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بينيلوبي كروز تبدأ تصوير
«أمهات متوازية» في مدريد

ً
ً
الفضالة مستقيال :السياسة باتت عبثا
www.aljarida.com

قرر ترك مجلس األمة بعدما ضاقت به سبل الوصول لبيئة عمل مناسبة
«النتهاك الالئحة والتعدي على
النواب بافتتاح الفصل التشريعي»
فهد تركي وعلي الصنيدح

«صراع السلطتين وأزماتهما المتكررة «تفريغ الدستور من محتواه وتغليب
الشرعية اإلجرائية على الشعبية»
وتراجع الحكومة عن تعهداتها»

ف ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة ،غـ ـي ــر ع ـ ــادي ـ ــة ال ـت ــوق ـي ــت
وال ـم ـض ـمــون ،سـتـتــوقــف عـنــدهــا ال ــذاك ــرة
ً
الـبــرلـمــانـيــة ك ـث ـي ــرا ،ق ــدم ال ـنــائــب يــوســف
ال ـف ـضــالــة أمـ ــس اس ـت ـقــال ـتــه م ــن عـضــويــة
مجلس األم ــة ،بـعــد أن ضــاقــت بــه السبل
ً
"للوصول إلى بيئة عمل مناسبة" ،مؤكدا
أن االسـتـمــرار فــي العمل السياسي بهذا
ً
المناخ بات ضربا من العبث.
وجاءت هذه االستقالة ترجمة لما ذكره
الفضالة فــي جلسة  30م ــارس الماضي،

حينما دع ــا ال ـنــواب إل ــى تـقــديــم استقالة
جماعية ،غير أنه ّ
عدد  3أسباب في كتاب
ّ
ً
استقالته الــذي سلمه رسميا إلــى رئيس
المجلس مرزوق الغانم أمس.
وق ــال الـفـضــالــة فــي ال ـك ـتــاب" :م ـنــذ أول
جلسة في الفصل التشريعي الحالي ،وما
حدث فيها من انتهاك للدستور والالئحة،
كعلنية التصويت ،واألحــداث المصاحبة
ل ـهــا م ــن ال ـت ـع ــدي ع ـلــى ن ـ ــواب األم ـ ــة ،زاد
ً
ً
الـمـشـهــد الـس ـيــاســي ان ـق ـســامــا وت ـع ـق ـيــدا،

وزير الخارجية :ندرس زيادة رسوم
تأشيرات الدخول والزيارة

ً
ً
مـمــا خـلــق ص ــراع ــا مـبـنـيــا عـلــى التشكيك
والتخوين".
وأضـ ـ ــاف أن "ال ـح ـك ــوم ــة ت ــراج ـع ــت عن
تعهداتها أمــام الـنــواب بترتيب أولويات
وتطلعات الشعب الكويتي ،التي تم االتفاق
عليها ،مما ّ
عمق الصراع بين السلطتين،
وأدخل البلد في أزمات وصراعات متتالية
بنهج مكرر ،وضياع لألولويات".
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أن قـ ـب ــول مـ ــا ح ـ ــدث فــي
جلسة الـقـ َـســم مــا هــو إال شــرعـنــة لتفريغ

«الدستورية» ترفض  7طعون انتخابية
وتؤكد صحة نتائج «أمة »2020
●

أبلغ «الميزانيات» بالتنسيق مع االتحاد
األوروبي إلعفاء الكويتيين من «شنغن»
أب ـلــغ وزي ــر الـخــارجـيــة وزيــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء
ال ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد الـ ـن ــاص ــر لـجـنــة
الميزانيات والحساب الختامي
الـبــرلـمــانـيــة أن الـ ـ ــوزارة ت ــدرس

ً
ح ــالـ ـي ــا إع ـ ـ ـ ــادة تـ ـق ــدي ــر رسـ ــوم
ت ــأشـ ـي ــرات الـ ــدخـ ــول والـ ــزيـ ــارة
الـتــي تـصــدرهــا ال ـس ـفــارات ،بما
يتناسب مع المستجدات ،إذ لم
يطرأ على قيمتها أي 02

أحمد الناصر

٠٧

●

فيصل متعب

وافق مجلس جامعة الكويت
على خطة عودة طلبة الجامعة
إلى الدراسة التقليدية بصورة
تدريجية خالل العام الجامعي
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل ،ش ـ ــريـ ـ ـط ـ ــة مـ ــواف ـ ـقـ ــة
ً
ال ـس ـل ـطــات ال ـص ـح ـيــة ،مــوصـيــا
باالستعجال في تطعيم أعضاء
هيئة التدريس والطلبة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ،خـ ـ ــال

تقرير اقتصادي

اجـتـمــاعــه أمـ ــس ،تـسـكـيــن كلية
الصحة الـعــامــة ،بشكل مؤقت،
بمبنى كلية العلوم الحياتية في
مدينة صباح السالم الجامعية،
ل ـح ـي ــن االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن م ـب ـنــاهــا
بالحرم الطبي ،كما وافــق على
ترقية  12عضو هيئة تدريس،
من مختلف الكليات ،إلى درجة
أستاذ مشارك.
٠٨

لماذا ال يصدق
الكويتيون
«كامكو إنفست»:
حقيقة أوضاع استقطبنا أكثر من
المالية العامة؟  623مليون دوالر
١١

الحظر الجديد يدخل
حيز التنفيذ اليوم
●

فهد تركي

ً
اعـتـبــارا مــن الـيــوم وحتى  22الـجــاري ،يبدأ
تطبيق ق ــرار مجلس الـ ــوزراء تـعــديــل ســاعــات
الحظر الجزئي في البالد ليكون من السابعة
ً
مـ ـس ــاء ح ـت ــى ال ـخ ــام ـس ــة ف ـ ـجـ ــرا ،مـ ــع ال ـس ـمــاح
خــال هــذه الفترة وفــي شهر رمضان المبارك
بخدمة توصيل المطاعم والمقاهي ،ومراكز
ً
تسوق الغذاء حتى الثالثة فجرا ،ومــد الفترة
المخصصة لـمـمــارســة ريــاضــة الـمـشــي داخــل
المناطق السكنية فقط ،دون استخدام السيارات
أو غيرها ،حتى العاشرة مساء.
ووفق القرار ،سيتم السماح بالتسوق داخل
الجمعيات التعاونية واألسواق الموازية حتى
الثانية عشرة من منتصف الليل بنظام حجز
المواعيد المسبق (الباركود).

• الحمود :تضخم درجات الطلبة يشوبه ظلم للمتميزين
• العنزي :مستوى المستجدين في التعليم عن ُبعد متفاوت
• البسام :التقييم التقليدي لمستوى الطلبة أكثر إيجابية
• بومجداد :استخدام برامج متطورة لمواجهة تزايد الغش
• العنزي :التعليم االفتراضي هو األمثل ال األنسب

خالل 2020

واشنطن تفكر في مقاطعة
األولمبياد الشتوي

●

ج ـ ـ ــاء ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ت ـج ــاه
لـ ـبـ ـن ــان ،ب ـي ـن ـم ــا ت ـ ــواج ـ ــه الـ ـمـ ـب ــادرة
الـفــرنـسـيــة الـعـثــرة تـلــو األخـ ــرى ،في
محاولة ،حسب ما تشير المعلومات،
تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى جــوهــر
المبادرة الفرنسية وعــدم تحويرها
أو ت ـجــوي ـف ـهــا ،أي تـشـكـيــل حـكــومــة
اخ ـت ـص ــاص ـي ـي ــن ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى وق ــف
ً
االن ـ ـه ـ ـيـ ــار ،بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن ال ـح ـس ــاب ــات
السياسية «الضيقة».
وزار وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـمـصــري
ســامــح ش ـكــري ب ـي ــروت ،وج ــال على
مختلف المسؤولين ،بعد أن شهدت
ً
ً
األيـ ـ ــام ال ـمــاض ـيــة ت ـخ ـب ـطــا فــرنـسـيــا
ً
واضحا حول آلية التعاطي مع الملف
اللبناني وعملية تشكيل الحكومة
وك ـي ـف ـي ــة ت ـخ ــري ـج ـه ــا ،م ـم ــا يـعـكــس
اخـتــافــات فــي وجـهــات النظر داخــل
الفرنسية نفسها.
اإلدارة
ّ
ومنذ أيام نشطت باريس حركتها

12

ف ــي أول ظ ـه ــور ل ــه ب ـعـ ُـد خ ـم ـســة أي ــام
م ــن أزمـ ـ ــة غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة أعـ ـل ــن خــالـهــا
مخطط يستهدف الملكية األردنية ،أبرز
المشاركين فيه ولي العهد السابق األمير
حمزة ،أكد العاهل األردني الملك عبدالله
الثاني ،أمــس ،أن «الفتنة وئــدت واألمير

شكري يصل إلى قصر بعبدا الرئاسي أمس (رويترز)

ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات
المتحدة ،إنها تفكر في إجــراء
م ـح ــادث ــات م ــع حـلـفــائـهــا حــول
م ـق ــاط ـع ــة األل ـ ـعـ ــاب األول ـم ـب ـي ــة
الـشـتــويــة الـمـقــررة إقــامـتـهــا في
ب ـك ـي ــن عـ ـ ــام  ،2022مـ ــع ت ــزاي ــد
ال ـض ـغــط ف ــي هـ ــذا االتـ ـج ــاه من
ج ـم ـع ـيــات م ــداف ـع ــة ع ــن حـقــوق
اإلنـســان وسياسيين02 ،

ت ـج ــاه ل ـب ـن ــان ،ف ــي م ـح ــاول ــة جــديــدة
السـتـيــاد حـكــومــة ،وكــانــت فكرتها
ترتكز على توفير ظروف لعقد لقاء
بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة
س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ورئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـي ــار
ّ
الحر جبران باسيل.
الوطني

ِّ
تبني بــاريــس لهذه الفكرة يعود
إلـ ــى اق ـت ـنــاع ـهــا ب ـش ـك ــوى أوض ـح ـهــا
لها رئيس الجمهورية ميشال عون،
مفادها أنه ال يمكن للرئيس المكلف
أن يلتقي نبيه بري ووليد جنبالط
ويأخذ بمطالب «حزب الله» 02

حمزة اليوم مع عائلته في قصره وتحت
رعايتي».
وقال الملك ،في رسالة موجهة لألردنيين
ُ
تليت باسمه عبر التلفزيون الرسمي« :لقد
التزم األمير حمزة أمــام األســرة بأن يسير
عـلــى نـهــج اآلبـ ــاء واألج ـ ـ ــداد ،وأن 02

على الكاظمي
للضغط
مستويات
3
ً
وطهران تطلب انسحابا من «السماء»
●

حكاية أديب

محمد الماغوط...
شاعر التمرد
والحزن

سيرة

عبدالمنعم
مدبولي ...ناظر
مدرسة الكوميديا

سيرة

صباح فخري...
ّ
صناجة العرب
وساقي عطاش
الطرب

ألف ليلة وليلة

حكاية أبناء الملك
النعمان الذين
فرقتهم الليالي
وجمعتهم الحرب

رياضيوها يرفضون زجهم في السياسة

تباين داخل إدارة ماكرون حول أزمة لبنان عبدالله الثاني :الفتنة وئدت
تحرك مصري لعدم كسر الحريري أو فرض أعراف جديدة واألمير حمزة في رعايتي
بيروت -منير الربيع

في رمضان ةديرجلا

حسين العبدالله

رفضت المحكمة الدستورية ،أمس ،سبعة طعون على
صحة نتائج الدوائر االنتخابية األولى والثانية والثالثة
والخامسة أقامها مرشحون في االنتخابات البرلمانية
التي أجريت في  5ديسمبر الماضي.
وفي الحيثيات ،أكدت المحكمة ،برئاسة المستشار
مـحـمــد ب ــن ن ــاجــي ،ع ــدم صـحــة تـلــك ال ـط ـعــون ،وســامــة
النتائج الـتــي أعلنتها الـلـجــان المشرفة على 02

أكاديميون لـ ةديرجلا :.خريجو «األونالين»
غير مستعدين لمواكبة الدراسة الجامعية

مجلس الجامعة يقر خطة
عودة الدراسة التقليدية

الدستور من محتواه ،والذي تمثل بتغليب
الشرعية اإلجرائية على الشرعية الشعبية،
ً
متسائال :كيف يقبل من حضر وشارك في
التصويت بإضفاء الشرعية اإلجرائية على
تأجيل استجواب رئيس مجلس الــوزراء
الـ ُـمــدرج على جــدول أعـمــال ذات الجلسة،
ً
واالستجوابات المزمع تقديمها مستقبال،
وتحصينه ،في سابقة لم يشهدها التاريخ
البرلماني؟!.
األزمات
من
خروج
ال
وأكد أنه
02

ص 15

بغداد -محمد البصري

يـقــع رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي مصطفى
الكاظمي تحت ثالثة مستويات كبرى من
الضغط ،في العالقة مع الواليات المتحدة،
غـ ــداة ان ـط ــاق ال ـجــولــة الـثــالـثــة م ــن ال ـحــوار
بين بـغــداد وواشـنـطــن ،خ ــال أق ــل مــن عــام،

واألولـ ـ ــى ف ــي ع ـهــد الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي جو
بايدن ،حيث أعلن الجانبان تنظيم لقاء على
مستوى وزيري الخارجية عبر الفيديو نهار
األربعاء (أمس) ،لبحث قضايا أهمها العالقة
العسكرية.
واس ـت ـبــق الـ ـل ــواء إس ـمــاع ـيــل ق ــآن ــي قــائــد
«فيلق القدس» ،المكلف العمليات 02

COOKING

أطباق شهية
من المطبخ
العصري

نجوم صغار

مؤمن حسن...
طفولة بين
نجوم الفن في
االستديوهات

•

ةديرجلا

•
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األمير استقبل ولي العهد والمبارك والخالد ونظيره الليبي
سموه تسلم من رئيس ديوان المحاسبة «تقرير المواطن  »2020وهنأ الرئيسة المنتخبة لكوسوفو
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد ،الـشـيــخ نـ ــواف األح ـمــد،
بـ ـقـ ـص ــر بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـب ـ ــاح أمـ ـ ــس،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه رئـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،ثم
سمو الشيخ جابر المبارك.
واس ـت ـق ـب ــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
ً
أي ـض ــا رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
س ـمــو ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخــالــد،
ورئيس حكومة الوحدة الوطنية
في ليبيا عبدالحميد الدبيبة،
والوفد المرافق ،بمناسبة زيارته
الرسمية للبالد.

حضر المقابلة وزيــر شؤون
ال ــدي ــوان األم ـي ــري ،الـشـيــخ علي
الجراح ،ورئيس الديوان األميري
الشيخ مـبــارك فيصل السعود،
ون ــائ ــب وزي ـ ــر ش ـ ــؤون ال ــدي ــوان
األميري الشيخ محمد العبدالله،
ورئـيــس بعثة الـشــرف المرافقة
محافظ العاصمة الشيخ طالل
الخالد ،ووكيل الديوان األميري
مدير مكتب صاحب السمو أمير
البالد أحمد فهد الفهد.
واستقبل سموه رئيس ديوان
المحاسبة فيصل الشايع ،حيث
ق ـ ــدم ل ـس ـمــو «ت ـق ــري ــر ال ـم ــواط ــن
.»2020

وبعث صاحب السمو ببرقية
تهنئة إ لــى الرئيسة المنتخبة
ل ـج ـم ـهــوريــة ك ــوس ــوف ــو فـيــوســا
عـ ـثـ ـم ــان ــي ع ـ ـبـ ــر فـ ـيـ ـه ــا سـ ـم ــوه
ع ــن خــالــص تـهــانـيــه بمناسبة
انـ ـتـ ـخ ــابـ ـه ــا ،م ـت ـم ـن ـي ــا لـ ـه ــا كــل
الـ ـت ــوفـ ـي ــق وال ـ ـ ـسـ ـ ــداد وم ــوف ــور
الـصـحــة والـعــافـيــة ،ولـلـعــاقــات
الطيبة بين البلدين المزيد من
التطور والنماء.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحـمــد ورئيس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

ً
األمير مستقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أمس

ولي العهد استقبل الغانم
2020والمبارك الخالد »T2« :من أهم المشاريع االستراتيجية
تسلم من الشايع تقرير المواطن
زار المبنى وأشاد بالكوادر الوطنية واستقبل نظيره الليبي

ولي العهد يتسلم من الشايع «تقرير المواطن »2020
اسـتـقـبــل س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد ،الـشـيــخ
مشعل األحمد ،بقصر بيان صباح أمس،
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سـمــوه كــذلــك سمو الشيخ
جابر المبارك ،ثم رئيس مجلس الوزراء

سمو الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل ولي العهد ،رئيس ديوان
الـمـحــاسـبــة فـيـصــل ال ـشــايــع ،حـيــث قــدم
لسموه نسخة من تقرير المواطن .2020

أعـ ــرب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
سـمــو الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد ،عن
اعـ ـت ــزازه الـكـبـيــر ب ـم ـشــروع مبنى
الركاب الجديد « »T2بمطار الكويت
ال ــدول ــي ،مـشـيــرا إل ــى ان ــه مـشــروع
حضاري ،ويعد من أهم المشاريع
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي رؤيـ ــة ال ـبــاد
التنموية «كــويــت جــديــدة ،»2035
وتحديث بنيتها التحتية ،في إطار
تـحــويــل الـكــويــت ال ــى مــركــز مالي
وتجاري إقليمي ودولي.
جاء ذلك خالل زيارته للمشروع،
أمس ،برفقة وزيرة األشغال العامة
وزيــرة الدولة لشؤون االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،د .رنا
الفارس ،ووكيل وزارة األشغال م.
إسماعيل الفيلكاوي.
وأشـ ـ ـ ــاد س ـ ـمـ ــوه ،فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي ،عقب زيارته للمشروع،
ب ــال ـس ــواع ــد وال ـ ـك ـ ــوادر الــوط ـن ـيــة
ال ـت ــي ســاه ـمــت ف ــي هـ ــذا اإلن ـج ــاز
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـشــركــة الـعــالـمـيــة

المنفذة ،مــؤكــدا حــرص الحكومة
ع ـلــى تــوف ـيــر مـخـتـلــف اإلم ـكــانــات
والـتـسـهـيــات الــازمــة الستكمال
المشروع وتشغيل جميع خدمات
وم ــراف ــق ال ـم ـطــار ،وف ــق الـبــرنــامــج
الزمني المقرر.
واطـ ـل ــع س ـم ــوه خـ ــال ال ــزي ــارة
على مختلف المرافق والمنشآت
الـ ـت ــي ي ـش ـم ـل ـهــا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،كـمــا
استمع سموه إلــى شــرح عــدد من
المسؤولين عن آخر تطورات سير
ال ـع ـمــل وال ـم ــراح ــل ال ـت ــي أن ـج ــزت،
إضافة الى المرافق التي يحتوي
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـم ـت ــوق ــع
تقديمها الـمـتــوافـقــة مــع األنظمة
ال ـح ــدي ـث ــة وال ـم ـع ــايـ ـي ــر ال ــدول ـي ــة
للمطارات.

استقبال الدبيبة
فــي مـجــال اخ ــر ،استقبل سمو
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء فــي قصر

بيان ،أمس ،رئيس حكومة الوحدة
الــوطـنـيــة ف ــي لـيـبـيــا عـبــدالـحـمـيــد
الدبيبة.
وجرت للضيف مراسم استقبال
رسمية قام عقبها بمصافحة كبار
مستقبليه و ف ــي مقدمتهم نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر
الدفاع الشيخ حمد الجابر ونائب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر
العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز
النزاهة عبدالله الرومي ومحافظ
ال ـعــاص ـمــة رئ ـي ــس ب ـع ـثــة ال ـشــرف
المرافقة الشيخ طالل الخالد وكبار
قــادة الجيش والشرطة والحرس
الوطني وقوة االطفاء العام وعميد
السلك الدبلوماسي سفير السنغال
ل ــدى ال ـكــويــت ع ـبــداألحــد امـبــاكــي
وسفيرا البلدين.
وك ــان رئ ـيــس حـكــومــة الــوحــدة
الــوطـنـيــة ف ــي لـيـبـيــا عـبــدالـحـمـيــد
محمد الدبيبة قد وصل البالد ليل
امس االول في زيارة رسمية.

الخالد يستمع إلى شرح عن آخر تطورات سير العمل في المشروع

الناصر :دعم وحدة اليمن واستقراره وإيجاد حل لسالم دائم
التقى وزير الخارجية وزير الدولة
لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ د.
أحـ ـم ــد الـ ـن ــاص ــر ،أم ـ ـ ــس ،مـ ــع ن ـظ ـيــره
اليمني د .أحمد بن مبارك بمناسبة
زيـ ــارتـ ــه ال ــرس ـم ـي ــة والـ ــوفـ ــد ال ـم ــراف ــق
إل ــى ال ـك ــوي ــت ،إذ ج ــرى خ ــال الـلـقــاء
اس ـت ـعــراض ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بين
البلدين والروابط التاريخية الراسخة
وال ـم ـت ـج ــذرة ع ـلــى مـخـتـلــف ال ـص ـعــد،
وب ـحــث مـجـمــل مـسـتـجــدات األوض ــاع
في اليمن والتطورات على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
وجدد الناصر خالل اللقاء التأكيد
على التزام الكويت بالوقوف مع وحدة
واستقرار اليمن وإعادة األمن واألمان

إلــى ربوعه ومساندتها لكل الجهود
الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى
ً
سالم دائم في اليمن وفقا للمرجعيات
ا لـثــاث المتفق عليها والمتمثلة في
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية،
وم ـخــرجــات مــؤتـمــر ال ـح ــوار الــوطـنــي
الـشــامــل ،وقـ ــرارات مجلس األم ــن ذات
الصلة.
ك ـمــا جـ ــدد دعـ ــم ال ـك ــوي ــت ل ـم ـبــادرة
المملكة العربية السعودية الجديدة
إلنهاء األزمــة في اليمن ،التي أعلنت
عنها في  22مارس الماضي ،واالتفاق
على وقــف إط ــاق الـنــار تحت مراقبة
ً
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ال ـحــل
ً
السياسي المنشود ،مجددا كذلك إدانة

ً
الفضالة مستقيال :السياسة باتت...

ً
المتتالية إال بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية ،الفتا
ً
ً
ً
إلى أن هذه الممارسات غير الدستورية خلقت مناخا سياسيا سلبيا
غلب عليه عدم الثقة ،والتخوين ،وحدة التعامل بأروقة مجلس األمة
وخارجه من جميع األطراف ،مما يجعل االستمرار في العمل السياسي
ً
بهذا المناخ ضربا من العبث.
وفي أول تعليق نيابي على استقالة الفضالة ،قال النائب د .صالح
الشالحي" :نتمنى من أبناء الدائرة الثالثة دعم ُ
المصلحين ،فاألكيد
أن الكرسي زائل ،وال يبقى إال العمل الصالح".
إلى ذلــك ،رفع النائب عبدالله المضف "ال" كبيرة أمــام ما احتواه
برنامج عمل الحكومة من قوانين تسعى إلى فرض الضرائب على
ً
ً
المواطنين ،قائال" :أكدنا سابقا ونكرر اليوم رفضنا القاطع للمساس
بأرزاق الناس بحجة فرض الضرائب لتقديم الخدمات".
وأضــاف المضف "نحن  -المواطنين -ندفع ضرائب سوء اإلدارة
ً
َ ْ
ومن عجز عن حسن تدبير وإدارة الفوائض المالية سابقا
الحكومية،
ً
الضرائب".
أموال
إدارة
عن
عاجزا
سيكون
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وزير الخارجية :ندرس زيادة رسوم...
زيادة منذ سنة .2005
وقالت «الميزانيات» ،في بيان لها عقب اجتماعها معه ،إن الناصر
ً
«أبلغنا كذلك أن هناك تنسيقا مع االتحاد األوروبي بدعم من إيطاليا
ً
إلعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن ،خصوصا أن الكويت تعتبر
ً
شــريـكــا مـتــزايــد األهـمـيــة بالنسبة لــاتـحــاد ،مــع األخ ــذ فــي االعتبار
المستجدات الصحية العالمية التي تؤثر على سرعة سير المباحثات».
وأضافت اللجنة« :اطلعنا على ما قامت به ال ــوزارة من إجــراء ات
ستظهر فــي السنة المالية الـقــادمــة مــن تحديث لبيانات الـعـقــارات
ً
المستملكة بالخارج بدال من تأجيرها كمقار للبعثات الدبلوماسية
ً
ً
التي وصلت قيمتها السوقية حاليا إلــى  558مليون ديـنــار ،علما
ً
ً
بأن تكلفة شرائها كانت  143مليونا موزعة على  47عقارا من 106
ً
عقارات تمثل مجموع البعثات الكويتية عالميا ،ومنها ارتفاع القيمة
السوقية لعقار في واشنطن إلى  14مليون دوالر بعدما تعرضت قبل
عــدة سـنــوات إلــى انخفاض ح ــاد» ،موضحة أن «الخارجية» ستقوم
باستغالله.
وأوص ـ ــت «ال ـم ـيــزان ـيــات» ب ــإع ــادة الـنـظــر ف ــي م ـصــروفــات الـعـمــالــة
بالسفارات في الخارج ،السيما أنها في تزايد مستمر ،إذ بلغ الصرف
الفعلي في السنة المالية المنتهية نحو  16مليون دينار ،مبينة أنه
ً
يجري حاليا دراسة كيفية تكويت تلك العمالة.
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«الدستورية» ترفض  7طعون...
العملية االنتخابية والتي يتولى رئاستها رجال القضاء.
وردت «الدستورية» على بعض المالحظات التي ذكرها الطاعنون
ً
بأن جزءا منها مرسل بال دليل واآلخر يعتبر من قبيل اإلجراءات
التي نص عليها قانون االنتخاب.

واستنكار الكويت للهجمات المستمرة
والمتكررة التي تنفذها الميليشيات
الحوثية ،ا لـتــي تستهدف الضواحي
والـمـنـشــآت الـمــدنـيــة فــي الـيـمــن وفــي
المملكة العربية السعودية األمر الذي
ً
ً
يعتبر تهديدا مباشرا لألمن القومي
الخليجي والعربي.
ً
ومن ناحيته ،قدم بن مبارك شرحا
ع ــن آخ ــر الـمـسـتـجــدات الـحــاصـلــة في
ً
اليمن ،معربا عن بالغ الثناء والتقدير
لــدور الكويت وإسهاماتها نحو دعم
ً
أشـقــائـهــا فــي الـيـمــن ،خـصــوصــا على
الصعيد اإلنساني ولمساعيها الرامية
إلى تحقيق األمن واالستقرار وتخفيف
ال ـم ـعــانــاة اإلن ـســان ـيــة ال ـتــي يعيشها

الشعب اليمني الشقيق.
ح ـضــر ال ـل ـقــاء ك ــل م ــن ن ــائ ــب وزي ــر
الـخــارجـيــة السفير مـجــدي الظفيري
وم ـس ــاع ــد ال ــوزي ــر لـ ـش ــؤون ال ـمــراســم
ال ـس ـف ـيــر ض ـ ــاري ال ـه ـج ــران وم ـســاعــد
وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي
السفير فهد العوضي ومساعد وزير
الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير
الخارجية السفير أيهم العمر ومساعد
وزيــر الخارجية لشؤون مكتب وزير
الـخــارجـيــة السفير صــالــح اللوغاني
ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون
مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد
الشريم وعدد من كبار مسؤولي وزارة
الخارجية.

واشنطن تفكر في مقاطعة...

ً
أعـلـنــت اللجنة األولـمـبـيــة والـبــارالـمـبـيــة األمـيــركـيــة أم ــس رسميا
معارضتها لمقاطعة هذا األولمبياد.
وق ــال ــت رئـيـســة الـلـجـنــة س ـ ــوزان الي ــون ــز ،ف ــي ل ـقــاء إع ــام ــي ،إن
المقاطعة غير ناجعة "نحن نعارض المقاطعة الرياضية ،ألنها
أظهرت تأثيرها السلبي على الميدان الرياضي ،بينما ال تعالج
بشكل فاعل القضايا العالمية" ،معقبة بأن الرياضيين يرفضون
زجهم في السياسة.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية ،نيد برايس ،صرح
ً
بــأن المقاطعة "أمــر نرغب ،بالطبع ،في بحثه" ،مضيفا" :نــرى أن
ً
مقاربة منسقة لن تكون فقط في مصلحتنا ،بل أيضا في مصلحة
شركائنا وحلفائنا" ،من دون كشف موقف اإلدارة األميركية حول
هذه المسألة.
وكثفت عدة مجموعات ناشطة ،وكذلك سياسيون جمهوريون،
في اآلونة األخيرة الدعوات إلى مقاطعة أميركية لأللعاب األولمبية
ً
في بكين ،مستندين ،جزئيا ،إلى عدة منظمات غير حكومية تتهم
الصين باضطهاد المسلمين األويغور ،السيما عبر وضعهم في
مخيمات يتعرضون فيها ،وفق إفادات ناجين ،لتجاوزات مختلفة.
ً
وبينما لم تستبعد إدارة الرئيس جو بايدن أبدا احتمال مقاطعة
األلعاب األولمبية ،لكن من دون إعالن موقف حازم.
وكــانــت الناطقة بــاســم البيت األبـيــض جين ســاكــي أعلنت في
فبراير ،أن اإلدارة ستجري مشاورات مع اللجنة األولمبية األميركية
حول هذا الموضوع.

تباين داخل إدارة ماكرون حول...
بينما يرفض لقاء رئيس أكبر كتلة مسيحية.
اقترحت فرنسا الفكرة على الحريري فرفض عقد مثل هذا اللقاء،
ً
ألنه يؤدي إلى إعادة تعويم باسيل سياسيا ،بينما لو وافق كان
يفترض أن يتوجه إلى باريس ويلتقي بباسيل هناك.
أرف ــق الـحــريــري رفـضــه بــاقـتــراح الــدعــوة لعقد اجـتـمــاع موسع
للقيادات اللبنانية ،سواء في باريس أو في بيروت ،ولو في قصر
بعبدا ،فهو مستعد للذهاب مع مختلف القيادات ،لكنه ال يريد أن
ً
ً
يعقد ً
لقاء ثنائيا مع باسيل ،ألن ذلك سيخسره كثيرا وسيؤدي إلى
ً
ً
تكريس باسيل العبا مقررا في عملية تشكيل الحكومة.
ً
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ «الجريدة» أن اختالفا في وجهات
النظر حصل داخل اإلدارة الفرنسية ،خاصة أن باريس ال تريد تكرار
تجربة اجتماع قصر الصنوبر عندما جمع ماكرون كل القيادات
اللبنانية ،لكن خرج اللقاء بال أي نتائج.
وتقول هذه المصادر إن الرئيس ماكرون ومستشاره لشؤون
الشرق األوســط باتريك دوريــل كانا من المتحمسين لفكرة لقاء
الحريري  -باسيل ،أما رئيس المخابرات الخارجية برنار إيمييه،
وأحد الموكلين بالملف اللبناني إيمانويل بون ،ووزير الخارجية
جان إيف لودريان ،فكانوا من المعارضين لهذه الخطوة.
وتدخل لودريان بكل ثقله إلقناع ماكرون باإلقالع عن هذه الفكرة،

ً
وزير الخارجية مستقبال ونظيره اليمني أمس

فباسيل عليه عقوبات أميركية ،وما يجري سيعيد تعويمه ،وقد
يدخل المبادرة الفرنسية في سياقات بعيدة عن جوهرها .لكن داخل
ً
اإلدارة الفرنسية هناك من كان يفكر بمنطق انتخابي ،وتحسبا
ألن تستغل المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن ،التي تجمع
عائلتها عالقة تاريخية مع رئيس الجمهورية ميشال عون ،مواقف
ماكرون في لبنان للنيل منه ،من خالل التصويب على أنه ال يدعم
«مسيحيي الشرق» وال الطرف المسيحي القوي ،وهو يهدد بفرض
عقوبات على هذا الطرف المسيحي.
كــل ه ــذه الـحـســابــات التفصيلية أصـبـحــت حــاضــرة فــي صلب
المداوالت الفرنسية للخروج من المأزق اللبناني .ونتيجة انسداد
ً
األفق ،قررت باريس وقف كل الحركة مرحليا لجالء الصورة.
في هذه األجواء ،جاءت زيارة وزير الخارجية المصري سامح
ً
ً
شكري إلى لبنان .مصر كانت داعما ومؤيدا للمبادرة الفرنسية،
على الرغم من وجود خالفات حول بعض النقاط ،فالقاهرة رفضت
إسقاط مبدأ المداورة ،من خالل موافقة الفرنسيين على منح وزارة
المال للطائفة الشيعية ،كما تحفظت عن فكرة توسيع الحكومة
وتشكيلها ولو لم تكن مكتملة المواصفات .وعارض المصريون عقد
لقاء بين الحريري وباسيل ،بل إن شكري لم يدرج لقاء باسيل على
جدول أعمال زيارته البيروتية ،التي شملت مختلف الشخصيات
ً
استياء لدى التيار
السياسية ورؤســاء األحــزاب ،وهو ما انعكس
ّ
الحر.
الوطني
من هنا ال تزال مصر تؤكد التمسك بجوهر المبادرة الفرنسية،
أي تشكيل حكومة اختصاصيين بال ثلث معطل ،ورغم أنها تفضل
ً
حكومة مصغرة ،فهي ال تمانع توسيعها إلى  24وزيــرا ،في حال
توافق الجميع على هــذه الصيغة ،بشرط عــدم تحويل الحكومة
إلى حلبة سياسية.
تـصــريـحــات الــوزيــر الـمـصــري فــي ب ـيــروت ،وم ــا أك ــده لمختلف
الـسـيــاسـيـيــن ال ــذي ــن ال ـت ـقــاهــم ،تـشـيــر إل ــى ت ـكــامــل ت ــام ب ـيــن مصر
والفاتيكان والبطريرك الماروني بشارة الراعي ،أي الثبات على
حماية الدستور ومؤسسات الدولة ،وعدم شخصنة االستحقاقات،
وعــدم اإلق ــدام على أي خطوة مــن شأنها تكريس أع ــراف جديدة،
تؤدي إلى كسر طرف لحساب اآلخــر ،مع ما يعنيه ذلك من رفض
مصري لـ «كسر» الحريري في عملية تشكيل الحكومة وإجباره
على تقديم تنازالت.
ً
كــل ال ـحــركــة الــداخ ـل ـيــة ومــواكـبـتـهــا دول ـي ــا لــم ت ــؤد إل ــى نتيجة
حكومية حتى اآلن ،هذا األمر يدفع الكثيرين إلى الرهان على نتائج
«مفاوضات فيينا» مع إيران ،وما يمكن أن تحققه في األيام المقبلة
قد يكون هو العامل الوحيد ،إمــا للضغط على القوى اللبنانية
لتشكيل حكومة ،وإما لالستمرار في الفراغ.

 3مستويات للضغط على الكاظمي...
الخارجية في الحرس الثوري اإليراني ،الحوار بزيارة خاطفة إلى بغداد،
ّ
حث فيها األجنحة الموالية لطهران على ممارسة أشد أنواع الضغط
على فريق الحكومة العراقية ،بما يتضمن التركيز ،ال على انسحاب
القوات األميركية فقط ،بل على منع الطيران األجنبي من اختراق األجواء

وكيل الحرس الوطني
يكرم الرقيب صالح
ك ـ ّـرم وكـيــل ال ـحــرس الوطني
الفريق الركن م .هاشم الرفاعي،
الــرق ـيــب ف ـهــد صــالــح م ــن مــركــز
ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي وال ــرص ــد
اإلشـعــاعــي بــالـحــرس الــوطـنــي،
ً
ن ـ ـظـ ــرا ل ـم ــا ق ـ ــام بـ ــه مـ ــن واجـ ــب
وطني وإنساني.
وأش ــاد الفريق الرفاعي بما
ً
قام به ُ
الم ّ
كرم ،مؤكدا أنه يتسق
مــع القيم والـمـبــادئ الـتــي سار
على ضوئها الـحــرس الوطني
م ـ ـنـ ــذ ان ـ ـطـ ــاقـ ــة مـ ـسـ ـي ــرت ــه فــي
االهتمام بالجانب المجتمعي
واإلن ـس ــان ــي ،إل ــى جــانــب دوره
األمني والعسكري.

الـعــراقـيــة ،وكــذلــك تأكيد ض ــرورة االنـسـحــاب مــن معسكرين فــي إقليم
كردستان الشمالي يتواجد فيهما سالح الجو التابع لقوات التحالف
الدولي بقيادة واشنطن.
أمــا الضغط الثاني ،فيأتي من القوى السنية والكردية في العراق
للتيار العلماني ،حيث يشعر هؤالء بأن الوجود األميركي
والقوى الممثلة ً
ٌ
تــوازن يزداد أهمية مقابل تنامي النفوذ األمني والسياسي للفصائل
ً
المسلحة الموالية إليــران ،والتي تطمح علنا للحصول على مكاسب
ً
ً
إضافية شماال وغربا ،على طول الحدود مع سورية وتركيا.
وتحاول هذه األطراف دعم حكومة الكاظمي لصوغ عالقة قانونية
مبنية على اتفاقات تعود إلــى عــام  ٢٠٠٨مــن عهد الرئيس األميركي
جورج دبليو بوش ،لموازنة قرار البرلمان ،مطلع العام الماضي ،بإخراج
فوري للقوات األميركية ،وهو قرار تفردت به كتل شيعية تشكل األغلبية
البسيطة.
لكن المستوى الثالث من الضغط يأتي من القيادات العسكرية العراقية
ً
نفسها ،إذ تؤكد المصادر أن الكاظمي طلب من القوات المسلحة تقييما
ً
متواصال لنوع الحاجة العراقية إلى التعاون العسكري مع الواليات
المتحدة ،وكانت النتائج لمصلحة بقاء القوات األجنبية ،حيث اليزال
ً
ً
العراق يعاني نقصا فادحا في المراقبة الجوية وأسراب إف  ١٦األميركية
ً
المحدودة ،وأيضا في غطاء الرادار المتاح ،مع وجود حدود طويلة مع
سورية تنشط فيها خاليا تنظيم داعش ،وحدود مع إيران تتحرك فيها
األسلحة المهربة والعناصر المقاتلة من مختلف الفئات ،عبر خطوط
نقل عديدة من طهران حتى دمشق وبيروت ،عبر األراضي العراقية.
ويـمـثــل الـمـلــف ال ـتــركــي ،حـيــث ال ـص ــراع بـيــن أن ـقــرة وح ــزب الـعـمــال
ً
ً
الكردستاني المعارض ،صداعا إضافيا لبغداد ،في ظل االستقطاب بين
األتراك واإليرانيين في الملف السوري المتداخل بنحو معقد مع قضية
ً
األمن العراقي ،ولعل ذلك ما يفسر جزءا من دواعي السفر العاجل لرئيس
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى العاصمة الروسية ومباحثاته
مــع مسؤولين كـبــار ذوي صلة بقضايا الـشــرق األوس ــط ،حيث يمثل
الفياض في العادة صلة وصل بين األجنحة المتشددة والمعتدلة في
السياسة العراقية.
وقبيل ساعات من انطالق الحوار العراقي-األميركي ،أصدرت الفصائل
ً
ً
العراقية بيانا مطوال شديد اللهجة ،أكدت فيه انتهاء مفهوم التهدئة
وعــدم استعدادها الستقبال وســاطــات سياسية مــن أي طــرف ،إذا لم
يتضمن بيان بغداد ،بعد جولة الحوار الثالث ،جــداول زمنية قصيرة
لسحب القوات وتحصين السماء العراقية من الطيران األميركي ،وهنا
ً
تـبــدو تقييمات ال ـقــوات الـعــراقـيــة النظامية معاكسة تـمــامــا للمطلب
السياسي ،الذي تتمسك به ،بلهجة التهديد ،الفصائل الحليفة لطهران،
ً
مما يعزز شعورا يسود األوساط السياسية بأن صيف العراق الممزوج
بتنافس انتخابي حاد ،سيكون أكثر من ساخن.

عبداهلل الثاني :الفتنة...

ً
يكون مخلصا لرسالتهم ،وأن يضع مصلحة األردن ودستوره وقوانينه
ً
فوق أي اعتبارات أخرى» ،مضيفا أنه سيتم التعامل مع نتائج التحقيق
الجاري حول ما حصل «في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة ،وبما
يضمن العدل والشفافية» ،ووفق معيار مصلحة الوطن.
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محليات

ً
«الداخلية» 547 :مخالفا ًللحظر %67.8 ...منهم مواطنون

«األحمدي» في المركز األول بـ  183شخصا و«مبارك الكبير» األقل
محمد الشرهان

شباب يختلقون
ً
أعذارا واهية
لمخالفة الحظر
والتعامل معهم
بشدة وحزم

«آس ــف صــادتـنــي الــزحـمــة...
ع ـن ــدي ظـ ــرف طـ ـ ـ ــارئ ...مليت
من القعدة بالبيت قلت أطلع
أشـ ـ ــم ه ـ ـ ـ ــوا» ،ب ـ ـهـ ــذه ال ـك ـل ـم ــات
يـ ـق ــدم م ـخ ــال ـف ــو قـ ـ ــرار ال ـح ـظــر
م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن
أعذارهم لدى استيقافهم عند
ن ـق ــاط ال ـت ـف ـت ـيــش ،ال ـت ــي يبلغ
عددها نحو  400نقطة أمنية
ع ـلــى جـمـيــع ال ـط ــرق الــدائــريــة
والـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ،وف ـ ـ ــي م ــداخ ــل
وم ـخــارج الـمـنــاطــق السكنية،
وب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ال ـف ــرع ـي ــة
بـهــدف ضـبــط الــوضــع األمـنــي
وال ـص ـح ــي ،وتـطـبـيــق قـ ــرارات
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بالحظر الجزئي.
وع ـ ـ ـ ــن األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار ال ـ ــواهـ ـ ـي ـ ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
الـضــروريــة ،قــال المدير العام
لـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـع ــاق ــات
العامة واالعالم االمني بوزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـمـ ـي ــد ت ــوح ـي ــد
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري لـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،إن
قرارات مجلس الوزراء واضحة
وصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــة ،والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات
الصادرة لرجال االمن المكلفين
بتطبيق قــرار الحظر الجزئي
مــن خ ــال الـنـقــاط األمـنـيــة في
مختلف مناطق البالد ،تقضي
بتطبيق القانون على كل من
يخالف قرار الحظر مع مراعاة
الحاالت اإلنسانية والطارئة.
واس ـت ــدرك الـكـنــدري «ولـكــن
مـ ــن ي ـخ ـت ـل ــق أعـ ـ ـ ـ ــذارا واهـ ـي ــة،
ويـتـعـمــد كـســر ال ـق ــرار فـســوف
يـ ـ ــواجـ ـ ــه ب ـ ـكـ ــل حـ ـ ـ ــزم وشـ ـ ـ ــدة،
وسيحال الى جهات التحقيق،

إحدى نقاط التفتيش
وستسجل بحقه قضية كسر
حظر يحاسب عليها القانون
الجزائي».
وأوض ـ ــح أن ع ــدد مـخــالـفــي
ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـظ ــر ،م ـن ــذ تـطـبـيـقــه
م ـط ـلــع م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي ،بلغ
ً
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مواطنا بنسبة  67.8في المئة
ً
مــن الـمـخــالـفـيــن ،و 176واف ــدا
بنسبة  32.2فــي الـمـئــة ،الفتا
الى أن جميع هؤالء المخالفين

أحـيـلــوا ال ــى جـهــات التحقيق
التـخــاذ اإلجـ ــراء ات القانونية
بـحـقـهــم ،وهـ ــذا ال ـع ــدد يعكس
ج ــدي ــة رجـ ــال «ال ــداخ ـل ـي ــة» في
تطبيق القانون على الجميع
س ــواء ك ــان مــواطـنــا او مقيما
دون أي تميير.

األحمدي األولى
وبين الكندري أن محافظة

االح ـ ـ ـمـ ـ ــدي احـ ـتـ ـل ــت ال ـم ــرت ـب ــة
االولـ ـ ــى ف ــي عـ ــدد الـمـخــالـفـيــن
لـقــرار الحظر ب ـ  183مخالفا،
تلتها حولي بـ  106مخالفين،
ثم الفروانية بـ  72مخالفا ،ثم
ال ـج ـهــراء بـ ـ  ،82ث ــم الـعــاصـمــة
بـ ـ  ،57وأخ ـي ــرا م ـبــارك الكبير
بـ  47شخصا.
م ـ ـ ـيـ ـ ــدان ـ ـ ـيـ ـ ــا ،أبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ رجـ ـ ـ ــال
االمـ ـ ــن ال ـق ــائ ـم ــون ع ـل ــى ن ـقــاط
التفتيش «الجريدة» ،ان هناك

«الهالل األحمر» تؤكد أهمية الجهود
اإلنسانية للمنظمة العربية
أكـ ـ ـ ــدت ج ـم ـع ـي ــة الـ ـ ـه ـ ــال األحـ ـم ــر
الكويتية أهمية الجهود اإلنسانية
واإلغــاثـيــة الـتــي تـقــوم بها المنظمة
الـعــربـيــة لـلـهــال األح ـم ــر والـصـلـيــب
األحمر ،مشددة على ضرورة تعزيز
دور المنظمة فــي ا لـعـمــل التطوعي
اإلنساني والتنسيق لمكافحة جائحة
كورونا.
و قــا لــت األمينة العامة للجمعية،
مها البرجس ،في تصريح لـ «كونا»،
أمـ ــس ،ع ـقــب اخ ـت ـتــام أع ـم ــال الـ ــدورة
ال ـ  45للمنظمة التي عقدت برئاسة
م ـم ـل ـك ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن عـ ـب ــر االت ـ ـصـ ــال
الـمــرئــي ،إن ال ــدورة الحالية ناقشت
دور الجمعيات الوطنية والتحديات
الــراه ـنــة فــي م ـجــال اإلغ ــاث ــة والـعـمــل
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي لـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات
اإلنسانية.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ـ ـ ــه ت ـ ــم أي ـ ـضـ ــا ب ـحــث

بــر نــا مــج سفير اإلنسانية للمنظمة
الـعــربـيــة لـلـهــال األح ـم ــر والـصـلـيــب
األ حـمــر وتطوير الهيكل التنظيمي
لــأمــانــة ال ـعــامــة للمنظمة الـعــربـيــة
والترشح لمناصب االتحاد الدولي
لـلـمـنـظـمــة ال ـع ــرب ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ــات
الدستورية للحركة الدولية واألوسمة
الممنوحة للعاملين والمتطوعين في
الحقل اإلنساني.
وذكرت البرجس أنه تم استعراض
ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ك ـ ــل م ـ ــن مـ ــراق ـ ـبـ ــي ال ـل ـج ـنــة
الــدولـيــة للصليب األحـمــر واالتـحــاد
الــدولــي لجمعيات الصليب األحمر
وال ـهــال األح ـمــر ،إضــافــة إلــى تقرير
اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي عن
األوض ــاع اإلنـســانـيــة الـتــي تشهدها
المنطقة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن الـ ـ ـ ـ ــدورة نــاق ـشــت
ايـ ـض ــا الـ ـت ــدابـ ـي ــر ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ذات

الرفاعي :تأهيل  21وكيل نيابة
للمرافعات أمام المحاكم الجزائية

ال ـم ـس ـت ـج ــدة فـ ــي كـ ــل مـ ــن فـلـسـطـيــن
والصومال وسورية واليمن وليبيا
وجزر القمر والسودان.

وزعت «بروشورات» على «التربية» وطالبت بتفعيل المواعيد المسبقة ألولياء األمور
●

فهد الرمضان

شـ ـ ــددت وزارة ال ـص ـح ــة فــي
«بـ ــروشـ ــورات» تــوعـيــة وزعـتـهــا
على إدارات وزارة التربية ،أمس،
على أهمية تطبيق االشتراطات
الصحية بحزم ودقة ،موضحة
انها وفــرت قائمة بالمتطلبات
الصحية في اللجان التي تعقد
فيها اختبارات ورقية ،لضمان
عودة الطالب للمدارس في بيئة

آمنة أثناء االمتحانات ،ومطلع
العام الدراسي المقبل.
وأك ـ ـ ــدت «الـ ـصـ ـح ــة» ضـ ــرورة
ارت ــداء الكمام فــي المقام األول
ل ـك ــل ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ــي الـ ـم ــدارس
واللجان والـطــاب ،مشيرة الى
أهمية عدم لمس األيدي والوجه
إال للضرورة ،مع التأكيد على
غ ـســل ال ـيــديــن قـبـلـهــا ،وتـجـنــب
مشاركة األدوات الشخصية بما
فيها األقالم واألطعمة والهاتف،

حتى إن كان الشخص ال يعاني
عارضا صحيا.
وطالبت اإلدارات المدرسية
بتفعيل آلية المواعيد المسبقة
ألول ـيــاء األم ــور مــن أج ــل زي ــارة
ال ـم ــدرس ــة ،واإلبـ ـ ــاغ ع ــن حــالــة
االشـتـبــاه أو ال ـحــاالت المؤكدة
بـ«كوفيد »19 -بالمنزل ،مع منع
حضور الطالب إلــى المدرسة،
إضــافــة إل ــى الـتـنـبـيــه ب ـضــرورة
ً
غسل الزي المدرسي يوميا.

ولفتت إلــى ض ــرورة تشكيل
ف ـ ــري ـ ــق مـ ـ ــدرسـ ـ ــي مـ ـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة
اإلداريـ ـ ـ ــة أو الـتـعـلـيـمـيــة يـكــون
م ـع ـن ـيــا ب ــال ـت ــوع ـي ــة ال ـص ـح ـيــة،
وأه ـم ـيــة تـطـبـيــق االش ـت ــراط ــات
ال ـص ـح ـيــة ،م ـنــوهــة إل ــى أهـمـيــة
الـ ـتـ ـه ــوي ــة ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة ل ـل ـم ــراف ــق
الـ ـ ـم ـ ــدرسـ ـ ـي ـ ــة بـ ـفـ ـت ــح ال ـ ـنـ ــوافـ ــذ
واألبـ ـ ــواب أو وحـ ــدات التهوية
بصفة مستمرة م ــدة ساعتين
ً
يوميا قبل بــدء العمل ،إضافة

اعتماد دوام المعلمين والطلبة في رمضان
أص ــدر وكـيــل وزارة الـتــربـيــة بــاإلنــابــة،
فـيـصــل الـمـقـصـيــد ،ق ـ ــرارا بـتـحــديــد دوام
الطلبة والعاملين بالمدارس خالل شهر
رمضان المبارك ،موضحا أنه تم تقسيم
الدوام لكل مرحلة تعليمية بحسب طبيعة
المرحلة وما تقتضيه مصلحة العمل.
وقال المقصيد ،في قراره الذي حصلت
«الجريدة» على نسخة منه ،إنه تقرر بدء
دوام العاملين بمرحلة رياض األطفال في
التاسعة والنصف صباحا ،لينتهي في
الثانية عشرة ظـهــرا ،على أن يكون دوام
األط ـفــال فــي مرحلة ري ــاض األط ـفــال على
فترتين ،ويبدأ من الـ  10صباحا.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن دوام ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
المرحلة االبتدائية سيكون من  12ظهرا

وحتى  3عصرا ،في حين ستبدأ حصص
الطلبة في االبتدائي من الواحدة لتنتهي
آخ ـ ـ ــر حـ ـص ــة عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  2وخ ـم ـس ــة
وخ ـم ـس ـي ــن دقـ ـيـ ـق ــة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن دوام
العاملين بالمرحلة المتوسطة سيكون
م ــن الـتــاسـعــة صـبــاحــا وح ـتــى  12ظـهــرا،
فــي حين تـبــدأ الحصة األول ــى للطبة في
الـمــرحـلــة الـمـتــوسـطــة مــن  9:15صـبــاحــا،
وتكون الحصة األخيرة عند الساعة 10:45
ولمدة  35دقيقة.

دوام «الثانوية»
وأوض ــح أن دوام العاملين بالمرحلة
الثانوية سيكون من  10:45وحتى ،1:45

فــي حين ستكون الحصة األو ل ــى لطلبة
ه ــذه الـمــرحـلــة عـنــد الـســاعــة  11صباحا،
وت ـن ـت ـهــي ال ـح ـصــة األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـســاعــة
 1:35بعد الظهر ،الفتا إلى أن دوام جميع
الهيئات التعليمية من معلمين ومشرفين
ورؤساء أقسام وموجهين فنيين بمختلف
المراحل التعليمية عن ُبعد من منازلهم،
وال يتطلب حضورهم إلى المدارس ،على
أن يسمح للمعلمين الذين يرغبون بإعطاء
حصصهم من المدرسة بالحضور في حال
عدم توافر اإلمكانات لديهم في منازلهم.
وذك ــر أن دوام اإلدارات الـمــدرسـيــة من
مدير مدرسة ومساعديه والهيئات اإلدارية
والمعاونة يكون بالتناوب ،وفقا للنشرات
السابقة في هذا الشأن.

إل ــى تـنـظـيــف فــاتــر الـمـكـيـفــات
وشفاطات الهواء ودورات المياه
بشكل دوري ،وعند بداية فتح
المدارس ،استعدادا لالختبارات.


غرف عزل

وأشــارت إلى ضرورة تهوية
غ ـ ــرف ع ـ ــزل حـ ـ ــاالت االش ـت ـب ــاه،
واستخدام منظف هواء محمول
إن كـ ــانـ ــت الـ ـتـ ـه ــوي ــة ال ت ـخ ــدم
الغرفة ،بحيث يحتوي المنظف
على مرشحات  HEPAفقط بدون
مؤينات أو مولدات األوزون أو
ضوء األشعة فوق البنفسجية
أو أي إضافات أخرى ،وأن يكون
ً
م ـنــاس ـبــا لـمـســاحــة ال ـغــرفــة مع
ضــرورة تشغيله في كل أوقات
شغلها.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة
تدريب عمالة النظافة على آلية
التطهير وتوفير األدوات الالزمة
مع ضرورة وجود سجل يومي
للتنظيف.
و مـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
استخدام الحافالت ،خالل هذه
المرحلة ،إضافة إلى الفعاليات
واألنشطة الجماعية كالرحالت
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــرات ال ـ ـطـ ــاب ـ ـيـ ــة
وال ــري ــاضـ ـي ــة ،ف ـض ــا ع ــن ع ــدم
تبادل الوجبات المدرسية بين
الطالب.

هنأ نائب رئيس مجلس
إدارة الجمعية الخيرية
العاملية للتنمية والتطوير
واملدير العام د .ناصر
العجمي ،سمو أمير البالد
وسمو ولي العهد ،وسمو
رئيس مجلس الوزراء،
والشعب الكويتي واملقيمني،
بمناسبة قرب حلول شهر
رمضان ،داعيا الله ،جلت
قدرته ،أن يعيد هذه األيام
املباركة على الكويت وأهلها
ُ
باليمن والبركات.
وأعلن العجمي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،استعداد
"تنمية" لتنفيذ مشروعاتها
الخيرية في رمضان ،املتمثلة
باالستمرار في حملتها
اإلغاثية لالجئي الروهينغا،
وإفطار الصائم والسالل
الرمضانية في الكويت
وخارجها ،إضافة إلى
مشروعات التمكني وكفالة
األيتام في الكويت وسورية
واليمن وفلسطني.
وأشار العجمي إلى أن
"تنمية" تستقبل زكاة األموال
وزكاة الذهب من املتبرعني
واملتبرعات ،وتحرص على
إيصالها ملستحقيها ،داعيا
املحسنني واملحسنات إلى
املساهمة بدعم مشاريع
الجمعية.

«التراث» تنظم دورات
ثقافية للتوعية برمضان

بهبهاني لـ ةديرجلا :.أستبعد
إيقاف التطعيم بـ «أسترازينيكا»
فوائده كثيرة ...ورقابة صارمة على اللقاحات
● عادل سامي

«زكاة كيفان» لدعم مشروع
السالل الغذائية للصائمين

ك ـشــف ال ـم ـحــامــي ال ـع ــام ف ــي الـنـيــابــة
العامة ،المستشار مبارك الرفاعي ،عن
اجتياز  21من وكالء النيابة العامة من
الجنسين دورة الـتــرافــع أم ــام المحاكم
الـ ـج ــزائـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ان ـت ـه ــت ال ـن ـي ــاب ــة مــن
ً
تنظيمها مــؤخــرا ،تحت إشــراف النائب
العام المستشار ضرار العسعوسي.
وأض ــاف الــرفــاعــي ،ل ــ«ال ـجــريــدة» ،أنــه
تمت االسـتـعــانــة بالعديد مــن الخبرات
والـ ـكـ ـف ــاءات ال ـت ــي ت ــزخ ــر ب ـهــا ال ـن ـيــابــة،
لتأهيل الوكالء المنضمين لهذه الدورة
التي أجريت مدة ستة أشهر ،على أصول
ال ـم ــراف ـع ــات ال ـش ـف ــوي ــة ،ب ـمــا ي ـس ـهــم في
تطوير تمثيل النيابة العامة للمجتمع
أمام المحاكم الجزائية.
وأكــد أن النيابة ستعمل على تقديم
المرافعات الشفوية أمــام المحاكم ،في
عدد من القضايا الجزائية ،التي يستلزم
األم ــر ش ــرح أب ـعــادهــا وظــروف ـهــا وبـيــان
ً
أركان الجريمة أمام المحاكم ،الفتا إلى

«الصحة» تحدد متطلبات االختبارات وعودة المدارس

«تنمية الخيرية» :مستعدون
لتنفيذ مشروعاتنا الرمضانية

أكدت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،تكثيف األنشطة
واملحاضرات والدورات
الثقافية للتوعية بأحكام
شهر رمضان ،وبيان فضله،
استعدادًا لصوم أيامه ،وقيام
لياليه ،بالشكل الصحيح
الذي أمر الله به.
وأشارت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إلى تنظيم محاضرة
بعنوان "صفة النار" يلقيها
الشيخ إبراهيم األنصاري
مساء اليوم ،ضمن فعاليات
ملتقاها اإليماني الذي
تقيمه في منطقة العارضية
بعنوان "دار القرار" ،الفتة
إلى إقامة محاضرة حول
"صفة الجنة" يلقيها الشيخ
د .محمد العتيبي األحد
املقبل.
وأضافت أنه في محافظة
الجهراء تنظم الجمعية
دورة علمية في "شرح كتاب
الزكاة والصيام" من منهج
السالكني للسعدي ،والتي
يلقيها الشيخ د .فرحان
الشمري ،فيما تقيم الجمعية
بمنطقة العارضية محاضرة
في "أحكام الصيام" يلقيها
الشيخ د .خالد العتيبي.

الدورة استغرقت  6أشهر واستعانت بخبرات النيابة

الساير والبرجس خالل دورة المنظمة العربية
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ـمـ ــذكـ ــرة ال ـ ـت ـ ـفـ ــاهـ ــم ب ـيــن
جمعية الـهــال األحـمــر الفلسطيني
وجمعية «ماجنديفيد» ،ا لــى جانب
بحث تفاصيل األوض ــاع اإلنسانية

الـتــزامــا كبيرا مــن المواطنين
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن بـ ـ ـق ـ ــرار ال ـح ـظ ــر
الجزئي ،ويقابل ذلــك تطبيق
روح الـقــانــون مــن رجــال االمــن
على بعض الحاالت االنسانية
والمرضية األخــرى ،أو بعض
االشـخــاص الــذيــن ال يجيدون
آلـ ـي ــة اسـ ـتـ ـخ ــراج ال ـت ـص ــاري ــح
المؤقتة.
وذكـ ــروا أن هـنــاك حــالــة من
االس ـت ـه ـتــار وعـ ــدم الــام ـبــاالة

مــن بعض الـشـبــاب واألح ــداث
الذين يختلقون أعــذارا واهية
لكسر قرار الحظر ،موضحين
أن مـ ـث ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت يـتــم
الـتـعــامــل مـعـهــا ب ـشــدة وح ــزم،
ويـتــم تطبيق الـقــانــون عليهم
دون تردد.

سلة أخبار

مبارك الرفاعي

أن النيابة بدأت بتقديم أولى المرافعات،
امس االول ،امام احدى الدوائر الجزائية
في المحكمة الكلية ،وطالب ممثل النيابة
بتوقيع ا ل ـجــزاء على مرتكب الجريمة،
وفق ما ورد بتقرير االتهام.

اس ـت ـب ـع ــد ط ـب ـي ــب ال ـص ـحــة
الــوقــائ ـيــة ف ــي وزارة الـصـحــة
د .عـبــدالـلــه بـهـبـهــانــي إيـقــاف
الـعـمــل بـلـقــاح «أسـتــرازيـنـيـكــا
أكسفورد» في الكويت ،وذلك
ل ـفــوائــده الـكـثـيــرة الـتــي تفوق
المخاطر التي يجري التداول
بشأنها من دون أي تأكيدات.
وقال بهبهاني في تصريح
ل ـ «ال ـجــريــدة» إنــه حتى الــدول
األوروبية تتسابق للحصول
عـلــى ه ــذا ال ـل ـقــاح ،ول ــم توقف
العمل بــه ،الفتا إلــى أن الــدول
األوروبية أوقفت تصديره إلى
خارج االتحاد األوروبي.
وأوض ــح أن الكويت تراقب
باستمرار مأمونية وفعالية
ال ـل ـقــاحــات ،الف ـتــا إل ــى وج ــود
نـ ـ ـظ ـ ــام رص ـ ـ ــد ل ـل ـم ـض ــاع ـف ــات
الجانبية لمن تلقى التطعيم.
وأكد د .بهبهاني أنه حتى
اآلن لم يتم رصد أي مضاعفات
خ ـط ـي ــرة جـ ـ ــراء ت ـل ـقــي ال ـل ـقــاح
ال ـمــذكــور ،الفـتــا إل ــى أن هناك
رقابة صارمة على اللقاحات.
وذكـ ـ ــر أن اح ـت ـم ــال ح ــدوث
الجلطات الدموية للمصابين
بفيروس «كورونا» أعلى بكثير
م ــن ح ــدوث ـه ــا ب ـيــن م ــن تـلـقــوا
التطعيمات.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه فــي الــوقــت

عبدالله بهبهاني

الحالي ،لم تحدد المراجعة أي
عوامل خطر محددة مثل العمر
أو الجنس أو التاريخ الطبي
السابق الضـطــرابــات التخثر
لهذه األحداث النادرة ً
جدا.
وأكـ ـ ـ ــد أنـ ـ ــه ل ـ ــم يـ ـت ــم إثـ ـب ــات
وجـ ـ ـ ـ ـ ــود صـ ـ ـل ـ ــة س ـ ـب ـ ـب ـ ـيـ ــة م ــع
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاح ،ول ـ ـك ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـم ـك ـن ــة
ويستمر المزيد من التحليل،
ً
واستنادا إلى جميع البيانات
ً
المتاحة حــالـيــا ،مــن المتوقع
أن تصدر اللجنة االستشارية
الدائمة توصية محدثة خالل
اجتماعها العام الذي بدأ امس
االول وينتهي غدا.

قال رئيس زكاة كيفان التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
الشيخ عود الخميس" ،إننا
نعمل حاليا على وضع
اللمسات األخيرة لتنفيذ
مشروع السالل الغذائية
للصائمني ،مع مراعاة
الظروف الصحية الحالية،
وتطبيق التباعد االجتماعي،
واتباع اإلجراءات االحترازية".
ودعا الخميس ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أهل الخير
إلى دعم مشروع السالل
الغذائية للصائمني ،مبينا
أن جائحة كورونا تسببت
في توقف الكثير من األعمال
والشركات ،مما ضاعف من
معاناة األسر املتعففة.
وأوضح أن قيمة السلة
الرمضانية داخل الكويت
تبلغ  30دينارًا ،وتضم أهم
االحتياجات األساسية
لألسرة ،وتكفي السلة األسرة
الصغيرة قرابة الشهر
الفضيل ،مردفا" :وفي خارج
الكويت ننفذ املشروع في 20
دولة حول العالم ،وتتفاوت
قيمة السلة تبعًا لطبيعة
الدول ،حيث تبدأ من 15
دينارا وصوال لــ 30دينارا".
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الشيخ :الحكومة لديها رغبة صادقة في توصيل الجميع إلى بر األمان
أش ــاد مـمـثــل األم ـيــن الـعــام
لـ ــأمـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ال ـم ـن ـس ــق
المقيم لدى البالد ،د .طارق
الشيخ ،بالنهج الذي اتبعته
حكومة الكويت في مجابهة
ج ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة "ك ـ ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ـ ــا" م ـن ــذ
بدايتها.
وثـ ـم ــن الـ ـشـ ـي ــخ ،ف ــي ب ـيــان
م ـش ـتــرك م ــع وزارة ا لـصـحــة،
وم ــؤس ـس ــة ال ـك ــوي ــت لـلـتـقــدم
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،م ـم ـث ـل ــة ب ـم ـن ـظ ـمــة
"سبريد دا باشن" بمناسبة
يــوم الصحة ا لـعــا لـمــي ،ا لــذي
صـ ـ ــادف أم ـ ــس ت ـح ــت ش ـعــار
"نـ ـ ـح ـ ــو ع ـ ــال ـ ــم أكـ ـ ـث ـ ــر عـ ــدالـ ــة
وص ـ ـحـ ــة" ،ال ـع ـن ــاي ــة ال ـفــائ ـقــة
ف ــي ال ـك ــوي ــت ل ـج ـهــة تـطـبـيــق
الـبــروتــوكــوالت ،واإلج ــراء ات
االحترازية المتقنة ،والرغبة
الصادقة في توصيل الجميع
إلى بر األمان.
ول ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــود
الـ ـ ـحـ ـ ـثـ ـ ـيـ ـ ـث ـ ــة والـ ـ ـت ـ ــرتـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــات
ال ـص ـح ـيــة ون ـج ــاح ـه ــا ال ـع ــام
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي تـ ـخـ ـفـ ـي ــض
أع ــداد اإلص ــاب ــات والــوفـيــات
وال ـع ـن ــاي ــة الـ ـم ــرك ــزة ،مــؤكــدا
أه ـم ـي ــة ال ـ ـتـ ــزام ال ـم ــواط ـن ـي ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ب ـ ـصـ ــورة أك ـبــر
ب ـ ـ ـ ــاإلج ـ ـ ـ ــراء ات االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة
وال ـ ــوق ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة واالس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة
لـ ـن ــداء ات ال ــدول ــة الـمـسـتـمــرة
ل ـت ـل ـقــي ال ـل ـق ــاح ف ــي ال ـم ــراك ــز
ال ـم ـخ ـص ـص ــة لـ ــذلـ ــك ،والـ ـت ــي
تعمل بــد قــة وتنظيم عالمي
هو فخر لكل مواطن ومقيم
على أرض الكويت.
وت ــاب ــع" :ن ــرى اآلن تــزايــدا
وإقـ ـ ـب ـ ــاال عـ ـل ــى أخـ ـ ــذ ال ـل ـق ــاح
مــن المواطنين والمقيمين،
طبقا لــأو لــو يــات المرجعية

ا لـمـقــررة مــن منظمة الصحة
العالمية".

بناء الصحة العامة
وقال إن "الحكومة الكويتية
بــرئــاســة سمو الشيخ صباح
الخالد ،ووزارة الصحة بقيادة
ال ـش ـي ــخ د .ب ــاس ــل ال ـص ـب ــاح،
والهيئات الطبية والتمريضية
بذلت مجهودا لبناء الصحة
ال ـع ــام ــة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك تقييم
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاجـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــددة
للقطاعات المختلفة ،وتجهيز
وإعداد المستشفيات وأماكن
ال ـع ــزل وال ـح ـمــات الـمـيــدانـيــة
ل ـ ـل ـ ـف ـ ـحـ ــص االسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــي
ال ــوب ــائ ــي ف ــي م ـن ــاط ــق ال ـع ــزل
المناطقي".
كما ثمن المجهود الكبير
الذي قامت به وزارة الخارجية
بقيادة الشيخ د .أحمد الناصر،
وبكل إداراتـهــا في عملية هي
األكـ ـ ـب ـ ــر إلجـ ـ ـ ــاء ال ـم ــواط ـن ـي ــن
الكويتيين من بالد العالم.

المعاهدات الدولية
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال م ـم ـث ــل
مـنـظـمــة "ال ـص ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة"
فــي الكويت" د .أسعد حافظ،
إن "ال ـكــويــت تـقــوم ب ــدور مهم
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن اإلقـلـيـمــي
وال ـعــال ـمــي وك ــدول ــة مـســؤولــة
ملتزمة بالمعاهدات الصحية
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،فـ ـعـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد
الوطني أخذت جميع التدابير
الـ ـ ــازمـ ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي لـ ـل ــوب ــاء
ومكافحته".
ولـ ـف ــت ح ــاف ــظ إلـ ـ ــى الـ ـت ــزام
المنظمة مع بقية فريق األمم

ّ
باسل الصباح :نتطلع لمزيد
من اإلنجازات الصحية

ّ
ّ
عبر وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح عن تطلعه "لتحقيق
المزيد من االنجازات اإليجابية بالمؤشرات الصحية واالنمائية
ذات العالقة بالصحة مــن خــال تعزيز الـشــراكــة والـتـعــاون الفني
مع منظمة الصحة العالمية بالمجاالت المختلفة ضمن منظومة
األمم المتحدة".
وبمناسبة "ي ــوم الـصـحــة الـعــالـمــي" أم ــس ،ش ـ ّـدد وزي ــر الصحة
ع ـلــى "ع ـم ــق ال ـع ــاق ــات ب ـيــن وزارة ال ـص ـحــة ال ـكــوي ـت ـيــة ومـنـظـمــة
ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة واعـ ـت ــزاز ال ـ ـ ــوزارة بــال ـم ـشــاركــة االي ـجــاب ـيــة في
اجتماعات المنظمة بهيئاتها المختلفة واالستفادة من القرارات
واالستراتيجيات وخطط العمل التي تصدرها المنظمة ومبادراتها
لتحديث السياسات والبرامج وخطط العمل الوطنية لصون األمن
ً
الصحي وتعزيز الصحة والتعاون الدولي والمضي قدما للعمل
على تحقيق الغايات ذات العالقة بالصحة ضمن األهداف العالمية
للتنمية المستدامة حتى عــام  2030ومــن أب ــرز األمثلة على ذلك
التضامن للتصدي واحتواء جائحة كورونا المستجدة وتداعياتها".

باسل الصباح

ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ال ـك ــوي ــت بــدعــم
الحكومة في جهودها إلعادة
الحياة إلى طبيعتها في عالم
أك ـثــر ع ــدال وص ـحــة ف ــي أق ــرب
وقت ممكن.

ملتزمون
بدعم الحكومة
في جهودها
إلعادة الحياة
إلى طبيعتها

حافظ

إطالق حملة «نستمر»
أعـ ـلـ ـن ــت م ــؤسـ ـس ــة ال ـك ــوي ــت
لـلـتـقــدم الـعـلـمــي ،و«س ـبــريــد دا
باشن» ،المنظمة غير الربحية
،بالتعاون مع األمم المتحدة في
الكويت ،ممثلة بمنظمة الصحة

العالمية ،ومنظمة «يونيسيف»،
إطالق حملة توعية عبر وسائل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بعنوان
«نستمر» ،بمناسبة يوم الصحة
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،والـ ـشـ ـه ــر الـ ـخ ــاص
بالتطعيم.
وق ـ ــال ـ ــت م ـ ــدي ـ ــرة «سـ ـ ـب ـ ــرد ذا
ب ــاش ــن» د .فــاط ـمــة ال ـمــوســوي،
إن «الحملة تستهدف التوعية
بأهمية اللقاحات ودعم مستوى
الـثـقــة ب ـهــا ،إضــافــة إل ــى أهمية
مــواصـلــة االل ـت ــزام ب ــاإلج ــراءات
االح ـتــرازيــة فــي ظــل «ك ــورون ــا»،

ونشر التوعية الخاصة بتعزيز
السلوك االجتماعي االيجابي
وأهـمـيــة الـتــركـيــز عـلــى الصحة
ال ـن ـف ـس ـي ــة – خـ ـص ــوص ــا ل ــدى
لألطفال  -لتفادي خطر اآلثــار
الخفية للجائحة».
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ال ـح ـم ـلــة
تعنى كــذلــك بـمـحــاربــة انتشار
المعلومات المضللة في جميع
ال ـل ـغــات لـمـخـتـلــف األع ـم ــار عن
ب ـع ــض االحـ ـتـ ـي ــاط ــات ال ــواج ــب
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف
أنشطتهم.

الكويت :ضرورة ضمان تلبية
احتياجات المصابين بالتوحد
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت ،أمـ ـ ــس
األول ،ضـ ــرورة ض ـمــان تلبية
اح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاجـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن
بالتوحد ،بينما يواصل العالم
جـ ـه ــوده ل ـل ـحــد م ــن تــداع ـيــات
جائحة كورونا.
ج ــاء ذل ــك فــي كلمة مـنــدوب
الـ ـك ــوي ــت الـ ـ ــدائـ ـ ــم لـ ـ ــدى األم ـ ــم
ال ـم ـت ـح ــدة ،ال ـس ـف ـيــر مـنـصــور
العتيبي ،في فعالية افتراضية
باألمم المتحدة شارك برعايته
وفد الكويت إلى جانب وفود
كــل مــن بنغالدش ،والـبــرازيــل،
وب ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا ،وقـ ـ ـط ـ ــر ،وكـ ــوريـ ــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،وذلـ ـ ــك بـمـنــاسـبــة
اليوم العالمي للتوعية بمرض
التوحد.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـس ـف ـي ــر ال ـع ـت ـي ـب ــي،
خالل مداخلته أثناء الفعالية
الـتــي حملت ع ـنــوان "الـتــوحــد
وجائحة كوفيد  :19كيف يمكن
للتكنولوجيا دعم االستجابة
وال ـت ـع ــاف ــي ب ـش ـكــل ع ـ ـ ــادل" ،أن
الـمـصــابـيــن بــالـتــوحــد تــأثــروا
بـشــدة بجائحة "ك ــورون ــا" من
نـ ـ ـ ــواح كـ ـثـ ـي ــرة ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ــك
تـحــديــات التعامل مــع تدابير
ال ـص ـح ــة الـ ـع ــام ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة
ال ــى إغ ــاق ال ـم ــدارس ،وتأثير
ذل ــك عـلــى األط ـفــال والبالغين
المصابين بالتوحد.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن بـ ــال ـ ـتـ ــوحـ ــد ل ــم
يـتـمـكـنــوا م ــن ال ـح ـصــول على
ال ــرع ــاي ــة الـطـبـيــة وال ـعــاجــات
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــوك ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات
التعليمية التي يحتاجونها،
ل ـ ـلـ ــوصـ ــول ال ـ ـ ــى إمـ ـك ــان ــاتـ ـه ــم
ال ـكــام ـلــة ،ف ــي ظ ــل تـفـشــي هــذه
الجائحة العالمية.
وشارك في الفعالية العديد
مــن الـسـفــراء والدبلوماسيين
ل ــدى األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،إضــافــة
إلى مجموعة من المسؤولين
والمختصين بمجال التوحد،
الـ ــذيـ ــن ش ـ ـ ـ ــددوا عـ ـل ــى أه ـم ـيــة
ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون والـتـنـسـيــق
وتبادل الخبرات ،واالستفادة
مـ ــن الـ ـحـ ـل ــول ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
م ــن أج ـ ــل إش ـ ـ ــراك ال ـم ـصــاب ـيــن
بــالـتــوحــد ف ــي الـمـجـتـمــع على
أكمل وجه في ظل الجائحة.

ةديرجلا

majles@aljarida●com
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استقالة ...تاريخية
ً

سلة برلمانية

• الفضالة تقدم بها رسميا بعد أن ضاقت به سبل الوصول إلى بيئة عمل مناسبة
•  3أسباب دفعته إليها ...أحداث «االفتتاحية» وتراجع الحكومة عن تعهداتها ووأد الدستور يوم  30مارس
علي الصنيدح

لم تكن استقالة النائب يوسف الفضالة من
عضوية مجلس األمة عادية في توقيتها أو
تاريخية ستتوقف
مضمونها ،فهي استقالة ً
عندها الذاكرة البرلمانية كثيرا ،بعد أن
«ضاقت به السبل للوصول إلى بيئة عمل
مناسبة».
وكان الالفت باالستقالة السادسة في تاريخ
الحياة البرلمانية ،ما عدده من أسباب دفعته

إلى التقدم المبكر بها من عضوية مجلس
األمة ،فألقى باللوم على الجميع ولم يستثن
ً
أحدا؛ من مجلس اعتمد بكل توجهاته لغة
التخوين في الحوار ،وحكومة تراجعت عن
عهودها ،وقرارات تسببت في وأد أداة
االستجواب ،مشددا على أنه ال خروج من
األزمات المتتالية إال بالعودة إلى روح الدستور
والشرعية الشعبية.

ً
كما كــان متوقعا ،وبـعــد أن
ضاقت به السبل للوصول إلى
ب ـي ـئــة ع ـمــل م ـنــاس ـبــة وج ـ ــادة،
تقدم النائب يوسف الفضالة
باستقالته من عضوية مجلس
األم ـ ـ ــة ،ت ــرج ـم ــة ل ـم ــا ذك ـ ــره فــي
ج ـل ـســة  30مـ ـ ــارس ال ـم ــاض ــي،
ً
مـ ـ ـع ـ ــددا  3أس ـ ـبـ ــاب فـ ــي ك ـتــاب
ً
استقالته ا لــذي سلمه رسميا
إلى رئيس محلس األمة.
وتـمـثــل الـسـبــب األول الــذي
دف ـع ــه إلـ ــى االس ـت ـق ــال ــة ف ــي ما
شهدته أول جلسة في الفصل
التشريعي الحالي ،وما حدث
ف ـي ـهــا م ــن انـ ـتـ ـه ــاك ل ـلــدس ـتــور
والالئحة من علنية التصويت
واألحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـم ـص ــاح ـب ــة لـهــا
م ـ ــن تـ ـع ــد عـ ـل ــى نـ ـ ـ ــواب األم ـ ـ ــة،
أمـ ــا ال ـس ـبــب ال ـث ــان ــي فــأرج ـعــه
إلــى الحكومة ،الـتــي لــم تتوان
ع ــن تــراج ـع ـهــا ع ــن تـعـهــداتـهــا
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام نـ ـ ـ ـ ـ ــواب
األمة لترتيب
أولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات

وتطلعات الشعب الكويتي التي
تم االتفاق عليها باجتماعات
ع ـ ـ ــدة ل ــرئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة مــع
النواب ،مما عمق الصراع بين
السلطتين.
وكـ ــانـ ــت ج ـل ـس ــة  30مـ ــارس
السبب الثالث وراء استقالته،
إذ شدد على أن قبول ما حدث
فيها ما هو إال شرعنة لتفريغ
الدستور من محتواه ،والمتمثل
في تغليب الشرعية اإلجرائية
ً
على الشرعية الشعبية ،مؤكدا
أن الحل في الخروج من األزمات
المتتالية لن يكون إال بالعودة
إلــى روح الــدسـتــور والشرعية
الشعبية.
وق ــال الـفـضــالــة خ ــال نشره
صـ ــورة ل ـك ـتــاب اسـتـقــالـتــه عبر
ح ـســابــه ع ـلــى مــوقــع ال ـتــواصــل
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي "ت ـ ـ ــويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر" إن
"االستمرار في العمل السياسي
بهذا المناخ ضــرب من العبث،
نـحــن اجـتـهــدنــا واج ـت ـهــادنــا لـ ُـه
وعليه ،نسأل الله العلي القدير
أن يوفق األخوة الزمالء لخدمة
ورفـعــة الــوطــن وأت ـقــدم بالشكر
الـجــزيــل وعـظـيــم االم ـت ـنــان إلــى

جانب من إحدى جلسات مجلس ١٩٦٣
ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ال ــوف ــي على
ما قدمه لي من دعم ونصح أو
ارشاد".
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ـ ــص كـ ـ ـت ـ ــاب
االستقالة :منذ دخــولــي العمل
السياسي ممثال لألمة مراعيا
ال ـل ــه ف ــي األم ــان ــة ال ـت ــي كلفني
بها الشعب الكويتي ،حرصت
دائما وأبدا بأال أحيد عن قسمي
ال ــدسـ ـت ــوري ،واج ـت ـه ــدت بـقــدر
استطاعتي أن اتبع الحق مهما
كانت النتائج المترتبة على ذلك
بــارا بقسمي ،فلم تكن مواقفي
مبنية على مكاسب انتخابية أو
منفعة شخصية فهدفي إصالح
ورفعة هذا الوطن.

التشكيك والتخوين
وأض ــاف الفضالة فــي كتاب
استقالته :فمنذ أول جلسة في
الفصل التشريعي الحالي ،وما
حدث فيها من انتهاك للدستور
والالئحة من علنية التصويت

واألح ـ ــداث الـمـصــاحـبــة لـهــا من
ت ـعــد ع ـلــى نـ ــواب األم ـ ــة ،وال ــذي
زاد المشهد السياسي انقساما
وتعقيدا وخلق صــراعــا مبنيا
على التشكيك والتخوين.
وتابع :كما لم تتوان الحكومة
عن تراجعها عن تعهداتها أمام
نـ ــواب األمـ ــة لـتــرتـيــب أول ــوي ــات
وتطلعات الشعب الكويتي ،التي
تــم االتـفــاق عليها باجتماعات
ع ـ ـ ــدة ل ــرئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة مــع
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،مـ ـم ــا عـ ـم ــق ال ـ ـصـ ــراع
بـيــن السلطتين ،وأد خ ــل البلد
فــي أزم ــات وصــراعــات متتالية
وبنهج مكرر وضياع لألولويات
وال ــدخ ــول فــي قـضــايــا جانبية
بعيدة كل البعد عن المصلحة
الوطنية وإصرار جميع األطراف
عـ ـل ــى تـ ـك ــري ــس ال ـش ـخ ـص ــان ـي ــة
بالتعامل وانحدار لغة الحوار،
فما هو إال نهج مستمر.
وش ـ ــدد ال ـف ـض ــال ــة ف ــي ك ـتــاب
استقالته على أن قبول ما حدث

ف ــي جـلـســة ال ـق ـســم ب ـتــاريــخ 30
مــارس  2021ما هو إال شرعنة
لتفريغ الــدسـتــور مــن محتواه،
وال ـم ـت ـم ـثــل بـتـغـلـيــب الـشــرعـيــة
اإلج ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الشعبية ،فكيف يقبل من حضر
وشــارك في التصويت بإضفاء
الشرعية اإلجرائية على تأجيل
استجواب رئيس مجلس الوزراء
المدرج على جــدول أعمال ذات
الجلسة واالستجوابات المزمع
تقديمها مستقبال وتحصينه
في سابقة لم يشهدها التاريخ
البرلماني؟

ضربا من العبث
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـ ـ ــه ال خـ ـ ـ ـ ـ ــروج م ــن
األزم ــات المتتالية إال بالعودة
إل ــى روح الــدسـتــور والشرعية
ال ـش ـع ـب ـيــة فـ ـه ــذه ال ـم ـم ــارس ــات
غير الدستورية خلقت مناخا
سياسيا سلبيا غلب عليه عدم
ال ـث ـقــة وال ـت ـخــويــن والـ ـح ــدة في

الـتـعــامــل بــأروقــة مجلس األمــة
وخ ــارج ــه مــن جـمـيــع األطـ ــراف،
مما يجعل االستمرار في العمل
السياسي بـهــذا الـمـنــاخ ضربا
مـ ــن الـ ـعـ ـب ــث ،إن مـ ــا حـ ـ ــدث فــي
تـلــك الـجـلـســة وش ـهــده الجميع
مـ ــن وأد ألداة د سـ ـت ــور ي ــة هــو
حــق أصـيــل مــن حـقــوق الشعب
ال ـك ــوي ـت ــي ب ـش ـكــل غ ـي ــر شــرعــي
وغير دستوري وبغطاء نيابي.
وف ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـتـ ـ ــام كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــه ،قـ ــال
الفضالة :بعد أن ضاقت السبل
للوصول إلى بيئة عمل مناسبة
وج ــادة ،أتـقــدم باستقالتي من
مجلسكم الموقر ،تاركا العمل
ال ـب ــرل ـم ــان ــي وك ـل ــي ث ـق ــة بــوعــي
الشعب الكويتي الوفي ،مؤمنا
بأنه سوف ينتصر لمكتسباته
ودس ـ ـت ـ ــوره وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ يـشـهــد
للكويتيين باالنتصار.

تاريخ االستقاالت في الحياة البرلمانية
م

الفصل /دور

تاريخ الجلسة

1

االول /االول

1964/10/27

2

االول  /الرابع

1965/12/28

3

االول  /الخامس

1966/10/29

قرار المجلس
سبب االستقالة
االعضاء
الختياره رئيسا لمجلس إدارة البنك صوت بالموافقة العامة،
سليمان أحمد الحداد
واعلن خلو المقعد
العربي االفريقي من قبل الحكومة
صوت المجلس برفع
أحمد الخطيب وجاسم القطامي وراشد
التوحيد وسامي المنيس وسليمان احتجاجا على اقرار المجلس لقوانين األيدي بموافقة  37عضوا
ورفض  6اعضاء ،واعلن
مقيدة للحريات
المطوع وعبدالرزاق الخالد وعلي العمر
خلو مقاعدهم
ويعقوب الحميضي
مضحي المعصب

الناصر :ندرس زيادة رسوم تأشيرات الدخول والزيارة
أبلغ «الميزانيات» أنه جار التنسيق مع االتحاد األوروبي إلعفاء الكويتيين من «شنغن»
أب ـلــغ وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة وزيـ ــر الــدولــة
ل ـشــؤون مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـشـيــخ أحمد
ال ـنــاصــر لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات والـحـســاب
الختامي البرلمانية أ نــه يـجــري حاليا
دراس ــة إلع ــادة تـقــديــر رس ــوم تــأشـيــرات
الـ ـ ــدخـ ـ ــول والـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة ال ـ ـتـ ــي تـ ـص ــدره ــا
السفارات ،بما يتناسب مع المستجدات،
ألنه لم يطرأ أي زيادة على قيمتها منذ
سنة .2005
وقالت لجنة الميزانيات في بيان لها
عقب اجتماعها معه إن وزير الخارجية
"أبلغنا كذلك بأنه يجري التنسيق مع
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ب ــدع ــم م ــن إيـطــالـيــا
إلع ـفــاء الكويتيين مــن تــأشـيــرة شنغن
خاصة أن الكويت تعتبر شريكا متزايد
األه ـم ـيــة بــالـنـسـبــة لــات ـحــاد األوروب ـ ــي
أخذا في االعتبار المستجدات الصحية
الـعــالـمـيــة ال ـتــي تــؤثــر عـلــى ســرعــة سير
المباحثات".
وأض ــاف ــت ال ـل ـج ـنــة ف ــي ب ـيــان ـهــا عقب
م ـن ــاق ـش ــة م ـي ــزان ـي ــة وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
لـلـسـنــة ال ـمــال ـيــة ال ـج ــدي ــدة 2022/2021
وحسابها الختامي عــن السنة المالية
المنتهية  2020/2019ومالحظات جهاز
المراقبين الماليين وديوان المحاسبة أن
مصروفات الوزارة بلغت بالسنة المالية
المنتهية األخيرة نحو  125مليون دينار،

توليه وظيفة عامة

صوت بالموافقة عامة

التصويت نداء باالسم،
خالد الفهيد وراشد الفرحان وعبدالرزاق
بموافقة  42وامتناع ،6
احتجاجا على تزوير االنتخابات
الزيد وعبدالعزيز الصقر وعلي العمر
1967/4/4
الثاني  /االول
4
واعلن خلو مقاعدهم
ومحمد الخرافي ومحمد العدساني
رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين احتجاجا على شطب االستجوابات صوت برفع االيدي ،واعلن
2014/5/15
 5الرابع عشر /الثاني
خلو مقاعدهم
وادارة الجلسات
القويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم
احتجاجا على صراع السلطتين
من المقرر ان ينظرها المجلس
 6السادس عشر  /االول
لم يتخذ االجراء فيها بعد
يوسف الفضالة
التشريعية والنفيذية
في جلسة 2021/4/13

يوسف الفضالة

فــي حين أنها قــدرت ب ـ  235مليونا في
ميزانية السنة المالية الجديدة.
ون ــاقـ ـش ــت ال ـل ـج ـن ــة م ــاح ـظ ــة دي ـ ــوان
الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة ب ـ ـشـ ــأن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار وزارة
ال ـخــارج ـيــة بــال ـصــرف زي ـ ــادة ع ــن الـحــد
الـقــانــونــي الـمـسـمــوح بــه فــي الـمـيــزانـيــة
لتحويله لـلـسـفــارات والـقـنـصـلـيــات في
الـ ـخ ــارج ،وه ــو م ــا ال تـتـفــق م ـعــه وزارة
الخارجية ،مؤكدة أن مخرجات نظامها
اآللي يخرجها بصورة مكررة وأنها في
تنسيق دائ ــم مــع وزارة المالية والبنك
المركزي حــول الصرف بما هو مصرح
لها.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة" :أم ـ ـ ــا
ف ـي ـم ــا ي ـخ ــص نـ ـظ ــام م ـي ـك ـنــة ال ـم ـكــاتــب
الدبلوماسية فــي ال ـخــارج وربـطـهــا مع
ديوان عام الوزارة فإنه رغم اكتماله فنيا
من قبل الشركة المنفذة فــإن الــوزارة لم
تقم بتفعيله بصورة كاملة كما انتهى
إليه فحص ديوان المحاسبة" ،وطالبت
الـلـجـنــة ب ـض ــرورة تـفـعـيـلــه لـمــا فـيــه من
ض ـبــط مــالــي وإداري ع ـلــى م ـصــروفــات
ال ـ ــوزارة وت ــوري ــد ل ــإي ــرادات الـخــارجـيــة
من بيع الطوابع وغيرها لخزينة الدولة
أوال بأول.
كما اطلعت اللجنة على ما قامت به
الــوزارة من إجــراء ات ستظهر في السنة

الناصر في لجنة الميزانيات البرلمانية
الـمــالـيــة ال ـقــادمــة م ــن تـحــديــث لـبـيــانــات
العقارات المستملكة بالخارج بدال من
تأجيرها كمقار للبعثات الدبلوماسية
التي وصلت قيمتها السوقية حاليا إلى
 558مليون دينار علما بأن تكلفة شرائها
كانت  143مليون دينار موزعة على 47
ع ـقــارا مــن  106ع ـق ــارات تـمـثــل مجموع
البعثات الكويتية عالميا ،ومنها ارتفاع
القيمة السوقية لعقار في واشنطن إلى
 14مليون دوالر بعدما تعرض قبل عدة

المونس يسأل عن رشا جوازات المادة 17
ق ــدم ال ـنــائــب خــالــد ال ـمــونــس سـ ــؤاال ال ــى وزي ــر
الداخلية الشيخ ثامر العلي بشأن المعلومات التي
وردت في التقرير السنوي  2020الصادر عن وزارة
الخارجية األميركية بتاريخ المتعلق بأوضاع حقوق
اإلنسان في الكويت ،وتحت العنوان الفرعي "حرية
التنقل ،صفحة  ،"17استفسر فيه عما اثاره التقرير
بوجود شبكة تعمل في وزارة الداخلية تلقت رشا
من فئة البدون الستخراج جوازات مادة .17
وقال المونس :على ضوء هذه المعلومات التي
تفيد بقيام وزارة الداخلية في شهر  7من عام 2020

بالكشف عن رشا دفعت من قبل ما يقارب  17ألفا
من فئة البدون  3000دينار لكل فرد في األعوام ما
بين  2014و 2018من أجل الحصول على جواز سفر
م ــادة  ،17وعلى ضــوء عــدم نفي وزارة الخارجية
الكويتية لما ورد في هذا التقرير؛ هل لدى وزارة
الداخلية علم بشبكة بيع ج ــوازات الـمــادة  17وما
ذكرته وزارة الخارجية عن هذا االمر؟ ومتى تأكدت
الوزارة من هذه االحداث؟ طالبا تزويده بأسماء وعدد
األشخاص المتورطين في هذه العملية ومسمياتهم
الوظيفية ورتبهم العسكرية.

برلمانيات

س ـنــوات إلــى انـخـفــاض حــاد فــي القيمة
السوقية ،وستقوم ال ــوزارة باستغالله
قريبا.
ك ـمــا أوص ـ ــت ال ـل ـج ـنــة ب ــإع ــادة الـنـظــر
فــي مـصــروفــات العمالة بالسفارات في
الـخــارج خــاصــة أنـهــا فــي تــزايــد مستمر
ح ـيــث ب ـلــغ ال ـص ــرف الـفـعـلــي ف ــي الـسـنــة
المالية المنتهية األخيرة نحو  16مليون
دينار وأنــه يجري حاليا دراســة كيفية
تكويتها.

المطر يدعو المتقاعدين لتقديم
طلبات تأجيل أقساطهم
دعـ ــا ال ـن ــائ ــب ح ـمــد ال ـم ـطــر ال ـم ـت ـقــاعــديــن الـ ــى ال ـت ـق ــدم الــى
الـمــؤسـسـســة الـعــامــة للتأمينات االجـتـمــاعـيــة بطلب تأجيل
اقساطهم في المؤسسة لالستفادة من قانون تأجيل االقساط
لمدة  6اشهر.
وقال المطر في تصريح صحفي :على المتقاعدين التقدم
بطلب للتأمينات لالستفادة مــن تأجيل األقـســاط مــدة ستة
أشـهــر ،وهــذا مــا أكــدتــه لــي وزارة المالية قبل قليل فــي لجنة
الميزانيات بمجلس األمة.

المضف :أرفض
فرض الضرائب

قال النائب عبدالله
املضف" :أكدنا في
السابق ونكرر اليوم
رفضنا القاطع
باملساس بأرزاق
الناس تحت حجة
فرض الضرائب لتقديم
الخدمات".
وأضاف املضف في
تصريح له" :نحن
كمواطنني ندفع
ضرائب سوء اإلدارة
الحكومية ومن عجز
عن حسن تدبير
وإدارة الفوائض املالية
في السابق سيكون
عاجزا عن إدارة أموال
الضرائب".

السويط لوزير الداخلية:
كم حكمًا لم ينفذ؟

قدم النائب ثامر
السويط سؤاال إلى
وزير الداخلية الشيخ
ثامر العلي ،بشأن
األحكام التي لم يتم
تنفيذها.
وقال السويط" :مع
دعوات الحكومة إلى
محاربة الفساد تأتي
محاربة الفساد اإلداري
على رأس األولويات
التي يجب أن تضلع
بها الحكومة".
وتساء ل عن األحكام
التي صدرت ضد
"الداخلية" ولم يتم
تنفيذها خالل السنوات
الخمس األخيرة ،وما
األسباب التي دعت
إلى عدم تنفيذها؟
وما األحكام التي
صدرت ملصلحة الوزارة
ولم يتم استئنافها
أو تمييزها خالل
السنوات الخمس
األخيرة؟ وما األسباب
التي دعت إلى عدم
االستئناف أو التمييز؟
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محليات
«الكهرباء» تضيف  932ميغاواط لطاقتها اإلنتاجية
ةديرجلا

•
العدد  / 4702الخميس  8أبريل 2021م  26 /شعبان 1442هـ

local@aljarida●com

العتيبي 16 :ألف ميغاواط أعلى استهالك متوقع خالل الصيف المقبل
سيد القصاص

دشنت وزارة الكهرباء والماء
ص ـب ــاح أمـ ــس ،م ـش ــروع تــوريــد
وت ــركـ ـي ــب وت ـش ـغ ـي ــل وص ـيــانــة
وحــدات توربينية غازية تعمل
بنظام ال ــدورة المركبة لــزيــادة
الـ ـط ــاق ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ب ـمــوقــع
محطة الصبية للقوى العاملة،
الـمــرحـلــة الـثــالـثــة بـمـعــدل 932
م ـ ـي ـ ـغـ ــاواط ،ل ـي ـص ـبــح إج ـمــالــي
الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة فــي الـبــاد
 18470ميغاواط.
وقــال وزيــر الكهرباء والماء

والـطــاقــة المتجددة د .مشعان
ال ـع ـت ـي ـبــي ،ف ــي ك ـل ـمــة ل ــه خ ــال
اف ـت ـتــاحــه الـ ـمـ ـش ــروع“ :إن هــذا
ال ـم ـشــروع يـمـثــل إضــافــة مهمة
لـ ـتـ ـع ــزي ــز ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة
للشبكة الكهربائية في البالد"،
مشيرا إلى أن الوزارة تقف على
أع ـت ــاب م ــوس ــم ال ـص ـي ــف ،ال ــذي
يشهد ع ــادة ارتـفــاعــا ملحوظا
ف ــي م ـع ــدالت اس ـت ـهــاك الـطــاقــة
الكهربائية ،حيث من المتوقع
أن يصل أعلى استهالك في هذا

العدادات ذكية خالل  3سنوات
قــال العتيبي إن مرسوم انشاء «الكهرباء»
تضمن اضافة الطاقة المتجددة ،التي اصبحت
متاحة ومـجــديــة اقـتـصــاديــا ،ف ــال ــوزارة حاليا
بالتعاون والتنسيق مع هيئة الشراكة ستطرح
مشروعا إلنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
(ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة) إلن ـتــاج  3000مـيـغــاواط،
وتمثل نسبة ممتازة للوصول الى نسبة  15في
المئة المستهدفة إلنتاجية الكويت.
وأضـ ـ ــاف «نـ ـح ــرص ،ون ـح ــن ع ـلــى م ـشــارف

ال ـص ـي ــف ،ع ـلــى عـ ــدم اربـ ـ ــاك ال ـج ـه ــاز االداري
بــالــوزارة ،ومــع نهاية الصيف سيتم مباشرة
إجراءات شغل الوظائف االشرافية بالوزارة».
ّ
وبين انه سيتم خالل  3أشهر البدء بتركيب
العدادات الذكية في المرحلة االولى ،الفتا الى
أن المرحلة الثانية سيتم العمل عليها خالل
شـهــريــن عـقــب االن ـت ـهــاء مــن الـمــرحـلــة األول ــى،
وج ـم ـيــع عـ ـ ــدادات ال ـكــويــت س ـت ـكــون ذك ـيــة في
غضون  3سنوات.

الصيف إلى  16ألف ميغاواط.
وأض ــاف أن "ال ـك ـهــربــاء" برغم
ارتفاع استهالك الطاقة قد نجحت
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة فــي
تخطي التحديات ا لـتــي فرضها
موسم الصيف ،وخصوصا صيف
 ،2020ب ـ ــأم ـ ــان ،وه ـ ــو األص ـع ــب
للظروف االستثنائية التي مرت
بها البالد بسبب جائحة كورونا،
وذلك بفضل تضافر جهود جميع
ال ـق ـط ــاع ــات ،وتـنـفـيــذ الـمـشــاريــع
التي تلبي احتياجات الدولة من
الكهرباء والماء.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
حـ ــرصـ ــت عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ع ـمــل
جميع القطاعات برغم الظروف
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات،
ف ــاسـ ـتـ ـم ــرت ب ـ ــرام ـ ــج ال ـص ـي ــان ــة
ل ــوح ــدات ال ـتــول ـي ــد ال ـك ـهــربــائ ـيــة
والمقطرات وفق البرامج الزمنية
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدة لـ ـ ـه ـ ــا ،ك ـ ـمـ ــا اسـ ـتـ ـم ــرت
المشاريع اإلنشائية دون توقف.
وأوض ــح أن إدخ ــال مثل هذه
المشاريع من شأنه أن يرفع قدرة
الـ ـ ـ ــوزارة اإلن ـت ــاج ـي ــة م ــن ال ـطــاقــة
الـكـهــربــائـيــة ،وتمنحها أريـحـيــة
لوجود فائض في إنتاج الطاقة

العتيبي يقص شريط افتتاح مشروع توريد وتركيب وحدات غازية بمحطة الصبية «تصوير عوض التعمري»
ي ـق ــدر بـنـسـبــة  15ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي الطاقة المنتجة ،ويلبي
اح ـت ـي ــاج ــات الـ ــدولـ ــة ،م ــؤك ــدا أن
"الكهرباء" تسعى دائما إلى تنفيذ
مـشــاريــع ان ـتــاج الـطــاقــة والـمـيــاه
وفـ ـ ــق الـ ـخـ ـط ــط االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الموضوعة.

ولـ ـف ــت إلـ ــى أن ت ـل ــك اإلض ــاف ــة
الجديدة في الطاقة ستسهم في
ال ــوف ــاء بـمـتـطـلـبــات ال ــزي ــادة في
مـ ـع ــدالت االس ـت ـه ــاك الـمـتــوقـعــة
ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ال ـ ـن ـ ـمـ ــو ال ـ ـح ـ ــال ـ ــي ف ــي
ال ـم ـش ــاري ــع االس ـك ــان ـي ــة ،لـ ــذا مــن
واجب "الكهرباء" بناء المزيد من

المحطات لمواجهة هــذا الطلب
المتزايد.
وأشار العتيبي إلى أن الصيف
ي ـح ـت ــاج ال ـ ــى اسـ ـتـ ـع ــداد خ ــاص،
ف ـ ـ ــال ـ ـ ــوزارة انـ ـتـ ـه ــت مـ ــن ص ـيــانــة
محطات انتاج الكهرباء بنسبة 80
في المئة ،ومن المتوقع االنتهاء

مــن كــل األع ـمــال فــي نـهــايــة مايو
الـمـقـبــل ،كـمــا أن ال ـفــرق الـخــاصــة
بعمليات اإلصالح جاهزة ،مؤكدا
ان هناك استعدادا جيدا لمواجهة
صيف .2021

ً
«تعاونية» مشرف احتفلت بـ  40عاما على التأسيس «اإلغاثة» تدشن حملة رمضان «شركاء في الخير»
الفهد :نجاحات الجمعية ثمرة مجهودات سنوات سابقة

 1.5مليون مستفيد من مشاريع الجمعية خالل 2020

مشاركون في االحتفال
احتفلت جمعية مشرف التعاونية بمناسبة
مــرور  ٤٠عــامــا على تأسيسها بمقر اإلدارة
أمس ،وتخلل الحفل تكريم أعضاء المجالس
الـســابـقــة ،فــي لـفـتــة تـعـكــس تـقــديــر المجلس
الحالي لمجهودات سابقيه.
وقـ ــال ع ـلــي ال ـف ـه ــد ،رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
الجمعية خالل كلمته بالحفل ،إن "ما وصلت
اليه الجمعية من نجاحات متتالية ما هو اال
ثمرة مجهودات سنوات سابقة ،وكل مجلس
يـ ـ ــؤدي دوره ل ـخ ــدم ــة ال ـم ـســاه ـم ـيــن وأب ـن ــاء
المنطقة".

واستعرض الفهد مجموعة من المشاريع
التي تم إنجازها في الفترة الحالية كتجميل
وتــزيـيــن ال ـســوق ال ـمــركــزي ،وتـطــويــر ممشى
الواحة ،وتجديد وانشاء مالعب كرة قدم وسلة
وتـنــس على أعـلــى مـسـتــوى ،وتـجــديــد زراعــة
المنطقة الخضراء بمشرف ،وتوسعة مواقف
الـسـيــارات بـفــرع  ٢٤ســاعــة ،وصـبــغ وصيانة
األرصفة ومواقف السيارات بالسوق المركزي،
كما تم استعراض مبيعات وأربــاح تعاونية
مشرف لعام .٢٠٢٠
وأشار فهد المسعود ،أحد أعضاء مجلس

اإلدارة السابقين في كلمته التي القاها بالحفل
نيابة عــن األعـضــاء السابقين ،والـتــي بدأها
بالشكر الجزيل للفتة الطيبة للمجلس الحالي
بهذا التكريم ،إلــى تــاريــخ الجمعية ودورهــا
التاريخي وقت األزمــات ،السيما أثناء الغزو
العراقي الغاشم ،وكيف وقفت التعاونيات مع
حكومتها وعملت على تأمين األمن الغذائي
للمواطنين ،كما أثنى على التطور الهائل في
المبيعات واألربــاح بالجمعية ،الفتا إلى انه
نـتــاج عمل وجـهــد دؤوب للمجلس الحالي،
متمنيا له مواصلة التميز والنجاح.

دشـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة اإلغ ـ ـ ــاث ـ ـ ــة
اإلنسانية موسمها الرمضاني،
تـحــت شـعــار "شــركــاء فــي الخير"
لدعم األسر المحتاجة في الكويت
وخــارج ـهــا ،وتـقــديــم الـمـســاعــدات
اإلغــاثـيــة والــرعــايــة الصحية لهم
خالل شهر رمضان.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
الـجـمـعـيــة ،عـلــي الـحـسـيـنــان ،في
كلمة له ،خالل المؤتمر الصحافي
ال ـ ــذي ع ـق ــد ظ ـه ــر ام ـ ــس ف ــي مـقــر
الجمعية ،إن "اإلغاثة االنسانية"
أث ـب ـتــت بـعـطــائـهــا وأدائ ـ ـهـ ــا أنـهــا
أه ــل للثقة كــوسـيــط بـيــن المانح
وال ـم ـس ـت ـحــق ،ح ـيــث أخـ ــذت على
عاتقها أن توصل عطاء المانحين
ألكثر الناس حاجة.
وت ــوج ــه ال ـح ـس ـي ـنــان بــالـشـكــر
الجزيل للمحسنين والمتبرعين
مــن أهــل الخير ،داعـيــا إيــاهــم إلى
إنـفــاق الـمــزيــد هــذا الـعــام إلدخــال
ال ـف ــرح ــة إلـ ــى ال ـب ـي ــوت وال ـق ـل ــوب،
ورسم البسمة على شفاه األطفال
والضعفاء واأليتام ،موجها الشكر
أيضا لكل الجهات المساهمة في
ال ـعــديــد م ــن م ـشــاريــع الـجـمـعـيــة،
والتي على رأسها األمانة العامة
لألوقاف.
مــن جــان ـبــه ،ق ــال نــائــب رئيس

جانب من مؤتمر «اإلغاثة»
مجلس إدارة الجمعية ،د .سلطان
الخنة ،إن اعــداد المستفيدين من
مشاريع جمعية اإلغاثة االنسانية
لـ ـع ــام  2020تـ ـ ـج ـ ــاوزت م ـل ـيــونــا
ونصف المليون مستفيد مقسمة
على ركائز خيرية وإنسانية ،منها
ق ــراب ــة ال ـ ـ  100ال ــف مـسـتـفـيــد في
مـجــال التعليم والـتــدريــب ،و250
الفا في مجال الرعاية والخدمات
الصحية ،و 450ألفا في اإلغاثات
والوجبات والسالل الغذائية.
وأضـ ـ ـ ــاف :ك ـمــا اس ـت ـف ــاد نحو
نصف مليون في مشاريع سقيا
ال ـم ــاء واآلبـ ـ ــار ،ون ـح ــو  150ألــف
مستفيد فــي المشاريع الدعوية

وب ـنــاء الـمـســاجــد ،و 100ال ــف من
مـشــاريــع الـكـســوة ودفء الشتاء،
و 50أل ـ ـفـ ــا م ـ ــن مـ ـش ــاري ــع إي ـ ــواء
وال ـم ـخ ـي ـمــات وق ـ ــرى الــاج ـئ ـيــن،
فـضــا عــن الكثير مــن المشاريع
المتعلقة بــا لـخــد مــة المجتمعية
وللمساجد والصفوف األمامية.

الفئات المستهدفة
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال مـ ــديـ ــر جـمـعـيــة
اإلغــاثــة ،خالد السعيد ،إن حملة
"شــركــاء في الخير" تستمر حتى
نـ ـه ــاي ــة رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،وس ـي ـس ـت ـف ـيــد
منها عـشــرات اآلالف مــن الفقراء

والـ ـمـ ـحـ ـت ــاجـ ـي ــن وذوي ال ــدخ ــل
الـ ـمـ ـح ــدود واألي ـ ـتـ ــام وال ـم ــرض ــى
واألرامـ ـ ـ ــل وال ـم ـط ـل ـقــات وال ـع ـمــال
وغيرهم داخل الكويت وخارجها.
وأشار إلى أن مشاريع رمضان
تتضمن إفطار الصائم ،وتوزيع
الــوج ـبــات داخـ ــل ال ـكــويــت وزك ــاة
ال ـف ـط ــر ع ـل ــى مـسـتـحـقـيـهــا ،وف ــق
ال ـ ـضـ ــوابـ ــط الـ ـش ــرعـ ـي ــة وكـ ـس ــوة
العيد على األيـتــام وأبـنــاء األســر
ال ـم ـت ـع ـف ـفــة ،إلـ ــى ج ــان ــب م ـشــروع
السلة الغذائية لمصلحة األ ســر
المحتاجة ،باإلضافة الى مشاريع
مثل بناء المساجد ،وحفر اآلبار،
وبناء دور لأليتام.

«المرأة الدولية» تحيي «اليوم الثقافي الكندي»
السفير إيموند :كندا تفتح أبوابها للمهاجرين بكل ترحاب
●

ربيع كالس

ً
أحيت "مجموعة المرأة الدولية في الكويت" افتراضيا" ،اليوم
الثقافي الكندي" بحضور السفير الكندي لدى الكويت لويس بيار
ايموند وعقيلته ساتوكو اراكي.
أدارت الحفل االفتراضي حرم السفير الفلسطيني ونائبة رئيسة
"مجموعة الـمــرأة الــدولـيــة" ريما الـخــالــدي ،ثــم ألقت حــرم السفير
الباكستاني رئيسة المجموعة آمبرين مصطفى كلمة رحبت خاللها
بالسفير الكندي الذي شكر بدوره "المجموعة" على هذه المبادرة،
وقال إن "كندا هي بالد تفتح أبوابها للمهاجرين الذين يحتضنهم
الشعب الكندي بكل ود وترحاب".
وع ـقــب الـكـلـمــة ،ع ــرض فـيـلــم قـصـيــر ب ـع ـنــوان "سـ ــام م ــن خــال
الشكوالته" تناول قصة عائلة سورية هاجرت الى كندا واستقرت
فيها وكانت تعمل قبل األزمة السورية في مجال صناعة الشكوالته
واستأنفت عملها في كندا ،عقبه قدم عرض موسيقي كندي.
وقدمت حرم السفير الكندي اراكي عرضا عن المطبخ الكندي من
خالل وصفة الحدى الحلويات الكندية المشهورة.
كما عرضت صور عن المناطق السياحية والثقافية في كندا،
وقدمت بعده مسابقة ثقافية للعضوات عن كندا وجوائز ألصحاب
االجابات الصحيحة من السفارة الكندية.

«األحمدي» 9 :طلبة فائزين
في «نبيك سالم»
أعلنت محافظة األحمدي أسماء الطلبة الفائزين في المسابقة
التوعوية الفنية "نبيك سالم" ،التي نظمتها تحت رعاية محافظ
األح ـم ــدي الـشـيــخ ف ــواز ال ـخــالــد ،بــالـتـعــاون مــع منطقة األحـمــدي
التعليمية ،وبشراكة مجتمعية مثمرة مع بنك برقان ،في احتفالية
أقيمت وفــق االشـتــراطــات الصحية صـبــاح أم ــس ،فــي دي ــوان عام
المحافظة.
وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة ،خالل الحفل ،األعمال الـ9
الفائزة بجوائز المسابقة بواقع  3فائزين في كل مرحلة دراسية ،تم
فرزهم بشفافية مطلقة من قبل لجنة التحكيم المشكلة من التوجيه
الفني لمادة التربية الفنية بالمنطقة التعليمية.
وأكد الخالد اعتزاز محافظة االحمدي باضطالعها بمسؤوليتها
المجتمعية والوطنية المستحقة خالل أزمة "كوفيد  ،"19عبر برامج
وأنشطة نوعية خدمية وإرشادية وتثقيفية عديدة.
وأعـ ــرب عــن سـعــادتــه بـمـشــاركــة نـحــو  500طــالــب وطــالـبــة من
مختلف المراحل التعليمية في المسابقة بلوحات فنية ورسومات
إبداعية مختلف.

ةديرجلا

•
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تحقيق

ً
تأكيدا العتراف الحكومة في برنامج عملها ،الذي قدمته إلى
مجلس األمة ،بأن جودة العملية التعليمية انحدرت إلى أن
خلقت فجوة في التعلم تقدر بـ  4.8أعوام ،مؤكدة أن مستوى
خريج الصف الثاني عشر بات يكافئ خريج الصف السابع في
دول متقاربة الدخل مع الكويت ،شدد عدد من أعضاء هيئة
التدريس في مؤسسات التعليم العالي على أن نتائج الثانوية
العامة لم تعكس المستوى الحقيقي لطلبة الجامعة أو
«التطبيقي» في نتائج الفصل الدراسي األول ،مشيرين إلى أن
العودة للدراسة التقليدية واالختبارات في الحرم الجامعي
بمنزلة إنقاذ للتعليم.
أحمد الشمري وفيصل متعب وحمد العبدلي

أكاديميون لـ ةديرجلا  :خريجو «األونالين»
غير مستعدين لمواكبة الدراسة الجامعية
•

أكدوا أن النظام اإللكتروني ال يعكس حقيقة مستوى الطلبة ...والعودة لـ «التقليدي» إنقاذ للتعليم
عقد االختبارات
ً
وفقا للنظام
التقليدي يعالج
الغش ويعكس
الصورة الحقيقية
لمستوى الطلبة

سلطة المعلم على
المتعلم «عن بعد»
تقل ويفتقد الطالب
روح المتابعة
واالنتباه والتركيز
والتفاعل

ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن نـ ـج ــاح
 38058طــا لـبــا و طــا لـبــة ،وفقا
لـنـظــام التعليم عــن بـعــد ،في
نتائج الثانوية العامة خالل
العام الدراسي الماضي ،فإن
أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـت ــدري ــس فــي
م ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي
أ كـ ـ ـ ــدوا أن ت ـض ـخ ــم مـ ـع ــدالت
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ـ ــذيـ ـ ــن ق ـ ـب ـ ـلـ ــوا ف ــي
ج ــا م ـع ــة ا ل ـك ــو ي ــت أو ا لـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
وا لـتــدر يــب لــم يعكس حقيقة
مستوى الطلبة خالل الفصل
ا ل ــدرا س ــي األول ا ل ــذي انتهى
م ــؤخ ــرا ،مــؤكــديــن أن الـطـلـبــة
خ ـ ــريـ ـ ـج ـ ــي االون ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــن غ ـي ــر
م ـس ـت ـعــديــن ت ـمــامــا ل ـلــدراســة
الجامعية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة
ا ل ـ ـتـ ــدر يـ ــس إ لـ ـ ــى أن ا ل ـ ـعـ ــودة
ل ـل ــدراس ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،وع ـقــد
االخـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارات فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــرم
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــي ،بـ ـمـ ـن ــزل ــة إنـ ـق ــاذ
ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ،الفـ ـتـ ـي ــن إلـ ـ ــى أن ــه
يصعب على األساتذة تقييم
الطلبة و فـقــا لـنـظــام التعليم
عـ ــن بـ ـع ــد مـ ـق ــارن ــة ب ــال ـن ـظ ــام
الـتـقـلـيــدي ،وشـ ــددوا عـلــى أن
تضخم مـعــدالت الطلبة ظلم
المتميزين منهم.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــوا أن ا ل ـ ـتـ ــو جـ ــه
إلـ ــى ع ـقــد االخـ ـتـ ـب ــارات وف ـقــا
للنظام التقليدي يساهم في
حــل مـشــا كــل ا ل ـغــش ،ويعكس
ا لـصــورة الحقيقية لمستوى
الطلبة ،موضحين أن فرض
التطعيم ضد فيروس كورونا
للكوادر األكاديمية والطلبة
هـ ـ ــو الـ ـ ـح ـ ــل األم ـ ـ ـثـ ـ ــل ل ـ ـعـ ــودة
ا لـحـيــاة ا لــدرا سـيــة التقليدية
خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ال ـ ـم ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة،
"ال ـج ــري ــدة" ال ـت ـقــت مـجـمــوعــة
م ــن األكــادي ـم ـي ـيــن السـتـطــاع
مستوى الطلبة المستجدين
ف ـ ــي ا لـ ـفـ ـص ــل األول مـ ـق ــار ن ــة
بالفصول الدراسية السابقة.

اختبارات تقليدية
بــدا يــة ،أ كــد ر ئـيــس جمعية

أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس
بجامعة ا لـكــو يــت د .إبراهيم
ا ل ـ ـح ـ ـمـ ــود أن ع ـم ـل ـي ــة ن ـج ــاح
الـطـلـبــة فــي الـثــانــويــة الـعــامــة
وت ـ ـ ـض ـ ـ ـخـ ـ ــم م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت ـ ـ ـهـ ـ ــم ل ــم
يـعـكـســا الـحـقـيـقــة ،الف ـتــا إلــى
أن هـ ـن ــاك ا ع ـ ـ ـ ــدادا مـ ــن طـلـبــة
الثانوية حصلوا على درجات
عــال ـيــة ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أنـهــم
ليسوا بالمستوى المطلوب
لاللتحاق بجامعة الكويت.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـحـ ـم ــود إلـ ـ ــى أن
تـ ـضـ ـخ ــم الـ ـ ــدرجـ ـ ــات ل ـج ـم ـيــع
الـطـلـبــة فــي الـثــانــويــة الـعــامــة
ي ـ ـشـ ــوبـ ــه ظ ـ ـلـ ــم ل ـل ـم ـت ـم ـي ــزي ــن
مـ ـنـ ـه ــم ،ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـفـ ـت ــرض أن
تـ ـ ـك ـ ــون االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات وفـ ـق ــا
للنظام التقليدي والحضور
الــى الـحــرم الــدراســي ألدائـهــا
ول ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــت وف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـن ـ ـظـ ــام
االلكتروني ،خاصة أن الطلبة
المستجدين يـحـتــا جــون إ لــى
التعايش مع الحياة الدراسية
التقليدية ،وال بــد من تسريع
وت ـ ـ ـيـ ـ ــرة الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم ل ـج ـم ـي ــع
الكوادر االكاديمية والطلبة،
ح ـت ــى ي ـت ـس ـنــى ل ـه ــم الـ ـع ــودة
إ لــى ا لــدرا ســة التقليدية وفقا
لـنـظــام تــدريـجــي عـبــر تــوزيــع
ال ـط ـل ـب ــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار أس ـب ــوع
للحضور.

قالوا

تضخم
الدرجات
لطلبة الثانوية
العامة
يشوبه ظلم
للمتميزين
إبراهيم
الحمود

تقييم الطلبة
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ذك ـ ـ ــر رئـ ـي ــس
رابطة أعضاء هيئة التدريس
لـ ـلـ ـكـ ـلـ ـي ــات الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـقـ ـي ــة ف ــي
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم
التطبيقي والتدريب يوسف
ال ـع ـنــزي أن م ـس ـتــوى الـطـلـبــة
المستجدين ا لــذ يــن تخرجوا
فـ ــي الـ ـث ــان ــوي ــة الـ ـع ــام ــة ع ـبــر
الـتـعـلـيــم عــن بـعــد ،والـتـحـقــوا
بــا لـجــا مـعــة للفصل ا لــدرا ســي
األول و ف ـق ــا ل ـن ـظــام ا لـتـعـلـيــم
اإللـكـتــرونــي حــالـيــا مـتـفــاوت،
وال يمكن تقييمهم إال وفقا
ألع ـ ـ ـضـ ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـ ـ ــدرس ـ ـ ــون مـ ـ ـق ـ ــررات
المستجدين.

وأردف ا لـ ـعـ ـن ــزي" :ا نـ ـن ــا ال
نستطيع أن نقيم الطلبة وفقا
لشعبة دراسية واحدة ،وانما
نـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ــى دراسـ ـ ـ ــة وافـ ـي ــة
وتكون رسمية من قبل جهات
التقييم" ،الفتا إلى أن عملية
التقييم تـكــون ا ث ـنــاء ا لـعــودة
إلى الدراسة التقليدية.
وتـ ــابـ ــع" :ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـق ـي ـيــم
مـ ـ ــن واقـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـجـ ــربـ ــة إلحـ ـ ــدى
الشعب ا لــدرا سـيــة ا لـتــي أ قــوم
بتدريسها عبر نظام التعليم
ع ــن ب ـع ــد ،ال ي ـم ـكــن أن يـكــون
الطلبة جميعهم في مستوى
منخفض واحد ،ولكن أقل من
مـسـتــوى الـفـصــول الــدراسـيــة

مستوى
المستجدين
في نظام
التعليم عن
بعد متفاوت
ونحتاج إلى
دراسة علمية
لتقييمهم
يوسف العنزي

التقييم
التقليدي
للمستويات
الطالبية
أكثر إيجابية
مقارنة
بالتعليم
اإللكتروني
صادق البسام

الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم
التقليدي".
وا س ـتــدرك " :نـتــا ئــج الطلبة
حاليا على سبيل المثال عبر
ن ـظ ــام ال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن ب ـعــد أقــل
من النظام التقليدي ،وهناك
ن ـ ـس ـ ـبـ ــة رس ـ ـ ـ ـ ــوب م ـ ـ ــن ب ـع ــض
ا لـطـلـبــة ،فالنتيجة الطالبية
ال ت ـع ـكــس م ـس ـت ــوى ا ل ـطــا لــب
فقط ،بل تعكس قدرة األستاذ
عـلــى تــوصـيــل الـمـعـلــومــة في
المنصات التعليمية للطلبة".

ال ـم ـح ــاس ـب ــة ف ـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـع ـل ــوم
اإلدارية بجامعة الكويت د .صادق
ال ـب ـســام ان االتـ ـص ــال الـمـبــاشــر
ب ـيــن األسـ ـت ــاذ وال ـط ــال ــب كــان
يـ ـث ــري ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
ف ــي ال ـس ــاب ــق أثـ ـن ــاء الـتـعـلـيــم
ال ـت ـق ـل ـيــدي" ،وك ـن ــا ن ـجــد قــوة
اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة أث ـ ـنـ ــاء
المواجهة مع األستاذ أفضل
من الوقت الحالي".
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام" :فـ ـ ــي
االخـ ـتـ ـب ــارات ال ـت ـق ـل ـيــديــة كـنــا
نرى الطلبة أمامنا ،ونلتمس
م ــاذا يـفـعـلــون ون ـس ـتــدرك إذا
ك ـ ــان هـ ـن ــاك غـ ــش أم ال ،لـكــن
ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن ب ـعــد مـهـمــا

االتصال المباشر
بـ ـ ـ ــدوره ،أوض ـ ــح رئ ـي ــس قـســم

القبول يفوق الطاقة االستيعابية ...وأزمة الشعب الدراسية تتفاقم
أعلى من المعدل العالمي
• نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ُ
•  %93.27من أعضاء الهيئة األكاديمية يرون أن «الشعب» تعاني من نقص المراقبين خالل االختبارات
كشفت مصادر مطلعة أن جامعة الكويت أجرت دراسة حول
زيادة الطاقة االستيعابية في الشعب الدراسية على الجانب
األكاديمي ،خاصة مع تطبيق التعليم عن بعد خالل جائحة
كورونا ،الفتة إلى أن الدراسة تهدف إلى التعرف على صعوبات
زيــادة عدد الطلبة في الشعب الدراسية بالجامعة من وجهة
نظر أعضاء الهيئة األكاديمية.
وقالت المصادر ،لـ"الجريدة" ،إن الدراسة تهدف أيضا إلى
التعرف على أثر كل من الوضع االجتماعي ونوع الكلية على
الصعوبات المتعلقة بزيادة عدد الطلبة في الشعب الدراسية
بالجامعة من وجهة نظر أعضاء الهيئة األكاديمية ،موضحة
أن عينة الدراسة شملت  104أعضاء بالهيئة األكاديمية في
جامعة الكويت ،تم طرح االستبيان عليهم بطريقة إلكترونية،
وهــي مــن إع ــداد الــدكـتــور سالم الـمـطــوع ،وقــد تــم التحقق من
مصداقيتها وثباتها.
وخـلـصــت ال ــدراس ــة إل ــى أن زي ــادة ع ــدد الطلبة فــي الشعب
الــدراس ـيــة تعتبر أح ــد أب ــرز الـمـعـضــات الـتــي تــواجــه جامعة
الكويت؛ ألنها تقبل طلبة فــوق طاقتها االستيعابية ،بينما
يـتـخــرج ع ــدد أق ــل مـنـهــم ،مـمــا ي ــؤدي إل ــى تـفــاقــم أزم ــة الشعب
الدراسية ويجعلها تدور في حلقة مفرغة ،مبينة أن وجود عدد

كبير من الطلبة داخل الشعب قد يعوق األستاذ الجامعي عن
ممارسة دوره المطلوب بشكل فعال وكذلك قد ُيعرض الطلبة
لصعوبات متعددة.
ولفتت المصادر إلى أن الدراسة اوضحت أنه البد أن تكون
نسبة الطالب إلى أعضاء الهيئة األكاديمية في جامعة الكويت
وفق المعدل العالمي ()1:16؛ أي مقابل كل عضو هيئة  16طالبا،
بينما في جامعة الكويت وجد أن عدد الطلبة ألعضاء الهيئة
األكاديمية بنسبة ( ،)1:24أي أعلى من المعدل العالمي ،وكذلك
أعلى مــن مثيالتها فــي التعليم الجامعي بــالــدول المتقدمة،
مثل أيسلندا ( ،)1:9و( )1:11في السويد ،و( )1:12في النرويج،
و( )1:16في اليابان.
وأوضحت أن الدراسة تطرقت إلى عدد من الصعوبات التي
البد من مواجهتها وحشد كل الطاقات للخروج بنتائج أفضل،
وكذلك البد من األخذ باالعتبار مسألة في غاية األهمية ،وهي
أن هناك متغيرات البد من ضبطها كدافعية الطلبة وشخصية
األستاذ وقدرته على إدارة الصف ونــوع المادة :تطبيقية أو
نظرية ،وطرق التدريس وتمكن المعلم من مادته العلمية ،فليس
من الضروري أن يكون الوضع المقابل انخفاض جودة التعليم
وانخفاض اإلنجاز األكاديمي.

ورأت الدراسة أن األستاذ الجامعي يحتاج إلى بذل جهد
بدني مضاعف بسبب كثرة عدد الطلبة داخل القاعة الدراسية،
ومطلوب منه السيطرة التامة عليهم ،والحرص على ضمان
مشاركتهم أثناء شرح الدرس ،ومعرفة مستوياتهم ،وتقييمهم
بـنــاء على ذل ــك ،واكـتـشــاف الـمــواهــب الكامنة فيهم ومعالجة
الحاالت المتعثرة والضعيفة.
وأفــادت بأن  93.27في المئة من أعضاء الهيئة األكاديمية
يرون أن الشعب الدراسية تعاني من نقص المراقبين في وقت
االختبارات ،وبمتوسط حسابي عال جدا ،وبمقارنة النتيجة
الحالية مع نتائج الدراسات السابقة يتبين أن هذه الصعوبات
لــم تتطرق إليها الــدراســات السابقة ،بينما  85.57فــي المئة
مــن األعـضــاء يــرون صعوبات أكاديمية للطالب المتعثرين،
وبمتوسط حسابي عال جدا ،وبمقارنة هذه النتيجة الحالية
مع نتائج الدراسات السابقة يتبين أن الكثافة الطالبية العالية
تعوق االهتمام بالطالب الضعفاء ،بينما يرى  81.73في المئة
من األعضاء أنها تزيد مشكلة ضعف التركيز لدى الطلبة أثناء
المحاضرة ،وبمتوسط حسابي عال.

األساتذة
أصبحوا
يستخدمون
البرامج
المتطورة
للحد من
عملية الغش
علي بومجداد

وضعنا من ضوابط وبرامج
ال نستطيع معرفة هل يغش
الطالب ام ال".
وعـ ـ ـ ــن تـ ـقـ ـيـ ـي ــم الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
ا لـ ـط ــا ب ــي ،ذ ك ـ ــر ان ا ل ـت ـق ـي ـيــم
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي اك ـ ـثـ ــر إي ـج ــاب ـي ــة
وذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ل ـ ـ ـم ـ ـ ـمـ ـ ــارس ـ ـ ـتـ ـ ــه مـ ـن ــذ
سـنــوات طــو يـلــة ،أ مــا التعليم
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ف ـن ـح ـت ــاج إل ــى
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــوق ــت لـلـتـقـيـيــم
ب ـ ـي ـ ـنـ ــه وب ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــدي"،
مضيفا" :أن مستويات الطلبة
وخ ــاص ــة خــري ـجــي ال ـثــانــويــة
العامة في الدفعات الجديدة
تحتاج الى دراسة ودقة أكثر
للمقارنة بينهم و بـيــن طلبة
ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،وه ــذا
االم ـ ـ ــر ي ـح ـت ــم عـ ـل ــى أسـ ــاتـ ــذة
الـجــامـعــة ال ـمــزيــد م ــن الــوقــت
الختالف مستويات الطلبة".

تضخم الدرجات
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أفـ ـ ــاد أس ـت ــاذ
ال ـك ـي ـم ـي ــاء ف ــي ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
بـ ـج ــا مـ ـع ــة ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت د .ع ـلــي
بـ ـ ــوم ـ ـ ـجـ ـ ــداد بـ ـ ـ ــأن "الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
االلكتروني ادى إ لــى تضخم
ا ل ــدر ج ــات ا ل ـخــا صــة بالطلبة
على عكس التعليم التقليدي،
ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان ـ ــت بـ ـ ــه الـ ـ ــدرجـ ـ ــات
والعالمات طبيعية".
و بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــداد أن
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذة أص ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوا
يـسـتـخــدمــون بـعــض الـبــرامــج
ا ل ـم ـت ـطــورة لـلـحــد م ــن عملية
ال ـ ـ ـغـ ـ ــش أمـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ف ــي
التعليم عن بعد ،عبر اعتماد
البرامج التي تمنع الطلبة من
التصفح أثناء فترة االختبار،
وخاصة في برنامج " مــودل"
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـمـ ـن ــع اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال أي
ر سـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــل أو إ ي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــات أو
ف ـت ــح أيـ ـق ــون ــات أخ ـ ــرى خ ــال
االختبار.
واسـ ـتـ ـط ــرد" :ف ـ ــي ال ـس ــاب ــق
أثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـت ـق ـل ـي ــدي
وضـ ـعـ ـن ــا عـ ـ ــدة آل ـ ـيـ ــات ل ـل ـحــد

التعليم عن
بعد األمثل
ولكن ليس
األنسب لطلبة
الجامعة
وليد العنزي

من الغش ،وهي التنويع في
نـمــوذج االخـتـبــارات ،وال يتم
االعتماد على نموذج واحد،
وهذه من االمور التي تجعل
ع ـم ـل ـيــة الـ ـغ ــش أمـ ـ ــام ال ـط ـل ـبــة
ص ـع ـب ــة" ،م ــؤ ك ــدا "ان ا لـطـلـبــة
خريجي االونالين ال نجدهم
م ـس ـت ـعــديــن ت ـمــامــا ل ـلــدراســة
الجامعية".

كفاءة التعليم التقليدي
وق ــال أس ـت ــاذ تـكـنــولــوجـيــا
التعليم عضو هيئة التدريس
ف ـ ـ ــي قـ ـ ـس ـ ــم مـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــج وط ـ ـ ــرق
ال ـت ــدري ــس ف ــي كـلـيــة الـتــربـيــة
ب ـج ــا م ـع ــة ا لـ ـك ــو ي ــت د .و ل ـي ــد
ا لـعـنــزي ان ا لـتـعـلـيــم عــن بعد
ال يضاهي التعليم التقليدي،
كما انه ال يفوقه في الكفاء ة،
ح ـي ــث إن ا ل ـت ـع ـل ـي ــم عـ ــن بـعــد
هــو تعليم أ مـثــل ،و لـكــن ليس
األن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــب ل ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة جـ ــام ـ ـعـ ــة
الكويت".
وت ــاب ــع ال ـع ـن ــزي" :الـتـعـلـيــم
عـ ــن بـ ـع ــد أقـ ـ ــل فـ ــي ال ـ ـمـ ــردود
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور
ا لـتـقـلـيــدي ،لـكــن يـجــب علينا
أن نتفهم هــذا الموضوع في
هذا الظرف االستثنائي ألننا
ملزمون بالتباعد" ،الفتا إلى
ان سلطة المعلم على المتعلم
فـ ــي ال ـت ـع ـل ـيــم عـ ــن ب ـع ــد ت ـقــل،
ويفتقد معها روح المتابعة
واالنتباه والتركيز والتفاعل.

8
محليات
مجلس الجامعة يوافق على عودة الدراسة التدريجية للعام المقبل
ةديرجلا

•
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شريطة موافقة السلطات الصحية مع التوصية باالستعجال في تطعيم هيئة التدريس والطلبة
فيصل متعب

تسكين كلية الصحة
ً
العامة مؤقتا في
المبنى الجنوبي
لـ «الحياتية»
بالشدادية

أعـ ـل ــن األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـجــامـعــة
الكويت د .مثنى الرفاعي موافقة
مـجـلــس ال ـجــام ـعــة ،ف ــي اجـتـمــاعــه
أمـ ـ ــس ،ب ــرئ ــاس ــة م ــدي ــر ال ـجــام ـعــة
بــاإلنــابــة د .فــايــز الـظـفـيــري ،على
ع ــودة ال ــدراس ــة التدريجية للعام
الـجــامـعــي  ،2022-2021شريطة
مــواف ـقــة الـسـلـطــات الـصـحـيــة ،مع
التوصية باالستعجال في تطعيم
أعـضــاء هيئة الـتــدريــس والطلبة،
بعد االطالع على التقرير النهائي
للجنة "وض ــع خطة وآلـيــة لعودة
طـلـبــة جــام ـعــة ال ـكــويــت ل ـلــدراســة
التقليدية".
وأشـ ــار الــرفــاعــي ،فــي تصريح
أمس ،إلى موافقة مجلس الجامعة
على اقـتــراح نائب مدير الجامعة
لـلـخــدمــات األكــاديـمـيــة المساندة

ب ـشــأن ض ــواب ــط ت ــوري ــد وتسعير
وبـيــع الـكـتــب المنهجية العربية
لمكتبة الطالب الجامعي ،مضيفا
أنـ ــه ت ـمــت ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى اق ـت ــراح
عمادة القبول والتسجيل "التقويم
الـجــامـعــي" لجميع الـكـلـيــات ،بما
فيها كلية الحقوق وكليات مركز
العلوم الطبية للعامين الجامعيين
 2022-2021و.2023-2022

الوضع القانوني
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرف ـ ــاع ـ ــي إن م ـج ـلــس
الـجــامـعــة اطـلــع عـلــى رد "الـفـتــوى
والـتـشــريــع" بـشــأن طلب الجامعة
اإلفادة بالرأي عن الوضع القانوني
لـ ـ ـ ــأرض ال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ـجــام ـعــة
الـكــويــت ضـمــن الـمـحــور الخدمي
ال ـت ــاب ــع ل ـمــدي ـنــة ص ـب ــاح األح ـم ــد

لهذا البند ،بعد اطالعه على مذكرة
إدارة الموارد البشرية بهذا الشأن،
مبينا أن مجلس الجامعة وافــق
على اقتراح بعض الكليات بترقية
 12عـضــو هـيـئــة ت ــدري ــس لــدرجــة
أسـتــاذ مـشــارك فــي  9مــن الكليات
اإلنـســانـيــة واالجـتـمــاعـيــة و 3من
الكليات العملية.

السكنية ،ومدى جواز بدء الجامعة
في تصميم وتنفيذ مشروع تشييد
مبنى جامعي متعدد األغ ــراض،
ليلبي احتياجات ساكني المدينة
والمناطق المحيطة بها.
ووافـ ــق مجلس الـجــامـعــة على
تسكين كلية الصحة العامة بشكل
مــؤقــت فــي الـ ــدور الـثــانــي للمبنى
الجنوبي لكلية العلوم الحياتية
بمدينة صباح السالم الجامعية،
لـحـيــن االن ـت ـه ــاء م ــن مـبـنــى كلية
الصحة العامة بالحرم الطبي.
وذك ـ ـ ـ ــر الـ ــرفـ ــاعـ ــي أن مـجـلــس
الـجــامـعــة وافـ ــق عـلــى االسـتـعــانــة
بخبرات غير الكويتيين على بند
المكافآت عــن أعـمــال أخ ــرى خالل
السنة المالية  2022-2021في ضوء
االع ـت ـمــادات الـمــالـيــة المخصصة

ترقية  12عضو
هيئة تدريس من
الكليات اإلنسانية
والعملية لدرجة
أستاذ مشارك

تسليم سكن الطلبة في «الشدادية» قبل نهاية العام الحالي

المباني صممت على شكل مجموعة مستطيالت ...وتحتوي على  526وحدة سكنية
•

أحمد الشمري

رغ ــم اسـتـمــرار أزم ــة فـيــروس ك ــورون ــا ،فإن
جامعة الكويت تستعد لتسلم مباني سكن
الطالب والطالبات في مدينة صباح السالم
الجامعية في "الشدادية" من البرنامج اإلنشائي
عقب االنتهاء من جميع التجهيزات الخاصة
فيها قبل نهاية العام الحالي.
وصممت تلك المباني على شكل مجموعة
مستطيالت مع تكسية الواجهات الخارجية
بالحجر الطبيعي ،واستخدام كاسرات الشمس
على الـنــوافــذ ،والـتــي تأخذ المظهر الخشبي
لتتوافق مع الشرفة والحدائق المحيطة.
وتعتبر مباني سكن الطلبة أحد مكونات
مشروع المباني األكاديمية المساندة في مدينة
صباح السالم الجامعية ،وتقع هذه المباني
خارج الطريق الدائري بالناحية الشرقية ،حيث
يشغل سكن الطالب القسيمة  601بمساحة
 114ألف متر مربع ومساحة إجمالية للمباني
حوالي  29ألف متر مربع ،وتشمل هذه المباني
على  526وح ــدة سكنية ،منها  304وحــدات
للطالب ،و 222وحدة للطالبات.
مبان
تسعة
من
وتتكون المباني السكنية
ٍ
مستطيلة الشكل ،منها أربعة لسكن الطالب،

وثالثة لسكن الطالبات ،باإلضافة إلى مبنيين
من المباني اإلدارية.

تكوين المباني
ويتكون كل مبنى من طابق سرداب وأرضي
وأرب ـعــة طــوابــق عـلــويــة ،تشمل غــرف السكن،
وأمــاكــن للمعيشة وتـنــاول الطعام ،وصــاالت
رياضية ،والمطبخ الرئيسي ،وقاعات متعددة
األغـ ــراض ،بعض مـحــات للبقالة ،وصــالــون
للتجميل ،والعديد من غرف الخدمات واألنظمة،
في حين تتكون المباني اإلداريــة من طابقين
سرداب وأرضي لإلشراف على مباني السكن.
وتـتــوزع الــوحــدات السكنية فــي كــل مبنى
على المستويات األربعة العلوية التي يتكون
بها غــرف للنوم بداخلها دورة مياه وخزانة
مــابــس خــاصــة بها مــوزعــة على مستويين،
وغرفة معيشة ومطبخ مفتوح في المستوى
السفلي ،ودورة مياه للضيوف.

شرفة خارجية

جانب من مباني سكن الطلبة في الشدادية

كما تتوزع المباني السكنية حول شرفة
خارجية مرتفعة تسمى القاعدة مصنوعة
من مــواد خشبية مركبة ومقاومة للعوامل
المناخية ويتخللها فتحات تعبر من خاللها

ً
ً
أشجار النخيل لتضفي طابعا جماليا علي
ً
المشروع ،وتشكل هذه الشرفة مكانا لتجمع
ً
ً
الـطـلـبــة وتـعـطــي ال ـم ـشــروع طــاب ـعــا مـمـيــزا،

وت ــوف ــر ال ـظ ــال ألم ــاك ــن ال ـج ـل ــوس تـحـتـهــا،
ف ــي ح ـيــن يـتـخـلـلـهــا ضـ ــوء ال ـش ـمــس بشكل
ديناميكي ،ويمكن الوصول إليها عن طريق

ب ـعــض ال ـم ـصــاعــد واألدراج ال ـم ــوزع ــة على
مساحة الـشــرفــة وتتيح هــذه الـشــرفــة مكان
الستقبال الطالب.

«إداريي المؤسسات التعليمية»:
وثيقة تأمين شاملة للموظفين
أكـ ـ ــد أم ـ ـيـ ــن ص ـ ـنـ ــدوق ال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة إلداري ـ ـ ـ ــي ال ـم ــؤس ـس ــات
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ع ــذب ــي الـ ـه ــاج ــري ،أن
ال ـج ـم ـع ـي ــة ب ـ ـصـ ــدد ت ــوفـ ـي ــر ع ــرض
ت ــأم ـي ــن ص ـح ــي م ـت ـم ـيــز م ــن إح ــدى
الشركات الكبرى لموظفي وإداريي
وزار تــي التربية والتعليم العالي،
وجامعة الكويت ،والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي ،واألمانة العامة
ل ـل ـج ــام ـع ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وال ـم ـع ـه ــد
العالي للفنون المسرحية ،والمعهد
ال ـ ـعـ ــالـ ــي لـ ـلـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى ،والـ ـجـ ـه ــاز
ال ــوطـ ـن ــي ل ــاعـ ـتـ ـم ــاد األكـ ــادي ـ ـمـ ــي،
وأسرهم.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـحــافــي ،أم ــس" ،فــي ظــل الـظــروف
اال سـتـثـنــا ئـيــة ا ل ـتــي يـمــر بـهــا البلد
وانـ ـتـ ـش ــار ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،ف ــإن
الجمعية تسعى دائما إ لــى توفير
الـخــدمــات الـصـحـيــة الـمـمـيــزة التي
تليق باإلداريين وأسرهم" ،مشيرا
إ لــى أن ا لـعــرض التأميني سيكون
بأسعار مميزة لموظفي وإدار يــي
وزارتي التربية والتعليم العالي.

وزيرة االتصاالت ووفد «معلومات الحياتية» الغصاب :اتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية
بحثا التحول الرقمي والتعاون المشترك
قبل العودة التدريجية لقاعات «التطبيقي»
بحث وفــد قسم علوم المعلومات فــي كلية
العلوم الحياتية بجامعة الكويت مــع وزيــرة
األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت
وتـكـنــولــوجـيــا ال ـم ـع ـلــومــات ،د .رن ــا ال ـف ــارس،
رؤيـ ــة ال ـكــويــت وال ـتــوج ـهــات ال ـعــامــة للتحول
الرقمي والتباحث في سبل التعاون المشترك،
واالستفادة القصوى من إمكانات ومخرجات
القسم.
وأش ـ ــار ال ـقــائــم بــأع ـمــال رئ ـيــس قـســم عـلــوم
المعلومات بالجامعة ،د .ضــاري الحويل ،إلى
أهمية هذه الزيارة لفهم آخر المستجدات في
توجهات الدولة الرقمية ،والتشديد على أهمية
التطوير المستمر للكوادر والطاقات الشبابية
فــي الـمـجــال ،فــي ظــل تنامي احتياجات سوق
العمل ومخرجات نظم المعلومات الحاسوبية
التي يوفرها قسم علوم المعلومات.
واستعرض الحويل ،خــال زي ــارة الــوزيــرة،
زيارات القسم للجهات التابعة للوزارة الجديدة
(هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،الجهاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات ،الهيئة العامة
ً
للمعلومات المدنية) ،مبينا أهمية إعداد كوادر

•

الفارس متوسطة وفد قسم علوم المعلومات
من القادة الوطنيين المؤهلين بالمهارات الالزمة
في المجاالت المعلوماتية مثل األمن السيبراني،
وال ـح ــوس ـب ــة ال ـس ـحــاب ـيــة ،ون ـظ ــم الـمـعـلــومــات
الحاسوبية لخدمة الكويت ورؤيتها التنموية.
وش ـكــر ال ـح ــوي ــل ،ال ــوزي ــرة عـلــى اهتمامها

بمخرجات القسم ،وإيمانها بالشباب ،وتمكينهم
من خدمة الكويت في مجاالت تقنية المعلومات
وحرصها على
واالتصاالت بالكويت والمنطقة،
ّ
دعــم األنشطة األكاديمية والتعاون البناء مع
األقسام العلمية في جامعة الكويت.

تدشين مجمع في حضرموت بدعم كويتي
ّ
دشــن الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت
اليمنية ،عبدالهادي التميمي ،أمس األول ،حجر
األساس لمشروع مجمع الدكتورة ريما الصوان
التعليمي والصحي في مديرية تريم ،بإشراف
جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بالكويت.
وأعرب التميمي ،في تصريح صحافي ،خالل
حـفــل الـتــدشـيــن ،عــن بــالــغ شـكــره بــاســم السلطة
المحلية في حضرموت للكويت أميرا وحكومة
وش ـع ـب ــا ع ـل ــى دع ـم ـه ــم ال ـم ـس ـت ـمــر وت ــدخ ــات ـه ــم
اإلن ـســان ـيــة ال ـنــوع ـيــة ،م ـش ـيــدا بــالــدعــم الـكــويـتــي
لتمويل مشاريع تنموية مستدامة في ظل الظروف
التي تمر بها البالد.
وأوض ـ ــح أن ه ــذا ال ــدع ــم ي ــأت ــي امـ ـت ــدادا ل ــدور
تــار يـخــي مشهود للكويت أسهمت فيه بتنمية
مختلف المحافظات اليمنية صحيا وتعليميا

وبنى تحتية ومشاريع استراتيجية.

«الكويت بجانبكم»
ب ـ ــدوره ،أش ــار األم ـيــن ال ـعــام لجمعية "رعــايــة
طالب العلم" المنفذة للمشروع وسيم ربيحان،
إل ــى أهـمـيــة ال ـم ـشــروع الـ ــذي يــأتــي ضـمــن حملة
"الكويت بجانبكم" المستمرة منذ  6سنوات في
رفد مؤسسات التعليم والصحة من خالل تنمية
الشباب ،وتقديم خدمات صحية وتعليمية نوعية.
وأض ــاف ربيحان أن هــذا المجمع يتكون من
ثالثة مبان تشمل مركزا صحيا ومــدرســة ودار
أيتام ،وسيتم تنفيذ المشروع على ثالث مراحل
خالل  6أشهر ،الفتا إلى أن هذا المشروع النوعي
يأتي في إطار شراكة ممتدة سنوات مع "جمعية
النوري" في عدد من المشاريع التعليمية.

«البيئة» تخالف مصانع في الصليبية
أعلنت الهيئة العامة للبيئة ،تحرير مخالفات بحق مصانع
ومنشآت في منطقة الصليبية الصناعية لم تلتزم باالشترطات
والضوابط المحددة في قانون حماية البيئة.
وقــالــت الهيئة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أمــس األول ،إنـهــا شنت
حملة تفتيشية في منطقة الصليبية الصناعية ،بالتعاون مع
الهيئة العامة للصناعة ووزارة الداخلية -شرطة البيئة ،وتبين
عدم التزام بعض المصانع والمنشآت باالشتراطات والضوابط
البيئية والهندسية ،وإثر ذلك تم تحرير مخالفات وفق المادة 18
من قانون حماية البيئة ،والتي تصل قيمتها إلى  50ألف دينار.

احمد الشمري

ش ـ ــدد االس ـ ـتـ ــاذ ال ــدكـ ـت ــور ف ــي ك ـل ـيــة ال ـتــرب ـيــة
األ ســا سـيــة بالهيئة ا لـعــا مــة للتعليم التطبيقي
د .عبدالله الغصاب على ضــرورة اتخاذ جميع
االج ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا قبل
ال ـعــودة الـتــدريـجـيــة إل ــى ال ـقــاعــات الــدراس ـيــة في
سبتمبر المقبل.
وقـ ـ ــال ال ـغ ـص ــاب ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي :مــع
استعدادات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي
لـلـعــودة لـلــدراســة فــي سبتمبر المقبل ،البــد من
اتخاذ عدد من االجراءات المهمة وأبرزها تشكيل
لجنة عليا لمتابعة القرارات واالجراءات الصادرة
للوقاية من فيروس كورونا ،مشددا على ضرورة
الـبــدء فــي حملة إعــامـيــة كبيرة لتوعية الطلبة
بـمـخــاطــر ال ـف ـيــروس وكـيـفـيــة ات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
الوقائية داخل الكليات والمعاهد.
وقــدم الغصاب عــددا مــن المقترحات المهمة
التي يجب اتباعها عند العودة للدراسة الواقعية
داخـ ـ ــل الـ ـق ــاع ــات ومـ ــن أه ـم ـه ــا أن ي ـك ــون جـمـيــع
الحاضرين داخل الكليات والمنشآت األكاديمية

والتعليمية حصلوا على لقاح كورونا ،باإلضافة
إلــى إج ــراء كشف لـلـحــرارة بصفة مستمرة عند
دخــول الكليات أو الـمــدارس ،مع إجــراء مسحات
في حال الشك بأي حالة من الحاالت.
وشدد على أن تكون العودة تدريجية للقاعات
وت ـكــون اوال ل ـل ـمــواد ذات ال ـطــابــع الـعـمـلــي ،مثل
تخصصات الطب والعلوم والهندسة والتربية
البدنية والتصميم الداخلي ،على ان تستمر عملية
ً
"االونالين" متزامنة جانبا إلى جنب مع الدراسة
داخ ــل الـقــاعــات إلــى مــا ال نـهــايــة ،كما شــدد على
ضرورة تقليل عدد الطلبة داخل القاعات الدراسية
بحيث يـكــون بـيــن كــل مقعد وآخ ــر مـتــر ونصف
الـمـتــر عـلــى األق ــل ،وأال يــزيــد ع ــدد الطلبة داخــل
ً
ً
القاعة على  15طالبا ،وفقا لالشتراطات الصحية،
ً
مع أهمية مباعدة مقاعد الطلبة ووضعها جميعا
في نفس االتجاه داخل القاعات.
وفي سياق آخــر ،دعا الغصاب وزارة الصحة
إلى وضع أولوية للطلبة المبتعثين في الخارج
ض ـمــن ال ـف ـئ ــات األولـ ـ ــى لـلـتـطـعـيــم ض ــد ف ـيــروس
كورونا.

عبدالله الغصاب

حريق يلتهم محالت في جمعية «الدفاع»
 4مراكز إطفاء شاركت في إخماده وفتح تحقيق باألسباب
•

محمد الشرهان

ان ــدل ــع ح ــري ــق ك ـب ـيــر صـبــاح
أم ـ ــس فـ ــي الـ ـمـ ـح ــات ال ـتــاب ـعــة
ل ـج ـم ـع ـي ــة وزارة ا ل ـ ــد ف ـ ــاع فــي
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ" ،"G1ولـ ـ ــم ي ـس ـفــر
ال ـح ــري ــق ع ــن وق ـ ــوع إص ــاب ــات
واقتصر على الخسائر المادية
التي لحقت بالمحالت.
وفي التفاصيل ،التي رواها
ل ـ ـ "ال ـج ــري ــدة" م ــدي ــر ال ـعــاقــات
العامة واإل عــام بقوة االطفاء
العام العقيد محمد الغريب ان
غرفة عمليات "اإل طـفــاء" تلقت
ً
ب ــاغ ــا صـ ـب ــاح أمـ ــس ب ــان ــدالع
ح ــري ــق فـ ــي م ـب ـن ــى ال ـج ـم ـع ـيــة،
مشيرا أنه فور تلقي البالغ تم
تـحــر يــك مــرا كــز ا طـفــاء الشويخ
الـ ـصـ ـن ــاع ــي وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات
وجـلـيــب الـشـيــوخ ،إضــافــة الــى
مـ ــركـ ــز اطـ ـ ـف ـ ــاء تـ ــابـ ــع ل ـل ـج ـيــش
الكويتي.
وأض ـ ــاف ال ـغ ــري ــب أن رج ــال
االطـفــاء وفــور وصــولـهــم تبين
لهم أن الحريق اندلع في عدد

مــن ا لـمـحــات ا لـتــا بـعــة للسوق
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ـ ـ ـ ــوزارة
ا ل ـ ــد ف ـ ــاع ،ال فـ ـت ــا ا ل ـ ــى أن ر جـ ــال
اإلطفاء قدروا مساحة الحريق
بـ ـ  2500م ـتــر مــر بــع و كــا ف ـحــوا
النيران وحالوا دون وصولها
ال ــى ال ـســوق ال ـمــركــزي وبـعــض
المرافق االخرى.
وذ ك ـ ـ ـ ــر أن ر ج ـ ـ ـ ــال اإل طـ ـ ـف ـ ــاء
اع ـت ـم ــدوا ع ـلــى خ ـطــة مـكــافـحــة
م ـحــددة بــا لـتـعــاون والتنسيق
مـ ـ ــع م ـ ــرك ـ ــز االطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء الـ ـت ــاب ــع
لـلــوزارة ،الفتا ا لــى ان الحادث
لم يسفر عن وقوع اي اصابات
ب ـيــن ا لـعــا مـلـيــن وا ق ـت ـصــر على
الخسائر المادية ،موضحا ان
ض ـب ــاط مــراق ـبــة الـتـحـقـيــق فــي
حـ ــوادث ال ـحــريــق انـتـقـلــوا الــى
الـمــوقــع لـلـمـعــايـنــة والـتـحـقـيــق
ف ــي اسـ ـب ــاب ان ـ ـ ــدالع الـ ـنـ ـي ــران،
بـ ــال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
المسؤولة في "الدفاع".

رجال اإلطفاء يكافحون الحريق
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كتاب

نور الحبشي ترصد وتحلل في أول كتاب أكاديمي (الحلقة الثانية)

الصراع البريطاني  -األميركي على نفط الكويت
األميركيون انتظروا  ٦سنوات لتحصل شركاتهم على امتيازات نفطية في البالد

نور الحبشي

حمزة عليان

الحلفاء
سبحوا على
موجة من
الزيت نحو
النصر

اللورد كيرزن

الجذور التاريخية للعالقات السياسية معروضة بالفصل التمهيدي ،ثم الصراع
لما كانت العالقات الكويتية – األميركية واحدة من العالقات الدولية المميزة على مستوى
أقدمت أستاذة التاريخ في جامعة الكويت د .نور الحبشي على التصدي لهذه المهمة ،البريطاني -األميركي على نفط الكويت ،والتطورات التي طرأت عليه في أعقاب
العالمً ،
وطرقت
أحداث.
من
صاحبها
وما
الثانية،
العالمية
الحرب
والدراسة.
البحث
من
حقه
ينل
لم
بابا
ً ً
َّ
كتاب العالقات الكويتية  -األميركية  ١٩٩١ - ١٨٦٨الذي أصدرته الحبشي يتناول العالقة وفي بقية الفصول ،خصصت الكاتبة لكل عقد من العقود مبحثا خاصا ،كما في
الفصل الخامس ( )1989 – 1980فترة الثمانينيات والعالقات في عهد الرئيس
واالجتماعية ،منذ نشأتها ،ومع البدايات األولى للوجود
بنواحيها السياسية واالقتصادية
ً
َّ
األميركي في منطقة الخليج العربي ،مرورا بقدوم أول رحالة أميركي (لوشر) إلى الكويت عام رونالد ريغن ،حيث تفرد األستاذ محمد جاسم الصقر ،بصفته رئيس تحرير
ً
حينئذ ،بلقاء معه ،شرح فيه رؤية اإلدارة األميركية للحرب العراقية –
 ،1868وصوال إلى سنة التحرير عام  1991وعودة الشرعية إلى أصحابها.
«القبس» ٍ
تكتسب العالقات المشتركة خصوصيتها ،وهو ما تشير إليه المؤلفة بكونه سبب تفردها
اإليرانية ،وأزمة أفغانستان ،واإلطاللة على أمن الخليج العربي.
األهداف والمصالح الذاتية لكل دولة كانت َّ حاضرة وبقوة ،واالختالف يعود اختارت «الجريدة» بعض الفصول الواردة في الكتاب ،لعرضها وإلقاء الضوء على
وتميزها ،رغم أن ً
إلى أن الكويت قانونيا تحت الحماية البريطانية ،وهذا ما تطلب من األميركيين طريقة أخرى مسار تلك العالقات مع دولة عظمى ،كان لها الدور الكبير والفاعل في المنطقة
من الحضور على الساحة الخليجية بعيدة عن المعاهدات التي كانت بريطانيا تعمل وفقها .والعالم.
الكتاب يؤكد أهمية الكويت ،من خالل الصراع والمنافسة عليها ،وأن اإلنكليز كانوا يدركون أعطى الكتاب صورة حقيقية عن نموذج من العالقات الدولية الفريدة من
تلك المكانة الجيواستراتيجية والعمق الذي تشكله.
نوعها ،بين الواليات المتحدة و بلد صغير الحجم ،لكنه كبير وناجح في فن
احتوى الكتاب على ستة فصول مع ًتمهيد ومقدمة وخاتمة وعدد من المالحق ،وقائمة
سياسة التوازن والدبلوماسية.
بالمصادر والمراجع ،وقد صدر حديثا عن دار ذات السالسل للنشر والطباعة.
تقودنا دراسة قضية النفط في الكويت إلى الحديث
عــن ال ـص ــراع الـبــريـطــانــي  -األم ـيــركــي عـلـيــه ،ال ــذي لم
تتأخر فيه أي من الدولتين في استخدام جميع السبل
لعرقلة الطرف اآلخر ،وإبعاده عن المنافسة في سبيل
الحصول على األرباح ،والفوز بها ،وأقصد هنا اإلنكليز
كما سنرى في هذا الفصل.
ً
استمر الصراع سنوات منتقال بين مناطق متعددة
في الخليج ،لكن حالة الكويت كانت مختلفة وفريدة
من نوعها؛ بسبب خصوصية المراحل الذي امتد من
خاللها ذلك الصراع اإلنكليزي  -األميركي الطويل ،الذي
ّ
أكد من خالله الساسة البريطانيون  -في الحكومات
المتعاقبة جميعها على الحكم في  10داوننغ ستريت
( -)Downing Street 10سعيهم إل ــى التأكيد على
مفهوم واحد وهو السيطرة اإلنكليزية على الخليج
العربي ومقدراته.
ً
ً
ّ
لكن األميركيين لم يكونوا خصما سهال في هذه
المنافسة ،بل سعوا بكل جهدهم عن طريق شركاتهم
للحصول على امتيازات في الكويت؛ إذ كانوا صبورين،
وذوي سخاء مادي ،وانتظروا سنوات عديدة ،بينما
مــارس من خاللها اإلنكليز المماطلة والمراوغة في
سبيل تغيير وجهة النظر األميركية ،أو حتى إبعادهم
عن المنافسة ،لكن األميركيين كانوا يدركون أهمية
النفط؛ لذا كان للواليات المتحدة إمكانيات فائقة في
مجال البحث والتنقيب ،بما أنها دولة نفطية من أجل
المحافظة على مخزونها النفطي ،وبدأت من خالل ذلك
سلسلة االمتيازات النفطية في المنطقة بحصولها
على امتياز نفط البحرين في  21ديسمبر 1928م ،ثم
أتبعته بالحصول على امتياز نفط المنطقة الشرقية
ّ
بالسعودية في  29مايو 1933م ،وإن انفراد الشركات
النفطية األميركية بامتياز التنقيب عــن النفط في
األراضي السعودية جاء برغبة من الملك عبدالعزيز آل
سعود ،وهي رؤية تحسب للملك السعودي ،ولعل ذلك
جعل األميركيين يبدون رغبة حقيقية تجاه الكويت
والتنقيب عــن النفط داخ ــل أراضـيـهــا ،لكن اإلنكليز
شـعــروا بالتهديد والـخـطــر ،ولعل مــا حصل لهم مع
ً
الملك عبدالعزيز آل سعود جعلهم حذرين جــدا في
التعامل مع االمتياز المأمول عقده على نفط الكويت،
ً
ويبدو كذلك أن األميركيين كانوا يقظين أيضا ،وفهموا
المعادلة التي يريد اإلنكليز تطبيقها فــي الكويت،
وهي استحالة وجود طرف آخر إلى جانب الشركات
ً
ً
اإلنكليزية؛ لذا كان الصراع مريرا وطويال وذا محطات،
ومراحل اقترب في لحظات إلى التصادم بين بريطانيا
والواليات المتحدة األميركية.
كــانــت الــواليــات المتحدة األميركية تعي طبيعة
الـعــاقــة الـتــي تــربــط بريطانيا مــع الـكــويــت؛ ل ــذا كــان
تعاملها مع بريطانيا وشيخ الكويت بطريقة المثلث
في إمكانية الحصول على عقود االمتيازات النفطية
فــي الـكــويــت ،وك ــان المثلث ال ــذي يــربــط بـيــن الثالثة
يـتـحــدد بــوضــع بريطانيا فــي الـقـمــة ،وال ـقــاعــدة بين
واشنطن وشيخ الكويت ،وكانت هي طريقة واشنطن
في التنسيق مع حكومة لندن في كل ما يتعلق بالنفط،
والحقيقة لم يشغل نفط الخليج بشكل عام بال الساسة
األميركيين في النصف الثاني من القرن العشرين ،أو
عقب الحرب العالمية الثانية فقط كما يعتقد الكثيرون،

ولكن الحقيقة تقول« :إن مسألة الحصول على أكبر قدر
من نفط الخليج وبأرخص األسعار ،وأضمن الطرق قد
شغلت بال األميركيين منذ أوائل القرن الماضي ،مع
أولى بوادر هذا الكنز في أراضي الخليج ،ومع نهاية
أحداث الحرب العالمية األولى إذ لم توضح المصادر
أية اتفاقات نفطية حصلت عليها الواليات المتحدة
األميركية من دول الخليج قبل هذه الحرب».
وعـبــر كثير مــن ال ـقــادة والـســاســة األميركيين عن
ً
ً
األهمية المتزايدة لنفط الخليج العربي مرارا وتكرارا،
فقد صرح مستشار األمــن القومي األميركي السابق
ً
زبيغنيو بريجنسكي  Zbigniew Brzezinskiقائال:
«إن منطقة الخليج بما تملكه من ثروات نفطية حيوية
لبقاء الغرب تقع في صلب اهتمامات األمــن القومي
للواليات المتحدة األميركية والعالم العربي ككل».

المصالح النفطية البريطانية
تمثل رسالة مدير شركة النفط األنجلو فارسية
 Anglo -Persian Oil Companyإلى كيرزون Curzon
المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي في
نوفمبر مــن عــام 1911م بــدايــة اهتمام البريطانيين
بالنفط في الكويت ،حيث ذكرت مساعي أحد موظفي
ال ـشــركــة الـســابـقـيــن إلق ـنــاع شــركــة «ش ــل» الـهــولـنــديــة
للنفط بـضــرورة الحصول على امتياز التنقيب عن
نفط الكويت؛ لــذا حرصت بريطانيا على إبــرام عدد
من االتفاقيات الالحقة التفاقية الحماية الموقعة مع
الشيخ مبارك الصباح عام  1899م كان أبرزها االتفاقية
النفطية عام 1913م ،التي التزم بموجبها الشيخ بعدم
منحه أي امتياز نفطي في بالده ألي شخص كان عدا
ً
الذي تعينه الحكومة البريطانية ،تزامنا مع المناقشات
المثارة في مجلس العموم البريطاني التي أكدت حاجة
بريطانيا الشديدة للنفط.
وأتت الحرب العالمية األولى ( )1914 1918-لتعطينا
ً
ً
تقييما جديدا عن النفط وحظوته ،وكيف جعل منطقة
الخليج العربي ذات أهمية استراتيجية ،وكـيــف أن
المرحلة النفطية انطلقت حتى قبل الحرب العالمية
األول ــى؛ إذ تحولت مناطق االكتشافات النفطية من
الواليات المتحدة وروسيا إلى شمال الخليج العربي،
والعامل اآلخــر تحول البحرية البريطانية من الفحم

انتقال البحرية
البريطانية من
الفحم إلى النفط عام
 1910نقطة تحول
في الصراع على
ثروات الخليج

اللورد كيرزن وزوجته في جولة في الخليج العربي عام 1903م

إلى النفط منذ ّعام 1910م ،وكان هذا التحول من أهم
الـعــوامــل الـتــي أث ــرت فــي ال ـصــراع فــي شـمــال الخليج
العربي؛ ألنه كان البد من الدفاع عن وقود األمة العربية
في تلك المنطقة.
ً
لكن نشوب الحرب العالمية األولــى كان سببا في
توقف نشاط التنقيب عن النفط عدة أعــوام ،وما لبث
أن اسـتــؤنــف مطلع عــام 1917م ،حيث أج ــرى الوكيل
السياسي البريطاني في الكويت اتصاالته مع الشيخ
ً
سالم الـمـبــارك تمهيدا لــوصــول مهندس شركة نفط
األنجلو فارسية من عبادان في إيران لمواصلة الكشف
عــن الـنـفــط فــي منطقتي بــرقــان وكــاظ ـمــة ،وق ــد بينت
عمليات البحث وأكدت على وجود نفط في الكويت.
والجدير بالذكر أن شركة النفط األنجلو فارسية هي
ً
ً
أولى الشركات التي أبدت اهتماما واضحا بنفط الكويت
منذ سنة 1917م ،إذ واصلت الشركة نشاطها وأوفدت
فــي  17مايو 1917م أحــد مهندسيها المستر «هلس
 »Helsإلجراء الكشف عن مناطق أخرىّ ،
وسهل الشيخ
سالم المبارك هذه المهمة كعادته تلبية لرغبة الوكيل
السياسي البريطاني في الكويت ،وقد انتبه مسؤولو
شركة النفط األنجلو فارسية للتقارير المشجعة التي
تؤكد وجود النفط في الكويت؛ لذلك تقدموا بطلب في
أكتوبر من عام 1917م إلى كيرزون المقيم السياسي
البريطاني في الخليج العربي للسماح لهم بالتفاوض
مع الشيخ للحصول على امتياز نفطي في بالده ،لكن
المقيم السياسي نصحهم بتأجيل هذه الخطوة بسبب
ظروف الحرب السائدة آنذاك.
ً
وتأكيدا على اهتمامها وحرصها أرسلت الحكومة
البريطانية في الثالث من ديسمبر عام 1917م ممثلها
المهندس «دايلي  »Dailyللتأكد من دراســة المناطق
النفطية دراســة كافية ،وبالفعل فقد قــام دايلي برفع
تقرير رسمي إلــى حكومته أكــد فيه وجــود النفط في
الكويت ،بعد مهمة استغرقت شهرين؛ لذلك ّقدمت شركة
ً
النفط األنجلو فارسية في مايو من عام 1918م طلبا
للخارجية البريطانية للحصول على امتياز المناطق
النفطية في الكويت ،ولم تحسم الوزارة األمر بسرعة،
مما دعا الشركة إلى تذكير الوزارة بطلبها بعد مرور
ثالث سنوات.
وق ـ ــد ذك ـ ــر ال ـ ـل ـ ــورد ك ـ ـيـ ــرزن وه ـ ــو أح ـ ــد ال ـس ــاس ــة
البريطانيين المتمرسين في منطقة الخليج الدور الذي
لعبته هذه المنطقة ونفطها في تغيير مسار الحرب
بعد اعتماد ال ــدول المتحاربة عليه كمصدر للطاقة
ومـحــرك رئيسي لآلليات البرية والبحرية والجوية
وذلك في خالل اجتماع للدول المتحالفة في  21نوفمبر
ً
 1918م قائال« :كان الزيت حتى قبل الحرب يعتبر من
أهم الصناعات والموارد القومية ،لكن بابتداء الحرب
أصبح الزيت ومستخرجاته من أهم العوامل الرئيسية
الـتــي يعتمد عليها لمواصلة الـحــرب وكسبها ،وإال
فكيف كــان في استطاعة الــدول المتحاربة بدونه أن
تحقق سرعة انتقال األساطيل وحركتها ونقل الجنود
وصنع المتفجرات؟».
ووصل األمر بالبعض إلى إرجاع الفضل في كسب
الحلفاء للحرب إلى النفط ،حتى قيل إن اللورد كيرزن
نفسه قــال »:إن الحلفاء سبحوا على موجة من الزيت
نحو النصر».

ولم تكن الحكومة البريطانية بعيدة عن المشهد
السياسي في الكويت بل طالبت وزارة المستعمرات
بدعم الشركة في مفاوضاتها مع الشيخ أحمد الجابر
حاكم الكويت آنذاك عام 1923م ،غير أن األخير لم يقتنع
بعرض الشركة المقدم إليه على هيئة مسودة ،وأبلغ
المقيم السياسي البريطاني عدم موافقته على الشروط
التي تقدمت بها الشركة ،ويبدو من موقف الشيخ أحمد
ً
الجابر أن دخول «هولمز» منافسا للشركة حيث كان
ً
الميجور فرانك هولمز  Holmsحريصا على امتالك
امتياز النفط في الكويت.
وتجدر اإلشارة إلى أن هولمز قد بذل مساعيه في
الـحـصــول على امـتـيــاز نفطي فــي الـكــويــت منذ وقت
ً
مبكر يعود إلى عام 1921م ممثل عن الشركة الشرقية
العامة ،وقد تقدم بعدة اقتراحات إلى شيخ الكويت بهذا
الغرض ،وعلى الرغم من أن جهوده لم تسفر عن نتيجة
نهائية  ،لكنه لم يكف عن مواصلة سعيه ،حيث قام
بإرسال برقية في مايو من عام 1923م إلى الشيخ أحمد
الجابر يبلغه فيها بحصوله على امتياز من األمير
عبدالعزيز آل سعود ،ويحثه على عدم إعطاء أي امتياز
ً
نفطي قبل دراسة شروط شركته ،وظهر ذلك واضحا
على الشيخ أحمد الجابر حيث أبدى اقتناعه بالشروط
التي عرضها عليه هولمز في زيارته للكويت في آخر
شهر مايو عام 1923م ،مما استوجب هولمز للسفر
إلى لندن للحصول على مصادقة الحكومة البريطانية.
بــاشــر هولمز اتـصــاالتــه مــع شيخ الكويت أواخــر
عام 1925م وأوائــل عام 1926م ،وشرع في مارس من
عام 1926م بعمليات للبحث عن المياه في الكويت،
وتعهد بحفر بئرين فــي األراضـ ــي المحيطة بسور
مدينة الكويت ،وهو بذلك يسعى لتحقيق هدفين :األول:
التأكد من وجود النفط ،والثاني :كسب موقف الشيخ
ً
لمصلحته ،وذل ــك متزامنا مــع المسح الجيولوجي
الذي تقوم به الشركة األنجلو فارسية  ،ولعل زيادة
االهتمام والتطلعات تجاه نفط الكويت هي التي جعلت
هولمز يبحث عن أي وسيلة ليضمن حاكم الكويت
إلى مصلحته ،إضافة إلى أن المصالح األميركية في
ذلك الوقت أخذت تتجه نحو نفط الكويت ،وفي أبريل
ً
من عام 1928م تلقى الشيخ أحمد الجابر اتصاال من
هولمز يبلغه فيه بعزمه تقديم عرض جديد بشروط
جديدة ،وبدأت مفاوضاتهما في يونيو واستمرت إلى
أغسطس عام 1928م ،ولم تسفر عن شيء ،وضغطت
بريطانيا على الشيخ أحمد الجابر كي ال يقبل عرض
هولمز مستندة على اتفاقيتي  1899و.1913
ً
والحقيقة أن الحكومة األميركية أبــدت احتجاجا
ً
جــديــدا عــن طريق القائم بــاألعـمــال فــي سفارتها في
لندن أثرتون الذي اجتمع بصورة رسمية في نهاية
فبراير من عام 1932م مع الخارجية البريطانية حيث
أبلغها أن األنـبــاء قــد وصلت السفارة األميركية في
لندن بما يتعلق بنشاط يقوم به جيولوجيو شركة
النفط األنجلو ـ فارسية ،وأن ذلك يعني شيئين :إما
أن الشركة تريد الحصول على االمتياز ،وإما أنها قد
ً
حصلت عليه فعال من قبل حاكم الكويت بمصادقة
وزارة المستعمرات ،بينما تتفاوض وزارة الخارجية
البريطانية مع نظيرتها األميركية بشأن االمتياز الذي
تمتلكه الشركة األميركية.

مالمح من تاريخ تطور الصراع
تنبه مسؤولو شركة نفط الخليج األميركية إلى أن مماطلة المسؤولين
البريطانيين المتواصلة ما هي إال محاولة كسب الوقت للضغط على
الشيخ أحمد الجابر حتى يغير موقفه لمصلحة شركة نفط األنجلو
ـ فــارسـيــة ،وف ــي ذات الــوقــت قــامــت مجموعة مــن ال ــدوائ ــر والـمــؤسـســات
البريطانية المعنية بدراسة المذكرة األميركية في محاولة منها للتقليل
مــن االح ـت ـجــاج األم ـيــركــي ،ولـعــل ال ـخــافــات بـيــن ال ـ ــوزارات البريطانية
المعنية بالتزامن مــع ضغط الحكومة األميركية عــن طــريــق سفارتها
في لندن سبب تعقيدات من قبل اإلنكليز ،فإلى جانب وزارة الخارجية
ً
البريطانية كان هناك رأي وزارة المستعمرات ،كذلك وزارة الهند ،وأيضا
ً
ً
أدت البحرية البريطانية دورا كبيرا؛ إذ مارست الخارجية البريطانية
دورها الدبلوماسي.
وبذلك يتبين أن الخارجية البريطانية كسبت إلى جانبها موقف وزارة
المستعمرات ،بينما كانت األمور غير جيدة مع وزارة الهند التي لم تكن
على اتفاق مع الموقف الذي تتبناه وزارة الخارجية ،إذ أبدت تحفظاتها
وقد رد «أوليفانت» على وزارة الهند بقوله « :أنا أفهم أن وزارة الهند تجد
صعوبة في التخلي عن اإلصرار على شرط الجنسية البريطانية ،وترغب
منا أن نذكر في إجابتنا على القائم باألعمال األميركي بأن الشيخ يصر
على شرط الجنسية البريطانية فإنهم (األميركيون) لن يصدقوا حينذاك
بأنه يعمل بمبادرة منه بل سيفرضون بأنه يعمل بضغط من الحكومة
البريطانية» .وهذا ما ال نود حقيقة أن يفهمه األميركيون.
وبالعودة إلى المؤسسات البريطانية التي كانت بين شد وجذب تناقش
كيفية الرد على المذكرة األميركية ،فقد قام السيد أثرتون بزيارة لوزارة
الخارجية البريطانية في  29يناير عام 1932م ،وطالب أوليفانت باإلجابات
التوضيحية التي ينتظرها من الوزارة على الرسالة التي وجهها الشيخ
أحمد الجابر إلى هولمز في  2يوليو عام 1931م ،ويؤكد فيها على ضغط
الحكومة البريطانية للتمسك بشرط الجنسية ،والحقيقة أن أوليفانت
ً
كان عاجزا عن الرد على هذا االتهام الصحيح ،في حين ترك أثرتون مبنى
الوزارة وهو في حالة من الغضب الشديد؛ لذا واجهت الحكومة البريطانية
ً
الضغوط األميركية بعقدها اجتماعا للتوصل لحل هذه المشكلة والسيما
بعد زيــارة أثرتون األخيرة ،وبين فيها أوليفانت صعوبة اللجوء خلف
الشيخ ،وجعل ما يقوله ذريعة أمام األميركان ،ولعل السجاالت بين الدوائر
البريطانية كانت متواصلة ،إذ كانت كفة وزارة الخارجية في استيضاحها
لوجهة نظرها المعتدلة والواضحة طيلة الوقت ،لكن في حين أبدت وزارة
ً
الهند نوعا من التفهم حيث بعثت برسالة في فبراير عام 1932م تؤكد
تفهمها لقضية النفط في الكويت ،وأبلغت نائب الملك في الهند «بأن ميزان
المنفعة يكمن في قبول دخول المصالح األميركية» ،وفي رسالة الحقة إلى

وزير الخارجية أشارت حكومة نائب الملك إلى «أنه تقرر منذ سنة 1903م
بأن سياسة طرد أو استثناء المصالح التجارية الشرعية األجنبية من
الخليج أمر غير مرغوب فيه ،ومن رأيها عدم التمسك بشرط الجنسية».
يبدو أن أوليفانت كان يحاول أن يحل الموضوع بطريقة غير رسمية،
فبعث رسالة ودية إلى القائم باألعمال األميركي في لندن في  14مارس
ً
عام 1932م أوضح فيها بأن شركة نفط األنجلو ـ فارسية تفكر أيضا في
ً
الحصول على امتياز نفطي في الكويت ،والواقع أنها قدمت طلبا للحصول
على ذلك قبل ظهور الشركة الشرقية على المشهد لكن الشروط لم تكن
مرضية ،إال أنها على أيــة حــال لم تفقد اهتمامها ،وســوف تقوم بمسح
جيولوجي ،وستقوم بالعمليات الجيولوجية بموافقة الشيخ نفسه ،
وأبدى عميق أسفه على عدم رد الحكومة البريطانية على طلب السفارة
األميركية المؤرخ في يناير 1931م؛ إذ تبين أن هناك إجراءات ومباحثات
ً
بين الــوزارات كانت هي سبب ذلك التأخير ،وأن الرد سيكون جاهزا في
المستقبل القريب.
وظهر صوت جديد معارض لما تقوم به الخارجية البريطانية أتى هذه
المرة من البحرية البريطانية ،إذ سلمت خارجية بالدها في  15مارس عام
1932م مذكرة سرية جاء فيها« :من غير الضروري بالطبع أن نؤكد على
األهمية القصوى لضمان سيطرة بريطانيا على كميات كافية من اإلنتاج
على األقل ،وذلك لضمان تعبئة قواتنا المسلحة في الحرب» ،وعلى الرغم من
ً
ً
موقف البحرية البريطانية ،فإنها غيرته تغييرا محدودا ،وجاء هذا التغيير
الذي حدث في رؤية البحرية البريطانية للموقف نتيجة للمبررات اآلتية:
 - 1من غير المجدي والمفيد المجازفة بإساءة العالقات البريطانية ،
األميركية بسبب هذه النقطة.
 - 2من غير الممكن منع األميركيين الحصول على امتياز إذا لم تكن
هناك شركة بريطانية مهتمة به.
 - 3لدى بريطانيا التزام أدبي تجاه شيخ الكويت ليحصل على أفضل
النصوص الممكنة في أي امتياز يرغب في منحه داخل أراضيه.
 - 4اإلصرار المستمر على عبارة السيطرة البريطانية الكاملة سيكون
ً
مخالفا لسياسة الحكومة البريطانية النفطية العامة الجديدة.
ومن الجهة األميركية فقد طلب وزيــر الخارجية األميركي من القائم
باألعمال في سفارة بالده في لندن عدم االهتمام باالتصال غير الرسمي،
ً
والمضي رسميا فــي اإلجـ ــراءات الرسمية ،وبـنــاء على تلك التعليمات
كتب أثرتون في  30مارس عام 1932م مذكرة رسمية إلى وزير الخارجية
البريطاني يطالبه فيها بتطبيق مبدأ سياسة الباب المفتوح في الكويت،
كما تم ذلك بالنسبة للشركات األميركية في العراق والبحرين.
تــواصــل الضغط األمـيــركــي عــن طريق سـفــارة واشنطن فــي لـنــدن؛ إذ

جاءت استفساراتها في مذكرة تسأل فيها عن سبب تأخر إجابة الحكومة
البريطانية على طلب الشركة الشرقية العامة ،وراحت تطالب بعدم منح
ً
شركة النفط األنجلو ـ فارسية معاملة خاصة ،وأكدت أيضا على معارضة
الحكومة األميركية للوضع غير العادل الذي وضعت فيه الشركة الشرقية
العامة مع نظيرتها األنجلو ـ فارسية ،وقــد واجهت السفارة األميركية
متمثلة بسفير واشنطن في لندن ميلون هذا الصراع المحتدم حيث طلب
ً
ً
موعدا مبكرا مع وزير الخارجية البريطاني في 13أكتوبر عام 1932م ،وقد
أعرب ميلون في اللقاء الذي تم في الشهر نفسه عن نفاد صبره للتأخيرات
التي اتسم بها موقف الحكومة البريطانية ،وجــدد شـكــواه فــي مذكرة
رسمية شديدة اللهجة بتاريخ  2نوفمبر عام 1932مّ ،بين فيها أن التأخر
في التوصل إلى حل بشأن قضية امتياز نفط الكويت قد استنفد صبر
حكومته ،وأصبح يثير الغضب ،كما انتقد موقف الحكومة البريطانية في
عدم اتصالها بالشركة الشرقية العامة على الرغم من الوعود المتكررة،
حتى أنه ذهب إلى اتهام الحكومة البريطانية في مذكرة بتاريخ  7نوفمبر
عام 1932م بتعمدها التأخير في إقرار موضوع امتياز نفط الكويت طيلة
السنوات األربع السابقة.
وبتحليل بسيط لموقف حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر من جانب
الصراع البريطاني ـ األميركي الدائر على نفط الكويت فقد كــان موقفه
ً
حكيما ،وإن بدا للعيان بأنه سيقف إلى جانب بريطانيا لكننا نراه صاحب
ً
رؤية عميقة وبعد نظر ،فقد حاول جاهدا أن يحصل على مكتسبات من
ً
ً
اتفاق االمتيازّ ،حتى أن الصراع بين البلدين دخل منعطفا جديدا ،ومرحلة
ً
ً
مهمة أيضا متمثال بالمنطقة الكويتية المحايدة مع السعودية كما سنرى
في المطلب الثالث من هذا الفصل ،وكانت األحــداث الدولية تجري على
ً
ً
وتيرة جعلته يؤجل ،ويكسب وقتا قدر اإلمكان ،ولم يكن ذلك بعيدا عن
مناقشات المسؤولين البريطانيين.
ً
كان الشيخ أحمد الجابر مطلعا على نشاط الملك عبد العزيز آل سعود
وتحركاته في منح امتياز اإلحساء ،ومن ثم مفاوضاته بخصوص المنطقة
المحايدة التابعة له؛ إذ كانت محل متابعة وتحليل من قبله ،وكذلك من
ً
قبل اإلنكليز؛ لذلك نــراه يسعى جاهدا في محاوالت حثيثة لالستفادة
قدر اإلمكان من أي مميزات مقدمة في االمتيازات التي تم توقيعها من
قبل الدول المجاورة للكويت ،في المقابل حاول الملك عبدالعزيز التأثير
على الشيخ أحمد الجابر إذ كان يسعى بدوره لضمان موقفه لمصلحة
األميركيين ،ولعل مالبسات قضية امتياز منطقة المحايدة ،وسعي الملك
ً
عبدالعزيز الدؤوب لضمان امتياز القسم الكويتي منها أيضا لمصلحة
األميركيين كل هذه األمور كانت كاإلشارة الواضحة إلى أن الوضع أصبح
ً
ً
معقدا كثيرا إزاء قضية امتياز نفط الكويت لدى كل من بريطانيا من جهة،

وبين الشركتين المتنافستين مــن جهة أخ ــرى ،وهــو مــا دفعهم للعمل
المشترك بغية الحصول على اتفاق يضمن حصولهم عبر اتحادهم على
امتياز نفط الكويت.
وبالعودة لقصة الصراع البريطاني ـ األميركي بمراحله المختلفة فقد
أعطت صورة عن أهمية الكويت ونفطها بالنسبة للمنظومة االقتصادية
في كل من الدولتين ،والصراع بينهما كان سيأخذ مأخذه لو أن أي من
الطرفين استمر في المضي بتعنته لسنوات أخرى ،إال أن واقع المصالح
يفرض نفسه من جديد كمبدأ أساسي في العالقات الدولية ،ويبدو أن
ً
موازين القوى قد اختلفت كثيرا بعد الحرب العالمية الثانية؛ لذا بزغ نجم
الواليات المتحدة األميركية كالعب دولي جديد مع أفول نجم بريطانيا
وتراجعها كما تم الحديث عنه .وتبين لنا صحة الرأي القائل إن بريطانيا
سيطرت على منطقة الخليج ،وتسيدت المنطقة عن طريق معاهداتها مع
حكام مشيخات الخليج ،وسيطرتها على الهند وإيــران؛ إذ كانت تطلق
لنفسها العنان من خالل إداراتها المختلفة إلبــداء الــرأي والنصح فيما
يتعلق بالعقود المعروضة بما يخص امتياز النفط في الكويت ،وهو دليل
قاطع على أهمية الكويت بالنسبة لبريطانيا ،وأن لندن لن تسمح بفقدانها.
وبالعودة لخصوصية الكويت ووضعها الدولي كونها تحت الحماية
جعل الواليات المتحدة تحاول وتضغط بكل الطرق الدبلوماسية ليكون
لها موطئ قــدم نفطي فيها ،يدعمها في ذلــك كيانها النفطي ،والعقود
الموقعة باسم شركاتها في البحرين والسعودية ،أما بريطانيا فكانت على
النقيض تسعى لوأد أي مشروع أميركي (وأقصد هنا الشركات النفطية
األميركية الجنسية) في الكويت ،وتحاول كسب الوقت خدمة لمصالحها في
المنطقة ،وإن كانت بطريقتها الدبلوماسية قد أدركت أن الواليات المتحدة
األميركية لن تتوانى لحظة واحدة في الدفاع عن مصالح شركاتها ،وأن
واشنطن ستبقى داعمة لكل المصالح المتعلقة بالنفط في منطقة الخليج
العربي ،ولعل من المناسب أن أذكــر هنا أن تأخر منح امتياز استغالل
البترول فــي الكويت عــن منح االمتياز فــي البحرين والمملكة العربية
السعودية؛ ألنه رافق منح امتياز الكويت تدخل دبلوماسي لم يرافق منح
أي امتياز للبترول في الشرق العربي كله.
ً
ولعل الحديث هنا كان طويال من حيث إصرار الطرفين على عدم تقديم
تنازالت؛ حيث إنهم لم يلتفتوا لمصلحة الكويت بل كان نصب أعينهم
مصالحهم الخاصة؛ لذا عندما أتتهم الفرصة اتحدوا ليفوزوا معا بعقد
االمتياز بعد صراع استخدمت فيه بريطانيا ثقلها الدبلوماسي داخل
أروقة الخارجية البريطانية في المقابل استخدمت فيه واشنطن لغة جديدة
ً
وعقلية جديدة للوصول إلى المنطقة وتحديدا للكويت عبر دبلوماسية
هادئة تميزت فيها عن غيرها.

زوايا ورؤى
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هل كانت إقرارات
«نزاهة» وهمية؟
وليد عبدالله الغانم
ghanim1422@hotmail.com

هناك  13ألف موظف في الدولة يخضعون لقانون نزاهة
إقرارات مالية ًأولية ثم يجددونها كل
يجب عليهم تقديم
ً
 ٣سنوات ثم يقدمون إقرارا نهائيا عند تركهم للوظيفة
العامة ،ويفترض بهيئة نزاهة بال شك أن تدقق على
صحة بيانات هذه اإلقرارات عند تسلمها ،وأن تراقب ذمم
المعنيين بالقانون طوال فترة شمولهم به.
أظهر التقرير السنوي األميركي لحقوق اإلنسان واقعة فساد
واستغالل نفوذ مريرة في الكويت ،إذ ورد فيه كشف وزارة
الداخلية عن قيام  17000بدون بدفع  3000دينار للفرد من 2014
و 2018لوكيل مساعد في الداخلية الستخراج جــواز المادة
( ،)17إجمالي المبلغ يتجاوز  ٥٠مليون دينار خــال الفترة
المحددة ،جاء هذا الخبر في الوقت الذي يحاكم فيه مسؤولون
ً
ً
في الداخلية أيضا وهم قيد االحتجاز حاليا بتهمة تلقي رشا
إلنجاز معامالت إقامة فيما يعرف بقضية (النائب البنغالي)
ً
كـمــا يـنـتـظــر الـمـجـتـمــع أي ـض ــا حـكــم االس ـت ـئ ـنــاف ف ــي القضية
ً
المشهورة (ضيافة الداخلية) وهي أيضا تخص قياديين في
الداخلية ووقعت في الفترة الزمنية نفسها للقضايا السابقة.
الروابط المشتركة بين هذه القضايا الكبرى أنها لقياديين
في وزارة الداخلية وبعضهم من أبناء األســرة ،وأنها جرائم
وق ـعــت ف ــي ف ـتــرة زمـنـيــة مـتـقــاربــة ( )٢٠٢٠ /٢٠١٤وأن ه ــؤالء
المتهمين من القياديين المشمولين بقانون تقديم إقرار الذمة
المالية لهيئة نزاهة .والسؤال الذي يراودنا بإلحاح :ما فائدة
إقرارات الذمة المالية التي يقدمها القياديون في الدولة إذا لم
تكشف عن وقائع إثرائهم وتربحهم من وظيفتهم؟
هناك  13ألــف موظف في الدولة يخضعون لقانون نزاهة
يجب عليهم تقديم إق ــرارات مالية أولية ثم يجددونها كل ٣
ً
ً
سنوات ثم يقدمون إقرارا نهائيا عند تركهم للوظيفة العامة،
ويفترض بهيئة نزاهة بال شك أن تدقق على صحة بيانات
هذه اإلقرارات عند تسلمها ،وأن تراقب ذمم المعنيين بالقانون
طــوال فترة شمولهم بــه ،ولها كل الصالحيات القانونية في
تتبع الذمم المالية بكل أنواعها للمشمولين بواليتها ،ولذلك
فإنه ألمر مثير للغرابة أن يوجد كل أولئك المتهمين باإلثراء
الوظيفي واستغالل النفوذ في مناصبهم عدة سنوات وفي جهة
واحدة فقط (الداخلية) دون أن تكتشف هيئة نزاهة ما يجري،
وهذا يعني إما أن (نزاهة) لم تقم بواجبها الصحيح وإما أن
ً
إجراءات (نزاهة) غير فعالة لكشف قضايا الفساد ذاتيا وفي كل
األحوال فإنه موضوع فائق األهمية ويتطلب من الهيئة دراسة
ً
ذلك األمر وتصحيحه وتوضيح أسبابه للمجتمع تعزيزا للثقة
ً
ً
بها ومنعا لتكرار هذه النوعية من القضايا ،وتحقيقا للدور
الوطني المطلوب منها في حماية المجتمع من الفساد حتى
تكون مؤسسة (نزاهة) قوال وفعال ال شكال وزينة.
والله الموفق.

ةديرجلا

•
العدد  / 4702الخميس  8أبريل 2021م  26 /شعبان 1442هـ

opinion@aljarida●com

عبقرية الغباء!

جيمس زغبي*

ْ
ِعقد المأزق السوري ...كيف الخروج؟
مر عقد على انــدالع ُالصراع في سورية
وحصليته مذهلة ،فقد قتل أكثر من نصف
مليون شخص ،ربعهم من المدنيين ،وأكثر
من نصف سكان سورية قبل الحرب البالغ
ع ــدده ــم  21م ـل ـيــون ن ـس ـمــة ،إمـ ــا أص ـب ـحــوا
الجئين أو نزحوا داخــل البالد ،بالتساوي
ً
تقريبا ،ومعظم أطفال سورية ضاعت منهم
س ـن ــوات م ــن الـتـعـلـيــم وال ـن ـمــو االجـتـمــاعــي
الطبيعي ويعيشون فــي فقر دون خدمات
مالئمة ،وال يوجد نهاية في األفق.
ومنذ البداية كان من الواضح أال خير في
سفك دماء دون توقف ،وبعد مرور عام على
الحرب كتبت أقول «سورية تواصل نزولها
الطويل البطيء إلى الجحيم مع عدم ظهور
ب ــوادر عـلــى تــراجــع الـعـنــف وال ـمــأســاة ،لقد
اتضح حتى اآلن أنه ال يوجد جانب يمكنه
تحقيق نصر سهل مما يؤكد القول المأثور
(الذي تعلمناه من حرب لبنان الطويلة) «ال
يوجد منتصر ومهزوم».
وانتقدني بعض أصدقائي مــن مؤيدي
ال ـم ـعــارضــة ألن ـنــي ل ــم أن ـضــم إل ــى دعــوتـهــم
التي تطالب بالمزيد من التورط األميركي،
فقد أرادوا أن تفرض أميركا منطقة لحظر
ً
ال ـط ـيــران مـنـعــا لـقـصــف مـنــاطــق المدنيين
ً
ال ـســوري ـيــن وأرادوا أي ـض ــا ت ـقــديــم الـمــزيــد
م ــن الـ ـس ــاح ل ـل ـم ـعــارضــة ،ولـ ــم ي ــدرك ــوا أن
البنتاغون ،بعد انسحاب أميركا من تورطها
ً
الكارثي في العراق ،لم يعد مستعدا لتوريط
نفسه فــي حــرب أخــرى ال يمكن الـفــوز بها،
ً
وبـعــد أن أصـبـحــت ســوريــة ملعبا بالفعل
ً
لـقــوى عالمية إقليمية -وت ـحــديــدا روسـيــا
وتركيا وإيــران -فإن أي تعزيز للدعم ألحد

الطرفين سينتهي باإلسراع في تعزيز دعم
الطرف اآلخر.
وفــي وقــت مبكر مــن الـصــراع ،تحدثت في
مـنــاسـبـتـيــن مـخـتـلـفـتـيــن عـقــدهـمــا ســوريــون
أمـيــركـيــون ،وانــدهـشــت مــن الـبــون فــي تصور
الجماعتين لما يحدث في بالدهم ،فقد احتفت
مجموعة بشجاعة المعارضة ،في حين كانت
الجماعة األخرى ،رغم عدم تأييدها للحكومة
الـســوريــة تعبر فــي األس ــاس عــن خــوفـهــا من
المعارضة ،فقد عبر كثيرون من العلمانيين
والمسيحيين أو األقـلـيــات األخ ــرى ،بـعــد أن
شهدوا تفكك الـعــراق واستمعوا إلــى خطاب
جماعات المعارضة المتطرفة ،عن خوفهم مما
قد يعقب سقوط ُ
السلطة ،ولم تفلح محاولتا
ً
الـتــوفـيــق بـيــن الـجــانـبـيــن أم ــا فــي أن يتفهم
كــل جــانــب مـخــاوف الـجــانــب اآلخ ــر ،فقد رأى
كل جانب أن انتصاره هو النتيجة المقبولة
الوحيدة وأن هذا االنتصار سيتحقق مع مزيد
من الوقت والدعم.
وق ـ ـبـ ــل عـ ـش ــر س ـ ـن ـ ــوات ،ت ـ ـصـ ــورت أربـ ـع ــة
احتماالت قد تحدث في سورية:
األول ،أن تعيد الحكومة السورية ترسيخ
سيطرتها.
والثاني ،أن تكون هناك حرب أهلية طويلة
األمد ومدمرة مع تورط أطراف خارجية لدعم
طرفي النزاع.
والثالث ،أن تسود هدنة قلقة تــؤدي إلى
تسوية مؤقتة.
والرابع ،أن يكون هناك حل تفاوضي دون
منتصر أو منهزم وأن تسير سورية في طريق
نظام اجتماعي جديد.
واآلن ،تقف سورية بين االحتمالين الثاني

عبدالله الفالح
وال ـث ــال ــث ،ف ـه ـنــاك واقـ ــع ح ــال ه ــش ت ـقــل فيه
االش ـت ـبــاكــات لـكـنــه مـ ــازال عــرضــة لــانـفـجــار،
ففي حين يسيطر النظام على كثير من البالد
ً
ال ـتــي أص ـبــح ال ــدم ــار فـيـهــا شــائ ـعــا اآلن ،فــإن
هذه السيطرة تستند إلى حد كبير إلى دعم
خارجي ،وتركيا تحتل أجزاء من شمال سورية
وت ـق ــدم ال ــدع ــم ل ـج ـمــاعــات مـسـلـحــة مـتـطــرفــة.
والواليات المتحدة ،مع القوات الكردية وقوات
المعارضة السورية ،تسيطر على مناطق في
الشمال الشرقي بما فــي ذلــك حقول سورية
النفطية الرئيسة ،وإسرائيل تستغل المواقع
التي سيطر عليها اإليرانيون لتختبر مدى
ً
فتك أسلحة حصلت عليها حديثا من أميركا.
وتسعى عــدة دول عــربـيــة ،بعد أن أدركــت
ً
دخول الصراع طريقا ال مخرج منه ،إلى إعادة
إدماج سورية واألسد في اإلطار العربي ،ولو
مــن أجــل تحرير الـبــاد مــن قبضة التدخالت
اإلقليمية فحسب ،وتفضل هذه الــدول ،فيما
ي ـب ــدو ،ال ــوق ــوف إل ــى جــانــب روس ـي ــا ،حليف
ســوريــة الـقــديــم ،ورغ ــم األدل ــة الــواضـحــة على
عدم قدرة أحد على الفوز في الصراع ،مازالت
األطـ ــراف الـمـتـنــازعــة وحـلـفــاؤهــم ال يرغبون
ً
في المضي قدما إلــى االحتمال الــرابــع ،وهو
التوصل إلــى حل بالتفاوض يحمي الشعب
ال ـســوري ومستقبل أط ـفــال ســوريــة ويعطي
أولوية لهم.
قبل عقد من الزمن ،طرحت السؤال التالي:
َ«من يوقف نزول سورية إلى الجحيم؟» ،وبعد
عشر سنوات في الجحيم ،فالسؤال اليوم هو
«من ينقذ سورية من الجحيم؟».
* رئيس المعهد العربي األميركي
في واشنطن

لماذا ندخل في المتاهة؟!
ً
الوجوه واضحة ..والمواقف أيضا واضحة!
أما عن السيد «الشرف» فهو ملتبس ..وإن قيل إنه نسبي!
لكن لماذا ال أحد ينتبه لما يفعله «السادة السياسيون» ..من
باعة الوهم والهذيان؟!
لم تعد هناك إجابات واضحة ،يمكنها أن تقطع عناء األسئلة،
عن مواقف الكثير من السياسيين -وخاصة السادة النواب -الذين
أصبحوا يتعاطون الال مباالة ،ويقدمون جهودا كبيرة لتبديد
الوقت!
ً
مواقف تدار بمنطق الجاهلية ،وأحيانا كثيرة بمنطق المال،
وغيره ،ال بمنطق األمة!
مواقف -لألسف -يتبعها الكثيرون ممن تم تحويلهم إلى وقود،
يساهمون بشكل كبير وفعال ،في إظهار الطراز الفذ من العبث!
وقود يدار حسب رؤى «أصنام الخديعة» ..وإن استمر الوضع
كما هو عليه ،ربما سيتم اغتيال آخر ما تبقى من أمل!
«وكم من أمل معلق وذابل وحزين ..مثل حلم وحيد»!
ً
كلنا متورطون -في مهازل السياسيين -ومتواطئون أيضا
في صمتنا تجاه ما يحدث من قبلهم ،من تناقضات فاضحة في
ً
المواقف ..وملتبسة أيضا.
حـتــى الـصـمــت وح ــده ال يـكـفــي ،ألن األم ــر يـحـتــاج المواجهة
ً
بلحظة و ع ــي ،يمكن مــن خــا لـهــا أن تجعل المشهد مكشوفا ،
ً
وواضحا ،من أجل أن يتبين الفرق بين الخطأ والخطيئة التي
يرتكبها السياسيون -وبكل وقاحة -وخاصة ممن أخــذوا دور
ً
النعامة التي ال نحتاج إلى أن نرى شاربا في وجهها ..فهل هناك
ً
موقف تجاه من لن يبقوا حجرا على حجر؟ وهل هناك مجال ألن
يتحرك شيء فينا ..الضمير على األقل؟! ألن البالد التي حملتنا
على أكتافها ال تستحق ما يحدث.
سئمنا و«انقرفنا» مما يحدث ،وحتى الصرخات التي تالمس
الجراح ،لم تعد تكفي ،والمخالب تتراقص حول أرواحنا!
لسنا بحاجة للسؤال عمن صنع المسافة العمياء بين الرؤية
والمشهد ،ولكن كيف يمكن استبدال «الببغاوات» السياسية ،بمن
يرون من خالل القلب ،ال من «المريخ»!
حتى وإن قيل «ال ربـيــع فــي المشهد» ،اآلن نحن فــي خريف
تتساقط فيه األوراق والوجوه التي لم تعد تغطيها األقنعة! ولكن
ال أحد يريد أن ينتبه!
وجوه تضع الحالة الال مناسبة في الوضع المناسب!
ً
ً
بعد أن كان الخطاب «إصالحا» أصبح «مصطلحا» ..ال أكثر ،في
ظل التقلبات المتسارعة ،وفي المشهد ،فلم تعد أحالمنا تتحمل
ً
ما يحدث ..وال كوابيسنا! وحتى من يريد اإلصالح أصبح مالكا
بائسا ..وحزينا.
أين العقول؟ أين القلوب؟! أين الضمير؟!
ً
هذا ليس سؤاال للسياسيين -الذين دخلوا في الخواء -بل «على
األقل» للذين أصبحوا ضيوف شرف على الصمت!
يستمر حضور وجوه السياسيين وعقولهم التي تلعب بالبالد
ً
وتلعب مع السراب ..وخطاباتهم التي يخيل لك أحيانا أنها من
منجزات «عبقرية الغباء» ..ونبتسم.
بعد هذا هل نقول ال جدوى من الكتابة؟! ما دام هناك من ال
يبالي؟!
وحتى إشعار آخر« ..سئمنا» وحدها ال تكفي.
لذاّ :
تلهوا بخطابات اإلثارة ..والثرثرة!

واوا وانغ ونيلز ريسار*

الصين ُت ّ
غير صربيا من الداخل

ّ
ً
حل رجل األعمال الصيني ،وانغ فينغ ،ضيفا غير متوقع على
حفل تنصيب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في عام
 .2017في فترة بعد الظهر من ذلك اليوم ،حصل وانغ على فرصة
مقابلة الرئيس الصربي المرتقب لمناقشة خططه المستقبلية
والتقاط صورته أمام علم االتحاد األوروبي األزرق واألصفر.
في اليوم نفسه ،اجتمع وانغ مع موظفين من مكتب الرئيس
ومكتب التنمية الصربي لمناقشة فرص االستفادة من «مبادرة
الحزام والطريق» ،مع التركيز على عوائق مثل ملكية األراضي
والنقل والسياسة الضريبية وتأشيرات العمل.
األعمال
رجل
يعرفون
في تلك الفترة ،لم يكن معظم الصرب
ّ
الصيني أو شركة اإلطارات «شاندونغ لينغ لونغ» التي يمثلها،
لكن أصبحت هذه الجهات معروفة على نطاق أوسع اليومّ .
تغير
ً
اسم الــدوري الصربي لكرة القدم ُ
وس ّمي تيمنا بهذه الشركة،
وبفضل هذا النوع من الرعاية واستمرار االستثمارات المشابهة،
تطمح الشركة الصينية للتحول إلى واحــدة من أكبر موردي
اإلطارات في قطاع السيارات األوروبي.
ُيعتبر هذا المشروع وعدد من االستثمارات الصينية األخرى
هبة حقيقية للقادة الصرب القلقين من ارتفاع معدالت البطالة
ولهذا القطاع القديم وغير القادر على المنافسة .منذ وصول
فوتشيتش إلــى السلطة ،زادت قــوة العالقات مع الصين عبر
القيام باستثمارات كبرى في محطات توليد الطاقة بالفحم
وصناعات ثقيلة مثل تعدين النحاس وصهر المعادن وعبر
تجديد مصانع الفوالذ البالية.
ترافقت االستثمارات مع قــروض صينية ضخمة ولقاء ات
سياسية رفيعة المستوى وصفقات لشراء أسلحة صينية .حتى
أن صربيا دعت قوات األمن الصينية في عام  2019للمشاركة
في تدريبات عسكرية مشتركة.
ً
ّ
ركز قرار صادر عن البرلمان األوروبــي حديثا على العالقة
ّ
الناشئة بين صربيا والصين وعبر عن مخاوفه من زيادة النفوذ
الصيني في بلغراد بسبب غياب الشفافية في االستثمارات
والقروض الصينية وامتناع المستثمرين والمقرضين عن تقييم
التداعيات البيئية واالجتماعية لمشاريعهم.
دعا البرلمان األوروبي صربيا إلى تقوية معايير االمتثال
ً
القانوني في مشاريعها مع الصين ّ
ووجه تحذيرا إلى بلغراد
ُ
مـفــاده أن تصرفاتها تـهــدد فــرص انتساب البلد إلــى االتحاد
األوروبي.
ً
غــالـبــا مــا تعتبر الـحـكــومــة الـصــربـيــة مـشــاريـعـهــا ،ال سيما
ً
االس ـت ـث ـمــارات الـصـيـنـيــة ف ــي ال ـص ـنــاعــات الـ ُـم ـلـ ِّـوثــة ،جـ ــزءا من
مصالحها الوطنية كــي تتمكن مــن تطبيق القوانين بدرجة
من المرونة ،كذلك ،ترفض السلطات في معظم األوقات إعطاء
معلومات كاملة أو جزئية بموجب قانون الحق في الوصول
إلى المعلومات ،مما يمنع المواطنين والمجتمع المدني من
محاسبة الحكومة.
 ،2018بعد مرور سنة على تنصيب فوتشيتش،
في سبتمبر
ّ
زار الرئيس بكين ووقع على مذكرة تفاهم مع شركة «شاندونغ
لينغ لونغ» لبناء مصنع إطارات ،ثم أعلنت الحكومة الصربية
ً
أن هــذا المصنع سـيـكــون مـشــروعــا ذا أهـمـيــة وطـنـيــة ،لـكــن لم
ّ
يفسر أحد خلفية هذا القرار أو أساسه القانوني ،ولم يتضح
بعد إلى أي حد قد يسمح هذا المشروع بالتحايل على اإلطار
القانوني في صربيا.
ُ
غداة التوقيع على مذكرة التفاهم ،ن ِقلت ملكية أكثر من 96
ً
هكتارا من األراضي إلى شركةLinglong International Europe
ً
ً
عقد صفقة عمل واضحة ،ونظرا إلى وضع
مباشرة ومن دون ُ
الـمـشــروع الـخــاص ،أعـ ِـفــي المستثمر مــن دفــع الــرســوم إلعــادة
تصميم األراضي الزراعية وإعدادها لمشاريع البناء.
طلب المواطنون في المنطقة معلومات حول تداعيات بناء
مصنع «لينغ لونغ» على صحتهم والبيئة وسالمة العمال ،لكن
ُ َ
لم تنشر أي معلومات من هذا النوع حتى اآلن.
تكررت هذه الممارسات في استثمارات أخرى كثيرة تشمل
ج ـهــات صينية فــي صــربـيــا .إن ـهــا أن ـبــاء سـيـئــة بــالـنـسـبــة إلــى
ً
الـمــواطـنـيــن ال ـصــرب كــونـهــم يـعــانــون أص ــا مــن تـلــوث الـهــواء
وتراجع المساحات العامة وارتفاع مستوى الفساد ،حتى أن
ً
هذه التطورات قد تنعكس سلبا على المفاوضات المرتبطة
بعضوية صربيا في االتحاد األوروبي.
* «دبلومات»

تيك توك وواق وويق
د .سلطان ماجد السالم

براهما تشيالني*

اإلرهاب العالمي وعودة «طالبان»
على بايدن أن يختار بين انسحاب
أميركي كامل قد يطلق العنان
للفوضى وتقويض الدولة األفغانية،
أو االحتفاظ بقوة صغيرة مقيمة
لتحاشي الحرب األهلية والحيلولة
دون أن تصبح أفغانستان مركزا
لإلرهاب ،وليعلم الجميع أن الخيار
األول ،البعيد تماما عن منح أميركا
خروجا يحفظ ماء الوجه من حرب
دامت عشرين عاما ،من شأنه أن
يجعلها شريكة لطالبان.
تـمـثــل أف ـغــان ـس ـتــان أح ــد أه ــم االخ ـت ـب ــارات
المبكرة للرئيس األمـيــركــي جــو بــايــدن ،فقد
رأينا طالبان متجاسرة ُت ّ
صعد حملتها من
االغتياالت والهجمات اإلرهابية منذ التوصل
الت ـف ــاق م ــع إدارة دون ــال ــد ت ــرام ــب ن ــص على
تقاسم السلطة في كابول وانسحاب أميركي
كــامــل بـحـلــول األول م ــن م ــاي ــو ،ول ــن يقتصر
المسار الــذي ستتخذه سياسات بايدن على
تقرير مصير أفغانستان فحسب ،بل سيؤثر
أيضا على أمن اإلقليم ،والحرب العالمية على
اإلرهاب ،ووضع أميركا الدولي ،في وقت أمسى
ما أصاب هذا الوضع من تدهور نسبي جليا
ال يخفى على أحد.
البداية
نقطة
إلى
المتحدة
عادت الواليات
َّ
فــي فـبــرايــر مــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،عـنــدمــا َوقـ ــع
ترامب ،الساعي للفرار من الميدان األفغاني،
اتفاقية «سالم» مع الميليشيا اإلرهابية ذاتها
التي أطاحت بها الواليات المتحدة من السلطة
بغزو البالد في أعقاب هجمات الحادي عشر
من سبتمبر عام  ُ ،2001وأضفت صفقة ترامب
م ــع ال ـش ـي ـط ــان ،ال ـت ــي أب ــرم ــت م ــن وراء ظهر
الحكومة األفغانية المنتخبة ،الشرعية على
طالبان .ويعكس التصاعد المفاجئ في وتيرة
العنف اإلرهابي منذ ذلك الحين مدى ضعف
مكاسب أفغانستان من االتفاق األميركي مع
طالبان.
من المنطقي بالنسبة إلى أميركا أن تخرج
من حرب طويلة غير مجدية تجاوزت تكلفتها
 800مليار دوالر وراح ضحيتها  2218جنديا
أميركيا (فعليا انتهى الدور القتالي للواليات
المتحدة وحـلــف الناتو فــي أفغانستان قبل
تــولــي تــرامــب منصبه كــرئـيــس ،مــع اضطالع
ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة األف ـغــان ـيــة بــالـمـســؤولـيــة
الكاملة عن األمن في األول من يناير عام .)2015
أما األمر غير المنطقي فهو ما وصفه مستشار
ترامب السابق لألمن القومي ،هيربرت ريموند
ماكماستر ،بأنه «استرضاء من جانب أميركا
على طريقة اتفاقية ميونيخ لحفنة من أفظع
األشخاص على ظهر األرض».

فـ ــي واق ـ ـ ــع األم ـ ـ ـ ــر ،ع ـم ــد تـ ــرامـ ــب إل ـ ــى ت ــرك
أفغانستان لإلرهابيين ورعاتهم في باكستان،
التي أنشأ جيشها القوي حركة طالبان ،وال
يزال يؤوي قاداتها ،ويوفر لمقاتليها المخابئ
والـ ـم ــاذات عـبــر ال ـح ــدود ،ورب ـمــا ك ــان جيش
بــاكـسـتــان ال ـفــائــز الـحـقـيـقــي م ــن ات ـف ــاق يـهــدد
بتحويل أفغانستان لـجــارة ضعيفة منقادة
تستطيع باكستان التأثير فيها تبعا لهواها.
غير أن بــايــدن أس ــرع ،بعد تــولــي منصبه،
لـتـبـنــي اتـ ـف ــاق تـ ــرامـ ــب ،وأبـ ـق ــى ع ـل ــى زل ـم ــاي
خليل زاد مبعوثا أميركيا خاصا للمصالحة
األفغانية ،ورغم نجاح خليل زاد المولود في
أفغانستان في إقامة روابط وثيقة مع طالبان،
فقد واجه صعوبات في إيجاد أرضية مشتركة
مع الحكومة األفغانية .ومؤخرا سربت إدارة
بايدن مسودة مقترح للسالم أبرزت مساعيها
المحمومة لفرض تسوية أفغانية ُبغية االلتزام
بالموعد النهائي لالنسحاب المقرر في األول
من مايو.
يسعى المقترح إلب ــدال الرئيس األفغاني
أشــرف غني بحكومة انتقالية جديدة تتولى
فيها طــالـبــان نـصــف جميع الـمـنــاصــب ،ففي
خطاب موجه إلى الرئيس غني ،ضغط وزير
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي أن ـتــونــي بـلـيـنـكــن على
القائد األفغاني لرسم «خريطة طريق تفضي
إلــى حكومة جديدة شاملة» ودسـتــور جديد.
وأض ــاف بلينكن أنــه طلب مــن حكومة تركيا
ذات التوجه اإلسالمي استضافة اجتماع بين
الحكومة األفغانية وممثلي طالبان «إلنجاز
اتـفــاقـيــة سـ ــام» .وق ــد دف ـعــت لـهـجــة الـخـطــاب
المتعجرفة نائب الرئيس األفغاني أمــر الله
صالح للتصريح بأن أفغانستان «لن تقبل أبدا
سالما دكتاتوريا ومفروضا».
تتحتم على إدارة بايدن اإلجابة عن سؤال
محوري هو :كيف يمكن لجماعة إرهابية أن
تكون جــزءا من حكومة بينما ال تــزال مصرة
على تحقيق النصر العسكري وإعــادة فرض
ال ـح ـكــم الــدي ـنــي ال ـه ـم ـجــي؟ فـجـمــاعــة طــالـبــان
تريد أن ّ
تؤمن لنفسها السلطة المطلقة على
أفغانستان باالنتظار حتى يخرج األميركيون
من البالد ،وهذا يفسر مماطلتهم في محادثات
تقاسم السلطة مع الحكومة األفغانية.
ورغ ـ ــم ت ـهــديــد االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األم ـيــرك ـيــة
باالنسالخ ،نجد بايدن اآلن يقول بأنه «سيكون
من الصعب االلتزام» بــاألول من مايو كموعد
نهائي للجالء ،لكنه «ال يستطيع ّ
تخيل» وجود
القوات األميركية في أفغانستان العام القادم،
غـيــر أن ــه إذا أق ــدم بــايــدن عـلــى سـحــب جميع
ال ـق ــوات األمـيــركـيــة قـبــل  ،2022فـمــن المرجح
جدا أن يتولى اإلرهابيون مقاليد األمــور في
أفغانستان خــال واليته وتحت ناظريه .في
الحقيقة ستأخذ طالبان تصريح بايدن على
أنه تأكيد على أنهم ال يحتاجون سوى تأجيل
الوقت الذي حددوه إلخضاع كابول لحصارهم
لبضعة أشهر أخرى.
إن الجدال الدائر في الواليات المتحدة بشأن

احتمالية أن يعيد تنظيم القاعدة بناء قاعدة
لــه فــي أفغانستان عقب الـجــاء األمـيــركــي ،أو
احتمالية أن يوسع تنظيم الدولة اإلسالمية
(داع ـ ــش) وجـ ــوده ه ـنــاك ،يـتـجــاهــل حقيقة أن
مـثــل ه ــذا ال ـن ــوع م ــن اإلره ـ ــاب تـحـكـمــه حــركــة
أيديولوجية ذاتية التنظيم توحد الجماعات
الجهادية على اختالف مسمياتها دون حاجة
لتنسيق التحرك بينها .فقد ال يكون لميليشيا
طالبان توجه عالمي ،لكنها تمثل حلقة مهمة
دولية تثير الـعــداوة تجاه
في حركة جهادية ُ ّ
السنة وتحوله إلى غضب
المسلمين من غير
عنيف ضد الحداثة والمعاصرة.
إن طــال ـبــان بــإج ـبــارهــا األم ـيــرك ـي ـيــن على
المغادرة واستيالئها على كابول قد تشجع
ال ـج ـمــاعــات ال ـج ـهــاديــة ف ــي ب ـقــاع أخـ ــرى على
تصعيد حمالتها اإلرهابية ،وقد يغذي التصور
بأن الجهاديين قد قهروا أعتى جيوش العالم
َ
االعتقاد بأن قوة أميركا في تدهور ال سبيل
ََ ُ
إلى عالجه .أقولها ببساطة :إن تـمـكن حركة
طالبان من السيطرة على السلطة المطلقة في
أفغانستان من شأنه أن يشكل تهديدا جهاديا
للعالم الحر يفوق أي تهديد تمثله أي جماعة
أخرى ،بما في ذلك القاعدة وفلول داعش.
ولـتـفــادي هــذا ال ـمــآل ،يجب على الــواليــات
المتحدة استبقاء قوة مقيمة في أفغانستان
ح ـت ــى ت ــواص ــل ت ــوف ـي ــر ال ـط ـمــأن ـي ـنــة وال ــدع ــم
الجوي للقوات األفغانية ،إضافة للمساعدات
اللوجستية لحوالي سبعة آالف فرد من قوات
الـنــاتــو وال ـق ــوات المتحالفة .فــي الحقيقة ،ال
يتجاوز عدد القوات األميركية في أفغانستان
حاليا  2500فرد ،مقارنة بحوالي  100ألف خالل
ذروة الحرب ،وقد انخفضت التكاليف المالية
وخـســائــر أمـيــركــا الـبـشــريــة بشكل كبير منذ
انتهاء دورها القتالي ،فلم يسقط فرد أميركي
واحد هناك خالل األربعة عشر شهرا الماضية.
على بايدن أن يختار بين انسحاب أميركي
كــامــل قــد يطلق الـعـنــان للفوضى وتقويض
الدولة األفغانية ،أو االحتفاظ بقوة صغيرة
مقيمة لتحاشي الـحــرب األهـلـيــة والحيلولة
دون أن تصبح أفغانستان مــركــزا لــإرهــاب،
وليعلم الجميع أن الخيار األول ،البعيد تماما
عن منح أميركا خروجا يحفظ ماء الوجه من
حرب دامت عشرين عاما ،من شأنه أن يجعلها
شــريـكــة لـطــالـبــان ،الـتــي ستفضي سيطرتها
على أفغانستان إلى اإلضرار الدائم بمصالح
الواليات المتحدة وأصدقائها.
* أستاذ الدراسات االستراتيجية في
مركز بحوث السياسات في نيودلهي ،وزميل
ّ
أكاديمية روبرت بوش في برلين ،وقد ألف
تسعة كتب منها «الطاغوت اآلسيوي»
و«المياه :ساحة المعركة الجديدة في آسيا»
و«المياه والسالم والحرب :مواجهة أزمة
المياه العالمية».
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

جميل أن يكون لإلنسان هامش من الحرية يستطيع أن يطرح
فيه آراء ه ويناقشها ،بل يصحح مفاهيمه مع الزمن ويتبنى
وجهات نظر مختلفة نتيجة تراكم فكري وخزينة معلومات.
المشكلة تكمن إذا ما أتى شخص ما وطالب بتضييق حريات
ال ـش ـعــوب وت ـط ــوره ــا الـطـبـيـعــي خ ـصــوصــا ون ـحــن ف ــي ال ـقــرن
الحادي والعشرين من األلفية الثالثة ،ففي الوقت الذي نرى فيه
جيراننا يغزون الفضاء ويدشنون المدن الذكية ويخضرون
الصحراء ،ننصدم بمطالبات بحجب منصات كـ «التيك توك»
كما كان في السابق بعض المطالبات تطول «النتفلكس» ويا
خوفي أن تطول تلك المطالبات تناول «الكورن فلكس» ومنعه
من الجمعيات واألسواق الموازية!! كما وجب الذكر أن بعض
الــدول في محيطنا العربي قد تحركت فعال وحجبت بعض
المنصات اإللكترونية كـ«كلوب هاوس» وغيرها ،ونحن ننعم
بــل نحسد على تلك الهوامش الضيقة للحريات الشخصية
ونجد من يطالب بحجبها!!
كــل تلك المنصات التي خصصت للتواصل تـنــدرج تحت
نـطــاق الـتـطــور اإللـكـتــرونــي فــي فـضــاء المعلوماتية الــواســع
فــي ه ــذه األيـ ــام ،تـلــك الـمـنـصــات المتنوعة هــي كـمــا السكين،
فهناك من يستطيع ارتكاب جريمة فيها وهناك من يستطيع
أيضا أن يتفنن بها فــي المطبخ مقلدا طهاة «الـكــوردن بلو»
والمطاعم المصنفة بـ»نجوم الميشيالن» العالمية ،فالمنصات
المعلوماتية تلك تخرج إبداعات جمة لدى منتسبيها وتتيح
تبادال معلوماتيا جميال جدا أيضا ،وليست دائما مخصصة
لألمور المخلة والرذيلة ،وأحيانا سياسة من النوع الدسم.
مو جذيه؟!
وبالمناسبة ،حجب منصات بعينها سيخلق سوقا سوداء
إلكترونية لها ويجعل منها سلعة مرغوبة في نظر العامة.
فإن كان أحد يستهزئ بتلك التطبيقات فليعلم أن هناك اآلالف
مــن مستخدميها بـمـجــاالت مهمة كــالـعـلــوم والـفـنــون وليس
بالضرورة للرذيلة والمجون .وإن كانت المطالبات بالحجب
دوافعها سياسية ،فمن الطبيعي جدا أن يجد الناس متسعا
وفسحة للمطالبة بحقوق ومناقشة قضايا رأي عام ،فليعمل
المطالب بحجب المنصات تلك بإصالح الشأن العام والسياسي
ولـيـتـكـلــم بــال ـم ـفــاســد وال ـف ـس ــاد إن اس ـت ـط ــاع ،ول ــن يستطيع
ألن (أب ــوي مــا يـقــدر إال على أم ــي)!! بالمناسبة وعـلــى صعيد
شخصي ،ال أحب وال أستخدم أو أشجع استخدام الكثير من
تلك التطبيقات ،ولكن يبقى خياري هذا مسألة شخصية وحكرا
علي ،وهو مرتبط بالدائرة الضيقة حولي وال تجدني أطالب
بإغالق وحجب أي شيء أستطيع ببساطة شخصية أن أتركه.
فخالصة الكالم هنا تكون على النحو التالي ،يولد اإلنسان
حرا طليقا لكن البعض يتفنن في إيجاد أغالل عبودية ولو
اضطر أن يبتاعها بنفسه من السوق ،فال يجدر بنا أن نكثر
(الواق والويق) بهذا الموضوع كما نقول بلهجتنا المحلية
ألننا ننعم بهامش حرية نأمل أن يزداد ال أن ينقص مع الزمن.

على الهامش:
إعطـ ــاء قبل ـ ــة الحيـ ـ ــاة لمجلـ ــس األمن الوطني أمر محير
وما زال يحير الشارع الكويتي .ما الذي سيحققه هذا الكيان
ولن تستطيع باقي الجهات أن تفعله؟!

هامش أخير:
تقرير حـقــوق اإلنـســان الـصــادر مــن الخارجية األميركية
والذي نشرت منه سفيرة الواليات المتحدة لدى دولة الكويت
عددا من االقتباسات على حسابها في «تويتر» جدير بالقراءة
والتمحيص .فإن كانت قضايانا النوعية محل جدل بيننا ها
هنا في الكويت ،فيا خوفي أن تأتي حلول خارجية من العم
سام تفرض علينا حلوال جذرية من الخارج ال يسعنا حينها
إال أن نقول لها «سمعا وطاعة» و«حاضر وتم».
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٨٦٧

٤.٧٤٥

٦.٤٣١

2.٤٠٠ 2.٧٨٨ 3.٣١٢

تقرير اقتصادي

لماذا ال يصدق الكويتيون حقيقة أوضاع المالية العامة؟
● الحكومة تصرف مليار دينار فجأة وسط تشككها بالقدرة على دفع الرواتب!
● قصور رسمي في شرح أبعاد سعر التعادل أو المساعدات الخارجية

المهم أن يكون لدى
من يريد أن يقدم
نموذج اإلصالح
االقتصادي
أمثلة جيدة على
سياساته

الـمـتـتـبــع ل ـن ـقــاشــات الـكــويـتـيـيــن في
ال ـم ـن ـتــديــات االج ـت ـمــاع ـيــة والـ ــدواويـ ــن
ووســائــل الـتــواصــل االجتماعي يلمس
بوضوح عدم تصديق شريحة واسعة
من الكويتيين ،إن لم يكن معظمهم ،فكرة
وجــود تحديات تــواجــه المالية العامة
للدولة ،أو حتى وجود عجز بالميزانية،
وهي حالة من اإلنكار تدعم في المقابل
تصاعد المطالبات الشعبوية باستنزاف
أموال الدولة رغم سوء األوضاع المالية.
ولعل عدم تقبل فكرة تدهور األوضاع
الـمــالـيــة وعـجــز الـمـيــزانـيــة وم ــا يترتب
على ذلك من رفض ألي سياسة خاصة
باإلصالح االقتصادي يرجع إلى عاملين
تتحملهما اإلدارة االقتصادية الحكومية
بشكل جزئي أو كلي ،أولهما عدم إطالق
الدولة لبرامج توعية اقتصادية أساسية
تــوضــح بـعــض األف ـك ــار الـمـتـنــاقـضــة أو
غير الواضحة لــدى شريحة كبيرة في
الـم ـجـت ـمــع ،م ـثــا ت ـج ــاه س ـعــر ال ـت ـعــادل
الحقيقي في الميزانية من جهة الخلط
مع سعر األساس في الميزانية ،إذ يبلغ
األول (التعادل)  90دوالرا للبرميل في
مـيــزانـيــة  2022- 2021ف ــي حـيــن يبلغ
ً
الـثــانــي (األس ـ ــاس)  45دوالرا للبرميل
بفرضية عجز تبلغ  12.1مليار دينار،

وهــذا الخلط يجعل السواد األعظم من
غ ـيــر الـمـخـتـصـيــن يـعـتـقــد أن األس ـع ــار
الحالية لبرميل النفط الكويتي فوق الـ
ً
 60دوالرا تعني الخروج من دائرة العجز
ً
إلى الفوائض ،وهو أمر غير سليم أبدا.

خلط وضبابية
ب ــل إن ال ـخ ـلــط ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بسعر
ال ـت ـع ــادل بــال ـم ـيــزان ـيــة ال يـقـتـصــر فقط
عـلــى غـيــر الـمـخـتـصـيــن أو حـتــى ال ــرأي
العام ،ولكن يمتد إلى مؤسسات مالية
واقتصادية دولية تقرأ الميزانية العامة
ل ـلــدولــة مــن وج ـهــة ن ـظــرهــا ،بمعنى أن
مــؤسـســة مـثــل ص ـن ــدوق الـنـقــد الــدولــي
ح ـ ـ ــددت س ـع ــر ال ـ ـت ـ ـع ــادل فـ ــي م ـيــزان ـيــة
ً
الكويت  2021- 2020عند  64.5دوالرا
للبرميل ،في حين أعلنت الكويت سعر
تـعــادل فــي تلك السنة المنقضية عند
ً
 86دوالرا للبرميل ،وكذلك فعل معهد
التمويل الــدولــي والـعــديــد مــن شركات
االسـ ـتـ ـش ــارة وال ـت ـق ـي ـيــم األج ـن ـب ـي ــة ،إذ
ي ــرج ــع هـ ــذا ال ـت ـن ــاق ــض م ــا ب ـي ــن إع ــان
الحكومة الرسمي لسعر التعادل وأرقام
ه ــذه الـمــؤسـســات الــدولـيــة إل ــى أن هــذه
ال ـم ــؤس ـس ــات ل ـه ــا طــري ـق ـت ـهــا ال ـخــاصــة

فــي احـتـســاب سـعــر ال ـت ـعــادل فبعضها
ال يحتسب مثال المصروفات المقررة
ً
ق ــان ــون ــا ف ــي اس ـت ـق ـط ــاع  10ف ــي الـمـئــة
مــن إيـ ــرادات النفط لمصلحة صندوق
احتياطي األج ـيــال الـقــادمــة ،وبعضها
اآلخ ـ ــر ي ـح ـت ـســب إي ـ ـ ـ ــرادات غ ـيــر م ـقــررة
فــي الـمـيــزانـيــة ك ــإي ــرادات االسـتـثـمــارات
ال ـس ـي ــادي ــة ض ـمــن إيـ ـ ـ ــرادات ال ـم ـيــزان ـيــة
وهو ما يــؤدي إلى ضبابية لدى الرأي
العام في معرفة سعر التعادل الحقيقي
فــي الـمـيــزانـيــة وبــالـتــالــي تـكــون البيئة
غير مواتية القتناع المجتمع بحقيقة
األوضاع المالية الصعبة.
بالطبع إن مــن أب ــرز الـمـلـفــات التي
تــزيــد ضـبــابـيــة مـشـهــد الـعـجــز الـمــالــي
ف ــي ال ـك ــوي ــت ه ــو م ــا يـتـعـلــق بــالـخـلــط
بين القروض التي يقدمها الصندوق
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة ومـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات
الـمـيــزانـيــة -وم ــع التحفظ عــن العديد
م ــن آل ـي ــات ع ـمــل ال ـص ـنــدوق م ــن حيث
ت ـق ـي ـيــم الـ ـ ـ ــوزن ال ـس ـي ــاس ــي ل ـ ـلـ ــدول أو
مــدى احترامها لحقوق اإلنـســان -فإن
ً
الـ ـصـ ـن ــدوق ي ـم ــول ن ـف ـســه ذات ـ ـيـ ــا دون
االعتماد على الدولة ،في حين تعتقد
شريحة كبيرة من الناس أن المساعدات
التي تقدمها الكويت لدول العالم هي

مــن أهــم أسـبــاب العجز فــي الميزانية.

تناقض السياسات
وإذا كانت األمثلة السالفة الذكر تحتاج
إلـ ــى ج ـه ــد ح ـك ــوم ــي أك ـب ــر ف ــي ال ـتــوع ـيــة
والشرح لفهم األمور في سياقها الصحيح
فإن آثارها تظل في تحديد قناعة الناس
تجاه األوض ــاع المالية بالبالد جزئية،
ً
باعتبار أن هـنــاك أسـبــابــا منطقية غير
ملتبسة تجعل مصداقية الحكومة حول
العجز المالي وصعوبة استدامة األوضاع
الـمــالـيــة رغ ــم ش ــدة الـتـحــديــات فــي أدنــى
مستوياتها نتيجة لتناقض السياسات
االقتصادية بشكل فاضح ،فمثال لم تكد
الحكومة تدخل السنة المالية الجديدة
بــدايــة أبــريــل ال ـجــاري بأكبر مصروفات
تاريخية بـ  23مليار دينار مع ثاني أكبر
ً
توقعات عجز مالي بـ  12.1مليارا حتى
ً
ً
رفعت قيمة المصروفات مليارا إضافيا
ً
وصـ ــوال إل ــى  24م ـل ـي ــارا نـتـيـجــة إلق ــرار
قــانــون وقــف استقطاع أقـســاط القروض
الذي ال يعرف على وجه التحديد فائدته
للمواطنين أو االقتصاد ،وإقــرار توزيع
مكافآت الصفوف األمامية في مواجهة
ً
تداعيات فيروس كورونا بشكل أيضا ال

مكاسب جديدة لمؤشرات البورصة
والسيولة تتراجع إلى  37.6مليون دينار

استمرار عمليات الشراء على األسهم في السوق األول
●

علي العنزي

ا س ـ ـت ـ ـمـ ــر األداء اإل ي ـ ـجـ ــا بـ ــي
لمؤشرات بورصة الكويت ،ولكن
على وتـيــرة أقــل مــن مستوياتها
أمس األول ،وحقق مؤشر السوق
ال ـعــام ارت ـفــاعــا بـنـسـبــة  0.29في
المئة ،تعادل  16.92نقطة ،ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  5867.26نـقـطــة
بسيولة أقــل مــن مستواها أمس
األول ،حـيــث تــراجـعــت إل ــى 37.6
مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـن ـ ــار ،مـ ـت ــراجـ ـع ــة مــن
مستوى  50مليونا ،وتــم تــداول
 301.3م ـل ـيــون س ـهــم أمـ ــس عبر
 11367صـفـقــة ،وت ــم تـ ــداول 134
س ـه ـم ــا ،ربـ ـ ــح م ـن ـه ــا  71م ـقــابــل
خسارة  48سهما ،واستقرار 15
سهما دون تغير.
وح ـقــق مــؤشــر ال ـس ــوق األول
نموا أكبر بنسبة  0.33في المئة،
تـســاوي  21.12نقطة ليصل الى
مستوى  6431.31نقطة بسيولة
مـتــراجـعــة ال ــى ح ــدود  30مليون
دي ـن ــار ،ت ــداول ــت  82.578مليون
سهم عبر  4407صفقات ،وربــح
 16سهما في السوق األول مقابل
خـ ـ ـس ـ ــارة  7أسـ ـ ـه ـ ــم ،واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
سهمين دون تغير ،وحقق مؤشر
الـســوق رئيسي  50نموا مقاربا
للسوق األول كان نسبة  0.32في
المئة ،أي  15.82نقطة ليقفل على
مـسـتــوى  5938.44نـقـطــة ،وســط
ت ــراج ــع سـيــولـتــه بـنـسـبــة مــؤثــرة
تعادل نحو  50في المئة من اعلى
مستوياتها التي حققتها امس
األول ،لتسجل أمس  10.7ماليين
ديـنــار تــداولــت  152مليون سهم

يعرف على وجه التحديد ضوابط صرفه
أو الفئات المستحقة له.
بالطبع يتوافق هذا مع الهدر المتراكم
في الميزانيات المتعاقبة بالتوازي مع
ق ـضــايــا ال ـف ـســاد الـمـتـتــالـيــة ف ــي ضـيــافــة
الداخلية والصندوق الماليزي وصفقات
ال ـســاح الـمـتـعــددة واسـتـسـهــال السحب
مــن «االحـتـيــاطــي ال ـعــام» والـمـبــادالت مع
«اح ـت ـي ــاط ــي األجـ ـ ـي ـ ــال» والـ ـت ــوج ــه نـحــو
االق ـت ــراض وع ــدم وج ــود خـطــة واضـحــة
إلن ـ ـقـ ــاذ االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد بـ ــل اقـ ـتـ ـص ــار ال ـه ــم
ً
ال ـح ـكــومــي ع ـلــى ص ــرف ال ــروات ــب ش ـهــرا
بـشـهــر ف ــي وق ــت ت ـقــرر ال ـح ـكــومــة صــرف
م ـل ـي ــار دي ـ ـنـ ــار فـ ـج ــأة لـ ـتـ ـف ــادي الـ ـص ــدام
السياسي مع مجلس األمة.

توعية ورشد
اقـ ـتـ ـن ــاع ال ـ ـنـ ــاس ب ـح ـق ـي ـقــة األوض ـ ـ ــاع
االقتصادية والمالية مهم من جانب البدء
بسياسات اإلصالح االقتصادي لكن المهم
أن يكون لــدى مــن يريد أن يقدم نموذج
اإلص ــاح االقـتـصــادي أمثلة جـيــدة على
سياساته تقنع الرأي العام بما سيتخذه
ً
م ــن خـ ـط ــوات ...وهـ ــذا يـتـطـلــب قـلـيــا من
ً
التوعية وكثيرا من الرشد في السياسات.

أخبار الشركات
«بوبيان» يعتزم استرداد صكوك دائمة سبق إصدارها في 2016
يعتزم بنك «بــوبـيــان» اسـتــرداد صكوك دائمة
سبق إصــدارهــا فــي  2016فــي حين أعـلــن البنك
ً
إرس ــال ــه إش ـع ــارا لـحــامـلــي الـصـكــوك بـشــأن نيته
ُ
اس ـتــرداد المبلغ المتبقي مــن الـصـكــوك الدائمة
والـ ُـمــدرجــة ضمن الشريحة األول ــى ل ــرأس المال
والسابق إصدارها في  16مايو .2016
وقال البنك ،إن استرداد الصكوك ُ
المشار إليها

إيقاف تداول «المشتركة»
لإلفصاح عن معلومات

عبر  4348صفقة ،وربح  28سهما
ً
مـقــابــل تــراجــع أسـعــار  14سهما
واستقرار  3أسهم دون تغير.

توزيعات منتظرة
م ـع ـظ ــم األس ـ ـهـ ــم الـت ـش ـغـي ـل ـيــة
ال ـ ـق ـ ـيـ ــاديـ ــة م ـح ـم ـل ــة بـ ـ ــاألربـ ـ ــاح،
وكذلك بعض األسهم في السوق
الرئيسي ومثل هــذه التوزيعات
التي ستتم ،رغم أن أثر الجائحة
ال ـك ـب ـيــر ع ـل ــى األداء الـتـشـغـيـلــي
ع ــام  2020داف ــع لعمليات شــراء
ك ـب ـي ــرة ل ــاس ـه ــم الـ ـت ــي م ــازال ــت
محملة ب ــاألرب ــاح ،بـغــض النظر
عــن مـسـتــوى تـلــك الـتــوزيـعــات أو

نتائج عام  ،2020وتحركت أمس
مجموعة كبيرة من األسهم خارج
دائرة التشغيلية بعمليات شراء
كبيرة ومركزة في السوق األول،
كانت افضلها على اسهم بوبيان
بتروكيماويات ،وللجلسة الثالثة
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،وك ــذل ــك هـيــومــن
س ــوف ــت ،وصـ ـن ــاع ــات ،وعـ ـق ــارات
الـكــويــت ،والمباني ،وكــذلــك على
سهمي بنك بوبيان والدولي من
قطاع البنوك لتدعم مؤشر السوق
األول دون تأثير يذكر من تراجع
اسـهــم اهـلــي مـتـحــد ،والـبــورصــة،
وبـنــك الخليج ،فــي ظــل استقرار
إي ـ ـجـ ــابـ ــي ألسـ ـ ـه ـ ــم «ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي»،
و«بيتك» ،و«أجيليتي» ،و«زين».

ً
ينخفض  65سنتا
الكويتي
البرميل
ً
ليبلغ  62.26دوالرا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي  65سنتا،
ً
ليبلغ  62.26دوالرا في تداوالت يوم الثالثاء مقابل
 62.91دوالرا في تــداوالت يوم االثنين الماضي،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية انخفضت أسعار النفط،
أمس ،رغم احتمال تسجيل نمو اقتصادي عالمي
أقوى فيما تفتح محادثات إلحياء االتفاق النووي
مع إيران الباب أمام إمكان تخفيف العقوبات على
صادرات طهران النفطية.
وهبطت العقود اآلجلة لخام برنت  36سنتا ،أو
ما يعادل  0.6بالمئة إلى  62.38دوالرا للبرميل،
وفقدت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
األميركي  36سنتا ،ما يــوازي  0.6بالمئة أيضا
إلى  58.97دوالرا.
وكــانــت األس ـعــار قــد ارتـفـعــت فــي وق ــت سابق
من الجلسة بفضل تحسن البيانات االقتصادية.
وك ـت ــب مـحـلـلــون م ــن «إي ـ ـ ـ ـ ــه.إن.زد» ف ــي مــذكــرة

«الـ ـتـ ـف ــاؤل إزاء آفـ ـ ــاق االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي ع ــزز
المعنويات في سوق النفط الخام».
وق ــال صـنــدوق النقد الــدولــي إن اإلن ـفــاق غير
المسبوق لمكافحة الجائحة سيدفع معدل النمو
العالمي إلى  6بالمئة في العام الحالي ،وهو معدل
لم يسجل منذ السبعينيات،
ّ
لكن قفزة محتملة لمخزونات الوقود األميركية
والمحادثات مع إيران ضغطتا على األسعار.
وذكرت  3مصادر في السوق ،نقال عن بيانات
من معهد البترول األميركي قبل صدور بيانات
حكومية أن مخزونات النفط الخام في الواليات
المتحدة هبطت بواقع  2.6مليون برميل المتوقع
في األسبوع المنتهي في الثاني من أبريل ،بينما
زادت م ـخ ــزون ــات ال ـب ـنــزيــن  4.6مــاي ـيــن بــرمـيــل
ونواتج التقطير  2.8مليون برميل.

بينما استمر تـبــادل المراكز
فــي ال ـســوق الــرئـيـســي ،ورئيسي
 ،50حيث تراجع نشاط اسهم كتلة
ايفا ،وتم تعويضها بأسهم مثل
البيت ورمــايــة ،ومــال البقية الى
جني األرباح مثل خليجي وايفا
وارزان ،وربح سهم اعيان فلسين،
ودعم سهم مبرد الذي حقق نموا
اكبر بنسبة  3.3في المئة لتنتهي
الـجـلـســة خ ـض ــراء عـلــى مستوى
مؤشراتها األربعة.
خ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــا ،أخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا عـ ــانـ ــق
مـ ــؤشـ ــر «تـ ـ ــاسـ ـ ــي» مـ ـسـ ـت ــوى 10
آالف ن ـق ـطــة ،وب ـع ــد طـ ــول غـيــاب
استمر  7سـنــوات تقريبا ،ومنذ
ت ــراج ــع أس ـع ــار ال ـن ـفــط م ــن اعـلــى

تراجع الدوالر
واإلسترليني
وارتفاع اليورو
انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــض سـ ـ ـع ـ ــر ص ـ ــرف
الـ ــدوالر أم ــام الــدي ـنــار ،أمــس،
إلـ ــى م ـس ـتــوى  0.301دي ـنــار
ف ــي حـيــن ارت ـف ــع ال ـي ــورو إلــى
مستوى  0.358دينار مقارنة
بأسعار أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي،
فـ ــي نـ ـش ــرت ــه الـ ـي ــومـ ـي ــة عـلــى
موقعه اإللكتروني ،إن سعر
ص ــرف الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
انخفض إلــى مستوى 0.417
دينار ،في حين ارتفع الفرنك
الـ ـس ــويـ ـس ــري إلـ ـ ــى م ـس ـتــوى
 0.324دي ـن ــار ،واسـتـقــر الين
الياباني عند مستوى 0.003
دينار.

مستوياتها في آخر عشر سنوات
عام  ،2014وسجل مؤشر «تاسي»
تــذبــذبــا كبيرا حــول مستوى 10
آالف ن ـق ـطــة ب ــان ـت ـظ ــار تــأسـيــس
فـ ـ ــوق هـ ـ ــذا ال ـم ـس ـت ــوى ال ـن ـف ـســي
المهم ،وربحت مؤشرات سوقي
الـكــويــت وق ـطــر ،بينما تــراجـعــت
أربعة مــؤشــرات بين البورصات
الخليجية هــي :مؤشرا اإلمــارات
ومـ ـسـ ـق ــط وال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن ،ب ـي ـن ـمــا
اس ـت ـمــر ال ـن ـفــط ح ــول مـسـتــويــات
أمس يتداول بحدود  63.5دوالرا
ل ـل ـبــرم ـيــل ع ـل ــى م ـس ـت ــوى بــرنــت
تسليم شهر يونيو القادم.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

أعلنت بــورصــة الـكــويــت أنــه سيتم
وق ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول عـ ـل ــى أس ـ ـهـ ــم ش ــرك ــة
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة ل ـل ـم ـق ــاوالت
ً
اعتبارا من أمس؛ وذلك ً
بناء على طلب
الشركة.
وق ــال ــت «ال ـم ـش ـتــركــة»  ،إن ـهــا طلبت
اإلي ـقــاف الـمــؤقــت لـلـتــداول عـلــى سهم
الشركة إلى حين اإلفصاح عن معلومة
جوهرية.
وأوضحت الشركة أنه من المتوقع
أن تـمـتــد م ــدة اإليـ ـق ــاف ح ـتــى ال ـي ــوم،
بـحـيــث ت ـك ــون ال ـم ـع ـلــومــة الـجــوهــريــة
اكتملت لدى الشركة.
وتـ ـعـ ـه ــدت الـ ـش ــرك ــة ب ـ ــاإلع ـ ــان عــن
كــل التفاصيل ُ
المتعلقة بالمعلومة
ال ـجــوهــريــة الـمـعـنـيــة ف ــي أقـ ــرب وقــت
ممكن.

سيكون فــي تــاريــخ االس ـتــرداد األول بتاريخ 16
ً
مايو  ،2021موضحا أنه سيقوم باإلفصاح عن
اكتمال عملية االسترداد بعد التاريخ المذكور.
وأوضــح أن إرســال اإلشعار لحاملي الصكوك
جاء بعد استيفاء كل الضوابط واإلجــراءات ذات
ال ـعــاقــة واس ـت ـح ـصــالــه ع ـلــى جـمـيــع ال ـمــواف ـقــات
المطلوبة من الجهات المعنية.

«الديرة» تعود للتداول اليوم
قررت بورصة الكويت إعادة تداول أسهم شركة الديرة
ً
القابضة (ال ــدي ــرة) اعـتـبــارا مــن الـيــوم بعد االنـتـهــاء من
إجراءات تخفيض رأس المال.

«مشاعر» 0.000136 :فلس مبلغ
الزكاة على السهم
قالت شركة مشاعر القابضة إن مــراقــب الشركة قام
باصدار القرار الشرعي شأن احتساب زكاة أسهم الشركة
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ، 2020والذي
يفيد بــأن مبلغ الــزكــاة المستحق عن سهم الشركة هو
 0.000136فلس للسهم .

«االستثمارات» :قرض بـ  3ماليين دينار
وقعت شركة االستثمارات الوطنية عقد قرض ممنوح
لها من أحد البنوك المحلية بمبلغ  3ماليين دينار ،بهدف
تمويل أنشطة الشركة الحالية والمستقبلية.

«المدينة» تعقب على قرار مجلس التأديب ...وجياد «تطعن»
ذكرت شركة المدينة للتمويل واالستثمار أنه
بناء على طلب هيئة أسواق المال باالفصاح عن
المعلومات الجوهرية بخصوص قرار مجلس
التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2021/24
مجلس تأديب ) ( /2021/12هيئة ) الذي تضمن
إل ـغــاء أسـهــم اكـتـتــاب لـعــدة شــركــات فــي زي ــادة
رأسمال شركة جياد القابضة والبالغ إجماليها
 16.95مليون دي ـنــار ،ومــن بين تلك الشركات
شركة القلم العربي التعليمية الشركة التابعة

لمجموعة شركة المدينة للتمويل واالستثمار.
وقــالــت الـشــركــة ،إن الـشــركــة الـتــابـعــة أف ــادت
بإعالنها بهذا القرار وأنــه سيتم اإلفصاح في
حينه عن أي تطورات.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ذكـ ـ ــرت «ج ـ ـيـ ــاد» أن ـهــا
ً
ستقوم بالطعن على ذلك القرار وفقا لإلجراءات
القانونية خالل المواعيد المقررة بعد االطالع
على أسـبــاب وحيثيات ذلــك الـقــرار  ،وال ــذي لم
تعلن بها الشركة حتى اآلن.

تتحول إلى
السعودية»
«تداول
ً
مجموعة قابضة تمهيدا للطرح العام
أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول»
تحولها إلــى مجموعة قابضة باسم «مجموعة
تداول» تضم تحت مظلتها  4شركات ،هي« :تداول»
و«مقاصة» و«إيداع» و«وامض».
ويأتي هذا التحول تمهيدا للطرح العام األولي
ألسهم المجموعة المرتقب العام الحالي.
وتـ ـضـ ـم ــن اإلعـ ـ ـ ـ ــان إطـ ـ ـ ــاق «ت ـ ـ ـ ـ ـ ــداول» ش ــرك ــة
متخصصة فــي اال بـتـكــار التقني ضمن هيكلها
الجديد.
وسـيـتــولــى خــالــد ال ـح ـصــان مـنـصــب الــرئـيــس
التنفيذي لمجموعة تــداول السعودية ،في حين
س ـي ـص ـبــح م ـح ـمــد ال ــرم ـي ــح ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
للبورصة.
وأسست «تــداول» عام  2007باعتبارها شركة
مـســاهـمــة ،وتـعــد الـجـهــة الــوحـيــدة الـمـصــرح لها
بــالـعـمــل ك ـســوق ل ـ ــأوراق الـمــالـيــة ف ــي الـمـمـلـكــة،
حـيــث تـقــوم بـ ــإدراج األوراق الـمــالـيــة وتــداول ـهــا،

وتعتبر السوق المالية المصدر الرسمي لجميع
المعلومات المتعلقة بالسوق المالية.
ويبلغ رأسمال «تــداول»  1.2مليار ريال مقسم
إلى  120مليون سهم ،جميعها متساوية القيمة
وتـبـلــغ الـقـيـمــة االس ـم ـيــة لـكــل مـنـهــا  10ريـ ــاالت،
وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق
االستثمارات العامة.
وانضمت «تداول» كعضو منتسب إلى المنظمة
الــدول ـيــة لـهـيـئــات األوراق الـمــالـيــة وكـعـضــو في
االتحاد الدولي للبورصات.
وك ـش ــف خ ــال ــد ال ـح ـصــان الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
لـمـجـمــوعــة «تـ ـ ــداول» ال ـس ـعــوديــة ف ــي مـقــابـلــة مع
«العربية» أن الطرح األولي العام للشركة سيكون
في النصف الثاني من العام الحالي.
(العربية .نت)

تنويه!
ورد خطأ غير مقصود
أمس في الخبر المنشور
ع ــن ال ـن ــدوة االفـتــراضـيــة
الـ ـ ـت ـ ــي ن ـظ ـم ـت ـه ــا ش ــرك ــة
بورصة الكويت لألوراق
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــع ج ـم ـع ـي ــة
ع ـ ــاق ـ ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
بـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوان «خ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــدون
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــائـ ـ ــي :خـ ـط ــة
للتحول الرقمي بالكامل
للبورصة بحلول ،»2023
ح ـيــث تـضـمــن ال ـخ ـبــر أن
هـ ـ ـن ـ ــاك خ ـ ـطـ ــة ل ـل ـت ـح ــول
الرقمي بالكامل للبورصة
بحلول  ،2023والصحيح
«خ ـط ــة لـلـتـحــول الــرقـمــي
بالكامل للمقاصة بحلول
.»2023
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• السويدي :الشركة تتمتع بمركز مالي قوي وبحقوق مساهمين قدرها  50مليون دينار
• صرخوه :المكاتب اإلقليمية تواصل ترسيخ حضورها باألسواق التي تعمل بها وتعزيز عروضها وبناء قاعدة عمالئها
أكدت السويدي أن «كامكو
إنفست» خفضت إجمالي
التزاماتها بمقدار  3.8ماليين
 ،%5.5ليصل
دينار ،بنسبة ً
إلى  64.8مليونا في نهاية
ديسمبر  ،2020الفتة إلى أن
الشركة تتمتع بمركز مالي قوي
وبحقوق مساهمين بلغت 50
مليون دينار في نهاية عام
.2020

مساهمو الشركة
وافقوا على جميع
بنود الجمعية
العامة العادية

عـقــدت شــركــة كــامـكــو إنفست،
ش ـ ــرك ـ ــة مـ ــال ـ ـيـ ــة إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة غ ـيــر
ً
مصرفية تدير أصــوال لمصلحة
ً
العمالء وتـعــد مــن األكـبــر حجما
فــي ا لـمـنـطـقــة ،جمعيتها العامة
العادية للسنة المالية المنتهية
فــي  31ديسمبر  2020ومنتدى
الـشـفــافـيــة ،ووافـ ــق الـمـســاهـمــون
على جميع البنود المدرجة في
جدول األعمال.
وع ـ ـق ـ ــدت ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــام ــة
ب ــرئ ــاس ــة ن ــائ ـب ــة رئ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة انتصار السويدي ،التي
تلت تقرير مجلس اإلدارة ،مبينة
ً
أن ع ــام  2020كـ ــان اسـتـثـنــائـيــا
على جميع الصعد وسطّ تفشي
فـيــروس كــورونــا ،ال ــذي أث ــر على
كل نواحي الحياة ،وألحق الضرر
باألسواق المختلفة في كل أنحاء
العالم ،وشهد االقتصاد العالمي
أعمق ركود منذ الحرب العالمية
ال ـث ــان ـي ــة م ـم ــا أدى إل ـ ــى ارتـ ـف ــاع
مستويات البطالة.
وأضافت السويدي أن األسواق
المالية العالمية وصلت إلى أدنى
مـسـتــويــاتـهــا الـمـسـجـلــة فــي عــدة
سنوات خالل فترة ذروة الجائحة
في الربع الثاني من عام  2020مع
انخفاض أسعار النفط الخام إلى
أدنى مستوياتها في ثالثة عقود
على األق ــل ،وقــد وصــف صندوق
النقد الدولي الوضع بأنه أسوأ
انكماش اقتصادي منذ الكساد
الكبير.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ـ ـ ــه وس ـ ـ ــط ت ـلــك
ال ـتــداع ـيــات ســارعــت الـحـكــومــات
ب ــاالس ـت ـج ــاب ــة ع ـل ــى ك ــل الـصـعــد
وقامت بــإقــرار حــزم مالية هائلة
وإدخ ــال إصــاحــات مـحــددة لكل
ً
قطاع وفقا لما تقتضيه الحاجة،
ك ـمــا ت ــم تـبـنــي س ـيــاســات نـقــديــة
فائقة التيسير وخفض معدالت
ال ـفــائــدة إل ــى أدنـ ــى مـسـتــويــاتـهــا
التاريخية.
وذكـ ــرت أن ح ــال دول مجلس
التعاون الخليجي لم يكن أفضل،
ف ـ ـبـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـت ــداعـ ـي ــات
الـتــي شهدتها دول العالم جــراء
الجائحة ،كان النخفاض أسعار
الـنـفــط أث ــر كبير عـلــى ميزانيات
ال ـ ـ ــدول وع ـم ــق م ــن ت ـب ـع ــات ه ــذه
األزمة وأنهت أسواق األسهم العام
بتراجع جميع األسواق باستثناء
سوقي السعودية وقطر.

جانب من عمومية «كامكو إنفست»
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـسـ ــويـ ــدي إلـ ـ ــى أن ــه
ك ـســائــر ال ـش ــرك ــات ،أدى االق ـف ــال
وت ـبــاطــؤ األع ـم ــال وأداء أس ــواق
المنطقة إلى تكبد الشركة خسائر
صافية بلغت  2.7مليون دينار
(خ ـ ـسـ ــارة ال ـس ـه ــم  7.85ف ـل ــوس)
خالل عام  2020متأثرة بخسائر
غير محققة مقابل أرباح صافية
بقيمة  3مــايـيــن دي ـنــار فــي عــام
ً
( 2019بربحية سهم  12.47فلسا).
وبينت أن إجـمــالــي اإلي ــرادات
خ ـ ــال الـ ـع ــام ب ـل ــغ  15.1م ـل ـيــون
دينار فيما بلغ إجمالي اإليرادات
م ــن الـ ــرسـ ــوم والـ ـعـ ـم ــوالت 15.0
ً
مليونا ،عالوة على ذلك ،تمكنت
"ك ــامـ ـك ــو إنـ ـفـ ـس ــت" مـ ــن تــرش ـيــد
ق ــاع ــدة تـكــالـيـفـهــا إذ انـخـفـضــت
المصاريف العمومية واإلداري ــة
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  26.5فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة فــي
ً
 2020لـتـصــل إل ــى  14.3مـلـيــونــا
نتيجة لعدد من اإلجــراءات التي
اتخذتها الشركة لترشيد نفقاتها
التشغيلية لمواكبة ظروف السوق
واستكمال استراتيجية الشركة
بعد االندماج.
وأكــدت السويدي أن الشركة
خ ـف ـضــت إج ـم ــال ــي ال ـتــزامــات ـهــا
بـ ـمـ ـق ــدار  3.8م ــايـ ـي ــن ديـ ـن ــار،
بانخفاض بنسبة  5.5في المئة،
ً
ل ـت ـصــل إلـ ــى  64.8م ـل ـيــونــا في
نهاية ديسمبر  2020وتتمتع
ب ـم ــرك ــز م ــال ــي ق ـ ــوي وب ـح ـقــوق
ً
مساهمين بلغت  50.0مليونا
في نهاية عام  2020وبتصنيف
ائـ ـتـ ـم ــان ــي ط ــويـ ــل األجـ ـ ـ ــل عـنــد
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى "  "BBBو ت ـص ـن ـي ــف
قصير االجل عند " "A3مع نظرة

مـسـتـقـبـلـيــة م ـس ـت ـقــرة م ــن قـبــل
"كابيتال إنتليجنس".
ب ـ ــدوره ،ق ــدم فـيـصــل صــرخــوه
ً
ً
الرئيس التنفيذي شرحا مفصال
عن سير أعمال وانجازات الشركة
خالل العام المنصرم ،إذ نجحت
الـشــركــة فــي اسـتـقـطــاب أك ـثــر من
 623مليون دوالر استثمارات في
العديد من المنتجات والصفقات،
ووزعــت حوالي  49مليون دوالر
لـلـعـمــاء (تــوزي ـعــات رأس الـمــال
وال ــدخ ــل) وف ــي ن ـهــايــة ديـسـمـبــر
 2020بلغ إجمالي األصول المدارة
 3.9مليارات دينار كويتي (12.9
مليار دوالر) .وأض ــاف صرخوه
أن صـنــاديــق األسـهــم والمحافظ
المدارة واصلت تحقيق ً
أداء فاق
أداء مــؤشــرات الـقـيــاس الخاصة
ب ـهــا وح ـص ـلــت ث ــاث ــة ص ـنــاديــق
تديرها الشركة على جــوائــز من
ري ـف ـي ـن ـي ـت ـيــف ل ـي ـبــر لـ ـع ــام 2020
ً
تقديرا ألدائها المتميز والمستمر
والمعدل حسب المخاطر مقارنة
بمنافسيها.
وذك ــر أن فــريــق االسـتـثـمــارات
العقارية أتــم عمليتي استحواذ
على استثمارين عقاريين إضافة
إلى عمليتي تخارج ناجحتين من
استثمارين عقاريين في قطاعي
المكاتب والخدمات اللوجستية
ف ــي ك ــل م ــن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
األم ـيــرك ـيــة وال ـم ـم ـل ـكــة الـمـتـحــدة
مـحـقـقـيــن ع ــوائ ــد لـلـعـمــاء فــاقــت
العوائد المستهدفة.
ولفت إلى أن األصول العقارية
ً
ً
الـ ـم ــدارة تـضــم حــال ـيــا  14ع ـقــارا
بقيمة إجمالية  1.1مليار دوالر

وبـمـســاحــة إجـمــالـيــة قــدرهــا 3.5
م ــاي ـي ــن قـ ـ ــدم م ــربـ ـع ــة ،وت ـح ـقــق
العقارات الـمــدارة عوائد سنوية
مستقرة للمستثمرين بقيمة 40
مليون دوالر لتصل بذلك نسبة
م ـتــوســط ال ـع ــوائ ــد ال ـن ـقــديــة إلــى
 7.8ف ــي الـمـئــة م ــن قـيـمــة المبلغ
المستثمر.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن إدارة أص ــول
الحاالت الخاصة قدمت خدمات
ً
صممت خصوصا إلدارة أصول
العمالء ممن يبحثون عن تعزيز
قيمة استثماراتهم وتحقيق أعلى
ال ـعــوائــد لمحفظة األصـ ــول ذات
الـ ـح ــاالت ال ـخــاصــة ال ـت ــي تغطي
فئات أصول متعددة مع التركيز
عـ ـل ــى م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
وشمال إفريقيا.
و ق ـ ـ ـ ــال ص ـ ــر خ ـ ــوه إن اإلدارة
نجحت في تطبيق استراتيجيات
االستثمارات التي تقوم بإدارتها
وأس ـ ـفـ ــرت ع ــن ت ـح ـق ـيــق تــدف ـقــات
ن ـقــديــة ل ـل ـع ـمــاء ب ـل ـغــت قيمتها
 477مليون دوالر منذ تأسيسها
ف ــي ع ــام  ،2013مـنـهــا  4ماليين
دوالر في عام  2020وخالل العام،
نجح فريق العمل في االنتهاء من
التخارج من استثمارات بقيمة 90
مـلـيــون دوالر ،ك ــان قــد وق ــع عقد
ً
إدارت ـه ــا فــي يــونـيــو  ،2017وفـقــا
لقيمة األصول المستهدفة المتفق
عليها مع العميل.
وأفــاد بأنه كان لوباء كورونا
أث ـ ـ ـ ــر ش ـ ــدي ـ ــد ع ـ ـلـ ــى الـ ـقـ ـط ــاع ــات
الرئيسية مما سبب اضطرابات
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ف ـ ـ ــي ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ج ـم ـي ــع
الـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــي ت ـس ـت ـث ـمــر بـهــا

«الوطني» %15 :نسبة االسترداد النقدي «الخليج» يستعد إلجراء سحب
«الدانة» ربع السنوي
على المشتريات من «التعاونيات»

هشام النصف

فهد الكشتي

ي ـحــرص بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي على
تقديم المكافآت االستثنائية لعمالئه في
األعياد والمناسبات وعلى مدار العام،
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يـعـلــن تـقــديــم تجربة
ت ـس ــوق ف ــري ــدة وح ـص ــري ــة خـ ــال شـهــر
رم ـضــان الـمـبــارك لعماليه عـنــد الـشــراء
م ــن الـجـمـعـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة الـمـنـتـشــرة
في أرجــاء الكويت ،بالتعاون مع اتحاد
الجمعيات التعاونية واالستهالكية.
ويحصل العمالء على استرداد نقدي
على مشترياتهم من الجمعيات بنسبة
 15في المئة عند استخدام حلول الدفع
اإللكترونية (Samsung Pay, Garmin
 ،)Pay & Fitbit Payو ي ـح ـص ــل عـلــى
استرداد نقدي بنسبة  5في المئة عند
استخدام بطاقات الوطني االئتمانية او
مسبقة الدفع المؤهلة،
وت ـب ــدأ الـحـمـلــة ف ــي األول م ــن أبــريــل
وتنتهي في  15مايو.
وبـهــذه المناسبة ،قــال نــائــب المدير
ال ـعــام لمجموعة الـخــدمــات المصرفية
الـشـخـصـيــة ف ــي الـبـنــك ه ـشــام الـنـصــف:
"نـهـنــئ عـمــاء نــا بـحـلــول شـهــر رمـضــان
ال ـم ـب ــارك ،ك ـمــا نـسـعــى إل ــى مـشــاركـتـهــم
على مدار العام ،من خالل توفير مكافآت
ح ـص ــري ــة واس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ت ـت ـم ــاش ــى مــع
احتياجاتهم".
وأشــاد النصف بالتعاون مع اتحاد
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة واالسـتـهــاكـيــة،
وأك ـ ــد ح ـ ــرص "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" ع ـل ــى تــوف ـيــر
ك ــل إم ـكــانــاتــه وع ــاق ــات ــه ال ــراس ـخ ــة مع
المؤسسات الــرائــدة فــي تقديم خدمات
وعروض استثنائية ومميزة لعمالئه.
وأض ــاف "تـتــم مـكــافــأة عمالئنا على
استخدامهم حـلــول الــدفــع اإللكترونية
والبطاقات االئتمانية او مسبقة الدفع
ً
الـ ـم ــؤهـ ـل ــة ،حـ ــرصـ ــا مـ ــن ال ــوطـ ـن ــي عـلــى

الحفاظ على سالمتهم وتشجيعهم على
استخدام خدمات وحلول الدفع الرقمية
الرائدة التي نقدمها لهم".
وأكد التزام "الوطني" بتقديم الحمالت
الـمـمـيــزة لعمالئه مــن حــامـلــي بطاقات
الوطني االئتمانية او مسبقة الدفع على
مدار العام ،بما يساهم في توفير أسلوب
ح ـي ــاة م ـم ـيــز ي ـت ـمــاشــى م ــع تـطـلـعــاتـهــم
ويلبي احتياجاتهم.
م ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـي ـ ــس ات ـ ـحـ ــاد
ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة ف ـهــد الـكـشـتــي:
"نهنئ أهل الكويت بحلول شهر رمضان،
ونـ ـع ــرب ع ــن س ـع ــادت ـن ــا ب ــال ـت ـع ــاون مــع
م ــؤس ـس ــة رائ ـ ـ ــدة ب ـح ـجــم ب ـن ــك ال ـكــويــت
الوطني والمساهمة في دعم عمالئه في
الحصول على تجربة تسوق مميزة".
وأك ــد الـكـشـتــي اس ـت ـعــداد الجمعيات
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاونـ ـ ـي ـ ــة لـ ـتـ ـلـ ـبـ ـي ــة اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
المستهلكين في شهر رمضان ،وتقديم
عـ ــروض مـمـيــزة بـمــا يـتـنــاســب م ــع تلك
المناسبة.
وأض ــاف "على العمالء الراغبين في
الـمـشــاركــة بـهــذه الحملة التسجيل من
خ ــال م ــوق ــع ال ـب ـنــك ال ــرس ـم ــي ،وص ــرف
مبلغ  400د.ك كـحــد أدن ــى عـلــى جميع
المشتريات خالل فترة الحملة ،ويحصل
كل عميل على استرداد نقدي بقيمة 100
د.ك كحد أقصى 50 ،د.ك لكل طريقة دفع".
وتـعــد بـطــاقــات الــوطـنــي االئتمانية
الطريقة األمثل إلتمام المدفوعات ،حيث
يمنح ا سـتـخــدا مـهــا العميل الكثير من
السهولة والمزايا خصوصا عند التسوق
باستخدام البطاقة االئتمانية ،ومنها
برنامج مكافآت الوطني ،برنامج مايلز
الــوطـنــي ،بــاإلضــافــة إل ــى خــدمــة حماية
المشتريات ،وخدمة تمديد فترة الضمان
والكثير غيرها.

يجري بنك الخليج يوم  15الجاري
سـحــب ح ـســاب "ال ــدان ــة" رب ــع الـسـنــوي
األول هـ ــذا الـ ـع ــام ،وس ـي ـك ـشــف خــالــه
اسم العميل المحظوظ الفائز بجائزة
 100,000ديـنــار ،وذلــك في مقر البنك،
ب ـح ـض ــور م ـم ـثــل م ــن وزارة ال ـت ـج ــارة
والصناعة ،وممثل من شركة إرنست
أند يونغ .Ernst & Young
وحـ ـ ــول ه ـ ــذا ال ـس ـح ــب ،ق ـ ــال مـحـمــد
الـ ـقـ ـط ــان ،ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـمـجـمــوعــة
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة لـ ـ ـ ــأفـ ـ ـ ــراد ف ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــك:
"مـتـحـمـســون ج ـ ًـدا للكشف عــن الفائز
بسحب الــدانــة رب ــع الـسـنــوي ،العميل
المحظوظ الذي سيحصل على جائزة
الـ  100,000دينار كويتي .هذا السحب
هو أول سحب ربع سنوي لهذا العام،
ل ـكــن ف ــرص ال ــرب ــح م ــع ح ـس ــاب ال ــدان ــة
ً
ً
وسنويا!
شهريا وربــع سنوي
تتكرر
لذلك نذكر العمالء وندعوهم لالدخار
في حساب "الدانة" الذي يمكنهم فتحه
واإليـ ـ ـ ــداع ف ـيــه إل ـك ـتــرونـ ًـيــا ع ــن طــريــق
تـطـبـيــق ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ،أو زي ـ ــارة أحــد
فــروعـنــا الـمـنـتـشــرة فــي أن ـحــاء الـبــاد.
وأتمنى الحظ الوفير للجميع!".
"الدانة" من أفضل حسابات االدخار
في الكويت ،بسحوباته الدورية التي
تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة
لحاملي الحساب ،فهناك فرص شهرية
ل ـل ـفــوز ب ــأل ــف دي ـن ــار ل ـع ـشــرة فــائــزيــن،
إض ــاف ــة إلـ ــى س ـح ـب ـيــن ربـ ــع سـنــويـيــن
جائزة كل منها  100,000دينار ،وسحب
نصف سنوي جائزته  1,000,000دينار
كويتي ،والسحب السنوي الكبير على
الجائزة الكبرى التي تبلغ 1,500,000
دينار.

مميزات كثيرة
ومن المميزات العديدة التي يتمتع
بها عمالء "الدانة" أنه الحساب الوحيد
في الكويت الذي ِّ
يحول فرصك بالفوز
من السنة الماضية إلى السنة التالية،
وذل ــك ضـمــن بــرنــامــج مـكــافــأة العمالء
على وفائهم ووالئهم للبنك.
وك ـ ــذل ـ ــك ،تـ ـم ــت إض ـ ــاف ـ ــة ك ـ ــل ف ــرص
الربح لعمالء الدانة الحاليين من عام
( 2020م ــن  1يـنــايــر إل ــى  31ديسمبر
 )2020إلــى سحوبات عــام  .2021ومن
الجدير بالذكر أن جميع السحوبات
تتم بحضور ممثل من وزارة التجارة
وال ـص ـن ــاع ــة ،وت ـت ــم مــراج ـعــة وتــدقـيــق
ال ـس ـحــوبــات رب ــع الـسـنــويــة والـسـحــب
الـسـنــوي مــن شــركــة إرنـســت أنــد يونغ
.Ernst & Young

ص ـ ـنـ ــاديـ ــق الـ ـمـ ـلـ ـكـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة
وال ــذي أدى ب ــدوره إلــى تحديات
ف ــي ال ـتــدف ـقــات ال ـن ـقــديــة ،وخ ــال
الـعــام ،نجح فــريــق االستثمارات
المصرفية فــي لعب دور المدير
الرئيسي المشترك لست صفقات
ف ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ــدي ـ ــن ،صـف ـقـتـيــن
إق ـل ـي ـم ـي ـت ـي ــن وأربـ ـ ـ ـ ـ ــع ص ـف ـق ــات
مـحـلـيــة ،بـمـبـلــغ إج ـمــالــي يـعــادل
 2.6مليار دوالر .وتابع صرخوه
أن ال ـف ــري ــق ل ـعــب دور مـسـتـشــار
ال ـ ـب ـ ـيـ ــع ال ـ ـح ـ ـصـ ــري ل ـم ـج ـم ــوع ــة
طـبـيــة ف ــي م ـصــر وطـ ــرح م ـبــادرة
استراتيجية لمساعدة الشركات
على االستجابة لألزمة الحالية،
كما حازت كامكو إنفست جائزة
"أفـضــل بنك انــدمــاج واسـتـحــواذ
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط "2020 -
م ــن مــؤسـســة غ ـلــوبــال فــايـنــانــس
ً
المعتمدة دوليا.
وزاد :استمرت ذراع الوساطة
المالية ،شركة األولــى للوساطة
ال ـم ــال ـي ــة ،ف ــي ت ـق ــدي ــم خــدمــات ـهــا
للعمالء دون انقطاع مع ارتفاع
في الحصة السوقية واستقطاب
ع ـم ــاء جـ ــدد م ــن خـ ــال خــدمــات
ال ـ ـتـ ــداول اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ويـعـتـبــر
اإلنـ ـج ــاز الــرئ ـي ـســي ل ـل ـفــريــق هو
التنفيذ الناجح لنسبة كبيرة من
قيم ال ـتــداول والـتــي بلغت مليار
ديـ ـن ــار ف ــي يـ ــوم إدراج ب ــورص ــة
ال ـكــويــت ض ـمــن مــؤشــر مــورغــان
ستانلي لألسواق الناشئة بكفاءة
واحترافية عالية.
وشدد صرخوه على مواصلة
المكاتب اإلقليمية بنجاح ترسيخ
تواجدها في األسواق التي تعمل

ب ـه ــا وت ـع ــزي ــز ع ــروض ـه ــا وب ـن ــاء
قاعدة عمالئها ،وقد أنهت كامكو
إنفست  -السعودية عملية تغيير
عــام ـت ـهــا ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي يــولـيــو
ً
 2020تماشيا مع استراتيجيتنا
ل ـل ـع ـم ــل تـ ـح ــت عـ ــامـ ــة ت ـج ــاري ــة
موحدة واستقطبت عمالء جددا
من مؤسسات وأفراد ذوي المالءة
المالية العالية.
وذكــر أن الفريق واصــل تقديم
أداء مرتفع معدل بالمخاطر لهذا
الـعــام لـصـنــدوق كــامـكــو لألسهم
السعودية فاق أداء مؤشر القياس
بنسبة  5.8%على الرغم من كون
الصندوق عالي السيولة .ويعتبر
ال ـص ـنــدوق ثــانــي أك ـبــر صـنــدوق
تقليدي لألسهم السعودية وأكبر
صـنــدوق تــديــره شــركــة استثمار
مستقلة غير تابعة لبنك محلي.
وق ــال ش ـهــدت كــامـكــو إنفست
– مركز دبــي المالي العالمي في
ً
ً
عام  2020عاما جيدا آخر ،حيث
رف ــع م ــن مـســاهـمـتــه ف ــي األع ـمــال
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـم ـج ـمــوعــة بـشـكــل
ك ـب ـي ــر ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك اس ـت ـق ـطــاب
األم ـ ــوال واك ـت ـســاب ع ـمــاء جــدد،
وحـصــل الفريق على الموافقات
ل ـط ــرح وإدارة ص ـن ــدوق تـمــويــل
تـجــاري جــديــد واستكمل عملية
االنـ ـ ــدمـ ـ ــاج مـ ــع غ ـل ــوب ــل – مــركــز
دبــي الـمــالــي العالمي مــع تكامل
س ـل ــس ل ـل ـتــراخ ـيــص وال ـم ـكــاتــب
والموظفين.
وأكد صرخوه مواصلة الشركة
تعزيز مكانتها كواحدة من رواد
الفكر البارزين في المنطقة .فمن
منطلق الحرص على أهمية اتخاذ
ق ـ ــرارات اسـتـثـمــاريــة قــائـمــة على
ال ـب ـيــانــات وال ـم ـع ـل ــوم ــات ،نعمل
دوما على تعزيز الثقافة المالية
واالس ـت ـث ـم ــاري ــة ورف ـ ــع مـسـتــوى
الــوعــي لــدى المجتمع للحصول
عـ ـل ــى م ـج ـت ـم ـع ــات اس ـت ـث ـم ــاري ــة
مـطـلـعــة .ونـتـيـجــة لــذلــك ،تساهم
تقييماتنا الثاقبة التي نصدرها
ف ــي ال ــوق ــت ال ـم ـنــاســب وتـتـبـعـنــا
التـجــاهــات األسـ ــواق والتحاليل
ً
والـ ـتـ ـق ــاري ــر والـ ـت ــوقـ ـع ــات دورا
ً
رئيسيا في تسهيل عملية اتخاذ
القرارات االستثمارية.
واش ـ ـ ــار ال ـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار فــريــق
البحوث خالل عام  2020االلتزام
ب ـخــدمــة م ـج ـت ـمــع الـمـسـتـثـمــريــن
وواظ ـ ـ ـ ــب ،ح ـت ــى أثـ ـن ــاء عـمـلـيــات

اإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـج ــائ ـح ــة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،عـ ـل ــى إص ـ ـ ـ ــدار جـمـيــع
ال ـت ـقــاريــر ال ــدوري ــة ال ـت ــي تغطي
قـ ـط ــاع ــات مـ ـتـ ـع ــددة فـ ــي ال ــوق ــت
المناسب واقـتــراح استراتيجية
متعددة األصول من خالل البحث
األســاســي والفني واالقتصادي،
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،أص ــدر الـفــريــق
تقارير لتغطية األحداث الكبرى؛
على وجه التحديد ،الوباء وأثره
االقتصادي ،وإدراج الكويت في
مؤشر مورغان ستانلي لألسواق
الناشئة.
وقال إنه في ذات الوقت ،يعتبر
قيامنا بــدور رائــد على مستوى
ً
ال ـم ـج ـت ـمــع ج ـ ـ ــزءا ال ي ـت ـج ــزأ مــن
خلق القيمة ألصحاب المصالح،
حيث نقوم بذلك من خــال طرح
مبادرات المسؤولية االجتماعية
التي تضيف قيمة استراتيجية
إلى اقتصادنا الوطني والقطاع
المالي وتنمية الـكــوادر المهنية
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة .وف ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــام ،2020
استضفنا العديد من الندوات عن
بعد حول الموضوعات الرئيسية
المتعلقة باالستثمار ،وأطلقنا
حـمـلــة تــوعـيــة لـلـحــد مــن انـتـشــار
كورونا ،ووزعنا اإلمدادات لمرافق
ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي بــال ـت ـعــاون مع
جمعية الهالل األحمر الكويتي،
كما شاركنا في مساهمة كيبكو
الـبــالـغــة  2.5مـلـيــون دي ـنــار لدعم
ج ـه ــود ال ـح ـكــومــة ال ـم ـبــذولــة في
مكافحة الجائحة.
وع ــن الـخـطــوات المستقبلية،
أكـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ــرخ ـ ـ ــوه بـ ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـشـ ــركـ ــة
سـ ـت ــواص ــل م ــراقـ ـب ــة الـ ـتـ ـط ــورات
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق وخ ـط ــط
ال ـح ـكــومــة ل ـل ـع ــودة إلـ ــى ال ـح ـيــاة
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة .وق ـ ــد س ــاه ــم ال ـع ــام
 2020فــي تحسين فــي مستوى
اإلنتاجية خالل األوقات الصعبة
مــن خ ــال تنفيذ استراتيجيات
جــديــدة وت ـســريــع خـطــة الـتـحــول
الـ ــرق ـ ـمـ ــي وتـ ـخـ ـفـ ـي ــف ال ـم ـخ ــاط ــر
المرتبطة بتأثير الجائحة.
ولفت إلــى استمرار التواصل
م ــع ج ـم ـيــع أصـ ـح ــاب الـمـصـلـحــة
وم ــراق ـب ــة االتـ ـج ــاه ــات ال ـجــديــدة
وال ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات الـ ـسـ ـل ــوكـ ـي ــة ال ـت ــي
ً
ستؤدي حتما إلى وجود معايير
جــديــدة وف ــرص استثمارية بعد
االنتهاء من أزمة كورونا.

«بيتك» يبتعث موظفيه إلى «سيليكون
فالي» في الواليات المتحدة
ضمن برنامج «فرصة» ...لتنمية العقلية الرقمية المبدعة والمبتكرة

محمد القطان

ول ــزي ــادة ف ــرص ال ــرب ــح ،يـجــب على
الـ ـعـ ـم ــاء أن ي ـح ــاف ـظ ــوا ع ـل ــى الـمـبـلــغ
ال ـ ـمـ ــودع ف ــي ال ـح ـس ــاب ل ـئ ــا ي ـق ــل عــن
 200ديـنــار ،أو زيــادتــه للحصول على
ف ــرص رب ــح أك ـثــر ب ــاس ـت ـم ــرار ،ويـمـكــن
للعمالء الحصول على فرصة لدخول
فــي الـسـحــب ال ـش ـهــري ورب ــع الـسـنــوي
والسنوي.

فتح حساب الدانة
وللمشاركة في السحوبات القادمة،
يـجــب فـتــح حـســاب الــدانــة بمبلغ 200
ديـنــار على األق ــل ،إضــافــة إل ــى :التقدم
بـطـلــب م ــن خ ــال ال ـخــدمــة الـمـصــر ّفـيــة
عبر الموبايل /اإلنـتــرنــت ،أو التفضل
بزيارة أقرب فرع للبنك ،لعمالء الخليج
الحاليينّ .أما العمالء الجدد ،فيرجى
منهم التفضل بزيارة أقرب فرع للبنك،
بـعــد حـجــز مــوعــد ل ـلــزيــارة ع ــن طــريــق
تطبيق  ،Visit Gulf Bankالذي يجعل
ب ـ ــدوره ت ـجــربــة ال ــزي ــارة أك ـثــر سـهــولــة
ويسر.

إيداع أكثر لفرص أكثر
ويـتـيــح الـبـنــك إمـكــانـيــة اإليـ ــداع في
حساب الدانة بسهولة ويسر ،لتمكين
العمالء مــن زي ــادة فرصهم فــي الـفــوز،
حيث يمكنهم اإليداع عن طريق :الخدمة
الـمـصــرفـيــة عـبــر ال ـمــوبــايــل /اإلنـتــرنــت
ومن خالل خدمة الدفع الذاتي الجديدة
" ."ePayأو زيارة أي من أفرع البنك ،أو
ٔ
ٓ
عن طريق اجهزة الصراف االلي ATM
ٔ
ٓ
 /واجـ ـه ــزة الـ ـص ــراف االل ـ ــي الـتـفــاعـلــي
 ،ITMأو االتصال بمركز خدمة العمالء
.1805805
كما يمكن إنشاء أمر إيــداع مجاني
من حسابات أخرى لدى "الخليج" إلى
حساب الدانة.

فريق «فرصة» في إطار زيارات «سيليكون فالي»
ابتعث بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،مجموعة
م ــن مــوظـفـيــه ال ــى "سـيـلـيـكــون ف ــال ــي" ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج "ف ــرص ــة"
للمتفوقين الكويتيين ،الذي يهدف إلى تعزيز فكرة
العقلية الرقمية المبتكرة لديهم لتنمية ابداعاتهم
في التخصصات المتعلقة بالرقمنة وتكنولوجيا
المعلومات والتطورات في مجال الـ  Fintechوالذكاء
االصطناعي والبلوكتشين واألمن السيبراني.
ويـنـسـجــم "ف ــرص ــة" وال ـم ـح ـتــوى الـمـكـثــف ال ــذي
يقدمه ،مع توجهات "بيتك" وخططه االستراتيجية
لتعزيز ريادته في الرقمنة التي أصبحت أساسية
في مختلف أنشطته وأعماله ،كما يأتي ضمن اطار
االهتمام بالمواهب الوطنية واالرتقاء بمستواهم
المهني وصقل مهاراتهم وفق المعايير والمقاييس
العالمية.

عمالقة التكنولوجيا
وتضمن "فرصة" برامج تدريبية متقدمة وورش
عمل وزيــارات ميدانية الى أبرز وأكبر المؤسسات
التكنولوجية العالمية مثل مايكروسوفت ،وغوغل،
وآبل ،وريبل ،وغيرها من عمالقة التكنولوجيا ،الى
جانب زيــارة مختبرات اكبر الجامعات األميركية
المتقدمة في دراســات التحول الرقمي مثل جامعة
بيركلي في كاليفورنيا ،وكذلك زيارة ميدانية لمركز
االبـتـكــار فــي سيليكون فــالــي ،وأخ ــرى للمجموعة
الـبـنـكـيــة الـعــالـمـيــة بــي إن بــي بــاريـبــا وغـيــرهــا من
المؤسسات العالمية وشركات الـ  FinTechالمرموقة.
كما تضمن البرنامج الوجود الميداني المكثف
في مايكروسوفت -تركيا ،وكذلك في "بيتك -تركيا"
الــرائــد رقـمـيــا ،وال ــذي يـحـتــوي عـلــى مــراكــز ابـحــاث
وابتكار ضمن فريق من مئات المهندسين ،حيث
ت ـع ــرف م ـت ــدرب ــو "فـ ــرصـ ــة" ع ـل ــى م ـن ـت ـجــات ال ــذك ــاء
االص ـط ـنــاعــي ،وأت ـم ـتــة الـعـمـلـيــات ،وال ـف ــرع الــذكــي،

وتـمــويــل الـتـجــارة االلـكـتــرونـيــة ،وعـمـلـيــات تحليل
والء العمالء ،وعلم البيانات ،والتطبيقات الرقمية
ضمن الكثير من البرامج المصصمة لتعزيز االبتكار
الرقمي في التكنولوجيا المالية لدى المتدربين.
من جانبهم ،أشاد المتدربون بأهمية البرنامج
وم ــا أضــافــه لـهــم مــن قيمة كـبـيــرة ستنعكس على
أدائ ـهــم فــي الـبـنــك عـبــر تنفيذ اف ـكــار مــن شــأنـهــا ان
تـســا هــم فــي تـطــو يــر وتسهيل العمليات وتصميم
خــد مــات ومنتجات رقمية تــوا كــب متطلبات جيل
األلفية ،وتــؤكــد تميز "بيتك" وريــادتــه فــي الرقمنة
وخدمات االونالين والتكنولوجيا المالية.
وأش ـ ـ ـ ــاروا إلـ ــى أن أهـ ــم م ــا م ـ ّـي ــز ال ـب ــرن ــام ــج هــو
المشاريع التقنية العملية التي تم تنفيذها بعيدا
عــن الـمـحــاضــرات األكــاديـمـيــة التقليدية ،والتعرف
على أساليب التحول الرقمي للمؤسسات العالمية،
وثقافة وبيئة العمل االبداعية المحفزة ،وطرق تجنب
العقلية التقليدية في التفكير ،والتأكيد على المرونة
والرشاقة في األداء ضمن ثقافة التغيير واالبتكار
ال ـم ـت ــواص ــل م ــع ت ـســريــع وت ـب ـس ـيــط ك ــل الـعـمـلـيــات
وتوفيرها "اونالين".
يذكر أن "فرصة" يشمل ابرز الكويتيين المتفوقين
وأوائل الخريجين في اقسام التكنولوجيا بالجامعات
المحلية والــدولـيــة ،ويتضمن بــرامــج تدريبية على
احدث وافضل ما وصلت اليه تكنولوجيا المعلومات
وتطبيقاتها في المجال المصرفي.
ويساهم البرنامج في تطوير قدرات المتدربين
ال ــذات ـي ــة لـتــوظـيـفـهــا ف ــي خ ــدم ــة "ب ـي ـتــك" وع ـمــائــه،
حيث يضيف البرنامج ميزة تمكين الموظفين من
مواكبة المستوى العالمي في الخبرات والمهارات
والمعرفة بتطور العمليات المصرفية واعمال البنوك
والمؤسسات المالية بمفهومها الواسع ،بما يمثله
ذلــك مــن اث ــراء لخبرة الـمــوظــف وتـطــويــره المهني،
ويعزز الروح القيادية لدى الشباب الكويتيين.
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اقتصاد

ّ
ّ
طورت تطبيق  KUWAIT TVبالتعاون مع «اإلعالم» وزودته بأحدث تقنيات البث عبر اإلنترنت
ّ
قصة نجاح
جديدة تعكس
ريادتنا في
قيادة وتمكين
ّ
التحول
الرقمي
بالقطاع العام
ً
تنفيذا لرؤية
كويت جديدة

الروضان

المشروع
نقلة مميزة
لتلفزيون دولة
الكويت في
خوضه غمار
البث الرقمي

الهويدي

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة «زيـ ـ ـ ــن»
تعاونها مع وزارة اإلعالم
لتطوير تطبيق KUWAIT
ُ ً
 TVالجديد كليا وتزويده
بأحدث تقنيات البث عبر
اإلنـتــرنــت ،لتنقل تلفزيون
دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت إل ـ ــى عـصــر
الـ ـمـ ـن ـ ّـص ــات ال ــرق ـم ـي ــة عـبــر
توفير خدمات البث الحي
وخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـڤـ ـي ــدي ــو عـبــر
الطلب ( )VODبجودة فائقة
لـ  9قنوات تلفزيونية و11
قناة إذاعية تابعة للوزارة.
وذكرت الشركة ،في بيان
صـ ـح ــاف ــي ،أن إعـ ـ ــان ه ــذا
الـتـعــاون جــاء على هامش
ال ـ ــزي ـ ــارة الـ ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
الرئيسة التنفيذية لـ»زين
الـكــويــت» إي ـمــان الــروضــان
إل ـ ــى م ـك ـتــب وك ـي ـل ــة وزارة
اإلع ـ ــام م ـن ـيــرة ال ـهــويــدي،
بحضور اإلدارة التنفيذية
بالشركة ومسؤولي وزارة
اإلعــام ،وهي الزيارة التي
أتـ ـ ــت ب ـ ُـمـ ـن ــاسـ ـب ــة اإلطـ ـ ــاق
الرسمي لتطبيق KUWAIT
ً
 TVتزامنا من قــرب دخول
شهر رمضان ُ
المبارك.
و فــي تعليقها على هذا
الـتـعــاون ،قــالــت الــروضــان:
«نـكـتــب ال ـيــوم قـ ّـصــة نجاح
ج ــدي ــدة ل ـل ـشــراكــة م ــا بين
«زين» ُ
المؤسسات
وم
ختلف ّ ً
ُ
الـحـكــومـيــة مـمــثـلــة ب ــوزارة
اإلعالم ،وهي الخطوة التي
تعكس ريــادتـنــا فــي قيادة
وتـمـكـيــن ال ـت ـحـ ّـول الــرقـمــي
ً
بالقطاع العام تنفيذا لرؤية
كــويــت جــديــدة  ،2035فقد
كــانــت وم ــازال ــت «زيـ ــن» من
أوائل الشركات الوطنية من
الـقـطــاع ال ـخــاص الكويتي
التي كــان لها الــدور األبــرز
ّ
التحول الرقمي
في تطبيق
ال ـح ـك ــوم ــي ع ـل ــى ُمـخـتـلــف
الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــد خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
الماضية».
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ــروض ـ ــان:
«خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات الـقـلـيـلــة
ّ
ّ
منصات
تطورت
السابقة،
الترفيه الرقمية وخدمات

البث عبر اإلنترنت بشكل
ســريــع ،وأصبحت الخيار
ّ
األول ُ
تتميز
للمشاهد لما
به من سهولة وانسيابية،
وم ـ ـ ـ ــع دخ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـج ــائـ ـح ــة
وتأثير اإلغالقات وتطبيق
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة
العديدة ّوما صاحبها من
ع ــدم تــوفــر مـنــافــذ الترفيه
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وأص ـ ـ ـبـ ـ ــح
االع ـت ـمــاد عـلــى الـمـنـصــات
الرقمية شبه كامل من قبل
ُ
المستخدمين حول العالم،
ولهذا السبب ارتأينا أهمية
مـشــروع التحويل الشامل
ل ـت ـل ـفــزيــون ّدول ـ ــة ال ـكــويــت
ً
ً
ليكون ُمتوفرا رقميا عبر
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق KUWAIT TV
وموقع الوزارة الرسمي».
وب ـ ّـي ـن ــت« :خ ـ ــال عملية
ت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــرنـ ـ ــا لـ ـلـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق،
حرصنا بشكل كبير على
ت ــزوي ــده ب ــأح ــدث تـقـنـيــات
البث عبر اإلنترنت ليكون
ً
ُمـ ـ ـط ـ ــابـ ـ ـق ـ ــا لـ ـلـ ـم ــواصـ ـف ــات
ُ
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ب ـح ـيــث ي ـم ـكــن
لـلـ ُـمـسـتـخــدمـيــن ُم ـشــاهــدة
ال ـ ـبـ ــث ال ـ ـحـ ــي ل ـ ـ ـ  9قـ ـن ــوات
تـلـفــزيــونـيــة أو االس ـت ـمــاع
إلــى البث الحي لـ  11قناة
إذاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ــابـ ـع ــة لـ ـ ـل ـ ــوزارة
بضغطة زر وبجودة فائقة
ال ــوض ـ ّـوح ،ه ــذا بــاإلضــافــة
إلى توفر ميزة الڤيديو عبر
ُ ّ
الطلب ( )VODالتي تمكنهم
مـ ـ ــن اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ب ــرامـ ـجـ ـه ــم
ال ـ ـ ُـمـ ـ ـفـ ـ ـضـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـ ُـمـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــارة
واالسـتـمـتــاع ُ
بمشاهدتها
على الفور في أي وقت ومن
أي مكان».
وتابعت الــروضــان« :مع
ً
إط ـ ــاق ال ـت ـط ـب ـيــق رس ـم ـيــا
لــأج ـهــزة الــذك ـيــة الـعــامـلــة
بـنـظــام  iOSوعـبــر ومــوقــع
وزارة اإل ع ـ ـ ـ ــام ا ل ــر س ـم ــي
وإطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى م ـن ـص ــة
ً
 Androidقــري ـبــا ،أصـبــح
ب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان الـ ـ ُـم ـ ـشـ ــاهـ ــديـ ــن
االستمتاع بالمسلسالت
وال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج الـ ـ ُـم ـ ـخ ـ ـتـ ــارة
ً
واألكثر ُمشاهدة من قبل

الروضان والهويدي تتوسطان فريقي «زين» و«اإلعالم»
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ،س ـ ـ ــواء خ ــال
فترة شهر رمضان ُ
المبارك
أو بـ ـ ـع ـ ــده ،وقـ ـ ــد حــرص ـنــا
أن يـ ـ ــأ تـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـُـذا اإل ط ـ ـ ـ ــاق
ً
تـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع ق ـ ـ ــرب دخ ـ ــول
الشهر الفضيل أعــاده الله
ع ـلــى الـجـمـيــع ب ـكــل الـخـيــر
والبركة».
واخـ ـ ـتـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــت ب ـ ـقـ ــول ـ ـهـ ــا:
«ي ـ ـع ـ ـكـ ــس هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
دورنا الرئيسي في تزويد

أحــدث الحلول والخدمات
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة لـ ـكـ ـب ــرى
الـمــؤسـســات الــوطـنـيــة من
القطاعين العام والخاص،
بــم ــا ُيـ ـسـ ـه ــم فـ ــي االرت ـ ـقـ ــاء
بــرف ـعــة وازدهـ ـ ـ ــار ال ـكــويــت
ع ـلــى ج ـم ـيــع ال ـم ـس ـتــويــات
وال ـ ـص ـ ـعـ ــد ،خـ ـص ــوص ــا أن
زيـ ـ ـ ــن ُجـ ـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ال ـ ـخـ ــاص الـ ـك ــويـ ـت ــي الـ ــذي
ً
ً
ُيعتبر شريكا استراتيجيا
ف ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــط الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة

ل ـلــدولــة وإح ـ ــدى ركــائــزهــا
األساسية».
و فــي تعليقها على هذا
ال ـت ـعــاون ،قــالــت الـهــويــدي:
إن «تـعـظـيــم دور ال ـشــراكــة
بـ ـي ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات الــوط ـن ـيــة
والقطاعات الحكومية في
ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي،
ال ـت ــي ت ـســاهــم ف ــي تـطــويــر
ب ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ،وت ـ ـقـ ــديـ ــم
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة
ال ــرق ـم ـي ــة ،والـ ـت ــي ضمنها
ه ــذا الـمـشــروع الــذي
س ـ ـي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر
نقلة مميزة
لـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون
دولة الكويت
ف ـ ــي خ ــوض ــه
غـ ـ ـم ـ ــار الـ ـب ــث
ال ـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــي،
وت ـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد
اإلع ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــد
حـ ـيـ ـثـ ـم ــا كـ ـ ــان،
س ـي ـف ـتــح آف ــاق ــا
أكبر وأشمل في

ّ
التعاون البناء ،ومد جسور
الـ ـتـ ـع ــاون الـ ـت ــي تـتـطـلـبـهــا
الـ ـه ــوي ــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة
اإلعالمية لتلفزيون الكويت
الجديدة».
ُ
وي ـم ـكــن لـلـ ُـمـسـتـخــدمـيــن
اآلن تـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــل تـ ـطـ ـبـ ـي ــق
 KUWAIT TVمـ ــن مـتـجــر
 A p p S t o r eلـ ــأ ج ـ ـهـ ــز ة
ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــا م ـ ـ ـلـ ـ ــة ب ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام iOS
ً
(وس ـ ـي ـ ـتـ ــوفـ ــر قـ ــري ـ ـبـ ــا عـلــى
متجر  Play Storeلألجهزة
العاملة بنظام (،Android
ويشمل التطبيق  9قنوات
تلفزيونية هــي الـكــويــت و
 KTV2وا ل ـ ـعـ ــر بـ ــي وإ ث ـ ـ ــراء
ّ
والـ ـ ـق ـ ــري ـ ــن خ ـ ــل ـ ــك ب ــال ـب ـي ــت
والرياضية والرياضية 2
والمجلس ،هــذا باإلضافة
إلـ ــى  11ق ـن ــاة إذاع ـ ـيـ ــة هي
ال ـقــرآن الـكــريــم وكــويــت أف
أم والبرنامج العام وOFM
و Super Stationوالشعبية
والبرنامج الثاني وEASY
 92.5وا لـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــاء ا لـ ـع ــر ب ــي
القديم.
وت ـ ـ ـقـ ـ ــدم «زيـ ـ ـ ـ ـ ــن» ب ـش ـكــل

م ـس ـت ـم ــر أحـ ـ ـ ــدث الـ ـحـ ـل ــول
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة الـ ُـم ـب ـت ـكــرة
ف ـ ــي ت ـم ـك ـي ــن ح ـ ـيـ ــاة ذك ـي ــة
وم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع آم ـ ـ ـ ــن وقـ ـ ـط ـ ــاع
أعـ ـم ــال ذي كـ ـف ــاء ة عــال ـيــة،
ً
استنادا على الركائز السبع
الــرئـيـسـيــة الـتــي وضعتها
خطة التنمية لدولة الكويت
ل ـ ــرؤي ـ ــة «ك ـ ــوي ـ ــت جـ ــديـ ــدة»
ب ـح ـلــول عـ ــام  ،2035حيث
ً
تعتبر «زين» نفسها شريكا
ً
رئيسيا في تحقيق أهداف
هذه الخطة.

ّ
التطبيق يوفر
خدمات البث الحي
و VODبجودة
فائقة لـ  9قنوات
تلفزيونية و 11قناة
إذاعية

 Ooredooتكشف عن الفائز بـ «باقات  B.Online »ANAتوقع عقد شراكة مع اتحاد الجمعيات التعاونية
لتزويد المناطق السكنية بمنظومة أمنية متكاملة

أ عـ ـلـ ـن ــت  Ooredooا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ا ل ـف ــا ئ ــز
بالجائزة القيمة لمسابقة باقات  ANAفي
سحب القرعة الذي كثيرا ما ترقبه وانتظره
ال ـج ـم ـيــع ،بــال ـت ـعــاون م ــع وزارة ال ـت ـجــارة
والـصـنــاعــة ،حيث ربــح الـفــائــز المحظوظ
أمجد بنورة رحلة سياحية لجزر المالديف
مــدفــوعــة الـتـكــالـيــف بــالـكــامــل لشخصين،
تـشـمــل ت ــذك ــرة س ـفــر واق ــام ــة م ــدة  3لـيــال
بــإحــدى الـفـنــادق الـفــاخــرة ،مــع مــراعــاة كل
اإلرشادات واالشتراطات الصحية للتباعد
االج ـت ـم ــاع ــي ،وال ــوق ــاي ــة ال ـت ــي وضـعـتـهــا
الجهات الرسمية.
وتــم إطــاق مسابقة «بــاقــات  »ANAمن
 20ديسمبر  2020حتى  18فبراير ،2021
كمبادرة تتمحور حول العميل ،حيث تتيح
لـعـمــاء  Ooredooفــرصــة ال ـفــوز بجوائز
رائعة ،وتقدم باقات  ANAالحرية المطلقة
للعميل لتعديل الـبــاقــة ،بـمــا يـتــوافــق مع
احتياجاته أو اختيار ما يريده وإضافته
إلى باقته ،أو تصميم باقة جديدة بالكامل.
 ANAه ــي أول ب ــاق ــة رق ـم ـيــة ف ــي دول ــة
ال ـكــويــت ،وتـعـتـبــر  Ooredooأول شــركــة
اتصاالت في السوق الكويتي تطلق مثل
ً
ً
رقميا
منتجا
هــذه الـخــدمــة ،والـتــي تــوفــر
بــال ـكــامــل مـخـصـ ًـصــا بـشـكــل فـ ــردي يتيح
للعمالء التحكم المطلق في باقات االشتراك
والعوالم الرقمية ،ويسهل عليهم الشراء
واالستخدام والدفع مقابل الحصول على
خدمات  Ooredooمباشرة من هواتفهم
النقالة.

الصباح :ندعم مبادرات الحد من انتشار الجرائم والحفاظ على
الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن المواطنين وسالمتهم
ناصر العبدالله مع ناظم الغبرا من  Ooredooمع الفائز بالرحلة
وم ــن خ ــال بــاقــة  ،ANAيمكن للعمالء
تصميم باقة على طريقتهم الخاصة من
خالل اختيار الدقائق واإلنترنت والمزايا
ً
بما يتوافق مــع احتياجاتهم ،علما بأنه
يمكن لـلـعـمــاء الـقـيــام بــذلــك عـبــر تطبيق
 My Ooredooعبر بضع خطوات بسيطة،
وستقوم  Ooredooبتوصيل شريحة ANA
ً
إليهم مجانا أينما كانوا.
وف ــي سـيــاق تعليقه عـلــى تـلــك الفرصة
الحصرية ،قــال مدير اإلعــان والتسويق،
لدى  Ooredooالكويت ،ناصر العبدالله:
«في إطار سعينا الدائم إلى تدعيم العالقة

ً
بيننا وبين العمالء ،نحرص دائـمــا على
التواصل المستمر معهم وتنظيم مسابقات
ت ـم ـن ـح ـهــم ال ـف ــرص ــة ل ـل ـف ــوز ب ــال ـع ــدي ــد مــن
الجوائز القيمة التي تحقق رغبات العمالء».
ً
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ق ـ ــائ ـ ــا« :ن ـط ـمــح
فــي  Ooredooالـكــويــت مــن خ ــال تنظيم
المسابقات إلى خلق مجتمع شغوف من
الـعـمــاء الــذيــن يتلهفون إل ــى الـمــزيــد وال
يستطيعون اال ن ـت ـظــار لــرؤ يــة منتجاتنا
وخدماتنا ومسابقاتنا المقبلة».

تقدمت  B.Onlineبأقل
األسعار وأفضل المواصفات
المتطابقة مع المتطلبات
القياسية لوزارة الداخلية،
التحاد الجمعيات التعاونية،
لتركيب وتشغيل حلول أمان
متكاملة ومترابطة مع األنظمة
األمنية اإللكترونية للوزارة،
ضمن المبادرة األمنية في
ً
تأمين المناطق السكنية ،عمال
بقانون رقم  61لسنة .2015

«وفرة لالستثمار» :سوق الكويت يقترب
من األسواق المتقدمة الناشئة
قالت شركة وفــرة لالستثمار الدولي
إن ـ ـ ــه وب ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن م ــؤش ــر
«ف ــوتـ ـس ــي» لـ ـب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت ف ـق ــد تــم
زيـ ـ ـ ــادة اوزان أسـ ـه ــم كـ ــل مـ ــن «ال ـق ــري ــن
ل ـل ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات» ،و«الـ ـبـ ـن ــك األه ـل ــي
المتحد» ،و«أجـيـلـيـتــي» ،وبـنــك الخليج،
في حين تم تخفيض سهمي «الوطني»
و»بيت التمويل».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،ف ـ ــي ت ـق ــري ــره ــا
ال ـش ـهــري عــن أسـ ــواق ال ـمــال فــي م ــارس،
أن هناك إمكانية لترقية ســوق الكويت
ال ــى األسـ ـ ــواق الـمـتـقــدمــة ال ـنــاش ـئــة بعد
اسـتـيـفــاء متطلبات الـتــرقـيــة وال ـتــي من
أهمها منظومة الطرف المقابل المركزي
( )CCP- Counter Related partyوالذي
مــن الـمـتــوقــع عـمــل اخ ـت ـبــارات عـلـيــه في
يــونـيــو  ،2021مــؤكــدة ان تـلــك الـخـطــوة
ستؤدي بال شك الى مزيد من التدفقات
األجنبية عالوة على انها ستدفع السوق
ً
الن يـكــون ســوقــا مـحـتــرفــا (يـغـلــب عليه
ً
ال ـتــداول المؤسسي المنظم) فـضــا عن

زيادة ثقة المستثمرين ببورصة الكويت
بعد قطعها عدة مراحل من تطوير البنية
التحتية للسوق واستمرارها في طرح
عدة منتجات جديدة لجذب المستثمرين
مـثــل ال ـمــارجــن واالوبـ ـش ــن والـمـشـتـقــات
المالية.

قرارات هيئة أسواق المال
ورصـ ـ ــد ال ـت ـق ــري ــر أهـ ــم قـ ـ ـ ــرارات هـيـئــة
أسواق المال خالل مارس ،التي تضمنت
ت ـم ــدي ــد فـ ـت ــرة اإلف ـ ـصـ ــاح ع ــن ال ـب ـيــانــات
المالية ربع السنوية شهرا (تنتهي في
 30اب ــري ــل  ،)2021ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـلــب من
مكاتب التدقيق بسبب عدم تمكنها من
االن ـت ـهــاء م ــن فـحــص ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
لـ ـلـ ـش ــرك ــات ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة ب ـس ـب ــب ال ـح ـظــر
الجزئي وضيق الوقت ،إضافة الى الغاء
تــرخـيــص ك ــل األن ـش ـطــة الـمــالـيــة لشركة
المدينة للتمويل واالستثمار وشطبها
م ــن س ـج ــل األش ـ ـخـ ــاص ال ـم ــرخ ــص لـهــم

ووقف الشركة عن التداول وإحالتها الى
وحدة التحريات المالية وذلك في ضوء
قانون رقم  106لسنة  2013والخاص في
غسل األموال وتمويل اإلرهاب بعد رصد
الهيئة لعدة مخالفات بحق الشركة بهذا
الخصوص.
وت ـض ـم ـن ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ك ــذل ــك إمـ ـه ــال
شركة عربي القابضة  3أشهر قبل الغاء
ادراجها في البورصة ما لم تتخذ الشركة
التدابير الالزمة إلعادة أسهمها للتداول
خالل  3اشهر من تاريخ اخطارها بهذا
القرار مع تزويد الهيئة بمسودة افصاح
في بورصة الكويت بشكل سليم.
وأكد التقرير ان تلك القرارات وغيرها
تدعم وتؤسس للشفافية التي من شأنها
زيادة ثقة المستثمرين محليا وخارجيا،
ونـحــن نـشــد عـلــى أي ــدي الهيئة للسعي
نحو مزيد من االحترافية التي ننشدها
جميعا.

االتحاد أصدر
ً
تعميما إلى
الجمعيات
التعاونية
للعمل على
التعاقد
المباشر مع
الشركة

مبارك الصباح

أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــر ك ـ ــة  B.Onlineا لـ ـك ــو يـ ـتـ ـي ــة،
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة ف ـ ــي خ ـ ــدم ـ ــات ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
المعلومات واإلنترنت واالتصاالت ،إبرامها
عقد شراكة مع اتحاد الجمعيات التعاونية،
لتزويد المناطق السكنية بمنظومة أمنية
متكاملة ،وفقا ألحدث التكنولوجيا العالمية
المستخدمة في المراقبة ،وبما يتوافق مع
المعايير القياسية لألنظمة األ مـنـيــة ،وبما
يرسخ مكانتها كإحدى أهم الشركات الرائدة
في توفير تكنولوجيا األنظمة األمنية على
مستوى المنطقة.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ب ـع ــدم ــا ت ـق ــدم ــت ال ـش ــرك ــة بــأقــل
األسعار وأفضل المواصفات المتطابقة مع
المتطلبات والـمــواصـفــات القياسية لــوزارة
الــداخ ـل ـيــة ،الت ـح ــاد الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة،
ل ـت ــرك ـي ــب وت ـش ـغ ـي ــل حـ ـل ــول أم ـ ـ ــان مـتـكــامـلــة
ومترابطة مــع األنظمة األمنية اإللكترونية
لوزارة الداخلية ،ضمن المبادرة األمنية في
ً
تأمين المناطق السكنية ،عمال بقانون رقم
 61لسنة .2015
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،صـ ـ ـ ـ َّـرح مـ ــديـ ــر ق ـط ــاع
االستراتيجية في شركة  ،B. Onlineالشيخ
مبارك الصباح ،بأن العقد المبرم مع االتحاد
يشمل تركيب كاميرات مراقبة على مداخل
ومخارج المناطق السكنية ومحطات تحويل
الـكـهــربــاء الـثــانــويــة الـمــوجــودة بكل منطقة،
إضافة إلى ربط جميع الكاميرات في المناطق
السكنية بنظام وزارة ا لــدا خـلـيــة عــن طريق
شبكة ربط مباشر للبيانات بغرفة عمليات
الـ ــوزارة ،وال ـمــزودة بــدقــة عالية وخصائص
قراء ة لوحات السيارات.
ً
وقــال الشيخ مـبــارك" :نـظــرا للثقة الكبيرة
الـتــي يوليها ات ـحــاد الـجـمـعـيــات التعاونية
فــي شــركــة  B.Onlineوف ــي ريــادت ـهــا بمجال
التكنولوجيا األمنية ،فقد قام بإصدار كتاب
تعميم إلى كل الجمعيات التعاونية ،للعمل
على التعاقد المباشر مع الشركة ،ما يضعها
ً
ٍّ
تحد كبير بترسيخ هذه الثقة ،اتساقا
أمــام
م ــع حــرص ـهــا ع ـلــى تــوف ـيــر أك ـث ــر الـمـنـتـجــات
ً
والخدمات التكنولوجية تقدما ،وبما يضمن
أفضل سبل الحماية واألمن".
ً
وأض ـ ــاف" :أي ـض ــا ،يــأتــي ه ــذا ال ـت ـعــاون مع
ً
اتحاد الجمعيات ،إيمانا بالدور المجتمعي
الرائد الذي تقدمه الجمعيات التعاونية في
دعم المبادرات التي تصب في مصلحة البالد
عامة والمناطق السكنية بشكل خاص ،للحد
من انتشار الجرائم والحفاظ على الممتلكات
ال ـعــامــة وال ـخــاصــة وح ـفــظ أم ــن الـمــواطـنـيــن
وسالمتهم".
ً
وا سـتـهــدا فــا لتحقيق ا لــر يــادة فــي مجال
األنظمة األمنية ،وبفضل بنيتها التحتية
وخبراتها المتاحة ،تزود شركة B.Online

العقد المبرم يشمل ربط
كل الكاميرات في المناطق
السكنية بنظام «الداخلية»
مبارك الصباح

ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــات والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
بالقطاعات المصرفية ،والطبية ،والنفطية،
والخدمات ،بهذا النوع من األنظمة.
و تـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــح  B.Onlineعـ ـ ـب ـ ــر خـ ـص ــا ئ ــص
منتجاتها متطلبات الهيئات الحكومية من
تركيب أنظمة أمنية ،تشمل أنظمة كاميرات
مــراقـبــة عــالـيــة الــدقــة مـطــابـقــة مــواصـفــاتـهــا
لشروط وزارة الداخلية من حيث التركيب
والتشغيل.
ً
وتقدم الشركة حلوال متخصصة ومدارة
ع ـب ــر ال ـب ـح ــث والـ ـتـ ـط ــوي ــر وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
الجديدة إلى الشركات الكبيرة والحكومية
والمصرفية ومؤسسات التمويل والشركات
الصغيرة ومتوسطة الحجم ألكثر من 29
سـ ـن ــة ،ت ـس ـعــى ب ـه ــا ن ـح ــو ن ـم ــو ال ـم ـســاه ـمــة
فـ ــي ت ـط ــوي ــر ال ـش ـب ـك ــات والـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة
لتكنولوجيا المعلومات.
ً
وارت ـك ــازا على بنيتها التحتية وخـبــرات
كوادرها ،توفر  B.Onlineالخدمات الرقمية
األكثر استقرارا وموثوقية وقابلة للتوسع ،إذ
ً
تقدم حلوال تهدف إلى توفير خدمات متكاملة
تغطي جميع أرجاء الكويت عبر شبكة اتصال
ً
ً
هي األكثر تطورا وأمانا ،تسعى من خاللها
إل ــى ري ـ ــادة ق ـطــاع تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
واالتصاالت بالكويت ،وتعزز مسيرتها نحو
التحول الرقمي.
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ّ
بحثت خالل اجتماعها الثاني بالعام الحالي تضرر المصانع الكويتية من قرار وزارة التجارة 2021 /1

اللجنة ناقشت اآلثار
المترتبة على تطبيق
القرار الوزاري رقم
( )2020 /67بشأن
تثبيت أسعار بيع
جميع أنواع السلع
الغذائية

ع ـ ـ ـقـ ـ ــدت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــة ع ــن
م ـج ـلــس إدارة غ ــر ف ــة ت ـجــارة
وصناعة الكويت اجتماعها
ا لـ ـث ــا ن ــي ل ـ ـعـ ــام  ،2021أ م ــس
األول ،بـ ـ ـ ــر ئـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــة خ ـ ــا ل ـ ــد
ال ـخ ــال ــد ،وب ـح ـض ــور أع ـضــاء
ال ـل ـج ـنــة ،ل ـم ـنــاق ـشــة عـ ــدد مــن
الـمــوضــوعــات الـ ُـمــدرجــة على
أ جـنــدة أعمالها ،كــان أبرزها
االط ــاع على آخــر التطورات
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن تـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ّـرر الـ ـمـ ـص ــان ــع
الكويتية ا لـعــا مـلــة فــي قطاع
الـ ـ ـم ـ ــواد اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة ومـ ـ ــواد
البناء من قرار وزارة التجارة
وا ل ـص ـن ــا ع ــة ر قـ ــم ()2021 /1
بـشــأن إج ــازة اسـتـبــدال قيمة
المواد االختيارية ضمن دعم
مواد اإلنشائية لمواد البناء.
وأعـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ع ــن
اهـ ـتـ ـم ــامـ ـه ــا ب ـ ــاالط ـ ــاع ع ـلــى
الدراسات والمعايير التي تم
االسـتـنــاد إليها إلص ــدار هذا
ال ـ ـقـ ــرار ،ح ـيــث ش ـك ـلــت وزارة
الـتـجــارة والصناعة إثــر ذلك
لجنة لــدرا ســة إ ع ــادة تنظيم
وت ـحــديــد الـ ـم ــواد اإلنـشــائـيــة
الـمــدعــومــة ،الـتــي تـضــم عــددا
من الجهات ذات الشأن.

عـلــى صعيد آ خ ــر ،ناقشت
اللجنة اآل ثــار المترتبة على
تـطـبـيــق ال ـق ــرار ال ـ ــوزاري رقــم
(  )2020 /67بـ ـش ــأن تـثـبـيــت
أسـ ـ ـع ـ ــار بـ ـي ــع ج ـم ـي ــع أنـ ـ ــواع
ال ـس ـلــع ال ـغــذائ ـيــة ف ــي الــوقــت
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وال ـ ـ ـضـ ـ ــرر الـ ـب ــال ــغ
الذي لحق بالقطاع التجاري
جراء ارتفاع التكاليف؛ سواء
الداخلية أو الخارجية على
السلع المستوردة ،وبالتالي
ت ـس ـب ــب فـ ــي خـ ـس ــائ ــر ك ـب ـيــرة
لـقـطــاع ال ـت ـجــزئــة .وق ــد أكــدت
الـلـجـنــة أه ـم ـيــة إي ـج ــاد حــول
مـنــاسـبــة لـتــافــي االس ـت ـمــرار
في ّ
تكبد الشركات للخسائر.
وال ـ ـت ـ ـقـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة رئ ـي ــس
مجلس إدارة مجلس الكويت
لـلـمـبــانــي ال ـخ ـضــراء م .خالد
الـ ـمـ ـشـ ـع ــان ،ورئ ـ ـيـ ــس فــريــق
م ـب ــادرة تـطــويــر ن ـظــام النقل
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام جـ ـ ــاسـ ـ ــم ال ـ ـعـ ــوضـ ــي،
ح ـيــث قـ ـ ّـدم ال ـعــوضــي عــرضــا
تقديميا حول مبادرة "كويت
ك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــوت" ،وه ـ ـ ــي م ـ ـبـ ــادرة
اجتماعية شبابية تطوعية
تـهــدف لتشجيع المواطنين
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ع ـلــى اس ـت ـخــدام
وســائــل النقل الـعــام بــدال من

جانب من اجتماع لجنة «التجارة والنقل»
الـسـيــارات الـخــاصــة ،وإنـشــاء
شبكة طرق متكاملة ،وتطوير
وسائل النقل العام من خالل
تـقــديــم خـطــة مــدروســة للحد
من زحام الطرق والمواقف.

ً
وأبـ ـ ــدت ال ـل ـج ـنــة اه ـت ـمــامــا
ً
كـبـيــرا بـمـبــادرة الـفــريــق التي
ت ـ ـسـ ــاهـ ــم بـ ـشـ ـك ــل فـ ـ ـع ـ ــال ف ــي
ت ـح ـس ـي ــن الـ ـبـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
ل ـل ـبــاد ،م ــؤك ــدة أن "ال ـغــرفــة"

عـلــى أت ــم االس ـت ـعــداد لتوفير
كل إمكاناتها المتاحة لدعم
المبادرة ،وضرورة التنسيق
ومتابعة مثل تلك المبادرات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـب ـن ــى

ال ـت ـح ـت ـيــة ال ـت ـج ــاري ــة م ــع كــل
ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة بــالــدولــة،
بهدف تذليل المعوقات التي
ت ــواج ــه م ـخ ـت ـلــف ال ـق ـطــاعــات
التجارية.

ّ
«التحكيم التجاري» بـ «الغرفة» يوقع مذكرة تعاون مع كلية الحقوق
أب ـ ـ ـ ــرم مـ ــركـ ــز ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـح ـك ـيــم
التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة
الـكــويــت ،بمقر الـغــرفــة أم ــس ،اتفاقية
ث ـن ــائ ـي ــة مـ ــع ك ـل ـي ــة الـ ـحـ ـق ــوق جــام ـعــة
ال ـكــويــت ،حـيــث حـضــر ك ــل م ــن الـقــائــم
ب ــأعـ ـم ــال ع ـم ـي ــد ال ـك ـل ـي ــة د .ع ـبــدال ـلــه
الـحـيــان ،والعميد المساعد للشؤون
األكاديمية د .مرضي عبيد العياش،
والعميد المساعد للشؤون الطالبية د.
خالد الضفيري ،وكان في استقبالهم
رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب
الوزان ،وأمينه العام د .أنس التورة.
واستهل الوزان كلمته بالترحيب
بالحضور ،مبتدئا بنبذة تعريفية
عــن المركز ،أوضــح فيها أن تاريخ
التحكيم بالغرفة يعود إلى تاريخ
تأسيسها ع ــام  ،1959و ق ــد أعطت
"الـغــرفــة" منذ الـبــدايــة االختصاص
عند تشكيل لجانها الدائمة للجنة
ال ـتــوف ـيــق وال ـت ـح ـك ـيــم والـتـسـجـيــل،
حـيــث يعتبر نـظــام تحكيم الغرفة
من أقدم أشكال التحكيم المؤسسي
ال ـ ـ ـ ــذي ع ـ ــرف ـ ــه ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـق ــان ــون ــي
الكويتي؛ وتولى رئاسة هذه اللجنة
شخصيات لها في مجال التجارة
خبرة ودرايــة ،وفي مجال التحكيم
عـلــم وتـجــربــة ،وه ــم رج ــال مــارســوا
ال ـت ـح ـك ـيــم ق ـبــل ق ـي ــام "الـ ـغ ــرف ــة" من
خ ــال م ــا ك ــان ُي ـع ــرف ب ـن ـظــام "أه ــل
السالفة" ،وهو نظام قضائي خاص

أشبه ما يكون بالتحكيم يقوم من
خ ــال ــه ذوو ال ـخ ـب ــرة بــال ـف ـصــل في
ُ
المنازعات التي تعرض عليهم وفق
تخصصاتهم ،فقام نظام التحكيم
ف ــي الـ ـغ ــرف ــة ،واك ـت ـس ــب شـ ـه ــرة مــن
سـمـعــة ه ــؤالء وتطبيقهم لـمـبــادئ
العدالة واإلنصاف التي تربوا عليها
واتصفوا بها.
ً
وأض ــاف :وتـجــاوبــا مــع تـطــورات
االق ـت ـصــاد الـكــويـتــي ومـسـتـجــداتــه،
وتوسع عالقاتها الدولية وتعددها،
أقر مجلس إدارة الغرفة تطوير نظام
التوفيق والتحكيم التجاري بإنشاء
مــركــز ال ـكــويــت للتحكيم الـتـجــاري
 كـمــركــز غـيــر رب ـحــي  -والـمــوافـقــةعلى نظامه األســاســي فــي جلسته
ال ـم ـن ـع ـق ــدة ي ـ ــوم االثـ ـنـ ـي ــن /12 /20
 ،1999وأتت هذه الخطوة كتطوير
لنظام تسوية المنازعات ،باعتباره
مؤسسة تابعة للغرفة.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،أك ــد د .الـحـيــان
حرص كلية الحقوق على مثل هذه
االت ـفــاق ـيــات ال ـتــي م ــن شــأنـهــا نشر
ال ــوع ــي ال ـق ــان ــون ــي ،فــالـكـلـيــة تــزخــر
بـ ــأسـ ــاتـ ــذة م ـخ ـت ـص ـيــن فـ ــي جـمـيــع
ال ـع ـل ــوم ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ت ـخ ـ ّـرج ــوا في
شتى جامعات العالم ،مثل فرنسا
وأل ـمــان ـيــا وإن ـك ـل ـت ــرا ،وغ ـي ــره ــا من
ال ـجــام ـعــات ال ـمــرمــوقــة والـمـصـنـفــة
عالميا ،إضافة إلى أن الكلية تهتم

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

خالل توقيع االتفاقية
بــإعــداد جيل قانوني والعمل على
دعـمـهــم ،بـمــا يحفزهم إل ــى اإلب ــداع
وا لـتـطــور فــي بيئة تعليمية تكفل
التفكير اإلبــداعــي الـحــر ،وتشجيع
ح ــرك ــة ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي وال ـتــأل ـيــف
ال ـج ــام ـع ــي ون ـ ـشـ ــره فـ ــي ال ـم ـج ــات
القانونية المتخصصة واالهتمام

ب ــال ـم ــؤت ـم ــرات الـعـلـمـيــة والـ ـن ــدوات
والحلقات النقاشية المتخصصة؛
والكلية حريصة على إقامة الندوات
والمحاضرات مع الجهات المحلية
والدولية.
من جهته ،أكد الوزان أن التعاون
بين المركز وكلية الحقوق  -جامعة

الذهب يهبط وسط
تعاف
آمال في ٍ
اقتصادي سريع
ت ــراجـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار ال ــذه ــب،
أمس ،إذ أدت بيانات اقتصادية
قوية من الواليات المتحدة إلى
لتعاف اقتصادي
رفع توقعات
ٍ
سريع وخفض جاذبية المعدن
الـ ـنـ ـفـ ـي ــس ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ي ـن ـت ـظــر
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون م ـح ـض ــر آخ ــر
ا جـتـمــاع لمجلس االحتياطي
االتحادي بخصوص السياسة
النقدية.
ونزل الذهب في المعامالت
الـ ـف ــوري ــة  0.4فـ ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
ً
 1737.09دوالرا ل ــأو قـ ـي ــة
(األونصة) .وانخفضت العقود
األمـيــركـيــة اآلج ـلــة لـلــذهــب 0.3
ً
في المئة إلــى  1737.70دوالرا
لألوقية.
وقـ ـ ــال كـ ــارلـ ــو أل ـب ـي ــرت ــو دي
ك ــاس ــا ،ك ـب ـيــر الـمـحـلـلـيــن لــدى
أك ـت ـي ــف تـ ــريـ ــدز ،إن ال ـب ـيــانــات
االقتصادية األميركية القوية
ت ـث ـي ــر م ـ ـخـ ــاوف مـ ــن إم ـكــان ـيــة
تـ ــراجـ ــع ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي عــن
س ـيــاس ـتــه ف ــي وقـ ــت أق ـ ــرب من
المتوقع.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات بـ ــأن
تـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــد وتـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــارع الـ ـنـ ـم ــو
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي والـ ـتـ ـضـ ـخ ــم فــي
الواليات المتحدة قد يجبران
مجلس االحتياطي االتحادي
على إخالف وعده بإبقاء أسعار
الفائدة قرب الصفر حتى .2024
ً
والــذهــب ال ــذي ال يــدر عــائــدا
ســريــع الـتــأثــر بــارتـفــاع أسعار
ال ـف ــائ ــدة إذ إن ـه ــا ت ــرف ــع تكلفة
الفرص البديلة لحيازة المعدن
وتـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر وعـ ـ ــائـ ـ ــدات
السندات.
وي ـن ـت ـظ ــر الـ ـمـ ـش ــارك ــون فــي
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق م ـ ـح ـ ـضـ ــر اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
االح ـت ـيــاطــي االتـ ـح ــادي بـشــأن
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـ ــذي ُع ـق ــد ف ــي 16
و 17م ـ ــارس ال ـم ـق ــرر صـ ــدوره
ف ــي ال ـســاعــة الـثــامـنــة بتوقيت
غرينتش.

ً
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ج ـ ـ ــاء تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــا ل ـل ــرغ ـب ــة
المشتركة في إقامة تعاون مشترك
ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن فـ ــي ع ـ ــدة م ـج ــاالت
ً
مرتبطة بالتحكيم ،ونظرا لما تقوم
به كلية الحقوق من إعداد جيل من
ّ
القانونيين والمحكمين المتمكنين
ً
ً
عـلـمـيــا وع ـم ـل ـيــا ،ولــدي ـهــم م ـهــارات

بحثية ومهنية للنهوض بالمهام
القانونية ذوي اتـصــال بالثقافات
األخــرى ،فضال عن االرتقاء بعضو
هـيـئــة ال ـتــدريــس وتـشـجـيــع البحث
الـعـلـمــي وت ـطــويــره؛ مـمــا سيساهم
في تعزيز وتنمية الفكر القانوني
وتطوير منظومة التحكيم كخطوة
جادة للمساهمة في تحسين البيئة
االستثمارية والقانونية في الكويت
من خــال تعزيز وتفعيل الوسائل
البديلة لحل الـمـنــازعــات ،وتطوير
التشريعات الخاصة بها ،فضال عن
ترسيخ رسالة مركز التحكيم بنشر
ثقافة التحكيم المؤسسي وتطوير
قـ ــدرات و خ ـب ــرات منتسبي الكلية،
وهو ما سيترتب عليه قدرة الكويت
فــي مــواجـهــة الـقـضــايــا التحكيمية
الدولية.
ّ
واختتم الوزان كلمته بأن المركز
ً
ً
ً
يقيم برنامجا علميا موسميا ،وهو
ب ــرن ــام ــج ت ــدري ـب ــي ب ـع ـن ــوان "إع ـ ــداد
ال ـم ـح ـك ـم ـيــن" ،ف ـض ــا ع ــن ال ـب ــرام ــج
والـفـعــالـيــات الـتــي يعقدها المركز
خ ــال أنـشـطـتــه الـسـنــويــة ،وه ــو ما
سيتم التعاون بشأنه بين الطرفين
بـمــوجــب مــذكــرة ال ـت ـعــاون ال ـتــي تم
التوقيع عليها خالل هذا االجتماع.

وزير المالية يستقبل
سفير سلطنة عمان
لدى الكويت
اسـتـقـبــل وزي ــر المالية
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ـل ـش ــؤون
االقتصادية واالستثمار،
خليفة حمادة ،في مكتبه،
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،س ـ ـف ـ ـيـ ــر س ـل ـط ـن ــة
عـمــان د .صــالــح بــن عامر
ال ـ ـخـ ــروصـ ــي ،وتـ ـ ــم خ ــال
اللقاء مناقشة واستعراض
ع ــدد م ــن ال ـمــواض ـيــع ذات
االهتمام المشترك ،وسبل
تفعيل و تـعــز يــز العالقات
االقتصادية بين البلدين،
وت ــأث ـي ــر جــائ ـحــة ك ــورون ــا
على الوضع االقتصادي.
وأكد الوزير خالل اللقاء
استمرار مسيرة التعاون
بين دول مجلس التعاون
لــدول الخليج العربي من
خـ ـ ــال ت ـف ـع ـي ــل ال ـ ـق ـ ــرارات
الـمـنــاسـبــة ل ـهــا ،والـسـعــي
نحو التكامل االقتصادي.
ح ـ ـضـ ــر الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء م ــدي ــر
إدارة التعاون االقتصادي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي وال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي،
الوكيل المساعد للشؤون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة بــالـتـكـلـيــف
طالل نمش النمش.

«برقان» يواصل دعم بطل أبطال العالم
في المبارزة لذوي اإلعاقة طارق القالف
كـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزء م ـ ـ ـ ــن م ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـتـ ــه
االجتماعية فــي دعــم الرياضة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ي ـس ـت ـمــر وي ـف ـت ـخــر
بنك بــرقــان للعام السابع على
الـ ـت ــوال ــي ب ــدع ــم ال ـب ـط ــل ط ــارق
الـ ـق ــاف ،ح ـيــث ص ـنــف ال ـقــاف
األول فــي العالم ،وحصل على
بـطــولــة بـطــل أب ـطــال الـعــالــم في
لعبة ال ـم ـبــارزة ل ــذوي اإلعــاقــة،
بإرادته القوية وعزيمته اعتلى
منصات التتويج في كثير من
ال ـب ـطــوالت الـعــالـمـيــة ،وتـصــدر
المراكز األولــى وحصد الذهب
أعواما متتالية.
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف مـ ـث ــال
الشاب الرياضي الطموح الذي
يحتذى في تمثيل الكويت في
المحافل الدولية .تحدى إعاقته
وكانت سبب احترافه وانطالقه
للعالمية.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن الـ ـظ ــروف
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ال ـت ــي يعيشها
الـعــالــم أج ـمــع ،ف ــإن بـنــك بــرقــان
مستمر في دعم الالعب إيمانا
مـ ـن ــه بـ ـم ــوهـ ـبـ ـت ــه وإنـ ـ ـج ـ ــازات ـ ــه
المستمرة .وحاليا يستعد بطل
الـكــويــت للمشاركة فــي العديد
مـ ــن ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة األميركية ،حيث يسبق
كل بطولة معسكرات تدريبية.
وســوف تنطلق أول بطولة في
والية بنسلفانيا ،منتصف شهر
إبريل ،تليها بطولة فيالدلفيا
في يوليو وبطولة أوهايو في
أكتوبر .وفي الختام ،سيشارك
ال ـ ـقـ ــاف فـ ــي ب ـط ــول ــة ال ـت ـح ــدي
الثانية ،على أرض دولة الكويت،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـ ـت ـ ـقـ ــام خـ ـ ـ ــال ش ـهــر
ً
نوفمبر  2021وفقا لالشتراطات
الصحية والتباعد االجتماعي.
وف ــي تـعـلـيــق ل ـهــا ع ـلــى هــذه
ال ـ ـ ــرع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة ،ص ـ ـ ـ ّ
ـرح ـ ـ ــت مـ ــديـ ــرة
بنك برقان،
العالقات العامة في ً
حـصــة ال ـن ـج ــادة ،قــائ ـلــة :كـجــزء

حصة النجادة مع طارق القالف
م ــن مـســؤولـيـتـنــا االجـتـمــاعـيــة،
وانـ ـط ــاق ــا مـ ــن شـ ـع ــارن ــا "أنـ ــت
دافعنا لالستدامة" ،يستمر بنك
برقان في دعم الالعب الكويتي
طارق القالف ،الذي استطاع أن
يصنع قصة نجاحه ،متحديا
إع ــاقـ ـت ــه لـ ـي ــرف ــع عـ ـل ــم ال ـك ــوي ــت
واسم بنك برقان في البطوالت
العالمية.
وأضــافــت الـنـجــادة :تجمعنا
عالقة وثيقة ووطـيــدة ،متمثلة
بالثقة فــي موهبته والتزامنا
بدعمه المستمر لتحقيق المزيد
من االنـجــازات والنجاحات في
ري ــاض ــة الـ ـمـ ـب ــارزة ،م ــؤك ــدة أن
بـنــك ب ــرق ــان يـسـعــى دائ ـم ــا إلــى
دعــم الرياضة الكويتية وإبــراز
الـمــواهــب الـشـبــابـيــة لــرفــع اســم
ا لـكــو يــت فــي مختلف المحافل
المحلية والدولية.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـ ـق ـ ــاف:
"أش ـك ــر ب ـنــك ب ــرق ــان ع ـلــى ثقته
وإيـمــانــه بموهبتي عـلــى مــدى
سبع سنوات متتالية .لطالما

ً
ك ـ ـ ــان دع ـ ـ ــم الـ ـبـ ـن ــك دافـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا لــي
لتحقيق المزيد من االنجازات
والنجاحات في لعبة المبارزة،
التي كانت شغف الطفولة .كما
أ شـعــر بــا لـفـخــر لتمثيل وحمل
اس ـ ـ ــم ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي ال ـم ـح ــاف ــل
الدولية برعاية بنك برقان ،وأود
أنه أوجه رسالة لجميع الشباب:
ارسم هدفك ،آمن بموهبتك ،ثابر
واجتهد لتحقيق حلمك".
ق ــدم الــاعــب الـعــالـمــي طــارق
ال ـقــاف الـعــديــد مــن اإلن ـجــازات
والـ ـنـ ـج ــاح ــات ،خـ ــال م ـش ــواره
الرياضي العريق ،ومن أبرز هذه
اإلنـ ـج ــازات مـشــاركـتــه ف ــي عــدة
بطوالت عالمية ،والفوز بجائزة
"سيف الشرف" كأفضل العب في
ال ـب ـطــوالت الــدول ـيــة ،وحصوله
على أكثر من  8كؤوس كأفضل
العــب فــي الـعــالــم .وحـصــل على
أك ـثــر مــن  395مـيــدالـيــة ذهبية
وفضية وبرونزية ،بما في ذلك
أكثر من  15وسام سيف ملكي،
كما حصل القالف على المركز

األول ضــد بطل الـمـبــارزة على
الـكــراســي المتحركة األمـيــركــي
"ريـ ــك س ــواغ ــر" ف ــي أول بطولة
رياضية فــي الكويت للمبارزة
ّ
برعاية بنك بــرقــان ،وقــد تمكن
القالف من وضع معايير جديدة
لألداء الرياضي رفيع المستوى.
وي ـ ـنـ ــدرج ال ــدع ــم ل ـم ـثــل ه ــذه
الـمـبــادرات ضمن برنامج بنك
برقان االجتماعي ،تحت عنوان
ً
 ENGAGEمعا لنكون التغيير،
الذي يهدف إلى تسليط الضوء
على الجوانب المهمة والمؤثرة
في المجتمع عبر تعزيز الرفاه
االجتماعي ،من خالل المبادرات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
والـثـقــافـيــة وال ـص ـح ـيــة .ويــأتــي
ً
نهج حملة  ENGAGEتماشيا
مـ ــع م ـ ـبـ ــادئ ال ـب ـن ــك كـمــؤسـســة
م ــال ـي ــة ك ــوي ـت ـي ــة رائ ـ ـ ـ ــدة ،حـيــث
ينسجم أسـلــوب سياساته مع
احتياجات ومصالح المجتمع.

ُ
«تذكرة الجنة» لروبرتس وكلوني يعرض في 2022
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تم اإلعالن عن موعد عرض الفيلم الجديد تذكرة الجنة أو  ،Ticket to Paradiseوهو فيلم
كوميدي رومانسي بطولة النجمين جوليا روبرتس وجورج كلوني ،ومن المقرر عرضه في دور
السينما خريف عام  ،2022حيث حددت  Universal Pictures 30سبتمبر  2022موعد إصداره.
وكــان قد بــدأ النجمان جــورج كلونى وجوليا روبرتس تصوير أولــى مشاهد فيلمهما
الجديد  ،Ticket to Paradiseحيث أعلن بول فليتشر الوزير الفدرالي األسترالي لالتصاالت
والفنون عن التصوير في كوينزالند ،وقال إن اإلنتاج سيحصل على منحة قدرها  6.4ماليين
دوالر أسترالي أي ( 4.92ماليين دوالر) ،وقد يكون مؤهال أيضا لتلقي تمويل من الحزمة
االستراتيجية لجذب اإلنتاج في كوينزالند.
وتــم الكشف عن فيلم  Ticket to Paradiseمنذ شهرين تقريبا ،ويعود الثنائي جورج
كلوني وجوليا روبرتس ،الذي حقق نجاحا كبيرا بواحد من أفضل األفالم بتاريخ السينما
العالمية  ،Ocean’s Elevenوتم عرضه في  2001بداية األلفية الجديدة ،وحقق وقتها نجاحا
كبيرا أثناء عرضه.
وتــدور أحــداث  Ocean’s Elevenحول عصابة متخصصة ومحترفة تتكون من  11فردا
بقيادة أوشن ،يجتمعون من أجل وضع خطة طموحة ومجنونة لسرقة أكبر ثالثة كازينوهات
في الس فيغاس.

جوليا روبرتس وجورج كلوني

بينيلوبي كروز تبدأ تصوير
«أمهات متوازية» في مدريد
انتهت من سلسلة الرسوم المتحركة «بانديميكا» للتوعية بـ «كورونا»

كروز في موقع التصوير

ب ـ ـ ــدأت م ـم ـث ـلــة ه ــولـ ـي ــوود ال ـش ـه ـيــرة
بينيلوبي كــروز تصوير مشاهدها في
فيلمها اإلسباني الجديد "أمهات متوازية"
 ،Parallel Mothersحيث ظهرت من خالل
ً
عدة صور كشفت عنها تقارير فنية أخيرا
أث ـنــاء ب ــدء الـتـصــويــر الـعـمــل ال ــذي تقوم
ببطولته.
والتقطت الصور للممثلة اإلسبانية
ً
( 48عاما) وهي تبدأ تصوير دورهــا في
الفيلم أثناء وجودها في مدينة مدريد،
حيث ظـهــرت فــي إطــالــة مميزة بجاكت
طويل وبنطلون جينز .كما أظهرت الصور
تركيزها الكبير أثناء حديثها مع طاقم
العمل ،ورغم ذلك بدت حريصة على ارتداء
الكمامة في الكواليس.
والفيلم من إخــراج المخرج اإلسباني
األس ـ ـط ـ ــوري ب ـ ـيـ ــدرو ال ـ ـمـ ــودوفـ ــار كـتــب
سيناريو العمل في فترة كــورونــا ،حول
قصة ّأمتين تلدان في نفس اليوم ويتشابك
مصيرهما.
ً
وان ـت ـه ــت ك ـ ــروز م ــؤخ ــرا م ــن سلسلة

رسـ ــوم مـتـحــركــة ج ــدي ــدة تـحـمــل عـنــوان
"بــانــديـمـيـكــا" وتـعـنــي جــائـحــة فــي اللغة
اإليطالية ،ويهدف المسلسل الكرتوني
إلــى زي ــادة الــوعــي بأهمية الــوصــول إلى
اللقاح المضاد لكورونا ،ولفت االنتباه
العالمي إلى السالح الفعال المعني بإنهاء
وب ــاء كــوف ـيــد -19ال ــذي أص ــاب الماليين
حول العالم.
المسلسل الجديد من إنتاج "وان" وهي
حركة عالمية تهدف إلى إنهاء الفقر المدقع
واألمراض التي يمكن الوقاية منها بحلول
عــام  ،2030بحيث يمكن للجميع في كل
مكان أن يعيشوا حياة كريمة.
وانطلق العمل المكون مــن  7حلقات
عـبــر "يــوت ـيــوب" الـشـهــر ال ـمــاضــي ،وضــم
إضافة إلى كروز كال من الممثلين ديفيد
أويلو وبونو وكوميل نانجياني وداني
غوريرا ومايكل شين وفيبي روبنسون
وواندا سايكس.
يذكر أن بينيلوبى كروز بدأت مسيرتها
الفنية فى بداية التسعينات وذلك من خالل

فيلم  Belle epogueعام  1992والذي حاز
جائزة األوسـكــار ،ثم شاركت بفيلم The
 Greek Labyrinthعام  ،1993وأصبحت
مــن وقتها الممثلة األشـهــر على صعيد
األفالم اإلسبانية.
وفي عام  1997شاركت كروز في فيلم
الخيال العلمي  Open Your Eyesوفيلم
 Live Fleshللمخرج اإلس ـبــانــي بـيــدرو
ألمودفار ،ويعتبر الفيلم األخير لها بمثابة
تذكرة للشهرة العالمية.
وفـ ـ ــي عـ ـ ــام  ،1998ت ــوج ــت الـمـمـثـلــة
االس ـبــان ـيــة ب ـجــوائــز ع ــدي ــدة ع ــن دوره ــا
فــي فيلم ،The Girl of Your Dreams
لتشارك بأفالم عالمية باللغة اإلنجليزية
منها الفيلم األميركي Woman on Top
عام ّ ،2000فخالل وجودها في الواليات
المتحدة وقـعــت العقد لـتـشــارك الممثل
جوني ديب في فيلم  Blowعام  ،2001ثم
توالت نجاحاتها السينمائية لتعتبر من
أهم نجمات هوليوود.

بينيلوبي كروز

جيسون ستاثام

هاري وميغن

كيم كارداشيان

برومو «غضب رجل» يتجاوز  9ماليين مشاهدة هاري وميغن ينتجان مسلسلهما لـ «نتفليكس» كيم كارداشيان دخلت نادي أصحاب المليارات
حقق "البرومو" أو المقطع الترويجي لفيلم اإلثارة والتشويق« Wrath Of Manغضب رجل»
أكثر من  9ماليين مشاهدة على "يوتيوب" ،بطولةجيسون ستاثام ،وإخراج المخرج البريطاني
ً
الشهيرغاي ريتشي ،والمنتظر عرضه قريبا على شاشات السينما.
ويحكي الفيلم قصة حارس أمن شاحنة نقل أموال غامض (ستاثام) يفاجئ زمالءه في العمل
خالل عملية سرقة أظهر خاللها براعة في التصويب بشكل غير متوقع ،وترك الطاقم يتساءل
من هذا الحارس الجديد؟ ومن أين أتى؟ ثم تأخذ األحداث خطوات دراماتيكية ال رجوع عنها
لتصفية حساب قديم.
ويعود المخرج الشهير غاي ريتشي للتعاون مع ستاثام بعد النجاح العالمي الذي حققه
فيلم  ،The Gentlemenالذي عرض ألول مرة عام  ،2019وحقق أكثر من  100مليون دوالر في
جميع أنحاء العالم.

أعلنت نتفليكس أول مسلسل لها بمشاركة األمير البريطاني هاري وزوجته ميغنُ ،
ويسمى "هارت
أوف إنفيكتوس" ،وسيتابع المسلسل مجموعة من الجنود والجنديات السابقين الذين شاركوا في
مسابقة "إنفيكتوس جيمز ذا هيغ" الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة.
ويتولى هاري ،الذي خدم في الجيش البريطاني بأفغانستان وأقام مسابقة "إنفيكتوس غيمز"
األولى عام  ،2014إنتاج المسلسل ،وسيظهر فيه على الشاشة أيضا ،لكن ميغن ،التي ُعرفت كممثلة،
ال تعتزم العودة للشاشة.
ويتم إنتاج المسلسل باالشتراك مع "أرتشويل بروداكشنز" ،وهي شركة إنتاج أسسها دوق ودوقة
ساسكس ،بعد تخليهما عن منصبيهما رسميا كشخصيات بــارزة بالعائلة الملكية البريطانية
العام الماضي .والمسلسل من إخراج أورالندو فون إينسيديل ،وإنتاج جوانا ناتاسيغارا ،التي فازت
(د ب أ)
بجائزة أوسكار عن فيلمها الوثائقي "ذا وايت هيلميتس".

ارتفعت ثروة رائدة األعمال ونجمة تلفزيون الواقع األميركية كيم كارداشيان إلى أكثر
من مليار دوالر ،حسبما أعلنت مجلة "فوربس" األميركية المتخصصة.
ً
ً
وأفــادت المجلة بأن اكتساب النجمة 40( ،عاما) ،صفة المليارديرة يعود جزئيا إلى
شركتيها لمستحضرات التجميل والمالبس الداخلية النسائية ،إضافة إلى عقودها في
مجال تلفزيون الواقع ،ومع عالمات تجارية ّ
تكرس صورتها لتسويقها.
وكانت ثروة كارداشيان قدرت في أكتوبر  2020بنحو  780مليون دوالر ،وكانت شهرتها
محدودة لدى انطالق برنامج "كيبينغ آب ويذ ذي كارداشيانز" في أكتوبر  ،2007لكنها
أصبحت نجمة عالمية بفضل برنامج تلفزيون الواقع الذي بنت عليه إمبراطورية بمساعدة
والدتها ،وبلغ عدد متابعيها عبر شبكة "إنستغرام" االجتماعية أكثر من  200مليون.
(أ ف ب)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مـهـنـيــا :تــواج ـهــك م ــواق ــف م ــن الصعب
التغلب عليها إن لم تستعن بهدوئك.
ً
ً
عاطفيا :تعيش شكوكا ال أساس لها من
الصحة قد تخلق لكما أزمة.
ً
اجتماعيا :الغضب السريع يفقدك قدرتك
على تحليل الواقع فاضبط أعصابك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :قم بحصر ما عشته من تجارب
ً ّ
مؤخرا ووظفه في عملك.
ً
ّ
وتضطر الى
عاطفيا :تواجه حقيقة ما
عقد لقاء حاسم مع شريك حياتك.
ً
اجتماعيا :ربـمــا تـطــرح مسألة عائلية
قديمة تعيد اليك بعض الذكريات.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :الموضوع اليوم ليس في االنجاز على
قدر ما هو في تنظيم األعمال.
ً
عاطفيا :اشارات ايجابية من الحبيب تمنحك
ً
ً
أمال كبيرا للمستقبل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـعــامــل بــايـجــابـيــة مــع الجميع
وابتسم في وجه الصعوبات تنتصر عليها.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :دع مخاوفك جانبا وأقدم على تنفيذ
ّ
تخوفت منه.
عمل
كنت قد َ
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـغ ــاض ع ــن ت ـصــرفــات الـشــريــك
ً
ً
المزعجة أحيانا وخصوصا عندما ينفعل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :رصــانـتــك وكــامــك الـمـســؤول
يجعالنك محط احترام الجميع.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ال تنتظر معجزة لتنقذك من وضعك
ّ
وتحرك بأقصى سرعة.
الحالي
ً
عاطفيا :تولد لديك مشاعر حب قوية تجعلك
ّ ً
ً
مضطربا ومترددا.
ً
اجتماعيا :االرهــاق يجعلك تشعر بالمرض
والتشنج فانتبه الى صحتك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
مهنيا :تتوضح الصورة أمام المسؤولين
في عملك وتنال حقك في النهاية.
ً
عاطفيا :تستعيد موقعك في قلب الشريك
بعد سوء تفاهم دام ساعات.
ً
اجتماعيا :تحصل على دعم وتأييد من أفراد
العائلة للبحث في موضوع ميراث.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :هــذا الـيــوم قــد تسير األم ــور في
مصلحتك فحاول االستفادة من الوضع.
ً
عاطفيا :ال ّ
تتردد في التعبير عن حبك
ألنه صادر عن قلب ّ
نقي.
ً
اجتماعيا :تتلقى مفاجأة بــدعــوة أحد
األصدقاء لك وقد ال يمكنك تلبيتها.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :يوم مناسب للقيام بخطوات جريئة
يحتاجها ميدان عملك.
ً
عاطفيا :ترتفع معنوياتكما ويعود التفاؤل
الى طبيعتكما بعد زوال الغيوم.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــن ح ــازم ــا واسـتـعــد وضعك
العائلي الذي كدت تفقده.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تقوم بجولة عمل على أمل أن تعود
األمور الى طبيعتها السابقة.
ً
عــاطـفـيــا :الـتــريــث واج ــب السـتـيـضــاح كل
األمور مع الحبيب قبل اتخاذ القرار.
ً
اجتماعيا :هناك ما يبعدك عن التزاماتك
ّ ً
المنزلية ويجعلك معرضا لالنتقادات.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :إذا كنت تريد النجاح فعال فتحالف
مع زمالء مهنتك.
ً
عــاطـفـيــا :راع مـشــاعــر شــريــك الـعـمــر فهو
يبادلك الحب واالحترام لشخصك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تستعيد حـيــويـتــك السابقة
بعدما مررت بعوارض صحية بسيطة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تدخل مرحلة جديدة فيها الكثير من
ً
ً
الضغوط وقد تعقد اتفاقا مهنيا.
ً
عاطفيا :حماسة الشريك إلرضائك تفاجئك
ً
وتنعكس ايجابا على العالقة.
ً
ً
اجتماعيا :تــريــث قليال قبل الـقــاء األحـكــام
العشوائية على من يجالسونك.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :أنــت جاهز للعمل مــن خــال فريق
ألنك تعرف إدارته.
ً
عاطفيا :قم بما يرضي الحبيب ولو بكلمة
ً
ولن تكون خاسرا.
ً
اجتماعيا :ردود الفعل العائلية الغاضبة
ً
غالبا ما تؤدي الى ارتكاب األخطاء.
رقم الحظ.22 :

ثقافات
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ً
جليل خزعل :أدب ًاألطفال انتزع شرعيته واستقالله متأخرا
كتب شخصية معزوزة بطلة «أهال سمسم» المعروض على الفضائيات العربية
ً
تنطلق الحكايات التي تشكل متن إبداعاته من واقعه المعيش ،ممزوجة بخياله الواسع ،جامعا فيها بين الجد والطرفة
والمرح ،حيث يلون أديب األطفال والشاعر العراقى جليل خزعل قصصه بأطر وضوابط زخرفية ،يحاكي بها مشاعر
وتأمالت قارئه.
مسيرة خزعل حافلة بإصدار الكثير من كتب األطفال ،في مجال الشعر والقصة والحكايات المصورة ،إضافة إلى عشرات
البحوث والدراسات والمقاالت الصحافية حول أدب وثقافة الطفل.
وظيفي يتفاعل مع قضايا المجتمع عبر ما
في حواره مع «الجريدة» من ًالقاهرة ،أكد خزعل أن أدب األطفال هو أدب ً
يطرحه من موضوعات ،مضيفا أن ثقافة الصورة هي المسيطرة اليوم ،خصوصا مع االتصاالت الجارفة التي ّعمت العالم،
وحولته إلى «مقهى كوني» صغير يرتاده الكبار والصغار ،بدون ضوابط أو موانع ...وفيما يلي تفاصيل الحوار:

القاهرة  -محمد الصادق

أدب األطفال
يعاني
التهميش
وكاتبه
يعاني
النظرة
االستعالئية

غالف «أحالم»

• لـ ــك الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال اإلب ــداعـ ـي ــة
الموجهة لألطفال واليافعة ،ماذا عن بدايات
هــذه الــرحـلــة ،وكـيــف جــاء توجهك للكتابة
للطفل؟
ً
 في الحقيقة لم أكن أخطط ألكون كاتبال ــأطـ ـف ــال ،رغ ـ ــم ولـ ـع ــي ب ـم ـطــال ـعــة م ـجــات
األط ـفــال فــي طـفــولـتــي .الـمـصــادفــة وحــدهــا
قــادت ـنــي إل ــى ه ــذا ال ـم ـيــدان؛ فـفــي منتصف
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات م ــن الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ب ــدأت
خ ـطــواتــي األولـ ــى ف ــي ال ـن ـشــر ،فـكـنــت أكـتــب
الـ ـخ ــاط ــرة والـ ـقـ ـصـ ـي ــدة والـ ـقـ ـص ــة ل ـل ـك ـبــار،
ونـ ـش ــرت ف ــي أغـ ـل ــب ال ـص ـح ــف وال ـم ـج ــات
المحلية وقـتـهــا .كــانــت الـصـحــف اليومية
فــي سبعينيات ال ـقــرن الـمــاضــي تخصص
صفحات لألطفال ،وفيها "زاوي ــة لقصيدة
األطفال" ،وكانت فرصة النشر فيها صعبة
ً
ج ــدا ؛ كونها كانت مقتصرة على األسماء
ّ
ال ـم ـعــروفــة آنـ ـ ــذاك ،وق ــد ج ــرب ــت أن أرس ـلــت
إح ـ ــدى ال ـق ـصــائــد ف ـكــانــت ده ـش ـتــي كـبـيــرة
ً
ع ـنــدمــا ن ـشــرت س ــري ـع ــا ،وكـ ــان الـتـلـفــزيــون
ً
يخصص برنامجا لقراءة الصحف اليومية،
وقد تمت قراء قصيدتي ضمن البرنامج،
وسمعها الكثيرون ،ونالت استحسانهم،
األمر الذي شجعني على تكرار المحاولة
ً
مع قصيدة أخرى ،ونشرت أيضا ،وهكذا
أصـبـحــت م ــن ال ـك ـتــاب الــدائ ـم ـيــن ف ــي تلك
ّ
الملحن
الصفحات ،ومن حسن حظي أن
ال ـك ـب ـيــر ح ـس ـيــن قـ ـ ــدروي أع ـج ــب بــإحــدى
ق ـص ــائ ــدي ولـ ّـح ـن ـهــا لـلـتـلـفــزيــون فـكــانــت
بدايتي مــع أغــانــي األط ـفــال .وتــم اختيار
قصيدتين من قصائدي لألطفال ،لتكونا
ض ـم ــن ال ـم ـن ــاه ــج ال ـم ــدرس ـي ــة لـلـمــرحـلــة
االبتدائية مما شجعني أكثر ،وجعلني
ً
أواصل الكتابة وأتخصص شيئا فشيئا
في الكتابة لألطفال رغم أنني لم أنقطع
عن الكتابة للكبار ،فكنت أكتب الشعر،
والقصة والمتابعات الثقافية .وأشارك
في أغلب الفعاليات والنشاطات الثقافية،
وبعد تخرجي من الجامعة كنت أبحث
عن عمل إضافة إلى عملي في التدريس

ً
فتم تعييني ُمحررا في دار ثقافة األطفال .ثم
ً
تدرجت بعد ذلك وأصبحت مديرا للتحرير.
• أدب األطـفــال م ــازال مهمشا ولــم يأخذ
حقه من االهتمام ،ما رأيك في هذه المقولة؟
 مصطلح أدب األطفال كتخصص وفنأدبي يعد من المصطلحات الحديثة النشأة،
وق ــد ان ـت ــزع شــرعـيـتــه واس ـت ـقــالــه ع ــن أدب
ً
الكبار متأخرا ،رغم أن المحاوالت األولى له
تعود إلى بدايات القرن العشرين.
ك ـمــا أن ال ـج ـهــل بــأهـمـيــة ه ــذا ال ـن ــوع من
األدب والخلط بين الكتابة لألطفال والكتابة
عنهم ،والنظرة االستعالئية التي ينظر بها
بعضهم لـمــن يـكـتـبــون لــأطـفــال ويــرونـهــم
ً
كتابا من الدرجة الثانية ،جعل أدب األطفال
ً
مهمشا ،لم يلق االهتمام والدعم المطلوب.
ً
لكنه اليوم أصبح مؤثرا وصارت له دراساته
الخاصة وكتابه الذين تخصصوا فيه.

أدب خيالي
• ال ـك ـتــابــة لــأط ـفــال م ـســؤول ـيــة تتطلب
الكثير من الدقة والمعرفة للولوج إلي عالم
الطفل ...ما المعايير التي تحرص عليها في
هذا النمط من الكتابة؟
 مـقــومــات الـكـتــابــة األدب ـيــة س ــواء كانتللكبار أو األطـفــال تكاد تكون واح ــدة ،لكن
اخـتـيــار الـمــوضــوعــات ورس ــم الشخصيات
وخـلــق األجـ ــواء وأس ـلــوب الـتـنــاول يختلف
بـ ـع ــض ال ـ ـشـ ــيء كـ ــونـ ــه ي ـخ ـض ــع ل ـض ــواب ــط
خاصة ،تراعي فيها حاجات الطفل وقدراته
وم ـ ـس ـ ـتـ ــوى نـ ـ ـم ـ ــوه .أدب األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ي ـم ـت ــاز
بــال ـب ـســاطــة وال ـس ـهــولــة وهـ ــو أدب خـيــالــي
ً
يعتمد على الخيال غالبا الذي يعد سالح
كاتب األطفال الناجح ،كما يمتاز بالطرافة
والمرح والفكاهة المحببة.
• طغت التكنولوجيا الحديثة واأللعاب
اإللكترونية على عقل الطفل العربي ،برأيك
ً
ك ـي ــف ي ـم ـكــن لـ ــإبـ ــداع أن ي ـل ـعــب دورا فــي
انتشاله من مخاطرها؟
 -األلعاب الرقمية رغم خطورتها أصبحت

حـقـيـقــة ال يـمـكــن تـجــاهـلـهــا أو االسـتـغـنــاء
ع ـن ـهــا ب ـس ـهــولــة بــال ـن ـس ـبــة ألطـ ـف ــال ال ـي ــوم،
يجب علينا رســم خطط واضحة وحمالت
منظمة لتوعية ا لـطـفــل واأل سـ ــرة بمخاطر
هــذه األلـعــاب الصحية والنفسية ،وتقديم
البدائل القادرة على المنافسة عبر اختيار
نماذج إبداعية متقدمة تشد الطفل وتجعله
يقبل على مطالعة الكتاب الورقي أو الرقمي.
كما يمكن للبرامج التلفزيونية المتطورة
والموسيقى وأغنية الطفل ومسرح الطفل
القيام بمهمة جذب الطفل إلى ميدان األدب
وال ـث ـقــافــة وال ـت ـق ـل ـيــل م ــن خ ـط ــورة األل ـع ــاب
األلكترونية وآثارها الجانبية على مستقبل
ً
ً
الطفل جسديا ونفسيا ،حتى على مستوى
تحصيله الدراسي والمعرفي.
• ترجمت أعمالكم إلى العديد من اللغات
كيف تنظر إ لــى كتاباتك وهــى تسافر إلى
لغات أخرى؟
 تــزداد سعادتي وأفــرح كثيرا بالتأكيدعندما تسافر أعمالي إلــى جمهور أوســع،
يدفعني الفضول مثل طفل لمعرفة ردود
ً
ً
فعل اآل خ ــر المختلف عني ثقافيا وبيئيا
حــول مــا أكـتــب .ترجمة أعمالي هــي فرصة
ألعرف أين أنا بالنسبة للتجارب العالمية
في هذا الميدان.
فــالـمـعــروف أن كـتــب األط ـفــال فــي العالم
تحظى باهتمام كبير من النقاد والباحثين،
ويتم تناول محتوياتها بالدراسة والتحليل
فـ ـ ــي الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــورش وال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات
والندوات التي يشارك فيها باحثون ونقاد
متخصصون.
وقد شعرت بالفخر عندما تم اختياري
ضـمــن ثــاثــة ش ـع ــراء مـتـمـيــزيــن ف ــي الـعــالــم
عــام  2018حيث نشرت ثــاث من قصائدي
في كتاب "عــام الشاعر  "2018في الواليات
المتحدة بعد ترجمتها إلى اللغة اإلنكليزية.
• تـنــاولــت أعـمــالــك الـعــديــد مــن األح ــداث
الـتــىي تمس الــواقــع المؤلم الــذي يعايشة
الــواقــع ال ـعــربــي ،هــل اسـتـطــاعــت نصوصك
التعبير عنها؟
 أدب األط ـفــال هــو أدب وظيفي يتفاعلم ــع ق ـضــايــا الـمـجـتـمــع وع ـل ــى ال ـخ ـصــوص
تلك ا لـتــي تتعلق بقضايا ا لـطـفــو لــة .كاتب
األطفال الناجح يساهم في صناعة قرارات
المستقبل عبر ما يطرحه من موضوعات
وطنية وما يغرسه من قيم واتجاهات في
جمهوره .أعتز بنصوصي الوطنية الكثيرة
التي ّ
يرددها األطفال في ساحات المدارس
واحتفاالتهم بالمناسبات الوطنية المختلفة
وفـ ــي مـقــدمـتـهــا ق ـضــايــا األم ـ ــة الـمـصـيــريــة
كقضية فلسطين وتحرير ا لـمــدن العربية
المغتصبة فــي ال ـجــوالن ولـبـنــان وغيرها.
وح ــب ال ــوط ــن وال ـم ــدرس ــة وك ــذل ــك مـحــاربــة

جليل خزعل
التطرف واإلرهــاب والجهل والفساد ونشر
ثقافة المحبة والتسامح والنزاهة وقبول
اآلخر ،والحفاظ على البيئة ومكافحة الجهل
واألمـ ــراض وحــب النظافة ،وحـقــوق الطفل
وغيرها من الموضوعات التي تشيع ثقافة
الجمال والذوق الرفيع في المجتمع ،ونالت
نصوصي القبول الواسع في هذا المجال في
الكثير من البلدان العربية.

سحر الكلمة
• م ــا ال ـف ــرق ب ـيــن ال ـك ـتــابــة لـطـفــل األم ــس
وطفل اليوم؟ وهل الطفل هو الطفل في كل
زمان ومكان؟
 طفل اليوم لم تعد تبهره األشياء التيكان طفل األمس ينبهر بها ،ال المخترعات
ال ـع ـل ـم ـي ــة وال االك ـ ـت ـ ـشـ ــافـ ــات وال رح ـ ــات
ً
ً
الفضاء ،فكل شــيء أصبح مألوفا ومتاحا
أمامه .طفل اليوم لم يعد لديه الوقت لتأمل
الطبيعة وألوان الزهور والفراشات واللعب
بالطيارات والزوارق كما كنا نفعل ،فماعادت
هـ ــذه األمـ ـ ــور تـعـنـيــه ك ـث ـي ــرا ،لـ ــذا عـلـيـنــا أن
نبتكر موضوعات أخــرى قريبة من عالمه
واهتمامه .أطـفــال الـيــوم يجيدون التعامل
مــع اإلن ـتــرنــت ووس ــائ ــل االت ـص ــال الحديثة
أف ـضــل م ــن ال ـكــاتــب ن ـف ـســه ،م ـمــا يـتـيــح لهم
فرصة االطالع على عوالم وآفاق متعددة ،لذا
على الكاتب الناجح أن يعرف كيف يجذب
هذا النوع من القراء ،فلم تعد الموضوعات
واألم ـ ــور ال ـســاذجــة مـقـبــولــة بالنسبة لهم،
ف ـهــم يـبـحـثــون ع ــن ال ـخ ـيــال ال ـســاحــر ال ــذي
يتفوق على ما لديهم من وسائل ويجعلهم
منجذبين لسحر الكلمة وإيقاعها المنسجم
مع رغباتهم وميولهم واهتماماتهم .وهذه

أمور يكتشفها الكاتب الموهوب بطبيعته،
تساعده في ذلك الدراسات الخاصة بعلوم
الطفولة المتعددة ومنها علم نفس الطفولة،
وف ـ ـنـ ــون ال ـ ـتـ ــدريـ ــس واالت ـ ـ ـصـ ـ ــال ال ـح ــدي ـث ــة
والــدراســات االجتماعية واللغوية لتطوير
أدواته في الكتابة.
أطفال اليوم توفرت لهم فرص لم تتوفر
ل ــأجـ ـي ــال ال ـ ـتـ ــي س ـب ـق ـت ـه ــم ،ب ـف ـض ــل ثـ ــورة
االت ـ ـصـ ــاالت ال ـج ــارف ــة ال ـت ــي ع ـ ّـم ــت ال ـعــالــم،
وحــول ـتــه ل ـيــس ل ـقــريــة ص ـغ ـيــرة ح ـســب ،بل
إل ــى "مـقـهــى كــونــي" صـغـيــر ي ــرت ــاده الـكـبــار
والصغار ،بدون ضوابط أو موانع .فلم يعد
األدب أو الكلمة المكتوبة هي التي تشدهم،
وإنـمــا ثقافة ال ـصــورة هــي الـســائــدة الـيــوم،
وهذا األمر ينطبق على الكبار كذلك.
• مــاذا عن أحــدث كتاباتك والفكرة التي
تتناولها؟
 أحـ ـ ــدث ك ـت ـبــي ب ـع ـن ــوان "ع ـن ــدم ــا ت ـغــارمعزوزة" ،وهو قصة تناولت شعور الغيرة
عـنــد األطـ ـف ــال ،ال ـم ـعــروف أن الـطـفــل يشعر
بــاإلح ـبــاط وال ـغ ـيــرة حــالــه ح ــال الـكـبــار في
مواقف كثيرة منها عندما يشعر بالفشل
وعدم القدرة على القيام بفعل يقوم به طفل
ً
مـثـلــه ،وم ـع ــزوزة هــي بطلة بــرنــامــج" :أه ــا
سمسم" الذي يعرض حاليا على الفضائيات
العربية.

األلعاب الرقمية خطر
يواجه الجميع وعلى
كاتب األطفال التحذير
منها

توابل ةديرجلا

•
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مزاج

المسلسالت العربية على الفضائيات في رمضان
القاهرة  -هيثم عسران

المسلسل

فريق العمل

القصة

القناة

موسى

تأليف ناصر عبد الرحمن بطولة محمد رمضان ،سمية
ال ـخ ـشــاب ،ص ـبــري فـ ــواز ،م ـنــذر ريــاح ـنــة ،ف ــري ــدة سيف
النصر ،وسيد رجب ومن إخراج محمد سالمة وإنتاج
شركة سينرجي.

ينتمي المسلسل للدراما الصعيدية من خالل قصة شاب صعيدي يتحمل مسؤولية اشقائه بعد وفاة
والده ،وتدفعه الظروف لالنتقال إلى القاهرة من أجل العيش بها فيتعرض للعديد من المواقف من
خالل عالقاته وحياته الجديدة التي يحاول البدء فيها.

DMC
Mbc
دراما DMC

كوفيد 25

تأليف إنجي عالء ،بطولة يوسف الشريف ،أحمد صالح حسني،
إدوارد ،ايتن عامر ،راندا البحيري ،أمير صالح الدين ،محمد
عادل ومن إخراج أحمد نادر جالل وإنتاج شركة سينرجي.

يواصل من خالله الفنان يوسف الشريف خوض تجربة دراما الخيال العلمي ومن خالل المسلسل الذي
ينتمي لدراما الـ 15حلقة نشاهد مواجهة فيروس غامض من المستقبل وكيفية التصدي له ومواجهته
عبر احداث العمل الذي يعتمد على تقنيات الجرافيك بكثير من المشاهد والتفاصيل.

On
دراما On

االختيار 2

تأليف هاني سرحان بطولة كريم عبد العزيز ،أحمد
م ـكــي ،ان ـجــي ال ـم ـقــدم ،أس ـمــاء أب ــو ال ـيــزيــد ،أح ـمــد داش،
محمد عالء ،بشرى ،محمد فراج ،هادي الجيار ،وسامح
الصريطي إنتاج شركة سينرجي ومن إخراج بيتر ميمي.

تــدور األحــداث حــول قصة الضابط المصري محمد مبروك الــذي استشهد عــام  ،2013ومــن خــال مواقف
عدة حدثت في مصر بعد  ،2011وتغلغل الجماعات اإلرهابية في المجتمع باسم الدين ومحاولة تغيير
الهوية المصرية باإلضافة إلى دور األمن في التصدي لهذه الجماعات والتضحيات التي قدمتها الشرطة
المصرية خالل تلك الفترة والتحديات والصعوبات التي واجهتها فيما يتعلق بأساليب الجماعات اإلرهابية
وانخراطها في المجتمع واختفائها وسط منازل المواطنين بشكل اعتيادي ،ويعتبر من اضخم االعمال
االنتاجية في رمضان خاصة وأن االسم يعتمد بشكل رئيسي على نجاح الجزء األول الذي قام ببطولته
امير كرارة واحمد العوضي العام الماضي.

On
دراما On
Mbc

حرب أهلية

تأليف أحمد عادل سلطان ،بطولة يسرا ،باسل خياط،
سينتيا خليفة ،أروى ج ــودة ،جميلة عــوض ،ورشــدي
الشامي ومن إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج مشترك
بين شركتي العدل غروب وسينرجي

ً
ينتمي المسلسل لنوعية الدراما االجتماعية التي تحمل كثيرا من التفاصيل في العالقات بين االبطال
خاصة الصراعات داخل األسرة الواضحة في إطار من التشويق حول خالف ينشأ بين زوجتين لرجل
واحد ونشاهد تداعياته على عالقتهما وعالقات أبنائهم.

CBC
دراما CBC
دبي
ألفا مسلسالت

بين السما واألرض

م ــأخ ــوذ ع ــن ق ـصــة ن ـج ـيــب م ـح ـف ــوظ ،س ـي ـنــاريــو وحـ ــوار
ومعالجة درامية إسالم حافظ بطولة هاني سالمة ،يسرا
اللوزي ،دره ،محمد لطفي ،محمود الليثي ،نورهان ،ندى
موسى ،خالد عليش باإلضافة إلى عدد كبير من الوجوه
الجديدة ومن إخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجي.

ينتمي المسلسل لنوعية دراما الـ 15حلقة وتدور األحداث داخل مصعد يتعطل بركابه الذين ينتمون
لطبقات اجتماعية مختلفة نشاهد قصصهم وحكايتهم خالل فترة تعطل المصعد بهم.

On
دراما On

ضل راجل

تأليف أحمد عبد الـفـتــاح ،بطولة ياسر جــال ،نرمين
الـفـقــي ،ن ــور ،رن ــا رئ ـيــس ،مـحـمــود عـبــد الـمـغـنــي ،أحمد
حالوة ،وإنعام سالوسة ومن إخراج أحمد صالح وإنتاج
شركة سينرجي.

يتحدث المسلسل عن الصراعات والمشكالت التي تحدث في المناطق الشعبية بدراما اجتماعية شيقة
ً
ً
يقدم فيها ياسر جالل شكال مختلفا عن تجاربه السابقة ويواصل من خاللها التواجد كبطل درامي.

الحياة
دراما Mbc

وكل ما نفترق

تأليف ورشــة كتابة أشــرف عليها محمد أمين راضــي
بطولة ريهام حجاج ،عمرو عبد الجليل ،أحمد فهمي،
ايتن عامر ،رانيا يوسف ،رحاب الجمل ،ومن إخراج كريم
العدل وإنتاج طارق الجنايني.

تواصل من خالله ريهام حجاج تجربة البطولة المطلقة من خالل قصة نسائية حيث تجسد شخصية
تؤام تواجه العديد من الصعوبات والمشاكل التي تتعرض لها بحياتها.

DMC
الحياة
ياهال
osn

لحم غزال

تأليف إيــاد إبــراهـيــم ،بطولة غــادة عبد ال ــرازق ،وفــاء
عامر ،شريف سالمة ،عمرو عبد الجليل ،مي سليم،
أشرف عبد الغفور ،رحاب الجمل ،بسنت شوقي ،ومحمد
شاهين ومن إخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.

تدور أحداث المسلسل داخل مدبح لحوم في حارة شعبية لنشاهد العديد من الصراعات واالحداث
التي تحدث بين غادة وشقيقتها وصراعات السوق ،ورغم تصوير المسلسل بالكامل في بيروت إال
ً
ً
أن فريق العمل يقدم مسلسال مصريا بالكامل داخل ديكورات ومواقع تصوير جرى تجهيزها لتكون
مناسبة للمسلسل.

مصر Mbc
 2مصر Mbc

نجيب زاهي زراكش

من تأليف عبد الرحيم كمال بطولة يحيى الفخراني،
أنوشكا ،هاله فاخر ،إسالم إبراهيم ،كريم عفيفي ومن
إخراج شادي الفخراني وإنتاج شركة سينرجي.

يعود من خالله الفنان يحيى الفخراني للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين ،حيث تدور األحداث
حول عالقة أب بأبنائه الشباب وما يحدث بينهم مواقف بها خالفات وتوافقات ،وهو من أوائل االعمال
ً
التي بدأ تصويرها استعدادا للسباق الرمضاني بوقت اشترط فيه مخرج العمل على جميع الممثلين
التفرغ للمسلسل بشكل كامل.

on
دراما on

اللي مالوش كبير

تــأ لـيــف ع ـمــرو مـحـمــود يــا س ـيــن ،بـطــو لــة يــا سـمـيــن
عـبــد الـعــزيــز ،أحـمــد الـعــوضــي ،خــالــد ال ـصــاوي ،عايدة
رياض ،محمود حافظ ،دنيا عبد العزيز ،إيمان السيد،
وأحمد سعيد عبد الغني ومــن إخــراج مصطفى فكري
وإنتاج سينرجي.

ينتمي المسلسل لنوعية األعمال االجتماعية وهو أول عمل يجمع بين ياسمين عبد العزيز وزوجها
الفنان أحمد العوضي ،وتدور أحداثه حول غزل الفتاة التي تعيش بمفردها وتواجه صعوبات الحياة
ً
وتقف أمامها بكل قوة وصمود لكن حياتها تنقلب رأسا على عقب بعد لقائها مع الخديوي الذي يقع
في حبها ونشاهد ما يحدث بينهم من مواقف متعددة على مدار االحداث.

CBC
دراما CBC
حكايات art

القاهرة – كابول

تأليف عبد الرحيم كمال بطولة طــارق لطفي ،فتحي
عـبــد ال ــوه ــاب ،حـنــان م ـط ــاوع ،نبيل الـحـلـفــاوي ،خالد
الـصــاوي ،كريم ســرور ومــن إخــراج حسام علي وإنتاج
شركة سينرجي.

تدور أحداث المسلسل من خالل ثالث شخصيات رئيسية لضابط وإرهابي وإعالمي ،ويتناول العمل
المخاطر اإلرهابية التي تحيط بالمنطقة عبر مشاهدة جانب من أفكار التنظميات اإلرهابية وتشويه
الحقائق.

الحياة
CBC
دراما CBC

نسل األغراب

من تأليف وإخــراج محمد سامي ،بطولة أحمد السقا،
أمير ك ــرارة ،مــي عمر ،نجالء بــدر ،محمد دي ــاب ،أحمد
مالك ،إدوارد ،محمد دياب ،أحمد داش ومن إنتاج شركة
سينرجي.

تدور أحداث المسلسل في الصعيد من خالل عالقة صديقين يقوم أحدهما بخيانة اآلخر ،مما يتسبب
في دخوله إلى السجن األمر الذي يدفع المسجون للهروب من أجل البحث عن براءته ومحاولة اثباتها
رغم الصعوبات التي تواجهه في رحلته ،وتم تصوير جزء كبير من االحداث في الصعيد حيث اقام
فريق العمل هناك لنحو شهرين قبل العودة للقاهرة.

on
دراما on
mbc

شقة 6

تأليف رفيق القاضي ،سعاد القاضي ،محمود وحيد،
نبيل شعيب ،بطولة روبي ،رحاب الجمل ،هاني عادل،
أحمد حاتم ،صــاح عبد الله ،وملك قــورة ومــن إخــراج
محمود كامل وإنتاج شركة بي برودكش.

تدور األحداث في إطار من التشويق واالثــارة حول شقة في احد العقارات تحمل رقم  ،6وهذه الشقة
تحدث بها العديد من األمــور الغريبة والغير مألوفة وهو ما يثير الرعب لدى سكان العمارة الذين
يبدأون رحلة البحث عن أسباب ما يحدث في هذه الشقة.

مصر Mbc
 2مصر Mbc

زي البيت الوقف

تأليف ورشة كتابة أشرف عليها أحمد الشخيبي ،بطولة
زينة ،أحمد السعدني ،مصطفى درويــش ،هاله فاخر،
صــابــريــن ،ومحسن مـنـصــور ،ومــن إخ ــراج عـصــام عبد
الحميد وإنتاج شركة سكيرموميديا.

تدور االحداث حول دهب الفتاة التي تنتمي ألسرة ثرية لكنها خسارة األسرة ألموالها يجعلها تتعرض لمواقف
كثيرة صعبة ،حيث يمزج العمل بين الدراما االجتماعية والرومانسية بسبب قصة الحب التي تعيشها دهب في
العمل خاصة مع انتقالها لحياة جديدة.

القاهرة والناس
النهار
دراما on

لعبة نيوتن

بـطــولــة مـنــى زك ــي ،مـحـمــد م ـم ــدوح ،عــائـشــة بــن أحـمــد،
محمد فراج ،سيد رجب ،حنان يوسف ،ومحمد التاجي
ومن تأليف وإخراج تامر محسن وإنتاج محمد سري.

ينتمي المسلسل للدراما االجتماعية الرومانسية من خالل شخصية زوجين تنشأ بينهما خالفات
تؤدي إلى االنفصال تقرر على اثرها الزواج التفكير في حياتها ومستقبلها والزواج مرة اخرى بعد
االنفصال لبداية حياة جديدة ،وهو من األعمال المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا حيث
كان يفترض عرضه في رمضان الماضي.

DMC
دراما Mbc

النمر

تأليف محمد صالح العزب ،بطولة محمد إمام ،هنا الزاهد،
خالد أنور ،نرمين الفقي ،أحمد عبد الله محمود ،بيومي
فؤاد ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.

ينتمي المسلسل لنوعية الدراما االجتماعية الشعبية من خالل قصص وحكايات نشاهدها على مدار
 30حلقة مرتبطة بالنمر وتصرفاته وعالقاته بمن حوله.

الحياة
أبوظبي

عالم موازي

تأليف عمرو وهبه وهـشــام جمال بطولة دنيا سمير
غــانــم ،عـمــرو وهـبــه ،أوتــاكــا ،شيماء سيف ومــن إخــراج
هشام جمال وإنتاج مشترك بين سينرجي وروزناما.

ينتمي المسلسل ألعمال الـ 15حلقة وهو تجربة كوميدية تعود من خاللها دنيا سمير غانم للدراما
بعد غياب ،فيما يظهر بالحلقات عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف.

الحياة
mbc
osn

ملوك الجدعنة

تأليف عبير سليمان بطولة مصطفى شعبان ،عمرو
سعد ،رانيا يوسف ،ياسمين رئيس ،عمرو عبد الجليل،
باإلضافة إلى الفنان الراحل يوسف شعبان ومن إخراج
أحمد خالد موسى وانتاج صادق الصباح.

صــور المسلسل بالكامل فــي بـيــروت وتــدور أحــداثــه فــي اطــار مــن التشويق الــدرامــي حــول شخصين
يواجهان صعوبات عديدة في حياتهم ويسعيان لتحسين حياتهما بشكل كبير رغم الصعوبات التي
تواجههم والصراعات التي يدخلون فيها.

مصر Mbc
 2مصر Mbc

فارس بال جواز

تأليف فــداء الشندويلي ،بطولة مصطفى قمر ،شيري
عــادل ،ريم مصطفى ،بشرى ،طــارق عبد العزيز ،طارق
اإلب ـيــاري ،سليمان عـيــد ،ون ــدى مــوســى وإخ ــراج معتز
حسام وإنتاج شركة وان ميديا.

ً
ينتمي المسلسل لنوعية األعمال الكوميدية الرومانسية حول شخص يكون مجبرا على الزواج ويجد
ً
نفسه باحثا عن زوجة في ظروف وأجواء محددة لتنطلق العديد من المواقف الكوميدية والرومانسية
التي تجمعه معهم خاصة بحكم طبيعة عمله كمدير للفندق الذي يرثه عن عائلته.

النهار
القاهرة والناس
المحور
Cbc

خلي بالك من زيزي

تــألـيــف ورش ــة عـمــل تـضــم مــريــم ن ـعــوم ،مـنــى الشيمي،
ومجدي أمين بطولة أمينة خليل ،علي قاسم ،محمد
ممدوح ،سلوى محمد علي ،أسماء جالل ،بيومي فؤاد،
ومن إخراج كريم الشناوي وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

ينتمي المسلسل لنوعية الدراما االجتماعية الرومانسية من خالل قصة حب تجمع بين فتاة شابة
وحبيبها في الجامعة لكن هذه القصة تواجه صعوبات عديدة بعد االرتباط نشاهد تفاصيلها وكيفية
تعاملهم معها خاصة مع صعوبات الحياة.

مصر Mbc
 2مصر Mbc

المداح

تأليف أمين جمال ،وليد أبو المجد ،شريف يسري ،بطولة
حمادة هالل ،نسرين طافش ،خالد سرحان ،أحمد بدير
ومن إخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سيكرمويديا.

تــدور االحــداث في اطــار اجتماعي من خالل قصة شاب ريفي يعمل كمنشد ديني ويحترف االنشاد
بصوته المميز ونشاهد تفاصيل كثيرة في حياته والصعوبات التي تواجهه برحلته.

النهار
القاهرة والناس

الطاووس

تأليف محمد ناير ،كريم الدليل بطولة جمال سليمان،
ران ـي ــا م ـح ـمــود ي ــاس ـي ــن ،ف ــرح ال ــزاه ــد ،س ـهــر ال ـصــايــغ،
وسميحة أيوب ومن إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج
ستار ميديا.

ينتمي المسلسل لنوعية الــدرامــا االجتماعية من خــال شخصية محامى يترافع في القضايا أمام
المحاكم ويواجه مشكالت كثيرة بسبب نوعية القضايا التي يساند فيها الحق ويدافع عنه ومن بينها
قضية لفتاة تتعرض لالغتصاب على يد شباب ينتمون ألسر ذات نفوذ.

النهار
القاهرة والناس
المحور

بنت السلطان

تأليف أيمن سالمة بطولة روجينا ،باسم سمرة ،بيومي
فــؤاد ،نــدى موسى ،أوتــاكــا ،محمود حافظ ومــن إخــراج
أحمد شفيق وإنتاج ممدوح شاهين.

يعتبر المسلسل البطولة األولى لروجينا في الدراما التلفزيونية وتجسد خالله شخصيتين مختلفين
حيث تدور االحداث في اطار اجتماعي يحتوى على مزيد من الغموض.

النهار
القاهرة والناس

ضد الكسر

تأليف عمرو الدالي بطولة نيللي كريم ،سنتيا خليفة،
ت ـ ــارا عـ ـم ــاد ،مـصـطـفــى دروي ـ ـ ــش ،م ـح ـمــد فـ ـ ــراج ،هـشــام
اسماعيل ،ومن إخراج أحمد خالد وإنتاج مشترك بين
العدل غروب وسينرجي.

ينتمي المسلسل لنوعية اعمال الدراما والتشويق من خالل قصة فتاة شعبية تعيش في منطقة شعبية
لكن حياتها تنقلب بعدما تصبح ثرية حيث تتعرض لصعوبات عديدة مع شقيقتها التي تكون نقطة
ضعفها وبسببها تتعرض لالبتزاز في حياتها الجديدة.

دبي
cbc
ألفا مسلسالت

موسى

كوفيد ٢٥

االختيار ٢

حرب أهلية

بين السماء واألرض

ضل راجل

وكل ما نفترق

لحم غزال

نجيب زاهي زراكش

اللي ملوش كبير

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

«آريل بوعدنان» يشهد حضور عمالق الكوميديا في رمضان
 5مسلسالت جديدة ضمن الخطة البرامجية لتلفزيون الكويت
عزة إبراهيم

يستعد تلفزيون الكويت
بمجموعة كبيرة من البرامج
والمسلسالت المتنوعة
للعرض خالل شهر رمضان
الكريم.

برامج منوعة منها
الحواري واإلنساني
والمسابقات
والطبخ

ح ـ ـ ــرص تـ ـلـ ـف ــزي ــون الـ ـك ــوي ــت
ف ــي ال ـخ ـط ــة ال ـب ــرام ـج ـي ــة لـشـهــر
رمـ ـض ــان ع ـل ــى حـ ـض ــور ال ـف ـنــان
الراحل عبدالحسين عبدالرضا
م ــن خـ ــال ب ــرن ــام ــج ال ـم ـنــوعــات
«آريــل بــوعــدنــان» ،نظرا الرتباط
الجمهور به وبأعماله على مدار
س ـن ــوات ع ـطــائــه ال ـف ـنــي ،وي ـقـ ّـدم
البرنامج لمحة بانورامية فنية
ألع ـم ــال ع ـمــاق ال ـف ــن ،م ــن خــال
اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض أج ـ ـمـ ــل ال ـم ـش ــاه ــد
ال ـكــوم ـيــديــة ال ـخــاصــة بــالــراحــل
ب ـطــابــع خـ ــاص وم ـم ـي ــز ،ويــأتــي
يوميا في الثامنة مساء.
وحول المسلسالت الجديدة،
ُي ـعــرض الـتـلـفــزيــون ع ــدة أعـمــال
مهمة ،منها ا لــدرا مــا الخليجية
«مـ ـط ــر صـ ـي ــف» ل ـل ـف ـنــان ال ـقــديــر
سعد ال ـفــرج ،عند الـســاعــة 5:10
م ،وم ـس ـل ـس ــل «نـ ـب ــض م ــؤق ــت»،
وهو عمل معاصر لباقة منوعة
مــن الـنـجــوم الـشـبــاب ويــأتــي في
 8:45مـ ـس ــاء ،وم ـس ـل ـســل «يـ ــا ما

كــان وك ــان» للفنان عبدالناصر
درويـ ــش ،فــي الـســاعــة السابعة،
فـ ـض ــا ع ـ ــن ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـت ــراث ـي ــة
«الوصية الغائبة» للفنان جاسم
الـ ـنـ ـبـ ـه ــان ،ونـ ـخـ ـب ــة م ـ ــن ن ـج ــوم
الـ ـك ــوي ــت ،ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة ،2:55
و«ال ـ ــروح وال ــري ــة» ،عـنــد الساعة
 9:40مساء.

برامج إنسانية
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ال ـ ـق ـ ـن ـ ــاة األول ـ ـ ـ ــى
ً
ً
برنامجا جديدا بعنوان «أبشر»،
من تقديم بيبي الخضري ،ويأتي
البرنامج في الساعة  5:25مساء.
ويـطــل الـمــذيــع عـلــي نـجــم من
خ ــال شــاشــة تـلـفــزيــون الكويت
من خالل برنامج بعنوان «علي
ونجم» ،الذي ُيعرض في الساعة
 11مساء.
ويـ ـق ـ ّـدم ال ـت ـل ـفــزيــون بــرنــامــج
«الحل والترحال» الذي يستعرض
ً
ع ـ ـ ــددا م ــن ال ــرح ــال ــة م ــن ش ـبــاب

وش ـ ـ ــاب ـ ـ ــات الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت تـ ـج ــول ــوا
ف ــي األرض ووث ـ ـقـ ــوا رحــات ـهــم
ومـغــامــراتـهــم الـشـيـقــة ُ
وي ـعــرض
عند الساعة  9مساء.
وحرصا على التنوع ،تعرض
شاشة تلفزيون الكويت برنامجا
ريــاض ـيــا ب ـع ـنــوان «بــان ـت ـيــات»،
تقديم اإلعالمي مناف أشكناني،
مع عدد من النجومّ ،
ويقدم يوميا
عـنــد ال ـســاعــة  4:20م .ويـعــرض
ب ــرن ــام ــج ب ـعـ ـن ــوان «ح ـك ــاي ــاه ــم»
ت ـقــديــم ع ـبــدال ـلــه بــوف ـت ـيــن ،وهــو
برنامج حــواري يــروي حكايات
و تـفــا صـيــل لشخصيات عاشت
في الكويت وحققت إنجازات بال
أض ـ ــواء ،وسـيـتــم عــرضــه يوميا
ابـ ـ ـت ـ ــداء مـ ــن أول رم ـ ـضـ ــان عـنــد
الساعة  1:5صباحا.

أجواء روحانية
وت ـ ـ ـمـ ـ ــاش ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــع األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
ّ
ال ــروح ــان ـي ــة الــرم ـضــان ـيــة ،يـطــل

نجوم مصر يشاركون باإلذاعة في رمضان
●

القاهرة  -محمد قدري

تعاقد عــدد كبير مــن نـجــوم الفن
ع ـل ــى عـ ــدد ض ـخ ــم م ــن الـمـسـلـســات
اإلذاعـ ـي ــة لـتـقــديـمـهــا خ ــال الـمــوســم
ال ــرم ـض ــان ــي ال ـم ـق ـب ــل ،ف ـي ـمــا انـتـهــى
البعض من التسجيل ويستمر الباقي
في التسجيل حتى الشهر الكريم.
كــانــت الـمـفــاجــأة مــن خ ــال النجم
محمد سعد ومشاركته في الموسم
الرمضاني المقبل بمسلسل إذاعــي
يحمل عنوان « ٢٩يوم» بعد فترة من
الغياب عن جمهوره ،والعمل الجديد
من تأليف مجدي الكدش ومن إخراج
عـلــي مصيلحي و م ــن إ ن ـتــاج ميديا
سيتي ،ويذاع على راديو النيل وميغا
وهيتس ونغم وشعبي في رمضان،
كما حضر فريق «وامــا» الغنائي في
السباق بمسلسل لإلذاعة على شبكة
ن ـج ــوم إف إم م ــن تــأ ل ـيــف مصطفى
شهيب ،في تعاون جديد بينهم وبين
الشبكة اإلذاعية.
وإ ض ــا ف ــة إ ل ــى مسلسله المنتظر
«هـ ـجـ ـم ــة مـ ـ ــرتـ ـ ــدة» يـ ـ ـش ـ ــارك ال ـف ـن ــان

محمد سعد
أحمد عز خــال الموسم الرمضاني
ب ـم ـس ـل ـس ــل إذاع ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ــاس ـ ــم «نـ ـ ـ ــادي
أندرويد» يقدمه لإلذاعة على نجوم
إف إم وي ـح ـمــل ال ـط ــاب ــع ال ـكــوم ـيــدي
وت ـشــاركــه الـبـطــولــة الـفـنــانــة نسرين
طافش.
واسـتـغــل الـفـنــان الـكــومـيــدي أكــرم
ح ـس ـنــي عـ ــدم ان ـش ـغــالــه بـ ــأي أع ـمــال
جـ ــديـ ــدة هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام وتـ ـع ــاق ــد عـلــى
مسلسل إذاعـ ــي بــاســم «إح ـنــا بتوع

األوزوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس» بـ ـمـ ـش ــارك ــة عـ ـ ــدد مــن
الـفـنــانـيــن منهم الـفـنــانــة آيـتــن عامر
ومن المقرر إذاعته على نجوم إف إم.
وقارب الفنان محمد هنيدي ،على
االنتهاء من تسجيل مسلسله اإلذاعي
الجديد لتقديمه خالل شهر رمضان
الكريم المقبل باسم «حــزام ناشف»
حـ ـي ــث يـ ـق ــدم ــه فـ ــي إطـ ـ ـ ــار ك ــوم ـي ــدي
بـمـشــاركــة الـفـنــانــة مـنــى عبدالغني،
لإلذاعة على راديو النيل.
وت ـع ــاق ــد رادي ـ ـ ــو م ـص ــر م ــع ي ـســرا
الـلــوزي ويــاســر فــرج تـشــارك لتقديم
م ـس ـل ـس ــل إذاع ـ ـ ـ ـ ــي جـ ــديـ ــد بـ ـعـ ـن ــوان
«غ ــرام وإك ـس ــدام» فــي إط ــار كوميدي
رومـ ــان ـ ـسـ ــي ،كـ ـم ــا يـ ـت ــواج ــد ال ـن ـجــم
بيومي فؤاد على الشبكة نفسها من
خالل مسلسله الجديد «بالشقلوب»
ب ـم ـشــاركــة ال ـف ـنــان مـحـمــد ع ـلــي رزق
والفنانة مارتينا عادل ،ويقدم العمل
في إطار كوميدي.
ً
ويقدم الفنان أحمد آدم مسلسال
ً
ً
إذاعـيــا كوميديا باسم «خلي بالك»
بـمـشــاركــة ع ــدد م ــن الـفـنــانـيــن منهم
انتصار وسليمان عيد.

الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري الـ ـعـ ـف ــاس ــي
بـبــرنــامـجــه «آيـ ــة وح ـكــايــة» عند
الـ ـس ــاع ــة 5:48م ،ك ـم ــا ي ـ ـقـ ـ ّـدم د.
إبراهيم الخليفي ،برنامج «زوايا
إنسانية» ،وذلك عند الساعة 3:45
م .وي ـقـ ّـدم الـشـيــخ فـهــد الـكـنــدري
ب ــرن ــام ــج «وس ـ ـ ــام الـ ـ ـق ـ ــرآن» عـنــد
الساعة  3:20م.

المطبخ الكويتي
وح ـ ــول ال ـس ـف ــرة الــرمـضــانـيــة
يــأتــي بــرنــامــج «س ـفــري» للمذيع
ج ــاس ــم ال ـع ـب ــوة ،وهـ ــو بــرنــامــج
طـبــخ يــومــي وم ــوع ــد الـبــرنــامــج
الساعة  1:35م.
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدم اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي بـ ــركـ ــات
ال ــوقـ ـي ــان ب ــرن ــام ــج «الـ ـتـ ـج ــوري»
يوميا عند الساعة  2:40م ،وهو
برنامج مسابقات.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ع ـ ـ ـبـ ـ ــر شـ ــاشـ ــة
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ب ــرن ــام ــج «م ـس ـي ــرة
ك ــوي ـت ــي» ف ــي  5دق ــائ ــق يــوم ـيــة

عبدالحسين عبدالرضا
الس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض م ـ ـس ـ ـيـ ــرة إحـ ـ ــدى
الشخصيات الـكــويـتـيــة ،ويــأتــي
بــرنــامــج «ع ـيــال الـمـبــاركـيــة ..من
ال ـم ـب ــارك ـي ــة إلـ ــى إس ـب ــان ـي ــا» مــن

تأليف عثمان محمد العنجري
عند الساعة 7:34م.

السفير البلجيكي يزور متحف الكويت

جانب من الزيارة
استقبلت األمينة المساعدة لقطاع
اآلثار والمتاحف بالمجلس الوطني
للثقافة وا لـفـنــون واآلداب د .تهاني
العدواني ،سفير بلجيكا لدى الكويت
ل ـيــو ب ـي ـت ــرز ،خـ ــال زي ــارت ــه لمتحف
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي أم ـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء،
بحضور مدير إدارة اآلثار والمتاحف
د .سلطان الدويش ومراقب المتاحف
سلمان بولند.
وع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــب جـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام

ومحتويات المتحف ،أبــدى السفير
البلجيكي إعجابه بالمقتنيات التي
تــوثــق تــاريــخ الـكــويــت ،والـحـضــارات
ال ـت ــي ن ـش ــأت أو مـ ــرت ع ـلــى أرض ـه ــا،
معربا عن رغبته في أن يكون لبلجيكا
ن ـص ـيــب فـ ــي ف ـ ــرق ال ـت ـن ـق ـيــب األث ـ ــري
بالكويت ،وصيانة المعثورات األثرية
التي تم اكتشافها وتحتاج إلى إعادة
تأهيل.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،رحـ ـب ــت الـ ـع ــدوان ــي

بـ ــزيـ ــارة ال ـس ـف ـي ــر ،م ـب ــدي ــة اس ـت ـع ــداد
المجلس الوطني لمزيد من التعاون
ف ــي مـ ـج ــال اآلث ـ ـ ــار وال ـم ـت ــاح ــف بـيــن
الكويت وبلجيكا.
وخ ــال الـلـقــاء ،دار نـقــاش وتـبــادل
األحـ ـ ــاديـ ـ ــث ال ـ ــودي ـ ــة ذات االه ـت ـم ــام
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك نـ ـح ــو ت ـف ـع ـي ــل الـ ـتـ ـب ــادل
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـث ـق ــاف ــي ب ـي ــن ال ـك ــوي ــت
وبلجيكا.

خبريات
أنغام تقبل اعتذار
أصالة بعد قطيعة

تقبلت النجمة أنغام اعتذار
صديقتها السابقة النجمة
أصالة ،بعد فترة شهدت
قطيعتهما .وقالت أنغام،
عبر حسابها الشخصى على
«إنستغرام»« :كلنا نخطئ يا
أصالة ،ويحسب لك أن عندك
شجاعة االعتذار ،ورغم كل ما
حدث أقبل اعتذارك ،وعفا الله
عما سلف» .وكانت النجمة
أصالة فاجأت جمهورها
ومتابعيها على «إنستغرام»،
بنشر صورة للنجمة أنغام
وأوالدها وكتبت« :بدون
ُم ّقدمات أقدم اعتذار للغالية
ً
ّ
الصديقة دائما أنغام عما صدر
ّ
ّ
مني وأنا أخطأت التقدير...
ًّ
ولذلك بعتذر جدا من والدي
عمر وعبد الرحمن على اللي
صار».

«كباتن الزعتري» يشارك
بمهرجان «سان فرانسيسكو»

يشارك الفيلم الوثائقي
المصري «كباتن الزعتري» في
المسابقة الرسمية لمهرجان
«سان فرانسيسكو» والذي
ينطلق في الفترة من  9حتى
 18أبريل الجاري ،وذلك بعدما
سبق وشارك في مهرجان
«صاندانس السينمائي».
فيلم «كباتن الزعتري» ،حصد
سلسلة طويلة من االشادات
وقد تم تصويره على مدار 6
سنوات ،إضافة إلى عام كامل
لالنتهاء من الفيلم بشكل
نهائي ليكون إجمالى العمل
على الفيلم حوالي  7سنوات
كاملة.

ةديرجلا

•
العدد  / 4702الخميس  8أبريل 2021م  26 /شعبان 1442هـ

20

foreigndesk@aljarida●com

دوليات

السيسي :كل الخيارات مفتوحة في «أزمة سد النهضة»
أديس أبابا تتمسك بالملء الثاني والخرطوم تتخوف من تأثيره على مياه الشرب

القاهرة  -حسن حافظ

ً
يوما بعد يوم تقترب مصر من
التهديد بعمل عسكري ضد
سد النهضة اإلثيوبي في حال
مضت أديس أبابا بمشاريعها
لتشغيل السد دون التوصل
إلى اتفاق حول حصص المياه
مع القاهرة.

كرست مصر خطاب "الخيارات
المفتوحة" في معالجة أزمــة سد
النهضة اإلثيوبي ،وبات الحديث
عــن الـخـيــار الـعـسـكــري ال ــذي كــان
مـسـتـبـعــدا ف ــي ت ـصــري ـحــات كـبــار
المسؤولين المصريين حاضرا،
وإن كان على استحياء ،ما تجلى
ب ـ ــوض ـ ــوح ف ـ ــي حـ ــديـ ــث ال ــرئ ـي ــس
عبدالفتاح السيسي ،أمــس ،وهو
الـ ـث ــان ــي مـ ــن ن ــوع ــه فـ ــي غ ـضــون
أســاب ـيــع ،ال ــذي يتضمن تلويحا
بالقوة.
وغــداة حديث وزيــر الخارجية
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري س ـ ــام ـ ــح شـ ـ ـك ـ ــري عــن
"س ـي ـن ــاري ــوه ــات م ـت ـع ــددة ل ـل ــرد"،
بـعــد فـشــل م ـفــاوضــات كينشاسا
الثالثية ،قال السيسي على هامش
افـتـتــاح مجمع الــوثــائــق المؤمنة
بالعاصمة اإلدارية ،موجها حديثه
إلى "األشقاء في إثيوبيا" ،إنه يجب
عدم الوصول إلى مرحلة المساس
ب ـن ـق ـط ــة م ـ ـيـ ــاه م ـ ــن م ـ ـصـ ــر" ،ألن
الخيارات كلها مفتوحة" ،مشيرا
إل ــى أن هـنــاك رأي ــا عــامــا إثيوبيا

اشتباك سوداني  -إثيوبي
نـقـلــت صحيفة "س ـ ــودان تــرب ـيــون" عــن م ـصــادر عسكرية
وصـفـتـهــا بــأنـهــا مطلعة أن الـجـيــش ال ـســودانــي اشـتـبــك مع
ميليشيا إثيوبية مسنودة بقوات أخرى توغلت داخل األراضي
ّ
السودانية بعمق  12كيلومترا ،وتمكن من إرجاعها والسيطرة
على مستوطنة داخل الحدود.

عون يبحث الترسيم
البحري مع األسد

كشف وزير الخارجية في حكومة
تصريف األعمال اللبنانية،
شربل وهبة ،أن الرئيس ميشال
عون اتصل بالرئيس السوري
بشار األسد ،للبحث في ملف
ترسيم الحدود البحرية بني
البلدين.
وقال وهبة تصريحات مساء
أمس األول ،إن عون أكد خالل
االتصال أن «لبنان لن يقبل
االنتقاص من سيادته باملياه»،
مؤكدًا أن بالده «تتمسك بترسيم
الحدود ،وتدعو الجانب السوري
للتفاوض».
وشدد على أن «آخر الدواء هو
اللجوء إلى املحاكم الدولية،
لكننا لسنا اليوم بوارد الهجوم
على سورية» .وكشف الوزير
اللبناني أن الحكومة السورية
أرسلت مذكرة إلى لبنان في مايو
 ،2019طلبت فيها عقد اجتماع
لبحث ترسيم الحدود بني
البلدين ،وأن الجانب اللبناني
رحب بهذا االجتماع ،لكنه لم
يحصل.

السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر الزراعي بالصحراء الغربية أمس األول (صفحة الرئاسة)
يشعر بعدم االرت ـيــاح مــن اندفاع
نهر النيل صــوب مصر ،وأك ــد أن
هذا "مسار خلقه الله ،واللي عمله
ربنا مش هيغيره البشر".
ورغــم التهديد الضمني ،الذي
ق ــرأه جميع الـمــراقـبـيــن فــي كلمة
الرئيس المصري ،حذر السيسي
مــن تكلفة الـمــواجـهــة العسكرية
"أنتم لم تروا ما الذي تسببت فيه
مواجهة كالتي حدثت فــي 1962
أو 1967؟ وما هي التكلفة العالية؟
ألم تروا ما الذي حصل مع العراق؟
وبالتالي التعاون واالتفاق أفضل
ً
كتير من أي شي آخر" ،كاشفا عن
التنسيق مع الجانب السوداني في
التحركات التالية في إطار القانون
الدولي.
وجـ ـ ـ ــدد م ــوق ــف مـ ـص ــر مـ ــن أن
"نقطة الـمـيــاه لــن نتخلى عنها"،
مستعرضا جهود إعادة استخدام
المياه المعالجة في الري ،من أجل
الـتـصــدي للتحديات الـمــائـيــة ،إذ
دخلت البالد مرحلة العجز المائي
بـسـبــب ال ــزي ــادة الـسـكــانـيــة (نحو
 105ماليين نسمة) ،مع محدودية
مواردها المائية التي تعتمد على
مياه النيل لتوفير  98في المئة من
احتياجاتها المائية.
واع ـ ـتـ ــرف ال ـس ـي ـســي بـ ــأن قلق
المصريين على وسائل التواصل
االجتماعي من أزمة سد النهضة
"مستحق ومـشــروع ...وأنــا معاكم
قلقان" ،وأرجع بداية قلقه من أزمة
المياه إلــى ثــورة  25يناير ،2011

سلة أخبار

والـتــي أدخـلــت الـبــاد فــي فوضى
سياسية وحالة من عدم االستقرار،
تزامنت مع بــدء إثيوبيا في بناء
السد ،الفتا إلى أن مصر احترمت
رغبة الشعب اإلثيوبي في التنمية،
ب ـش ــرط أال ي ـمــس م ـصــالــح مصر
المائية.

زيارة شكري
وكان شكري توجه أمس األول
ب ـش ـك ــل م ـف ــاج ــئ الـ ـ ــى ال ـعــاص ـمــة
الـســودانـيــة ال ـخــرطــوم ،قــادمــا من
العاصمة الكونغولية كينشاسا،
في خطوة عكست رسالة واحــدة،
وهـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق بـ ـ ـي ـ ــن م ـص ــر
والسودان في الخطوات التالية.
وع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن هــدف
شـكــري مــن ال ــزي ــارة هــو الــوصــول
إلــى تنسيق مشترك فيما يخص
الـتـحــرك على المستوى الــدولــي،
لشرح الموقف المصري السوداني،
وكشف التعنت اإلثيوبي ،بما في
ذلك إرسال بعثات مشتركة لشرح
الموقف المصري السوداني أمام
الـشــركــاء اإلقليميين والدوليين،
وصوال إلى التقدم بتحرك رسمي
أم ــام مجلس األم ــن ح ــال انـســداد
األفق واستحالة الوصول لتوافق.

خيارات الخرطوم
الحديث المصري عن الخيارات
المفتوحة ،تكرر في الخرطوم على

لسان وزير الري والموارد المائية
السوداني ياسر عباس ،الذي قال
خالل مؤتمر صحافي ،أمس ،إن كل
الخيارات مفتوحة أمــام السودان
وفقا للقانون الدولي لمواجهة أزمة
الـســد ،الفتا إلــى أن عــدم التوصل
إلى اتفاق عادل يهدد األمن والسلم
اإلق ـل ـي ـم ـي ـيــن ،وأن م ـصــر تـقــدمــت
بـمـقـتــرح ب ـض ــرورة الـتــوصــل إلــى
اتفاق ملزم خالل ثمانية أسابيع.
وت ـح ــدث ع ـب ــاس ع ــن األضـ ــرار
ال ـم ـتــوق ـعــة ع ـلــى ال ـ ـسـ ــودان عقب
ال ـم ــلء ال ـث ــان ــي ،كــاش ـفــا أن ب ــاده
س ـت ـخــزن م ـل ـيــار م ـتــر مـكـعــب في
خزان الروصيرص ،تحسبا للملء
الثاني المنفرد من قبل إثيوبيا،
الفـتــا إلــى أن ذلــك اإلج ــراء الهدف
منه تقليل اآلثــار السلبية لتعبئة
سد النهضة األحــاديــة ،وعبر عن
م ـخ ــاوف ال ـخــرطــوم م ــن أن تــؤثــر
التعبئة الثانية على قدرة محطات
مياه الشرب في السودان.

موقف إثيوبيا
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ب ــدا واض ـح ــا أن
أدي ــس أبــابــا متمسكة بتفاصيل
م ــوق ـف ـه ــا ال ـ ـ ــذي تـ ـع ــارض ــه مـصــر
وال ـس ــودان ،إذ خــرج وزي ــر المياه
والري اإلثيوبي سيلشي بيكيلي،
في مؤتمر صحافي أمس ،ليعلن أن
الملء الثاني لبحيرة سد النهضة
(ن ـحــو  13.5مـلـيــار مـتــر مـكـعــب)،
سيتم فــي م ــوع ــده ،أي بــدايــة من

يوليو المقبل ،مغلقا الباب أمام
إمكانية تأجيل الملء الثاني لما
بعد التوصل الى اتفاق مع دولتي
المصب.
بيكيلي ت ـحــدث ب ــوض ــوح عن
رفض بــاده المقاربات المصرية
الـســودانـيــة لـحــل األزمـ ــة ،إذ جــدد
رف ــض أديـ ــس أب ــاب ــا ل ـلــدعــوة إلــى
ربــاع ـيــة دول ـي ــة ،بــاعـتـبــار أن هــذا
"ينتقص من سيادة إفريقيا" ،وأن
ب ــاده متمسكة بــأن تـكــون قيادة
ال ـت ـف ــاوض إفــري ـق ـيــة ص ــرف ــة ،في
إشارة لرفض المقترح السوداني
المدعوم مصريا بتشكيل رباعية
دول ـي ــة تـضــم ال ــوالي ــات المتحدة
واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة
بجوار االتحاد اإلفريقي للوساطة
في األزمة.
وحـ ـ ــاول ال ـم ـس ــؤول اإلث ـيــوبــي
اس ـت ـق ـطــاب ال ـج ــان ــب ال ـس ــودان ــي،
إذ خ ــص ال ـخ ــرط ــوم بــوص ـلــة من
الـ ـح ــدي ــث الـ ـمـ ـعـ ـس ــول ،ق ــائ ــا إن
الـمــلء الثاني لــن يلحق أي ضرر
بالسودان ،بل إن األخير سيكون
المستفيد األكبر من مشروع السد،
ضاربا المثل بعدم تأثر السودان
خ ــال ال ـمــلء األول لبحيرة السد
اإلثيوبي العام الماضي ،الفتا إلى
أن تأجيل الـمــلء الثاني سيكلف
إثيوبيا خسارة تقدر بمليار دوالر.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية ديميكي ميكونين أعلن،
في بيان صحافي أمس األول ،ان
بالده ال يمكن أن تدخل في اتفاق

من شأنه أن يحرمها من حقوقها
المشروعة الحالية والمستقبلية
فــي اس ـت ـخــدام نـهــر الـنـيــل ،وألـقــى
بــالــائـمــة عـلــى مـصــر وال ـس ــودان
إلفشالهما المفاوضات بزعمه.
وات ـ ـه ـ ــم م ـي ـك ــون ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن
باتباع نهج "يسعى إلى تقويض
الـعـمـلـيــة ال ـت ــي ي ـقــودهــا االت ـح ــاد
اإلف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــي ،وإخـ ـ ـ ـ ـ ــراج األم ـ ـ ــر مــن
ال ـم ـن ـصــة اإلف ــري ـق ـي ــة ،ك ـمــا عــرقــا
استئناف المفاوضات برفضهما
م ـســودة بـيــان تضمن ال ـمــداوالت
خالل االجتماع الذي استمر لمدة
يومين" ،الفتا إلى أنه سيتم تنفيذ
ملء سد النهضة للعام الثاني كما
هو مقرر.

اجتماع جديد
وبينما توقع البيان اإلثيوبي
أن ُيستأنف المسار التفاوضي بين
الدول الثالث في األسبوع الثالث
من أبريل الجاري ،بناء على دعوة
الرئيس الحالي لالتحاد اإلفريقي،
استبعد مصدر مصري أن يتم عقد
هــذا االجتماع ،قائال لـ"الجريدة":
"ف ــي ظــل مــا ج ــرى فــي كينشاسا
م ــن الـصـعــب ال ـع ــودة إل ــى طــاولــة
المفاوضات ،طالما ال توجد نية
للتفاوض من األساس".
وكان وزير الخارجية المصري
أكــد أن القاهرة لم تتلق أي دعوة
من جانب االتحاد اإلفريقي لعقد
جولة مفاوضات جديدة.

تميم يعقد مباحثات
مع البرهان بالدوحة

يعقد أمير قطر الشيخ تميم بن
حمد مباحثات مع رئيس مجلس
السيادة السوداني عبدالفتاح
البرهان ،الذي وصل إلى الدوحة
أمس في زيارة رسمية.
وقبيل الزيارة قال املجلس
السوداني إن «البرهان توجه إلى
الدوحة ،في زيارة رسمية لدولة
قطر تستغرق يومني؛ تلبية
للدعوة املقدمة له من الشيخ
تميم في  14مارس املاضي».
وأضاف بيان املجلس ،أن وزيرة
الخارجية مريم الصادق املهدي،
ووزير الدفاع ياسني إبراهيم
ياسني ،ووزير املالية واالقتصاد
الوطني جبريل إبراهيم ،يرافقون
البرهان في زيارته.

تدمير «درون» حوثية
استهدفت خميس مشيط

لوبن متأكدة من الفوز بـ «رئاسية »2022

ٌ
حزب ماكرون احتفل بالذكرى الخامسة ...و«نظافة باريس» مادة انتخابية
رأت رئيسة "التجمع الوطني" الفرنسي
ّ
المتطرف ،مارين لوبن ،التي من
اليميني
ً
ا لـمـتــو قــع أن تعلن قــر يـبــا استقالتها من
رئ ــاس ــة ال ـح ــزب لـتـتــرشــح بــوجــه الــرئـيــس
إيمانويل ماكرون في االنتخابات الرئاسية
المقررة في أبريل  ،2022أن لديها فرصة
للفوز ،مؤكدة أنها "ستسعى لتغيير جذري
في السياسة العامة التي يعانيها ماليين
الفرنسيين".
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "فرانس
 ،"24بدا أن لوبن ترسم الخطوط العريضة
لحملتها االنـتـخــابـيــة ال ـتــي سـتــركــز كما
ظـهــر ،عـلــى انـتـقــاد استراتيجية مــاكــرون
في التعامل مع جائحة "كورونا" ،ومغازلة
الـشــرائــح الـتــي ب ــدأت تتململ مــن القيود
على الحركة واالقـتـصــاد المفروضة منذ
أكثر من عام.
وبـعــد أي ــام مــن اسـتـطــاع ل ـلــرأي أظهر
ح ـصــول ـهــا ع ـلــى  25بــال ـم ـئــة م ــن أص ــوات
الفرنسيين مـقــا بــل  26بالمئة لـمــا كــرون،
قالت السياسية اليمينية المتشددة" :لمدة
عــام ،جعل مــاكــرون الفرنسيين يشعرون
بــالــذنــب ،ورف ــض االع ـتــراف بــأن إجــراءاتــه
ً
إما غير فعالة أو متأخرة جدا" .وأضافت:
"لقد فشلت فرنسا في وضع استراتيجية
نــاج ـحــة ،م ــن األق ـن ـعــة واالخـ ـتـ ـب ــارات إلــى
اللقاحات".
ورأت أن ــه "م ــن ال ـج ـيــد أن ي ـكــون لــديــك
لـقــاحــات ،لكن عليك أن تحصل على هذه
ً
اللقاحات أوال! .النتيجة اليوم يرثى لها".
وكانت لوبن قد دعت األسبوع الماضي
إلى ترخيص اللقاحين الروسي والصيني،
واالستعانة بهما فــي مواجهة أزمــة ّ
شح
اللقاحات التي جعلت حملة التطعيم في
ّ
أوروبـ ــا متخلفة ب ــأش ــواط عــن بريطانيا
والوالبات المتحدة المنتجين الرئيسين
للقاحات "كورونا".
وتابعت لوبن" :نود أن يكون هناك القدر

نفسه مــن الـطــاقــة فــي مالحقة اللصوص
والـمـغـتـصـبـيــن وال ـق ـت ـلــة ،كـمــا ه ــي الـحــال
فــي مـطــاردة األشـخــاص الــذيــن ال يرتدون
الكمامات أو يرتدونها بطريقة خاطئة!".

حزب ماكرون
وكـ ــان ح ــزب "ال ـج ـم ـهــوريــة إل ــى األمـ ــام"
الــذي يتزعمه مــاكــرون احتفل أمــس األول
ً
افتراضيا بالذكرى الخامسة لتأسيسه ،في
مسعى لتحسين موقعه مع الحملة إلعادة
انتخاب ماكرون لوالية ثانية.
و"الجمهورية إلى اإلمام" كان أول حزب
ف ــي فــرنـســا م ــن حـيــث ث ــروت ــه ( 23مليون
يــورو) وحتى عــدد المنتسبين اليه (420
أل ـفــا) ،وع ــرف م ــذاك انـتـخــابــات تشريعية
ناجحة أعقبتها انتخابات بلدية فاشلة،
ً
تمهيدا ال نـتـخــا بــات المناطق فــي يونيو
المقبل.
ول ـ ــم ي ـص ـب ــح الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان مــن
الـمـفـتــرض أن يـجـمــع بـيــن ي ـســار الــوســط
ويمين الوسط ،ما كان يفترض به أن يكون،
ً
أي حزبا ديمقراطيا كبيرا ،لكنه نجح في
الصمود وبات في قلب اللعبة السياسية
مع شركائه الوسطيين ،ال سيما في تشكيل
لوائح الغالبية في انتخابات المناطق.
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم ال ـحــزب النائب
روالن لـيـكــو" :ن ـعــم لـسـنــا مـتـ ّ
ـرسـخـيــن في
ال ـم ـنــاطــق ،ل ـكــن لــدي ـنــا الـ ـق ــدرة ع ـلــى دعــم
الـنــاشـطـيــن ونـتـمـتــع بــديـنــامـيــة ومــرونــة
نحسد عليهما تسمحان لنا بالوصول إلى
بر األمان في هذه االنتخابات".

نظافة باريس
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ي ـ ـ ــدور ج ـ ــدل عـبــر
شـبـكــات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي فــي األي ــام
األخيرة بشأن نظافة باريس ،مما استدعى

ت ـع ـل ـي ـقــات م ــن رئ ـي ـس ــة ب ـل ــدي ــة ال ـم ــدي ـن ــة،
االشـ ـت ــراكـ ـي ــة آن إي ــدالـ ـغ ــو ،وال ـم ـع ــارض ــة
اليمينية.
وعبر استخدام وسم "ساكاج باريس"
(تـ ـش ــوي ــه بـ ـ ــاريـ ـ ــس) ،ن ـش ــر م ـس ـت ـخــدمــون
ً
للشبكات االجتماعية صورا تظهر رسوم
غ ــراف ـي ـت ــي ع ـل ــى الـ ـ ـج ـ ــدران ونـ ـف ــاي ــات فــي
ال ـش ــوارع وع ـب ــوات ومـخـلـفــات مــرمـيــة في
األق ـن ـيــة الـمــائـيــة ،ونـ ـ ّـدد ه ــؤالء بـ ـ "إه ـمــال
سلطات المدينة إزاء التخريب الالحق بها،
مما ّ
حول باريس إلى ما يشبه المكب وما
ّ
يذكر بمدن الصفيح".
ووجهت ّ انتقادات كثيرة إلدارة إيدالغو
التي قد يرشحها اليسار لـ "رئاسية ."2022
وب ـع ــد ان ـت ـش ــار الـ ــوسـ ــم ،ن ـ ــددت بـلــديــة
ب ــاري ــس ب ـم ــا اع ـت ـب ــرت ــه "ح ـم ـل ــة لـتـشــويــه
السمعة" مؤكدة أن "باريس على غرار كل
مدن فرنسا تواجه مظاهر غير حضارية
ومـشـكــات فــي إدارة الـمـســاحــات الـعــامــة،
كما أن بعض الصور المنشورة قديمة أو
ملتقطة قبل مرور فرق النظافة".
وطالب نــواب من المعارضة اليمينية،
فــي بـيــان ،مجلس بلدية بــاريــس بتنظيم
جلسة استثنائية مخصصة للنظافة في
المساحات العامة.
وأكدت رئيسة بلدية الدائرة السابعة في
باريس رشيدة داتي ،منافسة إيدالغو في
آخر انتخابات بلدية ،أن "الوقت حان كي
تفتح السيدة إيدالغو وحلفاؤها أعينهم
عـلــى تــراجــع بــاريــس .خـلــف ه ــذه الـصــور،
ث ـمــة ان ـع ــدام األمـ ــن وال ـت ـقــوقــع وال ـتــدهــور
االجتماعي واالقتصادي في باريس".
ّ
وعلقت لوبن ،التي من المتوقع أن تكون
المنافس الرئيسي لماكرون في انتخابات
 ،2022في تغريدة ،إن "تدهور عاصمتنا
الجميلة عـلــى يــد فــريــق إيــدالـغــو معاناة
ّ
وطنية يجب أل يتجاهلها أي فرنسي".
(باريس ـ ـ وكاالت)

أكدت قيادة قوات «تحالف دعم
الشرعية» في اليمن ،اعتراض
وتدمير طائرة مفخخة بدون
طيار (درون) أطلقتها ميليشيات
جماعة «أنصار الله» الحوثية
املتمردة من اليمن باتجاه
خميس مشيط في السعودية.
وقال «التحالف» في بيان،
مساء أمس األول :إن «محاوالت
ميليشيات الحوثي اإلرهابية
العدائية املتكررة بإطالق
الطائرات بدون طيار والصواريخ
البالستية ما هي إال استمرار
النتهاك القانون الدولي
اإلنساني الستهداف التجمعات
السكانية ،وتهديد حياة املئات
من املدنيني».

عباس بصحة
جيدة قبل االنتخابات

أنهى الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،أمس،
الفحوصات الطبية التي أجرها
في أملانيا ،قبيل االنتخابات
املقررة في مايو املقبل.
وأفادت الرئاسة الفلسطينية
بأن عباس يتمتع بصحة جيدة،
وسيعود إلى بالده اليوم.
وكان عباس قد غادر األراضي
الفلسطينية يوم االثنني
املاضي ،متوجهًا إلى أملانيا
إلجراء فحوص طبية بعد سوء
حالته صحته ،بعد تلقيه لقاح
«كوفيد .»19
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ّ
لهجوم
بالتجسس
المتهمة
«سافيز»
بتعرض
تقر
إيران
ً

إسرائيل ال تنفي مسؤوليتها عن ضرب السفينة بالبحر األحمر ...وطهران أحرزت هدفا في فيينا
طهران  -ةديرجلا

•

عـلــى وق ــع االخـ ـت ــراق الطفيف
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي شـ ـ ـه ـ ــدت ـ ــه فـ ـ ـيـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا ف ــي
ال ـم ـفــاوضــات ح ــول إعـ ــادة احـيــاء
االت ـفــاق ال ـنــووي اإلي ــران ــي ،يبدو
إن إسرائيل وإيــران قد استأنفتا
ً
مــا بــات يـعــرف إعــامـيــا ب ـ «حــرب
السفن» ،في مؤشر جديد على أن
وساطة أوروبية كشفت «الجريدة»
عنها في هذا الملف ،لم تصل إلى
نتيجة إيجابية.

في آخر حلقة من مسلسل
«حرب السفن» ،أقرت،
طهران أمس ،بتعرض ًإحدى
سفنها ،المتهمة أميركيا
بالقيام بعمليات تجسس،
لهجوم في البحر األحمر ،فيما
مقر دعم «مدني»
رفضت إسرائيل أن تقر أو
تنفي مسؤوليتها عن الهجوم،
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــرت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،فـ ــي بـ ـي ــان أم ـ ـ ــس ،أن
الذي جاء بعد اختراق طفيف
ال ـس ـف ـي ـن ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة «س ــافـ ـي ــز»
ُ
في المفاوضات النووية في
اس ــت ـه ــدف ــت ف ــي ال ـب ـ ُح ــر األح ـم ــر،
فيينا.
بعد تقارير إعالمية نشرت أمس
األول عن تعرضها لهجوم بألغام
الصقة.
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
ال ـخــارج ـيــة سـعـيــد خـطـيــب زاده:
«االنفجار وقع صباح أمس األول،
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن سـ ــاحـ ــل ج ـي ـبــوتــي
وتسبب في أضرار طفيفة لكن لم
تحدث إصابات».
وأكد خطيب زاده أن «السفينة
هــي مــدنـيــة وكــانــت مـتـمــركــزة في
مــوق ـع ـهــا ل ـتــأم ـيــن ال ـم ـن ـط ـقــة مــن
القراصنة».

غانتس ...نصف اعتراف

مباحثات
فيينا فصل
جديد إلحياء
االتفاق
النووي

حسن روحاني

وه ـ ـ ـ ـ ــذا أح ـ ـ ـ ـ ــدث ه ـ ـج ـ ــوم ع ـلــى
س ـفــن ش ـحــن مـمـلــوكــة إلســرائ ـيــل
أو إليــران منذ أواخــر فبراير ،في
سلسلة هجمات تبادل الجانبان
االتهامات بالمسؤولية عنها.
ورفض مسؤولون إسرائيليون
ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى ال ـه ـج ــوم األخ ـيــر
ع ـلــى سـفـيـنــة ال ـش ـحــن اإلي ــران ـي ــة،
وط ـ ـلـ ــب صـ ـح ــافـ ـي ــون م ـ ــن وزي ـ ــر
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس
التعليق دون أن ينفي ،لكن موقع
«معاريف» اإلخباري نقل عنه قوله
«لدينا أنظمة هجومية تعمل على
ً
مدار الساعة  365يوما في العام
وه ــي م ـس ـت ـعــدة لـلـعـمــل ع ـلــى أي
ساحة وعلى أي مسافة».
وأكد غانتس تصميم تل أبيب
على «حماية مصالحها األمنية»،
وأض ـ ـ ــاف« :ال ن ـخ ـفــض مـسـتــوى
التأهب في أي لحظة ،وسنواصل
التصرف أينما سنواجه مشكلة
عملياتية أو حاجة عملياتية».

متظاهر يلتف بعلم إيران قبل الثورة اإلسالمية أمام فندق «غراند أوتيل» بفيينا الذي استضاف أمس األول المفاوضات النووية (أ ف ب)
وقال غانتس ،خالل زيارة إلى
بطارية لمنظومة القبة الحديدية،
إن إســرائـيــل ستواصل التصرف
أينما يستدعي منها ذلك ،وحذر
من أن المنظومة الدفاعية وحدها
ال ت ـك ـفــي ل ـح ـمــايــة إس ــرائ ـي ــل مــن
ً
التهديدات التي تواجهها ،مضيفا:
ً
«ع ـل ـي ـنــا أيـ ـض ــا ت ـن ـف ـيــذ عـمـلـيــات
ه ـج ــوم ـي ــة ،وس ـن ـن ـف ــذه ــا بـشـكــل
صحيح».

صاروخ أم لغم أم غواصة؟
وتـ ـض ــارب ــت ال ـ ــرواي ـ ــات ب ـشــأن
كيفية إصابة السفينة اإليرانية.
وفــي حين أكــدت وكــالــة «تسنيم»
شـبــه الــرسـمـيــة ،نـقــا عــن مصدر
عسكري ،تعرض «سافيز» لهجوم
قـبــالــة جـيـبــوتــي ب ــ«أل ـغــام بحرية
ألصقت بهيكلها» ،قالت مصادر
إســرائ ـي ـل ـيــة ل ـمــوقــع «إي ـ ـ ــاف» أن
م ـ ـقـ ــاتـ ــات إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ض ــرب ــت
السفينة بصاروخ جو ـ بحر.
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ذكـ ـ ــرت
مصادر أخرى أن السفينة ،التي
سبق أن تعرضت لهجوم مماثل
عـ ـ ــام  ،2019تـ ـع ــرض ل ـه ـجــوم

شنته غواصة إسرائيلية.
في غضون ذلك ،نقلت صحيفة
«نـيــويــورك تايمز» األميركية عن
مـ ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي ،أن إســرائ ـيــل
أبـلـغــت إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي
جو بايدن أنها استهدفت السفينة
اإلي ــرانـ ـي ــة «س ــافـ ـي ــز» ف ــي الـب ـحــر
ً
األحمر انتقاما لضربات إيرانية
سابقة لسفن إسرائيلية .
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول أن م ــن
الـمـحـتـمــل أن ي ـكــون ال ـه ـجــوم قد
تأجل للسماح لحاملة الطائرات
األميركية «دوايــت دي أيزنهاور»
في المنطقة بوضع مسافة بينها
وبين السفينة االيــرانـيــة .وأشــار
إلى أن «أيزنهاور» كانت على بعد
حــوالــي  200ميل عندما ضربت
السفينة اإليرانية.

إضافية بشأن االعتداء.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد ال ـ ـب ـ ـحـ ــري
األميركي ،أن «سافيز» ربما تكون
ض ــالـ ـع ــة ف ـ ــي أنـ ـشـ ـط ــة ت ـج ـســس
م ـنــذ اس ـت ـقــرارهــا ق ـبــالــة أرخـبـيــل
دهلك ،قبالة ساحل دولة إريتريا
اإلفريقية ،أواخر عام .2016
وأضـ ــاف الـمـعـهــد ،فــي موقعه
على شبكة اإلنترنت ،أن السفينة
ً
ربما ّقدمت دعما للقوات اإليرانية
وزودت س ــوري ــة ب ـش ـح ـنــات مــن
ً
الـنـفــط ،كـمــا قـ ّـدمــت دع ـمــا لـقــوات
جـمــاعــة «أن ـص ــار ال ـل ــه» الـحــوثـيــة
المتمردة في اليمن.
ّ
ورجـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـعـ ـه ــد أن تـ ـك ــون
السفينة تابعة لـ«الحرس الثوري»
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي وت ـع ـم ــل ت ـح ــت غ ـطــاء
سفينة تجارية.

«سنتكوم» وأنشطة تجسس

مسار فيينا

مــن جــانــب آخ ــر ،نـفــت الـقـيــادة
الـ ــوس ـ ـطـ ــى ل ـل ـج ـي ــش األمـ ـي ــرك ــي
(سـنـتـكــوم) فــي بـيــان أي مشاركة
لقوات أميركية في الهجوم على
الـسـفـيـنــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،وق ــال ــت ،إن
واشنطن ليست لديها معلومات

وج ـ ـ ـ ــاءت الـ ـح ــادث ــة ال ـب ـحــريــة
ً
ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــا م ـ ــع إح ـ ـ ـ ـ ــراز ت ـ ـقـ ــدم فــي
محادثات عقدت في فيينا بهدف
إحـيــاء االت ـفــاق ال ـنــووي اإليــرانــي
ب ـيــن طـ ـه ــران والـ ـق ــوى الـعــالـمـيــة
الـكـبــرى ،رغــم مـعــارضــة تــل أبيب

تايوان :سنحارب حتى النهاية إذا هاجمتنا الصين
بكين تحكم بإعدام مسؤولين من األويغور بتهمة «نشاطات انفصالية»
بـعــد مـ ــرور يــومـيــن عـلــى ب ــدء الجيش
الصيني مناورات بحرية بمشاركة حاملة
الطائرات «لياونينغ» قرب الجزيرة التي
يـعـتـبــرهــا جـ ــزءا ال ي ـت ـجــزأ م ــن أراض ـي ــه،
وال يستبعد استعادتها بالقوة ،وجهت
تــايــوان أم ــس رســالــة شــديــدة ال ـحــدة إلــى
بكين ،مؤكدة أنها ستحارب للنهاية إذا
هاجمتها.
ووس ـ ــط ت ـصــاعــد ال ـض ـغــط الـعـسـكــري
الـصـيـنــي ،بـمــا ف ــي ذل ــك إجـ ــراء تــدريـبــات
بحامالت الطائرات ،وتوغل قواتها الجوية
بشكل شبه يومي في أجواء الجزيرة ،قال
وزير خارجية تايوان جوزيف وو« :حسب
فهمي المحدود لصناع القرار األميركيين

الذين يراقبون التطورات في المنطقة ،من
الواضح أنهم يرون خطر احتمال أن تشن
الصين هجوما علينا».
وأضاف و« :نحن مستعدون دون شك
للدفاع عن أنفسنا ،وسنخوض الحرب إذا
تعين علينا خوضها ،وإذا تعين علينا أن
ندافع عن أنفسنا إلى النهاية فسندافع».
مــن جـهــة ثــانـيــة ،حكمت الـصـيــن على
مسؤولين سابقين اثنين مــن األويـغــور
ب ـ ــاإلع ـ ــدام ب ـت ـه ـمــة الـ ـقـ ـي ــام ب ــ«ن ـش ــاط ــات
انفصالية» في منطقة شينجيانغ ،التي
تحظى بحكم ذاتي ،كما أعلنت السلطات
المحلية مساء أمــس األول .وأرف ــق هــذان
الـحـكـمــان بــوقــف التنفيذ لـمــدة سنتين،

ويعني ذلك عمليا تخفيف عقوبة السجن
مدى الحياة للمسؤولين اللذين يتوليان،
على التوالي ،إدارتــي العدل والتعليم في
المنطقة التي تشهد توترا بين الغالبية
المسلمة (األويغور بشكل أساسي) وأقلية
الهان (العرق الصيني).
وأدي ـ ـ ـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ــدل ال ـ ـسـ ــابـ ــق فــي
شينجيانغ شيرزات بــاودون بالتآمر مع
«الحركة اإلسالمية لتركستان الشرقية»
(ميتو) بعد اجتماعه مع أحد أعضاء تلك
المنظمة في عام .2003
ك ـم ــا أديـ ـ ــن وزيـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم اإلق ـل ـي ـمــي
ال ـســابــق س ـت ــار س ـ ــاوت بـتـهـمــة تضمين
الكتب الـمــدرسـيــة بلغة األوي ـغ ــور دفاعا

عن االنفصال واإلرهاب والتطرف الديني.
وكانت تركيا استدعت مساء أمس األول
السفير الصيني لديها ،بعد أن ندد مكتبه
عبر وسائل التواصل االجتماعي برئيسة
حزب الخير ميرال أكشينار ،ورئيس بلدية
أنقرة منصور يافاش ،بسبب انتقاداتهما
لــ«حـمـلــة ال ـق ـمــع» ال ـتــي تشنها بـكـيــن في
شينجيانغ في ذكرى المواجهات الدامية
في أبريل  1990بين االنفصاليين األويغور
والـجـيــش الـصـيـنــي ،وتختلف ال ــروايــات
حول هذه األحــداث ،لكن ُيعتقد أنه تلتها
اعـتـقــاالت جماعية لــأويـغــور الــذيــن لجأ
عشرات اآلالف منهم إلــى تركيا منذ ذلك
(عواصم  -وكاالت)
		
الحين.

لـلـخـطــوة ال ـتــي ي ـتــوقــع أن تمنح
ط ـه ــران ام ـت ـي ــازات مــالـيــة حــرمــت
مـ ـنـ ـه ــا ج ـ ـ ـ ــراء حـ ـمـ ـل ــة الـ ـضـ ـغ ــوط
الـقـصــوى الـتــي فــرضـهــا الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب.
وأبدى الرئيس اإليراني حسن
ً
روحاني ،الذي يسعى جاهدا إلى
تسجيل اختراقات كبيرة في جدار
العقوبات األميركية قبل انتهاء
والي ـتــه بـعــد أرب ـعــة أش ـهــر ،أمــس،
ً
ت ـف ــاؤال بـنـتــائــج اج ـت ـمــاع فيينا،
ً
ً
ً
ق ــائ ــا إن ه ـن ــاك «فـ ـص ــا ج ــدي ــدا
ق ــد بـ ــدأ ل ـت ـجــديــد ح ـي ــاة االت ـف ــاق
النووي».
وقــال روحــانــي في كلمة خالل
ً
اج ـت ـم ــاع ال ـح ـك ــوم ــة ،إن «ص ــوت ــا
ً
واحـ ــدا ُيـسـمــع مــن جميع ال ــدول،
سواء من مجموعة  4+1بحضور
إيــران أو مجموعة  4+1بحضور
ً
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة» ،مضيفا أن
«جميع هــذه األط ــراف قــد وصلت
إلى قناعة بأنه ال يوجد أي طريق
أف ـضــل وأي م ـســار س ــوى تنفيذ
كامل لالتفاق النووي».
وأكـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــدر دبـ ـل ــوم ــاس ــي
مــن إح ــدى ال ــدول الـمـشــاركــة في
الـمـفــاوضــات ومـقـيــم فــي طـهــران

لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن الـمـكـســب الــذي
حـقـقـتــه إيـ ــران ه ــو ات ـف ــاق جميع
المشاركين على ضــرورة تنفيذ
االتـفــاق كما هــو دون أي تعديل
ً
فيه ،وهــو عمليا مــا كانت تصر
ً
عليه إيران سابقا برفض توسيع
االتفاق أو إعــادة التفاوض على
بنوده.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال رئ ـيــس الــوفــد
اإليراني عباس عراقجي ،من فيينا،
«إذا ت ـحــولــت ال ـم ـف ــاوض ــات إلــى
وسيلة إلهدار الوقت فسنوقفها»،
ً
مشيرا إلــى أن اللجنة المشتركة
لالتفاق النووي التأمت في فيينا
بهدف فتح طريق إلحياء االتفاق.
وجـ ــدد رف ــض بـ ــاده ألي يحل
يقوم على مبدأ «خـطــوة خطوة»،
ً
مشيرا إلــى أن «جميع اإلج ــراءات
يجب أن تكون في خطوة واحــدة
سميناها الوضع النهائي».
على صعيد مرتبط بالتطورات
الـ ـن ــووي ــة ،أكـ ــد ال ـم ـت ـح ــدث بــاســم
منظمة الـطــاقــة ال ــذري ــة اإليــرانـيــة
ب ـ ـه ـ ــروز ك ـ ـمـ ــالـ ــونـ ــدي أن ب ـ ــاده
رف ـعــت اح ـت ـيــاط ـيــات ال ـيــوران ـيــوم
ّ
المخصب بدرجة نقاء  %20إلى
ً
 55كيلوغراما.

موزمبيق تعلن طرد
«داعش» من بالما
أعلن رئيس موزمبيق فيليب نيوسي ،أمس« ،طرد» اإلرهابيين
من مدينة بالما ،بعد أسبوعين من هجوم على المدينة الساحلية
في شمال البالد من قبل مجموعات مسلحة.
وأعلن نيوسي ،في خطاب أمــام األمــة بثه التلفزيون« ،تم طرد
اإلرهابيين من بالما» ،مؤكدا أنه «إعالن النصر».
وكانت مجموعات مسلحة شنت في  24مــارس هجوما كبيرا
تبناه تنظيم داعــش ،على المدينة التي تضم  75ألف نسمة ،مما
أدى إلــى مقتل العشرات مــن المدنيين والشرطة والـجـنــود ،فيما
اعتبر أكبر تصعيد للتمرد االرهــابــي الــذي يشهده شمال البلد
االفريقي منذ .2017
وكان الجيش الموزمبيقي أعلن في وقت سابق استعادة مناطق
في بالما ،مؤكدا أن عددا «كبيرا» من المسلحين قتلوا خالل المعارك.
ولم تعرف حصيلة القتلى بعد في بالما ،لكن آالف السكان فروا
مــن المدينة الـتــي تعد  75ألــف نسمة ،فيما أعلنت شــركــة توتال
الفرنسية العمالقة تعليق العمل في مشروع الغاز الذي تقوده قرب
المدينة وتبلغ كلفته عدة مليارات من الدوالرات.
(مابوتو  -أ ف ب)

إردوغان يتمسك بـ«قناة إسطنبول» :العمل يبدأ هذا الصيف
كليجدار أوغلو يدعو النتخابات مبكرة تنهي حكم «الرجل الواحد»
بعد أيام من توقيف  10ادميراالت من
أصل  104ضباط متقاعدين انتقدوا «قناة
إسطنبول» ،دافــع الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان ،أمس ،عن المشروع الذي
يصل البحر األسود ببحر مرمرة ،مجددا
التزامه ببنائه .
وف ــي كلمة ل ــه ،خ ــال اجـتـمــاع الكتلة
النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم
ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان ،ق ــال إردوغ ـ ـ ـ ــان« :أكـمـلـنــا
إل ــى حــد كبير اسـتـعــداداتـنــا لـشــق قناة
إسطنبول ،التي ستكون متنفسا جديدا
للمنطقة ،ومن المخطط أن يبلغ طولها
 45ك ـل ــم ،وعـمـقـهــا  21م ـت ــرا ،وعــرضـهــا
األقصى  275مترا».
وأشار إلى أنه من المزمع وضع حجر
األس ــاس لــ«قـنــاة إسطنبول» فــي صيف
العام الجاري ،وكــان إردوغــان أعــرب في
وقــت سابق عن رفضه بيان الجنراالت
الــ ،104مشيرا إلى أنه ينم عن سوء نية،
وان فيه نفسا انقالبيا.
واعتقلت السلطات األمـنـيــة ،صباح
االثنين 10 ،أدميراالت متقاعدين ،وقعوا
بيانا يؤكد أهمية «اتفاقية مونترو» ،التي
تهدف إلى منع «عسكرة» البحر األسود.
وذك ــرت وكالة األنــاضــول أن الشرطة
ال ـت ــرك ـي ــة اس ـت ــدع ــت  4آخ ــري ــن لـلـمـثــول
أمــام القضاء خــال ثالثة أيــام ،في إطار
التحقيق بشأن البيان.
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،أصـ ــدرت محكمة

في أنـقــرة ،أمــس ،أحكاما بالسجن مدى
الحياة على  22عسكريا سابقا ،لدورهم
ف ــي م ـحــاولــة االنـ ـق ــاب ع ــام  2016ضد
إردوغان ،ويندرج العسكريون السابقون
هؤالء ضمن مجموعة من  497مشتبها
فيهم ،وقد خدموا غالبيتهم في الحرس
الرئاسي ،يحاكمون على صلة بمحاولة
االنقالب.
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق ،أعـ ـلـ ـن ــت تــرك ـيــا
مصادرة ممتلكات  377شخصا ،بينهم
 205م ــن أع ـض ــاء مـنـظـمــة الــداع ـيــة فتح
ال ـل ــه غ ــول ــن بـتـهـمــة االن ـت ـم ــاء ل ـع ــدد من
«التنظيمات اإلرهابية».
فــي غ ـضــون ذل ــك ،انـتـقــد زع ـيــم حــزب
الـشـعــب الـجـمـهــوري الـيـســاري الـقــومــي،
وال ــذي يعد مــن أكبر أح ــزاب المعارضة
الـتــركـيــة ،ك ـمــال كـلـيـجــدار أوغ ـلــو بشدة
س ـيــاســات الــرئ ـيــس إردوغـ ـ ـ ــان ،معتبرا
أن حـ ـكـ ـم ــه « مـ ـسـ ـتـ ـب ــد وال ي ـس ـت ــو ع ــب
الديمقراطية».
وش ــدد أوغ ـلــو ،فــي مقابلة مــع موقع
«العربية نت» ،على ضرورة أن تتخلص
تركيا من سلطة «الرجل الواحد وصانع
ً
ال ـق ــرار الــوح ـيــد» ،داع ـي ــا إل ــى انتخابات
ً
مـ ـبـ ـك ــرة ،ق ـ ــائ ـ ــا« :ال ي ـم ـك ــن أن تـنـتـظــر
االنـتـخــابــات حتى صيف  ،2023فنحن
جاهزون لها من اآلن ،لكن ال يمكن ألحد
سوى إردوغــان أن يتخذ قرار إجرائها»،
ومعتبرا أن األداء االقـتـصــادي البطيء

لـبــاده يعود بشكل أســاســي إلــى «ســوء
اإلدارة االقتصادية والمالية».
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ــى «ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ إصـ ـ ــاحـ ـ ــات
ديمقراطية جادة تضمن الحق في الحياة
والـحــق فــي الملكية ،واسـتـعــادة سيادة
الـقــانــون وحــريــة الصحافة وت ــرك نظام
حكم الرجل الواحد» ،مجددا رفضه لنظام
الحكم الرئاسي.
في غضون ذلك ،انتهت زيــارة رئيس
المجلس األوروبي شارل ميشال ،ورئيسة
ال ـم ـفــوض ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة أورس ـ ـ ــوال فــون
ديرالين لتركيا من دون نتائج واضحة.
وأعلنت الرئاسة التركية أن اجتماع
إردوغ ـ ــان مــع الـمـســؤولـيــن األوروب ـي ـيــن
«كان إيجابيا ،وتم خالله تقييم العالقات
مــن جــوانــب ع ــدة» ،مضيفة أن إردوغ ــان
أكــد لضيفيه أن بــاده ال تــزال متمسكة
ب ـم ـســاع ـي ـهــا ل ـن ـي ــل عـ ـض ــوي ــة االتـ ـح ــاد
االوروبي.
في المقابل ،قالت فون ديرالين ،بعد
الـلـقــاء ،إن الــوقــت «ال ي ــزال مـبـكــرا» على
تـحـســن الـ ـع ــاق ــات ،م ـتــاب ـعــة« :ن ــري ــد أن
نمضي قــدمــا معا نحو عــاقــات أفضل
في المستقبل ،لكننا في بداية الطريق،
واألسابيع واألشهر المقبلة ستبين إلى
أين قد نصل».
وأعــربــت عن قلقها بشأن قــرار تركيا
الشهر الماضي االنسحاب من اتفاقية
أوروب ـيــة تـهــدف إلــى حماية النساء من

سلة أخبار
ماليزيا :توجيه إخطار
باإلفالس لعبدالرزاق

تلقى رئيس الوزراء املاليزي
السابق ،نجيب عبدالرزاق،
إخطارا باإلفالس ،لتخلفه
عن سداد ضرائب تتجاوز
 400مليون دوالر ،في تحرك
وصفه بمحاولة تدمير
مسيرته السياسية.
ويواجه عبدالرزاق ،الذي
خسر انتخابات ،2018
عشرات االتهامات بالفساد
وغسل األموال فيما له
صلة بمزاعم سرقة مليارات
الدوالرات من صندوق
( 1ماليزيا ديفلوبمنت
بيرهاد) ،وهو صندوق
حكومي شارك في تأسيسه.
ونفى ارتكاب أي أخطاء،
وقدم االثنني دعوى
استئناف إللغاء إدانته
وحكم بحبسه  12عاما في
قضية متعلقة بالصندوق.

موسكو :وجودنا على حدود
أوكرانيا ال يهدد أحدًا

أكدت موسكو أن وجود
القوات الروسية في املناطق
الحدودية مع أوكرانيا ليس
موجها ضد أحد ،وسيظل
مستمرًا ما دامت الحكومة
تعتبر هذا اإلجراء مطلوبًا.
وقال املتحدث باسم الرئاسة
الروسية ،دميتري بيسكوف،
للصحافيني امس" :أكرر مرة
أخرى ،لم وال تهدد روسيا
أحدا ،وال تشكل خطرًا على
أحد .القوات املسلحة الروسية
منتشرة في تلك املناطق
التي يعد تواجدها فيها
مطلوبًا ومناسبًا ،وسيستمر
هذا االنتشار مادام قيادتنا
العسكرية وقائدنا العام يرون
ذلك مناسبا".

إعادة فتح مسجد
بانتان شمال باريس

يعيد مسجد بانتان في شمال
شرقي باريس فتح أبوابه
الجمعة بعد غلقه في 21
اكتوبر في إطار قضية قتل
ّ
املدرس سامويل باتي ،على
ما أفاد جورج فرنسوا لوكلير
املسؤول اإلداري في منطقة
سني سان دوني ،أمس.
وكان وزير الداخلية جيرالد
دارمانان ّ
وجه بإغالق هذا
املسجد على خلفية نشر
القيمني عليه مقطع فيديو
لوالد تلميذ ّ
حرض على
أستاذ التاريخ والجغرافيا
باتي في كونفالن سان
أونورين في منطقة باريس.
وكان مهاجر يبلغ  18عامًا،
ويتحدر من أصول شيشانية
قطع رأس ّ
املدرس ( 47عامًا)،
بسبب عرضه رسومًا مسيئة
للنبي محمد (عليه الصالة
والسالم) أمام تالمذته.

ميانمار :الجيش يقتل
 5محتجين ويقطع اإلنترنت

فون ديرالين تبحث عن مكان للجلوس أمس األول خالل لقاء إردوغان (أ ف ب)
العنف ،وتطرقت إلى قضية رجل األعمال
التركي عثمان كــافــاال ،والزعيم الكردي
صالح الدين دميرتاش المعتقلين ،مؤكدة
أن االت ـحــاد األوروبـ ــي يعتبر أن قضية
حقوق اإلنسان «غير قابلة للتفاوض».
بــدوره ،ذكر ميشال أنه عبر للرئيس
ال ـت ــرك ــي ع ــن «ال ـق ـل ــق الـ ـب ــال ــغ» لــات ـحــاد
األوروبي حيال انتهاكات حقوق اإلنسان،
مضيفا أن «دولة القانون واحترام الحقوق

دوليات

األساسية قيمتان أساسيتان لالتحاد».
وف ـي ـمــا بـ ــدا أنـ ــه ال ـن ـت ـي ـجــة الــوح ـيــدة
الملموسة من اللقاء ،كشفت فون ديرالين
أن المفوضية األوروبية ستقدم في وقت
قــريــب اق ـت ــراح ــا لـتــركـيــا ل ـض ـمــان تــدفــق
التمويل لالجئين ،مشيرة إلى أن التزام
أن ـقــرة بــات ـفــاق الـمـهــاجــريــن ل ـعــام 2016
سيظهر «حسن النية».
على مستوى آخر ،طالب المسؤوالن

إردوغـ ـ ــان ب ــ»خ ـطــوات ذات مصداقية
وج ـ ـهـ ــود مـ ـسـ ـت ــدام ــة» ،إلث ـ ـبـ ــات نـيـتــه
بــال ـت ـهــدئــة ،خ ـصــوصــا ف ـي ـمــا يتصل
بخالفاته مع اليونان وقبرص ،وسحب
قــواتــه مــن ليبيا ،وال ــدور الــذي تؤديه
أنقرة في سورية وأخيرا في ناغورني
كاراباخ.
(أنقرة  -وكاالت)

ذكرت وسائل إعالم ،أن قوات
ميانمار أطلقت النار على
محتجني مناهضني لالنقالب
العسكري أمس ،ما أودى
بحياة  5على األقل ،وأدى
إلصابة عدد آخر ،مع استمرار
تحدي النشطاء لحملة
قمع دامية وقطع خدمات
اإلنترنت.
وسقط أكثر من  580قتيال في
االضطرابات التي تشهدها
ميانمار منذ األول من فبراير،
عندما أنهى االنقالب نظاما
ديمقراطيا يقوده مدنيون لم
يدم إال فترة قصيرة.
وأطلق االنقالب شرارة
احتجاجات وإضرابات التزال
مستمرة في أنحاء البالد،
رغم استخدام الجيش القوة
املميتة إلسكات املعارضة.

ةديرجلا
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توجه إلعادة الحشان وإبراهيم وسلطان وزايد إلى األزرق
يترقب الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني األول لكرة
القدم ،بقيادة المدرب اإلسباني كاراسكو ،استئناف
دوري  stcل ـلــدر جــة ا ل ـم ـم ـتــازة ا ل ـثــا ثــاء ا لـمـقـبــل ،من
أ جــل و ضــع ا لــا عـبـيــن المرشحين لــد خــول المعسكر
الـخــارجــي ال ــذي سـيــدخـلــه الـفــريــق مــايــو الـمـقـبــل في
ال ـم ــرح ـل ــة األخ ـ ـيـ ــرة م ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ل ـم ــواج ـه ــات
استراليا واألردن والصين تايبيه المحدد لها أيام
 3و 11و 15من شهر يونيو المقبل ،في المجموعة
الثانية التي تستضيفها الكويت ،ضمن التصفيات
المؤهلة لنهائيات كأس العالم  2022بقطر ،وكأس
آسيا  2023بالصين.
يذكر أن القائمة التي ستدخل المعسكر الخارجي
سـتـضــم ال ـس ــواد األع ـظ ــم م ــن الــاع ـب ـيــن ف ــي الـقــائـمــة
ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـتـصـفـيــات اآلس ـي ــوي ــة ،ح ـيــث سيقع
االختيار على قائمة تضم  40العبا يتم تصفيتهم
بعد إخضاعهم للمسحات إلى  ،28ثم يتم تقليلهم
ً
مجددا إلى  23العبا لخوض التصفيات.
وعلمت "الجريدة" أن النية تتجه لدى كاراسكو
في إعادة أربعة العبين هم :سيف الحشان ،وخالد
محمد إبراهيم ،وسلطان العنزي ،وفيصل زايد.
وسيكون انضمام الالعبين األربعة مرهونا بما

حازم ماهر

سيقدمونه مع ناديهما القادسية والكويت في الجوالت
الست للدوري الممتاز.
وتسبب عــدم انـضـمــام سيف الـحـشــان للقائمة في
م ــواج ـه ــات الـ ـع ــراق وال ـس ـعــوديــة ول ـب ـنــان ف ــي تــوجـيــه
انتقادات عديدة إلى كاراسكو ،السيما أن الالعب يقدم
مستويات جيدة مع األصفر.
بينما جاء عدم انضمام الثالثي العنزي وإبراهيم
وزايد ألسباب متفاوتة ما بين الفنية وعدم الجاهزية.
وبعيدا عن هــؤالء الالعبين ،فــإن القائمة لن تشهد
م ـفــاجــآت تــذكــر ،خـصــوصــا فــي ظــل اس ـت ـقــرار الـجـهــاز
الفني على أغلب الالعبين الذين سيعتمد عليهم في
التصفيات.
يذكر أن اللجنة الفنية برئاسة عضو مجلس إدارة
اتحاد الكرة ،خالد الشمري ،عقدت اجتماعا مع كاراسكو
أمس بمقر اتحاد الكرة لمناقشته في العديد من األمور،
سواء الخاصة بالمرحلة السابقة أو المقبلة.

«المنتخب» في المركز الـ 148
لتصنيف «الفيفا»
احتل منتخبنا الوطني األول
ً
المركز الـ  148عالميا دون هبوط
أو صعود في التصنيف الشهري
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
"الفيفا".
و ت ـصــدر المنتخب القطري
ت ـ ـ ـص ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــف الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــات
الـخـلـيـجـيــة ،بـعــد أن ج ــاء في
المركز الـ  ،58تبعه المنتخب
الـسـعــودي فــي المركز ال ـ 65

ب ـص ـعــود مــركــزيــن ع ــن التصنيف
السابق ،ثم المنتخب العراقي في
المركز الثالث بصعود مركز.
وجـ ــاء الـمـنـتـخــب الـعـمــانــي في
ً
المركز الـ  68بصعود مركز أيضا،
ي ـل ـيــه ال ـم ـن ـت ـخــب اإلم ـ ــارات ـ ــي في
الـمــركــز الـ ـ  ،73تبعه البحريني
فــي الـمــركــز الـ ـ  99بـعــد هبوطه
مركزين.

فيصل زايد

خالد محمد إبراهيم

سيف الحشان

سلطان العنزي

«المنشطات» تهدد مشاركة بطل
كويتي في أولمبياد طوكيو

•

أحمد حامد

ب ـ ــات ـ ــت مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ب ـط ــل
كــوي ـتــي ت ــأه ــل ألول ـم ـب ـيــاد
ط ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــو مـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــددة ،ب ـع ــد
وصول كتاب إلى االتحاد
ال ـم ـع ـنــي ف ــي ال ـك ــوي ــت مــن
الوكالة الدولية لمكافحة
ا لـمـنـشـطــات بــو جــود عينة
إيـ ـج ــابـ ـي ــة لـ ـلـ ـبـ ـط ــل ،ال ـ ــذي
شارك مؤخرا في بطوالت
وديـ ــة ب ــأوروب ــا لـتـجـهـيــزه
لألولمبياد.
وع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن
اللجنة األولمبية الكويتية
تبذل مساعي حثيثة في
ا لــو قــت الحالي لتفادي
إي ـ ـقـ ــاف الـ ــاعـ ــب م ــدة
قد تصل إلى عامين،
خـصــو صــا أن تـنــاول
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــل الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي
ل ـل ـم ــادة ال ـم ـح ـظ ــورة ج ــاء
عن طريق الخطأ ،بعد أن
أقرها المدرب الذي يشرف
عليه.
وقال مصدر إن المدرب
أبـ ــدى اس ـت ـع ــداده لـتـحـمــل
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن
ا ل ـ ـ ــاع ـ ـ ــب ل ـ ـ ــم يـ ـتـ ـعـ ـم ــد أي
تجاوز لكونه من الالعبين

الـ ـمـ ـمـ ـي ــزي ــن وم ـ ـ ــن أبـ ـط ــال
القارة اآلسيوية.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر ان
اق ـت ـن ــاع ال ــوك ــال ــة الــدول ـيــة
بما ساقه المدرب قد يكون
طـ ـ ــوق ال ـ ـن ـ ـجـ ــاة ل ـت ـخ ـف ـيــف
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــة ال ـ ـ ــى شـ ـه ــري ــن،
ليتسنى له المشاركة في
األولمبياد.
ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــد يـ ـ ــر بـ ـ ــا لـ ـ ــذ كـ ـ ــر ان
ا لـكــو يــت حـجــزت  7مقاعد
في أولمبياد طوكيو عبر
الـ ـمـ ـت ــأهـ ـلـ ـي ــن ألولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد
أبطال الرماية عبدالرحمن
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـحـ ــان فـ ـ ــي مـ ـس ــابـ ـق ــة
"تراب" ،ومنصور الطرقي
" سـكـيــت" ،و س ـعــود حبيب
الكندري "سكيت" ،وطالل
الطرقي الرشيدي "تراب"،
وأب ـ ـ ـطـ ـ ــال أل ـ ـ ـعـ ـ ــاب ال ـ ـقـ ــوى
يـ ـعـ ـق ــوب ا لـ ـي ــو ح ــه  110م
ح ـ ــواج ـ ــز ،ويـ ــوسـ ــف كـ ــرم،
ومضاوي الشمري  100م.

الرباط ينهي موسم حميد مع «األخضر» الجهراء يواجه الشباب في افتتاح  3اجتماعات لهيئة الرياضة مع «الصحة»
ً
مؤكدا «ثالثية» الطائرة اليوم
قبل استثناء استضافة التصفيات اآلسيوية
عيسى يدخل التدريبات اليوم وغياب أحمد إبراهيم بات
•

•

عبدالرحمن فوزان

يــواصــل الـفــريــق األول لـكــرة ال ـقــدم بــالـنــادي الـعــربــي تدريباته
الـيــومـيــة تـحــت إش ــراف مــدربــه ال ـكــرواتــي انـتــي مـيـشــا ،اسـتـعــدادا
الستئناف مباريات دوري  stcللدرجة الممتازة ،بانطالق الجولة
العاشرة ،والتي ستشهد أقوى مباريات المرحلة بين "األخضر"
والكويت يوم  13الجاري.
ويـعـمــل الـجـهــاز الـفـنــي وال ـطــاقــم الـطـبــي ل ــ"األخ ـض ــر" على
تجهيز مدافع الفريق عيسى وليد ،للحاق بمباراة الكويت،
حيث يعاني إصابة في العضلة الضامة َّ
تعرض لها بمباراة
اليرموك الــوديــة ،وقــد تعافى أخيرا وبــدأ بتمارين التأهيل
االن ـفــراديــة ،ومــن المتوقع أن يــدخــل الـتــدريـبــات الجماعية
اعتبارا من اليوم.
وانضم المدافع أحمد إبراهيم لقائمة مصابي الفريق
الغائبين عن مواجهة "األبيض" ،بعد تأكد معاناته من تمزق
في العضلة الخلفية تعرض لها خالل مشاركته مع منتخبنا
الوطني ،لينضم بذلك إلى السوري أحمد الصالح وعلي خلف.

إلى نهاية الموسم
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،أثـبـتــت الـفـحــوصــات التشخيصية التي
خضع لها العب خط الوسط نايف حميد ،إصابته بقطع جزئي
في الرباط ،ويحتاج إلى فترة عالج وتأهيل وتقوية ال تقل عن 3
أشهر ،ما يعني نهاية موسمه مع "األخضر".
وتعرض حميد إلصابته أثناء مشاركته مع فريق األوقاف
في دوري الوزارات.

عيسى وليد

الفتاة يحافظ
على صدارة
دوري الطائرة

جانب من لقاء الفتاة مع فتيات العيون

•

محمد عبدالعزيز

حــافــظ فــريــق الـفـتــاة لـكــرة الـطــائــرة عـلــى ص ــدارة الـ ــدوري الممتاز
للفتيات ،إثــر فــوزه على فريق فتيات العيون بثالثة أش ــواط مقابل
ال شــيء ،في المباراة التي جمعتهما أمس األول على صالة االتحاد
بمجمع الشيخ سعد العبدالله ،ضمن الجولة الرابعة ،وجاءت األشواط
كالتالي (.)3-25 ،9-25 ،7-25
وفي مباراة أخرى ،جرت أمس األول ،ضمن المرحلة ذاتها ،فاز نادي
سلوى الصباح على الـنــادي العربي بثالثة أش ــواط دون رد ،بواقع
أشواط (.)15-25 ،22-25 ،20-25
وبذلك ،حافظ الفتاة على قمة الترتيب ،بفارق األشواط عن نادي سلوى
الصباح ،ولكل منهما  7نقاط ،فيما تراجع العربي للمركز الثالث بـ 6نقاط.

محمد عبدالعزيز

تـنـطـلــق ف ــي ال ـخــام ـســة م ــن مـســاء
اليوم منافسات الدور المؤهل للدوري
ال ـم ـم ـتــاز ل ـل ـمــوســم ال ـح ــال ــي (الـ ـ ــدورة
الثالثية) ،باللقاء الذي سيجمع بين
الجهراء والشباب على صالة االتحاد
بمجمع صاالت الشيخ سعد العبدالله
في منطقة صباح السالم.
ً
وط ـب ـق ــا ل ــائ ـح ــة ،ت ـت ـنــافــس ثــاثــة
أندية ،هي :خامس (الجهراء) وسادس
(ال ـش ـب ــاب) الـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز وثــانــي

دوري الدرجة األولى ،وغالبا سيكون
فريق بــرقــان ،لكن يتحدد ذلــك بشكل
رسـمــي عـقــب نـهــايــة مـبــاريــات القسم
ً
ال ــراب ــع م ــن الـ ـ ــدوري غ ـ ــدا ،ف ــي دورة
ث ــاث ـي ــة ب ـن ـظ ــام "الـ ــذهـ ــاب واإليـ ـ ـ ــاب"،
بحيث يتأهل الفريقان األول والثاني
للدوري الممتاز في الموسم الجديد
( )2022-2021بـجــانــب بـطــل الــدرجــة
األولــى ،وهو فريق التضامن ،ليكون
الدوري الممتاز في نسخته الجديدة
من  7أندية ،فيما يهبط الفريق الثالث
لدوري الدرجة األولى.

«األولمبية» تؤكد صحة انتخابات
اتحاد الطائرة
أكدت اللجنة األولمبية الكويتية ،أمس ،أن جميع اإلجراءات التي تم اتخاذها
في انتخابات االتحاد الكويتي للكرة الطائرة جاء ت حسب النظام األساسي
لالتحاد ،وكذلك تعيين اللجنة المؤقتة التحاد الكرة الطائرة ،والتي سبقت
االنتخابات تمت بموافقة اتحاد الكرة الطائرة.
جاء ذلك خالل رد اللجنة األولمبية الكويتية على كتاب أحد مكاتب المحاماة،
الذي طلب ببطالن حل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة السابقة برئاسة حسين
عاشور ،وكذلك بطالن تعيين اللجنة المؤقتة واالنتخابات التي اعقبتها ،والتي
تم على أساسها انتخاب مجلس االدارة الحالي لالتحاد.

ً
«الكرة» قدم مقترحا أمس باتباع اإلجراءات االحترازية الدولية
•

حازم ماهر

عقد الـمــديــر الـعــام للهيئة الـعــامــة للرياضة،
د .حمود الشمري ،ونائب المدير العام ،د .صقر
المال ،اجتماعا ،أمــس ،بمقر الهيئة مع ممثلين
ل ــوزارة الصحة ،بحضور رئـيــس مجلس إدارة
ات ـحــاد ال ـك ــرة ،الـشـيــخ أحـمــد ال ـيــوســف ،وعضو
مجلس اإلدارة فهد الهمالن ،واألمين العام صالح
القناعي ،ورئيس اللجنة الطبية ،د .عبدالمجيد
البناي.
وش ـهــد االج ـت ـم ــاع مـطــالـبــة االتـ ـح ــاد ب ـعــودة
ً
الجماهير ،فضال عن اقتراح مسؤولية الحصول
ع ـلــى اس ـت ـث ـنــاء لـلـمـنـتـخـبــات االربـ ـع ــة (األردن،
استراليا ،نيبال ،الصين تايبيه) ،المشاركة في
المجموعة الثانية التي تستضيف الكويت ما
تبقى منها من مباريات بشكل مجمع خالل الفترة
مــن  3إلــى  15يونيو المقبل ،ضمن التصفيات
اآلسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022
بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين.
وت ـم ـث ــل ال ـم ـق ـت ــرح ف ــي ت ـط ـب ـيــق اإلجـ ـ ـ ــراءات
االح ـتــرازيــة واالش ـتــراطــات الصحية الــدولـيــة،
بــإقــامــة الـمـنـتـخـبــات األربـ ـع ــة ،بــاإلضــافــة إلــى
مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي ف ــي فـ ـن ــدق ،ع ـل ــى أن يـتــم

ً
الكويت والسالمية يدا بيد إلى نهائي كأس اليد

•

محمد عبدالعزيز

بلغ فريقا الكويت "حامل اللقب" والسالمية المباراة
النهائية لبطولة كأس االتحاد لكرة اليد ،بعد فوز
األول على العربي بنتيجة  ،19-27والثاني على كاظمة
بـ ،21-22في مباراتي نصف النهائي للبطولة اللتين
جرتا أمس األول على صالة الشيخ سعد العبدالله.
وستقام المباراة النهائية بين الكويت والسالمية،
ومباراة تحديد المركز الثالث بين كاظمة والعربي
ً
غدا الجمعة.
في المباراة األول ــى واصــل فريق الكويت بطل
الــدوري الممتاز أداءه المميز ،وفرض كلمته على
ً
مجريات اللعب من البداية ،مستغل قوته الهجومية
وت ـص ــوي ـب ــات الع ـب ــي ال ـخ ــط ال ـخ ـل ـفــي خـصــوصــا
محمد الغربللي ،وشقيقه عبدالله تحت قيادة
صانع األلعاب عبدالله الخميس ،وساعده في ذلك
طريقة دفــاع المنطقة التي اعتمد عليه األخضر،
مما أعطاهم حرية الحركة في منطقة المناورات،
باإلضافة إلــى الــدفــاع الصلب المقترن بالهجوم
المعاكس ،لينهي الشوط األول لمصلحته .10-16
ومع بداية الشوط الثاني عدل العربي أوضاعه
وطريقته الدفاعية لمواجهة مفاتيح لعب الكويت
خــارج منطقة "الـمـنــاورات" التسعة أمـتــار ،ونجح
في الحد من خطورة العبي األبيض ،لكن انخفاض
الـلـيــاقــة وإه ـ ــدار الـفــرصــة الـسـهـلــة أعـ ــادا للكويت
األف ـض ـل ـيــة ك ــام ـل ــة ،وسـ ــط ت ــأل ــق م ـع ـظــم الع ـب ـيــه،
خصوصا الحارس علي صفر ،مما مكن األبيض
من توسيع الفرق وإنهاء اللقاء لمصلحته.

السالمية وكاظمة
أمــا الـمـبــاراة الثانية فـجــاءت نتيجتها خالف

تخصيص طابقين لكل وفد ،ويقتصر وجودهم
في البالد على إجراء التدريبات والمشاركة في
المباريات فقط.
وتـضـمــن الـمـقـتــرح إجـ ــراء مـسـحــة ألعـضــاء
الوفود األربعة عقب الوصول في مطار الكويت
الدولي ،مع البقاء في الفندق دون تحرك حتى
ظهور نتيجة المسحات ،ثم إجراء مسحة كل 72
ساعة خالل وجودهم حتى مغادرتهم.
وأك ــد ممثلو "الـصـحــة" عـقــد اجـتـمــاع خــال
األيـ ــام الـمـقـبـلــة ،ف ــي مـقــر الـهـيـئــة ،بـعــد عــرض
المقترح على الوزارة ،من أجل تحديد مطالبها
فـيـمــا ي ـخــص اإلجـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة ،يعقبه
اجتماع آخــر ،قبل رفــع األمــر برمته إلــى لجنة
ط ــوارئ "كــورونــا" بمجلس الصحة ،لمناقشة
ما جاء في االجتماعات الثالثة ،وبناء عليه يتم
استخراج االستثناء الخاص بالوفود األربعة.
وستنسق "الصحة" ،خالل االيام القليلة المقبلة،
مع الهيئة لتحديد موعد االجتماع المقبل ،ومن
ثم ابالغ مجلس إدارة اتحاد الكرة به.
ولـ ــم ي ـش ـهــد اج ـت ـم ــاع أمـ ــس ال ـت ـط ــرق إلــى
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ال ـ ـخـ ــاص بــال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن األول
واألول ـ ـم ـ ـبـ ــي ،واقـ ـتـ ـص ــرت ال ـم ـن ــاق ـش ــة عـلــى
التصفيات اآلسيوية فقط.

 3مباريات في كأس السلة
•

جابر الشريفي

تستكمل ال ـيــوم مـنــافـســات ك ــأس االت ـحــاد لـكــرة السلة
بإقامة ثالث مباريات ضمن الدور األول (التمهيدي) ،حيث
يلعب النصر مع القرين في  05:00مساء ،يليها الساحل مع
اليرموك ،وتقام المباراتان على صالة االتحاد في مجمع
الشيخ سعد العبدالله الرياضي ،في حين يلتقي العربي
مع التضامن في الخامسة مساء على صالة نادي الساحل.
وتقام البطولة ،التي تعتبر مسك ختام بطوالت الموسم،
بنظام خروج المغلوب ،حيث يسدل ستارها يوم  25أبريل،
وسيختتم الدور األول غدا بلقاء الجهراء مع برقان.
وكانت قرعة البطولة قد جنبت أندية القادسية والكويت
والصليبيخات خوض منافسات الــدور األول ،إذ سيبدأ
مشوارهم من الدور المقبل.

القرين والنصر
جانب من مباراة السالمية وكاظمة
سير اللقاء ،عندما سجل علي العطية هدف الفوز
للسالمية في آخر  5ثوان من هجمة مرتدة استغل
فيها تسرع مهاجمي كاظمة في إنهاء آخر هجمة في
اللقاء ،وعدم التزامهم بتعليمات مدربهم المصري
مروان رجب ،الذي أكد عليه في الوقت المستقطع
الذي طلبه قبل  35ثانية من نهاية الوقت األصلي.
ورغم أن البرتقالي قدم أداء جيدا استند فيه إلى
دفاع المنطقة والهجوم المنظم المدعوم بتصويبات
سعد الحيدري ،وعلي أشكناني ،وإبراهيم األمير،
فإنه أنهى الشوط األول متقدما . 9-11
لكن غياب التركيز فــي الـشــوط الثاني ،بسبب

انخفاض معدالت اللياقة البدنية ،وطــرد العبين
بالبطاقة الـحـمــراء هما :عبدالعزيز الـفــرحــان في
الدقيقة  ،11وأحـمــد م ــراد فــي الدقيقة  19بداعي
ال ـخ ـشــونــة ،وع ـ ــدم وج ـ ــود ص ــان ــع ال ـع ــاب صــريــح
للفريق ح ـ ّـول دفــة اللقاء مــن تـقــدم كاظمة 13-17
ً
تدريجيا إلى التعادل  21-21في آخر دقيقة ،وسط
تألق أغلب العبي السماوي ،وعلى رأسهم الحارس
حسن صفر ،قبل أن يخطف السماوي الفوز وبطاقة
التأهل للنهائي.

في اللقاء األول ،يبدو القرين ،الذي صعد الى دوري الدرجة
ً
الممتازة الموسم المقبل ،األوفر حظا في بلوغ ربع نهائي الكأس،
لتفوقه على خصمه النصر في مواجهات الموسم الحالي.

اليرموك والساحل
وفي اللقاء الثاني يريد اليرموك تعويض إخفاقه في
الـتــأهــل لـ ــدوري األضـ ــواء مــن خ ــال ال ـفــوز عـلــى الـســاحــل
والـتـقــدم فــي البطولة ،وتـكــرار وصــولــه الــى ال ــدور نصف
النهائي في منافسات النسخة السابقة التي تم استكمالها
مطلع الموسم الجاري

العربي والتضامن
وفــي الـلـقــاء األخ ـيــر ،يسعى الـعــربــي الــى الـتـفــوق على
التضامن ،في حين يريد األخير تحقيق نتيجة ايجابية
على حساب األخضر.

ةديرجلا

sports@aljarida●com

ً
الملكي يضع قدما بنصف النهائي
ودورتموند يحرج الـ «سيتيزنس»
تقمص الجناح البرازيلي الواعد
فينيسيوس جونيور دور
البطولة في انتصار فريقه ريال
مدريد الكبير بثالثة أهداف
لواحد على ليفربول اإلنكليزي
أمس األول في ذهاب ربع
األبطال ،ليضع
نهائي دوري ً
الفريق الملكي قدما في نصف
النهائي بعد غياب آخر عامين.

وض ــع ريـ ــال م ــدري ــد االسـبــانــي
ً
ق ــدم ــا ف ــي نـصــف الـنـهــائــي بـفــوزه
الـمـسـتـحــق عـلــى ضـيـفــه ليفربول
اإلن ـك ـل ـيــزي  ،1-3ف ــي ح ـيــن أح ــرج
ب ــوروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد األل ـمــانــي
مضيفه مانشستر سيتي اإلنكليزي
عندما خسر أمامه بصعوبة 2-1
أمس األول ،في ذهــاب ربع نهائي
مسابقة دوري أبـطــال أوروب ــا في
كرة القدم.
وتـقــام مباراتا اإلي ــاب األربـعــاء
الـمـقـبــل ع ـلــى مـلـعـبــي انـفـيـلــد في
ليفربول وسيغنال إيــدونــا بــارك
في دورتموند.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ع ـلــى
ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» في
العاصمة ،يدين ريال مدريد بفوزه
إلى مهاجمه البرازيلي فينيسيوس
جونيور صاحب ثنائية ( 27و)65
وماركو أسنسيو ( ،)36فيما سجل
ال ـن ـج ــم ال ـم ـص ــري م ـح ـمــد ص ــاح
الهدف الوحيد لليفربول (.)51
وخ ـ ــاض ري ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،حــامــل
الرقم القياسي في عدد األلقاب في
المسابقة ( ،)13المباراة في غياب
ق ـط ـبــي دف ــاع ــه ال ـق ــائ ــد سـيــرخـيــو
راموس بسبب اإلصابة والفرنسي
راف ــاي ــل فـ ــاران الـمـصــاب بفيروس
كورونا قبل ساعات من انطالقها،
ف ــدف ــع م ــدرب ــه ال ـفــرن ـســي بـنــاتـشــو
والبرازيلي ميليتاو مكانهما.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ف ــاج ــأ الـ ـم ــدرب
االلماني لليفربول يــورغــن كلوب
الجميع بإشراكه الغيني نابي كيتا
ً
أســاس ـيــا عـلــى ح ـســاب اإلسـبــانــي
تياغو الكانتارا ،قبل أن يقدم على

تغيير األول بالثاني في الدقيقة 42
أمام السيطرة الميدانية ألصحاب
األرض.
ك ـمــا دفـ ــع ك ـل ــوب بــالـبــرتـغــالــي
ً
ديوغو جوتا أساسيا إلــى جانب
المصري محمد صالح والسنغالي
ســاديــو مــانـيــه فــي ال ـه ـجــوم ،دون
أي فعالية أو تـهــديــد عـلــى مرمى
ً
البلجيكي تيبو كورتوا خصوصا
في الشوط األول.
وك ـ ـ ـ ــان ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد الـ ـط ــرف
األفضل منذ البداية وضغط بقوة
على دفــاع ليفربول وخلق الكثير
م ــن ال ـف ــرص تــرجــم اثـنـتـيــن منها
إلى هدفين.
وتـحـســن أداء لـيـفــربــول ،حامل
الـلـقــب  6م ــرات آخــرهــا ال ـعــام قبل
ال ـم ــاض ــي ،مـطـلــع ال ـش ــوط الـثــانــي
ون ـج ــح ف ــي تـقـلـيــص الـ ـف ــارق عبر
نجمه صالح ،لكن سرعان ما عادت
األفضلية للنادي الملكي ،الذي عزز
ً
بهدف ثالث ،مواصال الحفاظ على
ً
سجله خاليا من الخسارة للمباراة
ً
الثانية عشرة تواليا.
ً
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ري ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد أي ـ ـضـ ــا
استعداده الجيد لكالسيكو السبت
ضد غريمه برشلونة في صراعهما
الشرس لمنافسة أتلتيكو مدريد
المتصدر على لقب «الليغا» الذي
ن ــال ــه الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـم ـل ـك ــي ال ـم ــوس ــم
الماضي.

قمة استاد االتحاد
وفي المباراة الثانية على ملعب
«االتـ ـح ــاد» ف ــي مــانـشـسـتــر ،أح ــرج
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رياضة

فينيسيوس نجم ريال مدريد يحتفل بهدفه
بوروسيا دورتموند الذي يعاني
ّ
األمرين في البوندسليغا مضيفه
مانشستر سيتي متصدر الدوري
اإلنكليزي والقريب من إحراز لقبه،
عندما خسر أمامه بصعوبة 2-1
ب ـهــدف قــاتــل لــاع ـبــه ال ـش ــاب فيل
فودن.
وافتتح القائد البلجيكي كيفن
دي ب ــروي ــن الـتـسـجـيــل ألص ـحــاب
األرض ( ،)19قـبــل أن ي ــرد نظيره
م ــارك ــو روي ــس لـجــانــب الـضـيــوف
( )84وب ــدت الـم ـبــاراة متجهة إلى
تـ ـع ــادل إي ـج ــاب ــي ق ـبــل أن يسجل
فودن في الدقيقة األخيرة ( ،)90ما
ً
يعد بمباراة مثيرة إيابا األربعاء
المقبل.
ويبحث سيتي عــن فــك العقدة

التي الحقته منذ وصــول المدرب
اإلسـ ـب ــان ــي ب ـي ــب غ ـ ــواردي ـ ــوال فــي
عــام  2017إذ خــرج مــن ال ــدور ربع
ال ـن ـه ــائ ــي فـ ــي الـ ـم ــواس ــم ال ـثــاثــة
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا أن ـ ـ ـ ــه يـ ـق ــدم
م ـس ـتــويــات هــائ ـلــة هـ ــذا ال ـمــوســم
إذ ينافس على رباعية تاريخية
كــونــه يـسـيــر بـخـطــى ثــاب ـتــة نحو
لقب ثالث في الــدوري الممتاز في
أربـعــة مــواســم بابتعاده  14نقطة
فــي ال ـصــدارة ،وبلغ نصف نهائي
الـ ـك ــأس الـمـحـلـيــة ون ـه ــائ ــي كــأس
الرابطة حيث يلتقي توتنهام في
وقت الحق من الشهر الجاري.
وحـ ـ ـق ـ ــق سـ ـيـ ـت ــي فـ ـ ـ ـ ــوزه ال ـ ـ ـ ــ27
ف ــي م ـبــاريــاتــه ال ـ ـ ــ 28األخـ ـي ــرة في
مـخـتـلــف ال ـم ـســاب ـقــات .وكـ ــان آخــر

ظهور لسيتي في المربع الذهبي
ف ــي م ــوس ــم  2016-2015ب ـق ـيــادة
األوروغوياني مانويل بيليغريني
ع ـن ــدم ــا خـ ــرج أمـ ـ ــام ريـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلسباني.

أول فوز على دورتموند
وكان هذا الفوز األول لسيتي في
ثالث لقاء فقط يجمع الطرفين إذ
سبق أن التقيا في دور المجموعات
م ــن مــوســم  2013-2012وخــرجــا
بتعادل  1-1في مانشستر قبل أن
يفوز الفريق األلماني على أرضه
بـهــدف نظيف لــرويــس فــي طريقه
الى النهائي.
وأج ـ ـ ــرى غ ـ ــواردي ـ ــوال خمسة

تـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــرات عـ ـ ـل ـ ــى ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة
األســاسـيــة الـتــي ب ــدأت الـمـبــاراة
فــي ال ـفــوز عـلــى مضيفه ليستر
سيتي  - 2صفر نهاية األسبوع،
حيث دفــع بالبرتغاليين جــواو
كــان ـس ـي ـلــو وبـ ـ ــرنـ ـ ــاردو سـيـلـفــا،
األلماني ايلكاي غوندوغان ،جون
ستونز وفودن فيما أبقى رحيم
ستيرلينغ على مقاعد البدالء.
فــي الـمـقــابــل ،دخ ــل دورتـمــونــد
اللقاء بعد سقوطه أمام آينتراخت
فرانكفورت نهاية األسبوع  2-1ما
جعله على بعد سبع نقاط من آخر
الـمــراكــز المؤهلة ل ــدوري األبـطــال
ً
الموسم المقبل ومـهــددا بالغياب
عـنـهــا .واف ـت ـتــح سـيـتــي التسجيل
ً
مستفيدا من تمرير خاطئة إليمري

ت ـش ــان ف ــي وسـ ــط ال ـم ـل ـعــب ليشن
مــرتــدة وصـلــت عـلــى إثــرهــا الـكــرة
إلى فودن داخل المنطقة ومنه إلى
الجزائري رياض محرز في الجهة
األخرى ،مررها على طبق من ذهب
لدي بروين الذي تابعها من مسافة
قريبة داخل المرمى (.)19
وسجل دورتموند هدف التعادل
عندما مرر هاالند الكرة إلى رويس
المتوغل داخل المنطقة فتابعها في
الشباك (.)84
وبـيـنـمــا كــانــت ال ـم ـب ــاراة تلفظ
أنفاسها األخـيــرة رفــع دي بروين
كــرة خلف المدافعين وصلت إلى
غ ــون ــدوغ ــان ن ـحــو ال ـقــائــم الـثــانــي
ومنه إلى فــودن على باب المرمى
ً
فسددها مانحا الفوز لفريقه (.)90

قالوا بعد المباراة
زيدان يشيد بفينيسيوس

زين الدين زيدان

أشـ ــاد ال ـفــرن ـســي زي ــن ال ــدي ــن زي ــدان
مدرب ريال مدريد ،باألداء الرائع الذي
ق ــدم ــه الع ـب ــه ال ـب ــرازي ـل ــي فـيـنـيـسـيــوس
جــون ـيــور أمـ ــام ل ـي ـفــربــول م ـســاء أمــس
ً
ً
األول ،م ــؤك ــدا أن ــه حـقــق إن ـج ــازا
«ي ـس ـت ـح ـق ــه» .وقـ ـ ــال زي ـ ـ ــدان عــن
فـ ـيـ ـنـ ـيـ ـسـ ـي ــوس «أنـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـع ـي ــد
لفيني ،إن ــه يـقــوم بعمل رائ ــع،
ً
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا مـ ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة
ال ــدف ــاعـ ـي ــة ونـ ـ ـع ـ ــرف نــوع ـيــة
الالعب الذي هو عليه عندما
ي ـك ــون أم ــام ــه م ـس ــاح ــة ،كما
رأينا في الهدف األول».
وأضاف «كان بحاجة إلى
تسجيل هدف ،لكن بالعمل
الذي يقوم به وما يقدمه
للفريق ،فإن إحراز هدفين
ف ــي م ـب ــاراة مـثــل م ـبــاراة
اليوم يمنحه الثقة وهو
يستحق ذلك».
ولـ ـ ـ ــم ي ـ ــؤك ـ ــد زيـ ـ ـ ــدان
بـ ــأن ـ ـهـ ــا ك ـ ــان ـ ــت أفـ ـض ــل
م ـ ـبـ ــاراة لـفـيـنـيـسـيــوس
م ـن ــذ وصـ ــولـ ــه إل ـ ــى ريـ ــال
م ـ ـ ــدري ـ ـ ــد ،لـ ـكـ ـن ــه شـ ـ ـ ــدد ع ـلــى
أه ـم ـي ــة «ت ـس ـج ـي ــل ه ــدف ـي ــن فــي

رب ــع الـنـهــائــي» والـقـيـمــة الـتــي تحملها لــاعــب.
وفي هذا الصدد ،قال المدرب عن هذا اإلنجاز
ً
«إنــه مهم جــدا بالنسبة له وللفريق .إنــه يعمل
ً
بجد وتسجيل األهداف مهم جدا بالنسبة له».
وأوضح زيدان أن الخطة التكتيكية للمباراة لم
تتغير بسبب غياب رفائيل فــاران في اللحظة
األخيرة بسبب اإلصابة بفيروس كورونا.

أسينسيو :الخطة نجحت
أقـ ــر م ــارك ــو أس ـي ـن ـس ـيــو ،العـ ــب ري ـ ــال مــدريــد
اإلس ـب ــان ــي ،ب ــأن «خ ـط ــة» إي ـج ــاد م ـســاحــات بين
الجناح والظهير ا لـتــي وضعها الجهاز الفني
للنادي الملكي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان
«سارت على ما يرام».
وفي تصريحات بعد المباراة ،قال أسينسيو
«كنا نعلم أنه يتعين علينا استغالل الفراغ بين
ً
الخطوط جيدا ألنهم تركوا مسافة بين الجناح
والظهير .لقد ســارت الخطة بشكل جيد ونحن
سعداء ألننا لعبنا مباراة رائعة من الناحيتين
الهجومية والدفاعية» .وأضاف« :لقد لعبوا بقوة
في الشوط الثاني .واستقبلنا هذا الهدف وكانت
ه ـنــاك لـحـظــة مــن ال ـت ــردد ،لـكـنـنــا كـنــا متفوقين
ً
ً
وحققنا فوزا مستحقا».
وبـعــد الـتــوقـيــع عـلــى ثــانــي ه ــدف لـلــريــال في
اللقاء والرابع له على التوالي مع الميرينغي»،
ً
قال أسينسيو« :أنا سعيد جدا لنفسي وبسلسلة
األهداف هذه .ويمتد األمر على كل من يدعمني

سيتي يعلن خسائر بـ  175مليون دوالر
أعلن مانشستر سيتي ،متصدر الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،خسائر
بلغت  126مليون جنيه إسترليني
( 175مليون دوالر) لموسم -2019
 ،2020ب ـس ـب ــب ت ــداعـ ـي ــات جــائ ـحــة
ك ــورون ــا ،إال أن ــه ب ــدا مـتـفــائــا حـيــال
تـحـقـيــق أربـ ـ ــاح اع ـت ـب ــارا م ــن الـمــوســم
الحالي.
وتراجعت أرب ــاح سيتي فــي السنة المالية
التي انتهت في يونيو  2020بنسبة  11في المئة،
لتصل إلى  478.4مليون جنيه إسترليني ،علما أن
منافسات الـ ــدوري الممتاز ودوري أب ـطــال أوروب ــا
استمرت لما بعد الفترة الحسابية.

ُ
وسـ ــتـ ــدرج اإليـ ـ ـ ـ ــرادات م ــن ال ـم ـبــاريــات
المؤجلة ،بما فيها األرب ــاح مــن حقوق
البث التلفزيوني والمبيعات ،مع أرقام
السنة المالية المقبلة .وقال اإلسباني
ف ـي ــران س ــوري ــان ــو ،ال ـمــديــر التنفيذي
لسيتي ،إن «صورة مالية أفضل لسنوات
كوفيد سيتم تقديمها في نهاية موسم
 2021 /2020عندما يتم دمج الموسمين».
ورغـ ـ ــم خ ــوض ــه م ــوس ـم ــا ك ــام ــا خ ـل ــف أبـ ــواب
موصدة ،قال سيتي إن «النادي يتوقع العودة الفورية
إلى تحقيق األرباح في  ،2021 /2020نتيجة تداعيات
كوفيد األخف وطأة على الموسم ،إضافة إلى اإليرادات
المتأخرة من .»2020 /2019

ً
ومن يقف بجانبي ،وخصوصا الفريق؛ يجب أن
ً
نتحد جميعا».

كلوب :سهلنا مهمتهم
أك ــد األلـمــانــي يــورغــن ك ـلــوب ،الـمــديــر الفني
لليفربول اإلنكليزي ،عقب الخسارة على يد ريال
ً
مدريد اإلسباني أنهم جعلوا األمور «سهلة جدا»
للفريق الملكي ،وأن فريقه لم يستحق نتيجة
أفضل من التي خرج بها من معقل بطل إسبانيا.
وقال المدرب األلماني في تصريحات لشبكة
(ب ــي تــي س ـبــورت) عـقــب الـلـقــاء ال ــذي احتضنه
ملعب (ألـفــريــدو دي ستيفانو) «إذا كنت تريد
ً
بلوغ نصف النهائي ،عليك أن تكون جديرا بهذا،
ونحن لم نفعل ذلك .الشيء الوحيد الجيد في
اللقاء هو الهدف ،وهذه فقط مرحلة الذهاب».
كـمــا أش ــار «ل ــم نـقــدم األداء الـمـطـلــوب لخلق
المتاعب لهم .أمامنا الكثير إلثباته في المباراة
ً
المقبلة .اليوم جعلنا األمور سهلة جدا للريال».
ً
وأكد كلوب أيضا «األكيد هو أننا لم نستحق
نتيجة أفضل ،ولكن الهدف منحنا قبلة الحياة».

غوارديوال :أمامنا فرصة جيدة
أكـ ـ ــد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي بـ ـي ــب غـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ــوال ،مـ ــدرب
مانشستر سيتي ،أن فريقه سيذهب إلى ألمانيا
ب ـه ــدف الـ ـف ــوز ب ـع ــدم ــا ت ـغ ـلــب ع ـل ــى ب ــوروس ـي ــا
دورتموند بنتيجة  1-2في ذهــاب ربــع نهائي

موناكو إلى ربع نهائي كأس فرنسا
لحق موناكو بباريس سان جرمان إلى الدور
ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم،
بـ ـف ــوزه ال ـص ـع ــب ع ـل ــى ض ـي ـفــه م ـت ــز  4-5ب ــرك ــات
الترجيح (الوقت األصلي صفر-صفر) ،أمس األول،
ف ــي مــونــاكــو .وواصـ ــل ال ـم ــدرب ال ـك ــروات ــي لـنــادي
اإلمارة نيكو كوفاتش سجله الرائع في مسابقات
ال ـكــؤوس ،فمنذ بــدايــاتــه فــي «الـبــونــدسـلـيـغــا» مع
أينتراخت فرانكفورت ،وبعد بايرن ميونيخ ،حقق
 22فوزا في  23مباراة بمسابقات الكؤوس الوطنية:
 19من أصل  20في ألمانيا (خسارة واحدة كانت
مع فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند) ،و 3من
أصل  3في فرنسا.

دوري أبـطــال أوروب ــا مـســاء أمــس األول على
ملعب (االتحاد).
وف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ب ـع ــد ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،ق ــال
ال ـمــدرب اإلس ـبــانــي ،إن «ال ـفــوز أفـضــل من
التعادل بالطبع ،لكن في ظل الفوز (في
الذهاب) بنتيجة  1-2سيكون أمامنا
فرصة جيدة األسبوع المقبل» في
لقاء اإلياب .وتابع «في الشوط
األول لم نلعب بذكاء مع الكرة
ً
وت ـح ـس ـنــا ك ـث ـي ــرا ف ــي ال ـش ــوط
الثاني .كانت لدينا فرص
واضحة لتسجيل الهدف
الثاني والثالث لكننا
لم نفعل ذلك».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
«دورتموند فريق
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي يـ ـتـ ـمـ ـت ــع
بــالـكـفــاء ة .لهذا
السبب يصعب
عـلـيـنــا الـقـيــام
ب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا نـ ـ ــريـ ـ ــد
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام بـ ـ ــه،
لكن مــع التقدم
بــواقــع  1-2لدينا
فرصة جيدة األسبوع
المقبل».

إمبيد يقود سيكسرز للفوز على سلتيكس
قاد الكاميروني جويل إمبيد فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
للفوز على بوسطن سلتيكس للمرة الثالثة منذ بداية
الموسم وهــذه الـمــرة  ،96-106فــي حين رد لــوس أنجلس
بـ"غضب" على خسارته الموجعة أمام جاره كليبرز بالفوز
على تورونتو رابتورز  ،101-110أمس األول ،في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين.
ً
وس ـجــل إم ـب ـيــد  35نـقـطــة ل ـي ـخــرج سـيـكـســرز مـنـتـصــرا
للمباراة الثانية منذ عودة نجمه الكاميروني من إصابة في
ركبته اليسرى أبعدته عن  10مباريات متتالية.
وبعد يومين على هزيمته الموجعة أمــام جــاره لوس
أنجلس كليبرز بفارق  18نقطة ( ،)104-86حقق ليكرز فوزه
الرابع من أصل تسع مباريات خاضها حتى اآلن بغياب
نجمه المطلق لـيـبــرون جيمس نتيجة اصــابـتــه بــالـتــواء

مان يونايتد يختبر غرناطة في «يوروبا ليغ»

العبو مان يونايتد خالل المباراة السابقة

يأمل مانشستر يونايتد اإلنكليزي اإلبقاء على حلمه بإحراز
لقبه األول منذ  2017حين يصطدم اليوم بطموح مضيفه غرناطة
اإلسباني في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة «يوروبا ليغ»
لكرة القدم.
وتخطى يونايتد صدمة الخروج من الدور األول لمسابقة
دوري أبـطــال أوروب ــا بــوصــولــه الــى ربــع نهائي المسابقة
ً
القارية الثانية من حيث األهمية ،متخلصا في طريقه من
عقبتين صعبتين جدا هما ريال سوسييداد اإلسباني
وميالن اإليطالي.
ويمني «الشياطين الحمر» الذين ضمنوا الى حد
كبير عودتهم الموسم المقبل الى دوري األبطال
مــن خــال مركزهم الثاني فــي ال ــدوري الممتاز،
النفس بالذهاب حتى النهاية من أجل إحراز لقبهم
ً
األول منذ  2017حين تــوجــوا أبـطــاال لمسابقة
«يوروبا ليغ» بالذات.
ويـ ـب ــدو ف ــري ــق الـ ـم ــدرب ال ـن ــروي ـج ــي أول ــي
ً
غونار سولشاير ،أقله على الــورق ،مرشحا
لتخطي غرناطة الــذي يستضيف الذهاب
ال ـخ ـم ـيــس ،ل ـكــن عـلـيــه ال ـح ــذر م ــن طـمــوح
الفريق اإلسباني.
ووضع يونايتد خلفه خروجه المخيب
من ربع نهائي كأس إنكلترا بالخسارة أمام
ليستر  ،3-1وذلك بفوزه األحد على برايتون
ً
 1-2في الدوري الممتاز بعدما كان متخلفا.
ويـ ـخ ــوض يــونــاي ـتــد ل ـق ــاء الـ ـي ــوم بـغـيــاب

غوارديوال

عنصرين مهمين هما الفرنسي أنتوني مــارسـيــال لإلصابة
والعاجي إيريك بايي الصابته بفيروس كورونا.
ومرة أخرى ،يجد ممثل إنكلترا اآلخر أرسنال بقيادة المدرب
ً
اإلسباني ميكيل أرتيتا نفسه مطالبا بإحراز «يوروبا ليغ» من
أجل المشاركة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.
وتمثل «يوروبا ليغ» األمل الوحيد لبطل كأس إنكلترا لعام
 2020في إحراز لقب هذا الموسم ،لكن األهم أنها تشكل مفتاح
عودته الى دوري األبطال للمرة األولى منذ موسم ،2017-2016
ً
إال أنه عليه التفكير أوال بخصمه المقبل سالفيا براغ التشيكي
قبل الحلم بإحراز اللقب.

أياكس يواجه روما
على الــورق ،تعتبر المواجهة بين أياكس الهولندي وروما
اإليطالي األقــوى في الــدور ربــع النهائي لكن الفريقين اللذين
ً
يتواجهان ذهابا في أمستردام يعيشان فترتين متناقضتين.
ً
أياكس يحلق بعيدا في صدارة الدوري الهولندي بفارق 11
نقطة عن أقرب مالحقيه ويسير بثبات نحو العودة الى دوري
األبطال ،المسابقة التي ودعها هذا الموسم من دور المجموعات،
في حين أن روما بدأ يبتعد عن المراكز المؤهلة للمسابقة القارية
األم بعد تراجع نتائجه في اآلونة األخيرة.
ويمني أياكس ،الفائز بلقب دوري األبطال أربع مرات ،نفسه
ً
ً
أن يذهب بقيادة المدرب إيريك تن هــاغ بعيدا مجددا بعدما
وصل الى نهائي «يوروبا ليغ» عام  2017ونصف نهائي دوري
األبطال عام .2019

في الكاحل ،و 11من أصل  23بغياب نجمه اآلخر أنتوني
ديفيس المصاب في ربلة الساق ،وذلك على حساب مضيفه
تورونتو بطل الموسم قبل الماضي .101-110
ً
وخالفا لليكرز ،عانى رابتورز الذي يفتقد جهود كايل
الوري وفــريــد فانفليت لــإصــابــة وب ــول وات ـســون بسبب
بروتوكوالت فيروس كورونا ،من خارج القوس ونجح في
 5فقط من محاوالته ال ــ ،33وذلــك بعد أربعة أيــام فقط من
تحقيقه أكبر انتصار ألي فريق في الــدوري هــذا الموسم
بتغلبه على غولدن ستايت ووريرز .77-130
وق ــاد الـصــربــي نـيـكــوال يوكيتش دنـفــر نــاغـتــس لـفــوزه
ً
السابع تواليا والخامس عشر في آخر  18مباراة بتسجيله
 27نقطة خالل  27دقيقة خاضها في المباراة التي حسمها
فريقه أمام ديترويت بيستونز .119-134

تجديد عقد البلجيكي
دي بروين حتى ٢٠٢٥
ً
أعلن مانشستر سيتي رسميا ،أمس ،تجديد عقد
الع ــب الــوســط البلجيكي كيفن دي بــرويــن عامين
ج ــدي ــدي ــن ،لـتـمـتــد ب ــذل ــك ف ـت ــرة ت ـعــاقــده م ــع ال ـن ــادي
اإلنكليزي حتى  2025على األقل.
وقال دي بروين ( 29عاما) في تصريحات للنادي
« ُتــوق ـيــع ه ــذا الـعـقــد ك ــان قـ ــرارا ف ــوري ــا .ه ــذا الـفــريــق
خلق من أجــل النجاح .إنــه يقدم لي كل ما أحتاجه
لـتـعــزيــز أدائـ ـ ــي» .وس ـجــل الع ــب الــوســط البلجيكي
الذي انتقل لصفوف السيتي في عام  2015قادما من
فولفسبورغ ،ثمانية أهداف وصنع  16أخرى في 33
مباراة خاضها هذا الموسم.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

 10:00غرناطة – مانشستر يونايتد bein Sports Pr 1
10:00

آرسنال – سالفيا براغ
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10:00
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10:00
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ال ذمة وال دين

كالرا والبحث عن
«ربع بقواطي»

د .ناجي سعود الزيد

مبلغ يصل إلى  51مليون دينار ثمن رشوة دفعها 17000
بدون للحصول على ما يسمى بالجواز مادة  ،17الذي يمكن
من ينتمون لهذه الفئة من السفر في حاالت خاصة كالحج
والعالج والدراسة.
هذه الفئة من غير محددي الجنسية استغلها مسؤول
أمـنــي ،واستغل كــذلــك ظ ــروف الـمــرض والمناسك الدينية
ً
والحاجة إلى التعليم العالي ،لكي يكدس أمواال طائلة بلغت
 166مليون دوالر.
هذا المسؤول األمني راتبه ال يتعدى  5000دينار ،ويحمل
ً
ً
على كتفيه تيجانا ونجوما ال تحصى ،كما أنه يحمل على
كتفيه شرف انتمائه لألسرة الحاكمة آل الصباح الكرام ،أي
أنه شيخ ولد شيخ!
ً
الخبر نقلته الصحف الكويتية مع ذكر االسم ،نقال عن
تقرير الخارجية األميركية ،مما يعني أن غسيلنا القذر نشره
ذلك المسؤول األمني على حبل غسيل األمم المتحدة ،كتحد
ً
لحقوق اإلنسان خصوصا المستضعفين منهم!
ما ذنب هذا الشعب؟!
وما ذنب الغالبية العظمى من الشرفاء األمناء المراعين
لحقوق اإلنسان؟! نعم ،ما ذنبهم أن تتلوث سمعتهم إلى هذه
الدرجة؟! وأن تصبح سمعة هذا الوطن المعطاء والمعروف
بإنسانيته ،التي بال حدود في إعاناته ومساعداته وتبرعاته
وهباته لكل المحتاجين في العالم دون تفرقة ،ال في أعراقهم
أو ألوانهم أو جنسياتهم أو مذاهبهم الدينية؟ نعم ما ذنب
هذا الوطن ،لكي يذهب ضحية شخص بال إنسانية وبال
ذمة وبال دين؟!

ُ
الرياضة تخفض ضغط الدم
أعلن طبيب القلب األميركي ،جيرالد فليتشر ،أن وجود تغيير
في نمط الحياة ،والتخلي عن تناول بعض المواد ،يؤديان إلى
انخفاض مستوى ضغط الدم ،دون الحاجة إلى تناول األدوية.
وذكر موقع "نمط الحياة الصحية" ( ،)Healthفي تقرير نشره
موقع "روسيا اليوم" ،أمــس ،أن الطبيب يشير ،قبل كل شيء،
إلى ضــرورة زيــادة النشاط البدني :المشي أكثر ،والجري ،أو
السباحة أو ركــوب الــدراجــة الهوائية .ويجب أن تستمر هذه
التمارين ما ال يقل عن نصف ساعة في اليوم.
وق ــال "ال ـنــاس الــذيــن يتحركون بـصــورة منتظمة ،يقللون
ً
تــدريـجـيــا مــن األدويـ ــة الـتــي يتناولونها لتخفيض مستوى
ضغط الدم".
وأك ــد الـطـبـيــب ضـ ــرورة تخفيض كـمـيــة الـمـلــح والكافيين
ً
ً
المستهلكة في اليوم ،ألنها يمكن أن تسبب ارتفاعا مفاجئا
لمستوى ضغط الــدم ،لذلك على كل من يعاني ارتفاع ضغط
الدم ،عدم تناول أكثر من فنجاني قهوة في اليوم.

محادثات «واتساب» من «اآليفون» إلى «أندرويد»
يعتبر نـقــل مـحــادثــات "وات ـس ــاب" من
أهم ما يتطلع إليه المستخدم عند تغيير
هاتفه النقال ،لكن عند التغيير من جهاز
ّ
"آيـفــون" إلــى "أنــدرويــد" ،أو العكس ،فــإن
هذا األمر أقرب للمستحيل ،ولذلك يسعى
تـطـبـيــق ال ـم ـح ــادث ــة األشـ ـه ــر ف ــي ال ـعــالــم
إلطــاق ميزة جــديــدة مــن شأنها تمكين
المستخدمين من فعل ذلك.
ونقل "سكاي نيوز" ،أمــس ،عن تقرير
ّ
لموقع  ،GSMArenaذكر فيه أن تحديث
"واتساب" الجديد لنظامي  iOSوأندرويد
الخاصية التي طــال انتظارها ،ستتيح
لـلـمـسـتـخــدمـيــن ن ـق ــل الـ ـمـ ـح ــادث ــات بـيــن
الهواتف التي تعمل بنظام  iOSواألخرى
التي تعمل بنظام أندرويد ،والعكس.
ك ـمــا أشـ ــار الـتـطـبـيــق الـشـهـيــر إل ــى أن
المشكلة الرئيسة في تطوير هذه الميزة
ك ــان ــت ف ــي اخـ ـت ــاف ت ـخــزيــن ال ـب ـيــانــات،
ّ
ح ـيــث ت ـخ ــزن أن ـظ ـمــة أن ــدروي ــد النسخة
االحتياطية من بياناتها على Google
 ،Driveفي حين يخزن نظام " "iOSعلى
"."iCloud
ولـ ـ ــم ت ـ ـحـ ــدد ال ـ ـشـ ــركـ ــة مـ ــوعـ ــد إط ـ ــاق

ال ـخ ــاص ـي ــة ل ـل ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن ال ـع ــادي ـي ــن،
على الرغم من أن بعضهم في مجموعة
االختبار شاهدوا الميزة في آخر تحديث.
ً
وردا ع ـلــى اد ع ـ ــاء ب ـعــض التطبيقات

إمـكــانـيــة نـقــل م ـحــادثــات "واتـ ـس ــاب" من
"آيفون" إلى جهاز "أندرويد" ،تقول الشركة
إن هذه الخطوة تنتهك شروط الخدمة.

تشادية على «المصرية» تلد فوق الخرطوم أزمة «كاتشاب» في المطاعم األميركية
في حادثة نادرة ،وضعت امرأة تشادية مولودها
الـجــديــد عـلــى إح ــدى رح ــات شــركــة مـصــر للطيران
القادمة من العاصمة التشادية نجامينا.
خــال رحـلــة الـطــائــرة وف ــوق األج ــواء السودانية،
وبالتحديد فــوق العاصمة الـخــرطــوم ،فــاجــأت آالم
الـ ــوالدة األم ،الـتــي كــانــت بصحبة طفليها ،لتطلب
المساعدة من طاقم الطائرة.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي الليلة قبل أمس
األول ،ون ـشــره مــوقــع سـبــونـتـيــك ،إن قــائــد الـطــائــرة
أعطى تعليماته باتباع كل اإلجراءات لسالمة الراكبة

والرحلة ،حيث تم ُ
تعامل أفــراد الطائرة مع الحالة
ً
بشكل سريع واحـتــرافــي ،وفـقــا لبيان لشركة مصر
للطيران.
وأشارت الشركة إلى أن الرحلة اضطرت إلى الهبوط
ً
اضطراريا في مطار أسوان ،لالطمئنان على سالمة
الراكبة التشادية بصحبة طفليها ومولودها الجديد،
بعد إتمامها عملية الوالدة بسالم على متن الطائرة.
ً
ونشرت الشركة صورا للمولود الذي بدا بصحة
جيدة برفقة طاقم الطائرة التي عادت مرة أخرى من
مطار أسوان ،لتستأنف رحلتها إلى مطار القاهرة.

ت ــواج ــه الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
ً
نـقـصــا فــي "ال ـكــات ـشــب" بـعــد أن
تسبب وبــاء كــورونــا فــي زيــادة
الطلب على األكياس الصغيرة
التي تحوي صلصة الطماطم.
وق ــال ــت شــركــة "ه ــاي ـن ــز" ،في
ب ـيــان نـقـلــه مــوقــع ب ــي ب ــي سي
أمـ ـ ـ ــس ،إن ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع اس ـت ـه ــاك
الصلصة حصل بسبب ز يــادة
الطلب على الوجبات السريعة.

وترفق أكياس الصلصة في
الـعــادة بالوجبات التي تغادر
ً
المطعم ،عــوضــا عــن استخدام
الــزجــاجــات فــي ح ــال اسـتـهــاك
الوجبة داخل المطعم.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة إن ـه ــا زادت
وت ـي ــرة إن ـتــاج ـهــا ،م ـش ـيــرة إلــى
أنها أجــرت تعديالت على آلية
إنـ ـت ــاجـ ـه ــا ،لـ ـك ــن الـ ـطـ ـل ــب عـلــى
الصلصة كان أكثر من المتوفر.

االحتباس الحراري يجبر الدببة
القطبية على أكل بيض البط
باتت الدببة القطبية ،وهي من أبرز
ّ
التغير
الحيوانات المفترسة التي أدى
ال ـم ـنــاخــي إل ــى إرب ـ ــاك ع ـ ــادات الـصـيــد
لديها ،تلجأ إلــى أعشاش البط لتأكل
مـنـهــا ال ـب ـي ــض ،ل ـكــن أداء ه ـ ـ ــا ف ــي هــذه
الطريقة الجديدة لتأمين غذائها يبدو
ً
ضعيفا.
ومـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروف أن االح ـ ـت ـ ـبـ ــاس
ً
ّ
ال ـح ــراري الـعــالـمــي يـشــكــل خ ـطــرا على
ً
الدببة القطبية ،خصوصا في القطب
الشمالي حيث تعيش هذه الحيوانات.
وانـتـشــرت فــي كــل أنـحــاء العالم خالل
الـسـنــوات األخـيــرة صــور دبـبــة قطبية
عالقة على قطع صغيرة منفصلة من
الجليد الطافي على الـمــاء ،أو ألخرى
تبحث في القمامة عن غذاء.
وكــان لالنكماش الملحوظ للجليد
ال ـب ـحــري تــأث ـيــر م ـبــاشــر ع ـلــى الـنـظــام
الغذائي لهذه الـحـيــوانــات ،إذ حـ ّـد من
ف ـ ــرص ص ـي ــد ال ـف ـق ـم ــات الـ ـت ــي تـعـتـبــر
فريستها المفضلة.
ولـ ــدراسـ ــة ال ـت ـغ ـي ـي ــرات الـمـلـمــوســة
الناجمة عن هذه التعديالت في عادات
صيد الــدبـبــة ،راق ــب باحثون كنديون
ً
نحو  20حـيــوانــا باستخدام طــائــرات
بدون طيار في إقليم نونافوت.
ُ وأظـ ـه ــرت خ ــاص ــة الـ ــدراسـ ــة ،الـتــي
نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت أم ـ ـ ـ ــس ف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــة "روي ـ ـ ـ ـ ــال

يومية سياسية مستقلة

بزاوية "العاير" ،في ذلك الحي بالسالمية ،مقابل مستوصف
ً
الـمـنـطـقــة اآلن ،ك ــان حـمــد الـفـهــد يـجـلــس وح ـي ــدا ،فــي منتصف
ستينيات ال ـقــرن الـمــاضــي األمـ ــور عـنــد حـمــد ال ــزاه ــد بــالــدنـيــا،
والـمـتــألــم مــن تغير الـحــال وتـبــاعــد األصــدقــاء بـعــد أن انـصــرف
كثير منهم لشؤونهم ،كــان حمد يــردد كلما شــاء ت الصدف أن
نلتقيه أمنيته الخيالية "أخ لو نحصل على ربع بقواطي" ،أي
أصدقاء في علب ،تفتح العلبة كلما ضيقت على روحك أشباح
ً
الوحدة والخيبة من تبدل الزمان ،لتجد صديقا تــدردش معه،
تحاوره ،تشكي إليه وتسمع منه ،هو "الصديق وقت الضيق" إال
أنه جاهز لالستهالك الروحي عندما تطبق على روحك عبثية
الوجود وملل الزمن.
رحل حمد عن الدنيا لعالم سره عند الخالق ،إال أن الكاتب
اإلنكليزي -من أصول يابانية -الحاصل على جائزة نوبل لألدب
"كازوو ايشيغورو" ،استلهم برواية "كالرا" فكرة الصديق اآللي،
"ك ــارا" هــي صــديـقــة "افـتــراضـيــة" طاقتها تستمدها مــن ضــوء
الشمس ،يمكن الحصول على كالرا ومن مثلها من دكان يبيع
هؤالء األصدقاء اآلليين بأسعار تختلف حسب موديل السنة،
ك ــارا ليست مـجــرد صــديــق آلــي تــؤنــس األط ـفــال وتلعب معهم
وتبعد عنهم أشـبــاح الــوحــدة والضيق الــروحــي ،بــل هــي تملك
المشاعر واألحــاسـيــس اإلنـســانـيــة ،وتـتـعــرض لـســوء المعاملة
واالستغالل من البشر.
ال يهم الـيــوم ،ونحن نختنق مــن كــابــوس كــورونــا ،استذكار
تفاصيل الرواية وحكاية المرحوم حمد الفهد مع "ربع بالقواطي"،
لكنها مناسبة نشعر بها ،بعد فرض الحظر الجزئي وقبله الكامل
علينا .ما العمل اآلن بعد أن تضاعفت أمراض االكتئاب بنسبة
تقارب  34في المئة في دولــة مثل المملكة المتحدة (افتتاحية
فايننشال تايمز عدد األمس)؟ ماذا عن هنا بدولة "الحمد لله مو
ناقصنا شي"؟! ال أحد يتكلم عن واقع الملل والوحدة المفروضة
على أرواحـنــا في السجن الكويتي الكبير ،هو سجن كبير بال
أسوار قبل "كورونا" ،وأصبح زنزانة فردية بعدها.
الــزمـيــل نــاجــي الــزيــد ألـمــح بمقال أمــس إلــى أن عــدد حــاالت
ّ
اإلصابة لم يقل بعد قرارات الحظر الجزئي ،بل زاد ،لعل السبب
هــو واقـعـنــا االجـتـمــاعــي بـعــدم اك ـت ــراث الـكـثـيــريــن لـقــواعــد منع
التجمعات أو ض ــرورة التطعيم ،أو قــد يـكــون السبب هــو بطء
إجراءات التطعيم وصعوبته في مناطق مكتظة بالبشر تناستها
السلطة منذ زمن طويل.
يا دكتور باسل عندك األرقام الصحيحة لتزايد حاالت المرض،
بعد فرض الحظر الجزئي ،وانفجار زحمة المرور بالدولة ،وأمامك
هذا الواقع االجتماعي ،الذي ال تريد مواجهته "ربما" لحسابات
سياسية ،لماذا هذا الحظر طالما ال فائدة ترجى منه؟ ليست
ً
السلطة فقط هي سيفوه وخالجينه التي ال تتغير ،بل هو أيضا
أكثرية الناس وثقافتهم الالمكترثة لقواعد السالمة .اخرج لنا
ً
ً
بحل لهذا الـحــال البائس اقتصاديا وروح ـيــا ،ألــغ الحظر غير
المجدي أو دبر لنا "قواطي" توزعها الحكومة مع الدعم التمويني
ً
ً
كل شهر .الكثيرون سيموتون ملال واكتئابا ،ال من "كورونا" ،كم
"قوطي" سيبهجون القلوب الحزينة في بلد تشكو من نشافة
األرواح والسأم الممتدين بال نهاية.

المريخ ...هالل أضاءته الشمس
التقطت المركبة الفضائية
ً
الصينية  Tianwen-1صــورا
مذهلة للمريخ على شكل هالل
أحمر مضاء بنور الشمس في
الفضاء العميق.
وق ــال مــوقــع روسـيــا الـيــوم،
أمس ،إن الصور التقطت بشكل
مـنـفـصــل فـ ــوق ن ـص ـفــي ال ـكــرة
الشمالي والجنوبي للمريخ
بـكــامـيــرا مـتــوسـطــة الــدقــة في
 ،Tianwen-1أول مهمة صينية
بين الـكــواكــب .والنتيجة هي
ُ
ل ـق ـط ـت ــان رائـ ـعـ ـت ــان ت ـظ ـه ــران
نصف الكرة الشرقي المضيء
للمريخ ،بما في ذلك السمات
السطحية وا لـحــا فــة الخافتة
لـ ـلـ ـغ ــاف ال ـ ـج ـ ــوي ل ـل ـم ــري ــخ.

ُ
والتقطت الصور على مسافة
ً
نـ ـح ــو  6850م ـ ـيـ ــا ( 11000
كيلومتر) من المريخ.
وأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذت صـ ـ ـ ـ ـ ــورة ن ـص ــف
ال ـك ــرة الـجـنــوبــي لـلـمــريــخ في
ُ
 16م ـ ـ ــارس ،ب ـي ـن ـمــا الــت ـق ـطــت
لـقـطــة نـصــف ال ـكــرة الـشـمــالــي
بالكاميرا نفسها في  18مارس
الماضي.
ً
وت ـقــع  Tianwen-1حــالـيــا
فــي م ــدار قطبي الـمــريــخ ،مما
ً
ي ـج ـع ـل ــه ق ــريـ ـب ــا مـ ــن سـطـحــه
وي ـص ــل إل ــى  174م ـيــا (280
كيلومترا) وبعيدا يصل إلى
 36660ميال ( 59000كيلومتر)،
وفقا إلدارة الفضاء الوطنية
الصينية (.)CNSA

وفيات
محمد سعد شعالن

ً
 67عاما ،شيع ،ت97799172 :

ليلى هادي الرشيدي

ً
 36عاما ،شيعت ،ت94089879 :

صالح جعفر عبدالله بومجداد

ً
 76عاما ،شيع ،ت99457133 ،99723271 :

فهد سعود فهيد الثالب

ً
 69عاما ،شيع ،ت99983598 ،50722544 :

مواعيد الصالة

ســوســاي ـتــي أوبـ ــن س ــاي ـن ــس" ،أن هــذه
الحيوانات المفترسة تفترس أعشاش
بط العيدر لتلتهم ما فيها من بيض،
ً
ولكن خالل فترة  11يوما ،ومع تضاؤل
ع ــدد الـبـيــض الـمـتـبـقــي ،كــانــت الــدبـبــة
تكتشف أن األعشاش خالية من البيض

بعدما سبق لها أن أفرغتها ،ولم تربط
الدببة بين وجود البط وإمكان العثور
على بيض.
ومع أن الدببة تحصل على سعرات
ح ــراري ــة كـبـيــرة مــن ال ـب ـيــض ،ف ــإن هــذا
ً
الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـغـ ــذائـ ــي ال ي ــوف ــر مـ ـص ــدرا

ً
المعروف
مستداما للغذاء لهذا النوع
ّ
ب ــ"أورس ــوس ماريتيموس" المصنف
ً
ضعيفا.
ويـقــدر عــدد الدببة القطبية البرية
ً
بـ  25ألفا موزعة في كل أنحاء أالسكا
وكندا وغرينالند والنرويج وروسيا.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

حسن العيسى

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

ُ
ولم تستبعد دراسة نشرت في يوليو
الماضي بـ "نيتشر كاليمت تشينج" ،أن
تنقرض هذه الحيوانات بسبب نقص
الغذاء بحلول نهاية القرن.
(أ ف ب)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:09

العظمى 29

الشروق

05:30

الصغرى 18

الظهر

11:50

ً
أعلى مد  10:24صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

 09:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:10

ً
أدنى جزر  03:51صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:29

 03:54م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

