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كاتبات يمتدحن المرأة
في يومها العالمي:
بنات حواء قدمن
أنصع صور الكفاح
والنضال
١٥

فشل مساعي وقف استجواب الخالد

محليات

الداهوم والمطير اشترطا للتراجع عنه سحب بالغ «الداخلية» ضد المشاركين في ندوة بدر
• النائبان قدما صحيفة المساءلة ...والغانم يدرجه على أقرب جلسة لتحديد موعد مناقشته
فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

بينما ّقدم النائبان د .بدر الداهوم ومحمد
ً
المطير استجوابا لرئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد من محور واحد
عن «االنتقائية في تطبيق القانون» ،علمت
«الـ ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــادره ــا ،أن ل ـق ـ ً
ـاء جمع
النائبين ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الـعــدل وزيــر الــدولــة لـشــؤون تعزيز النزاهة
ع ـبــدال ـلــه الـ ــرومـ ــي ،ف ــي م ـح ــاول ــةٍ حـكــومـيــة
لسحب فتيل المساء لة ،إال أن ذلك لم يسفر
عن أي اتفاق.
وذك ــرت الـمـصــادر أن النائبين اشترطا
س ـ ـحـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ث ــام ــر
الـعـلــي ال ـبــاغ الـمـقــدم ضــد الـمـشــاركـيــن في
ن ــدوة ال ــداه ــوم مـقــابــل ال ـتــراجــع ع ــن تقديم
َ
االستجواب ،وهو ما لم يحظ بقبول حكومي.
وفــي صحيفة االسـتـجــواب ،أكــد الــداهــوم
والمطير «أن االنتقائية في تطبيق القانون
ُس ـنــة سـيـئــة لـلـحـكــومــة ،لـيــس ال ـهــدف منها
اسـتـتـبــاب األم ــن وب ــث الطمأنينة 02

ً ً
الفاضل مديرا عاما
لمؤسسة التقدم العلمي

خالل اجتماعه أمس برئاسة سمو
نائب األمير ولي العهد الشيخ مشعل
األح ـمــد ،اخ ـتــار مجلس إدارة مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي المهندس د .خالد
ً
ً
الفاضل مديرا عاما للمؤسسة.
وح ـ ـضـ ــر االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،الـ ـ ـ ــذي ان ـع ـق ــد
بمناسبة تشكيل مجلس اإلدارة الجديد،
األع ـض ــاء الـمـسـتـشــار ضـ ــاري الـعـثـمــان
ومصطفى الشمالي ود.عبدالله الغنيم
والشيخ د .مشعل الجابر ود .إبراهيم
الرشدان ود .أماني بوقماز.

«االستئناف» ترفض إطالق
المتهمين في قضية البنغالي
قررت إرجاءها إلى األحد لسماع أقوال ضابط المباحث
قررت محكمة االستئناف الجزائية أمس،
برئاسة المستشار هاني الحمدان ،تأجيل
نـظــر قضية الـنــائــب الـبـنـغــالــي إل ــى جلسة
األحد المقبل ،الستدعاء ضابط المباحث،
ومدير في هيئة القوى العاملة ،لمناقشته
وإح ـض ــار متهمين م ــن إدارة اإلب ـع ــاد في
الجلسة المقبلة ،مع رفضها طلبات الدفاع
عن المتهمين بوقف تنفيذ الحكم الصادر
من محكمة أول درجة ،بالحبس  4سنوات
لـكــل مــن الـنــائــب الـبـنـغــالــي ،والـشـيــخ مــازن
الجراح ،ومرشح سابق في الدائرة الرابعة،
ووكيل مساعد في هيئة القوى.
وشهدت جلسة أمس مرافعة من محامي
الدفاع عن النائب الحالي سعدون حماد،
والـنــائــب الـســابــق ص ــاح خــورشـيــد ،حيث
طالب الدفاع المحكمة بتبرئتهما من تهم
الرشوة واستغالل النفوذ.
وأكد النائب حماد للمحكمة أن 02

ً
 13نائبا يعلنون تأييد
استجواب الرئيس
●

محيي عامر

قـبــل تـقــديــم الـنــائـبـيــن مـحـمــد الـمـطـيــر ود .ب ــدر الــداهــوم
استجوابهما إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
ً
الخالد ،أعلن  13نائبا تأييدهم لالستجواب ،في حين لم
ً
تطرأ أي زيادة على أعدادهم أمس بعد تسليمه رسميا.
وكــان النواب سعود بوصليب ود .عبدالكريم الكندري
وفارس العتيبي ومساعد العارضي ،ود .حمد روح الدين،
وم ـ ـ ــرزوق الـخـلـيـفــة وث ــام ــر ال ـس ــوي ــط وش ـع ـيــب ال ـم ــوي ــزري
وحمدان العازمي وأحمد مطيع وخالد العتيبي والصيفي
الصيفي ومبارك الحجرف أعلنوا في وقت سابق تأييدهم
لالستجواب.

«التشريعية» ترفض «العفو
الشامل» بصيغة عبدالصمد

الناصر :ملتزمون
بترسيخ ثقافة التسامح

طلبت استعجال إدراج تقريره المنجز في  8فبراير على أول جلسة
ً
تــأك ـيــدا لـمــا نـشــرتــه "الـ ـج ــري ــدة" ،فتحت
لجنة الـشــؤون التشريعية والقانونية في
ً
اجتماعها أمس ملف العفو الشامل مجددا،
ً
ً
وبينما رفضت اقتراحا بشـأنه مقدما من
ال ـنــواب عــدنــان عبدالصمد وأحـمــد الحمد
وهشام الصالح ،قــررت تأجيل بت اقتراح
آخ ــر م ـق ــدم م ــن الـنــائـبـيــن ال ـص ــال ــح ،وعـلــي
القطان ،قبل أن تطلب استعجال إدراج تقرير
العفو السابق على أول جلسة قادمة.

وصرح رئيس "التشريعية" النائب خالد
العنزي بأن اللجنة ارتأت تأجيل بت اقتراح
ال ـصــالــح وال ـق ـطــان إذ ج ــاء بـفـكــرة جــديــدة
لــم يسبق مناقشتها ،ولــم يكن هـنــاك رأي
حكومي مسبق بشأنها ،وقــررت استدعاء
وزيـ ـ ــري الـ ـع ــدل وال ــداخ ـل ـي ــة ألخـ ــذ رأي ـه ـمــا
ً
بموضوعه ،موضحا أن اقتراح عبدالصمد
سبق تقديمه ،وهناك رأي مسبق للجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وذات الـ ـصـ ـل ــة ،وت ــم 02

محليات

٠٦
رومانوسكي :الواليات المتحدة
تقف مع الكويت لمكافحة
التهديدات السيبرانية

ال تعديل على إجراءات الحظر

ً
 322ألفا تلقوا اللقاح ...وإتمام تطعيم المسجلين من عمر 65

قصر العدل
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«التمييز» :دوائر الجنح
المستأنفة غير مختصة
بنظر جرائم البلدية
ّ
شكلت التداعيات الصحية العنوان
األب ــرز الجتماع مجلس ال ــوزراء أمــس،
الـ ــذي ل ــم ي ـقــرر خــالــه أي ت ـعــديــل على
ً
إج ـ ــراءات الـحـظــر ال ـجــزئــي ،م ـحــذرا من
اسـتـمــرار «الـتـفـشــي الـســريــع» لفيروس
كورونا.

ً
مجدي الظفيري نائبا
لوزير الخارجية

واسـتـمــع المجلس ،خــال اجتماعه
بــرئــاســة سـمــو الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد،
إلى شرح قدمه وزيــر الصحة د .باسل
الصباح حول آخر التطورات المتعلقة
ب ــال ــوب ــاء ،أش ـ ــار خ ــال ــه إلـ ــى أن أعـ ــداد
حـ ـ ــاالت اإلصـ ــابـ ــة وال ـ ــوف ـ ــاة وال ـع ـن ــاي ــة

ً
ال ـم ــرك ــزة م ــازال ــت ت ـش ـهــد ارتـ ـف ــاع ــا مع
ً
تــراجــع نسبة الـشـفــاء ،مبينا أن نسبة
النتائج اإليجابية مرتفعة مقارنة بعدد
المسحات ،وهــو مؤشر خطير يكشف
عن تفشي المرض بشكل سريع.
وأح ـ ـ ــاط الـ ــوزيـ ــر الـمـجـلــس 02

ً
من ً 5
مساء حتى  10ليال
● فهد تركي وجورج عاطف

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين السفير
ً
مجدي الظفيري نائبا لوزير الخارجية ،وقرر رفعه لسمو
نائب األمير ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
وتقلد الظفيري عــدة مناصب دبلوماسية فــي سفارتي
الكويت لــدى واشنطن وروم ــا ،كما شغل منصب المندوب
ً
الدائم للكويت بجامعة الدول العربية ،ثم سفيرا لدى كندا،
ثم إيران.

ً
اس ـت ـن ــادا ل ـق ــرار وزارة ال ـت ـج ــارة ،بــاشــرت
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة أم ــس ،اعـتـمــاد نظام
ال ـح ـجــز اآلل ـ ــي ال ـم ـس ـبــق (الـ ـب ــارك ــود) ل ــزي ــارة
األســواق المركزية واألفــرع التعاونية ،خالل
ً
ساعات الحظر ،بــدء ا من الخامسة 02
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الكاظمي يستغل زخم
زيارة البابا في الدعوة
إلى حوار شامل وتهيئة
األجواء لالنتخابات

دوليات

رسالة من خادم الحرمين ألمير قطر
وإردوغان يعرض االنفتاح على الخليج ومصر
السعودية تلمح إلى تورط إيران في هجومي تنورة والظهران

●

ً
أمير قطر مستقبال وزير خارجية السعودية أمس (قنا)

دوليات

بدء العمل بـ «الباركود»
في «التعاونيات»

لبنان :عون يرفض
التنازل ...ومخاوف
من سفك دماء في الشارع

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبدالعزيز رسالة شفوية إلى أمير قطر
تميم بن حمد ،تناولت العالقات األخوية
الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها ،وأبرز
المستجدات اإلقليمية والدولية.
وفـ ــي أول زي ـ ـ ــارة ل ـل ــدوح ــة م ـن ــذ ات ـف ــاق
ال ـم ـص ــال ـح ــة فـ ــي ق ـم ــة ال ـ ـعـ ــا ،ن ـق ــل وزيـ ــر
الخارجية األمير فيصل بن فرحان تحيات
خادم الحرمين إلى الشيخ تميم ،وتمنياته
ل ــه بـ ـ ــدوام ال ـتــوف ـيــق والـ ـ ـس ـ ــداد ،ولـلـشـعــب
الـقـطــري بــالـمــزيــد مــن الـتـقــدم واالزده ـ ــار.
وأجــرى الطرفان محادثات حول تحسين
العالقات.
ـواز ،أكــد المتحدث باسم
ـ
م
ـور
ـ
ط
وفــي تـ
ٍ
الرئاسة التركية إبراهيم كالن أنــه يمكن
فتح صفحة جديدة في العالقة مع مصر
وعــدد مــن دول الخليج ،ل ـ "المساعدة في
السالم واالستقرار اإلقليميين".
ووصـفــت "بلومبرغ" تحول لغة أنقرة،
الــذي تزامن مع توجه السعودية 02

04

بيروت  -منير الربيع

انفلت ال ـشــارع اللبناني مــن عـقــالــه ،وعــاشــت مختلف
المناطق ،أمس ،حالة شلل تام بسبب قطع الطرقات.
رغ ــم ذلـ ــك ،ف ــإن م ــا ي ـجــري عـلــى األرض ال يـشـبــه ث ــورة
اللبنانيين في  17أكتوبر  ،2019ال من حيث حجم المشاركة
وال الزخم.
ً
وال يملك أي مــن الـمـســؤولـيــن ت ـصــورا ح ــول أف ــق هــذه
التحركات وقدرتها على الصمود ،في حين تتبادل القوى
السياسية االتهامات بالوقوف وراء تحريك الشارع ،بهدف
الـضـغــط لتحصيل ت ـن ــازالت مــن ال ـخ ـصــوم ،ضـمــن إطــار
التجاذبات في تشكيل الحكومة.
ً
ً
وكان واضحا قرار قيادة الجيش ،التي عقدت اجتماعا
أمــس ،وكذلك األجهزة األمنية األخــرى ،بعدم الصدام مع
المتظاهرين.
وكشفت مصادر عسكرية ،لـ «الجريدة» ،أن قائد الجيش
جوزيف عون ،ومدير المخابرات طوني قهوجي ،كانا على
تــواصــل كامل مــع مختلف الجهات الرسمية والحزبية،
ُّ
توجه واضــح بعدم استخدام القوة أو االصطدام
وســط
بالمحتجين ،وفــي الوقت نفسه بــذل كل المساعي لفتح
الطرقات ومنع قطعها.
ـى
ـ
ط
ـ
ع
أ
ـش
ـ
ي
ـ
ج
ـ
ل
ا
ـإن
ـ
ـ
ف
ـات،
ـ
م
وب ـح ـســب ال ـم ـع ـل ــو
02
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مصر تعزز التحالف
مع اليونان ...وتناور
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نائب األمير :دعم العلوم وتشجيع المعرفة واالبتكار الخالد يستقبل السفير البريطاني
سموه ترأس اجتماع «التقدم العلمي» ودعا إلى العمل بروح الفريق الواحد
ترأس سمو نائب األمير ولي
العهد الشيخ مشعل األ حـمــد،
في قصر السيف ،صباح أمس،
اجتماع مجلس إدارة مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،حيث
تم اختيار المهندس د .خالد
الفاضل مديرا عاما للمؤسسة،
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء م ـج ـل ــس
اإلدارة :ا ل ـم ـس ـت ـش ــار ضـ ــاري
العثمان ومصطفى الشمالي
ود .عـبــدالـلــه الـغـنـيــم والـشـيــخ
د .مشعل الجابر ود .إبراهيم
ال ــرش ــدان ود .أمــانــي بــوقـمــاز،
وذلك بمناسبة تشكيل مجلس
اإلدارة الجديد.
وزودهم سموه بتوجيهاته
السامية ،التي تهدف إلى بذل
الجهود لــد عــم وتعزيز جميع
مجاالت العلوم والتكنولوجيا،
للتقدم والرقي بها ،وتشجيع

ً
نائب األمير مترئسا اجتماع «التقدم العلمي» أمس
ب ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث وال ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــة
واالبتكار واالبداع في الكويت،
مـ ــن أجـ ـ ــل خ ـل ــق ب ـي ـئ ــة عـلـمـيــة
ت ــرتـ ـك ــز عـ ـل ــى أح ـ ـ ــدث وس ــائ ــل

ً
الخالد مستقبال السفير البريطاني أمس

الـبـحــث الـعـلـمــي ،وتـســاهــم في
تطوير قدرات أبناء الوطن في
كل المجاالت العلمية.
كما حثهم سموه على العمل

بروح الفريق الواحد والتعاون
والتكاتف فيما بينهم ،ووضع
الخطط واالستراتيجيات التي
مــن شــأنـهــا رف ــع اس ــم الـكــويــت

عــال ـيــا ف ــي مـخـتـلــف الـمـحــافــل
اإلقليمية والدولية ،متمنيا لهم
المزيد من التوفيق والنجاح.

النواف :العنصر البشري ركيزة التطور واألمن
محمد الشرهان

شدد نائب رئيس الحرس الوطني
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف
عـلــى اس ـت ـمــرار خـطــط الـتــأهـيــل ورف ــع
الجاهزية القتالية لدى قــوات الحرس
ال ــوط ـن ــي ،ل ـي ـكــونــوا دائ ـم ــا ع ـلــى أهـبــة
االستعداد في حماية مقدرات البالد.
جاء ذلك خالل جولة له في معسكر
ال ـ ـص ـ ـمـ ــود ،ت ـف ـق ــد خ ــالـ ـه ــا عـ ـ ـ ــددا مــن
الـ ــوحـ ــدات ،ح ـيــث كـ ــان ف ــي اسـتـقـبــالــه
قائد الحماية والتعزيز العميد الركن
حمد سالم.
وطالب النواف القادة ببذل الجهود
لصقل خـبــرات وم ـهــارات المنتسبين،
مؤكدا أن الحرس الوطني منذ انطالق
مـسـيــرتــه ب ـق ـيــادة سـمــو الـشـيــخ ســالــم
العلي يسخر جميع االمكانيات الالزمة
لالرتقاء بالعنصر البشري باعتباره
ركيزة التطور المنشود وضمان النجاح
في تحقيق الغاية الكبرى المتمثلة في
حفظ أمن الوطن وحماية مقدراته.
وقـ ـ ــدم ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن ح ـم ــد ســالــم
ً
إي ـج ــازا عــن م ـهــام ق ــوة ال ــواج ــب خــال
فترة الحظر الجزئي في حماية منشآت
الــدولــة ومـســانــدة وزارة الــداخـلـيــة في
حاالت الطوارئ.
كـمــا اسـتـمــع نــائــب رئ ـيــس الـحــرس
الوطني إلى إيجاز في مديرية اإلسناد
ال ـق ـت ــال ــي ت ـخ ـل ـلــه ع ـ ــرض م ــرئ ــي ح ــول

النواف يطلع على بعض معدات الحرس الوطني خالل الجولة أمس
وح ــدات اإلس ـنــاد القتالي والعمليات
التي تقوم بها ،ومــا تملكه مــن كــوادر
ب ـشــريــة وأج ـه ــزة م ـت ـطــورة تـسـهــم في
تنفيذ المهام األمنية والعسكرية على
أكمل وجه.
ثم توجه النواف إلى ميدان معسكر
الصمود ،حيث استمع إلــى شــرح عن
اآلل ـي ــات واألس ـل ـحــة الـحــديـثــة التابعة
ل ـلــواء الـتـعــزيــز ولـ ــواء األم ــن الــداخـلــي
في الحرس الوطني واستخدامها في
العمليات الخاصة.
كما اطلع النواف في ميدان الصمود

على األسلحة والمعدات المستخدمة
ف ــي الـتـفـتـيــش الــوقــائــي وال ـك ـشــف عن
المتفجرات التي يتم تدريب العناصر
البشرية عليها إلتقان عمليات اإلحكام
والـسـيـطــرة خ ــال أداء واجـبــاتـهــم في
حراسة المواقع الحيوية.
وتفقد نائب رئيس الحرس الوطني
معهد تدريب قــوات الحرس ،واستمع
إلــى إيجاز عن دورة القيادة واألركــان
الصغرى ومناهجها ومراحلها ،مؤكدا
االهتمام بعمليات التأهيل والتدريب
وصقل خبرات منتسبي الحرس.

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،في
قصر السيف ،أمس ،سفير المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال
أيرلندا لدى الكويت مايكل دافنبورت ،بمناسبة انتهاء مهام عمله.

السفارة الصينية تهدي «الهالل األحمر»
 100ألف كمامة طبية

تفقد معسكر الصمود واستمع إلى شرح عن اآلليات واألسلحة الحديثة
●

بمناسبة انتهاء مهام عمله

كما قــام بجولة فــي منام الضيوف
والنادي الصحي ،واطلع على الخدمات
المتوفرة ،مشيدا بتنظيم هذه المرافق
المهمة ،وما تقدمه من خدمات تساهم
في راحة المنتسبين وضيوف الحرس
الوطني.
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ال ـ ـجـ ــولـ ــة بـ ـ ــزيـ ـ ــارة ل ـف ــرع
الموسيقى ،حيث استمع إلــى إحــدى
الفقرات التدريبية من عــزف منتسبي
الحرس الوطني ،مؤكدا تميز موسيقى
ال ـحــرس فــي الـمـحــافــل الــوطـنـيــة ورفــع
الروح المعنوية.

أشاد السفير الصيني لدى البالد
لـ ــي م ـي ـن ــغ قـ ــانـ ــغ بـ ـجـ ـه ــود جـمـعـيــة
ال ـهــال األح ـمــر الـكــويـتــي بمساعدة
المتضررين جــراء الـكــوارث ،السيما
ف ــي رفـ ــع ال ـم ـع ــان ــاة ج ـ ــراء تــداع ـيــات
جائحة فـيــروس كــورونــا المستجد
«كوفيد.»19 -
وأكــد السفير قانغ لـ «كونا» عقب
لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية
د .هالل الساير ،أمس ،أن دور الكويت
ً
ً
ب ـ ــات م ـت ـم ـي ــزا ورائـ ـ ـ ـ ــدا فـ ــي ال ـع ـط ــاء
ً
اإلنساني ،مثمنا جهود أجهزة الدولة
كــافــة فــي مكافحة فـيــروس كــورونــا،
كذلك في حملة التطعيمات.
وأع ـل ــن إهـ ــداء ال ـس ـفــارة  100ألــف
كـمــامــة طـبـيــة إل ــى الـجـمـعـيــة بـهــدف
دعــم الـجــانــب الـكــويـتــي فــي مكافحة
الوباء ولتعزيز اإلجراءات االحترازية
الالزمة لمواجهة الفيروس.
وقال إنه بحث مع الساير العديد
مــن الموضوعات المتعلقة بالعمل
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي وسـ ـب ــل تـ ـع ــزي ــزه ــا بـيــن
ً
الـبـلــديــن الـصــديـقـيــن ،مثمنا جهود
الـجـمـعـيــة ومـ ــا ت ـق ــوم ب ــه لـمـســاعــدة
الدول المنكوبة.
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه اط ـل ــع خـ ــال ال ـل ـقــاء
على حجم البرامج اإلنسانية التي
تـنـفــذهــا الـجـمـعـيــة ع ـلــى الـمـسـتــوى
الـ ـ ــدولـ ـ ــي والـ ـمـ ـحـ ـل ــي ف ـ ــي م ـك ــاف ـح ــة
الفيروس ودورها الكبير في مساندة

ال ـس ــاي ــر خـ ــال اس ـت ـق ـبــال
السفير الصيني أمس
الدولة عبر تقديم العون لكل الفئات
المحتاجة.

جهود إنسانية
مــن جــانـبــه ،رحــب الـســايــر بــزيــارة
السفير الصيني إ لــى مقر الجمعية
واالطالع على نشاطاتها وإنجازاتها
ال ـ ـتـ ــي س ــاهـ ـم ــت ب ـت ـع ــزي ــز ال ـج ـه ــود
ً
اإلنسانية على مستوى العالم ،معربا
ع ــن بــالــغ ت ـقــديــره وش ـك ــره لـلـسـفــارة
الصينية إلهــدائـهــا هــذه الكمية من

الكمامات الطبية ،مما يؤكد دورها
الرائد بدعم الجهود اإلنسانية حول
العالم.
وذكـ ـ ــر أن االجـ ـتـ ـم ــاع تـ ـط ــرق إل ــى
المساعدات التي تقدمها الجمعية
ل ـل ـم ـن ـكــوب ـيــن وال ـم ـت ـض ــرري ــن وأهـ ــم
أع ـم ــال ـه ــا وت ـح ــرك ــات ـه ــا اإلن ـس ــان ـي ــة
إلغاثة ومساعدة المناطق المتضررة،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى دوره ـ ـ ـ ــا فـ ــي م ـكــاف ـحــة
ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد داخ ــل
البالد وخارجها.

الكويت تطلب االنضمام إلى «الفرنكفونية» العالمية
بحث سفير الكويت لــدى فرنسا سامي
السليمان ،أمس ،مع األمينة العامة للمنظمة
العالمية للفرنكفونية لويز موشيكيوابو
جهود الكويت التي تسهم في نشر الثقافة
الفرنسية.
وقـ ــال الـسـلـيـمــان ف ــي ت ـصــريــح لـ ـ «كــونــا»
إنه أكد خالل لقائه مع موشيكيوابو رغبة
ال ـكــويــت فــي االن ـض ـمــام لـلـمـنـظـمــة ،مضيفا

أن ــه قـ ـ ّـدم ش ــرح ــا مـفـصــا ب ـم ـســوغــات طلب
االنضمام.
ولفت الــى الجهود والـمـبــادرات العديدة
ال ـتــي قــامــت بـهــا ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة ،والـتــي
تـسـهــم فــي م ـجــال تــرويــج وتـشـجـيــع تعليم
اللغة الفرنسية ونشر الثقافة الفرنسية ومد
جسور التواصل الحضاري مع العالم الناطق
بالفرنسية.

فشل مساعي وقف استجواب...
في نفوس الناس ،بل غايتها ترهيبهم من مجرد التفكير في تقويم
أخطاء الحكومة وبيان عيوبها ،ولجم كل من يجاهد إليقاف أرباب
الدولة العميقة الذين يريدون االستفراد بمقدرات الكويت ونهب
ثرواتها ،وضرب الذلة والهوان على أهلها».
وأضــافــا أن «هــذه االنتقائية ومخالفة الدستور من المخالفات
الصريحة ،وسكوت رئيس مجلس الوزراء يدل داللة قاطعة على أنه
المسؤول عن ذلك ،فباألمس استحسن االنتهاك األمني الصارخ في
ً
جلسة افتتاح مجلس األمة ،والذي تاله التطاول على النواب شتما
ً
ً
وطعنا وقــذفــا ،وأعقبته محاولة بعض السفهاء القفز إلــى القاعة
ً
لالعتداء عليهم ،فضال عن دخول أحد الموتورين إلى القاعة ورمي
األعضاء على وجوههم بما طالته يداه! ...والمفارقة أن الذين رماهم
هم رئيس الوزراء والوزراء».
إلى ذلك ،أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أنه أبلغ الرئيس
الخالد بهذا االستجواب ،وتم التأشير عليه ليدرج في أول جلسة
مقبلة لتحديد موعد لمناقشته.
05

«التشريعية» ترفض «العفو
التصويت عليه أمس برفضه بأغلبية الحضور ،وأحيل إلى المجلس
التخاذ ما يراه بشأنه.
مــن جهته ،كشف مقرر "التشريعية" النائب مهند الساير أنه
ً
تقدم بصفته مقررا للجنة بطلب رسمي الستعجال إدراج تقرير
العفو الشامل المنجز بتاريخ  8فبراير ولم يتم اعتماده وإدراجه
ً
من مكتب المجلس ،تمهيدا لعرضه في أول جلسة قادمة05 .

«االستئناف» ترفض إطالق...
إقحامه في هذه القضية جاء بسبب سياسي ولمواقفه عندما كان
ً
عضوا في لجنة التحقيق البرلمانية التي دانت ضباط المباحث
المتهمين بقضية مقتل المواطن محمد الميموني بعد تعذيبه،
ً
مؤكدا أنه ال تربطه أية صلة بالنائب البنغالي ،ولم يلتقه.
أما محامي خورشيد فذكر أن موكله يساعد الجميع بوصفه
ً
نائبا ،وأن النائب البنغالي زاره في منزله ،بهدف التنسيق للتعارف
ً
بينهما بحكم أن كليهما نائب ،نافيا في مرافعته حصول موكله
على أي مبالغ مالية.

ال تعديل على إجراءات

ً
عـلـمــا بـمــا وص ـلــت إل ـيــه حـمـلــة الـتـطـعـيــم ،إذ تـلـقــى ال ـل ـقــاح جميع
المسجلين في النظام من المواطنين والمقيمين من عمر  65سنة
ً
ً
فما فوق ،مبينا أن إجمالي متلقي التطعيم بلغ  322ألفا حتى اآلن.
وخـ ــال االج ـت ـم ــاع ،ج ــدد مـجـلــس الـ ـ ــوزراء دع ــوت ــه الـمــواطـنـيــن

واس ـ ـتـ ــذكـ ــر ال ـس ـل ـي ـم ــان عـ ـ ـ ــددا م ـ ــن ه ــذه
ال ـم ـبــادرات ،ومنها إنـشــاء مــدرســة فرنسية
بالكويت والبعثات الطالبية من أجل تعلم
اللغة والمعارف والعلوم الفرنسية وإرسال
أطباء كويتيين للتدريب في المراكز الصحية
والعلمية الفرنسية ،فضال عن تدريب الطلبة
العسكريين.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح مـ ـعـ ـه ــد الـ ـك ــوي ــت

والمقيمين إلى مواصلة التعاون وااللتزام باالشتراطات الصحية
واإلجراءات االحترازية ،وتدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ
ً
كورونا ،مقررا تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس األمة التنسيق
مع وزارة الصحة الستعجال مشروع قانون تعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )8لسنة  1969باالحتياطات الصحية الوقائية من
األمراض السارية واعتباره من أولويات مشاريع القوانين.
وعبر المجلس عن شكره وتقديره للعاملين في وزارة التجارة
والصناعة والشركة الكويتية للتموين واتحاد الجمعيات التعاونية
االستهالكية على جهودهم المبذولة لتوفير االحتياجات اليومية
للمواطنين والمقيمين من السلع األساسية والمواد الغذائية في
ظل الظروف الراهنة.
وقرر المجلس قبول التبرع المقدم من عماد محمد عبدالرحمن
البحر لمشروع تصميم وإنشاء وتنفيذ مركز (مستشفى) جراحة
المخ واألعصاب بجوار مستشفى الصباح الجديد بقيمة  10ماليين
ً
دينار ،معربا عن شكره وتقديره لهذه المبادرة السخية وما تجسده
من قيم سامية ُجبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في التالحم
والحرص على العطاء لمصلحة الوطن.

بدء العمل بـ «الباركود»

ً
ً
مساء وحتى العاشرة ليال.
وطالب رئيس اتحاد الجمعيات فهد الكشتي ،مجلس الــوزراء
بتمديد تشغيل نظام الحجز اآل لــي ليعمل  12ساعة متواصلة،
ً
ً
بــدال مــن  5فـقــط ،ليكون متاحا أمــام المستهلكين طــوال ساعات
ً
الحظر ،معتبرا أن ذلــك سيقلل احتماالت الـتــزاحــم ،ويساهم في
االلتزام بصورة أوسع باالشتراطات الصحية ،مما يعزز تحقيق
أهداف الحظر.
وقال الكشتي إن «تشغيل النظام اآللي يتزامن مع خدمة توصيل
ً
الطلبات للمنازل للجمعيات القادرة على ذلك ،والتي تملك عددا
ً
ً
كافيا من السيارات للتوصيل» ،الفتا إلى أن بعض «التعاونيات»
تنتظر موافقة قطاع التعاون بوزارة الشؤون االجتماعية على تمديد
عقودها المبرمة مع شركات التوصيل.

رسالة من خادم الحرمين ألمير قطر...
واإلمارات إلعادة توجيه السياسة الخارجية في كل من الخليج
وواشنطن ،بأنه أقوى إشارة من الرئيس رجب طيب إردوغان
إلصالح عالقاته المتوترة مع دول عربية وخليجية منذ فترة.
وقال كالن ،في مقابلة مع الوكالة" :مصر دولة مهمة ،وال تزال
عقل العالم العربي وقلبه ،وإننا مهتمون بالتحدث إليها بشأن
القضايا البحرية بشرق المتوسط ،وكذلك القضايا الخاصة
بليبيا ،وعملية السالم والفلسطينيين .ويمكننا معالجة عدد
منها وخفض التوترات".
إلى ذلك ،ألمحت جهات سعودية إلى تورط إيران في تنفيذ

الفرنسي ومعهد «فولتير» و«نــادي الكويت
الفرانكفوني» في عام  ،2012وافتتاح قسم
اللغة الفرنسية بكلية اآلداب بجامعة الكويت
ف ــي ع ــام  ،2014إض ــاف ــة ال ــى تــوقـيــع مــذكــرة
تفاهم بين وزارة اإلعالم الكويتية و«راديو
فرانس» عام  2015لتدريب الكوادر الكويتية
من أجل بث قناة ناطقة باللغة الفرنسية عبر
إذاعة الكويت.

ولفت الى إطــاق وكالة األنباء الكويتية
(كونا) بثا باللغة الفرنسية عام  ،2017فضال
عن افتتاح مقر المعهد الفرنسي لعلم اآلثار
والعلوم االجتماعية في الكويت عام .2016
من جانب آخر ،لفت السفير الكويتي الى
أن هناك عوامل أخــرى تتميز بها الكويت،
وتعزز بالتالي تلبيتها لمعايير االنضمام
الى المنظمة العالمية للفرنكفونية ،مؤكدا

هجومين استهدفا منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" ،في
ميناء رأس تنورة ومنطقة سكنية بمدينة الظهران في المنطقة
الشرقية ،أمس.
وغ ـ ــداة ادع ـ ــاء جـمــاعــة "أن ـص ــار ال ـل ــه" الـحــوثـيــة الـمـتـمــردة،
المتحالفة مــع طـهــران ،شنها العـتــداء واس ــع باستخدام 14
طائرة مسيرة "درون" و 8صواريخ بالستية ،الستهداف عدة
نقاط بالمملكة؛ شملت منشآت نفطية بالمنطقة الشرقية
المطلة على الخليج ،نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"
األميركية عن مستشار بالديوان الملكي السعودي قوله إن
"كل المؤشرات تشير إلى إيران".
ونقل المستشار عن السلطات السعودية أنه لم يتضح ما
إذا كان أصل انطالق الهجوم من إيران أم العراق ،حيث تنشط
ميليشيات متحالفة مــع طـهــران ،لكن االعـتــداء الــذي أحبطه
ســاح الـجــو والــدفــاعــات الـسـعــوديــة ،أمــس األول ،لــم يــأت من
جهة اليمن.
ولفت إلى أن "المسيرة" أتت من اتجاه مياه الخليج ،التي
تطل عليها المملكة وإيران والعراق ،وهو االتجاه المعاكس
لمسار الطائرة المفترض فيما لــو كانت قــادمــة مــن مناطق
سيطرة الحوثيين بشمال اليمن.
في مــوازاة ذلــك ،أكد مصدر مسؤول بــوزارة الطاقة لوكالة
األنباء السعودية (واس) ،أن الهجوم على ميناء رأس تنورة،
حيث توجد مصفاة نفط وأكبر منشأة بحرية لتحميل النفط
ً
في العالم ،لم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر ،داعيا المجتمع
الدولي للوقوف ضد استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة
العالمية.
ً
والحـ ـق ــا ،أك ــد ال ـم ـت ـحــدث بــاســم وزارة ال ــدف ــاع الـسـعــوديــة
و"ت ـحــالــف دع ــم الـشــرعـيــة" تــركــي الـمــالـكــي أن ط ـهــران هربت
صواريخ وطــائــرات مسيرة إلــى الميليشيات الحوثية ،التي
ً
كثفت هجماتها ضد المملكة ،عبر الحدود أخيرا.
في غضون ذلك ،أعربت الكويت وعدة دول ومنظمات ،بينها
اإلمارات وقطر والبحرين ومصر وجيبوتي ومجلس التعاون
الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،عن
تضامنها مع الرياض وتنديدها باالعتداء.
وبينما قالت السفارة األميركية بالرياض إن "اعـتــداء ات
ُ
الـحــوثـيـيــن الـشـنـيـعــة تـظـهــر ع ــدم احـتــرامـهــم لـلـحـيــاة ،وعــدم
اهتمامهم بالسعي للسالم" ،مضيفة أن "واشنطن تقف إلى
جانب السعودية وشعبها وتلتزم بالدفاع عن المملكة" ،اكتفت
طهران بالتنديد بـ"االتهامات المتكررة" ضدها ،ودافعت عن
حق الحوثيين في شن الهجمات.
١٦

لبنان :عون يرفض التنازل...
غضبهم ورأيهم ،لكنه وضع
المتظاهرين فرصة للتعبير عن
َ
خطة لمواجهة استمرار قطع الطرق ،ورفعها إلى القيادة ،التي

ال ـ ـ ــدور ال ـ ــري ـ ــادي وال ـن ـش ــط الـ ـ ــذي تـ ـق ــوم بــه
الدبلوماسية الكويتية على المستوى الدولي
في خدمة قضايا األمن والسالمة والتنمية.
وشدد على أن الكويت «تتميز بسقف عال
من الحريات والتنوع الثقافي والحضاري
وح ـ ــري ـ ــة الـ ـصـ ـح ــاف ــة والـ ـتـ ـس ــام ــح ال ــدي ـن ــي
واالنتشار الثقافي والفني».

عليها اختيار التوقيت المناسب للتدخل.
في المقابل ،ترى مصادر سياسية أن قيادة الجيش تعرف
أن هناك جهات سياسية تمنح الغطاء للمتظاهرين ،ولذلك
ال يريد قائد الجيش التورط في مواجهة الناس ،أو مواجهة
قوى سياسية متنوعة تلجأ ،بهذا الشكل أو ذاك ،إلى استخدام
ٌ
جانب أساسي منها مرتبط
الشارع في إيصال رسائل سياسية
بالضغط لتشكيل حكومة.
هــذا الضغط مـ ّ
ـوجــه بشكل واض ــح إلــى رئـيــس الجمهورية
ميشال عون ،الرافض لتقديم أي تنازل حكومي.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ت ـت ـحــرك قـ ــوى س ـيــاس ـيــة ع ـلــى الـخـطـيــن
السياسي والشعبي ،للضغط على حزب الله ،ودفعه إلى التدخل
تنازل وتسهيل التأليف.
مع عون ،لتقديم
ٍ
فـفــي  ١٧أك ـتــوبــر ك ــان ه ـنــاك ثـمــن سـيــاســي الب ــد م ــن دفـعــه،
ً
فاستقالت حكومة سعد الحريري يومها .اليوم أيضا هناك
ثمن سياسي البد من دفعه للجم حركة الشارع التصاعدية،
وهذا الثمن يجب أن يتجلى في تشكيل حكومة خارج سياق
الحسابات السياسية والمصلحية.
وعـلــى وقــع األزم ــة المستمرة ،أطـلــق عــون معركة سياسية
جديدة بإعالنه ،بعد اجتماع أمني واقتصادي وقضائي دعا
إليه ،أنه لن يتراجع.
ً
ً
وبحسب المعلومات ،فإن عون كان غاضبا جدا في االجتماع،
وعبر عن غضبه من ممارسة الجيش والقوى األمنية ضبط
النفس ،وطالب بالتشدد في فتح الطرقات ومنع المتظاهرين
من قطعها.
وتؤكد المعلومات أن عون يتهم رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ،ورئيس الحزب
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط ،بممارسة هــذه الضغوط
الشعبية عليه ،بهدف إسقاط العهد وإغراقه في أزمات متتالية.
مــن هنا جــاء إعــان الرئيس اللبناني ،فــي البيان الرسمي
الصادر عن االجتماع ،أنه جاء لتحقيق التغيير المنشود ،الذي
يطالب به اللبنانيون ،وأنه لن يتراجع ،وهذا الموقف سيفتح
البالد على معركة سياسية ،غير معروفة األفق وال النتائج.
وفي مقابل اتهامات عون ،كانت هناك جهات سياسية أخرى،
ًّ
معارضة له ولحزب الله ،تعتبر أن ما يجري على األرض مغطى
من الحزب ،بهدف الضغط على سعد الحريري.
ً
المشهد في لبنان مفتوح على سيناريوهات خطيرة جدا،
ً
ً
خصوصا أن التحركات على األرض قابلة ألن تأخذ طابعا
يرتكز على االنقسام السياسي القائم بين األحــزاب ،وهــذا قد
ً
يؤدي إلى توتر كبير في المرحلة المقبلة ،وصوال إلى سقوط
دماء في الشارع.
١٧
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محليات
العلي لرجال األمن :الحزم حيال من يكسر الحظر

3

ً
تفقد عددا من النقاط األمنية ودعا إلى التعامل الراقي وفق القانون
محمد الشرهان

ً
 21مخالفا
في اليوم األول
لتطبيق الحظر
والجهراء في
الصدارة

طالب وزير الداخلية الشيخ ثامر
الـعـلــي رج ــال األم ــن فــي الـقـطــاعــات
الـ ـمـ ـي ــدانـ ـي ــة وال ـم ـكـ ـلـ ـف ـي ــن ت ـن ـف ـيــذ
ق ــرار الـحـظــر الـجــزئــي ال ـص ــادر من
مجلس الـ ــوزراء ،بالتعامل الــراقــي
م ــع ال ـمــواط ـن ـيــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ،مع
تـطـبـيــق ال ـقــانــون ب ـحــزم ب ـشــأن من
يكسر الحظر أو يحاول استخدام
التصاريح الممنوحة لهم ألي غرض
مخالف بهدف االلتفاف على القرار.
وقال العلي ،في تعليماته لرجال
األمن خالل الجولة الميدانية التي
أجراها مساء أمس األول على عدد
م ــن ال ـن ـقــاط األم ـن ـيــة ف ــي مـحــافـظــة
ال ـج ـهــراء وب ـعــض ال ـطــرق الــدائــريــة
والسريعة ،إن الجميع ينظر لرجال
األمن كميزان للعدالة ومصدر أمن
وطمأنينة.

م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــا ،قـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر إدارة
العالقات العامة واإلعــام االمني
بــوزارة الداخلية توحيد الكندري
إن عدد مخالفي قرار حظر التجول
لليوم األول بلغ  21شخصا ،منهم
 15مواطنا ،و 6وافدين ،مضيفا أن
محافظة الجهراء سجلت أعلى عدد
للمخالفين ب ــ 11شـخـصــا ،تلتها
محافظة العاصمة بــ 4أشخاص،
ثم محافظة االحمدي بـ 3اشخاص،
وحولي بشخصين ،ومبارك الكبير
شخص واحد ،بينما لم يتم ضبط
اي شخص في محافظة الفروانية.
وأش ــار الـكـنــدري إلــى أن جميع
األش ـ ـخـ ــاص ال ـم ـض ـبــوط ـيــن تـمــت
إحــال ـت ـهــم إلـ ــى إدارات الـتـحـقـيــق
التابعة لالدارة العامة للتحقيقات،
وسـجـلــت بـحـقـهــم قـضــايــا حملت

م ـس ـم ــى كـ ـس ــر الـ ـحـ ـظ ــر ال ـج ــزئ ــي
ومخالفة قرارات مجلس الوزراء.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،أب ـل ــغ مـصــدر
امـنــي مطلع «ال ـجــريــدة» ان قطاع
الـ ـم ــرور وال ـع ـم ـل ـي ــات ،بــال ـت ـعــاون
والتنسيق مع قطاع االمــن العام،
وضع خطة امنية مرورية لتنظيم
حركة السير التي شهدتها الطرق
قبل ساعات من بدء تطبيق الحظر
الجزئي مساء امس االول ،الفتا الى
ان ال ــدوري ــات االمـنـيــة والـمــروريــة
س ــوف تـنـتـشــر قـبــل ســاعـتـيــن من
بدء الحظر لتنظيم حركة السير،
وال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع غـ ــرفـ ــة ال ـت ـح ـكــم
المروري لتغيير بعض توقيتات
التقاطعات المرورية وزيادة عمل
االشارات الضوئية.

العلي خالل جولته التفقدية على عدد من النقاط األمنية بالجهراء

ً
لقاحا «جونسون» و«موديرنا» في الكويت قريبا

«الخدمة المدنية» :ال تأجيل لرصيد
بانتظار موافقة الجهات الرقابية ...والفترة المقبلة ستشهد تسريع التطعيمات اإلجازات الفائض لموظفي «الصحة»
●

عادل سامي

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ص ـح ـيــة م ـط ـل ـعــة أن
لجنة اللقاحات ب ــوزارة الصحة أوصت
باستيراد عدد من اللقاحات إلى الكويت،
منها لقاحا «جــونـســون آنــد جونسون»
و«م ــودي ــرن ــا» األم ـيــرك ـيــان ،وف ــي انتظار
موافقة الجهات الرقابية بالدولة ،الفتة
إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توريد عدد
من اللقاحات وبقوة.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،إن
اللجان والفرق المختصة بــوزارة الصحة
قـطـعــت شــوطــا كـبـيــرا فــي ال ـت ـفــاوض على
توريد شحنات من لقاحي «جونسون آند

جــونـســون» و»مــوديــرنــا» لتوريدها قريبا
إلى الكويت.
وأشــارت إلى أن األيام الماضية شهدت
ات ـصــاالت ومـفــاوضــات مــع تلك الـشــركــات،
بهدف الحصول على أولى الشحنات منهما،
متوقعة وصول دفعات من اللقاحين خالل
الشهور القليلة المقبلة ،وعقب الحصول
على موافقة الجهات الرقابية والحصول
على استخدامها داخل الكويت.
فــي مــوضــوع متصل ،كشفت المصادر
أن أعداد من تلقى اللقاح المضاد لفيروس
«ك ــورون ــا» فــي الـكــويــت بـلــغ أكـثــر مــن 322
ألف شخص منذ بداية حملة التطعيمات
في األسبوع األخير من ديسمبر الماضي

ً
ً
ً
 261طبيبا وممرضا باكستانيا
في الكويت األسبوع المقبل

وحتى اآلن ،وهــو ما يــوازي  7.5في المئة
من عدد السكان.

«خصم التطعيم»
وتحت وسم «خصم التطعيم» انطلقت
خالل األيام القليلة الماضية حملة شعبية
لتشجيع المواطنين والمقيمين على تلقي
لـقــاح «كوفيد  ،»19عبر وســائــل التواصل
االجـتـمــاعــي مــن قـبــل أص ـحــاب الـمـشــاريــع
الصغيرة والمتوسطة ،وســاهــم أصحاب
هـ ــذه ال ـم ـش ــاري ــع م ــن م ـخ ـت ـلــف خــدمــات ـهــا
ومنتجاتها في تقديم العروض المتنوعة
لمن تلقي اللقاح ،والقى الوسم رواجا كبيرا

لمساندة األطقم الطبية في التصدي لفيروس كورونا
●

عادل سامي

تصل إلى الكويت ،األسبوع المقبل ،دفعة
ج ــدي ــدة م ــن األط ـق ــم الـطـبـيــة الـبــاكـسـتــانـيــة،
لمساندة األطقم الوطنية في التصدي لتفشي
وباء «كورونا».
وك ـ ـش ـ ـف ـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ص ـ ـح ـ ـيـ ــة م ـط ـل ـع ــة
لـ«الجريدة» ،أن الدفعة الباكستانية الجديدة،
وهي الثالثة ،تبلغ  261متخصصا بين طبيب
وفني وممرض ،موضحة أن وزارة الصحة
ستنتهي من إنجاز سمات دخولهم وإرسالها
إليهم خالل األسبوع الجاري ،على أن تصل
تلك الكوادر إلى البالد األسبوع المقبل.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ـه ــا ت ـض ــم أط ـق ـم ــا طـبـيــة
وتمريضية متخصصة في العناية المركزة،
والـتـخــديــر ،واألمـ ــراض الـصــدريــة ،وأم ــراض
الجهاز التنفسي ،ومكافحة العدوى.
وذك ـ ـ ــرت أن اسـ ـتـ ـق ــدام الـ ـط ــواق ــم الـطـبـيــة
الباكستانية سيكون من خالل نظام «اللوكم»،
حـيــث سـتـتــم االسـتـعــانــة بـخــدمــاتـهــم م ــدة 3
أشهر ،ويتم بعدها تمديد تعيينهم مــدة 3
أشـهــر إضــافـيــة ،عـلــى أن تـقــوم الـ ــوزارة بعد
ه ــذه ال ـمــدة بتعيينهم ،عـقــب انـتـهــاء العقد
بينها وبينهم ،بهدف مواصلة االستعانة

بخدماتهم في التصدي للجائحة.
وأضافت المصادر أن الوزارة استعانت من
قبل بدفعتين من األطقم الطبية الباكستانية
يقدر عددهما بـ  468طبيبا وممرضا وفنيا
لمساندة ومساعدة الكوادر الصحية الوطنية
العاملة في احتواء والتصدي للمرض ،إذ إن
الدفعة األولى ضمت  208أطباء متخصصين،
بـيـنـمــا ال ـثــان ـيــة ض ـمــت  260طـبـيـبــا وفـنـيــا
وممرضا.
وذكــرت أن الطواقم الطبية الوطنية ،منذ
أكثر من عام ،تلعب دورا بارزا في التصدي
ومجابهة الجائحة ،وهو ما كان محل إشادة
مــن منظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة وغـيــرهــا من
المنظمات الصحية الدولية واإلقليمية.
الجدير بالذكر أن إرس ــال األطـقــم الطبية
الباكستانية يأتي في إطار اتفاقية التعاون
الـ ـصـ ـح ــي بـ ـي ــن وزارة الـ ـصـ ـح ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
وجمهورية باكستان اإلســامـيــة ،لمكافحة
الجائحة ،والتي تقضي بإرسال طواقم من
األطـ ـب ــاء وال ـم ـمــرض ـيــن وال ـفـن ـي ـيــن أص ـحــاب
ال ـخ ـب ــرات ال ـســاب ـقــة ف ــي م ــواج ـه ــة الـ ـك ــوارث
واألوبـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــة ،ل ـي ـت ــم ت ــوزيـ ـعـ ـه ــم عـ ـل ــى ج ـمـيــع
الـمـنـشــآت الـصـحـيــة ف ــي ال ـكــويــت لمكافحة
«كوفيد.»19 -

وانتشر صداه في وسائل التواصل المحلية
ووسائل اإلعالم اإلقليمية.
ويتوقع أن تشهد األيام المقبلة انضمام
كـبــار مـقــدمــي الـخــدمــات االسـتـهــاكـيــة في
الـكــويــت للحملة ،لــدعــم الـمـشــاركـيــن فيها
وم ـســانــدة ج ـهــود وزارة الـصـحــة فــي هــذا
الـ ـمـ ـج ــال ،ح ـي ــث وف ـ ــرت ش ــرك ــات وج ـه ــات
خ ــاص ــة وع ـ ـيـ ــادات وم ـس ـت ـش ـف ـيــات بعض
الهدايا والعطايا كوسيلة جذب للمترددين
والـمـمـتـنـعـيــن ع ــن أخـ ــذ ال ـل ـق ــاح ،وت ـبــديــد
مـخــاوفـهــم وتـقــاعـسـهــم ع ــن ال ـتــوجــه نحو
تلقي الـلـقــاح ،وت ـحــاول تلك الـجـهــات حث
المواطنين والمقيمين المترددين في تلقي
اللقاح إلى العدول عن ذلك.

 1326إصابة جديدة
بـ «كورونا» و 6وفيات
أعـلـنــت وزارة الـصـحــة تسجيل
 1326إصـ ــابـ ــة جـ ــديـ ــدة ب ـف ـيــروس
كورونا في البالد خالل الـ 24ساعة
الماضية ،لترفع إجمالي الحاالت
إلى .201898
وقالت الوزارة ،في بيان ،إن الـ24
س ــاع ــة ال ـم ــاض ـي ــة ش ـه ــدت وف ـ ــاة 6
حاالت نتيجة مضاعفات الفيروس،
لترفع إجمالي الوفيات إلــى 1133
حالة حتى اآلن ،وشفاء  935حالة،
لترفع إجمالي حــاالت الشفاء إلى
 ،187122لتصل نسبة الشفاء من
الـ ـم ــرض ح ـتــى اآلن إلـ ــى  92.7في
المئة.
وأكدت أن عدد من يتلقى الرعاية
الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ
 ،180ليصبح بذلك المجموع الكلي
لجميع الحاالت التي ثبتت إصابتها
بمرض «كوفيد  »19وما زالت تتلقى
الرعاية الطبية الالزمة .13643
وذكرت أن عدد المسحات التي تم
إجراؤها خالل الـ 24ساعة الماضية
بلغ  ،9215ليبلغ مجموع الفحوصات
منذ بداية الجائحة حتى اآلن مليونا
و 859أل ـفــا و 578فـحـصــا مـخـبــريــا،
وبذلك تبلغ نسبة اإلصابات الجديدة
لعدد المسحات  14.4في المئة.

«كفو» :فعاليات يومية وأسبوعية «الزراعة» :ال مانع من إطالق
لنشر اإليجابية واإلنجاز في العمل أسماء الشهداء على الحدائق
أقــام مـشــروع كـفــاءات الكويت
لفرص مستقبلية (كفو) ،التابع
لـلــديــوان األم ـيــري ،فعالية «كفو
معاكم» عبر منصة «،»Clubhouse
عـلــى أن ت ـكــون الـفـعــالـيــة يوميا
ع ـلــى مـ ــدار أيـ ــام ال ـح ـظــر ،كـفـقــرة
تـشـجـيـعـيــة ي ـه ــدف م ــن خــالـهــا
ال ـم ـش ــروع إل ــى ن ـشــر اإليـجــابـيــة
وروح اإلنجاز في العمل.
وق ــال ــت الـ ـم ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة
للمشروع ،د .فاطمة الموسوي،
ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،إن مـشــروع
«كفو» سيكون حاضرا بعدد من
ال ـف ـعــال ـيــات ،تـمــاشـيــا م ــع تـطــور
التكنولوجيا واإلعــام الحديث،
عبر جلستين رئيسيتين؛ األولى
يوميا ،وقد بدأ العمل بها أمس
األول الـســاعــة  5:30مـســاء لمدة
 30دقيقة بعنوان «كفو معاكم»،
والثانية عبارة عن لقاء أسبوعي
ب ـع ـن ــوان «ي ـم ـعــة كـ ـف ــو» ،ستعقد
الـســاعــة  7م ـســاء ،بـحـضــور عــدد
مــن الضيوف ،لمشاركة قصص
ال ـن ـج ــاح وط ـ ــرق االسـ ـتـ ـف ــادة من
منصة «كفو».

فاطمة الموسوي

وذك ــرت أن الـلـقــاء األسـبــوعــي
س ـي ـكــون الـ ـي ــوم ،ب ـم ـشــاركــة عــدد
مــن األكاديميين ورواد األعمال
واإلعــام ـي ـيــن والــريــاضـيـيــن في
«يـمـعــة كـفــو» ،لمناقشة عــدد من
ال ـم ــواض ـي ــع ال ـت ــي ت ـهــم ال ـش ـبــاب
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،وتـ ـب ــادل ال ـخ ـبــرات
فيما بينهم.

أك ـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـ ـلـ ـ ــزراعـ ـ ــة والـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروة
ال ـ ـس ـ ـم ـ ـك ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ م ـح ـم ــد
اليوسف ،أنه ال مانع لدى الهيئة
من إعادة تسمية حدائق الكويت
العامة بأسماء شهداء المناطق،
م ـشــددا عـلــى دع ـمــه ألي نشاط
ً
يـخــدم شـهــداء الـكــويــت تخليدا
لبطوالتهم.
وق ــال الـيــوســف ،خــال لقائه
ال ـمــديــر ال ـعــام لـمـكـتــب الشهيد
بــال ـت ـك ـل ـيــف ،ص ـ ــاح ال ـع ــوف ــان،
ومـ ــراقـ ــب ال ـت ـخ ـل ـيــد ف ــي مـكـتــب
الشهيد خليفة المذكور ،إن «هذا
أق ــل مــا يـجــب أن يـقــدمــه الــوطــن
للشهداء الذين قدموا أرواحهم
فداء للكويت».
من جهته ،أثنى العوفان على
دور هيئة الــزراعــة بتوجيهات
م ــدي ــره ــا الـ ـي ــوس ــف مـ ــن خ ــال
تسهيل رســالــة وأه ــداف مكتب
الشهيد بتخليد بطوالت شهداء
الكويت ودعمه بإعادة تسمية
الحدائق العامة بأسماء شهداء
المناطق.

وق ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــوفـ ــان «ال ـت ـم ـس ـنــا
الدعم الكامل من قبل اليوسف
لـ ـه ــذا الـ ـعـ ـم ــل الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،الـ ــذي
ي ـ ـخ ـ ـلـ ــد الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداء الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت،
وإي ـص ــال رس ــال ــة لـعـمــوم فـئــات
المجتمع الكويتي بالبطوالت
والتضحيات التي قدمها شهداء
الكويت».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
تـ ـسـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـح ـ ــدائ ـ ــق ب ــأسـ ـم ــاء
شهداء المنطقة سيكون هناك
مجسمات تحمل صور وأسماء
وحيثيات االستشهاد من خالل
«الباركود» الخاص بكل شهيد،
حـتــى يـتـعــرف أهــالــي المنطقة
على حيثيات استشهادهم.

حسم ديوان الخدمة المدنية الجدل حول رصيد
اإلجازات الفائض لدى األطباء والفنيين واإلداريين
العاملين في وزارة الصحة.
وأكــد الديوان في كتاب أرسله إلى وكيل وزارة
ال ـص ـحــة د .مـصـطـفــى رضـ ــا عـ ــدم تــأج ـيــل رصـيــد
الموظفين العاملين في وزارة الصحة ،وأن ما هو
فوق المقرر من رصيد اإلجــازات يتم سحبه وفق
قانون الخدمة المدنية.
وقالت مديرة إدارة الوظائف العامة في وزارة
الصحة سعاد حسين في كتاب أرسلته إلى مدير
منطقة حولي الصحية ،ردا على استفسار االخيرة
عن «رصيد االجازات الفائض لدى األطباء والفنيين
واإلداريـيــن العاملين في المنطقة» :نــود اإلحاطة
بأن الوزارة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية
بذلك الخصوص بتاريخ  21ديسمبر  2020وأفاد

ديــوان الخدمة المدنية في كتابه الموجه لوكيل
الوزارة «بتعذر تلبية طلب الوزارة اعتبار الرصيد
المتراكم من اإلجــازات الدورية كرصيد مجمد مع
سقوط رصيد اإلج ــازات الــدوريــة للموظف الزائد
عن القدر والجائز االحتفاظ بــه» ،وذلــك لتعارض
طلب ال ــوزارة مــع أحـكــام ال ـمــادة رقــم  40مــن نظام
الخدمة المدنية التي أوردت أن «يحتفظ للموظف
برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خالل
 5سنوات باعتبار السنة الجارية واألربع سنوات
السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك» وهو األمر
الذي يتضح معه تعذر احتفاظ الموظف برصيد
إجازاته فيما يزيد عن الحد الوارد في المادة رقم
 40من نظام الخدمة المدنية سالفة الذكر ،ويترتب
عليه سقوط رصيد اإلجازات الدورية للموظف فيما
يزيد عن القدر الجائز االحتفاظ به.
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شخصيات عربية تستحضر دروس التحرير في احتفالية «كويت السالم»
ت ـحــولــت احـتـفــالـيــة "ذك ــرى
ال ــوع ــي" ،ال ـتــي نـظـمـهــا معهد
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة والـ ـ ـس ـ ــام،
بعنوان "كويت السالم بقلوب
عربية" ،إلى منبر عربي جامع
استعاد دروس تحرير الكويت
م ــن ال ـغ ــزو ال ـع ــراق ــي ال ـغــاشــم،
حـيــث أجـمـعــت الـكـلـمــات التي
أل ـق ـي ــت ع ـل ــى م ـك ــان ــة ال ـكــويــت

ال ــرائ ــدة ف ــي األسـ ــرة الـعــربـيــة،
وع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج ال ـك ــوي ـت ــي
الــذي يمكن أن يشكل المخرج
ال ـم ـن ــاس ــب ل ـك ـث ـيــر م ــن ال ـ ــدول
العربية التي تعاني األزمــات
والحروب.
وت ـم ـي ــزت ال ـف ـع ــال ـي ــة ،ال ـتــي
أقيمت افتراضيا أمــس األول،
بـحـضــور عــربــي جــامــع تمثل

في رئيس الحكومة المغربية
د .س ـ ـعـ ــدالـ ــديـ ــن ال ـع ـث ـم ــان ــي،
ورئـيــس وزراء لبنان األسبق
فـ ـ ـ ــؤاد ال ـ ـس ـ ـن ـ ـيـ ــورة ،واألم ـ ـيـ ــن
العام المساعد لجامعة الدول
العربية رئيس قطاع الشؤون
االجتماعية السفيرة د .هيفاء
أب ــوغ ــزل ــة ،وعـ ـض ــو الـمـجـلــس
التنفيذي رئيس دائرة الطيران

المدني لــرأس الخيمة الشيخ
ال ـم ـه ـنــدس ســالــم ب ــن سـلـطــان
ال ـق ــاس ـم ــي ،ورئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
أمناء مركز الملك حمد العالمي
للتعايش السلمي بالبحرين
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس أم ـن ــاء
مــر كــز عيسى الثقافي المدير
التنفيذي الشيخ د .خالد بن
خ ـل ـي ـفــة آل خ ـل ـي ـف ــة ،ورئ ـي ــس

م ــرك ــز الـ ــدراسـ ــات الـسـيــاسـيــة
واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ف ــي ال ـشــرق
األوس ــط بــالـسـعــوديــة د .أنــور
عشقي.
كما شــارك الرئيس األعلى
لـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة ال ـع ــرب ـي ــة
بالسعودية األميرة دعاء بنت
م ـح ـم ــد عـ ـ ـ ــزت ،وسـ ـفـ ـي ــر قـطــر
لــدى الـكــويــت بـنــدر بــن محمد

ال ـع ـط ـيــة ،وس ـف ـيــر ع ـم ــان لــدى
الكويت د .صالح الخروصي،
ومــديــر كـلـيــة ال ــدف ــاع الــوطـنــي
األس ـ ـبـ ــق ب ــأك ــاديـ ـمـ ـي ــة ن ــاص ــر
العسكرية بمصر اللواء محمد
ال ـ ـغ ـ ـبـ ــاري ،ورئ ـ ـيـ ــس مـحـكـمــة
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف رئـ ـي ــس ال ـم ــرك ــز
العربي للوعي بالقانون بمصر
ال ـق ــاض ــي د .خ ــال ــد ال ـق ــاض ــي،

ورئ ـي ــس مـحـكـمــة االسـتـئـنــاف
بمحافظة جبل لبنان القاضية
غــادة عــون ،والنائب اللبناني
السابق د .مصطفى العلوش،
ورئ ـي ــس مـكـتــب االس ـت ـشــارات
األوروبية الخليجية األفريقية
بروكسل شمص.

الناصر :ملتزمون بترسيخ ثقافة التسامح السنيورة :العرب أمام مفترق وبحاجة إلى النموذج الكويتي
«نسعى لرفع المعاناة اإلنسانية عن كاهل أبناء العالم عبر تضافر الجهود» «الغزو الصدامي كان نكبتنا الثالثة ...والرابعة هي االحتالل اإليراني»
أكد وزير الخارجية وزير الدولة
ل ـش ــؤون مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء الـشـيــخ
د .أحـمــد الـنــاصــر ح ــرص وال ـتــزام
ال ـك ــوي ــت ب ـمــواص ـلــة تــرس ـيــخ قيم
السالم ونشر ثقافة التسامح في
المجتمع والمنطقة العربية ككل.
ودع ــا الـنــاصــر خ ــال احتفالية
"كـ ــويـ ــت ال ـ ـسـ ــام ب ـق ـل ــوب عــرب ـيــة"
ت ـحــت ش ـعــار "ذك ـ ــرى ال ــوع ــي" الــى
تضافر الجهود العالمية لمواجهة
التحديات وترسيخ ثقافة الحوار
ونبذ اإلرهاب والتطرف والعنف.
وأقيمت االحتفالية التي نظمها
م ـع ـهــد الـ ـم ــرأة لـلـتـنـمـيــة وال ـس ــام
بمناسبة األعـيــاد الوطنية مساء
أمـ ـ ــس األول وش ـ ـ ـ ــارك ف ـي ـه ــا عـبــر
تقنية المرئي والمسموع رئيس
ح ـكــومــة ال ـم ـغ ــرب د .س ـعــد الــديــن
العثماني ورئيس الوزراء اللبناني
األس ـب ــق فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ونــائــب
رئ ـي ــس مـجـلــس األمـ ـن ــاء وال ـمــديــر
التنفيذي لمركز عيسى الثقافي
فــي الـبـحــريــن الـشـيــخ د .خــالــد بن
خليفة آل خليفة و ع ــدد مــن كبار
الشخصيات ا لـعــر بـيــة السياسية
واإلع ــامـ ـي ــة وال ـف ـك ــري ــة ومـمـثـلــي
البعثات التمثيلية المعتمدة لدى
البالد.
وألقى الناصر كلمة بالمناسبة
أكـ ـ ــد ف ـي ـه ــا حـ ـ ــرص الـ ـك ــوي ــت مـنــذ
نشأتها على نشر وتكريس ثقافة
السالم والحوار واالعتدال فباتت
أول ــوي ــة ف ــي م ــرت ـك ــزات الـسـيــاســة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ت ـن ـط ـلــق مـ ــن م ـب ــادئ
وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف
وعـ ـ ـ ـ ــادات وت ـق ــال ـي ــد ج ـب ــل عـلـيـهــا
أهـ ــل ال ـك ــوي ــت ف ـقــد كـ ــرس دس ـتــور
الكويت في عام  1962في ديباجته
م ـ ـبـ ــادئ وثـ ـق ــاف ــة ال ـ ـسـ ــام ف ــدول ــة
الكويت تفخر بأنها بلد الصداقة
والسالم وملتقى لمختلف األديان
والحضارات.
وذكر أن هذه المبادئ واألسس

أحمد الناصر

شكلت ركيزة مهمة لسياسة دولة
الـكــويــت الـخــارجـيــة فــي تعاطيها
م ــع ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي فــأضـحــى
دعــم جـهــود الــوســاطــة والمساعي
المبذولة لحل الـنــزاعــات بالطرق
والوسائل السلمية وتعزيز مفهوم
الدبلوماسية الوقائية من ثوابت
الدبلوماسية الكويتية.

مبادئ السالم
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـنـ ــاصـ ــر أن ش ـع ــار
االحتفالية بذكرى الوعي بعنوان
"كويت السالم ...بقلوب عربية" هو
داللــة على أهمية تضافر الجهود
لتحقيق مزيد من التآزر عبر الوعي
الحريص على مكتسبات األمتين
العربية واإلسالمية فدولة الكويت
ت ــؤم ــن إيـ ـم ــان ــا م ـط ـل ـق ــا ب ـم ـب ــادئ
السالم ومعانيه وأهمية تطبيقه
بشكل فاعل على أرض الواقع عبر
الوسائل السلمية التي حث عليها
أوال دي ـن ـنــا ال ـح ـن ـيــف وأك ــدت ــه كل
المواثيق واألعراف الدولية وعلى
رأسها ميثاق األمم المتحدة.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن هـ ـ ــذا اإلي ـ ـمـ ــان

الراسخ بتلك األسس دفع سياستنا
الحكيمة وفق إرشادات وتوجيهات
س ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ن ــواف
األحمد وسمو ولــي العهد األمين
الشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
ال ـخ ــال ــد إلـ ــى ت ــدع ـي ــم ب ــل دفـ ــع كــل
الجهود السلمية لحلحلة األزمات
الـ ـت ــي ي ـم ــر ب ـه ــا ع ــال ـم ـن ــا ال ـعــربــي
عبر الحوار الفاعل والمفاوضات
البناءة حقنا للدماء ودعما للتقدم
والرخاء.
وأضـ ــاف" :وال يفوتني هـنــا أن
استذكر البصمة الراسخة لسمو
األمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ــراح ـ ــل الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
األحمد في تبني الجهود الدولية
لرأب أي خالف يبرز على الساحة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة أو الـ ـع ــربـ ـي ــة ،فـتـلــك
ال ـمــدرســة الــدبـلــومــاسـيــة العريقة
كان لها أبلغ األثر في إبراز جهود
دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ف ــي ت ــدع ـي ــم سـبــل
السالم والرخاء التي أثمرت مؤخرا
بـتـحـقـيــق ا لـمـصــا لـحــة الخليجية
ورأب الصدع في البيت الخليجي
الــواحــد وتـمــاســك لحمته وإع ــادة
مسيرة التضامن العربي".
وأكد أن "دولة الكويت وانطالقا
م ـ ــن إيـ ـم ــانـ ـه ــا الـ ـ ـت ـ ــام ب ـث ــواب ـت ـه ــا
ومبادئها تسعى وبشكل مستمر
إلى دعم دول وشعوب العالم عبر
مــؤسـســاتـهــا الــوطـنـيــة الحكومية
واألهلية لرفع المعاناة اإلنسانية
عن كاهل أبناء العالم واالرتقاء بهم
إلــى مستويات التنمية المطلوبة
التي باتت ضرورة ملحة تستوجب
تضافر الجهود اإلقليمية والدولية
لمواجهة كل التحديات والعوائق،
وت ــرسـ ـي ــخ ث ـق ــاف ــة الـ ـ ـح ـ ــوار ون ـبــذ
اإلره ــاب والتطرف والعنف وفهم
ومـعــالـجــة ج ــذور االخ ـتــاف دفعا
لـلــوئــام وال ـســام بـيــن الـبـشــر على
م ـخ ـت ـلــف أج ـن ــاس ـه ــم وث ـقــافــات ـهــم
ومعتقداتهم".

اعـتـبــر رئ ـيــس الـحـكــومــة اللبنانية
األسبق ،فؤاد السنيورة ،أن العرب يقفون
حاليا أمام مفترق بسبب التحديات التي
يواجهونها ،مشددا على حاجة العالم
العربي الى نموذج الكويت ودورها.
وقال السنيورة ،في كلمة باحتفالية
"ذك ـ ــرى ال ــوع ــي"" :أخ ــذن ــي الـتـفـكـيــر في
الحديث عن مناسبة مرور  30سنة على
َّ
امي
تحرير دولة الكويت من الغزو الصد ّ
إل ــى رحـلــة مــع الــذكــريــات ،وإل ــى مــا كنا
نفكر ونحلم به في النصف الثاني من
ـوض
ال ـقــرن الـعـشــريــن مــن تـحــريـ ٍـر ونـهـ ٍ
رشيد
وحكم
وطني وقومي وديمقراطي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وحــوكـمــة ،وإل ــى مــا أصبحنا عليه في
حــاضــرنــا ،وكـيــف  -مــع األس ــف  -ننظر
وتـنـظــر إلـيــه مجتمعاتنا الـعــربـيــة من
خ ــوف ع ـلــى الـمـسـتـقـبــل ،وب ـم ــا أصـبــح
يحول دون مشاركتنا للعالم وباقتدار
فــي نـمـ ّـوه وت ـطــوره وح ـضــوره الثقافي
واالقـ ـتـ ـص ــادي" .وت ــاب ــع" :ف ــي صبيحة
الثاني من أغسطس  ،1990كانت هناك
ق ـم ــة ع ــرب ـي ــة مـ ـق ــررة االنـ ـعـ ـق ــاد لبحث
التهديدات َّ
الصدامية للكويت في القاهرة،
ّ
لكن الجلسة االفتتاحية لم تنعقد ،بعد
ورود أنباء الغزو الصدامي.
بـعــض ال ـعــرب طــرحــوا الـتــوســط مع
الـمـعـتــدي قـبــل ات ـخ ــاذ أي م ــوق ــف ،لكن
لبنان الذي كان ممثال برئيس الحكومة
د .سليم الحص ،أطــال الله عمره ،بادر
ً
مباشرة ،من دون تــردد وباسم لبنان،
إلى ًإصدار بيان من القاهرة يدين الغزو
ً
جملة وتفصيال.
وهو قال يومها :ال نستطيع أن نقر
لألقوى بأن يبتلع األضعف ،أو لألكبر أن
يلتهم األصغر ،ولبنان كما هو معروف
ٌ
وصفات
تربطه بالكويت عالقات وثيقة
ٌ
وقواسم مشتركة كثيرة ،أبرزها أنه دولة
ٌ
صغيرة محاطة بالكبار واألقوياء".
وأض ــاف" :لــم يـتـ ّ
ـورع ص ــدام عــن دفع
جيشه ال ــى الــداخــل الكويتي واحـتــال
الكويت .ولقد فهمت القيادة السعودية
رسالة التهديد ،وشرعت في التحضير
ألوسع تحالف ،وانطلق العمل لتحرير

الكويت .ما حصل وتحقق كــان بفضل
الـمـســاعــدة الـقــويــة للمملكة والـمــوقــف
ّ
العربي والدولي .ولكن ،فوق ذلك كله ،كان
الفضل لصالبة وأصالة القيادة الكويتية
وإرادة وعزيمة شعب الكويت المنيعة
والصلبة والمصممة على تحرير بلدها".
وأش ــار الــى أنــه "بعد نكبة فلسطين
عــام  ُ 1948ونكبة الهزيمة العربية في
عام  1967نكب العرب مرة ثالثة في عام
 1990بغزو صــدام للكويت .وإذا كانت
النكبة األول ــى والثانية قد وقعتا على
ّ
يــد عــدو األم ــة ،إال أن نكبتهم الجديدة
كانت على يد رئيس دولة عربية شقيقة
وجيش عربي".
وقال إنه "صحيح أن الكويت ّ
تحررت
ـرح
م ــن ن ـيــر ذلـ ــك اال ّجـ ـتـ ـي ــاح ،ل ـكــن ً ال ـجـ ً
الكبير ال ــذي تــولــد ت ــرك ن ــدوب ــا عربية
كثيرة ومعاناة شديدة بعد ذلك للشعب
العراقي وللعرب أجمعين .وذلك ما كان
مــن نتيجته إيـقــاظ واسـتـعــادة األحــام
اإليــرانـيــة فــي السيطرة الفارسية على
عدد من الدول العربية .وكان من نتيجة
ذلك ،أنه قد أصبح على العرب أن يعيشوا
نكبتهم الرابعة في االحتالل الجديد ،وأن
يعانوا الضغوط المستمرة عليهم واآليلة
إلى إشعال الفتن الطائفية والمذهبية
فــي المجتمعات العربية واإلســامـيــة.
وه ــي ال ـحــال الـتــي تعيشها وتعانيها
دول عربية في مقدمتها سورية والعراق
ولبنان واليمن".
وتساءل :لماذا وصلنا الى ما وصلنا
اليه ها هنا؟ من النكبة والعزلة والقنوط؟
ببساطة ألننا أضعنا البوصلة األساس
التي تهدينا إلى الطريق القويم والمنهج
الصحيح في الدين والدنيا!".
وش ــدد عـلــى أن ــه "م ــع الـتـحــدي الــذي
تواجهه أمتنا وتواجهه بالتحديد بعض
بلداننا من نزاعات واصطفافات طائفية
ومــذه ـب ـيــة ،ل ــم ي ـعــد أمــام ـنــا ف ــي ب ـلــدان
وطننا العربي إال الـعــودة إلــى الطريق
الصحيح ال ــذي س ــارت عليه كثير من
شـعــوب األرض ،ونـجـحــت فــي تحقيق
الـتـطــور وال ـت ـقــدم عـلــى م ـس ــارات إع ــادة

بـنــاء دول ـهــا وحـفــظ سـيــادتـهــا وفــرض
سلطة القانون والنظام على الجميع.
وهي قد قامت بذلك عبر إعادة االعتبار
لنظام المشاركة الحرة واالختيار الحر،
أي االحتكام الــى األنظمة الديمقراطية
القائمة على احترام المواطنة واحترام
اآلخر والقبول باالختالف والتنوع من
ضـمــن ال ــوح ــدة ،واالح ـت ـكــام ال ــى العقل
وال ـت ـعــاون الـمـتـســاوي ال إل ــى الـغــرائــز،
والتعاون اإلقليمي والعربي على أساس
التكامل وتعزيز نظام المصلحة العربية
المشتركة بديال عن التنافر والتصارع،
وبالتالي العودة إلى مبادئ احترام حق
اإلنسان العربي في حياة حرة وكريمة".
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه "ف ـ ـ ــي خـ ـض ــم ه ــذه
المصائب التي تنهال على رؤوس دولنا
وشعوبنا العربية ،أرى أن هناك حاجة
ماسة لتكوين موقف عربي ُي ُ
خرج األمة
مــن ح ــال ال ـتــراجــع ،فنحن ال ـعــرب أمــام
مفترق نكون أو ال نكون ،والجواب :هو
نعم يجب أن نكون .وليس لنا في هذا
ً
السبيل بديال عن أن تتضافر جهودنا
َ
توجهُ
يكون ُّ
وإراداتنا .وهذا يستدعي أن
بوصلتنا صحيحا وملتزما بالثوابت
العربية القائمة على التعاون والتكامل
واالحترام الكامل لبعضنا بعضا.

دور الكويت التاريخي
وقــال إنه "ما عــادت وحــدة المصالح
ً
واألخطار المشتركة أمورا تشبه العظات
ُ ُ
أو النصائح الـتــي يمكن ت ـجــاوزهــا أو
االستخفاف بها .وقد كانت دولة الكويت
ً
رائ ــدة في إدراك هذين األمرين والعمل
عـلــى هــديـهـمــا .وهـ ــذه األم ــان ــة للنفس
وللمحيط العربي والعالم األوســع هي
ْ
التي أفضت إلى التضامن الكبير العربي
وال ــدول ــي مــن حــولـهــا عـنــدمــا ّ
تعرضت
للمحنة القاسية .واليوم ّ
يتعرض العرب
وت ـت ـعــرض مـصــالـحـهــم ،ب ــل ويـتـعــرض
ُ
ُ
ألخطار تنال
وجودهم الوطني والقومي
ٍ
ً
منهم جميعا ،وتنتهك مصالحهم العليا.
ول ــذل ــك ي ـعــود دور ال ـكــويــت الـتــاريـخــي

فؤاد السنيورة

للبروز ،سواء في جمع الصف الخليجي
أو ف ــي ال ـع ـمــل ع ـلــى م ـس ــاع ــدة ال ـع ــراق
والقضايا العربية األخرى".
ّ
وأشار الى أن "هناك حركة مبشرة في
ليبيا ،واتجاه أوضاع السودان لالنتظام
ب ــال ـت ــوازي وم ــع الـتـفــاهــم م ــع الشقيقة
الكبرى مصر ،وذلك رغم كثرة المشكالت،
وهناك تجدد التحرك من أجل فلسطين.
ّ
لكن االضطراب في سورية ومن حولها
وف ــي الـيـمــن وم ــن حــولـهــا ال يشير إلــى
ضوء في نهاية النفق .وهذا ما أقصده
بالحاجة المتجددة إلى نموذج الكويت
ودور الكويت للتآزر والتضامن العربي".
وختم بالتوجه "بالتحية إلى صاحب
ّ
السمو أمير الكويت الشيخ نواف األحمد،
الــذي تابع منهج األمير الراحل صباح
األح ـم ــد ،طـ ّـيــب ال ـلــه ث ـ ــراه ،ف ــي أسـلــوبــه
ومنهجه ال ـنــاجــح ،والـ ــذي أثـمــر أخـيــرا
وس ــاط ــة نــاجـحــة عـلــى يــديــه ف ــي جمع
األشـ ـق ــاء بـعــد ط ــول اف ـ ـتـ ــراق" ،مضيفا:
"كما ّ
أوجــه التحية لجميع إخواني في
دولة الكويت العزيزة في هذه المناسبة
ً
العطرة ،مناسبة تحرير الكويت متأمال
ب ــرب ـي ــع ح ـق ـي ـقــي ق ـ ـ ــادم نـ ــريـ ــده ألمـتـنــا
ولبلداننا العربية وإنـســانـنــا العربي
سيأتي ،بإذن الله ،ال محالة".

جامعة الكويت تدشن النظام اآللي للترقيات احتجاج في «التطبيقي» على نقل التبعية
دشـنــت جامعة الـكــويــت مـشــروع ميكنة نـظــام الـتــرقـيــات الخاص
بأعضاء الهيئة األكاديمية ،وتحويل كل المعامالت الورقية ذات الصلة
الى إلكترونية.
وق ــال الـقــائــم بــأعـمــال نــائــب مــديــر الجامعة للخدمات األكاديمية
الـمـســانــدة ،د .عبدالله الـمـطــوع ،فــي تصريح صـحــافــي ،إن "تدشين
المشروع يأتي مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية بالمؤسسات
األكاديمية العريقة ،وسعي جامعة الكويت نحو الريادة على المستويين
األكاديمي واإلداري".
وأضاف المطوع أن "النظام الجديد يتماشى والخطط االستراتيجية
الموضوعة لتطوير كل أوجه العمل بالجامعة ،عبر ما يعرف بالتحول

الرقمي الــذي يقوم على تحويل كــل المعامالت الورقية ذات الصلة
بترقيات أعضاء الهيئة األكاديمية المنتمين لها إلى إلكترونية".
وأوضــح أن النظام اآللــي سيزيد المرونة الخاصة باالتصال وعقد
االجتماعات بين أعـضــاء اللجنة ومقدمي طلب الترقيات مــن أعضاء
هيئة التدريس والمحكمين داخــل البالد وخارجها ،إضافة إلــى تمتع
النظام بدرجة عالية من أمن البيانات والمعلومات المتداولة والحفاظ
على سريتها.
ّ
وبين أنــه يحتوي على ميزات البحث واالسـتــرجــاع والتخزين لكل
المعامالت التي يتم اجراؤها ،ما سيؤثر إيجابا على سهولة ودقة وسرعة
إنهاء كل المعامالت الخاصة بترقيات أعضاء الهيئة األكاديمية.

●

حمد العبدلي

نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وقـفــة احتجاجية لــرفــض ق ــرار نقل تبعية
الهيئة إل ــى وزارة الـتــربـيــة ،بــالـتـعــاون مع
اتحاد الطلبة وعدد من األساتذة في الهيئة،
وذلك مساء أمس األول ،عبر "يوتيوب".
وقــال رئيس اللجنة التعليمية د .حمد
المطر إن نقل تبعية الهيئة العامة للتعليم

«الجمارك» تضبط مواد
تموينية مدعومة
كانت في طريقها إلى دولة عربية
تـمـكــن رجـ ــال "ال ـج ـم ــارك" في
مــراق ـبــة الـتـفـتـيــش واالس ـت ـيــداع
بإدارة الجمرك البري (الصليبية)
م ــن ض ـب ــط ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة من
المواد التموينية المدعومة كانت
فــي طريقها لـلـخــروج إلــى دولــة
عربية ،حيث يعمل المفتشون في
ساحة التفتيش التابعة للمراقبة
عـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة ،ويفتشون
جميع البضائع ،وبعد االنتهاء
يـتــم تحميل الـبـضــاعــة ووض ــع
رص ــاص ــة ج ـمــرك ـيــة ،اس ـت ـعــدادا
إلرســال ـهــا إل ــى ال ـمــركــز المعني
لخروجها من الكويت.
ً
واسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى الـتـعـلـيـمــات
الجمركية ،وقــرار وزارة التجارة

بمنع تصدير المواد التموينية
الـ ـم ــدع ــوم ــة ،ف ـق ــد تـ ــم ضـبـطـهــا
وتحويلها إلى وزارة التجارة.
وتأتي هــذه الضبطية ضمن
سلسلة من الضبطيات المماثلة
في األيام الماضية ،وهي حصاد
األسابيع الماضية.
و ح ـ ـ ـ ـ ـ ــذرت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
للجمارك كل من ّ
تسول له نفسه
ت ـه ــري ــب ال ـب ـض ــائ ــع الـم ـم ـنــوعــة
وال ـم ـح ـظــورة بجميع أشكالها
وأنواعها إلى البالد ،مشددة على
أن ــه سـ ُـيـعـ ّـرض نفسه للمساءلة
الـقــانــونـيــة ،وات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
الجمركية بحقه.

العثور على حشيش في طرد
بريدي من دولة أوروبية
أعلنت وزارة الداخلية ،أ مــس ،أن قطاع األ مــن الجنائي
ً
ممثال في اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط كيلو
وربع الكيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة بطرد بريدي
قادم من إحدى الدول األوروبية عبر الشحن السريع.
وأوضحت ا لــوزارة ،في بيان ،أنه تم ضبط شخص مع
ا لـطــرد ا لـبــر يــدي ا ل ــذي يـحـتــوي عـلــى كمية مــن الحلويات
ومخبأ في داخلها بطريقة سرية ومبتكرة مادة الحشيش
ال ـم ـخــدرة ،الفـتــة إل ــى أن ــه تــم الـتـنـسـيــق مــع مـكـتــب البحث
والتحري لالدارة العامة للجمارك لتسهيل خروج الطرد
ووصوله لشركة الشحن السريع وعند تسلمه تم ضبط
صاحبه وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة
التخاذ اإلجراء ات القانونية الالزمة في حقه.

الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب إل ــى وزيـ ــر الـتــربـيــة
خـطــأ أكــادي ـمــي ،مـعـبــرا عــن رف ـضــه للنقل،
وأكــد ض ــرورة نقل تبعية "التطبيقي" إلى
وزير التعليم.
من جانبه ،ذكر نائب رئيس الرابطة
د .أح ـمــد مـنــدنــي ان الــراب ـطــة نـظـمــت هــذه
الــوقـفــة االحتجاجية لــإعــان عــن رفضها
الكامل لنقل تبعية الكليات التطبيقية إلى
وزارة التربية ،ألن هذا األمــر يتعارض مع
العقل والمنطق والواقع والقانون.

وأضاف د .مندني ان الرابطة لن ترضى
بمعاملة كـلـيــات التعليم التطبيقي بأقل
من نظرائها في مؤسسات التعليم العالي
األخرى" ،ونرفض سياسة الترضيات على
حساب جودة التعليم ومستقبل أبنائنا"،
مؤكدا ضرورة اتباع توجيهات سمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد باحترام القانون
وتطبيقه على الجميع.

ً
ً
« »KILTIينظم برنامجا تدريبيا لموظفي
هيئة األسواق عن كشف االحتيال المالي

بن عيسى :مرتكب الجريمة يستغل ضعف الرقابة في بيئة العمل

جانب من المشاركين في البرنامج التدريبي
نـظــم معهد الـكــويــت ال ــدول ــي الـقــانــونــي للتدريب
األهلي ( )KILTIالتابع لكلية القانون الكويتية العالمية
( )KILAWبرنامجا تدريبيا تحت عنوان "طرق كشف
االحتيال المالي" ،لمجموعة من موظفي هيئة أسواق
الـمــال ،حاضر فيه أستاذ الفقه المقارن والــدراســات
اإلسالمية المساعد بالكلية د .داود بن عيسى.
َّ
وبين بن عيسى ،أن االحتيال يتم عادة بالخفاء وال
تــراه العين ،ولكن من يمارسه يترك دالئــل وعالمات
تبين وجوده ومنها على سبيل المثال :االستثناءات
المحاسبية والشاذة ،وضعف نظام المراقبة الداخلي،
واالستثناءات التحليلية ،واإلسراف في أسلوب الحياة،
والتصرفات غير العادية لمرتكب فعل االحتيال ،وذلك
من خالل اللعب بالمستندات المحاسبية وتسجيل
قيود خاطئة في دفتر اليومية والتالعب بكمية ونوعية
وأسعار المشتريات واختالف المواصفات وتسجيل
مصروفات غير مبررة .وأشار بن عيسى الى ان مرتكب
الجريمة يستغل ضعف نظام الرقابة الداخلية الناتج
عن بيئة العمل التي تسمح بعدم التشدد في إجراءات
الضبط والرقابة والتدقيق على جميع األعمال اإلدارية
والمالية مما يؤدي إلى وجود ثغرة ينفذ منها المحتال
ليحقق مآربه.

وأضاف :بعد تعداد المؤشرات المالية الغريبة التي
تعتبر من أبرز عالمات وقوع االحتيال المالي ،إذ تبدأ
تظهر على المحتال وعلى أسرته مظاهر اإلسراف في
أسلوب الحياة ،ففي المقابل يغلب على األشخاص
الذين يحتالون ويرتكبون الجرائم الخوف والشعور
بالذنب ،ويعقبه احيانا اضطرابات نفسية وعصبية
تولد الضيق والكرب مما يؤدي إلى توتر بدني وعقلي،
لدى البعض ،بينما البعض اآلخر ال يبالون بكل ذلك
ويمضون في ارتـكــاب جريمتهم إلــى أن يتم كشفهم
حتى لو طال األمد.
وطالب بن عيس مدققي الحسابات وهم يقومون
بمهامهم التي ال يدخل من ضمنها كشف االحتيال
المالي ،التنبه لوجود أي عملية احتيال إلبالغ إدارة
الشركة أو المؤسسة عنها التخاذ اإلجراءات المناسبة
وبدء التحقيق لكشف االحتيال من خالل االستعانة
بــال ـم ـنــاهــج االس ـت ـخ ــراج ـي ــة ف ــي ب ـن ــوك الـمـعـلــومــات
وتحليلها للوصول إلى االستنتاجات التي تؤكد أو
تنفي وقوع احتيال مالي ،ومن ثم التحري عن المشتبه
به أو بهم لجمع األدلة والمستندات وإجراء التحقيقات
الالزمة وما يتبع ذلك من تحويل من تثبت إدانته إلى
الجهات المختصة.

ةديرجلا
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المطير والداهوم قدما استجوابهما للخالد :غير أهل للمنصب
أكدا أن انتقائية الحكومة هدفها ترهيب الناس من التفكير بتقويم أخطائها وبيان عيوبها
بسبب "االنتقائية في تطبيق
القانون" ،قدم النائبان
المطير وبدر الداهوم
محمد ً
استجوابا إلى رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد.

ق ــدم الـنــائـبــان محمد المطير
ود .بدر الداهوم استجوابا امس
إلى رئيس مجلس الــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد من محور
واحــد هو االنتقائية في تطبيق
القانون.
ونـصــت صحيفة االستجواب
على ما يلي :العدل أساس الملك،
ب ــه ق ــام ــت الـ ـسـ ـم ــاوات واألرض،
قال تعالى" :إن الله يأمر بالعدل
واإلح ـس ــان وإي ـت ــاء ذي الـقــربــی"،
ب ــال ـع ــدل تـسـمــو األم ـ ــم ویـسـتـتــب
األم ـ ـ ــن ،وت ـس ـم ــو ال ـق ـي ــم ،بــال ـعــدل
تنتشر الفضائل ،وتمحى الرذائل،
ولن يجد الخوف إلى قلوب الناس
س ـب ـيــا ،ب ـف ـقــده تـهـجــر األوط ـ ــان،
وح ـيــث وجـ ــوده تـقـصــد ال ـب ـلــدان،
قال صلى الله عليه وسلم لصحبه
الذين أمرهم بالهجرة األولى" :إن
بالحبشة ملكا ال يظلم عنده أحد،

فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله
لكم فرجا" ،ونقيض العدل الظلم،
خلق سقيم وفعل ذمـيــم ،عواقبه
وخيمة ،ومآالته خطيرة ،ونهاياته
مريرة ،أما والله إن الظلم شؤم...
والزال المسيء هوالظلوم حرمه
الله على نفسه ،وجعله بين عباده
مـحــرمــا ،قــال تعالى فــي الحديث
الـقــدســي" :يــا عـبــادي إنــي حرمت
الظلم على نفسي وجعلته بينكم
محرما ،فال تظالموا".
مــن أجــل ذل ــك ،اتفقت الشرائع
وأجمعت الملل على وجوب إقامة
العدل وتحريم الظلم ،وأن العاقبة
للعدل حتى لو كــان المتصف به
من الكافرين ،والخذالن على الظلم
ولو كان أهله من المؤمنين.
ق ــال شـيــخ اإلسـ ــام بــن تيمية
رحمه الله :فإن الناس لم يتنازعوا
في أن عاقبة الظلم وخيمة ،وعاقبة

ً
مطيع :أعلن استجواب وزير الصحة منفردا
أعلن النائب د .أحمد مطيع العازمي عزمه
استجواب وزير الصحة د .باسل الصباح بشأن
ملفات ذات صلة بجائحة كورونا.
وقال مطيع في تصريح بالمجلس امس إن
"االستجواب يتضمن ملفات كثيرة ومتعددة
منها ما يتعلق بالفساد اإلداري والمالي ،فضال
عــن إض ــرار معالجة جائحة كــورونــا بجميع
المواطنين سواء أصحاب المشاريع الصغيرة

والمتوسطة أو غيرهم".
واعتبر أن "توصيات وزيــر الصحة أضرت
بالدولة وأعــادت الحظر الجزئي ما نتج عنه
أضرار كثيرة" ،مضيفا أن "عودة الحظر الجزئي
تؤكد عدم وجود دراسة للقرارات وال استفادة
مــن التجربة األول ــى ،وعليه أعلن استجوابي
ً
وزير الصحة منفردا".

االشتراطات صراحة ،وتسعى اآلن
لعقاب من أخذ اإلذن منها إلقامة
مؤتمر صحفي.

سنة سيئة

محمد المطير

بدر الداهوم

الـعــدل كــريـمــة ،ولـهــذا ي ــروى :الله
ينصر الــدولــة العادلة وإن كانت
كافرة ،وال ينصر الدولة الظالمة
وإن كانت مؤمنة.
ولـقــد جــاء الــدسـتــور الكويتي
م ـت ــواف ـق ــا ت ـم ــام ــا مـ ــع مـ ــا أق ــرت ــه
شــري ـع ـت ـنــا الـ ـسـ ـمـ ـح ــاء ،وات ـف ـقــت
عليه البشرية جمعاء .حيث جاء
فــي ال ـم ــادة الـســابـعــة مـنــه :الـعــدل
والـ ـح ــري ــة والـ ـمـ ـس ــاواة دع ــام ــات
الـمـجـتـمــع ،وال ـت ـع ــاون وال ـتــراحــم
ص ـل ــة وثـ ـق ــى ب ـي ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن.
ومثلها ال ـمــادة الـثــامـنــة :تصون
الدولة دعامات المجتمع وتكفل
األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص
للمواطنين.
وأهم دعامات المجتمع إقامة
العدل ونبذ الظلم .ومن أهم صور
العدل ونبذ الظلم ،المساواة في

تطبيق القانون دون انتقائية أو
مزاجية أو عنصرية أو طائفية،
ح ـي ــث جـ ـ ــاء فـ ــي الـ ـ ـم ـ ــادة  29مــن
ال ــدس ـت ــور :ال ـن ــاس ســواس ـيــة في
الكرامة اإلنسانية ،وهم متساوون
ل ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ف ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق
والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم
في ذلك بسبب الجنس أو األصل
أو اللغة أو الدين.
ومع شديد األسف تبين بما ال
يدع مجاال للشك مخالفة السياسة
ال ـعــامــة لـلـحـكــومــة ك ــل الــديــانــات
وال ــدس ــاتـ ـي ــر والـ ـقـ ـي ــم ال ـب ـش ــري ــة
واألخ ـ ـ ــاق االن ـس ــان ـي ــة ب ـض ــرورة
وحـتـمـيــة تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون على
الجميع دون أي تفرفة أو تمييز،
ظهر ذلك جليا في تعامل الحكومة
مع تطبيق االشتراطات الصحية
حـ ـي ــث إن ـ ـهـ ــا تـ ــركـ ــت م ـ ــن خ ــال ــف

«مؤتمر تمكين المرأة» :ال يوجد تشريع يحمي
حقوق المواطنة المتزوجة من غير كويتي

«معالجة تشريعية أو تعديل للمادة المتعلقة بجرائم الشرف»
تـحــت رعــايــة رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق الـغــانــم،
أقامت لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفل البرلمانية
بالتزامن مع االحتفال باليوم العالمي للمرأة مؤتمرا
بعنوان "تمكين المرأة واألسرة" امس في مسرح مبنى
صباح األحمد بالمجلس.
وقــال رئيس اللجنة النائب اسامة الشاهين خالل
كلمة افتتاحية إنه تقدم ومقرر اللجنة النائب صالح
ال ـم ـط ـيــري وع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة ال ـم ـنــاور
وال ـنــائ ـبــان د.ح ـمــد الـمـطــر ود.ع ـبــدال ـعــزيــز الصقعبي
بــا قـتــراح بقانون بتعديل الالئحة الداخلية لمجلس
األمة بأن تكون لجنة المرأة واألسرة والطفل من اللجان
الدائمة ضمن التشكيل الدائم لمجلس االمــة ،وليست
لجنة مؤقتة.
وبين الشاهين أن االمــم المتحدة اخـتــارت عنوانا
لهذا العام "المرأة في القيادة تحقيق مستقبل متساو
فــي عــالــم كوفيد " ،)٩وتــدعــو فــي هــذه المناسبة كافة
المنظمات المدنية إلى رفع هذا الشعار وتطبيقه.
وأوضح أن "المؤتمر يضم  3قضايا تتناول موضوع
حقوق أبناء الكويتيات وهم شريحة كبيرة تصل الى
 20ألــف مواطنة تنقصنا فيها األع ــداد والتشريعات
وهناك فقط قــرارات إداريــة بمسمى مرسوم أميري أو
ق ــرار وزاري ،ولـكــن ليس هـنــاك تشريع يحمي حقوق
المواطنة المتزوجة من غير الكويتي".
وأشار إلى أن المؤتمر ناقش المادة  135من قانون
الجزاء الكويتي وهذه المادة تعرف لدى العامة بجرائم
الشرف والتي عليها لغط كبير ،مشيرا إلى أنه سوف
يـكــون فــي دور االن ـع ـقــاد االول مـعــالـجــة تشريعية أو
تعديل.
وأض ـ ــاف الـشــاهـيــن أن الـمــؤتـمــر يـنــاقــش التمكين
الثقافي والتربوي ،حيث إن األسرة والمرأة تواجهان
تحديات كبيرة في عالم المعلومات واالتصاالت الذي
نعيشه ،كي نرقي ونقوي ونحمي هذه األسرة تربويا
وثقافيا.
من جهته ،ثمن النائب د .صالح المطيري إنجازات
المرأة الكويتية الممتدة منذ نشأة الدولة قائال "ال يمكن

الغانم يكرم المشاركين في المؤتمر
أن نوفي المرأة الكويتية حقها وإنجازاتها وما قدمته
للوطن والمجتمع ومــا حققته إلــى جانب الرجل منذ
نشأة الدولة إلى يومنا هذا".
وبـيــن أنــه "عـلــى الصعيد الـكــويـتــي وبــرغــم اهتمام
الــدولــة وحــرص مؤسساتها على الـمـســاواة والعدالة
االجتماعية فإن هناك معاناة تعيشها المرأة الكويتية
المتزوجة من غير كويتي وما يترتب على هذه المعاناة
من تأثير بالغ على األسرة كاملة" ،مؤكدا أهمية الجانب
التشريعي كمرتكز رئيس لرفع هذه المعاناة.
بــدوره ،قــال النائب أسامة المناور إن لجنة المرأة
بحثت قضية المادة  ،153كاشفا عن أنه "سيكون هناك
إعادة نظر في تلك المادة".
وأوضح المناور أن "المادة  153تتعلق بما يسمى
القتل بالشك والقتل دفاعا عن الشرف فإن القتل بالشك
ال يجوز؛ ألن إزهــاق الــروح حسابها عند الله عسير"،

مضيفا أنه "في جرائم الشرف المسألة محددة ووضع
لها شرط شهادة الشهود ،وأن تكون هناك أدلة وبراهين
أخرى".
وبين أنــه بشأن موضوع حماية المرأة من العنف
فــإن ضــرب المرأة مخالف للقانون ويحق للمتضررة
رفــع قضية ،لــذا يجب وضــع شــرط بــأن يحسن الــزوج
معاملة زوجته باحترام فضال عن ضرورة وجود رادع
لمنع حدوث مثل ذلك الفعل.
وق ـ ــال ال ـم ـن ــاور "هـ ـن ــاك ب ـعــض األخ ـ ـ ــوات أو بعض
أوليائهن يلجأون إلى المحكمة نتيجة ظلمها من قبل
زوجها ويحكم لها بالطالق بنفقة وغيرها ،وعندما ال
يريد طليقها أن يدفع يتم وضع ضبط وإحضار عليه،
وعلى غــرار ذلــك يجب وضــع بعض العقوبات تجعل
الرجل المستهتر يعيد التفكير مئات المرات قبل أن
يضرب زوجته".

ويبدو أن االنتقائية في تطبيق
ال ـقــانــون سـنــة سـيـئــة لـلـحـكــومــة،
ليس الهدف منها استتباب األمن
وبث الطمأنينة في نفوس الناس،
ب ــل ال ـه ــدف وال ـغــايــة ه ــو ترهيب
الناس عن مجرد التفكير بتقويم
أخطائها وبيان عيوبها ،ولجم كل
من يجاهد إليقاف أربــاب الدولة
العميقة الذين يريدون االستفراد
بمقدرات الكويت ونهب ثرواتها،
وضرب الذلة والهوان على أهلها.
إن االنـ ـتـ ـق ــائـ ـي ــة ف ـ ــي تـطـبـيــق
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ومـ ـخ ــالـ ـف ــة ال ــدسـ ـت ــور
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي مـ ـخ ــالـ ـف ــة ص ــري ـح ــة
وس ـکــوت رئـيــس مجلس ال ــوزراء
عــن ذل ــك لـيــدل دالل ــة قــاطـعــة على
أنه المسؤول عن هذه االنتقائية،
ف ـب ــاألم ــس اس ـت ـح ـســن االن ـت ـه ــاك
األمني الصارخ في جلسة افتتاح
مجلس األمة والذي تاله التطاول
ع ـلــى نـ ــواب األمـ ــة شـتـمــا وطـعـنــا
وق ــذف ــا ،وأع ـق ـبــه م ـحــاولــة بعض
السفهاء القفز إلــى قــاعــة الـنــواب
لــاعـتــداء عليهم ،ومــن ثــم دخــول
أحد الموتورين إلى قاعة المجلس
ورمي األعضاء على وجوههم بما
طالته ي ــداه!! .والمفارقة أن الذين
رماهم هم رئيس الوزراء والوزراء!!.

وخــات ـمــة ه ــذه ال ـم ـه ــازل الـتــي
استحسنها رئيس الوزراء تجمهر
الموتورين فــي مـمــرات المجلس
وم ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـمـ ـجـ ـل ــس م ـ ــرددي ـ ــن
شعارات تدل على سوء في التربية
وفـ ـس ــاد ف ــي األط ـ ـبـ ــاع ،وق ـل ــة فــي
األدب .ثم يأتي اليوم ليحاسب من
أذن لهم بإقامة مؤتمر صحفي،
وتم المؤتمر تحت مرأى ومسمع
رجـ ــال الــداخ ـل ـيــة ول ــم يـتـلـفــظ أي
منهم بـعـبــارة تحذيرية أو كلمة
اس ـت ـن ـكــاريــة ،وهـ ــذا ي ــدل عـلــى أن
األوامـ ــر الـتــي ص ــدرت إلـيـهــم هي
تنظيم الـمــؤتـمــر واس ـت ـم ــراره ،ال
منعه وإيقافه.
وال ـقــاعــدة ت ـقــول :الـسـكــوت في
مقام البيان إقرار.
إن هــذا الـتـصــرف المشين من
رئيس ال ــوزراء فــوق أنــه انتقائية
مقيتة لتطبيق ا ل ـقــا نــون إال أ نــه
كذلك داخل في خلف الوعد ونقض
العهد ال ــذي قــال الـلــه فــي وجــوب
إم ـض ــائ ــه" :ي ــا أي ـهــا ال ــذي ــن آمـنــوا
أوفوا بالعقود" ،وقال في وجوب
الوفاء به وحرمة نقضه" :وأوفوا
بعهد الله إذا عاهدتم وال تنقضوا
األيمان بعد توكيدها ،وقد جعلتم
الله عليكم كفيال".
وعليه نــرى أن رئيس مجلس
الـ ــوزراء غير أهــل لـهــذا المنصب
ألن ـ ــه ولـ ــأسـ ــف الـ ـش ــدي ــد تـلـبــس
ب ـص ـفــات ال ي ـصــح أن ت ـك ــون في
قائد لكتيبة ،فكيف تكون في قائد
لحكومة!؟

«السكنية» :المطور العقاري يقلص
فترة إنجاز المشاريع اإلسكانية
«عند تطبيق القانون سنسلم أراضي خالية من العوائق»
مختلف تماما عن الرهن العقاري
● فهد تركي
أكدت المؤسسة العامة للرعاية
الـسـكـنـيــة اه ـم ـيــة ق ــان ــون الـمـطــور
الـعـقــاري ،مشيرة الــى ان القانون
يهدف إلى تقليص الفترة الزمنية
إلنجاز المشاريع اإلسكانية.
وقــالــت "الـسـكـنـيــة" فــي رد على
س ــؤال للنائب مساعد العارضي
ان ــه ع ـنــد تـطـبـيــق ق ــان ــون الـمـطــور
ال ـع ـقــاري ف ــإن الـمــؤسـســة ستقوم
بتسليم أراض بمساحات مناسبة
وخالية من العوائق من األراضــي
المخصصة لها الى الشركات ذات
ال ـن ـشــاط ال ـع ـقــاري واالس ـت ـث ـمــاري
وذلك لتنفيذ الوحدة السكنية.
وأضـ ــافـ ــت أن قـ ــانـ ــون ال ـم ـطــور
العقاري يهدف بشكل مجمل إلى
تـقـلـيــص ال ـف ـتــرة الــزمـنـيــة إلن ـجــاز
المشاريع اإلسكانية ،واستقطاب
أف ـض ــل أفـ ـك ــار وأس ــالـ ـي ــب ال ـق ـطــاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ـح ــديـ ـث ــة ف ـ ــي ت ـط ــوي ــر
المشاريع اإلسكانية ،ونقل خبرات
القطاع الـخــاص العالمي للقطاع
الخاص المحلي ،اضافة الى ضمان
الوصول إلى أعلى معايير الجودة
مــن خ ــال الـتـنــافــس بـيــن شــركــات
القطاع الخاص.
واكدت أن القانون يهدف أيضا
الـ ــى خ ـلــق فـ ــرص لــاس ـت ـث ـمــار مع
فرص عمل في المشاريع المحلية،
ونقل مخاطر التصميم والتنفيذ
والعالقة المرتبطة بتلك المخاطر
لـلـقـطــاع الـ ـخ ــاص ،ون ـق ــل مـخــاطــر
الـطـلــب عـلــى ال ـم ـشــاريــع السكنية
ل ـ ـل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ،وتـ ـخـ ـفـ ـي ــف
ال ـعــبء اإلداري والـفـنــي عــن كاهل
المؤسسة.
وأوض ـ ـح ـ ــت أن هـ ـ ــذا الـ ـق ــان ــون

الذي من خالله سيتم توفير الدعم
الـ ـم ــال ــي وال ـ ـ ـقـ ـ ــروض لـمـسـتـحـقــي
ا لــر عــا يــة ا لـسـكـنـيــة لتمكينهم من
شـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات ال ـس ـك ـن ـي ــة فــي
المشروع الــذي سيقوم بتطويره
المطور العقاري والشق التمويلي
هــو مــن اخـتـصــاص بنك االئتمان
الكويتي.
واش ـ ــارت ال ــى ان ــه فـيـمــا يخص
آلية تطبيق قانون المطور العقاري
فتبدأ من مرحلة تأهيل المطورين
العقاريين ( )RFQ Phaseومــن ثم
مرحلة طلب تقديم العروض (RFP
 )Phaseوان ـت ـهــاء بـمــرحـلــة تقييم
الـ ـع ــروض وال ـت ـعــاقــد م ــع الـمـطــور
الـعـقــاري الـفــائــز (شــركــات القطاع
الخاص) لتطوير األراضــي وبناء
ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات ال ـس ـك ـن ـي ــة ب ـم ـخ ـت ـلــف
النماذج واألنماط لتسليمها إلى
مستحقي الرعاية السكنية.
من جهته ،رفض النائب مساعد
العارضي قانون المطور العقاري
الذي اتى به وزير االسكان السابق.
وقـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــارضـ ــي :ي ـت ـضــح مــن
اجابة وزيــر اإلسـكــان عن األسئلة
الـمــوجـهــة م ــن قـبـلـنــا ع ــن الـمـطــور
العقاري بأنه غير جاهز للتطبيق
حـ ــال ـ ـيـ ــا خـ ـ ــاصـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـ ـشـ ــروع
ضخم مثل جنوب سعدالعبدالله
وسـيـتــرتــب عـلـيــه تــأخـيــر إضــافــي
ألصحاب الطلبات الحالية.
وأضـ ـ ـ ــاف :ن ــؤك ــد رف ـض ـن ــا ل ـهــذا
ال ـن ـظ ــام ،وأدعـ ـ ــو ال ــوزي ــر ال ـحــالــي
ب ــاإلس ــراع بــال ـتــوزيــع وف ــق اآلل ـيــة
الحالية.

«التشريعية» ترفض «العفو الشامل» بصيغة عبدالصمد

برلمانيات
سلة برلمانية
الحميدي إلحالل المواطنين
محل الوافدين خالل عام

قدم النائب بدر الحميدي
اقتراحا بشأن قيام الجهات
املتخصصة بأجهزة
الدولة والوزارات السيادية
وقطاعات األمن والدفاع
والخارجية والديوان
األميري وغيرها مما ذكر
باملبادرة خالل سنة واحدة
بإحالل املواطنني الكويتيني
مكان املوظفني العاملني
الوافدين في تلك الجهات،
ويستثنى من ذلك العمالة
املعاونة مع مراعاة التأكيد
على البعد األمني لهم قبل
تشغيلهم بالجهات املشار
إليها.

الكندري لصرف مزايا
متقاعدي «كاسكو»

قال النائب د .عبدالكريم
الكندري ان وزارة املالية
ملزمة بقوة القانون رقم
 2020-68املقر باملجلس
السابق بصرف املزايا
املالية ملتقاعدي شركة
كاسكو ،فتنفيذ القانون
ليس خيارًا لها وما يحصل
من تعطيل لتشريع دخل
حيز التنفيذ والتعذر بعدم
وجود سيولة أو ضعف في
االيرادات الشركة ال شأن
للمتقاعدين به.

الحويلة يسأل الرومي عن
إيرادات الغرامات الجزائية

وجه النائب د .محمد
الحويلة سؤاال الى نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير
العدل وزير الدولة لشئون
تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي ،قال فيه :لوحظ
ضعف وزارة العدل في
إجراءات تحصيل اإليرادات
الخاصة بالغرامات الجزائية
واستمرار عدم تحصيلها
ألكثر من سنة مالية والبالغ
جملتها 14.353.094/000
دينارا للقضايا الصادر بها
أحكام نهائية عن الفترة من
 2005الى  2020باملخالفة
لقانون تحصيل الرسوم
القضائية وقواعد تنفيذ
امليزانية .وعليه يرجى
افادتي وتزويدي باآلتي:
ملاذا لم يتم تحصيل هذه
املبالغ حفاظًا على املال العام
وللحد من تراكمها؟ وما هي
إجراءات التحصيل املتبعة
لدى وزارة العدل في تحصيل
الغرامات؟

الطريجي يسأل عن المساعدات
الخارجية منذ 1990

وافقت على زيادة المعاشات التقاعدية
●

محيي عامر

فـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت رف ـ ـ ـضـ ـ ــت ل ـج ـن ــة
الشؤون التشريعية والقانونية
الـبــرلـمــان ـيــة ،خ ــال اجـتـمــاعـهــا
أم ـ ـ ــس ،االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح بـ ـق ــان ــون فــي

شــأن العفو الشامل عــن بعض
الـ ـج ــرائ ــم ،ال ـم ـق ــدم م ــن ال ـن ــواب
ع ـ ــدن ـ ــان عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد وأحـ ـم ــد
الحمد وهـشــام الصالح ،قــررت
تأجيل البت في االقتراح اآلخر
المقدم من العضوين د .هشام

الساير يطلب إدراج تقرير العفو
السابق في الجلسة القادمة
كشف مقرر «التشريعية» النائب مهند الساير أنه
ً
تقدم بصفته مقررا للجنة بطلب رسمي الستعجال
إدراج تقرير العفو الشامل ،حيث تم رفعه بتاريخ 8
فبراير ولم يتم اعتماده وإدراجه من مكتب المجلس
ً
في برنامج الوثائق البرلمانية ،تمهيدا لعرضه في
أول جلسة قادمة بمشيئة الله ،ويتسنى للجميع
االطالع عليه.
وجاء في نص الطلب :استنادا إلى نص المادة
( )55م ــن الــائ ـحــة الــداخ ـل ـيــة لـمـجـلــس األمـ ـ ــة ،تم
رفــع تقرير قــانــون العفو الشامل مــن قبل اللجنة

التشريعية والقانونية إلــى مكتب مجلس األمــة،
وذلك تمهيدا إلدراجه على جدول أعمال أول جلسة
قادمة للمجلس ،إال أنه لم يتم اعتماده أو إدراجه في
نظام الوثائق البرلمانية اإللكترونية حتى تاريخه.
لذا يرجى اعتماد التقرير المشار إليه ومنحه
صفة االستعجال إلدراج ــه فــي أول جلسة قادمة
للمجلس.
يذكر أن التقرير المنجز من اللجنة التشريعية
والقانونية قد أحيل إلى مكتب المجلس بتاریخ
.2021/2/8

الصالح ،وعلي القطان.
وقــال رئيس اللجنة النائب
خ ــال ــد ال ـع ـن ــزي :ارت ـ ــأت الـلـجـنــة
تأجيل البت في االقتراح بقانون
األول بشأن العفو الشامل المقدم
من النائبين الصالح والقطان،
ح ـي ــث ج ـ ــاء ب ـف ـك ــرة جـ ــديـ ــدة لــم
يـسـبــق للجنة مـنــاقـشـتـهــا ،ولــم
يكن هناك رأي حكومي مسبق
ب ـهــا ،وقـ ــررت اس ـتــدعــاء وزي ــري
الـعــدل والداخلية ألخــذ رأيهما
بموضوعه ،أما باالقتراح الثاني
المقدم من عبدالصمد ،فإن هذا
االقـ ـت ــراح سـبــق أن ت ــم تـقــديـمــه،
وهـ ـن ــاك رأي م ـس ـبــق لـلـجـهــات
الـحـكــومـيــة وذات ال ـص ـلــة ،وتــم
الـتـصــويــت عليه أم ــس برفضه
بأغلبية الحضور ،وأحـيــل إلى
المجلس التخاذ ما يراه بشأنه.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي :وف ـي ـم ــا
يـتـعـلــق ب ــاق ـت ــراح انـ ـش ــاء هيئة
لحقوق االنـســان ،فهناك قانون
اخ ـ ـ ــر يـ ـتـ ـع ــرض لـ ـ ـ ــذات ال ـم ـه ــام
واالختصاصات ،فارتأت اللجنة
ت ــأج ـي ـل ــه ل ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــدراسـ ــة

«التشريعية» في اجتماعها أمس
وإع ـ ـ ــداد ت ـقــريــر ش ــام ــل بـشــأنــه،
ووافقت على  4اقتراحات بزيادة
المعاشات التقاعدية ،متفاوتة
بـ ـخـ ـص ــوص الـ ـمـ ـب ــال ــغ والـ ـم ــدد
الــزمـنـيــة ،بحيث تـكــون الــزيــادة
بـ ـشـ ـك ــل دوري دون ا لـ ـح ــا ج ــة
للبحث من الحكومة.
ولفت إلى أن أحد االقتراحات
الـ ـخ ــاص ــة بـ ــزيـ ــادة ال ـم ـع ــاش ــات
ي ـنــص ع ـلــى أن ت ـك ــون ال ــزي ــادة
س ـنــويــة ،وآخـ ــر ي ـنــص عـلــى كل
ثــاث سـنــوات ،ومنها مــن حدد
ً
الزيادة بمبلغ  70دينارا ،ومنها

 30ديـ ـ ـن ـ ــارا ،وواف ـ ـقـ ــت ال ـل ـج ـنــة
على االقتراحات وأحالتها إلى
ً
اللجنة المختصة ،مشيرا إلى
أن اللجنة وافقت على اقتراحين
آخرين يتعلقان بقانون الخدمة
الـ ـم ــدنـ ـي ــة ب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـ ـتـ ـ ــدرج فــي
اإلعالن عن الوظائف في الجهات
الـحـكــومـيــة ،ويـجــب أن يقتصر
ابتداء على الكويتيين ثم أبناء
الكويتيات ثــم غير الكويتيين
ثــم الخليجيين ثــم الجنسيات
األخرى.
وقال العنزي :وافقت اللجنة

ك ــذل ــك ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــراحـ ــات ب ـشــأن
ذوي اإلع ــاق ــة ،وه ــي اقـتــراحــات
مهمة وتمت إحالتها إلى اللجنة
ال ـم ـخ ـت ـص ــة ،ك ـم ــا وافـ ـق ــت عـلــى
اق ـتــراح ـيــن بـقــانــونـيــن بتعديل
قانون الرعاية السكنية ،ولهما
ق ـي ـم ــة مـ ـض ــاف ــة وب ـمــوج ـب ـه ـمــا
ي ـتــم ت ـحــديــد ال ـق ـس ــط ال ـش ـهــري
ل ـل ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن مـ ـ ــن الـ ــرعـ ــايـ ــة
السكنية ،حسب الراتب الشهري،
بحيث تتفاوت األقساط ،وتمت
ال ـم ــواف ـق ــة وأح ــال ـت ـه ـم ــا لـلـجـنــة
المعنية.

دعا النائب عبدالله
الطريجي إلى إجراء
مراجعة وتقييم لسياسة
املساعدات الخارجية
الكويتية ،بما يواكب
التداعيات االقتصادية
لوباء كورونا ،ويراعي
تراجع الفوائض املالية
ّ
امللحة
الكويتية ،والحاجة
إلى توجيه الدعم إلى داخل
الكويت.
وفي هذا السياق ،وجه
الطريجي سؤاال إلى وزير
املالية وزير الدولة للشؤون
االقتصادية واالستثمار
خليفة حمادة طلب فيه
تزويده بإجمالي املساعدات
املقدمة للدول العربية
واألجنبية والجهات
املستفيدة كافة خالل
الفترة من  1990حتى 2020
بالدينار الكويتي ،مع
جدول يبني أسماء الدول
ومبالغ املساعدات املقدمة
لكل دولة.
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الشايع للبلدية :سرعة إنجاز المعامالت وتطوير القطاعات
المنفوحي :نوظف التكنولوجيا لتقليص الدورة المستندية
محمد الجاسم

التحديات
كبيرة لكني
على ثقة
بتضافر
الجهود
لتجاوزها من
خالل العمل
الدؤوب

الشايع

أكـ ــد وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
البلدية وزي ــر الــدولــة لشؤون
االس ـ ـكـ ــان ش ــاي ــع الـ ـش ــاي ــع أن
األولـ ـ ــويـ ـ ــة س ـت ـع ـط ــى ل ـســرعــة
ان ـجــاز م ـعــامــات الـمــواطـنـيــن
وضـ ـ ـ ــرورة ت ـي ـس ـيــر وتـسـهـيــل
االجـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـت ـقــديــم خ ــدم ــات
ً
افـضــل ،م ـشــددا خــال ترؤسه
اج ـت ـمــاعــا ل ـل ـب ـلــديــة بـحـضــور
مديرها العام أحمد المنفوحي
ورؤساء جميع القطاعات في
الجهاز التنفيذي على حرصه
الـشــديــد عـلــى رف ــع أي مظلمة
إلنصاف اصحابها ،ومعالجة
اي قصور في خدمات البلدية.
ودع ــا الـشــايــع المسؤولين
ً
ال ــى أن ي ـكــونــوا س ـن ــدا ل ــه في
تطوير العمل ودعم الكفاء ات
الوطنية لتحقيق االنـجــازات
واالهداف في المرحلة المقبلة،
ً
مشيرا الى أن التحديات كبيرة
لكنه على ثقة تــا مــة بتضافر
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــود ل ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزهـ ـ ــا م ــن
ً
خــال العمل الـ ــدؤوب ،مــؤكــدا

الشايع والمنفوحي خالل االجتماع
أن اب ـ ـ ـ ــواب م ـك ـت ـب ــه م ـف ـتــوحــة
لـلـجـمـيــع ،وسـيـضــع ي ــده بيد
جـمـيــع الـمـســؤولـيــن لتحقيق
الـطـمــوحــات ال ـمــأمــولــة .وذكــر
أن ــه ع ـلــى ث ـقــة ك ـب ـيــرة وإي ـمــان
مطلق بعمل الكفاءات الوطنية
بوضع خريطة طريق لتطوير
الـعـمــل ف ــي مـخـتـلــف قـطــاعــات
ب ـ ـلـ ــديـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ـت ـح ـق ـي ــق
المزيد من االنجازات ،معقبا:
«حملني سمو االمير أن انقل

ل ـك ــم رسـ ــالـ ــة ش ـك ــر واف ـت ـخ ــار
بالجهود الكبيرة وحسن اداء
البلدية خالل التصدي للوباء
العالمي».

دافع لإلنجاز
مــن جهته ،ثمن المنفوحي،
ن ـي ــاب ــة ع ــن م ـس ــؤول ــي ال ـج ـهــاز
التنفيذي ،الثقة السامية والتي
جـ ـ ـ ــاءت ب ـج ـه ــد وع ـ ـمـ ــل كـ ـ ــوادر

المشعان لقيادات «الشؤون» :تطبيق
القانون ...والتسهيل على المراجعين
●

جورج عاطف

ع ـقــد وزي ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء وال ـطــاقــة
ال ـم ـت ـج ــددة ،وزي ـ ــر الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
والتنمية المجتمعية د .مشعان العتيبي،
أول اج ـت ـمــاعــاتــه أم ـ ــس ،م ــع وك ـي ــل وزارة
الشؤون والوكالء المساعدين ،تطرق خالله
إلى الحديث عن أمور وقضايا عدة تخص
الوزارة.
ووفقا لمصادر حضرت االجتماع ،فإن كل
ً
وكيل مساعد قدم شرحا مختصرا للوزير
عــن طـبـيـعــة عـمــل ق ـطــاعــه ،واالدارات الـتــي

يضمها ،فضال عن الخدمات التي يقدمها،
والمهام المنوطة به.
وبينت المصادر ،أن وكيل الــوزارة ،قدم
نبذة مختصرة عن «الشؤون» التي تعد من
أكبر الــوزارات الخدمية في البالد ،لكونها
تتعامل مع شرائح مختلفة في المجتمع،
وتـ ـق ــدم خ ــدم ــات ـه ــا إل ـ ــى فـ ـئ ــات عـ ـ ــدة ،عـلــى
سبيل المثال المستفيدين من المساعدات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ونـ ـ ـ ـ ــزالء م ـج ـم ــع ال ــرع ــاي ــة
االجتماعية والدور االيوائية من المسنين
ً
وأبناء الحضانة العائلية واألحداث ،فضال
ع ــن اشــراف ـهــا عـلــى جـمـعـيــات الـنـفــع الـعــام

بجناحيها األهلية والخيرية ،والجمعيات
التعاونيات .وذك ــرت أن الــوزيــر شــدد على
ضــرورة تطبيق القانون على الجميع ،مع
ضرورة التسهيل على المراجعين ،السيما
في ظل الظروف االستثنائية الحالية ،وأكد
أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود
جميع قياديي ومسؤولي وموظفي الوزارة،
بما يحقق آمال وطموحات المستفيدين من
خدماتها ويلبي احتياجاتهم ،واعدا بتكرار
عقد مثل هذه اللقاءات في المستقبل ،لوضع
سـيــاســات وآل ـيــات العمل الـتــي مــن شأنها
االرتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين.

الـ ـبـ ـل ــدي ــة ل ـت ـط ــوي ــر الـ ـخ ــدم ــات
وان ـ ـجـ ــاز ال ـم ـع ــام ــات تـحـقـيـقــا
ً
لرفعة الــوطــن ،مــؤكــدا أن الثقة
السامية دافع كبير لتحقيق كل
ما يصب في خدمة المواطنين
والتسهيل عليهم.
وأضاف المنفوحي« :نأمل أن
نـكــون على قــدر الثقة السامية
ل ـل ـم ـســاه ـمــة فـ ــي ت ـط ــوي ــر اداء
ال ـب ـل ــدي ــة ،خ ـص ــوص ــا ب ـســواعــد
ابنائها من الكفاءات والخبرات

الوطنية في المرحلة المقبلة»،
ً
مشيرا إلى أن الطموحات كبيرة
ل ـب ــذل ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـع ـط ــاء فــي
خدمة الوطن العزيز.
ولفت إلى أن قطاعات البلدية
تعمل بجد إلنجاز خططها في
تـقــديــم ال ـخــدمــات اإللـكـتــرونـيــة
بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا،
وتـقـلـيــص ال ـ ــدورة المستندية
لمختلف المعامالت.

«الطرق» تفتتح اليوم
تقاطعين بطريق النويصيب
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنه سيتم افتتاح
تقاطعين رئيسيين ضمن «مشروع تطوير طريق النويصيب»،
فجر اليوم.
وقــالــت الهيئة ،فــي بـيــان ،إن االفـتـتــاح يــأتــي ضمن خطتها
لتطوير وتـحــديــث شبكة الـطــرق فــي ال ـبــاد ،مشيرة الــى أنها
ستقوم بترحيل التحويلة المرورية من الطرق األرضية الحالية
الى الجسور الخاصة بالتقاطعين الجديدين.
وأضــافــت أن كــل تقاطع يتضمن جـســرا علويا لكل اتـجــاه،
اضــافــة إلــى دوار أراض ــي أسـفــل التقاطع مــع الـطــرق األرضـيــة
المؤدية إليه ،مبينة أن التقاطعين يخدمان منطقة الجليعة
(طريق رقم  )240وقاعدة «محمد األحمد البحرية» (طريق رقم
 ،)250ويبلغ الطول الكلي لترحيل التحويلة المرورية نحو 8.5
كيلومترات على امتداد طريق النويصيب.

تدوير محدود لمديرين في «اإلعالم» وخطة برامجية للحظر

●

محمد راشد

ع ـ ـل ـ ـمـ ــت «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» م ــن
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة فـ ــي وزارة
اإلع ـ ــام ،أن ق ـ ــرارات ص ــدرت،
أمس األول ،بتعيين وتدوير
عدد من مديري اإلدارات.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن
الـ ـق ــرارات تمثلت فــي تعيين
ً
سـ ـلـ ـط ــان الـ ـ ــدوسـ ـ ــري مـ ــديـ ــرا
إلدارة مـكـتــب وزيـ ــر اإلعـ ــام،
بـيـنـمــا ت ــم ن ـقــل م ــدي ــر مكتب
الوزير جاسم الهضيبان إلى
ق ـط ــاع ال ـ ـشـ ــؤون ال ـقــانــون ـيــة،
مشيرة إلى أن القرارات شملت

أيضا نقل عبدالرزاق إدريس
م ــن ال ـش ــؤون الـقــانــونـيــة إلــى
إدارة ا ل ـت ـف ـت ـيــش فـ ــي ق ـطــاع
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة والـ ـمـ ـطـ ـب ــوع ــات
وال ـن ـش ــر ،وك ــذل ــك ن ـقــل خــالــد
الحذيان مــن إدارة التفتيش
إلى قطاع اإلعالم الخارجي.
وفي مجال آخــر ،أكد وزير
اإلعالم والثقافة وزير الدولة
لشؤون الشباب ،عبدالرحمن
ال ـم ـط ـيــري ،أه ـم ـيــة أن تـكــون
مضامين ور ســائــل الخطاب
اإلعالمي الموجهة للمجتمع
الكويتي معبرة عنه ،وتعكس
اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـت ــي

تـحـقـقـهــا م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة
بسواعد الشباب الكويتيين.
وقال المطيري ،في تصريح
مـ ـ ـس ـ ــاء أ مـ ـ ـ ــس األول ،ع ـقــب
ترؤسه االجتماع األول للجنة
ال ـع ـل ـي ــا ل ـم ـت ــاب ـع ــة ال ـخ ـط ــاب
اإلع ــام ــي لـلـجـهــات الـتــابـعــة
ل ــوزي ــر اإلعـ ـ ـ ــام ،إن ـ ــه ح ــرص
على وجود مسؤولي الجهات
اإلعالمية من القطاع األهلي
ب ـجــانــب ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة،
لتبادل األفكار والمالحظات
ال ـخــاصــة بـتـطــويــر الـخـطــاب
اإلعالمي ،في ظل المتغيرات
ال ـم ـت ـســارعــة ال ـتــي نعيشها،

السـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي االعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
اإللكتروني.
وأضاف أن اإلعالم الكويتي
مطالب في هذه المرحلة بزيادة
ج ــرع ــات ال ـتــوع ـيــة والـتـثـقـيــف
ل ـ ـل ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن
ب ـض ــرورة االلـ ـت ــزام بــال ـقــرارات
الـحـكــومـيــة ال ـهــادفــة لمكافحة
ان ـت ـش ــار فـ ـي ــروس «ك ـ ــورون ـ ــا»،
والحفاظ على صحة الجميع،
مبديا ثقته بتجاوب المجتمع
الكويتي وتعاونه بتنفيذها.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،أعـلـنــت
وزارة اإل ع ـ ـ ـ ـ ــام أن خ ـط ـت ـهــا
الـ ـ ـب ـ ــرامـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة لـ ـقـ ـط ــاع ــاتـ ـه ــا

المختلفة خــال فـتــرة الحظر
ال ـج ــزئ ــي ال ـح ــال ــي ت ـق ــوم على
ثــاثــة مــرت ـكــزات رئـيـسـيــة هي
التوجيه والتوعية والترفيه.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــة
الــرسـمـيــة بــاســم ال ـ ــوزارة أن ــوار
م ـ ـ ــراد ،ف ــي ت ـص ــري ــح ،أن وزي ــر
اإلع ــام والـثـقــافــة وزي ــر الــدولــة
ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب عـبــدالــرحـمــن
الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري عـ ـ ـق ـ ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــا
مـ ــع وكـ ـي ــل الـ ـ ـ ـ ــوزارة والـ ــوكـ ــاء
الـ ـمـ ـس ــاع ــدي ــن ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف ع ـلــى
ال ـخ ـطــة االع ــام ـي ــة الـبــرامـجـيــة
للقطاعات المختلفة خالل فترة
الحظر الجزئي.

وأضافت مراد أنه تم خالل
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ع ـ ـ ـ ــرض الـ ـخـ ـط ــة
البرامجية لمختلف قطاعات
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ومـ ـن ــاقـ ـشـ ـتـ ـه ــا ب ـمــا
ي ـتــوافــق م ــع إجـ ـ ــراءات الــدولــة
وتـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات وزيـ ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ــام
بـ ـه ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن ــه
س ـي ـتــم ت ـس ـخ ـيــر ك ــل ال ـب ــرام ــج
خصوصا خــال فترة سريان
الحظر معتمدين على الركائز
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي الـ ـخـ ـط ــة بـمــا
يتناسب مع الشرائح السنية
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة م ـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين وبأساليب ولغات
مختلفة.

الواليات المتحدة تقف
مع الكويت لمكافحة
التهديدات السيبرانية

ألينا رومانوسكي*

ه ــذا ال ـعــام ،ستحتفل الـكــويــت وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بــالــذكــرى
السنوية الستين إلقامة العالقات الدبلوماسية بين بلدينا .وبينما
نحتفل بهذا اإلنجاز الهام ،من المهم تقييم ما حققناه في هذه
ً
العالقة ،إضافة إلى ما يتعين علينا تحقيقه معا.
ً
فقبل ثالثين عــامــا ،قــام تحالف من  38دولــة بقيادة الواليات
المتحدة بالمساعدة في تحرير الكويت من االحتالل العراقي ،وهي
تجربة ربطت الكويت والواليات المتحدة إلى األبد .واليوم ،هناك
تهديدات جديدة تواجه بلدينا ،والواليات المتحدة مستعدة مرة
أخرى للوقوف إلى جانب شعب الكويت لضمان السالم واالزدهار
في جميع أنحاء المنطقة.
ساحة المعركة اليوم انتقلت إلى
أن
األخيرة
تظهر الحوادث
ُ
الفضاء اإللكتروني .ففي عام  2019شنت حملة إيرانية للتجسس
السيبراني استهدفت شبكات حساسة فــي الكويت .وفــي خالل
النصف األول من عام  ،2020كان هناك  1.305هجمات إلكترونية
ً
في الكويت مرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد .وأخيرا ،هاجمت
روسيا الواليات المتحدة في أكبر عملية تجسس في التاريخ .هذه
الحوادث ّ
تبين كيف أن الدول الخبيثة وغيرها من الجهات يمكنها
استغالل نقاط الضعف في شبكات الهواتف المتنقلة والبيانات
واالتصال بشبكة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي ،والذكاء
االصطناعي ،إذ إن هــذه الوسائل الرقمية ترتبط ببنية تحتية
حساسة وغير حساسة كشبكات الطاقة ،ونظام توزيع المياه،
وال ـمــواصــات ،والـشـبـكــات العسكرية وشـبـكــات تنفيذ الـقــانــون،
ووسائل أخرى نحن نعتمد عليها في كل يوم وهي اآلن من الممكن
ً
تعطيلها أو تدميرها بضربات مفاتيح بدال من الصواريخ والقنابل.
وبـيـنـمــا ال تـ ــزال ال ــدب ــاب ــات وال ـص ــواري ــخ ت ــداف ــع ع ــن حــدودنــا
وال ـم ـن ـشــآت الـمـهـمــة ،م ــن األه ـم ـيــة بـمـكــان أن نكملها بــدفــاعــات
سيبرانية قوية ضد تلك التي تنوي التسبب في أضــرار واسعة
النطاق ألنظمتنا المالية ،واألمن القومي ،والخصوصية ،وطريقتنا
ً
الديمقراطية في الحياة .ونظرا لمدى ترابطنا وكيف أننا نعتمد
على بعضنا ،فإذا كانت شبكاتنا معرضة لذلك فإن تلك الثغرات
ً
ً
تشكل تهديدا أمنيا لحلفائنا وشركائناّ .
هذا هو السبب في أن الواليات المتحدة تحض شركاءها لتطوير
شبكات مفتوحة مؤمنة للتشغيل المتبادل يمكن االعتماد عليها،
ونحن نحث بقوة حلفاءنا وشركاءنا ومنهم الكويت على ذلك،
إذ إن أمنهم القومي تلتزم به الواليات المتحدة ،إلى جانب وضع
التشريعات والتنظيمات وغيرها من التدابير التي تضمن أمننا
المشترك في شبكات الجيل الخامس  5Gوغيرها من الشبكات.
وهذه التدابير تشمل دعم التنوع للمزودين ومعايير شفافة عبر
األطر التنظيمية الوطنية .إن االشتراك في المنظمات التي تقوم
بالتطوير والمساعدة في تنفيذ معايير االتصاالت وتطوير قوة
ً
عاملة ماهرة تدعم هذه األهداف مهم أيضا.
وكما أن الواليات المتحدة والكويت تواصالن تعزيز شراكتيهما،
نود تبني سلسلة تزويد تقنية معلوماتية واتصاالت أكثر قوة
ً
وتنوعا والتي من شأنها أن تسمح للكويت باستبعاد المزودين
غير الموثوق بهم وبناء الشبكة التي تمكن من نقل البيانات على
شبكات  5Gبأمان.
وإض ــاف ــة إل ــى ض ـمــان خـصــوصـيــة ال ـب ـيــانــات وال ـح ـمــايــة ضد
االختراق ،فإن بنية تحتية لالتصاالت آمنة ومأمونة هي المفتاح
لجذب شركات تكنولوجيا وأعمال متعددة الجنسيات .وتطمح
ً
الكويت إلى أن تكون مركزا للبيانات بين الشرق األوسط وأوروبا،
ولكن لجذب شركات موثوق بها ومشهورة ذات أحدث التقنيات،
يجب على الكويت ضمان سالمة وأمن البيانات ،وبناء الدفاعات
السيبرانية القوية من خــال االستثمار في شركات موثوق بها
وشبكات نظيفة.
في عالم متصل بالشبكة ،ال يمكن ضمان االزدهار االقتصادي
وقوة وأمن عالقتنا إال إذا توحدنا في نهجنا تجاه األمن السيبراني.
ً
واليوم يجب أن تتحد دولنا مرة أخرى كما فعلنا قبل ثالثين عاما.
هذه المرة ،يجب أن نبني دفاعنا اإللكتروني الجماعي ،ضد عدو
ً
قد يكون كامنا بالفعل داخل أنظمتنا الحيوية ،وهو على استعداد
ً
إللحاق الضرر ليس فقط بنا ولكن أيضا بحلفائنا وشركائنا.
وكما أظهر لنا الوباء أن ارتداء القناع يحمي أنفسنا واآلخرين،
يجب علينا حماية مصالحنا المشتركة من خالل ارتداء قناع من
دفاعات األمن السيبراني القوية .إن الواليات المتحدة مستعدة
لدعم شعب الكويت لالستعداد والدفاع ضد التهديدات السيبرانية.
ّ
ونعمق الشراكة التاريخية بين بلدينا التي
وللقيام بذلك ،سنوسع
ً
خلقت عقودا من السالم واالزدهار.
* السفيرة األميركية لدى دولة الكويت

محافظ األحمدي :االلتزام باالشتراطات «بلدية الجهراء» ً :تحرير  53مخالفة
وإزالة  449مخيما
الصحية مسؤولية وطنية
ح ــذر م ـحــافــظ األحـ ـم ــدي ال ـش ـيــخ ف ــواز
الخالد من مغبة عــدم االلـتــزام بتعليمات
السلطات الصحية لوقف صعود المنحنى
الوبائي بما يهدد بإهدار انجازات الكويت
التي شهد بها العالم في مواجهة جائحة
كورونا ،مؤكدا ان هذا االلتزام شأن ديني
وأخــاقــي ووطـنــي على الجميع ترجمته
على ارض الواقع.
جاء ذلك خالل تفقده بدء سريان تنفيذ
قرار الحظر الجزئي في محافظة األحمدي،
ل ـلــوقــوف ع ـلــي س ـيــر ال ـع ـمــل بــالـقـطــاعــات
الخدمية واالدارية األمنية.
ووجــه الخالد الشكر والتقدير لرجال
األمن والعاملين بمختلف الجهات المعنية،
ول ـل ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن الـمـلـتــزمـيــن
بضوابط الحظر واالشـتــراطــات الصحية
من اهالي وقاطني ومــرتــادي المحافظة،
داعيا الجميع للتعاون مع الجهات المعنية
بما يحقق الهدف السامي للجميع وهو
سالمة الوطن والمواطن والمقيم وتجاوز
الجائحة والعبور المأمول الي بر االمان
بـتــوفـيــق مــن الـمــولــي سـبـحــانــه وبـجـهــود
الجميع والتزامهم ووعيهم.

المطيري :أصدرنا  66شهادة أوصاف خالل فبراير
●

فواز الخالد

وث ـمــن تـضــافــر ال ـج ـهــود ال ـم ـبــذولــة من
الجميع سواء الجهات الرسمية أو االهلية
والتطوعية وكل مواطن ومقيم على ارض
كويتنا لـتـجــاوز الجائحة وتخطي هذه
الفترة العصيبة التي يمر بها العالم اجمع،
م ـش ــددا عـلــى ضـ ــرورة الـتـسـجـيــل لـتـنــاول
التطعيم خاصة ان الكويت لم تتوان عن
تــوف ـيــر أف ـض ــل وأك ـث ــر ال ـل ـقــاحــات فـعــالـيــة
ومأمونية سواء للمواطنين أو للمقيمين.

محمد الجاسم

أك ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر ف ـ ـ ــرع بـ ـل ــدي ــة م ـحــاف ـظــة
الـجـهــراء ،ثــامــر الـمـطـيــري ،أن الـجــوالت
ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ن ـ ـفـ ــذت ـ ـهـ ــا ال ـ ـفـ ــرق
ال ــرق ــابـ ـي ــة ب ـ ـفـ ــرع بـ ـل ــدي ــة ال ـم ـح ــاف ـظ ــة
خـ ــال ف ـب ــراي ــر الـ ـم ــاض ــي ،أسـ ـف ــرت عــن
تــوج ـيــه  148إنــذارا وتنبيها ،وتحرير
ً
تـعـهــدات ووض ــع ملصقات ،فـضــا عن
الكشف عـلــى  58519مـحــا ،إلــى جانب
تحرير  53مخالفة ،وتحرير  44كشف
ً
استفسار لمحالت ،وإزالة  449مخيما
ً
مخالفا.
وقال المطيري ،في تصريح صحافي،
أم ــس ،إن ال ـفــرق الــرقــابـيــة فــي مختلف
اإلدارات بفرع بلدية المحافظة كثفت
مــن جــوالتـهــا الميدانية على األنشطة
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ب ــال ـم ـج ـم ـع ــات والـ ـبـ ـق ــاالت
والـ ـمـ ـق ــاه ــي والـ ـمـ ـط ــاع ــم ،ل ـل ـت ــأك ــد مــن
ا ل ـتــزام العاملين بتعليمات ُّ
السلطات
الصحية ،باتخاذ اإلجراءات والتدابير
الوقائية واالحترازية ،بارتداء القفازات
والكمامات والتباعد الجسدي ،لتجنب

ان ـت ـش ــار فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،فـضــا عــن
الـتــأكــد مــن الـتــزامـهــم بـلــوائــح وأنـظـمــة
البلدية.
وأشار إلى أن مفتشي الفريق الرقابي
ب ـ ـ ـ ــإدارة ال ـن ـظ ــاف ــة الـ ـع ــام ــة وإشـ ـغ ــاالت
ال ـ ـطـ ــرق يـ ـت ــابـ ـع ــون أع ـ ـمـ ــال الـ ـش ــرك ــات
ال ـم ـت ـع ــاق ــدة م ــع ال ـب ـل ــدي ــة ،ل ـل ـتــأكــد مــن
مـسـتــوى ا لـنـظــا فــة بالمحافظة ،فضال
ً
عــن غـســل وتـعـقـيــم الـحــاويــات ،مـشـيــرا
إلـ ــى غ ـســل وت ـع ـق ـي ــم  73705ح ــاوي ــات،
وتـ ـنـ ـظـ ـي ــف  422مـ ـنـ ـطـ ـق ــة آلـ ـ ـي ـ ــا ،ورف ـ ــع
ونقل  74590مترا مكعبا من المخلفات
مجهولة المصدر.
ول ـ ـف ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار  66شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادة
أوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،و 16شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة إنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء
إش ـ ـ ـ ــراف ،وت ــوج ـي ــه  16ك ـت ــاب ــا لـ ـ ــوزارة
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء إليـ ـ ـص ـ ــال ال ـت ـي ــار
الـكـهــربــائــي ،وال ـك ـشــف ع ـلــى  4ع ـقــارات
وتحرير  65إثبات حالة.

ّ
«السكنية» تعدل مواعيدها مع الحظر
●

يوسف العبدالله

أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي ب ــاس ــم
المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،عمر
الرويح ،تعديل مواعيد تسليم المخصص
لـهــم ش ـهــادات لـمــن يهمه األم ــر لمشروع
المطالع الضواحي  8و 9و 10و ،11إضافة
ال ــى م ـشــروع «ج ـنــوب عـبــدالـلــه الـمـبــارك»
بالفترة المسائية ،ليكون الموعد الجديد
م ــن ال ـســاعــة  12:30ب ـعــد ال ـظ ـهــر ح ـتــى 3
مـســاء ،حيث سترسل المؤسسة رسالة

نصية لمن لــد يــه حجز مسبق بالموعد
الجديد.
وق ــال ال ــروي ــح ،فــي تـصــريــح أم ــس ،إن
ً
التعديل جاء نظرا لقرار مجلس الوزراء
ـرض الـحـظــر ال ـجــزئــي ،مـبـيـنــا أن من
ب ـفـ ّ
ي ـت ـعــذر ح ـض ــوره ف ــي ال ـمــوعــد الـمـحــدد
يمكنه المراجعة خالل  10أيام عمل من
الموعد ،مع ضرورة إبراز الحجز.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـم ــواط ـن ـي ــن الـ ــذيـ ــن لــم
يـتـمـكـنــوا مــن حـجــز مــوعــد مـسـبــق على
منصة الـمــؤسـســة لـمـشــروعــي المطالع

ّ
وجنوب عبدالله المبارك لتسلم شهادات
ل ـمــن يـهـمــه األم ـ ــر ،يـمـكـنـهــم ال ـح ـجــز عن
ط ــري ـق ــة «م ـن ـص ــة م ـ ـتـ ــى» ،ابـ ـ ـت ـ ــداء مـ ــن 8
أبــريــل المقبل ،مــع إحـضــار المستندات
الـمـطـلــوبــة ،مضيفا أن ــه تــم كــذلــك إع ــادة
ج ــدول ــة م ــواع ـي ــد ال ـمــواط ـن ـيــن ال ـت ــي تم
حـجــزهــا مـسـبـقــا لـلـفـتــرة الـمـســائـيــة في
المراكز الخارجية التابعة إلدارة خدمة
الـمــواطــن فــي كــل مــن فــرع بــرج التحرير
وفـ ـ ـ ــرع ال ـ ـقـ ــريـ ــن ،وع ـ ـلـ ــى ذلـ ـ ــك س ـتــرســل
المؤسسة رسالة نصية بالموعد الجديد.

عمر الرويح

ةديرجلا

•
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«التمييز» :دوائر الجنح المستأنفة
غير مختصة بنظر جرائم البلدية

مرافعة

• أكدت نفاذ القانون منذ صدوره والدوائر الثالثية صاحبة االختصاص األصيل
• الهيئات القضائية القديمة تستمر في نظرها وفق القانون السابق
حسين العبدالله

أكدت محكمة جنح التمييز
برئاسة المستشار نجيب المال
عدم اختصاص دوائر الجنح
المستأنفة بنظر االستئنافات
التي تخص قضايا جنح البلدية
بعد صدور القانون رقم
 2016/33بشأن البلدية.

قالت المحكمة ،في حيثيات حكمها،
بـعــدمــا انـتـهــت م ــن إل ـغ ــاء حـكــم محكمة
الـجـنــح المستأنفة وإحــالـتــه إل ــى دائ ــرة
الجنايات في محكمة االستئناف العالي،
إن قــانــون البلدية رقــم  2016/33يطبق
بأثر فوري ومباشر على القضايا التي
مازالت منظورة أمــام المحكمة صاحبة
االختصاص القديم.
وكانت محكمة الجنح قضت بتغريم
الـمـتـهــم ،وه ــو نــائــب ف ــي مـجـلــس األم ــة،
بـغــرامــة مــالـيــة قــدرهــا  300دي ـنــار ،على
ً
خلفية تنصيبه خياما لمقره االنتخابي
دون الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـت ــرخ ـي ــص مــن
ال ـب ـلــديــة ،وت ــم الـطـعــن عـلــى الـحـكــم أم ــام
مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــح الـ ـمـ ـسـ ـت ــأنـ ـف ــة لـ ـع ــدم
االختصاص ،وتأييد الحكم أمام محكمة
الجنح المستأنفة إال أن النائب طعن على
الحكم أمام محكمة جنح التمييز.

االختصاص

المحكمة أكدت
أن القانون أعفى
مجلس القضاء
من تشكيل دائرة
خاصة لقضايا
الجنح

وق ــال ــت م ـح ـك ـمــة ج ـن ــح ال ـت ـم ـي ـيــز فــي
حيثيات حكمها ،إن المقرر في قضاء هذه
المحكمة« ،أن الدفع بعدم االختصاص
الوالئي أو النوعي يتعلق بالنظام العام،
ً
ً
وم ــن ثــم فــإنــه يعتبر قــائـمــا ومـطــروحــا
على المحكمة ،ولــو لم يدفع به أمامها،
ولمحكمة التمييز أن تقضی به من تلقاء
نفسها .لما كــان ذلــك ،وكانت المادة 46
مــن الـقــانــون رقــم  33لسنة  2016بشأن
بلدية الكويت والصادر في  4يوليو سنة
 2016والمنشور بالجريدة الرسمية في
 12يوليو سنة  2016قد نصت على أنه
«تنشأ بقرار من المجلس األعلى للقضاء
دائــرة خاصة واحــدة أو أكثر بالمحكمة
الكلية تشكل مــن ثــاثــة قـضــاة تختص
دون غـيــرهــا بــالـنـظــر فــي ال ـجــرائــم التي
ترتكب بالمخالفة للوائح التي تصدرها
البلدية ،وتستأنف األحكام الصادرة من
هذه الدائرة أمام محكمة االستئناف في
دائرتها الجزائية».
ومفاد ذلك بأن المشرع قد أنشأ دائرة
خاصته أو أكثر بالمحكمة الكلية ميزها
بتشكيل خــاص مغاير لمثيالتها ،التي
كــانــت تـنـظــر ال ـجــرائــم الـ ـ ــواردة بـهــا بــأن
ً
جعل تشكيلها من ثالثة قضاة بدال من
القاضي الـفــرد ،وأن ــاط بها دون غيرها
النظر في تلك الجرائم ،وعقد االختصاص
بـنـظــر االس ـت ـئ ـنــاف ال ـم ـقــام ع ــن األح ـكــام
الـ ـ ـص ـ ــادرة م ــن ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة لـمـحـكـمــة
االستئناف في دائرتها الجزائية.

احكام
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة ف ـ ــي ح ـي ـث ـيــات
حـكـمـهــا أن ــه وك ــان ال ـقــانــون ال ـمــذكــور لم
ً
يـحــدد أحـكــامــا انتقالية لتطبيقه ســواء
بــالـنـسـبــة ل ـل ــدع ــاوى ال ـتــي عــرضــت على

نجيب المال

الــدوائــر التي كانت تنظر الــدعــاوى التي
كــانــت مـقــامــة عــن ال ـجــرائــم ال ـتــي ترتكب
بالمخالفة للوائح التي تصدرها البلدية
قبل استحداث نص المادة  46المار ذكرها
ً
ً
وقضى فيها غيابيا أو حضوريا وكــذا
المطعون باالستئناف التي تقام عن هذه
األحـكــام من حيث االختصاص بنظرها
بعد إعمال النص المذكور ،ومن ثم فإنه
ال مناص من الرجوع إلى القواعد العامة
في هذا الصدد ،لما كان ذلك ،وكان النص
في الـمــادة  17من قانون الـجــزاء على أن
«تسري القوانين الشكلية على كل إجراء
يتخذ أثناء سريان هذه القوانين ولو كان
يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها...
م ـف ــاده ب ــأن ال ـقــوان ـيــن اإلج ــرائ ـي ــة تـســري
من يــوم نفاذها على اإلج ــراءات التي لم
تكن قد تمت ولــو كانت متعلقة بجرائم
وقعت قبل نفاذها ،وأن القوانين المعدلة
لالختصاص تطبق بــأثــر ف ــوري شأنها
في ذلك شأن قانون اإلجــراءات ،فإذا عدل
القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل
مــا كــانــت مختصة بـنـظــره مــن القضايا
ً
طبقا للقانون القديم إلى محكمة أو جهة
قـضــاء أخـ ــرى ،ف ــإن ه ــذه الـجـهــة األخـيــرة
تصبح هــي الجهة المختصة وال يكون
لـلـمـحـكـمــة ال ـت ــي ع ــدل اخـتـصــاصـهــا من
عمل إلنفاذ القانون سوى إحالة الدعوى
المنظورة أمامها وبذات الحالة التي كانت
عليها عند رفعها إلى المحكمة المختصة
طالما أن الــدعــوى لــم يتم الفصل فيها،
فــالـقــانــون الـمـعــدل لــاخـتـصــاص يطبق
بأثر فــوري ومباشر على القضايا التي
ما زالت منظورة أمام المحكمة صاحبة
االختصاص القديم ،ومن المستقر عليه
أنه في حالة ما إذا كانت المحكمة صاحبة
ً
االختصاص القديم قد أصدرت حكما في
الــدعــوى فــإن هــذا الحكم مــن حيث طرق
ً
الطعن فيه يظل خاضعا لألحكام التي
ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم
ً
وذل ــك أخـ ــذا بـعـمــوم قــاعــدة ع ــدم ســريــان
أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ
ً
ً
نفاذها إال إذا تضمنت نصا صريحا على
سريان أحكامها على ما وقع قبل تاريخ

النظام العام
ذكـ ــرت «ال ـت ـم ـي ـيــز» أن واق ـع ــة ال ــدع ــوى س ـبــق وأن
حصلها الحكم المستأنف ،في بيان واف بغنى عن
إع ــادة تــردیــدهــا والـمـحـكـمــة تحيل إلـيــه فــي بيانها
ً
ً
وتعتبر ما ورد فيه بهذا الشأن ،جزءا متمما لقضاء
هذا الحكم.
واوضـحــت المحكمة أن الــدفــع بـعــدم االختصاص
الوالئي أو النوعي يتعلق بالنظام العام وتعتبر مسألة
االخـتـصــاص مـعــروضــة على المحكمة ولــو لــم يدفع
به أمامها ولها أن تقضی به من تلقاء نفسها .ولما
كــان الحكم المستأنف قــد صــدر مــن الــدائــرة الثالثية
المستحدثة بنص المادة  46من القانون رقم  33لسنة
 2016بشأن بلدية الكويت الـصــادر في يوليو 2016

والمنشور في الجريدة الرسمية في  12يوليو سنة
 - 2016بتاريخ  2019/10/13أي في تاريخ الحق على
العمل بالقانون المار ذكــره ،وكان استئناف األحكام
الصادرة من تلك الدائرة إنما ينعقد اإلختصاص به
ً
لمحكمة االستئناف في دائرتها الجزائية إعماال لنص
المادة  46سالفة البيان.
فلهذه األسـبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعنين
ً
شـكــا وفــي الـمــوضــوع بتمييز الحكم المطعون فيه
و بـعــدم اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر
االستئناف وإحالته إلى محكمة االستئناف في دائرتها
الجزائية لنظره وعلى إدارة قلم الكتاب تحديد جلسة
لنظره وإعالن الخصوم بها.

نـفــاذهــا ،وعلى ذلــك فــإذا كانت المحكمة
صــاحـبــة االخ ـت ـصــاص ال ـقــديــم وه ــي في
حالتنا محكمة الجنح الجزائية بتشكيلها
الـســابــق عـلــى مــا اسـتـحــدثـتــه ال ـم ــادة 46
ً
ً
ال ـمــار ذكــرهــا قــد أص ــدرت حـكـمــا غيابيا
فــي الــدعــوى فــإنـهــا لــم تستنفذ واليتها
في الدعوى قبل العمل بالقانون المعدل
لالختصاص في حالة صدور حكم غيابي
منها إذ يعاد طــرح الخصومة أمــام ذات
المحكمة عند المعارضة في الحكم لتفصل
فيه بحكم منه للخصومة أمام هذه الدرجة
ً
مــن درج ــات الـتـقــاضــي ،والـمـقــرر قــانــونــا
أن المعارضة تكون أمــام المحكمة التي
ً
أصدرت الحكم الغيابي عمال بنص المادة
 187مــن قــانــون اإلج ــراءات والمحاكمات
ال ـجــزائ ـيــة ،وم ــن ث ــم ف ــإن ال ـم ـعــارضــة في
ذل ــك الـحـكــم ت ـكــون أمـ ــام مـحـكـمــة الجنح
ال ـج ــزائ ـي ــة بـتـشـكـيـلـهــا الـ ـف ــردي الـســابــق
على التشكيل الـثــاثــي المتحدث وعلى
المحكمة المذكورة أن تعمل األثر الفوري
للقانون المعدل لالختصاص المعمول
بــه بعد ص ــدور الحكم الغيابي فيتعين
عليها أن تقضي فــي الـمـعــارضــة بإلغاء
الحكم الغيابي وبعدم اختصاصها بنظر
الــدعــوى وإحالتها إلــى الــدائــرة الثالثية
المستحدثة ،والتي انعقد االختصاص لها
بنظر الدعوى بموجب القانون الجديد.

استئناف
وي ـط ـبــق األمـ ــر ف ــي ح ــال ــة م ــا إذا كــان
ً
الحكم قد صــدر حضوريا من المحكمة
ذات االختصاص القديم (محكمة الجنح
الـجــزائـيــة بتشكيلها ال ـفــردي) ف ــإذا كان
الـحـكــم ق ــد ص ــدر قـبــل الـعـمــل بــالـقــانــون
ال ـم ـع ــدل ل ــاخ ـت ـص ــاص فـ ــإن اس ـت ـئ ـنــاف
ذل ــك الـحـكــم يـكــون أم ــام محكمة الجنح
ً
المستأنفة بالمحكمة الكلية نزوال على
قاعدة أن طــرق الطعن في األحـكــام تظل
خاضعة لألحكام التي ينظمها القانون
ً
القائم وقت صدور الحكم وأخذا بعموم
قــاعــدة عــدم ســريــان أحـكــام الـقــوانـيــن إال
على مــا يقع مــن تــاريــخ نفاذها وطالما
أن ــه لـيــس مــن نــص صــريــح عـلــى ســريــان
أحكامها على ما وقع قبل تاريخ نفاذها.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها
أنه وال يقال في هذا الصدد أن استئناف
م ـثــل ذل ــك ال ـح ـكــم ي ـك ــون أم ـ ــام المحكمة
ذات االخـتـصــاص الجديد وهــي محكمة
االسـتـئـنــاف الـعـلـيــا بــدائــرتـهــا الـجــزائـيــة
ً
إع ـمــاال لــأثــر ال ـفــوري المباشر للقانون
ال ـ ـم ـ ـعـ ــدل ل ــاخـ ـتـ ـص ــاص ،ال ـ ـتـ ــي ان ـع ـقــد
االخـ ـتـ ـص ــاص ل ـه ــا ب ـع ــد صـ ـ ــدور الـحـكــم
الحضوري من محكمة الجنح الجزائية
بـتـشـكـيـلـهــا الـ ـف ــردي ق ـبــل ن ـف ــاذ ال ـقــانــون

المعدل لالختصاص فذلك مــردود عليه
ً
ب ــأن ــه فـ ـض ــا ع ـم ــا ه ــو مـ ـق ــرر بــال ـقــواعــد
المنظمة لطرق الطعن في األحكام سالفة
البيان فإن المادة  46من القانون رقم 33
لسنة  2016بـشــأن بلدية الـكــويــت المار
ذكــرهــا بعد أن نصت على إنـشــاء دائــرة
أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثالثة
قـضــاة تختص دون غـيــرهــا بالنظر في
الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للوائح
التي تصدرها البلدية ،أضافت أن تستأنف
األح ـكــام ال ـصــادرة مــن هــذه الــدائــرة أمــام
محكمة االستئناف في دائرتها الجزائية،
بما مفاده بأن اختصاص الدائرة األخيرة
مقصور علی نظرها االستئنافات المقامة
ع ــن األح ـك ــام الـ ـص ــادرة م ــن تـلــك ال ــدائ ــرة
المستحدثة بتشكيلها الـثــاثــي ال ــوارد
بالمادة سالفة الــذكــر ،ومــا ذلــك منها إال
ً
تطبيق للقواعد المقرة قانونا بصدد طرق
الطعن فــي األحـكــام مــن حيث خضوعها
لــأحـكــام الـتــي ينظمها ال ـقــانــون القائم
وقت صدور الحكم ،فإذا رفع استئناف عن
مثل ذلك الحكم أمام محكمة االستئناف
العليا بــدائــرتـهــا الـجــزائـيــة فــإنــه يتعين
ً
عليها نــزوال على حكم المادة  46سالفة
البيان أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر
االستئناف وإحالته إلى محكمة الجنح
المستأنفة بالمحكمة الكلية ،طالما أن
الحكم المستأنف لــم يصدر مــن الــدائــرة
المستحدثة بتشكيلها الثالثي.
أما إذا كان الحكم الحضوري قد صدر
من محكمة صاحبة االختصاص القديم
بتشكيلها ال ـف ــردي بـعــد ن ـفــاذ الـقــانــون
المعدل لالختصاص فــإ نــه يتعين على
ً
محكمة الجنح  -المسستأنفة وإ عـمــاال
لألثر الفوري المباشر للقانون أن تقضي
بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى
إلى الدائرة الثالثية المستحدثة صاحبة
االختصاص بنظر تلك الدعاوی.
وال ـحــالــة األخ ـي ــرة تتمثل فــي صــدور
الحكم مــن الــدائــرة الثالثية المستحدثة
ص ــاحـ ـب ــة االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ف ــإن
الطعن على حكمها أمــام محكمة الجنح
المستأنفة دون محكمة االستئناف العالي
ف ــي دائــرت ـهــا ال ـجــزائ ـيــة يـسـتــوجــب على
محكمة الجنح المستأنفة وقد حجب عنها
االختصاص بنظر االستئناف المقام عن
األحكام الصادرة من الدائرة المستحدثة
بموجب المادة  46المار ذكرها  -أن تقضي
ب ـع ــدم اخـتـصــاصـهــا بـنـظــر االسـتـئـنــاف
وإح ــال ـت ــه إلـ ــى مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف في
دائرتها الجزائية المختصة بنظره.

التمييز
لـ ـم ــا ك ـ ــان ذلـ ـ ـ ــك ،وك ـ ــان ـ ــت الـ ــدعـ ــوى

الـ ـج ــزائـ ـي ــة قـ ــد أق ـي ـم ــت ضـ ــد ال ـط ــاع ــن
أمـ ــام ال ــدائ ــرة ذات الـتـشـكـيــل الـثــاثــي
والمستحدثة بالمادة  46من القانون
رق ــم  33لسنة  2016بـلــديــة الـكــويــت -
بوصف أنــه بتاريخ  2016/11/19أقام
ً
ً
إعــانــا انتخابيا دون الحصول على
تــرخـيــص مــن الـبـلــديــة ،وص ــدر الحكم
ً
مــن الــدائــرة الـمــذكــورة غيابيا بتغريم
المتهم ثالثمئة دينار عما أسند إليه،
عارض المتهم أمام ذات الدائرة فقضت
بتاريخ  2019/10/13بقبول المعارضة
ً
شكال وفي الموضوع برفضها وتأييد
الـحـكــم ال ـم ـعــارض فـيــه وأمـ ــرت بوقف
تـنـفـيــذ ال ـع ـقــوبــة الـمـقـضــي ب ـهــا لـمــدة
ثالث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم
ً
نهائيا  .استأنف الطاعن الحكم أ مــام
محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة
ا ل ـك ـل ـيــة ب ـت ــار ي ــخ  2020/7/29فقضت
ت ـل ــك ال ـم ـح ـك ـم ــة ب ـق ـب ــول االس ـت ـئ ـن ــاف
ً
شكال وفي الموضوع برفضه وتأييد
الـحـكــم الـمـسـتــأنــف ،فـطـعــن الـمـحـكــوم
عليه في هــذا الحكم بطريق التمييز،
لما كان ذلــك ،وكانت التهمة المسندة
إلـ ــى ال ـط ــاع ــن ق ــد وق ـع ــت ب ـع ــد الـعـمــل
بــالـقــانــون رق ــم  33لسنة  2016بشأن
بلدية الكويت.

الدائرة
وقالت المحكمة إنه وكان استئناف
األحـكــام ال ـصــادرة مــن الــدائــرة الثالثية
المستحدثة بنص المادة  46من القانون
ال ـمــذك ــور وال ـت ــي ي ـنــاط ب ـهــا ال ـن ـظــر في
الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للوائح
الـتــي تـصــدرهــا البلدية ومنها التهمة
المسندة إلى الطاعن  -قد انعقد لمحكمة
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف فـ ــي دائ ــرتـ ـه ــا ال ـج ــزائ ـي ــة
بموجب الـمــادة  46سالفة البيان دون
محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة
الكلية ،ولـمــا كــان للطاعن قــد استأنف
الحكم أمام المحكمة األخيرة بالمخالفة
لقواعد االختصاص المستحدثة ،مما
ك ــان يتعين مـعــه عـلــى محكمة الجنح
المستأنفة بالمحكمة الكلية أن تقضي
بـعــدم اخـتـصــاصـهــا بـنـظــر االسـتـئـنــاف
واخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص م ـح ـك ـم ــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
ً
بــدائــرت ـهــا ال ـجــزائ ـيــة ن ـ ــزوال ع ـلــى حكم
المادة  46من القانون رقم  33لسنة 2016
بشأن بلدية الكويت الـمــار ذكــرهــا ،أما
وأنها لم تفعل وتنكبت الطريق القانوني
الصحيح ومضت في نظر االستئناف
والـ ـحـ ـك ــم ف ـي ــه ف ـ ــإن ح ـك ـم ـهــا يـ ـك ــون قــد
خالف القانون بما يوجب تمییزه دون
حاجة إلى بحث أوجه الطعن في أي من
الطعنين.

«االستئناف» :ال يجوز إجبار العمالة المنزلية على العمل طوال العقد
أكدت أنه يعتبر أحد أنواع السخرة والرق الحديث
رفضت محكمة االستئناف ،برئاسة
المستشار سعد المريخي ،وعضوية
ال ـم ـس ـت ـشــاريــن ح ـس ـيــن ع ـبــدال ـص ـبــور
وطـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــان ،إل ـ ـ ــزام ع ــام ـل ــة بــدفــع
تـ ـع ــوي ــض ألح ـ ـ ــد الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ل ـع ــدم
اسـتـكـمــالـهــا ف ـت ــرة ال ـع ـمــل ل ــدي ــه خــال
سنتين وفق مدة العقد.
وقـ ــالـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة ،فـ ــي ح ـي ـث ـيــات
حكمها ،إن قانون استقدام العمالة رقم
 68لسنة  2015لم يقرر لصاحب العمل
التعويض فــي حــال هــروب العاملة أو
عدم رغبتها في ذلك ،ألن اإلجبار على
العمل خالل كامل مدة العقد يمثل أحد
أنــواع السخرة أو الــرق الحديث ،وهو
ما تحرص القوانين في الدول المدنية
على محاربته.
وكـ ــان ال ـم ــواط ــن رف ــع ال ــدع ــوى ضد
العاملة ألنها هربت من المنزل ،وطلب
الحكم لــه بإلزامها بــذلــك ،والتعويض
وفــق العقد الـمـبــرم إال ان محكمة أول
درج ـ ــة رف ـض ــت ال ــدع ــوى ل ـع ــدم تـقــديــم
العقد.
وقالت محكمة االستئناف إن «قضاء

اول درجة لم يلق قبوال لدى المستأنف،
فطعن عـلـيــه ،وطـلــب فــي خـتــام الطعن
الحكم بقبول االستئناف شكال ،وفي
ال ـمــوضــوع بــإلـغــاء الـحـكــم المستأنف
والـ ـق ـض ــاء مـ ـج ــددا ب ـط ـل ـبــاتــه ال ـ ــواردة
بصحيفة الدعوى ،مع إلزام المستأنف
ضدها بمصاريف الدعوى».
وأضافت أن «االستئناف أقيم على
الخطأ فــي تطبيق الـقــانــون ومخالفة
ال ـث ــاب ــت ل ـص ـح ـيــح الـ ــواقـ ــع وال ـق ـص ــور
في التسبيب والفساد في االسـتــدالل،
وذلك أن المستأنف استقدم المستأنف
ضـ ــدهـ ــا ،وات ـ ـفـ ــق م ـع ـه ــا عـ ـل ــى ال ـع ـمــل
لــديــه لـمــدة عــامـيــن ،وك ــان ه ــذا الـشــرط
مــواف ـقــا ل ـقــانــون رق ــم  68لـسـنــة 2015
ب ـش ــأن ال ـع ـمــالــة ال ـم ـنــزل ـيــة ،وح ـي ــث إن
العقد شريعة المتعاقدين فقد أخلت
المستأنف ضدها بهذا الشرط ،وهربت
من منزل المستأنف بتاريخ ،2020/9/13
األمر الذي حدا به إلى عمل تغيب».
وبينت أنه «عن موضوع االستئناف،
فلما كــان الحكم المستأنف في محله
ألسبابه التي بني عليها ،والتي تتفق

مع صحيح الواقع والقانون ،وقد أورد
الحكم في مدوناته المبادئ والقواعد
القانونية التي تقر المحكمة تطبيقها
عليه تطبيقا صحيحا ،وا نـتـهــى إ لــى
نتيجة صائبة ،ومــن ثم فــان المحكمة

تـ ــأخـ ــذ ب ـ ـهـ ــذه األس ـ ـب ـ ــاب وت ـع ـت ـم ــده ــا
وتجعلها أسبابا بهذا الحكم السيما
ان المستأنف لم يقدم ثمة جديد ينال
من الحكم أو ما انتهى اليه ،األمر الذي
يضحى معه هــذا االستئناف قــد جاء

عـلــى غـيــر سـنــد مــن الــواقــع والـقــانــون،
وتضيف اليه هــذه المحكمة ردا على
أسـ ـب ــاب االس ـت ـئ ـن ــاف ودعـ ـم ــا لـلـحـكــم
ال ـم ـس ـت ــأن ــف أن الـ ـع ــاق ــة ب ـي ــن طــرفــي
ال ــدع ــوى يـحـكـمـهــا ق ــان ــون خ ــاص هو

قصر العدل

ال ـق ــان ــون رقـ ــم  68ل ـس ـنــة  2015بـشــأن
العمالة المنزلية ،وقد خال هذا القانون
من النص على تعويض رب العمل بعد
الفترة الالحقة النتهاء الضمان المحدد
بـسـتــة اش ـه ــر او ان ال ـع ــام ــل الـمـنــزلــي
هــو مــن يـلــزم بتكاليف سـفــره بــدال من
الكفيل ،وذلــك مــوازنــة منه بين حقوق
وواجـ ـب ــات ال ـطــرف ـيــن وح ـت ــى ال يـكــون
تشغيل العامل المنزلي وإجباره على
العمل لدى رب العمل لسنتين بمنزلة
سخرة او كنوع من انواع الرق الحديث،
وه ــو مــا تـحــرص الـقــوانـيــن فــي ال ــدول
المدنية على محاربته والتخلص على
ما يدعمه من نصوص ،كما انه قد خال
الـعـقــد الـمـقــدم  -أم ــام ه ــذه المحكمة -
مما يصلح أن يكون سندا للمدعي في
دعواه من بنود أو شروط ،فضال عن أنه
ال يحمل توقيعا منسوبا للمستأنف
ضدها لتحاج به ،وبذلك يكون الحكم
المستأنف قد انتهى صحيحا لنتيجته،
األمر الذي تقضي معه المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف ألسبابه ولما سلف
من أسباب».

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

حقكم باالطالع
والحصول على
الوثائق

مع دخول قانون حق االطالع ِّ
حيز
التنفيذ ،بعد نشر الئحته التنفيذية
في الجريدة الرسمية ،فإن ذلك يمنح
أصحاب المصلحة من موظفين تقديم
الطلبات للجهات الحكومية وغيرها،
االط ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات وط ـلــب
الـحـصــول عـلــى الــوثــائــق بشكل أكثر
سهولة من السابق ،وهو أمر بالتأكيد
يعتمد على تـعــاون تلك الجهات في
منح طالبي االطــاع على المعلومات
والحصول على الوثائق.
ويـعـتـمــد ه ــذا ال ـق ــان ــون لـلــراغـبـيــن
في االستفادة منه على ثالث مسائل،
هي :المصلحة ،ومحل القانون ،وحق
التظلم.
وبشأن المسألة األولى ،فإن قانون
حق االطالع ،وإن كان يسمح باالطالع
ع ـل ــى ال ـم ـع ـل ــوم ــات والـ ـحـ ـص ــول على
ال ــوث ــائ ــق ،إال أن ــه يــربــط ذل ــك بـتــوافــر
المصلحة ،وهــو أمــر يتفق مع منطق
األمور ،بأال ُيمنح َمن ال مصلحة له حق
في االطالع أو الحصول على الوثائق
على معلومات ووثائق تخص غيره،
ألن في ذلك ،لو تم ،فإنه يعني مخالفة
أحـ ـك ــام ال ــدسـ ـت ــور وق ــوانـ ـي ــن ال ـج ــزاء
وتقنية المعلومات ،التي تحفظ حق
الخصوصية ،لذلك فإن ربط المصلحة
بأحقية مقدم الطلب بالحصول على
االطــاع والحصول على الوثائق أمر
مهم ،ويسهم في تنظيم أمر الحصول
عـلــى الـمـعـلــومــات وال ــوث ــائ ــق ،ويمنع
اس ـت ـغــال سـيــئ الـنـيــة م ــن الـحـصــول
عـلــى مـعـلــومــات خــاصــة تـحــت غـطــاء
حق االطالع ،وعليه فإن الوقوف على
المصلحة أمر يستدعي التحقق منها،
ال ال ـت ـشــدد ف ــي تــوافــرهــا م ــن عــدمـهــا،
ً
حتى ال تكون المصلحة بابا النغالق
حــق الـنــاس فــي االسـتـفــادة مــن أحكام
هذا القانون.
بـيـنـمــا ال ـم ـســألــة ال ـث ــان ـي ــة ،وهــي
مـحــل ه ــذا ال ـق ــانــون ،ب ــاالط ــاع على
المعلومات أو الحصول على الوثائق
فإن الالئحة التنفيذية وهي بصدد
بيان حق االطــاع على المعلومات،
وال ـح ـصــول عـلــى ال ــوث ــائ ــق ،بـعــد أن
تؤكد على توافر مصلحة الشخص،
ق ــررت أن ت ـكــون األولـ ــى ب ــا مـقــابــل،
وال ـثــان ـيــة ب ــرس ــم رم ـ ــزي ،لـلـحـصــول
عـلــى الــوثــائــق ،وه ــي مـســألــة بــرأيــي
تنظيمية تتناسب مع فكرة الجدية
ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ـن ــدات مــن
أصحاب المصلحة .وعليه ،فإن لكل
ذي مصلحة أن يطلب االطــاع على
معلومات له مصلحة فيها ،وكذلك
ط ـل ــب ال ــوث ــائ ــق الـ ـت ــي لـ ــه مـصـلـحــة
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ـه ــا ،وفـ ـ ــي ح ــال
رفـ ــض ال ـج ـهــة اإلداريـ ـ ـ ــة م ــن تمكين
صـ ــاحـ ــب ال ـم ـص ـل ـح ــة م ـ ــن االط ـ ـ ــاع
على المعلومات أو ا لـحـصــول على
نسخة من الوثائق ،فله حق التظلم
على الـقــرارات الخاصة بالرفض أو
االمتناع أمام المحكمة المختصة.
كما تجدر اإلشارة إلى أن لصاحب
المصلحة ال ـحــق فــي الـحـصــول على
الوثائق التي له مصلحة في الحصول
عليها أو االطالع عليها ،وهو ما يعني
عدم جدوى طلب االطالع أو الحصول
عـلــى الــوثــائــق والـمـسـتـنــدات ال ـتــي ال
تخصه أو المتعلقة بسياسات داخلية
أو مـكــاتـبــات أو م ــراس ــات بطبيعها
ســريــة ،حتى وإن كــانــت تنظم العمل
الخاص بالموظفين ،إال أنه ال مصلحة
له باالطالع أو الحصول على الوثائق،
ك ـمــا ل ـيــس ل ــه االط ـ ــاع أو ال ـح ـصــول
عـلــى الــوثــائــق المتعلقة ب ــأي أعـمــال
تـحـضـيــريــة أو م ـحــاضــر اجـتـمــاعــات
من شأنها أن تناقش قضايا القطاع،
لكونها وإن كانت تناقش المصالح
الجماعية للمرفق والموظفين ،إال أنه ال
مصلحة مباشرة للموظف في االطالع
على معلوماتها أو الوثائق المتعلقة
بـهــا ،إال إذا كــانــت تـنــال مــن أي مركز
قانوني له ،وهنا تنطلق مصلحته في
االطالع وحق الحصول على الوثائق
للدفاع عن ذلك المركز القانوني الذي
يرغب في حمايته.
بينما المسألة األخيرة التي يثيرها
ه ــذا ال ـق ــان ــون ،وه ــي ح ــق الـتـظـلــم من
ال ـق ــرارات ال ـص ــادرة مــن جـهــة اإلدارة،
س ــواء بــرفــض تمكين طــالــب االط ــاع
أو الحصول على الوثائق من ذلك أو
عدم الــرد على طلبه ،وهو األمــر الذي
سيفتح له التظلم على قرارات الرفض
أو عـ ــدم ال ـ ــرد ع ـلــى ال ـط ـلــب خـ ــال 60
يوما .إال أن ما وددت اإلشارة إليه ،هو
أال تتعمد الجهات اإلداريــة أو غيرها
أو م ــن يـطـلــب كـ ــاألفـ ــراد أو أص ـحــاب
المصالح االط ــاع أو الـحـصــول على
الوثائق عدم تلبية طلباتهم ورفضها،
ألن طبيعة ه ــذا الـقــانــون هــي تمكين
األف ــراد أو أصـحــاب المصلحة ،ســواء
كانوا أشخاصا عاديين أو اعتباريين،
م ــن حـقـهــم ف ــي االطـ ــاع أو الـحـصــول
عـلــى الــوثــائــق مـتــى م ــا ت ــواف ــرت لهم
المصلحة ،وهو أمر يستدعي تلبيته
ال رف ـضــه أو رف ــض م ــن ال ت ـتــوافــر له
المصلحة ،ألن هذا القانون جاء ليؤكد
حق األفراد في االطالع والحصول على
الوثائق ،وال يحق للجهة أن ترفض إال
ألسباب وجيهة وسليمة ولها أصلها
القانوني ،وإال جاز لألفراد بعد الطعن
على قراراتها مطالبتها بالتعويض
لـتـعـمــدهــا اإلض ـ ــرار بـحـقــوقـهــم وعــدم
تلبية مطالبهم.

زوايا ورؤى
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إسرائيل دولة عنصرية
قيس األسطى
نحن ال ّندعي أن وضع حقوق اإلنسان لدينا على ما يرام،
فمازال ملف الحريات يشكل هاجسا كبيرا ألي متابع ،لكننا
األفضل ونعمل له ،ولسنا بحاجة الى من يعلمنا ذلك،
نأمل ً
خصوصا ممن لديهم سجل حافل في العنصرية من مغردين
وسياسيين صهاينة يتشدقون بالديمقراطية وهم أكثر الناس
ً
انتهاكا لحقوق اإلنسان.
إسرائيل صدر بحقها ما يقارب األربعين قرارا دوليا لعل أولها
عندما قامت عصابات الصهيونية بقيادة إسحق شامير بقتل
المبعوث األمـمــي الـكــونــت فــولــك بــرنــادوت بـتــاريــخ ١٩٤٨/٩/١٧م،
أضف إلى ذلك عشرات القرارات التي حال "الفيتو" األميركي دون
صدورها ،وهي من قصف وقتل وجرح طيرانها األطفال والعجائز
باآلالف في لبنان وسورية واألردن ومصر ،وهي الدولة الوحيدة
في العالم التي ما زالت تحتل أراضي غيرها ،وهي من تهدم منازل
ُ
الفلسطينيين وتشردهم لكي تمارس سياسة االستيطان ،وهي من
ارتكبت مجزرة دير ياسين ،وهي من حاصرت قواتها العسكرية
المحتلة األراضي اللبنانية ،وأنارت أضواؤها الكاشفة مخيم صبرا
وشاتيال بسبتمبر عام  ١٩٨٢لكي يقوم اليمين المسيحي المتطرف
بقتل واغتصاب وتعذيب اآلالف من الالجئين الفلسطينيين كرد
فعل على مقتل الرئيس اللبناني األ سـبــق بشير الجميل مــع أن
سورية هي من قتلته ،وجيش إسرائيل هو من استمر في إطالق
النار على طفل اسمه محمد الدرة حتى قتله وهو في حضن أبيه،
إلى آخر جرائم هذا الجيش التي يعرفها الجميع.
أما فيما يتعلق بالعنصرية فاألسئلة تطرح نفسها ،لعل أولها:
لـمــاذا ال يحكم إســرائـيــل إال اليهود مــن أصــول أوروب ـيــة شرقية؟
ً
ولماذا ال يحكمها يهود الفالشا مثال أو حتى أن ينالوا مناصب
متقدمة فيها؟ ومــاذا لو فازت الكتلة العربية بالبرلمان بأغلبية
مقاعد الكنيست هل سيسمح لها بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية
ً
ولو بشكل ائتالف للحصول على واحــد وستين صوتا يعطيهم
الثقة في البرلمان؟
أسـئـلــة كـثـيــرة تـطــرح  ،لكننا ككويتيين لــديـنــا قـضــايــا كثيرة
تـشـغـلـنــا ول ـي ــس لــدي ـنــا ت ــرف ال ـت ـل ـهــي ب ـك ــذب ودج ـ ــل الـصـهــايـنــة
ً
وخصوصا أن الحكومة ومن خلفها الشعب الكويتي أكد أننا غير
معنيين بالسالم مع إسرائيل.
عندما نكتب هذا الكالم فنحن ال ّندعي أن وضع حقوق اإلنسان
لدينا على ما يــرام ،فما زالــت الدولة تعمل بنظام الكفيل ومــازال
بعض الوافدين يتعرضون لمظالم كثيرة ،ومازال الملف اإلنساني
للبدون يدمي القلب ،ومــازال ملف الحريات يشكل هاجسا كبيرا
ألي متابع ،لكننا نأمل األفضل ونعمل له ،ولسنا بحاجة الى من
ً
يعلمنا ذلــك ،خصوصا ممن لديهم سجل حــافــل فــي العنصرية
من مغردين وسياسيين وغيرهم ممن يدعون النزاهة والحرية
ً
ويتشدقون بالديمقراطية وهم أكثر الناس انتهاكا لحقوق اإلنسان.
فهل وصلت الرسالة ..آمل ذلك.

ةديرجلا
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السفير لي مينغ قانغ*

انتصار الصين في معركتها ضد الفقر دفع للتنمية المشتركة للبشرية
إن ال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـف ـقــر يـمـثــل الـحـلــم
الـمـشـتــرك للبشرية جـمـعــاء ،كـمــا يعتبر
عناصر مهمة ضمن األه ــداف اإلنمائية
األلفية لألمم المتحدة ،وقد َّأعلن الرئيس
الصيني شي جين بينغ مؤخرا أن الصين
ً
ً
حققت انتصارا كامال في معركتها ضد
الـفـقــر ،وأكـمـلــت المهمة الـشــاقــة للقضاء
على الفقر المدقع ،حيث تم انتشال 98.99
مليون شخص مــن سـكــان الــريــف الذين
يعيشون تحت خط الفقر من براثن الفقر.
ُ
ُّطالما ابتليت الصين بالفقر الذي جعل
توفر الغذاء والكساء أبسط تطلع للشعب
الصيني ،فمنذ تأسيس جمهورية الصين
الشعبية ،يبذل الشعب الصيني الجهود
الــدؤوبــة للقضاء على الفقر تحت قيادة
الحزب الشيوعي الصيني .وبعد تطبيق
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـشــام ـلــة م ــن ق ـبــل الـحـكــومــة
الصينية بما فيها التخفيف المستهدف
للفقر فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،تـســارعــت
خ ـطــوات التنمية فــي الـمـنــا طــق الفقيرة
بشكل جلي ،األمــر الــذي يتجسد في حل
مشاكل المرور وإمــداد المياه والكهرباء
واالت ـص ــاالت والتعليم وال ـعــاج الطبي،
وإعــادة بناء الطرق الريفية ل ــ 1.1مليون
كيلومتر وز ي ـ ــادة  35أ ل ــف كيلومتر من
السكك الحديدية ،وبلوغ نسبة موثوقية
إمـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـط ــاق ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة لـشـبـكــة
ال ـتــوزيــع الــريـفـيــة فــي الـمـنــاطــق الفقيرة
 %99وتـ ـج ــاوز ن ـس ـبــة تـغـطـيــة األل ـي ــاف
الضوئية والـ 4Gفي األرياف الفقيرة ،%98
كما أنـشــأت الصين أكبر نظام للضمان
االجتماعي في العالم.

وق ـ ـ ــد ق ـ ــدم ـ ــت ال ـ ـص ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــات
اإليجابية لقضية الحد من الفقر العالمية،
حيث تخلص أكثر من  10ماليين شخص
من الفقر سنويا في الصين ما بين عامي
 2012و ،2019وحققت الصين ،باعتبارها
ً
أك ـثــر دولـ ــة ان ـخ ـفــاضــا ف ــي ع ــدد ال ـف ـقــراء،
هـ ــدف ال ـق ـض ــاء ع ـلــى ال ـف ـقــر ال ـم ـح ــدد في
أجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة
ل ـعــام  ،2030وذلـ ــك قـبــل  10س ـن ــوات من
الموعد المحدد ،بما يضخ الثقة والقوة
للعالم .خــال الـسـنــوات الـ ــ 70الماضية،
قامت الصين بتقديم المساعدات المالية
لنحو  170دولة ومنظمة دولية إجماليا،
وتنفيذ  1500مشروع ضمن المساعدات
ال ـخــارج ـيــة ،وإرس ـ ــال أك ـثــر مــن  600ألــف
شخص لتقديم المساعدات ،وتدريب أكثر
مــن  12مليون نسمة فــي ال ــدول النامية،
ومساعدة أكثر مــن  120دولــة نامية في
تحقيق األه ــداف اإلنمائية األلـفـيــة ،مما
يعكس مساهمات الصين في قضية الحد
من الفقر العالمية.
إن قضية الفقر هي قضية التنمية في
نهاية المطاف ،كما أكد الرئيس الصيني
شي جين بينغ على أنــه لن يتم القضاء
عـلــى ج ــذور ال ـنــزاعــات وض ـمــان الحقوق
وال ـم ـصــالــح األســاس ـيــة لـلـشـعــب وتلبية
تطلعاته للحياة الجميلة إال عن طريق
التنمية ،أ مــا بالنسبة إ لــى القضاء على
الـفـقــر عـلــى الـمـسـتــوى ال ـعــال ـمــي ،ف ــا بد
مــن االل ـتــزام بمبادئ المنفعة المتبادلة
والكسب المشترك والتنمية المشتركة،
وفي هذا الصدد ،أشار الرئيس شي جين

بـيـنــغ إ ل ــى أ ن ــه لــن تتحقق تنمية أفضل
للعالم إال بالتنمية ا لـمـشـتــر كــة لجميع
دول العالم ،وفي ظل العولمة االقتصادية
التي تشهد تبادل االعتماد االقتصادي
بين دول العالم وتالحم مصالحها بشكل
غير مسبوق ،يجب تعزيز التنمية الذاتية
ودفع التنمية المشتركة من خالل المنفعة
المتبادلة والعمل المشترك.
كما يجب علينا أن نـعــرب عــن الشكر
ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت ال ـصــدي ـقــة ع ـلــى دعـمـهــا
وم ـس ــاع ــدت ـه ــا لـتـنـمـيــة ال ـص ـي ــن ،ف ـخــال
الـ ـعـ ـق ــود الـ ـمـ ـنـ ـص ــرم ــة ،قـ ـ ــدم الـ ـصـ ـن ــدوق
الكويتي للتنمية اال قـتـصــاد يــة العربية
للصين الـقــروض بـشــروط ميسرة ألكثر
مـ ــن  40مـ ـش ــروع ــا فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت الـبـنـيــة
التحتية وحماية البيئة والطب والصحة
وال ـت ــدري ــب الـمـهـنــي والـ ــزراعـ ــة وغ ـيــرهــا.
إن الجانب الصيني يرغب في مواصلة
تعزيز تبادل خبرات التنمية والتعاون
العملي مع الجانب الكويتي ،بما يثري
مضامين عالقات الشراكة االستراتيجية
بين الدولتين.
لم يكن التخلص من الفقر النهاية ،بل
نقطة البداية لحياة جديدة ونضال جديد،
وسـتـسـتـمــر الـصـيــن ف ــي الـعـمــل م ــع دول
العالم سويا وبذل الجهود الدؤوبة لبناء
مجتمع المستقبل المشترك للبشرية دون
الفقر ،والذي يتميز بالتنمية المشتركة.
* السفير الصيني لدى الكويت

أ .د .فيصل الشريفي
faisal.alsharifi@hotmail.com
خالل الفترة الماضية تابعنا مقابالت سمو رئيس الوزراء
مــع بعض جمعيات النفع ا لـعــام لالستماع واالستئناس
بآرائهم حول متطلبات المرحلة القادمة ،وهي بكل تأكيد
خطوة تحسب لرئيس الــوزراء الشيخ صباح الخالد نحو
توسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
لقاءات مهمة كهذه يفترض أنها تمثل النخب كل في مجال
تخصصه ،فيجب أال يكتفي ممثلوها بطرح المشاكل البلد
الـتــي ال تخفى على أبـســط مــواطــن ،فكيف برئيس ال ــوزراء
المنوط بــه معرفة تفاصيلها بحكم موقعه التنفيذي في
إدارة شؤون البلد.
ال ـ ـهـ ــدف ،ك ـم ــا س ـم ـع ـنــا ،م ــن ت ـل ــك ال ـ ــزي ـ ــارات ه ــو إش ـ ــراك
مؤسسات المجتمع الدني في وضع الحلول للمشاكل التي
يعانيها البلد ،كقضية تطوير التعليم وإصــاح التركيبة
السكانية ومحاربة الفساد اإلداري والمالي ،وإيجاد الحلول
االقتصادية البديلة بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري،
ومعالجة قضية الـبــدون ،وارتـفــاع أسعار العقار ،ومشكلة
طــواب ـيــر اإلسـ ـك ــان ،وإن ـق ــاذ أص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
وتطوير الخدمات الصحية وغيرها من القضايا المصيرية.
من خالل متابعتي لتلك اللقاءات كنت أنتظر أن تتجاوز
هذه اللقاءات المعنى التقليدي لها ،بحيث تبادر الجمعيات
وال ـن ـقــابــات ب ـقــديــم الـ ــدراسـ ــات والـ ـمـ ـب ــادرات ك ــل ف ــي مـجــال
ً
تخصصه بدال من تكرار الحديث عن المشاكل ،لذلك أرجو
من الجمعيات والنقابات أن تطلعنا على تلك المبادرات لعلي
ً
أكون مخطئا فيما ذهبت إليه.
على سبيل المثال لو أن كل نقابة وجمعية رفعت لسمو
الرئيس مـبــادرة تحمل فــي طياتها رؤي ــة وأهــدافــا وآلـيــات
وبرنامجا زمنيا لكان في يد الرئيس مجموعة من المبادرات
تـشـكــل أس ــاس وق ــاع ــدة ان ـطــاق لمعالجة بـعــض القضايا
والمشاكل التي يواجهها البلد.
دعــوة جمعيات ونقابات النفع العام فكرة ممتازة بحد
ذاتها ،ويمكن التوسع فيها من خالل إنشاء مكتب يتبع سمو
الرئيس مهمته تلقي المبادرات والدراسات من المختصين
والعاملين فــي ا لـمـيــدان لدراستها وعرضها عليه ،لبحث
إمكانية العمل بها ،فهناك الكثير من الدراسات تموت عند
مكاتب المسؤولين ألسباب كثيرة ومتنوعة.
حــالــة ال ـتــأزيــم والـتـصـعـيــد الـشـعـبــي ضــد الـحـكــومــة غير
مسبوقة ،والرهان على عودة عالقة التفاهم حول األولويات
أصبح صعب المنال ما لم تسترجع الحكومة زمام المبادرة
بكسب ثقة الشعب من خالل التزامها بتقديم برنامج عمل
واضــح ومـحــدد المعالم ،يتفق عليه نــواب المعارضة قبل
نواب المواالة.

نقطة خالف الحظر الجزئي

ً
شخصيا مع قرار الحظر الجزئي كأحد الخيارات المتاحة
للسيطرة على تفشي الــوبــاء بالكويت ،لكن هــذا الـقــرار لم
يجد صداه عند الشارع بسبب غياب الشفافية حول البؤر
الـحــاضـنــة ل ـلــوبــاء ،وبـسـبــب س ــاع ــات الـغـلــق ال ـتــي ستضر
بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وتزيد معاناتهم
من قرارات السلطات الصحية ،لذلك كان من المفترض مراعاة
ً
مساء إلى الساعة
ساعات الحظر لتبدأ من الساعة السابعة
ً
الخامسة صباحا.
على الطرف اآلخــر هذا الحظر لن ينجح إن لم يصاحبه
برنامج توعوي تثقيفي يحث المواطنين على التطعيمات
وبيان كفاءتها وااللتزام بتدابير التباعد االجتماعي ولبس
الكمام في األماكن المغلقة إلى حين الوصول إلى المناعة
ً
الجمعية بدال من مناعة القطيع.
ودمتم سالمين.

أبهيجنان ريج *

«البنتاغون» ُت ّ
صمم استراتيجية فرط صوتية
وفق مقالة إخبارية صادرة عن وزارة الدفاع األميركية في 27
فبراير ،وضع المسؤولون في البنتاغون استراتيجية فرط صوتية،
في حين يحاول الجيش األميركي منافسة الصين وروسيا لتطوير
هــذه التقنية ونشرها .تذكر هــذه المقالة أن مايك وايــت ،المدير
الرئيس لقسم التقنيات فرط الصوتية في مكتب وكيل وزارة الدفاع
للبحوث والهندسة ،طرح استراتيجية ثالثية يمتد تنفيذها على
أربــع مراحل خــال الـنــدوة االفتراضية للحروب الفضائية التي
ّ
نظمتها "جمعية القوات الجوية" في األسبوع الماضي.
ّ
اقتبست المقالة كــام وايــت حين حــدد أهــداف االستراتيجية
ّ
الثالثة :تطوير صواريخ مستدامة وفائقة سرعة الصوت ومسلحة
بطريقة تقليدية الستهداف األعداء على طول السواحل والمساحات
الداخلية والبحرية ،وتطوير نظام دفاعي متعدد الطبقات ضد
تقنيات األعداء فرط الصوتية ،وتطوير أنظمة فرط صوتية وقابلة
إلعادة االستخدام لتحقيق مجموعة متنوعة من األهداف ،منها
الوصول إلى الفضاء.
ً
تــذكــر الـمـقــالــة أي ـضــا أن واي ــت ح ـ ّـدد ال ـجــدول الــزمـنـُـي لتأمين
ّ
التقنيات فرط الصوتية للجيش األميركي ،فقال" :سنسلم هذه
القدرات الهجومية إلى الجيش في بداية أو منتصف عشرينيات
ال ـقــرن ال ـحــادي والـعـشــريــن ،وال ـق ــدرات الــدفــاعـيــة ف ــرط الصوتية
المتطورة ،أي المحطة األولى ثم مرحلة التشغيل ،في منتصف أو
أواخر عشرينيات القرن الحادي والعشرين .في ما يخص األنظمة
القابلة إلعادة االستخدام ،نطمح إلى تسليم هذه االبتكارات في
بداية أو منتصف ثالثينيات القرن الحادي والعشرين".
دعمت إدارة ترامب هذه المبادرات بكل حماسة ،فوصف دونالد
ترامب الجسم االنزالقي األسرع من الصوت الذي تم اختباره في
شهر مارس من السنة الماضية بعبارة "الصاروخ الخارق" ،واقترح
تخصيص ميزانية بقيمة  3.2مليارات دوالر إلجراء األبحاث عن
األسلحة فرط الصوتية وتطويرها في السنة الماضية ،ومع ذلك
يتابع بعض النقاد التشكيك في مزاعم البنتاغون حتى اآلن.
يـطــرح الـخـبــراء فـكــرة صائبة حين يعتبرون أن العامل الــذي
ً
ً
يعطي طابعا جديدا وغير مسبوق للقدرات فــرط الصوتية في
الوقت الراهن ليس السرعة فحسب (تتحرك هذه التقنيات بوتيرة
أسرع من الصوت بأكثر من خمس مرات) ،بل قدرتها على المناورة
ً
أيضا ،مما يزيد صعوبة أن ترصدها الرادارات في مرحلة مبكرة،
ً
فمن الـمـعــروف أصــا أن مركبات إع ــادة الــدخــول فــي الصواريخ
ً
البالستية العابرة للقارات تدخل الغالف الجوي مجددا بوتيرة
أسرع من الصوت.
شـكـكــت دراسـ ــة مـنـشــورة فــي يـنــايــر الـمــاضــي بــاالسـتـثـمــارات
ً
الحاصلة فــي مـجــال االب ـت ـكــارات فــرط الـصــوتـيــة ،واس ـت ـنــادا إلى
نماذج محوسبة وبيانات مفتوحة المصدر ،ذكرت تلك الدراسة
التي نشرتها مجلة "العلوم واألمن العالمي" أن المزاعم المرتبطة
بسرعة الصواريخ فرط الصوتية وهامش مناوراتها والقدرة على
رصدها مبالغ فيها .يقول كاميرون ترايسي من "اتحاد العلماء
المعنيين" ،وهو أحد المشرفين على الدراسة" :الصواريخ فرط
الصوتية ليست تقنية ثــوريــة بقدر مــا يـ ّـدعــي البعض ،إذ تنفق
الواليات المتحدة مبالغ مالية هائلة على هذه األسلحة الجديدة
مع أن أداءها سيكون أسوأ من الصواريخ البالستية التي نملكها
اآلن على مستويات عدة".
دحض البنتاغون نتائج تلك الدراسة ،لكن ذكر خبراء آخرون
أن الدفاع الصاروخي ضد المعدات فرط الصوتية في المساحات
ّ
الصغيرة ممكن ،لكن الدفاع عن مساحات كبيرة ضد التهديدات
عبر استعمال منظومة دفاع في المناطق ذات االرتفاعات العالية
ً ً
الطرفية أو أنظمة دفاعية دقيقة مماثلة سيكون مكلفا جدا (ألنه
يتطلب استخدام عدد كبير من البطاريات) ،ويستحيل استعمال
نظام "ميدكورس" األميركي األرضي الذي ُص ّمم في األصل للتصدي
لتهديدات الصواريخ البالستية.
ً
ّ
لكن هذه االنتقادات كلها لن تردع البنتاغون طبعا .تذكر المقالة
اإلخـبــاريــة التي نشرتها وزارة الــدفــاع األميركية فــي  27فبراير
تعليق العميد في ســاح الجو األميركي ،هيث أ .كولينز ،وهو
المسؤول التنفيذي في برنامج األسلحة ومدير مديرية التسليح
في "مركز إدارة دورة حياة القوات الجوية" في "قيادة عتاد سالح
الجو" ،فقال هذا األخير" :نحن نشعر بفخر كبير ألننا أصبحنا
ً
جزءا من قطاع األسلحة فرط الصوتية في هذه المرحلة الحماسية
ونوشك على طرح قدرات تشغيلية بارزة".
* «دبلومات»

لقاءات رئيس الحكومة
مع جمعيات النفع العام

ستيفن ستاشويك*
خليل علي حيدر

منطقة آسيا والمحيط الهادئ
على رأس أولويات بايدن األمنية

إيطاليا الحزينة وضحايا الوباء ()2-1
تعتبر إيطاليا بما تملك
من مدن رائعة وآثار
وكنوز فنية متحفا ال حصر
لمحتوياته وال حدود من
زمان أو مكان لجمالها،
غير أن إيطاليا التي عشنا
معها معاناتها عام
 2020مع وباء كورونا
واآلالف الذين فقدوا
حياتهم كل يوم ،عانت
كذلك الكثير منذ أن
ظهرت موحدة كدولة
حديثة عام .1870

وباء «كورونا»
تسبب في توقف
حركة السياحة
المليارية في
إيطاليا وفرنسا
اللتين تشكل
السياحة فيهما
ً
ً
مصدرا أساسيا
للدخل

رسم انتشار وباء كورونا على حياة ومدن
كل من إيطاليا وفرنسا بشكل مؤثر مالمح
العصور الوسطى وا لـقــرون المظلمة ،والتي
أطـلـعـنــا ال ـق ــارئ عـلـيـهــا ف ــي بـعــض الـمـقــاالت
السابقة عــن الطاعون "والـمــوت األس ــود" في
البلدين وأوروب ــا عموما خــال الـقــرن الرابع
ع ـش ــر .وت ـس ـبــب ال ــوب ــاء رب ـم ــا ل ـل ـمــرة األولـ ــى
منذ الحرب العالمية الثانية ،في أن تتوقف
وتجمد حركة السياحة المليارية في البلدين
ً
اللذين تشكل السياحة فيهما مصدرا أساسيا
للدخل وتوفير فرص العمل ،حيث كان دخل
السياحة في فرنسا و فــق إحصائيات 2017
نحو  46مليار دوالر ،وفي إيطاليا أقل من ذلك
بقليل أي نحو  40مليار دوالر ،أما الوفيات
ف ــي ال ـب ـلــديــن ف ـكــانــت ن ـحــو  9أشـ ـخ ــاص لكل
ألف في فرنسا وعشرة لكل ألف في إيطاليا،
أ مــا النسبة فــي ا لــوال يــات المتحدة فكانت 8
اش ـخ ــاص وف ــي إســرائ ـيــل نـحــو  5أش ـخــاص،
وهذا بالطبع قبل "عام كورونا".
ّ
وقـ ــد شـ ــل الـ ــوبـ ــاء ف ــي ال ـب ـل ــدي ــن ال ـس ـيــاحــة
وب ـخــاصــة ال ـخــارج ـيــة ورفـ ــع ب ــدرج ــة مخيفة
ن ـس ـبــة ال ــوفـ ـي ــات ،غ ـي ــر أن ب ـع ــض ال ـم ـتــاحــف
واألماكن السياحية اغتنمت الفرصة ،ومنها
"متحف اللوفر" في باريس للترتيب والترميم
والتعمير ر غــم خسائرها الفادحة من غياب
الزائرين وبخاصة السياح األجانب ،في حين
تـكــد ســت جـثــث الفرنسيين واإل يـطــا لـيـيــن من
كبار السن والمرضى المتوفين في المشارح
وعـ ـن ــاب ــر ال ـم ـت ــوت ــى والـ ـمـ ـق ــاب ــر ،ف ــي م ـشــاهــد
مــأ ســاو يــة مخيفة بانتظار دور ه ــا فــي الدفن
دون ورد أو وداع.
أشـ ـ ــادت ك ـت ــب الـ ــرحـ ــات ال ـع ــرب ـي ــة بـجـمــال
ا لـمــدن اإليطالية وحيويتها وا لـتــي رأيناها
خالل هذا الوباء خاوية خالية مقفلة حزينة
وم ــن الــذيــن زاروا أوروب ـ ــا ورأوا الـكـثـيــر من
أقطارها قبل أكثر من مئة عام "إدوار إلياس"
م ــن الـ ـش ــوام الـمـقـيـمـيــن ف ــي م ـصــر وصــاحــب
كـتــاب "مشاهد الممالك" حيث يصف بعض
مــدن ـهــا وب ـخ ــاص ــة "ف ـي ـن ـي ـس ـيــا" ف ـي ـق ــول" :هــي
الـبـنــدقـيــة ال ـم ـش ـهــورة ال ـتــي ت ـف ــردت بعجيب
موقعها و غــر يــب وضعها حتى أطلق ُ عليها
الـكـتــاب اس ــم سـلـطــانــة االدر ّي ــات ـي ــك ،وضــربــت
بـمـحــاسـنـهــا األمـ ـث ــال ،وت ـعــشــق ط ــاب األدب
ذكرها وزيارتها من ِقدم ،فنظموا عقود الشعر
الرنان في مدحها ووصف غرائبها واشتهر
اللورد بيرون اإلنكليزي وغيره بما نشروه من
نفثات يراعهم عنها ،وال عجب فإنها المدينة
العجيبة التي بنيت فــوق الماء بــدل األرض،
وال ـت ــي ت ـقــوم فـيـهــا الـ ـ ــزوارق والـ ـق ــوارب مـقــام
العربات والخيل ،وتحل الترع محل الشوارع
وال ـب ــرك مـحــل الـمـيــاديــن والــرح ـبــات ،فـكــل ما
فيها خــاص بها يميزها عــن ســوا هــا .بنيت

على  117جزيرة تتكون منها أحياء المدينة
وتفصلها بعضها عن بعض  150ترعة هي
ا لـشــوارع العمومية بنوا فوقها  378قنطرة،
فسهل المرور من جانب الى جانب وأكثر هذه
القناطر جميل المنظر ،وأما األحياء أو الجزر
المتباعدة فــا بــد للوصول اليها مــن ر كــوب
هاتيك ا ل ــزوارق المستدقة المعروفة عندهم
باسم جوندوال".
(القاهرة ،مطبعة المقطم ،1910 ،ص.)440
وت ـع ـت ـب ــر إيـ ـط ــالـ ـي ــا بـ ـح ــق بـ ـم ــا ت ـم ـل ــك مــن
مـ ــدن رائـ ـع ــة وآث ـ ـ ــار وكـ ـن ــوز ف ـن ـيــة م ـت ـح ـفــا ال
ح ـصــر لـمـحـتــويــاتــه وال حـ ــدود م ــن زمـ ــان أو
مكان لجمالها ،غير أن إيطاليا التي عشنا
معها معاناتها عــام  2020مــع و بــاء كورونا
واآلالف الذين فقدوا حياتهم كل يــوم ،عانت
كــذلــك الـكـثـيــر مـنــذ أن ظـهــرت مــوحــدة كــدولــة
حديثة عــام  1870و بـخــا صــة خــال الحربين
العالميتين واألز م ــات السياسية المتوالية
بقية القرن العشرين.
وقـ ــد زارهـ ـ ــا ال ـك ــات ــب ال ـص ـحــافــي ال ـس ــوري
الـمـعــروف "ســامــي الـكـيــالــي" ،كما كتب عنها
في كتابه "شهر في أوروبــا" متأمال منجزات
الــدك ـتــاتــور مــوســولـيـنــي ال ــذي حـكــم إيطاليا
مستعينا بحزبه الفاشي ا لــى نهاية الحرب
العالمية الثانية ،ويقول الكيالي عــام 1934
وقد بلغ "فينيسيا" بالقطار" :تركنا ميالنو
الى البندقية الى أعجوبة أوروبا كما يقولون،
س ـنــرى ه ــذه الـمــديـنــة ال ـتــي تـطـفــو عـلــى وجــه
ال ـمــاء .الـســاعــة الـتــاسـعــة تـمــامــا الـجــو مــربــد،
اإليـطــالـيــون كـمــا رأيـتـهــم فــي مـيــانــو هــم هم
لم يغير موسوليني من طبائعهم شيئا .أي
صورة لهم في أذهاننا ،ونحن في سورية ،هي
الصورة نفسها التي رأيتها في بالدهم ،لقد
نفخ فيهم الدوتش روح الحماس والحماس
ف ــي الـ ـشـ ـع ــوب ك ــال ـح ــب ع ـل ــى وج ـ ــه الـ ـم ــاء أو
كفقاقيع الصابون ،إنهم يؤمنون بموسوليني
ويتكلمون عليه وهو يتحمل تبعة كل شيء
فلم يتعبون؟
ق ـطــع ال ـق ـط ــار ب ـنــا س ــاع ــات س ـتــا ف ـلــم يـقــع
ن ـظــرنــا إال ع ـلــى م ــا ف ــي الـطـبـيـعــة م ــن جـمــال
يعجز اإل نـســان عــن و صـفــه ،المناظر تتجدد
بين لحظة ولحظة ،هــا نحن قــد اقتربنا من
البندقية بعد أن تركنا ضاحية مستروا ...إن
القطار يعبر جسرا كبيرا ،نحن في فم الخليج،
مياه البحر تكتنفنا ،البواخر الصغيرة تمخر
ع ـب ــاب ــه ،إنـ ــه ف ــي ه ــدوئ ــه ال ـج ـم ـي ــل ..ال ـجــزائــر
ال ـص ـغ ـيــرة ب ــأش ـج ــاره ــا الـ ـخـ ـض ــراء ،عــوام ـيــد
تـلـفــونـيــة ركـ ــزت ف ــي الـ ـم ــاء ،بـ ــدأت تـظـهــر لنا
ّ
البيوت وتطل علينا القصور".
(ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،ال ـم ـط ـب ـعــة ال ـع ـص ــري ــة،1935 ،
ص .)149-148
ً
يتبع غدا،،،

وصل الرئيس باراك أوباما إلى البيت األبيض وهو ُم ّ
صمم على
إخماد الحروب األميركية في أفغانستان والعراق والتركيز على
التصدي لنمو النفوذ الصيني المتسارع ،لكنه لم ينجح في سحب
الواليات المتحدة من تلك الحروب بالقدر الذي أراده وعاد وتورط
في صراعات جديدة ضد تنظيم "داعش"ّ .
تعرضت محاوالته تحويل
التركيز األميركي االستراتيجي نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ً
ً
لالنتقاد باعتبارها غير متماسكة وعشوائية ،مع أن عددا كبيرا
من البرامج الدفاعية األساسية والمبادرات الدبلوماسية الراهنة
يشتق من تلك الجهود.
تعمل إدارة بايدن اليوم على إتمام تلك العملية االنتقالية وإبعاد
الواليات المتحدة عن "الحروب الالمتناهية" وزيادة التركيز على
الصين ومنطقة المحيط الهادئ.
ص ـ ّـرح مستشار دفــاعــي مـقـ ّـرب مــن الرئيس جــو بــايــدن لموقع
"بوليتيكو" بــأن اإلدارة األميركية الجديدة تحاول االبتعاد عن
ّ
الـشــرق األوس ــط ال ــذي شــكــل مـحــور االنـشـغــاالت األمـيــركـيــة طــوال
عشرين سـنــة" :إذا أردن ــا تحديد المناطق الـتــي يعطيها بايدن
َ
األولــويــة ،لن ُيذكر الشرق األوســط ضمن المراكز الثالثة األولــى،
ً
ُ ّ
سيركز أوال على منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،ثم أوروبا،
فهو
ثم نصف األرض الغربي".
ً
كذلك ،تتجه إدارة بايدن سريعا إلــى المصادقة على سياسة
الشرق األوسط بطرق أخرى ،حيث تشهد العالقات مع السعودية
ً
شكال من إعادة الهيكلة ،ال سيما بعد تواصل تواصل ولي العهد،
ً
وهو وزير الدفاع السعودي أيضا ،مع وزير الدفاع األميركي لويد
منافسة للواليات المتحدة،
أوستن .اعتبر بايدن الصين "أخطر" ِ
وقد ّ
عبر مستشار األمن القومي جايك سوليفان ووزير الخارجية
أنتوني بلينكن عن التوجه نفسه ،لكن يجد البنتاغون صعوبة
ُ
فائقة في االنسحاب من الشرق األوســط .تعتبر القوات البحرية
ً
ً
األميركية انعكاسا رمزيا لقدرة واشنطن على التصدي للصين
ً
ومحورا للعمليات األميركية ،لكن تتحكم متطلبات الوضع في
الشرق األوسط بهذا األسطول حتى اآلن .التزمت حامالت الطائرات
األمـيــركـيــة بـجــدول مــزدحــم ،فاستنزفت ق ــدرات السفن والـطــواقــم
البشرية للحفاظ على الوجود األميركي في الخليج العربي ،إلى
بشكل دائم في اليابان ،يتألف معظم
جانب حاملة طائرات متمركزة
ٍَ
الوجود البحري األميركي في المحيطين الهندي والهادئ من سفن
ّ
ً
ً
متجهة إلى الشرق األوسط أو عائدة منه ،مع أن عددا متزايدا من
َ
ُ ّ
عمليات االنتشار العسكري بدأ يركز اليوم على منطقة المحيطين
الهندي والهادئ.
دعــا ّ
مشرعون ب ــارزون إلــى تحويل م ــوارد ميزانية الــدفــاع من
الجيش إلى قــدرات جديدة ومتقدمة في القوات البحرية وسالح
ُ
الجو .تعتبر هــذه الـفــروع أكثر أهمية لمواجهة اإلكــراه الصيني
وال ـت ـصــدي ل ـل ـقــدرات الصينية الـمـتـطــورة واألســاط ـيــل الضخمة
التي يملكها جيش التحرير الشعبي وكانت قد تفوقت في السنة
الماضية على القوات البحرية األميركية كأكبر أسطول في العالم.
في ظل انتشار التوقعات حول بقاء الميزانية العامة على حالها
أو حـتــى انـكـمــاشـهــا فــي مــرحـلــة مـعـيـنــة ،سـيـكــون تـجــريــد بعض
ً
الخدمات من الموارد الطريقة الوحيدة لتمويل أسطول أكبر حجما
أو قاذفات جديدة في السالح الجوي ،لكن تبقى أي تخفيضات
كبرى في ميزانية الجيش صعبة التنفيذ من الناحية السياسية،
مما يجعل احتمال توسيع أساطيل السفن والطائرات لمجابهة
ً
الصين هدفا غير مؤكد.
* «دبلومات»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.701
2.384 2.779 3.299

السوق األول السوق الرئيسي

6.232

4.650

ً
ّ
هيئة األسواق تقدم بالغا للنيابة ضد الحميدي وخاجة
لشبهة وقوع جريمة بامتناعهما عن تنفيذ قرارات مجلس التأديب
عيسى عبدالسالم
ّ
قد مت هيئة أ ســواق المال
بالغا لنيابة سوق المال ضد
عبدالله الحميدي عن شبهة
وق ـ ــوع ال ـج ــري ـم ــة وام ـت ـنــاعــه
عن تنفيذ قرار نهائي صادر
مــن مجلس ا لـتــأد يــب بـســداد
ال ـغ ــرام ــة ف ــي ال ـم ـخــال ـفــة رقــم
( 2020/63مـجـلــس تــأد يــب -
 2020/60هيئة) ،رغم إعالنه
ً
ً
بـ ــال ـ ـقـ ــرار إع ـ ــان ـ ــا ص ـح ـي ـحــا
بتاريخ .2020 /11 /12
وكـ ـ ـ ــان مـ ـجـ ـل ــس الـ ـت ــأدي ــب
قــد غـ ّـر م ضــد عبدالله محمد
ص ــا ل ــح ا لـ ـحـ ـمـ ـي ــدي  20أ ل ــف
د ي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار ،عـ ـ ـل ـ ــى أن تـ ـتـ ـج ــدد
ً
ً
ال ـ ـغـ ــرامـ ــة شـ ـه ــري ــا اعـ ـتـ ـب ــارا
م ـ ـ ـ ــن  2 0 2 0 /1 2 / 3 1أ و
ل ـح ـيــن ت ـصــويــب ال ـم ـخــال ـفــة،
الم ـت ـنــاعــه ع ــن ت ـقــديــم عــرض
استحواذ إلزامي على شركة
"ري ـ ـ ـ ـ ـ ــم" ،وحـ ـ ـظ ـ ــر الـ ـمـ ـخ ــال ــف
مــن ا س ـت ـخــدام ا لـنـسـبــة محل
المخالفة فــي التصويت في
شــركــة ري ــم م ــدة  3س ـنــوات"،
لـمـخــالـفـتــه ح ـكــم الـ ـم ــادة 74
مـ ــن ا ل ـ ـقـ ــا نـ ــون ر قـ ـ ــم  7ل ـس ـنــة
 2010وتعديالته والمؤثمة
بموجب حكم المادة  123من
ال ـقــانــون ذاتـ ــه ،وك ــذا ال ـمــادة
( )1 -5 -3من الكتاب التاسع
(االن ـ ـ ــدم ـ ـ ــاج واالسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ)
م ـ ـ ــن ال ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة
لـ ـلـ ـق ــان ــون الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــور ،ح ـيــث
ّ
ثـبــت للهيئة تـمــلــك ا لـمــذ كــور

بشكل مباشر وغير مباشر
نـ ـسـ ـب ــة  33.63ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة مــن
رأسمال شركة إدارة األمالك
ال ـع ـقــاريــة (ريـ ــم) مـنــذ تــاريــخ
 ،2017 /04/ 20دون تقديمه
م ـس ـت ـنــد عـ ــرض االس ـت ـح ــواذ
اإلل ــزام ــي عـلــى جـمـيــع أسـهــم
"ري ـ ـ ــم" ح ـت ــى ت ــاريـ ـخ ــه ،عـلــى
الرغم من مخاطبته من قبل
الهيئة بتاريخ 2019 /12 /1
بوجوب تقديم مستند عرض
االسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ اإللـ ـ ــزامـ ـ ــي فــي
موعد أقصاه .2020 /3/ 1
ّ
وقدمت الهيئة كذلك بالغا
لنيابة ســوق ا لـمــال بتاريخ
 2021 /3 /3عن شبهة وقوع
الجريمة المنصوص عليها
فــي الـبـنــد رق ــم  2مــن ال ـمــادة
 127مـ ـ ــن ا لـ ـ ـق ـ ــا ن ـ ــون ر ق ـ ـ ــم 7
ل ـس ـنــة  ،2010ض ــد صــا حــب
ص ـ ـ ــال ـ ـ ــح خـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــه ،بـ ـصـ ـفـ ـت ــه
ر ئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــر كــة
دان ـ ـ ـ ــة ال ـ ـص ـ ـفـ ــاة ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة،
َّ
ل ـع ــدم الـ ـت ــزام ال ـم ـب ــل ــغ ض ــده
(رئيس مجلس إدارة شركة
مــدرجــة فــي الـبــورصــة) حتى
تـ ــاريـ ــخ ت ـق ــدي ــم ه ـ ــذا ال ـب ــاغ
بـتـنـفـيــذ ق ــرار نـهــائــي صــادر
مــن مجلس ا لـتــأد يــب بسداد
ال ـغ ــرام ــة ف ــي ال ـم ـخــال ـفــة رقــم
( 2020/66مـجـلــس تــأد يــب -
 2020/91هيئة) ،رغم إعالنه
بـ ــال ـ ـقـ ــرار إع ـ ــان ـ ــا ص ـح ـي ـحــا
بـ ـ ـت ـ ــار ي ـ ــخ ،2020 /12 /17
بعدما ّ
تبين قيامه ،بصفته
ر ئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــر كــة
دان ـ ـ ـ ــة ال ـ ـص ـ ـفـ ــاة ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة،

أخبار الشركات
«أموال» تربح  244.71ألف دينار
بلغت أربــاح شركة أمــوال الدولية لالستثمار 244.71
ألــف دينار ،بواقع  1.36فلس للسهم خــال  ،2020مقابل
تحقيقها أرباحا بقيمة  488.45ألف دينار ،بما يعادل 2.71
فلس للسهم خالل .2019

ً
«شمال الزور» :توزيع  %12نقدا

سجلت شركة شمال الزور األولى للطاقة والمياه أرباحا
بقيمة  12.27مليون دينار ،بواقع  11.15فلسا للسهم خالل
 ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  12.3مليون دينار،
ً
بمقدار  11.18فلسا للسهم خالل  ،2019وأوصى مجلس
إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع  12في المئة عن أداء
العام الماضي.

إلغاء إدراج أسهم «تمكين»
أع ـل ـنــت ب ــورص ــة ال ـكــويــت إل ـغ ــاء إدراج أس ـهــم شــركــة
تمكين القابضة (تمكين) ،اعتبارا من  ،2021-03-16بناء
على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال.

«بيتك» :صدور حكم ضد «مشرف»
بدعوى إثبات مديونية
كشف بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن صدور حكم
أول درجة لمصلحة البنك ضد شركة مشرف للتجارة
العامة والمقاوالت (المدعى عليها) ،وموضوعها ندب
خبير إلثبات مديونية على الشركة لمصلحة البنك.
وقال «بيتك» ،إن المحكمة قضت بإلزام المدعى عليها
ً
( مـشــرف) بــأن تــؤدي للمدعي (بيتك) مبلغا قــدره نحو
 37.36مـلـيــون دي ـنــار ،مــع إل ــزام الـشــركــة بــالـمـصــروفــات
ومبلغ  100دينار أتعاب المحاماة الفعلية.
وأوض ـ ــح ال ـب ـنــك أن ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر لـمـصـلـحـتــه مــن
محكمة أول درجة بالمبلغ المذكور أعاله لن يترتب عليه
أثر مالي في المرحلة الحالية ،حيث ان الحكم الصادر
ابتدائي غير نهائي ،وقابل للطعن من قبل الشركة ،وغير
قابل للنفاذ في المرحلة الراهنة.
ول ـفــت إل ــى أن ــه سـيـتــم اسـتـئـنــاف الـحـكــم ال ـصــادر من
قـبــل الـبـنــك فيما لــم ُيـقــض بــه مــن الـطـلـبــات ال ــواردة في
صحيفة الدعوى.

«تابعة لـ«عربي» تعيد جدولة
تسهيالت مصرفية
قالت شركة مجموعة عربي القابضة (عربي) إن شركة
عربي للطاقة والتكنولوجيا ،إحدى الشركات التابعة
والـمـمـلــوكــة بـنـسـبــة  72فــي الـمـئــة ،أع ــادت جــدولــة عقد
التسهيالت المصرفية مع البنك األهلي المتحد.

«األولى» :استقالة الوقيان
أفادت شركة األولى لالستثمار بأن الرئيس التنفيذي،
عيسى الوقيان ،قدم استقالته من منصبه ألسباب خاصة،
وقبلها مجلس اإلدارة ،على أن يكون آخر يوم عمل له 27
مايو .2021

بتقديم نسخة من البيانات
ال ـمــال ـيــة الـمــرحـلـيــة لـلـشــركــة
لـلـفـتــرات ا لـمــا لـيــة المنتهية
ف ــي ( 2020 / 03 /31ا ل ــر ب ــع
األول) و( 2020/ 06 /30الربع

الثاني) للهيئة خالل المهلة
ال ـم ـحــددة ،الـتــي انـتـهــت قبل
بدء تداول يوم ،2020 /8 /16
ح ـي ــث لـ ــم ي ـ ـقـ ـ ّـدم ن ـس ـخ ــة مــن
تلك البيانات حتى تاريخه،

وتضمن القرار إيقاع عقوبة
ب ـت ـغ ــر ي ــم ا ل ـم ـخ ــا ل ــف  3آالف
دينار لعدم تقديمه البيانات
ال ـ ـمـ ــرح ـ ـل ـ ـيـ ــة لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة دان ـ ـ ــة
الصفاة الغذائية.
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«الوطني» يشارك في فعالية «قرع الجرس» لتعزيز تمكين المرأة
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ّ
نظمتها هيئة األمم المتحدة في اليوم العالمي للمرأة بالتعاون مع «األعلى للتخطيط» وبورصة الكويت
●البحر :قناعتنا راسخة بأهمية التنوع والشمول كعاملين حاسمين لضمان النجاح المستقبلي للبنك
«الوطني»
من أوائل
ّ
الموقعين
على مبادئ
األمم المتحدة
لتمكين المرأة
في المنطقة

نفخر بعدم
وجود فجوة
بين رواتب
اإلناث والذكور
العاملين
في البنك

المرأة تستحوذ
على ٪46
من إجمالي
القوى العاملة
بـ«الوطني» في
إنجاز مشهود
على مستوى
سوق العمل
اإلقليمي
البحر

ب ـم ـنــاس ـبــة ال ـ ـيـ ــوم ال ـعــال ـمــي
للمرأة لعام  ،2021الذي يوافق
 8مارس من كل عام ،شارك بنك
الكويت الوطني في فعالية قرع
الجرس ،التي تأتي بتنظيم من
هـيـئــة األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ل ـل ـمــرأة،
بالتعاون مــع المجلس األعلى
للتخطيط والتنمية وبورصة
ال ـك ــوي ــت ،وذلـ ــك ب ـه ــدف تـعــزيــز
ت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
المجاالت.
واختارت هيئة األمم المتحدة
ً
للمرأة عنوانا لحدث هذا العام،
وهـ ـ ــو «ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة فـ ــي ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة...
ـاو في
تـحـقـيــق مـسـتـقـبــل م ـت ـسـ ٍ
عالم  ،»COVID-19وذلك احتفاال
بالجهود الكبيرة التي تبذلها
ال ـن ـس ــاء لـلـتـعــافــي م ــن جــائـحــة
كورونا.
وش ـ ـ ـ ــارك م ـ ــن بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ــوط ـن ــي ف ــي ال ـف ــاع ـل ـي ــة ،ال ـتــي
ُعقدت افتراضيا ،نائبة الرئيس
التنفيذي لمجموعة «الوطني»،
شـيـخــة الـبـحــر ،وال ـمــديــر الـعــام
لـلـمــوارد البشرية للمجموعة،
عماد العبالني ،من أجل تسليط
الضوء على إنجازات البنك في
ترسيخ التنوع والشمول كحجر
أساس في منظومة البنك.
ون ــاقـ ـش ــت ال ـف ــاع ـل ـي ــة ُس ـب ــل
توحيد الجهود وال ــرؤى التي
م ــن شــأنـهــا أن ت ـعــزز الـمـبــادئ
السبعة لتمكين الـمــرأة ،والتي
كـ ــانـ ــت ق ـ ــد أط ـل ـق ـت ـه ــا م ـن ـظ ـمــة
األمم المتحدة للمرأة واالتفاق
العالمي لألمم المتحدة ،حيث
تــم الـتــركـيــز فــي ال ـعــام الـحــالــي
على المبدأين الثالث والخامس
م ــن ه ــذه ال ـم ـب ــادئ ،الـخــاصـيــن
ب ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان ص ـ ـ ـحـ ـ ــة وسـ ـ ــامـ ـ ــة
ور فــا هـيــة جميع العاملين من
النساء والرجال ،وكذلك تنفيذ
م ـم ــارس ــات ت ـطــويــر الـمـشــاريــع
وســاســل الـتــوريــد والتسويق
ّ
التي تمكن المرأة.
وبهذه المناسبة قالت البحر:
«إن التذكير بيوم المرأة العالمي
ي ـم ـن ـح ـنــا ف ــرص ــة ل ـل ـت ـف ـك ـيــر فــي

ونحو  15دولة حول العالم ،حيث
نفخر باستحواذ الموظفات على
 46بــالـمـئــة مــن ال ـقــوى الـعــامـلــة،
ً
ً
فيما يعد إنـجــازا مشهودا على
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـم ـص ــرف ــي
وسـ ــوق ال ـع ـمــل اإلق ـل ـي ـمــي .فيما
ي ـل ـت ــزم ال ـب ـن ــك بـتـمـكـيــن ال ـمــزيــد
من السيدات من خالل التوجيه
وت ــوف ـي ــر فـ ــرص أم ـ ــام ت ـطــورهــن
الوظيفي.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ال ـب ـنــك دأب
ـال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة على
خـ ّ
ت ـب ــن ــي ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات
التي تساعد في جذب المواهب
النسائية واالحتفاظ بها ،إضافة
إلى مساعدة اآلباء العاملين في
الـعـثــور عـلــى ت ــوازن أفـضــل بين
العمل والحياة.

شيخة البحر
اإلنجازات النسائية والتقدم الذي
تــم إح ـ ــرازه بــالـفـعــل فــي تحقيق
ال ـم ـس ــاواة بـيــن الـجـنـسـيــن على
الصعيد العالمي ،وعــاوة على
ذل ــك ،يشجع ق ــادة األع ـمــال على
أن يكونوا ّ
سباقين بتسريع هذا
الهدف في السنوات المقبلة».
وشــددت البحر على ضــرورة
أن تدعم كل المنظمات والهيئات،
بـشـكــل اس ـت ـبــاقــي ،م ـب ــدأ تـكــافــؤ
الفرص في كل األدوار الوظيفية،
وأن تـ ـك ــون ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـق ــدم فــي
المسار المهني على أسس أهمها
المهارة والخبرة والكفاءة.
وأكــدت أن القيادات النسائية
ضربت أروع األمثلة في مكافحة
وباء كورونا ،وساهمت في وضع
ال ـب ـل ــدان ع ـلــى ط ــري ــق ال ـت ـعــافــي،
مشيرة إلى أن تحقيق المساواة
فــي قـيــادة الـمــرأة وتمثيلها هو
الـ ـع ــام ــل ال ـ ـ ــذي ي ـح ـت ــاج ال ـع ــال ــم
إليه لتهيئة بيئة تعزز التنمية
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة وتـ ـخـ ـل ــق ت ــأثـ ـي ــرا
إيجابيا على المجتمع في المدى
الطويل.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن دع ـ ــم ال ـن ـس ــاء
ل ـلــوصــول إل ــى إم ـكــانــات ـهــن كــان
دائ ـ ًـم ــا أول ــوي ــة ل ــدى «الــوط ـنــي»،

ً
وذل ــك انـطــاقــا مــن قـنــاعــة البنك
ب ــأهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ـنـ ــوع وال ـ ـش ـ ـمـ ــول
كعوامل حاسمة لضمان نجاحه
المستقبلي.
وأوض ـحــت« :نفخر فــي البنك
بأننا من أوائل مؤسسات القطاع
الخاص في المنطقة التي وقعت
عـ ـل ــى م ـ ـبـ ــادئ األمـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
ً
لتمكين المرأة ،حيث بدأنا مبكرا
في النظر إلى المساواة بطريقة
أك ـثــر مـنـهـجـيــة ،مـمــا ســاهــم في
هذه المبادئ بشكل كامل،
تبني ً ّ
وفر لنا ذلك ً
إطارا للعمل
وأيضا
على مجمل أهداف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة ،والتي تشكل
المساواة إحدى ركائزها».
وقالت البحر« :يتبع الوطني
ً
نهجا فريدا فيما يخص ضمان
تـ ـك ــاف ــؤ ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص ،حـ ـي ــث ي ـك ـفــل
ً
فرصا متساوية لجميع موظفيه
دون اسـتـثـنــاء ،لتحفيزهم على
االب ـت ـك ــار ،وهـ ــذا الـنـهــج يتجلى
ك ــذل ــك فـ ــي عـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود ف ـج ــوة
بين روات ــب الــذكــور واإلن ــاث من
العاملين لدى البنك».
وبينت أن تنوع القوى العاملة
يمنح قيمة مضافة ألعمال البنك
الذي تنتشر فروعه في  4قارات

الهاشل %58 :نسبة النساء
العامالت في «المركزي»
البنك أكد عنايته بدعم المرأة واالستفادة من قدراتها

حمالت للبنك على مواقع
التواصل االجتماعي
ال ـم ـشــاركــة ف ــي إح ـي ــاء ال ـيــوم
العالمي للمرأة كانت ّاستثنائية
هـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ح ـي ــث ك ــث ــف الـبـنــك
عـبــر جميع قـنــواتــه عـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي في كل من
«تويتر» و«إنـسـتـغــرام» و«لينكد
إن» من المنشورات التي تسلط
ال ـض ــوء عـلــى ه ــذا ال ـح ــدث ال ــذي
يـ ـحـ ـظ ــى بـ ــاه ـ ـت ـ ـمـ ــام ومـ ـت ــابـ ـع ــة
عالميين.

«الوطني» نموذج ُيحتذى

  %46مــن إجـمــالــي موظفيالكويت الوطني من اإلناث.
بنك ّ
 ت ـم ــث ــل اإل ن ـ ـ ــاث  %52.4مــنال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوادر الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة
بــالـمـنــاصــب اإلدارة العليا ومــا
فوقها في البنك.
 يفخر «الوطني» بعدم وجودفجوة بين رواتب الذكور واإلناث
من العاملين لديه.
 الـبـنــك دأب خ ــال الـسـنــواتالماضية على تبني العديد من
المبادرات التي تساعد في جذب
الـمــواهــب النسائية واالحـتـفــاظ
بها.
 م ـس ــاع ــدة اآلبـ ـ ــاء الـعــامـلـيــنبالبنك فــي الـعـثــور عـلــى ت ــوازن
أفضل بين العمل والحياة.
 يلتزم البنك بتمكين المزيدمن السيدات من خالل التوجيه
وت ــوف ـي ــر فـ ــرص أم ـ ــام ت ـطــورهــن
الوظيفي.
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن م ـ ـج ـ ـ ّمـ ــو عـ ــة ب ـن ــك
الكويت الوطني وقعت في عام
 2017على مبادئ تمكين المرأة
التابعة لألمم المتحدة (،)WEPs
وهي مبادرة مشتركة بين هيئة
األمم المتحدة للمرأة والميثاق
العالمي لألمم المتحدة.

حملة «لنكن على
دراية» تواصل
فعالياتها
ً
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن ح ـ ــرص بـنــك
الـكــويــت الـمــركــزي عـلــى تعزيز
الـثـقــافــة الـمــالـيــة ل ــدى مختلف
ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع ،وف ــي إط ــار
توجيهاته نحو توسيع وتعزيز
دور القطاع المصرفي الكويتي
ف ــي الـمـســؤولـيــة المجتمعية،
تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ح ـم ـلــة
التوعية المصرفية «لنكن على
درايـ ــة» الـتــي انطلقت بــإشــراف
«المركزي» ،وبالتعاون مع اتحاد
م ـ ـصـ ــارف الـ ـك ــوي ــت ب ـم ـشــاركــة
جميع البنوك الكويتية ،بهدف
نشر الثقافة المالية لدى أوسع
شريحة مــن المجتمع ،وزيــادة
ال ــوع ــي لـ ــدى ال ـج ـم ـهــور ب ــدور
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي وك ـي ـف ـيــة
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
المتنوعة التي تقدمها البنوك
على الوجه األمثل.
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان
ل ـ ـ «الـ ـم ــرك ــزي» ،أشـ ــار ف ـيــه إلــى
ح ــرص ــه الـ ــدائـ ــم ع ـل ــى تـنـظـيــم
عملية منح القروض وعمليات
التمويل الشخصي بما يحقق
للعميل االستفادة من المزايا
وال ـت ـس ـه ـي ــات الـ ـت ــي تــوفــرهــا
تـلــك العمليات دون التعرض
لـمـخــاطــر الـتـعـثــر ف ــي ال ـس ــداد،
ولتجنب إثـقــال كــاهــل العميل
ب ــااللـ ـت ــزام ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة .وف ــي
إط ـ ـ ــار الـ ـجـ ـه ــود ال ــرامـ ـي ــة إل ــى
تـعــزيــز حـمــايــة ع ـمــاء الـقـطــاع
المصرفي أطلقت حملة «لنكن
ً
ً
ع ـلــى دراي ـ ـ ــة» إع ــان ــا تــوعــويــا
ي ــوض ــح أه ـ ــم الـ ـج ــوان ــب ال ـتــي
يجدر بــاألفــراد معرفتها حول
ال ـق ــروض وعـمـلـيــات التمويل
المتاحة للعمالء واالشتراطات
الــازم اتباعها لالستفادة من
المزايا والتسهيالت ،وأهــم ما
للعمالء من حقوق وما عليهم
من واجبات في هذا اإلطار.

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على
تمكين المرأة ألداء دورها الحيوي الفاعل في
التنمية ،أكد البنك بمناسبة اليوم العالمي
للمرأة ،الذي يصادف الثامن من مارس من
كل عام ،عنايته بدعم المرأة واالستفادة من
قدراتها على مستوى المؤسسة ،حيث يقدم
«المركزي» أحد أبرز األمثلة على دور المرأة
الفاعل داخل المجتمع الكويتي في مختلف
ال ــوظ ــائ ــف وأدائ ـ ـهـ ــا الـمـتـمـيــز ف ــي مختلف
القطاعات.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ت ـصــريــح ل ـم ـحــافــظ الـبـنــك
د .محمد الـهــاشــل أش ــار خــالــه إلــى حرص
«المركزي» على تعزيز دور المرأة في البنك،
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق قـ ــام ب ــإط ــاق ع ــدي ــد من
المبادرات التي تهدف لتعزيز المساواة في
البنك ،وتشجيع الكوادر النسائية وتأهيلها
لتولى المناصب القيادية فــي المستقبل،
مــن خــال مجموعة مــن البرامج التدريبية
المهنية التي تحقق لتلك الكوادر مسارا من
التطوير المستمر.
وأشـ ـ ــار ال ـه ــاش ــل إلـ ــى أن ن ـس ـبــة ال ـن ـســاء
العامالت في «المركزي» تشكل  58في المئة

من مجموع موظفي البنك ،في حين أسند
البنك  42في المئة من المناصب القيادية
إل ــى س ـي ــدات إي ـمــانــا م ـنــه ب ـك ـفــاءة ال ـك ــوادر
الـنـســائـيــة الــوطـنـيــة وقــدرت ـهــا عـلــى تحمل
ال ـم ـســؤول ـيــات وإنـ ـج ــاز ال ـم ـهــام ع ـلــى نحو
يساهم في تميز المؤسسة وتقدمها ،وهو
ما تثبته نسبة الموظفات الحائزات جائزة
التميز الوظيفي ،التي بلغت  57في المئة من
مجموع الموظفين الحائزين تلك الجائزة
في البنك.
وأكد أن «المركزي» سيواصل هذا النهج
ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى الـ ـمـ ـس ــاواة ف ــي م ـن ــح ال ـف ــرص
للطاقات الوطنية وتمكين الكوادر النسائية
من أداء األدوار المنوطة بها وخدمة البالد
مــن كــل ال ـمــواقــع ،والـمـســاهـمــة الـفــاعـلــة في
مسيرة التنمية.

اقتصاد
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ً
برنت يتجاوز  71دوالرا ألول مرة منذ الجائحة
ارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت متجاوزة
 71دوالرا للبرميل أمس للمرة األولى منذ تفشي
جائحة كوفيد ،19-بينما المس الخام األميركي
أعلى مستوى فيما يزيد على عامين ،في أعقاب
تقارير عن هجمات على منشآت سعودية.
وبلغت عقود برنت تسليم مايو  71.38دوالرا
للبرميل في التعامالت اآلسيوية المبكرة ،وهو
أعلى مستوى منذ الثامن من يناير .2020
وصعد خام غرب تكساس الوسيط األميركي
تسليم أبريل  1.47دوالر أو  2.2في المئة مسجال
 67.56دوالرا .والمس عقد أقرب استحقاق 67.98
دوالرا في وقت سابق ،أعلى مستوى منذ أكتوبر
.2018
وارتفعت األسهم اآلسيوية بعد أن أقر مجلس
ال ـش ـي ــوخ األم ـي ــرك ــي ح ــزم ــة تـحـفـيــز بـقـيـمــة 1.9
تريليون دوالر ،بينما تؤذن بيانات إيجابية من
الواليات المتحدة والصين بانتعاش اقتصادي
عالمي.

«البترول» :قرار لتنظيم تطبيق
«االطالع على المعلومات»
●

أشرف عجمي

أصـ ــدر الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـمــؤسـســة
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ،ه ــاش ــم هـ ــاشـ ــم ،قـ ـ ـ ــرارا يـنـظــم
آل ـي ــة تـطـبـيــق ق ــان ــون ح ــق االطـ ـ ــاع عـلــى
الـمـعـلــومــات فــي الـمــؤسـســة ،بـمــا يضمن
س ــام ــة تـطـبـيــق «الـ ـبـ ـت ــرول» وشــركــات ـهــا
الـ ـت ــابـ ـع ــة ألحـ ـ ـك ـ ــام الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون والئـ ـحـ ـت ــه
التنفيذية.
وينص القرار ،الذي حصلت "الجريدة
"ع ـلــى نـسـخــة م ـنــه ،أن يـتــم إن ـش ــاء لجنة
دائـ ـم ــة م ـش ـتــركــة ،ب ـع ـضــويــة الـمــوظـفـيــن
ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن ال ـم ـع ـن ـي ـيــن بـ ـ ـ «الـ ـبـ ـت ــرول»
وا لـشــر كــات التابعة ،للتنسيق المستمر
في شــأن المعلومات التي يتاح اال طــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيـهــا ،وال ـم ـع ـلــومــات الـتــي
ي ـح ـظــر ال ـك ـش ــف ع ـن ـه ــا ،ل ـض ـم ــان ســامــة
ً
ووحـ ــدة الـتـطـبـيــق ،ف ـضــا ع ــن التنسيق
في شأن ما يستجد مستقبال بخصوص
تطبيق القانون والئحته التنفيذية وأي
تعديالت عليهما.
ولفت القرار إلى أن كل موظف مختص
امـ ـتـ ـن ــع ع ـ ــن تـ ـق ــدي ــم الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــة ل ـم ـق ــدم
الـطـلــب بـغـيــر م ـســوغ قــانــونــي ،أو أعطى
م ـع ـلــومــة غ ـيــر صـحـيـحــة لـ ــه ،وك ــذل ــك كــل
ً
مــن أتـلــف ع ـمــدا الــوثــائــق أو المستندات
ّ
الخاصة بالمعلومات ،أو من أخل بسرية
المعلومات المقررة بموجب هذا القانون
أو أي قانون آ خــر ،يعاقب بالحبس مدة
ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تجاوز 3
آالف دينار ،أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ك ــان ــت ق ـ ــوات ال ـحــوث ـي ـيــن أط ـل ـقــت أمـ ــس األول
طــائــرات مسيرة وصــواريــخ صــوب قلب صناعة
النفط بالسعودية ،مستهدفة مرافق من بينها
منشأة حيوية لصادرات البترول تابعة لشركة
"ارامكو" السعودية في رأس تنورة ،مما وصفته
ال ــري ــاض بــأنــه ه ـجــوم فــاشــل عـلــى أم ــن إمـ ــدادات
الطاقة العالمية.
وقـ ــال الـمـحـلـلــون ل ــدى آي.ان.جـ ـ ـ ــي ف ــي تـقــريــر
"نتوقع المزيد من الصعود في السوق على المدى
القصير ،السيما أنه من المرجح أن يحتاج السوق
اآلن إلى تسعير عــاوة مخاطر مع تزايد وتيرة
الهجمات" ،مشيرين إلى أن هذا هو الهجوم الثاني
في الشهر الجاري عقب هجوم استهدف جدة في
الرابع من مارس.
وارتـ ـف ــع بــرنــت والـ ـخ ــام األم ـي ــرك ــي للجلسة
الــراب ـعــة عـلــى ال ـت ــوال ــي ،بـعــد أن قـ ــررت "أوبـ ــك"
وحلفاؤها استمرار تخفيضات اإلنـتــاج دون
(رويترز)
تغير يذكر في أبريل.

تباين أداء مؤشرات البورصة
والسيولة  40مليون دينار
●

علي العنزي

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت أمس،
وسط تسجيلها تغيرات محدودة جدا ،حيث
سجل مــؤشــر الـســوق الـعــام ارتـفــاعــا بنسبة
 0.06فــي المئة ،أي  3.29نـقــاط ،ليقفل على
مستوى  5701.02نقطة بسيولة جيدة قريبة
من معدالت هذا العام ،وقريبة من مستوى 40
مليون دينار تداولت  223.7مليون سهم من
خــال  10587صفقة ،وتــم تــداول  140سهما
ربح منها  ،48وتراجع  64سهما ،بينما بقي
 28دون تغير ،وكان الدعم من مكونات السوق
األول الذي ربح مؤشره نسبة  0.14في المئة،
أي  9.02نقاط ،ليقفل على مستوى 6232.07
نقطة بسيولة كانت  29.2مليون دينار ،تداولت
 77.7مليون سهم نفذت من خالل  5495صفقة،
وتم تــداول  25سهما ارتفع منها  11سهما،
وخسر مثلها ،بينما استقر  3أسهم دون تغير.
وخسر مؤشر السوق رئيسي  50نسبة
 0.17في المئة ،تعادل  8.07نقاط ،ليقفل على
مستوى  4836.45نقطة بسيولة جيدة بلغت
 7.5ماليين دينار ،تداولت  98.4مليون سهم
من خالل  3353صفقة ،وتم تداول  47سهما
من اجمالي  50سهما مكونات رئيسي ،50
ربح منها  12سهما ،وخسر  ،24واستقر 11
سهما دون تغير.
استمر األداء القوي وعمليات الشراء على
األسهم في قطاع المصارف ،وتركزت السيولة
على ثالثة أسهم هي :بنك الخليجي ،و"بيتك"،
و"الوطني" ،وجميعها أقفلت باللون األخضر،
وبمكاسب متفاوتة ،أبرزها للخليج ،وأدناها

للوطني كانت كافية لنقل مؤشر السوق األول
إلى المنطقة الخضراء ،ونشطت أسهم الزور،
بعد إعــان أرباحها وتوزيعاتها السنوية،
ولكن سجلت مكاسب محدودة ،وكانت أسهم
هيومن ســوفــت ،و"أجـيـلـيـتــي" ،و"الـمـبــانــي"،
و"بوبيان بتروكيماويات" هي ما تشكل قائمة
األسهم األفضل سيولة ،إضافة الــى الكبار،
وكانت جميعها خضراء عدا سهم "زين" من
األول ،وسهم األولى الذي شارك ضمن القائمة
وخـســر نسبة واض ـحــة ،فــي المقابل تراجع
الـنـشــاط بــدرجــة كبيرة بــالـســوق الرئيسي،
خصوصا اسهم كتلة "إيفا" ،التي فقدت الكثير
من زخمها السابق ،وغابت عن قائمة األفضل
ً
نشاطا عدا سهم عقارات الكويت في السوق
األول ،والذي سجل خسارة بينما كانت أفضل
األسـهــم ت ــداوال فــي الرئيسي ،أمــس" ،كفيك"،
و"تجارة" ،و"آن" ،و"اعيان عقارية" ،ومعظمها
مــالــت لــإق ـفــال اإلي ـجــابــي لتنتهي الجلسة
متعادلة وذات سير أفقي معظم فتراتها.
ً
خليجيا بــدأت مؤشرات األســواق المالية
بــدول مجلس التعاون الخليجي تعامالتها
على وقــع خبرين ،أحدهما سلبي ،والثاني
إيجابي ،وكان خبر استهداف ميناء سعودي،
أمس األول ،وشركة أرامكو من قبل الحوثيين
عبر اطالق طائرات بدون طيار ،هو الذي دعم
أسعار النفط لتبدأ اسبوعها باختراق مفاجئ
لمستوى  70دوالرا للبرميل وللمرة األولى من
حوالي عامين لتربح جميع مؤشرات األسواق
المالية الخليجية بقيادة السوق السعودي،
وتتراجع فقط مؤشرات سوقي اإلمارات دبي
وأبوظبي بنسب محدودة.
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اقتصاد
«زين» تستكشف تحديات وتحيزات تواجهها المرأة
ةديرجلا

•
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المجموعة نشرت تقريرها السنوي في قيادة الفكر تحت عنوان «المرأة في مجال التكنولوجيا»
• الخرافي :التطور الفكري يدفع نحو تحقيق العدالة االجتماعية وإلى أجندة جديدة شاملة ومنصفة للنساء
أوضحت «زين» أنها
تستكشف في تقريرها
السنوي في قيادة الفكر:
المرأة في مجال التكنولوجيا،
الذي يتزامن مع اليوم العالمي
للمرأة ،جوانب كثيرة في
العديد من القضايا المتعلقة
بطبيعة التحديات التي
تواجهها المرأة فيما يتعلق
بمجاالت العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات،
والتحيزات التي تواجهها
في المهن المرتبطة بهذه
المجاالت.

الحاجة ملحة
إلى سد الفجوة
بين الجنسين في
مجاالت العلوم
والتكنولوجيا
والهندسة
والرياضيات

الشركات المحققة
ً
أداء أعلى في التنوع
بين الجنسين
شهدت زيادة %19
في عوائد االبتكار
و %9في األرباح

محو األمية الرقمية
واإلدماج مهمة
للمرأة لفتحها
الطريق للخدمات
المالية

أطلقت مجموعة "زين" تقريرها
السنوي في قيادة الفكر بعنوان
"المرأة ...في مجال التكنولوجيا:
ســد ال ـف ـجــوة بـيــن الـجـنـسـيــن في
م ـجــاالت الـعـلــوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات (،")STEM
الـ ـ ــذي ت ـس ـلــط الـ ـض ــوء ف ـي ــه عـلــى
حجم الفجوة بين الجنسين في
مـجــاالت (العلوم والتكنولوجيا
وال ـه ـن ــدس ــة وال ــري ــاضـ ـي ــات) ،مع
إبـ ـ ــراز تــأث ـيــرات ـهــا ع ـلــى الـتـنـمـيــة
االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة في
منطقة الشرق األوسط.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت "زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن" أن ـ ـهـ ــا
تستكشف في هذا التقرير ،الذي
يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة،
جوانب متعددة في الكثير من
ال ـق ـضــايــا الـمـتـعـلـقــة بطبيعة
التحديات التي تواجهها المرأة
فيما يتعلق بمجاالت العلوم
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وال ـه ـنــدســة
وال ــري ــاض ـي ــات ،وال ـت ـح ـيــزات
ال ـت ــي تــواج ـه ـهــا ف ــي الـمـهــن
المتربطة بهذه المجاالت.
وك ـش ـفــت ال ـم ـج ـمــوعــة أن
الحاجة إلى معالجة قضية
المساواة بين الجنسين في
جـمـيــع ج ــوان ــب المجتمع
أص ـب ـح ــت ض ـ ـ ــرورة م ـل ـحــة لـعــدد
كبير مــن القطاعات والمجاالت،
ً
ابتداء من الشركات والمؤسسات
التعليمية ،والهيئات والجمعيات
والمنظمات غير الهادفة للربح،
ً
وص ـ ــوال إلـ ــى ه ـي ـئــات الـمـجـتـمــع
المدني.
وأكــدت أن عملية اإلدمــاج بين
الجنسين أثبتت مع مرور الوقت
أن ـه ــا ت ـع ــزز ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي،
ُ
وت ِّ
حسن المحصالت االجتماعية
واالقتصادية لماليين األشخاص،
حيث إن الـفـجــوة بين الجنسين
موجودة منذ أجيال ،وإذا استمرت
ه ـك ــذا دون ح ــل ،فــإن ـهــا ستعمل
على تقليص النمو والتطور لما
يقرب من نصف السكان ،وستؤثر
بالتالي على المجتمعات كله ،لذا،
يجب أن يكون العمل المتضافر
وتـ ـغـ ـيـ ـي ــر الـ ـسـ ـي ــاس ــات أولـ ــويـ ــة
لمعالجة الـتـبــايـنــات الـمــوجــودة
في الوقت الراهن ،وهو األمر الذي
سيؤدي في النهاية إلى تحقيق
تغييرات منهجية.
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة ،الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي في
مـ ـجـ ـم ــوع ــة "زيـ ـ ـ ـ ـ ــن" بـ ـ ـ ــدر ن ــاص ــر
الخرافي" :نمر اآلن بحقبة الثورة
الصناعية الــرابـعــة ،ومــا تخرجه
ل ـنــا م ــن اب ـت ـك ــارات تـكـنــولــوجـيــة،
لذا هناك حاجة إلى دمج سريع،
وواسع النطاق للمرأة في مجاالت
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،ل ــزي ــادة فــاعـلـيــة
مشاركتها في هذا التطور الرقمي،
ف ـمــن خ ــال ن ـهــج عـ ــادل وشــامــل،
س ـن ـت ـم ـك ــن م ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق ح ـل ــول
مستدامة تفيد البشرية".
وأوض ـ ـ ــح الـ ـخ ــراف ــي ق ــائ ــا إن
"اإلرث الـمـنـهـجــي ال ـق ــدي ــم ال ــذي

العصيمي :نواصل تعزيز المبادئ لتمكين المرأة
قرعت بورصة الكويت الجرس أمس ،وللسنة الرابعة على التوالي،
في تأكيد لدعمها للمرأة في يومها العالمي لعام  ،2021مسلطة
الـضــوء على ال ــدور الـهــام ال ــذي يلعبه القطاع الـخــاص فــي تعزيز
مبادئ تمكين المرأة ،من أجل تحقيق أهــداف التنمية المستدامة
ورفع الوعي حول هذه المبادئ.
وجرى هذا الحدث في سياق الجهود التي تبذلها األمانة العامة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،باالشتراك مع المكتب اإلقليمي
لهيئة األم ــم الـمـتـحــدة لـلـمــرأة وبــرنــامــج األم ــم الـمـتـحــدة اإلنـمــائــي
بالكويت في برنامج شامل لدعم التنفيذ الوطني العاجل لهدف
التنمية المستدامة  5لتمكين كل النساء والفتيات ،كما شارك في
الفعالية عدد من الشركات المدرجة منها زين الكويت ،وبنك الكويت
الوطني ،وشركة إيكويت للبتروكيماويات ،وبنك الخليج.
ومن خالل دعمها المستمر للمرأة ،تهدف بورصة الكويت إلى
ترسيخ الوعي بمبادئ تمكين المرأة ،وتعزيز المساواة بين الرجل
والمرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجعلها واقعا ملموسا،

ل ـ ــم يـ ـع ــد يـ ــوفـ ــر ف ـ ــوائ ـ ــد م ـجــديــة
وواقعية في هذه القضية ،يخضع
اآلن تـ ـح ــت ال ـم ـج ـه ــر ل ـل ـتــدق ـيــق
والـ ـم ــراجـ ـع ــة ،ح ـي ــث إن ال ـت ـطــور
الفكري الــذي حدث في الحركات
االجتماعية المختلفة ،بات يدفع
بشكل أكبر نحو تحقيق العدالة
االج ـت ـمــاع ـيــة ك ـج ــزء م ــن ال ــواق ــع
الجديد".
وت ــاب ــع "ل ـق ــد أص ـب ــح الـحــديــث
عــن تمكين الـمــرأة والـحــاجــة إلى
تحقيق التكافؤ والـمـســاواة بين
ً
الجنسين ج ــزء ا مــن المحادثات
ال ـحــاضــرة دائ ـم ــا ،لــذلــك ،تتضح
الحاجة مع التطورات االجتماعية
إل ـ ـ ــى أج ـ ـ ـنـ ـ ــدة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ش ــام ـل ــة
ومـنـصـفــة لـلـجـمـيــع ،وف ــي نفس
الوقت تكون ذات أهمية قصوى
لمجتمعات منطقة الشرق األوسط
وش ـمــال إفــريـقـيــا ف ـتــرات طويلة،
ح ـيــث ع ــان ــت هـ ــذه الـمـجـتـمـعــات
ك ـث ـي ــرا م ــن ال ـم ـفــاه ـيــم الـثـقــافـيــة
واأليــديــولــوج ـيــة الـقــديـمــة ،التي
أع ــاق ــت ب ــدوره ــا ت ـطــور االبـتـكــار
االجتماعي ،فكانت هذه النتيجة
المؤسفة المتمثلة في مضاعفة
قـضــا يــا التمييز بـيــن الجنسين
بشكل ُمحزن".
وأشــار إلى أن النمو السكاني
في منطقتنا ،الذي يتسم بوجود
زيادة كبيرة في شريحة الشباب،
يضغط على أي محاوالت حقيقية
للتنمية االجتماعية واالقتصادية،
وما يزيد المعاناة في هذا األمر،
ما يحدث من تأثيرات سلبية لعدم
المساواة ،وغياب تحقيق التكافؤ
في الفرص للمرأة.
ون ــوه قــائــا "ل ــذل ــك ،علينا أن

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

نتخذ جميعا خ ـطــوات حقيقية
ل ـض ـم ــان إدمـ ـ ــاج ال ـ ـمـ ــرأة ف ــي كــل
م ـجــاالت األع ـم ــال ،بـتــوفـيــر بيئة
عـمــل ال يـمـكــن لـلـمــرأة الـمـشــاركــة
فيها فحسب ،بــل وتـتـفــوق فيها
أي ـ ـضـ ــا ،ح ـي ــث أم ــامـ ـه ــا م ـج ــاالت
ك ـث ـيــرة ت ـح ـتــاج إل ــى اب ـتـكــاراتـهــا
وإس ـ ـهـ ــامـ ــات ـ ـهـ ــا م ـ ـثـ ــل :الـ ـعـ ـل ــوم،
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ،ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة،
والرياضيات".
وكشف الخرافي أن مجموعة
"زين" تبدي اهتماما كبيرا بهذه
القضية ،فمنذ إطالقها لمبادرات
الـتـنــوع بـيــن الجنسين وتمكين
ال ـ ـمـ ــرأة ،أص ـب ــح لــدي ـنــا أك ـث ــر من
 100ام ـ ــرأة ف ــي م ـج ــاالت الـعـلــوم
والبيانات ،يمثلن اآلن جــزءا من
مجموعة المواهب التي نستفيد
م ـن ـهــا ف ــي ال ـم ـش ــاري ــع الـمـتـعـلـقــة
بــالـتـكـنــولــوجـيــا عـبــر عملياتنا،
ح ـي ــث أث ـب ـت ــت ال ـم ـس ــاه ـم ــات فــي
هــذا المجال خصوصا في ذروة
الجائحة مــدى المرونة والتنوع
فـ ــي الـ ـم ــواه ــب الـ ـت ــي ل ــدي ـن ــا فــي
م ـجــاالت الـعـلــوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات".
وق ــال ــت ال ــرئ ـي ـس ــة الـتـنـفـيــذيــة
ل ــاسـ ـت ــدام ــة ج ـن ـي ـف ــر س ـل ـي ـمــان
"ي ـش ـكــل ال ـت ـف ــاوت ال ــواض ــح بين
الجنسين فــي منطقة أو بـلــد أو
م ـج ـت ـمــع أو م ــؤس ـس ــة ت ـحــديــات
اجـتـمــاعـيــة واق ـت ـصــاديــة كـبـيــرة،
أهمها أنها تخنق فــرص التقدم
عـلــى جـمـيــع ال ـم ـس ـتــويــات ،حيث
تـمـكـنــت الـمـجـتـمـعــات م ــن خــال
نهج متكامل للتغيير المنهجي،
مــن جـنــي ال ـفــوائــد الـتــي جلبتها

ن ــزع ــات الـتـغـيـيــر إل ــى األمـ ـ ــام ،إذ
ثبت أن إش ــراك الـمــرأة فــي جميع
ج ــوان ــب ال ـح ـي ــاة ه ــو أحـ ــد أكـبــر
العوامل المحفزة للتقدم والعدالة
االجتماعية".
وأوض ـ ـحـ ــت أن "زي ـ ـ ــن" لــديـهــا
قائمة طويلة مــن األنشطة التي
تهدف إلــى تقليص الفجوة بين
ال ـج ـن ـس ـيــن ،إذ س ـل ـطــت جــائـحــة
كوفيد -19الضوء على التفاوتات
الصارخة في العديد من جوانب
الحياة الحديثة ،وقضية اإلنــاث
في المجاالت المتعلقة بالعلوم
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا والـ ـهـ ـن ــدس ــة
والرياضيات واحدة منها ،لذلك،
نــأمــل أن يـســاعــد تـقــريــرنــا ال ــذي
يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة
في التعرف على آثار هذه القضية
التي أعاقت تقدم المرأة في بعض
األحيان.
الجدير بالذكر أن تقرير قيادة
الـفـكــر الـ ــذي أطـلـقـتــه المجموعة
يـ ـ ـص ـ ــوب ن ـ ـ ـظـ ـ ــرات ثـ ــاق ـ ـبـ ــة ع ـلــى
حجم الفجوة بين الجنسين في
مـجــاالت الـعـلــوم والتكنولوجيا
والـهـنــدســة والــريــاض ـيــات ،حيث
يبرز جوانب المساواة والتكافؤ
بين الجنسين ،وتمكين الـمــرأة،
ودأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــات ع ـل ــى
تفضيل الــرجــل عـلــى ال ـم ــرأة في
ما يتعلق بالجوانب االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
وتـعــرض التقرير لــواحــدة من
أكـ ـث ــر ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـت ــي تـشـهــدهــا
المجتمعات فــي الــوقــت الــراهــن،
وهـ ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـجـ ــوة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ب ـيــن
ً
ال ـج ـن ـس ـيــن ،م ـب ـي ـنــا أن م ـج ــاالت
ً
ً
التوظيف شهدت تغييرا جذريا
على مدار العقود الماضية ،حيث
الصناعات بالوتيرة
تأثرت جميع ّ
الـســريـعــة لـتـبــنــي الـتـكـنــولــوجـيــا
تحت متطلبات الثورة الصناعية
الرابعة.
وأوض ــح أن هناك حاجة إلى
ت ـش ـك ـيــل وصـ ـق ــل الـ ـمـ ـه ــارات فــي

س ــوق الـعـمــل ،وإدراج سـيــاســات
وإج ــراءات أكثر شمولية ،بحيث
يـ ـك ــون ت ـص ـن ـيــف الـ ـجـ ـه ــود عـلــى
أساس الجدارة ،وأن تكون مصممة
لـلـقـضــاء عـلــى ال ـت ـحـ ُّـيــزات بشكل
فـ ـع ــال ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ال ـت ـح ـيــزات
المتعلقة بالجنس أو العنصر أو
العرق أو العمر.
وأف ــاد التقرير بــأن الــدراســات
واألبحاث بينت أن سبب الفجوة
الرقمية بين الجنسين يرجع إلى
القصور الذي تواجهه النساء في
الــوصــول إلــى الـمـهــارات الرقمية
ال ـت ــي يـمـكــن أن ت ـســاعــدهــن على
تحقيق التقدم والتطور في هذا
المجال ،باإلضافة إلــى ذلــك ،فإن
ً
النساء هن أكثر ميال إلى أن يمثلن
ش ــرائ ــح دخ ـ ــل أق ـ ــل م ــن ال ــرج ــال،
وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـتــرك ـهــن غير
قادرات على تحمل تكاليف شراء
البرمجيات واألجهزة الرقمية.
وأظ ـهــر أن ه ـنــاك  433مليون
امــرأة غير متصلة بالشبكة ،وأن
عدد النساء الالتي يملكن هواتف
َّ
نقالة أقل عن الرجال بـ  165مليون
ج ـه ــاز ،بـيـنـمــا تـ ـ ــزداد احـتـمــاَّلـيــة
امـتــاك األوالد للهواتف النقالة
 1.5مــرة أكثر مــن الـبـنــات ،وتبلغ
فجوة مستخدمي اإلنترنت بين
الجنسين على مستوى العالم 17
في المئة ،كما نوه التقرير أنه في
ح ــال تــوصـيــل  600مـلـيــون ام ــرأة
إضافية باإلنترنت خالل السنوات
الـثــاث المقبلة ،سيرتفع الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي بين 13
ً
مليار دوالر و 18مليارا.
وت ـع ــرض تـقــريــر ق ـي ــادة الفكر
إل ــى م ـســألــة م ـحــو أم ـيــة وتعليم
(العلوم والتكنولوجيا والهندسة
ً
والــريــاض ـيــات) ،إذ أك ــد أن ــه وفـقــا
لـلـنـسـخــة األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ال ـت ـقــريــر
السنوي للفجوة بين الجنسين
الصادر عن المنتدى االقتصادي
ال ـع ــال ـم ــي ( ،)WEFف ـ ــإن ال ـف ـجــوة
التعليمية بين الجنسين صغيرة

مــن خــال االل ـتــزام بتطبيق ال ـقــرارات والـمـبــادئ الخاصة بتمكين
المرأة ،وأظهرت المرأة الكويتية خالل جائحة كورونا قدرات قيادية
من خالل االستجابة الفاعلة وتقديم الدعم الالزم ،تأكيدا لمكانتها
الريادية في المجتمع.
وتعليقا على المشاركة ،قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت
محمد العصيمي" :نحتفل اليوم بالدور الفاعل الذي تقوم به المرأة،
بجد لدعم جهود
مؤكدين مساهمتها الوفيرة في التنمية ،ونعمل ٍ
الكويت لتمكينها".
وأضــاف العصيمي" :تفخر البورصة باالنضمام إلى منظمات
عالمية رائدة في االحتفاء بهذا اليوم ،والذي يؤكد مواصلتنا في
تعزيز مبادئ تمكين المرأة ،والذي بدأ عندما قرعنا الجرس للمرأة
في مثل هذا اليوم من عام  ،2018واستمر بتوقيع بيان دعم مبادئ
تمكين المرأة الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة عام
 ،2019كما اننا ملتزمون بمبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية
المستدامة منذ  ،2017والتي يعد التمكين عنصرا محوريا فيها".
ً
ّ
نسبيا ،ولكن هناك عددا صغيرا
مــن ال ــدول الـتــي مــازالــت متخلفة
كثيرا عن الركب ،وفي الدول التي
يتحقق فيها تعليم بمواصفات
ذات جـ ـ ــودة ،تـبـقــى الـتـنــاقـضــات
ع ـنــدمــا يـتـعـلــق األم ـ ــر بـتــوظـيــف
النساء الحاصالت على مستويات
عالية من التعليم.
وكشف أن الوصول إلى التعليم
االبتدائي والثانوي والجامعي،
باإلضافة إلى معدالت محو األمية
ه ــي م ــؤش ــرات رئ ـي ـس ـيــة لتقييم
تطور اإلناث في التعليم ،فاإلناث
يواجهن عوائق وتحديات عديدة
ع ـنــد م ـحــاول ـت ـهــن ال ــوص ــول إلــى
التعليم ،بما في ذلك عوائق الفقر
والـ ــزواج المبكر والـعـنــف ،فعلى
مستوى منطقة الـشــرق األوســط
وش ـم ــال إفــري ـق ـيــا ،أك ـثــر م ــن ثلث
الفتيات اليافعات الالئي تتراوح
أعـ ـم ــاره ــن ب ـي ــن  15و 17ع ــام ــا،
وواحـ ـ ـ ــدة م ــن ب ـيــن ك ــل  3فـتـيــات
يــاف ـعــات م ــن خـلـفـيــات ف ـق ـيــرة لم
يذهبن إلى المدرسة مطلقا ،بينما
األسر ذات الدخل المنخفض تميل
إلــى تفضيل األوالد الــذكــور عند
االستثمار في التعليم.
ونـ ــوه الـتـقــريــر إل ــى أن عملية
م ـحــو األم ـي ــة الــرق ـم ـيــة واإلدم ـ ــاج
الرقمي مهمة للمرأة ،ألنها تفتح
لها الطريق إلى الخدمات المالية،
ل ــذل ــك فـ ـ ــإن إش ـ ـ ـ ــراك الـ ـنـ ـس ــاء فــي
الفضاء الرقمي يوفر لهن المعرفة
الالزمة للوصول إلى خدمات مثل
الخدمات المصرفية عبر الهاتف
ّ
النقال ،وهــو األمــر الــذي يمكنهن
فــي النهاية مــن المشاركة بشكل
أكبر في االقتصاد.
وأش ــار إل ــى أن ال ــدول النامية
تقل فيها احتمالية التحاق اإلناث
بالبرامج في المجاالت المتعلقة
بالهندسة والرياضيات بنسبة 9
في المئة عن الرجال ،في المقابل،
تقل احتمالية انضمام النساء في
الدول ذات الدخل المرتفع إلى هذه

المجاالت بنسبة  17 - 15في المئة
عن الرجال ،بينما نسبة اإلناث في
مـجــاالت (الـعـلــوم والتكنولوجيا
وال ـه ـن ــدس ــة وال ــري ــاضـ ـي ــات) فــي
منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط وشـمــال
إفريقيا هي األعلى على مستوى
ال ـ ـعـ ــالـ ــم وت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ال ـم ـت ــوس ــط
العالمي.
وذك ـ ــر أن م ـع ــدالت الـمـشــاركــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة م ــن ج ــان ــب ال ـن ـســاء
تعتبر مرتفعة ،لكنها حتى اآلن
ل ــم ت ـت ــرج ــم هـ ــذه الـ ـمـ ـع ــدالت إل ــى
مشاركة اقـتـصــاديــة ،وفـقــا للبنك
الدولي ،حيث الهياكل االقتصادية
في منطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا تؤثر على دخــول النساء
الـمـجــاالت الـعــامــة ،السبب اآلخــر
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـس ـهــم ف ــي هــذه
ال ـم ـف ــارق ــة ه ــو ن ـق ــص ال ـخ ــدم ــات
المالية والتجارية المقدمة للنساء
إلى جانب محدودية قدرتهن على
الوصول إلى المهارات والمعرفة
والخبرة.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد أه ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
فـ ــي مـ ـجـ ــاالت ال ـت ـع ـل ـيــم (ال ـع ـل ــوم
وال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا والـ ـهـ ـن ــدس ــة
وال ــري ــاضـ ـي ــات لـ ــإنـ ــاث ،ألن مــن
الـمـحـتـمــل أن يـ ــؤدي عــزلـهــن إلــى
ع ـ ــواق ـ ــب س ـل ـب ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وف ـق ــا
لـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
الخارجية ،حيث ان تحسين فرص
اإلن ــاث فــي هــذه الـمـجــاالت يمكن
تحقيقه.
وأوضـ ـ ـ ــح أن الـ ـش ــرك ــات ال ـتــي
تحقق ً
أداء أ عـلــى مــن المتوسط
على صعيد التنوع بين الجنسين
شهدت زيادة بنسبة  19في المئة
من عوائد االبتكار ،وزيادة بنسبة
 9في المئة في األرباح قبل خصم
هوامش الفوائد والضرائب ،وإذ
ُينظر إلى الخدمات التكنولوجية
والرقمية باعتبارها أدوات ُيمكن
اس ـت ـخــدام ـهــا لـتـمـكـيــن الـتـنـمـيــة،
فمن الممكن تحسين المحصالت
االجتماعية واالقتصادية.

 ٣ :Ooredooأشهر مجانية  solutions by stcشريك
«هواوي» إلطالق IdeaHub
للعمالء متلقي اللقاح
م ـن ـحــت ش ــرك ــة Ooredoo
لــات ـصــاالت ،عـمــاء هــا الــذيــن
ت ـل ـق ــوا ال ـل ـق ــاح ض ــد ف ـي ــروس
ك ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ،19-ث ـ ــاث ـ ــة أشـ ـه ــر
مـجــانـيــة ش ــرط تـقــديــم بطاقة
التطعيم ،مــن منطلق دعمها
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ف ــي
التشجيع على تلقي التطعيم
والحد من انتشار الوباء.
وأعـلـنــت شــركــة Ooredoo
ال ـك ــوي ــت ع ــرض ـه ــا ال ـح ـصــري
االثـنـيــن الـمــاضــي حـيــث القــى
ً
ً
إقباال الفتا من الجميع.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ـ ــوء م ـ ـ ـ ــا س ـ ـبـ ــق،
قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لـ ـ ـ ــدى  Ooredooا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت،
ً
عبدالعزيز البابطين" :انطالقا
م ـ ــن م ـس ــؤول ـي ـت ـن ــا ال ــوط ـن ـي ــة
االجتماعية ،ننتهج كل ما نراه
ً
ً
مناسبا ومالئما من االجراءات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
التنمية والصحة المستدامة
وتحسين حياة أفراد المجتمع
ككل ،وتبعث على األمل في ظل
الظروف الصعبة التي نمر بها
ً
جميعا".
وأض ـ ــاف ال ـبــاب ـط ـيــن" :ن ـقــدر
الـ ـي ــوم ج ـه ــود وزارة الـصـحــة
وال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــم ال ـ ـط ـ ـبـ ــي وج ـم ـي ــع
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي م ــرك ــز الـكــويــت
للتطعيم ،كما نحث الجميع على
التطعيم لما فيه من وقاية للفرد
ً
والمجتمع .فنعمل يدا بيد مع
الجهات الحكومية والصحية
ً
لوقاية المجتمع" مؤكدا أنه "لم
ولن نتوقف في شركة Ooredoo
عن ترسيخ جميع امكانياتنا
تحت تصرفهم لمواجهة أزمة
فـ ـي ــروس ك ــوفـ ـي ــد -19وحـمــايــة
حياة من نحب".

عبدالعزيز البابطين

وتـ ــابـ ــع" :ن ـف ـت ـخــر بـ ــأن أول
شـ ــركـ ــة ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ف ـ ــي دول ـ ــة
الكويت تتخذ هــذه المبادرة
االن ـســان ـيــة وتـمـنــح عـمــاء هــا
هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ال ـ ـم ـ ـجـ ــانـ ــي،
ون ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــم ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــد م ــن
الـمـبــادرات واألنشطة الرائدة
إلثـ ـ ـ ــراء ت ـج ــارب ـه ــم فـ ــي ق ـطــاع
االتصاالت".
وتــؤكــد  Ooredooالكويت
حــرصـهــا ال ـت ــام عـلــى االل ـت ــزام
بـ ـك ــل ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات ال ـ ـصـ ــادرة
عـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة فــي
دولـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وت ـع ــاون ـه ــا
واس ـت ـعــدادهــا ال ـتــام لتطبيق
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـمـ ـتـ ـبـ ـع ــة ع ـلــى
ه ـ ــذا ال ـص ـع ـيــد خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
الـمـقـبـلــة ،ك ـمــا تـعـمــل الـشــركــة
عـلــى ات ـخ ــاذ جـمـيــع الـتــدابـيــر
الــوقــائ ـيــة لـحـمــايــة موظفيها
الــذيــن ي ـتــواجــدون خ ــال هــذه
الفترة لخدمة جميع العمالء
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فــي
قطاعات خدمة العمالء والدعم
الفني.

أعـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
االتصاالت الكويتية stc
أن ذراعها المتخصصة
ف ـ ـ ــي خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات قـ ـط ــاع
الشركات solutions by
 stcقــد أبــرمــت شراكة
م ــع هـ ـ ـ ــواوي لتوفير
ن ـ ـظ ـ ــام ،IdeaHub
أح ــدث أداة إنتاجية
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــل ال ـم ـب ـت ـك ــر
المصمم لتوفير نظام
إيكولوجي متكامل يهدف الى تعزيز األعمال
التشغيلية ،باستخدام التكنولوجيا السحابية.
ولفتت  ،solutions by stcفي بيان ،إلى أن الطلب
ال ـم ـت ــزاي ــد ع ـلــى الـ ـخ ــدم ــات الــرق ـم ـيــة ع ـبــر مختلف
ً
االقتصادات العالمية يعود جزئيا إلى القيود الحالية
والبروتوكوالت المطبقة للتخفيف من مخاطر جائحة
فيروس كورونا ،مما أسهم في تسارع تقنيات العمل
عن بعد بشكل لم يسبق له مثيل.
وبهدفتزويدعمالئهابحلولأعمالمبتكرة،دخلت
 solutions by stcفي شراكة مع  Huaweiلتصميم منتج
ً
عملي ومتطور جــدا يمكنه أن يوفر إمكانات تعاون
وتواصل واسعة النطاق ،إضافة إلى ميزات متقدمة
أخرى تمكن التكنولوجيا الذكية.
ويعتبر  IdeaHubأداة مبتكرة للمكتب الذكي ،تدمج
مجموعة واسعة من الحلول المصممة لتحسين بيئة
العمل بشكل فعال مــن أي مــوقــع ،مــع مـيــزات الذكاء
االصطناعي والقدرات المتقدمة مثل التعرف التلقائي
الذكي على النص ،والمشاركة الالسلكية المتقدمة بدقة
 ،4Kوميزة الرجوع للخلف ،وميزات مؤتمرات الفيديو
المتقدمة مثل تتبع صوت مكبر الصوت.
ويـهــدف  IdeaHubإلــى رفــع مستوى العمل عبر
اإلنترنت ،مع نظام بيئي مفتوح متوافق مع تطبيقات
متعددة .ويشتمل مفهوم "الكل في واحد" على ألواح
الكتابة المتقدمة والمؤتمرات االحترافية ولوحات
اإلعــانــات والتطبيقات المكتبية وأنظمة التشغيل
ال ـمــزدوجــة .وم ــن خ ــال مـيــزاتــه المتقدمة والحلول
السحابية ،يمكن لـ  IdeaHubتحويل بيئات المكاتب
التقليدية إلى أنظمة بيئية ذكية متكاملة تتسم بالذكاء
وسهولة االستخدام والكفاءة.

وتـعــد الشراكة
التي تم تشكيلها
م ـ ـ ـ ـ ـ ــع H u a w e i
لتقديم أداة إنتاجية
مــدعــومــة بشبكات
 ،stcوا حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مــن
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات الـ ـت ــي
اتخذتها الشركة في
سبيل توفير منتجات
وخ ـ ــدم ـ ــات م ـب ـت ـكــرة
تساهم في دعم قطاع
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات وتـ ـع ــزي ــز
الـكـفــاءة التشغيلية ،عبر تمكين التحول الرقمي.
وت ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار خـ ـط ــة stc
االستراتيجية لتوفير اتصال عالمي آمــن وحلول
تكنولوجيا المعلومات المتطورة ،مما يمهد الطريق
للتحول الرقمي في األعمال التجارية .وكمزود لحلول
األعمال ،تقدم  solutions by stcمجموعة من حلول
االتصال السريع ،والخدمات الثابتة أو الالسلكية،
ومـنـتـجــات وخ ــدم ــات تـكـنــولــوجـيــا والـمـعـلــومــات
واالتصال على شبكات  ،5Gوإنترنت األشياء.
وفي ظل الوباء الحالي ،تتجه بيئات العمل اليوم
نحو الرقمنة بوتيرة سريعة بما يؤهلها لتقديم
مجموعة مــن الحلول للعمالء عبر اإلنترنت بكل
كفاءة وسهولة .ومن أجل تحقيق هذا التحول ،تعتمد
الشركات على التكنولوجيا وأدوات التواصل والعمل
عن بعد لتقديم مثل هذه الخدمات بفعالية وكفاءة.
ومن خالل شراكة  solutions by stcمع ،Huawei
العالمة التجارية البارزة في قطاع االتصال والعالم
الرقمي ،تهدف الشركة إلــى مساعدة عمالئها من
الـشــركــات على دمــج أعمالهم التشغيلية لتعزيز
التواصل الفعال بين فرق العمل الداخلية والخارجية.
وت ــواص ــل  solutions by stcإط ـ ــاق الـحـلــول
المتقدمة عبر تشكيل شــراكــات استراتيجية مع
العبين عالميين إلدخال تقنيات جديدة الى سوق
االعمال ،بما يساهم في دمج األنظمة عبر تمكين
التحول الرقمي في مختلف قطاعات العمل ،ويساعد
على تحسين الكفاءة التشغيلية لدى إدارة األعمال،
وتلبية الحتياجات العمالء.

ةديرجلا

•
العدد  / 4676الثالثاء  9مارس 2021م  25 /رجب 1442هـ

economy@aljarida●com

«التجاري» يكرم الدفعة األولى من الكويتيين
الملتحقين ببرنامج «مبادرون»
أكد الشيخ أحمد الدعيج دعم
«التجاري» لبرنامج «مبادرون»،
الذي يأتي ضمن التزامه
بمسؤوليته المجتمعية ،ودوره
الوطني نحو تحقيق التنمية
االجتماعية المستدامة التي
تعتمد في األساس على
تطوير األفكار اإلبداعية
ألصحاب األعمال والمشاريع
الصغيرة ،إلكسابهم مهارات
أساسية تساعدهم على
تحقيق النجاح المنشود
ألعمالهم.

الشيخ أحمد الدعيج وإلهام محفوظ يتوسطان أصحاب المشاريع
كرم البنك التجاري الدفعة
األولــى من الشباب أصحاب
المشاريع الصغيرة ،الذين
التحقوا ببرنامج «مبادرون»،
الذي تم إعالنه في سبتمبر
الماضي وانطلق فــي يناير
 ،2021و ت ــم تصميمه لدعم
وتحفيز أصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ذات
الـ ـكـ ـف ــاء ة ،ل ـم ــواج ـه ــة م ــا قــد
تتعرض له أنشطة أعمالهم
جراء اإلغــاق القسري العام
بسبب جائحة «كورونا».
وأقـيــم هــذا التكريم ،الــذي
ُ
طبقت خالله كل االشتراطات
الصحية وإجراء ات التباعد
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور
الشيخ أحمد الدعيج رئيس
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ،وإ لـ ـ ـه ـ ــام
مـ ـحـ ـف ــوظ رئـ ـيـ ـس ــة الـ ـجـ ـه ــاز
التنفيذي ،وصــادق عبدالله

المدير العام لقطاع الموارد
البشرية.
وفي هذا السياق ،أكد الدعيج
دعم البنك لبرنامج «مبادرون»،
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــأت ـ ــي ض ـ ـمـ ــن ال ـ ـتـ ــزامـ ــه
بمسؤوليته المجتمعية ،ودوره
الوطني نحو تحقيق التنمية
االجـتـمــاعـيــة الـمـسـتــدامــة ،التي
تعتمد في األساس على تطوير
األف ـ ـكـ ــار اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة ألص ـح ــاب
األعمال والمشاريع الصغيرة،
إلك ـس ــاب ـه ــم م ـ ـهـ ــارات أســاس ـيــة
تساعدهم على تحقيق النجاح
ال ـم ـن ـشــود ألع ـمــال ـهــم ،وه ــو ما
ً
ينعكس إيـجــابــا ،ويـســاهــم في
تـ ـح ــري ــك االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــوط ـن ــي
ب ـ ـ ـسـ ـ ــواعـ ـ ــد شـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الطموحين.
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت محفوظ
«نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــداء فـ ـ ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك
بـ ـتـ ـك ــري ــم الـ ــدف ـ ـعـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى مــن

«بوبيان» يحفز موظفيه على تلقي
تطعيم «كوفيد »19
أعلن بنك بوبيان مجموعة من المحفزات لتشجيع موظفيه
ً
على تلقي تطعيم «كوفيد  ،»19حرصا من إدارة البنك على
صحة العاملين فيه وسالمة عائالتهم ،ومساندة لخطة الدولة
في تشجيع الجميع ،مواطنين ومقيمين ،على تلقي اللقاح.
وقــال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في البنك،
ً
ً
عــادل الحماد ،إن «الفترة األخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في
أعداد المصابين ،األمر الذي يستدعي تضافر جهود الجميع
من أجل العمل على تقليل األعــداد ،ومواجهة هذه الجائحة،
ســواء من خــال اتخاذ االحتياطات الــازمــة ،أو اإلس ــراع في
تلقي التطعيم».
وأضاف «من هذا المنطلق قرر البنك إطالق حملة خاصة
بين موظفيه لتشجيعهم على تلقي التطعيم ،السيما مع منح
الجهات الصحية موظفي البنوك األولــويــة ضمن الصفوف
األول ــى لتلقيه ،وهــي خـطــوة تسهل الـحـصــول على مواعيد
سريعة لموظفي القطاع المصرفي».

عادل الحماد

أص ـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
والـمـتــوسـطــة ،بـعــد حـضــورهــم
دورات تـ ــدر ي ـ ـب ـ ـيـ ــة و حـ ـلـ ـق ــات
ن ـق ــاش ـي ــة م ـك ـث ـف ــة عـ ــن طـبـيـعــة
الـعـمــل الـمـصــرفــي مكنتهم من
التعرف عن كثب عن المجاالت
التكنولوجية الحديثة المرتبطة
بعمل ال ـم ـصــارف ،ووف ــرت لهم
فرصة للحصول على معلومات
مهمة عــن نطاق عمل قطاعات
وإدارات البنك المختلفة ،بما
يـ ـس ــاه ــم فـ ــي صـ ـق ــل خ ـب ــرات ـه ــم
العملية».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال عـ ـب ــدالـ ـل ــه إن
«الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج يـ ـعـ ـتـ ـب ــر ت ـج ــرب ــة
ُ
ف ـ ـ ــري ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن ن ـ ــوعـ ـ ـه ـ ــا تـ ـمـ ـك ــن
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن م ــن
أص ـحــاب الـمـشــاريــع الـحـصــول
م ــن ت ــدري ــب عـمـلــي ع ــن طبيعة
ال ـع ـم ــل ،ونـ ـط ــاق ع ـم ــل ال ـق ـطــاع
المصرفي بكل مجاالته المالية

والرقابية ،وكذلك إدارة المخاطر
والخدمات المساندة في جميع
قطاعات وإدارات البنك» .ونوه
إلى أنه قد تمت مشاركة قصص
نجاح العديد من أعضاء اإلدارة
التنفيذية بالبنك مــن مختلف
اإلدارات مع المتدربين ،ومن ثم
تم نقل الخبرات المكثفة للقادة
الـتـنـفـيــذيـيــن إلـ ــى الـمـشــاركـيــن
في «مبادرون» ،بما يساهم في
تحقيق االستفادة القصوى من
البرنامج.
وكـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــف ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه أن
«مبادرون» تم اعتماده في ظل
الظروف االستثنائية التي تمر
بها البالد ،األمر الذي يعكس
حــرص البنك على استقطاب
الطاقات الشبابية الكويتية،
وت ـ ـ ـس ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع سـ ـب ــل
التعليم والتطوير االعتيادية
واإللـكـتــرونـيــة الـمـتــوفــرة لــدى

«ال ـت ـجــاري» عــن طــريــق منصة
ال ـت ـع ـل ـيــم اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي «ث ــاب ــر
وأكــاديـمـيــة الـتـجــاري» لخدمة
هذا الغرض.
وأك ـ ــد أن ال ـب ـنــك س ـيــواصــل
جـ ـه ــوده ال ـم ـس ـت ـمــرة بـتــوفـيــر
أف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب
والـتـطــويــر للشباب وال ـكــوادر
الـكــويـتـيــة ،إلكـســابـهــم الخبرة
العملية والمهنية في القطاع
المصرفي.
وفي الختام عبر المتدربون
عــن شكرهم إلدارة «الـتـجــاري»
على حسن استقبالهم ،وتقديم
هذه التجربة التدريبية العملية
ل ـ ـهـ ــم ،بـ ـم ــا سـ ــاهـ ــم ف ـ ــي تـنـمـيــة
مهاراتهم بشكل عملي من خالل
ه ــذه ال ـم ـبــادرة ال ـتــي أكسبتهم
ال ـعــديــد مــن ال ـخ ـبــرات المهنية
ً
لتطبيقها مستقبال في مجاالت
وأنشطة أعمالهم المختلفة.
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اقتصاد

«برقان» :عرض من «»Farfetch
لحاملي «ماستركارد»
أعـ ـل ــن ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان ،أمـ ــس،
ت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاونـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــد مـ ــع
« ،»Farfetchالمنصة العالمية
الرائدة للتسوق عبر اإلنترنت،
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـقـ ــدم ك ـ ــل م ـ ــا يـعـنــى
بالحياة العصرية والمرفهة،
بحيث سيتسنى لعمالئه من
حــام ـلــي ب ـطــاقــة مــاس ـتــركــارد
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ال ـت ـم ـتــع بـخـصــم
يـصــل إل ــى  20فــي الـمـئــة على
ال ـم ـش ـت ــري ــات خـ ــال ال ـت ـســوق
عبر الموقع.
ول ـض ـم ــان ت ـجــربــة مـمـيــزة،
ســوف يحصل حاملو بطاقة
م ــاس ـت ــرك ــارد االئ ـت ـمــان ـيــة من
«برقان» على خصم يصل إلى
 400دوالر كحد أقصى أثناء
تسوقهم من « ،»Farfetchمن
 1إلى  31الجاري.
ومـ ـ ــن خـ ـ ــال هـ ـ ــذا ال ـع ــرض
ا ل ـح ـصــري ،سيتمكن حاملو
بطاقة ماستركارد االئتمانية
مـ ــن الـ ـتـ ـس ــوق مـ ــن ال ـع ــام ــات
التجارية والمتاجر الكبرى في
العالم عبر موقع «،»Farfetch
ً
ف ـض ــا ع ــن تـمـتـعـهــم بـخــدمــة
متكاملة ومـثــالـيــة ،مــن خــال
خاصية البحث بسهولة عن
ك ـ ــل م ـ ــا ي ـح ـت ــاج ــون ــه ومـ ـي ــزة

تسجيل الخروج والدفع دون
ّ
تكبد أي عناء ،أضف إلى ذلك
خدمة التوصيل إلى المنزل في
جميع أنحاء الكويت.
وفـ ــي تـعـلـيــق ل ــه ع ـلــى هــذا
التعاونَّ ،
صرح ساكت جاجو،
رئ ـي ــس إدارة ال ـب ـط ــاق ــات فــي
ً
«ب ــرق ــان» ،قــائــا« :تماشيا مع
نهج البنك وثقافته التي تركز
ع ـلــى ال ـع ـم ـيــل ،ي ـس ـعــى الـبـنــك
إل ــى ت ـقــديــم بــاقــة م ــن ال ـمــزايــا
هي األولى في فئتها لعمالئه،
ً
فضال عن مكافآت استثنائية
تلبي طموحاتهم .واستمرارا
منا ،يسعدنا أن نقدم لعمالئنا
ت ـجــربــة ت ـســوق األك ـث ــر راح ــة،
وأمانا من خالل شراكتنا مع
( ،)Farfetchالمنصة العالمية
الرائدة لتسوق أحدث صيحات
الموضة عبر اإلنترنت».

 ...ويعلن الفائز بـ «الثريا للراتب»
أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان فـ ــوز
مـ ـحـ ـم ــد إس ـ ـ ـ ــام أح ـ ـم ـ ــد ،فــي
سحب حساب الثريا للراتب
ال ـش ـهــري ،ال ــذي ف ــاز بجائزة
بقيمة  10.000دينار.
وأوضـ ــح الـبـنــك أن ــه يمكن
فتح «الثريا» للراتب بالدينار
ا ل ـ ـك ـ ــو ي ـ ـت ـ ــي ،أو غ ـ ـ ـيـ ـ ــره م ــن
العمالت ،وأنه يمنح صاحبه
الـعــديــد مــن الـمـمـيــزات ،منها
الحصول على قرض أو بطاقة

ائتمانية تناسب احتياجاته،
إض ــاف ــة إلـ ــى االسـ ـتـ ـف ــادة من
العروض والخصومات على
مدار العام.

ً
عرض «المهمة المستحيلة  »7إلكترونيا بسبب «كورونا»
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حالة من الجدل مثارة بين صناع
السينما بسبب إعــان عــرض فيلم
"المهمة المستحيلة  "7أو Mission:
 Impossible 7لـلـنـجــم تـ ــوم ك ــروز
إل ـك ـتــرون ـيــا ،ح ـيــث س ـي ـكــون ال ـجــزء
الوحيد ضمن السلسلة الذي يعرض
بـهــذا الـشـكــل ،لــذلــك انقسمت اآلراء
بين أن الـعــرض إذا جــاء إلكترونيا
سيكون في مصلحة الفيلم بسبب
إغــاق العديد مــن ال ــدور ،وبين أنه
سيفسد نجاحه في دور العرض.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر طـ ـ ــرح ال ـف ـي ـل ــم فــي

دور ال ـع ــرض  19نــوفـمـبــر الـمـقـبــل،
وس ـي ـظ ـهــر ألول مـ ــرة ع ـل ــى مـنـصــة
 + Paramountبـعــد  45يــو مــا من
عرضه على الشاشة الكبيرة .إضافة
إلــى ذلــك ،ستعثر أفــام  ،MGMبما
فــي ذلــك فيلم جيمس بــونــد الـقــادم
 ،No Time to Dieعلى بث مباشر
على  + Paramountبفضل صفقة
توسعة جديدة مع  Epixالمملوكة
لشركة  ،MGMوالتي ستتيح الخدمة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وهـ ـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
إجمالي  2500فيلم عند اإلطالق.

توم كروز

«التاج» يهيمن على جوائز
اختيار النقاد األميركية

إيما كورين أفضل ممثلة في مسلسل درامي
بأبرز
تمكن مسلسل "ذا كراون" أو "التاج" من الفوز ُ
جوائز اختيار النقاد األميركية ،خالل الحفل الذي نظم
مساء أمس األول.
وحــازت الممثلة العالمية ،إيما كورين 25( ،عاما)،
جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن تجسيدها
ل ـش ـخ ـص ـيــة األم ـ ـي ـ ــرة دي ـ ــان ـ ــا ،كـ ـم ــا فـ ـ ــاز ال ـم ـم ـثــل
جـ ــوش اوك ــون ــر
(  30ع ــا م ــا)
ب ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة
أفضل ممثل
ف ــي مسلسل
درام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ــن
تـ ـ ـجـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــده
ل ـ ـ ــدور األم ـي ــر
تشارلز.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ح ـ ـ ــاز
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـس ـ ــل،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ــرصـ ــد
حـ ـ ـي ـ ــاة ال ـم ـل ـك ــة
إليزابيث الثانية
ملصق المسلسل

منذ األربعينيات ،جائزة أفضل مسلسل درامي ،مثلما
حصل على نفس الجائزة في حفل جوائز غولدن غلوبز،
كما فازت الممثلة جيليان أندرسون على جائزة أفضل
ممثلة مساعدة في مسلسل درامي ،بعدما قامت بدور
رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر.
يذكر أن النجمة البريطانية ،إيما كورين ،حصلت على
جائزة "غولدن غلوب" ألفضل أداء لممثلة في مسلسل
درامــي ،عن ذات العمل ،الذي أحدث ضجة في صناعة
الدراما التلفزيونية ،فضال عن إنتاجه الضخم ،وتناوله
قصة مثيرة حول الملكة إليزابيث الثانية.
وأعربت كورين عن سعادتها بنجاحها في مسلسل
 The Crownأو "ال ـتــاج" ،الــذي تمثل فيه دور األمـيــرة
ً
ً
ديانا ،منوهة إلى أن المصادفة لعبت دورا كبيرا في
اختيارها لـلــدور ،موضحة ،في تصريح صحافي ،أن
اإلنتاج استعان بها لكي تساعد الممثالت المتباريات
على أداء دور كاميال بارك باولز ،وعندما سمعها طاقم
العمل وشاهدوا أداءها طلبوا منها على الفور أداء دور
األميرة ديانا ،األمر الذي شكل مفاجأة مذهلة لها.
وع ـلــى مـسـتــوى جــوائــز اخ ـت ـيــار ال ـن ـقــاد األمـيــركـيــة،
فازت الممثلة انيا تايلور جوي بجائزة أفضل ممثلة

شارلي شابلن

فــي مسلسل أو فيلم قصير عــن دوره ــا فــي مسلسل
"كوين جامبيت" ،وحصل مسلسل "نورمال بيبول"
على جــائــزة أفضل مسلسل قصير ،وحــاز فيلم
"نومانالند" جائزة أفضل فيلم ،كما فاز الممثل
الــراحــل شــادويــك بــوسـمــان ،ال ــذي تــوفــي في
أغـسـطــس  2020بـعــد إصــابـتــه بــالـســرطــان،
ب ـجــائــزة أف ـضــل مـمـثــل ع ــن دوره ف ــي فيلم
"م ــا ري ـن ــي ب ــاك ب ــوت ــم" ،وف ـ ــازت الـمـمـثـلــة
البريطانية كاري موليغان بجائزة أفضل
ممثلة عــن دوره ــا فــي فـيـلــم" برومسينغ
يانغ وومان".
وتـ ـع ــد جـ ــائـ ــزة اخـ ـتـ ـي ــار الـ ـنـ ـق ــاد أو
()Critics' Choice Award ،التي تقدمها
جمعية ن ـقــاد السينما ( )BFCAمنذ
 ،1995إحدى أهم جوائز تكريم أفضل
اإلنجازات السينمائية ،وكانت تسمى
في السابق جوائز اختيار النقاد وفي
عام  ،2010أضيفت كلمة أفالم لتميزها
عن جوائز اختيار النقاد للتلفزيون.
(د ب أ)

إيما كورين

تايلور سويفت

ملصق الفيلم

شارلي شابلن يعود لدور العرض بتقنية « »4Kتايلور سويفت تشارك في إحياء حفل «غرامي» «رايا والتنين األخير» يتصدر إيرادات السينما
بعد  100عام على فيلم (ذا كيد) "الطفل" ،أول فيلم روائي طويل أخرجه وقام بدور البطولة
فيه شارلي شابلن ،تستخدم شركة فرنسية التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الصور في
بعض أشهر أفالم الكوميدياالصامتة ،بهدف عرضها في دور السينما بجميع أنحاء العالم.
وقالت شركة األفالم الفرنسية (إم.كيه  ،)2وشركة التوزيع العالمية (بيس أوف ماجيك) ،في
بيان ،إنهما تعاونتا إلحياء الذكرى المئوية ،بجودة تقنية "."4K
وتشمل أعمال الترميم التي تنفذها الشركة ،ومقرها باريس ،تحسين جــودة الصورة،
باستخدام تقنية " "2Kو" ،"4Kفي األعمال الكالسيكية (ذا غولدن راش) "حمى الذهب" و(سيتي
اليتس) "أضــواء المدينة" و(ذا سيركس) "السيرك" و(مــودرن تايمز) "العصور الحديثة" و(ذا
جريت دكتاتور) "الدكتاتور العظيم" .وستدشن شركة "إم.كيه  "2عملية تحسين جودة الصور
بتقنية التصوير ( )4Kلفيلم "الطفل" بفرنسا في الخريف.

ً
أعلن منظمو حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية أن كال من تايلور سويفت ،وهاري
ستايلز ،وميجان ثاي ستاليون ،وكــاردي بي ،وباد باني ،وبيلي إيليش ،وبوست مالون
سي سيشاركون في إحياء حفل توزيع الجوائز األسبوع المقبل.
وذكرت تقارير صحافية أميركية أن مشاركة سويفت بالغناء في الحفل ستكون بمنزلة
أول ظهور لها في حفالت غرامي منذ عام  ،2016عندما فازت بألبوم العام عن "."1989
ومن المقرر أن يتم بث حفل توزيع جوائز غرامي السنوي الثالث والستين ،الذي سيتولى
تقديمه تريفور نوح ،على الهواء مباشرة في  14مارس الجاري.
يذكر أن سويفت حققت أخـيــرا رقما قياسيا جــديــدا ،بعد أن حصد ألبومها الجديد "
 "Evermoreمليون نسخة في المبيعات على مستوى العالم ،وهو اإلصدار الثامن لها على
التوالي في مشوارها الفني.

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "رايا والتنين األخير" إيرادات السينما في
ً
أميركا الشمالية ،محققا إيــرادات بلغت  8.6ماليين دوالر ،وهو من بطولة النجمة
العالمية كيلي ماري تران.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "توم آند جيري" من المركز األول إلى المركز الثاني
هذا األسبوع بإيرادات بلغت  6.6ماليين دوالر.
وجاء فيلم المغامرات الجديد "سريان الفوضى" في المركز الثالث بإيرادات بلغت
 3.9ماليين دوالر ،والفيلم بطولة توم هوالند وديزي ريدلي ومادس ميكلسن وديميان
بيشير ومن إخراج دوج ليمان.
واحتل الفيلم الدرامي "بوجي" المركز الرابع مسجال  1.2مليون دوالر ،وهو من
بطولة تايلور تاكاهاشي وتايلور بيج ومن إخراج إدي هوانغ.

فلك
الحمل

الثور

 20أبريل  20 -مايو
 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
مهنيا  :قــم بواجباتك المهنية على مـهـنـيــا :ي ـقـ ّـدر الــزبــائــن لــك مـهــارتــك في
ًّ
أكمل وجه بعد تنظيمها تدريجيا .عملك وثقتك المتينة بنفسك.
ً
ً
عاطفيا :ال تترك القدر يبعدك عن درب عــاطـفـيــا :تواجهكما صـعــوبــات كثيرة
ّ
ّ
وتـتــوصــان الــى حــل بعضها بالتفهم
الحبيب مهما اشتدت العواصف.
ً
اجتماعيا :تمر بمرحلة نفسية قلقة والتفاهم.
ً
فال تتوقع المواساة من أي شخص .اجتماعيا :تسمح لك هذه الفترة بتعزيز
رقم الحظ.17 :
الروابط االجتماعية التي تفككت.
رقم الحظ.38 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـ ّن ـيــا :اس ـت ـع ـ ّـد ل ـكــل م ــا ه ــو غير
ًّ
ّ
متوقع وتمن أن يكون ايجابيا.
ً
ّ
تتسرع في اتخاذ قرار
عاطفيا :ال
عــاط ـفــي واتـ ـ ــرك م ـســاحــة للتفكير
السليم.
ّ
ً
اجتماعيا :تجنب اثارة العدوات في
محيطك وال تهمل وضعك الصحي.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :االنتقادات كثيرة فال تكترث
اال للمفيد منها وا ع ـمــل بـمــا تحليه
عليك خبرتك.
ً
عــاطـفـيــا :شــريــك حـيــاتــك يحتفظ لك
بشيء قد يثير فيك بعض الذكريات.
ً
اجتماعيا :كل ما تقوم به من مجهود
ألجل عائلتك لن يضيع ً
سدى.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :ثمة من ّ
يعوقك عن الوصول الى

هدفك فتقدم بجرأة وال تخف.
ًّ
ً
شابا فإنه يؤثر
عاطفيا :متى كان قلبك
ً
ايجابا على عقلك وجسدك.
ً
ّ
اجتماعيا  :تتقبل العائلة بفرح كل ما
تعرضه عليها من برامج للتغيير.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ي ـح ـصــل خ ـط ــأ أثـ ـن ــاء الـعـمــل
فترجع أسبابه الى الزمالء.
ً
عــاطـفـيــا :يـنـتــابــك ال ـيــأس مــن عالقتك
العاطفية ألن المتغيرات فوق طاقتك.
ً
اجتماعيا :انتبه الى وضعك الصحي
ً
وال ـم ـع ـنــوي م ـع ــا ف ـم ـحــاربــة اإلح ـب ــاط
ضرورية.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :من يريد تحقيق أمور ناجحة
عليه أن ّ
يمد يد التعاون الى الزمالء.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ك ـم ــا ت ـج ــد فـ ــي م ـس ـيــرتــك
ً
ً
العاطفية ح ــاوة تجد أيـضــا بعض
المرارة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـلـتـقــي ب ـصــديــق قــديــم
ً
ّ
وت ـت ــذك ــر م ـعــه أي ــام ــا جـمـيـلــة كنتما
ً
تقضيانها معا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تضطرك االحتياجات الراهنة
الى تكوين فريق عمل منسجم وماهر.
ً
ً
عــاطـفـيــا :أن ــت شـخــص م ــرن ج ــدا مع
الشريك ألنك تعلم مقدار محبته لك.
ً
ً
اجتماعيا :خذ قسطا من الراحة بعد
المجهود الكبير الذي قمت به.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـت ـســلــط عـلـيــك األض ـ ـ ــواء في
ً
العمل وتخضع لتجارب عدة فكن كفؤا.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ـخ ـض ــع ال ـح ـب ـي ــب لــوضــع
ّ
نفسي متوتر وال يريحه سوى كالمك
المطمئن.
ً
اجتماعيا :تفكر اليوم بأمور تساعدك
على تقوية الــروابــط العائلية فالتزم
بها.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :يتم تقييم أعمالك ألن األمور ال
تسير كما يرام في العمل.
ً
عــاطـفـيــا :التضامن مــع شــريــك عمرك
ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـوى فـ ـ ـ ــرص ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح وي ـم ـن ـح ــك
الطمأنينة.
ّ
ً
اجتماعيا :سلوكك مع أفراد العائلة يدل
على أنك مرتاح ومتصالح مع نفسك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :استمر في ترجمة أحالمك الى
ً
واقع تقطف ثمارا طيبة.
ً
عاطفيا :يحترم الشريك فيك قدرتك
ع ـلــى تـحـلـيــل األم ـ ــور ووض ـع ـهــا في
نصابها.
ً
اجتماعيا :ساهم في تقريب وجهات
النظر لدى االهل بعد خالف عائلي.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مهنيا :واجه كل مشكلة تحدث فورا
ّ
ّ
وال تؤجل حلها الى ما بعد.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ب ـ ـ ــدأت ب ـ ــإع ـ ــادة ال ـت ـف ـك ـيــر
بموقفك العاطفي بعد تردد الحبيب.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ال تـ ـ ـت ـ ــرك واج ـ ـبـ ــاتـ ــك
االجتماعية تـتــرا كــم فتخسر محبة
اآلخرين لك.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

كاتبات يمتدحن المرأة في يومها العالمي:
بنات حواء قدمن أنصع صور الكفاح والنضال
يحتفل العالم بيوم المرأة ،الذي يصادف الثامن من مارس
من كل عام ،والذي جاء بعد نضال طويل من أجل المساواة
والعدل والسالم والتنمية.
وتحيي هذا اليوم منظمة األمم المتحدة منذ عام ،1975

بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ،التي تستذكر جملة
اإلنجازات االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمرأة...
"الجريدة" رصدت آراء عدد من الكاتبات بمناسبة اليوم العالمي
للمرأة ،وفيما يلي التفاصيل:

الفي الشمري وفضة المعيلي

االحتفال
بمنزلة
تذكير للعالم
بجهود المرأة
وكيانها

ليلى العثمان

تمكين المرأة
ضرورة
ملحة سواء
في التمثيل
الحكومي
أوالدبلوماسي
أوصناعة
القرار

أمل عبدالله

ّ
سـ ــطـ ــرت الـ ـ ـم ـ ــرأة ال ـكــوي ـت ـيــة
إنـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــازات مـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــة خ ـ ــال
مسيرتها المرصعة بالتتويج
فــي ميادين الحياة السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
والثقافية ،منحازة إلى اإلنجاز
والتميز ،متغلبة على العقبات
والعراقيل.
وفي مستهل حديثها ،قالت
األدي ـ ـ ـبـ ـ ــة ل ـي ـل ــى الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ،إن
"االحتفال بيوم المرأة العالمي
بمنزلة تذكير للعالم بجهودها
وكـ ـي ــانـ ـه ــا ،وهـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي ت ـق ــوم
بواجباتها المنزلية والوظيفية
فــي الــوقــت ذات ــه ،غير آبـهــة بما
تـتـعــرض لــه مــن ظـلــم أو عنف،
ف ـت ـج ــاب ــه الـ ـظـ ـل ــم وت ــدفـ ـع ــه عــن
كاهلها ،وتجتهد لتحصل على
الراحة لها وألسرتها".
وش ــددت الـعـثـمــان عـلــى قــوة
ال ـم ــرأة الـكــويـتـيــة ،مـشـيــرة إلــى
أن ـه ــا ح ـق ـقــت إن ـ ـجـ ــازات كـثـيــرة
ف ــي مـ ـج ــاالت ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـطــب
ً
وال ـق ـض ــاء ،فـلــم ت ــدع م ـج ــاال إال
اق ـت ـح ـم ـتــه ب ـكــل ش ـج ــاع ــة ،ففي
ال ــوظ ــائ ــف ال ـح ـك ــوم ـيــة أثـبـتــت
جدارتها ،وفي القطاع الخاص
ح ـق ـقــت م ــراده ــا ع ـبــر م ـشــاريــع
ص ـغ ـي ــرة خ ــاص ــة ب ـه ــا تـعـتـمــد
على مهاراتها ،فتعين أسرتها
وزوجها ،وال تعدم الوسيلة في
تحقيق ذاتها وتأمين مستقبلها
ومـسـتـقـبــل أفـ ــراد أســرت ـهــا ،وال
غرابة في ذلك ،فالمرأة الكويتية

مـ ـن ــذ زم ـ ـ ــن ال ـ ـغ ـ ــوص وش ـظ ــف
ال ـع ـي ــش ك ــان ــت ت ـق ــوم ب ــدوره ــا
ودور زوجها في حال ذهابه في
رحلة الغوص ،معتبرة أن رحلة
الكفاح ليست وليدة المصادفة
إنما عمل تجذر في نفس المرأة
الكويتية منذ أمد بعيد.
وام ـ ـتـ ــدحـ ــت الـ ـعـ ـثـ ـم ــان دع ــم
ال ــدول ــة ل ـل ـمــرأة الـكــويـتـيــة ،فقد
وف ـ ـ ــرت لـ ـبـ ـن ــات ح ـ ـ ــواء ال ـع ـيــش
الكريم فــي أحلك الـظــروف ،فلم
ت ـ ــدر م ــؤس ـس ــات ـن ــا ال ـح ـكــوم ـيــة
ً
يوما ظهرها لبناتها ،بل كانت
ً
دائما تمد العون لهن حتى في
فترة الغزو العراقي ،وفي أزمات
أخرى مثل "كورونا" وغيرها.

البناء والتعمير
ب ـ ــدوره ـ ــا ،ق ــال ــت اإلع ــام ـي ــة
أمل عبدالله ،إن "العالم بأسره
ي ـح ـت ـف ــل ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــرأة ك ـ ـنـ ــوع مــن
التكريم لها ولعطاء اتها ضمن
يــوم ـهــا ال ـعــال ـمــي" ،مـعـتـبــرة أن
ه ــذه الـمـنــاسـبــة ليست لتبادل
الهدايا والزهور بل لرمزيتها،
فهي تذكير للعالم بدور المرأة
في تنمية أسرتها ومجتمعها
كي ال يغفلها في خضم زحمة
المشاغل عن فاعليتها وحيوية
إسهاماتها في البناء والتعمير
في شتى المجاالت.
وأشارت إلى ضرورة تمكين
ال ـم ــرأة ف ــي الـمـجـتـمــع ،السيما

أنـ ـه ــا ح ـص ـل ــت ع ـل ــى ح ـقــوق ـهــا
الـسـيــاسـيــة مـنــذ ف ـتــرة طــويـلــة،
ب ـف ـضــل أم ـي ــر ال ـق ـل ــوب ال ــراح ــل
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر األحـ ـم ــد،
واألم ـيــر الــوالــد الــراحــل الشيخ
سعد العبدالله ،وأمير اإلنسانية
الـ ــراحـ ــل س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األح ـم ــد ،الــذيــن أقـ ــروا الـحـقــوق
السياسية للمرأة ،وكان لديهم
ُبـ ـع ــد ن ـظ ــر ف ــي ذلـ ـ ــك ،ل ـك ــن ثـمــة
مشكلة بدأت تطفو على الساحة
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،ح ـي ــث تـ ــراجـ ــع دور
ا ل ـم ــرأة فــي التمثيل الحكومي
والدبلوماسي وصناعة القرار،
ً
وكـ ــأن ال ـم ــرأة أصـبـحــت بـ ــروازا
فقط" .نحن نريد أن تكون فاعلة
ف ــي ش ـت ــى الـ ـمـ ـج ــاالت ،وت ــأخ ــذ
بزمام األمور".
ودع ـ ـ ــت إل ـ ــى أن تـ ـك ــون ه ــذه
المناسبة بمنزلة وقفة لتقييم
الـمــردود النسائي واإلنـجــازات
الـتــي قدمتها ح ــواء عـلــى مــدى
األع ــوام السابقة ،فالمرأة سند
الرجل في كل األزمنة ،والتاريخ
ّ
خلد الكثير والكثير من النساء
الالئي حفرن أسماءهن بأحرف
مـ ــن ن ـ ــور ع ـل ــى ج ـ ــدار اإلنـ ـج ــاز
والتميز.

قوة عظمى
م ــن جــان ـب ـهــا ،قــالــت الـكــاتـبــة
ج ـم ـي ـل ــة سـ ـي ــد عـ ـل ــي "ي ـح ـت ـفــل
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم

أبرار ملك

أمل عبدالله

جميلة علي

ليلى العثمان

بــاإلنـجــازات النسائية على كل
ال ـص ـعــد الـعـلـمـيــة والـسـيــاسـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
والـثـقــافـيــة واألدب ـي ــة وغـيــرهــا"،
مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا إنـ ـ ـج ـ ــازات
إنسانية خــالــدة بدأتها الـمــرأة
مع وجودها على هذه األرض،
ً
ولن تنتهي أبدا.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت" :ع ـ ـ ـطـ ـ ــاء م ـم ـتــد
ي ـت ـســرب م ــن ب ـيــن يـ ــدي ال ـم ــرأة
بسخاء كالنبع الصافي يروي
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،الـ ـبـ ـش ــر وال ـط ـب ـي ـع ــة
وال ـ ـ ـكـ ـ ــون ب ــأجـ ـمـ ـع ــه ،ه ـ ــي ق ــوة
عـ ـظـ ـم ــى ،ب ـع ــزي ـم ـت ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ال
تعرف التراجع ،ومهما اشتدت
الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــاب تـ ـتـ ـسـ ـل ــح ب ـع ـق ـل ـه ــا
وه ـم ـت ـهــا ال ـت ــي ال ت ـن ـضــب وال
تتقاعس".
وخلصت إلى القول" :للمرأة
المورقة ،المزهرة ،المثمرة أجمل
تحية في عيدها".

بدورها ،فعمل على مساندتها
فــي أداء رســالـتـهــا ،إيـمــانــا منه
بأن المجتمع كالطائر ال يطير
إال بجناحين هما المرأة والرجل
م ـعــا .إن ـنــي ال أرفـ ــع ل ـهــا أجـمــل
التهاني الـيــوم فقط بــل فــي كل
األي ــام التي تمضي مــن عمري،
فعملها المتواصل تعطي فيه
باذلة قصارى جهدها وفكرها".
وأضافت "أذكر نفسي وغيري
من أبناء وطني الحبيب بدور
المرأة منذ القدم" ،كويت ما قبل
النفط" في البادية والمدينة إلى
يومنا هذا ،كيف قاست وعانت
ك ــل ت ـل ــك ال ـع ــراق ـي ــل وال ـع ـث ــرات
ف ــي ال ـح ـي ــاة ،ف ـلــم ت ـكــن ال ـحـيــاة
ً
ً
سـهـلــة أبـ ـ ــدا ب ــل ك ــان ــت ج ـه ــادا،
وكيف عملت على تثقيف ذاتها
وتطورها وتسلحها في العلم
والثقافة ،فتحية خاصة لروح
ك ــل ال ـم ـط ــوع ــات وال ـ ـمـ ــايـ ــات...
إلـ ــخ ،وألول مـعـلـمــة ف ــي تــاريــخ
دولـ ــة ال ـكــويــت األسـ ـت ــاذة مــريــم
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـل ــك الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ،وإلـ ـ ــى
ال ـ ــرائ ـ ــدات ط ــال ـب ــات أول دف ـعــة
طالبات عــام 1956م ،الدكتورة
نـ ــورة الـ ـف ــاح ،فــاط ـمــة حـسـيــن،
نـجـيـبــة ج ـم ـعــة ،ف ـضــة ال ـخــالــد،
ل ـي ـلــى م ـح ـمــد ح ـس ـي ــن ،شـيـخــة
العنجري ،ونورية الحميضي،

من أجل االرتقاء بوطنهن ،ومن
أج ـل ـن ــا ن ـح ــن ك ــي ن ـح ـيــا ح ـيــاة
ك ــري ـم ــة ال ن ـع ــان ــي ك ـم ــا ع ــان ــت،
وال ي ـغ ـي ــب عـ ـن ــا تـ ـل ــك األدوار
المتواصلة مــن قبل الكويتية،
وكـيــف ضحت وأوف ــت لوطنها
ولآلباء واألجداد ،وكيف واجهت
الغزاة في الثاني من أغسطس
1990م ،فـ ـن ــذ ك ــر ،ع ـل ــى سـبـيــل
المثال ال الحصر ،أول شهيدة
كويتية سناء الفودري ،وأسرار
القبندي ،وسعاد الحسن ،ووفاء
العامر ،وأيضا تلك المرأة التي
ت ـ ـحـ ــدت ال ـ ـن ـ ـيـ ــران ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
ت ـت ـصــاعــد ف ــي س ـم ــاء ال ـكــويــت،
والـتــي حــولــت نهارها إلــى ليل
المهندسة سارة أكبر".
وتــابـعــت "ه ـنــاك رائ ـ ــدات في
م ـ ـجـ ــال ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ال ـس ـي ــاس ـي ــة
م ــن ب ـي ـن ـهــن الـ ـسـ ـي ــدات :ن ــوري ــة
الـ ـس ــدان ــي ،ول ــول ــوة ال ـق ـطــامــي،
وال ـم ـحــام ـيــة ك ــوث ــر ال ـج ــوع ــان،
وشيخة النصف ،ولولوة المال،
والشيخة لطيفة الفهد السالم،
والشيخة فادية سعدالعبدالله،
والــوزيــرة معصومة الـمـبــارك...
ً
إل ـ ـ ــخ ،ف ــاألسـ ـم ــاء ك ـث ـي ــرة ج ـ ــدا،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــخ ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ي ــزخ ــر
ً
بالعديد ممن تستحققن دوما
أن تذكرن وتقدرن وتكرمن ،ليس

ليوم واحد بل كل يوم ...نماذج
نـســائـيــة كــويـتـيــة مـشــرفــة خير
قدوة ألبناء البالد".
وذك ـ ـ ــرت "أت ـم ـن ــى أن ت ـحــول
األع ـم ــال الـكـتــابـيــة ال ـتــي وثـقــت
س ـيــرهــن وم ـس ـيــرت ـهــن الــذات ـيــة
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات وب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج
تـلـفــزيــونـيــة وإذاعـ ـي ــة ،فــالـمــرأة
الكويتية ظلمت من قبل الكتاب
وال ـ ـبـ ــاح ـ ـث ـ ـيـ ــن ...إلـ ـ ـ ــخ ،وق ــام ــت
المؤرخة نورية السداني بالعمل
عـلــى تــوثـيــق سـيــرهــن ،وم ــن ثم
عملت أنا ،ومن المؤكد أن هناك
غـيــري ،وأتـمـنــى أن يهتم وزيــر
اإلعـ ـ ــام ب ـه ــذا األمـ ـ ــر ،وب ـ ــدوري
أنا على أتم االستعداد لتقديم
م ــا يـمـكـنـنــي ت ـقــدي ـمــه ،وه ـنــاك
ال ـعــديــد م ــن األعـ ـم ــال الـثـقــافـيــة
والتاريخية ا لـتــي نستطيع أن
ن ـق ــدم ـه ــا ،ولـ ـك ــن ح ـي ـن ـمــا نـجــد
الــدعــم إلت ـمــام ال ـع ـمــل ...فتحية
محبة ووف ــاء واح ـتــرام وتقدير
لكل امرأة كويتية".

جناحا المجتمع
أم ـ ـ ــا الـ ـب ــاحـ ـث ــة وال ـ ـمـ ــؤرخـ ــة
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة ب ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـمـ ــرأة
الكويتية أبرار أحمد ملك ،فقالت
في يوم المرأة العالمي "يسرني
أن أهنئ المرأة الكويتية ،وأيضا
الـ ــرجـ ــل الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ال ـ ـ ــذي آم ــن

انتصار العلي :تمكين المرأة العربية يحقق السالم
أكدت التزام مؤسستها بالتميز في العمل الخيري لتعزيز مرونة الصحة العقلية للمتضررات من الحرب والعنف
●

ربيع كالس

أكدت رئيسة "مؤسسة انتصار الخيرية"
الشيخة انـتـصــار ســالــم الـعـلــي ،ان تمكين
ال ـم ــرأة الـعــربـيــة يـحـقــق ال ـســام فــي الـعــالــم
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،مـ ـ ـش ـ ــددة عـ ـل ــى أن "ال ـم ــؤس ـس ــة
تلتزم بالتميز في العمل الخيري لتعزيز
مــرو نــة الصحة العقلية للنساء العربيات
المتضررات من الحرب والعنف".
ج ــاء ذل ــك ف ــي مــداخ ـلــة ل ـهــا خ ــال ن ــدوة
افتراضية اقامتها المؤسسة لدعم المرأة
العربية المتضررة من الحروب والتي حملت
عنوان "تحقيق التمكين الذاتي للمرأة من
أجــل عالم عربي أفـضــل" بمشاركة سفيرة
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة ل ــدى الـبــاد
ألينا رومانوسكي ،والسفيرة الفرنسية آن
كلير لوجوندر وممثل األمين العام لألمم
الـمـتـحــدة والـمـنـســق الـمـقـيــم ل ــدى الـكــويــت
د .طــارق الشيخ ورئيس البعثة االقليمية
للصليب االحـمــر عمر ع ــودة ،وادارت ـه ــا د.
عنود الشارخ ،عبر تقنية "زووم".
وقالت العلي ان "مهمة المؤسسة الشفاء
النفسي للنساء العربيات اللواتي يعانين
تجارب مؤلمة من خــال استخدام العالج
بالدراما  -مرتبطة بشكل مباشر برؤيتها
لتعزيز السالم في العالم العربي".
وأك ــدت انـهــا تــؤمــن ايـمــانــا راسـخــا "بــأن
ت ـم ـك ـيــن الـ ـنـ ـس ــاء الـ ـع ــربـ ـي ــات ال ـم ـص ــاب ــات
بصدمات نفسية يمكن أن يحولهن إلى اكثر
صانعات السالم تأثيرا في العالم العربي"،

مشددة على ضــرورة استخدام رأسمالها
الخيري بشكل فعال من أجل إحداث تغيير
منهجي مستدام للمرأة العربية.
و تـطــر قــت العلي ا لــى نقص المعالجين
النفسيين والمختصين في العالم العربي
م ـق ــاب ــل الـ ـع ــال ــم الـ ـغ ــرب ــي ،م ـش ـي ــرة ال ـ ــى أن
"المؤسسة لم تحقق في الميدان فحسب،
بــل فــي الـجــامـعــات وم ــراك ــز الـبــاحـثـيــن في
لبنان والخارج" ،مؤكدة ان "المؤسسة تؤمن
بالممارسة القائمة على األدلــة ،وهو نهج
علمي يعتمد على جمع البيانات على جميع
المستويات لتحسين العمل".
وأشــارت الــى أن العالج بالدراما يعتبر
مجاال أكاديميا وغربيا إلى حد ما ،حيث
يتم تطبيق القليل من األبحاث على السكان
الـعــرب ،مشيرة الــى ان "مؤسسة انتصار"
رائـ ـ ــدة ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال ال ـب ـح ـثــي لـلـنـســاء
المتضررات من الحرب بطريقة عملية.

قضية محورية
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا ،أوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة
رومانوسكي "أهمية موضوع الندوة ليس
فـقــط ألنــه يـتــزامــن مــع احـتـفــال الـعــالــم هــذه
األي ــام بــالـيــوم الـعــالـمــي لـلـمــرأة ولـكــن ألنــه
قـضـيــة م ـحــوريــة تهمنا جـمـيـعــا" ،مشيدة
بجهود المؤسسة في دعم ومساندة النساء
الالتي يتعرضن للعنف في مختلف انحاء
العالم ،من خالل إثارة قضيتهن.
ولفتت رومانوسكي الــى الجهود التي

فــي جميع أن ـحــاء الـعــالــم وه ــذا الـمــوضــوع
يؤرق الكثيرين ،موضحة أن تمكين المرأة
بحاجة إلرادة سياسية قوية.

الخطوط األمامية

المشاركون في الندوة االفتراضية
تبذلها العديد من الــدول حول العالم على
صعيد تحقيق ا ل ـم ـســاواة بـيــن الجنسين
ودعـ ـ ــم وتـ ـع ــزي ــز وتـ ـط ــوي ــر حـ ـق ــوق الـ ـم ــرأة
ً
والمضي بها قــدمــا ،مشيرة الــى أن وزارة
الخارجية األميركية استثمرت بشكل كبير
في تمكين النساء في مختلف انحاء العالم
بما فيها الـكــويــت مــن خــال مجموعة من
الـبــرامــج لتدريب الـقـيــادات النسائية على
العمل الجماعي في معالجة المشكالت.
واشارت إلى أن السفارة لديها شراكة مع
"الجمعية الكويتية لحقوق اإل ن ـســان" في
العديد من األنشطة الداعمة للمرأة وايضا

"معهد امـيــديـســت" ،كما ي ــزور أســاتــذة من
"جامعة واشنطن" الكويت لتوعية المبادرات
من النساء.
ولـفـتــت إل ــى أن ب ــاده ــا لـهــا  3سـفـيــرات
في هذه المنطقة بالكويت ولبنان وعمان،
كما أن السفارة في الكويت تحتوي على 6
مديرات لالقسام.

وتيرة بطيئة
مــن ناحيتها ،قالت السفيرة الفرنسية
لدى البالد آن كلير لوجوندر ،ان عدد النساء

العتيبي :الكويتية أثبتت كفاءتها وحققت إنجازات متميزة

أكد دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة في مختلف المجاالت
أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ،وزير
الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية د .مشعان
الـعـتـيـبــي ،إي ـمــان ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة بــالـجـهــود التي
تبذلها الـمــرأة ،والتزامها الــدولــي باستمرار دعمها،
لتمكينها في شتى المجاالت ،لتحقيق مستقبل أفضل
قــائــم على تعزيز ال ـم ـســاواة ،والـمـشــاركــة الفاعلة في
التنمية المستدامة.
وقال المشعان ،في تصريح صحافي ،بمناسبة يوم
المرأة العالمي ،إن "الـمــرأة الكويتية أثبتت كفاء تها،
وحققت إنـجــازات كبيرة ومتميزة تدفعنا إلــى تبني
المزيد من المبادرات التنموية التي تسهم في تمكينها،
وتطوير قدراتها ،ومنحها الفرص المواتية ،لتكون
إحدى الركائز في تنفيذ رؤية كويت جديدة ."2035
وأضــاف أنه "من منطلق اهتمام الكويت وإيمانها
والتزامها بأهمية دور المرأة في المجتمع ،عززت هذا
ال ــدور بترجمته مــن خــال خطة التنمية ،التي ركــزت
على القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة ،من
خالل تمكينها سياسيا ،ودعمها ،وتعزيز مشاركتها

في الحياة العامة ،والحياة السياسية واالقتصادية
على حد سواء".
وأشاد المشعان بالتعاون الذي حققته المرأة في ظل
جائحة كورونا بمختلف القطاعات الصحية والهندسية
واالجتماعية والعمل اإلنساني ،والخيري ،وانخراطها
في مختلف األعمال التطوعية ،إضافة إلى دورها في
رعاية أسرتها والقيام بواجبها نحوها يعد خير مثال
ودليل على أن المرأة مجتمع بأسره ،ال يقوم إال بها ،وال
ينهض نشء إال على راحتيها التي تبني وتربي جيال
يبني الوطن خير بناء.
وتابع المشعان أن "الكويت تؤكد إيمانها والتزامها
ب ــدور ال ـم ــرأة ،وعـلـيــه حــرصــت عـلــى أن تـكــون الجهود
شاملة لكل الحقوق األساسية ،حيث كفلت الدولة للمرأة
الـمـشــاركــة الـسـيــاسـيــة ،س ــواء بــالـتــرشــح أو االنـتـخــاب
لمجلس األمة والمجلس البلدي ومؤسسات المجتمع
الـمــدنــي ،فضال عــن حــرص الــدولــة على كفالة العيش
الكريم للمرأة ،وتمكينها اقتصاديا ،من خــال تقديم
المساعدة االجتماعية للحاالت الخاصة من النساء".

مشعان العتيبي

الالتي حصلن على مراكز كبيرة ارتفع ولكن
بوتيرة بطيئة إلى حد ما حول العالم وليس
فــي الـعــالــم الـعــربــي فـحـســب ،الف ـتــة إل ــى ان
النساء الكويتيات كن من أوليات من حصلن
ً
على حقوقهن خليجيا.
وأض ــاف ــت أن ال ـن ـســاء يـعــانـيــن أك ـثــر من
غ ـي ــره ــن ،ف ـن ـحــو  %67م ـن ـهــن ي ـع ـم ـلــن فــي
التمريض وفي الصفوف األولى ويتحملن
الـضـغــوط والـتـعــرض لـفـيــروس "ك ــورون ــا"،
مشيرة إلى أن االحصائيات تتوقع أن نصل
للمساواة كاملة مع الرجال خالل  150عاما.
وتابعت ان مستوى العنف األسري يرتفع

ومن جهته ،قال ممثل األمين العام لألمم
ال ـم ـت ـحــدة وال ـم ـن ـســق الـمـقـيــم ف ــي الـكــويــت
طارق الشيخ ،ان النساء يقفن في الخطوط
األمــامـيــة فــي جائحة كــورونــا ،مشيرا إلى
أن األزم ـ ـ ــة س ـل ـطــت الـ ـض ــوء ع ـل ــى مــركــزيــة
مساهماتهن واألعباء غير المتناسبة التي
تتحملها النساء ،الفتا الى ان ما يقرب من
 60في المئة من النساء حول العالم يعملن
في االقتصاد غير الرسمي ،ويكسبن أقل،
ويـ ــدخـ ــرن أقـ ـ ــل ،وي ــواجـ ـه ــن م ـخ ــاط ــر أك ـبــر
بالوقوع في براثن الفقر.
وب ـ ــدوره ،ق ــال رئ ـيــس الـبـعـثــة االقليمية
لـلـصـلـيــب االح ـم ــر ع ـمــر عـ ــودة "ان اللجنة
الدولية للصليب االحمر تقوم بتمكين 9000
شـخــص ،بما فــي ذلــك األس ــر الـتــي تعيلها
النساء من خالل منح نقدية ،لبدء األعمال
التجارية الصغيرة مثل المخابز ومحالت
التجميل واألسواق الصغيرة وكذكل االمر
في العراق".
وتابع أن "ما يقرب من  40في المئة من
جميع مــو ظـفــي اللجنة ا لــدو لـيــة للصليب
األحمر العاملين في الميدان اليوم هم من
النساء".

«ذوي اإلعاقة» :المرأة الكويتية متميزة
بالتفاني والعطاء في مختلف الميادين
أع ــرب ــت م ــدي ــرة الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ذوي
اإلعاقة د .شفيقة العوضي عن اعتزازها بالدور
الريادي الذي تؤديه المرأة الكويتية ،التي "أثبتت
جــدارت ـهــا فــي الـهـيـئــة وف ــي مختلف الـمـيــاديــن"،
وتميزت بالتفاني في العمل والعطاء والتطوير
في األداء الوظيفي.
وأضــافــت الـعــوضــي ،فــي بـيــان ،بمناسبة يوم
المرأة العالمي ،أن الكويت تهتم بمشاركة دول
العالم أجمع بهذه المناسبة ،مشيرة الى انها ترفع
باسمها وباسم أبنائها من ذوي اإلعاقة أسمى
آي ــات الشكر والتقدير لكل أبـنــاء وبـنــات الوطن
بمناسبة هذا اليوم األممي.
وإذ أع ــرب ــت ع ــن فـخــرهــا واع ـت ــزازه ــا بــالـمــرأة
الـعــامـلــة فــي كــل مــؤسـســات ال ــدول ــة ،أشـ ــارت الــى
أن الـ ـم ــرأة الـكــويـتـيــة تـعـمــل ف ــي الـهـيـئــة بنسبة
كبيرة "وأثبتت جدارتها بامتياز في العديد من
المناصب ،وقدرتها على إدارة العمل والتطوير
في األداء الوظيفي".
وثمنت دور المرأة الرائد في تحقيق االنجازات
الكبرى على مستوى األسرة والعمل ،ومشاركتها

اقــران ـهــا فــي تـقــدم ورف ـعــة ال ـكــويــت ،مــؤكــدة أنها
متميزة ايضا بين شقيقاتها نساء الخليج في
التفاني والعمل والعطاء.
ومـ ــن جــان ـب ـهــا ،أع ــرب ــت نــائ ـبــة ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لـلـخــدمــات الطبية والنفسية واالجـتـمــاعـيــة في
الهيئة هـنــادي المبيلش فــي الـبـيــان نفسه ،عن
الشكر والتقدير لكل نساء الكويت بهذه المناسبة،
وخـصــت جـمـيــع الـمــوظـفــات ال ـعــامــات بالقطاع
الطبي ،وسائر قطاعات الهيئة ومؤسسات الدولة
الحكومية واألهلية ،حيث "ساهمت الـمــرأة إلى
جــانــب زميلها الــرجــل فــي بـنــاء ونهضة دولتنا
الحبيبة الكويت".
وبدورها ،أشادت نائبة المدير العام للشؤون
اإلدارية والمالية وفاء المحنا بدور المرأة الفعال
في المجتمع محليا وإقليميا ودوليا من خالل
تمثيلها للبالد في المنظمات الدولية واإلقليمية.
ومن ناحيته ،شدد نائب المدير العام للخدمات
التعليمية والتأهيلية المهندس أنور األنصاري
على أن للمرأة الكويتية دورا رئيسيا محوريا،
معتبرا انها "الركيزة األساسية للمجتمع".
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السعودية تتهم إيران بالتورط في مهاجمة الظهران وتنورة

الكويت تؤكد وقوفها مع المملكة ...وإدانات واسعة للتعدي على المرافق النفطية وأمن الطاقة العالمي
أشارت مصادر سعودية
بأصابع االتهام إلى إيران
في تنفيذ محاولة استهداف
منشآت نفطية تابعة لشركة
"أرامكو" شرقي المملكة رغم
ادعاء الميليشيات الحوثية
إطالق الهجوم من األراضي
الخاضعة لسيطرتها باليمن،
في وقت أعربت عدة دول
ومنظمات عن تضامنها مع
الرياض وتنديدها باالعتداء
الذي استهدف إمدادات
الطاقة العالمية.

غداة ادعاء جماعة "أنصار الله" الحوثية المتمردة
فــي اليمن شنها اعـتــداء واسـعــا باستخدام طائرات
مسيرة "درون" وصــواريــخ بالستية الستهداف عدة
نقاط بالسعودية شملت منشآت نفطية بالمنطقة
الشرقية المطلة على الخليج ،نقلت صحيفة "وول
ستريت جــورنــال" األميركية عن مستشار بالديوان
الملكي السعودي أن "كل المؤشرات تشير إلى أن إيران"
المتحالفة مع الجماعة اليمنية المتمردة هي من يقف
وراء محاولة استهداف رأس تنورة والظهران والتي
أحبطتها مقاتالت سالح الجو الملكي.
ونـقــل عــن السلطات السعودية أنــه لــم يتضح ما
إذا كان أصل انطالق الهجوم من إيران أم العراق لكن
الهجوم لم يأت من جهة اليمن .ولفت المستشار إلى أن
"المسيرة" أتت من اتجاه مياه الخليج ،التي تطل عليها
المملكة وإيران والعراق ،وهو االتجاه المعاكس لمسار
الطائرة المفترض فيما لو كانت قادمة من مناطق
سيطرة المتمردين الحوثيين بشمال اليمن.
في موازاة ذلك ،قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة
إن إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس
تنورة ،حيث توجد مصفاة نفط وأكبر منشأة بحرية
لتحميل النفط في العالم ،تعرضت لهجوم بطائرة
مسيرة من دون طيار قادمة من البحر ،موضحا أن
الهجوم لم تنتج عنه أي إصابات أو خسائر في األرواح
أو الممتلكات.
وأضــاف المصدر أن السعودية "تدعو دول العالم
ومنظماته للوقوف ضد هذه األعمال الموجهة ضد
األعيان المدنية والمنشآت الحيوية ،والتي تستهدف
أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم ،بسبب تأثير
هــذه األعـمــال على أمــن ال ـصــادرات البترولية وحرية
التجارة العالمية وحركة المالحة البحرية ،فضال عن
تعريض السواحل لكوارث بيئية كبرى".
ويشير قدوم الطائرة من اتجاه البحر إلى احتمال
انطالقها من شواطئ إيران المقابلة لميناء رأس تنورة
السعودية أو من مناطق نفوذها في العراق حيث تدعم
عدة فصائل مسلحة.
وفــي وقــت سابق ،أف ــادت وزارة الــدفــاع السعودية
ب ـتــدم ـيــر وإسـ ـق ــاط ال ـط ــائ ــرة ال ـم ـس ـيــرة والـ ـص ــاروخ
المستخدمين في الهجومين على ميناء رأس تنورة
ومنطقة سكنية تابعة لشركة "أرام ـك ــو" فــي مدينة
الظهران.

«عملية نوعية»

طهران تستنكر
«االتهامات
المتكررة» ضدها
وتدافع عن هجمات
«أنصار الله»

ونشر "تحالف دعم الشرعية" ،الذي تقوده الرياض
في اليمن ،مقاطع فيديو تظهر استخدام المقاتالت
ّ
المسيرات الحوثية التي تهاجم المملكة
في اصطياد
وإسقاطها ،بعد ساعات من إطالقه "عملية نوعية" ضد
أهداف حوثية في صنعاء ومحافظات يمنية بـ"ضربات
جوية موجعة".
ورغـ ـ ــم ت ـب ـنــي ال ـح ــرك ــة ال ـح ــوث ـي ــة ،الـ ـت ــي ص ـعــدت

مشهد عــام يظهر األ ض ــرار ا لـتــي تعرضت لها منشآت تابعة
لـ«أرامكو» بعد اعتداء ادعت الميليشيات الحوثية شنه عام 2019
اعـتــداءاتـهــا على المملكة ومـنــاطــق سيطرة الـقــوات
الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي منذ
مطلع فبراير الماضي ،للهجوم فإن قدرتها على إرسال
طائرة مسيرة من اليمن حتى الحدود الشرقية للمملكة
تبقى محل شكوك.
وس ـبــق أن تـبـنــى ال ـحــوث ـيــون هـجـمــات بـطــائــرات
مسيرة على مواقع داخل األراضي السعودية ،وتبين
فيما بعد أن مكان انطالق تلك الهجمات لم يكن من
األراضي اليمنية.
وفي فبراير الماضي تبنت جماعة عراقية مغمورة
تطلق على نفسها اسم "الوعد الصادق" شن هجوم
على الرياض باستخدام "درون" وهو ما أيدته "كتائب
حزب الله العراقية" المرتبطة بطهران.
وفي عام  2019كشفت "وول ستريت" أن مسؤولين
ً
أميركيين خلصوا إلــى أن هجوما بطائرات مسيرة
على منشآت "أرامكو" ببقيق وخريص السعودية ،كان
مصدره العراق وليس اليمن.
لكن ،يستبعد في الظروف الحالية قــدوم طائرات
مهاجمة لألراضي السعودية من العراق ،حيث توجد
رقابة شديدة من قوات "التحالف" الذي تقوده واشنطن
على األجواء ،خاصة في ظل توتر الوضع ،واالحتكاكات
المتكررة مع الميليشيات المدعومة من إيران.
في هذه األثناء ،دانــت دول ومنظمات عــدة ،بينها

طهران :ال تفاوض قبل رفع العقوبات
مسؤول إيراني :واشنطن وافقت على فك أرصدتنا في  3دول
نفى المتحدث باسم "الخارجية" اإليرانية ،سعيد خطيب زادة،
وجــود أي حــوار مباشر أو غير مباشر مع الواليات المتحدة
النووي أو غير ذلك من القضايا اإلقليمية ،وقال
حول االتفاق
ّ
إن التقارير عن تلقي طهران خطة تتضمن عودتها والواليات
المتحدة إلى تنفيذ بنود االتفاق النووي "خطوة خطوة" غير
صحيحة.
َ
وأضــاف زادة" :لم تتلق إيــران قط خطة خطوة بخطوة ،وال
يستند ذلــك إلــى سياسة الـبــاد ،ألن االتـفــاق الـنــووي واضــح
المسار".
ٌ
مسار
ومضى يقول" :رسالة إيــران واضحة ،الدبلوماسية
أفضل وأقــل تكلفة وأكثر دقــة ،وكلما أسرعت أط ــراف االتفاق
ـووي المنتهكة اللـتــزامــاتـهــا بــالـعــودة إل ــى الدبلوماسية،
ال ـنـ ّ
ً
سـيـتـلــقــون ردا أف ـض ــل" .وأش ـ ــار إل ــى أن بـ ــاده فـتـحــت نــافــذة
دبلوماسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في م ــوازاة ذلــك ،نقلت قناة "العالم" اإليرانية الرسمية عن
مصدر أمني مطلع أن مقترح "الخطوة مقابل الخطوة" لبدء
التفاوض مع واشنطن ،تم رفضه من قبل أعلى المستويات
في البالد ،مشددا على أنه لن تجري أي اتصاالت بين طهران
والــواليــات المتحدة قبل رفــع جميع العقوبات التي فرضها
الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكد المصدر أن "التفسير الغربي لتصريحات الرئيس
حسن روحاني والوزير محمد جواد ظريف بشأن طرح خطة
جديدة بناءة ،خاطئ ،وال توجد خطة للتفاوض مع واشنطن".
فــي هــذه األث ـنــاء ،كــرر ظريف تصريحات ّ
عبر فيها عن
إحباطه من إدارة الرئيس األميركي الجديد جو بايدن التي
تحتفظ بالعقوبات المفروضة على طهران ،وتسعى إلى إحياء
المسار الدبلوماسي معها ،متسلحة باصطفاف أوروبــي
ّ
ويعرضها إلى احتمال مواجهة
يكشف طهران بمجلس األمن
عقوبات أممية تحت "البند السابع" في حال تمادت بخطواتها
لفك ارتباطها باالتفاق النووي.
وق ـ ــال ظ ــري ــف ،ال ـ ــذي ت ـصــر ب ـ ــاده ع ـلــى رف ــع الـعـقــوبــات
األساسية قبل الــدخــول بــأي مفاوضات مع بايدن إلحياء
ً
االتفاق النووي" :رغم اعترافه رسميا بفشل سياسة الضغوط
القصوى التي كان ينتهجها ترامب ،ما زال بايدن يواصل
هذه السياسة في مجال فرض العقوبات وارتكاب األخطاء
اإلقليمية".
جاء ذلك ،رغم إعالن مسؤول إيراني ،مساء أمس األول ،أنه
تلقى معلومات موثوقا بها تتعلق بموافقة واشنطن باإلفراج
عن أرصدة تابعة لطهران تصل قيمتها اإلجمالية إلى ثالثة
مليارات دوالر في العراق وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية.

الكويت وقطر واإلمارات والبحرين وجيبوتي ومنظمة
التعاون اإلسالمي ومجلس التعاون ،الهجومين على
ميناء رأس تنورة ومدينة الظهران ،مؤكدة وقوفها مع
المملكة في كل ما تتخذه من إج ــراءات لحفظ أمنها
واستقرارها.

تصعيد خطير
وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن
"استمرار الجرائم اإلرهابية بما تمثله من تصعيد
خطير واضـ ــرار بــأمــن المملكة وتـقــويــض الستقرار
المنطقة واإلصـ ــرار على مــواصـلــة الـحــرب وتجاهل
الجهود الدولية التي تبذل فــي سبيل إنهائها عبر
ً
التوصل إلى حل سياسي أمر لم يعد مقبوال معه صمت
المجتمع الدولي وعدم التحرك بشكل فوري وحاسم
لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها".
وأكدت الكويت وقوفها مع المملكة وتأييدها في كل
ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها
وسيادتها .كما أعربت اإلمارات عن إدانتها واستنكارها
الشديدين للهجوم ،وقالت وزارة خارجيتها في بيان،
إن "االعتداء الجبان يعكس تحدي الجماعة الحوثية
للمجتمع ال ــدول ــي واسـتـخـفــافـهــا بجميع القوانين
واألعراف الدولية".

وأكدت أن أمن اإلمارات وأمن السعودية كل ال يتجزأ
وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة
ً
تهديدا لمنظومة األمن واالستقرار فيها.
وفي وقت سابق ،أصــدرت البحرين وقطر ومصر
وجـيـبــوتــي ومـنـظـمــة ال ـت ـعــاون اإلس ــام ــي ومجلس
الـتـعــاون الخليجي بيانات تنديد واستهجان ضد
االعتداء.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أع ـل ــن ال ـم ـت ـحــدث ال ـع ـس ـكــري بــاســم
الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة المتمردة أطلقت 14
طائرة مسيرة وثمانية صواريخ بالستية عبر الحدود
في "عملية واسعة بعمق المملكة" ،رغم جهود اإلدارة
األميركية الجديدة واألمم المتحدة الرامية إلى التوصل
التفاق بهدف وقف إطالق النار وإحياء المفاوضات
السياسية المتعثرة بهدف إنهاء الحرب.
وفي طهران ،دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية
اإليرانية ،سعيد خطيب زادة ،عن حق "أنصار الله" في
شن الهجمات.
ولم يعلق زاده مباشرة على الشكوك المثارة حول
مسؤولية طهران عن الهجوم األخير بشرق المملكة،
لكنه اكـتـفــى باستنكار االت ـهــامــات الـمـتـكــررة لبلده
بالوقوف وراء الهجمات المتكررة ضد السعودية.
وق ــال زاده إن "رم ــي االتـهــامــات ال يحل المشكلة،
ويجب إنهاء الحرب في أسرع وقت"( .عواصم -وكاالت)

ّ
الدبيبة يحذر من تفويت فرصة توحيد ليبيا
ويدعو لتمكين حكومته من مباشرة مهامها
ف ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة ح ــاسـ ـم ــة ان ـت ـظ ــره ــا
الـلـيـبـيــون ب ـف ــارغ ال ـص ـبــر ،وحظيت
ب ــاهـ ـتـ ـم ــام دول ـ ـ ـ ــي واس ـ ـ ـ ـ ــع ،اج ـت ـم ــع
مجلس النواب في سرت ،أمس ،لمنح
الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة
الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار
ال ـس ـي ــاس ــي ،والـ ـت ــي ت ـش ـك ـلــت مـطـلــع
فبراير لتقود مرحلة انتقالية تمهد
لالنتخابات في ديسمبر.
واسـتـبــق الــدبـيـبــة ،رج ــل األع ـمــال
والـ ـمـ ـلـ ـي ــاردي ــر ،حـ ـص ــول تـشـكـيـلـتــه
الــوزاريــة على ثقة البرلمان ،وناشد
أعضاء ه عدم تفويت فرصة توحيد
أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم وت ـم ـك ـي ـن ــه م ـ ــن م ـب ــاش ــرة
مهامها.
وقال في كلمةُ ،بعيد وصوله إلى
س ــرت ،إن ــه ق ــدم أفـضــل مــا يمكن في
ً
تشكيلة وزاريــة تضم  33اسما ،بعد
ً
نقاشات مع جميع األطــراف ،مشيرا
إلى أن الحكومة بشكلها الحالي نتاج

مخرجات حــوار سياسي نــص على
عدم استثناء أحد.
وب ـ ـ ــدأت ال ـج ـل ـســة ب ــرئ ــاس ــة عـقـيـلــة
ص ــال ــح ون ــائ ـب ـي ــه ،ب ـن ـصــاب قــانــونــي
ً
ب ـعــد ح ـضــور  132ن ــائ ـب ــا ،وخـصــص
الجزء األول منها للتشاور والنقاش
حول تشكيلة الحكومة ،التي طرحها
الدبيبة ،ثم تم النظر في منح الثقة.
ووجــه عــدد مــن الـنــواب أسئلة إلى
الدبيبة حول خريطة طريق حكومته،
ق ـب ــل م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـم ـق ـب ـلــة،
إلـ ــى ج ــان ــب انـ ـتـ ـق ــاده ب ـش ــأن تـسـمـيــة
ش ـخ ـص ـيــات "ج ــدلـ ـي ــة" ف ــي حـكــومـتــه
المقترحة.
وت ــأت ــي ج ـل ـســة م ـن ــح ال ـث ـق ــة ،ال ـتــي
شـهــد تـهــا س ــرت مسقط رأس العقيد
الراحل معمر القذافي والواقعة تحت
س ـي ـطــرة ق ـ ــوات رجـ ــل الـ ـش ــرق ال ـقــوي
خليفة حفتر ،في وقت تواجه حكومة
الدبيبة المتحدر من مصراتة (غرب)،

ً
تحديات عديدة منذ تسميته رئيسا
لها قبل شـهــر ،قــد تــؤثــر على مصير
اعتمادها من طرف السلطة التشريعية
في ليبيا (البرلمان).
وان ـت ـخــب مـلـتـقــى ال ـح ــوار الـلـيـبــي،
ً
ال ــذي يضم  75ممثال عــن كــل الـمــدن،
وان ـط ـل ــق ف ــي نــوف ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي فــي
س ــويـ ـس ــرا ب ــرع ــاي ــة األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
الدبيبة في  5فبراير ،رئيسا للوزراء
للفترة االنتقالية .كما توافق الملتقى
على مجلس رئاسي من ثالثة أعضاء
برئاسة محمد المنفي.
وف ـ ــي ح ـ ــال ن ـي ـل ـه ــا ثـ ـق ــة الـ ـ ـن ـ ــواب،
فستكون أمامها مهمة صعبة لتوحيد
مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في
الفوضى منذ سقوط نظام القذافي عام
 ،2011كما ستتولى قـيــادة المرحلة
االنتقالية حتى االنتخابات ،المقرر
تنظيمها في  24ديسمبر المقبل.
(طرابلس ،القاهرة -وكاالت)

الكاظمي يستغل زخم زيارة البابا في الدعوة
إلى حوار شامل وتهيئة األجواء لالنتخابات

صالح في وداع البابا بمطار بغداد أمس

(أ ف ب)

في محاولة الستغالل زخم زيارة بابا الفاتيكان التاريخية
للعراق ،دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ،أمس ،إلى
"حوار وطني" يضم القوى السياسية والشبابية والمحتجين،
ً
مـشـيــرا إل ــى ض ــرورة تهيئة األجـ ــواء إلنـجــاح االنتخابات
المبكرة.
وقال الكاظمي ،في كلمة له بمناسبة انتهاء زيارة البابا
فرنسيس ومغادرته العراق صباح أمس" ،على أساس هذه
المسؤولية التاريخية ،وفي أجواء المحبة والتسامح التي
عززتها زيــارة قداسة البابا ألرض العراق ،أرض الرافدين،
نطرح اليوم الدعوة إلى حوار وطني لتكون معبرا لتحقيق
تطلعات شعبنا".
وأض ــاف الكاظمي" :إنـنــا ندعو جميع المختلفين ،من
قــوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية،
ومـعــارضــي الحكومة ،إلــى طــاولــة ال ـحــوار الـمـســؤول أمــام
شعبنا وأمام التاريخ ،وندعو قوانا وأحزابنا السياسية إلى
تغليب مصلحة الوطن واالبتعاد عن لغة الخطاب المتشنج
والتسقيط السياسي ،وإلــى التهيئة إلنجاح االنتخابات
المبكرة ،ومنح شعبنا فرصة األمل والثقة بالدولة وبالنظام
الديمقراطي".
وتابع" :كما أدعو إلى حوار وطني حقيقي عميق ،وعلى
كل المستويات الرسمية والحزبية والشعبية ،للتوصل إلى

إطار االتفاق النهائي للعالقة بين الحكومة المركزية وإقليم
كــردسـتــان ،بما يحفظ وح ــدة األراض ــي العراقية ،ويعالج
ً
المشاكل المتراكمة جذريا".
وفي ختام قــداس أحياه في أربيل في اليوم األخير من
ً
زيارتهّ ،
ودع البابا العراقيين قائال" :العراق سيبقى دائما
ً
معي وفي قلبي" ،داعيا إلى تعاون الطوائف في خدمة الصالح
العام ،والسالم ،ونبذ العنف والكراهية.
ً
ً
والحقا ،أجرى البابا فرنسيس لقاء مطوال مع عبدالله
ً
كــردي ،والــد الطفل السوري الكردي آالن ،الــذي توفي غرقا
ً
أثناء محاولة عائلته الهرب إلى أوروبا ،وباتت صورته رمزا
ألزمة الالجئين في .2015
ورغم ما شكلته من ّ
تحد أمني ودبلوماسي لبغداد ،إضافة
إلى زيادة أعداد اإلصابات بفيروس كورونا ،انتهت أول زيارة
ً
َ
لحبر أعظم إلى العراق من دون أي حوادث ،في بلد غالبا ما
يشهد توترات أمنية وأعمال عنف.
وقبل أن يتوج زيارته بلقاء تاريخي مع المرجع الشيعي
ً
األعلى علي السيستاني في النجف ،جال البابا ( 84عاما) منذ
الجمعة ،بين بغداد وأربيل ،والموصل وقرقوش ،ليعبر ما
مجمله  1445كلم عبر طائرة أو مروحية أو سيارة مصفحة،
بمواكبة أمنية كبيرة.
وبعد توديعه للحبر األعظم في مطار بغداد الدولي مع

عقيلته وعــدد من كبار المسؤولين ،اعتبر الرئيس برهم
صالح أن زيــارة البابا رسالة تضامن إنسانية مع العراق
الذي أنهكته عقود من العنف والنزاعات.
وكتب صالح ،في تغريدة" :ودعنا قداسة البابا فرنسيس،
ّ
ً
بعد أن ح ــل ضيفا عــزيــزا لثالثة أي ــام مضيئة فــي بغداد
والنجف وأور ونينوى وأربيل ،وألقى حضوره المطمئن
لمسة سالم ومحبة ،وستبقى خالدة في قلوب كل أطياف
الشعب ،التواقون لألمن والسالم".
وفي وقت سابق ،أكد رئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم
أن زيارة البابا "محطة على طريق استعادة العراق مكانته
الدينية" ،باعتباره "منبعا للديانات اإلبراهيمية وبقية
األديان".
وقال الحكيم ،في بيان أمس األول" :على الحكومة االهتمام
بالواقع السياحي في ذي قار وبقية المدن التاريخية ،وإعداد
البرامج والخطط التعريفية والترويجية ،وإنـشــاء القرى
السياحية الستقطاب السياح األجانب من أنحاء العالم".
ً
وإذ أشاد بقرار الحكومة اعتبار السادس من مارس يوما
للسالم والتسامح في العراق ،اعتبر الحكيم أن "لقاء البابا مع
المرجع الديني علي السيستاني ،صورة ناصعة عن أهمية
السالم والتسامح في حياة اإلنسان ،وأهمية الزعماء في
(بغداد -وكاالت)
إدارة دفة الوئام والتنوع".

سلة أخبار
بايدن يرقي امرأتين بالجيش
وبدء محاكمة قاتل فلويد

رشح الرئيس األميركي ،جو
بايدن ،امرأتين من الجنراالت
بالجيش للترقية ،بعد ورود
أنباء بأن "البنتاغون" لم
يطرح هذا الترشيح في عهد
دونالد ترامب ،خوفا من
رفضه ألنهن "نساء" .وأصدر
البنتاغون إعالنين لفتا إلى
أن جنرال القوات الجوية،
جاكلين فان أوفوست،
والجنرال في الجيش ،لورا
ريتشاردسون ،ستتوالن
مهام جديدة لمراكز من فئة
 4نجوم ،إذا وافق عليها
مجلس الشيوخ .في غضون
ذلك ،بدأت ،أمس ،محاكمة
تاريخية في مينيابوليس مع
مثول الشرطي األبيض ديريك
شوفن ،الذي قتل األميركي
اإلفريقي جورج فلويد في 25
مايو ،في جريمة أشعلت حركة
احتجاج ضد العنصرية لم
تقتصر على الواليات المتحدة
بل عمت العالم بأسره.

واشنطن وسيول تتفقان
بشأن تكاليف الدفاع

توصلت الواليات المتحدة
وكوريا الجنوبية إلى اتفاق
مبدئي بشأن تقاسم تكاليف
وجود القوات األميركية
في هذه الدولة اآلسيوية.
وأعلنت وزارة الخارجية
في سيول ،أمس ،أن حكومة
كوريا الجنوبية ستعمل
على "سد الفجوة الموجودة
منذ أكثر من عام" من خالل
التوقيع على اتفاقية في
القريب العاجل .ويتمركز
حاليا  28500جندي أميركي
في كوريا الجنوبية لمواجهة
التهديدات المحتملة من
كوريا الشمالية.

أستراليا توقف العالقات
الدفاعية مع ميانمار

قالت وزيرة الخارجية
األسترالية ،ماريز باين،
إن أستراليا علقت برنامج
التعاون الدفاعي مع ميانمار
بسبب حملة قمع مكثفة
يشنها الجيش في ميانمار
على االحتجاجات الحاشدة
ضد االنقالب الذي وقع الشهر
الماضي .وتقتصر العالقات
الدفاعية الثنائية األسترالية
مع جيش ميانمار على
المجاالت غير القتالية مثل
تعليم اللغة اإلنكليزية .إلى
ذلك ،أطلقت القوات األمنية
في ميانمار ذخيرة حية تجاه
المتظاهرين المناهضين
لالنقالب مجددا أمس ،أسفر
عن سقوط قتيلين واصابة
العشرات.

ً
إيطاليا تعتقل جزائريا
ساعد في هجمات باريس

اعتقلت الشرطة اإليطالية
ً
ً
جزائريا يبلغ من
مواطنا
ً
العمر  36عاما في مدينة
باري ،بتهمة المشاركة مع
جماعات إسالمية متشددة
تابعة لتنظيم "داعش"
ومساعدة إرهابيين ،نفذوا
سلسلة من الهجمات في
باريس في نوفمبر .2015

ةديرجلا
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لبنان :دعوات لحكم الجيش وعون يرفض التراجع

• قطع طرقات في «اثنين الغضب» وتحركات شيعية الفتة • القوات المسلحة :نجوع كالشعب ولن نفرط في حقوقنا
استفاق اللبنانيون على
رائحة نيران إطارات الغضب
المشتعلة في كل المناطق
تلبية للدعوات إلى قطع
الطرقات تحت عنوان «اثنين
الغضب» ،وبدأ المحتجون
يتوافدون إلى الطرقات
األساسية في مختلف المناطق
منذ الفجر ،وطالبوا الجيش
بتسلم مقاليد األمور في البالد،
ما دفع برئيس الجمهورية
ميشال عون إلى إعالن رفضه
االستقالة.

لـلـيــوم ال ـســابــع عـلــى ال ـتــوالــي،
واصـ ـ ــل ل ـب ـن ــان ـي ــون أمـ ـ ــس ،قـطــع
ً
الطرقات في كل المناطق احتجاجا
عـلــى ت ـ ّ
ـردي األوضـ ــاع المعيشية
وارت ـ ـفـ ــاع س ـع ــر صـ ــرف ال ـ ـ ــدوالر،
ّ
وطــالـبــوا الجيش بتسلم مقاليد
األمور.
وتحت شعار «اثنين الغضب»،
أق ـ ـف ـ ــل م ـ ـح ـ ـت ـ ـجـ ــون بـ ـ ـ ــاإلطـ ـ ـ ــارات
المشتعلة وبــال ـســواتــر الـتــرابـيــة
ً
وبالشاحنات ،طرقا رئيسية في
مختلف أنحاء لبنان.
وع ـم ــد ال ـم ـح ـت ـجــون إلـ ــى قطع
ال ـ ـ ـطـ ـ ــرقـ ـ ــات ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء
ال ـع ــاص ـم ــة بـ ـي ــروت وف ـ ــي ش ـمــال
وشــرق وجنوب البالد وفــي جبل
ل ـب ـنــان ،وج ــاب ــت م ـس ـيــرات راجـلــة
أحياء مدينة طرابلس الشمالية،
ورددوا هتافات تطالب بـ «استقالة
جميع المسؤولين ومحاكمتهم».
وطـ ــالـ ــب م ـح ـت ـج ــون ال ـج ـيــش
اللبناني بتسلم مقاليد األم ــور،
ودع ـ ــوا ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة إلــى
االستقالة ألنها أوصلت األوضاع
ف ــي ال ـب ــاد إل ــى االن ـه ـي ــار ،وحمل
ب ـع ـض ـه ــم الفـ ـ ـت ـ ــات كـ ـت ــب عـلـيـهــا
«الشعب عم بيموت شو ناطرين».
وعبر محتجون في جبل لبنان
عـ ــن م ــواف ـق ـت ـه ــم ع ـل ــى ط ــروح ــات
البطريرك الماروني بشارة الراعي
حــول حياد لبنان ،ودعــوا رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون
إلى االستقالة.
ك ـ ـمـ ــا ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــوا الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـي ـ ـيـ ــن ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزول إل ـ ــى
ال ـش ــوارع والتعبير عــن غضبهم

جنود لبنانيون يؤمنون أحد الطرق في بيروت أمس
واحتجاجهم على ما وصــل إليه
الوضع االقتصادي.
وقطع عدد من المحتجين في
جنوب لبنان الطريق بأجسادهم
ع ـنــد م ـف ــرق ال ـع ـبــاس ـيــة وم ـن ـعــوا
السيارات من المرور.
وفــي صــور حــاول رجــل إحــراق
نفسه بعدما سكب البنزين على
جسمه لكن الدفاع المدني أوقفه
ً
ف ــي ال ــوق ــت ال ـم ـنــاســب ،وف ـق ــا لما
نشرته الوكالة الوطنية لإلعالم
الرسمية.
وأق ـفــل محتجون بأجسادهم
ش ــارع ري ــاض الـصـلــح الرئيسي

سفير إيران يتجاهل استدعاء «الخارجية»
رفض السفير اإليراني في بيروت ،محمد جالل
فيروزنيا ،زيارة وزارة الخارجية أمس ،بناء على
استدعاء وزيــر الخارجية فــي حكومة تصريف
األعمال شربل وهبة ،على خلفية ما نشرته قناة
«الـعــالــم» الـتــي تمولها الحكومة اإليــرانـيــة على
ً
موقعها اإللكتروني ،من مقال جاء مهينا بحق
البطريرك الماروني بشارة الراعي ،وكــان تحت
عنوان« :ابن بطرس على خطى ابن سلمان وابن
زايد ..الى التطبيع ُد ّر!».
ّ
وك ـت ـبــت صـحـيـفــة «ال ـج ـم ـه ــوري ــة» ،أم ـ ــس ،أن
فيروزنيا لن يحضر الى «الخارجية» ،ولن يلتقي

ّ
وهبة ،وقــد أبلغت السفارة وزيــر الخارجية أنه
من األفضل تأجيل اللقاء الى موعد آخر ،بسبب
ظروف طارئة فرضت على فيروزنيا تعديل جدول
ّ
المقرر أمس.
نشاطه
وأوض ـح ــت «ال ـج ـم ـهــوريــة» أن «س ـبــب امـتـنــاع
السفير اإليراني عن زيــارة وهبة إنما مـ ّ
ـرده إلى
انزعاجه من الطريقة التي ُدعي بها ،ورفضه مبدأ
ً ّ
اسـتــدعــائــه ،خصوصا أن قـنــاة العالم اإليرانية
ً
اعتذرت أساسا عن الخطأ الذي ارتكبته األسبوع
الـمــاضــي بحق الـبـطــريــرك الــراعــي ،وب ــادرت الى
تصحيحه من خالل بيان توضيحي».

في صيدا حيث معظم المصارف
ومـ ـ ـح ـ ــات الـ ـصـ ـي ــرف ــة وال ـ ـسـ ــوق
التجاري .كما تم قطع السير عند
جـســر الــريـنــغ الــرابــط بـيــن طرفي
العاصمة.
وأضرم المحتجون النيران في
مستوعبات للنفايات وأشعلوا
اإلطـ ـ ـ ـ ــارات .ك ـمــا أق ـف ــل مـحـتـجــون
ً
طرقا عــدة جنوب بيروت أبرزها
طريق المطار وفي مناطق الشمال
ً
ً
خصوصا طرابلس والبقاع شرقا
وفي جنوب البالد.

وقـ ـ ــالـ ـ ــت إحـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـصـ ـفـ ـح ــات
األساسية في هذه االحتجاجات
داعية إلــى التظاهر« :تــذكــروا أنو
ال ـق ـص ــة مـ ــش ق ـص ــة دوالر ب ـ ــ10
آالف ...القصة قصة عصابة سرقت
ال ـ ـنـ ــاس ،وق ـت ـل ـت ـه ــم ،وش ــردت ـه ــم،
ونهبت ممتلكاتهم ،والزم يسقطوا
ويـتـحــاكـمــوا ك ـل ـهــم...مــا تخلوهم
ينسوكم القصة الحقيقية».
هــذا وقــام بعض المتظاهرين
ب ـق ــرع أج ـ ــراس ال ـك ـنــائــس لــدعــوة
الناس إلى االحتجاج.

المناطق الشيعية

برنامج عون

ً
وكان الفتا استمرار التحركات
فــي المناطق الشيعية ،ب ــدء ا من
بنت جبيل معقل «حـ ُـزب الله» في
أقصى الجنوب حيث قطعت مساء
ً
أمس األول طرق رئيسية وصوال
الـ ــى م ـنــاطــق أخ ـ ــرى ف ــي «ال ـع ـمــق
الشيعي» جنوب بيروت ،في إشارة
إلى أن التحرك الذي جرى قبل أيام
مــن الضاحية الجنوبية باتجاه
قصر بعبدا والذي اتهمت اوساط
«التيار الوطني الحر» حركة «أمل»
ب ــال ــوق ــوف وراء ه ،ل ـي ــس م ـجــرد
تحرك معزول وليس مجرد رسالة
تحذيرية عابرة .
ودعا العديد من الناشطين إلى
النزول إلى الشارع.

وفي تغريدة على «تويتر» ،كتب
اللبناني مـيـشــال عــون،
الــرئـيــس
ُ
أمس« ،أتيت ألحدث التغيير الذي
ينشده اللبنانيون ولــن أتــراجــع،
ـاض في برنامجي اإلصالحي
ومـ ٍ
مهما بلغت الضغوط».
وكان عون طلب خالل اجتماع
اقتصادي ـ ـ مالي ـ ـ أمني ـ ـ قضائي
من األجهزة األمنية ،كشف الخطط
الموضوعة لــإســاءة إلــى البالد،
السيما بعد توافر معلومات عن
وجود جهات ومنصات خارجية
تعمل على ضــرب النقد الوطني
ومكانة الدولة المالية.
وأفـ ـ ـ ــادت ال ــرئ ــاس ــة الـلـبـنــانـيــة
ف ــي ب ـي ــان ،إن ع ــون «ط ـل ــب ،خــال

إصابة األسد وعقيلته بفيروس كورونا
وتحذير أوروبي من اللقاح الروسي
إنكلترا وألمانيا تخففان قيود الوباء ...والمجر وفنلندا تعززانها
مــع تشكيك وكــالــة األدويـ ــة األوروب ـي ــة في
اللقاح الروسي ،أعلن الرئيس السوري بشار
األسد ،في بيان أمس ،إصابته وعقيلته أسماء
ً
بـفـيــروس ك ــورون ــا ،مــؤكــدا أنـهـمــا سيتابعان
عملهما خالل قضائهما فترة الحجر الصحي
المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثالثة
أسابيع.
وقــالــت الــرئــاســة الـســوريــة فــي بـيــان« ،بعد
شـعــورهـمــا ب ــأع ــراض خفيفة تـشـبــه أع ــراض
الفيروس ،أجرى الرئيس األسد والسيدة أسماء
فحص  ،PCRوأظ ـهــرت النتيجة إصابتهما،
ً
علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة».
ورغ ـ ــم إشـ ـ ــادة مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة
العلمية فــي التوصل إلى
بمساهمة روسـيــا
ّ
عالج لفيروس كورونا ،حضت وكالة األدوية
األوروبية دول االتحاد ،أمس ،على االمتناع عن
منح الموافقة الستخدام لقاحها «سبوتنيك
في» ،مؤكدة أنها تراجع سالمته وفعاليته.
وقالت رئيسة مجلس إدارة وكالة األدوية
األوروبـيــة كريستا ويرثومر هــوش« :نحتاج
إلى مستندات يمكننا مراجعتها .ليس لدينا
حاليا بيانات بشأن من تم تطعيمهم .إنه غير

معروف .وهذا هو سبب نصحي بشكل سريع
بعدم إعطاء الدول تصريح طوارئ».
وأض ــاف ــت ه ـ ــوش ،ب ـعــد أن ق ــال ــت الــوكــالــة
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي إنـ ـه ــا ب ـ ـ ــدأت م ـث ــل ه ــذه
ال ـم ــراج ـع ــة« ،يـمـكـنـنــا ط ــرح ال ـل ـقــاح ال ــروس ــي
بــال ـســوق ه ـنــا ف ــي الـمـسـتـقـبــل ع ـنــد مــراجـعــة
البيانات المناسبة .بــدأت المراجعة اآلن في
وكالة األدوية األوروبية».
وتـمــت الـمــوافـقــة بالفعل عـلــى «سبوتنيك
فــي» أو يـجــري تقييمه للموافقة عليه فــي 3
دول أعضاء باالتحاد األوروبــي ،وهي المجر
وسلوفاكيا والتشيك.
وت ــزام ــن ال ـت ـحــذيــر األوروب ـ ـ ـ ــي م ــع إشـ ــادة
رئ ـيــس مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة ت ـيــدروس
غيبريسوس بمساهمة روسـيــا العلمية في
اختراع «سبوتنيك في».
في غضون ذلــك ،تختلف مشاهد التعامل
مع «كورونا» في أوروبا ،بين رفع بعض القيود
أمس ،في بريطانيا وألمانيا اللتين تحذوان
ح ــذو إس ــرائ ـي ــل ال ـت ــي خـفـفــت ال ـق ـيــود نـهــايــة
األسـبــوع ،وتعزيز اإلج ــراءات الحتواء الوباء
في المجر وفنلندا.

(رويترز)

وفــي ألمانيا ،بــدأت الحكومة رفــع بعض
القيود اعتبارا من أمس ،وستتمكن المكتبات
ومحالت بيع الزهور ومدارس تعليم القيادة،
الـتــي أع ـيــد فتحها فــي بـعــض الـمـقــاطـعــات،
من الترحيب بالزبائن مجددا في كل أنحاء
البالد.
وفي اليونان ،وقعت صدامات بين الشرطة
ومتظاهرين في العاصمة أثينا ،بعدما انتشر
تسجيل مصور يظهر عنصرا في الشرطة وهو
يضرب شابا لــدى مــرور دوريــة تتولى مهمة
مراقبة التزام تدابير اإلغالق.
وفـ ــي ف ـن ـل ـنــدا ،دخ ـل ــت ق ـي ــود ج ــدي ــدة حيز
التنفيذ أمس ،بينها إغالق الحانات والمطاعم،
وك ــذل ــك األم ــر ف ــي الـمـجــر ال ـتــي ت ــواج ــه ع ــودة
ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء ،وح ـيــث ت ــم إغ ــاق ال ـم ــدارس
ومعظم المتاجر والشركات أمس.
ً
ب ــدوره ــا ،أطـلـقــت إســرائـيــل رسـمـيــا ،أمــس،
حملة تطعيم بلقاح موديرنا للفلسطينيين
الحاملين تـصــاريــح عـمــل فــي مستوطناتها
المقامة في الضفة الغربية المحتلة والمناطق
الصناعية والحواجز.
(عواصم  -وكاالت)

االجتماع مــن اإلدارات والجهات
الـمـعـنـيــة ق ـمــع ال ـم ـخــال ـفــات الـتــي
تحصل السيما التالعب بأسعار
المواد الغذائية واحتكارها».
أضــافــت «أشـ ــار الــرئ ـيــس عــون
إل ــى أن مــا ي ـجــري لــه انـعـكــاســات
خـطـيــرة عـلــى األمـ ــن االجـتـمــاعــي
واألمـ ـ ـ ــن ال ــوطـ ـن ــي ،وه ـ ــو ي ـفــرض
اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة،
مالية وقضائية وأمنية ،لمالحقة
ال ـ ـم ـ ـتـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن ب ـ ـل ـ ـق ـ ـمـ ــة ع ـي ــش
اللبنانيين».
ولفت إلى أن «ما يجري من قطع
الطرقات يتجاوز مجرد التعبير
عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم
ً
يهدف إلى ضرب االستقرار» ،داعيا
األجهزة األمنية والعسكرية إلى
أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق
القوانين دون تردد.

قائد الجيش
وتـ ــرأس قــائــد الـجـيـش العماد
ً
ج ــوزي ــف عـ ــو ن أمـ ـ ــس ،اج ـت ـمــاعــا
لكبار الضباط خصص للبحث في
سلسلة التطوارت التي تشهدها
األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة وأعـ ـط ــى
توجيهاته.
وأشـ ــار قــائــد ال ـج ـيــش ،إل ــى أن
«البلد كله يعاني بسبب الوضع
ّ
االقتصادي ،وكما أن الشعب جاع،

ّ
العسكري يعاني ويجوع،
كذلك
فما الذي ينتظره المسؤولون»؟
وأكــد أن «مــا يحكى عن حاالت
ف ــرار فــي الجيش بسبب الوضع
ً
االقتصادي ليس صحيحا ،وبدكن
جيش يضل واقف على إجريه أو
أل؟ فكل عام يتم تخفيض موازنة
الـجـيــش أك ـث ــر ،األمـ ــر الـ ــذي يــؤثــر
ً
سلبا على معنويات العسكريين».
كما شــدد على أنــه ال يقبل «أن
ّ
تمد اليد على حقوقنا فنحن دمنا
فــداء للوطن ،لكن حقوقنا واجب
عـلــى ال ــدول ــة تـجــاهـنــا» .وأض ــاف:
«نحن مع حرية التعبير السلمي
التي يرعاها الدستور والمواثيق
الــدولـيــة ،لكننا لسنا مــع التعدي
ع ـلــى األم ـ ــاك ال ـعــامــة وال ـخــاصــة
ولن نسمح بأي ّ
مس باالستقرار
والسلم األهلي».
واألربعاء الماضي ،أمر رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،بـفـتــح تـحـقـيــق في
أسباب انهيار الليرة ،كما طالب
عون حاكم مصرف لبنان بإحالة
نتائج التحقيق إلى النيابة العامة،
كــي تتم مالحقة المتورطين في
حال ثبت وجود عمليات مضاربة
غير مشروعة على العملة الوطنية.
(بيروت  -وكاالت)

سورية :ال أفق للسالم بعد عشر
سنوات من الحرب
بعد عقد من العنف ومأساة إنسانية جعلت الحرب
ال ـســوريــة تطبع بــدايــة ه ــذا ال ـق ــرن ،تــراجـعــت وتـيــرة
المعارك ّ
وحدة القتال ،لكن الجراح ال تزال نازفة وأفق
السالم غير منظور.
في نهاية  ،2011بدا أن الرئيس بشار األسد ونظامه
قاب قوسين من السقوط وسط ثورات الربيع العربي
التي أطاحت أنظمة ّ
عدة حكمت بالدها لعقود بقبضة
حــديــديــة ،لكن بعد عشر سـنــوات ّ ،ال يــزال فــي مكانه
بعد انـتـصــار بــاهــظ الثمن لــم يــوفــر فــرصــة حقيقية
ألي مصالحة مع الشعب ،وهو يمارس اليوم سيادة
مـ ـح ــدودة ع ـلــى أرض بــاتــت فــري ـســة ل ـقــوى أجنبية
متناحرة.
ً
واس ـت ـغ ــرق اش ـت ـعــال مــوجــة االح ـت ـجــاجــات وقـتــا
ً
في سورية حيث كان التظاهر محظورا منذ نصف
قرن ،إلى أن انتقلت إليها من تونس ومصر وليبيا.
وبــدت بعض التجمعات األولــى ،على غــرار الوقفات
االحتجاجية أمام السفارة الليبية في دمشق ،بمثابة
ً
دعم لالنتفاضات الجارية في بلدان أخرى ،ال تحديا
ً
مباشرا لعائلة األسد التي حكمت البالد ألربعة عقود.
ّ
ســرعــان مــا تـحــولــت االحـتـجــاجــات إل ــى ن ــزاع دام
أجبر نصف سكان سورية البالغ قرابة  22مليون إلى
مغادرة منازلهم ،في أكبر موجة نــزوح منذ الحرب
العالمية الثانيةّ .
وفر نصف النازحين للخارج ،وقادت
ً
ً
قوارب الموت عددا كبيرا منهم إلى شواطئ أوروبا،
ً
في ظاهرة كان لنطاقها الواسع تأثيرا على الرأي العام
والمشهد السياسي واالنتخابات في القارة العجوز.

ّ
ووسط الفوضى التي ولدها النزاع المسلح ،أعلن
ً
تنظيم «داعش» ،المجموعة األكثر تطرفا ووحشية في
الجهاد الحديث ،قيام «الخالفة اإلسالمية» في سورية
والعراق المجاور.
وم ــع ع ـس ـكــرة الـ ـن ــزاع ،أرس ـل ــت إي ـ ــران وال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ،الـخـصـمــان الـ ـل ــدودان ،ق ــوات إل ــى ســوريــة
لحماية مصالحهما ،كذلك فعلت تركيا .وبدأت روسيا
في نهاية سبتمبر  2015أكبر تدخل عسكري خارج
حدودها منذ انهيار االتحاد السوفياتي ،في خطوة
ّ
رجحت الكفة في الميدان لمصلحة األسد.
وبعد هجمات عسكرية عدة انتهت باتفاقات تهدئة،
تبقى أج ــزاء واس ـعــة مــن محافظة إدل ــب ومحيطها
المعقل األب ــرز األخ ـيــر لهيئة تـحــريــر ال ـشــام (جبهة
ً
النصرة سابقا) في حالة أشبه بقطاع غزة جديد.
فـمــاذا يحمل المستقبل لمنطقة خاضعة اليوم
لـفـصــائــل ج ـهــاديــة ق ــوي ــة وف ــي أجـ ـ ــزاء ك ـب ـيــرة منها
لنفوذ تركي ،وقد شهدت تدفق أكبر موجات النزوح
فــي الـعــالــم إلـيـهــا؟ وتـحـظــى محافظة إدل ــب بأهمية
استراتيجية ،فهي تحاذي تركيا التي باتت تتمتع
بـنـفــوذ كبير داخ ــل ســوريــة بـعــد دخــولـهــا عـلــى خط
النزاع من منطلق دعم المعارضة ،من جهة ،ومحافظة
الالذقية ،معقل الطائفة العلوية لألسد من جهة ثانية.
ويقع مركزها على مقربة مــن طريق حلب  -دمشق
ً
الدولي الذي شكل لسنوات هدفا لقوات النظام إلى أن
ً
تمكنت إثر هجمات عدة من استعادته كامال.
(بيروت  -أ ف ب)

مصر تعزز التحالف مع اليونان ...وتناور مع فرنسا

دوليات
سلة أخبار
السودان يتهم إثيوبيا
بدعم حركة متمردة

اتهمت السلطات السودانية
الحكومة اإلثيوبية ،أمس،
بأنها قدمت دعما لوجستيا
لقوات المتمرد جوزيف
توكا ،بالنيل األزرق،
موضحة أن الدعم عبارة عن
«أسلحة وذخائر ومعدات
قتالية».
وأفادت وكالة األنباء
الرسمية السودانية ،بأن
«الدعم وصل من منطقة
يابوس بتاريخ  27فبراير
 ،2021وكان في استقبال
الدعم جوزيف توكا وبعض
قادة قواته».
وأشارت إلى أن «الحكومة
اإلثيوبية تهدف الستخدام
توكا الحتالل مدينة الكرمك
بإسناد مدفعي إثيوبي،
وذلك بغرض تشتيت جهود
الجيش السوداني على
الجبهة الشرقية».

األردن :استقالة وزير
غداة تعديل حكومي

أعلن الديوان الملكي
الهاشمي ،أمس ،استقالة
وزير العمل معن القطامين،
بعد يوم واحد فقط من
ً
تعديل وزاري شمل عددا
من الحقائب وأثار انتقادات
حادة.
وقال الديوان عبر «تويتر»:
«صدرت اإلرادة الملكية
السامية بالموافقة على
قبول استقالة د .معن
القطامين من منصبه» .وتم
تكليف أيمن المفلح وزير
التنمية االجتماعية ،بإدارة
وزارة العمل.

الجزائر تقر قانون
«القائمة المفتوحة»

وافق مجلس الوزراء
الجزائري على مشروع
قانون االنتخابات ،الذي
يعتمد ألول مرة نظام
القائمة المفتوحة .وبحسب
تقارير جزائرية ،فقد اعتمد
مجلس الوزراء مشروع
القانون الجديد ،وذلك خالل
جلسة ترأسها الرئيس
عبدالمجيد تبون.
ُ
وقد خ ّصص االجتماع
لدراسة مشروعين؛ أحدهما
يتناول «القانون العضوي
المتعلق بنظام االنتخابات»،
ومشروع آخر «يحدد الدوائر
االنتخابية وعدد المقاعد
المطلوب شغلها في
انتخابات البرلمان» .يأتي
ذلك في حين تشهد المدن
الجزائرية ،خالل األيام
األخيرة ،تظاهرات حاشدة
للمطالبة بتحسين األوضاع
االجتماعية واالقتصادية.

إصابة فلسطيني
بعد محاولة طعن

لجان «الشيوخ» بال مفاجآت و«مستقبل وطن» يهيمن
●

القاهرة  -حسن حافظ

ع ـل ــى وق ـ ــع مـ ـ ـن ـ ــاورات ب ـحـ ّ
ـريــة
عابرة مع القوات الفرنسية بالبحر
األح ـ ـم ـ ــر ،سـ ـع ــت مـ ـص ــر ل ـتــأك ـيــد
ال ـت ـحــالــف ال ـم ـع ـلــن م ــع ال ـي ــون ــان،
إض ــاف ــة إل ـ ــى قـ ـب ــرص ف ــي «ش ــرق
ال ـم ـت ــوس ــط» ب ـتــوس ـيــع ال ـت ـع ــاون
ليشمل الطاقة.
وفي رد غير مباشر على مغازلة
كـبــار المسؤولين األتـ ــراك ،أعــرب
وزيــر الخارجية المصري سامح
شـكــري ،أم ــس ،لنظيره اليوناني
ن ـي ـك ــوس دنـ ــديـ ــاس ع ــن الـتـطـلــع
لسرعة تدشين التعاون في مجال
الـطــاقــة والـتـفــاهــم عـلــى القضايا
اإلقليمية ذات االهتمام المتبادل.
وصـ ـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ــاس ــم
«ال ـخ ــارج ـي ــة ،أح ـم ــد ح ــاف ــظ ،بــأن
الـ ــوزيـ ــريـ ــن أك ـ ـ ـ ــدا ،خـ ـ ــال جـلـســة
م ـ ـب ـ ــاح ـ ـث ـ ــات م ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة ،مـ ـت ــان ــة
العالقات وأواص ــر الصداقة على
ج ـم ـيــع ال ـص ـع ــد ،وأش ـ ـ ــار شـكــري

إلـ ـ ــى االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ـت ـي ـس ـيــر تــدفــق
االس ـت ـث ـمــارات ال ـيــونــان ـيــة ،ودع ــم
الـ ـسـ ـي ــاح ــة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ســرعــة
تدشين التعاون في مجال الطاقة.
ّ
ووقعت مصر واليونان اتفاقية
ل ـت ـع ـي ـيــن ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة فــي
أغسطس الماضي ،وبموجب هذه
االتـفــاقـيــة ومثيلتها مــع قبرص،
تقلصت حدود تركيا البحرية إلى
أقصى حد ،وباتت شبه حبيسة،
وخرجت فعليا من سباق البحث
عــن الـغــاز فــي «ش ــرق المتوسط»،
رغ ــم أن ـهــا تـمـتـلــك وج ـهــة بحرية
عريضة على «المتوسط».
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،واصـ ـلـ ــت
ال ـب ـحــريــة ال ـم ـصــريــة تــدريـبــاتـهــا
الـعـسـكــريــة الـمـشـتــركــة مــع ال ــدول
األوروبـيــة ،إذ نفذت مع نظيرتها
ً
تدريبا ً
عابرا في المياه
الفرنسية
اإلقليمية بالبحر األحـمــر ،أمس،
ب ـم ـش ــارك ــة ح ــام ـل ــة ال ـم ــروح ـي ــات
ميسترال.
وصرح المتحدث باسم القوات

الـمـسـلـحــة ،ب ــأن ال ـتــدريــب تضمن
العديد من األنشطة ،منها التعامل
مع التهديدات المختلفة ،والتدريب
على حماية هدف حيوي بالبحر
ضد جميع التهديدات المحتملة،
إضافة إلى تمارين الدفاع الجوي.
وش ـهــد س ــاح الـبـحــريــة طفرة
ب ـعــد تــولــي الــرئ ـيــس عـبــدالـفـتــاح
السيسي الحكم منتصف  ،2014إذ
تم تدعيم القوات البحرية بتشكيلة
من القطع البحرية ،وفي مقدمتها
ح ــام ـل ـت ــان ل ـل ـط ــائ ــرات م ــن ط ــراز
ميسترال ،فضال عن توسيع عدد
من القواعد البحرية ،األمــر الذي
جـعــل الـبـحــريــة الـمـصــريــة تحتل
المركز السادس عالميا.
وتوجد مصالح بحرية لمصر
تتطلب وج ــود ق ــوات عـلــى أعلى
درجات الجاهزية ،إذ تتطلب قناة
الـســويــس الــرابـطــة بين البحرين
األح ـم ــر وال ـم ـتــوســط ح ـمــايــة من
نوع خاص ،فضال عن حقول الغاز
المكتشفة في المنطقة االقتصادية

شكري وديندياس خالل مباحثاتهما في القاهرة أمس
بـ «شرق المتوسط» ،وهي منطقة
ت ـع ــان ــي الـ ـت ــوت ــر واالحـ ـتـ ـك ــاك ــات
السياسية.
في األثـنــاء ،أجريت انتخابات
اخـتـيــار رؤس ــاء الـلـجــان النوعية
وأعـضــائـهــا فــي مجلس الشيوخ
أمـ ـ ـ ــس ،إذ تـ ــم انـ ـتـ ـخ ــاب رؤسـ ـ ــاء
 14لـجـنــة نــوع ـيــة ،وهـيـمــن حــزب
«مـسـتـقـبــل وط ـ ــن» ،ع ـلــى تشكيل
اللجان ،كنتيجة منطقية لسيطرته

على أغلبية مقاعد المجلس بواقع
 149مقعدا من أصل  300مقعد.
وفــاز عبدالحي عبيد برئاسة
لجنة «الشؤون الخارجية والعربية
واإلف ـ ــري ـ ـق ـ ـي ـ ــة» ،ومـ ـحـ ـم ــد ه ـي ـبــة
برئاسة لجنة «حـقــوق اإلنـســان»،
وع ـب ــدال ـس ــام ال ـج ـب ـلــي بــرئــاســة
لـجـنــة «الـ ــزراعـ ــة» ،وه ــم م ــن حــزب
«مستقبل وطن» ،بينما جاء اختيار
عــدد كبير من رؤســاء اللجان من

(الخارجية المصرية)
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـم ـعـ ّـي ـنــة م ــن قبل
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،مـثــل حـنــان
أبوالعزم الفائزة بلجنة الصناعة،
وال ـفــريــق أســامــة الـجـنــدي الفائز
برئاسة لجنة الدفاع.
وحسمت انتخابات اللجان قبل
إجــرائـهــا بـيــوم ،إذ قــالــت مصادر
برلمانية ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن حزب
«مستقبل وطن» أجرى سلسلة من
االت ـصــاالت مــع مختلف األح ــزاب

خــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،للتوافق
عـ ـل ــى أس ـ ـم ـ ــاء رؤس ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـلـ ـج ــان
بشكل مسبق ،مــع إعـطــاء رئاسة
الـلـجــان لـعــدد مــن األحـ ــزاب ،وهو
ما تم بالفعل ،إذ فاز نائب رئيس
حــزب «الــوفــد» ،هاني ســري الدين
بــرئــاســة لجنة «ال ـشــؤون المالية
واالقتصادية».

أطلق الجيش اإلسرائيلي
ً
النار على فلسطيني ،متهما
إياه بمحاولة تنفيذ عملية
طعن لجنوده شمال شرقي
الضفة الغربية المحتلة،
أمس.
وقال الجيش ،في بيان،
إن فلسطينيا «حاول
طعن جندي خالل نشاط
العتقال مطلوب في مدينة
طوباس» ،تقع إلى الجنوب
الشرقي من مدينة جنين
على بعد  19كم.
وأضاف أن الجندي قام
بدفع المهاجم بالقوة،
في حين أطلق قائد القوة
اإلسرائيلية النار عليه
وتمكن من تحييده.
ولم يذكر الجيش حالة
الشاب الفلسطيني
وطبيعة الجروح ،التي
أصيب بها.

ةديرجلا
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رياضة

تعادل القادسية والكويت
في مباراة مثيرة
مباراتان في الجولة السابعة اليوم
حازم ماهر

تعادل الكويت مع القادسية
 1-1أمس ،في افتتاح الجولة
السابعة لدوري  stcللدرجة
الممتازة ،والتي تشهد اليوم
مواجهتي النصر مع خيطان،
والشباب مع كاظمة.

نجح القادسية في تحويل
خ ـس ــارت ــه أم ـ ــام ال ـك ــوي ــت إلــى
ت ـع ــادل ب ـه ــدف لـمـثـلــه ،أم ــس،
في انطالقة الجولة السابعة
لــدوري  stcللدرجة الممتازة
لكرة القدم.
وبـ ـ ـه ـ ــذه ال ـن ـت ـي ـج ــة ارتـ ـف ــع
رصيد القادسية إلى  14نقطة
مـحـتــا ال ـمــركــز األول ب ـفــارق
األهـ ـ ــداف ع ــن ال ـع ــرب ــي ،إذ إن
ال ـفــارق لـكــل منهما  6أه ــدف،
لكن األولوية لألصفر ،لكونه
أحـ ــرز أه ــداف ــا أك ـث ــر ،ورص ـيــد
الكويت إلى  11نقطة ،ومازال
في المركز الرابع.

سيطرة قدساوية
جـ ـ ـ ــاء ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــوط األول مــن
المواجهة متوسط المستوى،
فـ ـ ـ ـ ــرض خـ ـ ــالـ ـ ــه ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة
سيطرته على مجريات األمور.
وهاجم الكويت في البداية،
وأسـ ـف ــر ه ـجــومــه ع ــن ال ـهــدف
األول ال ـ ـ ــذي أحـ ـ ـ ــرزه يــوســف
ناصر في الدقيقة الخامسة،
م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـطـ ـ ــأ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادح لـ ـ ــدفـ ـ ــاع
القادسية ،حيث ارتدت رأسية
فيصل زا يــد ليتابعها ناصر
في الشباك دون مضايقة من
المدافعين.
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــدف ،ه ـ ــاج ـ ــم
القادسية بقوة ،وفي الدقيقة
 11سدد عيد الرشيدي كرة من
الناحية اليمنى لكنها جاء ت
ضعيفة في يد حميد القالف،

منتخب ًألعاب ًالقوى يخوض
معسكرا تدريبيا بالمغرب
ً
ً
يخوض منتخب الكويت أللعاب القوى معسكرا تدريبيا
بــال ـم ـغــرب ف ــي أفـ ــق االسـ ـتـ ـع ــداد لــاس ـت ـح ـقــاقــات الـمـقـبـلــة،
ً
خصوصا دورة األلعاب األولمبية المقررة في طوكيو صيف
العام الحالي.
وقـ ــال مـ ــدرب الـمـنـتـخــب ح ـمــو الـبــوكـيـلــي أمـ ــس ،إن هــذا
الـمـعـسـكــر ال ـتــدري ـبــي يـســاهــم ف ــي تـعــزيــز الـلـيــاقــة الـبــدنـيــة
للعدائين وتأهيلهم لالستحقاقات المقبلة.
وأضــاف البوكيلي ،أن أجندة المعسكر تتضمن تحقيق
عدد من األهــداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد،
ً
موضحا أن من ضمن األهداف القريبة ضمان تأهل الكويت
ألولمبياد طوكيو وبطولة العالم في كينيا للعدائين الشباب.
ً
وأوضـ ــح "أن ـنــا قــري ـبــون ج ــدا مــن تحقيق ه ــدف الـتــأهــل
ألولمبياد طوكيو من خــال تأهيل الـعــداء البطل إبراهيم
ً
الظفيري في مسافة  800متر ،مؤكدا أن "ذلك سيحسم في
ملتقى محمد السادس أللعاب القوى بالمغرب وملتقى
الدوحة بقطر أواخر شهر مايو المقبل".
وت ــاب ــع "ن ـه ــدف إلع ـ ــداد الـ ـع ــداء ب ــدر ســويــد للتأهل
لبطولة العالم للعدائين الشباب ا لـمـقــررة فــي كينيا
ً
الصيف المقبل" الفتا إلى تمتعه بموهبة وإمكانات
تحتاج لصقلها.
(كونا)

تـبـعـتـهــا ان ـط ــاق ــة أخ ـ ــرى من
عدي الصيفي باتجاه المرمى،
إال أن فهد حمود أبعد الكرة
من أمامه إلــى ركنية ،أتبعها
الصيفي برأسية في الدقيقة
 23مرت بجوار القائم األيمن.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــاف
ب ــالـ ـم ــرص ــاد ل ــرأسـ ـي ــة أح ـم ــد
ال ـظ ـف ـي ــري فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة ،23
لينتهي الـشــوط األول بتقدم
الكويت بهدف دون رد.
واص ــل الـقــادسـيــة هجومه
م ـنــذ ب ــداي ــة الـ ـش ــوط ال ـثــانــي،
وك ــان قــريـبــا مــن إدراك هــدف
التعادل في الدقيقة  ،54بعد أن
سدد عدي الصيفي كرة ارتدت
م ــن ال ـقــائــم تــابـعـهــا الـحـشــان
بتسديدة خارج المرمى.
وبـ ـع ــد أربـ ـ ــع دق ــائ ــق "ش ــد"
عبدالواحد سيسوكو ،داخل
منطقة الجزاء ،أحمد الظفيري،
وطـ ـ ــالـ ـ ــب العـ ـ ـب ـ ــو الـ ـق ــادسـ ـي ــة
باحتساب ركلة جزاء ،ورفض
حـكــم ال ـل ـقــاء يــوســف الـنـصــار
احتسابها ،بعد ذهابه لتقنية
حكم الفيديو المساعد .V A R
وبعد دقيقة واح ــدة احتج
العـ ـ ـب ـ ــو ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة م ـ ـجـ ــددا
وطالبوا باحتساب ركلة جزاء،
على اعتبار أن الكرة لمست يد
أحد مدافعي الكويت ،لكن حكم
 V A Rأ كــد لنصار أن اللعبة
ليست ركلة جزاء.
وفـ ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  ،85نـجــح
سيف الحشان في إدراك هدف
ال ـت ـعــادل ،بـعــد تلقيه تمريرة

أحمد الظفيري العب القادسية وإعاقة من ديمبلي محترف نادي الكويت
م ـ ــن ال ـ ـبـ ــديـ ــل ب ـ ـ ــدر الـ ـمـ ـط ــوع،
أسـكـنـهــا ش ـبــاك ال ـق ــاف ،ولــم
ت ـش ـه ــد الـ ــدقـ ــائـ ــق ال ـم ـت ـب ـق ـيــة
جديدا ،لينتهي اللقاء بتعادل
الفريقين بهدف لكل منهما.
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ت ــواص ــل
الـ ـج ــول ــة م ـنــاف ـســات ـهــا ال ـي ــوم
بإقامة مباراتين ،حيث يلتقي
النصر مع خيطان في الساعة
 4.00على استاد علي صباح

السالم ،والشباب مــع كاظمة
على استاد الشباب.

النصر وخيطان
اخ ـت ــاف ك ـلــي ب ـيــن الـنـصــر
وخ ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــان حـ ـ ـت ـ ــى ال ـ ـجـ ــولـ ــة
السادسة ،فاألول ينافس بقوة
على القمة ،حيث يحتل المركز
الثالث برصيد  13نقطة بفارق

ً
المال رئيسا لجهاز الكرة بخيطان

اختار مجلس إدارة نادي خيطان محمد المال لرئاسة جهاز كرة
ً
القدم بالنادي ،خلفا لرئيس مجلس اإلدارة عبدالله مزعل العتيبي.
وشغل المال في الموسم الماضي منصب نائب رئيس جهاز
الكرة ،ونجح في أداء مهمته ،األمر الذي رجح كفته في تولي الرئاسة.

ن ـق ـط ــة عـ ــن الـ ـع ــرب ــي صــاحــب
الصدارة ،إلى جانب العروض
الرائعة التي يقدمها الفريق،
بينما يـحـتــل ال ـثــانــي الـمــركــز
األخير بنقطتين فقط ،ودخل
في صراع الهبوط مبكرا ،ولم
يقدم العروض المنتظرة منه.
ويــدخــل النصر لـقــاء اليوم
بروح معنوية مرتفعة للغاية
بـ ـع ــد نـ ـج ــاح ــه فـ ــي اسـ ـتـ ـع ــادة
تــوازنــه فــي الـجــولــة السابقة،
بـ ـ ـف ـ ــوزه عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــل ،1-4
وي ـس ــاع ــد اك ـت ـم ــال ال ـص ـفــوف
الجهاز الفني بقيادة المدرب
أحمد عبدالكريم على اختيار
التشكيلة األمثل.
من جانبه ،يطمح خيطان،
الـ ـ ــذي خ ـس ــر أمـ ـ ــام ال ـقــادس ـيــة
بهدفين دون رد ،فــي تحقيق
الـ ـف ــوز م ــن أجـ ــل ف ـتــح صفحة

السجن سنة لرئيس وأمين سر نادي الجهراء
و 1000دينار لوقف التنفيذ
قضت محكمة الجنايات فــي حكم أول درجــة
أمــس بسجن رئيس نــادي الجهراء نــواف جديد
وأمين السر خلف السهو سنة مع الشغل ،ودفع
كـفــالــة  1000دي ـن ــار لــوقــف ال ـن ـفــاذ ،ف ــي القضية
المرفوعة مــن الهيئة ا لـعــا مــة للرياضة بداعي
التزوير في محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة،
ً
ً
واعتبار المجلس منحال وفقا للنظام األساسي.
وتتلخص و قــا ئــع القضية فــي أن عضوي
مجلس إدارة النادي محمد علي العنزي ووليد
السالمة قدما استقالة مسببة من مجلس اإلدارة
ً
ً
باعتبار المجلس منحال وفقا للنظام األساسي
وتقدم كل منهما بشكوى لدى الهيئة العامة
للرياضة التي أحالتها بدورها الى النيابة
العامة.
يذكر ان اللجنة االنتخابية في نادي
الـجـهــراء دعــت فــي وقــت ســابــق ايضا
الى عقد جمعية عمومية غير عادية
الختيار خمسة أعضاء الدارة شؤون
ال ـن ــادي إل ــى حـيــن ان ـت ـخــاب مجلس
ً
خلف السهو
االدارة استنادا إلى التهم الموجهة له

من النيابة بوجود تزوير في محاضر االجتماعات
اال ان هيئة الرياضة رفضت عقدها في حينه لعدم
وجود حكم بإثبات التزوير في المحاضر وألن ما
استندت إليه اللجنة وقتها كان مجرد اتهامات.

السهو :متأكد من سالمة موقفنا
بدوره ،عقب أمين السر في النادي خلف السهو
في تصريح لـ "الجريدة" بعد صــدور الحكم بأن
ً
محامي النادي سيتجه الى االستئناف ،مشيرا
الى انه يثق بالقضاء الكويتي العادل الذي يعتبر
مالذا للجميع.
وقال السهو إن الحكم ّ
حول القضية من جناية
ال ــى جنحة مــن خ ــال الحيثيات الـتــي اصــدرهــا
كما ان تبرئة  6من اعضاء مجلس االدارة منحت
ً
الشرعية للمجلس الحالي ،الفتا إلى ان موقفه مع
الرئيس صلب وقــوي ،ومتأكد ايضا من سالمة
موقفهما في االستئناف.

جديدة واالبتعاد عن القاع ،مع
الوضع في االعتبار أن مدربه
اإلس ـب ــان ــي خــوس ـيــه سـيـكــون
على المحك في حال الخسارة.
ويـ ـفـ ـتـ ـق ــد خـ ـيـ ـط ــان ج ـه ــود
وليد العازمي ،وفيصل سعيد
بداعي اإلصابة ،ومحمد عبيد
لوجوده في مصر حاليا ألداء
االختبارات الدراسية.

الشباب وكاظمة
وي ــرف ــع ال ـش ـب ــاب وكــاظ ـمــة
فــي مواجهتهما الـيــوم شعار
ال بــديــل عــن ال ـفــوز ،فالشباب
ال ـ ـ ــذي ت ـك ـت ـم ــل صـ ـف ــوف ــه بـعــد
تـعــافــي الـمـصــابـيــن بـفـيــروس
كــورونــا ،يمر بمرحلة انعدام
وزن بسبب الهزائم المتتالية،
وآخرها أمــام الكويت بأربعة

ا ه ــداف لهدف ليكتفي بجمع
 4ن ـ ـقـ ــاط فـ ـق ــط وضـ ـعـ ـت ــه فــي
المركز التاسع ،وهو مركز ال
يتناسب مع إمكانياته ،لذلك
يتعين على المدرب الصربي
مارجان تــدارك هذا األمــر قبل
فوات األوان.
أما كاظمة فالفوز بالنسبة
له بــات امــرا ملحا ،خصوصا
بعد نجاحه بالجولة الفائتة
ف ــي الـتـغـلــب عـلــى الفحيحيل
بأربعة أهداف دون رد ،ليرفع
رصيده إلى  8نقاط ارتقى بها
إلى المركز الخامس.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ـعــافــي
الليبي اكرم الزوي فإن المدرب
اإلسـ ـب ــان ــي روبـ ــرتـ ــو بـيــانـكــي
رفض الدفع به في لقاء اليوم،
ب ـع ــد أن ف ـض ــل االحـ ـتـ ـف ــاظ بــه
لالستفادة به أمام القادسية.

«السلة» أصدر جداول المباريات
خالل الفترة الصباحية
●

جابر الشريفي

أصــدر اتحاد كــرة السلة جــدول مباريات الجولة األخيرة
من المربع الذهبي إضافة الى جدول مباريات دوري تحديد
المراكز مدة أسبوع واحد فقط.
ً
وجـ ــاء الـ ـج ــدول وف ـق ــا ل ـمــا ذك ــرت ــه "ال ـج ــري ــدة" إذ سـتـكــون
الـمـبــاريــات خــال الفترة الصباحية بـنــاء على ق ــرار مجلس
الــوزراء بشأن فــرض حظر التجول خــال الفترة من  5مساء
ً
حتى  5صباحا.
ً
وح ــدد االت ـحــاد ي ــوم الجمعة الـســاعــة  1:30ظ ـهــرا لتكون
الجولة الختامية لمباريات المربع الذهبي إذ سيلتقي الكويت
مــع ال ـج ـهــراء عـلــى صــالــة االت ـح ــاد كـمــا سيلتقي كــاظـمــة مع
القادسية بنفس التوقيت على صالة نادي الكويت.
ً
كما حدد يوم غد الخميس ليكون موعدا لمباريات الدوري
التأهيلي ،إذ سيلتقي الساحل مع القرين والصليبيخات مع
ً
العربي على صالة الساحل وستقام ايضا بنفس اليوم مباراتا
التضامن مع برقان واليرموك مع النصر على صالة االتحاد.
ولم يصدر االتحاد جداول الجوالت المتبقية من الدوري
التأهيلي وجــدول مباريات الــدور قبل النهائي من الــدوري
ً
أمال في إصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن منح الالعبين
تصاريح عدم تعرض وتمديد ساعتين للحظر.

صقر المال :استراتيجيتنا تهدف إلى تطوير رياضة المرأة حتى 2024
حيات :مراجعة وتعديل اللوائح والقوانين إلنصافها
●

محمد عبدالعزيز

أعلن نائب المدير العام لهيئة
الرياضة ،د .صقر المال ،الخطة
االستراتيجية لتطوير "رياضة
المرأة" في الكويت حتى ،2024
وال ـت ــي ت ــم وض ـع ـهــا بــالـتـعــاون
بـيــن الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة،

والـلـجـنــة األولـمـبـيــة الكويتية.
وق ــال د .ال ـم ــا ،خ ــال مؤتمر
ص ـح ــاف ــي ع ـق ــد أم ـ ـ ــس ،فـ ــي مـقــر
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـلـ ــريـ ــاضـ ــة،
ب ـح ـضــور رئ ـي ـســة ل ـج ـنــة ال ـم ــرأة
بــالـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة الـكــويـتـيــة،
ف ــاط ـم ــة ح ـ ـيـ ــات" ،أع ـ ـلـ ــن ال ـخ ـطــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ــدع ــم وت ـطــويــر

أهداف قصيرة وطويلة المدى
اشتملت الخطة االستراتيجية لتطوير
رياضة المرأة على أهداف قصيرة وطويلة
المدى ،تمثلت القصيرة في تحديث الئحة
االح ـ ـتـ ــراف ال ـج ــزئ ــي ،وت ـع ــدي ــل األن ـظ ـمــة
األســاسـيــة فــي مجلس إدارة االت ـحــادات
واألن ــدي ــة الـمـتـخـصـصــة ،وتـعـيـيــن مــدرب
أو مدربة لجميع المنتخبات النسائية،
وتخصيص أو زي ــادة الــدعــم الـمـقــدم من
الهيئة العامة للرياضة ،وتنظيم  6دورات
بالتعاون مــع إع ــداد ال ـقــادة ،وتسجيل 4
نساء في معهد كرويف لإلدارة الرياضية،
وك ــذل ــك ت ـس ـج ـيــل ام ـ ـ ــرأة ف ــي مــاجـسـتـيــر

ال ـل ـج ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وت ــأه ـي ــل
وإعداد الموهوبات ضمن برنامج البطل
األولمبي ،ووضع حوافز مالية لدعم الفرق
النسائية.
كما اشملت خطة األهداف طويلة المدى
على إدراج مسابقات الرياضة النسائية
واألن ــدي ــة الـنـســائـيــة ض ـمــن ن ـقــاط ال ــدرع
ال ـع ــام ،وتــوف ـيــر تــأمـيــن صـحــي لــاعـبــات
المنتخبات ،وتطبيق ال ئـحــة اال ح ـتــراف
الجزئي فــي جميع األنــديــة واالت ـحــادات،
وتحقيق إنجازات في البطوالت العالمية
واآلسياد اآلسيوية .2023-2022

ري ــاض ــة ال ـم ــرأة خ ــال الـسـنــوات
األرب ـ ــع ال ـم ـق ـب ـلــة" ،الف ـتــا إل ــى أنــه
"قبل  2019لم يكن هناك رياضة
نسائية فــي دوريــاتـنــا ،لكن اآلن
ي ــوج ــد مـ ـش ــارك ــة لـ ـلـ ـم ــرأة فـ ــي 9
دوريـ ـ ــات ،وت ــوج ــد ل ـجــان ممثلة
ل ـل ـم ــرأة ف ــي أغ ـل ـب ـيــة االتـ ـح ــادات
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،ك ـم ــا ان ـ ــه ق ـب ــل 2017

صرف «االحتراف»
لكرة الصاالت
أعـ ـلـ ـن ــت رئـ ـيـ ـس ــة ل ـج ـن ــة ال ـ ـمـ ــرأة،
فاطمة حـيــات ،بــدايــة صــرف رواتــب
االح ـتــراف الجزئي لفرق كــرة القدم
ً
ال ـن ـســائ ـيــة ل ـل ـص ــاالت ،اعـ ـتـ ـب ــارا من
الـمــوســم المقبل ،مــؤكــدة أن الخطة
االستراتيجية تهدف إلــى رفــع عدد
المستفيدين من االحتراف الجزئي
مــن  18الع ـبــة إل ــى  1155فــي نهاية
الخطة  ،2024-2023تشمل  21لعبة
رياضية.

لـ ــم يـ ـك ــن هـ ـن ــاك وجـ ـ ـ ــود ل ـل ـم ــرأة
ف ــي مـجـلــس إدارات االتـ ـح ــادات
الرياضية ،والـيــوم لدينا تمثيل
لـلـمــرأة فــي مجلس إدارة اتـحــاد
ك ــرة الـ ـق ــدم ،وك ــذل ــك ف ــي الـلـجـنــة
األولـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ،م ـم ــا
يعكس م ــدى االهـتـمــام بــالـمــرأة،
ومـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
الرياضية بشكل عام".

االحتراف الجزئي
وك ـ ـش ـ ــف ال ـ ـم ـ ــا ع ـ ـ ــن وج ـ ـ ــود
رغبة جــادة لعمل الئحة خاصة
ل ــاحـ ـت ــراف ال ـج ــزئ ــي ل ــاع ـب ــات،
بــالـتـنـسـيــق بـيــن الـهـيـئــة الـعــامــة
للرياضة ولجنة رياضة المرأة،
لــوضــع ال ـت ـصــور ال ـخــاصــة بـهــا،
م ــوض ـح ــا ان ت ـح ــدي ــد ال ـم ـبــالــغ
وا لـفـئــات سيتم بالتنسيق بين
االتحادات ومجلس إدارة الهيئة،
وقسم االحتراف الجزئي.

حيات :تطوير الجميع
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أع ــرب ــت ح ـيــات

المال وحيات خالل المؤتمر الصحافي
ع ــن س ـعــادت ـهــا ب ــإط ــاق الـخـطــة
االستراتيجية لتطوير رياضة
المرأة في الكويت خالل السنوات
األربـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون
م ــع ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـلــريــاضــة،
خصوصا د .صقر المال.
وق ـ ــال ـ ــت ح ـ ـيـ ــات إن "ال ـخ ـط ــة
تتمحور حــول تطوير الالعبات
واألجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـف ـن ـي ــة وال ـح ـك ـم ــات
وجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـق ـ ـيـ ــاديـ ــات ،وك ــذل ــك

م ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة وتـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــل ال ـ ـلـ ــوائـ ــح
والـقــوانـيــن الــريــاضـيــة إلنـصــاف
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة ،والـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــة بـ ــزيـ ــادة
الــدعــم المالي للهيئة ،وبالتالي
زيــادة الدعم المالي لالتحادات،
لـلـمـســاهـمــة ف ــي تـطــويــر ريــاضــة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة ،السـ ـيـ ـم ــا أن ت ـ ــم ع ـمــل
بطوالت نسائية بعد توقف 30
عاما".
وأكـ ــدت حـيــات أن وض ــع هــذه

الـخـطــة اسـتـغــرق اكـثــر مــن سنة،
تعاونت فيها اللجنة األولمبية
الـكــويـتـيــة بــرئــاســة الـشـيــخ فهد
الناصر ،والهيئة العامة للرياضة
برئاسة د .حمود فليطح.
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رياضة

في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
يسعى يوفنتوس إلى
تعويض خسارته أمام
بورتو  2-1في مباراة
الذهاب ،عندما يستضيفه
اليوم في إياب ثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم.

يواجه يوفنتوس االيطالي خطر الخروج من
الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا
في كرة القدم للموسم الثاني على التوالي ،عندما
يستضيف بورتو البرتغالي اليوم إيابا ،في حين
يـبــدو بــوروسـيــا دورت ـمــونــد االلـمــانــي مرشحا
لتخطي عقبة إشبيلية االسباني.
وكان يوفنتوس خسر  2-1ذهابا ،وهو بحاجة
الى الفوز ،ولو بهدف وحيد ،لمواصلة مشواره
في المسابقة القارية التي يلهث وراء لقبه الثالث
بها منذ تتويجه بالثاني عام  ،1996علما بأنه
خ ـس ــر خ ـم ــس م ـ ـبـ ــاريـ ــات ن ـهــائ ـيــة
م ــن وقـتـهــا أع ـ ــوام 1997
و 1998و 2003و2015
و.2017
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل،
يـ ــدخـ ــل ب ــوروسـ ـي ــا
دورتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
م ـ ــواجـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه أم ـ ـ ــام
ض ـي ـف ــه

اشبيلية بأفضلية فوزه  2-3ذهابا في األندلس.
فــي ال ـم ـبــاراة االولـ ــى ،يستند رج ــال الـمــدرب
أنــدريــا بيرلو على تاريخ مواجهاتهم لبورتو
في تورينو في المسابقة القارية العريقة ،حيث
تغلبوا عليه  1-3في دور المجموعات عام ،2001
ثــم  -1صفر فــي اي ــاب ثمن النهائي عــام ،2017
وهما نتيجتان تمنحانه بطاقة ربــع النهائي
اليوم في حال تحقيقه أي منهما.
كـمــا أن ب ــورت ــو خـســر ف ــي زي ــارات ــه الخمس
االخيرة إليطاليا ،باالضافة الى فشله في الفوز
فــي مـبــاريــاتــه الـ ـ  13األخ ـيــرة فــي دور االقـصــاء
المباشر في دوري االبطال (تسع هزائم وأربعة
تعادالت).
ويمني يوفنتوس النفس باستغالل الهدف
ال ــذي سـجـلــه مـهــاجـمــه فـيــديــريـكــو كـيـيــزا في
مباراة الذهاب ،لالطاحة بضيفه المتوج باللقب
عامي  1987و.2004
ويعول فريق "السيدة العجوز" على هدافه
في المسابقة الــدولــي االسباني الـفــارو موراتا
صاحب ستة أهداف حتى اآلن ،وظهيره الدولي
الكولومبي خوان كوادرادو ،أفضل ممرر في
المسابقة حتى اآلن ( 5تمريرات حاسمة)،
إل ــى جــانــب
الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــداف
التاريخي
الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــي
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
كــري ـس ـت ـيــانــو
رون ــال ــدو ،ال ــذي تــم التعاقد
معه باألساس صيف  2018من أجل رفع
الكأس ذات األذنين الطويلتين.

وي ـع ــان ــي يــوف ـن ـتــوس األم ــري ــن ف ــي ال ـ ــدوري
المحلي ،إذ يحتل المركز الثالث بفارق  7نقاط
خلف إنتر ميالن المتصدر ،والذي يملك فرصة
توسيعه الى  10نقاط ،في حال فوزه على اتاالنتا
مساء في ختام المرحلة السادسة والعشرين.
واستعاد يوفنتوس توازنه في اآلونة االخيرة
ورف ــع العـبــوه معنوياتهم بالفوز الكبير على
التسيو  1-3السبت الماضي فــي مـبــاراة أبقى
فيها المدرب بيرلو على الثالثي رونالدو والعب
الوسط االميركي وستون ماكيني وقطب الدفاع
لـيــونــاردو بونوتشي على دكــة الـبــدالء ،قبل ان
يدفع بهم في الشوط الثاني.
وال تختلف حال بورتو محليا عن يوفنتوس،
إذ يحتل المركز الثاني بـفــارق  10نقاط خلف
سبورتينغ المتصدر ،وفقد لقبه فــي مسابقة
الكأس المحلية بخسارته امام ضيفه سبورتينغ
بــراغــا  3-2األرب ـع ــاء الـمــاضــي فــي إي ــاب نصف
النهائي ( 1-1ذهابا).

وسيكون تعويل دورتموند اليوم على هاالند
متصدر الئحة هــدافــي المسابقة هــذا الموسم
بــرصـيــد ثمانية اهـ ــداف بينها ثنائية مـبــاراة
الذهاب.
ل ـك ــن دورت ـ ـمـ ــونـ ــد ي ـخ ـش ــى ت ـك ــرار
س ـي ـن ــاري ــو ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي فــي
ال ـ ــدور ذات ـ ــه ،عـنــدمــا خ ــرج عـلــى يد
ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان بـعــدمــا حسم
م ـ ـبـ ــاراة الـ ــذهـ ــاب 2-1
ف ــي صــال ـحــه قبل
أ ن يـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــر
صفر 2-ايابا،
خصوصا أن
اش ـب ـي ـل ـي ــة،
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة

الدوري األوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي،
صعب المراس قاريا.
ويدخل اشبيلية المباراة بمعنويات في
الحضيض نسبيا بعد ثالث هزائم متتالية،
بينها خسارتان امام برشلونة ادت احداها
الى خروجه من نصف نهائي مسابقة الكأس
المحلية ،وأخيرة أمــام إلتشي المتواضع 1-2
السبت الماضي في الدوري.
وتبقى أفضل نتيجة إلشبيلية في المسابقة
القارية العريقة الدور ربع النهائي عامي 1958
و ،2018علما بأنه يحمل الرقم القياسي في عدد
االلـقــاب في مسابقة ال ــدوري االوروب ــي برصيد
ستة ألقاب ظفر بها في السنوات الـ  14األخيرة.

مهمة صعبة إلشبيلية
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،ي ـبــدو بــوروسـيــا
دورتموند االقرب الى بلوغ ربع النهائي بعد
فوزه المستحق  2-3ذهابا في اشبيلية.
وسيحاول الفريق االلماني نسيان النكسة
التي تعرض لها السبت الماضي عندما فرط
في تقدم بثنائية نظيفة في تسع دقائق لهدافه
الدولي النرويجي إرلينغ هاالند أمام مضيفه
بــايــرن ميونيخ وخسر برباعية ،كــان بطلها
ه ــداف ــه ال ـســابــق ال ــدول ــي ال ـبــول ـنــدي روب ــرت
ليفاندوفسكي صاحب الـ "هاتريك".

مباريات اليوم
موراتا نجم يوفنتوس

التوقيت
11:00
11:00

هاالند نجم دورتموند

المباراة
يوفنتوس  -بورتو
بوروسيا دورتموند  -إشبيلية

القناة الناقلة
beINSPORTS PR1
beINSPORTS PR2

أوريبي نجم بورتو

راكيتيتش نجم إشبيلية

«فريق ليبرون» يحسم مباراة «كل النجوم» إصابة فوزي غالم في ركبته
قاد نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس
أنتيتوكونمبو فريق "ليبرون جيمس" إلى
ح ـســم الـنـسـخــة ال ـ ـ  70ل ـم ـب ــاراة ك ــل الـنـجــوم
التقليدية الـتــي تجمع أفـضــل العـبــي دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين ،على حساب
فريق "كيفن دوران ــت"  150-170أمــس األول،
على ملعب "ستايت فارم أرينا" في أتالنتا.
وه ــي ال ـم ــرة ال ــراب ـع ــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي الـتــي
ي ـح ـســم ف ـي ـهــا "ف ــري ــق لـ ـيـ ـب ــرون" م ـ ـبـ ــاراة كــل
النجوم التي لم تعد منذ عــام  ،2018تجمع
أف ـضــل الــاعـبـيــن فــي المنطقة الـشــرقـيــة في
مواجهة أفضل العبي الغربية ،وإنما أعطيت

ليبرون جيمس

الـحــريــة لـقــائــدي الفريقين فــي االخـتـيــار من
ض ـمــن الــاع ـب ـيــن ال ــذي ــن ح ـص ـلــوا ع ـلــى أكـبــر
نسبة أصــوات في االقتراع الــذي يشارك فيه
الجمهور ،الصحافة والالعبون بالنسبة الى
األساسيين ،ومدربو أندية دوري المحترفين
بالنسبة الى الالعبين االحتياطيين.
وت ــم اخ ـت ـيــار جـيـمــس ودوران ـ ـ ــت ،الـغــائــب
األبــرز عن نسخة هذا العام بسبب االصابة،
قائدين للفريقين بعد حصولهما على أكبر
نسبة مــن األصـ ــوات ،وقــد اخ ـتــارا بالتعاقب
ق ــوائ ــم الــاع ـب ـيــن :ال ـ ـ  8األســاس ـي ـيــن والـ ـ ـ 14
االحتياطيين.

ّ
تعرض الدولي الجزائري فوزي غالم ،مدافع
ن ــادي نــابــولــي اإلي ـطــالــي ،إلصــابــة فــي ركبته،
خالل الفوز على بولونيا أمس األول ،وفق ما
أعلن الفريق الجنوبي.
وج ــاء فــي بـيــان لـســادس ترتيب "سـيــري أ"
ً
أن ابــن ال ــ 30عاما "عانى من التواء في ركبته
اليسرى" ،وسيخضع لفحوص االثنين «أمس».
وخــرج الظهير األيسر بعد  22دقيقة فقط
على انـطــاق الـمـبــاراة ،الـتــي فــاز بها نابولي
ع ـلــى ضـيـفــه  1-3ض ـمــن م ـنــاف ـســات الـمــرحـلــة
الـســادســة والـعـشــريــن ،ليحل مكانه األلباني
السيد هيساي.

وشهدت المباراة عودة النيجيري فيكتور
أوسيمين بعد تعرضه إلصابة في رأسه منذ
قرابة األسبوعين ،حيث سجل الهدف الثاني
لـفــريـقــه بـعــد  12دقـيـقــة م ــن ن ــزول ــه بــديــا في
الشوط الثاني.
ويـبـتـعــد فــريــق الـ ـم ــدرب ج ـي ـنــارو غــاتــوزو
بثالث نقاط عن آخر المراكز المؤهلة إلى دوري
ً
أبطال أوروبا ،ولكن يملك مباراة مؤجلة ،علما
أنه ّ
ودع منافسات الــدوري األوروبــي "يوروبا
ليغ" من الدور الـ 32على يد غرناطة اإلسباني.

البورتا يسعى إلعادة ترتيب البيت الكاتالوني باخ لوالية جديدة على رأس «األولمبية الدولية»
بعد أربعة أشهر من استقالة
جــوزيــب مــاريــا بارتوميو و11
ً
ع ــام ــا م ــن م ـغ ــادرت ــه لـمـنـصـبــه،
ُ
ً
انتخب خوان البورتا ( 58عاما)
ً
ً
رئيسا جديدا لنادي برشلونة
اإلسباني أمس االول ،في مسعى
إلدارة عملية إعادة بناء الفريق
ً
الذي فقد بعضا من هيبته في
القارة األوروبية.
رئـ ـي ــس ج ــدي ــد هـ ــو مـ ــا ك ــان
ينقص برشلونة النتشاله من
أزمته المتواصلة منذ عــام في
ً
ال ـف ــري ــق ال ـ ــذي ل ــم ي ـح ـقــق لـقـبــا
ً
مـنــذ أب ــري ــل  ،2019سـعـيــا لبث
الروح فيه وفتح صفحة جديدة
فـ ــي ت ــاريـ ـخ ــه ،ل ـت ـك ــون مـهـمـتــه
األس ــاسـ ـي ــة ت ـم ــدي ــد ع ـق ــد نـجــم
ال ـف ــري ــق األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل
م ـي ـس ــي ال ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـهــي فـ ــي 30
يونيو المقبل.
وبـحـســب الـنـتــائــج الرسمية
لنادي برشلونة ،فإن البورتا فاز
ب ــ 54.28في المئة من األصوات

البورتا
ً
ً
( 30184صــوتــا) ،متقدما على
الـمــرشـحـيــن اآلخ ــري ــن فيكتور
ً
فونت ( 16679صوتا أي 29.99
في المئة) ،وطوني فريشا (4769
ً
صوتا أي  8.58في المئة).
ووفق الصحافة الكاتالونية،
ً
شوهد البورتا متحمسا بأرقام
ً
االسـ ـتـ ـط ــاع ــات وي ـق ـف ــز ف ــرح ــا

ً
ومـبـتـسـمــا ،فـيـمــا ب ــدا الـجـمــود
ع ـ ـل ـ ــى وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــي الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن
اآلخرين.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الب ـ ـ ـ ــورت ـ ـ ـ ــا ،ف ـ ـ ــي أول
تـصــريــح لــه بـعــد الـنـتــائــج "قبل
ً
 20عــامــا مــن اآلن ،بــدأ شخص
يـ ــدعـ ــى مـ ـيـ ـس ــي مـ ـسـ ـي ــرت ــه مــع
شـ ـب ــاب ب ــرش ـل ــون ــة .وأن يــأتــي

وي ــدل ــي ب ـصــوتــه الـ ـي ــوم ،يعني
أن لـيــو يـحــب الـبــرشــا .مــن بين
الجميع ،سنقنعه للبقاء .صفقوا
لميسي".
أمــا المهمة األخــرى الطارئة
فهي كيفية تسديد ديون النادي
على مراحل ،ومناقشة امكانية
تقليص رواتب الالعبين.
وبـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اق ـت ـص ــادي ــة ن ـش ــرت ف ــي أواخـ ــر
ي ـنــايــر ال ـم ــاض ــي ،يـتـعـيــن على
برشلونة تعويض مبلغ مقداره
 730.6مليون يورو حتى نهاية
يونيو ،باإلضافة الــى اكثر من
مليار يورو ( 1.19مليار دوالر)
على المدى البعيد.
ب ـ ـيـ ــد أن بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ي ـب ـقــى
مؤسسة عريقة ،والنادي األكثر
إيــرادات حول العالم مع 715,1
م ـل ـيــون دوالر ل ـمــوســم -2019
 2020بـحـســب شــركــة ديـلــويــت
العالمية.

قـبــل خـمـســة أش ـهــر فـقــط من
حفل افتتاح أولمبياد طوكيو
الـمــؤجــل مــن صـيــف  2020إلــى
يوليو المقبل ،بسبب فيروس
كورونا ،يجد األلماني توماس
ب ــاخ رئ ـيــس الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
الدولية نفسه أمام أكبر اختبار
ينتظره ،عندما ُ
سيعاد انتخابه
لوالية ثانية على رأس الهيئة
الدولية.
َ
إذ ت ِعد الوالية الثانية لباخ،
ً
البالغ من العمر  67عــامــا ،بأن
تكون حافلة باألحداث المثيرة
للجدل ،وصعبة يشوبها عدم
اليقين ،تماما مثل األولى.
وتـ ـض ــاءل ال ـت ـشــويــق بـشــأن
تصويت أعضاء اللجنة البالغ
عـ ــددهـ ــم  102عـ ـض ــو ،م ـن ــذ أن
أعـ ـل ــن ف ــي األول م ــن ديـسـمـبــر
الفائت أن أحدا لن يترشح بوجه
األلـمــانــي ،لــواليــة ثانية مدتها
أربع سنوات.
ُ
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر ب ـ ـنـ ــد أولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد

طــوكـيــو ،ال ــذي ُ
سينظم فــي ظل
أزم ـ ـ ــة ص ـح ـي ــة غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة،
األكـ ـ ـث ـ ــر إل ـ ـحـ ــاحـ ــا ف ـ ــي واليـ ـت ــه
الجديدة ،بعد أولــى من ثماني
س ـ ـنـ ــوات شـ ـه ــدت ت ـع ــام ـل ــه مــع
دورت ـ ـ ـ ـ ــي س ــوتـ ـش ــي ال ـش ـت ــوي ــة
 2014وريـ ـ ــو ال ـص ـي ـف ـيــة 2016
المليئة بالمشاكل ،وفضيحة
الـمـنـشـطــات ال ــروس ـي ــة بــرعــايــة
الدولة ،إلى جانب مسائل أخرى.
إذ كان عليه مواجهة فيروس
زيكا ،الــذي تفشى في البرازيل
قبل أولمبياد ريو ّ 2016
وهدد
أكبر تجمع رياضي في العالم،
الذي يعتبر ضرورة اقتصادية
ومالية للعديد مــن االتـحــادات
الدولية.
وتنطلق األل ـعــاب األولمبية
ف ـ ــي ط ــوكـ ـي ــو ف ـ ــي  23ي ــول ـي ــو،
وتـ ـسـ ـتـ ـم ــر حـ ـت ــى ال ـ ـثـ ــامـ ــن مــن
أغسطس ،إال أن الـســؤال األبــرز
ّ
ماهية تنظيم الحدث
يبقى عن
الرياضي األعرق.

ً
بنزيمة يرد على سواريز ويفرض تعادال على أتلتيكو

منع مهاجم ريال مدريد الفرنسي
الـعــائــد كــريــم بنزيمة ج ــاره الـلــدود
ً
أتلتيكو مــدريــد مــن الــذهــاب بعيدا
ف ــي ال ـ ـصـ ــدارة ،حـيـنـمــا ف ــرض عليه
ً
تعادال  1-1في الدقائق األخيرة من
ديربي العاصمة ،ليبقى باب الصراع
ً
ف ــي ال ـس ـب ــاق إلـ ــى ال ـل ـقــب م ـف ـتــوحــا،
ضمن منافسات المرحلة السادسة
والعشرين من الدوري اإلسباني.
وخطف بنزيمة التعادل الثمين
لفريقه فــي الدقيقة  ،88بعدما كاد
أتـلـتـيـكــو يـحـســم ال ـمــواج ـهــة بـهــدف
ّ
مبكر سجله األوروغــويــانــي لويس
سواريز (.)15
وبهذا التعادل رفع أتلتيكو مدريد
رص ـي ــده إل ــى  59نـقـطــة ف ــي ص ــدارة
ً
الليغا ،فيما بقي ريال ثالثا مع 54
ّ
المتربص
نقطة ،وبينهما برشلونة
بـ 56نقطة.
وبـ ـ ــدأت الـ ـمـ ـب ــاراة مـ ـت ــوازن ــة بين
ال ـفــري ـق ـيــن ف ــي ربـ ــع ال ـس ــاع ــة األول،
إل ــى أن ن ـجــح س ــواري ــز ف ــي افـتـتــاح
التسجيل ألتلتيكو في الدقيقة ،15
ح ـيــث تـلـقــى ت ـمــريــرة م ــن مــاركــوس
يــوري ـن ـتــي ف ــي ع ـمــق دف ـ ــاع ال ـفــريــق

الملكي ،وس ــدد كــرة منخفضة إلى
ي ـم ـيــن ال ـ ـحـ ــارس ال ـب ـل ـج ـي ـكــي تـيـبــو
كورتوا.
وجاء رد ريال بفرصة في الدقيقة
 ،17ب ـعــدمــا أرسـ ــل م ــارك ــو أسـنـسـيــو
عرضية داخل المنطقة لبنزيمة ،الذي
ســددهــا "عـلــى ال ـطــائــر" ضعيفة بين
يدي الحارس السلوفيني يان أوبالك.
ً
وتألق أوبالك مجددا في الدقيقة
 28بتصديه لـتـســديــدة صــاروخـيــة
من البرازيلي كاسيميرو من خارج
منطقة الجزاء.
وطالب العبو الفريق الملكي بركلة
ج ــزاء بــداعــي لمس الـكــرة بيد مدافع
أتلتيكو البرازيلي فيليبي ،لكن الحكم
رفض ذلك بعد اللجوء إلى تقنية حكم
الفيديو المساعد (.)42
ً
وبدأ ريال الشوط الثاني ضاغطا،
وأرسـ ــل كــاسـيـمـيــرو عــرضـيــة داخــل
مـنـطـقــة ال ـ ـجـ ــزاء إلـ ــى نــات ـشــو ال ــذي
حولها رأسية بين يدي أوبالك (.)52
وأهــدر األرجنتيني أنخل كوريا
فرصة مضاعفة النتيجة ،حين تلقى
عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد
إلى جانب القائم األيسر (.)60

بنزيمة نجم ريال مدريد يحتفل بهدفه
وأه ـ ـ ـ ــدر ب ـن ــزي ـم ــة فـ ــرصـ ــة إدراك
التعادل في الدقيقة  74حين تلقى
تمريرة من كاسيميرو سددها فوق
ال ـم ــرم ــى ،ق ـبــل أن ي ـت ـصــدى أوب ــاك

ل ـ ـهـ ــدف م ـح ـق ــق م ـ ــن ب ـن ــزي ـم ــة عـلــى
مرحلتين (.)79
ل ـك ــن ب ـن ــزي ـم ــة أبـ ـ ــى إال أن ي ـكــون
صــاحــب الـكـلـمــة األخ ـي ــرة ،فاقتنص

هدف التعادل لريال في الدقيقة ،88
حين تبادل التمريرات مع كاسيميرو،
ق ـب ــل أن ي ـس ـكــن الـ ـك ــرة ف ــي ال ـش ـبــاك
الخالية.

توماس باخ
ك ـ ــان مـ ــن ال ـم ـف ـت ــرض إع ـ ــادة
ً
انتخاب باخ رئيسا للجنة في
العاصمة اليونانية أثينا ،مهد
األلعاب االولمبية الحديثة التي
انطلقت في عام .1896
إال أن ج ــا ئـ ـح ــة ك ــو فـ ـي ــد 19
حالت دون ذلك ،حيث سيتواجد
بــاخ في مقر اللجنة في مدينة

ل ـ ـ ـ ـ ــوزان ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــريـ ــة ،ح ـيــث
سـتـعـقــد ا ل ـج ـل ـســة  137للجنة
على أن يتواصل األعضاء عبر
االتصال بالفيديو من األربعاء
إلى الجمعة ،ويجتمع المجلس
الـتـنـفـيــذي االث ـن ـي ــن ،تـحـضـيــرا
للحدث الرئيسي.

غريفين في طريقه إلى نتس
ذكـ ـ ــرت ال ـع ــدي ــد م ــن وس ــائ ــل
اإلعالم أن الجناج باليك غريفين
توصل إلى اتفاق مع بروكلين
نتس المرشح األبرز للقب بطل
دوري ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة األم ـي ــرك ــي
ل ـل ـم ـح ـتــرف ـيــن ،ل ــان ـض ـم ــام الــى
صفوفه.
وأكدت شبكة "إي إس بي إن"
اس ـت ـنــادا ال ــى س ــام غــولــدفـيــدر،
وكيل أعمال غريفين ،أن األخير
الــذي فسخ عقده مع ديترويت
بـيـسـتــونــز "ت ــوص ــل إل ــى اتـفــاق
مع نتس للدفاع عن ألوانه حتى
نهاية الموسم".
وح ـظــي غــريـفـيــن ( 32عــامــا)
ال ــذي لــم يلعب منذ  12فبراير
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ب ـ ــاه ـ ـت ـ ـمـ ــام كـ ـب ــار
االندية في الدوري ،لكنه اختار
االنـضـمــام ال ــى بــروكـلـيــن نتس
وب ــالـ ـت ــال ــي ال ـل ـع ــب إل ـ ــى جـ ــوار
الثالثي كيفن دورانــت وكايري
إرفينغ وجيمس هاردن.
وانضم غريفين الذي اختير
لمباراة كل النجوم ست مرات،
ال ــى دي ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز عــام
 2017قــادمــا مــن لــوس أنجلس
كليبرز ،وبلغ معدله معه 24.5
نـقـطــة و 5.4ت ـمــريــرات حاسمة

غريفين

في المباراة الواحدة في موسمه
ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ـعـ ــه ،لـ ـكـ ـن ــه ت ـع ــرض
لسلسلة من اإلصابات واكتفى
بـ ـخ ــوض  18م ـ ـبـ ــاراة ف ـق ــط فــي
الموسم الثالث.
وبعدما تخلص من مشاكله
الـبــدنـيــة ف ــي ال ـمــوســم الـحــالــي،
خ ـ ـ ـ ــاض  20م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة بـ ـمـ ـع ــدل
 12.3نقطة و 5.2متابعات في
الواحدة.
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الله بالنور

مقتل شارلوك
هولمز!

د .نجم عبدالكريم

جعله أشهر مشاهير عصره ،حين صار ملء األسماع
ـدوء تــام،
فــي جميع أن ـحــاء ال ـعــالــم ...لكنه مــد ً ي ــده فــي ه ـ ٍ
وأمسك بسالحه الفتاك ،وأرداه قتيال دون رحمة ،ثم ألقى
ً
بالسالح وتنهد في راحةٍ قائال:
ً
• يــا إل ـهــي ...أخـيــرا قتلته وتخلصت مــن دمــه الثقيل،
وضغطه على أعصابي .لقد ارتحت منه إلى األبد.
***
• أغـلــق الـبــاب على القتيل ،واستعد القاتل لمغادرة
إنكلترا كلها ،في رحلةٍ طويلة مع حبيبته جين ليكي،
ٌ
وهــو آمــن ِمــن مـطــاردة َمــن يـطــارده بسبب جريمته ...إال
أن صحافية مشاغبة كانت تتابع خطوات كونان دويل،
عندما ارتكب تلك الجريمة ،وأخذت تحاصره بأسئلتها:
• كان البد من أن أقتله ،يا عزيزتي ،فهذا الرجل أفسد
حـيــاتــي .ت ـصــوري ،لـقــد ســافــرت فــي ال ـعــام الـمــاضــي إلــى
باريس ،فماذا قال لي مدير الفندق؟
ً
 أهال بك في فندقنا يا مستر شارلوك هولمز!! فقلتله بكل عصبية:
• يا سيدي :إنني أدعى آرثر كونان دويل ...فتصوري
يا سيدتي ،حتى اسمه قد استلب اسمي!
 فهل هذا سبب لقتل البطل الذي كان من أهم عواملشهرتك؟
ُ
• شارلوك هولمز -يا سيدتي -تعزى إليه كل مصائبي،
لهذا ألقيت به في شالالت وستنباخ ...وأغرقته.
 ط ـي ــب ...هــل يـمـكــن أن ت ـحــدث ال ـق ــراء كـيــف دخ ــل إلــىحياتك؟
• بعد أن صاحبني الفشل في معظم كتاباتي العاطفية،
ّ
علي زوجتي أن أتجه لكتابة
وفشلت كطبيب ،اقترحت
ال ــرواي ــات ،كتلك ال ـتــي يكتبها األم ـيــركــي إدج ــر آل ــن بــو،
وبــالـفـعــل وجــدتـنــي أم ـيــل ل ـهــذه ال ـف ـك ــرة ...وك ــان لــي أحــد
الـجـيــران شــديــد الشبه بشخصيات آلــن بــو ،وبصراحة
ً
ل ــم أك ــن أحـ ـب ــه ...ول ـه ــذا جـعـلــت م ـنــه مــدم ـنــا ل ـل ـم ـخــدرات،
ً
ومكروها من النساء ،وواجهتني مشكله اختيار االسم
ُ
لهذه الشخصية ،فاقترحت على زوجتي اسم شرنوفورد
هولمز،
فقالتِّ :
 هذا ٌاسم ُمنفر ،وطويل ،ابحث عما هو أسهل.
• ما رأيك بفرانلكين؟
 أنسيت أن هذا أحد أقربائك؟• طيب ...ليكن شارلوك هولمز؟
اسم سائق عربة أبي ،الذي مات.
 انه ُ إذن لنحي ذكرى سائق والدك ...شارلوك هولمز.***
ً
 يا مستر دويل ،شارلوك هذا جعلك واحدا من األثرياء.• ولـكـنــه يــا سـيــدتــي ،قــد سلبني حـيــاتــي ،إن ــه فــي كل
لحظة ،في اليقظة ،والمنام ،يالحقني بوجهه ذي األنف
ً
ً
المعكوف ،والغليون الكريه ،ولقد قتلته ألكتب أدبا راقيا،
ً
ً
فهل تعتبرين المغامرات البوليسية أدبا راقيا؟!
***
ً
• بعد عودة كونان دويل من رحلته ،وجد أكواما من
البرقيات تطالبه ببعث الحياة بـشــارلــوك ...ولكنه كان
يرفض وبشدة.
فــي هــذه األثـنــاء وصلته برقية مــن إحــدى دور النشر
األميركية ،هذا نصها:
"إذا بعثت الحياة بشارلوك هولمز ،فسيكون لنا حق
النشر نظير مئة ألف دوالر".
فكان جوابه" :قبلت العرض".
***
وكانت النتيجة أن شارلوك هولمز لم تبتلعه شالالت
وستنباخ ،وخــرج إلــى شــواطــئ األم ــان ،ليمارس حياته
بالكشف عن الجرائم ،التي كان يبرع في اكتشافها!

َز ّق ْ
وم إن شاء الله
إلـ ـ ــى مـ ــن ال ي ـع ـل ــم مـ ــا هـ ــو الـ ـق ــان ــون
الـبــريـطــانــيUnexplained Wealth( :
 )Order) (U.W.Oســأســرد هــذه القصة
التي حدثت قبل فترة:
ام ـ ـ ــرأة ت ـت ـس ــوق ف ــي م ـت ـجــر هـ ـ ــارودز
الشهير في لندن ،وأنفقت ما يقارب 16
مليون جنيه إسترليني على مشتريات
متعددة ،هذه المرأة ،واسمها Zamira
 Hajiyevaزامـيــرا هاجييفا ،هي زوجة
مــديــر ســابــق لبنك أذرب ـي ـجــان الــدولــي،
ً
وزوجها اآلن يقضي حكما بالسجن 15
ً
عــامــا بعد إدانـتــه بــاالعـتــداء على المال
الـ ـع ــام ،وت ــم إل ـق ــاء الـقـبــض عـلـيـهــا عند
خروجها من "هارودز".
هذه المرأة زوجــة حرامي أذربيجان

د .ناجي سعود الزيد
تـعـيــش ف ــي ل ـنــدن بـمـنــزل فـخــم بجانب
"ه ـ ـ ــارودز" ،فــي منطقة نــايـتــس بــريــدج
المعروفة بسكانها األثــريــاء ،ومنزلها
قيمته  15مـلـيــون جـنـيــه ،وت ــم القبض
عـلـيـهــا م ــن ق ـبــل ال ـش ــرط ــة الـبــريـطــانـيــة
ً
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذا لـ ـق ــان ــون "مـ ـ ــن أيـ ـ ــن لـ ــك هـ ـ ــذا؟"
( ،)U.W.Oوتم تجميد جميع أرصدتها
وأمالكها ،وفشلت حتى اآلن في إلغاء
َ
ال ـت ـج ـم ـي ــد ،وال ت ـ ـ ــزال تـ ـح ــاك ــم بـتـهـمــة
االس ـت ـيــاء ع ـلــى ال ـم ــال ال ـع ــام كشريكة
لــزوج ـهــا الـمـسـجــون بــالـتـهـمــة نفسها،
وحـكــومــة أذرب ـي ـجــان تــريــد مــن القضاء
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ت ـس ـل ـي ـم ـه ــا ألذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان
لمحاكمتها هناك.
للعلم ،قانون "من أين لك هذا؟" ّ
مطبق

اآلن في الكثير من دول العالم المتحضر،
ً
خ ـصــوصــا ف ــي أوروبـ ـ ــا ،وك ــذل ــك بشكل
مختلف في أميركا ،وهناك عدة حاالت
تنظرها المحاكم في هذه الدول.
كل ذلك يعني أن المعتدين على المال
العام في الكويت ،والذين اطمأنوا إلى
أن األم ـ ــوال ال ـح ــرام ال ـتــي ســرقــوهــا في
مأمن ببنوك أجنبية يعيشون في حلم،
ول ــن يـسـتـمـتـعــوا ب ـهــا ،وهـ ــذه ال ـ ــدول ال
ً
يهمها إن كان السارق شيخا من األسرة
الحاكمة أو أي شخص آخر ،وسيعيشون
متوترين وعلى أعصابهم طوال حياتهم،
و"عساهم على هالحالة وأردى".

إعصار فضائي ضرب الغالف الجوي
اكتشف علماء الفلك إعصارا
ق ــوي ــا ي ـب ـلــغ ع ــرض ــه  600مـيــل
( 1000كيلومتر) من البالزما،
ضــرب الـغــاف الـجــوي العلوي
ل ـ ـ ــأرض ،واس ـت ـم ــر  8س ــاع ــات
ب ـشــدة ك ـب ـيــرة ،وس ـجــل ف ــي 20
أغسطس  ،2014ويطلق العلماء
على هذه الظاهرة اسم "إعصار
الفضاء".
وكتب مؤلفو الدراسة ،التي

من رضاعة الكبير
لرضاعة القنينة

نـ ـش ــرت فـ ــي م ـج ـل ــة ""Nature
العلمية ،ونقلها "سبونتيك" ،أن
اإلعصار كان عبارة عن خطوط
فوضوية متشابكة من المجال
المغناطيسي والرياح الشمسية
ال ـس ــري ـع ــة ج ـ ــدا غ ـي ــر ال ـمــرئ ـيــة
للعين المجردة.
واك ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــت أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة أق ـ ـمـ ــار
ص ـنــاع ـيــة ل ـل ـط ـقــس مـ ــرت ف ــوق
ال ـق ـط ــب ال ـش ـم ــال ــي ت ـش ـك ـيــا ال

حسن العيسى

مــادام عــدد من مشايخ الكرب أفتوا بجواز
رضاعة الكبير البالغ من زميلته في مكان العمل
حتى تحرم عليه وال يجتمع الشيطان معهما،
فأين القضية حين حاول صاحب مقهى بسيط
في الكويت أن يخرج بنوع من التجديد لترويج
ب ـضــاع ـتــه؟ ش ـبــاب ثـقـلــت قـلــوبـهــم م ــن نمطية
ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة فــي بـلــد الـ ـع ــادات والـتـقــالـيــد
بصورهم وهم
"ويــارب ال تغير علينا" ظهروا
ّ
ي ـش ــرب ــون ال ـق ـه ــوة وال ـع ـص ــائ ــر م ــن ال ــرض ــاع ــة
ً
"الممية" ،أرادوا نوعا من التغيير ،ووجدوا مع
صاحب المقهى أن أكبرها وأسمنها "يرضع"
ً
من ضرع الدولة ،فما الضير أن يشربوا عصيرا
أو قهوة من الممية؟
هل هناك نصوص في القانون تحدد شكل
شرب السوائل "الحالل" في المقهى من القحف
أو الكوب أو الفنجان؟ وهل طريقة الشرب هذه
تثير غــرائــز وشـهــوات محرمة؟ تــذرعــت وزارة
ال ـت ـجــارة ب ـق ــرارات ول ــوائ ــح أش ــك أن ـهــا تنطبق
ع ـلــى م ـمــارســة ص ــاح ــب ال ـم ـق ـهــى ،ل ـكــن أح ـبــار
الوزارة الذين هرولوا إلغالق المحل تحججوا
ً
أيضا بالعادات والتقاليد! لترحل هذه العادات
والتقاليد للجحيم مــادا مــت تصمت و ت ــواري
تـحــت ال ـس ـجــاد ســرقــات ورش ــا ومـحـســوبـيــات
وتفصيل قوانين على مقاس كبار "الرضاعين"،
ً
الذين جففوا ضرع الدولة عقودا طويلة فجاء ت
ال ـي ــوم لـتـفـتــل عـضــاتـهــا عـلــى صــاحــب مقهى
بـسـيــط مـ ــرة ،وم ـ ــرات أخـ ــرى يــأتــي ال ـ ــدور على
وزارة الداخلية لتمنع امرأة سبحت في البحر
بـ "مايوه" أو "شورت".
ه ـنــاك ق ــاع ــدة ال ت ـت ـبــدل ف ــي دول ال ـق ـمــع ،أن
ً
ً
السلطة تزايد دائما و"شكال ورياء" مع تيارات
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ك ـ ــي ت ـض ـف ــي ع ـل ـي ـه ــا م ـش ــروع ـي ــة
دسـتــوريــة وقانونية مـفـقــودة ،تــريــد تعويض
ن ـق ـص ـهــا م ــن هـ ــذه ال ـم ـشــروع ـيــة ع ـلــى ح ـســاب
الحريات وحقوق اإلنسان.
أرضـ ـ ـك ـ ــم تـ ـض ــج ب ــالـ ـنـ ـف ــاق وال ـ ـ ــري ـ ـ ــاء واآلن
ً
"اإلفالس" .هنيئا لكم حضارة الموالت الضخمة
والسيارات الفخمة وأطول عمارة وأتفه عقول.
إفـ ـ ــاس مـ ـ ــادي ال ـ ـيـ ــوم ،وق ـب ـل ــه ارت ــويـ ـن ــا حـتــى
االستفراغ من اإلفالس الحضاري -اإلنساني.

أهملت ابنها ورمت جثته في النهر

ي ـخ ـت ـل ــف عـ ــن إع ـ ـصـ ــار أرضـ ــي
نـ ـم ــوذج ــي ،وأم ـ ـطـ ــر اإلعـ ـص ــار
حزما من اإللكترونات ضربت
بشكل مباشر ا لـغــاف الجوي
لكوكب األرض ،بدال من األمطار،
بحسب مجلة " "spaceالعلمية.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة إن ه ــذا
اإلعـ ـص ــار يـعـتـبــر أول إع ـصــار
فضائي تتم مالحظته.

وجه القضاء في والية أوهايو
ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة 16 ،تهمة
ً
إلى بريتاني جوسني " 29عاما"،
ب ـع ــد أن ت ـس ـب ـبــت ب ـق ـتــل طـفـلـهــا
البالغ  6سنوات بطريقة بشعة،
ومحاولتها التستر على الجريمة.
وقـ ـ ـ ــال مـ ــوقـ ــع س ـ ـكـ ــاي نـ ـي ــوز،
أمـ ــس ،إن جــوس ـنــي ح ــاول ــت في
البداية التخلي عن ابنها جيمس
هاتشينسون فــي حــديـقــة عــامــة،

قنابل ميغان وهاري تسقط على قصر باكنغهام
العائلة قلقت من لون آرتشي قبل والدته ...والدوقة فكرت في االنتحار

بــأن تركته هناك ،لكنه لحق بها
وت ـع ـلــق ب ـس ـيــارت ـهــا ال ـت ــي كــانــت
م ـســرعــة ،مـمــا أدى إل ــى إصــابـتــه
بجروح بليغة.
وعندما عــادت إليه بعد أكثر
م ــن نـصــف ســاعــة وج ــدت ــه ملقى
في موقف سيارات الحديقة ،مع
إصابات شديدة في رأســه ،تبين
أنها كانت السبب في وفاته ،وفق
تقرير الطب الجنائي.

ثم وضعت جوسني جثة ابنها
فــي سـيــارتـهــا وع ــادت إل ــى منزل
عائلتها ،حيث أخفت الجثة في
إحدى الغرف ،وفي اليوم التالي
ألقتها بمساعدة عشيقها جيمس
هــام ـي ـل ـتــون ف ــي ال ـن ـهــر ،وت ـجــري
الشرطة عملية بحث عن الجثة.

وفيات
جاسم حبيب صفر سناسيري

 72عاما ،شيع ،ت66539995 :

منيرة سليمان أحمد الشرقاوي

زوجة محمد علي أحمد الشرقاوي
 64عاما ،شيعت ،ت97976969 :

حصة فهد فهد العثمان

 71عاما ،شيعت ،ت99090081 :

هيام علي حسين القطان

زوجة يوسف عبدالله حسين القطان
 54عاما ،شيعت ،ت99392156 ،99608661 :

جاسم محمد فرج الحويلي

 64عاما ،شيع ،ت55217766 ،90943836 ،99409123 :

نبيل عبدالله سليمان المرجان

 49عاما ،شيع ،ت99813945 ،99656234 :

هيا عبدالعزيز السعدون

أرملة محمد علي الكليب
 92عاما ،شيعت ،ت99029169 ،24810777 ،66708880 :

كشفت مـيـغــان مــاركــل ،فــي تصريحات
مثيرة أدلت بها في المقابلة التي أجرتها
وزوج ـه ــا ه ــاري مــع اإلعــام ـيــة األمـيــركـيــة
أوبـ ــرا وي ـن ـفــري ،أن ـهــا ف ـكــرت فــي االنـتـحــار
حين كانت تعيش في كنف العائلة الملكية،
التي رفضت طلبها الحصول على مساعدة
نـفـسـيــة ،بـسـبــب األذى الـ ــذي يـلـحـقــه ذلــك
بصورة األسرة.
ّ
وخـ ــال ال ـح ــوار الـ ــذي بــثـتــه ق ـنــاة "ســي
بي إس" ،الليلة قبل الماضية ،قالت دوقة
ساسكس التي تنتظر طفلها الثاني" :لم
أكن أريد البقاء على قيد الحياة".
كذلك كشفت الممثلة السابقة لوينفري
عــن أحــاديــث نقلها إليها زوجـهــا عــن قلق
في "باكنغهام" من لون بشرة طفلها األول

قبل والدتــه .وقالت ميغان لوينفري ،التي
ّ
بدت مذهولة مما تسمع ،إن هاري تبلغ عن
ّ
"مخاوف وأحاديث ( )...فيما يتعلق بدرجة
سواد بشرته" ،و"ما قد يعنيه ذلك ،وكيف
سيبدو األمر" ،من دون الكشف عن هويتهم.
ً
كذلك أكدت الدوقة أن أفــرادا في العائلة
الملكية كانوا ينادون طفلها بحجب ألقاب
ً
التشريف عن آرتشي ،خالفا للتقاليد.
وأكـ ــد األم ـي ــر هـ ــاري" :بــذل ـنــا ك ــل م ــا في
ً
وسعنا" للبقاء في العائلة ،مشيرا إلى أنه
ً
عــانــى أي ـض ــا اض ـط ــراب ــات نـفـسـيــة ،وذه ــب
ً
هاري أبعد ،مبديا "خيبة حقيقية من والده
تـشــارلــز ،ألنــه لــم يـســانــده ،لكن "فــي الوقت
ً
عينه سأحبه دائما".
في المقابل ،أشاد االبن األصغر لتشارلز

ً
وديانا بجدته الملكة ،قائال" :عالقتي مع
ً
جدتي جيدة جدا ،وهي قائدتي ،وستبقى
كذلك".
ّ
وق ـبــل ســاعــات مــن ب ــث الـمـقــابـلــة أطلت
الـمـلـكــة واب ـن ـهــا ت ـشــارلــز وزوج ـت ــه كاميال
ج ـت ــه كــايــت كجبهة
وحـفـيــدهــا ول ـيــام وزو ّ
م ــوح ــدة ف ــي بــرنــامــج بــثـتــه "ب ــي ب ــي ســي"
بـمـنــاسـبــة االح ـت ـفــاالت الـسـنــويــة لمنظمة
دول الكومنولث.
وتجاوزت أصداء المقابلة البحر ،محدثة
ّ
ضجة كبيرة في بريطانيا قد يكون لها وقع
صاعق على القصر ،وكتبت "ذي تايمز":
ّبينت المقابلة أن "صورة زوجين ضعيفين
شـ ـع ــرا ب ــأن ـه ـم ــا س ـج ـي ـن ــان فـ ــي دورهـ ـم ــا
ومتروكان بال حماية من العائلة الملكية".
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أما "ديلي تلغراف" فقد اعتبرت أنه من
غـيــر الـمـجــدي للعائلة الملكية "االخـتـبــاء
وراء الكنبة" وتجاهل الزوجين ،قائلة إن
األس ـ ــرة كــانــت ت ـح ـتــاج إل ــى "س ـت ــرة واق ـيــة
من الرصاص" للحماية من المقابلة التي
شهدت إطالق "ما يكفي من القذائف إلغراق
أسطول".
واخ ـ ـت ـ ــارت قـ ـن ــاة "آي تـ ــي ف ـ ــي" ع ـب ــارة
ً
"استخدم الزوجان شحنا قاذفة قذائف بي-
ّ ،52
وسيراها فوق قصر باكنغهام وأفرغا
ترسانتها فوقه".
أما قناة "بي بي سي" فاعتبرت أن هذه
المقابلة تكشف "الضغوط الرهيبة داخل
القصر".

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:47

العظمى 24

الشروق

06:05

الصغرى 13

الظهر

11:59

ً
أعلى مد  10:01صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 07:51م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:52

ً
أدنى جزر  03:00صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:09

ً
 02:14ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
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