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ً
مجلس الوزراء أقره من الخامسة مساء إلى الـ  5فجرا ويبدأ األحد المقبل
● تكليف «الشؤون االقتصادية» بحث معالجة التداعيات الناجمة عن الحظر
الساير :مصالح الناس ليست
للتجارب والدول ال تدار بالعشوائية
فهد التركي

المطيري :المحاسبة لمن اختزل
حل األزمة في قرارات غير رشيدة

م ــرة أخـ ــرى ،ع ــاد الـحـظــر الـجــزئــي
ل ـي ـخ ـيــم فـ ــي أرج ـ ـ ــاء ال ـ ـبـ ــاد ،ب ـعــدمــا
ق ــرر مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،ف ــي اجـتـمــاعــه
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي أمـ ـ ـ ــس ،ت ـط ـب ـي ـق ــه مــن
ً
الخامسة مساء حتى الخامسة فجرا،
اب ـت ـ ً
ـداء مــن األح ــد حـتــى  8مــن أبــريــل
الـمـقـبــل ،مــع تـكـلـيـفــه لـجـنــة ال ـشــؤون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة بـ ـح ــث آلـ ـي ــة م ـعــال ـجــة
التداعيات االقتصادية الناجمة عن
تبعات الحظر.
وأثـ ـ ــار الـ ـق ــرار م ــوج ــة واسـ ـع ــة مــن
االنـ ـتـ ـق ــاد ال ـن ـي ــاب ــي ،إذ أكـ ــد ال ـنــائــب
مـ ـهـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــايـ ــر أن صـ ـح ــة الـ ـن ــاس
ال ـن ـف ـس ـي ــة وأرزاق ـ ـ ـهـ ـ ــم وم ـصــال ـح ـهــم
ليست للتجارب ،وأن ا ل ــدول ال تــدار
ً
بــالـعـشــوائـيــة ،مـضـيـفــا ،فــي تصريح
لـ ــه ،أن تـ ـك ــرار فـ ــرض ال ـح ـظــر مــؤشــر
على خلل في إدارة األز مــة من جهة،
ً
فضال عن ضعف تطبيق القانون من
جهة أخرى.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،اس ـ ـت ـ ـغـ ــرب الـ ـن ــائ ــب

د .ص ــال ــح ال ـم ـط ـي ــري قـ ـ ــرار ال ـح ـظــر،
ً
م ـع ــرب ــا ع ــن ت ـق ــدي ــره ل ـل ـج ـهــود ال ـتــي
تبذلها الكوادر الوطنية والصفوف
ً
األول ـ ـ ــى ،مـ ـت ــوع ــدا ،ف ــي ت ـص ــري ــح ل ــه،
ب ـم ـحــاس ـبــة م ــن اخـ ـت ــزل ح ــل األزم ـ ــة
بقرارات ال يمكن وصفها بالرشيدة.
وعـلــى نـفــس مــوجــة الــرفــض ،ســار
الـنــائــب عـبــدالـلــه الـمـضــف ال ــذي رأى
أن الحظر ا لـجــز ئــي ليس ا لـحــل ،وأن
الشعب ال ينبغي معاقبته بسبب عدم
قدرة الحكومة على تطبيق القانون،
ً
ً
معقبا بأن «ارتجالية القرارات دائما
نـتــائـجـهــا ك ــارث ـي ــة» ،وه ــو م ــا واف ـقــه
ً
عليه زميله مهلهل المضف ،مؤكدا أن
الحظر بشكل عشوائي ال يحد انتشار
الوباء ،بل يتسبب في تفاقم المشاكل
االقتصادية واالجتماعية ،وقصور
الجهاز الحكومي عن تطبيق سالمة
اإلجراء ات االحترازية.

ً
عبدالله المضف :ليس حال
واالرتجالية نتائجها كارثية

مهلهل المضف :يضاعف
المشاكل ولن يحد انتشار الوباء

األمير إلى الواليات المتحدة
إلجراء فحوصات معتادة

األنشطة المسموح بها
ً
• الخروج مشيا ألداء الصالة في المساجد.
• صيانة التكييف والمصاعد.
• مزاولة الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات
الطبية والجمعيات التعاونية واألسواق الموازية
نشاطها من خالل خدمة التوصيل فقط.
• لسيارات األجرة نقل راكبين فقط.

• الدخول للمطاعم والمقاهي واالكتفاء بتسلم
الطلبات من السيارات أو خدمات التوصيل.
• الجلوس في األماكن العامة.
• ارتياد الحدائق والمنتزهات العامة.
• دخول غير الكويتيين للبالد حتى إشعار آخر.

●

انعكست التجمعات و ت ـجــاوزات
قرار مجلس الوزراء في بعض مناطق
البالد األسبوع الماضي زيادة كبيرة
فــي اإلص ــاب ــات بـفـيــروس «ك ــورون ــا»،
ً
إذ سجلت وزارة الصحة أمس رقما
ً
ً
قياسيا جديدا بلغ  1716حالة خالل

«الطيران المدني» :الرحالت
الجوية مستمرة ولن تتأثر

02

08
كيف تعيد الكويت
تشكيل صناعة
الطيران عالميًا؟

١٥-١٤
على الصين أن تتوقف
عن إخفاء بيانات اللقاحات

من جانبها ،حذرت مصادر صحية
م ــن اس ـت ـم ــرار ال ـ ــزي ـ ــادات الـقـيــاسـيــة
ف ــي أع ـ ـ ــداد ال ـم ـص ــاب ـي ــن ،م ــؤك ــدة أن
ذلـ ـ ــك ي ــره ــق ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـص ـح ـيــة
ويعيد انـتـظــام الـحـيــاة االقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة فــي ال ـبــاد إل ــى نقطة
الصفر.

E xtra
األمير وفي وداعه ولي العهد خالل مغادرته البالد أمس

العلي :لجنة الدفاع المدني في انعقاد دائم

أكدت اإلدارة العامة للطيران المدني أن حركة الطيران في
مطار الكويت الدولي لن تتأثر بقرار تطبيق الحظر ،مشيرة
إل ــى أن ال ــرح ــات الـجــويــة مــن وإل ــى ال ـبــاد مـسـتـمــرة حسب
جدولتها ،السيما بعد قــرار فتح المطار على مــدار الساعة،
ً
بدءا من األحد المقبل.
وقالت مصادر في «الطيران المدني» ،إن اإلدارة 02

الرومي يحدد
الضوابط التنفيذية
لـ«حق االطالع»

اقتصاد

 1716إصابة و 8وفيات في  24ساعة
عادل سامي

٠٣

رؤى عالمية

 ...و الممنوعة

ال ـ  24ساعة الماضية ،إلــى جانب 8
وفيات.
وف ـ ـ ــي مـ ــؤشـ ــر عـ ـل ــى الـ ـت ــداعـ ـي ــات
الخطيرة لإلصابات ،أعلنت «الصحة»
أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في
أقسام العناية المركزة بلغ  167حالة،
مبينة أن نسبة اإلصــابــات الجديدة
من المسحات .%15.3

محليات

●

محمد الشرهان

أعلن وزيــر الداخلية الشيخ ثامر العلي أن لجنة الدفاع
المدني في حالة انعقاد دائم لحماية سالمة المواطنين.
ون ــاق ــش ال ـع ـل ــي ،خـ ــال ت ــرؤس ــه اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة أم ــس،
االستعداد والجاهزية لمواكبة إجراءات الحظر ،في ظل تزايد
ً
حاالت اإلصابة بـ «كورونا» ،مشددا على أهمية تكريس جميع
اإلمكانيات البشرية والصحية لمواجهة تزايد اإلصابات
والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى س ــام ــة ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن02 .

إعادة رسم خريطة المحاجر
للتخفيف عن المستشفيات
ف ــي مـ ـ ــوازاة ت ـصــاعــد عــدد
اإلصابات بفيروس كورونا
وحـ ـ ـ ـ ـ ــاالت إش ـ ـ ـغـ ـ ــال األسـ ـ ـ ــرة
واألج ـن ـح ــة وغ ـ ــرف الـعـنــايــة
الـ ـم ــرك ــزة بــال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات،
كشفت مـصــادر حكومية أن

لـجـنــة تـطـبـيــق االش ـتــراطــات
الصحية في مجلس الوزراء
ً
سـتـعـيــد مـ ـج ــددا ،بــالـتـعــاون
م ـ ــع وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ،ر س ــم
خــريـطــة الـمـحــاجــر الصحية
في البالد ،للتخفيف 02

١٢
ما سبب وجود قادة
«القاعدة» في إيران؟

دوليات

16

نواب يطالبون بإعادة «التطبيقي» بايدن يرمي كرة «النووي» في ملعب إيران

إلى «التعليم العالي»

طهران ترحب بالتراجع عن «التوبيخ» وتتعاون لكشف «اليورانيوم»

التحالف الوطني :قرار نقل تبعية الهيئة لـ «التربية»
أجهز على قيمة فصل الوزارتين
●

علي صنيدح

وصف عدد من النواب نقل تبعية الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب إلى
وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة «بــال ـع ـبــث» وب ــأن ــه مـخــالــف
لقانون إنشائها ،مؤكدين عدم تعاون اللجنة
التعليمية البرلمانية مع الهيئة ما لم تتنقل
تبعيتها إلى وزير التعليم العالي.
وصرح النائب د .حمد المطر بأن إسناد
اإلش ــراف على «التطبيقي» لــوزيــر التربية
ً
إج ـ ــراء خ ــاط ــئ ،مـضـيـفــا أن ال ـم ــرس ــوم رقــم
 ٨٨ /١٣٠ينص في مادته األولى على تبعية
الهيئة لوزير التعليم العالي.
وشدد المطر على عدم جواز إشراف أي
وزير على مؤسسة أكاديمية تتبع التعليم
ال ـعــالــي بـحـكــم ال ـقــانــون ،ب ـخــاف الهيئات

المستقلة وا لـتــي يتم نقل تبعيتها بقرار
ً
مجلس الوزراء ،مستدركا« :هي ليست عزبة
لينقل كل وزير ما يريده من هيئات».
وأك ـ ــد أن «الـتـعـلـيـمـيــة» ل ــن ت ـت ـع ــاون مع
«التطبيقي» مــادامــت تبعيتها لــوزيــر غير
ً
مـخـتــص بـحـكــم ال ـق ــان ــون ،مـطــالـبــا رئـيــس
ً
الحكومة بوقف هذا التعيين الخاطئ حفاظا
على المؤسسات التعليمية والقانون.
ب ـ ــدوره ،وبـيـنـمــا أوض ــح ال ـنــائــب أســامــة
ّ
تبعية الهيئة أمــر خاطئ
الـمـنــاور أن نقل
ً
وغير مبرر ،مؤكدا أن «التطبيقي» مؤسسة
ّ
العلمية العليا
أكــاديـمـ ّـيــة تمنح الــدرجــات
ّ
تبعيتها ل ـ «التربية»،
فــا يـجــوز أن تـكــون
ذكر النائب فايز الجمهور أن نقل التبعية
ً
«عبث وخطأ تعليمي جسيم» ،موضحا أن
«الهيئة إحدى مؤسسات التعليم 02

روحاني يغرس شجرة في أسبوع الموارد الطبيعية أمس (إرنا)

رمى الرئيس األميركي جو بايدن الكرة في
ملعب إيــرانَ ،
ومنحها فرصة إلثبات «حسن
النوايا»؛ بإعطائه الضوء األخضر لـ«الترويكا
األوروب ـيــة» للتراجع عــن طــرح مـشــروع قــرار
يوبخ طهران ويندد بإجراءاتها األخيرة ،التي
تضمنت وقف العمل بالبروتوكول اإلضافي
في االتفاق النووي ،أمام مجلس حكام الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،في فيينا أمس.
وأبلغت الواليات المتحدة مجلس حكام
الوكالة بــأن الجمهورية اإلسالمية حصلت
ع ـلــى فــرصــة لـمـعــالـجــة م ـخ ــاوف الـمــؤسـســة
ال ـت ــاب ـع ــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ب ـش ــأن جــزي ـئــات
يورانيوم ُعثر عليها في مواقع قديمة غير
معلنة ،وأن واشنطن ستترقب عن كثب أي رد
بناء يتيح حدوث تقدم جوهري.
وذكر بيان أميركي ،أن «الواليات المتحدة
ستعمل ،مثلها مثل جميع أعضاء المجلس،
على تقييم وجـهــات النظر بشأن الخطوات
ً
التالية للمجلس؛ وفـقــا لما إذا كانت إيــران
ستنتهز الفرصة السانحة أمامها لمعالجة
مخاوف الوكالة ،بشكل نهائي وموثوق».
ً
والحقا ،أعلن مدير الوكالة رافائيل غروسي
أن المؤسسة ستبدأ عملية تقييم 02

البابا للعراقيين :جئتكم
ّ
حاجًا يلتمس المصالحة

رياضة

18
الكويت ينتفض ويهزم
الشباب برباعية
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األمير إلى الواليات المتحدة إلجراء فحوصات معتادة
غـ ــادر صــاحــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
أرض ال ـ ــوط ـ ــن ،صـ ـب ــاح أمـ ــس،
ً
متوجها إلى الواليات المتحدة
األمـيــركـيــة إلج ــراء الفحوصات
الطبية المعتادة.
وك ــان فــي وداع س ـمــوه على
أرض المطار ،سمو نائب األمير
وول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحـمــد ،ورئـيــس مجلس األمــة
م ــرزوق ال ـغــانــم ،وسـمــو رئيس
مجلس ال ــوزراء الشيخ صباح
الـ ـخ ــال ــد ،وك ـ ـبـ ــار ال ـم ـســؤول ـيــن
بالدولة.
صاحب السمو لدى مغادرته البالد أمس

الناصر يرعى احتفالية «كويت السالم»
لمعهد المرأة للتنمية والسالم األحد
أع ـل ـنــت رئ ـي ـســة مـعـهــد الـ ـم ــرأة للتنمية
والـ ـس ــام ال ـم ـحــام ـيــة ك ــوث ــر الـ ـج ــوع ــان ،أن
الـمـعـهــد سـيـقـيــم األحـ ــد الـمـقـبــل احـتـفــالـيــة
اف ـت ــراض ـي ــة ت ـحــت ش ـع ــار «ذكـ ـ ــرى ال ــوع ــي»
ب ـع ـنــوان «ك ــوي ــت ال ـس ــام ب ـق ـلــوب عــرب ـيــة»،
بمناسبة أعياد الكويت الوطنية ،وذكــرى
مرور  30عاما على تحرير البالد من الغزو
العراقي الغاشم.
وأضافت الجوعان ،في بيان أمس األول،
ً
أن هذه االحتفالية تأتي تأكيدا «لمسيرتنا
واختيارا لنهج وطننا الجنوح نحو السالم
وش ـيــوعــه» ،مـبـيـنــة أن االحـتـفــالـيــة ستقام
بــرعــايــة وحـضــور وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
د .أح ـم ــد ال ـن ــاص ــر ،وب ـم ـشــاركــة نـخـبــة من
الشخصيات العربية السياسية والعسكرية
والفكرية.
وأفــادت بأن المعهد درج على االحتفال
بالمناسبات الوطنية ،والسيما باألعياد
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وذكـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـغـ ـ ــزة ،حـ ـي ــث ت ـك ــون
مظاهر االحتفال مختلفة ومتنوعة إلبراز
بطوالت وتضحيات الشعب الكويتي على

المستويين المدني والعسكري في مواجهة
طغيان االحتالل.
وش ــددت على أن احتفالية الـســام هذه
تعكس المدى الكبير للرسالة التي حملتها
الكويت ،والتــزال تحملها نحو العالم كله،
وهــي «رســالــة الـســام واإلنـســانـيــة» ،داعية
الـجـمـيــع ل ـح ـضــور االح ـت ـفــال ـيــة ال ـتــي تـبــدأ
الساعة  7.30من مساء األحــد ،مضيفة انه
يمكن للجمهور متابعة االحتفالية من خالل
منصة «زوم».
ويشارك في احتفالية السالم نخبة من
الشخصيات العربية السياسية والعسكرية
والفكرية ،أبرزهم رئيس الحكومة المغربية
د .س ـعــدالــديــن الـعـثـمــانــي ،ورئ ـي ــس وزراء
لبنان األسبق فؤاد السنيورة ،واألمين العام
الـمـســاعــد لـجــامـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة رئيس
ق ـط ــاع الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـس ـف ـيــرة د.
هيفاء أبوغزلة ،وعضو المجلس التنفيذي
رئيس دائرة الطيران المدني لرأس الخيمة
باالمارات الشيخ المهندس سالم بن سلطان
القاسمي ،ورئيس مجلس أمناء مركز الملك

حمد العالمي للتعايش السلمي بالبحرين
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس أم ـن ــاء مــركــز عيسى
الثقافي المدير التنفيذي الشيخ د .خالد بن
خليفة آل خليفة ،ورئيس مركز الدراسات
السياسية واالستراتيجة في الشرق األوسط
بالسعودية د .أنور عشقي.
كـمــا ي ـشــارك الــرئـيــس األع ـلــى لمؤسسة
ال ـمــرأة العربية بالسعودية األم ـيــرة دعــاء
بنت محمد عزت ،وسفير قطر لدى الكويت
بندر بن محمد العطية ،وسفير عمان لدى
الكويت د .صالح الخروصي ،ومدير كلية
الــدفــاع الوطني األسبق بأكاديمية ناصر
العسكرية بمصر ال ـلــواء محمد الـغـبــاري،
ورئيس محكمة االستئناف رئيس المركز
العربي للوعي بالقانون بمصر القاضي د.
خالد القاضي ،ورئيس محكمة االستئناف
بمحافظة جبل لبنان بالجمهورية اللبنانية
ال ـقــاضـيــة غـ ــادة عـ ــون ،وال ـنــائــب الـلـبـنــانــي
السابق د .مصطفى العلوش ،ورئيس مكتب
االستشارات األوروبية الخليجية األفريقية
بروكسل ( )LB EU BEعوض شمص.

أحمد الناصر

ناصر المحمد وصباح الخالد في وداع سموه

الكندري 270 :مليون دوالر
حجم التبادل التجاري مع بلجيكا
«البترول» تمتلك  450محطة تعبئة وقود في بروكسل
قال السكرتير األول في سفارة الكويت في بلجيكا ،عماد الكندري،
ً
ً
إن حجم التبادل التجاري بين الكويت وبلجيكا يشهد نموا ثابتا ،إذ
حقق ارتفاعا في عام  2019ليبلغ  270مليون دوالر ،بعد أن بلغ 256
مليونا في .2018
وأش ــار الـكـنــدري ،فــي كلمة ألقاها بـنــدوة حــول التجارة العربية -
البلجيكية والعالقات االقتصادية عقدت عبر تقنية االتصال المرئي،
مـســاء أم ــس األول ،إل ــى جـهــود سفير الـكــويــت فــي بلجيكا ،ورئـيــس
بعثتيها لدى االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي (ناتو) جاسم
الـبــديــوي ،التي أسهمت فــي تعزيز الــروابــط التجارية بين البلدين،
وذلك عبر تعريف عدد من الشركات البلجيكية بالفرص االستثمارية
المتوافرة في الكويت.
وأكد اهتمام الكويت بتوسيع رقعة التعاون مع بلجيكا في مجاالت
الطاقة المتجددة ،وإدارة الموانئ والصحة والتعليم ،في إطار خطة
التنمية «رؤية الكويت لعام  ،»2035مضيفا أن الكويت حريصة على
توطيد شراكاتها مع شركات بلجيكية متخصصة في حفر ممرات
مائية لدعم أعمال بناء ميناء مبارك الكبير.
وأشــار إلى أن شركة البترول الكويتية العالمية تمتلك نحو 450
محطة تعبئة وقود في بلجيكا ،والتي تشكل نسبة  13في المئة من
مبيعات سوق الوقود المحلي.
وقال الكندري في ختام كلمته «يتعين علينا العمل من أجل تعميق
الـتـعــاون وتعزيز التنسيق بيننا ،لضمان فــرص األعـمــال التجارية
واالستثمارات ،والتي ستعود بالنفع على بلداننا وشعوبنا».

محام
مساعد
50
لــ
عمل
فرص
توفير
«الشباب»:
ٍ
ّ

• الشريان وقع مع «المحامين» وثيقة لتأهيلهم ضمن مشروع صناع العمل
• توفير فرص عمل للشباب وتعديل التركيبة السكانية وإحالل الكويتيين
ّ
وقع وكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة
َّ
ل ـشــؤون ال ـش ـبــاب ،د .مـشـعــل الــربــيــع ،مع
جمعية المحامين وثيقة تنفيذ أو لــو يــة
«إعـ ـ ـ ــداد وت ــأه ـي ــل م ـس ــاع ــدي ال ـم ـحــام ـيــن
القانونيين» ضمن مشروع صناع العمل
المدرج في خطة الدولة اإلنمائية ،والتي
تعمل على إع ــداد بــرامــج متكاملة ضمن
مشاريع السياسة الوطنية للشباب ،التي
أقرها مجلس الوزراء ،والمكلف بتنفيذها
مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.
وق ــال ال ــرب ـ َّـيــع ،ف ــي تـصــريــح أم ــس ،إنــه
سيتم اختيار  50مساعد محام قانوني من
حملة شهادة دبلوم القانون ،وسيتم فتح
باب التقديم قريبا من خالل موقع مكتب
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب ،مضيفا
أن األول ــوي ــة تـهــدف إل ــى تــدريــب وتأهيل
الشباب الكويتيين من خالل عمل برنامج
تــدريـبــي ومـيــدانــي مكثف لـمــدة شهرين،
وينتهي بتوظيف المتقدمين في مكاتب

«الطيران المدني» :الرحالت...
أعدت خطة للتعامل مع العاملين في المطار والشركات العاملة،
باإلضافة إلى المسافرين خالل ساعات الحظر ،مؤكدة أن الخطة
االلتزام باالشتراطات الوقائية والصحية في المطار.
تتضمن ُّ
وعن تنقل المسافرين ،خالل ساعات الحظر في البالد ،كشفت
المصادر عن التنسيق مع وزارة الداخلية للسماح للمسافرين
ومرافقيهم بالتنقل من وإلــى المطار ،عن طريق إبــراز صورة
تذكرة السفر للجهات األمنية.

العلي :لجنة الدفاع...
وطالب اللجنة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة
ً
لمواجهة خطر الوباء ،مؤكدا أهمية تفعيل الخطط التوعوية
واإلرشادية لتوجيه المواطنين والمقيمين.

إعادة رسم خريطة المحاجر...
عن المستشفيات ،وتخصيص األخيرة فقط لعالج المواطنين
والحاالت الحرجة من المصابين.
وقالت المصادر ،لـ «الجريدة» ،إن «الصحة» تنسق مع وزارة المالية
إلنجاز هذه الخريطة بالسرعة القصوى الستيعاب أعداد المصابين
بالفيروس ،على أن تكون بجانب خطة الطوارئ في المرافق الصحية،
ً
الفتة إلى أن عددا من المستشفيات استنفد الطاقة السريرية لزيادة
اإلصابات ،التي وصلت إلى أقصى مدى لها أمس.

نواب يطالبون بإعادة...
العالي التي تمنح درجــة البكالوريوس ومن المنطق والعقل
والحصافة أن تكون تحت إدارة التعليم العالي».
من جهته ،أعرب التحالف الوطني الديمقراطي عن استغرابه
ً
ً
ال ـق ــرار ،مــوض ـحــا فــي ب ـيــان أم ــس ،أن ــه اسـتـبـشــر خ ـيــرا بفصل
الحقيبتين فــي ال ــوزارة الثالثة لسمو الشيخ صباح الخالد،
ً
انطالقا من اهتمامه بضرورة تفريغ وزير التربية لمهام وزارته
التي ينعكس إصالحها على كل قطاعات المجتمع ،غير أن قرار
تبعية «التطبيقي» له ،أجهز على قيمة فصل الوزارتين٠٦ .

المحاماة والدور االستشارية القانونية،
مثمنا جهود جمعية المحامين ومدها يد
التعاون في سبيل تحقيق فرص وظيفية
للشباب الكويتيين.
وأشــار إلى أن البرنامج يعد األول من
نوعه في الكويت ،حيث إن مهنة مساعد
محام قانوني تم استحداثها بالتنسيق
مع الهيئة العامة للقوى العاملة والمجلس
األع ـل ــى لـلـتـنـمـيــة وال ـت ـخ ـط ـيــط ،ح ـيــث تم
اسـ ـتـ ـح ــداث م ـه ـنــة م ـس ــاع ــد مـ ـح ــام مــالــي
ومساعد إداري ومساعد قانوني لإلسهام
ف ــي عـمـلـيــة اإلح ـ ــال الــوظ ـي ـفــي وتـكــويــت
الــوظــائــف الـقــانــونـيــة فــي الـكــويــت ،وفتح
المجال للشباب الكويتيين للعمل.
وب ـ ّـي ــن أن الـمـكـتــب يـسـعــى إل ــى تــوفـيــر
فرص عمل للشباب الكويتيين ،وتعديل
التركيبة الـسـكــانـيــة ،وإح ــال الموظفين
ً
الكويتيين بدال من الوافدين لحل مشكلة
البطالة التي يعانيها الشباب ،لذلك يقوم

المكتب بخلق واسـتـحــداث مهن جديدة
مطلوبة في سوق العمل.

برنامج تدريب
من جهته ،أكد رئيس جمعية المحامين
ش ــري ــان الـ ـش ــري ــان ،أن ال ـج ـم ـع ـيــة سـتـقــدم
ب ــرن ــامـ ـج ــا ت ــدريـ ـبـ ـي ــا م ـت ـك ــام ــا ل ـل ـش ـبــاب
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،وت ــوف ــر الـ ـف ــرص الــوظ ـي ـف ـيــة
للمتدربين بعد اجتياز الفترة التدريبية
والتجريبية .وحضر توقيع الوثيقة رئيس
فريق صناع العمل ،د .هاشم الطبطبائي،
وعضو فريق صناع العمل مرزوق الحصم،
ورئيس جمعية المحامين شريان الشريان،
وأمـيــن ســر جمعية المحامين عــدنــان أبــل،
وم ــدي ــر إدارة ال ـبــرامــج الـتــدريـبـيــة بمعهد
الـكــويــت للمحاماة وال ــدراس ــات القانونية
جابر العجمي ،وعضو مجلس إدارة جمعية
المحامين خالد السويفان.

بايدن يرمي كرة «النووي» ...
شاملة وحــوار تقني خالل زيــارة إلى إيــران في أبريل المقبل ،وأن
طهران قبلت مبادرة للمشاركة في جهود محددة منتظمة لتوضيح
ً
قضايا عالقة ،في مقدمتها اليورانيوم ،معقبا « :نحن نستهدف
الـحـصــول على فهم أوض ــح بكثير لـهــذه القضايا بحلول يونيو
المقبل».
وفي حين رحبت طهران بالخطوة ،واعتبر المتحدث باسم وزارة
الخارجية سعيد خطيب زاده أن الجهود الدبلوماسية المكثفة
أثمرت تهيئة األرضية أمام إجراء كامل التعهدات من جميع أطراف
االتـفــاق ال ـنــووي ،ذكــر مصدر دبلوماسي فرنسي أن الجمهورية
اإلسالمية أعطت إشارات مشجعة في األيام القليلة الماضية بشأن
استئناف الدبلوماسية النووية وبدء محادثات غير رسمية.
وبعد أن رفضت طهران قبول دعوة أوروبية لحضور اجتماع غير
رسمي بحضور إدارة بايدن من أجل بحث إحياء االتفاق النووي،
الــذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب ،أشــار المصدر
إلى أن «األمــور تسير في االتجاه الصحيح ،وكانت هناك إشارات
ً
إيجابية هــذا األسـبــوع وخـصــوصــا فــي األي ــام القليلة الماضية»،
ً
موضحا أن الهدف إحضار الجميع إلى الطاولة قبل «عيد النيروز»،
في  َّ 20الجاري.
ومثل التراجع األوروبــي محاولة لتفويت الفرصة على التيار
الـمـتـشــدد اإلي ــران ــي السـتـغــال ق ــرار الـتــوبـيــخ ،ال ــذي ك ــان يفترض
التصويت عليه ال ـيــوم ،بتصعيد دعــائــي يعرقل جـهــود الرئيس
المعتدل حسن روحاني الذي حذر ،أمس ،الترويكا مما سماه «انهيار
العالقات الودية وإضاعة الوقت» على إحياء اتفاق .2015
وتــأتــي تـلــك ال ـت ـطــورات فــي وق ــت علمت «ال ـجــريــدة» مــن مصدر
مطلع في مجمع تشخيص مصلحة النظام ،أن المجمع يتجه إلى
إقرار مشروع قانون االنضمام إلى معاهدة « »FATFلمكافحة غسل
األمــوال وتمويل اإلرهــاب رغم تواصل الجدل الداخلي والخالفات
بين أجنحة النظام بشأن هذه الخطوة التي يعتقد أنصار التيار
المتشدد أنها ستؤثر على تمويل الجماعات المسلحة المتحالفة
مع طهران في المنطقة.
(فيينا ،طهران ـ ـ وكاالت) ١٧

الربيع والشريان بعد توقيع الوثيقة

سلة أخبار
السعيد يستقبل
سفير الهند

استقبل مساعد وزير
الخارجية لشؤون
آسيا د .علي السعيد
في وزارة الخارجية،
السفير الهندي لدى
الكويت تسيبي جورج.
وبحث الجانبان
العالقات الثنائية
وسبل ووسائل تعزيز
التعاون في مختلف
المجاالت وشؤون
المغتربين.

«الداخلية» ال صحة لمنع
دخول األسواق دون لقاح
نفت وزارة الداخلية
على حسابها في
"تويتر" ،أمس األول،
صحة ما يتم تداوله
على مواقع التواصل
االجتماعي بشأن
صدور قرار من الوزارة
بعدم السماح بدخول
األسواق والمجمعات
التجارية والجهات
الرسمية إال بعد إشهار
بطاقة أخذ لقاح "كوفيد
."19

طقس دافئ نها ًرًا
ومائل للبرودة ليال
توقع مراقب التنبؤات
الجوية في إدارة
األرصاد الجوية،
عبدالعزيز القراوي،
الطقس نهار
أن يكون ً
اليوم دافئا ،وتتراوح
درجات الحرارة
العظمى ما بين  24و26
درجة مئوية ،والرياح
شمالية غربية معتدلة
إلى نشيطة السرعة
تتراوح ما بين  20و50
كيلومترا في الساعة
مع فرص للغبار،
وظهور بعض السحب
المتفرقة.
وتتراجع الحرارة ليال
لتتراوح ما بين 12
و 14درجة مئوية،
ويكون البحر خفيفا
إلى معتدل الموج يعلو
أحيانا ،وارتفاعه ما
بين  2و 6أقدام.
وحول الطقس الغد أفاد
القراوي ،بأنه سيكون
دافئا مع ثبات درجات
الحرارة وتراجع نشاط
الرياح ،أما الحرارة
ليال فتتراوح ما بين
 13و 15درجة مئوية،
ويكون البحر خفيفا
إلى معتدل الموج،
ويتراوح ارتفاعه ما
بين  2و 4أقدام.

ةديرجلا
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محليات
رقم قياسي في إصابات «كورونا» بـ  1716حالة و 8وفيات
 ١٦٧بالعناية المركزة و %15.3نسبة اإلصابات من المسحات
عادل سامي

حالة
مريض ذوي
االحتياجات
استدعت
دخوله «جناح
كورونا»

مستشفى العدان

تحذيرات من
تضاعف أعداد
المصابين بالفيروس
بسبب التهاون

فــي رق ــم قـيــاســي جــديــد هو
األعلى منذ بدء جائحة كورونا
في البالد ،أعلنت وزارة الصحة
تسجيل  1716إصابة جديدة
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا المستجد
فــي ال ـبــاد خ ــال الـ ـ  24ساعة
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ت ـ ــرف ـ ــع إجـ ـم ــال ــي

ً
ال ـح ــاالت إل ــى  196أل ـفــا و497
حـ ــالـ ــة ،ك ـم ــا ُس ـج ـل ــت وف ـ ـ ــاة 8
حاالت ترفع إجمالي الوفيات
إلى  1105حاالت.
وفيما سجلت الوزارة شفاء
 1125ح ــال ــة ،أع ـل ـنــت أن عــدد
من يتلقى الرعاية الطبية في

أقسام العناية المركزة بلغ 167
حالة ،ليصبح بذلك المجموع
الـكـلــي لـجـمـيــع ال ـح ــاالت الـتــي
ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد
 "19ومــا زالــت تتلقى الرعاية
ً
الـطـبـيــة ال ــازم ــة  12أل ـفــا و71
حالة.

وذك ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ــوزارة أن ع ــدد
المسحات الـتــي تــم إجــراؤهــا
خ ــال الـ ـ  24ســاعــة الماضية
بـلــغ  11208مـسـحــات ،ليبلغ
مـ ـجـ ـم ــوع الـ ـفـ ـح ــوص ــات مـنــذ
ب ــداي ــة ال ـجــائ ـحــة وح ـتــى اآلن
ً
ً
مـ ـلـ ـي ــو ن ــا و 822أ ل ـ ـفـ ــا و389

الدفعة السابعة من لقاح
فايزر بداية األسبوع المقبل
أعلنت وزارة الصحة أن الدفعة السابعة من لقاح
(فايزر -بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا ستصل
البالد بداية األسبوع المقبل.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون األدوي ـ ـ ـ ــة
والتجهيزات الطبية بالوزارة عبدالله البدر لـ"كونا"
أمــس ،حــرص دولــة الكويت على مواجهة جائحة
ً
"كـ ــورونـ ــا" ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الـتـطـعـيــم م ــع االل ـت ــزام

باالشتراطات الصحية هو السبيل الوحيد لتخفيف
مشكلة هذا الوباء الذي تعانيه جميع دول العالم.
وكان البدر ،أفاد في وقت سابق بوصول الشحنة
السادسة للقاح يوم الخميس الماضي وسبقتها
الــدفـعــة الـخــامـســة ي ــوم األح ــد الـمــاضــي ،وأن ــه يتم
استئناف وصول دفعات جديدة من لقاح "فايزر"
ً
إلى البالد أسبوعيا.

عبدالله البدر

ً
ً
فحصا مخبريا  ،وبذلك تبلغ
نسبة اإلصابات الجديدة من
عدد المسحات  15.3في المئة.
وك ـ ــان ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ص ـح ـيــة
م ـط ـل ـعــة حـ ـ ــذرت م ــن زيـ ـ ــادات
قياسية في أعداد المصابين
ن ـت ـي ـج ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات ال ـت ــي
ش ـهــدهــا األس ـب ــوع ال ـمــاضــي،
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات
الـحـكــومــة بـمـنــع الـتـجـمـعــات،
واعتبرت المصادر أن زيــادة
اإلصــابــات ي ــؤدي إلــى إرهــاق
الـمـنـظــومــة الـصـحـيــة ويـعـيــد
انـتـظــام الـحـيــاة االقـتـصــاديــة
واالجـتـمــاعـيــة فــي الـبــاد إلى
نقطة الصفر.
ودعــت المصادر إلى تلقي
ال ـل ـق ــاح ك ـم ــا دعـ ــت م ــن تـلـقــى
الـجــرعــة األول ــى إل ــى ض ــرورة
مــداومــة االل ـتــزام بــاإلجــراء ات
الصحية وتجنب المخالطة
واالل ـ ـت ـ ــزام بـ ــارتـ ــداء ال ـك ـمــامــة
وال ـت ـب ــاع ــد الـ ـجـ ـس ــدي ،وع ــدم
التهاون والتراخي.

م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أكـ ـ ــد
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــدان أنـ ـ ــه
بـ ـخـ ـص ــوص فـ ـي ــدي ــو م ــري ــض
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة «نــود
إي ـ ـضـ ــاح أن ح ــال ــة ال ـم ــري ــض
اس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــت دخ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ج ـ ـنـ ــاح
كورونا ،وبعد ظهور نتيجة
الـمـسـحــة تــم نـقـلــه إل ــى مبنى
ال ـب ــاط ـن ـي ــة فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم نـفـســه
الستكمال عالجه».
وأ كـ ــدت إدارة المستشفى
في بيان توضيحي «حرصها
وال ـ ـس ـ ـعـ ــي لـ ـتـ ـق ــدي ــم ال ـخ ــدم ــة
ل ـل ـم ــرض ــى قـ ـ ــدر ال ـم ـس ـت ـط ــاع
وخ ــاص ــة ذوي االح ـت ـيــاجــات
الخاصة».
ود ع ـ ــت إدارة ا لـمـسـتـشـفــى
كـ ـ ــل مـ ـ ــن ل ـ ــدي ـ ــه شـ ـ ـك ـ ــوى إلـ ــى
ا ل ـت ــو ج ــه إلدارة ا لـمـسـتـشـفــى
وتقديمها« ،شاكرة ومتفهمة
ّ
تفهم الجميع للوضع الصحي
الراهن».

الرومي يحدد الضوابط التنفيذية لـ«حق االطالع»
 4التزامات تتعلق بالرد على الطلبات وختم المستندات وتحديد الرسم والمسؤول
●
«العدل» :دخول المحامين
دور العدالة دون موعد مسبق
محمد راشد

مسؤولية صحة
المستندات
المطلوب االطالع
عليها تقع على كل
إدارة بالوزارة

أص ــدر نــائــب رئـيــس مجلس
الوزراء وزير العدل وزير الدولة
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
ً
الرومي ،تعميما بشأن الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  12لسنة
 2020في شأن حق االطالع على
المعلومات.
وج ــاء فــي التعميم ،يختص
موظفو إدارة الشؤون القانونية
بتلقي طـلـبــات ال ـح ـصــول على
ال ـم ـع ـلــومــات وص ـ ــور الــوثــائــق
والمستندات المتعلقة بــوزارة
العدل ،والرد عليها وفق القانون
المشار إليه والئحته التنفيذية،
وعـ ـل ــى ك ــل قـ ـط ــاع ــات وإدارات
الـ ــوزارة االل ـتــزام بـتــزويــد إدارة
الـشــؤون القانونية بــالــرد على
الطلبات بالمعلومات والوثائق
المتوفرة لديها ،والـتــي يجوز
اطـ ــاع أص ـح ــاب ال ـش ــأن عليها
والحصول على صور منها وفي
المواعيد المحددة بالقانون.
ً
وأوجـ ـ ـ ـ ـ ــب أي ـ ـ ـضـ ـ ــا خ ـ ـتـ ــم كــل
ص ــور ال ـم ـس ـت ـنــدات والــوثــائــق
الـ ـت ــي يـ ـج ــوز الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ص ــور مـنـهــا بــالـخـتــم ال ـخــاص
بـكــل إدارة أو قـطــاع ب ــال ــوزارة،
وتحديد الرسم المقرر لالطالع
ع ـلــى ال ـم ـع ـلــومــات وال ـح ـصــول

عبدالله الرومي

ع ـلــى ال ــوث ــائ ــق ال ـم ـتــوفــرة لــدى
كل إدارة أو قطاع وفق الالئحة
ً
التنفيذية للقانون ،فضال عن
ت ـحــديــد اس ــم وتــوق ـيــع وخــاتــم
كل مسؤول عن تزويد الموظف
الـ ـمـ ـخـ ـت ــص بـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـ ـشـ ــؤون
القانونية بالمعلومات وصور
وال ـم ـس ـت ـن ــدات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـهــا
والمتوفرة لديهم.
وأوض ـ ــح الـتـعـمـيــم ،أن ــه "فــي
ح ــال رف ــض أي إدارة أو قطاع
م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـطـ ـل ــب ال ـم ـق ــدم
ل ــاط ــاع ع ـلــى ال ـم ـع ـلــومــات أو
الحصول على صور المستندات
الموجودة لديهم موافاة إدارة
الـ ـش ــؤون ال ـقــانــون ـيــة بــأس ـبــاب

ً
ذل ــك" ،الف ـتــا إل ــى أن "مسؤولية
ص ـحــة ال ـم ـس ـت ـنــدات والــوثــائــق
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوب االط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـل ـي ـه ــا
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى صـ ــور مـنـهــا
والمتوفرة لــدى كل منهم ،تقع
على كل إدارة أو قطاع بالوزارة".
وأشـ ـ ــار إلـ ــى "ع ـ ــرض نـتــائــج
بحث الطلب ســواء بالقبول أو
بــالــرفــض ع ـلــى وك ـي ــل ال ـ ــوزارة
لــاعـتـمــاد وف ــق ال ـقــانــون ،على
أن تقوم إدارة الشؤون المالية
بـ ـت ــوفـ ـي ــر األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة ال ـ ــازم ـ ــة
واإلجراءات المالية والحسابات
ال ـخ ــاص ــة بـتـحـصـيــل ال ــرس ــوم
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــة ل ـ ـ ــاط ـ ـ ــاع ع ـل ــى
ال ـم ـع ـلــومــات وال ـح ـص ــول على
المستندات المتعلقة بها".
وط ـ ــال ـ ــب ال ـت ـع ـم ـي ــم "قـ ـط ــاع
ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
واإلحصاء بتوفير نماذج طلب
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ال ـم ـع ـل ــوم ــات
وصــور المستندات على موقع
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وسـ ـج ــل إل ـك ـت ــرون ــي
لـتـلـقــي ال ـط ـل ـبــات وال ـت ـظ ـل ـمــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـهـ ــا وفـ ـ ـ ــق أح ـ ـكـ ــام
ال ـ ـ ــائـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ،ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك بـ ــرنـ ــامـ ــج
إلـ ـكـ ـت ــرون ــي ي ــرب ــط ب ـي ــن إدارة
الشؤون القانونية وكل إدارات
وقطاعات الوزارة بشأن اإلمداد
بالمعلومات وص ــور الــوثــائــق
المرتبطة بها".

أصــدر وكيل وزارة العدل ،عمر الشرقاوي،
تعميما إداريـ ــا بـشــأن دخ ــول المحامين إلــى
مرافق دور العدل دون موعد مسبق.
وجاء في التعميم" :تفعيال للتعاون الدائم
بين الوزارة وجمعية المحامين الكويتية ،وفي
ضوء ما يقوم به المحامون يوميا من أعمال
متصلة اتصاال وثيقا بمرفق القضاء ،تؤكد
الوزارة على تعليماتها السابقة بالسماح لكل

المحامين بالدخول إلى دور العدالة ومنشآت
الوزارة كافة دون الحصول على موعد مسبق،
م ــع ض ـ ــرورة ال ـت ـق ـيــد ال ـك ــام ــل ب ــاالش ـت ــراط ــات
الصحية والوقائية التي قررتها وزارة الصحة".
وذكر "على إدارات الوزارة كافة تنفيذ ما ورد
في هذا التعميم وااللتزام بمقتضاه دون إخالل
باالشتراطات والضوابط الصحية والوقائية
التي قررتها وزارة الصحة".

إجالء  280عاملة منزلية فلبينية تصاعد إصابات «كوفيد  »١٩يعيد
«عموميات النفع العام» للمربع األول
وعودتهن إلى بلدهن
الدخنان :حل إشكالية العالقات يعجل باستقدام العمالة الجديدة «الشؤون» أجلت انعقادها حتى إشعار آخر لمنع التجمعات والتزام التباعد
●
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أعـلـنــت الهيئة الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة أنــه
حرصا على تسهيل إجراءات العمالة الموجودة
في مركز اإليواء ،واختصار اإلجراءات المتبعة
بشأن تسوية أوضاعها ،تم إنهاء إجراءات 54
عاملة منزلية مــن الجنسية الفلبينية دا خــل
المركز ،استعدادا لعودتهم إلى بالدهن.
وكـ ـش ــف رئـ ـي ــس اتـ ـح ــاد م ـك ــات ــب اس ـت ـق ــدام
الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة خــالــد الــدخ ـنــان ع ــن إق ــاع
طائرة خاصة ،أمــس األول ،من مطار الكويت
مـتـجـهــة إل ــى مــان ـيــا ،ت ـقــل ق ــراب ــة  280عــامـلــة
منزلية ،رفضن العمل لدى كفالئهن ،ولجأن إلى
سفارة بلدهن خالل الفترة الماضية ،الفتا إلى
أن المصروفات الخاصة بالرحلة تكفلت بها
الحكومة الفلبينية.
وبينما أثنى الدخنان على خطوة الهيئة
العامة للقوى العاملة ،بتسريع انهاء اجراءات
تسفير هذه العمالة ،شدد على ضرورة تدارك
ً
األخـ ـط ــاء ال ـســاب ـقــة م ـس ـت ـق ـبــا ،وم ـن ــع تـكــدس
العمالة المنزلية داخل سفارات بلدانها ،مشيدا
ً
بتعاون "القوى العاملة" الذي ينعكس إيجابا
على ســوق الـعـمــل ،ويـســرع عملية استئناف
استقدام العمالة الجديدة.

ً
االستقدام ...قريبا

وأك ــد الــدخـنــان أن "مـســؤولــي وزارة العمل
الفلبينية وعــدونــا باستئناف االستقدام في

القريب العاجل ،السيما مــع انتهاء اشكالية
الـعــامــات الـعــالـقــات بــالـسـفــارة" ،مــوضـحــا أن
األمر في انتظار إرسال تقرير مفصل من قبل
السفارة إلى المسؤولين في مانيال ،حول حل
اإلشكالية ،ومن ثم مباشرة االستقدام.
إلــى ذل ــك ،قــالــت "ال ـقــوى الـعــامـلــة" ،فــي بيان
أم ـ ــس ،إن "ت ـس ـه ـيــل إجـ ـ ـ ــراءات ال ـع ـمــالــة يــأتــي
التزاما مــن الكويت بقانون مكافحة االتجار
بالبشر وتهريب المهاجرين والبروتوكوالت
واالت ـف ــاق ـي ــات ال ــدول ـي ــة ال ـتــي ص ــادق ــت عليها
الكويت ،وانطالقا من إيمانها الراسخ بحقوق
الـعـمــالــة ك ـجــزء أس ــاس ــي م ــن ح ـقــوق اإلن ـســان
وحفظ كرامته".
وأض ــاف ــت الـهـيـئــة أن "مــركــز إي ــواء العمالة
الوافدة استقبل هذه العمالة من خالل الدخول
الشخصي" ،مؤكدة الحرص على حقوق العمال
ع ــن طــريــق تـطـبـيــق م ـب ــادئ ح ـقــوق اإلن ـس ــان،
واإليـمــان بـضــرورة تطبيق المعايير الدولية
الخاصة بمجال العمل والعمال والحفاظ على
حقوقهم وحمايتهم.
وأشارت إلى تعاونها وتنسيقها المستمر
مــع وزارة الــداخـلـيــة بـشــأن تسهيل إج ــراء ات
الـعـمــالــة ال ــواف ــدة ال ـمــوجــودة فــي مــركــز إي ــواء
العمالة الــوافــدة ،إذ يتم اختصار اإلج ــراء ات
المتبعة بـشــأن تـســويــة أوضــاع ـهــم ،وتسريع
إجراءات سفر نزيالت مركز اإليواء ،بالتنسيق
م ــع ال ـب ـع ـثــات الــدب ـلــومــاس ـيــة ل ـت ـلــك ال ـع ـمــالــة،
واسـتـخــراج وثــائــق سفر لـهــن ،ثــم مغادرتهن
إلى موطنهن.
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على وقع التصاعد الملحوظ في أعداد اإلصابات اليومية بفيروس
"ك ــورون ــا" ،والـ ــذي سـجــل أرق ــام ــا قـيــاسـيــة غـيــر مـسـبــوقــة مـنــذ بــدايــة
الجائحة ،وتنفيذا لـقــرارات مجلس ال ــوزراء الـصــادرة أخيرا ،ومنها
تخفيض نسب الحضور بمقار العمل بما ال يتجاوز  30في المئة
بالقطاع الحكومي ،عممت وزارة الشؤون االجتماعية على رؤساء
مجالس إدارات جمعيات النفع العام األهلية والخيرية تأجيل عقد
الجمعيات العمومية ،وإجــراء االنتخابات للجمعيات التي انتهت
سنتها المالية حتى إشعار آخر.
ووفقا للتعميم ،الــذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ،أكدت
الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية االجتماعية بالوزارة هناء

الهاجري أن "الوقف جــاء تطبيقا لـقــرارات مجلس ال ــوزراء ليتسنى
إحـكــام السيطرة بـصــورة أوســع على التجمعات ،والمحافظة على
التباعد االجتماعي ،وتقليل فرص انتشار الوباء".
إلى ذلك ،علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "الشؤون" خاطبت
إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة الموقف القانوني لمجالس اإلدارات
التي انتهت واليتها ،فــي ظــل قــرار تأجيل عقد العموميات واجــراء
االنتخابات ،السيما المجالس التي شكلت هيئتها اإلدراية بالتذكية.
وبينت المصادر أن قانون األندية وجمعيات النفع العام يختلف
عن قانون الجمعيات التعاونية ،والذي أجاز لوزير الشؤون تعيين
عضو أو أكثر في مجالس اإلدارات المنتهية واليتها ،تجنبا لسقوط
نصابها القانوني ،مشيرة إلى أن قانون النفع العام أجاز للوزير حل
مجلس إدارة الجمعية وتعيين آخر أو مدير مؤقت في حاالت محددة.

«التعليم الخاص» :إجراءات بحق مدارس
منعت طالبها من دخول المنصات
●
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عـلــى خـلـفـيــة مـنــع بـعــض الـ ـم ــدارس دخ ــول
طالبها إلى المنصات بحجة عدم دفع رسوم
فرق الشريحة ،أعلنت وزارة التربية ممثلة في
قطاع التعليم الخاص والنوعي اتخاذ اإلجراءات
ال ــازم ــة بـحــق الـ ـم ــدارس الـمـخــالـفــة ل ـل ـقــرارات
والـلــوائــح وذلــك باتخاذ اإلجـ ــراءات القانونية
ضدها وفقا للقرارات المنظمة للعمل.

جاء ذلك ف ــي إطـار مــا أثير ع ــن منع مدرسة
خــاصــة دخـ ــول بـعــض طــابـهــا عـلــي المنصة
الـتـعـلـيـمـيــة ال ـخــاصــة ب ـهــا بـسـبــب ع ــدم س ــداد
الرسوم الدراسية أو جزء منها أو سداد فروقـ ــات
الشريحة بالنسبة لبعض الطالب المسجلين
على نفقة الصندوق الخيري لرعاية الطالب
المحتاجين.وأوضحت الــوزارة أنه تم تكليف
الـجـهــات المختصة بـ ــاإلدارة الـعــامــة للتعليم
الخاص لبحث ما أثير والشكاوى التي وردت في

هذا الشأن وبعد التأكد من مخالفة المدرسة ،تم
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها ،وذلك بوقف
معامالتها لــدى ال ــوزارة والجهات المختصة
بالدولة.
وأكدت "التربية" عدم جـواز حرمان الطالب
المقيدين فــي المـ ــدارس للعـ ـ ـ ــام ا لــدرا ســي
 ٢٠٢١/ ٢٠٢٠مــن حقهم فــي االس ـت ـمــرار في
ال ــدراس ــة  -عـبــر الـمـنـصــات التعليمية لكل
مدرسة بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية.

سلة أخبار
«الرحمة» توزع مساعدات
على األيتام في جيبوتي

وزعت جمعية الرحمة
العاملية دفعة جديدة من
املستحقات على  2000يتيم
ويتيمة و 120أسرة متعففة
في جيبوتي ،وذلك بحضور
ورعاية القائم بأعمال سفارة
الكويت خالد الحصم،
واملستشار الفني لوزيرة
الشؤون الجيبوتية محمود
بله علي ،وممثلني عن
الجمعية.
وأعرب الحصم ،في تصريح
صحافي ،خالل الحفل ،عن
ارتياحه العميق وسعادته
البالغة ،باملشاركة في
املناسبة ،التي تهدف إلى
إدخال البهجة والسرور
على قلوب األيتام واألسر
املتعففة ،مضيفًا أن مثل
هذه األعمال تأتي تجسيدًا
لقيم ومبادئ ديننا الحنيف
بشأن رعاية األيتام ،وقضاء
حوائج الفئات الضعيفة في
املجتمع ،إلى جانب تعميق
أواصراألخوة والروابط
املتينة بني شعبي البلدين.
وقال "إن مثل هذه املبادرات
اإلنسانية الطيبة تمثل
امتدادا للعمل الخيري
الكويتي ،والذي يسعى
القائمون عليه إلى الوصول
بتبرعات املحسنني الكرام
للمستحقني في كل مكان".

نماء تطلق «أغيثوهم»
إلنقاذ  30ألف يمني
أعلنت "نماء الخيرية"
بجمعية اإلصالح
االجتماعي إطالق حملة
"أغيثوهم" إلغاثة الشعب
اليمني اليوم بالتعاون مع
عدد من الفرق التطوعية.
وفي هذا الصدد ،قال
مدير التسويق عبدالعزيز
اإلبراهيم إن الحملة جاءت
كتدخل إغاثي طارئ ،بهدف
العمل على توفير متطلبات
الحياة اﻷساسية للسكان،
خصوصًا النازحني من
مناطق األزمة في املحافظات
األخرى.
وأضاف اإلبراهيم أن الحملة
بشكل عام تستهدف أكثر
من  30ألف يمني موزعني
على املحافظات املختلفة،
مبينًا أن املجال الغذائي
واملستلزمات الصحية
يأتيان على رأس أولويات
الحملة ،إذ إن التبرع بـ 5
دنانير تكفي للشخص
الواحد غذاء ودواء.

«التعريف باإلسالم»:
إشهار إسالم 1536
مهتديًا خالل 2020
زار وفد من لجنة التعريف
باإلسالم ،ضم مدير
العالقات العامة بالتكليف
أحمد الضويحي ،ومشرف
العالقات العامة جابر
الشمري ،املدير العام
لسوق لندن بالشويخ رجل
األعمال خليل الكندري،
الذي رحب بوفد التعريف
الزائر وأشاد بالجهود
املباركة التي تبذلها اللجنة
تجاه ضيوف الكويت
والجاليات الوافدة.
واستعرض وفد التعريف
باإلسالم مع الكندري
املشاريع التي تقوم بها
اللجنة في شتى املجاالت
الدعوية والتوعوية
والتعليمية والتثقيفية،
كما قدم عرضا لإلنجازات
التي حققتها اللجنة خالل
عام  ،2020وكان أبرزها
إشهار إسالم  1536مهتديا
ومهتدية من شتى ضيوف
الكويت رغم تحديات
جائحة كورونا.
وثمن مدير العالقات العامة
بالتكليف أحمد الضويحي،
في تصريح صحافي ،الدور
الخيري واإلنساني الكبير
الذي يقدمه الكندري للجنة
التعريف باإلسالم وغيرها
من الجهات الخيرية،
مضيفا أن إسهامات ودعم
الكندري كان لها طيب األثر
في مواصلة أعمال اللجنة
تجاه تعريف الجاليات غير
املسلمة باإلسالم ،ورعاية
وتعليم املهتدين الجدد.
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«الصحة»

تسارعت وتيرة االستعدادات
لدى الجهات الحكومية لمواكبة
ق ـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـظ ــر ال ـ ـجـ ــزئـ ــي ،ال ـ ــذي
اتـ ـخ ــذه م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،تـحــت
وط ــأة ال ـتــزايــد الـكـبـيــر فــي أع ــداد
اإلص ـ ــاب ـ ــات ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا،
ً
ً
التي سجلت رقما قياسيا ،أمس،
وسط مخاوف من استمرار وتيرة
اإلصابات بمعدالت عالية.
وت ـس ـب ـب ــت ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت ال ـح ـظــر
منذ صباح أمس بإقبال محدود
على مراكز التسوق والجمعيات
ً
الـتـعــاونـيــة اسـتـبــاقــا لـتــدابـيــر قد
تؤدي إلى إقفال جزئي أو العودة
لـنـظــام الـتـســوق مــن خ ــال حجز
المواعيد "باركود".
وفي سياق التدابير المتخذة،
تـ ـ ــرأس وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة الـشـيــخ
ً
ث ــام ــر ال ـع ـل ــي اج ـت ـم ــاع ــا لـلـجـنــة
الــدفــاع الـمــدنــي ،بـحـضــور وكيل
الـ ـ ـ ــوزارة ال ـف ــري ــق ع ـص ــام الـنـهــام
نائب رئيس اللجنة ،وأعضائها
مــن مختلف أج ـهــزة الــدولــة ذات
العالقة ،للوقوف على االستعداد
والـ ـج ــاه ــزي ــة م ــع فـ ــرض الـحـظــر
وسط تزايد عدد حاالت اإلصابات
بفيروس كورونا.
وش ـ ــدد وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة على
أه ـم ـي ــة ت ـك ــري ــس ك ــل اإلم ـك ــان ــات
ال ـب ـشــريــة وال ـص ـح ـيــة لـمــواجـهــة
تزايد عدد اإلصابات بالفيروس،
بـ ـغـ ـي ــة الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى س ــام ــة
المواطنين والمقيمين ،وطالب
بــالـتـعــاون والتنسيق مــع وزارة
الصحة لمواجهة خطر اإلصابة
بالمرض.
وحث العلي على أهمية تفعيل
الـخـطــط ال ـتــوعــويــة واإلرش ــادي ــة
لتوجيه المواطنين والمقيمين
ودح ـ ـ ـ ــض ال ـ ـشـ ــائ ـ ـعـ ــات وت ـف ـن ـيــد
األخ ـ ـبـ ــار الـ ـك ــاذب ــة ع ـب ــر وس ــائ ــل
اإلعـ ــام ال ـم ـق ــروءة والـمـسـمــوعــة

وال ـم ــرئ ـي ــة ومـ ــن خـ ــال ال ـمــواقــع
الرسمية للجهات الحكومية.
وكشف أن لجنة الدفاع المدني
مستمرة فــي حــالــة انـعـقــاد دائــم،
حيث إن أمن وسالمة المواطنين
هــي أغـلــى مــا نملك وهــي الـثــروة
الحقيقية لدولة الكويت.

إجراءات «التربية»
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أع ـ ـ ـ ــدت وزارة
الـتــربـيــة خـطـطـهــا وتـجـهـيــزاتـهــا
ل ـمــواج ـهــة قـ ــرار ال ـح ـظــر السـيـمــا
ف ـي ـمــا ي ـخ ــص دوام ال ـمــوظ ـف ـيــن
والمعلمين وضـمــان استمرارية
التعليم عن بعد لجميع المراحل
الدراسية.
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،أكـ ـ ـ ـ ــد وك ـ ـيـ ــل
وزارة الـتــربـيــة بــاإلنــابــة فيصل
المقصيد لــ"الـجــريــدة" أن جميع
ق ـط ــاع ــات ال ـ ـ ـ ــوزارة ع ـم ـلــت خــال
الفترة الماضية على توفير عدد
م ــن ال ـخ ـط ــط وال ـخ ـط ــط ال ـبــدي ـلــة
لمواجهة احتمال فــرض الحظر
ً
ال ـجــزئــي أو ال ـك ـلــي ،مــوض ـحــا أن
الــوزارة لديها الخطط المناسبة
للتعامل مع احتمال فرض الحظر
وض ـم ــان وعـ ــدم ت ــوق ــف الـتـعـلـيــم
واس ـت ـم ــراري ـت ــه لـجـمـيــع ال ـطــاب
بمختلف المراحل الدراسية.
وأض ـ ـ ــاف ال ـم ـق ـص ـيــد ،أنـ ــه فــي
ح ــال ت ــم ف ــرض ال ـح ـظــر الـجــزئــي
في الفترة المسائية فإن الــوزارة
ستعمل على تعديل مواعيد دوام
الهيئات التعليمية واإلدارية في
ال ـ ـمـ ــدارس ،بـحـيــث تـتـنــاســب مع
ق ــرار الحظر فــي حــال تــم إق ــراره،
ً
مـ ــو ض ـ ـحـ ــا أن دوام ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
التعليمية واإلدارية في المدارس
االبتدائية سيتم تعديله ليكون
دوامهم في الفترة الصباحية مع
اسـتـمــرار الحصص االفتراضية

«األوقاف» :السماح بالصالة
في المساجد خالل الحظر

●

محمد راشد

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ممثلة
بقطاع شــؤون المساجد ،استعدادها لقرار الحظر
الجزئي.
وأكـ ـ ــدت م ـص ــادر وزارة األوق ـ ـ ــاف وال ـش ــؤون
اإلســام ـيــة ،ان ــه تـقــرر الـسـمــاح للمصلين ب ــأداء
صلوات الفجر والمغرب والعشاء ،المتزامنة مع
فترة الحظر ،في المساجد القريبة منهم على أن
يكون ذلك مشيا على األقدام ،وفي حدود الوقت
الالزم من وإلى المسجد خالل فترات الصالة.
ونـفــت الـمـصــادر أن يـكــون قـطــاع المساجد تقدم

باقتراح بــأن يكون وقــت الحظر الجزئي المطروح
حاليا ،بعد صالة العشاء إلى ما بعد صالة الفجر.
وأشارت إلى ان قطاع المساجد بذل وال يزال جهودا
كبيرة في متابعة تطبيق االشتراطات الصحية من
المصلين الذين يتوافدون على أكثر من  1400مسجد
في مختلف المناطق ،موضحة ان التزام أعداد كبيرة
من المصلين ساهم في نجاح أعادة فتح المساجد ،إذ
لم تسجل أي إصابة بالفيروس بين المصلين ،السيما
ان هناك تنسيقا مستمرا بين فرق الــوزارة المشرفة
على المساجد واألئمة والمؤذنين الموجودين في هذه
المساجد ،بشأن التأكيد على ضرورة اتباع التعليمات
الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ً
وزير الداخلية مترئسا اجتماع اللجنة أمس
ل ـل ـط ـل ـبــة ف ــي ه ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة فــي
مواعيدها.
وذكر أن الــوزارة حرصت على
تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما
يخص تحديد نسبة العاملين في
كل اإلدارات التابعة لها والمدارس
بحيث ال تتعدى الـ  30في المئة،
ً
مبينا أنه تم التنبيه على جميع
قطاعات الوزارة بضرورة التأكيد
عـلــى الـعــامـلـيــن لــديـهــم بــااللـتــزام
بنسبة الحضور وعدم تجاوزها
بأي حال من األحوال مع التأكيد
على االلتزام بتطبيق االشتراطات
الـصـحـيــة والـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي
ووض ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات وت ــوفـ ـي ــر
الـمـعـقـمــات فــي مختلف األمــاكــن
لضمان عدم انتقال العدوى.
وشــدد على الموظفين أهمية
االل ـتــزام بــاالشـتــراطــات الصحية
وا لـتـعـلـيـمــات للمصلحة العامة
ً
وضمان سالمة الجميع ،مؤكدا أن
أي موظف لديه أعــراض للمرض

عليه ع ــدم الـحـضــور إل ــى ال ــدوام
وم ــراجـ ـع ــة ال ـس ـل ـط ــات الـصـحـيــة
ال ـم ـخ ـت ـصــة ل ـع ـمــل ال ـف ـحــوصــات
الـ ـ ــازمـ ـ ــة وات ـ ـ ـبـ ـ ــاع ت ـع ـل ـي ـمــات ـهــم
وإرشاداتهم إلى حين التأكد من
خلوه من المرض.
إل ــى ذلـ ــك ،أك ــد الـمـقـصـيــد أنــه
الـ ــوزارة ستعمل عـلــى نـقــل مقار
ع ـق ــد ال ـم ـق ــاب ــات واالخـ ـتـ ـب ــارات
للوظائف اإل شــرا فـيــة التعليمية
إلــى إحــدى ال ـمــدارس بحيث يتم
ت ـن ـف ـيــذهــا وضـ ـم ــان عـ ــدم تــوقــف
عجلة الترقي للمتقدمين الذين
ً
تنطبق عليهم ا ل ـش ــروط ،مبينا
أنه سيتم كذلك توفير متطلبات
ال ـع ـمــل واالشـ ـت ــراط ــات الصحية
التي تضمن سالمة الجميع وعدم
نقل العدوى.

استعدادات «الصحة»
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،كـشـفــت م ـصــادر

البلدية :فرق ميدانية لمتابعة
التزام األنشطة
●

محمد الجاسم

ذكــرت مصادر لـ "الجريدة" ،أن أجهزة البلدية قامت بإعادة
فرز الفرق الرقابية والمفتشين من جديد ،ضمن استعداداتها
لفرض الحظر في البالد.
وأوضحت المصادر أن هذه الفرق ستكثف الجوالت الميدانية
ع ـلــى ك ــل االن ـش ـطــة ال ـت ـجــاريــة واالس ـ ـ ــواق ال ـغــذائ ـيــة ،ب ـمــا فيها
الجمعيات ،العتماد نسبة معينة في آلية دخول الزبائن بحسب
حجم المحل أو النشاط ،حرصا على عدم التزاحم ،مضيفة ان
المفتشين سيتم توزيعهم على األسواق التجارية.
وعــن دوام الموظفين ،قالت إن البلدية ملتزمة بقرار ديــوان
الخدمة المدنية بعدم زيــادة أعــداد الموظفين عن  30في المئة
ً
بالمبنى ،فضال عن عدم استقبال المراجعين دون حجز مسبق.

المدرسة البريطانية بالكويت احتفلت باألعياد الوطنية
الفعاليات أبرزت حب الوطن ومشاعر االعتزاز والوالء
أقامت المدرسة البريطانية
ب ــال ـك ــوي ــت ،ف ـعــال ـيــة احـتـفــالـهــا
بالذكرى الـ  60لالستقالل والـ 30
للتحرير" ،عن بعد" عبر منصة
ا لـطــا لــب التعليمية مــع التقيد
الكامل باالشتراطات الصحية،
وتطبيق بروتوكوالت السالمة
الواجبة.
وقــالــت ال ـمــدرســة ،فــي بـيــان،
إن ال ـح ـف ــل ت ــم ن ـق ـلــه ال ـم ـبــاشــر
م ــن م ـس ــرح الـ ـم ــدرس ــة ،إضــافــة
إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــرات
ال ـم ـس ـج ـلــة الـ ـت ــي تـ ــم إعـ ــدادهـ ــا
بــالـتـعــاون مــع عــدد مــن هيئات
ال ــدول ــة ومــؤس ـســات المجتمع
المدني ،بحضور أولياء األمور
وبمشاركة حشد من الجمهور.
وأوضح البيان أن االحتفاالت
الوطنية مـعــزوفــة حــب صادقة

جانب من احتفال المدرسة البريطانية باألعياد
ل ـ ـ ــأوط ـ ـ ــان ،وه ـ ـ ــي ت ـع ـب ـي ــر عــن
مشاعر االعتزاز والوالء للكويت،
فــي ظــل ق ـيــادة صــاحــب السمو
األم ـي ــر ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
وسمو ولي عهده األمين الشيخ
مشعل األحمد ،وهو ما يجعلها
مـنــاسـبــة غــالـيــة عـلــى الـنـفــوس،

ع ـ ــزي ـ ــزة عـ ـل ــى ق ـ ـلـ ــوب ال ـش ـع ــب
الكويتي بأسره.
وأشـ ــارت إل ــى أن الـحـفــل بــدأ
بعرض مميز لثالثة من كشافة
ال ـمــدرســة الــذيــن قــامــوا بتحية
العلم بصحبة فرقة أوركسترا
المدرسة التي عزف أعضاؤها

"ع ــن بـعــد" ال ـســام الــوطـنــي في
ت ـنــاغــم ع ـج ـيــب ،لـيـتـلــو بـعــدهــا
الطالب علي الخليفة آيات عطرة
من الذكر الحكيم.
ومـ ــن ج ـه ـت ـه ـمــا ،أكـ ــد م ــدي ــرا
ال ـم ــرح ـل ــة االب ـت ــدائ ـي ــة نــاتــاشــا
زي ـك ـي ــك وب ــرايـ ـن ــت سـ ـك ــوت ،أن

االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت ت ـج ـس ــد م ـع ــان ــي
االن ـت ـم ــاء لـ ــأوطـ ــان ،وتــرس ـيــخ
م ـفــاه ـيــم ال ـت ـع ــاي ــش وال ـم ـح ـبــة
والسالم في نفوس النشء.

ص ـ ـحـ ـي ــة مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ب ـ ـ ـ ــأن وزارة
الصحة قررت العمل بكل طاقتها
وقطاعاتها في مجابهة الفيروس
خالل األيام المقبلة ،وليس بنسبة
ال ـ ـ  30ف ــي ال ـم ـئــة ،ال ـتــي حــددتـهــا
الـجـهــات الـمـســؤولــة مـثــل دي ــوان
الخدمة المدنية.
وأك ــدت الـمـصــادر لــ"الـجــريــدة"
أن ال ــوزارة ستقدم خــال الحظر
خدماتها "الضرورية والعاجلة"
وخدمات الطوارئ كاملة لجميع
المستحقين ،ومــن خــال الحجز
ال ـم ـس ـب ــق سـ ـ ـ ــواء لـ ـلـ ـعـ ـي ــادات أو
ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـط ــارئ ــة أو ص ــرف
األدوي ـ ــة لـمــن ي ـعــانــون األم ــراض
ال ـم ــزم ـن ــة م ــن خـ ــال فـ ــرق طـبـيــة
تقوم بإيصالها إلى مستحقيها
في المنازل.
وأشارت إلى أن الوزارة سوف
ت ـقــدم خــدمــات ـهــا "غ ـيــر ال ـطــارئــة"
عبر خدمة الواتساب والتطبيب
ع ــن ب ـعــد وت ـقــديــم ك ــل ال ـخــدمــات

واالستشارات غير الضرورية عبر
"األونالين".
وأك ــدت ال ـم ـصــادر ،أن ال ــوزارة
وفـ ــي س ـب ـيــل ال ـت ـص ــدي ل ــأع ــداد
الـمـتــزايــدة مــن المصابين قــررت
الـ ـت ــوس ــع فـ ــي غـ ـ ــرف ال ـع ـن ــاي ــات
المركزة في المستشفيات خالل
المرحلة المقبلة.
وأوض ـح ــت أن وزارة الصحة
ً
اتـخــذت ع ــددا مــن اإلجـ ــراءات في
مـحــاولــة لـلـتـصــدي لـلــوبــاء الــذي
ً
ً
ً
يشهد انـتـشــارا وتـصــاعــدا كبيرا
مـنــذ أســابـيــع ،إذ ق ــررت ال ــوزارة
الـعـمــل بـجـمـيــع الـ ـك ــوادر الطبية
والفنية المعاونة واإلداري ــة بكل
طــاقـتـهــا فــي أداء الـعـمــل الـمـنــاط
إليها.
ولفتت إلــى أن ال ــوزارة عممت
على كل مرافقها بوقف اإلجازات
لـجـمـيــع مـنـتـسـبـيـهــا ح ـتــى شهر
أبريل المقبل وحتى إشعار آخر.
وك ـ ــان ـ ــت "ال ـ ـص ـ ـحـ ــة" س ـم ـحــت

خــال شـهــري سبتمبر وأكتوبر
بـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول مـ ـنـ ـتـ ـسـ ـبـ ـيـ ـه ــا ع ـل ــى
إجازات دورية ،مبينة أن كل هذه
اإلج ـ ــراءات والـ ـق ــرارات تــأتــي في
إطار حرصها على تقديم أفضل
الـخــدمــات الصحية مــع تصاعد
اإلصابات ،ومنع انتشار العدوى
بين المجتمع.
وأ ض ــا ف ــت أن وزارة ا لـصـحــة
ً
قررت أيضا وفي ظل استعداداتها
ل ـل ـت ـصــدي ل ـل ــوب ــاء ،وق ــف جميع
العمليات الجراحية غير الطارئة،
م ـ ـنـ ــذ مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ش ـ ـهـ ــر فـ ـب ــراي ــر
الـمــاضــي ،فــي مـحــاولــة لتسخير
أطباء العناية المركزة والتخدير
إل ـ ــى أج ـن ـح ــة وأق ـ ـسـ ــام ال ـع ـنــايــة
المستحدثة لـمــرضــى "كــورونــا"
وبناء على توصية الفرق الطبية
المختصة واستراتيجيات منع
العدوى.

«التعاونيات» استعدت منذ أيام

●

جورج عاطف

أعلن ا تـحــاد الجمعيات التعاونية استعداده
إلجراءات الحظر الذي أقره مجلس الوزراء أمس.
وعلمت "الجريدة" أن قطاع التعاون في وزارة
الـ ـش ــؤون ،ت ــواص ــل ق ـبــل أيـ ــام م ــع االتـ ـح ــاد ،ال ــذي
عمم بــدوره على "التعاونيات" كافة لتكون على
أهـبــة االسـتـعــداد حـيــال أي ق ــرار حكومي بفرض
الحظر ،السيما وسط الزيادة الملحوظة في أعداد
اإلصابات اليومية بفيروس "كورونا".
ً
ووفـقــا لمصادر "الـشــؤون" فــإن ال ــوزارة ،أجرت
ات ـصــاالت ـهــا بـشـكــل مـبـكــر م ــع ات ـح ــاد الـجـمـعـيــات
ليتولى التنبيه على "التعاونيات" لتكون مستعدة
ألي "س ـي ـنــاريــو" ،عـلـمــا ب ــأن الـجـمـعـيــات اتـخــذت
إجراءاتها منذ ايام تحسبا ألي قرار حكومي.

وأضــافــت الـمـصــادر أنـهــا عملت عـلــى خطين؛
أولهما الحظر الجزئي ،مع اغــاق "التعاونيات"
خالل فترة سريانه ،وهو الخيار الــذي ال يحتاج
إلى عودة نظام الحجز اآللي (الباركود) ،وسيتم
االكتفاء باالستعانة برجال وزارة الداخلية لتنظيم
عملية الــدخــول وال ـخ ــروح خ ــال ال ـســاعــات التي
تسبق سريان الحظر ،أما الثاني فالحظر الكلي،
ال ــذي يتطلب تفعيل "ال ـبــاركــود" ليكون الــدخــول
بالحجز المسبق.
وش ــددت على أنــه تــم التنبيه على الجمعيات
ً
ال ـت ــي تـعـكــف ح ــال ـي ــا ع ـلــى إن ـج ــاز عـمـلـيــة ال ـجــرد
السنوي لوقفها ،وتعزيز مخزونها االستراتيجي
م ــن ال ـس ـلــع وال ـ ـمـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة واالس ـت ـهــاك ـيــة،
ل ـمــواج ـهــة اي اح ـت ـمــال ل ــزي ــادة عـمـلـيــات ال ـش ــراء
للمتسوقين خالل األيام المقبلة.

سفارة الفلبين تكرم رئيس نادي المعاقين
فتح النادي أمام إنهاء معامالت جوازات جاليتها
ك ــرم سفير الفلبين بــدو لــة
الـ ـك ــوي ــت م ـح ـم ــد ن ــورال ــدي ــن
رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي الـ ـك ــويـ ـت ــي
ال ــري ــاض ــي لـلـمـعــاقـيــن شــافــي
ً
الـ ـه ــاج ــري تـ ـق ــدي ــرا ل ـج ـهــوده
وتـعــاونــه الـبـنــاء مــع السفارة
وفـتــح مقر الـنــادي الستقبال
أبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـج ــالـ ـي ــة ال ـف ـل ـب ـي ـن ـيــة
وإن ـ ـجـ ــاز م ـع ــام ــات جـ ـ ــوازات
السفر الخاصة بهم.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاج ـ ـ ــري ،ف ــي
تـصــريــح بـعــد استقباله وفــد
ال ـس ـف ــارة أمـ ــس ع ــن سـعــادتــه
ب ـه ــذا ال ـت ـكــريــم ال ـ ــذي اعـتـبــره
وس ــام ــا ع ـلــى ص ـ ــدره لـخــدمــة
الكويت في أي مجال ،متقدما
بالشكر للسفير الفلبيني الذي
ع ـبــر ب ـ ــدوره ع ــن ع ـمــق عــاقــة
الصداقة.
وأك ــد الـهــاجــري أن جائحة
ك ــورون ــا جـعـلــت م ــن الجميع

الهاجري والسفير الفلبيني خالل التكريم
ً
جنودا لخدمة الكويت ،مشددا
على أن أبواب النادي مفتوحة
ألي تعاون مع أي جهة كانت،

ً
"فنحن جميعا عود من حزمة
مـ ــن أجـ ـ ــل خـ ــدمـ ــة هـ ـ ــذا ال ـب ـلــد
المعطاء".

«الخدمة الوطنية» :استقبال طلبات اإلعفاء «البيئة» :تركيب تجريبي ألجهزة استبعاد
السالحف والدالفين من «الكوفة»
الطبي في معسكرات المباركية
أعلنت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية برئاسة األركــان العامة
للجيش ،استقبال طلبات اإلعفاء الطبي في معسكرات المباركية
"بوابة رقم ."4
وقالت الهيئة ،في بيان ،أمس ،إن التقارير ستعرض على
اللجنة الطبية العسكرية المختصة ابتداء من  10الجاري،
للنظر في تلك الحاالت التي تنطبق على المكلف المصاب
ً
بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة ،طبقا لشروط اللياقة
الصحية للخدمة العاملة.
ودعـ ــت الـهـيـئــة مـتـقــدمــي ال ـط ـل ـبــات إل ــى ت ـقــديــم تـقــريــر
طـبــي مـصــدق مــن وزارة الـصـحــة ،وش ـهــادة مـعـتـمــدة من
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،على أن يكون تاريخ
المستندات الطبية حديثا ،مطالبة مــن لديه أي استفسار
مراجعة موقع الخدمة الوطنية العسكرية .www.kns.gov.kw

تعاون لمنع االتجار بالكائنات المهددة باالنقراض
أك ــدت الـهـيـئــة الـعــامــة للبيئة قيامها
بــالـتـعــاون مــع معهد الـكــويــت لالبحاث
الـعـلـمـيــة واتـ ـح ــاد ال ـص ـيــاديــن بـتــركـيــب
أجهزة استبعاد السالحف والدالفين في
شباك الجر الخلفي "الكوفة" وتجربتها
ً
وذلك لتقييم أدائها استعدادا العتمادها
ع ـلــى ك ــاف ــة س ـفــن ال ـج ــر ال ـخ ـل ـفــي بــدولــة
الكويت.
وق ــال ــت الـهـيـئــة ف ــي ب ـيــان لـهــا إن ذلــك
جــاء بـنــاء على توصية مجلس ال ــوزراء
للحفاظ على المخزون السمكي بدولة
الكويت وتكليف الجهات المعنية للبحث

بأفضل الطرق لتقليل ضغط الصيد على
الثروة السمكية.
وفــي مجال آخــر ،أكــدت الهيئة العامة
للبيئة تعاونها مــع بعض التطبيقات
اإللكترونية للحد من االتجار بالكائنات
المدرجة ضمن اتفاقية سايتس.
وقــالــت الهيئة إن ذلــك يــأتــي فــي إطــار
حرصها على تطبيق قانون حماية البيئة
وخ ـصــوصــا الـمــادتـيــن  100و 101منه
اللتين تمنعان االتجار الدولي بالكائنات
الفطرية والكائنات المهددة باالنقراض.
وأوضـحــت أنــه تــم التعاون مــع بعض

الـتـطـبـيـقــات االل ـك ـتــرون ـيــة ال ـتــي يـتــم من
خ ــالـ ـه ــا عـ ـ ــرض اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات ال ـت ـج ــاري ــة
للكائنات المدرجة ضمن اتفاقية سايتس،
وتـ ـ ــم وضـ ـ ــع آلـ ـي ــة لـ ـت ــزوي ــدن ــا ب ـب ـيــانــات
أصحاب االعالنات المخالفة ليتم اتخاذ
اإلجراءات القانونية حيالها.
وذكرت الهيئة أنه لوحظ تعاون كبير
مــع بـعــض حــائــزي الـكــائـنــات الممنوعة
وب ـعــد تـعــريـفـهــم بــال ـقــانــون وتــوعـيـتـهــم
والتواصل معهم تم تسليمنا الكائنات
الممنوعة إلعادتها إلى موائلها الطبيعية
وتعهدهم بااللتزام بالقانون.

ةديرجلا

•
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«الميزانيات» :دعوة الخالد لمناقشة أسباب العجز المالي األربعاء
• الداهوم :غير صحيح عجز الميزانية وتوريد األرباح المحتجزة يغني عن صندوق األجيال والدين العام
• الفضالة :محاسبة أي جهة ترفض تحويل أرباحها المحتجزة إلى خزانة الدولة
أرجع الداهوم أسباب الخلل
المالي إلى القصور الحكومي
في توريد األرباح المحتجزة
مليارات
التي تتعدى قيمتها ً
لسد عجز الميزانية ،مضيفا أن
توريد تلك األرباح يغني عن
المساس بصندوق األجيال
القادمة أو اللجوء إلى الدين
العام من األساس.

اجتمعت لجنة الميزانيات
والـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي أمـ ــس
لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـم ــال ــي
المقترح بين مؤسسة البترول
ووزارة ا ل ـ ـن ـ ـفـ ــط وا لـ ـمـ ـتـ ـعـ ـل ــق
بأسس التحاسب على عمليات
اس ـت ـك ـشــاف وإنـ ـت ــاج وتـســويــق
ال ـن ـفــط ال ـخ ــام وال ـ ـغـ ــاز ،وكــذلــك
م ـنــاق ـشــة أسـ ـب ــاب عـ ــدم ت ــوري ــد
األرباح المحتجزة لدى مؤسسة
ال ـب ـتــرول إل ــى الـخــزيـنــة الـعــامــة
للدولة.
وقـ ــال م ـقــرر الـلـجـنــة الـنــائــب
د .بـ ــدر الـ ــداهـ ــوم ف ــي تـصــريــح
بالمجلس أم ــس إن االجـتـمــاع
تــم رفـعــه لـعــدم حـضــور الــوزيــر
المختص وال مسؤولي الجهات
المعنية ،بحجة عدم أداء الوزراء
القسم في قاعة عبدالله السالم،
مؤكدا أن هذا العذر غير صحيح
ومـخــالــف للدستور ألن القسم

داخــل قاعة عبدالله السالم هو
من أجــل تمكينهم من ممارسة
أعمالهم كأعضاء في المجلس،
بينما صفتهم التنفيذية فهي
مـ ـ ــوجـ ـ ــودة مـ ـن ــذ الـ ـقـ ـس ــم أم ـ ــام
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
حفظه الله وأعاده الله إلى البلد
سالما معافى.

العجز المالي
وبـ ـي ــن ال ـ ــداه ـ ــوم أن الـلـجـنــة
ستوجه دعــوة لرئيس ال ــوزراء
وال ـ ـ ــوزراء الـمـخـتـصـيــن وكــذلــك
لـ ـلـ ـن ــواب ل ـم ـنــاق ـشــة ه ـ ــذا األمـ ــر
الـ ـمـ ـه ــم ف ـ ــي م ـ ـسـ ــرح ال ـم ـج ـلــس
األربعاء المقبل الساعة العاشرة
صـ ـب ــاح ــا ،م ـت ـم ـن ـي ــا م ـ ــن سـمــو
الرئيس أن يشرح أسباب العجز
ال ـم ــال ــي ،وأسـ ـب ــاب ع ــدم تــوريــد
األربـ ـ ـ ـ ــاح ال ـم ـح ـت ـج ــزة وأيـ ـض ــا
أسـبــاب الخلل الـتــام باقتصاد

الدولة وكذلك طلب السحب من
صندوق األجيال القادمة.
وأكـ ـ ــد ال ـ ــداه ـ ــوم ع ـ ــدم صـحــة
مــا يـتــردد عــن عجز الميزانية،
مرجعا أسباب الخلل المالي إلى
الـقـصــور الـحـكــومــي فــي تــوريــد
بعض األربــاح المحتجزة التي
تـتـعــدى قيمتها مـلـيــارات لسد
ع ـج ــز ال ـم ـي ــزان ـي ــة ،م ـض ـي ـفــا أن
"تــوريــد تلك األرب ــاح يغني عن
ال ـم ـس ــاس ب ـص ـن ــدوق األج ـي ــال
ال ـقــادمــة أو الـلـجــوء إل ــى الــديــن
العام من األساس".

مصالح الناس
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة اخـ ـ ـ ـ ــرى ،ط ــال ــب
ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب يـ ـ ــوسـ ـ ــف الـ ـفـ ـض ــال ــة
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة بـتـلـمــس
مـ ـص ــال ــح ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،وم ــواجـ ـه ــة
الـتـحــديــات الــراه ـنــة ،مــؤكــدا أن
"ترف الوقت أصبح غير متاح".

وق ــال الـفـضــالــة فــي تصريح
بالمجلس أمس إن "هناك أسماء
م ــن ال ـ ـ ــوزراء نـسـتـبـشــر ب ـهــا كل
خير لكن هناك تحديات واضحة
وص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــة مـ ـنـ ـه ــا تـ ـح ــدي ــات
سياسية وتحديات اقتصادية
واج ـت ـمــاع ـيــة وق ـض ــاي ــا عــديــدة
بحاجة إلى إصالح".
وشدد الفضالة على ضرورة
تلمس مصالح الناس ومراعاة
أع ـم ــال ـه ــم خ ـص ــوص ــا أن ه ـنــاك
حديثا عن حظر جزئي ،مطالبا
ال ـ ــوزراء بــإيـجــاد آلـيــة لـحــل هــذه
اإلشكالية وعدم تعطيل مصالح
الـنــاس ،وأيـضــا تطبيق اآللـيــات
القابلة للتنفيذ على أرض الواقع،
وعدم نسيان الوضع االقتصادي،
مـ ـب ــدي ــا اسـ ـتـ ـغ ــراب ــه م ـ ــن إع ـ ــان
ال ـح ـك ــوم ــة عـ ــدم وج ـ ــود سـيــولــة
للرواتب ،في ظل تقارير تصف
الوضع المالي للدولة بالمتين.

الصالح :لن نقبل تهديد المواطنين برواتبهم
أكد أنه سيتصدى لما ذكره وزير المالية بشأن عدم توفر سيولة لرواتب أبريل
•

محيي عامر

جدد عضو لجنة الشؤون المالية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ال ـنــائــب
خـلـيــل الـصــالــح تــأكـيــده أن ــه لــن يقبل
بـ ـتـ ـه ــدي ــد ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن ب ــرواتـ ـبـ ـه ــم
وال ـم ـس ــاس بـجـيــوبـهــم أو اس ـت ـنــزاف
صندوق االجيال القادمة ،مشيرا إلى
أن ال ـح ـكــومــة م ـطــال ـبــة ب ـش ـكــل ف ــوري
ب ــاالل ـت ــزام بـتــوج ـي ـهــات س ـمــو االم ـيــر
والتخفيف عن كاهل المواطنين.
وق ـ ــال ال ـص ــال ــح ف ــي ت ـص ــري ــح أم ــس:
سنقف بالمرصاد لوزير المالية خليفة
ح ـمــادة ال ــذي ق ــال فــي اجـتـمــاع اللجنة
الـمــالـيــة "ال تــوجــد روات ــب لشهر أبــريــل
بسبب عدم وجود سيولة" ،مشددا على
أن تــوجـيـهــات سـمــو االم ـي ــر للحكومة
تسطر بالذهب بعد اداء القسم مباشرة
وسموه الذي يعيش معاناة ابنائه أمر
الحكومة بالتخفيف عن المواطنين ،ومن
هنا نكرر مــا قلناه فــي اللجنة المالية
بأننا لن نقبل المساس بالمواطن.
وشدد الصالح على أن موضوع عدم
وجـ ــود ال ـس ـيــولــة م ــوج ــود ف ــي الـســابــق

وذك ــره ــا وزيـ ــر الـمــالـيــة األس ـب ــق ان ــه ال
تــوجــد روات ــب فــي شهر سبتمبر ،مــاذا
عملت الحكومة؟ مشيرا الى ان ما فعلته
الحكومة هو طلب أخذ  ٥مليارات دينار
سنويا من صندوق االجيال دون تحديد
تاريخ معين مفتوح ،ويقولون نحن نريد
االصالح وترشيد االنفاق.
وبين أن صندوق االجيال هو العمود
الفقري للوضع المالي بالداخل والخارج
النه مرتبط بالتصنيف االئتماني وهذا
الصندوق الذي تحول له ارباح سنوية
من االيرادات بحدود  ٪٧تقريبا سنويا،
واالخ ــذ مــن هــذا الـصـنــدوق فيه تهديد
للتصنيف االئتماني لدولة الكويت.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع :إذا ه ـ ـ ــذه ع ـق ـل ـي ـت ـك ــم فــي
االصالح ال حول وال قوة اال بالله ،اقول
مــرفــوض مــرفــوض وعليكم االبتعاد
عـ ــن ص ـ ـنـ ــدوق االج ـ ـ ـيـ ـ ــال ،وق ـ ــال ـ ــوا ان
الدول االخرى سحبت من الصناديق
والسندات السيادية ،ويريدون موافقة
على الدين العام من البنوك ،متسائال:
ك ـيــف ال ـت ـعــامــل مـعـكــم تــأخــذ م ــن هــذا
الـمـكــان "لـتــرقــع" ذلــك الـمـكــان؟ مشددا
بالقول :ال.

واس ـت ـط ــرد ال ـص ــال ــح :ال ــدي ــن ال ـعــام
ي ـجــب أن ي ـك ــون وفـ ــق آل ـي ــة ومــراق ـبــة
وم ـع ــرف ــة ك ــل دي ـن ــار ي ـتــم ص ــرف ــه ،وال
تكون عائمة كما هو مذكور في الطلب
الموجود ،وعدم وجود الكاش للرواتب
وت ــوفـ ـي ــر ال ـس ـي ــول ــة ه ـ ــذه م ـســؤول ـيــة
الحكومة وليست مسؤوليتنا ،موقفي
واض ــح وصــريــح ب ـعــدم الـمـســاس في
ج ـيــب ال ـم ــواط ــن وصـ ـن ــدوق االج ـي ــال
ون ـط ـبــق تــوج ـي ـهــات صــاحــب الـسـمــو
ورفع الكاهل عن المواطنين.
واستغرب ما تم ذكــره في وسائل
التواصل بــأن النائب خليل الصالح
م ــراس ــل ل ـل ـح ـكــومــة ،وأن ـ ــا أرد بملكة
الصوت العالي :أنا مراسل للمواطنين
وليس للحكومة ،مستشهدا بوقوفه
مع إسقاط القروض والقضايا االخرى
س ــاب ـق ــة ،ون ـح ــن ف ــي ال ـط ــري ــق القـ ــرار
استبدال االجازات اثناء الخدمة ،هذا
ديــدنــي وطريقي وال يهمني مــا قاله
الوزير بعدم القدرة على دفع الرواتب،
البد من حلول مقبولة وتكون للشعب
الذي نقبل المساس به.

خليل الصالح

بدر الداهوم

يوسف الفضالة

وب ـيــن أن لـجـنــة الـمـيــزانـيــات
شـ ــددت ب ــدوره ــا عـلــى ض ــرورة
محاسبة الجهات التي لم تورد
أرباحها المحتجزة إلى خزانة
الــدولــة ،كما شــدد على ضــرورة
تحرك مجلس الوزراء لمحاسبة

أي جهة ترفض التحويل وعدم
تـحـمـيــل ه ــذه ال ـم ـش ـكــات على
أص ـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
والمتوسطة.

السويط يسأل حمادة عن حجم
احتياطي األجيال القادمة
وجــه النائب ثــامــر السويط س ــؤاال إلــى وزي ــر المالية وزي ــر الــدولــة للشؤون
االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة ،عن حجم احتياطي األجيال القادمة.
ً
ً
وقال السويط في سؤاله ،إن الحكومة أحالت إلى مجلس األمة مؤخرا مشروعا
بقانون يقضي بجواز سحب  5مليارات دينار (كحد أقصى) من احتياطي األجيال
ً
القادمة ،ونظرا لما يمثله هذا السحب من خطر يهدد مستقبل األجيال" ،يرجى
إفادتي وتزويدي بحجم احتياطي األجيال القادمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال".
وأضاف "كما يرجى تزيدي بكشف بالمبالغ المقتطعة إلى صندوق األجيال
القادمة كما حددتها المادة األولى من المرسوم بالقانون رقم ( )106لسنة 1976
في شأن احتياطي األجيال القادمة منذ إنشائه حتى تاريخ الرد على هذا السؤال،
على أن يتضمن صافي الرصيد الفعلي لكل عام على حدة".
وتساءل "هل توجد استقطاعات أو مبالغ سحبت من الصندوق بأي صفة كانت؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى بيان قيمة هذه المبالغ وسنة السحب وأسبابه،
وهل هذه اإلجراءات ال تتعارض مع المادة الثالثة من القانون المشار إليه؟".
وتابع "ما هي أسباب ومبررات وزارة المالية لتقديم مشروع بسحب  5مليارات
دينار من صندوق األجيال القادمة؟ وأين ستصرف هذه األموال؟ وهل هناك حلول
اقتصادية لمعالجة العجز الذي تدعيه الحكومة غير السحب المذكور المرفوض
ً
نيابيا؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بتلك الحلول المقترحة ومدى
معالجتها لذلك القصور".
وزاد "هل وضعت وزارة المالية عند إعدادها للميزانية العامة للدولة ضوابط
محددة لتقليص العجز في الميزانية سواء في جانب زيادة اإليــرادات وتنويع
مصادرها أو في جانب خفض المصروفات؟ يرجى تزويدي بهذه الضوابط ومدى
االلتزام بها عند إعداد الميزانية".
وختم بقوله "ما الجهات الحكومية التي لم تورد قيمة األرباح المحتجزة لديها
إلى الخزانة العامة للدولة (االحتياطي العام) حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم
تبلغ قيمتها؟ وما هي السلطة المسؤولة عن هذه الجهات؟ وهل اتخذت وزارة
المالية إجراء قانونيا بهذا الشأن؟ مع تزويدي بالمستندات".

المطر إلعادة تبعية «التطبيقي» لـ «التعليم العالي» الشالحي :تقصير بالعملية التعليمية في البالد
«خطأ في التشكيل الوزاري الجديد جعل الهيئة تابعة لوزارة التربية»
طــالــب الـنــائــب د.حـمــد المطر بــإعــادة
تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال ـتــدريــب إل ــى وزارة التعليم الـعــالــي،
وتـ ـع ــدي ــل مـ ــا اعـ ـتـ ـب ــره خ ـط ــأ أك ــادي ـم ـي ــا
وقانونيا في التشكيل الوزاري الجديد
الذي جعل الهيئة تابعة لوزارة التربية.
و ق ــال المطر فــي تصريح بالمجلس
ام ــس إن إس ـنــاد اإلش ـ ــراف عـلــى الهيئة
ا لـعــا مــة للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب
لوزير التربية إجراء خاطئ ،مضيفا أن
المرسوم رقم  ٨٨ /١٣٠ينص في مادته
األولى على تبعية الهيئة لوزير التعليم
العالي.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن "رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ه ـي ـئــة
التدريس بالتطبيقي ضد هــذا اإلجــراء
المخالف للقانون" ،متسائال :كيف تتبع
مؤسسة أكاديمية تمنح البكالوريوس
والدكتوراه وزارة التربية؟

وأض ـ ــاف أن ال ـتــرح ـيــب ب ـف ـكــرة فصل
التربية عن التعليم العالي تستند إلى
إتــاحــة الفرصة لــوزيــر التربية للتركيز
في القضايا التربوية في هذه الظروف
االستثنائية.
وشدد على عدم جواز إشراف أي وزير
على مؤسسة أ كــاد يـمـيــة تتبع التعليم
العالي بحكم القانون ،بخالف الهيئات
المستقلة والتي يتم نقل تبعيتها بقرار
مجلس الوزراء.
و قـ ــال ا ل ـم ـطــر إن ا لـلـجـنــة التعليمية
لــن تتعاون مــع الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وا ل ـتــدر يــب طــا لـمــا تبعيتها
ل ــوزي ــر غ ـيــر م ـخ ـتــص ب ـح ـكــم ال ـق ــان ــون،
م ـطــال ـبــا رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة بـ ــأن يــوقــف
ه ـ ــذا ال ـت ـع ـي ـيــن الـ ـخ ــاط ــئ ح ـف ــاظ ــا عـلــى
المؤسسات التعليمية والقانون.

الطريجي :تعديل قانون االنتخاب
بالتصويت لثالثة مرشحين
قدم النائب عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة
األولى من القانون  42لسنة  2006بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية
لعضوية مجلس االمة.
ونص التعديل على أن تنتخب كل دائــرة عشرة أعضاء للمجلس،
ويكون لكل ناخب حق االدالء بثالثة أصوات ،بواقع صوتين لمرشحين
اثنين في الدائرة المقيد فيها الناخب ،وصوت لمرشح واحد في أي من
الدوائر األخرى ،ويمنح كل ناخب ورقتين انتخابيتين ،ورقة للدائرة
المقيد فيها وورقة للدوائر األخرى ،ويثبت في كل ورقة تصويته ،وله
ان يستعمل حقه في دائــرة دون األخــرى ،وتبطل ورقــة االنتخاب إذا
تضمنت أكثر من العدد المطلوب.
وأكد الطريجي في المذكرة االيضاحية لالقتراح ان استخدام الصوت
الــواحــد كــرس الفردية فــي العمل البرلماني وشتت العمل المشترك
وكـ ّـرس جوانب قبلية وطائفية ومناطقية في الممارسة االنتخابية،
األمــر الــذي يجعل تعديل قانون االنتخاب أمــرا في غاية األهمية لما
يمثله النظام االنتخابي من أهمية.
وت ـس ــاءل :هــل يـعـقــل ان يـمـنــح ال ـمــواطــن ال ـحــق فــي انـتـخــاب ُعشر
ممثليه في البرلمان؟ وهل قوة الصوت ال تمثل اال في شخص واحد؟
فالديمقراطيات المتقدمة التي أخــذت بالصوت الواحد كان للدائرة
االنتخابية فيها ممثل واحد وليس عشرة.
وقال :ألن الهدف هو التخلي عن الصوت الواحد وهجران هذا النظام
االنتخابي العقيم ،فقد جاءت الفكرة بإصالح النظام االنتخابي وما
يرافقه من بعض الممارسات ،خصوصا ما يتعلق بنقل األصوات الذي
ً
أصبح مؤرقا لشفافية التمثيل ومدخال للتجاوز على حقوق أبناء
الــدوائــر األصليين في إفــراز ممثليهم ،كما تضمن االقـتــراح معالجة
للتخلي عن الصوت الواحد ومحاولة الكف عن نقل األصوات مع القناعة
ان أي نظام انتخابي له ما له وعليه ما عليه.

حمد المطر

استغرب تهديد المعلمين «البدون» بالفصل النتهاء صالحية البطاقات األمنية
أعرب النائب د .صالح الشالحي عن
استغرابه من استعدادات وزارة التربية
ً
لـلـعــام ال ــدراس ــي ال ـجــديــد ،مـعـتـبــرا أن
هناك تقصيرا من المعنيين بالعملية
التعليمية في البالد.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـشـ ــاحـ ــي ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
بـ ــال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إنـ ـ ـ ـ ــه تـ ــوجـ ــه
خ ـ ـ ــال األشـ ـ ـه ـ ــر ال ـ ـثـ ــاثـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة
بــأ سـئـلــة تـخــص وزارة ا لـتــر بـيــة عن
استعداداتها للدراسة ،مؤكدا اهمية
مــو ضــوع التعليم بــا عـتـبــاره ركيزة
أساسية لالرتقاء باألمم.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــاف أن "وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة
مهيكلة بنظام مـتـطــور ،ور غــم ذلك
هناك أوجه قصور شملت المناهج،
ً
حيث إن هناك كتبا دراسية للفصل
ا لــدرا ســي الثاني غير متوافرة ولم
توزع حتى اآلن.

وأش ـ ــار إل ــى وجـ ــود ش ـك ــاوى مــن
أولـ ـ ـي ـ ــاء األمـ ـ ـ ــور فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـج ــان ــب
بسبب عدم توفر تلك الكتب ،معتبرا
ذلك دليل ضعف استعدادات الوزارة
للعودة إلى المدارس.
و طــا لــب ا لـشــا حــي وز ي ــر التربية
ب ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـ ـ ـ ــرد عـ ـ ـل ـ ــى األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة
ا لـبــر لـمــا نـيــة ،وا ل ـق ـيــادات التعليمية
ا لـ ـ ـت ـ ــي ال ت ـ ــر ي ـ ــد ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ــا لـ ـتـ ـق ــدم
ً
ب ــا سـ ـتـ ـق ــا لـ ـتـ ـه ــا ،مـ ـ ــؤ كـ ـ ــدا أن " ه ـ ــذه
الـ ـقـ ـي ــادات ال ـت ــرب ــوي ــة ق ـي ــد ال ــرق ــاب ــة
النيابية و س ــوف تـحــا ســب ،كـمــا أن
الوزير ليس بمنأى عن المحاسبة.
وأب ـ ـ ـ ــدى اسـ ـتـ ـغ ــراب ــه م ـ ــن ت ـه ــدي ــد
ال ـم ـع ـل ـم ـيــن مـ ــن ف ـئ ــة غ ـي ــر م ـح ــددي
ال ـج ـن ـس ـي ــة ب ــال ـف ـص ــل ن ـت ـي ـج ــة ع ــدم
حملهم بطاقات أمنية صالحة.

ق ــدم ال ـنــائــب أح ـمــد الـحـمــد اقـتــراحــا
بقانون بتعديل ا لـمــادة ( )2من قانون
التأمينات االجتماعية الصادر باألمر
األميري بالقانون رقم ( )61لسنة .1976
ونصت المذكرة اإليضاحية لالقتراح
بقانون على اآلتي :حددت المادة  ٢من
قانون التأمينات االجتماعية الصادر
باألمر األميري بالقانون رقم ( )٦١لسنة
 ،١٩٧٦سقف المرتب الذي يحتسب على
أساسه المعاش التقاعدي بـ  ١٥٠٠د .ك
شهريا ،وأجازت نفس المادة للوزير -
بعد موافقة مجلس اإلدارة  -تعديل هذا
السقف وذ لــك في الحدود التي يسمح
بـهــا ال ـمــركــز ال ـمــالــي ل ـص ـنــدوق تــأمـيــن
الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة
المنصوص عليه في كل من المادتين
 10و 11من نفس القانون.
واعتبارا للقرار الصادر في  6فبراير
 ٢٠٠٥ب ــر ف ــع ا لـ ـح ــد األ قـ ـص ــى ل ـل ـمــر تــب
ف ـ ــي ا لـ ـت ــأ مـ ـي ــن ا ل ـت ـك ـم ـي ـل ــي إ لـ ـ ــى ١٢٥٠
ً
د .ك شهريا ابتداء من  ١يوليو ،٢٠٠٥
فإن مجموع الحد ا لــذي يحتسب على
أساسه المعاش التقاعدي يكون ٢٧٥٠
د .ك وذ ل ــك بــا لـنـسـبــة لـجـمـيــع ا لـمــؤ مــن
عـلـيـهــم ال ـم ــذك ــوري ــن ف ــي الـ ـم ــادة  ١مــن

قانون التأمينات االجتماعية المشار
إليه.
وإذا كان القانون أجاز للوزير تعديل
سقف الحد األقصى على نحو ما جاء
ف ــي (الـ ـم ــادة  )٢فــإن ـمــا ل ـك ــون ال ـم ـشــرع
اسـتـشـعــر ض ــرورة مــراجـعــة ه ــذا الـحــد
دوري ــا لـمــواكـبــة الـتـطــورات والــزيــادات
والتغيرات التي قد تطرأ على الرواتب
أو على أوضاع مختلف فئات المؤمن
عليهم.
والـ ـ ــواضـ ـ ــح أن ج ـم ـي ــع االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات
تتقاطع على أن سقف الراتب التقاعدي
ب ــوضـ ـع ــه الـ ـح ــال ــي ال ي ـ ـخـ ــدم ال ـع ـم ــال ــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة وال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة،
والمعاشات المستحقة يجب أن تكون
ً
ان ـع ـكــاســا لــدخــل ال ـم ـش ـتــرك وع ـلــى قــدر
ت ـح ـمِّــاتــه ال ـف ـع ـل ـيــة وذل ـ ــك م ــا ه ــو غـيــر
متحقق بالنسبة للعاملين في القطاع
ا لـخــاص ا لــذ يــن يتحملون قسطا أعلى
ُ
من نظرائهم في القطاع العام ،إذ تضاف
في حساب الراتب األساسي قيمة دعم
العمالة كما يتحملون االشتراك في بدل
البطالة الذي ال يستفيدون منه بالطبع
عند اإلحالة إلى التقاعد.
ثـ ــم إن زي ـ ـ ــادة ال ـ ــروات ـ ــب فـ ــي ال ـق ـطــاع

سلة برلمانية
الحجرف يسأل عن حسابات
وهمية بإدارة ضباط

وجه النائب مبارك
ً
الحجرف سؤاال إلى وزير
الداخلية الشيخ ثامر
العلي ،قال في مقدمته :ذكر
النائب شعيب املويزري في
استجوابه لوزير الداخلية
السابق في تاريخ 2020/8/8
عن وجود حسابات وهمية
بإدارة وإشراف ضباط في
جهاز أمن الدولة واملباحث
اإللكترونية تبتز املغردين
وتهددهم بالصمت
عن أقطاب أو لالنتقام
السياسي أو مقابل مبالغ
من املال .وطلب الحجرف
تزويده وإفادته باآلتي:
هل شكلت لجنة للتحقيق
فيما ورد في االستجواب
املذكور؟ إذا كانت اإلجابة
اإليجاب فيرجى تزويدي
بجميع تقارير اللجنة
والنتائج التي توصلت
إليها مع شطب األسماء،
وإذا كانت اإلجابة بالنفي
فيرجى تزويدي بأسباب
عدم تشكيل لجنة تحقيق
في املواضيع املذكورة حتى
تاريخ ورود هذا السؤال.

الخنفور للسماح بإقامة
ديوانيات خارج المنزل

قدم النائب سعد الخنفور
اقتراحا للسماح للمواطنني
بعد التنسيق مع الجهات
املختصة ووفق رسوم
إيجار سنوية رمزية بمنح
ترخيص بإقامة ديوانية
خارج املنزل وفق اشتراطات
تحددها البلدية والجهات
األخرى املختصة وذلك في
املساحات القريبة من أماكن
السكن الخاص.
وعزا اقتراحه الى أهمية
الديوانيات في حياة
األسرة واملجتمع الكويتي،
وصعوبة إقامة وتجهيز
ديوانية داخل أغلب منازل
املواطنني بسبب وجود
أكثر من جيل وأسرة باملنزل
الواحد الناتج عن تكدس
الطلبات اإلسكانية منذ
سنوات ،فضال عن مساحات
البيوت الصغيرة التي
ال تحتمل إقامة ديوانية
بداخله.

الديحاني إلنشاء مدرستين
ثانويتين في النسيم

صالح الشالحي

الحمد لرفع سقف المعاش التقاعدي في «األهلي»
الـخــاص تنعكس على القسط المدفوع
للتأمينات كما أن العديد مــن الــرواتــب
أض ـ ـحـ ــت تـ ـ ـق ـ ــارب مـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ــراتـ ــب
التقاعدي األساسي ما يبرر إعادة النظر
في السقف المعتمد حاليا.
لــذلــك أع ــد االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون الـمــرفــق
الستدراك هذا األمــر حيث نصت مادته
األولى على أن يستبدل بنص المادة ()2
من قانون التأمينات االجتماعية نص
جــديــد ُي ــرف ــع بـمـقـتـضــاه ال ـحــد األقـصــى
لـلـمــرتــب بــالـنـسـبــة لـلـمــؤمــن عـلـيـهــم في
الـقـطــاع الـنـفـطــي واأله ـل ــي إل ــى  ١٧٥٠د.
ك بـ ــدال م ــن  ١٥٠٠د .ك ل ـي ـكــون الـمـبـلــغ
اإلجمالي هو  ٣٠٠٠د .ك بــدال من ٢٧٥٠
د .ك (باعتبار أن السقف بالنسبة للراتب
في التأمين التكميلي هو  ١٢٥٠د .ك).
وه ـ ـ ـ ــذا االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح مـ ـ ــن ش ـ ــأن ـ ــه أي ـض ــا
المساهمة في تشجيع اإلقبال على العمل
بــال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ان ـس ـجــامــا م ــع رؤي ــة
الكويت  ٢٠٣٥والدور المنوط لهذا القطاع
كشريك في التنمية االقتصادية وجاذب
للعمالة الوطنية ،كما مــن شأنه أيضا
تحفيز العاملين البالغين سن التقاعد
على إفساح المجال لتوفير المزيد من
فرص العمل أمام الشباب.

برلمانيات

تقدم النائب فرز الديحاني
باقتراح لبناء وتجهيز
مدرستني ثانويتني،
تخصص واحدة للبنني
واألخرى للبنات.
وقال الديحاني ،في
اقتراحه" ،تعتبر منطقة
النسيم في محافظة
الجهراء من أقل املناطق
حظا في الرعاية التعليمية
من قبل وزارة التربية،
خصوصا بعد أن تم توزيع
قسائم القطعتني  3و ،4كما
تعتبر الكثافة السكانية
للمنطقة كبيرة مقارنة
باملناطق األخرى".

الشاهين يقترح صيانة
عاجلة لشوارع مشرف

أحمد الحمد

تقدم النائب أسامة الشاهني
باقتراح لعمل صيانة
عاجلة لشوارع منطقة
مشرف (الرئيسة والداخلية)
بشكل كامل .وعزا الشاهني
االقتراح إلى تردي جودة
الطرق ،الذي يسبب ضررا
بالغا ملستخدميها ،سواء
حافالت أو مركبات أو
دراجات أو مشاة.
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ً
ّ
معرفي يكرم طالبات « »GUSTلتقديمهن حلوال للقضية اإلسكانية
عبر مشروع بناء مدينة سكنية في العاصمة توفر مليار دينار على الدولة

المشروع
يمثل محاولة
مهمة
لمواجهة
تحديات
القضية
اإلسكانية

الفالح

ك ـ ـ َّـرم وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـشــؤون
اإلس ـك ــان وال ـخــدمــات الـســابــق،
ً
د .عـبــدالـلــه م ـعــرفــي ،عـ ــددا من
ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــات مـ ـ ـ ـ ــادة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ال ـع ـق ــاري ف ــي جــام ـعــة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا (،)GUST
ً
لتقديمهن مشروعا يستهدف
ال ـم ـس ــاه ـم ــة ف ــي ح ــل ج ـ ــزء مــن
الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه
المواطن على صعيد القضية
اإلسكانية.
وذكـ ـ ــرت ال ـجــام ـعــة أن فـكــرة
المشروع الذي قدمته الطالبات
تتمثل في إنشاء مدينة سكنية
وسط مدينة الكويت ،وبأرض
ً
موجودة فعليا تمتد لمساحة
 400ألـ ــف م ـت ــر م ــرب ــع بـجــانــب
م ـب ـن ــى م ــؤسـ ـس ــة ال ـت ــأم ـي ـن ــات
االج ـت ـمــاع ـيــة وم ـق ــاب ــل حــديـقــة
ً
الشهيد ،على أن تشمل شققا
سكنية في موقع استراتيجي
مـ ـمـ ـي ــز ،م ـ ــع ت ــوفـ ـي ــر م ـخ ـت ـلــف
الخدمات المطلوبة ،من تعليم
ومــراكــز تـســوق ومستشفيات،
إلى جانب تصميم هذه المدينة،
بحيث تـكــون مناسبة للتنقل
و سـ ـ ـ ــط أ بـ ـ ـ ـ ـ ــراج ذات ت ـص ـم ـيــم
متطور.
و ل ـ ـف ـ ـتـ ــت «  »GUSTإ لـ ـ ـ ــى أن
ال ـم ـش ــروع يـسـعــى إلـ ــى تــوفـيــر

ما يفوق  4000طلب إسكاني،
ليساهم فــي معالجة القضية
اإلسـكــانـيــة ،وف ــي الــوقــت عينه
س ـي ــوف ــر ت ـك ـل ـفــة ب ـن ـحــو م ـل ـيــار
دي ـ ـنـ ــار ع ـل ــى ال ـ ــدول ـ ــة ،م ـقــارنــة
بــال ـع ـمــل ال ـت ـق ـل ـيــدي ال ـ ــذي يتم
تقديمه.

االستثمار العقاري
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــال أس ـ ـتـ ــاذ
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ف ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم
اإلداريـ ـ ـ ــة ب ـجــام ـعــة ال ـخ ـل ـيــج د.
ع ـبــدال ـلــه الـ ـف ــاح ،إن «الـقـضـيــة
اإلسـ ـك ــانـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد تـمـثــل
المشكلة األكثر أهمية لألسر،
ولها أبعاد مختلفة على حياة
ً
ال ـم ــواط ــن» ،الف ـتــا إل ــى أن مــادة
االستثمار العقاري التي يقوم
بتدريسها طرحت المشكلة على
الطلبة ،الذين قدموا مقترحات
مختلفة ك ــان أبــرزهــا االق ـتــراح
ال ـ ــذي اس ـت ـحــق ت ـكــريــم ال ــوزي ــر
السابق عبدالله معرفي.
وبـ َّـيــن ال ـفــاح أن «الـمـشــروع
الـ ــذي قــدم ـتــه ال ـطــال ـبــات يمثل
فكرة مهمة لمواجهة تحديات
القضية اإلسكانية لدينا ،ومن
شــأنــه أن ي ـقــدم قـنــاعــة جــديــدة
بــإم ـكــان ـيــة ال ـس ـكــن ف ــي الـشـقــق

ً
َّ
المكرمات
معرفي متوسطا الفالح والطالبات
بــالـنـسـبــة ل ـل ـم ــواط ــن ،ف ــي حــال
ت ـ ــواج ـ ــدت ب ـم ــدي ـن ــة م ـت ـكــام ـلــة
تتوافر فيها جميع المتطلبات».

دعم المقترحات
وش ــدد ال ـفــاح عـلــى ض ــرورة
دعم مثل هذه المقترحات ،التي
لن تقتصر فائدتها على الباحث
ً
عن السكن ،بل أيضا تساهم في

توفير فرص استثمارية متنوعة
تدعم مختلف القطاعات.

مواضيع مهمة
مــن جـهـتـهــا ،أوض ـحــت إحــدى
المشاركات في فريق عمل إعداد
المشروع ،الطالبة زينب بيضون،
أن «م ـ ــادة االس ـت ـث ـم ــار ال ـع ـقــاري
تضمنت مواضيع مهمة ومفيدة

ً
ف ــي واق ـع ـن ــا ،م ــع طــرح ـهــا أي ـضــا
ل ــأس ــاسـ ـي ــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـفـهــم
القطاع العقاري» ،الفتة إلى أن ذلك
ّ
مكنهن من تقديم فكرة المشروع
المتعلق بالقضية اإلسكانية.
وأش ــارت إلــى أن فــريــق العمل
اس ـت ـخ ــدم خـ ــال هـ ــذا ال ـم ـش ــروع
ج ـم ـيــع ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـت ــي تـمــت
دراستها في الفصل ،مع التمكن
مــن تطبيقها ،وطــرح المزيد من

تسكين قياديي الجامعة و«التطبيقي» وإصدار
الئحة قانون الجامعات ...أبرز تحديات الفارس

ّ
سرعة إنجاز جامعتي عبدالله السالم وجابر تساعد في حل مشاكل القبول
●

حمد العبدلي

يـعــول الكثير مــن األكــاديـمـيـيــن والمهتمين
بــالـشــأن التعليمي عـلــى خـطــوة فـصــل وزارت ــي
التعليم العالي والتربية ،وإسـنــاد األول ــى الى
د .محمد الـفــارس فــي حــل العديد مــن الملفات
وال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا ال ـ ـتـ ــي أصـ ـبـ ـح ــت ت ـ ـ ـ ــؤرق ال ـج ـس ــم
األكاديمي ،ومن أهمها تسكين قياديي الجامعة
و«التطبيقي» ورؤساء المكاتب الثقافية ،وإصدار
الئحة قانون الجامعات الحكومية.
ويعتبر مــراقـبــون للقضايا األكــاديـمـيــة في
وزارة التعليم العالي أن خطوة الفصل مهمة
للتركيز على المشاكل التي تعانيها مؤسسات
ّ
التعليم العالي في الكويت ،ومحاولة حلها ،مع
إعطاء أهمية كبيرة للتوسع في االهتمام بجودة
التعليم العالي والبحث العلمي ،وكذلك التوسع
في إنشاء جامعات جديدة ،خاصة مع إصــدار
قانون الجامعات الحكومية عام .2019
ويتابع المراقبون :مــع إسـنــاد تبعية وزارة

الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ال ــى د .الـ ـف ــارس ،إض ــاف ــة الــى
وزارة النفط ،فإنه تنتظره الكثير من القضايا
والملفات في «التعليم العالي» ،وجامعة الكويت،
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
وأهمها حلحلة الكثير من المشاكل العالقة في
تلك المؤسسات التي تعاني فراغا إداريا كبيرا
مـنــذ أكـثــر مــن ع ــام ،وكــذلــك مـشــاكــل فــي الطاقة
االستيعابية لمخرجات الثانوية العامة ،وهي
في ازدياد مستمر.

تسكين مناصب الجامعة
ولعل من أبرز هذه الملفات تسكين المناصب
القيادية الشاغرة ،ومنها مدير للجامعة ،وكذلك
ع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـع ـم ــداء وم ـس ــاع ــدي ال ـع ـمــداء،
ممن تتجاوز أعدادهم نحو  20قياديا ،أبرزهم
عميد القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة
وع ـ ـمـ ــداء ك ـل ـي ــات ال ـح ـق ــوق والـ ـعـ ـل ــوم اإلداري ـ ـ ــة
والعلوم االجتماعية والعلوم الحياتية والتربية

وال ـص ـيــدلــة وال ـع ـلــوم واآلداب وال ـط ــب ،إضــافــة
الــى العمل على تسريع وتيرة االنتقال الكامل
لمدينة صباح السالم الجامعية ،التي بقي منها
 3كـلـيــات ،هــي الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة ،والـحـقــوق
والشريعة ،والــدراســات اإلسالمية ،إضافة الى
المباني اإلدارية.
ويـ ـع ــول ب ـع ــض األك ــادي ـم ـي ـي ــن ع ـل ــى ال ــوزي ــر
ال ـ ـفـ ــارس ل ـت ـســريــع ت ـش ـك ـيــل ال ـم ـج ـلــس األع ـل ــى
للجامعات الحكومية ،والسعي الى إيجاد صيغة
توافقية لالئحة قانون الجامعات الحكومية مع
اللجنة التعليمية بمجلس األمة ،والذي يحتاج
الى إصدار مرسوم بتطبيقه للعمل على إنشاء
جامعة عبدالله السالم ،لما لذلك من أهمية كبيرة
في إنشاء جامعات حكومية جديدة وحل مشاكل
القبول والشعب الدراسية.

مشاكل «التطبيقي»
وال يـخـتـلــف ال ــوض ــع ف ــي «الـتـطـبـيـقــي» عن

الجامعة لجهة ما تعانيه من فــراغ إداري في
اختيار مدير عــام جــديــد ،بعد تــوزيــر د .علي
المضف ،وفتح ملف إنشاء جامعة جابر من
جــديــد ،والـسـعــي ال ــى تطبيقه ،فــي ظــل زي ــادة
أع ــداد طلبة الهيئة خــال الـسـنــوات األخـيــرة،
إضــافــة الــى إع ــادة النظر فــي فصل القطاعين
بالهيئة».
وفيما يخص وزارة التعليم العالي أيضا،
فإن قائمة المشاكل والملفات تطول ،لتشمل
تسكين رؤســاء المكاتب الثقافية والملحقين
الثقافيين المنتهية مدتهم منذ ما يزيد على
ع ــام ،إضــافــة الــى حــل مشاكل خطط البعثات
الخارجية والداخلية ،مع تزايد أعــداد الطلبة
الـمـتـقــدمـيــن ل ـه ــا ،وال ـن ـظــر ف ــي الئ ـح ــة أس ـمــاء
الجامعات المعترف بها ،وخاصة في الــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،والـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـل ــى أوضـ ـ ـ ــاع ال ـط ـل ـبــة
الكويتيين الدارسين في الخارج في ظل جائحة
ك ــورون ــا ،مــن خ ــال إعـ ــادة الـنـظــر فــي اعـتـمــاد
المقررات عن ُبعد.

األفـ ـك ــار ح ــول ت ـفــاص ـيــل مشكلة
اإلسكان التي تواجهها الكويت،
مضيفة« :ه ــذا الـمـشــروع منحنا
فرصة لتطبيق ما تعلمناه خالل
الفصل الــدراســي ،مــع تشجيعنا
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا عـ ـل ــى إض ـ ــاف ـ ــة إب ــداعـ ـن ــا
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص» .وت ــابـ ـع ــت ب ـي ـض ــون:
«منحتنا كلمات التشجيع التي
ً
ً
قــالـهــا ال ــوزي ــر م ـن ـظــورا مختلفا
حول كيفية التعامل مع تجاربنا

القادمة في الحياة ،ومدى أهمية
استمرار جيلنا في العمل من أجل
ً
ال ــدول ــة ،لمستقبل أك ـثــر إشــراقــا
لألجيال القادمة».
جــديــر بــالــذكــر ،أن فــريــق عمل
الـمـشــروع ضــم الـطــالـبــات :زينب
بيضون ،الهتون الجناعي ،ديمة
الـعـيـســى ،رانــوفــا العبدالمغني،
ريان سعيد ،وكوثر عودة ولولوة
العدساني.

حملة التطعيمات الدورية لطلبة
المدارس تنطلق الشهر الجاري
تشمل الحصبة والنكاف و«األلمانية» وDT
● عادل سامي
تعتزم وزارة الصحة البدء في حملة التطعيمات الدورية
لطلبة المدارس في المناطق التعليمية الست خالل مارس
الجاري.
وشددت الوزارة على ضرورة «الحاجة إلى التنسيق بين
إدارة الصحة المدرسية ومراكز الرعاية الصحية األولية
خالل حملة التطعيمات الدورية لطلبة المدارس».
وج ــاء فــي كـتــاب رسـمــي ص ــادر مــن «الـصـحــة» ،حصلت
«ال ـج ــري ــدة» عـلــى نـسـخــة م ـنــه ،أن ــه «ب ــاإلش ــارة إل ــى ال ـقــرار
اإلداري رقــم  1034لسنة  2020والـخــاص بتشكيل فريق
عمل حملة التطعيمات لطلبة المدارس وبناء على توجيه
الوكيل المساعد للشؤون الفنية فــي االجتماع المنعقد
يوم الخميس  18فبراير  2021للتنسيق مع مراكز الرعاية
الصحية األولية ،يرجى اإليعاز لمن يلزم إلى تسمية طبيب
في مراكز الرعاية الصحية األولية من الـمــدارس القريبة
التي حددتها وزارة التربية إلعطاء التطعيمات للطلبة
وذلك الستقبال الحالة الطارئة التي قد تحصل ال قدر الله
للطالب بعد إعطائه التطعيم المقرر له والقيام باإلسعاف
المناسب لحالته».
وأشــارت «الصحة» إلى أن التطعيمات المقررة للحملة
هي تطعيم «الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية» MMR
للصف ال ـســادس ب ـنــات ،وتطعيم «الـخـنــاق وال ـك ــزاز» DT
للصف الخامس والصف الثاني عشر بنين وبنات وسيكون
ذلك في مارس الجاري.

«التحالف الوطني» :تبعية «التطبيقي» لـ «التربية» قرار غريب
أكد أنه أجهز على قيمة فصل الوزارة عن «التعليم العالي»
أع ـ ـ ـ ــرب الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ــوط ـن ــي
الديمقراطي عن استغرابه قرار
إسـ ـن ــاد تـبـعـيــة ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة

للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب
ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـل ــة الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
الـ ـج ــدي ــدة إلـ ــى وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة،

ً
ب ــدال مــن بـقــائـهــا ضـمــن حقيبة
ً
وزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،مبينا
أن ا ل ـ ـمـ ــر سـ ــوم  88/141يـنــص

ع ـل ــى أن ت ـت ـبــع ال ـه ـي ـئ ــة «وزي ـ ــر
التعليم العالي ،ويباشر جميع
االختصاصات المقررة للوزير

«الدراسات العليا» :خطوة غير موفقة
اعتبر رئيس الجمعية الكويتية للدراسات
العليا د .محمد ا لـعـتـيـبــي ،أن نـقــل تبعية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
إل ــى وزيـ ــر الـتــربـيــة وفـصـلـهــا ع ــن التعليم
ً
الـعــالــي خـطــوة غير موفقة وبـعـيــدة تماما
عن العمل المؤسسي واستراتيجية التعليم
العالي.
وق ــال الـعـتـيـبــي ،فــي تـصــريــح صـحــافــي،

أمس ،إن طبيعة عمل كليات ومعاهد هيئة
التطبيقي من نفس طبيعة جامعة الكويت،
عال فوق الثانوية العامة،
فهي جهة تعليم ٍ
وم ــن الـمـفـتــرض أن يتبع كــاهـمــا التعليم
العالي وال يمكن فصلهما.
وزاد أن ال ـمــرســوم رق ــم  88 /141نظم
هذه التبعية وأتبع الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي لوزير التعليم العالي وفي حالة

فصلها أو نقل تبعيتها ال بد من مرسوم
آخ ــر يـحــدد طبيعة ه ــذا الـفـصــل .وأردف:
لدينا في جمعية الدراسات العليا أوراق
بحثية تشير إلى عدم جدية هذه الخطوة
بجانب احتمالية فشلها وتأثيرها على
ً
البحث العلمي والتعليم الجامعي ،مطالبا
بتصحيح الـخـطــأ وســرعــة إعـ ــادة تبعية
التعليم التطبيقي لوزارة التعليم العالي.

في القانون رقم  63لسنة 1983
المشار إليه».
وقــال التحالف ،في بيان له
أمس ،إن قرار فصل الوزارتين
جاء لمنح وزير التربية الوقت
الكافي لمتابعة ملفات التعليم
الـعــام الـتــي تعرضت لإلهمال
والـ ـعـ ـب ــث ،ل ـي ــس ف ـق ــط بـسـبــب
عدم تفرغ الــوزراء المتعاقبين
لهذه الملفات ،بل لكثرة تغيير
ً
الوزراء عموما ،ووزير التربية
بشكل خاص.
ً
وأضــاف أنــه استبشر خيرا
بفصل الحقيبتين في الــوزارة
الـثــالـثــة لسمو الـشـيــخ صباح
ً
الـخــالــد ،انـطــاقــا مــن اهتمامه
بضرورة تفريغ وزيــر التربية

ل ـم ـهــام وزارتـ ـ ــه ال ـتــي ينعكس
إصــاح ـهــا ع ـلــى ك ــل قـطــاعــات
المجتمع ،غير أن قــرار تبعية
«التطبيقي» له ،أجهز على قيمة
فصل الوزارتين.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــا س ـبــق ،دعــا

«الـ ـتـ ـح ــال ــف» رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء،
إل ــى ال ـتــراجــع عــن ه ــذا ال ـقــرار،
واالس ـت ـمــرار فــي إع ـطــاء قطاع
التعليم الـعــام مــا يحتاج إليه
م ـ ــن دع ـ ـ ــم ل ـم ـع ــال ـج ــة م ـل ـفــاتــه
الشائكة.

«المستقبل الطالبي» :منصات تعليمية «تدريس التطبيقي» :حريصون على االنضمام لقانون الجامعات
األجهزة
تتلف
معتمدة
غير
أكدت أن تبعية «الهيئة» لـ «التعليم العالي» تحفظ مكانتها

كشف أمين سر قائمة المستقبل الطالبي في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،سعد
السبيعي ،عن الصعوبات التي تواجه الطلبة
خالل عملية االختبار «أونالين» ،وقال إن بعض
أعـضــاء الهيئة التدريسية يطرحون االختبار
عبر برامج ومنصات غير معتمدة بالهيئة ،الفتا
إلى أن هذه البرامج البديلة غير آمنة ،وسبق أن
أتلفت عددا من أجهزة الطلبة.
وأوضـ ــح الـسـبـيـعــي ،فــي تـصــريــح صـحــافــي،
أمـ ــس ،أن «ال ـط ــال ــب ي ـح ـتــاج إل ــى وق ــت إضــافــي
للتسجيل بهذه البرامج ،ودخولها ،وهذا الوقت
مستقطع من المدة المحددة لالختبار».
وبـ َّـيــن أن بعض األســاتــذة يقومون بتقسيم
أسئلة االختبار إلى فقرات ،وال يستطيع الطالب
االنتقال للفقرة الثانية من األسئلة قبل قيامه

بـحــل أسـئـلــة الـفـقــرة األول ــى كــامـلــة ،وه ــذا األمــر
يضيع الوقت عليه ،ويحرمه من االنتقال للفقرة
الثانية من األسئلة.
وأشــار السبيعي إلــى أن القائمة رفعت هذه
الـمـشـكـلــة إل ــىاالتـ ـح ــاد ،الـ ــذي وع ــد بـنـقــل هــذه
ال ـص ـع ــوب ــات ل ـع ـم ــادة ش ـ ــؤون ال ـط ـل ـبــة ،ممثلة
بعميدها د .عبدالكريم العريعر ،للتنسيق مع
عمداء الكليات ،للتعميم على األساتذة بإتاحة
الفرصة للطالب لالطالع على جميع األسئلة،
والـتـنـقــل بـ ُـحــريــة بـيــن ف ـقــرات االخ ـت ـبــار ،وطــرح
جميع االختبارات عبر المنصات اإللكترونية
المعتمدة لــدى الهيئة ،وهــي« :تيمز – مــودل»،
ح ـيــث ت ـك ــون ب ـي ــان ــات ال ـط ــال ــب م ـح ـفــوظــة على
ال ـم ـن ـصــة ال ـم ـع ـت ـمــدة ،وي ـت ــم تـسـجـيــل ال ــدخ ــول
بسهولة.

●

أحمد الشمري

أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حرصها
عـلــى الـحـفــاظ عـلــى مـكــانــة الـهـيـئــة كـمــؤسـســة تعليمية
تعنى بالتعليم العالي من خالل االلتزام بقانون تبعية
الهيئة لــوزارة التعليم العالي طبقا للمرسوم األميري
رقم  141/88الصادر بتاريخ  21سبتمبر  1988والمرسوم
 164/88بتاريخ  16اكتوبر  1988والقوانين الالحقة له
والمترتبة عليه ،وهو ما يحفظ لها مكانتها.
وأشـ ـ ـ ــارت ال ــرابـ ـط ــة ،ف ــي ب ـي ــان أمـ ـ ــس ،ع ـق ــب عـقــدهــا
اجتماعا طارئا على خلفية ما تناولته وسائل اإلعالم
بشأن نقل تبعية «التطبيقي» إلى «التربية» بعد فصل
وزارت ــي التربية والتعليم العالي بوزيرين مستقلين،

إلى أنها تعتز بلقائها مع سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ صباح الخالد الــذي أكــد حرصه على النهوض
بالتعليم واسـتـقــالـيـتــه بفصل الــوزارت ـيــن لـمــا يحقق
أفضل المخرجات والمكتسبات المرجوة إلمداد سوق
العمل وازدهاره.
وتــابـعــت ان ـهــا حــريـصــة عـلــى مـطــالـبــاتـهــا الـمـتـكــررة
بانضمام كليات التعليم التطبيقي إلى قانون الجامعات
الحكومية كون الكليات تقدم تعليما عاليا حكوميا منذ
ما يزيد على  45عاما.

قانون «التطبيقي»
وافــادت الرابطة بأن االرتقاء بالتعليم العالي يكون
عبر إع ــادة صياغة قــانــون الهيئة أســوة بقانون فصل

هـيـئــة ال ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة إل ــى هـيـئـتـيــن مستقلتين،
وتخصيص وزارة للنزاهة وأخرى للمعلومات رغم وجود
هيئات بتلك المسميات ،مؤكدة أن تطوير التعليم يكون
باستقاللية التخصص في جميع المجاالت ال بتحويل
تخصصات التعليم العالي في الهيئة وضمها لمراحل
التعليم العام تحت إشراف وزارة التربية فيما يتنافى
مع توجه الدولة وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب
بوجود بيئة تعليمية مالئمة.
وثمنت لسمو رئيس الــوزراء توجهه بتخصص كل
من وزارتــي التربية والتعليم العالي بمسؤولياتهما،
كما عبرت عن اعتزازها بنيل كال الوزيرين ثقة سموه
كونهما من الكفاءات األكاديمية المشهود لهما ،معلنة
مد كل سبل التعاون لهما بما يخدم العملية التعليمية
في البالد.

ةديرجلا
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شوشرة :حالة الطقس

ناجي المال

د .مبارك العبدالهادي

أقلقوا راحة تنابل السلطان

خ ــاف ــات وص ــراع ــات وت ـنــاحــر وت ـصــري ـحــات وت ـســابــق وتـيــرة
التصعيد واجتماعات واستنفار وتبريرات واستعطاف وتلفيق
وردود مع رياح شمالية جنوبية مصحوبة بنسمة هواء حارة،
وبراكين متدفقة من أجساد باتت فارغة ،وعقول غير ناضجة،
وواقع بمشاهد متكررة وأحداث درامية ببطوالت زائفة ولعنة
تالزم البعض بسبب جائحة الغرور والكبرياء.
إنه مختصر حالة الطقس التي نعانيها بسبب تقلبات أحوالها
التي تخضع للمزاجية وانعدام الرؤية نتيجة الضباب والسحب
غير الممطرة التي غطت سماءنا ،فما زلنا في دوامة األوضاع
غير المستقرة رغم الظروف الصعبة ،بسبب تسجيل البطوالت
وتصفية الحسابات في حين يئن الشارع وأوجاعه تزداد واألزمة
تتصاعد ،وأحزانه هي الواقع الذي تناثرت معه الدموع على
قارعة طريق رملي غير معبد ألننا عدنا إلى مربعنا األول ،وعاد
بعض ضحايا المشاريع إلــى مأساتهم من جديد بعد تراكم
الديون والخسائر التي خلفها لهم كورونا.
ال نزال ندور في شارع خاو ،ظالمه دامس ،نبحث عن بصيص
أمــل يقودنا إلــى نــور يخلصنا من هــذا السواد الــذي يطاردنا
والشبح الذي يالزمنا ،والدجال الذي يستمر في أفعاله الشنيعة
والدنيئة ونحن نغرق في المستنقع.
هل كتبت علينا لعنة عدم الراحة؟ وعدم التعاون لطي ملفات
مستحقة ومتطلبات شعب أصبحت في علم الغيب ألننا ال نزال
في المربع األول؟ من الجاني ومن المجني عليه؟ ومن الفاعل
ومن المفعول به؟ ومن الماضي ومن المستقبل؟ وأين أدوات
الصرف من كل ذلــك؟ ولو وضعنا الجمع والطرح في معادلة
ً
واحــدة فهل ستكون النتيجة صـفــرا ،ألننا ال نــزال نجهل لغة
األرقام؟ وما الفرق بين الحرامي والمختلس والجاني والمجني
ً
عليه ،عندما يكون الشخص واحدا؟ ومن الذي يميز بين الخطأ
والصواب؟
كلها أسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة حتى يكون
معجمنا اللغوي مكتمل األر ك ــان بعد أن فقدنا لغتنا بسبب
تداخل األلقاب واللهجات وعدم تجانس الكلمات ألن المأذون
بال أهلية والزوج بال هوية والعروس طفلة وغبية.
لقد أرهقتنا سلطة تنفيذية تندب حظها باستمرار وتلطم حالها
على الوجنتين بعد أن أفلتت األمور من يدها بسبب تخبطاتها
التي ال عدد لها ،وسلطة تشريعية أصبحت مرهونة بيد بعض
األشباح الذين يحاربون الشرفاء ويسعون إلى تزييف الحقائق
ً
وقلب الطاولة التي يجيدون لعبتها تماما ،ألنهم اعتادوا على
الجلوس تحتها ،وذبــاب إلكتروني يــروج لشائعات ال نعرف
حقيقتها سوى تسريبات لجس نبض الشارع الذي أرهقته كل
هذه األالعيب التي باتت واضحة ومكشوفة للعيان ،مع استمرار
ارتفاع اإلصابات وتفشي أعــداد مرضى كورونا بسبب غياب
تطبيق القانون واإلجراءات والضبط والربط للمخالفين.

في الشأن المروري
عبدالقادر عبدالمحسن الحمود
إل ــى وك ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة ال ـم ـســاعــد ل ـش ــؤون ال ـم ــرور
والعمليات:
أود أن أطرح بعض النقاط المتعلقة بالمرور في الكويت
والتي نراها على أرض الواقع:
 مــن الـمــاحــظ أن ــه عـنــدمــا تـكــون هـنــاك ازدح ــام ــات نــرىدوريات المرور واقفة جانب الطريق مع أن المفترض أن تكون
عند مصدر االزدحام لتسهيل مرور السيارات.
 إش ـ ــارات ال ـم ــرور تـعـمــل بــالـتــوقـيــت وال ضـيــر فــي ذلــك،لكننا نرى في كثير من األوقات أن هناك إشارات تربط بين
طرق فرعية وأخرى رئيسة ،وهذه الطرق الفرعية إشاراتها
مفتوحة وال تــوجــد فيها سـيــارات قــادمــة ،فــي حين الطرق
الرئيسة مزدحمة بالسيارات ،فلماذا ال تعمل اإلشارات بنظام
ً
أكثر تطورا بحيث تغلق اإلشارة على الطريق الذي ال يوجد
ً
فيه سيارات قادمة على بعد  250مترا ،وبذلك تصبح حركة
السير أكثر سهولة؟
ُ
 بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـم ـط ـبــات ف ـهــي ن ـظ ــام ط ـب ــق ه ـنــا منذالستينيات ،ومازلنا نراه وبكثرة حتى في المناطق السكنية
الجديدة أيضا ،مع أن هناك أجهزة حديثة تصور المركبة
ال ـتــي تـسـيــر بـســرعــة مـخــالـفــة ،حـتــى ل ــو أن ســائـقـهــا أخـفــى
لوحاتها ،لذلك أغلب دول مجلس التعاون ألغت المطبات،
ويؤكد رجال المرور في تلك الدول أن الكاميرا إذا التقطت
رقم لوحة سيارة فسيكون سائقها خالل ساعة واحدة في
أحد المراكز األمنية تحت طائلة القانون.
ً
ً
أخيرا وليس آخــرا نتمنى أن تكون هناك استشارات مع
شركة عالمية للطرق ألخذ رأيها فيما يختص بالمرور في
الكويت.
والله من وراء القصد.

ّ
«شمسوين؟!»
محمد راشد
فــي كــل جلسة عائلية يــرددون ـهــا! مــع أصــدقــائـهــم ،ال تــذهــب من
مخيلتهم! في العمل ووقت الراحة ،بل حتى في زحمة الشوارع
يتساءلون عن السبب؟!
ً
ّ
"شمسوين" ليست كلمة ،وال تساؤال أو استفسارا ،ربما تكون
ً
ً
شكليا ولغويا تحمل هذه الصفات ،لكنها حقيقة ال تعني سوى
دمعة على خد الزمان ،على وحشة المكان ،على سور مدرسة لم
يبق منها سوى دفتر وألوان!
ّ
"شمسوين" لحن حزين يطرق أبواب المنازل في تيماء والصليبية
ً
صباحا ومساء ،باحثا عن األلم الذي تركه شاب كان يتمنى أن
يرى النور في نهاية الطريق ،عن فتاة لطالما حلمت بقفص ذهبي
ينقلها إلى عالم آخر ،عن قصيدة ترسم مالمح فرح ألجيال فقدت
معنى الحياة ،لكنها وبكل أسى أحالم وردية تتالشى بسرعة كما
ً
رحل الطفل "علي" ولم يحرك ٌ
أحد ساكنا!
ّ
"شمسوين" يقولها "البدون" للحكومة التي رعت هذه المعاناة
المستمرة منذ عقود طويلة ،وظلت تتفرج عليها حتى جعلت
منها كــرة يتقاذفها العبون كثر من نــواب وحكومات متعاقبة،
وكأن األمر ال يعنيها من قريب أو بعيد.
"شـمـسـ ّـويــن" صــرخــة أطـفــال بــوجــه مــن يتعمد تأخير تعليمهم،
بحجج واهية وأسباب ال عالقة لها بالتعليم ،ولجوء كثير منهم
إلى المناشدات والمساعدات عبر وسائل التواصل المختلفة ،لدفع
مبالغ مالية لبعض أصحاب المدارس الجشعين بين فترة وأخرى!
ّ
"شمسوين" ينثرها دمعا أولئك الذين فقدوا أحبتهم في الغربة،
أو انـتـحــارا أم ــام جمعيات النفع الـعــام والجمعيات اإلنسانية
ً
والتيارات الدينية بمختلف توجهاتها ،التي صمتت دهــرا ولم
تنطق حـتــى اآلن ،أم ــام كــل ه ــذه الـمــآســي واآلالم الـتــي تحملها
ً
قلوب أبناء هذا البلد الذين ال ذنب لهم سوى أنهم يحبون وطنا
ال يعرفون غيره.
ّ
"شمسوين" سؤال ال يبحث عن إجابة وال يحتاج إليها ،ألنه ألم
ال يشعر به كل من يماطل ،ويستهزئ ،ويستخف بــآالم الناس،
بأحالمهم ،وأمنياتهم بأن يعيشوا كغيرهم في استقرار نفسي
وأسري يبعث األمان في نفوس الصغار قبل الكبار!

تمثل مشكلة البطالة المقنعة وإصــرار الدولة على إدارة القطاع
اإلنتاجي عنق الزجاجة في األزمــة االقتصادية التي تتهدد حاضر
البلد ومستقبله ،فالبطالة المقنعة وصلت إلى أكثر من  %60نتيجة
النهج الحكومي المرتكز على إدارة الدولة للقطاع اإلنتاجي عندنا..
بالفعل ه ــذه اإلدارة تجعل مــا نسبته  %60مــن مــوظـفــي الــدولــة
مــن تنابل الـسـلـطــان ،فــا حــاجــة لهم فــي الـعـمــل ،لــذا فتوظيفهم هو
ً
توظيف سياسي لدرجة أن الحكومة في إحدى المرات قالت حرفيا
للوزارات التي ال تريد توظيف الخريجين الجدد لعدم وجود أماكن
لهم اهضموهم ،وأخذ الجسم الحكومي يهضم منذ عشرات السنين
الموظفين حتى تضخم بند الرواتب واألجــور ليصل إلى  12مليار
ً
دينار من أصل  22مليارا والحكومة تقف عاجزة هذه األيام في ظل
انخفاض سعر النفط وتآكل صندوق االحتياطي العام مما طرحت
معه فكرة االستدانة أو السحب من احتياطي األجيال القادمة ،فبسبب
ُّ
التشوه البنيوي في االقتصاد الــذي يمثل فيه النفط المصدر
هــذا
شبه الوحيد ما نسبته  %94لإليرادات في الميزانية تقف الحكومة
ً
مشلولة أمام هذه المشكلة خصوصا مع انعدام وجود رؤية وتحرك
ِّ
جدي نحو الحل.
ً
فعوضا عن ذلك الحكومة مشغولة في إبداع فنون وطرق تفشيل
المعارضة وإلهائها لشراء الوقت بالهروب لألمام ،والمعارضة لألسف
ُ
تقود حرب استنزاف أو أنها ابتلعت الطعم الحكومي وانخرطت في
حرب انفعالية فتحجرت أقدامها في دائرة ميتة ستنهكها فضال عن

الحظر الجزئي ومشية
الحمامة
د .عبدالله عبدالعزيز المديرس
ارتهانها بمصالح ومطالب انتخابية ربما ُت ِّ
جدف بسببها عكس تيار
َّ
المصلحة العامة .فأصبحنا كمجتمع بين ِشق ْي رحى اعتراض الحكومة
وإعراض المعارضة ،فالمصلحة العامة تدعونا التخاذ منهج الخصخصة
الراشدة الشاملة للقطاع اإلنتاجي من التعليم والصحة والمطار والموانئ
والبريد والمواصالت الى شركة مطاحن الدقيق والمسارعة في تكويت
الوظائف في القطاع الخاص ،وتعديل التركيبة السكانية بدقة ألن هذا
ٌ
خيار مستحق وال يوجد مجال للتفلت منه!!
وال يتم إيقاف دوران الرحى التي تسحق التطوير إال بخلق قطاع
اقتصادي حقيقي يديره القطاع الخاص النظيف فيوفر فــرص العمل
والضرائب وترقية الخدمات واستئصال ورم البطالة المقنعة التي تلتهم
إيرادات النفط ،وتتجه إلى قضم احتياطيات األجيال القادمة.
وبعد أزمة انخفاض أسعار النفط انحشرنا في زاويــة واحــدة للحل
تتمثل في القطيعة مع المنظومة التى أعقبت تدفق النفط وزمن الدولة
الريعية التي أدت بنا إلى تدمير إنتاجية اإلنسان الكويتي وجردته من
َّ
تتسعر وفق
مؤهالته ،فأخذ يلهث وراء تزوير الشهادات ألن الــرواتــب
الشهادات ال المهارات والخبرة العملية بمعايير سوق العمل.
ً
نريد مجلسا وحكومة يدقان أول مسمار في نعش الدولة الريعية مع
الحفاظ على رفاهية المواطن ،ولكنه المواطن المنتج الذي يعمل في ْ ظل
َّ
القطاع الخاص المحكوم بنظام الثواب والعقاب الذي ينفض نعاس التن َبلة
وانعدام الفاعلية ،فال حل إال بخلق منظومة إنتاجية يديرها السوق بآلياته
دون تدخالت قوى الفساد وأصحاب النفوذ واالستحواذ.

د .فهد عبد الرحمن الناصر

أطباء الكويت في كندا
ه ـن ــاك م ـم ــارس ــات وم ــاح ـظ ــات ك ـث ـيــرة في
ً
المكاتب الثقافية ال نجد لها تفسيرا ،وقد تكون
ً
غير منطقية أحيانا ،وسببها ليس وزارة التعليم
العالي إنما مؤسسات الدولة المختلفة ،ومن تلك
الظواهر وجود أطباء يدرسون في كندا يشرف
عليهم المكتب الثقافي في واشنطن رغم وجود
مكتب ثقافي في كندا.
فالقصة بدأت عند تأسيس المكتب الثقافي
في العاصمة الكندية عام  2012بقرار وزاري،
لإلشراف على الطلبة الكويتيين الدارسين في
كندا بجميع تخصصاتهم وجهات ابتعاثهم،
فقبل هذا التاريخ كان يتم اإلشــراف عليهم من
مكتب واشـنـطــن فــي أمـيــركــا مــن خ ــال مكتب
( ،)CBIEوهو عبارة عن اتحاد لبعض الجامعات،
ً
وخ ــال أقــل مــن سنتين تقريبا تــم االستغناء
عن الخدمات التي يقدمها هذا المكتب لطلبة
الكويت ،حيث كان يتم تحصيل رسوم من كل
طالب يدرس في كندا وبدأ المكتب الجديد في
كندا بمهامه.
لما بدأنا باإلشراف على الطلبة المبعوثين
من التعليم العالي للدراسة في كندا خاطبنا

الجهات الرسمية لنقل عملية اإلشراف على طلبة
كندا من مكتب واشنطن إلــى المكتب الجديد
في كندا ،وقد تجاوبت جميع الجهات في نقل
ملفات طلبتها من مكتب واشنطن ،ومنها جامعة
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعهد
األبحاث العلمية ،ومعهد الدراسات المصرفية
ما عدا جهة واحدة لألسف لم تسمح لنا بنقل
ملفات مبعوثيها إلى كندا ،وهم مبعوثو ديوان
الخدمة المدنية من أطباء وزارة الصحة.
وحـ ــاولـ ــت ش ـخ ـص ـيــا إق ـ ـنـ ــاع ال ـم ـســؤول ـيــن
فــي الكويت ودي ــوان الخدمة المدنية ومعهد
االختصاصات الطبية ( )KIMSفي ذلك الوقت
بأهمية نقل الملفات الي المكتب الثقافي في كندا
إال أنني وجدت حساسية كبيرة لديهم ،فتارة
يزعمون أن مكتب كندا ال يملك الخبرة في إدارة
عملية اإلشراف على األطباء وتارة يزعمون أن
المكتب ليس لديه عالقات مع الجامعات وكليات
الطب ،ولكن اكتشفنا في النهاية أن هناك مصالح
خاصة ألحد موظفي المكتب في واشنطن ،مع
العلم أن الكويت تخسر آالف الــدوالرت شهريا
نتيجة لهذا الموقف حيث يتم تحويل رواتب

األطباء إلى الــدوالر الكندي ،وما يترتب على
ذلك من دفع رسوم تحويالت البنوك األميركية
والكندية ،وبالرغم من التغييرات اإلدارية التي
حصلت فــي دي ــوان الـخــدمــة المدنية ومعهد
الـكــويــت لالختصاصات الطبية فــإن الوضع
مازال على ما هو عليه ،أي أن مكتب واشنطن
يشرف على األطباء بالرغم من عدم رغبة اتحاد
أطباء كندا باستمرار هذا الوضع غير السوي.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس األمناء في
اجـتـمــاعــه بــرئــاســة وزي ــر الـصـحــة بـتــاريــخ 21
يــونـيــو  2020أك ــد أن مـعـهــد االخـتـصــاصــات
ً
الطبية ( )KIMSقد اتخذ ق ــرارا بنقل الملفات
من المكتب الثقافي في واشنطن الي المكتب
الثقافي في كندا.
فــاإلشــراف على األطـبــاء من كندا له مزايا
ع ــدي ــدة ،ح ـيــث يـسـهــل عـمـلـيــة ال ـت ــواص ــل بين
المكتب الثقافي واألطـبــاء الدارسين في كندا
وي ـس ـهــل عـمـلـيــة ال ـت ــواص ــل م ــع مــؤسـســاتـهــم
باإلضافة إلى تجنب رسوم التحويالت المالية
البنكية الشهرية ورسوم تحويل العملة لألطباء
الذين يفوق عددهم في كندا الـ 200طبيب.

د .منيرة عبدالكريم العجالن

رحيل الحبيب «جمرة»
ّ
م ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ُـت أحـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ُـب ق ـ ـ ـبـ ـ ــل دفـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ َـك ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــث ـ ـ ـ ـ َـرى
ُ
َ
ّ
ّ
َ
ـواكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـب ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ت ـ ـ ـ ـ ـ ــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـور
أن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـ ــكـ ـ َـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ِ
َ
َ
َ
م ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ُـت ُ
آم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل قـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــل ن ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ِـشـ ـ ـ ـ ــك أن َأر ى
ْ
َ
َ
ّ
َ
ـال ت ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ـ ُـر
ـدي ال ْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرج ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ُع ـ ـ ـ ـل ّـ ـ ـ ــى أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َ
ـاك خ ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ـ ــه
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهِ ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
ُّ
َص ـ ـ ـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـات ُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـوس ـ ـ ـ ـ ـ ــى َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـو َم ُد ّك ا ل ـ ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـور
َ ٌ
ّ
َ
ّ
والـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ُـس فـ ـ ـ ـ ــي كُ ـ ـ ـ ـ ـ ِـب ـ ـ ـ ـ ـ ِـد الـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ َـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ٌ ِـاء م ـ ــري ـ ــض ـ ــة
َ
َ
ُ
ُ
ُ و ا أل ْر ض و ا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا د ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُر
َ
َ
َ
ـائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـك َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه
وح ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــف أج ـ ـ ـ ـ ـ ِـن ـ ـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ ـ ــةِ ا ُل ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ّ
ُ
ُ
ذقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةِ ُصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورُ
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ
ّ
ً َ
ـأن َض ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـِ َـح ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــى أتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـوا َجـ ـ َـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـه
ِ
ُ
ْ
ّ
ُ
َ
ِّ
ْ
َ
ُ
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد م ـ ـ ـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـور
ِ
بدأت بأبيات رثاء للمتنبي ،شاعر والدي المفضل ،تواريت عن الثرى
ورحلت يا والدي الغالي ،يا قطعة من روحي ،ليرحل معك رمز اإلخالص
والــوفــاء والحب والطيبة والـكــرم ،لم تكن والــدي فقط ،بل كنت صديقي
الصدوق ورفيق السفر والــدرب والحياة ،تعلمت منك الثقافة والقراءة
والمعرفة ،اشتقت لك ولصوتك الحنون ،ولضحكتك الجميلة ولحديثك
الثري بالمعلومات القيمة والثروة اللغوية .كنت نعم األب وكنت الفريد الذي
ال شبيه له ،أعلم يا أبي أنك رحلت بجوار ربك وأنت فخور بابنتك ،وكم أنا
محظوظة ،شهدت يا والدي تخرجي بمراحل البكالوريوس والماجستير

والدكتوراه .في بداية مرضك ،ومع ارتباك ذاكرتك ،قلت لي "لحظة تكريمك
لدرجة الدكتوراه على مسرح التخرج لحظة لن أنساها يا بنتي" ،لتمر
األيام ،وتتدهور ذاكرتك وتنسى من أكون ،في كل يوم لمدة شهرين قبل
رحيلك ،أستعد كل صباح بتذكيرك بنفسي ،نسيت اسمي ولكنك لم تنس
وجهي وظللت تناديني (حبيبتي).
تواريت عن الورى تحت الثرى وزوايا المنزل ومكتبك تناديك ،أعلم أنك
تسمع صدى صوتي وتبتسم ،رحلت يا والدي يا رفيق سفري ،مازالت
لحظات سفري معك محفورة في مخيلتي وفي قلبي :بيروت ،لندن ،برلين،
باريس ،بلجيكا ،موسكو .لم أكن بحاجة لكتب تعليمية عن ثقافات الدول،
فوجودك بجانبي في رحالتي أغنتني عن قــراءة معلومات الــدول ألنك
مدرسة المعرفة ،كنت مرشد سفراتي يا حبيبي ،سأفتقدك ،وأفتقد مسكة
يدك في عبور الشارع ،وأفتقد لحظات شرب الشاي معك ،وسأفتقد حضنك
الدافئ ،وحديثك الذي ال يمل ،ولحظات تعليقك على كتبي ،عشت ببساطة
ورحلت ببساطة ،والجميع يشهد بذلك.
سأفتقد تحضير وجباتك ،وإطعامك ،ونظراتك ،وقراءة الكتب لك ،ومعك،
ً
هنيئا لك يا والدي ،فأورثت السمعة الطيبة واألثر الجميل والعمل الصالح
ً
والذكريات السعيدة ،ويكفيني فخرا يا أبي قولك للجميع "منيرة غير".
أكتب هذه الكلمات ودموعي تمأل عيني ،وقلبي يعتصر ،وفيه جمرة
حــزن وغضب وشــوق ،ال اعتراض على أمــر الله ،الله يرحمك ويغفر لك
ويعفو عنك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ،ارقد بسالم يا حبيبي.

محمد أحمد مضحي التيسي

شبابنا بين الرفاهية والالمباالة
في بداية نهضة الكويت الثقافية في عهد
الشيخ عبدالله السالم الصباح ،ومــع انتشار
التعليم في أيامه وقلة أدوات االنفتاح الفكري
والثقافي ،خرج لدينا جيل مؤهل لتسلم مفاصل
ً
ً
الــدولــة ،وقــد نجح نجاحا بــاهــرا ،فحينها كان
اآلباء واألمهات ال يملكون القدرات التي تمتلكها
األسر في أيامنا هذه ،فاآلباء يسعون إلى تأمين
لقمة العيش والغالبية العظمى مــن األمهات
كــن أم ـيــات ال يـعــرفــن ال ـق ــراءة والـكـتــابــة ،ولكن
مع الرخاء والرفاهية وتعلم اآلبــاء فــإن الجيل
الجديد ال يمتلك هاجس األجــداد الــذي رأيناه
وقرأنا عنه في الكتب .لقد سعوا عندما كانوا
شبابا في أعمارنا من أجل رفعة الوطن ،وبذلوا
ً
الجهد الكبير ليرتفع اسم الكويت عاليا خفاقا
في كل المحافل الدولية .ومن المؤسف أن أغلب
اآلباء اآلن متعلمون ويحملون شهادات جامعية،
ولديهم الوعي الكافي لتنشئة أبنائهم ،فلماذا
ً
نالحظ أن الجيل اآلن يزداد انحدارا؟
لعلي عندما بحثت في هذا المجال وجدت أن
ً
أسباب ذلك تعود لثالثة عوامل ندركها جيدا:

ً
أوال -ضعف التعليم والـمـنــاهــج ،وه ــذا ما
يشتكي منه الجميع معلمين وطالبا وأولياء
أم ــور ،فمن المفترض أن دولــة بحجم الكويت
وتمتلك من القدرات المالية والكفاءات العلمية
م ــا يــؤه ـل ـهــا ل ـت ـك ــون ف ــي مـ ـص ــاف الـ ـ ـ ــدول في
ج ــودة التعليم ومـخــرجــاتــه ،إال أن الــدراســات
واإلحصائيات تبين لنا أن ترتيب الكويت في
ً
جودة التعليم مازال متراجعا.
ً
ثانيا -قلة اإلرشاد والتوجيه األسري لألبناء،
حيث أصبح اعتماد األسرة في رعاية شؤونهم
منصبا على المستقدمين من الجاليات ،فخرج
األبناء من عباءة األسرة التي يفترض أن تكون
أولى المسؤوليات الملقاة على عاتقها.
ً
ثــالـثــا -قلة إرس ــال وســائــل اإلع ــام المرئية
التابعة لوزارة اإلعالم والقنوات المحلية رسائل
هادفة ينتفع بها الشباب ويستفيد منها في
الحياة العلمية أو العملية كالحث على تحمل
المسؤولية وغرس القيم والمبادئ في نفوسهم؛
ألنهم حجر األساس في النهضة والتطور.
وفي هذا الشأن أعجبت منذ فترة وأنا أتابع

إذاعــة القرآن الكريم بالموضوعات المطروحة
ول ـغ ــة الـمـقــدمـيــن وال ـض ـي ــوف أال وهـ ــي اللغة
الـعــربـيــة الفصيحة الـتــي تـطــرب األس ـمــاع من
عذوبتها وقوة معانيها ،فاإلذاعة تقدم برامج
ع ــدي ــدة ه ــادف ــة ومـتـنــوعــة م ــن أهـمـهــا بــرنــامــج
"ت ـبــاش ـيــر ال ـص ـب ــاح" ال ـ ــذي ي ـنــاقــش الـقـضــايــا
الــديـنـيــة واالجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة ،وبــرنــامــج
"مسيرة الخير" ،وهو مختص باألعمال الخيرية
وإظهار دور الجمعيات الكويتية ورجال العمل
الخيري الكويتيين ،و"برنامج طريق اإليمان"
ويـتـنــاول سير الصالحين ومــآثــر المسلمين
للحث على التحلي بالقيم اإلسالمية الرفيعة،
و"برنامج درر" ويتناول قضايا الشباب وأهم
إنجازاتهم وفق اإلطار الشرعي .كل هذه البرامج
المذكورة يومية ،فما رأيكم لو تحولت من إذاعة
مسموعة إلى مرئية تابعة لتلفزيون الكويت كي
يستفيد الناس منها أكثر ،ويشاهدها الجميع
وخ ـصــوصــا ال ـش ـب ــاب ،ق ـنــاة ت ـطــرح فـيـهــا أهــم
القضايا التي تهم المجتمع والتي تحث الشباب
ً
ً
على االقتداء بالسلف الصالح سلوكا وعمال؟!

محمد القالف

هل أنت متخصص؟
س ـ ـ ـ ــؤال ظ ـ ــاه ـ ــره اسـ ـتـ ـفـ ـس ــار لـ ـك ــن ب ــاط ـن ــه
استنقاص ،يتردد هذا السؤال في الكثير من
المحافل بمختلف مجاالتها ،عندما يتحدث
أحدهم عن أي مجال خــارج تخصصه ،فترى
من حوله ينبري ليسأل :هل أنت متخصص؟
وما شهادتك؟
يريد من هذا السؤال استصغاره وإحراجه
أم ــام اآلخ ــري ــن ،ولـكــن م ــاذا لــو ك ــان المتحدث
ً
مطلعا في عدة مجاالت خارج تخصصه؟
لــو عدنا إلــى التاريخ لوجدنا شخصيات
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كبيرة لم تكن متخصصة في مجالها ،ولكنها
ً
ً
أبدعت وأسست مشروعا قائما إلى يومنا هذا،
وكذلك الــذي لم يحالفه الحظ في التعليم قد
ً
صنع مجدا يتغنى به لوقتنا الحاضر.
وم ــن ال ـن ـم ــاذج ال ـت ــي أب ــدع ــت ف ــي ذل ــك بن
جونسون الذي عمل في تجارة زوج أمه وفي
الجيش ونال التعليم الرسمي ،لكنه أبدع في
المسرح ،وشكسبير اآلخر الذي لم يكمل تعليمه
إال أنــه بــرع في اللغة والمسرح ،وفــي البلدان
العربية توجد أمثلة كثيرة ممن لم تكن لديهم

شهادات وتخصصهم غير الفن لكنهم أبدعوا
وك ـ ّـون ــوا أس ــاس ــات يعتمد عليها إل ــى وقتنا
ال ـحــالــي ،منهم أحـمــد ف ــؤاد نـجــم ،ومصطفى
الرفاعي ،ومن الكويت مؤسسا المسرح حمد
الرجيب ومحمد النشمي ،وغيرهم الكثير الذين
ال يمكن إحصاؤهم ،وبعد هذا هل ما زلنا نجرؤ
على طرح هذا السؤال في وجه من ال يعجبنا؟
رسالة:
أتمنى أن تسود ثقافة احترام اآلخر وتقدير
ما قيل بغض النظر عمن قال.

إعادة فرض الحظر الجزئي نتيجة تزايد حاالت اإلصابة بفيروس
كورونا؛ دفعتني للبحث عن تجارب الدول األخرى ومحاولة فهم فلسفة
وآلية هذا األسلوب ،ففي ألمانيا مثال خالل الحظر الجزئي ال يسمح
بالجلوس في المطاعم أو إقامة األعراس ومجالس العزاء مع اإلبقاء على
المدارس واألنشطة الرياضية مفتوحة ،أما هولندا ،وإيطاليا ،وفرنسا،
ً
وتايلند وغيرها من الــدول فطبقت حكوماتها شروطا ومحظورات
مشابهة عند اإلع ــان عــن الحظر الـجــزئــي ،حيث إن الـهــدف مــن هذا
األسلوب هو الحد من األنشطة والتقارب البشري ،وليس له ارتباط
بالوقت أو بحركة المواطن كما هو مطبق في الكويت ،فالسمة الرئيسة
للحظر الجزئي هي أوقات المنع.
ً
هذا البحث أعاد إلى ذهني كثيرا من التجارب المشابهة في المجال
التربوي ،مثل تطبيق نظام المقررات بشكل غريب وإلغائه أو استخدام
ً
عصا التخزين (فالش ميموري) وتلقيبها بالتعليم اإللكتروني ،وأخيرا
تطبيق نظام الكفايات الذي ظهر واختفى دون وجود حتى تعريف
واضح لهذا النظام.
إن استيراد األفكار الناجحة وتبنيها والبناء عليها مبدأ راسخ في
علم اإلدارة وأسلوب عملي ذكي ،لكننا في الكويت ولألسف مثل الغراب
الذي حاول أن يقلد مشية الحمامة ،فلم يتقنها وفقد طريقته األصلية في
المشي ،حيث تعودنا على استيراد مسميات األفكار المميزة وتطبيقها
بطرق مشوهة ،تنتهي بفشلها ويكون نصيبنا منها االسم فقط.
ً
علميا ،أغلب نماذج التطبيق بغض النظر عن تخصصها تتفق
على مجموعة خطوات في تطبيق أي فكرة؛ أهمها التحليل ،التصميم،
االخ ـتــراع ،التطبيق والتقييم ،وإذا تجاوزنا عن خطوات التصميم
واالختراع كون أغلب األفكار المطبقة هي أفكار مستوردة فيجب على
األقل إتقان باقي الخطوات من تحليل دقيق ،وتطبيق متقن وتقييم
شامل ومستمر بشكل علمي سليم ،وهذا الفشل المتكرر في تطبيق
أفكار وحلول أثبتت فاعليتها في دول أخرى أهم أسبابه التفرد في
اتخاذ القرار ،ونقص دراسات الجدوى ،وفقدان التقييم العلمي للتجارب،
واألهم عدم المحاسبة وتحمل المسؤولية.
ليس المطلوب من المسؤول في أي موقع أن يلم بجميع الجوانب،
لكن يجب عليه أن يسند األمــر ألهــل العلم وتشكيل الفرق البحثية
ً
المتخصصة إن رغبنا في النجاح ،وختاما فإن الغراب يبقى غرابا
والحمامة حمامة.

تحية وفاء للكويت في عيدها
الوطني
راشد بن حميد الراشدي *
من أرض المحبة ُعمان إلى أرض األحبة الكويت:
تحية عرفان وإج ــال ،فالمواقف تصنع الــرجــال وتصنع األوط ــان،
هكذا هو الخليج ،وهكذا هي تلك األوط ــان المكونة لــه ،فهي جسد
واحد ومصير واحــد ،ووطن واحد وأمة واحــدة يجمعها دين واحد
ومستقبل واحد.
فالكويت أرض الخير والمنجزات والنهضة الشاملة ،ساهمت وتساهم
منذ عقود كثيرة بمواقفها األصيلة الشامخة في استقرار الخليج
وأمنه ورخائه ،كما أنها تبذل الغالي والنفيس في سبيل أمتها العربية
واإلسالمية من أجل تحقيق اللحمة الخليجية والعربية في تعاضد
األخ ألخيه ،وكذلك من أجل تكاتف ومحبة وسالم العالم أجمع.
اليوم تحتفل الكويت بعيدها الوطني الكبير ويحتفل الخليج بأسره
معها في فرحة حملت البشر للجميع ،وحملت الوفاء لدولة الكويت
ً
ً
ُ
والتقدير
قيادة وحكومة وشعبا ،والتي يكن لها الجميع كل الحب ُ
واالحترام لمواقفها النبيلة ،ومع الفقد الكبير ألمير اإلنسانية فإن أسرة
ّ
الصباح ولدة باألخيار على مدى عقود من تأسيس دولة الكويت.
ً
اليوم تهنئ سلطنة عمان قيادة وشعبا دولة الكويت في ذكرى يومها
الوطني الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر فبراير من كل عام،
وهي تتطلع إلى المزيد من التعاضد والتكاتف والتعاون واأللفة مع
ً
أختها الكويت ومع دول مجلس التعاون الخليجي جميعا.
فلقد احتفلت دول الخليج بهذه الذكرى الغالية العزيزة على الجميع
متمنين لها كل خير وسؤدد ،وأن تتواصل المنجزات وتتحقق األمنيات
في سبيل راحة المواطن ورفاهيته ،وأن تنعم دولة الكويت بقيادة
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -حفظه الله
ورعــاه– باألمن واألم ــان ،وتتواصل عجلة التنمية نحو آفــاق أرحب
وأوسـ ــع ،ويتحقق مــا تصبو لــه الـكــويــت مــن مـنـجــزات وتنمية في
مختلف المجاالت.
ً
اليوم نقدم جميعا تحية وفاء لشعب الكويت الشقيق المضياف الكريم
من سلطنة عمان وشعبها في تشارك مع أفراحها بيومها الوطني
ً
المجيد ،وكل عام والبلدان والخليج كامال في تطور ونماء ،وكل عام
وجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم وسمو الشيخ نواف األحمد
الصباح– حفظهما الله– يرفالن في أثواب العز والفخر.
حفظ الله قيادة بلدينا وشعبهما العزيز وجميع دول الخليج حكاما
وشعوبا ،وأدام علينا هــذه النعم وهــذا اإلخــاء ووفــق الجميع نحو
خير األوطان.
* إعالمي وعضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين العمانية

بالعربي المشرمح :أوقفوا
انتحار البدون!
محمد الرويحل
لست في صدد الحديث هنا عن قضية المواطنة والتجنيس لفئة
البدون ،رغم قناعتي بأحقية جزء منهم بذلك ،بل باعتراف الحكومة
واللجنة الوطنية لمعالجة أوضاعهم وبصدور قوانين بتجنيسهم
من مجلس األمــة ،وألننا في بلد اإلنسانية فمن الواجب أال نغفل أو
نتغافل عن الجانب اإلنساني لهذه الفئة من البشر ،وأال نبرر أخطاءنا
فيما يحصل لهم .جميعنا يعلم بوجود هذه الفئة منذ عقود طويلة ،إال
أن الجميع لم يفكر بحل مشكلتهم ،وتركت قضيتهم كمعظم مشاكلنا
تتدحرج ككرة الثلج إلى أن وصلت حد االنفجار ،وهو األمر الذي علينا
حد له ،والحلول كثيرة وجلية ،ولكن ثم من يعوقها وال
إيقافه ووضع ٍ
يريد لها النور.
حاالت االنتحار المتكررة ألبناء هذه الفئة المسحوقة مجرد رسائل
يجب أال تمر مرور الكرام ،ويجب أال نبرر لها بأعذار ال إنسانية ،لذلك
ومن الجانب اإلنساني واألخالقي والشرعي علينا أال نتجاهل األسباب
الحقيقية التي دفعت بهم لمثل هذه الجريمة "االنتحار" أو حتى غيرها
من الجرائم ونفكر كيف نعالجها.
ما أود قوله هنا أن توظيف أبناء البدون في الحكومة كحل لحياة
كريمة وبالرواتب نفسها التي يتقاضاها المقيمون بــوزارات الدولة
ً
خصوصا أنهم وعوائلهم سيصرفون تلك الرواتب في الكويت بخالف
ً
ً
المقيم الذي يحول جزءا كبيرا من راتبه لبلده ،وبذلك وفرنا على الدولة
مصاريف اإلقامة والتذاكر ونهاية خدمة وغيرها من رسوم تنفقها
على الوافد مقابل عمله بالوزارة ،وتزداد عجلة االقتصاد بإنفاقهم تلك
ً
الرواتب في الداخل ،كما ضمنا لهم دخال لمعيشة كريمة وقتلنا فراغهم
وتفكيرهم بالمجهول.
ً
ونعلم أن كثيرا منهم درس وحصل على شهادات عليا ،ويمكن للدولة
االستفادة منهم ،وألن أعدادهم ليست كبيرة فلن يتضرر الوافد الذي
ً
أصبح عبئا على الدولة وتركيبتها السكانية.
يعني بالعربي المشرمح :لنوفر لهم الــوظــائــف الـتــي تكفل لهم
وألســرهــم حياة كريمة ولنتعامل مع قضيتهم من منظور إنساني
وأخالقي وشرعي ،وأن نسهل لهم اإلجراءات التي تمنحهم سبل العيش
الكريم ،فالكويت ومنذ نشأتها بلد الخير والسالم والحياة الكريمة،
ومالذ لإلنسانية ،واتصف شعبها بحبهم لألعمال الخيرية واإلنسانية،
فال تنسفوا ما جبل عليه أسالفكم وأوقفوا انتحار البدون.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٦.١٦٤

٥.٦٥٣

٤.649

ُّ
«حظر التجول» يضغط على مؤشرات البورصة
2.370 2.745 3.305

األسهم القيادية تخسر مكاسبها المبكرة ...والسيولة  43.6مليون دينار
علي العنزي

خ ـ ـسـ ــرت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ف ـ ــي آخ ــر
ج ـ ـل ـ ـسـ ــات األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع ال ـق ـص ـي ــر
ذي األرب ـ ـ ــع ج ـل ـســات وتــراج ـعــت
مؤشراتها األربـعــة الرئيسية ،إذ
أق ـفــل مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـع ــام على
خ ـس ــارة بـنـسـبــة  0.55ف ــي الـمـئــة
ت ـعــادل  31.19نقطة ،ليقفل على
مستوى  5653.32نقطة بسيولة
قريبة من معدل هــذا العام بلغت
 43.6مليون دينار تداولت 208.8
ماليين سهم عبر  10359صفقة.
ً
وتـ ــم تـ ـ ــداول  139س ـه ـمــا ربــح
منها  33وخسر  84بينما استقر
 22دون ت ـغ ـي ــر ،وك ـ ــان الـضـغــط
األكبر يأتي من األسهم القيادية
مكونات السوق األول الذي تراجع
بنسبة أكبر بلغت  0.64في المئة
ت ـعــادل  39.65نـقـطــة ليقفل على
مستوى  6164.01نقطة بسيولة
كبيرة بلغت  33.1مليون دينار
ت ــداول ــت  75.2مـلـيــون سـهــم عبر
 5046صفقة.
وارتـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت  4أسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ف ـق ــط
ف ــي الـ ـس ــوق األول ه ــي بــوب ـيــان
بتروكيماويات والقرين وشمال

الـ ــزور واالس ـت ـث ـم ــارات الــوطـنـيــة،
ً
بينما تراجعت أسعار  19سهما
واستقر سهمان دون تغير ،بينما
ً
سجل مؤشر رئيسي  50تراجعا

أقل وفقد نسبة  0.36في المئة أي
 17.64نقطة ليقفل على مستوى
 4828.39نقطة بسيولة متراجعة
إل ــى مـسـتــوى  8.4مــايـيــن ديـنــار

تداولت  100.4مليون سهم نفذت
من خالل  3750صفقة ،وتم تداول
ً
ً
 47سهما من إجمالي  50سهما
مكونات السوق رئيسي  50ربح

مجلس التأديب يغرم «كفيك» و«المركز المالي»
«هيئة األسواق» تقدم بالغات لنيابة السوق عن شبهات جرائم
أع ـل ـنــت هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
عن صدور قرار مجلس التأديب
فـ ــي ج ـل ـس ـتــه ال ـم ـن ـع ـق ــدة أم ــس
ف ــي ال ـم ـخــال ـفــة ال ـم ـق ـي ــدة بــرقــم
(  2021 /03مـ ـجـ ـل ــس تـ ــأد يـ ــب)
( 2020/128هيئة) ضد الشركة
الكويتية للتمويل واالستثمار
(كفيك) ،بتغريمها  1000دينار
عن كل مخالفة من المخالفات
األربع المنسوبة إليها
وانـتـهــى منطوق ال ـقــرار إلى
إدان ـ ـ ــة الـ ـم ــذك ــورة بـمـخــالـفـتـهــا
اآلتي:
أوال :ثبت للهيئة عــدم قيام
الشركة بإخطار عمالء المحافظ
لديها بما أوجبه البند سالف
الذكر ببعض األمــور المتعلقة
باألوراق المالية التي يتملكها
بعض عمالء المحافظ ،والتي لم
تقم الشركة بإخطارهم بشأنها.
ث ــانـ ـي ــا :ثـ ـب ــت ل ـل ـه ـي ـئ ــة ع ــدم
تضمن سياسة إدارة المحافظ
االستثمارية المعدة والمعتمدة
مــن قـبــل الـشــركــة عـلــى ال ـحــدود
القصوى للتركيزات في مكونات
المحفظة االسـتـثـمــاريــة ،وذلــك
لكل نــوع ورقــة مالية ،والقطاع

الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر ف ـ ـ ـيـ ـ ــه ،وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة
المستثمر فيها ،ومصدر الورقة
المالية.
ثـ ــال ـ ـثـ ــا :ثـ ـب ــت ل ـل ـه ـي ـئ ــة ع ــدم
ت ـض ـمــن اإلشـ ـ ـع ـ ــارات ال ـخــاصــة
بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـبـ ـي ــع والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراء،
والتي يتم إرسالها إلــى عمالء
المحافظ ،وذلــك من واقــع عينة
اإلش ـ ـعـ ــارات ال ـت ــي ت ــم فحصها
لبعض عمليات البيع والشراء
الـ ـت ــي قـ ـ ــام بـ ـه ــا بـ ـع ــض ع ـم ــاء
الـ ـمـ ـح ــاف ــظ وال ـ ـتـ ــي تـ ــم ت ــزوي ــد
فريق التفتيش بها خالل فترة
التفتيش.
رابـ ـع ــا :ع ــدم الـ ـت ــزام الـشــركــة
بالمتطلبات الواردة في البنود
ال ـم ـب ـي ـنــة أع ـ ــاه ل ـب ـعــض أوامـ ــر
العمالء.
كما أ ص ــدر مجلس التأديب
قـ ـ ـ ــرارا فـ ــي ج ـل ـس ـتــه ال ـم ـن ـع ـقــدة
أمـ ــس ف ــي ال ـم ـخــال ـفــة ال ـم ـق ـيــدة
برقم ( 2021/04مجلس تأديب)
( 2020/119هـيـئــة) ضــد شركة
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي،
ب ـت ـغــري ـم ـهــا  5000دي ـ ـنـ ــار عــن
المخالفة األولــى و 3000دينار
عن المخالفة الثانية.

ثــانـيــا :أم ــر المجلس بإلغاء
الـ ـمـ ـع ــام ــات مـ ـح ــل ال ـم ـخــال ـفــة
األولـ ـ ــى ب ـم ـنــح أعـ ـض ــاء اإلدارة
التنفيذية مكافآت دون عرضها
تفصيال على الجمعية العامة
ول ـح ـي ــن إع ـ ـ ــادة ص ــرف ـه ــا وف ـقــا
ل ـل ـق ــان ــون ب ـع ــرض ـه ــا تـفـصـيــا
على الجمعية العامة وموافاة
الهيئة بذلك.
وانـتـهــى منطوق ال ـقــرار إلى
إدان ـ ـ ــة الـ ـم ــذك ــورة بـمـخــالـفـتـهــا
اآلتي:
 .1ح ـكــم ال ـب ـنــد رقـ ــم ( )2من
ال ـمــادة ( )2 – 2 – 3مــن الكتاب
العاشر «اإلفـصــاح والشفافية»
من الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما،
لقيام الشركة بصرف مكافآت
إلدارت ـهــا التنفيذية عــن الفترة
الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/12/31و ع ـ ــدم ا ل ـتــزا م ـهــا
بـ ـتـ ـضـ ـمـ ـي ــن تـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــآت
بالتقرير السنوي المفصل عن
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية المقدم إلى
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــام ــة ال ـم ـن ـع ـقــدة
بتاريخ .2020/04/28

مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،كـشـفــت
هيئة أس ــواق ال ـمــال عــن تقديم
بالغ لنيابة سوق المال بتاريخ
 2021/3/3عــن وق ــوع الجريمة
ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا ف ــي الـبـنــد
( )3من المادة ( )127من القانون
رقــم  7لسنة  2010وتعديالته،
وذل ـ ـ ــك ل ـق ـي ــام ال ـ ُـم ـب ـل ــغ ضــدهــا
(شــركــة مــدرجــة فــي الـبــورصــة)
بــارتـكــاب فعل مــن شــأنــه إعاقة
نـشــاط الهيئة الــرقــابــي ،والــذي
تمثل في تزويد الهيئة ببيانات
غـيــر صـحـيـحــة ومـضـلـلــة فيما
يخص الكشف الدوري لبيانات
الـتــزامــات الـشــركــة ،والـتــي تفيد
الـتــزام وانتظام الشركة بسداد
جـ ـمـ ـي ــع األقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاط ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة
ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــا تـ ـج ــاه ال ـج ـهــات
الممولة بخالف ما تم رصده من
قبل الهيئة ،مما يغل يد الهيئة
ودورهـ ـ ــا الــرقــابــي ف ــي االط ــاع
على المحتوى الواجب توافره
في البيانات سالفة الذكر.
ك ـم ــا أع ـل ـن ــت ه ـي ـئ ــة أس ـ ــواق
ال ـ ـم ـ ــال تـ ـق ــدي ــم ب ـ ـ ــاغ ل ـن ـي ــاب ــة
ســوق المال بتاريخ 2021/3/3
ع ـ ــن شـ ـب ـه ــة وقـ ـ ـ ــوع ال ـج ــري ـم ــة

الـمـنـصــوص عـلـيـهــا ف ــي البند
رق ــم ( )2م ــن ال ـم ــادة ( )127من
الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  7ل ـس ـنــة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط األوراق المالية
وتعديالته ،وذلــك لعدم التزام
َّ
المبلغ ضده حتى تاريخ تقديم
هذا البالغ بتنفيذ قرار نهائي
ص ـ ـ ــادر مـ ــن م ـج ـل ــس ال ـت ــأدي ــب
ب ـســداد ال ـغــرامــة فــي المخالفة
رقــم ( 2020/63مجلس تــأديــب
  2020/60هـيـئــة) رغ ــم إعــانــهً
ً
بالقرار إعالنا صحيحا بتاريخ
.2020/11/12
وك ــذل ــك تـقــديــم ب ــاغ لنيابة
ســوق المال بتاريخ 2021/3/3
عن وقوع الجريمة المنصوص
عـلـيـهــا ف ــي ال ـب ـنــد رقـ ــم ( )1من
ال ـم ــادة ( )63م ــن ال ـقــانــون رقــم
 7ل ـس ـن ــة  2010و تـ ـع ــد ي ــا ت ــه،
والمؤثمة بنص البند ( )1من
المادة ( )126من ذات القانون،
وذل ـ ـ ــك ل ـق ـي ــام ال ـ ُـم ـب ـل ــغ ضــدهــا
(شركة غير مرخصة من الهيئة)
ب ـمــزاولــة نـشــاط وسـيــط أوراق
مالية غير مسجل في البورصة
دون ترخيص.

منها  10فقط وتراجع  27واستقر
 10أخرى.
انـقـســم أداء الـجـلـســة األخ ـيــرة
م ــن هـ ــذا األسـ ـب ــوع ع ـلــى جــزأيــن

حـيــث الـفـتــرة األولـ ــى وه ــي فترة
ّ
شراء مركز على األسهم القيادية
واسـ ـتـ ـم ــرار لـلـجـلـســة ال ـمــاض ـيــة
ت ــرك ــز ع ـلــى «ب ـي ـتــك» و«ال ــوط ـن ــي»
و«بنك بوبيان» وأسهم «بوبيان
بتروكيماويات» بينما تم البيع
عـلــى أس ـهــم «أجـيـلـيـتــي» و«زيـ ــن»
و«ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــورصـ ـ ـ ــة» ل ـ ـكـ ــن ب ـس ـي ــول ــة
م ـن ـخ ـف ـضــة ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع دون
م ـس ـت ــوى م ـ ـعـ ــدالت هـ ـ ــذا ال ـش ـهــر
وحتى النصف األخير من الجلسة
ً
الـتــي تـبــدل حالها كثيرا وفقدت
تماسكها إثر خبر احتمال تطبيق
حظر جزئي خالل األسبوع القادم
ً
من  5مساء إلى  5صباحا.
وإث ــر ذل ــك ب ــدأت عمليات بيع
سريع على جميع األسهم ويفقد
معظمها اللون األخضر ولتسجل
تراجعات واضحة لم يسلم سوى
نــزر قليل لكنها قوبلت بطلبات
شراء على بعض األسهم القيادية
م ـثــل «ال ــوط ـن ــي» و«ب ـي ـت ــك» وبـنــك
«ب ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــان» ،ف ـي ـم ــا كـ ـ ــان ال ـس ــوق
ال ــرئ ـي ـس ــي ي ـ ـتـ ــداول ع ـل ــى وت ـي ــرة
بطيئة ومنذ بداية الجلسة التي

لم تشهد سوى نمو سهم األولى
الــذي صعد بنسبة كبيرة بلغت
ً
 7فــي الـمـئــة ثــم ع ــاد وفـقــد ج ــزءا
ً
كبيرا من مكاسبه ،وكانت أسهم
كتلة إيفا تتداول على جني أرباح
واض ــح أفـقــد أبــرزهــا سـهــم أرزان
نسبة  7فــي المئة كما تراجعت
أسهم إيفا وإيفا فنادق والديرة
واسـتـقــر سـهــم أع ـيــان دون تغير
لتنتهي الجلسة حمراء بفعل خبر
الحظر المحتمل بداية األسبوع
المقبل.
ً
خـلـيـجـيــا ،ك ــان ال ـل ــون األحـمــر
ً
مسيطرا على أداء معظم بورصات
دول مجلس التعاون الخليجي،
إذ خسر دبي نسبة  0.8في المئة
والكويتي نصف نقطة مئوية في
ً
حين خسر البقية نسبا محدودة
ً
وك ـ ـ ـ ــان مـ ــؤشـ ــر م ـس ـق ــط وح ـ ـيـ ــدا
بــال ـم ـن ـط ـقــة ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ،وك ــان ــت
أسـعــار النفط قــد فقدت مستوى
ً
 64دوالرا لـبــرمـيــل مــزيــج برنت
م ـس ـج ـلــة خـ ـس ــارة م ـ ـحـ ــدودة فــي
نهاية تعامالت األسواق الخليجية
وإقفاالتها األسبوعية.

أخبار الشركات
«الرابطة» و«لوجستيك» تعلقان
على حكم «الموانئ»
أع ــادت بــورصــة الـكــويــت أمــس ال ـتــداول على
أسهم شركتي رابطة الكويت والخليج للنقل،
و كــي جــي إل لوجستيك ،بعد إعالنهما بيانا
بـشــأن إح ــدى القضايا .وأعلنت الشركتان أنه
ال صـلــة لـهـمــا ،أو أي م ــن شــركــاتـهـمــا الـتــابـعــة
أو الزميلة أو موظفيها ،أو موظفي شركاتها
التابعة أو الزميلة بما نشر في إحدى الصحف
المحلية بشأن صدور حكم من محكمة التمييز
بالسجن  7سنوات لرئيس شركة استولى على
أموال الموانئ الكويتية.
وأوضحتا أنهما لم تطلعا على الحكم المشار
إلـيــه ،ولــم يسبق لهما استدعاؤهما أو أي من
شركاتهما التابعة أو الزميلة ،أو موظفيها ،أو
موظفي شركاتها التابعة أو الزميلة من النيابة
العامة ،أو توجيه تهم إليهما .ولفتت إلى عدم
مـثــول أي مــن ممثلي شركاتهما أو شركاتها
التابعة أو الزميلة ،أو إعالنها بأي ادعــاء أمام
المحكمة في تلك الدعوى.

«الخليجي» تقر خطة
العمل الجديدة
ع ـق ــد م ـج ـلــس ادارة ش ــرك ــة ب ـي ــت االس ـت ـث ـمــار
الـخـلـيـجــي اجـتـمــاعــا أم ــس ،وأق ــر االسـتــراتـيـجـيــة
العامة للشركة وخطة العمل من  2021حتى .2023

«بوبيان ب» :رفع التحفظ
عن حسابات «بوتيكات»
قالت شركة بوبيان للبتروكيماويات (بوبيان
ً
ب) ،إن النائب الـعــام أصــدر ق ــرارا برفع التحفظ
عن الحسابات البنكية المحلية المجمدة لشركة
بوتيكات .وأوضـحــت «بوبيان ب» أنها تساهم
بحصة أقلية في «بوتيكات»؛ مما سيترتب عليه
عودة نشاط الشركة على النحو المعتاد.

«بوبيان» :استقالة عبدالكريم
ذك ــر ب ـنــك بــوب ـيــان أن رئ ـي ــس ادارة تقنية
الـمـعـلــومــات شــريــف عـبــدالـكــريــم اس ـت ـقــال من
مـنـصـبــه السـ ـب ــاب ش ـخ ـص ـيــة ،ع ـلــى أن يـكــون
آخر يوم عمل له  29ابريل المقبل ،وسيتولى
عبدالله النصف مهام تلك اإلدارة بشكل مؤقت
حتى إشعار آخر.

«السينما» :توقيع عقود تسهيالت
ائتمانية بـ  80مليون دينار
وق ـع ــت ش ــرك ــة ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـكــوي ـت ـيــة ع ـقــود
تـسـهـيــات ائـتـمــانـيــة مــع ثــاثــة ب ـنــوك محلية
بــ 80مليون دينار ،الستخدامها في المراحل
الـمـخـتـلـفــة ل ـم ـش ــروع انـ ـش ــاء م ـج ـمــع ت ـجــاري
وترفيهي وثقافي في منطقة جنوب الصباحية.

ً
كيف تعيد الكويت تشكيل صناعة الطيران عالميا؟

ض ـ ـ ـ ــرب « ك ـ ــو ف ـ ـي ـ ــد  »19صـ ـن ــا ع ــة
الطيران بخسائر غير مسبوقة ،حيث
ان ـخ ـف ـضــت ح ــرك ــة الـ ــركـ ــاب ال ــدول ـي ــة
نحو  90فــي الـمـئــة ،وتـعــرضــت نحو
 46مليون وظيفة مرتبطة بالطيران
للخطر .في الكويت وحدها ،تجاوزت
تـلــك الـخـســائــر مـلـيــار دوالر ،وكــانــت
ه ـ ـنـ ــاك ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات عـ ـل ــى الـ ـع ــائ ــات
المشتتة ،وسبل العيش المتقطعة،
وتأخر السفر الطبي ،وإلغاء البرامج
التعليمية ،من بين العديد من العواقب
األخرى.
ونظرا ألن العديد من األشخاص
يأملون اآلن استئناف السفر الجوي،
ف ــإن الـصـحــة ه ــي أول ــوي ــة ،ولــرقـمـنــة
االختبارات وبيانات اللقاح دور رائد
في هذا المجال.

ما هو جواز سفر اللقاح؟
ذك ــر تـقــريــر مـنـشــور فــي المنتدى
االقـتـصــادي العالمي ،أع ــده الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة ال ــوط ـن ـي ــة
ل ـخــدمــات ال ـط ـي ــران ح ـســن ال ـح ــوري،
«يكمن أســاس هــذا النهج في القدرة
ع ـلــى ج ـمــع وال ــوص ــول إل ــى بـيــانــات
الـ ــركـ ــاب الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن اخـ ـتـ ـب ــارات
 COVID 19قبل السفر ،لضمان خلو
الركاب من الوباء ،ويعتمد على ثالثة
أنظمة متكاملة تشكل العمود الفقري
لهذا النهج الجديد للكويت ،والتي
يمكن أن تكون بمنزلة نموذج للدول
األخرى».
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،قـ ــامـ ــت «ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
لـخــدمــات ال ـط ـيــران» ( ،)NASالـشــركــة
ال ــرائ ــدة ف ــي خ ــدم ــات ال ـم ـط ــارات في
األس ــواق الناشئة ،بالعمل عــن كثب
مــع وزارة الصحة الكويتية ،وإدارة
الطيران المدني ،وهيئة المعلومات
الـمــركــزيــة ( ،)CAITووزارة الداخلية

( ،)MOIوالهيئات الحكومية األخرى
وشــركــات الطيران الوطنية لتطوير
عدد من الحلول.
وت ـقــوم ه ــذه الـحـلــول عـلــى اعتماد
شبكة المرافق الطبية ( )MUNAلتقنية
 blockchainال ـحــاص ـلــة ع ـلــى ب ــراء ة
اخـتــراع ،والتي تربط المختبرات في
أكـثــر مــن  40مدينة (تعتبر جميعها
عــالـيــة ال ـخ ـط ــورة) ب ــرح ــات مـبــاشــرة
إل ــى ال ـكــويــت ،وتــربــط شبكة MUNA
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـب ــرات الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـل ـتــدق ـيــق
ب ـش ــرك ــات الـ ـطـ ـي ــران والـ ـمـ ـط ــارات فــي
الوقت الفعلي لتوصيل نتائج اختبار
 COVID 19الرقمية بخصوصية تامة
للبيانات.
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـســافــر ع ـب ــر م ـطــار
الكويت الدولي سيتم التعامل معه من
خالل منصة إلكترونية ،بهدف تسهيل
الـعـمـلـيــات الـســريـعــة وع ــن بـعــد (دون
احتكاك مباشر) للركاب ،بينما يساعد
السلطات الصحية في جمع معلومات
السفر والبيانات الصحية ذات الصلة،
ويشتمل النظام على تطبيق للسالمة،
يـتـيــح ل ـل ـع ـمــال ال ــواف ــدي ــن م ـم ــرا آمـنــا
ومباشرا للعودة إلى الكويت ،وبالفعل
اعتبارا من فبراير  ،2021سجل آالف
األشـخــاص على الـبــوابــة للعودة إلى
الوطن.

 6دروس
وب ـح ـس ــب ال ـم ـن ـت ــدى االق ـت ـص ــادي
ا ل ـ ـعـ ــا ل ـ ـمـ ــي ،ه ـ ـنـ ــاك  6دروس ي ـم ـكــن
االس ـت ـفــادة مـنـهــا ل ـعــودة الـحـيــاة الــى
قطاع الطيران مرة أخرى:
 .1يمكن أن يتعافى السفر الجوي
العالمي إذا تمت استعادة ثقة أصحاب
المصلحة
لذا يجب أن تغرس األنظمة المطبقة
الثقة في السلطات الصحية والركاب،

وهو ما تم عبر ربط بيانات المسافر
م ـ ــع ج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـع ــام ــل ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي م ـص ــادق ــة شـ ـه ــادات
اختبار  ،COVID 19وجمع البيانات
الصحية من الركاب.
وهذا يؤكد لوزارة الصحة المحلية
والدول األخرى أن الركاب القادمين إلى
الكويت أو القادمين منها قد تحققوا
مــن صحة بـيــانــات الــركــاب والصحة،
ون ـف ــذت  NASعـمـلـيــات ال تــامـسـيــة،
ضمنت خصوصية البيانات ،وقدمت
واجهات سهلة االستخدام وفعالة من
حيث التكلفة للركاب من خالل النظام
األســاســي ،وسجل أكثر مــن  200ألف
مستخدم على موقع «مـســافــر» خالل
أسبوعين من إطالقه.
 .2يجب أن تكون شهادات اختبار
كوفيد رقمية
تتطلب معظم البلدان اآلن اختبار
( PCRتفاعل البوليميراز المتسلسل)
السلبي قبل السفر ،وتضمن الشهادات
الرقمية الموثوقية وقابلية النقل عبر

الـمـنــاطــق الـجـغــرافـيــة ،وتــربــط شبكة
 MUNAالمختبرات المعتمدة مباشرة
بشركات الطيران وأنظمة المطارات
للتحقق الـســريــع والـسـهــل ،والقضاء
ع ـلــى حـ ــاالت ال ـش ـه ــادات الـ ـم ــزورة أو
المزيفة.
 .3جميع اخـتـبــارات  COVIDغير
متساوية
ت ـس ـت ـخــدم ال ـم ـعــامــل حـ ــول ال ـعــالــم
مجموعات اختبار مختلفة ،تتراوح
الدقة بين  97و 60في المئة ،من خالل
ربـ ــط ال ـم ـعــامــل ف ـقــط ال ـت ــي تـسـتـخــدم
أعـلــى الـمـعــايـيــر وال ـتــي يـتــم تدقيقها
بشكل مستقل ،تضمن  MUNAتقنيات
وإجراءات اختبار  PCRأكثر موثوقية
مع ضمان االمتثال من قبل المختبرات.
 .4التركيز على قابلية التشغيل
البيني
ال ي ـم ـك ــن ل ــاعـ ـبـ ـي ــن ف ـ ــي ص ـن ــاع ــة
ال ـط ـي ــران ال ـع ـمــل ف ــي ص ــوام ــع ،حيث
يربط الطيران بين الـنــاس واألنظمة
والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ،ل ـ ـ ــذا يـ ـج ــب أن ت ـك ــون

جميعها متكاملة ومنسقة لضمان
أن الحلول قابلة للتشغيل المتبادل،
وت ــرت ـب ــط ك ــل م ــن  MUNAوال ـكــويــت
والـ ـمـ ـس ــاف ــر ال ـ ـسـ ــامـ ــة ف ـ ــي م ـخـت ـلــف
البلدان والمختبرات وشركات الطيران
والمطارات.
وتوجد حاليا أنظمة بيانات اعتماد
صحية رقمية مختلفة للسفر الدولي،
حـيــث أطـلـقــت مــؤسـســة ديـجـيـتــال أي
دي « »ID2020مؤخرا برنامج الجواز
الصحي التعاوني Good Health Pass
 Collaborativeالذي يهدف إلى جعل
هــذه الحلول قابلة للتشغيل البيني
عبر الحدود المؤسسية والجغرافية،
وتـعــد  NASمــن بين أوائ ــل المؤيدين
لهذا التعاون الذي سيساعد في نسج
الـحـلــول مـعــا وس ــد ال ـف ـجــوات حيثما
وجدت ،مع تسهيل التعاون بين نظام
بيئي جديد ألصحاب المصلحة.
 .5مسائل المسؤولية االجتماعية
تعد إمكانية الوصول إلى الحلول
من جميع أنــواع الركاب أمــرا حيويا،

ليست كل التقنيات أو الحلول سهلة
االستخدام أو فعالة من حيث التكلفة
للجميع ،فمنصات مثل KuwaitMofer
و  BelSalamahب ـس ـي ـط ــة و س ـه ـل ــة
االستخدام والتكلفة منخفضة جدا،
مما يضمن وصوال أوسع.
وبعد إغالق مطار الكويت والقيود
ال ـم ـفــروضــة عـلــى الـسـفــر م ــن الـبـلــدان
عالية الخطورة ،تقطعت السبل بأكثر
من  425ألف وافد خارج البالد ،وكان
الكثير منهم المعيل الوحيد لعائالتهم
ويحتاجون بشدة للعودة ،وسيسهم
تطبيق «بالسالمة» فــي عودتهم .في
هــذا الـسـيــاق ،تساعد آلية الــدفــع عبر
اإلنـتــرنــت فــي التطبيق على القضاء
على إمكانية أي اتـجــار بالبشر ،من
خـ ــال م ـطــاب ـقــة أصـ ـح ــاب ال ـع ـم ــل مــع
الموظف وتأكيد الموافقة.
 .6كن استباقيا وسريع االستجابة
ال أحـ ــد يـسـتـطـيــع أن يـتـنـبــأ كيف
وم ـت ــى س ـي ـحــدث الـ ــوبـ ــاء .ال ـت ـط ــورات
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة تـ ــأتـ ــي يـ ــوم ـ ـيـ ــا .ف ـ ــي ه ــذا

الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو ،تـ ـتـ ـط ــور ال ـم ـت ـط ـل ـبــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار وس ـت ـن ـجــح
الشركات القادرة على التصرف بسرعة.
وه ــذا يجعل مــن ال ـضــروري بالنسبة
ل ـن ــا أن ن ـظ ــل م ــرن ـي ــن واس ـت ـبــاق ـي ـيــن
ومتجاوبين.
مــع الـتـطــورات األخـيــرة ،قــد تصبح
سـ ـج ــات ال ـت ـط ـع ـيــم إل ــزامـ ـي ــة لـلـسـفــر
إلــى بـلــدان معينة .قــد تــوافــق منظمة
الصحة العالمية ( )WHOأيضا على
آليات اختبار أخرى .يتضمن برنامج
مسافر بالفعل ميزة شهادة لقاح تربط
بين سجالت لقاحات وزارة الصحة.
ت ــم تـجـهـيــز  MUNAأي ـضــا لتضمين
سـجــات اللقاحات ومعلومات حول
ط ــرق االخـتـبــار األخـ ــرى ،مـمــا يضمن
االستجابة.
ســاعــدت ه ــذه ال ـج ـهــود المشتركة
مطار الكويت في أن يصبح أحد أكثر
ال ـم ـط ــارات أم ــان ــا ف ــي ال ـعــالــم ف ــي هــذا
الوقت .وكان التركيز على هذه الحلول
فــي الـكــويــت بـهــدف إع ــادة بـنــاء الثقة
وإعـ ــادة ال ـتــواصــل بـيــن ال ـن ــاس ،ليس
فقط في البلد نفسه ،ولكن في الخارج.
ونظرا لنجاح  ،MUNAتجري العديد
من حكومات الشرق األوسط وافريقيا
وبـ ـع ــض شـ ــركـ ــات الـ ـطـ ـي ــران ال ـك ـبــرى
ومـطــاران أوروبـيــان حاليا مناقشات
متقدمة مع  NASلطرح التكنولوجيا.
وم ـن ــذ أن ب ـ ــدأت أزم ـ ــة كــوف ـيــد ،19
انـخـفــض ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلجـمــالــي
ال ـعــال ـمــي بـنـسـبــة  4.2ف ــي ال ـم ـئــة ،مع
ف ـقــدان أكـثــر مــن  114مـلـيــون وظيفة.
م ــن خـ ــال ج ـعــل ال ـس ـفــر أك ـث ــر أم ــان ــا،
يمكننا مساعدة الناس على العودة
إلى العمل ،وربط العائالت بأحبائهم،
وضـمــان تسليم البضائع فــي الوقت
المناسب ،والسماح ألطفالنا بتجربة
العالم والحصول على صناعة الطيران
العالمية لالنطالق مرة أخرى.

ةديرجلا

•
العدد  / 4673الجمعة  5مارس 2021م  21 /رجب 1442هـ

economy@aljarida●com

9

اقتصاد

وجهة نظر

قبل فوات األوان ()2 - 2
د .سعود أسعد الثاقب *
Althaqeb@cba.edu.kw

في ظل العجوزات التاريخية التي تسجلها
مـيــزانـيــة ال ــدول ــة ،مــن ال ــواض ــح أن الـسـيــاســات
االقتصادية الحالية غير مستدامة ،ليس فقط
على الـمــدى الـطــويــل ،ولـكــن حتى على المدى
القصير ،بإجماع المؤسسات العالمية وبيوت
الـخـبــرة والمختصين المحليين والــدولـيـيــن.
وتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
ً
كانت دائما تؤكد أهمية اإلصالحات ،حتى قبل
الصدمة المزدوجة من ظهور فيروس كورونا
وهبوط أسعار النفط.
ففي الوقت الذي كنا نرى فيه بعض الدول
الـمـجــاورة بالفعل قللت مصروفاتها وبــدأت
ً
بـتـنــويــع م ـص ــادر دخ ـل ـهــا ،ن ــرى لــديـنــا صمتا
ً
ً
ً
وعجزا حكوميا غريبا ال يوجد له تفسير ،مما
د فــع مؤسسات التصنيف االئتماني لخفض
التصنيف السيادي االئتماني لدولة الكويت
وبنوكها ،مع نظرة مستقبلية سلبية ،ويمكن
الــرجــوع لرؤية اقتصادية بعنوان "قبل فوات
األوان" ،والتي شاركت بها من ضمن مجموعة
ً
تضم  29أكاديميا من كلية العلوم اإلدارية في
جامعة الكويت ،تناقش هذه الرؤية االختالالت
فــي االقـتـصــاد الــوطـنــي ،وتـبـ ّـيــن عــدم استدامة
الوضع الراهن ًدون تضحيات يقدمها الجيل
ً
الحالي ،واضعة حلوال وسياسات لتصحيح
المسار ،فنحن نقف أمام منعطف تاريخي يمثل
ج ــرس إن ــذار أخ ـيــر ،قــد يـكــون فــرصــة مناسبة
لـمــراجـعــة هــويــة ال ــدول ــة االق ـت ـصــاديــة ،فنحن

نعاني مشكلة في مفهوم الدولة ودور المواطن،
أعتقد أننا بحاجة إلى العودة والبدء في طرح
األسئلة األساسية :ما هي أدوار ومسؤوليات
الحكومة والشعب؟ وما دور القطاع العام مقابل
ً
الخاص؟ وكيف يمكنهما العمل معا لصياغة
هوية اقتصادية جديدة؟
ثم التعاون والحوار لخلق هوية اقتصادية
جديدة للمستقبل ،تتوافق مع ثقافتنا الفريدة،
مع مؤشرات األداء الرئيسية الحقيقية والعديد
ً
مــن التضحيات ،فــا إصــاح حقيقيا مــن غير
تضحية من الجميع.
صحيح أننا في منتصف أزمة صحية ،لكن
األزم ــات قد تكون فرصة للتغييرات الجذرية
نحو نموذج أو سياسات اقتصادية مستدامة،
وق ــد تـجـبــر ال ـح ـكــومــات عـلــى تـغـيـيــر األنـظـمــة
وال ـق ــوان ـي ــن ن ـح ــو األفـ ـض ــل ب ـش ـكــل أس ـ ــرع ،أو
االنهيار التام ،فالكساد العظيم في  1929قاد
إلى العهد الجديد في أميركا بقيادة الرئيس
روزفـ ـل ــت ،ون ـهــايــة ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة
كانت بداية دول الرفاه في أوروبــا ،والتضخم
والبطالة في السبعينيات قاد ريغان وتاتشر
لتغيير وجهة العالم االقتصادي عبر األسواق
الحرة ،فقد تكون األزمة الحالية فرصة تاريخية
أمام قادة الجيل الحالي لبناء هوية اقتصادية
جديدة للكويت ،وحفظ حقوق األجيال القادمة.
ال يوجد طريق أوحد لإلصالح ،فمجال العمل
والتخطيط مفتوح للجميع ،يمكن النمو من

خالل االعتماد على دور أقوى للحكومة كما هو
الحال في سنغافورة ،أو االعتماد بشكل كبير
على القطاع الخاص كما هو الحال في هونغ
كــونــغ ،فالنمو االقـتـصــادي المستدام يتطلب
ً
ً
ً
تخطيطا طويل األمد وعمال جادا من الحكومة
كـمــا ذك ــر االق ـت ـصــادي الشهير ج ــون مــايـنــارد
كينيز ،لكن ال قيمة للخطط وهي حبر على ورق،
فمنذ سنة  2003والحكومة تهدف إلى تحويل
الكويت إلى مركز مالي وتجاري ،ثم تقرير توني
بلير إلى وثيقة اإلصالح والبديل االستراتيجي،
ث ــم وث ـي ـقــة اإلص ــاح ــات ال ـمــال ـيــة ال ـتــي أصـبــح
اسمها البرنامج الوطني لالستدامة ،إلى رؤية
الكويت  ،2035ومجموعة كبيرة من المشاريع
وال ــرؤى الـتــي لــم تــر الـنــور ،وتحولت إلــى بيع
األوهــام واألح ــام ،وإبــر بنج لشراء الوقت من
غير أي أفعال أو إصالح حقيقي.
ل ــذل ــك ي ـجــب ع ــدم م ـحــاولــة إصـ ــاح أخ ـطــاء
ً
الـمــاضــي فـقــط ،بــل أيـضــا التفكير والـعـمــل من
أج ــل مـسـتـقـبــل األج ـي ــال ال ـق ــادم ــة ،وبــالـتــأكـيــد
وقف كل التبذير ،وفتح جميع ملفات الفساد،
ومحاسبة جميع الفاسدين في جميع القضايا،
وال محاسبة حقيقية من غير شفافية معلومات،
ألنه يصعب كسب ثقة الشعب بغياب الشفافية،
فـيـجــب أن ت ـكــون الـشـفــافـيــة ش ـعــار الـمــرحـلــة،
ً
خ ـصــوصــا فــي الــوضــع ال ـمــالــي واالق ـت ـصــادي
للدولة.
ويجمع المختصون على أننا بحاجة إلى

بـيــانــات الت ـخــاذ قـ ــرارات اقـتـصــاديــة وف ــق أدلــة
علمية ،فهناك شح في البيانات ،والمتوافر منها
ال يعكس الــواقــع وغير مــوثــوق بــه ،باإلضافة
إل ــى أن األزمـ ــة خـلـقــت فــرصــة حقيقية إلع ــادة
هيكلة الـمـيــزانـيــة وب ـنــاء قـطــاع خ ــاص منتج،
وعليه يجب أن يكون هناك دعــم استراتيجي
للقطاعات ذات القيمة الـمـضــافــة ،الـتــي توفر
ف ــرص ع ـمــل لـلـكــويـتـيـيــن أو تـنـمــي االق ـت ـصــاد
المحلي ،وتحسين نظام التعليم وتوجيهه نحو
المستقبل واالستثمار في رأس المال البشري،
وعملية إصالح اقتصادي حقيقي تشمل إصالح
مـشـكـلــة س ــوق ال ـع ـمــل ،والـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة،
وتنويع الميزانية واالقتصاد ومصادر الدخل،
وإعادة تعريف نظام الدعم ،وتصميم وتنفيذ
مـشــاريــع األم ــن الـغــذائــي ،ومــراجـعــة وتصميم
استراتيجيات جديدة لالستثمارات الحكومية،
وس ـيــاســات اإلن ـف ــاق واألراضـ ـ ــي والـمـمـتـلـكــات
المملوكة للدولة ،وخلق حوافز لمن يريد أخذ
المخاطر وريادة األعمال.
كما يجب تقييم تجربة جميع مؤسسات
وجـهــات الــدولــة بشكل محايد ،وتطويرها أو
دم ــج اخـتـصــاصــاتـهــا ،أو حـتــى إل ـغــاؤهــا بما
ً
يحقق رؤية الدولة االقتصادية ،فضال عن وقف
أي تــداخــل مــؤسـســي ،واالس ـت ـفــادة مــن جميع
ال ـم ــوارد بـكـفــاء ة ،ثــم تقليص حـجــم الحكومة
بشكل عام.
باإلضافة إلى بناء سياسة استثمارية نشطة

للمستقبل ،لنستعيد الريادة ،فالهيئة العامة
لالستثمار أقــدم صـنــدوق سـيــادي فــي العالم،
وب ــورص ــة ال ـكــويــت م ــن األوائ ـ ــل ف ــي الـمـنـطـقــة،
لكنهما فـقــدتــا ال ـص ــدارة وال ــري ــادة ،وبـحــاجــة
إلـ ــى م ــزي ــد م ــن ال ـش ـفــاف ـيــة واإلدارة الـنـشـطــة،
واالسـتـثـمــار فــي تـطــويــر رأس ال ـمــال البشري
والكفاءات ،لنستعيد الريادة ،فأصبح من غير
المعروف الدور الرئيسي للصناديق السيادية،
حتى عند الخبراء واالقتصاديين المختصين،
فــالـمـطـلــوب ال ـيــوم تـحــديــد أه ــداف الصناديق
السيادية الرئيسية وأولــويــاتـهــا وحوكمتها
لتواجه أزمات المستقبل ،فهل المطلوب منها
خدمة الميزانية عند الحاجة أو المحافظة على
التصنيف االئتماني أو الحفاظ على مستقبل
األجيال القادمة؟
وأت ـم ـنــى أال نـفـقــد ال ـمــزيــد إذا اسـتـمــررنــا
ب ـم ـقــوالت مـثــل "ال ـل ــه ال يـغـيــر عـلـيـنــا" و"جـيــب
ً
ال ـمــواطــن لــن ي ـمــس" ،فــا إص ــاح حقيقيا من
غ ـيــر تـضـحـيــة م ــن ال ـج ـم ـيــع ،ت ـب ــدأ بــأص ـحــاب
القرار والتاجر والغني والمتنفذ ،وتنتهي عند
ـط ،ولـنـتــذ َكــر ق ــول الـم َــولــي عز
الـمــواطـ َّـن ال َّـبـسـيـ َ
َّ
وجل"ِ :إن الل َه ال ُيغ ِّي ُر َما ِبق ْو ٍم َحتى ُيغ ِّي ُروا َما
َُْ
ِبأنف ِس ِه ْم" (الرعد)11:
عسى ربي يغير علينا لألفضل ،ويديم علينا
نعمة كويت الرخاء والطيب ألجيالنا القادمة.
قسم التمويل في كلية العلوم اإلدارية -
جامعة الكويت
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• الشركة حققت  15مليونا إيرادات من الرسوم والعموالت • صرخوه :النتائج تأثرت بخسائر غير محققة
إجمالي
االلتزامات
انخفض 3.8
ماليين دينار
بنسبة %5.5

تراجع
المصروفات
العمومية
واإلدارية
بنسبة %26.5

أعـلـنــت شــركــة كــامـكــو إنفست
بياناتها المالية للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر ،2020
إذ سجلت خسائر صافية بلغت
 2.7مليون دينار (خسارة السهم
 7.85فلوس) مقابل أرباح صافية
بـ ـ  3مــايـيــن فــي ( 2019بربحية
ً
سهم  12.47فلسا).
وتأثرت النتائج المالية للشركة
بـخـســا ئــر غـيــر محققة وبجائحة
كــورونــا الـتــي أسـفــرت عــن تعطيل
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة والـقـطــاعــات
الـخــاصــة واالق ـت ـصــاد مـنــذ مــارس
.2020
وك ـ ـ ــان ل ـت ـب ــاط ــؤ األعـ ـ ـم ـ ــال مـنــذ
مـ ــارس  2020تــأث ـيــر سـلـبــي على
إي ــرادات الرسوم والعموالت التي
انخفضت بنسبة  21.4فــي المئة
مقارنة بعام  2019لتصل إلى 15
مليون دينار في عام  .2020وعلى
الرغم من التحديات غير المسبوقة
والمناخ السلبي وتباطؤ األعمال
ف ــإن ال ـشــركــة اس ـت ـمــرت فــي تقديم
ال ـخ ــدم ــات لـلـعـمــاء دون انـقـطــاع
وقـ ــامـ ــت بـ ـت ــوزي ــع أرب ـ ـ ـ ــاح ن ـقــديــة
للمساهمين عن عام  2019بقيمة
 1.7مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ف ـ ــي يــون ـيــو
الماضي.

ف ـف ــي ن ـه ــاي ــة دي ـس ـم ـب ــر ،2020
ب ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي األصـ ـ ـ ــول ال ـ ـمـ ــدارة
 3.9م ـل ـيــارات دي ـنــار ( 12.9مليار
دوالر) وواصلت صناديق األسهم
وال ـم ـحــافــظ الـ ـم ــدارة تـحـقـيــق أداء
فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة
بها وتــم حـصــول ثــاثــة صناديق
تــديــرهــا الـشــركــة عـلــى جــوائــز من
ً
ريفينيتيف ليبر لعام  2020تقديرا
ألدائها المميز والمستمر.
ونجحت الشركة في استقطاب
أ ك ـ ـث ـ ــر م ـ ـ ــن  623م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر
استثمارات في عدد من المنتجات
والـ ـصـ ـفـ ـق ــات وت ـ ــوزي ـ ــع نـ ـح ــو 49
مليون دوالر للعمالء (تــوزيـعــات
رأس المال والدخل) كما تم شراء
عقارات مدرة للدخل في الواليات
المتحدة والمملكة المتحدة ليرتفع
حجم األصول العقارية المدارة إلى
أكثر من  1.1مليار دوالر ،كما تم
الـتـخــارج بنجاح مــن استثمارين
عـقــاريـيــن ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األميركية لمصلحة العمالء بعوائد
فاقت العوائد المستهدفة .واستمر
فريق إدارة أصول الحاالت الخاصة
في إجــراء مفاوضات مع عــدد من
األطــراف لتنفيذ تخارجات نيابة
عن العمالء.

وخ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــة ،ن ـج ــح فــريــق
االستثمارات المصرفية في لعب
دور ا لـمــد يــر الرئيسي المشترك
ل ـ ـس ـ ـتـ ــة صـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــات ف ـ ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ــواق
ال ـ ــدي ـ ــن ،ص ـف ـق ـت ـيــن إق ـل ـي ـم ـي ـت ـيــن
وأرب ـ ــع ص ـف ـقــات مـحـلـيــة ،بمبلغ
إجمالي يعادل  2.6مليار دوالر.
كـمــا لـعــب الـفــريــق دور مستشار
ال ـ ـب ـ ـيـ ــع الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــري ل ـم ـج ـم ــوع ــة
طـبـيــة ف ــي مـصــر وطـ ــرح م ـبــادرة
استراتيجية لمساعدة الشركات
على االستجابة لألزمة الحالية.
كما حازت "كامكو إنفست" جائزة
"أفـضــل بنك انــدمــاج واستحواذ
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط "2020 -
مــن مــؤسـســة غ ـلــوبــال فاينانس
ً
المعتمدة دوليا.
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرت ذراع ال ــوس ــاط ــة
المالية ،شركة األولــى للوساطة
ال ـم ــال ـي ــة ،ف ــي ت ـق ــدي ــم خــدمــات ـهــا
للعمالء دون انقطاع مع ارتفاع
في الحصة السوقية واستقطاب
عمالء جــدد في خدمات التداول
االلكتروني.
وع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،تـمـكـنــت
"ك ــامـ ـك ــو إنـ ـفـ ـس ــت" م ـ ــن تــرش ـيــد
قاعدة تكاليفها حيث انخفضت
المصاريف العمومية واإلداري ــة

بنسبة  26.5في المئة في 2020
لـتـصــل إل ــى  14.3م ـل ـيــون دي ـنــار
نتيجة لعدد من اإلجــراء ات التي
اتخذتها الشركة لترشيد نفقاتها
التشغيلية لمواكبة ظروف السوق
واستكمال استراتيجية الشركة
بعد االندماج.
كما خفضت الشركة إجمالي
الـتــزامــاتـهــا بـمـقــدار  3.8ماليين،
بانخفاض بنسبة  5.5في المئة،
لتصل إلى  64.8مليون دينار في
نهاية ديسمبر .2020
وتتمتع الشركة بمركز مالي
قــوي وبحقوق مساهمين بلغت
 50م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ك ـم ــا فـ ــي 31
د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر  2020و ب ـت ـص ـن ـي ــف
ائ ـ ـت ـ ـمـ ــانـ ــي ط ـ ــوي ـ ــل األجـ ـ ـ ـ ــل ع ـنــد
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى "  "BBBو تـ ـصـ ـنـ ـي ــف
قصير األجل عند " "A3مع نظرة
م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة م ـس ـت ـق ــرة م ـ ــن قـبــل
"كــاب ـي ـتــال انـتـلـيـجـنــس" ف ــي آخــر
مراجعة لها في يونيو .2020
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـعـ ـ ــرض ح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــه ع ــن
الـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـم ــالـ ـي ــة قـ ـ ــال فـيـصــل
صـ ــرخـ ــوه ،ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي:
"ل ـق ــد ت ــأث ــرت ال ـن ـتــائــج بـخـســائــر
غ ـيــر م ـح ـق ـقــة ،ون ـح ــن ف ــي وضــع
ُ
مكننا مــن االسـتـفــادة من
جيد ي ِ

ً
ً
الكويت :بعد ٍغد موعدا نهائيا لتقديم عطاءات «الغاز»

األداء اإليجابي للسوق والتعامل
مــع ال ـظــروف غـيــر الـمـتــوقـعــة في
حـ ــال اس ـت ـغ ــرق ــت عـ ـ ــودة ال ـح ـيــاة
إل ـ ــى ط ـب ـي ـع ـت ـهــا وقـ ـت ــا أكـ ـث ــر مــن
المتوقع .وعلى الرغم من الظروف
االقتصادية والتشغيلية الصعبة،
ف ـقــد تـمـكـنــا م ــن ت ـعــزيــز مــركــزنــا
المالي من خالل تعزيز أصولنا
الـ ـس ــائـ ـل ــة وت ـخ ـف ـي ــض إج ـم ــال ــي
التزاماتنا وترشيد المصاريف
التشغيلية واألهم من ذلك الحفاظ
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ــدخ ــل ال ـم ـت ـكــرر
القائم على الرسوم".
وأضــاف صرخوه" :لقد تمكنا
من توقيع عقود جديدة وإنهاء
عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــات بـ ـنـ ـج ــاح
واسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب عـ ـم ــاء ج ـ ـ ــدد .لـقــد
ً
ق ـم ـن ــا أيـ ـ ـض ـ ــا بـ ـتـ ـس ــري ــع وتـ ـي ــرة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي مـ ـ ــع ض ـم ــان
استمرارية أنظمتنا وعملياتنا
الحالية بالعمل عن ُبعد وخدمة
عـ ـم ــائـ ـن ــا .س ـ ـنـ ــواصـ ــل م ــراقـ ـب ــة
االتجاهات الجديدة والتغيرات
ً
السلوكية التي ستؤدي حتما إلى
صياغة معايير جــديــدة وفــرص
اس ـت ـث ـمــاريــة ب ـعــد ال ـت ـغ ـلــب على
األزمة الحالية".

فيصل صرخوه

الشركة نجحت في
استقطاب أكثر من 623
مليون دوالر استثمارات
بعدد من المنتجات
والصفقات

أسعار صرف العمالت العالمية

تكلفة مشاريع مرافق اإلنتاج نحو  900مليون دوالر
مددت شركة نفط الكويت الموعد
النهائي لتقديم العطاء ات لمشاريع
م ــرا ف ــق اإل نـ ـت ــاج ا ل ـج ــورا س ـي ــة ()JPF
ا لـ ـمـ ـع ــرو ف ــة ب ــا س ــم  JPF-4و ،JPF-5
ع ـل ــى أن ي ـك ــون آخـ ــر م ــو ًع ــد لـتـقــد يــم
العطاء ات هو بعد غد ،وفقا لمصادر
"الصناعة".
وب ـح ـســب "مـ ـي ــد" ،ف ـقــد ت ــم بــالـفـعــل
تــأخ ـيــر ال ـم ـشــاريــع ال ـتــي ت ـقــع شـمــال
الكويت في عدة مناسبات ،حيث كان
من المقرر تقديم العطاء ات السابقة
في  26يناير و 28فبراير الماضيين،
وكان قد تم إصدار وثائق المناقصة
باألصل في  13سبتمبر ،مع الموعد
الـنـهــائــي لـتـقــديــم ال ـع ـطــاء ات فــي 22
ديسمبر .2020
وأ شــارت "ميد" ا لــى أن االضطراب
ا ل ـنــا جــم ع ــن جــا ئ ـحــة  Covid-19هو
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ج ــزئ ـ ًـي ــا عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل عــن
التأخيرات ،حيث جعلت قيود السفر
الـمـصـمـمــة لـمـنــع ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس
مــن الـصـعــب عـلــى الـمـقــاولـيــن إرســال
خ ـبــراء للنظر فــي مــوا قــع ا لـمـشــار يــع
قـبــل تـقــديــم عــروض ـهــم .وت ـقــدر قيمة
العقدين الرئيسيين لمشروعي JPF-4
و JPF-5بإجمالي  900مليون دوالر.
و مـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـق ــرر أن تـ ـق ــع ا ل ـم ـن ـش ــأة
ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــرو فـ ــة بـ ــا سـ ــم  JPF-4ب ــا لـ ـق ــرب

مـ ـ ــن ح ـ ـقـ ــل الـ ـ ـص ـ ــاب ـ ــري ـ ــة فـ ـ ــي شـ ـم ــال
ا ل ـك ــو ي ــت ،و س ـت ـقــع  JPF-5ع ـلــى بـعــد
أ ق ــل م ــن  10ك ـي ـلــو م ـتــرات ش ــرق JPF-
 ،4وسـيـتــم اس ـت ـخــدام كــا الـمــرفـقـيــن
إلجـ ــراء اخ ـت ـبــار ومـعــالـجــة ومـنــاولــة
ســوائــل آب ــار الـهـيــدروكــربــون الــرطــب
والحامض مــن حقول النفط والغاز
المتعددة.
وتـ ـشـ ـم ــل هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاط ــق ح ـق ــول
ال ــروض ـت ـي ــن ،والـ ـص ــاب ــري ــة ،وش ـم ــال
غرب الروضتين ،وأم ناقة ،وأبوظبي،
وب ـ ـ ـحـ ـ ــرة ،وحـ ـ ـق ـ ــول مـ ـ ـ ــرات ونـ ـجـ ـم ــة-
س ــرج ـي ـل ــو ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـش ـك ـيــات
أ خــرى تقع فــي الحقول الجوراسية.
و كــا المشروعين يتألف مــن مرافق
إنتاج برية ،وسيتم تنفيذهما على
أس ــاس ال ـب ـنــاء وال ـت ـم ـلــك والـتـشـغـيــل
( )BOOم ــن ق ـب ــل مـ ـق ــاول ،م ــع خ ـيــار
شــركــة نـفــط ا لـكــو يــت إلع ــادة شرائها
في تاريخ الحق.
ومن المقرر بناء المنشآت بطاقة
ً
يوميا (ب /
إنتاجية  50.000برميل
د) مــن ال ـخــام الـحـلــو الـمـعــالــج (زيــت
ال ـجــوراســي الـخـفـيــف بــدرجــة 50-40
ّ
درجة  )APIو 150مليون قدم مكعبة
ي ــوم ـ ًـي ــا ،وس ـي ـش ـم ــل ك ــاه ـم ــا وح ــدة
م ـعــال ـجــة ال ـم ـي ــاه ال ـم ـن ـت ـجــة ووحـ ــدة
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة الـ ـكـ ـب ــري ــت ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى

المرافق وأنظمة الدعم المرتبطة بها.
وت ـ ــم إخ ـ ـبـ ــار مـ ـق ــدم ــي الـ ـعـ ـط ــاء ات
أن م ــر حـ ـل ــة ت ـن ـف ـي ــذ ا ل ـ ـخـ ــد مـ ــات ل ـكــل
مـنـشــأة سـتـبـلــغ إج ـمــالــي  780يـ ً
ـومــا
ت ـق ــوي ـم ـ ًـي ــا ب ـ ـ ـ ً
ـدء ا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ الـ ـب ــدء،
ً
و ي ـش ـمــل ذ ل ــك  720ي ــوم ــا لـلـتـصـمـيــم
والهندسة وإدارة المشروع والتوريد
وال ـم ـش ـت ــري ــات والـ ـبـ ـن ــاء واالخ ـت ـب ــار
واالنتهاء الميكانيكي لكل منشأة.
وب ـمــوجــب شـ ــروط ال ـع ـقــود ،يجب
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ال ـت ـش ـغ ـيــل وال ـت ـث ـب ـيــت
وا خـ ـتـ ـب ــار األداء ا ل ـن ــا ج ــح لـلـمـنـشــأة
ف ــي غ ـض ــون  60ي ـ ً
ـوم ــا ت ـقــوي ـمـ ًـيــا مــن
اإلكمال الميكانيكي للمنشأة ،وبعد
ذلك سيعمل الفائزون بالعقود على
ت ـش ـغ ـيــل وصـ ـي ــان ــة الـ ـم ــراف ــق م ـ ــدة 5
سنوات.
و قــد حضرت  10شــر كــات اجتماع
م ــا ق ـب ــل ا ل ـع ـط ــاء ل ـم ـش ــرو ع ــي JPF-4
و ُ ،JPF-5
ويـ ـعـ ـتـ ـق ــد أن ا لـ ـع ــد ي ــد م ًــن
الـ ـش ــرك ــات األخ ـ ـ ــرى م ــؤه ـل ــة م ـس ـبــقــا
لـتـقــديــم ع ـط ــاء ات مـنــذ نـشــر الـقــائـمــة
األولى لمقدمي العطاء ات المؤهلين.
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أصـ ـ ـ ــا طـ ــرح
عـطــاء ات  JPF-4و JPF-5فــي النصف
الثاني من عام  .2018وقد تم بالفعل
منح ثالثة عقود أخرى لمرافق إنتاج
العصر الجوراسي.

وتستغل الكويت مكامن كربونات
العصر الجوراسي في شمال البالد
لتلبية اال س ـت ـهــاك ا لـمـتــزا يــد لـلـغــاز،
حيث بدأت شركة نفط الكويت إنتاج
الغاز من حقل الغاز الجوراسي في
مايو  2008مع بــدء تشغيل مشروع
الـ ـمـ ـنـ ـب ــع ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف بـ ــاسـ ــم م ـن ـش ــأة
اإلنتاج األولى .50
وت ـح ـتــوي ال ـخــزانــات الـجــوراسـيــة
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــوعـ ـ ــة م ــن
الهيدروكربونات تتراوح من النفط
إلى مكثف الغاز مع الغاز الحامض.
و فــي يناير  ،2020كشفت " مـيــد" عن
تشغيل طــا ئــرة  JPF-3فــي حقل غرب
الروضتين بالكامل.
ومنحت شركة نفط الكويت عقدا
بقيمة  377مليون دوالر للمشروع
إل ــى ش ــرك ــة سـبـيـتـكــو ال ـكــوي ـت ـيــة فــي
يــو لـيــو  ،2016و ف ــي و ق ــت ســا بــق من
هذا الشهر ،أعلنت شركة المجموعة
ا لـ ـمـ ـشـ ـت ــر ك ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت (،)CGCC
ومقرها الكويت ،أنها حصلت على
عـقــد بـ ـ  138.4مـلـيــون دوالر أل عـمــال
خارجية لمنشآت إنتاج الجوراسي
فــي ً المناطق الشمالية مــن الكويت،
وفقا لبيان نشرته الشركة.

«المتحد» يجري السحب األسبوعي
و«األفضلية» لـ «الحصاد»

مع االلتزام التام بجميع اإلرشادات الوقائية من الجهات الصحية ،أجرى
البنك األهلي المتحد أمس األول السحب األسبوعي على جوائز الحصاد
اإلســامــي ،حساب السحب على الجوائز اإلسالمي األول في الكويت،
الحاصل على "جائزة أفضل برنامج ادخــار في الكويت لعام  "2019من
مجلة بانكر ميدل إيست المرموقة ،وذلك نظرا للعديد من المميزات التي
ينفرد بها ،حيث يقدم لعمالئه ما يزيد على  750جائزة سنويا ،واستطاع
أن يعيد رسم حياة اآلالف من الرابحين من سعداء الحظ.
وأسفر السحب عن حصول  20فائزا على  1000دينار لكل منهم ،وهم:
فاطمة محمد هادي ،ونهار تريحيب الديحاني ،وأحمد حامد بوعركي،
وعادل عبدالله الدغيشم ،وكانثيالثا ويرابولي موهانديراماجي ،وناصر
محمد المضف ،ومحمد مناحي العصيمي ،وفرج الله يداللهي ،وأحمد
عبدالله الشرقاوي ،وصالح أحمد حسن ،ووضحة مطلق الهاجري ،ومحمد
عبدالسيد محمد ،وحسين حسن سلمان ،وريــم سالم العنزي ،وأميرة
عبدالحميد الـقــاف ،وهند إبراهيم عبدالعزيز ،وورث ــة المرحوم خالد
محمد الياسين ،وتوكاكز الزلو ،وأسلم علي روماني ،ووفاء محمد األربش.
كما أجرى البنك األهلي المتحد في  24فبراير الماضي سحب األفضلية
على جوائز الحصاد اإلسالمي ،وأسفر السحب عن حصول الرابح عبدالله
عبدالعزيز الدوسري على  25ألف دينار.
ُيذكر أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من الجوائز التي من بينها
جائزة قيمتها  100ألف دينار في كل من العيدين .وتبقى الجائزة ربع
السنوية الكبرى بقيمة  250ألف دينار أهم ما يطمح إليه العمالء لتحقيق
أحالمهم وتطلعاتهم .كذلك تقدم جوائز الحصاد  20جائزة أسبوعية
بقيمة ألف دينار لكل رابح .وإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز الجذابة،
يحظى العمالء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن
هذا الحساب ،وهو ما يجعل حساب الحصاد اإلسالمي مفيدا لألسرة
وللراغبين في التوفير بوجه عام ،من خالل تحقيقه للعديد من المميزات
سواء على المديين القصير أو الطويل ،مما يقابل باستحسان وتقدير
مختلف العمالء ،سواء كانوا جددا أو حاليين .إضافة إلى ذلك ،ألول مرة
في الكويت ،تم تقديم "سحب األفضلية" ربع السنوي بقيمة  25ألف دينار
حصريا للعمالء الذين لم يفوزوا بأي من جوائز الحصاد اإلسالمي خالل
السنوات الخمس األخيرة ،بشرط مرور عام على فتح حساباتهم ،وتتيح
كل  50دينارا في حساب العمالء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للمشاركة
في السحب.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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أصدرت الفنانة إيما شاه كتابا جديدا
بعنوان "عالم لوبسيدا" يجذبك
بغموض نحو عالم مختلف.
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تنحاز الكاتبة استبرق أحمد إلى
القضية المطروحة في العمل األدبي،
وال تجذبها قضايا المرأة فقط ألنها
تنتمي إلى بنات حواء.

أطلق الفنان راشد الماجد كليب
أغنية "عهد الحب" ،التي كتبت
كلماتها الشاعرة اإلماراتية خيال.

ليوناردو يجد نفسه في أحضان الحياة البرية
يستعد للفيلم السينمائي الضخم «قتلة وردة القمر» بصحبة جالدستون

ليلي جالدستون

حـ ـ ـ ــرص ال ـ ـن ـ ـجـ ــم ل ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــاردو دي
كابريو على توجيه كلمة لمتابعيه
ومحبيه من خالل حسابه على موقع
ان ـس ـت ـغ ــرام ،بــال ـتــزامــن م ــع فـعــالـيــات
الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـلـ ـحـ ـي ــاة الـ ـب ــري ــة،
الـ ــذي ي ــواف ــق  3مـ ــارس م ــن ك ــل ع ــام.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـن ـ ـجـ ــم الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي" :أجـ ـ ــد
نـفـســي فــي أح ـضــان الـحـيــاة الـبــريــة،
ف ـهــي تــزيــد شـغـفــي بــال ـح ـيــاة وال ـفــن
واإلبـ ـ ـ ــداع ف ــأن ــا ع ــاش ــق لـلـطـبـيـعــة".
ونـ ـش ــر ال ـم ـم ـث ــل ال ـش ـه ـي ــر ص ــورة
ال ـت ـق ـطــت م ــن داخـ ــل غ ــاب ــة في
ً
إندونيسيا ،وكتب مدلال
على أهمية ا لـغــا بــات:
"ت ـ ـغ ـ ـطـ ــي ال ـ ـغـ ــابـ ــات
 ٪30مـ ـ ــن س ـطــح
ا أل ر ض  ،و هـ ـ ــي
مــو طــن لحوالي
 ٪80من جميع
األنواع البرية
البرية ،إنها
ت ـســاعــد فــي
تـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاخ،
وق ــد وفــرت
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون

س ـبــل ال ـع ـيــش ل ـم ـئــات ال ـمــاي ـيــن من
ا لـنــاس ،ال سيما دا خ ــل المجتمعات
األصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ل ـهــا
رواب ــط تــاريـخـيــة بـمـنــاطــق الـغــابــات.
ومـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــإن االسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال غ ـيــر
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدام لـ ـلـ ـغ ــاب ــات يـ ـض ــر ب ـه ــذه
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ويـ ـسـ ـه ــم ف ـ ــي فـ ـق ــدان
التنوع البيولوجي وأز م ــة المناخ".
وقـ ــال لـ ـي ــون ــاردو" :ف ــي ه ــذا ال ـيــوم
وك ــل يـ ــوم ،ســاعــد ف ــي ن ـشــر ف ـكــرة أن
ال ـغــابــات وال ـح ـيــاة ال ـبــريــة وال ـت ـنــوع
البيولوجي بحاجة إ لــى ا لـحـمــا يــة!".
وي ـع ـت ـب ــر الـ ـنـ ـج ــم لـ ـ ـي ـ ــون ـ ــاردو دي
كــابــريــو واح ـ ــدا م ــن أه ــم الـمـشــاهـيــر
ً
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـعــالــم دع ـم ــا للبيئة
ً
ح ـي ــث ي ـح ــرص دائ ـ ـمـ ــا ع ـل ــى تــوجـيــه
ال ــدع ــم سـ ــواء ب ــاألم ــوال أو بـحـضــور
المؤتمرات الداعمة للبيئة ،وهو ما
ً
يظهر جليا فى خانة تعريفه بنفسه
على موقع تويتر حيث يكتب ممثل
ومـ ـن ــاص ــر ب ـي ـئ ــي ،ك ـم ــا تـ ــم تـعـيـيـنــه
م ـب ـعــوثــا ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة لـمـكــافـحــة
التغير المناخي قبل  7سـنــوات فى
عام  ،2014وهو من أكثر المتبرعين
لـ ــدعـ ــم قـ ـض ــاي ــا الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة والـ ـتـ ـص ــدي
لتغير المناخ على مستوى العالم.

شارون ستون

وع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـف ـنــي يـسـتـعــد
الـ ـنـ ـج ــم الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـ ـخـ ــوض ت ـج ــرب ــة
سينمائية ضخمة بصحبة النجمة
األميركية ليلي جالدستون ،بالتعاون
مع الممثل األميركي جيسي بليمونز
والعالمي روبرت دي نيرو ،في بطولة
فيلم "قتلة وردة القمر" Killers of the
 Flower Moonالذي يخرجه مارتن
س ـكــورس ـيــزي ل ـصــالــح شــركــة "أبـ ــل".
ويـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ّـد ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ال ـ ـمـ ــرت ـ ـقـ ــب
أكـ ـب ــر م ـش ــارك ــة لـ ـ ــ"أب ـ ــل" ف ــي ال ـم ـجــال
السينمائي إ لــى اآلن ،وا لـتــي تفوقت
عـ ـل ــى شـ ــركـ ــات م ـن ــاف ـس ــة فـ ــي م ـج ــال
ّ
بــث األفــام والبرامج عبر اإلنترنت،
وأب ــرزه ــا "نـتـفـلـيـكــس" ال ـتــي أنـتـجــت
فيلم سكورسيزي األخير ،حيث تقدر
ميزانيته بـ  200مليون دوالر أميركي.
ي ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ح ـ ـ ـ ــول الـ ـقـ ـص ــص
الحقيقية لعمليات قتل األميركيين
األص ـ ـل ـ ـي ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي أوك ـ ـ ــاه ـ ـ ــوم ـ ـ ــا ،فــي
ّ
عـشــريـنـيــات ال ـقــرن ال ـمــاضــي .ويـطــل
بـ ـلـ ـيـ ـم ــون ــز بـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة عـ ـمـ ـي ــل فــي
"م ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ال ـ ـفـ ــدرال ـ ـيـ ــة"
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة يـ ـحـ ـق ــق فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــرائـ ــم.

ليوناردو دي كابريو

مغامرات «أستريكس»

جينيفر وبيت

شارون ستون تكشف عن موهبتها في الرسم مسلسل تحريكي عن مغامرات «أستريكس»
فاجأت النجمة العالميةشارون ستون متابعيها ،البالغ عددهم  2.4مليون عبر صفحتها
بـ"إنستغرام" ،بموهبتها الفنية الجديدة ،وهي الرسمُ .
ونشرت ستون صورة من لوحة رسمتها ،مستخدمة ف َرش الماكياج ،وعنونتها "األم األرض"،
ً
وعلقت عليها" :حسنا اآلن ،لقد انتهيت بالفعل .إليكم (أمنا األرض)".
ً
وكانت النجمة ستون ( 62عاما) عرضت قبل أيام مدى التقدم الذي أحرزته عبر صورة أولية
غير مكتملة للوحة المائية التي طغت عليها ألوان البني واألزرق المتدرج والبرتقال ،إلى جانب
تحضيرها  3أفالم يتوقع صدورها تباعا خالل العام الحالي.
وشكرت ستون اإلعالمية الشهيرةأوبرا وينفري ،لعرضها مجموعة كتب تنصح متابعيها
بشرائها ،من بينها كتاب ستون ،الذي يروي معاناتها بعنوان،The Beauty of Living Twice
ويوثق كيف استعادت حياتها بعد مرض عضال كاد يقتلها وترك زوجها لها.

أعلنت "نتفليكس فرنسا" عزمها على اقتباس مسلسل تحريكي من سلسة الكتب المصورة
"أستريكس" ،التي تتناول مغامرات بطل بالد الغال الشهير.
وأفاد مكتب منصة البث التدفقي األميركية في باريس عبر حسابه على "تويتر" ،بأنه ّ
يعد إلنتاج
"مسلسل رسوم متحركة عن الشخصية األكثر شهرة من بالد الغال :أستريكس" .وأشــارت إلى أن
الفرنسي آالن شابا سيتولى إخراج هذا العمل ،بالتعاون مع منشورات ألبير رينيه ،التي تملك كل
حقوق مجلدات "أستريكس".
ً
وهذه ليست المرة األولى التي يتولى فيها شابا ( 62عاما) سلسلة الكتب المصورة الشهيرة التي
ابتكرها الرسام ألبير أوديــرزو والكاتب رينيه غوسيني عام  .1961ففي عام  ،2002أخرج للشاشة
الكبيرة فيلم "أستريكس وأوبليكس :ميسيون كليوباتر" ،الذي حقق ثالث أعلى إجمالي إيرادات على
(أ ف ب)
اإلطالق في فرنسا ،إذ حضره أكثر من  14مليون مشاهد.

جينيفر أنيستون تحدد طبيعة عالقتها ببراد
اتجهت النجمة األميركيةجينيفر أنيستو ن إلى تحديد عالقتها من زوجها السابق والنجم
العالمي براد بيت ،وخاصة بعد ارتباطها بآخر من خارج الوسط الفني.
وكشفت تقارير صادرة من هوليوود ،أن أنيستون تعيش قصة حب جديدة ،وأنها تعطيها
الكثير من االهتمام ،أمال في أن تكون محظوظة للمرة الثالثة ،بعد فشلها في تجربتين سابقتين
إحداهما مع براد بيت.
وأوضحت التقارير أن أنيستون وضعت سلسلة من القواعد الصارمة لحماية عالقتها
الجديدة من بيت ،حتى ال تتأثر به ،وخاصة بعد انتشار شائعات حول عودتهما مجددا.
ً
ووفقا لمصدر قريب" :تشمل القواعد التي قررتها أنيستون على وضع مسافة بينها وبين
براد ،وعدم الرد على مكالماته عندما تكون مع حبيبها" .واعترفت جينيفر" :ربما تكون عالقتي
مع براد غير واضحة" ،إال أنها وضعت الحدود ،حتى ال يشعر شريكها الجديد بالتهديد.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــا :عـلـيــك االس ـت ـف ــادة م ــن اخ ــاص
الزمالء لك والبدء بمشروع جديد.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :الـ ـتـ ـع ــاون م ــع ش ــري ــك الـعـمــر
هــو أفـضــل مــا تفعله الجـتـيــاز الـظــروف
القاهرة.
ً
اجتماعيا :إذا أردت السعادة فال تطلب أن
ً
ً
تحدث األمور دائما وفقا إلرادتك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :إحـ ــدى الـعـقـبــات ال ـك ـبــرى في
طريق نجاحك هي إهمال ما هو صعب.
ً
عاطفيا :تشتعل في نفسك بارقة أمل
ّ
بأن أحدهم يكن عاطفة نحوك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إن لــم تحمل الـتـفــاؤل في
ً
ً
قلبك فعبثا تبحث عنه خارجا.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
َ
ً
مهنيا :سوف تلقى ترحابا من المسؤولين
لعرضك عليهم فكرة جيدة.
ً
عاطفيا :تعيش حياتكما العاطفية بعض
ً
الروتين وتحتاج الى انعاشها مجددا.
ً
ً
اجتماعيا :أصبحت صداقاتك ّ
أشد ارتباطا
وتـنـتـظــر الــوقــت ال ــذي ستجتمع فـيــه مع
األصدقاء.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ليس نجاحك في ما تعلمته عن
مهنتك بل في ما اختبرته فيها.
ً
ً
عاطفيا :تفرحان معا بأمر يحدث معكما
ّ
وقد يغير مسيرة حياتكما.
ً
راض ع ــن نـفـســك ألنــك
اج ـت ـمــاع ـيــا :أن ــت
ٍ
تحاول إرضاء جميع أفراد العائلة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ـن ـج ــاح ل ـي ــس ح ـل ـم ــا ب ــل ان ـج ــاز
تستطيع أن تمسكه بيدك.
ً
عاطفيا :تبعدك الهموم عن الحبيب وتنسى
ّ
والمر.
أن مشاركتكما هي في الحلو
ً
ّ
اجتماعيا :بعض معارفك يظهرون الود لك
فقابلهم بالمثل تكسبهم.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :لــن يـقــودك حظك الــى النجاح بل
مهارتك واندفاعك في عملك
ً
عاطفيا :إذا أردت أن ّ
يحبك الشريك عليك
ً
أن تصدق ّمعه دائما.
ً
اجتماعيا :قلل من رغباتك واهتم بعائلتك
ً
ً
كي تعيش هانئا ومرتاحا.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تلتزم بالمهام الموكلة إليك لكن
الظروف جعلتك ّ
تؤجل بعضها.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـصــادف شخصا مــن الطرف
اآلخر وتشعر بلهفة واعجاب نحوه.
ً
اجتماعيا :اذا كان صدرك أضيق ّ
بسرك
فكيف تطلب من صديقك حفظه.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :اإلقــدام بــدون خوف هو المدخل
ً
الى النجاح شرط التخطيط أوال.
ً
عــاط ـف ـيــا :ان ك ـنــت تــرجــو ال ـس ـع ــادة مع
ّ
الحبيب فاعتمد الصراحة في كل أمر.
ّ
ً
اجتماعيا :البهجة في البيت تحل عند
دخولك اليه وهي مطلب الجميع منك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :عـلــى الــرغــم مــن أن األم ــور كانت
تـسـيــر بـســاســة ف ــإن بـعــض الـصـعــوبــات
ستواجهك.
ً
عاطفيا :هــذه الفترة تظهر مــدى حبكما
ً
لبعضكما بعضا ألنها تحمل الكثير من
التضحية.
ً
اجتماعيا :أشخاص قريبون منك ّ
يهتمون
بما تقوم به وهم مخلصون لك.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :العمل الناجح ال يجلب لك المال
ً
ّ
الداخلي أيضا.
فقط بل الفرح
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـحــاجــة ال ــى الـبـحــث ع ــن حـ ّـب
حقيقي هي األساس في حياتك.
ً
ً
اجتماعيا :بدال أن تخفي عيوب نفسك عن
الغير حاول تصحيحها.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يقف شخص في طريقك ويشكل
لك عقبة صعبة تؤخر عملك.
ً
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :خـ ــذا وقـ ـت ــا ك ــاف ـي ــا لـمــراجـعــة
تفاصيل عالقتكما العاطفية و ح ــاوال
تطويرها.
ً
اجتماعيا :تسترجع مع بعض معارفك
ً
األقدمين أحداثا وذكريات ماضية.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنياّ :
سر النجاح في العمل يكمن في
ّ
أن تحب ما ينبغي عليك عمله.
ً
عاطفيا :ضع يــدك في يد شريك عمرك
ّ
فهو األقرب اليك من كل انسان.
ً
اجتماعيا :إن أنت لم تحفظ ّ
سرك فكيف
تطلب من الغير أن يحفظه.
رقم الحظ.22 :

12
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ما سبب وجود قادة
«القاعدة» في إيران؟
في  12يناير ،خالل حدث من تنظيم نادي الصحافة الوطني في العاصمة
واشنطن ،ألقى وزير الخارجية األميركي المنتهية واليته ،مايك
األميركية ً
بومبيو ،خطابا اعتبر فيه إيران «المعقل الجديد» لتنظيم «القاعدة» .وزعم
بومبيو أن إيران و«القاعدة» ،بعد  30سنة من التعاونّ ،
طورتا عالقتهما
بدرجة غير مسبوقة في السنوات األخيرة .في  ،2015يقال إن طهران
بإنشاء مقر جديد للعمليات» على أراضيها،
«قررت أن تسمح للقاعدة
ً
وينشط التنظيم اإلرهابي راهنا «تحت حماية النظام اإليراني».
كول بونزيل – فورين أفيرز

بومبيو لم يكن أول
سياسي أميركي
ّ
يتهم إيران بتقديم
الدعم إلى «القاعدة»
لكن ادعاءه حمل
ً
ً
طابعا مختلفا
بالكامل

من المتوقع أن
يستفيد التنظيم
من االنسحاب
األميركي من
ً
أفغانستان علما
ً
أنه لم يستفد كثيرا
من وجوده في
إيران حتى اآلن

بومبيو يقول
إن إيران سمحت
لممثلي الظواهري
بالعيش بكل حرية
فيها ألنها تسعى
إلى تسهيل عمليات
«القاعدة» اإلرهابية

ّ
لم يكن بومبيو أول سياسي أميركي يتهم
إيران بتقديم الدعم إلى "القاعدة" ،لكن ادعاء ه
ً
ً
حمل طابعا مختلفا بالكامل .اعتبر عدد كبير
ّ
من المراقبين تعليقاته مجر د حملة دعائية
للتأثير على التقارب المتوقع بين إدارة بايدن
وطـهــران .لكن مزاعم بومبيو ،حتى لو كانت
ً
مبالغا فيها تــر تـكــز ،على جــزء مــن الحقيقة:
ّ
حصل تطور معين بين "القاعدة" وإيــران في
عام  .2015في تلك الفترة ،كانت إيران تحتجز
بعض قادة "القاعدة" على أراضيها .وبموجب
صفقة لتبادل األســرى مع التنظيم اإلرهابي،
مـنـحــت طـ ـه ــران ه ـ ــؤالء الـ ـق ــادة ح ــري ــة الـتـنـقــل
وسمحت لهم باإلشراف على عمليات "القاعدة"
العالمية بسهولة لم تكن ممكنة في السابق.
ّ
لكن أي تحليل دقيق لهذه الصفقة يزيد تعقيد
المفهوم المرتبط بـ"محور إيران والقاعدة" .ثمة
تنسيق واضح بين النظام اإليراني والتنظيم
اإلرهابي في بعض المسائل ،لكن ال تجمعهما
شراكة حقيقية كتلك التي يـ ّ
ـروج لها البعض
على مستوى العمليات.
أصبح نمط التعاون بين إيــران و"القاعدة"
ً
ً
واق ـع ــا م ـعــروفــا .وف ــق تـقــريــر لـجـنــة التحقيق
بهجمات  11أي ـلــول" ،ســافــر كـبــار الناشطين
وال ـم ــدرب ـي ــن ف ــي "الـ ـق ــاع ــدة" إلـ ــى إيـ ـ ــران خــال
الـ ـتـ ـسـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـدرب ع ـ ـلـ ــى اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال
المتفجرات" ،بينما تلقى آخــرون "التوصيات
وال ـتــدري ـبــات مــن ح ــزب ال ـلــه" فــي لـبـنــان .وفــي
السنوات التي سبقت هجوم  11سبتمبر ،سافر
عدد من الخاطفين التابعين لتنظيم "القاعدة"
عبر األراضي اإليرانية.
ي ــذك ــر ال ـت ـقــريــر أن "االن ـق ـس ــام ــات الـسـنـيــة-
ً
ً
ّ
الشيعية لــم تـشــكــل بــال ـضــرورة عــائـقــا دائـمــا
أم ــام الـتـعــاون فــي العمليات اإلرهــاب ـيــة" بين
"القاعدة" وإيران.
لطالما سعت قيادة "القاعدة" ،رغم انتمائها
إل ــى ال ـحــركــة ال ـج ـهــاديــة الـسـنـيــة وال ـم ـعــاديــة
للشيعة ،إلــى تخفيف االضطرابات الطائفية
لـتـحـقـيــق هــدف ـهــا االس ـت ــرات ـي ـج ــي األب ـ ـ ــرز ،أي
التخلص من الوجود األميركي العسكري في
ال ـشــرق األوس ـ ــط .تـتـقــاســم ّمـعـهــا ط ـهــران ذلــك
ً
الهدف طبعا ،لــذا يمكن توقع مستوى معين
من التعاون بين الطرفين.
لكن يظن الباحث في مجال مكافحة اإلرهاب،
ع ـســاف م ـقــدم ،أن عــاقــة "ال ـق ــاع ــدة" مــع إي ــران
ً
لــم تتجاوز يــومــا عتبة "الـتـعــاون التكتيكي".
س ـم ـح ــت إيـ ـ ـ ــران لـ ـه ــذا ال ـت ـن ـظ ـيــم بــاس ـت ـع ـمــال
أراض ـي ـه ــا ك ــ"م ـع ـقــل لـتـسـهـيــل ع ـم ـل ـيــاتــه" ،كما
قال زعيم "القاعدة" أسامة بن الدن في رسالة
مــن عــام  ،2007فــذكــر أن "إي ــران هــي شرياننا
األساسي في مجال التمويل وتجنيد العناصر
واالت ـص ــاالت" ،لكن فرضت طـهــران فــي الوقت
نـفـســه ضــوابــط م ـحــددة عـلــى ق ــادة "ال ـقــاعــدة"
ً
المقيمين فيها ،وشـهــدت هــذه العالقة توترا
ً
شديدا في فترات معينة.
غـ ــداة ه ـجــوم  11سـبـتـمـبــر ،حـ ــاول عناصر
م ــن "الـ ـق ــاع ــدة" ال ـل ـجــوء إل ــى إيـ ـ ــران ،ونـجـحــوا
ف ــي م ـســاع ـي ـهــم ،لـكـنـهــم واج ـ ـهـ ــوا مـسـتــويــات
متنوعة من االعتقال واإلقامة الجبرية .اعتبر
الناشطون ظروف اعتقالهم غير مقبولة ،فقد
ً
عجزوا مثال عن التواصل مع العالم الخارجي.
العالمة السياسية ،نيلي لـحــود ،آالف
حللت
ِ
الوثائق الداخلية المرتبطة بتنظيم "القاعدة"
ب ـعــد ال ـع ـثــور عـلـيـهــا ف ــي مــوقــع ُداخـ ــل مــديـنــة
"أب ــوت آب ــاد" الباكستانية حيث قـ ِـتــل بــن الدن
ف ــي ع ــام  .2011فــاسـتـنـتـجــت أن ال ــرج ــال "مــا
كانوا ينفذون العمليات في إيــران بل شعروا
باليأس" .حتى إنهم نظموا احتجاجات عنيفة
اإليرانيين ،ودعوا رفاقهم في
ضد محتجزيهم
ً
الخارج إلى التدخل نيابة عنهم.
ّ
موجهة إلى قيادة "القاعدة" في
في رسالة
منطقة أفغانستان وباكستان في عام ،2010
اشـتـكــى ع ــدد مــن ال ــرج ــال مــن احـتـجــازهــم في
"سجن المخابرات اإليراني القمعي" ،وأعلنوا
أنـهــم ال ي ــري ــدون إال الــرح ـيــل .فــدعــوا "اإلخ ــوة
فــي خــراســان" (منطقة تاريخية تشمل أجـ ً
ـزاء

مقتل أبومحمد المصري في طهران في شهر
أغسطس الماضي ،على يد عمالء إسرائيليين
وفق االدعــاء ات الشائعة ،أنه كان يعيش بكل
حرية في إيران بموجب صفقة تبادل األسرى
في عام  .2015يبدو أن سيف العدل هو ممثل
ال ـظ ــواه ــري الــوح ـيــد الـ ــذي يـتـمـتــع ح ـتــى اآلن
بهذه الدرجة من الحرية في إيران ،رغم وجود
عناصر آخرين من "القاعدة" في البلد اليوم.

مــن أفغانستان وإيـ ــران) إلــى الـتـحــرك إلطــاق
سراحهم" :ما نريده منكم هو خطف مسؤولين
إيرانيين ثم التفاوض مع حكومتهم من دون
تعميم ما يحصل" .سرعان ما بدأت "القاعدة"
تستعد لتنفيذ هذه الخطة.

صفقة تبادل األسرى
ف ــي  ،2011واف ـق ــت إي ـ ــران ُو"الـ ـق ــاع ــدة" على
طلق ســراح عدد
تبادل األســرى ،وسرعان ما أ ِ
من عناصر "القاعدة" ،بما في ذلك ابن بن ُالدن،
حمزة ،مقابل تحرير دبلوماسي إيراني خ ِطف
في باكستان في عام  .2008وبعد مرور بضع
سنوات ،حصلت عملية أخرى لتبادل األسرى
ً
ً
في عام  2015وقد شملت دبلوماسيا إيرانيا
كان فرع "القاعدة" في اليمن قد خطفه في عام
 .2013توضح هذه العملية الثانية السبب الذي
سمح لعدد مــن قــادة "الـقــاعــدة" بالعيش بكل
حرية في إيران.
في هذا السياق ،ذكــرت صحيفة "نيويورك
تــاي ـمــز" ومـ ـص ــادر إعــام ـيــة أخـ ــرى أن ت ـبــادل
األسـ ـ ــرى ف ــي عـ ــام  2015ش ـمــل إط ـ ــاق س ــراح
خمسة من كبار الناشطين في "الـقــاعــدة" من
الحجز اإليراني ،بما في ذلك  3مصريين (سيف
العدل ،أبومحمد المصري ،أبوالخير المصري)
َ
وأردنيين (أبوالقسام وســاري شهاب) مقابل
تحرير الدبلوماسي اإليراني في اليمن .لكن ال
تقف القصة عند هذا الحد.
ف ــي ع ــام  ،2017ظ ـهــرت تـفــاصـيــل إضــافـيــة
عــن تلك الصفقة فــي إطــار خــاف داخـلــي بين
الجهاديين حــول قــرار "جبهة الـنـصــرة" (فــرع
"القاعدة" في سورية) باالنسحاب من "القاعدة"
وإنشاء جماعة مستقلةُ .ت َ
عرف هذه الجماعة
ً
باسم "هيئة تحرير الشام" ،وهي تسيطر حاليا
على مساحة واسـعــة مــن األراض ــي فــي شمال
غرب سورية ،وتبدو عالقاتها متوترة مع قيادة
"القاعدة" في أفضل األحوال.
في أكتوبر  ،2017ألقى زعيم "القاعدة" أيمن
ً
الـظــواهــري خطابا أدان فيه تصرفات "هيئة
ت ـحــريــر ال ـ ـشـ ــام" ،ألن ـه ــا ك ـس ــرت ي ـم ـيــن الـ ــوالء
للمنظمة األم وشاركت في نضال قومي داخل
ســوريــة ،ثم نشأت حــرب رسائل بين مسؤول
بارز في "هيئة تحرير الشام" ،وهو عبدالرحيم
أت ــون ال ــذي ح ــاول ال ــدف ــاع عــن ق ــرار الجماعة
َ
وعضوين بــارزيــن فــي "القاعدة"
باالنفصال،
في سورية ،وهما سامي العريدي وأبوالقسام.
خــال هــذا التراشق الكالمي ،تطرق الرجالن
إلــى االتـفــاق المبرم بين "القاعدة" وإي ــران في
ع ــام  2015بــاع ـت ـبــاره الـسـبــب الـ ــذي أدى إلــى
إطالق سراح قادة "القاعدة" الذين شهدوا على
انسحاب "جبهة النصرة" من منظمتها األم.
يقول أتون إن صفقة تبادل األسرى في عام
 2015شملت  6عناصر من "القاعدة" كــان قد
اعتقلهم اإلي ــران ـي ــون .ت ـحــرر  4مـنـهــم ُ
وسـ ِـمــح
لهم بـمـغــادرة إي ــران واالس ـت ـقــرار فــي ســوريــة،
وهــم المصري أبوالخير المصري ،واألردنــي
أبــوالـقـســام ،ورفـيـقــان آخ ـ ُـران لهما لــم تتحدد
هــويـتـهـمــا .ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أط ـ ِـل ــق سـ ــراح اثنين
آخرين من إيران لكن لم ُي َ
َ
سمح لهما بمغادرة
البلد ،وهما المصري سيف العدل وأبومحمد
المصري.
في وقت إطالق سراح األسرى ،كان أبوالخير
المصري بمنزلة الممثل األ عـلــى للظواهري.
ً
فــي غ ـيــاب ال ـظــواهــري ال ــذي ك ــان م ـع ــزوال عن
العالم الخارجي ألكثر من سنتين كما يقول
ً
ً
أتون ،أنشأ أبوالخير مجلسا قياديا مع سيف
العدل وأبومحمد المصري في إيــران لتقييم
القرارات المهمة .ثم انقسمت اآلراء في المجلس
حول اقتراح الفرع السوري بفك االرتباط عن
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"القاعدة" :وافق أبوالخير في سورية على هذه
المتواجدان
بينما رفضها الرجالن
الخطوة،
ُ
َ
فــي إي ــران .ثــم ق ِطعت الـعــاقــات بين الطرفين
ً
المعارضة.
فعال رغم األصوات
ِ
من وجهة نظر أتون ،لم تكن مواقف القادة
المتواجدين في إيران مهمة ألنهم "كانوا أسرى
ً
في دولة إيران العدوة" .وردا على هذا الموقف،
اع ـتــرض أبــوال ـق ـســام عـلــى وص ــف ال ــرج ــال في
إيــران باألسرى أو المحتجزين ،فكتب" :غــداة
صفقة تـبــادل األس ــرى الـتــي تعرفونها ،خرج
سيف العدل وأبومحمد المصري من السجن
َ
وما عادا محتجزين بالمعنى المتعارف عليه.
لكنهما ممنوعان من السفر إلى أن يأذن الله
برحيلهما .باستثناء ق ــرار منع السفر ،هما
يتنقالن ويعيشان حياة طبيعية".
ّ
لكن هذه التأكيدات تدعم على ما يبدو مزاعم
بومبيو حين قال إن "ممثلي أيمن الظواهري
يعيشون حياة "القاعدة" الطبيعية" في إيران
اليوم .لكن تقف النقاط المشتركة في المواقف
عند هذا الحد .يقول بومبيو إن إيران سمحت
لممثلي الظواهري بالعيش بكل حرية فيها
عمليات "الـقــاعــدة"
ألنـهــا تسعى إلــى تسهيل َ
َ
اإلرهابية ،وهو يعتبر الطرفين "شريكين في
ّ
اإلره ـ ــاب وال ـكــراه ـيــة" .ل ـكــن وض ــع أبــوالـقـســام
ي ـع ـكــس ع ــاق ــة ب ـع ـيــدة ك ــل ال ـب ـعــد ع ــن معنى
الشراكة مع إيــران .بحسب قوله ،اكتسب قادة
"ال ـق ــاع ــدة" حــريــة الـتـنـقــل فــي إيـ ــران بصعوبة
ب ــال ـغ ــة ،وحـ ـص ــل ذل ـ ــك ن ـت ـي ـجــة ص ـف ـقــة ت ـب ــادل
األســرى في عام ُ  .2015لم تمنحهم إيــران هذا
ً
الحق طوعا بل أجـ ِـبــرت على االمتثال .كذلك،
ال يتواجد ممثلوَ الظواهري في طهران بكل
إرادتـ ـه ــم ،ب ــل ُي ـمــنــع عـلـيـهــم الــرح ـيــل بموجب

شروط إطالق سراحهم من إيران.
لكن ما سبب إصــرار إيــران على إبقاء قادة
"ال ـقــاعــدة" فيها؟ يتعلق ج ــواب محتمل على
األرجـ ــح بــرغـبــة إيـ ــران فــي مـنــع "ال ـق ــاع ــدة" من
تنفيذ أي اعتداء ات إرهابية ضدها .سبق أن
حاربت قــوات "القاعدة" الجماعات المدعومة
مــن إي ــران فــي أنـحــاء الـشــرق األوس ــط ،بما في
ذلك حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن،
ً
ويحمل عدد كبير من عناصر "القاعدة" بغضا
ً
شديدا تجاه اإليرانيين .في غضون ذلك ،أعلن
تـنـظـيــم "داع ـ ــش" ال ــذي يـحـمــل االيــديــولــوجـيــا
نفسها مسؤوليته عن بعض العمليات على
األراضي اإليرانية ،منها اعتداءات ضد البرلمان
اإليــرانــي وضــريــح آيــة الـلــه الخميني فــي عام
 .2017بالتاليُ ،يعتبر وجــود قــادة "القاعدة"
في إيران بمنزلة بوليصة تأمين لحماية البلد.
ّ
ل ـك ــن وج ـ ــود هـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــات ف ــي إيـ ــران
ال يـعـنــي ب ــال ـض ــرورة أن ط ـه ــران ت ـقــدم الــدعــم
ً
ال ـم ــادي لعمليات "ال ـق ــاع ــدة" راه ـن ــا .ال تثبت
أي أدلـ ــة ه ــذا االدعـ ـ ــاء ح ـتــى اآلن .ب ــل يكشف

ي ـج ــب أن ُتـ ـح ـ َ
ـاس ــب إي ـ ـ ــران ألنـ ـه ــا تـحـ ّـمـلــت
نـشــاطــات "ال ـقــاعــدة" عـلــى أراض ـي ـهــا .ال يمكن
اعتبار الحرية التي يتمتع بها ثاني رجل في
"القاعدة" في العاصمة اإليرانية مسألة عابرة.
وم ــع ذل ــك ،يـجــب أال تخلط اإلدارة األميركية
الجديدة بين التهديدات التي تطرحها إيران
و"القاعدة" أو تبالغ في تقييم نطاق تعاونهما.
تبقى التحديات التي يطرحها الطرفان مختلفة
بشكل منفصل .يتمحور
وال بــد مــن تقييمها
ٍ
ال ـت ـح ــدي اإليـ ــرانـ ــي حـ ــول ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي
والمغامرات التي يقوم بها البلد في المنطقة.
أما المخاطر التي تطرحها "القاعدة" ،فترتبط
بتهديد األراضي األميركية وبحركات التمرد
التي تطلقها الجماعات التابعة لها في وسط
إفريقيا وشرقها وأماكن أخرى.
على صعيد آخــر ،يجب أن تتجنب اإلدارة
األميركية الجديدة إطالق أي تقييمات ُم ّ
سيسة
للتهديد الذي تطرحه "القاعدة" .أعلنت اإلدارة
ّ
السابقة أن "القاعدة" لم تعد تشكل مصدر قلق
حين حاولت تقليص مخاطر االنسحاب من
أفغانستان ،لكنها أكدت في المقابل أن التنظيم
ً
بدأ يستجمع قوته مجددا حين أرادت التشديد
على تهديد النظام اإليراني .ال يمكن اعتبار أي
َ
ً
ً
ً
من التحليلين دقيقا ،مع أن تقييما معاكسا
يبدو أقرب إلى الواقع.
م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ت ـس ـت ـف ـيــد "ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة" مــن
ً
االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي مــن أفـغــانـسـتــان ،علما
ً
بأنها لم تستفد كثيرا من وجودها في إيران
ح ـت ــى اآلن .ح ــاف ـظ ــت ح ــرك ــة "طـ ــال ـ ـبـ ــان" عـلــى
عالقتها مع "القاعدة" رغم وعودها بالتوقف
عــن دعمها بموجب االتـفــاق الــذي أبرمته مع
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي ف ـبــرايــر ُ 2020
وي ـلـ ِـزم
الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة بـتـنـفـيــذ ان ـس ـح ــاب كــامــل
بحلول مايو  .2021حتى أن "القاعدة" تعتبر
"طالبان" سلطتها العليا وأفغانستان معقل
الخالفة المستقبلية ،ولم ترفض "طالبان" هذه
ً
المفاهيم يوما.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ل ــم ت ـك ــن ص ـف ـقــة ت ـب ــادل
األس ــرى بين إي ــران و"الـقــاعــدة" فــي عــام 2015
كافية لتنفيذ أهــداف التنظيم اإلرهــابــي .بدل
حصول "القاعدة" على ملجأ جديد وآمن حيث
"تسعى إلى اكتساب القوة" كما يقول بومبيو،
اال َتـفــاق مع إيــران أســاء إلــى التنظيم
يبدو أن َ
الستة
"القاعدة"
قادة
بين
من
عه.
ف
ن
أكثر مما
ُ
الذين تحرروا عبر صفقة تبادل األسرى ،ق ِتل
أربعة منهم على األقل (ثالثة في سورية وواحد
ً
ً
في إيران) .كانت هذه األحداث جزءا بسيطا من
عمليات القتل المستهدفة التي ّ
دمــرت قيادة
التنظيم الـشــامـلــة فــي الـسـنــوات األخ ـي ــرة .إذا
أرادت "القاعدة" أن تستعيد قوتها في السنوات
ُ
ً
المقبلة إذا ،فلن تحقق هذا الهدف في إيران بل
في أفغانستان.

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

إيما شاه« :عالم لوبسيدا» رواية مستوحاة من الخيال

ً
فيها كائنات فضائية تنشد تطوير القانون ومزيدا من العدالة
مريم طباجة

ً
أصدرت الفنانة إيما شاه كتابا
ً
لوبسيدا»
«عالم
بعنوان
جديدا
ً
يحمل في مضمونه أبعادا
مختلفة ومحيرة تجذبك
بغموض نحو عالم مختلف عن
عالمنا.

تقول الفنانة ايما شــاه ،إن "عالم
لوبسيدا" هي رواية للخيال العلمي
عن عالم ومجرة اسميتها "لوبسيدا"
ف ـي ـهــا ك ــائ ـن ــات ف ـضــائ ـيــة م ــن وح ــي
الـ ـخـ ـي ــال ،ي ـع ـيــش ف ـي ـهــا ك ــائ ــن لــونــه
مختلف عــن بــاقــي الـكــائـنــات ،وهــذه
ً
ال ـكــائ ـنــات وج ـ ــدت ط ــري ـق ــا م ــن أجــل
االس ـت ـم ــرار ،بـعــدمــا انـفـصـلــت عنها
العوالم األخرى.
وتـ ـضـ ـي ــف ش ـ ـ ــاه ،أنـ ـ ــه فـ ــي خـضــم
األحـ ـ ـ ــداث ،ن ـجــد ف ــي أحـ ــد ال ـم ـحــاور
الرئيسية أن هناك نبوءة تظهر على
ص ــورة لـغــة اخترعتها فــي الـكـتــاب،
ويستطيع القارئ قراءتها باألحرف
ً
العربية ،أيضا الشخصية الرئيسية
في القصة تهرب طــوال حياتها في
أرض "ل ــوب ـس ـي ــدا" ع ـلــى مـ ــدى آالف
السنين حتى يقبض عليها قاضي
المجرة جوشان من أجل محاكمتها،
وفي ليلة قيامتها في هذه المحاكمة
تحدث أشياء خارقة للطبيعة ،وتلك
الكائنات تعيش في عالم اجتماعي
ً
سيادي تحاكي تقريبا نقطة نشترك
فيها وهي تطور القانون والعدالة.

بكتابة الجزء الثاني من المسرحية
وهــي بعنوان "الحكم دليل العدالة"
ع ـل ــى صـ ـ ــورة أكـ ـب ــر ،ث ــم م ـط ـلــع ع ــام
 2020ق ــررت أن أحــولـهــا إل ــى كـتــاب،
وهـ ـن ــا ق ـم ــت ب ــاسـ ـتـ ـش ــارات ك ـث ـي ــرة،
ألن نـشــر ك ـتــاب روائ ـ ــي ه ــي مرحلة
ج ــدي ــدة م ــن ح ـيــاتــي وت ـح ـت ــاج إلــى
ً
دراسة ،فقررت أوال أن أحول الرواية
من واقعي خيالي إلى خيال علمي،
ً
وألغي فيها الواقعية البشرية تقريبا
وأح ـ ــاول ق ــدر اسـتـطــاعـتــي أن ألـغــي
عالمنا اإلنـســانــي ،فتحولت القصة
إلى رواية فيها نظريات علمية ولغة
جديدة وعنوان وعالم من اختراعي
ً
وأص ـب ـحــت أح ــام ــي ج ـ ــزءا م ــن هــذا
ً
الكتاب ،فأحد المشاهد المهمة جدا
اقتبسته في الواقع من حلم رأيته في
المنام ،من هنا قررت إدخال ما رأيته
ف ــي ك ـتــابــي م ــن خ ــال أح ــد مـشــاهــد
ال ــرواي ــة ،لــذلــك فــي وضـعـهــا الحالي
ً
ف ــال ــرواي ــة ج ـ ــدا خ ـيــال ـيــة وأسـتـمـتــع
بنفسي بمعرفة كيف قمت بالتخيل
ثم محاولة التعبير عن هذا التخيل،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن اسـ ـتـ ـف ــادت ــي م ـ ــن أن ـن ــي
موسيقية فأضفت الجانب الصوتي
إلى كتابي.

وتـ ـشـ ـي ــر إيـ ـم ــا فـ ــي ح ــدي ـث ـه ــا عــن
الكتاب إلى أنها في الحقيقة لم تبح
ً
سابقا عن العنوان األساسي لرواية
"عالم لوبسيدا" التي كانت بعنوان
" الحكم دليل على العدالة" كتبتها
كـمـســرحـيــة وق ـصــة فــي 2005-9-26
ت ـصــف شـخـصـيــة أح ــده ــم "يـتـحــدث
مــع نفسه عــن حـكــم قــانــونــي لــم يتم
لمصلحته ،حيث ال يوجد أحد ولم
يخبره أحد ولم يسمعه ،لكنه عرف
ً
أن الحكم ليس لمصلحته ،أيضا هي
مسرحية قصيرة خيالية وتجريبية
وهي من مسرح المونودراما".
وتتابع "لكن في يــوم ما وأنــا في
أل ـمــان ـيــا بــال ـق ـطــار ع ــام  2018ب ــدأت

سيادة القانون

حكم قانوني

رواية «عالم
لوبسيدا»
صدرت
باللغتين
العربية
واإلنكليزية
وستكون
هناك نسخة
ً
صوتية قريبا

وتقول إيما :الرواية فيها تمازج
بـيــن الـمـفــاهـيــم األخــاق ـيــة والـخـيــال
ً
العلمي ،القانون والعدالة وأحيانا
خ ــال األحـ ــداث يـجــد ال ـقــارئ حاجة
م ـل ـحــة إلـ ــى سـ ـي ــادة الـ ـق ــان ــون ،وف ــي
أحـ ـ ــداث أخ ـ ــرى يـكـتـشــف الـ ـق ــارئ أن
الـ ـق ــان ــون ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى تـ ـط ــور كـمــا
ً
الـحـيــاة الـتــي حــولـنــا .وهـنــاك أيضا
الحالة النفسية المدمرة ،التي يصل
فيها ا لـكــا ئــن الفضائي البنفسجي
ً
في حوار جدلي وفلسفي أحيانا مع
رجل القانون ماركيدون ،فهي كائن
متطور فكيف ينطبق عليها قانون

قديم؟ كيف يتم الحكم عليها بقانون
قديم وهو كائن متطور؟
وتستطرد :ال أخفيكم أن الرواية
حاولت بقدر استطاعتي تبسيطها
مـ ــن خـ ـ ــال ع ــرضـ ـه ــا عـ ـل ــى إن ـس ــان ــة
مقربة على قلبي و هــي أم ومربية،
وطلبت منها رأيها بعد قراء ة قصة
"عالم لوبسيدا" ،وكانت ردة فعلها
م ـش ـج ـعــة ل ـ ــي ،وقـ ــالـ ــت ك ـل ـم ــا كــانــت
الكتابة بسيطة كلما كان أفضل ،من
هنا قررت تبسيط الكلمات الفلسفية
ً
والعلمية قليال.

فيلم «قصيدة بقرة بيضاء»
ينافس على «الدب الذهبي»

إيما شاه
بتصميمه بنفسي ،وأ ش ـكــر كــل من
استعنت به لمساعدتي في تطوير
ال ـج ــان ــب ال ـن ـح ــوي ل ـل ـك ـتــاب ،وعــالــم
لــوبـسـيــدا ه ــو ن ـتــاج عـمــل شخصي
ً
كامال ،أما بالنسبة لألعمال الفنية
ً
فأنا أقوم حاليا بالتجهيز أللبومي
ً
ً
الموسيقي الخامس قريبا ،وأيضا

س ــأق ــوم ب ـت ـس ـج ـيــل ص ــوت ــي لـكـتــاب
لــوبـسـيــدا لـيـتــوفــر لـجـمـهــور الكتب
الصوتية نسخة صوتية للرواية في
ً
اإلنترنت قريبا".

راشد الماجد يطلق كليب «عهد الحب» «الجونة السينمائي» يعدل موعده
للعام الثاني بسبب «كورونا»
أطـ ـل ــق الـ ـفـ ـن ــان راش ـ ـ ــد ال ـم ــاج ــد
كـلـيــب أغ ـن ـيــة "ع ـهــد الـ ـح ــب" ،الـتــي
كتبت كلماتها الشاعرة اإلماراتية
خـيــال ،وقــدمــت ص ــورا شعرية من
خالل أحرفها وقوافيها المتناغمة
وم ـشــاعــرهــا الــرق ـي ـقــة والـجـمـيـلــة،
لتجتمع عبقرية الشعر بعبقرية
اللحن والصوت واألداء.
وش ـك ـل ــت أل ـ ـحـ ــان أغ ـن ـي ــة "ع ـهــد
ً
الحب" بعذوبتها وروعتها تناغما
ّ
حلق به سندباد األغنية العربية
ال ـف ـن ــان راش ـ ــد ال ـم ــاج ــد ف ــي سـمــاء
عالمنا الخليجي والعربي ،ويقول
مطلع األغنية:
ّ
ك ـ ــل ع ـ ــام وعـ ـي ــد ح ـ ّـب ــك لـ ــي ي ـعــود
واشعل احساسي لك شموع الغال
وق ـل ـبــي ال ـم ـغــرم ي ـج ــدد ل ــك عـهــود
عـهــد حـ ــب ...وع ـهــد إخ ــاص ْووال
الـ ـغ ــا لـ ــك سـ ـ ّـيـ ــدي فـ ـ ــاق الـ ـح ــدود
م ـثــل م ــا ف ـقــت ب ــوص ــوف ــك ع الـمــا
"ع ـهــد ال ـح ــب" ك ـل ـمــات ال ـشــاعــرة
اإلم ــارات ـي ــة خ ـيــال ،وأل ـح ــان سفير
األل ـحــان فــايــز السعيد ،والـتــوزيــع
ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــي لـ ـمـ ـحـ ـم ــد ص ـ ــال ـ ــح،
والـ ـمـ ـكـ ـس ــاج ل ـم ـه ـن ــدس الـ ـص ــوت
جاسم محمد ،أمــا المنتج المنفذ
لـ ـه ــذا ال ـع ـم ــل ف ـه ــو الـ ـش ــاع ــر عـلــي

●

القاهرة  -هيثم هسران

أعلنت إدارة مهرجان الجونة
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ،إطـ ـ ــاق الـنـسـخــة
الخامسة من المهرجان من 14
إلــى  22أكـتــوبــر المقبل ،ليكون
ً
مــوعــد ال ـ ــدورة ال ـجــديــدة مـعــدال
ل ـل ـع ــام الـ ـث ــان ــي ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ت ـ ـ ــداعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ج ــائـ ـح ــة
كورونا ،وإرجاء عدة مهرجانات
سـيـنـمــائـيــة دول ـي ــة ،لـتـعـقــد في
مواعيد مختلفة .وكان يفترض
أن تعقد الـ ــدورة ال ـجــديــدة في
األسبوع األخير من سبتمبر.
وقـ ـ ـ ــررت إدارة ال ـم ـه ــرج ــان شعار المهرجان
إقامة حفلي االفتتاح والختام
ب ـمــركــز ال ـج ــون ــة ل ـل ـمــؤت ـمــرات
والـ ـثـ ـق ــاف ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى عـ ــروض الـ ــدورة ال ـجــديــدة ،ال ــذي سيشارك
األف ـ ــام ع ـلــى ال ـس ـج ــادة ال ـح ـمــراء ،بعدة مهرجانات سينمائية خالل
وهو المركز الــذي يجري االنتهاء الفترة المقبلة ،في إطار االستعداد
من تجهيزاته في الفترة الحالية ،لتحضيرات الدورة الجديدة بوقت
ب ـعــدمــا اس ـت ـضــاف ع ــدة فـعــالـيــات س ـي ـع ـل ــن فـ ـي ــه الـ ـمـ ـه ــرج ــان خ ــال
خ ــال مــرحـلــة إنـشــائــه فــي ال ــدورة األسابيع المقبلة الجدول الزمني
الس ـت ـق ـبــال األف ـ ــام ال ـم ـشــاركــة في
الماضية.
وي ـح ـت ـفــظ ال ـم ـه ــرج ــان ب ـمــديــره المسابقات المختلفة بالمهرجان.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـت ـ ـم ـ ـي ـ ـمـ ــي أن إدارة
الـ ـح ــال ــي انـ ـتـ ـش ــال ال ـت ـم ـي ـم ــي فــي

راشد الماجد
الخوار ،وقام بالمتابعة والتنسيق
وت ـص ـم ـيــم وت ـن ـف ـيــذ ال ـف ـيــديــو آرت
ع ــاء ف ـيــاض ،وت ــم إط ــاق األغنية
من خالل قناة روتانا للصوتيات
والمرئيات.

أنغام تطرح «هو نفس
الشوق» األحد

كشفت املطربة أنغام عن
موعد أحدث أغانيها «هو
نفس الشوق» من خالل
فيديو شوقت به متابعيها
لألغنية ،عبر حسابها
الرسمي على موقع
انستغرام ،معلنة نزول
األغنية االحد املقبل.
وكتبت أنغام في تعليقها
على الفيديو « :هو نفس
الشوق يوم  7مارس
الساعة  7مساء» ،لتننهال
التعليقات من متابعيها
ممن حرصوا على تهنئتها
باألغنية وأعربوا عن
اشتياقهم لطرحها هي
وبقية أغاني ألبومها خالل
الفترة املقبلة.
يذكر أن أنغام ستحيي 26
الجاري حفال موسيقيا في
افتتاح مهرجان املوسيقى
الكالسيكية في مركز
املنارة بالتجمع الخامس.

الشعور باألمان
وت ــرى إيـمــا ش ــاه أن ــه عـلــى البشر
ً
أن يــوفــروا األم ــان لبعضهم بعضا
"ألنـنــي أفتقد الشعور بــاألمــان على
كوكب األرض ،كما أتمنى أن تتطور
األم ـ ــور لــأفـضــل وج ـعــل الـمـبــدعـيــن
والمتطورين في مجالهم أن يشعروا
ب ــاألم ــان واالط ـم ـئ ـنــان ،ل ــذا يـجــب أن
تتعاون الشعوب مــع السلطات من
خــال تقديم المقترحات ،وب ــذل كل
جهد مــن أجــل مستقبل أفـضــل ،وإال
ستنفصل العوالم والشعوب البشرية
وي ـب ـقــون ف ــي خ ــاف أب ـ ــدي ،الــداخــل
سيبقى في الداخل ،وفي سبات ،إذا
لم يكن هناك وعي للتطور داخل تلك
المنظومة فسنبقى في صــراع دائم
وأن ــا أق ــول ال يــوجــد حــاجــة للعيش
في صراع ،بالرغم من سهولة الكالم
ً
إال أن ـنــي أتـمـنــى ف ـعــا تحقيق هــذه
العوامل".
وتشير إيـمــا إلــى أن رواي ــة "عالم
ل ــوبـ ـسـ ـي ــدا" ق ـم ـن ــا ب ـتــرج ـم ـت ـهــا إل ــى
الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة" ،لـكـنـنــا اكتشفنا
ً
الح ـقــا أنـهــا تــرجـمــة أدب ـيــة ضعيفة،
والرواية منشورة باللغتين العربية
واإلنكليزية ،لكن وضعنا مالحظة
للجمهور بأن النسخة اإلنكليزية ما
زالت قيد التطوير ،أما الغالف قمت

خبريات

المهرجان بدأت بالفعل تحضيرات
ً
الــدورة الجديدة ،مشيرا إلى أنهم
ي ـس ـع ــون إل ـ ــى ت ـع ـم ـيــق وت ــوس ـي ــع
النجاحات التي حققها المهرجان
فــي دورات ــه السابقة ،وخــاصــة مع
سـعـيـهــم لتهيئة األج ـ ــواء إلط ــاق
المبادرات واألفكار الجديدة المهمة
للسينمائيين والجمهور.

ينافس الفيلم اإليراني
«قصيدة بقرة بيضاء» الذي
يدين عقوبة اإلعدام ،في
مهرجان برلني السينمائي
بعد عام من منح املهرجان
جائزته األولى ملخرج
إيراني آخر عن فيلم ينتقد
أيضا عقوبة اإلعدام في
البالد.
ويعد فيلم «قصيدة بقرة
بيضاء» واحدًا من  15فيلما
تتنافس على جائزة الدب
الذهبي ألفضل فيلم لهذا
العام.
وتتحدى املهرجانات
السينمائية الرائدة في
العالم بانتظام حملة طهران
القمعية ضد صانعي األفالم
من خالل منح املخرجني
اإليرانيني أفضل جوائزها
أو دعوتهم للعمل في لجان
التحكيم الخاصة بها.
وستعلن لجنة التحكيم
املكونة من  6أعضاء
عن جائزة الدب الذهبي
والفائزين بجوائز املهرجان
املرموقة األخرى اليوم.
(د ب أ)

المسارح والسينما بنيويورك
تعاود نشاطها في أبريل

استبرق أحمد :القصة القصيرة تستحضر اللحظة الراهنة وتستقرئ الماضي

ّ
استعرضت تجربتها في القص خالل ندوة نظمها المنتدى العربي األوروبي
تنحاز الكاتبة استبرق أحمد إلى
القضية المطروحة في العمل
األدبي ،وال تجذبها قضايا
المرأة فقط ألنها تنتمي إلى
بنات حواء.

أرغب في
تناول قضايا
اإلنسان سواء
ً
كان رجال
أو امرأة

●

فضة المعيلي

ش ــارك ــت ال ـكــات ـبــة اسـتـبــرق
أحمد في الندوة االفتراضية
عـلــى بــرنــامــج زووم ،بعنوان
"الـ ـقـ ـص ــة ال ـق ـص ـي ــرة م ـســاحــة
ب ــوح واسـتـكـشــافــات الــواقــع"،
التي عقدها المنتدى العربي
األوروبي للسينما والمسرح،
بـحـضــور ع ــدد م ــن الـقــاصــات
العربية والـنــاقــدة د .نانسي
إبــراه ـيــم ،ود .حــاتــم الـشـمــاع،
وت ـ ـ ـ ــم اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض تـ ـ ـج ـ ــارب
القاصات ،وهم انتصار السري
مــن اليمن ،وشاهيناز الفقي
من مصر ،كما شاركت الكاتبة
شذا الخطيب ،والقاص ناصر
الــرقـيــق ،وأدار ال ـنــدوة حميد
عقبي.
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ـ ــة ،ع ـ ــرف ـ ــت
الكاتبة استبرق المشاركين
بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا األدبـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
وإصــداراتـهــا ،ثم تطرقت إلى
إم ـك ــان ـي ــة أن ت ـت ــرج ــم الـقـصــة
القصيرة ما يــدور في أعماق
الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــول" :ال ـ ـق ـ ـصـ ــة
القصيرة فن كغيره من فنون
يستطيع التعبير عــن ا ل ــذات
وعن رؤيتنا للعالم ،عن طريق
اسـتـحـضــار الـلـحـظــة الــراهـنــة
واستقراء الماضي واستشراف

المستقبل ،ولكل كاتب طريقته
في التعبير عن هذه األزمنة،
وهذا يجعلني أسترجع سؤاال
وجوديا حول خياري للكتابة،
وأيضا سؤاال حول لماذا أكتب
وكيف أكتب ،ومــا المواضيع
التي أستطيع أن أتكلم عنها،
والـقـصــة الـقـصـيــرة تستطيع
أن تعبر عن ذلك معتمدة على
قدرة الكاتب وإمكانياته عما
يريد أن يتحدث عنه وأيضا
كيف يرى العالم".

جورج أورويل
واسـ ـت ــذك ــرت اس ـت ـب ــرق فــي
حديثها الكاتب جورج أورويل
فــي كـتــابــه "ل ـم ــاذا أك ـت ــب؟" ،إذ
ح ــدد أك ـثــر م ــن سـبــب لتوجه
ال ـك ــات ــب إلـ ــى ف ــن م ــن ال ـف ـنــون
الـكـتــابـيــة ،ومـنـهــا حـبــه لــذاتــه
وفـ ــي أن ي ـخ ـلــده ف ــن مـ ــا ،كما
أن هناك هدفا سياسيا وهو
رغبته في تغيير أفكار الناس
حـتــى لــو قـيــل إن الـفــن ليست
ل ـ ــه عـ ــاقـ ــة ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــة فـفــي
رفـ ــض ذلـ ــك م ــوق ــف سـيــاســي
كـمــا ي ــرى أورويـ ـ ــل ،وم ــن تلك
األسـبــاب أن الـحــس الجمالي
هــو أحــد الـمـبــررات واأله ــداف
ال ـت ــي تــدف ـع ـنــا ل ـل ـك ـتــابــة ،وأن

استبرق أحمد
نرسم العوالم ونشرك اآلخرين
حـ ـ ـت ـ ــى ف ـ ـ ــي كـ ـيـ ـفـ ـي ــة ت ــرتـ ـي ــب
الـ ـكـ ـلـ ـم ــات وتـ ـن ــاس ــق نـغـمـهــا
وص ــوتـ ـه ــا ،ويـ ـ ــرى أيـ ـض ــا أن
الحافز التاريخي يتمثل في
الكشف عن الحقائق وحفظها
لألجيال.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ك ــل هــذه
األسـبــاب التي يــراهــا أورويــل
فــي ل ـمــاذا نكتب تـتـفــاوت من
ك ــات ــب إلـ ـ ــى آخ ـ ـ ــر ،وب ــال ـت ــال ــي
حـيـنـمــا ي ـخ ـتــار ال ـكــاتــب الـفــن
الذي يعبر عنه هو في الواقع

يجيب على سؤاله الوجودي
الخاص به ،مؤكدة أن القصة
الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة مـ ـث ــل غـ ـي ــره ــا مــن
الـفـنــون ،تلتقط كــل مــا نرغب
فيه من مواضيع.

قضايا وتأويل
وع ــن قـضــايــا الـقـصــة الـتــي
ت ـت ـنــاول ـهــا اسـ ـتـ ـب ــرق ،ذكـ ــرت:
"ليس ألني امــرأة يكون لزاما
ع ـلــي أن أت ـط ــرق إلـ ــى قـضــايــا
المرأة وأنحاز إليها فقط ،أنا

كاتبة أجدني أرغب في تناول
قـضــايــا اإلنـ ـس ــان ،سـ ــواء كــان
رجـ ــا أو ام ـ ـ ــرأة ،دون حصر
مــواض ـي ـعــي ب ـق ـضــايــا ال ـم ــرأة
وحدها ،وبالتالي يجد القارئ
بعض الشخصيات المركزية
أو الرئيسية في قصصي رجال
وأح ـيــانــا أخـ ــرى ام ـ ــرأة وغـيــر
ذل ــك بـحـســب ال ـمــوضــوع ومــا
ي ـفــرضــه ،خــاصــة أن اإلن ـســان
الـ ـع ــرب ــي ل ــدي ــه ال ـك ـث ـيــر ال ــذي
نستطيع أن نتكلم عنه وحوله
من قضايا".
وتــاب ـعــت" :وبــالـتــالــي حين
أك ـ ـتـ ــب فـ ــذلـ ــك ي ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى أن
الموضوع يشغلني بالدرجة
األول ـ ــى ،وادعـ ــي أن كــل كاتب
ح ـي ـن ـم ــا ي ـك ـت ــب ه ـ ــو ي ـتــوجــه
ل ـقــارئ معين فــي ذه ـنــه ،لكن
هذا القارئ الذي يستحضره
يجب أال يسيطر عليه أثناء
ك ـتــابــة الـ ـن ــص ،وإنـ ـم ــا ي ـكــون
ن ـصــه وم ــا يـحـمـلــه م ــن أف ـكــار
ق ـ ــاب ـ ــا لـ ـلـ ـت ــوج ــه إل ـ ـ ــى قـ ـ ــارئ
م ــا ل ـي ـض ـيــف إلـ ـي ــه ،ه ـ ــذه هــي
طريقتي فــي الكتابة وفهمي
لـ ـه ــا ،ولـ ـك ــل ك ــات ــب طــري ـق ـتــه،
وأف ـ ـكـ ــاره ،وم ــواض ـي ـع ــه الـتــي
تـ ـسـ ـي ـط ــر عـ ـلـ ـي ــه ل ـي ـخ ـت ــاره ــا
ويـحــدد كيفية كتابتها ،وأي
تقنية يستخدمها ويجدها

األفضل في تعامله مع نصه،
لذلك يجب أن نكتب في إطار
فني وليس بطريقة مباشرة
ل ـل ـق ــارئ ،ه ـك ــذا أج ــدن ــي ألـجــأ
ألالعـ ـي ــب وت ـق ـن ـيــات م ـت ـعــددة
حين أفكر في القصة وأشــرع
بكتابة النص".

الحس
الجمالي هو
أحد المبررات
واألهداف
التي تدفعنا
إلى الكتابة

أعلن حاكم نيويورك السماح
للمسارح وقاعات العروض
الفنية الحية بمعاودة
نشاطها في الثاني من أبريل
املقبل شرط االكتفاء بجمهور
محدود.
وقال الحاكم أندرو كوومو
خالل مؤتمر صحافي إن دور
العروض الفنية في العاصمة
الثقافية األميركية التي
أغلقت منذ  12مارس الفائت،
ستكون قادرة على إعادة
فتح ابوابها أمام الجمهور
بنسبة  33في املئة من
سعتها أو  100شخص على
األكثر ،على أن يكون وضع
الكمامات والتباعد إلزاميني.
أما في املساحات الخارجية،
فيمكن أن يصل عدد أفراد
الجمهور إلى  200شخص.
وسيرفع سقف عدد
املتفرجني إلى  150شخصًا
في الداخل أو  500في الهواء
الطلق لدور العرض التي
تستطيع إجراء فحوص
مسبقة ألفراد الجمهور.
وأضاف الحاكم« :لكننا
سعداء ألن بعض األماكن
الفنية ،ومنها مسارح
برودواي ستتمكن من
إعادة فتح أبوابها ومن أن
توفر للجمهور النكهة التي
افتقدناها كثيرًا خالل تلك
األشهر السوداء».
(أ ف ب)

ةديرجلا
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رؤى عالمية

ً
االتفاق مع إيران ليس كافيا لتجديد استقرار الشرق األوسط
سانام فاكيل – فورين
أفيرز

لمعالجة السلوك اإلقليمي
اإليراني المضطرب ،أوصى
الخبراء باستهداف كل صراع
بشكل منفصل عبر
إقليمي
ٍ
إطالق نقاشات متعددة
األطراف بين الجهات
المعنية ،حيث يستطيع
المشاركون أن يتطرقوا
ً
جماعيا إلى مختلف المخاوف
المطروحة ،مثل الميليشيات
والصواريخ واالنتشار النووي،
ضمن مسارات متوازية.

منتقدو االتفاق
النووي المبرم في
 2015يخشون أن
تتخلى إدارة بايدن
عن نفوذها إذا قررت
العودة إلى االتفاق
ورفع العقوبات
ً
سريعا

معظم الخبراء ّ
شددوا
على ضرورة عودة
الواليات المتحدة
إلى االتفاق وهي
تحمل خطة عمل
واضحة لمعالجة
عيوبه

ورثت إدارة الرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن م ـج ـمــوعــة مــألــوفــة
مــن الـمـلـفــات المرتبطة بــإيــران:
ً
يـ ـمـ ـل ــك هـ ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـل ــد ب ــرن ــامـ ـج ــا
ً
ً
ن ــووي ــا م ـت ـقــدمــا وت ــرس ــان ــة من
الصواريخ البالستية ،ويتبنى
س ـيــاســة إق ـل ـي ـم ـيــة مـبـنـيــة على
دع ـ ـ ــم مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن عـ ـم ــائ ــه،
سـيـكــون الـبــرنــامــج ال ـنــووي من
ً
أكثر المسائل إلحاحا بالنسبة
إلى اإلدارة األميركية الجديدة،
فمنذ مايو  ،2018حين انسحب
الرئيس السابق دونالد ترامب
م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي
وبدأ يزيد الضغوط على طهران
ع ــن ط ــري ــق ال ـع ـق ــوب ــات ،سـ ّـرعــت
الـحـكــومــة اإل ّيــران ـيــة نشاطاتها
ال ـنــوويــة وخــفـضــت ال ـمــدة التي
تسمح لها باالنتقال إلى مرحلة
إنـ ـت ــاج سـ ــاح نـ ـ ــووي م ــن سـنــة
واحدة إلى بضعة أشهر.
لقد أوض ــح بــايــدن أنــه ينوي
إع ـ ــادة ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة إلــى
االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي وااللـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
ب ـ ـب ـ ـنـ ــوده ط ــالـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــوم إي ـ ــران
ب ــالـ ـمـ ـث ــل ،وأعـ ـلـ ـن ــت إيـ ـ ـ ـ ــران مــن
ج ـه ـت ـهــا اسـ ـتـ ـع ــداده ــا ل ـل ـعــودة
إل ــى الـتــزامــاتـهــا ش ــرط أن ترفع
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة الـعـقــوبــات
عنها ،لكن هذه العملية لن تكون
بسيطة بقدر ما توحي به هذه
الـمــواقــف ،ولضمان استمرارية
االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،ال ب ـ ــد مــن
تـحـصـيـنــه ض ــد أي ان ـت ـكــاســات
سياسية مستقبلية ،ولتحقيق
ه ـ ــذا ّ ال ـ ـهـ ــدف ،ي ـج ــب أن يـعــالــج
الموقعون نقاط ضعف االتفاق
الذي يشمل مدة الجداول الزمنية
ً
وأح ـ ـكـ ــامـ ــا م ــرت ـب ـط ــة ب ـت ـجــديــد
العقوبات ،باإلضافة إلى مشاكل
من خارج نطاق االتفاق الراهن،
مثل برنامج إيــران الصاروخي
والـ ـنـ ـش ــاط ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ال ـتــي
تــزعــزع استقرار المنطقة ،ومن
دون وضع خطة خاصة باللعبة
اإلقليمية ،ستواجه أجندة إدارة
بــايــدن فــي مـلــف إي ــران والـشــرق
ً
األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط عـ ـ ـم ـ ــوم ـ ــا مـ ـع ــارض ــة
الخصوم الحزبيين في واشنطن
وال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـش ــريـ ـك ــة لـ ـل ــوالي ــات
المتحدة في الشرق األوسط.
يـ ـخـ ـش ــى مـ ـنـ ـتـ ـق ــدو االتـ ـ ـف ـ ــاق
ال ـنــووي الـمـبــرم فــي ع ــام ،2015
داخ ــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وفــي
إســرائـيــل والـخـلـيــج ،أن تتخلى
إدارة ب ــاي ــدن ع ــن ن ـف ــوذه ــا إذا
قــررت العودة إلى االتفاق ورفع
ً
ال ـع ـق ــوب ــات س ــري ـع ــا ،ف ـقــد دعــت
ه ــذه األص ـ ــوات الـبـيــت األبـيــض
إل ــى ال ـم ـشــاركــة ف ــي م ـفــاوضــات
جديدة حيث توافق على تخفيف
العقوبات شرط أن ّ
يقدم الطرف
اآلخ ــر ال ـت ـنــازالت المطلوبة في
الـمـســائــل الـعــالـقــة ،لـكــن طـهــران

2015
المبرم في
النووي
توقيع االتفاق
عامفبراير
ألقاه 7
خطاب
خامنئي في
بعد علي
بشكل
استبعدت هــذه المقاربة
ٍ
قــاطــع ،وأعلنت أنـهــا لــن تشارك
في أي محادثات واسعة إال بعد
عـ ــودة ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة إلــى
االتفاق النووي األصلي.
تنظر الدول المجاورة إليران
إلــى هــذا االحتمال بعين الريبة
والـ ــذعـ ــر ،وت ــري ــد هـ ــذه الـجـهــات
أن تـتـبـنــى الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
سياسة قادرة على وقف تصعيد
التوتر اإلقليمي ومنع طهران من
تأجيج األزمات في جوارها ،فلم
ُ
تحقق حملة "الضغوط القصوى"
التي أطلقها ترامب هذه األهداف،
بــل شمل ال ــرد اإليــرانــي المبني
على مبدأ "المقاومة القصوى"
احتجاز الصهاريج واستهداف
الـمـنـشــآت الـنـفـطـيــة الـسـعــوديــة
ب ـك ــل وقـ ــاحـ ــة ،ل ـك ــن هـ ــذه الـ ــدول
تـخـشــى أن ت ـ ــؤدي الـ ـع ــودة إلــى
االتفاق النووي السابق ،من دون
فرض قيود إضافية ،إلى تقوية
ً
نشاطات إيران إقليميا ،وتشعر
هذه الدول نفسها بقلق متزايد
مــن حجم االلـتــزامــات األميركية
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة غ ـ ـ ــداة الـ ــدعـ ــوات
األم ـيــرك ـيــة إل ــى تـقــاســم األع ـبــاء
وإنهاء "الـحــروب الالمتناهية"،
ً
فضال عن التناقضات السياسية
ّ
الـ ـت ــي ت ـث ـبــت ت ـغ ــي ــر األولـ ــويـ ــات
األميركية.
م ــا أف ـض ــل م ـق ــارب ــة أمـيــركـيــة
لمعالجة االضطرابات اإلقليمية
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة ب ـ ـ ـ ــإي ـ ـ ـ ــران؟ ح ـ ـ ــاول
الـمـحـلـلــون ف ــي مـعـهــد "تـشــاتــام
هاوس" اإلجابة عن هذا السؤال
ع ـبــر إج ـ ــراء م ـق ــاب ــات م ــع 210

خبراء ومسؤولين من صانعي
السياسة الحاليين والسابقين
ً
في  15بلدا ،وشملت هذه البلدان
ً
ً
دوال ك ــان ــت جـ ـ ــزء ا م ــن االت ـف ــاق
النووي اإليراني ،مثل الواليات
المتحدة ،وبريطانيا ،وفرنسا،
وأل ـمــان ـيــا ،وروسـ ـي ــا ،والـصـيــن،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى دول م ـع ـن ـيــة
بــاألزمــات المحتدمة في الشرق
األوســط ،مثل إسرائيل ،وإيران،
وفـلـسـطـيــن ،وس ــوري ــة ،ولـبـنــان،
والـ ـيـ ـم ــن ،والـ ـ ـع ـ ــراق ،والـمـمـلـكــة
العربية الـسـعــوديــة ،واإلم ــارات
العربية المتحدة.

مسارات متوازية
ب ـيــن يــول ـيــو نــوفـمـبــر ،2020
أجرينا استطالعات مع الخبراء
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــات
ح ــول أف ـضــل طــري ـقــة للسيطرة
عـلــى صــراعــات ال ـشــرق األوس ــط
ّ
وحلها ،فسألناهم عن المصاعب
واالض ـطــرابــات الجيوسياسية
ال ـقــائ ـمــة ف ــي الـمـنـطـقــة وطــريـقــة
تــأث ـيــر االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
األمـيــركـيــة عـلــى البيئة األمنية
هناك ،ثم حللنا وجهات نظرهم
ح ـ ـ ـ ــول ج ـ ـ ـ ـ ــذور االض ـ ـ ـطـ ـ ــرابـ ـ ــات
اإلقـلـيـمـيــة وح ــاول ـن ــا الـحـصــول
ع ـل ــى ت ــوصـ ـي ــات ل ـم ـعــال ـج ـت ـهــا،
ً
ت ــزام ـن ــا م ــع ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى دور
إيـ ـ ـ ــران فـ ــي سـ ــوريـ ــة ،وال ـ ـعـ ــراق،
ولبنان ،وفلسطين واليمن.
ال يـتــوقــع الـخـبــراء وصانعو
ُ َ
ال ـس ـيــاســة أن ت ـع ــال ــج الـمـشــاكــل
اإلقـلـيـمـيــة بـطــريـقــة شــام ـلــة من

خ ــال عـقــد ح ــوار مـبــاشــر واحــد
مــع إي ــران ،وال ينتظر معظمهم
أن تـتـخـلــى ط ـه ــران ع ــن دعـمـهــا
َ
ـحـ ّـد
لعمالئها اإل قـلـيـمـيـيــن أو تـ ِ
من نطاق برنامجها الصاروخي
البالستي ،كذلك ،يشعر معظمهم
بـ ــأن عـ ــزل إيـ ـ ــران س ـي ـت ًــرافــق مع
نتائج عكسية مـقــار نــة بإعطاء
ط ــاب ــع إق ـل ـي ـم ــي ل ـل ـح ـل ــول ال ـتــي
تستهدف المشاكل المشتركة،
ول ـم ـعــال ـجــة ال ـس ـل ــوك اإلقـلـيـمــي
اإلي ـ ــران ـ ــي ال ـم ـض ـط ــرب ،أوص ــى
الـخـبــراء بــاسـتـهــداف كــل صــراع
إق ـل ـي ـم ــي ب ـش ـك ـ ٍـل م ـن ـف ـصــل عـبــر
إطالق نقاشات متعددة األطراف
ب ـي ــن ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ،حـيــث
يستطيع المشاركون أن يتطرقوا
ً
جماعيا إلى مختلف المخاوف
ال ـم ـطــروحــة ،مـثــل الميليشيات
والصواريخ واالنتشار النووي،
ضمن مسارات متوازية.
س ـ ــألـ ـ ـن ـ ــا الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
االسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ع ـ ــن أول خ ـط ــوة
ض ــروري ــة ل ـتــرس ـيــخ االس ـت ـق ــرار
فــي المنطقة ،فـ ّ
ـأيــد  %45منهم
ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي
اإليــرانــي المبرم فــي عــام ،2015
وب ـح ـس ــب رأي ـ ـهـ ــم ،ت ـس ـمــح ه ــذه
الخطوة بتجديد التعاون العابر
ل ــأط ـل ـس ــي ،ووق ـ ـ ــف ال ـب ــرن ــام ــج
ال ـنــووي اإلي ــران ــي ،وب ـنــاء الثقة
ب ـيــن ط ـه ــران وواش ـن ـط ــن ،كــذلــك
تــؤدي إعــادة إحياء االتفاق إلى
دول
ت ــراج ــع االضـ ـط ــراب ــات ف ــي ٍ
أصـبـحــت عــالـقــة بـيــن الضغوط
القصوى األميركية والمقاومة
القصوى اإليرانية ،مثل العراق.

ل ـك ــن ش ـ ـ ـ ّـدد م ـع ـظ ــم ال ـخ ـب ــراء
على ضــرورة أن تعود الواليات
الـمـتـحــدة إل ــى االت ـف ــاق ال ـنــووي
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــل خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة عـ ـم ــل
واض ـ ـ ـحـ ـ ــة لـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة عـ ـي ــوب ــه،
ً
ّ
وأك ــد المشاركون تحديدا على
أه ـم ـي ــة وض ـ ــع م ـخ ـطــط واض ــح
ل ـح ــل الـ ـ ـص ـ ــراع اإلق ـل ـي ـم ــي بـعــد
الـ ـع ــودة إلـ ــى االت ـ ـفـ ــاق ،وذك ـ ــروا
أن إيـ ــران ّ
وس ـعــت بصمتها في
العراق واليمن ولبنان وسورية
ف ـ ــور ان ـض ـم ــام ـه ــا إل ـ ــى االتـ ـف ــاق
ال ـن ــووي ف ــي ع ــام  ،2015ولـهــذا
ال ـس ـب ــب ي ـج ــب أن تـ ـع ــود إدارة
بايدن إلــى االتـفــاق وهــي تحمل
خـطــة واض ـحــة ح ــول العمليات
اإلقليمية الـمـتــوازيــة ومتعددة
األطراف التي ُيفترض أن تحصل
ً
ســري ـعــا ف ــي الـمــرحـلــة الــاحـقــة،
ومن خالل إعطاء طابع متواصل
لـ ـه ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة ق ـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان،
تستطيع اإلدارة األ مـيــركـيــة أن
ُ
ت ـخ ـ ِـم ــد مـ ـخ ــاوف ال ـخ ـص ــوم في
الكونغرس والجهات اإلقليمية،
طالما تحرص إدارة بايدن على
التشاور مع الشركاء اإلقليميين
والتنسيق معهم بشأن خططها
المرتقبة.
من خالل إنشاء تلك المسارات
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوازيـ ــة لـ ـح ــل الـ ـص ــراع ــات
القائمة ،يظن الخبراء أن إدارة
بــايــدن تستطيع إثـبــات قدرتها
ع ـل ــى رسـ ـ ــم مـ ـس ــاره ــا ال ـخ ــاص
بدل تكرار التاريخ بكل بساطة.
ُ
ـص ـ ـ ـ ّـر ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن
قـ ـ ــد ت ـ ـ ـ ِ
تلتزم جميع األط ــراف بمتابعة
ـزء م ــن مــرح ـلــة
الـ ـتـ ـط ــورات كـ ـج ـ ٍ

الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ االت ـ ـفـ ــاق
تتشجع إيران
النووي ،كذلك ،قد
ّ
ً
على الـمـشــاركــة إذا تلقت وعــدا
بـتـخـفـيــف ال ـع ـقــوبــات أو زي ــادة
االستثمارات ،إذ سيكون ضمان
الـ ـ ـت ـ ــزام ط ـ ـهـ ــران بـ ـه ــذه ال ـب ـن ــود
ً
ً
عامال أساسيا لتهدئة مخاوف
الالعبين اإلقليميين.
بـ ـ ـ ـ ــرأي أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  %50مــن
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــات ،يـ ـج ــب أن يـنـجــح
أول ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــارات ال ـ ـم ـ ـتـ ــوازيـ ــة
ف ـ ــي جـ ـم ــع م ـخ ـت ـل ــف األط ـ ـ ـ ــراف
ال ـم ـع ـن ـيــة ب ــال ـح ــرب ف ــي ال ـي ـمــن،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك إيـ ـ ــرانُ ،
وي ـف ـتــرض
أن يـ ــدعـ ــم م ـ ـسـ ــار آخ ـ ـ ــر ن ـش ــوء
حـ ــوار بـيــن دول الـخـلـيــج لبناء
الثقة والتعاون وتقوية اآلليات
ال ـت ــي ت ـس ـمــح ب ـح ــل ال ـخ ــاف ــات،
ولكبح النفوذ اإليراني ،تقضي
خـطــوة أســاسـيــة بــإعــادة إحـيــاء
الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة
اإلسرائيلية ومعالجة الصراع
ُ ّ
فــي ســوريــة ،فقد تــركــز مسارات
أخ ــرى عـلــى تــداب ـيــر ب ـنــاء الثقة
في أنحاء المنطقة في مجاالت
م ـثــل الــدب ـلــومــاس ـيــة الـصـحـيــة،
والسياحة الدينية ،والتبادالت
بين الشعوب ،والتجارة ،والبيئة.

قوة إلرساء االستقرار؟
أراد الخبراء أن تصبح مشاكل
ً
المنطقة جزءا من عملية إقليمية
ً
شاملة ،لكنهم شددوا أيضا على
الـ ــدور األم ـيــركــي ال ـم ـحــوري في
تجديد استقرار المنطقةّ ،
فعبر

ال ـم ـشــاركــون ،ال سـيـمــا الـخـبــراء
الـقــادمـيــن مــن ال ـشــرق األوس ــط،
عن قلقهم من احتمال أن يضعف
األمن اإلقليمي نتيجة االلتزامات
األميركية المتقلبة تجاه الشرق
األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،فـ ـق ــد قـ ـ ــال  %33مــن
ال ـخ ـب ــراء إن ال ـش ـكــوك المشتقة
مــن الـتـنــاقـضــات ال ـتــي تحملها
ال ـس ـيــاســة األم ـي ــرك ـي ــة أضـعـفــت
أمــن المنطقة ،ومــن بين هــؤالء،
كـ ـ ــان  %57ع ــرا قـ ـيـ ـي ــن ،و%50
إمــاراتـيـيــن ،و %45سعوديين،
ً
وف ــي الـمـقــابــل ،لــم يـكــن مفاجئا
أن ي ـع ـت ـبــر  %30مـ ــن ا ل ـخ ـب ــراء
اإليـ ــران ـ ـي ـ ـيـ ــن فـ ـق ــط و %23مــن
اإلسرائيليين الواليات المتحدة
قوة قادرة على إرساء االستقرار
في المنطقة ،لكن أكــد  %50من
األميركيين على الدور األميركي
األساسي لتسهيل مسارات الحل
المتوازية.
في النهاية ،تكشف نتائجنا
أن إدارة ب ــا ي ــدن ت ـم ـلــك فــر صــة
ّ
قيمة إلنهاء سياسات المصالح
ّ
الشخصية التي طبقها ترامب
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط ع ـل ــى مــر
أربـ ــع سـ ـن ــوات .ق ــد يـصـبــح زمــن
بايدن عهد االلتزامات المتعددة
األط ـ ـ ـ ـ ــراف وتـ ـج ــدي ــد اسـ ـتـ ـق ــرار
الصراعات ،حيث تدعم الواليات
المتحدة دول الشرق األوسط في
خطواتها التدريجية لمعالجة
الـصــراعــات اإلقليمية ،ال سيما
تلك التي تشمل إيران ،وقد ُت ّ
مهد
هذه العملية في نهاية المطاف
النفراج العالقات وإطالق حوار
إقليمي شامل.

احتدام المنافسة التركية  -اإليرانية على النفوذ في الموصل
●

فهيم تاشتكين -المونيتور

أدت مساعي تركيا إلــى شــن حملة
عسكرية لطرد المقاتلين األك ــراد من
مـنـطـقــة س ـن ـجــار ال ـعــراق ـيــة الـشـمــالـيــة
إلــى إع ــادة تأجيج المنافسة التركية
اإلي ــران ـي ــة ع ـلــى ال ـن ـفــوذ ف ــي الـمــوصــل
ً
ً
ً
الغنية بالنفط ،علما أن ع ــددا كبيرا
ً
مــن األت ــراك يعتبر تلك المنطقة إرثــا
ً
ً
عثمانيا مفقودا.
تفيد التقارير بأن وزيــر الخارجية
اإليراني ،محمد جــواد ظريف ،قال إن
ط ـه ــران «ت ــرف ــض ال ــوج ــود الـعـسـكــري
التركي فــي ســوريــة وال ـعــراق وتعتبر
سياسات أنقرة تجاه دمشق وبغداد
خ ــاطـ ـئ ــة» ،ل ـك ــن ف ــي ت ـص ــري ــح لــوكــالــة
إخـ ـب ــاري ــة ت ــركـ ـي ــة ،أنـ ـك ــر م ـ ـسـ ــؤول لــم
يفصح عن اسمه في وزارة الخارجية
اإليرانية إقدام ظريف على اإلدالء بتلك
التعليقات .مــع ذل ــك ،بــدأ الـشــرخ بين
ً
البلدين يتضح ميدانيا.
خسر العثمانيون وال ي ــة الموصل
لصالح البريطانيين فــي عــام ،1918
حين واجهت السلطنة هزيمة كارثية
خالل الحرب العالمية األولى ،وبحسب
بيان مرتبط بحرب التحرير التركية
الالحقة في عام  ،1920كانت الموصل
تقع داخل الحدود الوطنية المستهدفة.
فــي نهاية الـمـطــاف ،تخلت تركيا عن
مطالبها باسترجاع الموصل بموجب
مـعــاهــدة ع ــام  ،1926لـكــن مـقــابــل ثمن
ً
ّ
معين ،وبدءا من عام  ،1934تدفق %10
من عائدات نفط الموصل إلى خزائن
تــركـيــا عـلــى مــر  25سـنــة ،لـكــن انتهت
تلك المرحلة في عام  ،1986حين ألغى
رئيس الوزراء التركي تورغوت أوزال
المتأخرات العراقية في مبادرة حسن
نية تجاه صدام حسين.
وحين استهدفت الواليات المتحدة
ال ـعــراق فــي ع ــام  ،1991أراد أوزال أن
ي ــدع ــم ت ـل ــك ال ـح ـم ـلــة ألن ـ ــه ك ـ ــان يـحـلــم
باسترجاع والية الموصل .هذه األفكار

نفسها حـ ّـركــت رئيس ال ــوزراء عدنان
مـنــدريــس فــي ع ــام  1958حـيــن حــاول
ال ـع ــراق أن يـتـحــد مــع األردن ،فــأرســل
م ـن ــدري ــس ع ـم ــاء اس ـت ـخ ـبــاري ـيــن إلــى
ال ـمــوصــل وك ــرك ــوك الخ ـت ـبــار الــوضــع
قبل اتخاذ أي خطوة ملموسة في حال
أعطته واشنطن موافقتها.
بعد الغزو األميركي للعراق في عام
 ،2003حاول «حزب العدالة والتنمية»
توسيع النفوذ التركي في العراق وكبح
النفوذ اإليــرانــي عبر تعزيز الــروابــط
التجارية مع كردستان العراق وتقوية
ال ــرواب ــط مــع الـتــركـمــان عـبــر «الجبهة
ال ـتــرك ـمــان ـيــة ال ـع ــراق ـي ــة» ،وم ــع ال ـعــرب
ال ـ ُّـس ـن ــة ع ـبــر ش ـخ ـص ـيــات م ـثــل حــا ّكــم
الموصل السابق أثيل النجيفي .حذر
أصدقاء تركيا في العراق من تداعيات
أنقرة مع الشركاء الخاطئين،
تحالف َ ْ َ
لكن لم تلق نصائحهم أي آذان صاغية.
أدت الــرعــايــة السنية الـتــي تحظى
بها أنقرة إلــى تضرر سمعتها بشدة
ج ـمــاعــات ال ـعــراق ـيــة األخـ ــرى
وسـ ــط ال ـ ّ
م ـنــذ أن كــث ـفــت ال ـح ــرك ــات ال ـج ـهــاديــة
اع ـت ــداء ات ـه ــا ض ــد ال ـتــرك ـمــان الـشـيـعــة
والمسيحيين والـيــزيــديـيــن وأقـلـيــات
أخــرى في عام  ،2006وفي عام ،2014
حين راح السكان المحليون يغادرون
ً
الـمــوصــل هــربــا مــن تنظيم «داعـ ــش»،
وصف قــادة «حــزب العدالة والتنمية»
مقاتلي «داعش» بالشبان «الغاضبين»
والثائرين ضــد السياسات الطائفية
الموالية للشيعة في بغداد .لكن بعد
فترة قصيرة ،وقعت القنصلية التركية
في الموصل أسيرة «داعش» في حين
ك ــان ــت أن ـق ــرة تـسـتـخــف بــال ـتـحــذيــرات
ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـم ـس ــار ت ـ ـقـ ـ ّـدم ال ـت ـن ـظ ـيــم.
احـتـجــز ال ـج ـهــاديــون  49ره ـي ـنــة ،بما
ً
في ذلــك القنصل شخصيا ،ألكثر من
ثالثة أشهر ،وفــي غضون ذلــك ،تفكك
الـتــركـمــان الــذيــن تعتبرهم أن ـقــرة من
حلفائها الطبيعيين بسبب التقارب
العرقي بين الطرفين .كــان التركمان

رجب طيب إردوغان
الشيعة يبحثون عن الحماية ،فعمدوا
إلى تقوية عالقاتهم مع العرب الشيعة
وانتقلوا إلى المحور اإليراني.
في محاولة للعودة إلى الساحة في
الموصل ،تمركزت القوات التركية في
مخيم بعشيقة بالقرب مــن الموصل
ّ
ودرب ـ ــت ميليشيا «الـحـشــد الــوطـنــي»
بقيادة النجيفي على أمــل أن تشارك
هـ ــذه ال ـج ـمــاعــة ف ــي ت ـحــريــر الـمــديـنــة.
في الوقت نفسه ،عارضت أنقرة بقوة
مشاركة قــوات «الحشد الشعبي» في
العملية الهجومية .واعتبرت وسائل
اإلعــام اإلخبارية الموالية للحكومة
هذه القوات «جماعة إرهابية شيعية»،
فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ ــان أن العرب ُّ
السنة والتركمان
واألكراد ُّ
السنة وحدهم يجب أن يبقوا
في الموصل بعد تحرير المدينة .في
ُ
نهاية المطاف ،لم تحقق اعتراضات
ً
أن ـ ـقـ ــرة أهـ ــداف ـ ـهـ ــا ولـ ـ ــم ت ـن ـج ــح أيـ ـض ــا
خططها باكتساب النفوذ عــن طريق
«الحشد الوطني».
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،ت ـح ــاول تركيا
ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ـم ــوص ــل ع ـبــر ك ـيــانــات
عامة ترتبط بالعمل اإلنساني لكنها
ل ــم تـفـتــح قـنـصـلـيـتـهــا ه ـن ــاك ب ـعــد مع

حسن روحاني
ً
ّ
ً
وعينت
مبنى جديدا
أنها استأجرت
القنصل ال ـعــام .فــي الـمـقــابــل ،ماطلت
بـغــداد قبل الموافقة على إع ــادة فتح
القنصلية ومــن الــواضــح أن األط ــراف
المعادية لتركيا هي التي تعوق هذه
العملية ،كذلكّ ،
دمرت طائرات التحالف
مبنى القنصلية القديمة في عام ،2016
خالل غارة ضد مقاتلي «داعش» الذين
كانوا يحتلون المبنى .اليوم ،ال يمكن
إيجاد إال مركز تركي لطلب التأشيرات
فــي الـمــوصــل وتــديــره شــركــة بتكليف
من أنقرة.
ً
فــي المقابل ،اكتسبت إي ــران نفوذا
ً
كـبـيــرا فــي الـمــوصــل بفضل حلفائها
فــي «الـحـشــد الـشـعـبــي» ،فهم بـقــوا في
المدينة بعد تحريرها .تشمل قــوات
«الحشد الشعبي» جماعات مسيحية
وسـ ـنـ ـي ــة م ـح ـل ـي ــة وقـ ـ ــد تـ ـع ــاون ــت مــع
«وح ــدات مقاومة سـنـجــار» ،ميليشيا
ي ـ ــزي ـ ــدي ـ ــة أنـ ـ ـش ـ ــأه ـ ــا «حـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــال
الكردستاني» ،لتحرير منطقة سنجار.
ّ
صرح مصدر تركماني من الموصل
ل ـمــوقــع «ال ـمــون ـي ـتــور» ب ــأن الـتــركـمــان
الشيعة واليزيديين وأقليات أخرى في
المنطقة ّ
يقدرون أهمية قوات «الحشد
الشعبي» ،هــذا الموقف يعطي إ يــران

ً
ً
مجاال لزيادة نفوذها تزامنا مع تنفيذ
مشاريع اقتصادية.
ب ــرأي الـكـثـيــريــن فــي تــركـيــاُ ،يعتبر
الــرابــط بين ق ــوات «الـحـشــد الشعبي»
ً
و»وحـ ـ ــدات م ـقــاومــة س ـن ـجــار» م ــرادف ــا
ل ـل ــراب ــط ب ـيــن إيـ ـ ــران و»حـ ـ ــزب ال ـع ـمــال
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» .ه ـ ــذا الـ ــرابـ ــط يــؤجــج
ال ـم ـخــاوف فــي أرب ـيــل مــن اح ـت ـمــال أن
تقبل ب ـغــداد وط ـهــران بــوجــود «حــزب
العمال الكردستاني» في سنجار لمنع
ع ــودة ق ــوات البشمركة إلــى األراض ــي
المتنازع عليها.
من وجهة نظر إيران ،تزيد خطوط
ال ــدع ــم الـمـحـلـيــة أهـمـيــة ال ـطــريــق بين
الـ ـم ــوص ــل وسـ ـنـ ـج ــار نـ ـح ــو ال ـ ـحـ ــدود
العراقية السورية .يخضع معبر ربيعة
ال ـحــدودي فــي شـمــال سنجار ومعبر
غير رسمي مجاور يستعمله تنظيم
«داعــش» للعبور إلى سورية لسيطرة
ق ـ ــوات «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي» وال ـج ـيــش
ً
العراقي معا فــي الــوقــت الــراهــن .على
الجانب السوري ،تخضع المنطقتان
لسيطرة «قوات سورية الديمقراطية»
التي تحظى بدعم الواليات المتحدة
ويـقــودهــا األكـ ــراد ،مــا يعني أن إيــران
ال تملك حرية التصرف على الحدود
ً
راهنا ،لكن تقوم طهران باستثمارات
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى لـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـه ــا ف ــي
مطلق األ ح ـ ــوال .أ ص ـبــح معبر القائم
فـ ــي م ـحــاف ـظــة األن ـ ـبـ ــار ال ـن ـق ـطــة ال ـتــي
تستعملها إيران لدخول سورية اليوم،
رب ـم ــا ت ـف ــرض ال ـج ـم ــاع ــات الـمــرتـبـطــة
بــإيــران سيطرتها على تلك المنطقة،
ً
ُ
يكفي
لكن ال ّيعتبر المعبر ّ
مثاليا بما َ
كونه يتصل بمناطق سنية على طرفي
الحدود.
يـمـيــل م ـي ــزان ال ـق ــوى ف ــي الـمــوصــل
لصالح إي ــران حتى اآلن ،لكن ال تــزال
إيــران في بداية المسار الــذي ضاعت
سـ ـ ـب ـ ــاب ط ــائـ ـفـ ـي ــة .ب ــدأ
فـ ـي ــه ت ــركـ ـي ــا أل ّ
االسـ ـتـ ـي ــاء ال ـس ــن ــي م ــن الـمـيـلـيـشـيــات
ً
الشيعية في الموصل يتفاقم تدريجا

في حين تمنع الصراعات المستمرة
على السلطة ومظاهر الفتنة الطائفية
والفساد المدينة من التعافي.
لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أي ح ــد
ً
اس ـت ـخ ـل ـصــت أن ـ ـقـ ــرة دروس ـ ـ ـ ــا م ـف ـيــدة
مــن أخـطــائـهــا الـمــاضـيــة ،وف ــي الــوقــت
نفسه ،لم تخمد مشاعر البغض التي
يحملها التركمان الشيعة تجاه تركيا
بعد ،وقد اضطر عدد من القادة ُّ
السنة
للتعاون مع إيران أو المحور السعودي
اإلماراتي بعدما كانت أنقرة تتواصل
ً
معهم بسهولة سابقا.
نـجـحــت ال ـت ــدخ ــات األم ـيــرك ـيــة في
وقت آلخر ،لكن ال تزال
كبح إيران من
ٍ
العقبات في طريق تركيا قائمة ،كذلك،
ال ت ـص ـ ّـب ن ـتــائــج ال ـ ـصـ ــراع األم ـيــركــي
ً
اإليراني في مصلحة واشنطن دوما،
فبموجب اتـفــاق سنجار ال ــذي حظي
بدعم الواليات المتحدة وأبرمته أربيل
وب ـغــداد فــي أكـتــوبــر ،كــان ُيـفـتــرض أن
تصبح ال ـقــوات االت ـحــاديــة بــديـلــة عن
«الحشد الشعبي» و»وح ــدات مقاومة
سنجار» ،لكن «الحشد الشعبي» ّ
رسخ
وجوده الميداني منذ ذلك الحين.
ق ـ ــد يـ ـ ـك ـ ــون الـ ـ ُّـس ـ ـنـ ــة ف ـ ــي الـ ـم ــوص ــل
مـسـتـعــديــن لـلـتـعــاون مــع تــرك ـيــا ،لكن
أن ـقــرة تـحـتــاج إل ــى س ـيــاســات شاملة
ل ـت ـجــاوز ال ـحــاجــز الـشـيـعــي ،وهـ ــذا ما
تثبته إخفاقات سياساتها حتى اآلن.
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على الصين أن تتوقف عن إخفاء بيانات اللقاحات
إيك فريمان -جاستن
ستيبينغ -فورين أفيرز

يخفي صانعو اللقاح الصيني
بياناتهم العيادية عن العالم،
فقد نشروا حتى اآلن تفاصيل
مرتبطة بالمرحلتين األولى
والثانية من تجاربهم في
مجالت مرموقة مثل «جاما»
و«ذا النسيت» ،وبيانات ما قبل
التجارب العيادية في مجلة
«ساينس» ،لكنهم لم ينشروا
البيانات المتعلقة بالمرحلة
الثالثة والمحورية التي
تشمل مجموعات كبيرة من
المشاركين.

وسائل اإلعالم
الموالية للحكومة
الصينية ّادعت
أن «كورونا فاك»
يستطيع أن يمنع
الحاالت الحادة من
«كوفيد »19بنسبة
%100

إذا كانت اللقاحات
التي ّ
طورتها
«سينوفارم»
و«سينوفاك»
وشركات صينية
أخرى آمنة وفاعلة
ً
نسبيا فذلك يعني
أنها تستطيع إنقاذ
حياة الناس في أفقر
دول العالم

وفق حكاية رمزية في النص
الفلسفي «هــوايـنــانــزي» الشائع
في عهد ساللة هان ،يذهب رجل
أحمق إلــى الـســوق لـشــراء حــذاء،
وحين يكتشف أن الحذاء صغير،
يـقــوم بقطع أصــابــع َ
قدميه بدل
االعـتــراف بــأن الحذاء ال يناسب
مقاسه ،والصين ّ
تطبق مقاربة
مماثلة على ما يبدو في تعاملها
مع لقاحات «كوفيد ،»19إذ تفيد
التقارير بــأن هــذه اللقاحات لم
ت ـح ـقــق ن ـت ــائ ــج إي ـج ــاب ـي ــة ب ـقــدر
المنافسة في
االبتكارات الغربية
ِ ً
الـتـجــارب الـعـيــاديــة ،وخــوفــا من
اإلحـ ــراج ،يعمد صانعو اللقاح
الصيني إلى انتقاء البيانات بدل
نشر كامل النتائج.
ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر إ ًخ ـ ـ ـفـ ـ ــاء الـ ـبـ ـي ــان ــات
ً
ً
العيادية خطأ علميا وسياسيا،
وال تستطيع معظم الدول النامية
أن تحصل على اللقاحات الغربية
وستتكل بـشــدة على اللقاحات
ال ـتــي أنـتـجـتـهــا ال ـص ـيــن ،ول ـهــذا
ُ
ضعف صانعو
السبب ،يجب أال ي ِ
الـ ـلـ ـق ــاح ال ـص ـي ـن ــي ثـ ـق ــة الـ ـن ــاس
بمنتجاتهم خصوصا أن العالم
ّ
بأمس الحاجة إليها.
أصبح
ي ـ ـخ ـ ـفـ ــي ص ـ ــان ـ ـع ـ ــو ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح
الصيني بياناتهم العيادية عن
ال ـع ــال ــم ،ف ـقــد ن ـش ــروا ح ـتــى اآلن
تفاصيل مرتبطة بالمرحلتين
األولـ ــى وال ـثــان ـيــة م ــن تـجــاربـهــم
في مجالت مرموقة مثل «جاما»
و»ذا النسيت» ،وبيانات ما قبل
ال ـت ـج ــارب ال ـع ـي ــادي ــة ف ــي مجلة
«س ــاي ـن ــس» ،لـكـنـهــم ل ــم يـنـشــروا
ال ـب ـيــانــات الـمـتـعـلـقــة بــالـمــرحـلــة
الثالثة والمحورية التي تشمل
مجموعات كبيرة من المشاركين،
وفـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ن ـش ــرت ش ــرك ــات
«ف ــاي ــزر– بـيــونـتـيــك» و»م ــودرن ــا»
و»أسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرا زي ـ ـن ـ ـي ـ ـكـ ــا» وم ـع ـه ــد
«غــامــالـيــا» الــروســي بـيــانــات عن
المرحلة الثالثة من التجارب في
مجالت مرموقة.
كـ ــانـ ــت شـ ــركـ ــة «سـ ـيـ ـن ــوف ــاك»
الصينية األسوأ في هذا المجال،
ح ـ ـيـ ــث اك ـ ـت ـ ـفـ ــت ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـش ــرك ــة
بالكشف عن أجــزاء صغيرة من
البيانات المشتقة من تجاربها
ال ـخــارج ـيــة الـمـتـنــوعــة للتأكيد
عـلــى فــاعـلـيــة لـقــاحـهــا «ك ــورون ــا
ً
فاك» ،واستنادا إلى هذه التقارير،
ّادع ــت وســائــل اإلع ــام الموالية
للحكومة الصينية أن «كورونا
فاك» يستطيع أن يمنع الحاالت
ال ـح ــادة مــن «كــوف ـيــد »19بنسبة
 ،%100لكن تقارير الحقة تذكر
أن نسبة ا لـفــا عـلـيــة بلغت %91
فــي تركيا ،و %78فــي البرازيل،
و %65ف ــي إنــدون ـي ـس ـيــا ،وذك ــر
شركاء «سينوفاك» البرازيليون
أن نسبة الفاعلية اقتصرت على
 :%50.4ب ـص ـعــوبــة ت ـف ــوق هــذه

النسبة عتبة الحد األدنــى التي
حددتها منظمة الصحة العالمية
( )%50كــي تــوصــي باللقاحات.
حـ ـت ــى اآلن ،لـ ــم ي ـن ـش ــر ش ــرك ــاء
«سـيـنــوفــاك» الـبــرازيـلـيــون كامل
الـبـيــانــات «بـطـلـ ٍـب مــن الـشــركــة»،
ك ــذل ــك ت ـح ـت ـف ــظ «سـ ـيـ ـن ــوف ــارم»،
الشركة الصينية الرائدة األخرى
ف ــي م ـج ــال تـصـنـيــع ال ـل ـقــاحــات،
بكامل نتائجها ،و لــم تنشر أي
مـعـطـيــات ع ــن الـمــرحـلــة الـثــالـثــة
من تجاربها.
رغـ ـ ـ ــم هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـغـ ـ ـم ـ ــوض كـ ـل ــه،
تصطف الــدول لطلب اللقاحات
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،ف ـق ــد ب ـ ــدأت شــرك ـتــا
«سـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــوف ـ ــارم» و»س ـ ـي ـ ـنـ ــوفـ ــاك»
ُ ّ
ت ـ ـسـ ــل ـ ـمـ ــان م ــايـ ـي ــن الـ ـج ــرع ــات
ً
ش ـه ــري ــا إلـ ــى ال ـح ـك ــوم ــات حــول
العالم ،وجعلت تشيلي اللقاحات
ً
ً
ال ـص ـي ـن ـيــة ج ـ ـ ــزءا مـ ـح ــوري ــا مــن
استراتيجية التلقيح الوطنية،
فطلبت أكـثــر مــن عـشــرة ماليين
ج ــرع ــة مـ ــن «سـ ـيـ ـن ــوف ــاك» ،وف ــي
إندونيسيا ،تلقى الرئيس جوكو
وي ـ ـ ـ ــدودو أول ح ـق ـنــة م ــن ل ـقــاح
«ك ــورون ــاف ــاك» ع ـلــى الـتـلـفــزيــون
ً
مـ ـب ــاش ــرة ،ل ـك ــن ال ـم ـن ـظ ـم ـيــن فــي
ت ـل ــك ال ـ ـ ــدول ال ي ـح ـت ــاج ــون إل ــى
تـلـقــي أرقـ ــام غـيــر متماسكة عن
نسبة فاعلية الـلـقــاح ،بــل يجب
أن يعرفوا استجابات األجسام
ال ـم ـض ــادة ل ـل ـقــاحــات الـصـيـنـيــة،
ومدى اختالف تلك االستجابات
ب ـيــن ال ـج ـمــاعــات الــدي ـم ـغــراف ـيــة،
ومسار ّ
تغيرها مع مرور الوقت،
المعاكسة لــدى
وردود األف ـعــال
ّ
الـجـمــاعــات ال ـتــي تـلــقــت الـلـقــاح،
وإال لن يتمكنوا من اتخاذ قرارات
ص ـح ـيــة مـ ــدروسـ ــة حـ ــول رف ــض
اللقاحات الصينية أو المصادقة
ً
عليها للجماعات األكثر ضعفا
مثل المصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية وكبار السن.

البيانات الخاصة تنسف ثقة
الرأي العام
ل ـي ــس مـ ـص ــادف ــة أن ت ـتــراجــع
ثقة الناس باللقاحات الصينية،
فقد تطرقت التغطية اإلعالمية
ف ــي دول ع ــدة إل ــى ع ــدم تـمــاســك
ب ـيــانــات «س ـي ـنــوفــاك» للتشكيك
بحملة التلقيح الصينية كلها،
ويـ ـكـ ـش ــف اسـ ـتـ ـط ــاع ج ــدي ــد أن
 %37مـ ــن سـ ـك ــان ه ــون ــغ كــونــغ
فـقــط مـسـتـعــدون لتلقي أي نــوع
مــن الـلـقــاحــات الصينية ،ويذكر
اسـ ـتـ ـط ــاع آخ ـ ــر أن س ـ ـكـ ــان 13
ً
بلدا من أصــل  15دولــة خضعت
ً
للدراسة كانوا أقل ميال إلى تلقي
اللقاح إذا كان صيني الصنع.
ال مـفــر م ــن أن ُيـسـبــب ان ـعــدام
الثقة المشاكل في مختلف دول
الـعــالــم ،ال الصين وحــدهــا ،وفي

ً
شركتا «سينوفارم» و«سينوفاك» تصنعان ماليين الجرعات شهريا
ً
أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان،
يجب أن يصبح  70أو  %80من
ّ
محصنين ضد الفيروس
الناس
ً
ع ـبــر ال ـت ـق ــاط الـ ـع ــدوى طـبـيـعـيــا
أو تـلـقــي ال ـل ـقــاح لـكـبــح انـتـشــار
ال ــوب ــاء ،فـقــد ب ــدأت ه ــذه النسبة
تــرتـفــع فــي حـيــن يـ ــزداد احـتـمــال
أن ي ـت ـس ــارع ان ـت ـش ــار ال ـف ـيــروس
ً
ويتمكن من نقل العدوى مجددا
إ لــى المتعافين ،فكلما تراجعت
فاعلية اللقاح ،يرتفع عدد السكان
الـمـحـتــاجـيــن إل ــى الـلـقــاح لبلوغ
الـمـنــاعــة الـجـمــاعـيــة الـمـنـشــودة،
ولهذا السبب ،ال تستطيع الدول
النامية التي تتكل على اللقاحات
ال ـص ـي ـن ـيــة أن ت ـس ـم ــح لـنـفـسـهــا
بــالـتـشـكـيــك بـفــاعـلـيـتـهــا ،وم ــا لم
ً
يحصل جميع المواطنين تقريبا
على الـلـقــاح ،سيتابع الفيروس
ان ـت ـشــاره وت ـط ــوره ،وق ــد يصبح
ً
«كوفيد »19في هذه الحالة مرضا
مــزمـنـ ًـا مثل اإلنـفـلــونــزاُ ،
فيسبب
حاالت وفاة جديدة واضطرابات
ً
اقتصادية سنويا.

خيار مستحيل
ف ــي ب ــداي ــة نــوف ـم ـبــر تــوقـعـنــا
فــي صحيفة «ف ــوري ــن أف ـي ــرز» أن
تسعى بكين إلى فرض هيمنتها
ع ـلــى عـمـلـيــة ت ــوزي ــع ال ـل ـقــاحــات
ل ـلــدول الـنــامـيــة وتـ ًحـصــد منافع
استراتيجية نتيجة لــذلــك ،وإذا
ت ــاب ـع ــت ال ـ ـ ــدول ال ـغ ـن ـيــة تـخــزيــن

ال ـل ـقــاحــات ال ـغــرب ـيــة ،فستضطر
الدول الفقيرة في نهاية المطاف
لشراء البدائل الصينية.
بـ ـ ـ ــدأت مـ ـظ ــاه ــر الـ ــام ـ ـسـ ــاواة
المتوقعة ت ــزداد حــدة ال ـيــوم ،إذ
تعمد الــدول الغنية إلــى تخزين
جرعات من اللقاح كضمانة ضد
ال ـس ــاالت ال ـجــديــدة والـخـطـيــرة،
وقـ ــد ح ــاول ــت م ـف ـ ّـوض ــة الـصـحــة
األوروبية ،ستيال كيرياكيديس،
ً
حديثا أن تمنع «أسترا زينيكا»
م ـ ـ ــن تـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـج ـ ــرع ـ ــات م ــن
الـ ـمـ ـص ــان ــع األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،ح ـتــى
ل ــو كــانــت ه ــذه الـعـمـلـيــات ّ
تلبي
ط ـل ـبــات مـس ـب ـقــة ،ف ـقــالــت« :نـحــن
ن ــرف ــض م ـن ـط ــق ت ـق ــدي ــم ال ـل ـق ــاح
ً
إ ل ــى مــن يطلبه أوال  .ستحرص
أوروب ـ ـ ـ ــا ع ـل ــى ت ـل ـق ـيــح س ـكــان ـهــا
ق ـب ــل اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن» ،وقـ ــامـ ــت إدارة
بايدن من جهتها بمبادرة بارزة
عـ ـب ــر االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ـ ــى ب ــرن ــام ــج
«كوفاكس» الذي ّ
صممته منظمة
الصحة العالمية لجمع جرعات
م ــن ال ـل ـقــاحــات وتــأمـيـنـهــا ألفـقــر
دول ال ـعــالــم ،وي ـبــدو أن الـقـيــادة
ً
ً
األميركية ستؤدي دورا إيجابيا
فــي هــذا الـمـجــال وقــد تــؤثــر على
ُ
وت ّ
شجعها على
دول غنية أخرى
القيام بالمثل ،لكن خطوة بايدن،
في الوقت الراهن ،تبقى رمزية ألن
ُ ّ
إدارته تركز على تأمين الجرعات
لألميركيين ،ولن تكتمل حمالت
التلقيح الشاملة في بعض الدول
الـفـقـيــرة قـبــل خــريــف ع ــام ،2021

وس ـي ـض ـطــر ال ـب ـع ــض لــان ـت ـظــار
حتى عام .2022
لـ ـه ــذا الـ ـسـ ـب ــب ،ت ـت ـك ــل ال ـ ــدول
ال ـف ـق ـيــرة ال ـي ــوم ع ـلــى ال ـل ـقــاحــات
ال ـص ـي ـن ـي ــة أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن أي وق ــت
م ـض ــى ،ف ــا ي ـم ـلــك ال ـم ـســؤولــون
والمنظمون فــي أنـحــاء إفريقيا
وأم ـ ـيـ ــركـ ــا ال ــات ـي ـن ـي ــة وجـ ـن ــوب
ش ـ ـ ــرق آس ـ ـيـ ــا خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات أخ ـ ـ ــرى،
ألن أي ل ـق ــاح م ـتــو ســط تقتصر
نسبته على  %50قد ينقذ حياة
ال ـ ـنـ ــاس ويـ ـخـ ـف ــف الـ ـضـ ـغ ــط عــن
المستشفيات ويبقى أفضل من
عدم تلقي أي لقاح.

الطلب على اللقاحات لن يتالشى
الصين ليست ُ
غير
المنت
جة ّ
ِ ُ
الـغــربـيــة الــوح ـيــدة ال ـتــي تـصــنــع
لقاحات فاعلة ضد «كوفيد،»19
ً ً
اللقاح الروسي فاعال جدا
فيبدو
ّ
ً
أيضا وقد وقعت روسيا اتفاقيات
لتصدير مئات ماليين الجرعات
ه ــذه الـسـنــة ،كــذلــك تـطـ ّـبــق الهند
مبادرتها الدبلوماسية الخاصة،
ُ
فت ّ
صدر جرعات من إنتاج «معهد
م ـص ــل الـ ـهـ ـن ــد» ،ش ــري ــك «أسـ ـت ــرا
كانت
زينيكا» ،وفي فبراير وحدهَ ،
ُ
الهند تخطط لتصدير مليوني
جرعة.
ّ
لكن الطلب على اللقاحات في
ا ل ــدول النامية سيتجاوز حجم
الـعــرض بــأشــواط فــي المستقبل
المنظور ،لــذا لــن تــواجــه الصين

أي مـشـكـلــة ف ــي إي ـج ــاد الـعـمــاء،
وتـتـجــه معظم صـ ــادرات اللقاح
ال ـه ـنــدي إل ــى ال ـ ــدول ال ـم ـج ــاورة،
مثل بنغالدش وميانمار ونيبال،
وال ـ ـجـ ــزر ال ــواقـ ـع ــة ف ــي الـمـحـيــط
الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدي ،مـ ـث ــل م ــوريـ ـشـ ـي ــوس
وال ـس ـي ـشــل وس ــري ــان ـك ــا ،وه ــذه
الخطة هي جزء من استراتيجية
ً
«الجوار أوال» التي وضعها رئيس
ال ــوزراء الهندي ناريندرا مودي
إلب ـق ــاء الـ ـج ــوار ال ـه ـنــدي بـمـعــزل
عن النفوذ الصيني ،وقد عقدت
روسـ ـي ــا م ــن ج ـه ـت ـهــا ات ـفــاق ـيــات
لتصدير لقاحها إلى عدد أكبر من
الدول ،لكنها تواجه عقبات كثيرة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـت ـص ـن ـيــع ،مـمــا
قد يمنعها من تحقيق أهدافها
المرتبطة بعملية اإلنتاج .وبما
أن مــوس ـكــو تـعـجــز ع ــن مــواكـبــة
ح ـجــم ال ـط ـل ــب ،ط ـل ـبــت ال ـب ــرازي ــل
ومصر وإندونيسيا وتركيا ودول
أخرى نحو  380مليون جرعة من
شركة «سينوفاك» وحدها.
ب ـمــا أن هـ ــذا ال ـك ــم م ــن الـ ــدول
يتكل على ا لـلـقــا حــات الصينية،
ً
ً
ستكون الشفافية عامال أساسيا
فـ ــي ج ـم ـي ــع االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات ،وإذا
كــانــت ال ـل ـقــاحــات ال ـتــي تنتجها
«س ـ ـي ـ ـنـ ــوفـ ــاك» أقـ ـ ــل ف ــاع ـل ـي ــة مــن
االبـتـكــارات الغربية ،كما توحي
ال ـم ـع ـط ـيــات ال ــراهـ ـن ــة ،ي ـج ــب أن
ي ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـوض ص ــانـ ـع ــو الـ ـلـ ـق ــاح ــات
الصينية عــن ضـعــف ثـقــة ال ــرأي
ا لـعــام بالصين ،ويمكن تسهيل

ب ـ ـنـ ــاء الـ ـثـ ـق ــة عـ ـب ــر نـ ـش ــر ك ــام ــل
الـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـعـ ـي ــادي ــة وت ـ ـكـ ــرار
الـتـجــارب الصينية فــي الـخــارج.
كـ ـ ــذلـ ـ ــكُ ،ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ي ـ ـمـ ــارس
الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــون وال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــون ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط الـ ــازمـ ــة
لــإفـصــاح عــن هــذه المعلومات،
لكن من دون أن ينشروا الشكوك
ً
بال مبرر أو ّ
يروجوا علنا لفشل
اللقاحات الصينية.
من الطبيعي أال تعطي جميع
ّ
اللقاحات الفاعلية نفسها ،لكن
ال ـع ــال ــم ب ـحــاجــة إلـ ــى ال ـل ـقــاحــات
الصينية في مطلق األحوال ،وإذا
كــانــت ال ـل ـقــاحــات ال ـتــي طـ ّـورتـهــا
«سـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــوف ـ ــارم» و»س ـ ـي ـ ـنـ ــوفـ ــاك»
وش ــرك ــات صـيـنـيــة أخ ـ ــرى آمـنــة
ً
وفاعلة نسبيا ،فذلك يعني أنها
ت ـس ـت ـط ـيــع إنـ ـق ــاذ حـ ـي ــاة ال ـن ــاس
فــي أفـقــر دول الـعــالــم وتخفيض
احتمال ظهور متغيرات جديدة
وخـ ـطـ ـي ــرة ف ــي الـ ـ ـ ــدول ال ـن ــام ـي ــة،
ً
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــون ن ـ ـجـ ــاح ـ ـهـ ــا كـ ـفـ ـي ــا
بتحسين الصحة العامة وصورة
ً
ّ
ال ـص ـي ــن عـ ـم ــوم ــا ،لـ ـك ــن فـشـلـهــا
س ـيــؤدي إل ــى إطــالــة م ــدة الــوبــاء
وتــدهــور سمعة الصين فــي هذا
ال ـم ـل ــف كـ ـل ــه ،ول ـ ـهـ ــذه األسـ ـب ــاب
وس ـ ــواه ـ ــا ،يـ ـج ــب أن ي ـت ـصــرف
صانعو اللقاحات الصينية بكل
شفافية وينشروا بياناتهم ،حتى
لو لم تكن مثالية.

التواصل األميركي الباكستاني أفضل حل لتأمين مستقبل باكستان
●

شيزاد الخاني  -دبلومات

ُ
ب ـي ـن ـمــا بـ ـ ــدأت إدارة ب ــاي ــدن ت ـصـ ّـمــم
سـيــاسـتـهــا ت ـجــاه ج ـنــوب آس ـي ــا ،يــدعــو
المسؤولون الباكستانيون إ لــى إقامة
عالقة ثنائية واسعة ال تنحصر بملف
أف ـغــان ـس ـتــان وال ـم ـســائــل األم ـن ـي ــة ،فقد
اعتبر مـســؤوالن مخضرمان فــي إدارة
ً
أوب ــام ــا حــدي ـثــا بــاكـسـتــان ج ـهــة بالغة
األهمية إلرساء االستقرار في جوارها،
ً
فدعما توسيع العالقات الثنائية بدء ا
مــن استئناف «ال ـحــوار االستراتيجي»
ّ
امتد من عام  2010إلى  2016بين
الذي
الواليات المتحدة وباكستان ،وحصل
ذل ــك الـ ـح ــوار ب ـق ـيــادة وزيـ ــر الـخــارجـيــة
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ومـ ـس ــؤولـ ـي ــن ب ـ ــارزي ـ ــن فــي
الحكومة الباكستانية وشمل مجموعة
مــن المسائل مثل الطاقة ،واالقتصاد،
واألمن ،والروابط الدفاعية.
قد يكون التشجيع على حوار شامل
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى إط ـ ـ ــار عـ ـم ــل اس ـت ــرات ـي ـج ــي
ً
منطقيا ،لكن تكشف التجارب السابقة
أن حصر الجهود الدبلوماسية العالية
المستوى بباكستان يكبح اإلصالحات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـط ـلــوبــة إلن ـش ــاء بيئة
تـسـمــح ب ـت ـطــويــر اق ـت ـص ــاد بــاكـسـتــانــي
مـسـتــدام ،وه ــو عــامــل أســاســي لضمان
ً
ً
اس ـت ـقــرار بــاكـسـتــان مـحـلـيــا وإقـلـيـمـيــا.
سـيـبـقــى ال ــدع ــم األمـ ـي ــرك ــي لـبــاكـسـتــان
ً
ض ـ ــروري ـ ــا ل ـح ـمــايــة ال ـب ـل ــد وال ـع ــاق ــات
ُ
ّ
ال ـث ـنــائ ـيــة ،ل ـكــن ي ـف ـت ــرض أن ت ـم ــر هــذه
ّ
الروابط ومواقف الدعم بقنوات ُمركزة
لزيادة فرص نجاحها وتولي إسالم أباد
دور القيادة لمعالجة التحديات القديمة
ً
بدل تأجيل الخطوات الصعبة تزامنا مع
التشديد على أهميتها االستراتيجية،
إذ يمكن اعتبار تــوا صــل باكستان مع
ً
ً
صندوق النقد الــدولــي نموذجا مفيدا
هذا المجال.
في ّ
ً
تلقت باكستان  13قرضا من صندوق
ال ـن ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي م ـن ــذ ع ـ ــام  ،1988بـمــا
ف ــي ذل ــك ق ــرض ــان خ ــال ف ـتــرة «ال ـح ــوار

االس ـتــرات ـي ـجــي» ،وت ـث ـبــت حــاجــة الـبـلــد
المتكررة إلــى تلقي مساعدات عاجلة،
رغم الدعم األميركي المكثف لباكستان
في معظم تلك المرحلة ،أن هذا االهتمام
كله نجح بكل بساطة في الحفاظ على
ّ
الوضع الباكستاني الراهن ومكن إسالم
أباد من تأجيل اإلصالحات.
وفق مراجعة قام بها صندوق النقد
الــدولــي فــي عــام  2002لتقييم تدابير
إقــراضــه السابقة لباكستانّ ،
تبين أن
ً
ً
عددا كبيرا من أعضاء الفريق يظن أن
ً
«االعـتـبــارات السياسية طغت أحيانا
على األحـكــام التقنية» ،وذكــر التقرير
ً
أيـ ـض ــا أن ال ـك ـث ـيــريــن م ـق ـت ـن ـعــون ب ــأن
«البرامج المدعومة من صندوق النقد
ال ــدول ــي تـتــأثــر بــالـعــوامــل السياسية،
ُ
ضعف على األرجح فاعلية تلك
وهي ت ِ
البرامج» .أجرى فريق المراجعة مقابلة
باكستاني بارز ،فتكلم هذا
مع مسؤول ً
األخير صراحة عن الموضوع ،وقال إن
«البرامج المدعومة من صندوق النقد
الدولي تخدم األهــداف السياسية في
المقام األول ،لــذا ُيفترض أال يتفاجأ
أ حــد بـعــدم تحقيق نتائج اقتصادية
بارزة».
وصـ ـ ــل ع ـ ـمـ ــران خـ ـ ــان إلـ ـ ــى ال ـس ـل ـطــة
بـعــد تـعـهــده بــإحــداث تغيير حقيقي،
لكنه يحظى بدعم جماعات تعارض
اإلصالحات االقتصادية ،بما في ذلك
الـجـيــش وعــائــات إقـطــاعـيــة مــرمــوقــة،
بشكل عــام ،يضطر كبار المسؤولين
األميركيين فــي نهاية ا لـمـطــاف لدعم
تلك المصالح الراسخة التي تتعارض
م ـ ــع اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـض ـم ــان
ازدهار القطاع الخاص وتسريع النمو
االقتصادي ،ويظن البعض أن باكستان
ت ـس ـت ـع ـم ــل م ــوقـ ـعـ ـه ــا االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي
ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـمـ ـك ــاس ــب م ـ ــن ال ــاع ـب ـي ــن
الدوليين ،ال سيما الواليات المتحدة.
ً
غالبا مــا يحصل الـتــواصــل األميركي
رفـ ـ ُي ـ َـع الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى مـ ــع ال ـس ـيــاس ـي ـيــن،
والنخب الصناعية ،والبيروقراطيين،

جو بايدن
وا لـمـســؤو لـيــن العسكريين الحاليين
والسابقين.
اك ـت ـش ـفــت م ــراج ـع ــة صـ ـن ــدوق الـنـقــد
الدولي أن «الفكرة الطاغية في أوساط
فــريــق الـعـمــل تعتبر أب ــرز المساهمين
في الصندوق غير مستعدين للمجازفة
بحصول اضطرابات كبرى في باكستان
بسبب وقف دعم صندوق النقد الدولي»،
وب ـع ـبــارة أخ ـ ــرى ،ل ــم يـكــن األمـيــركـيــون
وشركاؤهم مستعدين لدفع باكستان
إلى اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة بل
ً
كانوا أكثر حرصا من حكومات باكستان
على تنفيذ االلتزامات الباكستانية تجاه
برنامج صندوق النقد الدولي.
تــزعــم ال ـح ـكــومــة الـبــاكـسـتــانـيــة أنـهــا
ً
ً
ً
ت ـط ـ ّـب ــق «م ـ ـع ـ ـيـ ــارا أمـ ـنـ ـي ــا اقـ ـتـ ـص ــادي ــا»
ً
ج ــدي ــدا لـكـنـهــا تـنـفــذ س ـيــاســات مؤلمة
إلرس ــاء االس ـت ـقــرار ،منها رفــع معدالت
الفائدة ،وتخفيض قيمة عملة الروبية
الباكستانية ،وتقليص العجز المالي،
بـعــد اض ـطــرارهــا لـلـعــودة إل ــى بــرنــامــج
صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي .يـنـتـقــد خــان
اإلصــاحــات منذ وقــت طــويــل ،بما في
ذ لــك جهود الخصخصة التي يدعمها
الصندوق.
تشير مقارنة مفيدة مع بنغالدش إلى

عمران خان
احتمال أن تتحقق التنمية االقتصادية
ُ
من دون أن تركز السياسات األميركية
البارزة على هذا الجانب ،فحين اكتسبت
بنغالدش استقاللها من باكستان في
ً
عــام  ،1971كــان البلد أكثر فقرا بكثير،
لكنه نجح في تحقيق مكاسب اقتصادية
وتنموية هائلة رغم نشوء حكومات لم
ً
يكن أداؤها مبهرا ،مما أدى إلى توسيع
الروابط التجارية مع الواليات المتحدة،
وقد حققت بنغالدش هذه األهداف مع
ُ
أنها لم تكن تعتبر شريكة جيوسياسية
للواليات المتحدة.
أساسية ً
م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ــال ـ ـقـ ــروض الـ ـث ــاث ــة عـشــر
ال ـتــي أخــذت ـهــا بــاك ـس ـتــان م ــن ص ـنــدوق
النقد الــدولــي ،استفادت بنغالدش من
خمسة برامج قــروض فقط منذ أواخــر
ّ
الثمانينيات ،منها قــرض جديد ُيركز
بـشـكـ ٍـل أســاســي عـلــى الـج ـهــود الــرامـيــة
إل ــى الـسـيـطــرة عـلــى تــداع ـيــات فـيــروس
«كــوفـيــد »19بــدل التنبه إلــى المخاوف
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ك ـ ــذل ـ ــك ،ك ــان ــت
صادرات باكستان في عام  1999تفوق
ب ـن ـغ ــادش بـنـسـبــة  ،%50ل ـكــن انـقـلــب
الوضع في آخر عشرين سنة فأصبحت
صادرات بنغالدش في عام  2019أعلى
م ــن بــاك ـس ـتــان بــأك ـثــر م ــن  ،%50وفــق

ً
ب ـيــانــات الـبـنــك ال ــدول ــي ،وت ـمــاش ـيــا مع
هــذا المسار الـعــام ،توسعت العمليات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة بـ ـي ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
وبنغالدش بوتيرة أســرع من التجارة
األميركية مع باكستان.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ــر زادت ص ـ ـ ــادرات
ً
بنغالدش ،في قطاع المالبس تحديدا،
بفضل السياسة الصناعية الحكومية
والتدابير التي تسمح بمشاركة النساء
ُ ّ
في اليد العاملة .يجب أن تركز حكومة
بنغالدش على تحسين حقوق العاملين
في قطاع األقمشة وتنويع اقتصادها
وصــادراتـهـ ًـا ،لكن يثبت تسارع التقدم
هناك مقارنة بباكستان (رغم تلقي هذه
األخيرة مساعدات أميركية إضافية) أن
ّ
يطبق مقاربة أكثر استدامة في
البلد
مجال النمو االقتصادي.
ً
م ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أيـ ـ ـض ـ ــا أن ت ـس ـت ـف ـيــد
بــاك ـس ـتــان م ــن تـقـلـيــص ت ـبــادالت ـهــا مع
الــواليــات المتحدة بــدل إقــامــة حــوارات
«اسـتــراتـيـجـيــة» واس ـع ــة ،فــربـمــا تــؤدي
ً
ً
بـ ــا ك ـ ـس ـ ـتـ ــان دورا م ـ ـه ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي إر س ـ ـ ــاء
االس ـت ـق ــرار ف ــي ج ــواره ــا ،ل ـكــن يقتصر
ً
دوره ـ ـ ــا أحـ ـي ــان ــا ع ـل ــى إفـ ـس ــاد األمـ ـ ــور،
إذ ت ـق ــع إي ـ ـ ــران ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـل ـع ـقــوبــات
ف ــي غــرب ـهــا ،وأف ـغــان ـس ـتــان المضطربة
ً
اق ـت ـصــاديــا فــي شـمــالـهــا ،والـهـنــد التي
ُ
تعتبر عدوتها اللدودة شرقها ،لذا من
المستبعد أن يكون الــدور الباكستاني
ً
محوريا لتسهيل إقــامــة رواب ــط مفيدة
فــي المنطقة .ورغــم المشاريع المكلفة
وال ـ ـض ـ ـخ ـ ـمـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ــال ـم ـم ــر
االق ـت ـص ــادي بـيــن الـصـيــن وبــاكـسـتــان،
اقتصرت قيمة التجارة الحدودية البرية
بين البلدين على مليار دوالر فقط في
عـ ــام  ،2019وهـ ــي ن ـس ـبــة ص ـغ ـيــرة من
التجارة اإلجمالية بين الطرفين ،حيث
تبقى التجارة البرية الثنائية محدودة
ب ـس ـب ــب ارتـ ـ ـف ـ ــاع الـ ـمـ ـن ــاط ــق وم ـخ ــاط ــر
االنهيارات األرضية.
تواجه باكستان تحديات اقتصادية
ك ـب ــرى وقـ ــد تـسـتـفـيــد م ــن ال ـم ـســاعــدات

ال ــدولـ ـي ــة ،ل ـك ــن ي ـج ــب أن ت ـت ــوق ــف تـلــك
المساعدات على مدى استعداد الحكومة
الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــة ل ـت ـط ـب ـي ــق إصـ ــاحـ ــات
طــويـلــة األم ــد ب ــدل أن تـتــأثــر باألهمية
الجيوسياسية الباكستانية النسبية،
ومن خالل السماح للمؤسسات المالية
ال ــدول ـي ــة ،مـثــل ص ـن ــدوق الـنـقــد الــدولــي
والـبـنــك الــدولــي ،حيث ُيعتبر الصوت
ً
ً
األم ـيــركــي بـ ــارزا وم ــؤث ــرا ،بـقـيــادة هــذه
ال ـن ـقــاشــات ،س ـيــزيــد اح ـت ـمــال تحسين
مستقبل باكستان االقتصادي .قد تعزز
ُ
الـنـقــاشــات هــامــش الـشـفــافـيــة وتـحـ ّـســن
التحليالت التي تـقــارن بين التكاليف
والمكاسب في مشاريع البنى التحتية
الـكـبــرى ،بـمــا فــي ذل ــك ال ـم ـبــادرات التي
تدخل في خانة «الممر االقتصادي بين
الصين وباكستان» ،أو تمنح باكستان
ً
قاعدة ضريبية أكثر إنصافا وشمولية،
لكن ستزيد فرص نجاح تلك النقاشات
ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال إذا بـقـيــت بـمـعــزل
عـ ــن ت ــأث ـي ــر ال ـم ـك ــان ــة ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
الباكستانية ا لـمــز عــو مــة .مــن المتوقع
أن يسمح توسيع الحوار بين الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وب ــاك ـس ـت ــان ب ـت ـقــويــة مــراكــز
السلطة الـتــي تــرغــب فــي الـحـفــاظ على
الــوضــع الــراهــن فــي إس ــام أب ــاد إلقناع
ً
واش ـن ـطــن مـ ـج ــددا بــأن ـهــا «أك ـب ــر م ــن أن
تفشل».
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دوليات

ًّ
البابا للعراقيين :جئتكم حاجا يلتمس المصالحة

«البنتاغون» تنشر منظومة صاروخية على الحدود العراقية الغربية وتدرس زيادة وجودها العسكري
وسط استعدادات غير
مسبوقة لزيارة َ
الحبر األعظم
للعراق ،التي تبدأ اليوم
وتستمر  3أيام ،نشرت
السلطات العراقية آالفا
من قوات الجيش والشرطة
بجميع صنوفها في الشوارع
وعلى طول الطريق الرابط
بين مطار بغداد وتفرعاته
التي سيسلكها موكب بابا
الفاتيكان خالل زيارته
التاريخية المرتقبة ،وهم
يحملون السالح ،إضافة إلى
نشر سيارات لألجهزة األمنية
على طول الطرق.

رغ ـ ــم اح ـ ـتـ ــدام ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات بـيــن
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وإي ـ ـ ــران بعد
الهجوم الصاروخي الجديد على
ق ــاع ــدة "ع ـيــن األس ـ ــد" ال ـجــويــة في
الـ ـع ــراق ،جـ ـ ّـدد ال ـبــابــا فــرانـسـيــس
أمـ ــس ،تـمـ ّـسـكــه بــزيــارتــه الـمـقــررة
ّ ً
اليوم للعراق ،مؤكدا في رسالة إلى
العراقيين أنه يزور بلدهم "حاجا
يسوقني السالم" من أجل "المغفرة
والـمـصــالـحــة بـعــد سنين الـحــرب
واإلرهاب".
وأصر البابا على زيارته للعراق،
رغ ــم الـتـحــديــات األمـنـيــة الكبيرة
المتمثلة في انتشار ظاهرة السالح
المنفلت وانتعاش جيوب تنظيم
"داعش" ،وعدم قدرة القوات العراقية
المنتشرة على عدة جبهات لمواكبة
الحدث التاريخي.
ـورة موجهة
ـ
ص
ـ
م
وفــي رســالــة
ّ
إلــى الشعب العراقي بثت عشية
تــوجـهــه إلــى ال ـعــراق ،قــال الـبــابــا:
ً
ً
"أوافيكم حاجا تائبا لكي التمس
مــن ال ــرب الـمـغـفــرة والـمـصــالـحــة
ب ـعــد س ـن ـيــن الـ ـح ــرب واإلره ـ ـ ــاب.
ً
أوافيكم حاجا يسوقني السالم".
ً
وأض ــاف" :أخـيــرا ســأكــون بينكم،
أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم
وزي ـ ــارة أرض ـكــم مـهــد الـحـضــارة
العريق والمذهل".
ومضى يقول في جزء ّ
مكرس
خصوصا للمسيحيين الذين ال
يــزالــون فــي ال ـع ــراق" :ال ت ــزال في
أعـيـنـكــم ص ــور ال ـب ـيــوت الـمــدمــرة
وال ـ ـك ـ ـنـ ــائـ ــس ال ـ ـمـ ــدن ـ ـسـ ــة ،وفـ ــي
قلوبكم جراح فراق األحبة وهجر
الـ ـبـ ـي ــوت ،وعـ ـس ــى أن ي ـســاعــدنــا
الشهداء الكثيرون الذين عرفتم
عـلــى ال ـم ـثــابــرة ف ــي ق ــوة المحبة
المتواضعة".
ويصل البابا فرانسيس اليوم
إلــى بـغــداد ،في حين يقيم األحد
قـ ــداسـ ــا فـ ــي أرب ـ ـيـ ــل ب ـك ــردس ـت ــان
العراق في ملعب رياضي .وسيمر
أي ـضــا بــالـمــوصــل مـعـقــل تنظيم
"داعش" السابق في شمال البالد.
وأق ــام ــت ال ـس ـل ـطــات الـعــراقـيــة
أط ــواق ــا أم ـن ـيــة م ـت ـعــددة لتأمين
الحماية لزيارة البابا في المدن
التي سيزورها في بغداد والنجف
والناصرية ونينوى وأربيل .وتم
ف ــرض حـظــر الـتـجــوال فــي أرج ــاء

البرهان يجتمع برئيس
«الشعبية» في جوبا
جنديان قرب صورة كبيرة للبابا في بغداد أمس (رويترز)
ال ـعــراق ،اسـتـعــدادا لـلــزيــارة التي
تأتي متزامنة مع إجراءات للحد
من تفشي فيروس كورونا.
ي ــذك ــر أن  10ص ـ ــواري ـ ــخ عـلــى
األقـ ــل سـبـقــت ال ــزي ــارة المنتظرة،
واستهدفت أمس األول" ،عين األسد"
في األنبار بغرب العراق ،في هجوم
أدى إلى وفاة متعاقد مدني أميركي
مع التحالف الدولي.
وكــان الناطق باسم التحالف
الـ ــدولـ ــي ل ـم ـكــاف ـحــة اإلره ــاب ـي ـي ــن
ّ
ف ــي الـ ـع ــراق وايـ ــن م ــاروت ــو ،أك ــد
ف ــي ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق أن "ق ـ ــوات
األم ــن ال ـعــراق ـيــة ت ـقــود التحقيق
في الهجوم" ،علما بأن واشنطن
ً
تنسب الهجمات المماثلة غالبا
إلـ ـ ــى فـ ـص ــائ ــل م ـس ـل ـح ــة م ــوال ـي ــة
إليران.
وق ـ ــال مـ ـس ــؤول ــون أم ـيــرك ـيــون

 1991و 2002باستخدام القوة العسكرية ضد
العراقُ ،
ويرجع ذلك إلى "الشراكة القوية" بين
واشنطن وحكومة بغداد.
وبموجب الدستور األميركي فإن الكونغرس،
وليس الرئيس ،له سلطة التفويض بالحرب.
لـكــن هــذيــن الـتـفــويـضـيــن بــاسـتـخــدام الـقــوة
الـعـسـكــريــة ،إضــافــة إل ــى تـفــويــض ثــالــث صــدر
في  2001لقتال تنظيم "الـقــاعــدة" ،استخدمت
لتبرير ضربات أمــر بها رؤســاء ديمقراطيون
وجمهوريون منذ إصدارها.

تحدثوا شريطة عــدم الكشف عن
شخصياتهم ،إن الـهـجــوم يحمل
بصمات فصيل مدعوم من إيران.

البنتاغون
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع
األمـ ـي ــركـ ـي ــة (الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون) ج ــون
كيربي" :ندرس زيادة عدد جنودنا
فــي ال ـع ــراق ،ول ــن ن ـتــورع عــن الــرد
على الهجمات على قواتنا إذا لزم
األم ــر ،وال يمكننا تحديد الجهة
الوقت
المسؤولة عن الهجوم في ً
الحالي ،وال نملك صورة كاملة عن
حجم األض ــرار ،فلنتعامل مع هذا
بالشكل الصحيح .لنترك شركاءنا
العراقيين يحققون في هذا ،ونرى
ما يتوصلون إليه" ،واصفا الهجوم
بأنه ّ
"تطور مقلق".
وأضاف" :بعد ذلك ،إذا استدعى
األم ــر الـ ــرد ،فــأعـتـقــد أن ـنــا أظهرنا
بــوضــوح أننا لــن نـتــورع عــن ذلــك.
لكننا لم نصل إلى هذا بعد" ،رافضا
بشكل قاطع التكهن باحتمال الرد
على الهجوم.
ّوأقـ ـ ـ ّـر ك ـيــربــي أن الـ ـغ ــارة الـتــي
شنتها مقاتالت أميركية األسبوع
ال ـمــاضــي عـلــى مـنـشــآت عسكرية
في شرق سورية قرب الحدود مع
العراق يستخدمها فصيل عراقي
ّ
مسلح مدعوم من إيران لم يكن لها
التأثير الرادع المأمول.
ّ
لكن كيربي استدرك بالقول" :لكن
ً
ّ ً ّ
ال أحــد يريد تصعيدا" ،مــؤكــدا أن
"هــذا ليس في مصلحتنا ،وال هو
في مصلحة الشعب العراقي".

ّ
ورد ًا على ســؤال ّ
عما إذا كانت
ً
ّ
إدارت ـ ــه س ـتــرد عـسـكــريــا عـلــى هــذا
القصف ،قــال الرئيس جــو بايدن
للصحافيين" :نحن بصدد تحديد
ّ
المسؤول عن الهجوم ،وسنتخذ
قرارات بناء على ذلك ،وحمدا لله لم
ُيقتل أحد في الهجوم الصاروخي.
ن ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـل ـ ــى ت ـ ـح ـ ــدي ـ ــد هـ ــويـ ــة
المسؤولين ،وسـنـصــدر قــراراتـنــا
عندما نصل إلى هذه اللحظة".

البيت األبيض
وق ــال ــت ال ـنــاط ـقــة بــاســم البيت
األبيض جين ساكي إن اإلدارة ّ
تقيم
تأثير الهجوم والجهة المسؤولة
ع ـنــه ،وإذا خـلـصــت إل ــى ض ــرورة
ات ـخــاذ مــزيــد مــن ال ــرد فستتحرك
م ـجــددا بطريقة مناسبة وم ــا لن
تـفـعـلــه ه ــو اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار مـتـســرع
غير قائم على حقائق يــؤدي إلى
مزيد من تصعيد الوضع أو يخدم
األعداء".
ً
ووفقا للمصدر األمني العراقي،
فـقــد أطـلـقــت ال ـصــواريــخ مــن قرية
قريبة من "عين األسد" ،وهي منطقة
صـ ـح ــراوي ــة ،ف ــي ح ـيــن أوض ـحــت
مصادر عراقية وغربية أن غالبية
الصواريخ التي استهدفت القاعدة
سقطت فــي الـقـســم ال ــذي يتمركز
فيه عسكريون وطــائــرات ّ
مسيرة
أميركية تابعة للتحالف الدولي.
ول ــم تـعـلــن أي جـهــة حـتــى اآلن
مسؤوليتها عن الهجوم ،في وقت
لــم ّ
تحمل بـغــداد المسؤولية ألي
طرف.

إال أن رئيس ال ــوزراء مصطفى
الكاظمي ّ
صرح أمس األول ،بأن "أي
طرف يعتقد أنه فوق الدولة أو أنه
قادر على فرض أجندته على العراق
وعلى مستقبل أبنائه ،فهو واهم".
ّ
وتـ ـمـ ـل ــك ك ـ ـ ــل م ـ ــن ال ـ ــوالي ـ ــات
ً
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وإي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ح ـ ـضـ ــورا
ً
عسكريا في العراق.
ووقعت  3هجمات صاروخية
ب ــال ـع ــراق ف ــي ف ـبــرايــر الـمــاضــي
على مدى يزيد قليال عن أسبوع
اسـتـهــدفــت مـنــاطــق تستضيف
ق ـ ـ ـ ــوات أو دبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــن أو
مـتـعــاقــديــن أمـيــركـيـيــن .وأسـفــر
ه ـ ـجـ ــوم ف ـ ــي  16ف ـ ـبـ ــرايـ ــر عـلــى
الـقــوات التي تقودها الــواليــات
المتحدة في شمال الـعــراق عن
مـقـتــل مـتـعــاقــد مــدنــي وإصــابــة
جندي أميركي.

«المنتقم»
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،رج ــح
مـ ــوقـ ــع ف ـ ــورب ـ ــي أن ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة تعتزم نشر الصواريخ
الدفاعية الجوية قصيرة المدى
( Avengerالمنتقم) في سورية
ً
ً
وال ـعــراق قــريـبــا ،مــوضـحــا أنها
أفـ ـض ــل نـ ـظ ــام مـ ـت ــاح ب ـس ـهــولــة
لحماية ال ـقــوات األمـيــركـيــة من
ّ
التهديد المتزايد الــذي تشكله
الطائرات من دون طيار (درون).
وف ــي أواخـ ــر ف ـبــرايــر ،ظهرت
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى وسـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل
االج ـت ـمــاعــي ص ــور ي ــزع ــم أنـهــا
تظهر نقل منظومة Avenger

عـلــى طــريــق ســريــع مــن ال ـعــراق
إلى سورية .ومن المرجح أنه تم
نقلها إلى القوات األميركية في
منطقة دير الزور شرق سورية.
وم ـ ـ ـ ــع قـ ـ ـ ــاذفـ ـ ـ ــات صـ ـ ــواريـ ـ ــخ
 ،FIM-92 Stingerتــم تصميم
 Avengerل ـح ـمــا يــة ا لـمـنـشــآت
ّ
مــن الـطــائــرات التي تحلق على
ارتـ ـف ــاع مـنـخـفــض ،وص ــواري ــخ
"ك ــروز" ،وطــائــرات الهليكوبتر،
والطائرات من دون طيار.
وحتى أوائل العام الماضي،
لم يكن للقواعد التي تستضيف
ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـعــراق
أن ـظ ـم ــة دف ـ ـ ــاع ج ـ ـ ــوي .وت ـج ـلــى
ضعفها عندما هاجمت إ يــران
اث ـ ـن ـ ـيـ ــن مـ ـنـ ـه ــا بـ ــال ـ ـصـ ــواريـ ــخ
الباليستية في يناير  ،2020في
ضربة انتقامية ردا على اغتيال
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ال ـج ـن ــرال
اإليراني قاسم سليماني بطائرة
ّ
مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.
ومـ ـن ــذ ذل ـ ــك الـ ـحـ ـي ــن ،ن ـشــرت
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ص ــواري ــخ
" بـ ــا تـ ــر يـ ــوت"  MIM-104ا ل ـتــي
تـصـيــب عـلــى ارت ـفــاعــات عالية
ف ــي ه ــذه ال ـق ــواع ــد ،إل ــى جــانــب
أنظمة  C-RAMالقصيرة المدى
(الصواريخ المضادة والمدفعية
وقذائف الهاون).
ومـ ــع ذل ـ ــك ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن
 Avengerهو نظام أكثر مالءمة
لتوفير حماية لـلـقــوات البرية
ضد الطائرات من دون طيار.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

«اليوم الحقيقي» يربك واشنطن ويؤجل جلسات النواب

بلينكن :الصين أكبر ّ
تحد وروسيا تعرقل مصالحنا ...وال إطاحة ألنظمة مستبدة بالقوة
ً
ت ـل ـقــى م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب األمـ ـي ــرك ــي ت ـح ــذي ــرا
ً
ً
أم ـن ـيــا م ـفــاج ـئــا م ــن "خ ـطــة مـحـتـمـلــة" القـتـحــام
مبنى الـكــونـغــرس ،عـلــى غ ــرار الـهـجــوم الــدامــي
ألنـصــار الرئيس السابق دونــالــد تــرامــب فــي 6
نياير الماضي ،واضـطــر ،أمــس ،إللغاء جلسته
المخصصة لمناقشة مـشــروع قــانــون إلصــاح
الشرطة والتصويت عليه.
وكتبت شرطة الكابيتول ،في بيان" ،حصلنا
على معلومات تشير إلى خطة محتملة لميليشيا
مسلحة ومحددة القتحام مبنى الكابيتول في 4
مــارس (أمــس) ،ونحن على اطــاع واستعداد ألي
تهديدات محتملة ،ونأخذ هذه المعلومات على
ً
محمل الجد .ونظرا لحساسية الوقف ال يمكننا
إعطاء مزيد من اإليضاحات في هذه المرحلة".
وأكــدت شرطة الكابيتول أنها "عمدت إلى
تعزيز األمن" منذ  6يناير عندما قام أنصار
تــرامــب بالهجوم على مقر الكونغرس أثناء

ليبيا :دبيبة يلتقي
الثني في القاهرة

يبحث بالقاهرة رئيس
الوزراء المكلف في الحكومة
االنتقالية الجديدة في ليبيا
عبدالحميد دبيبة نقل السلطة
إلى حكومته مع عبدالله
الثني ،رئيس الحكومة
المؤقتة بشرق البالد أمس.
ويقوم رئيس الوزراء المكلف
حاليا بزيارة القاهرة ،حيث
يواصل المشاورات الختيار
أعضاء مجلس الوزراء
لحكومة الوحدة الرامية إلى
إنهاء االنقسام بين حكومة
الوفاق التي تتخذ من
طرابلس مقرا لها وحكومة
الثني المدعومة من قبل
الجيش الوطني ،بزعامة
خليفة حفتر.

الكونغرس الستعادة سلطة إعالن الحرب
ف ــي مـسـعــى إلع ـ ــادة سـلـطــة إعـ ــان ال ـح ــرب إلــى
الكونغرس ال البيت األبيض ،قدم أعضاء بمجلس
ال ـش ـي ــوخ األم ـي ــرك ــي م ــن ال ـحــزب ـيــن الــدي ـم ـقــراطــي
ً
والجمهوري ،أمس األول ،تشريعا إللغاء تفويضات
تعود إلــى عقود مــن الــزمــن تجيز استخدام القوة
العسكرية ،واستخدمت لتبرير هجمات على مدى
سنوات في الشرق األوسط.
وسيلغي التشريع الذي يقود جهود إصداره
ال ـس ـن ــات ــور ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ت ـيــم ك ـي ــن ،ون ـظ ـيــره
الـجـمـهــوري ت ــود يــانــغ ،تفويضين ص ــدرا في

سلة أخبار

مصادقة البرلمانيين على فوز الرئيس جو
بايدن باالنتخابات.
ويعتقد أعضاء في حركة "كيو-أنون" ،التي
ّ
تؤمن بنظرية المؤامرة ،أن  4مارس هو "اليوم
ً
الحقيقي" لتنصيب ترامب رئيسا لوالية ثانية.
وحتى عــام  1933كــان يتم تنصيب الرؤساء
األميركيين فــي الــرابــع مــن م ــارس ولـيــس 20
ً
يناير كما سرت العادة حديثا.
وكان المسؤول عن األجهزة المكلفة البروتوكول
واألم ــن فــي الـكــونـغــرس تيموثي بـلــودجــت بعث
رسالة إلى الكونغرس االثنين إلبالغه بأنه يعمل
بتعاون وثيق مع الشرطة "لمراقبة المعلومات
المتعلقة بالرابع من مارس والتظاهرات المحتملة
ً
حــول اليوم الحقيقي للتنصيب" ،مشيرا إلــى أن
"أهمية هــذا التاريخ تراجعت بين المجموعات
المختلفة في األيام الماضية".
وخالل رئاسة ترامب ،كان أعضاء "كيو-انون"

مقتنعين ب ــأن الـجـمـهــوري سينقذ الـعــالــم من
النخب الفاسدة واالستغالل الجنسي لألطفال.
ّ
ّ
ّ
ورغم أن بايدن تسلم مهامه في  20يناير ،فإن
ناشطين ضمن هذه الجماعة ما زالوا يعتقدون
ّ
أن مـنــافـســه الـجـمـهــوري سـيـعــود إل ــى السلطة
الخميس .ومن الصعب تقدير عددهم.
وفـ ــي أول خ ـط ــاب رئ ـي ـس ــي لـ ــه ،اع ـت ـب ــر وزي ــر
الخارجية أنتوني بلينكن ،أمس األول ،أن "الصين
أكبر ّ
تحد جيوسياسي في القرن الحادي والعشرين
ً
ألي نظام مستقر ومنفتح" ،مؤكدا استعداد إدارة
بايدن لمجابهتها متى دعت الحاجة مع مناصرة
حقوق هونغ كونغ وإثنية األويغور.
وعبر بلينكن عــن قلق اإلدارة الجديدة إزاء
"تــراجــع الديمقراطية" في أنحاء العالم ومنها
في الواليات المتحدة وحصار مبنى الكابيتول،
ً
متعهدا باعتماد النهج الدبلوماسي وحصر أي
تحرك عسكري في األهداف المهمة والواضحة

قائد الحرس الوطني بمنطقة كولومبيا وليام ووكر يتبادل التحية مع السناتور
غاري بيترز قبل االستماع لشهادته بمجلس الشيوخ أمس األول (إي بي إيه)
المتماشية مع القيم والقوانين وبموافقة الشعب
األميركي".
وش ـ ـ ــدد ب ـل ـي ـن ـكــن ع ـل ــى أن بـ ــايـ ــدن ال يــرغــب
فــي إرس ــاء الــديـمـقــراطـيــة فــي الـعــالــم "م ــن خــال
ال ـت ــدخ ــات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـم ـك ـل ـفــة أو بـمـحــاولــة

ترامب يفكر في الترشح للرئاسة أوستن يبدأ معركة قاسية لمعالجة ّ
تطرف الجنود

في  ٢٠٢٤بدون بنس

كشفت وكالة بلومبرغ ،أن ترامب أخبر حلفاءه بأنه يفكر بجدية في محاولة
العودة إلى البيت األبيض في  ،2024لذلك تم توجيه نصيحة له باختيار مرشح
ً
ً
أكثر تنوعا من أصول إفريقية ،أو امرأة ،لمنصب نائب الرئيس ،بدال من مايك بنس.
وأوضحت الوكالة أن ترامب ينظر إلى اختيار نائبه من أحد األشخاص الذين
وقفوا إلى جانبه في األيام األخيرة من رئاسته وضد محاولة عزله للمرة الثانية من
قبل مجلس النواب ،ومن بين األسماء المطروحة حاكمة والية ساوث داكوتا كريستي
نويم ،التي دافعت عن إرثه في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول ،والجمهوري األسود
الوحيد بمجلس الشيوخ تيم سكوت.

بعد شهرين من مشاركة جنود وعسكريين سابقين
فــي الـهـجــوم عـلــى مبنى "ال ـكــون ـغــرس" ،ب ــدأ الجيش
األميركي معالجة التطرف في صفوفه ،لكن المعركة
تبدو قاسية حسب اعتراف قادتها أنفسهم.
وأمر وزير الدفاع الجديد لويد أوستن (أول أميركي
أســود يتولى هــذا المنصب) ،جميع الــوحــدات بإجراء
يوم نقاشات حول التطرف .أوصى قادة الوحدات أيضا
بــإعــادة ت ــاوة اليمين مــن قبل كــل جندي عند دخوله
الجيش ووع ــده كــل واح ــد خصوصا "بــدعــم الدستور
والدفاع عنه ضد كل األعداء ،الخارجيين والداخليين".

وقال أوستن في تسجيل مصور مخصص أليام
المناقشات" :يقلقني أن شخصا يرتدي زي جندي
أو بـحــار أو طـيــار أو مـشــاة الـبـحــريــة أو الـحــرس
الوطني أو خفر السواحل يمكن أن يتبنى هذا النوع
من األمور" .وأضاف" :لكنها موجودة ،والبعض ال
يزال يفعلها اآلن".
وفي بلد يكرس فيه الدستور حرية التعبير ،تم
إرس ــال تعليمات إلــى جميع قــادة الــوحــدات حول
كيفية إجـ ــراء الـمـنــاقـشــات مــن دون الـتـعــدي على
الحقوق المدنية لـ 1.3مليون عسكري أميركي.

ً
اإلطاحة بأنظمة مستبدة بالقوة" ،مشيرا إلى
واشنطن "استخدمت هذه األساليب في الماضي
بنوايا حسنة لكنها لم تنجح".
وفي دليله االستراتيجي المؤقت ،أعلن بايدن
أن ترويج الديمقراطية في جميع أنحاء العالم
ً
ً
سيكون عنصرا مركزيا في استراتيجيته لألمن
ً
القومي ،مشددا على أنه لن يتردد في استخدام
القوة للدفاع عن المصالح األميركية.
وكتب بايدن ،في وثيقة من  24صفحة" ،سوف
نعزز حلفاءنا ونقف وراء هــم ،ونعمل مع شركاء
متشابهين في التفكير ،ونجمع قوتنا الجماعية
لتعزيز الـمـصــالــح المشتركة وردع الـتـهــديــدات
المشتركة .وسنتولى القيادة بالدبلوماسية".
ك ـمــا أش ـ ــارت الــوث ـي ـقــة إل ــى "ت ـهــديــد تـفــرضــه
روسـ ـي ــا ع ـبــر إصـ ــرارهـ ــا ع ـلــى ت ـعــزيــز ن ـفــوذهــا
ً
العالمي وأن تلعب دورا يتسبب فــي حالة من
الفوضى على الساحة العالمية".
وذكرت الوثيقة ،أن "كال من بكين وموسكو
اسـتـثـمــرتــا بـشـكــل كـبـيــر ف ــي ج ـهــود اح ـتــواء
ال ـت ـف ــوق األمـ ـي ــرك ــي ،وعــرق ـل ـت ـنــا م ــن حـمــايــة
مصالحنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم".

أعلن مجلس السيادة
االنتقالي بالسودان ،مساء
أمس األول ،أن رئيسه
عبدالفتاح البرهان التقى
بمدينة جوبا عاصمة جنوب
السودان رئيس "الحركة
الشعبية شمال" عبدالعزيز
الحلو.
وذكر بيان صادر من المجلس
أن اللقاء بحث عملية السالم
وضرورة العودة للتفاوض
للوصول إلى حلول ترضي
جميع األطراف حتى يعم
السالم كل أرجاء البالد ،بما
فيها منطقتا جنوب كردفان
والنيل األزرق .ويعتبر هذا
هو اللقاء األول من نوعه منذ
تولى البرهان رئاسة مجلس
السيادة في أغسطس .2019

سعيد :تونس بين
أيدي الفاسدين

اعتبر الرئيس التونسي قيس
سعيد أن تونس وقعت بأيدي
"مجموعة من الفاسدين"،
مؤكدا أنها تملك الثروة وكل
مقومات النهوض.
وخالل استقباله ،مساء
أمس األول ،رئيس الهيئة
الوطنية لمكافحة الفساد
عماد بوخريص ،قال سعيد:
"سنواصل محاربة ظاهرة
الفساد التي تنخر المجتمع
والمؤسسات داخل الدولة
وكأنها سرطان يعربد".
في غضون ذلك ،أكد مصدر
قضائي أن دائرة االتهام لدى
محكمة االستئناف المختصة
بقضايا الفساد المالي قررت
تأجيل النظر في قرار اإلفراج
عن القطب اإلعالمي نبيل
القروي ،استجابة لطلب
الدفاع.

األردن يفتتح قنصلية
في إقليم الصحراء

افتتح األردن ،أمس ،قنصلية
له بإقليم الصحراء في
المغرب ،لتكون بذلك ثالث
قنصلية لدولة عربية في
اإلقليم.
وأقيم حفل افتتاح القنصلية
في مدينة العيون ،كبرى مدن
إقليم الصحراء ،بحضور وزير
الخارجية المغربي ناصر
بوريطة ،ونظيره األردني
أيمن الصفدي.

ةديرجلا
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بايدن وحلفاؤه األوروبيون يمنحون إيران فرصة «نووية»

ِّ
ّ
• طهران :الخطوة تمهد إلحياء اتفاق « • 2015الذرية الدولية» :تقييم شامل وحوار تقني مطلع أبريل
طهران ـ فرزاد قاسمي

تريثت الدول األوروبية
وتراجعت عن تقديم مشروع
قرار ّ
يوبخ إيران بشأن
ّ
خطواتها الذرية األخيرة،
إلفساح المجال أمام مسار
المفاوضات ،وهو ما اعتبرته
واشنطن فرصة جديدة
لطهران من أجل معالجة
مخاوف وكالة الطاقة الدولية،
في وقت رأت الجمهورية
اإلسالمية أن الخطوة
ّ
تمهد إلحياء االلتزام جميع
األطراف باالتفاق النووي.

فــي مـحــاولــة لتفويت الفرصة
ع ـلــى ال ـت ـيــار اإلي ــران ــي الـمـتـشــدد
السـ ـتـ ـغ ــال الـ ـخـ ـط ــوة بـتـصـعـيــد
دعائي ،ومن أجل إفساح المجال
أمـ ــام اس ـت ـم ــرار م ـســار الـتـفــاوض
الرامي إلى جمع طهران وواشنطن
على طــاولــة واح ــدة لبحث إحياء
االتفاق النووي المبرم عام ،2015
ّ
تمهلت الــدول األوروبـيــة الكبرى،
بريطانيا فرنسا وألـمــانـيــا ،ولم
تـتـقـ ّـدم بـمـشــروع ق ــرار يعتقد أن
الواليات المتحدة صاغته إلدانة
إيـ ـ ــران وتــوب ـي ـخ ـهــا إلـ ــى اجـتـمــاع
مـجـلــس ح ـك ــام ال ــوك ــال ــة الــدول ـيــة
للطاقة الذرية أمس.
وبعد وقــت قصير مــن التريث
األوروبـ ـ ـ ـ ــي والـ ـت ــراج ــع ع ــن ط ــرح
المشروع الذي كان من المفترض
ع ــرض ــه ع ـلــى ال ـت ـصــويــت ال ـي ــوم،
أبلغت الواليات المتحدة مجلس
حكام الوكالة الدولية ،أمــس ،بأن
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة حصلت
ع ـلــى ف ــرص ــة لـمـعــالـجــة م ـخــاوف
الــوكــالــة الـتــابـعــة لــأمــم المتحدة
ب ـش ــأن جــزي ـئــات ي ــوران ـي ــوم ُعـثــر
عليها في مواقع قديمة غير معلنة،
واشنطن ستترقب عــن كثب
وأن
ّ
أي رد ب ــن ــاء يـتـيــح حـ ــدوث تـقــدم
جوهري.
وذك ــر بـيــان أمـيــركــي أن «إي ــران
حـصـلــت اآلن عـلــى فــرصــة أخ ــرى
من المدير العام للوكالة رافائيل
غ ــروس ــي إلب ـ ــداء ال ـت ـعــاون ال ــازم
قـبــل االجـتـمــاع المقبل للمجلس
الدولي».
وأضاف أن «الواليات المتحدة
ستعمل ،مثلها مثل جميع أعضاء
ال ـم ـج ـلــس ،ع ـلــى تـقـيـيــم وج ـهــات
نـظــرنــا ب ـشــأن ال ـخ ـطــوات التالية
ً
للمجلس وفقا لما إذا كانت إيران
ستنتهز الفرصة السانحة أمامها
لمعالجة مخاوف الوكالة بشكل
نهائي وموثوق».

محادثات وتقييم

ّ
روحاني يحذر
أوروبا من انهيار
ّ
ويطبق
العالقات
« »FATFقبل إقرار
«مصلحة النظام»

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ـل ـ ــن غـ ـ ــروسـ ـ ــي أن
الـمــؤسـســة سـتـبــدأ عملية تقييم
شاملة وحــوار تقني خــال زيــارة
إلى إيــران في أبريل المقبل .وقال
فــي مؤتمر عقب انـتـهــاء اجتماع
مجلس حكام الوكالة ،الذي يضم
 35دولــة ،إن طهران قبلت مبادرة
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي جـ ـه ــود م ـح ــددة
منتظمة لتوضيح قضايا عالقة
مثل جزيئات اليورانيوم التي عثر

رافائيل غروسي لدى مغادرته مقر اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس
عليها في مواقع قديمة غير معلنة.
وأوضــح« :أنا استهدف الحصول
ع ـل ــى ف ـه ــم أوض ـ ــح ب ـك ـث ـيــر ل ـهــذه
القضية بحلول يونيو المقبل».
وكــان المدير العام للوكالة قد
شدد االثنين الماضي مع انطالق
جلسات مجلس حكام الوكالة على
أن ق ــرار إيـ ــران األخ ـي ــر ،ال ـحــد من
وص ــول المفتشين ووق ــف العمل
بالبروتوكول اإلضافي في االتفاق
النووي ،له تأثير خطير.
وجـ ـ ــاء ت ـح ــذي ــر غ ــرو ّس ــي رغ ــم
تــوصـلــه إل ــى تـفــاهــم م ــؤق ــت ،مــدة
 3أشـ ـه ــر ،م ــع ح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
اإليراني المعتدل حسن روحاني
لاللتفاف على قانون أقره البرلمان
الخاضع لسيطرة التيار المتشدد
ل ــوق ــف الـ ـب ــروت ــوك ــول اإلض ــاف ــي
وف ــك االرت ـب ــاط بــاالتـفــاق الـنــووي
عبر تصعيد وتسريع تخصيب
اليورانيوم.

رؤية إيرانية
وفــي طـهــران ،اعتبر المتحدث
بــاســم وزارة ال ـخــارج ـيــة ،سعيد

خ ـ ـط ـ ـيـ ــب زادة ،أن ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــود
الــدبـلــومــاسـيــة الـمـكـثـفــة بـطـهــران
وفيينا وعواصم الــدول األعضاء
في مجلس الحكام ،خاصة موسكو
وبكين ،أثمرت عن إلغاء مشروع
قرار «الترويكا األوروبية».
وق ــال زادة إن «مــا حــدث اليوم
من شأنها أن يحافظ على مسار
الــدبـلــومــاسـيــة ويـهـيــئ األرض ـيــة
إلجـ ــراء كــامــل الـتـعـهــدات مــن قبل
جميع أط ــراف االت ـفــاق ال ـنــووي».
وحث أطراف االتفاق النووي على
اغتنام الفرص وتنفيذ كل بنوده.
وقـ ـب ــل سـ ــاعـ ــات مـ ــن ال ـخ ـط ــوة
األوروبية ،جدد الرئيس اإليراني
اش ـ ـتـ ــراط بـ ـ ــاده رفـ ــع ال ـع ـقــوبــات
ع ــن طـ ـه ــران لـفـتــح ال ـط ــري ــق أم ــام
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة والـ ـتـ ـف ــاوض مــع
ً
الدول الغربية ،محذرا مما سماه
«إضاعة الوقت» على إحياء االتفاق
النووي الذي انسحب منه الرئيس
األميركي السابق دونــالــد ترامب
عام .2018
وق ــال لـلـقــادة األوروب ـي ـي ــن« :ال
تتركوا عالقاتنا الودية تنهار».
وأض ــاف روح ــان ــي« :م ــا يعوق

ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ه ــو ع ـقــوبــات ـكــم.
إزالـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات تـ ـعـ ـن ــي بـ ــدء
الدبلوماسية وبدء المفاوضات»،
ً
م ــؤك ــدا أن ــه «ل ــن ي ـطــرأ أي تغيير
على االتفاق النووي ،ولن يضاف
ً
إليه أي شيء» ،مخاطبا الغربيين
ب ـ ــأن «ع ـل ـي ـه ــم أال ي ـخ ـط ـئ ــوا فــي
حساباتهم».
وح ـ ـم ـ ـلـ ــت ك ـ ـل ـ ـمـ ــات ال ــرئـ ـي ــس
ً
ً
اإل ي ـ ـ ـ ــرا ن ـ ـ ــي ردا ضـ ـمـ ـنـ ـي ــا ع ـلــى
ت ـص ــري ـح ــات وي ـ ـنـ ــدي ش ـي ــرم ــان،
الدبلوماسية األميركية المرشحة
لمنصب نائبة وزي ــر الخارجية،
التي ذكــرت ،أمــس األول ،أن إدارة
بايدن تعتزم العودة إلى االتفاق
الـ ـن ــووي ف ــي ح ــال عـ ــادت ط ـهــران
لـلــوفــاء بــالـتــزامــاتـهــا ،مضيفة أن
واشنطن تريد استخدام االتفاق
م ـن ـصــة ل ـل ـت ـفــاوض ف ــي م ـجــاالت
أخـ ــرى تـشـمــل أن ـش ـطــة إي ـ ــران في
المنطقة وتسلحها الصاروخي
الباليستي.

إقرار والتفاف
ويأتي الترحيب اإليراني الحذر

(أ ف ب)

ب ـعــد أن ع ـل ـمــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،من
مصدر مطلع في مجمع تشخيص
مصلحة النظام ،أن المجمع يتجه
إلى إقرار مشروع قانون االنضمام
إل ــى م ـعــاهــدة « »FATFلمكافحة
غسل األم ــوال وتـمــويــل اإلره ــاب،
رغ ـ ــم تـ ــواصـ ــل ال ـ ـجـ ــدل ال ــداخ ـل ــي
وال ـخــافــات بـيــن أجـنـحــة النظام
بشأن الخطوة التي يعتقد أنصار
ال ـت ـي ــار ال ـم ـت ـش ــدد أن ـه ــا سـتــؤثــر
على تمويل الجماعات المسلحة
المتحالفة مع طهران في المنطقة.
وأوضـ ــح الـمـصــدر أن مــوافـقــة
المجلس وشيكة ،لكنها بشروط
خاصة تمنع الحكومة من الكشف
عن طرق االلتفاف على العقوبات
األم ـيــرك ـيــة وال ـك ـشــف ع ــن أسـمــاء
األش ـ ـخـ ــاص أو ال ـك ـي ــان ــات ال ـتــي
تقوم بذلك.
وحسب المصدر ،الذي يعارض
االنضمام إلــى االتفاقية الدولية
التي تطالب بها الدول األوروبية
من أجل استمرار تدفق األموال إلى
ّ
الجمهورية اإلسالمية ،فإن هناك
محاوالت عديدة من قبل معارضي
الخطوة للحيلولة دون إتمامها.

وحـ ـ ــاول ال ـم ـع ــارض ــون إعـ ــادة
م ـشــروع الـقــانــون إل ــى الـبــرلـمــان،
لـكــن الـحـكــومــة ومـكـتــب الـمــرشــد
عـ ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي يـ ـ ـص ـ ــرون عـلــى
ً
ضرورة إقراره في المجمع ،نظرا
ألن ه ـنــاك أم ـ ــواال إي ــران ـي ــة تـقـ ّـدر
بمليارات الدوالرات من المقرر أن
ً
يتم اإلف ــراج عنها قريبا بتفاهم
مــع واشـنـطــن ،وحتى المصارف
الـصـيـنـيــة تـتـجـنــب الـتـعــامــل مع
المصارف اإليرانية بسبب عدم
ال ـع ـض ــوي ــة ب ــال ـم ـع ــاه ـ ّـدة .ول ـفــت
المصدر إلى أنه بعد تدخل مكتب
الـمــرشــد فــإنــه مــن المستبعد أن
ي ـع ــارض ع ــدد كـبـيــر م ــن أعـضــاء
المجمع إقرار القانون.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن أح ـ ـ ـ ــد أس ـ ـبـ ــاب
مـعــارضــة االن ـض ـمــام يــرجــع إلــى
أن الـخــوف مــن التبعات الدولية
التي قد تترتب على عدم االلتزام
بالمعاهدة.
وعـ ـمـ ـلـ ـي ــا ب ـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـحـ ـك ــوم ــة
اإليرانية عبر قرارات من المصرف
المركزي تطبيق المعاهدة داخل
ً
ال ـبــاد دون اإلعـ ــان رسـمـيــا عن
أنها ّ
تطبقها.

السيسي يستبق زيارة الخرطوم بتأكيد ثوابت مصر المائية
مساع إلعادة دفء العالقات مع قطر ...وحكم نهائي بسجن آخر وزراء إعالم مبارك
●

القاهرة  -حسن حافظ

ي ـت ــوج ــه ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـص ــري ع ـبــدال ـف ـتــاح
السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم،
ً
غدا ،في زيارة تستغرق عدة ساعات ،وتشهد
ً
م ــزي ــدا م ــن تـنـسـيــق ال ـم ــواق ــف ب ـيــن ال ـقــاهــرة
والخرطوم في ملف سد النهضة اإلثيوبي،
واستبق السيسي الــزيــارة المرتقبة ،أمــس،
ب ــإع ــان م ــوق ــف ب ـ ــاده ال ـث ــاب ــت م ــن حـتـمـيــة
التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يخص ملء
وتشغيل السد اإلثيوبي.
ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ـي ـس ــي قـ ـ ــال خـ ـ ــال مــؤت ـمــر
صـ ـح ــاف ــي مـ ـشـ ـت ــرك مـ ــع رئـ ـي ــس ج ـم ـه ــوري ــة
غينيا بيساو ،سيسوكو إمبالو ،بعد جلسة
مـبــاحـثــات مـشـتــركــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،أم ــس ،إن
المباحثات تـنــاولــت ملف ســد النهضة ،مع
ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى اس ـت ـم ــرار ح ــرص م ـصــر على
التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل

الـ ـس ــد ،ب ـمــا ي ــراع ــي عـ ــدم اإلض ـ ـ ــرار بــدول ـتــي
المصب.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن زيارة
الرئيس السيسي للسودان ،ستشمل الحديث
عن التنسيق المشترك في مختلف القضايا
على مستوى العالقات الثنائية وعلى مستوى
ال ـق ـضــايــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ـت ـعــاون
االقتصادي وإمداد مصر للسودان بالكهرباء،
لكن ملف سد النهضة سيكون الملف األبرز
على طــاولــة الـمـفــاوضــات ،مــا قــد يتجلى في
إعالن موقف مشترك بين البلدين.
وشهد األسبوع الجاري تحركات مصرية
ســودانـيــة مكثفة لتوحيد الـمــواقــف وال ــرؤى
ف ــي م ـلــف س ــد ال ـن ـه ـضــة ،ظ ـهــر ب ــوض ــوح في
اإلع ــان المشترك لــوزيــري خارجية البلدين
م ــن ال ـقــاهــرة ال ـثــاثــاء ال ـمــاضــي ،والـ ــذي أكــد
عـلــى أهـمـيــة الـتــوصــل الت ـفــاق قــانــونــي ملزم
حول ملء وتشغيل السد ،بما يحقق مصالح

الدول الثالث ويحفظ الحقوق المائية لمصر
والسودان ،مع مطالبة إثيوبيا بإبداء حسن
النية واالنخراط في عملية تفاوضية ّ
فعالة
من أجل التوصل لهذا االتفاق.
ت ــوازى هــذا مــع زي ــارة رئـيــس أرك ــان حرب
ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة الـمـصــريــة الـفــريــق محمد
فريد ،للعاصمة السودانية في زيارة استغرقت
يومين ،تــم خاللها توقيع اتفاقية للتعاون
المشترك فــي المجال العسكري ،مــع تأكيده
ع ـلــى اس ـت ـع ــداد ال ـق ــاه ــرة لـتـلـبـيــة ك ــل طـلـبــات
الخرطوم في المجاالت العسكرية.
ً
ً
وتشهد العالقات مع إثيوبيا توترا بالغا
في اآلونة األخيرة ،إذ تدخل القوات السودانية
ف ــي اش ـت ـبــاكــات مـسـتـمــرة م ـنــذ أس ــاب ـي ــع ،مع
القوات اإلثيوبية المحتلة لطردها من األراضي
السودانية ،بينما تهتم القاهرة أديس أبابا
بالعمل على احتكار القرار في حوض النيل
الشرقي ،ورفض المطالب المصرية للحفاظ

ً
أوروبا تطلق اختبارا للقاح الروسي

ّ
البيت األبيض يهاجم قرار تخلي تكساس وميسيسيبي عن الكمام
ّ
رحـبــت منظمة الصحة العالمية ،أمــس ،ببدء
الوكالة األوروبية لألدوية في إجراء سريع الختبار
لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لفيروس
كورونا.
وق ــال الـمــديــر اإلقليمي للمنظمة فــي أوروب ــا،
هانس كلوغه ،في مؤتمر صحافي ،إن «االتحاد
ال ــروس ــي لــديــه م ــاض ق ــوي وم ـج ـ ّـرب فــي تطوير
اللقاحات .وكــان لهم دور كبير في مكافحة شلل
األطفال والحمى الصفراء ،ضمن أمراض أخرى».
وأضاف« :لكننا دائما نتسم بالثبات واالستقالل
التام عن بلد المنشأ ،وتنطبق المعايير نفسها
على الجودة واألمان والفعالية .نحتاج بشدة إلى
توسيع مجموعة اللقاحات المتاحة لدينا ،لذلك
أرى أن ذلك يعد تطورا ّ
مرحبا به للغاية».
وكــانــت الــوكــالــة األوروب ـي ــة قــد قــالــت فــي وقــت
سابق أمــس ،إنها أطلقت اختبارا سريعا للقاح
الروسي .وتضم المنطقة األوروبية التابعة لمنظمة
الصحة العالمية  53دولة.
ال ــى ذلـ ــك ،أع ـلــن كـلــوغــه أن ع ــدد اإلص ــاب ــات بـ
«ك ــورون ــا» يــرتـفــع مــن جــديــد فــي أوروبـ ـ ــا ،بـعــد 6
ً
أسابيع من التراجع .وقال« :نالحظ تجددا للطفرة
الوبائية في أوروبا الوسطى والشرقية ،حيث كانت
ً
المعدالت مرتفعة أصال».
فــي غضون ذلــك ،قبلت المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل بتخفيف تدريجي لتدابير اإلغالق
المفروضة في بالدها في مواجهة االستياء العام.

وبموجب الخطة ُ
سيسمح اعتبارا من الثامن من
الجاري أن يجتمع أناس من منزلين مختلفين في
لقاءات خاصة ،شرط أال يتجاوز عدد المجتمعين
 5أشخاص.
ّ
ّ
لـكــن هــذا التخفيف ال يعني أن دورة الحياة
ّ
ستعود إلى طبيعتها ،إذ إن غالبية القيود السارية
ّ
ّ
تم تمديد العمل بها إلى  28مارس على األقل ،للحد
ّ
من ارتـفــاع أعــداد اإلصــابــات الجديدة ،وال سي ّما
ّ
المتحورة منه ،والتي تمثل
النسخة البريطانية
حاليا  46بالمئة من اإلصابات.
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ح ـيــث ت ـجــرى حملة
تحصين ضخمة ،قال الرئيس جو بايدن إن قرار
سلطات واليتي تكساس وميسيسيبي التخلي
عن تدبير وضع الكمامات يعكس «تفكيرا بدائيا»،
مــؤكــدا أن تخفيف الـقـيــود بشكل ســابــق ألوان ــه
ي ـعـ ّـرض للخطر الـتـقــدم ال ــذي أح ــرزت ــه الــواليــات
المتحدة في المعركة ضد «كوفيد .»19
وأضاف أنه «خطأ فادح» ،مؤكدا رأي مسؤولي
الصحة الفدراليين الرئيسيين .وأوض ــح« :آخــر
شيء نحتاج إليه هو المنطق البدائي الذي يقول
إن كل شــيء على ما يــرام اآلن ،اخلعوا الكمامات
وانسوا كل ذلك».
كذلكّ ،
أصرت روشيل والينسكي مديرة المراكز
األميركية لمكافحة األمراض والوقاية منها ،على
أن «هذا ليس الوقت المناسب لرفع كل القيود».
(عواصم  -وكاالت)

على حقوق القاهرة التاريخية في مياه نهر
النيل.
إلــى ذل ــك ،بــدا أن ملف اسـتـعــادة العالقات
ً
المصرية القطرية يمضي قدما ،إذ صرح وزير
الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل
ثاني ،بتصريحات إيجابية في ختام زيارته
األول ــى لمصر مـنــذ عــام  ،2017إذ كـشــف عن
سعي بالده ومصر إلى إعادة تطبيع العالقات
بينهما ،بعد انتهاء أزمة المقاطعة الخليجية
المصرية لقطر ،عقب التوقيع على بيان العال
في السعودية مطلع العام الجاري.
وقال بن عبدالرحمن ،خالل مؤتمر صحافي
بعد انتهاء اجتماعات الجامعة العربية على
ً
مستوى وزراء الخارجية ،تعليقا على جلسة
المباحثات التي عقدها مع نظيره المصري
سامح شكري« :شهدنا قمة ،وكان هناك بيان
أنهى األزمــة الخليجية ،وكــان هناك اجتماع
بين وفدين لقطر ومصر» ،في إشارة منه إلى

االجتماع الذي جمع بين الوفدين في الكويت،
الشهر الماضي .وتابع الوزير القطري« :نحن
في دولة قطر واألشقاء في مصر ننظر لألمور
بإيجابية ،ونسعى لعودة الدفء إلى العالقات
بينهما» ،الفتا إلى أن لقاءه مع شكري «اتسم
بالروح اإليجابية والتفاؤل بعودة العالقات
إلى طبيعتها».
ً
ق ـض ــائ ـي ــا ،أي ـ ــدت مـحـكـمــة ال ـن ـقــض (أع ـلــى
درجة تقاضي) أمس ،حكم الحبس مع الشغل
ل ـث ــاث س ـن ــوات ع ـلــى وزيـ ــر اإلع ـ ــام األس ـبــق
أنس الفقي ،آخر وزير إعالم في عهد الرئيس
األسبق حسني مبارك ،وذلك في قضية اتهام
الفقي بــإهــدار المال العام في اتحاد اإلذاعــة
والتلفزيون ،وقبلت «النقض» الذي سبق ون
تقدم به الفقي على حكم الجنايات بحبسه
سبع س ـنــوات ،ليأتي الحكم النهائي وغير
قابل للطعن بتثبيت التهمة عليه مع تقليص
فترة العقوبة.

دوليات
سلة أخبار
دعوة أممية لوقف
قتل متظاهري ميانمار

دعت مفوضة األمم المتحدة
السامية لحقوق اإلنسان
أمس ،الجيش
ميشيل باشليه ّ
في ميانمار إلى الكف عن
«قتل المتظاهرين وسجنهم»،
مشيرة إلى مقتل  54منهم،
وتوقيف أكثر من ،1700
منذ انقالب األول من فبراير
الماضي .وفي واشنطن،
قال المتحدث باسم وزارة
الخارجية نيد برايس:
«نحن مذعورون ومشمئزون
من أعمال العنف الفظيعة
المرتكبة ضد البورميين
بسبب دعواتهم السلمية
إلعادة الحكومة المدنية» إلى
الحكم .وأضاف «ندعو كل
الدول إلى التحدث بصوت
واحد للتنديد بالعنف
يمارسه
الوحشي الذي
ُ
الجيش ضد شعبه» .وقتل 38
ً
ً
متظاهرا مؤيدا للديمقراطية،
ُ
وأصيب آخرون بجروح أمس
األول ،على أيدي قوات األمن
التي تواصل إطالق الرصاص
الحي ،في ّ
ّ
تحد لموجة التنديد
الدولية.

ً
فرنسا :إغالق  17مسجدا
الرتباطها بأنشطة انفصالية

قال وزير الداخلية الفرنسي
جيرالد دارمانان ،إن السلطات
أغلقت  17مسجدا ،لالشتباه
في ارتباطها بـ «أنشطة
انفصالية» .وأضاف دارمانان،
في معرض رده على أسئلة
النواب في البرلمان ،أن «89
من أصل  2500دار عبادة
للمسلمين في فرنسا ،يشتبه
في وجود صالت لها بأنشطة
انفصالية» .وأوضح أنهم
أغلقوا حتى اآلن  17مسجدا
من بين دور العبادة هذه،
استنادا لقانون «انتهاك قواعد
األمن التي يجب اتباعها في
األماكن المتاحة للعامة».
وأشار إلى أن القوانين الحالية
في فرنسا ،ال تسمح له بإغالق
كل دور العبادة المشتبه فيها،
مبينا أنهم تمكنوا من إغالق
 17منها فقط ضمن إطار
القوانين الحالية.

حاكم نيويورك ّ
متمسك
بمنصبه ويعتذر للنساء

أكد حاكم نيويورك أندرو
كومو ،أنه لن يستقيل وسط
الفضائح المتصاعدة التي
تواجهه ،لكنه استغل أول
تصريحات علنية له منذ
ظهور اتهامات له بالتحرش
الجنسي ،لالعتذار عن معاناة
النساء من الشعور بعدم
االرتياح.

الحريري :ال ننتظر أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة
دعوات للنزول إلى الشوارع وقطع الطرقات
ب ـي ـن ـم ــا ي ـ ــواص ـ ــل م ـح ـت ـج ــون
لبنانيون منتفضون على الوضع
ّ
المتردي قطع بعض
االقتصادي
الطرق ،ولو بشكل خجول ،استمر
ال ـتــراشــق اإلع ــام ــي واالت ـهــامــات
المتبادلة بالمسؤولية عن الوضع
االق ـت ـصــادي وتـعـطـيــل التشكيل
الحكومي.
وفي هذا السياق ،أكد المكتب
اإلعالمي للرئيس المكلف تشكيل
الحكومة ،سعد الحريري ،أنه «ال
يـنـتـظــر رض ــا أي ط ــرف خــارجــي
لتشكيل الحكومة».
وف ــي ّ
رده عـلــى تـقــريــر نشرته
ص ـح ـي ـفــة األخ ـ ـبـ ــار ال ـم ـق ـ ّـرب ــة مــن
ّ
«حـ ــزب الـ ـل ــه» ،م ـف ــاده أن «رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون أبـلــغ
المدير الـعــام لألمن الـعــام اللواء
عـ ـب ــاس اب ــراهـ ـي ــم أن ـ ــه سـيـكـتـفــي
بـتـسـمـيــة  5وزراء ،إض ــاف ــة الــى
وزيــر الطاشناق فــي حكومة من
 18وزيـ ـ ــرا ،وأص ـ ـ ّـر ف ــي الـمـقــابــل
عـ ـل ــى أن ي ـح ـص ــل عـ ـل ــى حـقـيـبــة
الداخلية ،على أن يمتنع النائب
جبران باسيل عن منح الحكومة
ال ـث ـق ــة ،وأن ال ـم ـفــاجــأة ك ــان ــت أن

الـ ـح ــري ــري رفـ ــض اق ـ ـتـ ــراح ع ــون،
ً
وساقت الصحيفة تفسيرا لذلك أن
الحريري ال يريد تشكيل حكومة
قبل نيل رضا السعودية» ،أوضح
المكتب اإلعــامــي للحريري ،في
بـيــان ،أن «الـحــريــري ،لــم يتلق أي
كـ ــام رس ـم ــي م ــن ال ــرئ ـي ــس عــون
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،م ــا ي ــوح ــي أن
من يقف خلف تسريب مثل هذه
ال ـم ـع ـل ــوم ــات إنـ ـم ــا يـ ـه ــدف فـقــط
إلــى نقل مسؤولية التعطيل من
الرئيس عون والنائب باسيل إلى
الحريري».
وأشار إلى أن «الحريري ،على
عكس حــزب الـلــه المنتظر دائما
قراره من إيران ،ال ينتظر رضا أي
طرف خارجي لتشكيل الحكومة،
ال ال ـس ـعــوديــة وال غ ـيــرهــا ،إنـمــا
ينتظر موافقة الرئيس عون على
تشكيلة حكومة االختصاصيين،
م ــع ال ـت ـع ــدي ــات ال ـت ــي اق ـتــرح ـهــا
ً
الرئيس الحريري علنا وليس عبر
تسريبات صحافية ملغومة كما
تبدو الحال اليوم».
وأش ــار المكتب اإلعــامــي إلى
أن ال ـح ــري ــري «يـعـتـبــر أن ال ـت ــزام

ً
لبنانيون يقفلون طريقا باإلطارات المشتعلة في بيروت
ا ل ـم ـبــادرة الفرنسية يتكامل مع
الـمـطــالــب الشعبية الـتــي تـنــادي
ب ـح ـكــومــة ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى مــواج ـهــة
التداعيات االقتصادية والمالية
والمعيشية ،ولجم انهيار الليرة،
وف ـتــح ال ـطــريــق أمـ ــام إص ــاح ــات
جدية توقف النزف الراهن».

في غضون ذلك ،قطع عدد 
من
الـمـحـتـجـيــن الـسـيــر تـحــت جسر
المطار باتجاه السفارة الكويتية،
كما قطع السير على أوتوستراد
الناعمة في الجنوب باالتجاهين،
وت ـ ـ ــم قـ ـط ــع األوت ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراد فــي
طـ ــراب ـ ـلـ ــس الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ب ــات ـج ــاه

(اي بي ايه)
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،ك ـ ــذل ـ ــك ،ق ـط ـع ــت ط ــرق
رئ ـي ـس ـيــة وداخ ـل ـي ــة ف ــي مـنــاطــق
بكسروان.
ودعــا ناشطون إلــى «تصعيد
شـعـبــي ك ـب ـيــر» ،أمـ ــس ،ول ـل ـنــزول
ال ــى مـجـلــس ال ـن ــواب لالحتجاج
على األوضاع المعيشية الصعبة.

ةديرجلا

•
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الكويت ينتفض ويهزم الشباب برباعية

 3مباريات اليوم أبرزها العربي مع السالمية

تدخل قوي في كرة مشتركة من مباراة الكويت والشباب

حازم ماهر

حقق الكويت الفوز على
الشباب بنتيجة  ،1-4في
الجولة السادسة للدوري
الممتاز ،التي تختتم
منافساتها اليوم بثالث
مباريات يلتقي فيها العربي
مع السالمية ،والفحيحيل مع
كاظمة ،والساحل مع النصر.

ف ــاز ال ـفــريــق األول ل ـكــرة الـقــدم
ب ـ ـنـ ــادي الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى ال ـش ـب ــاب
بــأربـعــة أهـ ــداف مـقــابــل ه ــدف ،في
ال ـم ـبــاراة ال ـتــي جمعتهما ،أمــس،
ضمن منافسات الجولة السادسة
لبطولة دوري " "stcللدرجة الممتازة
لكرة القدم.
ب ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة رفـ ــع ال ـكــويــت
رصيده إلى  10نقاط ليرتقي إلى
ً
ال ـمــركــز ال ـثــانــي مــؤق ـتــا ،ف ــي حين
تجمد رصيد الشباب عند  4نقاط
في المركز التاسع.
وجاءت البداية قوية من الكويت،
الذي وضعه مهاجمه يوسف ناصر
ً
في المقدمة سريعا بعد تلقيه كرة
عــرضـيــة م ــن ســامــي ال ـصــانــع في
الدقيقة الثانية حولها داخل الشباك

مباشرة ،ثم تبادل الفريقان إهدار
العديد من الفرص المحققة السيما
من العبي "األبيض".
وعلى غــرار الـشــوط األول ،مرر
سامي الصانع عرضية ارتقى لها
ً
برأسية يوسف ناصر محرزا هدفه
الشخصي الثاني في الدقيقة ،46
ورد مـحـمــد ال ـف ــارس ــي بـتـســديــدة
مدوية أبعدها القالف إلــى ركنية
ً
منقذا شباكه من هدف محقق ،ثم
هاجم الكويت وتصدى دشتي ثم
القائم لرأسيتين من يوسف ناصر،
ويهدر الالعب نفسه فرصة هدف
محقق بعد أن أهدى له الدفاع الكرة
ليسدد في العارضة بغرابة!
احتسب حكم اللقاء علي محمود
ركلة ج ــزاء صحيحة للكويت في

ال ــدق ـي ـق ــة  77ب ـع ــد إع ــاق ــة دشـتــي
لـيــوســف نــاصــر ،لـيـنـبــري األخـيــر
ً
لها بنجاح مـحــرزا الهدف الثالث
(هاتريك).
وقلص عبدالله الباذر النتيجة
بالهدف ال ــذي أح ــرزه فــي الدقيقة
 ،85قبل أن يضيف البديل ضاحي
الشمري الهدف الرابع لألبيض في
الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب
ً
بدال من الضائع لينتهي اللقاء بفوز
الكويت بأربعة أهداف لهدف.
إلى ذلك ،تختتم اليوم منافسات
هذه الجولة ،بإقامة ثالث مباريات
تجمع العربي مع السالمية على
استاد صباح السالم ،وكاظمة مع
الفحيحيل على استاد جابر األحمد
الدولي ،وتقام المباراتان في الساعة

«االنضباط» توقف دهيليس ّ
وتغرمه  900دينار
قررت لجنة االنضباط باتحاد كرة القدم
منع مدرب الفريق األول بنادي الساحل محمد
دهيليس من دخول المالعب لخمس مباريات.
ك ـم ــا ع ــاق ـب ــت ال ـل ـج ـنــة ده ـي ـل ـيــس خ ــال
االجتماع الذي عقدته أمس األول بتغريمه

بمبلغ  900دينار ،وبذلك يغيب دهيليس
عن الساحل في مباراة اليوم أمام النصر.
وجاء القرار بعد انتقاد المدرب التحاد
الـ ـك ــرة ول ـج ـنــة االن ـض ـب ــاط وح ـك ــم نـهــائــي
ك ــأس سـمــو ول ــي الـعـهــد عـلــي ع ـبــاس ،بعد

إي ـق ــاف الع ـبــي ال ـقــادس ـيــة أح ـمــد الـظـفـيــري
ورضا هاني ،العتراضهما على حكم اللقاء
ومحاولة االعتداء عليه ،وتأكيد أن إيقاف
الـظـفـيــري  11م ـب ــاراة وه ــان ــي  7مـبــاريــات
عقوبة مبالغ فيها.

 ،5.00ثم الساحل والنصر الساعة
 7.50على الملعب ذاته.

العربي والسالمية
وتعد مباراة العربي والسالمية
األقوى في الجولة السادسة نظرا
لـتـقــارب المستوى بين الفريقين
بـغــض الـنـظــر ع ــن مــركــزيـهـمــا في
جدول الترتيب.
الـعــريــي المنتشي بـفــوزه على
النصر في الجولة الماضية بهدف
دون رد ،والذي اعاده للقمة منفردا
برصيد  11نقطة ،يسعى لمواصلة
انـتـصــاراتــه ،خصوصا ان تربعه
على القمة قد يستمر مــدة طويلة
بعد ان واجه الفرق القوية.
أما السالمية فقد استعاد نغمة

االن ـت ـص ــارات تـحــت ق ـيــادة مــدربــه
الـجــديــد ثــامــر ع ـنــاد ب ـفــوز صعب
ع ـلــى الـفـحـيـحـيــل ب ـه ــدف نظيف،
ليرفع رصـيــده إلــى  6نقاط احتل
بها المركز السادس.
وت ـعــد م ـب ــاراة ال ـي ــوم بالنسبة
للسماوي اخـتـبــارا ج ــادا للجهاز
الفني والالعبين فالفوز بها يعني
انــه يسير على الطريق الصحيح
نحو احتالل مركز أفضل.

الفحيحيل وكاظمة
وسـيـكــون ال ـص ــراع عـلــى أشــده
بين الفحيحيل وكاظمة في مباراة
اليوم؛ لتحسين مركزيهما ،حيث
يحتل األحمر المركز الثامن برصيد
 5نقاط بعد أن رجحت األهداف كفة

مباريات اليوم
الوقت

المباراة

الملعب

5.00

العربي × السالمية

صباح السالم

5.00

الفحيحيل × كاظمة

استاد جابر

7.50

الساحل × النصر

استاد جابر

 10تغييرات في قائمة األزرق لمواجهتي السعودية ولبنان
•

حازم ماهر

ت ـت ـجــه ال ـن ـيــة لـ ــدى ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
للمنتخب الــوطـنــي األول لـكــرة الـقــدم،
بـقـيــادة ال ـمــدرب اإلسـبــانــي كــاراسـكــو،
إل ــى إج ـ ــراء  10تـغـيـيــرات ف ــي القائمة
الـتــي ستخوض مواجهتي منتخبي
ال ـس ـعــوديــة ول ـب ـن ــان ،ي ــوم ــي  25و29
الجاري ،في الرياض ودبي على التوالي.
وأرسل اتحاد الكرة قائمة إلى اللجنة
األولمبية الكويتية تضم  45العبا ،من
أجــل تطعيمهم وإج ــراء مسحات لهم،
عـلــى أن يستقر ال ـج ـهــاز الـفـنــي على
 26العبا فقط ،وتشهد القائمة عودة
خــالــد محمد إبــراهـيــم ،بعد تألقه في
الفترة األخيرة ،وأحمد الظفيري ورضا
هــانــي ب ـعــد ان ـت ـهــاء اإليـ ـق ــاف ،وط ــال
ال ـف ــاض ــل وس ــام ــي ال ـص ــان ــع وخليفة
رحيل وسلطان العنزي بعد تعافيهم،
إل ــى جــانــب الـثــاثــي خــالــد الــرشـيــدي

الذي يمثل األزرق للمرة األولى منذ 3
سنوات ،وفواز الرشيدي وعبدالمحسن
التركماني بعد تألقهما مع الفحيحيل
والشباب في الفترة األخـيــرة ،وهــؤالء
الالعبون باتوا مرشحين بقوة للدخول
في القائمة األساسية ،بعد غيابهم عن
مباراة العراق.
في المقابل ،تبدو فرصة الثالثي فهد
األنصاري وحميد القالف وفيصل زايد
صعبة جدا ،لعدم االقتناع بمستواهم
في الفترة األخيرة ،بينما تبدو فرصة
سـلـيـمــان عـبــدالـغـفــور وبـ ــدر الـمـطــوع
ومهدي دشتي وحمد القالف وفيصل
عجب وسلطان العنزي وفهد الهاجري
وفواز العتيبي ومبارك الفنيني وبندر
السالمة وعيد الرشيدي وفهد حمود
وعبدالعزيز بن ناجي وخالد شامان
وعـبــدالـلــه ع ـمــار وأح ـمــد الــزن ـكــي ،في
االستمرار.
وبات الحارسان حسين كنكوني

خالد إبراهيم

أحمد الظفيري

وسـعــود القناعي خــارج حسابات
الـجـهــاز الـفـنــي حــالـيــا ،إل ــى جانب
محمد العازمي وعلي عتيق ،نظرا
إليقافه من لجنة االنضباط.
وال ـقــائ ـمــة قــاب ـلــة لـلـتـغـيـيــر ،وفـقــا

لتعرض بعض الالعبين لإلصابات
وانخفاض مستوى بعض المرشحين
لـلـمـشــاركــة ف ــي ال ـم ـبــارات ـيــن ،وكــذلــك
ارتفاع مستوى بعض الالعبين الذين
ال ينوي الجهاز الفني ضمهم.

ي ــذك ــر أن ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ل ــأزرق
سيعلن القائمة النهائية  19الجاري،
ع ـقــب ان ـت ـهــاء ال ـجــولــة ال ـتــاس ـعــة من
منافسات دوري  stcللدرجة الممتازة،
والمغادرة إلى الرياض  21منه.

الساحل والنصر
ومـ ـ ــا ي ـن ـط ـبــق عـ ـل ــى الـ ـمـ ـب ــاراة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة يـ ـنـ ـطـ ـب ــق ع ـ ـلـ ــى لـ ـق ــاء
الجريحين الساحل والنصر ،بعد
خـ ـس ــارة ك ــل مـنـهـمــا ف ــي ال ـجــولــة
ال ـس ــاب ـق ــة ام ـ ـ ــام الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،3-2
والعربي .0-1
من جانبه ،قدم الساحل الرابع
ً
بــرصـيــد  7ن ـقــاط مـسـتــوى رائ ـعــا
الـقــادسـيــة ،لكنه تـعــرض الخـطــاء
تـحـكـيـمـيــة ح ــال ــت دون تـحـقـيــق
ن ـت ـي ـجــة إي ـج ــاب ـي ــة ،وأك ـ ــد م ــدرب ــه
محمد دهيليس لالعبيه ضرورة
طــي صفحة اللقاء وع ــدم التركيز
مع الحكام واللعب من أجل الفوز
فقط اليوم.
أمــا النصر الثالث برصيد 10
نـ ـق ــاط ،ف ـقــد فـ ــرط ف ــي ال ـق ـمــة بعد
استسالمه للخسارة أمام العربي،

حازم ماهر

ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدد لـ ـجـ ـن ــة
الحكام باتحاد كرة
القدم ،التي يترأسها
نــائــب رئـيــس مجلس
اإلدارة أحمد العنزي،
مــوعــد عـقــد دورة تقنية
ح ـك ــم ال ـف ـي ــدي ــو ال ـم ـســاعــد
( ،)VARوذلـ ـ ــك خ ـ ــال األي ـ ــام
القليلة المقبلة.
وثمة  8حكام مرشحون للمشاركة
في هذه الدورة ،من أجل الحصول على
رخـصــة " ،"VARوال ـتــي ستمكنهم من
إدارة المباريات التي تستخدم التقنية
خاللها.
وك ــان اتـحــاد الـكــرة خــاطــب االتـحــاد

الكويت يواصل صدارته لـ «ذهبي» السلة

ً
كاظمة هزم الجهراء وحل ثانيا
•

جانب من مبا راة كاظمة والجهراء

جابر الشريفي

واصـ ــل ال ـفــريــق األول ل ـكــرة الـسـلــة ب ـن ــادي الـكــويــت
صدارته للمربع الذهبي للدوري العام بعد تغلبه على
القادسية بنتيجة  72-83في المباراة التي جمعتهما
أمس األول على صالة االتحاد في مجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي ضمن منافسات المرحلة الخامسة
ً
مــن المسابقة وال ـتــي شـهــدت أي ـضــا ف ــوز كــاظـمــة على
الجهراء .79-85
وبذلك رفــع الكويت رصيده إلــى  10نقاط وكاظمة
إلــى  7نـقــاط كما ارتـفــع رصـيــد القادسية إلــى  6نقاط
والجهراء إلى .5
وبغض النظر عن نتائج الجولة األخيرة التي ستقام
االحد المقبل ،فإن المواجهات في الدور قبل النهائي لن
تتغير إذ سيلتقي الكويت المتصدر مع الجهراء الرابع
وكاظمة مــع القادسية فــي ال ــدور قبل النهائي بنظام
البالي أوف من ثالث مواجهات على أن يتأهل الفائز
بمباراتين للدور النهائي الذي سيقام بنفس النظام.
وجـ ــاءت م ـب ــاراة ال ـقــادس ـيــة م ــع ال ـكــويــت قــويــة منذ
بدايتها على عكس مباريات هذا الموسم التي صبت في
مصلحة األبيض بسهولة ،اذ تقدم القادسية في البداية
ً
 2-8مـسـتـفـيــدا مــن تـســرع العـبــي الـكــويــت إال أن تألق

ً
مباراتان في دوري «األولى» غدا

تنطلق مساء الغد مباريات
الـ ـج ــول ــة الـ ـس ــادس ــة مـ ــن دوري
الدرجة األولى ،بإقامة مباراتين،
حيث يلتقي في الخامسة مساء
برقان مع الجهراء ،على استاد
علي صباح السالم بنادي النصر،
وفي المباراة الثانية يستضيف
الـيــرمــوك نظيره الصليبيخات
على استاد عبدالله الخليفة.
ويـ ـعـ ـتـ ـل ــي ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات
ص ــدارة ترتيب ال ــدوري برصيد
 7نقاط ،متفوقا بفارق األهداف
عن اليرموك والتضامن الثاني
وال ـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي ،ويــأتــي
ب ــرق ــان راب ـع ــا بــرصـيــد  4نـقــاط،
ويقبع الجهراء في ذيل الترتيب
بنقطتين.

 8حكام مرشحون للحصول
على رخصة «»VAR
•

رضا هاني

البرتقالي الذي حل سابعا بنفس
الرصيد من النقاط.
كـ ـم ــا يـ ـس ـع ــى ال ـ ـفـ ــري ـ ـقـ ــان إل ــى
استعادة توازنهما ،بعد خسارة
الفحيحيل امام السالمية بهدف من
دون رد ،في حين تعادل كاظمة مع
الكويت بهدف لمثله.

ويخطط المدرب أحمد عبدالكريم
للتغلب على منافسه العنيد اليوم
لضرب أكثر من عصفور بحجر
واح ــد ،اول ـهــا المنافسة مجددا
على القمة ،والتأكيد أن الخسارة
السابقة مجرد كبوة جواد.

الكسندر الغيص في اختراق دفاع األصفر وعبدالرحمن
الـهــدهــود أسـفــل الـسـلــة مـنــح االب ـيــض الـتـعــادل 10-10
ليتبادل بعدها الفريقان التقدم حتى انتهى الربع األول
لمصلحة االبيض .18-21
ونجح األبيض في تعزيز تفوقه خالل منتصف الربع
ً
ً
الثاني الــذي شهد تألقا واضـحــا لحسين الخباز في
االختراق والتسجيل ليتقدم  ،20-29غير أن القادسية
ً
عاد سريعا إلدراك التعادل  29-29ومن ثم واصل تقدمه
 31-38بفضل تألق عبدالرحمن السهو ،لكن األبيض عاد
وقلص الفارق مع نهاية الربع الثاني .40-37
وواصل عبدالرحمن السهو التألق في الربع الثالث
ً
وقــاد فريقه مجددا للتقدم  41-48من خــال االختراق
والتسجيل من الداخل والخارج ولكن سرعان ما عاد
الكويت للمباراة عبر تألق تركي حمود في التسجيل
من الخارج الى جانب مواصلة حسين الخباز التألق
من خالل االختراق والمتابعة والتسجيل ليمنح فريقه
التقدم مع نهاية الربع الثالث .57-63
وحــافــظ األب ـيــض عـلــى تـقــدمــه فــي الــربــع الــرابــع من
خ ــال وج ــود الـبــديــل الـمـمـيــز وارت ـف ــاع م ـعــدل اللياقة
البدنية وسط هبوط الجانب البدني لالعبي األصفر
الذي اكتفى بمحاوالت تقليص الفارق لتنتهي المباراة
بفوز الكويت .72-83

الدولي لكرة القدم في وقت
سابق لعقد الدورة،
وذلك بسبب نقص
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام الـ ـ ــذيـ ـ ــن
حـ ـصـ ـل ــوا ف ـ ــي وق ــت
سابق على الرخصة.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ت ـج ــري
لجنة الحكام مفاوضات
مع الشركة المسؤولة عن
تطبيق تقنية حكم الفيديو
المساعد ،من أجل وضع خطوط
خ ــال ال ـل ـع ـبــات ال ـتــي تـحـتـمــل الـشــك
فــي كونها تسلال مــن عــدمــه ،وذلــك من
أجل تسهيل مهمة الحكام ،وال تمانع
الشركة في تنفيذ مطالب اللجنة ،لكنها
تحتاج إلى المزيد من األجهزة لوضع
هذه الخطوط.

برقان والتضامن يواجهان
الصليبيخات والساحل في الطائرة
•

محمد عبدالعزيز

تستأنف في الرابعة عصر اليوم منافسات دوري الدرجة
األولى للكرة الطائرة بلقاء برقان مع الصليبيخات ،ويليها
في السابعة مساء الساحل والتضامن ،ضمن الجولة الثانية
من القسم الرابع للمسابقة ،وتجرى المباراتان على صالة
اال ت ـحــاد بمجمع ص ــاالت الشيخ سعد العبدالله بمنطقة
صباح السالم ،وتحمالن أهمية خاصة في صراع المنافسة
على قمة الترتيب وبطاقة الصعود لـلــدوري الممتاز في
الموسم الجديد.
في المباراة األولى ،يتطلع برقان الثاني برصيد  23نقطة
لمواصلة عروضه القوية منذ بداية الدوري ،وتحقيق أول
فــوز له بعد استئناف النشاط على حساب الصليبيخات
األخير برصيد  10نقاط ،طمعا في انتزاع القمة في حالة
تعثر التضامن األول بــ 24نقطة امــام الساحل الثالث بـ20
نقطة في المباراة الثانية ،وسيحاول برقان استغالل الفروق
الفنية والفردية وغياب األمل بالنسبة للصليبيخات األخير
لتحقيق غايته.

التضامن والساحل
في المباراة الثانية ،يطمح التضامن متصدر الترتيب
والمنتشي بصعوده إلــى ربــع نهائي كــأس االت ـحــاد ،بعد
فوزه على الشباب ذهابا وإيابا ،في تخطي عقبة الساحل
المتطلع للدخول في صراع المنافسة على المركزين األول
والثاني بالدوري ،طمعا في الصعود إلى الدوري الممتاز.

ةديرجلا

•
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برشلونة إلى نهائي الكأس بريمونتادا جديدة أمام إشبيلية
تأهل نادي برشلونة لنهائي
كأس إسبانيا لكرة القدم،
بعدما حقق عودة قوية أمام
إشبيلية ،بالفوز عليه بثالثية
نظيفة ،في إياب الدور نصف
النهائي.

حقق ن ــادي برشلونة ريمونتادا
جـ ــديـ ــدة ،وب ـل ــغ الـ ـمـ ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم،
بتغلبه على ضيفه إشبيلية -3صفر
أم ــس األول ،فــي إي ــاب الـ ــدور نصف
النهائي.
وعوض برشلونة خسارته ذهابا
بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي
جول كوندي والعب وسطه السابق
الـكــرواتــي إيـفــان راكيتيتش بملعب
رام ـ ـ ــون ب ـي ـس ـخ ــوان ســان ـش ـيــس فــي
 10ف ـب ــراي ــر الـ ـم ــاض ــي ،ح ـي ــث سـجــل
هــدفـيــن بــواس ـطــة الـفــرنـســي عثمان
دي ـم ـب ـي ـل ــي ( )12ومـ ــداف ـ ـعـ ــه جـ ـي ــرار
بيكيه ( ،)4+90فارضا االحتكام الى
شوطين إضافيين سجل خاللهما
هدف التأهل عبر الدنماركي مارتن
برايثوايت (.)94
وأهدر الدولي األرجنتيني لوكاس
أوك ــام ـب ــوس ف ــرص ــة ذه ـب ـيــة لـفــريـقــه
اشبيلية الدراك الـتـعــادل فــي الوقت
االصلي ،عندما فشل في ترجمة ركلة
جزاء في الدقيقة .72
وحجز النادي الكتالوني بطاقته
الى المباراة النهائية المقررة في 17
مــايــو عـلــى ملعب "ال كــارتــوخــا" في
إشـبـيـلـيــة ،بـعــد ثــاثــة أي ــام فـقــط من
مداهمة الشرطة مقره واعتقال رئيسه
الـ ـس ــاب ــق ،وقـ ـب ــل أسـ ـب ــوع ع ــن قـمـتــه
الحاسمة أمام مضيفه باريس سان
جرمان الفرنسي ،حيث يحتاج الى
ريمونتادا أخرى لتعويض سقوطه
الـمــذل على ارضــه كامب نــو  4-1في
ذهــاب الــدور ثمن النهائي لمسابقة
دوري أبطال أوروبا.
ويمني برشلونة النفس بتكرار
ان ـجــازه ام ــام الـفــريــق الباريسي عام
 ،2017ع ـنــدمــا حـ ــول تـخـلـفــه امــامــه
برباعية نظيفة في ذهاب الدور ذاته
في باريس الى فوز  1-6ايابا في كامب

فرحة العبي برشلونة بالهدف الثاني في مرمى إشبيلية
ن ــو ،وبـ ــدأ بــرشـلــونــة ال ـم ـب ــاراة ب ـقــوة،
وافتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 12
بتسديدة رائعة لديمبيلي من خارج
منطقة الجزاء لم يحرك لها الحارس
البولندي توماس فاتشليك ساكنا.
وكــاد األرجنتيني ليونيل ميسي
يضيف ال ـهــدف الـثــانــي ( )30عندما
ت ـبــادل ال ـكــرة مــع جـ ــوردي أل ـبــا ،لكن
الـ ــدفـ ــاع ك ـ ــان أسـ ـ ــرع ف ــي تـشـتـيـتـهــا،
وواصــل برشلونة هجومه الضاغط

في الشوط الثاني ،لكن محاوالته لم
تسفر عن هدف ثان.

إهدار ركلة جزاء
وكاد إشبيلية ينهي آمال برشلونة
بالتأهل في الدقيقة  ،72عندما حصل
على ركلة جزاء انبرى لها أوكامبوس
وتصدى لها الحارس الدولي األلماني
مارك أندريه تير شتيغن.

وج ــاء ال ـفــرج فــي الــوقــت الـقــاتــل عن
ط ــري ــق ب ـي ـك ـي ــه ،ال ـ ـ ــذي ت ـم ـك ــن مـ ــن هــز
شباك إشبيلية ،حينما ارتقى برأسية
لعرضية من الفرنسي أنطوان غريزمان
( ،)4+90لتتجه المباراة إلــى شوطين
إضافيين خاضهما إشبيلية بعشرة
العبين إثر طرد العب وسطه البرازيلي
فرناندو ريجيس لتلقيه االنذار الثاني.
وسـجــل بــرايـثــوايــت ،ال ــذي دخــل في
الدقيقة  89بدال من بيدري ،هدف الفوز

مـسـتـغــا ك ــرة عــرض ـيــة ألل ـب ــا تــابـعـهــا
بــارتـمــاء ة رأسـيــة داخ ــل المرمى (،)94
وتلقى إشبيلية ضربة موجعة ثانية
بـ ـط ــرد م ـهــاج ـمــه الـ ــدولـ ــي ال ـهــول ـنــدي
لــوك دي يونغ فــي الدقيقة  ،103وهو
الفوز الثاني على التوالي لبرشلونة
ع ـل ــى إش ـب ـي ـل ـيــة ،ب ـع ــدم ــا ت ـغ ـلــب عـلـيــه
-2صفر السبت في المرحلة الخامسة
والعشرين من الدوري.

ً
كومان :عشت أسعد ليلة كمدرب شتيغن :التأهل هذه المرة له مذاق خاص جدا

كومان

قال الهولندي رونالد كومان ،المدير
الفني لبرشلونة ،إنه عاش "أسعد ليلة
له كمدرب" للفريق الكتالوني ،بعد الفوز
بثالثية نظيفة على إشبيلية ،والتأهل
لنهائي كأس ملك إسبانيا.
وص ـ ـ ـ َّـرح كـ ــومـ ــان" :إنـ ـه ــا خ ـط ــوة فــي
الطريق نحو ا لـفــوز بلقب مهم .قدمنا
مباراة متكاملة جدا .كمدرب ال يمكنني
أن أطلب المزيد من الالعبين".
وت ــاب ــع" :أع ـت ـقــد أن ال ـفــريــق استحق
الفوز ،بالنظر للعمل الذي قدمه ،وألننا
ّ
حـســنــا الـكـثـيــر م ــن األم ـ ــور .أن ــا فـخــور،
وهذه النتيجة مهمة جدا للنادي ولي".
وع ــن ال ــدف ــع بـنـفــس تـشـكـيـلــة العـبــي
الفريق أمام إشبيلية في مباراة السبت
الماضي بالدوري اإلسباني ،قال كومان:
"هــذا ألن الفريق قـ َّـدم مباراة كبيرة في

إشبيلية" ،معتبرا أن برشلونة خالل
اللقاء قــام بالضغط "كما فعل السبت،
والفريق كان رائعا".
وح ـ ـ ــول آالم ال ــركـ ـب ــة ال ـي ـم ـن ــى ال ـتــي
ت ـعــرض ل ـهــا ال ـم ــداف ــع جـ ـي ــرارد بيكيه،
أوضـ ـ ــح ك ــوم ــان أنـ ـه ــا ل ـي ـســت مـتـعـلـقــة
بــاإلصــابــة ال ـتــي أب ـعــدتــه ع ــن الـمــاعــب
لفترة هذا الموسم.
وب ـ ـعـ ــد انـ ـتـ ـف ــاض ــة "الـ ـ ـب ـ ــرش ـ ــا" أم ـ ــام
إش ـب ـي ـل ـي ــة ،ق ـ ــال كـ ــومـ ــان عـ ــن إم ـكــان ـيــة
تحقيق انـتـفــاضــة أخ ـ ُـرى أم ــام بــاريــس
سان جرمان في إياب ثمن نهائي دوري
أب ـطــال أوروب ـ ــا بـعــد ال ـخ ـســارة  1-4في
لقاء الذهاب "األمر مختلف .من السهل
االنتفاضة بعد نتيجة ."0-2

أع ــرب ح ــارس مرمى برشلونة تير شتيغن عــن سعادته
بالتأهل لنهائي كــأس ملك إسبانيا ،أمــس األول ،بعد الفوز
بثالثية نظيفة على إشبيلية ،موضحا أن التأهل هذه المرة
له مذاق "خاص جدا".
وفي تصريحات بعد المباراة ،قال شتيغن" :تحلينا بالصبر.
لم يكن األمر سهال .التزمنا بالضغط بشكل جيد ،وقدمنا عمال
جيدا" أمام الفريق األندلسي.
وإضافة إلى ذلك ،أكد الحارس األلماني ،الذي نجح في صد

لوبيتيغي ينتقد التحكيم بعد اإلقصاء
أقر مدرب إشبيلية جولين لوبيتيغي
بأن فريقه "محبط وحزين" بعد تعرضه
لإلقصاء من كأس ملك إسبانيا ،وانتقد
المدرب قرار الحكم قائال" :لقد رأيتم ما
حدث ،ويمكنكم أن تحكموا مثلي .نحن

المدربين إذا صرحنا بآرائنا في الحكام
علنا فقد نــواجــه العقوبة ،لكن فرصة
واضحة للتسجيل كانت تستحق بطاقة
صـفــراء" ،في إش ــارة لركلة الـجــزاء التي
احتسبت على مينغيزا .وأفاد بأن كليمو

مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط
وا صــل مانشستر يونايتد وليستر سيتي نزيف النقاط
بـسـقــوطـهـمــا ف ــي ف ــخ ال ـت ـع ــادل أمـ ــام مـضـيـفـيـهـمــا كــريـسـتــال
باالس صفر-صفر ،وبيرنلي  1-1على التوالي أمس األول ،في
المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.
وقدم كريستال باالس وبيرنلي خدمة إلى مانشستر سيتي
المتصدر والفائز على ولفرهامبتون  1-4الثالثاء في افتتاح
المرحلة ،وسمحا له بتوسيع الفارق من  12الى  14نقطة عن
جاره اللدود قبل دربي المدينة االحد المقبل.
واعترف سولسكاير باألداء المخيبة لالعبيه ،وقال "مباراة
مخيبة لالمال وانا قلت ذلك سابقا ،إذا لم يكن اداؤك جيدا
فلن تفوز بالمباريات وكريستال باالس يصعب األمور على
الفرق".
وأ ضــاف "كانت بدايتنا بطيئة في الشوط األول ،ولكننا
تداركنا الموقف بعد ذلك ،وخلقنا العديد من الفرص ،لكننا
لالسف لم نترجمها إلى أ هــداف ،أما في الشوط الثاني فلم
نتمكن من تعديل األمور حتى مع التبديالت التي أجريناها،
لكن ذلك لم يكن كافيا".
وفي مباراة ثانية ،أنعش شيفيلد يونايتد آماله الضئيلة
بــا لـبـقــاء بـفــوز ثمين عـلــى ضيفه أ سـتــون فـيــا بـهــدف وحيد
سجله ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة .30
وتم تقديم مباريات المرحلة التاسعة والعشرين بسبب
ارتباط عدد من أطرافها بالدور ربع النهائي لمسابقة الكأس
المقرر في  20و 21الحالي.

ركلة جزاء للوكاس أوكامبوس عندما كانت النتيجة  ،0-1أن
الفريق سعيد جدا "بما حدث اليوم".
وفي هذا الصدد ،قال شتيغن" :من الجيد دائما مساعدة
الفريق ،وبالتصدي لهذه الركلة ،رغم أنه محض حظ ،كان عمال
مهما جدا" .وأضاف" :في ظل غياب الجمهور عن االستاد ،فإن
األمر مختلف ،لكننا لسنا فقط  11العبا على أرض الملعب.
ً
أيضا يوجد من هم بالخارج .نريد حقا الفوز باأللقاب ،وهذا
يمنحنا الحياة".

"لنجليه كان عليه لمسة يد ،لكنه (الحكم)
لم يرها" ،متابعا" :لقد شاهدنا الوجه
المرير لكرة القدمُ ،
وحرمنا من نهائي
عملنا كثيرا من أجل الوصول إليه في
اللعبة األخيرة من المباراة".

أعلن االتحاد األوروبي
لكرة القدم (يويفا) ،أمس،
نقل مباراة اإلياب بين
ليفربول اإلنكليزي واليبزيغ
األلماني المقررة األربعاء
المقبل في إياب ثمن نهائي
مسابقة دوري أبطال أوروبا،
من أنفيلد في إنكلترا
إلى بودابست على غرار
مواجهتهما ذهابا ،جراء
قيود السفر المفروضة بسبب
فيروس كورونا .وقررت
الهيئة القارية تأجيل المباراة،
ألنها لو اقيمت في إنكلترا
كان اليبزيغ الذي خسر صفر-
 2ذهابا في العاصمة المجرية
أيضا ،الضطر إلى الخضوع
الى حجر طبي مدة  10أيام
لدى عودته إلى بالده ،وفقا
لتوجيهات السلطات للحد
من انتشار النسخة المتحورة
من "كورونا" التي ظهرت في
بريطانيا.

بوكيتينو :نيمار يتعافى
بشكل جيد
قال المدير الفني لفريق
باريس سان جرمان الفرنسي
ماوريسيو بوكيتينو ،إن
نيمار يسير بشكل جيد على
طريق التعافي من اإلصابة
في العضلة الضامة.
وغاب نيمار عن خوض
المباريات منذ تعرضه
لإلصابة في المباراة التي فاز
بها باريس سان جرمان على
كان في كأس فرنسا  10فبراير
الماضي .ووفقا للجدول
الزمني ،من المقرر أن يعود
الالعب للمشاركة مع الفريق
في مباراته أمام برشلونة
اإلسباني في إياب دور
الـ 16بدوري أبطال أوروبا،
والمقررة األربعاء المقبل.
وكان باريس سان جرمان فاز
في مباراة الذهاب  ،1-4وعقب
فوزه على بوردو -1صفر
األربعاء ،أعرب بوكيتينو عن
تفاؤله بشأن حالة نيمار.

سابالينكا تفقد
لقب دورة قطر

المباراة

التوقيت

القناة الناقلة

3:30

بيرنلي  -أرسنال

beINSPORTS PR١

6:00

شيفيلد  -ساوثامبتون

beINSPORTS PR١

8:30

أستون فيال  -ولفرهامبتون

beINSPORTS PR١

11:00

برايتون – ليستر سيتي

beINSPORTS PR١

الدوري اإلسباني
6:15

التشي  -إشبيلية

beINSPORTS HD1

11:00

اوساسونا  -برشلونة

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي

جانب من مباراة كريستال باالس ومان يونايتد

8:00

أودينيزي  -ساسولو

beINSPORTS HD3

10:45

يوفنتوس  -التسيو

beINSPORTS HD3

ركلة جزاء كيسييه تنقذ ميالن من الهزيمة في الوقت القاتل

الرسن العب أودينيزي لحظة لمسة اليد إلتي تسببت في ركلة الجزاء

نقل مباراة ليفربول
واليبزيغ إلى بودابست

مباريات السبت

الدوري اإلنكليزي

نجا ن ــادي مـيــان مــن خـســارة مــدويــة أمــام
أودينيزي بركلة جزاء سجلها العاجي فرانك
كـيـسـيـيــه ف ــي ال ــوق ــت ال ـق ــات ــل لـيـمـنــح فــريـقــه
التعادل  ،1-1أمس األول ،في المرحلة الخامسة
والعشرين من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
على ملعب سان سيرو ،كان أودينيزي في
طريقه إللحاق الخسارة الخامسة بميالن هذا
الموسم والثالثة في مبارياته األربــع األخيرة
عندما تقدم بهدف البرازيلي رودريغو بيكاو
منذ الدقيقة  ،68لكن ميالن حصل على ركلة
جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع
ترجمها االختصاصي كيسييه بنجاح.
ً
وخاض ميالن المباراة مثقال باإلصابات،
أبرزها نجمه السويدي زالتان إبراهيموفيتش،
والـجــزائــري إسماعيل بــن نــاصــر ،والـكــرواتــي
ماريو ماندجوكيتش ،والتركي هاكان جالهان
أوغلو.
وبعد فــوزه في المباراة بمواجهاته األربع
األخيرة ،رفع ميالن رصيده إلى  53نقطة في
المركز الثاني.
وبعد شوط أول لم يشهد الكثير من الفرص
الخطيرة ،افتتح أودينيزي التسجيل في الشوط
ً
الثاني ،وتحديدا في الدقيقة  68عندما غالط

سلة أخبار

بـيـكــاو بــرأسـيـتــه ح ــارس م ـيــان جانلويجي
دوناروما.
وفـيـمــا ب ــدت ال ـخ ـســارة محسومة لميالن،
احتسب حكم ال ـم ـبــاراة ركـلــة ج ــزاء لمصلحة
"روزونيري" بعد لمسة يد من الدنماركي ينس
الرس ــن ،ســددهــا كيسييه بنجاح فــي المرمى
ومنح فريقه التعادل (.)7+90

روما يهزم فيورنتينا
واستعاد فريق رومــا توازنه بعد خسارته
أمــام ميالن بــالــذات  2-1في الجولة الماضية،
بفوزه على فيورنتينا .1-2
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي ،إلى
أن افتتح لـيــونــاردو سبيناتسوال التسجيل
لروما في الدقيقة  ،58قبل أن يسجل الالعب
نفسه خطأ فــي مــرمــاه بعد دقيقتين ليمنح
فيورنتينا التعادل (.)60
وق ـبــل دقيقتين مــن نـهــايــة ال ـم ـب ــاراة ،منح
الغيني أمــادو دي ــاوارا رومــا هدف الفوز (،)88
ليرفع رصيده إلى  47نقطة في المركز الخامس،
في وقت تجمد رصيد فيورنتينا عند  25نقطة
في المركز الرابع عشر.

وأكـ ـ ــرم أت ــاالن ـت ــا وفـ ـ ــادة ضـيـفــه كــروتــونــي
صاحب المركز األخير بخمسة اهداف تناوب
على تسجيلها االلماني روبــن غوسنس ()12
وخوسيه لويس بالومينو ( )48والكولومبي
لــويــس مــوريــال ( )50والسلوفيني جوسيب
ايليسيتش ( )58والروسي أليكسي ميرانشوك
( )85مقابل هدف للنيجيري سايمون نواكوو
(.)23
ورفـ ــع أتــاالن ـتــا رص ـي ــده إل ــى  49نـقـطــة في
المركز الــرابــع ،فيما تجمد رصيد كروتوني
عند  12نقطة.
وحصل ساسوولو على ركلة جزاء في الوقت
ب ــدل الـضــائــع مــن مـبــاراتــه مــع ضيفه نابولي
ً
ليفرض عليه تعادال مثيرا  3-3بعدما كان في
ً
طريقه الى الفوز بركلة جزاء أيضا اقتنصها في
الدقيقة األخيرة.
وسـجــل أهـ ــداف نــابــولــي الـبــولـنــدي بيوتر
زيلينسكي ( )38وجــوفــانــي دي لورينتسو
( )72ولــوري ـن ـت ـســو إنـسـيـنـيــي ( 90م ــن ركـلــة
ج ـ ـ ـ ــزاء) ،ف ـي ـمــا س ـج ــل ل ـس ــاس ــوول ــو ال ـصــربــي
نيكوال ماكسيموفيتش ( 34خطأ في مرماه)
ودومينيكو ب ـيــراردي ( 1+45مــن ركلة جــزاء)
وفرانشيسكو كابوتو ( 5+90من ركلة جزاء).

فقدت البيالروسية أرينا
سابالينكا المصنفة ثالثة
لقبها بطلة لدورة قطر
المفتوحة في كرة المضرب
بخسارتها امام اإلسباني
غاربينيي موغوروسا 6-2
و )5-7( 6-7و ،6-3أمس األول،
في الدور الثاني ،فيما بلغت
األوكرانية إيلينا سفيتولينا
والتشيكية بترا كفيتوفا
والبيالروسية فيكتوريا
أزارنكا المصنفات اولى ورابعة
وثامنة تواليا ربع النهائي.
وفازت سفيتولينا على
اليابانية ميساكي دوي 1-6
و ،2-6وكفيتوفا على الروسية
أناستاسيا بافليوتشنكو 1-6
و ،3-6وأزارنكا على االلمانية
الورا سيغموند  4-6و،2-6
فيما توقف مشوار التونسية
أنس جابر عند الدور الثاني
بخسارتها بصعوبة امام
التشيكية األخرى كارولينا
كفيتوفا بخسارتها  6-4و4-6
و.7-5

عودة موفقة لهاردن
إلى هيوستن
عاد جيمس هاردن ،أمس
األول ،إلى هيوستن للمرة
األولى منذ رحيله الصاخب
منتصف يناير الماضي إلى
صفوف بروكلين نتس ،وقاد
األخير إلى الفوز على فريقه
السابق روكتس  114-132في
دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين .وفرض هاردن،
الذي استقبله فريقه السابق
بمقطع فيديو الهم لحظاته
معه ،نفسه نجما في صفوف
نتس بتحقيقه "تريبل دابل"،
حيث سجل  29نقطة مع 10
متابعات و 14تمريرة حاسمة.
وعزز فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز صدارته للمنطقة
الشرقية ،عندما ألحق
الخسارة الثانية تواليا بيوتا
جاز متصدر الدوري والمنطقة
الغربية  123-131بعد التمديد.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

نقطة

ديروا بالكم
من الشعب

فهد البسام

ً
ً
ً
لم أعتبر نفسي يوما ناشطا سياسيا ،ليس لعدم اهتمامي
بالشأن السياسي العام ،وإنما مشكلتي مع النشاط ،وال أعلم
بالضبط مــا هــي مــؤهــات استحقاق هــذا المسمى ،فما أعرفه
ً
حسب خبرتي المتواضعة ج ــدا أن السياسة تحتاج للتفكير
والـتــدبــر وال ــده ــاء وص ـفــات أخ ــرى ،أكـثــر مــن حاجتها للنشاط
والـطــاقــة والـحـيــويــة ،كــرة الـقــدم هــي مــن تحتاج لــذلــك قبل ذاك،
ولكم في إبداعات ربيع سعد وعدنان درجال التاريخية نماذج
توضيحية خالدة بهذا الشأن.
مــا تعلمته فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة مــن متابعتي لــ"الـنـشــاط"
الـسـيــاســي ف ــي ال ـكــويــت أن أسـتـعــد ل ــأس ــوأ م ــع ك ــل م ــن يـســرف
باستخدام مفردة "الشعب" في كالمه ،فصارت هي كلمة السر
التي إذا أكثر أحدهم منها تيقنت أال فائدة ترجى منه على المدى
المنظور ،وذلــك إمــا بسبب جهله المركب أو ضعف إمكانياته
الفكرية والسياسية ،فالمبالغة في استهالك لفظ "الشعب" بأعلى
من معدله الطبيعي المعقول ،بحيث ال تأتي "إرادة الشعب" إال
ً
مع "أموال الشعب" ،و"كلمة الشعب" ثالثتهما ،أو "األمة" أحيانا
ً
من باب التنويع والفصاحة ،تنبئ غالبا عن عجز أو مهرب من
تقديم أي شيء مفيد ونافع "للشعب" المتكلم باسمه ،وال يعدو
ً
ً
األمر عن كونه خدعة لفظية واستعراضا مسرحيا لتصوير رأي
المتكلم وحوارييه بأنه إرادة "الشعب الكويتي" كله ،إنما األخطر
من ذلك كله أن إدمان التحدث بلسان "الشعب" ،وبكل ثقة وحماسة
ً
بواسطة لغة إقصائية جارحة يظنها صاحبها بالغة وبيانا
وحنكة ،قــد يصيبه مــع مــرور الــزمــن واعتياد سماع التصفيق
بجنون العظمة ،ولنا في إبداعات صدام حسين وحافظ األسد
والقذافي "الشعبية" ذكريات ال تنسى ،ومع توالي التجارب وتكرار
الصدمات تتالشى العظمة ويبقى لنا الجنون فقط.
قد يكون مما ساعد على تكاثر مثل هذه النوعيات من الساسة
ً
و"الناشطين" هــو انـعــدام النقد الــذاتــي طبعا ،مــع غياب أدوات
قياس الرأي العام ،واالعتماد في المقابل على وسائل التواصل
االجتماعي التي تعج بالمندفعين والمدفوعين ومــا أكثرهم،
لترويج آراء العظماء من حماة "الشعب" ،وتوجيه أو باألصح
تصوير الرأي العام وكأنه معهم ،وكل حسب قدرته والحاجة إليه،
ً
فتجد مثال ذات من يعيبون على ترامب وجونسون شعبويتهم
ً
فــي ال ـخــارج هــم بــالـمـقــابــل شـعـبــويــو الـكــويــت بــل وأش ــد تطرفا
ً
وتعنصرا ،واألمور جميلة والحياة مستمرة.
ال أحسب "الشعب الكويتي" بحاجة ألن ُيذكر بهذه الكثافة
بوجوده وقيمته الطبيعية بقدر حاجته لألفكار الجديدة والعمل
الـجــاد وإلن ـجــاز شــيء ملموس يفيده ويحسن حياته ويؤمن
مستقبله ،ففي عز أزمة السيولة ،التي تضرب مالية الدولة ،لم
ً ّ ً
ً
ً
مقدرا بقدر سماعنا لمفردة "الشعب"
نسمع رقما واحدا أو اقتراحا
التي ال تغني عن عقل ولن تدفع رواتــب الموظفين آخر الشهر.
هناك مثل نجدي قديم يقول "من ضيع المرجلة زبن بالطوع"،
أمــا عندنا فيبدو أن "مــن ضيع العقل زبــن بالشعب" ،والظاهر
أن بلوتنا ستكون مضاعفة بسبب التفاعل المشترك للمثلين
أعاله بين أرضنا وجمهورنا ،وأستغفر الله لي ولكم يا "شعب"
الكويت العظيم.

درايش

األرقام ال تكذب

د .ناجي سعود الزيد

عدد الوفيات عام .8.072 = 2019
عدد الوفيات عام .11.302 = 2020
مما يعني أن هناك زيادة في الوفيات بما يعادل %40
ً
وعدديا تبلغ  3.230وفاة.
هذه المعلومات نشرتها "الراي" االثنين الماضي.
هــل ال ــزي ــادة الـهــائـلــة فــي الــوفـيــات كــانــت نتيجة مــرض
ً
كورونا؟ أم أن هناك تفسيرا آخر؟!
نعم ،البد أن هناك وفيات بسبب أمراض مزمنة أو حتى
مفاجئة أو عدم االنتظام بالعالج أو الخوف من العدوى
بتجنب زيارة العيادات الطبية أو حتى بسبب تقليص عدد
العمليات الجراحية قد يكون أحد األسباب!
ولكن لننظر إلى مجموع الوفيات بسبب كورونا التي
ً
تنشرها وزارة الصحة يوميا ،ويوم أمس وصل المجموع
إلى  1097وفاة فقط.
أي أن هناك  2.133وفــاة في عــام  ،2020ولــم يكن سبب
الوفاة مرض كورونا ،كما تدعي وزارة الصحة!!

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

راقية ،والغطس في ُ
الجزر االستوائية.
ومع احتمالية عدم إعادة فتح الحدود
الدولية حتى عام  ،2022طلبت "كانتاس"
مــن الحكومة التأكد مــن إمكانية السفر
ً
الداخلي اآلن ،خصوصا بعد بدء إطالق
حـمــات التطعيم ضــد ف ـيــروس كــورونــا
في أستراليا.

اتهمت ميغان زوجة األمير هاري قصر باكنغهام
"بترسيخ افتراءات" عنها وعن زوجها ،مؤكدة أنهما
لن يمتنعا عن نشر روايتهما لألحداث.
وأدل ـ ــت دوقـ ــة ســاس ـكــس ب ـهــذه الـتـعـلـيـقــات في
برنامج المذيعة األميركية الشهيرة أوبرا وينفري
في مقابلة تناولت أسباب انسحابها وزوجها من
أدوارهما في العائلة المالكة ،من المقرر بثها على
شاشة التلفزيون األميركي األحد المقبل.
ُ
ون ـش ــر مـقـتـطــف م ــن الـمـقــابـلــة أم ــس األول قبل
ً
ساعات من إعالن القصر الملكي أنه "قلق جدا" من

تقارير نشرتها صحيفة التايمز جاء فيها أن ميغان
تنمرت على مساعدين عملوا معها قبل عامين.
وسألت وينفري ميغان في المقتطف" :ما رأيك
فــي الـقـصــر وه ــم يسمعونك تــرويــن الحقيقة من
وجهة نظرك اليوم؟" ،فردت" :ال أعلم كيف يمكنهم
أن يتوقعوا بعد كل هذا الوقت أن نحتفظ بصمتنا
ً
ً
إذا كانت المؤسسة تلعب دورا نشيطا في إدامــة
االف ـتــراء ات عـنــا" .وتستخدم العائلة المالكة لفظ
ً
المؤسسة أحيانا لوصف نفسها.
(رويترز)

وفيات
أحمد عبدالله العبدالعزيز الحميدي

 68عاما ،شيع ،ت99080533 ،99965900 :

حسن صفر حاجي محمد بهمن

 69عاما ،شيع ،ت66668243 :

يوسف ضيف الله الهضيبان العتيبي

 61عاما ،شيع ،ت50867667 ،99022153 :

فاطمة غلوم عبدالله قاسم

أرملة جاسم محمد كمال
 78عاما ،شيعت ،ت66681841 :

محمود حسين أحمد أشكناني

 49عاما ،شيع ،ت99641465 :

المستشار متعب الرميح وكبير وزراء والية راجستان والسيد نواب خان والسيد شيكاوت وباسم اللوغاني في إحدى المناسبات عام 1995
اإلعالم الهندي بعد تسلمي للمسؤولية
ً
اإلعالمية في الهند ،واجتهدت اجتهادا
ً
كـبـيــرا فــي التعامل مــع وســائــل اإلعــام
لتوضيح الـمــواقــف الكويتية والــدفــاع
عنها فــي كــل فــرصــة أتيحت لــي .ورغــم
أن ال ـم ــواق ــف ال ـه ـنــديــة أث ـن ــاء االح ـتــال
تغيرت بعد ّ
تغير الحكومة ،فإن اإلعالم
ً
ال ـه ـنــدي ك ــان أرضـ ــا صـلـبــة عـبـثــت بها
ّ
الصدامية لفترة طويلة حتى
األي ــادي
ب ـعــد ت ـحــريــر ال ـكــويــت ول ـع ــدة س ـنــوات.
خالل عملي في نيودلهي ،والذي استمر
من أغسطس عام  1992حتى بداية عام
 ،1996عشت تجارب كثيرة في التعامل
مع الصحافة الهندية المؤثرة ،واإلعالم
الهندي الواسع االنتشار ،وكانت هذه

ً
ال ـف ـتــرة فــرصــة ل ــي شـخـصـيــا ألقـ ــدم ما
أسـتـطـيــع لـقـضـيــة ب ـل ــدي ،وال ــدف ــاع عن
وط ـنــي ،وتـكــويــن عــاقــات مهنية قوية
مع رجال الصحافة واإلعالم في الهند.
وسأبدأ ،من المقال المقبل ،كتابة بعض
األح ــداث المهنية التي مــرت علي وأنــا
في نيودلهي ،ففيها فائدة كبيرة للقراء
الكرام .ولكن قبل الكتابة عن األحداث أود
أن أوضح أن الصحافة الهندية تتكون
من آالف الصحف والمجالت والدوريات
ال ـتــي تـطـبــع بـمـئــات ال ـل ـغــات ،وتنتشر
ً
ف ــي ج ـم ـيــع ال ـ ــوالي ـ ــات ،وت ــؤث ــر ت ــأث ـي ــرا
ً
كبيرا على ّ
قرائها .أمــا اإلعــام المرئي
والمسموع فمعظمه مملوك للحكومة
الهندية آن ــذاك ،ويعكس وجهة نظرها

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

وذك ــر الـشــاب الفيتنامي،
الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل ح ــال ـي ــا ك ـف ـنــان
م ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــاج ف ـ ـ ـ ــي سـ ـ ــاي ـ ـ ـغـ ـ ــون،
لمتابعيه عبر تطبيق "تيك
توك" ،أنه أنفق ما يقدر بنحو
 400م ـل ـيــون دونـ ــغ (17400
دوالر) على  9عمليات تجميل
ك ـبــرى ،بـمــا فــي ذل ــك تجميل
األنــف وزراع ــة الذقن وقشرة
البورسلين ،وإعــادة تشكيل
ال ـ ـش ـ ـفـ ــاه وجـ ـ ــراحـ ـ ــة ال ـج ـف ــن
المزدوج ،وزراعة الشفاه.
وادعى أن مظهره السابق
ج ـ ـعـ ــل مـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــب ع ـل ـيــه
الحصول على وظيفة ،وبعد
أن سـخــر مـنــه أح ــد أصـحــاب
الـ ـعـ ـم ــل أث ـ ـنـ ــاء م ـق ــاب ـل ــة ق ــرر
أن ال ــوق ــت ق ــد ح ـ ــان لـلـقـيــام
بالتغيير.

«كالم نسوان» بين الدوقة و«باكنغهام»!

وزير خارجية هندي سابق :انسوا
الكويت فإنها لن تتحرر

www.aljarida.com

أجهدت حالك وأشغلت البلد شهرين
ّ
تــالــي رجـعـنــا عـلــى ال ـحــالــه مـثــل أول
ّ
ق ـل ـن ــا لـ ـع ــل ــه يـ ـغ ـ ّـي ــر ب ــالـ ـع ــدد ثـلـثـيــن
ّ
ه ــذا الـ ــذي أخـ ــره وف ــي حـسـبـتــه ط ـ ّـول
بس النتيجه حقايق واضحه للعين
َّ
م ــا م ــن إراده بـلـيـلــه وي ـ ــوم ت ـت ـحــول!
ّ
ردت حكومه بثوب مقصمل بشبرين
َّ
تتجول
نـفــس الـمــامــح قــديـمــه الـيــوم
ّ
ردت بخلط اللبن ّ
ويا السمچ والتين
خلطه عجيبه ويمكن أعجب من ّأول!

زعــم شــاب فيتنامي يبلغ
 26ع ــام ــا أن ـ ــه غ ـي ــر م ـظ ـهــره
بـ ـشـ ـك ــل ج ـ ـ ـ ــذري ب ـم ـس ــاع ــدة
الجراحة التجميلية ،بعد أن
سخر منه بعض األشخاص
خ ــال مـقــابـلــة ع ـم ــل ،بسبب
شكله.
وق ــال ــت "روس ـ ـيـ ــا الـ ـي ــوم"،
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إن الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاب ك ــوي ــن
حـ ـظ ــي ب ــاهـ ـتـ ـم ــام ك ـب ـي ــر فــي
وسائل التواصل االجتماعي
اآلسيوية ،بعد نشره صورا
ســاب ـقــة ،ادعـ ــى أن ـه ــا ل ــه قبل
خـ ـض ــوع ــه ل ـت ـس ــع ع ـم ـل ـيــات
جراحية تجميلية.
وبــال ـن ـظــر إلـ ــى االخ ـت ــاف
الكبير في مظهره قبل وبعد
العمليات ،يبدو كوين وكأنه
شخص مختلف تـمــامــا ،من
شكل وجهه إلى عينيه وأنفه،
مما أثار شكوكا حول صحة
مزاعمه.

ال ـ ـجـ ــويـ ــة ال ـ ـسـ ــريـ ــة ه ـ ــي أحـ ـ ـ ــدث وس ـي ـلــة
تستخدمها شــركــة الـطـيــران األسترالية
لجذب المزيد من الركاب.
وستكون هذه الرحالت على واحدة من
ثالث طائرات "كانتاس" من طراز بوينغ
 ،737تقلع من مدينة بريسبان أو ملبورن
أو سيدني بأسعار اقتصادية تبدأ من
ً
 577دوالرا.
ويشمل سعر الــرحـلــة ،الـتــي تستغرق
ً
ً
يــومــا واح ــدا ،تـنــاول وجـبــات فــي مطاعم

فــي ع ــام  ،1992ق ــررت وزارة اإلع ــام
فـتــح مكتب إعــامــي لـهــا فــي العاصمة
الهندية نيودلهي ،وو قــع الخيار ّ
علي
ألكـ ـ ــون أول م ــدي ــر ل ـل ـم ـك ـتــب اإلع ــام ــي
الكويتي فــي الهند ،ويكمن سبب فتح
مكتب إعالمي بالهند في أن الحكومة
الهندية واإلعالم الهندي كانا متعاطفين
م ــع ص ـ ــدام ح ـس ـيــن ،ب ــل ك ــان ــا مــؤيــديــن
للغزو العراقي في بداية األمــر ،لدرجة
أن وزيــر الخارجية الوحيد فــي العالم
الـ ــذي دخ ــل إل ــى ال ـكــويــت الـمـحـتـلــة هو
وزي ــر الـخــارجـيــة الـهـنــدي حـيـنــذاك آي.
كيه .غوجرال .وقد نقلت بعض وسائل
اإلعالم قوله للهنود في الكويت "انسوا
الكويت فإنها لــن تـتـحــرر" .وهــو نفسه
الــذي اجتمع بسفراء الهند في أوروبــا
ً
ً
في بداية الغزو ،وقال لهم كالما مشابها.
ويأتي هــذا الموقف الهندي من الغزو
ألسباب عديدة ليس مجال شرحها في
هذا المقال ،ولكن يمكن القول إن العراق
ال ـص ـ ّـدام ــي كـ ــان يـعـمــل ب ـجــديــة ف ــي كل
جبهة قبل الغزو ليكسب دعم أصدقائه
من الحكومات والدول ووسائل اإلعالم،
ولــذلــك ارت ــأت وزارة اإلع ــام الكويتية
فـتــح مـكـتــب إعــامــي لـمــواجـهــة اإلع ــام
الـهـنــدي ،وتوضيح الـمــواقــف الرسمية
الكويتية ،وا ل ـصــورة الحقيقية للنزاع
مع العراق .ولقد لمست ذلك بوضوح في

كأنك ما غزيت...

nashmi22@hotmail.com

سخروا من شكله ...فغيره!

ً
رحالت سرية لـ «كانتاس» بـ  577دوالرا
قــررت شركة كانتاس للطيران تقديم
خدمة "رحالت سرية" ،في محاولة لدعم
السياحة الداخلية بشتى أنحاء أستراليا،
وإثارة الحنين إلى الماضي.
وحظي هــذا النوع من الــرحــات ،التي
ً
تستغرق كل منها يوما ،وال يعرف فيها
الــركــاب وجهتهم قبل الصعود إلــى متن
الطائرة ،بشعبية في تسعينيات القرن
العشرين.
وقالت "بي بي سي" ،أمس ،إن الرحالت

ً
البد أن هناك تفسيرا لذلك ،ومهما حاولت إيجاد تفسير
لذلك فستفشل ألن األرقام ال تكذب.
هل هناك احتمال أن تكون إحصائيات وزارة الصحة
ولجنتها الرئيسية التي تعد هذه اإلحصائيات قد وقعت
في خطأ أو أخطاء ما؟!
أم أن السبب تعمد البعض تقليل الـحــاالت والــوفـيــات
ليبعث الطمأنينة في نفوس السكان.
ال بأس ،ولكن واضح من هذه األرقام أن الطمأنينة الكاذبة
ً
ً
المتعمدة فشلت فشال ذريعا!
ما يحتاجه الــرأي العام هو شفافية مطلقة وصريحة
ً
ً
إعــامـيــا واجـتـمــاعـيــا ،وي ـبــدو أن ه ــذا مــا لــم تفعله وزارة
الصحة ولجنتها الصحية منذ بــدا يــة انتشار الفيروس
حتى اآلن!

ّ
وضاح
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ً
ً
الخاصة .وقد كان العمل صعبا وشاقا،
ً
ً
لكن ما جعله سهال وممتعا هو تعاون
أعضاء السفارة الكويتية في نيودلهي،
ووقوفهم معي ودعمي باستمرار ،وعلى
رأسهم سعادة السفير ضرار عبدالرزاق
ال ــرزوق ــي ،والمستشار الـفــاضــل متعب
عـثـمــان الــرم ـيــح ،واألخ ال ـعــزيــز فيصل
إبراهيم الهولي ،وغيرهم ،أسأل الله أن
يجزيهم خير الجزاء .كما ال أنسى دعم
ً
وزارة اإلعالم ،خصوصا األخت الكريمة
أمل الحمد ،الوكيلة المساعدة لإلعالم
الـ ـخ ــارج ــي ،واألخـ ـ ــت ال ـم ـح ـتــرمــة هــالــة
الغانم مديرة اإلدارة ،وغيرهما.

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:51

العظمى 24

الشروق

06:10

الصغرى 12

الظهر

12:00

ً
أعلى مد  03:57صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 04:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:50

ً
أدنى جزر  09:58صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:06

 11:03م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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