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إليزابيث بانكس تخوض تجربة
جديدة في التشويق واإلثارة ص 11

«الصحة» :ال آثار غير متوقعة لـ «فايزر»
و«أكسفورد» ...ومستمرون في إعطائهما

الوزارة أكدت عدم ارتباط اللقاحين بجلطات الدم أو حاالت الوفاة
الجانبية المبلغ عنها تتم
«األعراض ً
متابعتها وفقا للمعايير العالمية»
عادل سامي

ً
«تعليق أسترازينيكا مؤقتا في الدنمارك
والنمسا إجراء روتيني احترازي»

ط ـ ـمـ ــأ نـ ــت وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ا لـ ـم ــوا طـ ـنـ ـي ــن
والمقيمين بأن اآلثار الجانبية التي تم رصدها
حتى اآلن للقاحي «فــايــزر» و«أكـسـفــورد» ،هي
أعراض جانبية متوقعة وغير خطيرة ،مؤكدة
أنها مستمرة في إعطائهما.
وأك ـ ــد ف ــري ــق ع ـمــل رصـ ــد اآلثـ ـ ــار الـجــانـبـيــة
للقاحات «كوفيد  »19بوزارة الصحة متابعته
المستمرة لكل المستجدات المحلية والعالمية،
التي تخص سالمة اللقاحات ومأمونيتها،
ً
الفتا إلى أنه «حتى اآلن لم نرصد أي حاالت

لجلطات بــالــدم ،أو أي ح ــاالت وف ــاة مرتبطة
باللقاحات في الكويت».
وأش ـ ــار ال ـفــريــق إل ــى أن ــه ي ـقــوم بالمتابعة
ال ـح ـث ـي ـثــة وال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ـس ــام ــة ال ـل ـق ــاح ــات،
وتقييم اآلثار الجانبية التي يتم اإلبالغ عنها
ً
ومتابعتها ،والتحقق منها و فـقــا للمعايير
العالمية.
وعن التعليق المؤقت ،الذي أعلنته السلطات
ال ـص ـح ـي ــة فـ ــي الـ ــدن ـ ـمـ ــارك والـ ـنـ ـمـ ـس ــا ،ل ـل ـقــاح
أكسفورد -أسترازينيكا ،للتحقق من 02

«أسترازينيكا» للكويت :معاييرنا
صارمة للموافقة على أي دواء
ف ــي خ ـطــاب رس ـمــي أرس ـل ـتــه إل ــى «الـصـحــة»
الكويتية ،أك ــدت شــركــة «أسـتــرازيـنـيـكــا» أنــه ال
دل ـيــل عـلــى وج ــود عــاقــة سـبـبـيــة بـيــن ح ــاالت
الوفاة التي ظهرت في النمسا وكوريا 02

«الزراعة» :سوق الدواجن مطمئن

اليوسف :نتابع «إنفلونزا الطيور» وال خوف منه
●

محمد الجاسم

أكـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للزراعة والثروة السمكية محمد اليوسف
ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود أي خ ـ ــوف مـ ــن ت ــداع ـي ــات
إن ـف ـلــونــزا ال ـط ـي ــور ،ال ـت ــي اك ـت ـش ـفــت في
مزرعتين بالوفرة والعبدلي.

وق ــال الـيــوســف إن الــوضــع مطمئن،
والـ ـم ــرض ل ـيــس ب ــال ـخ ـط ــورة ال ـك ـب ـيــرة،
وهـ ـن ــاك م ـتــاب ـعــة ح ـكــوم ـيــة ع ـل ــى م ــدار
ً
ال ـســاعــة ،الف ـت ــا إل ــى تــأكـيــد ال ـخ ـبــراء أن
حرارة الجو ستقضي على الفيروس.
وأشرف اليوسف ،أمس ،على حملة إعدام
ً
 98ألفا من الدجاج المصاب.
03

اليوسف خالل حملة إعدام الدواجن المصابة أمس

اللجنة أبدت مالحظات قانونية على اقتراح إسقاط الفوائد
●

بـيـنـمــا اع ـت ـبــرت لـجـنــة ال ـش ــؤون التشريعية
والقانونية البرلمانية ،أن إسقاط فوائد قروض
ً
المواطنين االستهالكية ليس مخالفا للدستور،
أك ـ ــدت أن اسـ ـتـ ـخ ــدام أم ـ ـ ــوال ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة
لـلـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة ل ـس ــداد ه ــذه ال ـقــروض
يخرج عن الهدف الذي أنشئت من أجله المؤسسة،
والوارد في المادة  ۱۱من الدستور.

وقــالــت الـلـجـنــة ،فــي تـقــريــر لـهــا ،إنـهــا أق ــرت 3
اقتراحات بقوانين ،أحدها يتعلق بإسقاط فوائد
ال ـق ــروض عــن الـمــواطـنـيــن ،واآلخ ـ ــران يختصان
ب ـشــراء ال ــدول ــة ألرصـ ــدة ال ـق ــروض االسـتـهــاكـيــة
والمقسطة للمواطنين ،ورفعت تقاريرها بهذا
الشأن إلى رئيس مجلس األمة ،الذي أحالها بدوره
إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
وأك ــدت «التشريعية» أن االقـتــراح بقانون في
شأن إسقاط فوائد القروض ،الذي قدمه 02

األردن يحرم نتنياهو من رحلته لإلمارات
وفرصة التحكم في زيارة ولي العهد للقدس

رؤى عالمية

عباس يتخلص من القدوة ...ودحالن والبرغوثي ينافسانه بقوة
دفـ ــع رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـنـيــامـيــن
ً
ً
نتنياهو ثمنا غــا لـيــا لعرقلته ز ي ــارة و لــي عهد
األردن الحسين بن عبدالله إلى الحرم القدسي،
إذ اضطر «بيبي» إلى إلغاء زيارته «التاريخية»
إلــى اإلم ــارات ،أمــس ،بسبب عــدم السماح بعبور
طائرته للمجال الجوي للمملكة.
وأقر نتنياهو بأنه ّ
ّ
أجل زيارته األولى لإلمارات،
منذ توقيع اتفاق تطبيع العالقات اإلسرائيلية -
اإلماراتية ،في سبتمبر الماضي ،بسبب صعوبات

في تنسيق رحلته في المجال الجوي األردنــي،
ً
موضحا أن هذه الصعوبات نبعت كما يبدو من
إلغاء زيارة ولي العهد األردني إلى الحرم القدسي
الشريف ،جراء اختالف طرأ حول التدابير األمنية
في المكان المقدس.
وذك ــر مكتب نتنياهو ،أن األردن أعـلــن خالل
الساعة األخيرة أنه سيسمح بمرور طائرته عبر
أجوائه ،لكن بسبب التأخير في تلقي هذا اإلعالن،
اتفق وولي عهد اإلمارات الشيخ محمد 02

القوات البحرية
األوروبية...
أقوى نظام لردع
الصين
١٥-١٤

قطر وتركيا وروسيا :مقاربة جديدة
لتسوية «الكابوس السوري»

الدوحة :أسباب تعليق عضوية دمشق بالجامعة العربية مازالت قائمة
اخ ـ ـت ـ ـتـ ــم وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
الروسي سيرغي الفروف ،جولة
خليجية في الدوحة أمس ،بدأها
من اإلمارات وشملت السعودية،
ّ
رك ــزت على دعــم جهود موسكو
ل ـل ـت ــوص ــل إل ـ ــى تـ ـف ــاه ــم يـسـمــح
بعودة دمشق إلى جامعة الدول
العربية ،مع فتح نافذة حضور
عــر بــي للمشاركة بجهود إنهاء
النزاع السوري ،الذي يقترب من
ذكــرى اندالعه العاشرة ،بإطالق
«عملية تشاورية ثالثية» جديدة
ت ـشــارك بـهــا ،إضــافــة إل ــى ب ــاده،
قطر وتركيا.
02

ً
مستقبال الفروف في الدوحة أمس (أ ف ب)
أمير قطر

«نزاهة» :الكويت
انتهجت إجراءات وقائية
لمكافحة الفساد

تحقيق

٠٦

لندن :اللقاح آمن وفعال
دافـ ـع ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ـبــري ـطــان ـيــة ع ــن ل ـقــاح
ً
«أك ـس ـف ــورد أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا» ،ردا ع ـلــى تعليق
الـ ــدن ـ ـمـ ــارك وال ـ ـنـ ــرويـ ــج اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه ،م ــؤك ــدة
استمرارها في حملة التطعيم بهذا اللقاح.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
البريطاني بوريس جونسون ،جيمي 02

الرياضة «أونالين»...
أحدث صرعات «كورونا»

أذونات بناء قسائم «المطالع»
و«جنوب عبدالله المبارك» األحد ١٢

E xtra

●

«التشريعية» :سداد القروض بأموال
«التأمينات» غير دستوري
فهد تركي

لجنة السالمة األوروبية نفت وجود أي
عالقة ألكسفورد بتجلط الدم

الثانية

محمد الجاسم

أعـ ـل ــن ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـبـلــديــة
ال ـكــويــت أح ـم ــد ال ـم ـن ـفــوحــي بــدء
إصدار تراخيص البناء في المدن
اإلس ـكــان ـي ــة ال ـج ــدي ــدة؛ الـم ـطــاع
وجـنــوب غــرب عبدالله الـمـبــارك،
ً
عبر المنصة اإللكترونية ،اعتبارا
من األحد المقبل.

وق ـ ــال ال ـم ـن ـف ــوح ــي ،ف ــي ب ـيــان
ص ـح ــاف ــي أم ـ ــس ،إن ذل ـ ــك يــأتــي
بناء على توجيهات وزير الدولة
لـ ـش ــؤون ال ـب ـل ــدي ــة وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـ ـش ـ ــؤون اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان والـ ـتـ ـط ــوي ــر
العمراني شايع الشايع بضرورة
إص ـ ـ ـ ــدار ت ــراخـ ـي ــص الـ ـبـ ـن ــاء فــي
ً
م ــوع ــده ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــن ،الفـ ـ ـت ـ ــا إل ــى
جاهزية الطواقم الفنية٠٢ .

السياسة األميركية
في الشرق األوسط
بالية وخطيرة

ةديرجلا

•
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«البلدية» :طلبات أذونات البناء لقسائم
المطالع و«جنوب عبدالله المبارك» األحد

سلة أخبار
ُ
«إحياء التراث» تطلق حملة
إغاثة للنازحين اليمنيين
تطلق جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،اليوم ،حملة إغاثة
عاجلة ملصلحة النازحني
اليمنيني من مدينة مأرب وبقية
املناطق ضمن مشروع "صدقة
السر" .وقالت الجمعية ،في بيان
أمس ،إن أهمية هذه الحملة
اإلغاثية تأتي نظرًا ملا يتعرض
له اليمن من ظروف قاسية
فرضتها الحرب الدائرة هناك،
ونتج عنها الكثير من املآسي
أحدها نزوح األهالي هربا من
املوت .وأضافت أن الجمعية
تسعى إلى تقديم مساعدات
للنازحني تشمل سالال غذائية
وحقائب إيواء وخيام واملاء
الصالح للشرب ،وستكون
الحملة عبارة عن مرحلتني؛
األولى تسعى لتوفير وتقديم
 1000سلة غذائية تكلفتها
 15.000دينار ،ومستلزمات إيواء
لـ 1000أسرة تكلفتها 38.588
دينارا ،إضافة لـ  100خيمة
تكلفتها  5300دينار ،وبإجمالي
يصل لـ  58.800دينار.
وتابعت :أما في املرحلة الثانية
فسيتم توفير املياه العذبة
للمتضررين ومخيمات النازحني
في  200نقطة ،بتكلفة 48.400
دينار.

المنفوحي :جاهزون الستقبالها عبر المنصة اإللكترونية
محمد الجاسم

ك ـش ــف ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـبـلــديــة
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس أحـ ـم ــد
المنفوحي ،عن استعداد البلدية
إلصــدار أذونــات البناء في المدن
اإلس ـك ــان ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ال ـم ـطــاع
وجنوب غرب عبدالله المبارك.
وقال المنفوحي ،في تصريح،
إن اإلدارات المختصة ستباشر
اسـتـقـبــال طـلـبــات ب ـنــاء الـقـســائــم
ً
السكنية بــدءا من بعد غد األحد،
وذلــك بناء على توجيهات وزيــر
الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة
لشؤون اإلسـكــان ،شايع الشايع،
بضرورة إصدار تراخيص البناء
ً
حسب الموعد المعلن مسبقا من
البلدية.
ولفت المنفوحي الى جاهزية
األطقم الفنية المكلفة استخراج
إذن ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء لـ ـلـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن فــي
ً
المنطقتين ،حــرصــا مــن البلدية
على تالفي أي تأخير ،وضــرورة
ال ـ ـ ـبـ ـ ــدء فـ ـ ــي إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار ت ــراخـ ـي ــص

ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ل ـ ـل ـ ـمـ ــدن ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة فــي
م ــواع ـي ــده ــا ،ل ـي ـت ـم ـك ــن أص ـح ــاب
الـقـســائــم السكنية مــن ال ـبــدء في
أعمال بناء قسائمهم.
وأوضح أن الطواقم الفنية من
مهندسات ومهندسين أنهوا كل
الترتيبات واالستعدادات الخاصة
ب ــإص ــدار تــراخ ـيــص إذن بالبناء
عــن طــريــق المنصة اإللكترونية
الـتــابـعــة لـبـلــديــة ال ـكــويــت ،مــؤكــدا
ال ـح ــرص ع ـلــى س ـيــر عـمـلـيــة آلـيــة
إص ـ ــدار أذونـ ـ ــات الـبـنــاء بــالـشـكــل
الصحيح ،تسهيال على المواطنين
مــن خ ــال إص ــدار أذونـ ـ ّـات البناء
ً
إلكترونيا ،وهــو مــا يــوفــر الوقت
والجهد واختصار إنجاز معاملة
رخصة البناء.
وب ـ ّـي ــن ال ـم ـن ـفــوحــي أن تــوزيــع
أذون ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن
ل ـم ـس ـتــوفــي ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ،ال ــذي ــن
سبق أن استخرجوا شهادات لمن
يهمه األمر ،سيكون من المؤسسة

أحمد المنفوحي

العامة للرعاية السكنية ،إذ سيتاح
لهم عن طريق المكاتب الهندسية
استخراج إذن البناء عبر المنصة
اإللكترونية ،ومن ثم بدء إجراءات
البناء لوحداتهم السكنية بالنسبة
لمدينة المطالع أو ضاحية جنوب
غرب عبدالله المبارك.

مشروع جنوب عبدالله المبارك

«نزاهة» :الكويت انتهجت إجراءات وقائية لمكافحة الفساد
بوزبر شارك في مؤتمر األمم المتحدة الـ  14لمنع الجريمة والعدالة

نعتزم إصدار
قانون جديد
بشأن حظر
تعارض
المصالح وفاءً
بالتزاماتنا
األممية

شاركت الهيئة العامة لمكافحة
الفساد "نــزاهــة" فــي مؤتمر األمــم
ال ـم ـت ـحــدة ال ـ ـ  14لـمـنــع الـجــريـمــة
وال ـعــدالــة الجنائية ال ــذي انطلق
في اليابان في السابع من مارس
الجاري ويختتم اليوم.
وق ـ ــال ـ ــت "نـ ـ ـ ــزاهـ ـ ـ ــة" ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي ،أم ــس ،إن األمـيــن العام
باإلنابة د .محمد بوزبر ألقى كلمة
عبر االتصال المرئي في المؤتمر،
أكــد خاللها أن الكويت انتهجت
ً
فــي سبيل مكافحة الفساد عــددا
من التدابير الوقائية ،على رأسها
ص ـ ــدور ق ــان ــون ب ــإن ـش ــاء "ن ــزاه ــة"
والئحته التنفيذية الذي تنطوي
تحته األحكام الخاصة بالكشف
عن الذمة المالية.
وشــدد بــوزبــر على أن الكويت
دعمت خطواتها في هذا المجال
مـ ــن خ ـ ــال ال ـت ــوع ـي ــة وال ـت ـث ـق ـيــف
بأخطار الفساد إلى جانب إجراء

البحوث والــدراســات في مجاالت
مكافحة الفساد ،إذ سعت البالد
إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية
مــن خــال الـبــرامــج بــالـتـعــاون مع
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ال ـتــي
تؤصل القيم التي تهدف للنزاهة
في التعليم والتعليم ألجل العدالة
والتعليم ألجل حكم القانون.
وبين أنه من أجل نشر الثقافة
المجتمعية تم التعاون مع وسائل
اإلعــام المختلفة لنشر الرسائل
التوعوية واإلرشادية ،التي تهدف
إل ــى تـعــزيــز ال ـنــزاهــة والـشـفــافـيــة،
وإضافة لما سبق ،فقد تم إنتاج
فيلم وثائقي حــول نشأة اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ً
ولفت إلى أن هناك تعاونا آخر
مــع الـجـهــات المختصة بـشــؤون
ال ـش ـبــاب لـنـشــر ال ــوع ــي الــوقــائــي
مناح عدة ،كالمجال
والتثقيف في
ٍ
الــريــاضــي ومـنـظـمــات المجتمع

الـ ـم ــدن ــي ف ـن ـظ ـمــت االج ـت ـم ــاع ــات
والفعاليات مع عناصر المجتمع
المدني.

«رؤية »2035
ً
وأوضـ ـ ــح ب ــوزب ــر أن ــه تحقيقا
لتضافر الجهود المحلية لتطبيق
رؤيــة "كويت جديدة  "2035التي
تحقق أهداف التنمية المستدامة،
فقد وضعت الكويت استراتيجية
وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة
ال ـف ـســاد تـسـعــى إل ــى تـحـقــق هــذه
الرؤية بالتعاون مع برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ومكتب األمــم
ال ـم ـت ـحــدة ال ـم ـع ـنــي بــال ـم ـخــدرات
والجريمة.
ولفت إلى إصدار االستراتيجية
الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد ،التي تمتد من عام 2019
حـتــى ع ــام  2024وجـ ــاءت كــرؤيــة

ط ـم ــوح ــة ورسـ ــالـ ــة ذات م ـب ــادئ
م ـ ـحـ ــددة وواض ـ ـ ـحـ ـ ــة ،إذ تـسـعــى
ل ـت ـع ــزي ــز الـ ـسـ ـي ــاس ــات واآلل ـ ـيـ ــات
والتدابير الوطنية من خالل أربعة
محاور أساسية.
وق ــال ،إن الـمـحــاور تتمثل في
حماية النزاهة فــي القطاع العام
إطار
وتطوير الخدمات العامة في ٍ
من الشفافية والمساءلة وتشجيع
القطاع الخاص على المساهمة في
تعزيز ومكافحة الفساد وتمكين
المجتمع الكويتي من المساهمة
فــي بـنــاء ثقافة حاضنة للنزاهة
ضد الفساد وتعزيز كفاءة وفعالية
ال ـه ـي ـئــات الـمـتـخـصـصــة بتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد.

حق االطالع
وأفـ ــاد بــأنــه تـحــت إط ــار إقــامــة
مؤسسات فعالة ونزيهة وخاضعة

للمساء لة وشاملة للجميع فقد
صدر القانون رقم  12لسنة 2020
كأول تشريع لتنظيم حق االطالع
على المعلومات لألفراد وتوفير
بيئة آمـنــة للمبلغين عــن جــرائــم
الـفـســاد مــن خــال الـقــانــون رقــم 2
لسنة  2016بشأن إنـشــاء الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ،ولــم
يقتصر القانون على حماية المبلغ
وحده بل يمتد إلى أقاربه بجانب
الشهود والخبراء المستعان فيهم.
ً
وأكـ ــد ب ــوزب ــر أن ــه "ال ـت ــزام ــا من
ال ـك ــوي ــت ب ــال ــوف ــاء بــال ـتــزامــات ـهــا
األممية فنحن بصدد إصدار قانون
وط ـنــي جــديــد ي ـت ـنــاول إج ـ ــراءات
ح ـظــر تـ ـع ــارض ال ـم ـصــالــح بغية
ضمان النزاهة تحت ظــل سيادة
القانون".
ً
وأشار أيضا إلى سعي الهيئة
إلى التعاون مع الجهات الرقابية
ك ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة ووحـ ـ ـ ــدة

محمد بوزبر

الـ ـتـ ـح ــري ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة والـ ـجـ ـه ــاز
الـ ـم ــرك ــزي ل ـل ـم ـنــاق ـصــات ال ـعــامــة
وج ـ ـهـ ــاز الـ ـم ــراقـ ـبـ ـي ــن ال ـمــال ـي ـيــن
للمشاركة في تنفيذ فصول اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

«منابر النور» تنظم
مسابقة «ربات البيوت»
لحفظ القرآن
تقيم وقفية منابر النور لحفظ
القرآن الكريم وفهمه بالتعاون
مع األمانة العامة لألوقاف
مسابقة ّ
"ربات البيوت" لحفظ
سورة الحجرات ودراسة
تفسيرها ،وهي مخصصة
للنساء الكويتيات من سكان
محافظة الفروانية ،شريطة أال
يقل عمر املتسابقة عن أربعني
عامًا .وقال رئيس الوقفية،
د .عيسى الظفيري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن "املسابقة
تأتي الغتنام أوقات ربات
البيوت في حفظ وفهم القرآن
الكريم ،في ظل إجراءات الحظر
الجزئي ،التي يمكننا جميعا أن
ننظر إليها بإيجابية ،ونغتنمها
فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا".
وأكد أنه "تم تخصيص جوائز
مادية قيمة للمراتب الخمس
األولى" ،مبينًا أن "االختبارات
ستكون أيام  21و  22و23
الجاري" ،الفتا إلى "أن وقفية
منابر النور التزمت بمراعاة
اإلجراءات االحترازية والوسائل
الوقائية ،إذ سيكون التسميع
على انفراد مع مراعاة التباعد
الجسدي بني املحفظة واملتسابقة
حرصًا على سالمة الجميع".

الكويت 2.8 :مليون طفل خارج المدارس في سورية ...مؤلم
أعربت الكويت ،أمس ،عن األسى لما ورد في تقارير
الـلـجـنــة المستقلة لتقصي الـحـقــائــق فــي ســوريــة عن
األوضــاع المزرية التي يعيشها أطفال سورية ،الذين
يعانون انتهاكات عديدة لحقوقهم.
جــاء ذلــك فــي كلمة الـكــويــت ،الـتــي ألـقــاهــا مندوبها
الدائم لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى
فــي جنيف ،السفير جـمــال الغنيم ،أم ــام ال ــدورة ال ــ46
لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،في إطار الحوار
التفاعلي للجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سورية.
وأضاف السفير الغنيم أنه من المؤلم وجود أكثر من

 2.8مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس في سورية،
منهم  40في المئة من الفتيات ،وقد يكون العدد ارتفع
نتيجة تأثير جائحة "كوفيد ،"19 -فلم تعد واحدة من
كــل  3م ــدارس داخــل ســوريــة صالحة لالستخدام ،إما
ألنها تعرضت للدمار أو للضرر ،أو ألنها تستخدم
ألغراض عسكرية.
وأكــد أن الكويت بذلت جـهــودا كبيرة فيما يتعلق
بــدعــم قضايا التعليم ألطـفــال ســوريــة ،بــالـتـعــاون مع
دول ال ـجــوار ال ـســوري ،وفــي هــذا اإلط ــار قــدمــت الــدعــم
المالي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

«الصحة» :ال آثار...
بعض حاالت تجلط بالدم التي تم رصدها ،أوضح الفريق ،أن هذا
ً
ً
اإلجراء يعتبر روتينيا واحترازيا تتخذه الجهات الصحية في حال
حدوث أي أعراض غير متوقعة لحين التحقق من سببها.
وكانت هيئة الصحة الدنماركية أكدت ،في بيان لها ،أن تعليقها
ً
«أسترازينيكا» احترازيا جاء عقب تقارير عن حاالت خطيرة لجلطات
دموية لدى أشخاص حصلوا على هذا اللقاح ،لكنها أشارت إلى أنه،
حتى اآلن ،لم يتم تحديد أي صلة بين اللقاح وهذه الجلطات.
كما أعلنت السلطات الصحية بالدنمارك والنمسا واللجنة المعنية
ً
بمتابعة سالمة اللقاحات باالتحاد األوروبي ،أنه ال يوجد حاليا أي
دليل أو عالقة سببية بين اللقاح وحاالت تجلط الدم المرصودة.
إلى ذلك ،أوصت وكالة األدويــة األوروبية بالترخيص الستخدام
لقاح جونسون أند جونسون األميركي ذي الجرعة الواحدة ،ليصبح
رابع لقاح يحصل على الضوء األخضر بالكتلة األوروبية التي تضم
ً
 27بلدا.
ويعد هذا القرار بمثابة دفعة لبرنامج التلقيح البطيء باالتحاد
األوروب ــي ،حتى وإن ذكــرت تقارير ،أن أولــى شحنات هــذا اللقاح لن
تصل إلى أوروبا قبل أبريل المقبل.
ً
وفي مستجدات إصابات «كورونا» محليا ،أعلنت وزارة الصحة،
أمس ،تسجيل  1505حاالت جديدة ،خالل الـ  24ساعة الماضية ،إلى
جانب  4حاالت وفاة ،في مقابل شفاء  1080حالة.
وأكدت الــوزارة أن عدد مرضى العناية المركزة بلغ  187حالة،
الفتة إلى أن نسبة اإلصابات من المسحات بلغت .%17.1

«أسترازينيكا» للكويت :معاييرنا...
الجنوبية وبين تلقي لقاحها.
ً
وقالت الشركة ،ردا على ما يثار بهذا الشأن ،إنها تدرك أن النمسا
ً
وكوريا تحققان حاليا في تقارير عن حاالت وفاة ألشخاص تلقوا
ً
مؤخرا لقاح «كوفيد  ،»19مضيفة «ليس من المناسب لنا أن نعلق
أكثر على حاالت فردية محددة».
وشددت على أن سالمة المرضى هي أولوية قصوى لها ،الفتة
إلى وجود معايير واضحة وصارمة للفعالية والسالمة للموافقة
على أي دواء جديد ،بما في ذلك لقاح «كوفيد .»19
وأك ــدت أن دراس ــة ســامــة لقاحها تـمــت عـلــى نـطــاق واس ــع في
المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ،مشددة على أن البيانات
التي راجعها النظراء تشير إلى أن اللقاح جيد التحمل بشكل عام.

(يونسكو) ،للمساهمة في برامجها التعليمية الموجهة
لــأط ـفــال ال ـســوري ـيــن ،كـمــا ش ــرع ال ـص ـنــدوق الـكــويـتــي
للتنمية االقتصادية العربية ينشئ المدارس في دول
الجوار السوري.

دعوة األمير الراحل
وأضاف أنه "البد لنا أن نستذكر الدعوة التي أطلقها
األمير الــراحــل صاحب السمو الشيخ صباح األحمد،
رح ـمــه ال ـل ــه ،لــدعــم وم ـس ــاع ــدة األط ـف ــال وال ـش ـب ــاب من

لندن :اللقاح آمن وفعال...

ديفيز ،بهذا الشأن« :اللقاح آمن ّ
وفعال ،وعندما ُيطلب من الناس
التقدم لتلقيه ،يجب أن يفعلوا ذلك بثقة».
بدورها ،أشــارت الحكومة األلمانية إلى أن الهيئات األوروبية
تجري تحقيقات في واقعة الوفاة التي أدت بالدنمارك إلى وقف
ً
استيراد لقاح أسترازينيكا احترازيا.
ً
وذك ــر متحدث بــاســم وزارة الصحة األلـمــانـيــة أم ــس ،أنــه وفقا
للمعلومات الراهنة فإنه ال مؤشرات تفيد بأن حالة الوفاة التي
وقعت في الدنمارك ترتبط بتطعيم «كورونا».
(د ب أ)

«التشريعية» :سداد القروض...
النواب محمد المطير وخالد العتيبي وبدر الداهوم وثامر السويط
ال تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور ،غير أنها أبدت عليه بعض
المالحظات من الناحية القانونية ،وأخرى خاصة بالصياغة.
وأوضـحــت أن هــذا االق ـتــراح يتضمن ثماني م ــواد ،إحــداهــا تنص
على أن تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت
المركزي بجدولة القروض االستهالكية للمواطنين حتى  31يناير
ُ
ً
 ،2021وتـســدد على  12عــامــا ،على أن يبدأ الـســداد فــي بــدايــة السنة
الثالثة بعد سنتي سماح ،وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل
الدين ،ودون فوائد ،نظير ما تم إيداعه من مبالغ لدى البنوك من الهيئة
العامة لالستثمار ،ومؤسسة البترول ،و«التأمينات».
واعتبرت أن هذه المادة يكتنفها بعض الغموض ،إذ يفهم منها
أن البنوك التقليدية وشركات التمويل ملزمة بجدولة هذه القروض،
بينما األمــر جــوازي بالنسبة للبنوك اإلسالمية ،مؤكدة ضــرورة أن
تعيد اللجنة المختصة صياغة المادة بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن االقتراح يتضمن أنه يجوز للبنوك اإلسالمية جدولة
أصل قروض المواطنين االستهالكية مع التنازل عن األرباح المحققة،
على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل القروض لدى هذه البنوك بصفة
ً
وديعة دون أرباح ،فضال عن عدم احتساب أي فوائد لودائع المؤسسات
الحكومية ،وأن تقوم الدولة بتعويض األرباح المفقودة لـ «التأمينات».
ً
ً
ً
ولفتت إلى أنه يتضمن أيضا أن تقدم البنوك قرضا حسنا دون فوائد
ً
للشركات التي منحت قــروضــا استهالكية للمواطنين ،مقابل إعــادة
جدولتها وفق هذا القانون ،كما يحظر على البنوك وشركات االستثمار
الخاضعة لرقابة «المركزي» منح القروض للمواطنين بفوائد ،في حين
أجاز تمويل احتياجاتهم وفق نظام المعامالت اإلسالمية.
٠٥

النازحين والالجئين السوريين من خالل اعتماد برامج
وخطط توفر لهم فرصا للتعلم ،بما يمكنهم من مواجهة
أعباء الحياة ،ويعينهم على رسم مستقبلهم ومستقبل
بالدهم ،ويحصن عقولهم من األفكار الهدامة".
و لـفــت إ ل ــى أن تـقــر يــر اللجنة المتعلق باالحتجاز
ً
التعسفي تضمن ع ــددا مــن الـتــوصـيــات ،أهمها وقف
االنتهاكات ومنعها واإلفراج الفوري عن فئات معينة
من األفراد والسماح بمراقبة مستقلة لمراكز االحتجاز،
وتقديم الــدعــم للضحايا ،إضــافــة إلــى ض ــرورة اتخاذ
خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المفقودين.

وأض ــاف أن الكويت الت ــزال على اقتناعها الـتــام أن
الحل الوحيد الممكن لألزمة السورية يتمثل فـي الحل
السياسي ،الذي يلبي تطلعات الشعب السوري ،وفقا
لما ورد في بيان جنيف لعام  ،2012واستنادا إلى ما
نص عليه قرار مجلس األمن رقم  ،2254داعيا مجلس
حقوق اإلنسان إلى التحرك لوقف المزيد من التداعيات
اإلنسانية ،معربا عن التطلع إلــى تعاون الجميع مع
جهود مبعوث األمين العام غير بيدرسن الهادفة إلى
تحقيق السالم.

قطر وتركيا وروسيا...

األردن يحرم نتنياهو...
بن زايد على تنسيق موعد آخر غير محدد للزيارة.
في المقابل ،شدد وزير خارجية األردن أيمن الصفدي ،أمس،
على أن ولي العهد الحسين بن عبدالله ،ألغى زيارته للمسجد
ً
األقصى لمنع إسرائيل من تقويض أول زيارة له ،وفرضها قيودا
على تفقده للمواقع المقدسة.
وقال الصفدي ،إن زيارة ولي العهد ،التي قالت إسرائيل في
وقت سابق إن موعدها كان ،أمس األول ،تم إلغاؤها بسبب خالف
على الترتيبات األمنية في الموقع.
ً
فلسطينيا ،وفــي محاولة حاسمة إلعــادة توحيد الصفوف
وإغالق الطريق أمام أي تهديد لهيمنته على المسرح السياسي
الفلسطيني ،وقــع الــرئـيــس محمود عـبــاس ،أم ــس ،ق ــرار فصل
القيادي البارز ناصر القدوة من حركة «فتح» بسبب «تجاوزه
النظام الداخلي وقراراتها والمس بوحدتها».
وبررت اللجنة المركزية للحركة قرارها بأن القدوة ،وهو ابن
شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات ،ومندوب فلسطين الدائم
في األمــم المتحدة ووزيــر الخارجية األسـبــق« ،تـجــاوز النظام
الداخلي لفتح وقراراتها ومس بوحدتها» ،موضحة أنها فصلته
بعد انقضاء مدة حددتها للتراجع عن قراره بخوض االنتخابات
التشريعية القادمة في مايو في قائمة منفصلة.
وذكرت اللجنة ،في بيان صحافي ،أنه «بعد فشل جهود جميع
ً
اإلخ ــوة المكلفين بــذلــك والـتــزامــا بالنظام الــداخـلــي وبـقــرارات
ً
ً
الحركة وحفاظا على وحدتها تعتبر قرارها بفصله نافذا من
تاريخه».
وقـ ـب ــل أسـ ـب ــوع واح ـ ـ ــد ،أس ـ ــس ال ـ ـقـ ــدوة «ال ـم ـل ـت ـق ــى الــوط ـنــي
الديمقراطي «مع مجموعة من المثقفين والمستقلين واليساريين
السابقين لخوض االنتخابات التشريعية ضمن قائمة مرشحين
منفصلة عن «فتح» ،وطلب من القيادي المعتقل بإسرائيل منذ
ً
 18عاما مروان البرغوثي االنضمام إلى قائمته.
وفيما يستعد الفلسطينيون إلجراء انتخاباتهم التشريعية
ً
ً
والــرئــاسـيــة األول ــى مـنــذ  15عــامــا اتـجـهــت األن ـظــار أخ ـيــرا إلــى
الـبــرغــوثــي باعتبار أنــه سيشكل المنافس األب ــرز لعباس مع
القيادي المطرود من «فتح» محمد دحــان ،الــذي وفــر وبشكل
عاجل عدة آالف من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا
لقطاع غزة الفقير.
(عواصم -وكاالت)
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وقال الفروف ،في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه القطري محمد
بن عبدالرحمن ،والتركي مولود جاويش أوغلو ،إن هــذا أول لقاء على
ً
المستوى الوزاري بين الدول الثالث بشأن سورية ،موضحا أن هذا المسار
لحل األزمة ال ينافس «مسار أستانا» ،الذي ترعاه روسيا وتركيا وإيران
بغياب أي حضور عربي فاعل.
وأض ــاف الــوزيــر ال ــروس ــي ،أن الـ ــوزراء الـثــاثــة أك ــدوا مشاركتهم في
الجهود الدولية لتأمين العودة الطوعية واآلمنة لالجئين إلى سورية،
ً
مطالبا في الوقت ذاته بضرورة عودة حكومة الرئيس بشار األسد إلى
الجامعة العربية.
من جهته ،شدد وزير الخارجية القطري على أن أسباب تعليق عضوية
سورية بالجامعة العربية ما زالت قائمة.
وقال بن عبدالرحمن« :بحثنا تطورات الملف وإمكانية تقديم المبادرات
ً
لوصول المساعدات اإلنسانية لكل األراضي السورية» ،مضيفا أنهم أكدوا
ً
ً
أن الحل في سورية البد أن يكون سياسيا ال عسكريا.
ب ــدوره ،قــال وزي ــر الـخــارجـيــة الـتــركــي« :قــررنــا مــواصـلــة االجـتـمــاعــات
المشتركة ،واالجتماع المقبل سيعقد في أنقرة».
ورأى أنه «يجب الضغط على النظام السوري لكسر الجمود في الوضع
ً
الــراهــن إليجاد حل سياسي لــأزمــة» ،الفتا إلــى ضــرورة تخفيف األزمــة
اإلنسانية ومضاعفة المساعدات.
وفي وقت سابق ،بحث أمير قطر تميم بن حمد مع أوغلو والفروف،
في اجتماعات منفصلة ،المستجدات اإلقليمية والدولية.
وجاء إعالن الدوحة ،بعد إطالق وزير الخارجية اإلماراتي عبدالله بن
زايد ،عقب مباحثات مع الفروف ،ما وصف بمبادرة «النداء األخير إلنقاذ
سورية ،رغم المنغصات» ،ودعوته إللغاء «قانون قيصر» األميركي الذي
يستهدف األفراد والشركات التي تتعامل مع حكومة دمشق.
وتحدثت تقارير عن نجاح زيارة الفروف للرياض ،وإمكانية مواكبة
ذلك بخطوات قد تشمل إعادة افتتاح السفارة السعودية وسفارات عربية
ً
بدمشق قريبا.
وعـلــى هــامــش جــولـتــه عـقــد الف ــروف مـبــاحـثــات مــع رئـيــس الحكومة
اللبنانية المكلف سعد الحريري ،بأبوظبي ،ترشح عنها حديث عن مطالبة
موسكو له باالستعداد لالنخراط في حــوار مباشر مع دمشق وتجاوز
الحساسيات الداخلية ،في حين أفادت مصادر بأن وزير الخارجية الروسي
ً
سيلتقي وفدا من «حزب الله» في موسكو االثنين المقبل.
في هذه األثناءّ ،وصف األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،
ً
الوضع السوري بأنه «كابوس ّ
حي» ،محذرا من تعرض  60في المئة من
		
السورين لخطر الجوع.
(الدوحة -وكاالت) ١٦
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محليات

ً
إعدام  98ألفا من الدواجن المصابة بإنفلونزا الطيور
• اليوسف :الوضع مطمئن والسوق المحلي بخير ...وخطورة المرض ليست كبيرة
• القريفة لـ ةديرجلا  :ال تأثير على الدجاج الالحم ...ونسبة المعدم من «البياض» تقل عن %1
•

اليوسف خالل حملة إعدام الدواجن المصابة أمس

محمد الجاسم

ب ـع ــد اكـ ـتـ ـش ــاف ح ـ ـ ــاالت إلن ـف ـل ــون ــزا
الطيور في مزرعتي دواجن بالعبدلي
والوفرة ،قامت الهيئة العامة لشؤون
الـ ــزراعـ ــة وال ـ ـثـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة بـحـمـلــة
إع ــدام ــات ل ـلــدواجــن الـمـصــابــة صباح
أمـ ـ ـ ــس ،حـ ـي ــث بـ ـل ــغ ع ـ ــدده ـ ــا  98أل ـف ــا
خــال يومين فـقــط ،فــي ظــل احتمالية
ارتفاعها الى  350الفا ،للتأكد من خلو
ً
المزرعتين تماما من المرض .
وطـ ـ ـم ـ ــأن ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
والمقيمين بعدم انتشار وباء انفلونزا
الطيور في السوق المحلي ،مؤكدة أنه
ال يوجد أي حالة خطر في المزارع ،وال
تأثير على نسبة إنتاج البيض.

الوضع مطمئن
وق ــال الـمــديــر الـعــام للهيئة ،محمد
اليوسف ،في تصريح صحافي ،خالل

جانب من الحملة
الحملة ،إن "الوضع مطمئن ،وخطورة
المرض ليست كبيرة ،وهناك متابعة
ح ـك ــوم ـي ــة مـ ــن ق ـب ــل وزيـ ـ ـ ــري ال ـب ـلــديــة
والـ ـصـ ـح ــة ع ـل ــى م ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة ،كـمــا
أن ال ـخ ـبــراء ي ــؤك ــدون أن حـ ــرارة الجو
ستقضي على الفيروس".
وأض ــاف "أطمئن الجميع أن وضع
ال ــدواج ــن فــي الـبـلــد بـخـيــر ،وال يوجد
أي خ ـط ــورة عـلــى صـحــة اإلن ـس ــان من
الفيروس الموجود في مزارع محدودة"،
ً
مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية
كبيرة اتخذت بالكشف على المزارع،
وف ــرق هيئة الــزراعــة تعمل على مــدار
الساعة لمكافحة إنفلونزا الطيور.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو س ـ ـ ــف أن "األ مـ ـ ـ ـ ـ ــن
ال ـغ ــذائ ــي ف ــي ال ـب ــاد بـخـيــر ووف ـيــر،
وم ــزارع ـن ــا تـحـقــق االك ـت ـف ــاء ال ــذات ــي
م ــن ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات ،ك ـم ــا أن ج ـه ــودا
حكومية كبرى تبذل لدعم المخزون

االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي فـ ــي ال ـب ـل ــد فـ ــي ظــل
جائحة كورونا".
واخـ ـتـ ـت ــم "ال خ ـ ــوف مـ ــن ان ـف ـل ــون ــزا
الطيور في مــزارع الدواجن .سأتناول
الدجاج وأطمئنكم أن الدواجن والبيض
بخير ،واإلجـ ــراء ات االحـتــرازيــة كفيلة
بالحد من انتشاره".
مــن جهته ،أكــد نــائــب الـمــديــر العام
ل ـل ـث ــروة ال ـح ـي ــوان ـي ــة م ـش ـعــل ال ـقــري ـفــة
لــ"الـجــريــدة" ،أنــه تم اعــدام كل الحاالت
المصابة والمشتبه بها في مزرعتي
الدواجن ،مما يعطي إشارة بالسيطرة
الكاملة ،والتأكد من عدم انتشار مرض
ً
انفلونزا الطيور بين المزارع ،موضحا
أن المرض لم يتعد سوى عدة حظائر
في مزرعتين إلنتاج للبيض ،وهذا أمر
ال يدعو للتخوف".
وكشف أنه تم إعدام نحو  98ألف من
الدواجن خالل يومين من نوع الدجاج

تأجيل تلقائي الختبارات الطلبة
المتغيبين عن جامعات مصر
●

أحمد الشمري

طمأن االتحاد الوطني لطلبة الكويت
فــرع مصر الطلبة الكويتيين الدارسين
فــي مختلف الجامعات المصرية الذين
لم يؤجلوا اختباراتهم ولم يحضروا الى
الجامعات المصرية ،بأنها تعتبر مؤجلة
تلقائيا.
وقـ ــال أم ـيــن ص ـن ــدوق االتـ ـح ــاد د .نــاصــر
الـعـتـيـبــي" :إن االت ـح ــاد ت ــواص ــل م ــع رئـيــس
المك ـ ــتب الث ــقافـ ــي الك ـ ـ ــوي ــتي في القاهـ ــرة،
د .أحمد المطيري ،حول مصير الطلبة الذين
لــم يتقدموا بطلب تأجيل اخـتـبــاراتـهــم في
الجامعات المصرية لــدى المكتب الثقافي،
ولم يحضروا ألداء االختبارات ،فإنه سيتم
تأجيل االختبارات للطلبة الكويتيين تلقائيا.

واشار العتيبي لـ "الجريدة"
ال ــى أن االت ـحــاد عـلــى متابعة
مستمرة مع المكتب الثقافي
ومعرفة أوضاعهم ومصيرهم
فــي ظــل األزم ــة الصحية التي
تـمـ ّـر بها دول الـعــالــم ،الفـتــا الى
أن المكتب الثقافي ّ
يقدر ظروف
الطلبة الذين لم يحضروا ألداء
االختبارات في ظل أزمة كورونا
وصـعــوبــة التنقل والـطـيــران بين
المطارات واإلغالقات المتكررة.
وأضاف أن أبواب االتحاد مفتوحة
لجميع الطلبة في الجامعات المصرية،
م ـت ـم ـن ـي ــا الـ ـت ــوفـ ـي ــق والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــداد ل ـج ـم ـيــع
الدارسين.

«اإلطفاء» :حريق مطحنة المباركية متعمدّ

رجال اإلطفاء خالل إخماد الحريق

●

محمد الشرهان

أعلنت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام بوزارة
الــداخـلـيــة ،أن نتائج التحقيق فــي ح ــادث حــريــق مطحنة أســواق
المباركية ،الذي اندلع مساء أمس األول ،أظهرت انه متعمد ،بعد
إتـمــام المعاينة الفنية ،وجمع المعلومات ،ورفــع األدل ــة المادية
في الموقع من قبل فرق التحقيق التابعة لمراقبة تحقيق حوادث
ال ـحــريــق ،وق ــد تــم اب ــاغ الـجـهــات المختصة فــي ال ـ ــوزارة التـخــاذ
اإلجراءات الالزمة.
وحــذرت اإلدارة ،في بيان لها ،أمس ،أن مراقبة تحقيق حوادث
الحريق تعمل على مدار الساعة ،لرصد ومعاينة الحوادث من خالل
العاملين لديها من الكوادر البشرية ذوي الخبرة واالختصاص
وال ـمــزوديــن بــأحــدث األج ـهــزة وال ـم ـعــدات لكشف أس ـبــاب ح ــوادث
الـحــريــق بصفة عــامــة ،والجنائية بصفة خــاصــة ،والتنسيق مع
الجهات المختصة ،لضبط كل من تسول له نفسه إشعال الحرائق
المتعمدة لتقديمه إلى العدالة.

«األرصاد» :رياح
مثيرة للغبار وفرصة
لألمطار اليوم
قالت إدارة األرصاد الجوية إن
طقس البالد اليوم يشهد حالة عدم
اسـتـقــرار ،بسبب تـقـ ّـدم منخفض
جوي من جهة الغرب ،مصحوبا
بجبهة هوائية ب ــاردة تــؤدي إلى
تكاثر تدريجي في كمية السحب،
مــع فرصة أمـطــار خفيفة متفرقة
وتنشط الرياح مثيرة للغبار.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف م ـ ــراق ـ ــب ال ـت ـن ـب ــؤات
ال ـجــويــة ف ــي اإلدارة عـبــدالـعــزيــز
القراوي ،في تصريح لـ "كونا" أن
الطقس اليوم يكون مائال للحرارة
نهارا وللبرودة ليال وغائما إلى
غ ــائ ــم جــزئ ـيــا وال ــري ــاح جـنــوبـيــة
غــربـيــة خـفـيـفــة إل ــى مـعـتــدلــة ،مع
فرصة ألمطار متفرقة تكون رعدية
أحيانا وفرصة للغبار.
وبـ ـ ّـيـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــراوي أن درجـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرارة ال ـع ـظ ـم ــى ال ـم ـت ــوق ـع ــة
تتراوح بين  32و 34درجة مئوية
وال ـص ـغ ــرى ب ـيــن  8و 10درج ــات
مئوية.
وحــول الطقس غــدا ،أفــاد بأنه
ي ـش ـهــد ان ـخ ـفــاضــا م ـل ـحــوظــا في
درج ــات ال ـحــرارة ويـكــون الطقس
م ـع ـت ــدال ومـ ــائـ ــا لـ ـلـ ـب ــرودة لـيــا
والرياح شمالية غربية خفيفة إلى
معتدلة السرعة تنشط على فترات،
مع فرصة للغبار العالق ،وتظهر
بعض السحب المتفرقة.
وذك ـ ـ ـ ــر أن درجـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــرارة
العظمى المتوقعة ت ـتــراوح بين
 22و 24درجة مئوية ،والصغرى
المتوقعة بين  7و 9درجات.

«اتحاد المبرات» يطلق جائزة
خالد العيسى للتميز الخيري
أعلن رئيس مجلس إدارة
اتحاد الجمعيات واملبرات
الخيرية الكويتية د .عبداملحسن
الجارالله الخرافي ،تدشني
وانطالق النسخة األولى لجائزة
خالد العيسى الصالح للتميز
الخيري .وقال الخرافي ،في
تصريح ،إن دولة الكويت بلد
اإلنسانية ُجبلت على العمل
الخيري منذ نشأتها ،فبات
ذلك يشكل دافعًا ملواصلة
مسيرة اآلباء واألجداد نحو
تأصيل وتوثيق العمل الخيري
واإلنساني على حد سواء.
وقال إن فروع الجائزة هي
أفضل مشروع خيري متميز،
وجائزة أفضل تقرير لزيارة
ميدانية خيرية أو رحلة إغاثية،
وجائزة أفضل فيلم وثائقي
لعمل خيري .وأعلن أن االتحاد
فتح باب التقدم للمشاركة في
النسخة األولى للمسابقة من
اليوم وحتى االثنني  12أبريل
املقبل ،مضيفا أنه سيتم ترشيح
الفائزين الثالثة األوائل وفق
معايير تم وضعها بشفافية
تامة من خالل لجنة متخصصة،
ُ
وسيمنح الفائزون الثالثة
دروعا تذكارية.

البياض (أمهات البيض) ،بما نسبته
اقل من  1في المئة من اجمالي الدجاج
الـمـنـتــج لـلـبـيــض ،والـ ــذي يـبـلــغ نسبة
اكـتـفــائــه ف ــي ال ـكــويــت  118ف ــي الـمـئــة،
ً
مؤكدا عدم وجود أي إصابات في نوع
الدجاج الالحم.
وذك ــر الـقــريـفــة ان ــه بـتــوجـيـهــات من
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـبـلــديــة ،شايع
ال ـشــايــع ،وال ـيــوســف تـمــت زيـ ــادة عــدد
ال ـف ــرق إلج ـ ــراء م ـســح ش ــام ــل ل ـل ـمــزارع
المجاورة ،والتي تبعد  3كيلومترات
كـحــد أق ـص ــى ،م ــن أج ــل الـتــدقـيــق اكـثــر
بـعــدم انـتـشــار أي حــالــة بـيــن الـطـيــور،
خ ـصــوصــا ان ــه مــوســم ل ـه ـجــرة بعض
الطيور.
وطالب بعدم دخــول أي دواجــن من
الخارج إلى المزارع المصابة إلى حين
االنتهاء من الفيروس ،والقضاء عليه
ً
فـ ــورا ب ــرش ال ـم ـب ـيــدات ،إذ إن الـمــرض

يـنـتـقــل م ــن خ ــال ال ـط ـيــور ال ـعــابــرة أو
ً
دخول دواجــن مصابة ،مؤكدا متابعة
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات حـ ـظ ــر الـ ـ ــدخـ ـ ــول لـ ـلـ ـم ــزارع
المصابة.
وشدد القريفة على أن الفرق نوهت
ألصـ ـح ــاب ال ـ ـمـ ــزارع الـ ـمـ ـج ــاورة بـعــدم
ً
خـ ـ ــروج ال ـع ـم ــال ــة ،خـ ــوفـ ــا مـ ــن اص ــاب ــة
ً
أحـ ــدهـ ــم ،إل ـ ــى ح ـي ــن ف ـح ـص ــه ،تـجـنـبــا
ألي مخالطة ،الفتا إلــى انــه تــم إعطاء
الـتـعـلـيـمــات بــإل ـقــاء مـخـلـفــات الـطـيــور
المعدمة في المحرقة التابعة للبلدية
ف ــي م ـي ـنــاء ع ـبــدال ـلــه ،ل ـســرعــة الـقـضــاء
ً
والتخلص منها بدال من دفنها.
وأكـ ــد ع ــدم ت ـســرب اي م ــن ال ـعــدوى
للسوق المحلي ،حيث انــه تــم تكليف
فرق أخرى لرصد أي حاالت في السوق،
ً
وأث ـب ـتــت خـلــوهــا بــال ـكــامــل ،مـبـيـنــا أن
فـيــروس انـفـلــونــزا الـطـيــور سيتالشى
ً
تدريجيا مع دخول الصيف.

«البيئة» تنقل عقاب العسل
إلى حديقة الحيوان
استجابت الهيئة العامة
للبيئة لبالغ أحد املواطنني
بوجود "عقاب العسل" بصحة
غير جيدة بإحدى املناطق
السكنية ،وعليه قام فريق
مختص باالنتقال الى املوقع،
وتم نقل العقاب الى حديقة
الحيوان ،لتقديم الرعاية
الطبية وإعادة تأهيله قبل
إطالقه مرة أخرى.
وتقدمت الهيئة العامة للبيئة
بالشكر للمواطنني واملقيمني،
وحرصهم على البيئة الكويتية
واملحافظة عليها.
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ّ
«الوقت لم ِيحن لتخفيف اإلجراءات ...ومازالنا نحتاج إلى اتباع أقصى درجات الحذر وااللتزام»
وقال المنظري ،في حوار لـ «الجريدة» ،إن اللقاح مهم للغاية،
كشف المدير اإلقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة
لكنه ليس الوسيلة الوحيدة للقضاء على الجائحة ،مؤكدا أنه لن
العالمية ،د .أحمد المنظري ،أن الوقت لم ِيحن بعد لتخفيف
اإلجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» ،مشددا يكون أحد بمأمن حتى يكون الجميع كذلك.
ّ
ً
طويال مع هذه الجائحة،
يزال
ال
أمامنا
الطريق
أن
على
وشدد
مستويات
وأعلى
الحذر
درجات
أعلى
باع
ات
على أننا بحاجة إلى
ً
حيث إن انتقال العدوى ال يزال مستمرا بشكل كبير.
االلتزام بتطبيق إجراءات الصحة العامة وتدابير الوقاية
وذكر أنه من خالل القرارات التي سيتخذها القادة والمواطنون
بالكامل.
عادل سامي

هناك بوادر
ّ
أمل تتشكل
ّ
أمامنا ...لكن
علينا أن ندرك
أنه ال يزال
أمامنا طريق
طويل مع هذه
الجائحة

لن يتحقق
األمان للجميع
إال بالتوزيع
العادل
والمنصف
للقاحات...
وهناك دول
ّ
لم تتلق جرعة
واحدة
حتى اآلن

• أعلنتم قبل أيام انخفاض
الــوفـيــات واإلص ــاب ــات الناتجة
ع ــن «ك ـ ــورون ـ ــا» ع ـل ــى مـسـتــوى
ا لـ ـ ـع ـ ــا ل ـ ــم ،ودول إ قـ ـلـ ـي ــم ش ــرق
الـ ـمـ ـت ــوس ــط ،لـ ـك ــن ف ـ ــي ال ــوق ــت
ذات ـ ــه ه ـن ــاك زيـ ـ ــادة ك ـب ـيــرة في
إصــابــات «ك ــورون ــا» والــوفـيــات
أي ـضــا فــي بـعــض دول مجلس
التعاون خالل األسابيع القليلة
الماضية ...فما تفسيركم لذلك؟
 بالفعل ،لقد سجلت أعداداإلصابات بـ «كوفيد »19 -وكذلك
ً
الوفيات الناجمة عنها عالميا
انـ ـخـ ـف ــاض ــا ب ـن ـس ــب م ـت ـف ــاوت ــة
على مــدى األسابيع الماضية،
وتــزام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ـ ــك م ــع إدخ ـ ـ ـ ـ ــال
ع ـشــرات ال ــدول لـلـقــاح المضاد
لـ«كوفيد.»19 -
ل ـك ــن األعـ ـ ـ ــداد عـ ـ ــادت أخ ـي ــرا
الرتـفــاع طفيف بعد  7أسابيع
من االنخفاض ،وهناك العديد
مــن األس ـب ــاب الس ـت ـمــرار زي ــادة
األعداد في دول الخليج ،ومنها
ال ـ ـتـ ــوسـ ــع الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي إج ـ ـ ــراء
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ،وه ـ ــو م ــا يـعـنــي
ب ــالـ ـض ــرورة اك ـت ـش ــاف ال ـمــزيــد
من الحاالت ،وهذا أمر إيجابي
بالتأكيد.
ً
وه ـ ـنـ ــاك أي ـ ـضـ ــا أس ـ ـبـ ــاب قــد
ّ
ت ـت ـع ــل ــق ب ــاحـ ـتـ ـم ــال الـ ـت ــراخ ــي
ً
المجتمعي نسبيا في تطبيق
اإلجـ ــراءات االحـتــرازيــة ،بسبب
ال ـش ـعــور بــاالطـمـئـنــان لــوجــود
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح ،أو ب ـس ـب ــب اإلجـ ـه ــاد
والسأم من طول أمد الجائحة،
وال ننسى أيـضــا أن الـســاالت
ال ـجــديــدة مــن ال ـف ـيــروس تتسم
بـ ـس ــرع ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ،وم ـ ـ ــن ثــم
القدرة على إصابة أعــداد أكبر
من الناس.
ون ـح ــن واثـ ـق ــون بـ ــأن ب ـلــدان
ً
المنطقة تبذل جـهــودا ضخمة
ل ـل ـحــد م ــن ان ـت ـش ــار ال ـف ـي ــروس
واحـ ـت ــواء ال ـجــائ ـحــة ،ونــوصــي
الجميع بمواصلة هذه الجهود،
وم ـضــاع ـفــة إج ـ ـ ــراءات الـصـحــة
العامة ،كما نوصي المجتمعات
واألفـ ـ ــراد ب ــاالل ـت ــزام بــالـتــدابـيــر
ال ــوق ــائ ـي ــة ،وب ـك ــل الـتـعـلـيـمــات
وال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عــن
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،ح ـتــى
ً
تنقشع الجائحة تماما.

نحتاج إلى
تسريع
ومضاعفة
إنتاج
اللقاحات التي
وصلت لـ 142
دولة بمجموع عدالة التوزيع
• م ــا ه ــي رؤي ـت ـك ــم ل ـتــوزيــع
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ال ـ ـل ـ ـقـ ــاحـ ــات ف ـ ــي دول الـ ـع ــال ــم
جرعة

واإلقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم ،وه ـ ـ ــل ت ـ ـ ــرى غ ـي ــاب
ال ـعــدالــة ف ــي ت ــوزي ــع الـلـقــاحــات
ع ـلــى ب ـعــض دول إق ـل ـيــم شــرق
المتوسط والعالم؟
 حتى اآلن وصلت اللقاحاتال ـم ـضــادة لـ ـ «كـ ّـوف ـيــد »19 -إلــى
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جرعة ،لكن توزيع تلك الجرعات
ت ــم ب ـن ـســب م ـت ـف ــاوت ــة ل ـل ـغــايــة،
حيث توجهت النسبة الكبرى
من الجرعات لعدد محدود من
الـبـلــدان ،فــي حين تلقت معظم
الـبـلــدان ع ــددا م ـحــدودا للغاية
ال ي ـف ــي ب ــاح ـت ـي ــاج ــات ال ـف ـئــات
ّ ً
تعرضا
ذات األولــويــة واألكـثــر
للخطر فيها.
ّ
ً
بل إن هناك بلدانا لم تتلق
جرعة واحــدة حتى اآلن ،وهذا
م ــا ح ــدا بـنــا إل ــى الـتـحــذيــر من
خـ ـط ــورة الـ ـت ــوزي ــع ع ـل ــى نـحــو
قومي ،أو وفق القدرات المالية
ال وفق االحتياجات الحقيقية،
ً
وه ــذا أي ـضــا مــا دفـعـنــا إل ــى أن
ّ
نحث البلدان المرتفعة الدخل
أن ت ـ ـتـ ــأ كـ ــد  -ق ـ ـبـ ــل أن ت ـط ـلــب
لقاحات إضافية من الشركات
ال ـم ـص ـن ـع ــة لـ ـلـ ـق ــاح ــات  -م ـمــا
إذا كـ ــان طـلـبـهــا س ـيــؤثــر على
االت ـف ــاق ــات الـمـبــرمــة م ــع مــرفــق
«كوفاكس» أم ال.
ولــن يكون أحــد بأمان حتى
يـتـحـقــق األمـ ــان لـلـجـمـيــع ،ولــن
ي ـت ـح ـق ــق األم ـ ـ ـ ــان ل ـل ـج ـم ـيــع إال
بــال ـتــوزيــع ال ـع ــادل والـمـنـصــف
لـ ـلـ ـق ــاح ــات ،وش ـ ـمـ ــول الـجـمـيــع
في الحق بالتطعيم ،مع البدء
بالفئات ذات األولــويــة واألكثر
ً
ّ
احتياجا للقاح ،دون أن يشكل
ً
العامل المادي عائقا أمامهم.
• هـ ــل ي ـح ـت ــاج الـ ـع ــال ــم إل ــى
تسريع إنتاج اللقاحات الواقية
من مرض «كوفيد »19؟

 نـ ـع ــم نـ ـحـ ـت ــاج ب ــال ـت ــأك ـي ــدإلـ ـ ـ ــى ت ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ــع ومـ ـض ــاعـ ـف ــة
إ ن ـتــاج اللقا حـ ـ ــات المضـ ــادة
لـ «كوفيد ،»19 -ويعتمد إنتاج
الجرعات الكافية من اللقاحات
ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون ال ـ ــدول ـ ــي ،فـ ــإذا
تــوحــدت الجهود العالمية من
خــال االستثمار فــي البحوث،
والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدرة ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــع،
ّ
وت ــوزي ــع ال ـل ـقــاحــات ،سنتمكن
من الوصول إلى هدفنا بسرعة
غير مسبوقة.
وه ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاك حـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــة م ـ ـلـ ـ ّـحـ ــة
اللـ ـت ــزام ــات س ـيــاس ـيــة ومــال ـيــة
ك ـب ـي ــرة م ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــات ،وم ــن
دو نـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا ال يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن ل ـ ـمـ ــر فـ ــق
«كــوفــاكــس» إي ـصــال الـلـقــاحــات
الالزمة للقضاء على الجائحة
للجميع ،في كل مكان.
ومـ ـ ــن ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري أن نـضــع
ف ـ ــي االع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن الـ ـلـ ـق ــاح ــات
اآلمنة والفعالة ليست وحدها
ّ
قــادرة على حل أزمــة الجائحة،
ب ــل ك ــذل ــك س ــرع ــة الـتـشـخـيــص
وال ـعــاجــات ال ــازم ــة والـفـعــالــة
ضـ ــروريـ ــة م ــن أجـ ــل ال ـس ـي ـطــرة
على الجائحة وتسريع التعافي
العالمي.
ولن تكون هذه األدوات ّ
فعالة
ّ
إال إذا كانت متاحة لكل الفئات
المستضعفة ،و كــذ لــك لجميع
البلدان ،وإذا كانت لدينا أنظمة
صحية ّ
إليصالها.
قوية
ّ
ّ
ال ـت ـ ًحــدي كـبـيــر ،لـكــنــه يمثل
فــرصــة كــذلــك كــي تــوجــه ال ــدول
ً
اهـ ـتـ ـم ــام ــا أكـ ـب ــر ب ــاالس ـت ـع ــداد
والتأهب والتخطيط المسبق
وت ـعــزيــز جــاهــزيـتـهــا وقــدرتـهــا
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـج ــاب ــة ،ك ـم ــا أن ـهــا
فــر صــة لتعزيز روح التضامن
والعمل المشترك وتبادل الدعم
فــي ا لـنــوا حــي الفنية والمالية

ّ
خالل األسابيع القادمة ،سنتمكن ًمن تحديد وقت انتهاء
المرحلة الحاسمة من الوباء ،مشددا على أن اللقاح وحده ليس
ّ
الحل السحري ،ولن يحقق المأمول منه إال بالتوازي مع الجهود
األخرى على صعيد إجراءات الصحة العامة وتدابير الوقاية.
وفيما يلى تفاصيل الحوار:
واللوجستية ،واالستثمار في
هذه المناحي كافة.

التدابير الصحية
• ك ـي ــف ي ــؤث ــر ت ـق ـ ّـي ــد الـ ــدول
بتنفيذ تدابير الصحة العامة
بـ ـشـ ـك ــل ص ـ ـ ـ ـ ــارم ف ـ ـ ــي اح ـ ـت ـ ــواء
الجائحة؟
 كـ ـ ـم ـ ــا أكـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل،الـلـقــاحــات الـمــأمــونــة والفعالة
وحدها ال تستطيع القضاء على
الجائحة ،هناك أهمية قصوى
إلجــراء ات الصحة العامة ،مثل
التشخيص السريع والعالجات
المنقذة للحياة .ولن تكون هذه
األدوات المنقذة للحياة فعالة
ّ
إل إذا ك ــان ــت م ـتــاحــة لـلـفـئــات
ً
األك ـث ــر ض ـع ـفــا بـشـكــل منصف
يشمل جميع البلدان وال يهمل
أحـ ــدا ،ف ــي إط ــار رؤي ــة الصحة
للجميع وبالجميع ،وإذا كانت
هناك أنظمة وخدمات صحية
قوية لتقديمها.

تخفيف اإلجراءات
• ه ــل تـ ــرى أن ال ــوق ــت حــان
لتخفيف اإلجراءات؟
 مــا زلنا بحاجة إلــى اتباعأع ـل ــى درج ـ ــات الـ ـح ــذر ،وأع ـلــى
م ـس ـتــويــات االل ـ ـتـ ــزام بتطبيق
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـع ــام ــة
وتـ ــداب ـ ـيـ ــر الـ ــوقـ ــايـ ــة ب ــال ـك ــام ــل.
ويعني ذلــك الـتــزام الحكومات
بكل إجراءات اكتشاف الحاالت
ّ
وتتبع مخالطيها
واختبارها
وم ـع ــال ـج ــة ال ـج ـم ـي ــع وت ــوف ـي ــر
الرعاية الالزمة لهم.
كما يعني حــرص كــل أفــراد
المجتمع على حماية أنفسهم
واآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن بـ ــاالس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي

ارتداء الكمامة وتنظيف األيدي
ّ
وتجنب االزدحــام واتباع آداب
الـ ـسـ ـع ــال ومـ ــراق ـ ـبـ ــة األع ـ ـ ــراض
وط ـل ــب الـ ـمـ ـش ــورة ال ـط ـب ـيــة ّفــي
حالة ظهورها ،فضال عن تجنب
الشائعات واالهتمام بالصحة
ال ـن ـف ـس ـي ــة ورع ـ ــاي ـ ــة الـ ـصـ ـغ ــار،
وتـنـظـيــم عــاقـتـهــم بــالـمــدرســة
وفـ ــق الـ ـ ـق ـ ــرارات الـ ـت ــي تـعـلـنـهــا
السلطات المعنية.

هزيمة الوباء
• متى يبدو الضوء ساطعا
في آخر النفق ،ونستطيع القول
إنـ ـن ــا ه ــزم ـن ــا وبـ ـ ــاء «كـ ــورونـ ــا»
وانـتـصــرنــا وسـيـطــرنــا عـلـيــه...
ومـ ـت ــى ت ـت ــوق ــع عـ ـ ــودة ال ـح ـيــاة
إلــى طبيعتها فــي دول اإلقليم
والعالم؟
 ه ـنــاك بــالـفـعــل ب ـ ــوادر أمــلّ
ت ـت ـش ــك ــل أمـ ــام ـ ـنـ ــا ،لـ ـك ــن لـنـكــن
واقعيين علينا أن نــدرك أنــه ال
ي ــزال أمــامـنــا طــريــق طــويــل مع
هذه الجائحة ،حيث إن انتقال
ً
مستمرا بشكل
العدوى ال يزال
ً
ً
ّ
كبير ،وهذا ُيشكل ضغطا هائال
ع ـلــى الـمـسـتـشـفـيــات ووحـ ــدات
ّ
العناية المركزة والعاملين في
مجال الرعاية الصحية في كل
مكان .ومن خالل القرارات التي
سيتخذها القادة والمواطنون
خـ ـ ـ ــال األسـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــع الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة،
ّ
س ـن ـت ـم ــك ــن م ـ ــن تـ ـح ــدي ــد وق ــت
ا نـتـهــاء المرحلة الحاسمة من
الوباء.
وفــي حين نقر أن اللقاحات
ُ ّ
تشكل أداة جــديــدة ومهمة في
م ـعــركًـت ـنــا ض ــد «كـ ــوف ـ ـيـ ــد،»-19
خاصة ونحن نشهد اآلن تطوير
العديد من اللقاحات ،وهو أمر
يثير ا لـحـمــا ســة ،فالعلماء من

ً
دروس مستفادة من الجائحة إقليميا

ً
أكد المنظري ،أن هناك دروسا مستفادة
مــن الـجــائـحــة عـلــى الـمـسـتــوى اإلقليمي،
يــأ تــي فــي مقدمتها التضامن والتكاتف
والعمل الموحد ،وهي قيم بالغة األهمية
لتحقيق ا ل ـه ــدف ،واال لـ ـت ــزام المجتمعي
وال ـ ـف ـ ــردي ال ي ـق ــل أه ـم ـي ــة عـ ــن ال ـج ـه ــود
المؤسسية والحكومية ،وكالهما يكمل
اآلخر.

وق ـ ـ ــال د .ال ـم ـن ـظ ــري إن االسـ ـتـ ـع ــداد
والـتــأهــب قبل وق ــوع الجائحة يجعالن
وأفضل
جهود االستجابة أيسر وأسرع
ّ
ً
تــأث ـيــرا ،مبينا أن ت ـبــادل الـثـقــة وتجنب
المعلومات المضللة واستقاء المعلومات
مـ ــن م ـ ـصـ ــادرهـ ــا أم ـ ـ ــور م ـه ـم ــة ل ـل ـغ ــاي ــة،
ومعتبرا أن االستثمار في تقوية النظم
الصحية وتعزيز قــدرا تـهــا يعد بمنزلة

ض ـمــان لـمــواجـهــة األوب ـئ ــة والـجــائـحــات
بفعالية.
وأشار إلى أن نظم المعلومات الصحية
ودقـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـم ـب ـل ـغ ــة وس ــرع ــة
مشاركتها جزء ال يتجزأ من عمل القطاع
ال ـص ـحــي ،الف ـتــا إل ــى أن الـعـمــل الـمـتـعــدد
الـ ـقـ ـط ــاع ــات فـ ــي إط ـ ـ ــار حـ ـك ــوم ــة واحـ ـ ــدة
ً
ً
والمجتمع بأسره أثبت نجاحا ملحوظا.

أحمد المنظري
شتى أنحاء العالم يعملون ً
معا
على وجه السرعة ويتعاونون
الب ـت ـكــار اخ ـت ـب ــارات وعــاجــات
ولـ ـ ـق ـ ــاح ـ ــات ج ـ ــدي ـ ــدة س ـت ـع ـمــل
جـمـعـيـهــا ع ـلــى إن ـق ــاذ األرواح
والسيطرة على هذه الجائحة،
ً
ً
ف ــإن ـن ــا ن ــؤك ــد م ـ ـ ـ ــرارا وتـ ـ ـك ـ ــرارا
أن ال ـل ـق ــاح وح ـ ــده ل ـيــس الـحــل
السحري ،ولــن يحقق المأمول
منه إال بــالـتــوازي مــع الجهود
األخ ــرى على صعيد إج ــراء ات
الصحة العامة وتدابير الوقاية.
بمعنى أن اللقاحات اآلمنة
ّ
ّ
ستغير قواعد اللعبة،
والفعالة
ّ
إال أنه سيتعين علينا مواصلة
على
ارتداء الكمامات والحفاظ ّ
الـتـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي وتـجــنــب
األماكن المزدحمة ،وذلك خالل
المستقبل ا ل ـقــر يــب ،فــا يعني
الحصول على اللقاح أن نتوقف
ّ
توخي الحذر ،وأن ّ
نعرض
عن
أنفسنا للخطر.
وأ شـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ه ــز يـ ـم ــة
«ك ــوف ـي ــد »-19لــن ت ـكــون ممكنة
ّ
ب ـج ـهــود كـ ــل دول ـ ــة ع ـلــى ح ــدة،
وبحسب علم األوبئة ،ال يوجد
ب ـل ــد فـ ــي م ــأم ــن مـ ــن ت ــداع ـي ــات
الـ ـ ــوبـ ـ ــاء ،حـ ـت ــى ت ـ ـكـ ــون جـمـيــع
البلدان آمنة.
وبالنظر إلى مرض الحصبة
وتفشيه في العديد من البلدان،
على الــرغــم مــن وجــود معدالت
تطعيم عالية للغاية ،يتضح أن
الجهود الوطنية وحدها ليست
كافية ،بل يجب توحيد الجهود
في كل مجتمع وكل أسرة.
وال ي ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن ل ـ ــا قـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد
العالمي أن يتعافى إذا كانت
ه ـن ــاك ت ـبــاي ـنــات ف ــي الـتـغـطـيــة
العالمية ،فاللقاحات بدورها
ل ــن ت ـســاعــد ف ــي إن ـق ــاذ األرواح
ص ـح ـيــة
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ُنـ ـظ ــم ال ـ ً
وحسب؛ بل ستسهم أيضا في
تـعــزيــز االنـتـعــاش االقـتـصــادي
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ،ولـ ـ ـ ــن يـ ـ ـك ـ ــون هـ ــذا

ً
االنتعاش ممكنا إذا كان نصف
العالم اليزال ُيعاني التداعيات
ّ
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـ ـتـ ــي خــل ـف ـت ـهــا
جائحة «كوفيد.»19 -

الوضع اإلقليمي
• كيف تقيمون الوضع اآلن
ف ــي إق ـل ـيــم شـ ــرق ال ـم ـت ــوس ــط...
وإل ــى أي م ــدى يـسـتـمــر ّ
تحمل
الظروف االستثنائية وتداعيات
«كورونا» المختلفة؟
ّ
التحسن في
 نالحظ بعضوض ــع ال ـجــائ ـحــة بــاإلق ـل ـيــم من
حيث انخفاض أعــداد الحاالت
ف ــي عـ ــدد م ــن الـ ـبـ ـل ــدان .ل ـك ــن ال
تــزال األع ــداد تتزايد فــي بلدان
أخــرى باإلقليم ،رغــم تقديمها
ال ـل ـقــاح لـمــواطـنـيـهــا .وينبهنا
ً
هذا الوضع مجددا إلى أهمية
االلتزام التام بإجراءات الصحة
العامة وتطبيق تدابير الوقاية
حتى بالنسبة لمن تلقوا اللقاح.
اللقاح مهم للغاية ،لكنه ليس
الوسيلة الوحيدة للقضاء على
الجائحة ،ولن يكون أحد بمأمن
حتى يكون الجميع كذلك.

هناك أسباب
عدة الستمرار
زيادة عدد
اإلصابات
بدول الخليج
منها التوسع
الكبير
في إجراء
االختبارات

الظفيري لـ ةديرجلا  :أقل من  %1نسبة التطعيم وااللتزام سالحا الخروج
فقدان البصر بالكويت
من النفق المظلم
•

أكد أن النساء أكثر عرضة لإلصابة بأمراض العيون
كشف استشاري طب وجراحة العيون في
وزارة الصحة ،د .يوسف الظفيري ،أن النساء
أكثر عرضة لإلصابة بأمراض العيون من
الرجال ،مؤكدا انتشار اإلصابة بالماء األبيض
واألزرق في الكويت بشكل كبير ،بنسب
تعادل تلك الموجودة في الدول الخليجية

●

عادل سامي

• ما نسبة العمى في الكويت،
وه ـ ــل أمـ ـ ـ ــراض الـ ـعـ ـي ــون تـصـيــب
الـ ـ ــرجـ ـ ــال أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء أو
العكس؟
 ال ت ــوج ــد دراس ـ ـ ــات رسـمـيــةموثقة ومعتمدة في الكويت تثبت
نسبة انـتـشــار فـقــدان البصر في
البالد ،لكن اإلحصاءات تشير إلى
أن نسبة اإلصابة بفقدان البصر
ال ـمــؤقــت ف ــي ال ـكــويــت أق ــل م ــن 1
بــالـمـئــة .ويـمـكــن ال ـقــول إن الـمــاء
األزرق منتشر في الكويت بكثرة
ألسباب مختلفة.
وتـ ـشـ ـي ــر أح ـ ـ ـ ــدث ال ـ ــدراس ـ ــات
الطبية الـعــالـمـيــة إل ــى أن اإلن ــاث
أكثر عرضة من الرجال لإلصابة
ب ـ ــأم ـ ــراض ال ـ ـع ـ ـيـ ــون ،خ ـصــوصــا
ّ
تنكس البصر البقعي المرتبط
بــال ـع ـمــر ،وإعـ ـت ــام ع ــدس ــة الـعـيــن
( ك ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــارا كـ ـ ـ ـ ــت) وزرق ا ل ـ ـع ـ ـيـ ــن
(ج ـلــوكــومــا) ،واع ـت ــال الشبكية
السكري.
وتــؤكــد تـلــك ال ــدراس ــات أن 66
بالمئة مــن حــاالت فـقــدان البصر
ومشاكل النظر تحدث عند اإلناث،
و 75بالمئة من مشاكل اإلبصار
تعد أمراضا يمكن الوقاية منها

افتتاح مراكز تطعيم جديدة ضد «كورونا» األسبوع المقبل

األخرى ،وهي من أكبر مسببات فقدان البصر
لدى الناس .وقال الظفيري لـ «الجريدة» إن
نسبة فقدان البصر المؤقت في الكويت أقل
من  1بالمئة ،مشددا على أهمية إنشاء مراكز
متخصصة لصحة العيون في كل محافظات
الكويت ...وإلى تفاصيل الحوار:

أو تصحيحها ،و 33بالمئة من
حاالت التنكس البقعي المرتبط
بــال ـع ـمــر ،وإعـ ـت ــام ع ــدس ــة الـعـيــن
بسبب التدخين ،وأن  80بالمئة
من فقدان البصر التام أو مشاكل
البصر تحدث في الدول النامية.

وذلك لعدة أسباب ،من بينها قلة
وع ــي ال ـن ــاس وإه ـم ــال الـمــرضــى
ل ـل ـمــراج ـعــة الـ ــدوريـ ــة وتـحـسـيــن
مستوى السكر في الدم ،ومراجعة
أطـبــاء السكر والـعـيــون وشبكية
العين.

الماء األبيض واألزرق

• م ــا ن ـس ـبــة ان ـت ـش ــار ال ـم ـيــاه
البيضاء والزرقاء في الكويت؟
 أمراض الماء األزرق واألبيضمنتشرة في الكويت بشكل كبير،
وه ـمــا مــن أك ـبــر مـسـبـبــات فـقــدان
الـبـصــر ،وال ـم ــاء األب ـيــض يحدث
ّ
ب ـع ــد س ـ ــن ال ـخ ـم ـس ـيــن ،وع ــاج ــه
متوافر بشكل كبير في الكويت.

• مـ ــا أكـ ـث ــر أس ـ ـبـ ــاب أمـ ـ ــراض
العيون في الكويت ،خصوصا مع
انتشار مرض السكري؟
 أكثر أمراض العيون انتشاراف ــي ال ـكــويــت ه ــي ف ـق ــدان الـبـصــر
ن ـت ـي ـج ــة انـ ـتـ ـش ــار م ـ ــرض الـ ـم ــاء
األبيض والماء األزرق ،إلى جانب
ان ـت ـش ــار م ـ ــرض ال ـس ـك ــر بـكـثــافــة
بنوعيه األول والثاني ،ومن أهم
أع ــراض ــه الـجــانـبـيــة تــأثـيــره على
شبكية العين.
وقـ ـ ـ ــد ي ـ ـحـ ــدث ال ـ ـ ـمـ ـ ــاء األزرق
واألب ـي ــض بـشـكــل مـبـكــر ،خــاصــة
م ــع إه ـم ــال ال ـمــرضــى لـلـمــراجـعــة
الدورية لطبيب السكري والعيون،
وإهمال إجراء الفحوص الدورية
وإهـمــال عــاج السكر والمتابعة
مع المتخصصين.
ونــاحــظ أن أم ــراض الشبكية
منتشرة في الكويت بشكل كبير،

●

يوسف الظفيري

االنـ ـتـ ـظ ــار ال ـط ــوي ـل ــة لـلـعـمـلـيــات
وال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادات الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
ت ـخ ـصــص الـ ـعـ ـي ــون ،ولـتـخـفـيــف
الضغط عن مركز البحر للعيون
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـصـ ـبـ ــاح ال ـط ـب ـيــة
التخصصية.

مراكز بالمحافظات
• هـ ــل ت ـح ـت ــاج الـ ـك ــوي ــت إل ــى
مـسـتـشـفــى مـتـخـصــص لـلـعـيــون
في كل منطقة صحية ،لتخفيف
الضغط على مركز البحر للعيون
في منطقة الصباح؟
 ع ــدد ال ـس ـكــان بــال ـكــويــت فيتــزايــد مستمر ،ل ــذا يـجــب توفير
مراكز متخصصة لصحة العيون
فــي كــل مـحــافـظــة مــن محافظات
الـكــويــت ،لتقديم خــدمــات أفضل
للمرضى ،ولكي تنخفض قائمة

المياه
البيضاء
والزرقاء
منتشرة في
الكويت بشكل
كبير

عادل سامي

ت ـ ــوا ص ـ ــل وزارة ا ل ـص ـحــة
جـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــا فـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي
لفيروس «كــورونــا» من خالل
التوسع في حملة التطعيمات
ضــد «كــوفـيــد  ،»19والتوعية
بخطورة الـمــرض على فئات
مـخـتـلـفــة ،مـنـهــا ك ـب ــار ال ـســن،
والمصابون بأمراض مزمنة
غير معدية.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،أكـ ــدت
مـ ـص ــادر ص ـح ـيــة مـطـلـعــة أن
الـحــل الـسـحــري لـلـخــروج من
النفق المظلم وعــودة الحياة
إ ل ــى طبيعتها قـبــل ديسمبر
 ،2019اس ـت ـي ـعــاب ال ـمــواطــن
وال ـم ـق ـيــم ل ـخ ـط ــورة ال ــوض ــع،
والـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــد ب ـ ــاالش ـ ـت ـ ــراط ـ ــات
الصحية ،وااللتزام باإلجراءات
االح ـتــرازيــة ،وتـســريــع وتيرة
التطعيم.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن
«الصحة» لجأت لخيار الحظر
الـ ـج ــزئ ــي لـ ـخـ ـط ــورة ال ــوض ــع
الوبائي ،مشيرة إلى أن الحياة
لم تتعطل في ظل هذا الحظر،
فالحركة مستمرة وال تعطيل
لحياة الناس.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـ ــه إذا
استمرت األم ــور على مــا هي
عليه فــي ال ــزي ــادات المقلقلة
فـ ــي اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات والـ ــوف ـ ـيـ ــات،
ودخ ـ ــول ال ـع ـنــايــات ال ـمــركــزة،
فالجميع سيدفع الثمن ،داعية
إلى توخي الحذر ،وأن نكون
جميعا على قدر المسؤولية.

مركز الكويت للتطعيم
وح ـ ـ ــول م ـ ـخـ ــاوف ال ـب ـعــض
م ـ ــن ت ـل ـق ــي ال ـت ـط ـع ـي ــم ،أك ـ ــدت
الـمـصــادر أن عــدد المطعمين
حـ ــول ال ـع ــال ــم ب ـلــغ ن ـحــو 340
مليونا ،أي ما يــوازي ضعفي
عدد اإلصابات ،وهو ما يؤكد
أن التطعيم آم ــن وف ـع ــال ،وال
يوجد بــه مضاعفات خطيرة
أو غير متوقعة ،مشيرة إلى أنه
«لو كان خطيرا لرأينا اإلعالم
الغربي تحدث عن ذلك ،وشن
هجوما على اللقاحات».
وأكـ ـ ــدت أن ال ـشــائ ـعــات عن
خطورة التطعيم ومضاعفاته
لن تؤدي إال إلى خوف الناس،
ومن ثم زيادة أعداد اإلصابات
وال ــوفـ ـي ــات ودخـ ـ ــول الـعـنــايــة
المركزة ،وكل ذلك لن يرجعنا
إلى الحياة الطبيعية.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إل ــى
أن ال ـعــالــم كـلــه ف ــي س ـبــاق مع
الفيروس ،وإذا حدثت طفرات
ف ــي «ك ــوف ـي ــد  »19ف ـلــن يـكــون
التطعيم مفيدا ،وسنعود إلى
المربع األول من جديد ،لذلك

يجب تسريع وتيرة التطعيم
في الكويت بشكل كبير.
وف ـ ـ ــي اإلطـ ـ ـ ـ ــار ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،كـشـفــت
ال ـم ـصــادر أن الـ ـ ــوزارة ستفتتح
األسبوع المقبل عددا من المراكز
الصحية الـجــديــدة فــي مختلف
م ـن ــاط ــق الـ ـب ــاد ل ـت ــدخ ــل خــدمــة
تـطـعـيـمــات «ك ـ ــورون ـ ــا» ،تـضــاف
إلى  15مستوصفا تقدم خدمات
التطعيم في البالد بواقع  3في كل
منطقة صحية.
وأوضحت أن اإلدارة المركزية
للرعاية الصحية األولـيــة تعمل
اآلن عـلــى تـجـهـيــز تـلــك الـمــراكــز
للدخول في خدمة التطعيم ضد
الفيروس.
وك ــان ــت «الـ ـصـ ـح ــة» اع ـت ـمــدت
نحو  16مركزا لخدمة التطعيم
ض ـ ـ ـ ـ ــد «كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا» بـ ـجـ ـمـ ـي ــع
م ـحــاف ـظــات الـ ـب ــاد ،تـعـمــل على
ف ـتــرت ـيــن ص ـبــاح ـيــة وم ـســائ ـيــة،
وه ــذه ال ـمــراكــز ه ــي :مــركــز حمد
الحميضي ،وشيخة السديراوي
الصحي فــي الشويخ ،ومساعد
حمد الصالح بمنطقة الشعب،

وش ـمــال غ ــرب الصليبيخات
الصحي ،وعبدالرحمن الزيد
غرب مشرف ،ومركز الصديق،
وسلوى التخصصي ،ومتعب
الـ ـ ـش ـ ــاح ـ ــي ف ـ ــي إشـ ـبـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
والـ ـ ـع ـ ــارضـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي،
وخيطان الجنوبي ،والمسايل
الـ ـصـ ـح ــي ،وص ـ ـبـ ــاح األح ـم ــد
الصحي  ،Eوش ــرق األحـمــدي
ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ،وم ـ ــرك ـ ــز ال ـن ـس ـيــم
ال ـص ـحــي ،وج ــاب ــر األح ـم ــد ،1
ومركز النهضة الصحي.
كـمــا تــوسـعــت ال ـ ــوزارة في
خطتها في خدمات التطعيم
لـتـشـمــل ال ـق ـطــاعــات األم ـن ـيــة،
ووزارة ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ،و ه ـي ـئ ــة
اإلعـ ــاقـ ــة ،وال ـق ـط ــاع الـنـفـطــي،
ك ـمــا دش ـن ــت خ ــدم ــة ال ــوح ــدة
الـمـتـنـقـلــة لـتـطـعـيــم طــريـحــي
الـفــراش ،حيث تــم تخصيص
وحــدت ـيــن مـتـنـقـلـتـيــن ف ــي كل
منطقة صحية ،بإجمالي 10
وح ـ ــدات ،بـهــدف الـتــوســع في
تقديم خــدمــات التطعيم لكل
شرائح المجتمع.
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برلمانيات

«التشريعية» :إسقاط فوائد القروض ال يخالف الدستور

سلة برلمانية
المطر :اجتماعَ لعودة
المدارس بعد ق َسم الحكومة

«استخدام أموال التأمينات لسداد القروض االستهالكية يخرج عن هدف إنشاء المؤسسة»
فهد تركي

وافقت اللجنة «التشريعية»
بإجماع أعضائها على 3
قوانين بإسقاط فوائد
القروض وشراء الدولة
للقروض االستهالكية على
المواطنين.

الدولة تتحمل
الفوائد المترتبة
عن المديونيات
بعد إعادة جدولة
الدين األصلي

وافـ ـق ــت ل ـج ـنــة ال ـ ـشـ ــؤون الـتـشــريـعـيــة
والـقــانــونـيــة عـلــى اق ـتــراح بـقــانــون بشأن
إسقاط فوائد القروض للمواطنين ،مؤكدة
أن االقتراح بقانون المقدم بهذا الشأن ال
تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور.
وأنجزت اللجنة تقريرها عن االقتراح
بقانون المقدم من النواب محمد المطير
وخ ــال ــد الـعـتـيـبــي وب ــدر ال ــداه ــوم وثــامــر
السويط ورفعته إلى رئيس مجلس األمة،
ال ــذي أح ــال ــه بـ ــدوره إل ــى لـجـنــة ال ـشــؤون
المالية واالقتصادية.
وقالت اللجنة في تقريرها :أحال رئيس
مجلس األمة إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية االقتراح بقانون المشار إليه
بتاريخ  ،2021/2/14وذلك لدراسته وتقديم
تقرير بشأنه إلى المجلس ،وعقدت اللجنة
ً
لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ .2021/2/22
وأضافت أن االقتراح بقانون يتضمن
ثماني مواد ،أهم ما جاء فيها اآلتي:
 ت ـق ــوم ال ـب ـن ــوك وشـ ــركـ ــات الـتـمــويــلالخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي
بجدولة القروض االستهالكية للمواطنين
حتى تاريخ  31يناير  ،2021وتسدد على
( )12سنة على أن يبدأ السداد في بداية
السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى
دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين
ودون فوائد نظير ما تم إيداعه من مبالغ
لدى البنوك من الهيئة العامة لالستثمار
ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية.
 ي ـج ــوز لـلـبـنــوك اإلس ــام ـي ــة جــدولــةأص ــل ق ــروض الـمــواطـنـيــن االستهالكية
مع التنازل عن األرباح المحققة ،على أن
تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل القروض
ل ــدى ال ـب ـنــوك اإلس ــام ـي ــة بـصـفــة وديـعــة
دون أرباح.
 ال ت ـح ـت ـس ــب أي فـ ـ ــوا ئـ ـ ــد ل ـ ــودا ئ ـ ــعالـمــؤسـســات الـحـكــومـيــة ،وت ـقــوم الــدولــة
بتعويض األرب ــاح المفقودة للمؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية.
ً
ً
تقدم البنوك قرضا حسنا دون فوائدً
للشركات التي منحت قروضا استهالكية
للمواطنين مقابل إعــادة جدولتها وفق
هذا القانون.
 حظر على البنوك وشركات االستثمارالخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي
منح القروض للمواطنين بفوائد ،وأجاز
تمويل احتياجاتهم وفق نظام المعامالت
اإلسالمية.
 تـعــاد تسوية أوض ــاع المستفيدينمن تطبيق أحكام القانون رقم ( )51لسنة
 2010بإنشاء صندوق معالجة أوضــاع
المواطنين المتعثرين في سداد القروض
االسـتـهــاكـيــة والـمـقـسـطــة تـجــاه البنوك
ً
وشــركــات االسـتـثـمــار وف ـقــا ألح ـكــام هــذا
القانون.
وذك ــرت أن االق ـتــراح بـقــانــون يـهــدف -
حسبما جاء في مذكرته اإليضاحية  -إلى

«التشريعية» في اجتماع سابق
تنظيم القروض وإلغاء الفوائد الربوية
التي أثقلت كاهل المواطنين المقترضين.

مالحظات قانونية
وبينت أنه بعد البحث والدراسة رأت
الـلـجـنــة أن االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون ال تشوبه
شبهة مـخــالـفــة أح ـكــام الــدس ـتــور ،إال أن
ال ـل ـج ـنــة أبـ ـ ــدت ب ـع ــض ال ـم ــاح ـظ ــات مــن
الناحية القانونية والصياغة ،وذلك على
النحو التالي:
 ال ـ ـم ـ ــادة األولـ ـ ـ ـ ــى ي ـك ـت ـن ـف ـهــا بـعــضال ـغ ـمــوض حـيــث يـفـهــم مـنـهــا أن الـبـنــوك
ال ـت ـق ـل ـيــديــة وشـ ــركـ ــات ال ـت ـم ــوي ــل مـلــزمــة
بجدولة القروض االستهالكية للمواطنين،
بـيـنـمــا األمـ ــر ج ـ ــوازي بــالـنـسـبــة للبنوك
اإلسالمية ،وتــرى اللجنة ضــرورة إعــادة
صياغة المادة من قبل اللجنة المختصة
بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إن استخدام أمــوال المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية لسداد القروض
االس ـت ـهــاك ـيــة ي ـخ ــرج ع ــن الـ ـه ــدف ال ــذي
أنشئت من أجله هذه المؤسسة والــوارد
في المادة ( )۱۱من الدستور.
 ت ـعــديــل دي ـبــاجــة االقـ ـت ــراح بـقــانــونلتصبح «وعـلــى القانون رقــم ( )51لسنة
 2012بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع
المواطنين المتعثرين في سداد القروض
االسـتـهــاكـيــة والـمـقـسـطــة تـجــاه البنوك
وشركات االستثمار والقوانين المعدلة
له».
وأوضحت أنه بعد المناقشة وتبادل
اآلراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع
آراء الحاضرين من أعضائها على االقتراح
بقانون بعد األخذ بالمالحظات السالف
بيانها.

شراء القروض
مــن جـهــة أخ ــرى ،واف ـقــت اللجنة على
االقـتــراح بقانون بـشــراء الــدولــة ألرصــدة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة وال ـم ـق ـس ـط ــة
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن لـ ـ ــدى الـ ـبـ ـن ــوك ال ـت ـج ــاري ــة
واإلسالمية وشركات االستثمار والتمويل

وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد كافة
عنها ،المقدم من النائب سعدون حماد.
وق ــال ــت الـلـجـنــة ف ــي ت ـقــريــرهــا :أح ــال
رئيس مجلس األمــة إلــى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية االقتراح بقانون
المشار إليه بتاريخ  ،2021/1/5لدراسته
وت ـق ــدي ــم ت ـقــريــر ب ـشــأنــه إلـ ــى الـمـجـلــس،
ً
وعـقــدت اللجنة لـهــذا الـغــرض اجتماعا
بتاريخ .2021/2/22
وأضـ ــافـ ــت :ي ـنــص االق ـ ـتـ ــراح ب ـقــانــون
على قيام الحكومة بشراء أرصدة ديون
المواطنين الكويتيين المستحقة عليهم
للبنوك التجارية واإلسالمية وشركات
االستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة
بنك الكويت المركزي حتى تاريخ العمل
بهذا الـقــانــون ،وتتحمل الــدولــة الفوائد
ال ـم ـتــرت ـبــة ع ــن هـ ــذه ال ـم ــدي ــون ـي ــات بعد
قـيــامـهــا ب ــإع ــادة جــدولــة الــديــن األصـلــي
(بدون فوائد) بحيث يقسط أصل الدين
ً
على المواطن المدين لمدة ( )25عاما على
أقساط شهرية متساوية ال تجاوز (25
في المئة) من الراتب األساسي والعالوة
واالجتماعية لكل مدين.
كـمــا ن ــص االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون عـلــى أن
تؤخذ األموال الالزمة لتنفيذ أحكامه من
االحتياطي العام للدولة على أن ترد إليه
األقساط المسددة من أصل الدين.
وي ـهــدف االق ـت ــراح بـقــانــون  -حسبما
جــاء فــي مذكرته اإليضاحية  -إلــى رفع
الـمـعــانــاة مــن فــوائــد الــديــون المستحقة
عن المواطنين.
وذك ـ ــرت أن ــه ب ـعــد ال ـب ـحــث وال ــدراس ــة
توصلت اللجنة إلى أن االقتراح بقانون ال
تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور أما
مسألة المالءمة فتترك للجنة المختصة
لـبـحـثـهــا م ــع ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ،إال أن
الـلـجـنــة أب ــدت بـعــض ال ـمــاح ـظــات على
الصياغة على النحو التالي:
 تعديل اإلشارة للمرسوم بقانون رقم( )51لسنة  2010في الديباجة بإضافة
ً
(والقوانين المعدلة له) بدال من المعدل
بالقانون رقم ( )28لسنة  2014حيث إنه
ّ
عدل أكثر من مرة.
 -اسـ ـتـ ـب ــدال ب ـك ـل ـمــة «ال ـ ــدول ـ ــة» كـلـمــة

«الـحـكــومــة» فــي عـنــوان االق ـتــراح بقانون
وفي المادة الثانية منه لضبط الصياغة
ً
اتساقا مع المادة األولى.
وأوضحت أنه بعد المناقشة وتبادل
اآلراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع
آراء الحاضرين من أعضائها على االقتراح
بقانون مع األخــذ بالمالحظات السالف
بيانها.

المدين المستفيد
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،واف ـ ـق ـ ــت ال ـل ـج ـن ــة
التشريعية على االقـتــراح بقانون بشأن
شـ ـ ــراء الـ ــدولـ ــة ال ـ ـقـ ــروض االس ـت ـهــاك ـيــة
المستحقة على المواطنين الـمـقــدم من
النواب د .هشام الصالح ،ود .خالد عايد
العنزي ،وأحمد الحمد.
وقالت اللجنة في تقريرها :أحال رئيس
مجلس األمة إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية االقتراح بقانون المشار إليه
بتاريخ  ،2021/1/28لدراسته وتقديم تقرير
بشأنه إلى المجلس ،وعقدت اللجنة لهذا
ً
الغرض اجتماعا بتاريخ .2021/2/22
وق ــال ــت :يـتـكــون االق ـت ــراح بـقــانــون من
س ـبــع مـ ــواد وتـضـمـنــت الـ ـم ــادة ( )1منه
تـعــريـفــات لـبـعــض الـكـلـمــات وال ـع ـب ــارات
الـ ـ ـ ــواردة ف ـيــه وهـ ــي ال ـم ــدي ــن الـمـسـتـفـيــد
وال ـ ـج ـ ـه ـ ــات ال ـ ــدائ ـ ـن ـ ــة ول ـ ـ ـجـ ـ ــان ف ـحــص
الـمــديــونـيــات .ونــص فــي ال ـمــادة ( )2منه
على أن تقوم الدولة من خالل وزارة المالية
بسداد الرصيد القائم للقروض المستحقة
على المدينين المستفيدين من أحكام هذا
القانون والثابتة بدفاتر الجهات الدائنة
ح ـتــى ت ــاري ــخ  31دي ـس ـم ـبــر  ،2020بعد
موافقة لجان فحص المديونيات ،ونصت
المادة ( )3على أن يسدد المدين المستفيد
ً
للدولة ما أدته عنه خصما من عالوة غالء
المعيشة المقررة له وبحد أقصی ()120
ً
ً
دینارا شهريا.
ونصت المادة ( )4على أن تنشأ لجان
لفحص المديونيات يصدر في تشكيلها
قـ ــرار م ــن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،كـمــا تـنــاولــت
المادة عضوية هذه اللجان واجتماعاتها
بينما حددت المادة ( )5اختصاصاتها.

وقررت المادة ( )6أن يصدر مجلس
الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون
خــال شهر مــن تــاريــخ العمل بــه ،على
أن تتضمن القواعد واإلج ــراء ات التي
ي ـت ــم ب ـه ــا س ـ ـ ــداد ال ـ ــدول ـ ــة م ــدي ــون ـي ــات
المواطنين وقواعد الخصم من عالوة
غالء المعيشة ونسبه.
يهدف االقتراح بقانون -حسبما جاء
في مذكرته اإليضاحية -إلى مساعدة
المواطنين في الخروج من حالة الركود
االقتصادي ،وذلك من خالل تحريرهم
من جميع األعـبــاء المالية المثقل بها
كاهلهم بما يحفظ حق الدولة وال يهدر
المال العام.
وأوضحت أنه بعد البحث والدراسة
ت ــوصـ ـل ــت ال ـل ـج ـن ــة إلـ ـ ــى أن االق ـ ـتـ ــراح
بقانون ال تشوبه شبهة مخالفة أحكام
الــدسـتــور ،أمــا مسألة المالء مة فتترك
للجنة المختصة لبحثها مع الجهات
المعنية.
كما أبدت اللجنة بعض المالحظات
كالتالي:
 ورد ف ــي ن ـهــايــة ت ـعــريــف الـجـهــاتال ــدائ ـن ــة ف ــي الـ ـم ــادة ( )1م ــن االق ـت ــراح
بقانون عبارة (وكذلك الجهات المختلفة
في الدولة) ،وترى اللجنة عدم انضباط
الصياغة التشريعية في هذه العبارة
حيث إن مادة التعريفات يجب أن تبين
الـمـقـصــود بالمصطلح الـمـعــرف على
وجــه الـتـحــديــد ،ومــن ثــم يجب تحديد
الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
 االقـ ـ ـت ـ ــراح ب ـق ــان ــون ل ــم يـ ـح ــدد مــنأيـ ــن س ـي ـتــم س ـ ــداد ال ــدول ــة لـمــديــونـيــة
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن مـ ــن ه ــذا
القانون.
 إض ــاف ــة عـ ـب ــارة «ال ـ ـشـ ــروط» وقـبــلعبارة «القواعد واإلجراءات» الواردة في
المادة ( )6لتتسق المادة مع ما ورد في
مواد أخرى من االقتراح بقانون.
وبـيـنــت الـلـجـنــة أن ــه بـعــد المناقشة
وتبادل اآلراء تم االنتهاء إلى الموافقة
بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها
على االقـتــراح بقانون مع المالحظات
السالف بيانها.

قال رئيس اللجنة
التعليمية النائب د .حمد
المطر إن «اللجنة تواصلت
مع األكاديميين القائمين
على مشروع العودة
للمدارس والتعليم بشكل
عام ،لالجتماع معهم
في مجلس األمة بعد
قسم الحكومة ،وسندعو
وزير التربية والقياديين
في الوزارة ،لالستفادة
من مشروعهم خاصة
منهم كمبادرين شباب
أكاديميين».

الكندري :وقف انتقال
الوافدين من العام للخاص

طالب النائب د .عبدالكريم
الكندري بوقف قرار
السماح بتحويل العمالة
الوافدة من القطاع العام
الى الخاص ،مؤكدا أن
الحكومة ليست جادة في
إصالح الخلل في التركيبة
السكانية.
وقال الكندري :يجب
وقف قرار السماح
لألجانب باالنتقال من
العمل بالقطاع العام
إلى الخاص ،موضحا
أن ما يحدث بهذا الشأن
«يخالف مزاعم الحكومة
بتنظيم التركيبة
السكانية ،فمن ليس له
مكان للعمل بالقطاع العام
ُ
قدم فيه يجب أال
الذي است ِ
يترك ليتسرب إلى القطاع
ً
الخاص المتخم أساسا
بالعمالة الهامشية».

ً
ً
ً
 1946نشاطا برلمانيا للنواب خالل  86يوما ...أغلبها أسئلة

ً
ً
 1269سؤاال و 371اقتراحا بقانون إضافة إلى  304اقتراحات برغبة
وفق إحصائية أعدتها
«الجريدة» ،فإن نواب الدائرةً
األولى تقدموا بـ  518نشاطا
منذ بداية الفصل التشريعي
السادس عشر في  15ديسمبر
الماضي ،وحتى يوم  10مارس،
ّ
وتقدم نواب الدائرة الثانية
بـ  309موضوعات ،ونواب
«الثالثة» بـ  ،588أما نواب
الدائرة الرابعة فقد بلغت ً
موضوعاتهم  ،441وأخيرا
الدائرة الخامسة برصيد .547

األمانة العامة منعت
ّ
تسلم اقتراحات
النسخ واللصق
مما خفف الزحام
على اللجان

●

محيي عامر

بلغت أنشطة أعـضــاء مجلس
األمة منذ بداية الفصل التشريعي
السادس عشر ،الذي انطلق قطاره
ً
 15ديسمبر الماضي  1946عمال
ً
ً
برلمانيا ،بواقع  1269سؤاال و371
ً
اقتراحا بقانون ،إضافة إلى 304
اقـتــراحــات برغبة ،واستجوابين
ش ـ ــارك ف ــي تـقــديـمـهـمــا  5نـ ــواب،
بينما بـلــغ ع ــدد الـمـشــاريــع التي
أحالتها الحكومة إلــى المجلس
ّ
المعلق جلساته منذ  18فبراير
ً
الماضي نحو  38مشروعا بقانون
أغلبها ميزانيات.
ووفـ ـ ـ ـ ــق إحـ ـص ــائـ ـي ــة أع ــدتـ ـه ــا
«الـ ـجـ ــريـ ــدة» ،فـ ــإن ن ـ ــواب ال ــدائ ــرة
األولى ّ
تقدموا بـ  518نشاطا منذ
بداية الفصل التشريعي السادس
عشر ،وحتى يوم  10الجاري ،في
وقــت تـقـ ّـدم نــواب الــدائــرة الثانية
بـ  309موضوعات ،وتـقـ ّـدم نواب
الثالثة ب ـ  ،588أمــا نــواب الــدائــرة
الرابعة ،فقد بلغت موضوعاتهم
ً
 ،441وأخ ـي ــرا ال ــدائ ــرة الخامسة
ً
برصيد  547موضوعا.
واحتل النائب أسامة الشاهين
المرتبة األولى في الدائرة األولى
على صعيد األسئلة البرلمانية
واالقـ ـت ــراح ــات ب ــرغ ـب ــة ،ف ــي وقــت
ّ
حل زميله في الحركة الدستورية
اإلسالمية ،النائب د .حمد المطر،
في المرتبة األولى بالدائرة الثانية
عـلــى صعيد االق ـتــراحــات برغبة

واألس ـئ ـل ــة ،ف ــي ح ـيــن ان ـت ــزع منه
النائب د .بدر المال المركز األول
في االقتراحات بقوانين.
ّ
وفي الدائرة الثالثة ،حل النائب
مهند الساير في المرتبة األولى
على صعيد االقتراحات بقوانين،
برصيد  37اقتراحا ،تاله النائب
مـهـلـهــل الـمـضــف بـ ـ  32اق ـتــراحــا،
ّ
وقد احتل المركز األول بالنسبة
لتوجيه األسئلة البرلمانية ،في
ّ
وق ــت ح ــل الـنــائــب د .عـبــدالـعــزيــز
الصقعبي في المرتبة األولى على
صعيد االقتراحات برغبة.
أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ف ـقــد
ّ
حـ ـ ــل الـ ـن ــائ ــب م ـ ـ ـ ــرزوق ال ـخ ـل ـي ـفــة
بالمرتبة األولــى في االقتراحات
بــرغـبــة واألس ـئ ـل ــة ،وت ـس ــاوى مع
زميله النائب شعيب المويزري
بالنسبة لــاقـتــراحــات بقوانين،
ب ــواق ــع  24ل ـكــل مـنـهـمــا ،وبينما
اح ـت ــل ال ـن ــائ ــب د .بـ ــدر ال ــداه ــوم
ا لـمــر كــز األول بالنسبة لألسئلة
البرلمانية ،فقد انتزع منه النائب
د .محمد الحويلة المركز األول في
االقـتــراحــات برغبة واالقـتــراحــات
بقوانين.
وب ـم ــوج ــب اإلح ـص ــائ ـي ــة ،ف ــإن
ن ــواب ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة هــم األكـثــر
تقديما لألسئلة البرلمانية بواقع
ّ
ً
 322سؤاال ،في حين حلت الدائرة
الـثــانـيــة بــالـمــرتـبــة األخ ـي ــرة على
وقع األسئلة ،حيث ّ
تقدمت بـ149
ً
سـ ـ ــؤاال ،واح ـت ــل ال ـنــائــب د .حمد
المطر المرتبة األولــى في تقديم

إحصائية ألداء أعضاء مجلس األمة من بداية دور االنعقاد
حتى  - 2021/3/2الدائرةاألولى

أسامة المناور
سعدون العتيبي
عبدالعزيز الصقعبي
عبدالكريم الكندري
فارس العتيبي
مهند الساير
هشام الصالح
يوسف الفضالة
مبارك العرو
مهلهل المضف
اإلجمالي 

اقتراح
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أحمد الشحومي
اسامة الشاهين
حسن جوهر
حمد روح الدين
عبدالله الطريجي
عدنان عبد الصمد
علي القطان
عيسى الكندري
يوسف الغريب
عبدالله المضف
اإلجمالي 
األسئلة بـ «الثانية» ،برصيد 66
ً
س ـ ـ ــؤاال ،وب ـل ـغــت أس ـئ ـلــة ال ــدائ ــرة
ّ
األولى  308أسئلة ،ووجه أعضاء
ً
الدائرة الرابعة  235سؤاال ،بينما
ّ
تقدم نواب «الخامسة» بـ.255
وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ل ـ ــاقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات
بـقــوانـيــن ،فكما هــو مـعـلــوم ،فــإن
االق ـتــراح بقانون الــواحــد يشارك
بتقديمه في الغالب  5نواب حتى
يــأخــذ صـفــة االسـتـعـجــال ،ولــذلــك
ف ــإن االق ـت ــراح ــات بـقــوانـيــن الـتــي
تــم تقديمها حـتــى تــاريـخــه  -من
دون احـتـســاب االق ـت ــراح الــواحــد
ً
ألكثر من نائب  -هي  371اقتراحا
بقانون ،لكن باحتساب االقتراح
الــواحــد ال ــذي ش ــارك فــي تقديمه

الدائرة الثالثة
اقتراح
بقانون
22
10
28
28
8
37
23
19
16
32
223

اقتراح
برغبة 

اقتراح
بقانون

األسئلة
البرلمانية 

االستجوابات

أك ـثــر م ــن ن ــائ ــب ،فـقــد بـلـغــت 819
ً
اقتراحا ،كما هي الحال بالنسبة
إلــى االسـتـجــوابــات ،فقد شــارك 3
نواب في تقديم استجواب ،واثنان
ّ
تقدما باستجواب آخر.
وت ـ ــرج ـ ــع ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أسـ ـب ــاب
تواضع عدد االقتراحات بقوانين
التي ّ
قدمها النواب خالل الفصل
الـتـشــريـعــي ال ـس ــادس ع ـشــر ،إلــى
اإلج ــراء ات التي اتبعتها األمانة
الـعــامــة لمجلس األم ــة فــي اآلونــة
ّ
األخيرة ،برفض تسلم اقتراحات
ال ـ ـ  ،copy+pasteال ـتــي ساهمت
بنسبة كبيرة في تقنين المسألة،
حـيــث كــانــت األعـ ــداد فــي السابق
تتضاعف عــن ذلــك الــرقــم بكثير،

الدائرة الثانية

أحمد الحمد
بدر الحميدي
بدر المال
حمد المطر
حمد الهرشاني
خليل الصالح
سلمان الحليلة
محمد المطير
مرزوق الغانم
خالد العنزي
اإلجمالي 

حـيــث كــانــت الـلـجــان البرلمانية
ت ـ ـ ـغـ ـ ــرق فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق بـ ـمـ ـئ ــات
االقتراحات المتشابهة ،وهــو ما
ّ
ك ــان مـحــل ش ـكــاوى مستمرة من
فرقها الفنية.
وعــودة إلــى اإلحصائية ،فقد
ّ
حلت الدائرة الثالثة في المرتبة
األولـ ـ ــى بــالـنـسـبــة لــاق ـتــراحــات
ً
بقوانين ،برصيد  223اقتراحا،
تلتها ال ــدائ ــرة الـخــامـســة بــواقــع
 ،173ث ــم الـ ــدائـ ــرة األولـ ـ ــى الـتــي
شارك أعضاؤها في تقديم 164
اقتراحا.
أمــا على صعيد االقـتــراحــات
ب ــرغـ ـب ــة ،فـ ـق ــد احـ ـتـ ـل ــت الـ ــدائـ ــرة
الخامسة المرتبة األولــى بواقع

األسئلة
البرلمانية 
23
2
62
12
28
32
31
10
25
97
322

 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ثامر السويط
سعد الخنفور
شعيب المويزري
فايز الجمهور
فرز الديحاني
مبارك الحجرف
مرزوق الخليفة
مساعد العارضي
محمد الراجحي
سعود بو صليب
اإلجمالي

 51
2
0
19
0
7
0
0
0
0
43

 81
10
24
21
1
6
2
14
3
19
117

4
 62
28
66
0
4
2
8
0
11
149

 0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

 116اقـ ـت ــراح ــا ،ت ـل ـت ـهــا ال ــدائ ــرة
الرابعة برصيد  63اقتراحا ،ثم
الدائرة األولى بواقع  46اقتراحا،
وت ـ ـسـ ــاوت الـ ــدائـ ــرتـ ــان ال ـثــان ـيــة
والثالثة بـ  43اقتراحا برغبة لكل
منهما ،واحتل النائب د .محمد
الـحــويـلــة الـمــركــز األول عـلــى كل
ً
الدوائر ،حيث ّ
تقدم بـ 82اقتراحا
برغبة.
ورغم ّ
تنوع موضوعات النواب
بالنسبة لالقتراحات بقوانين،
فقد غــاب عــن أغلبها اقتراحات
ت ـس ـت ـهــدف ت ـح ـق ـيــق إص ــاح ــات
اقتصادية حقيقية تساعد الدولة
ف ــي م ــواج ـه ــة ع ـج ــز ال ـم ـيــزان ـيــة
وتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة،

الدائرة الرابعة
االستجوابات

اقتراح
برغبة 

اقتراح
بقانون

األسئلة
البرلمانية 

االستجوابات

كما الحال نفسها بالنسبة إلى
المشروعات الحكومية ،التي تقع
المسؤولية عليها بشكل أكبر.
ويـبـقــى عـلــى ال ـنــواب أصـحــاب
الــرصـيــد الـعــالــي مــن االقـتــراحــات
واألسـئـلــة متابعتها مــع ال ــوزراء
ال ـم ـع ـن ـي ـي ــن ،وأال ي ـك ـت ـف ــوا فـقــط
بتوجيه السؤال أو تقديم االقتراح
بـهــدف ال ـخ ــروج مــن زاويـ ــة صفر
اقتراحات أو صفر أسئلة التي وقع
فيها زمالؤهم ،وأال يكون هدفهم
الحصول على مركز أول بالنسبة
إلى مقدمي االقتراحات بقوانين
أو برغبة أو على مستوى األسئلة،
فما ّ
يهم المواطن في النهاية هو
العنب ال الناطور.

الدائرة الخامسة

اقتراح
برغبة 

اقتراح
بقانون

األسئلة
البرلمانية 

االستجوابات

 4
3
2
8
9
8
19
2
1
7
63

 12
2
24
14
18
9
24
9
9
12
142

 61
5
21
4
 24
14
52
 23
16
 33
235

 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

أحمد مطيع
الصيفي الصيفي
بدرالداهوم
حمدان العازمي
خالد العتيبي
صالح المطيري
محمد الحويلة
ناصر الدوسري
مبارك الخجمة
حمود العازمي
اإلجمالي

اقتراح
برغبة 

اقتراح
بقانون

األسئلة
البرلمانية 

االستجوابات

 7
8
4
1
0
14
82
0
0
0
116

3
 02
26
5
19
21
69
1
6
3
173

 03
20
69
12
3
43
68
0
8
2
255

 0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
3
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فرض فيروس «كورونا» تداعياته على مختلف المناحي
الحياتية ،ومنها األندية والمعاهد الصحية ،التي
غاب عنها روادها ،وقد عمد كثيرون إلى احتواء تلك
التداعيات باللجوء إلى خيار ممارسة «الرياضة أونالين»،
التي شهدت رواجا كبيرا خالل األشهر القليلة الماضية،
وتحولت إلى ظاهرة لها متابعوها وروادها ،لتكون
البديل عن رياضات النوادي ,كما لجأ بعض المدربين إلى
الهواء الطلق لمتابعة تمارينهم مع المتدربين.

تمارين خارجية على البحر مع المدرب فيصل العميري

محمد راشد

الرياضة «أونالين» ...أحدث صرعات «كورونا»
ابتكارات شبابية للتغلب على تداعيات الجائحة وإقفال المعاهد الصحية
تمارين
الـ «أونالين»
تقدم نتائج
مذهلة
والمبتدئون
يواجهون
صعوبة في
المتابعة

المطوع

جداول
تمارين
منزلية...
والتدريبات
الحضورية
أفضل لسرعة
استجابة
الجسم

ياسمين

االب ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــارات واألفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار
ال ـش ـبــاب ـيــة ال ت ـقــف ع ـنــد حد
م ـع ـيــن ،وفـ ـي ــروس "ك ــورون ــا"
لـ ــم ي ـك ــن ع ــائـ ـق ــا ،ف ـك ـث ـيــر مــن
المشروعات الصغيرة نمت
وكبرت بشكل الفت أثناء هذه
األزمـ ـ ــة ،ال ـتــي دخ ـلــت عامها
ً
ً
الثاني محليا وعالميا ،ومن
ه ـ ــذه اإلبـ ـ ــداعـ ـ ــات الـ ـج ــدي ــدة،
تقديم التدريبات والتمارين
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق
الـ"أونالين"!
ق ـ ـ ـ ـ ــرار إغ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـمـ ـع ــاه ــد
واألنـ ــديـ ــة ال ـص ـح ـيــة ،الـشـهــر
ال ـم ــاض ــي ،ك ــان ل ــه أث ــر كبير
على مرتاديها ،الذين وجدوا
أن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــم م ـ ـض ـ ـطـ ــريـ ــن إلـ ــى
م ـمــارســة ري ــاض ــات وأل ـعــاب
ف ـ ـ ــردي ـ ـ ــة يـ ـ ـج ـ ــده ـ ــا الـ ـبـ ـع ــض
غـ ـي ــر م ـ ـجـ ــديـ ــة ،وب ـ ـعـ ــد ق ـ ــرار
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـتـطـبـيــق
ال ـح ـظ ــر الـ ـج ــزئ ــي اس ـت ـم ــرت
ه ـ ــذه ال ـم ـع ــان ــاة الـ ـت ــي ي ـبــدو
أن ـ ـهـ ــا ل ـ ــن ت ـن ـت ـه ــي ف ـ ــي وق ــت
قريب ،ما اضطر الشباب من
الجنسين إلى اللجوء لبعض
المدربين في مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي لـلـحـصــول على
"كورسات" وتمارين رياضية
عـبــر األون ــاي ــن" ...ال ـجــريــدة"
ال ـ ـت ـ ـقـ ــت ب ـ ـعـ ــض الـ ـم ــدربـ ـي ــن
للتعرف عن قرب
عـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــذه
الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة

الجديدة ،وكان هذا التحقيق:
بداية ،أكد الكابتن فيصل
ال ـع ـم ـيــري ،أن "ف ـك ــرة تـقــديــم
دروس و ب ـ ــرا م ـ ــج ر ي ــا ض ـي ــة
ع ــن طــريــق األون ــاي ــن ب ــدأت
ق ـبــل ظ ـه ــور وبـ ــاء "ك ــورون ــا"
ب ــأس ــابـ ـي ــع ،وت ـ ــم ت ـطــويــرهــا
فعليا أثناء األزمــة ،وحقيقة
كـ ـ ـن ـ ــت مـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــوف ـ ــا مـ ـ ـ ــن ه ـ ــذا
ا لـ ـم ــو ض ــوع ،ل ـكــن بتشجيع
ودع ــم مــن األه ــل واألصــدقــاء
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــال ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي،
قـ ــررت إك ـم ــال ه ــذه الـتـجــربــة
حـتــى الـنـهــايــة ،وال ـح ـمــد لله
حققت نجاحا الفتا بشهادة
كثيرين".
وأضــاف ان "عملية إغالق
المعاهد الصحية خالل فترة
الحظر ،ساعدت في انتشار
هذا النشاط الرياضي الذي
يرغب فيه الكبار والصغار،
خصوصا أولئك الذين عانوا
في فترة الحظر عدم إمكانية
ممارسة أي نشاط رياضي،
سواء في المعاهد الرياضية
أو حـتــى فــي الممشى خــال
وقت فرض الحظرين الجزئي
والكلي".
وتابع "التواصل معي كان
عبر الواتساب وسناب شات
وان ـس ـت ـغ ــرام ،الس ـي ـمــا أنـنــي
أط ــرح الـكـثـيــر مــن الـتـمــاريــن
وال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــائـ ـ ــح ال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة
والـعــروض الشهرية أمــام
ال ـم ـت ــاب ـع ـي ــن عـ ـل ــى ه ــذه
المواقع".
وأردف " ف ـ ــي ا لـشـهــر
الـ ـ ـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا
ا س ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــل 10
مشاركين ،نتمرن
"أون ـ ــاي ـ ــن" أو فــي
مـ ـ ــواقـ ـ ــع خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ع ـلــى
البحر في فترة العصر قبل
الحظر الجزئي ،وذلك حسب
رغ ـبــة وم ـي ــول ك ــل ش ـخــص"،
مبينا أنه "تم تقسيم الفئات
إلى قسمين ،للكبار من عمر
 18إلــى  60عاما ،والصغار
م ـ ــن  7سـ ـ ـن ـ ــوات حـ ـت ــى 17
سنة".
و ل ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
"طـ ــري ـ ـقـ ــة الـ ـتـ ـم ــري ــن
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي نـ ـ ــؤدي ـ ـ ـهـ ـ ــا
حديثة ومتطورة،
تتمثل في قيامي
بـ ـ ـ ــأداء ال ـت ـمــريــن

المطلوب وأرسل فيديوهات
إل ــى الـمـتــدربـيــن ،حـســب رفــع
مستوى اللياقة البدنية ،أو
حرق الدهون أو إنزال الوزن،
في حين أقوم بأداء التمارين
ع ــن ط ــري ــق ري ــاض ــة الـمـشــي،
أو أحيانا من خالل التدريب
المباشر على البحر".
وأكد العميري ان "ممارسة
الرياضة من خالل األونالين،
خصوصا في أوقات الحظر،
ت ـ ـح ـ ـقـ ــق نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج إيـ ـج ــابـ ـي ــة
جيدة ،السيما أنني أقدمها
بـشـكــل م ـغــايــر ت ـمــامــا ،وهــي
طريقة حديثة على ا لـشــارع
ال ــري ــاض ــي وغ ـي ــر الــريــاضــي
أي ـض ــا ،إذ تـخـلــو م ــن التقيد
أثناء وقت التمرين ،فضال عن
أن التمارين متاحة للمتدرب
في أي وقت يناسبه ،وبحكم
تخصصي فــي هــذا المجال،
أنصح أن يكون وقت التمرين
من بعد صالة الفجر إلى قبل
صالة المغرب ،وهو األفضل
لممارسة أي رياضة".
موقع إلكتروني
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال ح ـم ــد
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدال ،ان ـ ــه "بـ ـ ــدأ تـطـبـيــق
فـكــرة الـتــدريــب عــن بعد منذ
عــام  ،2015بعد طــرح الفكرة
م ــن ِق ـب ــل ب ـعــض الـمـتــابـعـيــن
ف ـ ــي االن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام م ـ ــن دول
ا ل ـخ ـل ـيــج ،إذ ل ــم يستطيعوا
في ذلــك الوقت االلتحاق في
برامجنا التدريبية ،وبالفعل
طبقنا الفكرة وأنشأنا موقعا
إلكترونيا للدورات التدريبية
الرياضية".
وأضـ ـ ــاف "ب ـح ـكــم خـبــرتــي
وباعتباري عضوا في كلية
كـ ـنـ ـغـ ـسـ ـت ــون الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة
ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات ال ـع ـل ـي ــا وإدارة
األع ـمــال ول ــدي ش ـهــادات في
الـتــدريــب الــريــاضــي مــن عــدة
مـنـظـمــات عــال ـم ـيــة ،ف ــإن ذلــك
األم ـ ـ ــر س ــاه ــم فـ ــي أن ت ـكــون
آل ـ ـيـ ــة ال ـت ـس ـج ـي ــل وم ـت ــاب ـع ــة
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــن ع ـ ـ ــن طـ ــريـ ــق
تخصيص مــو قــع إلكتروني
ع ـب ــر وجـ ـ ــود اسـ ـتـ ـم ــارة بـهــا
جمع التفاصيل عن المتدرب
م ــن ح ـيــث الـ ـ ــوزن ،وال ـتــاريــخ
ال ـمــرضــي ،والـ ـق ــدرة الـبــدنـيــة
لـ ـك ــل م ـ ـش ـ ـتـ ــرك ،وم ـ ـ ــن خ ــال
اس ـت ـم ــارة ال ـت ـس ـج ـيــل يـحــدد
النوع المناسب من البرامج

إغالق المعاهد
الصحية ساعد
في انتشار
النشاط
الرياضي
عبر مواقع
التواصل

التمرين
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التدريبية التي يحتاج إليها
كل فرد".
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ــى أن " عـ ـ ـ ــدد
ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن الـ ـك ــوي ــت
ودول ال ـخ ـل ـيــج يـخـتـلــف من
شهر إلى آخر ،وفق الظروف
المحيطة وأوقات المشاركين،
لـكــن لــديـنــا أعـ ــداد كـبـيــرة من
مشتركي التدريب عن بعد"،
مــوضـحــا أن "ال ـب ــرام ــج الـتــي
نـقــد مـهــا للمشتركين ا لــذ يــن
تـ ـ ــم ت ـص ـن ـي ـف ـه ــم إلـ ـ ـ ــى ثـ ــاث
فـئــات (مبتدئين ومتقدمين
ومحترفين) ،عبارة عن برامج
ت ــدريـ ـبـ ـي ــة ل ــرف ــع ال ـم ـس ـتــوى
ال ـ ـبـ ــدنـ ــي ،وأهـ ـمـ ـه ــا ال ـل ـيــاقــة
والقوة البدنية".
و أ ر د ف " ا لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ر ي ـ ـ ــن
ال ــري ــاض ـي ــة الـ ـت ــي أط ــرح ـه ــا،
س ــواء عــن بـعــد أو الـحـضــور
الشخصي ،هي للجنسين من
جميع األعمار" ،الفتا إلى أن
"التدريب عبر األونالين ليس
بمستوى الحضور ،رغم انه
يوجد به إرشــادات تعليمية
لـلـتــدريـبــات الــريــاض ـيــة ،لكن

ذلـ ــك ال ي ـض ـمــن لـلـمـبـتــدئـيــن
تأديتهم التدريبات بالشكل
الصحيح".

الهندال

العميري

أهداف صحية
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت الـمــدربــة
الـ ـك ــابـ ـت ــن س ـ ـنـ ــدس الـ ـمـ ـط ــوع،
"ت ـج ــرب ـت ــي ب ــاألون ــاي ــن كــانــت
عن طريق برنامج "زوم" العام
ال ـمــاضــي عـقــب إغـ ــاق األنــديــة
الصحية بعد تطبيق الحظر،
فـ ـكـ ـن ــت أرغـ ـ ـ ـ ــب فـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
التدريبات الرياضية وتوصيل
رســالـتـنــا وأهــداف ـنــا الرياضية
وال ـص ـح ـيــة ل ـل ـن ــاس ،فــات ـخــذت
ق ـ ـ ــرارا ب ـف ـتــح "ك ـ ــاس زوم اون
الين".
وأضـ ــافـ ــت "ال ـم ـش ـك ـل ــة ان ـنــي
كـمــدربــة لــم أح ــب الـتـجــربــة في
بــر نــا مــج زوم لصعوبة تعديل
تـكـنـيـكــات ال ـب ـنــات الـمـشــركــات
معي في األونــايــن ،خصوصا
إذا ك ــان ــت ال ـم ـت ــدرب ــة مـبـتــدئــة،
ومن الصعب تعديل وضعيتها،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي يـ ـت ــم الـ ـ ـش ـ ــرح ل ـهــا

كثرة المدربين

المدربة ياسمين

أكد الكابتن فيصل العميري ،أن «هناك ظاهرة
انتشرت في اآلونــة األخيرة في مختلف وسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وه ــي ك ـث ــرة ال ـمــدرب ـيــن
والمدربات الذين يقدمون التمارين عبر األونالين،
وهي ظاهرة جيدة في مضمونها ،لكن مع األسف
هناك الكثير من المدربين والمدربات ال يمكلون
الخبرة الكافية في إيصال المعلومة الرياضية
الصحيحة للمتدرب ،وهنا أوجــه نصيحة لكل
من يرغب في االشتراك لدى أي مدرب عن طريق
أونالين ،ان يبحث عن المدرب الذي يملك كفاء ة
عالية ،ويكون متخصصا في المجال الرياضي،
بحيث تعود بالفائدة على المتدرب ومن حوله ممن
يرغبون في التعلم وممارسة الرياضة في المنزل أو
في أي مكان آخر».

سندس المطوع ورفع األثقال

التكنيك أكثر من مرة مع انقطاع
اإلنترنت.
وأوضحت أن "فكرة تأسيس
ناد صحي عن طريق األونالين
تـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــورت ب ـ ـش ـ ـكـ ــل كـ ـ ــامـ ـ ــل م ــع
ظـ ـه ــور "كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ،خـصــوصــا
بعد ان تــم إع ــان غلق األنــديــة
والمعاهد الصحية" ،موضحة
ان "ال ـت ــواص ــل ك ــان ع ــن طــريــق
االتصال بالتلفون او التسجيل
بــالـمــوقــع ال ـخــاص بـنــا ،إذ يتم
ت ـح ــدي ــد األه ـ ـ ـ ــداف ل ـك ــل الع ــب،
وكانت البداية من خالل تحديد
 8مشاركين في الساعة الواحدة،
حتى يكون التركيز عليهم عاليا
ومكثفا في أداء التمارين بشكل
صحيح".
وأردف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت "أم ـ ـ ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة
للتمارين والحصص التدريبية،
فـ ـه ــي م ـت ـن ــوع ــة وعـ ـل ــى حـســب
المعدات المتوفرة لكل العبة،
إذ يـ ـقـ ـس ــم ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون ح ـســب
الـمـسـتــوى ،س ــواء الـمـبـتــدئ أو
المتوسط أو المتقدم ،وبالتالي
يـتــم اخـتـيــار الـتـمــريــن الـخــاص
ل ـكــل م ـش ــارك ــة وفـ ــق مـسـتــواهــا
الــريــاضــي ،السـيـمــا انـنــي أقــدم
كالسات خاصة بالنساء فقط".
وأكــدت المطوع أن "التمرين
ع ـب ــر األون ـ ــاي ـ ــن يـ ـق ــدم ن ـتــائــج
مذهلة إذا كان الالعب أو الالعبة
م ـتــوس ـطــا أو م ـت ـقــدمــا وع ـنــده
إلـمــام جيد بالتمارين ،أمــا إذا
كان مبتدئا فأعتقد أن المشترك
سيواجه صعوبة في ذلــك ،وال
أف ـض ــل ان ي ـش ـتــرك ف ــي بــرامــج
وحصص تمارين رياضية من
خــال األونــايــن ،لعدم سهولة
تصحيح التمرين".
وأوضحت" ،أنا حاصلة على
شهادة (آي أس أس أي) ،وقريبا
أحصل على شهادتي الثالثة من
كنغستون البريطانية" ،مشيرة
إلى "انني أوقفت حاليا تدريب
أونالين في زوم ،واتجهت إلى
الجداول التدريبية لمن ترغب
في التدريب في المنزل ،إذ يتم
إرسال فيديوهات مصورة بكل
التدريبات التي تحتاج إليها
كل مشتركة ،حتى تمارسها في
الوقت الذي يناسبها".

جداول تدريبية
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت الـمــدربــة
ياسمين ،إن "البداية لم تكن مع

ظهور كــورونــا في الكويت ،بل
كــان قبل ذلــك بكثير ،وتحديدا
مـ ـطـ ـل ــع  ،"2016م ــو ضـ ـح ــة ان
"االشـ ـ ـت ـ ــراك م ـعــي ف ــي ال ـبــرامــج
وال ـتــدري ـبــات الــريــاضـيــة يكون
عن طريق التواصل عبر سناب
ش ــات وان ـس ـت ـغــرام ،إذ أستقبل
طلبات االشتراكات من الراغبات
في ممارسة التمارين الرياضية
من النساء فقط".
وع ــن أع ــداد الـمـشــاركــات في
كــل حـصــة تــدريـبـيــة ،أوضـحــت،
انه "ال يوجد أعداد معينة ،لكن
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي ،وبـسـبــب
خ ـ ــوف الـ ـن ــاس م ــن ال ـف ـي ــروس،
تدنت نسبة اإلقبال على النادي
ب ـش ـكــل عـ ـ ـ ــام" ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى ان
"الـتـمــاريــن الـتــي أقــدمـهــا عبارة
عن جداول تمارين سواء منزلية
أو في النادي ،والمتابعة تكون
أونالين".
وأش ـ ــارت إل ــى أن "الـحـضــور
الـشـخـصــي ل ـل ـنــادي وال ـتــدريــب
يـكــون تـحــت إشــرافــي مـبــاشــرة،
وأن ــا أفـضــل هــذه الطريقة على
األونـ ــايـ ــن ،ل ـســرعــة اسـتـجــابــة
الجسم والوصول للهدف بشكل
أسرع" ،الفتة إلى أن "التدريبات
الــريــاضـيــة وم ـمــارســة مختلف
األنـشـطــة الــريــاضـيــة عــن طريق
األونالين ،تؤدي الغرض منها
وتوصل إلى نتائج جيدة جدا،
فــي حــال كانت المتدربة جــادة
ولديها هدف تريد الوصول إليه
وتحقيقه من بالصبر وااللتزام".
وع ـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ال ــري ــاضـ ـي ــة
ال ـت ــي تـمـكـنـهــا م ــن ت ـقــديــم هــذه
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات ،أكـ ـ ـ ــدت ال ـك ــاب ـت ــن
ي ــاس ـم ـي ــن ،ان "الـ ـم ــوض ــوع فــي
ال ـبــدايــة ك ــان هــدفــا ،وم ــع مــرور
ال ــوق ــت أص ـب ــح ه ــواي ــة ،إل ــى ان
تطور إلى ممارسة متطورة جدا
أوصلتني إلــى نتيجة مرضية
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـش ـخ ـصــي من
جميع النواحي سواء الجسدية
أو الـنـفـسـيــة ،واكـتـسـبــت خبرة
م ـم ـتــازة ب ـش ـهــادة ك ــل مـشــاركــة
م ـعــي ،وأط ـمــح إل ــى ال ـمــزيــد من
ال ـ ـت ـ ـطـ ــور اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي ف ـ ــي ه ــذا
المجال".
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شوشرة :مرضى القرار
د.مبارك العبدالهادي
مع تقديري واحترامي للبواسل من الجيش األبيض سواء
كــانــوا أطـبــاء أو ممرضين أو فنيين أو إداري ـيــن ممن واصـلــوا
الليل بالنهار ألكثر من عــام حتى اآلن في العمل على راحتنا
ومعالجة الـمــرضــى بعد جائحة كــورونــا الـتــي نتمنى زوالـهــا
بالقريب العاجل ،فإن هؤالء األبطال هم ضحية تخبط حكومي
ً
سواء من وزيرهم وقيادييهم وصوال إلى مجلس الوزراء بسبب
عدم معالجة الوضع بصورة متكاملة وحصر الوباء الذي أصبح
يتفاقم ويقسو علينا بصورة أشد من بداية انتشاره ،وذلك بسبب
ً
قصر النظر وتسجيل البطوالت الزائفة مبكرا.
فعندما يغيب التخطيط السليم يذهب معه العقل ويرتفع
ريش الطاووس فنضيع في دوامة فالن وعالن اللذين أضاعانا
بسبب البطانة التي ال ّ
هم لها سوى كيفية التطبيل وتحصيل
الهبات والمناصب وغيرها من الخدمات الجليلة ،ففي بداية
األزمة تباهوا وتفاخروا بسرعة اتخاذ اإلجراءات ،وأن العديد من
الدول اتبعت سياستهم التي تحولت الى أشبه بالسجون للشعب
الذي انصاع ألوامرها ونفذ متطلباتها على أمل انحصار هذا
الوباء الذي ما إن تنفسنا الصعداء حتى عدنا إلى المربع األول
ولكن بصورة أشد بعد ارتفاع معدل اإلصابات.
وامام مرأى ومسمع الجميع تأتي التبريرات الحكومية بأن
السبب هو التجمعات والمناسبات المختلفة وغيرها ،دون أن
تحاسب المتسبب الحقيقي خصوصا أن بيدهم تطبيق القانون
في محاسبة المخالفين "فمن أمن العقوبة أساء األدب" ،ولو كانت
هناك محاسبة حقيقية و ج ــادة بحق المخالفين لما "فرطت"
األمور ،وأصبحت التجاوزات أمام مرأى ومسمع الحكومة التي
تتعامل بردات الفعل كالعادة ،وتهدد وتتوعد وتصرح وتقرع
طبول الحرب ،ولكن الوضع "خريط مريط" حتى أصبح الطفل
يعلم جيدا أنها لن تهز شعرة من رأسه.
كل اإلجراءات اتبعت وكل الطرق اتخذت وكل الوسائل نفذت
مــن أبـنــاء الشعب ،فــأيــن الخلل يــا خـبــراء الصحة؟ وأي ــن تكمن
الـمـشـكـلــة وراء ه ــذا الـتـفـشــي؟ ول ـم ــاذا ال ي ـخــرج وزي ــر الصحة
وق ـي ــادي ــوه وم ـس ـت ـشــاروه ل ـشــرح األس ـب ــاب الـحـقـيـقـيــة ب ــدال من
ً
مــؤتـمــرهــم الـمـمــل ال ــذي اسـتـمــر عـلــى الـمـنــوال نفسه فـضــا عن
االستعطاف واالستجداء؟ ولماذا ال تكون هناك مخالفة صارمة
لكل من أقام مناسبة أو خالف االشتراطات؟ ولماذا ال يتم تطبيق
القانون الذي أصبحنا نسمع عنه وال نجده على أرض الواقع؟

نصيحتي ألولياء األمور
محمد العويصي
أث ـن ــاء ال ـغ ــزو ال ـعــراقــي ال ـغــاشــم عـلــى دول ــة ال ـكــويــت ف ــي يــوم
الخميس 1990 /8 /2م ،توقفت الدراسة في جميع المدارس في
ديرتي الحبيبة الكويت ،وبعد التحرير في  24أغسطس 1991م،
عادت الحياة مرة ثانية إلى وزارة التربية ممثلة في مدارسها
بجميع مراحلها الدراسية ،وسمي العام الدراسي الجديد "عام
الــدمــج" ،بحيث يــدرس الطلبة فصلين دراسيين مــدة كل فصل
دراسي ثالثة شهور.
فعلى سبيل ا لـمـثــال فــي الفصل األول درس تالميذ الصف
األول ابتدائي في 1991 /8 /24م حتى نوفمبر 1991م ،ومن ثم
انتقل تالميذ الصف األول ابتدائي إلى الصف الثاني ابتدائي في
الفصل الثاني ولمدة ثالثة شهور ،وكانت ثمار ذلك ضعف أغلب
التالميذ في القراءة والكتابة بسبب قصر العام الدراسي" .عام
الدمج" أو "عام الدفش"! ذكرني "بعام كورونا" بحيث أصبحت
الدراسة "أون الين".
وال ـســؤال ال ــذي يـطــرح نفسه :لــو ع ــادت الــدراســة إلــى سابق
عهدها بعد نهاية كورونا بمشيئة الله ،فكيف سيكون مستوى
التالميذ في القراءة والكتابة وبقية المواد؟ أعتقد "والله أعلم"
ً
ً
أن مـسـتــواهــم سـيـكــون ضعيفا ج ــدا ،وإذا لــم تـصــدقــونــي لنقم
بعمل اختبار مسح إمــائــي وقــرائــي لتالميذ االبـتــدائــي الذين
درسوا "أون الين" والحظوا النتائج المذهلة!! فإذا كان مستوى
ً
طلبة "عام الدمج" ضعيفا فمن المتوقع أن يكون مستوى عام
كورونا أضعف!
نصيحتي إلــى أولـيــاء األم ــور الــذيــن لديهم أوالد صغار في
المرحلة االبتدائية أن يهتموا بتدريس أوالدهم اللغة العربية
وحفظ القرآن الكريم باالستعانة بمعلمين خصوصيين أكفاء
أصحاب خبرة طويلة في تأسيس تالميذ المرحلة االبتدائية
"اللهم قد بلغت اللهم فاشهد".
* آخر المقال:
قالوا في األمثال" :التعليم في الصغر كالنقش على الحجر".

بصراحة :المقاومة السياسية
ناصر المحياني
وفــق المنظور السائد لمفهوم «المقاومة السياسية» فإنها
أفضل درجات التعامل السياسي في الدول الديمقراطية ،السيما
أنها تهدف الى رفع جميع العقبات التي تواجه مستقبل الشعوب
واألجيال القادمة ،وحل كل المشكالت العامة بصورة سلمية،
ولنجاح المقاومة السياسية يجب أن تتوافر الوسائل األساسية
لها ،ومن بينها أن ُيؤخذ بعين االعتبار مشاركة الشخصيات
الهامة ذات الهيبة السياسية ،والحضور المؤثر لــأحــزاب أو
الكتل البرلمانية ،واالحتجاجات الشعبية وأقل صورها يتمثل
بالتعبير عن اآلراء العامة ،وأهم تلك الوسائل الضوء اإلعالمي
والصحف المحلية والخارجية.
وفــي اآلون ــة األخـيــرة بــدأنــا نشهد ظـهــور ب ــوادر األخ ــذ بأهم
وســائــل الـمـقــاومــة الـسـيــاسـيــة ،األم ــر ال ــذي يـسـتــوجــب الـتــريــث
ً
الحكومي وإعــادة النظر جديا في التعامل مع نواب البرلمان،
السيما بعد انعقاد المؤتمر الصحافي بديوان الــداهــوم ،وما
حواه من مشاركة رموز ذات هيبة شعبية عامة ،وحضور كتل
برلمانية كثيفة وحصول ذلك المؤتمر على تأييد شعبي عارم
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،تحت ضوء اإلعالم والصحف
المحلية والخارجية ،وبذلك فقد تحققت الوسائل اآلنفة الذكر.
ً
وبــاإلمـعــان مليا وفــق النظرة الـمـحــايــدة ،نــرى أن ذلــك األمــر
ككرة الثلج التي تنحدر من أعلى القمة الديمقراطية نحو أعمدة
التوقعات السياسية ،مما يرفع مؤشر التأزيم السياسي ألعلى
درجاته وعلى غير سابق عهده في الدورات البرلمانية الماضية،
السيما بعد الوصول في نهاية المطاف الى تقديم االستجواب
لسمو رئيس مجلس الوزراء ،وقد يرى البعض هنا أن نزع فتيل
ً
ً
ً
األزمة يكمن في حل البرلمان دستوريا ،ونراه نحن حال مؤقتا
ً
ال يعدو عن كونه عالجا لفترة زمنية سياسية قصيرة ،حيث
سيكون لصناديق االقتراع كلمتها العليا في عودة ممثلي األمة
للدفع بالمقاومة السياسية من جديد.
لذلك على الحكومة أن تبدأ بتغيير خطة التعامل السياسي
ً
بـشـكــل كــامــل وت ــأخ ــذ ب ــاإلص ــاح ــات ال ـعــامــة ،بـ ــدءا م ــن الـنـقــاط
األسياسية التي تم االتـفــاق عليها مع كتلة ( )16النيابية في
لقائها مع سمو رئيس مجلس الوزراء ،أو أن تبدأ بإصدار قرارات
شعبية ذات أصداء عالية ،في محاولة جادة لكسب الرأي العام،
ً
ً
مما يؤثر بالتبعية إيجابا على األداء الحكومي مستقبال في
األخذ بالسياسات العامة للدولة.
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إضافات

سارة المكيمي

لغو دستوري

النسب والجنسية ...المغالطة األبدية!

خالد اسنافي الفالح

َ ه ـنــاك ل ـبــس كـبـيــر وم ـغــال ـطــة شــائ ـعــة بين
َ
النسب والمواطنة! ما زال البعض يعتقد أن
الـجـنـسـيــة مــرتـبـطــة بــالـنـســب ،وبــال ـتــالــي فــإن
جنسية االبــن بالضرورة تابعة لوالده ،وهذا
م ـف ـهــوم غ ـيــر صـح ـيــح إط ــاق ــا! فــال ـن ـســب هو
ٌ
والده،
النسبة إلى الشيء ،أي انتسب فالن إلى
ِ
ً
بمعنى التحق بهِ ،وأيضا :القرابة والصلة بين
ً
شيئين ،أو فــرديــن ،ويـعــرف اصـطــاحــا ،بأنه:
االرتباط بالوالدين ،والذي يعتمد على وجود
بوالده ،ووالدتهِ ،ويتصل مع
اسم للفرد ،يربطه
ِ
أصوله من العائلة.
يـنـتـســب ال ـف ــرد ال ــى وال ــدت ــه ووال ـ ـ ــده ،وهــو
امـتــداد لهما بالتساوي جينيا ،وتـســري في
جسده دمائهما ويعتبر ابنهما البيولوجي
منذ ال ــوالدة ،ففي ال ــدول العربية ُينسب اسم
ال ــول ــد ألب ـي ــه وي ــأخ ــذ عــائ ـل ـتــه ،ل ـكــن امـ ـت ــداده
التاريخي واإلرثي ينبع من جانبي األم واألب
بالتساوي .نسب الفرد باق لوالديه مهما كبر
ّ
وتغير ورحــل وأق ــام وعمل وغـ ّـيــر وظيفته أو
دينه أو شخصيته حتى لو ّ
غير جنسه يبقى
اب ــن أم ــه وأب ـيــه ،ويـبـقــى دم ــه وام ـت ــداده وإرث ــه
مستقى منهما.
أمـ ــا الـجـنـسـيــة ف ـهــي ع ــاق ــة قــانــون ـيــة بين
الـفــرد والــدولــة يترتب عليها حقوق تعطيها
الدولة للفرد والتزامات من هذا الفرد للدولة،
ُ
تـمـنــح جنسيات ال ــدول بـعــدة ط ــرق مـثــل حق
الدم من األبوين الى األبناء ،حق األرض وهي
الوالدة على أرض وطن ما ،حق المكوث وهو
استمرارية العيش في وطــن مــا ،حق التزاوج
كأن يمنح الــزوج جنسيته لزوجته والعكس،
والتجنيس وفقا لما قدمه فرد ما من خدمات
كبيرة وأعـمــال جليلة لوطن استفاد وانتفع
منها ،وبالطبع هناك اللجوء ومن ثم التجنيس.

من يأخذ جنسية وطن ال يفقد نسبه لوالده
وال يتغير اسمه ،هو فقط انتمى قانونيا لدولة
َ
أخرى وأصبح من مواطنيها ،والمواطنة هي
صـفــة ال ـف ــرد الـ ــذي يـتـمـتــع بـعـضــويــة بـلــد مــا،
ويستحق بذلك ما يترتب على تلك العضوية
من امتيازات ،وااللتزامات التي تفرضها عليه؛
أو قد تعني مشاركة الفرد في أمــور وطن ما،
وما يشعره باالنتماء إليه.
ليس هناك قانون في العالم أجمع يمنع أي
فرد كان من الحصول على جنسية بلد آخر ،كما
أنه ليس هناك قانون يحصر أي فرد كان في
جنسية بلد محدد ،ولإلنسان حق االختيار بما
تقتضيه قوانين البلد الذي يرغب في االنتماء
له والتجنس بعضويته.
حق االنتماء وتغيير االنتماء "العضوية-
الـجـنـسـيــة" م ـك ـفــول ف ــي الــدســات ـيــر الـعــالـمـيــة
ومواثيق حقوق اإلنسان ،وليس هناك عالقة
بين تبعية األبـنــاء القانونية لــوالــدهــم وبين
حـصــولـهــم ع ـلــى جـنـسـيــة أخـ ــرى بــدي ـلــة! فــإن
حصل طفل كويتي على الجنسية األميركية
ألنــه مــولــود على األراض ــي األميركية فهذا ال
يغير من اسمه أو نسبه ألمه وأبيه ،بل يكون
ً
االبن أميركيا واألبــوان كويتيين! كذلك زوجة
المواطن الكويتي الهندية التي تحصل على
الجنسية الكويتية ال يتغير اسمها أو نسبها
لوالديها الهنديين!
في بداية نهضة الكويت في الخمسينيات
والستينيات تم منح الجنسية الكويتية للعديد
مــن األط ـبــاء والمهندسين والمعلمين الذين
ساهموا في بناء البلد ونهضته إكــرامــا لهم
ألعمالهم الجليلة للبالد ،وأبـقــى هــؤالء على
أسمائهم ،ونسبهم لوالديهم مــازال قائما في
حين نسلهم كويتي وأجدادهم غير كويتيين.

الجنسية في النهاية ليس لها ارتباط باألب
وحده ،وألن القانون الكويتي يقصر تمريرها
على األب فــذلــك ال يجعلها قــانــونــا صحيحا
على اإلطــاق ،فهناك  25دولــة في العالم فقط
ال تسمح للمرأة بتمرير جنسيتها ألبنائها،
والكويت لألسف واحــدة من الــدول المتشددة
بقوانين تمرير جنسية األم ألبنائها.
يعتبر هــذا المركز للكويت مؤشرا سلبيا
َ
على كل ما يتعلق بحقوق المواطنة التي تمتلك
عضوية مساوية ومطابقة لعضوية الرجل
فــي هــذا الـبـلــد ،ولكنها ال تحظى بامتيازاته
وال حقوقه نفسها ،كما أنه مؤشر سلبي فيما
يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان لما يترتب
على هــذا التمييز مــن تفشي ظــاهــرة الـبــدون،
ألن أبناء الكويتية من بدون يبقون بدونا طول
عمرهم وعلى امتداد أجيالهم ،أبناء الرجل من
امرأة بدون ال يعانون المشكلة نفسها ،ناهيك
عــن منع ال ـمــرأة الكويتية بـقــوة الـقــانــون غير
المنصف من العيش بكرامة وأمان في بالدها!
ألن أبناءها أجانب ال ينتمون طــوال حياتها
وح ـيــات ـهــم ،مـمــا يـتــرتــب عـلـيــه ع ــدم اسـتـقــرار
أســرت ـهــا ،وت ـفــريــق وت ـشــريــد عــائـلـتـهــا ،وع ــدم
حصولهم على مميزات بــادهــا وغيرها من
االنتهاكات .المساواة هي المسطرة المستقيمة
بنظر القانون للمرأة والرجل على حد سواء
مــع عــدم التمييز بينهما بالحقوق المدنية
بسبب الجنس.
فـ ـ ــإذا ك ــان ــت ال ـع ـض ــوي ــة واح ـ ـ ـ ــدة ،وم ـص ــدر
العضوية واحدا واالنتماء واحدا ،والواجبات
واح ـ ـ ــدة ،وااللـ ـت ــزام ــات واح ـ ـ ــدة ،فـكـيــف تـكــون
ال ـح ـق ــوق غ ـي ــر م ـت ـس ــاوي ــة ،وال ـم ـم ـي ــزات غير
ً
متكافئة ،والــرجــل يصنع مــواطـنــا وال ـمــرأة ال
ً
تصنع مواطنا وال تمرر عضويتها ألبنائها؟

ناجي المال

موت السياسة في فضاءات اإلصالح
«جاكم الداهوم» ...صيحة جعلت فضاء الوعي واإلعالم ترسم صورة
كمخلص قادم من غياهب ما ورائية وقد َّ
رمزية لشخص الداهوم ُ
تلبس
الداهوم بطقوس الفارس األسطوري.
ما أثار استغرابي أن يربك شبح الداهوم العقل الكويتي فيتم الربط
في هذا العقل بين صدور الحكم المتعلق بالطعن في شرعية ترشيحه
والحظر الذي فرضته وزارة الصحة ،فقيل إنه حظر سياسي ،وبالتالي
حتى أعــداد المصابين المعلنة من وزارة الصحة هي غير صحيحة،
بل مسيسة لتبرير الحظر ،وهكذا تتناسل االفتراضات والتهيؤات بما
يدخلنا في ضباب مسرح الالمعقول.
مع تقديري لهذا الشخص ونبل دوافعه ليأتي ألف داهــوم فإنه لن
يطرف للحكومة جفن إذا كانت هــذه الحكومة منخزطة بقوة تفوق
توقعات النائب الداهوم في عمليات اإلصالح ومباشرة تنفيذ ما هو
خــارج تفكير النائب الــداهــوم ،فتسرع بمالحقة كل ســراق المال العام
ُ
بعد أن تعد وتفتح ملفات لكل من امتدت يده إلى المال العام ،وكل من
استخوذ على أمالك الدولة ،وتعلن الحكومة بجعل مسطرتها تقارير
ديوان المحاسبة والجهات الرقابية وتقارير مكافحة الفساد ،وتوقف
كل صفقة شراء ومشروع وعقد تشوبه مخالفات أو أية شبهات وفق
هذه التقارير.
وإذا شرعت الحكومة بتصفية كل وزارات القطاع اإلنتاجي من التعليم
والكهرباء إلى مطاحن الدقيق وتحويله للقطاع الخاص كما شرحنا في
وإذا اقتلعت الشاليهات والجواخير وصادرت المزارع
مقاالتنا السابقة،
َ َّ
ً
غير المنتجة والمستغلة ،وأقامت بالقرب من البحر مدنا إسكانية مكونة
من عمارات بثمانية أدوار بحيث تغطي كل الطلبات خالل أربع سنوات،
وفرضت التكويت بنسبة  ٪٧٠على القطاع الخاص لمختلف الوظائف،
ماذا سيبقى للنائب المحترم الداهوم وكل قوى المعارضة؟ فالحكومة
ستقطع بفعلها لسان كل خطيب وسيكون الواقع أغرب من الخيال.

نعم الكون السياسي محكوم بالقانون فالطبيعة تكره الفراغ ،وكلما
نكصت الحكومة عن القيام بــدورهــا الــذي تفرضه المرحلة ولــم تمأل
الفراغ بفعل يبهر القوى المعارضة لها فإنها تخلق الفراغ الذي سيسمح
باندفاع األشخاص المضادين لها لملء الفراغ.
على الحكومة أن تمأل الفضاء بمفاعيل ملموسة بعد استنهاض
الوسط المخلص والخبير من الطاقات الوطنية الشبابية واستخالص
أنجع وأذك ــى الخطط والمشاريع المبنية على أحــدث الـتـجــارب ،وما
تفتقت عنه عمليات التطور المتسارع في المجاالت النظرية والعملية
ُّ
للتفوق والتجاوز ال
والذي ال تسابقه إال عقول شبابية متحفزة تواقة
االعتماد على عقول شائخة مغلقة على مسلمات تجلب الكساح والشلل
في كل الحقول.
أظن في ظل هذا الفعل الحكومي ستتآكل السياسة لدى المواطنين
وتـتـســرب اهـتـمــامــاتـهــم إل ــى ش ــؤون مـغــايــرة تتصل بتطوير ذواتـهــم
وتعظيم ثرواتهم وتحسين أوضاعهم من خالل االستثمارات الحقيقية
الصلبة ال الورقية الشكلية ،وستكون في اختيار أفضل التخصصات
والجامعات ألوالدهــم ،وستدور األحاديث أيضا عن مزيد من تطوير
وتحسين الخدمات وتحقيق التفوق فيها ،ولن تجد حديث الدواوين
يدور حول السياسة إال في ديوانيات السياسيين ألن السياسة ذابت
كتمثال من الشمع في وهج اإلنجاز واإلصالح الحكومي ،فكلما اتسعت
رقعة اإلصالح والتطوير انكمشت السياسة ،فالبد من مكافحة السياسة
ففي فضائها سيدهمنا هذيان الالمعقول وندخل أجواء حفلة زار تقوم
على أنقاض عقولنا.
ً
أخـيــرا الويل لنا لو كــان ما تهذي به عقولنا صحيحا بــأن الحظر
سياسي بالفعل ،فلن يكون هناك ترياق يشفي من قام بذلك إال صواعق
مرسلة محرقة من رب السماء.

د .نوري أحمد الحساوي

القبيلة والقبلية كثقافة
ال بد أن ندرك ونميز بين أن يكون اإلنسان
في مجتمعنا الكويتي ينتمي إلــى قبيلة من
قبائل الجزيرة العربية المعروفة والتي ينتمي
إليها غالبية أبناء الكويت وبين القبلية كثقافة
ينتهجها الكثير من أبناء القبائل في الكويت،
وهو مصطلح غير دقيق ،فالثقافة القبلية هذه
تعني العصبية البغيضة وهي غير محمودة
فــي المجتمع المدني المتحضر ،حيث إنها
تعمل على تهميش اآلخــر بسبب اعتقاد من
ينتهجها بــأن المجموعة التي ينتمي إليها
هي األفضل واألسمى واألقوى ،وهي صاحبة
البطوالت التي ما أنــزل الله بها من سلطان،
فـيـعـيــش ال ـش ـخــص ف ــي أوه ـ ــام تـجـعـلــه ي ــدرك
باقتناع أن القبيلة المنتمي إليها شيء مقدس
وال شــيء غير ذل ــك ،فـتــراه يغضب ويـثــور لو
مست قبيلته بأي ّكلمة حتى لو كانت من باب
النصح أو النقد البناء ،فهو يعتبرها إهانة ما
بعدها إهانة ،فكيف مثل هذا الشخص يعيش

فــي مجتمع قــائــم عـلــى الــديـمـقــراطـيــة وال ــرأي
والرأي اآلخر والنقد.
وهــذا ما نشاهده في واقعنا الــذي نعيشه
هذه األيام ،وما حدث فيه من أحداث تثبت ما
نقوله إضــافــة إلــى ذلــك أصبحت القبيلة هي
الـحــزب السياسي ال ــذي ينتمي لــه الشخص،
لذلك أصبح الهدف الذي يسعى إليه من خالل
االنتخابات وترشيح من يمثل القبيلة ويدافع
عنها وعن مصالحها ويمكن أيضا مصلحة
البلد ولكن كاختيار ثان.
المشكلة في األمر أن هذه الثقافة القبلية
الـعـصـبـيــة عـصـبـيــة الـجــاهـلـيــة ف ــي ازديـ ــاد
رغــم التطور والتقدم الثقافي واالجتماعي
ف ــي ال ـك ــوي ــت وأص ـب ـح ــت م ـل ـمــوســة ف ــي كل
ج ـ ــزء فـ ــي الـ ـك ــوي ــت فـ ـت ــراه ــا فـ ــي ال ـ ـمـ ــدارس
والجامعة والمعاهد التطبيقية مــن خالل
انتخابات الطلبة وكذلك من خالل انتخابات
الجمعيات الـتـعــاونـيــة وغـيــرهــا فــي بعض

جمعيات النفع الـعــام والمجتمع المدني.
ً
لم تكن هذه الثقافة يوما من األيام سمة من
سمات المجتمع الكويتي المدني التجاري منذ
القدم ،وهذه الثقافة الدخيلة ستمزق المجتمع
الكويتي إذا بقيت على مــا هــي عليه ألن كل
تجمع مبني على ثقافة قبلية عصبية هو ضد
اآلخــر ويـصــارع اآلخــر فــي كــل شــيء ،ويهمش
اآلخــر في كل شــيء ألن هــذه الثقافة قد ولدت
في مجتمع وظروف الصحراء القديمة ،حيث
الحياة والبقاء لألقوى وأخذ الحق باليد.
ً
وأخيرا نقول ال ضرر في االعتزاز بانتمائك
إلى قبيلة أو غير قبيلة كتراث وحالة اجتماعية
ف ـق ــط ،وال تـجـعــل ه ــذا االن ـت ـم ــاء يـُسـمــو فــوق
االنـتـمــاء لــأصــل وه ــو الــوطــن ،وذب فــي هــذا
المجتمع كمواطن كويتي ،لك حقوق وعليك
واج ـ ـبـ ــات ،وات ـ ــرك أع ـم ــال ــك ه ــي ال ـت ــي تـمـيــزك
والقانون هو الذي يأخذ لك حقك وبذلك نبني
ً
وطنا للجميع وإال فعلى الدنيا السالم.

مشاري ملفي المطرقة

ً
ً
أوال وأخيرا :ال تقربوا «صندوق األجيال»
في ظل احتدام األزمــة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي
عطلت تشكيل الحكومة الجديدة وأدت إلى تأجيل انعقاد جلسات مجلس
ً
األمــة شـهــرا جــاء مـشــروع قــانــون سحب  5مليارات ديـنــار مــن صندوق
األجيال لسد العجز في الميزانية الذي سيصل إلى  55.4مليار دينار في
ً
السنوات الخمس المقبلة ليزيد الوضع اشتعاال ويثير الغضب النيابي
والشعبي ،فالكويت دولة غنية ووصولها إلى هذا التراجع االقتصادي
وتعرضها لنقص السيولة النقدية وعدم القدرة على دفع الرواتب والدعوم
ً
يفتح الباب واسـعــا أمــام تـســاؤالت تتعلق بالمسؤول عن هــذه الحالة
المزرية ،ولماذا ترك األمر ليصل إلى هذه المرحلة؟ ولماذا ال تفكر الحكومة
خارج الصندوق وتبحث عن حلول أخرى غير أموال األجيال القادمة؟
ً
وفي الحقيقة مشروع الحكومة لسحب المليارات سنويا من صندوق
األجيال يجعلها في مرمى االنتقاد ،ويعزز وجهة نظر الذين يتهمونها
بالتخبط وعدم امتالكها رؤية واضحة تدير بها البالد ،ليس في الشأن
ً
ً
االقتصادي فحسب إنما في الشأن الصحي أيضا بعد أن اتخذت قرارا
ً
بالسماح بعودة الوافدين ،ثم ألغته بعد ساعات قليلة ،فالحكومة إذا تمنح
منتقديها المجال ليقولوا عنها ما يريدون ،فهي تتعامل مع األحداث
الهامة بشكل سطحي وعشوائي وبمعالجات وقتية ومتسرعة وغير
مدروسة ،فاألولى بها أن تحارب الهدر المالي في وزاراتها ومؤسساتها
وتسترد األموال المنهوبة من الفاسدين الذين أنهكوا البالد.

واألسئلة المهمة التي تطرح نفسها هنا :إذا كانت الحكومة تدرك
ً
ً
تماما أن مشروع قانونها بسحب  5مليارات دينار سنويا من صندوق
األجيال سيرفض في مجلس األمة ،فلماذا تقدمت به؟ ولماذا تزيد الغضب
تجاهها؟ ولماذا ال تبحث عن حلول مقبولة لمشاكل البالد؟ ولماذا ال
تستعين بالخبراء والمختصين من الداخل والـخــارج ليرشدوها إلى
الطريق الصواب؟
ً
ً
ً
إن الحكومة تعرف أنها ستواجه رفضا نيابيا وشعبيا ولن يسمح
لها باالقتراب من ثروة األجيال القادمة ،وإن سوء إدارة الجيل الحالي
والـمـســؤولـيــن فـيــه عـلــى م ــدى س ـنــوات طــويـلــة يـجــب أال يتحمله أبـنــاء
ً
المستقبل خصوصا في ظل تراجع أسعار النفط وعدم قدرة الحكومة
على إيجاد مصادر دخل أخرى بديلة.
الحكومة مطالبة بمراجعة سياساتها وتسريع وتيرة اإلصالحات
االقتصادية من خالل خطط مدروسة ال تعتمد على المساس برواتب
المواطنين أو فرض ضرائب عليهم ،إنما من خالل االستفادة من أموال
الكويت باستثمارات في الداخل والخارج ،وترشيد اإلنفاق الحكومي
ً
ومراجعة المساعدات الخارجية التي ينفق عليها المليارات سنويا،
فالكويتي أولــى بأمواله ،ومــا ينقصنا هو اإلدارة الجيدة والتخطيط
الـسـلـيــم وم ـحــاربــة الـمـفـســديــن والـعـمــل لمصلحة الـكــويــت ال مصلحة
أشخاص.

ً
هل يحمل الدستور لغوا؟ كان هذا االستفسار منطلق مبحثي
في المادة  56من الدستور ،وكانت فرضية التفسير لدي حينها :أن
ال! فاللغو في لسان العرب "ما ال ُي ّ
عتد به من كالم" ،أي هو الحكم
ّ
الذي ال أثر له ،فيكون حاصل االلتزام به ومخالفته سيان! وذلك في
ظني ما ال يمكن أن تتضمنه مواد الدستور ،ألني أراها– كنصوي
تأسيسية -كما األحـكــام التي ال بــد لها مــن آث ــار ،وكنت ّأدع ــي أن
ٌّ
شمس الـمـشــاورات التقليدية يجب أن يكون لها ظــل تلقيه على
األمر األميري بتعيين رئيس الوزراء ،وقد كتبت بهذا الشأن مشروع
ّ
مقال تباحثته مع من أثق برأيه حتى كشفت لي مواد الدستور ما
وددت أن لو كان غيره!
بتحليل المادة  56من الدستور والمذكرة التفسيرية نجد أن
ً
األمر األميري بتعيين رئيس الوزراء ّ
مقيد ظرفيا بإجراء المشاورات
التقليدية "ال ـتــي يستطلع بموجبها رئـيــس الــدولــة وجـهــة نظر
الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البالد" ،دون التفصيل في
فحوى المشاورات إذا ما كانت حول الحالة السياسية العامة للدولة
أو إذا كانت خاصة بهوية رئيس الــوزراء المرتقب ،ودون حصر
هذه الهوية ضمن ترشيحات تلكم الشخصيات ،في حين حصرت
ً
المادة ذاتها تعيين الوزراء بالذين يرشحهم رئيس الوزراء تحديدا!
هــذا الفصل بين تعيين رئيس ال ــوزراء وتعيين ال ــوزراء ،وتلك
الفسحة التي منحها الدستور للمقام السامي في تكليف من شاء
برئاسة الوزراء بغض النظر عن مدار المشاورات ،تجعل من رئاسة
ً
الوزراء محل نيابة األمير للسلطة التنفيذية ،صونا للمقام السامي
ً
من ّ المس ،ونأيا به عن التجريح السياسي الــذي سيمس كل من
توغل في السلطة .تجد هذه المسألة واضحة حين النظر في المادة
 57من الدستور ومذكرتها التفسيرية ،فهي تلزم استقالة الحكومة
بعد االنتخابات النيابية ،وتشكيل أخرى يراعي فيها أمير البالد
"األوضاع الجديدة في المجلس النيابي وما قد يقتضيه الصالح
العام من تعديل في تشكيل الوزارة أو تغيير في توزيع المناصب
القيادية بين أعضائها" ،ويالحظ أن النص يخاطب المقام السامي
ّ
في مسألة هي من صميم مهام رئيس الوزراء المكلف ،وهذا التماهي
بين المقامين الذي يضع على رئيس الــوزراء مسؤولية سياسية
كبرى تصون المقام السامي من شبهة التسبب بأزمة سياسية
بين السلطات.
ً
إذا ،إذ يبدو– ويا لألسف -أن الدستور الكويتي ّ
لغو،
ال
حم
نعم
ٍ
َُ
ولربما هي الفسح التي تركها اآلبــاء المؤسسون لنا لدفع باب
التنقيح إن آن أوانه.

التخطيط!
ذياب الديحاني
في الهندسة درســت مــادة اسمها  PBL skillsوهــي اختصار
ل ـ ـ ــ Project Based Learningمختصة بتعليم ا لـطـلـبــة كيفية
تطبيق ما تعلموه في المشاريع وتقديم الحلول االستراتيجية
للمشكالت التي تواجههم.
في بداية الفصل يقوم دكتور المادة باختيار عدة مشاريع
وف ــق رؤي ــة ومـيــزانـيــة م ـح ــددة ،ثــم ي ـقــوم بـتــوزيــع الـطـلـبــة على
مـجـمــوعــات تسمى ف ــرق عـمــل ،وذل ــك لعمل تـصــور لـلـمـشــروع،
ووضع الحلول المناسبة للعقبات التي يرونها في المشروع،
وما إن ينتهي الفريق من وضع التصورات النهائية للمشروع،
حتى تقدم التصورات لكل طالب على حدة ،ومن ثم يبدأ الفريق
بالتصويت على التصور األفضل واألنسب واألقرب للواقع ،ومن
هنا تبدأ خطوات العمل الفني من رسم لمخطط المشروع وعمل
حسابات القوى الختيار نوع المعدن المناسب للمشروع ،والذي
ً
يشمل توضيحا ألسـبــاب اختيار هــذا التصور وشــرحــا وافيا
للمميزات والعيوب مع تحديد معايير االختيار والعقبات التي
ستواجههم والحلول المقترحة لها لتفادي العقبات ،مع تقديم
دراســة للعائد المالي على المديين القريب والبعيد ،وقياس
مدى التأثير المجتمعي لهذا المشروع مع األخذ بشرط إساسي
أال وهو أال يتعدى مبلغ تكلفة المشروع على المدة والميزانية
المطروحة من قبل دكتور المادة.
ومــا إن يتم االنـتـهــاء مــن الـمـشــروع بكل جــوانـبــه حتى يتم
تقديم دراس ــة جــدوى تشمل عــرض سعر التصميم والتنفيذ،
يتبعها تقديم عرض مرئي (برزنتيشن) لدكتور المادة مع شرح
كامل ألدق التفاصيل ،وجرت العادة أنه أثناء مناقشة المشروع،
يستشف الدكتور من هو الطالب الذي عمل بجد ومن هو الطالب
ً
الـ talkerالذي يتكلم وال يعمل ،ويميز الطالب الذي يقدم شيئا
ً
ً
ً
ً
واقعيا مفيدا ممن يقدم شيئا خياليا غير قابل للتنفيذ.
كل ماسبق هو الخطوات العلمية الصحيحة لطرح وتنفيذ
أي مشروع ،والطريقة الصحيحة لحل أي مشكلة.
وهو إهداء مني للقائمين على صنع القرار في البلد.

عام الجهل
د .عبدالله عبدالعزيز المديرس
جرت العادة في الكويت على تأريخ السنوات بأهم أحداثها
مثل سنة الهدامة ،الطاعون ،المناخ ،الغزو ،الدمج ...إلخ ،وأصبح
البعض يتندر أن هذه السنة ستوصم بسنة كورونا ،في حين
على األرجح أن األجيال القادمة ستتذكرها بسنة الجهل ،حيث إن
أهم حدث في هذه السنة ليس انتشار الفيروس بل نحر التعليم.
فبعد م ــرور أكـثــر مــن عــام على ظـهــور هــذه الجائحة وتأثر
كثير مــن القطاعات ومــن ضمنها القطاع الـتــربــوي بــالـقــرارات
التي تمحورت حول حماية النظام الصحي ومحاربة الفيروس،
أصبح من الضروري القيام بتقييم هذه القرارات وإعادة النظر
فيها إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،وفيما يتعلق بالقطاع التربوي،
تم في بداية الجائحة إيقاف الدراسة وتخلل ذلك فترة ضياع
في الرؤية استمرت ستة أشهر ،وانتهت بضغط من الشارع إلى
إنهاء العام الدراسي ونجاح الجميع.
وتبع ذلــك قــرار تطبيق مــا يسمى "التعليم عــن بعد" للسنة
الــدراس ـيــة الـحــالـيــة ،وال ــذي يفتقر ألبـســط المعايير والـقــواعــد
المنظمة لمنهجية هذا النوع من التعليم ،وخصوصا للمراحل
االب ـتــدائ ـيــة ،ليتحول إل ــى وسـيـلــة لتبرئة ذم ــة الـحـكــومــة فقط،
والمفارقة أن هذه الفترة شهدت أعلى نسب التفوق لدى الطالب،
فإما أن مــا يحدث هــو تخبط كبير أو يكون الفيروس لــه آثــار
إيجابية على ذكاء الطالب.
هــذا الفشل الواضح في تطبيق منهجية "التعليم عن بعد"
يحتم على المسؤولين دراسة البدائل المطروحة من النشطاء
والمتخصصين في المجال التربوي من أجل العودة التدريجية
للمدارس ،فأفكار مثل التعليم المدمج بين التعليم التقليدي
والتعليم عن بعد أو التقليل من ساعات الــدوام المدرسي من
خالل اإلبقاء على المقررات األساسية فقط أو تمديد الدراسة
ً
للفترة المسائية لتقليل التزاحم ،كل هذه األفكار قد تكون حلوال
ناجعة لتفادي الكارثة التعليمية المرتقبة.
العودة التدريجية للتعليم مع تطبيق الشروط واالحترازات
الصحية أضحت ضرورة ملحة لتفادي ضياع جيل كامل كون
تأثير الفيروس سينتهي باالنحسار ،لكن تبعات هذه القرارات
على القطاع التربوي خصوصا لمراحل التعليم االبتدائي تمتد
ألجيال قادمة.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.277

5.741

4.680

2.369 2.764 3.307

البرميل الكويتي ينخفض  1.12دوالر ليبلغ 65.92
ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات اقتصادية وتراجع مخزونات الوقود
قالت إدارة معلومات الطاقة
األميركية ،أمس األول ،إن
مخزونات الخام في الواليات
المتحدة ارتفعت األسبوع
الماضي ،في حين انخفضت
مخزونات البنزين ونواتج
التقطير.

ان ـخ ـفــض س ـعــر بــرم ـيــل النفط
الكويتي  1.12دوالر ليبلغ 65.92
دوالرا فــي ت ـ ــداوالت أم ــس األول،
مقابل  67.04دوالرا فــي تــداوالت
ال ـثــاثــاء ال ـمــاضــي ،وف ـقــا للسعر
ال ـم ـع ـل ــن مـ ــن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية.
وفـ ـ ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
ارت ـف ـعــت أس ـع ــار الـنـفــط أمـ ــس ،إذ
عـ ــزز ت ــوزي ــع ال ـل ـقــاحــات لـلــوقــايــة
م ــن ك ــوفـ ـي ــد 19-ت ــوق ـع ــات تـعــافــي
االقـتـصــاد ،وتــراجـعــت مخزونات
الوقود األميركية على نحو حاد،
ل ـك ــن ارت ـ ـفـ ــاع مـ ـخ ــزون ــات ال ـخ ــام
بعد عاصفة فــي تكساس الشهر
الماضي حد من المكاسب.
وصعدت العقود اآلجلة لخام
بــرنــت تسليم مــايــو  20سنتا ،أو
ما يعادل  0.3في المئة إلى 68.10
دوالرا للبرميل ،بينما بلغ خام
غــرب تكساس الوسيط األميركي
تسليم أبريل  64.56دوالرا للبرميل،
مرتفعا  21سنتا أو ما يعادل 0.3
في المئة.
وقـ ـ ــال س ـت ـي ـفــن إي ـ ـنـ ــس ،كـبـيــر
إستراتيجي األسواق العالمية ،في
شركة "أكـســي" للخدمات المالية
"انخفضت مخزونات البنزين ،مما
قدم موازنة في االتجاه الصعودي
ودف ــع فــي الـنـهــايــة أس ـعــار النفط
ل ـم ـس ـتــويــات أع ـل ــى ب ـف ـضــل طلب
ق ــوي عـلــى الـمـنـتـجــات الـنـهــائـيــة،
ب ـم ــا (ي ـش ـي ــر) ب ــال ـت ــي إل ـ ــى ت ـعــاف
اقتصادي".
وقالت إدارة معلومات الطاقة
األميركية ،أمس األول ،إن مخزونات
ال ـ ـخـ ــام فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة

الكويت ترفع سعر الخام
المتجه آلسيا في أبريل
أظـهــرت وثيقة تسعير ،أم ــس ،أن الـكــويــت ح ــددت سعر البيع
الرسمي لخام التصدير الكويتي لشركات التكرير اآلسيوية في
ً
أبريل عند  90سنتا للبرميل فــوق متوسط األسعار المعروضة
لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بالتس ،بارتفاع
ً
 25سنتا عن الشهر السابق .وحددت الكويت سعر البيع الرسمي
للخام الكويتي الخفيف الممتاز في أبريل عند  1.05دوالر فوق
ً
عمان/دبي ،بزيادة  45سنتا عن الشهر السابق.

قطر تزيد سعر البيع للخامين
البحري والبري
أظهرت وثيقة تسعير ،أمس ،أن "قطر للبترول" حددت سعر
البيع الرسمي للخام البحري القطري في أبريل عند  90سنتا
للبرميل فوق متوسط األسعار المعروضة لخامي عمان ودبي
على بالتس ،بزيادة  25سنتا عن الشهر السابق.
وأفــادت الوثيقة بأن سعر البيع الرسمي لخام قطر البري
في أبريل تحدد عند  75سنتا للبرميل فــوق متوسط عمان/
دبي على بالتس ،بزيادة قدرها  40سنتا عن الشهر السابق.
ارت ـف ـعــت األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،في
حين انخفضت مخزونات البنزين
ونواتج التقطير.
وزادت مـخــزونــات الـخــام 13.8
مليون برميل على مدى األسبوع
المنتهي في الخامس من مارس،
م ـقــارنــة م ــع تــوقــع المحللين في
استطالع أجــرتــه "روي ـتــرز" زيــادة
قدرها  816ألف برميل.

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع عوائد الخزانة
ارت ـف ـع ــت أسـ ـع ــار ال ــذه ــب أمـ ــس ألعـلــى
مـسـتــويــاتـهــا ف ــي أك ـثــر م ــن أس ـب ــوع ،بعد
أن تسببت بيانات أضعف للتضخم في
الواليات المتحدة في توقف تقدم عوائد
الخزانة والدوالر.
ورب ــح الــذهــب فــي الـمـعــامــات الـفــوريــة
 0.4في المئة إلى  1733.46دوالرا لألوقية
(األونـصــة) ،بعد أن بلغ أعلى مستوياته
منذ الثالث من مارس عند  1734.55دوالرا
في وقت سابق .وزادت العقود األميركية
اآلجلة للذهب  0.6في المئة إلى 1732.20
دوالرا.
وظــل الضعف يعتري عوائد السندات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـق ـيــاس ـيــة ،ب ـي ـن ـمــا انـخـفــض
ال ـ ــدوالر بـعــدمــا لــم تـغـيــر ب ـيــانــات مؤشر
أسعار المستهلكين الصادرة أمس األول
التوقعات بأن التضخم سيتجاوز هدف
البنك المركزي عند اثنين في المئة.
وهدد ارتفاع العوائد في اآلونة األخيرة
وض ــع الــذهــب كـتـحــوط مــن الـتـضـخــم ،إذ

أنــه يعني ارتـفــاع تكلفة الفرصة البديلة
لحيازة المعدن الذي ال يدر عائدا.
ويترقب المستثمرون حاليا اجتماع
البنك المركزي األوروبي بشأن السياسات
الذي ُيعقد في وقت الحق اليوم ،لمعرفة ما
إذا كان صانعو السياسات سيتخذون أي
إجراء لكبح ارتفاع العوائد .ونال مشروع
قــانــون لتخفيف تــداعـيــات "ك ــورون ــا" في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بقيمة  1.9تريليون
دوالر بشكل نهائي موافقة أمــس األول،
ومـ ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـع ـط ــي دفـ ـع ــة قــويــة
للتعافي االقتصادي .وبالنسبة للمعادن
الـنـفـيـســة األخ ـ ــرى ،زادت الـفـضــة  0.5في
الـمـئــة إل ــى  26.30دوالرا لــأوق ـيــة .ونــزل
ال ـب ــادي ــوم  0.1ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى 2303.11
دوالرات ،بينما ربح البالتين  1.1في المئة
إلى  1216.32دوالرا.

وق ــال ــت إدارة ال ـم ـع ـلــومــات إن
مخزونات الخام بمركز التسليم في
كاشينغ بوالية أوكالهوما ارتفعت
 526ألف برميل.
وأض ــاف ــت أن اس ـت ـهــاك الـخــام
ف ــي مـصــافــي الـتـكــريــر ارت ـف ــع 2.4
مـلـيــون بــرمـيــل يــوم ـيــا ،ف ــي حين
زادت مـعــدالت تشغيل المصافي
 13نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين
 11.9م ـل ـيــون بــرم ـيــل إل ــى 231.6
مليونا ،في حين توقع المحللون
فــي استطالع "روي ـتــرز" تراجعها
بمقدار  3.5ماليين برميل.
وأظ ـه ــرت الـبـيــانــات انـخـفــاض
مـخــزونــات نــواتــج التقطير ،التي
تشمل الديزل وزيــت التدفئة5.5 ،
ماليين برميل إلى  137.5مليونا،

م ـقــابــل ت ــوق ـع ــات الن ـخ ـف ــاض 3.5
ماليين برميل.
وتراجع صافي واردات الواليات
المتحدة من النفط الخام  919ألف
برميل يوميا.
وعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــا ،قـ ـ ـ ــال م ـح ـل ـل ــون
وش ــرك ــات تـتـبــع حــركــة الـسـفــن،
إن المخزونات ظلت وفيرة مع
ارتفاع المخزون من النفط الخام

األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي ف ــي مــراكــز
برية وبحرية.
وذك ـ ـ ــر ن ــائ ــب رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الروسي ،ألكسندر نوفاك ،إن هناك
خطرا من زيادة الدول غير األعضاء
في مجموعة "أوبك "+إلنتاجها مع
ارتـفــاع أسـعــار النفط ،واستعادة
ً
الطلب في السوق تدريجيا.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـمــا نـقـلـتــه "روي ـ ـتـ ــرز"،

الدوالر يهبط ألدنى مستوى في أسبوع
التركيز ينصب على اجتماع «المركزي» األوروبي
هبط مؤشر الدوالر إلى أدنى مستوى
ف ــي أسـ ـب ــوع خـ ــال ال ـت ـع ــام ــات الـمـبـكــرة
بالجلسة األوروبية أمس ،وشهدت أسواق
ا لـعـمــات شهية معتدلة للمخاطرة ،مع
تحول االنتباه إلى اجتماع البنك المركزي
األوروبي لتحديد السياسة.
ويتوقع أن يبعث صانعو السياسات
رس ــال ــة خـ ــال اج ـت ـم ــاع ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
األوروبي ،مفادها أنهم سيمنعون ارتفاع
ُ
عائدات السندات من جديد لتلحق الضرر
باآلفاق االقتصادية للتكتل.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـش ـيــر ال ـب ـن ــك إل ــى
وتيرة أسرع في طباعة النقود ،لكن دون
اإلضافة إلى حزمة سياسته القوية فعال،
ومــن المقرر أن يتخذ البنك قــراره بشأن
السياسة النقدية الساعة  12:45بتوقيت

غرينتش ،يعقبه مؤتمر صحافي.
وك ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ــدوالر م ـن ـخ ـف ـضــا ن ـح ــو 0.2
فــي الـمـئــة عـنــد  ،91.606مـقــابــل سـلــة من
الـعـمــات ،بعدما تــراجــع مــن ذروة ثالثة
أشـهــر عند  92.506الـتــي بلغها الثالثاء
الماضي.
وكان اليورو مرتفعا نحو  0.3في المئة
مقابل ال ــدوالر ،مسجال  1.19585دوالر،
وتــراجــع  2.1فــي المئة منذ بــدايــة العام،
وشهدت أســواق عمالت أخــرى مؤشرات
على زيادة متوسطة في شهية المخاطرة.
وصـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالران األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرال ـ ـ ــي
والـنـيــوزيـلـنــدي للجلسة ال ـثــال ـثــة ،وبـلــغ
كالهما أعلى مستوى في أسبوع مقابل
الـ ــدوالر ،بــدعــم مــن ارت ـفــاع أسـعــار السلع
األولية.

وس ـج ـلــت ال ـك ــرون ــة ال ـنــروي ـج ـيــة أق ــوى
مستوى ،فيما يزيد قليال عن عام واحد
مـقــابــل ال ـي ــورو ،وج ــرى ت ـبــادل العملتين
عند  10.032فــي الساعة  08:18بتوقيت
غــري ـن ـتــش ،وه ـب ــط ال ـفــرنــك ال ـســوي ـســري،
الذي يعتبر مالذا آمنا ،أمام كل من الدوالر
واليورو ،وتراجع الين الياباني نحو 0.2
في المئة مقابل الدوالر إلى .108.605
وســاعــدت الموافقة النهائية لمجلس
النواب األميركي أمس األول على مشروع
قــانــون اإلنـقــاذ المالي مــن تبعات كوفيد
 19الخاص بالرئيس جو بايدن ،والذي
تبلغ قيمته  1.9تريليون دوالر ،أيضا في
تحسن شهية المخاطرة.

ذكــر الوزير خــال اجتماع ترأسه
الرئيس فالديمير بوتين ،أن سوق
ً
حاليا ،وأن روسيا
النفط مستقر
سترفع اإلنـتــاج في أبريل بسبب
تحسن الوضع.
وأنتجت روسيا  38.56مليون
ط ــن م ـتــري م ــن ال ـن ـفــط ومـكـثـفــات
الغاز خالل فبراير ،بما يعادل 10.1
ً
ماليين برميل يوميا.

تراجع «بتكوين»
٪2.6
تراجعت "بتكوين" خالل تداوالت
أمـ ــس ،لـكـنـهــا التـ ــزال أع ـلــى  55ألــف
دوالر ،وقيمتها السوقية تزيد عن
تريليون دوالر.
ان ـخ ـف ـض ــت ال ـع ـم ـل ــة ب ـن ـس ـبــة 2.6
فــي المئة إلــى  55409دوالرات ،في
ال ـس ــاع ــة  09:14ص ـب ـ ً
ـاح ــا بـتــوقـيــت
ً
مكة المكرمة ،وفقا لبيانات "كوين
ديسك" ،بعدما ارتفعت خالل تداوالت
أمــس األول إلــى  57ألــف دوالر قرب
أعلى مستوياتها على اإلطالق البالغ
 58.35ألف دوالر.
كما تراجعت اإليثريوم بنسبة 1.8
في المئة عند  1783.4دوالرا ،والريبل
بنسبة  1.7في المئة إلى  45.7سنتا.

ماذا سيفعل المستهلكون بجبل األموال المدخر خالل الجائحة؟
ع ــادة مــا ينظر إل ــى االحـتـفــاظ بالنقدية،
خ ــال ال ـمــراحــل ال ـم ـتــأخــرة م ــن دورة النمو
االقتصادي ،أو في أوقات األزمات ،باعتباره
الخيار األكـثــر منطقية ،لتجنب أي خسارة
ً
استثمارية محتملة ،وتطبيقا لمقولة "الكاش
هو الملك" ،وذلك بالطبع إلى جانب األصول
اآلمنة التي يفضلها البعض.
لكن على وجه التحديد يظل "الكاش هو
الـمـلــك" بــالـنـسـبــة لــأســر عـمــومــا فــي أوق ــات
االض ـ ـطـ ــرابـ ــات؛ ذلـ ــك أن ح ــال ــة عـ ــدم الـيـقـيــن
االقتصادي تشوش رؤاهــم وتخيفهم بشأن
ً
المستقبل ،تماما مثلما كان الحال في بداية
جائحة فيروس كورونا.
كان للجائحة تداعيات اقتصادية عميقة
ً
ج ـ ــدا ،لـكــن الـمـسـتـهـلــك الـبـسـيــط تــرجــم هــذه
اآلثار في تزايد احتماالت التسريح من العمل
(ال ـب ـطــالــة) ،وان ـخ ـفــاض م ـصــادر الــدخــل ،إمــا
بسبب خفض األجور أو ربما لضعف النشاط،
الذي يستثمر فيه (إذا وجد) ،وفي مثل هذه
الحاالت يبدو ادخار النقدية الخيار األمثل.
هذا ما حدث بالفعل على مدار عام مضى
ً
ت ـقــري ـبــا ،وســاه ـمــت ب ــرام ــج إع ــان ــة الـبـطــالــة
وتحفيز االستهالك حــول العالم ،فــي زيــادة
وتيرة ادخــار األسر لألموال ،حتى بات لدى
المستهلكين اآلن ما يمكن وصفه بأنه "جبل
مــن النقدية" ،بانتظار التدفق إلــى شرايين
االقتصادات.

ماذا فعل المستهلكون؟
 جمع المستهلكون في أكبر االقتصاداتف ــي ال ـع ــال ــم مـ ــدخـ ــرات إض ــاف ـي ــة بـق ـي ـمــة 2.9
ت ــري ـل ـي ــون دوالر ،خ ـ ــال ع ـم ـل ـيــات اإلغ ـ ــاق
المرتبطة بالجائحة ،وهو مخزون نقدي هائل
يشكل فرصة استثنائية للتعافي االقتصادي
القوي من الركود الناجم عن الوباء.
 آث ـ ـ ـ ــرت األس ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي أم ـ ـيـ ــركـ ــا والـ ـصـ ـي ــنوبــري ـطــان ـيــا وال ـي ــاب ــان وأك ـب ــر دول منطقة

ً
ً
األسر تمثل "طلبا مكبوتا" ،في إشارة
إلى إنفاق هذه األموال.

اليورو ،االحتفاظ باألموال عندما أجبرها
فيروس كورونا على البقاء في المنزل ،مما
ساهم (إلى جانب المخاوف) في تقليل رغبة
المستهلكين فــي اإلن ـفــاق ،وفـقــا لتقديرات
"بلومبيرغ إيكونوميكس".
 من المحتمل أن تستمر األسر في القيامبذلك مع تواصل القيود وإقــرار الحكومات
ال ـمــزيــد م ــن ال ـح ــواف ــز .تـظـهــر ال ـب ـيــانــات أن
نصف هــذا المجموع ( 1.5تريليون دوالر)
م ــوج ــود ف ــي أم ـي ــرك ــا وحـ ــدهـ ــا ،م ــا ي ـع ــادل
ضعفي متوسط النمو السنوي لالقتصاد
في التوسع األخير ،ويماثل الناتج السنوي
لكوريا الجنوبية.
 اكتنزت األسر الصينية ما يعادل 430مليار دوالر في حساباتها المصرفية ،أكثر
من المعتاد ،وارتفعت الودائع المماثلة 300
مليار دوالر في اليابان و 160مليار دوالر
فــي بريطانيا ،وزادت فــي أكـبــر اقتصادات
منطقة اليورو مجتمعة  465مليار دوالر،
بحسب التقديرات.

ما تأثير هذه األموال؟
 في تقدير آخــر ،تشير "اإليكونوميست"إلــى أنــه لــوال الــوبــاء ومــا صاحبه مــن قيود
وإجـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـح ـف ـيــز ،الدخ ـ ــر الـمـسـتـهـلـكــون
ف ــي  21دولـ ــة غـنـيــة م ــا قـ ــدره  3تــريـلـيــونــات
دوالر ف ـقــط ،خ ــال األش ـه ــر الـتـسـعــة األول ــى
من عام  ،2020لكن المفاجأة أنهم ادخــروا 6
ً
تريليونات دوالر ،أي أنهم حققوا فائضا قدره
 3تريليونات دوالر.
 ع ــادة ال تــدخــر األس ــر بـهــذا الـقــدر ،خاللف ـتــرات ال ــرك ــود ،لسبب واح ــد ،هــو أن ــه عــادة
مــا ينخفض دخلهم فــي األزم ــات مــع تراجع
الرواتب أو فقدان الوظائف .لكن الحكومات
ف ــي ال ـعــالــم الـغـنــي أنـفـقــت  %5م ــن ناتجها
المشترك على خطط الدعم وإعانات البطالة،
ما زاد من دخل األسر.

ليس بهذه السهولة

 إذا أن ـفــق الـمـسـتـهـلـكــون ك ــل ذل ــك دفـعــةواحدة ،فمن المحتمل أن يتجاوز نمو الناتج
المحلي اإلجمالي للعالم الغني  %10في عام
 ،2021وه ــو رق ــم كبير لــدرجــة أن ــه سيجعل
ت ـعــافــي م ــا ب ـعــد ال ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة الـثــانـيــة
ً
ً
متواضعا جدا ،ومن المحتمل أيضا أن يؤدي
إلى ارتفاع معدل التضخم.
 من ناحية أخرى ،ال يمكن لألسر أن تنفقً
أيا من مدخراتها ،إذا توقعت أن مدفوعاتها
الضريبية سترتفع في النهاية لدفع ثمن حزم
التحفيز الهائلة ،ومــع ذلــك ،يبدو أن الواقع
سيكون في مكان ما بين هذين االحتمالين.

هل الظروف مواتية لإلنفاق؟
 تـشـيــر األب ـح ــاث ال ـتــي أج ــراه ــا بنك"جيه بي مورغان" ،إلى أن االستهالك في

العديد من البلدان الغنية سوف ينتعش
ً
قريبا ليقترب من مستوى ما قبل الوباء،
مـمــا ي ــؤدي إل ــى انـتـعــاش عــالـمــي قــوي،
وي ـع ـت ـقــد ب ـنــك "غ ــول ــدم ــان س ــاك ــس" ،أن
اإلنفاق من المدخرات الزائدة في أميركا
سيضيف نقطتين مئويتين إ لــى نمو
االقتصاد بعد إعادة االفتتاح الكامل.
 أحد العوامل التي تزيد من الرغبةفي إنفاق هذه المدخرات؛ أسعار الفائدة
ال ـم ـن ـخ ـف ـضــة الـ ـت ــي ت ـق ـلــل مـ ــن جــاذب ـيــة
االح ـت ـفــاظ ب ــاألم ــوال فــي الـبـنــك ،وبــذلــك
سـ ـت ــوف ــر وق ـ ـ ـ ــودا لـ ــاق ـ ـت ـ ـصـ ــادات حـتــى
تـنـتـعــش ،بـمـجــرد االن ـت ـهــاء م ــن معركة
"كوفيد "19 -مع طرح اللقاحات.
 ف ــي م ـس ــح لـ ُـاح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــيف ــي ن ـي ــوي ــورك ،ن ـش ــرت نـتــائـجــه الشهر
الـ ـم ــاض ــي ،ت ـب ـيــن أن األس ـ ــر األم ـيــرك ـيــة

تتوقع زيادة قدرتها على اإلنفاق ،خالل
الـ ـع ــام ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى ت ـفــاؤل
المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية
المستقبلية.
 ت ــوق ـع ــات الـمـسـتـهـلـكـيــن ف ــي مسحالـ ـف ــدرال ــي أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن م ـع ــدل نمو
اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ال ـم ـح ـت ـم ــل ع ـل ــى مـ ـ ــدى ال ـع ــام
المقبل بلغت  ،%4.2وهو أعلى مستوى
منذ أكـثــر مــن خمس س ـنــوات ،ويعكس
مــدى االرتـيــاح والشعور بــاألمــان ،األمر
ال ــذي يـعــزز احـتـمــاالت اسـتـخــدام األســر
لمدخراتها الزائدة.
 ليس ذلــك فحسب ،فــي الـتــاســع منمارس رفعت منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي
اإلجمالي لمجموعة دول العشرين إلى
 %6.2في عام  ،2021بحجة أن مدخرات

 قـلــل تـشــارلــي بـيــن ،نــائــب مـحــافــظ بنكإنـكـلـتــرا ال ـســابــق وع ـضــو لـجـنــة مسؤولية
ال ـم ـيــزان ـيــة الـحـكــومـيــة ف ــي بــري ـطــان ـيــا ،من
احتماالت ازدهــار اإلنفاق االستهالكي بعد
اإلغالق ،وسط تحذيرات من أن األسر األكثر
ثـ ـ ً
ـراء كــانــت أكـثــر مــن ادخ ــر األمـ ــوال مقارنة
بالعمال ذوي األجور المنخفضة.
 قال بين إن األمر سيستغرق سنوات عدةحتى تنفق األسر  180مليار جنيه إسترليني
ً
( 250مليار دوالر -وفقا لتقديرات بريطانية)
فــي شكل مــدخــرات إضافية تراكمت بشكل
أساسي من قبل المتقاعدين والعاملين ذوي
األجور األعلى خالل األزمة.
 أخـبــر "بـيــن" أعـضــاء لجنة الـخــزانــة فيمجلس الـعـمــوم أن ــه مــن المتوقع إنـفــاق ما
ال يــزيــد على  %5مــن الـمــدخــرات اإلضافية
كل عــام ،وأن الجزء األكبر من األم ــوال التي
تــم ادخــارهــا خــال الــوبــاء تتركز بين األفــراد
األكثر ً
ثراء.
ً
 في الصين أيضا ،حيث توقع الخبراء قفزةفي اإلنـفــاق االستهالكي ،قالت الحكومة في
تقرير لها إن "أســاس االنتعاش االقتصادي
ً
هش" وإن استهالك السكان ال يزال مقيدا ،لكنها
تعهدت بتوسيع االستهالك عبر زيــادة دخل
المواطنين من خالل قنوات عدة بشكل مطرد.
 الخطة الحكومية األساسية في الصينتهدف إلى تعزيز االستهالك المحلي بحلول
ً
عام  ،2025فضال عن رؤية طويلة األجل تمتد
حتى عــام  ،2035أي أنها كما هــو الـحــال في
بريطانيا ،ستحتاج إلى المزيد من الوقت قبل
أن تشهد طفرة في اإلنفاق ،وربما يكون األمر
كذلك في مناطق أخرى.
(أرقام)
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أسهم «جيم ستوب» تقفز
 %40إلى مستويات قياسية

صناديق المؤشرات تشتري سهم «تسال»
بعد إدراجه في مؤشر «»S&P 500
اتجهت صناديق المؤشرات المتداولة نحو
تعزيز حصتها في «تسال» ،بعد إضافة السهم
إلى مؤشر  S&P 500في نهاية العام الماضي.
وكشفت بيانات صادرة عن منصة تحليل
بيانات الصناديق المتداولة «تراك إنسايت»
 ،TrackInsightأن قيمة ح ـيــازة الـصـنــاديــق
ال ـم ـتــداولــة ف ــي «ت ـس ــا» بـلـغــت  7بــالـمـئــة من
إجمالي الحصة السوقية لشركة السيارات
الكهربائية ،بحسب صحيفة «فاينانشيال
تايمز».

قفز سهم «جيم ستوب» أثناء تداوالت أمس األول ،بـ 40في
المئة ،ليصل إلى  349دوالرا ،وبهذا يكون تخطى مستوياته
القياسية السابقة التي وصل إليها منذ أقل من أسبوعين.
وبعد ذلك خسر السهم كل المكاسب التي حققها ،وحظرت
البورصة التداوالت على السهم مؤقتا ،ليعود بعدها ويغلق
على ارتفاع بـ 7.3في المئة.
وارتفع السهم من  4دوالرات إلى أكثر من  380دوالرا في
يناير ،ثم هبط لنحو  40دوالرا بعد انتهاء صالحية عقود
خيارات البيع.
ودفعت ملحمة جيم ستوب إلى إثارة األسئلة حول الدور
الذي لعبته صناديق التحوط ،حيث مثل غابي بلوتكين أمام
الكونغرس في جلسة استماع ،جنبا إلى جنب مع الرئيس
التنفيذي لـصـنــدوق تـحــوط سـيـتــادل ،كين غريفين ،والــذي
قدم مساعدات وصلت إلى نحو  750مليون دوالر لصندوق
بلوتكين وقت األزمــة ،فضال عن مؤسسة شركة بوينت ،72
ستيف كوهين ،والذي ساند ميلفين كابيتال بنحو  2مليار.

ً
وأوضحت البيانات أن هناك  518صندوقا
م ـت ــداول ــة تـمـتـلــك أس ـه ـمــا ف ــي «تـ ـس ــا» ،وبـلــغ
إجمالي قيمة األصول المستثمرة في الشركة
األميركية عبر تلك الصناديق مستوى 48.5
مليار دوالر.
وأكد مدير مؤشرات الصناديق المتداولة
فــي البورصة وبـحــوث االستراتيجيات لدى
«مــورنـيـنــغ سـتــار»  ،Morningstarأن أهمية
ال ـمــؤشــرات فــي ال ـســوق نـمــت بـشـكــل ع ــام في
الـفـتــرة األخ ـيــرة ،مـشـيـ ًـرا إلــى أن ق ــرار إضافة

مع بدء تداول سهم الشركة في «وول ستريت»
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ث ـ ـ ـ ــروة الـ ـم ــؤس ــس
المشارك لمنصة ألعاب الفيديو
«روب ـلــوكــس» ( )Robloxديفيد
ب ــاس ــزوك ــي إلـ ــى  4.6م ـل ـي ــارات
دوالر ،بعدما قفز السهم بأكثر
من  50في المئة في أول جلسة
تداول له في «وول ستريت».
واس ـ ـت ـ ـفـ ــادت ش ــرك ــة ألـ ـع ــاب
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــو ،ال ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـخ ــذ م ــن

وارن بافيت سادس عضو
في نادي الـ  100مليار دوالر

«تسال» إلى مؤشر  S&P 500سيكون له تأثير
كبير على الشركات الفردية.
ومــع ذلــك ليس كــل مؤشر يضيف «تسال»
ً
يقوم بذلك فقط اعتمادا على قيمتها السوقية،
فعملية اإلضــافــة تعتمد فــي بعض األحـيــان
على التصنيف البيئي واالجتماعي.
وي ـب ـلــغ وزن ال ـس ـهــم ف ــي مــؤشــر «إم إس
آي س ــي» لــأسـهــم األمـيــركـيــة  1.8بالمئة،
وذلـ ـ ــك ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي م ـب ــاش ــرة بـعــد
«مايكروسوفت».

ارتفاع ثروة مؤسس «روبلوكس»
إلى  4.6مليارات دوالر
ك ــالـ ـيـ ـف ــورنـ ـي ــا م ـ ـقـ ــرا ل ـ ـهـ ــا ،مــن
جائحة كورونا ،مع بقاء األطفال
والمراهقين في المنزل بسبب
تــدابـيــر اإلغـ ــاق ،لـكــن مستقبل
ال ـشــركــة ق ــد ي ــواج ــه ح ــال ــة عــدم
ي ـق ـيــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــراهـ ــن مــع
االتجاه للعودة إلى المدارس.
ومـ ــع ت ـلــك ال ـم ـخ ــاوف تعمل
«روب ـ ـ ـلـ ـ ــوكـ ـ ــس» عـ ـل ــى الـ ـتـ ـح ــول
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إل ــى مـنـصــة اجـتـمــاعـيــة تجمع
األطـ ـف ــال وال ـبــال ـغ ـيــن ،وهـ ــذا ما
أك ــده بــاســزوكــي فــي االجـتـمــاع
الـ ـسـ ـن ــوي ل ـل ـش ــرك ــة فـ ــي الـ ـع ــام
الماضي ،حينما ذكر أن الرؤية
المستقبلية لها ستعتمد على
ربط العالم عبر «روبلوكس».
وحـ ــددت ب ــورص ــة نـيــويــورك
س ـع ــر ال ـس ـه ــم ع ـن ــد  45دوالرا

لإلدراج المباشر ،وهو ما منح
الـشــركــة قيمة ســوقـيــة عـنــد 30
مليارا ،وقفزت تلك القيمة إلى
 37.1مليارا في نهاية تعامالت
أمس األول ،وأغلق سهم الشركة
أمــس األول على ارتـفــاع بنحو
 54.4في المئة إلى  69.50دوالرا.

وارن بافيت
ارتفعت ثروة المستثمر األميركي وارن بافيت إلى أعلى من
 100مليار دوالر ،ليصبح ســادس عضو في قائمة األغنياء
الذين تتجاوز ثروتهم هذا الحاجز.
وأظـهــر مــؤشــر بلومبرغ للمليارديرات أن ث ــروة مؤسس
«بيركشاير هاثاواي» بلغت  100.4مليار دوالر بنهاية أمس
األول ،مع صعود سعر سهم الشركة.
ونجح سهم شركة بيركشاير هاثاواي في الصعود بنسبة
 15في المئة منذ بداية هذا العام ،متفوقا على أداء مؤشر
 ،S&P 500الذي ارتفع  3.8في المئة في نفس الفترة.
ويتصدر جيف بيزوس قائمة األثرياء حول العالم ،يليه
إيلون ماسك وبيل غيتس وبرنارد أرنو ،ثم مارك زوكربيرغ.
وف ــي نـهــايــة جلسة أم ــس األول ،ارت ـفــع سـهــم «بيركشاير
هاثاواي» بنسبة  1.9في المئة ،ليصل إلى  398.840ألف دوالر،
بقيمة سوقية  608.1مليارات.
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إغالق قياسي لـ«داو جونز» أعلى  32ألف نقطة بعد حزمة التحفيز
ةديرجلا
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بايدن :إقرار خطة اإلنقاذ االقتصادي الضخمة «انتصار تاريخي» لألميركيين
وصف رئيس الواليات
المتحدة جو بايدن ،أمس
األول ،مصادقة الكونغرس
على خطته الضخمة لإلنعاش
االقتصادي بأنها «انتصار
تاريخي» لألميركيين ،وقد
حقق بذلك أول نجاحاته
الكبرى منذ وصوله ًإلى سدة
الرئاسة قبل  50يوما.

ارتفاع «نيكي» مع
مكاسب أسهم قطاع
الشحن و«شنغهاي
المركب» بأكبر
وتيرة في  5أشهر

ارتـ ـف ــع م ــؤش ــر «داو ج ــون ــز»
لــأس ـهــم األم ـي ــرك ـي ــة لـمـسـتــوى
قياسي جديد عند إغالق جلسة
أم ــس األول ،بـعــد تـمــريــر حزمة
التحفيز المالي اإلضافي.
ونـ ـ ـ ـج ـ ـ ــح م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب
األم ـي ــرك ــي ف ــي ت ـمــريــر م ـشــروع
قــانــون التحفيز الـمــالــي بقيمة
 1.9تــر ي ـل ـيــون دوالر ،لـيــر سـلــه
ً
ل ـلــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن ت ـم ـه ـيــدا
لتوقيعه اليوم.
واس ـت ـفــادت أسـهــم الـشــركــات
المرتبطة بالدورة االقتصادية
مع توقعات تعافي النشاط من
تداعيات وباء كورونا ،في حين
فشلت أسهم التكنولوجيا في
تلقي الدعم.
ووصف الرئيس بايدن ،أمس
األول ،مـ ـص ــاد ق ــة ا ل ـك ــو ن ـغ ــرس
على خطته الضخمة لإلنعاش
االقـ ـتـ ـص ــادي ب ــأن ـه ــا «ان ـت ـص ــار
ت ــاري ـخ ــي» لــأم ـيــرك ـي ـيــن ،وهــو
حقق بذلك أول نجاحاته الكبرى
منذ وصوله إلى سدة الرئاسة
ً
قبل  50يوما.
رغم توحد الجمهوريين على
معارضة الخطة ،وانضمام نائب
ديمقراطي لهم ،نجحت األغلبية
الديمقراطية في مجلس النواب
ب ــالـ ـمـ ـص ــادق ــة عـ ـل ــى الـ ـخـ ـط ــة ب ـ
ً
ً
 220صــوتــا مقابل  211صوتا
ً
معارضا.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور نـ ـتـ ـيـ ـج ــة
التصويت وقف الديمقراطيون
احتفاء وصفقوا داخل القاعة.
وس ـ ـ ُـيـ ـ ـص ـ ــدر بـ ـ ــايـ ـ ــدن ال ـ ـيـ ــوم
الخطة الضخمة البالغة قيمتها
 1900م ـل ـيــار دوالر ،وه ــو رقــم
يــوازي إجمالي الناتج المحلي
إليطاليا.
وهـ ــو قـ ــال خـ ــال خ ـط ــاب في
واشنطن حــول حملة التلقيح،
ً
إن «هذا القانون يشكل انتصارا
ً
ً
تاريخيا ،تاريخيا لألميركيين»،
ً
مضيفا أنه يعتزم توقيعه هذا
األسبوع.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـشـ ـب ــه ال ـ ـ ـ ـ ــرد ع ـل ــى
انـ ـتـ ـق ــادات ال ـج ـم ـهــوري ـيــن ،قــال
ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن إن «ك ـ ـ ـ ــل عـ ـنـ ـص ــر ف ــي
خطة اإلن ـقــاذ األمـيــركـيــة يشكل
استجابة الحتياجات حقيقية».
وذكرت رئيسة مجلس النواب
الديمقراطية نانسي بيلوسي
ف ــي ق ــاع ــة ال ـج ـل ـســة «ن ـح ــن عند
م ـن ـع ـط ــف حـ ــاسـ ــم ف ـ ــي ت ــاري ــخ
بالدنا».
ّ
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،عـ ــلـ ــق زع ـي ــم
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي م ـج ـل ــس
الشيوخ ميتش ماكونل «إنه أحد
أس ــوأ الـقــوانـيــن عـلــى اإلط ــاق»،
واعـ ـتـ ـب ــر أنـ ـ ــه «م ـ ـثـ ــال ت ـق ـ ّل ـيــدي
لبرنامج ديمقراطي مضخم».
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد زعـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم األق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة
الجمهورية في مجلس النواب
كـ ـيـ ـفـ ـي ــن مـ ـ ـك ـ ــارث ـ ــي بـ ـ ـ ــأن خ ـطــة
ال ـت ـع ــاف ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي لـيـســت

عجز الموازنة األميركية يتجاوز
تريليون دوالر في  5أشهر
ارتـفــع عجز الـمــوازنــة األمـيــركـيــة فــي الشهر الماضي،
ليتجاوز تريليون دوالر في أول خمسة أشهر من العام
المالي ،قبل تنفيذ صفقة التحفيز المالي.
وك ـش ـفــت ب ـيــانــات وزارة ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة أن عجز
الموازنة سجل  310.9مليارات دوالر في فبراير الماضي،
مقابل عجز بقيمة  235.2مليارا في نفس الشهر قبل عام
واحد.
وزاد اإلنفاق المالي األميركي إلى  559.2مليار دوالر
في الشهر الماضي ،بــز يــادة  32في المئة مقارنة بنفس
الفترة قبل عام ،كما زادت اإليرادات الحكومية إلى 248.3
مليارا في الشهر الماضي ،مقارنة بـ 187.9مليارا في الفترة
المقارنة من .2020
وفي أول  5أشهر من العام المالي الحالي ،ارتفع عجز
الموازنة األميركية إلى  1.046تريليون دوالر ،مقارنة بعجز
 624.5مليارا في نفس الفترة قبل عام.

سوى «قائمة أولويات لليسار»
وال تستجيب للجائحة.
وش ـ ـ ّـدد عـلــى أن  9ف ــي الـمـئــة
ف ـق ــط مـ ــن ال ـخ ـط ــة «عـ ـل ــى صـلــة
بمكافحة كوفيد .»19 -
وأودى الفيروس بحياة 527
ً
ألـ ــف أم ـي ــرك ــي وألـ ـح ــق أضـ ـ ــرارا
كبيرة بــاالقـتـصــاد ال ــذي ّ
سجل
ً
الـعــام الماضي انكماشا بلغت
 3.5في المئة.
نسبته ّ
ويـ ـت ــوق ــع خ ـ ـبـ ــراء أن تـسـهــم
ال ـخ ـط ــة الـ ـت ــي ت ـح ـظــى بـتــأيـيــد
واسـ ـ ــع ف ــي االسـ ـتـ ـط ــاع ــات فــي
تعزيز النمو.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت
ي ـل ـيــن ف ــي بـ ـي ــان« ،أع ـت ـق ــد أن ـنــا
سنكون قــادريــن على استعادة
ً
كل الوظائف اعتبارا من العام
المقبل».
وب ـح ـس ــب ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض،
ستسهم الخطة فــي خلق أكثر
من سبعة ماليين وظيفة جديدة
هــذا الـعــام وستخفض تكاليف
الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـي ــة وس ـت ـن ـقــذ
األرواح عبر دعم حملة التلقيح.
وي ــؤك ــد ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض أن
ّ
الخطة ستقلص بنسبة النصف
ّ
معدل الفقر لدى األطفال.
لكن خبراء اقتصاديين آخرين
ّ
ي ـ ـحـ ــذرون م ـ ّـن م ـخــاطــر ارت ـف ــاع
ّ
معدل التضخم.
ّ
وت ـ ـمـ ــول ال ـخ ـط ــة ال ـل ـق ــاح ــات
ضد «كوفيد  »19 -وتبقي على
مـخـصـصــات الـبـطــالــة لماليين
األشـ ـخ ــاص وت ــرف ــع إلـ ــى 1400
دوالر قيمة شيكات الدعم ألغلب
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن وت ـ ــوس ـ ــع ن ـط ــاق
التمويل الفدرالي لقطاع الرعاية
الصحية.
وتلحظ الخطة رصد نحو 15

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مليار دوالر لحملة التلقيح ،و50
ً
ّ
والتتبع و10
مليارا للفحوص
مليارات إلنتاج اللقاحات.
ك ــذل ــك ت ــرص ــد الـ ـخـ ـط ــة 126
مليار دوالر لمساعدة المدارس
عـلــى إعـ ــادة فـتــح أبــواب ـهــا على
الــرغــم مــن الجائحة ،كما و350
مليار دوالر للواليات والمناطق.
وكــانــت الخطة تتضمن رفع
الـحــد األدن ــى لــأجــور ،لكن هذا
البند أسقط في مجلس الشيوخ
حيث مارس سناتور ديمقراطي
ً
محافظ ضغوطا لخفض إعانات
البطالة وسقف الشيكات.
وتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ّـوف م ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون م ــن
أن تـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـن ـ ــازالت
إل ـ ــى اع ـ ـتـ ــراضـ ــات فـ ــي ص ـفــوف
التقدميين ،لكن الديمقراطيين
بكل أطيافهم دعموا الخطة.
وكـ ـ ــان ال ـس ـن ــات ــور الـمـسـتـقــل
بيرني ساندرز أشاد لدى إقرار
ال ـخ ـط ــة فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
ال ـس ـبــت ب ـمــا وص ـفــه بــأنــه «أه ــم
قانون صـ ّـوت عليه الكونغرس
لمساعدة العمال منذ عقود».
ّ
وات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــد الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــون
ّ
لــدعــم ال ـخ ـطــة ال ـتــي ل ــم ي ـصــوت
لمصلحتها أي جمهوري ،وهو
ّ
مــا شــكــل نـكـســة لـجـهــود بــايــدن
على صعيد إعادة توحيد البالد
وتخطي االنقسامات.
وب ـعــد إق ـ ــرار خ ـطــة اإلن ـعــاش
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي يـ ـسـ ـع ــى بـ ــايـ ــدن
لتمرير مشروع تشريعي يتعلق
بالبنى التحتية األميركية ،يأمل
ً
أن ي ـح ـصــد ت ــوافـ ـق ــا أكـ ـب ــر بـيــن
الحزبين.
وف ــي نـهــايــة الـجـلـســة ،ارتـفــع
مؤشر «داو جونز» بنسبة 1.5
في المئة أو  464نقطة ليسجل

 32.297ألف نقطة ،وهي أول مرة
يغلق المؤشر الصناعي فيها
أعلى  32ألف نقطة في تاريخه.
كما صعد مؤشر «»S&P 500
ب ـن ـس ـبــة  0.6فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة أو 32
نقطة ليسجل  3898نقطة ،في
حين انخفض «ناسداك» بنسبة
هامشية بلغت  0.04فــي المئة
أو  5نـقــاط ليصل إل ــى 13.068
ألف نقطة.
وفــي الـبــورصــات األوروب ـيــة،
سـجــل مــؤشــر «س ـتــوكــس »600
ً
األوروبي ارتفاعا بنسبة  0.4في
ً
المئة أو نقطتين تقريبا ليصل
إلى  422نقطة.
وفي حين انخفض «فوتسي
 »100البريطاني بنسبة هامشية
بلغت  0.07في المئة ( 4 -نقاط)
عند  6725نقطة ،ارتفع المؤشر
األلـمــانــي داك ــس»  0.7فــي المئة
ً
( +102نـقـطــة) مـسـجــا 14.540
أل ـ ـ ـ ــف ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ،وص ـ ـع ـ ــد «ك ـ ـ ـ ــاك»
الفــرنسي بنحو  1.1فــي المئة
( 65 +نقطة) عند  5990نقطة.
وفي آسيا ،ارتفعت األسهم
اليابانية في نهاية تعامالت،
أم ـ ـ ــس ،مـ ــع مـ ـك ــاس ــب األسـ ـه ــم
ال ـمــرت ـب ـطــة بــال ـن ـمــو وت ــراج ــع
أس ـ ـهـ ــم ذات ال ـ ـ ـ ــوزن ال ـث ـق ـي ــل،
وف ــي ظ ــل مـتــابـعــة ال ـت ـطــورات
االقتصادية.
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت تـ ـق ــاري ــر صـحـف ـيــة
ب ــأن الـمـســؤولـيــن فــي الـمــركــزي
الـ ـي ــاب ــان ــي ي ـب ـح ـث ــون ال ـس ـم ــاح
بتحركات أكبر لعوائد السندات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،إذ ي ـس ـعــى بـعــض
المسؤولين إلحداث تقلبات مع
التمسك بنطاق الحركة الحالي
ً
البالغ  20نقطة أساس صعودا
ً
أو هبوطا.

وارتفعت أسهم شركات قطاع
الشحن ،فقفز سهم «كاواساكي
كيسن»  Kawasaki Kisenبنسبة
 12.7فــي المئة ،وسهم «نيبون
يوشن كايشا» Nippon Yusen
بنحو  7.3في المئة.
وف ــي نـهــايــة الـجـلـســة ،ارتـفــع
مؤشر «نيكي»  0.6في المئة إلى
صعد مؤشر
 29212نقطة ،كما ً
«توبكس» األوسع نطاقا  0.3في
المئة مسجال  1925نقطة.
ً
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت األس ـ ـهـ ــم
الصينية في نهاية التعامالت
ب ــدع ــم م ــن ب ـي ــان ــات اق ـت ـصــاديــة
إيـجــابـيــة خففت مــن الـمـخــاوف
الـمــرتـبـطــة بـتـشــديــد الـسـيــاســة
النقدية.
وكـشـفــت بـيــانــات اقتصادية
أن ع ـم ـل ـي ــات إق ـ ـ ـ ــراض ال ـب ـن ــوك
ال ـجــديــدة فــي الـصـيــن تــراجـعــت
بــأقــل مــن الـتــوقـعــات فــي فبراير
ع ـلــى أس ـ ــاس ش ـه ــري ،إذ اتـجــه
بنك الشعب الصيني لكبح نمو
االئتمان الحتواء مخاطر الديون
مع الحفاظ على دعم الشركات
الصغيرة المتعثرة.
فــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،طرحت
ال ـص ـي ــن ج ـ ــواز س ـف ــر ل ـف ـيــروس
«كـ ــورونـ ــا» لـلـمــواطـنـيــن يـهــدف
ت ـي ـس ـيــر ح ــرك ــة ال ـن ـق ــل ال ـج ــوي
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،عـ ـب ــر الـ ـت ــأك ــد مـ ــن أن
األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص غ ـ ـيـ ــر م ـص ــاب ـي ــن
بفيروس «كورونا».
وف ــي نـهــايــة الـجـلـســة ،ارتـفــع
مؤشر «شنغهاي المركب» 2.4
في المئة عند  3437نقطة وهي
أكبر وتيرة ارتـفــاع منذ الثاني
عـشــر م ــن أك ـتــوبــر ،فـيـمــا صعد
«شنتشن الـمــركــب» بنسبة 2.4
في المئة إلى  2217نقطة.

مجلس الشيوخ يعتزم تمرير حزمة
البنية التحتية نهاية مايو
تقترب لجنة فــي مجلس الشيوخ األمـيــركــي مــن إقــرار
حزمة مالية ضخمة لإلنفاق على البنية التحتية للنقل
في الواليات المتحدة.
وقــال السيناتور توك كاربر ،الــذي يــرأس لجنة البيئة
واألشغال العامة في مؤتمر صحافي ،إن مبادرة البنية
التحتية قد يتم إقرارها من اللجنة بحلول نهاية مايو،
ما قد يجعلها قابلة للتوقيع كقانون من قبل الرئيس جو
بايدن في سبتمبر.
وأضـ ــاف ك ــارب ــر« :ه ــذه هــي جــدولـنــا الــزمـنــي المتعلق
بمشروع قانون البنية التحتية للنقل ،ونحن نعمل عليه
بالفعل».
وسيتجه الكونغرس األميركي للتركيز على برنامج
اإلنفاق على البنية التحتية ،بعد تمرير مجلس النواب،
مشروع قانون حزمة التحفيز المالي.
وذكـ ــر ك ــارب ــر أن ــه ل ــم ي ـتــم ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق حتى
اآلن خــاص بقيمة حــز مــة اإل نـفــاق على البنية التحتية
للطرق ،لكنه أشــار إلــى أن لجنته وافقت في عــام 2019
على تمويل بقيمة  290مليار دوالر على مدى  5سنوات
لتمويل الطرق والجسور ،لكن المشروع لم يتم تحويله
لقانون آنذاك.

عائد سندات الخزانة
يتراجع أدنى %1.5
تــراجــع الـعــائــد عـلــى سـنــدات الـخــزانــة األمـيــركـيــة ألجــل
 10س ـن ــوات خ ــال ت ـعــامــات أمـ ــس ،قـبــل صـ ــدور بـيــانــات
اقتصادية ،ومع تمرير مجلس النواب حزمة تحفيز مالي
بقيمة  1.9تريليون دوالر.
أما فيما يتعلق بالتداوالت ،تراجع العائد على سندات
الخزانة األميركية ألجل  10سنوات إلى  ،%1.496بعدما
سجل  %1.479في وقت سابق من التعامالت.

«المتحد» يعلن فائزي السحب «بيتك» :خدمة العمالء على مدار
األسبوعي لـ «الحصاد»
الساعة خالل العطلة
مع االلـتــزام التام
بـ ـ ـك ـ ــل اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة مـ ــن
الـجـهــات الصحية،
أجرى البنك األهلي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــد أم ـ ـ ــس
ا أل و ل ا ل ـ ـس ـ ـحـ ــب
األسـ ـب ــوع ــي عـلــى
ج ــوائ ــز ال ـح ـصــاد
اإلسالمي ،حساب
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـح ـ ـ ــب عـ ـل ــى
الجوائز اإلسالمي األول في الكويت،
والحاصل على جائزة أفضل برنامج إدخار في الكويت لعام
 ،2019من مجلة بانكر ميدل إيست المرموقة ،نظرا للعديد من
المميزات التي ينفرد بها ،حيث يقدم لعمالئه ما يزيد على
 750جائزة سنويا ،واستطاع أن يعيد رسم حياة اآلالف من
الرابحين من سعداء الحظ.
وأس ـفــر الـسـحــب عــن حـصــول  20فــائــزا عـلــى  1000ديـنــار
لكل منهم ،وهم :شموع عبدالعزيز ،ومحمد علي المطيري،
ومحمد عبدالرحيم سليم ،ومشعل ابداح المطيري ،وإيمان
عبدالكريم زنكوي ،وريم عبدالواحد زمان ،وإسالم خان نظام،
وزمزم عبدالرسول الصايغ ،وريم عبدالواحد زمان ،وصبيحة
محمد جــا ســم ،و يــو ســف قمبر جعفر ،وخليل علي حسين،
ومنار علي الربيعان ،وصالح حمد ،وعبدالرحمن عبدالكريم
يوسف ،وسند حميدي السند ،وأماني نبيل العجيل ،وعائشة
حمد الشمري ،وأميرة قاسم قاسم ،وإبراهيم حسين عبدالله.
الجدير بالذكر أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من
الـجــوائــز ،بينها جــائــزة قيمتها  100ألــف ديـنــار فــي كــل من
العيدين ،وتبقى الجائزة ربــع السنوية الكبرى بقيمة 250
ألفا ،أهم ما يطمح إليه العمالء لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم،
وكذلك تقدم جوائز الحصاد  20جائزة أسبوعية بقيمة ألف
دينار لكل رابح.
وفضال عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة ،يحظى العمالء
بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا
الحساب ،ما يجعل حساب الحصاد اإلسالمي مفيدا لألسرة
والراغبين في التوفير بوجه عام ،من خالل تحقيقه العديد
من المميزات ،سواء على المدى القصير أو على الطويل ،مما
يقابل باستحسان وتقدير مختلف العمالء سواء الجدد أو
الحاليون.
إضافة إلــى ذلــك ،ألول مــرة في الكويت ،تم تقديم «سحب
األف ـض ـل ـيــة» رب ــع ال ـس ـن ــوي بـقـيـمــة  25أل ــف دي ـن ــار حـصــريــا
للعمالء الذين لم يفوزوا بأي من جوائز الحصاد اإلسالمي
خالل السنوات الخمس األخيرة ،بشرط مرور عام على فتح
حساباتهم ،وتتيح كل  50دينارا في حساب العمالء ضمن
هذه الفئة فرصة واحدة للمشاركة في السحب.

يستمر بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي (بـيـتــك) خــال
ال ـع ـط ـل ــة فـ ــي ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات ــه ال ـم ـص ــرف ـي ــة عـلــى
م ــدار الـســاعــة للعمالء ،عبر توفير أح ــدث أدوات
التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية.
وتتوافر معظم الخدمات المصرفية بعدة وسائل
على مــدار الساعة ،ســواء عبر موقعه اإللكتروني
 ،kfh.comأو تطبيق الـمــوبــايــل  ،KFHOnlineأو
فروع  KFH Goااللكترونية المنتشرة في العديد
من المناطق والمواقع المهمة ،إضافة الى قنوات
«بـيـتــك» عـلــى وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،الــى
جــانــب ال ـعــديــد م ــن ق ـن ــوات ال ـخــدمــة االلـكـتــرونـيــة
باالعتماد على أحدث أدوات التكنولوجيا المالية.
ويعتبر فــرع  KFH Goقناة إلكترونية جديدة
تـســاعــد عـلــى نـقــل ت ـعــامــات ال ـع ـمــاء االعـتـيــاديــة
الى فرع آلي مبتكر يوفر امكانيات تتيح للعمالء
االستفادة من خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية،
بما يزيد على  80في المئة من الخدمات واألعمال
التي تقدمها الـفــروع بمفهومها التقليدي ،األمر
الذي يجعل منه الخيار المفضل أمام شرائح كثيرة
من العمالء خاصة الشباب.
وتضم فروع  KFH GOجهاز  ،XTMالذي يتيح
التواصل المباشر بالصوت والصورة مع موظفي
الخدمة ،الى جانب اجهزة للصرف اآللي وااليداع
النقدي ،حيث تستقبل أجهزة االيداع النقدي 300
ورقة نقدية فى العملية الواحدة.
ويستطيع الـعـمــاء مــن خــال ف ــروع ،KFH Go
الـبــالــغ عــددهــا  10فـ ــروع ،والـمـنـتـشــرة فــي أمــاكــن
مختلفة بالكويت ،بما فيها مطار الكويت الدولي،
إج ـ ــراء ب ــاق ــة م ـت ـنــوعــة م ــن ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
ال ـت ـفــاع ـل ـيــة ،مـنـهــا إن ـش ــاء ال ـم ـعــامــات ال ـت ـجــاريــة
«المرابحة» ،وطلب البطاقات االئتمانية والمسبقة
الدفع ،وتحديث البيانات ورقــم الهاتف ،وتفعيل
البطاقات المصرفية ،وفتح الودائع والحسابات،
وطباعة دفتر الشيكات الفوري ،واستالم سبائك
الذهب ( 10غرامات) وفتح حساب (الذهب ،التوفير،
الرابح ،الخدمة اآللية) ،وكذلك بيع وشراء الذهب،
والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل
من خالل الرمز التعريفي  ،QR codeأو من خالل
البطاقة المدنية أو رقم الهاتف ،وغير ذلك الكثير
م ــن ال ـخــدمــات الـتـمــويـلـيــة والـمـصــرفـيــة بسهولة
وسرعة وأمان.
كما تتميز ا لـخــد مــات المصرفية االلكترونية
في «بيتك» بكفاءتها العالية ،إضافة الى السهولة
واألمـ ـ ــان ،حـيــث ب ــدا ذل ــك جـلـيــا ب ـعــدد الـعـمـلـيــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة الـ ـت ــي ن ـف ــذه ــا ع ـمــاء

«بيتك» ،عبر
KFHonline
على الموقع
اإللـكـتــرونــي
أ و ع ـ ـ ـبـ ـ ــر
ت ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــق
الـمــوبــايــل،
والذي بلغ
نـحــو 140
مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون
عملية مصرفية خــال الـعــام الـمــاضــي .وشملت
العمليات المصرفية اال لـكـتــرو نـيــة فـتــح حساب
مـ ـص ــرف ــي أون ـ ــاي ـ ــن ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن
لالنضمام إلــى عمالء «بيتك» دون زي ــارة الفرع،
وال ـت ـح ــوي ــات ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـح ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة،
وإنـشــاء ودائ ــع ،وإضــافــة مستفيدين ،واستعالم
عــن رصـيــد ،وطـلــب دفـتــر شـيـكــات ،وفـتــح حساب
ال ــذه ــب ،وإجـ ـ ــراء عـمـلـيــات ب ـيــع وش ـ ــراء وتـ ــداول
ال ــذه ــب ،وطـلــب الـتـمــويــل ،وفـتــح ح ـســاب ،وطلب
ب ـطــاقــة ال ـخ ـي ــر ،وعـ ــرض ال ــرق ــم ال ـس ــري ال ـخــاص
بالبطاقات االئتمانية وبطاقات السحب اآللــي،
وتفعيل البطاقات المصرفية الجديدة ،والتبليغ
عن بطاقة مفقودة سواء كانت ائتمانية أو سحبا
آليا ،ومعرفة االلتزامات التمويلية وعدد االقساط،
واالطـ ـ ــاع ع ـلــى ال ـخ ـطــط االس ـت ـث ـمــاريــة ،وخــدمــة
الحصول على ملخص أرصدة الحسابات والودائع
وإدارة حسابات األبـنــاء ،من خــال خدمة «بيتي
أونالين» ،وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية
اإللكترونية.
كما يوفر «بيتك» خدمة التحويل الفوري إلى
«بيتك تركيا» باستخدام شبكة  ،RippleNetالتي
تأتي ضمن إطار حرص البنك على تلبية تطلعات
ال ـع ـمــاء الــراغ ـب ـيــن ف ــي تـنـفـيــذ ت ـحــويــات فــوريــة
إلــى تركيا ألغــراض شخصية واستثمارية على
م ــدار الـســاعــة ،مبينا أنــه بــاالنـضـمــام الــى شبكة
 RippleNetالعالمية يمكن للمؤسسات المالية
تنفيذ عمليات تحويل فورية وموثوقة وفعالة
من حيث التكلفة.
ويواصل مركز االتصال تقديم الخدمات على
مدار الساعة لتلقي اتصاالت العمالء ،واالستماع
لمطالبهم والتجاوب معها ،من خالل طاقم عمل
مؤهل وتقنية متطورة ،كما تعمل الخدمة الهاتفية
اآللية  ،1803333بذات الكفاءة والسرعة للتجاوب
مع عمليات التحويل بين الحسابات واالستفسار
عن العمليات المالية ودفع الفواتير وغيرها.
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ّ
نظم مشروع كفاءات الكويت لفرص
مستقبلية (كفو) التابع للديوان
األميري فعالية لقاء الخبراء حول
"المسرح".

هاجم مطرب المهرجانات علي قدورة
برنامج "رامز مريض نفسي" ،الذي يطل
من خالله الفنان رامز جالل في رمضان
المقبل.

13

يرى فنان الكاريكاتير محمد المشموم أن
النص في الكاريكاتير يعتمد على الفكرة،
ً
ويرتبط بالموضوع ،وغالبا ما يكون
بطرفة أو تعليق ساخر حول موقف ما.

إليزابيث بانكس تخوض تجربة
جديدة في التشويق واإلثارة
في فيلم مستوحى من حكاية واقعية حدثت في كنتاكي عام 1985
تعاقدت النجمة العالمية إليزابيث
بــان ـكــس ع ـلــى م ـشــروع ـهــا ال ـ ـقـ ــادم ،من
خالل فيلم اإلثــارة الــذي يتمحور حول
« ،»Cocaine Bearوالـمـقــرر أن ينتجه
فيل لورد وكريس ميلر ،في حين تقف
شركة  Universalوراء ميزانية الفيلم
ا ل ــذي يستند إ ل ــى قـصــة كتبها جيمي
واردن مستوحاة من األحداث الحقيقية،
التي وقعت في والية كنتاكي عام .1985
والقصة الحقيقية لـ «»Cocaine Bear
كما ذكــرت في عــام  1985من نيويورك
ً
ت ــايـ ـم ــز ،هـ ــي أن دب ـ ـ ــا أس ـ ـ ــود يـ ـ ــزن 70
ً
واق
كيلوغراما تناول محتويات كيس ًٍ
من المطر مليء بأكثر من  31كيلوغراما
مــن الـكــوكــايـيــن ،ال ــذي تــم إسـقــاطــه من
طائرة بواسطة مهرب مخدرات محلي،
يدعي أندرو ثورنتون .وعثر على الدب
ً
ميتا بسبب جرعة المخدرات الزائدة.
وال ت ــزال التفاصيل الدقيقة للفيلم

طــي الكتمان ،وسيتم إنـتــاج المشروع
فــي إطــار اتـفــاق لــورد وميلر مــع شركة
يونيفرسال.

اإلثارة والتشويق
وعلى إثر ذلــك ،ستخوض إليزابيث
بانكس تجربة جديدة في عالم اإلثارة
ً
والتشويق السيما أنها قدمت أعماال
قيمة نالت استحسان النقاد والجمهور
على حد سواء.
وتأتي هــذه التجربة الجديدة عقب
مشاركتها في فيلم الرعب «»Brightburn
ال ـ ـ ــذي ي ـع ــد أول ف ـي ـلــم رع ـ ــب لــأب ـطــال
الخارقين.
الفيلم من إنتاج شركة سوني إخراج
ديفيد ياروفيسكي ،وتأليف براين جون،
ومارك جان ،وتدور قصته حول وصول
صبي من عالم خارج األرض ،وتحوله

إلى شرير كبير وعدو شرس أكثر مما
توقع البشر الذين توسموا فيه الخير
فــي بــدايــة األم ــر ،واعـتـقــدوا أنــه المنقذ
الخارق والحامي من الشرور.
وفي أحداث الفيلم ،تتبنى عائلة هذا
الطفل ،لكنه يجلب سوء الطالع للجميع،
ومع مرور الوقت وهو يكبر في السن،
ُ
تصبح الـقــوى الـخــارقــة المنتظرة منه
قوى شيطانية شريرة.

أدوار هامشية
وت ـ ـعـ ــد ب ــانـ ـك ــس واح ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن أب ـ ــرز
ن ـ ـج ـ ـمـ ــات هـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــوود ،ون ـ ـ ـشـ ـ ــأت فــي
بيتسفيلد ،و هــي مدينة صغيرة في
بـيــركـشــايــرز ب ــوالي ــة مــاســاشــوسـتــس
الغربية بالقرب مــن حــدود نيويورك
عام  ،1974وكان والدها مارك ميتشل
ً
ع ـ ــام ـ ــا ف ـ ــي م ـص ـن ــع لـ ـش ــرك ــة جـ ـن ــرال

ديمي روز

ديمي روز :صدمتني غيرةكيم كارداشيان
بعد أن نالت إعجاب وقبول عدد كبير من رواد مواقع التواصل االجتماعي في
ى أن عقبات كثيرة
الفترة األخيرة ،أشارت عارضة األزياء البريطانيةديمي روز إل 
فرضت عليها في مراحل عديدة من حياتها ،ومنها المحاربة التي واجهتها من
نجمات معروفات.
ً
وقالت« :صدمتني مثال غيرة نجمة بحجمكيم كارداشيان ،التي ربما وجدت
ً
ُ
واستغربت كيف أنها سعت إلى تحجيم
أنني أصغر منها سنا وأكثر إثارة للجدل،
وجودي من خالل وساطاتها ومخططاتها الغريبة».
وأضــافــت روز أنها لم تخسر شيئا ،بالرغم من الصعوبات والمحاربات التي
واجهتها ،قائلة« :تقدمت الى األمام ،وفزت بكثير من اإليجابيات التي أصبحت أدرك
من خاللها كيف أتصرف مع األضواء ،بعكس ما كان يحصل معي في الماضي».

إليكتريك ،ووالدتها آن ميتشل عملت
ً
سالفا بأحد البنوك.
وأنهت اليزابيث دراستها بالمدرسة
الـ ـث ــان ــوي ــة فـ ــي ب ـي ـت ـس ـف ـي ـلــد  ،1992ثــم
تخرجت بامتياز في جامعة بنسلفانيا
عــام  ،1996وعقبها التحقت بالمعهد
األمـ ـي ــرك ــي ب ـب ــرن ــام ــج «تـ ــدريـ ــب مـتـقــدم
لـلـمـســرح» ،وت ـخــرجــت فـيــه ع ــام ،1998
ثــم انتقلت إلــى نـيــويــورك ،وعملت في
الـ ـمـ ـس ــرح إل ـ ــى ج ــان ــب ب ـع ــض األدوار
الهامشية بالسينما ،حتى سنحت لها
الفرصة الكاملة بفيلم «سبايدر مــان»
عام  ،2002وعقب ذلك بعام تزوجت من
ً
ماكس هاندلمان ،،وكـ َّـونــت معه فريقا
لإلنتاج بــاســم «إنـتــاج الحجر البني»،
ومن أشهر أفالمها «ثالثة أيام عصيبة»
ثم توالت النجاحات واتجهت لإلخراج.

إليزابيث بانكس

زين مالك

مايلى سايروس

ً
ً
زين مالك ّ
يشن هجوما الذعا على«غرامي»

مايلي تطلق كليب «»Angels Like You

ّ
الموسيقية،
صدم النجم العالميزين مال ك الجمهور بشنه هجوما الذعا علىجائزة غرامي
ّ
إذ كتب على حسابه على موقع التواصلً :
«تبا للغراميز وكل شخص مرتبط بهم .لن تترشح
ّ
إال إذا صافحت أيادي أشخاص معينيين ،وأرسلت هدايا .العام القادم ،سأرسل لهم سلة
حلويات».
على صعيد آخــر ،كــان زيــن قد طــرح أخيرا ألبومه الغنائي الجديد ،الــذي حمل عنوان
 ،Nobody is Listeningوهو ثالث ألبوم له في مسيرته ،فأول ألبوم له كان Mind of Mine
عام  ،2016وثاني ألبوم  ،Icarus Fallsالذي طرح عام .2018
وكــان زين في السابق ضمن فرقة  One Directionالشهيرة ،لكنه بعدها شق طريقه
ّ
كمغن منفرد.

أطلقت النجمة مايلي سايروس كليب أغنيتها الجديدة « ،»Angels Like Youوذلك
على قناتها على «يوتيوب» ،التي تضم أكثر من  15.1مليون متابع.
وأشــارت التقارير إلى أن الكليب تم تصويره خالل فبراير الماضي ،بالتزامن مع
إحياء مايلي حفال أقيم مباشرة قبل مباراة  ،Super Bowlوكان الحفل من أجل العاملين
في مجال الرعاية الصحية.
وأك ــدت أن حفل ســايــروس ،ال ــذي أحيته بملعب ريموند جيمس فــي تامبا باي
بفلوريدا ،هو أحد العروض الحية األولى بهذا الحجم في الواليات المتحدة منذ بداية
جائحة كورونا.
واستطاع الكليب أن يحصد نحو  3ماليين مشاهدة على «يوتيوب» ،خالل يومين
فقط من إطالقه.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :أصبحت أجواء العمل أكثر مرونة
ً
وارتفعت معنوياتك قليال.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ظ ـ ـ ــروف مـ ـع ــاكـ ـس ــة ت ــواج ــه
عالقتكما العاطفية ،وينبغي التعاون
على مواجهتها.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـمـ ّـعــن ج ـي ــدا ف ــي عــاقــاتــك
االجتماعية ،فثمة من ال يريد الخير لك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :يكفيك بناء القصور في الهواء،
فقد حان الشروع الفعلي في اإلنجاز.
ً
عــاط ـف ـيــاُ :ح ـس ــن إدراك ـ ــك لـمـتـطـلـبــات
شريك حياتك يجعله في فرح دائم.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ســامــة عائلتك فــي رأس
القائمة ،فاجعلها من أولوياتك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ال تهرب من التحديات الذي ّ
تحولت
الى واقع وواجهها بصبر وحكمة.
ً
عاطفيا :تلتقي بوجه جديد في زيارة ما
وتريد التقرب منه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ه ـن ــاك س ـبــب م ــا يـعـيـقــك عن
مصارحة األهل بموضوع دقيق.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :ي ـبــدو أن حـجــم الـمـشـكــات في
ً
تعاظم ،فابحث سريعا عن الحلول.
َ
ً
عاطفيا :ال خيل عندك وال مال تهديهما
ّ
للحبيب ،لكن لديك لسان طيب.
ً
اجتماعيا :تشعر بالهناء العائلي عندما
يكون من حولك سعداء.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :على الــرغــم مــن ال ـظــروف الـقــاهــرة،
فاالندفاع للعمل كبير لديك.
ً
عاطفيا :أجمل ما في الحبيب اللحظة التي
يلتقي فيها بك واالبتسامة على محياه.
ً
اجتماعيا :قد تلتقي في إحدى المناسبات
أشخاصا جددا تتمتع بالحديث معهم.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :يفرض عليك هذا اليوم أن تبقى
ًّ
حياديا وال تتدخل في مشكلة مهنية.
ً
عاطفياّ :
الصدق واالستقامة في حياتك
ّ
مع الحبيب هما خير ما تقدمه له.
ً
ً ّ
اجتماعيا :اذا أردت أن تكون سعيدا ،ففكر
بما لديك وال تطلب ما ليس لك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :مفاجأة مهنية سارة في انتظارك
كنت تتوقعها منذ زمن.
ً
العاطفي أصبح خــارج
عاطفيا  :هدفك
ّ
السيطرة بسببّ تدخل األهل.
ً
اجتماعيا  :تحضر للقاء ات مستقبلية
كثيرة مع األهل وبعض المعارف.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تتمتع في عملك بــروح الفريق،
ويعتبرك الزمالء قدوة لهم.
ً
عــاطـفـيــا :اسـلــك مــع الحبيب سـلــوك َمــن
ُ
يصغي الى كل كلمة يقولها فيغرم بك.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :ستحصل عـلــى الطمأنينة
الداخلية بعدما قمت بمجهود عائلي
كبير.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :العراقيل التي كنت تنتظرها منذ
ًّ
ّ
مدة بدأت تظهر تدريجيا.
ً
عاطفيا :حان وقت توضيح األمور العالقة
مع الحبيب قبل اتخاذ قراركما.
ً
التغييرات في
اجتماعيا :تحصل بعض
ّ
مسيرة حياتك االجتماعية ،فال تتأثر.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ّ
ً
مهنيا :يجب أل ّتطغى المشكالت الراهنة
ًّ
عليك ،وابدأ بحلها تدريجيا.
ً
عاطفيا :انظرا في االتجاه نفسه لتصال
الى هدفكما بأسرع وقت.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ـس ـلــوك الـحـســن م ــع أف ــراد
ال ـعــائ ـلــة يـجـعـلـهــم مـتـعــاونـيــن ع ـلــى كل
صعوبة.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :إذا كنت ترغب فعال في النجاح،
فامدد يدك الى الفريق.
ً ّ
عــاط ـف ـيــا :فــكــر م ــع الـحـبـيــب بـمـمــارســة
هواية تمضيان فيها بعض الوقت.
ً
ّ
اجتماعيا :قد تضطر لالعتذار من أحد
ً
معارفك ،فقم بهذه الخطوة سريعا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تجابهك اليوم مشاكل في سوق
العمل ،فال تفقد ثقتك بنفسك.
ً
عاطفيا :أحوالك العاطفية مضطربة ،فال
ّ
تدعها تسوء وتتحول الى خصام.
ً
ً
ّ
للسر أهــا،
اجتماعيا :إذا كنت ال تلقى
فمن األفضل أن تحتفظ به لنفسك.
رقم الحظ.22 :

E xtra
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السياسة األميركية في الشرق
األوسط بالية وخطيرة
كريس ميرفي – فورين أفيرز

غداة أزمة النفط في عامي  1973و ،1979وصف الرئيس األميركي جيمي
كارتر ،في خطاب حالة االتحاد خالل عام  ،1980مخاطر خسارة قنوات
ُ
الوصول إلى نفط الشرق األوسط قائال" :ستعتبر أي محاولة تقوم بها قوة
ً
اعتداء على المصالح الحيوية
خارجية للسيطرة على منطقة الخليج العربي
مماثل بالوسائل المناسبة ،بما
للواليات المتحدة األميركيةُ .سنقاوم أي اعتداء ً
في ذلك القوة العسكرية" .وع ِرف ذلك الوعد الحقا باسم "عقيدة كارتر"،
ّ
وتحول منذ ذلك الحين إلى مبدأ أساسي من السياسة األميركية في الشرق
األوسط.

المنطق الكامن
وراء «عقيدة كارتر»
ً
أصبح باليا لكنه ال
يزال يرسم المقاربة
األميركية في
الخليج ويعكس
فشل سياسة
ً
واشنطن عموما في
مواكبة التغيرات
الكبرى

السياسة األميركية
ً
في الخليج تحديدا
ً
تبدو األقل تناسقا
مع تطورات هذا
العصر فقد تغيرت
مصالح واشنطن
في هذه المنطقة
ّ
تتبدل
من دون أن
سياستها فيها

ف ــي زمـ ــن خ ـط ــاب ك ــارت ــر ،ك ــان ــت ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة تـتـكــل ب ـشــدة ع ـلــى واردات الـنـفــط
لتقوية اقتصادها ،وكــان  29بالمئة من ذلك
الـنـفــط يــأتــي مــن الخليج الـعــربــي .لــم يتغير
ً
الــوضــع كـثـيــرا بـعــد م ــرور عـشــريــن سـنــة :في
عام  ،2001تابعت الواليات المتحدة استيراد
 29بالمئة من نفطها من الخليج .لكن لم تعد
ال ـظــروف مشابهة لما كــانــت عليه فــي العام
 1980أو .2001
الـ ـي ــوم ،تـنـتــج ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة الـنـفــط
بـقــدر الكمية الـتــي تـسـتــوردهــا مــن ال ـخــارج،
وتقتصر النسبة اآلتية من دول الخليج على
 13بالمئة .وتستورد الواليات المتحدة النفط
من المكسيك اآلن أكثر من المملكة العربية
السعودية.
ربما أصبح المنطق الكامن وراء "عقيدة
ً
كــارتــر" بــال ـيــا ،لكنه ال ي ــزال يــرســم المقاربة
األميركية في الخليج ،ويعكس فشل السياسة
ً
األميركية عموما في مواكبة التغيرات الكبرى
على مستوى المصالح األميركية في المنطقة
منذ الثمانينياتُ .يفترض أن يعترف الرئيس
جو بايدن بالوقائع الجديدة ويعيد ضبط
العالقات األميركية في الخليج بطريقة تضمن
ترسيخ القيم األميركية ،وتحمي واشنطن من
التشابكات الخارجية غير الضرورية ،وتعطي
األولوية للسالم واالستقرار في المنطقة.
تكثر األسباب التي تبرر قوة العالقات بين
الواليات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي
(البحرين ،والكويت ،وسلطنة عمان ،وقطر،
وال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ،واإلمـ ـ ــارات
الـعــربـيــة ال ـم ـت ـحــدة)ُ .
ويـعـتـبــر ق ــرار البحرين
واإلمارات إقامة عالقات رسمية مع إسرائيل
ً
ً
مؤشرا واضحا على التأثير اإليجابي الذي
تعطيه هذه الدول.
كــذلــك ،تنجح الـكــويــت وسلطنة عـمــان في
أداء دور الوساطة في الصراعات اإلقليمية.
وال تزال الشراكات األميركية مع دول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال م ـكــاف ـحــة
اإلرهاب أساسية رغم شوائبها ،إذ تملك هذه
الحكومات في معظم األحيان معلومات وافية
تعجز االسـتـخـبــارات األميركية عــن جمعها
وحدها حول الشبكات المتطرفة.
في غضون ذلك ،تحرص الواليات المتحدة
ع ـلــى ت ـعــزيــز رواب ـط ـه ــا الـشـخـصـيــة م ــع هــذه
المنطقة .اليوم ،يدرس عشرات آالف الطالب
الخليجيين في الكليات والجامعات األميركية.
لـهــذا الـسـبــبُ ،يـفـتــرض أن تــوضــح واشنطن
لـحـلـفــائـهــا ف ــي الـخـلـيــج أن ـه ــا ال تـسـعــى إلــى
االن ـس ـحــاب مــن الـمـنـطـقــة ،بــل تــريــد أن تنشأ
ً
عالقة أكثر فاعلية واسـتـقــرارا بين الواليات
المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.
لكن كان ُيفترض أن يعترف المعنيون منذ
فترة طويلة بوجود خلل كبير في المقاربة
األميركية الراهنة تجاه منطقة الخليج .على
المدى الطويل ،سيؤدي أول َ
بندين على الئحة
األول ــوي ــات الخليجية فــي ه ــذه الـعــاقــة (أي
الحفاظ على المساعدات العسكرية األميركية
لـخــوض ح ــروب إقليمية بــالــوكــالــة ،وضمان
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـص ـمــت األمـ ـي ــرك ــي ب ـش ــأن الـقـمــع
السياسي المحلي) إ لــى تدمير دول مجلس
التعاون الخليجي.
يـجــب أن ت ـحــاول واشـنـطــن اس ـت ـبــدال هــذه
ال ــركـ ـي ــزة ال ـم ـت ـص ــدع ــة ب ـن ـظ ــام ج ــدي ــد يــدعــم
الـســام فــي الخليج ،حيث تنشأ اقـتـصــادات
وطنية مستقرة ومتنوعة وحكومات سريعة
االستجابة .إنــه المستقبل الــذي يطمح إليه
ال ـخ ـل ـيــج ك ـمــا ي ــزع ــم ق ـ ــادة م ـثــل ولـ ــي الـعـهــد
السعودي محمد بن سلمان .ستكون الشراكات
األميركية الخليجية المبنية على ا لــروا بــط
االقتصادية والدبلوماسية والحكومية ،بدل
الشراكات األمنية العشوائية ،أكثر قدرة على
تحقيق مصالح واشنطن والـشــرق األوســط
ً
معا.

ّ
تجنب الحروب بالوكالة

تقضي الخطوة األولى بأن تفصل الواليات
المتحدة نفسها عــن ا ل ـحــروب بالوكالة التي
ت ـخــوض ـهــا دول

م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي م ــع إيـ ـ ـ ــران .مــن
الـ ـمـ ـع ــروف أن الـ ـنـ ـظ ــام اإلي ـ ــران ـ ــي هـ ــو خـصــم
ل ــواش ـن ـط ــن ،ل ـك ــن ك ــان ــت س ـل ـس ـلــة ال ـص ــراع ــات
الساخنة وال ـبــاردة فــي المنطقة (فــي الـعــراق،
ولبنان ،وسورية ،واليمن) كفيلة بتقوية النفوذ
اإليراني وفرض مستويات كارثية من المعاناة
البشرية .ال شك في أن وقف التدخل األميركي
في أماكن مثل سورية واليمن سينشر الذعر في
ّ
الخليج .لكن اتضحت اليوم التكاليف الضخمة
المترتبة عن قناعة خاطئة مفادها أن الواليات
المتحدة تستطيع التأثير على النتائج في
سورية واليمن بطريقة غير مباشرة.
في هذين البلدين ،لم يكن التدخل العسكري
ً
ً
األميركي الجزئي والباهت عامال محوريا بما
يكفي لتغيير ميزان القوى ،حتى أنه ساهم في
إطالة مدة الصراعات .تتعلق مشكلة واشنطن
الحقيقية بغطرستها وثقتها المفرطة بقدرتها
على تحقيق أهدافها السياسية عبر التدخل
ّ
ال ـع ـس ـك ــري .ل ـك ــن ال ـم ـغ ــام ــرات األم ـي ــرك ـي ــة في
ً
الشرق األوسط أدت فعليا إلى تأجيج الحروب
المستمرة التي تزيد جرأة الجماعات المتطرفة
وتسمح بانتشار المشاعر المعادية للواليات
المتحدة.
يحب أن تحافظ وا شـنـطــن على شراكاتها
ً
األمنية مــع دول الخليج طبعا  ،لكن ُيفترض
ّ
ُ
ضعف تدخلها في الوقت نفسه .قبل حرب
أن ت ِ
الخليج ،تمكنت الواليات المتحدة من حماية
مصالحها فــي المنطقة مــن دون نشر قواعد
عسكرية ضخمة في البحرين والكويت وقطر
والسعودية ،ومن دون حصد المليارات نتيجة
ً
بيع األسلحة سنويا لتلك الدول .لكن أوساط
السياسة الخارجية في واشنطن تتصرف اليوم
وك ــأن ه ــذا ال ــوج ــود الـعـسـكــري الـهــائــل أصبح
ً
إلزاميا لحماية المصالح األميركية ،مع أنه لم
يكن كذلك قبل نشوء مفهوم الدولة األمنية غداة
هجوم  11سبتمبر.
ُ
بعد
تكون القواعد األميركية مكلفة ،وهي ت ِ
التركيز عن ساحات لها أهمية متزايدة مثل
إفريقيا وآسيا ،وتزيد الضغوط على الواليات
المتحدة كي تتجاهل انتهاكات حقوق اإلنسان
ً
الكبرى خوفا من تهديد الوجود العسكري في
حال توجيه أي انتقادات من هذا النوع ،حتى
ً
أن تـلــك ال ـقــواعــد قــد تـصـبــح أه ــداف ــا عسكرية
ً
وموادا دعائية تستفيد منها إيران و"القاعدة"
و"داعش" .فيما يراجع وزير الدفاع األميركي،
ل ــوي ــد أوسـ ـت ــن ،ال ــوض ــع ال ـع ـس ـكــري األم ـيــركــي
ً
فــي الـعــالــم ،يجب أن تفكر إدارة بــايــدن جـ ّـديــا
بتقليص قــوا عــدهــا ا لـعـسـكــر يــة فــي المنطقة.

الصين قد تتابع
البحث عن الفرص
االقتصادية في
المنطقة لكنها لن
تكون مستعدة ألداء
دور أمني حقيقي
في أي مرحلة من
المستقبل القريب

الحوار األمني
اإلقليمي الذي
يشمل جميع
األطراف المعنية
ً
قد يصبح بديال
عن سباق التسلح
والحروب بالوكالة

ستكون إع ــادة النظر بتكاليف ومـنــافــع نشر
األسطول الخامس في البحرين بداية إيجابية،
ألن االن ـت ـش ــار األم ـي ــرك ــي ال ــواس ــع ب ــدأ ُيـسـبــب
المشاكل بدل تحقيق المنافع.
ً
أخيرا ،يجب أن تتابع الواليات المتحدة بيع
ُ
معداتها العسكرية إلى شركائها ،لكن يفترض
أن تحرص على بيع أسلحة دفاعية بطبيعتها.
الـ ـ ـي ـ ــومُ ،ي ـس ـت ـع ـم ــل عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن األس ـل ـح ــة
األميركية بطريقة غير مسؤولة ،وبما ينتهك
الـقــانــون ال ــدول ــي .وتـسـهــم صـفـقــات أخ ــرى في
تأجيج سباق التسلح اإلقليمي الذي يتعارض
م ــع الـمـصــالــح األم ـن ـيــة األم ـيــرك ـيــة ،عـلــى غ ــرار
صفقة بيع طائرة "ريبر" بال طيار إلى اإلمارات
ً
ً
العربية المتحدة حديثا .لكن تزامنا مع التخلي
عن األنظمة ذات القدرات الهجومية المضاعفة،
يجب أن تـبــدي واشنطن اسـتـعــدادهــا لتوفير
ً
أسلحة دفاعية أكثر تقدما ،بما يتماشى مع
التهديدات األمنية الحقيقية في منطقة الخليج.
إذا أقــدمــت واشـنـطــن عـلــى ه ــذه الـخـطــوات،
ً
ستظن السعودية واإلمارات حتما أن الواليات
المتحدة تــر يــد التخلي عنهما مقابل تقوية
إيــران .لــذا من واجــب إدارة بايدن أن تقنعهما
بــوجــود خـيــار بــديــل عــن المنافسة العسكرية
الــامـتـنــاهـيــة م ــع ط ـه ــران .ق ــد يـصـبــح ال ـحــوار
األمـنــي اإلقليمي الــذي يشمل جميع األطــراف
ً
المعنية بــديــا عــن سـبــاق التسلح والـحــروب
ً
ً
بالوكالة .قد يبدو هذا الحل خياليا أو مثاليا
أكثر من اللزوم ،لكنه ليس كذلك.
ّ
ب ــدأت إيـجــابـيــات ه ــذا ال ـح ــوار تــتـضــح منذ
سنوات ،وتستطيع القيادة األميركية الكفوءة أن
ً
تبدأ بإنشاء بنية تضمن انفراجا في العالقات.
ي ـج ــب أال ت ـع ـطــي واشـ ـنـ ـط ــن اإلم ــاراتـ ـيـ ـي ــن أو
السعوديين حق النقض بشأن أي اتفاق نووي
ثنائي مع إيران ،لكن ُيفترض أن ُي ّ
قرب الحوار
اإلقليمي حول السياسة المعتمدة تجاه إيران
بين دول الخليج والواليات المتحدة ويعطي
مجلس التعاون الخليجي منافع إضافية في
أي اتفاق مستقبلي تعقده واشنطن.

جاهزية المنطقة لهذا النوع من جهود منع
تصعيد الوضع في اليمن .أصبحت العوامل
ً
التي كانت غائبة سابقا (أي الضغط الفاعل
ُ
ـاور جــديــر بالثقة) متاحة
واالسـتـعــانــة بــمـحـ ِ
اليوم ،بعدما قررت إدارة بايدن إنهاء الدعم
األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـع ـم ـل ـيــات ال ـه ـجــوم ـيــة وتـعـيـيــن
مـبـعــوث خ ــاص جــديــد لــدعــم عـمـلـيــة الـســام
التي تقودها األمــم المتحدة .تبقى الواليات
المتحدة الدولة الوحيدة القادرة على تحريك
الـ ــوضـ ــع .إذا ن ـج ـحــت واش ـن ـط ــن ف ــي إي ـج ــاد
المسار المناسب إلرس ــاء الـســام فــي اليمن،
حـيــث تـتـعــايــش حـكــومــة يمنية شــامـلــة بعد
عهد عبدربه منصور هادي مع قادة حوثيين
ُ
ويعاد إعمار البلد بفضل المساعدات الدولية،
سيدرك الجميع حينها أهمية الحوار الشامل.
ُي ـف ـتــرض أن يـقـتـنــع ش ــرك ــاء واش ـن ـطــن في
الخليج بأهمية جهود منع تصعيد الوضع.
يـعـنــي تــراجــع ع ــائ ــدات الـنـفــط أن تـلــك ال ــدول
ً
سـتـحـتــاج قــريـبــا إل ــى ات ـخــاذ ق ـ ــرارات صعبة
واالخ ـت ـيــار بـيــن االسـتـثـمــار فــي اإلصــاحــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وخ ـ ـ ــوض الـ ـ ـح ـ ــروب ف ـ ــي دول
ً
خارجية .ونظرا إلى استمرار هذه الصراعات
وسيطرة الدولة على االقتصادات المحلية،
سيكون جذب أي استثمارات خارجية مهمة
ً
إلــى المنطقة هــدفــا بعيد الـمـنــال .مــن وجهة
نظر واشنطن ،قد يعطي تخفيف التوتر بين
الخليج وإيـ ــران منفعة أخ ــرى ،فـقــد تتراجع
في هذه الحالة دوافع الخليج لنشر اإلسالم
ً
الــوهــابــي فــي أنـحــاء العالم اإلســامــي .غالبا
ّ
م ــا ت ـش ــك ــل ه ـ ــذه ال ـن ـس ـخــة ال ـم ـت ـطــرفــة وغ ـيــر
المتسامحة من اإلسالم ركيزة لأليديولوجيا
المتشددة ،ومن الواضح أن العداء بين الخليج
وإيران ُي ّ
سهل تصديرها (إلى جانب النسخة
الشيعية الثورية منها).
ّ
على صعيد آخر ،يجب أن تكثف الواليات
الـمـتـحــدة ضـغــوطـهــا عـلــى بـعــض ال ـ ــدول في
مسائل حقوق اإلن ـســان .غــداة اعـتــداء ترامب
على الديمقراطية األميركية ،مــن الـضــروري
أن ي ـت ــزام ــن كـ ــام ب ــاي ــدن ع ــن ُح ـك ــم ال ـقــانــون
ً
والحقوق المدنية مع خطوات ملموسة محليا
ً
وخــارجـيــا .ستنشغل الــواليــات المتحدة في
المرحلة المقبلة بمهمة صعبة السترجاع
ً
سمعتها الدولية ،لكنها ستستفيد حتما من
إنهاء سياسة اإلغفال عن األخطاء في منطقة
الخليج.
مــع ذلــك ،يجب أن يكون الـحــوار األميركي
ً
م ــع الـخـلـيــج ح ــول ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان واق ـع ـيــا.
ك ــذل ــك ،يـجــب أن تـســاعــد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
تلك األ نـظـمــة على فهم استحالة أن تستمر
الـمـعــادلــة االجـتـمــاعـيــة الـقــديـمــة الـتــي ترتكز
على "عدم فرض الضرائب مقابل عدم تمثيل
الـشـعــب" .بما أن نمو الـعــدد السكاني يفوق
عــائــدات النفط ،لــن تتمكن العائالت المالكة
ً
قــريـبــا مــن تـحـ ّـمــل كـلـفــة ه ــذه ال ـم ـعــادلــة .وإذا
تالشت اإلعانات الحكومية ال مفر من نشوء
اضطرابات كارثية .لكن ُ
لحسن الحظ ،تبرز
نماذج من اإلصالحات المحدودة في الخليج،
وق ـ ــد ت ـس ــاع ــد ال ـم ـت ـقــاع ـس ـيــن ع ـل ــى تـحـسـيــن
ً
ً
مقاربتهم .ينتخب الكويتيون مثال برلمانا
فـيــه درج ــة مــن االسـتـقــالـيــة .قــد يـعـطــي هــذا
النموذج تعليمات مفيدة لألنظمة األخرى.

جهود ضرورية لمنع تصعيد الوضع
ّ
مخولة الختبار مدى
ستكون إدارة بايدن

ال عودة إلى الحرب الباردة
عند إطــاق هــذا المسار الجديد ،قد
يـعـتـبــر ب ـعــض الـمـتـمـسـكـيــن بــالــوضــع
الـ ــراهـ ــن أن ق ـ ــادة ال ـخ ـل ـيــج سـيـتـخـلــون
عــن الــواليــات المتحدة ويتجهون إلى
الصين وروسيا إذا بالغت إدارة بايدن
ّ
في تشديد شروطها .لكن هــذه الفكرة
ّ
ُمضللة ألنها ال تأخذ باالعتبار أهمية
االصـ ـطـ ـف ــاف ال ـع ـس ـك ــري م ــع ال ــوالي ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وم ـ ـ ــدى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ال ـص ـيــن
وروسـيــا للتورط فــي أالعـيــب قــذرة في
سياسات الشرق األوسط .هذا العصر ال
يشبه حقبة الحرب الباردة :ال تستطيع
روس ـ ـيـ ــا أن ت ـ ـقـ ـ ّـدم مـ ـس ــاهـ ـم ــات ك ـبــرى
لـلـمـنـطـقــة ،وم ــن الـمـتــوقــع أن تتنافس
موسكو مع دول الخليج على العمالء
في ظل استمرار تراجع استهالك النفط
ً
عــالـمـيــا  .قــد تتابع الصين مــن جهتها
ال ـب ـحــث ع ــن الـ ـف ــرص االق ـت ـص ــادي ــة في

المنطقة ،لكنها لن تكون مستعدة ألداء
دور أم ـنــي حقيقي فــي أي مــرحـلــة من
َ
المستقبل ال ـقــريــب .ول ــن ت ـ ِـه ـ ّـب الـقــوات
البحرية الصينية لمساعدة أي دو لــة
خليجية إذا ت ـعـ ّـر ضــت لـلـهـجــوم .وإذا
ه ــدد الـبـحــريـنـيــون أو اإلم ــارات ـي ــون أو
السعوديون بالتحالف مع قوى أخرى،
ي ـس ـهــل أن ت ـت ــأك ــد واش ـن ـط ــن م ــن أن ـهــم
يراوغون ولن ينفذوا تهديدهم.
بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ــام ،أصـ ـبـ ـح ــت ال ـس ـي ــاس ــة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة بالية على نحو
خ ـط ـي ــر ،وك ــأن ـه ــا آل ـ ــة ُم ـص ـ َّـم ـم ــة ل ـعــزف
ّ
ألحان لم تعد األوركسترا تعرفها .لكن
ً
السياسة األميركية في الخليج تحديدا
ً
ت ـبــدو األق ــل تـنــاسـقــا مــع ت ـط ــورات هــذا
العصر ،فقد تغيرت مصالح واشنطن
ف ــي ه ــذه الـمـنـطـقــة م ــن دون أن تـتـبـ ّـدل
سياستها هناك.

يـمـلــك بــايــدن ال ـيــوم فــرصــة مناسبة
لتعديل الـشــراكــات األمـيــركـيــة مــع دول
الـخـلـيــج .سـتـكــون ه ــذه العملية شاقة
ومؤلمة ،وقد تطلق احتجاجات صاخبة.
ّ
ل ـكــن الـنـظــام ال ــذي تستطيع ترسيخه
س ـي ـع ـط ــي مـ ـن ــاف ــع مـ ـتـ ـب ــادل ــة ويـ ـخ ــدم
ً
المصالح األميركية تزامنا مع تقريب
مستقبل تطمح إليه،
دول الخليج من
ٍ
كما يزعم قادتها .في النهاية ،تبقى أهم
الجهود المثمرة صعبة التحقيق ،لكنها
تستحق العناء.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

«كفو» ينظم «لقاء الخبراء» للنهوض بعناصر التكوين المسرحي
سليمان البسام :تعزيزها عبر الوعي والتدريب المهني وخلق فرص عملية ضرورة لتعزيزه
فضة المعيلي

ّقدم المشاركون في لقاء
«كفو» المعني بقضايا المسرح،
آراء قيمة للنهوض بعناصر
التكوين المسرحي في الكويت.

ّ
ن ــظ ــم م ـ ـشـ ــروع ك ـ ـفـ ــاء ات ال ـكــويــت
لـ ـف ــرص م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة (ك ـ ـفـ ــو) ال ـتــابــع
لـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــوان األم ـ ـ ـيـ ـ ــري فـ ـع ــالـ ـي ــة ل ـق ــاء
الخبراء حــول «الـمـســرح» ،وهــو أحد
مواضيع مجتمع الثقافة والفنون،
وذلك بحضور مجموعة من الخبراء
والباحثين.
وشــارك في هذه الفعالية رئيس
رابـ ـ ـط ـ ــة أعـ ـ ـض ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس
بالمعهد العالي للفنون المسرحيــة
د .خ ـل ـي ـف ــة الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ،والـ ـمـ ـخ ــرج
سليمان الـبـســام ،والـكــاتـبــة فطامي
ال ـ ـع ـ ـطـ ــار ،والـ ـسـ ـيـ ـن ــوغ ــراف حـسـيــن
بهبهاني ،وأدار اللقاء المخرج عصام
الـكــاظـمــي ،ال ــذي ق ــدم عــرضــا مرئيا
مختصرا عن المشاركين.
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــة ،ق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـمـ ــديـ ــرة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة لـ ـ ـ ـ «ك ـ ـ ـفـ ـ ــو» د .ف ــاطـ ـم ــة
ال ـ ـمـ ــوسـ ــوي« :ه ــدفـ ـن ــا مـ ـع ــرف ــة آخ ــر
المستجدات والمعرفة في مواضيع
تخص قضايا المسرح ،للمساعدة
في تأسيس شبكة تعاون بين تلك
الكفاء ات».

ردود الفعل

نهدف
لمعرفة آخر
المستجدات
في قضايا
المسرح

فاطمة الموسوي

مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،تـ ـح ــدث ــت ال ـع ـط ــار
عـ ـ ــن انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ات ـ ـجـ ــاه ـ ـهـ ــا ل ـك ـت ــاب ــة
الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة ،الف ـ ـتـ ــة إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ك ــان ــت
ال ـ ـم ـ ـجـ ــال الـ ـمـ ـن ــاس ــب لـ ـه ــا ف ـ ــي ذل ــك
الوقت ،ألن صياغة الحدث والقصة
والشخصيات وبث األفكار وتناولها
ب ـش ـك ــل حـ ــر بـ ـ ــدون ت ــدخ ــل مـ ــن أح ــد
باعتبارها فنا أدبيا فرديا يتحمل
مسؤوليته الكاتب.
وأض ــاف ــت ال ـع ـط ــار أن روايـ ـ ــة «ال

فاطمة الموسوي

سليمان البسام
ت ـن ـس ــى» ك ــان ــت الـ ـ ــروايـ ـ ــة ال ــوح ـي ــدة
المنشورة في عام  ،2000بالرغم من
أنها كتبت العديد من الروايات لكن
الوقت لم يسعفها لنشرها.
وعـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ،قـ ــالـ ــت الـ ـعـ ـط ــار:
«أخـ ــذنـ ــي إل ـ ــى ع ــال ــم ثـ ـ ــان ،بـمـحــض
ال ـ ـم ـ ـصـ ــادفـ ــة ،وانـ ـطـ ـلـ ـق ــت مـ ــن حـيــث
الكتابة التي تعطي المجال أللمس
وأرى ردود أ فـعــال المتلقين ،حيث
يمكن للكاتب أن يرى مع الجمهور،
وأن يستمع إلى التصفيق ،وأن يدرك
ص ــدق م ــا يـكـتـبــه م ــن خ ــال تصفح
الوجوه».
وتطرقت إلى تجربتها المسرحية،
فقالت إن أول مسرحية كتبتها هي
«ط ـ ــار بـ ــرزقـ ــة» ،ال ـت ــي ت ـن ــاول ــت فيها
قضية اقتصادية وواقعا اجتماعيا،
أما مسرحية «يــدق ناقوس الخطر»
فـكـتـبــت بــال ـل ـه ـجــة ،وس ــاع ــد ذل ــك أن

تـكــون للنكتة وا لـكــو مـيــد يــا مساحة
كبيرة في العمل.

فرصة جميلة
من جانبه ،قال المخرج البسام ،إن
«المنصة هي فرصة جميلة للتحدث
عــن بـعــض الـسـبــل لـتـطــويــر الـمـجــال
المسرحي ،ومعالجة الــوضــع الــذي
نعيش فيه كمسرحين ،وال يقتصر
فـقــط عـلــى فــن ال ـم ـســرح ،ولـكــن ربما
ن ـطــرح ك ــل ال ـت ـحــديــات ال ـتــي تــواجــه
الفنانين بشكل في عام ،وما نمكن أن
نطرحه كأفكار أو توصيات».
وأض ـ ــاف «أت ـم ـنــى أن ت ــرف ــع هــذه
األف ـ ـكـ ــار والـ ـت ــوجـ ـه ــات ال ـم ـط ــروح ــة
ك ـتــوص ـيــات الـمـنـصــة إل ــى أص ـحــاب
الشأن في الدولة».
وش ـ ـ ـ ــارك الـ ـبـ ـس ــام الـ ـحـ ـض ــور فــي

«القضية  ...»404دراما رمضانية أبطالها
من أصحاب الهمم
انطلق تصوير مسلسل القضية ،404
ً
وهو أول مسلسل يضم عددا من األطفال
والشباب من أصحاب الهمم ،ومن المقرر
عــرضــه فــي رمـضــان المقبل على منصة
يوتيوب.
والمسلسل من تأليف رامز عباس ،وهو
كــاتــب أص ـ ّـم أراد نـقــل تجربته مــن خــال
هــواي ـتــه ف ــي الـكـتــابــة لـلـحــديــث ع ــن واق ــع
أص ـحــاب الـهـمــم فــي مـصــر بــوجــه خــاص
والوطن العربي بوجه عام.
ويشارك في بطولة المسلسل السباح
محمد الحسيني (صاحب تجربة عبور
بحر المانش في عام  ،)2017وهبة أسعد،
(أول مضيفة طيران من أصحاب متالزمة
داون) ،ومــريــم وج ـيــه( ،أول طــالـبــة داون

سندروم بكلية الفنون الجميلة) ،ويحيى
عماد( ،أول الطالب من أصحاب متالزمة
داون بالمعهد العالي للباليه بأكاديمية
ال ـف ـنــون) ،وسـ ــارة ط ــه( ،مـمـثـلــة مسرحية
من قصار القامة) ،ومحمد حمدي( ،أول
ُمتسلق جبال من أصحاب متالزمة داون)،
ومادونا (أول ممثلة صماء ،وأول طالبة
بالمعهد العالي للفنون المسرحية من
ذوي الهمم).
المعالجة ا لــدرا مـيــة للمسلسل محمد
الصباغ ،وطاقم اإلخراج محمود أبوبكر،
ومـ ــديـ ــر ت ـص ــوي ــر ش ــري ــف م ـح ـم ــد ع ـلــي،
ومونتير محمد العشري ،وإخراج محمد
األنصاري.

من البروفات

قدورة يهاجم برنامج رامز جالل
●

القاهرة  -هيثم عسران

أثار مطرب المهرجانات علي
ق ـ ـ ــدورة ح ــال ــة م ــن الـ ـج ــدل عـبــر
م ــواق ــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
بعدما نشر مقطع فيديو عبر
صـ ـفـ ـحـ ـت ــه ،ث ـ ــم حـ ــذفـ ــه ب ـع ــده ــا
ب ـ ـسـ ــاعـ ــات ،يـ ـتـ ـح ــدث فـ ـي ــه عــن
تفاصيل برنامج «رامز مريض
نـفـســي» ،ال ــذي يـطــل مــن خالله
الفنان رام ــز جــال فــي رمضان
المقبل ،ويقوم من خالله بعمل
مقالب في ضيوفه ،ولم ُيعتمد

اسـ ـ ـ ــم ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ح ـ ـتـ ــى اآلن.
واس ـت ـن ـكــر قـ ـ ــدورة عـ ــدم ال ـت ــزام
ف ــري ــق ال ـع ـم ــل م ـع ــه ،ب ـم ــا طـلــب
حــذفــه مــن المقلب ،إضــافــة إلى
عدم حصوله على أي مستحقات
مالية على غرار بقية الفنانين
ً
المشاركين في البرنامج ،مهددا
باللجوء للقضاء ،قبل أن يحذف
الفيديو ،ويتوقع أن الحذف جاء
نتيجة تواصل فريق العمل معه
إلرضائه ،خاصة أن البرنامج ال
يزال قيد التصوير خالل الفترة
الحالية خارج مصر.

وتسود حالة من الترقب ّلدى
نقابة اإلعالميين التي حــذ رت
مــن تـقــديــم رام ــز لـلـبــرنــامــج من
دون ال ـح ـص ــول ع ـلــى تـصــريــح
بالعمل ،في وقــت ستدفع قناة
 mbcب ـ ـ ــأن ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ص ـ ـ ّـور
وس ـ ُـي ـع ــرض م ــن خ ـ ــارج مـصــر،
وبــالـتــالــي لـيــس بــال ـضــرورة أن
يحصل ّ
مقدمه على ترخيص من
نقابة اإلعالميين المصرية ،على
غـ ــرار بـقـيــة مــذي ـعــي ومــذي ـعــات
«.»mbc

بعض األفكار ،وهي أن الكويت لها
هالة خاصة فيما يخص تاريخها
المسرحي الحيوي والنشيط.
وت ـ ـ ـطـ ـ ــرق إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـت ــي
ق ــد تـ ـك ــون م ـف ـي ــدة ل ـت ـعــزيــز ال ــوض ــع
الـ ـمـ ـس ــرح ــي ،وذك ـ ـ ــر ب ـع ــض ال ـن ـق ــاط
المهمة ،كتكوين ا لــو عــي المسرحي
عبر المسرح المدرسي ،أي أن تكون
التوعية في سن مبكرة حينما يكون
الفرد على مقاعد الدراسة ،باإلضافة
إ لــى التدريب المهني ،وخلق فرص
عملية.

في الواقع الكويتي من منطلق عمله
ك ــأك ــادي ـم ــي ،وق ـ ــدم ب ـعــض ال ـح ـلــول،
ومنها موضوع النشاط المدرسي،
وان ـت ـق ــال ــه إل ـ ــى األنـ ــديـ ــة ال ـص ـي ـف ـيــة،
مبينا أن ذلك األمر تراجع في الوقت
الحالي.
وأوضـ ـ ـ ــح أن «ال ـ ـحـ ــل الـ ـمـ ـط ــروح
اآلن ،ونحن بحاجة إليه ،ال أن يعود
ال ـم ـســرح كـنـشــاط ال ـم ــدرس ــي ،ولـكــن
ك ـ ـمـ ــادة أس ــاسـ ـي ــة ض ـم ــن ال ـم ـنــاهــج
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس،
فالفائدة للمسرح تفوق الخيال».

خطوط عريضة

تجربة وقضايا

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال د .ال ـ ـهـ ــاجـ ــري:
«ال ـم ـس ــرح ع ـب ــارة ع ــن ن ــص مـكـتــوب
يـ ـع ــال ــج ق ـض ـي ــة م ـع ـي ـن ــة ،وأحـ ـي ــان ــا
ه ــذا ال ـنــص ي ـكــون مـكـتــوبــا أو نصا
مــوسـيـقـيــا أو حــركـيــا ،ويـلـتـقــي هــذا
النص مع الممثلين الذين يأخذون
الخطوط العريضة من النص وحفظه
وإقـ ــامـ ــة الـ ـب ــروف ــات ب ـق ـي ــادة م ـخــرج
معين ،والمكان هو خشبة المسرح
ال ـتــي تتضمن الــدي ـكــور واإلض ـ ــاء ة،
وه ـنــاك ش ــرط أســاســي هــو االلـتـقــاء
بالجمهور».
وذكـ ــر ال ـه ــاج ــري أن آخ ــر أعـمــالــه
هو «البقشه» ،وتتطرق إ لــى اهتمام
الدولة بالمسرح ،وذكر قوالب تقديم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـم ـســرح ـيــة الـ ـت ــي يــأتــي
منها القالب الترفيهي والتوثيقي
والتعليمي التي تبث في المجتمع
ثقافة معينة ،وتكون جزء ا من تراث
هذا المجتمع.
و نــا قــش بعض القضايا المهمة

وب ـ ـ ـ ــدوره ،تـ ـح ــدث ب ـه ـب ـهــانــي عــن
تجربته مــع الهيئة العامة لإلعاقة
م ـن ــذ ثـ ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات فـ ــي ال ـم ـس ــرح،
وت ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــه مـ ـ ــع جـ ـمـ ـي ــع اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــات،
وت ــأس ـي ــس ورش ـ ــة م ـم ـتــدة لـسـنــوات
وهي «السيكودراما» بمساعدة كل من
آالء جمعة ،وكوثر العلي ،والتي أثبت
نجاحها وحققت صدى جميال بدمج
المعاقين وتواصلهم مع المجتمع،
مؤكدا أن قوام المسرح هو التواصل.
وأشار إلى أن الورشة تركز على
األع ـ ـمـ ــال ال ـم ـس ــرح ـي ــة وف ـ ــق دراس ـ ــة
ومنهج أكاديمي يتطابق مع المعهد
العالي للفنون المسرحية ويتناسب
مــع قـ ــدرات الـمـعــاقـيــن ،الف ـتــا إل ــى أن
لديه تعاونا مثمرا مــع المعهد من
خالل خطة مدروسة.

نادين الراسي« :نسونجي بالحالل»
ال ّ
يروج لتعدد الزوجات
تشارك الفنانة اللبنانية نادين الراسي في بطولة
مسلسل «نسونجي بالحالل» ،إلى جانب الفنانين
زياد برجي وهبة نور ومحمد خير الجراح وهشام
ّ
حداد وإنجو ريحان ورانيا عيسى وأنطوانيت
سعادة ومروة األطرش.
عقيقي وبونيتا
ّ
ّ
وأكدت الراسي وقوف المنتجة دياال األحمر
جانبها،
والـمـخــرج نبيل لبس وبــرجــي إلــى
ً
ً
خالل فترة ابتعادها عن الدراما أخيرا ،الفتة
إلى ّأن األخير واجه من هاجمها ّ
بحدة.
ّ
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـلـ ــى أن ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودة ع ـب ــر
ّ
محضرة،
«نسونجي بالحالل» لم تكن
لكن الـنــص الجميل وفــريــق العمل
دفعاها إلى قبوله رغم ّ
ترددها ،ال
ّ
سيما أنها في فترة تحضيرها
لزفافها مع خطيبها.
وتـ ـ ــدور أحـ ـ ــداث ال ـع ـم ــل ،حــول
«زير نساء» ال يكتفي بالزواج من
امرأتين ،بل عينه على الثالثة ،على
ال ــرغ ــم م ــن ال ـظ ــروف ال ـتــي فرضها
فيروس كــورونــا ،لتكشف الحلقات
ع ــن م ـفــارقــات مـضـحـكــة ف ــي الـعــاقــة
وال ـت ـح ــدي ــات وال ـت ـحــال ـفــات المتقلبة
ال ـت ــي تـجـمــع ال ـش ـخ ـص ـيــات بـبـعـضـهــا،
مما سيجعل من حياة زياد برجي أكثر
صعوبة.
ً
ّ
إن العمل ال يـ ّ
ـروج أبــدا
وقالت الراسي
يعالج الفكرة بأسلوب
لتعدد الزوجات ،بل ّ
كــوم ـيــدي ،وخــاصــة أن ـهــا  -عـلــى الصعيد
ً
ّ
الضرة أبدا.
الشخصي  -ال تقبل
ّ
ّ
وأوضحت أن شخصية ماغي التي تقدمها
ً
العمل تشبهها في جوانب أخرى ،مشيرة
في ّ
إلى أنها «وضعت نكهتها فيها».

كلوني وروبرتس يصوران
Ticket to Paradise

بدأ النجمان جورج
كلوني ،وجوليا روبرتس،
تصوير أول مشاهد
فيلمها الجديد Ticket to
 ،Paradiseحيث أعلن بول
فليتشر الوزير الفدرالي
األسترالي لالتصاالت
والفنون ،التصوير في
كوينزالند ،وقال إن
اإلنتاج سيحصل على
منحة قدرها  6.4ماليين
دوالر أسترالي ،أي (4.92
ماليين دوالر) ،وقد يكون
ً
ً
مؤهال أيضا لتلقي تمويل
من الحزمة اإلستراتيجية
لجذب اإلنتاج في
كوينزالند.
ويعود الثنائي كلوني
وروبرتس ،الذي حقق
ً
ً
نجاحا كبيرا بواحد من
أفضل بتاريخ السينما
العالمية ،Ocean’s Eleven
وتم عرضه في 2001
ً
وحقق وقتها نجاحا
ً
كبيرا أثناء عرضه.
أحداث Ocean’s Eleven
كانت تدور حول عصابة
متخصصة ومحترفة
ً
تتكون من  11فردا بقيادة
أوشن ،يجتمعون لتنفيذ
عملية سرقة كبيرة.

أديل تشارك زوجها السابق
في حضانة ابنها أنجيلو

ستشارك نجمة الغناء
أديل في حضانة ابنها
البالغ من العمر  8سنوات،
ولن تدفع نفقة إعالة
الطفل لزوجها السابق
ً
سيمون كونيكي ،وفقا
لوثائق الطالق.
وانفصل الزوجان في
أغسطس عام ،2019
وتقدمت أديل بطلب
الطالق في الشهر التالي،
قاض في لوس
وأنهى
ٍ
أنجلس إجراء ات الطالق
األسبوع الماضي.
ً
وفقا للوثائق ،استخدمت
ً
أديل ( 32عاما) وكونيكي
ً
( 46عاما) الوساطة
للتوصل بشكل ودي إلى
شروط االنفصال ،وتنازل
كل منهما عن الحق في
طلب النفقة الزوجية،
ووافقا على الحضانة
القانونية والمادية
المشتركة لالبن أنجيلو.

نادين الراسي

رامز جالل

خبريات

تصوير فيلم عن حريق
كاتدرائية نوتردام

المشموم :ليس كل شخص مهيأ ليكون فنان كاريكاتير

ً
ً
يرى أن وسائل التواصل أصبحت جزءا أساسيا في حياتنا
يرى فنان الكاريكاتير محمد
المشموم أن النص في الرسم
الكاريكاتيري يعتمد على
بالموضوع
الفكرة ،ويرتبط ً
المراد إيصاله ،وغالبا ما يكون
بطرفة أو تعليق ساخر
لموقف.

«الكاريكاتير»
أسلوب
كارتوني
مرئي ونوع
من الرسم
التعبيري

●

كــاريـكــاتـيــريــة ،وذل ــك إم ــا بــالـنـقــد ،أو إبــرازهــا
فضة المعيلي
ب ـص ــورة كــاريـكــاتـيــريــة بــاس ـت ـخــدام الـمـبــالـغــة
مـحـمــد ال ـم ـش ـمــوم رسـ ــام كــاري ـكــات ـيــر لــديــه ورموز الكاريكاتير.
ويـسـتـهــل الـمـشـمــوم حــديـثــه ،لـ ـ «ال ـجــريــدة»،
آلـ ـي ــة دق ـي ـق ــة فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار الـ ـم ــواضـ ـي ــع ال ـتــي
ً
يرسمها ،فهو يحاول دائما طــرح الموضوع بتعريف فــن الكاريكاتير بطريقة مختصرة
أو الحدث المتداول على الساحة االجتماعية ويـ ـقـ ــول إن ـ ــه أسـ ـلـ ــوب رس ـ ــم ك ــارت ــون ــي مــرئــي
وال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة ونوع من أنواع التصوير الصحافي ،والرسم
التعبيري ،ويعتمد على المبالغة والكثرة،
ً
م ـض ـي ـفــا أن بــداي ـتــه ظـهــرت
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـحـ ـض ــارات،
فـقــد ع ــرف عـنــد الـمـصــريـيــن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــاء ،واآلشـ ـ ــوري ـ ـ ـيـ ـ ــن،
والـ ـي ــون ــانـ ـيـ ـي ــن ،عـ ــن ط ــري ــق
رس ـمــه عـلــى ال ـج ــدران أو في
الكهوف أو في األسقف ،وفي
أوروب ــا ظهر فن الكاريكاتير
خـ ــال الـ ـق ــرن الـ ـس ــادس عـشــر
الـ ـمـ ـي ــادي ،أمـ ــا ال ـكــاري ـكــات ـيــر
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي ف ـ ـ ـقـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ــرز ف ــي
العصر الـحــديــث فــي الصحف
والمجالت.
وي ـ ــرى ال ـم ـش ـم ــوم م ــن خ ــال
خبرته في المجال أنه ال يمكن
لـ ـك ــل شـ ـخ ــص أن ي ـ ـكـ ــون ف ـن ــان
كاريكاتير ،ويعلق قائال« :يجب
أن ي ـت ـم ـتــع رس ـ ــام ال ـكــاري ـكــات ـيــر
من أعماله
بثقافة عالية جــدا ،حتى يتمكن

من خوض المجال الصحافي ،ويتمكن من فهم
القضايا المختلفة ويناقشها في رسوماته،
باإلضافة إ لــى أ نــه يجب أن يتمتع بالموهبة
الفنية ويجيد الرسم الكارتوني ،وأن يمتلك
ح ــس ال ــدع ــاب ــة وال ـس ـخــريــة وال ــذك ــاء إلي ـصــال
لوحته أو المعلومة المراد إيصالها بسالسة،
باستخدام أدوات الكاريكاتير».
ويـ ـضـ ـي ــف أن أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـن ــص فـ ــي ال ــرس ــم
الكاريكاتيري أنه يعتمد على الفكرة ومرتبط
بالموضوع المراد إيصاله ،وغالبا ما يكون
بـطــرفــة أو تعليق ســاخــر لـمــوقــف ،وي ـجــب أن
ي ـك ــون م ـخ ـت ـصــرا وواض ـ ـحـ ــا م ـب ـي ـنــا ل ـل ـحــدث،
ومدروسا.

وسائل التواصل
وع ـن ــد سـ ـ ــؤال ال ـم ـش ـم ــوم ع ــن دور وس ــائ ــل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي مــع فـنــان الكاريكاتير
يجيب« :إن هذا التساؤل يأخذ أكثر من جانب،
أولها أن وسائل التواصل االجتماعي أصبحت
جزء ا أساسيا في حياتنا اليومية ،وهي بوابة
عمالقة تدخلنا عالما مليئا باألخبار والصور
والـفـيــديــوهــات واالح ـ ــداث ،مـمــا سـ ّـهــل وصــول
ّ
وسهل قراء ة
رسائل الكاريكاتير إلى المتلقي
الرسام لردود األفعال على عمله الفني».
وتــابــع الـمـشـمــوم« :ثــانـيــا ن ــرى أن وســائــل
التواصل االجتماعي في نفس الوقت خلقت

محمد المشموم
ت ـح ــدي ــا لـ ــرسـ ــام ال ـك ــاري ـك ــات ـي ــر ،ب ـس ـبــب زخ ــم
المعلومات واألخ ـبــار ،مما يتطلب مــن رســام
الكاريكاتير أن يكون متميزا ،وأيضا متجددا
في أساليب رسمه وطرح القضية التي يريد أن
يبرزها ،بصورة تشد المتصفح لتلك الوسائل،
فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ه ـنــاك بـعــض الـفـنــانـيــن،
وب ـس ـبــب ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،أض ــاف ــوا إلنـتــاجـهــم
ر ســو مــا متحركة قـصـيــرة يتضمن محتواها
ً
فكرة وموضوعا.

ّأطلق المخرج جان جاك
آنو ،في بورج بوسط
فرنسا ،تصوير فيلمه
الذي يتناول حريق
كاتدرائية نوتردام في
باريس يوم  15أبريل
 .2019وأوضح أنه يطمح
إلى تحفيز الجمهور على
«العودة إلى الصاالت
الكبيرة» لحضور قصة
«مذهلة» من المقرر أن
تطلق عروضها في أبريل
.2022
ّ
وعن العمل قال آنو« :لقد
قابلت الجميع ،كل رجال
اإلطفاء ،الكبار والصغار،
من الجنرال إلى العريف.
إنه فيلم يتضمن عناصر
سينمائية مذهلة ...لم
أكن ألجرؤ على إدخال
هذه األحداث الدرامية لو
لم تكن ُمحكمة االرتباط
ً
بالحقيقة .لم أكتب يوما
ً
نصا بهذا القدر من
السعادة ،بهذه السرعة
( )...هذا السيناريو يعكس
 98في المئة من حقيقة
الواقع».

ةديرجلا
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رؤى عالمية
كلفة هوس باكستان ببناء السدود
عثمان فاروقي –
دبلومات

احتلت باكستان المرتبة 88
من أصل  107دول على
مؤشر الجوع العالمي لعام
 ،2020ويفتقر نحو  26مليون
باكستاني إلى األمن الغذائي
ً
بناء على تقرير «حالة األمن
الغذائي والتغذية» في العالم
لعام  ،2020ومن المتوقع
أن تسوء هذه األرقام نتيجة
استخدام المياه في القطاع
الزراعي.

مشاريع السدود
مثل «ديمر باشا»
لن تعالج مشاكل
انعدام األمن الغذائي
في باكستان ما لم
يتم تعديل إطار
العمل القانوني
وممارسات الزراعة

فـ ــي أ غـ ـسـ ـط ــس  ،2018أ ع ـلــن
رئيس الوزراء الباكستاني عمران
خــان أن بـنــاء الـســدود هــو الحل
الوحيد لمعالجة مشاكل المياه
الــوجــوديــة فــي بــاكـسـتــان ،فبعد
مرور بضع سنوات ،بدأت «هيئة
تـنـمـيــة ال ـم ـيــاه وال ـط ــاق ــة» ببناء
م ـشـ َ
ـروع ـيــن ضـخـ َـمـيــن بــالـطــاقــة
الكهرومائية« :مهمند» في إقليم
«خ ـي ـبــر ب ـخ ـت ــون ـخ ــوا» ،و»دي ـم ــر
باشا» في «غلغت بلتستان» ،إذ
ُيـعـتـبــر ال ـم ـشــروع ال ـثــانــي أعـلــى
سد في العالم وقد يكون أفضل
حــل ألزم ــة الـمـيــاه الباكستانية
برأي البعض.
ً
ظ ــاه ــري ــا ،ق ــد ت ـبــدو مـشــاريــع
منطقية فــي باكستان
ا ل ـس ــدود ّ
ح ـي ــث ُيـ ـش ــغ ــل قـ ـط ــاع ال ـ ــزراع ـ ــة،
ال ـ ــذي يـسـتـعـمــل ك ـم ـيــات هــائـلــة
نصف الـيــد العاملة
مــن الـم ًـيــاهّ ُ ،
تـقــريـبــا ،إذ ت ـح ــذر الـتـقــاريــر من
«جفاف» البلد بحلول عام ،2025
وقد تؤدي زيادة سعة التخزين،
ً
نظريا ،إلى تأمين كميات إضافية
من المياه العذبة خــال مواسم
الجفاف.
لكن ال يوافق جميع الخبراء
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــرأي ،ح ـي ــث ي ـقــول
دانيش مصطفى ،أستاذ جغرافيا
في جامعة «كينغز كوليدج لندن»
فــي ذل ــك« :ال أح ــد يـنـكــر أن هــذه
المشاريع تزيد سعة التخزين،
ّ
ل ـكــن تـخــزيــن ال ـم ـيــاه السطحية
هو النوع األقل فاعلية ،ولن تزيد
هــذه الـســدود مستوى التخزين
على مر السنوات ،بل إنها تزيد
التخزين الموسمي».
زاد الدعم المحلي للمشاريع
الكهرومائية بسبب رفض الهند
بـ ـن ــاء الـ ـ ـس ـ ــدود فـ ــي ب ــاك ـس ـت ــان،
وت ـن ـت ـقــد وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام عـلــى
الـ ـ ـط ـ ــرف اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن ال ـ ـح ـ ــدود
الم ّ
مشروع سد «ديمر باشا» ُ
مول
مـ ــن الـ ـصـ ـي ــن ،فـ ــي ح ـي ــن يـعـتـبــر
ال ـص ـح ــاف ـي ــون ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــون
الـ ـم ــوال ــون ل ـل ـح ـكــومــة مـنـتـقــدي
ال ـســدود غـيــر وطنيين أو حتى
عمالء للخارج ،وبرأي مصطفى،
أصـبــح ه ــدف س ـ ّـد «دي ـمــر بــاشــا»
ً
واض ـ ـحـ ــا« :إن ـ ــه مـ ـش ــروع قــومــي
بامتياز»!
أدى تـ ّ
ـوســع الــدعــم لمشاريع
السدود إلى حصر ُ مشاكل المياه
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ِبـ ــنـ ـ ْـدرة الـ ـم ــوارد
وطـمــس المشكلة الـ ُـمـلـ ّـحــة التي
يـ ـح ــذر م ـن ـه ــا ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء :غ ـي ــاب
ّ
الشح ،ال سيما
الكفاءة في إدارة
في القطاع الزراعي الذي يستهلك
حتى  %90من كميات المياه.
ً
يقبع حوض نهر السند مثال
ف ــوق طـبـقــة ضـخـمــة م ــن الـمـيــاه
ال ـجــوف ـيــة ال ـقــاب ـلــة لــاس ـت ـنــزاف
الـســريــع ألن عمليات استخراج
ال ـم ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة ت ـ ّ
ـوس ـع ــت في

فيعلى نهر
باشا
سد ديمر
إندوس 7فبراير
خطاب ألقاه
خامنئي
علي
باكستان منذ فترة الستينيات،
ووفـ ــق تـقــريــر صـ ــادر ع ــن البنك
ال ــدول ــي ف ــي عـ ــام  ،2021ارت ـفــع
عـ ــدد اآلب ـ ـ ــار األن ـب ــوب ـي ــة م ــن 98
أل ـ ــف فـ ــي ع ـ ــام  1970إل ـ ــى أك ـثــر
م ــن  1.3مـلـيــون ف ــي ع ــام ،2017
وبـ ـم ــا أن اح ـت ـي ــاط ـي ــات ال ـم ـيــاه
ّ
الجوفية تشكل حتى  %80من
إنتاج المحاصيل ،يفترض ذلك
التقرير أن المياه الجوفية يتم
ضخها بوتيرة متزايدة ويمكن
ً
الـتـعــويــض عـنـهــا طـبـيـعـيــا عبر
األمـطــار أو ّ
تسرب السوائل ،مع
ذلك ،ال يدخل حوض نهر السند
في خانة قوانين استعمال المياه
المعتمدة في باكستان.

قانون استعماري
بــرأي إيــروم سـتــار ،خبير في
قوانين المياه ،تعود هذه الحالة
االستثنائية إلى قانون غامض
من الحقبة االستعمارية ،حيث
صــدر «قــانــون القناة والـصــرف»
في عام  ،1873وهو ُيحدد حتى
اآلن قوانين المياه في باكستان:
«كانت الفكرة األساسية تقضي
بأخذ المياه المتاحة وتوزيعها
ّ
بأفضل طريقة ممكنة» ،وتعلق
الهدف األساسي بتمكين صغار
ال ـم ــزارع ـي ــن م ــن إع ــال ــة أنـفـسـهــم
ـاف ،بـ ــدل أن
وك ـس ــب م ــدخ ــول كـ ـ ـ ٍ
يصبحوا أغنياء أو أكـفــاء ،لكن
ت ـغ ـ ّـي ــر ه ـ ــذا ال ــوض ــع ك ـل ــه خ ــال
السبعينيات ،حين بدأ المزارعون
ي ـس ـت ـع ـم ـلــون اآلب ـ ـ ــار األن ـبــوب ـيــة
لزيادة محاصيلهم.

ل ـكــن ل ــم ي ـتــم ت ـحــديــث حـقــوق
ت ــوزي ــع ال ـم ـيــاه بـطــريـقــة تعكس
استعماالتها المتداخلة ،مما أدى
إلــى فصلها عــن طــرق استخدام
الـمـيــاه الــراهـنــة فــي ح ــوض نهر
السند ،وبرأي ستار ،يضمن هذا
النظام «كميات مجانية للجميع»
عند استخراج المياه الجوفية،
ً
ً
ألن كــل مــن يـمـلــك ب ـئــرا أنـبــوبـيــا
ّ
أو مولد ديــزل بسيطا يستطيع
استخراج المياه بال رادع.
تتفاقم هــذه المشاكل بسبب
الـقــوانـيــن فــي حقبة االستعمار
وما بعدها ،فهي ال توزع المياه
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس فـ ــدرالـ ــي ب ــل وف ــق
تقسيمات األقاليم .يقول ستار:
«تتعلق نشاطات الري والزراعة
الـتــي تستهلك أكـبــر كـمـيــات من
ال ـم ـي ــاه ب ـن ـظ ــام األق ــالـ ـي ــم ،وإن ــه
النهج الذي اعتمده البريطانيون
ً
دوم ـ ـ ـ ـ ــا» ،وقـ ـ ــد ت ـ ـطـ ــورت طــري ـقــة
توزيع المياه في األقاليم بدرجة
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة عـ ـن ــد ن ـ ـشـ ــوء «ه ـي ـئ ــة
نظام نهر السند» في عام 1993
ب ـهــدف إص ــاح حـصــص الـمـيــاه
الـمـخـصـصــة ألقــال ـيــم بــاكـسـتــان
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،وت ـ ـتـ ــوقـ ــف األنـ ـظـ ـم ــة
والقوانين والقواعد ونشاطات
الـ ـ ــري وط ــريـ ـق ــة ال ـت ـ ُن ـف ـي ــذ عـلــى
ُ
تـلــك المجموعة مــن أط ــر العمل
القديمةّ .
ل ـكــن ت ـفــضــل ت ـلــك ال ـم ـقــاربــات
ً
الـقــديـمــة دومـ ــا مـنــاطــق األن ـهــار
ال ـع ـل ـيــا ع ـل ــى ح ـس ــاب األراض ـ ــي
الـ ـم ــزروع ــة ف ــي الـ ـمـ ـص ـ ّـب ألن ـهــا
ال ت ـع ـتــرف ب ــأن ال ـب ـن ـجــاب يقبع
ف ــوق طـبـقــة طبيعية مــن الـمـيــاه

الـجــوفـيــة ،عـلــى عـكــس المناطق
السفلى من نهر السند.
يـضـيــف س ـتــار« :ن ـحــن نتكلم
عن آلية من القرن التاسع عشر
ونتساءل عن فاعليتها لتحقيق
أهـ ــداف ـ ـنـ ــا ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـحـ ــادي
ً
والـ ـعـ ـش ــري ــن .ع ـم ـل ـي ــا ،ال يـمـكــن
اعتبارها فاعلة اليوم».
ً
بعيدا عن حقوق المياه ،يبدو
ت ــوزي ــع ال ـم ـي ــاه الـسـطـحـيــة غير
ً
فاعل أيضا ،فوفق تقرير صادر
عن البنك الدولي في عام ،2019
ُ
ت ـع ـت ـبــر م ـق ــارب ــة «وارابـ ـ ــانـ ـ ــدي»،
وهي طريقة لتوزيع المياه على
ً
ً
مستوى َ
المزارع ،عامال مؤثرا في
هذا المجال ،إذ يعمل هذا النظام
عـبــر تــأمـيــن ال ـم ـيــاه لـلـمــزارعـيــن
خ ــال م ــدة معينة تـتــوقــف على
ً
ح ـج ــم األرض ،ل ـك ــن نـ ـظ ــرا إل ــى
اختالف معدالت تدفق المياه في
أنحاء حوض نهر السند ،يتلقى
بعض المزارعين المياه أكثر من
غيره مقابل مساحة الري نفسها،
وفي هذا السياق ،يظن آغا علي
مساعد في االقتصاد
أكرم ،أستاذ
ِ
في جامعة الهور للعلوم اإلدارية
ف ــي بــاك ـس ـتــان ،أن ه ــذا الــوضــع
يـ ّ
ـرســخ قلة فاعلية الـتــوزيــع في
نظام القنوات ،وفي هذه الظروف،
ال تتلقى جميع َ
المزارع األرباح
الصافية نفسها مقابل أي وحدة
مائية إضافية.
تبرز مشكلة أخرى برأي أكرم
وتـتـعـلــق بــاسـتـحــالــة الـمـتــاجــرة
ب ــالـ ـمـ ـي ــاه ب ــالـ ـشـ ـك ــل ال ـم ـن ــاس ــب
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى حــاجــات الـمــزارعـيــن:
«فـ ــي ال ـح ــال ــة ال ـم ـث ـلــى ،ي ـجــب أن

ً
نستعمل نـظــامــا يـضـمــن درجــة
من التبادالت ،مما يعني أن يقول
أحدهم في منبع النهر« :ال أحتاج
إلى حصتي في الساعة الواحدة
ً
ظهرا ،فهل يريد أحد شراءها»؟

االعتماد على المياه الجوفية
اح ـت ـل ــت ب ــاك ـس ـت ــان ال ـمــرت ـبــة
 88م ـ ــن أ ص ـ ـ ــل  107دول ع ـلــى
م ــؤش ــر الـ ـج ــوع ال ـع ــال ـم ــي ل ـعــام
 ،2020ويفتقر نحو  26مليون
بــاكـسـتــانــي إل ــى األم ــن الـغــذائــي
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ت ـقــريــر «ح ــال ــة األم ــن
ال ـغــذائــي وال ـت ـغــذيــة» فــي الـعــالــم
ل ـع ــام  ،2020ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن
تـ ـ ـس ـ ــوء هـ ـ ـ ــذه األرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام ن ـت ـي ـجــة
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـم ـي ــاه ف ــي ال ـق ـطــاع
الزراعي ،حيث بدأ االتكال المفرط
على استخراج المياه الجوفية
بطرق عشوائية ُي ّ
سبب مشاكل
مـثــل الـتـشـبــع بــالـمـيــاه وملوحة
الـتــربــة مـنــذ اآلن ،ويـقــول سـتــار:
«ل ـق ــد زعــزع ـنــا ت ــوازن ـن ــا الـبـيـئــي
بــال ـكــامــل ،ب ـطــري ـقــة أو ب ــأخ ــرى،
ومــن الــواضــح أنـنــا نقضي على
م ـســاحــات هــائ ـلــة م ــن األراضـ ــي
التي نستطيع زراعتها».
ُ
كــذلــك ،تـشـجــع عمليات الــري
بــالـمـيــاه الـجــوفـيــة عـلــى الــزراعــة
ً
الـمـكـثـفــة ال ـتــي تـشـكــل جـ ــزءا من
أسباب تراجع خصوبة التربة،
وي ـ ـقـ ــول دان ـ ـيـ ــش م ـص ـط ـفــى مــن
جامعة «كينغز كوليدج لندن» إن
«قانون القناة والصرف» يسمح
بزراعة  %63من األراضــي خالل
س ـن ــة م ـع ـي ـنــة ،م ــع أنـ ــه يـشـتــرط

أخ ــذ ح ـق ــوق ال ـم ـي ــاه الـسـطـحـيــة
ً
باالعتبار ،لكن نظرا إلى وجود
ّ
مـصــادر غير منظمة مــن المياه
الجوفية ،يظن مصطفى أن هذا
الرقم يفوق عتبة  ،%100إذ يتم
زرع محاصيل متعددة على مر
السنة.
ً
مــن ال ــواض ــح إذا أن مشاريع
الـ ـ ـس ـ ــدود ،م ـث ــل «دي ـ ـمـ ــر ب ــاش ــا»،
لــن تعالج مشاكل ان ـعــدام األمــن
الغذائي في باكستان ما لم يتم
ت ـعــديــل إطـ ــار ال ـع ـمــل الـقــانــونــي
ومـمــارســات الــزراعــة ،حتى أنها
ً
ً
قــد تـكــون سببا مـبــاشــرا لتفاقم
تلك المشاكل عبر ترسيخ حقوق
غير متساوية في توزيع المياه،
وتستفيد منطقة السند العليا
ً
أصـ ـ ـ ــا مـ ــن ش ـب ـك ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
ال ـق ـنــوات وال ـس ــدود الـمـتــرابـطــة،
ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك «تـ ــارب ـ ـيـ ــا» ال ـتــي
تعيد تــوجـيــه مـيــاه الـنـهــر نحو
الـجـنــوب الـشــرقــي أثـنــاء تدفقها
ً
باتجاه الجنوب الغربي وصوال
َ
إقليمي السند وبلوشستان
إلى
َ
القاحلين.
في نهاية المطاف ،قد يؤدي
التخزين الموسمي بكل بساطة
إل ــى اسـتـعـمــال كـمـيــات إضــافـيــة
م ــن ال ـم ـيــاه ل ــزي ــادة المحاصيل
الـ ُـمـعـ ّـدة للتصدير فــي البنجاب
على حساب اإلنتاج الغذائي في
َ
مـنـطـقــتــي الـسـنــد وبـلــوشـسـتــان
اللتين تواجهان مشكلة الجفاف
ّ
مصب النهر ،فقد واجــه 3.1
في
ً
مستوى
ماليين شخص هـنــاك
ً
ح ــادا مــن انـعــدام األم ــن الغذائي
َ
العامين  2017و.2018
بين

وفــق وزارة الــزراعــة المحلية
أن ـت ـجــت مـنـطـقــة ال ـب ـن ـج ــاب ،في
عـ َ
ـامــي  2011و %83 ،2012من
القطن الباكستاني ،و %63من
ق ـصــب ال ـس ـكــر ،و %97م ــن ال ــرز
ُ
العطري ،وتعتبر هذه األصناف
ّ
ُ
كلها من أبرز المحاصيل المعدة
للتصدير ،كذلك ،تكشف بيانات
وزارة األمــن الـغــذائــي أن منطقة
البنجاب خصصت ما مجموعه
 4ماليين و 751ألف هكتار لتلك
المحاصيل خالل السنة المالية
.2018-2017
ي ـ ـ ــوض ـ ـ ــح م ـ ـص ـ ـط ـ ـفـ ــى« :ل ـ ـقـ ــد
ً
ً
أصبحت السدود هوسا حقيقيا
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـبـ ـنـ ـج ــاب ،ح ـيــث
ُ
تستعمل تلك المياه كلها إلنتاج
قصب السكر والرز والقطن» .رغم
دع ــم ال ـح ـكــومــة ،ال يـ ــزال مصير
ب ـعــض ال ـم ـش ــاري ــع ،م ـثــل «دي ـمــر
بــاشــا» و»مهمند» ،على المحك،
ولـ ـط ــالـ ـم ــا كـ ـ ــان ب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـسـ ــدود
ً
ً
ً
عمال صعبا في باكستان نظرا
إل ــى ال ـصــراع ال ــذي يسببه على
األنـ ـه ــار ،لـكــن بـغــض الـنـظــر عن
اس ـت ـك ـم ــال ت ـل ــك الـ ـمـ ـش ــاري ــع أو
تعليقها ،سيؤدي تجديد التركيز
على المشاريع الكهرومائية في
باكستان (حتى لو اقتصر األمر
على إطالق المواقف) إلى متابعة
اإلغ ـف ــال َعــن ال ـس ــؤال األســاســي:
كـيــف ُي ـعــقــل أن يــواجــه ب ـلـ ٌـد فيه
مــا يكفي مــن األراض ــي الزراعية
والمياه إلعالة نفسه هذا النوع
من النقص؟

فسحة ضيقة أمام بايدن في ملف إيران
●

ولي نصر – فورين أفيرز

كانت سياسة الرئيس السابق دونالد
ترامب تجاه إيران عبارة عن فشل ذريع،
فقد أطلق حملة الضغوط القصوى من
ً
دون أن يحقق حــدا أدنــى مــن المكاسب،
ف ـقــد ان ـس ـح ـبــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة من
االتفاق النووي اإليراني وزادت العقوبات
على طهران ،لكن بدل احتواء إيران ،أدت
ه ــذه ال ـخ ـطــوات إل ــى إثـ ــارة اسـتـيــاء قــادة
ّ
تكثيف نشاطات
وشجعتهم على
البلد
ً
التخصيب النووي ،ونتيجة لذلك ،زادت
التقلبات اإلقليمية ومخاطر اندالع صراع
مباشر بين واشنطن وطهران.
يــدرك الرئيس جــو بــايــدن أنــه مضطر
ل ـك ـب ــح ه ـ ــذه ال ـ ــدوام ـ ــة الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة ،حـيــث
يتمنى بايدن أن يعود إلى االتفاق الذي
أب ــرم ــه ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا
فــي عــام  ،2015لــذا وافــق ّعلى االنضمام
إلــى المحادثات مع الموقعين على ذلك
االت ـفــاق ،فقد أعلنت إي ــران بــدورهــا أنها
مـسـتـعــدة لـتـجــديــد الـتــزامــاتـهــا بموجب
االتفاق ّ
وردت على مبادرة واشنطن عبر
تأخير التهديد بــإ عــا قــة عمل المراقبين
النوويين التابعين لألمم المتحدة ،حيث
ُ
تعتبر هذه التطورات إيجابية حتى اآلن.
ّ
لـ ـك ــن إلـ ـغ ــاء األضـ ـ ـ ــرار الـ ـت ــي سـبـبـتـهــا
ً
اإلدارة األميركية السابقة لن يكون سهال
على أرض الواقع ،فال تزال الثقة ضعيفة
بين إي ــران والــواليــات المتحدة ،وت ــزداد
التعقيدات التي تحول دون إعادة إحياء
االت ـ ـفـ ــاق ب ـس ـبــب الـ ـسـ ـي ــاس ــات الـمـحـلـيــة
َ
البلدين ،ولتحسين فرص
المشحونة في
إن ـقــاذ االت ـف ــاق ،يـجــب أن تـتـحــرك اإلدارة
األميركية بسرعة.

من يأخذ المبادرة األولى؟
تريد إي ــران فــي المقام األول أن تعود
ً
إل ــى الــوضــع ال ــذي ك ــان قــائ ـمــا قـبــل عهد
ترامب ،فهي ترغب في أن تلغي واشنطن
جميع العقوبات الجديدة التي فرضتها

اإلدارة السابقة ،بما فــي ذلــك العقوبات
ال ـت ــي ت ـع ــوق م ـب ـي ـعــات ال ـن ـف ــط اإلي ــران ــي
وتمنع وصــول البلد إلــى النظام المالي
الــدولــي ،لكن قبل تقديم هــذه التنازالت،
ً
ً
واضحا على ّ
تجدد
تريد واشنطن إثباتا
التزام إيران بمبادئ اتفاق عام  2015الذي
يفرض عليها أن تعكس مسار التخصيب
وتوقف نشاطات نووية ممنوعة أخرى
كانت قد أطلقتها منذ مايو .2019
يـظــن الـبـعــض فــي ال ــوالي ــات المتحدة
وأوســاط السياسة الخارجية األوروبية
أن واشنطن ُيفترض أن تزيد ضغوطها
لضمان التزام كامل من إيران أو تنازالت
ً
إضافية منها قبل االنضمام مجددا إلى
االتفاق ،حيث يسهل أن نرصد مؤشرات
ال ـيــأس فــي دعـ ــوات إيـ ــران الـمـتـكــررة إلــى
رف ــع ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة األمـيــركـيــة
ً
سريعا ،وقــد تقرر واشنطن أن تستفيد
ّ
ُ
ضعف
من هذا الوضع ،لكن أي تأخير سي ِ
مكانة بــايــدن ويـجــازف بانهيار االتفاق
ـذه ال ـح ــال ــة ،قد
الـ ـ ّن ــووي بــال ـكــامــل .ف ــي ه ـ ّ
تنفذ إيران تهديداتها وتكثف تخصيب
ُ
الـيــورانـيــوم وت ـسـ ّـرع برامجها الـنــوويــة،
مـمــا يـعـنــي ن ـشــوء أزم ــة ك ـبــرى وســريـعــة
قد تضع الواليات المتحدة وإيــران على
طريق الحرب.
ّ
ي ـ ــدرك ح ــك ــام إيـ ـ ــران أن ـه ــم م ـض ـطــرون
لتقوية اقتصاد بلدهم ،لكنهم يتعرضون
في الوقت نفسه لضغوط سياسية هائلة
تدعوهم إلى مجابهة الواليات المتحدة،
وقــد أدى تصاعد الضغوط االقتصادية
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وم ـ ـق ـ ـتـ ــل الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال ق ــاس ــم
سليماني ،القائد األ عـلــى لفيلق القدس
فــي الـحــرس الـثــوري اإليــرانــي ،فــي يناير
ً
العالم النووي
( 2020فضال عن اغتيال
ِ
اإليراني محسن فخري زاده على يد عمالء
إسرائيليين وفق التقارير المتداولة) ،إلى
تقوية المتشددين في القيادة اإليرانية
مقابل تهميش األصــوات المعتدلة التي
تــؤيــد الـتــواصــل والــدبـلــومــاسـيــة .تكشف
أحدث الحمالت اإلعالمية التي أطلقتها
ً
شخصيات كــانــت تــدعــم ســابـقــا االتـفــاق

جو بايدن
النووي طبيعة المزاج الطاغي في إيران
ّ
ً
الـيــوم ،ويتضح هــذا التوجه أيـضــا عبر
تنامي نفوذ األسماء التي تعتبر الواليات
ً
ً
ً
المتحدة تهديدا وجوديا وسببا لتدمير
إيرانّ .
تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــن ـ ـ ــت إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدأ «ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــر
ً
االستراتيجي» ردا على حملة «الضغوط
ال ـق ـ ّصــوى» ال ـتــي قــادهــا ت ــرام ــب ،لـكــن إذا
ت ــأخ ــر ب ــاي ــدن ف ــي الـ ـتـ ـح ــرك ،فـسـيـصـبــح
ً
قـ ــادة إي ـ ــران أك ـث ــر اسـ ـتـ ـع ــدادا السـتـغــال
االضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة واس ـت ـع ـم ــال
بــرنــام ـج ـهــم ال ـ ـنـ ــووي وقـ ـ ـ ــدرات تـصـنـيــع
القنابل للضغط على الواليات المتحدة،
ول ـهــذا الـسـبــب ،يـجــب أن يـتـحــرك بــايــدن
بــأســرع وقــت ممكن للعودة إلــى االتفاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي رس ـ ـم ـ ـيـ ـ ًـا ويـ ـ ـ ّ
ـؤجـ ـ ــل ال ـم ـط ــال ــب
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــال ـت ـح ـق ــق مـ ــن ال ـن ـش ــاط ــات
اإلي ــرانـ ـي ــة إل ـ ــى أن ي ـت ـفــق ال ـم ـف ــاوض ــون
األم ـيــرك ـيــون واإلي ــران ـي ــون عـلــى سلسلة
محددة من الخطوات التي تضمن التزام
َ
البلدين ببنود االتفاق.

واشنطن خسرت تعاطف
الشعب اإليراني
كانت استراتيجية ترامب برأي إيران

علي خامنئي
محاولة شاملة لتغيير النظام ،وإضعاف
الـبـلــد أو حـتــى تـفـكـيـكــه ،وتـغـيـيــر مـيــزان
القوى اإلقليمي لصالح خصوم طهران،
ُ
ً
فـقــد اعــتـ ِـبــرت تـلــك االسـتــراتـيـجـيــة أيـضــا
ع ــدائ ـي ــة وان ـت ـقــام ـيــة كــون ـهــا ت ـس ــيء إلــى
ً
ً
ً
اإليرانيين العاديين ،علما أن جزءا كبيرا
ً
ً
ّ
منهم ال يـكــن تعاطفا كبيرا مــع النظام.
أدى الضغط على قــادة إيــران إلــى زيــادة
مشاكل عامة الشعب ،وقد ُح ِرم اإليرانيون
في زمــن كورونا من األدويــة واإلم ــدادات
الـطـبـيــة ،ك ــذل ــك ،قـ ــررت إدارة ت ــرام ــب في
أيامها األخيرة فرض عقوبات على شركة
أدويــة إيرانية كانت بصدد تطوير لقاح
ضد «كوفيد.»19
فـ ــي ظـ ــل ت ـص ــاع ــد الـ ـشـ ـك ــوك وت ـ ّ
ـوس ــع
الغضب الشعبي تجاه الواليات المتحدة،
لم تعد طهران مضطرة للخوف من أقوى
أسلحة تستعملها واشنطن في العادة،
أي المبادئ والقيم والمنتجات التي تزعج
ً
ً
الثيوقراطيين المتشددين كـثـيــرا ،بــدء ا
ً
مــن الــديـمـقــراطـيــة والـحــريــة وص ــوال إلــى
هوليوود ومواقع التواصل االجتماعي.
ي ـبــدو أن حـمـلــة الـض ـغــوط ال ـق ـصــوى في
زمــن الــوبــاء القاتل ّ
حصنت ال ــرأي العام
اإليراني ضد «القوة الناعمة» األميركية،
وكـلـمــا اقـتـنــع اإلي ــران ـي ــون ب ــأن الــواليــات

ً
المتحدة تطرح خطرا عليهم ،زاد ميلهم
ً
إلى دعم البرنامج النووي باعتباره شكال
ً
ضروريا من الردع.
زادت األص ـ ــوات ال ـتــي تعتبر االت ـفــاق
ً
ال ـ ـنـ ــووي فـ ـخ ــا فـ ــي ال ـب ــرل ـم ــان اإليـ ــرانـ ــي
وفــي وســائــل اإلع ــام والـمــراكــز البحثية
والجامعات المحلية ،فبرأي هذه الجهات،
تبدو سلبيات االتفاق أكثر من إيجابياته،
َ
ـحـ ّـد م ــن ب ــرام ــج إيـ ــران الـنــوويــة
فـهــو ســيـ ِ
والعسكرية من دون أن يمنحها أي منافع
اقتصادية ملموسة ،حتى أنــه قد ُيمعن
فــي إض ـعــاف إيـ ــران ويجعلها أق ــل قــدرة
على مواجهة الهدف األميركي الحقيقي،
أي تدمير البلد بالكامل .قاومت طهران
ً
ض ـغ ــوط ت ــرام ــب ال ـق ـص ــوى س ــابـ ـق ــا ،لــذا
ُيفترض أن تواجه الواليات المتحدة اآلن
برأي النقاد بدل تقديم التنازالت والسماح
لالتفاق ا لـنــووي بتكبيلها ،وباستثناء
ً
االقـتــراح الــذي عرضته واشنطن حديثا
على طـهــران ،ال تختلف إدارة بايدن عن
سابقاتها بنظر هذا المعسكر.
حتى اآلن يعتبر المرشد األعـلــى ،آية
الله علي خامنئي ،إعــادة إحياء االتفاق
ً
ً
النووي ،خيارا واردا ،فقد قال في خطاب
متلفز جديد إن إيران والواليات المتحدة
يجب أن تتحركا بوتيرة سريعة وبطريقة
ُم ّ
نسقة إلعادة إحياء االتفاق ،مما يعني
ُ
ً
أن تـجـ ّـدد طهران التزامها به تزامنا مع
رفــع الـعـقــوبــات األ ّمـيــركـيــة ،هـكــذا أوضــح
خامنئي ،الذي يمثل أعلى سلطة التخاذ
ّ
الضيق الذي
القرارات في إيــران ،المسار
يجب أن تتبعه حكومته اآلن.

إلى أين؟
الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة
متشابكة في إيــران والــواليــات المتحدة
ً
معا ،فقد فاز المتشددون الذين يعارضون
االتفاق في االنتخابات البرلمانية لعام
 ،2020في حين ّ
تكبد المعتدلون الذين
يؤيدون التفاوض مع الواليات المتحدة
خـ ـس ــائ ــر انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة كـ ـ ـب ـ ــرى .سـ ـي ــؤدي

استئناف االتفاق النووي الذي يتزامن مع
منح منافع اقتصادية إليران إلى إضعاف
المتشددين ،حتى أنه قد يؤثر على هوية
الرئيس اإليراني المقبل في االنتخابات
ُ
المقررة في يونيو ،إذ ستحدد نتيجة ذلك
االستحقاق طبيعة العالقات األميركية
اإليرانية خالل السنوات الخمس المقبلة.
باختصار ،يجب أن يعود بايدن إلى
ات ـف ــاق ع ــام  2015ب ـســرعــة ،وح ـيــن تـهــدأ
ً
األوضاع قليال ،يمكنه أن يتفاوض حول
طريقة منهجية لضمان االلتزام اإليراني
ً
تزامنا مع تخفيف العقوبات األميركية،
فهذه التطورات قد تمنع االنزالق في أزمة
كبرى وغير حتمية مع إيران ،فحين يعلن
بايدن تجديد التزامه باالتفاقُ ،يفترض
ً
أن يطرح أيـضــا تدابير أحــاديــة الجانب
لتحسين معيشة اإل يــرا نـيـيــن ،إذ تسهم
ه ــذه ال ـخ ـطــوة ف ــي ت ـجــد ّيــد دع ــم الـشـعــب
اإلي ــران ــي لـلـتــواصــل الـبــنــاء مــع الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ،ويـسـتـطـيــع ب ــاي ــدن أن يتخذ
خطوات متعددة لبناء الثقة بين الطرفين،
منها إل ـغــاء ال ـضــوابــط الـمـفــروضــة على
الـتــأشـيــرات لإليرانيين ،ومـنــح صندوق
النقد الدولي الضوء األخضر للمصادقة
على قرض عاجل وعالق بقيمة  5مليارات
دوالر كـ ــي ت ـت ـم ـكــن إي ـ ـ ــران مـ ــن م ـحــاربــة
فيروس كورونا.
لن تخلو العودة السريعة إلى االتفاق
ً
ال ـن ــووي مــن الـمـخــاطــر طـبـعــا ،ألن إدارة
بــايــدن سـتــواجــه عـلــى األرج ــح معارضة
قوية في الكونغرس ،ال سيما إذا امتنعت
ّ
إيــران عن التجاوب بسرعة ،لكن انهيار
االت ـف ــاق بــالـكــامــل ي ـجــازف ب ــان ــدالع أزمــة
شاملة في الشرق األوسط ،وفي ظل غياب
أي جهود دبلوماسية ،قد تتورط إيــران
والواليات المتحدة في نهاية المطاف في
حرب مكلفة وغير مرغوب فيها.
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ّ
االلتزامات الغربية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على المدى الطويل تغير الحسابات العسكرية الصينية
هيرويوكي أكيتا–
نيكي آسيا

إذا قررت أوروبا أن ُت ّ
عمق
التزاماتها العسكرية مع منطقة
َ
المحيطين الهندي والهادئ،
فسيتوسع دور اليابان ،ألنها
الدولة اآلسيوية الوحيدة التي
تملك ً
ميناء تستطيع حامالت
الطائرات التوجه إليه لصيانتها
عند الحاجةُ ،ويفترض أن تتوقع
اليابان وصول السفن البريطانية
والفرنسية واأللمانية بانتظام،
ومن الضروري أن تتمسك
اليابان بدورها للحفاظ على هذا
التعاون.

بحر الصين
ّ
الجنوبي يشكل
ً
ً
خطا أساسيا
ّ
ويمر فيه
للشحن
نحو  %10من
العمليات التجارية
الخاصة ببريطانيا
وفرنسا وألمانيا

ح ـ ـيـ ــن ي ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــزئ أي ب ـلــد
ً
بـ ــال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة عـ ـلـ ـن ــا،
َ
ت ـ ـ ـ ـ ُـر ّد ق ـ ــوى الـ ـع ــال ــم مـ ــن خ ــال
ت ـص ـع ـيــد الـ ــوضـ ــع وف ـ ــق نـمــط
م ـ ـحـ ــدد ،فـ ـت ــدي ــن فـ ــي الـ ـب ــداي ــة
تلك التحركات عبر مؤتمرات
صحافية وبـيــانــات متالحقة،
ُ
ـط هــذه االنـتـقــادات
وإذا لــم تـعـ ِ
ال ـن ـت ـي ـج ــة الـ ـ ـم ـ ــرج ـ ــوة ،ي ـم ـكــن
الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوء إل ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــوب ـ ــات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،وف ـ ـ ــي خ ـط ــوة
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ق ـ ـ ــد ت ـ ـف ـ ــرض ت ـل ــك
ً
الجهات ضغوطا عسكرية عند
ال ـحــاجــة ،بـمــا فــي ذل ــك إرس ــال
السفن الحربية.
للتعامل مــع الـصـيــن ،بــدأت
الدول األوروبية الكبرى ّ
تطبق
ال ـخ ـي ــار ال ـث ــال ــث ،ف ـقــد أرس ـلــت
ً
فرنسا مثال فرقاطة إلى المياه
ال ـ ـم ـ ـجـ ــاورة لـ ـلـ ـي ــاب ــان فـ ــي 19
فبراير لتنفيذ تدريب عسكري
مشترك مــع ال ـقــوات اليابانية
واألميركية.
تتزامن هــذه التحركات مع
تـ ّ
ـوســع االنـتـقــادات فــي أوروبــا
ضــد الصين بسبب انتهاكها
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان فـ ــي هــونــغ
كــو نــغ و مـنـطـقــة "شينجيانغ"
ً
اإليغورية وذاتية ُ
الحكم ،فضال
عن خطواتها العدائية في بحر
الصين الجنوبي.
وفــق استطالع أج ــراه مركز
"ب ـ ـيـ ــو" ال ـب ـح ـث ــي ون ـ ـشـ ــره فــي
أكتوبر الماضيّ ،
تبين أن أكثر
مــن  %70مــن الـمـشــاركـيــن في
بــريـطــانـيــا وفــرن ـســا وألـمــانـيــا
ً
ً
يـ ـحـ ـمـ ـل ــون رأيـ ـ ـ ـ ــا سـ ـلـ ـبـ ـي ــا عــن
ّ
الصين ،ويتضح هذا االستياء
والـقـلــق ال ـعــام مــن الـصـيــن في
ثالث دول أوروبية بارزة اليوم
ويظهر على شكل "دبلوماسية
مدافع األسطول".

تحول مثير لالهتمام

من المتوقع أن
ً
تتخذ أوروبا موقفا
أكثر صرامة من
الصين ال سيما أن
ً
ً
تقريرا صادرا عن
«الناتو» في ديسمبر
الماضي يعتبرها
مصدر تهديد إلى
جانب روسيا

ً
يعكس هــذا الـتـطــور تحوال
ً
م ـث ـيــرا لــاهـتـمــام ف ــي أوروبـ ــا،
ح ـي ــث ك ــان ــت م ـع ـظــم ال ـج ـهــود
ُ ّ
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة تـ ــركـ ــز عـلــى
روس ـ ـيـ ــا م ـن ــذ ن ـه ــاي ــة ال ـح ــرب
العالمية الثانية.
ً
كان التحرك الفرنسي بارزا
عـلــى نـحــو خ ــاص ألن فرنسا
ت ـه ـتــم ب ـكــال ـيــدون ـيــا ال ـجــديــدة
وأقـ ــال ـ ـيـ ــم أخـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي ج ـن ــوب
المحيط الهادئ ،كذلك ،تنشر
فرنسا آالف الـجـنــود والسفن
وال ـطــائــرات فــي تلك المنطقة،
باإلضافة إلى إرسال الفرقاطة،
ك ـش ـفــت فــرن ـســا ف ــي  8ف ـبــرايــر

ً
ال ـمــاضــي أن ـهــا أرس ـل ــت أي ـضــا
غ ـ ـ ــواص ـ ـ ــة ه ـ ـجـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ــامـ ـل ــة
ب ــال ـط ــاق ــة الـ ـن ــووي ــة إل ـ ــى بـحــر
ً
الصين الجنوبي ،وتعليقا على
الموضوع ،يقول مسؤول أمني
آسـيــوي" :مــن غير المألوف أن
تكشف أي جهة عن التحركات
السرية للغواصات النووية".
تقضي أبرز مهمة هجومية
لـلـغــواصــات بــرصــد غــواصــات
األعداء وإغراقها ،لكن من خالل
إرسـ ـ ــال غ ــواص ــة م ـمــاث ـلــة إلــى
بـحــر الـصـيــن الـجـنــوبــي ،تريد
ّ
توجه
فرنسا على ما يبدو أن
ً
ً
ت ـحــذيــرا واض ـحــا إل ــى الصين
بعدما اشتبه بعض المحللين
بأنها أرسلت غواصات ّ
مزودة
بصواريخ نووية إلى هناك.
من المتوقع أن ترسل فرنسا
ً
أيضا سفينة برمائية بحلول
ُ ّ
هذا الصيف وتنظم أول تدريب
عسكري مع اليابان والواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ب ـه ــدف الـ ــدفـ ــاع عــن
جزر بعيدة للمرة األولى على
اإلطالق.

ّ
توسع القلق من الصين
ُ
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ت ـخ ـطــط
ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا إلرسـ ـ ـ ـ ــال ح ــام ـل ــة
الـطــائــرات المتطورة "إت ــش إم
إس كوين إليزابيث" إلى منطقة
َ
المحيطين الـهـنــدي والـهــادئ
ف ــي ن ـهــايــة هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،ومــن
المتوقع أن تبقى تلك السفينة
ف ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ألش ـ ـهـ ــر ع ـ ــدة،
لـكــن تـقـضــي خـطــة مستقبلية
أخرى بإرسال حاملة طائرات
بـ ـ ــري ـ ـ ـطـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـنـ ـطـ ـق ــة
َ
المحيطين الـهـنــدي والـهــادئ
إلبقائها هناك على مر السنة.
قـ ــد ال تـ ـك ــون أل ـم ــان ـي ــا ق ــوة
بحرية ب ــارزة بـقــدر فرنسا أو
بــري ـطــان ـيــا ،ل ـكــن م ــن الـمـتــوقــع
أن ترسل بدورها فرقاطة إلى
َ
م ـن ـط ـقــة ال ـم ـح ـيــط ـيــن ال ـه ـنــدي
والهادئ هذه السنة.
وفـ ـ ــق مـ ـص ــدر دب ـل ــوم ــاس ــي
أوروبي ،تعكس هذه التحركات
كلها ّ
توسع القلق من الصين
فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــواص ـ ــم األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة.
ت ــده ــورت ن ـظ ــرة األوروب ـي ـي ــن
ً
الـقــاتـمــة أص ــا إل ــى بكين بعد
ح ـم ـل ــة ال ـص ـي ــن ال ـق ـم ـع ـي ــة فــي
ه ــون ــغ ك ــون ــغ و"ش ـي ـن ـج ـيــانــغ"
وتفشي فيروس كورونا.
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــكُ ،ي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر الـ ـحـ ـش ــد
ال ـع ـس ـك ــري ال ـص ـي ـن ــي م ـصــدر
ت ـ ـ ـهـ ـ ــديـ ـ ــد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح
ّ
االقتصادية األوروبية ،ويشكل

غواصة فرنسية هجومية عاملة بالطاقة النووية متجهة إلى بحر الصين الجنوبي
ً
بـحــر الـصـيــن الـجـنــوبــي خـطــا
ً
أس ــاس ـي ــا لـلـشـحــن ،وي ـم ـ ّـر فيه
ن ـ ـحـ ــو  %10مـ ـ ــن ا ل ـع ـم ـل ـي ــات
التجارية الخاصة ببريطانيا
وفرنسا وألمانيا.
يـ ـمـ ـل ــك الـ ـجـ ـي ــش ال ـص ـي ـن ــي
ن ـح ــو  350س ـف ـي ـنــة ،أي أ ك ـثــر
مـ ــن ع ـ ــدد ًال ـس ـف ــن األم ـي ــرك ـي ــة،
ّ
ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة ل ـ ــذل ـ ــك ،ل ـ ــن ي ـخ ـت ــل
ّ
يصب
التوازن العسكري الذي
ً
راهنا في مصلحة الصين بعد
إرســال عــدد صغير من السفن
األوروب ـيــة إلــى المنطقة ،ومع
ذلــك ،يظن مـســؤولــون أمنيون
في آسيا وأوروبــا أن تحركات
بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد
تـسـهــم ف ــي ال ـت ـصــدي للجيش
َ
الصيني بطريقتين على األقل.
ً
أوال ،إذا أثـبــت األوروب ـيــون
قـ ـ ـ ــدرت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــداده ـ ـ ــم
الس ـت ـع ـم ــال ق ــوت ـه ــم ال ـب ـحــريــة
َ
في منطقة المحيطين الهندي
وا لـ ـه ــادئ ،فستضطر الصين
لتغيير العمليات التي تخطط
لها فــي تــايــوان وبحر الصين
الـجـنــوبــي ،إذ يجب أن يتوقع
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ح ـي ـن ـهــا
أن ت ـق ــدم بــري ـطــان ـيــا وفــرن ـســا
وأل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا ،وح ـ ـتـ ــى الـ ـي ــاب ــان
ً
وأس ـت ــرال ـي ــا ،ش ـكــا م ــن الــدعــم

ل ـل ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ح ــال
انــدالع أي صــراع .هــذا الوضع
ُيـ ـص ـ ّـع ــب عـ ـل ــى الـ ـصـ ـي ــن ق ـ ــرار
التحرك العسكري.

تعاون بحري جديد
حتى لو لم تنضم بريطانيا
وفرنسا وألمانيا إلى المعركة
ً
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة ،ي ـ ـظـ ــن نـ ـيـ ـك ــوالس
ري ـغــود ،ال ــذي ش ــارك فــي وضع
َ
استراتيجية المحيطين الهندي
وال ـ ـ ـهـ ـ ــادئ فـ ــي وزارة الـ ــدفـ ــاع
الفرنسية حتى عــام  ،2019أن
ه ــذه ال ــدول تستطيع أن تدعم
القوات األميركية بطريقة غير
مباشرة.
يضيف ريـغــود الــذي أصبح
ً
ً
ً
ال ـيــوم بــاحـثــا مــرمــوقــا ومــديــرا
ل ـق ـس ــم ال ـت ـن ـم ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة فــي
"معهد األبحاث االستراتيجية"
ف ــي وزارة الـ ـق ــوات الـمـسـلـحــة:
"إذا أطـلـقــت الـصـيــن أي تـحــرك
ع ـس ـكــري ي ــؤث ــر ع ـلــى ال ــوالي ــات
َ
المتحدة في منطقة المحيطين
الهندي وال ـهــادئ ،كــأن تتحرك
ً
م ـث ــا ف ــي مـضـيــق ت ــاي ــوان ،من
الـمـسـتـبـعــد أن ت ــراق ــب أوروب ـ ــا
مـ ــا ي ـح ـص ــل مـ ــن دون ت ـحــريــك
أي س ـ ــاك ـ ــن .عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى

السياسي ،سيضطر األوروبيون
ل ــانـ ـحـ ـي ــاز إلـ ـ ــى طـ ـ ــرف م ـح ــدد
ً
حفاظا على العالقات العابرة
لــأطـلـســي ،وس ـيــواف ـقــون بذلك
على دفع ثمن ّ
معين ألن الصين
س ـ ـتـ ـ ّ
ـرد ع ـل ــى مـ ــا ي ـح ـص ــل عـبــر
اسـتـعـمــال ال ـت ـجــارة والـتـمــويــل
وال ـف ـض ــاء ال ـس ـي ـبــرانــي كـســاح
بحد ذاته.
ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ـع ـس ـك ــري،
قـ ــد ت ـم ــأ ف ــرن ـس ــا وبــري ـطــان ـيــا
ّ
وألمانيا الفجوة التي خلفتها
الـقــوات البحرية األميركية في
ال ـم ـح ـيــط األط ـل ـس ــي أو الـبـحــر
األب ـيــض الـمـتــوســط أو منطقة
الـخـلـيــج ،إذ تـتـعــدد ال ـخ ـيــارات
األخ ــرى التي تستطيع أوروبــا
الـلـجــوء إلـيـهــا لــدعــم العمليات
ال ـع ـس ـك ــري ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مـنـهــا
توفير المعلومات االستخبارية
ومساعدة المدنيين على إجالء
المناطق.
ً
ثــانـيــا ،إذا تابعت بريطانيا
وف ــرنـ ـس ــا إرسـ ـ ـ ــال ال ـس ـف ــن إل ــى
َ
م ـن ـط ـقــة ال ـم ـح ـي ــط ـي ــن ال ـه ـن ــدي
والهادئ ،فقد ينشأ إطار جديد
للتعاون البحري فــي المنطقة
بـقـيــادة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،إذ
تستطيع بريطانيا وفرنسا أن
ّ
تكثفا تعاونهما مــع الــواليــات

المتحدة والـيــابــان وأستراليا
ودول أ خ ـ ـ ـ ـ ــرى عـ ـ ـب ـ ــر ت ـن ـظ ـي ــم
تــدري ـبــات بـحــريــة مـشـتــركــة في
المنطقة.
ُ
تعتبر حاملة الطائرات "إتش
ً
إم إس كــويــن إلـيــزابـيــث" مـثــاال
ً
واضحا على العمليات الهجينة
ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـهـ ــا الـ ـجـ ـي ــوش
الـبــريـطــانـيــة واألم ـي ــرك ـي ــة .هي
تحمل طــائــرات مشاة البحرية
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
طـ ــائـ ــرات ب ــري ـط ــان ـي ــة ،وتـنـضــم
ً
المدمرات األميركية أيضا إلى
ال ـس ـف ــن ال ـب ــري ـط ــان ـيــة ل ـمــراف ـقــة
حاملة الطائرات.
ق ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــن ب ـ ـقـ ــوة
ع ـلــى إرسـ ـ ــال ال ـس ـفــن الـحــربـيــة
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة وال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة
واأللمانية إلى المنطقة ،فتنشأ
اضـطــرابــات جــديــدة ،لكن يبدو
أن إيـجــابـيــات ه ــذا الـتـحــرك (ال
سيما ردع المغامرات الصينية
في مضيق تايوان وبحر الصين
الجنوبي) تتفوق على سلبياته.
ّ
لكن ال تشكل الدول األوروبية
ج ّـب ـهــة مـ ــوحـ ــدة ضـ ــد ال ـص ـيــن،
فضلت المجر وبولندا االبتعاد
عــن فرنسا وألـمــانـيــا ،وتـ ّ
ـوصــل
االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي إل ــى ات ـفــاق
واســع حــول ميثاق استثماري

مـ ــع ب ـك ـي ــن فـ ــي أواخ ـ ـ ـ ــر ال ـس ـنــة
الماضية وال ينوي التخلي عن
أعماله في الصين.
لكن على المدى الطويل ،من
ً
المتوقع أن تتخذ أوروبا موقفا
أكثر صرامة من الصين ،فوفق
تقرير ص ــادر عــن حلف الناتو
ُ
فــي  1ديسمبر ،تعتبر الصين
مصدر تهديد إلى جانب روسيا.
ُ
إذا ق ــررت أوروب ـ ــا أن تـعـ ّـمــق
التزاماتها العسكرية مع منطقة
َ
المحيطين الـهـنــدي وال ـهــادئ،
ً
فسيتوسع دور اليابان أيضا،
فهي الدولة اآلسيوية الوحيدة
الـ ـت ــي ت ـم ـلــك مـ ـيـ ـن ـ ً
ـاء تـسـتـطـيــع
حـ ــامـ ــات ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـت ــوج ــه
إلـيــه لصيانتها عـنــد الـحــاجــة،
ُ
وي ـف ـت ــرض أن ت ـتــوقــع ال ـيــابــان
وص ـ ـ ــول الـ ـسـ ـف ــن ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
والفرنسية واأللمانية بانتظام،
ومـ ـ ــن ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري أن تـتـمـســك
الـيــابــان بــدورهــا للحفاظ على
ه ــذا ال ـت ـعــاون م ــن خ ــال زي ــادة
جــاهــزيــة مــوانـئـهــا والتخطيط
لتدريبات مشتركة.

رئيس الوزراء البريطاني ...منصب مثقل بالمشاكل في جوهره!
●

مارك غارنيت – فورين بوليسي

إذا قـ ــاد رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي،
بوريس جونسون ،حزب المحافظين في
أي انتخابات أخرى ،فال مفر من أن تطغى
طريقة تعامله مع أزمــة كورونا على هذا
االستحقاق ،فقبيل حملة التلقيح الفاعلة
التي أطلقتها حكومته ،كان عدد المدافعين
ً
محدودا ،حيث ّ
سجلت
عن أداء جونسون
بريطانيا حاالت وفاة تفوق معدالت معظم
الـ ــدول األوروبـ ـي ــة األخـ ــرى خ ــال مــوجــات
ال ـف ـي ــروس ال ـم ـتــاح ـقــة وف ــرض ــت تــداب ـيــر
أكثر صرامة إلقفال البلد بالكامل ،وبرأي
منتقدي جــونـســون ،لــم يـكــن ه ــذا الــوضــع
مـ ـج ـ ّـرد ح ــظ س ـي ــئ ب ــل إنـ ــه ي ـت ـمــاشــى مــع
شخصيته الغريبة ومقاربته العشوائية ّ في
ُحكم البلد عند حرمانه من دوره المفضل
كناقل لألخبار اإليجابية.
وجــد مـنــاصــرو جــونـســون صعوبة في
الدفاع عن مهاراته اإلدارية بسبب تحركاته
الشائبة ،لكن يمكن الدفاع عنه لسبب آخر
يـجــب أن يــأخــذه ال ــرأي ال ـعــام البريطاني
باالعتبار .قد ال تتعلق المشكلة الفعلية
ب ـســوء أداء جــون ـســون خ ــال أح ــدث أزم ــة
وط ـن ـيــة ف ـح ـســب ،ب ــل إن م ـن ـصــب رئــاســة
ً
ال ـح ـك ــوم ــة أصـ ـب ــح ش ــائـ ـب ــا فـ ــي الـ ـظ ــروف
الطبيعية وبغض النظر عن هوية رئيس
الوزراء.
ّ
التخبط المرافق لمنصب رئاسة
تسارع
ال ـح ـكــومــة خـ ــال ع ـهــد م ــارغ ــري ــت ثــاتـشــر
المحافظة قبل والية ديفيد كاميرون ،بين
ِ
عامي  1979و ،1990ومن خالل التشجيع
على مهاجمة كـفــاء ة الــدولــة البريطانية،
شــاركــت ثاتشر فــي تــدهــور وضــع الــدولــة
التي أصبحت في نهاية المطاف عاجزة
عن التعامل مع تحديات كبرى مثل فيروس
كورونا المستجد ،فأقنعت ثاتشر نفسها
بأن المؤسسات السياسية في بريطانيا
متورطة في تراجع البلد بعد حقبة الحرب،
أو ربما أمعنت فــي ترسيخ ذلــك التراجع
ً
ع ـ ـمـ ــدا ،ف ــاع ـت ـب ــرت ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ـي ــن غـيــر
ُ َ
المنتخبين من أسهل الجهات التي يمكن

أن يستهدفها اإلصالح وسرعان ما أطلقت
ً
ً
هجوما مدروسا ضدهم .مع مرور الوقت،
حـ ّـول مــوظـفــو الـقـطــاع ال ـعــام إل ــى جهات
تـ ّ
تنفذ نزوات الحزب الحاكم في أي مرحلة
من المراحل بعدما كانوا يهتمون بتحقيق
المصلحة الوطنية على المدى الطويل.
ك ـ ــان ج ـ ــزء مـ ــن ع ـم ـل ـيــة ت ـف ــري ــغ ال ــدول ــة
ً
ال ـبــري ـطــان ـيــة م ــؤس ـس ـي ــا ب ـط ـب ـي ـع ـتــه ،فـقــد
انقسمت الــدوائــر الحكومية إلــى عــدد من
مستوى
الــوكــاالت شبه المستقلة لــزيـ
ـادة َ
ً
ظاهريا ،لكن الــوزراء ُ
المنتخبين
الكفاء ة
كــانــوا الـمـسـتـفـيــديــن الــوحـيــديــن مــن هــذه
العملية ،فهم يستطيعون اآلن أن ُي ّ
حملوا
اآلخرين مسؤولية األخطاء الفادحة داخل
وزاراتـ ـه ــم .فــي الــوقــت نـفـســه ،أدى تــراجــع
السيطرة المباشرة على النتائج السياسية
ُ َ
المنتخبين من
إلى منع رؤساء الحكومات
السياسات التي
إثبات دورهم اإليجابي في
ً
ُ
تحقق أ هــدا فـهــم المعلنة ،ونتيجة لذلك،
ً
كان منطقيا أن يساوي الوزراء في مرحلة
مـعـيـنــة بـيــن ال ـن ـجــاح والـ ـ ــردود اإلعــامـيــة
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـم ـع ـل ـنــة
ع ـل ــى الـ ـم ــدى ال ـق ـص ـي ــر .وبـ ـ ــدل اس ـت ـش ــارة
الحكوميين من أصحاب الخبرة
الموظفين ّ
والمعارف ،فضل الوزراء حصر نقاشاتهم
مع المستشارين الخاصين والمتحدثين
الــرس ـم ـي ـيــن ال ــذي ــن يـتـلـقــون أج ــوره ــم من
جيوب الناس إلرضاء غرورهم ،فقد بدأت
هذه النزعة في عهد مارغريت ثاتشر لكنها
بلغت ذروتها خالل عهد توني بلير (بين
 1997و )2007الذي ّ
وجه تصرفات أعضاء
إدارتـ ــه حـيــن أب ـلــغ الـجـمـيــع بــأنــه يــريــد أن
ً
يرتبط اسمه دوما باألخبار اإليجابية.
ال تقتصر مظاهر إضعاف سلطة الدولة
عـلــى بــريـطــانـيــا فــي عــالــم الــديـمـقــراطـيــات
ً
الليبرالية ،لكنها أكـثــر وضــوحــا فــي هذا
البلد ألن الــدولــة البريطانية (على عكس
ن ـظ ــرائ ـه ــا ف ــي ال ـ ـقـ ــارة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة) كــانــت
مـعــروفــة بــأدائـهــا الـعــالــي فــي زمــن الحرب
ـف ه ــذا االن ـط ـبــاع إال بـعــد مــرور
ول ــم يـخـتـ ِ
وقت طويل .وحتى خالل عهد ثاتشر ،كان
الوزراء شخصيات معروفة تحظى باحترام

بوريس جونسون
الرأي العام وبقي الكثيرون مقتنعين بأن
الحكومة البريطانية تـعــرف مصلحتهم
أكثر من أي جهة أخرى.
م ـن ــذ ذل ـ ــك الـ ـحـ ـي ــن ،ض ـع ـفــت ال ـح ـقــائــب
ً
ال ـ ــوزار ًي ـ ــة ت ــزامـ ـن ــا م ــع إضـ ـع ــاف ال ــدول ــة،
ونتيجة لذلك ،أصبحت أشهر الشخصيات
في عهد جونسون األكثر عرضة للسخرية
ال ـي ــوم بـسـبــب ال ـم ــواق ــف غ ـيــر ال ـمــدروســة
أو الـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـف ــاشـ ـل ــة .لـ ـق ــد ت ــاش ــت
الفكرة القديمة القائلة إن رئيس الــوزراء
البريطاني ُيفترض أن يكون «األول بين
األع ـ ـضـ ــاء ال ـم ـت ـس ــاوي ــن اآلخـ ــريـ ــن» ضـمــن
ً
ن ـظ ــام ح ـكــومــي ف ــاع ــل ،ن ـظ ــرا إل ــى تــاحــق
التطورات التي يعجز أي سياسي مرموق
ع ــن م ـقــاوم ـت ـهــا .وح ــده ــا وزارة ال ـخــزانــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ال ت ـ ــزال تـحـتـفــظ ب ـج ــزء من
سـمـعـتـهــا ألن ق ــرارات ـه ــا ت ــؤث ــر ف ــي الـ ــرأي
ً
ال ـعــام مـبــاشــرة ب ــدل تنفيذها عـبــر شبكة
م ــن ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ـت ـفــرقــة ال ـت ــي تـلـتــزم
ً
ب ــاق ـت ــراح ــات ال ــوزي ــر ح ـي ـنــا أو تــرفـضـهــا
ً
أحيانا.
ح ـي ــن خ ـس ــرت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
ً
ً
سمعتها فــرديــا وجماعيا ،أصبح رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ــدائـ ـم ــة فــي
التغطيات اإلعالمية للسياسة البريطانية،
ل ـكــن م ــن دون أن يـتـمـتــع ب ـحــد أدن ـ ــى من

ديفيد كاميرون
النفوذ كي يحقق توقعات الرأي العام ،ففي
المقام األول ،باتت شعبية رئيس الوزراء
ُ
ً
ً
تعتبر عــا مــا أ ســا سـيــا لتقييم الحظوظ
االنـتـخــابـيــة لـحــزبــه ،كــذلــك ،تــزامــن تفريغ
الدولة من قدرتها على ُ
الحكم مع تغيرات
ديمغرافية بــارزة أدت إلــى انهيار الرابط
الـقــديــم بـيــن الطبقة االجـتـمــاعـيــة وال ــوالء
ً
ً
الحزبي ،وبما أن عددا صغيرا من الناخبين
ً
ُ
اليوم يدعم تلقائيا الحزب الذي يفترض أن
ُ
يحقق مصالح طبقته االجتماعية ،يحدد
الـنــاخـبــون خـيــاراتـهــم بـنـ ً
ـاء على مستوى
ال ـك ـف ــاءة ،وب ـع ـبــارة أخـ ــرى ،ي ـكــون تحليل
ص ـفــات ال ـخ ـصــوم أف ـضــل طــري ـقــة لتقييم
األحزاب المتنافسة.
تحتفظ بريطانيا حتى اآلن بنظام ُحكم
بــرلـمــانــي ،لكنها ب ــدأت تـجــري انتخابات
مستوحاة مــن النظام الــرئــاســي منذ عام
 ،1979فكان الـحــدث المحوري الــذي ّ
مهد
ل ـهــذا ا ل ـت ـحــول يتعلق بتنظيم مـنــا ظــرات
متلفزة بين القادة في عام  ،2010وبقيت
الجلسات األسبوعية الستجواب رئيس
ً
ً
ال ــوزراء جــزء ا من عمل البرلمان ظاهريا،
ً
ً
منحى رئاسيا لحصد الدعم
لكنها اتخذت
االنتخابي عندما بــدأت شاشات التلفزة
تنقل جلسات مجلس العموم في عام .1989
ّ
ّ
وحول تلك الجلسات
أتم جونسون مهمته

توني بلير
إل ـ ــى ن ـس ـخــة أس ـب ــوع ـي ــة مـ ــن ال ـم ـن ــاظ ــرات
االنتخابية بين القادة حين رفض اإلجابة
ع ــن أس ـئ ـل ــة ال ـس ـي ــر ك ـي ــر سـ ـت ــارم ــر ّ،زع ـيــم
المعارضة من «حــزب العمال» ،وفضل أن
يسأل ستارمر عما كان ليفعله لو استلم
السلطة.
حزبه ً
ً
مـقــارنــة بالوضع ال ــذي كــان قائما قبل
ع ـ ــام  ،1979أص ـب ـح ــت بــري ـطــان ـيــا ال ـي ــوم
َ
الحزبين،
دو ل ــة غير مبنية على سياسة
فوحدهم المستفيدون من استمرار النظام
ً
الــذي يدفع الناخبين األكـثــر اطــاعــا على
الــوضــع إلــى التصويت ضــد الـحــزب الــذي
يمقتونه يعارضون التمثيل النسبي في
االنتخابات العامةُ .يفترض أن يخوض أي
رئيس وزراء كفء حملته االنتخابية بكل
حماسة بـنـ ً
ـاء على وع ــود اإلص ــاح (على
عكس ديفيد كاميرون الذي عارض أبسط
تعديل في نظام التصويت بأغلبية فردية
خالل استفتاء عام  ،)2011بما أن الحمالت
االنتخابية المباشرة في الظروف الراهنة
ً
ض ــد زع ـيــم ال ـم ـعــارضــة تـعـكــس ش ـكــا من
التحقير الذي يسيء إلى طريقة ُحكم البلد.
حين تنتهي األز م ــة العالمية الراهنة،
ً
يجب أن تلغي األحزاب أيضا عادة اختيار
زعيمها من أعضاء الحزب المنتمين إلى
القاعدة الشعبية .هــذه اإلصــاحــات التي

مارغريت ثاتشر
ّ
تبناها الحزبان البريطانيان األساسيان
منذ عام  1979في محاولة يائسة منهما
إلرضـ ـ ــاء أع ـضــائ ـه ـمــا ل ــم ت ـن ـجــح ف ــي رفــع
م ـع ـن ــوي ــات ال ـنــاخ ـب ـيــن ال ـع ــادي ـي ــن ال ــذي ــن
يواجهون اليوم استحقاقات يتنافس فيها
الـمــرشـحــون على انـهـيــار شعبيتهم ،كما
حصل في االنتخابات العامة في ديسمبر
 2019بين بــوريــس جونسون وجيريمي
كوربين.
ُ
ص ّر مناصرو جونسون حتى اآلن على
ي ِ
أن الناخبين البريطانيين تجنبوا أسوأ
خيار حين فضلوا رئيس ال ــوزراء الراهن
عـلــى زعـيــم «ح ــزب ال ـع ـمــال» ال ـســابــق ،لكن
حبذا لو أمضى عدد إضافي من المراقبين
الموضوعيين فترة العزلة القسرية التي
بقرار من جونسون
فرضها اإلقفال المتكرر
ٍ
وهم يتساءلون عن اختالالت النظام التي
ـاص غـيــر مــؤهـلـيــن ،مثل
جعلت مــن أش ـخـ ٍ
ً
جونسون وكوربين ،جزءا من المرشحين
المحتملين أل عـلــى منصب فــي السياسة
البريطانية .وحبذا لو حلل هؤالء األسباب
التي تبرر تراجع توقعات الرأي العام من
الـحـكــومــة وال ـق ــادة طــالـمــا تصمد مسيرة
جونسون السياسية رغم تعامله الكارثي
مع وباء كورونا.

ةديرجلا
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الدوحة وأنقرة وموسكو :مسار جديد إلنهاء النزاع السوري
قطر تؤكد بقاء أسباب تعليق عضوية دمشق بالجامعة العربية ...وتركيا تتمسك بالضغط على النظام
أطلق وزراء خارجية قطر
وتركيا وروسيا عملية تشاورية
جديدة بشأن تسوية النزاع
في سورية ،خالل لقاء
ثالثي جمعهم بالدوحة،
آخر محطة بجولة الوزير
الروسي سيرغي الفروف
الخليجية ،التي استهلها من
اإلمارات وشملت السعودية،
في حين دعا األمين العام
لألمم المتحدة إلى معالجة
«الكابوس السوري» المتواصل
منذ  10سنوات.

مــع تكثيف روسـيــا خطواتها
وت ـس ــري ـع ـه ــا م ــن أج ـ ــل ال ـتــوصــل
إلــى تفاهم يسمح بعودة دمشق
إلى جامعة الدول العربية ،وفتح
نــافــذة حـضــور عــربــي للمشاركة
بـجـهــود إن ـه ــاء ال ـن ــزاع ال ـس ــوري،
ب ـلــور وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الــروســي
ً
سيرغي الفروف اتفاقا مع نظيريه
الـقـطــري مـحـمــد بــن عبدالرحمن
والـتــركــي مــولــود جــاويــش أوغلو
إلط ــاق عملية تـشــاوريــة جديدة
بـشــأن تسوية ال ـصــراع الـســوري،
الذي يقترب من الذكرى العاشرة
الندالعه ،أمس.
وقال وزير الخارجية الروسي
سـيــرغــي الفـ ـ ــروف ،خ ــال مؤتمر
مـ ـشـ ـت ــرك ب ــال ـع ــاص ـم ــة ال ـق ـط ــري ــة
الـ ـ ــدوحـ ـ ــة ،مـ ــع بـ ــن ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
وأوغـ ـل ــو ،إن ه ــذا أول ل ـقــاء على
ال ـم ـس ـتــوى الـ ـ ـ ــوزاري ب ـيــن الـ ــدول
ً
الثالث بشأن سورية ،مضيفا أن
هذا المسار لحل األزمــة السورية
عـ ـم ــره عـ ـ ــدة أشـ ـه ــر وال ي ـنــافــس
"مسار أستانا" ،الذي ترعاه روسيا
وتركيا وإيران .وتابع الفروف" :كل
تحركات الالعبين الدوليين يجب
أن تحترم وحدة أراضي وسيادة
س ــوري ــة" ،م ـشــددا عـلــى أن البيان
المشترك أكد الحرص على محاربة
اإلره ـ ــاب ومــواج ـهــة المخططات
التي تهدد وحدة سورية.
وأوضــح الوزير الروسي الذي
اختتم بقطر جولة خليجية بدأها
من اإلمارات وشملت السعودية ،أن
ال ــوزراء الثالثة أكــدوا مشاركتهم
في الجهود الدولية لتأمين العودة
الـطــوعـيــة واآلم ـن ــة لــاجـئـيــن إلــى
ً
ســوريــة ،مطالبا فــي الــوقــت ذاتــه
بـضــرورة ع ــودة حكومة الرئيس
ب ـشــار األسـ ــد إل ــى جــامـعــة ال ــدول
العربية.

غوتيريش يحذر
من كابوس ونحو
 %60من السوريين
معرضون لخطر
الجوع

أسباب قائمة
من جهته ،شدد وزير الخارجية
الـقـطــري عـلــى أن أس ـبــاب تعليق
عضوية سورية بالجامعة العربية
م ــا زالـ ــت قــائ ـمــة ،وذلـ ــك ردا على
ســؤال حــول إمكانية عــودة مقعد

عبدالرحمن وأوغلو والفروف خالل اجتماع ثالثي بالدوحة أمس (أ ف ب)
دمشق للجامعة العربية.
وقــال بــن عبدالرحمن" :بحثنا
تطورات الملف السوري وإمكانية
ال ـس ـم ــاح ب ــوص ــول ال ـم ـس ــاع ــدات
ً
اإلنسانية لسورية" ،مضيفا أنهم
أكـ ــدوا خ ــال الـلـقــاء الـثــاثــي على
وحدة األراضي السورية ،وأنه البد
أن يكون الحل في سورية سياسيا
ال عسكريا.
وأكــد دعــم الدوحة لمفاوضات
ال ـل ـج ـنــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـس ــوري ــة،
والعودة اآلمنة والطوعية لالجئين.
وت ــاب ــع" :نــاق ـش ـنــا ت ـقــديــم دعــم
ل ـل ـم ـبــادرات اإلن ـســان ـيــة ،إليـصــال
المساعدات لكل األراضي السورية"،
ً
م ـض ـي ـف ــا" :ه ـ ـنـ ــاك ح ــاج ــة مــاســة
ل ـت ـخ ـف ـيــف الـ ـ ـظ ـ ــروف الـمـعـيـشـيــة
السيئة التي يمر بها السوريون
بسبب األزمة".
وأشـ ـ ــار الـ ــوزيـ ــر ال ـق ـط ــري إل ــى
أن الـمـبــاحـثــات الـثــاثـيــة تناولت
"األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ف ـ ــي الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،ب ـعــد
ال ـم ـصــال ـحــة ال ـت ــي شـهــدتـهــا قمة
الـعــا ،وكــذلــك األوض ــاع فــي ليبيا
ومفاوضات أفغانستان".

اجتماع قادم
بـ ـ ــدوره ،ق ــال وزيـ ــر الـخــارجـيــة

الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرك ـ ـ ــي" :قـ ـ ـ ـ ــررنـ ـ ـ ـ ــا مـ ــواص ـ ـلـ ــة
االجـتـمــاعــات المشتركة مــع قطر
وروسيا ،لبحث الملف السوري،
واالج ـت ـم ــاع الـمـقـبــل سـيـعـقــد في
أنقرة".
وأضـ ــاف أن ب ــاده تـهــدف إلــى
الـبـحــث فــي جـهــود الــوصــول إلــى
ح ــل س ـيــاســي دائ ـ ــم ف ــي س ــوري ــة،
وأنــه "يجب الضغط على النظام
السوري لكسر الجمود في الوضع
الراهن".
ولفت وزيــر الخارجية التركي
إلى أن بالده "تواصل التعاون مع
قـطــر لتخفيف األزم ــة اإلنسانية
فــي س ــوري ــة ،وال ــوص ــول إل ــى حل
سياسي".
وتــابــع أن ال ــدول الـثــاث أكــدت
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة زي ـ ـ ـ ــادة ال ـج ـه ــود
لمضاعفة المساعدات اإلنسانية
ل ـل ـســوري ـيــن ،الس ـي ـمــا لـمــواجـهــة
فيروس "كورونا".
وف ــي وق ــت ســابــق ،بـحــث أمير
ق ـط ــر ت ـم ـي ــم بـ ــن ح ـم ــد مـ ــع وزيـ ــر
الـخــارجـيــة الـتــركــي المستجدات
اإلقليمية والــدولـيــة ،واستعرض
معه العالقات االستراتيجية وآفاق
تعزيزها وتطويرها في مختلف
المجاالت.
ك ـمــا ال ـت ـقــى وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة

التركي ،مع رئيس الوزراء السوري
الـ ـس ــاب ــق ريـ ـ ـ ــاض ح ـ ـجـ ــاب ،آخ ــر
التطورات في سورية.

حلحلة إيجابية
وي ــأت ــي اإلع ـ ــان ع ــن "الـعـمـلـيــة
التشاورية الثالثية" ،بعد إطالق
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي
عبدالله بن زايــد ،عقب مباحثاته
مــع الفـ ــروف ،مــا وص ــف بـمـبــادرة
"النداء األخير إلنقاذ سورية ،رغم
المنغصات" ،ودعوته إللغاء قانون
قيصر األميركي الــذي يستهدف
ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري ب ـش ــار األس ــد
واألفــراد والشركات التي تتعامل
مع حكومة دمشق.
كما يــأتــي "الـتـفــاهــم الثالثي"
وسط حديث عن محاولة موسكو
لجمع كل أوراق الحل السياسي
في سورية ،وإشراك الدول العربية
الـتــي كــانــت حتى األم ــس القريب
ب ـع ـي ــدة أو م ـغ ـي ـبــة عـ ــن "م ـن ـصــة
أستانا" في كازاخستان ،لمصلحة
الحضور التركي واإليراني.
وت ـح ــدث ــت ت ـق ــاري ــر ع ــن نـجــاح
زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف وأل ـ ـك ـ ـس ـ ـنـ ــدر
الف ــرن ـت ـي ـي ــف مـ ـبـ ـع ــوث ال ــرئ ـي ــس
الروسي فالديمير بوتين الخاص

لبنان في طريقه إلى العتمة ...وقوات األمن وصلت للحضيض
باريس تتهم المسؤولين اللبنانيين بعدم مساعدة بلدهم
تزايدت األمور تعقيدا في لبنان ،وتتجه به نحو األسوأ
مع إطالق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف األعمال
ريمون غجر تصريحا ناريا قال فيه" :نحن ذاهبون إلى
العتمة".
وب ـعــد لـقــائــه رئ ـيــس الـجـمـهــوريــةمـيـشــال ع ــون ،أمـس
 ،أشــار غجر إلــى "أننا وضعنا الرئيس في جو الضغط
الذي نعمل به كي ال نصل إلى العتمة" ،الفتا إلى أن "سلفة
الـ 1500مليار ليرة وردت في موازنة عام  ،2021ووضعنا
مالحظاتنا عليها ،وقلنا إننا بحاجة لهذه المساهمة
المالية الستيرادالفيول الالزم لتأمينالكهرباء".
وأض ــاف" :ال ـيــوم ،هــذه األسـعــار ترتفع مـجــددا ،ونحن
بحاجة إلى إيجاد مصدر لشراء الفيول .نحتاج أمواال في
الموازنة الجديدة ،وبحاجة إلى سلفة من أجل أن نستمر"،
متابعا" :اننا ذاهبون إلى العتمة ،لكنني ال أعتقد أن النواب
سيقبلون أن يكونوا شاهدين على هذا األمر ،والحل بين
أيديهم ونحن قمنا بمسؤولياتنا" ،متسائال" :هل يمكن
تخيل ماذا سيحصل من دون كهرباء؟".
وبعد يومين من توبيخ قائد الجيش اللبناني العماد
جــوزيــف عــون للساسة قائال إن الجنود "يجوعون مثل

الشعب" ،أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف األعمال
العميد محمد فهمي أن الوضع األمني في لبنان "تالشى"
والبلد "مكشوف على كل االحتماالت وليس فقط اغتياالت"،
ُ
معتبرا أن قوات األمن "تستنزف وغير قادرة على الوفاء
بواجباتها مع اشـتــداد وطــأة االنهيار المالي والجمود
السياسي".
وفي حديث لبرنامج  ،TalkOnأمس األول ،قال فهمي:
"هناك حالة من الفوضى على كامل األراضــي اللبنانية،
بسبب الـخــافــات بـيــن الـمـكــونــات الـمــذهـبـيــة والطائفية
واألحـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي أدى ال ـ ــى تــاشــي
المنظومات االقتصادية واألمنية والمالية واالجتماعية
والصحية والثقافية".
واعتبر أن "القوى األمنية تستنزف كل يوم ،ووصلنا الى
الحضيض ،وبغير مقدورنا تنفيذ  90في المئة من مهامنا
لحماية الوطن والمواطنين ،إضافة الى أن آلياتنا نصفها
مـعـطــل ،وقـيـمــة رواتـ ــب ال ـقــوى األمـنـيــة تــراجـعــت بنسبة
كبيرة" ،الفتا الى أن "الوضع األمني تالشى اليوم كليا،
والبلد مكشوف على كل االحتماالت ليس فقط اغتياالت"،
مطمئنا في الوقت نفسه بأن "القوى األمنية من أمن عام

وجيش وكل األســاك األمنية األخــرى تعمل بكل جهدها
لحماية لبنان".
من ناحية أخــرى ،التقىوزيــر الخارجية والمغتربين
فيحكومة تصريف األعمال شربل وهبه سفير إيران في
بيروت محمد جالل فيروزينيا ،وعرض معه المواضيع
ذات االهتمام المشترك ،وسبل تحسين وتعميق العالقات
الثنائية بين البلدين.
وكان السفير اإليراني رفض طلب استدعائه قبل أيام
من الخارجية ،التي أرادت االحتجاج على مقال نشرته
قناة "العالم" المدعومة من إي ــران ،يسيء الــى البطريرك
الماروني بشارة الراعي.
وفي باريس ،اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف
ل ــودري ــان ،أم ــس ،السياسيين اللبنانيين «ب ـعــدم تقديم
المساعدة» لبلدهم الذي يواجه مخاطر «االنهيار».
وق ـ ــال لـ ــودريـ ــان ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن« ،قـ ــد أم ـي ــل ل ـل ـق ــول إن
ً
المسؤولين السياسيين اللبنانيين ال يـســا عــدون بلدا
ً
ً
يــواجــه مخاطر ،جميعهم أيــا كــانــوا» ،مستنكرا تقاعس
الطبقة السياسية عن التصدي لخطر «انهيار» البالد.
(بيروت  -وكاالت)

ب ـش ــأن ت ـســويــة الـ ـن ــزاع ال ـس ــوري
لـلــريــاض ،وإمكانية مواكبة ذلك
بخطوات إيجابية قد تتمثل في
إعــادة افتتاح السفارة السعودية
ً
في دمشق قريبا.
وتـسـعــى روس ـي ــا لـلـعـمــل على
خطين إضافيين ،األول يتمثل في
اقناع اإلدارة األميركية الجديدة
بـ ـض ــرورة وق ــف مـفــاعـيــل قــانــون
ق ـي ـصــر ،وال ـث ــان ــي تـسـهـيــل ع ــودة
النازحين السوريين إلى بلدهم.
وع ـ ـلـ ــى هـ ــامـ ــش ج ــولـ ـت ــه عـقــد
الفـ ـ ـ ــروف م ـب ــاح ـث ــات مـ ــع رئ ـيــس
الحكومة اللبنانية المكلف سعد
الحريري ،بأبوظبي ،ترشح عنها
ح ــدي ــث ع ــن م ـطــال ـبــة روسـ ـي ــا لــه
بضرورة االستعداد لالنخراط في
حــوار مباشر مع حكومة دمشق،
م ــن أجـ ــل ب ـحــث م ـل ـفــات عـ ــدة في
مقدمتها إعادة الالجئين ،وتجاوز
الحساسيات الداخلية و"سياسة
الـنــأي" ،وهــو األمــر الــذي سيكون
أس ـه ــل ف ــي حـ ــال ق ــام ــت ال ــري ــاض
بخطوة إعادة فتح سفارتها.

جرائم و«كابوس»
ومــع اقـتــراب الــذكــرى العاشرة
النـ ــدالع ال ـحــرب فــي س ــوري ــة ،أكــد

األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة
أنطونيو غوتيريش ،مواصلة األمم
الـمـتـحــدة سـعـيـهــا لـلـتــوصــل إلــى
ً
تسوية سياسية تفاوضية تماشيا
مع قرار مجلس األمن .2254
َ
ووص ــف األ ّمـيــن الـعــام الوضع
ّ
فــي ســوريــة بــأنــه "كــابــوس ح ــي"،
ً
ّ
م ـش ـيــرا إل ــى أن "ن ـح ــو  %60من
ّ
ّ
الـ ـس ــوريـ ـي ــن م ـ ـعـ ــرضـ ــون لـخـطــر
ّ
ّ
الجوع هــذا الـعــام" .وركــز على أن
"م ــن المستحيل أن ن ــدرك بشكل
كــامــل حـجــم ال ــدم ــار ف ــي ســوريــة،
ل ـك ــن ش ـع ـب ـهــا ع ــان ــي مـ ــن بـعــض
ّ
أســوأ الجرائم التي عرفها العالم
هذا القرن .حجم الفظائع يصيب
الضمير بالصدمة".
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ف ـ ـ ــي م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر عـ ـق ــده
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـس ـن ــوي ــة
العاشرة الندالع النزاع ،إلى "بذل
مزيد من الجهود من أجل إتاحة
ّ
اإلنسانية
الــوصــول للمساعدات
في كل البالد".
وف ـ ـ ــي ك ـل ـم ــة ب ــالـ ـمـ ـق ــر الـ ــدائـ ــم
للمؤسسة الدولية في نيويورك
قال غوتيريش" :قبل  10سنوات،
وضع القمع العنيف لالحتجاجات
الشعبية السلمية في سورية ،البلد
على طريق حرب مروعة".
(الدوحة -وكاالت)

وحدة عسكرية ليبية ّ
تحرر 120
ً
مهاجرا محتجزين رهائن
ً
أعلنت وحدة عسكرية ليبية ،أمس األولّ ،أنها ّ
حررت  120مهاجرا،
ّ
المهربين تحتجزهم رهائن
أغلبيتهم من مصر ،كانت عصابات من
في غرب البالد.
وقال "اللواء  444قتال" ،من قوات النخبة التابعة للجيش في غرب
ّ
"تمكنت قواتنا من ّ
فك أسر عدد من الرهائن في بني
ليبيا ،في بيان،
ً
ّ
ّ
وليد ،وداهمت المفارز العسكرية أوكارا أخرى لتجار البشر ،وحررت
قرابة  120رهينة ّ
تعرضوا للتعذيب ولعمليات ابتزاز ،بحسب إفادتهم،
ّ
المصرية".
الجنسية
ويحمل جلهم
ّ
وكانت هذه الوحدة العسكرية نفسها نفذت األسبوع الماضي عملية
كبيرة ضـ ّـد عصابات للتهريب والخطف واالتـجــار بالبشر في بني
وليد ،المدينة الواقعة على أبواب الصحراء الليبية ،على ُبعد  170كلم
جنوب شرق العاصمة طرابلس ،والتي تعتبر أحد المراكز الرئيسية
لالتجار بالبشر في هذا البلد.
ً
ً
ووفقا للواء  ،444فقد أفضت تلك العملية إلى تحرير  70مهاجرا
لعصابات تمتهن االتجار بالبشر.
كانوا محتجزين في ستة مخابئ
ّ
ّ
وقال اللواء  444يومها إن عناصره "نفذت مهمة عسكرية ُمحكمة
واقتحمت ستة مواقع تابعة لعصابات التهريب والخطف واالتجار
ّ
بالبشر ( )...تمكنت خاللها من تحرير  70رهينة".
ّ
وأضـ ــاف أن الـعـمـلـيــة أف ـضــت كــذلــك إل ــى "إل ـق ــاء الـقـبــض عـلــى أبــرز
ّ
المتهمين في قضايا التهريب في البالد ،إضافة لمجرمين من جنسيات
أخرى مارسوا على ضحاياهم جرائم الخطف والقتل والتعذيب".

حمدوك في القاهرة لتثبيت التحالف مع بوادي النيل

●

القاهرة  -حسن حافظ

في إطار الخطوات المتالحقة إلقامة
تحالف تكاملي واستراتيجي بين مصر
والسودان ،يعيد ترتيب التحالفات في
منطقة شرق إفريقيا ،استقبل الرئيس
الـمـصــري عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي ،أمــس،
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،ع ـبــدال ـلــه
ح ـ ـمـ ــدوك ،ف ــي م ـس ـت ـهــل زيـ ـ ــارة األخ ـي ــر
للقاهرة ،التي تأتي بعد زيارة السيسي
ل ـل ـخ ــرط ــوم م ـط ـلــع األس ـ ـبـ ــوع الـ ـج ــاري،
بما يكشف عــن الــرغـبــة المشتركة بين
ال ـجــان ـب ـيــن ل ـتــدش ـيــن ت ـحــالــف ع ـلــى كل
المستويات سريعا.
عـ ّـبــر الـسـيـســي ع ــن "االعـ ـت ــزاز بعمق
الـ ـع ــاق ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة واألواص ـ ـ ــر
األخ ـ ــوي ـ ــة الـ ـت ــي ت ــرب ــط بـ ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن
الشقيقين وشعبي وادي النيل ،كأحد
ّ ً
ثوابت السياسة المصرية" ،مــؤكــدا "أن
السودان في مرحلته االنتقالية الحالية
يحتاج إلى دعم جميع األشقاء".
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ش ـ ـ ـ ـ ّـدد حـ ـ ـم ـ ــدوك عـلــى
"الخصوصية الشديدة التي تتميز بها

العالقات المصرية ـ ـ السودانية ،واعتزاز
شعب وحكومة السودان بأواصر الروابط
الـتــاريـخـيــة مــع مـصــر ،الـتــي تـعــد مركز
ثقل المنطقة العربية والقارة اإلفريقية،
ومحور صون األمن اإلقليمي بأسره".
وأشاد "بالمواقف المصرية الصادقة
والممتدة للحفاظ على استقرار السودان
خالل المرحلة االنتقالية".
وص ـ ــرح ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم الــرئــاســة
المصرية بسام راضــي ،أن "اللقاء شهد
التباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت ب ـيــن الـبـلــديــن
ً
ال ـش ـق ـي ـق ـيــن ،خ ـص ــوص ــا ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بنقل الـتـجــربــة الـمـصــريــة فــي اإلص ــاح
االقـ ـتـ ـص ــادي إلـ ــى الـ ـ ـس ـ ــودان ،وت ــدري ــب
ال ـكــوادر الـســودانـيــة ،إضــافــة إلــى تنفيذ
مشروعي الربط الكهربائي وريط السكك
الحديدية ،وتعزيز المناخ المواتي إلقامة
الـمـشــروعــات االسـتـثـمــاريــة المشتركة،
سواء الصناعية أو الزراعية".
وتطرق اللقاء بين السيسي وحمدوك،
إلى القضايا اإلقليمية في منطقتي القرن
اإلفريقي ،وحوض النيل ،إذ أطلع حمدوك

ً
لقي  20مصريا على األقل مصرعهم ،وأصيب  24آخرون في حريق بمصنع مالبس بمنطقة العبور،
ولم تعرف بعد أسبابه ...وفي الصورة نحو  12سيارة إطفاء تحاول السيطرة عليه.
جميعا في قيادة البلدين ،وهو ملف سد
النهضة ،ونؤكد ثوابتنا في المحافظة
على حقوقنا التاريخية ومصالح البلدين
من دون اإلضرار بمصالح إثيوبيا ،وأن
الدولتين ليستا ضد التنمية في إثيوبيا،
بل على العكس ندعمها لكن بما ال يضر
بمصالح الشعبين المصري والسوداني".
وتابع مدبولي" :نبدي قلقنا من اعتزام
إثيوبيا المضي قدما فــي الـمــلء للعام

الثاني لسد النهضة من دون التنسيق
مـ ــع دولـ ـتـ ــي الـ ـمـ ـص ــب ،وهـ ـنـ ــاك ح ــرص
مصري -سوداني على استكمال التنسيق
والـتـعــاون فــي هــذا الملف ،على أمــل أن
تستجيب إثيوبيا ،في الفترة المقبلة ،بما
يحقق مصالح الدول الثالث".
وك ـشــف رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـســودانــي،
خــال المؤتمر الصحافي ،عــن "تــوافــق
تام في الرؤى بين البلدين ،في ضرورة

«التحالف» :تدمير منظومة
«سام  »6للحوثيين بمأرب

أعلن «تحالف دعم الشرعية»،
الذي تقوده السعودية في اليمن،
قيام قواته برصد وتدمير دفاع
معاد من نوع «سام  »6تابع
جوي
ٍ
للحوثيني في محافظة مأرب
شمال شرقي العاصمة اليمنية
صنعاء الخاضعة لسيطرة حركة
«أنصار الله» املتمردة .ونشرت
قناة اإلخبارية السعودية ،أمس،
مقطع فيديو يوضح عملية الرصد
والتدمير التي قامت بها قوات
«التحالف» ضمن «عمليات الردع
مليليشيا الحوثي في مأرب» .وكان
املتحدث الرسمي باسم «التحالف»
العميد الركن تركي املالكي ،أكد
الثالثاء املاضي أثناء وجوده في
مأرب أن قوات «التحالف» مستمرة
بدعم الجيش في معركته لصد
الزحف الحوثي على آخر معاقل
قوات الرئيس عبدربه منصور
هادي بشمال البالد.

الجزائر :مطالب بتغيير
«العطلة األسبوعية»

طالبت «الكونفدرالية الجزائرية
ألرباب العمل املواطنني» ،الحكومة
الجزائرية بمراجعة تحويل
عطلة نهاية األسبوع في الجزائر
إلى السبت واألحد بدل الجمعة
والسبت .الخطوة جاءت لتقليص
خسائر باملليارات تتكبدها
املؤسسات والهيئات الرسمية،
وحتى املتعاملني االقتصاديني
نتيجة وقف العمل يوم الجمعة،
السيما على مستوى املوانئ
والبنوك .وضمن املقترحات التي
كشفت عنها «الكونفدرالية» ،فإن
«الحكومة مطالبة بمراجعة قيمة
العملة الوطنية ،من خالل تحويل
كل  10دنانير إلى واحد دينار ،أي
إلغاء صفر من العملة السترجاع
الدينار الجزائري جزءًا من قيمته
املفقودة.

المغرب يتهم «بوليساريو»
بدعم «القاعدة»

صرح مدير االستخبارات
املغربي حبوب الشرقاوي ،بأن
أكثر من  100عنصر من جبهة
«البوليساريو» ينشطون في
صفوف تنظيم «القاعدة في بالد
املغرب اإلسالمي».
وأضاف الشرقاوي في
تصريحات ،أمس األول« :ثبت
أن هناك تدريبًا داخل مخيمات
تندوف لالجئني جنوبي الجزائر
وتلقينًا عقائديًا يقوم به أئمة
ً
املخيمات ،ما يعد عامال جعل
منطقة الساحل على ما هي
عليه اليوم :تهديد للمغرب كما
بالنسبة للدول األخرى».

دبلوماسي إثيوبي يستقيل
بسبب «فظائع في تيغراي»

الطرفان ّ
متمسكان بالرباعية الدولية لحل أزمة سد النهضة
الرئيس المصري على آخر مستجدات
التوترات الحالية على الحدود السودانية
ـ ـ اإلثيوبية ،فضال عــن استعراض آخر
ال ـت ـط ــورات وال ـج ـه ــود ال ـم ـش ـتــركــة بين
مـصــر وال ـس ــودان فيما يتعلق بقضية
سد النهضة ،إذ تم التوافق على تكثيف
التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل
المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها
ملف السد.
كما تم التوافق على تعزيز االتصاالت
مع األطراف اإلقليمية والدولية ،لتفعيل
الـمـقـتــرح ال ـس ــودان ــي بتشكيل ربــاعـيــة
دولية (تضم االتحاد اإلفريقي ،واالتحاد
األوروبي ،والواليات المتحدة األميركية،
واألمــم المتحدة) ،للتوسط في القضية
المتعثرة ،بما يساعد على التوصل إلى
اتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد
ملء وتشغيل سد النهضة ،وقبل موسم
األمطار المقبل.
ملف "النهضة" كان حاضرا بقوة في
المؤتمر الصحافي لرئيسي وزراء مصر
وال ـس ــودان ،إذ قــال مــدبــولــي" :تشاركنا
الـ ــرؤى الـمـلــف ال ـم ـش ـتــرك ،الـ ــذي يهمنا

سلة أخبار

ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ت ـف ــاه ــم ف ــي م ـل ــف ال ـســد
اإلثيوبي ،بما يسمح بتحقيق طموحات
وآم ـ ـ ـ ــال شـ ـع ــوب ال ـم ـن ـط ـقــة ب ـي ــن مـصــر
وال ـســودان وإثيوبيا ،ومــن دون إلحاق
الضرر بأي دولة من الدول الثالث ،ورغم
الفترة القصيرة قبل بــدء الملء الثاني
لبحيرة سد النهضة في يوليو المقبل،
ف ــإن مـصــر وال ـس ــودان عـلــى أم ــل أن يتم
التوصل إلى توافق واتفاق يسمح بذلك".

استقال برهاني كيدان ماريام
الدبلوماسي اإلثيوبي الكبير،
الذي يشغل منصب نائب رئيس
بعثة أديس أبابا في واشنطن،
على خلفية الصراع الدائر في
منطقة تيغراي بالبالد.
وقال ماريام ،في خطاب مفتوح،
مساء أمس األول« :أستقيل من
منصبي احتجاجًا على حرب
اإلبادة الجماعية في تيغراي،
واحتجاجًا على كل القمع
والدمار الذي تمارسه حكومة
أديس أبابا الفدرالية على
بقية إثيوبيا .إلى ذلك ،أطلقت
السطات اإلثيوبية ،أمس ،سراح
رئيسة املجلس الفدرالي السابقة
عضوة اللجنة التنفيذية في
«جبهة تحرير تغراي» ،خيرية
إبراهيم ،بكفالة مع  3آخرين.

ةديرجلا
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ّ
نتنياهو أجل رحلته لإلمارات ...واألردن ألغى زيارة القدس
ً ً
ّ
إسرائيل تطور مع أبوظبي نظاما مضادا للطائرات المسيرة ...وتجري أول محادثات استراتيجية مع بايدن

مع عرقلته زيارة ولي العهد
األردني للحرم القدسي في
ذكرى اإلسراء والمعراج بحجة
الترتيبات األمنية ،ألغى رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو أمس رحلته األولى
إلى اإلمارات في اللحظات
األخيرة.

حركة «فتح»
تفصل القيادي
ناصر القدوة

في خطوة مفاجئة تزامنت مع
رفض السلطات العبرية السماح
ل ــوف ــد أردن ـ ـ ـ ــي رفـ ـي ــع ال ـم ـس ـتــوى
ال ــدخ ــول إل ــى الـمـسـجــد األق ـصــى،
ق ــرر رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي
بنيامين نتنياهو أ مــس تأجيل
زيارته لــإمــارات ،والتي سمحت
ال ــرق ــاب ــة ال ـع ـس ـكــريــة ،ف ــي خـطــوة
غير مسبوقة ،بالكشف عنها قبل
موعدها.
وفـ ـ ـ ــي ظ ـ ــل ت ـ ـض ـ ــارب األن ـ ـبـ ــاء
حــول سبب إلـغــاء زيــارتــه األولــى
لإلمارات ،أقر نتنياهو بأنه أجل
رحـلـتــه بـعــد أن وج ــد صـعــوبــات
ف ــي ت ـن ـس ـيــق مـ ـ ــرور ط ــائ ــرت ــه فــي
أج ــواء األردن ،موضحا أن «هــذه
الصعوبات نبعت كما يبدو من
إلـغــاء زي ــارة ولــي العهد األردن ــي
لـلـحــرم ال ـقــدســي ال ـشــريــف ،جــراء
اخـ ـ ـت ـ ــاف ط ـ ـ ــرأ ح ـ ـ ــول الـ ـت ــدابـ ـي ــر
األمنية التي تتخذ في هذا المكان
المقدس».
وذك ـ ــر م ـك ـتــب رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي أن «األردن أعلن خالل
ال ـس ــاع ــة األخ ـ ـيـ ــرة أنـ ــه سـيـسـمــح
بمرور طائرة رئيس الــوزراء عبر
أجــوائــه ،لكن بسبب التأخير في
تلقي هذا اإلعالن ،اتفق نتنياهو
وولي عهد اإلمارات الشيخ محمد
بن زايــد على تنسيق موعد آخر
للزيارة».
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،أع ـل ــن وزي ــر
خــارجـيــة األردن أيـمــن الـصـفــدي،
أمس ،أن ولي العهد الحسين بن
عـبــدالـلــه أل ـغــى زي ــارت ــه للمسجد
األق ـ ـص ـ ــى ،ل ـم ـن ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل مــن
تقويض أول زيــارة لــه ،وفرضها
ق ـ ـي ـ ــودا عـ ـل ــى تـ ـفـ ـق ــده ل ـل ـم ــواق ــع
المقدسة ،مؤكدا الزيارة المقررة،
الـ ـت ــي ق ــال ــت إس ــرائـ ـي ــل ف ــي وق ــت
سابق إن موعدها كان أمس األول
قبل إلغائها بسبب خــاف على
الترتيبات األمنية في الموقع.

إيروسبيس وإيدج
في هذه األثناء ،كشفت شركة
صـ ـن ــاع ــات ال ـ ـط ـ ـيـ ــران والـ ـفـ ـض ــاء
اإلسرائيلية (إسرائيل إيروسبيس

رئيس الوزراء التشيكي أندرج بابيس يفتتح ممثليته في القدس أمس بحضور وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي وزير األمن العام أمير أالهنا (رويترز)
إنــدس ـتــريــز) أم ــس ،عــن تعاونها
مـ ــع ش ــرك ــة «إيـ ـ ـ ـ ــدج» اإلم ــاراتـ ـي ــة
المتخصصة فــي التكنولوجيا
المتقدمة في قطاع الدفاع لتطوير
ن ـ ـظـ ــام دف ـ ــاع ـ ــي مـ ـتـ ـق ــدم م ـض ــاد
للطائرات المسيرة.
وقالت الشركة الحكومية ،وهي
من الشركات الكبرى بإسرائيل في
الصناعات الدفاعية ،في بيان ،إن
الشركتين ستعمالن على تطوير
نظام متقدم للتصدي للطائرات
الـ ـمـ ـسـ ـي ــرة «خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ل ـس ــوق
اإلمارات ،ويقدم عدة فوائد واسعة
النطاق لمنطقة الـشــرق األوســط
وشمال إفريقيا وخارجها».
وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن ت ـم ـل ــك اإلمـ ـ ـ ـ ــارات
ً
بالفعل نظام دفاع جوي متطورا

ً
مضادا للصواريخ البالستية هو
نظام «ثاد» األميركي ،تركز «إيدج»،
المكلفة بتزويد القوات المسلحة
بــأسـلـحــة مـتـقــدمــة ،عـلــى تطوير
ال ـطــائــرات الـمـسـيــرة والـمــركـبــات
الـتــي ال يـقــودهــا بشر واألسلحة
الذكية وأدوات الحرب اإللكترونية
بدال من األسلحة التقليدية.

محادثات استراتيجية
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ـن ــت الـمـتـحــدثــة
بـ ــاسـ ــم م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
األميركي إميلي هورن أمس األول،
إجراء أول مشاورات مع إسرائيل
ب ـشــأن ال ـق ـضــايــا االسـتــراتـيـجـيــة
ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط م ـنــذ تــولــي

مبديا استعداده للدفاع عن هذه الخطة التي سيوقعها
اليوم.
ومــن المقرر أن يسافر إلــى واليــة بنسلفانيا الثالثاء
المقبل ،أول محطة ضمن جولته المرتقبة في أنحاء البالد.
على صعيد آخر ،يجتمع مسؤولو السياسة الخارجية
األميركية األسبوع المقبل بنظرائهم الصينيين في أول
لقاء بين أكبر قوتين في العالم منذ انتخاب بايدن ّ
تعهدوا
بأن يكون «صريحا جدا» فيما تبدو واشنطن وبكين على
حافة حرب باردة جديدة.
وأعلن وزير الخارجية األميركي ،أنتوني بلينكن ،أمس
األول ،أنه سيتوقف في  18مارس بأنكوراج في األسكا،
بـطــريــق ع ــودت ــه م ــن رحـلـتــه األولـ ــى إل ــى ال ـخ ــارج والـتــي
ستقوده إلــى الـيــابــان وكــوريــا الجنوبية ،بهدف تعزيز
تحالفات الواليات المتحدة في مواجهة الصين.
وبعدما كان وزير الخارجية األميركي وصف الصين
األس ـبــوع الـمــاضــي بــأنـهــا «أك ـبــر تـحــد جيوسياسي في

ال ــرئـ ـي ــس جـ ــو بـ ــايـ ــدن م ـن ـص ـبــه.
وأوضحت هورن أن االجتماع
االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي ل ـم ـس ـت ـش ــار األم ـ ــن
القومي لبايدن جيك سوليفان مع
نظيره اإلسرائيلي مئير بن شبات
أمس «ركز النقاش على القضايا
اإلقليمية ،بناء على المشاورات
الوثيقة بين الجانبين على مدى
األشهر العديدة الماضية».
ّ
وأضافت أن «هذا االجتماع جزء
من الحوار األوسع المتواصل بين
الواليات المتحدة وإسرائيل حول
مجموعة كاملة من القضايا ذات
األهمية للعالقات الثنائية».
وكان الرئيس األميركي أجرى
مكالمته الهاتفية األولى مع رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بعد نحو شهر

على توليه منصبه .وجرى حينها
ّ
تفسير تأخر االتصال بأن بايدن
يتجه نحو إعــادة ضبط عالقات
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ال ـشــرق
األوس ــط بـعــد انـتـهــاء عـهــد سلفه
الجمهوري دونالد ترامب.

فصل القدوة
ً
فلسطينيا ،ق ــررت حــركــة فتح
بـقـيــادة الــرئـيــس مـحـمــود عباس
أمـ ـ ـ ـ ــس ف ـ ـصـ ــل ع ـ ـضـ ــو ل ـج ـن ـت ـه ــا
الـمــركــزيــة نــاصــر ال ـق ــدوة ،بسبب
سعيه إلــى طــرح قائمة منفصلة
مــن المرشحين فــي االنـتـخــابــات
البرلمانية المقبلة في األراضــي
الفلسطينية.

وأك ــدت «فـتــح» ،فــي بـيــان ،أنها
أمهلت القدوة ،ابن شقيقة الرئيس
الـ ــراحـ ــل ي ــاس ــر عـ ــرفـ ــات ،يــومـيــن
للرجوع عــن ق ــراره والتخلي عن
مسعى االنشقاق ،لكنه أصر على
موقفه.
وق ــال ب ـيــان الـلـجـنــة الـمــركــزيــة
للحركة ،إنها قررت «فصل ناصر
الـ ـ ـق ـ ــدوة م ـ ــن عـ ـض ــويـ ـتـ ـه ــا وم ــن
الحركة بناء على قرارها الصادر
عــن جلستها بتاريخ ،2021-3-8
وال ــذي نــص على فصله ،على أن
ُي ـع ـطــى  48س ــاع ــة ل ـل ـتــراجــع عن
مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام
الداخلي للحركة وقراراتها والمس
بوحدتها».

القرن الحادي والعشرين» ،سينضم إليه مستشار األمن
القومي جيك سوليفان ،للقاء وزيــر الخارجية وانــغ يي
والدبلوماسي الصيني البارز يانغ جيشي ،في أكبر مدن
االسكا المطلة على المحيط الهادئ.
وأعـلــن بلينكن على «تــويـتــر» ،أنــه يريد التركيز على
المسائل التي لواشنطن «خالفات عميقة» حولها مع بكين.
ً
وأوضــح الحقا خــال جلسة استماع برلمانية «انها
مناسبة مهمة بالنسبة الينا لكي نبحث بطريقة صريحة
ج ــدا الـمــواضـيــع الـعــديــدة الـتــي تثير قلقا بـشــأن أعـمــال
ومــوقــف بكين الـتــي تشكل تـهــديــدا ألمــن وازده ــار وقيم
الواليات المتحدة وشركائنا وحلفائنا».
وأضاف« :سنرى أيضا ما اذا كانت هناك فرص تعاون»،
مؤكدا في الوقت نفسه أن الحوار بعد هــذا اللقاء األول
سـيـكــون رهـنــا بــاحـتـمــال تحقيق «ت ـقــدم مـلـمــوس» حــول
المواضيع الخالفية.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية امس اللقاء ،في بيان

لها موضحة انه ينظم «بمبادرة من الواليات المتحدة».
وي ـعــود آخ ــر اجـتـمــاع ثـنــائــي إل ــى يــونـيــو ،خ ــال عهد
الرئيس السابق دونالد ترامب ،حين عقد وزير الخارجية
آنذاك مايك بومبيو اجتماعا حول أزمة شركة هواوي مع
يانغ جيشي ،ومن دون أن يؤدي إلى تهدئة التوتر بين
أكبر قوتين عالميتين.
وانخرط ترامب وبومبيو في مواجهة شاملة في ما
ّ
وتجسدت
يشبه الحرب الـبــاردة مع العمالق اآلسـيــوي.
النتيجة في بروز أزمة غير مسبوقة منذ إقامة العالقات
الثنائية في السبعينيات.
واعتبر بلينكن أن الرئيس الجمهوري السابق كان
ّ
ً
ً
ً
محقا في اتخاذه موقفا صارما ،لكن الفريق الديمقراطي
الجديد يريد تنسيق مواقف واشنطن مع حلفائها بشكل
أكبر ،وكذلك التعاون مع الصين حول «تحديات» تواجه
العالم على غرار فيروس كورونا والمناخ.
(واشنطن ـ ـ أ ف ب)

ّ
األمل والخوف يتسيدان المشهد
بعد عام من إعالن «كورونا» وباء
وســط غـيــاب أي مـســار واضــح
ّ
باتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها،
مرت أمس الذكرى السنوية األولى
إلعــان منظمة الصحة العالمية
ً
فـيــروس «ك ــورون ــا» وب ــاء عالميا،
ّ
يتسيد
فــي وقــت ال ي ــزال الـخــوف
المشهد رغــم فسحة أمــل وفرتها
اللقاحات وعززتها دراسة جديدة
تؤكد فعالية «فــايــزر» بنسبة 97
في المئة ضد الحاالت التي تظهر
عليها أعراض.
وتـ ـ ـ ــم ت ـس ـل ـي ــط ال ـ ـض ـ ــوء ع ـلــى
ضـخــامــة ال ـت ـحــدي ف ــي ال ـبــرازيــل،
أكـبــر دول ــة فــي أميركا الالتينية،
التي ّ
سجلت ،أمس األول ،حصيلة
يومية قياسية من الوفيات بلغت
 2286م ــدف ــوع ــة بــان ـت ـشــار نسخ
ّ
متحورة من فيروس معدية أكثر.
وعلى الصعيد االقتصادي ،أقر
الكونغرس األميركي حزمة إنعاش
بقيمة  1.9تــريـلـيــون دوالر ،قــال
الرئيس جو بايدن ،إنها ستمنح
العائالت األميركية التي تعاني
«فرصة للقتال».
ومنذ ظهوره في الصين نهاية
الـعــام  ،2019أودى الــوبــاء بحياة
أكثر من  2.6مليون شخص وفرض
ً
قيودا غير مسبوقة على الحركة؛
مما أدى إلى انكماش االقتصادات.
ً
وأعلنت منظمة الصحة رسميا،
أن «كوفيد  »19أصبح جائحة في
 11مارس  2020بعدما بدأت أعداد
المصابين ترتفع وتنتشر في كل

اليابان تحيي ذكرى
كارثة فوكوشيما

مـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــارع ـ ــة غـ ـ ـي ـ ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة.
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـب ـ ــر ن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاح ل ـ ـقـ ــاحـ ــي
«أس ـ ـت ـ ــرازي ـ ـن ـ ـي ـ ـك ـ ــا/أك ـ ـس ـ ـف ـ ــورد»
و«ج ـ ــون ـ ـس ـ ــون آن ـ ـ ــد ج ــونـ ـس ــون»
ً
ً
ً
س ـب ـب ــا إض ــافـ ـي ــا ل ـل ـت ـف ــاؤل ن ـظ ــرا
إلــى سهولة نقلهما وتخزينهما
مقارنة بلقاحي «فايرز/بايونتيك»
و«مـ ــوديـ ــرنـ ــا» ال ـل ــذي ــن يـتـطـلـبــان
ثالجات فائقة البرودة.
وفـ ـ ــي خـ ـط ــوة مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن
تـضــاعــف كـمـيــة ال ـج ــرع ــات ،الـتــي
سـ ـتـ ـحـ ـص ــل عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
ّ
الـمـتـحــدة م ــن ه ــذا ال ــل ـق ــاح ،أعـلــن
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ،أم ــس األول،
ّ
أن إدارت ــه ستشتري  100مليون
جرعة إضافية من «جونسون آند
جونسون».
وقــال بــايــدن عقب اجتماع في
البيت األبيض مع مديري شركة
«جونسون آند جونسون» وشركة
األدوية األميركية العمالقة «ميرك»
اللتين أعلنتا األسـبــوع الماضي
ال ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى ات ـفــاق إلن ـتــاج هــذا
ّ
ال ـل ـقــاح ،إن «تـطـعـيــم األميركيين
ّ
هو السبيل الوحيد للتغلب على
الجائحة».
وت ـع ـه ــد ب ــاي ــدن بـ ــأن تـتـقــاســم
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ج ــرع ــات من
لقاحات «كورونا» مع دول أخرى
«إذا كــان لدينا فــائــض» .وأضــاف
ً
أن الـفـيــروس «لـيــس شيئا يمكن
إيقافه بسياج ،بغض النظر عن
مـ ــدى االرت ـ ـفـ ــاع ف ــي ب ـن ــاء سـيــاج

ّ
بكين «تتحكم» بنظام
هونغ كونغ االنتخابي

ّ
صوتت أغلبية أعضاء مجلس
الشعب الصيني ،أمس،
ملصلحة إدخال تعديالت على
نظام هونغ كونغ االنتخابي،
تشمل منح بكني سلطة رفض
ّ
املرشحني ،في إطار املسعى
لتشكيل حكومة "وطنية" في
املدينة التي شهدت تظاهرات
ضخمة مطالبة بالديمقراطية.
وتهدف بكني إلى وضع
مسؤولية إدارة املدينة في
أيدي "وطنيني يحكمون هونغ
كونغ" ،حسب ما أفاد رئيس
الوزراء الصيني لي كه تشيانغ
الصحافيني بعد التصويت.
وأعلنت الرئيسة التنفيذية
لهونغ كونغ كاري الم ،دعمها
وتأييدها للقرار.
إلى ذلك ،احتجت الصني
على مرور مدمرة الصواريخ
ّ
املوجهة "يو إس إس
األميركية
جون فني" في املضيق الفاصل
بني البر الصيني الرئيسي
وتايوان ،واتهم املتحدث باسم
القيادة الشرقية الصينية
واشنطن "بإرسال رسالة
خاطئة" بهذه الخطوة.

مجلس األمن يدين قتل
المتظاهرين في ميانمار

قتل  6محتجني في ميانمار
أمس ،فيما دانت األمم
املتحدة العنف املتصاعد
ضد التظاهرات املناهضة
لالنقالب العسكري .ووافق
مجلس األمن باإلجماع
على بيان يدين استخدام
الجيش البورمي العنف ضد
املتظاهرين السلميني.
والقرار الذي تبناه املجلس
بإجماع أعضائه الـ ،15وبينهم
الصني وروسيا الحليفتان
التقليديتان للجنراالت
البورميني ،هاجم بشكل غير
مسبوق الجيش ودعاه إلى
"التحلي بأكبر قدر من ضبط
النفس".

«أسترازينيكا» يواجه في أوروبا عدم الثقة
أنحاء آسيا وأوروبا.
وف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،تــم تسجيل
ً
نحو  4600وفاة رسميا في أنحاء
العالم.
وفي اليوم نفسه ،أعلن الممثل
ت ــوم هــان ـكــس أث ـن ــاء وج ـ ــوده في
أستراليا لتصوير مشاهد ألحد
األفالم ،أنه أصيب بالفيروس ،مما
ً
عمق المخاوف من أن أحــدا ليس
بمأمن عن الوباء.
لكن مع بداية الشعور باآلثار
ال ـم ـبــاشــرة ل ـلــوبــاء ف ــي ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ،قـلــل الــرئ ـيــس الـســابــق
دونالد ترامب من أهمية التهديد
وقــال« :لن يكون للفيروس فرصة
للتغلب علينا».
وت ـحـ ّـولــت ال ــوالي ــات المتحدة
ً
إلى أكثر الدول تضررا ،فبات عدد
الــوفـيــات فيها ج ـ ّـراء الــوبــاء يبلغ
ً
أكثر من  528ألفا.
وك ــان ــت ال ــدف ــاع ــات ال ــوح ـي ــدة
ض ــد الـ ـفـ ـي ــروس ق ـبــل عـ ــام وضــع
الكمامات والحد من تفاعل الناس
ً
مع بعضهم بعضا.
وتوقفت حركة الطيران العالمي
ً
وفرضت الحكومات قيودا مشددة
عـ ـل ــى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،مـ ـم ــا أج ـب ــر
المليارات على الخضوع لشكل من
أشكال اإلغالق بينما ساد الخوف.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،أط ـل ـقــت
ً
ال ـح ـك ــوم ــات وال ـع ـل ـم ــاء س ـبــاقــا
إلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ل ـ ـقـ ــاحـ ــات مـ ـ ــع إجـ ـ ـ ــراء
عمليات بحث وتطوير بوتيرة

سلة أخبار

ساد صمت في اليابان
دقيقة واحدة ،أمس ،إحياء
للذكرى العاشرة ألسوأ كارثة
طبيعية في الذاكرة الحية
ّ
تمثلت بزلزال بقوة  9درجات،
وتسونامي وانصهار مفاعل
ّ
نووي شكلت صدمة للبالد.
وقتل أو فقد نحو 18500
شخص في الكارثة ،معظمهم
بسبب األمواج العاتية
الناجمة عن أحد أقوى الزالزل
التي تم تسجيلها على
اإلطالق.
وأدى االنصهار النووي،
الذي أعقب ذلك في محطة
فوكوشيما دايتشي ،إلى
تلويث املناطق املجاورة
باإلشعاع ،ما جعل بعض
البلدات غير صالحة للسكن
ّ
وشرد عشرات
عدة سنوات،
َ
تنته
اآلالف من السكان .ولم
إجراءات تنظيف املفاعل حتى
اليوم ،نظرًا ألنه بحاجة إلى
 40سنة حتى ينتهي اإلشعاع.

بايدن يدافع عن خطته ...وفريقه يلتقي الصينيين ألول مرة
في اليوم الخمسين من واليته ،ألقى ،أمــس ،الرئيس
األمـيــركــي ،جــو بــايــدن ،أول خطاب رسمي لــه وقــت ذروة
المشاهدة التلفزيونية منذ وصوله إلى البيت األبيض،
دافع خالله عن خطته الضخمة لتحفيز االقتصاد ،وأضاء
عـلــى الـتـقــدم الـمــذهــل فــي حـمــات التلقيح ضــد فـيــروس
«كورونا» ،الذي يشير إلى االقتراب من القضاء على الوباء.
وأمس األول ،قال الرئيس األميركي «سأتحدث عن كل
أحداث العام الماضي ،لكن األهم من ذلك ،سأتحدث عما
سيأتي» .وتابع «هناك أسباب حقيقية لألمل ،أعدكم .نرى
النور في نهاية النفق».
ورغــم معارضة الجمهوريين ،الذين اعتبروا أن كلفة
حزمة تحفيز االقتصاد باهظة وغير محددة في أهدافها،
تبنى الديمقراطيون الذين يشكلون األغلبية في مجلس
النواب أمس األول ،خطة بقيمة  1.9تريليون دوالر ،وهو
مبلغ ضخم يعادل الناتج المحلي اإلجمالي إليطاليا.
وأش ــاد بــايــدن «بــاالنـتـصــار الـتــاريـخــي لألميركيين»،

دوليات

رئيس أرمينيا يرفض
تعيين قائد الجيش
ّ
أميركيون يتلقون اللقاح في فلوريدا (رويترز)
أو ج ـ ــدار .لــذلــك ل ــن ن ـكــون آمنين
فــي النهاية حتى يصبح العالم
ً
آمـ ـن ــا .لــذلــك س ـن ـبــدأ بــال ـتــأكــد من
ً
رعاية األميركيين أوال ،وبعد ذلك
سنحاول مساعدة بقية العالم».
من ناحيته ،أمل خبير األوبئة
وكـبـيــر الـمـسـتـشــاريـيــن الطبيين
بالبيت األبيض أنتوني فاوتشي
أن ت ـح ـظــى الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة،
التي تضررت بصورة كبيرة من
«ك ـ ــورون ـ ــا» ،ب ـب ـعــض م ــن ال ـح ـيــاة
ً
الطبيعية قريبا.
ولكن في الذكرى األولى لظهور
الجائحة ،الـتــي دفـعــت السلطات
لفرض إجــراءات إغــاق في أنحاء
أميركا ،أعــرب فاوتشي في حوار
مع صحيفة «ماكالتشي» األميركية
ً
ع ــن ح ـ ــذره ،م ـشــاركــا بــأهــم درس

تعلمه ال ـعــام ال ـمــاضــي وه ــو« :ال
ً
تـسـتـهـيـنــوا أب ـ ـ ــدا ب ـخ ـط ــورة هــذا
الفيروس».
وف ــي كــوبـنـهــاغــن ،أع ـلــن وزي ــر
ال ـص ـح ــة ال ــدنـ ـم ــارك ــي مــاغ ـنــوس
ه ـي ــون ـي ـك ــه ،أمـ ـ ـ ــس ،وقـ ـ ــف بـ ــاده
الستخدام «أسترازينيكا» بسبب
م ـ ـ ـخـ ـ ــاوف ت ـت ـع ـل ــق ب ــال ـج ـل ـط ــات
الدموية.
وق ـ ــال« :إن تـعـلـيــق اس ـت ـخــدام
اللقاح إجراء احترازي ،عقب ظهور
دالالت على آثــار جانبية خطيرة
محتملة تتمثل في جلطات دموية
مميتة».
كما قــالــت السلطات الصحية
الـنــرويـجـيــة أم ــس ،إن ـهــا ستعلق
استخدام «أسترازينيكا» كإجراء
احترازي.

ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أف ـ ـ ــادت رئـيـســة
وح ــدة ســامــة األدويـ ــة فــي وكالة
ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـط ـب ـيــة ال ـســويــديــة
فيرونيكا ارثورسون ،بأن الوكالة
ً
حاليا ليس لديها دليل يدعم وقف
استخدام «أسترازينيكا».
وفــي لندن ،قــال جيمي ديفيز،
الـمـتـحــدث بــاســم رئ ـيــس الـ ــوزراء
ً
البريطاني بوريس جونسون ،ردا
على تعليق الــدنـمــارك استخدام
«اس ـتــرازي ـن ـي ـكــا» ،إن «ال ـل ـقــاح آمــن
وفعال».
وأع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة األدوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األوروبـيــة ،أمــس األول ،إن  5دول
أوقـ ـ ـف ـ ــت اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ش ـح ـن ــة مــن
«أسترازينيكا».
إل ــى ذل ــك ،أظـهــر لـقــاح «فــايــزر»
فعالية بنسبة  97في المئة ضد

ح ــاالت «كــوفـيــد  »19ال ـتــي تظهر
عليها أع ــراض واألشـكــال األقــوى
من المرض ،حسب دراسة أجريت
فــي إســرائـيــل ونـشــرت أم ــس ،مما
ي ـح ـس ــن ال ـم ـع ـط ـي ــات ال ـم ـع ــروف ــة
أساسا حول هذا اللقاح .وجاء في
بيان لمختبرات «فــايــزر» ووزارة
الصحة اإلسرائيلية ،أن النتائج
الـ ـت ــي اس ـت ـخ ـل ـصــت م ــن ب ـيــانــات
تتعلق بأشخاص تلقوا اللقاح في
إسرائيل «تشكل األدلة الملموسة
األوفـ ـ ـ ــى ح ـت ــى اآلن الـ ـت ــي تـظـهــر
فعالية اللقاح».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

رفض رئيس أرمينيا أرمني
سركسيان ،أمس ،التوقيع
على مرسوم باملوافقة على
تعيني أرتاك دافتيان قائدا
لألركان العامة للجيش ،بعد
عزل قائد الجيش السابق في
إطار أزمة سياسية.
وكان رئيس الوزراء نيكول
باشينيان عزل رئيس األركان،
بعد أن دعا الجيش باشينيان
لتقديم استقالته يوم 25
فبراير .وقالت حكومته
إن عزل رئيس األركان بدأ
سريانه ،أمس األول ،واقترح
اسم أرتاك دافتيان ليحل
محله.
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رياضة

ً
القادسية والكويت في مواجهة كاظمة والنصر غدا

ّ
«ناريتان» في افتتاح الجولة الثامنة لدوري  stcالممتاز
حازم ماهر

ً
تنطلق غ ــدا مـنــافـســات الـجــولــة الـثــامـنــة لبطولة دوري stc
للدرجة الممتازة ،بإقامة مباراتين يلتقي خاللهما كاظمة مع
ً
القادسية في الساعة  4:00عصرا على استاد الصداقة والسالم،
والكويت مع النصر في الساعة  6:05مساء على استاد الكويت.
وتواصل الجولة منافساتها يوم األحد بمباراتي الفحيحيل
مــع الـشـبــاب ،وخـيـطــان مــع السالمية ،على أن تختتم االثنين
المقبل بمواجهة العربي والساحل.

القادسية،
يلتقي كاظمة مع ً
والكويت مع النصر ،غدا ،في
افتتاح الجولة الثامنة من
منافسات دوري  stcالممتاز
كاظمة والقادسية
لكرة القدم.

غالبا ما تحفل مباريات كاظمة والقادسية بالمتعة واإلثارة
والندية بغض النظر عن مستوى الفريقين قبل المباراة.
ً
ويدخل كاظمة اللقاء منتشيا بدخوله المربع الذهبي ،محتال
المركز الرابع برصيد  14نقطة ،إثــر فــوزه في الجولة الفائتة
على الفحيحيل بأربعة أهداف دون رد ،وهو الفوز األكبر له في
الموسم الجاري.
وكــان من الطبيعي أن يحرص مــدرب البرتقالي اإلسباني
بيانكي على التدريب دون توقف ،نظرا ألهمية اللقاء ،السيما
أن الفوز بنتيجته تعني الدخول بقوة في المنافسة على اللقب.
وتشهد مباراة اليوم المشاركة األولى لليبي أكرم الزوي ،بعد
تعافيه من اإلصابة ،في حين يفتقد الفريق جهود أحد جنوده
المجهولين حمد الحربي بداعي اإلصابة.
على الجانب اآلخر ،فإن القادسية الوصيف برصيد  14نقطة،
والذي تعادل في الجولة السابقة مع الكويت بهدف لمثله ،فإن
المباراة بالنسبة له بمنزلة حجر الزاوية.
فوز القادسية اليوم على منافس يمتلك الطموح والرغبة في
الذهاب بعيدا في البطولة ،يتطلب بذل مجهود مضاعف ،وذلك
من أجل مزاحمة العربي على القمة.
ويدخل األصفر اللقاء مكتمل الصفوف ،حيث ال يعاني
الغيابات المؤثرة ،األمر الذي يتيح الفرصة لإلسباني بابلو
فرانكو لالختيار األمثل للتشكيل األساسي.

الكويت والنصر

بـيــن طــرفــي ال ـل ـقــاء ،مــن أج ــل حـصــد النقاط
ً
ال ـثــاث ،طمعا فــي الـحـفــاظ على آمالهما
وتطلعاتهما في المنافسة على اللقب.
بـ ــأداء غـيــر مـقـنــع ،اقـتـنــص الكويت
نـ ـقـ ـط ــة غ ــالـ ـي ــة ف ـ ــي م ــواجـ ـهـ ـت ــه مــع
ال ـقــادس ـيــة ،ف ــي ال ـجــولــة الـســابـقــة،
ّ
ليحل الفريق في المركز الخامس
ب ــرصـ ـي ــد  11نـ ـقـ ـط ــة ،بـ ـع ــد أن
رجحت األهــداف كفة كاظمة،
وهو مركز غير الئق بفريق
حـصــد الـلـقــب فــي الـمــواســم
األربعة الماضية.
وي ـ ـع ـ ـلـ ــم مـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق
اإلسباني غونزاليس أن الفوز وحده غدا
ال يكفي بدون تقديم مستوى جيد ،السيما
أن المباراة سيلتقي فيها األبيض مع منافس
يقدم مستويات رائعة في الموسم الجاري.
ً
وي ـعــول ال ـم ــدرب ك ـث ـيــرا عـلــى نـجــم الـشـبــاك
لــأبـيــض يــوســف نــاصــر ،ال ــذي يـقــدم مستوى
رائـعــا فــي الجولتين االخـيــرتـيــن تـ ّـوجــه بأربعة
اهداف في قيادة فريقه للظفر بالنقاط الثالث.
من المؤكد ،أن الرياح جاءت بما ال تشتهي السفن
في المباراة السابقة للنصر ،تلك التي التقى خاللها
خيطان وأسفرت نتيجتها عن التعادل  ،1-1وهو التعادل
ً
ال ــذي ج ــاء بـطـعــم ال ـخ ـســارة ،خ ـصــوصــا أن ــه أف ـقــد النصر
ً
التواجد فــي المركز الثاني مـنـفــردا ،ليحتل المركز الرابع
برصيد  14نقطة ،بعد ان رجـحــت االه ــداف كفة القادسية
الوصيف.
ومباراة الغد واحــدة من أصعب المواجهات
بالنسبة للنصر ،وا ل ــذي يتعين على مدربه
الـقــديــر أحـمــد عـبــدالـكــريــم تــافــي أخ ـطــاء لقاء
خيطان وأبرزها إهدار الفرص ،وعدم التركيز
في الدقائق األخيرة.

من المتوقع أن تشهد مباراة الكويت والنصر صراعا مثيرا

العربي يفتح الباب لتجديد
عقد الليبي السنوسي
●

كرة مشتركة بين األلباني تراشي وعمر الحبيتر في لقاء سابق

األبيض والفتاة في نهائي الدوري النسائي

أحمد حامد

فـتــح ال ـن ــادي الـعــربــي ال ـبــاب مـبـكــرا مــن أج ــل تـجــديــد عقد
المحترف الليبي السنوسي الهادي ،ليستمر للموسم الثالث
على التوالي مع األخضر.
وقال أمين سر النادي المتحدث الرسمي فؤاد المزيدي إن
تجديد عقد الالعب يسير في االتجاه الصحيح ،مشيرا إلى
أن إدارة األخضر ترغب في استمراره ،وتوفير األجواء التي
تساعد الفريق على التقدم في الموسم الحالي.
وعن الفوز الذي حققه العربي على الفحيحيل ،بين المزيدي
أن األخضر يعتبر كل مباراة بطولة مستقلة ،من أجل البقاء
على قمة الترتيب ،معربا عن أمله في ابتعاد الالعبين عن
الضغوط التي قد تفرضها هذه الصدارة.
وكان العربي نجح في تجاوز الفحيحيل  ،2-3في المباراة
التي جمعت بينهما أمس األول ،في ختام مباريات الجولة
السابعة من بطولة الدوري الممتاز ،ليصل األخضر إلى النقطة
 ،17بفارق  3نقاط عن أقرب المنافسين ،في حين تجمد رصيد
الفحيحيل عند نقاط.
وأضاف المزيدي أن الموسم الحالي يختلف عن المواسم
السابقة التي ابتعد فيها األخـضــر عــن المنافسة على لقب
الممتاز ،معربا عن أمله أن تكلل الجهود بتحقيق لقب الدوري.
على الجانب اآلخر ،أبدى مدرب الفحيحيل ظاهر العدواني
رضــاه عن أداء الالعبين في مواجهة العربي ،مشيرا إلى أن
الفريق ورغــم الـخـســارة حقق بعض المكاسب كأحد الفرق
القادرة على منافسة الكبار ،والظهور بصورة مميزة.
وأشار إلى أن الفحيحيل استعاد جزء ا كبيرا من عافيته
بعد العرض المخيب في الجولة السادسة ،والخسارة أمام
كاظمة برباعية ،معربا عن أمله في العودة لجادة االنتصارات
اعتبارا من الجولة المقبلة.

فريق نادي الكويت
يلتقي فــريـقــا الـفـتــاة وال ـكــويــت غ ــدا ،في
الواحدة ظهرا ،في نهائي الدوري النسائي
( )URCلـكــرة قــدم ال ـصــاالت النسائية على
صالة نادي الكويت ،ويسبق النهائي مباراة
تحديد المركزين الثالث والرابع بين العربي
ً
والقادسية في  11صباحا.
وتـ ــأهـ ــل ن ـ ـ ــادي الـ ـفـ ـت ــاة ب ـع ــد ف ـ ـ ــوزه فــي
مباراتين على القادسية ،بينما تأهل الكويت
بعد فوزه على العربي بمباراتين أيضا.
وقال مدرب نادي الفتاة محمد الكندري
إن فــريـقــه جــاهــز نـفـسـيــا وبــدن ـيــا ،ويطمح
للفوز باللقب ،والفريق يستحق أن يكون
بطال للدوري بعد المستوى الذي قدمه خالل
هذا الموسم ،مؤكدا أن فريقه ال يعاني من

أي غيابات ،واعتبر أن فريق الكويت يمتلك
عناصر محلية ومحترفة مـمـتــازة ،ولديه
تنوع في طريقة اللعب بقيادة المدرب رائد
عبدالرزاق.
م ــن جـهـتـهــا ،ذكـ ــرت الع ـبــة نـ ــادي الـفـتــاة
يــاس ـم ـيــن سـ ـع ــدون أن ال ـف ــري ــق ق ـ ــادر على
تحقيق اللقب هذا الموسم ،مؤكدة أن "الفتاة"
سيستمر في هذا العطاء ،وستكون االنطالقة
ن ـحــو تـحـقـيــق األل ـ ـقـ ــاب ،وشـ ـ ــددت ع ـلــى أن
الجهود التي قدمها الجهاز الفني واإلداري
والالعبين كبيرة خالل هذا الموسم.
من جانب آخر ،شدد مدرب نادي الكويت
رائد عبدالرزاق على جاهزية الفريق بدنيا
وذهـنـيــا ،والـتــركـيــز عـلــى تحقيق البطولة

الثانية واالحتفاظ بدرع الدوري ،موضحا
أن الفريق أدى ما عليه خالل الفترة الماضية
ولكل مجتهد نصيب ،الفتا إلى وجود بعض
االصــابــات التي لن تؤثر على أداء الفريق،
وأش ــاد بــالـفــريــق الـمـنــافــس ال ــذي ظـهــر هــذا
الموسم بشكل مغاير ،وتطور بشكل كبير،
وهو خصم يحسب له حساب.
من ناحيتها ،كشفت العبة نادي الكويت
فجر العامر عــن وجــود بعض الصعوبات
منذ بداية ال ــدوري ،الفتة الــى قــدرة الفريق
عـلــى االحـتـفــاظ باللقب مــن خ ــال التركيز
ال ــذه ـن ــي وال ـب ــدن ــي ال ـ ــذي يـعـتـبــر الـمـفـتــاح
الرئيسي لتحقيق اللقب.

مباراتان في ختام ذهبي «السلة»
●

جانب من مباراة برقان والتضامن

جابر الشريفي

تختتم ال ـيــوم مـنــافـســات الـمــربــع الذهبي
لــدوري كرة السلة بإقامة مباراتين تجمعان
الكويت المتصدر مع الجهراء الرابع في 1:30
ظ ـهــرا ،عـلــى صــالــة االت ـح ــاد بـمـجـمــع الشيخ
سعد العبدالله الرياضي ،بينما يلعب كاظمة
ال ــوص ـي ــف م ــع ال ـق ــادس ـي ــة ال ـث ــال ــث ف ــي نفس
التوقيت على صالة نادي الكويت.
ولجأ االتحاد إلى لعب المباريات في فترة
الـظـهـيــرة خ ــال اإلجـ ــازة األسـبــوعـيــة ،بسبب
قرار مجلس الوزراء فرض حظر التجول بعد
الخامسة مساء.
ولن تغير نتائج الجولة االخيرة من مراكز
ال ـف ــرق ،م ــا يـعـنــي أن ال ـ ــدور ن ـصــف الـنـهــائــي
لـلـبـطــولــة سـيـشـهــد مــواج ـه ـتــي ال ـك ــوي ــت مع
الجهراء والقادسية مع كاظمة ،وسيقام بنظام
"البالي أوف" من ثالث مباريات ،على أن يتأهل
للنهائي الفائز في مباراتين.
ويتصدر األبيض ترتيب الفرق برصيد 10
نقاط من خمسة انتصارات دون هزيمة ،ويأتي
بعده كاظمة بـ 7نقاط ،والقادسية بـ 6نقاط،
واخيرا الجهراء بـ 5نقاط.
وتعتبر هذه الجولة االخيرة بروفة مهمة
لمواجهتي الدور نصف النهائي ،إذ يرغب كل
فريق في إثبات قدرته على هزيمة خصمه.
في المباراة األولــى ،تبدو حظوظ الكويت
أكبر من الجهراء ،نظرا لقوة وتميز األبيض
الذي لم يخسر أي مباراة حتى اآلن.

ويـعـتـمــد مـ ــدرب األب ـي ــض األل ـم ــان ــي بيتر
ش ــوم ــرز ع ـلــى الـ ـع ــدد ال ـك ـب ـيــر م ــن الــاعـبـيــن
المميزين الذين يملكهم الفريق ،وهو ما يعتبر
السالح االبرز للكويت في جميع المواجهات.
فــي الـمـقــابــل ،مــا زال ال ـج ـهــراء يـبـحــث عن
فوزه األول بالمربع الذهبي ،بقيادة المدرب
اللبناني احمد الفران.
وفي اللقاء الثاني تميل الكفة ناحية كاظمة
على حساب خصمه القادسية ،قياسا على
مستوى الفريقين في البطولة حتى اآلن ،إال
أن مستوى القادسية شهد تطورا ملحوظا
خ ـ ــال الـ ـمـ ـب ــاري ــات االخـ ـ ـي ـ ــرة ،وه ـ ــو م ــا يـعــد
بمواجهة قوية.

برقان والقرين
واص ـ ـ ـ ــل ف ــريـ ـق ــا ن ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـقـ ــريـ ــن وبـ ــرقـ ــان
صدارتهما للدوري التأهيلي لكرة السلة بعد
ان رفعا رصيدهما الى  12نقطة أثر فوز األول
على الساحل  49-68والثاني على التضامن
 59-63خالل المباريات التي جمعتهما امس
على صالة االتـحــاد فــي مجمع الشيخ سعد
العبدالله ضمن منافسات الجولة التاسعة
من الدوري التأهيلي.
ً
ويحل اليرموك ثالثا برصيد  10نقاط ثم
النصر في المركز الرابع بـ 9نقاط ثم الشباب
ً
 8يـلـيــه ال ـعــربــي  6ن ـقــاط واخـ ـي ــرا الـتـضــامــن
والصليبيخات والساحل ولكل منهما  5نقاط .

الخالدي :السالمية حقق
األهم بالفوز على الساحل
شدد مدير فريق السالمية لكرة القدم ،بدر الخالدي،
على أن الفوز على الساحل منح السماوي نقاطا مهمة
كان في ّ
أمس الحاجة إليها لكسر حاجز تراجع النتائج،
بعد الخسائر المتتالية في الجوالت السابقة.
وكان السالمية قد نجح في تجاوز الساحل  ،1-3في
المباراة التي جمعت بينهما أمس األول ضمن مباريات
الجولة السابعة من منافسات ا لــدوري الممتاز ،ليرفع
رصيده إلــى  9نقاط ،ويصعد إلــى المركز الـســادس ،في
حين تراجع الساحل للمركز السابع برصيد  7نقاط.
وقــال الـخــالــدي ل ـ "الـجــريــدة" :مهمة السالمية لــم تكن
سهلة أمام الساحل ،مشيدا بما ّ
قدمه األخير رغم النقص
ا ل ـعــددي ا ل ــذي عــا نــى منه بعد إ شـهــار البطاقة الحمراء
لالعب محمد جمال.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـس ــال ـم ـي ــة ي ـم ـلــك األفـ ـض ــل ل ـي ـق ـ ّـدم ــه فــي
ً
الـ ـمـ ـب ــاري ــات الـ ـق ــادم ــة ،ط ـم ـع ــا ف ــي ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى م ــرك ــزه
الطبيعي بين فرق المقدمة ،مشيرا إلى أن تحقيق الفوز
فــي مواجهتي خـيـطــان ،ومــن ثــم الـكــويــت فــي الجولتين
الـمـقـبـلـتـيــن ،سـيـنـقــل ال ـس ـمــاوي بـشـكــل كـبـيــر فــي جــدول
الترتيب.
وك ـشــف أن ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ،ب ـق ـيــادة ثــامــر ع ـنــاد ،منح
الالعبين راحة لـ  24ساعة ،قبل الدخول في استعدادات
جادة لمواجهة خيطان المقررة األحد المقبل في الجولة
الثامنة.
على الجانب اآلخر ،أرجع مدير جهاز الكرة في الساحل
جمال العتيبي خسارة فريقه إلى النقص العددي ،بعد
ً
خــروج محمد جمال بالبطاقة الحمراء ،مشددا على أن
العبي الساحل ّ
قد موا مستوى مميزا ،وهناك حالة من
ّ
الــرضــا داخ ــل الـجـهــاز الـفـنــي ،ومـشـيــدا بـمــا قــدمــه طاقم
التحكيم في المباراة بقيادة عمار أشكناني.

الغرير :تأجيل مسابقات «الطائرة»
لحين اتضاح الرؤية
●

محمد عبدالعزيز

أع ـ ـلـ ــن أم ـ ـيـ ــن س ـ ــر اتـ ـح ــاد
الـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة ،ع ـب ــدال ـل ــه
الغرير ،تأجيل مــا تبقى من
مـســابـقــات ال ـمــوســم الـحــالــي
أمس األول ،حتى إشعار آخر،
لحين اتضاح الرؤية بالنسبة
الس ـت ـئ ـن ــاف الـ ـنـ ـش ــاط خ ــال
ال ـح ـظــر ال ـجــزئــي ال ـم ـفــروض
على الـبــاد بسبب تداعيات
انـ ـتـ ـش ــار فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ــورونـ ــا
المستجد "كوفيد ."19
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر أن عبدالله الغرير
ي ـس ـتــأنــف االتـ ـ ّح ــاد ن ـشــاطــه،
أمـ ــس ،ب ـعــد تــوق ـفــه م ــع ق ــرار ح ـ ــرص إدارة االت ـ ـحـ ــاد عـلــى
ف ــرض الـحـظــر الـجــزئــي فــي  7المصلحة الـعــامــة مــن جانب
الـ ـج ــارى ب ـم ـبــاريــات ال ــذه ــاب والمصلحة الخاصة لألندية
ل ـ ـ ـ ــدور الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ف ـ ــي ك ــأس الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي نـ ـش ــاط ــه مــن
االت ـحــاد وكــذلــك بــدايــة دوري جانب آخر.
الفتيات.
وذكـ ــر االتـ ـح ــاد ،ف ــي كـتــاب
وق ــال الـغــريــر ،فــي تصريح التأجيل ال ــذي أرسـلــه صباح
ّ
ع ـل ــى حـ ـس ــاب االت ـ ـحـ ــاد عـلــى أمــس لــأنــديــة ،أن عــدم تمكن
"ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر" إن ق ـ ـ ـ ــرار ت ــأج ـي ــل االت ـح ــاد والـلـجـنــة األولـمـبـيــة
الـ ـنـ ـش ــاط اتـ ـخ ــذ مـ ــن مـنـطـلــق الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة مـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــراج

ت ـ ـصـ ــاريـ ــح ع ـ ـ ــدم الـ ـتـ ـع ـ ّـرض
لالعبين اإلداريين ،أو تمديد
فترة السماح لهم خالل فترة
الحظر ا لـجــز ئــي وارتباطهم
ب ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل خـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة
الـ ـصـ ـب ــاحـ ـي ــة ،مـ ـم ــا ي ـصـ ّـعــب
اس ـت ـمــرار ال ـتــدريــب وخــوض
الـ ـمـ ـب ــاري ــات ،وم ـ ــا لـ ـه ــذا مــن
تأثير سلبى على المستوى
العام للعبة ،لذا قرر االتحاد
تأجيل المسابقات المتبقية
م ــن ال ـمــوســم ال ـحــالــي لحين
اتضاح الرؤية.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـكـ ــرة
ال ـط ــائ ــرة ثــانــي ات ـح ــاد لعبة
جماعية ،بعد اتحاد كرة اليد،
ي ـقــرر رس ـم ـيــا تــأج ـيــل جميع
مسابقاته لحين انتهاء فترة
ال ـح ـظــر ال ـجــزئــي الـمـفــروضــة
ح ــالـ ـي ــا ،أو الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
تـ ـص ــاري ــح الس ـت ـك ـم ــال بـقـيــة
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـم ــوس ــم ،أسـ ــوة
باتحاد كرة القدم.
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نافاس ينقذ سان جرمان من «ريمونتادا» برشلونة
ليفربول يتخطى اليبزيغ ويتأهل لربع نهائي دوري األبطال
ارتدى الكوستاريكي كيلور
نافاس قفاز اإلجادة في الذود
عن مرمى فريقه باريس سان
جرمان الفرنسي أمام برشلونة
اإلسباني ،ليقوده للتأهل
لدور الثمانية بدوري األبطال،
وذلك في اللقاء الذي احتضنه
ملعب «حديقة األمراء» أمس
األول في إياب ثمن النهائي،
وانتهى بتعادل إيجابي
بهدف لمثله.

تــأهــل كــل مــن بــاريــس سان
جــرمــان الـفــرنـســي ولـيـفــربــول
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي لـ ـ ــربـ ـ ــع نـ ـه ــائ ــي
مسابقة دوري أبطال أوروبــا
لكرة القدم ،بتعادل األول مع
برشلونة اإلسباني  ،1-1وفوز
الثاني على اليبزيغ األلماني
 - 2ص ـف ــر ،ض ـمــن إي ـ ــاب ثـمــن
نهائي البطولة القارية.
ّ
وود ع برشلونة المسابقة
من الدور ثمن النهائي للمرة
األولـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ م ــوس ــم -2006
 ،2007بتعادله  1-1مع مضيفه
ســان جــرمــان فــي لـقــاء اإليــاب
ً
بعد سقوطه ذهابا على أرضه
ً
 ،4-1في مباراة شهدت تألقا
للحارس الكوستاريكي كيلور
نافاس.
وكـ ــان س ــان ج ــرم ــان ألـحــق
خسارة مذلة ببرشلونة بفوزه
ً
عليه في عقر داره ذهابا 1-4
على ملعب «كامب نو» بقيادة
ن ـج ـمــه الـ ـش ــاب م ـب ــاب ــي ال ــذي
سجل ثالثية حينها.
لـ ـ ــذا دخـ ـ ــل فـ ــريـ ــق ال ـ ـمـ ــدرب
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي ،م ــاوريـ ـسـ ـي ــو
بوكيتينو ،المباراة بأريحية
أكبر للعبور إلى ربع النهائي،
رغـ ـ ـ ــم انـ ـتـ ـك ــاسـ ـت ــه ال ـم ـح ـل ـي ــة
الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا س ـق ــط
بهدفين نظيفين أمام موناكو
في الدوري المحلي بعد الفوز
القاري.
وب ـ ـ ــدأت الـ ـمـ ـب ــاراة بـهـجــوم
ض ــاغ ــط م ــن ب ــرش ـل ــون ــة ،لـكــن

ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ع ـ ـ ـكـ ـ ــس ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــات
احـتـســب حـكــم ال ـم ـبــاراة ركلة
جزاء لسان جرمان إثر تدخل
للفرنسي كليمان النغليه على
األرجنتيني ماورو إيكاردي،
فانبرى لها مبابي وسددها
صاروخية إلى يمين الحارس
األل ـم ــان ــي مـ ــارك-أنـ ــدريـ ــه تير
شتيغن ،و يـعـلــن تـقــدم فريقه
(.)29
ً
وانتفض برشلونة سريعا،
ونـ ـج ــح م ـي ـســي ف ــي تـسـجـيــل
هـ ـ ــدف ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل ل ـب ــرش ـل ــون ــة
فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،37ب ـت ـســديــدة
صاروخية رائعة بيسراه من
خارج منطقة الجزاء في اعلى
الزاوية اليمنى لمرمى نافاس.
وك ـ ـ ـ ــاد بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ي ـت ـق ــدم
عـنــدمــا احـتـســب الـحـكــم ركـلــة
جزاء للفريق الكاتالوني بعد
ال ـت ـح ــام ب ـيــن الي ـف ــن كـ ـ ــورزاوا
وغريزمان ،لكن نافاس تألق
أمـ ــام مـيـســي وت ـص ــدى لـلـكــرة
(.)2+45
ً
وتــألــق نــافــاس م ـج ــددا في
ال ـت ـصــدي ل ـكــرة رأس ـي ــة قــويــة
م ـ ــن سـ ـي ــرجـ ـي ــو بــوس ـك ـي ـتــس
دا خــل المنطقة ،وحولها إلى
ركنية (.)69
وم ـ ــن ه ـج ـمــة مـ ــرتـ ــدة ،ك ــاد
مبابي يسجل الهدف الثاني
لـ ـس ــان جـ ــرمـ ــان فـ ــي الــدق ـي ـقــة
( ،)1+90لكن تسديدته جاء ت
قــويــة أعـلــى الـمــرمــى ،لتنتهي
ا لـمـبــاراة بعبور الباريسيين

نافاس حارس مرمى سان جرمان يحتفل بعد تصديه لركلة جزاء
ب ـن ـت ـي ـج ــة  2-5ف ـ ــي م ـج ـم ــوع
المباراتين.

ليفربول يهزم اليبزيغ
ون ـس ــي ل ـي ـف ــربــول مـعــانــاتــه
ال ـم ـح ـل ـي ــة وج ـ ـ ــدد ف ـ ـ ــوزه عـلــى
«ضيفه» اليبزيغ  - 2صفر على
مـلـعــب «ب ــوش ـك ــاش أريـ ـن ــا» في
بودابست.
ومنح المصري محمد صالح
( ،)70والسنغالي ساديو مانيه
( )74ال ـتــأهــل لـلـفــريــق األح ـمــر،

كومان :كنا نستحق نتيجة أفضل
أكد المدير الفني لبرشلونة اإلسباني ،الهولندي
رونالد كومان ،عقب توديع فريقه لدوري األبطال
من ثمن النهائي رغم التعادل في عقر دار باريس
ســان جرمان الفرنسي بهدف لمثله األربـعــاء في
م ـب ــاراة اإلي ـ ــاب ،أن فــريـقــه ك ــان يـسـتـحــق «نتيجة
أفضل» ،السيما أن أداءه «كان جيدا جدا».
وق ـ ــال ك ــوم ــان« :ن ـش ـعــر ب ــال ـح ــزن ل ـل ـخ ــروج من
الـبـطــولــة ،وه ــذا مــا يـتــم االل ـت ـفــات إل ـيــه دائ ـمــا في
رياضتنا ،لكن انطباعاتي جيدة بعد مباراة اليوم،
ألن حظوظنا كانت قائمة في تعقيد األمور بشكل
أكبر على منافسناّ .قدمنا شوطا أول رائعا ،وأعتقد
أننا ّ
تفوقنا في كل شيء».
وي ــرى م ــدرب ال ـبــرســا أن فــريـقــه ك ــان يستحق
«التقدم ( )1-2على األقل قبل االستراحة ،وحينها
كان الوضع سيكون مختلفا».
كـمــا أق ــر ب ــأن إه ــدار قــائــد الـفــريــق األرجنتيني

ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي رك ـل ــة ج ـ ــزاء ف ــي ال ــوق ــت
المحتسب بــدال من الضائع من الشوط
األول« ،كـ ــان لـحـظــة م ـه ـمــة ،ألن األم ــور
س ـت ـك ــون م ـخ ـت ـل ـفــة ،الس ـي ـم ــا بــالـنـسـبــة
لباريس سان جرمان ،الذي كان سيدخل
لالستراحة متأخرا في النتيجة (.»)2-1
إال أن ك ــوم ــان ع ــاد وأش ـ ــار إل ــى أنـهــا
«أمور تحدث في كرة القدم ،ويجب الثناء
على أداء الالعبين» ،موضحا أيضا أن
البالوغرانا صنع في مباراة اليوم
«فــرصــا أكبر مــن التي صنعها
س ـ ـ ــان جـ ـ ــرمـ ـ ــان» ف ـ ــي م ـل ـعــب
(الكامب نو) ،والفارق يكمن،
حسب تعبيره ،فــي نجاح
الـ ـف ــري ــق الـ ـب ــاريـ ـس ــي فــي
«تسجيل أربعة أهداف».

كومان

ً
بوكيتينو :عانينا كثيرا
أبدى المدير الفني لباريس سان جرمان،
مــاوريـسـيــو بوكيتينو ،رض ــاه عن
التأهل لربع نهائي دوري أبطال
أوروبـ ـ ــا ،لـكـنــه أق ــر ب ــأن الـفــريــق
عانى كثيرا في مباراة إياب ثمن
النهائي أمام برشلونة.
وقال بوكيتينو« :أعتقد أننا في
الشوط األول لم نفكر في المباراة،
وإنما في التأهل ،وفي استراحة
مـ ـ ــا بـ ـي ــن الـ ـش ــوطـ ـي ــن ق ـلــت
لالعبين إن الكثير من
األمور السلبية وقعت»،
ً
مـضـيـفــا« :كـ ــان علينا
أن ن ـف ـكــر ف ــي الـلـعــب
فـ ـق ــط ،اآلن تــأ ه ـل ـنــا
لربع النهائي ونحن
سعداء».
وأقـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــدرب

العبو أتلتيكو يحتفلون بالهدف األول

ّ
سيتي يعوض خيبة الديربي بـ «خماسية»

غوندوغان نجم سيتي يحرز الهدف الثالث

بعض الـمـبــاريــات فــي ال ــدوري
اإلنـكـلـيــزي وال ـفــريــق لـيــس في
افـضــل حــاالتــه ،ولـكــن نــريــد أن
نقاتل في دوري األبطال».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «ن ـ ـع ـ ــان ـ ــي فـ ـت ــرة
صـعـبــة ف ــي الـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز،
يمكن للجميع رؤ ي ــة ذ ل ــك .في
ال ـس ـن ــوات االخـ ـي ــرة ك ـنــا نـفــوز
ّ
ونحلق .هــذا العام عانينا من
ب ـعــض االص ــاب ــات ل ــذا ل ــم نكن
م ـح ـظــوظ ـيــن ،نـ ـح ــاول إص ــاح
ذلك ،لكن األمر صعب».
وافتتح ليفربول التسجيل

األرجنتيني بأن «الالعبين كانوا أول من استاء
من أداء الشوط األول» ،معقبا« :أحيانا تحدث
ه ــذه األشـ ـي ــاء ،ول ـك ــن ف ــي ال ـش ــوط الـثــانــي
تحسنا وتمكنا من التأهل ،في كرة القدم
يجب تحمل المعاناة».
من ناحية أخرى ،هنأ بوكيتينو بشكل
خـ ـ ــاص ح ـ ـ ــارس الـ ـف ــري ــق ك ـي ـل ــور ن ــاف ــاس
ل ـت ـصــديــه ل ـع ـشــر تـ ـس ــدي ــدات خ ـط ـيــرة،
ً
م ـض ـي ـف ــا« :لـ ـق ــد ق ـ ــدم مـ ـب ــاراة
ك ـب ـي ــرة ،ت ـصــديــاتــه تثبت
كـفــاء تــه ،إن ــه أح ــد أفضل
ال ـ ـحـ ــراس فـ ــي ال ـع ــال ــم،
وق ـ ـ ــد أث ـ ـبـ ــت ه ـ ـ ــذا فــي
المباراة».
(إفي)

بوكيتينو

أتلتيكو مدريد ينجح في اختبار بلباو

أندية البوندسليغا تراجع
خسائر الـ «المليار يورو»
بعد عام بالتمام على بدء المباريات خلف أبواب مغلقة،
تراجع أندية البوندسليغا خسائر الـ «المليار يــورو» وسط
تساؤل العبين ومدربين عن موعد عودة الجماهير إلى كرة
القدم األلمانية في أعقاب أزمة جائحة كورونا.
وبعد توقف دام شهرين ونصف الشهر ،استؤنف الدوري
فــي مــايــو  ،2020مــع اس ـت ـمــرار مـنــع ح ـضــور الـجـمــاهـيــر في
المراحل التسع األخيرة للتمكن من إنهاء موسم .2020-2019
ّ
ومذاك الحين ،ظلت مالعب دوري الدرجة األولى في ألمانيا
فارغة إلى حد كبير.
ُسمح لبضعة آالف من المشجعين بحضور  33مباراة في
أماكن محددة بداية الموسم الحالي ،لكن الموجة الثانية من
فيروس كورونا في ألمانيا كان لها الثمن نفسه.
ُ
وتـلـعــب مـبــاريــات البوندسليغا خلف أب ــواب مغلقة منذ
نوفمبر ،عندما دخلت ألماني ـ ـ ــا في اإلغ ـ ــالق الث ـ ـ ــاني الذي
ً
ال يزال ساريا.
تحسب األندية الـ  36في أعلى درجتين بألمانيا التكلفة
المالية لخسارة إي ــرادات المباريات مــع انخفاض إجمالي
مبيعاتها بمقدار  300مليون يــورو ( 358مليون دوالر) في
موسم  2020/2019مقارنة بالموسم السابق.
ومع انعدام األفق حيال موعد انتهاء اإلغالق الحالي ،من
المتوقع أن تخسر األندية الكبرى في ألمانيا مليار يورو هذا
الموسم مقارنة باألرقام قبل األزمة.

ً
ب ـع ــد أن س ـج ــا أيـ ـض ــا هــدفــي
الفوز بالنتيجة ذاتها في لقاء
الذهاب.
ودخ ـ ـ ــل بـ ـط ــل انـ ـكـ ـلـ ـت ــرا إل ــى
ً
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـع ــا ل ــوض ــع
االنتكاسة المحلية خلفه بعد
سقوطه في  6مباريات متتالية
على ارضه في الدوري ،وهو ما
لم يحصل للنادي منذ أن أبصر
ً
النور قبل  129عاما ،ما وضعه
في المركز الثامن.
وقال صالح بعد الفوز «إنها
ن ـت ـي ـجــة ك ـب ـي ــرة لـ ـن ــا .خ ـســرنــا

بعد هجمة مرتدة وصلت على
اثرها الكرة الى جوتا ومنه إلى
صــاح على مشارف المنطقة،
قبل ان يتوغل الدولي المصري
الى داخلها ويسدد كرة زاحفة
بـيـســراه على يـســار غوالتشي
(.)70
ولـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــر م ـ ــانـ ـ ـي ـ ــه ف ــي
مضاعفة النتيجة بعد عرضية
ع ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـه ـ ـمـ ــة ال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــى م ــن
البلجيكي ديفوك اوريغي ،بديل
جوتا ،تابعها السنغالي على
باب المرمى في الشباك (.)74

ّ
عوض مانشستر سيتي خيبة
سقوطه في ديربي المدينة أمام
جـ ــاره يــونــايـتــد ون ـهــايــة سلسلة
ً
ً
متتاليا من بوابة
انتصارا
من 21
ضيفه ساوثامبتون بفوز مثير
 2-5أمس األول ،في مباراة ّ
مقدمة
م ــن الـمــرحـلــة الـثــالـثــة والـثــاثـيــن
م ــن ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي الـمـمـتــاز
لكرة الـقــدم ،ليبتعد  14نقطة في
الصدارة.
وسجل كل من البلجيكي كيفن
دي بروين ( 15و )59والجزائري
ري ــاض مـحــرز ( 40و )55ثنائية،
ف ـي ـمــا أضـ ـ ــاف األلـ ـم ــان ــي إي ـل ـكــاي
غــونــدوغــان آخــر ( ،)3+45وأحــرز
جيمس وارد-ب ــراوز ( 25من ركلة
ج ـ ــزاء) وت ـشــي آدمـ ــز ( )56هــدفــي
الضيوف.
ورفــع فريق المدرب اإلسباني
بيب غ ــواردي ــوال رصـيــده الــى 68
ً
مبتعدا بفارق  14نقطة عن
نقطة،
غــريـمــه يــونــايـتــد ال ـثــانــي ،ليبقى
على المسار الصحيح نحو لقب

ّ
وســع أتلتيكو مدريد الفارق إلى 6
نقاط مع برشلونة أقرب مالحقيه في
الـصــدارة أمــس األول ،بفوز مهم على
ضيفه أتلتيك بلباو  ،1-2فــي مـبــاراة
مؤجلة من المرحلة الـ  18من الدوري
اإلسباني في كرة القدم.
وسـ ــاهـ ــم األوروغـ ـ ــويـ ـ ــانـ ـ ــي ل ــوي ــس
سواريز بانتصار فريقه بتسجيله ركلة
الجزاء الحاسمة في الدقيقة  ،51بعدما
كــان مــاركــوس يورنتي أدرك التعادل
ألتلتيكو ( ،)2+45بعدما ّ
تقدم بلباو في
النتيجة عن طريق إيكر مونياين (.)21
وب ـهــذا ال ـفــوز الـمـهــم ،رف ــع أتلتيكو
مـ ــدريـ ــد رص ـ ـيـ ــده إلـ ـ ــى  62ن ـق ـط ــة فــي
الصدارة ،أمام برشلونة الثاني بفارق
 6نقاط ،وريال مدريد الثالث بفارق 8
نقاط ،في حين بقي بلباو مع  33نقطة
في المركز الثامن.
ً
ً
ول ــم يـكــن بـلـبــاو خـصـمــا س ـهــا ،إذ
ي ـخــوض م ـبــاريــاتــه عـلــى وق ــع بلوغه
نهائي مسابقة كــأس إسبانيا للمرة
الثامنة والثالثين بفوزه على ليفانتي
 1-2ب ـع ــد ال ـت ـم ــدي ــد ف ــي إيـ ـ ــاب نـصــف
الـنـهــائــي األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،ليالقي
ب ــرش ـل ــون ــة ف ــي إع ـ ـ ــادة ل ـن ـهــائــي ك ــأس

ثالث في آخر أربعة مواسم .وكان
ً
سيتي حقق سلسلة من  21فوزا
ً
متتاليا فــي جميع المسابقات،
بينها  15في الدوري المحلي ،كما
لم يخسر في آخر  28مباراة ،قبل
أن يسقط فــي ديــربــي مانشستر
في المرحلة السابعة والعشرين
األحد الماضي.
وخ ـ ــاض سـيـتــي ال ـم ـب ــاراة في
وقت باكر ،النشغاله في  25أبريل
المقبل بالمباراة النهائية لكأس
رابطة المحترفين أمــام توتنهام
على ملعب «ويبملي» في لندن.
وقـبــل سـقــوطــه أم ــام يونايتد،
كـ ـ ــانـ ـ ــت آخـ ـ ـ ـ ــر خـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارة لـ ـف ــري ــق
غ ـ ــواردي ـ ــوال ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ف ــي 21
نــوف ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي أم ـ ــام سـبـيــرز
ً
تحديدا.
وقــال غوارديوال بعد المباراة:
«انتصرنا بفضل جودة الالعبين
لدينا على أرض الملعب .من المهم
لكيفن ورياض أن يسجال األهداف.
نحن بحاجة إليها».

ال ـســوبــر الـ ــذي تـ ـ ّـوج ب ــه ع ـلــى حـســاب
الفريق الكاتالوني بفوزه عليه .2-3
وبــرغــم تــذبــذب مستواه فــي الفترة
االخيرة ،فقد أظهر «كولتشونيروس»
ص ــورة رائـعــة منذ بــدايــة الـمــوســم مع
خسارتين فقط في  26مباراة ،وشباك
ّ
ً
ل ــم ت ـت ـل ــق س ـ ــوى  18ه ــدف ــا ون ـجــاعــة
ً
ت ـهــدي ـف ـيــة م ــع  50ه ــدف ــا ،وهـ ــو ثــانــي
أفضل خــط هجوم فــي ال ــدوري (خلف
برشلونة مع .)57
الفارق البارز بين «أتلتي» هذا العام
والموسم الماضي هو الوافد الجديد
من برشلونة سواريس :في سن الـ34
ً
ً
عــامــا ،سجل  18هــدفــا فــي  23مـبــاراة،
وه ــو أف ـض ــل ال ـهــداف ـيــن ب ـعــد صــديـقــه
وزميله السابق في النادي الكاتالوني
األرجنتيني ليونيل ميسي.
ول ـل ـم ـف ــارق ــة ،فـ ــإن أت ـل ـت ـي ـكــو تـعــاقــد
مــع مـهــاجــم بــرشـلــونــة الـســابــق دافـيــد
فيـ ـ ـ ــا فــي عـ ـ ـ ـ ــام  ،2013ليحرز لقـ ـ ــب
«ال ليغا» في المرحل ـ ــة األخيـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ـ ــن
م ــوسـ ـ ــم  ،2014-2013لذا يأمل المدرب
األرج ـن ـت ـي ـنــي دي ـي ـغــو س ـي ـم ـيــونــي أن
تـتـكــرر ه ــذه الـصــدفــة م ــرة ثــانـيــة بعد
التعاقد مع سواريس.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

5:00

التسيو  -كروتوني

beINSPORTS HD3

10:45

أتاالنتا  -سبيتزيا

beINSPORTS HD3

11:00

نيوكاسل – أستون فيال

beINSPORTS Pr 1

11:00

ليفانتي  -فالنسيا

beINSPORTS HD1

مباريات الغد
الدوري اإلنكليزي
3:30

ليدز يونايتد  -تشلسي

beINSPORTS Pr 1

8:30

إيفرتون  -بيرنلي

beINSPORTS Pr 1

فولهام – مانشستر سيتي

beINSPORTS Pr1

الدوري اإلسباني
6:15

ريال مدريد  -التشي

beINSPORTS HD1

11:00

خيتافي – أتلتيكو مدريد

beINSPORTS HD1

رياضة
سلة أخبار
كلوب :لسنا مرشحين
للفوز بـ «األبطال»

رأى األلماني يورغن كلوب
مدرب ليفربول ،أن فريقه ليس
ً
مرشحا للفوز ببطولة دوري
أبطال أوروبا هذا الموسم،
على الرغم من التأهل للدور
ربع النهائي على حساب
اليبزيغ .وقال كلوب عقب
الفوز على اليبزيغ« :السبب
الوحيد الذي تلعب من أجله
هذه البطولة هو أنك ترغب في
الفوز بها» .وأضاف« :ولكننا
ً
ً
أيضا لسنا أغبياء أيضا ألنه
من الواضح أننا لن نفوز
باللقب هذا الموسم».
وتابع «علينا أن ننتظر
القرعة ونعلم أنها ستكون
ً
مباراة فائقة الصعوبة أيا كان
المنافس».

الخليفي :نيمار ومبابي
باريسيان وسيظالن هكذا
أبدى رئيس باريس سان
جرمان ،القطري ناصر
الخليفي ،قناعته بأن البرازيلي
نيمار والفرنسي كيليان
مبابي سيستمران في صفوف
الفريق ،وذلك بعد تأهل النادي
الباريسي لربع نهائي دوري
أبطال أوروبا على حساب
برشلونة .وقال الخليفي،
عقب المباراة التي أقيمت
مساء األربعاء« :إنه لفخر لنا
أن نكون في ربع النهائي.
نسيت هكذا ما حدث قبل
أربعة أعوام» ،في إشارة إلى
انتفاضة برشلونة أمام الفريق
الباريسي واإلطاحة به من
ثمن نهائي البطولة .وتابع:
«لقد لعبنا وأطحنا برشلونة
ونحن سعداء» ،مضيفا« :نيمار
ومبابي باريسيان وسيظالن
(إفي)
هكذا»		.

غوارديوال غاضب
من تقنية «الفار»
أبدى المدير الفني لفريق
مانشستر سيتي ،بيب
غوارديوال ،اندهاشه من قرار
حكم الفيديو المساعد ()Var
بعدم منح فريقه ركلة جزاء
بعد تدخل حارس مرمى
ساوثهامبتون على العبه
فيل فودن .وقال غوارديوال،
في تصريحات لهيئة اإلذاعة
البريطانية (بي بي سي)،
«إنه أمر ال يصدق أنهم لم
ً
يحتسبوا ركلة جزاء» ،مضيفا
«أتفهم أن الحكم لم َير ذلك ،قد
يحدث ،ولكن هذا هو الهدف
من حكم الفيديو المساعد».
وانتقد غوارديوال بشدة
بروتوكول حكم الفيديو
المساعد ،وسرد عدة حاالت
مثيرة للجدل في بعض
المباريات .وذكر «ال أفهم
َ
لم ألغوا هدف فولهام أمام
توتنهام ،وال لمسة اليد في
مباراة أرسنال أمام بيرنلي.
وما حدث اليوم هو مثال
آخر .ربما في يوم من األيام
يشرحون لنا القواعد ويمكن
لالعبين والمدربين فهمها».
واختتم «لفترة طويلة ،ربما
أربع أو خمس سنوات لم ُ
نشك
من الحكام ،لكن هذا األمر
ً
مذهل حقا».

فوز داالس مافريكس
على سبيرز
ّ
تغلب داالس مافريكس
على سان انتونيو سبيرز
ّ
 104-115بفضل تألق
الثنائي السلوفيني نيكوال
دونتشيتش والالتفي
كريستابس بورزينغيس ،في
ّ
حين تغلب ممفيس غريزليز
على واشنطن ويزاردز -127
 112ضمن دوري كرة السلة
األميركي للمحترفينّ الذي
عاود نشاطه بعد توقف 5
أيام إفساحا في المجال أمام
خوض لقاء «أول ستار» بين
نجوم المنطقتين الشرقية
والغربية .وينطلق القسم
الثاني من الدوري األميركي
المنتظم الخميس المقبل ،لكن
رابطة الدوري طلبت من الفرق
األربعة المذكورة آنفا العودة
المبكرة الى المالعب.
وحقق دونتشيتش «التريبل
دابل» الثالث والثالثين
في مسيرته ،بتسجيله 22
نقطة مع  12متابعة ،ومثلها
تمريرات حاسمة.
وفي المباراة الثانيةّ ،
تفوق
غريزليز بشكل واضح
على ويزاردز ،ليخرج بفوز
مريح  112-127أمام 1900
متفرج تناثروا في مدرجات
«فيديكسفوروم ارينا».
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

تركية سادة
لو سمحتوا

د .ناجي سعود الزيد

وتتكون اللجنة من التالي:
مــديــر إدارة مــركــز نـظــم الـمـعـلــومــات (ق ـطــاع التخطيط)
ً
رئيسا.
رئيس قسم اإلعداد والمتابعة.
رئيس قسم المناقصات والممارسات والعقود.
رئيس قسم ميزانية الباب الثاني والثالث والــرابــع في
قطاع المالية.
عضوين من قسم اإلعداد والمتابعة.
ً
وللجنة الحق في االستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي
االختصاص والخبرة.
عندما انتهيت من االطالع على تشكيل اللجنة كنت تحت
ّ
معنية بما تـصـ ّـرح بــه بين حين
االنـطـبــاع بأنها ستكون
وآخر هيئة الطرق أو وزارة األشغال عن التكلفة واإلنجازات
والمناقصات ،والتي كان صرفها حتى عام  2018قد بلغ 8
مليارات دينار شاملة لما تم إنجازه والجاري والمستقبلي!!
ثــم ع ـ ُ
ـدت إل ــى الـخـبــر م ـ ّـرة أخـ ــرى ،واكـتـشـفــت أن اللجنة
المكونة من سبع شخصيات معتبرة ال عالقة لها بالطرق
والمنشآت وغيرها ،ال ،تم تشكيلها لشراء" :ماكينة صنع
القهوة في ديــوان الــوزارة والمركز الحكومي للفحوصات
وضبط الجودة."...
ً
ً
ّ
ونشد على أيديكم في الحرص على
هنيئا مريئا لكم،
المال العام من خالل أرخص العروض لفنجان قهوة...
بـ ّـس الـلــه يخليكم اسـتـعــرضــوا وراج ـعــوا تكلفة الطرق
المليئة بالحفر والصخور والحصم المتطاير ،لعل وعسى
أن تكتشفوا أنها إكسبريسو ( )expressoمو قهوة عربية!!

حذاء تشرشل بـ  55ألف دوالر
بـ ـي ـ َـع حـ ـ ــذاء م ـخ ـم ـلــي ك ــان
ي ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــه رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
البريطاني األسبق ،ونستون
تشرشل ،في مــزاد مقابل 40
أل ــف جـنـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي (55
ألف دوالر).
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــوق ـ ـ ــع روس ـ ـ ـيـ ـ ــا
الـيــوم ،أم ــس ،إن دار م ــزادات
ب ـي ـل ـمــانــس ع ــرض ــت ال ـح ــذاء
ا لـ ـمـ ـخـ ـمـ ـل ــي األزرق ا ل ـ ـ ــذي
ي ـ ـ ـعـ ـ ــود إل ـ ـ ـ ــى خ ـم ـس ـي ـن ـي ــات
الـقــرن الـمــاضــي ،ويحمل في
مقدمته األح ــرف األول ــى من
ً
اسم تشرشل ( ،)WSCوكوبا
ً
خ ــاص ــا لـ ـش ــراب الـ ـب ــران ــدي،

أحمد السعدون

ً
الذي يحمل أيضا أحرف اسم
تشرسل ،مقابل أكثر من 18
ألف جنيه إسترليني.
وتم تصوير تشرشل وهو
يرتدي الحذاء بشكل منتظم
ً
خــال فترته الثانية رئيسا
ل ـلــوزراء منذ عــام  1951إلى
.1955
وقـ ـ ـ ــال ج ــولـ ـي ــان دي ـن ـي ــن،
ال ـبــائــع بــال ـمــزاد الـعـلـنــي" :ال
يزال تشرشل يحظى بتقدير
كبير في جميع أنحاء العالم،
وقد حظينا باهتمام كل من
وســائــل اإلع ــام والمشترين
من جميع أنحاء العالم".

nashmi22@hotmail.com

هارون الرشيد وخاله على دينار ذهبي أثري
أعـلـنــت بـعـثــة قـســم الـسـيــاحــة واآلث ــار
بـجــامـعــة حــائــل ال ـس ـعــوديــة ،الـلـيـلــة قبل
الماضية ،العثور على دينار من الذهب
يعود إلى عصر الخليفة العباسي هارون
الرشيد ،وهو مؤرخ بعام  180الهجري،
أي أن عمره أكثر من  1200عام.
والــدي ـنــار ،ال ــذي تــم الـعـثــور عليه في
مــديـنــة فـيــد األث ــري ــة ،ي ــزن حــوالــي أربـعــة
غرامات ،وفق بيان للجامعة.
وأشـ ـ ـ ــار ومـ ــوقـ ــع الـ ـ ـح ـ ـ ّـرة ،أمـ ـ ــس ،إل ــى
أن عـمـيــد كـلـيــة اآلداب وا ل ـف ـنــون محمد
الشهري قال "كتب على وجه الدينار في
ا لــو ســط بالخط الكوفي البسيط البارز
عبارة "ال إله إال الله وحده ال شريك له"،
ع ـلــى هـيـئــة  3ص ـفــوف مـتـتــالـيــة ،وعـلــى
اإلط ـ ــار ال ـخ ــارج ــي اآليـ ــة ال ـق ــرآن ـي ــة" :هــو
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ُليظهره على الدين كله".
وأوضح رئيس قسم السياحة واآلثار،
عبدالله العمران ،أ نــه على الوجه اآلخر
ً
ُ
ل ـلــدي ـنــار ك ـتــب اس ــم ج ـع ـفــر ،مــرج ـحــا أن
يكون الوزير جعفر بن يحيى البرمكي،

ً
وزي ــر هـ ــارون الــرش ـيــد ،وه ــو أي ـض ــا من
أخواله.
وتـكـمــن أهـمـيــة الــدي ـنــار ،وف ــق أسـتــاذ
اآلث ـ ــار بــال ـق ـســم ،مـحـمــد ال ـح ــاج ،ف ــي أنــه

رفضن الكمامة وضربن سائق األجرة

ّ
وثـ ـ ـق ـ ــت إحـ ـ ـ ــدى كـ ــام ـ ـيـ ــرات الـ ـم ــراقـ ـب ــة
الداخلية في والية كاليفورنيا األميركية
اعتداء  3نساء على سائق سيارة "أوبر"،
وذلك بعدما طلب منهن ارتداء الكمامات
أو النزول من السيارة.
وذكر موقع الجزيرة ،أمس ،أن المقطع
المصور أظهر حاالت متقدمة من انفعال
الـنـســاء ال ـثــاث واالع ـت ــداء الـلـفـظــي على
س ــائ ــق ال ـس ـي ــارة ال ـ ــذي يـنـتـمــي ألص ــول
آس ـي ــوي ــة ،ون ـع ـتــه بــأل ـفــاظ ق ـب ـي ـحــة ،كما

صورة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

اعتدت عليه إحداهن بالضرب ،وانتزعت
ك ـم ــام ـت ــه وهـ ــات ـ ـفـ ــه ،وهـ ـ ــو مـ ــا أدى إل ــى
التراشق اللفظي بينهما.
وحـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ــت إحـ ـ ـ ــداهـ ـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــال ف ــي
ال ـ ّس ـي ــارة ،ف ــي حـيــن أق ــدم ــت أخ ــرى على
رش رذاذ يشتبه بأنه رذاذ الفلفل ،ضمن
محاوالتهن الستفزاز السائق.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،نـ ـش ــرت إحـ ــداهـ ــن عـبــر
حسابهاّ على "إنستغرام" مقاطع فيديو
أخرى وثقتها أثناء رحلتهن مع السائق،

يعود إلى أهم خلفاء الدولة العباسية،
الذي حكم خالل الفترة الواقعة بين 170
إلى  193هجرية.

م ـش ـيــرة إل ــى أن ــه أراد ال ـش ـهــرة ف ـقــط عن
طريق مقطع غير مكتمل.
ّ
وأكدت أنه لم يسمح لهن بالنزول من
العربة وانتظار سيارة أخرى من "أوبر"،
موضحة أنه ال يستحق هذا الدعم.

كان عملي في الهند ()1995 - 1992
ً
ً
مديرا للمركز اإلعالمي الكويتي ،ممتعا
ً
مــن جــانــب وث ــري ــا بــالـتـجــارب المهنية
المفيدة من جانب آخر.
نـ ـتـ ـن ــاول م ـع ـك ــم ال ـ ـيـ ــوم إح ـ ـ ــدى ه ــذه
ّ
ُ
مررت بها ،والتي تتعلق
التجارب التي
بقضية األسرى والمفقودين الكويتيين
ّ
جراء الغزو العراقي.
التقيت مرة أحد األشخاص الهنود،
واس ـم ــه بــري ـج ـبــال س ـي ـنــغ ،وه ــو شــاب
ً
في الثالثينيات من عمره يعمل مدربا
ل ــرك ــوب ال ـخ ـيــل بــأحـ ّـد اإلس ـط ـب ــات في
ً
نيودلهي .وبعد أن توثقت العالقة شيئا
ً
ي ـس ـي ــرا ،ت ـحــدث ـنــا ع ــن م ــوض ــوع عــاقــة
الكويت بالعراق بعد الحرب ،وشرحت
له ما حصل بين البلدين ،وما هي حالة
ً
ال ـع ــاق ــة ،ف ــأب ــدى اه ـت ـم ــام ــا ب ـمــوضــوع
ً
ّ
األسرى ،وأبلغني أنه يريد أن يقدم شيئا
لدعم هذه القضية اإلنسانية.
وب ـعــد الـتـفـكـيــر ل ـعــدة أي ـ ــام ،عــرضـ ُـت
عليه أن يصبغ سيارته باللون األصفر،
ويـكـتــب عليها بـخــط عــريــض وواض ــح
ع ـبــارة تفيد بــدعـمــه ،وتـجـعــل َم ــن يــرى
السيارة ويقرأ العبارة يستفسر منه عن
ذلك ،فوافق على الفور وصبغ سيارته
بالكامل باللون األصـفــر ،وكتب عليها
بــالـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة "ل ــن نـنـســى قضية
األسرى الكويتيين".

أخذ سينغ يقود ّ سيارته في شوارع
ن ـي ــودل ـه ــي ،وي ـت ـل ــق ــى االس ـت ـف ـس ــارات
ً
ويجيب عنها أينما ذهب بها ،ونظرا
ّ
لتكبده هذه المعاناة ومواجهة الناس
ُ
ّ
والرد عليهم ،طلبت من وزارة اإلعالم
الكويتية أن تتم استضافة بريجبال
في الكويت وتكريمه.
ً
في الفترة نفسها تقريبا ،شاهدت
ً
فــي إح ــدى ال ـم ـجــات الـطــابـيــة مـقــاال
ألحـ ــد ال ـط ـل ـبــة ال ــذي ــن ال أع ــرف ـه ــم وال
تربطني بهم عالقة ،يتحدث فيه عن
موضوع األسرى الكويتيين ،ويطالب
ً
العراق بتحريرهم فورا.
وبعد االطالع على المقال ،أخذت في
البحث عن الطالب الذي كتبه ،واسمه
أم ـ ــت ب ــان ــرج ــي ،وعـ ـث ـ ُ
ـرت ع ـلــى هــاتـفــه
ِ ّ
وكلمته ألشكره على مقاله.
وب ـعــد ف ـتــرة م ــن ال ــزم ــن ،زارن ـ ــي مع
ً
أخ ـت ــه ال ـك ـب ــرى ،وأع ـط ـي ـتــه م ــزي ــدا من
المعلومات عن األســرى والمفقودين،
ف ـقــام ،إث ــر ذل ــك ،بـنـشــر م ـقــاالت أخــرى
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــات طـ ــاب ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى .وقـ ــد
دفعني ذلك إلى دعوته وأخته لزيارة
الـكــويــت ولـقــاء بعض أهــالــي األســرى
والمفقودين الكويتيين .و مــن ُحسن
ال ـحــظ أن م ــوض ــوع بــري ـج ـبــال سينغ
وأمت بانرجي قد بلغ الديوان األميري،
ِ
الذي طلب من وزارة اإلعالم الكويتية

نام القط على الرضيع فقتله
ً
ٌّ
خـ ـ ـ ـن ـ ـ ــق ق ـ ـ ـ ـ ـ ــط رض ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــا
( 4أش ـ ـ ـهـ ـ ــر) فـ ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
روفنينسكايا بأوكرانيا.
ونـ ـ ـش ـ ــر م ـ ــوق ـ ــع روس ـ ـيـ ــا
ً
اليوم بيانا للمركز المحلي
للمساعدات الطبية الطارئة
على "فيسبوك" ،أمــس ،قال
فيه إن الـحــادث المأساوي
وقـ ـ ــع يـ ـ ــوم  8ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري فــي
مــديـنــة أس ـتــروغ بمحافظة
روف ـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــايـ ـ ــا غ ـ ـ ــرب
ً
أوك ــرانـ ـي ــا ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
ً
أم الـطـفــل وجــدتــه مـيـتــا في
عــربــة أط ـفــال ،وعـلــى وجهه
قط نائم.
وح ـ ـ ــاول األط ـ ـبـ ــاء ال ــذي ــن
اسـتــدعــاهــم األب ـ ــوان اتـخــاذ
إجـ ــراء ات إنـعــاش فــي مكان

ُ
وقوع الحادث ،ثم نقل الطفل
إل ــى الـمـسـتـشـفــى الـمـحـلــي،
حيث أثـبــت األطـبــاء وفــاتــه،
وقـ ـ ـ ــد تـ ـ ــم إبـ ـ ـ ـ ــاغ الـ ـش ــرط ــة
بمالبسات الحادث.
ً
ً
يــذكــر أن ح ــادث ــا مـمــاثــا
وقــع فــي ديسمبر الماضي
بـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة فـ ـيـ ـنـ ـيـ ـتـ ـس ـ ٌـا
األوكرانية ،حيث خنقت قطة
ً
طفلة ( 9أشهر).

تشير بيانات الخدمة الصحية الوطنية في
بريطانيا ،إلى أن الشعور بالقلق أو الخوف ،يمكن
ً
أن يكون تحذيرا من نوبة قلبية.
وقال موقع روسيا اليوم ،أمس ،إن المختصين
ي ــؤك ــدون أن أغ ـل ــب ال ـن ــاس ي ـخ ـل ـطــون ب ـيــن هــذه
العالمات ونوبات الهلع ،ويعود السبب في ذلك
إل ــى أن ال ـعــديــد م ــن أعـ ــراض ه ــذه ال ـحــالــة يشبه
أعراض النوبة القلبية.
وتستمر معظم حاالت الهلع والخوف من  5إلى
ً
 20دقيقة ،وأحيانا قد يشعر بها البعض ساعة

كاملة ،ويشعر الشخص عندها بضربات القلب
والخفقان والـضـعــف والــدوخــة ،وارت ـفــاع حــرارة
الـجــو أو بــالـعـكــس ،بــال ـبــرودة ،ويـمـكــن أن يشتم
ويلعن ويرتجف ويشعر بالغثيان وألم في الصدر
أو البطن ،حتى أن بعضهم يشعر بأنه يكاد يفقد
وال يمكنه التحكم بجسده.
عقلهّ ،
ويـحــذر األطـبــاء من أن مثل هــذه األع ــراض قد
ّ
تكون عالمة لنوبة قلبية ،وقد تتطلب مساعدة
طبية سريعة.

وفيات
جاسم محمد مندني شهاب

ً
 85عاما ،شيع ،ت99322339 :

عبدالله مهاوش محمد الدويش

ً
 65عاما ،شيع ،ت99386032 ،99930300 :

حميد عبداللطيف المرهون
أحمد
ً
 33عاما ،شيع ،ت66333242 :

حسين عباس قاسم آلي
زينب
ً

 82عاما ،شيعت ،ت66587787 :

أحمد خلف حاجي إبراهيم

ً
 61عاما ،شيع ،ت60609011 :

هيا علي جاسم القطامي

ً
 48عاما ،شيعت ،ت97916139 :

حسين عبدالله محمد العبدالله

ً
 82عاما ،شيع ،ت99668208 :

مواعيد الصالة
الشيخ سالم صباح السالم رحمه الله خالل زيارته للهند كرئيس للجنة األسرى
ً
والمفقودين مصافحا أحد اإلعالميين من أصدقاء الكويت
اسـتـضــافــة الـشــابـيــن ل ــزي ــارة الـكــويــت
بدعوة من الديوان.
ً
وأمت
وفعال تم ذلك ،وزار بريجبال ِ
وأخته الكويت يوم السبت  27أغسطس
 ،1994وقد نقل اإلعــام الكويتي خبر
ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارة ،ونـ ـش ــرت ع ـ ــدة ص ــور،
ً
وخـصــوصــا ص ــورة سـيــارة بريجبال
المطلية باللون األصـفــر ،وهــو واقــف
بجانبها.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ يـ ـمـ ـش ــي ب ـ ـيـ ــن ق ـ ـ ّـم ـ ــه وقـ ـ ّـمـ ــه
م ــا عــاق ـتــه سـ ــود ال ـس ـحــب وال ـت ـهــايــم
سـ ـه ـ ٍـم ي ـج ــي ب ــالـ ـخ ــاص ــره مـ ــا ي ـهـ ّـمــه
ورم ــح انـكـ َـســر يــوم انـبــرت لــه العزايم
ـات م ـه ـم ــه
مـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارب م ـ ـ ـع ـ ـ ـضـ ـ ـ ٍ
وم ــا زال ف ــي عــالــي ال ـس ـم ــاوات حــايــم
ْ
ك ـ ــل م ـ ــا انـ ـتـ ـث ــر عـ ــقـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــوده ي ـل ـ ّـم ــه
يـجـمــع وال يـ ـف ـ ّـرق ،ع ــن ال ـح ـقــد شــايــم
يـ ـ ــامـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ــذر ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدار روحـ ـ ـ ـ ـ ــه ّ
ودمـ ـ ـ ـ ــه
ّ
ومـ ـ ــا وق ـ ـ ــف بـ ـس ــوق الـ ـ ــردايـ ـ ــا ل ـســايــم
وال نـ ـ ـ ــزل فـ ـ ــي يـ ـ ـ ــوم ألهـ ـ ـ ــل ال ـ ـمـ ـ ّ
ـذمـ ــه
ّ
م ــن ح ـي ــث ن ـف ـســه م ــوك ـل ــه بــالـعـظــايــم

القلق والخوف مؤشران لنوبة قلبية

سيارة بريجبال ومقاالت ِأمت دفعت
الديوان األميري لتكريمهما بالكويت

www.aljarida.com

ّ
وضاح

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

هذه إحدى التجارب الجميلة التي
ّ
مرت ّ
علي في الهند ،وهي تعكس مدى
تعاطف الهنود وتفاعلهم مع قضية
ال ـكــويــت األول ـ ــى آنـ ـ ــذاك ،وه ــي قضية
األسرى والمفقودين.
في المقال القادم سنتناول تجربة
أخرى حول الموضوع نفسه ،وسنرى
التفاعل الهندي الواسع لدعم قضايا
الكويت األساسية.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:43

العظمى 26

الشروق

06:02

الصغرى 13

الظهر

11:58

ً
أعلى مد  12:22ظ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:22

 11:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:54

ً
أدنى جزر  06:03صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:11

 05:58م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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