدناه من تنظيم
ً
ودقة وتخطيط وطالقة ،وأخيرا كحفل موسيقي تقوده عبقرية المايسترو نادر
عباسي ،الذي استطاع بفكر موسيقي متوقد أن يقود أوركسترا رائعة في توزيع
أدوارها وفي انسجام أدائها ،السيما استخدام التراث المصري الفرعوني العربي
ً
الموسيقي ،وإعطاء كل آلة حقها من الظهور .وهذا جميعه كان منسجما مع إخراج
متناهي الدقة ،سلط الضوء على الحركة في مختلف األماكن بانسجام قل مثيله.
مصر العروبة ،بتجديد متاحفها وبصيانة وترميم بيوتات آثارها إنما أطلقت
ً
ً
ً
صوتا عربيا عاليا يقف إلــى جانب الثقافة والفن اإلنسانيين ،الثقافة والفن
ً
ً
بوصفهما نهرا يوازي نهر الحياة ،وبوصفهما عونا لإلنسان على احتمال قسوة
الواقع واضطرابه! إننا كأمة وبقدر حاجتنا إلى نهضة علمية حضارية ،فإننا
في أمس الحاجة لروح جديدة تقرأ اللحظة الراهنة وتتعامل معها بما تستحق
فن وثقافة.
من ٍ
لمصر تبريك يليق بهيبتها وعزها ،ولنا الفخر بانتمائنا إليها!

توابل ةديرجلا
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عمرو وهبة :لم أتوقع نجاح «في بيتنا روبوت» بهذه الطريقة
«الرهان على الكوميديا صعب ...وإصابتي بكورونا لم تؤثر علي»
شارك الفنان عمرو وهبة بشخصية اإلنسان اآللي (لذيذ) في
مسلسل «في بيتنا روبوت» ،الذي عرض مؤخرا على الشاشات،
وحقق ردود فعل واسعة .وفي دردشته مع «الجريدة» تحدث
عمرو عن المسلسل وكواليسه وتجربة إصابته بفيروس كورونا
وغيرها من التفاصيل.
القاهرة  -هيثم عسران

مساحة
االرتجال لم
تكن متاحة
في التجربة
والتزمنا
باإلجراءات
االحترازية
بشأن «كورونا»
خالل التصوير

● كيف و ج ــدت ردود الفعل
على تجربة "في بيتنا روبوت"؟
 سعدت جدا بردود االفعالالتي جاء ت من مختلف أنحاء
الوطن العربي ،ولم أكن أتوقع
تحقيق العمل كل هذا النجاح
م ــع ع ــر ض ــه األول ،خ ــا ص ــة أن
المسلسل تصدر التريند على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـبـ ـك ــر فـ ـ ــي الـ ـحـ ـلـ ـق ــات
األول ـ ـ ــى ،ودخ ـ ــل ض ـم ــن االك ـث ــر
بـحـثــا ع ـلــى م ـحــركــات الـبـحــث،
وان ـج ــذب ــت ل ــه وتــاب ـع ـتــه فـئــات
كثيرة من الجمهور.
● األطفال من الفئات األكثر
إعجابا بالعمل ،هل كنت تتوقع
هذا األمر؟
 قـنــاعــاتــي الـشـخـصـيــة بــأناألطفال سيحبونا بالفعل ،لكن
ا لـتـحــدي بالنسبة لــي كــان في
حب أسرهم لفريق العمل ،وهو
ما تحقق بالفعل ،فالجميع بال
اسـتـثـنــاء ب ــذل ق ـص ــارى جـهــده
ليقدم المسلسل بأفضل صورة.
● األعـمــال الكوميدية عــادة
ما يكون هناك ترقب بشأنها،
هــل ش ـعــرت بــالـقـلــق مــع عــرض
المسلسل؟

 ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــو م ـ ـ ـيـ ـ ــد يـ ـ ــا أ ص ـ ـعـ ــباألن ــواع الــدرامـيــة بكل تأكيد،
ألن س ـق ــف ال ـت ــوق ـع ــات دائ ـم ــا
يـ ـك ــون م ــرت ـف ـع ــا م ـن ـه ــا وم ـمــا
تقدمه ،فاألزمة في الكوميديا
م ـ ــرتـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور
لــد يــه مـنــا فــذ كـثـيــرة لمتابعة
تعليقات كوميدية على مواقع
التواصل االجتماعي ،لذا فإن
أي ت ـج ــرب ــة ك ــوم ـي ــدي ــة ي ـكــون
هـنــاك تــر قــب لتقبل الجمهور
لـ ـه ــا ،وأتـ ــذكـ ــر ف ــي ال ـت ـصــويــر
ضحكات المجاميع المشاركة
عندما يشاهدون أدائي أثناء
الـتـصــويــر ،وكــانــت تسعدني،
فـ ـه ــم ل ـ ــم ي ـ ـكـ ــونـ ــوا عـ ـل ــى ع ـلــم
بتفاصيل الدور وما يتطلبه.
● ما سبب حماسك لتجربة
الروبوت "لذيذ"؟
 عشت تفاصيل المسلسلمـ ـن ــذ أن ك ـ ـ ــان م ـ ـجـ ــرد فـ ـك ــرة،
وتحمست للمشروع ،خاصة
أنه يجمعني مع هشام جمال
الـ ــذي أع ــرف ــه ع ـلــى الـمـسـتــوى
ال ـش ـخ ـصــي ،وأق ـ ــدر اج ـت ـهــاده
ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم أف ـ ـ ـضـ ـ ــل األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال،
إض ــاف ــة إلـ ــى اه ـت ـم ــام ــه ب ــأدق
التفاصيل من الناحية الفنية
حتى يخرج العمل بأفضل ما
يـمـكــن رغ ــم الـصـعــوبــات التي
ت ـك ــون م ــوج ــودة أح ـي ــان ــا فــي
تنفيذ األفكار المختلفة التي
يـقــدمـهــا ،ووج ــدت فــي "لــذيــذ"
فرصة لتقديم تجربة مختلفة
دراميا.
● ألــم تقلق مــن عــدم نجاح
ال ـع ـمــل خ ــاص ــة أنـ ــه ال ـب ـطــولــة

عمرو وهبة في مشهد من المسلسل

األول ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـه ـ ـشـ ــام جـ ـ ـم ـ ــال فــي
الدراما؟
 رهـ ــانـ ــي عـ ـل ــى الـ ـعـ ـم ــل مــنال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة ،وثـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــي بـ ـهـ ـش ــام
وم ــوه ـب ـت ــه ج ـع ــان ــي اتـحـمــس
للتجربة ،وا لـقـلــق مــو جــود في
أي تـ ـج ــرب ــة ول ـ ـيـ ــس ف ـ ــي ه ــذه
ال ـت ـج ــرب ــة ف ـح ـس ــب ،ك ـم ــا أن ـنــي
أشعر بالراحة في العمل معه،
وهذا األمر مهم في أي تجربة،
فـ ــال ـ ـش ـ ـعـ ــور ب ـ ــال ـ ــراح ـ ــة ي ـج ـعــل
الممثل يــر كــز فــي عمله بشكل
أ كـبــر ،ويجعله يخصص أكبر
مساحة من وقته للعمل وليس
ل ـت ـف ــاص ـي ــل أخـ ـ ـ ــرى ت ـس ـت ـنــزف
طاقته.
● هــل تــدخـلــت فــي تفاصيل
الـ ـ ـ ــدور مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـف ـن ـي ــة،
خاصة خالل التصوير؟
 ل ــم ي ـكــن ت ــدخ ــا ،ول ـكــن أيمـمـثــل عـنــدمــا يـكــون لــديــه دور
فإنه يعمل على وضع بصمته
الـ ـخ ــاص ــة ف ـي ــه وال ـ ـتـ ــي ت ـم ـيــزه
عـ ــن غ ـ ـيـ ــره ،وه ـ ـنـ ــاك ت ـفــاص ـيــل
كثيرة تناقشت فيها مع فريق
العمل منها االبتسامة ،إضافة
إل ــى بـعــض االي ـف ـي ـهــات ،وكـنــت
ح ــريـ ـص ــا خ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
وض ــع قــائ ـمــة بــالـمـصـطـلـحــات
التي أستخدمها حتى ال أخطئ
فيها ،فضال عن حرصي أثناء
التصوير على التمسك بالثبات
االن ـف ـع ــال ــي ب ـج ـم ـيــع ال ـم ــواق ــف
وعدم إظهار أي تعبيرات على
الوجه أو العين ،فهذا األمر لم
ً
يكن سهال ،ألن لذيذ روبوت وال
يجب حتى أن "يبربش" بعينه.
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أخبار النجوم

كارول سماحة تنتهي
من تسجيل «اللي خان»
ان ـت ـه ــت ال ـن ـج ـم ــة كـ ـ ــارول
س ـم ــاح ــة مـ ــن ت ـس ـج ـيــل تـتــر
مـسـلـســل "ضـ ــد ال ـك ـس ــر" ،من
بطولة نيللي كريم ،واألغنية
بعنوان "اللي خان" ،وهي من
كلمات مدحت العدل ،وألحان
أحمد العدل ،وتوزيع إلهامي
دهيمة وأحمد حسام.
ُي ــذك ــر أن م ـس ـل ـســل "ض ــد
كارول سماحة
الكسر" تأليف عمرو الدالي،
وإخراج أحمد خالد ،وبطولة
نيللي كريم ،ومحمد فراج ،ولقاء الخميسي ،وتارا عماد ،ولؤي
عمران ،وسينتيا خليفة ،ونهير أمين ،ومصطفى درويش ،ونور
إيهاب ،وعدد كبير من النجوم ،والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة
للخدمات اإلعالمية والعدل غروب للمنتج جمال العدل.
نيللي كريم شــاركــت فــي درام ــا رمـضــان الماضي مــن خالل
مسلسل "بـ  100وش" ،مع آسر ياسين وإسالم إبراهيم ،وشريف
الدسوقي ،ودنيا ماهر ،ومصطفى درويش ،وعال رشدي ،وحنان
يوسف ،وسلوى محمد علي ،وســارة التونسي ،ولــؤي عمران،
وتأليف عمرو الدالي وأحمد ،وائل وإخراج كاملة أبوذكري.

عمرو وهبة
● ماذا عن مساحة االرتجال
في التصوير؟
 األعمال الكوميدية عادة ماتكون بها مساحة لالرتجال في
بعض المواقف ،لكن في تجربة
"ف ــي بـيـتـنــا روبـ ـ ــوت" الـمـســألــة
م ـخ ـت ـل ـفــة ب ـش ـك ــل ش ـب ــه ك ــام ــل،
ليس فقط نتيجة طبيعة الدور
ولكن أيضا لطبيعة الشخصية،
فـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــروبـ ـ ـ ــوت لـ ـ ــذيـ ـ ــذ ح ــديـ ـث ــه
مقتضب غالبية الوقت ،وهناك
م ـ ـشـ ــاهـ ــد ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ال ي ـت ـح ــدث
فـيـهــا ،لـكــن فــي الـنـهــايــة جميع
ال ـت ـفــاص ـيــل ت ـقــري ـبــا ال ـخــاصــة
بالمشاهد كانت واضحة قبل
ب ــداي ــة ال ـت ـص ــوي ــر خـ ــال ف ـتــرة
التحضيرات.
● هل تأثرت خالل التصوير
بـ ـ ــأزمـ ـ ــة إص ـ ــابـ ـ ـت ـ ــك بـ ـفـ ـي ــروس
كورونا؟
 انتهيت من التصوير قبلأيـ ــام ف ـقــط م ــن مـعــرفـتــي بخبر
اإلصــابــة ،لــذا لــم تكن هناك أي
م ـش ـكــات بــال ـت ـصــويــر نـتـيـجــة
هذه التجربة الصعبة ،والتي ال
أتمنى أن يمر بها أي شخص،

و تــا بـعــت ردود فعل المسلسل
خ ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ،ح ـي ــث
ت ـصــادف عــرض المسلسل مع
عزلي في المنزل لتلقي العالج.
● ه ـ ــل ات ـ ـبـ ــع فـ ــريـ ــق ال ـع ـم ــل
اإلجـ ـ ـ ــراء ات االحـ ـت ــرازي ــة خــال
التصوير؟
 بالتأكيد ،فالمخرج وليدالـحـلـفــاوي والـشــركــة المنتجة
كانوا مهتمين جدا بهذا األمر،
وتوافرت المطهرات والكمامات
وغيرها من االدوات الوقائية.
● ه ــل ت ـنــوي ت ـك ــرار تـجــربــة
التقديم عبر أثير اإلذاعة؟
 أحببت هذه التجربة جدا،لكن ثمة صعوبات حالت دون
اس ـت ـمــرارهــا ل ـف ـتــرة أطـ ــول ،في
م ـقــدم ـت ـهــا ب ـعــد ال ـم ـســافــة بـيــن
منزلي وبـيــن االسـتــوديــو ،إلى
جـ ــانـ ــب ارت ـ ـبـ ــاطـ ــي ب ـم ـش ــاري ــع
فنية في نفس الوقت ،مما كان
سيؤثر بشكل سلبي لم أرغب
فــي حــدوثــه حـتــى أحــافــظ على
تقديم أفضل صورة.

تامر حسني يغني تتر ورباعيات
«نسل األغراب»

حسني يتوسط أحمد السقا ومحمد سامي
أعلن المخرج محمد سامي التعاقد مع الفنان تامر حسني على
غناء تتر ورباعيات مسلسل "نسل األغراب" ،بطولة النجمين أحمد
السقا وأمير كرارة ،ومقرر عرضه رمضان المقبل.
ونـشــر ســامــي عبر حسابه على "فيسبوك" ص ــورة تجمعه
ّ
بالنجمين أحمد السقا وتــامــر حسني وعــلــق عليها" :تكتمل
كتيبة نسل األ ّغ ــراب بنجم الوطن العربي األول ،النجم الكبير
تامر حسني "وش السعد" الذي اكتشفني في مسلسلي األول آدم
ّ
وقدمني للجمهور ،وكان أول من يدعمني ،تامر يغني تتر نسل
األغراب والرباعيات ،ربنا يخليك لي يا تامر ودائما في ظهري
يا صديقي الشهم والنجم المحبوب".يذكر أن مسلسل "نسل
األغ ــراب" من أضخم إنتاجات الدراما التلفزيونية فى رمضان
 ،2021ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة األولى
في الدراما التلفزيونية ،بعد عدة مشاركات سينمائية ،حيث ّقدما
معا أكثر من عمل في السينما ،كان آخرها فيلمي "حرب كرموز"
و"هروب اضطراري".
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الطبيعة الخضراء...

عالج وسعادة!
ً
ً
بدءا من حدائق بابل المعلقة ،وصوال إلى حدائق البرتقال في إشبيلية،
استوحى مخططو المدن تصاميمهم من الطبيعة على مر العصور.
لم يكن المقيمون وسط المباني ّ
يقدرون على األرجح أهمية المساحات
الخضراء قبل زمن كورونا .خالل فترة اإلقفال ًالتام ،اكتشف سكان
ّ
المدن حول العالم أن الحدائق قد تشكل مصدرا غير متوقع للهدوء
والسعادة.
ً
هذا االستنتاج ليس مفاجئا برأي عدد متزايد من علماء النفس والبيئة
الذين يحللون آثار الطبيعة على الحالة النفسية والصحة العامة.
تبدو الروابط التي بدؤوا يرصدونها معقدة وغير مفهومة بالكامل
بعد ،لكنها تكشف في الوقت نفسه أن تواصل الناس مع الطبيعة
العالم المتحضر اليوم ،ويواجه معظم المحرومين
يتراجع في ً
بدأ ً
واقتصاديا أكبر العوائق .من خالل فهم كيفية تخضير مدن
اجتماعيا ً
العالم سريعا وتأثير الطبيعة على صحة البشر ،من األسهل على
الالمساواة االجتماعية ،وتعزيز التنوع البيولوجي الذي
األرجح كبح ً
نتكل عليه جميعا.

كيت دوغالس – نيو ساينتست

المقيمون بالقرب
من مساحات
خضراء معتادون
على ممارسة
الرياضة مما يسهم
في تحسين
صحتهم النفسية

دراسة في عام
 2019شملت نحو
 20ألف مشارك
بإنكلترا استنتجت
أن تمضية وقت
ترفيهي في
الطبيعة طوال 120
دقيقة تؤدي إلى
صحة جيدة

األحياء الفقيرة
والمحرومة
ً
اقتصاديا في
ريو دي جانيرو
بالبرازيل تشهد
حركة تشجير

تقول إحدى النظريات إن مفعول الطبيعة على
الصحة النفسية يتأثر بالصحة الجسدية :يكون
س ـكــان ال ـمــدن الـمـقـيـمــون بــالـقــرب مــن مـســاحــات
خـضــراء معتادين على مـمــارســة الــريــاضــة أكثر
مــن غيرهم بكل بـســاطــة ،مــا يسهم فــي تحسين
صـحـتـهــم الـنـفـسـيــة .لـكــن تــذكــر مـعـظــم األب ـحــاث
نتيجة مـخـتـلـفــة .فــي ثـقــافــات كـثـيــرة ،ال يرتبط
الـتــوجــه إلــى الـمـســاحــات الـخـضــراء بالنشاطات
الجسدية بقدر ما يتعلق بالنشاطات االجتماعية
الجامدة مثل افتراش األرض لتناول الطعام وسط
ً
الطبيعة .لـكــن قــد تـفـ ّـســر ه ــذه الـنـشــاطــات أيـضــا
مـنــافــع الـطـبـيـعــة ،ألن ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي قد
يخفف مشاعر الوحدة والقلق واالكتئاب .ال شك
في أن المشاركة في أي جماعات دعم تفيد الصحة
النفسية ،وتثبت األبحاث أن المساحات العامة
ّ
تشجع الناس على بناء أحياء متماسكة.
الجميلة
بــاإلضــافــة إل ــى الـمـنــافــع الـنـفـسـيــة ،ن ـعــرف أن
المساحات الطبيعية الصحية تعطينا مجموعة
ً
كاملة من "الخدمات البيئية األساسية" مجانا،
ً
ً
بدء ا من الهواء النظيف والمياه العذبة ،وصوال
إلى إعادة تدوير المغذيات وأنظمة الدفاع خالل
الفيضانات وتلقيح النباتات.
فــي الـحــالــة الـمـثـلــى ،يـجــب أن ن ـحــاول تفعيل
ً
منافع ا لـتـنــوع البيولوجي أ يـضــا عند تصميم
البيئات الحضرية وإع ــادة تشكيلها .لكن كيف
يمكن تحقيق هذا الهدف؟
ي ـقــول عــالــم الـبـيـئــة كـ ــارل إي ـفــانــز م ــن جــامـعــة
شيفيلد في بريطانيا" :ال مفر من حصول مقايضة
معينة في هذا المجال ،ألن المدن تحتل مساحات
ً
كبيرة من األراضي ،وقد يكون بعضها بريا .لذا،
ُ
ً
ً
تعد ظاهرة التحضر سببا أساسيا لزيادة مخاطر
االنقراض حول العالم".
فــي غ ـضــون ذل ــك ،ال ي ــزال مـفـهــوم عـلــم البيئة
الحضرية الذي يمكن أن يتكل عليه المخططون
الراغبون في الحفاظ على الطبيعة غير واضح
ّ
بــالـكــامــل .فــي عــام  ،2017ســلــط إيـفــانــز وزم ــاؤه
الضوء على مسائل جوهرية ال تزال عالقة ،منها
ح ـجــم ال ـم ـســاحــات ال ـخ ـض ــراء ،ومـ ــدى تــرابـطـهــا
وتنوعها في المدن لتعزيز التنوع البيولوجي.
يحتاج عدد كبير من أجناس الحيوانات إلى أنواع
مختلفة من الموائل الطبيعية للتكاثر فيها .برأي
إيفانز ،ال يتعلق أهم عامل بحجم تلك المساحات
ً
فحسب ،بل بنوعيتها أيضا.
يقول إيفانز إن نصف المساحات الخضراء في
ً
المدن البريطانية تقريبا تكون عبارة عن عشب
م ـجــزوز ،ويـتـكــرر ه ــذا الـنـمــط فــي ع ــدد كبير من
المدن الغربية .هو يقترح تحويل هذه المساحات
إلى مروج أو زرع أشجار إضافية .في دراسة حول
المروج في مدن جنوب إنكلترا ،اكتشف فريقه أن
الناس يتجاوبون بإيجابية مع المروج المتنوعة
ً
بيولوجيا أكثر مــن األعـشــاب الـمـجــزوزة .كذلك،
تستنتج دراســة جديدة أشرفت عليها مهندسة
المناظر الطبيعية ،آنا جورغنسين ،من جامعة
شيفيلد أن سكان المدن ،في بريطانيا على األقل،
ّ
يقدرون أهمية التنوع عند وجودهم في الطبيعة
أكثر من أي عامل آخر.

كذلك ،ال نعرف حتى اآلن إذا كان رفع مستوى
ً
التنوع البيولوجي مرادفا لزيادة المنافع التي
يكتسبها س ـكــان ال ـمــدن عـلــى مـسـتــوى الصحة
النفسية .لكن تدعو نتائج الدراسات األخيرة ،رغم
عدم اكتمالها ،إلى تخضير المدن.
يقول الطبيب النفسي مارك بيرمان من جامعة
ً
ش ـي ـكــاغــو" :ي ـع ـت ـبــر الـ ـن ــاس الـطـبـيـعــة جـ ـ ــزءا من
الكماليات ،بدل أن تكون من الضروريات ،لكننا
ً
نحتاج إليها جميعا  ،ويجب أن نتعامل معها
بأعلى درجات الجدية" .توافقه الرأي المهندسة
البيئية آنو راماسوامي من جامعة برينستون،
فتقول إن المساحات العامة الخضراء هي واحدة
من سبعة أنظمة لإلمدادات األساسية في المدن،
إل ــى ج ــان ــب تــأم ـيــن ال ـمــاجــئ وال ـم ـي ــاه وال ـغ ــذاء
والطاقة والتواصل والصرف الصحي.
تـظــن رام ــاس ــوام ــي أن الـطـبـيـعــة ت ـســاوي هــذه
الخدمات بأهميتها ،ويحتاج الناس في حياتهم
إلى المساحات الخضراء.
لـطــالـمــا أخ ــذ ال ـم ـخ ـط ـطــون ال ـع ـمــران ـيــون هــذا
ً
العامل بعين االعتبار ،بــدء ا من نظرية المدينة
الحدائقية في بريطانيا في مطلع القرن العشرين،
ً
ً
وص ــوال إلــى الخطة المطروحة حديثا لتحويل
الشانزليزيه فــي بــاريــس مــن شــارع مــزدحــم إلى
ّ
واح ــة خ ـض ــراء .يـشــكــل فهمنا الـمـتــزايــد لمنافع
الـطـبـيـعــة ال ـص ـح ـيــة ال ــواس ـع ــة واسـ ـتـ ـم ــرار أزم ــة
ً
كورونا راهنا جــرس إنــذار لتطبيق هــذا الــدرس
على نطاق أوسع.
يضيف بيرمان" :لقد أثبت الوباء المستجد أننا
ال نتواصل مع الطبيعة بما يكفي" .ينطبق هذا
ً
الوضع تحديدا على الناس في أكثر الجماعات
ً
ً
ً
حرمانا اجتماعيا واقتصاديا.
وت ـق ــول رام ــاس ــوام ــي" :ي ـتــوقــف ال ــوص ــول إلــى
الـمـســاحــات ال ـخ ـضــراء عـلــى ال ـمــداخ ـيــل" .يكشف
استطالع جديد أجرته هيئة ناتشرال إنغالند،
ً
م ـ ـثـ ــا  ،أن األوالد فـ ــي ا ل ـ ـعـ ــا ئـ ــات ذات ا ل ــد خ ــل
ً
وسط
المنخفض يمضون وقتا أقل في الخارج،
ً
المساحات الخضراء ،خالل زمن الوباء ،مقارنة
بأبناء العائالت ذات الدخل المرتفع.
في غضون ذلك ،كشفت دراسة أجراها بيرمان
وزم ـ ــاؤه ف ــي ت ــورون ـت ــو ،ك ـن ــدا ،أن إض ــاف ــة عشر
أشجار فقط إلى الحي السكني في المدينة تؤثر
بشدة على نظرة الناس إلى صحتهم وراحتهم،
بما يــوازي أثــر اكتساب  10آالف دوالر إضافية
لكل أسرة .لو أصبح تخضير المدن من األولويات
ّ
ً
االستثمارية ،كان أثره اإليجابي ليتضح سريعا
ً
وكــان الناس األكثر حرمانا ليصبحوا من أكبر
المستفيدين.
ً
ما هو شكل المدينة الخضراء المستقبلية إذا؟
تجيب راماسوامي" :أتصور أن هذه المدن ستكون
مـتــرا صــة ،ويسهل المشي فيها .يجب أن تنشأ
ـان مــن أربـعــة أو خمسة طــوابــق ضمن نسيج
مـبـ ٍ
صالح للعيش .هــذه هي القاعدة األساسية .ثم
يمكن إضافة مساحات خضراء يسهل أن يصل
إليها الجميع بالتساوي".
يشدد بيرمان ،من جهته ،على أهمية إعطاء
طابع متعدد األهداف للمساحات الخضراء ،كي

في عام 2018
اعتبرت وزارة
البيئة الصينية
محاربة التلوث من
أهم ثالث معارك
تخوضها لذا دعمت
بناء الحدائق
وتوسيع المساحات
الخضراء

ّ
ّ
تلبي مجموعة متنوعة من الحاجات .هو يفضل
ً
أيضا إضافة عناصر طبيعية أخرى إلى البيئة
البنيوية ،مثل األسطح الخضراء ،أو حتى تصميم
ً
مبان تحمل أنماطا مشابهة لتلك الموجودة في
ٍ
الطبيعة (منحنيات ،كسيرات.)...
تكشف األب ـحــاث المبنية عـلــى أج ـهــزة تعقب
الـعـيــن أن ال ـنــاس يـنـجــذبــون إل ــى ه ــذه األش ـكــال،
ويظن بيرمان أن طريقة تعامل الدماغ مع جمال
ً
ً
الطبيعة يعطي شعورا معينا بالراحة.
يحمل إيـفــانــز ال ــذي يــدافــع عــن الطبيعة بحد
ذاتها رؤية مشابهةُ ،
فيشدد على بناء مجمعات
متراصة لتقليص مساحة األراضي التي تحتلها
الـمــدن" :ستكون المدينة الـخـضــراء النموذجية
ً
بنظري مكتظة نسبيا .لكن المساحات الخضراء
ً
فـيـهــا ستبقى مـتــرابـطــة جـ ــدا ،وعــال ـيــة ال ـجــودة،
ويسهل أن تصل إليها جميع شرائح المجتمع".
ي ـ ــدرك إي ـف ــان ــز أن هـ ــذه ال ــرؤي ــة لـيـســت سهلة
ال ـت ـح ـق ـيــق ،وي ـع ـت ــرف ب ـص ـعــوبــة ت ـعــديــل ال ـمــدن
القائمة لتنفيذ هــذه الخطة ،كما أنــه يشكك بأن
ُ
ً
تبنى المناطق الحضرية الجديدة استنادا إلى
هذه الرؤية" :أظن أن النقاشات المرتبطة بالتنوع
ُ
البيولوجي ال تعطى األولوية الكافية لجعل هذا
ً
االحتمال واقعيا".
ً
لكن تبدو رامــاســوامــي أكثر تـفــاؤال بالوضع،
فـتـقــول إن الـنــزعــة إل ــى تخضير ال ـمــدن انطلقت
ُ
لهمة في
منذ اآلن ،وتشير إلى بعض األمثلة الم ِ
الواليات المتحدة ،منها مبادرة المليون شجرة
في لــوس أنجلس ،وبرنامج تخضير واســع في
نيويورك.
لــن تـكــون ه ــذه الـظــاهــرة خــاصــة ب ــدول العالم
ً
الغني حصرا ،بل إن معظم النمو الحضري في
العقود المقبلة سيحصل في الــدول ذات الدخل
الـمـنـخـفــض .ي ـهــدف "م ـي ـثــاق م ـيــان للسياسات
تكثيف
الـغــذائـيــة فــي الـمـنــاطــق الـحـضــريــة" إل ــى ّ
حمالت تخضير المدن حول العالم ،وقد وقعت
عليه  211مدينة حتى اآلن ،منها عــدد كبير في
إفريقيا وأميركا الجنوبية ومنطقة جنوب شرق
آسيا .كذلك ،اعتبرت وزارة البيئة الصينية ،التي
نشأت في عام  ،2018محاربة التلوث من أهم ثالث
معارك تخوضها ،لذا دعمت بناء الحدائق وإنشاء
المساحات الخضراء وممرات خاصة بالحيوانات
الـبــريــة فــي ع ــدد كـبـيــر مــن ال ـم ــدن .تــواجــه ال ــدول
ً
ذات الدخل المنخفض تحديات كثيرة طبعا في
مشاريع التخضير ،لكنها تستطيع أن تتعلم من
ً
األخـطــاء المرتكبة فــي الـمــدن التي شهدت نموا
قبلها في الغرب .تكثر فرص المشاريع المستدامة
في المدن النامية.

دراسة كندية
كشفت أن إضافة ١٠
نحو تخضير المدن
أشجار إلى الحي
السكني في المدينة
يفكر بعض الباحثين بطرق جديدة لتشجيع
صانعي السياسة حول العالم على تقدير قيمة
تؤثر على نظرة
الطبيعة .أطلقت عالمة األحياء غريتشن ديلي،
الناس إلى صحتهم مــن جامعة سـتــانـفــورد فــي كاليفورنيا ،مفهوم
الخدمات البيئية كطريقة لتقييم منافع الطبيعة
وراحتهم
واالس ـت ـف ــادة م ــن ه ــذه اإلي ـجــاب ـيــات ع ـنــد ات ـخــاذ

ال ـ ـقـ ــرارات االق ـت ـص ــادي ــة .بــال ـت ـعــاون م ــع بـيــرمــان
وباحثين آخرين ،نشرت ديلي مقالة في عام 2019
لتحديد طــريـقــة تطبيق ه ــذه الـمـقــاربــة وتقييم
منافع الطبيعة على مستوى الصحة النفسية
في المدن.
توضح ديلي" :يعني تصاعد الضغوط على
األراضـ ـ ـ ــي ف ــي الـ ـم ــدن أن ـن ــا ن ـح ـت ــاج إلـ ــى ال ـق ـيــام
باستثمارات استراتيجية" .أسست ديلي "مشروع
الرأسمال الطبيعي" ،الذي يطرح برامج محوسبة
مجانية ومبنية على العلوم لتوجيه هذا النوع
مــن االسـتـثـمــارات .تخضع وح ــدات البرمجيات
المتعلقة بالصحة لالختبار فــي النصف األول
من عام .2021
باختصار ،ستؤثر طريقة تخطيط المدن اليوم
ً
على صحة مليارات الناس غدا!
لكن لن يكون وضع خطط تخضير المدن على
ً
رأس أولويات صانعي السياسة كافيا لتحقيق
هــذه الــرؤيــة ،بل نحتاج إلــى حركة شعبية برأي
بيرمان .تضمن مشاركة المجتمع تلبية مجموعة
مختلفة من الحاجات الثقافية والمحلية .يجب
أن يتخيل الـنــاس فــي تلك المجتمعات رؤيتهم
الخاصة.
ف ــي ب ـعــض أج ـ ــزاء ال ـع ــال ــم ،بـ ــدأت ه ــذه الــرؤيــة
تتحقق .على سبيل المثال ،تشمل األحياء الفقيرة
ً
وال ـم ـحــرومــة اق ـت ـصــاديــا ف ــي ري ــو دي جــان ـيــرو،
ال ـب ــرازي ــل ،حــركــة تـشـجـيــر نــاش ـئــة .ل ـكــن يــوضــح
ب ـي ــرم ــان" :تـتـعـلــق مـشـكـلــة شــائ ـعــة ب ـعــدم اط ــاع
الناس على منافع الطبيعة .يجب أن يبذل العلماء
ً
ج ـه ــودا مـضــاعـفــة ل ـل ـنــزول م ــن بــرجـهــم الـعــاجــي
ونـقــل رسائلهم إلــى عــامــة الـنــاس .الـتــواصــل مع
المجتمعات عامل بالغ األهمية ،ولن يكون أسلوب
ً
الوعظ فاعال في هذا المجال".
ً
ال ت ـق ـت ـصــر ال ـم ـس ــأل ــة األس ــاسـ ـي ــة أص ـ ــا عـلــى
ً
المعرفة ،بل يجب أن يختبر الناس أيضا تأثير
الـمـســاحــات الـخـضــراء فــي ال ـمــدن عـلــى صحتهم
وشعورهم بالراحة .يضيف بيرمان" :إذا استطعنا
ّ
التدخل لتشجيع الناس على تجربة هذا المفهوم،
أظن أنهم سيقتنعون به في نهاية المطاف".
لهذا السبب ،قد يكون الوباء قوة دافعة إلحداث
التغيير المنشود .تقول ديلي" :ستؤثر خططنا
الراهنة والمستقبلية على صحة ماليين الناس".
وإذا نجحنا فــي توسيع الـمـســاحــات الخضراء
ً
م ـج ــددا ،ستنشأ سلسلة إيـجــابـيــة مــن األح ــداث
الـمـتــاحـقــة .تــذكــر دراس ــات صينية وبريطانية
جــديــدة أن زي ــادة الـتــواصــل مــع الطبيعة تجعل
ً
ال ـن ــاس أك ـثــر م ـيــا إل ــى تـبـنــي سـلــوكـيــات بيئية
ً
إيجابية .إذا كان هذا االستنتاج صحيحا ،يعني
ذلك أن تخضير المدن لن ّ
يحسن الصحة النفسية
ً
للسكان فحسب ،بــل إ نــه سيزيد تركيزنا أيضا
ً
على حــاجــات الطبيعة بـعـيــدا عــن أس ــوار المدن
اإلسمنتية.
تتعدد العوامل الخارجية التي تؤثر على تقييم
الرابط بين الصحة والتواصل مع الطبيعة .في
المقام األول ،البد من التساؤل :ما معنى الراحة
النفسية؟ ُت ّ
عرف منظمة الصحة العالمية الصحة
النفسية بما يلي" :شعور بالراحة ،حيث يدرك
ّ
التكيف مع
الفرد حجم قدراته الخاصة ،ويستطيع
ضغوط الحياة الطبيعية والعمل بطريقة مثمرة
وتقديم مساهماته في المجتمع" .يصعب تقييم
ً
هذا المفهوم بطريقة عملية إذا.
تتعلق مسألة أخرى بتعريف معنى "التواصل
ً
مع الطبيعة" .تقيس الــدراســات أحيانا مستوى
التواصل الجامد ،أي كمية المساحات الخضراء
فــي المنطقة ا لـتــي يقيم فيها ا ل ـفــرد .لكن تحلل
دراس ـ ــات أخ ــرى درج ــة ال ـتــواصــل الـنــاشــط الــذي
يشير إلــى مــدة ً الـتــواجــد وســط مساحة خضراء
حقيقية .نتيجة لذلك ،يصعب أن يقارن العلماء
بين استنتاجات هذه الدراسات ،ويتوصلوا إلى
رؤية متماسكة عن الموضوع.
ح ـ ـ ــاول عـ ـ ــدد ص ـغ ـي ــر مـ ــن ال ـب ــاح ـث ـي ــن تـقـيـيــم
"الجرعة" المناسبة من الطبيعة .شملت دراسة
في عام  2019حوالي  20ألف مشارك في إنكلترا،
واستنتجت أن تمضية وقت ترفيهي في الطبيعة
ً
ط ــوال  120دقـيـقــة عـلــى األق ــل أسـبــوعـيــا ترتبط
بالصحة الجيدة أو الشعور بالراحة.
جــرى البحث تحت إش ــراف ماثيو واي ــت في
جــامـعــة إكـسـتــر الـبــريـطــانـيــة ،واكـتـشــف أن هــذا
المفعول يبلغ ذروته حين تتراوح مدة التواصل
ً
مع الطبيعة بين  200و 300دقيقة أسبوعيا ،لكن
لم تتوسع المنافع المكتسبة بعد هذه العتبة.
ال ي ـ ـ ــزال م ـع ـن ــى هـ ـ ــذه االسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج ــات عـلــى
ال ـم ـس ـت ــوى الـ ـ ـف ـ ــردي غ ـي ــر واضـ ـ ـ ــح ،إذ تـكـشــف
دراسات أخرى أن المنافع النفسية التي يكسبها
الشخص من خالل التواصل مع الطبيعة تتأثر
على األرجح بعوامل كثيرة ،بما في ذلك ُ
العمر،
والجنس ،وخصائص الشخصية ،والخيارات
ّ
ال ـم ـفــض ـلــة ،وال ـم ـك ــان ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وال ــوض ــع
ً
االقتصادي .تحتل الثقافة أهمية معينة أيضا،
وقـ ــد جـ ــرت م ـع ـظــم األبـ ـح ــاث ال ـمــرت ـب ـطــة بــآثــار
الطبيعة على الصحة في المجتمعات الغربية
حتى اآلن.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

كمر :أؤدي دور مطربة من طراز خاص في «يجيب الله مطر»
تخوض الماراثون الرمضاني بـ  4مسلسالت ...وتستعد لفيلم جديد
تواصل الفنانة ميس كمر تصوير مشاهدها في مسلسل «أمر
إخالء  ،»2بعد أن انتهت من عدة أعمال تشارك من خاللها
في الماراثون الرمضاني.
وفي حديث مع «الجريدة» أكدت كمر حرصها على تحقيق
عزة إبراهيم

أستعد
لتصوير
مسلسل
سيعرض
ً
رقميا من
 10حلقات
بقيادة محمد
القفاص

• ح ــد ثـ ـيـ ـن ــا عـ ـ ــن دورك فــي
ً
مسلسل «أمر إخالء  »2وخصوصا
أنك لم تشاركي بالجزء األول؟
 الـجــزء الثاني مــن المسلسلي ـح ـم ــل ش ـخ ـص ـي ــات وم ـف ــاج ــآت
جديدة ،وهو أمر ضروري ليجد
المشاهد اختالفا عن الجزء األول
م ــن ال ـع ـم ــل ،وك ـ ــان ل ــزام ــا دخ ــول
العديد من الشخصيات والنجوم
الـجــدد فــي سـيــاق األح ــداث ،وأنــا
سـعـيــدة بــاالن ـض ـمــام لـلـعـمــل في
محطته الثانية وخــاصــة بعدما
حقق نجاحا بالمحطة األولى مما
دفع صناعه الستكماله ،وسيكون
ظ ـ ـه ـ ــوري ضـ ـم ــن األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث فــي
سالسة وتناغم شديد مع سياق
العمل ،حيث أقدم شخصية سيدة
بغدادية من الطبقة الراقية تدخل
إلى العائلة المحورية بالعمل عن
طريق االرتباط بأحد أفــراد هذه

التنوع بين أعمالها التي تعرض خالل شهر رمضان ،موضحة
أنها تجسد دور مطربة من طراز خاص في مسلسل «يجيب
الله مطر» ...وفيما يلي المزيد من التفاصيل:
ال ـعــائ ـلــة ،وت ـتــوالــى األح ـ ــداث في
سياق اجتماعي وأسري جميل.
• وهـ ـ ـ ـ ــل يـ ـسـ ـعـ ـفـ ـك ــم ال ـ ــوق ـ ــت
للمشاركة في العمل بالمارثون
الرمضاني؟
 ال أعتقد ،فتصوير المسلسلمستمر حـتــى اآلن ،كـمــا يتطلب
بـعــد ذل ــك ال ـعــديــد مــن العمليات
الـفـنـيــة كــال ـمــون ـتــاج والـمـكـســاج
وتـ ـصـ ـحـ ـي ــح األل ـ ـ ـ ـ ـ ــوان وغـ ـي ــره ــا
مــن األم ـ ــور ،ولــذلــك رأت الـشــركــة
ا لـمـنـتـجــة أن ي ـعــرض المسلسل
خ ـ ــارج الـ ـم ــوس ــم ،وب ـع ــد ان ـت ـهــاء
الشهر الفضيل ،وربما من حسن
ح ـ ـظـ ــي نـ ـ ـظ ـ ــرا لـ ـمـ ـش ــاركـ ـت ــي فــي
العديد مــن األعـمــال الرمضانية،
ومهما كان التنوع مطلوبا فإنه
م ــن األف ـض ــل ع ــدم ض ــخ األع ـم ــال
جميعها في موسم واحد.

كمر وبثينة الرئيسي أثناء تصوير «وأنا أحبك بعد»

  4أع ـمــال والـخــامــس يعرضع ـقــب رم ـض ــان وه ــو «أمـ ــر إخ ــاء
 ،»2أمــا مسلسالت الموسم فهي
«مطر صيف» ،وهو عمل تراجيدي
اجتماعي بسيط يشمل حكايات
مـهـمــة ع ــن مـجـتـمـعـنــا الخليجي
وه ـ ـ ــو ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـك ـب ـي ــر
س ـعــد ال ـف ــرج رب األس ـ ــرة وكـبـيــر
الـعــائـلــة ،وبـمـشــاركــة بــاقــة كبيرة
مــن الـنـجــوم ومــن إخ ــراج وإنـتــاج
مـنــاف عـبــدال ،أمــا مسلسل «وأنــا
أح ـبــك ب ـعــد» ف ـلــدي فـيــه مـشــاركــة
مهمة بأحد أدوار البطولة وهو
عمل اليت كوميدي ،ويعد وجبة
مختلفة تماما عن باقي األعمال،
ومــن إخــراج خالد جـمــال ،وتمثل
م ـش ــارك ـت ــي ف ــي م ـس ـل ـســل «يـ ــا مــا
كــان وكــان» بقيادة الفنان القدير
ع ـب ــدال ـن ــاص ــر درويـ ـ ـ ــش ،م ــن أه ــم
مـشــاركــاتــي لـهــذا الـمــوســم ،حيث
إن العمل فنتازي كوميدي تراثي،
وأنا أحب هذه النوعية من األعمال
التي تحترم عقل المشاهد وتفسح
لــه الـمـجــال فــي عــالــم مــن الـخـيــال
والبعد عن الواقعية في التجسيد
وإن كانت القضايا ومعالجاتها
شـ ـ ــديـ ـ ــدة ال ـ ــواقـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة .ثـ ـ ــم ت ــأت ــي
مـشــاركـتــي ف ــي مـسـلـســل «يـجـيــب
ال ـلــه م ـطــر» حـيــث أق ــدم شخصية
شديدة االختالف وأغني بصوتي
فــي األع ــراس ألول مــرة مــن خالل
تجسيد شخصية «كــواكــب» تلك
المطربة التي تعد من طراز خاص،
وم ــن خ ــال األحـ ـ ــداث ستتكشف
حقيقة وجمالية الــدور ،وهو من
تأليف علي دوحان وإخراج سائد
الهواري.

• تـحــرصـيــن بــاسـتـمــرار على
المشاركة بأفالم سينمائية ...فما
شعورك في ظل إغالق السينما؟

• رغ ــم اخ ـتــاف الشخصيات
وطبيعة األع ـم ــال ...هــل تخشين

 من ناحيتي أقدر بشدة حجماإلج ـ ــراءات وال ـج ـهــد ال ــذي تبذله

كشفت عن إصابتها بالتهاب في الدم ال بفيروس كورونا
●

عزة إبراهيم

ظهرت اإلعالمية الكبيرة
أن ـي ـس ــة ج ـع ـف ــر ،ال ـش ـه ـيــرة
بـ ـ ـ «مـ ــامـ ــا أن ـ ـي ـ ـسـ ــة» ،ل ـل ـمــرة
األول ـ ــى ب ـعــد تـعــافـيـهــا من
الـ ــوع ـ ـكـ ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـت ــي
تـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــت لـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ــؤخـ ـ ــرا،
وط ـم ــأن ــت ج ـم ـه ــوره ــا مــن
خـ ــال م ـق ـطــع ف ـي ــدي ــو عـبــر
موقع «إنستغرام».
وت ـ ـشـ ــارك م ــام ــا أن ـي ـســة
ف ـ ــي رمـ ـ ـض ـ ــان ه ـ ـ ــذا الـ ـع ــام
ببرنامجها المنوع «عيال
ال ــدي ــرة» بـعــد ف ـتــرة غـيــاب،
ومـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر ب ـ ـثـ ــه ع ـب ــر
أث ـيــر ال ـبــرنــامــج ال ـع ــام في
إذا عـ ـ ـ ــة « كـ ــو يـ ــت  ،»FMفــي
الـســاعــة الـ ـ  4:15بمشاركة
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـغ ــذي ــة
م ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــف،
وب ـق ـي ــادة ال ـم ـخــرج صــالــح
القيالني.
وط ـم ــأن ــت م ــام ــا أنـيـســة
الجمهور من خالل الفيديو
عـ ـل ــى وضـ ـعـ ـه ــا ال ـص ـح ــي،

ماما أنيسة
كما نفت إصابتها بفيروس
كورونا ،بعدما تداول البعض
خـبــر إصــابـتـهــا ،مــؤكــدة أنها
ت ـل ـق ــت ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح ولـ ـ ــم ت ـل ـت ـقــط
العدوى.

وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت« :أن ـ ـ ــا واخـ ـ ــدة
اللقاح منذ أكثر من  6أشهر
تـ ـق ــريـ ـب ــا ..وأق ـ ـ ـ ــول ح ـ ــق أه ــل
ال ـك ــوي ــت ح ـيــاتــي انـ ـت ــوا الـلــه
يخليكم تطعموا ..خير ونعمة

من الله أننا في بلد الخير
واألمن واألمــان ..وال يكمل
أ مـ ـنـ ـن ــا وأ م ـ ــا نـ ـ ـن ـ ــا إال ل ـمــا
تطعمون».
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت« :أري ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن
أطمأن الناس كلهم أني ما
أصبت بكورونا ،بل التهاب
في الــدم وأثــر ذلك على كل
الـمـعــادن الـلــي فــي جسمي
واتلخبطت ،فانتقلت إلى
المستشفى ،ال كورونا وال
يحزنون» ،وتابعت مازحة:
«كورونا تخاف مني أصال
ألن أهل الكويت يحبوني».
يــذكــر أن «مــامــا أنـيـســة»
ت ـعــرضــت لــوع ـكــة صـحـيــة،
م ـنــذ ح ــوال ــي ش ـه ــر ،نقلت
على إثرها إلى المستشفى
األميري ،ووجهت نصيحة
توعوية لكل من يقيم على
أرض الكويت بأن يلتزموا
بـ ـ ـ ـ ــاإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ــوق ــائـ ـي ــة
واالشتراطات الصحية.

تأجيل اختيار الكويت عاصمة الثقافة
العربية إلى 2026
ضمن إجراءات مواجهة تفشي «كوفيد »19 -
أكـ ــد ال ـن ــاط ــق ال ــرس ـم ــي لـلـمـجـلــس الــوط ـنــي
للثقافة والفنون واآلداب ،األمين العام المساعد
لـقـطــاع الـثـقــافــة ،د .عيسى األن ـص ــاري ،أن ــه تم
تأجيل اختيار دولــة الكويت عاصمة الثقافة
العربية من عام  2022الى عام  2026بناء على
قرار الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية
فــي دول الــوطــن العربي ،وذلــك فــي اجتماعهم
االسـتـثـنــائــي عــن ُبـعــد ضـمــن اإلجـ ـ ــراء ات التي
اتخذتها ا ل ــدول العربية لمواجهة التأثيرات
ال ـم ـبــاشــرة لـتـفـشــي ف ـي ــروس كــوف ـيــد  19على
القطاع الثقافي وخططها المستقبلية لمرحلة
ما بعد «كورونا».
وأب ـ ــدى الـ ـ ــوزراء ال ـم ـســؤولــون ع ــن ال ـشــؤون
ّ
لتفهم
الثقافية فــي الــوطــن العربي ارتياحهم
ّ
دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت تـخــلـيـهــا ع ــن م ــوع ــد االح ـت ـفــاء

العربية لمصلحة
بالكويت عاصمة الثقافة ّ
جمهورية الـســودان التي تعذر عليها تنظيم
تظاهرة بورتسودان عاصمة الثقافة العربية
لعام  2019نتيجة الظروف التي ّ
مرت بها.
ك ـم ــا ت ــم ت ــم ت ــأج ـي ــل االحـ ـتـ ـف ــاء بــال ـعــواصــم
الـثـقــافـيــة الـعــربـيــة لـتـكــون عـلــى الـنـحــو اآلت ــي:
تـظــاهــرة بـيــت لـحــم (دولـ ــة فلسطين) عاصمة
عــرب ـيــة لـلـثـقــافــة ال ــى س ـنــة  ،2021واالح ـت ـفــاء
بمدينة إربد (المملكة األردنية الهاشمية) سنة
 ،2022ومدينة بورتسودان (جمهورية السودان)
سـنــة  ،2023ومــدي ـنــة طــراب ـلــس (الـجـمـهــوريــة
اللبنانية) سنة  ،2024ومدينة بنغازي (دولة
ل ـي ـب ـيــا) س ـنــة  ،2025وم ــدي ـن ــة ال ـك ــوي ــت (دولـ ــة
الكويت) سنة .2026

عيسى األنصاري

عيسى للعناية
نقل عبير ً
المركزة تأثرا بـ «كورونا»

نقلت الفنانة األردنية عبير
عيسى إلى العناية المركزة
على إثر إصابتها وابنتها
«منية» بفيروس كورونا
المستجد قبل أيام .وكشف
مصدر مقرب من عبير أن نقلها
للعناية المركزة جاء لكي
تتلقى رعاية صحية أفضل من
وجودها في المنزل ،موضحا
أن وضعها الصحي في تحسن.
وشهد الوضع الصحي البنتها
«منية» تحسنا أيضا وهو
أفضل من وضع والدتها،
ولذلك مازالت معزولة في
المنزل وال تحتاج حالتها الى
دخول المستشفى.

ً
• كــم عـمــا لــك فــي ال ـمــاراثــون
الرمضاني لهذا العام ..وما أوجه
االختالف بينها؟

«ماما أنيسة» تطمئن الجمهور بعد
تعافيها من وعكة صحية

خبريات

وفاة هنري ستيفن صاحب
أغنية «ليمون ليمونيرو»
ميس كمر
م ـ ـلـ ــل ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور م ـ ــن ظ ـ ـهـ ــورك
المتعدد؟
ً
 أعـتـبــر ذلــك تـحــديــا ،ويحملص ـ ـعـ ــوبـ ــات ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،أن أح ـق ــق
للجمهور التنوع الذي يجعله ال
يشعر بتكرار ظهوري ،ولكن في
ظل أزمة كورونا اختلفت الكثير
م ــن ال ـخ ـط ــط وج ـ ـ ـ ــداول االعـ ـم ــال
وتكدست المسلسالت في موسم
واحد نتيجة لتكرار الحظر وطول
فترة االج ــراء ات الوقائية ،وعلى
الــرغــم مــن ذلــك حــاولـنــا كفنانين
وصناع للدراما أن نبذل قصارى
ج ـهــدنــا ل ـل ـتــرف ـيــه ع ــن الـمـشــاهــد
وتـسـلـيـتــه ب ــأع ـم ــال راقـ ـي ــة تليق
بذائقته الفنية.

ال ـح ـكــومــات لـحـمــايــة مــواطـنـيـهــا،
وكان لزاما إغالق كل نقاط التجمع
فنية كانت أو رياضية أو سياحية
أو غ ـيــرهــا ،ول ـكــن ال نـمـلــك ســوى
الدعاء أن تمر األزمــة سريعا وأن
نـخــرج منها معافين ،وأن تعود
السينما والمسرح الــذي اشتقنا
لهما بـشــدة فــي الـقــريــب الـعــاجــل،
وبعد انتهاء شهر رمضان.
وع ــن األفـ ــام فـقــد انـتـهـيــت من
تصوير فيلم إمــاراتــي فــي مطلع
األزم ــة بـعـنــوان «ال ــدوش ــك» ولكنه
لم يجد حتى اآلن طريقه للعرض
بسبب إغــاق السينما ،وبمجرد
عودتها سيتم عرضه ،كما نجهز
لفيلم خليجي جديد بالتعاون مع
المخرج حامد صالح ،وسيجري
تصويره بمجرد رفع قيود السفر
والتجول ربما بعد انتهاء الشهر
ال ـم ـب ــارك ،ت ـف ــاؤال ب ـع ــودة الـحـيــاة
لطبيعتها.
• وه ـ ــل ل ــدي ــك أع ـ ـمـ ــال أخـ ــرى
تستعدين لها في الفترة القادمة؟

 نـ ـع ــم ،ف ـس ــآخ ــذ فـ ـت ــرة راحـ ــةخالل شهر رمضان ،ثم أعود بعد
العيد في مسلسل قصير من 10
حلقات من إخراج محمد القفاص،
وسيعرض عبر المنصات الرقمية
بمجرد تجهيزه ،وجار االستعداد
له حاليا النطالق تصويره قريبا.

ِّ
أجهز لفيلم
خليجي
مع المخرج
حامد صالح
بعد رفع
قيود السفر

توفي المغني الفنزويلي هنري
ُ
ستيفن الذي اشتهر بأغنيته
الضاربة «ليمون ليمونيرو»
في ستينيات وسبعينيات
القرن الماضي ،عن  79عاما إثر
مضاعفات إصابته بكوفيد-
 ،19على ما أعلنت السلطات
الفنزويلية .وأكد الرئيس
الفنزويلي نيكوالس مادورو
عبر تويتر «اليوم رحل هنري
ستيفن ،الفنان الشامل .سنذكر
دوما مي ليمون مي ليمونيرو،
أسطورة في الموسيقى
الشعبية الفنزويلية .إرثه
سيبقى بيننا» .ونال ستيفن
سنة  1974األسطوانة الذهبية،
مع أكثر من مليون أسطوانة
مباعة.
(أ ف ب)

ةديرجلا

•
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دوليات

كينشاسا» تفشل ...ومصر تلوح بسيناريوهات مختلفة
«مفاوضات
ً
ً
إثيوبيا رفضت مقترحا مصريا والسودان يتهمها بالتعنت والخالفات أعاقت صدور بيان ختامي
القاهرة  -حسن حافظ

جددت مصر تهديدها برد
وفق سيناريوهات مختلفة
على أي ضرر يلحق بها
من جراء سد النهضة ،مع
فشل الجولة السابعة من
المفاوضات الثالثية بينها
وبين إثيوبيا والسودان والتي
عقدت في كينشاسا.

ً
بدا واضحا أن الجولة السابعة
منذ  2011من المفاوضات حول
س ــد الـنـهـضــة اإلث ـيــوبــي وصـلــت
إل ــى حــائــط م ـس ــدود ،أم ــس ،بعد
الفشل البادي في جولة التفاوض
الـ ـت ــي اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا ال ـعــاص ـمــة
ال ـك ــون ـغ ــول ـي ــة ك ـي ـن ـش ــاس ــا عـلــى
م ـ ــدار األيـ ـ ــام ال ـث ــاث ــة ال ـمــاض ـيــة،
فـ ــا ات ـ ـفـ ــاق ت ــوص ـل ــت إلـ ـي ــه دول
األزمـ ــة ،وال تــوافــق عـلــى صياغة
بيان ختامي مشترك يحفظ ماء
الوجه لمستضيف المفاوضات،
ب ـي ـن ـمــا س ـ ــادت ل ـغ ــة االتـ ـه ــام ــات
المتبادلة بين مصر وال ـســودان
وإثيوبيا ،بما يؤشر إلى أن أيام
أكثر سخونة في انتظار منطقة
شرق إفريقيا.
الــرئـيــس الـكــونـغــولــي فليكس
ً
تشيسيكيد تدخل شخصيا بعد
يومين من المفاوضات الفاشلة،
وحـ ــاول مـنــذ م ـســاء أم ــس األول،
إنجاح المفاوضات َ
وجسر الهوة
بين الوفدين المصري والسوداني
مــن ج ـهــة ،وال ــوف ــد اإلث ـيــوبــي من
ج ـه ــة ،ف ـتــم ت ـمــديــد ال ـم ـفــاوضــات
ً
ً
يوما إضافيا على أمل أن تنجح
الوساطة في الوصول إلى صياغة
بـيــان ختامي مـشـتــرك ،لكن هذه
ال ـم ـحــاولــة ان ـت ـهــت ،عـصــر أم ــس،
بالفشل الذريع ،وأصدرت كل دولة
بيان منفصل تلقي بالالئمة على
الطرف اآلخر.

البيان المصري
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ستواصل السماح
بمرور سفن من
فئة «إيفر غيفن»
وتبحث توسعة
الجزء الجنوبي

مـصــر وعـلــى لـســان المتحدث
بــاســم خارجيتها أحـمــد حــافــظ،
اع ـ ـت ـ ــرف ـ ــت ب ـ ـف ـ ـشـ ــل م ـ ـفـ ــاوضـ ــات
كينشاسا ،وقالت في بيان تميز
بـلـهـجـتــه ال ـغــاض ـبــة ،إن الـجــولــة
التفاوضية "لم تحقق ولم تفض
إلـ ــى اتـ ـف ــاق حـ ــول إع ـ ــادة إط ــاق
المفاوضات ،إذ رفضت إثيوبيا
ال ـم ـق ـتــرح ال ـ ــذي ق ــدم ــه الـ ـس ــودان
وأي ــدت ــه مـصــر بـتـشـكـيــل ربــاعـيــة
دولية تقودها جمهورية الكونغو
الديمقراطية التي ترأس االتحاد
اإلف ــري ـق ــي ،لـلـتــوســط بـيــن ال ــدول
ال ـثــاث ،ورفـضــت إثـيــوبـيــا كذلك
خــال االجـتـمــاع كــل المقترحات
والـبــدائــل األخــرى التي طرحتها
مصر وأيــدهــا ال ـســودان لتطوير
العملية التفاوضية".
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـخــارج ـيــة ال ـم ـصــريــة ب ـعــض ما
دار في الجلسات المغلقة بحديثه
عن رفض الوفد اإلثيوبي لمقترح

تجديد رئاسة الرياض
لـ«مكافحة اإلرهاب»

أعلن مركز األمم المتحدة
لمكافحة اإلرهاب تجديد
رئاسة المجلس االستشاري
لثالثة أعوام ،لمندوب
السعودية الدائم لدىاألمم
المتحدة ،السفير عبدالله بن
يحيى المعلمي.
وقال المعلمي في هذا اإلطار،
إن "قرار المركز يجسد الثقة
بالسعودية ،والدور الرئيس
الذي تلعبهالمملكة في دعم
مركز األمم المتحدة لمكافحة
اإلرهاب" .وأشار إلى أن "ذلك
يبين االهتمام الكبير للمملكة
العربية السعودية والتزامها
المستمر بمكافحة اإلرهاب".

دراغي أول رئيس حكومة
أوروبي يزور ليبيا

مهجرون يقيمون في مبنى قيد اإلنشاء بمنطقة تيغراي اإلثيوبية (رويترز)
مصري ،ودعمه الوفد السوداني
ب ـه ــدف اس ـت ـئ ـنــاف ال ـم ـفــاوضــات
بـ ـقـ ـي ــادة ال ــرئـ ـي ــس ال ـك ــون ـغ ــول ــي
وبمشاركة المراقبين وفق اآللية
التفاوضية الـقــائـمــة ،فــي خطوة
ت ـث ـبــت "الـ ـم ــرون ــة وال ـم ـســؤول ـيــة
ال ـت ــي ت ـح ـلــت ب ـهــا ك ــل م ــن مـصــر
والسودان ...إال أن إثيوبيا رفضت
ه ـ ــذا الـ ـط ــرح م ــا أدى إل ـ ــى فـشــل
االج ـت ـمــاع ف ــي ال ـتــوصــل لـتــوافــق
حول إعادة إطالق المفاوضات".
وات ـ ـه ـ ـمـ ــت ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة الـ ـنـ ـظ ــام
اإل ث ـ ـ ـيـ ـ ــو بـ ـ ــي ب ـ ـغ ـ ـي ـ ــاب اإلرادة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ـ ــدي ـ ــه لـ ـلـ ـتـ ـف ــاوض
بحسن نية ،وسعي أديــس أبابا
للمماطلة والتسويف واالكتفاء
بــآل ـيــة ت ـفــاوض ـيــة شـكـلـيــة وغـيــر
م ـ ـجـ ــديـ ــة" ،وه ـ ـ ـ ــو نـ ـه ــج م ــؤس ــف
ً
يعيه الـمـفــاوض الـمـصــري جيدا
ً
وال ينطلي عليه" ،خصوصا أن
الجانب اإلثيوبي تعنت ورفض
العودة للمفاوضات ،وهو موقف
معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة

سد النهضة وزيادة االحتقان في
المنطقة".

الخرطوم
الـلـغــة الـمـصــريــة الـغــاضـبــة من
الـتـعـنــت اإلث ـي ــوب ــي ،تـنــاغـمــت مع
اللهجة الـســودانـيــة الـتــي بــدورهــا
ات ـف ـق ــت ف ــي ال ـخ ـط ــوط الـعــريـضــة
مع الموقف المصري في تحميل
الجانب اإلثيوبي مسؤولية فشل
جـ ــولـ ــة م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ك ـي ـن ـشــاســا،
إذ ص ــرح ــت وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
السودانية مريم الصادق المهدي،
بـ ـ ــأن ال ـت ـع ـن ــت اإلثـ ـي ــوب ــي ي ـهــدف
العتماد سياسة فرض األمر الواقع.
وس ـ ـبـ ــق وأن تـ ـح ــدث ــت م ــري ــم
ال ـ ـص ـ ــادق ،ب ـل ـه ـجــة ص ــري ـح ــة فــي
التعبير عن الشواغل السودانية ،إذ
أكدت في كلمتها خالل االجتماعات،
أم ــس األول ،أن إثـيــوبـيــا تمضي
ل ـل ـمــلء ال ـث ــان ــي م ــن ج ــان ــب واح ــد
"على الرغم من تحذيرات السودان
الواضحة مــن األض ــرار الخطيرة،

وأن ذلك يتم بسبب مواقف شعبوية
لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة
المدى" ،مجددة رفض الخرطوم ألي
مــلء أحــادي الجانب "ألن الصراع
على ال ـمــوارد هــو المستقبل غير
المرغوب فيه إلفريقيا".

الطويل
بدورها ،قالت مديرة البرنامج
اإلفريقي بمركز األهرام للدراسات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة،
ال ـ ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــورة أمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ال ـ ـط ـ ــوي ـ ــل،
لـ "الجريدة" إن نتيجة هذه الجولة
م ــن ال ـم ـفــاوضــات كــانــت متوقعة
ب ـس ـبــب اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـت ـصــري ـحــات
اإلثيوبية االستفزازية التي كشفت
عن نية مبيتة لفرض سياسة األمر
الواقع ،وتابعت" :بعد التصريحات
المصرية بحلول تعاونية أصبحنا
ن ـس ـم ــع ع ـ ــن ت ـل ـم ـي ـح ــات ل ـح ـلــول
صراعية ليست في مصلحة أحد"،
الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن هـ ـن ــاك م ـســؤول ـيــة
ع ـلــى الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة الخليجية

الـمـسـتـثـمــرة ف ــي إثـيــوبـيــا كــورقــة
ضغط ،وأنــه يجب أن يكون هناك
تنسيق عربي إفريقي لدعم الشكوى
المتوقعة لمصر وال ـســودان أمــام
مجلس األمن الدولي.

إن الجانب اإلثيوبي حاول التنصل
من أي الـتــزام بشأن سد النهضة،
مضيفا أنه رغم المرونة لدى مصر
وال ـســودان فــإن إثيوبيا أجهضت
الجهود.

شكري
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من ناحيته ،قال وزير الخارجية
المصري ،سامح شكري إن "بالده
لن تقبل أي ضــرر مائي يقع على
م ـصــر أو الـ ـس ــودان فـيـمــا يتعلق
بسد النهضة اإلثيوبي" .وأضاف
ف ــي ت ـصــري ـحــات ل ــ"ال ـع ــرب ـي ــة" ،ان
"لدى بالده سيناريوهات مختلفة
لحماية أمنها المائي".
وشــدد شكري على أن مصر لم
تلمس إرادة سياسية جدية لدى
إثيوبيا لحل عـقــدة ســد النهضة
المتواصل منذ سنوات ،الفتا إلى
أن اإلطــار السابق للتفاوض أثبت
عقمه رغ ــم مـحــاولــة مـصــر تقديم
إطار جديد.
وقال وزير الخارجية المصري،

إلى ذلــك ،قال رئيس هيئة قناة
الـســويــس الـمـصــريــة أســامــة ربيع
أمـ ــس ،إن الـهـيـئــة تـبـحــث توسعة
الجزء الجنوبي من الممر المائي
ال ــذي علقت بــه سفينة الحاويات
"إيفر غيفن".
وأض ـ ــاف رب ـيــع ف ــي مـقــابـلــة مع
ً
"روي ـت ــرز" أن الهيئة تبحث أيضا
شـ ـ ـ ــراء راف ـ ـع ـ ــات ي ـم ـك ـن ـهــا ت ـفــريــغ
شحنات على ارتفاعات تصل إلى
ً
 250مترا.
وقــالــت الهيئة إنـهــا ستواصل
الـ ـسـ ـم ــاح ب ـ ـمـ ــرور ال ـس ـف ــن بـحـجــم
السفينة إيـفــر غيفن وإن ـهــا تعزز
قدرتها على التعامل مع المشكالت
في المستقبل.

نتنياهو أمام مهمة مستحيلة لتشكيل حكومة «اجتماع فيينا» ...مساران إلحياء اتفاق إيران
ح ـص ــل رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي بـنـيــامـيــن
نتنياهو ،زعيم حــزب "ليكود" اليميني ،الــذي يتولى
ً
ً
رئاسة الوزراء منذ  12عاما متتاليا ،على فرصة جديدة
لتشكيل حكومة ،بعد رابع انتخابات تشهدها بالده في
غضون عامين ،رغم عدم امتالكه أغلبية واضحة في
الكنيست (البرلمان) لتشكيل ائتالف مستقر.
وبعد مشاورات ملزمة أجراها مع االحزاب الفائزة في
االنتخابات ،قــال الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين،
إنه سيكلف نتنياهو بتشكيل حكومة ،رغم إقــراره بأن
ال نتنياهو أو منافسه الوسطي يائير البيد "يملك فرصة
واقعية للحصول على ثقة الكنيست".
وأشـ ــار ريـفـلـيــن ال ــى الـمـحــاكـمــة ال ـتــي يـخـضــع لها
نتنياهو بتهم فساد ،وقال ،في تصريح متلفز" :لم يكن
ً
قرارا سهال بالنسبة لي سواء على الصعيد المعنوي
أو األخ ــاق ــي ،أع ــرف أن الــرئـيــس ال ينبغي أن يكلف
ً
ً
مرشحا يواجه تهما جنائية ،لكن وفقا للقانون وقرارات
المحاكم ،يمكن لرئيس الوزراء أن يستمر في منصبه
حتى في حالة مواجهته تهما جنائية".
ً
وف ــي ال ـم ـش ــاورات الــرئــاس ـيــة ،لــم يـســم  16نــائـبــا في
ً
الكنيست الـمــؤلــف مــن  120مـقـعــدا ،أي مــرشــح ،بينما
ً
حصد نتنياهو أصوات  52نائبا له بينهم  30من "ليكود"
وحــزبـيــن يهوديين متشددين و"تـحــالــف الصهيونية
ً
الدينية" اليميني المتطرف ،مقابل تسمية  45نائبا لالبيد.

سلة أخبار

وحصل زعيم حزب "يمينا" الديني القومي نفتالي بينيت
على أصوات كتلة الحزب النيابية المكونة من  7أصوات.
ورغم تأكيده أن ريفلين ،هو ليكودي وسطي سابق،
"قــام بواجبه ولــم يكن لــه خيار آخ ــر" ،اعتبر البيد أن
تكليف نتنياهو "وصمة عار تلطخ إسرائيل وسمعتنا
كدولة قانون".
وفشل البيد في كلمة ألقاها في اللحظات األخيرة ليل
االثنين -الثالثاء ،في إقناع بينيت بتسميته رغم أنه عرض
عليه التناوب في رئاسة الحكومة مدة عامين لكل منهما.
وبموجب الـقــانــون اإلســرائـيـلــي ،أمــام نتنياهو 28
ً
يــو مــا لتشكيل الحكومة ،ويمكن تمديد هــذه المهلة
أسبوعين إضافيين وفق ما يراه الرئيس.
ً
والتوصل إلى أغلبية  61نائبا غير مضمونة .ولرفع
رصيده سيحتاج نتنياهو ،على األرجح ،إلى دعم من
حليفه السابق بينيت وإلى صوتين إضافيين.
سيحاول نتنياهو خالل المهلة األولى الممنوحة
ل ـ ــه ،ت ـج ـن ـيــد ع ـض ــوي ــن ع ـل ــى األق ـ ـ ــل مـ ــن الـمـعـسـكــر
المناهض لــه ،أو إقـنــاع شــركــائــه فــي "الصهيونية
الدينية" بقيادة بتسليئيل سموطريتش بالموافقة
على أن تحصل الحكومة المرتقبة على تأييد نواب
"القائمة العربية الموحدة" بقيادة منصور عباس،
من خارج االئتالف.
(القدس  -وكاالت)

تمخض اجتماع غير مسبوق عقد في
فيينا ،بين إيران والقوى الكبرى بمشاركة
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وإن ب ـش ـك ــل غـيــر
مباشر ،عــن تفاهم على عقد اجتماعين
م ـتــوازي ـيــن ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـخ ـب ــراء بين
طهران ومجموعة " ،"4+1لبحث القضايا
الفنية في مجالي رفع العقوبات األميركية
المفروضة على إيران ،والخطوات النووية
التي قد تتخذها األخيرة إلحياء االتفاق
النووي المبرم عام .2015
وذكـ ــرت وزارة ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة أن
الجولة األول ــى مــن مـحــادثــات فيينا ،حول
إحياء الصفقة التي انسحب منها الرئيس
السابق دونالد ترامب عام  ،2018اختتمت
أمـ ـ ـ ــس ،ف ـي ـم ــا ت ـس ـت ـم ــر الـ ـمـ ـب ــاحـ ـث ــات عـلــى
مستوى الخبراء بين طهران و" ،"4+1التي
تضم روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا
وألمانيا.
وفــي إشــارة إلــى حلحلة طفيفة بموقف
طهران الذي كان يصر على رفع كل العقوبات
قبل العودة لالمتثال للقيود النووية ،لفتت
الوزارة إلى أن نائب وزير الخارجية ،عباس
عراقجي ،الــذي يقود وفــد بــاده في فيينا،

أكد خالل االجتماع أن رفع العقوبات يمثل
"الخطوة األكثر ضرورة" لتفعيل االتفاق.
في غضون ذلك ،أكد مسؤول أوروبي أن
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن وإيــران
والدول األخرى الموقعة على االتفاق تسعى
إلى إحياء الصفقة في غضون شهرين ،فيما
وصــف دبلوماسي روس ــي الجـتـمــاع األول
بأنه "مثمر".
ومع انطالق المباحثات النووية ،وكان
المبعوث األميركي الخاص إليــران روبرت
مالي ،قال أن إصرار إيران على رفع العقوبات
قـبــل ال ـع ــودة إل ــى ال ـتــزامــات ـهــا يـعـكــس عــدم
جديتها في العودة لالتفاق الــذي انسحب
منه الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب.
كما أضاف أن إدارة الرئيس األميركي جو
ً
بايدن تسعى إلى اتفاق أكثر شموال ،وأطول
ً
أج ــا مــن االتـفــاق بوضعه الحالي ليغطي
جميع أنشطة إيران النووية واإلقليمية.
وأت ـ ــى ذل ـ ــك ،ب ـعــد أن خـفـضــت وانـشـطــن
أمس األول سقف توقعتها بشأن مباحثات
فيينا ،مع تأكيدها على االستعداد إلعادة
النظر بقسم مــن العقوبات إذا مــا التزمت
ّ
المتحدث
طهران بالكامل باالتفاق .وأوضح

ّ
بــاســم الخارجية نيد بــرايــس أن واشنطن
ّ
مستعدة للبحث في رفع بعض العقوبات،
ّ
لـكــن فـقــط تـلــك المتعلقة بالملف ال ـنــووي،
دون العقوبات األخرى المتعلقة بانتهاكات
حقوق اإلنسان وغيرها.
كما شــدد على أن اإلدارة األمـيــركـيــة لن
ّ
تقدم مـبــادرات أحادية الجانب أو تنازالت
ً
ّ
إلقناع إيران ،مشيرا إلى أن "الصيغة األولية
هي الرفع المحدود للعقوبات ّالنووية مقابل
ق ـيــود دائ ـم ــة ،ويـمـكــن الـتـحــقــق مـنـهــا على
برنامج إيران النووي.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ت ـع ــرض رئ ـي ــس ال ــوف ــد
اإليــرانــي بفيينا ،عباس عراقجي ،لمحاولة
اعتداء من قبل معارضين ينتمون لـ"مجاهدي
خ ـل ــق" ،أث ـن ــاء تــوجـهــه إل ــى مـقــر المباحثات
بالعاصمة النمساوية.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،ذك ـ ـ ــر االدع ـ ـ ـ ــاء
العسكري اإليراني أنه وجه االتهام لعشرة
مـســؤولـيــن( ،مـجـهــولـيــن) ،ب ـشــأن إسـقــاط
"الـحــرس الـثــوري" طائرة ركــاب أوكرانية
في يناير  ،2020مما أسفر عن مقتل 176
شخصا كانوا على متنها.
(فيينا ،طهران ـ وكاالت)

في أول زيارة لرئيس حكومة
أوروبي للعاصمة الليبية،
بعد تشكيل الحكومة
الجديدة ،وصل رئيس
الوزراء اإليطالي ،ماريو
دراغي ،أمس ،إلى طرابلس،
حيث التقى رئيس الحكومة
الليبية الجديدة عبدالحميد
الدبيبة ،بالتزامن مع زيارة
رئيس الوزراء اليوناني،
كيرياكوس ميتسوتاكيس،
إلى ليبيا أيضا.
وشدد دراغي على ضرورة
الحفاظ على وقف النار
في البالد ،وأهمية هذا
االتفاق الذي طوى صفحة
سنوات من النزاع والخالف،
وانقسام المؤسسات التابعة
للدولة بين شرق وغرب
البالد.
من جهته ،أثنى الدبيبة
على أهمية العالقات الليبية
اإليطالية ،وتطرق إلى ملف
ً
الهجرة غير الشرعية ،مؤكدا
ً
أنها تشكل تحديا مشتركا
ليبيا وأوروبيا ودوليا.

 90غارة روسية
بالبادية السورية

نفذت الطائرات الحربية
الروسية ،نحو  90غارة
جوية على البادية السورية،
منذ األحد الماضي ،حيث
تركزت على البادية الواقعة
ما بين مدينة الطبقة
بريف الرقة ومنطقة إثريا
شرقي حماة ،إضافة لذلك،
حلقت مروحيات تابعة
للحكومة السورية وألقت
نحو  8براميل متفجرة على
المنطقة ذاتها.

األردن يحظر النشر في قضية األمير حمزة

ً
بن فرحان يزور ّعمان حامال رسالة دعم من الملك سلمان لعبدالله الثاني
غ ــداة االجـتـمــاع الـعــائـلــي الــذي
ً
ج ـمــع عـ ـ ــددا م ــن أعـ ـض ــاء الـعــائـلــة
المالكة فــي األردن ،ووض ــع ،على
ً
ما يبدو ،حــدا للخالف الــذي ظهر
الى العلن داخــل العائلة الحاكمة،
أم ــرت الـسـلـطــات األردنـ ـي ــة ،أمــس،
بمنع النشر فــي القضية المتهم
فيها األمير حمزة بن الحسينّ ،
ولي
العهد السابق ،واألخ غير الشقيق
لـلـعــاهــل األردنـ ـ ــي الـمـلــك عـبــدالـلــه
ال ـث ــان ــي ،وآخ ــري ــن بـيـنـهــم رئـيــس
الـ ــديـ ــوان الـمـلـكــي األسـ ـب ــق بــاســم
عوض الله ،والمبعوث السابق إلى
السعودية الشريف حسن بن زيد،
بالتخطيط "لــزعــزعــة أم ــن األردن
واستقراره".

وأكد النائب العام ،في بيان بثته
قناة "المملكة" الرسمية ،أن "حظر
َّ
النشر سيكون لحين صــدور قرار
بخالف ذلــك ،وهــو يشمل وسائل
اإلعالم المرئي والمسموع ومواقع
َّ
التواصل االجتماعي ،ونشر وتداول
ّ
أي ص ــور أو مـقــاطــع م ـص ــورة أو
ّ
فيديوهات ،تتعلق بهذا الموضوع
تحت طائلة المسؤولية الجزائية".
وم ـس ــاء أم ــس األول ،انتشر
ع ـلــى ن ـط ــاق واس ـ ــع م ــا بـ ــدا أنــه
تسجيل صــو تــي للقاء عاصف
بين األمير حمزة وقائد أركــان
ال ـج ـيــش الـ ــذي زاره ف ــي مـنــزلــه
ي ــوم الـسـبــت ال ـمــاضــي إلبــاغــه
بقرار لرؤساء األجهزة األمنية

يـ ـتـ ـضـ ـم ــن وضـ ـ ـ ــع قـ ـ ـي ـ ــود ع ـلــى
حركته.
وكـ ــان األم ـي ــر ح ـمــزة ق ــد وضــع
نـفـســه ب ـيــن يـ ــدي ال ـم ـلــك عـبــدالـلــه
الثاني ،وجــدد "إخــاصــه ودعمه"
حسين بن
للملك وولي عهده األمير ّ
عبدالله ،وذلك في رسالة موقعة منه
في منزل ّ
عمه ولي العهد األسبق
األمير حسن بن طــال ،الــذي أوكل
إلـيــه عبدالله الثاني التعامل مع
موضوع األمير حمزة ،في محاولة
ّ
حل المسألة داخل العائلة الهاشمية
المالكة.
ونشر الديوان الملكي األردنــي
نص رسالة األمير حمزة التي جاء
فيها" :أضع نفسي بين ّ
يدي جاللة

ّ ً ّ
الملك ،مؤكدا أنني سأبقى على عهد
ً
ًّ
اآلباء واألجداد ،وفيا إلرثهم ،سائرا
ً
على دربـهــم ،مخلصا لمسيرتهم
ً
ورسالتهم ولجاللة الملك" ،مضيفا:
ً
"سأبقى ملتزما بدستور المملكة
األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـه ــاش ـم ـي ــة الـ ـع ــزي ــزة،
ً
ّ
وولي
وسأكون دوما لجاللة الملك
ً
ً
عهده عونا وسندا".
الى ذلك ،أجرى وزير الخارجية
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ف ـي ـص ــل ب ـ ــن ف ــرح ــان
زي ـ ـ ــارة الـ ــى ال ـعــاص ـمــة األردن ـ ـيـ ــة،
ً
حامال رسالة من خــادم الحرمين
الـعــاهــل الـسـعــودي الملك سلمان
بــن عـبــدالـعــزيــز ،يـجــدد فيها دعــم
السعودية وتضامنهما التام مع
كل اإلجراءات التي اتخذها عبدالله

الثاني لحماية المملكة الهاشمية
ومصالحها.
ّ
وس ــل ــم األمـ ـي ــر فـيـصــل ال ــذي
وص ــل ال ــى ع ـ ّـم ــان أم ــس األول،
نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة األردن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أيـ ـم ــن
الصفدي ،أمس ،رسالة من الملك
سلمان للعاهل األردن ــي ،تؤكد
"وقوف السعودية الشقيقة إلى
ج ــان ــب ال ـم ـم ـل ـكــة ف ــي مــواج ـهــة
جميع الـتـحــديــات ودعـمـهــا كل
الخطوات التي يتخذها جاللته
لحماية مصالحها".
وخالل اللقاء ،أكد األمير فيصل
والصفدي "عمق العالقات األخوية
التاريخية التي تربط المملكتين

ً
مستقبال بن فرحان في عمان أمس (أ ف ب)
الصفدي
الشقيقتين وقيادتيهما ،والعمل
المستمر على تطويرها في جميع
ال ـم ـجــاالت" ،وش ــددا على أن "أمــن
المملكتين واسـتـقــرارهـمــا واحــد
ال يتجزأ ،وأنهما تقفان معا في
مواجهة كل التحديات".
ووف ـ ــق ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـس ـعــودي

ووكــالــة "واس" ووزارة الخارجية
األردنـ ـي ــة ،ف ــإن ال ـص ـفــدي واألم ـيــر
فيصل استعرضا خــال لقائهما
الـ ـتـ ـط ــورات ف ــي الـمـنـطـقــة وسـبــل
التعامل معها ،بما يخدم المصالح
ال ـم ـش ـتــركــة وال ـق ـض ــاي ــا ال ـعــرب ـيــة
ويكرس األمن واالستقرار.

ونـ ـق ــل الـ ـصـ ـف ــدي إلـ ـ ــى ال ـم ـلــك
سلمان " تـحـيــات الملك عبدالله،
وتثمينه مواقف المملكة الداعمة
ً
ً
دائما لــأردن" ،مشيرا إلى "عمق
العالقات األخوية التاريخية بين
البلدين".
(عمان -وكاالت)
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دوليات

ّ
واشنطن تتخوف من «عسكرة» القطب الشمالي

سلة أخبار

ّ
الجليد يذوب أسرع من المتوقع ...وروسيا تجدد مطاراتها وأنظمتها وتختبر أسلحة حديثة
كشفت صور لألقمار
االصطناعية أن روسيا
تحشد قوة عسكرية
غير مسبوقة في القطب
الشمالي ،وتختبر أحدث
أسلحتها في منطقة
جليدية خالية حولتها
إلى قاعدة عسكرية ،في
خطوة تهدف من ورائها
إلى محاولة تأمين ساحلها
الشمالي وفتح طريق شحن
رئيسي من آسيا إلى أوروبا.

في تحركات مثيرة تهدف من ورائها
إلــى مـحــاولــة تأمين ساحلها الشمالي،
وفتح طريق شحن رئيسي من آسيا إلى
أوروبــا ،بخالف أنها تشير إلى األولوية
الكبيرة ا لـتــي تمنحها موسكو لتعزيز
وج ــوده ــا الـعـسـكــري فــي منطقة القطب
الشمالي ،التي ُيعتقد أنها تحتوي على ما
يصل إلى ربع احتياطيات النفط والغاز
غير المكتشفة على األرض ،نشرت شبكة
"ســي إن إن" االخـبــاريــة األميركية ،أمس
ً
األول ،صورا التقطتها أقمار اصطناعية
كـشـفــت م ــا ي ـبــدو أن ــه حـشــد روس ــي غير
مسبوق لتعزيز ا لــو جــود العسكري في
ً
منطقة القطب الشمالي ،فضال عن أنها
تختبر أ ح ــدث أسلحتها عالية التقنية
بـمـنـطـقــة جـلـيــديــة خــال ـيــة حـ َّـول ـت ـهــا إلــى
قاعدة عسكرية ،في حين أعلنت الواليات
المتحدة أنها تراقب "عــن كثب" النشاط
العسكري الروسي في القطب الشمالي.
وقـ ـ ــال ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم "ال ـب ـن ـت ــاغ ــون"
ً
جون كيربي ردا على ســؤال ،في مؤتمر
ص ـحــافــي ،ع ــن م ــدى قـلــق وزارة الــدفــاع
األم ـي ــرك ـي ــة ب ـش ــأن ت ـق ــاري ــر ع ــن اخ ـت ـبــار
أسلحة وصــور للقواعد روسية جديدة:
"نحن نراقب ذلك عن كثب ،وال أحد مهتم
برؤية عسكرة القطب الشمالي".
وأضاف كيربي ،أن للواليات المتحدة
مصالح أمنية وطنية في القطب الشمالي،
وتعتبر المنطقة حيوية للدفاع الوطني
و"كـ ـمـ ـم ــر اس ـت ــرات ـي ـج ــي م ـح ـت ـم ــل" بـيــن
المحيطين الـهـنــدي وال ـه ــادئ وأوروب ــا
والواليات المتحدة.
ُ
ويعتقد أن كميات هائلة مــن النفط
والـ ـغ ــاز م ــوج ــودة ه ـن ــاك ،وأدى وج ــود
ً
الموارد المعدنية ّ
القيمة مرارا إلى نشوب
نزاعات إقليمية.
ون ـق ـلــت "س ــي إن إن" االخ ـب ــاري ــة عن
متحدث آخر باسم "البنتاغون" توماس
كــامـبــل قــولــه ،إن "روس ـيــا تعيد تجديد
المطارات ومنشآت الرادار التي تعود إلى
الحقبة السوفياتية ،وبناء موانئ جديدة
ومــراكــز بحث وإن ـقــاذ ،وبـنــاء أسطولها
من كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة
النووية والتقليدية".
وأوض ـ ــح كــام ـبــل أن مــوس ـكــو تـعـمــل
ً
أيـضــا على توسيع شبكتها مــن أنظمة
الــدفــاع الـصــاروخــي الـجــوي والساحلي
فــي مـحــاولــة لـتـعــزيــز قــدرتـهــا عـلــى صد
الهجمات والدفاع عن األراضي في أجزاء
رئيسية من القطب الشمالي.

حشد غير مسبوق
وكانت صور األقمار
االص ـط ـنــاع ـيــة ،كشفت
أن رو س ـ ـ ـيـ ـ ــا ت ـح ـشــد

قوات عسكرية غير مسبوقة في القطب
الشمالي وتختبر أحدث أسلحتها في
منطقة خالية من الجليد ،في محاولة
لتأمين ساحلها الشمالي وفتح طريق
شحن رئيسي مــن آسـيــا إلــى أوروب ــا،
حسب "سي إن إن".
ً
ً
وأوضحت الصور أن تراكما صارخا
ً
ومستمرا للقواعد العسكرية الروسية
واألجهزة على ساحل القطب الشمالي،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى إن ـ ـشـ ــاء مـ ــراكـ ــز ت ـخــزيــن
تحت األرض ومن المحتمل أن تكون
لطوربيد "بوسيدون" وأسلحة أخرى
عــال ـيــة ال ـت ـق ـن ـيــة .وت ـش ـت ـمــل ال ـم ـعــدات
الــروس ـيــة فــي الـمـنـطـقــة عـلــى قــاذفــات
وطائرات " "MiG31BMوأنظمة رادار
جديدة قرب ساحل أالسكا.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب خ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــراء األسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة
وال ـم ـســؤولــون ال ـغــرب ـيــون ع ــن قلقهم
بـشـكــل خ ــاص ب ـشــأن س ــاح طــوربـيــد
"بــوسـيــدون" الــذي يسير بسرعة ،مع
طلب الرئيس فالديمير بوتين إجراء
مزيد مــن االخـتـبــارات هــذا الـعــام على
ً
ال ـس ــاح ،وف ـق ــا لـتـقــاريــر م ـت ـعــددة في
وسائل اإلعالم الحكومية.
ويتم تشغيل هذا "الطوربيد الشبح"
غـيــر الـمــأهــول بــواسـطــة مـفــاعــل ن ــووي،
وي ـهــدف إل ــى إط ــاق رأس حــربــي بعدة
ً
مـيـغــا ط ــن ،وف ـقــا لـلـمـســؤولـيــن ال ــروس،
مما يتسبب في حــدوث موجات مشعة
تجعل مـســاحــات شاسعة مــن الساحل
المستهدف غير صالحة للسكن لعقود.
وفي نوفمبر الماضي ،قال كريستوفر
إي ـ ــه ف ـ ـ ــورد ،م ـس ــاع ــد وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األميركية لـشــؤون األمــن الــدولــي ومنع
االنتشار ،إن "بوسيدون مصمم إلغراق
ال ـمــدن الـســاحـلـيــة األمـيــركـيــة بـمــوجــات
المد المشعة".

اﻟﺪول اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﲆ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸامﱄ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺤﺮب ﺑﺎردة ﺟﺪﻳﺪة

ﺗﻌﺰز ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻨﺪا واﻟﺪمنﺎرك واﻟرنوﻳﺞ وروﺳﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸامﱄ ،ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ذوﺑﺎن اﻟﺠﻠﻴﺪ اﻟﻘﻄﺒﻲ
اﻟﺬي ﺳﻴﻔﺘﺢ ﻣﻤﺮات ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻳﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻘﻮل ﻧﻔﻂ وﻏﺎز مل ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺣﺪود ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
روﺳﻴﺎ
ﺧﻂ ”ﺗﺴﺎوي اﻟﺒﻌﺪ“
 200ﻣﻴﻞ ﺧﻂ ﺑﺤﺮي
ﺧﻄﻂ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺳﻔﻦ ”ﻛﺎﺗﺮ“ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  C-130ﻃﻠﻌﺎت ﺟﻮﻳﺔ
ﻛﺎﺳﺤﺔ ﺟﻠﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ
)ﺣﺪود ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻟﺨﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ وﻏريﻫﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻻإﺳﺘﻜﺸﺎف
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻘﺮر ﺗﺪﺷﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم .2015
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ(
ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻂ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸامﱄ
ﺑني ﻧﻴﺴﺎن وﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎين
ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﰲ ﻣﻴﻨﺎء ﺳﺎﺑﻴﺘﺎ
إﻟﻴﻤﻨﺪورت
ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ
ﰲ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺘني
ﻛﺘﻴﺒﺘني
إﻧﺸﺎء
ﻗﺎﻋﺪة ﺟﻮﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸامﱄ ﺑﺤﻠﻮل 2020
ﺟﻮﻳﺔ
ﺑﺤﺮﻳﺔ أرﺿﻴﺔ
أﻻﺳﻜﺎ
ﻟﻘﻄﺒﻴﺔ
إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﺛﻼث ﻗﻮاﻋﺪ
اﺋﺮة ا
)أﻣريﻛﺎ(
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻌﻮد إﱃ ﻋﻬﺪ اﻟﺤﺮب
ﺪ
ﻟ
اﻟﺒﺎردة  -راﻏﺎﺗﺸﻴﻔﻮ ،أوﺳﱰوف ا
إﻳﻠﺴﻮن
ﻏﺮﻳﻢ-ﺑﻴﻞ وﻧﺎرﻳﺎن-ﻣﺎر
ﻗﺎﻋﺪة ﺟﻮﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
 1000ﻛﻠﻢ

اﳌﺤﻴﻂ
اﳌﺘﺠﻤﺪ
اﻟﺸامﱄ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎرج ﺧﻂ
اﻟـ  200ﻣﻴﻞ ﺑﺤﺮي
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ روﺳﻴﺎ

رﻳﺰوﻟﻴﻮت ﺑﺎي

ﻛﻨﺪا

راﻧﻜني إﻧﻠﻴﺖ

ﻧﺎﻧﻴﺴﻴﻔﻴﻚ

أﻟريت

ﺳﺎﺑﻴﺘﺎ

ﺛﻮﱄ

)ﻗﺎﻋﺪة أﻣريﻛﻴﺔ(

روﻏﺎﺗﺸﻴﻔﻮ

ﺳﻔﻠﺒﺎرد
)اﻟرنوﻳﺞ(

ﻧﺎرﻳﺎن-ﻣﺎر

اﻟرنوﻳﺞ

ﻳﻠﻮﻧﺎﻳﻒ

اﻟﻘﻄﺐ
اﻟﺸامﱄ

أوﺳﱰوف
ﻏﺮﻳﻦ-ﺑﻴﻞ

روﺳﻴﺎ

ﻣﻮرﻣﺎﻧﺴﻚ

ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﲆ ﺧﻤﺲ
ﻓﺮﻗﺎﻃﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮادات
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﻣﺨﻄﻂ ﻟﺒﻨﺎء
ﺳﻔﻴﻨﺔ أﺑﺤﺎث/ﺗﺠﺴﺲ ﻟﺨﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ
ﻣﻘﺎر ﻗﻴﺎدات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻠﺖ
ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب إﱃ ﺑﻮدو
ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺴﻠﻢ  14ﻃﺎﺋﺮة
ﻣﺮوﺣﻴﺔ  NH90ﻣﺘﻌﺪدة
اﳌﻬﺎم

ٍّ
تحد عسكري

ّ
وي ــتـ ـف ــق الـ ـخـ ـب ــراء ع ـل ــى أن ال ـس ــاح
ً
"حقيقي جدا" ويؤتي ثماره بالفعل.
وقــال رئيس المخابرات النرويجية،
األدم ـيــرال نيلز أنــدريــاس ستينس ،إن
وكالته ّقيمت "بوسيدون" على أنه "جزء
م ــن ال ـن ــوع ال ـجــديــد م ــن أس ـل ـحــة ال ــردع
النووي وهو في مرحلة االختبار ،لكن
تأثيره يتجاوز المنطقة التي يختبرونه
ً
فيها حاليا".
ونقلت شبكة "سي إن إن" ،عن مسؤول
رف ـيــع الـمـسـتــوى ف ــي وزارة الـخــارجـيــة
األم ـيــرك ـيــة ،أن ــه "م ــن ال ــواض ــح أن هناك
ً
ً
تحديا عسكريا مــن الــروس فــي القطب
الشمالي ،بما في ذلك تجديدهم لقواعد
الـحــرب الـبــاردة القديمة وبـنــاء منشآت
جديدة في شبه جزيرة كوال قرب مدينة
مورمانسك".

إﻳﻜﺎﻟﻮﻳﺖ

ﻏﺮﻳﻨﻼﻧﺪ
)اﻟﺪمنﺎرك(

ﻧﻮوك

اﻟرنوﻳﺞ

)ﻏﺮوﻧﻴﺪال(

ﺑﻮدو

اﻟﺪمنﺎرك

)اﻟﺪمنﺎرك(

ﻗﺎرﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪان ﻣﺨﺼﺼﺎن ﻟﻠﺪورﻳﺎت
ﰲ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸامﱄ .ﻛﻠﻒ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬام
ﰲ  .2009-08ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻘﺎرب ﺛﺎﻟﺚ

اﳌﺼﺪرJane’s Information Group, SIPRI :

وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :ه ـ ـ ــذا لـ ــه ت ــداعـ ـي ــات عـلــى
الــواليــات المتحدة وحلفائها ،ألسباب
ليس أقلها إنه يخلق القدرة على عرض
القوة حتى شمال األطلسي".
ُ
وتـظـهــر صــور األق ـمــار االصطناعية
التعزيز البطيء والمنهجي للمطارات
والـقــواعــد "ثــاثـيــة الـفـصــوص" ومزينة
بالعلم الروسي في عدة مواقع على طول
الساحل المتجمد الشمالي لروسيا خالل
الخمسة أعوام الماضية.
وهذه القواعد موجودة داخل األراضي
الروسية وهي جزء من دفاع مشروع عن
حــدودهــا وســواحـلـهــا .ومــع ذل ــك ،أعــرب
المسؤولون األميركيون عن قلقهم من

فــي ض ــوء ال ـتــوتــرات ال ـجــديــدة فــي شــرق
أوكرانيا ،دعا الرئيس األوكراني فولوديمير
زيلينسكي ،أم ــس ،حـلــف شـمــال األطلسي
(ناتو) الى المصادقة على خطة العمل من
أجــل انضمام اوكــرانـيــا الــى المنظمة بهدف
توجيه «إش ــارة فعلية» الــى روسيا
الـ ـ ـت ـ ــي اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرت أن الـ ـخـ ـط ــوة
األوكرانية ستؤدي الى تفاقم
ال ـنــزاع بين االنفصاليين
الـ ـ ـم ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــن ل ــروسـ ـي ــا
والقوات األوكرانية.
وف ـ ــي ت ـغ ــري ــدة
م ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى
االمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
للحلف االطلسي
ينس ستولتنبرغ
بـعــد ات ـص ــال هاتفي
بينهما ،قال زيلينسكي:
«حلف شمال االطلسي
ه ــو ال ـس ـب ـيــل الــوح ـيــد

اﳌﺤﻴﻂ
اﻷﻃﻠﴘ

ﻗﻴﺎدﺗﺎ ﻏﺮﻳﻨﻼﻧﺪ
وﺟﺰر ﻓﺎرو
ﺳﺘﺸﻜﻼن ﻗﺎﻋﺪة
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻧﻮوك

مثﺎين ﺳﻔﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪورﻳﺎت ﺑﺤﻠﻮل
 .2020ﻛﺎﺳﺤﺔ ﺟﻠﻴﺪ ﻟﺨﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ
ﺑﺤﻠﻮل  . 2017ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻨﺸﺂت
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﻧﺎﻧﻴﺴﻴﻔﻴﻚ ﺑﺤﻠﻮل 2015
أﻋﺪاد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﻣﺪار
اﻟﺴﻨﺔ ﰲ رﻳﺰوﻟﻴﻮت ﺑﺎي
ﺧﻴﺎرات ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻄﺎﺋﺮات
ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ أو ﺑﺪون ﻃﻴﺎر
ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ
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احتمال استخدام القوات لفرض سيطرة
فـعـلـيــة ع ـلــى م ـنــاطــق ال ـق ـطــب الـشـمــالــي
ً
البعيدة ،والتي ستصبح قريبا خالية
من الجليد.
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ــواري ـ ـ ـ ـ ــخ "ت ـ ـس ـ ـي ـ ــرك ـ ــون
ً
"و"بوسيدون" جزءا من جيل جديد من
األسلحة التي تعهد بها بوتين في 2018
لتغيير قواعد اللعبة.
وقال رئيس المخابرات النرويجية إن
"تسيركون" تقنية جديدة بسرعات تفوق
سرعة الصوت.
يذكر أن حالة الطوارئ المناخية أزالت
العديد من الدفاعات الطبيعية لروسيا
في شمالها ،مثل جدران الجليد ،بمعدل

إلنهاء الحرب في دونباس» ،المنطقة الواقعة
فـ ــي شـ ـ ــرق ال ـ ـبـ ــاد وال ـ ـتـ ــي ت ـش ـه ــد نـ ــزاعـ ــا مــع
االنفصاليين المواليين لروسيا.
مــن ناحيتهّ ،
تعهد ستولتنبرغ ألو كــرا نـيــا
بالتضامن فــي الـنــزاع الــذي تفاقم مـجــددا مع
روسيا ،لكنه لم يعد بأي دعم عسكري.
وقال« :اتصلت بالرئيس زيلينسكي للتعبير
عــن مـخــاوف جدية بشأن األنشطة العسكرية
الــروسـيــة فــي أوكــرانـيــا وحولها واالنتهاكات
الـمـسـتـمــرة لــوقــف إط ــاق ال ـن ــار» ،مــؤكــدا دعــم
الناتو بشكل قاطع لسيادة أوكرانيا وسالمتها
اإلقليمية والتزامه بالشراكة الوثيقة معها.
وبعد دقائق على دعوة الرئيس األوكراني
الى تسريع عملية ضم بالده الى «الناتو» ،اعتبر
الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس،
أن الخطوة األوكرانية ستؤدي الى تفاقم النزاع.
وتابع« :نشك كثيرا في أن ذلك يمكن أن يساعد
أوكرانيا على حل مشكلتها الداخلية .من وجهة
نظرنا هذا األمر سيفاقم الوضع».
وأكد بيسكوف ،أن أمن ومصير المواطنين

غير متوقع .وقــال الـمـســؤول فــي وزارة
الخارجية األميركية" :الــذوبــان يتحرك
أسرع مما توقعه العلماء أو اعتقدوا أنه
ً
ممكن قبل عدة سنوات .سيكون تحوال
ً
دراماتيكيا في العقود المقبلة من حيث
الوصول المادي".
كما أع ــرب الـمـســؤولــون األميركيون
عن قلقهم إزاء محاولة موسكو الظاهرة
للتأثير على " طــر يــق البحر الشمالي"،
وه ــو م ـمــر مــاحــي يـمـتــد م ــن ال ـنــرويــج
وأالس ـكــا ،على طــول الـســاحــل الشمالي
لروسيا عبر شمال األطلسي.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

الروس في منطقة دونباس أولوية لدى الرئيس
فالديمير بوتين.
كما طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف ـ ــروف أل ـمــان ـيــا وفــرن ـســا ب ــإع ــادة الـحـكــومــة
األوكرانية «إلى رشدها».
وقال الفــروف ،أمس ،خالل زيــارة للعاصمة
الهندية نيودلهي« :ليست هناك خطوات حثيثة
من جانب زمالئنا الفرنسيين واأللمان إلعادة
الجانب األوكراني إلى رشده».
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ق ــال ن ــائ ــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الــروســي سيرغي ريــابـكــوف ،إن مندوبين عن
روسيا والواليات المتحدة بحثوا الوضع في
ً
جنوب شرقي أوكرانيا ،مضيفا أن بالده تجري
اتصاالت رفيعة المستوى مع الواليات المتحدة
بشأن جوانب التوتر المتعلقة بأوكرانيا ورفض
المخاوف من حدوث حشد عسكري روسي وإن
كانت موسكو قد تعهدت بالرد على عقوبات
أوكرانية جديدة.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

جندي روسي في القطب الشمالي

ُ
الصين تعتمد دبلوماسية هجومية وتطلق «ذئابها المحاربة»
في مواجهة الخالفات المتزايدة مع
الغرب ،باتت الصين ّ
ترد بشكل مباشر
ً
عبر دبلوماسية جامحة ،وتطلق «ذئابا
محاربة» ال تتردد في الكشف عن أنيابها.
وأعطت العقوبات الغربية األخيرة
بسبب االنتهاكات المفترضة لحقوق
اإلنسان في منطقة شينغيانغ وقضية
المسلمين األويـغــور الدبلوماسيين
ً
الصينيين أسبابا إضافية للرد.
ّ
وولـ ــى زم ــن ك ــان الــزعـيــم الصيني
دنغ شياو بينغ ،الذي حكم بين 1978
و ،1992يدافع عن اعتماد دبلوماسية
ح ــذرة تــوصــي بالعمل بـقــول صيني
م ــأث ــور« :ال تظهر قــوتــك ،وانـتـظــر أن
ي ـح ـيــن ال ــوق ــت الـ ـمـ ـن ــاس ــب» .وت ـغـ ّـيــر
الـتــوجــه عـلــى نـحــو كبير مــع وصــول
الرئيس شي جينبينغ لرئاسة الحزب
ال ـش ـي ــوع ــي ف ــي ن ـه ــاي ــة  ،2012وب ــدأ
ً
تدريجيا في تغيير ذاك النهج.
ويشير مصطلح «الذئب المحارب»
ً
خصوصا إلى دبلوماسيين صينيين
يــدافـعــون بكل قــوة عــن دولـتـهــم على
موقع «تويتر» ،رغــم أنــه محظور في
الصين .ويجري التداول بهذه العبارة
م ـنــذ س ـن ــوات فـيـمــا ي ـخــص ال ـشــؤون
الصينية ،وهي مستوحاة من عنوان
فيلم تشويق يـحــارب فيه بطل على

جندي أسترالي ويمسك بسكين ملطخة
بالدماء فوق عنق طفل أفغاني.
وأعـطــى وص ــول الــرئـيــس جــو بــايــدن
ً
للبيت األبيض بكين أمال في العودة إلى
عالقة أكثر سلمية بين أكبر اقتصادين
فــي ال ـعــالــم ،لـكــن أول تــواصــل صـيـنــي -
أميركي في حقبته ،شهد على العكس،
ً
ً
خطابا حازما من الجانبين أثناء انعقاده
في أالسكا.

وهاجم يانغ جيشي (أعلى مسؤول
ش ـي ــوع ــي دبـ ـل ــوم ــاس ــي ص ـي ـن ــي) وزيـ ــر
الـخــارجـيــة األمـيــركــي أنـتــونــي بلينكين
ّ
بحدة ،مما أثلج صدر األوساط القومية
في الصين.
وق ــال مــديــر بــرنــامــج آسـيــا فــي معهد
مونتين لألبحاث ،ماتيو دوشاتيل ،عن
موقف جيشي إنه «خطاب قوي» يبدو أنه
ّ
«شجع الدبلوماسيين الصينيين على

اإلدالء بتصريحات نارية».
وبعد أسبوع ،وصــف القنصل العام
الصيني في ريو دي جانيرو ،لي يانغ،
على «تــويـتــر» كندا بأنها «كلب حــارس
للواليات المتحدة» ،وتوجه إلى رئيس
وزرائ ـه ــا جــاسـتــن تـ ــرودو بتعبير غير
معتاد في الدوائر الدبلوماسية بكلمة
«ولد».
أما السفارة الصينية في فرنسا ،فقد

صينيون يقدمون تحية نارية لموتاهم بمهرجان تشينغ مينغ في مقبرة كيب كولينسون أمس (أ ف ب)

أعلنت وكالة األدوية األوروبية،
أمس ،أنها ما زالت تدرس
احتمال وجود عالقة بني لقاح
ّ
"أسترازينيكا" وحاالت تجلط
دم نادرة ،إثر تأكيد مسؤول في
الوكالة وجود صلة.
وأوضحت الوكالة ،أن لجنة
السالمة التابعة لها ومقرها
في أمستردام "لم تصل بعد
إلى استنتاج واملراجعة جارية
حاليًا" ،وأضافت أنه من املتوقع
أن تصدر قرارها اليوم أو غدًا.
وكان مسؤول استراتيجية
اللقاحات في وكالة األدوية
األوروبية ماركو كافاليري
أكد وجود "صلة" بني لقاح
أسترازينيكا وحاالت تجلط الدم
التي لوحظت بعد أخذه.
وأضاف" :يمكننا اآلن أن نقول
ذلك ،من الواضح أن هناك صلة
مع اللقاح .ولكننا ال نعرف بعد
ما الذي يسبب رد الفعل هذا".
وتابع "ما زال يتعني علينا فهم
الكيفية التي يحدث بها ذلك".

فشل مساعي التهدئة
في أيرلندا الشمالية

ﻛﻨﺪا
ﺟﺰر ﻓﺎرو

اﻟﺪمنﺎرك

ﻛﺎﻧﻐﻴﻠﻴﻨﻐﻮﻳﺖ

كييف تستعجل االنضمام إلى «ناتو» وموسكو تحذر

غرار رامبو مرتزقة غربيين.
وخ ـ ـ ـ ــال عـ ـه ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
السابق دونالد ترامب ،كانت بكين تبرر
هــذا النهج بالمواقف الـحــادة ،البعيدة
عــن الــدبـلــومــاسـيــة ،ال ـتــي ك ــان يطلقها،
ومـ ـن ــذ ذل ـ ــك الـ ـحـ ـي ــن ،ل ـج ــأ الـ ـع ــدي ــد مــن
الدبلوماسيين الصينيين إلى «تويتر»
للدفاع ،وبشدة في بعض األحيان ،عن
مــوقــف حكومتهم .وإح ــدى شخصيات
هذا الجيل من الدبلوماسيين هو الناطق
باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان.
وقد تسبب تشاو خالل العام الماضي،
في خضم الوباء ،في جدل حاد من خالل
قوله إن رياضيين عسكريين أميركيين
ربما جلبوا فيروس كورونا للصين ،في
رد على اتهامات ترامب الــذي غالبا ما
وصــف كــورونــا بأنه «فـيــروس صيني»،
ً
مؤكدا لكن من دون أدلة أن الفيروس قد
يكون ّ
تسرب من مختبر صيني.
وأث ـيــر ج ــدل جــديــد فــي ديـسـمـبــر مع
أستراليا ،فعلى خلفية التوتر مع هذا
ال ـب ـلــد أثـ ــار ت ـش ــاو لـيـجـيــان ه ــذه ال ـمــرة
ً
غضب كانبيرا ،بسب مونتاج صور مثير
لـلـجــدل ح ــول جــرائــم ح ــرب مــرتـكـبــة في
أفغانستان .وأظـهــرت الـصــورة المثيرة
لـلـجــدل ،الـتــي وصفتها كــانـبـيــرا ،بأنها
ً
«مـثـيــرة لــاشـمـئــزاز» ،رج ــا يــرتــدي زي

«األدوية األوروبية» :نتابع
مراقبة «أسترازينيكا»

وصـفــت الـبــاحــث فــي مؤسسة األبـحــاث
االستراتيجية أنطوان بونداز بأنه «ضبع
م ـج ـنــون» ،و»قـ ــزم أيــديــولــوجــي» بسبب
مواقفه المناهضة للصين.
واعتبر الخبير السياسي شونغ جا
ايان من جامعة سنغافورة الوطنية أن
ال ــدول الـتــي تعتمد عـلــى س ــوق الصين
ً
«أكثر استعدادا للخضوع» لمواقفها.
وع ـلــى ال ـع ـكــس م ــن ذلـ ــك ،ف ــإن ال ــدول
ال ـم ـس ـت ـهــدفــة ب ـن ـي ــران غ ـض ــب ال ـص ـيــن،
ً
وتحديدا كندا واستراليا ،لديها الخبرة
على التعامل مع ضغوطها والتصدي
لها.
ً
مــع ذلــك يمكن لبكين أي ـضــا تكثيف
ّ
اإلنترنت إلظهار ما تكلفه
ضغطها عبر
ّ
ّ
معارضتها ،كما يحذر دوشاتيل ،لكن
بـشــرط اسـتـخــدام هــذه الشبكات بشكل
صحيح.
وفي سبتمبر ،أعطى حساب رسمي
على «تويتر» للسفير الصيني السابق
فــي بريطانيا ليو شـيــاو مينغ ،إشــارة
إعجاب بفيديو إباحي ،وأكدت السفارة
آنــذاك أنها عملية قرصنة ،وتقاعد ليو
بعدها بأشهر.
(بكين  -أ ف ب)

رغم املناشدات بالتزام الهدوء،
تجدد العنف في شوارع أيرلندا
الشمالية في الساعات املاضية،
والذي تقف خلفه مجموعات
"وحدوية" مؤيدة للبقاء في
اململكة املتحدة.
وتصاعد الغضب األسبوع
املاضي بعد قرار مثير للجدل،
بعدم مقاضاة  24سياسيا من
حزب "شني فني" املؤيد لالستقالل
ملشاركتهم في جنازة لشخصية
بارزة بـ "الجيش الجمهوري
االيرلندي" رغم القيود املرتبطة
بـ"كورونا" .وطالبت األحزاب
الوحدوية باستقالة رئيس
الشرطة سيمون بيرن ،على
خلفية الحادث.

«روزفلت» تجري عمليات
في بحر الصين الجنوبي

أعلنت البحرية األميركية أن
مجموعة حاملة الطائرات
"ثيودور روزفلت" دخلت بحر
الصني الجنوبي أمس األول،
إلجراء عمليات روتينية.
وأضافت البحرية" :هذه هي املرة
الثانية التي تدخل فيها حاملة
الطائرات بحر الصني الجنوبي
خالل انتشارها عام  2021في
منطقة عمليات األسطول السابع
للواليات املتحدة".
من ناحيته ،قال الرئيس
الفلبيني رودريغو دوتيرتي،
أمس ،إن خالف بالده مع بكني
بشأن النشاط في بحر الصني
الجنوبي لن يؤثر على "العالقات
الودية الثنائية".
وأضاف" :سنستمر في
حل القضايا عبر القنوات
الدبلوماسية والسبل السلمية".

اإلمارات« :براكة» النووية
تبدأ إنتاج الكهرباء

بدأت محطة براكة للطاقة
النووية السلمية في اإلمارات،
أمس ،إنتاج الكهرباء ،بعد نحو 8
أشهر على انطالق العمل في أول
مفاعل في العالم العربي.
وكتب رئيس الحكومة ،الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم على
تويتر "محطة تاريخية دخلتها
دولة اإلمارات اليوم" ،مضيفا
"أول ميغاوات من أول محطة
نووية عربية يدخل شبكتنا
الكهربائية".
كما قال ولي عهد أبوظبي،
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
"اليوم تبدأ أولى محطات
براكة للطاقة النووية السلمية
التشغيل التجاري" ،معتبرا أن
األمر "إنجاز عربي تاريخي".
وكانت الهيئة االتحادية للرقابة
النووية أعلنت ،في أغسطس
املاضي ،ربط املفاعل األول في
محطة براكة قرب أبوظبي بشبكة
الكهرباء بعد نحو أسبوعني على
بدء تشغيله.

ةديرجلا
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رياضة
معسكر األزرق بين اإلمارات
والسعودية ...واألفضلية للوديات

«الفنية» تجتمع مع كاراسكو ظهر اليوم
حازم ماهر
علمت "الجريدة" أنه قد استقر األمر
داخ ــل الـلـجـنــة الـفـنـيــة بــاتـحــاد ال ـكــرة،
برئاسة عضو مجلس اإلدارة خالد
الشمري ،على استضافة اإلم ــارات
معسكر إع ــداد منتخبنا الوطني
األول لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم لـلـتـصـفـيــات
اآلسـ ـي ــوي ــة ال ـم ـش ـتــركــة ال ـمــؤه ـلــة
لنهائيات كأس العالم  2022بقطر،
و 2023بالصين ،وذلك بدءا من 10
مايو المقبل.
وتـسـتـضـيــف ال ـك ــوي ــت م ــا تبقى
مــن مباريات فــي المجموعة الثانية
ضمن التصفيات اآلسيوية ،إذ يواجه
منتخبنا الوطني منتخبات أستراليا
واألردن والصين تايبيه أي ــام  3و11
و 15يونيو على التوالي.

االتفاق على  4مباريات
وج ـ ـ ـ ــاء االس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار عـ ـل ــى إق ــام ــة
المعسكر في اإلم ــارات ،بعد االتفاق
الـمـبــدئــي عـلــى مــواجـهــة منتخبات
المجموعة السابعة من التصفيات
ذاتها التي تستضيفها اإلمــارات،
وهي فيتنام ،وماليزيا ،وتايلند،
ً
واندونيسيا وديا.
ّ
وحدد الجهاز الفني لألزرق
أربـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ت ـجــري ـب ـي ــة
يحتاج إليها الفريق لتجهيزه

برقان بطل تأهيلي السلة
من جانب آخر ،حقق برقان الفوز بالمركز الخامس
فــي الـ ــدوري الـتــأهـيـلــي ال ــذي يتنافس عليه  9فــرق
لتحديد الـمــراكــز ،بعد تغلبه على منافسه القرين
بنتيجة  ،61-66خالل المباراة التي جمعتهما أمس
األول على صــالــة االت ـحــاد فــي مجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي ،ضمن الجولة الختامية للدوري
التأهيلي ،وبذلك يكون القرين صاحب المركز السادس
في الدوري.

ولـ ــن ي ـج ــري األزرق أي ت ــدري ـب ــات في
الـكــويــت ،إذ سـيـغــادر إلــى المعسكر عقب
انتهاء الجولة الخامسة عشرة من منافسات
دوري  stcللدرجة الممتازة مباشرة.

محاسبة كاراسكو
إل ــى ذل ــك ،يعقد الـشـمــري اجـتـمــاعــا في
الثانية عشرة من ظهر اليوم بمقر االتحاد،
م ــع اعـ ـض ــاء ال ـج ـهــازيــن ال ـف ـنــي واإلداري
للمنتخب بوجود مدير التدريب والتطوير
عبدالعزيز حمادة ،ونائب رئيس اللجنة
د .أحمد عجب ،وم ــدرب األزرق اإلسباني
كاراسكو ،ومدير الفريق فهد عوض.
وي ـش ـه ــد االجـ ـتـ ـم ــاع وض ـ ــع ال ـل ـم ـســات
األخيرة على المعسكر الخارجي ،وتحديد
موعد المباريات االربــع سالفة الذكر ،إلى
جــانــب الـتـطــرق إل ــى الـقــائـمــة ال ـتــي سيقع

كما سيشهد االجتماع ،مناقشة سلبيات
وإيجابيات مواجهتي األزرق مع السعودية
الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت فـ ــي  25مـ ـ ــارس ال ـم ــاض ــي
بالرياض ،ولبنان التي استضافتها دبي
في  29من الشهر ذاته.
يذكر أن منتخبنا الوطني قد خسر أمام
األخضر السعودي بهدف دون رد ،بينما
تعادل مع المنتخب اللبناني بهدف لمثله.
وسيحدد كاراسكو السلبيات من أجل

تأجيل االجتماع مع «الثالثية» إلى اليوم
ّ
تـقــرر تأجيل اجتماع اتـحــاد الـكــرة مــع اللجنة الثالثية المشكلة مــن اللجنة
األولمبية الكويتية ،والهيئة العامة للرياضة ،ووزارة الصحة إلى اليوم ،وذلك
للحصول على االستثناء الخاص بوفود المنتخبات األربعة بالمجموعة الثانية
من الدخول في حجر صحي منزلي أو مؤسسي.
ويشترط ممثل االتحاد في االجتماع الحصول على االستثناء مبكرا ،تالفيا
لدخوله في موقف صعب قد يدفعه إلى االعتذار عن عدم استضافة المنافسات
لالتحاد اآلسيوي .وأعد االتحاد ملفا يحتوي على أكثر من مقترح بشأن الوفود
المشاركة ،منها وضعهم داخل ما يعرف بالفقاعة ،على أن يقتصر وجودهم داخل
مقر اإلقامة والتدريبات والمباريات فقط.

في الجولة قبل األخيرة من المربع الذهبي

جابر الشريفي

تنطلق مساء اليوم منافسات النسخة  57لبطولة
ً
مساء
كأس االتحاد لكرة السلة ،حيث يلتقي في الـ7:00
كاظمة مــع الشباب على صــالــة االت ـحــاد فــي مجمع
الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
وتقام بطولة كأس االتحاد بنظام خروج المغلوب
من  4أدوار ،على أن تختتم البطولة يوم  21الجاري،
وينتهي معها الموسم الرياضي.
ورغم أن األفضلية ستكون لكاظمة بصفته وصيفا
لبطل الدوري فإن الشباب ليس بالفريق السهل بقيادة
مدربه عبدالعزيز القالف ،إذ من المتوقع أن تشهد
ً
المباراة مزيدا من المنافسة بين الفريقين للتأهل
لدور الثمانية.
ويـعــانــي كاظمة غـيــاب العبيه يــوســف بورحمه
ونــاصــر الظفيري ،فــي حين تبدو صفوف الشباب
مكتملة.
وي ـع ـت ـمــد ال ـ ـمـ ــدرب ال ـص ــرب ــي ل ـس ـلــة ال ـبــرت ـقــالــي
إيفان جيرمج على جهود العبيه أحمد البلوشي،
وعبدالعزيز الفضلي ،وعبدالعزيز ريـحــان ،بينما
يعول المدرب الوطني لسلة الشباب عبدالعزيز القالف
على جهود العبيه حسين حاجيه ،ومحمد المال،
وإبراهيم الشمري.

المغادرة للمعسكر مباشرة

مناقشة السلبيات واإليجابيات

القادسية لحسم لقب دوري الطائرة أمام العربي

كاظمة والشباب
بافتتاح كأس السلة
●

ل ـل ـت ـص ـف ـي ــات اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة ،عـ ـل ــى أن تـتــم
مخاطبتها في حال موافقة مجلس اإلدارة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ف ـ ــإن هـ ـن ــاك رغـ ـب ــة ل ــدى
م ـج ـلــس اإلدارة ف ــي إق ــام ـت ــه ب ــال ــري ــاض،
ع ـل ــى أن يـ ـخ ــوض الـ ـف ــري ــق هـ ـن ــاك دورة
وديــة ،وستحسم المباريات الــوديــة التي
س ـي ـخــوض ـهــا ال ـف ــري ــق وج ـه ــة الـمـعـسـكــر
بشكل رسمي.

االختيار عليها ،والتي يتراوح عددها ما
بين  26و 28العبا.

●

جانب من مباراة القرين وبرقان
وم ـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم أن أصـ ـح ــاب ال ـم ــرك ــز ال ـخــامــس
وال ـس ــادس فــي دوري تـحــديــد ال ـمــراكــز (الـتــأهـيـلــي)
ً
يتأهالن مباشرة للدوري الممتاز الموسم المقبل،
ليكونا الى جانب اندية الكويت وكاظمة والقادسية
والجهراء التي تأهلت للدوري الممتاز بتأهلها للمربع
الذهبي لمسابقة الدوري هذا الموسم ،بحسب الئحة
لجنة المسابقات.
وفي مباراة تحديد المركزين السابع والثامن ،حقق
الشباب المركز السابع في البطولة بعد تغلبه على
منافسه اليرموك بفارق نقطة واحدة وبنتيجة .72-73
وبــذلــك اكتملت أنــديــة الــدرجــة األول ــى للموسم
المقبل الــذي سيجمع أندية الشباب ،واليرموك،
والـ ـنـ ـص ــر ،وال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وال ـ ـسـ ــاحـ ــل ،وال ـت ـض ــام ــن،
والصليبيخات.

محمد عبدالعزيز

تـقــام ال ـيــوم م ـبــاراتــان بطعم
خاص في الجولة الخامسة قبل
األخيرة "دور اإلياب" من المربع
الذهبي للدوري الممتاز للكرة
الطائرة ،حيث يلتقي في الـ6:30
مساء القادسية مع العربي في
"الديربي التقليدي" ،ويسبقها
في الـ 4:30عصرا مباراة الكويت
مع كاظمة ،وتجرى المباراتان
ع ـل ــى ص ــال ــة االت ـ ـحـ ــاد بـمـجـمــع
صاالت الشيخ سعد العبدالله.
ً
ح ـس ــاب ـي ــا ،ال ـق ــادس ـي ــة األول
ب ــ 28نقطة ،ويحتاج إلــى نقطة
واحـ ــد أو ال ـف ــوز بـشــوطـيــن في
أي من المباراتين المتبقيتين
للتتويج رسميا باللقب ،بينما
يــأمــل الـكــويــت الـثــانــي بـ ــ 22في
فــرض مـبــاراة فاصلة فــي حالة
فــوزه بالمباراتين المتبقيتين
بـنـتـيـجــة  0-3أو  ،1-3و تـجـمــد
األصـفــر عــن  28نقطة ،لتحديد
هــويــة مــن يحمل الـلـقــب ،بينما
طموح كاظمة الثالث بـ 21نقطة
والعربي الــرابــع ب ــ 19نقطة هو
تحسين موقعهما.

الكويت وكاظمة
في المباراة األولى ،سيحاول
ال ـك ــوي ــت ال ـن ـه ــوض م ــن كـبــوتــه
والـتـمـســك ببصيص مــن األمــل

●

القاهرة  -ةديرجلا

ح ــدد ال ـج ـهــاز الـفـنــي لفريق
األهلي المصري ،بقيادة بيتسو
موسيماني ،مطالبه "المبدئية"،
من تدعيمات للموسم الكروي
ال ـم ـق ـبــل ،وذلـ ــك خ ــال الـجـلـســة
ال ـ ـتـ ــي ج ـم ـع ـت ــه ف ـ ــي الـ ـس ــاع ــات
ا لـمــا ضـيــة مــع لجنة التخطيط
لـقـطــاع ال ـكــرة ،بــرئــاســة محسن
صـ ــالـ ــح ،ومـ ـحـ ـم ــود ال ـخ ـط ـيــب،
رئيس النادي والمشرف العام
على الفريق األحمر.
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت "الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة" أن
مــوسـيـمــانــي ك ـشــف خ ــال تلك
ال ـج ـل ـســة ع ــن اح ـت ـي ــاج األه ـلــي
ل ـل ـتــدع ـيــم ف ــي أك ـث ــر م ــن مــركــز،
بسبب اإلصــابــات التي تالحق
نجوم الفريق ،السيما العناصر
ال ـم ــؤث ــرة وال ـه ــام ــة ،مـثـلـمــا هو
ال ـ ـح ـ ــال م ـ ــع ظـ ـهـ ـي ــري ال ـج ـن ــب
مـحـمــود وحـيــد وع ـلــي مـعـلــول،

والمدافع محمود متولي ،والعب
الوسط حمدي فتحي ،بجانب
ح ـ ــاالت اإلجـ ـه ــاد ال ـت ــي ت ـطــارد
العناصر األخرى ،في ظل ضغط
الـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات ،نـ ـظ ــرا ل ـم ـشــاركــة
الفريق في أكثر من مسابقة بين
محلية وافريقية.
وطـلــب موسيماني ضــرورة
أن يتم التعاقد مع ظهير أيمن
ليكون بديال لالعب األساسي
محمد هاني ،خاصة بعد رحيل
أح ـ ـمـ ــد فـ ـتـ ـح ــي ،وعـ ـ ـ ــدم ق ـنــاعــة
المدرب بالالعب أحمد رمضان
في هــذا المركز ،وكشف للجنة
عــن رغـبـتــه فــي ضــم كــريــم فــؤاد
الع ــب نـ ــادي ال ـن ـجــوم وال ـم ـعــار
لصفوف فريق إنبي حتى نهاية
الموسم الحالي ،وطلب أن يتم
التحرك من اآلن للحصول على
خدماته.
ك ـم ــا يـ ـ ــدرس مـ ـ ــدرب ال ـفــريــق
األح ـم ــر تــدع ـيــم م ــرك ــز الـجـنــاح

خيطان يستضيف
القادسية وديًا غدًا
يختتم فريقا القادسية
وخيطان لكرة القدم
تجاربهما الودية غدًا ،حيث
يلتقيان على استاد ناصر
العصيمي عند الرابعة عصرًا.
وتنتظر األصفر الذي واجه
الشباب والساحل خالل
فترة التوقف مواجهة أمام
الفحيحيل األربعاء املقبل
بالجولة العاشرة من املمتاز،
في حني يواجه خيطان فريق
الساحل ،الخميس ،في ختام
الجولة ذاتها.
وال تعاني صفوف القادسية
غيابات مؤثرة بعد عودة
جميع املصابني وانتظامهم
في التدريبات باستثناء
صالح الشيخ ،الذي يعاني
جراء فيروس كورونا،
وضاري سعيد ،الذي يجري
تدريبات تأهيلية للتعافي من
جراحة الرباط الصليبي.
في املقابل ،يعول مدرب
خيطان هاني الصقر على
مواجهة القادسية كثيرًا
للوقوف على مدى جاهزية
الفريق قبل بداية مهمته
الرسمية ،والتي جاءت قبل
فترة التوقف الحالية خلفا
لإلسباني خوسيه.

الشباب يفوز على
اليرموك وديًا
فاز الفريق األول لكرة القدم
بنادي الشباب على مضيفه
اليرموك  ،2-5في املباراة
الودية التي جمعت بينهما
أمس األول على استاد
عبدالله الخليفة.
وتأتي املباراة ضمن
استعدادات الفريقني
الستئناف مباريات دوري
 stcبدرجتيه؛ املمتازة
واألولى ،حيث يلعب الشباب
مع النصر يوم  14الجاري،
فيما يلتقي اليرموك مع
الجهراء متذيل دوري
األولى.

سالمات سعد يعقوب

جانب من لقاء سابق بين القادسية والعربي
في اللحاق بالقادسية من خالل
تكرار الفوز على كاظمة الطامح
كذلك في الثأر من خسارته في
مـبــاراة الــذهــاب ،سعيا النتزاع
ال ــوص ــاف ــة وف ــرص ــة ال ـم ـشــاركــة
الخارجية في البطولة العربية
لالندية.

القادسية والعربي
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة،
يسعى الـقــادسـيــة لـضــرب أكثر
مـ ـ ــن ع ـ ـص ـ ـفـ ــور بـ ـحـ ـج ــر واحـ ـ ــد
اوال ح ـ ـسـ ــم ا ل ـ ـل ـ ـقـ ــب ر سـ ـمـ ـي ــا،

موسيماني يطلب تدعيم  3مراكز في األهلي
•

العمل على تالفيها في المعسكر اإلماراتي،
إلى جانب اإليجابيات ،مع طرح الشمري
الـعــديــد مــن الـتـســاؤالت الـخــاصــة بــاألمــور
الفنية والمالحظات التي سيبديها خالل
االجتماع ،مع الوضع في االعتبار أن اللحنة
الفنية ال تدخل فــي صميم عمل الـمــدرب،
لكنها تـبــدي مالحظاتها بشكل مستمر
عقب كل تجمع ،كما أنها تساند استمراره
في مهمته بقوة.
وع ـ ـقـ ــب االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع سـ ـت ــرف ــع ال ـل ـج ـنــة
توصيتها إلى مجلس اإلدارة بشأن الدولة
التي ستستضيف المعسكر ،وسيكون أمام
المجلس خياران ،إما اعتماد التوصية أو
االجتماع معها الختيار دولة أخرى.

سلة أخبار

موسيماني

محمود الخطيب

محسن صالح

األيمن ،في ظل تراجع مستوى
ال ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي حـ ـسـ ـي ــن الـ ـشـ ـح ــات
ومحمود عبدالمنعم "كهربا"،
الذي تأثر مستواه كثيرا بسبب
األزمات التي يفتعلها ،مما ادى
إلى إيقافه شهرا عن المباريات
والتدريبات الجماعية وتغريمه

م ــالـ ـي ــا ،قـ ـب ــل أن ت ـن ـت ـه ــي م ــدة
العقوبة ويـعــود للمشاركة في
المران.
وجدد أيضا مطالبه بأهمية
ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع م ـه ــاج ــم أج ـن ـبــي
جديد في بداية الموسم المقبل،
في ظل أن الالعبين الموجودين

حــالـيــا مــع الـفــريــق يـعــانــون من
إهــدار الـفــرص وعقم التهديف،
بعيدا عــن تــألــق محمد شريف
في بعض المباريات ،بينما لم
يقدم الكونغولي والـتــر بواليا
أوراق اع ـت ـم ــاده ف ــي الـتـشـكـيــل
األساسي حتى اآلن.

ثـ ــم ال ــدي ــرب ــي ب ـي ــن ال ـغــري ـم ـيــن
الـتـقـلـيــديـيــن والـمـحــافـظــة على
سلسلة انتصاراته إلثبات علو
ك ـع ـب ــه ،ب ـي ـن ـمــا ي ـط ـمــح ال ـعــربــي
فــي ال ـثــأر مــن خـســارتــه والـفــوز
بالديربي مستغال عــدم وجود
ضغط نفسي على العبيه بعد
خروجهم من الحسبة.

برقان واليرموك
وع ـ ـلـ ــى جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ت ـق ــام
فــي الـخــامـســة مــن مـســاء الـيــوم
مـ ـب ــارات ــان ض ـمــن ال ـج ــول ــة قبل

األخيرة من القسم الرابع لدوري
ال ــدرج ــة االول ـ ـ ــى ،ح ـيــث يلتقي
الـيــرمــوك الــرابــع ب ــ 16نقطة مع
بــرقــان الـثــانــي بـ ــ 27نقطة على
صالة نادي كاظمة ،ويستضيف
الـ ـس ــاح ــل الـ ـث ــال ــث بـ ـ ـ ــ 23نـقـطــة
الصليبيخات األخير بـ 10نقاط.
ي ــذك ــر أن الـ ـتـ ـض ــام ــن حـســم
ق ـمــة ال ـ ـ ــدوري وت ــأه ــل ل ـل ــدوري
الـمـمـتــاز فــي الـمــوســم الـجــديــد،
بينما سيلعب صاحب المركز
الـ ـث ــان ــي فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـثــاث ـيــة
لتحديد الصعود والهبوط بين
الدرجتين.

انطالق الملحق المؤهل لدور
المجموعات لدوري أبطال آسيا
تكتمل هذا األسبوع صــورة المجموعات الخمس لمنطقة
ال ـغــرب فــي دوري أب ـطــال آس ـيــا ،مــع إقــامــة أرب ــع مـبــاريــات في
الملحق المؤهل إلى دور المجموعات.
وتقام اليوم ثالث مباريات بين الوحدة اإلماراتي مع ضيفه
الــزوراء العراقي على استاد آل نهيان في أبوظبي ،والوحدة
السعودي مع القوة الجوية العراقي على استاد مدينة الملك
عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة والغرافة القطري مع
ضيفه أيــه جــي إم كــي األوزبـكــي على اسـتــاد سحيم بــن حمد
في الدوحة.
أمــا الـمـبــاراة الــرابـعــة ،فتقام السبت بين فــوالد خوزستان
اإليراني والعين اإلماراتي على استاد األمير فيصل بن فهد
في الرياض.
وتنطلق منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا
يوم  14الشهر الجاري ،وتقام منافساته بنظام التجمع.
يشار إلى أن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ّ
أجل منافسات دور
المجموعات في منطقة الشرق ،لتقام خالل الفترة من  21يونيو
وحتى  11يوليو المقبلين ،بعد األخــذ بعين االعتبار قيود
السفر وإجراءات الحجر الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
(أ ف ب)

أجرى املدرب املساعد
لفريق كاظمة للكرة
الطائرة الوطني سعد
يعقوب عملية جراحية في
الظهر امس االول ،وذلك
نتيجة سقوطه في املنزل،
وتكللت بالنجاح.
ويتمني القسم الرياضي
له الشفاء العاجل ،والعودة
السريعة إلى مباشرة عمله
مع الفريق.

إيقاف النشاط الرياضي
في سورية حتى  15أبريل
ّقرر االتحاد الرياضي العام
في سورية إيقاف جميع
األنشطة الرياضية في
البالد حتى تاريخ  15أبريل
الجاري ،مع استثناء كرتي
ُ
القدم والسلة إذ ترك األمر
التحاد اللعبتني إلصدار
التعليمات وفقًا لروزنامة
النشاطات لديهما.
وقال االتحاد الرياضي ،إن
قراره إيقاف النشاط جاء بناء
على تعميم رئاسة مجلس
الوزراء املتضمن متابعة
الحكومة جهودها "لضمان
االستثمار األمثل للموارد
املادية واملالية والبشرية
وسط الظروف التي يمر بها
البلد باإلضافة إلى تداعيات
انتشار فيروس كورونا".
وكان االتحاد الرياضي
العام أوقف جميع األنشطة
الرياضية في  14مارس من
العام املاضي بسبب إصابة
عدة العبني وإداريني من
ألعاب مختلفة بفيروس
كورونا ،لكن االتحاد عاد
وأعلن استئناف بطولة
سورية لكرة القدم في 28
مايو دون حضور الجمهور.
(أ ف ب)
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يحل باريس سان جرمان
الفرنسي ضيفا على بايرن
ميونيخ االلماني ،بينما يلعب
تشلسي االنكليزي أمام
مضيفه بورتو البرتغالي
اليوم ،في ذهاب دور
الثمانية من دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.

ب ـعــد أقـ ــل م ــن ث ـمــان ـيــة أش ـه ــر على
لقائهما في المباراة النهائية لدوري
أبطال أوروبــا لكرة القدم ،سيصطدم
باريس سان جرمان الفرنسي مجددا
ببايرن ميونيخ األلماني في الطريق
ال ــذي يـسـعــى إلن ـهــائــه بـحـصــد اللقب
األول له في البطولة األوروبية العريقة.
وكـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ــايـ ـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ أحـ ـب ــط
م ـغ ــام ــرة سـ ــان ج ــرم ــان ف ــي ال ـمــوســم
الماضي وتوج باللقب بعد الفوز على
ال ـف ــري ــق ال ـبــاري ـســي -1ص ـفــر
ف ــي ال ـن ـه ــائ ــي ال ـ ــذي أق ـيــم
بــالـعــاصـمــة الـبــرتـغــالـيــة
لشبونة في  23أغسطس
الماضي.
و ا آل ن  ،س ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــد
البطولة القارية مواجهة
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى بـ ـ ـي ـ ــن

الـفــريـقـيــن عـنــدمــا يلتقيان ال ـيــوم في
ذهاب دور الثمانية للنسخة الحالية
مـ ــن الـ ـبـ ـط ــول ــة .كـ ـم ــا ي ـل ـت ـق ــي ب ــورت ــو
البرتغالي مع تشلسي اإلنكليزي.
ويـ ـ ـخ ـ ــوض ب ـ ــاي ـ ــرن الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة فــي
غ ـ ـيـ ــاب مـ ـه ــاجـ ـم ــه الـ ـخـ ـطـ ـي ــر روب ـ ـ ــرت
ليفاندوفسكي ،الذي عانى إصابة في
الــرك ـبــة خ ــال مـشــاركـتــه م ــع منتخب
بالده.
ولكن الفريق البافاري يتلقى دعما
معنويا قويا مطلع
ه ـ ـ ـ ــذا األس ـ ـب ـ ــوع
بــالـفــوز الثمين
ع ـل ــى مـضـيـفــه
الي ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ـ ــغ
مـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــه
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــر
ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ـ ــدارة
جـ ــدول الـ ــدوري
األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي

لـيــوســع ال ـف ــارق مــع اليـبــزيــغ صاحب
المركز الثاني إلى سبع نقاط ويحكم
قبضته على صدارة البوندسليغا.
وق ــال ه ــان ــزي فـلـيــك ال ـمــديــر الفني
لبايرن ،والذي منح راحة لمدة يومين
لمعظم العـبــي ال ـفــريــق" :بــالـنـظــر إلــى
األس ــاب ـي ــع ال ـم ـق ـب ـلــة ،والـ ـت ــي سـتـكــون
ص ـع ـبــة جـ ـ ــدا ،م ــن ال ـج ـي ــد أن نـلـتـقــط
أنفاسنا اآلن ثم نمنح رؤوسنا بعض
الراحة".
ومن المؤكد أن غياب ليفاندوفسكي
سيمنح سان جرمان بعض السعادة،
ولكن الفريق الفرنسي يعاني هو اآلخر
بعض المشاكل.
وخ ـس ــر سـ ــان ج ــرم ــان ل ـق ــاء الـقـمــة
مــع ليل السبت فــي ال ــدوري الفرنسي
ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول
المسابقة بفارق ثالث نقاط خالل ليل.
كما سيفتقد سان جرمان في مباراة
بــايــرن ج ـهــود الع ـبــه المتميز مــاركــو
فيراتي ،الذي ثبتت إصابته بفيروس
"كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ال ـم ـس ـت ـجــد ف ــي األسـ ـب ــوع
الماضي.
كـ ـم ــا أع ـ ـلـ ــن الـ ـ ـن ـ ــادي أن م ــدافـ ـع ــه
ألـيـســانــدرو فـلــوريـنــزي أصـيــب أيضا
بـفـيــروس "ك ــورون ــا" وخ ـضــع للحجر
الصحي.

بعام صعب ،بداية بسبب جائحة
ً
"كوفيد ،"-19وثانيا بسبب المشاكل
المالية للشركة الصينية ـ االسبانية
للنقل التلفزيوني "ميديا برو" ،مما
تسبب فيخسائر بالماليين ألندية
الدوري الفرنسي.
ّ
وقدرت شركة "ديلويت" العالمية
ّ
الـمـتـخــصـصــة بــالـخــدمــات المالية
خـســائــر بـطــل فــرنـســا ب ـحــوالــي 95
مليون يورو في الموسم االخير
ف ـقــط ،مـقــابــل رق ــم أعـمــال
ً
وصل إلى  540مليونا
ل ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــراجـ ـ ــع الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي
الـبــاريـســي مــن الـمــركــز
ال ـ ـ ـخـ ـ ــامـ ـ ــس لـ ـلـ ـم ــرتـ ـب ــة
الـ ـس ــابـ ـع ــة ف ـ ــي الئ ـح ــة
أغنى االندية.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يحتل
بايرن المركز الثالث في
ه ــذه الــائـحــة مــع 634
م ـل ـي ــون ي ـ ـ ــورو ،خـلــف
برشلونة ( 715مليونا
ولـكــن مــع دي ــون تقدر
ب ـح ــوال ــي  1.2م ـل ـيــار)
وري ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد (715
مليونا مــع ديــون تصل
إلى  900مليون يورو).

تدهور مالي

بورتو يواجه تشلسي

ومـ ـ ـ ـ ّـر سـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان ف ـ ــي 2020

رياضة

تشلسي في مواجهة صعبة بعدما
أط ــاح بــورتــو فــي دور الستة عشر
ب ـف ــري ــق ي ــوف ـن ـت ــوس الـ ـ ــذي ي ـق ــوده
الـ ـمـ ـه ــاج ــم الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ال ـخ ـط ـيــر
كريستيانو رونالدو.
ويـفـتـقــد سـيــرجـيــو كونسيساو
الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي لـ ـب ــورت ــو فـ ــي ه ــذه
ال ـم ــواج ـه ــة ج ـه ــود ه ـ ــداف ال ـفــريــق
سيرجيو أوليفيرا بسبب اإلصابة.
وق ـ ــال م ــات ـي ــوس أوري ـ ـبـ ــي العــب
وســط بــورتــو" :نعلم أن لدينا
العبين متميزين لنصل إلى
هــذا ال ــدور .وصولنا لدور
الثمانية كان نتيجة جهد
كبير .كافحنا وتأهلنا لهذا
الدور عن جدارة".
وبـسـبــب قيود
وإج ـ ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر

المشددة نتيجة جائحة "كورونا"،
س ـت ـقــام م ـب ــارات ــا ال ــذه ــاب واإليـ ــاب
بين بــورتــو وتشيلسي فــي مدينة
إشبيلية اإلسبانية.
(د ب أ)

ويلتقي بورتو فريق

موعد المباراتين
نيمار نجم باريس

سيرجيو أوليفر نجم بورتو

بواتنغ يرحل عن بايرن نهاية الموسم
أك ـ ـ ــدت تـ ـق ــاري ــر إخـ ـب ــاري ــة،
أمـ ـ ــس ،أن الـ ــدولـ ــي األل ـم ــان ــي
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ج ـ ـ ـيـ ـ ــروم ب ــواتـ ـن ــغ
سيترك صفوف فريقه بايرن
ميونيخ بنهاية الموسم ،بعد
عـشــر س ـن ــوات م ــن االح ـت ــراف
بصفوفه.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة ك ـي ـكــر
الــريــاض ـيــة ،أن مـجـلــس إدارة
بــايــرن ق ــرر ع ــدم تـجــديــد عقد
المدافع ( 32عاما) ،وتم إبالغ
وكيل أعمال بواتنغ بالقرار.
وتـعــاقــد بــايــرن مــع داي ــوت
أوب ـ ــامـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــان ـ ــو فـ ـ ــي فـ ـب ــراي ــر
الـ ـم ــاض ــي ،ف ــي إطـ ـ ــار إض ـف ــاء

عـنـصــر الـشـبــاب لـلـفــريــق ،في
صـفـقــة ل ــم ت ـكــن ف ــي مصلحة
بواتنغ.
وك ـ ـ ـ ــان ب ـ ــواتـ ـ ـن ـ ــغ ،الـ ـمـ ـت ــوج
م ــع أل ـمــان ـيــا بـلـقــب مــونــديــال
البرازيل  ،2014انضم للفريق
البافاري في  2011قادما من
مانشستر سيتي ،و ت ــوج مع
بايرن بثمانية ألقاب للدوري،
وخ ـ ـم ـ ـسـ ــة لـ ـ ـك ـ ــأس ألـ ـم ــانـ ـي ــا،
ولـ ـقـ ـبـ ـي ــن لـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األبـ ـ ـط ـ ــال
ولكأس السوبر األوروبي.
(إفي)

10:00

بورتو  -تشلسي

beINSPORTS PR2

10:00

بايرن ميونيخ – سان جرمان

beINSPORTS PR1

مولر نجم بايرن

توخل التخاذ قرارات قاسية في تشلسي
ب ـع ــد بـ ــدايـ ــة أكـ ـث ــر مـ ــن جـ ـي ــدة ك ـم ــدرب
ل ـت ـش ـل ـســي االن ـك ـل ـي ــزي وس ـل ـس ـلــة م ــن 14
مـ ـ ـب ـ ــاراة مـ ــن دون خ ـ ـسـ ــارة فـ ــي مـخـتـلــف
المسابقاتّ ،
تعرض فريق األلماني توماس
ت ــوخ ــل ل ـضــربــة ق ـ ّ
ـوي ــة بـسـقــوطــه ال ـم ــدوي
على ارضــه امــام وســت بروميتش البيون
 5-2فــي ال ــدوري المحلي نهاية األسبوع
الماضي ،بنتيجة هي االقسى له في ملعب
"ستامفورد بريدج" منذ  10سنوات.
وال ّ
شك أن طرد قلب الدفاع المخضرم
البرازيلي تياغو سيلفا بعد نصف ساعة
من بداية المباراة ساهم في هذه الخسارة

العريضة ،ليمنى الفريق بأول خسارة له
ب ــإش ــراف تــوخــل الـ ــذي تـسـلــم الـمـهـمــة في
مطلع العام الحالي خلفا لفرانك المبارد.
وعلق توخل على الخسارة بقوله "انها
ج ــرس انـ ـ ــذار ،لـكـنـنــا س ـن ـقــوم بـ ـ ّ
ـرد الـفـعــل
ال ـص ـح ـي ــح .مـ ــن ال ـم ـه ــم ج ـ ــدا ه ـض ــم ه ــذه
ال ـخ ـس ــارة ،ل ــم ي ـكــن أح ــد يـتــوقـعـهــا واالن
يـتـعـ ّـيــن علينا تـحـ ّـمــل الـمـســؤولـيــات وانــا
ايضا والتخلص من رواسبها".
و تــا بــع "ال نستطيع ف ـقــدان عقلنا بعد
 14او  15مباراة .ال يمكن فقدان الثقة التي
نراها بهؤالء الالعبين".

بيد ان نداءه في التضامن لم يلق آذانا
صاغية بين بعض افراد فريقه وسط انباء
عــن اشتباك حصل خــال حصة التدريب
االحد بين الحارس االحتياطي االسباني
ك ـي ـبــا اريـ ـس ــاب ــاالغ ــا والـ ـم ــداف ــع االل ـمــانــي
انتونيو روديغر.
وال شك ان توخل ينتظر ّ
رد الفعل في
المواجهة المرتقبة ضد بورتو البرتغالي
فــي اي ــاب رب ــع الـنـهــائــي مــن دوري ابـطــال
اوروب ــا الـيــوم فــي اشبيلية ،بسبب قيود
السفر السارية بين انكلترا والبرتغال.

محامي مارادونا :ابنتاه سرقتاه

كوريا الشمالية لن
تشارك في األولمبياد

وأكــد مــورال أن "دييغو لم يكن مجنونا أبــدا" ،رغم حقيقة أنه
"كان يعاني دائما مشاكل اإلدمان".
تجدر اإلشارة إلى أن ديلما وجيانينا مارادونا اتهمتا مورال
بالمسؤولية عن اختيار الفريق الطبي الذي يجري التحقيق معه،
بسبب اإلهمال المزعوم في رعاية األسطورة األرجنتيني الراحل.
وتابع" :الفتاتان تكرهاني منذ أوقفنا بطاقات االئتمان الخاصة
بهما في يونيو  .2014لقد تشاجر معهما ،ألنهما سرقتاه".
وقال محامي وشريك وصديق مارادونا ،والرجل المقرب منه في
السنوات األخيرة ،إن بطل العالم  1986في المكسيك لم ينظر إلى
الكحول باعتباره "شيئا ممتعا" ،لكن كطريق للهروب من مشاكله.
وأكد أنه "أول مشكلة كبرى في حياته ،هي أن روسيو تركته،
ً
وه ــو األم ــر ال ــذي لــم يستطع الـتـغـلــب عليه أبـ ــدا .ك ــان مــارادونــا
مهووسا بروسيو".

االتحاد األلماني يدعم لوف
أك ــد االت ـح ــاد األل ـمــانــي ل ـكــرة الـقــدم
دعمه لمدرب المنتخب يواخيم لوف،
رغــم السقوط الـمــدوي لـ"المانشافت"
عـلــى أرض ــه فــي الـتـصـفـيــات المؤهلة
لمونديال قطر  2022أمــام المنتخب
المتواضع ،مقدونيا الشمالية ،بهدفين
لواحد.
وقــال رئيس االتـحــاد ،فريتز كيلر،

لصحيفة بيلد المحلية" :األداء المحبط
لمنتخبنا أمام مقدونيا الشمالية لن
يغير مخططاتنا".
وسيترك لوف المنتخب بعد بطولة
أم ــم أوروبـ ــا المقبلة ،وفـقــا لـمــا أف ــاده
االتحاد والمدرب نفسه قبل أسابيع.
ً
ووفقا للمصدر ،فإن هزيمة ألمانيا
األخيرة بالتصفيات المونديالية أمام

مقدونيا الشمالية لن تغير "األمور".
ون ــال ل ــوف ان ـت ـقــادات شــديــدة بعد
األداء السيئ أللمانيا في هذه المباراة،
ودار جدال حول ضرورة بدء التغيير
في قيادة المنتخب.
(إفي)

ل ــن ت ـش ــارك ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
ف ــي أول ـم ـب ـيــاد طــوك ـيــو الـصـيــف
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ب ـس ـب ــب مـ ـ ـخ ـ ــاوف مــن
جائحة كــورونــا ،وفــق مــا أعلنت
وزارة ال ــري ــاض ــة ،لـتـقـضــي على
آمال كوريا الجنوبية ،باستخدام
األلعاب إلعــادة إطــاق محادثات
ً
مع جارتها المسلحة نوويا.
وقالت الوزارة إنه بعد اجتماع
ل ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـي ــة "ق ـ ـ ــررت ع ــدم
المشاركة في األلعاب األولمبية
ال ــ ،32لحماية الالعبين من أزمة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة الـنــاجـمــة عن
كوفيد."19-
وفـ ــي حـ ــال غ ـيــاب ـهــا ،سـتـكــون
ال ـمــرة األول ــى الـتــي تـعـتــذر فيها
كوريا الشمالية عن عدم المشاركة
ف ـ ــي األلـ ـ ـع ـ ــاب الـ ـصـ ـيـ ـفـ ـي ــة ،م ـنــذ
أولمبياد سيول  1988الذي أقيم
في عاصمة جارتها اللدود.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت م ـ ـش ـ ــارك ـ ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة
ً
المعزولة والمسلحة نــوويــا في
األولـمـبـيــاد الـشـتــوي األخ ـيــر في
بيونغتشانغ (كوريا الجنوبية)
حـ ـ ــافـ ـ ــزا رئ ـ ـي ـ ـسـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـقـ ــارب
الــدب ـلــومــاســي م ــع ج ــارت ـه ــا عــام
.2018

ُ
دونتشيتش ينهي سلسلة انتصارات جاز
قاد النجم السلوفيني لوكا
دون ـت ـش ـي ـت ــش ف ــري ـق ــه داالس
مــافــري ـكــس ل ـل ـفــوز ع ـلــى يــوتــا
جاز ،متصدر المنطقة الغربية،
 ،103 - 111بتسجيله  31نقطة،
ّ ً
معوضا غياب زميله الالتفي
ك ــري ـس ـت ــاب ــس ب ــورزي ـن ـغ ـي ــس
ً
لإلصابة ،وليضع حدا لسلسلة
من تسعة انتصارات متتالية
لضيفه ،في دوري كــرة السلة
األ مـيــر كــي للمحترفين ،أ مــس
األول.
وتـ ــألـ ــق دون ـت ـش ـي ـت ــش (22
عـ ــامـ ــا) ه ـج ــوم ـي ــا أمـ ـ ــام جـ ــاز،
الساعي لفوزه العاشر تواليا،
فـسـجــل  6رم ـي ــات ثــاث ـيــة من
ن ـق ــاط ــه ال ـ ـ ـ  ،31وأض ـ ـ ــاف إل ــى
سجله  9متابعات و 8تمريرات
حاسمة.
وح ـ ـقـ ــق م ــاف ــريـ ـك ــس ف ـ ــوزه
الخامس تواليا ،وحافظ على
م ــرك ــزه ال ـســابــع ف ــي المنطقة
ً
الـغــربـيــة مــع  28فـ ــوزا ،مقابل
 21خسارة.
وف ــي م ـب ــاراة ثــان ـيــة ،سجل
كايري إرفينغ  40نقطة ومرر 7
كرات حاسمة لفريقه بروكلين
نـتــس ،فــي م ـبــاراة ال ـفــوز على
ن ـيــويــورك نـيـكــس 112 - 114

ديمبلي يضع برشلونة على بعد نقطة من الصدارة
وضـ ــع ال ـم ـهــاج ــم ال ـفــرنـســي
عثمان ديمبلي فريقه برشلونة
ع ـلــى ب ـعــد نـقـطــة م ــن أتـلـتـيـكــو
مدريد المتصدر بعدما أهدى
ً
ً
لــه ف ــوزا قــاتــا على ضيفه بلد
ال ــولـ ـي ــد -1ص ـ ـفـ ــر أمـ ـ ــس األول
ف ــي ال ـمــرح ـلــة  29م ــن ال ـ ــدوري
اإلس ـب ــان ــي ،لـيـسـتـعــد بــالـتــالــي
ب ـ ــأفـ ـ ـض ـ ــل ط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة لـ ـم ــوقـ ـع ــة
الـ"كالسيكو" السبت ضد غريمه
ريال مدريد حامل اللقب.
وبفضل هدف ديمبلي الذي
ج ــاء فــي الــدقـيـقــة األخ ـي ــرة من
لقاء أكمله بلد الوليد بعشرة
الع ـب ـي ــن ،أفـ ـ ــاد ف ــري ــق ال ـم ــدرب
الهولندي رونالد كومان على
أكمل وجه من سقوط أتلتيكو
مدريد األحد في ملعب إشبيلية
ً
ً
صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر ،-1م ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــا مـ ـ ـج ـ ــددا
بـ ـف ــارق نـقـطـتـيــن ع ـلــى غــريـمــه
ري ــال مــدريــد ال ــذي يستضيف
"بلوغرانا" السبت على ملعب
"ألفريدو دي ستيفانو".
ودخل برشلونة اللقاء على

توخل

بواتنغ

قال محامي وشريك دييغو مارادونا ،ماتياس مورال ،إن ديلما
وجيانينا مارادونا ،ابنتي نجم كرة القدم األرجنتيني الراحل،
"سرقتا" والدهما ،و"تخلتا عنه" في سنواته األخيرة.
وذكر مورال ،في مقابلة موسعة مع قناة أميركا التلفزيونية:
"إذا استيقظ دييغو ووبخني ،فهناك شيء ما ،هو أنني لم أهتم
بدخول (شريكته العاطفية السابقة) روسيو (أوليفا) إللقاء نظرة
الوداع عليه .لقد أحب روسيو ،وكان يتعارك مع ديلما وجيانينا،
شعر بالخيانة والسرقة .لقد رافقت مارادونا خالل سبع سنوات
جديدة وسبعة أعياد ميالد ،وكنت أنظر إلى الهاتف ولم يتصل
به أحد".
ُ
وأضــاف" :ألم َ
تر أن دييغو كان غاضبا ،ألن ابنة ديلما تدعى
روما؟ ما هو دييغو؟ إنه نابولي عكس روما .باستثناء شقيقاته،
تركوه جميعا وشأنه .تم التخلي عن مارادونا ،ومات وحيدا".

خ ـل ـف ـيــة  18مـ ـ ـب ـ ــاراة م ـت ـتــال ـيــة
ف ــي ال ـ ـ ــدوري م ــن دون هــزيـمــة
ف ــي سـلـسـلــة حـقــق خــالـهــا 15
ً
ً
انتصارا ،بينها خمسة تواليا
في المراحل الخمس الماضية،
ف ــي ح ـيــن ح ــل ب ـلــد الــول ـيــد في
"كــامــب نــو" وهــو لــم يفز سوى
مــرة واح ــدة فــي الـمــراحــل ال ــ11
األخيرة ،مما جعل رجال كومان
مــرش ـح ـيــن فـ ــوق الـ ـع ــادة لـفــوز
ً
سادس تواليا لكنه تحقق بشق
األنفس.
وسيكون برشلونة الذي ودع
مسابقة دوري أبطال أوروبا من
ثمن النهائي على يــد باريس
س ــان ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي ،أم ــام
أيام قليلة حاسمة إذ إنه ،وبعد
مــواج ـهــة ري ــال ال ــذي ف ــاز على
ً
غريمه الكاتالوني  1-3ذهابا
في "كامب نو" ،سيواجه أتلتيك
بـ ـلـ ـب ــاو بـ ـع ــده ــا ب ــأسـ ـب ــوع فــي
نهائي مسابقة الكأس التي قد
تكون أمله الوحيد بإحراز لقب
ه ــذا ال ـمــوســم ف ــي ح ــال تجنب

أتلتيكو المزيد من التعثر.
وبقيادة النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي الذي سجل 19
ً
هــدفــا مــع  8تـمــريــرات حاسمة
خـ ـ ـ ــال سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات
ال ــ 18الماضية لفريقه ،سيطر
برشلونة أمام فريق عانى من
غياب خمسة من العبيه بسبب
إصــابـتـهــم ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا،
لكن الفرصة الخطيرة األولــى
كانت للضيوف الذين عاندهم
ال ـح ــظ ب ـع ــدم ــا ارت ـ ـ ــدت رأس ـي ــة
ال ـبــوس ـنــي ك ـي ـنــان ك ـ ــودرو من
العارضة (.)9

البرشا يكثف هجومه
وم ـ ــع االقـ ـ ـت ـ ــراب مـ ــن ن ـهــايــة
اللقاء ،زاد برشلونة من ضغطه
ومـحــاوالتــه لكنه عجز عــن فك
الشيفرة الدفاعية لضيفه الذي
اض ـطــر الك ـم ــال ال ــدق ــائ ــق الـ ــ12
األخ ـي ــرة بـعـشــرة العـبـيــن بعد
طرد أوسكار بالنيو بالبطاقة

فيرنر نجم تشلسي

ديمبلي نجم برشلونة يسجل هدفه في بلد الوليد
الحمراء مباشرة بعد خطأ على
دمبيلي المتوغل نحو المرمى.
ورغ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـفـ ــوق ال ـ ـ ـعـ ـ ــددي،
واصل برشلونة معاناته أمام
مـنـطـقــة ضـيـفــه ح ـتــى الــدقـيـقــة

األخـيــرة حين جــاء الـفــرج على
ي ــد دمـبـيـلــي بـعــد عــرضـيــة من
ال ـه ــول ـن ــدي فــرن ـكــي دي يــونــغ
وصلت الى رأس األوروغوياني
البديل رونالدو آراوخــو ومنه

الى الفرنسي الذي أطلق الكرة
على "الطاير" من زاوية صعبة
الـ ــى ي ـم ـيــن ح ـ ــارس بــرش ـلــونــة
السابق ماسيب (.)90

دونتشيتش
ف ــي دي ــرب ــي مــدي ـنــة "الـتـفــاحــة
الكبيرة".
واس ـ ـت ـ ـعـ ــاد ن ـ ـتـ ــس ،بـفـضــل
ه ــذا ال ـف ــوز ،صـ ــدارة المنطقة

ً
ً
الشرقية منفردا ،مع  35فــوزا
مقابل  16خسارة ،فيما يحتل
نيكس المركز الثامن.

جراحة ناجحة للبرازيلي كوتينيو
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ــادي ب ــرشـ ـل ــون ــة
اإلسـ ـب ــان ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،عــن
إجراء العبه البرازيلي فيليبي
كوتينيو لجراحة ناجحة في
غضروف الركبة اليسرى وذلك
تـحــت إش ــراف الـطــاقــم الطبي
لناديه.
وأوض ـ ـ ـ ــح ب ــرشـ ـل ــون ــة عـبــر
موقعه الــرسـمــي الـثــاثــاء ،أن
كــوت ـي ـن ـيــو ل ــن يـ ـك ــون ج ــاه ــزا
لـلـمـشــاركــة م ــع ال ـفــريــق حتى
يكمل عملية تعافيه.
وكــان كوتينيو قد تعرض
ل ــإص ــاب ــة يـ ــوم  29ديـسـمـبــر
الماضي أمام ايبار في ملعب
"كــامــب ن ــو" ضـمــن منافسات
الدوري اإلسباني.
وسـجــل الــاعــب البرازيلي
 24ه ـ ــد ف ـ ــا فـ ـ ــي  90مـ ـ ـب ـ ــاراة
خ ــاضـ ـه ــا م ـ ــع ال ـ ـفـ ــريـ ــق م ـنــذ
انـ ـضـ ـم ــام ــه إل ـ ـيـ ــه ق ـ ــادم ـ ــا مــن
لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي فــي عــام
 ،2018و جـ ـ ـ ـ ــاء ت ثـ ــا ثـ ــة مــن
أهدافه في الموسم الحالي.
ويـحـتــل بــرشـلــونــة الـمــركــز

كوتينيو

ال ـث ــان ــي ف ــي ت ــرت ـي ــب ال ـ ــدوري
اإلس ـبــانــي بــرصـيــد  65نقطة
ب ـف ــارق نـقـطــة خـلــف أتلتيكو
مدريد متصدر الترتيب ،كما
أن الفريق سيكون على موعد
م ــع غ ــري ـم ــه ال ـت ـق ـل ـيــدي ري ــال
م ــدري ــد يـ ــوم ال ـس ـبــت الـمـقـبــل
ضمن منافسات المرحلة 30
من المسابقة.
(د ب أ)

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

التقرير األميركي وحقوق
اإلنسان في الكويت

أ .د .غانم النجار

ص ــدر الـتـقــريــر األمـيــركــي لـحـقــوق اإلن ـســان لسنة  ٢٠٢٠فــي مــارس
ً
الماضي ،وهو موعد يتم تحديده مسبقا ،فالتقرير الحالي من إعداد
خارجية "بومبيو" ،وليس من خارجية "بلينكن".
ً
ً
يغطي التقرير كل دول العالم تقريبا ،وقد اعتادته الــدول سنويا،
وألمــر مــا ال أدرك ــه ،كــانــت هــذه السنة مختلفة ،فحالما نـشــرت بعض
ً
ً
التعليقات العادية عنه ،حتى تم تناقله بكثافة داخليا وخارجيا في
وقت أزمة سياسية طاحنة.
تصدر الخارجية األميركية خمسة تقارير رئيسة ،حول موضوعات
اإلرهـ ــاب ،وال ـم ـخــدرات ،وال ـحــريــات الــديـنـيــة ،واالت ـج ــار بــالـبـشــر ،وفــي
حين تعتبر التقارير األربعة من ضمن األدوات "المباشرة" للسياسة
الخارجية ،حيث إنها تتضمن آليات تنفيذية ،إال أن تقرير حقوق اإلنسان
ليس كذلك .ولذلك تقوم بعض الــدول بالرد عبر تصريحات مضادة،
ً
هادئة ،رفعا للعتب ،وللتوثيق بالعرف الدبلوماسي .وقد اعتادت دول
العالم صدور هذا التقرير ،ولذلك تتعامل معه في حدوده.
الجزء الخاص بالكويت تضمن سبعة أقسام؛ من الحقوق المدنية
إلى السجناء السياسيين إلى المجتمع المدني إلى التمييز واالتجار
بالبشر وحقوق العمال وأوضاع المرأة ،وغير ذلك ذكرت فيها مجموعة
قضايا مهمة في الكويت .ومع أن نفس التقرير في سنوات سابقة قد
ذكر تفاصيل أشد وأكثر حساسية ،وقليلة التداول ،فلربما كانت القضية
األكثر سخونة التي ذكرها التقرير هي قبض رشى من مسؤول بوزارة
ً
الداخلية لمبلغ  ٥١مليونا مقابل استخراج  ١٧ألف جواز مادة  ١٧بواقع
ً
 ٣٠٠٠دينار لكل جواز .وكانت أحكام سابقة قد طالت مسؤولين كبارا
في الداخلية ،سواء في قضية الضيافة أو النائب البنغالي .وبالتالي،
فالموقف يعبر عن غضب ضد استشراء الفساد.
كــانــت خــاصــة دراس ــة ســابـقــة لــي حــول عــاقــة الـفـســاد بانتهاكات
حقوق اإلنسان ،أنه "كلما زادت انتهاكات حقوق اإلنسان زاد الفساد
وتـجــذر ،وشــارك فيه مسؤولون كبار ،وأن الفساد يستشري كلما تم
تبرير االنتهاكات بحجج غير حقيقية ،كاألمن الوطني ،كما يجري مع
ً
ً
البدون مثال ،الذين تتهمهم الحكومة دوما بالتزوير".
ً
ً
من المعروف أن لدينا  ١٢جهازا رقابيا للحد من الفساد ،ومع ذلك
ينتشر كالنار في الهشيم ،وال يبدو أن اإلجــراءات القانونية والرقابة
المالية كافية للحد من الفساد ،وفي ذات الوقت التغاضي والتسامح
في انتهاك حقوق البشر.
أما بخصوص التقرير األميركي وغيره من التقارير ،فالشاهد هو
أن الضغط الخارجي وحــده ال يأتي بتغيير حقيقي .والكويت مثال
ً
ً
ملحوظ في تلك الممارسات .فاإلصالح ،أيا كان نوعه ،وأيا كان مجاله،
ً
ال يؤتي ثماره ،إن لم يكن ناتجا عن حاجة داخلية ،وقناعات مجتمعية،
تتوافق مع موازين القوى السائدة ،وما الضغط الخارجي إال عنصر
ً
مساعد فقط ،فإن كان هو الوحيد ،فغالبا ما يكون التغيير الناتج عن
ً
ذلك الضغط شكليا ال نتائج حقيقية له على أرض الواقع.

درايش

لغة العلم واألرقام أجدى من التطبيل
وصلت إلى مرحلة من التشبع...
وأع ـنــي التشبع مــن مــوضــوع الـكــورونــا،
والـتـعــامــل مــع ال ـمــرض ،وتــداعـيــاتــه وآث ــاره
في الكويت...
ً
المسألة ليست تحديا ،وليست مباراة بها
فائز ومهزوم!
كل ما أريد توضيحه هو التالي:
ً
أوال :انشروا إحصائيات األسبوع ،الذي
سبق الحظر ،أي من األول من مــارس حتى
السابع من نفس الشهر.
وضحوا عدد الحاالت خالل ذلك األسبوع،
الذي سبق الحظر ،وكذلك عدد الوفيات.
ً
ثانيا :قارنوا ذلك بإحصائيات األسبوع

د .ناجي سعود الزيد

الـمــاضــي ،أي األول مــن أبــريــل حـتــى تــاريــخ
اليوم السابع من أبريل.
َّ
هل قل ْت الحاالت والوفيات أم زادت خالل
ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،أم أن ـه ــا بـقـيــت ك ـمــا ه ــي دون
تغيير؟!
حتى بدون النظر بدقة الستنتاج األرقام،
فإن الحاالت والوفيات لم تنقص ،بل زادت
خالل تلك الفترة ،أي شهر كامل من الحظر،
وحتى التحور الجيني للفيروس ال يفسر
ذلــك ،وليس لدى الــوزارة ولجنتها العلمية
أي دليل!
وه ـ ـ ــذه إحـ ـص ــائـ ـي ــات س ـه ـل ــة وب ـس ـي ـطــة،
وبــاإلمـكــان استنتاجها بسهولة ،ومــع ذلك

ال اللجنة وال الوزارة على استعداد لنشرها!
ً
إنني من المؤمنين علميا بفائدة الحظر،
بأي شكل من األشكال ،ولكن الدليل العلمي
هو المؤشر الوحيد الذي تستطيع اللجنة
العلمية أو وزارة الصحة أو حتى مجلس
الوزراء االستناد إليه.
وب ـم ــا أن ـن ــا ع ـلــى أبـ ـ ــواب ش ـهــر رم ـض ــان،
فــإن الصعوبة بتطبيق أي نــوع من الحظر
ً
ستزداد كثيرا.
لذلك البد من نشر األرقام واإلحصائيات
لتنوير المجتمع ،لعل وعسى أن تقنعونا
بــأن ـكــم ف ــي ال ـط ــري ــق ال ـص ـح ـيــح ،وإن كــانــت
الشكوك تحوم حول ذلك!

أوراق مجالس األمة المتعاقبة
نحن بحاجة جــادة وملحة وصــادقــة إلعــادة قــراء ة
أوراق الــوطــن وترتيبها ،فقد أضــاعـنــا وأض ــاع البلد
ً
معنا ،حقا ،سلوك بعثرة األوراق أو خلطها أو إهمالها
أو تمزيقها وربما حرقها.
ول ـعــل الـبـحــث ف ــي أوراق مـجـلــس األم ــة وتقليبها
منذ بدايته عام  ١٩٦٣حتى اليوم يزودنا بدراية حول
كيف فـ ّـرط المجلس في أوراق مهمة ،بل كيف مارس
خلط األوراق وكيف بعثرها أعضاؤه ليفوتوا الفرصة
ً
على تطور التجربة البرلمانية بــدال مما سجلته من
تراجعات.
 -١ي ــاح ــظ الـ ـم ــراق ــب غـ ـي ــاب الـ ـمـ ـش ــروع ال ــوط ـن ــي
اإلصالحي العام البرامجي لدى مجلس األمة وأعضائه
بـشـكــل ع ــام ،بــاسـتـثـنــاء م ـح ــاوالت م ـح ــدودة وجــزئـيــة
مثل ملف تأميم النفط ،وقد ساهم في غياب ذلك عدم
ا لـحــرص على تكوين الحكومة البرلمانية كما دعت
إليها الـمــذكــرة التفسيرية للدستور ،وفـســاد النظام
الفردي في العمل البرلماني بمحاكاة واضحة للعمل
الحكومي ،الذي اتسم بالفردية في العمل ،رغم تجربة
حكومة مجلس  ١٩٩٢االرتجالية.
 -٢وقد ساعد على تكريس ذلك عدم المبادرة إلشهار

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ك ـ ــل م ـ ــا طـ ـل ــع ل ـ ــك داخـ ـ ـ ــل ال ـ ـفـ ــخ ع ـص ـفــور
ّ
ف ـ ــت ـ ــش وت ـ ـل ـ ـقـ ــى شـ ـ ــي غ ـ ـيـ ــر ال ـع ـص ــاف ـي ــر
ّ
ّ
إ ل إ ذ ا فـ ـ ـ ــخـ ـ ـ ــك ر د ي مـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــه سـ ـ ـي ـ ــو ر
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـده ي ـ ـص ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ُـح ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــره والـ ـ ـ ـ ــزرازيـ ـ ـ ـ ــر
وإال عـ ــن الـ ـصـ ـي ــد ال ـ ـجـ ــزل كـ ـ ــان م ـك ـســور
وإال الـ ـ ـ َـحـ ـ ـ َـبـ ـ ــال ب ـ ــدي ـ ــرت ـ ــك ف ـ ـيـ ــه ت ـح ــذي ــر
ك ــل ي ــوم ص ــدم ــه ع ــن خ ـبــر ش ـخــص مـشـهــور
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن وال ش ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــا أ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــد أي تـ ـغـ ـيـ ـي ــر
الـ ـ ـ ـ ــروض م ـ ــا يـ ـثـ ـم ــر ب ـ ــا ع ـ ـ ـ ــزوم ن ــاط ــور
ي ـب ــدا ع ـلــى األرضـ ـ ــه ب ـ ـ "حـ ـم ــات تـطـهـيــر"
ٍّ
يـ ـض ــرب بـ ـك ــف حـ ــام ـ ـيـ ــه ...يـ ـش ــرق الـ ـن ــور
قـ ـ ــانـ ـ ــون وال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون يـ ـجـ ـل ــي ال ــدي ــاجـ ـي ــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار مـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــه ب ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزان دس ـ ـ ـتـ ـ ــور
م ـ ــاك ـ ــو ل ـ ـ ـسـ ـ ــارق ديـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــه ...أي مـ ـع ــاذي ــر
َ َّ
وال ـ ـ ـخـ ـ ــوف ل ـ ــو كـ ـت ــابـ ـن ــا خ ـ ــط ـ ــر اسـ ـط ــور
َ
َ
ه ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــار وخ ـ ـ ـ ـ ــط ب ـ ـ ــس ال ـ ـطـ ــراط ـ ـيـ ــر
َّ
ونـ ـق ــول ص ــدن ــا ط ـي ــر وقـ ـ ــف ع ـل ــى ال ـس ــور
و ف ـيــه ط ـيــر خـلـيـنــاه ع ــن ســاح ـتــه اي ـط ـيــر!!

رفضت العودة إليه فطعنها بالشارع

إعادة ترتيب أوراق الوطن ()10 – 4
األح ــزاب السياسية والـتــي تعمد اآلب ــاء المؤسسون
تركها لمجلس األمة الذي بعثر أوراق هذا الملف.
 -٣ومــن مظاهر تلك البعثرة ،عــدم إرغــام الحكومة
ً
على تقديم برنامجها بفورية منطقية و فـقــا للمادة
ً
 ٩٨حتى يكون ذلك أساسا لمعرفة توجهات الحكومة
وخططها المستقبلية ببرنامج زمني محدد ومنضبط،
إال مرتين وبشكل مجتزأ ،فالخطط التنموية عرفت
دربها للمجلس عام  ١٩٨٥وفي بداية مجلس  ،١٩٩٢ثم
توقفت وصارت متعارضة.
وقد أفقد هذا األمر المجلس القدرة على محاسبة
ً
الحكومة على أساس ذلك بدال من االرتجال بالمحاسبة،
ً
وبرز االبتزاز السياسي بدال عن ذلك لتحقيق مكتسبات
ومغانم شخصية أو البحث عن بطوالت وهمية ،عند
بعض األعضاء.
 -٤وصاحب ذلك إهمال إصــاح النظام االنتخابي
ً
ً
الذي كان يجنح دائما لتعزيز الفردية خالفا لتوجهات
الدستور ،وتعزيز مقاعد األعضاء وهو ما نلمسه في
إبقاء نظام الـ  ٢٥دائرة بصوتين رغم أنه لم يكن وليد
اإلرادة البرلمانية ،وا ل ــذي استمر سبعة انتخابات!
ولذا وحتى نظام الخمس دوائر بأربعة أصوات ،الذي
ً
تدافع لتحقيقه حراك شعبي واسع ،جاء مفصال على
مقاس نواب محددين ،وقد انحدر الوضع في ظل نظام

اللي بالفخ أكبر
من العصفور!

أ .د .محمد المقاطع
ً
الصوت الواحد ،وهو الذي أورث وهنا بمجلس األمة،
وقــد أفــرزت كل األنظمة وشجعت الظواهر المرضية
المعروفة (فئوية  -فرعية  -شراء أصوات  -نقل أصوات
 نائب خدمات  -فردية) ،وهو ما ساهم في غياب أغلبيةبرامجية ر شـيــدة واستبدالها بتحالفات هشة آنية،
سرعان ما تشتتت وتاهت بالصراعات أو االصطفافات.
 -٥أما التشريع فقد غاب عنه إكمال بناء المؤسسات
ً
وكان خاضعا لردة الفعل وللكثير من االرتجال ،ومن
ذلــك إهمال إعــادة بناء القضاء وتطويره ،مثل فصل
رئاسات القضاء ،ومخاصمة القضاة وسرعة التقاضي
واألخــذ بفكرة اخـتــزال أساليب تبادل األدلــة وقاضي
ً
اإلج ــراء ات ،وأيضا عــدم تطوير المحكمة الدستورية
التي ولدت مشوهة وغير متسقة وتوجهات الدستور
في تكوينها واختصاصها.
 -٦ومن ذلك تشريعات تحدد وتضبط دور الحكومة
داخــل البرلمان لمنع هيمنتها عليه والسيطرة على
م ـجــريــات عـمـلــه الــداخ ـلــي بــاخـتـيــار رئـيـســه وتـكــويــن
ً
لجانه ،حتى أضحت بعض مجالس األمة تبعا لمجلس
ً
الـ ـ ــوزراء ،تـمــامــا كـمــا ك ــان ه ـنــاك تـعـســف فــي مــواجـهــة
أحيان أخرى.
الحكومة في
ٍ
 -٧ومنها غـيــاب جـهــود ج ــادة إلص ــاح بيت األمــة
نفسه بإعادة إصدار الئحته الداخلية بقرار من المجلس

ال بقانون ،كما حــدد ذلــك الدستور (م )١١٧.وحسمها
ً
المجلس الـتــأسـيـســي بتصويت مـشـهــود ،فـضــا عن
الفشل فــي وضــع ضــوابــط لسلوك نــوابــه م ـجــاراة لما
فرضه الدستور .وقد انعكس ذلك في التقصير بأداء
أعضاء المجلس ،بل وتغلغل مظاهر الفساد واستغالل
العضوية والــامـبــاالة فــي حـضــور الـلـجــان وجلسات
المجلس ،وظاهرة انعقاد اللجان بال نصاب ،بل وحتى
التجاوزات في أنماط من السلوك النيابي ،وهو ما أورث
العديد من المخالفات للدستور وللتقاليد البرلمانية،
بــل ولطبيعة الديمقراطية والـنـظــام البرلماني الــذي
لم يساهم في تطوير البالد أو وقف تدهورها ومنع
انتشار الفساد الذي نعانيه حتى اليوم .وقد أضعفت
كل تلك المظاهر وغيرها المؤسسة البرلمانية وضيعت
هيبتها.
وقد يتساءل البعض :ألم يكن لمجلس األمة محاسن
وإنجازات؟ ونقول :نعم ،لكنها محدودة ولم تساهم في
تطوير النظام الديمقراطي والحياة العامة ،وتحقيق
النقلة النوعية ،لكن و ج ــود المجلس ،و ق ــوة تكوينه
ً
ً
أحيانا كانا سببا لفرض متابعة ورقابة مهمة أوقفت
ما هو أسوأ مما نعيشه اليوم .ويبقى التفاؤل يحدونا
ً
ً
أن نشهد تغييرا قريبا بإذن الله.

أظ ـه ــرت لـقـطــات صــادمــة
ً
رجـ ــا وه ــو يـطـعــن زوج ـتــه
فــي وجهها عــدة م ــرات ،في
شارع عام بمدينة إسطنبول
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ع ـ ـقـ ــب رف ـض ـه ــا
العودة له بعد انفصالهما.
ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة دي ـلــي
م ـي ــل ،ع ــن مـ ـص ــادر مـحـلـيــة
تــرك ـيــة ،أن ال ـحــادثــة وقعت
فـ ــي حـ ــي ب ـ ـيـ ــرام ب ــاش ــا فــي
إسطنبول ،حين كانت ألينا
ت ـ ــوالي تـ ــاس ت ـت ـجــه ل ـشــراء
الحليب لمنزل والدتها.
وذكر موقع سكاي نيوز،
أمـ ـ ــس ،أن أل ـي ـن ــا ك ــان ــت قــد
تركت زوجـهــا أوك ــان تــاس،
ألنه اعتدى عليها بالضرب
مرات عدة.
وأظ ـه ــرت لـقـطــات فيديو
مــراق ـبــة ف ــي ال ـش ــارع ال ـعــام،
أوك ــان وهــو يــواجــه زوجته
ألـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا ،ويـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــال ع ـل ـي ـه ــا
ب ــالـ ـض ــرب ،ق ـب ــل أن ي ـخــرج

ً
سكينا ويبدأ بطعنها بشكل
متتال.
ٍ
ووقعت ألينا على األرض
خلف إحدى السيارات ،قبل
أن يـلــوذ أوك ــان بــالـفــرار من
مكان الحادث.
وسارع المارة بمساعدة
ألينا ونقلها للمستشفى،
حيث تلقت العالج ،وحالتها
م ـس ـت ـقــرة اآلن ،ف ـي ـمــا ألـقــت
ُّ
السلطات القبض على أوكان
ً
الحقا.

وفيات
بهية حسان ناصر مظلوم

أرملة حمد عبدالله سالم المسباح
 81عاما ،شيعت ،ت97983824 ،99497505 :

عبدالله حسين غلوم البلوشي

 65عاما ،شيع ،ت66949466 ،99383837 :

خديجة أحمد سالم

 ...وال تزال صامدة في وجه الصقيع المريخي
ن ـج ـح ــت م ــروحـ ـي ــة "إن ـج ـي ـن ـيــوي ـتــي"
الصغيرة المثبتة تحت الروبوت الجوال
"بــرسـفـيــرنــس" ،ال ــذي وصــل فــي فبراير
الفائت إلى المريخ ،في أن تصمد وحدها
في ليلتها األولى على الكوكب األحمر،
على ما أعلنت وكالة الفضاء األميركية
(نــاســا) ،التي وصفت ذلــك بأنه "محطة
مهمة" ،قبل طلعتها األولى في أجوائه.
وك ــان ــت ه ــذه ال ـمــروح ـيــة ذات ال ــوزن
ً
ّ
مسيرة
الخفيف جدا ،والتي تشبه طائرة
كبيرة ،انفصلت ،السبت ،عن الروبوت
الـجــوال ،الــذي هبط على سطح المريخ
في  18فبراير الماضي.
ّ
وأم ـ ـنـ ــت "إن ـج ـي ـن ـيــوي ـتــي" ح ـت ــى اآلن
تغذيتها من طاقة العربة الجوالة ،ولكن
ينبغي لها أن تغذي نفسها بعد اآلن ،إال

ً
أنها من اآلن فصاعدا ستستمد طاقتها
بواسطة األلواح الشمسية المزودة بها،
بـحـيــث تستطيع تــدفـئــة نـفـسـهــا خــال
ليالي الـمــريــخ ال ـب ــاردة ،الـتــي تنخفض
درجـ ـ ــات الـ ـح ــرارة فـيـهــا إل ــى  90درج ــة
مئوية تحت الصفر.
واعتبرت "ناسا" ،في بيان لها الليلة
قبل الـمــاضـيــة ،أن الـصـمــود فــي صقيع
ّ
الـمــريــخ الليلي يـشــكــل "مـحـطــة مهمة"
بالنسبة للمروحية الصغيرة.
وقالت رئيسة مشروع "إنجينيويتي"
في مختبر الدفع النفاث التابع للوكالة
"هـ ــذه ال ـم ــرة األول ـ ــى ال ـتــي ت ـكــون فيها
وحدها على سطح المريخ".
وأضــافــت" :أصبحنا اآلن
م ـتــأكــديــن م ــن أن ـه ــا تتمتع

بـ ــال ـ ـعـ ــزل ال ـ ـم ـ ـنـ ــاسـ ــب ،وب ــالـ ـسـ ـخ ــان ــات
المناسبة ،ومن أنها تختزن ما يكفي من
الطاقة في بطارياتها ،للبقاء على قيد
الحياة في الليالي الباردة ،وهو نجاح
كبير للفريق .ونـحــن نــواصــل إعــدادهــا
لطلعة تجريبية أولى".
وس ـت ـج ــرى ل ــ"إن ـج ـي ـن ـيــوي ـتــي" ،خــال
األيـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـل ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،اخـ ـتـ ـب ــارات

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

للمحركات وأجهزة االستشعار.
وإذا س ـ ــار ك ــل ش ـ ــيء ع ـل ــى م ــا ي ـ ــرام،
فيتوقع أن تنفذ ا لـمــرو حـيــة الصغيرة
طلعتها األولى مساء  11الجاري.
وأف ـ ـ ــادت "نـ ــاسـ ــا" بـ ــأن ق ـط ـعــة ق ـمــاش
ص ـغ ـي ــرة مـ ــن طـ ــائـ ــرة األخـ ــويـ ــن راي ـ ــت،
التي أقلعت قبل أكثر من قرن في والية
كاروالينا الشمالية األميركية ،وضعت
على "إنجينيويتي" ،فــي تحية لرحلة
الطيران األرضية األولى ،وبالتالي هي
ً
موجودة حاليا على كوكب المريخ.
(أ ف ب)

اإلعالنات:

زوجة سعود فرحان فليفل الشمري
 73عاما ،شيعت ،ت60000691 :

حمد رشود حمد محمد الرشود

 59عاما ،شيع ،ت99056232 :

تركية عوض خضيري

زوجة الفي مطلق العويهان العنزي
 73عاما ،شيعت ،ت55246561 ،99752526 :

حسين حمد عبدالله العسعوسي

 74عاما ،شيع ،ت66282817 ،66767648 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:10

العظمى 30

الشروق

05:32

الصغرى 17

الظهر

11:50

ً
أعلى مد  09:29صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

 08:17م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:10

ً
أدنى جزر  02:43صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:28

 02:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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