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األمير يهنئ
المواطنين
والمقيمين
بحلول رمضان

قرارات شعبوية تدمر القضية اإلسكانية

«السكنية» تعدل الئحتها بإقرار التبادل والتنازل مرتين ...وعلى المخطط
• التعديل يفتح باب المضاربات في عمليات البيع والشراء ويرفع األسعار على المواطنين
• إلغاء مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الذكية وتحويلها إلى «أرض وقرض»
فهد تركي

بموافقته على قرارات شعبوية تمثلت في تعديل الئحة
اإلسكان ،وسماحه بمضاعفة التبادل والتنازل عن األراضي
ً
السكنية إلى مرتين بدال من واحــدة ،مع استمرار صرف
ً
بدل اإليجار في الحالتين ،فضال عن السماح بالتبادل على
المخطط بنفس المنطقة ،نسف مجلس إدارة المؤسسة
العامة للرعاية السكنية ،برئاسة وزير دولة لشؤون البلدية
وزيــر دولــة لـشــؤون اإلسـكــان والتطوير العمراني شايع
الشايع ،إصالحات الوزراء السابقين في مواجهة السوق
السوداء المتالعبة باألراضي ،مما يطلق العنان لعمليات

البيع والشراء على المخطط ،وبين الطلبات اإلسكانية،
وبــالـتــالــي رف ــع األس ـعــار عـلــى الـمــواطـنـيــن الباحثين عن
السكن.
و ص ــرح ر ئـيــس اللجنة اإلسكانية البرلمانية النائب
فايز الجمهور أمــس بــأن مجلس إدارة «السكنية» وافــق
ً
أيضا على طرح مشروع جنوب سعد العبدالله السكني
بنظام األرض والقرض ،بواقع  21801قسيمة ،مساحة كل
منها  400متر في  18قطعة سكنية ،مع توصية الحكومة
بتوفير الميزانية المعدة للمشروع في أســرع وقت لبدء

االستجوابات المؤجلة تحضر الجلسة و«المسيء» يغيب
• جدول أعمالها مدرج عليه  3مساءالت للخالد مع إشارة إلى تأجيل مناقشتها
• تقريران لـ «الداخلية والدفاع» بتعديل النظام االنتخابي وتوزيع المناطق
•  6طلبات للجان تحقيق أحدها بشأن تقرير «المحاسبة» عن الحيازات الزراعية
●

محيي عامر وفهد تركي
وعلي الصنيدح

مع اإلشارة إلى قرار مجلس األمة خالل
جلسة  30م ــارس الـفــائــت بــالـمــوافـقــة على
طلب الحكومة تأجيل مناقشة االستجوابات

المقدمة إلــى رئـيــس الـ ــوزراء سمو الشيخ
ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد إلـ ــى م ــا ب ـع ــد ن ـه ــاي ــة دور
االن ـع ـقــاد ال ـثــانــي ،تسلم أع ـضــاء المجلس
ً
ً
ج ــدول أعـمــال دسـمــا لجلسة الـغــد مــدرجــا
عليه االستجوابات الثالثة المقدمة للخالد.
واخـ ـ ـت ـ ــص الـ ـبـ ـن ــد األول م ـ ــن ال ـ ـجـ ــدول

اقتصاديات
مليار دينار تراجع ودائع القطاع
المصرفي بـ %2.3
١٠
معرفي :أزمة «كورونا» أثبتت
متانة أصول «التجارية»

١٤

بــال ـت ـصــديــق ع ـل ــى ال ـم ـض ـب ـطــة رق ـ ــم 1463
ال ـم ـن ـع ـق ــدة بـ ـت ــاري ــخ  30م ـ ـ ــارس ال ـف ــائ ــت،
وهــي التي أوضـحــت اللبس والـجــدل الــذي
دار ح ـ ــول قـ ـ ــرار ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى تــأج ـيــل
االستجوابات ،ومسجل بها التصديق على
مضابط الجلسات السابقة ،ومنها 02

تنفيذه ،وبــذلــك تـكــون الحكومة قــد ألـغــت اتفاقيتها مع
الشركة الكورية لتحويل المشروع إلى مدينة نموذجية
وذكية وصديقة للبيئة.
وكــانــت االتـفــاقـيــة تقضي بتخطيط وتصميم أعـمــال
ال ـطــرق وشـبـكــات الـبـنــى الـتـحـتـيــة لـلـمــديـنــة ،إضــافــة إلــى
التصميم التفصيلي المعماري واإلنشائي والميكانيكي
لـلــوحــدات والمنتجات اإلسـكــانـيــة ضمن بــدائــل متعددة
تطبق ألول مرة في الكويت ،على أال يقل عددها عن  30ألف
وحدة ومنتج سكني ،لتكون أول مدينة ذكية في البالد.

قبول استقالة الصانع من «الكويتية»
وتكليف عيسى الحداد بمهامه
في اجتماعه الذي انعقد األربعاء الماضي ،قرر مجلس إدارة شركة
الخطوط الجوية الكويتية قبول استقالة الرئيس التنفيذي عادل
الصانع من منصبه ،وتكليف مساعده لشؤون العمليات ،الكابتن
عيسى ال ـحــداد ،الـقـيــام بــأعـمــال ومـهــام وظيفة الــرئـيــس التنفيذي
ً
للشركة بالوكالة ،إضافة إلى مهام عمله ،اعتبارا من يوم أمس األحد.
وق ـ َّـدم مجلس اإلدارة ،بــرئــاســة علي الــدخــان ،الشكر واالمـتـنــان
للصانع ،على جهوده الطيبة في خدمة الناقل الوطني ،خالل فترة
ً
توليه منصب الرئيس التنفيذي ،متمنيا له دوام التوفيق والنجاح
في المستقبل.
وأعــرب الدخان عن ثقة مجلس اإلدارة بالحداد ،لما يمتلكه من
ً
خبرات واسعة في مجال الطيران والنقل الجوي ،وخصوصا داخل
جدران «الكويتية».

إنجاز تطعيم العاملين بالمساجد اليوم
و«التعاونيات» خالل  10أيام

غـيـر مـخـصـص لـلـبـيـع

في رمضان ةديرجلا

حكاية أديب

محمد الماغوط...
شاعر التمرد
والحزن

سيرة

عبدالمنعم
مدبولي ...ناظر
مدرسة الكوميديا

سيرة

صباح فخري...
ّ
صناجة العرب
وساقي عطاش
الطرب

االكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لمن سبقت إصابته بالفيروس

ألف ليلة وليلة

الرومي :خطة عمل جديدة لـ «المواشي»
للسنوات 2025 -2021
١١

حكاية أبناء الملك
النعمان الذين
فرقتهم الليالي
وجمعتهم الحرب

عدنان عبدالعزيز البحر:

ً
هل كان حلما من خيال فهوى؟

٠٢

١٠
جانب من حملة تطعيمات األئمة والعاملين بالمساجد التي بدأت أمس عبر الوحدات المتنقلة

●

إسرائيل تستقبل وزير الدفاع
األميركي بتخريب «نطنز» ٢٠

عادل سامي وجورج عاطف

فـ ــي ح ـي ــن دشـ ـن ــت وزارة ال ـص ـح ــة،
أمس ،خدمة الوحدات المتنقلة لتطعيم
«كــوفـيــد  »19للعاملين فــي الجمعيات
التعاونية والمساجد وبعض األنشطة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،كـ ـشـ ـف ــت م ـ ــدي ـ ــرة اإلدارة
ال ـمــركــزيــة ل ـلــرعــايــة الـصـحـيــة األول ـي ــة
بــالــوزارة د .ديـنــا الضبيب ،أنــه سيتم
اال ن ـت ـهــاء مــن تطعيم جميع العاملين
بقطاع المساجد ،البالغ عددهم  4آالف،

ال ـيــوم ،الفـتــة إلــى أن تطعيم العاملين
بـ «التعاونيات» ،الذين يبلغ عددهم نحو
ً
سي َ
ألفاُ ،
نجز خالل فترة تتراوح بين
30
أسبوع و 10أيام.
من جهة أخرى ،وصلت ،عصر أمس،
الشحنة الـ  12من لقاح «فايزر بيونتيك»،
كما تتسلم «الصحة» في مايو المقبل
ش ـح ـن ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن «أس ـت ــرازي ـن ـي ـك ــا
ُ
أكسفورد» ،تقدر بنحو  300ألف جرعة.
وذك ــرت ال ـم ـصــادر ل ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن
عدد المسجلين على المنصة الخاصة

الكاظمي يضع أساس «الفاو الكبير»
لكن إتمامه يحتاج «معجزة إقليمية»
●

بغداد  -محمد البصري

ُّ
مع تعقد ملفات األمن والسياسة
وتـ ـش ــابـ ـكـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،ت ـب ــدو
الـ ـبـ ـص ــرة ،الـ ـت ــي يـ ــزورهـ ــا رؤس ـ ــاء
ال ـح ـك ــوم ــات ال ـع ــراق ـي ــة ك ـل ـمــا م ــروا
بمأزق ،بمثابة مفتاح إنقاذ العراق
ً
ً
اقتصاديا وسياسيا ،أو التخفيف
مــن احتقاناته ،رغــم أنـهــا ع ــادة ما
تطلق شرارة االحتجاجات وأشكال
التمرد ،فالمدينة نافذة وحيدة على
ال ـب ـحــر الـمـحـمــل ب ــذاك ــرة االن ـف ـتــاح

قوة أمنية عراقية خالل زيارة الكاظمي إلى الفاو أمس (أ ف ب)

ً
واالسـتـقــرار الـغــابــر ،وهـنــاك أيضا
الجوار الخليجي المزدهر البعيد
ً
ً
عن بؤر التوتر شماال وشرقا.
وف ـ ــي ذروة االنـ ـفـ ـت ــاح ال ـع ــرب ــي
عـلــى ب ـغ ــداد ،زار رئ ـيــس الحكومة
العراقية مصطفى الكاظمي أمس
ال ـ ـب ـ ـص ـ ــرة ،وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن وضـ ـ ـ ــع ح ـجــر
األسـ ــاس لتنفيذ الـمــرحـلــة األول ــى
م ــن م ـي ـن ــاء «ال ـ ـفـ ــاو ال ـك ـب ـي ــر» ،وف ــق
الـعـقــود الـخـمـســة الـمــوقـعــة ،وهــي:
نفق قـنــاة خــور الــزبـيــر ،واألرصـفــة
الخمسة لـلـحــاويــات ،وردم ساحة

خ ــزن وم ـنــاولــة ال ـح ــاوي ــات ،وحـفــر
الـقـنــاة الـمــاحـيــة الــداخـلـيــة وحفر
وتأثيث القناة المالحية الخارجية،
وال ـ ـطـ ــريـ ــق الـ ـس ــري ــع ال ـ ــراب ـ ــط بـيــن
ميناءي الفاو وأم قصر.
وخـ ــال األعـ ـ ــوام األخـ ـي ــرة ،ومــع
تراجع الرهان على أســواق النفط،
يتزايد االهتمام بـ «الفاو الكبير»،
لكن الميناء ،كما يدرك العراقيون،
هو رهن القرار الدولي واإلقليمي،
ألنه يخدم السوق العالمي.
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى تـ ـكـ ـتـ ـم ــل أول 02

بالتطعيم ضد الفيروس ،ناهز المليون
و 300ألــف ،موضحة أن عدد من تلقوا
ً
التطعيم تـجــاوز  752ألـفــا ،بما يــوازي
 %18من عدد السكان.
فــي سـيــاق مـتـصــل ،بعثت «الـصـحــة»
رســائــل نصية لمتلقي الـجــرعــة األول ــى
مــن لـقــاح «كــوفـيــد  »19مـمــن تـعــافــوا من
الـفـيــروس ،تدعوهم الستكمال جرعات
ً
التطعيم ،تطبيقا للبروتوكول ،إذ يمكنهم
ً
ح ــال ـي ــا اسـ ـتـ ـخ ــراج الـ ـشـ ـه ــادة ال ـخــاصــة
باستكمال التطعيمات.
03

COOKING

أطباق شهية
من المطبخ
العصري

ُ
تنافس على الحدود
البحرية اللبنانية بين
واشنطن وموسكو
●

بيروت -منير الربيع

بعد إطــاق شركات ألمانية لمشاريع تتعلق
بــإعــادة إعـمــار مرفأ بـيــروت ،تـحـ َّـول الحديث في
لـبـنــان مــن «ح ــرب ال ـمــرافــئ» إل ــى ص ــراع الـحــدود
ً
البحرية ،مطلقا «موجة» تجاذبات حول ترسيم
ً
ً
الحدود البحرية جنوبا وشماال.
وإذا كان الصراع الدولي في الحرب العالمية
ّ
تمحور حــول منابع النفط ،فما يشهده
األول ــى
ً
العالم حاليا هو صــراع على المنابع والمعابر
والممرات ،ولبنان كغيره من الدول جزء من هذا
المشهد الدولي.
ويشهد لبنان منذ مــدة تباينات بين القوى
المختلفة حــول كيفية التعامل مع ملف ترسيم
حدوده البحرية مع إسرائيل ،الذي تلعب واشنطن
فـيــه دور الــوســاطــة ،لـكــن مـنــذ أي ــام قليلة بــرزت
مشكلة جديدة عنوانها ترسيم الحدود البحرية
الشمالية مع سورية.
وإزاء هذين الملفين اللذين سيكونان 02

نجوم صغار

مؤمن حسن...
طفولة بين
نجوم الفن في
االستديوهات

•

ةديرجلا

•
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األمير يهنئ المواطنين والمقيمين بحلول رمضان

ً
سموه اعتذر عن عدم استقبال المهنئين التزاما بالتعليمات الصحية وتلقى اتصال تهنئة من ملك البحرين
مواقف األردن
ً
مشرفة عربيا
ً
وإسالميا
السيما
القضية
الفلسطينية
وتعزيز
وحدة الصف
العربي

هنأ صاحب السمو أمير البالد،
الشيخ نــواف األحمد ،المواطنين
والمقيمين بمناسبة قــرب حلول
شهر رم ـضــان ،أع ــاده الـلــه تعالى
على وطننا العزيز والمواطنين
بوافر الخير واليمن والبركات.
وأعلن الديوان األميري اعتذار
صاحب السمو عن عدم استقبال
المواطنين والمقيمين لهذا العام،
ً
ال ـ ـتـ ــزامـ ــا ب ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـس ـل ـطــات
الصحية ،وللظروف الراهنة التي
تمر بها البالد ودول العالم أجمع،
مـ ــن أج ـ ــل الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى صـحــة
وســامــة الـجـمـيــع ،ســائــا سموه
المولى عز وجل أن يرفع برحمته
وعفوه عنا هذا الوباء ،ويزيل هذه
الغمة ،وأن يحفظ وطننا العزيز
من كل شر وسوء ،مبتهال إلى الله
جل في عاله أن يمن على الجميع
بــالـصـحــة وال ـعــاف ـيــة ،وأن يتقبل
صيامهم وقيامهم.
وتــوجــه ال ــدي ــوان بــالــدعــاء إلــى

المولى سبحانه أن يحفظ صاحب
السمو أمـيــر ال ـبــاد ،وسـمــو ولي
الـ ـعـ ـه ــد األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـشـ ـي ــخ مـشـعــل
األحـمــد ،ورئـيــس مجلس ال ــوزراء
سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد،
حفظهم الـلــه وأدام عليهم نعمة
الصحة والعافية ،وأن يعيد هذا
الشهر الكريم على وطننا العزيز
وعلى األمتين العربية واإلسالمية
بـ ــوافـ ــر ال ـخ ـي ــر والـ ـيـ ـم ــن والـ ـع ــزة
والكرامة ،وأن يحقق لجميع الدول
اإلسالمية وشعوبها في مشارق
األرض ومغاربها كل ما تنشده من
رفعة وأمان وتقدم وازدهار.
واستقبل صاحب السمو أمير
البالد ،بقصر بيان ،صباح أمس،
سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مشعل
األحمد.
واستقبل سموه ،رئيس مجلس
األمـ ـ ــة مـ ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم ،ورئ ـي ــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد.

كما استقبل سموه ،نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
حمد الجابر ،ونائب رئيس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الـعــدل وزيــر الدولة
ل ـشــؤون تـعــزيــز ال ـنــزاهــة عبدالله
الرومي.
وتلقى صاحب السمو اتصاال
هــات ـف ـيــا ،ظ ـهــر أم ـ ــس ،م ــن عــاهــل
البحرين الملك حمد بن عيسى بن
سلمان آل خليفةّ ،
عبر خالله عن
خالص تهانيه ،وأطيب تمنياته
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان
المبارك ،سائال المولى عز وجل
أن يعيد هذا الشهر الفضيل على
الـبـلــديــن الـشـقـيـقـيــن ،والشعبين
الكريمين ،وعلى األمتين العربية
واإلسالمية ،بوافر الخير واليمن
والـبــركــات ،وأن يديم على سموه
موفور الصحة والعافية.
وش ـك ــر س ـم ــوه م ـلــك الـبـحــريــن
على هذه المبادرة الكريمة ،وهذا
التواصل األخوي المجسد ألواصر

الـعــاقــات التاريخية والمتميزة
ال ـتــي تــربــط الـبـلــديــن والشعبين
الشقيقين ،متمنيا له دوام الصحة
وموفور العافية ،ولمملكة البحرين
الشقيقة كل الرفعة والرقي االزدهار
في ظل قيادته الحكيمة.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،بـعــث سـمــوه
ببرقية تهنئة إلى العاهل األردني
الملك عبدالله الثاني ،أعرب فيها
سـمــوه بــاسـمــه وبــاســم الحكومة
وال ـش ـع ــب ال ـكــوي ـتــي ع ــن خــالــص
ال ـت ـهــانــي ل ــه ،ول ـح ـكــومــة وشـعــب
األردن بمناسبة الذكرى المئوية
ً
عـلــى تــأسـيــس األردن ،مـسـتــذكــرا
سـمــوه الـمـســار الـحـضــاري للبلد
ال ـش ـق ـي ــق ال ـ ــزاخ ـ ــر بـ ــاإلن ـ ـجـ ــازات
التنموية التي تعززت في عهده.
وأشـ ــاد سـمــوه بعمق وشــائــج
وأواصـ ـ ـ ــر الـ ـع ــاق ــات ال ـتــاري ـخ ـيــة
وال ــوط ـي ــدة ال ـتــي تـجـمــع الـكــويــت
وال ـم ـم ـل ـكــة األردن ـ ـيـ ــة الـهــاشـمـيــة
الشقيقة ،التي تشهد دوما تطورا

ً
األمير مستقبال رئيس مجلس الوزراء أمس
م ـس ـت ـم ــرا وت ـ ـعـ ــاونـ ــا وثـ ـيـ ـق ــا فــي
مختلف المجاالت ،ومثمنا سموه
المواقف المشرفة للبلد الشقيق
تجاه القضايا العربية واإلسالمية،
السيما ما يقدمه من دعم للقضية

الفلسطينية ومــن إسـهــامــات في
ت ـع ــزي ــز وحـ ـ ــدة الـ ـص ــف ال ـع ــرب ــي
والدفع بالعمل العربي المشترك
خدمة للمصالح العربية ،مبتهال
س ـمــوه إل ــى ال ـمــولــى ع ــز وج ــل أن

يديم على الملك عبدالله الثاني
م ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـع ــاف ـي ــة ،وأن
يحقق للمملكة األردنية الهاشمية
الشقيقة كل التقدم واالزدهــار في
ظل القيادة الحكيمة له.

ولي العهد يستقبل رئيسي السلطتين و 4وزراء رومانوسكي :قيم رمضان تحفظ أمننا وسالمتنا
اسـتـقـبــل س ـمــو ول ــي الـعـهــد،
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر
بـ ـ ـي ـ ــان ،ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
مـجـلــس األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم،
ورئ ـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه ،نائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـش ـيــخ ح ـمــد ال ـج ــاب ــر ،ووزيـ ــر
الخارجية وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء ،الشيخ د .أحمد
الناصر ،ووزير الداخلية الشيخ
ث ــام ــر الـ ـعـ ـل ــي ،ونـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
مجلس الوزراء وزير العدل وزير
الــدولــة لـشــؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الرومي.

«التزام إيران بالخطة المشتركة ضروري ألمن الكويت»
●

ربيع كالس

في رسالة وجهتها لمناسبة حلول شهر رمضان
المبارك ،قالت السفيرة األميركية لدى الكويت ألينا
رومــانــوس ـكــي :يـعــد شـهــر رم ـضــان الـفـضـيــل شهرا
للعبادة والتواصل والتقارب بين فئات المجتمع.
وستبدو تلك التقاليد مختلفة هذا العام مرة أخرى
بينما نــواصــل تـقــديــم تضحيات صعبة للحد من
انتشار "كوفيد  "19والحفاظ على صحة أحبائنا.
وأضافت :هذه لحظة مهمة في مكافحة جائحة
ك ــورون ــا ،ح ـيــث سـيـحـمــي ال ـتــزام ـنــا بــاالش ـتــراطــات
الصحية الفئات األكثر ضعفا لدينا.
وتــاب ـعــت :ق ــد ت ـكــون ص ـل ــوات ال ـق ـيــام وتـجـمـعــات
اإلفـطــار على نـطــاق مـحــدود هــذا الـعــام ،ولـكــن تظل
القيم األساسية خالل هذا الشهر المقدس قوية كما

ً
ولي العهد مستقبال وزراء الدفاع والخارجية والداخلية أمس

كانت دائما :التعاطف والكرم والتفاني والتواصل مع
العائلة .وستساعدنا هذه القيم في المحافظة على
أمننا وسالمتنا في رمضان.
وختمت رومانوسكي معايدتها بالقول :بالنيابة
عــن السفارة األميركية وشعب الــواليــات المتحدة،
أتمنى لجميع المسلمين في الكويت وأنحاء العالم
موفور الصحة والنجاح والسعادة خالل هذا الشهر
المبارك ،كما نتمنى لكم أنا وأسرتي رمضان كريم.
وفــي مـجــال آخ ــر ،أك ــدت السفيرة األميركية لدى
البالد ،أن التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة
ضروري ألمن واستقرار الكويت والشرق األوسط.
وأض ــاف ــت روم ــان ــوس ـك ــي ف ــي ت ـغ ــري ــدة ل ـهــا على
حسابها بـ«توتير»« :في حين أن الواليات المتحدة
ال تقلل من حجم التحديات المقبلة ،تعد المناقشات
النووية في فيينا خطوة جيدة إلى األمام».

ألينا رومانوسكي

«الكهرباء» تضيف  275مليون غالون مياه إلى مخزونها االستراتيجي
• العتيبي افتتح  5خزانات أرضية لتعزيز وتلبية احتياجات الدولة •  840مليون غالون الطلب اليومي على المياه بحلول 2035
●

المرحلة
الثالثة
للمشروع
تنطلق
بسعة 275
ً
مليونا
إضافية

الروضان

سيد القصاص

افتتح وزيــر الكهرباء والماء د .مشعان
ال ـع ـت ـي ـبــي ،أم ـ ــس ،مـ ـش ــروع خ ــزان ــات مـيــاه
المطالع العالي  -المرحلة الثانية ،المكون
من  5خزانات أرضية بسعة إجمالية 275
مليون غالون إمبراطوري ،مما يساهم في
تعزيز القدرة االستراتيجية لمخزون الوزارة
مــن الـمـيــاه ال ـعــذبــة ،بـمــا يلبي احـتـيــاجــات
الدولة.
وق ـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـب ــي ،فـ ــي ك ـل ـم ــة لـ ــه خ ــال
االف ـت ـتــاح ،إن ــه انـطــاقــا مــن األهـ ــداف التي
ت ـس ـع ــى الـ ـ ـ ـ ــوزارة إل ـ ــى ت ـح ـق ـي ـق ـهــا ل ـت ـكــون
واقعا ملموسا يتواكب مع رؤيــة الكويت
الجديدة لعام  ،2035تحرص الوزارة على
تنفيذ مشاريعها المائية بما يتناسب مع
مشاريع ا لــدو لــة اإلسكانية والخدماتية،
حيث مــن المتوقع أن يرتفع الطلب على
المياه بحلول عام  ،2035ليصل إلى 840
ً
مليون غالون إمبراطوري يوميا ،الشيء
الذي يحتم على الــوزارة المضي قدما في

االستجوابات المؤجلة تحضر...
المضبطتان اللتان سبق أن رفضهما المجلس وهما خاصتان
بالجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الـ 16
والجلسة الخاصة التي تلتها وشهدت انتخابات اللجان البرلمانية.
وغاب عن الجدول الطويل تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع
البرلمانية الخاص بتعديل قانون "المسيء" ،الذي تم رده إلى اللجنة،
حسبما أفادت مصادر مطلعة ،للتأكد من جوانب شرعية ،غير أنه
شهد إدراج تقريرها األول الذي يحمل الرقم  23عن المشروع بقانون
بتعديل الــدوائــر االنتخابية ،واالقتراحين بقانونين بشأن إدراج
بعض المناطق ،والذي ثبتت فيه اللجنة رأي الحكومة ممثلة بوزارة
الداخلية بعدم ممانعة األخذ باالقتراحين ،وتأكيد ممثلي الوزارة أن
مسألة توزيع المناطق على الدوائر االنتخابية متروكة للمجلس.
وتنوعت اقتراحات تقرير اللجنة الـ  ،24التي بلغت  ،9بين الحفاظ
على الدوائر الخمس مع تغيير نظام التصويت إلى أربعة أصوات أو
صوتين ،وبين تقسيم الدوائر إلى  ،10بينما طالبت أخرى باعتماد
نظام القوائم النسبية.
وأش ــارت اللجنة إلــى أن وزارة الداخلية قدمت مــذكــرة مكتوبة
بشأن االقتراحات المشار إليها ،وانتهت فيها إلى أن ما تضمنته
االقتراحات يخضع للتوجهات العليا ،لترمي اللجنة الكرة في ملعب
المجلس بإحالة االقتراحات إليه كما هي دون وضع نص مقترح
كما جرت العادة .إذ قالت إنها "انتهت بأغلبية أعضائها الحاضرين
إلى إحالة االقتراحات ليتخذ المجلس قراره بشأنها".
وفي بند االستجواب ،تم إدراج االستجواب الموجه من النائبين
د .أحمد مطيع وسـعــود بوصليب إلــى وزيــر الصحة بشأن عجز
الوزارة عن مواجهة جائحة كورونا والفساد اإلداري والمالي بها،
إلى جانب غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية ،في
وقت أجرى النائبان بروفة الستجوابهما أمس.
وشـهــد ج ــدول األع ـمــال إدراج  6طـلـبــات تشكيل لـجــان تحقيق
ضمنها طلب مقدم من بعض األعضاء لتشكيل لجنة تحقيق بشأن
زيــادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة  ،%۳۰۰حسب تقرير ديوان
المحاسبة األخير ،الذي انفردت "الجريدة" بنشره.
وف ــي ردود الـفـعــل الـنـيــابـيــة ،دع ــا الـنــائــب ثــامــر الـســويــط رئيس
الـمـجـلــس لــاحـتـكــام إل ــى ن ـصــوص ال ــدس ـت ــور ،إذ "ل ـيــس ل ــه الـحــق
ً
بتعطيل االستجوابات" ،مؤكدا أنه إن لم يفعل "فإننا لن نحتكم إلى

تنفيذ مشاريعها االنتاجية والتخزينية.
وأشـ ــار إل ــى أن وزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
وال ـطــاقــة الـمـتـجــددة حــريـصــة عـلــى وجــود
مخزون مياه وافر يمكن االستفادة منه في
حاالت الضرورة ،وتغطية أي نقص بسبب
أي عـطــل ط ــارئ ي ـحــدث فــي إح ــدى مــراحــل
إنتاج المياه.
وتابع العتيبي" :من موقعنا هذا نفتخر
بأن الكويت تعد من أوائل الدول في المنطقة
التي حرصت على زيادة قدرتها التخزينية
ل ـل ـم ـي ــاه ال ـم ـن ـت ـج ــة ب ـم ـخ ـت ـل ــف أنـ ــواع ـ ـهـ ــا،
ح ـيــث تـبـلــغ ال ـس ـعــة اإلج ـمــال ـيــة لـلـمـخــزون
االس ـتــرات ـي ـجــي  4550.950مـلـيــون غــالــون
إمبراطوري".
وأوضـ ـ ـ ــح ان "تـ ــوفـ ــر ك ـم ـي ــات آمـ ـن ــة مــن
المياه يضعنا أمام تحد آخر ،وهو كيفية
المحافظة على هــذا المخزون واستخدام
المياه بمسؤولية دون هدر ،حتى نستطيع
الـمـضــي قــدمــا فــي إن ـجــاز مـشــاريــع الــدولــة
التنموية ،فحيثما وجد الماء وجدت الحياة
والتطور والعمران" ،متوجها بالشكر إلى

كل من ساهم وأشرف من أبناء الوزارة على
تنفيذ هــذا المشروع الحيوي ،إضافة إلى
الشركة المنفذة ،اللتزامها بتنفيذ المشروع
وفق برنامجه الزمني.
من جانبه ،ذكر الوكيل المساعد لمشاريع
ال ـم ـيــاه م .ح ـمــود ال ــروض ــان أن ال ـم ـشــروع
يهدف إلــى زيــادة المخزون االستراتيجي
للمياه فــي الـكــويــت ،لــزيــادة تأمين جميع
شرائح المستهلكين ،وباألخص المناطق
السكنية الجديدة ،ومواكبة تطور الدولة
العمراني واالقتصادي.
وأضاف الروضان ان هذا المشروع يأتي
استكماال للمرحلة األولى التي تم افتتاحها
عـ ــام  2013ب ـس ـعــة اج ـمــال ـيــة  200مـلـيــون
غــالــون إم ـب ــراط ــوري ،وقــريـبــا سـيـتــم الـبــدء
ب ــإج ــراءات الـمــرحـلــة الـثــالـثــة مــن الـمـشــروع
بسعة إجمالية  275مليونا ،مؤكدا أن قطاع
مشاريع المياه يحرص على وضع خطته
التنفيذية للمشاريع و فـقــا الستراتيجية
ال ــوزارة المبنية على رؤيــة كويت جديدة،
بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

مطرقته ،خاصة بعد أن حصل االنقالب الثالث على الدستور في
جلسة  30مارس".
من جانبه ،قال النائب د .عبدالله الطريجي إن "ما يجري عندنا
صراع ديكة ،ويجب أن يوعز لها بالتوقف عن هذه المعركة العبثية"،
ً
مؤكدا أن معركة كسر العظام لن تتكسر فيها إال عظام الشعب الذي
يتوق لإلصالح والعدالة والتنمية ،ويحلم بدولة يسود فيها القانون،
والناس فيها سواسية ُ
ويحترم بها مبدأ تكافؤ الفرص ،وال أحد،
مهما عال شأنه ،فوق القانون".
أما النائب محمد المطير فأكد أنه ال يزال في النواب من هم على
طريق قادة العمل السياسي ورموز العمل الوطني ،وسيصنعون
ً
ً
تــاري ـخــا ج ــدي ــدا تفخر بــه األج ـي ــال فــي الـمـحــافـظــة عـلــى الــدسـتــور
والمكتسبات الشعبية.
٠٦

الكاظمي يضع أساس...
خمسة أرص ـفــة للشحن ،سـيـقــوم الـســوقــان اآلس ـيــوي واألوروبـ ــي
بــاخـتـبــارات ،حسبما يقول الـخـبــراء ،وهــي تعتمد على مؤشرات
غاية في التعقيد ،ضمن بلد ال يمتلك بعد البنى الكافية أو خبرات
اإلدارة المطلوبة.
وال ننسى أن هذا هو الجزء البحري من الحكاية ،أما في «البري»
الواصل بين البصرة وشواطئ المتوسط فمشروع سكك القطار
ً
الحديثة لم يبدأ بعد ،فتركيا مثال تريد االستثمار في ست خطوط
للسكك اإلكسبريس تربط «الفاو» بموانئها على المتوسط ،لكن
ً
ً
ً
هذه الخطوط تمر بمناطق متنازع عليها كرديا وعربيا ،وسنيا
ً
ً
وشيعيا ،وفيها خلل أمني وصــراع ،خصوصا بين حلفاء إيــران
وخصومهم ،وعلى تخوم سورية وتركيا وكردستان.
ول ـل ـتــوازن بـيــن ه ــذه ال ـصــراعــات تــوجــد عـلــى طــاولــة الحكومة
العراقية أفكار حول إشراك الكويت واإلمارات والسعودية وقطر ،في
مستويات متعددة ،لكن ليس هناك بعد صيغة شراكة محسومة.
وهناك صراع محلي بين البصرة وبغداد على مفهوم إدارة الميناء،
ويريد الكاظمي تأسيس سلطة ميناء الفاو المستقلة ،بينما تطمح
ً
البصرة إلى أن يكون الميناء جزءا من منشآت إقليم البصرة ،الذي
ً
تطمح إليه على غرار إقليم كردستان الشمالي ،استفادة من نصوص
الالمركزية اإلدارية في دستور العراق ،وأمام ذلك عوائق وعوائق.

العتيبي خالل جولة بمشروع «خزانات مياه المطالع العالي»

ويقول خبراء إن العراق ليس لديه آمال انتعاش اقتصادي كبيرة
في المدى المنظور ،بعد التذبذب المتواصل في أسواق النفط ،إلى
جانب الخلل األمني والسياسي المتواصل ،وحينها ال يبقى سوى
ً
مخطط ميناء الفاو ،إذ يمكن عزله عن المشاكل نسبيا ،كمنشآت
النفط ،والعمل بشراكات تضمن تعظيم عوائده.
١٩

ُ
تنافس على الحدود...

في الصدارة في المستقبل القريب ،بسبب طابعهما االستراتيجي،
ينقسم اللبنانيون بين من يطالب بضرورة اإلسراع بفرض الشروط
على إسرائيل ورفع مرسوم إلى األمم المتحدة لتحديد المساحة
اللبنانية المثبتة بالخرائط والوثائق ،وقسم آخر يريد الدفع باتجاه
الترسيم مع سورية.
الوفد العسكري والتقني ،الــذي شكل للتفاوض مع إسرائيل،
بوساطة أميركية ورعاية األمم المتحدة ،سيكون هو نفسه الذي
سيفاوض السوريين .وبحسب ما تشير مصادر الوفد اللبناني،
والخرائط الالزمة ،التي
فإن الجانب اللبناني «مسلح» بالوثائق ُ
تخدم مصالح لبنان في المنطقتين ،وقــد أعــدت دراس ــات كافية،
تسمح للمفاوضين بالمطالبة بضرورة اإلســراع في الذهاب إلى
تثبيت حقوق لبنان ،والتفاوض على هذا األساس.
ومـعـلــوم أنــه مـنــذ فـتــرة يجهد الــوفــد الـمـفــاوض ليضغط على
الحكومة اللبنانية لتعديل المرسوم رقم  ،6433الذي أقر في عام
 ،2011وتسجيل تعديله لدى األمم المتحدة ،بشكل يظهر أن مساحة
ً
لبنان البحرية تصل إلى  2290كم مربعا ،ال  860كم فقط.
وعندما طــرح الــوفــد هــذه النقطة فــي ثاني جلسة تـفــاوض مع
اإلسرائيليين ،رفض األميركيون ذلك ،وطالبوا بالعودة إلى التفاهم
على الـ  ،860لكن الوفد اللبناني أصر على موقفه في الجلستين
األخيرتين ،مما أدى إلى تعليق المفاوضات.
وخالل األيام المقبلة ،يفترض أن يصل إلى بيروت مساعد وزير
الخارجية األميركية ديفيد هيل ،الذي يتولى ملف الترسيم منذ
انـطــاق المفاوضات فــي عهد الرئيس األمـيــركــي دونــالــد ترامب،
وذل ــك للبحث فــي الـتــرسـيــم ،وكــذلــك بـمــوضــوع تشكيل الحكومة
واإلصالحات االقتصادية.
وينتظر اللبنانيون بترقب واهتمام زي ــارة هيل ،التي تعتبر
األول ــى لمسؤول أميركي بـهــذا المستوى إلــى بـيــروت منذ تولي

الــرئـيــس جــو بــايــدن الـسـلـطــة ،فــي مـحــاولــة لفهم سـيــاســة اإلدارة
الجديدة تجاه لبنان.
ً
وك ــان ــت واش ـن ـطــن رف ـضــت ســاب ـقــا أن يــذهــب بــات ـجــاه خـطــوات
تصعيدية فــي ال ـم ـفــاوضــات مــع تــل أب ـيــب ،وكــانــت ت ـهــدد بفرض
عقوبات ،وزيارة هيل ستكون حاسمة لمعرفة إذا ما كان الموقف
األميركي اليزال نفسه أم قد تغير.
فــي األث ـن ــاء يــواصــل الــوفــد الـلـبـنــانــي ال ـم ـفــاوض الـضـغــط على
الحكومة إلقرار تعديل المرسوم ،ويعتبر أن هناك  4إيجابيات من
ً
ً
ذلك ،هي :أوال إحراج اإلسرائيليين ،وثانيا منع شركات التنقيب
ً
من االستمرار في عملها بإسرائيل ،وثالثا حماية حقول لبنان
ً
النفطية والغازية في البحر ،ورابعا دفع أميركا وإسرائيل للعودة
ً
إلى المفاوضات سريعا.
و مــن المفترض أن تحسم السلطات اللبنانية مسألة تعديل
المرسوم ،في األيام القليلة المقبلة ،وسط توقعات بإمكانية تمريره.
ً
أما شماال ،على الحدود اللبنانية-السورية ،فإن المشكلة تبدو
أكبر على ما يبدو ،في ظل االنقسام السياسي وآلية البحث في هذا
الملف ،خاصة أن الجانب اللبناني يعتبر أن الحكومة السورية لن
تكون إيجابية حيال التفاوض.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو عن توقيت إلزام دمشق شركة
روسية بعمليات التنقيب في تلك المنطقة المتداخلة بين لبنان
وسورية؟ الجواب واضح ،أنه في ظل التنافس األميركي -الروسي
المستجد في عهد بايدن ،تسعى روسيا إلى تسجيل المزيد من
النقاط في مواجهة األميركيين ،ولذلك هي تحاول أن تدخل إلى
ً
ً
العمق اللبناني سياسيا واستراتيجيا مــن بــوا بــة التنقيب عن
الـغــاز ،ومـعــروف أن روسـيــا فــازت قبل سـنــوات بمناقصة إصــاح
خزانات النفط في طرابلس ،كما أن شركة «روسنفت» الروسية فازت
بمناقصة للتنقيب عن النفط في لبنان.
إنها صفحات جديدة ذات بعد استراتيجي ،ستكون بانتظار
لبنان وتطوراته بالمرحلة المقبلة ،وهي ال تنفصل عن كل ما يجري
في المنطقة ،وأبعادها تتجاوز المشاكل التفصيلية اليومية حول
تشكيل الحكومة أو غيرها.

ةديرجلا
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محليات

ّ
«الصحة» تدشن تطعيم العاملين بـ «التعاونيات» والمساجد و«األنشطة»

ً
االنتهاء اليوم من إعطاء اللقاح لـ  ٤آالف من العاملين بالمساجد 30 ...ألفا من موظفي الجمعيات خالل أسبوع
عادل سامي
وجورج عاطف

كشفت مصادر صحية مطلعة
أن الفرق المختصة التابعة ً
للوزارة ستنتهي اليوم أو غدا
من تطعيم جميع العاملين في
المساجد من أئمة ومؤذنين
وعمال.

تنظيم رائع
والعملية
تسير بسالسة

الرشيدي

نتوقع تلقيح
 3000عامل
باليوم األول

الفهد

أعلنت وزارة الصحة تدشين
خدمة الوحدات المتنقلة لتطعيم
"كـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد "19-لـ ـلـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فــي
الجمعيات التعاونية والمساجد
وب ـ ـعـ ــض األن ـ ـش ـ ـطـ ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة
وأن ـش ـط ــة ت ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات فــي
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ب ـج ـم ـيــع
محافظات الـبــاد ،ومــن مختلف
الجنسيات.
وكشفت مصادر صحية مطلعة
أن ال ـ ـفـ ــرق ال ـم ـخ ـت ـصــة ال ـتــاب ـعــة
ل ـل ــوزارة ستنتهي ال ـيــوم أو غــدا
مــن تطعيم جميع العاملين في
ال ـم ـس ــاج ــد م ــن أئـ ـم ــة وم ــؤذن ـي ــن
وعمال.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فــي
ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة سـيـتــم
تـقـسـيـمـهــم وف ـق ــا ل ـل ـم ـحــاف ـظــات،
حيث تم البدء بمحافظة حولي،
وستتبعها محافظتا الفروانية
والعاصمة وغيرهما.
وكشفت مديرة اإلدارة المركزية
للرعاية الصحية األولية في وزارة
ال ـص ـح ــة د .ديـ ـن ــا ال ـض ـب ـيــب عــن
االنتهاء من تطعيم كافة العاملين
ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة فــي
الكويت والبالغ عددهم نحو 30
أل ــف شـخــص خ ــال أس ـب ــوع إلــى
 10أي ــام ،إلــى جانب االنتهاء من
تطعيم جميع العاملين في قطاع
المساجد اليوم االثنين والبالغ
عددهم  4آالف شخص.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـض ـب ـي ــب إن ه ـن ــاك
جـ ـ ــدوال زم ـن ـي ــا ل ـت ـط ـع ـيــم جـمـيــع
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة ف ــي
المحافظات األخ ــرى .وأوضحت
أن حملتين متنقلتين انطلقتا
أمس في محافظة الجهراء ومثلها

فــي محافظة الـفــروانـيــة لتطعيم
العاملين في قطاع المساجد.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن وحـ ـ ـ ــدات
متنقلة قامت بتطعيم العاملين
ف ــي جـمـعـيــة م ـش ــرف الـتـعــاونـيــة
وجمعيتي الفحيحيل والعقيلة،
وس ـي ـت ـب ــع ذلـ ـ ــك ت ـط ـع ـي ــم جـمـيــع
الجمعيات التعاونية في محافظة
حـ ــولـ ــي والـ ـب ــالـ ـغ ــة  12جـمـعـيــة
تعاونية خالل يومين.
وأكـ ـ ــدت أنـ ــه ت ــم وضـ ــع ج ــدول
ز مـنــي لتطعيم جميع العاملين
فــي الجمعيات التعاونية خالل
األيام المقبلة.

اولوية التطعيم
م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه قـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل
المساعد لشؤون قطاع التعاون
فــي وزارة ال ـشــؤون االجتماعية
سالم الرشيدي إنه "بتوجيهات
مباشرة من وزير الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة ،وزير الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية
د .مشعان العتيبي ،تم التواصل
مــع وزارة الـصـحــة لـمـنــح عمالة
"الـتـعــاونـيــات" أولــويــة الحصول
عـلــى ا لـتـطـعـيــم لتحصينهم من
االصابة ،قدر المستطاع ،وتأمين
م ــرت ــادي الـجـمـعـيــات الـتــي باتت
مكان التسوق األول للمواطنين
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ،وي ـ ـ ــزوره ـ ـ ــا االف
ً
المستهكلين يوميا".
وأكد الرشيدي لـ "الجريدة" أن
وزارة الصحة قامت بتلبية طلب
"الشؤون" مسخرة جل امكاناتها
النجاح األمر ،الفتا إلى أنه سيتم
تخصيص مكان في كل محافظة
لتلقيح عـمــالــة الـجـمـعـيــات التي

جانب من تطعيم العاملين في المساجد
تعمل في نطاقها ،مبينا أن األمور
تسير بكل ســاســة ويـســر داخــل
صالة مشرف المخصصة لتطعيم
جمعيات محافظة حولي ،ال سيما
أن التنظيم أكثر من رائع.
وأضاف أنه "يتم تلقيح قرابة
 20شخص في آن واحد ،ونتوقع
االن ـت ـه ــاء م ــن تـطـعـيــم جـمـعـيــات
الـمـحــافـظــة ال ــواح ــدة مــن يومين
إلى  3أيام".
من جانبه ،قال رئيس جميعة
م ـشــرف ال ـت ـعــاون ـيــة ،ع ـلــي الـفـهــد
لـ ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" إن ـ ــه "بــال ـت ـن ـس ـيــق
م ــع وزارت ـ ــي ال ـص ـحــة وال ـش ــؤون
وتعاونيات محافظة حولي ،تم

وصول الشحنة
الـ  12من لقاح
«فايزر بيونتيك»
ونقلها إلى «أرض
المعارض»

اطــاق حملة التطعيم في صالة
أف ـ ـ ـ ــراح مـ ـ ـش ـ ــرف" ،الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن
اجمالي عدد المسجلين للحصول
على اللقاح فــي الـيــوم األول بلغ
نحو  5االف موظف ،متوقعا أن
يشهد اليوم األول تطعيم قرابة 3
االف موظف وعامل في جمعيات
المحافظة ،على أن يتم االنتهاء
مـ ــن ت ـط ـع ـي ــم ج ـم ـي ــع ال ـع ـم ــال ـي ــن
األسبوع الجاري.

وصول لقاح «فايزر»
وفي شأن اللقاحات ،وصلت
عـصــر أم ــس الـشـحـنــة الـ ـ ــ 12من
لقاح "فايزر بيونتيك" ،قادمة من

تخصيص أيام لكل محافظة
أكد أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات خالد المطيري ،أن
وزارة الصحة باشرت ،أمس ،تطعيم عمالة الجمعيات ،من خالل
البدء بتعاونيات محافظة حولي ،موضحا أنه تم تخصيص
صالة جمعية مشرف التعاونية ،عقب استالمها من قبل وزارة
الشؤون ،الستقبال راغبي التطعيم من جمعيات المحافظة.
وبين المطيري لـ "الجريدة" أن األيام المقبلة سوف تشهد
تطعيم جميع موظفي وعمالة التعاونيات تباعا ،الفتا إلى أنه
سيتم تخصيص أيــام وأماكن محددة لكل محافظة لتطعيم
موظفي التعاونيات العاملة فيها ،شاكرا وزارة الصحة على
سرعة االستجابة لطلب االتحاد تطعيم موظفي الجمعيات ،ال
سيما أنهم األكثر احتكاكا وتعامال مع جميع أطياف المجتمع.

العاصمة البلجيكية بروكسل،
ح ـي ــث ت ــم ن ـق ـل ـهــا م ـب ــاش ــرة إل ــى
مركز الكويت للتطعيم في أرض
المعارض بمنطقة مشرف.
وكشفت الـمـصــادر أن وزارة
الصحة ستتسلم في شهر مايو
المقبل شحنة جديدة من لقاح
"أسترازينيكا أكـسـفــورد" يقدر
بنحو  300أل ــف جــرعــة ،قــادمــة
من روسيا.
وذك ــرت أن ع ــدد المسجلين
على المنصة الخاصة بالتطعيم
ضـ ــد ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ن ــاه ــز
ال ـم ـل ـي ــون و 300أل ـ ــف شـخــص
بين مواطن ومقيم ،مشيرة إلى
أن عــدد مــن تلقوا التطعيم من
المواطنين والمقيمين تجاوز
الـ ــ 752ألــف شخص منذ بداية
الحملة الوطنية للتطعيم وحتى
اآلن ،وهو ما يوازي  18بالمئة
من عدد السكان.

استكمال الجرعات
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أرس ـلــت
وزارة ال ـص ـحــة رس ــائ ــل نصية
لجميع متلقي الجرعة األو لــى
مـ ــن الـ ـلـ ـق ــاح الـ ـمـ ـض ــاد ل ـ ـمــرض
"كـ ــوف ـ ـيـ ــد  "19مـ ـم ــن أصـ ـيـ ـب ــوا
بــالـفـيــروس فــي الـســابــق ،وذلــك
الس ـت ـك ـمــال ج ــرع ــات الـتـطـعـيــم،
ً
تطبيقا للبروتوكول الجديد،
حيث يمكنهم حاليا استخراج

تطعيم العاملين بالجمعيات في قاعة مشرف

العنزي لـ ةديرجلا• :بدء إجراءات إيصال
الكهرباء لمركز تطعيم السيارات بجسر جابر

ً
«تغذية محطة ثانوية بـ  1.5ميغاواط لتوفير حاجة  50شاليها للتطعيم»

ال ـش ـهــادة الـخــاصــة باستكمال
التطعيمات.
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ل ـ ـقـ ــا حـ ــات
"كورونا" اعتمدت الشهر الماضي
ً
بروتوكوال جـ ُـديــدا يعطي جرعة
واح ـ ـ ــدة ل ـم ــن أصـ ـي ــب ب ـ ـف ـيــروس
كــورونــا وم ـ ّـر عليه فـتــرة مــا بين
ً
 90و 180ي ــوم ــا ،ويـحـصــل على
شهادة استكمال اللقاح ،فضال عن
أن المصاب بعد الجرعة األولى،
يستكمل جرعته الثانية بعد 90
ً
ي ــوم ــا ،ث ــم يـحـصــل ع ـلــى ش ـهــادة
استكمال اللقاح.
إل ــى ذلـ ــك ،أع ـل ــن ق ـط ــاع خــدمــة
ال ـ ـمـ ــواطـ ــن فـ ــي وزارة ال ـص ـح ــة،
بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة
إط ــاق خــدمــة التوعية الصحية
ف ــي ش ـهــر رم ـض ــان ال ـم ـب ــارك عن
طريق الخدمة الهاتفية  ،151تحت
شعار "صيام صحي آمن" ،وذلك
طوال أيام األسبوع من الساعة 10
ً
ً
صباحا وحتى  2فجرا.

االكتفاء بجرعة
واحدة من اللقاح
لمن سبقت إصابته
بالفيروس قبل
التطعيم

«الصحة العالمية» :لقاح جونسون ليس به
مواد حافظة أو ذات أصل حیواني
•

عادل سامي

أ ص ــدرت منظمة الصحة العالمية توصيات
مـبــدئـيــة ب ـشــأن اس ـت ـخ ــدام ل ـقــاح يــان ـســن Ad26.
( COV2.Sكــوفـیــد  )19 -الـتــي وضـعــت بـنـ ً
ـاء على
المشورة التي أصدرها فريق الخبراء االستشاري
االستراتيجي المعني بالتمنيع خــال جلسته
االستثنائية في  15مارس الماضي.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر اإلق ـل ـي ـمــي لـمـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية لشرق المتوسط ،د .أحمد المنظري ،في
بيان بآخر المستجدات اإلقليمية على مدار 24
ساعة إن لقاح  Ad26.COV2.Sهو ناقل مؤتلف
الح َمة ِّ
للنمط المصلي من ُ
الغدية  ،26وهو غیر
قابل للتكرار ،ويرمز إلى بروتین شوكي كامل

الطول ومستقر لفیروس كورونا-سارس.-2
وأوضــح أن اللقاح "جونسون آنــد جونسون"
ال يحتوي على مواد مساعدة أو مواد حافظة أو
مواد ذات أصل حیواني أو أنسجة جنینية.
وأشار إلى أن الجرعة الواحدة من لقاح Ad26.
 COV2.Sفعالة بنسبة  66.9بالمئة ضد العدوى
األعراضية لفیروس كورونا-سارس ،-2وبنسبة
 76.7بالمئة ضد عدوى كوفید -19الوخيمة بعد
ً
 14یوما ،و 85.4بالمئة بعد  28يوما.
ّ
وأ ك ــد المنظري أن فاعلية اللقاحات لتجنب
دخ ــول المستشفى بلغت  93.1بــالـمـئــة ،وجــرى
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى فــاع ـل ـيــة ال ـل ـق ــاح ــات ع ـب ــر ال ـن ــوع
االجتماعي والعمر واالنتماءات العرقية.

الغانم لـ ةديرجلا• :المياه المعالجة
تكفي االحتياجات الزراعية

«بصدد طرح مناقصة لتوسعة الشبكة في العبدلي والوفرة»
•
المنطقة المخصصة للتطعيم السريع بالسيارات في جسر جابر وفي اإلطار خالد العنزي

•

سيد القصاص

تطبيقا لـقــرار مجلس ال ــوزراء بشأن
افتتاح مركز تطعيم "كوفيد  "19لخدمة
السيارات في موقع الجزيرة الجنوبية
ب ـج ـســر ج ــاب ــر األح ـ ـمـ ــد ،أع ـل ـن ــت وزارة
الكهرباء والماء اتخاذ التدابير الخاصة
ب ـهــا ل ـتــوص ـيــل ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي الــى
الـمـنـطـقــة لـتـغـطـيــة اح ـت ـيــاجــات الـمــركــز
الجديد من الطاقة الكهربائية.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،كـ ـش ــف م ــراق ــب
محافظة العاصمة فــي وزارة الكهرباء
والماء بالتكليف م .خالد العنزي أن مركز
تطعيم "كــوفـيــد  "19لـخــدمــة الـسـيــارات
على جسر جابر األحـمــد سيضم قرابة
 50شاليها شــا مـلــة المكيفات وأ جـهــزة

الكمبيوتر والمستلزمات المختلفة التي
يحتاج لها المركز.
وق ــال الـعـنــزي ل ـ "ال ـجــريــدة" ان وزارة
الكهرباء والماء عقدت صباح أمس أول
اجتماع لها مــع الجهات المشاركة في
إقــامــة الـمــركــز وال ـتــي تمثلت فــي بلدية
الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل
البري ،ووزارة الصحة ،والقطاع النفطي
ً
ممثال فــي شركة نفط الـكــويــت ،وشركة
الصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"،
لمناقشة االحتياجات الالزمة من الطاقة
إلقامة المركز ،الفتا إلى أن االجتماع يعد
تنسيقيا لمعرفة حجم الطاقة المطلوبة
وآلية التنسيق بين تلك الجهات لسرعة
االنتهاء من المركز في الوقت المحدد له.
وبين أن المركز ستتم تغذيته بالطاقة

الكهربائية من خالل محطة ثانوية على
الجزيرة ،متوقعا أن يحتاج إقامة المركز
إلى  1.5ميغاواط من أجل إنارته وتوفير
الـطــاقــة لــأجـهــزة الـمــوجــودة بــه ،مثمنا
جهود الـوكيل المساعد لشبكات التوزيع
الكهربائية فــي وزارة الـكـهــربــاء والـمــاء
م .م ـط ـلــق الـعـتـيـبــي عـلــى تـسـهـيــل كــافــة
اإلجراء ات لسرعة توفير الطاقة للمركز
في الوقت المطلوب لها.
يذكر أنه من المتوقع أن تبلغ الطاقة
االستيعابية لموقع تطعيم السيارات
ً
بجسر جابر  5آالف تطعيم يوميا على
مدى  10ساعات عمل في اليوم ،وستقوم
وزارة الـصـحــة بـتـحــديــد ال ـف ـئــات الـتــي
سيتم استقبالها في المركز ،إضافة إلى
مواعيد استقبال األشخاص الراغبين

في تلقي التطعيم في هذا المركز.
وتــوقـعــت م ـصــادر صـحـيــة أن تشهد
األيام القليلة المقبلة حركة ناشطة على
مستوى تنفيذ المركز ،السيما أن دراسة
اإلجــراء ات التنفيذية استنزف زهــاء 13
يوما منذ قرار مجلس الوزراء بافتتاحه،
علما أنــه حتى أمــس لــم يتم تركيب أي
تجهيزات تتعلق بالمشروع.
وكـشـفــت ج ـهــات عـلـيـمــة أن وفـ ــدا من
وزارة الصحة زار "الجزيرة" أمس األول،
واستطلع بعض التفاصيل المرتبطة
بــآلـيــة تــرك ـيــب الـمـن ـشــآت والـتـجـهـيــزات
الالزمة للفحص ،مضيفة أن وجود عدد
مــن المباني القائمة يساعد كثيرا في
تسريع وتيرة البدء بالمشروع والمتوقع
نهاية ابريل الجاري.

سيد القصاص

أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد
ل ـق ـط ــاع ال ـه ـن ــدس ــة ال ـص ـح ـيــة في
وزارة األش ـ ـغـ ــال ال ـ ـعـ ــامـ ــة م .ول ـي ــد
الغانم ،أن المياه المعالجة متوفرة
وتكفي االحتياجات الزراعية في
ال ـك ــوي ــت ،مـ ـش ــددا ع ـلــى أن قـطــاع
الهندسة الصحية فــي "األشـغــال"
حريص على التنسيق مع جهات
الــدولــة المختلفة المستفيدة من
تلك المياه خاصة الهيئة العامة
للزراعة حرصا على األمن الغذائي
في البالد.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــانـ ــم فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" إن ش ـك ــاوى بعض
المزارعين من نقص المياه تعود
إلــى كثرة ال ـمــزارع مقارنة بشبكة
توزيع المياه المعالجة في بعض
ال ـم ـنــاطــق ال ــزراعـ ـي ــة ،كــاش ـفــا عن
مناقصة جديدة في طــور اإلعــداد

لـهــا لتوسعة الشبكة فــي الــوفــرة
والعبدلي ،ووصول المياه المعالجة
لجميع المزارعين بتلك المناطق.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع يـعـمــل
حاليا على اإلس ــراع في طــرح تلك
المناقصة من خالل اختصار الدورة
المستندية لها عبر دمج خطوات
التجهيز واإلع ــداد والـطــرح وأخذ
الموافقات المالية لسرعة إنجازها،
حرصا على توسعة الشبكة ،ومن
ثم وصول المياه لكافة المزارع التي
تعاني تلك الشكوى ،مبينا أنه من
خالل الدراسات التي تتم بين حين
وآخر تبين زيادة تلك المزارع عن
العدد المحدد وفقا لشبكة المياه
المعالجة في تلك المناطق ،لذلك
سـيـتــم طـ ــرح ت ـلــك الـمـنــاقـصــة مع
االستعجال في إجراءاتها.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن هـ ـن ــاك بـعــض
المخالفات التي تقع على شبكة
ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه الـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة ،ومـ ـ ــن تـلــك

وليد الغانم

الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام بـعــض
الـ ـ ـم ـ ــزارعـ ـ ـي ـ ــن مـ ـضـ ـخ ــات ك ـب ـي ــرة
بــالـمـخــالـفــة لـمــا ه ــو مـتـبــع ،لذلك
نحرص على متابعة الشبكة ومنع
التعديات التي تقع عليها لوصول
المياه لكافة المستهلكين.
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الرومي :تطوير خدمات «القصر» والتواصل مع المراجعين

ً
ً
ً
كرم  760طالبا متفوقا من أبناء الهيئة مؤكدا تطوير مهارات الكوادر الوطنية
محمد راشد

قدمنا 500
ألف دينار
لدعم مكافحة
«كورونا»
وأسر
المشمولين
بالرعاية

مشروعات
ومبادرات
لمساعدة
الدارسين في
ظل األوضاع
الحالية

البرجس

قال نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزي ــر ال ـع ــدل وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر
عبدالله الرومي إن "الفترة المقبلة
ستشهد تدشين الهيئة للعديد من
ال ـخــدمــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،والـتــوســع
في استخدام التكنولوجيا لتحقيق
المزيد من التواصل السريع والفعال
م ــع ال ـم ــراج ـع ـي ــن ،ك ـمــا سـتـتــواصــل
ع ـم ـل ـيــات ت ـن ـم ـيــة وت ـط ــوي ــر ق ـ ــدرات
ومـ ـ ـه ـ ــارات الـ ـ ـك ـ ــوادر ال ــوط ـن ـي ــة مــع
االلتزام باإلجراءات االحترازية".
وأض ـ ـ ــاف الـ ــرومـ ــي ،أمـ ــس األول،
فــي كلمته خــال الحفل االفتراضي
لـ ـتـ ـك ــر ي ــم  760ط ــا لـ ـب ــا م ـ ــن ش ـ ــؤون
ال ـ ـق ـ ـصـ ــر الـ ـمـ ـتـ ـف ــوقـ ـي ــن فـ ـ ــي ج ـم ـي ــع
المراحل الدراسية لعام ،2020-2019
أنـ ــه "خـ ـ ــال الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ورغ ــم
ال ـت ـحــديــات االس ـت ـث ـنــائ ـيــة الـصـعـبــة
الـ ـت ــي ت ـم ـك ـنــت ال ـه ـي ـئ ــة بـ ـع ــون ال ـلــه
وبفضل جهودكم من تحقيق العديد
من اإل نـجــازات أبرزها تنمية أ مــوال
ّ
القصر عبر اغتنام الفرص المجدية
ال ـم ـت ــاح ــة ل ـت ـح ـق ـيــق أع ـل ــى ال ـع ــوائ ــد
الـمـمـكـنــة فــي ال ـم ـجــال االسـتـثـمــاري
ب ـش ـكــل آم ـ ــن ،وهـ ــو م ــا ت ــرت ــب عـلـيــه
تحقيق أرباح لعوائد االستثمار عن
العام  2019بنسبة  %13.5وتوزيع
أر بــاح بنسبة  %8مع تحويل بقية
االربـ ـ ــاح ال ـ ــى أرص ـ ــدة الـمـشـمــولـيــن
بالرعاية ،وهو مؤشر إيجابي على
مدى سالمة ومتانة سياسة الهيئة
االستثمارية".
وأردف :م ــن اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات أي ـضــا
ت ـه ـي ـئــة قـ ـط ــاع ــات ال ـه ـي ـئ ــة ل ـت ـقــديــم

جانب من المشاركين في حفل التكريم
خــدمــاتـهــا الـمـتـنــوعــة خ ــال فـتــرات
الـحـظــر عــن بـعــد ،مــن خ ــال تطوير
البنية التحتية وتوفير المستلزمات
وتأهيل الـكــوادر البشرية لتحقيق
هــذا الـهــدف ،مشيرا إلــى ان "الهيئة
واص ـ ـلـ ــت رس ــالـ ـتـ ـه ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واإلنسانية ،وقدمت  250ألف دينار
ل ــدع ــم ج ـه ــود ال ــدول ــة ف ــي مـكــافـحــة
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،إضــافــة ال ــى 250
ألفا أخرى لبعض أسر المشمولين
برعاية الهيئة".
وأ ك ـ ـ ــد ا ل ـ ــرو م ـ ــي ان "ا ل ـح ـك ــو م ــة
ب ـج ـم ـيــع ق ـي ــادات ـه ــا وم ـســؤول ـي ـهــا،
حــريـصــة عـلــى تـقــديــم كــل مــا يـلــزم
ل ـ ـخـ ــدمـ ــة اب ـ ـنـ ــائ ـ ـنـ ــا وب ـ ـنـ ــات ـ ـنـ ــا مــن
القصر ورعايتهم ،وذ لــك في إطار
ت ــوج ـي ـه ــات س ـم ــو رئ ـي ــس مـجـلــس

ا ل ــوزراء ور عــا يــة سمو أمير البالد
وسمو ولي العهد".

اهتمام مستمر
ب ــدوره ،ذكــر الـمــديــر الـعــام للهيئة
العامة لشؤون القصر باإلنابة حمد
البرجس ان "اهتمام الهيئة المستمر
بالمساعدة في تحفيز ابنائنا وبناتنا
الطلبة في مختلف المراحل الدراسية
يأتي من منطلق إيمانها التام بأهمية
العنصر البشري في تحقيق أي تقدم،
وكذلك في إطار تحقيق رؤية الكويت
 2035والتي تتضمن ضمن ركائزها
السبع الرئيسية الوصول الى رأسمال
بشري إبداعي".
وت ــاب ــع :تــولــي الـهـيـئــة دورهـ ــا في
مجال التعليم أهمية بالغة ،إذ نفذت

العديد من المشروعات والمبادرات
وخصوصا في ظل األوضاع الحالية
ومـ ــا ت ـش ـه ــده الـ ـب ــاد وال ـم ــؤس ـس ــات
الـتـعـلـيـمـيــة م ــن إج ـ ـ ــراءات اح ـتــرازيــة
لمواجهة فـيــروس كــورونــا ،وأهمها
م ــواص ـل ــة تـنـفـيــذ مـ ـش ــروع الـحـقـيـبــة
المدرسية لتوفير كافة المستلزمات
ألب ـن ــائ ـن ــا ،وم ـ ـبـ ــادرة تــوف ـيــر أج ـهــزة
حــا ســب آ لــي لتمكين أبنائنا الطلبة
من التواصل عن بعد مع مؤسساتهم
التعليمية ،الفتا إلــى توزيع حقائب
ت ـح ـتــوي ع ـلــى جـمـيــع الـمـسـتـلــزمــات
ال ـص ـح ـيــة الــوقــائ ـيــة ال ـض ــروري ــة من
وب ــاء ك ــورون ــا ،فـضــا عــن مـســاعــدات
ومـ ـب ــادرات اجـتـمــاعـيــة أخ ــرى تصب
في تعزيز الرغبة والقدرة على التعلم.

العاصمة :إزالة  127مخالفة بناء في بنيد القار وشرق
محافظ
ً
«توجيه  134إنذارا لعقارات والحملة مستمرة بكل حزم»

الخالد خالل معاينة إحدى المخالفات

أكد محافظ العاصمة الشيخ طالل الخالد ،إزالة
 127مخالفة بناء منها  74مخالفة في منطقة بنيد
القار و 53في منطقة شرق ،مشيرا إلى توجيه 134
ً
ً
إن ــذارا لـعـقــارات مخالفة ،منها  83إن ــذارا فــي بنيد
ً
القار ،و 51إنذارا في شرق.
تصريح خالل جولة تفقدية
وأوضح الخالد ،في
ٍ
لــه عـلــى مـنــاطــق ش ــرق وال ـمــرقــاب وبـنـيــد ال ـق ــار ،أن
ً
"فريق عمل المحافظة يتابع آنيا جميع تطورات
منذ
الحملة بالتعاون مع الجهات المعنية ،وذلــك ً
انطالقها في الثالث من سبتمبر الماضي ،مستهدفة
إزال ــة مـخــالـفــات الـبـنــاء فــي الـمـنــاطــق االستثمارية
فــي المحافظة" ،مــؤكــدا أن "ثـمــار عمليات اإلنـجــاز
ً
المرحلية لهذه الحملة مبشرة وتظهر تباعا".

«دعم المخترعين» تهنئ بالشهر الفضيل
رفعت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين واالبتكار ،د.
فاطمة الثالب ،باسمها وباسم أعضاء مجلس اإلدارة ومنتسبي
الجمعية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو األمير
الشيخ نــواف األحـمــد ،وسمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد،
ورئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة حلول شهر
رمضان المبارك.
وأع ــرب ــت ال ـث ــاب ،ف ــي تـصــريــح ل ـهــا ،ع ــن أط ـيــب الـتـهــانــي بـهــذه
المناسبة العطرة إلى عموم الشعب الكويتي والمقيمين بحلول
هذه األيام المباركة ،سائلة المولى عز وجل أن يمتع الجميع بثوب
الصحة والعافية ،وأن يعيده على األمتين العربية واإلسالمية
بالخير واليمن والبركات ،وقد زال الوباء وعادت األفراح.
وأشادت بجهود جميع العاملين في الوزارات واألجهزة والجهات
واألفـ ــراد ،الــذيــن يقفون حاليا فــي الـصـفــوف األول ــى فــي مواجهة
"كورونا" في هذه الظروف بالغة الدقة ،للحفاظ على األمن الصحي
في البالد ،ووقف انتشار العدوى.

فاطمة الثالب

وأش ـ ــار إل ــى أن "ج ـه ــود الـحـمـلــة مـسـتـمــرة بكل
حزم ومن دون توقف حتى إدراك الهدف المنشود
ً
بــالـقـضــاء تـمــامــا عـلــى الـمـخــالـفــات وال ــوص ــول إلــى
المظهر العام الالئق للعاصمة وغيرها من مناطق
المحافظة".
ولفت الخالد إلــى أن "رؤى التعاون البناء بين
المحافظة وفريق الـطــوارئ لفرع بلدية المحافظة
هي الضابط لعمليات اإلنجاز في هذه الحملة التي
أرجعت األوضاع لنصابها الصحيح بعدما تراكمت
المخالفات منذ سنين مضت وخلفت معوقات عميقة
ً
تعرقل عمليات التطوير الجارية" ،مشيدا "بجهود
فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة وتعاونه البناء
في الحملة".

«الداخلية» :اإلفراج ًعن العسكريين
الموقوفين انضباطيا بمناسبة رمضان
أص ــدر وكـيــل وزارة الــداخـلـيــة الـفــريــق عـصــام الـنـهــام،
أم ــس ،قـ ــرارا ب ــاإلف ــراج عــن جـمـيــع أع ـضــاء ق ــوة الـشــرطــة
الموقوفين انضباطيا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
واع ـل ـنــت اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـعــاقــات واإلع ـ ــام األم ـنــي
بــا لــوزارة ،في بيان ،ان القرار يأتي بناء على تعليمات
وتوجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ،مضيفة
أن القرار أشار إلى اإلفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة
الموقوفين انضباطيا واالكتفاء بالمدة التي قضاها كل
منهم وذ لــك ا عـتـبــارا مــن نهاية دوام آ خــر يــوم فــي شهر
شعبان لهذا العام.
من جهة اخرى ،نفت "الداخلية" ،صحة ما تم تداوله
حول انتشار اإلصابة بفيروس كورونا بين أكثر من 40
نزيال في السجن المركزي ،مؤكدة الحرص على حماية
النزالء والحفاظ على صحتهم.
وأوضـ ـح ــت أن م ــا ت ــم ت ــداول ــه ف ــي هـ ــذا الـ ـش ــأن "غ ـيــر
صحيح" ،الفتة إلى أن عدد الحاالت اإليجابية حالتان
فقط باإلضافة إلى حالة اشتباه واحدة.
وأ ف ــادت بــأن " هــذه ا لـحــاالت ال تدعو إ لــى القلق إذ تم
اتخاذ اإلجراء ات االحترازية الالزمة من قبل لجنة تابعة
لوزارة الصحة وتم وضعها تحت المتابعة وعزل العنبر
ال ــذي وج ــدت بــه ال ـحــاالت اإليـجــابـيــة لـلـحــد مــن انـتـشــار
الفيروس".
وأشـ ــارت إلــى عمل مسحات طبية لجميع ال ـنــزالء عن
طريق قطاع شؤون المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام
بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من خلوهم من الفيروس.

د .مطر حامد النيادي*

كويت الخير
أثناء رحلتي في أسكتلندا بالمملكة المتحدة ،للحصول على الدكتوراه ،في الفترة
من  1992إلى  ،1997عشت مع مجموعة من الزمالء من دولة الكويت ،ومن خاللهم
تعرفت على الكويت وأهلها الطيبين .وفي مارس  1995كانت أول زيارة لي للكويت،
ً
ً
ً
وعلى الرغم من مدتها القصيرة فإنها تركت في نفسي حبا وارتـبــاطــا كبيرا بها
وبأهلها.
ومرت األيام وتكررت زياراتي لهذه األرض الطيبة ،في مناسبات عديدة اجتماعية
ً
أو رسمية ،أثناء عملي وكيال لوزارة الطاقة والصناعة .ومع مرور الوقت ،نما في قلبي
ُ
كما في قلوب أهل دولة اإلمارات حب الكويت ،الذي ترعرعنا عليه.
وعندما جــاء قــرار تشريفي بتمثيل دولـتــي الحبيبة فــي دولــة الكويت ،غمرني
الفرح المصحوب بالشعور بالمسؤولية في الوقت ذاته؛ فالفرح جاء للثقة الغالية
التي أسندت إلي ،أما الشعور اآلخر فكان المسؤولية التي أسندت ّ
إلي إلضافة لبنة
في صرح عالقات متينة وراسخة بين دولة اإلمــارات ودولة الكويت ،عالقات أرسى
دعائمها كل من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ جابر األحمد الصباح ،طيب
الله ثراهما ،وعلى النهج ذاته سار سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،حفظه الله ،والشيخ صباح األحمد الصباح ،طيب الله ثراه ،وصاحب السمو
الشيخ نواف األحمد الصباح ،حفظه الله.
ال شك أن العالقات بين دولة اإلمارات ودولة الكويت هي مثال يحتذى للعالقات
االستثنائية الخاصة والتاريخية المتجذرة المبنية على وحدة المصير واألهداف
المشتركة .هذه العالقات الراسخة تنمو وتتطور مع مرور الزمن في مختلف المجاالت
لما فيه خير ورخاء البلدين الشقيقين.
في عام  ،2006تم تشكيل اللجنة اإلماراتية-الكويتية العليا المشتركة ،التي تعمل
على تنمية ورفــع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين وبناء شراكات تجارية
واستثمارية .وقد انعكس عمل اللجنة على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف
المجاالت ،وزيادة التبادل التجاري غير النفطي بينهما ،ليصل إلى مليار دينار كويتي
في عام  ،2019مع تطلع قيادة البلدين إلى تعزيز هذا التعاون في مجاالت جديدة،
منها الصحة والتعليم والتكنولوجيا واألمن الغذائي والتصنيع.
ً
ً
لقد تشرفت بالعودة إلى الكويت في مارس  2021سفيرا لدولة اإلمارات ،حامال معي
حب أهل دولة اإلمارات للكويت ،وتطلعهم للمزيد من التعاون في مختلف القطاعات.
في اليوم األول من وصولي ،وجدت الترحيب الذي اعتدت عليه ،وهو ليس بغريب
على المجتمع الكويتي المضياف .لقد أع ــاد هــذا الترحيب إلــى الــذاكــرة المشاعر
الجميلة ،التي خالجتني خالل األيام التي عشتها مع زمالء الدراسة في ربوع مدينة
إدنبرة باسكتلندا ،وتلك التي شعرت بها في زياراتي المتكررة واألوقــات الجميلة
التي
قضيتها في الكويتً .
ً
ً
شكرا لدولة الكويت حكومة وشعبا على حسن االستقبال والترحيب ،ونسأل الله
العلي القدير أن يلهمنا الخير والحكمة في القول والفعل ،وأن يعيننا على حمل
األمانة وعلى العمل على تعزيز العالقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجاالت.
* سفير دولة اإلمارات لدى الكويت

فواز الخالد يهنئ القيادة
السياسية بحلول رمضان
هنأ محافظ األحمدي الشيخ
فـ ــواز ال ـخ ــال ــد ،صــاحــب الـسـمــو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
بمناسبة حلول شهر رمضان
المبارك.
ورفع الخالد إلى مقام سمو
األم ـيــر "أخ ـلــص آي ــات التهاني
وا لـتـبــر يـكــات بمناسبة الشهر
الفضيل ،أعاده الله على سموه
وعلى الكويت واألمتين العربية
واإلسـ ــام ـ ـيـ ــة وال ـ ـعـ ــالـ ــم أج ـم ــع
ب ــال ـخ ـي ــر والـ ـيـ ـم ــن والـ ـب ــرك ــات،
ضارعين إلى المولى سبحانه
أن يعجل بزوال جائحة كورونا
عنا وعن البشرية جمعاء".

وقال في رسالة التهنئة" :كما
نسأل الله جل وعال بأن يحقق
لـكــويـتـنــا ال ـع ــزي ــزة ال ـمــزيــد من
التقدم واالزدهار ،ويديم عليها
نعمة األمن واألمان ،وأن يحفظ
سموكم لنا نعم الوالد والقائد
وال ـم ـع ـلــم ،وأن يـخـطــو وطـنـنــا
ال ـغــالــي ال ـمــزيــد م ــن ال ـخ ـطــوات
ال ــوث ــاب ــة ن ـح ــو مـسـتـقـبــل أك ـثــر
ً
إشراقا تتحقق فيه الغايات في
ظل الرعاية السامية لسموكم".
كما هنأ الـخــالــد ،سمو ولي
الـعـهــد الـشـيــخ مـشـعــل األح ـمــد،
ورئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الـخــالــد ،بحلول

فواز الخالد

الشهر الفضيل ،متمنيا أن يعيد
ال ـل ــه هـ ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة الـجـلـيـلــة
بالعزة والرخاء واألمن واألمان
على كويت اإلنسانية واألمتين
ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة بالخير
واليمن والبركات.

«المكتبات والمعلومات» تقدم لوزير
الثقافة
تطوير
مقترحات
اإلعالم
ً

السويط :نتمنى إنصاف منتسبي الجمعية قريبا
الـتـقــى وزيـ ــر اإلعـ ــام والـثـقــافــة
وزيـ ـ ـ ـ ــر دولـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـش ـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب
ً
عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري وف ـ ــدا من
جمعية المكتبات والمعلومات،
ي ـضــم رئ ـي ــس مـجـلــس االدارة د.
عبدالعزيز الـســويــط ،ود .حسين
فوالذ ،وناصر السيف.
وقال السويط ،في تصريح ،عقب
اللقاء ،أمــس ،إن الــوزيــر المطيري
طاقة شبابية ،ويمتلك رؤية واسعة
للتطوير تشمل جميع القطاعات
االعــامـيــة والثقافية والشبابية،
خـصــوصــا الـثـقــافـيــة مـنـهــا ،إذ ان
ال ـث ـق ــاف ــة أسـ ـ ــاس رق ـ ــي الـمـجـتـمــع
وتطور الشعوب.
وأش ـ ـ ــاد ال ـس ــوي ــط بــال ـخ ـطــوات
اإلصالحية للوزير ،والتي شملت
وزارة االعالم والثقافة ،خصوصا
الخطوة الموفقة بتدوير االمناء
المساعدين في المجلس الوطني
للثقافة ،التي أطلق عليها بعض
موظفي المجلس الوطني "النفضة
االصالحية" للنهوض والتطوير

ً
متوسطا وفد الجمعية
المطيري
ب ــالـ ـقـ ـط ــاع ــات ،م ـت ـم ـن ـيــا تـسـكـيــن
الشواغر في المناصب القيادية من
أبناء المجلس الوطني.
وأضاف" :خالل المقابلة تقدمنا
بمجموعة مــن االق ـت ــراح ــات التي
ت ـصــب ف ــي مـصـلـحــة ال ـث ـقــافــة في
الـ ـك ــوي ــت ،خ ـص ــوص ــا الـمـكـتـبــات
العامة والوطنية ،بهدف تطويرها
واالرت ـقــاء بها مــن خــال االهتمام

بالعنصر البشري ،ومعالجة عزوف
الموظفين عن العمل في المكتبات
العامة والوطنية ،من خالل ضمهم
في المكافأة التي أقــرت للعاملين
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن فـ ــي ال ـم ـك ـت ـبــات
الـمــدرسـيــة فــي ق ــرار  2019/16من
مجلس الخدمة المدنية".

برلمانيات
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جلسة الغد ...غرة صيام النواب عن استجواب رئيس الوزراء
تسلموا جدول أعمالها وعليه  3استجوابات للخالد مع اإلشارة لقرار التأجيل
محيي عامر

تسلم أعضاء مجلس األمة
جدول أعمال ًجلسة غد
الثالثاء ،مدرجة عليه
االستجوابات المقدمة لرئيس
مجلس الوزراء ،مع إشارة ً
إلى أن المجلس اتخذ قرارا
في جلسة  30مارس الماضي
بتأجيلها إلى ما بعد دور
االنعقاد الثاني.

«المسيء» يغيب
وتقريران
لـ «الداخلية
والدفاع» بتعديل
النظام االنتخابي
وتوزيع المناطق

م ـ ــع غ ـ ـ ــرة شـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان،
ً
واع ـت ـبــارا مــن جلسة مجلس
ً
األم ــة ال ـعــاديــة ال ـم ـقــررة غ ــدا،
والتي تسلم األعضاء جدول
ً
أعمالها ،يبدأ النواب صياما
آخ ـ ــر ي ـت ـع ـلــق بــاس ـت ـجــوابــات
رئيس مجلس ال ــوزراء سمو
ً
الشيخ صباح الخالد ،تطبيقا
للقرار الــذي اتخذه المجلس
في جلسة  30مــارس الفائت،
وال ـ ـ ـ ــذي يـ ـقـ ـض ــي ،ب ـ ـنـ ــاء عـلــى
طلب سمو الرئيس ،بتأجيل
مناقشة أي استجوابات قدمت
أو مزمع تقديمها له ،إلى ما
بعد دور االنعقاد الثاني.
واخ ـت ــص ال ـب ـنــد األول من
جـ ــدول األعـ ـم ــال بــالـتـصــديــق
ع ـل ــى ال ـم ـض ـب ـطــة رق ـ ــم 1463
المنعقدة بتاريخ  30مــارس
الفائت ،وهــي التي أوضحت
الـ ـلـ ـب ــس والـ ـ ـج ـ ــدل ال ـ ـ ــذي دار
ح ـ ــول قـ ـ ــرار ال ـت ـص ــوي ــت عـلــى
تــأج ـيــل اس ـت ـجــوابــات رئـيــس
ال ــوزراء ،كما أنــه مسجل بها
أنه تم التصديق على مضابط
الجلسات السابقة ،ومن بينها
المضبطتان اللتان سبق أن
رفضهما المجلس الخاصتان
بــالـجـلـســة االفـتـتــاحـيــة ل ــدور
االنـ ـعـ ـق ــاد األول م ــن الـفـصــل
ال ـت ـشــري ـعــي الـ ـس ــادس عـشــر،
والجلسة الخاصة التي تلتها
وأج ـ ــري ـ ــت ف ـي ـه ــا ان ـت ـخ ــاب ــات
اللجان.
وغ ــاب عــن ج ــدول األع ـمــال
الـطــويــل تـقــريــر لجنة شــؤون
الــداخ ـل ـيــة والـ ــدفـ ــاع ال ـخــاص
ب ـت ـعــديــل ق ــان ــون "الـ ـمـ ـس ــيء"،
الذي تم إرجاعه من المجلس
إلـ ــى ال ـل ـج ـنــة ل ـب ـحــث مـســائــل
شرعية متعلقة بإلغائه ،غير
أنــه تــم إدراج تـقــريــرهــا األول
الـ ـ ــذي ي ـح ـمــل رقـ ــم  23ب ـشــأن
ال ـم ـش ــروع ب ـق ــان ــون بـتـعــديــل
الدوائر االنتخابية ،واالقتراح
ب ـقــانــون ب ـشــأن إدراج بعض
المناطق ،واالق ـتــراح بقانون
بشأن تعديل الجدول الخاص
بتحديد الدوائر ،والذي ثبتت
ف ـي ــه ال ـل ـج ـنــة رأي ال ـح ـكــومــة
مـمـثـلــة ف ــي وزارة الــداخ ـل ـيــة،

الراجحي إلضافة ربات
البيوت إلى «عافية»

أعلن النائب محمد الراجحي
انه تقدم باقتراح الضافة
ربات البيوت ممن تجاوزن
الـ  55عاما الى "تأمني عافية"
ممن ليس لديهن سجالت
في الهيئة العامة للتأمينات
االجتماعية.
وقال الراجحي في تصريح
له إن "ربات البيوت غير
مشموالت بفئات تأمني عافية،
لذلك قدمنا اقتراحا برغبة
بإضافة ربات البيوت لهذا
التأمني ،فهذه الفئة تستحق
منا كل الدعم والرعاية ،وهي
فئة محدودة جدا ما يقارب ٥
آالف مواطنة فقط".

الخليفة يسأل
عن شبكة «الفايبر»
مبنى مجلس األمة
حيث أكدت أنه ال مانع لديها
من األخذ باالقتراحين ،وأكد
م ـم ـث ـلــو ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن م ـســألــة
توزيع المناطق على الدوائر
االنـتـخــابـيــة مـتــروك لـمــا يــراه
المجلس.

 9اقتراحات
وت ـ ـ ـنـ ـ ــوعـ ـ ــت االق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات
ا ل ـتــي تضمنها تـقــر يــر لجنة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـ ــدفـ ـ ــاع ال ــراب ــع
وال ـع ـشــريــن ،وال ـبــالــغ عــددهــا
 9اق ـ ـتـ ــراحـ ــات ،ب ـي ــن ال ـح ـفــاظ
ع ـل ــى ال ـ ــدوائ ـ ــر الـ ـخـ ـم ــس ،مــع
تغيير ن ـظــام الـتـصــويــت إلــى
 4أص ـ ـ ـ ــوات ،وم ـن ـه ــا اقـ ـت ــراح
ً
ب ـج ـع ـل ـهــا ب ـص ــوت ـي ــن ،ف ـضــا
ع ـ ــن أخـ ـ ـ ــرى طـ ــالـ ــت ال ـ ــدوائ ـ ــر
بتقسيمها إلى  ،10وبعضها

اقـتــرح اعـتـمــاد نـظــام القوائم
النسبية.
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـل ـج ـنــة إل ـ ــى أن
وزارة الداخلية قدمت مذكرة
م ـك ـتــوبــة ب ـش ــأن االق ـت ــراح ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــار إلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ،وانـ ـتـ ـه ــت
فـ ـيـ ـه ــا إل ـ ـ ــى أن م ـ ــا ج ـ ـ ــاء فــي
ه ـ ـ ــذه االق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات ي ـخ ـضــع
للتوجهات العليا ،ووضعت
لجنة الداخلية والدفاع الكرة
ف ــي مـلـعــب الـمـجـلــس بــإحــالــة
تلك االقتراحات كما هي دون
وضع نص مقترح ،كما جرت
الـ ـ ـع ـ ــادة ،ق ــائ ـل ــة إن "ال ـل ـج ـنــة
ان ـت ـه ــت بــأغ ـل ـب ـيــة أع ـضــائ ـهــا
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــريـ ـ ــن إلـ ـ ـ ـ ــى إح ـ ــال ـ ــة
اال قـتــرا حــات بقوانين ليتخذ
المجلس قراره بشأنها".
والع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات دسـ ـت ــوري ــة
والئحية لم يتم إدراج الطلب

ال لجان تحقيق في الموضوعات المنظورة أمام القضاء
ك ــان الف ـتــا ف ــي بـنــد الــرســائــل الـ ـ ــواردة رس ــال ــة ال ـنــائــب د.
عبدالله الطريجي التي يطلب فيها عرض موضوع مخالفة
لجنة حماية األموال العامة للمادتين  50و 114من الدستور
والمواد  147و 148و 150من الالئحة الداخلية على المجلس
وأهمية معالجة هذه المخالفات ومنع تكرارها مستقبال.
ويعني ذلك في حال وافق المجلس على ما ورد في نص
ً
الرسالة عدم قدرته على الموافقة مستقبال على تشكيل أي
لجان تحقيق في المواضيع المنظورة أمام القضاء.
وشمل الطلب االلتزام بالدستور وتحديدا المادة  50منه،

سلة برلمانية

بما يكفل مبدأ الفصل بين السلطات ،وعدم موافقة المجلس
عـلــى تكليف أي لـجـنــة للتحقيق فــي ال ـشــق الـجـنــائــي بــأي
موضوع منظور او محال للسلطة القضائية ،والتأكيد على
تعديل القانون رقم  30لسنة  1964بإنشاء ديوان المحاسبة
وبما يمنح موظفيه الحصانة واالسـتـقــرار ،ويمكنهم من
االس ـت ـمــرار فــي كـشــف كــافــة ال ـت ـجــاوزات والـمـخــالـفــات على
الجهات المشمولة برقابة الديوان دون أي ضغوط او إرهاب
من جهة او طرف.

ً
الذي تقدم به  23نائبا بشأن
صـ ـ ـ ــدور قـ ـ ـ ــرار ب ـ ـعـ ــزل رئ ـي ــس
ال ـم ـج ـل ــس مـ ــن م ـن ـص ـب ــه ،فــي
وق ــت أدرج الــرئ ـيــس ف ــي بند
اس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات ج ـل ـس ــة ال ـغ ــد
الثالثة استجوابات المقدمة
إلى الخالد ،غير أنه نوه بعد
إدراج ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ــأن ــه "فـ ـ ــي جـلـســة
2021/3/30م وا ف ــق المجلس
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدم م ــن
ال ـح ـكــومــة ب ـتــأج ـيــل مـنــاقـشــة
االس ـت ـجــوابــات الـمـقــدمــة الــى
س ـم ــو ال ــرئ ـي ــس الـ ــى م ــا بـعــد
نـهــايــة دور االنـعـقــاد الـعــادي
الثاني".
و كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى رأس
االس ـت ـجــوابــات ،االس ـت ـجــواب
الموجه مــن النائبين محمد
الـمـطـيــر ،وح ـم ــدان ال ـعــازمــي،
إل ـ ـ ــى سـ ـم ــو رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ــوزراء فــي ش ــأن االنتقائية
ف ــي تـطـبـيــق ال ـق ــوان ـي ــن ،تــاه
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواب الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدم م ــن
النواب مهند الساير ومهلهل
ال ـم ـض ــف ود .ح ـس ــن جــوهــر
في شــأن "التنصل الحكومي
من االلتزام الدستوري بنص
ا لـمــادة ( )98بتقديم برنامج
عملها فور تشكيلها ،والنهب
الـ ـمـ ـنـ ـظ ــم ل ـ ـ ــأم ـ ـ ــوال الـ ـع ــام ــة
وال ـ ـع ـ ـبـ ــث ب ـ ـ ـثـ ـ ــروات ال ـش ـع ــب
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ثـ ــم االسـ ـتـ ـج ــواب
ال ـم ـق ــدم م ــن ال ـن ــائ ــب مـســاعــد
العارضي إلى رئيس الوزراء
في شأن تعمده تعطيل عمل

المؤسسة التشريعية.
وفي بند االستجواب ذاته،
تم إدراج االستجواب الموجه
من النائبين د .أحمد مطيع،
وسـعــود بوصليب إلــى وزيــر
الـصـحــة بـشــأن عـجــز ال ــوزارة
عن مواجهة جائحة كورونا
وا لـ ـفـ ـس ــاد اإلداري وا ل ـم ــا ل ــي
بـ ـ ــالـ ـ ــوزارة ،وغ ـ ـيـ ــاب ال ـجــديــة
ف ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ــع ال ـس ـل ـط ــة
التشريعية.

الرسائل الواردة
و مـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر أن ي ـ ـبـ ــدأ
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ج ـ ـل ـ ـس ـ ـتـ ــه ب ـب ـن ــد
الرسائل الواردة ومدرج عليه
 6رسائل ،من ضمنها رسالة
واردة م ــن ال ـنــائــب د .صــالــح
المطيري ،يطلب فيها تكليف
لجنة شؤون التعليم والثقافة
واإلرش ـ ـ ــاد بـبـحــث ومـنــاقـشــة
االخ ـت ـب ــارات الــورق ـيــة لطلبة
ال ـصــف الـثــانــي عـشــر فــي ظل
جائحة ( ،) Covid -19على أن
تقدم تقريرها في هذا الشأن
خ ــال أس ـبــوع ـيــن م ــن تــاريــخ
الموافقة على الطلب.

تراكم اإلجابات
والحظت "الجريدة" تضخم
بـ ـن ــد األسـ ـئـ ـل ــة فـ ــي ظـ ــل ع ــدم
االهـتـمــام الـنـيــابــي الملحوظ
بـمـنــاقـشـتـهــا ،ح ـيــث تــراكـمــت

اإلجابات القادمة من الوزراء
على هذا البند ،والتي وصلت
لـنـحــو  115إج ــاب ــة ،ف ــي وقــت
ً
ً
تـجــد أن ه ـنــاك طـلـبــا مــدرجــا
على جدول األعمال ،لمناقشة
أسـبــاب عــدم رد ال ــوزراء على
األسئلة البرلمانية.
كـمــا أن ال ـخ ـطــاب األم ـيــري
ال ي ـ ــزال م ــدرج ــا ع ـلــى ج ــدول
األعـ ـم ــال ولـ ــم ت ـتــم مـنــاقـشـتــه
من قبل مجلس األمة إلحالته
ل ـل ـج ـنــة الـ ـ ــرد ع ـل ــى ال ـخ ـطــاب
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـج ـعــل
ال ـم ـســؤول ـيــة م ـضــاع ـفــة عـلــى
النواب بضرورة الشروع في
م ـنــاق ـش ـتــه وإح ــالـ ـت ــه لـلـجـنــة
ح ـ ـتـ ــى تـ ـتـ ـمـ ـك ــن م ـ ـ ــن إن ـ ـجـ ــاز
ت ـ ـقـ ــر يـ ــر هـ ــا خ ـ ــا ص ـ ــة أن دور
االنعقاد أوشك على االنتهاء.

وعـ ـل ــى ج ـ ـ ــدول األعـ ـ ـم ـ ــال 6
طلبات لتشكيل لجان تحقيق،
م ــن ضـمـنـهــا ط ـلــب م ـق ــدم من
بعض األعضاء بتشكيل لجنة
ت ـح ـق ـيــق بـ ـش ــأن زيـ ـ ـ ــادة ع ــدد
الحيازات الزراعية بنسبة ۳۰۰
في المئة ،حسب تقرير ديوان
الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،ال ـ ــذي
انفردت "الجريدة" بنشره.

طالب النائب د.أحمد مطيع
العازمي رئيس مجلس الوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـخــالــد
ب ـ ـص ـ ـعـ ــود الـ ـمـ ـنـ ـص ــة وت ـف ـن ـي ــد
االس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات الـ ـمـ ـق ــدم ــة ل ــه،
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه سـ ـيـ ـق ــدم فــي
اس ـت ـجــواب وزي ــر الـصـحــة أدلــة
دامـغــة على إخـفــاق الــوزيــر في
أداء مهامه.
وأكـ ـ ـ ــد م ـط ـي ــع ف ـ ــي ت ـصــريــح
ص ـح ـفــي بـمـجـلــس األم ـ ــة أمــس
دعمه وتأييده الكامل والمطلق
لجميع ال ــزم ــاء ال ـن ــواب الــذيــن
قــدمــوا اسـتـجــوابــات إل ــى سمو
رئيس مجلس الوزراء ،مضيفا:
ســأكــون مــن ضمن المتحدثين
الـمــؤيــديــن السـتـجــواب الخالد
المقدم من النائبين محمد براك
المطير وحمدان العازمي.
من جانب آخر ،طالب مطيع

وزير الصحة بصعود المنصة
وتـ ـفـ ـنـ ـي ــد الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاور الـ ـث ــاث ــة
ل ــاس ـت ـج ــواب ال ـ ــذي ق ــدم ــه هــو
والنائب سعود بوصليب إلى
الوزير.

وقـ ــال ال ـح ـم ـيــدي ،ف ــي مـقــدمــة
اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ،إنـ ـ ــه وفـ ـق ــا ل ـل ـضــوابــط
المحددة بأحكام الدستور تولي
الدولة جل اهتمامها وعنايتها
للصحة العامة ووسائل الوقاية
والـعــاج من األمــراض واألوبـئــة،
وكـ ــذلـ ــك ج ـع ــل ال ــدسـ ـت ــور حـجــر
الـ ـ ــزاويـ ـ ــة فـ ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
المجتمع مما قــد يحيط بــه من
أضرار صحية ومؤثرة اجتماعيا،
وأردف هذا االهتمام بالمرسوم
ب ـ ـتـ ــار يـ ــخ  1979 /1 /7ب ـت ـحــد يــد
اختصاصات وزارة الصحة ،ومن
بينها تقديم الخدمات العالجية
للمرضى.
وتــابــع« :اسـتـنــادا إلــى مــا ورد
إلينا مــن بيانات إحصائية عن
ال ـمــرضــى الـمـصــابـيــن بــأمــراض
ع ـص ـب ـيــة أو ن ـف ـس ـيــة تـ ـج ــاوزت
 37أل ـ ــف م ـل ــف ط ـب ــي مـسـجـلـيــن

بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ال ـ ـط ـ ــب ال ـن ـف ـس ــي
فـقــط لغير الكويتيين مـنــذ عــام
 ،1953والــذيــن يتطلب عالجهم
ال ــوج ــود تـحــت اإلشـ ــراف الطبي
الوطني ،وما يتطلبه هذا النوع
مــن األمـ ــراض مــن أدويـ ــة خاصة
تكبد الدولة سنويا عدة ماليين،
حيث بلغ عدد الوصفات الطبية
خالل السنوات األربع األخيرة ما
يتجاوز  15.490وصفة ،إضافة
إلى اآلثار السلبية واالجتماعية
واألمـ ـنـ ـي ــة ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن ه ــؤالء
الـ ـم ــرض ــى ،ورغ ـ ــم ذل ـ ــك وت ـق ـي ــدا
بالمواقف اإلنسانية التي تميزت
بها الكويت بين دول العالم حتى
أضحت منارة للعمل اإلنساني،
يـكــون مــن الـمــائــم إع ــادة تقييم
الوضع الوظيفي أو االجتماعي
لهم ،واألثر السلبي الستمرارهم
للعالج داخل البالد».

بدر الحميدي

إقاماتهم فــي الـبــاد ،مــع مراعاة
الـ ـك ــوي ــت ال ـ ـح ـ ــاالت اإلن ـس ــان ـي ــة
الـ ـت ــي قـ ــد ت ـت ـط ـلــب دعـ ـم ــا مــال ـيــا
ف ــي بـ ــادهـ ــم ،ت ـق ـي ــدا ب ـم ـبــادئ ـهــا
اإلنسانية بين دول العالم».

دعا النائب فارس العتيبي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل وزير الدولة
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي لالسراع في تعيني
أمني عام للجهاز املركزي
للمناقصات.
وقال العتيبي في تصريح
صحفي إن "على وزير العدل
وزير الدولة لشؤون النزاهة
االسراع في تعيني امني عام
للجهاز املركزي للمناقصات
العامة ملعالجة االختالالت
االدارية واالجرائية وتطبيق
القانون" ،مضيفا "غير مقبول
االهمال املتعمد في عدم
تطبيق الهيكل الوظيفي
الجديد منذ  ٤سنوات ،الذي
يحدد االختصاصات الواجب
االلتزام بها وعدم املساواة
بني موظفي الجهاز في املزايا
املالية".

الشاهين :الحكومة
ال تزال توظف المواطنين
بالواسطة والمحسوبية
أحمد مطيع

ً
الحميدي لمستشارين كويتيين بدال من الوافدين
ت ـقــدم ال ـنــائــب ب ــدر الـحـمـيــدي
ب ـ ــاقـ ـ ـت ـ ــراح بـ ــرغ ـ ـبـ ــة ،نـ ـ ــص ع ـلــى
"قـ ـي ــام ال ـج ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة فــي
ديــوان الخدمة المدنية بتعيين
مستشارين من الكويتيين بدال
م ــن ال ــواف ــدي ــن ،وإنـ ـه ــاء خــدمــات
وعـقــود المستشارين الوافدين،
واستبدالهم بالكويتيين ،خالل
سنة من تاريخ االقتراح".
من جهة أخرى ،تقدم الحميدي
باقتراح برغبة ،نص على «قيام
ال ـ ـ ـ ــوزارات ذات ال ـص ـلــة بــات ـخــاذ
إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـ ـحـ ــديـ ــد ال ـ ـح ـ ــاالت
ال ـمــرض ـيــة ب ــأم ــراض نـفـسـيــة أو
عصبية مزمنة ،يمتد بها العالج
سنوات عدة من العاملين بأجهزة
الــدولــة (الــوافــديــن) ومــرافـقـهــا أو
ذوي االل ـت ـحــاق بـعــائــل ،وم ــن ثم
مخاطبة وزارة الداخلية التخاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة بــإن ـهــاء

العتيبي لإلسراع في تعيين
أمين عام لـ «المناقصات»

لجان تحقيق

السويط :تأجيل استجوابات مطيع يدعو الخالد ووزير الصحة
رئيس الوزراء انقالب دستوري إلى صعود منصة االستجواب
اعتبر النائب ثامر السويط أن تعطيل االستجوابات تجاوز
في حق الدستور والالئحة الداخلية لمجلس األمــة والرقابة
الشعبية ،بمنعه حق النائب في ممارسة دوره الرقابي.
وقــال السويط فــي تصريح صحفي إن ثوابته الدستورية
التي تشكلت وتبلورت بقراءة مبادئ وقواعد ومواد الدستور
الكويتي لم تتغير ،مضيفا أنه عبر عنها برفضه التجاوزات
التي تمت في عهد رؤساء وزراء متعاقبين.
ورأى أن الدستور تعرض النقالبين شهيرين ،ثالثهما حصل
في  ٣٠مارس  ٢٠٢١وقام به "االنقالبيون الجدد" على الدستور،
مضيفا :قناعتي بأن تأجيل استجوابات رئيس الوزراء انقالب
دستوري ،كما قال الفقيه الدستوري عثمان عبدالملك الصالح
بأن "الدستور الكويتي بمواده إما أن تعمل بها جميعا أو أن
تعطلها جميعا".
وذكــر أن تأجيل تلك االستجوابات تجاوز في حق الرقابة
الشعبية وحق النائب باالستجواب وجوهر النظام البرلماني
وهو المسؤولية الحكومية.
من جانب آخر ،قال السويط إن "لرئيس مجلس األمة الحالي
مواقف سابقة تناقض ما ذهب إليه بشأن استجوابات رئيس
الوزراء وتلك المواقف موثقة ومتلفزة".

وجه النائب مرزوق الخليفة
سؤاال إلى وزيرة األشغال
العامة وزيرة الدولة لشؤون
االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات د .رنا الفارس ،قال
فيه" :ما سبب تأخير تمديد
شبكة األلياف الضوئية
(الفايبر) ملناطق محافظة
الجهراء وخاصة النعيم
والقصر والجهراء؟ وبيان
املوعد املحدد لتوصيل
الشبكة".

أكد النائب أسامة الشاهني ،أن
التوظيف يمثل أزمة حقيقية
في ظل عدم تحريك الحكومة
ساكنا بهذا الشأن ،وال تزال
وسائلها نحو عالج هذه القضية
تقليدية ،الفتا إلى أنها ال تزال
توظف املواطنني بالواسطة
واملحسوبية.
وقال الشاهني ،في تصريح ،رغم
أن مهندسي البترول ومجتازي
املقابالت ومستوفي الشروط
نظموا اعتصاما ،فلم يتم قبولهم
بالشركات النفطية ،فضال عن أن
نشاطات أخرى ُع ِقدت للخبراء
الذين اجتازوا االختبارات ،ولم
يقبلوا بإدارة الخبراء بوزارة
العدل" ،وهذان مثاالن يدالن
على أن أزمة التوظيف حقيقية
وحاضرة وماثلة أمامنا".
وأضاف "قدمنا باقة من الحلول
واملقترحات ،منها تشجيع
التوجه للقطاع الخاص من خالل
إنشاء شركات وطنية عمالقة
الستيعاب األعداد الجديدة
بسوق العمل ،لكن ال جدية
حكومية على هذا الصعيد ،وال
تزال الحكومة ترغب في استمرار
التقليدية بقبول موظفي الدولة
من املواطنني من خالل الواسطة
واملحسوبية".

ةديرجلا
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السفيرة الفرنسية تبحث التعاون مع الجامعة األميركية
المطوع استقبل لوجوندر وأكد توطيد التعاون مع الشركات الفرنسية

أسلوب
تعليمنا
يفسح المجال
للتواصل
العالمي
عواد

زارت السفيرة الفرنسية لدى الكويت آن
كلير لوجندر والملحق األكاديمي الدكتور
بنجامين تــونــاي الـجــامـعــة االمـيــركـيــة في
الكويت والتقيا رئيسة الجامعة د .روضة
عواد وتم تبادل وجهات النظر حول الفرص
البحثية واألكاديمية ذات االهتمام المشترك.
وقالت عــواد في تصريح صحافي امس
إن "اسـلــوب تعليمنا األميركي القائم على
نموذج اآلداب الحرة يفسح المجال للتواصل
والتعاون العالمي والمتعدد الجنسيات"،
مضيفة "ان ـنــا متحمسون لـمــواصـلــة هــذه
الـمـحــادثــات الـتــي تـعــد ج ــزءا ال يـتـجــزأ من
نموذجنا وتطورنا كمؤسسة".
وقــامــت الـسـفـيــرة الفرنسية بـجــولــة في
الـ ـح ــرم ال ـجــام ـعــي وم ـب ـن ــاه ال ـج ــدي ــد ال ــذي
يـضــم مــركــز االت ـص ــاالت واإلع ـ ــام الحديث
والفصول الدراسية التي تم تطويرها مؤخرا
واستوديوهات الفنون والتصميم الغرافيكي
وأح ــدث مختبرات الكمبيوتر المفتوحة،
إضافة الى جولة في مركز التعليم المستمر
الجديد ( )CCEومكتبة الجامعة.
وأكد الطرفان أن الهدف من المناقشات بين
الجامعة والسفارة الفرنسية هو المساعدة
في النهوض بالجامعة األميركية كمؤسسة
للعلوم اإلنسانية واآلداب الحرة في الكويت.

«مجلس التطبيقي» يقر
استحداث «التخدير» بـ«الصحية»
●

أحمد الشمري

ع ـل ـم ــت "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" مــن
مصادر مطلعة في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب أن مجلس ادارة
الهيئة الذي عقد اجتماعا
امس برئاسة وزير التربية
د .علي المضف وافق على
ا سـتـحــداث بــر نــا مــج دبلوم
ا لـتـخــد يــر فــي كلية العلوم
ال ـص ـح ـي ــة؛ ل ـي ـك ــون ضـمــن
الـتـخـصـصــات ال ـمــوجــودة
بالكلية التي تخدم سوق
العمل في المستقبل.
وذك ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن
االج ـت ـم ــاع اع ـت ـمــد ال ـت ـفــرغ

الــداخـلــي لــرؤســاء االقـســام
ا ســوة بالعمداء ،موضحة
ان ه ــذا ال ـقــرار يــأتــي نـظــرا
لـ ـظ ــروف األزمـ ـ ــة الـصـحـيــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـعـ ـيـ ـشـ ـه ــا الـ ـ ـب ـ ــاد
و ص ـعــو بــة ا ل ـح ـصــول على
التفرغ العلمي في الخارج.
وأض ــا ف ــت أن االج ـت ـمــاع
وافق على اعتماد ترقيات
ع ـ ـ ــدد مـ ـ ــن أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ه ـي ـئــة
الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس فـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
كليات الهيئة.

ف ــي م ـجــال آخـ ــر ،نــاقــش رئ ـيــس مجلس
اإلدارةالــرئـيــس التنفيذي فــي شــركــة علي
ع ـب ــدال ــوه ــاب ال ـم ـط ــوع ال ـت ـج ــاري ــة ،فيصل
المطوع ،مع السفيرة الفرنسية لدى الكويت
آن كلير لوجوندر ،العالقات التجارية بين
ال ـشــركــة وال ـش ــرك ــات الـفــرنـسـيــة ،فـضــا عن
بحث فرص تعزيز العالقات ،وخصوصا مع
القطاع الصحي الفرنسي ،من خالل المزيد
من تعاونه في السوق الكويتي.
واسـتـقـبــل الـمـطــوع الـسـفـيــرة لــوجــونــدر
يرافقها رئيس قسم الـشــؤون االقتصادية
في السفارة أرنــو بولوندي ،وقــال المطوع:
"تشرفنا باستقبال السفيرة الفرنسية ،في
زيــارة هدفها األول توطيد أواصــر التعاون
بين الشركات التجارية في البلدين ،وبحث
ال ـف ــرص ال ـتــي تمكننا م ــن إض ــاف ــة الـمــزيــد
من العالمات التجارية الفرنسية لمحفظة
منتجاتنا ،السيما في القطاع الطبي ،إضافة
إلى مناقشة فرص تجارية بهدف طرح المزيد
من المعدات والمنتجات الطبية الفرنسية في
السوق الكويتي".
وأردف" :نتطلع إلــى المزيد من التعاون
المشترك مع شركات تجارية رائدة في فرنسا،
تلبية اللتزامنا تـجــاه المجتمع الكويتي،
لتوفير عــامــات تـجــاريــة رائ ــدة تـكــون عند

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المنقف
الـتـعــاونـيــة ،منير العتيبي ،أن "م ــا تحقق
خالل العام المالي  2020يعد وضع حجر
األس ــاس لجمعية المنقف الـتـعــاونـيــة من
جــديــد ،حـيــث إن ــه مـنــذ تــأسـيــس الجمعية
عــام  2016لم يتحقق ما يتمناه مساهمو
ال ـج ـم ـع ـي ــة ،ف ـت ــم ت ـس ـك ـيــر ك ــاف ــة ال ـخ ـســائــر
ً
المتراكمة ،خالل السنوات السابقة" ،الفتا
إل ــى أن ــه "ت ــم تحقيق فــائــض رب ــح وتــوزيــع
عائد مشتريات للمساهمين بنسبة ،%9.5
وسـيـتــم تــوزيــع االربـ ــاح للمساهمين بعد
انعقاد الجمعية العمومية".
وقال العتيبي ،في تصريح له ،إنه تم عمل
وديعة بقيمة نصف مليون دينار في بيت
التمويل الكويتي ،لتقوية المركز المالى
للجمعية ،وذلك ألول مرة منذ تأسيسها.

وأضـ ــاف أن "الـجـمـعـيــة حققت مبيعات
هــي األ عـلــى منذ تأسيسها بمبلغ تخطى
 8.5ماليين دينار ،األمر الذي تحقق بفضل
وضع سياسة تسويقية لتنشيط المبيعات
مــن خ ــال تـنــويــع ال ـس ـلــع" ،مـشـيــرا إل ــى أنــه
ت ــم اف ـت ـت ــاح مـلـحـمــة ع ـلــى أع ـل ــى م ـس ـتــوى،
ً
وأ يـضــا مسمكة متميزة ومطحنة أ يـضــا ،
وكذلك عمل مهرجانات شهرية وأسبوعية
لتخفيف ال ـعــبء عـلــى ال ـمــواطــن والـمـقـيــم،
ورفع المبيعات.
وع ـبــر ع ــن س ـعــادتــه الـبــالـغــه لـمــا لمسه
من المساهمين من ثناء كبير على السلة
الــرمـضــانـيــة الـمـتـمـيــزة ،الـتــي تــم توزيعها
عليهم قبل شهر رمضان الكريم ،حيث إنها
متنوعة وتلبي كافة احتياجات المساهمين
خالل الشهر الفضيل.

•
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«مقاطع مصورة وردت من داخل األندية تثبت مخالفتها»
●

محمد جاسم

طالب عضو المجلس البلدي،
ع ـب ــدال ـس ــام ال ـ ــرن ـ ــدي ،ال ـج ـهــاز
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ب ـلــديــة ال ـكــويــت
بـتـشــديــد الــرقــابــة وال ـك ـشــف عن
المعاهد الصحية المختلطة في
بعض المحافظات.
وأك ــد ال ــرن ــدي ،فــي تصريح
ل ـ "ال ـجــريــدة" ،أنــه ورد العديد
من المقاطع المصورة من داخل
م ـعــاهــد وأن ــدي ــة صـحـيــة تثبت
مـخــالـفـتـهــا ل ـل ـق ــرارات ال ــوزاري ــة
بشأن منع االختالط في أنشطة

بالنساء والرجال ،هناك قرارات
وزارية تنظم ذلك ومنها مادة 17
بند  16من القرار الوزاري رقم 87
لسنة  ،2015بشأن حظر تشغيل
ال ــرج ــال فــي صــالــونــات تجميل
الـسـيــدات أو المعاهد الصحية
أو ال ـبــدن ـيــة ال ـخــاصــة بــالـنـســاء
وتشغيل النساء في صالونات
الحالقة أو الصحية أو البدنية
الخاصة بالرجال.
وقـ ــال ال ــرن ــدي إن مـعـلــومــات
وردت ب ــأن ه ـن ــاك م ــن يـخــالــف،
عـ ـب ــر وج ـ ـ ـ ــود مـ ـع ــاه ــد ص ـح ـيــة
ً
وبدنية مختلطة ،متسائال عن

دور ال ـب ـل ــدي ــة ف ــي َم ـ ــن يـخــالــف
القرار ،وعن وجود نواد صحية
م ـخ ـت ـل ـطــة م ـس ـت ـث ـن ــاة ،وم ـ ــا هــو
اإلجــراء الذي تم في حال وجود
نواد مختلطة مخالفة.
ودع ــا الـجـهــاز الـتـنـفـيــذي في
البلدية إلى تزويده بعدد األندية
الصحية ا لـتــي تمت مخالفتها
لـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ،ف ـض ــا ع ــن ع ــدد
المخالفات اإلجمالية المتخذة
بـحــق ال ـن ــوادي والـمـعــاهــد ،ومــا
آلية البالغ لدى المواطنين عن
النوادي المخالفة.

البلدية :تلقينا  737شكوى خالل مارس الماضي
أعلنت بلدية الكويت ،تلقي قسم طوارئ
ال ـخــط ال ـســاخــن ( )139بـمــراقـبــة النقليات
بـ ــإدارة ال ـخــدمــات الـعــامــة  737ش ـكــوى من
جميع المحافظات ،وذلك خالل شهر مارس
الماضي.
وأوضـحــت البلدية ،فــي بـيــان ،أم ــس ،أن
ال ـش ـكــاوى شـمـلــت وج ــود مـخـلـفــات قمامة
وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل
وسكن عزاب ورمي أنقاض تعوق الطريق
وسقوط أشجار وباعة جائلين وسيارات
مهملة وقوارب.

وأشــارت البلدية إلى تلقي  176شكوى
فــي محافظة األح ـمــدي ،و 148فــي «مـبــارك
ال ـك ـب ـيــر» ،و 114بـ ـ «ال ـعــاص ـمــة» ،و 110في
«الفروانية» ،فضال عن  95بـ «حولي» ،و94
في «الجهراء».
ولفتت إلى أن جميع الشكاوى التي يتم
استقبالها عبر خــدمــة الــواتـســاب وخدمة
الـخــط الـســاخــن مــن قـســم ال ـط ــوارئ التابع
إلدارة الخدمات ،يتم متابعتها من موظفي
الـخــط الـســاخــن بعد تحويلها إلــى جهات
االختصاص في البلدية طبقا للمحافظات،

العتيبي يسأل الشايع عن
تطوير المباركية التراثية
●

محمد جاسم

وج ـ ـ ـ ـ ــه رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
ال ـب ـل ــدي م .أس ــام ــة الـعـتـيـبــي،
ً
سـ ــؤاال ل ــوزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
البلدية ووزيــر الدولة لشؤون
اإلس ـكــان والتطوير العمراني
شــايــع الـشــايــع ،بـشــأن مخالفة
ق ــرار المجلس الـبـلــدي تطوير
م ـن ـط ـقــة ال ـم ـب ــارك ـي ــة ال ـتــراث ـيــة
واالت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى م ــا ل ــم تـ ــورده
بـ ـن ــوده م ــن ن ـص ــوص وم ـه ــام،
وبـخـصــوص رد الـمــديــر الـعــام
للجهاز التنفيذي على االقتراح
المقدم بتاريخ  4يناير 2017
م ــن ع ـض ــو ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـلــدي
أســامــة العتيبي بـشــأن دراســة

أراض في
إمكانية تخصيص
ٍ
منطقة أسواق المباركية ،لبناء
مجموعة فنادق صغيرة يراعي
في تصميمها الطابع الكويتي
القديم.
وق ــال العتيبي ،فــي ســؤالــه،
إن ا لـ ـ ـم ـ ــادة  32/1مـ ــن ق ــا ن ــون
الـبـلــديــة رق ــم  ٢٠١٦/٣٣ألــزمــت
المدير العام للجهاز التنفيذي
ب ـت ـن ـف ـي ــذ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـم ـج ـل ــس
الـبـلــدي ،والـتـقـيــد فــي ذل ــك بما
ج ــاء ب ــال ـق ــرارات مــن مضامين
واشتراطات وبنود ،دون إغفال
ً
أو تعديل أو زيــادة ،مبينا أنه
في حــال عــدم االلـتــزام بما ورد
ت ـعــد م ـخــال ـفــة صــري ـحــة لنص
القرارات.

سبل تعزيز العالقات وفتح المزيد من أبواب
التعاون المشترك بين فرنسا والكويت ،بما
فيه مصلحة الطرفين ،خاصة أن شركة علي
عبدالوهاب المطوع التجارية هي ممثل رائد
للعالمات التجارية الفرنسية في الكويت،
وتحظى بسمعة طيبة وتاريخ عريق".

أحمد الشمري

بحضور طالبي متفاوت على المنصات التعليمية اإللكترونية ،انطلق
الفصل الدراسي الثاني في مختلف كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب عبر التعليم عن بعد ،بكل يسر وسهولة دون أي
مشاكل تذكر.
ورغم انشغال بعض الطلبة باستكمال جداولهم الدراسية خالل فترة
التسجيل المتأخر ،التي تستمر حتى  16الجاري ،فإن بعض األساتذة في
مختلف المنصات التعليمية اإللكترونية شددوا خالل اليوم األول على
أخذ حضور وغياب الطلبة في مختلف الكليات التطبيقية ،وعدم التهاون
في الفصل الدراسي الجاري.
ولم يشهد الموقع اإللكتروني أو المنصات التعليمية في "التطبيقي"
أي مشاكل فنية خالل بدء عملية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني،
علما أن الهيئة خصصت خطا ساخنا للتواصل معها لحل أي مشكلة
تواجه الطلبة.
وشددت "التطبيقي" على الطلبة المتعثرين دراسيا ومعدلهم أقل من
نقطتين ،وليست لديهم مقررات ،ويحتاجون إلى عمل حسبة معدل وإعادة
مقررات ،إلى ضرورة مراجعة مكتب اإلرشاد في الكلية التي يدرسون بها.
من جهته ،ذكر رئيس االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب صالح الجاركي "أن الفصل الدراسي الثاني
انطلق وفقا لنظام التعليم عن بعد بكل أريحية" ،مشيرا إلــى أن فترة
التسجيل المتأخر خصصت الستكمال الطلبة المستمرين جداولهم
الدراسية .وطالب الجاركي ،في تصريح لـ"الجريدة" ،بضرورة زيادة مقاعد
الطلبة في مختلف الشعب الدراسية خالل فترة السحب واإلضافة ،حتى
يتسنى للجميع استكمال جداولهم الدراسية ،تفاديا من لجوء الطلبة
إلى الحضور للعمادة والتسجيل يدويا ،والذي يمكن أن يتزامن مع شهر
رمضان .وشدد على الطلبة متابعة الموقع اإللكتروني في عملية نزول
مواعيد جديدة للتسجيل في الشعب الدراسية.

«المنقف التعاونية» 2020 :األعلى في اإليرادات
وتوزيع عائد مشتريات بنسبة %9.5

الرندي لـ ةديرجلا  :البلدية تتقاعس في الرقابة
على المعاهد الصحية المختلطة
الصالونات والمعاهد الصحية،
م ـم ــا ي ـك ـشــف ت ـق ــاع ــس مـفـتـشــي
ال ـب ـلــديــة ع ــن أداء دوره ـ ــم بـهــذا
الخصوص.
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ق ـ ـ ـ ّـدم ال ــرن ــدي
ً
سؤاال لرئيس المجلس البلدي،
أسامة العتيبي ،بشأن صالونات
التجميل وا لـمـعــا هــد الصحية،
ذك ـ ـ ــر فـ ـي ــه أن ه ـ ـنـ ــاك ض ــواب ــط
واشتراطات لكل نشاط حتى يتم
تنظيمه ليتناسب مــع الـعــادات
والتقاليد ،مضيفا :وفيما يخص
صالونات التجميل أو المعاهد
الـصـحـيــة أو الـبــدنـيــة الـخــاصــة

حضور طالبي متفاوت مع انطالق
الفصل الثاني بـ «التطبيقي»
●

السفيرة الفرنسية تتسلم هدية تذكارية من رئيسة الجامعة األميركية
حسن ظن المستهلكين ،وترقى إلى تطلعاتهم
وتخدمهم بشكل أفضل" ،معربا عن شكره
للسفيرة على "زيــارتـهــا الكريمة الـتــي هي
موضع تقدير دوما في الشركة".
مــن جـهـتـهــا ،قــالــت الـسـفـيــرة لــوجــونــدر:
"سعدت بلقائي فيصل المطوع ،إذ ناقشنا

7

فـضــا عــن الـتــأكــد مــن اإلجـ ـ ــراءات ال ـتــي تم
اتـخــاذهــا لـلـتــواصــل مــع الـشــاكــي وإطــاعــه
على تلك اإلجراءات.
وأضافت أن موظفي النوبات الثالثة
(أ ،ب ،ج) بـقـســم الـ ـط ــوارئ ال ـتــابــع إلدارة
ال ـخــدمــات ال ـعــامــة يـعـمـلــون عـلــى م ــدار 24
ساعة للتعامل مع الشكاوى ،مؤكدة تحريك
آل ـي ــات وم ـع ــدات ف ــي ح ــال وجـ ــود ال ـحــاالت
ال ـط ــارئ ــة ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـحــاف ـظــات الـتــي
تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها.

«األرصاد» :استمرار موجة
األمطار والغبار
ذكرت إدارة األرصاد الجوية ،ان طقس البالد يتأثر بامتداد منخفض
جوي يصاحبه تكون للغيوم وفرصة ألمطار متفرقة قد تكون رعدية
أحيانا على فترات متفاوتة خالل األيام المقبلة والرياح نشطة مثيرة
للغبار خاصة على المناطق المكشوفة.
وقال مراقب التنبؤات الجوية باإلدارة عبدالعزيز القراوي لـ "كونا"
ان الطقس اليوم سيكون مائال للحرارة نهارا ومعتدال ليال وغائما
جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة
وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة
بين  33و 35درجة مئوية والصغرى بين  22و 24درجة.
وأفاد القراوي بان الطقس غدا سيكون مائال للحرارة وغائما جزئيا
إلى غائم والرياح متقلبة االتجاه جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة مع
فرصة ألمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى
المتوقعة بين  32و 34درجة مئوية والصغرى بين  22و 24درجة.
وق ــال ان الـطـقــس األرب ـع ــاء الـمـقـبــل سـيـكــون مــائــا ل ـل ـحــرارة نـهــارا
ومعتدال ليال والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة بين
 20و 50كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى
المتوقعة بين  34و 36درجة مئوية والصغرى بين  22و 24درجة.

وتابع :شكلت زيادة اإليرادات وتقليص
المصروفات الــدور األكبر لتحقيق فائض
ال ــرب ــح ،الـ ــذي تـحـقــق ه ــذا الـ ـع ــام ،ح ـيــث إن
االيرادات بلغت  907آالف دينار ،وهي تعد
األ عـلــى منذ تأسيس الجمعية ،وتقلصت
المصروفات لتصل الى أدنــى مستوياتها
هذا العام.
وأوضـ ــح أن ــه تــم وض ــع سـيــاســة رقــابـيــة
محكمة على ُعـهــد االس ــواق وال ـفــروع ،هذا
ال ـع ــام ،مـمــا أدى إل ــى ســامــة الـعـهــد وعــدم
وج ـ ــود أى ع ـجــز ألول مـ ــرة م ـنــذ تــأسـيــس
الجمعية.
واختتم العتيبي موجها كل الشكر الى
أعـضــاء مجلس اإلدارة وكــل العاملين في
الجمعية على تحقيق هذه اإلنجازات.

محليات

منير العتيبي

«مفاتيح التدبر»
لقراءة التفسير
خالل رمضان
طرحت جمعية إحـيــاء التراث
اإلسالمي مشروع "مفاتيح التدبر"
لـ ـق ــراءة كـتــب الـتـفـسـيــر ف ــي شهر
رمـضــان الـمـبــارك ،حيث سيكون
مـ ـق ــرر ال ـس ـن ــة األولـ ـ ــى (1442هـ ـ ـ ـ ــ)
على ثالثة مستويات ،هــي :كتب
المواهب الربانية وفتح الرحيم
ال ـم ـلــك ال ـع ــام وتـيـسـيــر اللطيف
المنان البن سعدي.
وأوض ــح فــرع األنــدلــس التابع
للجمعية وه ــو الـجـهــة المنظمة
لهذا المشروع أنه خالل الفعاليات
سـيـتــم س ـمــاع م ــواد تــراث ـيــة ،كما
ي ـم ـكــن ال ـج ـم ــع ب ـي ــن مـسـتــويـيــن،
إضافة لتنظيم ورد يومي مناسب
ل ـل ـج ـم ـيــع ،وس ـت ـك ــون ال ـم ـشــاركــة
فــي هــذا النشاط عــن طريق البث
المباشر في تويتر وانستغرام.
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محليات
وكيل «الشؤون» :التحقيق أثبت براءة ذمتي من المخالفات
ةديرجلا

•
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ً
• شعيب مستأنفا عمله :المرحلة تزخر بمشروعات نسعى الستكمالها ومتابعتها
• رقابة صارمة على التبرعات حماية للعمل الخيري من االنحراف وسوء االستخدام
جورج عاطف

طمأن شعيب الموظفين
بأنه لن ُيظلم أحد ،والجميع
سيحصلون ًعلى حقوقهم
كاملة ،مؤكدا التعامل مع
الجميع بمسطرة القانون
الواحدة.

عق ــب توقف عن العمل ناهز
 3أشهر ،بقرار من وزير الشؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـس ــاب ــق عـيـســى
الكندري ،لبحث ما نسب إليه من
شبهة مخالفات إدارية ،استأنف
وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز
شعيب ،أمس ،مهامه عقب براءته
من المخالفات المنسوبة إليه.
وق ـ ــال ش ـع ـيــب ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»
إنــه «بفضل الـلــه ،بــاشــرت اليوم
(أمـ ـ ـ ـ ـ ــس) ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ّ
ً
ومعاودة تسلم مهامي مجددا،
ع ـق ــب ان ـت ـه ــاء م ـ ــدة ال ــوق ــف عــن
العمل ،وظهور نتائج التحقيق

فيما نسب ّ
إلي من وجود شبهة
مخالفات ،وصــدور تقرير جهة
التحقيق ال ــذي أك ــد ع ــدم صحة
جـمـيــع م ــا ن ـســب إلـ ـ ـ ّـي» ،وأش ـكــر
الـ ـل ــه «ل ـظ ـه ــور ال ـح ـق ـي ـق ــة» ،كـمــا
أت ـقـ ّـدم بالشكر ل ـ «كــل مــا آزرنــي
وســاعــدنــي فــي إب ــراء ذمـتــي من
الـ ـقـ ـي ــادات وأط ـ ـيـ ــاف الـمـجـتـمــع
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،والـ ـ ــزمـ ـ ــاء ق ـي ــادي ــي
وموظفي الوزارة».

المشروعات التنموية
وأ ك ــد شعيب أن المرحلتين

ال ــراهـ ـن ــة وال ـم ـق ـب ـل ــة غ ــاي ــة فــي
األهـمـيــة والـحـســاسـيــة ،ألنهما
تزخران بالمشروعات التنموية
ال ـت ــي نـسـعــى إل ــى اسـتـكـمــالـهــا
وم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ن ـ ـسـ ــب إن ـ ـجـ ــازهـ ــا
وتـ ـط ــوي ــره ــا م ـس ـت ـق ـبــا ،الف ـتــا
إل ــى وجـ ــود ح ــزم ــة م ـشــروعــات
قوانين جديدة ولوائح وقرارات
وتعاميم منظمة لعمل الوزارة،
نـسـعــى إلق ــراره ــا خ ــال الـفـتــرة
المقبلة.
وذ ك ـ ــر أن وز يـ ـ ـ ــر الشـ ــؤون
د .مشعان العتيبي ،لديه رؤية
ل ــارتـ ـق ــاء وت ـط ــوي ــر ال ـخ ــدم ــات

تعديالت «المساعدات» قيد الدراسة
ونسعى للتيسير على األسر

نسعى إلى
توطين العمل
الخيري
مساعدة
لألسر
المتعففة
والمحتاجين

أكد شعيب أن التعديالت الخاصة بالئحة
المساعدات ماتزال قيد الدراسة ،الفتا إلى أن
الوزارة تدعم كل ما من شأنه التيسير على
األسر ،شريطة أال يخرج عن األطر القانونية
المنظمة للصرف والحصول على المساعدة.
وق ـ ـ ــال ش ـع ـي ــب إن «ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـمــال ـيــة

المترتبة على التعديالت ستدرس بعناية
داخل لجنة المساعدات المساعدات العامة»،
مؤكدا أن أي تعديل ُ
سيقر سيكون متوافقا
والسياسة العامة للدولة الرامية إلى تحقيق
مـبــدأ الـتـكــافــل االجـتـمــاعــي لــرعــايــة األس ــرة
والفرد.

ك ــاف ــة الـ ـت ــي ت ـقــدم ـهــا ال ـ ـ ـ ــوزارة،
مشددا على أن جميع القياديين
والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن ي ـع ـم ـل ــون بـكــل
تفان وإخــاص وبــروح الفريق
الواحد خدمة للبلد وسكانها،
وش ــاك ــرا ال ــوك ــاء الـمـســاعــديــن
ف ــي «الـ ـش ــؤون» عـلــى جـهــودهــم
المضنية المبذولة طوال األشهر
الثالثة الماضية ،واإلن ـجــازات
التي تحققت بما يعود بالنفع
على الوطن والمواطنين وجميع
المستفيدين من خدمات الوزارة.
وط ـم ــأن شـعـيــب الـمــوظـفـيــن
أنـ ــه ل ــن ي ـظ ـلــم أح ـ ــد ،والـجـمـيــع
س ـي ـح ـص ـل ــون عـ ـل ــى ح ـقــوق ـهــم
ك ــامـ ـل ــة ،مـ ــؤكـ ــدا الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
ال ـج ـم ـي ــع ب ـم ـس ـط ــرة الـ ـق ــان ــون
الواحدة ،وبذل مزيد من الجهد
لتقديرهم وتعويض جهودهم.

مخزون سلعي متين
وحـ ـ ـ ـ ــول دور ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فــي
تــوفـيــر الـم ـخــزون الـسـلــع داخــل
الجمعيات الـتـعــاونـيــة ،تزامنا
حـلــول الشهر الفضيل ،أوضــح
شـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــب ،أن ثـ ـ ـم ـ ــة ت ـن ـس ـي ـق ــا
م ـتــواصــا م ــع وزارة ال ـت ـجــارة
بشأن حماية المخزون السلعي
داخل الجمعيات ،الفتا إلى أنه

فيما أثير ،خالل األيام الماضية،
حـ ـ ـ ــول أزمـ ـ ـ ـ ــة ن ـ ـقـ ــص الـ ـبـ ـي ــض،
هـنــاك اسـتـعــداد مــع قبل بعض
الجمعيات باالستيراد المباشر
من الخارج لسد أي نقص بأي
سلعة كان ،السيما البيض.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ال ـ ـن ـ ـقـ ــص قـ ّـد
ً
يكون موجودا ،غير أنه ال يدق
نـ ــاقـ ــوس الـ ـخـ ـط ــر ،الس ـي ـم ــا أن
الـتـجــربــة الـتــي عاشتها الـبــاد
مـنــذ ظـهــور ال ــوب ــاء أثـبـتــت قــوة
ومـ ـت ــان ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــزون ال ـس ـل ـعــي
ً
الـ ـك ــويـ ـت ــي ع ــالـ ـمـ ـي ــا ،وال ـ ـقـ ــدرة
العالية على إدارة هــذا الملف
الحيوي» ،مؤكدا حسن وجدية
الـ ـتـ ـع ــام ــات ب ـي ــن ال ـج ـم ـع ـيــات
ب ـع ـض ـهــا بـ ـع ــض ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ذل ـ ــك ،ف ــإن ت ـع ــام ــات ال ـشــركــات
الــوطـنـيــة م ــع الـ ــدول الـمـصــدرة
للسلع ممتازة ،مشددا على أن
التقارير الــدوريــة الـصــادرة عن
مــراقـبــي قـطــاع الـتـعــاون ،بشأن
المخزون السلعي مطمأنة جدا.

توطين العمل الخيري
وتطرق شعيب إلــى مشروع
«ت ـب ــرع ــات رم ـ ـضـ ــان» ،ق ــائ ــا إن
«ال ــوزارة تسعى مــن خالله إلى
توطين العمل الخيري وتوجيه

وكيل «الشؤون» لدى استئنافه العمل أمس
ري ـ ـعـ ــه ،ق ـ ــدر ال ـم ـس ـت ـط ــاع ،إل ــى
الداخل مساعدة لألسر المتعففة
وال ـم ـح ـت ــاج ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن»،
ومؤكدا أن هناك رقابة صارمة
عـلــى عـمـلـيــات جـمــع الـتـبــرعــات
حـمــايــة للعمل الـخـيــري مــن أي
ان ـ ـحـ ــراف أو س ـ ــوء اسـ ـتـ ـخ ــدام،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن « هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك لـ ـج ــا ن ــا
مشكلة ل ــإش ــراف عـلــى تــوزيــع
السالل الرمضانية ،والتأكد من
االلتزام باالشتراطات الصحية،
خـصــوصــا الـتـبــاعــد الـجـســدي،
تـجـنـبــا ل ـح ــدوث إص ــاب ــات بين
المستفيدين».

استعداد
بعض
الجمعيات
لالستيراد
المباشر من
الخارج لسد
أي نقص
بأي سلعة

«حق االختيار» يطالب بسرعة عودة المدارس «التربية» 28 :الجاري آخر موعد لتسليم
ً
ّ
تدريجيا
الدراسة
باستئناف
وطالب
«التربية»
مبنى
أمام
وقفة
م
نظ
العمل للمتقدمين للوظائف
●
فهد الرمضان

جدد عدد من أولياء األمور
من تجمع "لنا حق االختيار"
م ـطــا ل ـب ـت ـهــم وزارة ا ل ـتــر ب ـيــة
ب ــال ـس ـم ــاح ب ـ ـعـ ــودة الـ ــدراسـ ــة
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة فـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس
الجاهزة والمستعدة لتطبيق
االشتراطات الصحية.
وقـ ــالـ ــوا ،خـ ــال وق ـف ــة لـهــم،
أمـ ــس ،أمـ ــام مـبـنــى "الـتــرب ـيــة"
الرئيسي" :نحن مجموعة من
أولـيــاء األم ــور ،نشكركم على
مــواف ـق ـت ـكــم ع ـلــى ق ـ ــرار وزارة
ال ـتــرب ـيــة ب ـش ــأن االخ ـت ـب ــارات
الـ ـ ــورق ـ ـ ـيـ ـ ــة وعـ ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـط ـل ـب ــة
تدريجيا للمدارس ،بــدء ا من
سبتمبر المقبل".
وأضافوا" :ولتفعيل القرار
وضمان نجاحه نــرى أنــه من
الـ ـ ـض ـ ــروري أن تـ ـب ــدأ عـمـلـيــة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة ال ـ ـتـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــة إلـ ــى
ال ـ ـمـ ــدارس م ــن اآلن كـمــرحـلــة
تـجــريـبـيــة ،مــع ع ــدد قليل من
الـ ـم ــدارس ال ـخــاصــة الـمـهـيــأة
وف ــق االشـ ـت ــراط ــات الصحية
الستقبال الطلبة" ،موضحين
أن ذلك سيمكن الجهات
ال ـم ـخ ـت ـص ــة م ـ ــن الـ ـتـ ـع ــرف
على الثغرات وضمان نجاح
خطط العودة ،وفق ما اتبعته
الجهات المختصة.
وذكــروا ان الـمــدارس يمكن
ان تستقبل طلبتها للتقييم
وال ـ ـت ـ ـقـ ــويـ ــة واالخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات،

• تسريع تعيين الكويتيين و«البدون» والخليجيين والوافدين المقبولين
• ترحيل تعيين المتأخرين لبداية العام المقبل ...وتعميم دوام رمضان
●

مشاركات في الوقفة أمام «التربية»
والسماح للمدارس المستعدة
بالعودة الجزئية واستقبال
طلبتها ،خصوصا انها قدمت
خططها ل ــوزارة التربية قبل
أشهر.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــردوا :نـ ــأمـ ــل مــن
مجلس الوزراء ووزارة التربية
الموافقة على منح أولياء أمور
الطلبة في المدارس الخاصة
المهيأة ممن يتحملون أعباء
وتكاليف تعليم أبنائهم في
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص بـ ــأن يـكــون
لهم حق اختيار نظام التعليم
األنسب ألســرهــم ،مع االتفاق

مـ ــع ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ،م ــؤك ــدي ــن أن
هذه المرونة ستمكن الوزارة
والـ ـق ــائـ ـمـ ـي ــن عـ ـل ــى ال ـت ـع ـل ـيــم
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ال ـت ـع ـل ـي ــم
الـ ـحـ ـك ــوم ــي م ـ ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
الكامل لبداية التعليم الفعلي
في سبتمبر  ،2021وهــو أمر
سيقلل من الخطورة واألعباء
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـتـ ـحـ ـمـ ـلـ ـه ــا األهـ ـ ــالـ ـ ــي
الــذيــن يــرسـلــون أبـنــاء هــم الى
مـ ــراكـ ــز الـ ـتـ ـق ــوي ــة وال ـ ـ ـ ــدروس
الخصوصية التجارية ،التي
تسمح لها السلطات بالعمل
حاليا واستقبال الطلبة.

وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا أنـ ـ ـه ـ ــم يـ ـ ـق ـ ــدرون
الـ ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة الـتــي
تمر بها البالد والعالم أجمع
بـ ـسـ ـب ــب جـ ــائ ـ ـحـ ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا،
وتـقــديــم الـســامــة الـعــامــة ،مع
تأكيد االستفادة من تجارب
الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ،لـ ـضـ ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــرار
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم اث ـ ـ ـنـ ـ ــاء الـ ـج ــائـ ـح ــة
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة اآلم ـ ـنـ ــة
ألبنائنا ،ضمانا لمستقبلهم
التعليمي وصحتهم النفسية.

فهد الرمضان

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـسـ ــابـ ــق الـ ـجـ ـه ــات
المختصة ا لــز مــن لالنتهاء من
إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـع ـي ـيــن ال ـخ ــاص ــة
بــال ـم ـع ـل ـم ـي ــن واالخ ـص ــائ ـي ـي ــن
النفسيين واالجتماعيين لسد
ال ـن ـق ــص ف ــي الـ ـ ـم ـ ــدارس ،أك ــدت
م ـص ــادر تــربــويــة لـ ـ «ال ـجــريــدة»
ان التربية ح ــددت  28الـجــاري
مــو عــدا نـهــا ئـيــا لتسليم العمل
للمتقدمين للوظائف التعليمية
واالدارية في المدارس ،موضحة
أنــه لن يتم قبول تسليم العمل
الي ش ـ ـخ ـ ــص لـ ـ ـ ــم ي ـس ـت ـك ـم ــل
اجراءاته قبل هذا التاريخ.
وقالت المصادر إن موظفي
الـقـطــاع االداري يـعـمـلــون على
االن ـت ـهــاء ســريـعــا مــن اجـ ــراءات
تـعـيـيــن ا لـمـعـلـمـيــن الكويتيين
و«الـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــدون» وال ـخ ـل ـي ـج ـي ـي ــن
وال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن الـ ــذيـ ــن تـ ــم ق ـب ــول
طلباتهم واج ـتــازوا المقابالت
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـت ــوظ ـي ــف ،الف ـتــة
ال ــى ان ــه ت ــم تـسـلـيـمـهــم طـلـبــات
الفحص الطبي وصحيفة الحالة
الـجـنــائـيــة ال ـتــي يـتــم تعيينهم
ع ـ ـلـ ــى ضـ ــوئ ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــال ت ــم

تسليمها للوزارة قبل التاريخ
المحدد.
وذكــرت أن المتقدم للوظيفة
عليه إحضار موافقة السلطات
الـصـحـيــة بـكــونــه الئ ـقــا صحيا
ل ـل ـع ـمــل اضـ ــافـ ــة ال ـ ــى صـحـيـفــة
الحالة الجنائية التي تثبت خلو
سجله من أحكام تمنع توظيفه،
الفتة الــى أن مــن يستكمل هذه
الشروط يرسل طلبه للمناطق

ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ل ـ ـتـ ــوزي ـ ـعـ ــه ع ـلــى
المدارس ومباشرته العمل.

دوام رمضان
من جانب آخر ،حددت وزارة
التربية في نشرة أصدرتها امس
آل ـيــة ومــواع ـيــد عـمــل العاملين
ف ــي م ــراك ــز الـتـعـلـيــم الـمـســائــي
خـ ــال ش ـهــر رمـ ـض ــان ال ـم ـبــارك

استقالة رئيس «المعلمين»
ومطالبة بانتخاب البديل
تقدم رئيس جمعية المعلمين ،مطيع العجمي ،باستقالته
من مجلس اإلدارة.
وط ـلــب ام ـيــن ســر الـجـمـعـيــة عــايــض الـسـبـيـعــي مــن وزارة
الشؤون تحديد موعد النعقاد الجمعية العمومية النتخاب
رئيس جديد ،وفقا للمادة  ٣٤من النظام األساسي.
وتأتي استقالة رئيس مجلس إدارة الجمعية دون بقية
ً
األعضاء ،حيث يتوجب انتخاب رئيس جديد خالل  ٦٠يوما،
ً
ً
علمـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــأن فـ ـت ـ ـ ـ ــرة المجل ـ ـ ــس الح ـ ــالي قد انتهـ ــت قانونيا
في  ٤مارس الماضي.

تجهيزات «رمضان» تربك الحركة المرورية

ً
ً
بوحسن :ضبط  16كراجا متخصصا في التالعب بعدادات المركبات
●

اإلصالحات وأعمال
الصيانة على
الدائري السادس
وإغالق تقاطع
العبدالرزاق زادت من
االختناق المروري

محمد الشرهان

شهدت الطرق الدائرية والرئيسية في البالد،
السيما المناطق التجارية ،أمس ،اختناقات وربكة
مرورية جراء تسابق المواطنين والمقيمين لشراء
احتياجات شهر رمـضــان المبارك خــال الفترة
ً
المسموح بها بالتجول مــن الخامسة صباحا
حتى السابعة مساء.
وقال ضابط قسم التوعية المرورية والعالقات
العامة ب ــاإلدارة العامة لـلـمــرور ،الــرائــد عبدالله
ب ــوح ـس ــن ،إن «اإلدارة م ـم ـث ـلــة ف ــي قـ ـط ــاع قـســم
الحركة ،بالتعاون والتنسيق مع اإلدارة العامة
لشرطة النجدة ،وضعت خطة ميدانية لتخفيف
االخـ ـتـ ـن ــاق ــات الـ ـم ــروري ــة ف ــي ب ـع ــض ال ـم ـنــاطــق،
السيما التجارية وشارع الجملة وشارع التمور
ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــويــخ ال ـص ـنــاع ـيــة» ،الف ـتــا ال ــى ان
اإلدارة اعتمدت في خطتها على توزيع وانتشار
الدوريات المرورية ،ودوريات شرطة النجدة مع
اغــاق مــداخــل فــي بعض المناطق ،الـتــي تسبب
ازدحاما مروريا بسبب تدافع المركبات لدخول
تلك المناطق ،ويتم تحويلها وتقسيمها الى عدة
مداخل أخرى ،بهدف تخفيف الضغط المروري.
وأشــار بوحسن إلى أن خطة المرور للتعامل
مع االختناقات المرورية هذه األيام اعتمدت على
غرفة التحكم المروري من خالل مراقبة التقاطعات
الضوئية ،ومتابعة وضع الطرق بواسطة كاميرات
المراقبة المرورية ،وكاميرات الضبط المروري،
وزيــادة توقيت اإلشــارات الضوئية ،التي تشهد
ازدحــامــا مــروريــا الفـتــا ،بـهــدف تسيير الحركة،
والقضاء على االختناقات.

وأوضح أن اإلصالحات واعمال الصيانة على
طريق الدائري السادس زادت من الكثافة المرورية،
كما ينطبق ذلك على اغالق تقاطع العبدالرزاق،
مما تسبب في ربكة مــروريــة في قلب العاصمة
والطرق المؤدية الى منطقة البلوكات والمباركية.

تالعب بالعدادات
من جانب آخر ،قال بوحسن إن اإلدارة العامة
للمرور ،ممثلة في قطاع الشؤون الفنية ،بالتعاون
والتنسيق مع اإلدارة العامة للمباحث الجنائية-
ادارة مكافحة التزييف والتزوير ،نفذت مساء أمس
األول ،حملة امنية على الكراجات التي تتالعب في
عدادات المسافة للمركبات.
وأض ـ ــاف بــوح ـســن أن م ـســاعــد ال ـمــديــر ال ـعــام
لـ ــادارة الـعــامــة لـلـشــؤون الفنية العميد محمد
الـ ـع ــدوان ــي ت ـل ـقــى ع ـ ــدة شـ ـك ــاوى م ــن مــواط ـن ـيــن
وم ـق ـي ـم ـيــن ،أف ـ ــادوا م ــن خــال ـهــا بــأن ـهــم اش ـت ــروا
مركبات تبين الحقا انها تم التالعب في عدادات
ال ـم ـســافــة ال ـخــاصــة ب ـه ــا ،الف ـت ــا إل ــى أن مفتشي
الفحص الفني رصدوا  16كراجا متخصصا في
الـتــاعــب بــال ـعــدادات ولــديـهــا فـنـيــون مختصون
بذلك.
وأشـ ــار إل ــى ضـبــط  16عــامــا متخصصا في
عمليات الـتــاعــب ،كما تــم ضبط عــدد كبير من
عــدادات المركبات التي كــان المتهمون يعملون
على تغييرها ،الفتا إلى أن رجال مفتشي الفحص
الفني ورجال المباحث حرزوا جميع المضبوطات
وأحالوا جميع المتهمين إلى النيابة العامة ،بعد
أن سجلت ضدهم قضية تزوير.

زحمة الطرقات أمس على أعتاب رمضان

(تصوير نوفل إبراهيم)

م ــن الـ ـمـ ـن ــزل ،ح ـي ــث ي ـب ــدأ عـمــل
موظفي اإلشراف اإلداري ومراكز
التعليم المسائي ومحو األمية
بجميع المراحل التعليمية من
الساعة  8:15مساء حتى الساعة
 11:15مساء ،على أن يكون دوام
الـمـتـعـلـمـيــن ف ــي ك ــل م ــن مـحــو
األمية والمرحلة المتوسطة من
الساعة  8:30مساء حتى 10:25
مساء بواقع  4حصص دراسية،
ويـكــون زمــن الحصة الدراسية
 25دقـ ـيـ ـق ــة م ـ ــع ت ـخ ـص ـي ــص 5
دقائق بين الحصص للراحة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن
دوام المتعلمين فــي المرحلة
الـثــانــويــة سـيـكــون مــن الـســاعــة
 8:30حتى الساعة  11:5مساء
بواقع  4حصص دراسـيــة على
أن يكون زمن الحصة  35دقيقة
م ــع تـخـصـيــص  5دق ــائ ــق بين
الحصص للراحة ،مشددة على
ان دوام ال ـه ـي ـئــات الـتـعـلـيـمـيــة
واإلداريـ ـ ــة والـمـعــاونــة سيكون
عن بعد من منازلهم وال يتطلب
ال ـح ـض ــور ب ـمــركــز ال ـع ـمــل وفــق
المواعيد المذكورة.

ةديرجلا
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هل تمت التضحية باإلصالح
االقتصادي ولحق بمكافحة الفساد؟
أحمد باقر
بعد الجلسة األخيرة لمجلس األمة اعتقد أن الحكومة ستجد صعوبة
ً
في تصديق الناس إلصالحاتها االقتصادية مستقبال ،وقد ال تستطيع
تنفيذ ما ورد في برنامجها ،خاصة المتطلبات التشريعية.
إذ كيف يمكن ألي حكومة أن تنفق في جلسة واحــدة مبالغ تناهز
المليار ونصف المليار دينار (غير واردة في الميزانية) لتحقيق أهداف
ذات جرعة سياسية كبيرة وغير مدرجة في برنامجها ،ثم عادت بعد
أسبوع واحد لتقدم برنامج الحكومة الى المجلس وتشرح فيه عجز
الميزانية واالخ ـتــاالت المالية الخطيرة ولتطلب من المجلس أن
ً
يوافق لها على قرض بعشرة مليارات ،وأن يوافق أيضا على ثالثة
ً
أنواع من الضرائب على المواطنين ،وتطالب أيضا بتعديل أو إلغاء
القانون ( 95/79الذي أفخر بتقديمه والعمل على إقراره) وهو القانون
الــذي أوقــف رســوم ال ــوزارات كالكهرباء والماء على المواطنين منذ
ديسمبر .1994
لقد قدمت الحكومة برنامجها بعد الجلسة وشرحت فيه االختالالت
الهيكلية والمالية ،وتوقعت أن يصل العجز خالل السنوات الخمس
القادمة إلى  60مليار دينار ،ولكن أليس لنا أن نسأل كيف ستنفذ
برنامجها الصعب وغير الشعبي بعد أن صوتت في تلك الجلسة مع
ً
ما هو مناقض له تماما ومخالف لما ورد فيه؟
ك ــان على الحكومة أن تلتزم ب ـق ــرارات لجنة التحفيز االقـتـصــادي
برئاسة البنك المركزي في القوانين التي أقرت في تلك الجلسة ال أن
تلغي بعض الضوابط منها وتشوهها ،وكذلك أن تعمل على تبني
اآلراء المهمة التي أدلــى بها جميع االقتصاديين الكويتيين ،وكان
بإمكانها تحقيق األه ــداف المرجوة من القوانين التي عرضت في
الجلسة السابقة بحكمة وبوسائل اقتصادية ذات كلفة مالية أقل مما
أقر في الجلسة ،وكان عليها أن تعلن في تلك الجلسة خطوات ملموسة
وفعلية من أجل تقليص اإلنفاق ال زيادته.
وإذا كانت الحكومة جــادة في زي ــادة اإلي ــرادات في عهدها الجديد
حسب برنامجها فعليها أن تقتدي بفعل النبي صلى ا لـلــه عليه
وسلم عندما أرسل معاذا الى اليمن (وهو -اليمن -كان قد بدأ لتوه
في العهد الجديد لإلسالم) ،حيث أمره أن يبدأ بتعليمهم الشهادتين
والصالة اليومية ثم يخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من
أغنيائهم وترد إلى فقرائهم (البخاري) ،وهي فريضة الزكاة التي كان
على الحكومة أن تبدأ بها على األثرياء وليس بفرض ثالثة أنواع من
الضرائب أخطرها ضريبة المشتريات على المواطنين مع أن فيهم
الفقير والمتوسط الحال.
كان أمام الحكومة تحد كبير وهو قدرتها على إقناع الناس بجديتها
في وقف ومكافحة الفساد حتى يقتنع الشعب ،أما اآلن فأصبح أمامها
تحد آخــر إضــافــي وهــو قدرتها على وقــف هــدر األم ــوال والتصدي
القتراحات شعبوية وسياسية ال يوجد لها أي عائد اقتصادي أو
مصلحة حقيقية للشعب.
ً
بإمكان الحكومة بدال من الضرائب الثالثة أن تطور قانون الزكاة الذي
قدمناه وتم إقراره في مجلس  2006وذلك بإضافة شرائح جديدة من
األثرياء وزيادة قيمتها الى الحد المطلوب ،خاصة أن القانون يجيز
للمكلف بأداء هذه الفريضة أن يوجه المبلغ المطلوب منه إلى الزكاة
(وهي تغطي مصروفات كثيرة في الميزانية) أو إلى اإليرادات العامة
في الميزانية حسب دينه وحجم أمواله.
ولكن هل سيقبل األثرياء بهذه المساهمة من أموالهم بعد أن رأوا
كيف صرفت الحكومة األموال في تلك الجلسة؟ أم أنهم سيعارضون
ً
ويستخدمون نفوذهم الكبير إليقافها والتحول مجددا الى فرض
الضرائب على المواطنين؟
أعتقد أن تـصــرف الحكومة فــي جلستها األخ ـيــرة أس ــاء الــى جدية
ً
ومصداقية الحكومة وأوقع برنامجها في مأزق ،وقد ال ينفذ أبدا.

حمزة عليان

ربما نتعلم منهم *

hamzaolayan@icloud.com

ما بين الكويت وعبدالله الطريقي ...أثر وموقف
نتحدث عن الجانب السياسي والثقافي
ال ـ ــذي تــرك ـتــه ال ـك ــوي ــت ف ــي ح ـي ــاة عـ ــدد من
رج ــاالت الخليج والـعــرب بخالف مــا جناه
أب ـنــاء الـعــروبــة مــن "ال ـث ــروة النفطية" التي
أغدق بها على هذا البلد ،حيث شهدت منذ
ً
أربعينيات القرن الماضي أع ــدادا متتالية
من المهاجرين الذين عملوا فيها واستقروا
في جنباتها.
ارتبطت الكويت بأسماء المعة ومشهورة
فــي دنـيــا ال ـعــرب وأخ ــرى مـغـمــورة كمحطة
اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وع ـ ـيـ ــش ك ـ ــري ـ ــم ،وف ــرتـ ـه ــا بـيـئــة
متسامحة ومنفتحة ،ومن هؤالء من زارها
وسجل ما رأى ،ومنهم من طــاب له المقام
ً
فعاش في أرضها ،ومنهم من قصدها الجئا
ً
ً
سياسيا طالبا الحماية ،فتحت ذراعيها
لمن طرق بابها وكانت الحضن الدافئ لهم،
عبروا عن وفائهم ومحبتهم لها.
ل ـق ــد ع ــرف ــت ب ــأن ـه ــا "لـ ــؤلـ ــؤة اق ـت ـص ــادي ــة
وث ـق ــاف ـي ــة ف ــي دن ـي ــا ال ـ ـعـ ــرب" ك ـم ــا وصـفـهــا
رئيس وزراء لبنان األسبق د .سليم الحص،
وال ــذي عمل فــي الـصـنــدوق الكويتي لفترة
مــن ال ــزم ــن ،وك ــان أول رئ ـيــس وزراء عربي
ً
ي ــرف ــع ص ــوت ــه م ــدي ـن ــا ال ـغ ــزو ال ـع ــراق ــي عــام
 ،1990وهناك أسماء كثيرة مرت بالكويت
مــن ق ــادة ومـفـكــريــن ومـسـتـشــاريــن وخـبــراء
وف ـن ـي ـي ــن وإع ــام ـي ـي ــن وم ـع ـل ـم ـيــن ورج ـ ــال
ً
اقتصاد وسياسة وتربية ،بدءا من مؤسس
المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز
آل س ـعــود ال ــذي قـضــى ص ـبــاه فــي الـكــويــت
ً
وزاره ـ ــا ع ــام  1916م ـعــزيــا ب ــوف ــاة الـشـيــخ
مـبــارك الصباح ،بعد أن جــاء هــا عــام 1892
وم ـكــث فـيـهــا  8س ـن ــوات تـعـلــم فـيـهــا فـنــون
ً
السياسة وأساليب الحروب ،ووصــوال إلى
عشرات الرجاالت والعائالت الخليجية التي
استوطنت الكويت.
نتوقف عند شخصية فذة طبعت بثقافة
الكويت وأهلها وهو عبدالله حمود الطريقي
أول وزير نفط في المملكة العربية السعودية
والذي تناولته الدكتورة نور محمد الحبشي
ً
في دراســة لها حديثا نشرتها في "المجلة
العربية للعلوم اإلنسانية" التابعة لجامعة
الكويت.

كان المولود البكر لزواج والده ابن الزلفي
من سيدة كويتية تنتسب لعائلة السميط،
ق ــدم إل ــى ال ـكــويــت وه ــو ف ــي ال ـس ــادس ــة من
عمره عام  1924والتحق بمدرسة األحمدية
وزامل مصطفى حافظ وهبة ،شاءت األقدار
ً
أن يعمل مـســاعــدا لعبدالله الـطــريـقــي عــام
 1954ف ــي إدارة شـ ــؤون ا ل ــز ي ــت بالمنطقة
الـشــرقـيــة ،وفــي عــام  1928غ ــادر إلــى الهند
ليعمل مع التاجر الكويتي محمد عبدالله
ال ـس ـعــد ال ـم ـن ـي ـفــي .ان ـت ـقــل ب ـعــدهــا لـلـقــاهــرة
لـ ـل ــدراس ــة هـ ـن ــاك ث ــم ي ـق ــع االخـ ـتـ ـي ــار عـلـيــه
ليدرس في أميركا عام  1946وكانت رسالة
الماجستير بعنوان "جيولوجيا المملكة
العربية السعودية" ثم أمضى فترة تدريب
مــن قبل شــركــة تكساس ،وت ــزوج هـنــاك من
سيدة أميركية ليعود إلى وطنه عام 1948
وكان أول طالب سعودي يتخرج في جامعة
أميركية.
ك ــان ــت ل ــه م ــواق ــف ت ـصــادم ـيــة م ــع شــركــة
أرام ـ ـكـ ــو ،ف ـس ــرت ف ــي ح ـي ـنــه أن ـه ــا ألس ـبــاب
سياسية ال اقتصادية ،تولى رئاسة مكتب
البترول واألعمال المعدنية واقترح إنشاء
كـلـيــة لـلـبـتــرول وال ـم ـع ــادن ف ــي حـيـنــه الـتــي
تـحــولــت إل ــى جــامـعــة الـمـلــك فـهــد لـلـبـتــرول،
وتولى منصب وزير النفط (ديسمبر –1960
مارس .)1962
ك ــان ــت الـ ـك ــوي ــت أه ـ ــم م ـح ـط ــات ال ـم ـن ـفــى
االختياري ،فقد نادى بإنشاء منظمة أوبك
وع ـم ــل ع ـل ــى ت ــرت ـي ــب أول اج ـت ـم ــاع ل ـل ــدول
الـمـشــاركــة فــي ب ـغــداد ع ــام  1960ووق ــع مع
ممثلي خمس دول على وثيقة تأسيسها.
تم استبعاده من وزارة النفط السعودية
ً
نظرا آلرائه في القومية العربية وتطلعاته
الليبرالية والتي ظهرت أثناء تولي الملك
فـيـصــل رئ ــاس ــة مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،وكـ ــان له
مــوقــف حــاســم مــن كـمــال أده ــم صهر الملك
فيصل لتسلمه عمولة بمليون دوالر أثناء
المفاوضات الكويتية– السعودية مع شركة
يــابــانـيــة ح ــول امـتـيــاز نـفـطــي فــي المنطقة
المحايدة.
قبل مجيئه الكويت كان في بيروت يصدر
مجلة "البترول والـغــاز العربي" عــام 1965

استمرت في الصدور إلى  1969عندما أتى
إلى هنا ليصبح اسمها "نفط العرب" ،التقى
بــالـشـيــخ عـبــدالـلــه ال ـســالــم ف ــي ب ـي ــروت عــام
 1953بفندق "الـســان ج ــورج" وتـحــدث إليه
عــن الـمـبــالــغ الـتــي تجنيها شــركــات النفط
ً
من الكويت وأعد تقريرا بذلك وسلمه إياه،
ثم استقبله عام  1961في الكويت مع وزير
البترول الفنزويلي ،وشــرح مقترحه فيما
بـعــد ح ــول النصيحة الـتــي قــدمـهــا للشيخ
عبدالله السالم عــام  1957بمنح المنطقة
ً
المحايدة لشركة واحدة بدال من شركتين،
وعندما تعرضت الحكومة إلى ضغط شديد
من المعارضة للحصول على شروط أفضل
من شركات النفط استعانت به كخبير نفطي
يعمل لديها.
امتدت إقامته في الكويت خمس سنوات
بعد محطتي بيروت والقاهرة ،كان ذلك عام
1973حيث قام بافتتاح مكتبه االستشاري
هنا ،وكان محل تقدير من الشيخين عبدالله
وصباح السالم الصباح ،وقد رثى الطريقي
رح ـيــل األم ـي ــر الـشـيــخ عـبــدالـلــه ال ـســالــم في
مجلته ..وكان نشيطا في تقديم اقتراحات
ومنها ورقة بحثية إلى مؤتمر النفط العربي
عام  1975بعنوان "النفط ومستقبل وحدة
الخليج".
كــانــت لــه ص ــداق ــات مــع جــاســم القطامي
وأحمد الخطيب ،وقام بدور وسيط سياسي
ب ـي ــن الـ ـك ــوي ــت والـ ـ ـع ـ ــراق ع ـ ــام  1973ح ــول
الحدود ،وهو أحد مؤسسي مركز دراسات
الوحدة العربية عام  1975في بيروت ،وهو
في الكويت كتب مقالة رائعة في "القبس"
بوفاة "صديقه العظيم" عبدالله حمد الصقر
ً
عام  1974يرثيه فيها ،منهيا مقالته بالقول
"إن عـبــدالـلــه حـمــد الـصـقــر الـ ــذي خ ــرج من
الكويت ،البلد الصغير في حجمه والكبير
فــي تطلعاته جــديــر بــأن يلقى مــن الكويت
ً
ح ـكــومــة وش ـع ـبــا ت ـق ــدي ــرا إلخ ــاص ــه لـبـلــده
وألمته ..واألمل كبير بأن تنقل مكتبته إلى
الكويت ،وأن يخلد ذكراه في مسقط رأسه،
فهذا كويتي يمكن للكويت أن تفخر بأنها
أنجبته وك ــان مــن الــوحــدويـيــن الـقــائــل في
العالم العربي".

الخليج وثقافة الديمقراطية ()19
ً
مستفيدو مغانم الريع معوقا
د .عبدالحميد األنصاري*

aeansari@qu.edu.qa

ً
ال يمكن تطبيق الديمقراطية (ثقافة ونظاما) في مجتمعاتنا الخليجية
ريعية نحيا بالريع ،ونعتاش عليه،
لسبب بدهي هو أننا مجتمعات ُ َ
ً
ونتنازع في سبيله ،ويخاصم َبعضنا بعضا من أجله ،وهو مصدر
الدخل الوحيد للخليج وسيظل كذلك إلى خمسينيات هذا القرن أو أكثر،
ورغم كثرة دعاوى تنويع مصادر الدخل ووعود المسؤولين الخليجيين
ال يبدو لي في األفــق القريب ما ينبئ بتحقيق أي تنويع في مصادر
الدخل أو اإلنتاج ،بل سيظل الخليج عالة على الريع وحده.
كيف يمكن تحقيق الديمقراطية في مجتمعات شرعنت نظام العطايا
والمكرمات والهبات والمنح واالمتيازات لفئة من المجتمع استأثرت
بالقرب من السلطات في الوقت الذي يحرم فيه سائر الفئات المجتمعية
األخرى التي ال تحظى بهذ القرب االمتيازي؟!
إن الثراء الريعي الطارئ على أصحاب هذه الفئة المحظوظة بالقرب
السلطاني ممن هم حديثو عهد بالثروة ،إنما تحقق لهم من غير أي
بذل جهد أو عمل أو تنمية أو إنتاج أو تحمل مخاطرة أو كفاءة ،وهذا
في حد ذاته أكبر معوقات تطبيق الديمقراطية.
ً
ظهر مؤخرا على مقطع فيديو عبر وسائل التواصل االجتماعي إحدى
ً
هذه الشخصيات المقربة المحظوظة متباهيا بما حصل عليه وأعطي
من مكرمات ومنح وهبات من أراض وأبراج وشاليهات ومزارع وشقق
ً
وامتيازات أخرى مسبحا بحمد وشكر المنعم عليه ،قد يكون هذا العمل
ً
ً
تم بحسن نية ،ظنا أنــه أحسن صنعا ،لكنه لم يــدرك أن هــذا الفيديو
ً
استفز شرائح مجتمعية عريضة محرومة ،وتــرك في النفوس آثــارا
سلبية مريرة ،فهناك من ال يستطيع الحصول حتى على قطعة أرض
لسكن يؤويه وعائلته!
أنا أتحدث عن الوظيفة أو السلوك االجتماعي االستفزازي لفئة تحصل
على نصيب من الناتج الريعي دون أن يكون لها آي إسهام أو مسؤولية
خاصة في تحقيق هذا الناتج ،أناشد هؤالء مراعاة مشاعر غيرهم ممن لم
يحظوا بما حظوا به ويجبروا بخواطرهم فجبر الخواطر عبادة ،عليهم
اتقاء دعوة المحرومين والمظلومين والمهمشين ،عليهم إدراك أن النظرة
المجتمعية لهم ولكل هذه االمتيازات الريعية تظل تشوبها أشكال من
ً
الريبة ،كونهم جلبوا ثرواتهم الطارئة بعيدا عن قيم اإلنتاج وبذل الجهد
وتحمل المخاطر ،كنوع من الدخل غير المبرر وغير المسوغ ،عليهم أن
يستوعبوا بأن هذه الوضعية االستئثارية غير السوية تتناقض مع
جميع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة والشرائع والدساتير
ً
الخليجية نفسها ،بل تتنافى أيضا مع كافة القيم الدينية والحقوقية
واألخالقية واإلنسانية .وبطبيعة الحال فإن المستفيدين من هذا النظام
الريعي ومكرماته وعطاياه ومنحه ومغانمه لن يكون من مصلحتهم
وجود نظام ديمقراطي فاعل وبرلمان قوي يراقب ويسائل ويحاسب
الدخول غير المبررة ،وسيكونون عامل تعويق.
هــذا االستئثار لشريحة مجتمعية بمغانم الريع دون بقية الشرائح
المجتمعية العريضة جعل منها فئة مختارة مميزة ( )VIPوخلق فجوة
ً
اجتماعية كبيرة تزداد اتساعا بينها وبين الغالبية العظمى من الشرائح
المجتمعية ،وخلق ردة فعل غير محمودة العواقب ،وزرع كراهيات
ومرارات في نفسيات أبناء المجتمع الواحد ،كما أضعف الوالء واالنتماء،
وأفسد مفهوم المواطنة.
في مثل هذه البيئات االجتماعية الطاردة لفكر وقيم الديمقراطية ال
يمكن للديمقراطية أن تتوطن وال لقيمها أن تترسخ مهما طنطن اإلعالم
الرسمي وتغنى بالديمقراطية ورفع شعاراتها.
ً
أخيرا :إن السياسات الهادفة إلى ترسيخ الفوارق االجتماعية بين أبناء
المجتمع الواحد عبر نظام العطايا والهبات للبعض وحرمان الغالبية
العظمى من المواطنين ،إنما تزرع الفرقة واالنقسام بين المواطنين،
وتغذي مشاعر الكراهية في نفوسهم ،وتضعف روح الوالء واالنتماء
ً
ً
فيهم ،وهي فضال تعد نوعا من الفساد المجتمعي المقنن ،وكل ذلك
مؤذن بزوال النعم وحلول العقوبة اإللهية كما في قوله تعالى "وإذا أردنا
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها
ً
تدميرا" .أدعو المولى عز وجل المنعم علينا بهذ الريع من غير جهد أن
يجعله نعمة محمودة وال يصيره نقمة مذمومة.
* كاتب قطري
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زوايا ورؤى

د .خولة مطر
في ذاك الصيف الذي يبدو اآلن شديد البعد أو كأنه جزء مما علق
في الــذاكــرة ،ربما من فيلم قديم باألبيض واألس ــود عندما كانت
المحطة التلفزيونية الوحيدة المتاحة في بعض دول الخليج هي
محطة شركة أرامكو ،التي كانت تفتح لساعات محددة في اليوم،
األمر الذي يبدو بعيد التصديق ألبناء الجيل الحالي ،حيث مئات
المحطات التلفزيونية وثراء في المواد المتوافرة للترفيه والثقافة
لمن يرغب رغم أن الغالبية تميل لألولى وتنسى أن هذا الفضاء الذي
شرع أبوابه مع تطورات التقنيات الحديثة قد فتح عوالم واسعة
للمعرفة والعلم والتأكد من المعلومة والثقافة.
في ذاك الصيف كانت الرحلة طويلة إلــى تلك المدرسة الصيفية
الداخلية للبنات بالريف اإلنكليزي والهدف هو تعلم اللغة اإلنكليزية
ومهارات الحياة بعيدا عن حماية العائلة واألهل ودلع الجدات!
هناك كــان االستقبال بالتذكير بقواعد الحياة اليومية كل شيء
بموعد ولـكــل أمــر وقــت مـحــدد ،إال أن األم ــر ال ــذي كــان أكـثــر غرابة
للفتيات المراهقات القادمات من دفء بيوتهن في الخليج إلى برودة
الثقافة البريطانية وبعدها عن العاطفة كما تبدو في المعاملة
اليومية ،األكثر غرابة هي تحديد كمية المياه التي باستطاعة كل
فتاة استخدامها يوميا لالستحمام! ضحكت الفتيات عندما رأين
أن الكمية هــي أقــل مما يستخدمنه لغسل أسنانهن فــي الصباح
والـمـســاء ومــا بينهما ،هــن الـقــادمــات مــن بــاد ال تعرف المطر إال
ً
لسويعات قليلة وفي األغاني التي تحمل كثيرا من الحميمية وتعبر
عن الحاجة له ،هن القادمات من تلك الجزيرة التي تغرق شوارعها
في "شبر مية"!! يستغربن أن تكون هذه الكمية المحددة لهن في بالد
يكثر فيها المطر حتى تطفو مياه أنهارها وبحيراتها به .ذاك البلد
ً
الذي عرف بكثرة غيومه حتى أن ظهور الشمس كان يعد أمرا يدعو
لالحتفال بالخروج والجلوس في الحدائق العامة مع التخلص من
كثير من المالبس!!
تـلــك كــانــت الـتـجــربــة األول ــى وتــداعــت معها الكثير مــن المفاجآت
والشقاوات والضحك البريء على االلتزام الصارم الذي لم تعرفه تلك
الفتيات القادمات من أرض النخيل والتمر وندى المساءات الصيفية
قبل أن تكثر المكيفات التي قتلت حتى تلك المتعة وجعلتها من
ذكريات الماضي البعيد.
بعدها تعلم الفتيات أن المحافظة على الماء ومحدودية كميات األكل
التي تقدم لهن واالقتصاد في كل شيء هو ربما نتاج ما عانته تلك
البالد في الحرب العالمية الثانية والنقص الشديد الذي هو جزء
من كل الحروب ،بل حيث يصبح الماء والطعام مواد لالقتتال أو
أسلحة حرب هي األخرى.
اآلن وبعد سنين طويلة ومع االنحسار االقتصادي واالنكماش الذي
جاء به الفيروس ،وربما ما قبله من تحوالت في االقتصاد العالمي
ً
وأسباب عديدة أخرى ،كلها أدت إلى عدم توافر كل ما كان متاحا
بشكل من أشكال "المشاع" ،ومع هذا بدأ البعض يفهم ربما كيف
أن المرء الذي يعاني النقص في االحتياجات األساسية يعتاد على
االقتصاد وعدم اإلسراف والنظر ألبعد من اللحظة والتفكير في أبعد
من النفس أو األنا فقط ومن بعدي الطوفان.
ربما هو الــدرس الــذي نتعلمه من هــذه المرحلة األكثر حرجا في
العقود األخـيــرة لتساوي التأثير بها على كل شعوب األرض في
المعاناة واإلغ ــاق المستمر الــذي أدى كثيرا للتحول الــى العالم
االف ـت ــراض ــي ف ــي ك ــل ش ــيء م ــن الـمـبـيــع والـ ـش ــراء حـتــى ال ـصــداقــات
والعالقات الجميلة منها وتلك التي ال تنمو إال في العتمة!!
ول ـكــن ه ــل تـعـلــم ال ـك ـث ـيــرون مـنــا مـعـنــى الـمـحــافـظــة عـلــى "الـنـعـمــة"
والتخطيط ألبعد من النفس واللحظة والتفكير أن ما نــراه اليوم
ً
ً
ً
ً
ً
أمر ا متاحا وعاديا قد يصبح غدا وفي لحظة سريعة أمــرا بعيد
المنال ،ربما نتمناه أو نشتهيه أو الى شيء من األحــام الجميلة
كتلك اللحظات الجميلة في بعض األفــام الكالسيكية التي كانت
تعرض على شاشة تلفزيون "أرامكو"؟
بـعــد ع ــام مــن الـتـبــاعــد وع ــدم التنقل والـسـفــر وم ـحــدوديــة الحركة
والتواصل واإلغــاق التام أو الجزئي والخسائر التي كثير منها
أكـبــر مــن ف ـقــدان علبة الـشــوكــوالتــة البلجيكية الشهية عــن أرفــف
السوبرماركت ،بل أساسها أال أحد نعرفه لم يفقد عزيزا وحبيبا
رحلوا دون وداع يليق بهم ،ودون أن نغلق ذاك الفصل من الحياة
معهم .بعد كل ذلــك يعيد الـســؤال نفسه تـكــرارا وم ــرارا ،فلو عادت
الـمـطــارات الزدحــامـهــا والـمـتــاجــر الكـتـظــاظ األرف ــف بما لــذ وطــاب
والشوارع والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور عرض األفالم وكل
الصخب الذي كان ،لو عاد هل تعلمنا كيف نمسك باللحظة وباألحبة
وباللذة البعيدة عــن الحسيات السطحية ،هــل تعلمنا كما تعلم
بعضهم بعد حربهم العالمية الثانية ومعاناتها التي ال تزال ترسم
حياتهم اليومية بكثير من الحرص والحذر عكس اإلسراف والبذخ
واالستهتار الذي يعيشه بعضنا أو ربما معظمنا؟
* ينشر بالتزامن مع "الشروق" المصرية

ليندسي كوتس وجون فلوريتا*

كيف نوقف جائحة الفقر؟
في ظل الجائحة التي تهدد
بإهدار المكاسب العالمية
التي تحققت بشق األنفس،
تصبح الحاجة إلى البحوث
المتصلة بالسياسات ،وتلك
إلى توسيع نطاق
الرامية َ
الحلول الـف ّـعـالة ،أشد إلحاحا
من أي وقت مضى.

البلدان األدنى
دخال تحتاج إلى
المساعدة في تكييف
وتوسيع نطاق
برامج الحماية
االجتماعية وسبل
العيش

في مختلف أنحاء العالم ،يتزايد الفقر المدقع للمرة األولى
منذ عشرين عاما ،ورغم أن بعض البلدان الفقيرة تتلقى
اآلن لقاحات مرض فيروس كورونا  ،2019فمن المنتظر أن
تدفع الجائحة ما يقرب من  150مليون شخص إلى براثن
الفقر المدقع بحلول نهاية عام  ،2021وهذا من شأنه أن
يهدر عقودا من التقدم.
لكن العالم لديه اآلن فرصة هائلة للمساعدة في منع هذه
النتيجة ،وليس من خالل المزيد من المساعدات السخية
وتوزيع اللقاحات فقط ،إذ تحتاج البلدان األدنــى دخال
أيضا إلــى المساعدة في تكييف وتوسيع نطاق برامج
الـحـمــايــة االجـتـمــاعـيــة وس ـبــل ال ـع ـيــش .تـعـمــل مـثــل هــذه
الـمـبــادرات على بـنــاء الـقــدرة على الـصـمــود ،على النحو
الــذي يمكن الناس من مواجهة األزمــات االقتصادية في
المستقبل ،ومن الممكن أن يساعد التعاون بين المشاريع
غير الربحية والباحثين في إنارة الطريق إلى األمام.
في العقدين األخيرين ،ازداد بشكل ملحوظ حجم األبحاث
الــدقـيـقــة عــالـيــة ال ـج ــودة لتقييم م ــدى فـعــالـيــة سـيــاســات
سياقات مختلفة .يستخدم
وبرامج اجتماعية بعينها في
َ
ن ـهــج دق ـي ــق ب ـش ـكــل خـ ــاص ُ
وي ـ ـ ـع ـ ـ ـ َـرف بـمـسـمــى الـتـقـيـيــم
العشوائي منهجية مماثلة لتلك المستخدمة مع التجارب
الطبية لتقييم التأثيرات المترتبة على ابتكارات واعدة
في الحياة الحقيقية.
َ
حــدد هــذا البحث مجموعة مــن الـتــدابـيــر الـف ّـعـالة للحد
من الفقر المدقع ،بما في ذلــك خطط إللحاق المزيد من
الفتيات بــالـمــدارس ،ومساعدة العاطلين عــن العمل في
البحث عن وظائف ،فضال عن دعــم الناخبين في اتخاذ
اختيارات انتخابية أكثر استنارة .في عام  ،2019شهدنا
االعتراف بالقيمة الهائلة الكامنة في هذا البحث عندما
ُم ِـن َـحـت جائزة نوبل التذكارية في علوم االقتصاد لثالثة
من رواده ،أبهيجيت بانيرجي ،وإستير دوفلو من معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ومايكل كريمر من جامعة
هارفاردُ .ي َـعـد نهج التخرج من األمثلة الحية على الكيفية
الـتــي مــن خاللها تساعد أشـكــال الـتـعــاون المختلفة في
البحث والتطوير في مجال السياسات االجتماعية في
إحــداث فارق حقيقي في حياة أولئك الذين انقلبت سبل
معيشتهم رأســا على عقب بسبب الجائحة ،وهو النهج
ََ
الذي َعـكـف بانيرجي ودوفلو على دراسة فعاليته .يتضمن
نهج التخرج ،الذي أسسته وتتولى قيادته منظمة بناء
الموارد عبر المجتمعات ( ،)BRACوهي أكبر منظمة غير
حكومية في الجنوب العالمي ،تسلسال شامال للتدخالت
القائمة على األدل ــة ،والقابلة للتكيف بــدرجــة كبيرة مع
ال ـس ـيــاقــات الـمـحـلـيــة ،والـمـصـمـمــة لـتـلـبـيــة االحـتـيــاجــات
المتعددة األبعاد ألولئك الذي يعيشون في فقر مدقع.

يجري تزويد المشاركين في مبادرة التخرج بأصل مدر
لـلــد خــل ،مثل بـقــرة أو ماكينة خياطة أو تحويل نقدي.
باإلضافة إلــى هــذا ،يتلقون دعما شامال يغطي األشهر
الثمانية عشر إلى الستة والثالثين التالية ،بما في ذلك
تمرينهم على كيفية توليد الدخل من األصول ،وتدريبهم
على المهارات الحياتية ،ودعم االستهالك ،وتمكينهم من
الــوصــول إلــى حسابات التوفير ،وربطهم بالمساعدات
الحكومية.
ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،ت ـع ــاون ــت مـنـظـمــة ب ـن ــاء ال ـ ـمـ ــوارد عبر
المجتمعات مع فريق من علماء االقتصاد من كلية لندن
لالقتصاد لتقديم تقييم عشوائي لدراسة تأثير برنامج
التخرج على الفقر في المناطق الريفية في بنغالديش،
وكانت النتائج مبهرة :فقد عمل االنتقال إلى العمل الحر
على زيادة أرباح المشاركين األكثر فقرا بنحو  37%في
َالمتوسط على مدار أربع سنوات ،لكن هل يكون هذا النهج
ف ّـعـاال وهل يمكن توسيع نطاقه في سياقات أخرى؟
لإلجابة عن هــذا التساؤل ،أعيد تدريب المنظمات غير
الربحية العاملة في سبع دول ،من باكستان إلــى بيرو،
على إدارة البرنامج بينما استمر التقييم الدقيق ،وأجرى
باحثون من مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر
ومبادرة ابتكارات من أجل مكافحة الفقر ،التابعين لمعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،ستة تقييمات عشوائية
متزامنة في كل بلد .وقد وجدت هذه الدراسات المنسقة
أن نهج التخرج ُي َـعـد واحــدا من أكثر البرامج التي جرى
تقييمها فعالية فــي مساعدة الـنــاس على دفــع أنفسهم
لإلفالت من براثن الفقر المدقع.
في كل دولة تقريبا ،نجح المشاركون في برنامج التخرج
فــي تحسين نتائجهم االقـتـصــاديــة ،فقد أطلقوا بنجاح
أعـمــاال تـجــاريــة صـغـيــرة ،ودفـعـهــم دخلهم الـمـتــزايــد إلى
استكشاف طرق أخرى لكسب المال ،كما أعرب المشاركون
ع ــن تـحـســن رفــاهـيـتـهــم الـنـفـسـيــة ،بـمــا ُف ــي ذل ــك الـشـعــور
المتزايد باألمل ،ووجدت دراسة متابعة ن ِـش َـرت في نوفمبر
من عام  2020أن التأثيرات اإليجابية استمرت لمدة تصل
إلى عشر سنوات بعد انتهاء البرنامج.
ح ـتــى يــوم ـنــا ه ـ ــذا ،وص ـل ــت مـنـظـمــة ب ـن ــاء ال ـ ـمـ ــوارد عبر
المجتمعات إلــى  2.1مليون أســرة في بنغالديش ،حيث
نشأ البرنامج في األصل ،بمعدل "تخرج" بلغ  .95%بدءا
من عام  ،2018قامت أكثر من  100منظمة في ما يقرب من
 50دولة بتجربة أو تنفيذ برامج التخرج.
ُيـظ ِـهـر التوسع العالمي الذي حققه نهج التخرج وقدرته
المثبتة على كسر حلقة الفقر المدقع أن تصميم البرامج
المبدعة ،والتعاون مع الباحثين الختبارها بدقة ،وإنشاء
شراكات جديرة بالثقة مع الحكومات من الممكن أن ُيـفضي

إلى قطع خطوات كبيرة نحو توسيع نطاق الخطط األكثر
فاعلية ،وقــد ساعد البحث العالي الجودة الــذي يوضح
فاعلية نهج التخرج عبر سياقات مختلفة منظمة بناء
ا ل ـمــوارد عبر المجتمعات ومختبر عبداللطيف جميل
لمكافحة الفقر ،وغيرهما من الشركاء ،في إقناع المانحين
والحكومات بأن هذا النموذج قادر على مساعدة الضعفاء
المعرضين للخطر في خلق سبل عيش مستدامة وجعل
سياسات الحماية االجتماعية أكثر شموال وفعالية.
في إطار عمل منظمة بناء الموارد عبر المجتمعات على
توسيع نطاق برنامج التخرج على المستوى العالمي من
خالل التنفيذ المباشر ومع الشركاء ،نجحت في تحديد
دروس مهمة كفيلة بإثراء جهود مماثلة .في المقام األول
من األهميةُ ،ي َـعـد االلتزام بالمبادئ األساسية التي تدفع
تــأثـيــر ال ـبــرنــامــج ض ـ ــرورة أســاس ـيــة ،فـضــا ع ــن تكييف
النموذج مع كل سياق ،وتشكل روح التعلم والتقييم الذاتي
االنتقادي أهمية مركزية لنجاح البرنامج ،كما أظهر تقييم
عمل برنامج التخرج طوال عشرين عاما في بنغالديش،
وم ــن خ ــال فـحــص تــأث ـيــرات الـبــرنــامــج عـلــى مجموعات
سكانية مختلفة واالستمرار في تعديل واختبار مكوناته،
مثل حجم حــزم د عــم سبل العيش المقدمة ونوعيتها،
يصبح بوسعنا االسـتـمــرار فــي االسـتـفــادة مــن األبـحــاث
لتمكين الناس الذين يعيشون في فقر مدفع.
يشير حجم نهج التخرج بعد سنوات من التكرار والتقييم
إلى مناطق ،حيث قد يكون العمل الخيري والمساعدات
مفيدا بشكل خاص ،وتشمل هذه المجاالت االستثمار في
إبداعات السياسات االجتماعية ،والتقييم الدقيق لمدى
نجاحها ،وكيف تعمل ،والشراكات مع الحكومات لتطبيق
المعرفة المكتسبة عالميا على برامجها.
ُ
ـظهـر تجربتنا أن المناهج المبدعة القائمة على األدلة،
ت ِ
قادرة على التأثير بشكل كبير على الفقر ،شريطة تنفيذها
بشكل جيد ،وفي ظل الجائحة التي تهدد بإهدار المكاسب
العالمية التي تحققت بشق األنفس ،تصبح الحاجة إلى
المتصلة بالسياسات ،وتلك الرامية إلى توسيع
البحوث
َ
نطاق الحلول الـف ّـعـالة ،أشد إلحاحا من أي وقت مضى.
* ليندسي كوتس المديرة اإلدارية لمبادرة تخرج
شديدي الفقر التابعة لمنظمة بناء الموارد عبر
المجتمعات ( .)BRACوجون فلوريتا نائب المدير
التنفيذي العالمي لمختبر عبداللطيف جميل
لمكافحة الفقر ( )J-PALالتابع لمعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

مليار دينار تراجع ودائع القطاع
المصرفي بنسبة %2.3

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.981

محمد اإلتربي

التسهيالت
االئتمانية من
بداية العام تنمو
بوتيرة ضعيفة
نسبتها %0.5

 4ماليين دينار
تسهيالت
استهالكية في
شهرين األدنى منذ
سنوات

تراجعت الودائع في القطاع
المصرفي ألول مرة منذ فترة
طــوي ـلــة بـقـيـمــة  1.024مـلـيــار
دينار ،من  45.275مليارا إلى
 44.251مليارا بنسبة  2.3في
ال ـم ـئــة ،حـيــث سـحــب الـقـطــاع
الخاص من ودائعه على مدار
شـهــريــن ،أي مــن بــدايــة الـعــام
حتى نهاية فبراير ،ما قيمته
 558مليونا ،بما نسبته 1.5
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،حـ ـي ــث ت ــراج ـع ــت
ودائـ ـ ــع ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص من
 37.332م ـل ـيــارا إل ــى 36.774
ً
مـ ـلـ ـي ــارا ،ف ــي ح ـي ــن تــراج ـعــت
ودائ ـ ــع الـحـكــومــة بـمــا قيمته
 466مليون دينار في شهرين
أيضا من  7.943مليارات إلى
 7.477م ـل ـيــارات ،بـمــا نسبته
نحو  6في المئة.
وعـ ـ ـ ـ ــزت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر تـ ــراجـ ــع
ودائ ـ ــع ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص إلــى
تــوج ـيــه جـ ــزء م ـن ـهــا لـتـمــويــل
أعمال وأنشطة اعتمادا على
سـيــولـتـهــا ف ــي ظ ــل انـخـفــاض
الـفــوائــد ،وصعوبة الحصول
عـلــى تـسـهـيــات ،إض ــاف ــة إلــى
أن هناك ارتفاعا ملحوظ في
س ـيــولــة ال ـب ــورص ــة ،ونـشــاطــا
م ـح ـم ــوم ــا ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
األسـ ـه ــم الـ ـجـ ـي ــدة ،ب ـم ــا فـيـهــا
اس ـهــم ال ـب ـنــوك ذات ـه ــا ،والـتــي
يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن أن يـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــق مـ ـنـ ـه ــا
أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــودائـ ـ ـ ــع عـ ــوائـ ــد
سريعة وقياسية خالل أشهر
بأضعاف عوائد الفائدة على
مدار عام.
أمـ ـ ــا ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص ت ــراج ــع

س ـيــولــة ال ـح ـك ــوم ــة ،ف ــأش ــارت
مصادر إلى أن هناك اضطرابا
فـ ـ ــي م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة م ـنــذ
سنوات ،ومن الطبيعي حركة
التذبذب التي تشهدها ودائع
الحكومة والجهات الحكومية
األخرى خالل المرحلة الراهنة،
إال أنـ ــه م ــع اس ـت ـق ــرار أس ـعــار
النفط حتى نهاية العام يمكن
أن تشهد استقرارا نسبيا إلى
حين معالجة ملف االستدانة،
سـ ـ ـ ــواء م ـ ــن ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام أو
احتياطي األجيال.

المطلوبات األجنبية
وف ــي مـ ــوازة تــراجــع ودائ ــع
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص والـحـكــومــة
ل ــوح ــظ ارت ـ ـفـ ــاع ال ـم ـط ـلــوبــات
األجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
المصرفي بقيمة اعلى قليال
م ـ ــن قـ ـيـ ـم ــة الـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع ،ح ـيــث
ق ـفــزت الـمـطـلــوبــات األجنبية
من  9.264مليارات دينار إلى
 10.370مليارات بزيادة 1.106
مليار ،أي بنمو  1.9في المئة.

التسهيالت االئتمانية
و عـلــى صعيد التسهيالت
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة لـ ــوحـ ــظ ض ـعــف
ن ـس ـبــي ف ــي ال ـن ـمــو م ــن بــدايــة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،ح ـ ـيـ ــث لـ ـ ــم تـ ـتـ ـج ــاوز
 0.5ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،ح ـيــث بلغت
إجمالي التسهيالت الجديدة
حتى نهاية فبراير الماضي
 238مـلـيــون دي ـنــار ،إذ ارتـفــع

6.571

4.804

2.418 2.786 3.315

وجهة نظر

ً
القطاع الخاص سحب  558مليون دينار و«الحكومي»  466مليونا في شهرين
إجماليها من  39.781مليارا،
كـمــا ف ــي ديـسـمـبــر  2020إلــى
 40.019مليارا.
ً
وت ـف ـص ـي ـل ـي ــا ،ب ـل ــغ رص ـيــد
ت ـس ـه ـي ــات ق ـ ـطـ ــاع الـ ـتـ ـج ــارة
ف ــي ف ـب ــراي ــر ال ـم ــاض ــي 3.286
م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار م ـق ــارن ــة مع
 3.279لرصيد ديسمبر 2020
ب ــزي ــادة  7مــايـيــن دي ـن ــار في
شهرين ،ونمو  0.2في المئة.
فــي حين نمت التسهيالت
الشخصية  95مليون دينار
ف ـق ــط ب ـن ـمــو ن ـس ـب ـتــه  0.5فــي
ال ـم ـئ ــة ارت ـف ـع ــت م ــن 17.250
مـ ـلـ ـي ــار دي ـ ـنـ ــار إلـ ـ ــى 17.345
مليارا ،كما في رصيد فبراير.
وسجل رصيد التسهيالت
االس ـت ـه ــاك ـي ــة نـ ـم ــوا يـعـتـبــر
األقل منذ فترة طويلة نسبته
 0.2فــي الـمـئــة ،حـيــث زاد في
شهرين نحو  4ماليين دينار
فقط ،وارتفع من  1.607كما في
ديسمبر الماضي إلــى 1.611
مـلـيــار كـمــا فــي نـهــايــة فبراير
.2021
وش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدت ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات
ً
اإلسـكــانـيــة ن ـمــوا نسبته 1.2
في المئة بزيادة  153مليون
دي ـن ــار ،حـيــث ق ـفــزت إجـمــالــي
التسهيالت من  12.711مليار
إل ــى  12.864م ـل ـيــارا كـمــا في
نهاية فبراير.
وشـ ـ ـه ـ ــد ت ـ ـمـ ــويـ ــل الـ ـقـ ـط ــاع
العقاري نموا نسبته  0.6في
المئة بزيادة  48مليون دينار
فـقــط ف ــي ش ـهــريــن ،حـيــث بلغ
رصيد القطاع  9.274مليارات

السوق األول السوق الرئيسي

ً
خيال...
هلَ كان حلما من ٍ
َ
فهوى؟
عدنان عبدالعزيز البحر

في فبراير الماضي مقارنة مع
ديسمبر .2020
وتراجعت تسهيالت شراء
األوراق ا ل ـم ــا ل ـي ــة ب ـق ـي ـمــة 58
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،ب ـم ــا نـسـبـتــه
 2.2في المئة ،حيث تراجعت
ا ل ـت ـس ـه ـي ــات مـ ــن  2.579فــي
ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي ال ــى 2.521
مليار ،كما في ديسمبر .2020
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي تـ ـ ــراجـ ـ ــع ت ـم ــوي ــل
األوراق المالية نتيجة اعتماد
ش ــريـ ـح ــة مـ ــن ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
على تدفقاتهم النقدية ،إذ إن
تلك الفترة من كل عام تشهد
تراجعا بسبب ســداد الديون
بــاسـتـخــدام ال ـعــوائــد النقدية
ال ـ ـنـ ــات ـ ـجـ ــة عـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــوزي ـ ـعـ ــات
السنوية.

ً
كنا مجموعة جميلة من الرجال والسيدات
ً
في مجلس التخطيط ،نحمل بين أيدينا حلما
ً
وأمال ورؤية تنتشل الكويت من الضعف والظالم
ّ
والـتـشــاؤم وال ـخــوف مــن المستقبل ،وتــزودهــا
بشعلة تسير بها في سعيها للخروج من هذا
النفق المظلم.
حـبــانــا ال ـلــه بـ ُ
ـرجــل ش ـجــاع؛ آم ــن مـعـنــا بهذا
الحلمّ ،
ومد يده وحمل معنا هذه الرؤية وهذا
ً
الحلم ،واقفا أمامنا بالصفوف يحارب ،ويتحمل
ً
ك ــل ال ـم ـس ــؤول ـي ــة .كـ ــان ح ـل ـمــا إلنـ ـش ــاء مـنـطـقــة
اقتصادية حرة في شمال البالد ،مزودة بأحدث
ميناءّ ،
تمول نموها بشكل أساسي من أسواق
المال والمستثمرين ،دون أي دعــم من المالية
العامة ،وتسعى لتحقيق ما َيلي:
 .1نـمــوذج نـجــاح وشـعـلــة نــور تحيي األمــل
في المجتمع الكويتي ،في خضم ما يعيشه من
تشاؤم وخوف من المستقبل ،حلم يعيد الثقة
لهذا الشعب بقدرته على اإلبداع والتحدي بدون
دعم رئيسي من النفط.
 .2نموذج جديد للتنمية االقتصادية أكثر
مــاء مــة لـكــويــت مــا بـعــد الـنـفــط ،ي ــوازي مكانة
هونغ كونغ للصين ،وجبل علي لدبي واإلمارات.
 .3مــورد إضــافــي كبير لالقتصاد الكويتي،
حيث يضيف إليه فــي أوجــه مــا يـقــارب مــن ٢٥
إلى  ٣٠بالمئة من الناتج القومي.
 .4أن ت ـكــون  -م ــن خ ــال دورهـ ــا ال ــداع ــم في
ّ
المنطقة  -سببا في تطلع الدول المجاورة لها
بدوام تطورها واستقرارها.
 .5وم ـصــدر ف ــرص عـمــل للشباب وأصـحــاب
المهن والتجارة والخدمات.
 .6وأخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،أن ت ـص ـب ــح م ـ ـ ـ ــوردا أس ــاس ـي ــا
مــن مـ ــوارد الـمــالـيــة الـعــامــة لــدولــة الـكــويــت في
المستقبل.
ه ــو ح ـلــم ل ــوط ــن ي ـع ـيــد أله ـل ــه أمـ ـج ــاد وطــن
شـ ّـيــده أجــدادهــم .وطــن  -كما كــان فــي ماضيه:

مبشر
بلدا منفتحا ،متسامحا ،ذا اقتصاد رائد
ٍ
وواع ـ ــد ،ي ـمـ ّـد ج ـســوره مــن ش ـمــال الـخـلـيــج الــى
جنوبه ،ومن شرق إفريقيا إلى الهند وأطراف
آسيا.
وطن  -كما ًكان في ًماضيه :شعلة نور ،يعين
جيرانه ،وبنية تحتية للتجارة ونقل البضائع
والسلع ،وتبادل الثقافة واألدب مع محيطه.
وطن مضياف ،يرحب بكل قادم يريد أن ّ
يشمر
عن ساعد ِّ
الجد ،ويساهم في حمل المسؤولية.
وطن منفتح على كل اللغات ،كما كان أجدادنا
لغتهم العربية  -قليال من
يجيدون  -إضافة إلى
ُ
الفارسية والسواحيلية واألردو واإلنكليزية.
أكان حقا ً
حلما من خيال فهوى ،أم أنه ُ
حلم
ّ
واقـعـ ٌّـي لــرؤيــةٍ تبشر بالعودة بهذا الوطن لما
كان عليه؟
هل ماتت هذه الرؤية مع وفاة بوعبدالله؟
برأيي ...ال!
لن تخلو الكويت من رجال شرفاء يحملون
هذه الشعلة كما حملها الشيخ ناصر ،يرحمه
الـلــه ،ويعملون على تحقيقها ،فـمــادام ُ
دم َمن
َح ـ َـم ــل أم ـج ــاد ال ـكــويــت ق ـبــل ال ـن ـفــط ي ـجــري في
ّ
ع ــروق أح ـفــادهــم ،ف ــإن ه ــذه ال ــرؤي ــة لــن تـمــوت،
وسنعود الــى أمجادنا ،وسنتذكر دائما مآثر
الشيخ ناصر ،يرحمه الله ،وتضحياته وإقدامه
وشجاعته.
ً
ً
نحن أهل الكويت أبدا شعبا ساكنا أو
لمً نكن ّ
بليدا ،يتجنب المخاطر والصعاب.
لــم نـكــن أب ــدا شـعـبــا مـنـغـلـقــا .بــل كـنــا شعبا
ً
ِمرحابا ،كريما ،مبادرا ومغامرا ،منفتحا على
ومحتضنا لهم .وهكذا سنبقى بإذن
الجميع
ّ
الله ،وإن تعثرت أقدامنا أحيانا.
رحــم الـلــه أخــي الكبير «بـ ّـو عـبــدالـلــه» ،وأنــار
المولى طريق الكويت ،وسخر لها من رجالها
وشبابها من يحملون هذا الحلم وهذه الرؤية
ويعملون على تحقيقها.

األسهم القيادية تدعم مكاسب مؤشرات البورصة
السيولة  64.5مليون دينار وارتفاع السوق الرئيسي
●

علي العنزي

استمر األداء اإليجابي القوي
لمؤشرات بورصة الكويت للجلسة
ال ـثــال ـثــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،وحـقـقــت
م ـكــاســب ك ـب ـيــرة أم ــس ف ــي بــدايــة
تعامالت األسبوع ،وحقق مؤشر
الـ ـس ــوق الـ ـع ــام ن ـس ـبــة قــري ـبــة من
نقطة مئوية تساوي  55.74نقطة،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 5981.82
نـقـطــة ،مقتربا ج ــدا مــن مستوى
 6آالف نقطة بسيولة كبيرة هي
األعلى خالل هذا الشهر ومضاعفة
ل ـس ـيــولــة ج ـل ـس ــات األس ـ ـبـ ــوع مــا
ق ـبــل ال ـم ــاض ــي ال ـت ــي ك ــان ــت دون
 30م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ح ـيــث بلغت
أمــس  64.5مليون دينار تقريبا،
تـ ــداولـ ــت  406.8م ــاي ـي ــن س ـهــم،
وهي األعلى خالل هذا العام عدا
جلسات مراجعة مؤشرات األسواق
الناشئة ،ونفذت  13305صفقات،
وتم تداول  136سهما ،ربح منها
 81سهما ،بينما خسر  38سهما،
واستقر  17سهما دون تغير.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــادت األس ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة
التعامالت ،ودعمت مؤشر سوقها
األول بنمو بنسبة  1.03في المئة
هـ ــي  66.76ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـص ــل ال ــى
مستوى  6571.15نقطة بسيولة
قــاربــت  40مليون ديـنــار تداولت
 110.3مــايـيــن سـهــم عـبــر 4873
صفقة ،وربح  16سهما في األول
مقابل تراجع  8اسهم واستقرار

سهم واحد فقط دون تغير.
وكانت مكاسب "رئيسي  "50أقل
بحوالي النصف ،حيث ربح 0.56
في المئة ،أي  27.71نقطة ،ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  4997.02نـقـطــة،
مقتربا جــدا مــن مستوى  5آالف
نقطة ،وبسيولة عالية تجاوزت
 20مليون ديـنــار ،تــداولــت 219.9
مـلـيــون سـهــم عـبــر  5612صفقة،
بـيـنـمــا ارت ـف ـع ــت س ـيــولــة ال ـســوق
الرئيسي الى مستوى  25مليون
دينار ،وهي األعلى له منذ حوالي
عــام ،وربــح  30سهما فيه ،مقابل
ت ــراج ــع  11س ـه ـمــا ،واس ـت ـق ــرار 6
اسهم دون تغير.

محفزات عديدة
وا س ـ ـت ـ ـمـ ــر األداء اإل يـ ـج ــا ب ــي
النشيط على مستوى مــؤشــرات
بــورصــة الـكــويــت الرئيسية بــدءا
من األسهم القيادية مرورا بأسهم
الوسط والسوق الرئيسي ،وعلى
وتيرة منخفضة بالنسبة لالسهم
الصغيرة المضاربية ،وسجلت
األسهم القيادية ،سواء في قطاع
ال ـب ـنــوك كـبـيـتــك وال ــوط ـن ــي ،الـتــي
ش ـهــدت عـمـلـيــات شـ ــراء رئيسية
كبيرة منذ انطالق جرس االفتتاح
وحـتــى نـهــايــة الـجـلـســة ،مدفوعة
بـ ـع ــدة مـ ـحـ ـف ــزات سـ ـ ـ ــواء خ ــاص ــة
بالقطاع أو بــالـســوق والـشــركــات
القيادية وقد يكون ابرزها اآلتي:

• قرب إعالنات الربع األول التي
من المقدر لها النمو الكبير لمعظم
شركات القطاع وبعض الشركات
القيادية.
• ف ـتــرة ال ـتــوزي ـعــات ،حـيــث إن
أغلب الشركات القيادية لم توزع
أرباحها عدا أسهم الوطني وبيتك
وبوبيان وزيــن والمباني ،بينما
البقية لم تصل الى تاريخ الحيازة
وبالتالي اسهم محملة باألرباح.
• الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات واالخ ـ ـب ـ ــار
ال ـخ ــاص ــة بــال ـتــرق ـيــة الـ ــى مــؤشــر
األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة ال ـم ـت ـقــدمــة،
التي نشرت فــي جــريــدة الجريدة
خالل الفترة الماضية ،وإمكانية
التغاضي عن بعض المعايير مما
سيدعم السيولة مجددا.
• قـ ــرب إط ـ ــاق أدوات تـ ــداول
جــديــدة كــالـمــارجــن ،وهــي مؤثرة
ومهمة للمستثمر األجنبي.
• إمـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة إق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ب ـع ــض
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ــدع ــم
الـسـيــولــة ف ــي احـتـيــاطــي ال ــدول ــة،
ومنها تشريع للدين العام إضافة
ال ــى ق ــرار آلـيــة اق ــراض المشاريع
الصغيرة بنصف مليار دوالر.
• ن ـت ــائ ــج األع ـ ـمـ ــال ال ـس ـنــويــة
للشركات المتوسطة والصغيرة،
والتي أعلن معظمها عن نمو أو
استقرار دون أثر واضح للجائحة
في بياناتها.
وق ــد ي ـكــون لـبـعــض ال ـشــركــات
أخـ ـ ـب ـ ــار خـ ــاصـ ــة بـ ـه ــا م ـ ــن حـيــث

ن ـم ــو األربـ ـ ـ ـ ــاح ب ـش ـك ــل ف ـ ـ ــردي أو
ب ـعــض ال ـص ـف ـقــات أو ال ـم ـشــاريــع
المدرة لــأربــاح ،وقــد يكون سهم
أجيليتي أفضلها ،حيث اكتتاب
ش ــرك ــة ت ــري ـس ـت ــار الـ ـت ــي يـمـتـلــك
جزءا مهما فيها ،وسيعود عليه
ب ــأرب ــاح إض ــاف ـي ــة ،بـيـنـمــا تسلم
شركة البورصة أرباحا بقيمة 2.6
مليون دينار من شركة المقاصة
حصتها في أربــاح المقاصة بعد
استحواذ األخيرة على نسبة 50
في المئة منها.
أمـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص ال ـ ـسـ ــوق
الــرئ ـي ـســي فـكـثـيــر م ــن ال ـشــركــات
خرجت مــن عــام كــورونــا دون أي
آثار ،حيث إن عملياتها محدودة
جدا ،بل على العكس منها شركات
استغلت األزمــة في إعــادة هيكلة
دي ــون ـه ــا ،وش ـط ـبــت جـ ــزءا مـنـهــا،
س ـ ـ ـ ــواء ب ـخ ـف ــض رأس ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا أو
بـتـســويــات مــع دائـنـيــن ،فخرجت
بـكـيــان شـبــه جــديــد م ــا ينقصها
ســوى انطالقة تشغيلية جديدة،
وحقيقة معظم شركات االستثمار
تــوق ـفــت ع ــن ال ـت ـطــويــر وال ـتــوســع
قياسا على بداياتها واضرت بها
االزم ــة المالية العالمية اكثر من
وباء كورونا ولم تستطع الخروج
من عباءة التشغيل فقط في أسواق
المال التي لم تستعد انتعاشها
سوى خالل عام تقريبا.
اجماال انتهت ثاني الجلسات
ذات ال ـس ـي ــول ــة ال ـمــرت ـف ـعــة ام ــس

وبعمليات شــراء كبيرة قد تكون
إعادة لتقييم األسعار مرة أخرى
بعد مرحلة أولــى تمت منتصف
العام الماضي وبنهاية العام مرة
ثانية ،واليوم ومع تحسن البيئة
التشغيلية تتم إعادة التقييم ولعل
بعض األسعار لن تعود وستكون
من الماضي خالل أسابيع.
وتـصــدر الرابحين فــي السوق

األول س ـه ـم ــا أج ـي ـل ـي ـت ــي وب ـن ــك
ب ــوبـ ـي ــان ،بـيـنـمــا ح ـق ــق الــوط ـنــي
وبـيـتــك ارت ـفــاعــات بنسبة جيدة
وبسيولة هي األعلى لهما خالل
شهرين تقريبا ،مقابل نمو سهم
ارزان بنسبة  3.8في المئة ،وكذلك
سهم التجارية على وقــع تاريخ
الحيازة أمــس ،كما ربحت أسهم
االولى وأعيان العقارية وكويتية

ومزايا ،ولم يتراجع سوى اسهم
اعيان وعقارات الكويت وهيومن
س ــوف ــت ع ـلــى وقـ ــع ج ـنــي أرب ـ ــاح،
بينما خسر بنك الخليج بنسبة
مـ ـح ــدودة ،وكـ ــان ال ـل ــون األخـضــر
حـلـيـفــا لـبـقـيــة األس ـه ــم الـعـشــريــن
األفضل سيولة.
خـلـيـجـيــا ،م ــال أداء مــؤشــرات
أسواق المال بدول مجلس التعاون

ال ـخ ـل ـي ـجــي إل ـ ــى ال ـت ـب ــاي ــن ،حـيــث
مكاسب ألربعة أسواق هي الكويت
وسوقا االمارات والبحرين ،بينما
عانى السعودي من جني األرباح،
كـمــا تــراجــع ســوقــا قـطــر وع ـمــان،
وكانت أسعار النفط تتداول دون
 63دوالرا ل ـمــزيــج ب ــرن ــت نـهــايــة
تعامالت األسبوع الماضي مساء
يوم الجمعة الماضي.

أخبار الشركات
«البيت» :توصية بتخفيض رأس المال وعدم توزيع أرباح لـ 2020
أوص ــى مجلس إدارة شــركــة بيت األوراق المالية في
اجتماعه ،الذي انعقد يوم الخميس الماضي ،بعدم توزيع
أرباح عن  ،2020وتخفيض رأسمال الشركة إلطفاء الخسائر
المتراكمة.
وقــالــت «ال ـب ـيــت» ،إن المجلس أوص ــى بتخفيض رأس
المال عن طريق إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة
والبالغ  10.60ماليين دينار مقابل خصم مبلغ قدره 101.48
ألــف ديـنــار مــن رصـيــد االحتياطي القانوني واستنفاذه
بالكامل ،وبذلك يصبح رصيد الخسائر المتراكمة 10.50
ماليين دينار.
وأضافت أن المرحلة الثانية تشمل تخفيض رأسمال
الـشــركــة مــن  55.50مليون ديـنــار إلــى  45مليونا؛ مقابل
إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة بالكامل وإلغاء عدد 105
ماليين سهم من أسهم رأس المال ،وتفويض مجلس اإلدارة
بالتصرف في كسور األسهم الناتجة عن التخفيض.

كما أوصــى مجلس إدارة الشركة للجمعية العمومية
بإلغاء عــدة بنود مــن أغ ــراض الشركة فــي الـمــادة رقــم ()5
من عقد التأسيس والـمــادة رقــم ( )4من النظام األساسي
للشركة ،وتشمل:
 -1القيام أو المساهمة في القروض المشتركة والوساطة
في عمليات االقتراض.
 -2اإلقـ ـ ـ ــراض وال ـم ـس ــاه ـم ــة ف ــي ال ـ ـقـ ــروض ال ـم ـش ـتــركــة
والوساطة في عمليات االقتراض.
 -3تمويل شراء السلع ُ
المعمرة واالستهالكية والتمويل
التأجيري.
 -4التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
ولـفـتــت إل ــى أن األث ــر ال ـجــوهــري لـلـمـعـلــومــات السابقة
يتمثل في إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة وتخفيض رأس
الـمــال ،موضحة أنــه ال يوجد أي أثــر على إجمالي حقوق
المساهمين أو إجمالي األصول أو إجمالي االلتزامات.

«كفيك» :تحصيل 75.14
ألف دينار
أفادت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار
(كـفـيــك) بتحصيل مبلغ  75.14ألــف ديـنــار من
قيمة الحكم الصادر ضد شركة كابيتال العربية
القابضة من أصل مبلغ قيمته  1.945مليون دينار
صادر ضد الشركة لمصلحة «كفيك».
وأوضـحــت الشركة أن اإلج ــراءات التنفيذية
األخرى مازالت قائمة لدى إدارة التنفيذ لتحصيل
باقي قيمة الحكم بمبلغ  1.25مليون دينار.
وبينت «كـفـيــك» أن عملية التحصيل ترتب
عليها زيادة في النقد لدى البنوك بقيمة 75.14
ألف دينار ،وانخفاض الموجودات األخرى 50.64
ألفا ،وتسجيل إيرادات ناتجة عن رد مخصصات
انتفى الغرض منها بقيمة  24.5ألفا خالل الربع
الثاني من العام الحالي.

«نــور» توصي بإلغاء نشاط
مراقب استثمار وتعديل
عقد التأسيس واألساسي
أوصى مجلس إدارة شركة نور لالستثمار
المالي بإلغاء نشاط مراقب استثمار ،وتعديل
عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.
وق ــال ــت «ن ـ ـ ـ ـ ــور» ،إن الـمـجـلــس وافـ ــق على
التوصية للجمعية العمومية غير العادية
بــإلـغــاء نـشــاط مــراقــب اسـتـثـمــار بـعــد اتـخــاذ
اإلجراءات الالزمة مع الجهات المعنية.
كما وافق مجلس اإلدارة على بنود أخرى
ُمـتـعـلـقــة بــالــدعــوة لـلـعـمــومـيــة غـيــر الـعــاديــة
بعرض مشروع االندماج بين الشركة وشركة
ن ــور لــات ـصــاالت الـتــابـعــة لـلـمـجـمــوعــة على
المساهمين.

«الوطني» ينتهي من إصدار
سندات بقيمة  700مليون دوالر
نجح بنك الكويت الوطني في إعادة شراء المبلغ المتبقي
من األوراق المالية الرأسمالية الدائمة السابق إصدارها
في عام .2015
وق ــال الـبـنــك ،إنــه نجح يــوم  9ال ـجــاري فــي إع ــادة شــراء
 507.432ماليين دوالر تمثل المبلغ المتبقي مــن قيمة
األوراق المالية الرأسمالية الدائمة السابق إصدارها في 9
ً
أبريل  .2015وأوضح أن إعالن أمس يأتي إلحاقا لإلفصاح
الـســابــق الـمــؤرخ فــي  1م ــارس الـمــاضــي بخصوص تمكن
الـبـنــك مــن إعـ ــادة ش ــراء  192.568مـلـيــون دوالر مــن قيمة
األوراق المالية الرأسمالية الدائمة السابق إصدارها في
 9أبريل  ،2015والتي تمثل ما نسبته  27.51في المئة من
مبلغ اإلصــدار الكلي ( 700مليون دوالر) ،وكذلك اإلشعار
ُ
المرسل إلى حاملي األوراق المالية بشأن نسبة البنك في
ُ
استرداد المبلغ المتبقي.

ةديرجلا

•
العدد  / 4705االثنني  12أبريل 2021م  30 /شعبان 1442هـ

11

اقتصاد

الرومي :خطة عمل جديدة لـ «المواشي»
للسنوات 2025 - 2021
بودي :تدشين سفينة «الكويت» األكبر من نوعها لنقل الماشية الحية

الرومي وبودي خالل الجمعية العمومية

حققت «المواشي» صافي أرباح
بنحو مليون دينار ،وارتفعت
موجودات الشركة بـ %15
ً
الماضي،
العام
عن
تقريبا
ً
لتصل إلى  67مليونا ،كما
بلغت حقوق المساهمين 41
ً
مليونا بارتفاع نحو .%3

عـقــدت شــركــة نقل وتـجــارة الـمــواشــي جمعيتها
الـعــامــة الـعــاديــة الـســادســة واألرب ـع ـيــن ،والجمعية
العامة غير العادية ،أمس ،في مقر الشركة الرئيسي
في منطقة الصليبية الزراعية بنسبة حضور بلغت
 76/114فــي المئة ،وتمت مناقشة البنود ال ــواردة
في جدول االعمال ،والتي تضمنت النتائج المالية
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
وحـقـقــت الـشــركــة صــافــي ارب ــاح ق ــدرت بحوالي
مليون دينار ،وارتفعت موجودات الشركة بنسبة
 15في المئة تقريبا عن العام الماضي ،لتصل الى
 67مليونا ،كما بلغت حقوق المساهمين  41مليونا
بارتفاع نسبته  3في المئة تقريبا.
وعــن األداء التشغيلي ،حققت الشركة اجمالي
ايــرادات تشغيلية بلغت  60مليون دينار ،ووافقت
الجمعية العامة على جميع البنود الواردة في جدول
االعمال عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م،
كما تم في الجمعية العامة غير العادية الموافقة
على تعديل بعض نصوص عقد التأسيس والنظام
االساسي للشركة.
في البداية ،قام رئيس مجلس االدارة وليد عبدالله
الشمالن الرومي بتأبين صاحب السمو أمير الكويت
الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح االحمد،
قائال" :فقدت الكويت قائدا عظيما وسياسيا حكيما،
أفـنــى حـيــاتــه لـخــدمــة وطـنــه ونـهـضـتــه ،وق ــد سجل
الـتــاريــخ اسـمــه بــأحــرف مــن نــور ،وانـنــا فــي مجلس
االدارة نستذكر الــدور الــذي قام به أمير االنسانية
بكل فخر واعتزاز ،متضرعين للمولى عز وجل ان
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع
االنبياء والصديقين والشهداء".

أثر الجائحة

الجائحة كان
لها أثر كبير
على نتائج
أعمال الشركة
بودي

وأضـ ــاف ال ــروم ــي" :ك ــان الن ـت ـشــار وب ــاء كــورونــا
تأثير سلبي على العالم ،وألقت الجائحة بظاللها
على جميع القطاعات في الدولة بما فيها القطاع
الغذائي ،وبالرغم من التأثير الكبير للجائحة على
أداء شركة نقل وتجارة المواشي ،إذ توقفت حركة
سفن الشركة وهي في طور التحميل في استراليا
ألكثر من مــرة بسبب اصــابــات بعض افــراد الطاقم
بالفيروس ،وايضا توقف شحنات في جنوب افريقيا
وه ــي ف ــي ط ــور الـتـحـمـيــل بـسـبــب ب ـعــض الـقـضــايــا
المرفوعة من بعض جمعيات النفع العام هناك ،فإن
الشركة وضعت نصب عينيها تعزيز االمن الغذائي".
وأوض ــح أن ــه عـلــى الـجــانــب االي ـجــابــي ف ــإن الشركة
مستمرة في تطوير اسطولها من خالل شراء سفينة
جــديــدة بـمــواصـفــات تـخــدم خـطــة الـشــركــة لــاعــوام
القادمة ،لتحل محل سفينة قديمة تم بيعها سابقا.

ويـعـمــل مجلس إدارة الـشــركــة واالدارة التنفيذية
حاليا على وضــع اللمسات االخـيــرة لخطة العمل
للسنوات من  2021إلى 2025م.
وأكـ ـ ــد أن "ال ـ ـمـ ــواشـ ــي" ت ــواص ــل ت ـح ـمــل دوره ـ ــا
االس ـتــرات ـي ـجــي واالج ـت ـم ــاع ــي ك ـشــركــة وط ـن ـيــة ،إذ
وضعت خطة تهدف الى تعزيز العمل بالمسؤولية
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي ع ــام  2020واالرت ـ ـبـ ــاط أك ـث ــر مع
المجتمع ،موضحا أن هذه الخطة تركزت على ابراز
دور الشركة المجتمعي الرائد ،إذ قامت برعاية ودعم
نحو  13فعالية اجتماعية طوال العام ،الكثير منها
عبر منصات التواصل االجتماعي.

شكر وتقدير
وأع ـ ــرب ال ــروم ــي ع ــن ش ـك ــره لـلـمـســاهـمـيــن على
تـقــديــرهــم لـمــا م ــرت بــه الـشــركــة مــن ظ ــروف صعبة
خالل العام  ،2020أثرت على نتائج العام ،مثمنا دور
المؤسسات والهيئات التي قامت بتذليل كل العقبات
لتسهيل قيام الشركة بعملياتها على اكمل وجه.
وقال "ال يفوتني في هذا المقام أن أتقدم نيابة
عن مجلس االدارة واالدارة التنفيذية في الشركة
بخالص الشكر والتقدير الــى كل من ساهم بجهد
مشكور في التغلب على اثار جائحة كورونا ،خاصة
الجهات التي شاركت في الصفوف االمامية.

سنة استثنائية
من جانبه ،صرح الرئيس التنفيذي للشركة أسامة
بودي ،بأن سنة 2020م بالنسبة لـ "المواشي" كانت
سـنــة اسـتـثـنــائـيــة ،واسـتـهــل كلمته بــرســالــة تعزية
ومواساة لفقد أحد موظفي الشركة القدامى االكفاء
المرحوم بإذن الله تعالى ،عبدالله كنه ،الذي فقدته
الشركة خالل الجائحة.
وعن التحديات اثناء الجائحة ،قال بودي" :واجهت
الشركة العديد من التحديات خــال فترة الجائحة
ابرزها العمل وفق االشتراطات الصحية الجديدة،
وتحديد اوقــات العمل خالل فترات الحظر الجزئي
والكلي ،واالغالق لبعض المناطق السكنية ،الى جانب
اصابة بعض افراد طاقمي السفن بالعدوى في شهري
مايو وأكتوبر ،والتوقف المؤقت عن استيراد االغنام
الحية من استراليا وجنوب افريقيا ،مما كان له االثر
الكبير على نتائج اعمال الشركة" .وأوضح بودي أن
"مــن اهــم انـجــازات الشركة التي نفتخر بها في عام
2020م ،وصول السفينة الجديدة (الكويت) الى ميناء
الشويخ في الربع االول من العام ،والتي تم التعاقد
على شرائها في نهاية 2019م ،وهي تعتبر من اكبر
السفن المصممة خصوصا لنقل الماشية ،الحية.

بوخمسين :نتائج «وربة للتأمين» لم تتأثر
بتداعيات «كوفيد »19

جانب من اجتماع الجمعية العمومية للشركة
اجتمعت الجمعية العمومية العادية رقم ()42
لشركة "وربة" للتأمين ،أمس ،برئاسة أنور جواد
بوخمسين  -رئيس مجلس اإلدارة ،وحضور
أعـ ـض ــاء مـجـلــس إدارة ال ـش ــرك ــة ،والـمــدقـقـيــن
الخارجيين ،ومساهميها وإدارتها التنفيذية،
واس ـت ـهــل بــوخـمـسـيــن االج ـت ـم ــاع بــالـتــرحـيــب
بالحضور ،واستعرض بنود اجتماع الجمعية
العمومية.
وهنأ بوخمسين جميع الحضور باإلنجازات
ال ـب ــارزة الـتــي حققتها "ورب ـ ــة" للتأمين خــال
 ،2020في ظل الظروف غير االعتيادية لألزمة
العالمية التي تسببت بها جائحة (كوفيد ،)19
والتي امتد أثرها الصحي والمالي واالقتصادي
والسياسي ليشمل جميع البلدان والكيانات
والمؤسسات وحتى األفراد على مستوى العالم،
ولكن بفضل السياسة الرشيدة التي تنتهجها
الشركة ،والخطط االستراتيجية قصيرة وطويلة
األجل التي اعتمدها مجلس إدارتها ،فلم تتأثر
النتائج السنوية لها بــأي مــن تلك المؤثرات
والتداعيات التي ألقت بظلها على الجميع ،بل

استمرت من نجاح إلى نجاح بخطى مدروسة
وثابتة ،وبرهنت الربحية وصالبة مركزنا المالي
واستمرار النمو رغم التحديات غير المسبوقة
على نجاح السياسات واالستراتيجيات التي
تم تطبيقها للحد من التداعيات ،وجهود فريق
العمل.
وارت ـفــع صــافــي أرب ــاح الـشــركــة لسنة 2020
بنسبة  60في المئة مقارنة بعام  ،2019وارتفاع
إجمالي األقساط المكتتبة بنسبة  3في المئة،
وارتفاع صافي األقساط المكتتبة بنسبة  6في
المئة ،وارتفاع صافي األقساط المكتسبة بنسبة
 8في المئة ،وانخفاض التعويضات المتكبدة
بنسبة  7فــي الـمـئــة ،وانـخـفــاض المصروفات
العمومية واإلداري ـ ــة بنسبة  4فــي الـمـئــة ،كما
ارتفع النقد والنقد المعادل بنسبة  1285في
الـمـئــة ،األم ــر ال ــذي شـجــع مجلس اإلدارة بــأن
يوصي بتوزيع  8في المئة أربــاحــا نقدية و4
في المئة أسهم منحة على مساهمي الشركة
ع ــن ال ـع ــام ال ـمــالــي الـمـنـتـهــي ف ــي  31ديمسبر
ً
ً
 ،2020تأكيدا وترسيخا لثقة مساهمينا في

النهج الــذي تنتهجه خــال األع ــوام الماضية،
ً
وتـصــديـقــا اللـتــزامـنــا بــرفـعــة وازده ـ ــار "ورب ــة"
للتأمين ،والـحـفــاظ على مكانتها الــرائــدة في
صـنــاعــة الـتــأمـيــن الـكــويـتـيــة .وذكـ ــر أن وكــالــة
"سـتــانــدرد أنــد ب ــورز" للتصنيفات االئتمانية
فــي تقريرها ال ـصــادر فــي ابــريــل  ،2021أكــدت
تصنيفها االئتماني للشركة عند مستوى ()BBB
مع تحسن النظرة المستقبلية من سلبية إلى
مستقرة ،مؤكدين التحسن في وضع السيولة
لدى الشركة ،وتمكنها من بناء سجل حافل من
صافي الدخل اإليجابي مدة ثالث سنوات ،وهذا
التحسن الذي نتج بشكل أساسي عن اإلجراءات
والضوابط التي اتخذتها الشركة في تخفيض
نسبة المصروفات العامة وتكاليف االستحواذ،
وشهدت تحسنا كبيرا في السيولة عام ،2020
بسبب زيادة الودائع المصرفية وأدوات الدخل
الثابت ،واستمرار "وربة" في الحفاظ على كفاية
تتجاوز تلك المطلوبة مستوى
رأسمال قويةً ،
الثقة ( ،)AAAوفقا لنموذج رأس المال القائم
على المخاطر.

 ٩٠٠مليون دوالر أرباح « »QNBفي  3أشهر
أعلنت مجموعة  QNBنتائجها المالية للثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس  .2021وبلغ صافي الربح  3.3مليارات ريال قطري ( 0.9مليار
دوالر أميركي) لألشهر الثالثة المنتهية في  31مارس  ،2021بانخفاض
نسبته  7في المئة مقارنة بالعام السابق .كما استقر الدخل التشغيلي
ً
عند  6,7مليارات ريال قطري ( 1,8مليار دوالر أميركي) ،متماشيا مع
العام السابق على الرغم من تأثير وباء كوفيد ،19-مما يعكس نجاح
المجموعة في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل .وأخذت
المجموعة في االعتبار اآلثار المالية للوباء على المدى الطويل من
خــال تسجيل مخصصات خسائر للقروض بمبلغ  1,4مليار ريال

قطري ( 0,4مليار دوالر أميركي) ،كإجراء وقائي لحماية المجموعة.
وبعد أن حققت المجموعة أحد أكبر انجازاتها المتميزة لتصبح أول
مؤسسة مالية يتجاوز إجمالي موجوداتها حاجز التريليون ريال
قطري في السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020نجحت في زيــادة
الـمــوجــودات لتصل الــى  1,042مليار ريــال قطري ( 286مليار دوالر
أميركي) بزيادة نسبتها  8في المئة عن الفترة المنتهية في  31مارس
 .2020وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض
والسلف التي نمت بنسبة  2في المئة لتصل الى  721مليار ريال قطري
( 198مليار دوالر أميركي).

١٢
اقتصاد
الصقر :رصيد االستثمارات الكويتية باالتحاد األوروبي
تضاعف  ٦مرات خالل األعوام الماضية
ةديرجلا
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ً
عقد مع سفراء االتحاد لدى الكويت لقاء افتراضيا أكد خالله زيادة تفضيل الكويتيين للسلع األوروبية
قال الصقر إن رصيد
االستثمارات الكويتية
المباشرة في االتحاد تضاعف
 6مرات بين عامي 2013
و ،2019ليبلغ  4.4مليارات
دوالر ،كما ازداد تفضيل
الكويتيين للسلع األوروبية
بنسبة  12بالمئة خالل الفترة
نفسها.

إجمالي الواردات
من دول االتحاد بلغ
 7مليارات دوالر
في عام 2019

ُعقد لقاء افتراضي موسع،
أمــس ،جمع بين رئيس غرفة
ت ـ ـجـ ــارة وصـ ـن ــاع ــة الـ ـك ــوي ــت،
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد جـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــم الـ ـ ـصـ ـ ـق ـ ــر،
وس ـف ـيــر االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي،
د .كــريـسـتـيــان ت ـ ــودور ،وعــدد
م ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـف ـ ـ ــراء دول اال ت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
المعتمدين لدى دولة الكويت
وه ـ ـ ــي الـ ـنـ ـمـ ـس ــا ،وب ـل ـج ـي ـك ــا،
وبلغاريا ،وكرواتيا ،وقبرص،
والتشيك ،وفرنسا ،والمانيا،
وال ـيــونــان ،والـمـجــر ،ومالطا،
وهولندا ،وبولندا ،ورومانيا،
وسـ ـلـ ــوفـ ــاك ـ ـيـ ــا ،وال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك،
واستونيا ،وفنلندا ،وأيرلندا،
والتفيا ،وليتوانيا ،والبرتغال،
وسلوفينيا ،والسويد ،ودوقية
لوكسمبورغ الكبرى.
يـ ــأتـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ب ـه ــدف
م ـن ــاق ـش ــة سـ ـب ــل ت ــوثـ ـي ــق ع ــرى
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ب ـيــن
الـكــويــت وال ــدول األوروب ـيــة في
ظل األوضــاع الراهنة المتعلقة
بــأزمــة الــوبــاء العالمي "كوفيد
 ،"19حـيــث أل ـقــى الـصـقــر كلمة
أعرب فيها عن إعجابه بتفاؤل
االت ـحــاد األوروبـ ــي فــي التغلب
ع ـل ــى ال ـج ــائ ـح ــة وت ــداع ـي ــات ـه ــا،
ً
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى ت ـض ــاع ــف رص ـيــد
االستثمارات الكويتية المباشرة
ف ــي االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي خ ــال
األعوام الماضية.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس "ال ـ ـغـ ــرفـ ــة" فــي
كـلـمـتــه :ب ــاألص ــال ــة ع ــن نـفـســي،
وب ــال ـن ـي ــاب ــة عـ ــن غ ــرف ــة ت ـج ــارة
وص ـن ــاع ــة ال ـك ــوي ــت ،يـسـعــدنــي
ويـشــرفـنــي أن أرح ــب بـكــم ،وأن
أتقدم بخالص االمتنان لسفير
االتحاد األوروبي في الكويت د.
كريستيان تيودور ،القتراح هذا
االجتماع وتنظيمه.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـص ـ ـ ـقـ ـ ــر :يـ ـق ــول
الممثل األعلى السابق لالتحاد
األوروب ـ ــي لـلـشــؤون الخارجية
وال ـس ـي ــاس ــة األم ـن ـ ُي ــة ،خــافـيـيــر
ســوالنــا ،فــي مـقــال نـشــر أخـيـ ًـرا:
"إن أوروبا واجهت أزمات وجود
مـتـتــالـيــة ف ــي ال ـس ـنــوات العشر
ال ـم ــاض ـي ــة ،لـكـنـهــا ن ـج ـحــت في
تجاوزها كلها من خالل تعميق
الــوحــدة بين أعـضــائـهــا" ،وإنــي
ع ـلــى يـقـيــن ب ــأن الــرئ ـي ـســة فــون
دير الين تشارك السيد سوالنا
رأيه ،وتسعى إلى المضي أبعد
من ذلــك ،باتجاه تعميق عالقة
االتحاد األوروبي مع العالم في
أكثر األوقــات صعوبة وأغناها
فــرصــة ،ودول ــة الـكــويــت تشجع
مثل هذا الطموح الذي يستند،
ب ــا شـ ــك ،الـ ــى ال ـع ــاق ــة ال ـقــويــة

والــوث ـي ـقــة بـيــن االت ـح ــاد ودول
مجلس التعاون الخليجي.
وشدد على "أننا في الكويت
نـشـعــر بــإع ـجــاب كـبـيــر بـتـفــاؤل
ّ
االتحاد في تغلبه على الجائحة
وت ــداع ـي ــات ـه ــا ،وهـ ــذا م ــا يـفـ ّـســر
تضاعف رصـيــد االسـتـثـمــارات
الكويتية المباشرة في االتحاد
 6مرات بين عامي  2013و،2019
ليبلغ  4.4مليارات دوالر ،كما
ازداد تفضيل الكويتيين للسلع
األوروبـ ـي ــة بـنـسـبــة  12بالمئة
خالل الفترة نفسها ،حيث بلغ
إجـمــالــي الـ ــواردات مــن االتـحــاد
األوروب ــي  7مليارات دوالر في
عام  ،2019إضافة الى التطورات
المثيرة في الخدمات المتداولة
بين االتحاد األوروبي والكويت،
ورغم هذه المؤشرات المشجعة،
ال بـ ّـد مــن اإلق ــرار بأننا نجتمع
ً
في مرحلة حرجة فعال.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـص ـ ـق ـ ــر أن ر يـ ـ ـ ــاح
ال ـت ـغ ـي ـي ــر تـ ـه ــب ع ـل ـي ـن ــا ق ــوي ــة،
وسريعة ،ومتعددة االتجاهات؛
فالطاقة تمر بمرحلة انتقالية،
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ت ـع ـي ــش ث ــورت ـه ــا
الرابعة ،والتكنولوجيا تتطور
بشكل مذهل ،والتجارة الدولية
ً
تتوجه تدريجيا نحو الشرق،
وإذا ت ــم تـسـخـيــر ه ــذه ال ــري ــاح
بشكل صحيح ،فإنها ستعيد
ت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــروات وت ـح ـف ـي ــز
االزدهار ،وبالتالي ،ولكي يكون
لنا موقع على خريطة االزدهار،
يجب أن نفتح صفحة جديدة
من التعاون الــذي يتناسب مع
المستقبل.
وزاد :رغم أن رياح التغيير قد
شملت العالم كله قبل سنوات
م ــن وب ـ ــاء كــوف ـيــد  ،19فـ ــإن من
المؤكد أن هذه الجائحة سيكون
لها  -بالتأكيد  -دور كبير في
ت ــوج ـي ــه ه ـ ــذه الـ ــريـ ــاح وزيـ ـ ــادة
سرعتها ،ومع أن العالم ال يزال
يجهل توقيت وطريقة التخلص
مــن الجائحة ،فــإن المتحدثين
عن اقتصادات ما بعد "كوفيد
 ،"19ي ـت ــو ق ـع ــون  -ب ـك ـث ـيــر مــن
القلق – تحوالت كبيرة ،خاصة
في التجارة الدولية ،والتدفقات
االستثمارية ،والطاقة بأنواعها،
علما بأن هذه التحوالت تحمل
مــن الـتـحــديــات بـقــدر مــا تحمل
من الفرص ،وهنا يأتي دوركم
يا أصحاب السعادة ،كما يأتي
دورنا في غرفة تجارة وصناعة
الكويت ،لكي نتعاون في تحديد
هـ ــذه الـ ـف ــرص وال ـت ـع ــري ــف بـهــا
والترويج لها.
وقــال :ال أجدني بحاجة الى
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ً
مترئسا الجانب الكويتي خالل االجتماع
الصقر
الحديث عن االقتصاد الكويتي
وتـنــافـسـيـتــه ودوره اإلقـلـيـمــي
والدولي ،فأنا على يقين بأنكم
ً
جميعا تحيطون بـهــذا ا لـشــأن
كأهله إن لم يكن أكثر ،وخاصة
مـ ــن ح ـي ــث الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـيــاســي
الديمقراطي المستقر ،والنظام
ال ـق ـض ــائ ــي الـ ـ ـع ـ ــادل ،وال ـج ـه ــاز
ال ـم ـصــرفــي الـ ـق ــوي وال ـم ـت ـقــدم،
والـ ـ ـس ـ ــوق ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة،
وال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص الـ ـمـ ـل ــيء
والمنفتح.
ّ
وق ــد يـكــون مــن ال ـســذاجــة أل
أشير هنا الــى أثــر االجتهادات
السياسية المختلفة على تباطؤ
اإلصالح االقتصادي المطلوب
ف ــي ال ـكــوي ـ ـ ـ ـ ــت ،فــأن ـتــم ت ـق ـ ــرأون
وتسمعـون عن هذه االجتهادات
كــل يـ ـ ـ ــوم ،وم ــع أن ــي ال أن ـكــر أن
الحــوار حول هذه االجتهـ ــادات
قد طال أكثر مما يجب ،فإني –

وبذات الصراحة والموضوعية
– أشير الى إيجابـيـات ث ــالث:
األولــى؛ أن الكويت قد خطت
ً
خطوات عديدة وواسعة نسبيا
في مجال تحسين تنافسيتها،
والتخفيف مــن البيروقراطية،
والـتـقــدم فــي اسـتـخــدام تقنيات
الرقمنة والــذكــاء االصطناعي،
وتـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــم ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ب ـي ــن
ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـ ـعـ ــام وال ـ ـخـ ــاص،
وفتح المجال بدرجة شبه كاملة
أم ــام االسـتـثـمــارات الخارجية،
وت ـ ـطـ ــويـ ــر قـ ــوان ـ ـيـ ــن الـ ـتـ ـج ــارة
والشركات والوكاالت التجارية.
واإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة؛ أن
ّ
يتعرض له
الضغط الكبير الذي
النفط وأسعاره ،تقابله مجاالت
كثيرة في صناعات المنتجات
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة ،وفـ ــي
االسـتـثـمــار بــإنـتــاج واسـتـخــدام
الـ ـط ــاق ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة مـ ــن جـهــة

جانب من االجتماع االفتراضي

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أعـ ـل ــن ب ـن ــك ب ــرق ــان أس ـم ــاء
الـ ـف ــائ ــزي ــن ف ـ ــي ال ـس ـح ــوب ــات
اليومية على حساب يومي،
وفاز كل واحد منهم بجائزة
 5000دينار ،والفائزون هم:
أيمن عياد شحاتة ،إسماعيل
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاي ،م ـ ــازن
حميد ال ــوزان ،أحمد ناصر
المنصور ،ومحمد دعيلج الخشاب.
وإضافة للسحب اليومي ،يوفر "برقان" سحبا ربع سنوي لحساب
"يومي" للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125.000دينار .وللتأهل للسحوبات
ربع السنوية يتعين على العمالء أال يقل رصيدهم عن  500دينار لمدة
شهرين كاملين قبل تاريخ السحب ،كما أن كل  10دنانير تمثل فرصة
واحدة لدخول السحب .وإذا كان رصيد الحساب  500دينار وما فوق ،فإن
صاحبه سيكون مؤهال لدخول كل السحوبات اليومية وربع السنوية.
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أسعار المعادن الثمينة والنفط

أخ ــرى .وتنافسية الـكــويــت في
المجالين واعــدة فعال ،وتطرح
ً
فرصا ضخمة أمام االستثمارات
األوروبية.
أ مــا اإليجابية الثالثة؛ فهي
أن الـتـعــاون االقـتـصــادي بيننا
سيبقى بالتأكيد بـحــا جــة ا لــى
دع ــم وت ـعــاون حـكــومــاتـنــا ،لكن
تـنـفـيــذ م ـشــاريــع ه ــذا ال ـت ـعــاون
وتمويلها سيتوالهما القطاع
الخاص الكويتي ،وهو بخبرته
ومالءته ،قادر على مواكبة هذا
التحول بكل كفاءة.
وذك ــر الـصـقــر أن ــه فــي أواخ ــر
عـ ـ ـ ـ ــام  ،2019و ب ـ ـ ـعـ ـ ــد إ نـ ـ ـش ـ ــاء
م ـفــوض ـيــة االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
بالكويت ،أ ع ــرب د .كريستيان
عن دعم االتحاد لـ "رؤية الكويت
 ."2035لـهــذا أق ــول ،ليس هناك
وقت أفضل من اآلن لالستفادة
من هذه النوايا الحسنة ،وعالوة

«وربة» يكافئ عمالء
«السنبلة» األسبوعي
أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك ورب ـ ـ ـ ـ ــة أس ـ ـمـ ــاء
الـفــائــزيــن بسحوبات السنبلة
األسبوعية ،وسيستمر في عمل
ال ـس ـحــوبــات ل ـع ـشــرة رابـحـيــن
أسبوعيا ،بحضور ممثل عن
وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء الذين
حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة األسبوعي
العاشر ،فقد توج  10رابحين من عمالء بنك وربة ،حصل كل منهم على
 1000دينار ،وهم :عبدالرحمن محمد مطلق البذالي ،متعب منوخ مشعل
الشعالني ،صويلح محمد مصلح المطيري ،هيفاء خلف سعد الربيعه،
شهد عادل سليمان خلفان ،شاهين محمد بدر الشاهين الربيع ،مريم خلف
سالم النويشري ،فهد علي محمد الحمادي ،دالل فيصل حمد العريفان،
أمل صالح حمد الذويخ.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين في توفير األموال
وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه ،إضافة إلى
فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
ٍ
وحول الشروط ،يتطلب اآلن وجود  100د.ك لدخول سحوبات السنبلة
األسبوعية والسحوبات الكبرى ،علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة
واحدة مقابل كل  10د.ك في الحساب ،والفرص تحتسب على حسب أدنى
رصيد في الحساب خالل الشهر ،لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ
شهر في الحساب للتأهل للسحب األسبوعي ،وشهران للسحوبات الكبرى
الحتساب الفرص ،وال توجد قيود أو حدود للسحب واإليداع ،وكلما زاد
المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

على ذلك ،ستكون غرفة تجارة
ً
ً
وصناعة الكويت شريكا فعال
ً
ومتفهما فــي ا لـجـهــود الرامية
لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف :أرجو أن توافقوني
الـ ـ ـ ـ ــرأي بـ ــأنـ ــه م ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب أن
ن ـت ـح ــدث عـ ــن شـ ــراكـ ــة تـنـمــويــة
بـيــن أي ــة أطـ ــراف إذا لــم تـتــوافــر
شــروط ـهــا األس ــاس ـي ــة؛ ال ـســام،
وال ـع ــدل ،واالح ـت ــرام الـمـتـبــادل،
خـ ـ ــا صـ ـ ــة أن عـ ــا ل ـ ـم ـ ـنـ ــا ا لـ ـ ـي ـ ــوم
تـ ـتـ ـج ــاذب ــه ن ـ ـظـ ــري ـ ـتـ ــان؛ ح ـ ــوار
الثقافات ،وصــدام الحضارات،
والـخــاف بينهما ال يــدور بين
الشرق والغرب ،وال بين األديان
والطوائف ،أو بين الدول الغنية
وال ـف ـقـيــرة ،بــل ي ــدور بـيــن دعــاة
االعـتــدال ودعــاة التطرف داخل
كل واحدة من هذه المجموعات
بال استثناء.
وهـنــا ،أصارحكم الـقــول بأن
العدل والسالم واالحترام
شروط ّ
هذه يتعذر توفيرها في العالم
العربي عامة ،وفي دول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي عـلــى وجــه
ال ـخ ـصــوص ،م ــا دام المجتمع
ال ــدول ــي يـتـعــامــل م ــع األوض ــاع
المأساوية في العراق وســورية
ولـ ـبـ ـن ــان ،وفـ ــي ال ـي ـم ــن ولـيـبـيــا
والسودان ،بكثير من الالمباالة
ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن ال ـس ـيــاســي
ً
آن معا.
واإلنساني في ٍ
ً
إن على أوروبا بالذات واجبا
ً
ً
وأخالقيا في أن ّ
توحد
سياسيا
موقفها تجاه تـيــارات التطرف
والـ ـت ــوس ــع والـ ـعـ ـن ــف ،وف ـ ــي أن
ّ
توظف ثقلها الدولي لوقف ما
ّ
تسببه هذه التيارات من أوضاع
مأساوية في المنطقة.
وخ ـتــم ال ـص ـقــر :أود أن أك ــرر

شـ ـك ــري ل ـل ــدك ـت ــور كــري ـس ـت ـيــان
وال ـح ـض ــور ال ـ ـكـ ــرام ،م ــؤك ــدا أن
جـ ـ ــوالت حـ ـ ــوار كـ ـه ــذه سـتـفـتــح
ال ـط ــري ــق ن ـحــو إعـ ـ ــادة تصميم
تطلعاتنا الخاصة والمتبادلة.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــى الـ ـسـ ـفـ ـي ــر
كريستيان تــودور كلمة تطرق
فـيـهــا إل ــى ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة الـ ـت ــي ت ـج ـم ــع دولـ ــة
ال ـك ــوي ــت واالت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
ف ــي ش ـتــى ال ـص ـعــد الـسـيــاسـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
والثقافية ،معتبرا افتتاح مقر
لـلـب ـع ـثــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة بــال ـكــويــت
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــم فـ ـ ــي يـ ــول ـ ـيـ ــو 2019
خطوة إلى األمــام في العالقات
ال ـم ـش ـتــركــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يــؤكــد
أه ـم ـيــة دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت كـشــريــك
اس ـ ـ ـتـ ـ ــرات ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــي ،ك ـ ـ ـمـ ـ ــا شـ ـ ــرح
التطلعات المستقبلية لتعزيز
ه ـ ــذه ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ،خ ــاص ــة فـيـمــا
يـتـعـلــق بــال ـق ـطــاع االق ـت ـص ــادي
ب ـكــونــه ال ـم ـحــور الــرئ ـي ـســي في
العالقات المشتركة.
وقـ ــد ت ـخ ـلــل ال ـل ـق ــاء ح ـ ــوارات
م ـبــاشــرة ب ـيــن جـمـيــع ال ـس ـفــراء
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن حـ ـ ــول ال ـت ــداب ـي ــر
وال ـ ـ ـحـ ـ ــزم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـت ــي
انـتـهـجـتـهــا ح ـك ــوم ــات ال ـب ـلــدان
األوروب ـيــة فــي سبيل النهوض
ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد م ـ ــن جـ ــديـ ــد ب ـعــد
تأثره من تداعيات أزمة الوباء
العالمي "كوفيد ."19

«التجاري» يجري سحب «النجمة»
األسبوعي و«أكثر من راتب»
أجرى البنك التجاري سحوباته على حساب
النجمة األسبوعي وحملة "أكثر من راتــب" .وتم
إج ــراء السحب أمــس فــي مبنى البنك الرئيسي،
بحضور شيخة الرشيدي ممثلة وزارة التجارة
والصناعة ،مع االلـتــزام باالشتراطات الصحية
والوقائية ،المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وغطى البنك السحوبات مباشرة عبر وسائل
التواصل االجتماعي.
وقد فازت رانيا محمد الموسوي في سحب
"الـنـجـمــة األس ـب ــوع ــي" ،ب ـجــائــزة ق ــدره ــا 5000
دينار.
وفــي سحب حملة "أكثر من رات ــب" ،جائزة
تعادل راتبا تصل إلى  1000دينار ،فــازت به
نورة عبدالله غانم.
وأوض ــح البنك أن حملة "أكـثــر مــن راتــب"
موجهة للعمالء الكويتيين الذين يقومون
بتحويل رواتبهم البالغة  500دينار أو أكثر على
البنك ،خصوصا العاملين في القطاعين الحكومي
والنفطي ،والشركات المدرجة لــدى البنك .ومن
مــزايــا هــذه الحملة ،الحصول على هدية نقدية
فورية تبلغ قيمتها من  250إلى  500دينار ،أو
قرض من دون فائدة بقيمة  5أضعاف الراتب،
وبـحــد أقـصــى  10.000دي ـنــار ،وسـيـكــون هناك
سحب أسبوعي للعمالء الكويتيين الحاليين
والـجــدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم على
ال ـب ـن ــك ،ل ــرب ــح مـبـلــغ ي ـع ــادل رات ـب ــا واحـ ـ ــدا من
الرواتب التي يتقاضونها شهريا .كما يمكن
للعمالء الكويتيين المتقاعدين ،إضافة إلى
المقيمين الذين يقومون بتحويل مديونيتهم
البالغة  10.000ديـنــار ومــا فــوق إلــى البنك،
الحصول على هدية نقدية قدرها  1في المئة
من قيمة المديونية المحولة.
ُيذكر أن جوائز حساب النجمة مميزة بحجم
مبالغ الجوائز المقدمة ،إضافة إلى تنوعها طوال
السنة ،والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة
 5.000دي ـن ــار ،وشـهــريــة بقيمة  20.000دي ـنــار،
إضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500.000
دينار ،وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية
مــرت ـب ـطــة ب ـح ـســاب م ـصــرفــي ف ــي ال ـع ــال ــم بقيمة
 1.500.000دينار.
وي ـتــم فـتــح ح ـســاب الـنـجـمــة وال ـتــأهــل لــدخــول
السحوبات ،بإيداع  100دينار ،ويجب أن يكون
في الحساب مبلغ ال يقل عن  500دينار للتأهل
ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي
يقدمها الحساب ،وكلما زاد رصيد العميل زادت

ً
فــرص ال ـفــوز ،فـضــا عــن الـمــزايــا اإلضــافـيــة التي
يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل على بطاقة
س ـحــب آلـ ــي ،ويـسـتـطـيــع ال ـح ـصــول ع ـلــى بـطــاقــة
ائتمان بضمان الحساب ،وكذلك الحصول على
كل الخدمات المصرفية من "التجاري".
وكشف البنك أن حساب النجمة متاح للجميع،
وبإمكان أي شخص فتحه من خالل تطبيق CBK
 Mobileبخطوات بسيطة ،ومــن أي مكان ،وفي
أي وقت.
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«الوطني» قدم للمتدربين خالل  3أشهر دورات تطور مهاراتهم وتؤهلهم لسوق العمل
على مدى ثالثة أشهر
استضاف بنك الكويت الوطني
المتدربين البالغ عددهم نحو
 40في مواقع تدريب مختلفة
بمقره الرئيسي.

البنك يواصل
دعم المبادرات
المساهمة في تنمية
الشباب وإعدادهم
ليكونوا قادة
المستقبل

اخـتـتـمــت فـعــالـيــات بــرنــامــج
َ َّ ْ
«ت َمكن» لتدريب الكويتيين من
ح ـم ـلــة الـ ـشـ ـه ــادات ال ـجــام ـع ـيــة،
وال ـ ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـقـ ــد ل ـ ـل ـ ـعـ ــام الـ ـث ــان ــي
ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،ب ــرع ــاي ــة ودع ــم
اسـتــراتـيـجــي م ــن بـنــك الـكــويــت
الــوط ـنــي ،وبـتـنـظـيــم مــن شركة
.Creative Confidence
وحضر حفل ختام البرنامج
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لمجموعة
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي عـصــام
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـقـ ـ ــر ،ونـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الـتـنـفـيــذي لـلـمـجـمــوعــة شيخة
ال ـب ـح ــر ،وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لبنك الكويت الوطني – الكويت
صــاح الفليج ،ونائب الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـب ـنــك ال ــوطـ ـن ــي –
الـ ـك ــوي ــت س ـل ـي ـم ــان الـ ـ ـم ـ ــرزوق،
والمدير العام للموارد البشرية
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ع ـم ــاد ال ـع ـبــانــي،
والـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـم ـج ـم ــوع ــة
الخدمات المصرفية الشخصية
محمد العثمان ،ورئـيــس إدارة
الـ ـ ـث ـ ــروات ل ـل ـم ـج ـمــوعــة فـيـصــل
الحمد.
وخـ ـ ــال ال ـح ـف ــل ،الـ ـ ــذي أق ـيــم
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــر ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ــرئـ ـيـ ـس ــي،
وشهد اتباع إرشادات السالمة
وق ــواع ــد الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي،
عقدت جلسة نقاشية استمعت

لقطة جماعية لإلدارة التنفيذية مع المتدربين
خاللها اإلدارة التنفيذية للبنك
إلـ ــى عـ ــرض ق ــدم ــه ال ـم ـتــدربــون
لمشاريع تخرجهم المتميزة،
وال ـ ـتـ ــي ح ـم ـل ــت أفـ ـ ـك ـ ــارا وروئ
إبداعية.
وع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــدى ثـ ــاثـ ــة أش ـه ــر
اس ـت ـض ــاف ال ـب ـن ــك ال ـم ـتــدرب ـيــن
الـ ـب ــال ــغ عـ ــددهـ ــم ن ـح ــو  40فــي
مــواقــع تــدريــب مختلفة بمقره
الرئيسي ،ابـتــداء مــن  20يناير

حتى  8أبريل  ،2021حيث قدم
البنك للمتدربين الدورات التي
تعمل عـلــى تـطــويــر مـهــاراتـهــم،
وت ـســاهــم ف ــي تــأهـيـلـهــم وتــرفــع
جاهزيتهم لدخول سوق العمل.
وطـ ـ ـ ــوال م ـ ــدة ال ـب ــرن ــام ــج تــم
ت ــأهـ ـي ــل الـ ـمـ ـت ــدربـ ـي ــن وص ـق ــل
م ـ ـ ـهـ ـ ــارات ـ ـ ـهـ ـ ــم لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل
الـحـقـيـقــي ،حـيــث شـكــل تجربة
تــدر ي ـب ـيــة مـبـتـكــرة للخريجين

أحد المتدربين أثناء عرض مشاريع التخرج

المتدربون أثناء مناقشة برامج التخرج

«بيتك» :لدينا أكبر عدد موظفين كويتيين

الفضلي :خطة للتعاقب الوظيفي وشغل الوظائف
احتل بيت التمويل الكويتي
« بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك» ا لـ ـ ـم ـ ــر ك ـ ــز األول ع ـلــى
مـسـتــوى الـبـنــوك الكويتية وكــل
مــؤسـســات ال ـقـطــاع ال ـخــاص في
توطين العمالة ،إذ يمتلك أكبر
ع ــدد مــوظـفـيــن كــويـتـيـيــن ،األم ــر
ال ــذي يــؤكــد نـجــاح استراتيجية
بناء الكوادر والكفاءات الوطنية
وتأهيلها و ف ــق أ عـلــى المعايير
العالمية.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
الستقطاب المواهب في «بيتك»
يــوســف الـفـضـلــي ،ن ـجــاح تنفيذ
استراتيجية استقطاب وتطوير
الـ ـم ــواه ــب ال ــوط ـن ـي ــة ومــواص ـل ــة
ت ـح ـق ـيــق الـ ـتـ ـق ــدم فـ ــي م ــؤش ــرات
العمالة الوطنية ونسب التكويت،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن نـسـبــة اسـتـقـطــاب
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن مـ ـ ــن ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة لـ ـلـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة
تراوحت ما بين  97في المئة إلى
 99في المئة معظمهم من حديثي
التخرج.
وأض ـ ــاف أن «ب ـي ـتــك» حــريــص

ع ـ ـلـ ــى تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ خ ـ ـطـ ــة الـ ـتـ ـع ــاق ــب
ال ــوظ ـي ـف ــي م ــع م ــواص ـل ــة ال ــدف ــع
باتجاه شغل الكويتيين لوظائف
اإلدارة ا ل ـ ــو سـ ـ ـط ـ ــى ،واالدارة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ،ب ـف ـض ــل ال ـت ــرك ـي ــز
المتواصل على الترقية من خالل
مواهب «بيتك».

أخــرى ،وبالتالي إمكانية اعــداد
تحليالت وتقارير للمساعدة على
قـيــاس ك ـفــاءة الـمـتـقــدم وتحديد
نقاط قوته ونقاط لتطويره.

مباشرة العمل ...أونالين

تبني الرقمنة في عمليات التعيين
وق ــال إن «بـيـتــك» حـقــق تقدما
ملحوظا في استراتيجية التحول
الــرق ـمــي ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـم ــوارد
الـ ـبـ ـش ــري ــة ،م ـن ــوه ــا ب ــاالع ـت ـم ــاد
ع ـل ــى م ـن ـص ــات رق ـم ـي ــة وأدوات
تكنولوجية متطورة في عمليات
اجـ ـ ـ ــراء الـ ـمـ ـق ــاب ــات الـشـخـصـيــة
وإج ـ ــراء االخـ ـتـ ـب ــارات والـتـقـيـيــم
والتعيين والتدريب ،والتي أثبتت
أهميتها في ظل جائحة كورونا،
حيث كان «بيتك» مدركا ألهمية
التكنولوجيا ،وبالتالي كــان قد
اتخذ خطوات استباقية في تبني
الــرقـمـنــة ال ـتــي ظ ـهــرت نتائجها

يوسف الفضلي

خالل الظروف االستثنائية التي
فرضتها الجائحة.
ول ـفــت ال ــى ان «بـيـتــك» يتبنى
ن ـظــامــا م ـت ـط ــورا (Skill Based
Assessments & Psychometric
 )Profilingل ـت ـحــد يــد مـسـتــوى
الـمــرشــح لـلــوظـيـفــة مــن الناحية
ال ـعـلـمـيــة وال ـم ـه ــاري ــة م ــن جـهــة،
ومن الناحية الشخصية من جهة

وذك ـ ــر أن اجـ ـ ـ ــراءات م ـبــاشــرة
العمل ()Virtual Onboarding
لم تتوقف خالل الجائحة وفترة
االغــاق ،حيث انه بفضل البنية
ال ـت ـح ـت ـي ــة ال ــرق ـم ـي ــة ال ـم ـت ـط ــورة
للموارد البشرية ،واصل «بيتك»
جـ ـه ــود ال ـت ــوظ ـي ــف ع ـب ــر ارس ـ ــال
مستندات التعيين ومسلتزمات
الوظيفة مــن عقد وهــويــة العمل
وج ـهــاز مـحـمــول ( )Laptopإلــى
مـ ـن ــزل ال ـ ـمـ ــوظـ ــف ،وكـ ــذلـ ــك ّ
زود
ال ـم ـع ـي ـن ـي ــن الـ ـ ـج ـ ــدد ب ــال ـب ــرام ــج
التدريبية الالزمة عبر المنصات
الرقمية المتخصصة ،ليكونوا
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــداد ت ـ ــام ب ـم ـبــاشــرة
المهام.

«بوبيان» يختتم برامجه للموظفين الجدد
إلطالعهم على طبيعة العمل في إدارات البنك ونظمه المختلفة
اخـتـتــم بـنــك بــوبـيــان الـبــرامــج التعريفية
لـمــوظـفـيــه ال ـج ــدد ،ال ــذي ــن ت ــم تـعـيـيـنـهــم فى
الــربــع األول مــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،لتمكينهم
من التعرف على مختلف اإلدارات ،والــدور
الــذي تقوم به ،إلى جانب تعريفهم بالنظم
الخاصة بــإدارة العمل في البنك وتدريبهم
ع ـل ــى م ـ ـهـ ــارات خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء وم ـن ـت ـجــات
البنك والنظام المصرفي المطابق للشريعة
االسالمية ،وذلك ضمن البرنامج التعريفي
الكاديمية اتقان.
وصــرح المدير العام لمجموعة الموارد
البشرية في البنك عادل الحماد« :نؤمن في
بنك بوبيان بأهمية الموارد البشرية ،كما ال
نألو جهدا في سبيل توفير أفضل البرامج
التدريبية لهم ،انطالقا من أحــد قيم البنك
الرئيسية وهــي االهتمام بالموظفين ،كما
نعمل على تبني ومواكبة أحدث التطورات
التكنولوجية ،تماشيا مع توجهات البنك
وحرصه على تشجيع االبتكار واإلبداع ،مما
ينعكس إيجابا على خدمة العمالء».
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـحـ ـم ــاد أن ج ـم ـي ــع الـ ـب ــرام ــج
الـتــدريـبـيــة للموظفين ال ـجــدد خ ــال الــربــع
األول من العام الحالي تم تنظيمها عن بعد،
باستخدام برنامج ميكروسوفت تيم ،بسبب
ظروف جائحة كوفيد  ،19وشــارك فيها 75
موظفا من المعينين الجدد خالل الربع األول
فــي مختلف ادارات الـبـنــك وفــروعــه وادارة

برنامج بوبيان التعريفي عن بعد
خدمة العمالء ،حيث تم تدريبهم وتسليط
الضوء على رسالة بوبيان ورؤيته وقيمته
المصرفية بين مؤسسات القطاع المصرفي،
بجانب تـنــاول بعض ال ـمــواد والمتطلبات
االلزامية المطلوبة من بنك الكويت المركزي،
مثل غسيل االم ــوال وحماية العمالء وأمــن
المعلومات وخصوصية البيانات.
وحــول البرنامج ،أفــاد بأنه صمم بشكل
مهني لــارتـقــاء وصقل مـهــارات الموظفين
الجدد ،حيث تطرق المحتوى التدريبي إلى
عدة جوانب ،مثل الموارد البشرية ومؤشر
الصحة المؤسسية وتطبيق الموارد البشرية
المعمول به في البنك ،إضافة إلــى تعريف

الـكــويـتـيـيــن ال ــذي ــن يـحـتــاجــون
إلــى دعــم في مواجهة تحديات
ا ل ـ ـت ـ ــو ظ ـ ـي ـ ــف أو ت ــأ سـ ـيـ ـسـ ـه ــم
ألعـ ـم ــالـ ـه ــم ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،بـسـبــب
ت ـطــويــر ال ـم ـه ــارات الـمـطـلــوبــة،
إضافة إلى الخبرات.
وعمد البرنامج إلــى تطوير
ال ـم ـه ــارات الـشـخـصـيــة الــازمــة
لخوض الحياة العملية ،إضافة
إل ــى تـحـفـيــز ال ـش ـبــاب الـكــويـتــي

عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف اإلمـ ـك ــان ــات
وال ـط ــاق ــات الـكــامـنــة بــداخـلـهــم،
وإطـ ـ ــاق ال ـع ـن ــان إلب ــداع ــات ـه ــم،
ح ـي ــث اع ـت ـم ــد ال ـب ــرن ــام ــج عـلــى
ن ـم ــوذج الـتـعـلـيــم ال ـمــدمــج عبر
الحضور الشخصي والتدريب
ع ـ ـبـ ــر اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
المنصات االلكترونية واألدوات
التفاعلية للتعليم عن ُبعد ،كما
يركز على العديد من المحاور

الموظفين الجدد على المنتجات والخدمات
الـ ـمـ ـق ــدم ــة م ـ ــن الـ ـبـ ـن ــك لـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـع ـم ــاء
وأســاسـيــات خــدمــة الـعـمــاء «لـلــوصــول إلى
مستوى الخدمة الذي يطمح اليه عمالؤنا،
فضال عن تقديم تدريب خاص على الخدمات
المصرفية المطابقة للشريعة اإلسالمية».
يذكر أن البرنامج ينظم بـصــورة دوريــة
من قبل مجموعة الموارد البشرية في بنك
بوبيان ،لجميع الموظفين الجدد ،وهو أحد
البرامج والدورات التدريبية التي تهدف إلى
ز ي ــادة معرفة الموظفين وتنمية خبراتهم
بما ينعكس على مستوى األداء وصوال إلى
خدمة مميزة للعمالء.

وورش ال ـع ـم ــل الـ ـت ــي ت ـت ـنــاول
االب ـ ـ ــداع واالبـ ـتـ ـك ــار ،والـتـفـكـيــر
التصميمي ،وتصميم نموذج
األعمال ،واالستكشاف الوظيفي
وابتكار الحلول.

بوابة عبور للحياة المهنية
وعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدرب ـ ـ ــون ع ــن
سـ ـع ــادتـ ـه ــم ب ــالـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي

البرنامج ،وقدموا الشكر لبنك
الـكــويــت الــوطـنــي عـلــى دعمهم
وتقديم خـبــرات البنك العريقة
لـتـنـمـيــة م ـهــارات ـهــم وتــأهـيـلـهــم
لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـم ـ ــل ع ـ ـل ـ ــى ن ـح ــو
احترافي ،وذلك بفضل ما يتمتع
بــه البنك مــن أسـلــوب مؤسسي
يتسم بالحرفية العالية.
وأكد المتدربون أنهم لمسوا
تطورا كبيرا ،واكتسبوا معرفة
تشكل قيمة مضافة لمسارهم
الـ ـمـ ـهـ ـن ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ــي خ ــال
ال ـف ـتــرة ال ـتــي عــاصــروهــا خــال
هــذا البرنامج ،مؤكدين أنــه تم
صقل مـهــاراتـهــم على أكـثــر من
جانب ،إضافة إلى شعورهم بأن
تمكن شكل لهم جسرا وبوابة
ع ـبــور م ــن ال ـمــرح ـلــة الــدراس ـيــة
إلى المرحلة المهنية واالنطالق
صوب الحياة العملية.

نجاح كبير
وعلى هامش ختام البرنامج
عـبــرت سمية الـجــاســم ،مؤسسة
شــركــة ،Creative Confidence
ع ــن ال ـف ـخ ــر ب ــال ـت ـع ــاون م ــع بـنــك
ال ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ،وال ـ ـ ــذي يـعــد
أعرق مؤسسة مالية بالكويت في
ّ
تنظيم واحتضان برنامج «تمكن».
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت ال ـ ـجـ ــاسـ ــم إلـ ـ ـ ــى أن
البرنامج ،في نسخته الثانية،
شهد نجاحا واقباال كبيرا ،وهو
م ــا تـعـكـســه ط ـل ـبــات الـمـشــاركــة
وبـ ـل ــوغ عـ ــدد ال ـم ـت ـقــدم ـيــن إل ــى
نحو  ،600مضيفة أن «تمكن»
يعتبر تـجــربــة تــدريــب مبتكرة
للخريجين الكويتيين الشباب
ال ــذي ــن بـمـعـظـمـهــم ي ـح ـتــاجــون
إلــى دعــم في مواجهة تحديات
ا ل ـ ـت ـ ــو ظ ـ ـي ـ ــف أو ت ــأ سـ ـيـ ـسـ ـه ــم
ألعـ ـم ــالـ ـه ــم ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،بـسـبــب
ت ـط ــوي ــر الـ ـمـ ـه ــارات الـمـطـلــوبــة
والخبرة ،وتكتسب هذه الفرصة
أهميتها باعتبارها جسر عبور
إلى قوى عاملة حقيقية.
وتعد Creative Confidence
شـ ــركـ ــة اس ـ ـت ـ ـشـ ــارات وتـ ــدريـ ــب
كويتية متخصصة في تحفيز
االبتكار واإلبداع ،وتوفر تجارب
تدريب عملية لكل القطاعات.
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معرفي :أزمة كورونا أثبتت متانة أصول «التجارية»
عمومية الشركة صادقت على توزيع أرباح نقدية  %3وأسهم منحة %2
ّ
أكد معرفي أن الشركة التجارية
ملتزمة باستراتيجيتها لتحقيق
أهداف ومصلحة مساهميها،
إضافة إلى التزامها بالشفافية
في اإلفصاح عن حقوق
المساهمين ،وإظهار القيمة
الحقيقية ألصول الشركة.

ك ـشــف رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
الـ ـش ــرك ــة ال ـت ـج ــاري ــة ال ـع ـق ــاري ــة،
عبدالفتاح مـعــرفــي ،عــن انعقاد
اجتماع الجمعية العامة العادية
أمـ ــس ب ـن ـص ــاب ب ـل ــغ  90.69فــي
الـمـئــة مــن ح ـضــور المساهمين
في مقر الشركة الكائن بمنطقة
الشرق ،في ظل إجراءات احترازية
ووقـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ـش ـ ــددة لـ ـل ــوق ــاي ــة
ً
م ــن فـ ـي ــروس "كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ،طـبـقــا
للتعليمات التي أقر بها مجلس
الوزراء.
وأق ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـع ــام ــة
تــوصـيــة مـجـلــس إدارة الـشــركــة
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  3في
المئة من القيمة االسمية للسهم،
وتوزيع أسهم منحة  2في المئة
من أسهم الخزينة ( 2سهم لكل
 100سهم).
كـ ـ ـم ـ ــا أسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
مجلس اإلدارة لــأعــوام الـثــاث
الـ ـق ــادم ــة عـ ــن انـ ـتـ ـخ ــاب كـ ــل مــن
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـف ـ ـتـ ــاح رف ـ ـي ـ ــع مـ ـع ــرف ــي،
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدوان مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـع ـ ــدوان ـ ــي،
وم .إبـ ــراه ـ ـيـ ــم م ـح ـم ــد الـ ـغ ــان ــم،
وعبدالعزيز مـبــارك الـحـســاوي،
وم .ع ـبــدال ـم ـط ـلــب ع ـبــدال ـم ـنــاف
م ـعــرفــي ،وط ــال جــاســم الـبـحــر،
وشــركــة مـصــادر األف ــق للتجارة
الـعــامــة وال ـم ـق ــاوالت ،بــاإلضــافــة

«تعاونيات» تبتز «مشروعات صغيرة»
من باب «الدعم االجتماعي»
التفاف على القرارات التنظيمية التي تحظر تلك الممارسات
●

جانب من االجتماع
إلى تعيين تحالف كل من "شركة
المزايا الدولية للتجارة العامة
وال ـم ـق ــاوالت ،وشــركــة مجموعة
العوائد الوطنية للتجارة العامة
والمقاوالت ،وشركة الشامية كازا
للتجارة العامة" ،وتم انتخاب كل
من شركة المعيد للتجارة العامة،
والـمــؤسـســة الـعــامــة للتأمينات
االجتماعية عضوي احتياط.
ّ
وأكـ ــد مـعــرفــي أن "الـتـجــاريــة"
م ـ ـل ـ ـتـ ــزمـ ــة ب ــاسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـتـ ـه ــا
ل ـت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف وم ـص ـل ـح ــة
مساهميها ،إضافة إلى التزامها

بــال ـش ـفــاف ـيــة فـ ــي اإلف ـ ـصـ ــاح عــن
حـ ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،وإظـ ـه ــار
القيمة الحقيقية ألصول الشركة.
ك ـمــا تـسـعــى ال ـشــركــة الـتـجــاريــة
ً
العقارية دائما القتناص الفرص
االستثمارية المجزية التي تعد
ب ــزي ــادة أرب ـ ــاح ال ـشــركــة وزيـ ــادة
حقوق المساهمين.
أما بالنسبة لألوضاع الراهنة
واألزم ــة الناتجة عــن "كــورونــا"،
فـقــد ص ــرح مـعــرفــي بــأنــه مــؤمــن
بمتانة أصول الشركة ،وبأن هذه
األزم ــة وتداعياتها ،وإن امتدت

فلن تؤثر على مركزها المالي،
وبفضل من الله تعالى ستتجاوز
ً
"ال ـت ـجــاريــة" ه ــذه الـمـحـنــة وفـقــا
لـ ـم ــا ت ـن ـت ـه ـج ــه مـ ـ ــن سـ ـي ــاس ــات
واستراتيجيات متحفظة ومرنة.
وأضاف "لقد أثبتت التجارب
السابقة أن "التجارية" قادرة على
تجاوز األزم ــات والـخــروج منها
ً
أقوى وأشد عزيمة وإصرارا على
تحقيق األهداف التي وضعتها،
والـتــي بــالـضــرورة سـتــؤدي إلى
تعزيز حقوق المساهمين".

جراح الناصر

رغم التأثير الواضح ألزمة
كورونا على إيرادات أصحاب
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة واح ـت ـي ــاج ـه ــم
للسيولة لتسديد التزاماتهم
وحاجتهم الى الدعم ،يتهرب
عدد من الجمعيات التعاونية
م ــن مـســؤولـيــاتـهــا ف ــي تنفيذ
قــرار دعــم أصـحــاب المشاريع
الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة،
لـ ـتـ ـجـ ـب ــره ــم ع ـ ـلـ ــى دعـ ـ ـ ــم بـ ــاب
"المساهمة االجتماعية".
وكشفت مـصــادر مطلعة لـ
"الـ ـج ــري ــدة" ع ــن ت ـع ـ ُّـرض عــدد
مـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والـمـتــوسـطــة لمضايقات من
مسؤولين وأع ـضــاء مجالس
إدارات فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات
التعاونية عبر اشتراط الدفع
الـمــادي تحت بند المساهمة
االجتماعية ألنشطة مختلفة،
موضحة أن تلك الشروط ّ
تعد
مخالفة للقوانين المعمول بها
إن تم طلب أي دعم من مشروع
صـغـيــر وإجـ ـب ــاره عـلــى الــدفــع
دون رغبته في المساهمة.

وشددت ّالمصادر على أنه
ليس من حــق أي مسؤول في
جـمـعـيــة ت ـعــاون ـيــة ابـ ـت ــزاز أي
صــاحــب م ـشــروع صغير عبر
طـلــب دع ــم م ــادي إضــافــي من
أص ـ ـحـ ــاب الـ ـمـ ـش ــاري ــع؛ سـ ــواء
لعرض منتجاتها أو خدمات
أخــرى ،حيث حظرت القرارات
التنظيمية الصادرة من وزارة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون عـ ـل ــى ال ـج ـم ـع ـي ــات
طلب أي دعــم مــادي أو عيني
أو أي م ـب ــال ــغ إض ــاف ـي ــة عـلــى
أصحاب المشروعات الصغيرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،ك ـم ــا ألــزم ـت ـهــا
ب ـت ــوف ـي ــر مـ ـس ــاح ــات إعــان ـيــة
وتـ ـس ــويـ ـقـ ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع ــات
الصغيرة.
وأشارت الى أن عددا كبيرا
مـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
ت ـ ـعـ ـ ّـرض ل ـخ ـس ــائ ــر جـ ـم ــة مــن
األزم ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة نـتـيـجــة
جــا ّئـحــة ك ــورون ــا ،إضــافــة الــى
تعذر عدد كبير من الجمعيات
التعاونية عن دفع مستحقات
ال ـم ـب ــادري ــن ألك ـ ّث ــر م ــن شـهــر،
مما استدعى تدخل الصندوق
ّ
الوطني في السابق لحل تلك
المشكلة.

وب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن
ع ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ذات
الــدخــل الـمـحــدود ال تستطيع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاه ـ ـ ـمـ ـ ــة اإلجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــة
بــالـفـعــالـيــات االجـتـمــاعـيــة في
الوقت الراهن ،نتيجة لضغط
مـ ـص ــروف ــاتـ ـه ــا واح ـت ـي ــاج ـه ــا
لـلـقــرض الـمـيـســر ،خــاصــة في
إق ــرار قــانــون الضمان المالي
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـ ّش ـ ــروع ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
المتعثرة.
وت ـ ـخـ ـ ّـوف ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرون مــن
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
والـمـتــوسـطــة مــن قـيــام بعض
مسؤولي الجمعيات بالضغط
عليهم بمعاقبتهم مستقبال
عبر منح أصحاب المشاريع
أم ـ ــاك ـ ــن غـ ـي ــر واضـ ـ ـح ـ ــة أم ـ ــام
الـمـسـتـهـلـكـيــن ف ــي الـجـمـعـيــة
التعاونية ،مما يفقدهم فرصة
الترويج لمنتجاتهم ،خاصة
أنه يعد من أقوى منافذ البيع
لديهم.

«زين» تزود «الشامية والشويخ» بحلول المناطق اآلمنة
بالتعاون مع منصة  PASSوبالمطابقة لمواصفات «الداخلية» وربطها بأنظمتها
أعـلـنــت شــركــة "زي ــن "تــوقـيـعـهــا
ّ
م ــذك ــرة ت ـفــاهــم م ــع م ـنـ ّـصــة PASS
ا لـكــو يـتـيــة ،لتقديم حــز مــة وا سـعــة
م ـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ـ ــدث خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ُ
وح ـ ـ ـلـ ـ ــول
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق اآلمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة الـ ـ ُـم ـ ـطـ ــاب ـ ـقـ ــة
ل ـ ـمـ ــوا ص ـ ـفـ ــات وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة
والـ ـم ــرب ــوط ــة ب ــأن ـظ ـم ـت ـه ــا ،وه ــي
الشراكة التي تنطلق في بدايتها
م ــع جـمـعـيــة ال ـشــام ـيــة وال ـشــويــخ
الـتـعــاونـيــة ،بـهــدف تـعــزيــز كـفــاء ة
الـمـنـظــومــة األمـنـيــة وحـفــظ األمــن
المروري في البالد.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،فـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي ،أن إ عــان هــذه الشراكة
أتـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ـ ــام ـ ـ ــش ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر
ال ـص ـح ــاف ــي الـ ـ ــذي أقـ ـي ــم ف ــي مـقــر
إدارة جمعية الشامية والشويخ
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ،ب ـح ـض ــور ال ــرئ ـي ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ــأعـ ـم ــال والـ ـحـ ـل ــول
ف ــي ش ــرك ــة "زيـ ـ ــن" ال ـك ــوي ــت حـمــد
ال ـم ــرزوق ،ورئ ـيــس مـجـلــس إدارة
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـشـ ــام ـ ـيـ ــة وال ـ ـشـ ــويـ ــخ
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـع ـث ـم ــان
الـ ـ ــراشـ ـ ــد ،والـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـ ـش ــر ك ــة  PASSضـ ـ ـ ــاري ا ل ـ ــزا ي ـ ــد،
باإلضافة إلى مسؤولي الشركاء
الـ.3
وفي تعليقه على هذه الشراكة،
قال المرزوقُ :
"سعداء بإعالن هذه
ال ـش ــراك ــة ال ـج ــدي ــدة م ــا ب ـيــن زيــن
ّ
ومنصة  PASSالكويتية وجمعية
ُالشامية والشويخ التعاونية ،في
خـطــوة ُمـتـجــددة ضمن مساعينا
ال ـ ُـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة فـ ــي ت ـم ـك ـي ــن ع ـم ـل ـيــة
الـتـحـ ّـول الــرقـمــي فــي الـبــاد تحت
مظلة رؤية كويت جديدة ."2035
وب ـ ـ ُ ّـي ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرزوق" :ن ـ ـحـ ــن فــي
ً
زي ــن ن ـ ــدرك ج ـي ــدا دور ال ـشــركــات

الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة والـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــة ف ــي
ت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـن ـم ـي ــة االقـ ـتـّـص ــادي ــة
ُ
ً
واالجـتـمــاعـيــة ،فـهــي تـمــثــل ُج ــزء ا
ً
كـ ـبـ ـي ــرا مـ ــن ق ـ ـنـ ــوات اإلنـ ـ ـت ـ ــاج فــي
ال ــدول ــة ،ب ــل وه ــي الع ــب أســاســي
في العملية التنموية القتصادنا
الوطني ،ولهذا فنحن نفخر اليوم
بشراكتنا مع ّ
منصة  PASSإحدى
أبـ ــرز ق ـصــص ال ـن ـج ــاح الـكــويـتـيــة
في قطاع الشركات التكنولوجية
ُ
الناشئة ،والتي تعتبر أول نظام
ُم ـب ـت ـكــر م ــن ن ــوع ــه ل ـل ـت ـعـ ّـرف عـلــى
ال ـم ــرك ـب ــات ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط،
مـمــا ُيـمـكـنـنــا مــن تـطـبـيــق مـفـهــوم
ُ
المناطق اآلمنة بكل فعالية".
وأضاف" :بال شك ،تعكس هذه
الشراكة وبشكل صريح التعاون
ّ
الفعال ما بين ُمؤسسات القطاع
ال ـ ـخـ ــاص وال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـص ـغ ـيــرة
والمتوسطة في الكويت لتحقيق
األ ه ــداف التنموية للدولة ،حيث
نـــ ّ
ـؤدي مـ ــن خ ـ ــال ه ـ ــذا ال ـت ـع ــاون
دور ن ــا ا لـمـحــوري كـشــر كــة وطنية
رائـ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـخـ ـ ــاص،
عـ ــن ط ــري ــق ت ـس ـخ ـي ــر إم ـك ــان ــات ـن ــا
الـتـكـنــولــوجـيــة لـتــوفـيــر الـخــدمــات
ً
والحلول األكثر تطورا وفق أعلى
ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـعــال ـم ـيــة ب ـمــا ُي ـسـ ّـهــل
مـ ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــراريـ ــة عـ ـم ــل ُم ـخ ـت ـلــف
مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ،وتـ ـلـ ـبـ ـي ــة
احتياجاتها ُ
المختلفة ،وتمكينها
ّ
التحو ل الرقمي ،خصوصا
نحو
خالل الظروف الحالية".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح" :بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــب هـ ـ ــذه
االت ـف ــاق ـي ــة ،س ـت ـقــدم "زي ـ ــن" حــزمــة
واس ـ ـعـ ــة مـ ــن خـ ــدمـ ــات ال ـم ـن ــاط ــق
ً
اآل مـ ـن ــة ا ل ـت ــي س ـت ـن ـط ـلــق أوال فــي
م ـن ـط ـق ـتــي الـ ـش ــامـ ـي ــة والـ ـش ــوي ــخ،

ً
المرزوق متوسطا العثمان الراشد والزايد خالل مؤتمر صحافي بمقر الجمعية
وال ـت ــي تـتـضـمــن ح ـلـ ّـول الـ ُـمــراق ـبــة
ال ـم ــروري ــة ال ـت ــي ت ــوف ــره ــا مـنـ ّـصــة
 ،PASSحيث ُيمكن لهذه الحلول
ُ
المتطورة التعرف على المركبات
عبر لوحاتها وأنواعها وألوانها
الـ ُـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وذل ـ ــك ل ـلــرصــد اآلل ــي
الـ ـف ــوري لـمـجـمــوعــة م ـت ـنــوعــة من
ال ـم ـخــال ـفــات الـ ـم ــروري ــة ك ـت ـجــاوز
اإلش ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء ،واسـ ـتـ ـخ ــدام
الحارات غير ُ
المخصصة للقيادة
واالن ـ ـع ـ ـطـ ــافـ ــات غـ ـي ــر ال ـق ــان ــون ـي ــة
وغيرها ،مما ُيعزز األمن المروري
ُ
وي ـق ـلــل ف ــرص ــة حـ ــدوث ال ـح ــوادث
ُ
المرورية المميتة".
وت ــاب ــع الـ ـم ــرزوق ب ـقــولــه" :كـمــا
ُ
تـتـمـكــن ال ـح ـلــول ال ـتــي ســتـقـ ّـدمـهــا
ز يـ ـ ــن بـ ــا ل ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع  PASSمــن
التعرف على المركبات ُ
المسرعة
م ــن ع ـل ــى ب ـع ــد ك ـي ـلــوم ـتــر واح ـ ــد،
والتعرف على المركبات المطلوبة
لـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرق ـ ـ ــات ب ـش ـك ــل

ف ـ ـ ـ ــوري ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ت ـق ــدي ــم
مـ ـجـ ـم ــو ع ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن األدوات
الـمـتـنـقـلــة ال ـت ــي ت ـس ـمــح لـلـجـهــات
ُ
المختصة باالطالع على البيانات
وتحليلها مــن أي مـكــان و فــي أي
ً
وقت ،تحقيقا لسرعة االستجابة
ً
و تـعــز يــزا للكفاء ة ا لـتــي تتطلبها
المنظومة األ مـنـيــة ،كما تتطابق
الحلول مع مواصفات ُ
ومتطلبات
"الداخلية" ،وستقوم زين بربطها
مع أنظمة الوزارة".
واختتم بقوله :إن "تعاوننا مع
ه ــذه الـمـنـصــة الــوط ـن ـيــة ال ـفــريــدة
م ـ ــن ن ــوعـ ـه ــا يـ ــأتـ ــي تـ ـح ــت م ـظ ـلــة
استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز
شــراكــاتـنــا الــرقـمـيــة ،حـيــث نهدف
خ ــدم ــات
إلـ ـ ــى ت ــوسـ ـي ــع حـ ــزمـ ــة الـ ـ
المبتكرة التي ُن ّ
والحلول ُ
قد مها
ل ـع ـم ــاء األع ـ ـمـ ــال م ــن ال ـق ـطــاع ـيــن
العام وا لـخــاص ،ونحن فخورون
بـ ــا ل ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع م ـ ـنـ ـ ّـصـ ــة PASS

ً
ال ـكــوي ـت ـيــة ان ـط ــاق ــا م ــن إي ـمــان ـنــا
بقدرات ّ
رو اد األعمال الكويتيين
فـ ــي ُم ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت وع ـل ــى
رأ سـهــا ا لـمـجــاالت التكنولوجية،
ونـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــر اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ف ـ ـ ــي م ـج ـل ــس
إدارة جمعية الشامية والشويخ
ّ
الفعال
التعاونية على تعاونهم
معنا في إنجاح هذه الشراكة".
وفي تعليقه على هذا التعاون،
أ كــد رئيس مجلس إدارة جمعية
ال ـشــام ـيــة وال ـش ــوي ــخ ال ـت ـعــاون ـيــة،
عـبــدالـلــه خــالــد الـعـثـمــان الــراشــد:
أن الـجـمـعـيــة ق ــام ــت ب ـط ــرح فـكــرة
ال ـ ـ ُـمـ ـ ـب ـ ــادرة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ت ــأم ـي ــن
المناطق السكنية ،و هــي مبادرة
ُ
ت ـ ـعـ ــد األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ع ـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى دولـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ع ــام ــة
وال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة خــاصــة
بـ ـت ــركـ ـي ــب مـ ـنـ ـظ ــوم ــة أم ـ ـن ـ ـيـ ــة فــي
مـ ــداخـ ــل ومـ ـ ـخ ـ ــارج م ـن ـط ـق ــة عـمــل
الجمعية ،وقد القت هذه المبادرة

ً
ً
قـ ـ ـب ـ ــوال واس ـ ـت ـ ـح ـ ـسـ ــانـ ــا م ـ ــن ق ـبــل
وزارة ا لــدا خـلـيــة ووزارة ا لـشــؤون
االج ـتـمــاع ـيــة ،لـتـحـقـيــق مــزيــد من
األم ـ ـ ــن واألم ـ ـ ـ ــان وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
الممتلكات".
وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان الـ ـ ــراشـ ـ ــد أن
ت ـكــال ـيــف هـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع األم ـن ــي
ُ
ت ـق ـ ّـدر تـكـلـفـتــه بـ ـ  100أل ــف ديـنــار
ً
كويتي تقريبا  ،وتم التنسيق مع
عــدة شــر كــات للقيام بتنفيذ هذه
المنظومة األمنية والمساهمة في
تنفيذ الرؤية األمنية والمشاركة
م ــع وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة ف ــي تـعــز يــز
وط ـ ـمـ ــأنـ ــة أم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ول ـل ــه
مع "ز يــن"
الحمد قد تم التواصل ّ
والتي أ بــدت رغبتها بتبني هذه
الـفـكــرة واسـتـعــدادهــا الـتــام بدعم
هـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،ل ـك ــون ـه ــا ت ـم ـثــل
الـقـطــاع ال ـخــاص الـكــويـتــي ،الــذي
ً
ً
يـعـتـبــر شــري ـكــا اسـتــراتـيـجـيــا في
خطط التنمية بل إ حــدى الركائز
والدعائم األساسية في تنفيذها.
وفـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـتـ ــام ذكـ ـ ــر ال ـع ـث ـم ــان
ا ل ـ ـ ــرا ش ـ ـ ــد أن وزارة ا لـ ــدا خ ـ ـل ـ ـيـ ــة
ً
ق ــام ــت مـ ـشـ ـك ــورة بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
ات ـ ـحـ ــاد ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة
االس ـت ـه ــاك ـي ــة ب ـت ـع ـم ـيــم ُمـ ـب ــادرة
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـش ــامـ ـي ــة ،والـ ـ ـ ــذي ق ــام
ً
بدوره مشكورا بتعميم المبادرة
ع ـلــى ك ــل ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة
ب ــا لـ ـك ــو ي ــت ،وأن يـ ـح ــذو ح ــذو ه ــا
ب ـضــرورة تنفيذ ا لــرؤ يــة األ مـنـيــة،
ُ
كـ ــل ح ـس ــب م ـن ـط ـق ـتــه ،ل ـل ـم ـشــاركــة
والـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ــي زي ـ ـ ـ ــادة األم ـ ــن
واألمـ ـ ـ ـ ــان وحـ ـم ــاي ــة ال ـم ـم ـت ـل ـك ــات
الخاصة والعامة.
وق ـ ــال ض ـ ــاري ال ــزاي ــد الــرئ ـيــس
التنفيذي لـ ــ " :PASSيـســر الشركة

إع ــان تـعــاونـهــا مــع زي ــن الـشــركــة
ال ـ ــرائ ـ ــدة فـ ــي مـ ـج ــال االت ـ ـصـ ــاالت
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ل ـتــوف ـيــر ح ـلــول
السالمة المرورية وخدمات المدن
الذكية ،كما تطمح  PASSالشركة
األولى بالكويت التي توفر خدمة
قراء ة لوحة المركبات  -من خالل
ك ـ ــا مـ ـ ـي ـ ــرات  ARHش ـ ــر ي ـ ــك PASS
اال سـ ـت ــرا تـ ـيـ ـج ــي – إ لـ ـ ــى ا ل ـت ــو س ــع
ـاون بخدمات
مــن خــال هــذا ا لـتـعـ ُ
ال ـش ــرك ــة ،و ن ــأم ــل أن ن ـس ــاه ــم مــن
خ ــال ه ــذه ا ل ـش ــرا ك ــة ف ــي تحقيق
أهداف رؤية كويت جديدة ."2035
وتقدم "ز يــن" باستمرار أحدث
ا لـحـلــول التكنولوجية ُ
المبتكرة
فــي تمكين حـيــاة ذ كـيــة ومجتمع
آ م ـ ــن و ق ـ ـطـ ــاع أ ع ـ ـمـ ــال ذي كـ ـف ــاء ة
ً
ع ــالـ ـي ــة ،اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا ع ـل ــى ال ــرك ــائ ــز
السبع الرئيسية ا لـتــي وضعتها
خطة التنمية لدولة الكويت لرؤية
"كويت جديدة" بحلول عام ،2035
ً
حيث تعتبر "زين" نفسها شريكا
ً
ر ئـيـسـيــا فــي تحقيق أ ه ــداف هــذه
الخطة.
وت ـع ـك ــس هـ ــذه االت ـف ــاق ـي ــة دور
"زيـ ــن" الــرئ ـي ـســي ك ـشــركــة وطـنـيــة
رائ ــدة فــي تــزويــد أح ــدث الـحـلــول
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة
لكبرى ا لـمــؤ سـســات الوطنية من
الـقـطــاعـيــن ال ـعــام وال ـخ ــاص ،بما
ُيسهم بــاالر تـقــاء برفعة وازد هــار
المستويات
الكويت على جميع
ُ ّ
والصعد ،خصوصا لكونها تمثل
الـقـطــاع ال ـخــاص الـكــويـتــي ،الــذي
ً
ً
ُيـعـتـبــر شــري ـكــا اسـتــراتـيـجـيــا في
خطط التنمية للدولة بل وإحدى
ركائزها األساسية.

ً
 Ooredooتوزع سالال غذائية على األسر الغانم« :العيد لألغذية» توقع مذكرة تفاهم
لالستحواذ على «عالم العسل»
المحتاجة بالتعاون مع «النجاة»
فــي مستهل ا لـشـهــر الفضيل،
واستمرارا لجهودها في خدمة
ا ل ـم ـج ـت ـم ــع ،ت ـط ـل ــق Ooredoo
الـ ـك ــوي ــت أكـ ـب ــر ح ـم ـل ــة ل ـت ــوزي ــع
السالل الغذائية الرمضانية طوال
أيام رمضان المبارك ،بالتعاون
مــع جمعية النجاة الخيرية في
الكويت.
وت ـ ــأت ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة
اإلنـســانـيــة لتتصدر الـمـبــادرات
واألن ـش ـطــة الـخـيــريــة المختلفة
التي ستقوم بها الشركة طــوال
الـ ـشـ ـه ــر الـ ـفـ ـضـ ـي ــل ،خ ـص ــوص ــا
مـ ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة فــي
الـكــويــت وعـلــى مستوى العالم،
األمـ ــر الـ ــذي يـسـتــوجــب تـضــافــر
الجهود من قبل الجميع لتقديم
الخدمة المجتمعية واإلنسانية
ل ـل ـم ـح ـتــاج ـيــن ،واسـ ـتـ ـم ــرار دعــم
هذه الفئة ليس خالل هذا الشهر
فحسب بل ما بعد ذلك.
وحــرصــت الـشــركــة ه ــذا الـعــام
عـ ـل ــى تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـشـ ــراكـ ــة وس ـب ــل
الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ـن ـهــا وبـ ـي ــن إحـ ــدى
الجمعيات الخيرية الــرائــدة في
الكويت (جمعية النجاة الخيرية)،
حيث سيتم إطــاق هــذه الحملة
بـعـنــوان "شـهــر الخير كله خير"
لدعم األسر الفقيرة والمحتاجة
ولسد احتياجات األرامل واأليتام
والمساكين من المواد الغذائية
األساسية طوال الشهر.

و س ـيــوزع متطوعو الشركة
وال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــون عـ ـل ــى "ال ـ ـن ـ ـجـ ــاة"
ال ـخ ـيــريــة س ــاال غ ــذائ ـي ــة تبلغ
ق ـي ـمــة الـ ــواحـ ــدة م ـن ـهــا  30د.ك
بمعدل سلة غذائية لكل أ ســرة
مـكــونــة مــن  7 -5أفـ ــراد تكفيها
م ــدة شـهــر ،وسـتـشـمــل كــل سلة
كميات غذائية أساسية تشمل
األرز والسكر والطحين والزيت
والـ ـحـ ـلـ ـي ــب والـ ـتـ ـم ــر وغـ ـي ــره ــا،
وس ـي ـت ــم ت ــوزي ـع ـه ــا ف ــي جـمـيــع
أنجاء الكويت.
وف ــي تـعـلـيــق لـهــا ح ــول هــذه
المبادرة الخيرية التي تبنتها
الـشــركــة ،أك ــدت الـمــديــرة األولــى
ل ـل ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة وال ـ ـشـ ــؤون
ال ـ ـ ــداخـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة لـ ــدى Ooredoo
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ف ــاطـ ـم ــة دش ـ ـتـ ــي ،أن
ال ـ ـشـ ــركـ ــة دأب ـ ـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى ت ـق ــدي ــم
الــدعــم اإلنـســانــي والمجتمعي،
ومواصلة جهودها في المجال
الـخـيــري فــي شـهــر رم ـضــان من
كل عام ،وتستمر بذلك هذا العام
على التوالي.
وق ــال ــت" :سـ ـي ــوزع مـتـطــوعــو
الـشــركــة فــي شهر رمـضــان هذا
الـ ـع ــام الـ ـس ــال ال ـغ ــذائ ـي ــة عـلــى
ً
األسـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـحـ ـت ــاج ــة ،ام ـ ـ ـتـ ـ ــدادا
لـ ـ ــدورنـ ـ ــا ال ـ ـف ــاع ــل وم ـ ــا تـمـلـيــه
علينا المسؤولية المجتمعية
الـتــي تــوجــب الـتـكــاتــف وم ــد يد

فاطمة دشتي

الخير لمن هم على هذه األرض
الطيبة ،كما تأتي هذه المبادرة
ض ـمــن ال ـج ـهــود ال ـفــاع ـلــة لــدعــم
األســر المتعففة ،وتوفير مواد
غذائية يحتاجون إليها بشكل
أساسي خالل شهر الخير".
وأث ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــت دش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي جـ ـ ـه ـ ــود
الجمعية في هذا الصدد قائلة
"أتوجه بالشكر والتقدير لجميع
الـعــامـلـيــن ف ــي "الـ ـنـ ـج ــاة" ،رواد
العمل الخيري في الكويت ،كما
تفخر  Ooredooاليوم بتنفيذ
مثل هــذه الـمـبــادرات بالتعاون
مـ ــع ال ـق ــائ ـم ـي ــن فـ ــي ال ـج ـم ـع ـيــة،
والتي تكرس جهودها لتنفيذ
بــرامــج إنسانية وإنـمــائـيــة ،من
شأنها د عــم وتنمية المجتمع

ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وف ــي ال ـعــديــد من
المجتمعات حول العالم".
ومع استمرار الجائحة ،وفي
ظ ــل ج ـهــود وزارة الـصـحــة في
ال ـكــويــت ،وال ـح ــث عـلــى تطعيم
جميع المواطنين والمقيمين،
تقدم  Ooredooالكويت الدعم
ل ـل ــوزارة ،خصوصا للعاملين
ف ــي م ــرك ــز ال ـك ــوي ــت لـلـتـطـعـيــم،
وذل ـ ـ ـ ــك مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ــوفـ ـي ــر كــل
الحلول التكنولوجية المطلوبة،
لضمان سالسة عملية التطعيم
وإتمامها على أكمل وجه.
ستطلق الشركة حملة توعية
إعــانـيــة خــال الشهر الفضيل
ستسلط الضوء على حقيقة أن
شبكة اإلنـتــرنــت قــد تـكــون أداة
قوية ومفيدة عند استخدامها
بــال ـطــري ـقــة ال ـص ـح ـي ـحــة ،وه ــي
ً
"م ـســؤول ـي ـت ـنــا ج ـم ـي ـعــا لـجـعــل
ً
مجتمع اإلنترنت مكانا أفضل
ً
وخـلــق عــالــم رقـمــي أكـثــر أمــانــا
ألنفسنا ولآلخرين".
وتهدف الحملة إلى تشجيع
أف ـ ـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـم ــع عـ ـل ــى تـبـنــي
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات تـ ـجـ ـع ــل مــن
اإلنترنت منصة تسمح للجميع
بـ ـمـ ـش ــارك ــة أف ـ ـكـ ــارهـ ــم ب ـح ــري ــة
واحـ ـت ــرام ،وتـشـجــع عـلــى الفكر
الـمـبــدع ،حـتــى يتمكن الجميع
من االستمتاع باإلنترنت بشكل
أفضل.

لدعم تطورها وتسويق وتوزيع منتجاتها في الكويت وخارجها
كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـيـ ــد
لألغذية عن توقيعها مذكرة
ت ـ ـفـ ــاهـ ــم لـ ــاس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ ع ـلــى
ش ــرك ــة ع ــال ــم الـ ـعـ ـس ــل ،ال ـت ــي
ت ـم ـت ـلــك خ ـب ــرة ت ـم ـتــد ل ـثــاثــة
أج ـ ـيـ ــال فـ ــي ت ـ ـجـ ــارة ال ـع ـســل
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــراده مـ ـ ـ ــن أف ـ ـضـ ــل
المناحل الطبيعية الخالبة
الموجودة في جبال وسهول
غ ـن ـي ــة وخـ ـصـ ـب ــة فـ ــي ال ـي ـم ــن
ً
وآسيا وإفريقيا تضم أنواعا
مختلفة من األعشاب الطبية
والزهور المتعددة المذاقات.
مـ ـ ــد يـ ـ ــر إدارة ا لـ ـتـ ـط ــو ي ــر
التجاري في "العيد لألغذية"
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـغ ــان ــم ،قـ ـ ــال" :إن
مذكرة التفاهم خطوة تسبق
التوقيع على عقد استحواذ
ح ـص ــري لـ ـ (ال ـع ـيــد لــأغــذيــة)
على شركة عالم العسل ،لدعم
ت ـطــورهــا وت ـســويــق وتــوزيــع
ً
ً
منتجاتها تقليديا ور قـمـيــا
في الكويت وخارجها".
وأش ــار إل ــى أب ــرز الـمــامــح
ال ـ ـجـ ــاذبـ ــة ف ـ ــي قـ ـص ــة ن ـج ــاح
ال ـشــركــة ال ـتــي دف ـعــت "الـعـيــد
لــأ غــذ يــة" ال خـتـيــار هــا لتكون
ضـمــن خـطـتـهــا المستقبلية
ل ـ ـل ـ ـتـ ــوسـ ــع االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي

ال ـع ـم ــودي ال ـمــدعــم بـخـطــوط
م ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــدة ون ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوذج ع ـم ــل
دقـيــق وق ــوي يـقـتــرن بــأحــدث
األسـ ــال ـ ـيـ ــب ل ـل ـت ـح ــول ل ـعــالــم
التسويق والترويج الرقمي،
ف ـم ـنــذ ان ـطــاق ـهــا ف ــي ت ـجــارة
الـ ـعـ ـس ــل ،وعـ ـل ــى م ـ ــدى ثــاثــة
أج ـ ـيـ ــال م ـت ـع ــاق ـب ــة ،ح ــرص ــت
"ع ــال ــم ال ـع ـس ــل" ع ـلــى ان ـت ـقــاء
أجـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ال ـ ـع ـ ـسـ ــل،
وت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــت ف ـ ـ ــي الـ ـعـ ـس ــل
الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ،ب ـج ـم ـي ــع أنـ ــواعـ ــه،
لـتـتـصــدر ب ـعــد ف ـتــرة وج ـيــزة
ق ــائـ ـم ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــوردي ــن ل ـكــل
أنـ ـ ــواعـ ـ ــه ب ــالـ ـك ــوي ــت ب ـن ـس ـبــة
بلغت  60فــي ا لـمـئــة ،انتقلت
بعد ذلك إلى استيراد العسل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري ب ـ ـح ـ ـبـ ــة ال ـ ـبـ ــركـ ــة
الرائج والمفضل لالستهالك
ال ـيــومــي ،والـ ــذي يـســاهــم في
المحافظة على صحة الجسم
ونشاطه .ومن ثالث سنوات
ب ــدأت اس ـت ـيــراد عـســل الـســدر
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي ،ال ـ ــذي يـتـمـيــز
بمنافع غذائية وصحية ،في
إ طــار سعيها إلر ضــاء جميع
األذواق ومختلف المتطلبات
للمستهلكين .
وأردف " :خ ــال عــام 2020

عبدالله الغانم

ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــرم وض ـ ـعـ ــت (عـ ــالـ ــم
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـسـ ـ ــل) خ ـ ـ ـطـ ـ ــة لـ ـتـ ـط ــوي ــر
م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـسـ ــل،
بـ ـغـ ـي ــة دخـ ـ ـ ــول سـ ـ ــوق ال ـب ـي ــع
بالتجزئة ،مــع التركيز على
منافذ ونقاط البيع الرقمية،
وص ـن ـف ــت م ـن ـت ـجــات ـهــا ضـمــن
ثالث عالمات تجارية ،أولها
(ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــة) ،ويـ ـشـ ـم ــل ج ـم ـيــع
أنـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـعـ ـس ــل ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة
المفضلة لالستخدام اليومي،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر أن ـ ــواع
عـســل بـخـلـطــات خــا صــة بهم
بـ ـمـ ـن ــاف ــع ص ـح ـي ــة وغ ــذائـ ـي ــة

م ـت ـن ــوع ــة ،وث ــان ـي ـه ــا ال ـع ـســل
الـ ـسـ ـقـ ـط ــري الـ ـ ـن ـ ــادر ب ـم ــذاق ــه
الفريد وجودته االستثنائية،
وال ـعــامــة الـثــالـثــة واألخ ـيــرة
الـمـفـضـلــة لـفـئــة الـشـبــاب هي
(ك ـ ـنـ ــوز ال ـ ـنـ ـحـ ــل) ،وت ـت ـض ـمــن
مجموعة منتقاة من منتجات
العسل والمكمالت الغذائية
وغذاء ملكات النحل".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــان ـ ـ ــم أه ـ ـم ـ ـيـ ــة
االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ الـ ـج ــدي ــد الـ ــذي
يـعــزز اسـتــراتـيـجـيــة الـتــوســع
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــة لـ ـ ــ"الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد
ً
لألغذية" ،وينعكس إيجابيا
عـ ـل ــى تـ ـحـ ـق ـي ــق ال ـ ـت ـ ـنـ ــوع فــي
ً
مـحـفـظــة مـنـتـجــاتـهــا مـحـلـيــا،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ت ـم ـك ـي ـن ـه ــا مــن
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــوق ف ـ ـ ــي ت ـخ ـص ـص ـه ــا
بـ ــال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي
بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت ـ ـ ــه الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــة
وأساليبه المختلفة.

بورتمان أوشكت أن تنتهي من Thor: Love and Thunder
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أوشكت النجمة العالمية ناتالي بورتمان أن تنتهي من تصوير فيلمها الجديد Thor: Love and
 ،Thunderباستديوهات مارفل الشهيرة ،رغم العدد الهائل من األفالم التي تجهز لها الشركة العالمية.
وسيرى الفيلم ،الذي ينتظره كثيرون ،النور في  6مايو  ،2022بعدما كان من المقرر عرضه في
نوفمبر  ،2021وهو من بطولة كريس هيمسورث ،وناتالي بورتمان ،وتيسا تومسون ،ومن تأليف
وإخراج تايكا وايتيتي.
ويمثل العمل أول فيلم «ثور» لبورتمان منذ فيلم «ثور :ذا دارك وورلد» (،)Thor: The Dark World
وستؤدي بورتمان دور أنثى (المحارب الشجاع) في الفيلم الجديد ،وهو تطور مأخوذ عن سلسلة من
قصص ( )Thorالمصورة الحديثة ،وسيشارك الممثل كريستيان بيل في الفيلم بدور الشرير.
يأتي ذلك رغم القيود المفروضة على دور العرض السينمائية ،حيث استطاعت استوديوهات مارفل
انتاج  23فيلما ،فضال عن  14فيلما آخر لألبطال الخارقين في مراحل مختلفة من التصوير ،وهذا يمثل
امتيازا فيلميا تاريخيا يصعب تخطيه.
وحققت مــارفــل ،مــن خــال التركيز على أفــام األبـطــال الخارقين 22.5 ،مليار دوالر فــي شباك التذاكر
العالمي ،بما في ذلك فيلم «أفنجرز إندغيم» ( )Avengers: Endgameالذي أصبح الفيلم األكثر ربحا على
اإلطالق عند إصداره.

ناتالي بورتمان

تايلور سويفت تعيد طرح ألبوم «ال يعرف الخوف» «نومادالند» يفوز بجائزة رابطة المخرجين األميركيين رحيل غراهام بعد معركة مع فقدان الشهية
أعادت المغنية العالمية تايلور سويفت
إص ـ ـ ـ ــدار أل ـ ـبـ ــوم «ال يـ ـع ــرف الـ ـ ـخ ـ ــوف» أو
 Fearlessوهو يعود لعام  ،2008ويعتبر
ثاني ألبوم في مسيرتها الفنية ،ليصبح
أول ألبوم يتم إعادة تسجيله في مسيرتها.
ويتضمن األلبوم  26أغنية ،منها عدد
ً
ً
مــن األغـنـيــات الـتــي حققت نـجــاحــا كبيرا
مثل  You Belong with Meو.Fifteen
وكــان  Fearlessحــاز جــائــزة الـغــرامــي عن
ألبوم العام ،وأصدر األلبوم بعدما أعلنت
ســويـفــت ف ــي ع ــام  2019رغـبـتـهــا بــإعــادة
تسجيل اعمالها ،وهي  6ألبومات.
وك ــان ــت ســوي ـفــت كـشـفــت ع ــن مـفــاجــأة
ج ــدي ــدة لـجـمـهــورهــا ح ــول ال ـع ــال ــم ،وهــي
إط ــاق إصـ ــدار جــديــد مــن أغـنـيـتـهــا love
 storyالـتــي طرحتها عــام  ،2009وكانت
نقطة انطالقها في عالم الغناء ،وحققت
حتى اآلن أكثر مــن  572مليون مشاهدة
عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

تايلور سويفت

حققت ا لـمـخــر جــة الصينية كـلــوي تشاو
انجازا بارزا بفوزها بجائزة أفضل مخرجة
من رابطة المخرجين األميركيين عن الفيلم
الروائي الطويل «نومادالند» ،وهو آخر حفلة
كبرى قبل األوسكار.
وقالت المخرجة البالغة  39عاما والتي
ُعرفت سابقا بفيلمها «ذي رايدر» ،لمنافسيها
«أشكركم على كل ما علمتموني إياه والدعم
الذي أظهرتموه لي .جعلتم هذه الرحلة أجمل
بكثير» .وقبل تشاو ،نجحت امرأة واحدة في

حصد جائزة أفضل فيلم طويل وهي كاثرين
بيغلو عن «ذي هورت لوكر» .وتغلبت تشاو
في هذه الفئة على المخرجين ديفيد فينشر
«مانك» وإيميرالد فينيل «بروميسينغ يونغ
ووم ــان» ولــي آي ــزاك تشونغ «مـيـنــاري» الــذي
يخوض المنافسة أيضا لنيل جائزة أوسكار
أف ـضــل م ـخــرج .وتـعـتـبــر ال ـجــائــزة الـمــرمــوقــة
األحـ ــدث فــي مــوســم ال ـجــوائــز لـتـشــاو وفيلم
«ن ــوم ــادالن ــد» ،وي ــرج ــح ال ـن ـق ــاد ف ــوز الـفـيـلــم
بجائزة أفضل مخرجة في حفل األوسكار.

نيكي غراهام

تــو ف ـيــت نـجـمــة « ،»Big Brotherا لـمـمـثـلــة
الـبــريـطــانـيــة نـيـكــي غ ــراه ــام ،ع ــن ُع ـمــر يناهز
 38عــامــا ،بعد صــراع طــويــل مــع مــرض فقدان
الشهية.
وكــانــت نجمة تلفزيون الــواقــع دخـلــت إلى
مستشفى خ ــاص فــي لـنــدن الـشـهــر الـمــاضــي،
عقب تفاقم اضطراب األكل لديها أثناء إغالق
فيروس كورونا.
جاء ذلك ،بعد أن تمكن أصدقاؤها من جمع
أكثر من  65500جنيه إسترليني تبرعات للبدء
في دفع تكاليف عالجها.
وم ــع ذل ــك ،تــم تــأكـيــد وفــاتـهــا فــي بـيــان عن
عائلتها ،ي ـقــول« :يـكـســر قلوبنا أن نـعــرف أن
شخصا غاليا جدا قد ُسلب منا في مثل هذه
ال ـســن ال ـم ـب ـكــرة .ل ــم تــؤثــر غ ــراه ــام عـلــى حـيــاة
الماليين من الناس فحسب ،بل أثرت أيضا على
أصدقائها وعائلتها الذين سيفتقدونها كثيرا».
وكانت والدتها سو غــراهــام كشفت األسبوع
الماضي أن حالة نيكي تــدهــورت ،بعد إغالق
الصاالت الرياضية .ووصفت اإلغالق بأنه كان
«جهنما على ابنتها».

مسلسالت رمضان تثير الجدل على مواقع التواصل فلك
األعمال جاءت متنوعة بين التراجيديا والكوميديا

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ّ
تحديات مهنية
مهنيا :تجد نفسك أمام
قاسية وتحاول التملص منها.
ً
عاطفيا :مــن أقــوى الـمـخــاوف لديك أال
يكون الشريك يحبك كفاية!
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :االس ـ ـت ـ ــرخ ـ ــاء والـ ـت ــأم ــل
ً
يساعدانك كثيرا على استرجاع توازنك
المعنوي.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :الوقت غير مالئم الفتعال المشاكل
ً
مع الزمالء بدال من التضامن.
ً
عاطفيا :عليك أن تقبل النقص في شريك
العمر وتساعده على اصالحه.
ً
اجتماعيا :عندما ّ
تعبر أمام صديق عن
ّ
مخاوفك فإنها تفقد قوتها.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ناصر القصبي في «ممنوع التجول»

الفي الشمري
يخوض نجوم الفن العربي
السباق الرمضاني بأعمالهم
ال ـم ـت ـنــوعــة ال ـم ـش ــارب ،فمنهم
ً
مـ ــن يـ ـ ــرى ن ـف ـس ــه ن ــاجـ ـح ــا فــي
الـ ـت ــراجـ ـي ــدي ــا ف ـي ـت ـشـ ّـبــث ب ـهــا،
الكوميديا،
وآخر يهرول نحو
ّ
ً
متوسما أن تسعفه خفة ظله
فـ ــي ارتـ ـ ـق ـ ــاء الـ ـقـ ـم ــة وت ـح ـق ـيــق
م ــراك ــز م ـت ـقــدمــة ف ــي ال ـس ـب ــاق،
ف ــي ح ـي ــن ي ـف ـضــل ال ـب ـع ــض أن
ي ـج ـم ــع خ ـ ـيـ ــوط الـ ـت ــراجـ ـي ــدي ــا
والكوميديا و«األكـشــن» ضمن
نسيج عمله ،إضافة إلى تطعيم
هذه التركيبة ببعض األغنيات
الشعبية أو ا سـتـخــدام الغناء
الفكاهي لضمان النجاح.

ّ
عـمـلــه وأه ـم ـي ـتــه ،ل ـكــن ك ــل ذلــك
قبل بدء العرض ،فهو الفيصل
ض ـمــن ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،فــاألع ـنــاق
م ـ ـشـ ــرئ ـ ـبـ ــة نـ ـ ـح ـ ــو الـ ـ ـش ـ ــاش ـ ــات
والعيون فاحصة ،السيما في
ظ ــل جــائ ـحــة ك ــورون ــا وأجـ ــواء
اإلغ ـ ـ ــاق ال ـم ـت ـب ـعــة فـ ــي بـعــض
الــدول واالشـتــراطــات الصحية
المفروضة ،فالمتابعة ستكون
مكثفة مــن المشاهدين الذين
يـبـحـثــون ع ــن الـعـمــل المتميز
الذي يرضي طموحهم ،ومن ال
يجدون فيه ما يجذبهم حتما
سـيـبـحـثــون ع ــن غ ـيــره ف ــي ظل
ت ــواف ــر ال ـب ــدائ ــل بــالـفـضــائـيــات
األخرى.

متابعة مكثفة

ديكورات جميلة

ال ـ ـكـ ــل ي ـ ــراه ـ ــن عـ ـل ــى ن ـج ــاح

وم ــن خ ــال ال ـصــور وبعض

الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاط ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ع ــرضـ ـتـ ـه ــا
ال ـق ـن ــوات ال ـف ـضــائ ـيــة ل ـتــرويــج
أعمالها ،ظهرت بعض األمــور
الجميلة ،كالتركيز فــي األداء،
كـمــا ظ ـهــرت ديـ ـك ــورات جميلة
ف ــي ب ـعــض ال ـل ـق ـطــات ،السـيـمــا
االعمال التي تركز على فترات
زم ـن ـي ــة مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن ال ـم ــاض ــي،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى وج ـ ـ ــود ع ـنــاصــر
الـتـشــويــق واإلث ـ ــارة فــي بعض
هذه المشاهد ،رغبة في تحريك
م ـش ــاع ــر ال ـم ـش ــاه ــد ن ـح ــو ه ــذا
العمل ،كما تأمل إدارات القنوات
فـ ــي إطـ ـ ــاق شـ ـ ـ ــرارة ال ـت ـس ــاؤل
ً
لــدى متابعيها ،مثال مــا الــذي
يعنيه ذلك؟ وما سيفعل الفنان
ال ـف ــان ــي؟ وم ــا أس ـب ــاب ظـهــور
ذلك الفنان بالزي القديم؟ هذه
األسئلة وغيرها تطمح القنوات
إلـ ــى أن ي ـب ـحــث ال ـم ـشــاهــد عن

إج ــاب ــات ل ـهــا أثـ ـن ــاء مـتــابـعـتــه
للعمل.

«مارغريت» و«ممنوع التجول»
لـفـتــت األن ـظ ــار ص ــور الـفـنــانـيــن
ناصر القصبي وحياة الفهد وحسن
ال ـ ـبـ ــام وداود ح ـس ـي ــن وغ ـي ــره ــم
م ــن خ ــال مـلـصـقــات أع ـمــال ـهــم ،أو
ال ـم ـشــاهــد الـقـلـيـلــة ال ـت ــي عــرضــت،
وق ــد ظ ـهــرت ح ـيــاة الـفـهــد بـصــورة
للشخصية ا ل ـتــي سـتـجـســدهــا في
مسلسل «مارغريت» ،وبــدت عليها
مظاهر الهيبة والحدة ،فيما ظهر
ح ـســن الـ ـب ــام بـ ـص ــورة رجـ ــل جــاد
وكـبـيــر فــي ال ـســن ،ف ــي حـيــن كــانــت
ً
صورة ناصر القصبي األكثر تداوال
ً
وتـعـلـيـقــا ،حـيــث ب ــدا وه ــو يجسد
شخصية رجل بشعر أبيض يعتمر
قبعة ،وأث ــارت هــذه اإلطــالــة الكثير

من التساؤالت حول عمله الجديد
«ممنوع التجول».
كـ ـم ــا ت ـ ـ ـسـ ـ ــاءل ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــرون عــن
الشخصية التي سيلعبها الفنان
داود حسين في مسلسل «بوطار»،
فـهــل سـتـكــون مـسـتــوحــاة م ــن أحــد
الـمـطــربـيــن أم أن ـهــا شـخـصـيــة من
الخيال؟
وأثارت اللقطات والصور الكثيرة
بـعــض مـتــابـعــي مــواقــع الـتــواصــل،
ً
وتنوعت التعليقات وفقا لقناعات
ال ـم ـش ــاه ــد ،وك ــذل ــك وف ـق ــا ل ـل ـقــراءة
األولى التي تكونت لديه من خالل
ه ــذه الـلـقـطــات والـ ـص ــور ،وانـقـســم
ا لـجــدل بين المتابعين بين مؤيد
وم ـعــارض أو متحفظ ،السيما أن
ب ـعــض األحـ ـك ــام ص ـ ــدرت ق ـبــل بــدء
السباق .كما أث ــارت لقطات كثيرة
ل ـف ـنــان ـيــن م ـصــري ـيــن ردود أف ـعــال
سلبية وأخرى إيجابية.

ّ
ً
مهنيا :تأسف اليوم لعدم تلقيك نتائج
مفيدة عن مجهود قمت به.
ً
عاطفيا :كيف للشريك أن يعرف ما تشعر
به إن لم تخبره عن المشكلة؟
ّ
ً
اجتماعيا :تسلط عليك األنظار ألن لديك
القدرة في ايجاد الحلول.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
ً
مـهـنـيــا :قــريـبــا ج ــدا س ــوف تثمر نتائج
المجهود الذي قمت به.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـتــالــى ب ـعــض االش ــاع ــات في
العائلة عن عالقة عاطفية لك.
ً
اجتماعيا :ترضى بأمر عائلي قد حدث
ً
ً
علما بأنك لم تكن موافقا عليه.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً ّ ً
ً
ـامــا مــع ز مــاء
مهنيا  :تعيش تناغما تـ
التعاون في قمته.
العمل ًويكون ّ
عاطفيا :ال تضخم األمور مع من يحبك
ويتمنى لك الراحة والهناء.
ً
اجتماعيا :صحتك ليست في أفضل حال
ً
ومعنوياتك هابطة حاليا.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

نجوم مسلسل «مارغريت»

 ...ونجوم «بوطار»

ً
م ـه ـن ـيــا :س ـتــواج ـهــك ال ـت ـحــديــات بشكل
ً
ّ
متكرر وتسبب لك ضغوطا كثيرة.
ً
عــا طـفـيــا  :تشعر بحاجتك ا ّل ــى تمضية
بعض الوقت مع الحبيب لتبثه مشاعرك.
ً
اجتماعيا :يتراجع وضعك االقتصادي
ً
قليال وتميل الى التوفير في مصاريفك.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ
ً
مـهـنـيــا :تـنـهــال عـلـيــك الـتـهــانــي وتـســلــط
األضواء بعد إنجازك مشروع هام.
ً
ً
عاطفياّ :ادخر وقتا ليفهم أحدكما اآلخر
ّ
وتحدثا عن األمور التي تنجح عالقتكما.
ً
اجتماعيا :أنت سريع االنفعال والغضب
وال يستحق األهل منك هذا التصرف.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :أنت تعرف مختلف الوسائل التي
تؤدي الى النجاح فاستعملها.
ً
عــاط ـف ـيــا :الـتـسـلــط ع ـلــى اآلخـ ــر ه ــو أول
ضربة في أساس العالقة العاطفية.
ً
اجتماعيا:استعمل الملح باعتدال ألنه
ً
ّ
يسبب ارتفاعا في ضغط الدم.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

مـهـنـيـ ًـا :ال تـبــالــغ فــي ّ
ردة فـعـلــك فعملك
يحتاج الى هدوء وتعاون.
ً
عاطفيا :تبادل المالطفات تجعل األجواء
بينكما هادئة وحالمة.
ً
ّ
تضطر ا لــى تأجيل لقاء مع
اجتماعيا :
صديق كنت ترغب في صحبته.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :قد تساعدك آراء بعض الزمالء على
اتمام مشروعك بسرعة.
ً
عاطفيا :عليك مساعدة شريك العمر كي
ّ
يتجاوز بعض المطبات.
ً
ً
اجتماعيا  :اعترف عندما تكون مخطئا
واعتذر بكل بساطة لآلخرين.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تواجه الكثير من التعقيدات بعد
التوقف عن مشروع ّ
هام.
ً
عاطفيا :يحاول بعض المغرضين االيقاع
ً
بينك وبين الحبيب فكن حذرا.
ً
اجتماعيا :حان الوقت لتفكر براحتك بعد
ّ
االرهاق الذي تكبدته.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ّ
ً
ً
مـهـنـيــا :ج ــدول أعـمــالــك غ ــدا مـكــثــف جــدا
وينبغي البدء باألولويات.
ً
عاطفيا :سوف تثبت لك الظروف كم أن
الشريك مخلص لك.
ً
اجتماعيا :مهما حاول البعض النيل من
سمعتك فإنهم لن يستطيعوا.
رقم الحظ.22 :

مزاج
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أجواء رمضانية عبر منصات «سكاي نيوز عربية»
الكريم عبر
تحتفي «سكاي نيوز عربية» بشهر رمضان ً
منصاتها المرئية والرقمية والمسموعة ،حرصا من القناة
على التواصل مع متابعيها في الوطن العربي ومشاركتهم
هذه األيام الفضيلة ،من خالل تقديم محتوى غني ّ
يتميز
بالثراء والتنوع المعرفي ،وباستخدام أحدث التقنيات الفنية
عبر شاشة أنيقة وعصرية توفر لمشاهديها تجربة بصرية
فريدة.
تـعــرض «سـكــاي نـيــوز عربية»
مجموعة من البرامج والتغطيات
الخاصة والتقارير والوثائقيات
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ــالـ ـشـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان
وص ــائ ـم ـي ــه ،مـ ــع ح ـف ــاظ ـه ــا عـلــى
بــرامـجـهــا ونـشــراتـهــا اإلخـبــاريــة
المعتادة عبر جميع منصاتها.
سـيـنـطـلــق ب ــرن ــام ــج «رم ـض ــان
ّ
اليوم» بحلة تعكس روح الشهر
الـفـضـيــل وت ـقــدمــه مـهــا عـبــدالـلــه،
وي ـب ــدأ ب ــث ال ـبــرنــامــج ف ــي ال ـيــوم
األول مـ ــن رم ـ ـضـ ــان ي ــوم ـي ــا مــن
األحــد إلى الخميس عند الساعة
ً
 8:00صباحا بتوقيت غرينتش،
وسـيـتـنــاول الـبــرنــامــج مــواضـيــع
م ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة ت ـ ـ ـهـ ـ ـ ّـم الـ ـمـ ـت ــابـ ـعـ ـي ــن،
كـ ـم ــواضـ ـي ــع ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـي ــوم ـي ــة
والـثـقــافـيــة والــريــاضـيــة والفنية،
ويتضمن فقرة عالم الطهو ،إلى

جــانــب أه ــم أخ ـبــار عــالــم األعـمــال
ومواقع التواصل االجتماعي وما
يتناوله مستخدموها.
وم ـ ــن ح ـ ــرص «سـ ـ ـك ـ ــاي ن ـي ــوز
عربية» على تقديم برامج تسعى
لمناقشة القضايا الــراهـنــة التي
تشغل الـنــاس وتــامــس واقعهم،
تـ ـق ـ ّـدم ال ـق ـن ــاة ي ــوم ـي ــا ال ـبــرنــامــج
الــرمـضــانــي «كــأنــك تعيش أب ــدا»،
ويـسـتـضـيــف ع ـلــى امـ ـت ــداد شهر
رمضان شخصيات دينية مهمة
ومـ ـع ــروف ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي،
وس ـ ـت ـ ـقـ ــدم هـ ـ ـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـي ــات
ال ـبــرنــامــج لـنـشــر ق ـيــم الـتـســامــح
وال ـت ـع ــاي ــش وال ـت ـع ــري ــف بــالـقـيــم
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة وأهـ ـمـ ـي ــة ال ـح ـفــاظ
ع ـل ـي ـه ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـعــال ـجــة
قضايا تهم فئات المجتمع كافة،
وان ـع ـكــاســات ـهــا ع ـلــى معيشتهم
اليوميةُ .يبث البرنامج يوميا عند
الساعة  19:45بتوقيت غرينتش.
ويعود برنامج «بــذور الخير»
إلــى شــاشــة سـكــاي نـيــوز عربية،
ويـ ـتـ ـط ــرق فـ ـي ــه د .م ـح ـم ــد ن ــوح
الـ ـقـ ـض ــاة ل ـل ـم ـش ـك ـلــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـب ـ ـبـ ــة لـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــأة ال ـ ـت ـ ـطـ ــرف
الفكري بكل أشكاله االجتماعية
والنفسية على الصعيدين الفردي
والمجتمعي ،مــن خ ــال تسليط
ال ـضــوء عـلــى أه ــم أس ـبــاب ظهور
مثل هذه االنحرافات في األقــوال

واألف ـعــالُ .يـبــث البرنامج يوميا
خالل شهر رمضان المبارك عند
الساعة  19:30بتوقيت غرينتش.
وي ـ ـعـ ــود ب ــرن ــام ــج «ك ــوالـ ـي ــس
ال ـن ـج ــوم» ف ــي مــوس ـمــه ال ـتــاســع،
الذي تعده وتقدمه النا الجندي،
ليسلط الضوء على أهم األعمال
الـتــي شكلت الـخــريـطــة الــدرامـيــة
لشهر رمـضــان ،فيتناول العديد
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة
والمصرية والسورية ،ويستضيف
ك ـبــار ن ـجــوم ه ــذه األعـ ـم ــال مـثــل:
أيمن زيدان ويسرا وباسل خياط
وتـ ــركـ ــي الـ ـي ــوس ــف وعـ ــابـ ــد فـهــد
وغسان مسعود وأمــل بوشوشة
ومنى زكي وغيرهم.
كـ ـم ــا يـ ـشـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج إل ــى
الـشـخـصـيــات ال ـتــي تـعـمــل خلف
كــوال ـيــس األع ـم ــال ال ـنــاج ـحــة من
ّ
فنيين تقنيين ومخرجين وكتاب،
ويستضيف الـبــرنــامــج فــي فقرة
«قـ ـضـ ـي ــة الـ ـ ـي ـ ــوم» م ـج ـم ــوع ــة مــن
ال ـن ـقــاد والـصـحــافـيـيــن لمناقشة
ً
الـمـسـلـســات الــرم ـضــان ـيــة يــومــا
بيومُ .
ويبث البرنامج عند الساعة
ً
 7:30صباحا بتوقيت غرينتش.

منصات
يـ ـك ــرس م ــوق ــع سـ ـك ــاي ن ـيــوز
عربية اإللكتروني للشهر الكريم

صفحة بـعـنــوان «رمـضــانـيــات»،
ً
وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن مـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ـ ً
ـوى شـ ــامـ ــا
ّ
ً
ومـتـنــوعــا يغطي كــل مــا يتعلق
ب ــرمـ ـض ــان؛ ف ـت ـت ـن ــاول الـصـفـحــة
مواضيع كعادات الشعوب خالل
رم ـضــان واألطـعـمــة الرمضانية
وال ـفــن وال ــدرام ــا ،كـمــا يستطيع
المتصفحون مشاهدة البرامج
والفيديوهات الرمضانية التي
ُعــرضــت عـلــى شــاشــة ومنصات
سكاي نيوز عربية الرقمية.
وس ـ ـت ـ ـقـ ــدم مـ ـنـ ـص ــات س ـك ــاي
ً
ن ـيــوز الــرقـمـيــة م ـح ـتـ ًـوى جــديــدا
ً
وعصريا ،يتماشى مع األجــواء
ال ـ ــرم ـ ـض ـ ــان ـ ـي ـ ــة واه ـ ـت ـ ـم ـ ــام ـ ــات
المتابعين .وسيكون المحتوى
المخصص للشهر الكريم مباشرا
إلتاحة الفرصة للمتابعين لطرح
أسئلتهم والتفاعل مع المواضيع
المطروحة.
ف ـي ـعــود ال ـبــرنــامــج ال ـح ــواري
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــر «ان ـ ـف ـ ـلـ ــون ـ ـسـ ــرز فــي
رم ـض ــان» ،ال ــذي تـقــدمــه نانسي
ث ــاب ــت ع ـلــى م ـن ـصــة إن ـس ـت ـغــرام،
يـسـتـضـيــف ال ـبــرنــامــج منتجي
المحتوى على وسائل التواصل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ل ـ ـم ـ ـحـ ــاورت ـ ـهـ ــم
واإلض ـ ــاء ة عـلــى أه ــم المحطات
والقصص في حياتهم المهنية،
ُي ـبــث ال ـبــرنــامــج يــومــي االثـنـيــن
واألربـعــاء طــوال الشهر المبارك

ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة  18:00بـتــوقـيــت
غرينتش.
وي ــوف ــر «ب ــرن ــام ــج ســام ـتــك»
نـ ـص ــائ ــح ط ـب ـي ــة وصـ ـحـ ـي ــة مــن
أهــل االخـتـصــاص ،فتستضيف
ســام الفيل أطـبــاء ومختصين
صحيين لمناقشة مسائل طبية
وأطــر عالجها ،وطــرح نصائح
للعيش بأسلوب حياة صحي،
ُي ـ ـبـ ــث مـ ـب ــاش ــرة عـ ـل ــى مـنـصــة
إنستغرام يومي األحد والثالثاء
ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة  12:00ب ـتــوق ـيــت
غرينتش.
ويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــح بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج طـ ـق ــوس
النجوم الفرصة للمتابعين من
أجل التعرف إلى طقوس النجوم
والمشاهير خالل الشهر الكريم،
ً
ي ـس ـت ـض ـيــف ال ـب ــرن ــام ــج ن ـجــومــا
ً
عربا في عالمي الرياضة والفن،
ُ
وي ـ ـبـ ــث م ــرت ـي ــن أس ـب ــوع ـي ــا عـبــر
منصة سـكــاي نـيــوز عربية على
إنستغرام.
ويستمر برنامج «تشات شو»
خ ـ ــال ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ب ـم ــوع ــده
المعتاد مكتسيا رونقا رمضانيا،
ُي ـب ــث ب ــرن ــام ــج ت ـش ــات ش ــو على
صفحة سكاي نيوز عربية على
«فيسبوك» يوميا من األحــد إلى
ال ـخ ـم ـيــس ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة 15:00
بتوقيت غرينتش.
س ـ ُـيـ ـب ــث الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـي ــوم ــي

ال ـص ـب ــاح ــي «هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـه ــار» م ــدة
ســاعــة عـلــى راديـ ــو س ـكــاي نـيــوز
ً
عربية عند الساعة  8:00صباحا
بـتــوقـيــت غــريـنـتــش ،وسـيـتـنــاول
مواضيع تهم الصائمين ،إضافة
إلـ ــى م ــواض ـي ــع يــوم ـيــة مـتـنــوعــة
ومستجدة.
كما ُيبث برنامج «ســؤال حر»
ً
يوميا في الساعة  ،13:30لتتبعه
نشرة أخبار عند الساعة .14:00
وسـتـعــم األجـ ــواء الرمضانية
ع ـل ــى ب ــودك ــاس ــت سـ ـك ــاي ن ـيــوز
عـ ــرب ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال مـ ــواض ـ ـيـ ــع
متنوعة؛ ُفي ّ
عرف «حبات المسك»
المستمعين على أشهر وأهم ّقراء
القرآن الكريم عبر عصور مختلفة
وفي دول إسالمية متعددة.
وسيحمل بــودكــاســت «ضــاد»
المستمعين للغوص فــي عوالم
اللغة العربية ُ
ودررها وأسرارها
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ــرح الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل

ّ
ً
الـصـغـيــرة ال ـتــي قــد تـمــثــل فــارقــا
بـ ـي ــن م ـص ـط ـل ــح ل ـ ـغـ ــوي وآخـ ـ ـ ــر.
ويأخذ بودكاست «عقول عربية»
المستمعين في رحلة استكشافية
للتعرف إلــى أهــم العلماء العرب
الــذيــن حـقـقــوا إن ـج ــازات متميزة
فـ ــي ب ـل ــدان ـه ــم أو فـ ــي ال ـم ـه ـجــر،
ويسلط الضوء
ويسرد قصصهم
ُ
على نجاحاتهم التي نسبت لهم
ولبلدانهم وللعرب.
ولـلـمــائــدة الــر َّمـضــانـيــة حصة
م ــن خ ــال «م ــا ل ــذ وط ـ ــاب» ،ال ــذي
يستعرض تاريخ أكالت رمضانية
ش ـه ـي ــرة ،وي ـق ــدم ن ـصــائــح طبية
و صـحـيــة للمستمعين .و يـســرد
ب ــودك ــاس ــت «مـ ـق ــام ــات» ك ــل ي ــوم
حـ ـ ـك ـ ــاي ـ ــة ع ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ــن ألـ ـ ـ ـ ــوان
الموسيقى العربية ذات الطابع
الرمضاني.

ليلى علوي سعيدة بـ «ست الهوانم»

«وجوه ثقافية» ...معرض دائم بمكتبة الصفا

عبرت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بردود أفعال
الجمهور حول حكاية «ست الهوانم» من مسلسل «زي
القمر» ،وذلك عقب انتهاء عرض الحكاية.
و كـتـبــت ليلى عـبــر حسابها الشخصي عـلــى موقع
التواصل االجتماعي فيسبوك« :مع نهاية حلقات حكاية
ست الهوانم ،أتمنى يكون العمل قد أعجبكم ولمستم
ً
خالله اختالفا وقيمة فنية وإضافة» .وأشارت إلى أنها
تابعت ردود أفعال المشاهدين اإليجابية عن الحكاية،
وحجم الحب والدعم الذي لمسته من خالل ردود األفعال،
ما يشجعها على تقديم المزيد من األعمال الهادفة.
وتابعت أن «ست الهوانم» موجودة في كل بيت وكل
أسرة ،مضيفة :وكنت بشوف منها تفاصيل في كل ست
بقابلها بجدعنتها وطيبتها وحبها وتفانيها.
ووجهت ليلى علوي الشكر للجهة المنتجة لمسلسل
«زي القمر» ولفريق العمل ،مشيرة إلى أن المسلسل قدم
شخصيات نسائية متعدد من خالل حلقاته المختلفة
عن المرأة المصرية ،وهو أمر صعب للغاية ،ولكن تم
تنفيذه بكل حرفية.

أع ـل ـنــت هـيـئــة ال ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون ف ــي دب ــي إقــامــة
معرض «وجوه ثقافية» ،الذي شاركت به في نسخة
هذا العام من مهرجان طيران اإلمارات لآلداب بشكل
دائ ــم فــي مكتبة الـصـفــا للفنون والـتـصـمـيــم ،وذلــك
إلتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف إلى نخبة من
رواد الثقافة في اإلمارات والعالم.
وعبر هــذا المعرض ،تسعى «دبــي للثقافة» إلى
تمكين أفــراد المجتمع ،الذين لم تتح لهم الفرصة
ل ــزي ــارة م ـن ـصــة ال ـم ـع ــرض خـ ــال م ـه ــرج ــان ط ـيــران
اإلم ـ ــارات ل ــآداب فــي فـبــرايــر ال ـمــاضــي ،مــن خــوض
تجربة مبتكرة يثرون عبرها معارفهم حول بعض
ً
عمالقة األدب والشعر العرب والعالميين ،فضال عن
االستمتاع بلوحات مبدعة يمتزج فيها األدب بالفن
من خالل ريشة فنان الكاريكاتير السوري المعروف
ً
حسن إدلـبــي ،الــذي أبــدع رســومــا تشكيلية تحتفي
بوجوه هذه الكوكبة المرموقة من المفكرين واألدباء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة الرامية
إلى جعل الثقافة متاحة في كل مكان ولجميع فئات

ليلى علوي

جانب من المعرض
ً
المجتمع ،بوصف ذلك جزءا من األولويات القطاعية
لخريطة طــر يــق استراتيجيتها  ،2025-2020كما
تعكس الدور المهم الذي تلعبه مكتبة الصفا للفنون
والتصميم كحاضنة نموذجية لــإ بــداع والثقافة
في اإلمارة.

وت ــؤك ــد ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ح ــرص «دبـ ــي للثقافة»
على تعزيز المشهد الثقافي الحيوي في اإلمارة،
وتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة اإلمارة
ً
ً
مركزا عالميا للثقافة ،وحاضنة لإلبداع ،وملتقى
للمواهب.
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«مارينا إف إم» أطلقت دورتها الرمضانية «تيوز لك»

ً
تقدم عددا من البرامج الحوارية والترفيهية والمسابقات
فضة المعيلي

أعلنت إذاعة «مارينا اف ام»
دورتها البرامجية لشهر
رمضان ،عبر مؤتمر صحافي،
خالل بثها المباشر الذي
استمر نحو ساعتين ونصف.

المحطة
سيكون لها
حضور عبر
تطبيق «كلوب
هاوس»

مهند يوسف

سأستعيد
ذكريات
الماضي
الجميل قبل
السحور

بدر بورسلي

أعــدت إذاعــة «مارينا اف ام»
الدورة الجديدة لشهر رمضان،
ح ـيــث اشـتـمـلــت ع ـلــى ع ــدد من
البرامج الترفيهية والمسابقات
والـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج الـ ـ ـح ـ ــواري ـ ــة ،ال ـت ــي
ت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــب أ ذ و ا ق ج ـ ـم ـ ـيـ ــع
المستمعين من كل األعمار.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،أق ــام ــت
مـحـطــة «مــاري ـنــا اف ام ،»90.4
مؤتمرا صحافيا «اليف» إلعالن
دورتها الرمضانية لعام ،2021
وال ـت ــي اخـ ـت ــارت ش ـعــار «ت ـيــوز
ل ـ ــك» ،وأداره اإل عـ ــا مـ ــي مهند
يوسف ،الشهير بـ»مايك مبلتع»،
وتــم خــال المؤتمر استضافة
أعضاء فرق البرامج وسؤالهم
عن محتوى ومضمون البرامج
الـ ـت ــي س ـي ـق ــدم ــون ـه ــا ،وعـ ــرض
«البرومو» للبرامج الرمضانية.
فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،ق ـ ــال ي ــوس ــف:
«ج ــري ــا عـلــى عـ ــادة مــاري ـنــا اف
ام الـ ـسـ ـن ــوي ــة أقـ ـمـ ـن ــا م ــؤت ـم ــرا
ص ـحــاف ـيــا ل ــإع ــان ع ــن دورة
برنامج شهر رمضان» ،مضيفا
أن القناة حرصت على التنوع
في المحتوى الذي سيبث عبر
اإلذاعــة ،وأيضا في التلفزيون،
والجديد أنه سيكون لها تواجد
عبر تطبيق «كلوب هاوس».
وت ـ ـحـ ــدث مـ ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
ف ــي ال ـق ـنــاة وم ـقــدمــي ال ـبــرامــج
لتكون البداية مع «ceo marina
 »mediaشـمــان الـبـحــر ،الــذي
ت ـط ــرق ف ــي ح ــدي ـث ــه إلـ ــى خـطــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ورؤي ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــم لـ ـب ــرام ــج
رم ـض ــان ،ل ـي ـقــول« :مــاري ـنــا اف
ام م ــن ال ــواجـ ـه ــات اإلع ــام ـي ــة
المتميزة فــي الـكــويــت ،واليوم
نحاول مواكبة التطور الحاصل
في العالم ،وننوع في منصاتنا
اإلعالمية ،واستخدمنا Digital
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،أمـ ــا م ــن نــاحـيــة
الـخـطــة الـبــرامـجـيــة فـهــي ثرية
وتم اختيارها بعناية».

التجربة األولى
وت ـح ــدث ي ــوس ــف أي ـض ــا مع

مـقــدم بــرنــامــج «نـغــم الـصـبــاح»
ع ـبــدال ـم ـط ـلــب ن ـ ــذر ،ح ـي ــث ق ــال
إن «وق ــت الـبــرنــامــج سيتغير،
وسنكون معكم دائما بكل حب
وسـعــادة ،وسيطرح البرنامج
مــواض ـيــع ج ــدي ــدة ت ـتــزامــن مع
هـ ــذا ال ـش ـهــر ال ـف ـض ـي ــل» ،وذك ــر
يوسف« :نغم الصباح سيكون
أول برنامج في الوطن العربي
يتم بثه من خالل تطبيق كلوب
هاوس».
وحـ ـ ـ ــول ب ــرن ــام ــج «أريـ ـ ـك ـ ــة»،
الذي سيبث كل اثنين وجمعة،
ومجموع حلقاته  ،8ذكر مقدمه
ط ـ ـ ــال س ـ ـ ــام إن ال ـ ـجـ ــديـ ــد فــي
البرنامج هو وجود االتصاالت،
وأش ــارت مقدمته أيـضــا بيبي
عبدالمحسن« :قمنا بتحضير
ج ــوائ ــز ك ـث ـي ــرة لـلـمـسـتـمـعـيــن،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أن ال ـبــرنــامــج
يركز على التواصل المباشر مع
الجمهور وأخذ آرائهم».
وع ــن بــرن ــام ــج «س ـي ــن» أف ــاد
الـ ـمـ ـع ــد وال ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج والـ ـمـ ـق ــدم
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـبـ ـك ــور ب ـ ــأن «س ـيــن
سيبث في الساعة  12منتصف
الليل ،وسيكون اليف بالتعاون
بين مارينا اف ام وبالمخبة،
وهـ ـ ـ ــو تـ ـج ــربـ ـت ــي األول ـ ـ ـ ـ ــى فــي
الـ ـب ــرام ــج ال ـ ـحـ ــواريـ ــة ،وس ـت ـتــم
استضافة ضيوف من مجاالت
مختلفة ،وليس على المستوى
ال ـ ـف ـ ـن ـ ــي فـ ـ ـ ـق ـ ـ ــط ،وس ـ ـي ـ ـت ـ ـطـ ــرق
الضيف إ لــى الصعوبات التي
واجـهـهــا فــي حياته ومـجــالــه».
وت ـ ـحـ ــدث م ـح ـمــد الـ ـش ــاي ــع عــن
برنامجه «نــص بـنــص» مبينا
انه عبارة عن مسابقات بفكرة
جـ ــديـ ــدة ت ـخ ـت ـل ــف عـ ـم ــا ت ـع ــود
ع ـل ـيــه ال ـج ـم ـه ــور ف ــي ال ـف ـت ــرات
الماضية ،مع عنصري التحدي
والتشويق.

روح الفريق
أم ــا مــديــر ق ـطــاع اإلن ـتــاج
الـمـخــرج ول ـيــد س ــراب فقال
إن مــا يميز «مارينا اف ام»

مهند يوسف أثناء المؤتمر الصحافي

البرامج الرمضانية
تضم الدورة الرمضانية لـ«مارينا اف
ام» برامج الصباح ،وهي« :نغم الصباح»
الـ ــذي ي ـبــث يــوم ـيــا م ــن  9ح ـتــى  ،11من
تقديم فريق نغم ،و«وصال» من  12ظهرا
حتى  1ظهرا ،يومي الجمعة والسبت،
ت ـقــديــم ع ـمــر ال ـق ـص ــاص ،و«ال ــدي ــوان ـي ــة»
مــن  1ظـهــرا إلــى  3عـصــرا ،تقديم فريق
الديوانية ،و«بلنتي» من  4حتى  5عصرا،
تقديم فــريــق بلنتي ،أمــا برنامج «نص
بنص» فيبث من  5حتى  ،6يومي الجمعة
والسبت ،تقديم مشعل الشايع.
هـ ــو روح الـ ـف ــري ــق ال ـط ـي ـبــة
التي يتميز بها أعضاؤها،
وتعاونهم مع بعضهم ،الفتا
إلى أنه «في كل موسم نتخذ
خـطــة ج ــدي ــدة ،فـفــي فـبــرايــر
الماضي كانت أجواء القناة
وطـ ـنـ ـي ــة ،أمـ ـ ــا ف ـ ــي رمـ ـض ــان
ف ـس ـي ـكــون الـ ـج ــو روح ــان ـي ــا
جميال ،وبسيطا وكويتيا».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب أنـ ـ ــه
سيكون للقناة أذان حصري
وخـ ـ ـ ـ ــاص ومـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــل ،ومـ ــن
نــا حـيــة ا لـثـيـمــة الموسيقية
«ت ـ ـيـ ــوز ل ـ ــك» س ـي ـك ــون فـيـهــا
تكثيف في أول يوم رمضان،
وب ـش ـكــل مـخـتـلــف وخــاصــة

●

انتهت مجموعة كبيرة من النجمات والنجوم
م ــن تـسـجـيــل ت ـت ــرات ال ـب ــداي ــة (ش ـ ــارة ال ـبــدايــة)
لمسلسالت الموسم الرمضاني الـقــادم ،حيث
سـيـطــرت الـنـجـمــات عـلــى النصيب األك ـبــر هــذا
العام بشكل ملحوظ.
ً
النجمة أصالة كانت األكثر حظا ومشاركة
فــي مسلسالت هــذا الـعــام ،مــن خــال  3شــارات
بداية دفعة واحدة ،عبر مسلسل «حرب أهلية»
بطولة النجمة الكبيرة يـســرا وبــاســل خياط،
كما تقدم شارة البداية لمسلسل «قصر النيل»
بـطــولــة ديـنــا الـشــربـيـنــي وري ـه ــام عـبــدالـغـفــور،
والعمل الثالث هو تتر مسلسل «بنت السلطان»
البطولة المطلقة األول ــى للفنانة روجينا في
الدراما التلفزيونية المصرية ،والمقرر عرضه
على قنوات النهار.

لهذا الشهر ،مبينا أن هناك
العديد من البرامج المسجلة
التي تلبي ذائقة المستمعين
وتحوز إعجابهم ،وهي «من
ب ـي ـتــي» ،تـقــديــم ه ـن ــادي مال
يوسف ،وفقرة «احنا نقول»
ال ـتــي تـقــدمـهــا طـيـبــة ال ـمــا،
وأي ـض ــا «ل ـح ـظــة» ويـقــدمـهــا
عادل الزيد.
وع ـ ـ ــن بـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـش ــاع ــر
ال ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــدر ب ـ ــورسـ ـ ـل ـ ــي،
ال ــذي سـيـكــون تــوقـيـتــه قبل
الـ ـسـ ـح ــور ،فـ ـق ــال ان ـ ــه يـعـيــد
ذكــريــات الـمــاضــي الجميل،
وسيركز على الجيرة والحب
والود والتسامح ،مشيرا الى

أنه سيكون مع بورسلي في
البرنامج اإلعالمي ،والكاتب
أحـ ـم ــد الـ ـفـ ـه ــد ،واإلعـ ــامـ ــي
قاسم عبدالقادر ،وتطرق إلى
ال ــدرام ــا اإلذاع ـي ــة الف ـتــا الــى
أ ن ـهــا مهمة ج ــدا خصوصا
في شهر رمضان.

«قصة حبي أنا»

ب ـ ـغ ـ ـنـ ــاء «تـ ـ ـت ـ ــر ال ـم ـس ـل ـس ــل»
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،ومـ ـ ــن ث ـ ــم ان ـض ــم
الشاعر الكبير بدر بورسلي
ع ـبــر اتـ ـص ــال ل ـل ـق ـنــاة أث ـنــاء
المؤتمر الصحافي ور حــب
بالمستمعين مــو ضـحــا أن
ب ــرن ــام ـج ــه «ب ــورسـ ـل ــي عـلــى
المارينا» سيكون منوعا في
طرحه لمواضيع مختلفة.

وأف ـ ـ ــادت كــات ـبــة مسلسل
«قـ ـ ـص ـ ــة ح ـ ـبـ ــي أنـ ـ ـ ـ ــا» مـ ـ ــوزة
الشريدة بأن قصة المسلسل
تالمس كل شخص ،وهي في
فـتــرة الثمانينيات ،وقامت
الفنانة مشاعل العسعوسي

ً
صناع الدراما ّ
يكرمون نجوما راحلين

النجمات يسيطرن على تترات المسلسالت
القاهرة  -محمد قدري

ويـبــث مسلسل «قـصــة حـبــي أن ــا» في
السادسة ،والتاسعة ،والعاشرة مساء،
والواحدة صباحا ،تقديم فريق المارينا،
وأخـيــرا فقرة «فـطــورنــا الـيــوم» مــن 3.15
ح ـتــى  ،6.15ت ـقــديــم د .دان ـ ــة ،وبــرنــامــج
« »Golden oneمن  5حتى  4مساء يومي
الجمعة والسبت ،تقديم عادل المشري،
وأخيرا برنامج «استديو  »38من  3حتى
 ،3.30وسيكون يوم الجمعة فقط.
أما برامج بعد الفطور فتشتمل على
«أنت الفيلم» من  10حتى  11مساء ،تقديم

محمد الكاظمي ،وابرار القرشي ،وإخراج
حـمــود ع ــادل ،وبــرنــامــج «بــورسـلــي على
المارينا» من  11مساء حتى  12منتصف
الليل ،تقديم الشاعر الكبير بدر بورسلي،
وإخ ــراج وليد س ــراب ،وبــرنــامــج «سين»
من  12حتى  ،1تقديم وإخ ــراج عبدالله
البكور ،وبرنامج «أريكة» من  1.30حتى
 2.30صباحا ،يوم الجمعة ،تقديم بيبي
عبدالمحسن ،وطالل سام ،وأخيرا فقرة
«سحورنا اليوم» تقديم د .دانة.

وانتهت النجمة كارول سماحة من تسجيل
أغنية التتر الخاصة بمسلسل « ضــد الكسر»
للنجمة نيللي كريم ،والمقرر عرضه في شهر
رمضان ،واألغنية تقدمها باسم «اللي خان» من
كلمات د .مدحت العدل ،وألحان أحمد العدل،
وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.
وبعد مناوشات وإنكارها في البداية،
تـعــاقــدت الـنـجـمــة شـيــريــن عـبــدالــوهــاب
على تسجيل تتر مسلسل «لحم غزال»،
بـطــولــة النجمة غ ــادة ع ـبــدالــرازق،
للعرض عبر شبكة قنوات «إم بي
سي» في رمضان ،حيث أكدت قبل
أيام عدم غنائها أي تترات ،لكنها
َّ
المقدم
في النهاية وافقت على العرض
من الشركة المنتجة.

●

روجينا

القاهرة  -محمد قدري

حرص صناع الدراما التليفزيونية المصرية
عـلــى تـكــريــم ع ــدد مــن الـنـجــوم الــذيــن رح ـلــوا قبل
عرض أعمالهم خالل الموسم الرمضاني ،رغم أن
البعض لم يكمل تصوير أعماله.
فقد قرر المخرج بيتر ميمي عدم حذف مشاهد
الفنان الراحل هادي الجيار من الجزء الثاني من
مسلسل االختيار حيث كان انتهى مما يقرب من
 80في المئة من المشاهد قبل رحيله واتفق مع
المؤلف هاني سرحان على الخروج بحل مناسب
لتواجد الشخصية في العمل دون حذفها تكريما
لــذكــراه .وكــانــت الفنانة أحــام الجريتلي انتهت
من مشاهدها بمسلسل «لعبة نيوتن» مع النجمة
مـنــى زك ــي ،ويـضــع الـمـخــرج تــامــر محسن ال ــدور

كــامــا فــي عــرض العمل بــاعـتـبــاره ال ــدور األخير
المكتمل لها؛ حيث لم تكمل دورها في المسلسل
الصعيدي «نسل األغراب» مع أحمد السقا وأمير
كرارة بالكامل ولكن المخرج محمد سامي استطاع
الـخــروج بطريقة مــا يعرض فيها مشاهدها في
العمل الـجــديــد .وك ــان آخــر أعـمــال الفنان الــراحــل
يــوســف شـعـبــان مسلسل «م ـلــوك الـجــدعـنــة» بعد
أن اشـتـكــى كـثـيــرا مــن ع ــدم اسـتـعــانــة المخرجين
والمنتجين به خالل الفترة الماضية ،فقرر المخرج
أحمد خالد موسى االستعانة به لتقديم دور رجل
محبوب هو المرجع الذين يعودون له في الحارة
الشعبية التي يسكن بها األبطال كما لو كان «شيخ
ال ـحــارة» وتــوفــي بعد إصابته ب ـ «كــورونــا» أثناء
التصوير ولم يكمل لكن المشاهد القليلة المتبقية
لم تؤثر على األحداث بشكل كبير.

عبدالوهاب الرفاعي« :حاالت نادرة  »6محورها الطب النفسي
●

فضة المعيلي

أط ـ ـلـ ــق الـ ـك ــات ــب وال ـ ــروائ ـ ــي
ع ـبــدالــوهــاب ال ـس ـيــد الــرفــاعــي
الـ ـج ــزء الـ ـس ــادس م ــن «حـ ــاالت
نادرة» ،وهو عبارة عن قصص
غ ــري ـب ــة م ــن م ـس ـت ـش ـفــى ال ـطــب
الـنـفـســي ،وق ــد سـبــق أن صــدر
من السلسلة  5أجــزاء مختلفة
على مــدار السنوات الماضية،
وي ـع ـت ـب ــر «ح ـ ـ ـ ــاالت ن ـ ـ ـ ــادرة »6
الـ ـكـ ـت ــاب الـ ـس ــاب ــع وال ـع ـشــريــن
للرفاعي ،حيث تنوعت أعماله
ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــات والـ ـقـ ـص ــص
والكتب والموسوعات العلمية.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،قـ ــال
الــرفــاعــي «اإلصـ ــدار عـبــارة عن
سلسلة متصلة -منفصلة يدور
مـحــورهــا ح ــول طـبـيــب نفسي
يتحدث عن أغرب الحاالت التي
مرت عليه في مستشفى الطب
النفسي ،السيما من الفتيات،
ً
سـ ــاردا أغ ــرب الـحـكــايــات التي
يبدو بعضها أقرب إلى الجنون

من المنطق! القصص خارجة
ع ــن الـ ـم ــأل ــوف تـ ـح ــوي أج ـ ــواء
الغموض والترقب ،وبعضها
يحتوي على الحس البوليسي
والـ ـ ــرعـ ـ ــب ،وقـ ـ ــد صـ ـ ــدر الـ ـج ــزء
ال ـس ــادس م ــن الـسـلـسـلــة للتو،
حيث يحتوي على  ٦قصص».
وع ـ ــن س ـب ــب اتـ ـج ــاه ــه ل ـهــذا
ال ـ ـ ـنـ ـ ــوع مـ ـ ــن الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــات قـ ــال
الرفاعي «الكاتب يحاول دائما
أن يعطي القارئ صــورة طبق
األصــل عــن المجتمع ،محاوال
استكشاف الفجوات والغموض
والتناقضات ،وهذا النوع من
األدب يكشف للقارئ الحقائق
المخفية عن هذا العالم ،الذي
ق ــد ي ـك ــون غــائ ـبــا ب ـس ـبــب عــدم
إمكانية الوصول إليه ومعرفة
الحقائق».
وأضاف قائال «أنا شخصيا
أرى أن ك ـتــابــة ال ــرواي ــة رحـلــة
استكشاف ،فعلى سبيل المثال
إذا كـ ـن ــت س ــأخـ ـب ــر قـ ـص ــة عــن
ال ـن ــاس ،فــأنــا بـحــاجــة لمعرفة

كل شيء عنهم ،أين يعيشون،
وماذا يفعلون ،وماضيهم وما
إل ــى ذلـ ــك ،األهـ ــم م ــن ذل ــك كـلــه،
أنني بحاجة لمعرفة عقولهم،
وأحــام ـهــم وآمــال ـهــم ال ـســريــة،
ومخاوفهم وكوابيسهم .وأثناء
ك ـتــاب ـتــي ،تـعـلـمــت ال ـك ـث ـيــر عن
أط ـبــاع ال ـنــاس ،وع ــن الطبيعة
البشرية ،فأصبحت أفهم الناس
بالطريقة التي لم أفهمها من
قبل».
وأوضح الرفاعي أن «بعض
الروائيين في نهاية رواياتهم
ت ـن ـضــج خ ـبــرت ـهــم ف ــي ال ـح ـيــاة
وتتطور ،فهم لم يعودوا نفس
األشخاص الذين كانوا عندما
بدأوا في كتابة روايتهم ،ألنهم
عاشوا حياة الكثيرين ،ومروا
ب ـت ـجــارب ـهــم ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وه ــو
أمر ال يمكن أن يتركك دون أن
تتأثر».
وي ـ ـ ـ ــرى م ـ ــن خ ـ ـ ــال خ ـب ــرت ــه
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــروائـ ـ ـ ـ ــي أن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــارئ شـ ــريـ ــك ال ـ ـكـ ــاتـ ــب فــي

عبدالوهاب الرفاعي
الـ ـمـ ـش ــروع الـ ـ ــروائـ ـ ــي ،وب ـ ــدون
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارئ ،ال تـ ـحـ ـق ــق ال ـق ـص ــة
انـ ـتـ ـش ــارا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى أن
الـ ـ ـق ـ ــارئ يـ ـس ــاف ــر مـ ــع ال ـك ــات ــب
عبر تضاريس الــروايــة ،وهي
كــرحـلــة االسـتـكـشــاف ال ـتــي مر
بها الـكــاتــب فــي بــدايــة وضعه

الخطوط األولى لعمله الروائي.
ويعتقد الرفاعي أن مشاركة
الكثير مــن الـتـجــارب البشرية
توسع عوالم القارئ التجريبية
والـعــاطـفـيــة ،وتــزيــد مــن فهمه
لجميع أنواع الناس.

خبريات
يحيى الفخراني ينهي تصوير
«نجيب زاهي زركش»

انتهى اليوم تصوير
مسلسل النجم الكبير
يحيى الفخراني "نجيب
زاهي زركش" ،المقرر عرضه
خالل شهر رمضان ،كما
يواصل مخرج العمل شادي
الفخراني مونتاج الحلقات
لتسليمها إلى الجهة
المنتجة للعمل.
وانطلق المقطع الدعائي
للمسلسل عبر القنوات
العارضة ،وكشف عن
شخصيات وطبيعة أحداث
العمل ،الذي ينتظره محبو
النجم الكبير.
المسلسل بطولة يحيى
الفخراني ،وأنوشكا،
وشيرين ،ورنا رئيس ،ونهى
عابدين ،وكريم عفيفي،
وإسالم إبراهيم ،ومحمد
محمود ،ومحمد يسري،
وتميم عبده ،ومحمد
الصاوي ،وفتوح أحمد،
وعدد آخر من الفنانين
الشباب ،وتأليف عبدالرحيم
كمال ،وإخراج شادي
الفخراني ،وإنتاج سينرجي.

منى زكى تحاور تامر
حبيب في «مالمو»

حاورت الفنانة منى زكي،
ضمن فعاليات مهرجان
«مالمو» للسينما العربية،
السيناريست تامر حبيب،
في مناقشة افتراضية،
خصوصا أنها تعاونت
مع الكاتب في العديد من
األعمال التي جمعتهما.
وانطلقت فعاليات
الدورة الحادية عشرة من
المهرجان ،األسبوع الماضي
خالل حفل أقيم في مبنى
بلدية مالمو «رادهوسيت»،
وسط تدابير صحية
وإجراءات احترازية مشددة،
مع مشاركة إلكترونية
واسعة .واقتصرت وقائع
الحفل على إقامة سجادة
حمراء داخل المبنى ،أعقبها
الكلمات الرسمية التي
افتتحتها عمدة مدينة مالمو
كارينا نيلسون بالترحيب
بالمشاركين ،مؤكدة ما يعبر
عنه المهرجان من وجه
المدينة الشابة التي تجمع
 350ألف من السكان أغلبهم
دون سن الـ ،45فهي مدينة
فتية متعددة الثقافات،
منفتحة على التجارب
المفعمة بالحيوية كمهرجان
مالمو للسينما العربية.

«هل هاللك» برنامج
ثقافي ألغنيات رمضانية

تشارك المطربة فاطمة محمد
علي في البرنامج الفني لقطاع
اإلنتاج الثقافي في مصر
خالد
برئاسة المخرج الكبير ً
جالل ،الذي اختار له عنوانا
"هل هاللك".
يقام حفل الفنانة يوم 7
رمضان لتمتع جمهورها
بأغاني الشهر الكريم التي
تغنى بها كبار عظماء الطرب
منهم محمد عبدالمطلب،
وعبد العزيز محمود والثالثي
المرح ،بجانب أغان أخرى
لنجوم الطرب األصيل ،في
الثامنة والنصف مساء
بساحة مسرح الهناجر.
الفنانة فاطمة محمد علي
صوت مصري أصيل تشارك
في الكثير من الحفالت
الوطنية ،كما أنها ممثلة
موهوبة حصلت من قبل على
جوائز في التمثيل كأفضل
ممثلة بالمهرجان القومي
للمسرح المصري ،وشاركت
في موسم رمضان الماضي
في مسلسل "االختيار" ،كما
قدمت دور صعيدية في
مسلسل "بنت القبايل" أمام
حنان مطاوع ،وإخراج حسني
صالح.
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دوليات

ُ
طلق العمل بـ «الفاو الكبير» :جسر لمنطقتنا
الكاظمي ي ِ
وضع حجر األساس لمشاريع نفطية في البصرة واستعجل التحضيرات لـ «خليجي »25

الكاظمي يعرض العقود الخمسة لميناء الفاو أمس

بعد جولته ،التي شملت
السعودية واإلمارات ،وغداة
استقباله األمين العام
للجامعة العربية في بغداد،
أعلن رئيس الحكومة العراقية
مصطفى الكاظمي ،في ذروة
االنفتاح العربي على بغداد
وضع حجر األساس لتنفيذ
ميناء الفاو الكبير على الخليج،
الذي تحيط به صعوبات
وتحديات استراتيجية ،ويعتبر العقود الخمسة
أكبر مشروع قومي منذ سقوط
وخـ ــال م ــراس ــم وض ــع أس ــاس
الدكتاتور صدام حسين.
للعقود الخمسة للمشروع ،وهي:

رغ ــم ال ـعــراق ـيــل ال ـك ـث ـيــرة الـتــي
يواجهها المشروع الطموح ،وضع
رئيس الــوزراء العراقي مصطفى
الـكــاظـمــي ،أم ــس ،حـجــر األس ــاس
ل ـت ـن ـف ـي ــذ الـ ـم ــرحـ ـل ــة األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
ميناء «الفاو الكبير» في البصرة
الـ ـح ــدودي ــة م ــع الـ ـك ــوي ــت بـكـلـفــة
ً
قدرها  2.62مليار دوالر ،مؤكدا
ً
أنه سيؤمن فرصا كبيرة للدولة
ويـعــزز مكانتها الجيوسياسية
فــي المنطقة والـعــالــم ،وسيخلق
فرص عمل كثيرة ألهل محافظة
الجنوبية وباقي المحافظات.

نفق قناة خور الزبير ،واألرصفة
الخمسة للحاويات ،وردم ساحة

(مكتب رئيس الوزراء)
خــزن ومناولة الـحــاويــات ،وحفر
ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة الـ ـم ــاحـ ـي ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
وحـفــر وتــأثـيــث الـقـنــاة المالحية
ال ـخ ــارج ـي ــة ،والـ ـط ــري ــق ال ـســريــع
الرابط بين ميناء الفاو وأم قصر،
أكد الكاظمي أن المشروع الضخم
سيحول العراق لجسر اقتصادي
يــربــط مـخـتـلــف ب ـل ــدان المنطقة،
ً
ف ـض ــا ع ــن اث ـ ــره االس ـتــرات ـي ـجــي
فــي تطوير وإع ـمــار المحافظات
العراقية.
وش ـ ــدد ال ـك ــاظ ـم ــي ،ال ـ ــذي زار
مـلـعــب نـ ــادي ال ـم ـي ـنــاء األول ـم ـبــي
ومحطة تحلية أبوالخصيب ،على
أن «الكثيرين راهنوا على إفشال
م ـي ـنــاء ال ـف ــاو ونـ ـش ــروا إش ــاع ــات
عدة إلحباط الشعب ،لكنه انطلق
ً
رسميا بعد االنتهاء مــن مراحل
التخطيط والمفاوضات وتمويله
من موازنة هذا العام».

 ...ومع المحتجين خارج الميناء في البصرة أمس

وأضـ ـ ــاف« :ن ـحــن أمـ ــام مــرحـلــة
جديدة من تاريخ العراق الحديث،
حـيــث نـتـجــاوز األزم ـ ــات ،ونتجه
نحو البناء واإلعـمــار واالزده ــار،
وأدعو أهلنا في البصرة الفيحاء،
وفي كل أنحاء العراق أن يتحلوا
ً
ب ــاألم ــل ،وأن ن ـضــع أيــدي ـنــا مـعــا
ونبني بلدنا من الفاو إلى زاخو».
وق ـ ــال ال ـك ــاظ ـم ــي« :ل ـي ــس لــدي
حـ ـ ـ ـ ــزب ،وال ـ ـش ـ ـعـ ــب هـ ـ ــو حـ ــزبـ ــي،
ومـشــروعــي الــوحـيــد هــو العبور
بالدولة وتحقيق مطلب الشعب
بــانـتـخــابــات ع ــادل ــة ،ول ــن نسمح
ألحد بأن يهدد بهدمها».
والتقى الكاظمي ،خالل زيارته
لـلـبـصــرة ،مـجـمــوعــة مــن الشباب
المحتجين ق ــرب بــوابــة مـشــروع
م ـي ـن ــاء الـ ـف ــاو ال ـك ـب ـي ــر ،واس ـت ـمــع
لـ ـط ــروح ــاتـ ـه ــم ،وأك ـ ـ ــد أن حـقـهــم
المشروع بالتظاهر تحت حماية

أجهزة الدولة كافة ،على أال يؤدي
إلحداث أضرار أو يهدد الممتلكات
العامة والخاصة.
ّ
ووج ـ ــه بــالـتـهـيـئــة ل ـل ـقــاء وفــد
ي ـخ ـت ــاره ال ـم ـت ـظ ــاه ــرون ل ـغــرض
اللقاء بهم في بغداد ،واالستماع
لمطالبهم ووضع الحلول لها.

 5أرصفة
ووفــق وزارة النقل ،فــإن العقد
يتضمن بـنــاء  5أرص ـفــة عمالقة
ً
لتفريغ السفن بطول  1750مترا،
موضحة أن شركة «دايو» الكورية
الـمـنـفــذة ب ــدأت إج ـ ــراءات المسح
ال ـم ـيــدانــي ،اس ـت ـع ــدادا لـمـبــاشــرة
أعمالها.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة أن عـقــد
س ــاح ــة الـ ـخ ــزن ي ـت ـض ـمــن إن ـش ــاء
س ــاح ــة ال ـح ــاوي ــات ب ـط ــول 1750

وفاة رامسي كالرك ...محامي صدام
توفي السياسي األميركي المثير للجدل
رام ـس ــي كـ ــارك الـ ــذي س ــاع ــد ف ــي ال ــدف ــاع
ع ــن الــرئ ـي ـس ـيــن ال ـع ــراق ــي ص ـ ــدام حسين
واليوغوسالفي سلوبودان ميلوشيفيتش
في المحكمة ،عن  93عاما.
ولــم تكن المسيرة السياسية لكالرك
عــاديــة ،فــأثـنــاء خدمته فــي عهد الرئيس
ليندون جــونـســون ،الحقته وزارة العدل
ال ـتــي ك ــان عـلــى رأس ـهــا الـمــؤلــف الشهير
وطبيب األطفال بنيامين سبوك لمساعدته
محتجين على حرب فيتنام في اإلفالت من

التجنيد .لكنه رفع أيضا أول دعوى تتعلق
بإلغاء الفصل العنصري وحقوق االنتخاب
في شمال الواليات المتحدة.
وب ـعــد م ـغــادرتــه الـحـكــومــة ف ــي ،1969
تحول بشكل الفــت إلــى توجيه انتقادات
مباشرة للسياسة الخارجية األميركية،
وأصبح مدافعا عن شخصيات وقضايا
ال تـحـظــى بـشـعـبـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك صــدام
حسين وسلوبودان ميلوشيفيتش الرئيس
اليوغوسالفي السابق المتهم بارتكاب
جرائم حرب.

ون ـعــت كـ ــارك شـخـصـيــات م ــن بينها
الـمـفــاوضــة الفلسطينية السابقة حنان
عشراوي التي كتبت في تغريدة أنه كان
«مدافعا بال كلل عن حقوق الفلسطينيين
وحقوق اإلنسان» ،والرئيس الكوبي ميغيل
دياز كانيل الذي قال إن كالرك «ندد بالظلم
الكبير الذي ارتكبه بلده في جميع أنحاء
العالم».
لجأ إليه الرئيس األسبق جيمي كارتر
ليحاول التفاوض من أجل اإلفراج عن 53
رهينة أميركيا كانوا محتجزين في طهران

في  .1979ورغم فشل جهوده ،عاد كالرك
في وقت الحق إلى إيــران من تلقاء نفسه
ودافع عن احتجاز طهران للرهائن ،معتبرا
ان ــه «أمـ ــر يـمـكــن تـفـهـمــه» ودعـ ــا ال ــوالي ــات
المتحدة إلى االعتذار إليران.
كما التقى ك ــارك ال ـقــادة الشيوعيين
ف ــي ه ــان ــوي خـ ــال حـ ــرب ف ـي ـت ـنــام ورف ــع
دعــوى قضائية ضد الحكومة األميركية
لقصفها ليبيا بـعــد هـجــوم إرهــابــي في
برلين ،وعارض حروب الواليات المتحدة
مع العراق.

ً
مـ ـت ــرا ،بـيـنـمــا يـبـلــغ ط ــول الـقـنــاة
الـمــاحـيــة الـخــارجـيــة المفترض
حفرها عشرة كيلومترات داخــل
ً
الـمـيـنــاء و 13كـيـلــومـتــرا خــارجــه
لربطه بالقناة المالحية الدولية،
وبخصوص عقد الطريق السريع
الرابط بالميناء فسيكون بطول
ً
 63ك ـي ـلــوم ـتــرا وي ــرب ــط الـمـيـنــاء
بمدينة أم قصر.
ول ـ ـت ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن الـ ـ ـم ـ ــواص ـ ــات
وتـنـشـيــط ال ـم ــوان ــئ ،م ــن الـمـقــرر
أن يـتــم إل ــى جــانــب بـنــاء الميناء
م ــد خ ــط سـكــك حــديــد يـصــل بين
مـنـطـقــة ال ـخ ـل ـيــح ع ـبــر األراض ـ ــي
ال ـع ــراق ـي ــة وشـ ـم ــال أوروبـ ـ ـ ــا عبر
ت ــركـ ـي ــا ،مـ ـم ــا ي ـض ـي ــف إلـ ـ ــى ه ــذا
المشروع التجاري العالمي أهمية
استراتيجية إضافية.
ومــن أقسام المشروع األخــرى
إن ـ ـش ـ ــاء سـ ــاي ـ ـلـ ــوهـ ــات ل ـت ـخ ــزي ــن
الـ ـحـ ـب ــوب ،إل ـ ــى ج ــان ــب رافـ ـع ــات
عمالقة في الميناء ومدارج لهبوط
الـطــائــرات وطــريــق دول ــي ،إضافة
إلى العديد من المصانع ومصادر
إنتاج الوقود.
ً
وإذ ت ـف ـق ــد الـ ـك ــاظـ ـم ــي أيـ ـض ــا
محطة تحلية «محيله» في قضاء
أبـ ــو ال ـخ ـص ـي ــب ،ووجـ ـ ــه بـســرعــة
إنجازها لخدمة أهالي البصرة،
اطلع الكاظمي على سير األعمال
في مشروع ملعب نــادي الميناء
األول ـم ـبــي ،بــرفـقــة وف ــد حـكــومــي،
ووجـ ـ ــه ب ـم ـض ــاع ـف ــة الـ ـعـ ـم ــل فـيــه
وبـهـمــة كـبـيــرة ،إلن ـجــازه وإكـمــال
ً
ج ـم ـيــع م ــرافـ ـق ــه ،ل ـي ـك ــون ج ــاه ــزا
لبطولة «خليجي  ،»25التي يسعى
العراق الستضافتها في محافظة
البصرة.

(مكتب رئيس الوزراء)
وأكـ ــد ال ـكــاظ ـمــي أن الـحـكــومــة
حريصة على إكمال متعلقات ملف
استضافة «خليجي  »25ليعكس
س ـم ـعــة ال ـ ـعـ ــراق وي ـظ ـه ــر ق ــدرت ــه
على استضافة مختلف األنشطة
والفعاليات الرياضية.
ك ـم ــا وضـ ـ ــع ال ـك ــاظ ـم ــي حـجــر
األساس لمشروع وحدتي تحسين
البنزين الرابعة ( ،)CCRوهدرجة
النفثا ( )NHTفي محافظة البصرة،
ضـ ـم ــن اعـ ـ ـم ـ ــال ه ـي ـئ ــة م ـش ــاري ــع
ال ـج ـن ــوب ف ــي ش ــرك ــة ال ـم ـشــاريــع
َّ
النفطية بوزارة النفط.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـك ـ ــاظ ـ ـم ـ ــي «حـ ـ ـ ــرص
الحكومة وجديتها على تطوير
َّ
النفطية فــي الـعــراق،
الصناعات
ل ـك ــون ـه ــا مـ ــن الـ ــركـ ــائـ ــز ال ـم ـه ـ َّـم ــة
ل ــاق ـت ـص ــاد الـ ـع ــراق ــي وتـنـمـيـتــه،
فضال عــن مساهمتها فــي زيــادة
ً
َّ
المالية ،وتقليل االعتماد
اإليرادات
على اسـتـيــراد منتجات الــوقــود،
ـوال إلـ ـ ــى م ــرح ـل ــة االك ـت ـف ــاء
وص ـ ـ ـ ـ ً
الذاتي».
وأعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـكـ ــاظ ـ ـمـ ــي ارت ـ ـف ـ ــاع
اح ـت ـيــاط ــي ال ـب ـنــك الـ ـم ــرك ــزي من
الـعـمــات االجـنـبـيــة ال ــى أكـثــر من
 60مليار دوالر ،بعد ان كان 51.9
مليارا «قبل الشروع في اإلجراءات
اإلصالحية لهذه الحكومة».
وأضـ ــاف «نـجـحـنــا ف ــي إيـقــاف
ال ـهــدر والـفـســاد الكبير فــي مــزاد
ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي س ـيــئ الـصـيــت،
وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف،
وإجــراءات ـنــا فــي محاربة الفساد
م ـس ـت ـم ــرة رغ ـ ــم الـ ـع ــراقـ ـي ــل ال ـتــي
ي ـحــاول الـبـعــض وضـعـهــا ،لكننا
سنستمر دون تراجع».
(بغداد  -وكاالت)

مصر :إثيوبيا لم تقترح بيعنا مياه النيل
●

القاهرة  -حسن حافظ

غ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة الـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــض ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
والـســودانــي للعرض اإلثيوبي،
ح ــول ت ـبــادل الـمـعـلــومــات بشأن
ال ـ ـمـ ــلء الـ ـث ــان ــي لـ ـس ــد ال ـن ـه ـضــة
اإلثـ ـي ــوب ــي ،ب ـ ــدأ وزيـ ـ ــر ال ـمــال ـيــة
الـمـصــري مـحـمــد مـعـيــط ،برفقة
وزيــر النقل كامل الــوزيــر ،زيــارة
رس ـم ـي ــة ل ـل ـخ ــرط ــوم أم ـ ـ ــس ،فــي
خطوة لتعزيز التعاون والربط
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ب ـ ـيـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن
ال ـع ــرب ـي ـي ــن الـ ـل ــذي ــن يـجـمـعـهـمــا
نـهــر الـنـيــل وال ـتــاريــخ المشترك
وم ــواج ـه ــة ت ـح ــدي ــات م ـت ـقــاربــة،
ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا م ــا ي ـط ـلــق عـلـيــه
الـبـلــدان «التعنت اإلثـيــوبــي» في
ملف السد.
وسيبقى الوفد المصري في
الـ ـس ــودان ل ـيــوم ـيــن ،ت ــزام ـن ــا مع
ال ــذك ــرى الـثــانـيــة إلط ــاح ــة نـظــام
عمر البشير ،والــذي تميز عهده
بالتوتر الشديد في العالقات مع
مـصــر ،ب ـصــورة جعلت إمكانية
التكامل االقتصادي بين البلدين
ال ـجــاريــن شـبــه مـسـتـحـيــل ،وهــو
وضع تغير مع النظام السوداني
الجديد الذي انفتح على القاهرة،
وصوال إلى مرحلة غير مسبوقة
من التعاون والتنسيق المشترك.
وص ـ ــرح م ـع ـيــط بـ ــأن ال ــزي ــارة
تـ ــأتـ ــي «ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار ت ــوج ـي ـه ــات
ال ـ ـق ـ ـي ـ ــادة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ـم ـصــر
بـتـعــزيــز ال ـعــاقــات مــع أشقائنا
فــي ال ـســودان ،وتقديم كــل أوجــه
الدعم للحكومة السودانية ،وفي
جميع الـمـلـفــات ذات األول ــوي ــة»،
الف ـتــا إل ــى أن ال ــزي ــارة ستبحث
سبل تعزيز العالقات االقتصادية

بين البلدين ،ومناقشة البرامج
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
الـمـصــريــة ال ـتــي يــرغــب األش ـقــاء
بالسودان في االستفادة منها.
وستركز الــزيــارة على عرض
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاور بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج اإلصـ ـ ـ ـ ــاح
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي،
الــذي نفذته الحكومة المصرية
بــدايــة مــن ع ــام  ،2016وبــرنــامــج
ال ـش ــراك ــة ب ـيــن الـقـطــاعـيــن ال ـعــام
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ،وب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج ت ـع ــزي ــز
الـحـمــايــة االجـتـمــاعـيــة ،وحماية
األسر الفقيرة ،وتشغيل الشباب،
وعـ ــرض ال ـخ ـبــرة ال ـم ـصــريــة في
التعامل مع المؤسسات الدولية
وتـ ـصـ ـمـ ـي ــم بـ ـ ــرامـ ـ ــج لـ ــإصـ ــاح
االقتصادي.
وس ـتــركــز زي ـ ــارة وزيـ ــر الـنـقــل
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ع ـ ـلـ ــى م ـ ـلـ ــف الـ ــربـ ــط
ال ـس ـك ـك ــي ب ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وه ــو
أحد أهم المشروعات الطموحة
لربط مصر بالسودان ،إذ تجرى
ال ـم ـبــاح ـثــات حــال ـيــا حـ ــول ربــط
الـسـكــك الـحــديــديــة فــي الـبـلــديــن،
فضال عن نية مصر تطوير عدد
مــن الـمــوانــئ الـســودانـيــة ،فضال
عــن السماح بتجارة الترانزيت
للبضائع السودانية عبر الموانئ
المصرية.

رفض مشترك
وج ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـمـ ـص ــري
السوداني ،الذي تصدر المشهد
أمـ ـ ــس ،غـ ـ ــداة ت ــرج ـم ــة سـيــاسـيــة
ل ـل ـت ـن ـس ـيــق فـ ــي ال ـ ـمـ ــواقـ ــف بـيــن
الـقــاهــرة وال ـخــرطــوم ،إذ رفضت
ال ــدولـ ـت ــان ال ـم ـق ـت ــرح اإلث ـي ــوب ــي
بـتــرشـيــح خ ـب ــراء م ــن الــدولـتـيــن

صورة طيفية مأخوذة من الفضاء تظهر بحيرة سد النهضة والنيل األزرق في نوفمبر  2020بعد أربعة أشهر على الملء
األول في يوليو من العام نفسه
مـ ــن ت ـس ـل ـي ــم لـ ــإخ ـ ـطـ ــار« ،وهـ ــي
فترة قصيرة التخاذ اإلجــراء ات
الفنية الــوقــائـيــة ،مما يــؤكــد من
جديد أهمية التوصل إلى اتفاق
ملزم قبل ملء السد ،كما أن هذه
اإلجـ ـ ـ ــراءات تـعـنــي أن جـ ــزءا من
ع ـم ـل ـيــة الـ ـم ــلء س ـت ـح ــدث خ ــال
مــايــو ويــونـيــو ،خــافــا للجداول
المتبادلة التي تؤكد بدء الملء
في يوليو».
وتناغم الموقف السوداني مع
مــوقــف ال ـقــاهــرة ،إذ أعـلـنــت عبر
وزارة ال ـم ــوارد الـمــائـيــة وال ــري،
رفض القاهرة المقترح اإلثيوبي،
واع ـت ـب ــرت ــه «م ـح ــاول ــة مـكـشــوفــة
الستخالص إقــرار مصري على
المرحلة الثانية من الملء التي
ت ـنــوي إثـيــوبـيــا تـنـفـيــذهــا خــال
صـيــف ال ـعــام ال ـج ــاري ،حـتــى لو
لم تصل الدول الثالث إلى اتفاق
حول ملء وتشغيل سد النهضة».
وج ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة مــوق ـف ـهــا

ال ــراف ــض ألي إجـ ـ ــراءات أحــاديــة
ت ـت ـخــذهــا إث ـي ــوب ـي ــا ،ولـ ــن تـقـبــل
ب ــالـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى تـ ـف ــاهـ ـم ــات أو
صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا
للمساعي اإلثيوبية لفرض األمر
الـ ــواقـ ــع ع ـل ــى دولـ ـت ــي ال ـم ـصــب،
وت ـم ـس ـك ـهــا بـ ـض ــرورة ال ـتــوصــل
التـ ـ ـف ـ ــاق مـ ـتـ ـك ــام ــل ح ـ ـ ـ ــول مـ ــلء
وتشغيل ا لـســد ،تنفيذا ألحكام
اتـ ـف ــاق إع ـ ــان ال ـم ـب ــادئ ال ـم ـبــرم
عام .2015
من جهته ،قيم مستشار مركز
األهـ ـ ــرام ل ـل ــدراس ــات الـسـيــاسـيــة
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة هــانــي رس ــان
ال ـمــوقــف ال ـم ـصــري ال ـس ــودان ــي،
قــائــا ل ـ «الـجــريــدة» إن التنسيق
ب ـيــن ال ـق ــاه ــرة والـ ـخ ــرط ــوم بــات
حقيقة سـيــاسـيــة ،وظـهــر بشكل
واضـ ـ ــح ف ــي ال ــرف ــض ال ـم ـتــزامــن
لالقتراح اإلثيوبي الــذي يسعى
إلى فرض األمر الواقع ،الفتا إلى
أن أديــس أبابا تدفع األمــور إلى

سلة أخبار
أول ظهور لألمير
حمزة برفقة الملك عبدالله

زار العاهل األردني ،الملك
عبدالله الثاني ،برفقة األمير
حمزة بن الحسين وعدة أمراء،
األضرحة الملكية بمناسبة
مئوية الدولة ،وذلك في أول
ً
ظهور لهما معا بعد األزمة
األخيرة .وأعلن العاهل األردني،
األربعاء الماضي ،أن «الفتنة
وئدت» في البالد بعد خالف
مع أخيه غير الشقيق ولي
العهد السابق ،األمير حمزة بن
الحسين .وسبق خطاب العاهل
األردني صدور بيان من الديوان
الملكي األردني ،أشار إلى أن
األمير الحسن بن طالل ،قاد
جهود حل القضية ،وتوصل إلى
توقيع األمير حمزة على بيان
وضع فيه نفسه بين يدي الملك.

رفض أغلبية الطعون
باالنتخابات الفلسطينية

أعلنت لجنة االنتخابات
المركزية الفلسطينية ،أمس،
رفضها لألغلبية العظمى
من الطعون المقدمة ضد
القوائم المرشحة لالنتخابات
التشريعية المقررة مايو
المقبل .وذكرت لجنة
االنتخابات ،في بيان ،أن ذلك
جاء بعد عقدها اجتماعا
ً
للبت في  231اعتراضا قدم
إليها خالل فترة االعتراض
على القوائم والمرشحين
لعضوية المجلس التشريعي
 .2021إلى ذلك ،أعلن الجيش
اإلسرائيلي فرض إغالق شامل
على الضفة الغربية المحتلة
والمعابر مع قطاع غزة ،في يوم
«ذكرى معارك إسرائيل وعيد
االستقالل» اعتبارا من غد حتى
ليل الخميس -الجمعة.

تدمير «درون» حوثية
استهدفت خميس مشيط

أعلن «التحالف العربي»،
الذي تقوده السعودية ،أمس،
اعتراض وتدمير طائرة دون
طيار مفخخة «درون» أطلقتها
جماعة «أنصار الله» باتجاه
خميس مشيط جنوب غربي
المملكة .وقال «التحالف» في
بيان« :نتخذ اإلجراءات الالزمة
لحماية المدنيين بما يتوافق
مع القانون الدولي اإلنساني»،
ً
متهما الجماعة المتمردة
المدعومة من إيران بشن
«محاوالت عدائية ممنهجة
ومتعمدة الستهداف المدنيين
واألعيان المدنية».
في السياق ،أفاد مسؤوالن
عسكريان ،بـ«مقتل  70مقاتال
من القوات اليمنية الموالية
للحكومة المعترف بها دوليا
والحوثيين ،في الساعات الـ24
الماضية ،قرب مدينة مأرب».

زيارة مصرية للسودان غداة رفض مقترح أديس أبابا بشأن الملء الثاني
لتبادل البيانات قبل بدء الملء
ال ـث ــان ــي ل ـســد ال ـن ـه ـضــة ،والـ ــذي
سيجري في يوليو وأغسطس،
واع ـت ـبــرت أديـ ــس أب ــاب ــا أن هــذه
الخطوة لبناء الثقة بين األطراف
الثالثة حتى اختتام مفاوضات
السد برعاية االتحاد اإلفريقي.
ال ـ ــرد الـ ـس ــودان ــي كـ ــان األك ـثــر
حسما لتأثر الخرطوم المباشر
ب ــال ـم ــلء ال ـث ــان ــي ،إذ شـ ــدد على
موقفه الثابت بــأن تكون عملية
تـبــادل المعلومات ضمن اتفاق
قانوني وملزم للملء والتشغيل،
وأن العرض اإلثيوبي «ينطوي
على انتقائية مريبة ...وميل غير
مـقـبــول الت ـخــاذ ال ـخ ـطــوات التي
تالئمها فحسب ،دون االعـتــداد
ب ـم ـطــالــب ال ـ ـسـ ــودان وم ـخ ــاوف ــه،
وتجنب السعي الجاد للتوصل
إلــى اتـفــاق شامل ومـلــزم قانونا
حول ملء وتشغيل سد النهضة».
وعـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــوم ع ــن
اسـتـيــائـهــا م ــن طــريـقــة الـتـعــامــل
األحادية للجانب اإلثيوبي ،بما
يجعل تبادل المعلومات مجرد
م ـن ـح ــة مـ ــن إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،ت ــوف ــره ــا
أو تـحـجـبـهــا م ـتــى ش ـ ــاء ت ،وأن
االك ـ ـت ـ ـفـ ــاء ب ـت ـس ـم ـيــة م ـن ــدوب ـي ــن
لتبادل المعلومات «يعني عمليا
تـخـفـيــض س ـقــف ال ـت ـف ــاوض من
اتفاق شامل إلــى تبادل بيانات
ف ـقــط ،األمـ ــر الـ ــذي يـصـعــب على
السودان القبول به».
وكـ ـشـ ـف ــت عـ ــن إخ ـ ـطـ ــار وزيـ ــر
المياه اإلثيوبي نظيره السوداني
بـ ـ ـ ــأن أديـ ـ ـ ـ ــس أبـ ـ ــابـ ـ ــا س ـت ـخ ـت ـبــر
البوابات السفلى للسد بإطالق
ح ــوال ــي م ـل ـيــار م ـتــر م ـك ـعــب من
ال ـم ـيــاه ب ـعــد أق ــل م ــن  48ســاعــة
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لحظة الصدام بسبب إصرارها
على احتكار مياه نهر النيل.

حديث وزير
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أدل ــى وزيــر
الري المصري محمد عبدالعاطي
بتصريحات كاملة حول الموقف
المصري ،خالل لقاء مع اإلعالمي
عمرو أديب مساء أمس األول ،إذ
أك ــد أن الــدولــة الـمـصــريــة لديها
سيناريوهات جاهزة لمواجهة
تــداعـيــات الـمــلء الثاني لبحيرة
سد النهضة ،كاشفا أن القاهرة
ب ـ ـ ـ ــدأت االس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد ل ـم ــواج ـه ــة
الموقف قبل  5سنوات ،بما في
ذلك تخفيض المساحة المزروعة
بالمحاصيل كثيفة االستهالك
للمياه مثل األرز ،واالعتماد على
الري الحديث وتبطين الترع.
واس ـ ـت ـ ـب ـ ـع ـ ــد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــاطـ ــي
الـلـجــوء إل ــى الـخـيــار العسكري،

مبينا ان ان ــدالع حــرب مياه في
المنطقة أمر صعب ،لكن ال يمكن
اس ـت ـب ـعــاده ،م ــؤك ــدا أن إمـكــانـيــة
حل األزمة ال تزال قائمة شريطة
ت ــوف ــر اإلرادة ال ـس ـيــاس ـيــة عـنــد
اإلث ـيــوب ـي ـيــن ،وقـ ــال إن الـجــانــب
اإلثيوبي لو جاهز التفاق عادل
فسيتم االن ـت ـهــاء مــن األزمـ ــة في
غ ـضــون ســاعـتـيــن ،لـكـنــه أك ــد أن
استمرار أديس أبابا في نهجها
الحالي يجعل عملية التفاوض
مجرد «تضييع وقت».
ونفى تلميح الجانب اإلثيوبي
لبيع المياه فــي مفاوضات سد
ً
النهضة ،فضال عن أن مصر لن
ً
تسمح بطرح تلك الفكرة ،قائل
إن ت ــأث ــر ح ـصــة م ـصــر الـمــائـيــة
حال الملء الثاني لسد النهضة
يختلف بــاخـتــاف الـمـيــاه التي
تستقبلها مصر والسودان.

السودان
جنوب ً
رئيس ً
ّ
يعين قائدا جديدا للجيش

صرح متحدث باسم رئيس
جنوب السودان ،أمس ،بأن
الرئيس سلفا كير ،عين
الجنرال سانتينو دينق وول،
ً
ً
قائدا جديدا للجيش ،في إطار
ً
تغييرات أوسع نطاقا ،في
تشكيل الحكومة في البالد.
وأضاف المتحدث أن التغيرات
شملت منصبي المدير العام
لألجهزة األمنية ،ونائب وزير
ً
الدفاع .واليزال العنف مستعرا
في مناطق شاسعة بجنوب
السودان ،بعد عام من توقيع
اتفاق للسالم.

دوليات
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إسرائيل تستقبل أوستن بهجوم سيبراني على «نطنز»
غانتس :أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يمنع سباق تسلح خطير في الشرق األوسط
أشارت تقديرات عبرية إلى
مسؤولية إسرائيل عن حادث
غامض وقع في منشأة نطنز
النووية اإليرانية ،بالتزامن
مع بدء وزير الدفاع األميركي
لويد أوستن زيارة لتل أبيب،
لبحث التهديدات األمنية
اإلقليمية ،والتأكيد على
التزام واشنطن بأمنها ،في
حين أكدت طهران أنها لن
توقف خطوات فك ارتباطها
باالتفاق النووي ،قبل رفع
الواليات المتحدة عقوباتها.

طهران تجدد
تمسكها برفع
كل العقوبات...
والبرلمان يستعد
لتوجيه اتهامات
لروحاني

ب ــال ـت ــزام ــن مـ ــع وص ـ ـ ــول وزيـ ــر
الدفاع األميركي لويد أوستن إلى
تــل أبيب فــي أول زي ــارة لمسؤول
أمـيــركــي رفـيــع الـمـسـتــوى ،بهدف
طـ ـم ــأن ــة ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـعـ ـب ــري ــة ال ـتــي
تعارض عودة الواليات المتحدة
الـمـحـتـمـلــة إل ــى االت ـف ــاق ال ـنــووي
اإلي ــران ــي ،ألـمـحــت إســرائ ـيــل إلــى
مسؤوليتها عــن ح ــادث مشبوه
وقـ ــع ف ــي م ـفــاعــل ن ـط ـنــز ال ـن ــووي
اإليراني ،أمس.
وبـ ـع ــد سـ ــاعـ ــات م ـ ـعـ ــدودة مــن
إعـ ــان ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم منظمة
الـطــاقــة الــذريــة اإليــران ـيــة ،بـهــروز
كـ ـم ــال ــون ــدي ،أن ش ـب ـك ــة ت ــوزي ــع
ال ـك ـهــربــاء ف ــي م ـن ـشــأة تخصيب
ال ـي ــوران ـي ــوم ب ــ"ن ـط ـن ــز" تـعــرضــت
لحادث لم يتسبب بوقوع إصابات
بـشــريــة أو ت ـلــوث إش ـعــاعــي ،وأن
تحقيقات فتحت لمعرفة أسبابه،
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة
أنه يمكن التقدير بأن ما حدث هو
نتاج هجوم سيبراني إسرائيلي.
وعـ ــزز الـمـتـحــدث بــاســم لجنة
ال ـط ــاق ــة الـ ـن ــووي ــة ف ــي ال ـبــرل ـمــان
اإليــرانــي ،مالك شريعتي نياسر،
عـبــر "تــوي ـتــر" ،فــرضـيــة ت ــورط تل
أبـ ـي ــب فـ ــي ال ــواقـ ـع ــة ال ـم ـش ـبــوهــة
بـ"نطنز" ،قائال إن "هذا الحادث في
ذكرى اليوم الوطني للتكنولوجيا
النووية وأثناء جهود إيران إلجبار
الغرب على رفع العقوبات وتدشين
أجـ ـه ــزة طـ ــرد م ــرك ــزي م ـت ـط ــورة،
ً
هــو أمــر مريب جــدا مــن التخريب
والتسلل".
وقالرئيس منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية علي صالحي
إن ال ـع ـط ــب ن ــات ــج عـ ــن "ع ـمــل
إرهــابــي" ،بينما ذكــرت القناة
الـ  13اإلسرائيلية أن الموساد وراء
الهجوم ،وأن التخصيب توقف في
المنشأة حتى إشعار آخر.
وج ـ ــاء ال ـ ـحـ ــادث غ ـ ــداة إط ــاق
الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني
اختبارات للتحقق من "االستقرار
الميكانيكي" للجيل األ خ ـيــر من
أجـهــزة الـطــرد المركزي اإليرانية
"آي آر  "9التي تسرع وتزيد كميات
اليورانيوم المخصب بالمخالفة
لالتفاق النووي المبرم عام ،2015
وفي خضم مباحثات استكشافية
ب ـي ــن ط ـ ـهـ ــران وال ـ ـقـ ــوى ال ـك ـب ــرى،
بـمـشــاركــة غـيــر مـبــاشــرة مــن قبل
"البيت األبيض" ،لبحث سبل إعادة
االمتثال لالتفاق الذي انسحب منه
الرئيس األميركي السابق دونالد
ترامب عام .2018
وفي يوليو من العام الماضي،
أكدت طهران تعرض وحدة البحث
وال ـت ـطــويــر ف ــي "ن ـط ـنــز" لـهـجــوم،

فـ ـن ـ ّـوه ب ــ"ال ـم ـن ـط ـقــة األغـ ـن ــى في
الـعــالــم بــالـمــوارد الكهرمائية"،
م ــوض ـح ــا أن "م ـن ـع ـط ــف" نـهــر
ب ــراه ـم ــاب ــورت ــا ي ـم ـت ـلــك نـظــريــا
ط ـ ـ ــا ق ـ ـ ــات ب ـ ـن ـ ـحـ ــو  70مـ ـلـ ـي ــون
ك ـ ـي ـ ـلـ ــوواط ،مـ ــا يـ ـف ــوق ب ـثــاثــة
أضـ ـع ــاف ط ــاق ــة "سـ ــد ال ـم ـمــرات
الثالثة".
وإن كـ ـ ــا نـ ـ ــت ب ـ ـك ـ ـيـ ــن ت ـ ـبـ ــرر
ال ـم ـش ــروع بـ ـض ــرورة ال ـح ــد من
الطاقات األحـفــوريــة ،إال أنــه قد
يصطدم بمعارضة شديدة من
الحركات المدافعة عــن البيئة،
ع ـلــى غـ ــرار م ــا ح ـصــل م ــع "ســد
الممرات الثالثة" الذي ّ
شيد بين
 1994و 2012في وســط البالد.
ّ
وولد المشروع بحيرة شاسعة
الحتجاز المياه ،وتسبب بنزوح
 1.4مليون شخص عند أسفل
النهر.
ورأى ب ـ ــراي ـ ــن إيـ ـ ـل ـ ــر ،م ــدي ــر
ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ال ـ ـم ـ ـي ـ ــاه وال ـ ـطـ ــاقـ ــة
واالس ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــرك ـ ــز
"سـتـيـمـســون سـنـتــر" األمـيــركــي
للدراسات ،منتقدا المشروع أن
"إقامة بنية تحتية بحجم السد
الـفــائــق هــي عـلــى األرج ــح فكرة
ّ
ً
سيئة جدا ألسباب شتى".

موسكو ترسل  4سفن
حربية إلى «األطلسي»

أعلنت قيادة األسطول
الروسي ،أمسّ ،
توجه 4
قطع بحرية إلى المحيط
األطلسي ،وسط التوتر بين
كييف وموسكو.
وأضافت أن "السفن انطلقت
من القاعدة الروسية في
طرطوس السورية ،من دون
أن توضح طبيعة ووجهة
ومهمة تلك السفن.
وكان نائب وزير الخارجية
الروسي سيرغي ريابكوف،
ّ
حض واشنطن على اتخاذ
"نهج أكثر مسؤولية تجاه
الوضع في أوكرانيا وعدم
تصعيد التوترات".

وساطة تركية في أوكرانيا
وواشنطن تحذر موسكو

محالت البازار الكبير في طهران مقفلة بسبب حظر «كورونا»
وع ـل ـم ــت "الـ ـج ــري ــدة" م ــن مـصــدر
مطلع أن االعتداء تسبب بأضرار
كبيرة .وتحدثت تقارير رسمية عن
إمكانية أن تكون إسرائيل نفذت
الـهـجــوم ضــد الـمـنـشــأة الـنــوويــة،
وقــررت توسيع المنشأة وإدخــال
أجزاء حساسة منها تحت األرض
بعمق  8أمتار وحمايتها بجدار
سمكنه  2.5متر من الخرسانة.

أوستن وغانتس
في هذه األثناء ،أكد وزير الدفاع
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ت ـع ــام ــل بـ ـ ــاده مع
أميركا كشريك كامل في مواجهة
تهديدات إيران.
وق ـ ـ ـ ــال غـ ــان ـ ـتـ ــس ،ف ـ ــي مــؤت ـمــر
مشترك مع نظيره األميركي" :إن
ً
طهران تمثل تهديدا استراتيجيا
لألمن الدولي وكل منطقة الشرق
ً
األوسط" ،الفتا إلى أن بالده تعمل
مع الواليات المتحدة للتأكد من
أن أي ات ـف ــاق م ــع إي ـ ــران سيخدم
مصلحة البلدين.
وتــابــع" :إســرائـيــل ستعمل عن
ك ـث ــب مـ ــع أمـ ـي ــرك ــا ل ـض ـم ــان ع ــدم
ح ــدوث س ـبــاق تـسـلــح خـطـيــر في

الـمـنـطـقــة ،ف ــي حــالــة إبـ ــرام اتـفــاق
جديد مع إيران".
بدوره ،ناقش أوستن التهديدات
األمنية اإلقليمية مع غانتس ،بما
ف ــي ذل ــك "حـ ــرب ال ـس ـفــن" ،ال ــدائ ــرة
ً
بشكل غير رسـمــي حــالـيــا ،ودعــم
طهران لوكالء في سورية ولبنان
وغزة.
وق ــال إن "الـعــاقــة بين أميركا
وإسرائيل جوهرية لألمن اإلقليمي
وث ــاب ـت ــة ،وال يـمـكــن أن تـنـفـصــم،
وقائمة على الثقة ،وأتطلع لتعزيز
تلك الثقة".
وأضــاف أوستن أنــه أكــد خالل
محادثات ثنائية "على التزام إدارة
بايدن بحماية إسرائيل وأمنها،
وأن عالقتنا الثنائية مع إسرائيل
مهمة الستقرار المنطقة".
كـ ـم ــا أوضـ ـ ـ ــح دع ـ ــم واش ـن ـط ــن
الكامل لعمليات التطبيع والسالم
ب ـيــن إس ــرائ ـي ــل وال ـ ـ ــدول الـعــربـيــة
واإلسالمية.
وتأتي زيــارة الوزير األميركي
فــي وقــت حـســاس بعد أن كشفت
واشنطن أنها طرحت أفكارا جدية
ع ـلــى طـ ـه ــران ،خـ ــال م ـفــاوضــات
فيينا ،من أجل حثها على االمتثال

(رويترز)
إلـ ــى تـطـبـيــق ق ـي ــود ات ـف ــاق 2015
مقابل رفع العقوبات التي فرضها
تـ ــرامـ ــب ،بــال ـم ـخــال ـفــة لـنـصــوص
الصفقة النووية.
والتقى أوستن ،نظيره ورئيس
ه ـي ـئــة األركـ ـ ـ ــان أف ـي ــف كــوخــافــي،
وسيلتقي ال ـيــوم رئـيــس الـ ــوزراء
اإلســرائـيـلــي بنيامين نتنياهو،
الـ ــذي س ـبــق أن أع ـل ــن مـعــارضـتــه
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق م ـ ــع ط ـ ـ ـهـ ـ ــران ،م ـع ـت ـبــرا
أن الـ ـخـ ـط ــوة س ـت ـم ـه ــد ال ـط ــري ــق
الم ـتــاك ـهــا أس ـل ـحــة ذري ـ ــة "ت ـهــدد
وجود إسرائيل ،ولن يجبرنا أحد
على قبوله".
وكان كوخافي قال قبيل اللقاء
إن نـشــاطــات جيش إســرائـيــل في
الشرق األوسط "ليست خافية على
أعدائنا ،وهم يراقبوننا بحذر".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :بـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه
النشاطات العملياتية والميدانية
الذكية ،كان العام الماضي األكثر
ً
أم ـن ــا ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،وس ـنــواصــل
العمل بقوة وبحكمة وبتصميم
ومـســؤولـيــة مــن أجــل ضـمــان أمن
إسرائيل".
ولفت كوخافي إلــى أن جيشه
ً
س ـي ـجــري م ــاي ــو ال ـم ـق ـبــل تــدري ـبــا

ً
عـسـكــريــا يـمـتــد عـلــى مـ ــدار شهر
ً
كامل يحاكي حربا على أكثر من
ج ـب ـهــة ،وي ـتــم ف ـيــه اس ـت ـخ ــدام كل
األسلحة واألفرع.

إصرار واتهام
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ورغ ـ ـ ــم ت ـحــذيــر
واشنطن من مأزق ،في حال اصرت
ط ـه ــران عـلــى رف ــع ك ــل الـعـقــوبــات
ً
ً
راف ـض ــة اق ـت ــراح ــا أم ـيــرك ـيــا بــرفــع
جـ ــزء م ــن ال ـع ـق ــوب ــات الـمــرتـبـطــة
باالنسحاب االميركي من االتفاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،أعـ ـل ــن مـ ـس ــاع ــد وزيـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي ل ـل ـشــؤون
السياسية عباس عراقجي ،أمس،
إص ـ ـ ـ ــرار ب ـ ـ ــاده ع ـل ــى ع ـ ــدم وق ــف
تخصيب اليورانيوم بنسبة ،20%
مع االستمرار في استخدام أجهزة
الطرد المحرمة ،ما لم تتأكد من
ً
رفع العقوبات األميركية عنها أوال.
ورغـ ــم مـقــابـلــة ط ـه ــران مــرونــة
بايدن باتجاه إحياء اتفاق 2015
بتصعيد ن ــووي ،كشف محمود
واع ـ ـظـ ــي م ــدي ــر م ـك ـتــب الــرئ ـيــس
اإلي ــران ــي ،أمـ ــس ،ع ــن مـفــاوضــات
أجرتها طهران مع واشنطن بشأن

تبادل السجناء بين البلدين ،وقال
إن الـبــاب لــم يقفل مــن أجــل إعــادة
السجناء اإليرانيين من الواليات
المتحدة.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـن ـف ـصــل ،وج ــه
الـبــرلـمــان اتـهــامــات ضــد الرئيس
حسن روحاني ،في صراع محتدم
ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ب ـيــن الـمـتـشــدديــن
والمعتدلين في البالد.
ويتهم نواب المجلس ،الخاضع
لسيطرة التيار المتشدد ،الرئيس
المعتدل بتجاهل القوانين التي
مررها البرلمان.
وذكــرت وكالة "ف ــارس" أن 190
مــن الـ ـ  235مـشــرعــا ،الحاضرين،
صوتوا لصالح توجيه االتهامات
للرئيس الــذي يسعى لحل وسط
بشأن إحياء الصفقة النووية في
فيينا ،مع واشنطن العدو اللدود
للمتشددين.
وم ــن جــان ـبــه ،يـتـهــم روح ــان ــي
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــددي ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان
بالتضحية بالمصالح الوطنية
مــن أجــل صــراعــات على السلطة،
ق ـبــل االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة في
يونيو المقبل.
(طهران ،القدس -وكاالت)

«السد الخارق» ...قنبلة مائية بين الصين والهند السباق لخالفة
ميركل يحتدم

تـ ـعـ ـت ــزم الـ ـصـ ـي ــن ب ـ ـنـ ــاء ســد
عـمــاق على نهر براهمابوترا
في التيبت ينتج كهرباء بقدرة
تفوق بثالثة أضعاف طاقة "سد
الـمـمــرات الـثــاثــة" ،أكـبــر ســدود
العالم ،في مشروع عمالق يثير
مخاوف أنصار البيئة ،وكذلك
الهند المجاورة.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد مـ ــوقـ ــع ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع،
الــذي أطلق عليه تسمية "السد
ال ـ ـخـ ــارق" ،ع ـلــى ارتـ ـف ــاع يـفــوق
 1500م ـت ــر ف ــي أط ـ ــول وأع ـم ـ ّـق
واد ف ــي الـ ـع ــال ــم ،ح ـي ــث يـلـتــف
نـهــر بــراهـمــابــوتــرا ح ــول جبال
الـهـيـمــايــا الـمـهـيـبــة ،فينعطف
ً
ً
ويتجه جنوبا غربا نحو الهند
ّ
ثــم بـنـغــادش ،حيث يـصــب في
نهر الـغــانــج قبل الــوصــول إلى
البحر.
ً
وعند هذا المنعطف ،تحديدا
في منطقة ميدوغ ،تنوي الصين
بـ ـن ــاء "ال ـ ـسـ ــد ال ـ ـع ـ ـمـ ــاق" الـ ــذي
سيطغى على "الممرات الثالثة"
ع ـل ــى ن ـه ــر يــان ـغ ـت ـســي ،وال ـ ــذي
حققت الصين نفسها من خالله
ا لــر قــم القياسي العالمي ألكبر
س ــد تـبـلــغ طــاقـتــه  22.5مليون
كيلوواط "فقط".
وتـ ـن ــص ال ـخ ـط ــة الـخـمـسـيــة
ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة  ،2025 -2021ا لـ ـت ــي
أق ــره ــا ال ـبــرل ـمــان الـصـيـنــي في
مطلع مــارس على "بناء قاعدة
كهرمائية في المجرى السفلي
لـ ـي ــارل ــون ــغ ت ـس ــان ـغ ـب ــو" ،وه ــو
اســم نهر بــراهـمــابــوتــرا باللغة
التيبتية.
ول ــم تـحــدد الـصـيــن ميزانية
ً
لهذا المشروع وال جدول زمنيا،
كما لم تحسم تفاصيله التقنية.
ً
ويعترض ّ
سدان حاليا النهر
عند أعاليه ،إضافة إلى  6سدود
ّ
مجرد
قيد اإلن ـشــاء ،أو ال ت ــزال
مشروع .غير أن "السد الخارق"
ً
سيكون بمقاس مغاير تماما.
فـ ـ ـ ـف ـ ـ ــي أكـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ــر ،وق ـ ـع ـ ــت
منطقة الـتـيـبــت "ات ـف ــاق تـعــاون
استراتيجيا" مــع شــركــة "بــاور
ت ـش ــاي ـن ــا" ال ـع ــام ــة ل ــإن ـش ــاءات
المتخصصة في مشاريع الطاقة
الكهرمائية.
وف ــي أواخـ ــر نــوفـمـبــر ،كشف
رئـ ـي ــس "بـ ـ ـ ــاور تـ ـش ــايـ ـن ــا" ،ي ــان
تشيونغ ،عن قسم من المشروع
أمام رابطة الشبيبة الشيوعية.

سلة أخبار

وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة
مـعــروفــة بنشاطها الــزلــزالــي،
كما أنها تؤوي ّ
ّ
حيويا
تنوعا
فــريــدا .والـســد سيمنع هجرة
األسماك وتصريف الترسبات
ال ـتــي تـخـ ّـصــب األراضـ ـ ــي عند
سافلة النهر خالل الفيضانات
الموسمية.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت زمـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ،تـ ـيـ ـمـ ـب ــا
غ ـي ــال ـت ـس ــن ،خ ـب ـي ــر ال ـم ـســائــل
الـبـيـئـيــة ف ــي "م ـع ـهــد سـيــاســة
التيبت" ،وهــو مركز دراســات
ت ــاب ــع ل ـح ـك ــوم ــة ال ـت ـي ـب ــت فــي
المنفى بزعامة الداالي الما في
الهند ،إلــى أن "هــذه المخاطر
البيئية تقترن ببعد سياسي
في منطقة يسودها توتر".
ً
ً
وأوضح" :نملك تراثا ثقافيا
ً
ً
تيبتيا غنيا في هــذا القطاع،
ّ
وبـنــاء ســد أيــا كــان سيتسبب
بــدمــار بيئي وسـيـغــرق قسما
من المنطقة".
غـيــر أن ال ـم ـخــاوف الـكـبــرى
حيال هذا المشروع تتركز في
نيودلهي ،بعد أقل من عام على
مواجهات دامية في الهيماليا
بين قوات هندية وصينية.
فالنظام الشيوعي يسيطر،

ب ـف ـع ــل وجـ ـ ـ ــوده فـ ــي ال ـت ـي ـبــت،
على خزان مياه حقيقي يروي
ً
ً
قسما كبيرا مــن آسـيــا .وكتب
ال ـخ ـب ـي ــر ال ـس ـي ــاس ــي ب ــراه ـم ــا
شيالني ،في صحيفة "تايمز
أوف إنديا" الشهر الماضي ،أن
"حــرب المياه عنصر أساسي
فــي هــذا الـعــدوان الصيني ،إذ
تسمح لبكين بممارسة قوتها
المتركزة في عالية المجرى في
التيبت على مورد أساسي".
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر ب ـ ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر
ال ــزل ــزالـ ـي ــة س ـت ـج ـعــل م ــن ه ــذا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع "ق ـ ـن ـ ـب ـ ـلـ ــة م ــائـ ـي ــة
م ـ ــوق ـ ــوت ـ ــة" ل ـل ـم ـق ـي ـم ـي ــن ع ـلــى
ضفاف سافلة النهر.
وردا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع
ال ـص ـي ـنــي ،ط ــرح ــت الـح ـكــومــة
الهندية فكرة بناء سد بدورها
على نهر براهمابوترا لتشكيل
مخزونها الخاص من المياه.
وطمأن براين إيلر بالقول:
"ما زال هناك متسع من الوقت
ً
للتفاوض مع الصين" ،مضيفا
أن "بناء الهند سدا عند سافلة
ً
ً
النهر سيكون مخرجا سيئا".
(بكين -أ ف ب)

احتدم السباق لخالفة أنجيال ميركل بألمانيا في
معسكرها المحافظ الذي جمع المرشحين المحتملين
المتنافسين في اجتماع مغلق ،أمس ،قبل  6أشهر من
التشريعية المقررة في  26سبتمبر المقبل.
االنتخابات
ّ ً
وكما كان متوقعا ،ذكرت دوائر حزبية من الكتلة
البرلمانية لـ "االتحاد الديمقراطي المسيحي" CDU
الذي تنتمي إليه ميركل ،أن أرمين الشيت زعيم
 ،CDUوماركوس سودر ،رئيس الحزب الحليف
ال ـبــافــاري "االت ـح ــاد االجـتـمــاعــي المسيحي"
 ،CSUأعلنا استعدادهما للترشح لمنصب
المستشار.
ونقل مشاركون في اجتماع مغلق لزعماء
"التحالف المسيحي" أن الشيت قال امس،
"سنجيب عن السؤال بشكل جيد ومعا وبتقدير
شخصي متبادل" ،مشيرا إلى أهمية الدعم والوحدة
من قبل حزبي التحالف.
ونقل المشاركون عن الشيت ،رئيس حكومة والية
شمال الراين ويستفاليا ،القول" :وأنا وماركوس نجري
محادثات" وذكر أن هناك مرشحين محتملين "وأنه
كانت هناك شهادة متبادلة بأن كلينا يقدر على هذا،
وبينما يفتقر الحزب االشتراكي الديمقراطي SPD
(الشريك في االئتالف الحاكم) إلى امتالك من يقدر
على هذا ،فإننا نمتلك اثنين".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح الش ـ ـ ّيـ ــت أنـ ـ ـ ــه وسـ ـ ـ ـ ـ ــودر عـ ـل ــى درايـ ـ ـ ــة
بالمسؤولية ،وحــذر من أن الصراع الكبير في هذا
ّ
يضر بالتحالف ،مؤكدا أن "هــذا هو
الموضوع قد
السبب في ضرورة حل هذا األمر بأسرع ما يمكن".
وكانت ميركل قررت مغادرة السلطة عقب انتخابات
 26سبتمبر المقبل بعد  16عاما في الحكم ،ما سيفتح
المجال لحقبة جديدة .ودعا زعيم كتلة المحافظين
مجلس الـنــواب رالــف برينكهاوس إلى
النافذة في
ّ
جدول زمني مكثف مع إصدار قرار "في األسبوعين
المقبلين".
والهدف من ذلك إخراج الحزب من الوضع الصعب
الذي يمر به في أسرع وقت ممكن ،إذ إن نهاية عهد
ميركل تتحول إلى محنة بالنسبة للحزب ،إلى حد
تعريض انتصاره في االنتخابات التشريعية الذي
كان يبدو مضمونا قبل بضعة أشهر ،للخطر.
فبعد إدارتهما غير المنتظمة ألزمة الوباء العالمي
وتكبدهما انتكاسة انتخابية في اقتراعين محليين
أخيرا ،يواجه  CDUو ،CSUفضيحة اختالس أموال
مرتبطة بشراء كمامات طبية.
وبلغ االضطراب ذروته ،كما تكشف استطالعات
ً
الــرأي األخـيــرة ،فتحالف الحزبين ال يحصد حاليا
سوى بين  26و 28.5في المئة من نوايا التصويت ،أي
أقل بعشر نقاط من شعبيته في فبراير ،إضافة الى
انهيار حاد لهذه النسبة منذ العام الماضي عندما
بلغت  40في المئة.
وبات "حزب الخضر" ينافس المعسكر المحافظ،
بعد أن سجل ارتفاعا في شعبيته منذ االنتخابات

ميركل
األوروب ـ ـيـ ــة ع ــام  ،2019وه ــو الـ ــذي يـحـلــم بــانـتــزاع
المستشارية من االتحاد الديمقراطي المسيحي.
وبذلك يصبح اختيار المرشح المحافظ أمرا بالغ
األهـمـيــة ،ولــم تحسم المسألة ،أم ــس ،أثـنــاء اجتماع
الكوادر الرئيسيين في الكتلة البرلمانية الذي شاركت
فـيــه مـيــركــل .وكـتـبــت ،أم ــس ،صحيفة "ســودويـتـشــه
تسايتونغ" أن هــذا االجتماع للبرلمانيين سيكون
ً
خ ـص ــوص ــا "نـ ــوعـ ــا م ــن االمـ ـتـ ـح ــان ل ـل ـتــرش ـي ـحــات"،
واعـتـبــرت صحيفة "بيلد" أن عطلة نهاية األسبوع
الـحــالــي ستكشف "الـحـقـيـقــة" .وتـظـهــر استطالعات
الرأي أن الخمسيني ماركوس سودر ،رئيس "االتحاد
االجتماعي المسيحي" يتقدم على منافسه ،إال أنه في
ألمانيا ال يتم انتخاب المستشار من خالل االقتراع
العام المباشر بل من قبل النواب .وأفادت قناة "آ ار دي"
الرسمية بأن  54في المئة من الناخبين يعتبرون أنه
مرشح جيد ،أما بالنسبة للستيني أرمين الشيت فهو
لم يحصل سوى على  16في المئة من نوايا التصويت.
لكن عموما تعود مسألة طرح المرشح إلى "االتحاد
الديمقراطي المسيحي" ،الحزب األقوى في التحالف،
إذ إن "االت ـحــاد االجتماعي المسيحي" ليس سوى
حزب إقليمي ،ونجح هذا األخير مرتين منذ الحرب
في تمثيل المعسكر المحافظ كامال في االنتخابات،
إال أنه واجه انتكاستين.
ُ
من جهته ،يواجه أرمين الشيت ،الذي انتخب منذ
يناير فقط على رأس  CDUالنكسة تلو األخرى ،فقد أثار
موقفه األخير من إغالق صارم لكن مدته قصيرة بهدف
لجم الموجة الثالثة من وبــاء "كوفيد  ،"19انتقادات
وحتى سخرية.
ومسألة تعيين مرشح ملحة جدا في نظر "االتحاد
الديمقراطي المسيحي" ،إذ إن "ال ـحــزب االشتراكي
الديمقراطي"  SPDسبق أن حسم المسألة منذ أشهر،
بــاخـتـيــاره وزي ــر ال ـمــال الـحــالــي أوالف شــولـتــز ،أمــا
"الخضر" فسيعين مرشحه في  19أبريل.
(برلين  -أ ف ب)

قال الرئيس رجب طيب
إردوغان ،أمس ،إن تركيا
تعمل على التوصل إلى
حل سلمي للخالف بين
أوكرانيا وروسيا بعد
تزايد العنف في منطقة
دونباس وحشد روسيا
قوات على الحدود ،وذلك
بعد عقده محادثات
مع الرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي في
اسطنبول أمس االول.
الى ذلك ،حذر وزير
الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن من "عواقب" في
حال وقوع "عدوان" روسي
على أوكرانيا ،معبرا عن
"مخاوف" واشنطن حيال
التعزيزات العسكرية
الروسية على الحدود مع
أوكرانيا.

أفغانستان :خالفات حول
موعد «مؤتمر إسطنبول»

عشية مؤتمر السالم
الحاسم بين الحكومة
األفغانية وحركة "طالبان"
ّ
ّ
المقرر
المتشددة ،الذي من
أن تستضيفه تركيا في
وقت الحق من الشهر
الجاري ،أشارت تقارير
اعالمية ،أمس ،إلى وجود
خالفات حول توقيت
المؤتمر ،حيث تدفع بعض
الجهات إلى انعقاده في
 16الجاري ،في حين تدفع
جهات أخرى باتجاه
تاريخ  25من الشهر نفسه،
بينما تبدو حركة "طالبان"
ّ
مصممة على تأجيله إلى
ما بعد األول من مايو
المقبل ،الموعد المفترض
النسحاب القوات األجنبية
بموجب اتفاق الدوحة
للسالم في فبراير .2020

االكوادوريون يختارون
بين عودة اليسار أو اليمين

أدلى أمس ،االكوادوريون
بأصواتهم في دورة ثانية
من االنتخابات تنافس فيها
المرشح االشتراكي أندريس
أراوز المدعوم من الرئيس
السابق رافايل كوريا ،وآخر
هو المصرفي السابق
اليميني غييرمو السو،
الختيار رئيس خلفا للينين
مورينو ،الذي ال يتمتع
بشعبية وتنتهي واليته في
 24مايو.
ويتنافس في االقتراع
عمليا نموذجان سياسيان
واقتصاديان ،بين عودة
اليسار وتعزيز االتجاه نحو
اليمين الذي أطلقه مورينو
وكان يؤيده سلفه كوريا،
لكنه تقرب من أرباب العمل
والمنظمات المالية الدولية.

ةديرجلا
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مؤشرات إيجابية بمنح االستثناء الصحي لمنتخبات «الثانية»

«الكرة» متمسك باستضافة التصفيات اآلسيوية
حازم ماهر

ناقشت وزارة الصحة
والهيئة العامة للرياضة آلية
تطبيق نظام «الفقاعة»،
خالل استضافة الكويت
للتصفيات اآلسيوية
المشتركة لكرة القدم.

تشهد اجتماعات الهيئة العامة للرياضة مع
مسؤولين في وزارة الصحة بحضور ممثلين
التحاد الكرة ،مؤشرات إيجابية ،وذلك بشأن
اسـتـضــافــة ال ـكــويــت ،خ ــال ال ـف ـتــرة مــن  3إلــى
 15يونيو المقبل ،لما تبقى من مباريات في
المجموعة الثانية مــن التصفيات اآلسيوية
المؤهلة لنهائيات كــأس العالم  2022بقطر،
وكأس آسيا  2023بالصين ،بمنح االستثناء
لــوفــود منتخبات األردن وأسـتــرالـيــا ونيبال
والصين تايبيه من الحجر الصحي المؤسسي.
وكـ ــان ات ـح ــاد ال ـك ــرة ق ــد أك ــد ف ــي االجـتـمــاع
األول ،ال ــذي عقد يــوم األرب ـعــاء الـمــاضــي ،أنه
سيطبق اإلجـ ـ ــراء ات االح ـت ــرازي ــة الــدول ـيــة ما
يعرف بـ "الفقاعة" ،والذي تم تطبيقه في كأس
العالم لكرة اليد بمصر ،وكأس العالم لألندية
ً
بقطر ،والــذي أثبت نجاحا ،الفتا في حماية
الوفود المشاركة من اإلصابة بفيروس كورونا
المستجد.

تفهم وزارة الصحة
وأب ـ ـ ــدت وزارة ال ـص ـح ــة تـفـهـمـهــا لـمــوقــف

اتحاد الكرة بتمسكه باستضافة المنافسات،
بعد اختيار االتحاد اآلسيوي لملف الكويت
وتفضيله على ملف استراليا واألردن ونيبال.
ونــاق ـشــت وزارة الـصـحــة مـمـثـلــي االت ـحــاد
في آلية تطبيق "الفقاعة" ،خالل المنافسات،
والعمل على عــدم اخـتــاط الــوفــود المشاركة
بآخرين من خــال إقامة كل وفــد في طابقين
ب ــال ـف ـن ــدق ،ال ـ ــذي سـيـسـتـضـيــف الـمـنـتـخـبــات
األربعة ،إلى جانب منتخبنا الوطني.

المسحات والحضور الجماهيري

بــالـجــرعـتـيــن األولـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة ،م ــع تطبيق
التباعد االجتماعي بين الجماهير.

رفع تقرير للطوارئ
وأ ك ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة خ ــال
االجتماع ،أنه سوف يتم رفع تقرير
شامل إلى لجنة طوارئ كورونا
بـمـجـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،الت ـخــاذ
قرارها ،وذلك خالل األيام
القليلة المقبلة.

وتمسكت وزارة الصحة بإجراء مسحة في
مطار الكويت الدولي لجميع أعضاء الوفود،
على أن يتم االبقاء عليهم داخل حجر مؤسسي
بالفندق حتى ظهور نتيجة المسحات ،كذلك
إجــراء مسحة كل  72ساعة ،مع إجــراء مسحة
أخرى قبل المباريات بنحو  24ساعة.
وأبدت "الصحة" مرونة في طلب اتحاد الكرة
بحضور الجماهير ،على أال يزيد العدد على
نسبة من  %25إلى  %30من سعة المدرجات،
عـلــى ان ي ـكــون ال ـح ـضــور لـمــن ت ــم تطعيمهم

ً
كاظمة يحدد مصير بيانكي وفقا لموعد ختام الموسم اإلصابات تضرب الجهراء قبل استئناف «األولى»
ً
ً
روبيرتو :سأفكر كثيرا في تمديد العقد شهرا
•

حازم ماهر
لم يحدد مجلس إدارة نادي
كاظمة موقفه حتى أمس من
ت ـمــديــد ع ـقــد مـ ــدرب الـفــريــق
األول لكرة القدم اإلسباني
روبيرتو بيانكي ،والذي
يـ ـنـ ـتـ ـه ــي  31م ــا ي ــو
المقبل.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
"ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة" أن
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
ي ـن ـت ـظ ــر اتـ ـض ــاح
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة ف ـي ـم ــا
ي ـ ـخ ـ ــص م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد ال ـ ـجـ ــولـ ــة
األخيرة من منافسات دوري
 stcللدرجة الممتازة ،ومدى

بيانكي

الشمري :غياب  8العبين واالعتماد على الصاعدين

ات ـخــاذ مـجـلــس إدارة االت ـح ــاد ق ــرارا
بـتــأجـيــل بـطــولــة ك ــأس سـمــو األمـيــر
حتى مطلع الموسم الرياضي المقبل.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن تـخـتـتــم مـنــافـســات
الــدوري  30يونيو ،حيث سيتم إيقاف
البطولة  9مايو المقبل إلتاحة الفرصة
للمنتخب الــوطـنــي األول لــاسـتـعــداد
ل ـل ـت ـص ـف ـي ــات اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة
ال ـمــؤه ـلــة ل ـك ــأس ال ـعــالــم  2022بـقـطــر،
وك ــأس آسـيــا  2023بــالـصـيــن ،عـلــى أن
تـسـتــأنــف ال ـم ـنــاف ـســات ي ــوم  20لـتـقــام
الـجــوالت الـثــاث األخـيــرة بــواقــع جولة
كل ثالثة أيام.
وأكد بيانكي ،لـ"الجريدة" ،أنه في حال
أراد مجلس اإلدارة تمديد عقده لمدة
شهر فقط فإنه سيفكر جيدا قبل اتخاذ
قراره ،مبينا أنه في هذه الحالة سيفقد

بعض العروض الخارجية التي يتلقاها.
وتـ ــابـ ــع" :ل ـ ــم ي ـخ ـب ــرن ــي م ـســؤولــو
الـنــادي بأمر التجديد ،وأعتقد انهم
لـيــس لــديـهــم نـيــة حــالـيــا ل ـهــذا األم ــر،
وال ـم ــؤك ــد أن ـنــي أش ـعــر ب ــارت ـي ــاح في
قيادة كاظمة ،لكن يجب أن أفكر في
مستقبلي جيدا ،خصوصا أن سوق
التعاقدات مــع الالعبين والمدربين
سيفتح أبوابه قريبا".
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،أكـ ــد بـيــانـكــي
جاهزية كاظمة لمواجهة السالمية
ب ـعــد غ ــد ،ض ـمــن م ـنــاف ـســات الـجــولــة
الـعــاشــرة ل ــدوري  stcالـمـمـتــاز ،الفتا
إلى اكتمال الصفوف حاليا بعد عودة
الــاعـبـيــن الــدولـيـيــن لـلـتــدريـبــات في
األسبوع الماضي ،عقب انتهاء فترة
الحجر المنزلي التي خضعوا لها.

•

عبدالرحمن فوزان

يكثف الفريق األول لكرة الـقــدم بـنــادي الجهراء
استعداداته خالل الفترة الحالية ،لمواجهة اليرموك
الخميس المقبل ،في الجولة العاشرة من دوري stc
للدرجة االولــى ،ويعمل جهازه الفني على تجهيز
بعض الالعبين الصاعدين من فريق تحت  17و،20
لتمثيل الفريق في ظل النقص العددي الكبير الذي
يـعــانـيــه ،فــي ظــل الـغـيــابــات الـكـثـيــرة الـتــي يعانيها
بسبب اإلصابات التي أبعدت كال من العاجي تيتي
ويوسف الرشيدي وعبدالله مسامح وعبيد رافع
ومساعد طراد وعبدالعزيز رسام وعبدالله حسين
وفواز الدوسري.
من ناحيته ،أكد مدرب الفريق الوطني ماهر الشمري
صعوبة األوضاع التي يعيشها الفريق ،في ظل جملة
من الغيابات عانى منها الفريق خالل الفترة الماضية،
والتي اضطرته الى الدفع بأسماء شابة واعدة لتثميل
الفريق في المباريات الودية خالل فترة التوقف األخيرة
أمام كل من الفحيحيل والساحل ،سعيا وراء تجهيزهم

للمرحلة القادمة دون النظر أو االهتمام
بالنتائج.
وقال إن "الجهراء يعيش في موسم
احالل وتجديد ويواجه ظروفا قسرية
بغياب  8العبين ،ولكن ذلك لن يمنعنا
م ــن االسـ ـتـ ـم ــرار ب ـهــدف ـنــا ف ــي م ـحــاولــة
ت ـح ـس ـيــن ال ـن ـت ــائ ــج ومـ ـح ــاول ــة ال ـل ـحــاق
بــركــب فــرق المنافسة بــالــدوري،
مــع اسـتـمــرار عملية تجديد
الدماء والدفع بالصاعدين
لمنحهم فرصة االحتكاك
واك ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــرة،
السـيـمــا ان ـنــا نـنـظــر لهم
كمستقبل ا لـجـهــراء في
ال ـمــوســم الـمـقـبــل ال ــذي
ن ـع ـم ــل عـ ـل ــى ال ـظ ـه ــور
خ ــال ــه ب ـم ـس ـتــويــات
اكبر وافضل والعودة
بقوة للمنافسة".

ماهر الشمري

ً
ً
اليرموك بطال للدوري العام لإلسكواش القادسية يتوج رسميا بلقب «ممتاز الطائرة»
•

أبطال اليرموك في صورة جماعية مع درع الدوري
ً
للمرة الخامسة على التوالي توج اليرموك بطال للدوري
العام لإلسكواش ،بتغلبه على الكويت  1-2في المباراة
الختامية ،ليرفع بذلك البطل رصيده إلــى  44نقطة دون
خسارة ،فيما بقي رصيد الكويت  42نقطة ،ليحتل الوصافة،
وتساوى في المركز الثالث فريقا النصر مع العربي برصيد
 37نقطة .ووفق الئحة المسابقات ،سيحتكم الفريقان إلى
مباراة فاصلة ،لتحديد صاحب المركز الثالث.
وقــد حــددت لجنة المسابقات اليوم في الرابعة مساء
موعدا للقاء الفاصل على مالعب مركز الشيخ سالم الصباح
الدولي في جنوب السرة.
وكــان اليرموك حقق مبتغاه فــي اللقاء الختامي أمــام
الكويت عبر الالعب الدولي يوسف نزار ،الذي فاز على العب
الكويت زياد العويش بنتيجة ثالثة أشواط دون رد ،فيما
خسر عمار التميمي أمام العب "األبيض" الدولي عبدالله
المزين  ،0-3واستطاع المتألق علي الرامزي تحقيق فوز

سهل على العب الكويت علي العنزي بثالثة أشواط دون رد.
من جانب آخر ،أكد نائب رئيس االتحاد ورئيس لجنة
المسابقات حامد العمران ،أن بطولة كأس االتحاد للعمومي
ستقام بعد األسبوع األول من شهر رمضان ،مشيرا إلى أنه
في حال إصدار تصاريح لالعبين من قبل وزارة الداخلية،
فإن المباريات ستقام في الفترة المسائية ،أما إذا تعثرت
التصاريح ،فسيتم استدعاء ممثلي األندية إلــى اجتماع
بمقر االتحاد ،لالستئناس بآرائهم حول فترة إقامة البطولة.
وأكد العمران أنه رئيس االتحاد وليد الصميعي ،وجميع
أعضاء مجلس اإلدارة ،حريصون كل الحرص على صحة
كل الالعبين واألجهزة الفنية واإلداري ــة ،من خالل التقيد
باالشتراطات الصحية ،وكذلك تنفيذ بنود الالئحة الجديدة،
التي تشترط وجود الالعبين المشاركين بالمباريات فقط،
ومغادرتهم الصالة مباشرة بعد انتهاء مبارياتهم ،مع
التشديد على لبس الكمامات لمن هم خارج الملعب.

محمد عبدالعزيز

ت ــوج فــريــق الـقــادسـيــة رسـمـيــا بلقب
بطولة ال ــدوري الممتاز للكرة الطائرة
للمرة الـ 23في تاريخه ،برصيد  31نقطة،
إث ــر ف ــوزه عـلــى كــاظـمــة ال ــذي حــل ثانيا
بـثــاثــة أش ــواط لـشــوطـيــن ،فــي الـمـبــاراة
التي جمعتهما أمــس األول على صالة
االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله
الرياضي ،في ختام الجولة األخيرة من
المربع الذهبي ،وجاء فريق الكويت في
المركز الثالث متأخرا ،بفارق األشواط
خـلــف كــاظـمــة الـثــانــي ،ولـكــل منهما 25
نـقـطــة ،بـعــد ف ــوزه عـلــى الـعــربــي بثالثة
أشواط لشوط.
وج ــرت مــراســم الـتـتــويــج عـلــى صالة
االتـ ـح ــاد ،حـيــث ق ــام رئ ـيــس االت ـح ــاد د.
عبدالهادي الشبيب ،وأمين الصندوق
خـ ـل ــف ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــده ج ــاس ــم
الفيلكاوي ،وأمين الصندوق المساعد
لنادي القادسية حسين القبندي ،وعضو
مجلس إدارة النادي عبدالعزيز البسام،
ب ـت ــوزي ــع ال ـم ـيــدال ـيــات ال ـت ــذك ــاري ــة على
الالعبين ،وتسليم كأس البطولة لقائد
األصفر زيد الكاظمي.
يذكر أن القادسية حسم اللقب رسميا
قبل الجولة األخيرة ،بينما الصراع كان
قائما على الـمــركــزيــن الـثــانــي والـثــالــث.
وط ـب ـقــا لــائ ـحــة ي ـش ــارك ال ـقــادس ـيــة في
الـبـطــولــة الـخـلـيـجـيــة الـمـقـبـلــة لــأنــديــة،
وكاظمة فــي البطولة العربية لالندية،

العبو األصفر يحملون درع دوري الطائرة
وك ــذل ــك يـمـكــن ل ـل ـكــويــت ال ـم ـشــاركــة في
البطولة العربية على حسابه الخاص.

الشبيب :تطوير اللعبة
وق ـ ــال رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ع ـب ــدال ـه ــادي
الشبيب إن "لعبة الكرة الطائرة تشهد
ح ــال ـي ــا تـ ـط ــورا م ـل ـحــوظــا ع ـل ــى جـمـيــع
الصعد ،بسبب تضافر جهود الجميع
ب ــداي ــة م ــن االت ـ ـحـ ــاد ول ـج ــان ــه ال ـعــام ـلــة
واألندية والالعبين ،وذلك رغم الظروف
الصعبة ا لـتــي نـمــر بـهــا جميعا بسبب
جائحة كورونا".
وشدد الشبيب على أن "تطور اللعبة
والـ ـم ــواه ــب ال ـت ــي ظ ـه ــرت ف ــي ال ـســاحــة
مؤخرا في أغلب األندية ستساهم بشكل

مباشر في تحسين نتائج المنتخبات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وسـ ـنـ ـحـ ـص ــد ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
البطوالت في الفترة المقبلة".

الدمخي :الوعد بالكأس
بدوره ،هنأ مدير لعبة الكرة الطائرة
بنادي القادسية وليد الدمخي مجلس
إدارة النادي والجهازين الفني واإلداري
وال ـط ــاق ــم ال ـط ـبــي والــاع ـب ـيــن ،وك ــل من
ساهم في تحقيق هــذا اإلنـجــاز ،مشيرا
إلى أنه موسم استثنائي وصعب ،حقق
فيه األصفر أول بطولة منذ فترة طويلة،
وتمنى أن تكون فاتحة خير للمستقبل،
مؤكدا أن الوعد إن شاء الله في بطولة
كأس االتحاد.

الزمالك يودع «األبطال» ويتهم الترجي ومولودية الجزائر بالتواطؤ
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

َّ
ودع فريق الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا ،رغم
فوزه على نظيره تونغيث السنغالي بأربعة أهداف
لهدف ،في المباراة التي جمعتهما أمــس األول ،في
ختام منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات،
بعد تعادل الترجي التونسي مع مولودية الجزائر
بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعتهما ضمن
منافسات المجموعة ذاتها.
أحرز أهداف الزمالك محمود حمدي الونش "هدفين"،
وم ــروان حمدي "هدفين" ،فيما أحــرز هــدف تونغيث
الوحيد بابا عثمان ساكو.
ورفع الزمالك رصيده ،بالفوز على بطل السنغال،
إلى  8نقاط ،إال أن ذلك لم يشفع له في خطف بطاقة
التأهل ،الحتالله المركز الثالث بالمجموعة ،التي احتل
صدارتها الترجي برصيد  11نقطة ،يليه مولودية
الجزائر بـ 9نقاط.

قمصان األبيض قبل المباراة
وكــان الزمالك يحتاج بجانب فــوزه على تونغيث
إلى خسارة بطل الجزائر أمام الترجي ،من أجل احتالل
وصافة المجموعة والتأهل إلى الدور التالي.
وق ــال الـمــديــر الفني لـلــزمــالــك ،الفرنسي باتريس

كارتيرون ،إن فريقه كان يستحق التأهل إلى ربع نهائي
دوري األبطال ،إال أن عدم التوفيق في بعض المباريات
السابقة كان السبب الرئيسي في عدم الصعود.
وأض ــاف كــارتـيــرون ،فــي المؤتمر الصحافي ،أنه

مستمر مع الزمالك خــال الفترة المقبلة ،مؤكدا أنه
جاء في وقت صعب لتدريب الفريق ،وموقفه كان معقدا
في المجموعة.
وتابع" :علينا التركيز حاليا على البطوالت المحلية،
والفوز بــالــدوري المصري أصعب بكثير من بطولة
ٔ
دوري ابطال إفريقيا ،وهو هدفنا في المرحلة المقبلة،
ولدينا أيضا بطولة كأس مصر".
يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس مسؤولو الزمالك
التقدم بشكوى إلى االتحاد اإلفريقي لكرة القدم (كاف)
ضد الترجي ومولودية الجزائر ،بتهمة التواطؤ ضد
الفريق األبيض ،ومنعه من التأهل ،وهو ما أكد عليه
عمرو الدرديري ،المتحدث الرسمي للنادي.
وأضاف الدرديري ،في تصريحات لقناة الزمالك ،أن
ناديه استقر بشكل كبير على التقدم باحتجاج رسمي
على ما حدث في مباراة الترجي ومولودية الجزائر،
مؤكدا أن ما حدث في استاد رادس بعيد عن كرة القدم،
وناديه لن يصمت حيال ذلك.

مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق
البحريني رضــا علي" :نحمد الله على
تحقيق هــذا اإلنـجــاز الكبير بعد غياب
 9س ـ ـنـ ــوات ،وال ـ ـ ــذي ل ــم يـ ــأت م ــن فـ ــراغ،
وإن ـمــا بـتـضــافــر جـهــود الـجـمـيــع وروح
الشباب التي أعتقد أنها مفتاح الفوز
بسبب تأثيرها االيجابي على النتائج،
وستمنح الفريق استمرارية لفترة أطول
عـلــى مـنـصــات الـتـتــويــج ،بـسـبــب مـعــدل
أعمار الالعبين المنخفض".
وأضاف علي" :دخلنا المربع الذهبي
بروح البطل بسبب النتائج الجيدة في
القسم االول ،لكن بعد فوزنا على كاظمة
والكويت أصبحنا مرشحين بقوة للقب،
وأبــارك للجميع إدارة الـنــادي والجهاز
الفني واالداري والالعبين".

الكاظمي :تضافر الجهود
مــن جـهـتــه ،أه ــدى قــائــد األص ـفــر زيــد
الكاظمي الفوز باللقب لجميع منتسبي
القادسية ،وقال" :الحمد لله حققنا لقبا
غاليا علينا جميعا ،وبعد فترة غياب
طويلة منذ  ،2012بفضل تضافر جهود
الجميع بداية من ادارة النادي والجهاز
ال ـف ـنــي واالداري واخ ــوان ــي الــاعـبـيــن،
المهمة كانت صعبة والظروف كانت غير
مالئمة بسبب كثرة فترات التوقف ،لكن
إصرار وتركيز الالعبين على هدف واحد
مكنا من الحصول على اللقب".

فوالد يقسو على العين ويبلغ
دور المجموعات
فشل العين اإلماراتي في التأهل لدور المجموعات من مسابقة
دوري أبطال آسيا لكرة القدم ،بعد هزيمته القاسية أمس األول أمام
فوالد خوزستان اإليراني صفر ،4-في المباراة التي جمعتهما في
العاصمة السعودية الرياض في الدور التمهيدي.
وتناوب على تسجيل أهداف فوالذ كل من صالح حرداني (،)41
والبرازيلي لوسيانو بيريرا ( 47و ،)86والجنوب إفريقي أياندا
باتوسي (.)58
وهذه المرة األولى التي يخسر فيها العين في الدور التمهيدي،
بعدما سبق لــه الـفــوز على سريويجايا اإلنــدونـيـســي فــي ،2011
والمالكية البحريني في  ،2018وبونيودكور األوزبكي في .2020
ولم يسبق للعين الغياب عن دور المجموعات ،سوى  3مرات في
نسخ أعوام  2008و 2009و ،2012وهو رقم يتساوى فيه مع الهالل
ً
حضورا من منطقة غرب آسيا.
السعودي كأكثر األندية
وتأهل فوالد خوزستان ليلعب ضمن المجموعة الرابعة التي
تضم السد القطري ،النصر السعودي والوحدات األردني.
(أ ف ب)
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حقق ريال مدريد فوزا ثمينا
على غريمه التقليدي برشلونة
( )1-2في «كالسيكو
األرض» ،الذي احتضنه ملعب
«ألفريد دي ستيفانو» ،أمس
األول ،في قمة الجولة الـ30
بدوري الدرجة األولى اإلسباني
لكرة القدم.

ً
أش ـعــل ريـ ــال م ــدري ــد سـبــاقــا
مـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ـ ًـرا ع ـ ـلـ ــى ل ـ ـقـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
االسباني لكرة القدم بحسمه،
أمس األول ،الكالسيكو المنتظر
أمــام ضيفه وغريمه التقليدي
ً
برشلونة  ،1-2ليرتقي مؤقتا
ال ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدارة عـ ـل ــى ح ـس ــاب
ج ــاره أتـلـتـيـكــو ،ويـصـبــح على
بـعــد نـقـطــة يـتـيـمــة م ــن ال ـنــادي
الـكــاتــالــونــي ،ضـمــن منافسات
المرحلة الثالثين.
وسـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ك ــري ــم
بنزيمة ( )13واأللـمــانــي توني
كــروس ( )28هدفي الفائز على
ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"،
فيما أح ــرز أوس ـكــار مينغيسا
هـ ــدف ال ـض ـي ــوف ( ،)60لـيــرفــع
ريــال رصيده إلى  66نقطة في
ال ـص ــدارة ب ـفــارق المواجهتين
المباشرتين عــن أتلتيكو قبل
ثماني مراحل من النهاية.
وأنـهــى ريــال مــدريــد سلسلة
من  19مباراة متتالية من دون
هزيمة لبرشلونة في الــدوري،
بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا سـ ـت ــة ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات
ت ـ ـ ــوال ـ ـ ـ ًـي ـ ـ ــا ،فـ ـيـ ـم ــا ب ـ ـقـ ــي ف ــري ــق
الـ ـع ــاصـ ـم ــة مـ ــن دون خـ ـس ــارة
ً
تواليا في جميع
للمباراة الـ13
المسابقات.
وجــدد الـنــادي الملكي فــوزه
على النادي الكاتالوني بعد أن
ً
ذهابا  3-1في ملعب
تفوق عليه
"كامب نو" .
وك ــان بــرشـلــونــة ي ــدرك مــدى
أهمية الفوز كونه كان سيبتعد
بفارق خمس نقاط عن النادي
الملكي في الـصــدارة ،ويصبح
مـ ـصـ ـي ــره بـ ـي ــن يـ ــديـ ــه بـ ـم ــا أن ــه
سيلتقي أتلتيكو فــي  9مايو
على أرضه ضمن المرحلة .35
وخــاض النجم األرجنتيني

لـيــونـيــل مـيـســي ال ــ"كــاس ـي ـكــو"
رقم  45في مسيرته االحترافية
ليتشارك ترتيب أكثر الالعبين
مشاركة في هذه الموقعة ،ضمن
جميع المسابقات مع قائد ريال
مدريد سيرخيو راموس الغائب
عن المباراة بسبب اإلصابة.
ودخ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي الـ ـمـ ـلـ ـك ــي
الـ ـمـ ـب ــاراة ب ـع ــد ف ـ ــوز م ـه ــم 1-3
على ضيفه ليفربول االنكليزي
م ـن ـت ـصــف األسـ ـ ـب ـ ــوع ،لـيـخـطــو
خطوة كبيرة الى المربع االخير
من دوري أبطال أوروبا قبل أن
يحل على ملعب "أنفيلد" ً
إيابا
االربعاء.
أمـ ـ ــا ب ــرشـ ـل ــون ــة ال ـ ـ ــذي ّ
ودع
الـمـنــافـســة ال ـقــاري ــة ب ــاك ـ ًـرا هــذا
الـ ـم ــوس ــم ف ـت ـن ـت ـظــره الـ ـمـ ـب ــاراة
النهائية في الكأس ضد اتلتيك
بلباو السبت المقبل.
واف ـ ـت ـ ـتـ ــح ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـم ـل ـك ــي
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ع ـ ـنـ ــدمـ ــا اس ـت ـغ ــل
فالفيردي المساحة فــي وسط
ال ـم ـل ـعــب وان ـط ـل ــق ب ــال ـك ــرة ،ثم
مـ ــررهـ ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــرواق االيـ ـم ــن
الـ ــى ل ــوك ــاس فــاس ـك ـيــس ومـنــه
الــى بنزيمة على بــاب المرمى
تــا بـعـهــا جميلة خلفية بكعب
قدمه في الشباك (.)13

أداء دفاعي مميز
ّ
وقدم العبو "القلعة البيضاء"
ً
ً
أداء دفاعيا الفتا وقطعوا الكرات
فــي الـثـلــث األخ ـيــر مــن الملعب
ليشنوا الـمــرتــدات نحو مرمى
الـ ـغ ــري ــم ،أث ـ ـمـ ــرت إح ـ ــداه ـ ــا عــن
ّ
تحصل البرازيلي فينيسيوس
جـ ــون ـ ـيـ ــور صـ ــاحـ ــب ال ـث ـن ــائ ـي ــة
ضــد لـيـفــربــول،عـلــى خطأ على
مشارف منطقة الجزاء إثر عرقلة

ً
ركلة الجزاء واضحة جدا

كومان:

أعــرب الهولندي رونــالــد كــومــان ،مــدرب فريق برشلونة ،عن
حزنه لخسارة فريقه امس االول أمام الغريم التقليدي ريال مدريد
في "الكالسيكو" بنتيجة ( )2-1وانتقد اللعبة المشتركة
داخل المنطقة بين العبه مارتين برايثوايت ومدافع
الخصم ،الفرنسي فيرالن ميندي ،مؤكدا أنها "كانت
ركـلــة ج ــزاء واض ـحــة" و"م ــرة أخ ــرى" يجب علينا
الصمت أمام األداء التحكيمي.
وقــال كــومــان فــي تصريحات تلفزيونية
ع ـق ــب ال ـل ـق ــاء إن "الـ ـع ــال ــم أجـ ـم ــع شــاهــد
المباراة وإذا كنت من مشجعي برشلونة
فبالتأكيد سـتـكــون غــاضـبــا ج ــدا وغير
سعيد باثنين من القرارات التحكيمية.
وم ــع ذل ــك أق ــول إن ـنــا لــم نـكــن جـيــديــن في
ال ـشــوط األول ال عـلــى الـمـسـتــوى الهجومي
وال الدفاعي ولكن مستوانا تحسن في الشوط الثاني".
وانتقد المدرب الهولندي األداء التحكيمي وقال إنه
"طالب الحكم أن يتأكد من القرار" ألن تدخل ميندي على
برايثوايت كان "ركلة جزاء".

بنزيمة نجم ريال مدريد يحتفل بهدفه
من أراوخو .ونفذ كروس الركلة
الـ ـح ــرة ال ـنــات ـجــة ع ـنــه ف ــارت ــدت
الـ ـك ــرة ع ـلــى دف ـع ـت ـيــن ،أوال من
أراوخـ ــو لتغير اتـجــاهـهــا نحو
ألبا المتواجد على خط المرمى
فحاول إنقاذها برأسه إال أنها
تــابـعــت طــريـقـهــا نـحــو الـشـبــاك
(.)28
ومـ ــن م ــرت ــدة أخـ ـ ــرى ،وصـلــت
ال ـك ــرة ال ــى فــال ـف ـيــردي ال ــذي كــاد
يسجل الثالث لــوال ارت ــداد كرته
من القائم لتتهيأ أمام فاسكيس

ســددهــا قــويــة مــن مسافة قريبة
تـ ـص ــدى ل ـه ــا بـ ـب ــراع ــة الـ ـح ــارس
األلماني مارك-أندريه تير شتيغن
(.)34
وتـعــرض ريــال مــدريــد لنكسة
بإصابة فاسكيس قبل االستراحة
ل ـيــدخــل م ـكــانــه ال ـظ ـه ـيــر االي ـمــن
ألفارو أودريوسوال (.)43
وانتظر البلوغرانا حتى الوقت
ب ــدل ال ـضــائــع م ــن ال ـش ــوط االول
ل ـل ـت ـســديــد ع ـلــى ال ـم ــرم ــى لـلـمــرة
االولــى ،عندما وصلت الكرة الى

أك ــد ريـ ــال م ــدري ــد ،أمـ ــس ،أن
العـبــه لــوكــاس فاسكيز يعاني
"الـ ـت ــواء ف ــي ال ــرب ــاط الصليبي
الخلفي" بالركبة اليسرى.
وك ـشــف ال ـن ــادي ع ــن طبيعة
إصــابــة فاسكيز بعد خضوعه
لـ ـفـ ـح ــوص ــات عـ ـق ــب مـ ـغ ــادرت ــه
مباراة الكالسيكو أمام برشلونة
أمس األول مصابا.
وك ـ ـ ـ ــان ف ــاسـ ـكـ ـي ــز قـ ـ ــد غـ ـ ــادر
الكالسيكو ،الــذي انتهى بفوز
الـ ــريـ ــال  ،1-2ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة 43
بعد التحامه بالعب برشلونة
سرجيو بوسكيتس ،ما أدى إلى
شعوره بآالم في الركبة.
ول ــم يــوضــح ال ـن ــادي الـفـتــرة
التي سيغيبها الالعب ،مكتفيا

مـيـســي ن ـحــو ال ـقــائــم إث ــر ركـنـيــة
ن ـفــذهــا ديـمـبـيـلـيــه ،ت ـص ــدى لها
كورتوا (.)45+2

كومان يشرك غريزمان
ودف ـ ــع ك ــوم ــان ب ـغ ــري ــزم ــان مع
ان ـط ــاق ال ـش ــوط ال ـثــانــي ب ــدال من
االمـ ـي ــرك ــي سـيــرجـيـنـيــو دي ـس ــت،
حيث لم يشهد ربع الساعة األول
أي خطورة من الطرفين.
وسـ ـج ــل ال ـ ـمـ ــدافـ ــع مـيـنـغـيـســا

( 21عـ ًـامــا) من أولــى مشاركته في
الكالسيكو عندما مــرت عرضية
ج ـ ـ ــوردي أل ـب ــا ب ـيــن عـ ــدة العـبـيــن
لتصل الــى االسـبــانــي تابعها في
المرمى (.)60
وشهدت الدقائق األخيرة بعض
التشنجات ،بعدما طــالــب العبو
ال ـن ــادي الـكــاتــالــونــي بــركـلــة جــزاء
بسبب خطأ من الفرنسي فيرالن
مندي على البديل الدنماركي مارتن
برايثوايت (.)84
وطـ ـ ـ ـ ــرد ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي

كاسيمرو قبل دقائق من النهاية
لتحصله على إنذارين في غضون
دقـيـقـتـيــن بـسـبــب خ ـط ــأي ــن ،أثـمــر
أحــده ـمــا ع ــن رك ـلــة ثــابـتــة ًنفذها
ميسي ال ــذي سـجــل  12هــدفــا في
مـ ـب ــاري ــات ــه ال ـع ـش ــر األخـ ـ ـي ـ ــرة فــي
الـ ـ ــدوري ،كــانــت سـهـلــة ب ـيــن يــدي
كورتوا (.)90
وكــاد البديل االيــش موريبا أن
ً
ً
يخطف تـعــادل قــاتــا لــوال ارت ــداد
كرته من العارضة في الوقت بدل
الضائع.

ً
زيدان :الفريق «منهك» بدنيا

فاسكيز يعاني التواء
في الرباط الصليبي

فاسكيز

باإلشارة إلى أن عودته للمالعب
تعتمد على تطور حالته.

فاجأ الفرنسي زين الدين زيدان ،المدير الفني لريال
مدريد ،الجميع بتصريحاته عقب الفوز في "كالسيكو
األرض" بنتيجة ( )1-2على برشلونة ،إذ أكد أن الفريق
"منهك بدنيا" ،وأنه ال يعرف كيف "سينهون الموسم".
وفي تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه
مـلـعــب "أل ـف ــري ــدو دي س ـت ـي ـفــانــو" ،أوضـ ــح أن "عـلـيـنــا
االستمرار بنفس األداء ألنه ما زالــت أمامنا مباريات
كثيرة .نعم ،علينا االستمتاع بما قدمناه بنتيجتين
طيبتين في غضون أيــام ،ولكن يجب أن نحصل على
راحة جيدة ألن هناك العبين مصابين مجددا ،وال أعرف
كيف سننهي الموسم ،الفريق منهك بدنيا .نجد صعوبة
في نهاية المباريات ،ولكننا أحياء".
وأضـ ـ ـ ــاف "ق ــدمـ ـن ــا مـ ـ ـب ـ ــاراة ط ـي ـب ــة ج ـ ـ ــدا ،وخ ــرج ــت
بانطباعات جيدة .بدأنا بقوة ،ولكن األمور كانت صعبة
ألننا كنا نلعب أمام منافس قوي جدا ،ولكننا خرجنا
بـفــوز مستحق ،وسحنت لنا فــرص لتسجيل الهدف
الـثــالــث ،وال ــذي كــان ليصبح أم ــرا مثاليا .فــي النهاية
الفوز مستحق جدا".

خالف كبير بين مدرب بايرن ومديره الرياضي

أخبار منوعة
• فــاجــأ حــامــل اللقب لوس
أنـ ـجـ ـل ــس لـ ـيـ ـك ــرز ال ـم ـن ـق ــوص
ب ـس ـبــب اإلصـ ــابـ ــات بــروكـلـيــن
نتس القوي والمرشح لخالفته
على أرضــه وهزمه ،101-126
أمس األول ،في الدور المنتظم
من دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.
وح ـ ـقـ ــق فـ ـي ــادلـ ـفـ ـي ــا ف ـ ــوزا
سهال على أوكالهوما سيتي
ثاندر  .93-117وتألق العمالق
الكاميروني جويل امبيد مع
 27نقطة و 9مـتــابـعــات ،فيما
م ـن ــي أوك ــاه ــوم ــا ب ـخ ـســارتــه
السادسة تواليا.
وف ــي س ــول ــت الي ــك سـيـتــي،
س ـ ّـج ــل دون ــوف ــان مـيـتـشــل 42
ن ـق ـط ــة ل ـي ـح ـق ــق ف ــريـ ـق ــه ي ــوت ــا
ج ــاز ف ــوزه الــرابــع والعشرين
تواليا على ارضه ،على حساب
ساكرامنتو كينغز .112-128
وفي بورتالند ،حقق التركي
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جويل امبيد

إنـ ـي ــس ك ــانـ ـت ــر قـ ـم ــا ق ـيــاس ـيــا
لفريقه بــايــزر عـنــدمــا التقط
 30متابعة خ ــال ف ــوز فريقه
على ضيفه ديترويت بيستونز
.103-118
• أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
شاكاري ريتشاردسون سادس

أس ــرع ع ــداءة فــي الـتــاريــخ في
سـبــاق 100م ،بـعــد تسجيلها
الـسـبــت زم ــن  10.72ث ــوان في
لقاء في فلوريدا.
وع ــادل ــت الـ ـع ــداءة الـبــالـغــة
 21عاما تاسع أسرع زمن في
تاريخ السباق الشهير ضمن
لقاء ميرامار الدولي.
• ي ـج ــري أف ـض ــل الع ــب في
ال ــدوري األمـيــركــي للبيسبول
ســابـقــا ،ألـيـكــس رودري ـغ ـيــس،
مع شريكه التجاري مفاوضات
أولية لشراء فريق مينيسوتا
ت ـي ـم ـب ــروول ـف ــز الـ ـمـ ـش ــارك فــي
دوري كـ ــرة ال ـس ـلــة األم ـيــركــي
ل ـل ـم ـح ـت ــرف ـي ــن "أن ب ـ ــي اي ـ ـ ــه"،
ب ـح ـس ــب مـ ــا اشـ ـ ـ ــارت وس ــائ ــل
إعـ ـ ــام أم ـي ــرك ـي ــة م ـس ــاء أم ــس
األول.
• م ــارك ــوس ك ــروش مدير
الكرة بنادي اليبزغ األلماني،
ال يشعر بالقلق إزاء إمكانية

ناغلسمان

ر حـيــل المدير الفني جوليان
نــاغـلـسـمــان قـبــل نـهــايــة عقده
في .2023
ول ــدى ســؤالــه عــن إمكانية
ر حـيــل ناغلسمان قبل نهاية
عـ ـ ـق ـ ــده ،قـ ـ ــال كـ ـ ـ ــروش لـشـبـكــة
"سكاي" أمس "ال".

صـ ـ ـب ـ ــح بـ ـ ــايـ ـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ،
أ ّ
الـمـكــنــى "إف س ــي هــول ـيــوود"،
نظرا لكثرة النجوم في صفوفه،
مسرحا لخالف مستفحل بين
مديره الرياضي البوسني حسن
صالح حميديتش ومدربه هانز
ّ
فليك ،ما يعكر األجواء في أروقة
الـ ـن ــادي األل ـم ــان ــي ق ـبــل م ـب ــاراة
اإلي ـ ــاب ف ــي رب ــع ن ـهــائــي دوري
أبطال أوروبا في كرة القدم ضد
باريس ســان جرمان الفرنسي
الثالثاء.
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت يـ ـحـ ـت ــاج ح ــام ــل
لـ ـق ــب دوري أ ب ـ ـ ـطـ ـ ــال أورو ب ـ ـ ـ ــا
ل ـل ـت ـعــاضــد م ــن أجـ ــل تـعــويــض
س ـق ــوط ــه ذه ــاب ــا  3-2ف ــي عـقــر
داره ،برزت خصومة بين فليك
وصالحمدزيتش ،على خلفية
سياسة التعاقدات في النادي.
خ ـص ــوم ــة أص ـب ـح ــت ح ـ ــادة،
لدرجة أن فليك ّ
هدد بعدم تمديد
عقده في نهاية الموسم بحال
استمرارها.

هانز فليك
ّ
وقد تدخل الرئيس التنفيذي
فـ ــي ال ـ ـنـ ــادي ال ـ ـبـ ــافـ ــاري ك ـ ــارل-
هــايـنـتــس روم ـي ـن ـي ـغــه ،ضــاربــا
ً
على الطاولة ،الجمعة ،وداعيا
إلى توحيد الصفوف والتركيز

على نهاية الموسم .ودعــا إلى
ً
ضــرورة "أن نعمل معا بطريقة
متناغمة ومخلصة ومهنية .هذا
مــا أطـلـبــه بــوضــوح مــن اإلدارة
ال ــري ــاض ـي ــة .ه ــذا ه ــو م ــا يـمـ ّـيــز

بايرن ميونيخ على الدوام".
وأك ـ ــد روم ـي ـن ـي ـغــه أنـ ــه يجب
"أن ينتهي ه ــذا ال ـمــوضــوع! ال
داعي للتعليق عليه باستمرار،
السيما أنـنــا فــي الــربــع األخير
من الموسم".
م ــن ج ـه ــة ،ه ـن ــاك ف ـل ـيــك (56
عاما) الذي منح بايرن سداسية
ت ــاري ـخ ـي ــة ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي،
وه ـ ــو م ــدع ــوم م ــن روم ـي ـن ـي ـغــه
والـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن .وق ـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي في مــارس الماضي:
"س ـن ـك ــون م ـجــان ـيــن إذا تــركـنــا
مدربنا يرحل في وقت مبكر".
وم ـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،ه ـنــاك
صالحمدزيتش ،الرجل القوي
فــي اإلدارة ،وال ــذي حمل ألــوان
النادي كالعب وسط لمدة تسع
س ـن ــوات ح ـتــى  ،2007ك ـمــا أنــه
م ـقـ َّـرب مــن الــرئ ـيــس الـتــاريـخــي
الـســابــق أول ــي هونيس الفاعل
دائما وراء الكواليس.

يوفنتوس يحبط مغامرة جنوى وإنتر يعزز صدارته

فرحة العبي اإلنتر بهدف المباراة

أح ـبــط يــوف ـن ـتــوس ان ـت ـفــاضــة ضـيـفــه ج ـنــوى في
الـشــوط الـثــانــي ،وحـقــق ف ــوزا مهما  ،1 -3أم ــس ،في
المرحلة الـ 30من الدوري اإليطالي لكرة القدم ،والتي
شهدت أيضا فوز إنتر ميالن على كالياري -1صفر،
ونابولي على مضيفه سمبدوريا - 2صفر ،والتسيو
على مضيفه فيرونا -1صفر.
على استاد يوفنتوس في مدينة تورينو ،عاند
ال ـحــظ الـمـهــاجــم الـبــرتـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رونــالــدو
في أكثر من كــرة ،ولكن هذا لم يمنع يوفنتوس من
تحقيق الفوز الكبير على جنوى ،ليرفع فريق السيدة
العجوز رصيده إلى  62نقطة في المركز الثالث بفارق
نقطة واحدة خلف ميالن.
وتجمد رصيد جنوى عند  32نقطة في المركز
الثالث عشر بعدما خسر بنفس النتيجة ،التي خسر
بها ذهابا على ملعبه أمــام يوفنتوس في الموسم
الحالي.
وأنهى يوفنتوس الشوط األول لصالحه بهدفين
نظيفين سجلهما دي ــان كــولــوسـيـفـسـكــي وأل ـفــارو
موراتا في الدقيقتين الرابعة و.22

وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،رد ج ـنــوى ب ـهــدف سجله
جــانـلــوكــا سـكــامــاكــا فــي الــدقـيـقــة  ،49ولـكــن البديل
وستون ماكيني سجل هدف االطمئنان ليوفنتوس
في الدقيقة  ،70بعد دقيقتين فقط من نزوله الملعب.

إنتر يهزم كالياري
وواصل إنتر ميالن انطالقته الرائعة في الدوري
اإليطالي بفوز ثمين على كالياري -1صفر.
وحقق انتر انتصاره الحادي عشر على التوالي في
المسابقة ،ليعزز صدارته لجدول الدوري اإليطالي
برصيد  74نقطة بفارق  11نقطة أمام جاره ومنافسه
المباشر ميالن ،وتجمد رصيد كالياري عند  22نقطة
في المركز الثامن عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة
على التوالي ،وهي السابعة له في آخر عشر مباريات
خاضها بالمسابقة.
وان ـت ـه ــى ال ـش ــوط األول بــال ـت ـعــادل ال ـس ـل ـبــي ،ثم
سجل ماتيو دارمـيــان الهدف الوحيد للمباراة في
الدقيقة .77

وفرض انتر ميالن سيطرته على مجريات اللعب،
وشن أكثر من هجمة في الدقائق األولــى ،لكنها لم
تسفر عن خطورة حقيقية.
وتمكن حكيمي من صناعة هدف التقدم للفريق
في الدقيقة  77إثر هجمة سريعة للفريق وتمريرة
عرضية نموذجية لعبها حكيمي من داخل منطقة
الـجــزاء واقتنصها زميله ماتيو دارم ـيــان المندفع
أمام المرمى بتسديدة مباشرة لتعانق الكرة الشباك.
ورغم الخطورة ،التي شكلها كالياري في الدقائق
األخيرة بعد اندفاع العبيه في الهجوم ،باءت جميع
م ـح ــاوالت الـفــريــق بــالـفـشــل لينتهي الـلـقــاء بــالـفــوز
الثمين النتر.
وتغلب نابولي على مضيفه سمبدوريا بهدفين
نظيفين ليرفع رصيده إلى  59نقطة ويتقدم للمركز
الــرابــع ب ـفــارق نقطة واح ــدة أم ــام أتــاالن ـتــا ،وتجمد
رصيد سمبدوريا عند  36نقطة في المركز العاشر.
وانـتــزع التسيو فــوزا صعبا ومتأخرا جــدا على
مضيفه فيرونا بهدف نظيف.
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الله بالنور

مجتمعات فاسدة
وأخرى نقية

أ .د .غانم النجار

في  ٢٠١٣كنت في جامعة أوسلو عاصمة النرويج ،للمشاركة
في مؤتمر أكاديمي .في تلك السنة ،تولت إيما سولبرغ رئاسة
وزراء النرويج عن حزب المحافظين ،الــذي تزعمته منذ .٢٠٠٤
ً
كنت ومازلت متابعا للشأن النرويجي .يطلقون على النرويجيين
ً
لقب "الشيوخ ذوي العيون الزرقاء" ،تشبيها لهم بالعرب ،بسبب
ظهور النفط عندهم ،فهي خامس أكبر مصدر للنفط ،وثالث أكبر
ً
مصدر للغاز ،إال أنها ليست عضوا في "أوبك" ،وألن كلمة شيخ
ً
ً
تعني عرب الخليج .إال أن هناك بعدا ثقافيا يفرض على سياسيي
النرويج التواضع واالنفتاح الشعبي على الناس وتجنب الفساد.
عانت إيما سولبرغ من صعوبات في التعلم بالمدرسة بعمر
 ١٦سنة ،فتم تشخيصها بالديسليكسيا ،لكنها كانت فاعلة في
األنشطة الطالبية ،ومع أنها من حزب المحافظين إال أنها دعت
إلنشاء مجالس شريعة إسالمية منذ  .٢٠٠٣كتبت حينها سلسلة
مقاالت عن النرويج ،ففيها الكثير مما يقال ،إال أن الموضوع اليوم
هو حادثة فرض الشرطة النرويجية غرامة على رئيسة الوزراء،
لمخالفتها لوائح تباعد كورونا ،بإقامتها حفل عيد ميالدها
ً
بحضور أكثر من  ١٣شخصا .فظهرت على المأل لتعتذر للناس
عن فعلتها النكراء .لدينا بالطبع ما شاء الله مسؤولون ونواب
يخالفون القانون ألجل المخالفة ،ويتفاخرون بذلك.
ال ـم ــؤش ــرات ال ـحــدي ـثــة ل ـق ـيــاس ت ـق ــدم الـمـجـتـمـعــات مـتـنــوعــة
ومتعددة ،منها االقتصادي والسياسي واالجتماعي .وقد جرى
االتفاق على أن مؤشر التقدم متنوع وصار يطلق عليه مؤشر
التنمية البشرية .وعادة ما تأتي الدول اإلسكندنافية في المقدمة
بـهــذا الـمــؤشــر ،وتـحـتــل ع ــادة الـمــراكــز األول ــى ،وك ــان أن تربعت
النرويج بالمركز األول لعدة سنوات .لم تعد المسألة تقاس فقط
بالنمو االقتصادي ،بل بمكافحة الفساد ،وحرية التعبير ،والسالم
االجتماعي ،وغياب العنف ،والمساواة ،والعدالة ،واستقاللية
القضاء ،وغير ذلك .فال يكفي القول بأن الدولة غنية ،لكي يضعها
ذلك المؤشر في المقدمة.
ً
أمــا ال ــدول العربية واإلســامـيــة عـمــومــا فهي ال تحقق عــادة
ً
مراكز متقدمة في ذلك المؤشر ،فضال عن غياب معايير احترام
اإلنسان واستقاللية القضاء وضعف القيم الديمقراطية ،بل عادة
ما تأتي في القاع.
ً
فكيف تتعامل عادة الدول والمجتمعات األقل تقدما مع هذه
ال ـظــاهــرة؟ يـبــدأ الـمـتـحــدثــون ،بــاالبـتـعــاد عــن تشخيص جوهر
مشكلة التخلف ،بالقول إن تلك المجتمعات المتقدمة برمتها
هــي مجتمعات فــاســدة ،ال أخــاق لها ،فــا رادع يردعهم ،وغير
ذلك ،بينما يسود بيننا في مجتمعاتنا الخطاب التبريري بأننا
مجتمعات طاهرة عفيفة وغيرنا منحرفون.
لم تكن رئيسة الوزراء ،إيما سولبرغ ،مشهورة خارج النرويج
قبل الـغــرامــة الـتــي أوقعتها الـشــرطــة ،فـصــارت تتصدر األخـبــار
العالمية ،فأضافت من حيث ال تقصد سمعة طيبة لبلدها أكثر
مما لديها .هكذا تقوم تلك المجتمعات بعرض قضاياها بكل
شفافية ،أمــا مجتمعاتنا النقية الطاهرة فلها طريقة مختلفة
في عرض قضاياها وطهرها ونقائها .الفرق واضح ،والنتيجة
أوضح.

درايش

اللي يفهم يفهم ...واللي ما يفهم كيفه!
من ال يعود إلى التاريخ بعين ثاقبة
سـيـجــد نـفـســه يـسـيــر نـحــو المستقبل
بعيون مغلقة.
ل ــذل ــك عـ ــدت إلـ ــى م ـح ــاض ــر جـلـســات
المجلس التأسيسي ،وكذلك محاضر
لـجـنــة إعـ ـ ــداد ال ــدس ـت ــور الـمـنـبـثـقــة من
المجلس التأسيسي في عام .1962
ومما استخلصت مما ورد فيه حول
انتخاب رئيس مجلس األمة ،أن النقاش
ً
كان طويال لكنه مؤدب وحضاري وفي
غ ــاي ــة ال ــرق ــي ،وان ـت ـهــى ب ــإق ــرار أن مــدة
رئاسة مجلس األمة هي أربع سنوات.
ولكن كيف تم االتفاق على ذلك؟
ك ــان ه ـنــاك اق ـت ــراح ــان؛ إم ــا أن تكون

د .ناجي سعود الزيد

رئ ــاس ــة ال ـم ـج ـلــس س ـنــة واحـ ـ ــدة قــابـلــة
ً
لتجديد الثقة سـنــويــا ،وإم ــا أن تكون
أربع سنوات.
يا ترى َمن صوت لتكون مدة الرئاسة
سنة واحدة فقط؟ إليكم األسماء:
الدكتور أحمد الخطيب
حمود الزيد الخالد
سليمان أحمد الحداد
عبدالعزيز حمد الصقر
عبداللطيف ثنيان الغانم
مبارك عبدالعزيز الحساوي
محمد يوسف النصف
يعقوب يوسف الحميضي
يوسف خالد المخلد

ً
ً
المهم أن النقاش كان هادئا ومتزنا
ً
ومنطقيا ،وانتهى بفارق صوت واحد
ف ـق ــط ل ـص ــال ــح أن ت ـك ــون ف ـت ــرة رئ ــاس ــة
مجلس األمة أربع سنوات.
فارق الصوت الواحد أثار روح النكتة
لـ ــدى ال ـع ـضــو ي ــوس ــف ال ـم ـخ ـلــد ،وق ــال
ً
مداعبا" :صوت الرئيس عن صوتين ما
تحسبه لي؟".
وكـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس وق ـت ـه ــا ه ــو الـسـيــد
عبداللطيف محمد ثنيان الغانم...
هكذا كان تاريخنا...
وهكذا كانت النفوس الصافية...
وهذا ما يجعلنا نفتخر به ،ونمجد
من صنعوه...

أعــاد لصوص فــي بريطانيا
ً
ماال سرقوه ،بعد أن علموا أنها
ت ـبــرعــات لـمـسـجــد ،وف ــق مقطع
فـ ـي ــدي ــو انـ ـتـ ـش ــر عـ ـل ــى وس ــائ ــل
التواصل.
ُ
ويظهر الفيديو ،الذي نشرته
قناة الحرة أمس على موقعها،
ً
ً
لـصــا ملثما يعيد ا ل ـمــال لبيت
ً
ال ـض ـح ـي ــة وه ـ ــو ي ـع ـت ــذر ق ــائ ــا
إنـهــم لــم يـكــونــوا يـعـلـمــون أنها

غلطات «كونا»!

nashmi22@hotmail.com

چــان "الــوكــالــه" مــا اشملتها الـقــرارات
وم ــا عـ ّـي ـنــوا م ـس ــؤول ح ــق " الــوكــالــه"
ع ــادي ت ــرى بتصير كــل ي ــوم غلطات
صـ ـ َـد ف ،يمكن غـلــط بالعماله!
يمكن ِ
ّ
وم ــن ال يجيد ال ـحــرف وإل ال ـقــراء ات
وش ل ــه ب ـحـ ْـمــل ال ـچ ــاي ــده وال ـع ـبــالــه؟!
"منصب" وصاير طبع فينا وعــادات
ّ
ل ـ ـل ـ ـتـ ــر ض ـ ـيـ ــه لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــان وإل ع ـ ـيـ ــا لـ ــه!
منحذف في الملفات
ّأما الشغل ...لو
ِ
ي ـ ـك ـ ـفـ ــي مـ ــوظ ـ ـف ـ ـنـ ــا يـ ـشـ ـيـ ـل ــه لـ ـح ــال ــه
الـ ـ ـح ـ ــال ع ـ ــاط ـ ــل ،كـ ـلـ ـن ــا ف ـ ــي إج ـ ـ ـ ــازات
وبعض الوظايف  -بالحقيقه -عطاله!
ّ
ً
وكـ ـ ــل الـ ـبـ ـل ــد أصـ ـ ـ ــا مـ ـش ــاك ــل وزلت
ّ
م ـ ــا وقـ ـ ـف ـ ــت عـ ـن ــد الـ ـخـ ـب ــر والـ ـمـ ـق ــال ــه!
هـ ــذا نـ ـم ــوذج ف ــي ال ـب ـلــد ف ـيــه ع ـب ــرات:
إن "ال ـ ـع ـ ـمـ ــل" ف ـي ـه ــا تـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردت أحـ ــوالـ ــه

«ناسا» تكسر احتكار ِالبيض للقمر

لصوص «ضميرهم حي» سرقوا وندموا! االكتئاب ُيبكر بالشيخوخة والموت
تبرعات لمسجدَّ .
وتمت السرقة
ً
في وضح النهار ،وأثارت غضبا
بين البريطانيين.
وأعاد اللصوص األموال بعد
الغضب المتزايد واالستياء من
سرقة تبرعات المسجد.
وف ــي الـفـيــديــو ،يـمـكــن سماع
أح ـ ــد الـ ــرجـ ــال ال ـم ـل ـث ـم ـيــن وه ــو
ً
ي ـ ـق ـ ــول" :ل ـ ـ ــن ن ـ ـسـ ــرق أب ـ ـ ـ ـ ــدا مــن
مـ ـسـ ـج ــد" ،وأل ـ ـقـ ــى ب ــالـ ـل ــوم فــي

ّ
وضاح

كشفت دراسة جديدة ،أن االكتئاب قد ّ
يسرع بالشيخوخة على
المستوى الخلوي ،ويؤدي إلى الوفاة المبكرة.
ووج ــدت الــدراســات السابقة أن اضـطــراب االكـتـئــاب الشديد
( )MDDعامل خطر للعديد مــن األم ــراض المختلفة المرتبطة
بالشيخوخة.
ُ
وقــال كبير المؤلفين المشارك في الــدراســة ،التي نشرت في
 6أبريل بمجلة  Translational Psychiatryد .أوين وولكويتز،
في بيان نشره موقع روسيا اليوم ،أمــس األول :إن المصابين
باالكتئاب لديهم معدالت أعلى بشكل غير متوقع من األمراض
الجسدية المرتبطة ُ
بالعمر والوفيات المبكرة".

تنفيدهم للسرقة على "معلومات
كاذبة" ،ويضيف" :أنا هنا إلعادة
أم ــوال ــه .لــم نـكــن نـعــرف أن ــه مــال
مسجد".
وأظ ـ ـهـ ــرت ك ــام ـي ــرا ال ـمــراق ـبــة
ً
اللصوص وهــم يسلبون رجــا
يشتغل فــي مسجد كــان يحمل
ً
نقودا في مدينة برمنغهام ،قبل
أن يفروا في سيارة بي إم دبليو
سوداء.

مواعيد المسلسالت
نبض مؤقت

الروح والرية

مطر صيف

ياما كان وكان

الوصية الغائبة

أبوظبي  -الكويت8:45 :

سما دبي  - OSN -تلفزيون
الكويت9:40 :

أبوظبي -تلفزيون الكويت5:10 :

دبي -الكويت7:00 :

الكويت2:55 :

موسى

كوفيد 25

االختيار 2

الميراث

ضد الكسر

دي إم سي9:00 :

11:00 :on e

 onدراما 10:00 :

9:00 :Mbc

سي بي سي10:00 :

كرم العاللي

لعبة االنتقام

أمينة حاف

يجيب الله مطر

مسلسل النمر

الراي7:30 :

الراي2:30 :

 - MBCسما دبي  -الراي4:30 :

الراي3:30 :

أبو ظبي6:05 :

ك ـ ـش ـ ـف ـ ــت وكـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة ن ـ ــاس ـ ــا
األميركية ألبحاث الفضاء ،أن
برنامج "آرتميس" ،التابع لها،
يخطط إلرس ــال أول شخص
من ذوي البشرة الملونة (غير
أبيض) إلى القمر ،في رحلتها
القادمة.
وج ـ ـ ــاء اإلع ـ ـ ـ ــان فـ ــي إطـ ــار
ت ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــات إدارة ا ل ــر ئـ ـي ــس
األميركي جو بايدن ،إلرسال
أول امرأة إلى القمر ،في رحلة
ُينتظر أن تصنع التاريخ في
أكثر من جانب.
ووضـعــت "نــاســا" لنفسها
ً
هدفا ،بإعادة روادها للهبوط

مــرة أخ ــرى على سطح القمر
بحلول عام .2024
وت ـ ـ ــم الـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن خ ـطــط
إرسـ ــال رائ ــد ف ـضــاء مــن ذوي
ال ـب ـش ــرة ال ـم ـلــونــة إلـ ــى الـقـمــر
فــي بـيــان نشرته "نــاســا" يوم
الجمعة الماضي ،ونقله موقع
الحرة ،أمــس ،بشأن تفاصيل
إن ـف ــاق ال ــوك ــال ــة خ ــال الـسـنــة
المالية .2022
وطالبت "ناسا" ،في بيانها،
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة بـتـمــويــل
مقداره  24.7مليار دوالر ،أي
بارتفاع تتجاوز نسبته  6في
المئة عن العام الماضي.

 ٢٣مليون دوالر لحماية زوكربرغ
كشف ملف جديد لدى لجنة األوراق المالية والبورصات
األميركية ،أن شركة فيسبوك للتواصل االجتماعي أنفقت أكثر
من  23مليون دوالر العام الماضي ،لتأمين رئيسها التنفيذي
مارك زوكربرغ.
ووفق ما جاء في بيان من الوكيل القانوني للشركة ،والذي
تم تقديمه يوم الجمعة الماضي ،ونقله موقع سبوتنيك أمس،
فإن المراجعات السنوية ألمن الشركة على فيسبوك "حددت
تهديدات محددة لزوكربرغ".
وي ـق ــول الــوك ـيــل ع ــن مـنـصــب الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـشــركــة
"فيسبوك"" :إن زوكربرغ مــرادف لـ (فيسبوك) ،ونتيجة لذلك
ً
ً
فإن المشاعر السلبية ترتبط بشأن شركتنا ارتباطا مباشرا،
ً
وغالبا ما يتم نقلها إلى زوكربرغ".
وأظ ـهــرت المراجعة السنوية للشركة لـبــرامــج األم ــان ،أن
تكاليف حماية زوكربرغ وعائلته ارتفعت في عام .2020

وفيات
سليمة مرزوق علي فرج

زوجة جاسم محمد علي حيدر
 67عاما ،شيعت ،ت55006677 ،98893975 :

سعاد عبدالرحمن زيد السعيد

 69عــامــا ،شيعت ،ت،97878648 ،99111231 ،99012018 :
55244242

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 :

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:04

العظمى 31

الشروق

05:26

الصغرى 18

الظهر

11:49

ً
أعلى مد  12:23صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

ً
 12:32ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:12

ً
أدنى جزر  06:46صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:32

 06:48م 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 :

ةديرجلا

•
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

قبيلة نائية تعبد األمير فيليب!

العازفون!

ب ــدأت قبيلة يــوهـنــانـيــن ،ال ـتــي تـعـيــش فــي جــزيــرة نائية
بالمحيط الـهــادي ،حــدادهــا ،الــذي سيستمر ألسابيع ،على
األمير فيليب ،زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا،
حيث يعتقد أفرادها أن الراحل يمثل "إلههم".
وق ــال مــوقــع سـكــاي نـيــوز ،أم ــس ،إن إيـمــان سـكــان القبيلة
بفيليب يــرجــع إل ــى ع ــام  ،1974عـنــدمــا راف ــق األم ـيــر الملكة
إليزابيث في زيارة على ظهر اليخت الملكي البريطاني ،فكان
في استقبالهما بميناء بورتا فيال في الجانب الجنوبي من
جزيرة فاتي ،جــاك نيفا ،أحــد قدامى المحاربين في الحرب
العالمية الثانية ،لكن الملكة وزوجها لم ينزال إلى الجزيرة
في تلك الزيارة ،واستقبال المرحبين بهما من أبناء الجزيرة
وتبادال الهدايا معهم على ظهر اليخت.
ً
ونـ ـظ ــرا ل ــاح ـت ــرام الـ ــذي ك ــان نـيـفــا يـحـظــى ب ــه م ــن سـكــان
الجزيرة ،فقد اقتنعوا بما أخبرهم به بأن "فيليب إلــه ،وأنه
يتحدر من أرواح أجداد شعب تانا" ،وبأنه "حارس الجزيرة".

الملكة إليزابيث الثانية حزينة ومتماسكة

طـيــور "الــرقـيـعــي" أو "الـسـنــونــو" مــن الطيور
الـشــائـعــة ال ـتــي تـشــاهــد بـكـثــرة خ ــال مــرورهــا
بالكويت في طريقها إلى إفريقيا في الخريف أو
حين عودتها إلى الشمال مع بداية فصل الربيع.
على
ومــن الـمـعــروف أن "الــرقـيـعــي"
لها ال ـقــدرة ً
ُ
الطيران لمسافات طويلة وقلما تشاهد ماشية

على األرض ،لــذا نراها على األماكن المرتفعة
وعلى أسالك الكهرباء وأعمدة الهواتف األرضية
ً
التي اختفت تقريبا بسبب التطور التكنولوجي.
وتظهر ا لـصــورة التي التقطها عبدالمجيد
الشطي مجموعة من الرقيعي وكأنها مجموعة
عازفين في فرقة موسيقية.

تشعر الملكة إليزابيث الثانية "بفراغ كبير" بعد وفاة زوجها
ً
األمير فيليب عن  99عاما يوم الجمعة الماضي ،وفق ما نقل ،أمس،
نجلها األمير أندرو.
وقال أندرو للتلفزيونات البريطانية في وندسور ،غرب لندن:
"إنها غارقة في أفكارها .هذا ما يمكنني قوله".
ً
وأضاف "إنها تصف ذلك بالفراغ الكبير" ،معتبرا أن الملكة التي
تحتفل بعيد ميالدها الخامس والتسعين في  21الجاري شخصية
"متماسكة بشكل ال يصدق".
وتابع "نحن ،أفراد األسرة المقربين ،مجتمعون حولها للتأكد
أننا موجودون لدعمها" ،لكن ما حصل "خسارة كبيرة".
ً
ً
وأش ــار إلــى أن األم ـيــر فيليب "ك ــان رج ــا مـمـيــزا .لـقــد أحببته
ً
كما يجدر ألب أن ُيـحــب .لقد كــان هــادئــا .إذا كانت لديك مشكلة
ً
ً
فسيفكر فيها ...لقد كان شخصا يمكنك دائما اللجوء إليه ،وكان
دائم اإلصغاء".
ً
وابتعد أنــدرو ( 61عاما) ،الــذي ُيعد االبــن المفضل إلليزابيث
الثانية ،عن العائلة المالكة في  ،2019بسبب عالقته بخبير المال
األميركي جيفري إبستين ،المتهم باالتجار بالقصر.
ً
من جانبه ،أعرب شقيقه األمير إدوارد عن "صدمة كبيرة" ،قائال:
ً
"مازلنا نحاول تقبل األمر .إنه أمر محزن جدا".

المقاالت والكاريكاتير والوفيات
وحاالتا الطقس والبحر ص ٢٣

