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ً
األمير معزيا
في وفاة فيليب:
شخصية عظيمة
دعمت قضايانا
العادلة

ّ
«المحاسبة» :الفساد مس هيبة
الدولة وأضاع مواردها

«زعزع االستقرار السياسي وزاد الفجوة بين طبقات المجتمع لعدم تكافؤ الفرص»
َّ
عطل التنمية وطرد االستثمارات وأضعف
اإليرادات العامة بسبب التهرب من االلتزامات

فهد تركي
وعلي الصنيدح

• مليار دينار وفرتها رقابة الديوان على المال العام
•  %5المستفيدون من التعليم اإللكتروني

ت ـحــت ش ـع ــار «إدارة أزمـ ــة بـ ـ ــإرادة أم ـ ــة» ،أك ــد دي ــوان
ً
ً
المحاسبة أن الفساد أثــر كثيرا على البالد اقتصاديا
ً
ً
ّ
وسـيــاسـيــا واجـتـمــاعـيــا ،إذ عــطــل التنمية وتسبب في
ضياع موارد الدولة وهروب االستثمارات سواء الوطنية
أو األجنبية لغياب الحوافز وضعف اإلي ــرادات العامة
نتيجة التهرب من دفــع االلـتــزامــات المالية كالجمارك
والضرائب والرسوم.
ً
وأش ــار ال ــدي ــوان ،فــي تقرير صــدر حــديـثــا ،وحصلت
«الـجــريــدة» على نسخة منه ،إلــى أن الفساد ساهم في
إضعاف دور الحكومة في تحقيق أهداف خطط التنمية،
إلــى جانب مساسه بهيبة الدولة في تطبيق القوانين
ومواجهة الفاسدين ،وعدم دعم جهود اإلصالح02 ،

سحب  3آالف رخصة قيادة
من ذوي االحتياجات الخاصة
●

محمد الشرهان

كـشـفــت م ـص ــادر ق ـيــاديــة في
اإلدارة العامة للمرور عن وضع
 3آالف رخصة قيادة تعود إلى
أشـ ـخ ــاص ي ـح ـم ـلــون ش ـه ــادات

إعاقة تحت بند السحب اإلداري.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر،
ل ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،أن «ال ـ ـ ـمـ ـ ــرور»
بالتنسيق مــع الـهـيـئــة الـعــامــة
لـ ـش ــؤون اإلع ـ ــاق ـ ــة ،ت ــدق ــق عـلــى
رخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص الـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــادة 02

 152ألف قضية ضد الجهات الحكومية
ّكبدت الخزانة العامة  118مليون دينار

الديوان يفتح الباب لتلقي البالغات
حث ديوان المحاسبة المواطنين على التقدم ببالغات فساد
ً
إليه ،مؤكدا أنــه «يحق لكل شخص تقديم بــاغ أو شكوى إلى
الديوان متى تحققت الشروط».
ومن تلك الشروط أن يتعلق البالغ بإحدى جرائم المال العام
والتي تندرج ضمن التعاقدات الحكومية للجهات المشمولة
برقابة الديوان ،على أن ُيقدم البالغ عبر موقعه اإللكتروني أو
ّ
ً
ُيسلم شخصيا.
فيصل الشايع

14

في رمضان ةديرجلا
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حسن حسني...
يتحول إلى تميمة
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تحصد لقب ملكة
جمال البحر
المتوسط
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اقتصاديات
البحر :البنوك
المصرية
نجحت في
تمويل تعافي
االقتصاد

04

صناديق تستهدف الفرص
دون مراعاة التركز االستثماري
12

إقرار «الرهن العقاري» دون
األخد بالمحاذير يضاعف األزمة
اإلسكانية
17

«الرؤية الشرعية» تتحرى
اليوم هالل رمضان
ً
تحريا لرؤية هالل شهر رمضان المبارك للعام
الـهـجــري  ،1442تجتمع هيئة الــرؤيــة الشرعية
الساعة السابعة من مساء اليوم ،بمقر المجلس
األعلى للقضاء ،بحضور رئيس الهيئة ،رئيس
المجلس ،رئيس محكمة التمييز ،المستشار أحمد
العجيل ،ووزير العدل عبدالله الرومي.
02

حكاية العجوز
التي تخطط
السترداد صفية
ابنة ملك
القسطنطينية

•
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•
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العلي :حب الوطن أسمى وأهم من المزايا والمكافآت

• «واثقون من أن شباب الكويت ال ينتظرون مقابل ما يقدمونه لحماية وطنهم من أي شر»
• «المكافآت تمنح لضبطيات متميزة وفق اللوائح وحريصون على مكافأة المجتهد ومعاقبة المقصر»
محمد الشرهان

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر
العلي ،أمس األول ،أن حب الوطن
واإلخ ـ ـ ــاص أس ـم ــى م ــن ال ـمــزايــا
والمكافآت وعمل يتشرف به كل
مواطن مخلص محب لوطنه.
وذ كــر ا لــوز يــر أن المكافأة هي
سمة تمنح للشخص المتميز في
عمله فقط دون غـيــره و هــي حق
للمجد مــن بــاب التشجيع ور فــع
الهمة والتقدير للمخلصين ومن
مبدأ الثواب والعقاب.
وأف ـ ـ ــاد ب ــأن ــه ح ـس ــب ال ـل ــوائ ــح
الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت فـ ــإن

وزيرة الخارجية اإلسبانية
تبدأ زيارة رسمية للكويت
ب ـ ــدأت وزي ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة اإلس ـبــان ـيــة
أرانتشا غونزاليس ،أمس ،زيارة للكويت
تستمر يومين ضمن جولتها إلى منطقة
الخليج العربي التي بدأتها فــي فبراير
ال ـمــاضــي ب ــزي ــارة ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ــارات
وقـطــر بـهــدف تمتين ال ـعــاقــات مــع دول
ال ـم ـن ـط ـق ــة مـ ــن خـ ـ ــال ت ـع ــزي ــز ال ـ ــزي ـ ــارات
الثنائية.
وأع ـل ـنــت "ال ـخــارج ـيــة" اإلس ـبــان ـيــة ،في
بيان ،أن زيارة غونزاليس للكويت تركز
على ثالثة مجاالت رئيسية بينها تعزيز
ال ـ ـحـ ــوار ال ـس ـي ــاس ــي وت ـع ــزي ــز ال ـع ــاق ــات
االق ـت ـص ــادي ــة ودع ـ ــم الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـل ـمــي،
مشيرة إلى أن غونزاليس تعقد اجتماعات
على أعلى المستويات لمناقشة األجندة
الثنائية والوضع اإلقليمي نظرا لدورها
البارز كوسيط في أزمات إقليمية مختلفة.
وأضــافــت :وعلى الصعيد االقتصادي
تـلـتـقــي ال ــوزي ــرة االس ـبــان ـيــة م ــع رؤس ــاء
تـنـفـيــذيـيــن لـبـعــض ال ـش ــرك ــات الـعــالـمـيــة
وممثلي الشركات االسبانية في الكويت
فـ ــي ح ـي ــن ت ـ ــزور أيـ ـض ــا م ـع ـهــد ال ـكــويــت
ل ــأبـ ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـي ــة ل ـب ـح ــث إم ـك ــان ـي ــات
التعاون.

الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاف ـ ـ ــآت تـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــى لـ ـبـ ـع ــض
ال ـ ـض ـ ـب ـ ـط ـ ـيـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة وقـ ــد
نظمها ا لـقــا نــون وال يخفى على
الجميع دور اإل خــوة واال خــوات
في الجمارك من القيام بمهامهم
ال ـم ـت ـم ـيــزة ف ــي ض ـب ــط ال ـق ـضــايــا
الـتــي تـمــس أم ــن ال ـبــاد والـعـبــاد
خاصة قضايا المخدرات.

المكافأة والعقاب
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن ثـ ـقـ ـت ــه بـ ـشـ ـب ــاب
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت وح ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــم ل ــوطـ ـنـ ـه ــم

وغيرتهم على أ مـنــه وا سـتـقــراره
وازدهـ ـ ـ ــاره وأنـ ـه ــم ال ي ـن ـت ـظــرون
مـكــافــآت مـقــابــل مــا يـقــدمــونــه من
ع ـم ــل ل ـح ـمــايــة وط ـن ـه ــم ال ـكــويــت
مـ ــن أي شـ ـ ــر ،م ـض ـي ـف ــا" :و نـ ـح ــن
حريصون على مكافأة المجتهد
ً
وكذلك معاقبة المقصر أيضا ".
وذكر أنه سبق أن كرم العديد
مــن إ خــوا نــه وأ بـنــا ئــه المواطنين
من خالل تقديم شهادات التقدير
أو ا لـ ـمـ ـك ــا ف ــآت ا ل ـن ـق ــد ي ــة و م ـن ـهــا
على سبيل المثال عندما ضبط
مــوا طـنــون ع ــددا مــن المتسللين

وكـ ــذلـ ــك ت ـك ــري ــم ضـ ـب ــاط وافـ ـ ــراد
وزارة ا لــدا خـلـيــة فــي ا لـعــد يــد من
القضايا.
وأع ـ ــرب ع ــن أمـنـيـتــه أن يـكــون
ق ــد أوض ـ ــح م ــا كـ ــان ي ـه ــدف ال ـيــه
ويـ ـقـ ـص ــده ف ــي ت ـص ــري ـح ــه اث ـن ــاء
زيارته لالدارة العامة للجمارك،
س ــائ ــا الـ ـم ــول ــى ال ـع ـل ــي ال ـق ــدي ــر
أن ي ـ ـح ـ ـفـ ــظ ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت وأ ه ـ ـل ـ ـهـ ــا
الـمـخـلـصـيــن ال ـك ــرام م ــن ك ــل شــر
وسوء.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت اإلدارة ا لـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات واالعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام االمـ ـ ـن ـ ــي

أمطار ...وغبار

ً
شهدت البالد ،بعد ظهر أمس ،أمطارا رعدية متفرقة ناتجة عن تأثر البالد بمنخفض جوي على سطح
ّ
األرض مصحوب بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.
وقــد تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة خــال ساعات ما بعد الظهر برياح جنوبية وصلت
سرعتها إلى  70كيلومترا في الساعة ،وتسببت في إثارة الغبار وتراجع الرؤية األفقية إلى أقل من 500
متر ،السيما في بعض المناطق المكشوفة ،فضال عن تساقط لألمطار بلغ ذروتــه في بعض المناطق
الشمالية من البالد.

بالوزارة ،في بيان ،أن تصريحات
الوزير تأتي توضيحا لما أدلى
به أثناء زيارته لـ "الجمارك" بأن
ه ـن ــاك ب ـعــض االصـ ـ ــوات تـطــالــب
ب ـم ـكــا فــآت خ ــا ص ــة ع ـنــد أي عـمــل
يقومون به ،موضحة أن حقيقة
ما كان يقصده هو أن حب الوطن
واإلخ ـ ــاص ل ــه أس ـمــى وأه ــم من
المزايا والمكافآت.

«المحاسبة» :الفساد ّ
مس...
وزعــزعــة االسـتـقــرار السياسي ،وإعــاقــة الجهود
الرقابية على أعمال الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن من نتائج ذلك الفساد زيادة الفجوة
بين طبقات وفئات المجتمع نتيجة غياب العدالة
والمساواة وتكافؤ الفرص والتأثير المباشر على
استقرار األوضاع األمنية واالجتماعية.
وكشف الديوان عن تضخم القضايا المرفوعة
ً
ضد جهات الدولة لتبلغ  152ألفا بأحكام نهائية
ً
كبدت خزانة الدولة  118مليون دينار ،الفتا إلى أن
هناك  31ألف قضية مازالت منظورة أمام المحاكم
ً
مطالباتها تقدر بنحو  333مليونا.
ولفت إلــى إحــالــة  19شبهة فساد فــي  2020إلى
هيئة مكافحة الـفـســاد (نــزاهــة) ،فــي حين بلغ عدد
البالغات المقدمة منذ  2015حتى العام الماضي 35
ً
ً
بالغا ،مبينا أن التأثيرات المالية المتحققة من رقابة
ً
«الــديــوان» حققت وف ــرا للمال الـعــام ب ـ  1.078مليار
دينار على مدى أربع سنوات مالية.
وأوضح أن عدد المستفيدين من البوابة التعليمية
اإللكترونية بلغ نحو  %5في ظل وجــود  426ألف
طالب ومعلم ،بواقع  ٢٢ألف مستخدم.
٠٥

سحب  3آالف رخصة...
الـمـمـنــوحــة ألش ـخ ــاص لــدي ـهــم م ـل ـفــات بــالـهـيـئــة
ويـتـسـلـمــون ب ــدالت نـقــديــة عــن الـســائــق الـخــاص
ُ
ضعت تحت
والمركبة ،موضحة أن تلك الرخص و ِ
بـنــد الـسـحــب اإلداري فــي ح ــال طـلــب تجديدها،

ثامر العلي

ً
اس ـت ـن ــادا إل ــى أن ــه ال ي ـج ــوز م ـنــح ذوي اإلع ــاق ــة
ال ـشــديــدة رخ ــص ق ـيــادة ،أم ــا إذا كــانــت إعاقتهم
بسيطة وتتيح لهم الحصول على رخصة قيادة
فليس هناك ما يبرر تسلمهم بدل السائق.
وذكرت أن «المرور» طلبت من المشمولين بهذا
السحب اإلداري مراجعة «اإلعــاقــة» ،وإحضار ما
يثبت عــدم تسلمهم المخصصات المالية التي
تصرف للسائق ومركبة المعاق.
وفي سياق التدقيق على رخص القيادة ،أشارت
الـمـصــادر إلــى أن هـنــاك اتـصــاالت مــع مستشفى
الطب النفسي لتحديد األشخاص الذين يعانون
ً
أم ــراض ــا نفسية شــديــدة بـهــدف سـحــب الــرخــص
منهم إذا كانوا يحوزونها ،أو منعهم من الحصول
عليها ،إال إذا تحسنت صحتهم النفسية.

«الرؤية الشرعية» تتحرى...
وسيحضر اجتماع الهيئة عدد من أعضائها،
إل ــى جــانــب مـســؤولــي وزارة ال ـعــدل ،وف ــي حــال
تعذر رؤية الهالل الليلة سيكون الغد هو المتمم
لشهر شعبان ،والثالثاء غرة رمضان المعظم.
أعاد الله تعالى الشهر الكريم على الجميع
بالخير واليمن والبركات ،وكل عام وأنتم بخير.

ةديرجلا
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محليات

األمير :مواقف «فيليب» نبيلة تجاه الكويت ودعم قضاياها
ّ
سموه عزى الملكة إليزابيث وأمير ويلز في دوق إدنبره وأشاد بإسهاماته في خدمة وطنه
بعث صاحب السمو أمير
البالد الشيخ نــواف األحمد،
بـ ـب ــرقـ ـي ــة تـ ـع ــزي ــة إلـ ـ ــى م ـل ـكــة
المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وأ يــر لـنــدا الشمالية
إلـ ـ ـي ـ ــزابـ ـ ـي ـ ــث الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ع ـب ــر
فـيـهــا سـمــوه بــاسـمــه وبــاســم
الحكومة والشعب الكويتي
عــن خــالــص تـعــازيــه وصــادق
مـ ـ ــواسـ ـ ــاتـ ـ ــه لـ ـ ـه ـ ــا ولـ ـ ــأسـ ـ ــرة
المالكة وللشعب البريطاني
الصديق بوفاة األمير فيليب
ً
 دوق إدنـبــره ،راجـيــا سموهل ــه ال ـم ـغ ـفــرة ول ـه ــا ول ــأس ــرة
المالكة جميل الصبر وحسن
العزاء.
وأش ـ ـ ـ ــاد س ـ ـمـ ــوه ب ـم ــواق ــف
األ مـيــر فيليب تـجــاه الكويت
ودع ـ ـ ــم قـ ـض ــاي ــاه ــا الـ ـع ــادل ــة،
ً
مشيرا سموه إلى أن المملكة
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ف ـ ـقـ ــدت بــرح ـي ـلــه
إحدى شخصياتها العظيمة
البارزة والمؤثرة سواء على
الصعيد المحلي أو الدولي
لخدماته التي قدمها لوطنه
ع ـبــر ال ـم ـســؤول ـيــات الــرفـيـعــة
التي توالها سموه.
كـمــا بـعــث س ـمــوه ،ببرقية
تعزية إلى أمير ويلز األمير

ت ـشــارلــز ،أع ــرب فـيـهــا سـمــوه
عــن خــالــص تـعــازيــه وصــادق
مواساته بوفاة والده األمير
ً
ف ـي ـل ـيــب راج ـ ـيـ ــا ل ــه ال ـم ـغ ـفــرة
ول ـس ـمــوه ول ــأس ــرة الـمــالـكــة
جميل الصبر وحسن العزاء،
ً
م ـ ـس ـ ـتـ ــذكـ ــرا س ـ ـمـ ــوه م ــواق ــف

صاحب السمو الملكي األمير
فيليب النبيلة تجاه الكويت
وال ـ ـم ـ ـكـ ــانـ ــة ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي
احتلها على الصعيد المحلي
أو عـلــى الـمـسـتــوى الـعــالـمــي
لـ ـ ــدوره ال ـك ـب ـيــر وإس ـه ــام ــات ــه
في خدمة وطنه .وبعث سمو

«كونا» تحقق مع المتسببين في خطأ
يتعلق بخبر وفاته
أعلن الناطق الرسمي باسم وكــالــة األنباء
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة "كـ ـ ــونـ ـ ــا" ع ـ ـصـ ــام الـ ـ ــرويـ ـ ــح إح ــال ــة
المتسببين في الخطأ الوارد ضمن خبر إعالن
قـصــر بــاكـيـنـغـهــام  -وف ــاة األم ـيــر فيليب دوق
إدنـبــره زوج ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث

الثانية  -فــي وقــت ســابــق مــن يــوم أمــس األول
إلى التحقيق.
وقال الرويح في تصريح صحافي ،إنه سيتم
ً
اتخاذ اإلجراءات القانونية ذات الصلة انطالقا
من الحرص على جودة المحتوى ودقة النشرة.

ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحمد ،وسمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ صباح الخالد
ببرقيات تعزية مماثلة.

فقدنا برحيله
شخصية
عظيمة ومؤثرة
األمير

5
ّ
«المحاسبة» :الفساد عطل التنمية وأضاع الموارد وأضعف
َّ
الحكومة ومس هيبة الدولة وزعزع االستقرار السياسي
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برلمانيات

تقرير جديد بعنوان «إدارة أزمة بإرادة أمة» كشف أن الوفورات المحققة بلغت مليار دينار منذ 2016
فهد تركي
وعلي الصنيدح

تضخم القضايا
المرفوعة ضد
جهات الدولة لتبلغ
 152.090قضية
بأحكام نهائية
كبدت الدولة 118
مليون دينار

ً
درس  857موضوعا
بتكلفة  1.437مليار
ً
و 550موضوعا
ً
طارئا منها 255
ً
مرتبطا بـ «كورونا»

أحال لـ «نزاهة»
 19شبهة فساد
في  2020وتلقى
ً
 35بالغا منها
منذ 2015

كشف دي ــوان المحاسبة في
تقرير جديد صدر عنه ،وجود
آثـ ـ ـ ــار اقـ ـتـ ـص ــادي ــة وس ـي ــاس ـي ــة
واجتماعية كبيرة بسبب وجود
الفساد في البالد.
وقـ ــال ال ــدي ــوان ف ــي ت ـقــريــره،
ال ــذي حـصـلــت "ال ـج ــري ــدة" على
نسخة منه ،تحت شعار "إدارة
أزم ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــإرادة أمـ ـ ـ ــة" ،إن اآلث ـ ــار
المترتبة عـلــى ا لـفـســاد تمثلت
في االقتصاد بتعطيل التنمية
وضياع مــوارد الــدولــة وهــروب
االس ـت ـث ـم ــارات سـ ــواء الــوطـنـيــة
أو األجـنـبـيــة لـغـيــاب ال ـحــوافــز،
وضـ ـ ـع ـ ــف اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـع ــام ــة
للدولة نتيجة التهرب من دفع
االل ـتــزامــات المالية كالجمارك
والضرائب والرسوم.
أما على الصعيد السياسي،
ف ـت ـم ـث ـل ــت فـ ـ ــي إض ـ ـ ـعـ ـ ــاف دور
ال ـح ـكــومــة ف ــي تـحـقـيــق أه ــداف
خطط التنمية والمساس بهيبة
ال ــدول ــة ف ــي تـطـبـيــق ال ـقــوان ـيــن
ومــواج ـهــة ال ـف ـســاد ،وع ــدم دعــم
ج ـ ـ ـهـ ـ ــود اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح وزعـ ـ ــزعـ ـ ــة
االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي ،وإعــاقــة
ال ـج ـهــود الــرقــابـيــة عـلــى أعـمــال
الحكومة والقطاع الخاص.
أما من الناحية االجتماعية،
فـتـمـثـلــت ب ــزي ــادة ال ـف ـجــوة بين
طبقات وفئات المجتمع نتيجة
عدم العدالة والمساواة وتكافؤ
ال ـ ـفـ ــرص ،والـ ـت ــأثـ ـي ــر ال ـم ـبــاشــر
على استقرار االوضــاع االمنية
واالجتماعية.
وق ــال ال ــدي ــوان ،ف ــي تـقــريــره،
إن عــدد الـمــوضــوعــات الـتــي تم
إب ـ ــداء ال ـ ــرأي ال ـف ـنــي ب ـهــا خــال
السنتين الماليتين ٢٠٢٠/٢٠١٩
و ٢٠١٩/٢٠١٨بلغ 2.048 ،للرقابة
المسبقة ،و 93للرقابة الالحقة
واألداء.
وع ـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــرات ال ـم ــال ـي ــة
المتحققة من رقابة "المحاسبة"،
ذكـ ـ ــر الـ ـ ــديـ ـ ــوان أنـ ـه ــا ال ـم ـن ــاف ــع
الـمـتـحـقـقــة م ــن رق ــاب ــة ال ــدي ــوان
كخفض للتكاليف أو زيادة في
اإليـ ـ ـ ــرادات أو تـحـصـيــل مـبــالــغ
صرفت دون وجه حق.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن إ ج ـ ـ ـمـ ـ ــا لـ ـ ــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـم ــت
دراستها وبحثها خالل الفترة
من  2020/3/12حتى 2020/6/29
ً
ب ـل ــغ  857م ــوض ــوع ــا بـتـكـلـفــة
ت ـ ـقـ ــارب  1.437م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار،
وتحقيق و فــر للخزانة العامة
لـ ـل ــدو ل ــة ب ـن ـح ــو 44.369.444
دي ـن ــارا ،وتـضـمـنــت الـتـعــاقــدات
الـمـبــرمــة ،مــوضــوعــات مرتبطة
ارت ـ ـبـ ــاطـ ــا مـ ـب ــاش ــرا ب ـم ـكــاف ـحــة
ت ـ ـ ــداعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ازم ـ ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا،
ومـ ــوضـ ــوعـ ــات طـ ــارئـ ــة أخـ ــرى
م ـت ـع ـل ـقــة ب ــاالعـ ـم ــال ال ـح ـيــويــة،
وال ـ ـتـ ــي الب ـ ــد مـ ــن اس ـت ـم ــراره ــا
ل ـ ـضـ ـمـ ــان اسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة األعـ ـ ـم ـ ــال
فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد (ع ـ ـقـ ــود ال ـخ ــدم ــات
والتشغيل والصيانة والنظافة
للمرافق والـمـنـشــآت بــالــدولــة)،
وم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات ل ـل ـم ـش ــروع ــات
اإلن ـش ــائ ـي ــة ال ـت ــي ال تـ ـ ــزال قـيــد
اإلنشاء.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن عـ ـ ـ ــدد وق ـي ـم ــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـم ــت
دارسـ ـتـ ـه ــا م ــن ف ــري ــق ال ـح ــاالت
الـطــارئــة التابع لقطاع الرقابة
المسبقة والــدعــم الفني وابــداء
ال ــرأي فيها بــالـمــوافـقــة 46 ،في
المئة منها موضوعات مرتبطة
بالجائحة عددها  255موضوعا
بقيمة  354مليون ديـنــار ،و54
فـ ــي ال ـم ـئ ــة م ـن ـهــا م ــوض ــوع ــات
طـ ـ ــارئـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى عـ ـ ــددهـ ـ ــا 295
مــوضــوعــا بـقـيـمــة  753مليون
دي ـن ــار ،لـيـكــون اإلج ـمــالــي 550
موضوعا.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن عـ ـ ـ ـ ـ ــدد و ق ـ ـي ـ ـمـ ــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـم ــت
دراسـ ـتـ ـه ــا م ــن ف ــري ــق ال ـح ــاالت

الـطــارئــة التابع لقطاع الرقابة
المسبقة والــدعــم الفني وإبــداء
ال ــرأي بالنتائج المختلفة64 :
فــي المئة رد أوراق الموضوع
لـ ـع ــدد  195م ــوض ــوع ــا بـقـيـمــة
 243مليون دينار ،و 3في المئة
مخالفة ل ـ  10مــواضـيــع بقيمة
 41مليون دينار ،و 13في المئة
عـ ــدم م ــواف ـق ــة ل ـ ـ  38مــوضــوعــا
بقيمة  30مـلـيــون دي ـن ــار ،و20
في المئة أخرى (أحيط الديوان
علما -سحب أوراق الموضوع
مــن الـجـهــة -أقــل مــن الـنـصــاب...
إلــخ) لـ  64موضوعا بقيمة 18
مليون دينار ،وبلغ اجمالي عدد
ال ـمــوضــوعــات  ،307وإجـمــالــي
قـيـمــة ال ـت ـع ــاق ــدات  330مـلـيــون
دينار.
وقال إن دور "المحاسبة" في
دعم الجهاز القضائي لمحاربة
ج ــوان ــب ال ـف ـس ــاد ف ــي ال ـج ـهــات
المشمولة بالرقابة ،تمثل أوال
فـ ــي ق ـض ـيــة ال ـض ـي ــاف ــة بـ ـ ــوزارة
الــداخـلـيــة ،إذ ق ــام "المحاسبة"
ب ــالـ ـتـ ـحـ ـق ــق م ـ ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات
الـضـيــافــة وال ـح ـفــات والـهــدايــا
والـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــات فـ ـ ــي "الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة"
ع ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن الـ ـم ــالـ ـيـ ـتـ ـي ــن
( ،)2016/2015 -2015/2014
بـمــو جــب تكليف مجلس األ مــة
بتاريخ  ،2017/1/24ونتج عن
تقرير الديوان إحالة المتسببين
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة
بالتقرير إلى النيابة العامة.
واستعانت النيابة بالديوان
فـ ـ ـ ــي م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة الح ـ ـ ـقـ ـ ــة ل ـب ـح ــث
الـ ـمـ ـس ــائ ــل ال ـف ـن ـي ــة عـ ــن ط ــري ــق
تحليل وتتبع األموال موضوع
ال ـ ــدع ـ ــوى اب ـ ـت ـ ــداء م ـ ــن ح ـس ــاب
"ال ــداخ ـل ـي ــة" م ـ ــرورا بـحـســابــات
األش ـ ـخـ ــاص والـ ـش ــرك ــات مـحــل
الدعوى ،ويعتبر هذا التحليل
عـمــا مــالـيــا ومـحــاسـبـيــا بحتا
يتطلب خبرة فنية متخصصة،
ك ـمــا ه ــو ال ـح ــال بــالـنـسـبــة إلــى
المختصين في "المحاسبة".
ومـ ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم ن ـ ـتـ ــائـ ــج ت ـق ــري ــر
ال ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد ف ـ ـ ــي ح ـك ــم
المحكمة ،التذرع بسرية الوفود
األم ـن ـيــة أدى إل ــى ال ـتــوســع في
حجز الفنادق واعتماد الفواتير
الـ ـ ـ ـ ــواردة م ـن ـه ــا دون ال ـت ـح ـقــق
م ـ ــن ص ـح ـت ـه ــا ودق ـ ـت ـ ـهـ ــا ،رغ ــم
ع ــدم وج ــود كـتــب مــن قـطــاعــات
"الداخلية" المختلفة تــدل على
زيـ ــارة وف ــود أمـنـيــة ذات طابع
سـ ــري ل ـل ـبــاد خـ ــال الـسـنـتـيــن
الـ ـم ــالـ ـيـ ـتـ ـي ــن م ـ ـحـ ــل الـ ـفـ ـح ــص،
وضعف األنظمة الرقابية على
م ــا ي ـس ـمــى ب ـن ــد ال ـم ـص ــروف ــات
الخاصة وعدم فعالية اإلجراءات
الحالية لتحقيق رقابة حقيقية
فاعلة على المصروفات ،وعدم

ت ـف ـع ـي ــل دور إدارة ا ل ـت ــد ق ـي ــق
والـ ـم ــراجـ ـع ــة ب ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـش ــؤون
الـ ـم ــالـ ـي ــة فـ ــي "الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة" مــن
خالل دورها الرقابي بمراجعة
مستندات الصرف ومرفقاتها،
وكــذلــك عــدم تفعيل دور مكتب
الـتـفـتـيــش وال ـتــدق ـيــق لمتابعة
جـ ـمـ ـي ــع األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة
ب ــال ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ـ ــة.
اض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــرف مـ ـب ــال ــغ
طائلة مــن بند الضيافة فاقت
ال ـت ـقــديــرات الـمــالـيــة المعتمدة
لــوزارة المالية ،حيث تم إجراء
مناقالت مالية مــن باقي بنود
ال ـم ـيــزان ـيــة إلـ ــى ب ـنــد الـضـيــافــة
لتغطية هذه المبالغ.
وع ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـم ـش ـت ــرك
م ــع ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـمـكــافـحــة
الـ ـفـ ـس ــاد (نـ ـ ــزاهـ ـ ــة) ،تـ ــم تــوق ـيــع
مذكرة تفاهم بين "المحاسبة"
و"ن ـ ــزاه ـ ــة" ف ــي نــوف ـم ـبــر 2020
بشأن أوجــه التعاون المشترك
ب ـيــن ال ـج ـه ــازي ــن وت ـع ـت ـبــر هــذه
االتفاقية تتويجا لكل الجهود
المبذولة بين الجهازين خالل
الفترة السابقة ،ففي  2020تمت
إحالة  19موضوعا ذات شبهة
فساد إلى "نزاهة".
و ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة م ـ ـ ــن 2015-
 2020تــم تـقــديــم  35بــاغــا عن
م ــوض ــوع ــات الـ ـفـ ـس ــاد والـ ـه ــدر
بــال ـمــال ال ـع ــام م ــن ق ـبــل الهيئة
الـ ــى ال ـ ــدي ـ ــوان ،وه ـ ــذا ال ـت ـعــاون
المشترك بين الجهازين يحقق
رقابة فعالة ،ويحد من التعديات
على الـمــال الـعــام ،ويـعــزز قــدرة
الجهازين في مكافحة الفساد.
ورأى الـ ــديـ ــوان ف ــي تـحـلـيــل
الـ ــوضـ ــع الـ ـم ــال ــي لـ ـل ــدول ــة عــن
السنة المالية  ،2020/2019أن
تمويل الميزانية العامة للدولة
اعتمد اعـتـمــادا شبه كلي على
إيـ ـ ــرادات الـنـفــط بـنـسـبــة 89.25
فــي المئة خــال السنة المالية
 ،2020/2019حـ ـي ــث ا س ـت ـم ــر
اس ـت ـق ــرار أس ـع ــار ال ـن ـفــط خــال
الفترة مــن منتصف عــام 2019
إل ــى نـهــايـتــه ،ثــم ب ــدأت أسـعــاره
تتراجع من نهاية فبراير من عام
 2020إلى انخفاض سعره إلى
مستوى غير مسبوق في بداية
مارس .2020
ولفت إلى انخفاض اإليرادات
الفعلية المحصلة خالل السنة
المالية  2020/2019عن اإليرادات
الـفـعـلـيــة الـمـحـصـلــة ف ــي السنة
ال ـمــال ـيــة ال ـســاب ـقــة ل ـهــا بنسبة
 16.2فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وان ـخ ـف ــاض
الـ ـمـ ـص ــروف ــات ال ـف ـع ـل ـي ــة خ ــال
السنة المالية  2020/2019عن
المصروفات الفعلية في السنة
المالية السابقة لها بنسبة 3.2
ف ــي ال ـم ـئــة ،ونـتـيـجــة لـمــا سبق

مبنى ديوان المحاسبة

نتائج تفشي «كورونا»
ذك ــر ال ـت ـقــريــر ان تـفـشــي ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد تـسـبــب بــإيـقــاف
ال ـح ـكــومــة ق ـطــاعــات األعـ ـم ــال ال ـعــامــة وال ـخ ــاص ــة ع ـلــى مـسـتــوى
الدولة ،وتراجع اإليــرادات غير النفطية التي تشكل  10في المئة
مــن إي ـ ــرادات الـمـيــزانـيــة الـعــامــة لـلــدولــة وتــأجـيــل األق ـس ــاط على
المواطنين ،إلى جانب جهود اإلنقاذ المتخذة من الحكومة لدعم
القطاعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي
تأثرت بالجائحة ،وتحمل الدولة للمصروفات المباشرة وغير
المباشرة لمواجهة جائحة كورونا ،ونتج عن ذلك زيــادة تفاقم
األوض ــاع المالية وانخفاض التصنيف االئتماني للكويت إلى
مستوى أقــل ،مما سينعكس أثــره على الميزانية العامة للدولة
 ،2021/2020حيث ستواجه الحكومة زيادة المخاطر والصعوبات
في تمويل الميزانية ،األمر الذي يتطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتنويع مصادر الــدخــل ،وإج ــراء اإلصــاحــات المناسبة للمالية
العامة للدولة.
ارتـ ـف ــع إج ـم ــال ــي ال ـع ـج ــز خ ــال
السنة المالية  2020/2019نحو
 574م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وبـنـسـبــة
 17.2في المئة عن السنة المالية
السابقة.

خلل الميزانية

 30.758قضية
منظورة أمام
المحاكم تبلغ
مطالباتها المالية
 333مليون دينار

ورأى ا ل ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ــوان ض ـ ـ ـ ــرورة
معالجة اوجه الخلل بالميزانية
ال ـع ــام ــة وعـ ـ ــدم االعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
م ـص ــدر دخ ــل مـهـيـمــن (ال ـن ـفــط)
فــي تمويل الميزانية ،وتنويع
مصادر الدخل ،وضرورة ترشيد
اإلنـ ـف ــاق بــال ـم ـيــزان ـيــة ،ووض ــع
سـ ـق ــف اعـ ـ ـل ـ ــى لـ ـلـ ـمـ ـص ــروف ــات،
والـ ـعـ ـمـ ــل عـ ـل ــى ت ـن ـم ـي ــة ام ـ ــوال
االحتياطي العام للدولة ،وعدم
اس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف مـ ـ ـ ـ ــوارده ال ـم ــال ـي ــة،
وت ـح ـم ـي ـلــه مـ ـص ــروف ــات خ ــارج

الشايع :دور ريادي لـ «المحاسبة»
في التصدي ألوجه الفساد
أك ــد رئ ـيــس دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة فيصل
الشايع في مقدمة التقرير أن للديوان دورا
رياديا في التصدي ألوجه الفساد ،مشيرا
إلى أن الديوان يطلق تقرير المواطن 2020
حــامــا ش ـعــار "إدارة أزمـ ـ ــة ...ب ـ ــإرادة أم ــة"
بالتزامن مع الظروف االستثنائية التي تمر
بها البالد بسبب جائحة فيروس كورونا.
وق ــال ال ـشــايــع :ن ـظــرا ل ـلــدور الــريــادي
الذي مارسه ديوان المحاسبة منذ األيام
األول ــى لــوقــوع جائحة فـيــروس كورونا
المستجد  -كــو فـيــد  ،19وا ل ـتــي تطلبت
تـعــاون كافة الجهات الحكومية والتي
انعكست على األعمال واآلليات والخطط
الـمـسـتـحــدثــة ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن الـجـهــات
الحكومية في دولة الكويت بهدف تسيير

الـمـيــزانـيــة ،فـضــا عــن ض ــرورة
تضافر الجهود من قبل الجهات
ال ـم ـع ـن ـيــة ل ـت ـط ـب ـيــق تــوص ـيــات
وكـ ــاالت الـتـصـنـيــف االئـتـمــانــي
ل ـل ـع ـمــل ع ـل ــى رف ـ ــع ال ـت ـص ـي ـنــف
االئتماني الـكــويــت ،وتحصيل
األم ـ ـ ــوال الـمـسـتـحـقــة لـلـخــزانــة
العامة لـلــدولــة ،وتوفير مــوارد
اخــرى وبــدائــل جــديــدة لتغطية
عجز الميزانية.
ولـفــت الــى أن القضايا التي
رفـ ـ ـع ـ ــت ضـ ـ ــد جـ ـ ـه ـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة
الـمـخـتـلـفــة م ــن ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
 2016/2015حتى السنة المالية
 ،2019/2018حـيــث تــم تكليف
"الـمـحــاسـبــة" مــن مجلس األمــة
إعـ ـ ـ ــداد ت ـق ــري ــر مـ ـح ــدث ع ــن كــل
القضايا التي رفعت ضد جهات
الـ ــدولـ ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة م ــن الـسـنــة
المالية  2016/2015حتى السنة
ا ل ـمــا ل ـيــة  ،2019/2018و كــا نــت
أهم النتائج هي تضخم أعداد
القضايا المرفوعة ضد بعض
الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـش ـم ــول ــة ب ــرق ــاب ــة
ال ــدي ــوان خ ــال فـتــرة التكليف،
وال ـتــي ص ــدرت بشأنها أحـكــام
نهائية بلغ عدد  152.090قضية
كـ ـب ــدت خـ ــزانـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة م ـبــالــغ
ه ــا ئ ـل ــة ب ـل ـغ ــت 118.395.944
ديـنــار ،وص ــدور أحـكــام نهائية
غير منفذة ضد بعض الجهات
المشمولة برقابة الديوان خالل
فـتــرة التكليف بلغت جملة ما
أمكن حصره منها 2.115.533
دينارا .وهي تمثل أعباء مالية
م ــؤج ـل ــة الـ ـ ـس ـ ــداد ع ـل ــى خ ــزان ــة
ال ـ ــدول ـ ــة ،وبـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي ع ــدد
القضايا المرفوعة ضد الجهات
ال ـم ـش ـم ــول ــة ب ــرق ــاب ــة الـ ــديـ ــوان
والمنظورة أمــام القضاء خالل
ف ـتــرة الـتـكـلـيــف ع ــدد ()30.758
قـ ـضـ ـي ــة تـ ـبـ ـل ــغ جـ ـمـ ـل ــة م ـ ـ ــا ت ــم
حصره من مطالباتها المالية
 333.133.225دينارا.

ثغرات تشريعية

وانتظام األعمال مع ضمان ديمومتها.
وأض ـ ـ ــاف :واسـ ـتـ ـم ــرارا ل ـن ـهــج ال ــدي ــوان
فــي التصدي ألوج ــه الفساد مــن خــال ما
يـمــارســه مــن أع ـمــال وم ـهــام وف ــق مــا كفله
لــه ال ـقــانــون بــالـتـعــاون مــع كــافــة الـجـهــات
الحكومية خالل هذه الفترة االستثنائية
ي ــدا بـيــد لـيـكــون الـعــائــد لـلـبـلــد ،وبتكاتف
الجهود وبإرادة األمة ستنقشع األزمة.
وتابع :وبهذا يكون تقرير المواطن 2020
ثالث إصدار يخاطب فيه ديوان المحاسبة
المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني
لـلـتــوعـيــة بـ ــدوره فــي ال ـح ـفــاظ عـلــى الـمــال
العام ،فبالوعي المستمر سنصل إلى وطن
مزدهر ،فمعا نصونها وألجلها نستمر.

فيصل الشايع

وكـ ـش ــف ع ــن وجـ ـ ــود ث ـغ ــرات
في بعض التشريعات القديمة
نسبيا ،والتي لم يتم تحديثها
ح ـت ــى اآلن ب ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب مــع
التطور التشريعي فــي الــدولــة،
مما ترتب عليه خسارة الدولة
ل ـب ـع ــض ال ـق ـض ــاي ــا ال ـم ــرف ــوع ــة
ع ـل ـي ـهــا م ــن ق ـب ــل ال ـغ ـي ــر ،مـنـهــا
وج ـ ـ ــود قـ ـص ــور فـ ــي إج ـ ـ ـ ــراءات
محاسبة الموظفين المتسببين
في ترتيب التزامات مالية على
الــدولــة دون وجــه حــق ،ووجــود
ق ـص ــور ف ــي اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات
ا ل ـم ـنــا س ـبــة أو م ـتــا ب ـعــة تنفيذ
العقود المبرمة لبعض الجهات،
م ـم ــا ي ـت ــرت ــب ع ـل ـي ــه ت ـعــرض ـهــا
لمطالبات وتعويضات قضائية
مــن قبل الغير وتحميل خزانة

الدولة أعباء مالية ،اضافة الى
ســوء التنسيق والمتابعة بين
إدارة الفتوى والتشريع وجهات
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة مـ ـم ــا أدى
إل ــى الـتــأخــر فــي رف ــع الــدعــاوى
والـمـطــالـبــة بــالـحـقــوق الـمــالـيــة
ل ـل ـج ـهــات ،م ـمــا يـنـعـكــس سلبا
على الخزانة العامة للدولة.

توصيات الديوان
ورأى الــديــوان فــي توصيات
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـ ــازم ـ ــة مـ ــع أي
مـ ــوظـ ــف ي ـت ـس ـب ــب ف ـ ــي تــرت ـيــب
الـ ـت ــزام ــات مــال ـيــة ع ـلــى ال ــدول ــة
دون و جـ ـ ـ ــه حـ ـ ـ ــق ،و ت ـح ـم ـي ـل ــه
المسؤولية القانونية ،والعمل
على تفعيل آليات تنفيذ األحكام
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ل ـم ـص ـل ـح ــة ج ـه ــات
الدولة ،لتحصيل المستحقات
الـ ـم ــالـ ـي ــة أو ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
حـقــوقـهــا األخ ـ ــرى ل ــدى الـغـيــر،
م ــع ض ـ ــرورة تـفـعـيــل الـمـتــابـعــة
الجادة للتعاقدات المبرمة مع
ال ـغ ـيــر وال ـم ـش ــروع ــات ال ـجــاري
تنفيذها ،والتي يترتب عليها
الدخول في منازعات قضائية
وت ـعــريــض ال ـج ـهــات للمطالبة
بتعويضات ،وتوجيه االهتمام
الكافي للقضايا ذات األهمية،
والتي تتضمن مطالبات مالية
ض ـخ ـم ــة ضـ ــد جـ ـه ــات الـ ــدولـ ــة،
ت ـ ــافـ ـ ـي ـ ــا لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
لـمـطــالـبــات مــال ـيــة ضـخـمــة من
جرائها وتحمل خــزانــة الــدولــة
أعباء جسيمة.
ودع ــا الــى تفعيل دور إدارة
ا لـفـتــوى والتشريع باعتبارها
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي لـ ـل ــدول ــة
والوقوف على أسباب خسارتها
ل ـل ـق ـضــايــا الـ ـت ــي كـ ـب ــدت ال ـم ــال
العام خسائر طائلة ،تمثلت في
عدم تنفيذ األحكام القضائية،
وتصحيح نـظــم حـفــظ وت ــداول
ب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـخ ــاص ــة
بجهات الدولة لدى إدارة الفتوى
والـ ـتـ ـش ــري ــع ،وبـ ـح ــث إم ـكــان ـيــة
اعداد ربط آلي بين اإلدارة وتلك
الجهات تسهيال لتداول بيانات
القضايا الخاصة بكل جهة.
و طـ ـ ـل ـ ــب تـ ــو ج ـ ـيـ ــه اإلدارات
ال ـقــانــون ـيــة ف ــي ج ـه ــات ال ــدول ــة
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة م ـ ـ ـ ــن "ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــوى
والتشريع" بـضــرورة المطالبة
بالحقوق المالية للجهة خالل
المواعيد المقررة قانونا تجنبا
لتعرضها للتقادم.

سكرتارية األعضاء ...مشرف سجن وميكانيكي  %5المستفيدون من البوابة التعليمية اإللكترونية
قام الديوان بدراسة دواعي
وأس ـبــاب نــدب وف ــرز مجموعة
م ــن ال ـع ـس ـكــري ـيــن لـلـعـمــل لــدى
اعضاء مجلس االمــة وكــان من
أهم النتائج:
• قيام الجهات العسكرية
ً
بـفــرز عــدد  671عسكريا
للعمل بوظيفة سكرتير
ع ـ ـ ـضـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس االمـ ـ ـ ــة
وص ـ ـ ـ ـ ــرف ك ـ ـ ــل ال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب
وال ـ ـ ـبـ ـ ــدالت لـ ـه ــم بـ ـل ــغ مــا
امـ ـك ــن حـ ـص ــره م ـن ـه ــا مــا
جـ ـمـ ـلـ ـت ــه 1 4 . 6 1 5 . 7 2 9
ً
دينارا .
• ص ــرف بـ ــدالت وم ـكــافــآت
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــة
ل ـل ـع ـس ـكــري ـيــن ال ـعــام ـل ـيــن
ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــة ل ـعــدم
قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ب ـ ـ ــاالعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال

واالخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاص ـ ـ ــات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ب ـل ـغ ــت
ً
 3.461.522دينارا.
• ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ز بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض
العسكريين لمكاتب
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وإصـ ـ ـ ــدار
أوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ش ـ ـف ـ ـه ـ ـيـ ــة
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ــدى
اعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس
االمـ ـ ــة وال ـت ـج ــدي ــد
لـ ـه ــم بــال ـم ـخــال ـفــة
للقواعد المعمول
ب ـ ـهـ ــا ودن س ـن ــد
قانوني.
• عـ ـ ـ ـ ـ ــدم تـ ـ ـن ـ ــا س ـ ــب
الـ ـمـ ـسـ ـمـ ـي ــات ال ـم ـن ـت ــدب ــة
ل ـ ـ ــوظـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــة سـ ـ ـك ـ ــرتـ ـ ـي ـ ــر
عـ ـض ــو مـ ـجـ ـل ــس أمـ ـ ــة فــي
م ـجــال ا ل ـس ـكــر تــار يــة مثل

رأى دي ــوان المحاسبة انــه رغــم الـتـعــاقــدات الـتــي ابرمتها
الحكومة فإنه لم يتم تحقيق العائد او االهداف المرجوة بشأن
ادخال التعليم االلكتروني بكل ابعاده في العملية التعليمية
في دولة الكويت والذي تم اعتماده منذ اكثر من  12سنة.

أبرز المالحظات على التعليم اإللكتروني

مشرف سجن ومشرف
مـيـكــانـيــك وف ـنــي كـهــربــاء
وصانع برامج.

• عدم تفعيل التعليم االلكتروني عن بعد للفصل الدراسي
الثاني مــن عــام  2020/ 2019لطلبة التعليم الـعــام بكل
ال ـمــراحــل التعليمية حـيــث تــم تعطيل ال ــدراس ــة اثـنــاء
جائحة كورونا.
• ه ــدر ال ـم ــال ال ـع ــام بـقـيـمــة ت ـع ــاق ــدات م ـش ــروع ال ـبــوابــة
التعليمية االلكترونية الــذي بلغ ما جملته 893.868
دينار دون تحقيق االستفادة المرجوة منها.
• نسبة اسـتـخــدام الـبــوابــة التعليمية االلكترونية خــال العام
الدراسي  2019/ 2018في المدارس ضئيلة جدا وتكاد تكون
معدومة وذلك بسبب بطئها وعدم قدرتها على تحميل البيانات
ذات السعة العالية اضافة الى عدم استيفائها بشكلها الحالي
لحاجة المتطلبات المدرسية.

• عدد مستخدمي البوابة التعليمية اإللكترونية مقارنة بأعداد
طلبة ومـعـلـمــي التعليم ال ـعــام ل ــذات الـفـتــرة بـلــغ  5فــي المئة
إذ يبلغ عــدد الطلبة والمعلمين  ،426.000بينما يبلغ عدد
المستخدمين .22.337

محليات
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العتيبي لمنح موظفي الحضانات األولوية في التطعيم

ً
«تمهيدا للعودة اآلمنة وبدء استقبال األطفال في سبتمبر المقبل»
جورج عاطف

عـ ـل ــى و ق ـ ـ ــع إ ع ـ ـ ـ ــان وزارة
ا لـشــؤون االجتماعية ،ممثلة
في قطاع التنمية االجتماعية،
مخاطبة أصحاب الحضانات
ال ـخــاصــة والـمـعـنـيــة بـشــؤون
ذوي اإلع ــاق ــة ،ال ـمــوزعــة على
مـنــاطــق ال ـبــاد كــافــة ،التـخــاذ
االجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــري ــة
وال ـت ـج ـه ـي ــزي ــة خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
مـ ــن ي ــون ـي ــو ح ـت ــى أغ ـس ـطــس
ً
المقبلين ،تمهيدا الستئناف
ال ـ ـ ـ ــداوم داخـ ـلـ ـه ــا ،وم ـ ـعـ ــاودة
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،ع ـل ـمــت
«الجريدة» أن وزيــر الكهرباء
وال ـم ــاء وال ـطــاقــة الـمـتـجــددة،
وزي ـ ــر الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
د.
والتنمية المجتمعية
مـ ـشـ ـع ــان ال ـعـ ـتـ ـي ـب ــي ،خ ــاط ــب
ً
رسميا وزير الصحة د .باسل
الصباح ،بشأن منح موظفي

«اإلعالم» :مكافأتا االنتخابات
و«الممتازة» الشهر الجاري
●

محمد راشد

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة اإلعالم أنجزت كافة
اإلجراءات المالية لصرف مكافأة انتخابات مجلس األمة األخيرة وكذلك
األعمال الممتازة ،متوقعة ان تكون المكافآت في حسابات مستحقيها
قبل نهاية ابريل الجاري.
وأكــدت المصادر ان قطاع الشؤون اإلداري ــة والمالية انجز ملفي
مكافأة االنتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر من العام الماضي،
واألعمال الممتازة ،مشيرة إلى ان قياديي القطاع عقدوا خالل األسابيع
الماضية سلسلة اجتماعات مع المراقبين الماليين بهدف توضيح
بعض القضايا التي كانت سببا في تأخير صرف المكافأتين.
وأوضحت أن المراقبين الماليين أعطوا الضوء األخضر للجهات
المعنية بالوزارة للبدء بإجراءات الصرف واعتماد الميزانية المطلوبة
لهذا الشأن ،مؤكدة ان قطاع الشؤون اإلدارية والمالية حرص على ان
تشمل مكافأة انتخابات مجلس األم ــة ،جميع الموظفين بمختلف
المسميات في قطاعات الوزارة بشكل عام.
وفيما يتعلق بمكافأة األعمال الممتازة ،كشفت المصادر أن إجراءات
الصرف في مراحلها األخيرة ،إذ تم االنتهاء من عمل التقاييم الخاصة
بمستحقي المكافأة والذين يتجاوز عددهم  9آالف موظف ،بعد جهود
بذلت على مدى االسابيع الماضية من الشؤون اإلدارية والمالية ،كما
تمت مخاطبة ديوان الخدمة بهذا الخصوص مؤكدة ان الوزارة حريصة
على حصول الموظفين على حقوقهم وفق األطر القانونية التي تتسق
مع المصلحة العامة ،والصرف السليم بهدف المحافظة على المال العام.

و ع ـ ـ ـمـ ـ ــال دور ا ل ـ ـح ـ ـضـ ــا نـ ــات
الخاصة أولوية التطعيم ضد
ً
«كورونا» استعدادا لمعاودة
استئناف الدوام داخلها.

اشتراطات العودة
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ـخــاط ـبــة ،ال ـتــي
حـ ـصـ ـل ــت «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ع ـلــى
ن ـس ـخ ــة مـ ـنـ ـه ــا ،فـ ـ ــإن الـ ــوزيـ ــر
العتيبي طالب وزير الصحة
ب ـض ــم أصـ ـح ــاب ال ـح ـضــانــات
وال ـعــام ـل ـيــن ل ــدي ـه ــا ،السـيـمــا
الحضانات المعنية بشؤون
ذوي اإل عـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ــن ج ـم ـيــع
ال ـج ـن ـس ـي ــات ضـ ـم ــن أول ــوي ــة
خطة منح التطعيمات تمهيدا
لـلـعــودة االم ـنــة لـهــا ،الـمـقــررة
سبتمبر المقبل.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ــدت م ـص ــادر

«ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون» أن ـ ــه مـ ــن مـنـطـلــق
الـ ـح ــرص الـ ـج ــاد ع ـلــى صـحــة
وسـ ـ ــامـ ـ ــة األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ،وعـ ـ ــدم
تعرضهم إ لــى خطر االصابة
بفيروس «كــورونــا» ،وضعت
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ح ــزم ــة اشـ ـت ــراط ــات
و ضــوا بــط لمعاودة استقبال
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ف ـ ــي الـ ـحـ ـض ــان ــات،
يـ ــأتـ ــي عـ ـل ــى رأسـ ـ ـه ـ ــا ت ـع ـق ـيــم
جميع المباني ،وتحديد عدد
ال ـح ـض ــور بــال ـصــف ال ــواح ــد،
ف ـض ــا ع ــن االل ـ ـتـ ــزام ب ـقــواعــد
ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـم ــاع ــي وم ـنــع
اختالطهم قدر المستطاع.
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن ــه من
ً
ضـ ـم ــن االشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات أيـ ـض ــا
تنظيم عملية دخول وخروج
األ ط ـ ـ ـفـ ـ ــال دون تـ ـ ــزا حـ ـ ــم ،مــع
ضــرورة وضع خطة واضحة
في حالة ،ال قدر الله ،االشتباه

بــإصــابــة أي م ــن األطـ ـف ــال ،أو
ارتفاع درجة حرارته ،مشددة
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ت ــوف ـي ــر غ ــرف
م ـج ـه ــزة داخـ ـ ــل ال ـح ـض ــان ــات
ل ـ ـعـ ــزل أي طـ ـف ــل ي ـش ـت ـب ــه فــي
إصابته.
ولـفـتــت ال ـم ـصــادر إل ــى أنــه
سيتم تشكيل فــر يــق سيقوم
بـ ـعـ ـم ــل زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ت ـف ـت ـي ـش ـي ــة
م ـي ــدان ـي ــة ع ـل ــى ال ـح ـض ــان ــات
قبل السماح بعودتها ،للتأكد
مــن اس ـت ـعــدادات ـهــا السـتـقـبــال
األطفال ،والوقوف والتزامها
الكامل بضوابط واشتراطات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة ،ومـ ـ ـ ــدى ت ـط ـب ـي ـق ـهــا
الـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط واالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات
ك ـ ـ ــاف ـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــرتـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــة ب ـ ـ ـقـ ـ ــرار
وخ ـطــة ال ـع ــودة ،وف ــق الــدلـيــل
االس ـ ـتـ ــرشـ ــادي ال ـ ـصـ ــادر عــن
السلطات الصحية في البالد.

مشعان العتيبي

الشايع :إلغاء غرف المساج
بالمعاهد بيد وزير التجارة
اعتبر وزيــر الــدولــة لشؤون
ب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون اإلسـ ـك ــان وال ـت ـطــويــر
ال ـع ـمــرانــي ،شــايــع ال ـشــايــع ،أن
ح ـســم اقـ ـت ــراح ب ـعــض أع ـضــاء
المجلس البلدي بإلغاء غرف
المساج في المعاهد الصحية
لـيــس مــن اخـتـصــاص الـبـلــديــة
بـ ــل ي ـ ـعـ ــود ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـتـ ـج ــارة
والصناعة.
وأضاف الشايع في بيان له
حــول هــذا االق ـتــراح ,الــذي اثــار
اع ـت ــراض ــات وت ـبــاي ـنــات حـيــال
تداعياته ,أن «أي تحرك إللغاء
هــذه الـغــرف يـكــون بالتنسيق
مع وزارة التجارة والصناعة،
لكونها الجهة المعنية بإصدار
التراخيص التجارية».
وأوضـ ـ ـ ــح أن ق ـ ــرار اإللـ ـغ ــاء
مقترح تــم تقديمه مــن أعضاء
في المجلس البلدي وال عالقة

شايع الشايع

للبلدية به ،السيما أن دور فرق
التفتيش المعنية في البلدية
يقتصر على الجانب الفني ،وال
يحق لها إتمام عملية اإللغاء
إال بقرار من وزارة للتجارة.

البنك الدولي :قروض ميسرة وتداول المياه بالبورصة

ً
ً ً
بمشاركة  450خبيرا عربيا ودوليا
المياه»
«تثمين
ندوة
انطالق
●
ً ً
● المزيني :الكويت تواجه نقصا حادا في توفير مياه الشرب بصفة مستدامة
●

عادل سامي

أجمع المشاركون في ورشة العمل
االفتراضية «تثمين المياه» التي
نظمها المعهد العربي للتخطيط
وجمعية المياه الكويتية ومنظمة
«جرين ويف» الدولية وبمشاركة
العديد من الجهات الدولية ووزراء
مياه سابقين ونحو  450خبيرا
عربيا ودوليا من منظمات عالمية
ع ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة اخ ـ ــذ االجـ ـ ـ ـ ــراءات
الـكـفـيـلــة ب ـمــواج ـهــة أزمـ ــة الـمـيــاه
العالمية.
وأكد المشاركون في الورشة
دع ـم ـهــم ل ـل ـهــدف الـ ـس ــادس من
أهـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـم ـت ـع ـل ــق ب ـتــوف ـيــر
المياه وخدمة الصرف الصحي

للجميع بحلول عام .2030
ومـ ـ ــن ج ـه ـت ــه ،أوض ـ ـ ــح رئ ـيــس
مجلس إدارة بنك المياه الدولي
رشاد الشوا أن «البنك يساهم في
تلبية حاجات الــدول التي لديها
ن ـقــص ك ـب ـيــر ف ــي ال ـم ـي ــاه نتيجة
الهدر أو بسبب قلة المصادر أو
تلبية حاجة المواطنين المتزايدة
من المياه ،باإلضافة إلى أن البنك
له استراتيجية لدعم الــدول التي
بحاجة للمياه لمواجهة الطوارئ
وتـعــزيــز مخزونها الـمــائــي وهــذا
من شأنه أن يحقق األمــن المائي
لدولة فقيرة في مواردها المائية
ويحقق عائدا ماليا للمساهمين
على المدى الطويل».
وذكــر الشوا أن تحقيق أهداف
ال ـب ـنــك م ــن ح ـيــث ح ـص ــول ال ــدول

عـ ـل ــى مـ ــا ت ـح ـت ــاج ــه مـ ــن قـ ــروض
ميسرة لتنمية مــواردهــا المائية
ومما يعزز من دور البنك عالميا
باإلضافة إلى تمكينها من تنفيذ

مشاريع تنموية مائية .وأعلن أنه
في المستقبل قد يتم التعامل مع
المياه كسلعة تتداول في أسواق
البورصة العالمية وهكذا يصبح

خطة برامجية للمحطات اإلذاعية في رمضان
أعلنت إذاعــة الكويت ،التابعة لوزارة
اإلعـ ـ ـ ـ ــام ،أم ـ ـ ــس ،خ ـط ـط ـه ــا ال ـب ــرام ـج ـي ــة
الرمضانية لجميع محطاتها ،مشيرة
إلــى أنـهــا تـبــرز هــويــة كــل محطة إذاعـيــة
تابعة للوزارة ،سواء البرامج المباشرة
أو المسجلة.
وقال الوكيل المساعد لشؤون اإلذاعة
بــالـتـكـلـيــف س ـعــد ال ـف ـنــدي ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،إن خطة تطوير البرامج هذا
العام تقوم بالتركيز على تلبية رغبات
وذائ ـق ــة الـمـسـتـمـعـيــن مــن بــرامــج دينية
وثقافية واجتماعية ورياضية وصحية
وفنية وتاريخية ،مبينا أن إذاعة الكويت
ل ـهــا ش ـهــرت ـهــا ال ــواس ـع ــة ب ـيــن اإلذاعـ ـ ــات
العربية ،ونسبة كبيرة من المستمعين
محليا وخارجيا.
وبين الفندي أن اذاعة البرنامج العام
سـتـقــدم بــرنــامـجــا يـبــرز الـعـمــل الـخـيــري
ال ـك ــوي ـت ــي ،وي ـس ـل ــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى ق ـيــام
ون ـشــأة الـكــويــت عـبــر ال ـتــاريــخ ،وجـهــود
أبناء الكويت التطوعية والخيرية ،الفتا
الى برنامج «نزهة ثقافية» ،الذي يتناول

القصة واألقصوصة والحكايات والشعر
واألدب الجماهيري ،و بــر نــا مــج سوالف
الفريج الذي يهتم بالقصص والمواقف
اإليمانية في التاريخ الكويتي ،وبرنامج
ذكريات رياضية.
وأفاد بأن إذاعة القرآن الكريم ستقدم
العديد من البرامج الدينية التي تناقش
أمور الدين والدنيا ،إضافة الى الختمات
ال ـقــرآن ـيــة ،أم ــا إذاع ـ ــة ال ـبــرنــامــج الـثــانــي
فـسـتـقــدم ب ــرام ــج كـثـيــرة مـنـهــا «الـصـيــام
جنة» و»القرآن منهل العلم» و»ليلة شعر»
و»قضايا فكرية» و»لقاء خاص» مع أبرز
الشخصيات الوطنية.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ــإذاع ــة ال ـش ـب ــاب (اف
ام او) أو ض ـ ــح أ ن ـه ــا ت ـه ـتــم ب ــإ ب ــراز دور
الشباب ودعمهم ،من خالل وضع برامج
م ـب ــاش ــرة وم ـس ـج ـلــة واس ـت ـق ـطــاب نخبة
مــن ا لـشـبــاب لتقديم ا لـبــرا مــج ،وتسليط
الضوء على إنجازاتهم محليا وعالميا،
ومـنـهــا الـمـشــاريــع الـشـبــابـيــة الـصـغـيــرة
والمتوسطة.
وأف ـ ـ ــاد الـ ـفـ ـن ــدي ب ـ ــأن إذاع ـ ـ ــة ال ـش ـبــاب

تحتوي أيضا على برامج كثيرة ،منها
«م ـكــارم الـشـعــراء» ،ال ــذي يـتـنــاول فــي كل
حـلـقــة صـفــة حـمـيــدة أو خـصـلــة كــريـمــة،
ويستشهد بالشعر والشعراء ،وبرنامج
مطبات الذي يركز على الصعوبات التي
تــوا جــه الشباب وكيفية التغلب عليها،
وب ــرن ــام ــج مـ ـب ــادر ال ـ ــذي ي ـه ـتــم بــالـعـمــل
ال ـت ـط ــوع ــي ل ـل ـش ـب ــاب ،إل ـ ــى ج ــان ــب بــاقــة
متميزة من البرامج األخرى.
وأشار إلى برامج مختلفة ومسابقات
ب ـج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـحـ ـط ــات ،ومـ ـنـ ـه ــا ب ــرن ــام ــج
«ع ـس ــاك ــم م ــن ع ـ ـ ـ ــواده» ،ع ـب ــر ال ـبــرنــامــج
ال ـثــانــي ،عــازيــا األس ـب ــاب ال ـتــي أدت الــى
غياب مسلسالت الدراما اإلذاعية للعام
الـثــانــي عـلــى الـتــوالــي فــي شـهــر رمـضــان
إلـ ــى االج ـ ـ ـ ــراء ات االحـ ـ ـت ـ ــرازات الـصـحـيــة
المعتمدة حاليا.

«الطعام» يطلق «إفطار صائم»
لتوزيع  23ألف وجبة في رمضان
ضمن المشاريع الخيرية بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف
أط ـ ـل ـ ــق ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــويـ ـت ــي
لـ ـلـ ـطـ ـع ــام واإلغ ـ ـ ــاث ـ ـ ــة ح ـم ـل ـتــه
الخيرية «إفطار صائم» ،التي
ت ـس ـت ـه ــدف تـ ــوزيـ ــع ن ـح ــو 23
آ ل ــف و ج ـبــة عـلــى المتعففين
خالل شهر رمضان الفضيل،
بالتعاون مــع األمــانــة العامة
لألوقاف.
وقــال نائب رئيس مجلس
إدارة البنك ،مشعل األنصاري،
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـ ـ ــه ،إن ح ـم ـلــة
«افـ ـط ــار ص ــائ ــم» ت ــأت ــي ضمن
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات
وال ـ ـح ـ ـمـ ــات الـ ـخـ ـي ــري ــة ال ـت ــي
سيطلقها البنك خالل الشهر
ال ـف ـض ـيــل ،خ ـصــوصــا ف ــي ظل
ه ــذه ال ـظ ــروف الـصـعـبــة التي
تعيشها البالد ،التي تتطلب
تـ ـك ــات ــف جـ ـمـ ـي ــع م ــؤسـ ـس ــات
المجتمع المدني في مواجهة
جائحة «كورونا».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن «إفـ ـ ـط ـ ــار
ص ـ ــائ ـ ــم» تـ ــأتـ ــي تـ ـح ــت م ـظ ـلــة
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه لـلـمـســؤولـيــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة
لـ ـت ــأمـ ـي ــن مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات األسـ ـ ــر
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـفـ ـف ــة داخ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ــاد،

وتطبيقا لشعاره «من عمرنا
والخير فينا».
أك ــد األن ـص ــاري أن األمــانــة
العامة لألوقاف ال تألو جهدا
في دعم كل األنشطة والجهود
الخيرية والتطوعية التي يقوم
بـهــا الـبـنــك لـخــدمــة المجتمع
ً
الـكــويـتــي ،مـشـيــدا بجهودها
في تسهيل كل السبل إلنجاح
ه ـ ـ ــذه األن ـ ـش ـ ـطـ ــة والـ ـحـ ـم ــات
والـمـشــاريــع الـخـيــريــة ليعود
نفعها و خ ـيــر هــا عـلــى جميع
ش ــرائ ــح ال ـم ـج ـت ـمــع .وأضـ ــاف
أن «الـطـعــام» يعتبر مــن أولــى
الجهات الخيرية على مستوى
ال ـكــويــت ال ـتــي تـطـلــق حـمــات
خيرية تغطي جميع مناطق
الكويت والمحافظات الست،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ال ـح ـم ـلــة هــذا
ال ـع ــام تـعــد األك ـب ــر واألض ـخــم
عـلــى مـسـتــوى الـكــويــت ،نظرا
لتغطيتها جميع المناطق من
خالل قاعدة بيانات متطورة
لدى البنك ،واالستعانة بفريق
المتطوعين الـمــدربـيــن ،وهو
مـ ــا ي ـض ـم ــن ت ـغ ـط ـي ــة شــام ـلــة
للصائمين والمحتاجين.

مشعل األنصاري

وأوضـ ـ ـ ـ ــح األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري أن
م ـش ــروع إف ـط ــار ال ـصــائــم من
أهـ ــم ال ـم ـش ــاري ــع ال ـمــوس ـم ـيــة
الـ ـت ــي ي ـن ـف ــذه ــا ال ـب ـن ــك خ ــال
رمضان ،مشيرا إلى أن البنك
يمتلك فريقا متكامال إلدارة
ال ـع ـم ــل ال ـخ ـي ــري واس ـت ـق ـبــال
ال ـم ـت ـع ـف ـف ـيــن ،ل ـل ـت ـعــرف عـلــى
اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــم م ـ ـ ــن خ ـ ــال
www.kuwaitfoodbank.
 ،orgبـ ـه ــدف ت ـل ـب ـيــة جـمـيــع
متطلباتهم والعمل على حل
مشاكلهم اليومية.

الـ ـم ــاء أث ـم ــن سـلـعــة ع ـلــى األرض
تتداول في األسواق العالمية.
ومن جانبه ،أكد رئيس جمعية
المياه الكويتية د .صالح المزيني

االهتمام الكبير بقضايا المياه من
قبل الجمعية اتساقا مع أهدافها
الـمــدرجــة فــي نظامها األســاســي،
ً
مشددا على أن «قضية المياه هي
قضية اليوم والغد والمستقبل».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى «م ــواج ـه ــة الـعــالــم
والـكــويــت نقصا ح ــادا فــي توفير
الـمـيــاه الـصــالـحــة لـلـشــرب بصفة
مـسـتــدامــة نتيجة لتغير الـمـنــاخ
وزي ــادة في أع ــداد السكان والهدر
المائي وعدم تنفيذ مبدأ الترشيد
المياه».
وأضاف أن سياسة األمن المائي
مهمة وتعتبر هدفا استراتيجيا
يتطلب تضافر الـجـهــود الدولية
وم ــن بـيـنـهــا مـنـظـمــات المجتمع
المدني لتوفير المياه بتكلفة أقل
وبصورة مستدامة.

ً
«البيئة» تطلق طيورا جارحة
في محمية الجهراء
ً
أطلقت الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع «عدسة البيئة» عددا
من الطيور الجارحة في محمية الجهراء ،لتعود الى موائلها
الطبيعية .وأعلنت الهيئة في بيان لها أن ذلك جاء من منطلق
المحافظة على البيئة والتنوع األحيائي في دولة الكويت.
وقدمت الهيئة العامة للبيئة الشكر للمواطنين والمقيمين
على تعاونهم في تسليم الطيور الجارحة والمحافظة عليها
إلى إدارة التفتيش والرقابة.

ةديرجلا
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محليات

الشمري لـ ةديرجلا• :انخفاض مصابي الدرن %93.7
افتتاح عيادة مكافحته في «األحمدي» اليوم وفحص المخالطين أهم بنود البرنامج
عادل سامي

أكدت رئيسة وحدة مكافحة الدرن ،التابعة إلدارة
الصحة العامة في وزارة الصحة ،د .عواطف الشمري،
أن إنجازات الصحة وجهودها ساهمت في تناقص
عدد حاالت الدرن المسجلة ،وتقليل أعداد المصابين
من  350لكل مئة ألف من السكان بالكويت في سنة
 ،1965إلى  22فقط لكل مئة ألف في  ،2019بنسبة
 93.7في المئة.
وقالت الشمري ،في حوار لـ«الجريدة» ،إن مراكز

«كورونا»
ً
ترك تأثيرا
ً
إيجابيا في
ترسيخ مفهوم
الوقاية من
األمراض
المعدية

نستقبل
في عيادات
مكافحة الدرن
جميع حاالته
بدون تحويل
مسبق

الفحص لم تتوقف عن تقديم خدمات برنامج مكافحة
الدرن خالل جائحة «كورونا» ،بسبب طبيعة المرض
المعدية والتي تتطلب سرعة عمل اإلجراءات
الوقائية عند رصد أي حالة ،مبينة أن جائحة «كورونا»
كان لها بعض التأثير اإليجابي على ترسيخ مفهوم
الوقاية من األمراض المعدية.
وبينما أعلنت الشمري أن منطقة األحمدي الصحية
ستشهد اليوم افتتاح عيادة مكافحة الدرن ،الفتة

• بداية ما أهمية القضاء
على مرض الدرن؟
 الــدرن أو "السل" ،من أكثراألمراض شيوعا على مستوى
العالم ،ويعتبر القضاء عليه
أحد أهداف التنمية المستدامة
المقررة من قبل منظمة األمم
المتحدة لما لهذا المرض من
أهمية بالغة ،من حيث طبيعة
ان ـت ـش ــاره ال ـم ـعــديــة ،وق ــد بلغ
عدد الحاالت المصابة به على
م ـس ـتــوى ال ـعــالــم أك ـثــر م ــن 10
ماليين في سنة  ،2019مسببا
 1.4مليون وفاة.
ً
وتزامنا مع االحتفال باليوم
العالمي للدرن ،والــذي يوافق
 24مـ ـ ـ ــارس م ـ ــن ك ـ ــل عـ ـ ـ ــام ،تــم
تدشين عيادة مكافحة الــدرن
في منطقة األحمدي الصحية
فــي مــركــز علي صـبــاح السالم
الصحي تجريبيا (تفتتح اليوم
رسميا) إسهاما في االحتفال
بهذه المناسبة ،والذي يهدف
إ ل ــى تــو عـيــة المجتمع بحجم
مـشـكـلــة م ــرض ال ـ ــدرن محليا
وعالميا ،وسبل الــوقــايــة منه
وأه ـم ـيــة تـكــاتــف ال ـج ـهــود مع
الهيئات والمنظمات المختلفة
لمكافحة ا لـمــرض بين جميع
قطاعات المجتمع.

عيادة األحمدي
• وماذا عن عيادة مكافحة
ال ــدرن فــي مــركــز عـلــي صباح
السالم الصحي ،التي سيتم
تدشينها اليوم؟
 تم العمل على إنشاء هذهالعيادة في أواخر عام 2019

ب ـتــوج ـيــه م ــن ق ـط ــاع الـصـحــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ال ـم ـم ـث ــل ب ــال ــوك ـي ــل
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون ال ـص ـحــة
ا لـ ـع ــا م ــة د .ب ـث ـي ـن ــة ا ل ـم ـضــف
و مــد يــر إدارة الصحة العامة
د .ف ـ ـهـ ــد ا ل ـ ـ ـغ ـ ـ ـمـ ـ ــاس ،ح ـي ــث
ك ـ ــان الـ ـت ــوج ــه إل ـ ــى ال ـت ــوس ــع
ف ــي تــوف ـيــر خ ــدم ــات الـكـشــف
ال ــوق ــائ ــي ع ــن مـ ــرض الـ ـ ــدرن،
وألهـمـيــة مـحــافـظــة األحـمــدي
والعدد الكبير من القاطنين
ب ـ ـهـ ــا (أ ك ـ ـ ـثـ ـ ــر مـ ـ ــن  800أ لـ ــف
نسمة) ،تم اختيارها كموقع
للعيادة الجديدة وتم العمل
منذ ذلك الوقت على التنسيق
م ــع إدارة م ـن ـط ـقــة األ ح ـم ــدي
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة وق ـ ـسـ ــم ال ـ ـشـ ــؤون
الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة ل ـت ـس ـه ـي ــل ه ــذه
المهة.
وقد تم توفير جهاز أشعة
رقمي حديث ومتطور ،وفقا
ألحـ ــدث ال ـمــواص ـفــات الـفـنـيــة
ل ـخ ــدم ــة م ــراجـ ـع ــي الـ ـعـ ـي ــادة،
مـ ـ ــع تـ ــوف ـ ـيـ ــر خ ـ ــدم ـ ــة ف ـح ــص
اختبار الجلد بالتيوبركلين،
وك ــذل ــك سـيـتــم الـتـنـسـيــق مــع
مـخـتـبــرات مستشفى ا لـعــدان
لـتــوفـيــر االخ ـت ـبــارات األخــرى
الخاصة بالدرن ،مثل فحص
الـ ـبـ ـلـ ـغ ــم وف ـ ـحـ ــص اإليـ ـ ـج ـ ــرا،
وذلك تسهيال للمراجع بعدم
الحاجة إلى التوجه لمختبر
الدرن المركزي.
ول ـل ـع ـل ــم ،فـ ــإن عـ ــدم ت ــواف ــر
عـ ـي ــادة ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـ ــدرن فــي
منطقة األ حـمــدي أدى سابقا
إلـ ـ ــى عـ ـ ــدم الـ ـ ـت ـ ــزام م ـخــال ـطــي
مرضى الدرن بعمل الفحص
ال ــوق ــائ ــي ،ف ــي م ـب ـنــى وح ــدة
م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــدرن ب ـم ـن ـط ـق ــة
الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ،وذل ـ ـ ــك

ً
إلى ًأن تلك العيادة تضم جهاز أشعة رقميا
حديثا لخدمة المراجعين ،مشيرة إلى استقبال
جميع الحاالت في عيادات «الدرن» بدون تحويل
مسبق ،شددت على أن فحص المخالطين من
أهم بنود برنامج مكافحة الدرن الوقائي ...وفيما
يلي نص الحوار:
عواطف الشمري

لـ ـبـ ـع ــد ا ل ـ ـم ـ ـسـ ــا فـ ــة ،مـ ـم ــا أدى
إل ــى ص ـعــوبــة رص ــد وفـحــص
ال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـط ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
األحمدي الصحية.

خدمات العيادة
• و مـ ـ ـ ــا ا لـ ـ ـخ ـ ــد م ـ ــات ا لـ ـت ــي
تقدمها العيادة؟
 ا لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـح ـ ـ ــص ا ل ـ ـ ــو ق ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــيلـمــرض ال ــدرن لجميع الفئات
ال ـم ـس ـت ـهــدفــة ،م ــن ح ـيــث عمل
الفحص االستكشافي المبكر
لفئة مخالطي مــرضــى ال ــدرن
والمشتبه بإصابتهم ،وكذلك
أي فـئــة بـحــاجــة لعمل فحص
الدرن االستشكافي كفئة طلبة
البعثات أو الموظفين الجدد.
و تـعــد فـئــة المخالطين من
أهــم الـفـئــات عالية الـخـطــورة،
لـ ـلـ ـتـ ـع ــرض ل ـ ـ ـعـ ـ ــدوى الـ ـ ـ ـ ــدرن،
ول ـ ــذل ـ ــك يـ ـج ــب رص ـ ـ ــد ج ـم ـيــع
ال ـم ـخــال ـط ـيــن ل ـ ـحـ ــاالت ال ـ ــدرن
ال ـم ـع ــدي وف ـح ـص ـهــا وت ـقــديــم
الـعــاج الوقائي إن لــزم األمــر،
و يـعــد فحص المخالطين من
أهـ ــم ب ـن ــود ب ــرن ــام ــج مـكــافـحــة
ال ــدرن الــوقــائــي ،وذلــك ألهمية
مكافحة نـشــاط ع ــدوى ال ــدرن
الكامن لدى المخالط.
ويـ ـ ـت ـ ــم ف ـ ـحـ ــص م ـخ ــال ـط ــي
مــرضــى ال ـ ــدرن ال ـم ـعــدي حــال
ورود إ خـ ـ ـط ـ ــار ا لـ ـ ـم ـ ــرض عــن
طــريــق تقديم خــدمــات فحص
ال ـ ـصـ ــدر ب ــاألشـ ـع ــة واخ ـت ـب ــار
ال ـت ـي ــوب ــرك ـل ـي ــن واخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
م ـ ـخ ـ ـبـ ــريـ ــة إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة لـ ـك ــاف ــة
مـ ـخ ــالـ ـط ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــة مـ ـج ــان ــا،
م ــع ت ــوف ـي ــر الـ ـع ــاج ال ــوق ــائ ــي
المجاني لمن تثبت إصابته

بـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــدوى ،مـ ـ ــع الـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة
واإلشراف.

جهاز أشعة
رقمي حديث
إنجازات كبيرة
بعيادة
• و م ـ ـ ــا أ بـ ـ ـ ــرز اال ن ـ ـ ـجـ ـ ــازات
األحمدي
التي حققها برنامج مكافحة
الدرن؟
لخدمة
 حـ ـقـ ـق ــت وزارة ا ل ـص ـح ــةالمراجعين
إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ك ـب ـي ــرة فـ ــى م ـجــال
وننسق مع
مكافحة مرض الدرن من حيث
تقديم خدمات صحية متميزة،
مختبرات
حيث لم تدخر جهدا للقضاء
العدان
على المرض.
ول ـعــل م ــن أبـ ــرز االنـ ـج ــازات
لفحص البلغم
التي حققها برنامج مكافحة
و«اإليجرا»
مــرض ال ــدرن هــو الـتــوســع في

تحديث
وتطوير
الخدمات
للقضاء
على المرض
بصورة دورية

خ ــدم ــات ف ـحــص الـمـخــالـطـيــن
ع ـ ـ ــن طـ ـ ــريـ ـ ــق تـ ــوف ـ ـيـ ــر مـ ــراكـ ــز
مـ ـتـ ـع ــددة ل ـف ـح ــص م ـخــال ـطــي
م ــرض ــى ال ـ ـ ــدرن ،ح ـيــث ت ــم في
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ت ـطــويــر عمل
عـ ـ ـي ـ ــادة م ـك ــاف ـح ــة ال ـ ـ ـ ــدرن فــي
مركز الصقر الصحي بتركيب
ج ـه ــاز أش ـع ــة ح ــدي ــث لـخــدمــة
مراجعي العيادة ،بحيث يتم
عمل األشعة للمراجع بصورة
فـ ـ ــوريـ ـ ــة ع ـ ـنـ ــد االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاه فــي
الـحــالــة ،بــاإلضــافــة إلــى إنشاء
ال ـع ـي ــادة ال ـج ــدي ــدة ف ــي مــركــز
علي صـبــاح السالم الصحي،
ال ـتــي سـيـتــم افـتـتــاحـهــا الـيــوم
األحـ ــد ،بــاإلضــافــة إل ــى عـيــادة
المخالطين الرئيسية في مبنى
وحدة مكافحة الدرن.
كـمــا يـتــم تـحــديــث وتـطــويــر
ك ــاف ــة ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـقــدمــة في
مـ ـج ــال الـ ـقـ ـض ــاء عـ ـل ــى م ــرض
ال ـ ـ ــدرن ب ـ ـصـ ــورة دوري ـ ـ ـ ــة ،إل ــى
ج ــان ــب تــوف ـيــر أجـ ـه ــزة أش ـعــة

رقمية متطورة لعمل األشعة
عـلــى ال ـصــدر وتــوزيـعـهــا على
مراكز الفحص المبكر ،وتوفير
فحوص تشخيصية متطورة
لمرض الدرن "الفحص الجيني
النوعي والفحوص المناعية"،
في مختلف المراكز الصحية
والمستشفيات.
وقد شهدت الفترة الماضية
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية
ل ـم ـك ــاف ـح ــة ال ـ ـ ـ ــدرن ب ـع ـضــويــة
ج ـم ـيــع ال ـج ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة،
وإصدار االستراتيجية الوطنية
ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـ ــدرن وتـحــديـثـهــا
بما يتناسب مع المستجدات
الصحية ،والتنسيق والتعاون
م ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة الـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــال ـ ــة ف ــي
اجتماعات اللجنة الخليجية
ّ
لـمـكــافـحــة الـ ـس ــل ،وال ـم ـشــاركــة
فـ ـ ــي لـ ـ ـج ـ ــان الـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش ع ـلــى
مراكز فحص العمالة الوافدة
الموجودة في الدول المصدرة
لـلـعـمــالــة ،إض ــاف ــة إل ــى تــوفـيــر
المشورة والمساندة للمرضى
ع ــن ط ــري ــق ت ــوف ـي ــر ال ـخ ــدم ــات
االجتماعية للفئات المهمشة،
والمساهمة فــي زي ــادة الوعي
المجتمعي ع ــن م ــرض ال ــدرن
وكيفية الوقاية منه.
وتم إنشاء برنامج لمكافحة
مــرض ال ــدرن منذ خمسينيات
ال ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ،وق ــد أس ـفــرت
هــذه الجهود عن تناقص عدد
الحاالت المسجلة وتقليل أعداد
المصابين مــن  350حــالــة لكل
مئة أل ــف مــن الـسـكــان فــي سنة
 1965إلى  22حالة لكل مئة ألف
.2019
في
ّ
وتتمثل جهود قطاع الصحة
العامة في مكافحة الدرن بتوفير

فئات مستفيدة من خدمات مكافحة «السل»

فحص أحد المرضى بالعيادة الجديدة

الغانم لمرضى الكلى :التزموا
بالتعليمات الطبية خالل رمضان
نصح الجميع بشرب  2.5لتر ماء من الفطور إلى السحور
•

عادل سامي

نصح رئيس وحدة المسالك
ال ـبــول ـيــة ف ــي مـسـتـشـفــى جــابــر
لـ ـلـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة د .مـحـمــد
الغانم المرضى الذين يعانون
أمـ ــراض الـكـلــى ولــديـهــم تــاريــخ
مــرضــي فــي تـكــويــن الـحـصــوات
ب ــااللـ ـت ــزام الـ ـت ــام بــالـتـعـلـيـمــات
ال ـط ـب ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ـمــرض ـهــم،
وك ــذل ــك ال ـخ ــاص ــة ب ــاحـ ـت ــرازات
فيروس كورونا.
وق ــال ال ـغــانــم فــي تـصــريــح
ص ـحــا فــي إن ف ــوا ئ ــد ا ل ـصــوم
على الجسم والجهاز البولي
عديدة إال أنه عادة ما تزداد
م ـخــاوف اإلصــابــة بــالـجـفــاف
فـ ــي رم ـ ـضـ ــان لـ ـم ــن ي ـع ــان ــون
أمراض الكلى.
وأضـ ــاف أن ه ـنــاك ح ــاالت
ال يسمح لها بالصوم نظرا
لوضعها الصحي ومنها من
أج ــروا جــراحــات ســابـقــة وتــم
استئصال كلية لسبب ما أو
من يعانون قصورا في إحدى
ا ل ـك ـل ـي ـت ـي ــن أو م ـ ــن ي ـع ــا ن ــون

وجود حصوات وارتفاع في
نسبة الكرياتين في الدم.
وأوضــح أنه ينصح الجميع
بشرب لترين ونصف اللتر من
ال ـم ــاء خ ــال ف ـتــرة ال ـف ـطــور إلــى
السحور يوميا على األقل ،حيث
يساعد الماء في تنشيط وظائف
الكليتين بالجسم ويساعد على
تنظيم درجة حرارة الجسم ،كما
يـقــوم ب ــدور الــوسـيــط فــي كثير
من العمليات الكيميائية داخل
الـجـســم ،ويـســاعــد على االت ــزان
الـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي ل ـل ـج ـس ــم ،وي ـم ـنــح
الـجـســم الــرطــوبــة ال ــازم ــة ،كما
ي ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـن ـش ـيــط ال ـج ـه ــاز
ال ـه ـض ـمــي وأع ـ ـضـ ــاء اإلخ ـ ـ ــراج،
باإلضافة إلى تشحيم وترطيب
المفاصل بالجسم ،ونقل الغذاء
الى أنسجة الجسم المختلفة.
وأكـ ـ ــد ال ـغ ــان ــم ع ـ ــدم اإلفـ ـ ــراط
فـ ـ ــي ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد ال ـغ ـن ـي ــة
بــالـصــوديــوم واالكـ ـ ــزوالت مثل
الفراولة والمانجو والسبانخ،
وكذلك التقليل من شرب الشاي
والـقـهــوة ط ــوال شـهــر رمـضــان،
وعدم اإلفراط في تناول اللحوم

محمد الغانم

الحمراء لكونها غنية بحمض
البوليك الذي يساعد في تكوين
حصوات الجهاز البولي.
ونصح الغانم المرضى الذين
لديهم تاريخ مرضي بالتهاب
الـ ـ ـب ـ ــول ب ـ ــاالكـ ـ ـث ـ ــار م ـ ــن تـ ـن ــاول
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات ال ـغ ـن ـي ــة بــال ـمــاء
واأللياف والفواكه ،وعدم االفراط
في تناول الــدهــون والمخلالت
والسكريات في شهر رمضان.

ش ــددت د .عــوا طــف الشمري
على أن وزارة الصحة تساهم
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة مـ ــرض
ال ــدرن "ال ـســل" بـتـقــديــم ال ّـعــديــد
من الخدمات ،التي تتمثل في
الكشف المبكر عن مرض الدرن
 TB Screeningللفئات التالية:
• ا لـعـمــا لــة ا ل ــوا ف ــدة ،حـيــث يتم
فـحــص فـئــة الـعـمــالــة الــوافــدة
بـ ـع ــد دخـ ــول ـ ـهـ ــم إلـ ـ ــى الـ ـب ــاد
ب ـف ـتــرة ق ـص ـي ــرة ،ل ـل ـتــأكــد مــن
ع ـ ـ ــدم إصـ ــاب ـ ـت ـ ـهـ ــم ب ــالـ ـم ــرض
م ـ ــن خـ ـ ــال ت ــوفـ ـي ــر ف ـح ــوص
ال ـ ـصـ ــدر ب ــاألشـ ـع ــة ال ــرق ـم ـي ــة
ال ـح ــدي ـث ــة ،ح ـيــث تـ ـق ـ ّـدم هــذه
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات فـ ــي ع ـ ــدة م ــواق ــع
وب ـطــاقــة اسـتـيـعــابـيــة كـبـيــرة

من قبل وحدة فحص العمالة
الوافدة.
• م ـت ــداول ــي األغ ــذي ــة وم ــن فــي
ح ـك ـم ـه ــم ،ح ـي ــث ي ـت ــم ت ـقــديــم
خـ ــدمـ ــة الـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن م ــرض
الدرن لفئة متداولي األغذية،
ومـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي ح ـ ـك ـ ـم ـ ـهـ ــم ،وذلـ ـ ــك
ل ـض ـمــان ال ـك ـشــف ع ــن مــرض
ال ـ ـ ــدرن ض ـم ــن ه ـ ــذه ال ـف ـئ ــات،
نظرا لطبيعة عملها العالية
الخطورة.
• س ــا ئـ ـق ــي سـ ـ ـي ـ ــارات األ ج ـ ـ ــرة،
حيث يتم فحص هــذه الفئة
ضـمــن تــو سـيــع نـطــاق توفير
فـحــوص ا لـكـشــف المبكر عن
م ــرض ال ـ ــدرن ض ـمــن الـفـئــات
األكثر ّ
تعرضا لمرض الدرن.

الغمالس :القضاء على مرض الدرن
أحد أهداف التنمية المستدامة
أك ــد مــديــر إدارة الـصـحــة الـعــامــة فــي وزارة الـصـحــة د .فهد
الغمالس أنه تزامنا مع احتفال الوزارة السنوي باليوم العالمي
لمرض الدرن ،واستجابة لتوجيهات منظمة الصحة العالمية
في حشد الجهود الرامية إلى مكافحة مرض الــدرن والقضاء
عليه ،فقد تم افتتاح العيادة الثالثة لمكافحة الدرن في مركز
علي صباح السالم الصحي ،التابع لمنطقة األحمدي الصحية.
وقال الغمالس ،في تصريح صحافي ،إن مرض الدرن من أكثر
األمراض شيوعا على مستوى العالم ،ويعد القضاء عليه أحد
أهداف التنمية المستدامة المقررة من منظمة األمم المتحدة،
لما للمرض من أهمية بالغة من حيث طبيعة انتشاره المعدية،
حيث بلغ عدد الحاالت على مستوى العالم أكثر من  10ماليين
حالة لسنة  ،2019مسببا  1.4مليون حالة وفاة.
وأشار إلى أن جهود قطاع الصحة العامة في مكافحة مرض
الــدرن تتمثل في توفير خدمات صحية متميزة ،حيث وفرت
مراكز فحص وموارد بشرية وعينية واستراتيجيات وخطط
عمل تتم بتنسيق عال بين مختلف الجهات العاملة في مجال
مكافحة الدرن ،بحيث يتم تحديث هذه الخطط دوريا وتطويرها
بما يتوافق مع المعطيات العالمية والمؤشرات الوطنية.
وأوض ــح أنــه تــم التوسع فــي تقديم الـخــدمــات الوقائية عن
مرض الدرن بتوفير عيادات فحص للمخالطين ،حيث تستقبل
العيادة الرئيسية لفحص المخالطين في وحدة مكافحة الدرن
المراجعين من كل المناطق ،إضافة إلى تواجد عيادة لمكافحة
الـ ــدرن ف ــي مــركــز الـصـقــر الـصـحــي ال ـتــابــع لمنطقة الـعــاصـمــة
الصحية ،إضــافــة إلــى الـعـيــادة الـجــديــدة فــي منطقة األحـمــدي
الصحية ،وهذه العيادات الثالث تقدم خدمات الكشف الوقائي
عن مــرض الــدرن لمخالطي الـحــاالت المعدية والمشتبه بها،
بتقديم خدمات فحص األشعة الرقمية على الصدر ،والفحوص
األخــرى الخاصة بمرض ال ــدرن ،ويتوقع خدمة القاطنين في
محافظة األحمدي الذين يبلغ عددهم  800000نسمة.

• المتقدمين للوظائف العامة،
وذلـ ـ ـ ـ ــك ل ـ ـل ـ ـتـ ــأكـ ــد مـ ـ ــن ص ـح ــة
ال ـم ـت ـق ــدم ل ـلــوظ ـي ـفــة ال ـع ــام ــة
وال ـ ـحـ ــد مـ ــن انـ ـتـ ـش ــار م ــرض
الدرن المجتمعي ،إضافة إلى
المخالطين.

خدمات صحية متميزة ،حيث
وف ـ ــرت م ــراك ــز ف ـحــص وم ـ ــوارد
بشرية وعينية واستراتيجيات
وخطط عمل تتم بتنسيق عال
بين مختلف الجهات العاملة في
هذا المجال ،حيث يتم تحديث
هذه الخطط دوريــا وتطويرها
ب ـم ــا يـ ـت ــواف ــق مـ ــع ال ـم ـع ـط ـيــات
العالمية والمؤشرات الوطنية.

«كورونا» والدرن
• ما تأثير جائحة "كورونا"
على برنامج مكافحة الدرن؟
 تم استمرار تقديم خدماتبرنامج مكافحة ال ــدرن خالل
الـجــائـحــة ،حـيــث كــانــت مــراكــز
الفحص متوافرة ،ولم تتوقف
بسبب طبيعة المرض المعدية،
وال ـ ـتـ ــي ت ـت ـط ـلــب س ــرع ــة عـمــل
اإلجراءات الوقائية عند رصد
ال ـحــالــة ،وال ـع ـمــل عـلــى الـتــأكــد
من عزل مريض الدرن المعدي
فـ ــي م ــرك ــز ال ـت ــأه ـي ــل ال ــرئ ــوي
ال ـتــابــع لـمـسـتـشـفــى األمـ ــراض
الصدرية ،وتحويل المخالطين
إلــى عـيــادات الفحص التابعة
لوحدة مكافحة الدرن التابعة
إلدارة الـصـحــة ال ـعــامــة لعمل
الفحوص الوقائية.
ربـمــا ك ــان للجائحة بعض
التأثير اإليجابي على ترسيخ
مـفـهــوم الــوقــايــة مــن األم ــراض
ال ـم ـع ــدي ــة ،ح ـي ــث إن االلـ ـت ــزام
ب ـ ــاإلج ـ ــراء ات ال ــوق ــائ ـي ــة ،مثل
ارت ـ ـ ـ ـ ــداء الـ ـكـ ـم ــام ــة وال ـت ـب ــاع ــد
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي ف ــرض ــت
لـلــوقــايــة مــن انـتـشــار فـيــروس
كــورونــا المستجد ،ستساهم
أي ـض ــا ف ــي ال ـح ــد م ــن ان ـت ـشــار
األمراض المعدية التي تنتقل
عــن طريق الـهــواء ،مثل مرض
الدرن ،كما أن مفهوم المخالطة
ور صـ ــد و ف ـحــص المخالطين
أص ـب ـح ــث م ـف ــاه ـي ــم م ـت ــداول ــة
أك ـثــر ومـفـهــومــة لـلـعــامــة ،مما
س ـ ّـه ــل مـهـمـتـنــا ف ــي اس ـتــدعــاء
المخالطين لعمل الفحص.
• مــا الــرســالــة الـتــي تــوديــن
التأكيد عليها؟
 ال يـجــب ال ـت ــردد ف ــي عملال ـك ـش ــف ال ــوق ــائ ــي ع ــن م ــرض
ال ـ ـ ـ ــدرن عـ ـن ــد وج ـ ـ ــود أعـ ـ ــراض
مرضية أو الشك في اإلصابة،
ح ـي ــث إنـ ـن ــا ن ـس ـت ـق ـبــل جـمـيــع
الـ ـح ــاالت ف ــي ع ـي ــادة مكافحة
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــرض مـ ـ ــن دون ت ـح ــو ي ــل
م ـس ـبــق ،ك ـمــا نـسـتـقـبــل جميع
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
ب ــال ـم ــرض أو ب ـع ـمــل ال ــوح ــدة
ع ـل ــى م ــواق ـع ـن ــا فـ ــي م ـن ـصــات
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي عـلــى
حساب .tbckw

«الصحة» :تطعيم  10403طالب
وطالبات خالل  4أيام
دشنت حملة التطعيمات الدورية لطلبة المدارس
•

عادل سامي

أعلن المتحدث الرسمي باسم
وزارة الصحة د .عبدالله السند
تـطـعـيــم  10403ط ــاب وطــالـبــات
وذل ــك فــي إط ــار بــرنــامــج التطعيم
الـ ـ ــدوري لطلبة الـ ـم ــدارس لثالثة
ص ـف ــوف دراسـ ـي ــة تـشـمــل الـصــف
الخامس والسادس والثاني عشر.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي إن ب ــرن ــام ــج الـتـطـعـيــم
لطلبة الصفين الخامس والثاني
ع ـشــر ي ـش ـمــل ال ـب ـن ـيــن وال ـب ـن ــات،
وخاص باللقاح المضاد للدفتيريا
والتيتانوس ،فيما تطعيم طلبة
الـ ـص ــف ال ـ ـسـ ــادس ل ـل ـب ـنــات وه ــو
تطعيم  ،MMRوهــو لقاح مناعي
ضد الحصبة والنكاف والحصبة
األلمانية.
وأشار إلى أن عدد الذين بادروا
بالتسجيل في الموقع االلكتروني
بلغ حتى اآلن أكثر من  16522طالبا
وطــالـبــة ،الفـتــا إل ــى تـمــديــد موعد
التسجيل لمدة  15يوما إضافية
بعد انتهاء موعد التسجيل مساء
الجمعة ،والــذي كــان متاحا خالل

الفترة من  30مارس ،داعيا جميع
أولـيــاء األمــور للمبادرة بتسجيل
أبنائهم خــال الرابط المخصص
لذلك.
وأكد تطوير وزارة الصحة لنظام
إلكتروني يخص التطعيمات ،حيث
تبدأ االجراءات للحملة بالتسجيل
عبر الرابط االلكتروني المخصص
لذلك ،ومــن ثم تصل الحقا رسالة
نصية للطلبة تتضمن موعد ومكان
التطعيم.
وأعلن السند اإلعداد والتجهيز
لحملة جــديــدة مــن التطعيم لمن
ت ـخ ـلــف عـ ــن ح ـم ـلــة الـتـطـعـيـمــات
السنة الماضية ،الفتا إلى أن موعد
التسجيل لهذه الفئة سيكون عبر
رابط مخصص لذلك سيتم اإلعالن
عنه قريبا.
يـ ــذكـ ــر أن قـ ــاعـ ــة  6ف ـ ــي أرض
المعارض شهدت صباح الجمعة
تطعيمات الطالب والطالبات ،إلى
جــانــب اعـتـمــاد وزارة الصحة 13
مركزا صحيا في جميع المناطق
الصحية لتطعيم طالب المدارس.
والـ ـ  13مركزا هي عبدالرحمن
عبدالمغني فــي منطقة الفيحاء،

عبدالله السند

وعـ ـب ــدال ــرزاق الــزلــزلــة ف ــي منطقة
الـ ــدس ـ ـمـ ــة ،وجـ ــابـ ــر األح ـ ـمـ ــد ،N2
وبيان الصحي ،والزهراء الصحي،
والشيخ سعود الناصر ،والفردوس
ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ،وال ـ ــرابـ ـ ـي ـ ــة ال ـص ـح ــي،
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ال ـص ـح ــي،
والفحيحيل التخصصي ،ومبارك
الكبير الغربي الصحي ،وصباح
األحمد الصحي قطاع  ،Aوالجهراء
الصحي.
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«لوياك» تعلم النساء في اليمن وتدربهن وتمكنهن
باإلضافة إلى قيامها بنشاط خيري وصحي وتعليمي لمختلف الفئات العمرية

من صفوف محو األمية

أحد الفصول التعليمية

ً
 60متطوعا قدموا
الخدمات ألكثر من
 260أسرة تضم
 1300فرد

ت ـع ـت ـبــر "لـ ــويـ ــاك ال ـي ـم ــن" مــن
منظمات المجتمع المدني التي
تقوم بجهود كبيرة في جنوب
الـيـمــن تـحــديــدا (ع ــدن – لـحــج)،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى حـ ـض ــرم ــوت،
حـ ـي ــث إن ع ـم ـل ـه ــا األسـ ــاسـ ــي
تعليم وتدريب وتمكين النساء
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ،بـ ـه ــدف تـحـسـيــن
جـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــدة
النساء بتحقيق الدعم النفسي
والعاطفي ،والقضاء على األمية،
وتـعــزيــز التمكين االقـتـصــادي
لـ ـلـ ـم ــرأة ،بـ ـه ــدف ت ــأم ـي ــن األم ــن
ال ـغ ــذائ ــي ،وتـحـسـيــن ال ـظ ــروف
المعيشية لألسر.

المشغل أحد

البرامج التنمو

ية والخيرية
في لوياك اليمن

وي ـت ـش ـكــل هـ ــذا الـ ـ ــدور بـعــدة
ب ــرام ــج مـنـهــا "أع ـط ـهــا فــرصــة"،
ال ـ ـ ــذي ي ـش ـت ـمــل ع ـل ــى "ص ـف ــوف
محو األمية ،وبرنامج التدريب
ال ـم ـه ـن ــي" ،ف ـفــي ص ـف ــوف محو
األمية يتم تعليم النساء القراءة
والكتابة والحساب في كل من
ع ــدن ول ـحــج وح ـض ــرم ــوت ،مع
العلم بــأن المناهج التعليمية
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة تـ ـتـ ـب ــع ل ـ ـ ـ ــوزارة
ال ـتــرب ـيــة والـتـعـلـيــم ف ــي الـيـمــن،
وبــإحـصــائـيــة لسنة  2020بلغ
ع ـ ـ ــدد ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن م ـ ــن ه ــذا
الـ ـب ــرن ــام ــج  638ام ـ ـ ـ ــرأة تـحــت
إشراف  23معلمة.
أما برنامج "التدريب المهني"
فيتضمن العديد من المجاالت
كالخياطة والتجميل ،وصناعة
ال ـ ـب ـ ـخـ ــور ،وت ــركـ ـي ــب الـ ـعـ ـط ــور،
ونـقــش ال ـح ـنــاء ،بـهــدف تمكين
ال ـن ـس ــاء اق ـت ـص ــادي ــا ،ومـنـحـهــم
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادي إلعـ ــالـ ــة
أنفسهن وعوائلهن ،وبلغ عدد
المستفيدين  380متدربة تحت
إشراف  3معلمات لسنة .2020
ً
و"ال ـم ـش ـغــل" أي ـض ــا ه ــو أحــد
ال ـبــرامــج الـتـنـمــويــة والـخـيــريــة،
وتم افتتاحه في الوهط بلحج
ف ـ ــي س ـب ـت ـم ـب ــر  ،2019ب ـه ــدف
تمكين المرأة الريفية من خالل

من ورشة تدريب الرسم على األقمشة في مركز للنساء بمحافظة لحج
األش ـغ ــال ال ـيــدويــة (األرت ـيــزانــا)
ك ــال ـح ـق ــائ ــب واالكـ ـ ـسـ ـ ـس ـ ــوارات
والـ ـم ــاب ــس الـ ـمـ ـط ــرزة ي ــدوي ــا،
وتديره حاليا المصممة اليمنية
الـ ـش ــاب ــة نـ ــاديـ ــن دع ـ ـ ـ ــدع ،ال ـت ــي
ت ــدرب ــت ف ــي ل ـب ـنــان ع ــام ،2019
وبسبب ظروف "كورونا" استمر

العمل فترة الحجر من المنزل،
حيث تــم التجهيز للمجموعة
الـ ـج ــدي ــدة (عـ ـ ـب ـ ــاءات وح ـقــائــب
وك ـ ـمـ ــامـ ــات) ال ـم ـس ـت ــوح ــاة مــن
التراث اليمني والقطب اليمنية
الـفــريــدة ،وتــم استئناف العمل
مــن المشغل فــي أكتوبر ،2020

ً
«الهالل األحمر» توزع  60طنا من األغذية على السوريين باألردن
أعلنت جمعية الهالل االحمر ،أمس األول،
ت ـس ـي ـي ــر ث ـ ــاث ش ــاحـ ـن ــات م ـح ـم ـل ــة ب ــال ـم ــواد
ا ل ـغ ــذا ئ ـي ــة ا لـ ــى االردن ل ـت ـقــد يــم ا ل ـم ـس ــا ع ــدات
االنسانية لالجئين السوريين هناك تزامنا
مع شهر رمضان المبارك.
و قـ ـ ــال م ــد ي ــر ادارة ا لـ ـ ـك ـ ــوارث وا لـ ـ ـط ـ ــوارئ
بالجمعية يوسف المعراج لـ "كونا" ان قافلة
المساعدات االغاثية مكونة من  4500صندوق
مـ ــواد غــذائ ـيــة م ـت ـنــوعــة م ــوزع ــة ع ـلــى م ـتــن 3
شاحنات بحمولة اجمالية  60طنا لتوزيعها

على الالجئين السوريين في االردن بمناسبة
شهر رمضان الكريم.
وأ ض ـ ـ ــاف ا لـ ـمـ ـع ــراج ان ت ـل ــك ا ل ـم ـس ــا ع ــدات
تأتي استكماال لجهود الجمعية اإلنسانية
ل ـم ـس ــان ــدة ال ــاج ـئ ـي ــن الـ ـس ــوريـ ـي ــن واالي ـ ـتـ ــام
األردنيين وبالتعاون والتنسيق مع جمعية
الهالل األحمر االردني.
وأ كــد الحاجة الماسة لألسر السورية في
األردن و لـبـنــان لـلــد عــم وا لـ ـم ــؤازرة ،مبينا ان
الجمعية تتابع تطورات األوضاع اإلنسانية

صورة لسيدات في مركز التدريب والتأهيل المهني في «لوياك عدن»

وتدريب النساء والفتيات على
ال ـخ ـي ــاط ــة وال ـت ـط ــري ــز ،ك ـم ــا تــم
تـعـلـيــم ال ـم ـم ـيــزات مـنـهــن رســم
وتلوين التصاميم بالتفصيل،
وبلغ عدد المستفيدات  20تحت
إشراف مدربتين.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم "ل ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــاك ال ـ ـي ـ ـمـ ــن"

الكثير من األنشطة التعليمية
والتوعوية والصحية والخيرية
ب ـش ـك ــل دوري ،وا ل ـ ـتـ ــي ت ـخ ــدم
مختلف الـفـئــات الـعـمــريــة مثل
الـمـكـتـبــة ال ـعــامــة ،س ــال الـمــؤن
الغذائية ،مشروع بنك المالبس
الخيري لكسوة األسر المتعففة،

والدورات التدريبية المتنوعة،
وع ـ ــدد ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن هــذه
األع ـ ـمـ ــال اإلن ـس ــان ـي ــة ب ـل ــغ 260
أسرة (متوسط األسرة الواحدة
 5أفراد) ،و 1300مستفيد بأكثر
من  60متطوعا.

على الساحة السورية وتداعياتها على ابناء
الشعب السوري الشقيق.
وذكر أن الجمعية قامت سابقا بالعديد من
المبادرات االنسانية المماثلة منذ بدء االزمة
السورية ،قائال "ان الواجب اإلنساني يتطلب
من الجميع تقديم كل اوجه الدعم والمساعدة
ألشقائنا السوريين وا لــو قــوف إ لــى جانبهم
في هذه المحنة".

إحدى شاحنات جمعية الهالل األحمر الكويتي المحملة بالمواد الغذائية

بيت الزكاة ُيطلق مشروع إفطار الصائم
أعلن بيت الزكاة تنفيذ وتوزيع
ال ـس ــال الــرمـضــانـيــة خ ــال شهر
رمضان لألسر المتعففة ،في إطار
الـ ـتـ ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق ف ــي مـجــال
األعـمــال الخيرية واإلنسانية مع
عدة جهات داخل الكويت.
وقال المدير العام لبيت الزكاة
د .مــاجــد ال ـع ــازم ــي ،ف ــي تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن م ـ ـشـ ــروع
إفـطــار الصائم سيتم تنفيذه عن
طريق السالل الرمضانية ،مراعاة
ل ـم ـق ـت ـض ـي ــات ال ـ ـسـ ــامـ ــة ال ـع ــام ــة
واإلجـ ــراءات االحـتــرازيــة المتعلقة
بجائحة ك ــورون ــا ،مشيرا إل ــى أن
السلة الغذائية الــواحــدة تحتوي
على مــواد أساسية متنوعة ،وفق
أولوية كل فئة مستفيدة ،وأن السلة
أعدت لكفاية أسرة مؤلفة من  6أفراد
مدة شهر كامل.
وبـ ـ َّـيـ ــن الـ ـع ــازم ــي أن م ـش ــروع
والئم اإلفطار ُيعد من المشروعات
الموسمية الـكـبــرى الـتــي ينفذها
ب ـي ــت الـ ــزكـ ــاة م ـح ـل ـيــا وخ ــارج ـي ــا
للصائمين داخ ــل الكويت وحــول
العالم ،بالتعاون مع المؤسسات

ماجد العازمي

والـهـيـئــات الـمـعـتـمــدة ،وبتنسيق
كامل مع وزارة الخارجية.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن "اسـ ـتـ ـع ــدادات
بيت الزكاة وجهوده المتواصلة،
وبـ ـفـ ـض ــل م ـ ــن ال ـ ـل ـ ــه ،ث ـ ــم تـ ـع ــاون
المحسنين الكرام ،تم االنتهاء من
جميع الـمــراحــل الخاصة بتنفيذ
م ـش ــروع إف ـط ــار الـصــائـمـيــن لهذا
العام ،حتى يخرج في أجمل صورة
كما عهدناه خالل األعوام السابقة".
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محليات

خاطبت اللجنة العليا لـ «كورونا» بشأنهم لسد النقص في بعض المواد
فهد الرمضان

كنتروالت فرعية
الختبارات
الـ  12في مدارس
محددة بالمناطق
التعليمية

بينما يقترب الـعــام الــدراســي
الحالي من نهايته ،التي تبدأ في
بـعــض ال ـمــراحــل منتصف مايو
المقبل ،الت ــزال قضية المعلمين
العالقين مكانها دون حل جذري،
إذ إن مــا يــزيــد عـلــى  2000معلم
وم ـع ـل ـمــة مـ ــازالـ ــوا ف ــي ب ـلــدان ـهــم،
ب ـس ـب ــب إغـ ـ ـ ــاق الـ ـمـ ـن ــاف ــذ وم ـن ــع
دخول غير الكويتيين جراء وباء
«كورونا».
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،كـشـفــت
مصادر تربوية رفيعة لـ»الجريدة»،
أن وزارة التربية خاطبت مؤخرا
اللجنة العليا ل ـ «كــورونــا» بشأن
ه ـ ــؤالء الـم ـع ـلـمـيــن ،مــوض ـحــة أن
المخاطبة األخ ـيــرة كــانــت بشأن
ال ـع ــال ـق ـي ــن ال ــذي ــن ان ـق ـط ـع ــوا عــن
العمل بعد سفرهم لقضاء إجازة
منتصف العام الدراسي.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر إن ع ــدد
المعلمين العالقين الذين سافروا
في عطلة منتصف العام تجاوز
الـ 1100في مختلف التخصصات،
يضاف إليهم المعلمون الـ 1000
الـعــالـقــون ســابـقــا ،الــذيــن غ ــادروا
البالد في عطلة الصيف الماضي،
ليصبح اإلجمالي أكثر من 2000

معلم غير قــادريــن على مباشرة
أعـمــالـهــم ،خـصــوصــا أن الـ ــوزارة
رفضت فكرة أن يقدموا الــدروس
م ــن الـ ـخ ــارج بــاس ـت ـخــدام منصة
التعليم عن ُبعد.
وأش ــارت إلــى أن ال ــوزارة تأمل
أن يتم بحث الـمــوضــوع مــن قبل
الجهات المختصة ،إليجاد الحل
المناسب لهذه المشكلة ،واتخاذ
القرارات التي تصب في مصلحة
العمل ،السيما مــع وجــود نقص
فــي بـعــض التخصصات كاللغة
العربية ،والرياضيات ،والكيمياء،
وال ـف ـيــزيــاء ،وغ ـيــرهــا م ــن ال ـمــواد
األس ــاس ـي ــة ،م ـنــوهــة إل ــى أن ــه من
الـمـتــوقــع أن تستمر ه ــذه األزم ــة
إلى ما بعد انتهاء العام الدراسي
الحالي ،ويتم السماح بدخولهم
مــع فـتــح الـمـطــار ،ال ــذي قــد يكون
في مايو أو يونيو المقبلين ،بعد
اسـتـقــرار األوضـ ــاع الصحية في
البالد ،وارتفاع نسبة الحاصلين
على التطعيمات.

مراكز تصحيح
وف ـ ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع آخ ـ ـ ــر ،أك ـ ــدت

الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة بـ ـ ــدأت
إج ـ ــراءات التجهيز لــاخـتـبــارات
الورقية من خالل توجيه المناطق
الـتـعـلـيـمـيــة لـلـعـمــل عـلــى تحديد
م ــراك ــز الـتـصـحـيــح لــاخ ـت ـبــارات
(الـ ـكـ ـنـ ـت ــروالت) ،م ـن ــوه ــة إلـ ــى أن
«التربية» ستلجأ إلى وضع مراكز
التصحيح في كل منطقة تعليمية،
ح ـ ـتـ ــى ي ـ ـتـ ــم تـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـتـ ـب ــاع ــد
االج ـت ـمــاعــي ب ـيــن الـمـصـحـحـيــن،
الستحالة تطبيقه في الكنترول
المركزي الرئيسي ،الذي سيؤدي
اعتماد التصحيح فيه إلى وجود
عدد كبير جدا من المعلمين بشكل
يومي ،مما قد يتسبب في مشاكل
وانتقال العدوى.
وذكرت أن المناطق التعليمية
س ـت ـع ـم ــد إل ـ ــى تـ ـح ــدي ــد م ــدرس ــة
مــن ال ـمــدارس الرئيسية الكبيرة
لتكون مركزا للتصحيح لجميع
المدارس التابعة للمنطقة ،حيث
س ـي ـت ــم ت ـج ـه ـيــز ه ـ ــذه ال ـم ــدرس ــة
بكل متطلبات «الـكـنـتــرول» ،ليتم
ن ـق ــل االخـ ـتـ ـب ــارات ي ــوم ـي ــا إلـيـهــا
لتصحيحها أوال بأول.
ولفتت إلــى أن الـ ــوزارة طلبت
م ــن م ــدي ــري الـ ـم ــدارس الـثــانــويــة

والـمـتــوسـطــة تــرشـيــح المعلمين
الراغبين في االنضمام إلى لجان
ال ـمــراق ـبــة وال ـت ـص ـح ـيــح ،السـيـمــا

أن «ال ـتــرب ـيــة» ق ــررت ف ــي خطتها
لــاخـتـبــارات الــورقـيــة االستعانة
بمباني المدارس المتوسطة في

عملية لجان االختبارات ،لتحقيق
أكـبــر ق ــدر مــن الـتـبــاعــد الجسدي
بين الطالب.

جمعية «أبي أتعلم» تدعم استمرار تعليم األطفال المرضى
نبال بورسلي لـ ةديرجلا  :نهدف إلى إتمامهم دراستهم ونقدم برامج لتأهيلهم بعد شفائهم
•

قبل الجائحة
كان لدينا
فصالن في
مستشفى
البنك الوطني
و«الرازي»
واآلن تحولنا
للتعليم
عن بعد

●

فهد الرمضان

مـ ـب ــادرة إن ـســان ـيــة ت ـق ــوم بها
جمعية «أبي أتعلم» ،المشهرة من
قبل وزارة الشؤون والتي تعمل
ع ـلــى اس ـت ـم ــرار تـعـلـيــم األط ـف ــال
الـمـصــابـيــن ب ــأم ــراض الـســرطــان
واألم ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـم ــزم ـن ــة وح ـ ــاالت
أخ ـ ــرى ت ـس ـت ــدع ــي الـ ـمـ ـك ــوث فــي
المستشفى لفترات طويلة.
وأك ــدت عـضــوة مجلس إدارة
الجمعية د .نـبــال بــورسـلــي ،أن
الـجـمـعـيــة ت ـهــدف إل ــى مـســاعــدة
ال ـم ــرض ــى ع ـلــى إكـ ـم ــال الـتـعـلــم،
وت ـعــزيــز قــدرت ـهــم عـلــى اإلبـ ــداع،
وتجهيز بيئات عمل تساعدهم
ع ـل ــى إك ـ ـمـ ــال ت ـع ـل ـي ـم ـهــم بـشـكــل
طـبـيـعــى ،إض ــاف ــة إل ــى تحضير
بــرنــامــج متكامل إلع ــادة تأهيل
ً
ال ـم ــري ــض ن ـف ـس ـيــا ل ـل ـع ــودة إلــى
الحياة الطبيعية ،بعد امتثاله
ل ـل ـش ـفــاء ،الف ـت ــة إلـ ــى أن أع ـضــاء
الجمعية يــؤمـنــون بــأن التعليم
ج ــزء أس ــاس ــي ف ــي ح ـيــاة ال ـفــرد،
ولـهــذا نسعى دائـمــا إلــى تعزيز
ف ـ ـ ـ ــرص تـ ـعـ ـلـ ـي ــم ف ـ ـئـ ــة األط ـ ـف ـ ــال
الـ ـ ـم ـ ــرض ـ ــى الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـضـ ـط ــرون
للمكوث في المستشفيات لفترات

طويلة ،الفتة إلــى أنــه تــم تأمين
فصول دراسية داخل المستشفى
لتحقيق هذه الغاية.

فصالن بالمستشفيات
وقالت بورسلي ،لـ»الجريدة»:
ت ــم اف ـت ـت ــاح ف ـص ـل ـيــن دراس ـي ـي ــن
أح ــده ـم ــا ف ــي مـسـتـشـفــى الـبـنــك
الــوطـنــي التخصصي لــأطـفــال،
واآلخـ ـ ــر ف ــي مـسـتـشـفــى الـ ـ ــرازي،
وذلك قبل جائحة «كورونا» ،حيث
ك ــان ت ــدري ــس الـطـلـبــة يـتــم خــال
الفترة المسائية ،لضمان انتهاء
مواعيدهم مع األطـبــاء وتلقيهم
للعالج ،مضيفة أن التدريس في
هذه الفصول كان يتم بالطريقة
ال ـف ــردي ــة ال ـم ـبــاشــرة ف ــي الـفـصــل
الدراسي داخل المستشفى.
وتابعت :وفي حال لم تسمح
حالة الطفل الصحية بالتواجد
فــي الـفـصــل ،فــإن المعلم يتوجه
إليه في غرفته إلعطائه الدروس
المطلوبة ،الفتة إلــى أن الوضع
اخ ـت ـلــف الـ ـي ــوم ف ــي ظ ــل جــائـحــة
«كورونا» ،حيث تم االعتماد على
الـتـعـلـيــم ع ــن ب ـع ــد ،تـمــاشـيــا مع
سياسة وزارة التربية.

وأشارت إلى أنه من المهم أن
ندرك أن تمكين األطفال المرضى
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ـع ـل ـي ـم ـهــم لـ ــه وق ــع
اي ـجــابــي كـبـيــر عـلــى نفسياتهم
وتلقيهم الـعــاج ،الــذي سيكون
م ـ ـ ـ ــردوده ع ـل ــى األم ـ ـ ـ ــراض ال ـتــي
يعانون منها أفضل بكثير.
وذكرت أن الجهات الحكومية
ال ـت ــي ت ـت ـعــاون مـعـهــا الـجـمـعـيــة
هـمــا وزارتـ ــا الـتــربـيــة والـصـحــة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى بـ ـع ــض الـ ـجـ ـه ــات
ال ـخ ـي ــري ــة ،مـضـيـفــة أن جـمـعـيــة
«أب ـ ـ ــي أتـ ـعـ ـل ــم» ل ــدي ـه ــا عـ ـ ــدد مــن
ال ـش ــراك ــات الـمـجـتـمـعـيــة ومـنـهــا
الشراكة األولى مع جمعية إعانة
ال ـم ــرض ــى ،ح ـيــث ب ــدأن ــا م ـشــوار
ال ـع ـمــل ال ـخ ـي ــري ك ــراب ـط ــة تحت
مظلتهم ومازال التعاون مستمرا
بيننا.
وق ــال ــت إن ه ـن ــاك ش ــراك ــة مع
جمعية النجاة الخيرية ،والتي
تــوفــر لـنــا ع ــددا مــن الـمــدرسـيــن،
ا لــذ يــن يقومون بتعليم الطلبة،
ً
ك ـ ـمـ ــا أن لـ ــدي ـ ـنـ ــا ت ـ ـ ـعـ ـ ــاونـ ـ ــا مــع
مجموعة الجري ومعهد الكويت
لــأب ـحــاث الـعـلـمـيــة ،م ـعــربــة عن
شكر الجمعية لجميع الداعمين
والمتطوعين الذين ال يدخرون

جـ ـه ــدا فـ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون لـتـحـقـيــق
أهداف الجمعية.

تلقينا تشجيع
وزير الصحة
«لنعيد النظر»
الذي أكد
وأوضحت أن الجمعية أطلقت
أهمية التوسع
مؤخرا حملة تحت شعار «لنعيد
النظر» ،وهي نداء ألفراد المجتمع
بالفصول داخل
ب ـ ــأن ن ـع ـيــد ال ـن ـظ ــر فـ ــي أف ـك ــارن ــا
وتــوق ـعــات ـنــا ت ـج ــاه ف ـئــة األط ـف ــال
المستشفيات

لدينا شراكة
مع صندوق
إعانة المرضى
و«النجاة
الخيرية»
وقدمنا الدعم
ً
لـ  60طفال

ال ـمــرضــى ،وال ـتــي قــد ت ـكــون غير
منصفة لهم ،السيما فيما يتعلق
بالجانب التعليمي ،الفتة إلى أننا
بحاجة إلى إمعان النظر إلى واقع
تـعـلـيــم األط ـف ــال ال ـمــرضــى الــذيــن
فــي أغـلــب األح ـيــان يـحــرمــون من
استمرار تعليمهم بسبب مكوثهم
فــي المستشفى لـفـتــرات طويلة،
وال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ض ـ ــرورة تــوفـيــر
مختلف سبل التعلم لهذه الفئة.
وذكـ ـ ـ ــرت أن ال ـج ـم ـع ـيــة تـلـقــى
كامل الدعم والتشجيع من وزير
الصحة الشيخ د .باسل الصباح،
والـ ـ ـ ـ ـ ــذي أكـ ـ ـ ــد أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـت ــوس ــع
واف ـت ـتــاح ف ـصــول دراس ـي ــة داخــل
الـمـسـتـشـفـيــات ،لـيـسـتـفـيــد منها
أكبر عدد من األطفال ،مشيرة إلى
أن الجمعية تـتــواصــل كــذلــك مع

نبال بورسلي

مسؤولي وزارة التربية لمناقشة
سـبــل الـتـعــاون وع ــدد مــن األم ــور
ال ـلــوج ـس ـت ـيــة ال ـخ ــاص ــة بـتـعـلـيــم
األطفال المرضى.

فترة نقاهة
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــن مـ ـ ـ ــن خ ـ ــدم ـ ــات
ال ـج ـم ـع ـي ــة ،ق ــال ــت ب ــورسـ ـل ــي إن
الـجـمـعـيــة م ـنــذ إن ـشــائ ـهــا قــدمــت
ال ــدع ــم لـ ـ  60طــال ـبــا وطــال ـبــة من
ال ـم ــرض ــى ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن عــدد

األطـفــال المسجلين يتفاوت من
ً
ع ــام آلخ ــر ط ـب ـقــا ل ـع ــدد األط ـف ــال
الــراقــديــن فــي المستشفى وعــدد
ال ــذي ــن ي ـكــونــوا ف ــي ف ـت ــرة نـقــاهــة
وتأهيل وغيرهم من يتوجه إلى
العالج بالخارج.
وذك ـ ـ ـ ــرت أن ع ـم ـل ـي ــة اخ ـت ـي ــار
المعلمين تتم مــن خــال مقابلة
شخصية مــن اللجنة ،كما تقدم
الجمعية دورات للمعلمين حول
موضوعات متفرقة مثل التعامل
م ــع ال ـط ــال ــب ال ـم ــري ــض وأن ـم ــاط
الـ ـتـ ـعـ ـل ــم وأس ـ ــال ـ ـي ـ ــب الـ ـت ــدري ــس
واستخدام المنصات التعليمية،
إ ضـ ـ ــا فـ ـ ــة إ لـ ـ ـ ــى دورات ل ـل ـط ـل ـبــة
ل ـم ـس ــاع ــدت ـه ــم ف ـ ــي ت ـح ـص ـي ـل ـهــم
ا لـ ـعـ ـلـ ـم ــي ودورات ال سـ ـتـ ـخ ــدام
المنصات التعليمية المختلفة
ودورات حول «كيفية البحث في
ال ـمــراجــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة» ،مـعــربــة
ع ــن ش ـكــرهــا لـجـمـيــع الـمـعـلـمـيــن
المسجلين في الجمعية ،مؤكدة
أنهم العامود الفقري للجمعية.
كـ ـم ــا أعـ ــربـ ــت ب ــورسـ ـل ــي عــن
ش ـكــرهــا لـجـمـعـيــة ال ـن ـج ــاة الـتــي
ت ـ ــزوده ـ ــم ب ــال ـم ـع ـل ـم ـي ــن ،ال ــذي ــن
يسعون جاهدين لتعليم الطلبة
ومتابعتهم شؤونهم التعليمية.

قصة عزيزة بطلة التحدي لـ  7سنوات
قالت والدة الطالبة عزيزة الشطي ،إن المرض
أص ــاب ابـنـتـهــا عـنــدمــا كــانــت بـعـمــر  7س ـنــوات،
وبسبب مكوثها في المستشفى ألشهر طويلة
إضــافــة إل ــى سـفــرهــا لتلقي ال ـعــاج فــي الـخــارج
وان ـق ـطــاع ـهــا ع ــن ال ــدراس ــة ل ـع ــام ،حــرص ـنــا بعد
ً
عــودت ـهــا أال ي ـكــون ال ـمــرض سـبـبــا فــي تــأخــرهــا
ً
دراسيا ،لذا وفرت لها سبل التعليم التي كان من
بينها حضورها فصول جمعية «أبي أتعلم» في

مستشفى البنك الوطني التخصصي .وأضافت:
األهم من هذا التشجيع والدعم الذي تلقته ،والذي
أثمر اليوم أن تكون عزيزة في الصف السادس،
وبحمد من الله تغلبت على المرض ،حيث تؤكد
عــزيــزة أن ـهــا ت ــدرس وتـجـتـهــد وتـتـمـنــى افـتـتــاح
الـ ـم ــدارس قــري ـبــا ،وت ــرس ــل رس ــال ــة إل ــى األط ـفــال
المرضى بــأن «شــدوا حيلكم ،مثل مــا أنــا قــدرت
أتفوق هم أنتوا تقدرون وصيروا أقوياء».

رسالتنا ...نشر الوعي بأهمية التعليم
قالت د .نبال بورسلي :رسالتنا هــي نشر
الوعي في المجتمع بأهمية استمرار تعليم
األطفال المرضى ،وأن يكون التعليم في مصاف
األولويات مع مواصلة عالجهم ،على أن توضع

الطفلة عزيزة الشطي

ضبط بنادق صيد وذخيرة
في شاليهات الخيران وبنيدر
●

محمد الشرهان

نفذت مديرية أمــن محافظة
األحمدي ،بالتعاون والتنسيق
مـ ــع اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة لـمـبــا حــث
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح ،ح ـم ـل ــة أمـ ـنـ ـي ــة ع ـلــى
م ـن ـط ـق ــة ش ــالـ ـيـ ـه ــات الـ ـخـ ـي ــران
ً
وبـنـيــدر ،بحثا عــن األشـخــاص
الذين يمارسون عملية الصيد
الـعـشــوائــي ،وي ـحــوزون أسلحة
نارية وهوائية دون ترخيص.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــدر أمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن رج ـ ــال األم ــن
ورج ـ ــال الـمـبــاحــث تـمـكـنــوا من
ضبط  ٥مواطنين بحوزتهم 5
أسـلـحــة نــاريــة وهــوائ ـيــة كــانــوا
ي ـس ـت ـخ ــدم ــون ـه ــا فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
الصيد الـعـشــوائــي مــن دون أن
يحصلوا على تراخيص لتلك
األسلحة.

خـطــة دراس ـيــة شــامـلــة وواقـعـيــة تتماشى مع
وضع الطالب الصحي وقدراته ونمط تعلمه،
دون اإلخ ـ ــال ب ـج ــودة الـتـعـلـيــم ومـســانــدتـهــم
للعودة إلى مدارسهم األساسية.

ً
«بدون» قتل مواطنا في جواخير
باإلسالم» :إشهار
«التعريف
ً
كبد بسبب مشاكل سابقة
 128مهتديا إسالمهم

ّ
الجاني سلم نفسه بمخفر العارضية بعد ارتكاب الجريمة
●

األسلحة النارية المضبوطة

أحد فصول الجمعية قبل الجائحة

محمد الشرهان

أق ـ ـ ـ ــدم شـ ـخ ــص م ـ ــن غـ ـي ــر مـ ـح ــددي
الجنسية فــي العقد الـثــانــي مــن عمره
عـلــى قـتــل مــواطــن يـبـلــغ مــن الـعـمــر ٢١
ً
عــامــا ،صـبــاح أم ــس األول ،فــي منطقة
ّ
ك ـبــد ،قـبــل أن يـســلــم نـفـســه إل ــى مخفر
شرطة العارضية بعد ارتكابه الجريمة.
وفــي التفاصيل التي رواهــا مصدر
أم ـنــي لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،ان غــرفــة عمليات
ً
وزارة الداخليه تلقت بالغا من مخفر
شرطة العارضية أفادوا من خالله بأن
شـخـصــا م ــن غ ـيــر م ـح ــددي الـجـنـسـيــة
أحضر ابنه إلــى المخفر ،وأبلغ رجال
األم ـ ــن ب ــأن اب ـن ــه اع ـت ــرف ل ــه ب ــأن ــه قتل
ً
صديقه طعنا بسكين في منطقة كبد،
وان جثة المجني عليه موجودة داخل
سيارته خلف جمعية كبد.

وأضاف المصدر أنه فور تلقي البالغ
تم إبالغ مخفر شرطة كبد بالواقعة ،إذ
انتقل عناصر منه إلى مواقف الجمعية
وعثروا على المجني عليه متوفى داخل
سيارته ،نتيجة إصابته بطعنة نافذة
ً
في صدره ،مشيرا إلى أن رجال األمن في
مخفر شرطة العارضية سلموا الجاني
إلى رجال األمن في مخفر شرطة كبد،
حيث التخصص المكاني للواقعة.
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـق ــات ــل اعـ ـت ــرف بـقـتــل
ا لـمـجـنــي عليه بسبب مـشــا كــل سابقة
بينهما ،وان المجني عليه اعتاد على
ابتزازه بأمور شخصية بينهما ،وأنه
ً
قرر التخلص منه واشترى سكينا من
جمعية كبد وأجهز عليه.

ق ــال الـمــديــر ال ـعــام للجنة
التعريف بــاإلســام إبراهيم
الـ ـ ـب ـ ــدر إن أبـ ـ ـ ــرز إنـ ـ ـج ـ ــازات
اللجنة خالل مارس الماضي
ت ـم ـث ـلــت ف ــي إشـ ـه ــار إس ــام
 128مهتديا ومهتدية ،كما
شهدت اللجنة حاالت إشهار
إسالم أخرى «عن ُبعد».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدر ،ف ــي
تصريح صحافي ،أمــس ،أن
اللجنة قــدمــت خ ــال مــارس
 55محاضرة استفاد منها
 1336من غير المسلمين ،كما
أقامت  66محاضرة خاصة
بالمناسبات الدينية استفاد
منها  4680شـخـصــا .كذلك
أقامت اللجنة ملتقى دعويا
إلكترونيا لـ 1570مستفيدا.
وذك ـ ــر أن ال ـل ـج ـنــة وزع ــت
 569حقيبة لغير المسلمين،

و 454ح ـق ـي ـب ــة ل ـل ـم ـه ـتــد يــن
ال ـ ـجـ ــدد ،ك ـم ــا وزعـ ـ ــت 2327
نـشــرة دعــويــة استفاد منها
 1615ش ـخ ـص ــا ،الفـ ـت ــا إل ــى
ت ــوزي ــع  1201ك ـتــاب دع ــوي
استفاد منها  632شخصا،
و 144ن ـس ـخ ــة مـ ــن تــر ج ـمــة
مـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرآن ال ـ ـكـ ــريـ ــم
للمهتدين.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى قـ ـي ــام دعـ ــاة
وداع ـ ـ ـيـ ـ ــات ال ـل ـج ـن ــة بـ ـ ـ 184
زيـ ــارة مـيــدانـيــة ،كـمــا أجــرت
اللجنة  13828اتصاال بغير
ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ،اس ـت ـف ــاد منها
 9686شخصا.
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«العمل التطوعي» :الرعاية السامية للعمل
اإلنساني تعزز تطوره وانتشاره

أمثال األحمد :االستراتيجية الوطنية نقلة نوعية وتقلل المخاطر أمام المتطوعين

تعزيز قيم
الوحدة
الوطنية
والمواطنة
والتعايش
وإعالء
المساواة
والنزاهة

السيد عمر

ثـمـنــت رئ ـي ـســة م ــرك ــز ال ـع ـمــل الـتـطــوعــي
الشيخة أمثال األحمد عاليا مباركة سمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،وسمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد ،لالستراتيجية
الوطنية للعمل التطوعي بالكويت.
وقالت الشيخة أمثال ،في تصريح لـ"كونا"
أمـ ــس ،إن الــرعــايــة الـســامـيــة تـمـنــح العمل
التطوعي واالنساني في الكويت مزيدا من
الدعم والتطور واالنتشار ،الفتة إلــى دعم
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح
الخالد الجهود التطوعية للشباب الكويتي.
واضافت ان هــذه االستراتيجية تسعى
لـتـحـقـيــق ال ــري ــادة الـمـسـتــدامــة للمجاميع
واالفـ ــراد المهتمين بالعمل الـتـطــوعــي ،إذ
تــرتـكــز عـلــى تـنـمـيــة وتـمـكـيــن المتطوعين
ب ـش ـكــل ت ـك ــام ـل ــي وشـ ـم ــول ــي ،م ـش ـي ــرة ال ــى
انها تعد ثمرة لتعاون مميز بين المركز
والهيئة العامة للشباب والجهات الحكومية
واالهلية والقطاع الخاص ،وتتماشى مع
خ ـطــة ال ــدول ــة ب ـش ــأن ال ـع ـمــل ع ـلــى تحقيق
اه ــداف التنمية المستدامة ورؤي ــة "كويت
جديدة ."2035
وأوضحت أن هذه االستراتيجية ستسهم
في تنظيم العمل التطوعي بالبالد ،كما أنها

«المركزي» 2798 :رخصة قيادة
جديدة لـ «البدون» في 2020
أعـلــن الجهاز الـمــركــزي لمعالجة أوض ــاع المقيمين
بصورة غير قانونية ،أمس ،إصدار  2798رخصة قيادة
جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية خالل عام ،2020
بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور.
وق ــال مــديــر إدارة الـمـعـلــومــات فــي الـجـهــاز عبدالله
الـفــرحــان ،لــ"كــونــا" ،إن محافظة الجهراء حلت أوال من
نــاحـيــة ع ــدد ه ــذه الــرخــص ال ـجــديــدة ،بــإجـمــالــي 1599
رخصة ،تلتها محافظة العاصمة بـ 404والفروانية بـ331
واالحمدي بــ 284وحولي ب ــ ،116وأخيرا مبارك الكبير
بـ 64رخصة.
وأوضح الفرحان أنه تم أيضا تجديد  26773رخصة
قيادة خالل الفترة نفسها ،مشيدا بتعاون المسؤولين
فــي اإلدارة العامة للمرور فــي هــذا الـشــأن ،وأض ــاف أن
عملية اإلص ــدار هــذه تأتي وفقا لـقــرار مجلس ال ــوزراء
( )2011/409الخاص بتقديم عدد من المزايا والتسهيالت
لهذه الفئة ،مبينا أن الحصول على الرخص متيسر لمن
يحملون بطاقات مراجعة سارية المفعول.

ستقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها
المتطوع ،وتسهل عمله لتحقيق األهــداف
النبيلة للتطوع ،معتبرة أن هــذه الخطوة
المهمة سـتـحــدث نقلة نــو عـيــة فــي تنظيم
ودعــم العمل التطوعي بالبالد ،بما يخدم
المجتمع والمتطوع على حد سواء.
وذكــرت أن ما يميز هــذه االستراتيجية
أنها تتيح الفرصة لكل شــرا ئــح المجتمع
مـ ــن م ــواط ـن ـي ــن وم ـق ـي ـم ـيــن وم ـ ــن مـخـتـلــف
االع ـمــار لــانـضـمــام ال ــى الـعـمــل التطوعي،
ك ـم ــا أنـ ـه ــا تـ ـع ــزز ال ـع ـم ــل الـ ـتـ ـش ــارك ــي بـيــن
الفرق التطوعية من جهة ومختلف جهات
الــدولــة ذات الـصـلــة بالعمل التطوعي من
جهة أخــرى ،ما يصب في خدمة المجتمع
التطوعي.

كوادر شبابية
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام للهيئة
ا لـعــا مــة للشباب بالتكليف شفيق السيد
عمر إن االستراتيجية التي تم إعدادها من
قبل كوادر شبابية وطنية من الهيئة العامة
للشباب ومركز العمل التطوعي تسعى إلى
تـعــزيــز قـيــم ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة والـمــواطـنــة

واالن ـ ـت ـ ـمـ ــاء والـ ـتـ ـع ــاي ــش وإع ـ ـ ـ ــاء مـ ـب ــادئ
المساواة واالنصاف والثقة والنزاهة.
واض ــاف السيد عـمــر ان مــن أهــم أهــداف
االستراتيجية تعزيز ثقافة العمل التطوعي
والـ ـم ــواطـ ـن ــة اإلي ـج ــاب ـي ــة وت ـح ـس ـيــن بـيـئــة
الـعـمــل الـتـطــوعــي وص ــوال إل ــى ال ــري ــادة في
هذا المجال ،كما انها ترتكز على المهنية
واالح ـتــراف ـيــة عـبــر تــوفـيــر ال ـتــدريــب ال ــازم
ل ـل ـم ـت ـطــوع ـيــن ،م ـب ـي ـنــا أن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
تـهــدف لتعزيز مــؤسـســة الـعـمــل التطوعي
الـ ــذي س ـي ـكــون ح ــاض ــرا بــاالسـتــراتـيـجـيــة،
كـمــا ستعمل عـلــى تـعــزيــز الـبـحــث العلمي
ف ــي م ـجــال ال ـت ـطــوع وتــأس ـيــس مــواصـفــات
معيارية للمتطوع الراغب في الدخول في
هذا المجال وخلق بيئة تشريعية منظمة
للعمل التطوعي.
وأش ــار إلــى أن االسـتــراتـيـجـيــة تحكمها
مـبــادئ الحوكمة الــرشـيــدة ،وتعتمد على
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،واالح ـ ـت ـ ـفـ ــاء بــال ـم ـكــاســب
واإلنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــازات ،واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــراء واس ـ ـت ـ ـشـ ــراف
المستقبل ،مضيفا انه تم عقد عدة حلقات
نقاشية مــع المبادرين والـفــرق التطوعية
للوصول إلى أفضل صيغة لها.

ن ـظــم م ــرك ــز ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـعــال ـم ـيــة في
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
( ،)GUSTمحاضرة افتراضية عبر االتصال
الـ ـم ــرئ ــي تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ال ـث ـقــافـيــة وال ـع ـل ـمـيــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،قـ ّـدمـهــا
أس ـتــاذ الـلـغــويــات الفرنسية فــي جامعة
روان في فرنسا د .فيليب لين ،وذلك في
إط ــار "األسـ ـب ــوع الـفــرنـكـفــونــي" الـسـنــوي
الــذي يستضيفه قسم العلوم اإلنسانية
واالجتماعية في الجامعة.
وأشار لين إلى أن فرنسا تحظى بـ150
إدارة ثقافية في الخارج ،من بينها العديد
مــن الـمـعــاهــد الـفــرنـسـيــة وم ــراك ــز العلوم
ً
وال ـب ـح ــوث والـ ـ ـم ـ ــدارس ،م ـب ـي ـنــا أن هــذه
الـمــؤسـســات تـخــدم الـحـكــومــة الفرنسية
ً
في الدبلوماسية وتمثل شكال من أشكال
الـقــوة الناعمة التي ساهمت فــي تكوين
العديد من العالقات.

وت ـســاء ل لـيــن خ ــال الـمـحــاضــرة التي
أدارهـ ــا مــديــر المعهد الـعــربــي الفرنسي
إلدارة األعـمــال بجامعة الخليج العربي
بالبحرين ،الدكتور أرنو التشيريت" ،حول
مجاالت استخدام هذه العالقات وما إذا
كانت مستدامة في العالم الحديث ،وما
إذا كــان تأثيرها الثقافي يمكن أن يظل
وثيق الصلة".

نجاح التنظيم
من جانبه ،أعرب رئيس مركز الدراسات
ال ـع ــال ـم ـي ــة واألسـ ـ ـت ـ ــاذ ف ــي ق ـس ــم ال ـع ـلــوم
اإلن ـس ــان ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة فـ ــي جــام ـعــة
الخليج ،د .ثورستن بوتز ،عن سعادته
بتنسيق تنظيم هذه الفعالية واستضافة
الدكتور فيليب لين في هذه المحاضرة
ً
الثرية ،خصوصا أنها تعتبر أول حدث

ينظمه المركز خالل العام األكاديمي 2020
ً
 ،2021/الفتا إلــى أن نجاح هــذا التنظيم
من شأنه بأن يدفع نحو طرح المزيد من
الفعاليات عبر الفضاء االفتراضي خالل
الفترة المقبلة.
وس ـل ـط ــت ال ـم ـح ــاض ــرة ال ـ ـضـ ــوء ح ــول
وصــول فرنسا إلى القارات الخمس عبر
اسـتـخــدام الـقــوة الناعمة ك ــأداة رئيسية
للدبلوماسية.
ي ــذك ــر أن د .ف ـي ـل ـيــب ل ـي ــن ي ـع ـت ـبــر مــن
الدبلوماسية
المتخصصين البارزين في
ُ
الـفــرنـسـيــة العلمية والـثـقــافـيــة ،ونـشــرت
أع ـمــالــه ف ــي ع ــدة ل ـغــات مـنـهــا الـفــرنـسـيــة
واإلنـكـلـيــزيــة وال ـعــرب ـيــة ،كـمــا شـغــل عــدة
مـ ـن ــاص ــب دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي أس ـت ــرال ـي ــا
والمملكة المتحدة واألردن.

الياقوت :المنافسة من البرامج الرائدة في صقل المهارات القانونية

 1300طالب خضعوا لالختبارات اإللكترونية
● فيصل متعب

ح ـص ــد ف ــري ــق ك ـل ـيــة ال ـح ـقــوق
بـجــامـعــة ال ـكــويــت ال ـمــركــز األول
ألف ـضــل مــذكــرة عــن ال ـمــدعــي من
بين  54فريقا منافسا من مختلف
جــامـعــات دول الخليج الـعــربــي،
فــي منافسة التحكيم ا لـتـجــاري
الطالبية ،في النسخة الخليجية
الـتــي اطلقها الـمــركــز الـسـعــودي
للتحكيم التجاري بالشراكة مع
لـجـنــة األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة لـلـقــانــون
الـتـجــاري الــدولــي ()UNCITRAL
وبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـقـ ــانـ ــون
التجاري التابع لــوزارة التجارة
األميركية (.)CLDP
وق ــال الـمـشــرف عـلــى الفريق
د .ي ـ ـ ــو س ـ ـ ــف ا ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــوت ،ف ــي
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس" ،إن
هذه المنافسة تعد من البرامج
الـ ـ ــرائـ ـ ــدة والـ ـفـ ـع ــال ــة فـ ــي صـقــل
المهارات القانونية للطلبة في
مجال التحكيم التجاري الدولي
من الناحية النظرية والعملية،
وتعتني بتأهيل المتسابقين

يوسف الياقوت

واعدادهم للمستقبل".
وأض ــاف الـيــاقــوت أن "الفريق
بـ ــاشـ ــر خ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذه ال ـم ـس ــاب ـق ــة
اجــراء ات التحكيم أمــام الهيئات
التحكيمية ،وت ــدرب على بلورة
االف ـكــار واسـتـعــراض النصوص
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وت ـج ـه ـي ــز ال ـح ـجــج
وال ـ ـب ـ ــراه ـ ـي ـ ــن ،وعـ ـ ـ ـ ــرض األدلـ ـ ـ ــة
واألسـ ــان ـ ـيـ ــد ،وكـ ـت ــاب ــة م ــذك ــرات
الـ ــدفـ ــاع وال ـ ـ ــرد ع ـل ــى ال ـخ ـص ــوم،

المخيزيم والعجمي
وط ــال ــب بـ ـض ــرورة تـجــديــد
التأمين الصحي لطلبة مالطا
بصفة عاجلة ،داعيا المخيزيم
ال ــى تـخـصـيــص ت ــاری ــخ ثــابــت
لصرف المكافأة االجتماعية
لـ ـلـ ـطـ ـلـ ـب ــة ال ـ ـ ــدارسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ع ـل ــى

فيليب لين 150 :إدارة ثقافية بالخارج تمثل قوة ناعمة لتعزيز العالقات

«الحقوق» تحصد المركز األول ألفضل
مذكرة عن المدعي في التحكيم التجاري
●

ب ـ ـ ـحـ ـ ــث مـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت فــرع
فرنسا عبدالله العجمي ،مع
وكيل وزارة التعليم العالي د.
صبيح ا لـمـخـيــز يــم ،مجموعة
من القضايا األكاديمية التي
تـ ــواجـ ــه ال ـط ـل ـب ــة الـمـبـتـعـثـيــن
وال ـ ـخـ ــري ـ ـج ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي ف ــرنـ ـس ــا،
والمطالبة بوضع حلول لها،
وأبرزها ضرورة تمديد فصل
دراس ـ ــي جــديــد لـجـمـيــع طلبة
ال ـل ـغ ــة ال ـم ـق ـبــول ـيــن ف ــي خـطــة
ال ـب ـع ـث ــات ،ن ـظ ــرا ل ـمــا ت ـمــر به
فــرنـســا مــن حـظــر ت ـجــول ،مما
يصعب على الطالب حصوله
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـل ـ ـغـ ــوي
المطلوب في المدة المحددة.
وشدد العجمي ،في تصريح
صحافي ،على ضــرورة إدراج
ال ـت ـقــديــر ال ـل ـف ـظــي "جـ ـي ــد" في
ج ـ ــدول الـ ـمـ ـع ــادالت الـعـلـمـيــة،
بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـظ ـ ـلـ ــم الـ ـ ـ ـ ــذي ل ـحــق
بالعديد من الطلبة الخريجين
ن ـت ـي ـجــة مـ ـع ــدل أق ـ ــل م ــن جـيــد
جدا ،الفتا إلى ان هناك تأخرا
في معادلة الشهادات للطلبة
الكويتيين الخريجين ،رغم أن
عددهم في فرنسا ال يزيد على
عشرة خريجين سنويا.

« »GUSTتنظم محاضرة عن «الدبلوماسية الفرنسية»

الجامعة تختتم اختبار
القدرات بـ  6آالف متقدم

أحمد الشمري

«اتحاد فرنسا» طالب المخيزيم بتمديد
فصل دراسي لطلبة اللغة بالبعثات

فتمكن فريقنا مــن فـنــون كتابة
م ــذك ــرات ال ــدف ــاع وال ـم ــراف ـع ــات،
وكسب الخبرة العلمية والعملية".
من جهته ،ذكر أعضاء الفريق
المتمثل في الطلبة محمد مندني،
علي الصايغ ،سيد الزلزلة ،كوثر
الرشيدي ،حصة الحمود ،أبــرار
الرجيب أن هذه المنافسة تعتبر
نموذجا عمليا لمباشرة الدعاوى
التحكيمية أمام هيئات التحكيم
م ــن ذوي ال ـخ ـبــرة وال ـك ـف ــاء ة من
مـخـتـلــف دول ال ـعــالــم ،وبــوجــود
ج ـم ـه ــور مـ ــن ال ـط ـل ـب ــة ي ـق ــوم ــون
بمحاكاة أدوار خصومة التحكيم
(مدع ومدعى عليه).
وب ـيــن الـطـلـبــة ان ــه تــم تشكيل
الفريق بتزكية من أعضاء الهيئة
ال ـت ــدري ـس ـي ــة ف ــي ق ـس ــم ال ـق ــان ــون
الخاص ،تحت اشراف د .يوسف
الـ ـي ــاق ــوت ،وب ـم ـس ــاع ــدة د .عـلــي
الحصينان ،ومـشــاركــة د .أحمد
ال ـخ ـض ـي ــر ود .ح ـس ــن ال ــرش ـي ــد،
الذين ساهموا بشكل فعال على
تأهيلهم قانونيا وميدانيا لهذه
المنافسة.

اختتمت جــامـعــة الـكــويــت أم ــس الـفـتــرة األخ ـيــرة من
اختبار ال ـقــدرات األكــاديـمـيــة بـهــا ،والـتــي كــانــت موزعة
على ثالثة مواقع من المواقع الجامعية ،هي الخالدية،
وال ـشــداديــة ،والـجــابــريــة ،والـتــي انطلقت منذ  3مــارس
الماضي ،وسط اشتراطات صحية مشددة.
وبلغ عــدد طلبة اختبار أمــس  6آالف ،خــاض منهم
 1300طالب وطالبة االختبار اإللكتروني في اللغتين
العربية واإلنكليزية ،والبقية تقدموا ألداء االختبارات
ا لــور قـيــة ،وا لـتــي تشمل اللغتين العربية واالنكليزية
والرياضيات.
وبلغ عدد الطلبة الذين سجلوا في اختبارات القدرات
األكاديمية بجامعة الكويت  ،14200مقسمين الى أكثر
من فترة ،استمرت  45يوما ،بحيث بلغ عدد فترتي 27
مارس الماضي  6آالف طالب وطالبة ،وعدد امس  ٦آالف
طالب وطالبة ايضا ،والمتبقي موزع على فترات مختلفة
بمعدل  120طالبا يختبر في أيام الفترة الماضية.
يذكر أن نتائج جميع االختبارات األكاديمية السابقة
ستعلن  21الجاري ،على أن تبدأ فترة التسجيل المقبلة
في  22الجاري ،وتكون فترة االختبارات القادمة مقسمة
على شهري مايو ويونيو القادمين ،ولن تكون متعارضة
مع فترة اختبارات الثانوية العامة النهائية.

حسابهم ال ـخــاص ،واإلس ــراع
فـ ــي صـ ـ ــرف مـ ـك ــاف ــأة ال ـت ـف ــوق
للطلبة الخريجين.

فترة استثنائية
لتوظيف خريجي
الجامعة و«التطبيقي»
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـخـ ــدمـ ــة
الـمــدنـيــة ،فـتــح فـتــرة تسجيل
استثنائية جــد يــدة لتوظيف
خ ــريـ ـج ــي ج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت
والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـل ـت ـعـلـيــم
التطبيقي والتدريب اعتبارا
من أمس األول وتنتهي في 7
مايو المقبل.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ــديـ ـ ــوان ،فـ ــي ب ـيــان
صحافي ،إن فتح فترة تسجيل
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة جـ ــديـ ــدة مـلـحـقــة
بفترة التوظيف الـ  74يأتي من
أجل استيعاب جميع خريجي
الجامعة و"التطبيقي".
وأوض ـ ــح أن ق ـبــول طـلـبــات
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل عـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـمـ ــوقـ ــع
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي لـ ـل ــدي ــوان دون
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاجـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــة
الشخصية لمقره.

فيليب لين

طلبة «التطبيقي» يباشرون الفصل
الدراسي الثاني عن بعد اليوم
انطالق التسجيل المتأخر والسحب واإلضافة لمقررات الطلبة
ف ــي ظ ــل اس ـت ـمــرار األزمـ ــة الـصـحـيــة والـحـظــر
الجزئي في البالد ،تستأنف الهيئة العامة للتعليم
الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب ال ـي ــوم ان ـط ــاق ال ــدراس ــة
بالفصل الثاني لعام  2021-2020عبر التعليم
عن بعد ،من خالل مشاركة الطلبة في المنصات
التعليمية اإللكترونية.
وأجرت إدارة الحاسب اآللي عمليات التدقيق
الـفـنـيــة عـلــى الـمـنـصــات الـتـعـلـيـمـيــة ،لـلـتــأكــد من
سالمتها مــن أي مشاكل تــواجــه عملية تواصل
أعـضــاء هيئة الـتــدريــس أو الـتــدريــب فــي الشعب
الدراسية مع الطلبة ،قبل بداية انطالق الفصل
الدراسي الثاني.

لمعهد التدريب المهني للفصل التدريبي الثاني
 ،2021-2020إلــى تفعيل اســم المستخدم وكلمة
السر عن طريق بوابة الهيئة اإللكترونية.
ووزعت العمادة أيضا على الطلبة المستجدين
جداول دراسية ثابتة في كليات التربية األساسية،
وال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،والـ ـعـ ـل ــوم ال ـص ـح ـيــة،
والتمريض ،وأخيرا كلية الدراسات التكنولوجية،
وفـقــا لـنـظــام تسجيل الـطــالــب فــي مــوقــع الهيئة
اإللكتروني.
وفــي المقابل ،أعلن مكتب التدريب الميداني
في كلية الدراسات التكنولوجية بـ"التطبيقي" عن
موعد التسجيل المتأخر لتعبئة استمارة التدريب
الميداني ،اعتبارا مــن الـيــوم حتى الخميس 15
الجاري.

ً
وتزامنا مع المطالبات بفتح المزيد من الشعب
ال ــدراسـ ـي ــة ،أع ـل ـنــت ع ـم ــادة ال ـق ـب ــول والـتـسـجـيــل
بـ"التطبيقي" انطالق عملية التسجيل المتأخر
وال ـس ـحــب واالض ــاف ــة ل ـم ـق ــررات طـلـبــة الـكـلـيــات،
اع ـت ـب ــارا م ــن ال ـي ــوم ح ـتــى الـجـمـعــة  16ال ـج ــاري،
الستكمال الـجــداول الدراسية ،فضال عن اعطاء
مواعيد متميزة للطلبة الفائقين والطلبة أصحاب
الهمم.
ودعــت الـعـمــادة ،فــي بـيــان ،الطلبة المقبولين
في معاهد التدريب من الحاصلين على شهادة
الصف التاسع والحاصلين على الصف الخامس

لقاء تنويري

التسجيل المتأخر

من جانب آخــر ،ينظم المعهد العالي للطاقة
بـ"التطبيقي" اللقاء التنويري للطلبة المستجدين
للفصل التدريبي الثاني  2021-2020اليوم الساعة
ً
الحادية عشرة صباحا ،علما بأن اللقاء سيكون
مفتوحا للجميع عبر برنامج مايكروسوفت تيمز.
ودعا المعهد المستجدين إلى حضور اللقاء
ألهميته واالستفادة منه واإلجابة عن استفسارات
الطلبة وجميع التساؤالت.

الئحة مكتبة الطالب الجديدة تحد من أسعار الكتب وإلزامية شرائها

ً
• الظفيري :مشاريع سترى النور قريبا منها الكتاب اإللكتروني
• اتحاد الطلبة لـ ةديرجلا  :الالئحة الجديدة توقف المحاسبة على عدم شراء الكتاب
•

●

حمد العبدلي

تنظم ال ئـحــة مكتبة الطالب
ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي اق ــره ــا مجلس
الـجــامـعــة فــي اجـتـمــاعــه األخـيــر
آلية اقتناء الطالب الجامعي من
اإللــزامـيــة مــن قبل عضو هيئة
التدريس الى االختيارية ،حيث
يصبح الكتاب وسيلة تعليمية
وتوقف اجبار بعض األساتذة
عـ ـل ــى شـ ـ ـ ــراء ك ـت ـب ـه ــم ب ــأس ـع ــار
مرتفعة قــد ال يستطيع بعض
الطلبة توفيرها ،كما ان الالئحة
الـجــديــدة ت ــوازن عملية أسعار

الـكـتــب مــن خ ــال وض ــع حــدود
في التسعيرة بحيث ال يتجاوز
سعر الكتب العربية  ٥دنانير.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال مـســاعــد
نائب مدير الجامعة للخدمات
االكاديمية المساندة د .محمد
الظفيري ،انه "بعد إقرار الئحة
ت ــوري ــد ال ـك ـت ــاب ال ـجــام ـعــي في
مكتبة الطالب من قبل مجلس
الـجــامـعــة فــي اجـتـمــاعــه األخـيــر
وال ـ ـتـ ــي تـ ــم ال ـع ـم ــل ع ـل ـي ـهــا مــع
االتحاد الوطني لطلبة الكويت
– فرع الجامعة من خالل عملنا
ال ـم ـب ــاش ــر ف ــي م ـك ـت ـبــة ال ـطــالــب

وال ـ ـتـ ــي الحـ ـظـ ـن ــا ف ـي ـه ــا بـعــض
الظواهر التي تحتاج الى إعادة
ن ـظــر وال ـت ــي م ــن أه ـم ـهــا زي ــادة
أسعار بعض الكتب حيث تمت
معالجتها بطريقة الئحية من
خالل وضع سقف أعلى السعار
الكتب والتي على اثرها سوف
يكون هناك انخفاض في أسعار
ال ـك ـت ــب ب ـش ـكــل واضـ ـ ــح وك ــذل ــك
تقديم خدمات افضل لسد حاجة
الطالب".
وأك ــد الـظـفـيــري فــي تصريح
صحافي امس ان الئحة توريد
الكتب سوف تحفظ حق الطالب

وتضبط األسعار بحيث تكون
أسعار الكتب العربية ال تتجاوز
من  4الى  5دنانير بحد اقصى،
وت ـع ـطــي ص ـ ــورة إي ـجــاب ـيــة عن
ج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت وم ـن ـت ـس ـبــي
الجامعة ،مؤكدا ان القادم افضل
وأن هـنــاك مـشــاريــع قــادمــة في
مكتبة الطالب سوف ترى النور
قريبا منها الكتاب االلكتروني
وغيرها من الخدمات.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ذك ـ ـ ـ ــر رئـ ـي ــس
االتحاد الوطني لطلبة الكويت
– فـ ــرع ال ـجــام ـعــة عـبــدالــرحـمــن
الهاملي ،ان الئحة توريد الكتب

الجديدة سوف تحد من أسعار
الكتب العالية لتكون بأسعار
مخفضة يستطيع جميع الطلبة
شراءها بشكل اختياري وليس
اجباريا.
وأوضح الهاملي في تصريح
لـ "الجريدة" ان الالئحة الجديدة
لـمـكـتـبــة ال ـطــالــب س ــوف تــوقــف
إج ـبــار ومـحــاسـبــة ال ـطــالــب في
حال عدم شرائه للكتاب بحيث
يكون الكتاب الجامعي وسيلة
تعليمية ال يمكن اجبار الطالب
عـلــى اقـتـنــائـهــا ،مبينا ان هــذه
الــائ ـحــة س ــوف ي ـكــون ل ـهــا اثــر

صورة أرشيفية للمكتبة
كبير فــي الـقــريــب الـعــاجــل على
نوعية وجودة الكتب المطروحة
وبأسعار مخفضة.
وثـمــن الهاملي دور مساعد

نائب مدير الجامعة للخدمات
االكاديمية المساندة د .محمد
د ه ـ ـ ـيـ ـ ــم ا لـ ـ ـظـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــري واإلدارة
الجامعية في مجلس الجامعة

على إقــرار الالئحة واهتمامهم
بـمـصـلـحــة ال ـط ــال ــب ال ـجــام ـعــي
والنهوض بمستواه االكاديمي.

ةديرجلا
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عن الباراشوت!
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

ذاتها وبالشكل المطروح من
تسويق فكرة اإلنجاز بحد
ً
قياديين في الدولة بات مفضوحا ،بل إن بعض الجهود
األهلية التي يبذلها أفراد ،أو جمعيات أهلية يفوق ما
يمكن أن يخرج به وزير أو قيادي كبير ليوهمنا بإنجازاته
الكاذبة.
أول العمود:
ضد مبدأ استقالة نائب من البرلمان ،ولكن في الوقت
ذاتــه هي مؤشر على ضــرورة إجــراء تغيير جوهري في
العمل السياسي.
***
يتم تــداول هــذا المصطلح في بيئة اإلدارة الكويتية،
وفي وسائل اإلعالم األهلية للداللة على تعيين شخص
في منصب قيادي من خارج المؤسسة ومن دون مؤهالت
أو ســابــق خ ـبــرة لـيـعـطــل ال ـت ـطــور الـطـبـيـعــي لـلـتــرقــي في
المؤسسة.
ً
ه ــذا ل ـيــس س ـ ــرا ،ب ــل ت ــداول ــه رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء األس ـبــق
وال ـحــالــي بـشـكــل أو بــآخــر فــي أح ــادي ــث مـنـشــورة وبينا
ً
مـخــا طــره! لكن أ يــا منهما لــم يستطع و قــف هــذا السلوك
اإلداري المشين.
الباراشوت هذا أسلوب يتم تفعيله في الغالب من وزراء
أو نواب أو متنفذين لفرض توظيف أسماء في مؤسسات
ً
لم يكونوا فيها أصال ،وال يعلمون طبيعة عملها ،وتجدهم
ي ـت ـســاب ـقــون ف ــي ال ـظ ـه ــور اإلع ــام ــي ال ـم ـم ـجــوج إلظ ـهــار
جدارتهم بالمنصب!
ومن بين أكثر المظاهر المكشوفة من هؤالء الحرص
على الــوجــود اإلعــامــي ،وإظـهــار مــا يوهمون بــه الناس
على أنه إنجازات!
ً
يندر أن نشاهد اليوم قياديا في مؤسسة رسمية قدم
ً
شيئا حاز إعجاب الناس ،أو انتشل مؤسسته من سباتها،
ً
أو طور فيها بشكل ينقلها من مكانة إلى أخرى ،خذ مثال
قضية استغالل الـمــزارع ،إنعاش جون الكويت ،إطــارات
منطقة إرحية ،تجارة اإلقامات ،تكرار ظاهرة عدم تسليم
العمال لرواتبهم ،وغير ذلك الكثير .ماذا يفعل المسؤولون
لسنوات في هذه الملفات؟
ً
ً
ال أعلم إن كان صائبا اتخاذ مجلس الوزراء قرارا يمنع
ا ل ــوزراء وقياديين في الدولة من الظهور اإلعالمي لبث
معلومة عن (إنجاز) إال بعد إتمامه  ١٠٠في المئة ويكون
ً
إ ن ـجــازا ذا صلة بتطوير استراتيجي فــي مؤسساتهم،
ً
ب ــدال مــن ا لـظـهــور المستهلك للتبشير عــن إ ن ـجــاز ١٠٠٠
معاملة ،أو منح مكافآت ممتازة ،أو إنجاز  ٢٠في المئة
من مشروع متعثر!
تسويق فكرة اإلنجاز بحد ذاتها وبالشكل المطروح
ً
م ــن قـيــاديـيــن ف ــي ال ــدول ــة ب ــات م ـف ـضــوحــا ،ب ــل إن بعض
الجهود األهلية التي يبذلها أ ف ــراد ،أو جمعيات أهلية
يفوق ما يمكن أن يخرج به وزير أو قيادي كبير ليوهمنا
بإنجازاته الكاذبة.

١١

زوايا ورؤى
زيارة البابا للعراق

بن كاسبيت*

تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة
ً
تعيش إســرائـيــل أح ــداث ــا دراماتيكية
متالحقة في الفترة األخيرة ،ففي  5أبريل
استشار الرئيس رؤوفين ريفلين ممثلين
عن مختلف ّ األحزاب اإلسرائيلية لتحديد
أ فـضــل مــرشــح لتشكيل حكومة أغلبية،
وفي صباح  6أبريل أعلن ريفلين أنه َح َسم
أمره وقرر تكليف رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو بهذه المهمة.
لــم تقع بعد أح ــداث مشابهة القتحام
مبنى ا لـكــا بـيـتــول ضــد المحكمة العليا
أو الكنيست فــي إســرائـيــل ،لكن يبدو أن
التطورات المتسارعة في  5أبريبل ،وهو
واح ـ ــد م ــن أك ـث ــر األيـ ـ ــام درامــات ـي ـك ـيــة في
ُ
ست ّ
مهد لحدث مشابه
تــاريــخ إســرائـيــل،
للهجوم ا ل ــذي استهدف الكونغرس في
 6ي ـن ــاي ــر .ب ـن ـظــر ن ـت ـن ـيــاهــو ،كـ ــان يـ ــوم 5
أبريل من أصعب األيــام التي عرفها منذ
توليه رئاسة الحكومة على مر  12سنة
متواصلة.
ً
فــي الـســاعــة التاسعة صـبــاحــا ،حضر
نتنياهو إلى مبنى المحكمة في القدس
الشرقية إلطــاق مرحلة طــرح األدل ــة في
ُ
م ـحــاك ـم ـتــه ب ــت ـ َـه ــم ال ـف ـس ــاد ،وفـ ــي الـ َـوقــت
تجمع ممثلو األحزاب ُ
نفسهّ ،
المنتخبون
ك ــأع ـض ــاء ف ــي ال ـك ـن ـي ـســت ف ــي  23أب ــري ــل
الماضي أمام المقر الرئاسي في القدس
الغربية للتشاور مع ريفيلين حول أفضل
ّ
مــرشــح لتشكيل الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
المقبلة.
َ
تــواجــه خـصــوم نتنياهو ومناصروه
خ ـ ــارج ق ــاع ــة ال ـم ـح ـك ـمــة ،وب ـ ــدأ خـصــومــه
ً
يتظاهرون ضــده منذ سنة تقريبا  ،أما

محمد أحمد المجرن الرومي

مــؤ يــدوه ،فكانوا بقيادة غاليت ديستل
إتـ ـيـ ـب ــاري ــان ،ع ـض ــو ال ـك ـن ـي ـســت ال ـجــديــد
ع ـ ــن ح ـ ـ ــزب "الـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــود" ،وق ـ ـ ــد ه ــاج ـم ــوا
بـقــوة المؤسسات القانونية فــي الــدولــة
وات ـه ـم ــوه ــا ب ـم ـح ــاول ــة ت ــدم ـي ــر الـعـمـلـيــة
الديمقراطية.
فــي نـهــايــة ه ــذا ال ـيــوم الـمـتــوتــر ،وقــف
ن ـت ـن ـي ــاه ــو أم ـ ـ ــام الـ ـك ــامـ ـي ــرات فـ ــي م ـقــره
الــرس ـمــي ،ف ــي أواخ ـ ــر ف ـتــرة بـعــد الـظـهــر،
وه ــاج ــم ب ــأس ـل ــوب الذع س ـل ـطــات إن ـفــاذ
ّ
الـقــانــون فــي إســرائـيــل واتـهـمـهــا بتلفيق
ُ
الـ ــتـ ـ َـهـ ــم ضـ ـ ــده إلس ـ ـقـ ــاط حـ ـك ــومـ ـت ــه .ق ــال
ن ـت ـن ـي ــاه ــو" :ه ـ ـ ــذا هـ ــو شـ ـك ــل م ـ ـحـ ــاوالت
االنقالب"!
ً
ً
طرح نتنياهو جــدوال جديدا لألشهر
المقبلة ،فهو ُيخطط لحضور جلسات
ال ـم ـح ـك ـمــة ف ــي ال ـص ـب ــاح ل ـم ـعــرفــة األدلـ ــة
ُ
ال ـم ـس ـت ـع ـم ـلــة ضـ ـ ــده فـ ــي تـ ـ َـهـ ــم الـ ــرشـ ــوة
ّ
واالحتيال وخيانة األمانة ثم الــرد على
ً
ُ
تلك الــتـ َـهــم على التلفزيون مـبــاشــرة في
فترة بعد الظهر .حين يكون المدعى عليه
رئـيــس الـحـكــومــة وي ـبــدو نـصــف الشعب
ً
َ
ورئيسي النيابة
مقتنعا بأن المدعي العام
العامة ووزارة العدل هم الذين يستحقون
الخضوع لمحاكمة عاجلة بدل نتنياهو،
فــا مفر مــن أن يصبح البلد على شفير
الفوضى.
ب ـعــد تـكـلـيــف نـتـنـيــا هــو اآلن بتشكيل
الحكومة المقبلة ،من المتوقع أن يصبح
ً
أكثر يأسا وخطورة من أي وقت مضى.
لقد ّ
توسعت دائرة أعدائه مع مرور الوقت،
وعلى رأسهم مستشاروه السابقون الذين

ي ـت ـع ـهــدون الـ ـي ــوم ب ــإن ـق ــاذ إس ــرائ ـي ــل من
ّ
المدمر .كان مدير مكتبه السابق
وجوده
ّ
وحليفه الـمـقــرب أفـيـغــدور لـيـبــرمــان من
ً
أوائل األشخاص الذين تخلوا عنه ،علما
أن ليبرمان كان قد أسس حزب "إسرائيل
بيتنا" ُ
ويعتبر من ألد أعداء نتنياهو ،ثم
حذا حذوهم آخرون من أمثال السياسي
موشيه كحلون ا ل ــذي ينتمي إ لــى حزب
"الليكود" ويحظى بشعبية واسعة (لكنه
اعتزل العمل السياسي منذ ذلك الحين)،
يليه رئيس حزب "األمل الجديد" جدعون
ســاعــر ،ورئ ـيــس ح ــزب "يــامـيـنــا" نفتالي
بينيت.
ك ـ ـ ـ ــان نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ق ـ ـ ــد س ـ ـحـ ــق ه ـ ـ ــؤالء
السياسيين وأهانهم في خضم محاوالته
بـلــوغ أعـلــى ّمــراتــب الـسـلـطــة ،ل ــذا ينتظر
هـ ـ ـ ــؤالء ت ـ ـعـ ــثـ ــره الـ ـ ـي ـ ــوم بـ ـ ـف ـ ــارغ ال ـص ـب ــر
لـمـهــاجـمـتــه ،وب ـع ــد أرب ـع ــة اسـتـحـقــاقــات
انتخابية غير حاسمة في آخــر سنتين،
ال ي ـ ــزال نـتـنـيــاهــو يـفـتـقــر إلـ ــى األغـلـبـيــة
ّ
ف ــي الـكـنـيـســت ،ل ـك ــن ال ـخ ـي ــارات الـبــديـلــة
التي يملكها تبدو أســوأ بكثير ،فهو قد
كجزء من المعارضة
يخضع للمحاكمة
ٍ
أو كمواطن ع ــادي .بما أن الخيار األول
سـيــوصـلــه إل ــى طــريــق م ـســدود والـخـيــار
الثاني قد يوصله إلــى السجن ،سيكون
ً
نتنياهو مستعدا لفعل كل شيء لتجاوز
هـ ــذا الـ ـم ــأزق وت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة مـعـيـنــة.
هــذا هو السيناريو الــذي يخشاه معظم
الالعبين السياسيين ونصف الناخبين
في إسرائيل.
* «المونيتور»

كنت أنــوي كتابة هذا المقال عن زيــارة بابا الفاتيكان للعراق
قبل مدة من الوقت ،ولكنني انشغلت في الكتابة عن بعض األعزاء
الــذيــن غ ــادروا دنيانا الفانية ،أســأل الله أن يرحمهم ويسكنهم
فسيح جناته.
من عــدة أسابيع قــام البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بزيارة
رسمية هي األولى له إلى العراق ذي األغلبية المسلمة مع وجود
أقليات من الديانات األخرى ومنها الديانة المسيحية ،وهذه الزيارة
تثير عدة تساؤالت من حيث المكان والزمان والظروف الصحية
التي تجتاح العالم.
فمن حيث المكان وهو العراق الذي بدأ يتعافى تدريجيا من
أعمال العنف والقتل والتفجيرات التي عصفت بالعراق منذ اإلطاحة
بنظام بالنظام الصدامي البائد ،هذه االضطرابات التي تحدث في
العراق من وقت آلخر مما يشير إلى أن العراق مازال يعتبر من الدول
العالية المخاطر حتى اآلن.
أما من ناحية الزمان لزيارة البابا للعراق فالتساؤل األول هو:
لـمــاذا اختير الـعــراق المحطة األول ــى لــزيــارة البابا فــي المنطقة،
ً
خصوصا أن هناك أقلية مسيحية في العراق؟ إذا كانت الزيارة
تأتي لتفقد حالة المسيحيين في العراق ًواالطمئنان على أحوال
الطائفة المسيحية الذين تعرضوا ألعمال قتل وإبــادة وتهجير
من قبل بعض العناصر المتطرفة ،فإن عمليات القتل والتشريد
التي تعرض لها مسيحيو العراق بدون ذنب منذ أكثر من عام كان
يجب أن تكون الزيارة مباشرة بعد األحداث المؤلمة التي تعرض
لها مسيحيو العراق األبرياء الذين كان عددهم يبلغ قبل األحداث
نحو مليون ونصف المليون نسمة ،ونقص العدد حتى أصبحوا
يمثلون نصف المليون كما تشير بعض التقارير.
لقد اجتمع بــابــا الفاتيكان بــالـقـيــادات السياسية والدينية
العراقية وزار عدة مدن عراقية ،واجتمع مع مجاميع غفيرة من
مسيحيي العراق في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع
بما فيه العراق ،علما أن تكدس عشرات األلوف من البشر في مكان
ً
واحد يشكل خطرا على أرواح المجتمعين.
كما يالحظ أن زيارة بابا الفاتيكان للعراق شملت زيارة المرجع
الديني العراقي السيد السيستاني ،وهذا مما أثار االستغراب ،حيث
إن المرجع الديني معروف عنه عدم مقابلة الضيوف األجانب أو
الظهور في أجهزة اإلعالم.
كــل ه ــذه ال ـعــوامــل تثير ال ـت ـســاؤالت ح ــول مـغــزى زيـ ــارة بابا
الفاتيكان للعراق في هذا الوقت وفي ظل تفشي جائحة كورونا
في العالم بما فيه العراق؟
***
تابعت على أجهزة التلفزيون حفل افتتاح متحف الحضارة
المصرية القديمة ،وكذلك االحتفال بنقل المومياوات الفرعونية
من المتحف المصري القديم بالقرب من ميدان التحرير بالقاهرة
إلى مدينة الفسطاط ،حيث يقع المتحف الجديد ،كان الحفل رائعا
ومبهرا ،واستخدمت فيه التقنية باحتراف ،فتحية لمصر على هذا
الحفل الرائع الممتع الحضاري.
***
أعزي أخي العزيز وليد العيسى (بوعمر) في وفاة زوجته الغالية
وخالص العزاء ألسرتي العيسى والمشاري في مصابهم الجلل ،الله
يرحمها ويسكنها الجنة" ،إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكذلك عزائي الحار ألسرة النفيسي الكريمة في وفاة األخ مشعل
ً
النفيسي الذي كان زميال لنا في مدرسة المأمون في الشامية ،رحمه
الله وأسكنه الجنة" .إنا لله وإنا إليه راجعون".

سو كابي*
سيباستيان ثورمان*

هل االنقالب العسكري ...فجر
جديد لميانمار؟

ً
مر أكثر من َ
ّ
شهرين منذ أن أطلق جيش ميانمار انقالبا إلسقاط
حكومة "الرابطة الوطنية من أجــل الديمقراطية" ،لكن لم ينجح
ً
المجلس العسكري الذي ُي َ
عرف رسميا اليوم باسم "مجلس إدارة
الدولة" في إعادة البلد إلى وضعه الطبيعي .تستمر االحتجاجات
ال ـم ـعــاديــة لــان ـقــاب وال ـج ـيــش ب ـش ـكـ ٍـل يــومــي ف ــي أن ـح ــاء الـبـلــد،
وتتصاعد الدعوات إلى إقرار دستور ديمقراطي فدرالي وإنشاء
جيش جديد لإلطاحة بالمجلس العسكري.
في غضون ذلــك ،يتابع المجلس العسكري ترهيب البلد كله
عبر إطالق النار على المحتجين في المدن وشن ضربات جوية
شبه يومية ضد سكان والية "كارين" وواليــات أخــرى .لم يسقط
المجلس العسكري اإلرهــابــي حتى اآلن ،لكنه فشل فــي ترسيخ
شرعيته وسلطته ُ
لحكم البلد.
في آخر َ
شهرين ،أصدر المجلس العسكري أوامر متالحقة لكنه
ً
عجز عن تطبيقها ميدانيا ،إذ لم تفتح البنوك أبوابها بعد ،وال
تــزال المتاجر والـمــدارس مغلقة ،وأصبح "مجلس إدارة الدولة"
ً
معزوال على ما يبدو في العاصمة نايبيداو .كذلك ،يفتقر البلد
ُ
إلــى الحكم الفاعل وقــد وصلت السلطة العسكرية الوحيدة إلى
ُ
الحكم تحت تهديد السالح.
جيش التاتماداو هو الفريق الوحيد الذي يستطيع حمل السالح
ً
رسميا في ميانمار .تقضي مهامه بحماية الشعب بدل مضايقته
وتــرهـيـبــه ،لكن هــذا الجيش خطف الـحـيــاة السياسية المحلية
ُ ْ
وعاقب المواطنين الذين يرفضون ّ
الحكم بالقوة.
تقبل محاوالت
َ
صف شعب ميانمار الجنراالت باإلرهابيين ،لم تكن الثقة
اليوم ،ي ِ
ً
بين الجيش والـشـعــب قــويــة يــومــا ،لكنها ان ـهــارت بالكامل اآلن
وبطريقة ال يمكن إصالحها .يفتقر الجيش إلى الشرعية وقد خسر
ً
الجنرالت شرعيتهم أيضا بعد ارتكاب أعمال وحشية جماعية ضد
ً
الشعب ،فثمة حاجة إذا إلى تفكيك هذا الجيش بالكامل أو حتى
ً
تدميره نهائيا ،وال بد من تعديل المؤسسات التدريبية داخل
التركيبة الراهنة أو إعــادة بنائها من جديد .باختصار ،يحتاج
الجيش إلى روح جديدة وهوية مختلفة.
ُ
ص ّر المواطنون العاديون ،ال سيما الشباب منهم ،على العودة
ي ِ
ً
إلى الشارع رفضا للرضوخ ألوامر المجلس العسكري الظالمة ،فقد
اعتاد هؤالء الشبان على ّ
توسع هامش االنفتاح والحريات طوال
عقد من الزمن ،لذا سئموا من الدكتاتورية العسكرية .يبدي عدد
كبير منهم استعداده للتضحية بحياته من أجل مستقبل البلد.
ّ
محتج سلمي بطريقة وحشية منذ االنقالب،
ورغم قتل نحو 600
ُ
ّ
صر الناس على عدم
يبدو أن نهاية األزمة لن تكون قريبة .طالما ي ِ
الرضوخ للقوانين المجحفة ،لن تنجح محاوالت النظام العسكري
لفرض سلطته بالقوة.
فــي غـضــون ذل ـ َـك ،أعـلـنــت "لـجـنــة بييداونغسو هـلــوتــاو" التي
أسسها نواب ُمنتخبون عن إلغاء الدستور الذي صاغه الجيش في
عام  ،2008وطرحت "ميثاق الديمقراطية الفدرالية" الذي يتألف من
قسمين ويشمل خريطة طريق سياسية ُ
َ
ويحدد المبادئ األساسية
ً
ً
ّ
التي يرتكز عليها الدستور الجديد .يضم هذا الميثاق أيضا فصال
ّ
التوجه
حول "تشكيل جيش اتحاد فدرالي جديد" ،ويتماشى هذا
مع ما تطالب به الجماعات القومية العرقية منذ أكثر من  70سنة
الستبدال جيش التاتماداو بقوى أمــن متنوعة تخضع لقيادة
مدنية .على صعيد آخر ،قال أعضاء "لجنة بييداونغسو هلوتاو"
إنهم بصدد اإلعــان عن تشكيل "حكومة وحــدة وطنية" جديدة
ُ
ً
وأكثر تنوعا في شهر أبريل ،حيث تعتبر هــذه التطورات كلها
ّ
ويرحب بها شعب ميانمار بقوة ويأملون أن يقوم المجتمع
واعدة
ً
الدولي وحكومات الدول المجاورة بالمثل دعما لطموحات شعب
ميانمار بالفدرالية والديمقراطية.
يصعب أن نتوقع توقيت سقوط المجلس العسكري ،لكن من
ً
الــواضــح أنــه فاشل على جميع المستويات ،ونـظــرا إلــى ارتفاع
مستوى الوعي السياسي لدى الجيل الجديد بمختلف انتماءاته
ً
واإلعــان حديثا عن "ميثاق الديمقراطية الفدرالية" ،ال مفر من
أن تتجدد اآلم ــال بـقــدرة شعب ميانمار على النهوض وإرس ــاء
الديمقراطية وإط ــاق فجر جــديــد فــي بـلـ ٍـد يستحق األم ــان بعد
معاناة طويلة.
* « دبلومات»

ألمانيا تتحايل على العقوبات لمتابعة
مشروع «نورد ستريم »2

جيم أونيل*

هل تدوم طفرة االزدهار؟
ربما يكون التعافي
أقوى حتى من توقعاتي،
فبحلول نهاية مارس،
ارتفع مؤشر ستاندرد آند
بورز  500فوق 4000
نقطة للمرة األولى على
اإلطالق ،والسؤال
بطبيعة الحال :ماذا قد
يحدث بعد ذلك ،هل
تستمر الطفرة؟

ً
األرقام األكثر لفتا
للنظر المسجلة في
مارس مؤشر مديري
المشتريات التابع
لمعهد إدارة التوريد
الذي ارتفع بنحو 3.9
نقاط

على مدار قسم كبير من العام الماضي ،كنت أزعم
أن التعافي االقتصادي الــدوري بعد حالة االرتباك
واالنقطاع الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا
 2019سيكون أقوى من توقعات معظم الناس ،ففي
تقديمي لهذه التوقعات ،كان تركيزي منصبا على
طبيعة األزمــة الدورية (ال البنيوية) :كان المفترض
تكون مؤقتة فقط دائما؛ وكان
في عمليات اإلغالق أن َ
طرح اللقاحات اآلمنة الـف ّـعـالة في األســواق سريعا
بدرجة غير مسبوقة؛ وجــاءت استجابة الحكومات
للصدمة على النحو الواجب بمستويات هائلة من
التحفيز النقدي والمالي.
استنادا إلى مؤشرات النشاط االقتصادي العالمي
المسجلة مؤخرا ،فقد بدأت هذه التوقعات تتأكد اآلن،
حيث تتوافق بيانات مارس  2021مع طفرة صريحة،
وخاصة في قطاع التصنيع ،الواقع أن التعافي ربما
يكون أقوى حتى من توقعاتي ،فبحلول نهاية مارس،
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز  500فوق  4000نقطة
للمرة األولى على اإلطالق.
الـســؤال بطبيعة الـحــال هــو :مــاذا قــد يحدث بعد
ذلك؟ هل تستمر الطفرة؟ لإلجابة عن هذا ،ينبغي لنا
أن نبدأ بأحدث األدلة ،فمن األرقام األكثر لفتا للنظر
المسجلة في مارس مؤشر مديري المشتريات التابع
ارتفع بنحو  3.9نقاط من
لمعهد إدارة التوريد ،الذي
ُ
فبراير ليصل إلــى  64.7نقطة .نـشر االستطالع في
األول من أبريل؛ وبافتراض أنها لم تكن كذبة إبريل،
فإن هذا ُي َـعـد أعلى مستوى منذ عام .1983
عالوة على ذلك ،تتوافق مكونات بعينها في مؤشر
مديري المشتريات التابع لمعهد إدارة التوريد مع
الزيادة القوية في النشاط االقتصادي ،وكما أوضحت
ف ــي تـعـلـيـقــات ســاب ـقــة ،يــأتــي اث ـن ــان م ــن ال ـمــؤشــرات
الخمسة المرتفعة المفضلة لدي من استطالع معهد
إدارة التوريد :الرقم الرئيس والفارق بين مؤشرات
الطلبات الجديدة والمخزونات ،فكلما كانت الطلبات
الجديدة أقوى نسبة إلى المخزونات ،كانت التوقعات
أفضل في األمد القريب ،وعلى هذا فإن أرقام مارس
تبشر بكل خير في األشهر الثالثة إلى الستة المقبلة،
في انتظار تطورات أخرى.
والواليات المتحدة ليست وحدها ،إذ كانت أحدث
مــؤشــرات مــديــري المشتريات المنشورة فــي بلدان
ومناطق أخرى قوية أيضا ،وكانت مؤشرات مديري
المشتريات التي تصدرها شركة  IHS Markitفي كندا
وأيضا المملكة المتحدة عند أعلى مستوياتها في
عشر سنوات ،بما يتجاوز كثيرا كل التوقعات المجمع
عليها؛ كما سجلت مؤشرات مديري المشتريات في
العديد من بلدان أوروبا القارية زيادات غير مسبوقة،
بما فــي ذل ــك حتى فــي بعض الـبـلــدان الـتــي شهدت
عودة ظهور عدوى كوفيد ،19وارتفع مؤشر مديري
المشتريات لمنطقة اليورو ككل إلى أعلى مستوياته
في تاريخ الكتلة البالغ  24عاما.
من المؤشرات األخرى التي يجب مراقبتها بيانات
ُ
ـظهـر زيادة في
الصادرات في كوريا الجنوبية ،التي ت ِ
صادرات شهر مارس بنسبة  %16.6مقارنة بالفترة
ذاتها من العام السابق ،وهو أقوى نمو منذ عام ،2018
وتبشر هذه األخبار اإليجابية على نحو شبه مؤكد
بتسجيل بيانات تجارية قوية مماثلة في بلدان أخرى
قريبا .على نحو مماثل ،ارتفع استطالع الثقة في

األعمال الشهري الصادر في بلجيكا عن شهر مارس
إلى مستويات أعلى من تلك المنشورة قبل الجائحة
مباشرةُ .
ويـع َـرف عن هذا االستطالع أنه مؤشر رئيس
قوي ألوروبا ،نظرا لدرجة االنفتاح التجاري العالية
في بلجيكا.
من المنتظر أن نحصل على إشارة أخرى قريبا مع
إصدار أرقام الربع األول في الصين ،والتي من المتوقع
ُ
ـظهـر نمو إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي على
أن ت ِ
أساس سنوي بنسبة تصل إلى  .%18في مجموعها،
تبشر هذه المؤشرات بربعين من نمو الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي (المعدل تبعا للتضخم) القوي في
مختلف أنحاء العالم.
ُ
لكن ماذا تعني هذه األرقام حقا؟ تـرى هل تعكس
فقط التأثيرات اإلحصائية للمقارنات السنوية ،أو
أنها تعبر عن إطالق العنان للطلب المكبوت والذي
قد يتالشى بعد طــرح اللقاحات وتخفيف عمليات
اإلغالق؟
تتوقف اإلجابة عن السياسات االقتصادية ،فإذا بدأ
القلق يساور الحكومات والبنوك المركزية خشية أن
تكون الظروف المالية والنقدية السخية غير مبررة،
فقد تبدأ في إحكام القيود ،وسيظل من غير الممكن
التنبؤ بتحركات األسواق المالية.
عـ ــاوة عـلــى ذلـ ــك ،ال تـمــس ال ـم ـخ ــاوف ف ــي األم ــد
القريب التحديات البنيوية األكبر مثل تغير المناخ،
والتمويالت الحكومية ،والتوترات الصينية األميركية،
وفجوات التفاوت ،ومن التساؤالت الرئيسة هنا ما إذا
كانت طفرة اليوم ستعود بالفائدة على أغلب الناس،
وإلى أي درجة .تشير المؤشرات الدورية الحالية إلى
أن المكاسب ستعود على األسر المتوسطة بقدر أكبر
مما يعتقد الناس ،على األقل لفترة من الوقت.
على هــذا ،ال أظــن أن االنتعاش فــي األمــد القريب
سيكون مجرد ظاهرة إحصائية ناتجة عن القاعدة
المنخفضة في عام  ،2020فهو يعكس زيادة هائلة في
المدخرات غير الطوعية ،والتحفيز النقدي والمالي،
وسـخــاء بــرامــج اإلنـقــاذ الموجهة ،أمــا إلــى أي مدى
قد يــدوم االنتعاش فسيتوقف على تركيبة معقدة
مــن الـعــوامــل ،بما فــي ذلــك ســرعــة إنـفــاق الـمــدخــرات
الشخصية ،واستمرار (أو تعليق) الدعم الحكومي،
واإلشـ ـ ــارات التضخمية ،وس ـلــوك األس ـ ــواق ،والـتــي
ستتأثر ذاتها بكل ما ورد أعاله.
الغريب في األمر ،على الرغم من األرقام االقتصادية
القوية ،أن ظروف السوق أصبحت أكثر صعوبة منذ
وصل الرئيس جو بايدن إلى البيت األبيض .ربما
تكون أســواق السندات أقرب إلى تكرار واقعة "الدب
األصغر" في عام  ،1994وهو ما من شأنه أن يضيف
المزيد من الحماس إلى الدوران القطاعي القوي الذي
طــرأ على األسهم .ال نملك اآلن إال أن نأمل أال يعود
التضخم بقوة ،ذلك أن عودة التضخم القوي تثبت
أن كل األخبار السارة التي تحدثنا عنها آنفا كانت
عابرة زائلة.
* رئيس غولدمان ساكس إلدارة األصول سابقا،
ووزير خزانة المملكة المتحدة األسبق ،وحاليا
رئيس تشاثام هاوس ،وهو عضو لجنة عموم
أوروبا المعنية بالصحة والتنمية المستدامة.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

في شهر مــارس ،هاجم الرئيس األميركي جو بايدن الرئيس
ً
الروسي فالديمير بوتين ووصفه بـ"القاتل" ،من الواضح إذا أن
خطاب إدارة بايدن تجاه روسيا سيكون أكثر صرامة من خطاب
ترامب ،لكن تبقى التصرفات أبلغ من الكالم :على عكس القناعات
الشائعة ،لم تكن سياسات إدارة ترامب تجاه روسيا متساهلة بأي
شكل ،بل ُيفترض أن يستخلص بايدن الدروس منها.
ُيعتبر خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم  ،"2الذي أصبح
قيد البناء اليوم ُ
ويفترض أن ّ
يمر ببحر البلطيق ،خير مثال على
ً
ذلك .سيربط هذا الخط روسيا بألمانيا مباشرة ،مما يسمح لها
ً
بتزويد أوروبــا الغربية بالغاز ،حيث يطرح خط األنابيب خطرا
على دول أوروبا الشرقية ألنها قد ُت َ
حرم من إمدادات الغاز الروسية
من دون أن يتأثر العمالء في أوروبــا الغربية في المقابل ،كذلك،
من المتوقع أن يزيد اتكال أوروب ــا الغربية على الغاز الروسي،
لـكــن بفضل الـتـهــديــدات الـتــي فرضتها الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة في
عهد ترامب ،توقف بناء المشروع في السنة الماضية بعد إنجاز
 %90منه.
لكن من المنتظر أن يستمر المشروع اآلن إذا عجزت الواليات
الـمـتـحــدة عــن ف ــرض عـقــوبــات كــافـيــة ،فـقــد ه ـ ّـدد وزي ــر الـخــارجـيــة
األميركي ،أنتوني بلينكن ،الشركات المعنية وطالبها بوقف البناء
فيما ُت ّ
قيم الواليات المتحدة حجم العقوبات .لكن بدأ الوقت ينفد،
ربما وجدت شركة "غازبروم" والسلطات األلمانية المحلية طريقة
للتحايل على العقوبات.
حصل مؤيدو مشروع "نورد ستريم  "2الذين يخططون لتجاوز
الـعـقــوبــات على الـمـســاعــدة مــن حكومة "مكلنبورغ فــوربــومــرن"،
الــواليــة األلمانية التي تقع في ساحل البلطيق وسينتهي فيها
خط األنابيب المخطط له.
ً
كما يحصل دوم ــا فــي والي ــات ألمانيا الشرقية ،تشمل واليــة
"مكلنبورغ فوربومرن" ناخبين مؤيدين لروسيا .صادق البرلمان
المحلي فــي الــواليــة على خطة طرحها االئـتــاف الحاكم بقيادة
ّ
"الحزب الديمقراطي االجتماعي" إلنشاء مؤسسة ُمكلفة بتنفيذ
ُ
َ
النشاطات التي تستهدفها أي عقوبات أميركية محتملة وتعرف
ً
ُ ّ
رسميا باسم "مؤسسة حماية البيئة والمناخ" ُ
ويفترض أن تركز
على المسائل البيئية وتأمين إمدادات الطاقة.
ّ
يصب في مصلحة داعمي "نورد ستريم ."2
يبقى الوقت أهم عامل
من دون اتخاذ خطوات أميركية بــارزة ،سينتهي مشروع خط
األنابيب على األرجح خالل بضعة أشهر ،وحتى لو َح َسم بايدن
أمره وقرر تنفيذ العقوبات ،قد ينجح مؤيدو المشروع في التحايل
على العوائق ومتابعة البناء عبر المؤسسة الجديدة ،ويجب أال
تـقــوم الــواليــات المتحدة بــرهــانــات خــاســرة فــي هــذا الـمـجــال ،بل
ُيفترض أن يعاقب بايدن هذه "المؤسسة المناخية" المزيفة وينفذ
العقوبات التي تم إقرارها حتى اآلن .يعارض الحزبان الجمهوري
والــديـمـقــراطــي مـشــروع "ن ــورد سـتــريــم  ،"2لــذا ُيـفـتــرض أن يتخذ
الكونغرس الوجهة نفسها.
لكن ال يمكن تحقيق منافع كـبــرى عبر ا سـتـهــداف مسؤولين
فرديين في المؤسسة ،ووفق التقارير الصحافية ،تعرف الجهات
ً
المعنية أن هذا االحتمال وارد ،ومع ذلك قررت المضي قدما في
ً ُ
الـمـشــروع ،ومــن األفـضــل إذا أن تـفـ َـرض العقوبات على الشركات
واألفراد المتورطين ببيع السلع والخدمات المرتبطة بخط األنابيب
إلى المؤسسة المناخية المزعومة.
قد يستفيد مؤيدو "نورد ستريم  "2من عامل الوقت ،لكن أثبت
الرئيس ترامب في السنة الماضية أن وقف خط األنابيب ممكن،
ُ
ص ّر خصوم المشروع
حتى لو وصل إلى مراحله األخيرة ،طالما ي ِ
في الواليات المتحدة على معاقبة جميع المتورطين بصرامة .كان
إنشاء مؤسسة مزيفة للتحايل على العقوبات المحتملة أحدث
حيلة يلجأ إليها داعمو المشروع ،لكن إذا خضعت تلك المؤسسة
للتهديدات التي واجهها المشروع في السنة الماضية ،ستخسر
فاعليتها كأداة وسيطة .يجب أن يواكب الكونغرس والبيت األبيض
هذه التطورات عبر فرض العقوبات المناسبة قبل فوات األوان.
* «ريل كلير وورلد»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.504

5.926

4.772

2.417 2.784 3.313

صناديق تستهدف الفرص دون مراعاة التركز االستثماري
تعديالت نظامها األساسي ونشرات اكتتابها لم تواكب عملية تقسيم السوق وتصنيف الشركات
عيسى عبدالسالم

ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن
بـعــض الـصـنــاديــق االستثمارية
في السوق المحلي يعاب عليها
م ـخ ــاط ــر ال ـت ــرك ــز االس ـت ـث ـم ــاري،
ك ــون ـه ــا ت ـع ـت ـمــد ب ـش ـكــل رئـيـســي
وت ـ ــرك ـ ــز ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ـح ـ ــدود مــن
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ،م ـمــا ي ـ ــؤدي الــى
عدم تحقيق استقرار في العائد،
م ـض ـي ـفــة أن أغـ ـل ــب ال ـص ـن ــادي ــق
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاريـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوق
المحلي تركز بشكل رئيسي في
استثماراتها على أن تكون أسهم
السوق األول هي أهم  5مكونات
في الصندوق ،وتحظى بالنسبة
األكبر من استقطاب رؤوس أموال
ه ــذه الـصـنــاديــق ،األم ــر ال ــذي قد
يساهم في ضياع بعض الفرص
االس ـت ـث ـمــاريــة األخ ـ ــرى ال ـت ــي قد
تنتج فــي بعض شــركــات السوق
الرئيسي.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر،
لــ"الـجــريــدة" ،أن مخاطر التركيز
االستثماري واحدة من ضمن عدة
مخاطر يجب االش ــارة اليها في
نشرات االكتتاب لهذه الصناديق،
األمــر الــذي يجعل هناك ضــرورة
بأهمية أن يعي المستثمر ومدير
الصندوق هذه المخاطر للتوافق
مع متطلبات السوق والتغيرات
التي تطرأ عليه من وقت آلخر.

وي ـط ـل ــع ع ـل ـي ـهــا ،خ ـص ــوص ــا فــي
ظل الظروف الراهنة والتغيرات
ال ـتــي ط ــرأت عـلــى ال ـس ــوق ،ســواء
كانت ايجابية مثل الترقية على
مؤشرات بعض األسواق العالمية
مثل ستاندرد آند بورز وفوتسي
راس ـ ــل وم ـ ــورغ ـ ــان س ـت ــان ـل ــي ،أو
كــانــت سـلـبـيــة نـتـيـجــة الـتـغـيــرات
التي طرأت على األســواق نتيجة
األزم ــات الـتــي قــد تـحــدث ،ومنها
مــا تـعــرضــت لــه ه ــذه الـصـنــاديــق
مـ ــن خ ـس ــائ ــر ن ـت ـي ـجــة ت ــداع ـي ــات
جائحة كورونا ،بسبب تركيزها
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ع ـ ـلـ ــى أسـ ـه ــم
السوق األول ،والتي قد تشبعت

أسـ ـع ــاره ــا ووص ـ ـلـ ــت ال ـ ــى ال ـحــد
األعلى من المستويات السعرية،
على واقع الترقية والنتائج التي
تـحـقـقـهــا ه ــذه ال ـش ــرك ــات ،والـتــي
ي ـج ـع ـل ـهــا م ـ ـ ــاذا آمـ ـن ــا ل ـم ــدي ــري
هــذه الصناديق لتحقيق نتائج
مضمونة الى حد ما.

اس ـت ـط ــاع االس ـت ـف ــادة م ــن إدراج
سهم شركة البورصة ،حيث قام
بتجميع السهم من خالل تداوالته
في ســوق األسهم غير المدرجة،
وال ـم ـع ــروف ب ـ ـ ـ ــ" ،"OTCوتـحـقـيــق
فروقات سعرية جيدة عند إدراجه
في السوق الرسمية.

فرص جيدة

نتائج متقاربة

وأف ـ ــادت ب ــأن ه ـنــاك صـنــاديــق
اس ـت ـث ـمــاريــة ك ــانــت ل ـهــا أسـبـقـيــة
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق عـ ــوائـ ــد جـ ـي ــدة فــي
بعض الفرص االستثمارية التي
الحت لها ،إذ إن أحد الصناديق

وأشارت الى أنه نتيجة لتركيز
مـ ــديـ ــري صـ ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـم ــار
على االستثمار في السوق األول
بشكل كبير ورئيسي فإن نتائج
أغـ ـل ــب هـ ـ ــذه الـ ـصـ ـن ــادي ــق ت ـك ــون

مـتـقــار بــة األداء ،مبينة أن مدير
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار هـ ــو ص ــاح ــب قـ ــرار
توزيع االستثمارات وتحديد حد
أقصى لالستثمار في كل سهم أو
القطاع الذي يستثمر فيه اذا كان
الصندوق مفتوحا.
وذكـ ـ ـ ــرت أن م ـخ ــاط ــر ال ـت ــرك ــز
االستثماري يجب مراعاتها ،إذ
إنها قد تحمل في طياتها مخاطر
ناجمة عن حدث غير متوقع في
أحد القطاعات أو في ورقة مالية
بعينها ،وهذه المخاطر يصعب
الـتـنـبــؤ بـهــا ،إال أن ــه يـمـكــن الحد
مــن آث ــار ه ــذه الـمـخــاطــر بتنويع
م ـ ـكـ ــونـ ــات الـ ـمـ ـحـ ـفـ ـظ ــة ال ـم ــال ـي ــة

حرية أقل
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر ال ـ ــى أن
بـ ـع ــض صـ ـن ــادي ــق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار،
خـصــوصــا ال ـتــي تـســاهــم الهيئة
العامة لالستثمار فيها ،ليست
لــديـهــا حــريــة التنقل عـلــى أسهم
م ـت ـن ــوع ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،ك ــون ـه ــا
مرتبطة ببعض المؤشرات التي
وضعت لها ،والتي على أساسها
يـ ـت ــم ق ـ ـيـ ــاس أداء ا ل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق،
األمــر الــذي يضيع عليها فرصة
االسـتـفــادة مــن فــرص االستثمار
فــي أسـهــم أخ ــرى قــد تـكــون فيها
فــرصــة لتحقيق عــوائــد أكـبــر من
األسـهــم التي تركز عليها بشكل
أساسي.

النظام األساسي
وقــالــت ان ــه يـعــاب عـلــى بعض
الصناديق االستثمارية أنها ال
تــوفــر نـظــامـهــا األس ــاس ــي بشكل
رئيسي على موقع البورصة ،وقد
ال تجده على موقع الشركة نفسها
باستثناء حاالت محدودة ،إذ إن
الحصول على النظام األساسي
لهذه الصناديق قد يكلفك ضرورة
ال ـ ــذه ـ ــاب الـ ـ ــى الـ ـش ــرك ــة نـفـسـهــا
للحصول عليه.

المستثمر الجديد

الرهان على
السوق األول ضيع
ً
فرصا حقيقية في
"الرئيسي"

ل ـل ـص ـن ــدوق ،ع ــن ط ــري ــق تـنــويــع
األس ـهــم وأدوات ال ـعــائــد الـثــابــت
ستثمر فيها ،مع عدم التركيز
الم
َ
ُ
عـ ـل ــى ق ـ ـطـ ــاع واحـ ـ ـ ـ ــد ،واخـ ـتـ ـي ــار
شــركــات غير مرتبطة ،وبالتالي
تنويع محفظة االستثمارات.

وذكـ ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن بعض
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق لـ ـ ــم تـ ــواكـ ــب
تـ ـع ــدي ــات ن ـظ ــام ـه ــا األسـ ــاسـ ــي
ن ـشــرات االك ـت ـتــاب للمستثمرين
ال ـ ـجـ ــدد فـ ـيـ ـه ــا ،خـ ـص ــوص ــا بـعــد
مرحلة تقسيم السوق واستحداث
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات ،ح ـ ـيـ ــث ي ـ ـجـ ــب أن
يـعــي الـمـسـتـثـمــر ه ــذه الـمـخــاطــر

معلومات أشمل
وأكـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ض ـ ــرورة

مـ ـ ـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ـ ـ ــاة مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاط ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ــرك ـ ــز
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري مـ ــن ق ـب ــل م ــدي ــري
الـ ـصـ ـن ــادي ــق عـ ــن ط ــري ــق ت ـقــديــم
مـ ـعـ ـل ــوم ــات أش ـ ـمـ ــل وم ـ ــزي ـ ــد مــن
اإلف ـص ــاح ــات ال ـت ــي ال تـتـعــارض
مــع استراتيجية عملها ،لتكون
الـ ـ ـص ـ ــورة واض ـ ـحـ ــة ج ـل ـي ــة أمـ ــام
حملة وح ــدات ه ــذه الـصـنــاديــق،
السـ ـيـ ـم ــا أن ه ـ ــذه ال ـم ـع ـل ــوم ــات
ال ـج ــدي ــدة س ـت ـســاهــم ف ــي مـعــرفــة
أهم استثمارات الصناديق التي
يمتلكون الــوحــدات فيها لقياس
م ــدى خ ـط ــورة اس ـت ـث ـمــارات هــذه
الصناديق وفق الملكيات المعلنة
ف ــي ت ـلــك االف ـص ــاح ــات ،ولـقـيــاس
مـ ـ ــدى اس ـ ـت ـ ـمـ ــراريـ ــة االس ـت ـث ـم ــار
ف ــي ه ـ ــذه الـ ـصـ ـن ــادي ــق ،أو طـلــب
االسترداد وفقا لألطر القانونية
التي حددتها هيئة اسواق المال.
وأش ـ ــادت ب ــإع ــان الـصـنــاديــق
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة أه ـ ـ ـ ــم ت ـ ــرك ـ ــزات
اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاراتـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ــي األسـ ـ ـه ـ ــم
ب ـ ــاإلع ـ ــان ـ ــات الـ ـشـ ـه ــري ــة ،الف ـت ــة
إلــى أن هــذا الـقـطــاع كــان ينقصه
المزيد من اإلفصاحات ،السيما
أن اإلعالنات السابقة للصناديق
االستثمارية لم تكن ملزمة ،وكان
يحيط بها بعض الغموض ،ألنها
كــانــت تقتصر على قـيــاس األداء
وإعالن األرباح المتحققة ،تزامنا
مع البيانات المرحلية للصندوق.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ــى أن الـ ـجـ ـه ــود
ال ـم ـب ــذول ــة لـتـنـظـيــم ع ـم ــل ق ـطــاع
الـ ـصـ ـن ــادي ــق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة فــي
ط ــريـ ـقـ ـه ــا ل ـل ـت ــرق ـي ــة ع ـ ــن ط ــري ــق
فـتــح ال ـم ـجــال أم ــام إدراجـ ـه ــا في
ال ـ ـبـ ــورصـ ــة ،م ـم ــا ي ـخ ـل ــق فــرصــة
استثمارية من خالل إتاحة تداول
أداة جديدة في سوق المال وسوق
جديد لعملية االسترداد وتحديد
سعر الوحدات.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

مكاسب لمعظم البورصات بقيادة
َ
مؤشري الكويت وأبوظبي
تفاؤل بنتائج الربع األول وتراجع تأثير «كورونا» واستقرار أسعار النفط

●

علي العنزي

كسا الـلــون األخـضــر معظم مؤشرات
أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ب ـ ــدول م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الـخـلـيـجــي كـمـحـصـلــة أس ـبــوع ـيــة ،حيث
ارت ـف ـع ــت  6م ــؤش ــرات ب ـن ـســب مـتـفــاوتــة
معظمها كـبـيــرة ،وتــراجــع مــؤشــر واحــد
فقط هــو مــؤشــر ســوق البحرين بنسبة
م ـ ـحـ ــدودة جـ ـ ــدا ،ال تـ ـك ــاد ت ـظ ـه ــر ،حـيــث
استقر على خسارة جزء من نقطة فقط،
ّ
وتصدر الرابحين مؤشرا سوقي الكويت
وأبــوظ ـبــي ،حـيــث ربـحــا نسبة متقاربة
كــانــت  2فــي الـمـئــة ،بينما حـقــق مؤشر
سوق سلطنة عمان نمو بنسبة  1.1في
ال ـم ـئــة ،ت ــاه مــؤشــر س ــوق دب ــي الـمــالــي
بنسبة  1بالمئة ،وبنسب قريبة أيضا
حـقــق ال ـس ـعــودي "ت ــاس ــي" ال ـقــائــد خــال
األس ـبــوع الـســابــق نـمــوا بنسبة  0.9في
المئة هذا األسبوع ،وربــح مؤشر سوق
ق ـطــر ن ـمــوا م ـمــاثــا تـقــريـبــا بـنـسـبــة 0.8
في المئة.

مكاسب كبيرة لبورصة الكويت
ح ـق ـقــت مـ ــؤشـ ــرات بـ ــورصـ ــة ال ـكــويــت
مكاسب كبيرة خــال الجلسات الثالث
األخ ـيــرة مــن األس ـبــوع ،لـتــواصــل نموها
لألسبوع الثاني على التوالي ،ويحقق
مؤشر السوق العام ارتفاعا بنسبة  2في
المئة تعادل  113.64نقطة ،ليقفل على
مستوى  ،5926.08مقتربا من مستوى 6
آالف نقطة ،في حين ربح مؤشر السوق
األول نسبة  2.1في المئة تساوي 133.17
نقطة ،ليقفل على مستوى  6504نقطة،
وهي أعلى مستوياته منذ بداية جائحة
كورونا ،وربــح مؤشر رئيسي  50نسبة
 1.6في المئة ،ليقفل على مستوى 4969
نقطة ،بعد أن ربح  78.34نقطة.
وارت ـف ـعــت مـتـغـيــرات ال ـس ــوق الـثــاثــة
(ال ـق ـي ـمــة ،وعـ ــدد األسـ ـه ــم ،وال ـص ـف ـقــات)،
وسجل النشاط نمو بنسبة  50في المئة
مـقــارنــة مــع األس ـب ــوع األخ ـيــر مــن الــربــع
األول ،بينما ارتـفـعــت الـسـيــولــة بنسبة
 14.6فــي الـمـئــة ،وحـقــق ع ــدد الصفقات
نموا بنسبة  28.5في المئة ،وبعد تركيز
على أسهم السوق الرئيسي ،خصوصا
في قطاعي االستثمار والعقار ،تحركت
ب ـقــوة األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة ،وب ـعــد تـقــاريــر
تفيد بخفض مؤشرات األسواق الناشئة
متطلبات ضــم األسـ ــواق لـفـئــة الناشئة
ّ
المتقدمة ،وهو ما عزز من رغبة الشراء

على األسـهــم القيادية كبيتك والوطني
وأجـيـلـيـتــي وزيـ ــن وأه ـل ــي مـتـحــد وبـنــك
بوبيان ،لتدفع بالمؤشرات دون انتظار
نتائج الربع األول ،التي ّ
يقدر لها أن تكون
بنمو كبير مقارنة مع نتائج ذات الفترة
المقابلة من العام الماضي.

أبوظبي وحاجز  6آالف نقطة
استطاع مؤشر سوق أبوظبي المالي
أن يـخـتــرق حــاجــز ال ـفــي ج ــدي ــد ،ويقفل
عـلــى مـسـتــوى  6059.05نـقـطــة ،بـعــد أن
جمع نسبة  2في المئة تساوي 117.53
نـقـطــة ،محققا مـسـتــوى قياسيا جــديــدا
على مستوى المؤشر الــذي تــردد كثيرا
قبل اقتحام مستوى  6آالف نقطة( ،وكما
أشــرنــا ال ــي ق ــرب اخـتــراقــه خ ــال تقارير
الـجــريــدة األسـبــوعـيــة الـمــاضـيــة) ،وبعد
ّ
تحسن البيئة التشغيلية فــي اقتصاد
ابوظبي خالل الربع األول من هذا العام
ّ
وقــرارات رفع نسبة تملك األجانب التي
ب ـ ــدأت م ــع ب ــداي ــة هـ ــذا الـ ـع ــام م ــن بعض
البنوك والشركات القيادية لتدعم نمو
المؤشر بقوة هذا العام ،لتصل مكاسب
عام  2021نسبة  20في المئة ،متقدما بها
مؤشرات أسواق مالية عالمية وإقليمية.

مؤشرا مسقط ودبي ونمو بنسبة %1
س ـج ــل م ــؤش ــرا سـ ــوق م ـس ـقــط ودب ــي
الماليين نـمــوا متقاربا بـحــوا لــي نقطة
مئوية لكل منها ،حيث استطاع مؤشر
س ـ ــوق س ـل ـط ـنــة عـ ـم ــان الـ ـم ــال ــي الـ ـع ــودة
فوق مستوى  3700نقطة مجددا ،وبعد
تراجعات ّ
تكبدها الشهر الماضي ليجمع
خـ ــال األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،وب ـع ــد ع ــدة
قرارات إصالحية برغبة السلطان طارق
بن هيثم لدعم القطاع الخاص العماني،
وكذلك تحويل بورصة عمان الى شركة
مـســاهـمــة ،لـتـسـجــل ال ـشــركــات الـمــدرجــة
نموا انتهى بإضافة  42.07نقطة كانت
كافية لرفع المؤشر فوق مستوى 3700
نقطة ،وهو الحاجز القوي الــذي تراجع
منه المؤشر فــي أكـثــر مــن مناسبة منذ
حوالي  9أشهر.
وع ـ ـ ـ ــاد مـ ــؤشـ ــر س ـ ـ ــوق دب ـ ـ ــي الـ ـم ــال ــي
واستعاد بعض خسائره التي ّ
تكبدها
خالل شهري فبراير ومارس ،وبلغ نسبة
 3.5في المئة كمكاسب لهذا العام ،بعد أن
جمع خالل األسبوع الماضي نسبة  1في
المئة ،أي  25.2نقطة ،ليقفل على مستوى

 2582.87نقطة ،لكنه ال يــزال بعيدا عن
افـ ـض ــل م ـس ـت ــوي ــات ــه لـ ـع ــام  ،2021ال ـتــي
حققتها بنهاية شـهــر يـنــايــر الـمــاضــي،
ّ
ولعل الموجة الثانية من "كورونا" أحد
معوقات النمو ،لكن بعد أخبار تجهيزات
الدول للمشاركة في "أكسبو  ،"2020الذي
من المقرر أن يقام في أكتوبر المقبل قد
تدفع بالتقديرات والتفاؤل الي درجات
أفضل خالل الشهر الجاري.

«السعودي» يالمس  10آالف نقطة
ك ـم ــا أس ـل ـف ـنــا ف ــي ت ـق ــاري ــر أس ـبــوع ـيــة
سابقة (تقرير جريدة الجريدة األسبوعي
الـ ـخ ــاص بـ ــأسـ ــواق الـ ـم ــال ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة)،
اس ـت ـطــاع مــؤشــر "ت ــاس ــي" ،وه ــو مــؤشــر
سـ ـ ــوق األس ـ ـهـ ــم الـ ـسـ ـع ــودي ال ــرئ ـي ـس ــي،
مالمسة مستوى  10آالف نقطة ،واإلقفال
فوقه مدة يوم واحد فقط ،قبل أن يجني
أرباحه نهاية األسبوع ،ويكتفى باإلقفال
على مستوى  9988.7نقطة ،وبمكاسب
بنسبة  0.9في المئة تعادل  93.14نقطة،
مواصال مسيرته الخضراء التي دعمها
مـ ـب ــادرة شــريــك وخ ـطــة اإلنـ ـف ــاق الكبير
في القطاع الخاص ،والتي أعلنها ولي
العهد السعودي سمو األمير محمد بن
س ـل ـمــان خ ــال ن ـهــايــة ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي،
وبلغت مكاسب السوق السعودي خالل
هــذا الـعــام نسبة  15فــي المئة مدعومة
بــرؤيــة تـطــويــر اق ـت ـصــادي شــامـلــة تمتد
حـتــى  ،2030وتـسـتـهــدف رف ــع مساهمة
القطاع الخاص باالقتصاد الوطني الى
نسب كبيرة.
وبـ ـل ــغ م ــؤش ــر س ـ ــوق الـ ـم ــال ال ـق ـطــري
مستوى  10500نقطة ،وبعد أن تراجع
خـ ــال ال ـش ـهــريــن ال ـمــاض ـيــن ودخ ـ ــل في
م ـس ـتــويــات  9آالف ،ارت ـ ــد ب ـق ــوة وأق ـفــل
بنهاية األسبوع الماضي على مستوى
 10541.53نقطة ،بعد أن أض ــاف نسبة
 0.8فــي المئة ،هــي  84.23نقطة ،ويرفع
مكاسبه لهذا العام الى المنطقة الخضراء
بنسبة  1.1في المئة فقط.
وسجل مؤشر سوق البحرين المالي
خ ـ ـسـ ــارة م ـ ـح ـ ــدودة ،وك ـ ـ ــان وح ـ ـيـ ــدا فــي
الـمـنـقـطــة ال ـح ـم ــراء ،ب ـعــد أن أق ـف ــل على
تراجع بأقل من نقطة كانت تحديدا 0.7
نقطة ،ليبقى حول مستواه السابق على
 1454.21نقطة.
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ً
الياسين خلفا للكندري في رئاسة مجلس التأديب بـ«أسواق المال»
ً
ً
اعتبارا من غد تجنبا ألي فراغ

محمد اإلتربي

بنهاية األسبوع الماضي انتهت
الفترة القانونية النتداب المستشار
عادل الكندري من مجلس القضاء
األعلى لرئاسة لجنة التأديب في
هيئة أسواق المال.
وع ـ ـمـ ــل ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري عـ ـل ــى م ـ ــدار
سنوات على رأس لجنة التأديب،
وحـقــق الكثير مــن اإلن ـج ــازات من
خـ ــال ال ـف ـصــل ف ــي الـ ـن ــزاع ــات ،أو
توقيع الجزاءات الرادعة.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر رق ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة
ل ـ "ال ـجــريــدة" ،إن مجلس القضاء
نـ ــدب ق ــاض ـي ــا ج ــدي ــدا ع ـل ــى رأس
ال ـل ـج ـنــة ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ،م ــراع ــاة
ً
ألهمية عمل اللجنة ،وتجنبا ألي

ف ـ ــراغ ،ح ـيــث ت ــم ن ــدب الـمـسـتـشــار
يــونــس الياسين لــرئــاســة اللجنة
اعتبارا من غد.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذات ـ ـ ـ ــه ،ش ـ ــددت
الـمـصــادر على أن لجنة التأديب
ت ـعــد م ــن ال ـل ـجــان االسـتــراتـيـجـيــة
الـ ـمـ ـهـ ـم ــة ضـ ـم ــن ه ـي ـك ــل ال ـه ـي ـكــل
الرقابي ،وتضطلع بدور محوري
ومهم في توقيع الجزاءات الرادعة
ع ـل ــى ال ـم ـخــال ـف ـيــن وال ـم ـتــاع ـب ـيــن
فــي ال ـس ــوق ،س ــواء مــن األفـ ــراد أو
الشركات ،مشيرة إلى أن "التأديب"
مستقلة وتعمل بحيادية مطلقة،
وبـ ـشـ ـك ــل م ـن ـف ـص ــل عـ ـ ــن م ـج ـلــس
مفوضي هيئة األسواق.

وتابعت أن هيئة األسواق تحدد
المخالفات وترفعها للجنة لتقوم
بــدورهــا القانوني بشكل مستقل
ومنفصل عن عمل الهيئة ،وتتخذ
قــرارات ـهــا بـنــاء عـلــى مــا ت ــراه وفــق
القانون.
ً
وأفادت المصادر ردا على سؤال
يتعلق بـطــول فـتــرة حـســم بعض
الشكاوى والمشاكل والمنازعات
بـيــن بـعــض الـشــركــات فــي الـســوق
أو ب ـيــن األفـ ـ ــراد والـ ـش ــرك ــات ،بــأن
هناك استقاللية تامة في منظومة
عمل لجنة الشكاوى والتظلمات
التي تضم كفاءات فنية وقانونية
مـتـنــوعــة ،وك ــذل ــك لـجـنــة الـتــأديــب

الـ ـت ــي ي ــرأسـ ـه ــا قـ ـ ــاض ،مــوض ـحــة
أن كــل ط ــرف يحصل عـلــى الــوقــت
الكافي والــازم لدراسة الشكاوى
والمنازعات دراسة وافية ،ويطلب
ب ـع ــض ال ـب ـي ــان ــات وال ـم ـع ـل ــوم ــات
م ــن أي جـهــة ذات ص ـلــة ،وم ــن ثم
يستدعي أطراف النزاع للتحقيق
وصوال إلى اتخاذ القرار النهائي
والحاسم.
أمــا عــن الـنــزاعــات القائمة بين
ش ـ ــرك ـ ــات ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة ب ـش ــأن
محافظ مالية فكشفت المصادر
أن الهيئة تتابع تنفيذ ا لـقــرارات
التي تصدر عن "التأديب" من خالل
تقارير دورية عن إنفاذ التعليمات

والـ ـج ــزاءات ،وف ــي ح ــال ثـبــوت أي
تقاعس يتم رفع األمــر مرة أخرى
التخاذ اإلجــراء الــرادع ،مؤكدة أن
ً
هناك تدرجا في العقوبات تجاه
الشركات غير الملتزمة بالقرارات.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن م ــن ب ـيــن أب ــرز
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي تـتـبـعـهــا هـيـئــة
اســواق المال في ردع المخالفين
أو غ ـي ــر ال ـم ـم ـت ـث ـل ـيــن لـ ـلـ ـج ــزاء ات
والعقوبات أو التعليمات وقرارات
الهيئة بــأن يتولى مــن لهم صفة
الـ ـضـ ـبـ ـطـ ـي ــة الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة الـ ـقـ ـي ــام
بــدورهــم تـجــاه الـشــركــة المخالفة
أو المتقاعسة.

اقتصاد

تدوير  ٣من مديري
قطاعات «التجارة»
•

جراح الناصر

كشفت مـصــادر لــ"الـجــريــدة" أن وزارة التجارة
وال ـص ـن ــاع ــة ق ــام ــت بـعـمـلـيــة ت ــدوي ــر ب ـيــن مــديــري
قطاعاتها ،حيث شملت القرارات الصادرة في هذا
الـشــأن حتى اآلن تــدويــر  3مسؤولين بين إدارات
مختلفة.
ً
وبينت المصادر أنــه وفقا للقرارات الـصــادرة،
فقد تم نقل مدير إدارة شركات األشخاص صالح
الظفيري إلى إدارة مركز الكويت لألعمال (النافذة
الواحدة) ،في حين تم نقل سيف الرويس إلى مدير
إدارة شــركــات األش ـخــاص ،بينما تــم نـقــل عــدويــة
الفيلكاوي إلى إدارة التراخيص التجارية.
وبـيـنــت أن عملية الـتــدويــر فــي ال ـ ــوزارة جــاء ت
بهدف ضخ دماء جديدة في قطاعاتها المختلفة،
مبينة أنها حاليا قد تشمل الوظائف اإلشرافية في
المرحلة المقبلة.

«فاينانشال تايمز» :انتعاش دراماتيكي في االقتصاد العالمي
صندوق النقد :أغلبية البلدان المتقدمة ستخرج من الوباء سالمة إلى حد كبير
مــن وج ـهــة نـظــر اق ـت ـصــاديــة ،ي ـبــدو األم ــر كـمــا لو
أن العام الماضي كــان مجرد حلم سيئ .في اآلونــة
األخ ـي ــرة ،فــي أكـتــوبــر ،ح ــذر ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي
من أن فيروس "كــورونــا" سيتسبب في "ضــرر دائم"
لمستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم مع أي
ً
تعاف من المحتمل أن يكون "طــويــا وغير منتظم
وغير مؤكد".
ً
وفي مقال لـ"فاينانشال تايمز" تعقيبا على تقرير
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي" ،ف ــإن الـتــوقـعــات ال ـصــادرة
ً
تماما .فبحلول  2024يعتقد
هذا األسبوع مختلفة

صندوق النقد الدولي اآلن ،أنه من المرجح أن يكون
ً
متوقعا قبل الوباء.
االقتصاد األميركي أقوى مما كان
وتقول إنه بالنسبة لمعظم االقتصادات المتقدمة ،لن
تكون هناك سوى نــدوب محدودة من األزمــة .ويعد
مثل هذا التحول اإليجابي في التوقعات االقتصادية
ً
ً
العالمية في غضون  6أشهر أمرا نادرا".
وأضاف" :مدينة لندن في حالة إغالق بعد عام من
الوباء .على الرغم من أن تأثيرات  Covid-19التزال
محسوسة ،فإن صندوق النقد يتوقع أن االقتصادات
المتقدمة في طريقها لخسارة أقل من  1في المئة من

الناتج بحلول عام  2024مقارنة بتوقعاتها السابقة
للوباء".
لقد عزز المزاج المتفائل في اجتماعات الربيع
االفتراضية لصندوق النقد والبنك الدولي رغم أن
الجميع يعلم أن الوباء لم ينته بعد .الرأي المتفق
عليه هو أ نــه مع السياسات الصحيحة المعمول
بها يمكن للعالم التغلب على  .Covid-19وقد تؤدي
روح جديدة من التعاون الدولي إلى حل النزاعات
ط ــوي ـل ــة األمـ ـ ــد ح ـ ــول ق ـض ــاي ــا ش ــائ ـك ــة م ـث ــل ف ــرض
الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات في

وجهة نظر
ما قبل الخصخصة
سالم الشهاب
عادة ما يكون النقاش حول وقف أشكال الرعاية االجتماعية
ً
وخصخصة بعض القطاعات مجديا ومحل اهتمام في حال
عجز الدولة عن االلتزام وتغطية كل مصروفاتها المالية ،وهو
أمر ال ينطبق على الحالة في الكويت .حتى في حالة العجز
المالي الذي تعاني منه الدولة في السنوات المالية الماضية،
فــإن الــدولــة لــم تستنفد طاقتها القصوى  -أو حتى مستوى
مقبول  -من تنويع مصادر الدخل وزيــادة اإلي ــرادات العامة،
فقد أشارت خطة اإلصالح االقتصادي لوزير المالية السابق
إلــى العديد مــن هــذه اإلصــاحــات التي يمكن أن تغطي جــزء ا
كبيرا مــن العجز الـمــالــي ،مثل زي ــادة الــرســوم على األراض ــي
الصناعية وفرض ضريبة على أرباح أعمال الشركات (إيرادات
تقديرية بـ ٥٠٠مليون عند  ،%5وتتزايد مع رفع هذه النسبة)
باإلضافة إلى العديد من المقترحات األخرى التي تساهم في
تغطية العجز ،إال أنها ال تتوافق مع مبادئ العدالة االجتماعية
والتوزيع العادل للثروة في صيغتها المقترحة ،مثل زيــادة
رسوم الكهرباء والماء على الجميع دون اعتبار للفئات محدودة
ومتوسطة الدخل ،وهو المدخل الثاني في هذا النقاش .إنه
لمن الممكن مالحظة مظاهر التوزيع غير العادل للثروة في

ً
الكويت ،إال أن هنالك نقصا في البيانات واإلحصاءات الرسمية
التي من شأنها توضيح العديد من األمــور المبهمة للباحث
االقتصادي ،مثل مؤشر جيني ( )GINI Indexالذي يقيس مدى
العدالة في توزيع الثروة بالنسبة إلى النمو االقتصادي ،وهو
مــؤشــر مفقود فــي صفحات البيانات الـخــاصــة بالكويت في
موقعي صندوق النقد الدولي واألمم المتحدة ،والذي قد يعود
الحتمالين :تقصير في تزويد هذه المؤسسات بالمعلومات ،أو
أن هنالك من يتعمد إخفاء مثل هذه المعلومات لغاية أخرى.
لــذلــك ،قبل نـقــاش وط ــرح أهمية خصخصة الـقـطــاع الـعــام،
ً
يجب أوال أن تقوم الدولة ببذل كل األسباب لتغطية العجز في
الميزانية وإضافة موارد جديدة للميزانية العامة .ال يعني ذلك
أن استمرار العجز بعد إقــرار اإلصالحات يعني  -بالضرورة
 أن على الدولة أن تلجأ حينها إلى الخصخصة ووقف أوجهً
الرعاية االجتماعية ،إال أن النقاش سيكون مجديا ويحمل نوايا
ً
أكثر صدقا من الحديث عنه في هذا الوقت الذي لم تقدم به على
أي إصالح جدي لتغطية العجز ،سوى اإلشــارة للخصخصة
ّ
بين الحين واآلخر كحل أخير ومخلص لهذه األزمة.

ِّ
اتحاد شركات االستثمار يثمن قرار
«هيئة األسواق» 2021/43

«يعزز حماية البيانات الشخصية والسير نحو تطبيق الحوكمة الرشيدة»
تــأ كـيــدا ل ـلــدور المؤسسي
واالجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــال
التـحــاد شــركــات االسـتـثـمــار،
وت ـح ـق ـي ـقــا أله ـ ــداف االت ـح ــاد
فــي ال ـت ـشــاور وت ـب ــادل ال ــرأي
مع كل المؤسسات في الدولة
لتحقيق مـصــا لــح اال قـتـصــاد
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ،وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ــع
مختلف الجهات الحكومية
واأل هـلـيــة المختصة بقطاع
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،ت ـف ـه ـمــت هـيـئــة
أسواق المال مساعي االتحاد
ال ـح ـث ـي ـث ــة ل ـت ـع ــدي ــل ال ـك ـت ــاب
الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس ع ـ ـشـ ــر "ح ــوكـ ـم ــة
الشركات" ،بما يحقق حماية
ال ـب ـي ــان ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة الـتــي
ك ـف ـل ـه ــا ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ،وي ــؤك ــد
حرص الهيئة على مواصلة
ال ـس ـي ــر ق ــدم ــا ن ـح ــو تـطـبـيــق
الحوكمة الرشيدة ،وسياسة
اإلفصاح الكامل ،وتقديرها

لـ ـ ــدور الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص فــي
د عــم ا ت ـخــاذ ا ل ـقــرار ،فلها كل
التقدير.
وبمشاركة القطاع الخاص
ح ـق ـقــت ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق ال ـم ــال
إنجازات مهمة على المستوى
الداخلي واإلقليمي والدولي،
وكان نتاجها االرتقاء بالسوق
ال ـك ــوي ـت ــي ،ك ـم ــا ث ـم ــن ات ـح ــاد
شركات االستثمار دور غرفة
التجارة والصناعة ،واتحاد
الصناعات الكويتية ،واتحاد
ش ــرك ــات ال ـتــأم ـيــن ،وش ــرك ــات
االتصاالت.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أش ـ ـ ــاد
صالح السلمي رئيس اتحاد
شركات االستثمار ،باألصالة
عن نفسه ونيابة عن مجلس
إدارتـ ـ ـ ــه ول ـج ــان ــه وال ـش ــرك ــات
األعضاء ،بإصدار قرار الهيئة
ر ق ـ ــم  43ل ـس ـنــة  2021ب ـشــأن

تعديل بعض أحكام الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 ،2010ا سـتـجــا بــة لمقترحات
ات ـ ـحـ ــاد شـ ــركـ ــات االس ـت ـث ـم ــار
ب ـشــأن ال ـق ــرار رق ــم  118لسنة
.2019
وأضاف السلمي أن االتحاد
يـنـتـهــز ت ـلــك ال ـفــرصــة لتأكيد
سـعــادتــه بالثقة الـتــي أوالهــا
أعـ ـ ـض ـ ــاء االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ل ـم ـج ـلــس
اإلدارة ،وأن االت ـحــاد يسعده
دائـمــا المشاركة مــع مختلف
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ل ـ ــارتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـس ــوق
ال ـمــال فــي الـكــويــت والـتـعــاون
ومـ ـض ــاعـ ـف ــة الـ ـجـ ـه ــود خ ــال
ال ـمــرح ـلــة ال ـق ــادم ــة لـمــواجـهــة
أي تحديات ،وتحقيقا لرؤية
الكويت  2035بتحويل الكويت
إلـ ـ ــى مـ ــركـ ــز مـ ــالـ ــي وت ـ ـجـ ــاري
إق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي وع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي ج ـ ـ ــاذب
لالستثمار يقوم فيه القطاع

ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـنـ ـش ــاط
االقتصادي.
ً
وأخـيــرا يشرف االتـحــاد أن
يتقدم بالتهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو أمير
الـبــاد الشيخ ن ــواف األحـمــد،
وسـ ـم ــو ول ـ ــي عـ ـه ــده األمـ ـي ــن،
وج ـم ـي ــع م ــن ه ــم ع ـل ــى أرض
الكويت مواطنين ومقيمين،
بمناسبة شهر رمضان ،أعاده
ال ـل ــه عـلـيـنــا جـمـيـعــا بــالـيـمــن
وااليمان والسالمة.

عالم معولم  -وهي قضية تتبناها إدارة بايدن اآلن.
وقال نيل شيرينغ كبير االقتصاديين في "كابيتال
إيكونوميكس" ،وهي شركة استشارية" :من الالفت
للنظر مدى سرعة تحول اإلجماع في  6أشهر فقط".
وذك ــر ان ــه أصـبــح مــن الــواضــح اآلن أن الـتـشــاؤم في
الـخــريــف الـمــاضــي بـشــأن الـتــوقـعــات طــويـلــة الـمــدى
ً
ً
فكريا" ،ألن معظم
لالقتصادات المتقدمة كان "فشل
االقـتـصــاديـيــن "عـ ــادوا إل ــى األزمـ ــة الـمــالـيــة وطبقوا
الــدروس المستفادة من تلك الفترة ،لكن هذه األزمة
هي مختلف".

العالمي ورديا بالطبع.
ليس كل شيء في االقتصاد
ً
وسط التفاؤل الجديد ،هناك قلق أيضا من أن بعض
الـبـلــدان الفقيرة وبـعــض األش ـخــاص داخ ــل البلدان
األكثر ثراء لن يشاركوا ً في تحسن اآلفاق.
وف ـي ـمــا أص ـب ــح ش ـيــئــا م ــن ال ـت ـقــال ـيــد ،اس ـت ـعــارت
كريستالينا جورجيفا ،مديرة صندوق النقد الدولي،
هذا األسبوع من األدب الروسي لوصف التوقعات،
ً
وقالت نقال عن الــروائــي" :إن ليو تولستوي في آنا
ً
كارنينا يرسم جيدا مكان االقتصاد العالمي اليوم".
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اقتصاد
البحر :البنوك المصرية نجحت في تمويل تعافي االقتصاد
ةديرجلا
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نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيسة مجلس إدارة «الوطني -مصر» في مقابلة مع «ذا بانكر»
• قانون البنوك الجديد يدعم التحول الرقمي ويؤسس لمرحلة جديدة من تطور الصناعة المصرفية
البنوك نجحت
في تمويل
برامج تحفيز
االقتصاد
المصري
دون الحاجة
لتعديالت
تنظيمية

قالت نائبة الرئيس التنفيذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني
ور ئ ـ ـي ـ ـسـ ــة م ـج ـل ــس إدارة ب ـنــك
الكويت الوطني– مصر شيخة
ال ـب ـحــر ،إن ع ــام  2020ق ــد شهد
ً
ظ ـ ـ ـ ــروف ـ ـ ـ ــا تـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ص ـع ـب ــة
وتحديات غير مسبوقة فرضتها
تداعيات جائحة كورونا ،ورغم
ذل ـ ــك ،أث ـب ــت ال ـق ـط ــاع الـمـصــرفــي
المصري قدرته على تخطي تلك
الظروف بفضل ما يتمتع به من
ج ــودة أص ــول ومـعــدالت رسملة
مريحة وسيولة قوية.

أداء استثنائي

التحول
الرقمي لم
يعد رفاهية
بل ضرورة
بقاء لمن يريد
االستمرار
والمنافسة

نجاح برنامج
اإلصالح زاد
من مرونة
االقتصاد
المصري
وجعله أكثر
قدرة على
التصدي
لألزمات

وأضافت البحر ،خالل مقابلة
أج ــرتـ ـه ــا م ـ ــع م ـج ـل ــة ذا بــان ـكــر
الـعــالـمـيــة ،إن الـبـنــوك المصرية
اسـتـطــاعــت رغ ــم األزم ــة الحفاظ
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـع ـ ــدل ك ـ ـفـ ــايـ ــة رأسـ ـ ـم ـ ــال
يفوق المتطلبات الرقابية بلغ
ف ــي الـمـتــوســط  19.8ف ــي الـمـئــة،
ك ـمــا أظ ـه ــرت ن ـتــائــج اخ ـت ـبــارات
الضغط قدرة القاعدة الرأسمالية
للبنوك على استيعاب المخاطر
االقـتـصــاديــة الـتــي قــد تنتج عن
الموجة الثانية لتفشي فيروس
كورونا.
وأكــدت أن السياسات المالية
والـ ـنـ ـق ــدي ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة وال ـب ـن ــك
ال ـمــركــزي خ ــال االزم ـ ــة نجحت
في الحد من تداعيات الجائحة،
ً
وهـ ــو م ــا ان ـع ـكــس إي ـج ــاب ــا على
ق ـطــاع ال ـب ـن ــوك ،إذ ت ـس ــارع نمو
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ،وارتـ ـ ـف ـ ــع ب ـن ـح ــو 23
ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أس ـ ــاس سـنــوي
بـ ـنـ ـه ــاي ــة ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر الـ ـم ــاض ــي،
وذلــك بدعم مــن خفض معدالت
الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة ل ـت ـح ـف ـي ــز االقـ ـتـ ـص ــاد
ومـبــادرات البنك المركزي لدعم
قـ ـط ــاع ــات ال ـص ـن ــاع ــة والـ ــزراعـ ــة
والمقاوالت ،وكذلك مبادرات دعم
وتمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
وأوضحت أن البنوك احتفظت
بمستويات جــودة أصــول قوية،
رغم االزمة ،ودعم احتواء معدالت
التعثر رغم التداعيات مواصلة
الحكومة تنفيذ مشروعات البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة ف ــي إط ـ ــار سـيــاسـتـهــا
الـمـتــوازنــة بـيــن ف ــرض التدابير
الــازمــة لمكافحة انـتـشــار وبــاء
كــورونــا ،مــع األخــذ فــي االعتبار
الحد من التداعيات االقتصادية.
وبـيـنــت أن ال ـب ـنــوك ل ــم تحتج
إلــى تـعــديــات تنظيمية لــزيــادة
قــدرت ـهــا ع ـلــى ت ـمــويــل م ـب ــادرات
الـ ـحـ ـك ــوم ــة وال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـم ــرك ــزي
لـتـحـفـيــز االقـ ـتـ ـص ــاد ب ـف ـضــل مــا
ت ـم ـت ـل ـكــه مـ ــن م ـ ـعـ ــدالت س ـيــولــة
ق ــوي ــة .فـعـلــى ال ــرغ ــم م ــن خفض
الفائدة فــي مــارس فــإن إجمالي
الــودائــع ،خــال ستة أشـهــر ،قفز
بأكثر من  12في المئة ليتخطى
 5ت ــري ـل ـي ــون ــات ج ـن ـي ــه ب ـن ـهــايــة
سبتمبر.

فرص واعدة

«المركزي»
نجح في
السيطرة على
التضخم بعدما
انتهت أصعب
اإلصالحات

اإلصرار على
مواصلة تنفيذ
مشروعات
البنية التحتية
ساهم في
احتواء معدالت
التعثر

وع ـ ـ ـ ــن رؤي ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ل ـم ـس ـت ـق ـب ــل
االقتصاد المصري ،قالت البحر،
إن االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـمـ ـص ــري يـعــد
الــوحـيــد بالمنطقة ال ــذي سجل
ً
نموا خالل الجائحة ،والمتوقع
اس ـ ـت ـ ـمـ ــراره مـ ــع ت ـ ـسـ ــارع حـمـلــة
ال ـت ـط ـع ـيــم وتـ ـع ــاف ــي االق ـت ـص ــاد
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،م ـت ــوق ـع ــة أن يـنـمــو
االقـتـصــاد بنحو  2.8فــي المئة
فـ ــي ال ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة،
وي ـ ـ ــزداد إلـ ــى  5ف ــي ال ـم ـئــة على
ال ـم ــدى ال ـم ـتــوســط ع ـلــى خلفية
ال ـتــزام الـحـكــومــة بــاإلصــاحــات،
واس ـت ـمــرار دع ــم ص ـنــدوق النقد
الدولي.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن الـ ـخـ ـط ــة
الطموحة لتطوير البنية التحتية
واإلنفاق على مشروعات التنمية
ت ــدع ــم ال ـن ـم ــو ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــي ،إذ
ي ـظ ـهــر ذل ـ ــك ب ـش ـكــل واضـ ـ ــح فــي
الموازنة التقديرية للعام المالي
الجاري ،والتي زاد فيها اإلنفاق
االس ـت ـث ـمــاري  26ف ــي الـمـئــة عن
العام المالي السابق ليصل إلى
 177مليار جنيه ،وهو ما يمثل
رك ـي ــزة أســاس ـيــة ل ـن ـشــاط قـطــاع
األعمال ويدعم نمو االئتمان.
ً
واستكماال للركائز التي تدعم
ال ـ ـفـ ــرص ال ـ ــواع ـ ــدة ب ــاالق ـت ـص ــاد
ال ـم ـصــري ،قــالــت ال ـب ـحــر" :تمثل
التركيبة السكانية لمصر أحد
أبرز ركائز نمو األعمال ،إذ يبلغ
عدد السكان الذين تقل أعمارهم
ً
عــن  35عــامــا نحو  66فــي المئة
من إجمالي عدد السكان ،ولهذا
ً
ن ــرى فــرصــا واعـ ــدة لنمو قطاع

التجزئة الذي نركز على التوسع
فيه خالل المرحلة المقبلة".
وت ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــن ت ـ ـلـ ــك الـ ـت ــركـ ـيـ ـب ــة
السكانية مع استمرار نحو ثلثي
سـ ـك ــان م ـص ــر بـ ـ ــدون ح ـســابــات
مـصــرفـيــة ،وه ــو مــا يـفـتــح آفــاقــا
ك ـب ـي ــرة ل ـل ـن ـمــو فـ ــي الـمـسـتـقـبــل
خـ ــاصـ ــة مـ ــع ج ـ ـهـ ــود ال ـح ـك ــوم ــة
والبنك المركزي المكثفة لزيادة
معدالت الشمول المالي ،والتي
ك ــان آخــرهــا ق ـ ــرارات "ال ـمــركــزي"
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـ ـه ـ ـلـ ــت فـ ـ ـت ـ ــح ح ـ ـسـ ــاب
مـ ـص ــرف ــي جـ ــديـ ــد ل ـل ـع ـم ــاء مــن
األفــراد والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة.

تراجع معدالت
الدين الحكومي
يفرض على البنوك
تحدي البحث عن
بدائل تمويلية

دعم االقتصاد
وع ـ ــن دور الـ ـبـ ـن ــوك فـ ــي دع ــم
االقتصاد والعمالء خالل األزمة،
قالت البحر" :استطاعت البنوك
الـ ـمـ ـص ــري ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ـ ــأدوارهـ ـ ــا
التمويلية خالل جائحة كورونا
وس ـ ــط ب ـي ـئــة فـ ــائـ ــدة مـنـخـفـضــة
ودون الحاجة إلى تخفيف البنك
ال ـم ــرك ــزي لـلـمـعــايـيــر الــرقــاب ـيــة،
وذل ــك بـفـضــل مــا تتمتع بــه من
مالءة مالية قوية ونسب سيولة
م ــرت ـف ـع ــة م ـك ـن ـت ـهــا مـ ــن ت ـمــويــل
زيادة اإلنفاق الحكومي لتمويل
سياسات الحد من انتشار الوباء
وإنـ ـ ـع ـ ــاش االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ،وك ــذل ــك
م ـب ــادرات الـبـنــك ال ـمــركــزي التي
أطلقها لتخفيف تداعيات األزمة
على القطاعات المتضررة".
وأشادت بما أطلقه "المركزي"
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري م ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــادرات
وت ــوج ـي ـه ــات ل ـل ـب ـنــوك ســاهـمــت
ف ــي تـخـفـيــف ال ـت ــداع ـي ــات ،وفــي
مـقــدمـتـهــا خ ـفــض ال ـف ــائ ــدة 400
نـقـطــة أس ــاس لتحفيز الـنـشــاط
االقتصادي ،إضافة إلى تأجيل
ك ــل االس ـت ـح ـقــاقــات االئـتـمــانـيــة
للعمالء مــن االفـ ــراد والـشــركــات
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة دون
عـ ـ ــوائـ ـ ــد أو رس ـ ـ ـ ــوم م ـ ـ ــدة س ـتــة
أشهر ،وإعادة هيكلة مديونيات
ً
العمالء وفقا لتدفقاتهم النقدية
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
الـعــديــد مــن ال ـم ـبــادرات الــداعـمــة
ً
ل ـل ـق ـطــاعــات األكـ ـث ــر تـ ــأثـ ــرا مـثــل
السياحة وغيرها من القطاعات.

السيطرة على التضخم
ً
وت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـقـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى خ ـف ــض
الـ ـف ــائ ــدة وأثـ ــرهـ ــا ع ـل ــى أداء
قطاع البنوك ،قالت البحر:
"أدى ق ــرار خـفــض الـفــائــدة
ف ــي إطـ ــار سـيــاســة نقدية
ت ـي ـس ـي ــري ــة ن ـج ـح ــت فــي
السيطرة على معدالت
الـتـضـخــم إل ــى تـســارع
وتـيــرة نمو االئتمان
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ل ـ ـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــأثـ ــر
ب ـتــداع ـيــات األزم ـ ــة،
مـ ـ ـم ـ ــا سـ ـ ــاهـ ـ ــم ف ــي
تخفيف الضغوط
ع ـل ــى ال ـه ــوام ــش
نتيجة الخفض.

حيث انعكس نمو االئتمان على
معدل القروض إلى الودائع الذي
ت ـخ ـطــى  47ف ــي ال ـم ـئ ــة بـنـهــايــة
سبتمبر من مستويات أقــل من
 45فــي الـمـئــة فــي نـهــايــة ،2019
وهو ما يدعم ربحية البنوك".
ولـفـتــت إل ــى إمـكــانـيــة تعرض
الهوامش لبعض الضغط خالل
ا لـعــام الحالي والمقبل ،نتيجة
تــراجــع الـفــائــدة واالسـتـمــرار في
سياسة التيسير النقدي ،خاصة
مع تراجع معدالت التضخم ألقل
من المستويات المستهدفة في
ظل اعتماد المحفظة االئتمانية
للعديد من البنوك على تمويل
أدوات ا لـ ــد يـ ــن ا لـ ـحـ ـك ــو مـ ـي ــة ،إذ
يتخطى حجم استثماراتها في
أذون ال ـخ ــزان ــة ال ـح ـكــوم ـيــة 2.7
تريليون جنيه ،والتي يتوقع أن
ً
تشهد تراجعا في ظل األهــداف
التي أعلنتها الحكومة لخفض
نسبة الدين إلى الناتج المحلي
اإلجمالي ،وهو ما يمثل تحديا
أم ـ ـ ـ ــام ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
ربحيتها.
وذكـ ـ ـ ــرت" :ب ـش ـك ــل ع ـ ــام ورغ ــم
ان ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاض الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة ،ت ـب ـق ــى
الـ ـمـ ـع ــدالت ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ـل ـفــائــدة
جـ ــاذبـ ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار األج ـن ـب ــي
مقارنة بباقي األسواق الناشئة.
ويـ ــدعـ ــم ذلـ ـ ــك تـ ــراجـ ــع مـ ـع ــدالت
التضخم أل ق ــل مــن المستويات
المستهدفة من البنك المركزي،
وتـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــي أغ ـ ـ ـلـ ـ ــب الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوات
اإلصـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي قـ ـ ــد ت ــزي ــد
م ــن ال ـض ـغ ــوط الـتـضـخـمـيــة في
المستقبل".

القاعدة الرأسمالية قانون البنوك

للقطاع المصرفي
قادرة على
استيعاب تداعيات
الموجة الثانية
للجائحة

وعــن قــانــون الـبـنــوك الجديد،
أكـ ــدت ال ـب ـحــر أن ــه "ك ــان ــت هـنــاك
حاجة ماسة إلصدار تشريعات
جديدة وسط وتسارع تطورات
االقتصاد والصناعة المصرفية
على وجه التحديد في ظل
مــا شهدته التكنولوجيا
الـمــالـيــة مــن ت ـطــور ،ومــا
أف ــرزت ــه األزم ـ ــة الـمــالـيــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة وت ـب ـعــات ـهــا
م ــن م ـت ـغ ـيــرات جعلت
هـ ـن ــاك ح ــاج ــة مــاســة
إلصدار قانون جديد
ً
ي ـ ـكـ ــون ب ـ ــدي ـ ــا عــن
آخـ ـ ـ ـ ــر ق ـ ــان ـ ــون

شيخه البحر

لتنظيم عمل القطاع وا لـصــادر
قـبــل أك ـثــر م ــن  17ع ــام ــا ،بـهــدف
تــوفـيــر إط ــار تـشــريـعــي متكامل
ي ــواك ــب الـ ـتـ ـط ــورات الـمـتــاحـقــة
ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد ،وق ـ ـطـ ــاع األع ـ ـمـ ــال،
وال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي ،ويــؤســس
لمرحلة جديدة من مراحل تطور
النظام المصرفي في مصر".
وأشادت بوضع باب كامل في
القانون لتنظيم خدمات ونظم
الــدفــع والـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة،
ً
مشيرة إلى تحديد القانون إطارا
ً
تشريعيا يدعم رسملة البنوك،
وزيادة قدرتها على التعامل مع
الظروف االستثنائية.
وأش ــارت إلــى تركيز القانون
على وضع استراتيجية متكاملة
لـ ـع ــاج مـ ــراحـ ــل ت ـع ـث ــر ال ـب ـن ــوك
ب ـمــا يـضـمــن ت ــدخ ــل "ال ـم ــرك ــزي"
المبكر وفق معايير ومؤشرات
واضـ ـح ــة ،ت ـســاعــد ع ـلــى حـمــايــة
الـقـطــاع الـمـصــرفــي مــن األزم ــات
المستقبلية ،وتضع آلية محددة
لـلـتـعــامــل م ــع ال ـب ـنــوك ف ــي حــالــة
التعثر بالفعل ،وإنشاء صندوق
لتمويل تسوية تلك التعثرات.

زيــادة استثماراتها في التحول
ال ــرقـ ـم ــي ،وت ـخ ـص ـي ــص إدارات
للخدمات والمنتجات المصرفية
الرقمية ،وتشجيع العمالء على
إتـ ـ ـم ـ ــام م ـع ــام ــات ـه ــم م ـ ــن خ ــال
القنوات اإللكترونية عبر الهاتف
واإلنترنت.

التشريعات
الجديدة تدعم
رسملة البنوك
وتزيد قدرتها
على التعامل
مع الظروف
االستثنائية

تحول رقمي
ً
وردا على سؤال حول التحول
ال ــرق ـم ــي ال ـ ــذي ت ـش ـهــده ال ـب ـنــوك
ونمو أعمال شركات الـ Fintech
قالت البحر" :أثبتت الجائحة أن
عمليات التحول الرقمي لم تعد
رفاهية ،بل ضرورة بقاء تنذر من
يتباطأ في اتخاذ خطوات جادة
تجاهها بالخروج من الصناعة
المصرفية بالكامل".
واه ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة
خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة
ب ــال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ــال ـي ــة
والمدفوعات اإللكترونية،
وان ـع ـك ـســت ت ـلــك الـجـهــود
على الـمــدفــوعــات بشكل
واض ــح ،إذ تـجــاوز عدد
م ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــي خ ــدم ــة
الـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال
الموبايل  19مليون
م ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ب ـن ـم ــو
سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوي  41ف ــي
ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،وب ـل ـغ ــت
قيمة المعامالت
الـشـهــريــة نحو
 9.6م ـل ـي ــارات
جنيه.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى
ص ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد
ال ـخــدمــات
الــرقـمـيــة،
سارعت
البنوك
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى

برامج التنمية
الطموحة
والمشاريع
العمالقة تدعمان
النمو المستقبلي
لقطاع األعمال
واالئتمان

خطة الحكومة
للشمول المالي
وطبيعة التركيبة
السكانية تخلقان
ً
فرصا واعدة بقطاع
التجزئة

مبادرات «المركزي»
والسياسة
التيسيرية ساهمتا
في الحد من
تداعيات الجائحة
على قطاعات
األعمال

ةديرجلا

•
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اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

ً
قانون دعم وضمان تمويل البنوك خرج مشوها

حتى اعتراض عضو واحد في الحكومة ًعلى قانون تأجيل أقساط القروض»
نسمع
«لم
•
ُ
• توقعات بأن تجمع تقارير التصنيف االئتماني قريبا على خفض التصنيف السيادي للدولة
• وضع السيولة حرج وانحسار كبير في كفاءة ومصداقية إدارتها
قال الشال« :تكالبت على
الكويت أزمة سوق النفط،
وجائحة «كورونا» ،لكن،
األخطر من االثنتين أن
تتبنى إدارتها العامة
السياسات والقرارات
الخطأ ،في ظروف حرجة،
فالتداعيات في مثل تلك
الظروف تصبح مضاعفة
األثر على أقل تقدير».

أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــال
االقتصادي األسبوعي بأن
وكــالــة «م ــودي ــز» للتصنيف
االئـتـمــانــي نـشــرت األسـبــوع
ال ـ ـفـ ــائـ ــت تـ ـق ــري ــر م ــراجـ ـع ــة،
ن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرت تـ ـ ـف ـ ــاصـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــه ف ــي
مـعـظــم وس ــائ ــل اإلع ـ ــام وال
داع ـ ــي ل ـت ـك ــراره ــا ،ومـ ــا نــود
التعرض له هو أن الصيغة
ال ـت ـحــذيــريــة ل ـل ـت ـقــريــر حــول
خفض التصنيف االئتماني
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت أق ـ ـ ـ ــرب ل ـل ـت ـح ـقــق
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة أحـ ـ ـ ـ ـ ــداث مـ ـ ــا ب ـع ــد
صياغة التقرير.
ف ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ي ـح ـمــل
التقرير تصنيفين ،أحدهما
إ يـجــا بــي يتعلق بالسياسة
ال ـن ـق ــدي ــة ،أو م ــا ي ـقــع تـحــت
سلطة بنك الكويت المركزي
ويشمل القطاع المصرفي،
وال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي سـ ـلـ ـب ــي م ـت ـصــل
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدهـ ـ ــور ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والمالية.
وأشد المخاطر الذي تهدد
ا سـتـمــرار خفض التصنيف
السيادي للكويت ،تلك التي
تتعلق ب ــإدارة السيولة ،أي
السياسة المالية على المدى
القصير ،والسياسة المالية
ت ـ ـقـ ــع ت ـ ـحـ ــت سـ ـلـ ـط ــة وزارة
المالية ومجلس الوزراء.
وصحيح أن التقرير نشر
بداية األسبوع الفائت ،لكن
صياغته اكتملت قبل أسبوع
من نشره على األقل ،أي إنه
ال يـشـمــل الـ ـق ــرارات الـمــالـيــة
ال ـت ــي اع ـت ـمــدت ـهــا الـحـكــومــة

مـ ـنـ ـتـ ـص ــف األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ق ـبــل
الفائت.
وف ـ ـ ــي وض ـ ـ ــع م ـ ــن ح ــري ــق
السيولة ،ال يمكن لعاقل أن
ي ـتــوقــع أن ت ـق ــوم الـحـكــومــة
بـهــدر مليار ديـنــار مــن أجل
مكسب سياسي غير مستدام
وغـ ـي ــر م ـس ـت ـح ــق ،فـ ــي وق ــت
تـ ـق ــوم بـ ـخ ــرق كـ ــل الـ ـق ــواع ــد

ال ـمــال ـيــة ال ـس ـل ـي ـمــة ،ح ـتــى ال
ت ـع ـجــز ع ــن س ـ ــداد ال ــروات ــب
واألجور.
وحتى الحكومة نفسها،
كـ ــانـ ــت ع ــاقـ ـل ــة حـ ـت ــى م ـس ــاء
يـ ـ ـ ـ ــوم االث ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــواف ـ ــق
 ،2021 /03 /29و كـ ــا نـ ــت قــد
رفـضــت ،وبــاإلجـمــاع ،ووفــق
ح ـج ــج ال ت ـق ـب ــل ال ـت ـش ـك ـيــك،

م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل سـ ـ ـ ــداد
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــروض ل ـ ـس ـ ـتـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر،
وذ ل ــك ك ــان موقفها الموثق
أمــام لجنة الـشــؤون المالية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ف ــي مـجـلــس
األمة ،وفي ساعة من الزمن،
اس ـ ـ ـتـ ـ ــدارت الـ ـحـ ـك ــوم ــة 180
درجـ ـ ــة ،ون ـس ـفــت قـنــاعــاتـهــا
ً
ال ـم ـك ـتــوبــة ،واتـ ـخ ــذت ق ـ ــرارا

األفراد ال يزالون أكبر المتعاملين في البورصة
ذكر تقرير «الشال» أن الشركة الكويتية للمقاصة
أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي
ً
وفـ ـق ــا لـجـنـسـيــة وف ـئ ــة ال ـم ـت ــداول ـي ــن» ل ـل ـف ـتــرة من
 2021/01/01إل ــى  ،2021/03/31والـمـنـشــور على
الموقع اإللكتروني لبورصة الكويت.
وأفـ ـ ـ ــاد ال ـت ـق ــري ــر ب ـ ــأن األف ـ ـ ـ ــراد الي ـ ــزال ـ ــون أك ـبــر
المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع ،إذ استحوذوا
عـلــى  42.9ف ــي الـمـئــة م ــن إج ـمــالــي قـيـمــة األسـهــم
المبيعة ( 36.7في المئة للربع األول  )2020و42.7
في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة (38.6
في المئة للربع األول .)2020
ً
وباع المستثمرون األفراد أسهما بقيمة 1.111
ً
مليار دينار ،بينما اشتروا أسهما بقيمة 1.107
ً
مـلـيــار ،ليصبح صــافــي تــداوالت ـهــم بـيـعــا وبنحو
 4.189ماليين.
وأضاف أن «ثاني أكبر المساهمين في سيولة
السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ،ونصيبه
إلــى ارتـفــاع مبيعاته وانخفاض مشترياته ،فقد
اسـتـحــوذ على  29.5فــي المئة مــن إجـمــالــي قيمة
األس ـهــم الـ ُـمـبــاعــة ( 28.4%للفترة نفسها )2020
و 28.5في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
( 30.8فــي المئة للفترة نفسها  ،)2020و قــد باع
ً
هذا القطاع أسهما بقيمة  764.511مليون دينار،
ً
في حين اشترى أسهما بقيمة  739.619مليونا،
ً
ليصبح صافي تداوالته األكثر بيعا بنحو 24.892
مليونا.
وأش ـ ــار إل ــى أن ث ــال ــث الـمـســاهـمـيــن ه ــو قـطــاع
حـ ـس ــاب ــات الـ ـعـ ـم ــاء (الـ ـمـ ـح ــاف ــظ) ون ـص ـي ـب ــه إل ــى
انخفاض ،فقد استحوذ على  24.3فــي المئة من
إجمالي قيمة األسـهــم ُ
المشتراة ( 26.4فــي المئة
للفترة نفسها  )2020و 23.5في المئة من إجمالي
قـيـمــة األس ـه ــم الـمـبـيـعــة ( 26.4ف ــي الـمـئــة للفترة
نفسها .)2020
ً
وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 629.715

مليون دينار ،في حين باع اسهما بقيمة 610.110
مــايـيــن ،ليصبح صــافــي تــداوالت ـهــا الكـثــر ش ـ ً
ـراء
بنحو  19.505مليونا.
وأضاف «آخر المساهمين في سيولة السوق هو
قطاع صناديق االستثمار ونصيبه إلى انخفاض،
فقد استحوذ على  4.5في المئة من إجمالي قيمة
األسـهــم الـ ُـمـشـتــراة ( 4.6فــي المئة للفترة نفسها
 )2020و 4.1فــي المئة مــن إجمالي قيمة األسهم
الـمـبـيـعــة ( 8.5ف ــي الـمـئــة لـلـفـتــرة نـفـسـهــا ،)2020
ً
وقــد اشترى هــذا القطاع أسهما بقيمة 115.455
ً
مـلـيــونــا ،ف ــي حـيــن ب ــاع أس ـه ـمــا بـقـيـمــة 105.979
ً
مــايـيــن ،ليصبح صــافــي تــداوالتــه ش ــراء وبنحو
 9.476ماليين».
وم ــن خ ـصــائــص ب ــورص ــة ال ـكــويــت اس ـت ـمــرار
كونها بــور صــة محلية ،فقد كــان المستثمرون
الكويتيون أ كـبــر المتعاملين فيها ،إذ ا شـتــروا
ً
أسهما بقيمة  2.129مليار دينار ،مستحوذين
ب ــذل ــك ع ـلــى  82.2ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي قيمة
األسهم ُ
المشتراة ( 76.1في المئة للفترة نفسها
ً
 ،)2020في حين باعوا أسهما بقيمة  2.095مليار،
مستحوذين بذلك على  80.8في المئة من إجمالي
قيمة األ س ـهــم المبيعة ( 75.3فــي ا لـمـئــة للفترة
نفسها  ،)2020ليبلغ صــافــي تــداوالتـهــم األكثر
ً
شراء بنحو  34.099مليون دينار.
و بـلـغــت نسبة حـصــة المستثمرين اآل خــر يــن
مــن إجمالي قيمة األسـهــم ُ
المشتراة نحو 15.5
في المئة ( 18.2في المئة للفترة نفسها )2020
واش ـتــروا مــا قيمته  402.571مـلـيــون ،فــي حين
بـلـغــت قـيـمــة أسـهـمـهــم الـ ُـم ـبــاعــة نـحــو 396.668
مليونا ،أي ما نسبته  15.3في المئة من إجمالي
قيمة األ س ـهــم المبيعة ( 19.8فــي ا لـمـئــة للفترة
نفسها  ،)2020ليبلغ صــافــي تــداوالت ـهــم شــراء
بنحو  5.903ماليين.
وب ـل ـغــت نـسـبــة ح ـصــة الـمـسـتـثـمــريــن م ــن دول

مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة األسهم
المبيعة نحو  3.8فــي المئة ( 5فــي المئة للفترة
نفسها  ،)2020أي ما قيمته  99.670مليون دينار،
في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.3
في المئة ( 5.7في المئة للفترة نفسها  ،)2020أي
ما قيمته  59.668مليونا ،ليبلغ صافي تداوالتهم
ً
الوحيدون بيعا وبنحو  40.002مليون.
وتـغـيــر الـتــوزيــع النسبي بـيــن الجنسيات عن
سابقه ،إذ أصبح نحو  81.5في المئة للكويتيين،
 15.4في المئة للمتداولين من الجنسيات األخرى،
و 3.1في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون
الخليجي ،مقارنة بنحو  75.7في المئة للكويتيين،
 19في المئة للمتداولين من الجنسيات األخرى،
و 5.3في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون
الخليجي للفترة نفسها من عام .2020
أي أن بــورصــة الـكــويــت ظـلــت بــورصــة محلية،
حيث كان النصيب األكبر للمستثمر المحلي مع
ً
ميل إلى ارتفاع نصيب المستثمر المحلي خالفا
التجاهات العام الفائت ،ومازال إقبال المستثمرين
اآلخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي
ي ـفــوق إق ـبــال نـظــرائـهــم مــن داخ ــل دول المجلس،
ومازالت غلبة التداول فيها لألفراد.
ولـفــت إلــى أن عــدد حـســابــات ال ـتــداول النشطة
انخفض بنحو  16.5 -فــي المئة مــا بين نهاية
دي ـس ـم ـبــر  2020ون ـه ــاي ــة م ـ ــارس  ،2021وكــذلــك
انخفضت بنسبة  1.5 -فــي المئة مــا بين نهاية
ديسمبر  2019ونهاية مارس .2020
وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية
ً
مــارس  2021نحو  20,850حسابا ،أي ما نسبته
 5.1في المئة من إجمالي الحسابات ،مقارنة بنحو
 23,904حـســابــا فــي نـهــايــة فـبــرايــر  ،2021أي ما
نسبته  5.9في المئة من إجمالي الحسابات للشهر
نفسه ،أي بانخفاض بنحو  12.8 -في المئة خالل
مارس .2021

ً
مـعــاكـسـ ــا ،ال نـفــع وال فــائــدة
ل ــه ،حـتــى لـمــن استهدفتهم
به ،ولألسف ،لم نسمع حتى
اع ـ ـتـ ــراض ع ـض ــو واح ـ ــد فــي
الحكومة.
وح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــى قـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــون دع ـ ـ ــم
وضـ ـ ـم ـ ــان تـ ـم ــوي ــل الـ ـبـ ـن ــوك
ال ـم ـح ـل ـيــة ال ـ ــذي ام ـتــدح ـنــاه
ً
األسبوع قبل الفائت استنادا
إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودة الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع

ال ــذي قــدمـتــه الـحـكــومــة إلــى
لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـم ــالـ ـي ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ف ــي مـجـلــس
ً
األم ــة ،وك ــان حصيفا ،خرج
ً
ً
مـ ـ ـش ـ ــوه ـ ــا وخ ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــرا ع ـل ــى
اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـنـ ـظ ــام ال ـم ــال ــي
والـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ــي ،ووج ـ ـ ـ ـ ــب
اعتذارنا.
ُ
ونتوقع أن تجمع تقارير
الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــف اإلئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي

فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ال ـق ــري ــب
ع ـل ــى خ ـف ــض ال ـت ـص ـن ـيــف
الـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــادي لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدول ـ ـ ــة
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــرة
المستقبلية السلبية ،هذه
المرة ،ليس فقط لحراجة
وضـ ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة ،إنـ ـم ــا
النحسار كبير في كفاء ة
وص ــدق ـي ــة إدارتـ ـ ـه ـ ــا ،ذل ــك
إن تحقق ،سوف تنعكس
آثاره السلبية ،ليس فقط
عـ ـل ــى ت ـك ـل ـف ــة االقـ ـ ـت ـ ــراض
الـ ـسـ ـي ــادي ،إن ـم ــا سـيــرفــع
تـكـلـفـتــه ع ـلــى مــؤس ـســات
القطاع الـخــاص ،وســوف
ً
يــؤثــر س ـل ـبــا ف ــي تــدفـقــات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار األج ـ ـن ـ ـبـ ــي
ً
الـ ـمـ ـب ــاش ــر ،وسـ ـلـ ـب ــا عـلــى
تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت
التجارية.
ل ـ ـ ـقـ ـ ــد تـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـب ـ ــت عـ ـل ــى
الكويت أزمة سوق النفط،
وجائحة «كــورونــا» ،لكن،
األخطر من االثنتين ،هو
أن تتبنى إدارتها العامة
الـ ـسـ ـي ــاس ــات وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــأ ،وسـ ـ ـ ــط ظـ ـ ــروف
ح ــرج ــة ،فــال ـتــداع ـيــات في
مثل تلك الظروف تصبح
مـضــاعـفــة األثـ ــر ع ـلــى أقــل
تقدير.

 785مليون دينار أرباح الشركات المدرجة
خالل  2020بانخفاض %60.7
أشار «الشال» إلى أن  143شركة أو نحو  85في
المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة ،البالغ 168
شركة ،أعلنت نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  ،2020بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن
بعد نتائجها ،وتلك التي تختلف سنتها المالية.
وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 785.4
مليـون دينار ،بانخفاض بلغ نحـو  60.7في المئة
عن مستوى أرباح نفس الشركات لعام  2019والبالغ
نحو  1.997مليار ،وبلغ عدد الشركات الرابحة 70
والخاسرة  ،72إضافة إلى شركة واحــدة لم تحقق
أرباحا أو خسائر عن عام  ،2020مقابل  110شركات
رابحة ،و 32شركة خاسرة ،وشركة واحدة لم تحقق
أرباحا أو خسائر عن عام  2019للعينة ذاتها.
وم ــن مـنـظــور آخ ــر ،حققت  38شــركــة تـقــدمــا في
أدائ ـه ــا ،مــن ضـمــن تـلــك ال ـشــركــات زادت  22شركة
مستوى أرباحها و 16شركة إما انتقلت من الخسائر
إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها ،أي أن
 26.6في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها
حققت تقدما في األداء ،وكــان عــدد الشركات التي
حققت تقدما في أدائها من نفس العينة  77شركة
عام .2019
وب ـلــغ ع ــدد ال ـش ــرك ــات ال ـتــي ت ــراج ــع أداؤهـ ـ ــا في
نهاية العام الفائت  ،104منها  61شركة زادت من
خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر ،و43
شركة انخفضت ربحيتها ،مقابل  66شركة حققت
تراجعا في أدائها من العينة ذاتها لعام .2019
ً
وف ــي قــائـمــة أع ـلــى ال ـشــركــات تـحـقـيـقــا لــأربــاح،
حققت  10شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو
 926.3مليون ديـنــار أو نحو  117.9فــي المئة من

إجمالي األرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت
ع ــن نـتــائـجـهــا ( )143أو نـحــو  73.1ف ــي الـمـئــة من
قيمة أربــاح الشركات الرابحة ( ،)70تصدرها بنك
الكويت الوطني بنحو  246.3مليونا ،وجاءت شركة
االتصاالت المتنقلة (زين) في المرتبة الثانية بنحو
 185.1مليونا ،وبيت التمويل الكويتي في المرتبة
الثالثة بنحو  148.4مليونا.
وعلى النقيض ،حققت  10شركات أعلى خسائر
مطلقة بنحو  276.2مليون ديـنــار ،ضمنها حقق
الـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي أع ـلــى مـسـتــوى للخسائر
بنحو  69.7مليون دينار ،تلته مجموعة الصناعات
الوطنية بنحو  52.2مليونا.
وحققت  4قـطــاعــات مــن أصــل  13قطاعا نشطا
ارتفاعا في مستوى ربحيتها ،بينما تراجعت أرباح
 3قـطــاعــات و 5قـطــاعــات انتقلت مــن الربحية إلى
الخسائر ،وقطاع وحيد زاد من مستوى خسائره.
وأفضل القطاعات أداء قطاع السلع االستهالكية
الذي زاد من أرباحه البالغة نحو  6.8ماليين دينار
إلــى أرب ــاح بلغت نحو  11.9مليونا ،أي بارتفاع
بنحو  5.1ماليين ،بينما أكثرها تراجعا كان قطاع
البنوك الذي خفض من أرباحه البالغة نحو 1.202
مـلـيــار إل ــى أربـ ــاح بـلـغــت نـحــو  594.4مـلـيــونــا ،أي
بتراجع بلغ نحو  607.6ماليين.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،أعـلـنــت  55شــركــة رغـبـتـهــا في
توزيع أرباح ،ومن ضمنها  31شركة أعلنت توزيع
أرباح نقدية فقط ،و 8شركات أعلنت توزيع أسهم
منحة فقط ،و 16شركة أعلنت رغبتها في توزيع
مختلط بـيــن أرب ــاح نـقــديــة وأسـهــم مـنـحــة ،بينما
أعلنت  88شركة رغبتها في عدم توزيع أرباح.

 457.3مليون دينار أرباح البنوك في 2020

إجمالي
المخصصات التي
احتجزتها البنوك
في  2020بلغ نحو
 1.058مليار دينار

أوضــح تقرير «الشال» أن قطاع
البنوك (يشمل  10بنوك كويتية)
ً
ح ـق ــق خ ـ ــال ع ـ ــام  2020ت ــراج ـع ــا
ً
كـبـيــرا فــي صــافــي أربــاحــه مقارنة
بعام  ،2019إذ بلغ صافي األرباح
(بـ ـع ــد خ ـص ــم الـ ـض ــرائ ــب وح ـق ــوق
األقلية) نحو  457.3مليون دينار،
ب ــا نـ ـخـ ـف ـ ـ ــاض بـ ـل ـ ـ ــغ نـ ـح ـ ـ ــو 523.4
مليونا ،أو نحو  53.4 -في المئة
مـقــار نــة بنحو  980.7مليونا في
.2019
ولفت إلى أن ذلك تحقق بسبب
ارتفاع جملة المخصصات بقيمة
 380.9مليون دينار وبنحو 56.2
فــي ال ـم ـئــة ،إضــافــة إل ــى انـخـفــاض
الـ ــربـ ــح ال ـت ـش ـغ ـي ـل ــي (ق ـ ـبـ ــل خـصــم
ا ل ـ ـم ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات) بـ ـنـ ـح ــو 197.5
مـلـيــونــا ،أو نـحــو  11 -فــي الـمـئــة،
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى ن ـحــو  1.600مـلـيــار
مقارنة بنحـو  1.798مليار ،نتيجة
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض إج ـ ـمـ ــالـ ــي اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى

من انخفاض إجمالي المصروفات
الـتـشـغـيـلـيــة ،حـيــث بـلــغ انـخـفــاض
إجمالي «التشغيلية» نحو 662.2
مليون دينار أو بنسبة  14.8 -في
ال ـم ـئــة ،مـقــابــل ان ـخ ـفــاض إجـمــالــي
ال ـم ـص ــروف ــات الـتـشـغـيـلـيــة بقيمة
 464.7مـلـيــو نــا أو بـنـسـبــة 17.3 -
في المئة.
وتـشـيــر األرقـ ــام إل ــى أن ثمانية
ً
بنوك حققت تراجعا في مستوى
ربحيتها ،إضافة إ لــى بنك وحيد
حقق خسائر ،وبنك آخر لم يحقق
أي أر ب ـ ـ ـ ـ ــاح أو خ ـ ـسـ ــا ئـ ــر خ ــا ص ــة
لـمـســاهـمـيــه ،ول ــم يـحـقــق أي بنك
ً
ارتفاعا في مستوى أرباحه مقارنة
بأداء عام .2019
وأضاف «انخفضت أرباح الربع
الرابع من  2020البالغة نحو 91.8
م ـل ـيــون د يـ ـن ــار ب ـن ـحــو  61.1 -في
المئة مقارنة بأرباح الربع الرابع
مـ ــن  2019وا لـ ـب ــا لـ ـغ ــة نـ ـح ــو 236
مليونا ،وانخفضت بنحو 37.2 -

في المئة عن مستوى أرباح الربع
ا لـثــا لــث مــن  ،2020بينما ارتفعت
بنحو  169.6في المئة عن مستوى
أرب ــاح الــربــع ال ـثــانــي ،ومنخفضة
بنحو  50.4 -في المئة عن أر بــاح
الربع األول للعام ذاته».
واس ـت ـمــرت الـبـنــوك فــي تطبيق
س ـ ـيـ ــاسـ ــة ح ـ ـجـ ــز الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات
مـقــا بــل ا ل ـق ــروض غـيــر المنتظمة،
فبلغ إجمالي المخصصات التي
احتجزتها فــي  2020نحو 1.058
مليار دينار ،مقارنة بنحو 677.2
م ـل ـي ــو ن ــا فـ ــي  ،2019أي ار ت ـف ـعــت
ب ـن ـحــو  380.9م ـل ـي ــو ن ــا و ب ـن ـس ـبــة
 56.2فــي المئة كما أسلفنا ،وهو
ً
أمـ ــر م ـس ـت ـحــق ت ـح ـس ـبــا م ــن أس ــوأ
س ـي ـنــاريــو م ـح ـت ـمــل ،وف ــي ظ ــروف
أفـضــل قــد تتحول إلــى أرب ــاح كما
حدث بعد أزمة عام .2008
وذك ـ ـ ــر «بـ ـلـ ـغ ــت أربـ ـ ـ ــاح ال ـب ـن ــوك
التقليدية و عــدد هــا خمسة بنوك
نـحــو  239.1مـلـيــون دي ـنــار ،مثلت

نحو  52.3فــي المئة مــن إجمالي
ص ــاف ــي أربـ ـ ـ ــاح الـ ـبـ ـن ــوك ال ـع ـش ــرة
و م ـن ـخ ـف ـض ــة بـ ـنـ ـح ــو  58.7 -فــي
ال ـم ـئــة م ـق ــارن ــة م ــع  .2019بـيـنـمــا
كـ ــان ن ـص ـيــب ال ـب ـن ــوك اإلس ــام ـي ــة
نحو  218.2مليونا ،ومثلت نحو
 47.7في المئة من إجمالي صافي
أرباح البنوك العشرة ومنخفضة
بنحو  45.8 -في المئة عن ،2019
أي أن أداء ا ل ـش ــق ا ل ـت ـق ـل ـيــدي مــن
البنوك خالل عام  2020قد تضرر
مــن الجائحة بشكل أكبر مــن أداء
الشق اإلسالمي».
وب ـ ـلـ ــغ مـ ـض ــاع ــف الـ ـسـ ـع ــر إل ــى
ا ل ــر ب ـح ـي ــة ( )P/Eل ـق ـط ــاع ا ل ـب ـن ــوك
العشرة نحو  36.0ضعفا مقارنة
ب ـن ـحــو  19.5ض ـعــف ل ـع ــام .2019
وان ـخ ـف ـض ــت مـ ــؤشـ ــرات الــرب ـح ـيــة
لقطاع الـبـنــوك مـقــارنــة مــع ،2019
حيث انخفض العائد على إجمالي
الموجودات إلى نحو  0.5في المئة
مقارنة بنحو  1.1في المئة.

ً
وان ـخ ـفــض أي ـض ــا ،ال ـعــائــد على
حـقــوق الملكية إ لــى نـحــو  4.2في
المئة مقارنة بنحو  8.6في المئة،
وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية
لـ ـلـ ـبـ ـن ــوك ا ل ـ ـع ـ ـشـ ــرة نـ ـح ــو 241.2
مليونا ،مقارنة مع  499.5مليونا،
أي أنـهــا انـخـفـضــت بـنـحــو 51.7 -
في المئة.
وت ــاب ــع «ع ـنــد ال ـم ـقــارنــة م ــا بين
أداء البنوك ا لـعـشــرة ،استمر بنك
الكويت الوطني في تحقيق أعلى
مساهمة في أرباح البنوك العشرة
ببلوغها نحو  246.3مليون دينار
ً
ً
(ربحية السهم  32فلسا كويتيا )،
أو نحو  53.9في المئة من صافي
أرباحها ومنخفضة بنحو 38.6 -
ف ــي الـمـئــة بــالـمـقــارنــة م ــع .»2019
وحقق بيت التمويل الكويتي ثاني
أعلى مستوى أرباح بنحو 148.4
مليون دينار (ربحية السهم 19.52
ً
فلسا ) أو نحو  32.5في المئة من
ص ــاف ــي أرب ـ ـ ــاح ال ـب ـن ــوك ال ـع ـش ــرة،

وبنسبة تــرا جــع بلغت  40.9 -في
المئة مقارنة بعام  ،2019وبذلك،
اسـتـحــوذ بـنـكــا (الــوط ـنــي وبـيـتــك)
عـلــى  86.3فــي الـمـئــة مــن إجمالي
أرباح البنوك العشرة.
ول ــم يحقق الـبـنــك الـتـجــاري أي
أرب ـ ــاح خــاصــة لـمـســاهـمـيــه لـلـعــام
الثاني على التوالي ( 2019و.)2020
وحقق البنك األهلي الكويتي أعلى
ً
ً
تراجعا نسبيا في األرباح وبنحو
  343فــي المئة ،إذ حقق خسائرب ـل ـغــت ن ـحــو  69.7م ـل ـيــون دي ـنــار
مقابل أر ب ــاح بنحو  28.7مليونا
في .2019
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عمومية «التسهيالت» تقرر توزيع أرباح  ...وعمومية «المقاوالت ًوالخدمات البحرية»
توافق على توزيع  %5نقدا
نقدية بواقع %10
الشمري 2.6 :مليون دينار أرباح العام الماضي رغم تفشي «كورونا»

ً
الحميضي مترئسا العمومية

عـ ـق ــدت ش ــرك ــة ال ـت ـس ـه ـيــات
التجارية جمعيتها العمومية
العادية للسنة المالية المنتهية
ف ــي  31ديـسـمـبــر  2020ي ــوم 8
ال ـج ــاري ،بنسبة حـضــور 87.5
في المئة ،وقد ترأس االجتماع
عبدالله سعود الحميضي نائب
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي.
ف ــي ب ــداي ــة االج ـت ـم ــاع رحــب
الحميضي بالحضور ،وشكرهم
عـلــى وج ــوده ــم ،رغ ــم ال ـظــروف
الـصـعـبــة ال ـتــي نـمــر بـهــا ويـمــر
بها الـعــالــم أجـمــع بسبب وبــاء
ً
ً
«كورونا» الذي أثر تأثيرا سلبيا
على جميع مناحي الحياة ،ولم
يشهد العالم ما يشهده اآلن من

تداعيات على كل األنشطة .وقد
ص ــادق ــت الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
عـ ـل ــى الـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة عــن
 ،2020ح ـي ــث ب ـل ـغ ــت خ ـســا ئــر
الشركة  640ألــف دينار ،وهذه
ه ــي الـ ـم ــرة األولـ ـ ــى ف ــي تــاريــخ
التسهيالت ا لـتــي تحقق فيها
خسارة ،نتيجة لتعطيل أعمال
الـ ـش ــرك ــة خـ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـح ـظــر
وتــأج ـيــل أق ـســاط ال ـعـمــاء مــدة
 3أشـ ـه ــر ،وقـ ــد ب ــذل ــت ال ـشــركــة
قصارى جهدها لتخفيف آثار
هذا التعطيل والتأجيل ،وذلك
ب ــال ـق ـي ــام ب ـح ـم ــات تـســويـقـيــة
وحمالت تحصيل تحفز العمالء
ع ـلــى الـ ـس ــداد ح ـتــى ال ت ـتــراكــم
عليهم األق ـســاط ،وقــد كــان لها

تــأث ـيــر إي ـج ــاب ــي ف ــي تخفيض
الخسارة.
كما قررت الجمعية العمومية
تــوزيــع أرب ــاح نقدية بــواقــع 10
ف ــي ال ـم ـئــة (أي  10ف ـل ــوس لكل
سهم) للمساهمين المسجلين
ف ــي ي ــوم االس ـت ـح ـقــاق الـمــوافــق
 02مايو  ،2021وستخصم هذه
التوزيعات من األرباح المرحلة
والتي بلغت  7.485ألف دينار.
ويتطلع مجلس اإلدارة الى
ع ـ ــام  2021ب ـن ـظ ــرة اي ـج ــاب ـي ــة،
حيث اعتمد خطة ا لـعــام بنمو
فـ ــي حـ ـج ــم الـ ـعـ ـم ــل وت ـخ ـف ـيــض
ال ـم ـخ ـص ـص ــات ،م ـم ــا سـيـحـقــق
نـتــائــج ايـجــابـيــة تعيد الشركة
الى وضعها الطبيعي.

واف ـق ــت الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة لـ ـش ــرك ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت
والخدمات البحرية على توزيع
أرباح نقدية بنسبة  5في المئة
مـ ــن ال ـق ـي ـم ــة االسـ ـمـ ـي ــة (ب ــواق ــع
خمسة فلوس لكل سهم) عن عام
ً
 ،2020إيمانا من الشركة بتقدير
ً
ثقة المساهمين ،وحرصا منها
على استمرارها بالمحافظة على
سياساتها المتعلقة بالتوزيعات
النقدية.
وق ــال رئـيــس مجلس اإلدارة،
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـشــركــة،
المهندس علي دغـيــم الشمري،
خ ــال الـجـمـعـيــة ال ـت ــي انـعـقــدت
بـ ـت ــار ي ــخ  ،2021/4/8و بـنـسـبــة
حـضــور بلغت  95.8فــي المئة،
إن «الـشــركــة حققت صــافــي ربح
نـ ـق ــدي ل ـلـ ـت ــوزي ــع  2.6م ـل ـيــون
د يـنــار للسنة المالية المنتهية
في  ،2020/12/31على الرغم من
ال ــوب ــاء ال ـعــال ـمــي الـ ــذي يـجـتــاح
ً
ً
العالم ،وسبب ركودا اقتصاديا
ً
ً
ع ــال ـم ـي ــا ،م ـم ــا أث ـ ــر س ـل ـب ــا عـلــى
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،ورغ ـ ـ ــم ذل ــك
تـ ــواصـ ــل الـ ـش ــرك ــة تــوزي ـعــات ـهــا
ال ـن ـق ــدي ــة ل ـل ـس ـنــة ال ــرابـ ـع ــة عـلــى
التوالي».
وأوض ــح الشمري أن الشركة
تعمل فــي المجال النفطي منذ
 ،1973و هـ ـ ــي م ـت ـخ ـص ـصــة فــي

مجال تقديم الخدمات المتعلقة
بـصـيــانــة وح ـفــر آبـ ــار ال ـب ـتــرول،
ً
م ــؤك ــدا أن ـهــا تـسـعــى ف ــي الــوقــت
الـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ــن الق ـ ـت ـ ـن ـ ــاص ال ـ ـفـ ــرص
ال ـم ـتــاحــة ف ــي ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي،
والتي تتماشى مع إستراتيجية
مؤسسة البترول الكويتية 2040
مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
للحفريات (شركة تابعة) ،التي
تأسست عام  ،1976وتبلغ نسبة
مساهمتنا بها  51في المئة من
رأس ـمــال ـهــا ومــؤس ـســة الـبـتــرول
الكويتية نسبة  49في المئة.
وأكد أن الشركة تمتلك العديد
مـ ــن أج ـ ـهـ ــزة ال ـح ـف ــر ال ـب ـت ــرول ــي
ومـعــدات الصيانة ،حيث تعمل
بـفــاعـلـيــة وإتـ ـق ــان ب ـشــركــة نفط
الـ ـك ــوي ــت ،ل ـت ــواك ــب عـ ــدد اآلبـ ــار
المطلوب حفرها وصيانتها في
تلك االستراتيجية ،لما تمتاز به
ه ــذه الـشــركــة مــن خـبــرة واسـعــة
وسمعة طيبة في هذا المجال.
ول ـ ـف ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـب ـحــريــة تـمـتـلــك اي ـض ــا شــركــة
اإلنـ ـش ــاءات الـبـحــريــة الـعــالـمـيــة
(ش ــرك ــة ت ــاب ـع ــة) ال ـت ــي تــأسـســت
ع ــام  1975وتـمـتـلـكـهــا الـشــركــة
بنسبة  100فــي ا ل ـم ـئــة ،مشيرا
إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة م ـت ـخ ـص ـصــة
فــي مـجــال اإلن ـش ــاء ات وصيانة
اآلب ــار وخـطــوط النقل البحري،

علي الشمري

حـيــث تـقــوم بتنفيذ عـقــدهــا مع
الشركة الكويتية لنفط الخليج
 /شركة أرامـكــو ألعـمــال الخليج
(عمليات الخفجي المشتركة)،
وحققت نجاحا للعام الخامس
واألربعين على التوالي ،بنسبة
أمن وسالمة تصل إلى  100في
ً
المئة ،ويعتبر هذا اإلنجاز جيدا
ً
ج ـ ــدا ،ويـنـعـكــس ع ـلــى عـمـلـيــات
ً
التشغيل إيجابا.
وذك ــر أن الـخــدمــات البحرية
ق ــام ــت ب ـتــأس ـيــس ش ــرك ــة «زون
غلوبل للخدمات اللوجستية»
ع ــام  ،2017و تـمـتـلـكـهــا بنسبة
 100فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وهـ ـ ــي ش ــرك ــة
م ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي مـ ـج ــال ال ـن ـقــل

والـ ـتـ ـخ ــزي ــن ال ـل ــوجـ ـسـ ـت ــي لـكــل
معدات وأجهزة الحفر والخدمات
المساندة لعمليات التنقيب في
مواقع عمل شركة نفط الكويت.
أفـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن الـ ـش ــرك ــة ن ــوع ــت
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ع ـب ــر ف ـت ــح ق ـن ــوات
جــديــدة عــن طــريــق بـنــاء مجمع
األح ـمــدي كــورنــر عـلــى القسائم
ال ـت ــي تـمـتـلـكـهــا بـمـنـطـقــة شــرق
األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي ،وقـ ــامـ ــت ب ـت ــأج ـي ــره
ً
ك ـ ــام ـ ــا ،مـ ــؤكـ ــدا أنـ ـه ــا تـحـتـفــظ
ببعض االستثمارات مــن خالل
مـ ـحـ ـفـ ـظ ــة مـ ــال ـ ـيـ ــة وص ـ ـنـ ــاديـ ــق
ت ـ ـ ــدار مـ ــن ق ـب ــل شـ ــركـ ــات مــال ـيــة
متخصصة مـشـهــود لـهــا بأخذ
الحيطة والحذر في طريقة تقييم
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ،ت ـح ــت إش ـ ــراف
وم ـتــاب ـعــة وتــوج ـي ـهــات اإلدارة
التنفيذية بالشركة.
وب ـي ــن ال ـش ـم ــري انـ ــه نـتـيـجــة
ل ـل ـخ ـبــرات ال ــواس ـع ــة والـسـمـعــة
المميزة التي تمتلكها الشركة
وفريق العمل بها فقد توسعت
في االستحواذ على العديد من
ال ــوك ــاالت العالمية الـتــي تعمل
في مجال النفط والغاز ،وأيضا
في مجال الكهرباء والماء ،وهو
ما كان له مــردود إيجابي على
الـنـتــائــج الـمــالـيــة الـتــي حققتها
وشركاتها التابعة للسنة المالية
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«بيتك» يستعرض مزايا وعروض حملة «يسوى تحول» «المصارف» ينظم ورشة عمل
مع «ذا كونفرنس بورد»
عبر حوار خاص مع راديو نبض الكويت
استعرض بيت التمويل الكويتي
(بيتك) ،مزايا حملة «يسوى تحول»،
التي تستهدف تعزيز العالقة بين
الـبـنــك وال ـع ـمــاء ،وتمنحهم عالما
من العروض التمويلية والمصرفية
الحصرية ،إلى جانب باقة متكاملة
من الخدمات الرقمية التي تضيف
قيمة لتجربة العميل المصرفية.
جرى ذلك خالل حوار خاص عبر
راديـ ــو نـبــض ال ـكــويــت ض ـ ّـم الـمــديــر
ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـمـنـتـجــات الـتـمــويـلـيــة
لــأفــراد فــي «بـيـتــك» ع ــادل الــرشــود،
ومديرة شرائح عمالء التميز -عذبة
الحميدي ،ومساعد مدير العالقات
العامة  -فهد السعد.
ّ
وسلط فريق «بيتك» الضوء على
أبرز مميزات حملة «يسوى تحول»،
ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـم ــل ك ـ ــل ع ـ ـمـ ــاء «ب ـي ـت ــك»
ال ـحــال ـي ـيــن وال ـ ـجـ ــدد م ـم ــن تـنـطـبــق
عـلـيـهــم الـ ـش ــروط .وم ــن ال ـم ـم ـيــزات:
 %0أربـ ــاح عـلــى تـمــويــل الـسـيــارات
حـتــى  25أل ــف دي ـنــار ،وف ـتــرة ســداد
حتى  5سنوات على عالمات تجارية
مـ ـخـ ـت ــارة ،ال ـ ــى ج ــان ــب خ ـص ــوم ــات
خاصة مقدمة من وكــاالت سيارات
مشاركة في الحملة.
كما تقدم الحملة عرضا خاصا
ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة ال ـت ـي ـس ـي ــر ،وبـ ـح ــدود
استخدام تصل حتى  5آالف دينار،
وعرضا خاصا على بطاقة الخصم
ماستر كارد وورلد الخطوط الجوية
الكويتية (نادي الواحة) ،باإلضافة
إلى أميال تصل حتى  50ألف ميل.

برنامج تدريبي للدكتور رياض الفرس عن االقتصاد الكلي

عادل الرشود

عذبة الحميدي

فهد السعد

وت ـ ـقـ ــدم ال ـح ـم ـل ــة ف ــرص ــا ع ــدي ــدة
لــدخــول الـسـحــب مــن خ ــال حساب
ال ــراب ــح عـلــى ج ــوائ ــز تـصــل إل ــى 77
كــغ م ــن ال ــذه ــب ،وال ـج ــائ ــزه الـكـبــرى
 12كيلو سنويا ،بشرط استمرارية
العميل بتحويل الراتب لدى «بيتك».
وي ـم ـكــن لـلـعـمــاء اخ ـت ـيــار ك ــل أو
بـعــض ال ـع ــروض ال ـم ــذك ــورة حسب
مطابقة العميل للشروط واألحكام
الخاصة بكل عرض.

للمعامالت التمويلية الكترونيا،
ّ
الفـتــا ال ــى ان الـخــدمــة تـمــكــن عمالء
«بيتك» من التوقيع على أي مستند
مـطـلــوب ع ــن بـعــد «ال ـك ـتــرون ـيــا» من
أي جـهــاز وفــي أي مـكــان ،مــا يعني
استكمال طلب التمويل بكل مراحله
بـشـكــل آل ــي بــالـكــامــل دون الـحــاجــة
لـ ــزيـ ــارة الـ ـ ـف ـ ــروع ،ح ـس ــب الـ ـش ــروط
واألحكام .ولفت إلى أن الخدمة تؤكد
نجاح الجهود في اطار استراتيجية
الـتـحــول الــرقـمــي ،الـتــي أك ــدت تميز
«بيتك» في الخدمات الرقمية التي
ان ـ ـفـ ــرد ب ـت ـق ــدي ـم ـه ــا عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
السوق.
م ــن جــانـبـهــا ،أش ـ ــارت الـحـمـيــدي
إل ـ ـ ــى أن الـ ـبـ ـن ــك ي ـ ــواص ـ ــل جـ ـه ــوده
فـ ــي االهـ ـتـ ـم ــام ب ـع ـم ــائ ــه وت ـط ــوي ــر
خ ـ ــدم ـ ــات ـ ــه ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات ــه ل ـت ـح ـق ـيــق

طموحاتهم وتطلعاتهم ومنحهم
تجربة مصرفية متميزة تجعل من
«بيتك» الخيار االنسب لتعامالتهم
المصرفية.
ولـفـتــت إل ــى أن الـحـمـلــة صممت
خ ـص ـي ـصــا ل ـت ـم ـي ـيــز عـ ـم ــاء ال ـب ـنــك
بمنحهم عــرو ضــا تشمل منتجات
متنوعة من بطاقات وأميال وذهب
وع ــروض تمويلية على الـسـيــارات
والـ ـع ــدي ــد م ــن الـ ـم ــزاي ــا الـتـمــويـلـيــة
والمصرفية الحصرية.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـس ـعــد ،ان «بـيـتــك»
يـ ـنـ ـظ ــم الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات
واألنشطة للتعريف بمميزات حملة
«ي ـس ــوى ت ـح ــول» تـشـمــل مـســابـقــات
وعروضا للعمالء والجمهور ،منوها
بأهمية الحملة ودورها في التجربة
المصرفية للعميل.

التوقيع اإللكتروني
وت ـط ــرق ال ــرش ــود خ ــال ال ـح ــوار
الخاص مع راديو نبض الكويت إلى
أهمية خــد مــة التوقيع اإللكتروني
لمعامالت التمويل الشخصي ،التي
تتيح معالجة جميع األعمال الورقية

ً
«برقان» %10 :خصما لعمالء
«بوبا» عبر تطبيق «تيله»
ً
حرصا منه على حصول عمالئه
مــن ص ـغــار ال ـســن عـلــى الـمــزيــد من
المتعة خ ــال فـصــل الــرب ـيــع ،أعلن
«برقان» أحدث شراكة له مع تطبيق
«تيله» ،المتجر اإللكتروني الرائد
لبيع ألعاب األطفال ،حيث سيتسنى
لعمالء حـســاب «بــوبــا» االسـتـفــادة
م ــن خ ـص ــم ب ـن ـس ـبــة  10ف ــي الـمـئــة
عند تسوقهم وشــرائـهــم أللعابهم
وهداياهم المفضلة.
ويشتهر «تيله» بكونه من أكبر
المتاجر اإللكترونية لبيع األلعاب
في الخليج ،حيث يمكن للمتسوقين
اسـتـكـشــاف مـجـمــوعــة واس ـع ــة من
األل ـ ـع ـ ــاب ال ـ ـجـ ــديـ ــدة وال ـح ـص ــري ــة
لألطفال والمعروضة ضمن فئات
وعــامــات تـجــاريــة مختلفة لتلبي
كل األذواق.
ً
ه ـ ـ ــذا ،ويـ ـمـ ـك ــن ل ـل ـع ـم ــاء أي ــض ــا
اكتشاف باقة مميزة من المنتجات
الترفيهية مثل األزياء ،ومستلزمات
أعياد الميالد واألدوات المكتبية،
بــاإلضــافــة إلــى تشكيلة فــريــدة من
الهدايا واألجهزة التكنولوجية من
عالمات تجارية رائــدة مثل LEGO
و.Disney
ويـمـكــن لـعـمــاء ح ـســاب «بــوبــا»
لألطفال اآلن الحصول على الخصم
مــن خــال إدخ ــال الــرمــز الترويجي
« »BBK10ع ـن ــد ال ــد ف ــع و تـسـجـيــل
ال ـخــروج أو عـنــد اسـتـخــدام بطاقة
«بوبا» للسحب اآللي.
وقـ ــالـ ــت دانـ ـ ــة الـ ـنـ ـص ــف ،م ــدي ــرة
مـ ـنـ ـتـ ـج ــات وبـ ـ ــاقـ ـ ــات ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ً
المصرفية في البنك« :نسعى دائما
في برقان لمواكبة طلبات عمالئنا
الـمـتـغـيــرة ،وتــوفـيــر مــزيــج متنوع

دانة النصف

من المنتجات والعروض التي من
شأنها أن تلبي احتياجاتهم على
اختالف أعمارهم ونمط حياتهم،
باإلضافة إلى ذلك ،يسعدنا التعاون
م ــع ال ـش ــرك ــات الـمـحـلـيــة ودع ـم ـهــا،
مثل «تيله» ،والتي تقدم العديد من
المزايا لعمالء البنك».
ويهدف حساب «بوبا» لألطفال
إلــى توفير حـلــول مبتكرة ألولـيــاء
األمور الراغبين في إضفاء المزيد
من القيمة على مدخرات أطفالهم،
والتمتع في الوقت نفسه بالعديد
م ــن ال ـف ــوائ ــد والـ ـم ــزاي ــا الـحـصــريــة
بأصحاب هذا الحساب.
ويـعـتـبــر «ب ــوب ــا» ح ـســاب توفير
يـمـكــن فـتـحــه ب ـحــد أدن ـ ــى  10د.ك،
ً
وهو متاح لألطفال حتى  14عاما،
حـيــث يــوفــر ال ـعــديــد م ــن ال ـعــروض
وال ـخ ـصــومــات ل ــدى مـجـمــوعــة من
المحالت المختارة في جميع أنحاء
الكويت وعلى مدار العام.

ي ـن ـظــم اتـ ـح ــاد مـ ـص ــارف ال ـكــويــت،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ــرك ــز ذا كــونـفــرنــس
ب ــورد الخليج للبحوث االقتصادية
والـ ـتـ ـج ــاري ــة ،ورش ـ ـ ــة ع ـم ــل ب ــرن ــام ــج
تدريبي للمحاضر أستاذ االقتصاد
بـجــامـعــة الـكــويــت د .ري ــاض الـفــرس،
ع ــن االق ـت ـص ــاد ال ـك ـلــي لـ ــدول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ،خ ــال  ١٨و٢٠
ال ـجــاري ،عبر تطبيق زوم ،كمبادرة
توعوية للباحثين والمهنيين الشباب
ف ــي م ـج ــال االق ـت ـص ــاد ،لـمـســاعــدتـهــم
على فهم مــواضـيــع االقـتـصــاد الكلي
األساسية والسياسات االقتصادية،
وكـيــف يستخدم مــركــز ذا كونفرنس
بــورد الخليج هذه البيانات لتحليل
ق ـض ــاي ــا االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـك ـل ــي وت ـقــديــم
توقعات النمو.
وص ـ ـ ـ ــرح األم ـ ـي ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام التـ ـح ــاد
مـصــارف الكويت د .حمد الحساوي
بـ ـ ـ ــأن ت ـن ـظ ـي ــم االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـب ــرن ــام ــج
ال ـت ــدري ـب ــي ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ــرك ــز ذا
كــونـفــرنــس ب ــورد الـخـلـيــج ،يــأتــي في
إطار حرص االتحاد على توفير أفضل
البرامج التدريبية للعاملين بالبنوك
ف ــي م ـجــال االق ـت ـصــاد م ــن الـبــاحـثـيــن
وغيرهم ،بهدف تعزيز معرفتهم بكل
الموضوعات االقتصادية ،وتمكينهم
من فهم وتحليل المتغيرات ،خاصة
في ظل األوقات االقتصادية الصعبة

حمد الحساوي

رياض الفرس

التي يمر بها العالم أجمع ،علما أن
المركز يعتبر مؤسسة رائدة في توفير
الـبـيــانــات وال ـمــؤشــرات واالتـجــاهــات
االقتصادية ،ومصدرا موثوقا ومهما
لها.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـحـ ـس ــاوي إلـ ـ ــى أن ه ــذا
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ي ـ ــأت ـ ــي أيـ ـ ـض ـ ــا فـ ـ ــي إطـ ـ ــار
ت ـع ــزي ــز االت ـ ـحـ ــاد لـ ـ ـ ــدوره فـ ــي م ـجــال
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة ،وذل ــك من
خ ــال دع ــم االت ـح ــاد لـلـمــركــز ،إلج ــراء
ب ـح ــوث اق ـت ـصــاديــة وت ـج ــاري ــة كمية
ونقل المعرفة وتعزيز الـقــدرات على
اس ـت ـخ ــدام ال ـم ــؤش ــرات االق ـت ـصــاديــة
والتجارية.

من جانبه ،أكد الفرس أن البرنامج
سيقدم لمحة عامة عن اقتصاد الدول
الخليجية وما يدفعها للنمو ،وكيف
أث ــر ال ـن ـفــط ع ـلــى ه ــذه االق ـت ـص ــادات،
وك ـ ـيـ ــف ي ـ ـبـ ــدو ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ف ـ ــي ظــل
ال ـت ـحــديــات االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـتــزايــدة
التي تــواجــه المنطقة والتقلبات في
سوق النفط ،مبينا أن هذا البرنامج
صمم للمهنيين الشباب والمديرين
من القطاعين العام والخاص في دول
مجلس التعاون الخليجي ،المهتمين
بتعميق معرفتهم في االقتصاد الكلي،
واالق ـت ـص ــاد ال ـت ـن ـمــوي ،وغ ـيــرهــا من
المجاالت ذات الصلة.

«بوبيان» :برنامج حافل خالل شهر رمضان

برامج صحية لتقوية المناعة في ظل الجائحة وفعاليات دينية وثقافية
أعلن بنك بوبيان برنامجه لشهر
رمـ ـض ــان الـ ـمـ ـب ــارك ،والـ ـ ــذي يتضمن
ال ـع ــدي ــد م ــن األن ـش ـط ــة وال ـف ـعــال ـيــات
ً
ح ــرص ــا م ــن ال ـب ـن ــك ع ـل ــى ال ـم ـشــاركــة
فــي الـمـنــاسـبــات الـمـهـمــة ،مــع مــراعــاة
الظروف الحالية التي ّ
نمر بها جراء
ً
جائحة كــورونــا ،انـطــاقــا مــن حرص
ً
البنك على صحة الجميع ،وتطبيقا
إلجراءات السلطات الصحية.
وقـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي إلدارة
االت ـص ــاالت وال ـعــاقــات الـمــؤسـسـيــة،
قتيبة البسام ،إن برنامج البنك لهذا
ال ـع ــام ح ــاف ــل بــالـكـثـيــر م ــن األنـشـطــة
والفعاليات ،سواء تلك التي تستهدف
العمالء أو الجمهور بصفة عامة من
ً
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن ،سـعـيــا من
ً
ال ـب ـنــك ألن ي ـك ــون دوم ـ ــا بــال ـقــرب من
الجميع رغم الظروف.

عــاج اآلالف حــول العالم ،الــى جانب
ح ـم ــاي ــة ص ـح ـت ـهــم ف ــي ظ ــل ال ـظ ــروف
الحالية من خالل الرياضة والمشي.
ِوأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـب ـ ـسـ ــام ال ـ ـ ــى أن ح ـم ـلــة
«خطوات بوبيان» لن تكون الوحيدة
ضمن البرنامج الصحي ،حيث سيتم
أيـضــا إط ــاق تـحــدي «هــالـمــرة أق ــدر»،
ا ل ــذي ينظمه تطبيق نيوتريبوكس
 ،Nutriboxوهو ّ
تحد صحي تفاعلي
يـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـم ـك ـيــن ال ـم ـج ـت ـم ــع مــن
الوصول إلى أفضل لياقة صحية لهم
خالل شهر رمضان ،وسيكون التحدي
افتراضيا ،ويمكن للجميع المشاركة
فيه مــن خــال منصة نيوتريبوكس
ال ـص ـح ـيــة ال ـم ــدع ــوم ــة بـتـكـنــولــوجـيــا
مبتكرة.

«خطوات بوبيان»

ولـ ـلـ ـع ــام الـ ـس ــاب ــع ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
فــإن بنك بوبيان مستمر فــي تنظيم
مسابقته السنوية «رتل مع بوبيان »7
لحفظ وتالوة القرآن الكريم ،التي تم
تخصيصها هذا العام لعمالء البنك
من أصحاب حسابي برايم والغالي،
الى جانب أبناء العمالء فقط.
وأشار البسام الى المشاركة القوية
لمسابقة ال ـعــام ال ـحــالــي ،الـتــي تـقـ ّـدم
لالشتراك فيها حوالي  1000مشارك
من الجنسين من عمر  7الى  25عاما،
وه ــو م ــا يــؤكــد م ــدى الـشـعـبـيــة الـتــي
تتمتع بها المسابقة ،حيث ستجرى
باستخدام وسائل التواصل عن ُبعد.
وأض ـ ــاف أن مـســابـقــة ال ـع ــام الـتــي
سـتـنـطـلــق تـصـفـيــاتـهــا ف ــي األس ـبــوع
ال ـث ــان ــي م ــن ال ـش ـه ــر ال ـف ـض ـيــل تــأتــي
اس ـت ـم ــرارا ل ـل ـعــام ال ـم ــاض ــي ،م ــراع ــاة

فــي الـبــدايــة ،قــال الـبـســام إن حملة
خطوات بوبيان ستستمر للعام الـ 8
على التوالي ،للمساهمة في تشجيع
المواطنين والمقيمين على ممارسة
ريــاضــة الـمـشــي خ ــال شـهــر رمـضــان
الـمـبــارك أثـنــاء الفترة المسموح بها
بممارسة تلك الرياضة ،وهي الحملة
التى سيخصص ريعها كما األعــوام
السابقة لعمليات العيون في إفريقيا.
وأضاف أن المشاركة في هذا العمل
ال ـخ ـيــري سـتـكــون م ــن خ ــال تطبيق
بوبيان ،الذي يمكن تحميله على ّ
أي
مــن أجـهــزة الهواتف الذكية ،ومــن ثم
ممارسة رياضة المشي من أي مكان
وفي أي وقت مسموح به المشي ،مما
سـيـسـمــح لـلـجـمـيــع بــالـمـســاهـمــة في

ّ
رتل مع «بوبيان»

«مــاجـلــة» الشهر الفضيل وتوزيعها
عـلــى األس ــر الـمـتـعـفـفــة وال ـع ـمــال ،في
مبادرة من البنك لتخفيف األعباء عن
هــذه األســر ،السيما في ظل الظروف
االقـتـصــاديــة الصعبة الـتــي يمر بها
كثيرون جراء فيروس كورونا.
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرارا ألن ـش ـط ـت ــه ال ـخــاصــة
باألطفال ،سيتعاون البنك مع مؤسسة
 KACCHوبـ ـي ــت ع ـب ــدال ـل ــه ب ـت ــوزي ــع
القرقيعان الصحي على األطفال في
الـمـسـتـشـفـيــات ،حـيــث سـيـتــم تسليم
القرقيعان للمختصين لتوزيعه.
قتيبة البسام

للظروف الحالية التي تمر بها الكويت
والعالم بسبب فيروس كورونا ،حيث
ستكون باستخدام وسائل التواصل
عن ُبعد مع المتسابقين.
وأكد أن أبرز ما يميز مسابقة «رتل
م ــع ب ــوب ـي ــان» أن ـهــا ت ـعــد األك ـب ــر على
مستوى الكويت خالل الشهر الفضيل،
ســواء من حيث أعــداد المشاركين أو
قيمة الجوائز التي تقدمها لهم.

ماراثون القراءة الخيري الثامن
وأوضــح البسام أن البنك سيطلق
أي ـضــا خ ــال شـهــر رم ـضــان الـمـبــارك
ماراثون القراءة الخيري الثامن الذي
يـنـظـمــه ال ـب ـنــك ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مــركــز
كلينكا دنتل لألسنان ومكتبة تكوين،
والذي يعد من أبرز الفعاليات الثقافية
واإلن ـســان ـيــة ال ـتــي تـخـصــص ريـعـهــا
لدعم ومساعدة الطلبة غير القادرين
ع ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال دف ـ ــع م ـصــروفــات ـهــم
الدراسية.

حملة خطوات بوبيان
وت ـع ـت ـم ــد فـ ـك ــرة ال ـ ـمـ ــاراثـ ــون عـلــى
م ـنــح ال ـج ـم ـيــع ف ــرص ــة قـ ـ ــراء ة أي من
ال ـك ـتــب ال ـت ــي ي ـخ ـت ــارون ـه ــا ،ومـ ــن ثم
سيقوم البنك ومركز كلينكا بالتبرع
بدينار لكل  10صفحات تتم قراءتها
للمساهمة في تعليم عدد من األطفال
غير القادرين في مدارس الكويت.
وس ـي ـتــم تـنـظـيــم ال ـ ـ ــدورة الـثــامـنــة
ل ـل ـمــاراثــون ال ـك ـتــرون ـيــا ،حـيــث يمكن
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة مـ ـ ــن خ ـ ــال
تعبئة الـنـمــوذج الـمــرفــق فــي الموقع
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي الـ ـ ـ ــذي س ـي ـت ــم إط ــاق ــه
خصيصا للماراثون ،ومن ثم يمكنهم
الحصول على شهادة المشاركة عبر
البريد اإللكتروني الخاص بهم.

نقصة بوبيان
وأشار البسام الى برنامج «نقصة
ب ــوبـ ـي ــان» ال ـ ـ ــذي اس ـت ـم ــر ال ـب ـن ــك فــي
تنظيمه هذا العام من خالل قيام فريق
بــوبـيــان التطوعي بتجهيز وتــوزيــع

التشجيع على التطعيم
ً
وس ـ ـع ـ ـي ـ ــا م ـ ـنـ ــه لـ ـ ــدعـ ـ ــم الـ ـجـ ـه ــود
الحكومية ،فــإن البنك سيستمر في
حملته لتشجيع عمالئه ومساهميه
وموظفيه على تلقي لقاح كوفيد 19
من أجــل الوصول الــى المليون األول
لعدد الذين تلقوا اللقاح في الكويت،
وتحقيق المناعة المجتمعية ،ليكون
بذلك أول البنوك المحلية التي تسهم
بصورة عملية في دعم هذه الجهود.
وقال البسام إن حملة بنك بوبيان
تأتي في إطار دور البنك ومسؤوليته
المجتمعية ،ومساهمة منه في تحفيز
جـمـيــع قـطــاعــات الـمـجـتـمــع ،مــن أجــل
الحصول على التطعيم الالزم للحفاظ
على صحة الجميع.
ً
وأضاف أن «بوبيان» كان دوما في
مقدمة الـجـهــات الـتــي تــدعــم الجهود
التي تبذلها السلطات الصحية من
أجــل القضاء على الــوبــاء ،والحد من
انتشاره ،وبما يحقق هــدف الجميع
في عودة الحياة الى طبيعتها بأسرع
وقت ممكن.
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إقرار «الرهن العقاري» دون األخذ بالمحاذير يفاقم األزمة اإلسكانية
ةديرجلا
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اقتصاد

يوجه ألصحاب الطلبات السكنية وتحرير المزيد من األراضي ونظام ضريبي وتنظيم عمل المطورّ
• ّ
• عقاريون لـ ةديرجلا• :تطبيق القانون يحتاج إلى خطوات استباقية ليتناسب مع السوق المحلي
سند الشمري

أحالت الحكومة الى مجلس األمة ،األسبوع الماضي،
التشريعي السادس عشر،
برنامج عملها للفصل ً
ّ
تضمن  12مطلبا تشريعيا ،من بينها مشروع قانون
التمويل العقاري.
«الجريدة» استطلعت آراء عدد من العقاريين حول
القانون ،وما يحمله من إيجابيات أو سلبيات ،وآثاره
على السوق العقاري ،وعما إذا كان يساهم في
حلحلة األزمة اإلسكانية التي تعانيها الدولة.

وقد جاءت آراء العقاريين متوافقة الى حد كبير،
حيث اتفقوا على أن الرهن العقاري يعد أحد
الحلول التمويلية لألزمة اإلسكانية ،ويوفر أدوات
تمويلية أخرى بديلة عن بنك االئتمان ،كما أنه
يخفف الضغط عن ميزانية الدولة التي تعاني
العجز.
وأشار العقاريون إلى أن الرهن العقاري سيفاقم
األزمة في حال عدم تحرير المزيد من األراضي،

ق ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـش ــرك ــة ب ـل ــوب ــري ـن ــت ،مـشـعــل
ال ـم ـل ـحــم ،إن قــوا ن ـيــن الــرهــن
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـ ــروج ل ـهــا
ق ـ ــد تـ ـس ـ ّـب ــب ت ـف ـج ـي ــر األزمـ ـ ــة
اإلسكانية إذا لم يتم االنتباه
ل ـ ـم ـ ـحـ ــاذيـ ــرهـ ــا وعـ ــواق ـ ـب ـ ـهـ ــا،
فالبنوك التي سترفع سقف
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ل ـ ـتـ ــواكـ ــب أسـ ـع ــار
ا لـعـقــار ا لـمــر تـفـعــة ستتسبب
فـ ــي ت ــوفـ ـي ــر سـ ـي ــول ــة ف ــوري ــة
أل كـ ـث ــر مـ ــن  90أ ل ـ ــف كــو ي ـتــي
ي ـن ـت ـظ ــرون الـ ـسـ ـك ــن ،ون ـظ ــرا
ّ
لشح األراضي وندرتها ،فإن
ا لـسـيــو لــة ا لـضـخـمــة ستصب
فـ ــي عـ ـ ــدد م ـ ـحـ ــدود جـ ـ ــدا مــن
األراضي ،وسيتسبب هذا في
رفع أسعارها بشكل خرافي
غير مسبوق.
وأشار الملحم إلى أن ذلك
سيدعو التجار للحفاظ على
أرا ضـيـهــم ،طمعا فــي ار تـفــاع
أس ـ ـ ـعـ ـ ــارهـ ـ ــا ،ف ـ ـي ـ ـغـ ــدو األمـ ـ ــر

وك ــأن ــك تـنـفــخ بــالــونــا بــأكـثــر
مــن طــاقـتــه مــن ال ـه ــواء ،فـ ّ
ـإمــا
أن ينفجر أو أن تتوقف عن
النفخ فيه.
وتــابــع أن مــن أه ــم شــروط
إطالق يد البنوك في التمويل
ا لـعـقــاري للعقارات السكنية
ه ـ ــو وفـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـع ـ ــرض ب ـش ـكــل
يـ ـف ــوق الـ ـطـ ـل ــب ،كـ ــي يـمـتــص
ال ـس ــوق ال ـس ـيــولــة الـعـظـيـمــة،
و ه ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا ال ي ـ ـ ـتـ ـ ــوا فـ ـ ــر ف ــي
ال ـك ــوي ــت أبـ ـ ــدا ،ولـ ــن ي ـتــوافــر
على المستقبل المنظور ،كما
يـجــب إع ـم ــال ن ـظــام ضــريـبــي
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــارم وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازم ،يـ ـقـ ـض ــي
ب ـ ـمـ ــوج ـ ـبـ ــه ب ـ ـم ـ ـنـ ــع اح ـ ـت ـ ـكـ ــار
األرا ض ــي الفضاء منعا باتا
إال ف ــي ح ـ ــدود ال ـ ـ ـ ــ 1000مـتــر
للشخص الواحد ،على أعلى
تقدير ،وال يستعاض
ع ـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــع
بالضرائب أبدا.
وأردف قــا ئــا :كما

حيث تفوق وفرة المعروض الطلب ،وذلك لكي
تمتص السيولة الناتجة عن هذا القانون ،وأن تكون
هناك خطوات استباقية وضوابط عديدة كي ال
يستغل هذا القانون من البعض.
وقالوا إن الرهن العقاري ،إن ُط ّبق دون أخذ
المحاذير في عين االعتبار ،فإنه لن يعالج األزمة
اإلسكانية ،بل سيساهم في تضاعف أسعار
العقارات بشكل غير مسبوق ،وفيما يلي التفاصيل:

ي ـجــب ف ــورا تـطـبـيــق ضــريـبــة
عالية على كل من يستخدم
م ـس ـك ـن ــه لـ ـت ــأجـ ـي ــره ل ـل ـغ ـي ــر،
وإعفاء مشتري العقار ألول
مـ ـ ــرة مـ ــن رس ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
الـ ـعـ ـق ــاري ،وت ـط ـب ـي ــق رس ــوم
متنامية على عمليات الشراء
ّ
يحد من عمليات
التالية ،كي
المتاجرة بالعقارات السكنية
والمضاربة فيها ،فالعقارات
الـسـكـنـيــة حــاجــة إنـســانـيــة ال
س ـل ـعــة تـ ـج ــاري ــة ،ويـ ـج ــب أال
تكون ،بأي حال من األحوال،
بضاعة للمتنفعين ،السكن
والـ ـ ـم ـ ــاء والـ ـ ـغ ـ ــذاء والـ ـ ـه ـ ــواء،
أساسيات حياة اإلنسان ،وال
يجب المضاربة أو المتاجرة
بها.
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـ ــر ه ـ ــن
يسمح بنزع
العقاري قد
ّ
مـ ـلـ ـكـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــثـ ــر ع ــن
ا لـ ـس ــداد إن ح ـص ــل ذ ل ــك،
و هـ ـ ـ ــذا أ م ـ ـ ــر وارد ،ف ـهــل
ستقبل الدولة أن تعالج
قـصــورهــا فــي حــل األزمــة
اإلسـ ـك ــانـ ـي ــة ب ـت ـف ـع ـيــل

قانون قد يتسبب في تشريد
األسر ،عوضا عن جمعهم في
بيوتهم؟
وأفـ ـ ــاد ال ـم ـل ـحــم بـ ــأن ف ـكــرة
الرهن العقاري العالمية ،إذا
طـ ّـب ـقــت دون أ خ ــذ ا لـمـحــاذ يــر
ف ـ ــي عـ ـي ــن االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار ،ف ــإن ـه ــا
لـ ـ ــن ت ـ ـعـ ــالـ ــج األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ،ب ــل
سـ ــوف ت ـس ـت ـف ـحــل األمـ ـ ــراض،
ف ـنــاه ـيــك ب ــأن ـه ــا سـتـضــاعــف
أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار ،وتـ ـ ـه ـ ــدد
ب ـت ـش ـت ـيــت األسـ ـ ــر ال ـم ـت ـع ـثــرة
ف ــي ا لـ ـس ــداد ،فــإ ن ـهــا ستكسر
ك ــاه ــل ال ـم ـق ـتــرض ف ــي دي ــون
لــن يستطيع ســداد هــا طــوال
ح ـي ــات ــه ،أخ ـ ــذا ف ــي االع ـت ـب ــار
مبالغ القروض المتوقعة ،بل
إ نــه سـيــورث ا لــد يــون ألبنائه
إن لم يكن ألحفاده.

التعامل مع القانون
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
االتـ ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي لــوسـطــاء
العقار ،عبدالعزيز الدغيشم،
إن ا لــر هــن ا ل ـع ـقــاري ك ــان يتم
التعامل به خالل فترة سابقة
مــن ا لــز مــن ،و خــر جــت العديد
من المناطق من خالله.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ــار ا لـ ـ ـ ــى أن أ س ـ ـعـ ــار
ا ل ـع ـقــارات السكنية كانت
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــق
م ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــة
وم ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــة
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،أمـ ــا
في الوقت الحالي
فإنها مرتفعة جــدا،
وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال إقـ ـ ـ ــرار
قـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ــرهـ ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاري

تسجيل دخول الشركات الصغيرة
والمتوسطة إلى المستقبل الرقمي

ً
 50مليار دوالر المعامالت الرقمية سنويا في دول الخليج بحلول 2025
ستقود المنظمات ،التي تم تمكينها
ً
رقـمـيــا ،التعافي بعد "كــوفـيــد  ،"19كما
يقول قــادة األعمال في منتدى المنصة
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ل ـب ـن ــك ال ـ ـم ـ ـشـ ــرق Mashreq
 ،Neobiz SME Connectفمع اجتياح
ً
الجائحة للعالم فــي عــام  ،2020مــدمــرا
الـتــدفـقــات الـنـقــديــة لـلـشــركــات وســاســل
التوريد ،سرعان ما أصبح من الواضح
أن الشركات األكثر قدرة على النجاة من
األزمة ستكون األكثر مرونة.
ولكن في حين أن القدرة على تحسين
ال ـك ـفــاءة والـتـكـيــف ال ـســريــع م ــع نـمــاذج
األعـ ـم ــال أمـ ــر ب ــال ــغ األه ـم ـي ــة ،فـ ــإن أكـبــر
الفائزين على المدى الطويل سيكونون
ً
ال ـم ـن ـظ ـمــات ،ال ـت ــي ت ـ ــدرك أي ـض ــا أهـمـيــة
التكنولوجيا الرقمية ،وتستفيد منها
لـتـحـسـيــن ال ـع ـم ـل ـيــات واالسـ ـتـ ـف ــادة من
األسواق الجديدة ،بحسب "ميد".
ويقول روهيت جــارج ،نائب الرئيس
التنفيذي لبنك المشرق ورئيس المنصة
الرقمية المشرق " :NEOBizالتكنولوجيا
ه ــي ع ــام ــل مـ ـس ــاواة رائـ ـ ــع .م ــن مـنـظــور
األع ـمــال الـتـجــاريــة الـصـغـيــرة ،يمكن أن
تـســاعــد فــي زي ــادة الـكـفــاءة واإلنـتــاجـيــة
وتـقـلـيــل تـكــالـيــف ب ــدء الـتـشـغـيــل /رأس
المال".
وف ـ ـ ـ ــي حـ ــدي ـ ـثـ ــه ف ـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـتـ ــدى SME
 ،Connectقــال ج ــارج" :يمكن الشركات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة اس ـت ـخــدام حل
قــائــم عـلــى الـسـحــابــة ل ـل ـمــوارد البشرية
والتسويق والخدمات المصرفية .يمكن

ً
ً
الرقمي أمرا ضروريا ،وقد ارتفعت العديد
من العمليات إلى مستوى التحدي.
وي ـق ــول راك ـي ــش خ ــان ــا ،نــائــب رئـيــس
حـ ـل ــول األع ـ ـمـ ــال فـ ــي  Visaفـ ــي ال ـش ــرق
األوسط وآسيا" :بدأ ما يقرب من نصف
الشركات الصغيرة في السماح بالدفع
بدون تالمس ألول مرة منذ بداية جائحة
كوفيد".

االستثمار الرقمي

لذلك أن يجعل القوى العاملة أكثر مرونة،
ويقلل من تكاليف المبيعات من خالل
الـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة ،ويمكن أن يتيح
الوصول إلى أسواق وعمالء جدد".
وتعد التكنولوجيا أداة كبيرة لتحقيق
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة ،حـ ـي ــث تـ ـس ــاع ــد الـ ـش ــرك ــات
الصغيرة على زيادة الكفاءة واإلنتاجية،
مــع تقليل تكاليف بــدء التشغيل /رأس
المال.

تغيير سلوك العميل
أصبحت التدابير المعتمدة في عام
 2020لـلـحــد م ــن ان ـت ـش ــار الـ ــوبـ ــاء ،مثل
الـتـعـلـيــم ع ــن ب ـعــد ،وال ـع ـمــل م ــن الـمـنــزل
والخدمات عبر اإلنترنت ،هي القاعدة،
وأدخ ـلــت تغييرات جــذريــة على طريقة

عيش الناس وعملهم .وعلى الرغم من
أن طرح لقاحات جديدة يمكن أن يبشر
بنهاية هذا الوضع المعوق ،فمن المتوقع
أن تتغير عادات المستهلكين بشكل دائم.
و مــن المتوقع أن يستمر النمو غير
المسبوق للتجارة اإللـكـتــرونـيــة ،خالل
الوباء ،ومن المقرر أن يصل إلى  50مليار
ً
دوالر سنويا في المعامالت بدول مجلس
الـتـعــاون الخليجي بـحـلــول ع ــام ،2025
ً
وفقا لتقرير صادر عن مستشار اإلدارة
.Kearney Middle East
وأف ــاد اسـتـطــاع Back to Business
الذي أجرته  Visaبوابة الدفع ،أن  78في
ً
الـمـئــة مــن المستهلكين ي ــري ــدون طــرقــا
بديلة للتشغيل وإجراء المدفوعات.
لتلبية توقعات العمالء ،يعد التحول

َ
وضـ ـ ــع االس ـت ـث ـم ــار ال ـم ـب ـكــر وال ـم ـهــم
ً
فــي البنية التحتية الرقمية ،جنبا إلى
جنب مع الشباب من رواد األعمال ،دولة
اإلمارات العربية المتحدة في وضع قوي
لالستفادة مــن التكنولوجيا لتحسين
اإلنتاجية وتبسيط العمليات وتحسين
تجربة العمالء.
يـ ـق ــول أحـ ـم ــد ع ـب ــد ال ـ ـع ـ ــال ،ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لبنك المشرق" :لقد احتضنت
منطقتنا التحول الرقمي ،مما يمنحني
الثقة في أن أعمالنا ومؤسساتنا ستظهر
بسرعة أكبر من العديد من المؤسسات
األخرى ،في ظل هذا الفيروس".

 %78من المستهلكين
ً
يريدون طرقا بديلة
للتشغيل وإجراء
المدفوعات

المستفيد من
فكرة الرهن
العقاري
البنوك وتجار
العقار فقط

مشعل الملحم

وضع حلول
للعديد من
المشاكل قبل
الشروع في
ّ
َسن قوانين
تمويلية

عبدالعزيز الدغيشم

سنشهد ار تـفــا عــات أ كـبــر من
الحالية.
ولفت الى أنه قبل الشروع
ّ
فـ ــي س ـ ــن ق ــوانـ ـي ــن ت ـمــوي ـل ـيــة
ع ـقــاريــة ،يـجــب وض ــع حـلــول
لمشكلة شح األراضي ،وعدم
تــوافــر مـعــروض ،إضــافــة الى
وضع آليات لتحكم باألسعار
لـكــي ال تستغل مــن البعض،
وأيضا تنظيم عمل المطور
الـ ـعـ ـق ــاري وإدخـ ـ ـ ــال ال ـق ـط ــاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص شـ ــري ـ ـكـ ــا فـ ـ ــي ح ــل
األزمة اإلسكانية.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع أنـ ـ ـ ــه ي ـ ـجـ ــب ع ـل ــى
الـ ـحـ ـك ــوم ــة دراس ـ ـ ـ ــة الـ ـس ــوق
ا لـعـقــاري المحلي مــن جميع
ج ـ ـ ــوا نـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،كـ ـ ـ ــي ال ي ـ ـخـ ــرج
قانونا مشوها يلقي بظالله
السلبية على السوق ،ويفاقم
المشكلة اإلسكانية.
وذ كـ ـ ـ ــر أن ح ـ ــل األز مـ ـ ـ ـ ــة ال
ي ـت ـط ـلــب ف ـق ــط إق ـ ـ ــرار ق ــان ــون
لتمويل السكن ،بل إن هناك
حـ ــاجـ ــة ال ـ ـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
القوانين والخطوات ،إضافة
ّ
الـ ـ ــى تـ ـغ ـ ّـي ــر الـ ـنـ ـه ــج ال ـم ــت ـب ــع
فـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ت ــوفـ ـي ــر ال ـس ـكــن
للمواطنين ،واالستفادة من
تـ ـج ــارب الـ ـ ــدول الـ ـت ــي كــانــت
تعاني أزمة إسكانية.
وأ فــاد بأن السوق بحاجة
ال ـ ــى ت ــوف ـي ــر م ـ ــدن م ـت ـكــام ـلــة
ولـ ـي ــس ال ـس ـك ــن فـ ـق ــط ،حـيــث
إن معظم ا لـمــوا طـنـيــن ا لــذ يــن
ّ
تسلموا أرا ض ــي فــي مناطق
بـعـيــدة ،والـتــي ال تــوجــد بها
خـ ـ ــدمـ ـ ــات مـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة قـ ــامـ ــوا
بتأجيرها واتجهوا للسكن
فـ ــي الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـن ـم ــوذج ـي ــة
القريبة من أماكن عملهم.
وأردف أن ا لـ ـقـ ـص ــور فــي
ت ـل ــك ال ـم ـن ــاط ــق رفـ ــع ال ـط ـلــب
على ا لـعـقــارات السكنية في
المناطق الداخلية ،موضحا

أن تـ ــو ف ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــدن م ـت ـك ــا م ـل ــة
ً
سـيـخـلــق ن ــوع ــا م ــن ال ـت ــوازن
فــي عـمـلـيــة ال ـعــرض والـطـلــب
ً
وأيضا اإليجارات.

أدوات تمويلية بديلة
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال الــرئ ـيــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـش ــرك ــة أعـ ـي ــان
العقارية ،إبراهيم العوضي،
إن الرهن العقاري تم تداوله
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
ا ل ـم ــا ض ـي ــة ك ــإ ح ــدى األدوات
التي ستساهم في حل األزمة
اإلسـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
مــوضـحــا أن ه ــذا ال ـقــانــون ال
ي ـعــد ن ـظــامــا م ـس ـت ـحــدثــا ،بــل
إن ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ــدول أق ــرت
ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ل ـه ــذا
القانون وهيأت التشريعات
المصاحبة له.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــو ضـ ـ ــي أن
ال ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاري لـ ـي ــس
م ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــاحـ ـ ــا س ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــا لـ ـح ــل
األز مــة اإلسكانية ،لكنه يعد
أح ـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة
ل ـهــذه األزم ـ ــة ،وي ــوف ــر أدوات
تـمــو يـلـيــة أ خـ ــرى بــد ي ـلــة غير
بنك االئتمان ،كما أنه يخفف
الضغط عــن ميزانية ا لــدو لــة
التي تعاني العجز.
وأشار الى أن بنك االئتمان
ق ـ ّـدم خ ــال ال ـس ـنــوات الـعـشــر
ا ل ـم ــا ض ـي ــة ن ـح ــو  2.7م ـل ـيــار
ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،ويـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـ ـ ــى م ــا
يـ ـق ــارب ال ـم ـل ـي ــاري ــن لـتـمــويــل
ال ـ ـتـ ــوزي ـ ـعـ ــات ال ـس ـك ـن ـي ــة فــي
مـنـطـقـتــي ال ـم ـطــاع وج ـنــوب
غــرب عبدالله المبارك خالل
السنوات القادمة ،لذلك يعد
الـقــانــون أداة تـســاعــد الــدولــة
على تغطية قروض الطلبات
اإلسكانية.
وتــابــع :يـجــب عـلــى صــانــع

إقرار القانون
دون تحرير
األراضي
إشارة إلى
رفع أسعار
العقارات

إبراهيم العوضي

القرار األخذ بعين االعتبار
بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاط الـ ـمـ ـهـ ـم ــة
لـ ـصـ ـي ــاغ ــة قـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ــرهـ ــن
الـ ـعـ ـق ــاري ،وم ـن ـه ــا وج ــوب
ر بــط هــذا ا لـقــا نــون بتمويل
منتج إ سـكــا نــي ،وأن يكون
مـ ـقـ ـتـ ـص ــرا ع ـ ـلـ ــى أص ـ ـحـ ــاب
ال ـط ـل ـبــات اإلس ـك ــان ـي ــة ،وأال
يتم تقديم هذا المنتج لغير
المستحقين المسجلين في
المؤسسة ا لـعــا مــة للرعاية
الـسـكـنـيــة ،حـيــث إن الـهــدف
مــن إق ــرار هــذا الـقــانــون هو
حل مشكلة التمويل ،وليس
توفير مصادر دخل أخرى
لـ ـلـ ـتـ ـج ــار أو ل ـل ـم ـن ـت ـف ـع ـيــن
ّ
الراغبين فــي تملك المزيد
من العقارات.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ــأن مـ ـ ـ ــن بـ ـي ــن
الـ ـنـ ـق ــاط ال ـم ـه ـم ــة ي ـج ــب أن
تـتـحـمــل الــدولــة فــوائــد هــذا
ا ل ـت ـمــو يــل ،عـلــى أن يتحمل
الـمــواطــن أصــل الــديــن ،وأن
تـ ـ ـك ـ ــون ف ـ ـ ـتـ ـ ــرات الـ ـتـ ـم ــوي ــل
طويلة األمد ،بحيث يتوافق
د خــل ا لـمــوا طــن مــع المبالغ
ال ـم ـقـ ّـس ـطــة ،ومـ ــن ب ـيــن أهــم
ا ل ـن ـقــاط و ض ــع آ ل ـيــة تحمي
المواطن ومسكنه في حال
ّ
تعثره عن السداد.
واخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــوضـ ـ ــي
ت ـص ــري ـح ــه بـ ــأنـ ــه فـ ــي ح ــال
إقرار هذا القانون ،ولم تقم
ا لــدو لــة بتحرير المزيد من
ّ
األراضـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـ ـ ــإن ه ـ ــذه تـعــد
إشارة واضحة برفع أسعار
العقارات.
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«البترول العالمية» 214 :مليون دوالر أرباح
تشغيلية في التسويق
عن عام  2020رغم تضرر نتائجها بسبب تداعيات «كوفيد »19

أشرف عجمي

ق ـ ــال مـ ـص ــدر ن ـف ـطــي م ـط ـلــع،
إن ــه رغ ــم ت ـضــرر نـتــائــج شــركــة
ال ـب ـت ــرول الـكــويـتـيــة الـعــالـمـيــة،
خـ ــال الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،وذل ــك
كـنـتـيـجــة م ـب ــاش ــرة ل ـتــداع ـيــات
جائحة كورونا على االقتصاد
ال ـعــال ـمــي ،مـمــا انـعـكــس بشكل
قوي على القطاع النفطي بشكل
عـ ــام ،ف ـقــد اس ـت ـطــاعــت الـشــركــة
تـحـقـيــق أربـ ـ ــاح تـشـغـيـلـيــة في
ق ـط ــاع ال ـت ـس ــوي ــق ب ـل ـغــت نـحــو
 214مليون دوالر خــال العام
الماضي.

وأش ــار المصدر الــى أن ذلك
جاء نتيجة لتحسن في هوامش
الــربــح فــي كــل اف ــرع الـشــركــة ما
عـ ــدا ن ـش ــاط وق ـ ــود ال ـط ــائ ــرات،
ب ـس ـب ــب ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض م ـب ـي ـعــاتــه
ب ـن ـس ـب ــة  85فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة م ـنــذ
م ــارس  2020بـسـبــب الـتــدابـيــر
االحترازية لبعض الحكومات
في غالبية دول العالم من خالل
ف ــرض الـحـظــر ال ـك ـلــي ،وإغ ــاق
الـ ـح ــدود والـ ـمـ ـط ــارات ،وتـعـثــر
قطاع السفر ،الفتا الى ان ذلك لم
يؤثر فقط على شركات القطاع

النفطي المحلي ،بل جاء التأثير
ال ـس ـل ـب ــي عـ ـل ــى كـ ــل الـ ـش ــرك ــات
النفطية العالمية.
وأك ـ ـ ــد أن الـ ـش ــرك ــة بـجـمـيــع
فروعها في الخارج تعمل بجهد
مستمر لمتابعة االداء المالي،
مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ف ـ ـ ــرق م ـت ـخ ـص ـصــة
لمتابعة وتطوير برامج تعظيم
االدارات ،وتقليل المصروفات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــة بـشـكــل
دوري.
وأض ــاف أن ــه بـنــاء عـلــى ذلــك
فـ ـق ــد ت ـ ــم ت ـش ـك ـي ــل فـ ــريـ ــق ف ـنــي

ل ـمــراج ـعــة ف ــرض ـي ــات مـيــزانـيــة
2021/2020م ،مـشـيــرا ال ــى انــه
تـ ــم الـ ـت ــوص ــل فـ ــي ه ـ ــذا االط ـ ــار
الــى ض ــرورة تخفيض االنـفــاق
الرأسمالي بنسبة 27في المئة،
و كــذ لــك تخفيض المصروفات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ب ـن ـس ـب ــة  10فــي
المئة ،عبر الميزانية المقدمة
لمجلس إدارة مؤسسة البترول
فــي يونيو الماضي ،الفتا الى
أن ذل ــك يــأتــي انـعـكــاســا لــآثــار
السلبية والظروف الصعبة التي
تمر بها األسواق.

«البترول الوطنية» :تشغيل وحدة التكسير
الهيدروجيني بمصفاة «ميناء عبدالله»
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية ،أمس،
تشغيل وحدة التكسير الهيدروجيني رقم ()214
بمصفاة «ميناء عبدالله» ،وهــي وحــدة جديدة
تتبع مشروع الوقود البيئي ،وتعمل على تكسير
زيت الغاز الثقيل ثم تحويله إلى منتجات خفيفة
عالية القيمة والجودة.
وقــالــت نــائـبــة الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي للمصفاة
المهندسة وضحة الخطيب لـ«كونا» ،إن الطاقة
اإلنتاجية للوحدة تبلغ  50ألــف برميل يوميا
«وهي بذلك تعد ثاني أكبر وحدة من نوعها على
مستوى الكويت».
وأضــافــت الخطيب أن تشغيل هــذه الــوحــدة
يعزز إنتاج الكيروسين عالي الجودة المستخدم
كــوقــود لـلـطــائــرات الـنـفــاثــة وال ـطــائــرات األخ ــرى
وفي مختلف الصناعات األخرى وإنتاج الديزل
الـمـطــابــق لـلـمــواصـفــات األوروبـ ـي ــة ()5/Euro-4
كمنتج نهائي ،كما يساهم فــي إنـتــاج البنزين

والغاز المسال .ونوهت بدور الكوادر الوطنية
في المصفاة ،والتي تمكنت بنجاح من تشغيل
هذه الوحدة في زمن قياسي ،مشيرة إلى أن ذلك
يعد خطوة مهمة على طريق التشغيل الكامل
لمشروع الوقود البيئي.
ولفتت إلى أن مشروع الوقود البيئي يترجم
أحـ ــد أهـ ـ ــداف اس ـتــرات ـي ـج ـيــة مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
الكويتية  2040الساعية إ لــى تعزيز النمو في
قطاعي التكرير والتصنيع ،وتحديث مصافي
النفط إلنتاج وقود نظيف يتوافق مع المعايير
األوروبية األكثر تطورا.
وأوضحت أن وحدة التكسير الهيدروجيني
تتميز بالمرونة ،إذ لديها الـقــدرة على تحديد
نوع المنتج النهائي بحسب متطلبات األسواق
المحلية والـعــالـمـيــة ،إضــافــة إل ــى أن تشغيلها
ي ـس ـهــم ف ــي رفـ ــع ال ـق ـي ـمــة ال ـم ـض ــاف ــة والــرب ـح ـيــة
المنتظرة لمشروع الوقود البيئي.

«زين» تعتمد «هويتي» إلثبات الهوية «الكويتية» تواصل حملتها الوطنية
ً
رقميا في فروعها
التوعوية للتشجيع على التطعيم

أعلنت شركة «زين» تعاونها مع
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
العتماد تطبيق «هويتي» ،إلثبات
ً
ال ـهــويــة رق ـم ـيــا ،وبـشـكــل آم ــن عند
إجـ ــراء الـ ُـم ـعــامــات داخ ــل فــروعـهــا
ُ
المنتشرة في جميع أنحاء البالد،
لتكون بذلك أول شركة اتصاالت في
ً
الكويت تعتمد التطبيق ،استمرارا
ّ
التحو ل الرقمي
في رحلتها نحو
الشامل.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ،فـ ـ ــي بـ ـي ــان
ص ـح ــاف ــي ،أن ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون أت ــى
ل ـ ُـيـ ـت ــرج ــم م ـس ــاع ـي ـه ــا فـ ــي تـفـعـيــل
الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة ال ـ ـفـ ـ ّـعـ ــالـ ــة م ـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع
الـ ـع ــام ،ب ـمــا ي ـت ـمــاشــى م ــع أهـ ــداف
اسـتــراتـيـجـيـتـهــا الـ ُـمـتـكــامـلــة نحو
ّ
ّ
التحول الرقمي ،وتحت مظلة خطة
التنمية «كويت جديدة» لرؤية دولة
الـكــويــت بـحـلــول ع ــام  ،2035وهــي
الخطة التي تتخذ مفهوم الرقمنة
ً
ً
أساسا جوهريا لها.
وأنـ ـه ــت «زيـ ـ ــن» ك ــل الـمـتـطـلـبــات
التقنية لربط أنظمتها مع أنظمة
الهيئة العامة للمعلومات المدنية،
بـ ـحـ ـي ــث أصـ ـ ـب ـ ــح بـ ــإم ـ ـكـ ــان ج ـم ـيــع
ُمستخدمي التطبيق من المواطنين
ُ
والمقيمين إبــراز هواتفهم الذكية
الـحــامـلــة للتطبيق عـنــد إج ــراء أي
م ــن ال ـ ُـمـ ـع ــام ــات ال ــرس ـم ـي ــة ،ال ـتــي
تتطلب إثبات الهوية داخل فروعها
ُ
المنتشرة في جميع أنحاء الكويت،
ليتم بذلك قبول البطاقة المدنية
من خالله بصورة رقمية ُ
ومعتمدة
إلثـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات ال ـ ـ ـهـ ـ ــويـ ـ ــة وال ـ ـت ـ ـصـ ــديـ ــق
والتوقيع اإللكتروني وغيرها من
الخدمات الرقمية.
وأوضحت أن استخدام التطبيق
ُيـ ـغـ ـن ــي ع ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ال ـب ـط ــاق ــة
ال ـمــدن ـيــة الـفـعـلـيــة ،لـكــونـهــا هــويــة
ق ــان ــون ـي ــة ص ـ ـ ــادرة ُ
وم ـع ـت ـم ــدة مــن
الهيئة العامة للمعلومات المدنية،

ُ
حـ ـي ــث تـ ـسـ ـه ــم هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة فــي
إنهاء عمليات االحتيال والتزوير،
باإلضافة إلى كونها وسيلة سهلة
وســري ـعــة لـلـحـصــول عـلــى بـيــانـ ّـات
ً
العميل الــرسـمـيــة آل ـيــا ،مـمــا يــوفــر
الــوقــت والـجـهــد ،كما أن استخدام
التطبيق ُيـقـلــل مــن االعـتـمــاد على
األوراق والطباعة ،مما ُيسهم في
الحفاظ على البيئة.
وأشــارت «زيــن» إلــى أنها أعــادت
ً
مؤخرا افتتاح العديد من فروعها
ّ
ً
ُبحلة جديدة رقمية تماما ،وهو ما
يتماشى مع استراتيجيتها نحو
التحول الرقمي ،حيث يأتي اعتماد
«هـ ــوي ـ ـتـ ــي» خـ ـط ــوة جـ ــديـ ــدة نـحــو
تطبيق الرقمنة الشاملة في نقاط
البيع ،ليعكس حرص الشركة على
تقديم الخدمات الرقمية األحــدث،
بما يتناسب مع موقع الريادة الذي
تحتله في السوق الكويتي.
وت ـ ـس ـ ـعـ ــى «زي ـ ـ ـ ـ ــن» إلـ ـ ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر
المفهوم التقليدي للفروع لتنقل
عـمــائـهــا إل ــى مــرح ـلــة ج ــدي ــدة من
ً
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــدم م ـف ـه ــوم ــا
ً
ً
اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ُم ـ ـت ـ ـجـ ــددا ،وذلـ ـ ــك مــن
خــال توافر أحــدث أنــواع األجهزة
ال ـ ــذكـ ـ ـي ـ ــة ،وخـ ـ ــدمـ ـ ــات االتـ ـ ـص ـ ــاالت
وش ـ ــاش ـ ــات ال ـل ـم ــس اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
الحديثة ،واالكسسوارات المتنوعة
وغيرها ،حيث تزود الشركة أفرعها

ب ــأح ــدث ال ـم ـس ـت ـلــزمــات وال ـح ـل ــول
التكنولوجية التي تحقق تجربة
غنية للعميل بشكل دائم ومستمر.
ً
وأكدت أنها تبحث دائما عن أبرز
متطلبات وا حـتـيــا جــات عمالئها،
وفي مقدمتها راحة العميل وإنجاز
م ـع ــام ــات ــه ب ــال ـس ــرع ــة ال ـم ـط ـلــوبــة،
وال ـ ــوج ـ ــود ف ــي أقـ ـ ــرب ن ـق ـط ــة ،ول ــن
تتوانى عــن تقديم الخدمات وفق
أ فـضــل المعايير العالمية ،بهدف
االرت ـ ـقـ ــاء ب ـم ـس ـتــوى ج ـ ــودة وأداء
فــروعـهــا وطــاقــاتـهــا الـبـشــريــة ،بما
يتناسب مع ريادتها وحجم النمو
ف ــي ق ــاع ــدة عـمــائـهــا ال ـتــي تعتبر
األكبر في الكويت.
ُ
وت ّ
للمعلومات
العامة
قدم الهيئة
ّ
المدنية التطبيق الذي يوفر بطاقة
م ــدن ـي ــة رق ـم ـي ــة ُم ـع ـت ـم ــدة إلث ـب ــات
الـ ـه ــوي ــة والـ ـتـ ـص ــدي ــق وال ـت ــوق ـي ــع
اإلل ـك ـتــرونــي لـلـجـهــات الـحـكــومـيــة
وش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص،
ح ـيــث ي ـم ـكــن لـجـمـيــع ال ـمــواط ـن ـيــن
ُ
والمقيمين الذين سبق لهم إصدار
ب ـط ــاق ــات م ــدن ـي ــة ال ـت ـس ـج ـيــل ف ـيــه،
وهو متوفر في متاجر التطبيقات
ا لـ ــر ئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة و هـ ـ ـ ــي App Store
ل ــأج ـه ــزة ال ــداع ـم ــة ل ـن ـظــام  iOSو
 Play Storeلألجهزة الداعمة لنظام
 ،Androidب ــاإل ض ــا ف ــة إ ل ــى متجر
.Huawei AppGallery

تواصل شركة الخطوط الجوية الكويتية،
بالتعاون مع مركز الكويت للتطعيم ،حملتها
الوطنية التوعوية للتشجيع على التطعيم،
وا لـتــي أطلق عليها حملة «الخطوط الجوية
الكويتية لــدعــم الـتـطـعـيــم» ،لــأسـبــوع الثاني
على التوالي ،من  4حتى  15أبريل  ،2021حيث
تأتي الحملة تزامنا مع دعوة حكومة الكويت
للمواطنين والمقيمين إلى ضرورة التسجيل
لتلقي اللقاح ضد فيروس كــورونــا للوصول
إلى الوقاية من هذا الفيروس.
فــي هــذا الـصــدد ،قــال مدير دائ ــرة العالقات
العامة واإل ع ــام فــي الخطوط الكويتية فايز
العنزي« :تستمر حملة الكويتية لدعم التطعيم
لــأس ـبــوع ال ـثــانــي عـلــى ال ـت ــوال ــي ،حـيــث القــت
الحملة استحسان المجتمع الكويتي وتفاعال
كبيرا وج ــادا ،حيث تسير إلــى اآلن باالتجاه
الصحيح وحسب الخطة الموضوعة لها ،وهي
ايصال الرسائل التوعوية الهامة ألكبر عدد
ممكن من المجتمع منذ إطالقها في اليوم االول
بداية من مركز الكويت للتطعيم اضافة إلى
نشر فيديوهات ورسائل تشجيعية وتوعوية
من خالل حسابات الشركة في وسائل التواصل
ً
االجتماعي ،وأيضا من خالل وسائل االعالم
المختلفة سواء في التلفزيونات أو الصحف
أو الــراديــو ،وكذلك تم وضــع إعالنات الحملة
فـ ــي ال ـم ـج ـم ـع ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة ب ـج ـم ـيــع أن ـح ــاء
المحافظات ،وفي مطار الكويت الدولي مبنيي
الركاب رقمي  1و.»4
وأضاف العنزي« :اطالق الخطوط الكويتية
ت ـلــك ال ـح ـم ـلــة الــوط ـن ـيــة ال ـت ــوع ــوي ــة ن ــاب ــع مــن
مسؤوليتها تجاه وطنها ومجتمعها ورغبة
منها في مشاركة الحكومة الموقرة في الحرص
على صحة و ســا مــة المواطنين والمقيمين،
عبر دعوتهم للمبادرة بالتسجيل لتلقي اللقاح
ضد فيروس كورونا ،وذلك للوصول إلى أكبر
عدد من متلقي اللقاح في المجتمع لتحقيق
ال ـم ـن ــاع ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،وخـ ـف ــض االص ــاب ــات
بالفيروس بـقــدر المستطاع ،و ع ــودة الحياة
ً
الـطـبـيـعـيــة تــدري ـج ـيــا إل ــى الـ ـب ــاد ،ك ـمــا يــأتــي
اطالق الحملة ايمانا منها بدورها المجتمعي

البرميل الكويتي ً
ينخفض  27سنتا ً
ليبلغ  61.89دوالرا
ان ـخ ـف ــض س ـع ــر بــرم ـيــل
الـنـفــط الـكــويـتــي  27سنتا
ل ـي ـب ـلــغ  61.89دوالرا فــي
ت ـ ــداوالت ي ــوم أم ــس األول،
م ـق ــا ب ــل  62.16دوالرا فــي
ت ـ ـ ـ ــداوالت ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس،
وف ـق ــا لـلـسـعــر ال ـم ـع ـلــن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية
أغـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط
مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــة ،وب ـ ـل ـ ـغ ـ ــت
خسائرها نحو اثنين في
المئة هذا األسبوع ،في ظل
زي ـ ـ ــادات ل ــإن ـت ــاج وت ـجــدد
إغالقات مكافحة كوفيد-19
في بعض الدول ،مما ألقى
بظالله على حالة التفاؤل
حـيــال تـعــافــي الـطـلــب على
الوقود.
وتراجعت العقود اآلجلة
ل ـ ـخـ ــام بـ ــرنـ ــت  22س ـن ـت ــا،
بـمــا ي ـعــادل  0.4فــي المئة،
ل ـي ـت ـح ــدد س ـع ــر ال ـت ـســويــة
عند  62.95دوالرا للبرميل.
وأغلق الخام األميركي غرب
تكساس الوسيط منخفضا
 28سنتا أو  0.5فــي المئة
عند  59.32دوالرا.
يتعرض النفط لضغوط
بـعــد ق ــرار منظمة الـبـلــدان
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدرة لـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول
وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،ف ـي ـمــا ي ـعــرف
بمجموعة «أوبــك ،»+زيادة
اإلمـ ــدادات مليوني برميل
ي ــومـ ـي ــا بـ ـي ــن م ـ ــاي ـ ــو أيـ ـ ــار
ويوليو.
وق ـ ــال ج ـيــم ري ـت ــرب ــوش،
رئيس ريتربوش وشركاه
في جالينا بوالية إلينوي،
«الـعــوامــل المواتية للطلب
ال ـن ـف ـطــي تـبـطـلـهــا ب ــدرج ــة
كبيرة الزيادة المتوقعة في
إنـتــاج «أوبـ ــك ،»+والـتــي قد
تقترب من المليوني برميل
يوميا بنهاية يوليو».

الـ ـ ـ ــذي اع ـ ـتـ ــادت
أن ت ـ ــؤد ي ـ ــه فــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـخ ــص
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع،
ك ـ ـ ــونـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا م ــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــات
ال ــرائ ــدة فـيــه،
والتي لطالما
كانت الداعم
وال ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــد
لـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع
المناسبات
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات
العامة أو الخاصة أو االفراد».
واردف« :تتقدم الخطوط الكويتية بجزيل
ال ـش ـك ــر وواف ـ ـ ــر االمـ ـتـ ـن ــان إلـ ــى ك ــل ال ـعــام ـل ـيــن
ب ــال ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،ل ـج ـهــودهــم
الملموسة والبارزة في تقديم الرعاية الصحية
ا لـكــا مـلــة للمواطنين والمقيمين ،كـمــا تتقدم
بــال ـش ـكــر ل ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة واالدارة ال ـعــامــة
لـلـطـيــران الـمــدنــي ومــؤسـســة انـشـيــون إلدارة
الـ ـمـ ـط ــارات وكـ ــل ال ـج ـه ــات ال ـت ــي ت ـســاهــم ومــا
زالــت تساهم في الحد من انتشار الفيروس،
وال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى س ــام ــة وصـ ـح ــة الـمـجـتـمــع
الكويتي» ،سائال المولى عز وجل «أن يكلل تلك
الجهود الكبيرة بالنجاح الباهر وأن يحفظ
بالدنا الحبيبة من كل مكروه».
مــن جــانـبــه ،أش ــاد مــديــر اإلدارة القانونية
وشـ ـ ـ ــؤون ال ـم ـت ـط ــوع ـي ــن فـ ــي ج ـم ـع ـيــة ال ـه ــال
األحـمــر الكويتية د .مـســاعــد الـعـنــزي بحملة
الخطوط الكويتية الخاصة بدعم وتشجيع
الـتـطـعـيــم وم ـب ــادرت ـه ــا ال ـب ـن ــاء ة ف ــي مـشــاركــة
المجتمع المدني لمواجهة فيروس كورونا،
عبر التشجيع على التسجيل لتلقي اللقاح،
مثمنا حــرص «الكويتية» على تنفيذ واعــداد
الحملة بشكل مدروس واحترافي ،االمر الذي

يــدل على و عــي جميع الجهات في القطاعين
العام والخاص بأهمية هذه الحملة الوطنية
التي تؤدي بدورها لكسب الوقاية المجتمعية.
وأضاف د .العنزي أن تلك الحمالت الوطنية
أتت بثمارها ،وساهمت ونجحت في ايصال
الرسالة التوعوية للمجتمع ،داعيا الجهات
األخرى إلى إطالق حمالت وفعاليات مماثلة
لتحذو حذو الخطوط الكويتية في المبادرة
للتشجيع على التطعيم ،مؤكدا وعي وثقافة
المجتمع الكويتي في حرصهم على التسجيل
لتلقي اللقاح للحفاظ على صحة وسالمة من
حولهم.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـهـ ــال األحـ ـم ــر
الكويتية كــانــت وم ــازال ــت لـهــا دور ب ــارز منذ
ب ــداي ــة ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ف ــي دعـ ــم وم ـس ــان ــدة
القطاعات للحد من تفشي الفيروس ،الفتا إلى
أنها شاركت مؤخرا بعدد كبير من المتطوعين
أب ـن ــاء ال ـكــويــت الـمـخـلـصـيــن ،ب ـه ــدف تسهيل
وتنظيم سير عملية تلقي اللقاح للمواطنين
والمقيمين.
بدوره ،أثنى رئيس قسم مكافحة االمراض
المعدية بوزارة الصحة د .حمد بستكي على
ال ــدور الـبــارز والـجـهــود المخلصة والحثيثة
التي قامت بها الخطوط الجوية الكويتية ،من
خــال إطالقها حملتها التوعوية للتشجيع
على التسجيل لتلقي اللقاح ،معربا عن أمله
كاف من المواطنين والمقيمين
أن يتلقى عدد
ٍ
ال ـل ـقــاح ل ـلــوصــول إل ــى ال ـم ـنــاعــة المجتمعية
والمطلوبة وتحقيق االهداف المرجوة.
ك ـمــا أشـ ــاد بـسـتـكــي بـمـسـتــوى االح ـتــراف ـيــة
والمهنية العالية الذي قدمته «الكويتية» ،من
ً
خالل حملتها الوطنية التوعوية ،مشيرا إلى
أن ــه وف ــي ظــل تـلــك ال ـظــروف االستثنائية فــإن
الكويت تحتاج لمثل تلك المساهمات الفعالة
وااليجابية والتي تلعب دورا كبيرا في تحقيق
ا لـشــرا كــة المجتمعية ،و تـعــد ر ك ـيــزة أساسية
م ــن رك ــائ ــز خ ـطــط ال ـكــويــت لـتـحـقـيــق التنمية
المستدامة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

دوا ليبا تغني في حفل إلتون جون ما قبل األوسكار
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اجتمعت النجمة البريطانيةدوا ليبا بالنجم البريطانيإلتون جون ،ونشرت
صورة لها وهي بجواره في صفحتها الرسمية على موقع للتواصل االجتماعي.
وعلقت ليبا" :انظروا من التقيته أخيرا اليوم في البروفات .أنا متحمسة جدا،
ويشرفني أن أغني في حفل  25أبريل ما قبل األوسكار مع إلتون جون في حملة
لمساعدة الشباب في جميع أنحاء العالم".
وكان منظمو الحفل أعلنوا هذا األسبوع أن ليبا ستتصدر حفلة ما قبل حفل
توزيع جوائز األوسكار للمغني وكاتب األغاني إلتون جون.
ً
وسيقام الحدث قبل ساعة من بدء حفل توزيع جوائز األوسكار تقريبا في 25
أبريل ،وسيستضيفه الممثل األميركي نيل باتريك هاريس.
ُ
وتعد دوا ليبا أحد أكثر الفنانين حصدا للترشيحات لجوائز الغرامي لهذا
العام ،ولم يتخطاها سوى ملكة البوب بيونسي ،التي حصلت على  9ترشيحات
رائعة.
كما تستعد ليبا للمشاركة في حفل توزيع جوائز " "BRIT Awardsلعام ،2021
والمقرر إقامته في مايو المقبل بلندن ،وهو الحدث الذي ينتظره الماليين في
شتى أنحاء العالم.
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دوا ليبا

فيبي والر  -بريدج بطلة الجزء
األخير من «إنديانا جونز»

ُ
مواجهة قوية مع هاريسون فورد تعرض في صيف 2022
ت ــؤدي الممثلة الـبــريـطــانـيــة ،كــاتـبــة مسلسل
"فـلـيـبــاغ" فيبي وال ــر-ب ــري ــدج ،دور الـبـطــولــة في
مواجهة قوية مع النجم الكبير هاريسون فورد،
ف ــي ال ـج ــزء الـمـقـبــل م ــن سـلـسـلــة أفـ ــام "إنــديــانــا
جونز" ،المقرر عرضه صيف  ،2022وفق ما أعلنت
استديوهات "لوكاس فيلم".
ويتولى جيمس مانغولد إخــراج الفيلم الذي
ّ
يشكل الجزء الخامس واألخير من مغامرات عالم
ً
اآلث ــار الـمـقــدام ال ــذي درج ف ــورد ( 78عــامــا) على
تأدية دوره.
وقال مانغولد ،في تصريح ،إن هذه "المغامرة
الجديدة" ستكون ثمرة عمل "فريق األحالم" الذي
يضم "أعظم السينمائيين في كل العصور" ،ومنهم
ستيفن سبيلبرغ الذي كان من المقرر في األصل
أن يتولى إخــراج الفيلم ،ورئيسة "لوكاس فيلم"
المنتجة األميركية كاثلين كينيدي.
وأض ــاف أن انضمام فيبي والــر-بــريــدج ،التي
وصفها بأنها "ممثلة مبهرة ذات إب ــداع المــع"،

يجعله يشعر بأنه "محظوظ مثل إنديانا جونز
نفسه".
ً
ويـتـ ّـوج دور فيبي والــر بريدج ( 35عــامــا) في
"إنديانا جونز" صعودها الملحوظ ،بعد فوزها
بـعــدد مــن جــوائــز "إي ـمــي" عــن المسلسل الناجح
"فليباغ" ،وهو اقتباس تلفزيوني من مسرحيتها
الفردية التي تمحورت حول حياة شابة لندنية
عازبة وفاقدة لألوهام.
كــذلــك شــاركــت فــي كـتــابــة مسلسل التجسس
"كيلينغ إيف" ،وفي الجزء الخامس والعشرين من
مغامرات جيمس بوند الذي تأخر بسبب الوباء.
وسـ ـب ــق ل ـف ـي ـبــي وال ـ ــر-ب ـ ــري ـ ــدج أن ع ـم ـلــت مــع
استديوهات "لوكاس فيلم" في فيلم "سولو :إيه
ستار وورز ستوري" ،الذي ُعرض عام  ،2018وأدت
فيه صوت روبوت الذع.
وطرأ أكثر من تأخير ُعلى إنتاج الجزء الخامس
علن عنه عام  ،2016وفي
من "إنديانا جونز" ،الذي أ ِ
ديسمبر  2020أكدت "ديزني" ،التي تتبع "لوكاس

ً
فيلم" ،لها أن هاريسون فــورد سيتولى مجددا
الدور الرئيسي في الفيلم.
واعتمر فــورد ّقبعة عالم اآلث ــار للمرة األولــى
عام  1981في "رايدرز أوف ذي لوست آرك" ،تحت
إدارة المخرج ستيفن سبيلبرغ ،بعدما كان اشتهر
قبلها في دور هان سولو في "ستار وورز" .
ً
ً
وحقق الفيلم نجاحا عالميا ،وتبعه جــزء ان
ً
ً
آخران ناال نجاحا مماثال ،هما "إنديانا جونز آند
ذي تمبل أوف دوم" عام  ،1984و"إنديانا جونز آند
ذي الست كروسايد" عام  ،1989مع الراحل شون
كونري في دور والد عالم اآلثار.
أما رابــع أفــام السلسلة ،فكان "إنديانا جونز
آنــد ذي كينغدوم أوف ذا كريستل" ،الــذي عرف
ً
ً
نجاحا ماليا ،لكنه قوبل ببرود من النقاد وقسم
ُ
من المعجبين القدامى ،فعرض عام  2008وتولى
ً
بطولته أيضا هاريسون فورد.
(أ ف ب)
فيبي والر -بريدج

مينا سوفاري

إدغار راميريز

إليزابيث ديبيكي

مينا سوفاري تنجب طفلها األول من مايكل هوب إدغار راميريز بطل مغامرة «المنطقة الحدودية» إليزابيث ّ
تجسد األميرة ديانا في «التاج »5
أعلنت الممثلة األميركية مينا سوفاري أنها أنجبت طفلها األول من زوجها مايكل
هوب ،قبل أيام ،وأطلق الوالدان عليه اسم ألكسندر هوب.
وتحدثت سوفاري نجمة فيلمي "رومر هاز ات" و"أميركان بيوتي" ،البالغة من العمر
ً
 42عاما ،في مقابلة صحافية حول كفاحها من أجل الحمل.
وأوضحت أنها ظلت تتوقع حدوث الحمل إال أنه لم يحدث ،عندما كانت تنتظر حدوثه،
األمر الذي تسبب في شعورها باإلرهاق والتوتر ،مضيفة أنها علمت بحملها بعد أن هدأت
بعض الشيء ،وتوقفت عن التركيز على األمر.
وعلى الرغم من أن الزوجين تزوجا عام  ،2018إال أن سوفاري شعرت بالضغط بسبب
ً
ً
ً
عمرها ،قائلة" :عمري  41عاما ،وهناك دائما الشعور بأنني كبرت كثيرا ،واقتربت من
(د ب أ)
الموت ،وهناك كانت المفاجأة حيث اكتشفت أني حامل".

يلعب الممثل إدغار راميريز دور أطلس ،في الفيلم الجديد المستوحى من لعبة "المنطقة
الحدودية"  ،Borderlandsعلى أن تقوم شركة  Lionsgateبإنتاج العمل الجديد.
ُ
في اللعبة ،تعد شخصية أطلس ،الذي سيقوم بلعبها راميريز ،هي أقوى شخصية في الكون،
حيث إنه يمتلك شركة تصنيع عمالقة وأسلحة.
الفيلم الجديد تأليف إيلي روث ،وانضم راميريز إلى كيت بالنشيت ،وكيفن هارت ،وجيمي
لي كورتيس ،وأريانا جرينبالت ،وفلوريان مونتينو ،وهالي بينيت ،وجاك بالك.
وقال روث" :يا له من شرف ال ُيصدق أن يكون هناك ممثل من عيار إدغار وموهبته وجاذبيته
في العمل الجديد ،وخاصة أنه يقوم بدور البطولة أمام بالنشيت .يجب أن تكون شخصيته
جذابة ،حيث يتمتع بالكاريزما والسحر .لقد كنت من محبي إدغار منذ أولى مشاركاته الدرامية،
وال يزال يذهلني".

يستعد فريق مسلسل التاج ( )The Crownلعودة فريق العمل لتصوير الجزء الخامس
في يوليو ،حيث بدأ فريق العمل في تحضير االستديو قبل أن يبدأ الممثلون تصوير
مشاهدهم المتعلقة بالحياة الملكية التي حصدت الجوائز.
ي إلى "التاج  "5لتجسيد دور األميرة ديانا في مرحلة ما
وتنضم الممثلةإليزابيث ديبيك 
بعد االنفصال عن األمير تشارلز ،الذي سيجسد دوره دومينيك ويست ،فيما تلعب إيميلدا
ستونتون دور الملكة إليزابيث ،وليزلي مانفيل األميرة مارغريت.
وسيخوض الجزء الخامس في مرحلة التسعينيات ،وهي فترة مضطربة جدا في تاريخ
العائلة الملكية .ومن المقرر أن تنتهي أحداث المسلسل مع عرض الجزء السادس ،الذي تقف
أحداثه عند أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،ولن تشمل األحداث كواليس
زواج األمير هاري من ميغان ماركل ،وتفاصيل حياتهما داخل القصر الملكي.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
ً
ً
مهنياّ :
تسجل انتصارا مهنيا رائعا بعد
فترة اتسمت بالركود.
ً
عاطفيا :البهجة تبدو على وجه شريك
عمرك بعد وقت طويل من الكآبة.
ً
اجتماعيا :تعتبر الـيــوم مــن أجمل أيــام
الشهر وتتعاطى بفرح مع الجميع.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ال تتراجع أمــام الضغوط مهما
قدير.
الظروف صعبة فأنت
ّ
كانت ً ّ
عاطفيا :خفف من توترك ألنه يؤثر على
عالقتك العاطفية.
ً
اجتماعيا :تشغل بالك منذ مــدة أمور
عائلية تأثرت بالوضع االقتصادي.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :اذا لم تكن متأكدا من عملك فال ترتجل
واستشر الزمالء.
ً
عــاطـفـيــا :تـتـعـ ّـرض لـمــوقــف عــاطـفــي صعب
ّ
ويخيم الحزن عليك.
فتتراجع المعنويات
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـعـ ّـود عـلــى مـمــارســة الــريــاضــة
ً
وخصوصا المشي فهي مفيدة ومجانية.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنياّ :
كرر محاوالتك لتصل الى النجاح
ً
وال تخف من الفشل أبدا.
ً
عاطفيا :شريك العمر الى جانبك وهو على
استعداد لدعمك في كل ما تطمح اليه.
ً
اجتماعيا :تميل الى المشاركة مع الناس
وتقديم بعض اإلعانات المعيشية.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ال تخالف النظام وال القانون كي ال
ً
تجد نفسك واقعا في ورطة.
ً
عــاطـفـيــا :األوض ـ ــاع الـعــاطـفـيــة بينكما غير
مستقرة وتحتاج الى مراجعة في العمق.
ً
يحتاج الى شرب الماء فال
اجتماعيا :جسمك ّ
تترك فرصة اال وتستغلها.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تفتقد اليوم الى الحيوية والنشاط
ً
والحل في أن تضع هدفا وتنجزه.
ً
عاطفياّ :
يتفهم الحبيب الوضع الذي تمر به
ويتمنى لو تصارحه بمشاعرك.
ً
اجتماعيا :تقوم بجولة سياحية ضمن البلد
لتتعرف الى بعض جوانبه.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ترتفع فرص النجاح بعد كساد
ً
ً
ً
ّ
مهني وتتلقى خيرا سارا قريبا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :الـ ـح ــب ي ـن ـت ـش ـلــك م ــن جـمـيــع
األوضاع ويغمرك بعاطفة صادقة.
ً
اجتماعيا :انصرف في أوقات فراغك الى
تغذية ثقافتك بمختلف الوسائل.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تحتاج الــى كــل لحظة فــا تضيع
وقتك في المشاحنات.
ً
ّ
تصب جام غضبك على الشريك
ّعاطفيا :ال
كلما انزعجت من أمر.
ً
ً
اجتماعيا :أصبحت طباعك متقلبة نظرا
ً
للظروف التي تمر بها فكن حذرا.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ّ
قاس فامتلك
مهنيا :يواجهك امتحان مهني ٍ
أعصابك الجتيازه بسالم.
ً
ً
عاطفيا :من الضروري جدا في هذه األيام
أن تكون عالقتك العاطفية متزنة.
ً
اجتماعيا :تحتاج أكثر الى رفقة مخلصة
تصغي اليك وتقف معك.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ّ
ً
ً
مـهـنـيــا :يتطلب عملك دق ــة وص ـبــرا فكن
ً
مثابرا عليه حتى انجازه.
ً
ً
عاطفيا :دائما اعتمد الحوار وليكن عماده
المصارحة الشاملة مع الحبيب.
ً
ً
برنامجا ًألوقــات فراغك
اجتماعيا :ضع ً
لتستفيد منها راحة وثقافة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تنتظرك بعض التسويات في عملك
ونهاية لمواقف موجعة.
ً
عاطفيا :تجلس مع الشريك وتصارحه بما
ًّ
يدور في بالك فترتاح معنويا.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـع ـيــد ب ــرج ــك الـ ـتـ ـف ــاؤل ال ـيــك
وتستعيد نشاطك السابق وحماستك.
رقم الحظ.56 :

ً
مـهـنـيــا :ب ــدأت فـتــرة جــديــدة ومـثـمــرة على
صعيد عملك فاغتنم الفرصة.
ً
عاطفيا :أنت اليوم في حال عاطفي رائع مما
ً
ينعكس أيضا على شريك حياتك.
ً
اجتماعيا :صداقة قديمة تنعش معنوياتك
وتساعدك على الوقوف والمواجهة.
رقم الحظ.22 :

ثقافات

٢٠

توابل ةديرجلا

•
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culture@aljarida●com

«البابطين الثقافية» تفتح باب الترشح لجائزتها
الشعرية في دورتها الـ 18
تهدف مؤسسة البابطين
تشجيع وتكريم
الثقافية إلى ً
الشعراء اعتزازا بدورهم في
النهوض بالشعر في الوطن
العربي.

درع الجائزة

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة
لـمــؤس ـســة ع ـبــدال ـعــزيــز سـعــود
البابطين الثقافية أ م ــس فتح
باب الترشح لجائزتها لالبداع
الـشـعــري بــدورتـهــا الـ ـ  18لعام
 2021وتتضمن خمسة أفرع.
وقــالــت الـمــؤسـســة فــي بيان
صـ ـح ــاف ــي إن ال ـ ـجـ ــائـ ــزة ال ـت ــي
تـبـلــغ قيمتها اإلج ـمــال ـيــة 135
ألــف دوالر أميركي تـهــدف إلى
تشجيع وتكريم الشعراء اعتزازا
بــدورهــم في النهوض بالشعر
في الوطن العربي.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة
التفصيلية أوضحت أن الفرع
األول ه ــو "ج ــائ ــزة اإلب ـ ــداع في
مجال نقد الشعر" وقيمته 40
ألـ ــف دوالر ت ـم ـنــح ألحـ ــد ن ـقــاد
الـشـعــر أو دارس ـيــه المتميزين
مـ ـم ــن ق ـ ــدم ـ ــوا ف ـ ــي دراس ــاتـ ـه ــم
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة م ـ ـه ـ ـمـ ــة ف ـ ـ ــي ت ـح ـل ـي ــل
ال ـن ـصــوص ال ـش ـعــريــة أو رؤي ــة
جديدة لظاهرة شعرية محددة
قائمة على أسس علمية.
وأضــافــت أن المتقدم يحدد
عـ ـن ــوان ــا واحـ ـ ـ ــدا مـ ــن مــؤل ـفــاتــه
يرشحه لنيل الجائزة على أال
تكون المؤلفات المرشحة من
رسائل الماجستير أوالدكتوراه
وأال يكون قد مضى على صدور
أحدثها أكثر من عشر سنوات

تنتهي في  30سبتمبر من العام
الحالي.
وأفــادت أن الفرع الثاني هو
"جـ ــائـ ــزة أف ـض ــل دي ـ ـ ــوان ش ـعــر"
و قـيـمـتــه  20أ ل ــف دوالر تمنح
ل ـصــاحــب أف ـض ــل ديـ ـ ــوان شعر
ص ـ ـ ــدر خ ـ ـ ــال خـ ـم ــس سـ ـن ــوات
ت ـن ـت ـهــي فـ ــي  30س ـب ـت ـم ـبــر مــن
العام الحالي ويتقدم المتسابق
بديوان واحد فقط على أن يكون
هـ ــذا الـ ــديـ ــوان م ـن ـش ــورا ن ـشــرة
ورقية.
وأشارت إلى أن الفرع الثالث
"جائزة أفضل قصيدة" وقيمته
 10آالف دوالر تمنح لصاحب
أفضل قصيدة منشورة بكاملها
في إحــدى المجالت األدبـيــة أو
الصحف أو الدواوين الشعرية
أو ف ـ ــي ك ـ ـتـ ــاب م ـس ـت ـق ــل خ ــال
عامين ينتهيان في  30سبتمبر
م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـحـ ــالـ ــي ويـ ـتـ ـق ــدم
ال ـم ـت ـس ــاب ــق ب ـق ـص ـي ــدة واح ـ ــدة
فقط على أن يرفق بها األصــل
ال ـم ـن ـشــور وال تـقـبــل الـقـصــائــد
المنشورة في نشرات إعالنية
أو دعائية أو إلكترونية.
ولفتت إلــى أن الـفــرع الــرابــع
"ج ـ ــائ ـ ــزة أفـ ـض ــل ديـ ـ ـ ــوان شـعــر
للشعراء الـشـبــاب" وقيمته 10
آالف دوالر على أن يـكــون سن
الـمـتـقــدم أق ــل مــن  35عــامــا وأن

العبدالمغني مع صديقه يوسف

●
من فعاليات مؤسسة البابطين
ي ـك ــون هـ ــذا الـ ــديـ ــوان م ـن ـشــورا
نشرة ورقية.
أمـ ـ ــا ال ـ ـفـ ــرع الـ ـخ ــام ــس فـهــو
"جائزة أفضل قصيدة للشعراء
الشباب" وقيمته  5آالف دوالر
على أن يكون سن المتقدم أقل
مــن  35عــامــا وأن يـكــون العمل
منشورا نشرة ورقية.
وعـ ــن "الـ ـج ــائ ــزة الـتـكــريـمـيــة
ل ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــداع الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــري" قـ ــالـ ــت
الـمــؤسـســة إن قيمتها  50ألــف
دوالر تمنح لـشــاعــر أسـهــم في
إثراء حركة الشعر العربي وهي
جــائــزة ال تخضع للتحكيم بل

آللية خاصة يضعها ويشرف
عـلــى تـنـفـيــذهــا رئ ـيــس مجلس
األم ـ ـنـ ــاء الـ ـش ــاع ــر ع ـبــدال ـعــزيــز
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاب ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــن وال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــولـ ـ ــون
بالترشيح هــم أعـضــاء مجلس
أمناء المؤسسة فقط.
وذك ــرت أن الـنـتــاج الشعري
الـمـقــدم يـجــب أن يـكــون باللغة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـف ـص ـحــى ف ـق ــط وأن
يتقدم المتسابق إلى فرع واحد
من فروع الجائزة فقط ،مشيرة
إلـ ــى أن ع ـلــى ال ـم ـت ـقــدم ارسـ ــال
ثماني نسخ من النتاج المتقدم
به لنيل الجائزة.

وأضافت أنه ال يقبل النتاج
الـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـت ــرك فـ ـي ــه أك ـ ـثـ ــر مــن
شخص واحد الفتة إلى أن آخر
موعد للتقدم إلى فروع الجوائز
ه ــو ن ـه ــاي ــة ي ـ ــوم  30سـبـتـمـبــر
المقبل على أن تعلن النتائج
في النصف األول من عام .2022
وبينت المؤسسة أن البيانات
ال ـت ـف ـص ـي ـل ـي ــة ع ـ ــن ال ـم ـس ــاب ـق ــة
وعنوان المراسلة موجود على
موقعها اإللكتروني.

األفخم يحصد «ترايمف» الدولية 2021
حصل محمد سيف األفخم رئيس الهيئة
ال ــدول ـي ــة ل ـل ـم ـســرح ع ـلــى ج ــائ ــزة تــرايـمــف
ً
الــدول ـيــة ل ـعــام  2021ال ـتــي تـمـنــح سـنــويــا
لشخصيات أسهمت بشكل بارز في تطوير
وتعزيز الصداقة والسالم في العالم وبذلت
ً
جهودا رائدة في مجاالت العالقات الدولية
والثقافة والسياسة والدبلوماسية والعلوم
والرياضة واالقتصاد والصحافة.
وأكد األفخم ،في تصريح له ،أن جهود
دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات ب ــات ــت واضـ ـح ــة ف ــي دعــم
وتطوير الحراك الثقافي بمختلف فروعه،
وأهدى الجائزة إلى صاحب السمو الشيخ

حمد بــن محمد الـشــرقــي عضو المجلس
األعلى حاكم الفجيرة الداعم األول لشباب
الفجيرة على التطوير واإلبداع.
وجاء منح األفخم هذه الجائزة الدولية
ً
عن فئة "الثقافة العالمية" تكريما لجهوده
ال ـك ـب ـي ــرة فـ ــي ت ـط ــوي ــر الـ ـفـ ـن ــون األدائ ـ ـيـ ــة
وال ـم ـســرح ـيــة م ــن خ ــال ال ـه ـي ـئــة الــدول ـيــة
للمسرح ولمساهماته في تقوية العالقات
الدولية في مجال الثقافة العالمية.
وأش ـ ـ ــارت أولـ ـغ ــا كــوزم ـي ـش ـي ـفــا رئـيـســة
جائزة ترايمف الدولية إلى فلسفة محمد
األفـ ـخ ــم ف ــي ت ـط ــوي ــر ال ـم ـس ــرح ال ـعــال ـمــي،

ُ
يوسف وذكريات ال تنسى

وقــالــت إنــه تمكن خــال مسيرته المهنية
مــن إيـجــاد نهج مـسـتــدام لتطوير الفنون
المسرحية وإنشاء ثقافة مسرحية عالمية
جــوهــرهــا ه ــو م ــد ج ـســور ال ـتــواصــل بين
مختلف ثقافات العالم ،ويتم تتويج هذه
ً
الجهود سنويا في احتفالية اليوم العالمي
ل ـل ـم ـســرح ال ـ ــذي تـنـظـمــه ال ـه ـي ـئــة الــدول ـيــة
لـلـمـســرح بــرعــايــةٍ مــن منظمة اليونسكو
العالمية ويحتفل به العالم أجمع يوم 27
ً
م ــارس مــن كــل ع ــام لـيـظــل الـمـســرح ثــابـتــا
رغم كل التغيرات التي تطرأ على الثقافة
في العالم.

محمد األفخم

د .عادل العبدالمغني

عــرفـ ُـت ه ــذا اإلن ـس ــان الـخـلــوق الـمـهــذب ،أي ــام دراس ـت ــي بجامعة
ً
ُ
وكنت أراه يوميا يؤدي عمله
اإلسكندرية في بدايات السبعينيات،
ً
بهمة ونشاط ،ويسعى جاهدا لخدمة األساتذة والطلبة ،فهو يعمل
ً
فــراشــا .واسـتـطــاع بــروحــه السمحة والـمــرحــة كسب حــب الجميع
وعطفهم .ومن الذكريات الجميلة ،التي مازالت عالقة في ذهني؛ عندما
ً
تنزل األمطار ويشتد البرد في اإلسكندرية ،ال أجد مكانا أنسب للدفء
من الجلوس في غرفة تحضير الشاي ،ويقوم يوسف بإعداد الشاي
(الكشري) من النوعية الجيدة ،التي أحضرتها معي من الكويت ،وتدور
أحاديث عفوية بيني وبينه ،يتخللها المرح والفكاهة!
ال أنسى دور يوسف عندما أقمت أول معرض للتراث الشعبي
الكويتي في جامعة اإلسكندرية عام  ،١٩٧٥ودوره في حمل اللوحات
والصور واألدوات الشعبية لتعليقها وترتيبها ،وتلمست سعادته
الكبيرة التي ارتسمت على محياه أثناء حضور الــزوار للمعرض،
وتواجده باستمرار إذا ما طلب منه أي مساعدة ،فهو أخ وصديق
كأي من األصدقاء اآلخرين!
كان ليوسف عالقات طيبة مع جميع الدكاترة واألساتذة الكبار،
فهو خدوم ألقصى درجة ،ولعالقتي الطيبة معه طلبت منه ،عندما
أدينا االمتحانات النهائية ،أن يأتي لي بنتائج المواد ،وأخبرني
قبل إعــان النتائج الرسمية بحصولي على تقدير جيد ،وفرحت
ً
ً
فرحا شديدا ،ووضعت يدي في جيب البنطال وأخرجت له عشرة
جنيهات ،فرفض أن يأخذها ،وبعد محاوالت عديدة أخذها على
استحياء وخجل ،بعد أن أقنعته أن هذا المبلغ ألجل تقديم الشاي
والقهوة للطلبة الفقراء!
رجعت إلى الكويت ،ومضت األيام والشهور والسنوات سريعة،
ً
وفي أثناء تواصلي مع أحد الطلبة المصريين ،الذي كان زميال لي
ً
ً
على مقاعد الدراسة وأصبح اآلن أستاذا كبيرا في الجامعة ،سألته
عن أساتذتنا الذين تتلمذنا على أيديهم ،وأخبرني أن جميعهم
توفاهم الله برحمته ،وال يوجد أحد منهم على قيد الحياة ،إال أن
ً
ً
يوسف مازال موجودا وشارف عمره على السبعين ،وأصبح رئيسا
للمستخدمين (الفراشين)!
وقال :يوسف ما زال يتذكرك ،وبكى بحرارة عندما سمع اسمك،
ويتذكر قصة الجنيهات العشرة المكافأة ،عندما أخبرك بنتيجة
االمتحانات!
هل تعرف يا دكتور عادل سبب بكاء يوسف؟
قلت :ال.
قال :إنه ألول مرة بحياته يلمس "العشر جنيهات" ،وذلك أن راتبه
الشهري كان في ذلك الوقت ثالثة جنيهات ونصف الجنيه!
الحديث المؤثر ،الذي دار بيني وبين صديقنا الدكتور عن يوسف
أنزل دمعة ساخنة من عيني ،وأعاد ذكريات الناس الطيبين!

توابل ةديرجلا
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« »ATVتعلن دورة رمضان تحت شعار «طب وتخير»
تقدم قناة " Atvالعدالة"
مجموعة مسلسالت وبرامج
متنوعة خالل الدورة
الرمضانية المقبلة.

ك ـش ـفــت ق ـن ــاة " Atvال ـع ــدال ــة"
ع ــن دورتـ ـه ــا ال ـبــرام ـج ـيــة لشهر
رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ،ت ـ ـحـ ــت شـ ـ ـع ـ ــار "طـ ــب
وتخير" ،حيث تقدم باقة متميزة
لـلـمـشــاهــد الـخـلـيـجــي ،تتضمن
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات
والبرامج المتنوعة ،بما يتناسب
وال ـت ـط ــور الـ ــذي ت ـش ـهــده الـقـنــاة
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،وأع ـلــن
ال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـق ـنــاة ATV
اإلعالمي أحمد الفضلي تضمن
الخطة البرامجية  6مسلسالت

محلية ،يـشــارك فيها نخبة من
نـ ـج ــوم ال ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـي ــة ،مـنـهــا
مـسـلـســل "س ـم ــا ع ــال ـي ــة" تــألـيــف
صالح النبهان وشيخة بن عامر
وإخراج محمد دحام الشمري.
وتنطلق أحــداث "سما عالية"
فــي حقبة زمنية شهدت الكثير
م ــن الـقـضــايــا الـمـتـعـلـقــة بحرية
الـمــرأة فــي التعليم وفــي الحياة
وال ـظ ــروف واألف ـك ــار وال ـمــوروث
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وك ــذل ــك األحـ ـ ــداث
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي تـ ـل ــك ال ـح ـق ـب ــة،
ويـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة ال ـع ـم ــل
الفنانون جاسم النبهان ،زهرة
الخرجي ،عبدالله السيف ،حمد
ال ـع ـم ــان ــي ،ال ـب ـحــري ـن ـيــة اب ـت ـســام
ع ـبــدال ـلــه ،ع ـبــدال ـلــه الـتــركـمــانــي،
شيماء سليمان ،وغيرهم.
وكـ ــذلـ ــك م ـس ـل ـســل "ب ـ ــوط ـ ــار"،
ت ــألـ ـي ــف ب ـ ـنـ ــدر ط ـ ـ ــال ال ـس ـع ـي ــد
وإخراج ثامر العسالوي ،وبطولة
داود حسين ومحمد العجيمي
وإبراهيم الحربي وعبير الجندي
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـخ ـ ـضـ ــر وم ـح ـم ــد
الحملي وغيرهم ،وتدور أحداثه
فــي قــالــب كــومـيــدي حــول صــراع
بين فرقتين غنائيتين ،وأيضا
مسلسل "الــروح والرية" للكاتبة
أنفال الدويسان والمخرج منير
الزعبي وبطولة يعقوب عبدالله
وهبة الدري وشيماء علي وريم
أرحمة وشيماء علي وفهد البناي
وفيصل فريد ومحمد الدوسري
ويعقوب عبدالله ،ومن اإلمارات
ف ــاطـ ـم ــة الـ ـح ــوسـ ـن ــي وشـ ـه ــاب
حاجيه.

ومـسـلـســل "وأنـ ــا أح ـبــك بـعــد"
للمخرج خــالــد جـمــال والكاتبة
مـ ـ ــريـ ـ ــم الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاج ـ ـ ــري ،وب ـ ـطـ ــولـ ــة
بـ ـثـ ـيـ ـن ــة ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي وحـ ـسـ ـي ــن
المهدي ومحمد رمـضــان وفهد
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن وم ـ ـيـ ــس ك ـمــر
ون ـ ــاص ـ ــر كـ ــرمـ ــانـ ــي وعـ ـب ــدالـ ـل ــه
الـ ـت ــركـ ـم ــان ــي وإيـ ـ ـم ـ ــان جـ ـم ــال،
والـعــديــد مــن الفنانين الشباب،
ومـسـلـســل " ب ـيــت ال ـ ــذل" تــألـيــف
م ـن ــى ال ـن ــوف ـل ــي واخـ ـ ـ ــراج اح ـمــد
الـ ـف ــردان وب ـط ــول ــة عـبــدالــرحـمــن
الـعـقــل وال ــراح ــل م ـشــاري الـبــام
وأحالم حسن وعبدالله الطراروة
وع ـب ــدال ـل ــه ال ـط ـل ـي ـحــي وفــاط ـمــة
الطباخ ولولوة المال وفهد باسم
عـبــداألمـيــر وغـيــرهــم ،ومسلسل
"غريب" للنجم الكوميدي الفنان
طارق العلي ،وتدور أحداثه خالل

األغاني الشعبية تغزو مسلسالت رمضان
●

القاهرة  -محمد قدري

مع اقتراب انطالق الموسم الدرامي األقوى في مصر ،ومع حلول شهر
رمضان الكريم ،استغل عدد كبير من صناع الدراما المصرية المطربين
الشعبيين في الترويج ألعمالهم الجديدة ،لما لتلك األغنيات من انتشار
كبير خالل الفترة الماضية ،وخاصة ظاهرة المهرجانات.
وك ــان المطرب الشعبي عمر كـمــال صــاحــب نصيب األس ــد فــي هذا
الموسم ،حيث انتهى من تصوير بعض المشاهد في مسلسله الجديد
"بين السما واألرض" مع النجم هاني سالمة ،الذي يعرض عبر  15حلقة،
كما يقدم خالل المشاهد أغنية شعبية لتكسر حاجز اإلثارة خالل العمل
الجديد ،كما شارك مع الفنان الكوميدي علي ربيع في غناء شارة البداية
أيضا.
لمسلسل "أحسن أب" المقرر عرضه عبر  15حلقة ،على قناة الحياة
ً
واستعانت به النجمة ياسمين عبدالعزيز في مسلسلها الجديد

"اللي ما لــوش كبير" لغناء إحــدى األغنيات ،كما روجــت لمسلسلها
بأغنية "إنـتــي معلمة" مــع عمر مــن كــوالـيــس المسلسل ،ويـقــدم عمر
أغنية داخلية من مسلسل "االختيار  "2من بطولة أحمد مكي وكريم
عبدالعزيز ،واألغنية شعبية وطنية ،ضمن أحداث المسلسل الجديد
باسم "هنلبس عساكر".
واستعان الفنان محمد عادل إمام بالمطرب الشعبي رضا البحراوي
من أجل غناء تتر مسلسل "النمر" ،ويتعاون المطرب الشعبي أحمد
شيبة مع الفنان محمد رمضان في تعاون متكرر لغناء تتر مسلسل
موسى ،وبعض األغنيات الداخلية للعمل الجديد الذي يقدم في إطار
صعيدي .وفي إطار شعبي بسيط يتواجد الثنائي أحمد سعد وبهاء
سلطان في أغنية جديدة كشارة بداية لمسلسل "ملوك الجدعنة" ،الذي
يقدم فــي شكل شعبي داخــل الـحــارة المصرية ،وي ــروج النجم أحمد
سعد أيضا بأغنيته الشعبية "عملتي فيا إيه" لمسلسل "ضل راجل".

خمسينيات وستينيات ا لـقــرن
الماضي ،وإخراج نعمان حسين
وب ـطــولــة اح ـمــد ال ـف ــرج وشـهــاب
حاجيه وفاطمة الطباخ ورانيا
شهاب وعلي أمير والطفل علي
عيسى.
وم ــن نــاح ـيــة ال ـب ــرام ــج ،تـقــدم
"ال ـع ــدال ــة" لـجـمـهــورهــا الـمــوســم
الـ ـخ ــام ــس ل ـب ــرن ــام ــج "سـ ـ ـ ــراي"،
وهــو مــن أشـهــر الـبــرامــج الفنية
الـتــي تسلط الـضــوء على درامــا
رمضان ،ويعود هذا العام بحلة
ج ــدي ــدة ،وي ـت ـشــارك فــي تقديمه
عــدد مــن المذيعين والمذيعات
أمـ ـث ــال ع ـب ــدال ـل ــه ال ـط ـل ـي ـحــي ،د.
طالب الشريف ،حصة اللوغاني،
د .سـ ـ ـع ـ ــود ب ـ ــوشـ ـ ـه ـ ــري ،نـ ـ ــورة
ال ـح ـم ـي ـض ــان ،أس ـ ـ ــرار ال ـس ـع ـيــد،
ره ـ ــام ال ـح ـس ــن ،ع ـل ـي ــاء ج ــوه ــر،

٢١

مزاج

أخبار النجوم

الراسي تراجعت عن االعتزال

أحمد الفضلي
ه ـيــا ال ـع ـب ـيــد ،وألول مـ ــرة يطل
ح ـم ــد ال ـع ـل ــي ف ــي ب ــرن ــام ــج "م ــع
حمد قصص" ،حيث يستضيف
نخبة من نجوم الفن والمجتمع
بـ ـحـ ـك ــاي ــات وق ـ ـصـ ــص ت ـع ــرض
للمرة األولــى ،في حين تخوض
الناشطة في السوشيال ميديا
دانــة طــويــرش تجربتها األولــى
فــي الـتـقــديــم ال ــى جــانــب المذيع
صالح الراشد.
وفــي برنامج "اليــف" بعنوان
"وي ــاك ــم" ،وي ــواص ــل عـبــدالـعــزيــز
عطية تقديم برنامج "الديربي"،
وتـشـهــد الـ ــدورة أي ـضــا بــرنــامــج
"ال تـ ـج ــذب" م ــع ال ـف ـن ــان شـهــاب
حــاج ـيــه ،و"وص ــاي ــا" مــن تقديم
الشيخ صالح النهام ،و"نفوس
مطمئنة" من تقديم البروفيسور
ط ـ ــارق ال ـح ـب ـيــب و"ص ـح ـت ــك في
رمضان".

نادين الراسي
كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي أنها تراجعت
ع ــن ق ـ ــرار اعـ ـت ــزال ال ـف ــن ب ـع ــد أن ش ـع ــرت ب ــال ــرغ ـب ــة فــي
المشاركة بمسلسل "زوج تحت اإلقامة الجبرية".
وأوضحت الراسي أن "الشيء الوحيد الذي جعلها
تتراجع عن قرار االعتزال هو أنها وجدت راحتها في
العمل مع أسرة مسلسل (زوج تحت اإلقامة الجبرية)،
وأ نـ ـه ــا شـ ـع ــرت ب ــا ل ــرا ح ــة ب ـع ــد أن عـ ــرض ع ـل ـي ـهــا دور
البطولة".
وق ــال ــت إن "ك ــل ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ه ــذا ال ـع ـمــل ه ــم من
أصــدقــائ ـهــا الـمـقــربـيــن ،الــذيــن ك ــان لـهــم دور كـبـيــر في
دعـمـهــا ومـســاعــد تـهــا فــي ال ـخــروج مــن األزم ــة النفسية
التي مرت بها خالل الفترة األخيرة".

النبوي يغادر «العناية المركزة»

ليو يحصد لقب «عراق آيدول»
فاز المشتركعلي ليو بلقب "عــراق آيــدول" الموسم
األول بعد منافسة قوية بينه وبين المشتركينمصطفى
سمير وحـسـيــن فـلـك ،وه ــم الــذيــن وص ـلــوا ال ــى الحلقة
النهائية من البرنامج.
وتمنت مقدمة البرنامجميس عنبر التوفيق للفائز
في مسيرته الفنية المقبلة ،معلنة أنه سيفوز بأغنية
وفيديو كليب .وتميز هــذا البرنامج بتعليقات لجنة
التحكيم المؤلفة من الفنانين الثالثةسيف نبيل ورحمة
رياض وحاتم العراقي.
واختتمت الحلقة األخـيــرة بعدما قــدم المشتركون
الثالثة أغنياتهم على المسرح ،وأغنية مشتركة ،الى
جانب المشتركين اللذين غــادرا البرنامج في مرحلة
نصف النهائيات.

خالد النبوي
غ ــادر الـفـنــان خــالــد الـنـبــوي غــرفــة العناية الـمــركــزة بعد
عقب تــأثــره بمضاعفات فيروس
تحسن وضـعــه الصحي ُ
كورونا .وكان خالد النبوي نقل إلى المستشفى إثر تعرضه
ألزمــة صحية ،في حين شاعت حالة من القلق في الوسط
الفني وبين محبيه.
وأصـيــب الـنـبــوي بـفـيــروس كــورونــا ،وتــم نقله إلــى أحد
المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية ،ولكنه تحسن
بشكل ملحوظ خالل الساعات الماضية.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

ً
«إبداعات طالبية في زمن الكورونا» يضم  60عمال من وحي الجائحة
معرض تشكيلي ينظمه «الوطني للثقافة» ألعمال طالبات «التطبيقي»
«إب ـ ــداع ـ ــات ط ــاب ـي ــة ف ــي زم ــن
الـ ـ ـك ـ ــورون ـ ــا» ...بـ ـه ــذا الـ ـعـ ـن ــوان،
ينظم المجلس الوطني للثقافة
والـفـنــون واآلداب بــالـتـعــاون مع
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،معرضا افتراضيا للفن
التشكيلي ،يضم إبداعات الطالب
في زمن الكورونا ،اليوم ،الساعة
ً
 11صـبــاحــا ،على جميع مواقع
هدفنا إشاعة
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي الـتــابـعــة
روح التنافس
للمجلس على اإلنترنت.
وأك ــد األم ـيــن ال ـعــام المساعد
والمسؤولية
لـقـطــاع الـفـنــون د .ب ــدر الــدويــش
المجتمعية
حــرص المجلس وقطاع الفنون
على دعم فئة الشباب وتشجعيهم
لدى الشباب
ورعــايــة مواهبهم وإبــداعــاتـهــم،
الدويش مشيرا إلــى تنظيم إدارة الفنون
ال ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
لـ ـلـ ـمـ ـع ــرض
االف ـتــراضــي
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
«التطبيقي»،
ب ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة
 6 0طـ ــا ل ـ ـبـ ــة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـسـ ـ ــم
التربية الفنية.
إحدى
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
اللوحات المشاركة
الـ ـ ــدويـ ـ ــش أن ــه

من األعمال المشاركة

بدر الدويش

ضياء البحر

«م ــن خ ــال مـثــل ه ــذه الـمـعــارض
ن ـش ـج ــع الـ ـم ــوه ــوبـ ـي ــن ال ـش ـب ــاب
ونعطيهم الفرصة للتعرف على
موهبتهم وتنميتها ،وإشاعة روح
التنافس والمسؤولية المجتمعية
لــدى الـشـبــاب ،خصوصا عندما
ت ــرتـ ـب ــط تـ ـل ــك األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـف ـن ـيــة
وتعبيرها عــن األزم ــة الـتــي يمر
بها العالم».
وكـ ـش ــف أن فـ ـك ــرة ال ـم ـع ــرض
تـتـمـثــل ف ــي الـتـعـبـيــر ع ــن الشكر
والـتـقــديــر لـجـهــود العاملين في
الصفوف األمامية خالل مواجهة
جائحة كورونا ،معربا عن شكره

ل ـك ــل م ــن س ــاه ــم ف ــي إق ــام ــة ه ــذا
ال ـم ـع ــرض م ــن أسـ ــاتـ ــذة وط ــاب
«التطبيقي».
من جهتها ،قالت مديرة إدارة
الـفـنــون التشكيلية ضـيــاء أحمد
البحر :ان الفنون التشكيلية لها
دور كـبـيــر ف ــي تـشـجـيــع الـحــركــة
الفنية ،وتوفير البيئة المناسبة
لإلبداع والخيال من خالل األنشطة
والمعارض الفنية التي ينظمها
المجلس على مدار العام».
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـ ـب ـ ـحـ ــر« :يـ ـس ــرن ــا
التعاون مع الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والـتــدريــب إلقــامــة هذا

المعرض ،إلبــراز وإظهار األعمال
الفنية لتلك الكوكبة الــرائـعــة من
طالبات قسم التربية الفنية ،التي
تستحق التشجيع والدعم كجيل
واعد قادم لخدمة الفن والفنانين».
وأ ك ـ ـ ـ ـ ــدت أن «إدارة ا لـ ـفـ ـن ــون
الـتـشـكـيـلـيــة ل ــم ت ـتــوقــف ف ــي ظل
الجائحة ،بــل استطعنا ان نقوم
بــدورنــا مــن خــال التوجه إلقامه
المعارض االفتراضية ،واستطعنا
ان نـحـفــز ون ــرك ــز االه ـت ـم ــام على
دعم شريحة الشباب الموهوبين،
وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ج ـ ـهـ ــودهـ ــم الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة
باحتوائهم ورعايتهم واعطائهم

الـفــرصــة للتعبير عــن مشاعرهم
برسائلهم الفنية مــن خــال هذه
ال ـم ـع ــارض ال ـف ـن ـيــة ،ل ـمــا ل ـهــا من
أهمية فــي إث ــراء مكنون المعرفة
وال ـت ــذوق الـفـنــي لــديـهــم لــارتـقــاء
بمستوى الفنانين الشباب».
وع ـ ــن ط ـب ـي ـعــة ال ـم ـش ــارك ــة فــي
المعرض ،قالت البحر :يشارك فيه
 60طالبة ،وكل طالبة تشارك بعمل
واحد فقط ،باستخدام األكريليك
واأللوان الزيتية ومكس ميديا.
واخـ ـتـ ـتـ ـم ــت بـ ـق ــولـ ـه ــا« :ن ـح ــن
م ـس ـت ـم ــرون ب ـت ـن ـظ ـيــم م ـث ــل ه ــذه
ال ـم ـعــارض االف ـتــراض ـيــة فــي هــذه

الظروف االستثنائية إلى أن تعود
الحياة إلى طبيعتها ،وتفند تلك
المعارض على أرض الواقع».

طالبات
«التطبيقي»
يستحققن
التشجيع
والدعم

أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ن ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــات مـ ـسـ ـلـ ـس ــل
ال ـ ـ ـنـ ـ ــامـ ـ ــوس أن ـ ـ ـ ــه ع ـ ـمـ ــل درام ـ ـ ـ ــي
تـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ي ـح ـت ـف ــي بـ ــال ـ ـمـ ــرأة
و يـقـ ّـد مـهــا بمضامين اجتماعية
عـمـيـقــة وث ــري ــة تـمــت صـيــاغـتـهــا،
م ـ ـقـ ــرونـ ــة ب ــالـ ـبـ ـح ــث وال ـت ـح ـل ـي ــل
والغموض.
وف ــي ت ـصــريــح خ ــاص ش ــددت
ال ـن ـج ـمــة الـ ـق ــدي ــرة ه ـي ـف ــاء ع ــادل
ع ـل ــى أن ال ـم ـس ـل ـســل يـسـتـحـضــر
شخصية المرأة عبر مجموعة من
الشخصيات التي كتبت بعناية
وع ـمــق ،وت ــم تقديمها مــن خــال
مجموعة من أبرز نجمات الدراما
التلفزيونية الخليجية .وتابعت:
«ال ـ ـ ـنـ ـ ــامـ ـ ــوس ي ـح ـت ـف ــي ب ــالـ ـم ــرأة
وقضاياها المحورية».
في اإلطــار ذاتــه تقول الممثلة

بثينة الرئيسي
بثينة الرئيسي :كل ما أقدر أقوله
إنني امام شخصية مذيعة شابة
تعمل بالتلفزيون في سبعينيات
ال ـ ـقـ ــرن ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ح ـي ــث أجـ ـ ــواء

●

عزة إبراهيم

احتفل الفنان علي كاكولي بالنجاح الــذي
حـقـقــه ،مــن خ ــال تـجــربـتــه الـغـنــائـيــة الـجــديــدة
(الـنـفـخــة ال ـك ــداب ــة) ،وح ـجــم ال ـم ـشــاهــدات الـتــي
سجلتها األغنية حتى اآلن.
وأعرب كاكولي ،في تصريح لـ»الجريدة» ،عن
سعادته بنجاح فيديو كليب «النفخة الكدابة»،
محققا مــا يـقــارب  3.25ماليين مـشــاهــدة عبر
«يوتيوب».
وح ــرص عـلــى شـكــر الـقــائـمـيــن عـلــى الـعـمــل،
والـ ــذي تــم تـصــويــره فــي م ـصــر ،بــالـتـعــاون مع
المخرج محمد سمير .واألغنية من كلمات هاني
ص ــارو ،وأل ـحــان كــريــم مـحـســن ،وتــوزيــع رامــي

سمير ،ومكس وماستر هاني محروس ،وإنتاج
وتوزيع بالمخبه.
ُي ــذك ــر أن ك ــاك ــول ــي ح ـق ــق حـ ـض ــورا م ـم ـيــزا
بشخصية المتطرف سامي التي َّ
جسدها في
مسلسل «دفـعــة ب ـيــروت» ،الــذي انتهت حلقاته
أخ ـي ــرا عـبــر شــاهــد  ،VIPوم ــن ال ـم ـقــرر انـطــاق
عروضه عبر قناة «إم بي سي» درامــا في شهر
رمضان.
المسلسل بطولة :روان مهدي ،علي كاكولي،
مهند الحمدي ،محمود نصر ،فاطمة الصفي،
نور الغندور ،ناصر الدوسري ،مناير العازمي،
خالد الشاعر ،لولوة المال ،حمد أشكاني ،يوسف
البلوشي ،وغيرهم من النجوم ،ومن تأليف هبة
مشاري حمادة ،وإخراج البحريني علي العلي.

نوال الزغبي تطلق أغنية
مصرية بطابع مقسوم

تتعاون المطربة نوال الزغبي
ألول مرة مع الموزع عمرو
الخضري في أغنية جديدة،
تحمل طابعا مقسوما راقصا
باللهجة المصرية ،من كلمات
محمود عليم ،وألحان عمرو
الشاذلي ،ومن المقرر طرح
األغنية خالل الفترة المقبلة
على يوتيوب.
وطرحت نوال مؤخرا فيديو
كليب «عقلي وقف» ،على
يوتيوب ،واألغنية من كلمات
أحمد حسن راؤول ،وألحان
أحمد زعيم ،وتوزيع وسام
عبدالمنعم ،وغيتار مصطفى
نصر وإخراج فادي حداد.

وفاة دي .إم .إكس بجرعة
مخدرات زائدة

البحر

مسلسل الناموس يحتفي بعطاء المرأة كاكولي يحتفل بتجاوز «النفخة الكدابة»
 3ماليين مشاهدة
االن ـف ـتــاح وال ـت ـحــدي والـكـيـنــونــة،
إضافة الى حضور الغموض في
كـتــابــة جـمـيــع الـشـخـصـيــات ،في
حين قــا لــت الممثلة عبير أحمد
إنها في «الناموس» ّ
تغير جلدها
بــال ـكــامــل م ــن خـ ــال الـ ّشـخـصـيــة
التي ّ
تقدمها ،والتي تمثل تحديا
إضافيا في مسيرتها.
وتقول الفنانة حصة النبهان:
تجربة بعد أخرى أجد نفسي أمام
مسؤوليات وتحديات.
فيما قالت الفنانة غدير زايد
إن الـعـمــل يــأتــي مشبعا بـكـ ّـم ّمن
الشخصيات النسائية التي تمثل
أنماطا اجتماعية متعددة تعيش
ّ
كما من المتغيرات والمواجهات
وال ـظــروف الـمـقــرونــة بالغموض
والترقب.

خبريات

علي كاكولي

توفي الممثل ومغني الراب
األميركي إيرل سيمونز،
الذي عرف باسمه الفني «دي.
ام.إكس» ،عن  50عاما إثر
إصابته بأزمة قلبية نتيجة
جرعة زائدة من المخدرات.
ومن بين أعمال الفنان
الراحل ،التي تصدرت قوائم
األعمال الغنائية ،أغنية
«بارتي اب» و«اكس جون
جيف ات تو يا».
صدر أول ألبوم للراحل عام
 1998بعنوان «اتس دارك آند
ِهل از هوت».
(رويترز)

ةديرجلا
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دوليات

طهران تشغل «أجهزة طرد» وواشنطن تحذر من مأزق

«زحمة وفود» على خط واشنطن  -تل أبيب ...وإسرائيل تستعد لتصعيد «حرب السفن»
رغم االختراقات التي
شهدتها المفاوضات النووية
في فيينا ،دشنت إيران أجهزة
طرد مركزي "محرمة"،
بينما حذر مسؤول أميركي
طهران من االستمرار في
التعنت بمسألة رفع العقوبات
المفروضة عليها منذ .2017

غـ ـ ـ ـ ــداة أجـ ـ ـ ـ ـ ــواء ايـ ـج ــابـ ـي ــة فــي
ختام جولة ثانية مــن مباحثات
اس ـت ـك ـش ــاف ـي ــة ت ـج ــري ـه ــا أطـ ـ ــراف
االتفاق النووي اإليراني ،بمشاركة
أميركية غير مباشرة ،بهدف إحياء
االت ـفــاق الـمـبــرم ع ــام  ،2015أعلن
الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني
تشغيل خط أجهزة طــرد مركزي
ج ــدي ــدة م ـحــرمــة ب ـمــوجــب قـيــود
الصفقة ،في وقت اعتبرت واشنطن
أن استمرار إصرار طهران على رفع
جميع العقوبات المفروضة عليها
مـنــذ ع ــام  2017سـيــدخــل جـهــود
إحياء االتفاق ،الذي انسحب منه
الرئيس السابق دونالد ترامب عام
 ،2018في مأزق.
ودشن الرئيس اإليراني حسن
روحاني رسميا سلسلة تتضمن
 164ج ـهــازا لـلـطــرد الـمــركــزي من
ن ــوع "آي آر  "6وسـلـسـلــة أخ ــرى
تتضمن  30ج ـهــازا مــن ن ــوع "آي
آر  ،"5فــي منشأة نطنز النووية
وسط البالد.
وجـ ـ ـ ــاءت الـ ـخـ ـط ــوة اإلي ــرانـ ـي ــة
بتشغيل األجهزة المحدثة ،التي
تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة
أك ـ ـبـ ــر ،ب ـع ــد سـ ــاعـ ــات مـ ــن ت ـقــريــر
لـلــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة الــذريــة
أش ــار إل ــى انـتـهــاك إي ــران ــي جديد
لــات ـفــاق الـ ـن ــووي ،الـ ــذي أبــرمـتــه
طـهــران مــع الـقــوى العالمية ،مما
سـيــزيــد عـلــى األرجـ ــح الـتــوتــر مع
الغرب ،ويتعلق االنتهاك الجديد
بما يحسب رسميا ضمن مخزون
إيران من اليورانيوم المخصب.
فــي غـضــون ذل ــك ،وصــف كبير
ال ـم ـف ــاوض ـي ــن اإلي ــران ـي ـي ــن نــائــب
وزيــر الخارجية عباس عراقجي،
م ــوض ــوع رفـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات ال ــذي
جــرى تــداولــه فــي الجولة الثانية
من المحادثات النووية في فيينا
بـ"المعقد".
وق ـ ــال ع ــراق ـج ــي إنـ ــه "مـتـفــائــل
بـ ـمـ ـح ــادث ــات ف ـي ـي ـن ــا ،ويـ ـج ــب أن
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مع ارتفاع قياسي في أعداد اإلصابات بـ "كورونا" في األيام األخيرة،
وهو ما دفع البعض الى الحديث عن "موجة رابعة" من الوباء ،أعلن
الـنــائــب اإليــرانــي حسين علي شـهــريــاري ،رئـيــس لجنة الصحة في
مجلس الشورى (البرلمان) ،أن أعضاء اللجنة رفعوا رسالة إلى رئيس
السلطة القضائية ابراهيم رئيسي يطلبون فيها محاكمة الرئيس
حسن روحاني بتهمة اإلهمال المقصود في عمله ،بسبب فتح المرافق
التجارية واالقتصادية والسياحية للبالد خالل فترة أعياد النوروز
(رأس السنة االيرانية) الشهر الماضي ،على عكس توصيات جميع
الجهات الصحية في البالد.
وقال أحد النواب الذين وقعوا على الرسالة ،لـ "الجريدة" ،إن اللجنة
النيابية كان بإمكانها استجواب روحاني في المجلس ،وربما إسقاط
حكومته ،لكن بما أن المرشد األعلى علي خامنئي يصر على أن يكمل
الرئيس واليـتــه ،فقد قــرر أعـضــاء اللجنة رفــع الــرســالــة الــى السلطة

ً
سقوط  53قتيال مع
احتدام معركة مأرب

روحاني يستمع لشرح خالل تدشين خط أجهزة طرد
مركزي لتخصيب اليورانيوم في نطنز أمس (إرنا)
نتوصل إلى نتيجة قريبا حتى ال
تقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فــي م ـشــاكــل" ،فــي إشـ ــارة عـلــى ما
يـبــدو إلــى ضيق الــوقــت المتبقي
ع ـلــى ان ـت ـه ــاء اتـ ـف ــاق م ــؤق ــت بين
حكومة روحاني والوكالة الدولية
لالتفاف على قانون أقره البرلمان
اإليراني الخاضع لسيطرة التيار
ال ـم ـت ـش ــدد ل ـت ـق ـل ـيــص الـتـفـتـيــش
ال ــدول ــي عـلــى الـمـنـشــآت الـنــوويــة
وتسريع تخصيب اليورانيوم.
وأكـ ـ ــد ال ـح ــاج ــة إلـ ــى مــواص ـلــة
المفاوضات بين إيران ومجموعة

 ،1+4بريطانيا وفرنسا وألمانيا
ً
وروسـ ـي ــا وال ـص ـي ــن ،م ـع ـت ـبــرا أن
"مــوضــوع رف ــع الـعـقــوبــات معقد،
وق ـ ــررن ـ ــا م ـن ــح األعـ ـ ـض ـ ــاء فــرصــة
لـلــذهــاب إل ــى عــواصـمـهــم وإج ــراء
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاورات الـ ــازمـ ــة وال ـ ـعـ ــودة
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء الـ ـمـ ـقـ ـب ــل الس ـت ـئ ـن ــاف
المحادثات".
في موازاة ذلك ،اعتبر المتحدث
باسم الخارجية اإليرانية سعيد
خطيب زادة أن مـفــاوضــات أمس
األول "اتخذت خطوات إيجابية"،
لكنه كــرر موقف طـهــران الرافض

القضائية ،لتسجيل موقف ،وربما مالحقة روحاني حتى بعد انتهاء
واليته.
وتساءل النائب ،الذي لم يشأ ذكر اسمه ،عن سبب عدم حصول إيران
على اللقاحات المضادة لـ "كورونا" من الصين وروسيا التي تجمعها
ً
عالقة ممتازة معهما ،مشيرا الى إنه رغم كل وعود الحكومة ،لم يصل
الى إيران حتى اآلن سوى  200الف لقاح ،وهي ال تكفي الطاقم الطبي.
وات ـهــم الـنــائــب مـقــربـيــن مــن روح ــان ــي وم ــن أع ـضــاء فــي حكومته
بعرقلة الحصول على لقاحات صينية وروسية ،ألنهم كانوا قد عقدوا
صفقات الستيراد لقاحات بريطانية وأميركية قبل أن يحظر خامنئي
استخدامها.
كما وصــف المصدر سماح حكومة روحــانــي للشركات الخاصة
باستيراد اللقاحات وبيعها بدل وزارة الصحة ،بأنه "خيانة للشعب"،
ً
زاعما أن مقربين من روحاني وحكومته لديهم شركات تريد االستفادة
من فرق سعر العملة الحكومية بالسوق الحرة واستيراد اللقاحات التي
يمكن حتى أن تصل البالد فاسدة واللعب بأرواح الناس.

ل ـلــدخــول ف ــي أي م ـف ــاوض ــات مع
واشنطن.
وبـيــن الـمـســؤول اإليــرانــي ،ردا
عـلــى س ــؤال لشبكة "س ــي أن أن"،
عما إذا كانت المحادثات المباشرة
بين طهران وواشنطن ستعقد في
فيينا األس ـبــوع المقبل ،أن ــه" :لن
تكون هناك محادثات مباشرة أو
غير مباشرة في فيينا أو في أي
مـكــان آخ ــر ،وليست هـنــاك حاجة
ألي مفاوضات ألننا ناقشنا كل
تفاصيل االتفاق النووي من قبل".
وشدد زادة على أن الجمهورية
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة تـ ــريـ ــد رف ـ ـ ــع ج ـم ـيــع
ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي ف ــرض ــت "تـحــت
أي تسمية" في عهد تــرامــب ،قبل
التفاعل مـجــددا مــع إدارة بايدن
الـ ـت ــي ت ــري ــد ج ـع ــل ات ـ ـفـ ــاق 2015
منصة لمعالجة قضايا أخرى مع
طهران تضمن تسلحها الباليستي
وأنشطتها في المنطقة.
في السياق نفسه ،قال مسؤول
أميركي كبير إن بالده تعتزم رفع
العقوبات غير المتسقة مع االتفاق
ال ـ ـنـ ــووي ،ل ـك ـنــه أكـ ــد أن مـطــالـبــة
طهران المتكررة لواشنطن برفع
جميع العقوبات المفروضة تضع
عالمات استفهام ،ألنها تتعارض
مــع االت ـفــاق ال ـنــووي نفسه" ،ألنــه
بموجب االتـفــاق ،يحق للواليات
المتحدة فرض عقوبات ألسباب
غير نووية ،بما في ذلك اإلرهــاب
أو انـتـهــاكــات حـقــوق اإلن ـســان أو
التدخل في انتخاباتنا".

ورأى المسؤول ،الذي لم يكشف
عن هويته ،أنه إذا صممت طهران
على رفع كل العقوبات األميركية
مـنــذ " 2017فــإنـنــا ذاه ـب ــون إلــى
مــأزق" ،مشددا على أن الواليات
المتحدة قدمت خالل محادثات
في فيينا مقترحات "جادة جدا،
وأظهروا نية حقيقية للعودة إلى
االمتثال لالتفاق النووي" إليران،
وأكد أن واشنطن تتوقع أن تظهر
طهران "الجدية" نفسها.
وتابع" :رأينا بعض اإلشارات
عـلــى المعاملة بالمثل ولكنها
بالتأكيد ليست كافية .السؤال
هو ما إذا كانت إيــران مستعدة
الخـ ـتـ ـي ــار ال ـن ـه ــج ال ـب ــراغ ـم ــات ــي
ن ـف ـســه ال ـ ــذي ات ـب ـع ـتــه واش ـن ـطــن
لالمتثال مرة أخرى اللتزاماتها
بموجب االت ـف ــاق" ،الفـتــا إلــى أن
األمـ ــر س ـي ـكــون "أك ـث ــر صـعــوبــة"
بالنسبة إلي ــران للحصول على
مــا تــريــد ،الـعــودة المتبادلة إلى
االتفاق النووي ،إذا لم يتم إجراء
محادثات مباشرة بين البلدين.

بدايات أولية
في هذه األثناء ،وصف وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األل ـ ـمـ ــانـ ــي هــاي ـكــو
م ــاس ال ـم ـحــادثــات ال ـجــاريــة في
فـيـيـنــا بـ ــ"الـ ـبـ ـن ــاءة" ،مـضـيـفــا أن
المفاوضات لن تكون سهلة وال
تزال في بدايتها.
بـ ـ ــدوره ،أث ـنــى مـمـثــل روس ـيــا

ميخائيل أوليانوف على "أهمية
الـتـقــدم األول ــي ال ــذي تــم إح ــرازه
خالل محادثات األسبوع الفائت".
م ــن جــانــب آخـ ــر ،أفـ ــاد تقرير
إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،يـ ـ ــأتـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــد أن
اسـ ـتـ ـه ــدف ــت س ـف ـي ـن ــة "س ــافـ ـي ــز"
اإلي ــرانـ ـي ــة ،ف ــي ال ـب ـحــر األح ـم ــر،
الثالثاء الماضي؛ بأن إسرائيل
ت ـس ـت ـعــد ل ـت ـص ـع ـيــد ال ـم ــواج ـه ــة
البحرية مع إيران.
وذك ــر الـتـقــريــر ،ال ــذي نشرته
هيئة البث اإلسرائيلية الرسمية
"كان  ،"11أن "التقديرات تشير إلى
أن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية
تستعد الحـتـمــال رد وتصعيد
إيراني في المواجهة البحرية"،
موضحا أن رئيس أركان الجيش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي أفـ ـي ــف ك ــوخ ــاف ــي
تــوجــه لـلـقــاء نـظـيــره األم ـيــركــي؛
لبحث الملف اإليراني ومخاوف
إس ــرائ ـي ــل األم ـن ـيــة م ــن إمـكــانـيــة
العودة إلى االتفاق النووي.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن "إعـ ـ ــانـ ـ ــات
خارجية ترى أن إسرائيل جددت
هجماتها في سورية لمنع نقل
األسلحة" ،لجهات موالية إليران،
وتطرق إلى وصول وزير الدفاع
األمـيــركــي لــويــد أوسـتــن إل ــى تل
أب ـيــب ال ـي ــوم ،إلجـ ــراء مباحثات
لتهدئة الـمـخــاوف اإلسرائيلية
ف ــي ظ ــل الـ ـت ــوت ــرات م ــع ط ـه ــران
وبخاصة في المواجهة البحرية.
(طهران ،واشنطن ـ ـ وكاالت)

• عرض إثيوبي للقاهرة والخرطوم مع بدء اختبار بوابات السد
• اتصال تركي بالقاهرة بعد تقارير عن تعليق «التطبيع»
●

القاهرة  -حسن حافظ

انـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــت تـ ـ ــونـ ـ ــس وجـ ـ ـن ـ ــوب
الـ ـ ـس ـ ــودان إل ـ ــى الـ ـ ــدول الـمـطــالـبــة
بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم
حـ ــول ت ـقــاســم ال ـم ـي ــاه ب ـيــن مصر
والـســودان وإثيوبيا ،قبل تشغيل
سـ ــد ال ـن ـه ـض ــة اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي ،وذلـ ــك
بعد أيــام من فشل مفاوضات في
ك ـي ـن ـش ــاس ــا ،ب ـس ـبــب مـ ــا وصـفـتــه
القاهرة والخرطوم تعنتا من قبل
أديس ابابا.
وخ ــال زيــارتــه للقاهرة أمــس،
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد
دعـ ــم ب ـ ــاده ال ـص ــري ــح وال ــواض ــح
ل ـم ـص ــر فـ ــي م ـل ــف سـ ــد ال ـن ـه ـضــة
اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي ،م ـ ـشـ ــددا فـ ــي مــؤت ـمــر

حـ ــول س ــد ال ـن ـه ـضــة ،مـ ـح ــذرا من
اإلجراءات األحادية التي يقوم بها
الجانب اإلثيوبي فيما يخص ملء
وتشغيل السد.
لـكــن ال ــوزي ــر الـمـصــري أك ــد في
الـ ــوقـ ــت ن ـف ـســه أن وزارتـ ـ ـ ـ ــه ت ـبــذل
مـ ـجـ ـه ــودات كـ ـب ــرى ل ـل ـت ـعــامــل مع
التحديات المائية ومــواجـهــة أي
طـ ـ ــارئ ت ـت ـع ــرض لـ ــه ال ـم ـن ـظــومــة
المائية.
في األثناء ،دخلت دولة جنوب
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان عـ ـل ــى خ ـ ــط أزم ـ ـ ـ ــة ســد
النهضة ،إذ قال وزير الري بجنوب
الـ ـس ــودان م ـن ــاوا بـيـتــر جــاتـكــوث،
عقب لقائه نظيره السوداني ياسر
عـبــاس ،إن مـخــاوف ال ـس ــودان من
الـ ـم ــلء اإلثـ ـي ــوب ــي األحـ ـ ـ ــادي لسد

النهضة "مشروعة" ،داعيا أطراف
المفاوضات إلى ضرورة التوصل
الى اتفاق قانوني ملزم حول السد.
فــي الـمـقــابــل ،دع ــا وزي ــر المياه
والري والطاقة اإلثيوبي سيليشي
بيكيلي ال ـســودان ومـصــر رسميا
أمس الى ترشيح مشغلي السدود
لـتـبــادل الـبـيــانــات قـبــل ب ــدء الـمــلء
الـ ـث ــان ــي ل ـس ــد ال ـن ـه ـض ــة ،والـ ـ ــذي
سـيـجــري ف ــي يــولـيــو وأغـسـطــس،
وأن ه ــذه ال ـخ ـطــوة م ــن أج ــل بناء
الثقة بين األطـ ــراف الـثــاثــة حتى
اخـتـتــام مـفــاوضــات الـســد برعاية
االتحاد اإلفريوقال الوزير االثيوبي،
المصري
فــي رســالــة إلــى نظيريه
ّ
والسوداني ،إن تعيين المشغلين
سيعجل بــالـتــرتـيـبــات المناسبة

 3توصيات عربية من الكاظمي ألبوالغيط
في خطوة جديدة ضمن أجــواء االنفتاح
بين الـعــراق وال ــدول العربية ،أجــرى األمين
العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أمس
زيــارة لبغداد ،بعد أيــام من جولة خليجية
لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.
وخالل استقباله في بغداد ،أكد الكاظمي
ألبــوال ـغ ـيــط ،دع ــم ال ـع ــراق ل ـم ـب ــادرات إنـهــاء
الصراع في اليمن ،ودعم لبنان لتجاوز ظروفه
الصعبة ،وتأييد عودة سورية الى الجامعة
العربية وتشجيع الحوار الداخلي فيها.
وبعد أيام من تأجيل قمة عراقية  -أردنية

 مصرية كان من المقرر أن تعقد في بغداد،بسبب ازمة قناة السويس ثم االحداث التي
شهدها االردن ،قال الكاظمي إن "أمام الجامعة
دورا مهما تضطلع بــه فــي تعزيز
العربية ّ
التقارب البناء وتجاوز الخالفات ،وتعضيد
جهود التهدئة بين الدول اإلقليمية الفاعلة".
من ناحيته ،أثنى أبوالغيط على "الخطوات
الـشـجــاعــة للحكومة ال ـعــراق ـيــة ،السـيـمــا ما
يتعلق بـمـســار االن ـف ـتــاح ال ـعــراقــي الحكيم
والـمـتــزن على محيطه الـعــربــي واالقليمي،
وروح المبادرة اإليجابية التي ينتهجها".

وخالل مؤتمر صحافي مشترك مع وزير
الخارجية العراقي فؤاد حسين ،قال أبوالغيط
إن "الجامعة العربية تحت إمرة العراق بما
يؤمن مصالح الشعب العراقي".
بدوره ،شدد الرئيس العراقي برهم صالح،
خالل استقبال المسؤول العربي على أن أمن
ال ـعــراق يصب فــي مصلحة شـعــوب الشرق
األوسط ،وأكد دعم بالده للحوار في المنطقة،
ً
مضيفا أن "سياسة االنفتاح التي ينتهجها
الـ ـع ــراق تـنـطـلــق م ــن إدراك ـ ـ ــه أه ـم ـيــة إي ـجــاد
حوارات مشتركة لتثبيت دعائم االستقرار".

السيسي يحيي السعيد خالل مؤتمرهما الصحافي بالقاهرة أمس (الرئاسة التونسية)
لتبادل المعلومات وإجراءات بناء
الثقة بين األطراف الثالثة.
وأكدت الرسالة اإلثيوبية أهمية
اإلبرام الفوري لالتفاق على القواعد
والمبادئ التوجيهية بشأن الملء
الثاني ،وفقا للمادة الخامسة من
إعالن المبادئ الذي وقعته الدول
الثالث.
وأع ــرب عــن ح ــرص ب ــاده على
ّ
لمنس ِقي
استضافة أول اجتماع
ّ
ومـشــغـلــي ال ـســد ف ــي أديـ ــس أبــابــا
قريبا.
وأف ــادت مـصــادر سودانية بأن
ال ـخ ــرط ــوم تـلـقــت بــالـفـعــل ر ّســالــة
م ــن إث ـيــوب ـيــا لـتــرشـيــح مشغلين
ســودانـيـيــن لسد النهضة ،وأنها
تدرسها للرد عليها.
وأب ـ ـلـ ــغ م ـ ـسـ ــؤول بــال ـخــارج ـيــة
ال ـس ــودان ـي ــة وك ــال ــة "األن ـ ــاض ـ ــول"
ال ـت ــرك ـي ــة ،بـ ــأن إث ـي ــوب ـي ــا عــرضــت
إطــاع بــاده على تفاصيل الملء
ً
الثاني ،مضيفا أن هذا العرض يأتي

"مــن إثيوبيا ،مــع أنها تبدأ اليوم
(السبت) االستعداد للملء الثاني،
بتفريغ ما بين  600مليون ومليار
متر مكعب من الماء لتختبر عمل
بوابات السد".
كما اعـلــن ال ـســودان حجز 600
مليون متر مكعب مــن المياه في
خ ــزان جـبــل أول ـي ــاء تحسبا لملء
الثاني.
وبالعودة الى زيارة سعيد فقد
كشف المؤتمر الصحافي المشترك
بين السيسي ونظيره التونسي
ع ــن ت ــواف ــق م ـص ــري تــون ـســي في
عــدد مــن الملفات اإلقليمية ،وفي
مقدمها ليبيا ،حيث أكد الطرفان
دعمهما للسلطة التنفيذية الليبية
ال ـت ــي ت ــم تـشـكـيـلـهــا أخـ ـي ــرا ألداء
دورهـ ـ ــا ف ــي ال ـمــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة
وإجراء االنتخابات في نهاية العام
الحالي ،وشددا على ضرورة وقف
التدخالت الخارجية وإخراج القوات
األجنبية والمرتزقة واإلرهابيين

احتدمت المعارك قرب مدينة
مأرب اليمنية ،آخر معاقل
الحكومة المعترف بها في
شمال البالد ،حيث لقي 53
مقاتال بينهم  22من القوات
الموالية للرئيس عبدربه
منصور هادي حتفهم،
أمس األول .وقال مسؤولون
ّ
حكوميون إن المعارك
ّ
تركزت عند جبهتي الكسارة
والمشجح شمال غرب
المدينة الواقعة على بعد
 120كيلومترا شرق العاصمة
صنعاء ،بعد محاولة عناصر
جماعة "أنصار الله" الحوثية
المدعومة من إيران تحقيق
تقدم باتجاه المنطقة الغنية
بالنفط.

تضارب حول إلغاء
زيارة كاستكس للجزائر

تضاربت تقارير حول إلغاء
رابع لزيارة كانت مرتقبة
لرئيس الوزراء الفرنسي جان
كاستكس إلى الجزائر أمس.
وفي حين كشف تقرير نشره
موقع متخصص بالشؤون
اإلفريقية أن الجزائر ألغت
الزيارة بحجة جدول األعمال،
لكن الحقيقة أن مبادرة بعض
نواب حزب الرئيس إيمانويل
ماكرون بتشكيل لجنة خاصة
بالصحراء الغربية التي يسعى
المغرب لضمها هي التي تفسر
تأجيل الزيارة" ،نقلت صحيفة
"لوبينيون" عن وسيط فرنسي
أن الجزائر قررت التأجيل بعد
أن قامت باريس بعدة تعديالت
تتعلق بعدد الوزراء المرافقين
لكاستكس.

تونس وجنوب السودان تدعوان إلى اتفاق حول «النهضة»
ص ـح ــاف ــي م ـش ـت ــرك مـ ــع الــرئ ـيــس
المصري عبدالفتاح السيسي على
أن "أمــن مصر القومي هو أمننا"،
وأن "تونس لن تقبل أبــدا بأن يتم
المساس باألمن المائي لمصر ،وأن
موقف مصر فــي أي محفل دولــي
سيكون موقف تونس".
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
المصري إن "األمن المائي المصري
ج ــزء مــن األم ــن الـقــومــي الـعــربــي"،
مـ ــؤكـ ــدا "ضـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
الحقوق المائية لمصر باعتبارها
قضية مصيرية".
من ناحيته ،قــال وزيــر الموارد
الـمــائـيــة وال ـ ــري ال ـم ـصــري محمد
عبدالعاطي إن التعنت اإلثيوبي
هو السبب في فشل المفاوضات

السعودية :إعدام 3
بتهمة الخيانة العظمى

أعلنت السلطات السعودية،
أمس ،تنفيذ حكم اإلعدام بحق
 3جنود من منتسبي وزارة
الدفاع ،بتهمة ارتكاب جريمة
الخيانة العظمى .وقالت وزارة
الدفاع في بيان" :أقدم كل من
الجندي األول ،محمد أحمد
عكام ،والجندي األول ،شاهر
عيسى حقوي ،والجندي
األول ،حمود إبراهيم علي
حازمي ،من منتسبي وزارة
الدفاع بصفتهم العسكرية
على ارتكاب جريمة الخيانة".
وتابعت" :أسفر التحقيق
معهم عن إدانتهم بالتعاون
مع العدو بما يخل بكيان
المملكة ،ومصالحها
العسكرية.

اتهام نيابي لروحاني بـ «الخيانة» بسبب «كورونا»
طهران  -فرزاد قاسمي

سلة أخبار

األج ــان ــب م ــن لـيـبـيــا ،بـمــا يضمن
استعادتها الستقرارها الكامل.
كما اتفق الجانبان على "دعــم
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وت ـعــزيــز
مفهوم الــدولــة الوطنية ،وتعزيز
التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب
بكل أشكاله ومـظــاهــره ،مــن خالل
مواجهة التنظيمات اإلرهابية دون
استثناء".
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،وع ـق ــب ت ـق ــاري ــر عن
تعليق القاهرة محادثات تطبيع
الـعــاقــات مــع أن ـقــرة ،أج ــرى وزيــر
الخارجية التركي مولود جاويش
أوغ ـل ــو ات ـص ــاال هــاتـفـيــا بنظيره
المصري سامح شكري ،لتهنئته
بـمـنــاسـبــة ح ـلــول ش ـهــر رم ـضــان،
ف ــي أول ات ـص ــال عـلـنــي بـيــن كبار
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن فـ ــي ال ـب ـل ــدي ــن مـنــذ
الحديث عن إجراءات تركية للتقارب
م ــع م ـص ــر ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك اإلي ـع ــاز
لقنوات تبث من إسطنبول بالتوقف
عن مهاجمة الحكومة المصرية.

إعادةً انتخاب جيلة
رئيسا لجيبوتي

ُ
أعيد انتخاب رئيس جيبوتي
المنتهية واليته إسماعيل عمر
جيلة ،لوالية خامسة مدتها 5
سنوات ،ونال  98.58في المئة
من األصوات.
وأدلى الناخبون في جيبوتي
بأصواتهم ،أمس األول،
النتخاب رئيس لهم في البلد
اإلستراتيجي الصغير الواقع
في القرن اإلفريقي ،والتي تضم
القاعدة العسكرية الصينية
الوحيدة خارج البالد،
باإلضافة إلى أكبر قاعدة
عسكرية فرنسية حول العالم.

ةديرجلا
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ّ
تركيا على خط األزمة األوكرانية ...وتوتر في البحر األسود

ً
ً
لوكسمبورغ تعتبر إردوغان مستبدا ال دكتاتورا ...وميشال يجافيه النوم منذ «حادثة الكرسي»

دوليات
سلة أخبار
ّ
ميانمار :فصائل مسلحة
تقتل  10شرطيين

هاجم ،أمس ،تحالف من
قوات عرقية معارضة لحملة
الجيش على االحتجاجات
املناهضة لالنقالب في
ميانمار ،مركزا للشرطة في
شرق البالد امس ،وقتل ما ال
يقل عن  10من أفراد الشرطة.
وقالت وسائل اإلعالم إن
مقاتلني من تحالف يضم
«جيش أراكان» و»جيش
تحرير تانج الوطني»
و»جيش تحالف ميانمار
الوطني الديمقراطي» هاجموا
مركز الشرطة في نونغمون
بوالية شان في ساعة مبكرة
من صباح امس.
من ناحية أخرى ،وفي أول
أحكام من هذا النوع تعلن
منذ انقالب عسكري في األول
من فبراير وحملة أمنية على
املحتجني عليه ،ذكرت «محطة
ماياوادي» التلفزيونية
التابعة للجيش في ميانمار،
أن أحكامًا باإلعدام صدرت
بحق  19شخصا اتهموا بقتل
معاون لقيادي بالجيش.

سفينة حربية روسية تعبر البوسفور األسبوع الماضي (رويترز)

في حين ال تزال «حادثة
الكرسي» تتفاعل في أوروبا،
دخلت أنقرة على ّ
خط األزمة
ً
في أوكرانيا من بوابتين ،أوال
باستقبالها الرئيس األوكراني،
ثم من خالل التوتر المستجد
في البحر األسود الذي يأتي
وسط ارتفاع منسوب التجاذب
بين واشنطن وموسكو.

دخ ـلــت تــركـيــا ب ـقــوة عـلــى خط
األزم ـ ـ ــة األوك ــرانـ ـي ــة ال ـت ــي تشهد
ً
ت ـص ـع ـيــدا ق ــد ي ـك ــون األكـ ـب ــر منذ
 ،2014مـتــأثــرة بــارتـفــاع منسوب
ّ
التوتر األميركي ـ ـ الــروســي ،بعد
دخــول الرئيس الديمقراطي جو
ب ــاي ــدن ال ـب ـيــت األب ـي ــض ووص ـفــه
نظيره الروسي فالديمير بوتين
بـ "القاتل".
وغ ـ ـ ـ ــداة ات ـ ـصـ ــال ب ـي ــن بــوت ـيــن
والرئيس التركي رجب إردوغــان،
ّ
شدد خالله الرئيس الروسي على
ضرورة االلتزام بـ "اتفاقية مونترو"
الدولية ،بالتزامن مع إعالن دخول
سفن أميركية الى البحر األسود،
استقبل إردوغ ــان في إسطنبول،
أمس ،الرئيس األوكراني فالديمير
زي ـل ـي ـن ـس ـك ــي فـ ـ ــي ق ـ ـصـ ــر ه ــوب ــر
بــإسـطـنـبــول ،وأج ــري ــا مـحــادثــات
تـطـ ّـرقــت إل ــى ال ـت ـط ـ ّـورات الــدولـيــة
واإلقليمية ،وكــذلــك المستجدات
األوكرانية ،خصوصا التصعيد في
منطقة الدونباس شرق أوكرانيا،
بين كييف واالنفصاليين الموالين
ل ـمــوس ـكــو والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة
األوكــران ـيــة ،وكــذلــك أوض ــاع تتار
شبه جزيرة القرم ،وهم مسلمون
ناطقون بالتركية تربطهم صالت
ّ
بضم
وثيقة بأنقرة التي لم تعترف
روس ـي ــا ل ـهــذه الـمـنـطـقــة بطريقة
أحادية في .2014

وتــرأس إدورغ ــان وزيلينكسي
االجتماع التاسع لمجلس التعاون
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي بـ ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن،
ب ـح ـضــور الـ ـ ـ ــوزراء الـمـخـتـصـيــن،
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرضـ ــا جـ ـمـ ـي ــع نـ ــواحـ ــي
ال ـع ــاق ــات ال ـتــرك ـيــة ـ ـ ـ األوك ــران ـي ــة
التي ترقى إلــى مستوى الشراكة
االستراتيجية.

األزمة األوكرانية
ج ــاءت زيـ ــارة زيلينكسي الــى
تــرك ـيــا ب ــال ـت ــزام ــن ،م ــع اسـتـبـعــاد
ك ـي ـيــف ش ــن هـ ـج ــوم واسـ ـ ــع عـلــى
منطقة الدونباس ،حيث يسيطر
االنفصاليون الموالون لموسكو
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـن ـ ـط ـ ـق ـ ـتـ ــي دون ـ ـي ـ ـت ـ ـسـ ــك
ولوغانسك المعلنتين من طرف
واح ـ ـ ــد ،ب ـي ـن ـمــا صـ ـ ــدرت إشـ ـ ــارات
مـ ـتـ ـض ــارب ـ ّـة م ـ ــن م ــوسـ ـك ــو ح ــول
إمكانية تدخلها عسكريا لمصلحة
حلفائها.
ّ
وح ـ ــذر الـبـيــت األب ـي ــض ،أمــس
ّ
األول ،من أن عدد القوات الروسية
عـنــد ال ـح ــدود مــع أوكــران ـيــا صــار
أكبر "مما كــان عليه فــي أي وقت
م ـن ــذ  ،"2014ع ـق ــب زي ـ ـ ـ ــارة وف ــد
أميركي برئاسة الملحق العسكري
فـ ـ ــي كـ ـيـ ـي ــف الـ ـعـ ـقـ ـي ــد ب ــري ـت ــان ــي
سـتـيــوارت ،الــى خــط الـتـمــاس في
منطقة النزاع في دونباس .ووافق

وزير الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن ،في محادثات مع نظيريه
الـفــرنـســي واألل ـمــانــي ،عـلــى "دعــم
أوكرانيا في مواجهة االستفزازات
الروسية وض ــرورة إنهاء روسيا
خطابها الخطير وغير المسؤول".
وف ــي مــوسـكــو ،ش ــدد سكرتير
مجلس األمــن الــروســي ،نيكوالي
بــاتــروشـيــف ،على أن ــه ليس لدى
روسيا أي "خطوط حمر" يمكن أن
يــؤدي تجاوزها إلــى التدخل في
النزاع شرق دونباس.
تصريحات باتروشيف جاءت
متناقضة مع تأكيد الناطق باسم
"ال ـكــرم ـل ـيــن" ،دي ـم ـتــري بيسكوف
ّ
أن مــوسـكــو لــم تـتـخــل عــن خطط
استخدام الخيار العسكري لحل
المشكلة.
ّ
وحذر بيسكوف من أن بالده قد
تضطر للتدخل لدعم انفصاليي
الدونباس في حالة وقوع "كارثة
إنسانية مماثلة لسربرنيتشا" ،في
إشارة إلى اإلبادة الجماعية ألكثر
من  8000مسلم بوسني على يد
القوات الصربية في يوليو .1995

توتر في البحر األسود
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أج ـ ـ ــرى
إردوغ ـ ـ ـ ــان أمـ ــس األول ،م ـحــادثــة
ه ــاتـ ـفـ ـي ــة م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره الـ ــروسـ ــي

فالديمير بوتين الذي دعا بوتين
نـظـيــره ال ـت ــرك ــي ،إل ــى الـمـحــافـظــة
على "اتفاقية مونترو" التي تعود
بــالـفــائــدة عـلــى مــوس ـكــو ،وتنظم
ح ــرك ــة الـ ـم ــاح ــة ال ـب ـح ــري ــة عـبــر
مضيقي البوسفور والدردنيل في
البحر األسود.
وتـ ـضـ ـم ــن االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ،ح ـ ّ
ـري ــة
ّ
عـبــور السفن ّالمدنية فــي السلم
والحرب ،كما أنها تنظم استخدام
المضيقين من قبل سفن عسكرية
م ــن دول غـيــر مـطـلــة عـلــى البحر
األس ـ ـ ــود ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة وأع ـض ــاء حـلــف شـمــال
األط ـل ـســي (ن ــات ــو) ال ـل ـتــان تشهد
ً
ً
عالقاتهما بروسيا توترا شديدا.
ّ
وتنص شروط المعاهدة على
وج ـ ــوب ت ـقــديــم ال ـس ـفــن الـحــربـيــة
ً
ً
األج ـن ـب ـيــة إش ـ ـعـ ــارا م ـس ـب ـقــا قبل
ال ـمــرور ،وتسمح لها بالبقاء في
البحر األسود لمدة  21يوما.
وتأجج السجال بشأن "اتفاقية
مونترو" بعد تحذير  104ضباط
أتـ ـ ـ ـ ــراك مـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن ف ـ ــي رس ــال ــة
مفتوحة من المساس باالتفاقية
فــي حــال المضي بمشروع "قناة
إسطنبول" ،إال أن إردوغــان أوقف
 10إدميراالت من ضمن الموقعين
ع ـل ــى ال ــرس ــال ــة ،وأكـ ـ ــد أن الـعـمــل
فــي انـشــاء القناة سيبدأ الصيف
المقبل.

ّ
يــأتــي ذل ــك ،بينما قللت وزارة
ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة (ال ـب ـن ـتــاغــون)
مــن شــأن إع ــان وزارة الخارجية
ال ـتــرك ـيــة ،إن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ستنشر سفينتين حربيتين في
الـبـحــر األس ــود ب ــدءا مــن  14و15
الـ ـج ــاري ع ـلــى خـلـفـيــة التصعيد
في أوكرانيا .وقــال الناطق باسم
"الـبـنـتــاغــون" ج ــون كـيــربــي" :هــذا
ليس باألمر الجديد".
فــي الـمـقــابــل ،أث ــار نــائــب وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي أل ـك ـســانــدر
غ ــروشـ ـك ــو م ـ ـخـ ــاوف مـ ــن "ت ــزاي ــد
النشاط البحري في البحر األسود
من جانب حكومات دول غير مطلة
على البحر في المنطقة" ،مضيفا
أن عدد زيارات دول حلف "الناتو"
وفـتــرة بـقــاء سفنها فــي المنطقة
يشهد تزايدا.

حادثة الكرسي
في سياق آخر ،ال تزال "الهفوة"
الدبلوماسية ،التي ّ
تعرضت لها
رئ ـي ـس ــة ال ـم ـفــوض ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة
أورســوال فــون ديرالين في أنقرة،
الثالثاء الماضي ،خالل استقبالها
م ــع رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس األوروب ـ ــي
ش ــارل مـيـشــال ،مــن قـبــل الرئيس
الـ ـت ــرك ــي رجـ ـ ــب ط ـي ــب إردوغ ـ ـ ـ ــان
تتفاعل.

وغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدع ـ ـ ــاء أن ـ ـق ـ ــرة
السفير اإليطالي احتجاجا على
وصــف رئـيــس الـ ــوزراء اإليطالي
م ــاري ــو دراغ ـ ــي الــرئ ـيــس الـتــركــي
ب ــأن ــه "دك ـ ـتـ ــاتـ ــور" ب ـس ــب ح ــادث ــة
ال ـك ــرس ــي ،شـ ــدد وزي ـ ــر خــارج ـيــة
لوكسمبورغ جان أسيلبورن على
ض ــرورة "االنـتـبــاه إلـ ّـى الـعـبــارات
ال ـم ـس ـت ـع ـم ـل ــة" ،وفـ ــضـ ــل وص ــف
ً
إردوغان بـ "المستبد" ،محذرا من
أن "االتـجــاه الــذي اتخذته تركيا
م ـق ـلــق ل ـل ـغ ــاي ــة .ي ـت ـجــه الــرئ ـيــس
إردوغان نحو االستبداد ،وليس
مـسـتـعــدا لتطبيع ال ـعــاقــات مع
االتحاد األوروبي".
أمــا رئيس المجلس األوروبــي
ش ــارل مـيـشــال ال ــذي وجـهــت اليه
انتقادات بسبب تجاهله عدم منح
ً
فوندرالين مقعدا الى جانبه ،فقد
قــال فــي مقابلة صحافية نشرت
أمــس" :ال أخفي ســرا أنني ال أنام
جيدا ليال من وقتها ،ألن المشهد
ال يفارق رأسي".
وقــال ميشال إنه يتمنى لو أن
الزمن ترجع للوراء إلصالح
عجلة ّ
األم ـ ــر ،لـكــنــه ب ــرر مــوقـفــه بــالـقــول
لــوكــالــة "ب ـلــوم ـبــرغ"" :إذا مــا كنت
تـفــاعـلــت بـطــريـقــة مـخـتـلـفــة أم ــام
جميع الكاميرات ،ربما كنت خلقت
موقفا أكثر خطورة".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

دبلن تدعو إلى الهدوء في أيرلندا الشمالية بايدن يشكل لجنة لتوسيع «المحكمة العليا»
ً
ف ــي خ ـط ــوة اع ـت ـبــرهــا ال ـج ـم ـهــوريــون هـجــومــا
ً
مباشرا على النظام القضائي المستقل ،وعالمة
ّ
جديدة على تأثره بأقصى اليسار ،شكل الرئيس
األمـيــركــي جــو بــايــدن أمــس األول لجنة إلصــاح
وت ــوس ـي ــع الـمـحـكـمــة ال ـع ـل ـيــا ،ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد واح ــدة
ً
مــن أق ــوى ال ـمــؤس ـســات ،ويـسـيـطــر عليها حــالـيــا
المحافظون بأغلبية  6من أصل ّ ،9
عين نصفهم
سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
وأثـ ـ ــار ب ــاي ــدن حـفـيـظــة ال ـج ـم ـهــوري ـيــن ،الــذيــن
يتهمونه بالرغبة فــي مهاجمة هــذه المؤسسة
ال ـقــويــة ال ـم ـســؤولــة ع ــن ال ـبــت ّف ــي أك ـثــر الـمـســائــل
ً
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ح ـس ــاس ـي ــة ،ووق ـ ـ ــع قـ ـ ـ ــرارا بــإن ـشــاء
ه ــذه الـلـجـنــة ال ـم ـكـ ّـونــة م ــن خ ـب ــراء ديـمـقــراطـيـيــن
وجمهوريين برئاسة أستاذي القانون البارزين
بــوب بــاور وكريستينا رودريـغـيــز ،وحــدد لها 6
أشهر لتقديم توصياتها.
ووفق البيت األبيض ،ستدرس اللجنة الجوانب
األ كـثــر حساسية إل ص ــاح المحكمة العليا مثل

عناصر من الشرطة بعد رميهم بقنبلة حارقة في بلفاست مساء أمس األول (رويترز)
ّ
حذر رئيس الوزراء األيرلندي ميشال مارتن
أم ــس ،مــن "دوام ـ ــة" تـهــدد ال ـســام فــي أيــرلـنــدا
الشمالية ،بعد  10أيام من أعمال العنف ،وسط
تفاقم التوتر جراء خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي (بريكست).
وصـ ـ ــادف أم ـ ــس ،ال ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة ال ـ ـ 23
التفاقية "الجمعة العظيمة" لعام  1998التي
أنهت  3عقود من الحرب األهلية التي أسفرت
ع ــن س ـق ــوط  3500قـتـيــل ب ـيــن الـجـمـهــوريـيــن
ال ـقــوم ـي ـيــن ،وهـ ــم م ــن ال ـكــاثــول ـيــك ال ـمــؤيــديــن
إلعـ ــادة الـتــوحـيــد مــع أيــرل ـنــدا ،والــوحــدويـيــن
البروتستانت المؤيدين للبقاء فــي المملكة
المتحدة.
وذكر مارتن ،في بيان" :من واجبنا بالنسبة
لجيل االتفاقية ولألجيال القادمة أال ندخل في
دوامــة تعيدنا إلى الحقبة المظلمة من القتل
الطائفي والـخــافــات السياسية" ،مضيفا أن
"الذين يتحملون مسؤوليات سياسية بيننا
عليهم لعب دورنا ،والتأكد من عدم حدوث ذلك".
وتشاور رئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون ،الــذي أوفــد وزيــر أيرلندا الشمالية
ب ــران ــدون لــويــس إل ــى الـمـقــاطـعــة ،م ــع نظيره
اإليرلندي مايكل مارتن.
وقــالــت دبـلــن إن الجانبين "ش ــددا على أن
العنف مرفوض ،ودعوا الى الهدوء" ،مؤكدين
أنه "ينبغي المضي قدما عبر الحوار والعمل
على المؤسسات التي نشأت بموجب اتفاق
الجمعة العظيمة الذي أنهى اضطرابات ."1998

بدوره ،دعا البيت األبيض إلى الهدوء ،معربا
عن "قلقه" من أعمال العنف.
وتشهد المقاطعة البريطانية منذ أيام أعمال
ً
عنف غير مسبوقة منذ سنوات ،خصوصا في
المناطق الموالية ذات األغلبية البروتستانتية،
ً
إذ أثار الخروج من االتحاد األوروبــي شعورا
بالخيانة والمرارة .وأصيب عشرات من رجال
الشرطة.
ودعــا الــوحــدويــون ،أمــس األول ،إلــى إنهاء
التظاهرات "احتراما للملكة والعائلة المالكة"
بعد وفــاة األمير فيليب ،زوج ملكة بريطانيا
إليزابيث الثانية ،عن  99عاما .ومع ذلك ،جرت
صدامات مساء الجمعة ،لكنها أقــل حــدة مما
كانت عليه في وقت سابق من األسبوع.
وام ـتــدت أعـمــال العنف فــي األي ــام األخـيــرة
إلى مناطق الجمهوريين ،إذ قام المتظاهرون
برشق زجــاجــات حــارقــة وحـجــارة على قــوات
الشرطة التي عرقلت تقدمهم باتجاه مناطق
الــوحــدويـيــن .واسـتـخــدمــت الـشــرطــة خراطيم
المياه ألول مرة منذ سنوات .وكانت النيران
اشتعلت في أبــواب "ج ــدران الـســام" الفاصلة
بين حيي الوحدويين والجمهوريين.
ودان الـ ــوحـ ــدويـ ــون والـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون فــي
الحكومات المحلية باإلجماع أعمال العنف،
وودعت لندن ودبلن وواشنطن إلى التهدئة.
وقــالــت فـيــونــا مـكـمــاهــون مــن بـلـفــاســت ،إن
"األمــر متجذر بعمق وال يتعلق فقط بخروج
بريطانيا من االتحاد األوروب ــي رغــم أن لذلك

تأثيرا كما هو واضح" .وأضافت" :أضعنا وقتا
ط ــوي ــا" ،مـعــربــة عــن الـغـضــب ال ــذي يشعر به
كثيرون في أيرلندا الشمالية بسبب "بريكست".
وبدأت أعمال العنف األسبوع الماضي في
مدينة لندنديري قبل أن تمتد إلى أحد أحياء
الموالين الوحدويين في بلفاست ،والمناطق
المحيطة بها خالل عطلة عيد الفصح.
وأدى خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
إلى إضعاف التوازن الدقيق في المقاطعة ،إذ
إنه تطلب فرض إجراءات مراقبة جمركية بين
المملكة المتحدة والتكتل األوروبي.
ً
وبهدف تجنب عودة حدود قائمة ماديا بين
جمهورية ايرلندا العضو في االتحاد األوروبي
وإيرلندا الشمالية ،فرضت هذه الضوابط في
مرافئ المقاطعة البريطانية.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن فـ ـت ــرة سـ ـم ــاح لـتـتـمـكــن
الشركات من التكيف مع الوضع الجديد ،تعرقل
هذه اإلجراءات الجديدة اإلمدادات ،ويندد بها
الــوحــدويــون باعتبارها ح ــدودا بين إيرلندا
الشمالية وبريطانيا ،وخيانة من جانب لندن.
وجاء قرار سلطات إيرلندا الشمالية بعدم
مــاحـقــة م ـســؤولـيــن م ــن ال ـح ــزب "ش ـيــن فـيــن"
الذين حضروا قبل اشهر جنازة قائد سابق
للجيش الجمهوري االيرلندي ،على الرغم من
القيود المفروضة على فيروس كورونا ،ليزيد
من التوتر.
(بلفاست  -أ ف ب)

عــددهــم األعـضــاء وم ــدة واليتهم وقــواعــد عملها
وم ـس ــار اخ ـت ـيــارهــا الـ ـح ــاالت ال ـت ــي تـنـظــر فـيـهــا،
ً ّ
مــؤكــدا أن "هــذه الـمـبــادرة جــزء مــن الـتــزام اإلدارة
بدراسة اإلجراءات بعناية فائقة لتحسين العدالة
الفدرالية".
وف ــي ب ـيــان الذع ،اع ـت ـبــر زع ـيــم الـجـمـهــوريـيــن
بـمـجـلــس ال ـش ـيــوخ مـيـتــش ،مــاكــونـيــل ،أن إنـشــاء
ً
ً
هــذه اللجنة يمثل "هجوما مباشرا على النظام
ً
القضائي المستقل ألميركا" ،مؤكدا أن ذلك "عالمة
جديدة على تأثير أقصى اليسار على إدارة بايدن".
وفــي تـ ّ
ـوجــه يناقض سياسات تــرامــب ،كشفت
وزيــرة الخزانة جانيت يلين النقاب عن مشروع
م ــوازن ــة ت ـت ـجــاوز قـيـمـتـهــا  1.5تــري ـل ـيــون دوالر،
وتـتـطـلــع إل ــى زي ـ ــادة ت ـمــويــل ال ـص ـحــة والـتـعـلـيــم
والخدمات االجتماعية بما يفوق اإلنفاق الدفاعي،
الذي اعتبرته إدارة بايدن غير ضروري للمساعدة
على التعافي من الركود ،وسط األزمــة الوبائية،
وخلق اقتصاد أكثر إنصافا في السنوات المقبلة.

بكين تدعو واشنطن للعودة
إلى روح «دبلوماسية البينغ بونغ»

باكستان :اعتقال ممرضتين
مسيحيتين بتهمة التجديف

القت الشرطة بإقليم البنجاب
وسط باكستان ،القبض على
ممرضتني مسيحيتني تعمالن
في مستشفى محلي في املنطقة
الصناعية ،بعد اتهامهما من
قبل زمالئهما باقتراف التجديف
بسبب إزالة ملصق عليه
نقش ديني من خزانة.ودانت
إدارة املستشفى املمرضتني
بالتجديف ،بعد تحقيق وأحالت
القضية إلى الشرطة .ومع انتشار
أنباء بشأن الحادث ،تم تنظيم
احتجاجات.

الهند :مقتل  5باشتباكات
مرتبطة بانتخابات البنغال

قتل  5أشخاص أمس ،في
اشتباكات جديدة في والية
البنغال الغربية الهندية ،من
بينهم  4على أيدي قوات شبه
عسكرية كانت «تدافع عن
نفسها».
وشهدت الوالية الواقعة في شرق
البالد مقتل آالف االشخاص
خالل عقود من العنف السياسي.
وأثارت حملة االنتخابات
الحالية مواجهات دامية بني
االحزاب املتنافسة.
ووقع الحادث األخير في منطقة
كوشبيهار على بعد  700كلم
شمال كالكوتا حني حاصر نحو
 400شخص قوات تحرس مركز
اقتراع.
وقال رئيس الوزراء الهندي
ناريندرا مودي في تجمع
ّ
انتخابي في سيليغوري إن
رئيسة وزراء الوالية ماماتا
بانيرجي «ورجالها الحمقى
استفزوا القوات شبه العسكرية
ليطلقوا النيران».

ألمانيا :انطالق فعاليات
المؤتمر العام لـ«البديل»

إدارة بايدن تسهل االتصال مع المسؤولين التايوانيين
ح ــاول السفير الصيني ل ــدى واشـنـطــن كــوي
تـيــانـكــاي ،أم ــس ،تـهــدئــة ال ـتــوتــرات المتصاعدة
ً
مع الواليات المتحدة ،داعيا إلى اعتبار التاريخ
ً
مرشدا لتسوية نزاعات اليوم.
وق ــال تـيــانـكــاي ،بمناسبة ذك ــرى سلسلة من
م ـبــاريــات تـنــس ال ـطــاولــة بـيــن الـصـيــن وأمـيــركــا،
والتي مهدت الطريق لــزيــارة الرئيس ريتشارد
نيكسون عام  1972إلى بكين" ،يتعين أن يمضي
ً
الجانبان قدما في روح دبلوماسية بينغ بونغ
ويسعيان ألرضية مشتركة".
وأضاف كوي في المراسم االفتتاحية إلحياء
ذكــرى شنغهاي الخمسين لدبلوماسية البينغ
بونغ بين الصين وأميركا "قبل  50عاما ،كانت
الخالفات بيننا أكبر بكثير مما عليه اليوم ،لكن
الجانبين ،آخذين في االعتبار طموحات الرفاهية
األساسية والمشتركة للشعبين ،تعامال بروح
االحترام مع خالفاتهما".
وفــي إش ــارة تحد ب ــأوج الـتــوتــر بين القوتين
العظميين ،أعلن المتحدث باسم الخارجية نيد
برايس ،أمس األول ،أن واشنطن تعتزم "تسهيل"

ً
االتصاالت مع المسؤولين التايوانيين ،موضحا
أن "هذه القواعد الجديدة تخفف التعليمات بشأن
االتصاالت مع تايوان ،بما يتماشى مع عالقاتنا
غير الرسمية".
وقبله ،أكدت المتحدثة باسم البيت األبيض،
جين ساكي ،أن اإلدارة تراقب عن كثب األنشطة
العسكرية المتزايدة في مضيق تايوان ،ووصفت
ت ـصــرفــات ال ـص ـيــن بــأن ـهــا "ع ــدائ ـي ــة وق ــد تــزعــزع
االستقرار".
وردت بالقول لدى سؤالها عن قلق واشنطن
مــن احـتـمــال غ ــزو صيني لـلـجــزيــرة" :لـقــد عبرنا
ً
ً
بوضوح عن مخاوفنا وقلقنا سرا وعلنا بشأن
عدائية الصين حيال تايوان".
وقالت وزارة الدفاع في تايوان ،التي تعتبرها
ً
الصين جــزء ا من أراضيها ،إن  11طائرة تابعة
ل ـل ـق ــوات ال ـج ــوي ــة الـصـيـنـيــة دخ ـل ــت أم ــس األول
منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها ،ومن بينها
مقاتالت حربية.
(واشنطن -وكاالت)

بدأ ،أمس ،حزب «البديل من
أجل أملانيا» اليميني الشعبوي
مؤتمره العام في مدينة دريسدن
بمشاركة  600مندوب التخاذ
قرار بشأن برنامج الحزب لعام
االنتخابات  ،2021واملضي قدمًا
نحو اختيار مرشح للحزب
للمنافسة على منصب املستشار
في االنتخابات العامة املقررة
الخريف املقبل.
وتظاهر العشرات بأصوات
مرتفعة ضد سياسات الحزب،
أمام أرض املعارض في دريسدن،
حيث يعقد املؤتمر ،ما تسبب في
تأخر بدء املؤتمر.
وحسب الشرطة ،ظلت
االحتجاجات سلمية.

ةديرجلا
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الكويت بطل كأس اليد
للمرة الـ  11في تاريخه
ّ
توج فريق الكويت بلقب كأس
االتحاد لكرة اليد للمرة الحادية
عـ ـ ـش ـ ــرة فـ ـ ــي ت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــه ،وح ـق ــق
الثنائية الثامنة على التوالي،
إثر فوزه على السالمية بنتيجة
 19-26في المباراة النهائية التي
جـ ــرت أمـ ــس األول ع ـل ــى صــالــة
الشيخ سعد العبدالله ،وذ هــب
الـمــركــز الـثــالــث لـفــريــق الـعــربــي،
بعد فــوزه على كاظمة بنتيجة
.25-29
وعـ ـق ــب ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة
أقيمت مراسم التتويج ،بحضور
رئيس اتحاد اليد الفريق متقاعد
نـ ــاصـ ــر ص ـ ــال ـ ــح ،وأمـ ـ ـي ـ ــن ال ـس ــر
قــايــد ال ـعــدوانــي ،ورئ ـيــس نــادي
الكويت خالد الغانم .وتم توزيع

●

العبو األبيض يحملون الكأس
الميداليات التذكارية على العبي
ال ـفــرق الـثــاثــة األوئـ ــل ،وتسليم

فوالذ مستمر مع «السماوي»
كشف مــدرب السالمية أحمد فــوالذ عن أنه
مستمر مع الفريق في الموسم الجديد ،وقال
عقب المباراة إن "األداء كان جيدا ،والالعبون
قدموا مستوى مميزا .المشكلة كانت في إنهاء
ال ـه ـج ـمــات ،ال أع ـت ـبــر فــري ـقــي خ ــاس ــرا .جميع
ً
الالعبين كانوا نجوما ،واألداء كــان مرضيا،
والالعبون قدموا أقصى ما لديهم ،لكن الكويت

«فنية» القدم اطمأنت على
سالمة كاراسكو من «كورونا»

فريق قوي ،ويستحق الفوز".
وت ــاب ــع ف ـ ـ ــوالذ" :ل ـ ــن ن ـت ــوق ــف ،وس ـن ــواص ــل
المشوار ،وسنعمل جاهدين في الموسم المقبل
على أن يكون لـ(السماوي) بصمة" ،مشيرا إلى
إخــاص الالعبين ،وقــال إن تفانيهم شيء
يستحق الثناء ،ويجبر الجميع على احترامه
والتمسك بالعمل معهم في المستقبل.

ك ـ ـ ــأس الـ ـبـ ـط ــول ــة لـ ـق ــائ ــد ن ـ ــادي
الكويت محمد الغربللي.

العدواني :موسم ناجح
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب أم ـيــن سر
ات ـ ـحـ ــاد الـ ـي ــد ق ــاي ــد الـ ـع ــدوان ــي
عــن سـعــادتــه ،بانتهاء الموسم
الصعب ،وقال" :رغم كل الظروف
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــرت ع ـ ـل ـ ـي ـ ـنـ ــا ،ب ـس ـب ــب
تداعيات فـيــروس كــورونــا ،لكن
ال ـم ــوس ــم ن ــاج ــح ولـ ـل ــه ال ـح ـمــد.
نبارك للفائزين الثالثة؛ الكويت
والـســالـمـيــة وال ـعــربــي ،وأتـمـنــى
أن يـكــون الموسم الجديد أكثر

تطورا لجميع األندية ،خصوصا
ف ـ ــي ظ ـ ــل م ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـم ـح ـت ــرف
األج ـ ـن ـ ـبـ ــي لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى فــي
مالعبنا".
وقـ ــال رئ ـي ــس نـ ــادي الـكــويــت
خــالــد ال ـغــانــم" :حـقـقـنــا الــزعــامــة
رسميا على المستوى المحلي.
الالعبون كانوا رجــاال ،وقدموا
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب .لــدي ـنــا
مـشــاركــة خــارجـيــة فــي البطولة
اآلسـيــويــة لــأنــديــة ،وأعـتـقــد أنه
ح ـ ــان ال ــوق ــت ل ـت ـح ـق ـيــق بـطــولــة
خارجية ،وسنعمل من اآلن على
إعداد الفريق بالشكل المطلوب
ل ـل ـم ـش ــارك ــة اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة" ،الف ـتــا

إل ــى أن "الـ ـن ــادي سـيـتـعــاقــد مع
محترفين مميزين لدعم الفريق
خ ــال الـبـطــولــة ،الـتــي سنسعى
جاهدين لتحقيق لقبها".
من جانبه ،أكد مدرب الكويت
هيثم الرشيدي ،أن "الموسم كان
صـعـبــا جـ ــدا ،ف ــي ظ ــل تــداع ـيــات
جائحة كــورونــا ،وتوقفنا أكثر
مــن م ــرة ،لـكــن بـجـهــود الجميع
تخطينا كــل المشاكل ،وحققنا
هدفنا .لدينا مشاركة خارجية
في البطولة اآلسيوية لألندية،
وسنستعد لها بالشكل األمثل
مــن اآلن ،لتحقيق لقب خارجي
ُيضاف إلنجازات الفريق".

حازم ماهر

اط ـم ــأن ــت ال ـل ـج ـنــة الـفـنـيــة
بـ ــات ـ ـحـ ــاد الـ ـ ـك ـ ــرة عـ ـل ــى ع ــدم
إص ـ ــاب ـ ــة م ـ ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخ ـب ـنــا
الــوط ـنــي األول ل ـكــرة ال ـقــدم،
اإلسباني كاراسكو ،بفيروس
"ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا" ،ل ــذل ــك تـ ـق ــرر أن
يتابع مباريات ال ــدوري من
المدرجات ،الختيار القائمة
التي ستدخل المعسكر.
وتكثف اللجنة اتصاالتها
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة
ال ـم ــؤه ـل ــة ل ـن ـه ــائ ـي ــات ك ــأس
الـعــالــم  2022بـقـطــر ،وكــأس
آ سـ ـ ـي ـ ــا  2023ب ــا لـ ـصـ ـي ــن،
لــات ـفــاق عـلــى الـمـبــاريــات
الـتـجــريـبـيــة األربـ ـ ــع ،الـتــي
طــالــب بـهــا الـجـهــاز الفني
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي
سيدخله الفريق في مايو
المقبل.
وكـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أكـ ـ ـ ــدت
ً
"الـجــريــدة" سلفا،
فــإن المباريات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــري ـ ـب ـ ـيـ ــة
س ـت ـحــدد مـكــان
المعسكر ،علما
بـ ـ ـ ــأن هـ ـ ـن ـ ــاك اتـ ـف ــاق ــا
مبدئيا مع منتخبات

األبيض يستعيد المصابين قبل مواجهة العربي الجهراء أكمل عقد المتأهلين
لثمانية «كأس السلة»
الغانم يلوح باالنسحاب من كأس االتحاد اآلسيوي
●

●

أحمد حامد

اسـتـعــاد فــريــق الـكــويــت لكرة
القدم خالل اليومين الماضيين
العديد من أوراقه الرابحة التي
غابت منذ فترة بداعي اإلصابة
أم ـثــال فـيـصــل زايـ ــد ،وال ـحــارس
ح ـ ـم ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاف ،وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
البريكي ،في حين يستمر غياب
ال ـ ــاع ـ ــب فـ ـه ــد ال ـ ـهـ ــاجـ ــري بـعــد
إصــابـتــه بـفـيــروس كــورونــا إثــر
مشاركته األخيرة مع األزرق في
مواجهتي السعودية ،ولبنان.
وش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض
الـ ــذي قـ ــاده الـ ـم ــدرب االس ـبــانــي
غونزاليس وجود الثالثي زايد،
والقالف ،والبريكي ،وظهروا إلى
جانب االيفواري جمعة سعيد،
وال ـت ــون ـس ــي أح ـم ــد الـعـكــايـشــي
بصورة مطمئنة قبل المواجهة
المرتقبة أمــام العربي المقررة
بعد غد في قمة مباريات الجولة
العاشرة من منافسات الــدوري
الممتاز.
وركــز الجهاز الفني للكويت
على ا لـجــوا نــب التكتيكية التي
س ـي ـع ــول ع ـل ـي ـهــا فـ ــي مــواج ـهــة
الـعــربــي ،وطــالــب م ــدرب الفريق
غونزاليس الالعبين بالتركيز
واسـ ـتـ ـغ ــال ال ـ ـفـ ــرص ال ـم ـتــاحــة
بصورة مثالية.
ويحتل الكويت المركز الثالث

جانب من لقاء سابق لالعبي الكويت
بـيــن أنــديــة الـمـمـتــاز فــي نهاية
القسم األول برصيد  17نقطة،
ف ــي ح ـيــن ي ـتــواجــد ال ـعــربــي في
صـ ــدارة ف ــرق الـتــرتـيــب برصيد
 23نقطة.
وف ـ ــي ن ـف ــس الـ ـسـ ـي ــاق ،ش ــدد
ال ـج ـه ــاز اإلداري ف ــي ال ـكــويــت
بقيادة رئيس النادي علي الغانم
ع ـلــى أه ـم ـيــة م ــواج ـه ــة الـعــربــي
بــال ـجــولــة ال ـع ــاش ــرة ،م ــؤك ــدا أن
مواجهة األخضر عنق الزجاجة
للبقاء في دائرة المنافسة حتى
النهاية على لقب الممتاز.

وأضــاف الغانم الــذي اجتمع
ب ــال ــاع ـب ـي ــن وال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـنــي
ق ـب ــل الـ ـت ــدري ــب أم ـ ــس األول أن
الـثـقــة كـبـيــرة ب ـقــدرات الالعبين
لمواجهة فريق العربي ،مطالبا
إياهم بعدم التفريط في فرصة
الفوز.
وفــي سياق آخــر فتح الغانم
في تصريح لوسائل االعالم على
هامش تتويج فريق اليد بكأس
االتحاد الباب نحو االنسحاب
من كأس االتحاد اآلسيوي.
وقـ ـ ـ ــال ان ن ـ ــادي ـ ــه ق ـ ــد ي ـك ــون

مضطرا لالنسحاب من البطولة
حـ ــال أصـ ــر االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـي ــوي
على اقامتها في فلسطين نظرا
للوضع الراهن هناك ،مشيرا إلى
أن نــاديــه فـتــح خ ـطــوط اتـصــال
مع اآلسيوي من أجل استضافة
المباراة أو اقامتها على أرض
محايدة.

السالمية يقسو
على الفحيحيل
بسباعية ودية

جابر الشريفي

أكـ ـم ــل الـ ـجـ ـه ــراء ع ـق ــد ف ــرق
ربـ ـ ــع نـ ـه ــائ ــي كـ ـ ــأس االتـ ـح ــاد
لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـس ـ ـلـ ــة ،ب ـ ـ ـفـ ـ ــوزه ع ـلــى
ب ـ ــر ق ـ ــان  ،58-71ف ـ ــي ا لـ ـلـ ـق ــاء
ال ـ ــذي جـمـعـهـمــا أمـ ــس األول،
ف ــي خـ ـت ــام م ــواجـ ـه ــات ال ـ ــدور
األول على صالة االتـحــاد في
مجمع الشيخ سعد العبدالله
الرياضي.
وبـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت أن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة ك ــاظـ ـم ــة
والـقــريــن والـيــرمــوك والعربي
وال ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــراء ،إل ـ ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب
ال ـث ــاث ــي ال ـم ـع ـفــى م ــن ال ـ ــدور
األول :الـ ـك ــوي ــت وال ـق ــادس ـي ــة
والصليبيخات ،الدور الثاني
من البطولة.
وسيلعب في ربــع النهائي
الخميس والجمعة المقبلين
الكويت مع الجهراء ،القادسية
مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،ك ـ ــاظـ ـ ـم ـ ــة م ــع
الـصـلـيـبـبـخــات ،وال ـعــربــي مع
اليرموك.
ولـ ـ ــم ي ـك ــن ت ــأه ــل ال ـج ـه ــراء
ً
سهال ،إذ واجه صعوبة كبيرة
فــي ت ـجــاوز بــرقــان ،المنتشي
ً
بـ ـحـ ـل ــو ل ــه أوال ف ـ ــي ا لـ ـ ـ ــدوري
الـ ـت ــأهـ ـيـ ـل ــي ،وبـ ـل ــوغ ــه دوري
الدرجة الممتازة في الموسم
المقبل ،حيث بدأ برقان اللقاء
بتركيز كبير ،وتمكن من أخذ

محاولة تمرير لفريق برقان أمام الجهراء
األفضلية ،لينهي الربع األول
لمصلحته .14-15
وحـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــظ بـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــان عـ ـل ــى
أفضليته النسبية فــي الربع
ا ل ـثــا نــي ،بفضل تميز العبيه
أحمد سعود وسعد الرفاعي
ف ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــان ـ ـب ـ ـيـ ــن ال ـ ــدف ـ ــاع ـ ــي
والـ ـهـ ـج ــوم ــي ،ل ـي ـحــافــظ عـلــى
تقدمه في نهاية الربع الثاني
.28-32
واستشعر الجهراء خطورة
ال ـم ــوق ــف ف ــي ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث،
فـ ـف ــرض رق ــاب ــة ل ـص ـي ـقــة عـلــى

فيتنام ،ومــالـيــزيــا ،وتايلند
والتي تشارك في المجموعة
السابعة التي تستضيفها،
غ ـيــر أن ال ـب ـحــث يـتـمـثــل في
االتفاق مع منتخبات تشبه
منتخبات المجموعة الثانية
الـ ـت ــي س ـي ــواج ـه ـه ــا األزرق
وهـ ـ ــي :أس ـت ــرال ـي ــا واألردن،
والـصـيــن تــايـبـيــه ،مــا يعني
دخ ــول ســوريــة ونيوزيلندا
ضمن المنتخبات المرشحة
ً
لمواجهتها وديــا ،لكن األمر
ي ـت ــوق ــف ع ـل ــى دخ ــول ـه ــا فــي
معسكر باإلمارات أو قطر أو
السعودية.

مفاتيح لعب برقان ،مع نشاط
ملحوظ لالعبيه فــي الجانب
الهجومي ،ليتمكن من تحقيق
التقدم في نهاية الربع الثالث
بفارق  3نقاط (.)44-47
وشهد الربع األخير سيطرة
كاملة من الجهراء ،وتألقا من
العبيه نواف العطايا وأحمد
درويـ ــش ،وس ــط تــراجــع كبير
في أداء برقان ،الذي عجز عن
مواصلة أدائه القوي ،ليتسيد
الجهراء اللقاء ،وينهي المباراة
بفارق  13نقطة (.)58-71

اطمأن فريق السالمية لكرة
الـقــدم على قــدراتــه الهجومية
قبل مواجهة كاظمة المقررة
بينهما األربعاء المقبل ،ضمن
مباريات الجولة العاشرة من
مـنــافـســات الـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز،
بتغلبه على الفحيحيل ،2-7
في المباراة الودية التي جمعت
بينهما أمس األول على استاد
ثامر.
وشـ ـه ــدت الـ ـمـ ـب ــاراة ع ــودة
الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي فــي
صـ ـف ــوف ال ـس ــال ـم ـي ــة بــاتــريــك
فابيانو للتهديف بتسجيله
 3أه ـ ـ ــداف ،ف ــي ح ـي ــن ت ـن ــاوب
على تسجل األهداف المتبقية
حسين الـمــوســوي ،وعبدالله
الـظـفـيــري ،وم ـب ــارك الفنيني،
وفواز عايض.
وحــرصــا مــدربــا السالمية
والـ ـفـ ـحـ ـيـ ـحـ ـي ــل ث ـ ــام ـ ــر عـ ـن ــاد
وظاهر العدواني على اشراك
أغـلــب الــاعـبـيــن ،فــي محاولة
لـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزه ــم ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــات
"الممتاز".
الجدير بالذكر ان السالمية
يحتل المركز السادس بين فرق
"الممتاز" برصيد  12نقطة ،في
حين يحتل الفحيحيل المركز
التاسع برصيد  6نـقــاط بعد
نهاية الدور األول.

طائرة التضامن توجت بلقب دوري «األولى» الرياضيون حصلوا على الجرعة السد تجاوز قطر ...ومقعد قاري للريان
●

الثانية من التطعيمات

محمد عبدالعزيز

أحرز الفريق األول لكرة الطائرة
ب ـ ـنـ ــادي الـ ـتـ ـض ــام ــن لـ ـق ــب دوري
ال ــدرج ــة األولـ ــى ،وتــأهــل لـلــدوري
ال ـم ـم ـت ــاز فـ ــي الـ ـم ــوس ــم ال ـجــديــد
( ،)2022-2021بعدما حصد 35
نقطة ،إثر فوزه على الصليبيخات
بـثــاثــة أشـ ــواط مـقــابــل شــوطـيــن،
أمـ ــس األول ،ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة الـتــي
جـمـعـتـهـمــا ع ـلــى ص ــال ــة االت ـح ــاد
ب ـم ـج ـمــع ص ـ ـ ــاالت ال ـش ـي ــخ سـعــد
العبدالله في ختام البطولة.
وجــاء فريق برقان ثانيا بـ 30
نقطة ،والساحل ثالثا بـ 29نقطة،
بـعــد ف ــوزه عـلــى الـيــرمــوك بثالثة
أشواط لشوط واحد ،أمس األول.
وع ـق ــب الـ ـمـ ـب ــاراة ،قـ ــام رئـيــس
االتـحــاد د .عـبــدالـهــادي الشبيب،
ونائبه نايف الخميلي ،بتوزيع
الـ ـمـ ـي ــدالـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــذكـ ــاريـ ــة عـلــى
الالعبين ،وتسليم كأس البطولة
لقائد فريق التضامن.

فوز «سلوى الصباح»
مــن جــانــب آخ ــر ،ت ـصـ َّـدر فريق
س ـل ــوى ال ـص ـب ــاح تــرت ـيــب دوري
ال ـف ـت ـي ــات ب ــرص ـي ــد  9نـ ـق ــاط ،إث ــر
فوزه على فتيات العيون ،متذيل
الفرق بالمركز األخير ،برصيد 5
نقاط ،بنتيجة ثالثة أشواط دون
رد ،أمس األول ،على صالة الفتاة
ضمن الجولة الخامسة.

●

فريق التضامن على منصة التتويج
ُي ــذك ــر أن ل ـج ـنــة ال ـم ـســاب ـقــات
ً
فــي االت ـح ــاد أج ــرت تـعــديــا على
جدول مباريات بطوالت الفتيات،
بسبب اإلجراءات االحترازية ،نظرا
إلصابة الفتيات في نــادي الفتاة
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا ،بـحـيــث تـقــام
مباريات الفتاة والعربي يوم 14
الجاري ،والجولة األخيرة يوم 16
من نفس الشهر.

الكأس  16الجاري
في سياق آخــر ،أصــدرت لجنة
الـمـســابـقــات ف ــي ات ـح ــاد الـطــائــرة
ج ــدول ال ـم ـبــاريــات المتبقية من

بطولة كأس االتحاد ،بحيث تقام
ً
مباريات دور الثمانية اعتبارا من
يوم الجمعة  16الجاري بمباراتي
الـكــويــت مــع الـســاحــل على صالة
نــادي كاظمة ،فيما يلعب كاظمة
مع التضامن على صالة االتحاد،
وفـ ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ( 17أب ــري ــل)
يـلـت ـقــي ال ـق ــادس ـي ــة م ــع ال ـج ـه ــراء
على صالة االتحاد ،والعربي مع
التضامن على صالة القادسية،
عـلــى أن تنتهي الـبـطــولــة فــي 26
الجاري.
ُي ـ ــذك ـ ــر أن جـ ـمـ ـي ــع مـ ـب ــاري ــات
البطولة تقام في التاسعة مساء،
لحلول شهر رمضان.

حازم ماهر

حصلت االت ـح ــادات الــريــاضـيــة واألن ــدي ــة الـشــامـلــة والمتخصصة
واللجان الرياضية المنبثقة عن اللجنة األولمبية الكويتية ،والتي
تشمل الالعبين وجميع الكوادر الفنية واإلداريــة والطبية بها ،على
الـجــرعــة الـثــانـيــة ،أم ــس ،مــن الـتـطـعـيــم ضــد ف ـيــروس ك ــورون ــا بــأرض
المعارض بمنطقة مشرف.
وكانت الهيئات الرياضة حصلت على الجرعة األولى في  20مارس
الماضي.
ولــم يجد الرياضيون وال ـكــوادر الفنية والطبية واإلداري ــة ،أمــس،
ُ
صعوبة تذكر في التطعيم ،نظرا للتنظيم الجيد من قبل وزارة الصحة،
بالتنسيق مع القائمين على اللجنة األولمبية ،وتخصيص مئتي غرفة
مجهزة للتطعيم ،وهو ما تسبب في عدم وجود ازدحام.
ويــأتــي تطعيم الهيئات الــريــاضـيــة ،مــن أجــل حماية الجميع من
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،ال سيما فــي ظــل ال ـحــرص عـلــى اسـتـمــرار النشاط
الرياضي ،إلــى جانب إقامة معسكرات خارجية لألبطال المتأهلين
ألولمبياد طوكيو  ،2021والمنتخبات الوطنية ،خصوصا المنتخبين
الوطني واألولمبي لكرة القدم ،حيث يخوض األول التصفيات اآلسيوية
المؤهلة لنهائيات كأس العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين،
وتستضيف الكويت ما تبقى من منافسات المجموعة الثانية من 3
حتى  15يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تنسق اللجنة األولمبية مع وزارة الصحة لتحديد
موعدين جديدين خالل األيام القليلة المقبلة ،لتطعيم َمن تخلف عن
تطعيمات  20مارس الماضي وأمس ،لالنتهاء من هذا الملف بشكل
نهائي.

َّ
للمطعمين
راحة
َّ
المطعمين راحة من التدريبات
وقررت جميع الهيئات الرياضية منح
ً
أمس واليوم وغــدا ،السيما أن بعضهم قد ُيصاب بارتفاع في درجة
الحرارة من التطعيم ،على أن تستأنف األندية تدريباتها في جميع
اللعبات بعد انتهاء الراحة.

أنهى السد بطل ال ــدوري القطري لكرة القدم
المسابقة بــدون خـســارة ،بعد أن تجاوز قطر 3
صفر أمس األول في الجولة األخيرة التي عرفتً
حسم الــريــان مــركــزه الـثــالــث ،ليؤمن مـقـعــدا في
دوري أبطال آسيا ،رغم التعادل مع الخور ،1-1
ً
مستفيدا من سقوط األهلي أمام الدحيل صفر.4-
وعادل الزعيم رقم وصيفه الدحيل الذي سجله
م ــوس ــم  ،2018/2017ع ـنــدمــا ت ــوج ب ـطــا ب ــدون
ً
هزيمة ،وبــذات األرقــام عبر  19انتصارا وثالثة
تعادالت وبمحصلة بلغت  60نقطة.
في المقابل فقد قطر فــرص اللحاق بالمركز
الــرابــع ال ــذي قــد يمنحه مـشــاركــة قــاريــة ،عندما
ت ـج ـمــد رص ـ ـيـ ــده ع ـن ــد ال ـن ـق ـط ــة  32فـ ــي ال ـمــركــز
الخامس.
وأوقـ ـ ـ ــف ال ـ ــري ـ ــان س ـل ـس ـلــة خـ ـس ــائ ــره ال ـث ــاث

المتتالية قبيل مـنــا فـســات دوري أ ب ـطــال آسيا
 ١٤أبريل الجاري ،ليرفع بالتعادل رصيده إلى
ً
الـنـقـطــة  35مــؤم ـنــا م ــرك ــزه ال ـثــالــث ال ــذي منحه
الظهور في النسخة المقبلة من دوري األبطال
بمشاركة قد تصبح مباشرة في دور المجموعات
ف ــي ح ــال تـتــويــج ال ـســد أو الــدح ـيــل بـلـقــب كــأس
األمير.
ورفــع الخور رصيده
ا ل ـ ـ ـ ــى ا ل ـ ـن ـ ـق ـ ـطـ ــة  17ف ــي
الـمــركــز قـبــل األخ ـيــر في
م ـب ــاراة شـكـلـيــة ،بعدما
ت ـ ــوج ـ ــب عـ ـلـ ـي ــه خـ ــوض
ملحق الهبوط أمام ثاني
دوري ال ــدرج ــة الـثــانـيــة
للبقاء في األضواء.

النصر يتعاقد مع مينيزيس
أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع البرازيلي مانو مينيزيس،
لتولي زمــام اإلدارة الفنية للفريق ،بعد ساعات من الخسارة أمام
ضمك  ،3-2ضمن منافسات المرحلة الـ 25من الدوري السعودي لكرة القدم.
وقال النصر ،في بيان رسمي" ،يصل خالل الـ 48ساعة المقبلة إلى الرياض
المدرب البرازيلي مانو مينيزيس وجهازه الفني المساعد ،لإلشرف على
تدريب الفريق األول".
وكان النصر أقال البرتغالي روي فيتوريا في ديسمبر الماضيَّ ،
وعين
الكرواتي آلين هورفات بشكل مؤقت.
وسـبــق لمينيزيس تــدريــب المنتخب الـبــرازيـلــي ( ،)2012-2010وأنــديــة
كــوريـنـثـيــانــز وفــامـنـغــو وبــال ـم ـيــراس وك ــروزي ــرو ،وح ـقــق مـعـهــا ع ــددا من
البطوالت.
وحقق مينيزيس ( 58عاما)  5ألقاب في مسيرته التدريبية ،إذ توج بكأس
البرازيل  3مرات ودوري الدرجة الثانية البرازيلي مرتين.

ةديرجلا
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ليدز بعشرة العبين
يعرقل انطالقة سيتي
حقق ًليدز يونايتد انتصارا
مفاجئا على مانشستر سيتي،
أمس ،في المرحلة الحادية
والثالثين من الدوري
اإلنكليزي الممتاز.

اسـ ـتـ ـعـ ـص ــى ل ـ ـيـ ــدز ي ــون ــاي ـت ــد
ً
مـ ـج ــددا ع ـلــى مــانـشـسـتــر سيتي
ومديره الفني اإلسباني جوسيب
ً
ً
غ ــواردي ــوال ،وان ـتــزع ف ــوزا ثمينا
 ،1-2امــس ،في عقر داره باستاد
"االت ـح ــاد" فــي مانشستر ،ضمن
م ـن ــاف ـس ــات ال ـم ــرح ـل ــة ال ـ ـ ـ ــ 31مــن
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وت ـغ ـلــب ل ـي ــدز يــونــاي ـتــد على
النقص العددي في صفوفه على
مـ ـ ــدار الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي بــأك ـم ـلــه،
وان ـتــزع ث ــاث نـقــاط ثمينة أمــام
مضيفه متصدر جدول المسابقة.
وعرقل ليدز انطالقة مانشستر
سـيـتــي ،وحــرمــه مــن ث ــاث نـقــاط
ثـمـيـنــة ف ــي م ـس ـيــرتــه الس ـت ـعــادة
لقب الدوري.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة ال ـ ــذه ـ ــاب
ب ـيــن الـفــريـقـيــن ف ــي ال ـ ــدور األول
للمسابقة انتهت بتعادل الفريقين
.1-1
وعـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ـكـ ــس س ـ ـيـ ــر ال ـل ـع ــب
وال ـ ـس ـ ـي ـ ـط ـ ــرة شـ ـ ـب ـ ــه الـ ـمـ ـطـ ـلـ ـق ــة
لمانشستر سيتي على مجريات
اللعب ،أنهى ليدز الـشــوط األول
لصالحه بهدف سجله ستيوارت
داالس في الدقيقة .42
ولـ ـ ـك ـ ــن لـ ـ ـي ـ ــدز ف ـ ـقـ ــد جـ ـه ــود
مــدافـعــه لـيــام كــوبــر على مــدار
ال ـشــوط الـثــانــي بــالـكــامــل بعد
طرد الالعب في نهاية الشوط

توخيل يشيد بشخصية ماونت
أشاد توماس توخيل مدرب تشلسي بأداء العب
ً
الوسط ميسون ماونت ولمسته التهديفية ،مبينا
أن العب منتخب انكلترا يقدم أداء متميزا ويحسن
التركيز تماما على مهمته.
وأح ــرز مــاونــت هــدفــه األول فــي دوري أبـطــال
أوروبا األربعاء الماضي خالل فوز فريقه 2-صفر
على بــورتــو البرتغالي فــي ذهــاب دور الثمانية
ليصبح أصـغــر الع ــب فــي تشلسي يـهــز الشباك
في أدوار خــروج المغلوب بالبطولة ،وعمره 22
عاما و 87يوما.
وم ـنــذ تــولــى تــوخ ـيــل ت ــدري ــب تـشـلـســي خلفا
لفرانك المبارد في يناير الماضي ،أحرز ماونت
 5أهداف في جميع المنافسات ،أكثر من أي العب
آخر في الفريق.
وعن إمكانية تأثير اإلشادة على سلوك وأداء
الالعب ،قال توخيل" :أعتقد أنه يتحلى بواقعية
ً
كـبـيــرة ،ويمكنه الـتـعــاطــي مــع ذل ــك" ،مـعـتـبــرا أن
"اإلش ــادة لــن تغيره مطلقا ...تركيزه جيد ،وهو
مستقر نفسيا وناضج جدا ،لكنه في الوقت نفسه
يملك بريقا في عينيه ،مما يشكل مزيجا جيدا".

توماس توخيل

بقميص برشلونة
غاسول
ً
باو ً
مجددا بعد  20عاما
ً
بـ ـ ـع ـ ــد عـ ـ ـش ـ ــري ـ ــن ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا م ــن
مغادرته برشلونة لبدء مسيرة
زاخ ــرة بــالـنـجــاحــات فــي دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين
"ان بــي اي ــه" ،خــاض المخضرم
اإلسباني باو غاسول ابن الـ40
عـ ً
ـامــا أمــس األول أول ــى دقائقه
مع النادي الذي انطلق منه ضد
بايرن ميونيخ األلماني ضمن
بطولة "يوروليغ".
وعاد غاسول الذي حقق لقب
ال ــ"ان بي ايــه" مع لوس انجلس
ليكرز عامي  2009و 2010الى
برشلونة في فبراير الفائت ،بعد
عامين من المعاناة في الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ،ب ـس ـبــب اص ــاب ــة فــي
ساقه اليسرى.
وق ــال الليتواني ســارونــاس
يـ ــاس ـ ـي ـ ـك ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـسـ ــوس م ـ ـ ـ ــدرب

ب ــرش ـل ــون ــة ال ـخ ـم ـي ــس ،وال ـ ــذي
ل ـع ــب ال ـ ــى ج ــان ــب غ ــاس ــول مــع
ال ـنــادي الكاتالوني فــي موسم
" 2000-2001ي ـقــوم ب ــاو بعمل
ّ
جيد ويكثف من تدريباته ،يحب
األج ــواء هنا ،وأعتقد أننا اآلن
نـفـكــر فــي مـنـحــه بـضــع دقــائــق،
لـكـنـنــا ال ن ـع ــرف ح ـتــى اآلن كم
عددها".
وبـ ــدأ غ ــاس ــول ال ـم ـب ــاراة الــى
جانب اليوناني نيك كاالثيس،
الـ ـف ــرنـ ـس ــي لـ ـي ــو ويـ ـسـ ـت ــرم ــان،
وال ـث ـنــائــي االس ـبــانــي سيرجي
مارتينيس ،وفيكتور كالفير.

غوارديوال يمنح أغويرو
حرية االنتقال ألي منافس

داالس العب ليدز يحتفل بهدفه في مرمى سيتي
األول ،بسبب الخشونة.
ورغ ـ ـ ــم ال ـن ـق ــص الـ ـ ـع ـ ــددي فــي
صفوفه ،واصل ليدز صموده في
الشوط الثاني حتى نجح فيران
توريس في تسجيل هدف التعادل
لمانشستر سيتي في الدقيقة .76
ول ـ ـكـ ــن ل ـ ـيـ ــدز حـ ـص ــد ال ـن ـق ــاط
الـ ـث ــاث ك ــام ـل ــة بـتـسـجـيــل ه ــدف
الفوز عن طريق داالس نفسه في
الــدقـيـقــة األولـ ــى م ــن ال ــوق ــت بــدل
الضائع للمباراة.
وتـ ـجـ ـم ــد رص ـ ـيـ ــد مــان ـش ـس ـتــر
سيتي عند  74نقطة في صــدارة
جدول المسابقة بفارق  14نقطة
أمـ ــام جـ ــاره وم ـنــاف ـســه الـمـبــاشــر

٢٧

رياضة

مانشستر يــونــايـتــد ،ورف ــع ليدز
رصيده إلى  45نقطة ليتقدم إلى
المركز التاسع.
وم ـ ـن ـ ــي م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـت ــي
بالهزيمة الرابعة له في الــدوري
هذا الموسم ،علما بأنها الثالثة
له على ملعبه.
ك ـمــا أن ال ـهــزي ـمــة ه ــي األول ــى
لـمــانـشـسـتــر سـيـتــي عـلــى ملعبه
أمـ ــام ل ـي ــدز ف ــي الـ ـ ــدوري م ـنــذ 20
ً
عاما ،حيث كانت آخر هزيمة له
على ملعبه أمــام ليدز فــي يناير
.2001
ك ـمــا أن ال ـهــزي ـمــة ه ــي األول ــى
لـمــانـشـسـتــر سـيـتــي أمـ ــام ال ـفــرق

الصاعدة لدوري الدرجة الممتازة
ف ــي ن ـف ــس ال ـم ــوس ــم م ـن ــذ ،2007
بعدما حافظ الفريق على سجله
خاليا من الهزائم أمام الصاعدين
الـجــدد ل ــدوري الــدرجــة الممتازة
فــي آخ ــر  41م ـبــاراة أمــامـهــم قبل
مباراة أمس ،حسبما أفادت رابطة
الدوري اإلنكليزي.

توتنهام يستقبل مان يونايتد
ً
وبعد خسارته القاسية ذهابا
على أرضه  ،6-1يبحث مانشستر
ي ــون ــاي ـت ــد ،الـ ـم ــرت ــاح ف ــي م ــرك ــزه
ال ـث ــان ــي بـ ـف ــارق أرب ـ ــع ن ـق ــاط عــن

ليستر الثالث ،عن تحقيق الثأر
م ــن تــوت ـن ـهــام وم ــدرب ــه ال ـســابــق
البرتغالي جوزيه مورينيو حين
ً
يـحــل ال ـيــوم ضـيـفــا عـلــى ال ـنــادي
ً
اللندني المتخلف حاليا بفارق
ثالث نقاط عن المركز الرابع.
وي ـ ــدخ ـ ــل يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد الـ ـلـ ـق ــاء
بمعنويات مرتفعة ،بعدما قطع
أكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف ال ـط ــري ــق نـحــو
نصف نهائي ال ــدوري األوروب ــي
"يوروبا ليغ" بفوز فريقه المدرب
النروجي أولي غونار سولشاير
على غــرنــاطــة اإلسـبــانــي -2صفر
الخميس خارج ملعبه.
(د ب أ)

أعــرب بيب غــوارديــوال ،مــدرب مانشستر سيتي ،عن أمنياته
بالتوفيق للهداف التاريخي للنادي سيرجيو أغويرو حتى في
حال اختياره االنضمام إلى أحد المنافسين في الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم.
وسيرحل أغويرو ،الذي سجل  257هدفا في  385مباراة وفاز
بأربعة ألـقــاب لـلــدوري الممتاز وكــأس االتـحــاد اإلنكليزي مرة
ً
واح ــدة ،فـضــا عــن خمسة ألـقــاب لـكــأس رابـطــة المحترفين مع
سيتي ،عن الفريق عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.
وأش ــارت تـقــاريــر صحافية إل ــى اهـتـمــام الـعــديــد مــن األنــديــة
اإلنكليزية واألجنبية بالمهاجم األرجنتيني البالغ عمره  32عاما.
وق ــال ال ـم ــدرب اإلس ـبــانــي أم ــس" :كـلـنــا نـتـمـنــى ل ــه الـتــوفـيــق،
بالتأكيد أتمنى األفضل لسيرجيو في اخر سنوات مسيرته"،
معقبا" :سنكون سعداء بقراره ،واألفضل له ولعائلته ومسيرته،
مــا أفضله أنــا هــو مــا يفضله ،مــا يفضله هــو سيكون المفضل
بالنسبة لي".
وابتعد أغويرو عن المشاركة مع
السيتي هذا الموسم ،حيث خاض
 9م ـب ــاري ــات ف ــي ال ـ ـ ــدوري عقب
معاناته من اإلصابة والمرض،
لكن غوارديوال عبر عن أمنياته
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم ألفـ ـض ــل
مستوياته والمشاركة
فـ ـيـ ـم ــا تـ ـبـ ـق ــى مــن
الموسم.

ماتيوس :الخالف بين فليك زيدان يحاول تحصين فينيسيوس

وحميديتش لن ينتهي

أعرب نجم كرة القدم األلماني السابق لوثار ماتيوس عن اعتقاده
بأن الخالف في الرأي بين هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن
ميونيخ حامل لقب الدوري األلماني (بوندسليغا) وحسن صالح
حميديتش المدير الرياضي للنادي البافاري لن ينتهي.
وقال ماتيوس ( 60عاما) ،في تصريحات لصحيفة بيلد األلمانية،
ً
أن كال من فليك وحميديتش لديه آراء مختلفة عن اآلخر.
وتابع" :على سبيل المثال ،عندما يتعلق األمر بتخطيط الفريق،
ً
أعتقد أنهما ال يتفقان تماما ،وأن كــا منهما يختلف عن اآلخر
بشكل كبير".
وأضاف" :من المنطقي أن يدور بينهما حوار قبل نهاية الموسم.
إذا ترك فليك تدريب الفريق ،فسيكون بايرن بحاجة لمن يخلفه في
قيادة الفريق" ،في إشارة إلى أن فليك هو المرشح األبرز لتدريب
ً
المنتخب األلماني (مانشافت) خلفا لمواطنه يواخيم لوف ،الذي
سيترك تدريب الفريق عقب بطولة كأس األمم األوروبية القادمة
(يورو .)2020
وقال ماتيوس إنه يود بقاء فليك في منصب المدير الفني لبايرن.
وأوضح" :لو كنت مكان بايرن ،فإنني سأحارب لبقاء فليك".
(د ب أ)

حاول مدرب ريال مدريد زين
الــديــن زي ــدان تحصين الــاعــب
ال ـب ــرازي ـل ــي فـيـنـيـسـيــوس ،بعد
س ـيــل اإلشـ ـ ـ ــادات ال ـت ــي تـلـقــاهــا
عقب مباراة ليفربول في ذهاب
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا،
مـطــالـ ًـبــا بــال ـهــدوء وع ــدم تـكــرار
اإلفراط في مدحه بأنه "سيكون
األفضل".
وي ـع ـم ــل ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس عـلــى
ن ـف ـســه بـ ـق ــوة فـ ــي ال ـت ــدري ـب ــات،
خـصــو صــا لتحسين التسديد
عـ ـل ــى الـ ـ ـم ـ ــرم ـ ــى .وص ـ ـبـ ــر ع ـلــى
نفسه في اللحظات التي ابتعد
فـيـهــا ع ــن الـتـشـكـيــل األس ــاس ــي
أثـنــاء وج ــود البلجيكي إيدين
ه ــازارد ،أو حين لــم يكن يظهر
باالستمرارية المطلوبة.
وج ـ ــاء ك ــل ذلـ ــك إض ــاف ــة إل ــى
التدريبات في المنزل ،وجلسات

ً
فوز ثامن تواليا لدنفر ونجمه يوكيتش
واص ـ ـ ـ ـ ــل دن ـ ـف ـ ــر نـ ــاغ ـ ـتـ ــس س ـل ـس ـلــة
ً
انتصاراته وحقق فوزه الثامن تواليا
عـلــى س ــان انـتــونـيــو سـبـيــرز 119-121
ض ـم ــن دوري ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة األم ـي ــرك ــي
للمحترفين.
وفــرض نجم دنفر الصربي نيكوال
يوكيتش نفسه رجل المباراة من دون
مـنــازع بتسجيله التريبل داب ــل الـ ـ 54
في مسيرته مع  26نقطة و 14تمريرة
حاسمة و 13متابعة.
وفـ ــي غ ـي ــاب بـ ــول ج ـ ــورج وراج ـ ــون
ران ــدون ،اعتمد لــوس أنجلس كليبرز
على كواهي لينارد فلم يخيب اآلمــال
بـتـسـجـيـلــه  31نـقـطــة ون ـج ــاح ــه ف ــي 8
تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى الفوز
على هيوستن روكتس .109-126
في المقابل ،بات جايسون تايتوم
اصغر العب في تاريخ نادي بوسطن
س ـل ـت ـي ـكــس ي ـس ـجــل  50ن ـق ـطــة عـلــى
االقــل في مباراة احتاج فيها فريقه
الى وقت اضافي ليتخطى منافسه

مينيسوتا تمبروولفز .136-145
وتألق زيون وليامسون في صفوف
ن ـيــو اورلـ ـي ــان ــز ب ـيـل ـيـكــانــز بـتـسـجـيـلــه
 37نقطة مــع  15متابعة و 8تمريرات
حاسمة ليقود فريقه الــى الـفــوز على
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز .94-101
ولم تنفع النقاط الـ  50التي سجلها
زاك الفين لفريقه شيكاغو بولز الذي
خـســر ام ــام اتــانـتــا هــوكــس .120-108
ومـ ـن ــي م ـي ـل ــووك ــي ب ــاك ــس ب ـخ ـســارتــه
الثالثة تواليا امام تشارلوت هورنتس
.129-117
وتألق راسل وستبروك في صفوف
واشنطن ويزادرز وقاده الى الفوز على
غولدن ستايت ووريرز  107-110بفضل
تحقيقه التريبل دابل مع  19نقطة و14
تمريرة حاسمة ومثلها متابعات.
وفي مباراتين اخريين ،فاز نيويورك
نيكس على ممفيس غريزليز 129 - 133
بـعــد الـتـمــديــد ،وانــديــانــا بـيـســرز على
أورالندو ماجيك .106 -111

الـعــاج الطبيعي ،بثمارة أمــام
ليفربول ،حين قدم فينيسيوس
أفضل أمسياته ،وسجل ثنائية،
وكــان أبــرز العبي ريــال مدريد،
ل ـي ـضــع قـ ــدم فــري ـقــه ف ــي نصف
نهائي دوري األبطال بعد الفوز
 1-3ع ـلــى م ـل ـعــب ال ـف ــري ــدو دي
ستيفانو.
واستسلم زيــدان أيضا أمام
ال ـم ـبــاراة الـكـبـيــرة ال ـتــي قدمها
الالعب.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال "أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـع ـ ـي ـ ــد
بفينيسيوس ،إنه يستحق ذلك"،
وأضاف "كان ينقصه التسجيل،
ول ـك ــن م ــع ال ـع ـمــل ال ــرائ ــع ال ــذي
ي ـق ــوم ب ــه وم ــا ي ـقــدمــه لـلـفــريــق،
س ـت ــأت ـي ــه ال ـث ـق ــة ب ـع ــد تـسـجـيــل
الهدفين".
وك ــان فينيسيوس قــد سمع
فـ ـ ــور وص ـ ــول ـ ــه إلسـ ـب ــانـ ـي ــا أن ــه

سيصبح أفضل العب في العالم،
وسيفوز بالكرة الذهبية ،ولكنه
ب ـع ــد ذل ـ ــك تـ ـع ــرض النـ ـتـ ـق ــادات
بسبب غـيــاب الـتـهــديــف ،واآلن
ع ــاد س ـيــل اإلش ـ ـ ــادات ،وه ــو ما
حذر منه زين الدين زيدان.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
4:05

وست هام  -ليستر

beINSPORTS pr1

6:30

توتنهام – مان يونايتد

beINSPORTS pr1

9:00

شيفيلد  -ارسنال

beINSPORTS pr2

الدوري اإلسباني
3:00

فياريال  -اوساسونا

beINSPORTS HD1

5:15

فالنسيا – ريال سوسييداد

beINSPORTS HD1

10:00

ريال بيتيس – اتلتيكو مدريد beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي

يوكيتش نجم دنفر

1:30

انتر ميالن  -كالياري

beINSPORTS HD3

4:00

يوفنتوس  -جنوى

beINSPORTS HD1

4:00

فيرونا  -التسيو

beINSPORTS en2

4:00

سمبدوريا  -نابولي

beINSPORTS pr2

7:00

روما  -بولونيا

beINSPORTS HD3

9:45

فيورنتينا  -اتاالنتا

beINSPORTS HD3

إنتر ميالن يستضيف كالياري ويسعى لالقتراب من حسم اللقب
يسعى إنتر ميالن الى إحكام قبضته على الصدارة
ً
وال ـم ـض ــي ق ــدم ــا ن ـحــو لـقـبــه األول م ـنــذ  2010حين
يستضيف كالياري اليوم في المرحلة  30من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.
ويبدو يوفنتوس أمام مهمة سهلة على الورق حين
يستضيف جـنــوى الثالث عشر األح ــد ،فيما يسافر
أتــاالنـتــا ال ــى فـلــورنـســا لـمــواجـهــة فيورنتينا الــرابــع
عشر اليوم ايضا في لقاء يفتقد خالله األخير نجمه
الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري لإليقاف.
ً
وي ـح ـلــق إن ـتــر ب ـع ـيــدا ب ـعــد خـ ــروج رجـ ــال ال ـمــدرب
أنـتــونـيــو كــونـتــي منتصرين مــن مـبــاريــاتـهــم العشر
الماضية.
ً
ويبدو "نيراتسوري" مرشحا إلضافة فــوز جديد
حين يستضيف كــالـيــاري األح ــد ،السيما أن األخير
مـتــواجــد فــي منطقة الـهـبــوط وق ــادم مــن ثــاث هزائم
متتالية.
بالنسبة لكونتي فإن "كل مرة نفوز ،نحن نقترب
ً
خطوة إضافية (نحو اللقب) ،ما يشكل ضغطا أكبر
ً
ً
على الذين يالحقوننا أيضا" ،مضيفا "بتنا اآلن أكثر
ً
نضوجا وصالبة عما كنا عليه في الماضي .سيكون
ً
من الرائع الفوز بلقب مجددا بعد فترة انتظار طويلة
وإن ـهــاء سلسلة يــوفـنـتــوس" ال ــذي احـتـكــر الـلـقــب في
المواسم التسعة الماضية ،بينها ثالثة ألقاب بقيادة
العب وسطه السابق كونتي بين  2012و.2014

وي ـبــدو ال ـص ــراع عـلــى الـتــأهــل ال ــى دوري األب ـطــال
ً
ا لـمــو ســم المقبل مشتعال  ،إذ يحتل نــا بــو لــي المركز
الخامس بفارق نقطتين عن نابولي قبل انتقال فريق
جينارو غاتوزو الى جنوى لمواجهة سمبدوريا األحد.
وك ــان ف ــوز يــوفـنـتــوس عـلــى الـفــريــق الـجـنــوبــي في

لوكاكو والوتارو نجما اإلنتر خالل مباراة سابقة

منتصف األس ـب ــوع بـمـثــابــة فــرصــة ل ـمــدرب "الـسـيــدة
العجوز" أندريا بيرلو لكي يتنفس الصعداء بعض
الشيء بعدما بات اللقب العاشر تواليا في مهب الريح.
وأق ــر نجم الــوســط الـســابــق أنــه ارتـكــب أخـطــاء في
ً
موسمه األول كمدرب ،قائال بعد الفوز على نابولي

"أخطاء؟ نعم .هناك بعض األشياء التي أخطأت فيها،
لكن أن تكون في عامك األول كمدرب فهذا ليس باألمر
ً
السهل .سيفيدني كثيرا للمستقبل".
وش ــدد "ي ـجــب أن نتعلم مــن األخ ـط ــاء ألن ـنــا نريد
خ ــوض مـبــاريــاتـنــا الـعـشــر األخ ـي ــرة بــأفـضــل طريقة

ممكنة لكي نتحضر لنهائي كأس إيطاليا" الذي يجمع
"بيانكونيري" بأتاالنتا في  19مايو.

يوفنتوس يعول على بيرلو
ويـ ـع ــول ي ــوف ـن ـت ــوس وب ـي ــرل ــو ع ـل ــى عـ ـ ــودة نـجـمــه
األرجـنـتـيـنــي بــاولــو دي ـبــاال ال ــذي غ ــاب عــن الـمــاعــب
لثالثة أشهر بسبب اإلصابة لكنه شارك في منتصف
األسـبــوع ضد نابولي وسجل الهدف الثاني بعدما
ً
افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل ،معززا
ً
صدارته لترتيب الهدافين بـ 25هدفا.
وتـحــدث بـيــرلــو عــن ع ــودة األرجـنـتـيـنــي ال ــذي رفــع
ً
رصـيــده الــى  99هــدفــا فــي  245م ـبــاراة خاضها منذ
ً
قدومه الــى يوفنتوس من باليرمو عــام  ،2015قائال
"عندما يكون في تصرفك العب مثله ،فأنت تحاول أن
تشركه قدر اإلمكان ألنه يرفع المستوى (في الفريق)".
ً
ويحل التسيو السادس ضيفا على هيالس فيرونا
من دون مدربه سيموني إينزاغي إلصابته بفيروس
كورونا ،فيما يلتقي الجار اللدود روما السابع ضيفه
بولونيا في اليوم ذاته مع األمل بأن يكون الفوز الذي
حققه الخميس خــارج ملعبه على أياكس الهولندي
 2-1في ذهاب ربع نهائي "يوروبا ليغ" ،مفتاح عودته
ً
الى االنتصارات محليا بعدما فشل في تحقيق الفوز
خالل المراحل الثالث الماضية.

ةديرجلا

•
العدد  / 4704األحد  11أبريل 2021م  29 /شعبان 1442هـ

www●aljarida●com

آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

د .حمد محمد المطر

االستقرار السياسي يحتاج إلى إرادة
جادة لإلصالح وتعاون مع األغلبية
بـصــرف الـنـظــر عــن الـخــافــات الـسـيــاسـيــة ،الـتــي حصلت خــال
المرحلة الماضية ،تبقى غاية الخيارالديمقراطي هي الوصول إلى
حالة من التعاون الجاد والحقيقي ،الذي ّ
يؤمن المناخ السياسي
لــإنـجــاز ،وال يمكن الــوصــول إلــى هــذا الـتـعــاون دون تــوافــر إرادة
ُ ّ
سياسية جادة لدى السلطة التنفيذيةتجعلها تغلب مسارات اإلنجاز
على مسارات الخالف واألزمة؛ والبد في هذا السياق أن تدركهذه
السلطة أن األغلبية التشريعية في أي برلمان منتخب ،هي أغلبية
شعبية بامتياز ،وسواءاختلفت معها أو اتفقت ،تبقى هذه األغلبية
ً
خـيــار الـشـعــب ،تجسد إرادت ــه وتعبر عــن تطلعاته.وانـطــاقــا من
ذلك ،لن يكون هناك استقرار سياسي من دون إدراك هذه المعادلة
واالنطالق منها .
ً
كثيرا ما تأتي األغلبية البرلمانية على غير ما تتمناه السلطة
السياسية في البلدان الديمقراطية،لكن يبقى التوافق على األهداف
الوطنية الجامعة هو البوصلة التي تقود العمل السياسي ،وهذا
يحتاج إلى رغبة حقيقية وسعي جاد من قبل السلطة التنفيذية
للتعاون البناء مع هذه األغلبية،لتنحية الخالفات والبدء بالعمل
التشريعي والتنفيذي ،الذي ينتظره الشارع.
تستمد الديمقراطية قوتها مــن الفصل بين السلطات الثالث
والقضائية)،ومن العالقة المتكاملة بينها
(التنفيذية والتشريعية
ُ
وفق ما يقتضيه الدستور ،وإضعاف السلطة التشريعية ،بتغول
السلطتين التنفيذية والقضائية عليها ،هو إضعاف للديمقراطية
وتفريغ للدستور من مضامينهالتي تتأسس على التوازن والتعاون
إضافة إلى أن السلطة التشريعيةتعبر عن
بين السلطات الثالثُ ،
خيارات الشعب ،ومحاولة تهميشها وإضعافها هي إخراج لإلرادة
الشعبية مناللعبة السياسية ،وفي ذلك إضعاف لكل السلطات ،كما
أن إشغال البلد لفترات طويلةبالخالفات السياسية يوقف عجلة
التنمية ،ويعرقل إمكانية اتخاذ قرارات هامة ومصيرية إلنقاذالبالد،
ً
وهو ما يقود الجميع إلى الفوضى ،ويعتبر في نظر الشارع نوعا
من عبث سياسي الطائل منه ،األمر الذي ُيرتب مآالت مستقبلية
مدمرة سنحتاج إلى وقت طويل للخروج منها.
ً
ويبقى ال ـســؤال ال ــذي يتكرر دائ ـمــا :لـمــاذا كــل هــذه الممارسات
الحكومية لعرقلة عمل أي أغلبيةتشريعية تصل إلى البرلمان؟ ولماذا
عملت الحكومة ،طوال السنوات الماضية ،على إجهاض أيمشروع
ألغلبية تشريعية خرجت من صناديق االقتراع؟ متى تتغير هذه
المنهجية السياسية فيالتعاطي السلبي مع أي أغلبية تعبر عن
إرادة الشعب؟ ومتى تدرك الحكومة أن مشروعاألغلبية التشريعية
هو فرصة حقيقية لإلنجاز الوطني غير المسبوق على مستوى
القوانينوالتشريعات ،والتصدي ألصعب الملفات وحلها ،في حال
صدقت النوايا وتوافرت إرادة سياسيةجادة للتعاون واإلصالح؟!
** *
ّ
«Catalyst» مادة حفازة:
احترام خيارات الشعب  +فصل السلطات = دستور ٦٢

وزارة عدم التنفيذ
جــرت الـعــادة أن يتم تنفيذ األحـكــام القضائية عن
طريق وزارة الداخلية...
أليس كذلك؟!
لربما كان هناك أسلوب أو أساليب أخرى لتنفيذ تلك
األحكام ،إال أن الفهم العام هو أن الداخلية من واجبها
تنفيذ تلك األحكام وعدم التقاعس عنها!
مــا جعلني أفـكــر بــذلــك هــو س ــؤال بــرلـمــانــي طرحه
ّ
"سميه" الشيخ ثامر
النائب الفاضل ثامر السويط على
علي صباح السالم وزير الداخلية ،وفحواه التالي:
 )1معرفة األحكام التي صدرت ضد وزارة الداخلية
ولــم تنفذ خــال الـسـنــوات الخمس األخـيــرة وأسـبــاب
عدم التنفيذ.
 )2م ـعــرفــة األح ـ ـكـ ــام ال ـت ــي ص ـ ــدرت ل ـصــالــح وزارة

د .ناجي سعود الزيد
الداخلية ولم يتم استئنافها أو تمييزها خالل السنوات
الخمس األخيرة ،وما هي األسباب التي دعت إلى ذلك؟!
إذا كانت أهم جهة أمنية في البالد ال تهتم بتنفيذ
ً
أح ـك ــام صـ ــدرت ض ــده ــا ،وال ت ـتــابــع أح ـك ــام ــا ص ــدرت
لصالحها ،كما أوحى السؤال ،فالمتوقع أن تكون هناك
شكوك في أمور قانونية مثل ذلك!!
ً
إذا كان كل ذلك صحيحا فال مالمة على المواطن إذا
ً
أصيب بالدهشة واالستغراب وأيضا باإلحباط!!
وزارة الــداخ ـل ـيــة م ــن أه ــم الـ ـ ـ ــوزارات ف ــي الـحـكــومــة
الحالية ،وعدم القيام بواجبها في هذا األمر يثير عدة
تساؤالت وشكوك ،لذلك فاألمر يستوجب اإلجابة عن
ذلك السؤال البرلماني وتوضيح األمور.

تـ ـج ــري االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات فــي
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة لـتـشـيـيــع
جنازة األمير فيليب ،زوج ملكة
بــريـطــانـيــا إلـيــزابـيــث الـثــانـيــة،
الذي توفي أمس األول عن عمر
ناهز  100عام.
ونـقـلــت "الـعــربـيــة .ن ــت" ،عن
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،أن ـ ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم إع ـ ــان
التفاصيل فــي األي ــام المقبلة،
ول ـك ــن م ــن ال ـم ـتــوقــع أن يـكــون

حسن العيسى

ً
هل يمكن للشعب الفنلندي أن ينتج شخصا مثل بشار
الكيماوي؟ نسينا أن قانون "كيفما" يقرأ في االتجاهين:
ً
"كيفما يولى عليكم تكونوا" ،أي أن حكاما فاسدين يبثون
ً
فيكم الفساد ويجعلونكم من الفاسدين ...وأيضا "كيفما
ً
تكونوا يولى عليكم" ،أي أنه إذا كان المجتمع فاسدا فإنه
ً
بالضرورة سينتج حكاما فاسدين.
كيف ال تنتج مجتمعاتنا االسـتـبــداد وهــي متشبعة
بثقافة استبدادية في جوهرها استبطنت أن العصبية هي
محور السلطة ،وأن الشوكة والغلبة هي الطريق للوصول
إليها ،وأن الحكم غنيمة حرب ،يوزع بين األهل والقبيلة،
وأن العاجز من ال يستبد ،وأنــه ال منقذ من األزم ــات إال
الرجل القوي ،أي العنيف الفظ القاسي الدموي.
الـ ـفـ ـق ــرة ال ـس ــاب ـق ــة ك ــان ــت ل ـط ـب ـيــب األع ـ ـصـ ــاب رئ ـيــس
تــونــس ال ـســابــق مـنـصــف ال ـم ــرزوق ــي ،كـتـبـهــا ف ــي مــوقــع
قناة الجزيرة ،بمناسبة مرور عشر سنوات على ثورات
الربيع العربي .في مقاله ،يشخص هذا الطبيب المرض
المزمن لمجتمعاتنا وثقافتنا وأنظمتنا العربية بدقة،
فالمسألة ليست مجرد تغيير النظام الحاكم ،وينتهي
ب ـع ــده ــا االسـ ـتـ ـب ــداد والـ ـفـ ـس ــاد ف ــي ال ـ ــدول ـ ــة ،ال ـم ــرض ــان
السابقان أصبحا متأصلين في هذه المجتمعات ،كما
هو الحال في أنظمة حكمها ،ال نتخيل أن النرويجيين
أو الدانماركيين يمكنهم أن ينتجوا بشار أو من هم على
ً
شاكلته فــي الـنـظــام الـعــربــي ،وأي ـضــا يستحيل إذا قفز
للحكم مستبد فاسد في تلك الــدول "السنعة" أن يبقى
في السلطة ،ولو ساعة واحدة ،هي ثقافة وتاريخ طويل
من النضال الشعبي في الدول الغربية حتى وصلت إلى
ما وصلت إليه.
مناسبة هــذا ا لـكــام عـنــد نــا ،ليس نقد السلطة فقط،
فهي مسؤولة بداية ونهاية عن الكثير من قضايا الفساد
ً
واالستبداد بالدولة ،لكن أيضا لنراجع خطابات بعض
رموز المعارضة ،ونجد فيها الكثير من عبارات االستبداد
والتهديد بالبطش باآلخر المختلف معها بالرأي ووصمه
ً
بالخيانة ،ولو كان هذا اآلخر ناقدا للسلطة ،فلماذا تلك
العبارات االستبدادية ،التي قد تقلل من رصيدها وتعاطف
ً
الناس معها؟ لنهدأ قليال ،فالتغيير نحو ثقافة احترام
حرية الرأي وبتر أمراض الفساد بحاجة إلى نفس طويل.

وفيات
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ً
 46عاما ،شيع ،ت66060088 :

إبراهيم عبداللطيف الديولي
علي
ً

 61عاما ،شيع ،ت90002338 :

سكينة أحمد عاشور المصيليخ

ً
ً
األمير فيليب يعود يونانيا في جنازته!  ٩سنوات ميتا في شقته
ً
حـ ــدثـ ــا يـ ـض ــم مـ ــراسـ ــم مـلـكـيــة
ً
ً
ً
ول ـيــس شــأنــا حـكــومـيــا كـبـيــرا
مثلما يحدث عادة بوفاة الملك
أو الملكة.
وأع ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة
البريطانية أنه سيتم تنكيس
األعــام البريطانية والمحلية
على جميع المباني الحكومية
حتى الـســاعــة  08:00بتوقيت
غ ــري ـن ـت ــش فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ال ـتــالــي

قضية ثقافة
وقضية نظام

لـ ـلـ ـجـ ـن ــازة ،وسـ ـيـ ـت ــم تـنـكـيــس
ً
األعـ ـ ــام أي ـض ــا ع ـلــى الـمـبــانــي
ال ـم ـل ـك ـيــة ،ال ـت ــي ال تـقـيــم فيها
الملكة.
و مـ ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــو ق ـ ــع أن ي ـت ــم
رفـ ــع ال ـع ـل ــم الـ ـخ ــاص بــاألم ـيــر
فـيـلـيــب ف ــي الـ ـجـ ـن ــازة ،ويـمـثــل
العلم عناصر مــن حـيــاتــه ،من
ت ــراث ــه ال ـي ــون ــان ــي إلـ ــى أل ـقــابــه
البريطانية.

كشفت تـقــاريــر إعــامـيــة عن
قصة وفــاة رجــل نرويجي منذ
 9سنوات دون أن يالحظ أحد
ذلك.
ون ـ ـقـ ــل مـ ــوقـ ــع "س ـب ــوت ـن ـي ــك"
ع ـ ــن ص ـح ـي ـف ــة "ذا غـ ـ ــارديـ ـ ــان"
الـبــريـطــانـيــة قــولـهــا ،إن عامل
ت ـن ـظ ـيــف وصـ ـي ــان ــة ع ـث ــر عـلــى
جثة الرجل في ديسمبر العام
الماضي.

زوجة عبدالحميد حسين الشطي
ً
 73عاما ،شيعت ،ت66500166 ،99500956 ،94458444 :

إبراهيم راشد الهولي
راشد
ً

 67عاما ،شيع ،ت99011777 ،99599718 :

رهيدة عاقل محمد المطيري
وبحسب تصريحات جيران
المتوفي ،فإن هذا الشخص كان
ً
مـنـغـلـقــا عـلــى نـفـســه ،ويــرفــض
التواصل مع اآلخــريــن ،والحظ
الجيران اختفاء ه فترة طويلة
معتقدين بأنه ّ
غير مكان سكنه.
وتم العثور على جثته بعدما
طلب عامل التنظيف والصيانة
من الشرطة فتح الشقة ،ليتمكن
من إجراء أعمال الصيانة.

أرملة خالد مصلح بن وهق الديحاني
 76عاما ،شيعت ،ت67009006 ،99990933 :

حصة جاسم إبراهيم الرامزي

 69عاما ،شيعت ،ت98797777 ،97599918 :

عبدالله جابر مطر عبد

 70عاما ،شيع ،ت90091591 ،99149149 ،94777910 :

وحيدة سفر فالح الفودري

 60عاما ،شيعت ،ت99660061 :

السبت 4 /10
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 44عاما ،شيع ،ت66801121 :

شريفة جاسم أحمد الحشاش

 81عاما ،شيعت ،ت99550210 ،66777649 ،97200328 :

محمد عبدالله عباس البلوشي

 82عاما ،شيع ،ت97944030 :

علي حسين محمد حسن الفيلكاوي

 73ع ــا م ــا ،ش ـيــع ،ت،66900070 ،66660542 ،99975353 :
97733944 ،99408284

خيرية أكبر حسن رضا

أرملة أحمد صادق أحمد صادق
 68عاما ،شيعت ،ت66651994 :

سعاد عبدالله العباد

زوجة علي عبدالله المهنا
 61عاما ،شيعت ،ت97892002 ،66786660 :

لولوة يحيى سليمان يحيى

أرملة عبدالرحمن حمد العواد
 73عاما ،شيعت ،ت66691490 ،66680434 :

أحمد محمد عبدالرحمن القطان
 84عاما ،شيع ،ت66731143 :

معالي عايد محمد الديحاني

ً
الكويت أكثر البلدان كسال في ممارسة الرياضة
أظـهــرت دراس ــة متخصصة أن الكويت التي
ً
تضم عددا من المغتربين يفوق عدد مواطنيها
ً
انـضـمــت إل ــى قــائـمــة الـ ــدول األك ـث ــر ك ـســا حــول
الـعــالــم ،مشيرة إلــى أن عــدد الــوافــديــن قــد يكون
أحــد األسـبــاب الرئيسية التي تجعلها تتصدر
هذه القائمة.
وأشــار تقرير منشور في "نيوز باترولينج"
إلى أنه قد يكون للتوجهات الثقافية دور تلعبه
ً
في جعل المواطنين الكويتيين األكثر كسال في
ً
الـعــالــم ،موضحا أنــه مقارنة بمعايير النشاط

البدني الموصوفة ،فإن الشعب الكويتي ّ
يقصر
فــي ممارسة الرياضة بنسبة هائلة تصل إلى
 67في المئة.
ولـ ـف ــت ال ـت ـق ــري ــر إل ـ ــى أن الـ ـف ــوائ ــد الـصـحـيــة
لممارسة الرياضة البدنية موثقة ومقبولة على
نطاق واســع ،إذ تقلل خطر اإلصابة باألمراض
غير المعدية مثل السمنة وارتـفــاع ضغط الدم
وأم ـ ــراض الـقـلــب وال ـس ـكــري وأن ـ ــواع معينة من
السرطان مثل سرطان القولون وسرطان الثدي،
ً
ً
كما أن له تأثيرا إيجابيا على الصحة العقلية.

ووفق الدراسة ،فإن البرازيل وهي أكبر دولة
في أميركا الجنوبية ويبلغ عدد سكانها أكثر من
ً
 211مليون نسمة ،يعد الناس فيها أقل نشاطا
بنسبة  47في المئة مقارنة بإرشادات النشاط
البدني التي تحددها منظمة الصحة العالمية.
ً
ورغ ــم أن الـسـعــوديــة  -الغنية بالنفط أيضا
ولديها أكبر اقتصاد فــي الـشــرق األوس ــط -بها
ً
نسبة كبيرة مــن ا لـشـبــاب ،فإنها تعاني نقصا
في النشاط البدني ،والناس فيها هم ثالث أكثر
ً
األشخاص كسال بالعالم ،ومستويات نشاطهم

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

أقل بنسبة  53في المئة ،مقارنة بالمعايير التي
حددتها المنظمة .أما العراق ،الذي هو بوتقة
تنصهر فيها مجموعات عرقية مختلفة ،فيقصر
في ممارسة الرياضة بنسبة  52في المئة.
وأظهرت الدراسات البحثية أنه حتى  30دقيقة
من التمارين لمدة خمسة أيام في األسبوع يمكن
أن يكون لها فوائد صحية كبيرة .وعليه ،فمن
المهم إيـجــاد وقــت لممارسة الرياضة ويعتبر
الصباح األفضل لذلك.

اإلعالنات:

 39عاما ،شيعت ،ت51508836 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:05

العظمى 30

الشروق

05:26

الصغرى 18

الظهر

11:49

ً
أعلى مد  12:10ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:23

المغرب

06:12

ً
أدنى جزر  06:10صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:31

 06:29م 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 :

