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«الدستورية» أبطلت عضويته وفقا لـ «المسيء» لعدم إنهائه فترة العقوبة بجريمة اإلساءة لألمير
ً
ً
• المحكمة رأت نفاذ القانون على كل الناخبين والمرشحين فوريا ال رجعيا
• الحكم يرتب عقد انتخابات تكميلية في الدائرة الخامسة بعد إعالن شغور المقعد
ً
ً
ً
 28نائبا :نقف صفا واحدا إلنجاز  5متطلبات
حسين العبدالله

قـضــت الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة أمـ ــس ،بــرئــاســة
الـمـسـتـشــار مـحـمــد بــن نــاجــي ،بـبـطــان عضوية
ال ـنــائــب د .ب ــدر ال ــداه ــوم؛ الف ـت ـقــاده أح ــد ش ــروط
العضوية ال ــواردة في قانون االنتخاب ،لتسمح
بذلك بعقد انتخابات تكميلية على المقعد العاشر
في الدائرة االنتخابية الخامسة.
وأرجعت المحكمة ،في حيثيات حكمها ،أسباب
هذا البطالن إلى التعديل التشريعي ،الذي أصدره
ً
مجلس األمــة برقم  ،2016/27وأصـبــح نــافــذا في
 ،2016/6/29والـ ــذي ي ـقــرر حــرمــان كــل َم ــن صــدر
حكم بإدانته بجرائم اإلســاء ة إلــى الــذات اإللهية
واألنبياء واألمير من االنتخاب والترشح للبرلمان،
مــوضـحــة أن الـثــابــت بـعــد نـشــر ه ــذا ال ـقــانــون أن
الداهوم لم يكن انتهى من مدة وقف تنفيذ عقوبة
جريمة اإلساءة للذات األميرية ،والتي صدر فيها
حكم بات في  2014 /6/8وتنتهي في عام .2017
ً
وقالت إن القانون  2016/27أعد تقديرا لعظمة
ً
ً
الـ ــذات اإللـهـيــة وتــوق ـيــرا لــأنـبـيــاء طبقا ٠٤

• تعديل «الدستورية» و«المسيء» وقوانين الحريات والعفو والتحقيق في «االفتتاحية»
•  6منهم أكدوا مقاطعتهم جلسة قسم الحكومة وعدم التعاون مع الخالد

●

محيي عامر

عـقــب اجـتـمــاعـهــم فــي مكتب الـنــائــب محمد
ً
ً
ً
المطير أمــس ،أصــدر  28نائبا بيانا مشتركا
ً
ً
أكـ ـ ــدوا خ ــال ــه وق ــوف ـه ــم ص ـف ــا واح ـ ـ ــدا ف ــي ظل
التحديات الدستورية والديمقراطية القائمة،

ً
الفيلي :الطعن على عدم دستورية القانون مازال قائما
«الحكم يوحي بتأبيد الحرمان من االنتخاب»
قال الخبير الدستوري أستاذ القانون
العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت
د .محمد الفيلي إن حيثيات حكم بطالن
عضوية النائب بدر الداهوم تبين أنه لم
يتم الطعن أ مــام المحكمة الدستورية
بعدم دستورية ما يسمى قانون حرمان
المسيء.
وصرح الفيلي بأن تلك المسألة تفسر

أن المحكمة لــم تـقــدم ق ــراء ة دستورية
ل ـل ـقــانــون ،وأن ـه ــا اع ـت ـمــدت عـلــى ق ــراءة
ً
منبثقة من المذكرة اإليضاحية ،الفتا
إلى أن عبارتها ،رغم داللتها الظاهرة
ً
على جعل المنع من االنتخاب مؤبدا،
غير قاطعة؛ ألنها ربطت صدور الحكم
الواقف للتنفيذ وقبل انتهاء مدته بما
ً
قد يفتح بابا آخر.

وتابع« :نحن أمام عبارات في الحكم
توحي بتأبيد المنع من حق االنتخاب،
وأمام محكمة لنظر الطعون االنتخابية
لم يدفع أمامها بعدم الدستورية ،وعليه
فإن موضوع الطعن على عدم دستورية
ً
القانون المذكور مازال مفتوحا».

َ
م ـشــدديــن عـلــى أن تـعــديــل قــانــونــي المحكمة
الــدسـتــوريــة وحــرمــان الـمـســيء أصـبــح أولــويــة
تضاف إلى أولويات الحريات العامة و«العفو»
وتشكيل لجنة تحقيق في تـجــاوزات الجلسة
االفـتـتــاحـيــة لمجلس األم ــة ،إلق ــراره ــا فــي أول
جلسة مقبلة.

«محصن» حتى
إعالن خلو مقعده
بحسب اآلراء الدستورية،
ف ـ ــإن ال ـح ـص ــان ــة ال ـن ـيــاب ـيــة
ل ـ ـلـ ــداهـ ــوم مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ،وال
يـ ـ ـج ـ ــوز لـ ـلـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدع ـ ـ ــاؤه ف ـ ـ ــي ق ـض ـي ــة
مخالفة قانون االشتراطات
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،إال ب ـ ـعـ ــد رفـ ــع
الـحـصــانــة ع ـنــه ،إل ــى حين
ن ـشــر ال ـح ـكــم ف ــي ال ـجــريــدة
الــرسـمـيــة وإع ـ ــان مجلس
األمة خلو مقعده.

«الصحة» تسمح بتطعيم
مرضى الحساسية المفرطة

ً
• الغمالس :الكويت األولى إقليميا في هذه الخطوة
• رقم قياسي لشاغلي العناية المركزة بـ  209حاالت

عـقــب دراس ـ ــات مستفيضة أك ــدت
أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا
ال يـ ـتـ ـع ــارض مـ ــع أغ ـل ـب ـيــة الـ ـح ــاالت
المصابة بالحساسية ،قــررت وزارة
ال ـص ـحــة ال ـس ـم ــاح بـتـطـعـيــم مــرضــى

الحساسية المفرطة في مركز الكويت
للتطعيم.
وق ـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـص ـحــة الـعــامــة
د .فـهــد ال ـغ ـمــاس ،فــي تـصــريــح أمــس:
"ن ـب ـش ــر م ــرض ــى الـحـســاسـيــة ٠٤

وفي وقت اكتفى البيان بتلك االستحقاقات
الخمسة في الجلسة األولى ،أعلن النواب خالد
العتيبي وثامر السويط وعبدالكريم الكندري
وفــارس العتيبي ومحمد المطير وحمد روح
الــديــن ،وهــم مــن ضمن موقعيه ،التزامهم بما
ورد فـيــه مــن اسـتـحـقــاقــات سياسية ٠٤

استجواب بدر
العازمي يتبنى
ً
ومطيع يتحدث مؤيدا
ّ
بينما أعـلــن النائب حـمــدان الـعــازمــي تبني اسـتـجــواب رئيس
ّ
المقدم من زميله د .بــدر الــداهــوم بمشاركة زميله محمد
الــوزراء
المطير ،والمدرج على أول جلسة قادمة ،أكد النائب أحمد مطيع
ً
أنه سيتحدث مؤيدا له.
إلــى ذل ــك ،ورغ ــم فــوز الــداهــوم مرتين ب ــإرادة األم ــة عــن الــدائــرة
االنتخابية الخامسة ،فإنه تم إبطال عضويته فيهما ،وكانت المرة
األولى في مجلس فبراير  ،2012الذي أبطلت المحكمة الدستورية
انتخاباته ،والثانية أمس بإبطال عضويته ،وبذلك تزال صفة نائب
سابق عن الداهوم وبموجب الحكمين فهو «نائب أبطلت عضويته».

«الزراعة» 300 :ألف دجاجة
حصدتها إنفلونزا الطيور بالوفرة
«االستئناف» ترجئ
قضية البنغالي إلى
االثنين المقبل
وترفض إخالء
المتهمين
٠٣

 75إذن بناء
بـ «المطالع»
و«غرب عبدالله
المبارك» في اليوم
األول
٠٥

ً
إقفال المزرعة احترازيا  3أشهر
●

علمت «ال ـجــريــدة» أن الهيئة الـعــامــة لـشــؤون
الزراعة والثروة السمكية ،ممثلة بقطاع الثروة
الحيوانية ،أغلقت مزرعة الــدواجــن في الوفرة،
بعد االنتهاء من عمليات إعدام الدجاج المصاب
بإنفلونزا الطيور.
وذك ــرت الـمـصــادر أنــه تــم إع ــدام ٠٤ 300

ً
دون الـ  30عاما يرفضون حكم «الجمهورية اإلسالمية»

النواف :تطوير قوات
«الحرس» وتزويدها
بأفضل األسلحة والمعدات

اقتصاد

١٢
الهاشل« :المركزي»
مازال مستمرًا في دعم
المشاريع والمبادرات

محليات

٠٨
مكتبات «القرطاسية»...
مهجورة حتى إشعار
آخر!

اقتصاد

11
«كامكو إنفست» :قوة
الدوالر تعرقل مسيرة
صعود النفط

دوليات

17

طهران  -فرزاد قاسمي

كشف مصدر في مكتب المرشد اإليراني علي خامنئي،
تفاصيل تقرير أعدته لجنة اجتماعية لدراسة شعبية النظام
ً
بناء على إحصائيات مختلفة.
والثورة بين اإليرانيين،
ُ
وقال المصدر لـ «الجريدة» ،إن التقرير ،الذي ع ِرض على
المرشد األسبوع الماضيُ ،يظهر أن أكثر من  %90من الشباب
ً
دون الـ  30عاما باتوا بعيدين كل البعد عن الثورة ،ويمكن
اعـتـبــار ع ــدد كبير منهم فــي صـفــوف الـمـعــارضـيــن للنظام
والثورة ،إذ بات لدى هؤالء نوع من الكراهية الشديدة للنظام،
وال يأبهون بإهانة كبار رجال النظام وأركانه بشكل علني.
وبحسب التقرير ،فإن  %60من الشباب دون الثالثين من
المشاركين في اإلحصاء أكدوا أنهم ال يجدون أي نظام بديل
للنظام الحالي فــي إي ــران ،بينما أكــد  %40أنهم يفضلون
سقوطه حتى لو لم يكن هناك أي نظام بديل.
٠٤

باسيل يفرغ «الحياد»
من مضمونه ّ
ويتمسك
بسياسته الهجومية
ثنائي إيراني من الشباب في إحدى حدائق طهران (اي بي ايه)

ُ
عمان تحجب «كلوب هاوس» :لم يحصل على ترخيص محلي
ُّ
تعذر الوصول للتطبيق الصوتي في اإلمارات

الحوثيون يتشبثون
بمعركة مأرب

03

محمد الجاسم

إيران :هوة شاسعة بين الشباب والنظام
●

محليات

١٦

ح ـج ـب ــت ،أمـ ـ ــس ،ال ـس ـل ـط ــات الـ ُـع ـمــان ـيــة
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ال ـ ـصـ ــوتـ ــي «كـ ـ ـل ـ ــوب ه ـ ـ ــاوس»
ً
ال ـ ــذي ت ـصــاعــد اس ـت ـخ ــدام ــه أخ ـ ـيـ ــرا على
ال ـم ـس ـتــوى ال ـع ــال ـم ــي ،مـ ـب ــررة ذلـ ــك بـعــدم
حـصــولــه عـلــى الـتــرخـيــص الـمـنــاســب من
هيئة تنظيم االتصاالت ،التي أفادت بأن
«جميع التطبيقات المعنية باالتصاالت

أو اس ـت ـخ ــدام ــات االتـ ـص ــال ال ـمــرئــي عبر
اإلنترنت يجب أن تحصل على تصريح
منها».
وأص ـ ـبـ ــح وس ـ ــم ُ
«ع ـ ـمـ ــان ت ـح ـظــر ك ـلــوب
ً
هـ ـ ــاوس» م ــن ب ـيــن أك ـث ــر ال ــوس ــوم ت ـ ــداوال
بين رواد وسائل التواصل في السلطنة
أمـ ــس ،فــي حـيــن نـشــر الـكـثـيــر من ٠٤

رياضة

18

الشباب يضرب الفحيحيل
بهدفين ويتقدم للمركز
الثامن بـ «الممتاز»

ةديرجلا

•
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محليات
األمير يغادر الواليات المتحدة إلى أوروبا

ُ
في زيارة خاصة بعد فحوص طبية كللت بالنجاح

استقباالت نائب األمير
ً
نائب األمير مستقبال صباح الخالد أمس

غ ـ ـ ـ ــادر ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــو أمـ ـي ــر
البالد الشيخ نواف األحمد ،مساء
أمس ،الواليات المتحدة األميركية
م ـتــوج ـهــا إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا ف ــي زيـ ــارة
خاصة ،بعد أن أجرى سموه بعض
ال ـف ـح ــوص ال ـط ـب ـيــة ال ـم ـع ـت ــادة في
ُ
مدينة نيويورك ،والتي كللت بفضل
من الله وتوفيقه بالنجاح.
وكان في وداع سموه على أرض
المطار سفير الكويت لدى الواليات
الـمـتـحــدة الـشـيــخ ســالــم الـصـبــاح،
والمندوب الدائم للكويت لدى األمم
المتحدة ،السفير منصور العتيبي،
وقنصل الكويت العام لدى نيويورك
حمد الهزيم وأعضاء السفارة.

ً
األمير مغادرا الواليات المتحدة أمس

استقبل سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر
السيف صباح أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ثم نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر العدل وزيــر الدولة
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

النواف :تطوير قوات «الحرس» وتزويدها بأفضل المعدات

ّ
تفقد كتيبة حماية المنشآت الثالثة في محطتي الدوحة وإعادة بث «المطالع» و«كوبثورن الجهراء»

توفير بيئة
آمنة لمهندسي
«الكهرباء»
لالستمرار
في تزويد البالد
باحتياجاتها
من الماء والطاقة

أك ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ــرس
الــوطـنــي ،الـفــريــق أول متقاعد،
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواف ،أن
إمكانات وخبرات قوة الواجب
وع ـنــاصــرهــا ،الــذيــن يتمتعون
ب ـت ــدري ــب ع ـل ــى أع ـل ــى مـسـتــوى
فــي مـجــال الحماية والتفتيش
وال ـت ـعــامــل م ــع ال ـج ـم ـهــور ،تعد
تــرج ـمــة ل ـج ـهــود ت ـطــويــر ق ــوات
ال ـ ـحـ ــرس وتـ ــزويـ ــدهـ ــا بــأف ـضــل
األسلحة والمعدات.
جاء ذلك خالل تفقده كتيبة
حـ ـم ــاي ــة الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت الـ ـث ــالـ ـث ــة،
ل ـ ــاط ـ ــاع عـ ـل ــى أعـ ـم ــالـ ـه ــا فــي
حماية المرافق الحيوية للدولة،
والمتمثلة فــي محطة ا لــدو حــة
الشرقية والغربية لتوليد الطاقة
الكهربائية وتقطير المياه ،كما
تفقد محطة إعادة بث المطالع
وف ـ ـنـ ــدق وم ـن ـت ـج ــع ك ــوبـ ـث ــورن
الـجـهــراء ،حيث اطـمــأن خاللها
عـ ـل ــى سـ ـي ــر الـ ـعـ ـم ــل وااللـ ـ ـت ـ ــزام
بالمهام والواجبات في حماية
تلك المرافق الحيوية.

«االستئناف» ترجئ قضية البنغالي
إلى االثنين وترفض إخالء المتهمين
قررت محكمة االستئناف
ال ـجــزائ ـيــة ،أمـ ــس ،بــرئــاســة
المستشار هاني الحمدان
تـ ــأج ـ ـيـ ــل قـ ـضـ ـي ــة الـ ـن ــائ ــب
الـ ـبـ ـنـ ـغ ــال ــي الـ ـمـ ـتـ ـه ــم ع ـلــى
ذمـ ـتـ ـه ــا وكـ ـي ــل س ــاب ــق فــي
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ومــرشــح
سـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــق فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـ ـ ــرة
االنتخابية الرابعة ووكيل
فــي الهيئة ا لـقــوى العاملة
وال ـنــائــب الـحــالــي سـعــدون
ح ـ ـمـ ــاد والـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ص ــاح
خـ ـ ــورش ـ ـ ـيـ ـ ــد إلـ ـ ـ ـ ــى ج ـل ـس ــة
االث ـن ـيــن الـمـقـبــل ،لحضور
مدير الشؤون القانونية في
«القوى العاملة».
ورفـ ـض ــت الـمـحـكـمــة في
جلسة أمس طلبات الدفاع
بــإ خــاء سـبـيــل المتهمين،
وأمــرت باستمرار حبسهم
إلـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل ف ــي
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة عـ ـل ــى أن ت ـح ــدد
ً
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـق ـبــل م ــوع ــدا

لسماع مرافعة الدفاع عنهم.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــة
استجواب ضابط مباحث
ج ــرائ ــم األم ـ ـ ــوال ال ـ ــذي أكــد
أقــوالــه أمــام النيابة العامة
ومحكمة أول درجة بوقوع
جــريـمــة ال ــرش ــوة ،فــي وقــت
رف ـض ــت الـمـحـكـمــة تــوجـيــه
أس ـئ ـلــة ل ـل ـضــابــط مــرتـبـطــة
بقضية غسل األمــوال التي
ت ـح ـقــق ف ـي ـهــا ال ـن ـي ــاب ــة مــع
بعض المتهمين.

«أسبوع اللغة الفرنسية»
ينطلق في الكويت
●

ربيع كالس

أعلن مجلس دعــم تــرويــج الفرنكوفونية فــي الكويت،
انطالق فعاليات «أسبوع اللغة الفرنسية والفرنكوفونية»،
والــذي يستمر حتى  20الـجــاري .وسيتم تقديم برنامج
يـتـنــاســب مــع ال ـظ ــروف ال ـتــي فــرضـتـهــا األزمـ ــة الصحية،
حيث ستكون جميع األنشطة افتراضية ،التزاما بتدابير
االش ـتــراطــات الصحية .وستتضمن األنـشـطــة «مهرجان
األفالم الفرنكوفونية» ،وسيشارك في هذه الفعالية سفارات
كندا ،المغرب ،رومانيا ،تونس وفرنسا لدى الكويت ،كما
ستتضمن «مسابقة ثقافية حول الفرنكوفونية» باللغتين
اإلنكليزية والعربية ،وسيتم إعالن الفائزين يوم اختتام
أسبوع الفرنكوفونية .كذلك ،سيشهد األسبوع «مسابقة
رس ــم لــأط ـفــال» ح ــول كـلـمــات الـفــرنـكــوفــونـيــة الـمـخـتــارة.
وخ ـت ــام ــا ،يـنـظــم الـمـعـهــد ال ـفــرن ـســي ف ــي ال ـكــويــت عــرضــا
موسيقيا مباشرا على وسائل التواصل االجتماعي ،كما
ستنظم جامعة الخليج فــي الـكــويــت ثــاث ن ــدوات حول
موضوع الفرنكوفونية وتعلم اللغة الفرنسية.
من جهتها ،تنظم جامعة الكويت في  24مــارس «يوم
ال ـفــرن ـكــوفــون ـيــة» .وس ـي ـك ــون هـ ــذا الـ ـح ــدث ال ـث ـقــافــي على
ال ـم ـس ـتــوى االفـ ـت ــراض ــي ،والـ ـ ــذي س ـي ـضــم م ـج ـمــوعــة من
األنشطة ،من أهمها :محاضرات ،وفيلم يؤرخ ألهم إنجازات
وفعاليات قسم اللغة الفرنسية بجامعة الكويت.

النواف يطلع على اإلجراءات الميدانية لكتيبة الحماية في محطة الدوحة

وشدد على استمرار التمارين
والبيانات العملية بالتعاون مع
المؤسسات العسكرية المرموقة
في الــدول الشقيقة والصديقة،
ل ـ ـمـ ــواك ـ ـبـ ــة أفـ ـ ـض ـ ــل ال ـت ـق ـن ـي ــات
واألساليب العملياتية في مجال

الحماية والتأمين ،مؤكدا توفير
بـيـئــة ع ـمــل آ م ـن ــة للمهندسين
والعاملين فــي وزارة الكهرباء
والماء ،لضمان استمرار اإلنتاج
لـتــزويــد احـتـيــاجــات ال ـبــاد من
الماء والطاقة.

وبـ ــدأ ن ــائ ــب رئ ـيــس ال ـحــرس
ال ـج ــول ــة م ــن مـحـطـتــي ك ـهــربــاء
الـ ــدوحـ ــة ال ـش ــرق ـي ــة وال ـغ ــرب ـي ــة،
واطلع على اإلجــراءات المتبعة
ف ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ــأم ـي ــن وأج ـه ــزة
التفتيش والمعدات المستخدمة

أم ــام ال ـبــوابــات ،وآلـيــة التعامل
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـمـ ـ ــرك ـ ـ ـبـ ـ ــات واألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد،
والدوريات الثابتة والمتحركة
حــول الـمــواقــع لتأمين األســوار
والمنشآت.
وتفقد النواف محطة إرسال
الـمـطــاع اإلذاع ـي ــة ،حـيــث اطلع
عـلــى اإلجـ ـ ــراء ات المتبعة على
البوابة ،وضمان انسيابية حركة
الــدخــول والـخــروج للموظفين،
و حـســن التعامل مــع الجمهور
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل اإلجـ ـ ــراءات
االح ـت ــرازي ــة الـمـتـبـعــة لـلــوقــايــة
م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،وتــوفـيــر
كـ ـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات ل ـت ـح ـق ـيــق
االشتراطات الصحية المحددة
من وزارة الصحة.
ك ـمــا تـفـقــد ق ــوة ال ــواج ــب في
فـ ـ ـن ـ ــدق ومـ ـنـ ـتـ ـج ــع كـ ــوب ـ ـثـ ــورن
ال ـج ـهــراء ال ـمــوجــودة لمساندة
وزارة الداخلية في تطبيق قرار
مجلس ال ــوزراء بفرض الحجر
ال ـم ــؤس ـس ــي ع ـل ــى ال ـمــواط ـن ـيــن
العائدين إلى البالد.

المضف يحدد شروط استحقاق
«الممتازة» بـ «التربية» عن 2020
●

فهد الرمضان

ً
أصـ ــدر وزيـ ــر الـتــربـيــة د .عـلــي الـمـضــف ق ـ ــرارا بـشــأن
ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة
للعاملين فــي دي ــوان عــام الـ ــوزارة واإلدارات المركزية
واإلدارات العامة للمناطق التعليمية لعام .2020
وحــدد المضف في المادة األولــى من القرار ضوابط
منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين
بديوان عام الوزارة واإلدارات المركزية واإلدارات العامة
للمناطق التعليمية عــن عــام  ،2020على أن يـكــون قد
مضى على تعيين الموظف مدة سنتين داخل الوزارة
أو ل ــدى أي مــن الـجـهــات الـحـكــومـيــة األخـ ــرى للموظف
المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارج الوزارة وذلك
للمعينين قبل  ،2019/1/1وأن يكون الموظف حاصال
على تقييم كفاء ة بدرجة ممتاز عن سنة االستحقاق،
شريطة أال تكون هناك أية عقوبات تأديبية سارية بحقه
خالل سنة االستحقاق ما لم يتم محوها وفقا ألحكام
قانون ونظام الخدمة المدنية.
وأش ــار الــى انــه يجب أال تقل مــدة الـمــزاولــة الفعلية
للموظف عن  180يــوم عمل فعلي ،بعد استبعاد مدد
االن ـق ـطــاع وال ــوق ــف عــن الـعـمــل واإلعـ ـ ــارة وال ـت ـفــرغ بكل
أنواعه ومسمياته والبعثات واإلجازات أيا كان نوعها
أو مدتها وأيــام العطالت الرسمية والجمع والراحات
عدا اإلجازة المرضية خالل فترة الرقود في المستشفى
خالل سنة االستحقاق.

العتيبي :ندرس استئناف انتخابات «التعاونيات» بعد الحظر
• وزير الشؤون التقى رؤساء الجمعيات ودعا الستحداث لجنة نزاهة حيال اتهامات أعضائها
• «االتحاد» :نعاني الصراعات داخل «الشؤون» ...وهناك «تعاونيات» خط أحمر
●

جورج عاطف

عقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة،
وزير الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية
د .م ـش ـعــان الـعـتـيـبــي ،أول ل ـق ــاء ات ــه م ــع ات ـحــاد
الجمعيات التعاونية ورؤ س ــاء مجالس إدارة
ال ـج ـم ـع ـيــات ،ل ـل ـحــديــث حـ ــول أب ـ ــرز ال ـم ـعــوقــات
وال ـص ـع ــوب ــات ،ال ـت ــي ت ــواج ــه ع ـم ـل ـهــم ،وت ـب ــادل
األفكار ووجهات النظر حول كيفية ايجاد حلول
جذرية لها ،تضمن االرتقاء بالصرح التعاوني،
الـ ـمـ ـس ــؤول األول ع ــن ت ــوف ـي ــر ال ـس ـل ــع والـ ـم ــواد
الغذائية واالستهالكية للمواطنين والمقيمين.
وكشف المشعان أن الوزارة ،ممثلة في قطاع
التعاون ،سوف تــدرس عملية استئناف اجراء
انتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية
المنتهية واليتها ،عقب انقضاء فترة سريان
قــرار حظر التجول الجزئي ،السيما أن األصل
في القانون من االنتخاب.
وأكــد ،في تصريح صحافي عقب االجتماع،
ق ــرب ص ــدور جملة قـ ــرارات تـعــاونـيــة لمعالجة
بعض الثغرات والمثالب الحالية ،وتعزيز العمل
ً
التعاوني ،مشيرا إلى أنه من ضمن هذه القرارت
استحداث لجنة تقصي حقائق لتعزيز النزاهة
والـشـفــافـيــة سـتـكــون مـنــوطــة بـبـحــث الـشـكــاوى
واالت ـهــامــات كــافــة ،الـتــي ت ــرد إل ــى الـ ــوزارة ضد
أعضاء مجالس إدارة الجمعيات ،للوقوف على
ً
مدى صحتها من عدمه قبل اتخاذ قرارا حيالها.

تعديالت «العمل التعاوني»
وكشف المشعان عن اجتماع سيعقد اليوم

الرشيدي :قرار لتحديد ضوابط
ً
اختيار مراقبي «التعاونيات» قريبا
ك ـش ــف ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون ق ـطــاع
ال ـت ـع ــاون ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة س ــال ــم ال ــرشـ ـي ــدي ،عن
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن ان ـ ـجـ ــاز م ـ ـشـ ــروع ق ـ ـ ــرار ي ـح ــدد
آلـيــات وضــوابــط اختيار المراقبين الماليين
ً
واإلداري ـيــن داخــل الجمعيات ،مشيرا إلــى أنه
ُ
سيرفع قريبا إلى الوزير القراره.
ً
وبـيــن الــرشـيــدي أنــه تــم أيـضــا االنـتـهــاء من
تعديالت قــرار تنظيم العمل التعاوني ،وفي
ً
انـتـظــار مــراجـعـتـهــا ب ـصــورة نـهــائـيــة تمهيدا
الصدار قرار وزاري بها.

العتيبي خالل لقائه االتحاد ورؤساء الجمعيات أمس
في الوزارة للمراجعة النهائية على تعديالت
قرار تنظيم العمل التعاوني ،مؤكدا عدم وجود
أي م ــوان ــع ت ـح ــول دون إع ـ ــادة دراس ـ ــة بعض
الـقــوانـيــن ال ـجــامــدة ،ال ـتــي يـعـطــل اسـتـمــرارهــا
ً
تـ ـط ــور ال ـع ـم ــل الـ ـتـ ـع ــاون ــي ،مـ ـ ـش ـ ــددا ع ـل ــى أن
«التعاونيات» أمانة في عنق الوزارة ومجالس
ً
اإلدارة ،ونسعى جميعا إلــى االرتـقــاء بها من
خــال تعديل بعض ا ل ـق ــرارات لضمان ايجاد
ً
حلوال جذرية للعديد من المشكالت العالقة.

زيادة األسعار
وذكر المشعان أن ثمة شكاوى ال حصر لها
من المواطنين والمقيمين بشأن زيادة أسعار
ً
الـسـلــع داخ ــل «ال ـت ـعــاون ـيــات» ،داع ـي ــا مجالس
اإلدارة إلى التنافس فيما بينهم على تخفيض
األسعار ،كما تتنافس على زيادة نسب األرباح،
ً
فضال عن إعادة درس آليات وضوابط تقديم
الخدمات االجتماعية للمساهمين بما تحقق

(تصوير ميالد غالي)

ً
أكـبــر اسـتـفــادة ممكنة مـنـهــا ،م ـشــددا عـلــى أن
الـ ـه ــدف األسـ ــاسـ ــي وال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــذي أش ـه ــرت
الجمعيات عـلــى أســاســه تـعــاونــي يـقــوم على
تقديم سلعة بجودة عالية وسعر مخفض.
وقـ ــال إن «ال ـه ــدف م ــن ال ـل ـقــاء تـقــديــم جــزيــل
الشكر والـعــرفــان إلــى رجــال التعاون على كل
م ــا ب ــذل ــوه ،مـنــذ ب ــداي ــة أزمـ ــة جــائـحــة كــورونــا
حـ ـت ــى اآلن ،م ـ ــن ج ـ ـهـ ــود ح ـث ـي ـث ــة و م ـض ـن ـيــة
لتوفير ا لـمـخــزون السلعي وا لـغــذا ئــي لعموم
المستهلكين من المواطنين والمقيمين ،حتى
حلت الكويت بالمركز األول بين صفوف الدول
المحققة األمــن الغذائي» ،مؤكدا أن هذا األمر
لـيــس بــالـغــريــب عـلــى الـجـمـعـيــات ،السـيـمــا أن
العمل التعاوني متأصل في الكويت ونموذج
يحتذى نفخر ونعتز به.

صراعات «الشؤون»
من جانبه ،قال رئيس اتحاد الجمعيات فهد

الكشتي إن «التعاونيات» تعاني جملة مشكالت
ً
أبرزها الصراعات القائمة حاليا داخل وزارة
الشؤون ،إضافة إلى ذلك فإن قطاع التعاون في
الوزارة غير متعاون ،وهناك قياديون سيئون
يهددون الجمعيات ويعرقلون عملها.
وأكد الكشتي أن هناك تعاونيات خط أحمر
ً
ومحمية من قبل الــوزارة ،معتبرا أنه من غير
المنطق أن تكون جميع «التعاونيات» ومجالس
إدارتها على خطأ والوزارة وحدها وموظفوها
على صواب.
وطــالــب الــوزيــر المشعان بالنظر فــي طلب
االتحاد بصرف مكافأة مالية لرجال التعاون
بواقع  500دينار شهرية عن فترة عملهم خالل
ً
أزمة جائحة كورونا ،كاشفا عن تنسيق يجري
ً
حــالـيــا بين االتـحــاد ووزارة الـصـحــة ،لتوفير
س ـي ــارات مـخـصـصــة ل ـل ـقــدوم إل ــى الـجـمـعـيــات
وتـطـعـيــم موظفيها والـعــامـلـيــن داخـلـهــا ضد
فيروس كورونا.

مكافآت «الممتازة» في حسابات الموظفين األسبوع الجاري
كـشــف الــوكـيــل الـمـســاعــد لـقـطــاع ال ـش ــؤون المالية
واإلدارية في وزارة الشؤون االجتماعية صالح العجيل،
عن ايداع مبالغ مكافآت األعمال الممتازة في حسابات
الموظفين المستحقين األسبوع الجاري.
وأوضح العجيل لـ «الجريدة» أن حصول الموظف
ع ـلــى تـقـيـيــم س ـن ــوي ام ـت ـيــاز ش ــرط أس ــاس ــي لـصــرف
المكافأة ،مؤكدا أنه رغم الظروف االستثنائية الراهنة،
وتقليص أع ــداد الموظفين فــي ال ــدوائ ــر الحكومية،
حرصت الوزارة على انجاز المكافآت في موعدها.
إلى ذلك علمت «الجريدة» من مصادرها ،أن اجمالي
الـمـبـلــغ ال ـمــرصــود م ــن الـ ـ ــوزارة لـلـمـكــافــآت بـلــغ نحو

 1.5مليون دينار ســوف تصرف لنحو  2300موظف
وموظفة من المستحقين .وذكــرت المصادر أن قيمة
االع ـم ــال ال ـم ـم ـتــازة تـحـســب وف ــق ال ــدرج ــة الــوظـيـفـيــة
والـمـسـمــى بـحــد اق ـصــى ل ـلــوكــاء الـمـســاعــديــن 2000
ً
دينار ،و 1500دينار لمديري االدارات ،و 1250دينارا
للمراقبين ،و 1000دينار لرؤساء االقسام ،أما بالنسبة
للموظفين وفــق الدرجة الوظيفية للرابعة فهو 800
و 600للثامنة حتى الخامسة ،والدرجات المعاونة ،300
أما بالنسبة للعاملين على بند االستعانة بالخدمات
فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية ألخذ الموافقة
على الصرف.

صالح العجيل

محليات

٤

حرمان الداهوم أبديًا من مجلس...
للمادة الثانية من الدستور ،وحماية للذات األميرية باعتبارها
ً
رمز الوالء للوطن ويجب اإلخالص لها من ممثلي األمة طبقا
للمادة  91من الدستور ،وقد أعد هذا القانون المرافق ليمنع
من ممارسة حق االنتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه ،وليعمل
مقتضاه بالحذف من الـجــداول االنتخابية كل من صــدر عليه
ً
حـكــم نـهــائــي ب ــاإلدان ــة ،أي ــا ك ــان مـنـطــوقـهــا ،فــي أي جــريـمــة من
الجرائم المذكورة ،ومن ثم يعد عدم اإلدانة بحكم نهائي في تلك
ً
ً
الجرائم شرطا جوهريا لممارسة حق االنتخاب وما يستتبعه
من الترشيح.
ً
وأوضحت المحكمة أن القانون المذكور ينفذ فوريا وفق أثره
المباشر لكل من تمت إدانته بحكم نهائي في إحــدى الجرائم
المنصوص عليها فيه وأدركه هذا التعديل قبل انقضاء اآلثار
ً
ً
ً
الجنائية للحكم ،وهو ما يعد تطبيقا مباشرا له وليس تطبيقا
ً
ً
رجعيا ،مما يترتب عليه حرمانه نهائيا من هذا الحق.

ةديرجلا

•
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ً
ويـعــد ه ــذا الـحـكــم م ـق ــررا لـنـظــريــة ال ـحــرمــان األبـ ــدي للنائب
الداهوم ،ولكل النواب السابقين الصادرة بحقهم أحكام قضائية
باإلدانة بجرائم اإلساءة للذات اإللهية أو األنبياء ،أو األمير بعد
نشر القانون  2016/27في الجريدة الرسمية ،ويتم حرمان من
لم ُي َرد إليه اعتباره أو لم ينته من فترة التعهد ،بينما ال ُي َّ
طبق
الـحــرمــان األب ــدي على َمــن انتهى مــن فـتــرة التعهد أو ُرد إليه
اعتباره قبل نشر ونفاذ هذا القانون.
07-06

 28نائبًا :نقف صفًا واحدًا...
وتشريعية ،إ لــى جانب التزامهم بمقاطعة قسم الحكومة و عــدم
التعاون مع رئيسها ،مؤكدين أن َمن ال يحترم إرادة األمة ال يستحق
أن يقسم على احترام دستورها وقوانينها وحرياتها.
ودعــا البيان جميع أبناء الشعب الكويتي إلى تشديد الرقابة
الـشـعـبـيــة عـلــى أع ـم ــال جـمـيــع الـسـلـطــات وف ــي مـقــدمـتـهــا السلطة
التشريعية« ،فمن ال يوقظه ضميره بكل تأكيد ستوقظه الرقابة
الشعبية».
وك ــان ال ـنــواب تــداعــوا فــور ص ــدور حكم «الــدسـتــوريــة» ببطالن
عضوية الداهوم إلى اجتماع عاجل بمكتب المطير في المجلس
ً
أمس ،بحضور نحو  28نائبا؛ «لتدارس الخطوات المتاحة للحكم
المفاجئ» ،وأجمع أكثر من  21منهم على ضــرورة تعديل قانون
إنشاء «الدستورية».
ورفع بعض النواب سقف المطالبات إلى مقاطعة جلسة تأدية
الحكومة لليمين الدستورية ،في حين طالب آخرون بإلغاء قانون
«المسيء» ،وإقرار «مخاصمة القضاء».
وقال النائب مهند الساير« :إن ما بيننا وبينكم دستور؛ وشطب
الداهوم بعد نيله ثقة األمة ال يمكن قبوله بأي حال من األحــوال،
ويجب وقف تلك الممارسات بالقانون ال باألهواء».
ً
بدوره ،أكد النائب خالد العتيبي« :لزاما علينا كنواب لألمة أن
ّ
نعدل مسار التقاضي في عضوية النواب لدى القاضي األساسي،
وهو مجلس األمة ،فال يمكن السكوت عن القوانين السياسية التي
ُ
تقصي الخصوم السياسيين».
من جانبه ،قال النائب مبارك الحجرف« :الــداهــوم نائب بحكم
الشعب ،هذه هي الحقيقة التي أعرفها،وواجبنا يبدأ اليوم لتعديل
ً
قانون المحكمة الدستورية ...كفى عبثا بإرادة األمة».
أما النائب د .عبدالكريم الكندري فأعلن مقاطعة جلسة القسم،
ً
مؤكدا أن تعديل قانون «الدستورية» بإعادة تشكيلها ،وتحديد
صالحيتها ،وإقرار «مخاصمة القضاء» أصبح ضرورة.
كما أعلن النائبان سعود بوصليب وفارس العتيبي مقاطعتهما
ً
لجلسة القسم أيضا ،في وقت كشف ّالنائب أسامة المناور عن وضع
ً
تعديل قانوني يتيح للداهوم الترشح ،مسابقا الوقت ليتمكن من
خوض «التكميلية».
وأكد النائب مبارك العرو أنه سيدعم مقترح النائب عبدالعزيز
ّ
يخص
الصقعبي بسحب التفويض الممنوح لـ «الدستورية» فيما
صحة العضوية من عدمها ،ليعود هذا التفويض إلى مجلس األمة.
وجدد النائب الصيفي الصيفي دعوته للنواب الـ  38المؤيدين
لالستجواب السابق إلى مقاطعة جلسة قسم الحكومة ،وإسقاطها
وإجبارها على الرحيل غير المأسوف عليه.

«الصحة» تسمح بتطعيم...

ً
بأنه ُ
سيسمح لهم بالتطعيم" ،مشيرا إ لــى أن الكويت تعتبر
ً
األولى إقليميا في تطعيم هؤالء المرضى ،وهذا يؤكد سالمة
اللقاحات ومأمونيتها.
وأوضـ ـ ــح ال ـغ ـم ــاس أنـ ــه سـيـتــم ال ـت ـع ــاون م ــع كـ ـ ــوادر طبية
متخصصة من مركز عبدالعزيز الراشد للحساسية؛ للتعامل
ً
مــع مرضى الحساسية الراغبين فــي تلقي الـلـقــاح ،الفـتــا إلى
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إنشاء غــرف مالحظة بها فــرق طبية متخصصة لالستشارة
بـهــذا ال ـشــأن ،وأخ ــرى لـلـطــوارئ لتوفير كــل الـجــوانــب الطبية
واإلسعافية لهذه الفئة.
ُّ
خذ من
وذكر أن من الدالئل التي تؤكد ًمأمونية اللقاح ما ات ِ
خطوة استباقية لم تحدث إقليميا بتطعيم هــؤالء المرضى،
ً
مؤكدا أن معظمهم ال تتعارض أمراضهم مع اللقاح.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أك ــد ال ـغ ـمــاس مــأمــونـيـنــة ك ــل الـلـقــاحــات
ً
ً
ً
الـمــوجــودة بالكويت ،مشيرا إلــى أن هناك إقـبــاال مـتــزايــدا من
المواطنين والمقيمين على التطعيم ،والوزارة تراهن على وعي
وثقافة الشعب ،والتواصل مع الجهات الرسمية الستقاء كل
المعلومات والتأكد من دقتها وصحتها.
إل ــى ذل ــك ،سـجـلــت أعـ ــداد مــرضــى "كــوف ـيــد  "19ف ــي الـعـنــايــة
ً
ً
المركزة رقما قياسيا ،أمس ،بـ  209حاالت ،هي األعلى منذ بداية
الجائحة ،بعدما كانت سجلت خالل ذروة الموجة األولى في
ً
 30مايو الماضي  206مرضى ،علما أن إجمالي استيعاب غرف
العناية المركزة في البالد يقارب  500حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ،أمس ،تسجيل  1063إصابة جديدة،
في الساعات الـ 24الماضية ،و 7حاالت وفاة ،في مقابل شفاء
 1390إصابة.
وبلغ عــدد المسحات ،التي تم إجــراؤهــا خــال ال ـ  24ساعة
الماضية 6171 ،مسحة ،بلغت نسبة اإلصابات الجديدة منها
.%17.2

«الزراعة» 300 :ألف دجاجة...

ً
ألــف من الــدجــاج البياض ،وأن المزرعة ستبقى مغلقة احترازيا
لمدة ثالثة أشهر ،أو لحين ارتفاع درجات الحرارة ،التي ستقضي
بدورها على المرض ،السيما أن اإلصابات فيها شملت  11حظيرة
ً
للدواجن ،خالفا للمزرعة األخرى في العبدلي ،التي انحصرت فيها
اإلصابات داخل حظيرة واحدة.
وبينت أن الفرق مستمرة في مسح المنطقة المحيطة بالمزرعة
ً
وسـحــب عـيـنــات عـشــوائـيــة ،للتأكد مــن خـلــو المنطقة تـمــامــا من
اإلنفلونزا ،موضحة أن جميع المسحات ،التي قامت بها الفرق في
األيام الماضية ،بينت عدم انتشار العدوى في المزارع المحيطة
أو العاملين بها.
وبشأن تعويض المزرعة المتضررة ،أكدت المصادر أن الهيئة
ستنظر بـعــد انـتـهــاء عـمـلـيــات الـمـســح وال ـمــراق ـبــة الـمـسـتـمــرة في
استحقاق أصحاب المزارع المتضررة للتعويض ،أو اعتبار األمر
ً
ناتجا عن إهمال ،قائلة إن العدد المصاب ليس بالقليل ،والهيئة لن
تتوانى عن الوقوف مع المنتجين ودعمهم ،إذا وجدت مبررات لذلك.

إيران :هوة شاسعة بين الشباب...
وي ـش ـيــر ال ـت ـقــريــر إل ــى أن ــه إذا ن ـظــم اس ـت ـف ـتــاء ع ـلــى نـظــام
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة ف ـ ــإن  %95مـ ــن ه ـ ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب
سيصوتون بـ «ال».
وك ـشــف أن ن ـحــو  200أل ــف ش ــاب وش ــاب ــة ع ـلــى مـسـتــوى
ً
الدراسات الجامعية العليا يهاجرون من إيران سنويا ،وأن
ً
أكثر من  %80ممن هم دون الـ  30عاما أكدوا أنهم يفكرون
في الهجرة ،ومستعدون لترك البالد إذا سنحت لهم فرصة
مناسبة.
وأظـهــر أن  %80ال يــؤمـنــون بـنــزاهــة السلطة القضائية،
و %90يعتبرون أن جميع مديري الحكومة فاسدون ،و%95
ال يعتبرون أن مجلس الشورى (البرلمان) يمثلهم ،و%95
يعتقدون أن مجلس صيانة الدستور يهندس االنتخابات.
ّولفت إلى أن نحو  %80من عموم الشعب اإليراني باتوا
يكنون العداء للواليات المتحدة بعد عقوبات دونالد ترامب،

ً
لكن  %90ال يثقون بروسيا والصين أبدا.
وذكــر التقرير أن  %60ال يدعمون بقاء حالة العداء بين
إيران وإسرائيل ،و %90يرفضون مهاجمة بالدهم لتل أبيب
في حالة السلم.

ُعمان تحجب «كلوب هاوس» :لم...

الـ ُـعـمــانـيـيــن لـقـطــات ل ـشــاشــات هــواتـفـهــم تـظـهــر صفحة
التطبيق وعليها رسالة تفيد بحدوث خطأ.
ً
وتـعـلـيـقــا ع ـلــى الـ ـق ــرار ،ق ــال ال ـكــاتــب الـ ُـع ـمــانــي زكــريــا
الـمـحــرمــي« :أتـمـنــى أن يـكــون تعليق كـلــوب ه ــاوس في
ً
ً
ً
عمان ناتجا عن مشكلة تقنية ال قرارا بالحظر» ،مؤكدا
أن «منع الناس من الحديث واالستماع إلى اآلراء األخرى
ّ
يحصن المجتمعات؛ بل يزيد احتقانها ويدفعها إلى
ال
هاوية الفوضى والصدام».
وفي اإلمارات ،واجه مستخدمون صعوبة في الوصول
إلى ّخدمات «كلوب هاوس» ،ولم يتضح ما إذا كان هذا
ً
التعذر ناجما عن مشكلة تقنية أو أنه يتعلق بإجراء من
السلطات مثلما هو متبع تجاه حظر مكالمات «واتساب»
و«سكايب» في البالد ،إذ كان قطاع االتصاالت في اإلمارات
أكد حصر إمكانية تقديم خدمات االتصال الصوتي ،عبر
بروتوكول اإلنترنت على مشغلي االتصاالت المصرح
لهم.
التطبيق الذي كانت الصين حجبته الشهر الماضي،
ط ــرح فــي أوائـ ــل  ،2020وارت ـف ــع ع ــدد مستخدميه على
مستوى العالم بعد أن أجــرى الملياردير إيلون ماسك
الرئيس التنفيذي لشركة «تسال» وفالد تينيف الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـشــركــة «روبـ ــن ه ــود» مـنــاقـشــة مـفــاجـئــة عبر
منصته.
والقى التطبيق الذي ّ
مقره سان فرانسيسكو شعبية
في الدول العربية ،لكنه واجه انتقادات بسبب تقارير عن
انتشار آراء انطوت على كراهية النساء ومعاداة السامية
ومعلومات كاذبة عن فيروس «كورونا» على منصته ،رغم
وجود قواعد ضد مثل هذه التصرفات.
(دبيُ ،عمان ـ ـ رويترز)

ةديرجلا
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محليات

 75إذن بناء بـ«غرب عبدالله المبارك» و«المطالع»
تدشن اليوم األول إلصدار التراخيص
المنفوحي :إنجاز ًاإلذن الواحد ال يتجاوز  48ساعة
ونتوقع منح  12ألفا بالفترة المقبلة
محمد الجاسم

أصدرت البلدية ،أمس75 ،
إذن بناء ألصحاب األراضي
السكنية في مدينة المطالع
ومنطقة غرب عبدالله المبارك ً
في أول يوم لألذونات ،تمهيدا
للبدء بأعمال البناء.

ً
 23طلبا
ً
إلكترونيا
درسها فريق
المهندسين
المختص في
الجهراء

المطيري

دشـ ـ ـن ـ ــت ب ـ ـلـ ــديـ ــة الـ ـك ــوي ــت
ال ـيــوم األول ألذونـ ــات الـبـنــاء
فــي مدينة المطالع السكنية
ومنطقة غرب عبدالله المبارك
الـسـكـنـيــة ب ــإص ــدار  75إذنـ ــا،
بعدما استقبلت البلدية في
فرعيها بمحافظتي الجهراء
والفروانية أكثر من  100طلب
من أصحاب األراضي السكنية
في المنطقتين.
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام
ل ـل ـب ـل ــدي ــة ،ال ـم ـه ـن ــدس أح ـمــد
المنفوحي ،حصيلة أذو نــات
الـبـنــاء فــي الـيــوم األول خــال
اس ـت ـق ـب ــال ــه م ـم ـث ـل ــي ال ـل ـج ـنــة
ال ـت ـط ــوع ـي ــة أله ـ ــال ـ ــي مــدي ـنــة
ال ـ ـم ـ ـطـ ــاع ،أمـ ـ ـ ــس ،ب ـم ـك ـت ـبــه،
ق ــائ ــا« :ن ـ ـبـ ــارك ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
م ـ ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـقـ ـس ــائ ــم فــي
ال ـ ـمـ ــدن الـ ـج ــدي ــدة ال ـ ـبـ ــدء فــي
إص ـ ـ ــدار ت ــراخـ ـي ــص الـ ـبـ ـن ــاء»،
والفـ ـت ــا الـ ــى أن «إص ـ ـ ــدار إذن
معاملة البناء ال يتجاوز 48
ســا عــة مــن تقديم الطلب عبر
المنصة اإللكترونية إذا كانت
ال ـم ـخ ـط ـطــات م ـطــاب ـقــة لـنـظــم
ولوائح البلدية».
وكشف المنفوحي أ نــه في
م ـقــابــل إص ـ ــدار  75إذن بـنــاء
بــال ـمــدن ال ـج ــدي ــدة ف ــي ال ـيــوم
األول ،نتوقع أن تبلغ أذونات
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـتـ ـص ــدره ــا

قسائم المطالع
البلدية  12ألف إذن بناء خالل
الفترة المقبلة.

أذونات وإخالء طرف
وعلى الرغم من عدم جاهزية
إي ـص ــال ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي في
ا لـمـنـطـقـتـيــن ا لـسـكـنـيــة حديثتي
اإلنـ ـ ـش ـ ــاء ،ف ـ ــإن ال ـب ـل ــدي ــة ب ـ ــادرت
إل ــى إخ ــاء طــرفـهــا بــإع ـطــاء إذن
الـبـنــاء وع ــدم الـتــأخـيــر فــي قـيــام
ال ـم ـشــروع اإلس ـك ــان ــي ،ليتسنى
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن الـ ـب ــدء ف ــي أع ـم ــال
البناء في قسائمهم ،حتى تكون
ج ــاه ــزة ب ــال ـت ــزام ــن م ــع مــواع ـيــد
إيصال التيار الكهربائي للمدن
اإلسكانيةً ،
بناء على الكتب التي

ّ
تسلمتها بلدية الكويت من وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء وال ـمــؤس ـســة
العامة للرعاية السكنية ،وذ لــك
اسـ ـتـ ـن ــادا الـ ــى م ــا أك ـ ــده ال ـمــديــر
الـعــام للبلدية ،فــي وقــت سابق،
بأن عملية توزيع أذونات البناء
س ـت ـكــون لـلـمــواطـنـيــن مـسـتــوفــي
ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ،وال ــذي ــن س ـب ــق أن
استخرجوا شـهــادات لمن يهمه
األمـ ـ ـ ــر م ـ ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
ل ـلــرعــايــة ال ـس ـك ـن ـيــة ،إذ سـيـتــاح
لـهــم اس ـت ـخــراج إذن ال ـب ـنــاء عبر
الـمـنـصــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،وم ــن ثم
بــدء إج ــراء ات الـبـنــاء لوحداتهم
السكنية في المنطقتين.
وكشف مدير بلدية محافظة
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ثـ ـ ــامـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري،

ل ـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،عـ ــن تـ ـق ــدي ــم 23
طـلــب إذن ب ـنــاء لـقـســائــم مــديـنــة
ا لـمـطــاع السكنية فــي أول يــوم
من استقبال الطلبات ،مبينا أنه
تم تشكيل فريق عمل بتوجيهات
من المدير العام للبلدية ّ
مكو ن
مـ ـ ـ ــن م ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــن م ـخ ـت ـص ـي ــن
لمتابعة الطلبات ودراســة مدى
م ـطــاب ـق ـت ـهــا لـ ـش ــروط ال ـت ـق ــدي ــم،
ف ـض ــا ع ــن س ــرع ــة االس ـت ـج ــاب ــة
ووضع المالحظات لكل طلب في
حال وجدت.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري أن ـ ـ ـ ــه ت ــم
ً
إصدار التراخيص آليا للطلبات
ال ـم ـس ـتــوف ـيــة لـ ـلـ ـش ــروط ،بـيـنـمــا
اف ـ ـت ـ ـقـ ــدت الـ ـطـ ـلـ ـب ــات ال ـم ـت ـب ـق ـيــة
ً
لبعض الشروط ،الفتا إلى أن أهم

ً
الشطي 2562 :شخصا تلقوا التطعيم في «الصباح»

«مضاعفة ساعات العمل بمجرد توافر كميات كافية من لقاح كورونا»
●

عادل سامي

كـشــف مــديــر مـنـطـقــة ال ـص ـبــاح الطبية
التخصصية د .أحمد الشطي أن إجمالي
من تلقى التطعيم المضاد لفيروس «كوفيد
 »19مــن العاملين فــي المنطقة بلغ 2562
ش ـخ ـصــا م ـنــذ ب ــداي ــة األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي
وحتى اآلن.
وأك ـ ـ ــد ال ـش ـط ــي ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» أه ـم ـيــة
حـمـلــة الـتـطـعـيـمــات ف ــي وق ــاي ــة المجتمع
وحمايته من أخطار الفيروس ،الفتا إلى
أن المستفيدين من خدمات التطعيم هم
من كل الفئات والتخصصات الطبية من
المواطنين والمقيمين وكذلك من العاملين
في اإلدارات المركزية الواقعة في منطقة
الصباح الطبية التخصصية.
وذكـ ـ ـ ــر أن م ـن ـط ـق ــة الـ ـصـ ـب ــاح ال ـط ـب ـيــة

التخصصية تــواصــل اسـتـقـبــال ال ـكــوادر
واألطـ ـق ــم الـطـبـيــة وال ـف ـن ـيــة واإلداريـ ـ ـ ــة من
الراغبين في تلقي التطعيم ،والبالغ عددهم
نحو  18ألف طبيب وفني وموظف ،يعملون
في  20مستشفى ومركزا طبيا تخصصيا.
وأشار إلى أن المنطقة خصصت  5غرف
لتلقي التطعيم في مركز الطب اإلسالمي
ف ــي الـمـنـطـقــة ،إض ــاف ــة إل ــى قـســم للصحة
الــوقــائ ـيــة ل ـت ـقــديــم االسـ ـتـ ـش ــارات الـطـبـيــة
للمراجعين وقسم للطوارئ.
وأعـلــن مضاعفة ســاعــات العمل خالل
الفترة المقبلة لتكون صباحية ومسائية
لتطعيم أكبر قدر ممكن من العاملين في
المنطقة وذلك بمجرد توافر كميات كافية
من اللقاح ضمن جدول وزارة الصحة في
توزيع الطعوم وبالتعاون مع قطاع الصحة
العامة في الوزارة.

ونصح المواطنين والمقيمين بضرورة
التقيد باإلجراءات االحترازية مثل ارتداء
الكمامة وتجنب الزحام والتباعد الجسدي
وغسل األيــدي باستمرار ،مشددا على أن
الصحة مسؤولية مشتركة ،وأنه لكي نخرج
م ــن عـنــق ال ــزج ــاج ــة ،نـحـتــاج إل ــى تضافر
الجهود في محاربة ومجابهة الفيروس.
وع ـلــى صـعـيــد م ـت ـصــل ،ي ــواص ــل مــركــز
ال ـك ــوي ــت لـلـتـطـعـيــم ف ــي أرض ال ـم ـعــارض
ب ـم ـن ـط ـق ــة م ـ ـشـ ــرف ج ـ ـهـ ــوده فـ ــي تـطـعـيــم
الـمــواطـنـيــن والمقيمين لــوقــايــة وحماية
المجتمع من فيروس «كورونا» المستجد،
حـيــث شـهــد أم ــس إق ـبــاال كثيفا ومـتــزايــدا
على قاعتي  5و 6من جانب جميع فئات
المجتمع ومــن كــل األعـمــار ،لتلقي اللقاح
الواقي من الفيروس.

أحمد الشطي

ّ
الشروط تمثلت في عدم استكمال
التعهدات الخاصة بشأن التيار
ً
الـكـهــربــائــي ،وأخ ــرى قليلة جــدا
ّ
م ـت ـعــل ـقــة بـ ـع ــدم م ـط ــاب ـق ــة ن ـظــام
ً
البناء ،مشيرا ا لــى أن التعهدات
تتضمن عدم المطالبة بإيصال
التيار حتى اكتمال ا لـمــدة التي
حددتها وزارة الكهرباء والماء.
ّ
وبين أن طلب أذونــات البناء
ً
ي ـتــم إل ـك ـتــرون ـيــا ع ـبــر الـمـكــاتــب
الـهـنــدسـيــة ،دون ش ــرط حضور
صـ ــاحـ ــب ال ـ ـعـ ــاقـ ــة أو ص ــاح ــب
ً
ال ـق ـس ـي ـم ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة ،ت ـس ـه ـيــا
ً
للمواطنين ،واختصارا للجهد
والـ ــوقـ ــت السـ ـتـ ـخ ــراج ت ـصــريــح
ال ـب ـن ــاء وال ـ ـبـ ــدء ب ـم ـش ــروع بـيــت
العمر الذي طال انتظاره.

ي ـع ـقــد ال ـم ـج ـل ــس ال ـث ـق ــاف ــي ال ـب ــري ـط ــان ــي،
بالتعاون مــع بنك « »HSBCالـشــرق األوســط
المحدود ،فرع الكويت ،سلسلة من الندوات
وورش ال ـع ـمــل الـمـهـنـيــة االف ـتــراض ـيــة «عـبــر
اإلنترنت» الخاصة لدعم خطة الكويت نحو
زيـ ـ ــادة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ل ــان ـخ ــراض ف ــي الـعـمــل
بالقطاع الخاص.
وأع ـل ــن الـمـجـلــس ال ـث ـقــافــي ،ف ــي ب ـيــان،
أم ـ ــس ،أن ال ـ ـنـ ــدوات ت ـه ــدف إلـ ــى تـعــريــف
الطالب لدى الجامعات على طبيعة ونطاق
الـتــوظـيــف ال ـم ـتــاح ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخــاص،
إضافة إلى زيادة الوعي بالمهارات الالزمة
وا لـمـجــاالت المهنية المختلفة المتاحة

لهم والتي يمكنهم البدء بها بعد التخرج.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــدوات
االفتراضية استضافة نموذج كويتي ملهم
وناجح في القطاع الخاص يحتذي به طالب
حاضرون من الجامعة األميركية في الكويت،
وجــام ـعــة الـخـلـيــج لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا،
وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ،إضافة
إلى خبراء أكاديميين من المملكة المتحدة.
وأوضح أن الندوات ستناقش موضوعين،
األول «استراتيجية اإلدارة والنمو» للمتحدثة
م ــدي ــرة مـجـمــوعــة الــوظــائــف بـجــامـعــة لـنــدن
د .كيت دوبني ،وبحضور الرئيس التنفيذي
ل ـشــركــة  Flowardف ــي ال ـكــويــت عـبــدالـعــزيــز

التسجيل ببرامج «المجتمع»
في «التطبيقي» حتى األربعاء
أعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــد خ ـ ــدم ـ ــة
المجتمع والتعليم المستمر
فــي الـهـيـئــة الـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب د .تركي
المطيري ،استمرار التسجيل
فــي دورات الـعـمــادة للفصل
الربيعي  2021 /2020حتى
ي ــوم األربـ ـع ــاء ( 17ال ـج ــاري)
عـ ـب ــر الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
الرسمي للهيئة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــري،
فـ ــي ت ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،أن
«الـ ـ ــدورات الـمـقــدمــة ستكون
ف ـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت،
مثل :اللغات كاللغة التركية
واإلنـكـلـيــزيــة ولـغــة اإلش ــارة،
وأساسيات النحو وتأسيس
الـ ـلـ ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ل ــأطـ ـف ــال،

وك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ـقـ ــرآن
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ت ـ ـجـ ــويـ ــد الـ ـ ـق ـ ــرآن
ً
ال ـك ــري ــم ،وأيـ ـض ــا ف ــي مـجــال
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ،م ـ ــن خ ــال
دورات الذكاء التكنولوجي،
وغ ـيــرهــا م ــن ال ـ ـ ــدورات الـتــي
تخدم المجتمع».
وأضاف أن جميع الدورات
المطروحة للفصل الربيعي
ستقام عــن ُبـعــد عبر منصة
مايكروسوفت تيمز.

العاملة الوطنية
وص ــرح الـمــديــر ال ـعــام للمجلس الثقافي
الـبــريـطــانــي مــايـكــل جـ ــورودن ب ــأن «ال ـنــدوات
تـتـطــرق إل ــى م ـحــادثــات الـتــوجـيــه الوظيفي
ل ـل ـش ـبــاب ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي»،

أكد استشاري أمراض العيون في
وزارة الصحة ،د .يوسف الظفيري،
أن ــه أن ـجــز دراسـ ــة ن ـشــرت ف ــي مجلة
«بيوميد» البريطانية الطبية ،أثبتت
فـعــالـيــة اس ـت ـخ ــدام ال ـس ــون ــار لـعــاج
ض ـغــط ال ـع ـيــن أث ـن ــاء عـمـلـيــة سحب
الماء األبيض.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـظـ ـفـ ـي ــري ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ً
ً
صـحــافــي ،إن «بـحـثــا عـلـمـيــا ق ــام به
على  60مريضا في الكويت 30 ،منهم
أجريت لهم عملية السونار مع سحب
الماء األبيض ،واآلخــرون تم سحبه
من دون إجــراء السونار ،وجميعهم
كانوا يعانون ضغطا في العين أو
«الجلوكوما» ذات الزاوية المفتوحة.
وأضاف أن مدة البحث أو الدراسة
امتدت سنتين ،وتمت مراجعة ضغط

مشيرا إلــى أن الهدف من الـنــدوات هو خلق
الفرص للشباب ،مع بناء الروابط مع المملكة
المتحدة ،ودعم رؤية الكويت الوطنية للقوى
العاملة الوطنية الماهرة في المستقبل.
من جهتها ،قالت رئيسة قسم االستدامة
ف ــي بـنــك  HSBCب ــأوروب ــا وال ـش ــرق األوس ــط
صـ ــابـ ــريـ ــن رح ـ ـمـ ــن إن الـ ـبـ ـن ــك ي ـع ـت ـب ــر مــن
الداعمين المتحمسين للخطة االستراتيجية
الوطنية في الكويت تجاه توطين الوظائف
واالسـتـثـمــار فــي تطوير مجموعة قــويــة من
المواهب الكويتية داخــل البنك ،مشيرة إلى
أن « »HSBCيعمل على خلق فرص عمل كبيرة
في الكويت وخارجها.

●

ك ـش ــف أمـ ـي ــن سـ ــر االت ـ ـحـ ــاد ال ـ ـعـ ــام لـطـلـبــة
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب ظ ـ ــاف ـ ــر ال ـ ـع ـ ـج ـ ـمـ ــي ،عـ ـ ــن صـ ــرف
مستحقات مكافأتي التفوق والتخصص في
حسابات الطلبة فــور االنـتـهــاء مــن اج ــراء ات
ال ـص ــرف ،مـعـتـبــرا أن ه ــذه ال ـم ـكــافــآت مطلب
مستحق للطلبة.
وأشار العجمي في تصريح صحافي امس
الى ان وفدا من االتحاد بحث مع عميد شؤون
الطلبة بالهيئة د .عبدالكريم العريعر أسباب
الـتــأخـيــر وال ـع ـمــل عـلــى إزالـ ــة الـعـقـبــات الـتــي
تعرقل عملية الصرف.
وأض ـ ــاف أن االت ـح ــاد يـتــابــع بـكــل اهـتـمــام
م ـلــف تــأخــر مـكــافــآتــي ال ـت ـفــوق والـتـخـصــص
ال ـنــادر ويلتمس الـعــذر السـتـيــاء الطلبة من
هذا التأخير ألنه بات غير مقبول ،وأنه على
تواصل دائم ومستمر مع إدارة الهيئة لتسريع
صرفهما.

وفد االتحاد مع العريعر

العين لجميع المرضى مع استخدام
قطرات للعالج أو بدون استخدامها،
مشيرا إلى أنه خالل فترة المالحظة
ثـبــت أن ال ـمــرضــى ،الــذيــن تــم إج ــراء
الـســونــار لـهــم لـعــاج الـضـغــط أثـنــاء
س ـحــب ال ـم ــاء األبـ ـي ــض ،ن ــزل ضغط
أع ـي ـن ـهــم ب ـن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة ،وأغ ـل ـب ـهــم
استغنى عن قطرات العين.
ونصح الظفيري بإجراء السونار،
وس ـحــب ال ـم ــاء األب ـي ــض ف ــي عملية
واحدة في حال وجود ضغط بالعين
والماء األبيض في نفس الوقت ،وهذا
مــا أكــدتــه نتائج الــدراســة والبحث،
لكي يستفيد المرضى على المدى
الـ ـط ــوي ــل ،وي ـق ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام ق ـط ــرات
«الجلوكوما» ،التي تسبب تلفا في
العصب البصري.

يوسف الظفيري

الجامعة :بدء استقبال طلبات
«الدراسات العليا» أول أبريل
●

فيصل متعب

أعلنت كلية الدراسات العليا في جامعة
الكويت أن فتح باب التقديم للراغبين في
االلتحاق ببعض برامج الدراسات العليا
بجامعة الكويت للعام الجامعي -2021
 2022سـيـبــدأ م ــن االول حـتــى  30أبــريــل
المقبل.
وذكرت الكلية في بيان صحافي امس،
أن اختبارات القبول والمقابالت الشخصية
التي قد يتطلبها البرنامج ستكون خالل
ال ـف ـتــرة م ــن  18مــايــو حـتــى  3يــونـيــو من
العام الحالي.
وأش ــارت الــى انـهــا قــدمــت  66برنامجا
لـلــدراســات العليا ،تضمنت  56برنامجا

ً
مكافأتا التفوق و«النادر» في «التطبيقي» قريبا
أحمد الشمري

أحمد المنفوحي

الظفيري :استخدام «السونار» َّفعال لعالج
ضغط العين أثناء سحب الماء األبيض

«الثقافي البريطاني» :ندعم خطة توظيف
الكويتيين في القطاع الخاص
الـ ـل ــوغ ــان ــي ،والـ ـث ــان ــي ي ـن ــاق ــش «ال ـت ـس ــوي ــق
واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت» ل ـل ـم ـت ـح ــدث مـ ـح ــاض ــر أول
فــي اإلدارة ،كـلـيــة إدارة األع ـم ــال بالجامعة
المفتوحة د .تيري أوسوليفان ،وبحضور
مديرة اتصاالت المجموعة ،مشاريع الكويت
«القابضة» كيبكو في الكويت إيمان العوضي.

ثامر المطيري

لـلـطـلـبــة الــراغ ـب ـيــن ف ــي اسـتـكـمــال دراس ــة
الماجستير ،وبرنامجين للدبلوم العالي،
و 8برامج لطلبة الدكتواره.
وت ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت :م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارنـ ـ ـ ــة بـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج
والـتـخـصـصــات االدب ـيــة والعلمية األكـثــر
ً
ان ـ ــدراج ـ ــا ل ـل ـع ــام ال ـ ــدراس ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــادم ،بـلــغ
ع ــدد الـبــرامــج الــدراس ـيــة الـخــاصــة بطلبة
التخصصات العلمية  44برنامجا ،وفي
الـمـقــابــل  22بــرنــامـجــا لطلبة التخصص
االدب ــي فــي جامعة الـكــويــت ،الفـتــة الــى أن
تـقــديــم الـطـلـبــات يـتــم ع ــن طــريــق الـمــوقــع
االل ـك ـت ــرون ــي الـ ـخ ــاص بـكـلـيــة ال ــدراس ــات
العليا.

مندني يطالب المضف بتوضيح
حول فصل «التطبيقي والتدريب»
اسـ ـتـ ـغ ــرب ع ـض ــو ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـ ــدراس ـ ــات
التكنولوجية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
د .أحمد مندني ،التصريح الصادر عن «كتلة التعليم التطبيقي
والتدريب» بعد لقائها األخير مع وزير التربية د .علي المضف.
وق ــال م ـنــدنــي ،ف ــي تـصــريــح أم ــس« :ن ـطــالــب وزي ــر الـتــربـيــة
وممثلي الكتلة بتوضيح تصريح الكتلة األخير ،وما تضمنه
من عملية التوافق مع وزير التربية التي جاءت في التصريح،
وأبــرزهــا عــدم فصل التعليم التطبيقي عــن الـتــدريــب ،وكذلك
مــا ج ــاء فـيــه ح ــول الـمـضــي قــدمــا فــي إن ـشــاء جــامـعــة التربية
األساسية».
وتساءل هل كانت المقابلة لتأكيد ذلك؟ وهل من صالحيات
الكتلة إنشاء جامعات حكومية ،مع استبعاد  4كليات تطبيقية
من هذه الجامعة؟ وهل الهدف من ذلك إثارة فتنة بين أعضاء
هيئة ا لـتــدر يــس بالكليات التطبيقية؟ و ه ــل مــن حــق الكتلة
التحدث باسم الكليات التطبيقية والهيئات التدريسية بها
وتقرير مصيرها ومستقبلها؟ وهل من حقها أن تتنازل باسم
الكليات التطبيقية وطلبتها وخريجيها عن مكانتها ودورها
األساسي في المجتمع ومستقبلها؟

برلمانيات 6
«الدستورية» تبطل عضوية الداهوم :إعالن فوزه شابه عيب جسيم
ةديرجلا

•
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ً ً
• أكدت فقدانه شرطا الزما للعضوية ...ودعت إلى إعادة االنتخاب فيً الدائرة الخامسة لشغل مقعده
• نفاذ قانون «حرمان المسيء» بعد نشره وتطبيقه فوري وليس رجعيا
حسين العبدالله

قالت المحكمة الدستورية إنه
سبق لها ،في قضاء سابق،
تأكيد أن اختصاصها بنظر
الطعون الخاصة بانتخاب
أعضاء مجلس األمة أو بصحة
عضويتهم ،منوط في األساس
بخوض المرشح االنتخابات
مستوف لجميع شروط
وهو
ٍ
الترشح.

المطعون
ضده أدين
بحكم بات
من «التمييز»
في جريمة
المساس
بالذات
األميرية
وهذه اإلدانة
تستتبع
ً
لزوما تجريده
من ممارسة
حق االنتخاب
بقوة القانون

إذا سمح
للمرشح
بخوض
االنتخابات
وهو فاقد
ً
شرطا من
شروط
الترشح
فإن إرادة
الناخبين
تكون وردت
على غير
محل صالح
للتصويت

حسمت المحكمة الدستورية،
أمـ ــس ،مـصـيــر ع ـضــويــة الـنــائــب
د .ب ــدر ال ــداه ــوم ،وق ـ ــررت قـبــول
ثــاثــة ط ـعــون انـتـخــابـيــة مقامة
م ــن ثــاثــة نــاخـبـيــن ،بـيـنـهــم ابــن
مــرشــح ســابــق ،والـ ُـحـكــم بإبطال
عضويته من انتخابات مجلس
ً
ً
األم ــة باعتباره نائبا فــائــزا عن
الدائرة الخامسة.
وأكــدت "الدستورية" ،برئاسة
ال ـم ـس ـت ـش ــار م ـح ـم ــد بـ ــن ن ــاج ــي،
وع ـض ــوي ــة ال ـم ـس ـت ـشــاريــن ع ــادل
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــوه وص ـ ـ ــال ـ ـ ــح الـ ـم ــريـ ـش ــد
وعبدالرحمن الدارمي وإبراهيم
ال ـس ـي ــف ف ــي ح ـي ـث ـيــات حـكـمـهــا،
ع ــدم ت ــواف ــر الـ ـم ــادة ال ـثــان ـيــة من
قــانــون االنـتـخــاب الـكــويـتــي وفــق
التعديل األخير بحرمان المسيء
للذات األميرية ،وهو الشرط الذي
يفتقده النائب الداهوم ،الفتة إلى
أن هذا الشرط نافذ وفوري وليس
ً
رجعيا.
وقالت المحكمة إنها قد سبق
لها ،في قضاء سابق ،التأكيد على
أن اخـتـصــاصـهــا بـنـظــر الـطـعــون
الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس
األمة أو بصحة عضويتهم ،منوط
ف ــي األسـ ـ ــاس ب ـخ ــوض ال ـمــرشــح
مستوف لجميع
االنتخابات وهو
ٍ
شــروط الترشيح ،وتعلق الطعن
ب ـع ـم ـل ـيــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ذات ـ ـهـ ــا مــن
تصويت وفــرز وإعــان النتيجة،
وم ـ ـ ــا ش ـ ـ ــاب ع ـم ـل ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب
واإلعــان عن إرادة الناخبين من
مطاعن وأخـطــاء ،وأن العضوية
فــي مجلس األمــة أساسها إرادة
الناخبين الذين يدلون بأصواتهم
ل ـم ـص ـل ـحــة م ــرش ــح ب ـع ـي ـنــه مـمــن
تتوافر فيه الشروط التي حتمها
الــدس ـتــور وال ـقــانــون ،ف ــإذا سمح
ل ـل ـمــرشــح ب ـخ ــوض االن ـت ـخــابــات
وه ـ ــو ف ــاق ــد ش ــرط ــا مـ ــن شـ ــروط
الترشح ،سواء ألسباب سابقة أو
معاصرة لعملية االنتخاب ،فإن
إرادة الناخبين فــي هــذه الحالة
تـكــون قــد وردت عـلــى غـيــر محل
صالح للتصويت واالقتراع عليه
حـتـمــا ،وال ي ـكــون إع ــان نتيجة
االنتخابات بفوزه فيها متضمنا
إعـ ــانـ ــا عـ ــن إرادة ال ـن ــاخ ـب ـي ــن،
وال وج ــه لـلـقــول  -وال ـح ــال كذلك
 ب ـت ـح ـص ــن ق ـ ـ ـ ــرار إدراج ا س ــمالمرشح في كشوف المرشحين
بـعــدم الـطـعــن عـلـيــه ،أو باكتمال
م ــرك ــزه ال ـقــانــونــي ب ــإع ــان ف ــوزه
فــي االنـتـخــاب ،أو الـتـحــدي بحق
مكتسب يستعصي على التغيير.

شروط الترشيح
وأضـ ــافـ ــت" :وعـ ـل ــى ذل ـ ــك ،ف ــإن
ال ـط ـع ــن ع ـل ــى اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
تتعلق بانتخاب عضو مجلس
األمة  -سواء كان الطعن منصبا
على إج ــراء ات االنتخاب أو على
فقدان المرشح الذي قام بخوض
االن ـت ـخــابــات وأع ـل ــن فـ ــوزه فيها
شــروط الترشيح  -ينطوي ومن
ثم على طعن في عملية االنتخاب،
ألن الفصل فــي هــذا الـشــأن يؤثر
بــال ـضــرورة وبـحـكــم ال ـلــزوم على
صحة عضوية من أعلن فوزه في
هذه االنتخابات".
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ـ ــه غ ـن ــي عــن
البيان أيضا ،أن الطعن على إعالن
نتيجة االنتخاب ليس طعنا على

قــرار إداري مما يختص القضاء
اإلداري بطلب إلغائه ،إذ ال ُيعد
إعالن نتيجة االنتخاب إفصاحا
عــن إرادة الجهة اإلداري ــة ،وإنما
عــن إرادة الـنــاخـبـيــن ،ومـتــى كــان
ذلك ،وكان وجه النعي المثار في
هــذا الـطـعــن ينصب فــي حقيقته
عـلــى إجـ ــراءات عملية االنـتـخــاب
ال ـتــي ت ـمــت ب ــال ــدائ ــرة الـخــامـســة،
وإعالن نتيجتها بفوز المطعون
ضده األول ،بادعاء بطالن إعالن
فوزه وبطالن عضويته لمخالفته
ال ــدسـ ـت ــور وقـ ــانـ ــون االن ـت ـخ ــاب،
فــإن الـطـعــن بـهــذه الـمـثــابــة يكون
مندرجا ضمن الطعن االنتخابي
الــذي تختص بالفصل فيه هذه
المحكمة.

القضاء اإلداري
ول ـف ـتــت ال ـم ـحـك ـمــة أنـ ــه جــديــر
بـ ــالـ ــذكـ ــر ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،أن
اختصاص القضاء اإلداري ببسط
رقــاب ـتــه ع ـلــى ال ـ ـقـ ــرارات اإلداري ـ ــة
ال ـص ــادرة فــي الـمــرحـلــة السابقة
على عملية االنتخاب واستنهاض
واليـ ـت ــه بــإل ـغــائ ـهــا ،ال يـسـتـنــزف
بحال اختصاص هــذه المحكمة
ب ـب ـس ــط رق ــابـ ـتـ ـه ــا عـ ـل ــى عـمـلـيــة
االن ـت ـخــاب لـلـتــأكــد مــن سالمتها
والتثبت مــن صحة عضوية من
أعلن فوزه فيها.
و ق ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــت :و حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث إن ه ـ ــذه
ال ـم ـح ـك ـم ــة عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ب ــأن
الـحــق فــي االنـتـخــاب شــأنــه شــأن
سائر الحقوق السياسية األخرى
ل ـي ــس ح ـق ــا ط ـب ـي ـع ـيــا ل ـك ــل فـ ــرد،
ب ــل ال ي ـح ـصــل ع ـل ـيــه األف ـ ـ ــراد إال
م ــن الــدس ـتــور وقــوان ـيــن ال ــدول ــة،
وللقوانين المذكورة أال تعترف
ب ـه ــذا ال ـح ــق إال ل ـمــن تـ ــرى أنـهــم
أهــل لــه ،وهـنــاك ش ــروط يجب أن
ت ـت ــواف ــر ف ــي الـ ـف ــرد ح ـت ــى ي ـكــون
ناخبا ،أي حتى يصبح متمتعا
بحق االنتخاب ،وقانون انتخاب
أع ـضــاء مـجـلــس األم ــة ي ـحــرم من
االنتخاب األشخاص الذين سبق
الحكم عليهم في جرائم معينة،
بــاع ـت ـبــار أن ـه ــم ل ـيــس ل ـهــم الـحــق
أصـ ــا ف ــي االش ـ ـتـ ــراك بــان ـت ـخــاب
أعضاء البرلمان ،وال أن يكونوا
أعضاء فيه.
وذك ــرت أن الــدس ـتــور أب ــان ما
يشترط في عضو مجلس األمــة،
فنص في المادة  82منه على:
أ -أن يـكــون كويتي الجنسية
ً
بصفة أصلية وفقا للقانون.
ب – أن ت ـت ــواف ــر ف ـي ــه ش ــروط
ً
الناخب وفقا لقانون االنتخاب.
ج  -أال تقل سنه يوم االنتخاب
عن ثالثين سنة ميالدية.
د  -أن ي ـج ـي ــد قـ ـ ـ ـ ــراء ة ا ل ـل ـغــة
العربية وكتابتها.

المعتقدات والثوابت
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة إلـ ـ ـ ــى أن
الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  35ل ـس ـن ــة 1962
ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات أعـ ـض ــاء
مجلس األم ــة تضمن الـنــص في
الفقرة الثانية مــن الـمــادة  2منه
والمضافة بموجب القانون رقم
 27لـسـنــة  2016ع ـلــى أن يـحــرم
من االنتخاب كل َمن أدين ُ
بحكم
نـ ـه ــائ ــي فـ ــي ج ــريـ ـم ــة ال ـم ـس ــاس
بـ ــالـ ــذات اإللـ ـهـ ـي ــة ،أو ال ـم ـس ــاس

بدر الداهوم
بــاألن ـب ـيــاء ،أو ال ـم ـســاس بــالــذات
األم ـي ــري ــة ،وق ــد س ــاق ــت ال ـمــذكــرة
اإليضاحية للقانون رقم  27لسنة
 2016س ــال ــف ال ــذك ــر ال ـم ـب ــررات
الـ ـت ــي دع ـ ــت إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـت ـعــديــل
ب ــأن ــه صـ ــدر اب ـت ـغ ــاء ت ـجــريــد َمــن
أس ــاء إلــى المعتقدات والـثــوابــت
والرموز الدستورية وأدين عنها
بـ ُـحـكــم نـهــائــي مــن م ـمــارســة حق
االنـتـخــاب ،وأوردت الـمــذكــرة ُ في
هذا الصدد أن "هــذا القانون أعد
لـيـكــون منسجما مــع مــا تقضي
به الفقرة األولى من المادة  2من
الـقــانــون رقــم  35لسنة  1962في
شــأن انـتـخــابــات أعـضــاء مجلس
األم ــة ،إذ حــرمــت تـلــك الـفـقــرة من
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب َم ـ ــن أديـ ـ ـ ــن ب ـع ـقــوبــة
جناية أو بجريمة مخلة بالشرف
واألمانة ولو كانت جنحة ،لقيام
سبب قانوني بشأنه يــؤدي إلى
حــرمــانــه مــن االنـتـخــاب ،ومعلوم
أن تـلــك ال ـجــرائــم تـقــع عـلــى أف ــراد
عاديين أو مؤسسات عامة ذات
شخصية اعتبارية ،وهي جرائم
أخف وطأة من الجرائم الواردة في
هذا القانون ،بما يسوغ معه  -من
باب أولى  -امتداد ذلك المنع لمن
ارتـكــب جريمة الـمـســاس بــالــذات
اإللهية أو نــال مــن قدسيتها ،أو
مس األنبياء ،أو تطاول على الذات
األم ـيــريــة الـمـحـصـنــة بــالــدسـتــور
طبقا لـلـمــادة  54م ـنــه ...وتقديرا
لعظمة ال ــذات اإللـهـيــة ،وتــوقـيــرا
ً
لألنبياء طبقا للمادة الثانية من
الدستور وحماية للذات األميرية
بــاع ـت ـبــارهــا رم ــز الـ ـ ــوالء لـلــوطــن
واألمـ ــة ،يـجــب اإلخ ــاص لـهــا من
ممثلي األمة طبقا للمادة  91من
الــدسـتــور ،فقد أعــد هــذا القانون
المرافق ليمنع من ممارسة حق

المحكمة
مختصة
بالفصل
في العملية
االنتخابية
ال بقرارات
الترشح

الشرط الوارد
بوجوب
توافر شروط
الناخب ليس
فقط الكتساب
العضوية
بمجلس األمة
بل شرط
صالحية
لالستمرار في
العضوية

االن ـت ـخــاب بــأثــر مـبــاشــر مــن يــوم
نـ ـف ــاذه  -ول ـي ـع ـمــل م ـق ـت ـضــاه فــي
الحذف من الـجــداول االنتخابية
 كل من صــدر عليه ُحكم نهائيً
باإلدانة  -أيا كان منطوق اإلدانة
 فـ ــي أي ج ــري ـم ــة مـ ــن ال ـج ــرائ ــمالمذكورة .ومن ثم ُيعد عدم اإلدانة
بـ ُـحـكــم نـهــائــي ف ــي تـلــك الـجــرائــم
شــرطــا جــوهــريــا ل ـم ـمــارســة حق
االنتخاب وما يستتبعه من حق
الترشيح".

ُحكم نهائي

وأوضـ ـح ــت "ال ــدسـ ـت ــوري ــة" أن
مـ ـف ــاد ذلـ ـ ــك ،وح ـس ـب ـمــا ج ـ ــرى بــه
قضاء هــذه المحكمة  -أن األصل
أن َمن توافرت فيه الشروط الواردة
في المادة  82من الدستور يصح
له أن يترشح النتخابات أعضاء
مجلس األمــة ،ويكمل هذا األصل
ما نصت عليه الفقرة الثانية من
المادة  2من القانون رقم  35لسنة
 1962ب ـشــأن ان ـت ـخــابــات أعـضــاء
مجلس األم ــة المضافة بموجب
القانون رقم  27لسنة  ،2016حيث
نصت على حــرمــان كــل مــن أديــن
ُ
بحكم نهائي في جريمة المساس
ب ـ ــال ـ ــذات اإللـ ـهـ ـي ــة ،أو ال ـم ـس ــاس
بــاألن ـب ـيــاء ،أو ال ـم ـســاس بــالــذات
األم ـ ـيـ ــريـ ــة ،مـ ــن حـ ــق االنـ ـتـ ـخ ــاب،
وب ــال ـت ــال ــي ف ـ ــإن الـ ـش ــرط ال ـثــانــي
الــوارد بالمادة  82من الدستور،
والـمـتـعـلــق بــال ـشــروط المتطلبة
في عضو مجلس األمــة ،والنص
الـ ـ ـ ــوارد ف ــي ال ـف ـق ــرة ال ـث ــان ـي ــة مــن
المادة  2من القانون رقم  35لسنة
 1962م ـت ـكــامــان ال يـسـتـقـيــم أن
ينظر ألحدهما بمعزل عن اآلخر،
مما الزمــه أنــه يشترط في عضو

شرط جوهري في عضوية المجلس
أشارت المحكمة إلى أنه متى ثبت أن المذكور
قد تخلف في شأنه شرط جوهري من الشروط
ال ــازم تــوافــرهــا فــي عـضــو مجلس األم ــة طبقا
للدستور والـقــانــون منذ هــذا الـتــاريــخ ،وكانت
إرادة الناخبين قد وردت على محل معدوم غير
صالح لالقتراع عليه ،ال يولد أثــرا ،أو يكسبه
مــركــزا يعتد بــه ،فيكون إعــان النتيجة بفوزه
فــي االنـتـخــابــات بــالــدائــرة الـخــامـســة قــد شابه

ً
عيب جسيم ال ينشئ لصاحبه حقا ،ويضحى
هــو وال ـع ــدم س ــواء ،بـعــد أن ثبتت ع ــدم سالمة
إجــراءات عملية االنتخاب ،وعدم صحة إسباغ
صفة العضوية على المطعون ضده األول تغليبا
لحكم الدستور ،ومن ثم فقد حق القضاء ببطالن
انتخابه فــي الــدائــرة الـخــامـســة ،وبـعــدم صحة
عـضــويـتــه ،وإعـ ــادة االنـتـخــاب م ـجــددا فــي هــذه
الدائرة لشغل مقعده االنتخابي.

«التقدمية» :إبطال العضوية
فاقم األزمة السياسية
أك ــدت الـحــركــة التقدمية الكويتية أن إبـطــال عضوية الـنــائــب د .بدر
ً
الــداهــوم فاقم األزمــة السياسية في البالد وزادهــا تعقيدا ،وأنــه البــد من
موقف شعبي موحد.
وقــالــت الحركة فــي بيان أ ّصــدرتــه أمــس :جــاء إبـطــال عضوية النائب
ً
المنتخب د .بدر الداهوم ليمثل في واقع الحال إبطاال لــإرادة الشعبية
التي ّ
عبرت عنها نتائج انتخابات الخامس من ديسمبر  ،2020وليفاقم
ً
من حدة األزمة التي تشل الحياة السياسية في البالد وليزيدها تعقيدا.
ً
وأضــافــت :لــم يعد خافيا على أحــد أن السبب الرئيسي لهذه األزمــة
الممتدة منذ عــام  2011إنما يكمن فــي النهج الــذي تتبعه السلطة في
إداراتها السياسية للدولة ،وبالتالي فإنه من دون حدوث تغيير في هذا
النهج فإن البالد ستواصل دورانها المرهق ضمن دائرة الحلقة المفرغة
لهذه األزمة العقيمة.
ً
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنه "من المهم اآلن التوافق شعبيا على
موقف سياسي موحد يدفع البالد للخروج من هذه األزمة ،وذلك بإعالن عدم
ً
التعاون السياسي مع رئيس مجلس الوزراء وصوال إلى استقالته ،بحيث
ً
ّ
تتشكل حكومة برئاسة ونهج جديدين تلتزم مسبقا وبشكل واضح ال لبس
فيه بالسعي إلخراج البالد من الوضع المؤزم الذي تعانيه ،واالستجابة
لإلرادة الشعبية في تصحيح المسار ،وذلك عبر الخطوات التالية:
• إغــاق ملفات العفو عن المحكومين في القضايا السياسية ،وسحب
الجنسية ،وتعديل وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
• تعديل قانون االنتخاب بإلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء وقانون
حرمان المسيئ ،وتحديد تعريف تشريعي دقيق لجرائم الشرف واألمانة
المبطلة للحق االنتخابي ،وخفض مدة إعــادة االعتبار ،وتعديل قانون
المحكمة الدستورية وقانون االنتخاب بإعادة اختصاص النظر في صحة
عضوية النواب إلى مجلس األمة وذلك وفق األصل الدستوري المنصوص
ً
عليه في المادة  95بــدال من الحالة الجوازية ،التي نقلت هذا الحق إلى
المحكمة الدستورية ،بحيث ال تخرج الطعون االنتخابية عن دائرة الرقابة
الشعبية للرأي العام.
• إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق التعديالت التي ستجرى على قانون
االنتخاب.
• تشكيل حكومة متوافقة مع اإلرادة الشعبية تركز جهودها على إنقاذ
البالد ومحاربة الفساد ومعالجة المشكالت وتصحيح االختالالت وتحقيق
اإلصالحات.

مـجـلــس األم ــة أال ي ـكــون قــد أديــن
ُ
بحكم نهائي في جريمة المساس
ب ـ ــال ـ ــذات اإللـ ـهـ ـي ــة ،أو ال ـم ـس ــاس
بــاألن ـب ـيــاء ،أو ال ـم ـســاس بــالــذات
األميرية ويحرم من حق االنتخاب
ومـ ـ ـ ــن حـ ـ ــق ال ـ ـتـ ــرش ـ ـيـ ــح وت ـب ـط ــل
عضويته إذا ما تم انتخابه.

عبارات واضحة
وقالت المحكمة إنه لما كان ما
تقدم ،وكانت عبارات نص الفقرة
الثانية من المادة  2سالفة البيان
واض ـحــة جـلـيــة ،قــاطـعــة صريحة
في داللتها ،دون أن يملك أحد لها
دفعا وال تعطيال ،وكانت نصوص
القوانين توضع لتنفذ ،وااللتزام
بها ،وإعمال مقتضاها واجــب ال
فكاك منه طالما كان القانون قائما
ونافذا ،وكان هذا الحرمان من حق
االنتخاب ال يحتاج ألن ينطق به
القاضي في حكم اإلدان ــة ،بل هو
نــاتــج عــن الـقــانــون مـبــاشــرة ،وأن
الـشــرط ال ــوارد فــي البند "ب" من
المادة  82من الدستور  -بوجوب
توافر شروط الناخب وفقا لقانون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ف ـ ــي عـ ـض ــو م ـج ـلــس
األمة  -ليس فقط شرطا الكتساب
العضوية في مجلس األمة ،وإنما
ه ــو ش ــرط صــاحـيــة لــاسـتـمــرار
في عضوية المجلس ،ويتعين أن
يصاحبه طيلة فـتــرة عضويته،
وك ـ ــان ال ـت ـعــديــل ال ـ ــذي طـ ــرأ على
قانون انتخابات أعضاء مجلس
األمة رقم  35لسنة  1962بإضافة
فقرة ثانية إلى المادة  2بموجب
الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  27ل ـس ـن ــة 2016
بحرمان كل من أدين بحكم نهائي
فــي إح ــدى ال ـجــرائــم المنصوص
عـلـيـهــا م ــن ح ــق االن ـت ـخ ــاب ،إنـمــا
ي ـخــاطــب  -ب ـمــوجــب قـ ــوة ن ـفــاذه
الـفــوري وفــق أثــره المباشر  -كل
م ــن ت ـمــت إدانـ ـت ــه بـ ُـح ـكــم نـهــائــي
فــي إح ــدى ال ـجــرائــم المنصوص
عليها فيه ،وأدرك ــه هــذا التعديل
ق ـب ــل ان ـق ـض ــاء اآلث ـ ـ ــار ال ـج ـنــائ ـيــة
لذلك ُ
الحكم ،وهو ما ُيعد تطبيقا
مباشرا له ،وليس تطبيقا رجعيا،
ما يترتب عليه حرمانه نهائيا من
هذا الحق.

تجريده من ممارسة حق االنتخاب
ولفتت المحكمة إلى أنه متى

كـ ــان م ــا ت ـق ــدم ج ـم ـي ـعــه ،وك ــان ــت
ال ـمــادة الـثــالـثــة مــن الـقــانــون رقــم
 27لسنة  2016نصت على العمل
به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية وقــد نشر هــذا القانون
في الكويت اليوم في ملحق العدد
 1294الـسـنــة الـثــانـيــة والـسـتــون
ال ـصــادر فــي  ،2016 /6 /29وكــان
الثابت مــن األوراق أن المطعون
ض ـ ـ ــده األول (ب ـ ـ ـ ــدر زاي ـ ـ ـ ــد ح ـمــد
الــداهــوم) تمت إدانـتــه بتاريخ /8
 2014 /6بحكم بــات مــن محكمة
ال ـت ـم ـي ـيــز ف ــي ج ــري ـم ــة ال ـم ـســاس
بــالــذات األم ـيــريــة ،والـطـعــن علنا
فــي حقوق األمـيــر ُ
وسلطته ،وأن
هذه اإلدانة في حد ذاتها تستتبع
لزوما تجريده من ممارسة حق
االنتخاب بقوة القانون ،ومن حق
ً
الترشيح تبعا لذلك منذ تاريخ
نفاذ القانون المشار إليه في /29
 ،2016 /6والذي صدر قبل انتهاء
مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة
للحرية فــي حــق المطعون ضده
األول في الجريمة سالفة البيان.

المحكمة
على استقرار
بأن الحق
في االنتخاب
كسائر
الحقوق
السياسية
األخرى وليس
ً
ً
حقا طبيعيا
لكل فرد بل ال
يحصل عليه
األفراد إال من
خالل الدستور
وقوانين
الدولة
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برلمانيات

أكدوا أن تعديل المحكمة الدستورية و«حرمان المسيء» أولوية تضاف إلى «الحريات العامة» و«العفو»
محيي عامر

أجمع عدد من النواب على
ضرورة تعديل قانون إنشاء
المحكمة الدستورية ،بينما
دعا بعضهم إلى مقاطعة
جلسة تأدية الحكومة اليمين
الدستورية ،وطالب آخرون
بإلغاء قانون «المسيء»،
وإقرار «مخاصمة القضاء».

حمدان العازمي
يعلن تبني
استجواب الداهوم
لرئيس الوزراء
ومطيع يتحدث
ً
مؤيدا

ما بيننا
وبينكم
دستور
السيادة
به لألمة
في اختيار
ممثليها

مهند الساير

ف ـ ــور ص ـ ـ ــدور ح ـك ــم الـمـحـكـمــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ب ـب ـط ــان ع ـضــويــة
النائب د .بدر الداهوم ،تداعى عدد
من النواب إلى اجتماع عاجل عقد
فــي مكتب النائب محمد المطير
بمجلس األمة أمس ،وخلص إلى
إجـ ـم ــاع  28نــائ ـبــا ع ـلــى ضـ ــرورة
تـعــديــل ق ــان ــون إن ـش ــاء المحكمة،
بينما دعــا بعضهم إلــى مقاطعة
جـلـســة ت ــأدي ــة ال ـح ـكــومــة اليمين
الدستورية.
وأصدر النواب ،عقب اجتماعهم،
بـ ـي ــان ــا ب ـ ـشـ ــأن شـ ـط ــب ع ـض ــوي ــة
النائب د .بدر الــداهــوم ،قالوا فيه
إن "الكويت بلد عظيم ،ممیز غني
وع ــري ــق ف ــي دي ـم ـقــراط ـي ـتــه ،لكنه
تــراجــع فــي كــل ال ـم ـجــاالت بسبب
الفساد المتفشي وانعدام العدالة
وضياع الثروات وقمع األحرار".
وأضافوا أن "الكويت ما وجدت
واستمرت إال بتضحيات أبنائها
ووحدتهم والتزامهم بالدستور،
ويجب أن ن ــدرك أن الخطر اليوم
ل ـي ــس خ ــارجـ ـي ــا ف ـح ـس ــب وإن ـم ــا
داخلي ،وهو الفساد الذي ينخر في
عظام الدولة ومؤسساتها والهدر
المنظم لمقدراتها وسوء اإلدارة".
وأكـ ـ ـ ـ ــدوا أن "حـ ـك ــم الـمـحـكـمــة
الدستورية بشطب عضوية ممثل
األم ـ ــة الـمـنـتـخــب ال ـن ــائ ــب د .بــدر
ال ــداه ــوم خــالــف المنطق السليم
وال ـم ـب ــادئ الـمـسـتـقــرة وال ـقــواعــد
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة الـ ــراس ـ ـخـ ــة وح ـ ــدود
صالحيات المحكمة الدستورية،
خاصة أن المنازعة الموضوعية
ان ـت ـه ــت ب ـح ـكــم ق ـض ــائ ــي ن ـهــائــي
وبــات صــدر من محكمة التمييز،
األمـ ــر الـ ــذي أص ـب ــح ل ــزام ــا علينا
كمشرعين تعديل قــانــون اإلعــدام
الـسـيــاســي حـتــى ي ـعــود ال ــداه ــوم
ممثال إلرادة األمة الحقة ،وال يتكرر
ذلك مستقبال لممثلي األمة".
وشددوا على أنهم "صف واحد،
ف ــي ظ ــل ال ـت ـحــديــات الــدس ـتــوريــة
والديمقراطية القائمة ،كما نؤكد أن
تعديل قانون المحكمة الدستورية
وقانون حرمان المسيء أصبحا
أول ـ ــوي ـ ــة تـ ـض ــاف إلـ ـ ــى أولـ ــويـ ــات

محمد المطير

الحريات العامة والعفو ،وتشكيل
لجنة تحقيق في تجاوزات جلسة
االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ،وذلـ ـ ــك إلقـ ـ ــرارهـ ـ ــا فــي
الجلسة األولــى ،كما ندعو جميع
أبناء الشعب الكويتي إلى تشديد
الرقابة الشعبية على أعمال جميع
السلطات ،وفي مقدمتها السلطة
التشريعية ،فمن ال يوقظه ضميره
ب ـك ــل ت ــأك ـي ــد س ـت ــوق ـظ ــه ال ــرق ــاب ــة
الشعبية".
ووق ـ ـ ــع ع ـل ــى الـ ـبـ ـي ــان ال ـ ـنـ ــواب:
الصيفي الصيفي ،د .عبدالعزيز
الصقعبي ،د .عبدالكريم الكندري،
د .أحمد مطيع ،ثامر السويط ،فرز
الديحاني ،أسامة الشاهين ،سعود
بــوصـلـيــب ،د .حـمــد روح الــديــن،
خــالــد الـعـتـيـبــي ،ب ــدر الـحـمـيــدي،
حمدان العازمي ،د .حمد المطر ،د.
محمد الحويلة ،مساعد العارضي،
د .صالح الشالحي ،أسامة المناور،
مرزوق الخليفة ،مبارك الحجرف،
د .حسن جوهر ،مهلهل المضف،
ف ــارس العتيبي ،فــايــز الجمهور،
محمد المطير ،شعيب المويزري،
عـبــدالـلــه الـمـضــف ،م ـبــارك الـعــرو،
مهند الساير.

السيادة لألمة
وقال النائب مهند الساير" :إن
ما بيننا وبينكم دستور؛ السيادة
ف ـي ــه ل ــأم ــة ب ــاخ ـت ـي ــار مـمـثـلـيـهــا،
وفصل السلطات مبدأ ال يمكنكم

الداهوم بعد إبطال عضويته:
على نواب األمة وقف هذا العبث
قال عضو المجلس المبطل د .بدر الداهوم
إن "صاحب نفوذ وضعوه على سدة الرئاسة
حتى يكيف لهم ويفلتر لهم أي قانون يبونه،
وال نـعــول عـلــى الـحـكــومــة ،ونـحــن نـعــول على
ن ــواب األم ــة الـشــرفــاء الــذيــن اخـتــارهــم الشعب
الكويتي لتحقيق مطالبه".
وأك ــد الــداهــوم أن "قضية تكوين المجلس
هي أهم قضية ،ألنه إذا سمحنا للحكومة أن
تختار وتـكــون المجلس حسب مــزاجـهــا فلن
يخرج مجلس يمثل الشعب الكويتي التمثيل

ال ـح ـق ـي ـقــي ،ل ــذل ــك ال ـت ـعــويــل ع ـلــى ن ـ ــواب األم ــة
ال ـشــرفــاء ،فعليهم أن يـحـمـلــوا ه ــذا ال ـهــم وأن
يعدلوا هذا االعوجاج".
وأض ـ ــاف :ه ــذا عـبــث فــي دول ــة الـمــؤسـســات
وتــداخــل فــي السلطات ،ال يمكن أن نقبل هذا
العبث ،وعلى نواب األمة أن يوقفوا هذا العبث،
أيهما أقوى ،أنا رجل معي حكم التمييز ،ينسف
ويـضــرب بــه عــرض الـحــائــط ،ونـفــس القاضي
ال ــذي ق ــال فــي  2017بــأنــه حـكــم ب ــات ال معقب
عليه ،واليوم أشوفه عقب عليه.

حمدان العازمي

مهند الساير

أحمد مطيع

ً
تـجــاهـلــه ،مـعـتـبــرا أن شـطــب بــدر
الداهوم بعد نيله ثقة األمة ال يمكن
قبوله بأي حال من األحوال ،ويجب
وقف تلك الممارسات بالقانون ال
باألهواء ،وتعديل قانون المحكمة
الدستورية واجب وطني".
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب خ ــال ــد
ً
الـعـتـيـبــي" :لـ ــزامـ ــا عـلـيـنــا ك ـنــواب
لــأمــة أن ن ـعـ ّـدل مـســار التقاضي
في عضوية النواب لدى القاضي
األسـ ــاسـ ــي ،وهـ ــو م ـج ـلــس األمـ ــة،
فــا يمكن الـسـكــوت عــن القوانين
ُ
السياسية التي تقصي الخصوم
السياسيين ،وال يجوز فــي دولــة
الدستور أن يقوم قضاء على هدم
قضاء آخر حائز للحجية".
مــن جانبه ،قــال النائب مبارك
ال ـح ـج ــرف :"ب ـ ــدر الـ ــداهـ ــو م نــائــب
بحكم الشعب ،هــذه هي الحقيقة
الـ ـت ــي أعـ ــرف ـ ـهـ ــا،أمـ ـ ــا ب ـخ ـصــوص
الحكم فإنه خالف المنطق السليم
وكل المبادئ المستقرة والقواعد
ً
الـقــانــونـيــة الــراس ـخــة" ،مستدركا
بالقول" :واجبنا يبدأ اليوم لتعديل
قانون المحكمة الدستورية ...كفى
ً
عبثا بإرادة األمة".
أم ـ ـ ــا ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .ع ـب ــدال ـك ــري ــم
ال ـك ـن ــدري فـ ـق ــال" :أصـ ـب ــح تـعــديــل
قانون المحكمة الدستورية بإعادة
تشكيلها و ت ـحــد يــد صالحيتها
وإق ــرار قــانــون مخاصمة القضاء
ض ــرورة،ومــن لــم يــردعــه ضميره
تردعه القوانين".
وأضـ ــاف :أداء القسم وح ــده ال
يكفي ،فرئيس الوزراء يكاد يكون
أكـثــر مـســؤول أقـســم على احـتــرام
الــدس ـتــور وقــوان ـيــن ال ــدول ــة ،منذ
 ٢٠٠٦حتى اليوم ،مشددا على أن
احـتــرام القسم يأتي لمخافة الله
ّ
الحي،
بالبالد والعباد والضمير
أما القسم المكتوب وقراءته فهذا
ال يعني شيئا ،وعليه أعلن مقاطعة
جلسة القسم.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب عـبــدالـلــه
المضف :عندما ّ
تقدمنا بتعديل
قانون المحكمة الدستورية باتجاه
أن ي ـك ــون تـشـكـيـلـهـ ّـا مـنـبـثـقــا من
السلطات الثالث ،كنا نهدف إلى
جعل أحكامها أكثر حصافة وقبوال
في نفوس المجتمع ،فهي محكمة
ً
ً
تأخذ بـعــدا سياسيا بقدر البعد
الدستوري والقانوني ،لذلك فإن

تعديل قانون المحكمة الدستورية
ضرورة.
وفــي السياق ذاتــه ،أكــد النائب
ف ــارس العتيبي أن حكم محكمة
الـتـمـيـيــز ب ـحــق الـ ــداهـ ــوم ،واض ــح
ول ــه حـجـ ّـيـتــه ،وس ـبــق أن التزمت
بـ ــه ال ـم ـح ـك ـم ــه الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة فــي
الـقـضـيــة ذات ـه ــا ،وت ـعــديــل قــانــون
الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـي ـل ـهــا
وتحديد صالحيتها وإقرار قانون
مخاصمة القضاء وتعديل قانون
االنتخاب ضرورة ،وأعلن مقاطعة
جلسة القسم للحكومة.
من جانبه ،رأى النائب أسامة
ّ
عضوية النائب
المناور أن إبطال
الــداهــوم ،بعد حصوله على حكم
ً
مــن محكمة التمييز ،يفتح بــا بــا
ً
واس ـعــا للفوضى ،حيث إن فكرة
"الحكم عنوان الحقيقة" قد ألغيت
ً
تماما بهذا القرار ،سأتقدم اليوم
ضــع تـعــديــل قــانــونــي يتيح له
بــو ّ
ً
الترشح ،مسابقا الوقت ليتمكن من
خــوض "التكميلية" ،وصــار إلغاء
تفويض المجلس لـ "الدستورية"
ً
واجبا.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب د.
عـبــدالـعــزبــز الصقعبي" :كـنــت قد
ت ـقـ ّـدمــت بـمـقـتــرح ت ـعــديــل قــانــون
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ب ــإل ـغ ــاء
تفويض النظر في صحة العضوية
وإعـ ـ ـ ــادة االخـ ـتـ ـص ــاص لـصــاحــب
ال ـح ــق األص ـ ـيـ ــل،س ــأت ـق ــدم ال ـيــوم
بطلب استعجال القانون ،وأدعو
ً
النواب إلى التوقيع عليه،حفاظا
على مبدأ دسـتــوري راس ــخ ،وهو
الفصل بين السلطات ،وقد أصبح
ضروريا.
مــن جانبه ،أكــد النائب محمد
الراجحي أنتحديد اختصاصات
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة أم ـ ــر فــي
غــايــة ال ـض ــرورة ،ويـجــب أال يترك
األمــر لالجتهاد ،لذلك فإن تعديل
قانونها أصبح لزاما علينا ،وهذا
ما يجب االتجاه له.
وكان النائب محمد المطير قد
ّ
وجــه الدعوة إلى النواب الشرفاء
بجميع كتلهم إلى اجتماع طارئ
الساعة  ١:٣٠من بعد ظهر أمس في
مجلس األمة" ،لتدارس الخطوات
المتاحة للحكم المفاجئ ألخينا د.
بدر الداهوم،وهذه الدعوة مفتوحة
لكل نائب شريف".

وقــال النائب م ــرزوق الخليفة:
"سـنـتــداعــى لعقد اجـتـمــاع طــارئ
مع النواب التخاذ ما يلزم اتخاذه
م ــن م ــوق ــف س ـيــاســي ي ـت ــاءم مع
ه ــذا ال ــوض ــع الـ ــذي وصـلـنــا إلـيــه،
ً
حفاظا على كيان الدولة القانوني
وال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ...ف ـك ــل ال ـخ ـي ــارات
ستبقى قائمة ومفتوحة".
إل ــى ذل ــك ،ق ــال ال ـنــائــب حـمــدان
العازمي" :رغم السوابق القضائية
الـ ـت ــي ت ــؤك ــد عـ ـ ــدم جـ ـ ــواز شـطــب
عضوية األخ بدر الداهوم ،فإن حكم
اليوم كان صادما ،وسنعمل على
تعديل القوانين التي استند إليها
المحكمة
ال ـح ـكــم ،ومـنـهــا قــانــون
ّ
الدستورية نفسه ...كما أعلن تبني
ّ
المقدم
استجواب رئيس ال ــوزراء
من الداهوم بمشاركة األخ محمد
المطير.
وقال النائب أحمد مطيع :أعلن
دع ـمــي ال ـكــامــلوال ـت ـحــدث مــؤيــدا
الستجواب رئيسمجلس الوزراء
ّ
المطير
المقدم من النائبين محمد ّ
وحـ ـم ــدان ال ـع ــازم ــي (ب ـع ــد تبنيه
االس ـت ـج ــواب)،وسـنـقــوم بتعديل
قانونالمحكمة الدستورية وإقرار
قانون مخاصمة القضاء.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب فــايــز
ُ
ال ـج ـم ـه ــور :ل ــم ت ـن ـش ــأ الـمـحـكـمــة
الــدسـتــوريــة لتكون مقصلة على
رقـ ـ ــاب أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس األمـ ـ ــة أو
تستأثر بسلطاتهم ،أو أن تكون
دولـ ــة داخـ ــل ال ــدول ــة،لــذلــك وجــب
ع ـل ـي ـن ــا س ــريـ ـع ــا تـ ـق ــوي ــم ق ــان ــون
المحكمة الــدسـتــوريــه وتعديله،
حتى ال تختطف إرادة األمة.
وأكــد النائب مـبــارك الـعــرو أنه
سيدعم مقترح النائب عبدالعزيز
ال ـص ـق ـع ـبــي ب ـس ـح ــب ال ـت ـفــويــض
الـمـمـنــوح للمحكمة الــدسـتــوريــة
ّ
يخص صحة العضوية من
فيما
عدمها ،ليعود هذا التفويض إلى
مجلس األمة.
وأضاف ،في تصريح صحافي:
ن ـ ـح ـ ـتـ ــرم الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة
وأحـ ـك ــامـ ـه ــا ،وكـ ـن ــا ن ـت ـم ـنــى ع ــدم
تـطـبـيــق ال ـقــوان ـيــن ب ــأث ــر رج ـعــي،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه س ـب ــق أن ت ـقــدم
بــاقـتــراح إع ــادة تشكيل المحكمة
الدستورية.
وقال إن كان الداهوم نائبا قبل
الحكم ،فاليوم هو منهج سياسي

العارضي لـ ةديرجلا  :استجواب الخالد جاهز
ُ
ويقدم في الجلسة المقبلة ما لم يصدر «العفو»
•

يتضمن  3محاور ...والفرصة متاحة إلضافة محور رابع
●

فهد تركي

أكد النائب مساعد العارضي
أنه مستمر في تقديم استجوابه
الى رئيس مجلس الــوزراء سمو
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخــالــد ف ــي أول
جلسة مقبلة ،وبعد أداء الخالد
ال ـق ـســم ال ــدسـ ـت ــوري ف ــي مجلس
األمــة" ،ما لم يصدر قــرار بالعفو
عن الشرفاء من النواب السابقين
ّ
المهجرين".
والمواطنين
وقال العارضي لـ "الجريدة" :إن
استجوابه جاهز ويحتوي على 3
محاور دستورية ،تتناول قضية
العفو عن المواطنين والمهجرين،
إض ــاف ــة ال ــى قـضـيـتـيــن أخــري ـيــن،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن الـ ـف ــرص ــة م ـتــاحــة
إلضــافــة مـحــور راب ــع يتعلق بما
ي ـحــدث ف ــي ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة
والمحلية من مستجدات.

مساعد العارضي

وأوضــح أن "مـســودة صحيفة
االسـ ـتـ ـج ــواب جـ ــاهـ ــزة ،وأن ـت ـظــر
فـقــط أول جلسة ق ــادم ــة" ،مــؤكــدا
مراعاته مصلحة الوطن والشعب
في ممارسته ألدواته الدستورية.

وأشار الى أن أداة االستجواب
تستخدم في مسارها الصحيح
ل ــرف ــع ال ـظ ـلــم ع ــن أب ـن ــاء الـشـعــب،
مـتـســائــا :ال ــى مـتــى يـبـقــى أبـنــاء
ال ـكــويــت مـهـ ّـجــريــن وه ــم مــن بلد
اإلنسانية والديمقراطية؟
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ــى أن اس ـت ـج ــواب ــه
س ـي ـقــدم ال م ـحــالــة م ــا ل ــم يـصــدر
مرسوم بالعفو عن الشرفاء من
المواطنين الذين ضحوا بأنفسهم
مــن أجــل الــدفــاع عــن الـمــال العام،
ومـكــافـحــة الـفـســاد فــي حقبة من
حقب التاريخ السياسي المهمة
في البالد.
ّ
ووجـ ـ ـ ـ ــه رس ـ ــال ـ ــة إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
ال ـ ـ ــوزراء وال ـح ـكــومــة م ـفــادهــا أن
احترموا إرادة األمة وما خرجت
بــه انـت ـخــابــات مـجـلــس األم ــة في
الـخــامــس مــن ديسمبر الماضي
من خالل تطبيق مواد ونصوص

الدستور التطبيق الكامل ،مشيرا
الى أن "مطالبنا كنواب األمة هي
حقوق مكتسبة للشعب ،ويجب
أن تكون واقعا".
وش ـ ــدد ع ـلــى أنـ ــه مـسـتـمــر في
الدفاع عن حقوق األمة الدستورية
وقضايا الشعب والدفاع عن المال
الـ ـع ــام ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى م ـق ــدرات
وثروات البلد ،من خالل الممارسة
الدستورية في مجلس األمة" ،ولن
نخذل الشعب واألمة".
وأكـ ـ ــد الـ ـع ــارض ــي" :م ـطــال ـب ـنــا
كنواب وطنية وواضحة ومواقفنا
أع ـل ـن ــاه ــا ،و ُل ـ ــن ن ـت ــوان ــى لـحـظــة
فــي المضي قــدمــا فــي الــدفــاع عن
ح ـقــوق األم ـ ــة ،وت ـكــريــس م ـبــادئ
ال ــدس ـت ــور ،والـ ـ ــذود ع ــن مـصــالــح
الشعب وأمواله ومصالحه ،وعلى
الحكومة استيعاب رسالة األمة
وعدم مخالفتها".

الخليفة يسأل عن سالمة
األغذية المستوردة من مصر

الصالح للعلي :هل صادرت
«الداخلية» جوازات كويتيين؟

وجه النائب مرزوق الخليفة سؤاال إلى وزير الصحة الشيخ
د.باسل الحمود ،قال فيه :يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي :ما
مدى سالمة األغذية المستوردة من جمهورية مصر العربية؟
وصورة ضوئية من المستندات التي تثبت سالمة جميع األغذية
المستوردة منها ومدى صالحيتها لالستعمال اآلدمي.
من جهة أخرى ،وجه الخليفة سؤاال إلى وزير المالية وزير
الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة ،قال فيه:
بالنظر إلى عدم توريد أرباح محققة لوزارة المالية لدى الجهات
التالية :بنك االئتمان الكويتي ،ومؤسسة البترول الكويتية،
والهيئة العامة للصناعة ،ومؤسسة الموانئ الكويتية ،وبنك
الكويت المركزي ،والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
الـعــربـيــة ،لــذا يــرجــى إفــادتــي وتــزويــدي بــاآلتــي :قيمة األرب ــاح
المحققة لكل جهة من الجهات سالفة الذكر؟

وجــه النائب د .هشام الصالح ســؤاال إلــى وزيــر الداخلية
الشيخ ثامر العلي بشأن مصادرة وزارة الداخلية لجوازات
بعض المواطنين.
وقال الصالح في سؤاله "يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
هل صــادرت وزارة الداخلية ج ــوازات مواطنين كويتيين أو
حجزتها لديها؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب ،فكم عــدد هذه
الحاالت؟ وما السند القانوني لذلك؟ وما اإلجراءات المتبعة
في حاالت سحب أو حجز جواز مواطن كويتي؟".
وأضاف "كم عدد التظلمات المقدمة من مواطنين السترداد
الجوازات الخاصة بهم؟ وما الذي انتهت إليه الــوزارة بشأن
هــذه التظلمات؟ وهــل امتنعت الــداخـلـيــة عــن تجديد بعض
الـ ـج ــوازات؟ إذا كــانــت اإلج ــاب ــة ب ــاإلي ـج ــاب ،فـكــم ع ــدد ح ــاالت
االمتناع؟ وما األساس القانوني لذلك؟".

يحتذى لكل مــن ي ـحــارب الفساد
والمفسدين في هذا البلد.
ودعا النائب الصيفي الصيفي
النواب الـ  ٣٨المؤيدين لالستجواب
السابق لمقاطعة قسم الحكومة
وإسقاطها وإجبارها على الرحيل
غير المأسوف عليه ،وعدم منحها
الـشــرعـيــة ال ــدس ـت ــوري ــة،لعجزها
فــي إدارة ال ــدول ــة ،ولـمــا رأيـنــا من
ّ
تخبطات شهدها الجميع ،فلن
ن ـم ـنــح ال ـشــرع ـيــة ل ـمــن ال يـحـتــرم
إرادة األمة.
من جانبه ،قــال النائب سعود
بوصليب :الواجب اليوم هو العمل
على تعديل جميع القوانين التي
أقرت في فترات المجالس السابقة،
والتي بدأت تظهر نتائجها اليوم،
ً
م ـ ـشـ ــددا ع ـلــى أنت ـعــدي ــل ق ــانــون
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة وإق ـ ـ ــرار
قانون مخاصمة القضاء باتا من
األولويات.
وأضـ ــاف بــوصـلـيــب :ال للعبث
ال ـح ـكــومــي ب ــاس ــم ال ــدس ـت ــور ،وال
لعدم احترام إرادة األمة وممثليها،
ً
وال لـخـلــط األوراق ،م ـش ـيــرا إلــى
أن الــواجــب اليوم هو العمل على
تعديل جميع القوانين التي أقرت
ف ــي فـ ـت ــرات ال ـم ـجــالــس ال ـســاب ـقــة،
وال ـ ـتـ ــي بـ ـ ـ ــدأت ت ـظ ـه ــر ن ـتــائ ـج ـهــا
اليوم ،مشيرا إلى أن تعديل قانون
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة وإق ـ ـ ــرار
قانون مخاصمة القضاء باتا من
األول ــوي ــات ،وأعـلــن مقاطعة قسم
الحكومة.
ف ـي ـمــا ق ـ ــال ال ـن ــائ ــب د .صــالــح
المطيري :نحترم جميع السلطات
ون ـ ـقـ ـ ّـدر ص ــاح ـي ــات ـه ــا ،ون ــرف ــض
ً
رفضا قاطعا التداخل فيما بينها،
وما حصل بحكم الداهوم ال يمتّ
للعمل السياسي الديمقراطي في
ً
الكويت بتاتا.
وأضـ ــاف :مــا ح ــدث فــي حكم
الـ ـ ــداهـ ـ ــوم ه ـ ــو ب ـس ـب ــب ق ــان ــون
"المسيء" ،الذي هو في حد ذاته
مسيء ،لــذا ال نطالب بتعديله،
بل نطالب بنسف هذا القانون،
وال ــواج ــب عـلــى ال ـنــواب تعديل
ق ــان ــون الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة،
وإعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـي ـل ـهــا وت ـح ــدي ــد
ص ــاح ـي ــات ـه ــا وإقـ ـ ـ ـ ــرار ق ــان ــون
مخاصمة القضاء إن أردن ــا أن

نكون على خط سياسي واضح.
واعتبر المطيري ،في تصريح
بمجلس األم ــة ،أن تعديل قانون
الـمـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،وإع ـ ــادة
النظر في تشكيلها وصالحياتها،
أص ـب ـحــا أمـ ــرا ضـ ــروريـ ــا" ،مــؤكــدا
إيمانه بأن "ما حصل اليوم ال ّ
يمت
للعمل السياسي الديمقراطي في
الكويت بتاتا ،وإنـمــا مــا يحصل
هو بسبب ترسيخ قانون المسيء"،
ومـعـتـبــرا أن ــه "ق ــان ــون م ـســيء في
حد ذاته".
وق ــال" :ص ــوت الـحــق يعلو وال
ُيعلى عليه ،وعندما يذهب داهوم
أو مسلم أو فيصل أو سـيــن من
الـنــاس ،فــإن هناك رجــاال عاهدوا
الـلــه ،وســوف يـبــرون بما عاهدوا
عليه ،وسوف يكونوا سدا منيعا
لحماية األمة".
واعـ ـتـ ـب ــر أن "الـ ـنـ ـه ــج الـ ــداعـ ــم
ل ـم ـ ّـد ي ــد ال ـت ـع ــاون ل ـل ـح ـكــومــة قد
تــأثــر بـسـبــب ال ـن ـهــج ال ـح ـكــومــي"،
مضيفا" :لن نصبر على هذا األمر،
وسنحاسبكم ،ولــن نتوانى بعد
الجلسة األولى وخاللها أن ّ
نقدم يد
المحاسبة قبل يد التعاون ،حتى
نيل جميع الحقوق".
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب أس ــام ــة
ال ـش ــاه ـي ــن إن ت ـط ــوي ــر وإص ـ ــاح
ً
واجبا
المحكمة الدستورية كــان
في  ٢٠١٢وهو في  ٢٠٢١أوجب ،وما
أشبه اليوم بالبارحة!
أما النائب د .حمد المطر فقال:
الفصل الحقيقي للسلطات الذي
سـعــى إلـيــه واض ـعــو الــدسـتــور لم
يتحقق بسبب تخاذل الحكومات
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة وع ـ ـ ـجـ ـ ــز الـ ـمـ ـج ــال ــس
المتعاقبة ...فتجاوزت سلطات على
أخرى ،ولنا وقفة إلعادة األمور الى
نصابها وتحقيق رغبة رجــاالت
الكويت واضعي الدستور.
وف ــي ال ـس ـيــاق ذاتـ ــه ،ق ــال أمين
س ــر م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،ال ـن ــائ ــب فــرز
الديحاني :صــادح بالحق وثابت
فــي مــوق ـفــه ،ه ـكــذا عــرفـنــا الــزمـيــل
والنائب بدر الداهوم ،وقرار شطبه
ً
أمــر محزن لنا جميعا ،وهــو علم
م ــن إع ـ ــام م ـج ـلــس األم ـ ــة ،2020
ً
وبات لزاما تعديل قانون ّ المحكمة
ال ــدس ـت ــوري ــة ب ـع ــدم تــدخ ـل ـهــا في
األعمال البرلمانية.

السويط :شعرة التعاون
مع حكومة الخالد انقطعت
خ ــال وجـ ــوده ب ــدي ــوان ال ــداه ــوم أم ــس ،ق ــال الـنــائــب ثامر
السويط :شعرة التعاون مع حكومة صباح الخالد انتهت،
ولن نتعاون إال بإسقاطها ،وإسقاط الرئيسين ،ولن يهدأ لنا
بال إال بأن تعود الكويت كما كانت.
وقال السويط ان حكم الدستورية صادم للجميع ،وتقدمنا
بمقترح الغاء المحكمة الدستورية وإنشاء محكمة دستورية
ً
عليا لسد الثغرات الموجودة حاليا ،واختصاصها في بحث
التشريعات من حيث الدستورية والتفسير.
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مكتبات «القرطاسية» ...مهجورة حتى إشعار آخر!
«كورونا» أرغمت أصحابها على بيع األلعاب المسلية لتعويض الخسائر
محمد راشد

الوضع الحالي
ً
سيئ وأحيانا
يزور المكتبة
زبون واحد
فقط!
أحمد

حاولنا
إدخال بعض
التغييرات
من خالل بيع
األلعاب
إدريس

مكتبات
القرطاسية
أصبح تعتمد
بشكل شبه كلي
على طلبات
الشركات
الرفاعي

لم يحرك انطالق الفصل الثاني
من العام الدراسي الحالي عجلة
مكتبات القرطاسية المنتشرة في
مناطق الكويت ،إذ بقيت خالية من
زبائنها الطالب والمعلمين لتنضم
بذلك إلى ضحايا جائحة «كورونا»
ً
اقتصاديا ،في ظل استمرار نظام
التعليم عــن ُبـعــد ،حسبما يؤكد
أصـحــاب تلك المكتبات الــذيــن ال
يخفون رغبتهم فــي «اإلق ـفــال إذا
استمر الوضع على حاله».
المكتبات باتت شبه مهجورة
م ــن روادهـ ـ ـ ـ ــا ،بــاس ـت ـث ـنــاء بـعــض
ال ـحــاالت ال ـنــادرة الـتــي تــرغــب في
ش ـ ــراء ال ـق ـصــص وأدوات الــرســم
وغـيــرهــا ،مما يــؤكــد أن الجائحة
تلقي بتداعياتها على هذا القطاع
ع ـل ــى غـ ـ ــرار ب ـع ــض ال ـم ـش ــروع ــات
األخرى.
ويجمع عــدد من العاملين في
هـ ــذه ال ـم ـك ـت ـبــات ع ـلــى أن ال ــوب ــاء
أدى إل ــى شـلــل ف ــي حــركــة الـبـيــع،
مما اضطر بعض المكتبات إلى
تقليص المساحة المخصصة لها،
للتمكن من دفع اإليجار الشهري
أثناء فترة الحظر الكلي والجزئي
في أشهر سابقة.
وفي هذا السياق ،يؤكد أحمد
الــرفــاعــي ،وه ــو م ـســؤول بــإحــدى
المكتبات ،أن «حركة الزبائن في
ال ــوق ــت ال ـحــالــي بــالـنـسـبــة لطلبة
المدارس والمعلمين تعتبر األسوأ
ع ـلــى اإلط ـ ــاق ،بـسـبــب تــداع ـيــات
ك ــورون ــا ،والتعليم االف ـتــراضــي»،
مشيرا إلــى ان «ق ــرار التعليم عن
ب ـعــد ك ــان ــت نـتـيـجـتــه ق ـلــة الـطـلــب
ع ـلــى األدوات ال ـم ــدرس ـي ــة ،إذ لم
نعد نشهد اإلق ـبــال على الدفاتر
والـ ـك ــراري ــس واألقـ ـ ـ ــام واألل ـ ـ ــوان
وغيرها من األدوات التي عادة ما
يستخدمها الطالب والمعلمون في
كل عام دراسي».
وأضاف الرفاعي أن «المكتبات
القرطاسية أصبحت تعتمد بشكل
شبه كلي على طلبات الشركات
والمؤسسات التي تطلب المواد
االس ـت ـه ــاك ـي ــة ذات االس ـت ـخ ــدام
ال ـيــومــي ،مـثــل األوراق ،واألقـ ــام،
وأح ـ ـبـ ــار ال ـط ــاب ـع ــات ،وغ ـي ــره ــا»،
الف ـتــا إل ــى ان «ط ـل ـبــات ال ـم ــدارس
سواء للطلبة أو الهيئة التعليمية،

انخفضت بنسبة تتجاوز  80في
المئة مقارنة بالسنوات السابقة».
وأوضح أن «زيــارة الطلبة بعد
ان ـط ــاق الـفـصــل ال ـثــانــي الـحــالــي
غــال ـبــا م ــا ت ـكــون الخ ـت ـيــار دفــاتــر
فـ ـق ــط ،وربـ ـم ــا يـ ـك ــون اخ ـت ـيــارهــم
دف ـ ـتـ ــرا واحـ ـ ـ ــدا ل ـج ـم ـيــع ال ـ ـمـ ــواد،
وهـ ــذا أم ــر طـبـيـعــي ،الس ـي ـمــا مع
استمرار التعليم عن بعد» ،مشيرا
إلــى ان «فترة إج ــازة نصف العام
الـ ــدراسـ ــي ،ك ــان ــت زيـ ـ ــارة ال ـطــاب
للمكتبات القرطاسية فقط من أجل
اختيار األلعاب المسلية ،إضافة
إلـ ــى ق ـي ــام ب ـعــض أولـ ـي ــاء األمـ ــور
باصطحاب أبنائهم إلى المكتبة
الختيار قصص مسلية ومناسبة
ألعمارهم ،وعدا ذلك فإن المكتبة
شـبــه مـهـجــورة عـلــى م ــدار الـيــوم،
ونادرا ما يدخل زبون يرغب بشراء
سلعة معينة».

وضع سيئ
من جانبه ،اعتبر هاني أحمد،
وهــو مـســؤول بــإحــدى المكتبات،
ً
ان «ال ــوض ــع ال ـحــالــي سـيــئ ج ــدا،
خصوصا مع بقاء المكتبة على
هذا المنوال تستقبل زبائن بعدد
أصابع اليد الــواحــدة ،إذ يزورها
ف ــي بـعــض األح ـي ــان زبـ ــون واح ــد
فـقــط ،وهــو مــا يعكس مــدى سوء
األحــوال التي تعيشها المكتبات،
في ظل استمرار التعليم عن بعد
الذي يعد خيارا إجباريا انتهجته
الجهات المعنية لحماية الطالب
والمعلمين ،من فيروس كورونا
الــذي يعاني من تداعياته وآثــاره
الجميع حتى اآلن».
وأوض ــح أحـمــد ان «المكتبات
ت ـع ـت ـمــد ح ــال ـي ــا ع ـل ــى ال ـش ــرك ــات
ال ـت ــي ت ـســاعــدهــا ع ـلــى ال ــوق ــوف
مؤقتا لحين انتهاء أزمة كورونا،
ف ـلــم ن ـعــد ن ـش ـهــد زح ـم ــة الـطـلـبــة
والمعلمين التي كانت على مدار
العام الدراسي ،وال تتوقف حتى
مع إجــازة نصف السنة» ،مشيرا
إلى انه «أثناء إجازة نصف السنة
الـمـنـقـضـيــة ،ش ـه ــدت الـمـكـتـبــات
إق ـب ــاال خـفـيـفــا م ــن ال ـط ــاب على
أدوات الرسم فقط ،في حين كانت
هناك طلبات على بعض األلعاب

بانتظار الطالب

هاني أحمد

أيمن إدريس

أحمد الرفاعي

المسلية إال اننا ال نستطيع توفير
جميع األلعاب المطلوبة».
وح ــول إمكانية بيع المكتبة
ل ـل ـم ـس ـت ـلــزمــات ال ـص ـح ـيــة خ ــال
ه ــذه الـفـتــرة ،ق ــال «قـمـنــا بتوفير
الكمامات في المكتبة ،إال انه تم
إبــاغ ـنــا ب ــأن ــه يـمـنــع بـيـعـهــا في
ال ـم ـك ـت ـبــات ،وتـ ــم ال ـس ـم ــاح ببيع
االستيكرات الخاصة بالتعليمات
واإلرش ـ ــادات الصحية الخاصة
بــالـتـبــاعــد والـ ـش ــروط الـمـطـلــوب
تـ ــوافـ ــرهـ ــا فـ ــي بـ ـع ــض الـ ـم ــواق ــع
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـش ــأن

تـنـظـيــم عـمـلـيــة وق ـ ــوف ودخـ ــول
المراجعين» ،الفتا إلى ان «اإليجار
وااللـ ـت ــزام ــات ال ـمــال ـيــة ف ــي أزم ــة
ـان) ،إذ أخلينا
ك ــورون ــا (مـ ــوال ثـ ـ ٍ
الـمـحــل الـمـجــاور للمكتبة علما
بأنه كان تابعا ومكمال للمكتبة،
لكن بسبب عــدم إمكانية توفير
اإليجار تم االستغناء عنه.

ان «األم ـ ـ ـ ــور ح ــال ـي ــا ص ـع ـب ــة ،ألن
ال ـج ـم ـي ــع ي ـس ـت ـخ ــدم األون ـ ــاي ـ ــن،
وال يوجد زبــائــن إال ن ــادرا ،وهــذا
حــالـنــا تـحــديــدا مــن شـهــر يونيو
م ــن ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي» ،مـبـيـنــا انــه
«إذا كنا في السابق نستقبل 200
زبونا في اليوم ،فحاليا ال نصل
إل ــى  ،20وه ــذا يــؤكــد م ــدى تأثير
أزمة كورونا على المكتبات التي
أصـبـحــت تخلو مــن زبــائـنـهــا من
الطالب والمعلمين وغيرهم».
وت ــاب ــع« :أض ــف إل ــى ذل ــك فترة
الحظر الـجــزئــي ثــم الـكـلــي ،واآلن

هجرة المكتبات
بــدوره ،قال أيمن إدريــس وهو
ً
مسؤول أيضا بإحدى المكتبات،

ال ـعــودة إل ــى إغ ــاق المكتبة عند
ال ـخ ــام ـس ــة م ـ ـسـ ــاء ،وهـ ـ ــذه أمـ ــور
كــانــت سببا آخ ــر لـهـجــرة الـنــاس
لمكتبات القرطاسية تزامنا مع
تطبيق التعليم عن بعد واستخدام
التكنولوجيا الـتــي كــان لها دور
كبير في عدم الحاجة إلى الدفاتر
والكراريس واألق ــام وغيرها من
األدوات ال ـمــدرس ـيــة ال ـتــي اع ـتــاد
الـطــاب والمعلمون استخدامها
طوال العام الدراسي» ،مشيرا إلى
ان «الوقت الحالي عملنا قائم على
الشركات فقط ،والقرطاسية لم يعد
لها وجود!».
وأضاف أن «الحركة خالل فترة
اإلجــازة الماضية ،شهدت تطورا
طفيفا من قبل بعض الطالب من
محبي هواية الرسم ،إذ كان اإلقبال
ع ـلــى ال ـك ــراري ــس وأدوات الــرســم
بأنواعها جيدا مقارنة بــاألدوات
الـمــدرسـيــة األخـ ــرى ،كما حاولنا
إدخ ـ ـ ـ ــال ب ـع ــض ال ـتـ ـغ ـيـ ـي ــرات فــي
المكتبة ،وبالفعل نجحت الفكرة
مــن خ ــال بـيــع األل ـع ــاب المسلية
ل ــأط ـف ــال ،ل ـكــن ه ــذه األم ـ ــور بكل
األحوال ،لن تكون سببا في عودة
مكتبات القرطاسية إلى وضعها
السابق».

سلة أخبار
«إحياء التراث» تنظم دورة
«أحكام المرأة في الصيام»

ينظم القطاع النسائي
في جمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،دورة
بعنوان "مجالس شهر
رمضان المبارك...
أحكام المرأة في
الصيام" يحاضر فيها
عضو اللجنة الدائمة
لإلفتاء وعضو هيئة
كبار العلماء بالمملكة
العربية السعودية
فضيلة الشيخ د .صالح
الفوزان.
وقالت الجمعية ،في
بيان ،أمس ،إن الدورة
مخصصة للنساء
بإشراف لجنة صباح
الناصر النسائية
التابعة للقطاع،
ً
وتتضمن  27درسا
ً
يوميا وتستمر حتى
يوم الخميس.
وأوضحت ،أن الجمعية
استمرت رغم ظروف
جائحة كورونا في
عملها الدعوي عبر
"أونالين" وبرامج
التواصل في تنظيم
العديد من الدورات
والدروس وحلقات
التحفيظ ،وحرصت
فيها على استضافة
العلماء والمشايخ
أصحاب العلم الشرعي
الصحيح لالستفادة
بأكبر قدر ممكن من
ً
علمهم ،واستغالال
للوقت فيما هو نافع
ومفيد.

«البيئة» :إطالق «حصني»
إلى موائله الطبيعية

تربويون :وضع خطة لعودة الدراسة التدريجية إلنقاذ الطلبة

العيسى لـ ةديرجلا• :غلق المدارس تسبب بفاقد تعليمي ومشاكل نفسية وإدمان على األجهزة
●

فهد الرمضان

ب ـي ـن ـمــا ات ـ ـخـ ــذت م ـع ـظ ــم دول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون إجـ ــراءات ـ ـهـ ــا
الخاصة بشأن العودة التدريجية
ل ـل ـم ــدارس وك ـ ــان آخ ــره ــا مملكة
البحرين التي أعلنت عودة جزئية
لعمل مدارسها صباح أمــس مع
مـنــح الـحــريــة ألول ـي ــاء األمـ ــور في
اختيار طريقة تعليم أبنائهم إما
في الـمــدارس أو عن ُبعد ،ال تزال
خطة وزارة التربية فــي الكويت
بـ ـش ــأن ع ـ ــودة ال ـ ــدارس ـ ــة وإع ـ ــادة
تشغيل المدارس غير معلنة وغير

مـحــددة بـتــاريــخ ،رغــم م ــرور أكثر
م ــن ع ــام عـلــى إغ ــاق ـه ــا ،ووج ــود
ال ـعــديــد م ــن الـمـطــالـبــات بأهمية
ً
عودة الدراسة ولو جزئيا إلى حين
تحسن األوضاع الصحية.
وفي السياق ،أكدت عضوة هيئة
التدريس بجامعة الكويت د .إسراء
العيسى ،أن مشكلة ايقاف التعليم
وغ ـلــق ال ـم ــدارس لــم تـعــد مشكلة
تعليمية فقط بل أضحت مشكلة
نـفـسـيــة وم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،مــوضـحــة
أن التعليم ليس أولــويــة للدولة
"وبالتالي بات لدينا فاقد تعليمي
كبير ال يمكن وصفه".

حملة للتشجيع على التطعيم
أكـ ــد د .م ـح ـمــد ال ـشــري ـكــة أه ـم ـيــة وج ـ ــود ح ـم ـلــة للتشجيع
المواطنين والمقيمين على تلقي التطعيم ضد «كورونا» وتوعية
الناس بمخاطر تجاهل الحصول على التطعيم.
وذكـ ــر شــريـكــة أن ن ـجــاح ال ــدول ــة ف ــي تـطـعـيــم أك ـبــر شريحة
سيساهم في العودة إلــى الحياة الطبيعية وتجنب سلبيات
اإلغــاق االقتصادية والتعليمية والنفسية التي عانى منها
المجتمع على مدى عام كامل ومازلت مستمرة.

وأضافت العيسى ،لـ "الجريدة"،
أن األطفال نسوا كيف يمسكون
القلم وكيف يكتبون ،بل إن األمر
تعدى ذلــك إذ أصبحوا يعانون
مشاكل نفسية وإدمــان األجهزة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة واأللـ ـ ـع ـ ــاب ،الفـتــة
إلــى أن أط ــول فترة إغ ــاق كانت
ف ــي والي ـ ــة ف ـل ــوري ــدا بــالــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ح ـيــث ق ــام ــت جامعة
ف ـل ــوري ــدا بـعـمــل دراسـ ـ ـ ــات على
االطفال الذين اغلقت مدارسهم
فوجدوا أن الفاقد كان كبيرا جدا
وم ــن ال ـم ـشــاكــل ال ـتــي صاحبت
ذل ـ ـ ــك االدم ـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـل ــى األج ـ ـهـ ــزة
وال ـشــروع باالنتحار والشعور
بعدم المسؤولية ،وعدم المباالة
وعدم القدرة على التركيز وعدم
االستمتاع بالعالقات العائلية
واالصدقاء.
وطالبت بوضع خطة سريعة
الفـ ـتـ ـت ــاح ال ـ ـم ـ ــدارس تــدري ـج ـيــا
وإخـ ـض ــاع ال ـت ـجــربــة ل ـل ــدراس ــة،
ألن ال ـم ـش ـكــات الـنـفـسـيــة أكـبــر
بكثير م ــن الـمـشـكـلــة الصحية،
الفـتــة إل ــى أن معظم ال ــدراس ــات
أثبتت أن األطفال هم اكثر التزاما
باالشتراطات الصحية من الكبار،

مستدركة أن األطفال لن يقبلوا
بــال ـعــودة إل ــى الـ ـم ــدارس بشكل
مفاجئ بل بالتدريج "ولهذا علينا
وضع خطط العودة التدريجية
منذ اآلن وعدم إضاعة الوقت".
ب ــدوره ،قــال الخبير التربوي
د .محمد الشريكة إن العودة إلى
المدارس يجب أن تكون مدروسة
ومخططا لها بشكل جيد ،وهي
تتطلب تضافر الجهود ودعما
ح ـك ــوم ـي ــا ،اض ــاف ــة إل ـ ــى أهـمـيــة
وجـ ـ ـ ــود خ ـط ــة ل ــدع ــم وت ـس ــري ــع
عمليات التطعيم لتشمل الطلبة
والمعلمين وك ــل العاملين في
المدارس بأسرع وقت حتى يمكن
أن تكون العودة للمدارس آمنة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـشـ ــري ـ ـكـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أن
بريطانيا أعادت افتتاح المدارس
بعد أن نفذت خطة تطعيم شملت
ً
ف ـ ـئـ ــات م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،م ــوضـ ـح ــا أن
الحكومة البريطانية قدمت الدعم
الكامل للمدارس والكليات وسيتم
ً
فحص الطالب أسبوعيا للحد من
تفشي الوباء.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت المعلمة
شيماء اإلبراهيم إن التعليم عن
بعد يجب أن يكون متزامنا ألن

إسراء العيسى

شيماء اإلبراهيم

مناير الحمادي

االطفال بحاجة إلــى التفاعل مع
المعلم وكذلك التفاعل مع أقرانهم،
مالفتة إلى أن التعليم التقليدي
ف ــي الـ ـم ــدارس اف ـضــل بـكـثـيــر من
ناحية التحصيل العلمي اضافة
إلــى حاجة األطفال إلــى التواجد
ف ــي الـ ـم ــدارس وال ـل ـعــب وغـيــرهــا
من األمور المهمة بالنسبة لهذه
المرحلة العمرية.
أمــا المعلمة مناير الحمادي
فترى ضرورة التريث في العودة
إلــى ال ـمــدارس حاليا ،وأن تكون

العودة آمنة وليست على حساب
صحة وسالمة الطلبة والمعلمين،
الفـتــة إلــى أنـهــا مــن أهــل الميدان
وتعلم جيدا استعدادات المدارس
وكيفية إدارتها.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادي أن
مقارنة وضع المدارس الخاصة
بــال ـمــدارس الـحـكــومـيــة أم ــر غير
مـنـطـقــي ،وال ـحــديــث أن التعليم
ف ــي خ ـط ــر ي ـقــاب ـلــه ال ـح ــدي ــث عن
وجود خطر على صحة وسالمة
الناس والمجتمع ،فعودة التعليم

ضـ ـ ـ ــرورة ل ـك ـن ـهــا ال تـ ـك ــون عـلــى
ح ـس ــاب ص ـحــة وس ــام ــة ال ـنــاس
والمجتمع.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ال ـت ـع ـل ـيــم
أمــانــة وبـحــاجــة إل ــى إن ـقــاذ وفــي
المقابل صحة الطلبة والمعلمين
مسؤولية تقع على الدولة وعلى
م ـت ـخ ــذي ال ـ ـقـ ــرار ال ـم ـق ــارن ــة بين
األمــريــن وال ـمــوازنــة بينهما بما
يضمن ســامــة المجتمع وعــدم
المجازفة ،مشددة على أن العودة
يجب أن تكون آمنة دون مغامرة.

ٔ
الجمارك :ضبط  292الف كيس تنباك داخل
غالونات معجون في ميناء الشعيبة
●

محمد الشرهان

تمكن رجال الجمارك في ادارة الموانئ الجنوبية
بميناء الشعيبة من إحباط محاولة إدخال ما يقارب
ٔ
ٔ
 292الــف كيس تنباك ،كانت مخباة وســط غالونات
معجون تثبيت بحاويتين قادمتين من إحدى الدول
ٓ
االسيوية.
وقال عضو لجنة االعالم الجمركي باالدارة العامة
للجمارك عبدالله المطيري إن حاويتين بحجم 40
ً
قــدمــا وصلتا إل ــى ميناء الشعيبة مــن إح ــدى الــدول
ٓ
االسيوية ،ومــن خــال رصــد وتتبع الشحنة من قبل
رجال البحث والتحري ،تم تفتيش الحاويتين والعثور
ٔ
فيهما على ما يقارب  292الف كيس من مادة التنباك
الـمـمـنــوع اس ـت ـيــرادهــا بـحـســب الـقــوانـيــن الجمركية
ً
ٔ
الصادرة بهذا الشان تبعا لتعليمات وزارتي التجارة
والصحة ،وتم اتخاذ االٕجراءات الجمركية الالزمة.
وأض ـ ــاف ال ـم ـط ـيــري ان االٕدارة ال ـعــامــة لـلـجـمــارك
تحذر كل من ّ
تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة
ٔ
ٔ
ٔ
والبضايع المحظورة بكافة اشكالها وانواعها إلى
ٔ
ُ
ّ
الـبــاد ،مـشــددة على ان ــه ســيـعــرض نفسه للمساء لة
القانونية واتخاذ االٕجراءات الجمركية بحقه.

جانب من المضبوطات

مزرعة «العالج بالعمل» ...لتأهيل
المتعافين من اإلدمان
أعلن المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد
اليوسف "استعداد الهيئة لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة األوقاف ،ممثلة
بإدارة التأهيل والتقويم ،بهدف إقامة وتنفيذ مشروع مزرعة العالج بالعمل،
والــذي يخدم استمرارية التعافي ألبنائنا وبناتنا ،من خالل البرنامج الذي
تقيمه إدارة التأهيل مع العديد من الوزارات والهيئات المختصة كمركز عالج
اإلدمان بوزارة الصحة" ،مضيفا أنه يعد مشروعا رائدا على مستوى الكويت
ودول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره ،قال مدير إدارة التأهيل والتقويم بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
د .ناصر العجمي ،في تصريح صحافي ،إن إدارة التأهيل والتقويم ،بالتعاون
والشراكة معهيئة الزراعة وجهات ووزارات عدة ،بدأت التجهيز واإلعداد لتنفيذ
مشروع مزرعة العالج بالعمل ،حيث خصصت "الزراعة" أرضا بمساحة  20ألف
متر مربع إلقامة المشروع.
وأضــاف العجمي" :يشمل المشروع المحميات الزراعية وأحــواض إنتاج
االسماك والــدواجــن والمسطحات الخضراء المجهزة دعما لتحقيق أهدافه
وغــايــاتــه" ،الفـتــا إل ــى أن "م ـشــروع ال ـعــاج بالعمل مــن األهـمـيــة بـمـكــان ،وهــو
أحد البرامج المعتمدة عالميا كمرحلة نهائية من مراحل التعافي والتأهيل
للمتعافين من أبنائنا وبناتنا بمنزل منتصف الطريق الذي تشرف عليه إدارة
التأهيل والتقويم ومركز عالج اإلدمان التابع لوزارة الصحة".
وتابع" :تتركز فكرة المشروع على إعداد وتجهيز هذه المساحة ،بما يسمح
للمتعافين بممارسة الحياة بشكل طبيعي وبــذل المجهود واالعتماد على
النفس لفترة طويلة ،مما يؤثر إيجابا فــي مجال تغيير السلوك والتفاعل
اإليجابي ،من خــال خطة تنفيذ البرامج التأهيلية والعالجية ،والتي يقع
منها ممارسة األنشطة والقيام بها اعتمادا على الذات بما يدعم هدف العودة
الكريمة لالندماج بالمجتمع".

أكدت الهيئة العامة للبيئة
قيام فريق مختص بإعادة
وإطالق "ثعلب حصني" إلى
موائله الطبيعية في إحدى
المحميات التابعة لها.
وقالت الهيئة "جاء ذلك
بالتعاون مع أحد المواطنين
الذي قدم الرعاية الصحية
لثعلب حصني المصاب
وعالجه ،والقيام بدوره
بالتواصل مع الهيئة
لتسليمه" .وأشادت البيئة
بالتعاون المستمر بينها
وبين المواطنين والمقيمين،
للحفاظ على التنوع
االحيائي في الكويت.

«النجاة» ّ
تسير رحلة
مساعدات إغاثية إلى تشاد

قال رئيس قطاع الموارد
والعالقات العامة واإلعالم
بـ"النجاة الخيرية" ،عمر
الثويني ،إن "الجمعية تطلق
اليوم بالتعاون مع وزارات
الدفاع والخارجية والشؤون
االجتماعية ،رحلة جوية
إغاثية عاجلة لجمهورية
تشاد" .وأضاف الثويني،
في تصريح صحافي ،أمس،
أن "الرحلة الجوية تضم 30
ً
طنا من المساعدات الغذائية
والطبية والتعليمية وغيرها
من االحتياجات الضرورية
األخرى ،والتي يستفيد منها
آالف الفقراء والمحتاجين
في تشاد" .وبين أن "النجاة"
لديها بصمات إنسانية رائدة
في جمهورية تشاد ،حيث
تقيم المخيمات الطبية لعالج
مرضى العيون ،والتي استفاد
منها آالف المرضى وعادت
لهم نعمة النظر.
وتابع" :نعمل كذلك على
حفر اآلبار ،التي توفر المياه
العذبة الصالحة للشرب وبناء
المدارس والمستوصفات
والمساجد وبيوت الفقراء،
وكفالة طالب العلم واأليتام،
وتوزيع السالل الغذائية،
ولحوم األضاحي ،وغيرها
من األنشطة اإلنسانية ،التي
تهدف إلى تحسين واقع
وحياة المستفيدين".

ةديرجلا
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ً
النظرة التقديسية للحاكم معوقا

الحاكم أو اإلمــام في التراث اإلسالمي له مكانة تقترب من القدسية،
فهو ولي األمر الذي يحرم عصيانه ،وهو الخليفة والسلطان واإلمام،
وهو صانع األحــداث والمقدرات ،والقائد الذي يحمي بيضة اإلسالم
ويخوض الحروب ويحقق االنتصارات ،وهو المنقذ والمخلص والمحرر،
تاريخنا كله تاريخ الخلفاء والحكام وحروبهم وبطوالتهم وانتصاراتهم
ً
وفتوحاتهم ،وأيضا صراعاتهم الدموية على الحكم.
لماذا هذه المكانة القدسية للحاكم في التراث؟
ألنه في نظر الفقهاء خليفة الرسول في أمته ،ونائبه في تدبير مصالح
األمة الداخلية والخارجية ،ومرجع السلطات كلها :التنفيذية والقضائية
والشرعية ،فهو السياسي األول ،والقائد األعـلــى ،والقاضي األكبر،
والمجتهد األعلم ،والزعيم األوحد ،الكل يستمد سلطته منه ،بل يكاد
يكون "ظــل الله في األرض" يحرم الـخــروج عليه أو عصيانه كما في
مرويات حديثية "إن عدل فله األجــر ،وإن جار وظلم كان على الرعية
الدعاء له والصبر".
لماذا انشغل الفقهاء بـالشروط الشخصية لإلمام دون النظام المؤسسي
للحكم؟
ً
أوال :كان جل اهتمام الفقهاء بـالمعيار الشخصي للحاكم ،أي الشروط
الشخصية المطلوبة فيه ،دون أي اهتمام باإلطار التنظيمي للحكم،
مثل :تنظيم مؤسسي للشورى ،تحديد مدة اإلمام ،تقييد اختصاصاته،
كيفية عزله ،فصل بيت المال .فمهما بحثت في مباحث اإلمامة ،فلن تجد
ً
أي ذكر لمدة والية اإلمام مثال ،فاإلمام عند المسلمين يبقى إماما مادام
ً
ً
حيا قادرا على أداء مهام المنصب ،في المقابل أجهد الفقهاء أنفسهم
في وضــع شــروط مشددة لإلمام وصلت إلــى تصوره شخصية فذة،
أشبه "بالسوبرمان".
ً
ً
ثانيا :انطالقا من هذا التصور المثالي لإلمام والمستمد من فترة الخالفة
ً
الــراشــدة ،تصور الفقهاء أن هذا اإلمــام الفذ ،كونه مؤتمنا على األمة،
ً
واألعلم بمصالحها ،سيراعي العدل واألمانة ،وسيكون قراره معبرا عن
اإلرادة العامة لألمة دون الحاجة إلى مشاورتها.
ً
ثالثا :الفكر السياسي العربي لم يتصور تدبير المصالح العامة إال
ً
ً
ً
ً
تدبيرا فرديا شخصيا مرتبطا بشخصية الحاكم ،إن صلح صلحت أمور
ً
ً
ً
الرعية وإن فسد فسدت ،لم يتصور تدبيرا جماعيا مؤسسيا كما في
النظم المعاصرة ،ولذلك فإن المؤلفات السياسية التراثية جميعها تدور
حول المؤهالت الشخصية لإلمام :كفاءته الدينية واإلدارية والحربية،
ً
ً
بحثا مجهدا عن "اإلمام العادل" وهو حديث أشبه باألمنيات! فال تجد
ً
ً
شيئا عن دور األمة في هذا اإلصالح ،بل هي مستبعدة تماما ،كونها
رعية تقاد ال رأي لها وال مدخل لها في المشاركة.
ً
رابعا :هناك نظرة استعالئية مستشرية في كتب التراث تجاه دور عامة
الناس في إصالح مجتمعاتهم ،هناك ما يشبه االزدراء لهم ،فهم (الغوغاء)
و(الرعاع) و(الدهماء) ال شأن لهم في األمر العام.
عامة الناس لم يكن لهم أي وزن في تراثنا ،كانوا يجلدون وتؤخذ منهم
الجباية لتمويل قصر الخليفة وبذخه وجواريه .الحضارة المعاصرة
أعادت االعتبار لهم ،وهم اليوم رجل الشارع البسيط الذي يقيم ويسقط
الرؤساء .لقد انشغل فقهاؤنا القدامى بالمعيار الشخصي لإلمام على
ثالثة مذاهب:
ً
أوال :السنة :استفرغوا جهودهم في الشرائط الشرعية لإلمام :االجتهاد
الشرعي ،والشجاعة والخبرة الحربية ،والـعــدالــة الجامعة ،وال ــورع
ُ
والكفاءة ،والنسب القرشي .وهي شروط نظرية تعجيزية بقيت في ُبطون
ً
الكتب يتناقلها الفقهاء جيال بعد جيل ،ال عالقة لها بالواقع السياسي،
لذلك تم التنازل عنها لمصلحة الحكم الوراثي وحكم التغلب.
ً
ثانيا :الشيعة :لم يشغلوا أنفسهم بتلك الشرائط ،كون اإلمامة عندهم
ً
ً
منصبا (إلهيا) لم يتركها المولى ألهواء البشر ،وحصرها في األئمة
المعصومين نسل اإلمام علي.
ً
ثالثا :الخوارج أو "الموحدون" :كانوا واقعيين واألقرب إلى روح اإلسالم
والنزعة الديمقراطية في مسألة اإلمامة ،وأنها شأن بشري دنيوي ،تتم
باختيار الناس ،وال عالقة لها بالسماء ،وليس لقريش أو نسل النبي أي
امتياز على غيرهم ،بل هي حق مشاع بين المسلمين يستحقها األبصر
ً
بالحرب واألفقه دينا.
ً
أخـيــرا :يرجع المفكر الجابري عــدم تحديد مــدة الحاكم ،إلــى أن أصل
نظرة العرب للحاكم ومنذ الجاهلية ،أنه قائد المقاتلين المحاربين ،وال
* كاتب قطري
يعرف كم ستدوم الحرب فكيف يحدد مدته؟!.

«إكسبرس»

سورية بعد عشر سنوات من المذابح...
ّ
هل دقت ساعة الحساب؟
هل سيتابع بشار األسد حياته بكل هدوء؟ بعد عشر سنوات من الحرب
في سورية وسقوط أكثر من  500ألف قتيل ونزوح  11مليونا آخرين،
يبدو أن استراتيجية الترهيب التي َ يطبقها الدكتاتور السوري أعطت
ثمارها ،فهو يسيطر اليوم على ثلثي بلده وال يقلق حتى اآلن من أي
محاسبة قضائية .يحميه داعمه األول فالديمير بوتين من أي مالحقات
قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بفضل حق النقض الذي تملكه
روسيا في ُمجلس األمــن .لكن قد يتغير الوضع بسبب قضية إياد
الغريب ،فقد أدين هذا الرقيب السابق في الجيش السوري في ألمانيا،
في  24فبراير الماضي ،بتهمة اعتقال معارضي النظام السوريُ ،
وح ِكم
عليه بالسجن ألربع سنوات ونصف بسبب "تورطه بارتكاب جرائم
ضد اإلنسانية" ،لكن لن تكون هذه المحاكمة البسيطة كافية إلرضاء
ماليين ضحايا الحرب السورية الذين يطالبون بتحقيق العدالة .مع
ً
ً
ً
ذلك ،يعكس هذا القرار تقدما محوريا نظرا إلى األساس القانوني الذي
يرتكز عليه ُ
الحكم ،وفي هذا السياق يقول ستيفن راب ،السفير األميركي
السابق لشؤون قضايا جرائم الحرب في عهد أوباما" :لقد اصطدنا
ّ
سمكة صغيرة في محيط شاسع من األعمال الوحشية .لكن مبدأ الوالية
القضائية العالمية المعتمد في ألمانيا يعطي ضحايا المذابح السورية
فسحة أمل ،ولو أنها ضئيلة" .هذا المبدأ يسمح ألي محكمة وطنية
بإصدار أحكامها في الجرائم المرتكبة في بلد خارجي شرط أن يكون
المرتكبون مرتبطين بطريقة معينة بالبلد الذي ّ
يوجه لهم االتهام.
حوكم الغريب أمام المحاكم األلمانية ألن هذا العسكري السوري انشق
عن الجيش في عام  2012وتوجه إلى منطقة الراين ،إذ يستطيع عدد
كبير من ضحاياه التعرف عليه ،وسمعت السلطات القضائية األلمانية
ُ
ً
الت َهم ً
شاهدا في البداية ،لكن سرعان ما ّ
بناء
وجهت إليه
إفادته بصفته
على مبدأ الوالية القضائية العالمية.
ً
هذه السابقة تفتح آفاقا جديدة أمام الجهات القضائية التي تجري
التحقيقات حول ارتكابات النظام السوري ،يقول ستيف كوستاس ،عا ِلم
ّ
قانوني في "جمعية العدالة المفتوحة"" :تمكن القضاة من تحليل األدلة
المرتبطة بأعمال التعذيب التي يرتكبها نظام األسد وقبلوا بها ،مما
يعني إمكانية استعمالها ضد المسؤولين السوريين اآلخرين" .رفعت
منظمته غير الحكومية التي تدافع عن ضحايا النظام أول شكوى في
فرنسا في  1مارس لمحاسبة مرتكبي "جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية" ،وأصبح مئات الضباط التابعين لألسد في قفص االتهام.
القضائية
فــي المحصلةُ ،ر ِفـعــت  13دعــوى قضائية أمــام
السلطات ُ ّ
ُ
األوروبية بفضل مبدأ الوالية القضائية العالمية ،ويفترض أن يضخم
ُ
الحكم األلماني األخير هذه النزعة.
األدلة المطروحة دامغة ،فقد احتفظ جيش األسد نفسه بسجل كامل عن
جرائمه ،وتشمل هذه األدلة نحو  55ألف صورة للجثث ويمكن التعرف
عليها عبر أرقام السجناء والوحدات التي أعدمتهم ،وقد وصلت هذه
يقول راب الذي شارك في
المواد إلى السلطات القضائية األوروبيةُ .
المحاكم الخاصة برواندا وسيراليون" :إذا َمثل األسد أمام المحكمة
بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ،فستكون قضيته أسهل قضية في
الدولية ألن األعمال الوحشية التي ارتكبها النظام السوري
تاريخ العدالة ّ
ّ
مسجلة ومصنفة بكل وضوح .حتى النازيين لم يتركوا وراءهم هذا
ً
النوع من األدلة الواضحة" .قد تؤثر هذه القرارات القضائية نفسيا على
القوات العسكرية التي بقيت موالية للنظام السوري ،حيث تقول راندا
سليم ،باحثة في "معهد الشرق األوسط"" :تعرف السلطات السورية اليوم
أن األدلة التي تسمح ِب َج ّر المرتكبين أمام العدالة وإدانتهم أصبحت
هائلة ،شرط أن يتطور السياق الجيوسياسي القائم" .بالتالي ،لن ينعم
بشار األسد بالهدوء نفسه بعد هذه المرحلة!

٩

زوايا ورؤى
أين الكويت على خريطة
التطعيم؟

أحمد باقر

رياح وأوتاد :مع الحكومة أو ضدها ...بالوقائع
ً
فــي فـبــرايــر الـمــاضــي كتبت مـقــاال بعنوان
"مــع المواطن أو ضــده بالوثائق" ،بينت فيه
بالوثائق القوانين واإلنجازات التي قدمناها
في المجالس السابقة والتي تصب مباشرة
لمصلحة المواطنين مثل زيادة عالوة األوالد
وإجازة األمومة وقانون الزكاة وقانون صرف
العالوة االجتماعية وعالوة األوالد للعاملين
فــي الـقـطــاع ال ـخــاص ،وكــذلــك الـقــانــون 95/79
لمنع أي زي ــادة للرسوم على المواطنين إال
ب ـقــانــون ،وت ـعــديــات الـتـمــويــن ،وغ ـيــرهــا من
القوانين والمواقف واإلنجازات التي استفاد
منها اآلالف بل مئات اآلالف من المواطنين،
وال ـتــي ت ــرد عـلــى ات ـهــام الـتـجـمــع الـسـلـفــي أو
شخصي المتواضع بأننا ضد المواطن.
وهناك اليوم من يقوم بحملة ضد التجمع
ً
اإلســامــي السلفي بأنه دائـمــا مــع الحكومة،
وهذا يدل إما على الجهل وعدم المتابعة لعمل
المجلس أو يــدل على الغلو فــي الخصومة،
وأكثر ما يستدل به هؤالء هو مشاركتنا في
االنتخابات بعد إصدار قانون الصوت الواحد
(رغــم تصويتنا ضده عندما شاركنا) ،حيث
تطاول علينا كثير من السياسيين والجماعات
السياسية بالطعن واالتهام والتجريح ،ولكن
بعد فتره شاهدناهم يهرعون إلــى الترشح
في انتخابات الصوت الواحد ،ومن لم يترشح
منهم رأيناه يؤيد ويبارك لمن ترشح مما يدل
على صحة موقفنا منذ البداية ،وكذلك منهم
من كان يعيب علينا المشاركة في الحكومة
وبعد فترة رأيناهم يشاركون فيها ،فسبحان
الذي يغير وال يتغير.
ّ
ولعل من المفيد أن نذكر من كــان له قلب
بـبـعــض مــواق ـف ـنــا ال ـم ـعــارضــة ال ـســاب ـقــة ،مع
الـتــأكـيــد أن ــه ال تــوجــد ف ــي الـعـمــل الـسـيــاســي

مـ ـع ــارض ــة دائـ ـ ـم ـ ــة وال م ــوافـ ـق ــة م ـس ـت ـمــرة
للحكومة ،والب ــد أن يـكــون للتأييد أسباب
وطنية وجيهة ،ويكون للمعارضة أسباب
تخدم الوطن ،فلكل موقف أسبابه ودواعيه
ســواء كــان من قانون أو من إجــراء حكومي
معين.
ف ـفــي أول مـجـلــس ش ــارك ــت ف ـيــه ()1985
كنت الـثــانــي فــي ترتيب طــرح الثقة بوزير
ً
ً
ً
العدل ،كما قدمت استجوابا دقيقا واضحا
يتعلق باألموال العامة لوزير المواصالت،
وفي آخر مجلس شاركت فيه وهو مجلس
( )2008-2006أيدنا طرح الثقة في وزير النفط
كما استجوبنا وزي ــر األوق ــاف فيما يتعلق
بــأرض الوقف المغصوبة ،ومواضيع أخرى
منها تسليم الوسطية الى السوداني القيادي
في التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين براتب
يجاوز اآلالف من الدنانير!!
وبين هذين المجلسين كانت لنا بفضل
الـلــه مــواقــف كثيرة معارضة بالحق ،وليس
ل ـم ـج ــرد ال ـم ـع ــارض ــة ل ـق ــوان ـي ــن أو إج ـ ـ ــراءات
حكومية ،أذكر منها معارضة ميزانية تعزيز
الدفاع بعشرة مليارات ،وكذلك معارضة زيادة
تسعيرة الكهرباء والماء على السكن الخاص
لـلـمــواطـنـيــن ،وكــذلــك مـعــارضــة رد الحكومة
لقانون عرض جلسات المجلس بالتلفزيون،
وكذلك معارضة تصويت وانتخاب النساء في
ً
مجلس األمة ،وأيضا معارضة قانون الوكاالت
التجارية قبل تعديله ،وكذلك معارضة طرح
الـحـكــومــة بـشــأن قــانــون  BOTحـمــايــة ألمــاك
ال ــدول ــة ،وكــذلــك اسـتـجــواب وزي ــر اإلع ــام في
قضية الكتب واسـتـجــواب وزيــر التربية في
موضوع سكن أساتذة الجامعة ،ومعارضة
ق ــان ــون الـ ــديـ ــوان ال ــوط ـن ــي ل ـح ـقــوق اإلن ـس ــان

إال بعد إدخ ــال الشريعة اإلســامـيــة كإحدى
ال ـقــواعــد األســاس ـيــة ف ـيــه ،وم ـعــارضــة قــانــون
الحكومة لمحاكمة الوزراء ،ووقفتنا القوية في
قضايا المال العام وأشهرها قضية الناقالت
ً
ً
ً
التي تصديت لها نائبا ووزيــرا وشاهدا في
المحكمة ،ومعارضتنا إلصرار الحكومة على
إصدار قرار من المجلس للذهاب إلى المحكمة
الــدسـتــوريــة بـشــأن م ـشــروع ال ــدوائ ــر العشر،
ً
والتصدي أيضا لمشاريع الخصخصة كما
طرحتها الحكومة ،وكذلك التقارير العلمية
ً
ال ـم ـف ـص ـل ــة الـ ـت ــي ن ـش ــرت ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا عـلــى
مشاريع قوانين الحرير والجزر المقدمة من
الحكومة ،وال يفوتني أن أذكر بيانات التجمع
التي عارضت بشكل علمي االتفاقية األمنية
الخليجية وزي ــادة أسـعــار البنزين وطالبت
بإصالح قوانين مكافحة الفساد.
أردت اليوم التذكير بهذه المواقف ويوجد
غ ـيــرهــا الـكـثـيــر ألن ه ـنــاك م ــن ي ـشــن الحملة
ً
الـســابـقــة عـلــى التجمع الـسـلـفــي ،عـلـمــا أنــه ال
يوجد تجمع سياسي بــا أخـطــاء أو تفاوت
ً
في المواقف ،فهناك مثال من أزاح األخ أحمد
الـسـعــدون عــن الــرئــاســة فــي مجلس  1999ثم
انضم إليه في الـحــراك ضد الصوت الواحد،
ثــم انتقل بعدها إلــى المشاركة فــي الصوت
ال ــواح ــد ،وه ــو اآلن ضـمــن مـجـمــوعــة جــديــدة
فــي المجلس ،والـشــاهــد مــن كــل هــذا العرض
أن العمل السياسي السليم والنظيف يحتم
مناقشة كل تجمع على مواقفه بأسلوب علمي
وذك ــر مــواق ـفــه اإلي ـجــاب ـيــة الـطـيـبــة ،م ــع بـيــان
األخطاء إن وجدت ،وليس بأسلوب التصغير
والتشهير واالتهامات المغرضة التي تعتبر
من قبيل غمط الناس ،الذي نهى النبي ،صلى
الله عليه وسلم ،عنه.

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
على مــاذا يعتمد نجاح التطعيم وتحقيق أرق ــام جـيــدة ،على
الــدولــة ومنظومتها الصحية وقدرتها المالية ،أم على وعي
المجتمع وتقبله ألخذ اللقاح؟
العالم اليوم يقف أمام عداد التطعيم بفضل " "covidvaxوالذي
يحصي الحركة على مــدار الساعة في الــدول التي تسعى إلى
تسجيل أكبر عدد ممكن من التلقيحات ،بعد أن تناسوا عدد
اإلص ــاب ــات وال ــوف ـي ــات ،وه ــذا ي ــدل عـلــى أهـمـيــة عـنـصــر الــوقــت
باالقتراب من "مناعة القطيع".
ً
بعيدا عن إحجام عدد ال باس به من الناس مواطنين ومقيمين،
واألسباب التي تقف وراء ذلك سواء كانت شائعات تتداول عبر
السوشيال ميديا أو خرافات يتناقلها الناس أو خالفه ،لنرى
ماذا فعلت الكويت؟
بتاريخ  23ديسمبر  2020بدأت حملة التطعيم بلقاح "فايزر–
ً
بيونتيك" ووفق شرائح معتمدة بحسب الفئة األكثر احتياجا،
أوصت الدولة بتأمين  5ماليين و 70ألف جرعة من اللقاحات
وهذا عمل جبار ومقدر.
وبحسبة األرقام إجمالي األعداد المتوقع أن يتلقوا اللقاح نحو
 3ماليين و 700ألف بعد استبعاد الفئة العمرية األقل من 16
ً
ً
عاما وفقا لبروتوكوالت وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وإذا ما دققنا أكثر فسنجد أن عدد المواطنين نحو  900ألف
مواطن هم من سيتلقون التطعيم ومليونين و 800ألف وافد،
يعني أن هناك فائضا باللقاحات بحدود  150ألف جرعة إضافية
تكفي لتطعيم  75ألف شخص.
ً
حصيلة التطعيم حتى  10مارس  2021بلغت  360ألفا أي ما
نسبته  %7من إجمالي السكان البالغ  4.5ماليين نسمة وهذه
النسبة عائدة إلى الرقم اإلجمالي للسكان وليس لمن سيتلقى
اللقاح ،أي  3ماليين و 700ألف.
ً
إذا على مستوى الدولة والمنظومة الصحية والقدرة المالية،
وكما يبدو من واقع البيانات والمعلومات المنشورة أن بنية
التطعيم وما تحتاجه من مستلزمات يسير بشكل مقبول ،لكن
إذا انتقلنا إلى الوجه اآلخر ،فماذا سنجد يا ترى؟ ولماذا بدت
الكويت متأخرة عــن أشقائها فــي كــل مــن اإلم ــارات والبحرين
وقطر على سبيل المثال؟
طرحت الـســؤال على طبيب مختص أجــاب أن نجاح التطعيم
مرتبط بحاجات كثيرة صحية ولوجستية ومخبرية ،و هــذا
بخالف وعي المجتمع وتقبله ،والذي يعتمد بدرجة أساسية
على "الثقة المتراكمة" التي يحتفظ بها بذاكرته تجاه المنظومة،
فهو الفيصل بحجم اإلقبال عليه أو االبتعاد عنه!
البعض يذهب للقول إذا كان هناك "خوف" أو "تردد" أو "إحجام"
عــن التطعيم فهل باستطاعة ا لــدو لــة إ ل ــزام المواطنين بأخذ
اللقاح؟
خبراء بالشأن الصحي يقولون إن المادة  8لسنة  1969والتي
ينص عليها قانون االحتياطات الصحية الوقائية من األمراض
السارية ،يتيح لوزير الصحة فرض إجراءات احترازية وتدابير
ً
إذا وجــد تفشي مــرض وبــائــي يشكل تهديدا للصحة العامة،
ً
لـكـنـهــم أي ال ـخ ـبــراء يـتــريـثــون بـحـســم األمـ ــر وجـعـلــه إلــزام ـيــا،
ً
ويفضلون اتباع طرق بديلة وفاعلة ،تماما كما هي الحال مع
فحص الـ PCRوالذي يتيح لصاحبه حرية التنقل والعمل ،وإذا
ما طبق المبدأ نفسه مع التطعيم وجعله وسيلة خالص للتحرر
من كل قيود كورونا ،بحيث يسمح لمن تلقى اللقاح بأن يكون
ً
ً
ً
ً
طليقا وحــرا وق ــادرا على السفر والتنقل ،فسيكون ذلــك كافيا
لجعل الناس تتهافت على أخذه والحصول على "جواز السفر"
الكوروني!

أبهيجنان ريج*

الصين تستهدف شبكة الكهرباء
الهندية
ماريا فرناندا إسبينوزا*

إعادة بناء عالم تسوده المساواة
قبل خمسة وسبعين عاما ،أصدر ميثاق األمم المتحدة ً
نداء واضحا
للعمل الجماعي لمواجهة التحديات الجديدة التي يفرضها عالم
مترابط ،واليوم ،أصبح عالمنا مترابطا أكثر من أي وقت مضى ،ومع
ذلك فإن ظاهرة عدم المساواة المتفشية تقلل من تقبلنا للعمل
الجماعي الذي نحتاجه.
لـقــد كـشـفــت جــائـحــة كــوف ـيــد 19عــن مـجـمــوعــة واس ـعــة مــن الـتـفــاوتــات
وضاعفتها ،وإذا كان القادة جادين في "إعــادة البناء بصورة أفضل"،
يجب أن يضعوا السياسات للتغلب على القوى النظامية التي تكمن
وراءها في قلب أجنداتهم.
وتتجلى إحدى حاالت هذه التفاوتات في الفجوة بين الجنسين ،فمنذ
أن بدأ الوباء ،عانت النساء من فقدان الوظائف بمعدل أعلى من الرجال-
يمثلن نسبا مفرطة في العديد من الصناعات
ألسباب ليس أقلها أنهن ِ
األكـثــر ت ـضــررا ،مثل الـخــدمــات الـغــذائـيــة وت ـجــارة الـتـجــزئــة -وواجـهــن
مستويات أعلى من الهشاشة االجتماعية وانعدام األمن الغذائي ،ومن
المتوقع أن يؤدي الوباء إلى زيادة الفجوة بين الجنسين في حالة الفقر
المدقع أيضا.
وفضال عن ذلــك ،أشــار المفكرون من الحركة النسائية مثل (سيلفيا
فيديريتشي) ،أن عــبء العمل المنزلي -الــذي تتحمله النساء بالفعل
بصورة غير متناسبة مع غيرهن -أصبح أثقل بكثير خــال عمليات
اإلغالق بسبب الوباء ،وفي الوقت نفسه ،عادة ما تكون النساء ضحايا
للعنف المنزلي ،الذي أصبح أكثر تواترا وشدة منذ أن بدأ الوباء.
وليس من المستغرب أن المرأة عانت في صحتها العقلية بصورة غير
ً
متناسبة مع غيرها خالل العام الماضي ،وكان عبء الوباء ثقيل بصورة
خاصة على النساء الالئي يتعرضن أيضا ألشكال أخرى من التهميش
على أساس العرق ،أو العمر ،أو وضعهن كمهاجرات.
وعلى نطاق أوسع ،أدى الوباء إلى توسيع الفجوة بين األغنياء والفقراء،
وشهد عدد قليل من أصحاب المليارات ارتفاعا هائال في ثروتهم خالل
العام الماضي ،في حين واجه العمال األقل مهارة خسائر أكبر بكثير
في الوظائف واألرباح مقارنة بالعمال ذوي المهارات العالية ،وتمكنت
ً
الشريحة العشرية األعلى دخال ،التي يتألف جزء كبير منها من العمال
الذين تمكنوا من العمل عن بعد أثناء الوباء ،من زيادة مدخراتهم ،في
حين أن العديد من العمال َ
المسرحين اقترضوا ليظلوا صامدين ،مما
أدى إلى زيادة عدد األشخاص المثقلين بالديون ،أو الذين لديهم القليل
من المدخرات.
وعلى المستوى العالمي ،كانت هناك اختالفات شاسعة بين قدرة البلدان
المتقدمة والبلدان النامية على االستجابة ألزمة كوفيد ،19وحشدت
االقتصادات المتقدمة ،ما متوسطه  ٪25من ناتجها المحلي اإلجمالي
للتخفيف من آثارها ،مقارنة بـ ٪7في البلدان النامية ،و ٪1.5فقط في
ً
البلدان األشد فقرا ،وبينما قد يتم تلقيح سكان البلدان الغنية بالكامل
بحلول منتصف عام  ،2022فإن أكثر من  85دولة فقيرة لن تصل إلى
اللقاحات على نطاق واسع قبل عام .2023
وفي هذا السياق ،يجب أن يعني "إعــادة البناء بصورة أفضل" إنشاء
اقتصاد يصلح للجميع ،وهو ما أطلق عليه الرئيس األميركي آنذاك،
باراك أوباما ،في عام " 2013التحدي الحاسم لعصرنا" ،ولكن المسألة
ليست مجرد تمكين أولئك الذين "تخلفوا عن الركب" بسبب العولمة ،من
خالل توفير المزيد من الموارد للتعليم والتدريب وبناء القدرات .إن هذا
"الحل" المعتمد على نطاق واسع يستند إلى افتراضات وردية بشأن
النظام العالمي المعاصر ،ولكنها معيبة للغاية.
وفي الواقع ،تتطلب معالجة أوجه عدم المساواة الحالية تقييما أكثر

ً
شموال ،وانتقادات للقوى النظامية األساسية ،فالتأثير غير المتناسب
للوباء على النساء ،على سبيل المثال ،هو نتيجة مباشرة للقواعد
ُ
والمعايير األبوية الراسخة بعمق ،والتي تديم الهياكل المجزأة في
المنزل وسوق العمل ،وأماكن العمل.
وبسبب هذه القواعد واألعراف ،عندما تتدهور البنية التحتية للرعاية،
تتحمل النساء الركود ،وعندما تكون الوظائف نــادرة ،تخسر النساء
أكثر من غيرهن ،ثم ُت َ
جبر العديد من النساء على العمل غير المستقر،
حيث يتعرضن للعنف الجسدي والجنسي ،ولذلك ،حتى إن حطم عدد
قليل من النساء الحواجز غير المرئية ،تبقى غالبيتهن على األرض
ليزلن الشظايا المكسورة.
إن الـمـبــادرات التي تهدف إلــى تمكين الـمــرأة فــي النظام الحالي هي
بالتأكيد أساسية ،ولكن أي شيء قريب من المساواة الحقيقية سيتطلب
منا معالجة اآلثار الخبيثة لديناميكيات السلطة األبوية ،وهذا يعني
تحدي النظام الذي تترسخ فيه وإصالحه.
وينطبق الشيء نفسه على سد الفجوات بين األغنياء والفقراء ،داخل
البلدان وفيما بينها ،وكما جادل الخبير االقتصادي الحائز جائزة نوبل،
جوزيف إي ستيغليتز ،فإن قواعد اللعبة مصممة لتقوية موقف البلدان
التي تقبع بالفعل في قمة سلم التنمية ،وكبح تلك التي تعرف نموا أقل.
أفادت تلك القواعد الدائنين على حساب المدينين ،وأثارت المضاربة
ً
بدال من االستثمار المنتج ،وأدت حقوق الملكية الفكرية وغيرها من
الممارسات التجارية التقييدية إلــى زيــادة القوة السوقية للشركات
الدولية الكبرى ،بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا ،على حساب الموردين
والمستهلكين األصغر ،مما يقوض االبتكار.
ّ
ومكنت قواعد اللعبة الشركات الكبرى من إخفاء أرباحها في المالذات
ً
الضريبية ،بدال من دفع نصيبها العادل أو السعي وراء استثمار يولد
فرص عمل ،وأدى التأثير على اإليــرادات الحكومية إلى إضعاف قدرة
الدولة على توفير السلع العامة ،وتصحيح إخفاقات السوق ،بل حتى
الملحة للمواطنين أثناء األزمات.
تلبية االحتياجات ِ
واألسوأ هو أن اإلدراك المتزايد بأن اللعبة مزيفة قد أدى إلى تراجع ثقة
عامة الناس في المؤسسات ،وأدى إلى التشرذم السياسي واالستياء
االجتماعي ،وأدى إلى تعميق انعدام الثقة بين البلدان ،وتعكس أزمة
كوفيد 19عواقب هذه االتجاهات بما في ذلك الشك في اللقاحات ونقص
التنسيق الدولي.
وقبل خمسة وسبعين عاما ،أصدر ميثاق األمم المتحدة ً
نداء واضحا
للعمل الجماعي لمواجهة التحديات الجديدة التي يفرضها عالم مترابط،
واليوم ،أصبح عالمنا مترابطا أكثر من أي وقت مضى ،ومع ذلك فإن
ظاهرة عدم المساواة المتفشية تقلل من تقبلنا للعمل الجماعي الذي
نحتاجه ،ويتطلب عكس هذا االتجاه معالجة ديناميكيات القوة غير
العادلة المضمنة في النظام االقتصادي العالمي.
ً
لقد قال سيمون دي بوفوار محذرا" :ال تقامروا بالمستقبل ،تصرفوا
اآلن دون تأخير".
* رئيسة سابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة ،ووزيرة الخارجية
ووزيرة الدفاع في اإلكوادور.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

معالجة أوجه عدم المساواة الحالية تتطلب
ً
ً
تقييما أكثر شموال وانتقادات للقوى
النظامية األساسية

ً
استنادا إلى تحليل أجرته شركة االستخبارات الخاصة Recorded
ً
 ،Futureذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في  28فبراير أن كيانا
ً
صينيا اخترق شبكة الكهرباء الهندية في نقاط متعددة من مراكز
ً
تــوزيــع الطاقة ،تزامنا مــع استمرار التوتر بين الصين والهند
في شرق الداخ في السنة الماضية .كذلك ،تطرقت الصحيفة إلى
احتمال أن يكون انقطاع الكهرباء فــي  13أكتوبر الماضي في
مومباي ،عاصمة الهند المالية التي نجحت في احتواء فيروس
ً
كــورونــا ،مرتبطا بذلك الـخــرق .توحي مقالة "نـيــويــورك تايمز"
بــأن ذلــك النشاط المزعوم ضد منشآت البنى التحتية الهندية
األســاسـيــة كــان يـهــدف إلــى ردع أي انــدفــاع عسكري هـنــدي على
طول "خط السيطرة الفعلي" ودعم أي عمليات مستقبلية إلعاقة
أنظمة توليد الطاقة وتوزيعها في الهند في حال اندالع الحرب.
ً
ً
تستنتج شركة  Recorded Futureأن كيانا مدعوما من الدولة
ّ
الصينية ،اسمه  ،RedEchoكــان وراء تلك الحملة ،لكن اختياره
لذلك الهدف ال يشير إلــى رغبته في إطــاق حملة من التجسس
االقـتـصــادي ،بــل تزعم الشركة أن "تحديد مــواقــع م ــوارد الطاقة
ً
مسبقا قد يحقق نتائج محتملة كثيرة ،بما في ذلك رصد اإلشارات
الجيوستراتيجية خالل االضطرابات الثنائية المحتدمة ودعم
العمليات المؤثرة ،أو قد ينذر هذا التطور بتصعيد العمليات".
تذكر صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة  Recorded Futureأبلغت
"فريق االستجابة لطوارئ الكمبيوتر" في الحكومة الهندية بما
َ
اكتشفته" :اعترف المركز مرتين بأنه تلقى المعلومات لكنه لم
ً
يذكر شيئا عن اكتشافه للرمز المستعمل في شبكة الكهرباء".
لكن إذا كانت البنى التحتية المحورية في الهند تشمل هذه
المجموعة األولية من نقاط الضعف التي يمكن استهدافها عبر
عوامل مرتبطة ببث اإلشارات أو الردع أو العمليات الهجومية،
ً
سيبقى الـتـجـســس الـسـيـبــرانــي ج ــزءا مــن الـتـحــديــات الـ ُـمـلـ ّـحــة
وقت سابق من شهر فبراير،
األخرى التي يواجهها البلد .في
ٍ ً
ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن عددا من المسؤولين في
َ
الحكومة الهندية ،بمن فــي ذلــك أشـخــاص مــن وزارت ــي الدفاع
َ
ّ
والشؤون الخارجية األساسيتين ،وقع ضحية حملة تصيد في
 10فبراير الماضي ،وقد أدت تلك العملية إلى إضعاف عناوين
البريد اإللكتروني الخاصة بالحكومة .تجدر اإلشــارة إلى أن
التقرير اإلخـبــاري ال ًيلقي اللوم على الكيانات المدعومة من
الدولة الصينية صراحة ،لكن الحكومة الهندية كانت قد اكتشفت
في الماضي أن الصين حاولت قرصنة أجهزة الكمبيوتر الخاصة
ّ
بمسؤولين في مؤسسات األمن القومي ،وفي يناير  ،2010اتهم
مستشار األمن القومي الهندي ،مايانكودو كيالث نارايانان،
ً
ً
الصين مباشرة بإطالق الحملة السيبرانية التي استهدفت عددا
ً
كبيرا من المسؤولين ،بما في ذلك نارايانان.
في ما يخص االعتداءات السيبرانية التي تختلف عن نشاطات
ّ
التجسس ،لم يتضح بعد ما تنوي الهند فعله لردعها أو لشن
ً
هجوم مضاد في حال وقــوع أي اعـتــداء ات محتملة مستقبال،
إذ تتعدد األسئلة التي ال تزال عالقة حول القدرات السيبرانية
الهجومية مع أن التلميحات المرتبطة بها أصبحت وافرة.
بشكل عــام ،ال يــزال ردع االع ـتــداء ات السيبرانية (واحتمال أن
تشمل أي استجابة مناسبة لهذا النوع من الهجوم ضد البنى
ً
ً
التحتية المحورية ردودا عسكرية ناشطة) جزءا من المسائل
المعقدة ،ففي كتاب ( The Perfect Weaponالسالح المثالي)
الصادر في العام  ،2018يذكر ديفيد سانغر ،مراسل األمن القومي
فــي صحيفة "نـيــويــورك تــايـمــز" (ش ــارك فــي كتابة مقالة حول
البرمجيات الصينية الخبيثة التي تستهدف شبكة الكهرباء
الهندية في  28فبراير) ،أن وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس
أوصى الرئيس دونالد ترامب بإعالن استعداده للرد على أي
هجوم فعلي بقوة ،حتى لو استلزم األمــر استعمال األسلحة
النووية ،لردع أي اعتداء سيبراني ضخم على البنى التحتية
األميركية األساسية.
* «دبلومات»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

«الشراكة» لخصخصة مشاريع في الكهرباء والماء
قــالــت مجلة «مـيــد» إن الكويت
تـخـطــط لـتـطــويــر م ـش ــاريــع مـيــاه
وكـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرب ـ ـ ــاء مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة ج ـ ــدي ـ ــدة
وخصخصة محطة مرافق قائمة،
الفتة الى أن خطط الكويت لتطوير
مشاريع رئيسية مستقلة للمياه
والطاقة وخصخصة محطة مياه
ً
وك ـهــربــاء جــديــدة نـسـبـيــا تــواجــه
ً
شكوكا جديدة.
ومع ذلك ،أخبرت مصادر "ميد"،
ف ــي أوائـ ـ ــل ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري ،بــأن
الكويت قد تنظر في إعــادة طرح
أو تأخير منح عقود االستشارات
لـمـشــاريــع الـ ــزور الـشـمــالـيــة  2و3
الـمـخـطــط لـهــا وال ـخ ـي ــران ،والـتــي
تــديــر هـيـئــة م ـشــروعــات الـشــراكــة
 Kappعملية الشراء الخاصة بها.
ي ــذك ــر أن ال ـم ـج ـل ــس األع ـل ــى
لـلـ ًخـصـخـصــة ( )SCPق ــد يـعـيــد
أيـ ـ ــضـ ـ ــا تـ ـق ــدي ــم االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات
المتعلقة بــا لـمـعــا مــات وأدوار
خــد مــات التقييم ،بما يتماشى
مــع الـخـصـخـصــة الـمـخـطــط لها
لمحطة شمال الشعيبة للطاقة
وا ل ـ ـم ـ ـيـ ــاه ( )NSPPا لـ ـت ــي تـبـلــغ

قيمتها  1.26مليار دوالر.
وأف ــادت "مـيــد" فــي فـبــرايــر بأن
هيئة مشروعات الشراكة حصلت
على موافقة من ديوان المحاسبة
لمنح عقد استشارات المعامالت
لمشروعي ال ــزور الشمالي  2و3
والخيران  1المخطط لهما.
وق ـ ـ ـ ـ ّـدم ف ــري ــق بـ ـقـ ـي ــادة شــركــة
إرنـ ـس ــت وي ــون ــغ ( ،)EYوم ـقــرهــا
ً
ً
المملكة المتحدة ،عرضا منخفضا
قدره  1.2مليون دينار ( 3.9ماليين
دوالر) لعقد الخدمات االستشارية
للمعامالت الـخــاصــة بالمخطط
المخطط لــه .فيما عــرض الفريق
اآلخ ــر ،بقيادة KPMG Advisory
نحو  1.6مليون دينار للعقد.
وت ـعـ ّـد ه ــذه هــي ال ـمــرة الثانية
الـتــي ُيـطــرح فيها عقد الخدمات
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة ل ـل ـم ـع ــام ــات لـكــا
المخططين ،حيث طرحت Kapp
م ـن ــاق ـص ــة ال ـع ـق ــد ألول مـ ـ ــرة ّفــي
دي ـس ـم ـبــر  ،2018ب ـع ــد أن تـلــقــت
إب ـ ـ ـ ـ ــداء ات االهـ ـتـ ـم ــام ( )EOIsمــن
المطورين قبل شهر ،وألغت العطاء
في أكتوبر .2019

وب ـ ــدأت ال ـكــويــت عـمـلـيــة ش ــراء
محطتي مياه وكهرباء مستقلتين
ف ــي وق ــت واح ـ ــد ،ب ـعــد إل ـغ ــاء عــام
 2017لمحطة ال ــزور الشمالية 2
للطاقة والمياه المستقلة المخطط
ً
لها سابقا ،والتي تم إلغاؤها بعد
ً
 14شهرا من تقديم العطاءات.
وسوف تدمج محطة الزور  2و3
 IWPPالمرحلتين الثانية والثالثة
ً
المخطط لها سابقا ،وستكون لها
قدرة توليد تبلغ  2700ميغاوات،
وقـ ــدرة تحلية تبلغ  165مليون
ً
غالون إمبراطوري يوميا (.)MIGD
وستتمتع محطة الخيران IWPP 1
ب ـق ــدرة تــول ـيــد طــاقــة تـبـلــغ 1800
ميغاوات وقدرة تحلية تصل إلى
ً
 125مليون غالون يوميا.

«شمال الشعيبة»
وفــي فـبــرايــر أف ــادت "مـيــد" بأن
مشروع الطاقة الشمسية المركب
فــي ال ـكــويــت فــي مــرحـلــة متقدمة
من تقييم العطاءات التي تلقاها
فـ ـ ــي ن ــو فـ ـمـ ـب ــر ألدوار خـ ــد مـ ــات

االسـتـشــارات والتثمين الخاصة
بــال ـم ـعــامــات ،ب ـمــا يـتـمــاشــى مع
الخصخصة المخطط لها لخطة
ً
لمصدر
الــدفــع الــوطـنـيــة ،ووف ـق ــا
ً
مطلع على المشروع ،يمكن أيضا
إعادة طرح هذا العقد.
ويتكون برنامج الخصخصة
ال ـم ـق ـتــرح م ــن  3مـ ــراحـ ــل ،تغطي
ال ـمــرح ـلــة األولـ ـي ــة إنـ ـش ــاء شــركــة
م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة ك ـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـت ـ ــي
ستمتلك أصول  ،NSPPوسيجري
المستشارون المختارون تقييما
ل ـل ـش ــرك ــة وأص ــولـ ـه ــا وي ـق ــوم ــون
بصياغة اتفاقية تحويل الطاقة
وش ـ ـ ــراء ال ـم ـي ــاه ( )ECWPAبين
الشركة المساهمة ووزارة الكهرباء
والماء ( )MEWالتي تمتلك األصل
ً
حاليا.
وستغطي المرحلة الثانية طرح
عطاءات أسهم الشركة المساهمة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات إع ـ ـ ــادة
التأهيل المطلوبة لتحسين كفاءة
المصنع ،في حين تشمل المرحلة
الثالثة تحويل األسهم للموظفين
والجمهور.

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.749

السوق األول السوق الرئيسي

6.296

4.663

2.369 2.759 3.298

إعادة اختبارات  NETTINGللتأكد
من جاهزية «الوساطة»

ً
أجري  4منها سابقا وتبين عدم االستعداد إلطالق الخدمة
●

عيسى عبدالسالم

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" ،أنه تم االتفاق
على إجراء المزيد من االختبارات المتعلقة بإطالق
خدمة صافي التعامالت  ،NETTINGوالـتــي سيتم
تطبيقها على عموم األسهم ُ
المدرجة ،بمشاركة كل
األط ــراف المعنية ،وهــي "الـبــورصــة" ،و"المقاصة"،
وشركات الوساطة ،علما بأن تلك االختبارات تجرى
على مستوى المتداول ،والتي تعد السابقة األولى
في تطبيقها داخل السوق الكويتي.
وأوضحت المصادر أنه تم عمل نحو  4اختبارات
سابقة قبل إطــاق خدمة صافي التعامالت ،وبعد
المراجعة والتدقيق تبين مدى الحاجة الى ضرورة
اعادة االختبارات الخاصة بمنظومة هذه الخدمة؛
للتأكد من جاهزية الجهات المعنية قبل االنتقال
إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتلك العمليات ،متوقعة
االنتهاء الكامل من جميع االختبارات ،التي يتراوح
ً
عددها بين  4و ،5خالل شهر قريبا.
وذكرت أن الخدمة الجديدة ،التي سيتم إدخالها
ضمن منظومة التداول ،تهدف إلى تطبيق التسوية

ً
المرنة على المستثمرين أفرادا ومؤسسات ،بمعنى
أنه إذا قام مستثمر بتنفيذ أمر شراء ثم باع األسهم
مــرة أخــرى فــي نفس جلسة الـتــداول بهامش ربــح،
فإنه ليس ملزما بسداد قيمة صفقة الشراء كاملة ،بل
يحصل على هامش الربح الذي تحقق له دون سداد
إجمالي قيمة الصفقة ،والعكس إذا قــام مستثمر
بعملية شراء ثم باع في نفس جلسة التداول بهامش
خسارة ،فإنه لن يكون ملزما بسداد قيمة الصفقة
كلها ،بل يسدد هامش الخسارة الناتج عنها.
وأش ــارت الـمـصــادر إلــى أن تطبيق تلك الخدمة
سـيـســاهــم بـشـكــل كـبـيــر فــي زيـ ــادة سـيــولــة الـســوق
ً
وجــرعــة الـتــداوالت عموما ،ويفتح آفــاقــا وخـيــارات
واسعة أمــام المتداولين بكل توجهاتهم ،ويحقق
تــوظـيـفــا أسـ ــرع وأم ـث ــل لـلـسـيــولــة ،وي ــوس ــع قــاعــدة
وتنوع الخيارات أمام المستثمرين األجانب ،ويوفر
لهم الممارسات التي تتوافر في األسواق العالمية.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت تأجيل الخدمة
ب ـعــد إج ـ ــراء عـ ــدة اخـ ـتـ ـب ــارات ،إذ كـ ــان م ــن ال ـم ـقــرر
تدشينها مع الترقية على مؤشر "مورغان ستانلي"،
للتأكد من جاهزية شركات الوساطة.

أسهم البنوك تدعم مؤشرات البورصة ومكاسب لـ «الوطني» و«بوبيان»
السيولة اإلجمالية  46.8مليون دينار
●

علي العنزي

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت ،ومالت
الكفة لمؤشري السوق العام واألول ،وتراجع
مؤشرا السوق الرئيسي ورئيسي  ،50وجاء
اإلقفال بمكاسب لمؤشر السوق العام بنسبة
 0.13في المئة تساوي  7.71نقاط ،ليقفل على
مـسـتــوى  5749.18نـقـطــة بـسـيــولــة أع ـلــى من
معدالت هــذا العام بلغت  46.8مليون دينار،
تداولت  225.6مليون سهم عبر  9552صفقة،
وتم تداول  131سهما ربح منها  ،45وتراجعت
أسعار  ،66وبقي  22سهما دون تغير .وكان
دع ــم مــؤشــر ال ـســوق ال ـعــام مــن ال ـســوق األول،
ال ــذي رب ــح نسبة  0.3فــي الـمـئــة ت ـعــادل 18.6
نقطة ليبلغ مستوى  6296.14نقطة ،بسيولة
بلغت  35.5مليون دينار ،تداولت  88.4مليون
سهم عبر  4571صفقة ،وربحت  9أسهم فيما
خسر ،واستقر  8أسهم ،وتراجع مؤشرا السوق
الرئيسي ورئيسي  ،50وكانت خسارة األخير
بنسبة ربع نقطة مئوية تساوي  11.72نقطة
ليقفل على مستوى  4854.46نقطة بسيولة
مرتفعة نسبيا مقارنة بمعدل األسبوع الماضي
أيضا كانت  9.5ماليين دينار ،تداولت 105.1

ماليين سهم عبر  3656صفقة ،وتم تداول 46
سهما ،ربح منها  ،15وخسر  26سهما مقابل
استقرار  5أسهم.

تداوالت بنوك مستمرة
أعـ ـ ـ ــادت تـ ـع ــام ــات أسـ ـه ــم قـ ـط ــاع ال ـب ـن ــوك
خ ـص ــوص ــا ال ــوطـ ـن ــي وب ــوبـ ـي ــان إل ـ ــى ال ـل ــون
األخضر ،وبعد بداية قوية استمرت ساعتين،
ورفعت المؤشرات خصوصا مؤشري السوق
األول والـ ـع ــام ،وك ــان ــت مـعـظــم أس ـهــم الـســوق
األول بــالـلــون األخ ـض ــر ،إضــافــة إل ــى الـبـنــوك
بيتك والــوطـنــي وبــوبـيــان ،وأسـهــم أجيليتي
واستثمارات والقرين ،بينما كان الضغط من
اسهم كتلة المدينة التي تأثرت بقرار مفوضي
هيئة أسواق المال بإيقاف ترخيصها وايقافها
عن التداول ،وتحويلها إلى التحقيق في شبهة
مخالفات قانونية ،ليستمر األداء إيجابيا بدعم
الكبار حتى صدور حكم "الدستورية" ببطالن
عضوية د .بدر الداهوم ،ليتراجع السوق بشكل
سريع ،ويفقد اللون األخـضــر ،ويخسر نحو
نصف نقطة مئوية ،ويبلغ السوق األول حاجز
 6270نـقـطــة ،مــا لـبــث ان ع ــاد بــدعــم عمليات

الشراء على اسهم الوطني وبوبيان ،بينما لم
تستطع األسهم األخرى استعادة ما خسرته
خالل الساعة والنصف األخيرة ،وبقي "بيتك"
على نقطة األس ــاس ،بينما خسر "أجيليتي"
ن ـص ــف مـ ـك ــاس ــب ،وع ـ ـ ــاد "زيـ ـ ـ ــن" خ ـ ــال ف ـتــرة
الـمــزاد ،وحقق نموا مـحــدودا مقابل ضغوط
عـلــى شــريـحــة واس ـعــة مــن األس ـهــم الصغيرة
والمتوسطة ،لتنتهي الجلسة خـضــراء على
مستوى مؤشري السوق العام واألول ،وحمراء
على الرئيسي ورئيسي .50
ً
خليجيا جــاء ت تعامالت الجلسة األولــى
لهذا األسـبــوع خـضــراء ،وقــاد سوقا المملكة
العربية السعودية ودبي المؤشرات الخليجية،
ورب ـ ــح األول اك ـث ــر م ــن ن ـصــف ن ـق ـطــة مـئــويــة
مــواصــا مساعيه الحثيثة لـبـلــوغ مـسـتــواه،
بينما ارتد مؤشر سوق دبي بأكثر من نقطة
مئوية ،وكانت مكاسب البقية محدودة نسبيا،
وتــراجــع مؤشر ســوق البحرين بعد خسارة
جديدة لسهم أهلي متحد بحريني في سوق
الكويت.
ال ـجــديــر بــالــذكــر ان أس ـع ــار الـنـفــط أنـهــت
اسبوعها الماضي متفائلة على حدود مستوى
 69دوالرا لمزيج "برنت" تسليم مايو القادم.

شركات تتقاعس عن تطبيق «غولدمان ساكس» :ارتفاع أسعار النفط
جزاءات هيئة األسواق
سيخفض االقتراض المتوقع لدول الخليج

أخبار الشركات
«البورصة» تربح  2.6مليون
دينار من «المقاصة»
قالت شركة بورصة الكويت لــأوراق المالية،
إن صافي أربــاح الشركة الكويتية للمقاصة بلغ
 8.23ماليين دينار ،وتمت الموافقة على توزيع
ً
أرباح نقدية بواقع  26فلسا لكل سهم بقيمة 5.2
ماليين دينار ،وسيظهر أثر التوزيعات النقدية
على بورصة الكويت في الربع األول من البيانات
المالية في  31مارس .2021
وبينت الشركة ،أن «بورصة الكويت» تمتلك 50
في المئة من رأسمال الشركة الكويتية للمقاصة،
وإجمالي التوزيعات النقدية التي ستحصل عليها
تبلغ  2.6مليون دينار.

«السينما» تتكبد  7.3ماليين دينار
تكبدت شركة السينما الكويتية خسائر قدرها
ً
 7.3مــايـيــن دي ـن ــار ب ــواق ــع  78.86فـلـســا للسهم
ً
خــال عــام  ،2020مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة
ً
 8.5ماليين دينار بما يعادل  92.45فلسا للسهم
خالل عام .2019

ً
«أسمنت أبيض» :توزيع  %5نقدا
حققت شركة رأس الخيمة لصناعة األسمنت
األبـيــض وال ـمــواد اإلنـشــائـيــة  1.05مليون دينار
بواقع  0.002فلس للسهم خالل عام  ،2020مقابل
ً
تحقيقها أرب ــاح ــا بقيمة  1.6مـلـيــون دي ـنــار بما
يعادل  0.003فلس للسهم خالل عام  ،2019وأوصى
مجلس إداراتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع  5في
المئة عن أداء العام الماضي.

«ريم» :تأجيل إعادة الهيكلة
وزيادة رأس المال
● محمد اإلتربي
أفادت شركة ريم العقارية ،بأنه تم تأجيل إعادة
هيكلة الشركة وزيادة رأس المال ،وسيتم النظر في
إعداد الدراسات الالزمة وأخذ الموافقات الالزمة،
إضــافــة إل ــى االسـتـعــانــة بمكتب تــدقـيــق خــارجــي
إلجراء  ،FORENSIC AUDITوسيتم النظر في أخذ
الموافقات الالزمة.

«الشارقة أ» تخسر  5.86ماليين دينار
ب ـل ـغ ــت خ ـس ــائ ــر ش ــرك ــة الـ ـش ــارق ــة لــأس ـم ـنــت
والتنمية الصناعية  5.86ماليين دينار بواقع 9.63
فلوس للسهم خــال عــام  ،2020مقابل تحقيقها
ً
أرباحا بقيمة مليون دينار بما يعادل  1.6فلس
للسهم خالل عام .2019

ً
«العيد» :الغانم مديرا للتطوير

ذكـ ــرت ش ــرك ــة ال ـع ـيــد لــأغــذيــة أن ــه ت ــم تعيين
ً
عبدالله الغانم مــديــرا إلدارة التطوير التجاري
بالشركة.

«عقار» تخسر  289.6ألف دينار
سـجـلــت ش ــرك ــة ع ـق ــار الس ـت ـث ـم ــارات الـعـقــاريــة
خسائر بقيمة  289.68ألف دينار بواقع  1.37فلس
ً
للسهم خالل عام  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا
ً
بقيمة  2.53مليون دينار بما يعادل  11.96فلسا
للسهم خالل عام .2019

«المشتركة» توقع عقد مناقصة بقيمة  89مليون دينار
وقعت المجموعة المشتركة للمقاوالت عقد
المناقصة رقــم (ه ـ ط  )257 /والـخــاصــة بإنشاء
وإنـجــاز وصيانة طــرق وجـســور وصــرف أمطار
صحية ،وخدمات أخرى في جنوب السرة شاملة
شارع دمشق ،والدائري الخامس ،وطريق الملك
فيصل بن عبدالعزيز.
وق ــال ــت «ال ـم ـش ـت ــرك ــة» ،إن ال ـم ـنــاق ـصــة سـبــق
ترسيتها على شركة «تشينا فيرست هاي واي

إنجينيرينغ» ،ووكيلها المحلي «المشتركة»،
ُ
موضحة أن قيمة المناقصة تقدر بنحو 88.94
مليون دينار.
وذكرت الشركة ،أن األثر المالي للعقد هو نفسه
المذكور في إفصاح  21يناير  ،2021كذلك الذي
سبق اإلفصاح عنه بتاريخ  23أغسطس ،2020
والمتمثل في تسجيل الشركة نتائج جيدة خالل
فترة تنفيذ المشروع.

ً
قدمت هيئة أسواق المال نحو  25بالغا الى نيابة أسواق المال ،ضد عدد
مــن الـشــركــات الـمــدرجــة وقيادييها وبـعــض المسؤولين عــن ارتـكــاب أخـطــاء،
والمتقاعسين عن سداد الجزاءات المالية التي وقعتها الهيئة على المعنيين.
ً
ً
اآللية الحالية التي تعتمدها الهيئة ،وفق مصادر مالية ،تستهلك وقتا طويال
في إيقاع الجزاء ات وإنفاذها ،إذ إن البالغ إلى النيابة بشأن أحد الجزاء ات،
على سبيل المثال ،يمر عليه نحو ثالثة أشهر من تاريخ إبالغ الهيئة لصاحب
الجزاء ،دون التزام أو اهتمام من الشركة أو المسؤول المعني بالعقوبة ،بتنفيذ
قرار الهيئة الصادر عن مجلس التأديب.
وبعد مرور األشهر الثالثة تضطر الهيئة إلى تقديم بالغ إلى نيابة أسواق
ً
المال وهي آلية تضعف من قوة وهيبة الهيئة رقابيا ،إذ يفترض أن الجهات
ً
الرقابية ال تدخل خصما مع الشركات والجهات التي تحت رقابتها ،لتنفيذ
جزاء أو قرار تأديبي.
وعلى سبيل المثال ،بنك الكويت المركزي يوقع جزاءات بعشرات الماليين
ً
سنويا على البنوك ،التي يرصد عليها أي مالحظات خالل أعمال التفتيش،
وتقوم البنوك بالسداد الفوري بعد إبالغها بالجزاء ،دون أن يضطر "المركزي"
إلى اللجوء ألي جهة قضائية أو غيرها.
وعلى أساس القوة القانونية والخصوصية التي تتمتع بها هيئة أسواق
المال ،يجب أن تكون قرارتها الجزائية والتأديبية ضد الخاضعين إلشرافها
ً
ورقابتها نهائيا وواجب التنفيذ خالل  10أيام عمل على أقصى تقدير.
وأفــادت مصادر بــأن تولي هيئة أســواق المال أمــر تنفيذ وإقــرار قراراتها
التأديبية ضد المخالفين يخفف الدورة الروتينية من جهة ،ويفسح المجال
أمام الجهات ،التي تتلقى الشكاوى للفصل والنظر في قضايا مالية أهم من
تنفيذ جزاء.
وأوضحت المصادر أن الهيئة يمكنها القيام بالتعديالت القانونية ،التي
ً
تمكنها من ذلك ،إذ تقوم شهريا بإدخال تعديالت على الالئحة التنفيذية ،ما
بين إضافة وإلغاء ،بحسب تطورات األوضاع المالية.
ً
وتوجد العديد من األدوات التي يمكن أن تتبعها الهيئة تدريجيا لتنفيذ
قراراتها التأديبية ،وإضفاء صفة الجدية واإللزام عليها وعدم تهاون الشركات
بشأنها ،ومن أبرز ذلك:
 -1شطب المسؤول الموقع على الجزاء إذا كان من المرخص لهم ،أو إيقافه
ّ
وبات ويتوجب
لحين تطبيق الجزاء الموقع من الهيئة ،مادام أن الجزاء صدر
التطبيق.
 -2مضاعفة الجزاء المالي في حال تجاوز المهلة القانونية المحددة بنحو
 10أيام عمل.
 -3إمكانية التنسيق مع البنك المركزي في ضوء اتفاقية التعاون ،على أن
يتم خصم المبالغ المالية الموقعة بمجرد إخطاره ،وبعد تقاعس الشركة عن
السداد خالل المهلة المحددة التي يجب أن ترفق بقرار الجزاء.
 -4وقف ترشيح رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لدورتين متتاليتين لمجلس
اإلدارة لمدة  6سنوات كاملة ،دون أن يعتد بأي التفاف على تلك المدة باستقالة
المجلس مرتين.
 -5التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ،في ضوء مذكرة التعاون معها
لشطب ترخيص الشركة.
وفي هذه الحاالت ،لن تتقاعس أي شركة عن أي تأخير في تنفيذ أي قرار
تأديبي صادر عن الهيئة ،حيث سيأخذ صفة االستعجال في التنفيذ.

تــوقــع بـنــك االسـتـثـمــار الـعــالـمــي "غــولــدمــان
ساكس" في تقرير حديث له انخفاض متطلبات
االقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي إلى
 10مليارات دوالر على مــدى السنوات الثالث
ً
المقبلة مــن حــوالــي  270مـلـيــارا ،إذا استمرت
أسعار النفط في االرتفاع.
وقـ ــال الـمـحـلــل االق ـت ـص ــادي ف ــي "غــولــدمــان
ساكس" ،فاروق سوسة ،في تقريره إنه إذا كان
ً
متوسط أسعار النفط عند  65دوالرا للبرميل،
م ــع ث ـبــات بــاقــي ال ـم ـت ـغ ـيــرات ،ف ــإن احـتـيــاجــات
االق ـ ـتـ ــراض لـ ـل ــدول ال ـس ــت ال ـت ــي ي ـت ــأل ــف مـنـهــا
المجلس ستنخفض بنسبة  96في المئة عما
ً
ستكون عليه إذا تم تداول النفط عند  45دوالرا،
ً
وفقا لما ذكرته "بلومبرغ".
ي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـعــد أن ص ـع ــدت أس ـع ــار الـنـفــط
ً
بنسبة  80في المئة تقريبا منذ بداية نوفمبر
ً
لتصل إلى حوالي  70دوالرا للبرميل مع طرح
االقـ ـتـ ـص ــادات ال ـك ـب ــرى ل ـق ــاح ــات ض ــد ف ـيــروس
ً
ك ـ ــورون ـ ــا ،ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع ت ـن ـف ـيــذ م ـن ـظ ـمــة أوبـ ــك
لتخفيضات كبيرة في اإلنتاج.
وأفـ ـ ـ ــاد "غـ ــولـ ــدمـ ــان" ب ـ ــأن م ـت ــوس ــط ال ـس ـعــر
الـمـطـلــوب لـتـحـقـيــق الـ ـت ــوازن بـيــن الـحـســابــات
الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أقل عند
ً
 50دوالرا للبرميل ،مما يوفر الراحة فيما يتعلق
بالتوقعات الخارجية ومــرونــة ربــط العمالت،
حـتــى لــو انـخـفـضــت األس ـعــار عــن المستويات
الحالية.
ً
ووف ـق ــا ل ـســوســة" ،س ـت ـكــون اآلثـ ــار المترتبة
على الميزانيات العمومية السيادية والجدارة
االئتمانية وأســواق الديون كبيرة"" ،فيما يتم
تسليط الـضــوء على احتمالية محو جــزء من
الحيز المالي الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط
بسبب اإلنفاق المرتفع".
وفيما جمعت دول الخليج نحو  63مليار
دوالر من السندات والصكوك العام الماضي،
من المرجح أن تشهد الكويت أكبر تحسن في
ميزانيتها من مستويات النفط المرتفعة ،حيث
تقلص العجز بنحو  15فــي المئة مــن الناتج
المحلي اإلجمالي هذا العام.
ومع ذلك ،تواجه الدولة أزمة سيولة "ال يمكن
عالجها من خالل ارتفاع أسعار النفط وحدها".
وذكر التقرير أنه على مدى السنوات الثالث
المقبلة ،مــن الـمـتــوقــع أن تــرتـفــع صــافــي ديــون
المملكة العربية السعودية إلى مستوى "ال يزال
من الممكن التحكم فيه" عند  38في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي.

فيما من المتوقع أن يتأرجح الميزان المالي
في قطر من عجز بنسبة  5في المئة إلى فائض
بنسبة  5في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي.
وبالنسبة ُلعمان ،والبحرين ،فمن المحتمل أن
يستفيدان أكثر من ارتفاع أسعار النفط ،بالنظر
إلى أوضاعهما الخارجية والمالية األضعف.

«ستاندرد آند بورز»
مــن جهة أخ ــرى ،قالت "سـتــانــدرد آنــد بــورز"
للتصنيفات االئتمانية ،إن التعافي االقتصادي
مــن أزم ــة فـيــروس كــورونــا فــي منطقة الخليج
ً
الغنية بالنفط سيكون بطيئا ،مما سيؤثر سلبا
على القطاع المصرفي بالمنطقة.
ً
ً
وع ــان ــت دول ال ـخ ـل ـيــج ركـ ـ ــودا ح ـ ــادا ال ـعــام
الماضي مع تضرر قطاعات حيوية غير نفطية
مثل الضيافة والتجارة والعقارات من جائحة
كــوفـيــد ،19-في حين تأثرت إي ــرادات الــدول من
هبوط أسعار النفط.
وقالت وكالة التصنيفات ،إن مناسبات مثل
مـعــرض "إكـسـبــو دب ــي" الـمـقــرر ال ـعــام الـحــالــي،
وكأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل،
إلــى جانب تعافي ســوق النفط ،ستدعم النمو
ب ـعــض ال ـش ــيء لـكـنــه سـيـظــل دون مـسـتــويــاتــه
التاريخية.
وذكرت في تقرير "لن تعود معظم الدول إلى
مستويات الناتج المحلي اإلجمالي االسمي لعام
 2019قبل عــام  ،2023وسيكون الطريق أطول
أمام السعودية".
س ـي ـس ـت ـغ ــرق تـ ـع ــاف ــي ق ـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـطـ ـي ــران
ً
والسياحة والـعـقــارات وقـتــا ،وفــي حين تتقدم
برامج التطعيم ،فإن ثمة مخاطر بسبب السالالت
المتخورة من فيروس كورونا المستجد.
س ـتــؤثــر ه ــذه ال ـع ــوام ــل ع ـلــى جـ ــودة أص ــول
البنوك ومن المتوقع أن تزيد القروض المتعثرة،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـت ــداع ـي ــات ع ـلــى الــرب ـح ـيــة ،إذ من
الـمـتــوقــع أن يـمـنــى ع ــدد مــن ال ـب ـنــوك بخسائر
في .2021
وتــابــع الـتـقــريــر "نعتقد أن اإلج ـ ــراء ات التي
طبقتها معظم البنوك المركزية فــي المنطقة
داعمة للسيولة لكنها ال تمحو مخاطر االئتمان
أو تقلصها في ميزانيات البنوك (بعد).
"ستظل تكلفة المخاطر مرتفعة في أعقاب
قفزة  60في المئة في  2020مع تجنيب البنوك
ً
مخصصات تحسبا لمزيد من الضغوط".
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اقتصاد

األسعار تراجعت بعد فترة وجيزة من تسليط المشككين الضوء على المبالغة في الشراء
تعزى المكاسب التي شهدها
النفط في بداية مارس ،2021
بصفة رئيسية ،على خلفية
توقعات ارتفاع الطلب على
المدى القريب ،في ظل توسع
طرح برامج اللقاحات في كل
أنحاء العالم ،مما قد ينعكس
على النمو االقتصادي لهذا
العام.

واصـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت أسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــار ال ـ ـن ـ ـفـ ــط
ارتفاعاتها في بداية مارس ،2021
ووص ـلــت إل ــى أعـلــى مستوياتها
ً
المسجلة في  14شهرا ،إذ تخطت
فـتــرة وجـيــزة مستوى  70دوالرا
أميركيا للبرميل في سوق العقود
الفورية للمرة األولــى منذ يناير
.2020
مــن جهة أخ ــرى ،أدى الهجوم
ع ـلــى م ـن ـشــآت نـفـطـيــة س ـعــوديــة
ً
خ ــال األس ـب ــوع ال ـمــاضــي أيـضــا
إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
إال ان األسعار تراجعت بعد فترة
وجـيــزة ،بعد تسليط المشككين
الضوء على المبالغة في الشراء،
م ـمــا أدى إل ــى زيـ ـ ــادة الـتـقـلـبــات.
ً
ك ـمــا أث ــر ص ـع ــود ال ـ ـ ــدوالر أي ـضــا
على أسعار النفط ،حيث ارتفعت
ً
فــاتــورة الـ ـ ــواردات ،ن ـظــرا لتفاعل
ال ـع ــوام ــل ال ـث ــاث ــة الـمـتـمـثـلــة في
صعود أسعار النفط وقوة الدوالر
األم ـيــركــي ،بــاإلضــافــة إل ــى زي ــادة
الطلب على النفط.
وحسب تقرير صادر عن شركة
«كامكو إنفست» ،تعزى المكاسب
ال ـت ــي ش ـهــدهــا ال ـن ـفــط ف ــي بــدايــة
مارس  2021بصفة رئيسية على
خلفية توقعات ارتفاع الطلب على
المدى القريب ،في ظل توسع طرح
ب ــرام ــج ال ـل ـقــاحــات ف ــي ك ــل أنـحــاء
العالم ،مما قد ينعكس على النمو
االقتصادي لهذا العام.
ً
وكـ ــان ه ــذا االرتـ ـف ــاع مــدعــومــا
ً
أيـ ـض ــا بـ ـق ــرار ال ـ ـ ــ»أوبـ ـ ــك» اإلب ـق ــاء
على تخفيضات اإلنتاج الحالية
دون تغيير لـشـهــر اض ــاف ــي .كما
ً
انـعـكـســت أي ـضــا تــوق ـعــات النمو
اإلي ـج ــاب ـي ــة ل ـل ـط ـلــب ع ـل ــى ت ــزاي ــد
الطلب على المنتجات النهائية
في الواليات المتحدة ،بما في ذلك

البنزين ،مما أدى إلــى استمرار
تــراجــع ال ـم ـخــزونــات عـلــى الــرغــم
من زيادة مخزونات النفط الخام
خ ــال األسـ ـب ــوع .كـمــا أدى اق ــرار
حزمة التحفيز المالية بقيمة 1.9
تريليون دوالر إلى زيادة التفاؤل
ازاء ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـن ـف ــط .وم ــن
ً
الـمـتــوقــع أي ـضــا أن ينمو الطلب
على النقل البري بعد انتهاء شهر
فبراير الذي شهد تزايد معدالت
تساقط الثلوج ،مما أدى إلى قلة
التنقالت.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،ظـلــت
اتجاهات الطلب قوية
في الصين ،إذ عادت
إل ــى م ـس ـتــويــات ما
ق ـبــل ال ـجــائ ـحــة في
ظ ــل زي ـ ــادة الـطـلــب
ع ـل ــى الـ ــديـ ــزل مـنــذ
ب ــداي ــة الـ ـع ــام حتى
فبراير  2021بنسبة
 10فــي المئة مقارنة
ب ــال ـش ـه ــري ــن األولـ ـي ــن
من العام  ،2019كما
ارتفع الطلب على
وقــود السيارات
بنسبة  3.2في
ال ـ ـم ـ ـئـ ــة خـ ــال
نفس الفترة،
ً
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
لـ ـ ــوكـ ـ ــالـ ـ ــة
بلومبرغ.
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أث ـ ـ ــر
االرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
القياسي لسعر
الوقود المحلي
فـ ــي الـ ـهـ ـن ــد عـلــى
الـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــب ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي

ان ـخ ـفــض بـنـسـبــة  4.9ف ــي الـمـئــة
على أساس شهري للشهر الثاني
عـلــى ال ـتــوالــي فــي فـبــرايــر ،2021
ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته
المسجلة منذ سبتمبر .2020
وعـلــى صعيد ال ـعــرض ،تلقت
ً
األس ـ ـعـ ــار دعـ ـم ــا ن ـت ـي ـجــة لـتـعـهــد
السعودية مواصلة التخفيضات
الطوعية في إنتاجها النفطي ،إذ
تــراجــع إنـتــاج خــام األوب ــك بنحو
ً
مليون برميل يوميا خالل فبراير
 2021فيما يعزى بصفة رئيسية
لالنخفاض الشهري
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــاد فـ ــي

إنتاج السعودية ،هذا إلى جانب
ت ــراج ــع إنـ ـت ــاج أنـ ـج ــوال وغـيـنـيــا
االسـتــوائـيــة ،بينما أعـلــن معظم
المنتجين اآلخرين زيادة شهرية
هامشية في اإلنتاج.
وم ــن الـمـقــرر أن يــرتـفــع إنـتــاج
الـنـفــط األم ـيــركــي ،خـصــوصــا من
ق ـبــل مـنـتـجــي ال ـن ـفــط ال ـص ـخــري،
كردة فعل الرتفاع أسعار النفط.
وك ـ ـشـ ــف تـ ـق ــري ــر آف ـ ـ ـ ــاق الـ ـط ــاق ــة
على الـمــدى القصير قـيــام إدارة
معلومات الطاقة األميركية برفع
توقعات اإلنتاج
ل ـ ـل ـ ـع ـ ــام

ال ـحــالــي وعـ ــام  .2022إذ تتوقع
الوكالة أن يصل اإلنتاج في العام
 2021إل ــى  11.15مـلـيــون برميل
ً
يوميا مقارنة بتوقعاتها السابقة
ال ـب ــال ـغ ــة  11.02م ـل ـي ــون بــرمـيــل
ً
ي ــوم ـي ــا ،بـيـنـمــا م ــن ال ـم ـتــوقــع أن
يرتفع اإلنتاج في العام  2022إلى
ً
 12.02مليون برميل يوميا مقارنة
بتوقعات الشهر الماضي البالغة
ً
 11.53م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا.
كـمــا رفـعــت األوبـ ــك ،فــي تقريرها
ال ـش ـهــري ،ت ـقــديــرات اإلن ـت ــاج من
خارج األوبك بمقدار  0.47مليون
ً
برميل يوميا للعام  2021على
خلفية زيادة المعروض من
ك ـنــدا وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
والنرويج والبرازيل.

االتجاهات الشهرية
ألسعار النفط
اسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
ال ـن ـف ــط ش ـه ــر م ـ ـ ــارس 2021
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأداء ضـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــف ف ــي
ظـ ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ــراج ـ ـع ـ ــات
المستمرة لألسعار
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت
م ـ ـنـ ــذ األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع
األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر م ــن
ف ـب ــراي ــر 2021
ب ـع ــد تـسـجـيــل
أط ـ ــول مــوجــة
مـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــب
ف ــي األش ـه ــر
األخ ـي ــرة .إال
ان ال ـمــوقــف
ال ـ ـم ـ ـف ـ ــاج ـ ــئ
ال ـ ـ ــذي ات ـخ ــذت ــه
األوبك وحلفائها لإلبقاء
ع ـلــى ت ـخ ـف ـي ـضــات اإلنـ ـت ــاج دون

تغيير ساهم في تعزيز األسعار.
ً
كـمــا ســاهــم أي ـضــا الـهـجــوم الــذي
ت ـ ـعـ ــرضـ ــت لـ ـ ــه م ـ ـن ـ ـشـ ــآت ال ـن ـف ــط
السعودية في زيادة دعم األسعار،
رغــم عــدم تأثيره على اإلم ــدادات،
فإن التهديد الذي تعرض له أحد
أك ـب ــر م ــوان ــئ ال ـن ـفــط ت ـس ـبــب في
صــدمــة ألسـ ــواق الـنـفــط مـمــا أدى
إلى ارتفاع األسعار لفترة وجيزة
فوق مستوى  70دوالرا للبرميل.
وأعـقــب ذلــك أنـبــاء متضاربة عن
ارتـ ـ ـف ـ ــاع م ـ ـخـ ــزونـ ــات ال ـ ـخـ ــام فــي
الواليات المتحدة وانخفاض حاد
في مخزونات المنتجات النهائية.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة
األميركية ،لألسبوع الثالث على
ال ـت ــوال ــي ،زي ـ ــادة م ـخ ــزون الـنـفــط
لألسبوع المنتهي فــي  5مــارس
 2021ب ــزي ــادة تــراك ـم ـيــة وصـلــت
إلى  36.6مليون برميل .ويعكس
ارتـفــاع الـمـخــزون زي ــادة معدالت
اإلنـ ـت ــاج ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ً
بمقدار  300ألف برميل يوميا في
األسبوع األخير من فبراير ،2021
ً
وبواقع  900ألف برميل يوميا في
األس ـبــوع المنتهي فــي  5مــارس
 ،2021ليصل إ ل ــى  10.9ماليين
ً
برميل يوميا.
وأظ ـه ــرت الـبـيــانــات ال ـصــادرة
عــن «بـيـكــر ه ـيــوز» اس ـت ـقــرار عــدد
م ـن ـص ــات ال ـح ـف ــر فـ ــي الـ ــواليـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ف ـ ــوق مـ ـسـ ـت ــوى 300
ً
منصة ،بعد أن شهدت انخفاضا
على مــدى أسبوعين فقط خالل
األسابيع الـ 16الماضية.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ـ ــك ،ظـلــت
األس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار م ــرتـ ـفـ ـع ــة األس ـ ـب ـ ــوع
ً
ال ـمــاضــي ،وسـجـلــت ن ـمــوا بأكثر
من  33في المئة منذ بداية العام،
مما يعكس تأثير ضبط معدالت

اإلنتاج من قبل األوبك وحلفائها،
وكــذلــك منتجي النفط الصخري
في الواليات المتحدة على جانب
ال ـعــرض ،بــاإلضــافــة إلــى التفاؤل
ت ـج ــاه ن ـمــو ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـمــدى
القريب على خلفية طــرح برامج
ً
ال ـل ـقــاحــات .كـمــا انـعـكـســت ايـضــا
معنويات التفاؤل على توقعات
أسعار النفط الصادرة عن وكالة
معلومات الطاقة األميركية ،التي
تتوقع اآلن أن يصل متوسط سعر
العقود الفورية لمزيج خام برنت
إل ــى  60.67دوالرا لـلـبــرمـيــل في
عام  2021مقابل توقعات الشهر
ال ـمــاضــي الـبــالـغــة  53.20دوالرا
للبرميل.
وبالنسبة للعام المقبل ،تتوقع
ال ــوك ــال ــة أن ي ـن ـخ ـفــض مـتــوســط
ً
سعر مــزيــج خــام بــرنــت هامشيا
إلى  58.51دوالر للبرميل ،إال انه
يظل أعلى من توقعاتها السابقة
الـبــالـغــة  55.19دوالرا للبرميل.
وفــي ذات الــوقــت ،شـهــدت أسعار
النفط الخام مكاسب عبر مختلف
الفئات في فبراير  .2021إذ ارتفع
س ـع ــر س ـل ــة األوب ـ ـ ـ ــك ال ـمــرج ـع ـيــة
ب ـن ـس ـب ــة  12.3ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـلــى
أس ــاس شـهــري فــي فـبــرايــر 2021
وبلغ في المتوسط  61.05دوالرا
للبرميل خــال الشهر فيما يعد
أعلى المستويات المسجلة منذ
يناير .2020
ك ـم ــا ش ـه ــد س ـع ــر خـ ــام الـنـفــط
ً
ال ـكــوي ـتــي نـ ـم ـ ًـوا م ـم ــاث ــا بنسبة
 11.8في المئة إلــى  61.31دوالرا
ل ـل ـبــرم ـيــل ،ف ــي ح ـيــن ش ـهــد سعر
م ــزي ــج خ ـ ــام ب ــرن ــت زيـ ـ ـ ــادة أك ـبــر
بـنـسـبــة  13.7ف ــي ال ـم ـئــة ،ليصل
فــي المتوسط إلــى  62.23دوالرا
للبرميل.

«الوطني» :إرسال أولى دفعات «التحفيز» األميركية نهاية األسبوع
الحزمة تعرضت النتقادات شديدة من الجمهوريين ...والديمقراطيون يجادلون
قـ ــال ت ـق ــري ــر أس ـ ـ ــواق ال ـن ـق ــد األس ـب ــوع ــي
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ،إن
الرئيس األميركي جو بايدن وقع مشروع
ق ــان ــون لـحــزمــة تـحـفـيــز اق ـت ـصــاديــة بقيمة
ً
ً
 1.9تريليون دوالر ،لتصبح قانونا ساريا
بهدف مساعدة األميركيين المتضررين من
ً
إجراء
جائحة فيروس كورونا ،مما يعتبر
ً
جــذريــا من إدارت ــه التي طرحت واحــدة من
أكبر حــزم التحفيز االقتصادي في تاريخ
الواليات المتحدة.
ووف ــق الـتـقــريــر ،مــن الـمـقــرر أن تتضمن
الجولة األولى من تلك الخطة إرسال شيكات
بقيمة  1400دوالر أميركي لألفراد ،التي قد
يبدأ تسليمها بنهاية األسبوع الجاري.
وضمن المزايا األخــرى التي تضمنتها
فاتورة «حزمة اإلنقاذ األميركية» السماح
ب ـتــوزيــع جــولــة ثــالـثــة م ــن أمـ ــوال التحفيز
مرة واحدة تصل قيمتها إلى  1400دوالر،
وتمديد دعم البطالة للعاطلين عن العمل،
ه ــذا إل ــى جــانــب تـعــديــل ق ــان ــون الـضــرائــب
لمصلحة األسر التي لديها أطفال.
كما أن بعض اإلعانات األخــرى ،بما في

ذلــك التعويضات الفدرالية للبطالة أثناء
الجائحة ،سيتم تمديدها حتى  6سبتمبر
ً
بقيمة  300دوالر أسبوعيا مقابل  400دوالر
فــي ال ـســابــق ،حـتــى منتصف ف ـبــرايــر ،كــان
ً
هناك أكثر من  19مليون شخصا يتلقون
تلك اإلعانات.
وت ـعــرضــت حــزمــة الـتـحـفـيــز الن ـت ـقــادات
ً
شديدة من الجمهوريين ،خصوصا فيما
يتعلق بأن نسبة  9في المئة فقط ستذهب
مباشرة إلى جهود اإلغاثة من الجائحة.
ً
وردا على ذلك ،جادل الديمقراطيون بأن
مشروع القانون يلقي نظرة أكثر شمولية
ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد ب ــأك ـم ـل ــه وك ـي ـف ـي ــة ت ــأث ــره
بتداعيات الجائحة .لكن على الرغم من ذلك،
حصلت الخطة على رضا الناخبين بنسبة
ً
وصـلــت إل ــى حــوالــي  60فــي الـمـئــة تقريبا
وأثنى عليها صندوق النقد الدولي الذي
يــرى أنها تساهم في نمو الناتج المحلي
اإلجمالي للواليات المتحدة بنسبة تتراوح
مــا بين  6-5فــي المئة على مــدى السنوات
الثالث المقبلة.
ً
ووف ـقــا لجيري راي ــس ،المتحدث باسم

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

صندوق النقد الدولي ،قد يؤدي االنتعاش
االقـتـصــادي إلــى «آث ــار إيجابية على بقية
ً
االق ـت ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي» ،م ــوض ـح ــا أنـ ــه «مــن
المتوقع أن تستفيد معظم الدول من زيادة
الطلب األميركي مما سيساهم في النمو
والتعافي العالميين».
ً
وألقى الرئيس بايدن خطابا في ذكرى
مرور عام على جائحة كورونا التي عطلت
ً
مـسـيــرة نـمــو االق ـت ـصــاد األم ـيــركــي معلنا
أنــه وجــه جميع الــواليــات بإتاحة لقاحات
ف ـي ــروس ك ــورون ــا لـكــل الـبــالـغـيــن ف ــي وقــت
ً
أقصاه  1مايو المقبل ،مشيرا إلى إمكانية
االحتفال بعيد االستقالل في  4يوليو ضمن
تجمعات صغيرة .وقــال بايدن ،إن الهدف
ال ــذي وضـعــه فــي األي ــام االول ــى مــن توليه
الــرئــاســة بتوفير  100مليون جــرعــة لقاح
خالل أول  100يوم من توليه زمام الرئاسة،
ً
تم الوصول اليه األن في غضون  60يوما.

استقرار معدالت التضخم
ارتفعت أسعار المستهلكين في الواليات

الـمـتـحــدة ب ـقــوة ف ــي ف ـبــرايــر بــال ـتــزامــن مع
ارتفاع أسعار البنزين ،لكن معدل التضخم
ً
ً
األس ــاس ــي ظ ــل ضـعـيـفــا ن ـظ ــرا إل ــى ضعف
الطلب على السفر الجوي واإلقامة الفندقية.
فقد ارتـفــع مــؤشــر أسـعــار المستهلكين
بنسبة  0.4في المئة الشهر الماضي بعد
ارتفاعه بنسبة  0.3في المئة في يناير على
خلفية تزايد أسعار البنزين بنسبة  6.4في
المئة ،والذي يمثل أكثر من نصف الزيادة
التي شهدها مؤشر أسعار المستهلكين.
أم ــا عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،ارت ـفــع مؤشر
أسعار المستهلكين إلــى أعلى مستوياته
المسجلة في عام واحد بنسبة  1.7في المئة
بعد ارتفاعه بنسبة  1.4في المئة في يناير.
وبالنظر إلــى معدل التضخم األساسي
ا ل ــذي يستثني األ س ـعــار المتقلبة للمواد
ال ـغــذائ ـيــة وال ـط ــاق ــة ،ارت ـف ــع مــؤشــر أسـعــار
المستهلكين بنسبة  0.1في المئة فقط بعد
ً
أن ظــل ثــابـتــا دون تغيير يــذكــر على مــدار
ً
شهرين متتاليين ،وسجل نموا بنسبة 1.3
في المئة على أساس سنوي.
وبالنسبة للنظرة المستقبلية ،فــإن ما

يطلق عليه «تــأثـيــر سـنــة األسـ ــاس» يــؤدي
ً
ً
دورا مهما  ،مما يعني أن معدل التضخم
الرئيسي سيرتفع نتيجة للتراجعات الحادة
التي شهدها في بداية الجائحة ،وهو األمر
الذي سيؤثر اآلن على احتساب المعدالت
السنوية.

ارتفاع التضخم
ويتتبع االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي األمـيــركــي
مؤشر أسعار اإلنفاق االستهالكي الشخصي
األســاســي الحتساب المستوى المستهدف
ً
للتضخم ،الذي يقع حاليا عند مستوى 1.5
في المئة.
وفي اآلونة األخيرة ،أشار البنك المركزي
األميركي إلى أنه سيسمح بارتفاع معدالت
التضخم خالل مسيرة التعافي االقتصادي،
لكن المخاوف المستقبلية تتمثل في أن البنك
المركزي سيضطر للتدخل في وقت أقرب مما
ً
كان متوقعا.
ك ـم ــا أن ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة ال ـتــوس ـع ـيــة
الـتــي عكستها حــزمــة التحفيز االقتصادية

التي طرحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9
تــريـلـيــون دوالر تعتبر مــن أب ــرز الـمـخــاوف
لزيادة التضخم.
ه ـ ــذا ،إل ـ ــى ج ــان ــب ب ــرن ــام ــج االح ـت ـي ــاط ــي
الـ ـف ــدرال ــي ل ـم ـش ـتــريــات ال ـس ـن ــدات الـشـهــريــة
وارتفاع عائدات سندات الخزانة ،والتي تعتبر
كلها مــؤشــرات مقلقة لـلـســوق .لكن مــا يــزال
هناك الكثير من المؤشرات الدالة على الركود
في ظل حصول حوالي  19مليون أميركي على
األقل على إعانات البطالة.
وسعى رئيس بنك االحتياطي الفدرالي
ج ـ ـيـ ــروم ب ـ ـ ــاول ل ـت ـه ــدئ ــة األسـ ـ ـ ـ ــواق مـ ــن تـلــك
ً
ال ـم ـخــاوف التضخمية ،م ــؤك ــدا أن صانعي
الـسـيــاســة لـيــس لــديـهــم نـيــة لـخـفــض بــرامــج
ال ـت ـح ـف ـيــز أو رف ـ ــع مـ ـع ــدالت الـ ـف ــائ ــدة حـتــى
يـتـعــافــى االق ـت ـصــاد ويـتـحـســن س ــوق العمل
بصفة خاصة.
وسوف يسمح البنك المركزي للتضخم بأن
يأخذ مجراه ،مع االقرار بأن ارتفاع التضخم
ً
ال ــذي قــد نشهده هــذا الـعــام يعتبر متوقعا
ً
وال يتعدى كونه «مؤقتا» نتيجة للتراجعات
الحادة التي شهدها في عام .2020

ً
«بتكوين» تحقق مستوى جديدا وتتجاوز  61ألف دوالر
بعد فترة من االنخفاضات منذ منتصف فبراير ،وجدت «بتكوين»
طريقها للصعود مــرة أخــرى وارتفعت إلــى أعلى مستوياتها على
اإلطالق.
وقـفــزت العملة المشفرة مـســاء السبت إلــى مستوى 61،556.59
ً
ً
دوالرا ،األعلى على اإلطالق وفقا لـ  ،CoinDesk 20فيما عادت للتراجع
مرة أخرى حتى كتابة هذه السطور دون مستوى  61ألف دوالر ،إال
أنها مازالت مرتفعة بنحو  6في المئة خالل آخر  24ساعة ،كما سجلت
ً
صعودا بنحو  22.3في المئة خالل األسبوع األخير وحده.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـمــؤســس ال ـم ـش ــارك وال ـش ــري ــك اإلدارة لـشــركــة
كينتيك« ،يستمر االستثمار المؤسسي في بناء الزخم مع دخول
شركة اإلنترنت الصينية  ،Meituاألحــدث في تنفيذ استراتيجية
ً
االستثمار في بتكوين» ،وفقا لما ذكره موقع « ،»coindeskواطلعت
عليه «العربية.نت».
وأضــاف «توضح إفصاحات شركة بيبل  Beepleأن استثمارها
البالغ  69مليون دوالر في العملة المشفرة دليل على القوة الحقيقية
ل ـل ـع ـمــات ال ـم ـش ـف ــرة ،م ـمــا ي ـض ـيــف ال ـف ـض ــول والـ ــوقـ ــود إلـ ــى ن ـيــران
المضاربات الفردية» ،فيما توقع أن تشهد العملة بعض التقلبات
إال أنها قــد تصل فــي النهاية إلــى مستوى  100ألــف دوالر بحلول
الربع الثالث.
شهدت «بتكوين» تراجعا كبيرا منذ قمتها السابقة عند 58330
دوالرا ،والتي تم تسجيلها في  21فبراير ،حيث انخفضت العملة
المشفرة إلى مستوى  43ألف دوالر ،وسط حالة من عدم اليقين في
األسواق التقليدية بشأن توقعات التحفيز وتأثيرها اإليجابي على
عائدات السندات األميركية.
وإلى ذلك ،تراجعت كل من األسهم والعمالت المشفرة ،قبل أن ترتفع
مرة أخرى في األيام الثمانية الماضية.
وتأتي االرتفاعات الجديدة بعد يومين من توقيع الرئيس جو
بايدن على برنامج تحفيز ضخم بقيمة  1.9تريليون دوالر ،ليصبح
ً
قانونا يرسل شيكات بقيمة  1400دوالر لمواطني الواليات المتحدة.
كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة األميركية إلى أعلى مستوياتها
ً
في  12شهرا في أعقاب التحفيز الجديد من بايدن ،لكن هذه المرة،
ُ
تظهر عملة بتكوين مرونة  -على عكس األسبوع الماضي من فبراير
عندما انخفضت األسعار بنسبة  20في المئة وسط ارتفاع العائدات.
بدوره ،قال المؤسس المشارك لشركة غالسنود ،رافائيل شورتز،
عبر تغريده ،إن االرتفاع السريع في بيتكوين تسبب في تصفية أكثر
من  100مليون دوالر في مراكز قصيرة  -أو ما يعرف بالبيع على
المكشوف -في غضون دقائق.
أدى االنتقال إلــى  61000دوالر إلــى رفــع القيمة السوقية لعملة
بتكوين إلــى  1.14تريليون دوالر  -وهــو ليس أقــل بكثير من قيمة
(العربية .نت)
شركة ألفابيت البالغة  1.385تريليون دوالر.
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أطلق برنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على الماجستير للسنة السابعة
ص ــرح مـحــافــظ بـنــك الكويت
الـمــركــزي رئـيــس مجلس إدارة
م ـع ـهــد ال ـ ــدراس ـ ــات الـمـصــرفـيــة
د .مـحـمــد ال ـه ــاش ــل بـ ــأن الـبـنــك
م ـ ـ ـ ـ ـ ــازال م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرا ف ـ ـ ــي دعـ ـم ــه
ل ـل ـم ـشــاريــع والـ ـمـ ـب ــادرات الـتــي
تهدف إلى بناء كوادر وكفاءات
وط ـن ـي ــة م ــؤهـ ـل ــة ،ق ـ ـ ـ ــادرة عـلــى
المساهمة فــي بناء المنظومة
المؤسسية بــا لـكــو يــت ،وتعمل
عـلــى دع ــم الـمـسـيــرة الـتـنـمــويــة
فيها.
وف ـ ــي إط ـ ـ ــار م ـ ـبـ ــادرة ك ـف ــاءة
الـتــي أطلقها الـبـنــك ،بالتعاون
مــع الـبـنــوك الـكــويـتـيــة وبـ ــإدارة
المعهد ،لتحقيق هــذا التوجه
اال سـتــرا تـيـجــي ،ينطلق للسنة

السابعة على التوالي برنامج
الـ ـبـ ـعـ ـث ــات ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة إليـ ـف ــاد
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ل ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
درج ــة الماجستير ،إيـمــانــا من
«الـمــركــزي» بأهمية االسـتـمــرار
فــي تطوير ال ـقــدرات والـطــاقــات
الــوط ـن ـيــة ال ـعــام ـلــة ف ــي الـقـطــاع
ال ـم ـصــرفــي ،ن ـظــرا ألهـمـيــة هــذا
القطاع في دفع عجلة االقتصاد
الوطني.
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـح ــاف ــظ إل ـ ـ ــى أن
ب ــرن ــام ــج اب ـت ـع ــاث الـكــويـتـيـيــن
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى درجـ ـ ـ ـ ـ ــة
الماجستير يعد من أبرز برامج
مبادرة كفاءة ،حيث يقدم بعثات
دراسـ ـي ــة ف ــي أرقـ ــى ال ـجــام ـعــات
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــي ت ـخ ـص ـص ــات

التمويل ،االقتصاد ،المحاسبة،
إدارة األ عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ،و قـ ـ ـ ــدم ح ـتــى
اآلن  23بعثة دراسـيــة فــي هذه
المجاالت.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن الـبـعـثــة
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ال ـم ـق ــدم ــة ب ـمــوجــب
هـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ت ـغ ـطــي رس ــوم
ال ـ ــدراس ـ ــة وال ـت ــأم ـي ــن ال ـص ـحــي
للمبتعث خــال فترة الــدراســة،
ومكافأة مالية شهرية طوال مدة
االبتعاث ،كما تغطي مصاريف
تذاكر السفر والكتب والمراجع
ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــة ونـ ـفـ ـق ــات
ال ـم ـشــاركــة ف ــي مــؤت ـمــر عـلـمــي،
فضال عــن المصاريف األخــرى
مـثــل الـتــأثـيــث وال ـش ـحــن ،وذلــك
لمرة واحدة ،عالوة على مكافأة

مالية يحصل عليها المبتعث
بعد تخرجه.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـط ـل ـب ــات
ب ـ ــداي ـ ــة م ـ ــن األحـ ـ ـ ــد  14م ـ ــارس
 2021حتى الخميس  3يونيو
 ،2021كـمــا يـمـكــن للكويتيين
من حملة المؤهالت الجامعية
ال ــراغ ـب ـي ــن ف ــي االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
البرنامج االطالع على الشروط
والـ ـ ـ ـض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط ،وآل ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـق ــدي ــم
الطلبات عبر الموقع اإللكتروني
لـمـعـهــد ال ــدراس ــات الـمـصــرفـيــة
.www.kibs.edu.kw

محمد الهاشل

«الوطني» يعلن فائزي برنامج «عبر الموبايل»
يسعى بنك الكويت الوطني إلــى تعزيز
اعتماد عمالئه على قـنــوات البنك الرقمية
ف ــي إن ـه ــاء مـعــامــاتـهــم وتـشـجـيـعـهــم على
اسـتـخــدام حـلــول الــدفــع اإللكترونية ،حيث
يمنح مستخدمي برنامج خدمة "الوطني
عبر الـمــوبــايــل" فــرصــة الــدخــول فــي سحب
وال ـح ـصــول عـلــى جــوائــز مـمـيــزة ،فــي إطــار
ح ــرص ــه ع ـلــى م ـك ــاف ــأة ع ـمــائــه ع ـلــى م ــدار
العام من خالل باقة متنوعة من الحمالت،
السحوبات والجوائز التي يتم تصميمها
لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـف ــائ ــزي ــن
ب ـج ــوائ ــز ال ـس ــاع ــات ال ــذك ـي ــةGarmin، :
 ،Fitbitو  Samsungوا لـ ـت ــي يـمـكـنـهــم
ربـطـهــا بـبـطــاقــات الــوط ـنــي االئـتـمــانـيــة
واسـتـخــدامـهــا فــي كــل الـمــدفــوعــات ،كما
أعطيت ســاعــات  Appleهــديــة للعمالء
وال ـت ــي تـمـكـنـهــم ف ــي إدارة حـســابــاتـهــم
وب ـطــاقــات ـهــم االئ ـت ـمــان ـيــة م ــن خــالـهــا.
والـفــائــزون الـجــدد فــي هــذا السحب هم:
أح ـمــد خـلـيــل الــرفــاعــي ،وجـعـفــر صــادق
البذر ،ووفاء شعيب العلي ،ولولوة فيحان
المحيسن ،وإي ـمــان عبدالرضا بوفتين،
وعبدالله سمير أسعد ،وفــاز علي رحمة
جنامي نيا بسيارة .GAC Motor GS5
ويـحـصــل ال ـم ـشــاركــون عـلــى فرصتين
عند التسجيل في البرنامج للمرة األولى،
واستخدام خدمة الوطني للدفع السريع
وف ـت ــح وديـ ـع ــة ال ــوط ـن ــي ال ـث ــاب ـت ــة ،بـيـنـمــا
ي ـح ـص ـلــون ع ـل ــى ف ــرص ــة واح ـ ـ ــدة ل ــدخ ــول
الـسـحــب فــي حــالــة االسـتـخــدامــات التالية
ً
ً
ل ـل ـب ــرن ــام ــج :ال ـت ـح ــوي ــل م ـح ـل ـي ــا ودول ـ ـيـ ــا
للمستفيدين ،التقديم على قرض أو بطاقة

عمرالقاضي وهالة الشعيبي يسلمان الفائز الجائزة
ائتمانية ،زيــادة الحد االئتماني للبطاقة
وزيادة الحد الشهري للتحويالت.
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال ــت م ــدي ــر إدارة
جودة الخدمة الرقمية في "الوطني" ،هالة
الشعيبي" :نـحــرص على تطوير برنامج
خدمة الوطني عبر الموبايل باستمرار،
وقــد أضفنا إلـيــه الـعــديــد مــن التحديثات
خالل العام الماضي ،وهو ما ينعكس على
زيادة إقبال العمالء في االعتماد عليه إلى

جانب باقي القنوات اإللكترونية في إتمام
م ـعــامــات ـهــم ،خ ـصــوصــا خـ ــال ال ـظ ــروف
االستثنائية الحالية".
وأكــدت الشعيبي أن مكافآة العمالء تعد
ركيزة أساسية ضمن استراتيجية "الوطني"
إلث ــراء التجربة المصرفية التي يحصلون
عـلـيـهــا ،ل ــذل ــك ي ـح ــرص ال ـب ـنــك ع ـلــى إط ــاق
الحمالت المميزة على مدار العام ،والتي يتم
ً
تصميمها وفقا الحتياجاتهم وتطلعاتهم،

مـشـيــرة إل ــى سـعــي "الــوط ـنــي" نـحــو تعزيز
اس ـت ـخــدام ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الرقمية
وحلول الدفع اإللكترونية المتطورة والتي
يهدف البنك إلى تطويرها باستمرار.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـف ـ ــائ ـ ــزون ع ـ ــن س ـع ــادت ـه ــم
البالغة بفوزهم بجوائز "الوطني" القيمة
ضمن الحملة إلــى جانب اعـتــزازهــم بما
ي ــوف ــره ال ـبــرنــامــج م ــن خ ــدم ــات وح ـلــول
رقـمـيــة مـتـطــورة تـســاعــدهــم عـلــى تلبية
احتياجاتهم ،وتتماشى مع تطلعاتهم
والـتـغـيــرات المتسارعة الـتــي تشهدها
حياتهم اليومية ،خصوصا قدرتهم على
إنهاء كل معامالتهم من أي مكان وعلى
مدار الساعة طوال أيام األسبوع.
كـمــا أك ــدوا ارتـبــاطـهــم بـمــا يقدمه
"الوطني" من خدمات مصرفية منذ
طفولتهم ،عـنــدمــا كــانــوا عـمــاء عن
طريق حساب "زينة" ،وسعي أسرهم
لتشجيعهم عـلــى االدخ ـ ــار مـنــذ الـصـغــر،
وارتباطهم بمؤسسة مالية بحجم البنك
ً
ليبقى االرتباط قائما ويتغير شكله بعد
سنوات ،ومن ثم قيامهم بفتح حساب مع
أول راتــب يحصلون عليه واستخدامهم
قنوات الوطني اإللكترونية ،وفي مقدمتها
بــرنــامــج خــدمــة الــوط ـنــي عـبــر الـمــوبــايــل،
والمشاركة فــي السحوبات االستثنائية
التي تقدم لعمالء البنك.
الجدير بالذكر أن "الوطني" أضاف عشرات
الخدمات والتحديثات الجديدة إلى برنامج
الوطني عبر الموبايل خالل الفترة السابقة،
والتي ساهمت في زيادة معدل رضا العمالء،
حيث مكنتهم تلك التحديثات من إنهاء كل
معامالتهم المصرفية بسرعة وسهولة.

«برقان» يجري سحب «يومي»
أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك ب ـ ــرق ـ ــان أسـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن فــي
السحوبات اليومية على حساب يومي ،وقد فاز
كل واحد منهم بجائزة  5000د.ك ،وكان الحظ
في هذه السحوبات من نصيب:
 -1ميناز فيصل نيوريكار
 -2اشتياق أحمد محمد
 -3محمد عبدالله الوزان
 -4فوز أديب سري
وإض ــاف ــة إل ــى ال ـس ـحــب ال ـي ــوم ــي ،ي ــوف ــر بـنــك

برقان سحبا ربع سنوي لحساب "يومي" للفوز
بجائزة نقدية بقيمة  125000دينار .وللتأهل
للسحوبات ربع السنوية يتعين على العمالء
أال يـقــل ر ص ـيــد هــم عــن  500د.ك ل ـمــدة شـهــر يــن
كاملين قبل تاريخ السحب ،كما أن كل  10د.ك
تمثل فرصة وا حــدة لدخول السحب ،وإذا كان
رصيد الحساب  500دينار وما فوق فسيكون
صاحب الحساب مؤهال للدخول في السحوبات
اليومية وربع السنوية.

ً
«وربة» 40 :فائزا بـ «السنبلة» المؤجلة
أعلن "وربة" أسماء
الـفــائــزيــن بسحوبات
السنبلة األسبوعية
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ،حـ ـي ــث
أع ـل ــن ال ـب ـنــك ع ــن 40
ً
فـ ــائـ ــزا ،وسـيـسـتـمــر
ب ـع ـمــل ال ـس ـحــوبــات
ل ـ ـع ـ ـشـ ــرة رابـ ـحـ ـي ــن
ً
أسبوعيا ،بحضور
م ـم ـث ــل عـ ــن وزارة
التجارة والصناعة
وموظفي "وربة".
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة
للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة
األسبوعي األول لهذا العام ،فقد توج  10رابحين
من عمالء البنك حصل كل منهم على  1000دينار،
وهم :ضيدان فهد العجمي ،راشد سعد الهاجري،
عبدالله سويد العجمي ،بشائر بدر العمر ،علي
محمد الديحاني ،عبدالرحمن محمد الصليلي،
يوسف حسين النجدي ،مشاري عــواد الشمري،
بدور زحزيح العنزي ،محسن محمد أشكناني.
أما بالنسبة لسحب السنبلة األسبوعي الثاني
لهذا العام ،فقد توج  10رابحين من عمالء "وربة"،
حصل كــل منهم على  1000ديـنــار ،وهــم :محمد
مهدي بشير ،بداي مسلم الرشيدي ،نواف عيسى
الرشيدي ،عبدالعزيز محمد الشيبان ،عبدالكريم
صالح العليان ،جابر ناصر الشعيل ،فايز سعد
الوسمي ،حسين محمد العجمي ،محارب محمد
الرشيدي ،سعود خلف عبيد العنزي.
وبالنسبة لسحب السنبلة األسبوعي الثالث
لهذا العام ،فقد توج  10رابحين من عمالء البنك،
حصل كــل منهم على  1000دي ـنــار ،وه ــم :عذبي
وليد السلطان ،مشعل ضويحي التيسي ،نوره
مطلق العتيبي ،أيمن عبدالرحمن العمار ،فالح
عبيد العجمي ،محمد فهد خاطر ،محمد مصطفى
خشاوي ،أحمد محمد غازي لهلبت ،أنوار مروح
الشمري ،عبيد محمد الحربي.
أما عن سحب السنبلة األسبوعي الرابع لهذا
ال ـعــام ،فـقــد ت ــوج  10رابـحـيــن مــن عـمــاء "ورب ــة"،

ح ـصــل ك ــل منهم
على  1000دينار،
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم :مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك
عـبــدالـلــه الـعـنــزي،
راش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـح ـ ـمـ ــد
الـعــازمــي ،مشاري
حـسـيــن ال ـح ـمــدان،
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواف م ـ ـح ـ ـمـ ــد
ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان ،حـ ـي ــدر
أحـ ـ ـم ـ ــد فـ ـ ـخ ـ ــرائ ـ ــي،
عبدالله عبدالرحمن
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف ،ه ـل ـي ــل
مهدي العنزي ،سالم
وس ـ ـم ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي،
فيصل عبيد الشمري ،محمد عواد العازمي.
وبالنسبة لسحب السنبلة  Kidsاألول لهذا
العام ،فقد توج  7رابحين من عمالء البنك ،وهم:
شــوق عبدالرحمن الـبـكــر ،محمد خــالــد العنزي،
الــزيــن مـحـمــد ال ـمــزيــد ،دي ـمــة يـعـقــوب الـهــاشـمــي،
شريفة علي محمد الشاهين الربيع ،وضحة فهد
العجمي ،سعد محمد الدوسري.
ويمثل "السنبلة" الخيار األمثل لكل الراغبين
في توفير األموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة
على أرصدتهم فــي الــوقــت نفسه ،باإلضافة إلى
فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
ٍ
وحــول الـشــروط ،يتطلب اآلن وجــود  100د.ك
لدخول سحوبات السنبلة االسبوعية والسحوبات
ً
الكبرى ،علما بأن العميل مازال يحصل على فرصة
واحــدة مقابل كل  10د.ك في الحساب ،والفرص
تحتسب عـلــى حـســب أدن ــى رصـيــد فــي الحساب
خـ ــال ال ـش ـه ــر ،ل ــذل ــك ي ـجــب أن ي ـك ــون ق ــد مضى
على المبلغ شهر فــي الحساب للتأهل للسحب
األسبوعي ،وشهران كامالن للسحوبات الكبرى
الح ـت ـســاب الـ ـف ــرص ،وال تــوجــد ق ـيــود أو ح ــدود
للسحب واإليــداع ،كلما زاد المبلغ المودع زادت
فرص العميل للربح.

«التجاري» يجري سحوبات «النجمة»
األسبوعي و«أكثر من راتب»

أج ـ ــرى ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري س ـحــوبــاتــه على
ح ـســاب "الـنـجـمــة" وحـمـلــة "أك ـثــر مــن رات ــب"،
أمس في مبناه الرئيسي ،بحضور ممثل عن
وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان ،مع
االل ـتــزام بــاالشـتــراطــات الصحية والوقائية،
وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر
وسائل التواصل ،وجاءت نتيجة السحب على
النحو التالي:
أوال :س ـحــب ح ـســاب الـنـجـمــة األس ـبــوعــي
– جــائــزة  5.000دي ـنــار مــن نـصـيــب الـفــائــزة
القاصر /خديجة عبدالله الفيلكاوي.
ثانيا :سحب حملة "أكثر من راتب" – جائزة
ت ـعــادل رات ـبــا تـصــل حـتــى  1.000دي ـنــار من
نصيب الفائزة وفاء فوزي األحمد.
وأوض ــح البنك أن حملة "أكـثــر مــن راتــب"
موجهة للعمالء الكويتيين الذين يحولون
روات ـب ـهــم الـبــالـغــة  500دي ـن ــار أو أك ـثــر على
البنك ،وبصفة خاصة العاملون في القطاعين
الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى
البنك ،ومن مزايا هذه الحملة الحصول على
هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من  250إلى
 500دينار أو قرض من دون فائدة بقيمة 5
أضعاف الراتب ،وبحد أقصى  10.000دينار،
وس ـي ـكــون ه ـن ــاك س ـحــب أس ـبــوعــي لـلـعـمــاء
الكويتيين الحاليين والجدد ممن يحولون
رواتبهم على البنك ،لربح مبلغ يعادل راتبا
واحدا من الرواتب التي يتقاضونها شهريا.
كما يمكن للعمالء الكويتيين المتقاعدين،
ب ــاإلض ــاف ــة ال ــى الـمـقـيـمـيــن ،ال ــذي ــن يـحــولــون

مديونيتهم البالغة  10.000د.ك وما فوق إلى
البنك ،الحصول على هدية نقدية قدرها  1في
المئة من قيمة المديونية المحولة.
يــذكــر أن جــوائــز حـســاب "الـنـجـمــة" مميزة
بحجم مبالغ الجوائز المقدمة ،باإلضافة إلى
تنوعها طوال السنة ،والتي تتضمن سحوبات
أسبوعية بقيمة  5.000دينار ،وشهرية بقيمة
 20.000ديـنــار ،باإلضافة الــى جائزة نصف
سنوية بقيمة  500.000دينار ،وسحب آخر
العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب
مصرفي في العالم بقيمة  1.500.000دينار.
أما عن آلية فتح حساب النجمة والتأهل
لـ ــدخـ ــول الـ ـسـ ـح ــوب ــات ،ف ـم ــن الـ ـمـ ـع ــروف أن ــه
يمكن فتحه فقط بإيداع  100دينار ،ويجب
أن يكون فــي الحساب مبلغ ال يقل عــن 500
دي ـن ــار لـلـتــأهــل ودخ ـ ــول جـمـيــع الـسـحــوبــات
على الجوائز التي يقدمها الحساب ،فكلما
ً
زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز ،فضال
عن المزايا اإلضافية التي يوفرها ،إذ يحصل
العميل على بطاقة سحب آ ل ــي ،ويستطيع
الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب،
وكذلك على كل الخدمات المصرفية من البنك.
وكشف البنك أن "النجمة" متاح للجميع،
وبإمكان أي شخص فتح الحساب من خالل
تطبيق  CBK Mobileبخطوات بسيطة من أي
مكان وفي أي وقت.

«الخليج» يتوج عبدالرحمن العبيد بـ  12ضعف راتبه
أ ج ــرى بنك الخليج السحب
الشهري الثاني لحساب الراتب
عــن شـهــر ف ـبــرايــر ،وك ــان الـفــوز
من نصيب العميل عبدالرحمن
صالح العبيد ،الذي فاز بجائزة
 12ض ـعــف ال ــرات ــب ،وذلـ ــك يــوم
االث ـن ـي ــن الـ ـم ــاض ــي ،ف ــي الـمـقــر
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ،ب ـح ـض ــور
وإشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف مـ ـمـ ـث ــل مـ ـ ــن وزارة
التجارة والصناعة.
وبهذه المناسبة ،قال المدير
الـ ـع ــام لـلـمـجـمــوعــة الـمـصــرفـيــة
لألفراد في البنك محمد القطان:
"نـ ـب ــارك لـلـعـبـيــد ف ـ ــوزه بـجــائــزة
حساب الراتب لفبراير ،وربحه لـ
ً
 12ضعف راتبه .يسعدنا دائما أن
نقدم أفضل الخدمات والمنتجات
لعمالء "الخليج" ،ونفخر بشكل
خ ـ ــاص ب ـح ـس ــاب ال ـ ــرات ـ ــب ،ألن ــه
الوحيد فــي الكويت ال ــذي يقدم
ً
عــروضــا مصممة حسب حاجة
العميل ،إضافة إلــى السحوبات
الشهرية والسحب السنوي الذي
يقدم  100ضعف الراتب".
الجدير بالذكر أن البنك قدم
ً
عـ ــروضـ ــا م ـ ـطـ ــورة مـ ــن ح ـســاب
الـ ــراتـ ــب ل ـل ـع ـمــاء ل ـع ــام ،2021
حـيــث يمكن للعميل اال خـتـيــار
بين الحصول على جائزة نقدية
تصل إلــى  200دي ـنــار ،أو على
قرض بدون فوائد ،وعلى بطاقة
ائتمانية مجانية ،للعاملين في
الحكومي والخاص،
القطاعين
ً
كـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــدم عـ ـ ــروضـ ـ ــا خ ــاص ــة
للعاملين في الصفوف األولى،
ً
تقديرا لجهودهم المستمرة في
مواجهة فيروس كورونا.

عرض الصفوف األولى

ً
وص ـ ـمـ ــم "الـ ـخـ ـلـ ـي ــج" ع ــرض ــا

محمد القطان

خـ ً
ـاصــا للموظفين الكويتيين
العاملين فــي الصفوف األولــى
الراغبين فــي تحويل رواتبهم
إل ـ ــى الـ ـبـ ـن ــك ،ح ـي ــث يـحـصـلــون
ع ـلــى م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ـم ـيــزات
ال ـت ــي ت ـب ــدأ فـ ــور إتـ ـم ــام عملية
تـحــويــل ال ــرات ــب ،ومـنـهــا هــديــة
نقدية حتى  200د.ك ،أو قرض
بـ ـ ـ ــدون ف ـ ــوائ ـ ــد حـ ـت ــى 10.000
دي ـنــار ،أو ع ــرض مــن الــوكــاالت
الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة لـ ـ ـق ـ ــرض سـ ـ ـي ـ ــارة،
باإلضافة إلــى بطاقة ائتمانية
فيزا أو ماستركارد معفاة من
الرسوم السنوية للسنة األولى،
وب ـط ــاق ــة م ــاسـ ـت ــرك ــارد وورل ـ ــد
مجانية (عند إنفاق مبلغ 5000
دينار) .إلى جانب مزايا أخرى
تشمل صندوق أمــانــات مجانا
م ــدة سـنــة عـنــد فـتــح الـحـســاب،
خ ــدم ــات ك ــون ـس ـي ــرغ م ـجــان ـيــة،
ونسبة فائدة خاصة للودائع،
كما تتم إعادة تصنيف العميل
لفئة أعلى من بين عمالء البنك.
وي ـم ـك ــن أن ي ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن ه ــذا
العرض الموظفون الكويتيون

ٔ
الفايز عبدالرحمن العبيد
فريق بنك الخليج يكرم
ال ـعــام ـلــون ف ــي اإلدارة الـعــامــة
ل ــإطـ ـف ــاء ،وال ـ ـحـ ــرس ال ــوط ـن ــي،
وال ـط ـيــران الـمــدنــي ،والـخـطــوط
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــون فــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات الـ ـت ــالـ ـي ــة :ال ـص ـح ــة،
والدفاع ،واإلعالم ،والداخلية.

عرض حساب «الراتب»
وض ـمــن مـجـمــوعــة ال ـعــروض
والـ ـم ــزاي ــا ال ـت ــي يـحـصــل عليها
عـ ـم ــاء حـ ـس ــاب الـ ـ ــراتـ ـ ــب ،يــوفــر
ال ـب ـن ــك ف ــرص ــة اخ ـت ـي ــار ال ـم ـيــزة
األن ـس ــب لـلـعـمـيــل م ــن ب ـيــن عــدد
من االختيارات المغرية ،ويوفر
عرض حساب الراتب لعام 2021
إل ــى جميع الـعـمــاء الكويتيين
ال ـجــدد مـمــن يـحــولــون رواتـبـهــم
إلــى "الخليج" ،وفــرصــة الدخول
ً
تلقائيا في السحوبات الشهرية
والفوز بـ  12ضعف الراتب ،وفي
السحب السنوي على أكبر جائزة
لحساب الراتب في الكويت ،وهي
 100ضعف الراتب.

ويمنح حساب الراتب العمالء
الـجــدد ممن يـقــومــون بتحويل
روات ـ ـب ـ ـهـ ــم إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـن ــك ف ــرص ــة
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ج ــائ ــزة نـقــديــة
فورية تصل إلى  200دينار ،أو
قرض بدون فوائد حتى 10.000
دينار ،شرط أال يقل الراتب الذي
يتم تحويله إلى البنك عن 500
دينار.
وبـ ــإم ـ ـكـ ــان الـ ـعـ ـم ــاء الـ ـج ــدد
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ب ـط ــاق ــات فـيــزا
وماستركارد االئتمانية بدون
رســوم سنوية فــي الـعــام األول،
مع إمكانية الحصول على قرض
تصل قيمته إلى  70.000دينار،
وتسديده خالل مدة  15سنة ،أو
قــرض استهالكي تصل قيمته
إلى  25.000دينار.
ويـسـتـفـيــد م ــن ه ــذا ال ـعــرض
ال ـعــام ـلــون ف ــي وزارة الـتــربـيــة،
وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـنـ ـفـ ـط ــي ،وأب ـ ـطـ ــال
الكويت العاملون فــي مختلف
ج ـ ـه ـ ــات الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـحـ ـك ــوم ــي

والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة،
إضافة إلى العاملين في وزارة
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ،والـ ـنـ ـس ــاء ال ـع ــام ــات
فــي الـقـطــاع الـحـكــومــي ،وأف ــراد
الجيش ،وعـمــاء بــاقــة األفضل
(.)Preferred

السحوبات
ويجري "الخليج" سحوبات
شـهــريــة وس ـنــويــة ،ي ـشــارك بها
تـلـقــائـ ًـيــا جـمـيــع ع ـمــاء حساب
الراتب ممن حولوا رواتبهم إلى
البنك في  2019و 2020و،2021
لفرصة الفوز بجائزة تصل إلى
 12ضـعــف الــراتــب فــي السحب
الـشـهــري ،و 100ضعف الــراتــب
في السحب السنوي.
الجدير بالذكر أن "الخليج"
هــو البنك الــوحـيــد فــي الكويت
الذي يقدم لعمالئه فرص الفوز
بـ ـه ــذه ال ـم ـب ــال ــغ ال ـض ـخ ـم ــة فــي
س ـح ــوب ــات ش ـه ــري ــة وس ـن ــوي ــة،
مقابل تحويل رواتبهم إليه.
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اقتصاد

ّ
وقع مع سفيرها مذكرة تفاهم بين «الغرفة» ومجلس المستثمرين والمصدرين التابع لـ «الخارجية»
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل رئـ ـ ـي ـ ــس غ ـ ــرف ـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ،م ـح ـم ــد جـ ــاسـ ــم ال ـص ـق ــر،
أم ـ ــس ،س ـف ـيــر أوك ــرانـ ـي ــا لـ ــدى ال ـكــويــت،
د .أولكساندر باالنوتسا ،وحضر اللقاء
المدير العام للغرفة رباح الرباح.
وجاء اللقاء بهدف توقيع مذكرة تفاهم
ب ـيــن «ال ـغ ــرف ــة» وم ـج ـلــس الـمـسـتـثـمــريــن
والـمـصـ ّـدريــن الـتــابــع لـ ــوزارة الخارجية
األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي إط ـ ـ ــار تـ ـع ــاون
الجانبين لتوطيد العالقات االقتصادية
بـيــن ال ـكــويــت وأوك ــرانـ ـي ــا ،وب ـحــث سبل
إقــامــة مـشــروعــات اسـتـثـمــاريــة مشتركة
مـ ــن خـ ـ ــال تـ ـع ــري ــف أص ـ ـحـ ــاب األعـ ـم ــال
بالمناخ االقتصادي واالستثماري في
كــا الـبـلــديــن ،وتشجيع إقــامــة ال ـنــدوات

لترويج المنتجات األوكرانية في الكويت.
ً
وأكد الصقر أن «الغرفة» تولي اهتماما
ً
بــال ـغــا بـتــوطـيــد ال ـعــاقــات االقـتـصــاديــة
المشتركة ،كما أنها على تواصل مستمر
مــع نـظــرائـهــا فــي أوكــران ـيــا ،مـشـيــرا الــى
ورش ـ ــة ال ـع ـمــل اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ع ــن ق ـطــاع
العقار األوكراني التي سيتم عقدها غدا،
بهدف االطالع على مميزات هذا القطاع
الحيوي فــي أوكــرانـيــا والمميزات التي
تمنح للمستثمر الكويتي ،ومشددا على
استعداد «الغرفة» لتسخير كل إمكاناتها
لتحقيق األهداف االقتصادية المشتركة.
بـ ــدوره ،أع ــرب السفير األوك ــران ــي عن
س ـعــادتــه بـتــوقـيــع االت ـفــاق ـيــة ،مــؤكــدا أن
السفارة تسعى جاهدة لتطوير العالقات

ال ـث ـن ــائ ـي ــة بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن عـ ـل ــى جـمـيــع
الصعد ،وا لـحــث على استغالل الفرص
االستثمارية المتوافرة في بالده ،إضافة
إل ــى ب ــذل الـمـســاعــي لـتــذلـيــل الـمـعــوقــات
أمام المستثمرين ،وزيادة حركة التبادل
ال ـت ـجــاري وزيـ ـ ــارات ال ــوف ــود الـتـجــاريــة،
ً
مشيدا بالتعاون المميز مع غرفة تجارة
وصـ ـن ــاع ــة الـ ـك ــوي ــت وال ـ ـس ـ ـفـ ــارة إلق ــام ــة
مختلف الفعاليات التي تعزز من العالقة
االقتصادية بين البلدين الصديقين.
وفــي نهاية اللقاء أعــرب الضيف عن
خالص شكره وتقديره لـ «الغرفة» على
ً
ُحسن االستقبال ،متمنيا أن يستمر هذا
الـتـعــاون بما يخدم مصلحة االقتصاد
لكال الطرفين.

«أوابك» و«البترول الوطنية»
توقعان مذكرة تفاهم
في مجال البحث وتطوير القطاع النفطي
وقع األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
عـلــي بــن سـبــت ام ــس والــرئـيــس التنفيذي لـشــركــة الـبـتــرول الوطنية
الكويتية وليد البدر مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال البحث
وتطوير القطاع النفطي والمكتبات الرقمية.
وأكد البدر في تصريح للصحافيين على هامش حفل التوقيع أهمية
البحث والتطوير في الصناعة النفطية التي أصبحت تعتمد بشكل
كبير ومتزايد على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لتخفيض الكلفة
وإنتاج مشتقات نفطية نظيفة وعالية الجودة.
وأضاف أن ذلك يستدعي من «البترول الوطنية» كشركة تكرير رائدة
أن تعزز العالقات مع جهات مميزة مثل «أوابك» تتمتع بالقدرة على
التواصل مع المراكز البحثية في المنطقة واالطــاع على المصادر
التي توفر أحدث الدراسات واألبحاث الخاصة بصناعة النفط والغاز.
ب ــدوره ،قــال بــن سبت فــي تصريح مماثل إن التوقيع على مذكرة
التفاهم يأتي سعيا من الجانبين لتبادل الخبرات العلمية في مجال
صناعة الطاقة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها
صناعة الطاقة على الصعيدين العربي والدولي.
وبين أن المذكرة تأتي أيضا في اطار تنفيذ خطة تطوير وتفعيل
نشاط منظمة أوابك والتي اعتمدها مجلس وزراءالمنظمة مؤخرا.
وأشاد بالعالقات الثنائية الجيدة بين «البترول الوطنية» واألمانة
العامة لـ «اوابك» معربا عن أمله بأن يكون توقيع مذكرة التفاهم بداية
لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الجانبين.
يذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلــى تعزيز التعاون المشترك بين
الجهتين فــي مجال البحث والتطوير والمشاركة بقاعدة البيانات
الخاصة بالبحث والتكنولوجيا والتطوير التي تملكها «أوابك».
وتسعى المذكرة إلى تطوير نظام مكتبي إلكتروني متكامل إلنشاء
قــاعــدة بـيــانــات تعنى بصناعة الـنـفــط والـطــاقــة بـمــا فيها المجالت
وال ــدراس ــات وال ـت ـقــاريــر ال ــدوري ــة وب ـمــا يـسـمــح ب ـت ـبــادل الـمـعـلــومــات
والدراسات والمطبوعات التي تخص صناعة التكرير.

ّ
«موقف» دشن عملياته التشغيلية
في أكثر من  10مواقع خالل  6أشهر
أعـ ـل ــن الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـشــركــة
«م ـ ــوق ـ ــف تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــز» ،داود
الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ،ت ــدشـ ـي ــن ال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ل ـت ـط ـب ـيــق « مــوقــف
« »Mawqifفي أكثر من  10مواقع
لمواقف السيارات خالل  6أشهر
تـتـبــع ش ــرك ــات عـ ـق ــارات الـكــويــت
«التمدين» والصالحية العقارية
وم ـج ـمــع ال ـ ـ ـ ــوزارات ،م ـش ـيــرا الــى
أن آلية العمل الخاصة بتطبيق
«م ـ ـ ــوق ـ ـ ــف» تـ ـعـ ـتـ ـ ّم ــد ط ــري ـق ـت ـي ــن،
أوالهـ ـ ـم ـ ــا تـ ـتـ ـم ــث ــل ف ـ ــي ت ــرك ـي ــب
األجهزة الخاصة بــإدارة مواقف
التعاقد مع
الـسـيــارات مــن خــال ّ
أه ـ ــم الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـص ــن ـع ــة لـهــا
ً
عــال ـم ـيــا ،وال ـت ــي تـسـتـحــوذ على
 90بالمئة مــن الـســوق العالمي،
وم ـن ـهــا ش ــرك ــة  SBاألل ـم ــان ـي ــة ،و
 SKIDATAا ل ـ ـن ـ ـم ـ ـس ـ ــاو ي ـ ــة ،و
 ORBILITYالفرنسية ،ثم ربطها
م ــع الـتـطـبـيــق ،وثــانـيـهـمــا إع ــادة
برمجة األجهزة الخاصة بمواقف
الـسـيــارات فــي حــال وجــودهــا من
دون تغييرها ،لتعمل بالتوافق
مع برمجيات التطبيق ،وهو ما
يـسـ ّـهــل انـتـشــار تطبيق «مــوقــف»
واس ـت ـخــدامــه فــي  95بــالـمـئــة من
مواقف السيارات داخــل الكويت،
مع إمكانية اعتماده خارجها على
المستويين الخليجي والعالمي،
لسهولة ربطه مع أي نظام معتمد
فــي مــواقــف الـسـيــارات ،مبينا أن
ً
عـمـلـيــة إع ـ ــادة الـهـيـكـلــة تـمـهـيــدا
ل ـل ـت ـش ـغ ـيــل ال ــرقـ ـم ــي ال ـم ـت ــواف ــق
مــع «مــوقــف» ال تتطلب أكـثــر من
َ
أسبوعي عمل.
وأردف ا ل ـع ـث ـمــان أن تطبيق
«موقف» يتمتع بعدد من المزايا
الـ ـف ــري ــدة ال ـت ــي ت ــؤه ـل ــه ل ـل ــري ــادة
والتفوق على التطبيقات الخاصة
ب ـشــركــات نـظـيــرة مـنــافـســة ،ومــن
أبـ ــرزهـ ــا ت ـقــدي ـمــه م ـج ـمــوعــة مــن
ال ـح ـل ــول والـ ـخ ــدم ــات الـمـبـتـكــرة
والـمـتـنــوعــة والـمـتـكــامـلــة إلدارة
مــواقــف ال ـس ـيــارات الـتــي تناسب
مالك العقار ومستخدم التطبيق،
ً
مـ ـح ــددا أب ــرزه ــا ،وال ـم ـت ـم ـثــل في
ّ
عدم حساب رسوم إضافية تمس
جيب مالك العقار أو المستخدم،
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى الـ ــدقـ ــة فـ ــي عـمـلـيــة
الرصد لدخول وخروج السيارات
م ــن ال ـم ــوق ــف ،وخ ـف ــض تـكــالـيــف
العمليات التشغيلية ،واستبدال
العمليات اليدوية التي تستهلك
جـهــودا بشرية كبيرة بعمليات
رق ـم ـيــة ،م ـمــا يـقـلــل م ــن األخ ـط ــاء
الناجمة عن العامل البشري.
وعـ ـ ــدد ال ـع ـث ـم ــان  3حـ ـل ــول أو
آل ـيــات عـمــل يـعـتـمــدهــا التطبيق
إلدارة مـ ـ ـ ــوا قـ ـ ـ ــف ا لـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات

داود العثمان

المربوطة معه ،أولها تم تشغيله
ف ــي سـبـتـمـبــر ال ـم ــاض ــي ،ويـتـيــح
ل ـل ـم ـس ـت ـخــدم إم ـ ـكـ ــان دف ـ ــع قـيـمــة
موقف سيارته من خالل المسح
الضوئي بهاتفه المتحرك للكود
الموجود على التذكرة الورقية،
وسيتم خصم قيمة التذكرة من
الــرصـيــد فــي التطبيق ،وثانيها
تسجيل رقــم سـيــارة المستخدم
ب ــال ـت ـط ـب ـي ــق ،وت ـف ـع ـي ــل خــاص ـيــة
ال ـت ـعــرف ع ـلــى رق ــم ال ـس ـي ــارة من
خـ ــال ال ـك ــام ـي ــرات ف ــي ال ـمــوقــف،
وب ـ ـنـ ــاء ع ـل ـي ــه ي ـت ــم خ ـص ــم قـيـمــة
ال ــوق ــوف ل ـل ـس ـيــارة م ــن الــرصـيــد
ف ــي ال ـت ـط ـب ـيــق ،أمـ ــا آل ـي ــة الـعـمــل
الثالثة ،فيتم تشغيلها في حال
ع ــدم وج ــود ال ـكــام ـيــرات بموقف
ّ
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات أو ت ـع ــط ـل ـه ــا ،وه ــي
إمـكــانـيــة الــدفــع مــن خ ــال تقنية
 QRك ــود ا لـمـتــا حــة لمستخدمي
التطبيق بكل سهولة ويسر.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــى اع ـ ـت ـ ـم ـ ــاد مـ ـب ــدأ
ال ـخ ـصــوص ـيــة ف ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
ّ
العمالء من ملك العقار ،حيث تتم
دراسة متطلبات واحتياجات كل
مالك عقار على حدة ،وتقديم حلول
مـبـتـكــرة ومـتـكــامـلــة تــائـمــه دون
سواه ،بغية مساعدته في الوصول
ال ــى أم ـثــل ال ـط ــرق إلدارة مــواقــف
ً
السيارات التابعة لعقاره ،مشيرا
ال ــى أن ال ــدراس ــات واإلح ـص ــاءات
الخاصة بمعدالت النمو في سوق
البرمجيات والتطبيقات المرتبطة
ً
ب ــإدارة مــواقــف الـسـيــارات عالميا
ّ
ترتفع بشكل مطرد ،ومن المتوقع
أن تـتـجــاوز إي ــرادات ـه ــا  43مليار
دوالر بحلول عام .2025
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــل
الـتـكـنــولــوجـيــا وتـ ـس ــارع وتـغـ ّـيــر
طبيعة الـحـيــاة ،تـحــولــت مــواقــف
السيارات التي نعرفها إلــى بنية
ت ـح ـت ـيــة رق ـم ـي ــة ي ـم ـك ــن إدارت ـ ـهـ ــا
بطريقة أ ّكـثــر فاعلية ،مما يتيح
تلبية تــوقـعــات الـعـمــاء العالية،
س ــواء كــانــوا مــاكــا لـلـعـقــارات أو
مستخدمين للتطبيقات.

الصقر والسفير األوكراني عقب توقيع مذكرة التفاهم

ظهور ثالثي األبعاد لـتشوبرا في كليب زوجها جوناس
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طرح النجم نيك جوناس كليب أغنيته الجديدة ،Spaceman
ح ـيــث ي ـظ ـهــر ك ــرائ ــد ف ـض ــاء ،ف ــي ح ـيــن ت ـظ ـهــر زوج ـت ــه الـنـجـمــة
الشهيرة بريانكا تشوبرا في الكليب على شكل صورة ثالثية
األبعاد.
جوناس (ً 28
عاما) بدأ مسيرته الفنية عام  ،2000وهو عضو
ً
ً
الفريق الغنائي الشهير ّ Jonas Brothers
وقدم عددا هائال من
األعمال الغنائية الناجحة ،ومن أبرز أغنيات الفريق 'burnin
 "upو" "coolو"."what a man gotta do
ف ــي س ـيــاق آخ ــر ،كـشـفــت ت ـشــوبــرا ( 38ع ـ ً
ـام ــا) خ ــال مـقــابـلــة
ا فـتــرا ضـيــة مــع بــر نــا مــج  The Ellen DeGeneresمــن لـنــدن ،أن
زوج ـهــا جــونــاس تـخـلــى عــن تـعـلـيـمـهــا الـبـيــانــو أث ـنــاء الـحـجــر
ّ
الـصـحــي لـفـيــروس كــورونــا ،وأك ــدت أنـهــا حــاولــت تـعــلــم كيفية
ا لـعــزف على البيانو ،قائلة " :حــاو لــت ذ لــك ليومين ،ثــم قلت ال
أستطيع" ،كما أن زو جـهــا حــاول تعليمها و لــم يستطع ،على
حد تعبيرها.
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بريانكا تشوبرا ونيك جوناس

غاغا أوشكت على مغادرة «بيت غوتشي»
انطالق تصوير الفيلم في ميالنو بمشاركة النجم آدم درايفر
أوش ـكــت الـفـنــانــة الـعــالـمـيــة لـيــدي
غ ــاغ ــا ع ـلــى مـ ـغ ــادرة م ــوق ــع تـصــويــر
فـيـلـمـهــا ال ـجــديــد "ب ـيــت غــوت ـشــي" أو
"  "House Of Gucciب ـم ـي ــا ن ــو ،إذ
اق ـت ــرب ــت م ــن االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن تـجـسـيــد
دورها في العمل المرتقب.

غاغا وآدم درايفر بالكواليس

وتجسد غاغا شخصية باتريزيا
ري ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــزوج ـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة
ل ـمــاوري ـت ـس ـيــو خ ــوت ـش ــي ،وأظ ـه ــرت
لـقـطــات م ـص ــورة ،الـنـجـمــة الـشـهـيــرة
وه ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي ب ـ ـع ـ ــض ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــد
التمثيلية أمام الممثل األميركي آدم
درايفر ضمن كواليس الفيلم.
وشـ ـ ــوهـ ـ ــدت ل ـ ـيـ ــدي غ ـ ــاغ ـ ــا ،وه ــي
تتحدث إ لــى النجم العالمي درا يـفــر
في كواليس تصوير الفيلم ،إذ كانت
ً
ترتدي فستانا أسود بأكمام طويلة
وقبعة سوداء ،كذلك حقيبة يد بنفس
اللون ،خالل التصوير بأحد المواقع
اإليطالية.
كـ ـم ــا أكـ ـمـ ـل ــت مـ ـظـ ـه ــره ــا األنـ ـي ــق
ا ل ــذي يتناسب مــع الشخصية التي
ت ـج ـســدهــا ب ـم ـج ــوه ــرات م ــن ال ـلــؤلــؤ
وب ـعــض اإلكـ ـسـ ـس ــوارات ،إل ــى جــانــب
ً
شعر مستعار بني اللون ،وفقا لصور
نشرتها العديد من التقارير الفنية.
في المقابل ،ارتدى الفنان العالمي
آدم دراي ـ ـفـ ــر الـ ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـم ــر 37
ً
عــامــا ،الــذي يــؤدي دور ماوريتسيو
جــوتـشــي ،بــدلــة مـقـلـمــة ورب ـطــة عنق
ســوداء وبنطال واســع وحــذاء أسود
ونظارة كبيرة الحجم ،أثناء مشاركته

تصوير بعض المشاهد مع غاغا.
وم ـن ــذ ان ـط ــاق ال ـت ـصــويــر للفيلم
ال ــذي يترقبه الـمــايـيــن حــول العالم
ل ـن ـج ـم ـت ـهــم ال ـم ـف ـض ـلــة غ ــاغ ــا ،ب ــدأت
صور العمل في التسريب ،ففي وقت
سابق ،رصد تقرير لصحيفة أجنبية
لقطات من كواليس العمل ،وظهرت
بالصور ،وهي تقوم بإطعام زوجها
ضمن أحداث العمل ،في أحد مطاعم
إيطاليا الشهيرة.
وعلى مستوى الغناء أطلقت غاغا
ً
ً
أخيرا كليبا يحمل عنوان " ،"911الذي
تجاوز حتى اآلن  57مليون مشاهدة
على موقع الفيديوهات يوتيوب.
ً
ً
ورغم ذلك فإنه ال يعد رقما ضخما
بــالـنـسـبــة إل ــى غ ــاغ ــا ،ال ـت ــي اع ـت ــادت
م ــن خ ــال أع ـمــال ـهــا اك ـت ـســاح مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بــأعـلــى معدل
ً
م ـش ــاه ــدة ،ل ـك ـنــه رق ــم ل ـيــس ضـعـيـفــا
مـقــارنــة بــالـظــروف الحالية السائدة
ب ــال ـع ــال ــم ،ال ـت ــي ت ـش ـمــل رك ـ ــود ســوق
الغناء.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،حـصـلــت غــاغــا
على جائزة أفضل فنانة لعام 2020
فــي حـفــل تــوزيــع جــوائــز "إم تــي فــي"
لــأغــانــي ال ـم ـص ــورة ،ال ــذي أق ـيــم في

الواليات المتحدة األميركية ،إضافة
إلى جائزة أغنية العام.
يــذكــر أن الـنـجـمــة الـعــالـمـيــة ليدي
غـ ــاغـ ــا وه ـ ـ ــي أمـ ـي ــركـ ـي ــة م ـ ــن أص ـ ــول
إيطالية تعتبر من أكثر الشخصيات
ً
تــأ ثـيــرا فــي ا لـعــا لــم ،كما لقبت بملكة
ً
ال ـبــوب فــي  2011ن ـظــرا إل ــى الـنـجــاح
الـ ـم ــدوي ألع ـمــال ـهــا ال ـغ ـنــائ ـيــة ،الـتــي
تـحـقــق حـتــى اآلن اإلي ـ ــرادات األعـلــى
ً
ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ن ـ ـظـ ــرا إل ـ ــى ش ـهــرت ـهــا
الكبيرة.

ليدي غاغا

ديمي لوفاتو

جاك بريل

أماندا سيفريد

« »Mankينافس على جائزة أفضل فيلم روائي «وثائقي» يكشف رحلة جاك بريل لعبور «األطلسي» لوفاتو تستعيد حياتها بعد تغلبها على اإلدمان
ينافس فيلم  Mankعلى جائزة أفضل فيلم روائــي ،إذ أعلنت جائزة جمعية المصورين
السينمائيين األميركيين  American Society of Cinematographers Awardsفي دورتها
الـ 35ترشيح الفيلم لجائزة أفضل فيلم روائي.
وفيلم " "Mankهو دراما وسيرة ذاتية من إخراج ديفيد فينشر ،مبني على نص من كتابة
والده جاك فينشر ،ويتتبع العمل السيرة الذاتية لهيرمان ج .مانكوفيتش ،الذي تعاون مع
أورسن ويليس في إنتاج فيلم ( )Citizen Kaneفي األربعينيات ،والذي ُيعد واحدا من أشهر
إنتاجات هوليوود في القرن الماضي.
ويتصدى لبطولة الفيلم مجموعة كبيرة من أشهر نجوم هوليوود كالممثلين جاري أولدمان
وأماندا سيفريد وليلي كولينز وأرليس هوارد وتوم بيلفري سام تروتون وفرديناند كينجسلي
وتوبنس ميدلتون وتوم بيرك وتشارلز دانس.

ّ
في عام  ،1974غادر المغني جاك بريل بلده األم بلجيكا في جولة بالمركب الشراعي
حــول العالم ،قصة هــذه الرحلة المثيرة ترويها في فيلم وثائقي ابنته فرانس ،التي
رافـقـتــه على متن ال ـقــارب فــي رحـلــة عـبــور المحيط األطـلـســي ،فــي فيلم يحمل عنوان
"كرونيك دون في" ("تاريخ حياة") ،وهو لن ُيعرض في دور السينما وال عبر اإلنترنت،
ً
ّ
لكن مشاهدته ستكون متاحة بموجب حجز بمؤسسة جاك بريل في بروكسل اعتبارا
من األسبوع المقبل.
واستعانت ابنته لهذا الغرض بذكرياتها الخاصة ،وبعدد كبير من رسائل المغني
ً
الراحل ،إضافة إلى شهادات  15شخصا واكبوه.
يبدأ الفيلم الطويل ،الــذي يقع في ساعة و 45دقيقة ،خــال مايو  ،1973مع إخفاق
فيلمه "لو فار وست" في نيل إعجاب النقاد خالل مهرجان كان السينمائي( .أ ف ب)

بدأت المغنية الشهيرة ديمي لوفاتو استعادة حياتها الطبيعية بعد أن تغلبت على اإلدمان،
حيث شوهدت أمس األول في أحدث ظهور لها وهي تبدو سعيدة مع أصدقائها في ماليبو.
وقامت لوفاتو بعدة تغييرات في شكلها ساعدتها على التهيؤ نفسيا لمرحلة جديدة حيث
قامت بقص شعرها وغيرت لونه إلى األسود.
وقالت تقارير عدة إن الصور التي التقطت للوفاتو من قبل مصوري الباباراتزي أثناء
تناولها العشاء مع أصدقائها في أحد المطاعم ،والمظهر الجديد لشكلها يكشف أنها بدأت
تمارس حياتها الطبيعية التى كانت تعيشها واستعانت بأصدقائها لهذا الغرض.
وأوضـحــت لوفاتو في تصريح تلفزيوني أن قص شعرها يعود لرغبتها الداخلية فى
نسيان الماضي بكل صفحاته السيئة ،فباتت تشعر بحرية أكبر وعدم االختباء خلف شعرها
وكأنه ستار.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ّ
العصي في دواليبك
مهنيا :تضع االفالك
لكن تصميمك على النجاح أقوى.
ً
ّ
من صميم قلبك وهذا أمر
عاطفيا :تحب ّ
ال تالعب أو تصنع فيه.
ّ
ً
اجتماعيا :ال ّ
تحب التزلف وال المراوغة
وكلمتك صادقة مع الجميع.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :واجه مشاكلك المهنية بذكاء
ّ
ّ
وروية وضعها بحسب أولوياتها.
ً
عــاطـفـيــا :يهيئ لــك الـفـلــك مقابلة مع
ً
شخص سوف يجعلك أسيرا له.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ح ـضــورك فــي الـعــائـلــة له
ّ
تأثير معنوي كبير فال تحرم أفرادها
منك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :اعـتــرف بجميل مــن يـســاعــدك في
عملك على اجتياز جميع العوائق.
ً
عاطفيا :أنــت تحترم الحبيب إضافة الى
ّ
حبك له وهذه صفة نبيلة فيك.
ً
اجتماعيا :جميع اإلشكاالت العائلية تسير
نحو الحلول بفضل حكمتك وصبرك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :افعل ما تستطيع في المكان الذي
أنت فيه ،ولكن افعله بإتقان.
ً
عاطفيا :لقد ّقدمت قلبك للحبيب واآلن
ً
ينتظر منك أفعاال تثبت له ذلك.
ّ ً
ً
مهما أن تكون األفضل،
اجتماعيا :ليس
ّ
بل أن تكون أفضل مما كنت عليه.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :ساعد من ّ
يمد اليد إليك من الزمالء

فهو جزء من الفريق.
ً
تمر بفترة اضطراب عاطفي ّ
عاطفياّ :
مما
ّ
يلقي بظله على شريك العمر.
ً
اجتماعيا :الراحة النفسية ضرورة لك كي
يمكنك االستمرار في مهامك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـت ــوق ــع ردودا إي ـج ــاب ـي ــة مــن
ال ـم ـســؤول ـيــن ع ــن ع ـمــل أن ـجــزتــه بـمـهــارة
فائقة.
ً
الطيبة التي ّ
عاطفيا  :الكلمات ّ
تو جهها
ً
ً
للشريك تترك في صدره أثرا جميال.
ً
اجتماعيا :ال تبالغ في مجاملة اآلخرين
ً
كي ال يحسبوك منافقا.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :أمامك مشاكل كثيرة تراكمت مع
الزمن فابدأ بالسهل منها.
ً
ً
عــاطـفـيــا :دع ظــروفــك الصعبة جانبا
ّ
عـ ـن ــدم ــا ت ـل ـت ـق ــي الـ ـحـ ـبـ ـي ــب وت ـم ــت ـع ــا
بوقتكما.
ً
ً
اجتماعيا :يضع القدر أمامك شخصا
يطلب مساعدتك فال تبخل عليه بها.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ليس كل ما تريد تستطيع فعله
لكن االقدام أمر ضروري.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :مـ ـت ــى رأيـ ـ ـ ــت شـ ــريـ ــك ع ـم ــرك
ً
ّ
غاضبا فتحرى عن السبب وال تواجهه
باالنفعال.
ً
اجتماعيا َ :عندما يكون لديك ما ينفع
ً
لقوله فال تبق صامتا.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
م ـه ـن ـيــا :أن ـج ــز عـمـلــك ب ـح ـ ّـب واه ـت ـمــام
فيختفي نصف أتعابك.
ً
عاطفيا  :ابتعد عن الخيانة العاطفية
ً
ً
ألن الصدفة ترسل اليك وجها جميال.
ً
ً
اجتماعيا :التبذير ليس كرما ،بل هو
عدم مسؤولية تجاه نفسك والعائلة.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـهـنـيــا :مــن ال يـغــامــر فــي الـحـيــاة يبقى
ً
جامدا في مكانه ويصبح ال شيء.
ً
عاطفيا :ستختفي الكثير من المشاكل
ّ
التفهم والتفاهم.
مع الشريك إن اعتمدتما
ً
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :لــن تـجــد م ــأوى أش ــد عطفا
ً
وأكثر حنانا من أحضان والديك.
رقم الحظ56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ال تلم اآلخرين ألنك لم تنجح في
ً
مشروعك واعتبره كسبا لخبرتك.
عــاطـفـيـ ًـا :الـغـيــوم الــرمـ ّ
ـاديــة فــي حياتك
ّ
ستتحول الى سوداء فتداركها.
العاطفية
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـح ـتــاج ال ــى ف ـتــرة اخ ـتــاء
ً
لمراجعة كل ما قمت به مؤخرا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
جاهدا ّ
لتعوض بعض
مهنيا :تعمل اليوم
التأخير الحاصل في األيام الماضية.
ً
عاطفياّ :
تفهم مشاعر الحبيب وال تلمه
إن طالبك بوقت أطول معه.
ً
اجتماعيا :حافظ على الجزء المرح في
شخصيتك فهي كالفاكهة بعد الطعام.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

مناف عبدال :تعجبني فكرة العمل غير المتداولة

ً
ً
أكد أنه ال يستطيع أن يكون ممثال ومخرجا في آن واحد

خبريات
باتريك الما «شخصية العام»
في يوم الثقافة الفلسطيني

نرمين أحمد

المخرج التلفزيوني مناف عبدال المتميز في طريقة طرحه لألعمال الدرامية وفي الصورة التي
يقدمها على الشاشات قدم مسلسالت مميزة منها «مع حصة قلم» ،و«الديرفة» و«محمد علي
رود» ،وغيرها من األعمال التي تركت بصمة في الدراما الخليجية.
«الجريدة» حاورت عبدال للتعرف عليه أكثر ،وعلى جديده في مجال الدراما التلفزيونية ...وفيما
يلي التفاصيل:

أقرب األعمال
إلى قلبي
«الديرفة» ألنه
يمثل نقلة في
مسيرتي

• لماذا فضلت اإلخراج على
الـتـمـثـيــل رغ ــم أن ــك ف ــي بــدايـتــك
ً
كنت ممثال؟
 ف ــي ال ــواق ــع أن ــا ل ــم أفـضــلاإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل
فـ ــأنـ ــا خـ ــريـ ــج قـ ـس ــم اإلخـ ـ ـ ــراج
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي واإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ــي مــن
كلية اآلداب قسم اإلعالم ،وفي
األص ـ ــل اإلخـ ـ ـ ــراج ه ــو مـهـنـتــي
األس ــاسـ ـي ــة وقـ ــد م ـث ـلــت رغ ـبــة
م ـن ــي ف ــي اإلح ـ ـسـ ــاس ب ـش ـعــور
الممثل أ م ــام ا لـكــا مـيــرا وأ ثـنــاء
ت ـق ــدي ـم ــه ل ـش ـخ ـص ـي ــة مـ ــا ف ـقــد
م ـث ـل ــت ألكـ ـتـ ـس ــب الـ ـخـ ـب ــرة مــن
الناحية التمثيلية واإلخراجية
من المخرجين الكبار.
• أع ـم ــال ــك دائـ ـم ــا م ــا تــاقــي
الكثير من ردود األفعال فأيها
أقرب لقلبك أو سعيد بالصورة
التي قدمتها من خالله؟

أكون في
أفضل حاالتي
ُ
حين أخرج
ً
عمال بطله
سعد الفرج

 أقرب األعمال إلى قلبي هومسلسل "الديرفة" ،إذ يعد نقلة
ف ــي ع ــال ــم ال ــدرام ــا الـخـلـيـجـيــة
ونـ ـقـ ـل ــة فـ ــي سـ ـي ــرت ــي ال ــذاتـ ـي ــة
فهو عمل تــرا ثــي جميل ويعد
ً
ً
بالنسبة لــي شيئا مـمـيــزا من
جميع جوانبه وأخذ في وقت
ً
عرضه صدى كبيرا ،وأيضا لن
أنسى أن أذكر مسلسل "محمد
ع ـل ــي رود" ،ف ـ ـهـ ــذان ا ل ـع ـم ــان
سعيد جدا بتقديمهما.
• مع من من الممثلين تشعر
بـ ــراحـ ــة فـ ــي ال ـع ـم ــل س ـ ـ ــواء مــن
الفنانين أو الفنانات؟
 -بالنسبة لي أكون في أحسن

احتفت وزارة الثقافة الفلسطينية
باملوسيقار باتريك الما في
يوم الثقافة الوطني واختارت
ابن مدينتي القدس وبيت لحم
"شخصية العام الثقافية" لعام
.2021
وقال وزير الثقافة الفلسطيني
عاطف أبوسيف ،في بيان ،إن
اختيار الما "هو انحياز للمثقف
الذي يعرف الدور املنوط به في
سرد حكاية شعبه وفي توظيف
الفن واإلبداع للدفاع عن حقوقه".
وأنتجت الوزارة بهذه املناسبة
فيلما قصيرا مدته  18دقيقة
يتناول مسيرته الفنية ويضم
مجموعة نادرة من الصور
الفوتوغرافية التي تؤرخ لحياته
املهنية والعلمية واالجتماعية.
(رويترز)

ح ــاالت ــي وأف ـض ـل ـهــا ح ـيــن أق ــوم
بإخراج عمل يكون بطله الممثل
الكبير والقدير سعد الفرج ،ومن
الفنانات من طمحت دائما إلى
إخــراج عمل لها سيدة الشاشة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ال ـف ـن ــان ــة ال ـق ــدي ــرة
ح ـي ــاة ال ـف ـهــد وال ـت ــي اسـمـتـعــت
بالعمل معها في مسلسل "مع
حصة قلم" ومع كامل احترامي
وتـ ـق ــدي ــري ل ـج ـم ـيــع ال ـف ـن ــان ــات
والفنانين فسعد الفرج وحياة
الـفـهــد هـمــا مــن أستمتع دائـمــا
وأبدا بالعمل معهما.

إلهام المدفعي يغني
لألمل في مرحلة بعد الوباء

• ح ــدث ـن ــا عـ ــن جـ ــديـ ــدك مــن
أعـ ـم ــال وهـ ــل م ــن م ـس ـل ـســل فــي
رمضان يحمل توقيعك؟
 ج ــدي ــدي ف ــي رمـ ـض ــان هومسلسل " مـطــر صـيــف" للفنان
ال ـق ــدي ــر س ـعــد الـ ـف ــرج وحـسـيــن
المهدي ونــور وحصة النبهان
ومـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن
والفنانات المميزين وسيكون
هـ ـ ــذا ا ل ـع ـم ــل عـ ــن األب ودوره
فـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــاة أسـ ـ ــرتـ ـ ــه وأب ـ ـنـ ــائـ ــه
واح ـتــوائ ـهــم ،فــدائ ـمــا مــا يكون
ا لـ ـ ـح ـ ــد ي ـ ــث ع ـ ـ ــن دور األم فــي
حـيــاة أســرتـهــا ويسلط الضوء
عليه دائـمــا فــي جميع األعمال
ال ــدرامـ ـي ــة ون ـغ ـفــل أه ـم ـيــة دور
األب وف ــي ه ــذا ال ـع ـمــل سلطنا
الضوء على األب وفعلنا دوره
الذي يعد مهما جدا وليس أقل
أهمية عن دور األم ،فاألسرة هي
أم و أب و ل ـكــل مـنـهـمــا أهميته
ودوره ،وه ـنــالــك ع ـمــل أج ـهــزه
لـمــا بـعــد شـهــر رم ـضــان الكريم

مناف عبدال مع نجوم مسلسل «محمد علي رود»
وهــو مسلسل "س ــرك الـخــافــي"،
وهو من تأليف محمد النشمي
ومن إخراجي وإنتاجي وبطولة
علي جمعة وحسين المنصور
وعبير أحمد وعبدالله بوشهري
ولـيـلــى عـبــدالـلــه ومـحـمــد صفر
وأمــل محمد من دولــة اإلمــارات
ومـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن
والفنانات الشباب المتميزين،
وفكرة العمل جميلة وأتمنى أن
تحوز رضا المشاهد.
• في اختياراتك ،هل تفضل
ال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة أم
الكوميدية أم التراجيدية؟
 ح ـق ـي ـقــة ال يـعـجـبـنــي ن ــوعم ـع ـيــن ،ف ــأن ــا تـعـجـبـنــي الـفـكــرة
غير المتداولة أو تلك التي لم

أسعد الزهراني يعود في رمضان عبدالمحسن النمر يصور
«راكان  8ساعات» في أبوظبي

الزهراني وناصر القصبي
يستعد الفنان السعودي أسعد الزهراني لتقديم عمل كوميدي
جــديــد مــن بـطــولـتــه ،يتضمن الكثير مــن الـمـفــاجــآت الـتــي تنتظر
جمهوره في شهر رمضان ،إذ سيتم عرضه على إحــدى القنوات
السعودية في وقت العرض الذهبي بعد المغرب مباشرة.
ويـتــواصــل تـصــويــر ه ــذا المسلسل الـكــومـيــدي ال ــذي لــم يحدد
اسمه بعد في دبي ،بمشاركة عدد كبير من الفنانين من السعودية
والخليج ،وهو من تأليف ورشة للنص ،ويتناول في قالب كوميدي
ساخر العديد من الموضوعات االجتماعية.
ويعود الزهراني إلى المنافسة في هذا الموسم ،بعد أن غاب عن
سباق دراما رمضان العام الماضي.
وقــدم الزهراني خــال األعــوام األخيرة العديد من المسلسالت
ً
الكوميدية منها" :عوض أبا عن جد" ،و"سيلفي" ،و"وواي فاي" ،في
ُ
حين كان آخر أعماله "هايبر لوب" الذي عرض في رمضان 2019
على قناة .MBC

أكد الفنان السعودي عبدالمحسن النمر أنه سيطل على جمهوره
خالل شهر رمضان المقبل من خالل بطولة عمل درامي واحد هذا
ً
العام هو "راكان  8ساعات" ،مبينا أن تصوير العمل يتواصل في
أبوظبي هذه األيام ،في أجواء ودية رائعة وسط تطبيق اإلجراءات
االحترازية.
وصــرح النمر بأنه يقدم في العمل شخصية "راكــان" الــذي تم
ً
ً
اختيار اسمه لما فيه من موسيقى بديال عن اسم خالد ،موضحا
أن الدور لمهندس معماري وفنان تشكيلي أنهى دراسته في فرنسا
وعاد إلى أبوظبي ليلتقي بزميلته الرسامة "ياسمين" التي تقدم
دورها الفنانة جيسي عبدو.
وأوض ـ ــح أن الـعـمــل تـ ــدور أح ــداث ــه ضـمــن  10حـلـقــات وقـصــة
ً
إنسانية فنية عميقة تمثل حالة من الدراما المعقدة ،مبينا أنه
ً
درامــا اجتماعية جديدة من نوعها ومختلفة في الطرح ،مشددا
على أن النص حي ويتم تعديله خالل تصوير المشاهد حسب
رؤية الكاتب والمخرج.
مسلسل "راكان  8ساعات" من المقرر عرضه على شاشة أبوظبي،
ينتمي لنوعية "بان آرب" ،ويتناول في إطار درامي اجتماعي قصة
رومانسية غير تقليدية ضمن حبكة عنوانها التشويق واإلثارة.
العمل من إنتاج آي سي ميديا للمنتج األردني إياد خزوز ،تأليف
ميساء الفارس ،وإخراج التونسي محمد خياري ،بمشاركة عدد
من النجوم منهم عبدالمحسن النمر ،وجيسي عبدو ،وديمة بياعة،
وسلطان المقبالي ،ومريم الغامدي.

الكلمات المنسية والحكمة في تراث الشعر الشعبي
ً
صــدر فــي الكويت مــؤخــرا عــن دار الفراشة
كتاب" :الكلمات المنسية والحكمة في تراث
الشعر الشعبي" مع عنوان جانبي "الكلمات
المنسية وأبـيــات الحكمة ...شواهد من تراث
الشعر الشعبي الكويتي" ،للروائي والباحث
حمد الحمد.
مـ ــادة تـسـلــط ال ـض ــوء ع ـلــى أه ـم ـيــة الـشـعــر
الشعبي ،لكونه وثيقة مهمة لحكاية تاريخ
مجتمع ،حيث بأبيات الشعر تكتشف قضايا
ال ـم ـج ـت ـمــع ف ــي زمـ ــن م ـض ــى ،فـ ـ ــإذا كـ ــان عــالــم
اآلثــار ُينقب فوق األرض وباطنها عن مالمح
وإن ـجــازات مجتمع قديم سبقه ،فلن يجد إال
ماديات صماء ،لكن في تراث الشعر

غالف اإلصدار

الـشـعـبــي سـنـجــد آثـ ــار األولـ ـي ــن م ــن كلماتهم
المحكية ،وقضاياهم وعمق مشاعرهم ،وما
كــان ُيستخدم من عمالت نقدية ،وأوضاعهم
االجتماعية ،وتفاصيل معارك من تاريخهم
الحربي والسياسي ،وعالقتهم مع المجتمعات
األخرى.
في الكتاب رصد الباحث أكثر من  700كلمة
غــابــت عــن لهجتنا الكويتية أو تـكــاد تغيب،
وشرح معناها ،وقدم عدة أبيات كشواهد تدل
عليها من دواوين الشعر الكويتي ،وفي الفصل
الثاني عرض أبيات الحكمة في الشعر الشعبي،
والكتاب من القطع المتوسط ،وعدد صفحاته
تقارب الـ.300
أمـ ـ ــا عـ ــن اإلصـ ـ ـ ـ ــدار فـ ـق ــال ال ــدكـ ـت ــور عـ ــادل
الـعـبــدالـمـغـنــي" :ت ـعــرفــت عـلــى أع ـم ــال األدي ــب
الروائي حمد عبدالمحسن منذ أكثر من اربعين
ً
عاما من خالل مجموعاته القصصية والروائية
التي كنت اشتريها وقت صدورها ،وعرفت انه
حصد جوائز عديدة الشتراكه في المسابقات
التي كانت تعلنها المؤسسات الثقافية في دول
مجلس التعاون الخليجي ،وهذا الفوز إذا أردت
ً
ترجمة معانيه فإنه يعد فــوزا لدولة الكويت،
لحصول أبنائها على المراكز األولى من بين
م ـئ ــات الـقـصــاصـيــن وال ــروائ ـي ـي ــن ف ــي الــوطــن
العربي ،رغم انه لم يحصل على أي تكريم من
الكويت ،ويـبــدو لــي أن مــن بيدهم التكريم لم
يطلعوا على إنتاجه المبكر الذي أصبح اآلن
نادرا ومن التراث".
الشك أن أي إنسان يصيبه اإلحباط لتجاهل
وطـنــه ل ــه ،ولـكــن إرادة الـصــديــق األدي ــب حمد

عبدالمحسن جعلته يتجه إلى أعمال أخرى في
مجال تراث الشعر الشعبي الكويتي ،واستطاع
ً
بمثابرة وصبر وبحث جــاد أن يصدر تباعا
في العشرين السنة الماضية مجموعات نادرة
ُ
من المؤلفات في هذا المجال ،وتعد سبقا لم
يتطرق إلـيــه بــاحــث متخصص قبله ،والشــك
ُ
ف ــإن ه ــذه الـكـتــب تـعــد إث ــراء حقيقيا للمكتبة
الكويتية والعربية.
وقـبــل أي ــام ص ــدر كـتــابــه الـضـخــم المتعلق
بشرح وتفسير الكلمات المنسية في الشعر
الشعبي الكويتي ،ولــم يظهر هــذا الكتاب إال
من خالل بحثه الدقيق في بطون المئات من
دواويــن شعراء الكويت ،واستخراج الكلمات
ال ـص ـع ـبــة ال ـت ــي ل ــم ت ـعــد م ـت ــداول ــة ف ــي الــوقــت
ال ـحــاضــر ،وال يـعــرفـهــا أب ـنــاء الـجـيــل الـحــالــي
وشرح معانيها.
إن مجموعات األديــب الباحث حمد الحمد
الحالية المتعلقة بالشعر والشعراء الشعبين
الكويتيين وتعدد صنوفها ومجاالتها ،ينطبق
عليها وصف الشاعرة د .نورة المليفي حينما
قالت:
ً
ع ـلــى ش ــرف ال ـكــويــت ق ـ ـ ُ
ـرأت س ـف ــرا  ...وكــل
شواهدي صارت لديا  ...هنا كتب ُ
تزيد الجيل
ً
ُفخرا  ...بكاتبها الذي سيظل حيا  ...أحاول أن
ُ
أعدد كم كتاب  ...فكان العد يكبر في يديا.
ً
شـكــرا ألديبنا األسـتــاذ حمد عبدالمحسن
ال ـح ـمــد ل ــدخ ــول ــه ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال ال ـص ـعــب،
واستخراج معان ومفاهيم وكنوز وآللئ الشعر
الشعبي الكويتي.

تقدم كثيرا ،وأفضل الفكرة التي
تـطــرح بشكل جــد يــد ومختلف
وتواكب عصرنا عصر السرعة
والمنصات الرقمية ،وال يهمني
أن تـ ـك ــون ك ــوم ـي ــدي ــة أو الي ــت
كوميدي أو تراجيدية أو تراثية
أو اجـتـمــاعـيــة فــأنــا أب ـحــث عن
الـفـكــرة الـجـيــدة الـتــي تــزيــد من
رصيدي.
• مــن لــه الـكـلـمــة األقـ ــوى في
اختيار أبطال العمل والكاست
بشكل عــام الـمـخــرج أم المنتج
؟ وهل تقبل عمال ُيفرض عليك
فيه ممثل ما؟
 ألكون صريحا هنالك توافقب ـي ــن م ـث ـل ــث مـ ـك ــون مـ ــن م ـخــرج
ومؤلف ومنتج فال نستطيع أن

نلغي قــرار المنتج في االختيار
فليس منطقيا أن آتــي له بفنان
مــا أج ــره عــال ويـفــوق الميزانية
الموضوعة ولكن من الممكن أن
نطرح خـيــارات متعددة ويكون
ه ـنــالــك م ــرون ــة ف ــي االخ ـت ـي ــارات
ال ـم ـتــاحــة ب ـمــا ي ـنــاســب الجميع
وي ـ ـ ـتـ ـ ــم االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار بـ ــال ـ ـتـ ــوافـ ــق
وال ـت ــراض ــي ،وم ــن ال ـمــؤكــد أنـنــا
سنختار الفنان الذي ينادي عليه
الدور ومن المستحيل أن نعطي
الدور لفنان ال يتوافق معه أو ال
يـنــاسـبــه ،ول ـكــن االخ ـت ـيــار األول
واألخـيــر يكون للمخرج فهو له
الكلمة األخيرة والحاسمة فهو
رب العمل والمسؤول عنه.
• هل يمكن عودتك للتمثيل
يوما ما؟

 ع ــودت ــي لـلـتـمـثـيــل أتــركـهــاللظروف ولكنها غير مطروحة
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي إذ إن ـنــي
مشغول بالتجهيز ألعمال لما
ب ـع ــد ش ـه ــر رمـ ـض ــان ك ـم ـخــرج،
وك ـ ـمـ ــا ي ـ ـقـ ــال "صـ ــاحـ ــب بــال ـيــن
كـ ـ ــذاب" ،ف ــا أسـتـطـيــع أن أك ــون
م ـم ـث ــا ومـ ـخ ــرج ــا فـ ــي ال ــوق ــت
ذات ــه .غـيــري قــد يستطيع فعل
ه ــذا ول ـكــن أن ــا أف ـضــل الـتــركـيــز
ع ـلــى اإلخـ ـ ــراج ألن ــه ب ـحــر كبير
و ي ـ ـس ـ ـعـ ــد نـ ــي ج ـ ـلـ ــو سـ ــي وراء
الـمــونـيـتــور ألتــرجــم إحساسي
بالعمل إلى حقيقة ورؤية.

يحضر املوسيقار العراقي إلهام
املدفعي ،الذي أحدث قبل نحو
نصف قرن ثورة في األغنية
العراقية من خالل إدخال اآلالت
الغربية على األغنيات التراثية،
إلطالق أغنية جديدة تتمحور
على األمل في مرحلة ما بعد
جائحة كوفيد.19 -
فهذا املوسيقار السبعيني
املتمرد معروف بأنه أدخل الفرح
في األغنية العراقية التي غالبا
ما تطغى عليها مسحة الحزن،
ً
جاعال الشباب يرقصون على
أنغامها .وكتب كلمات األغنية
الشاعر األردني الشاب عمر
ساري ،وتشاركه فيها املطربة
العراقية نادين الخالدي.
(أ ف ب)
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إيران تقترب من االستخدام العسكري لليورانيوم

وفد إسرائيلي يحشد أوروبا ّ
ضد «نووي طهران» وغانتس ينفي المسؤولية عن تلوث «المتوسط»
حذر مدير الوكالة الدولية
للطاقة الذرية من أن زيادة
تخصيب اليورانيوم بمستويات
أعلى ستقرب إيران من
االستخدام العسكري ،بعد
ساعات من كشف البيت
األبيض عن إقامة اتصاالت
غير مباشرة مع طهران إلحياء
االتفاق النووي ،فيما أفادت
تقارير إسرائيلية بتوصيات
أمنية من أجل تهدئة التوتر
البحري مع إيران.

راتكليف تمثل
ً
مجددا أمام
المحكمة بتهمة
«الدعاية» ضد
الجمهورية
اإلسالمية

غـ ـ ـ ــداة كـ ـش ــف الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ب ــدء
اتصاالت غير مباشرة مع إيــران بهدف
استطالع كيفية إحياء ّاالتفاق النووي
ب ـخ ـطــوات مـتــزامـنــة ،دق ال ـمــديــر الـعــام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل
غروسي ناقوس "الخطر الذري" وقال إن
زيادة تخصيب اليورانيوم بمستويات
أع ـلــى سـتـقــرب ط ـه ــران م ــن االس ـت ـخــدام
العسكري ،وهو ما يسمح لها بتطوير
أسلحة دمار شامل.
وأضــاف غروسي ،في مقابلة نشرت
أمـ ــس" :إن الــوكــالــة تـسـعــى الستئناف
عمليات تفتيش مكثفة لمنشآت إيــران
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة" .ووص ـ ـ ــف خ ـف ــض عـمـلـيــات
التفتيش الدولية من طهران بالتزامن
مع زيــادة التخصيب بما يصل إلى 20
في المئة بأنه "أمر غير عادي".
وتــابــع" :مــن الــواضــح ،إذا كنت تريد
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ض ـم ــان م ـق ـبــول بـعــدم
وجــود انحراف عسكري ،فأنت بحاجة
ً
إلى تفتيش قوي جدا".
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن إي ـ ـ ــران "ت ـم ـت ـلــك أق ــل
ً
بقليل" من  20كيلوغراما من اليورانيوم
المخصب بنسبة  20في المئة ،لكن لديها
 3000كيلوغرام من اليورانيوم المخصب
الذي تم إنتاجه ،من قبل ،عند مستويات
أق ــل ،ووص ــف ه ــذه الكمية بأنها آخــذه
في النمو.
كما أعلن غروسي زيادة قدرات إيران
في مجال التخصيب النووي من خالل
تشغيل المزيد من المعدات.
ومن المقرر أن تبدأ الوكالة مشاورات
فنية مع إيــران في أبريل المقبل تركيز
على وجود جزيئات يورانيوم في منشأت
نــوويــة غير معلن عنها ،فيما توقعت
مصادر أوروبية إمكانية جمع واشنطن
وطهران على طاولة غير رسمية بهدف
ب ـحــث الـ ـع ــودة لــات ـفــاق الـ ـن ــووي ال ــذي
انسحب منه الرئيس دونالد ترامب عام
 ،2018بحلول الـ  20من مارس الجاري.
وج ـ ــاء ال ـت ـحــذيــر ال ــدول ــي بــال ـتــزامــن
م ــع بـ ــدء ك ــل م ــن الــرئ ـيــس اإلســرائ ـي ـلــي
رؤوفين ريفلين ،ورئيس أركان الجيش
اإلســرائـيـلــي أفـيــف كــوخــافــي ،األسـبــوع

جنود قرب ملصق دعائي لنتنياهو بالضفة الغربية المحتلة أمس
المقبل ،جــولــة أوروب ـي ــة تشمل فرنسا
وأل ـمــان ـيــا وال ـن ـم ـســا ،لـحـشــد دع ــم ق ــادة
جيوش هذه الدول ّ
ضد البرنامج النووي
اإليراني.
وسـ ـتـ ـتـ ـضـ ـم ــن م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــات ري ـف ـل ـي ــن
وكوخافي ،مع نظرائهم في الدول الثالث،
البرنامج الـنــووي ،كذلك قــوة "حــزب الله"
الـلـبـنــانــي الـمـتـصــاعــدة ،إل ــى جــانــب قــرار
المدعية الـعـ ّ
ـامــة لــدى محكمة الجنايات
الدولية ،في الهــاي ،بفتح ملفات تحقيق
بشبهات ارتكاب جرائم حــرب في الضفة
الغربية ،وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي جانب آخر من الصراع ،نفى وزير
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس أنباء عن
وقوف تل أبيب وراء التسرب النفطي الكبير
الذي وقع قبالة سواحل إسرائيل ولبنان
في شرق المتوسط ،فبراير الماضي ،بعد
تقرير عن احتمال تسبب سلسلة هجمات
شنتها الدولة العبرية على ناقالت نفط

إيرانية متجهة إلى سورية ،وكشف عنها
ً
أخيرا ،في الحادث الذي يعتقد أن أضراره
ً
البيئية ستمتد أعواما.
وجاء نفي غانتس غداة اتهام مسؤول
إيراني تل األبيب بالتورط في استهداف
سفينة الشحن اإليرانية "شهركرد" خالل
إبحارها إلى أوروبا ،عبر المتوسط ،لهجوم
تسبب بحريق ،األربعاء الماضي.
وذك ــرت مـصــادر إسرائيلية ،أم ــس ،أن
المؤسسة األمنية أوصــت بتهدئة التوتر
البحري مع طهران التي اتهمت باستهداف
سفينة شحن إسرائيلية قبل أسبوعين في
مياه الخليج.
ونقل موقع "وااله" االستخباراتي عن
أحد المسؤولين اإلسرائيليين قوله ،إنه "في
الفترة التي تبلور فيها اإلدارة األميركية
الجديدة سياستها ،وفي المقابل تجري
مفاوضات مع طهران حول اتفاق نووي،
ليس من الصائب العمل بشدة ضد إيران"،

(أ ف ب)
ً
مشيرا إلــى أن هــذا الوقت يجب أن يكون
لــ"الـتـهــدئــة رغ ــم أنـهــم عـمـلــوا فــي المجال
المدني وهذا أمر خطير".
وجــاء ذلك بعد تسريب تقرير عن شن
ً
الدولة العبرية لما ال يقل عن  11هجوما
على سفن طهران المبحرة باتجاه دمشق
ضـمــن سـيــاســة رئـيــس الـ ـ ــوزراء بنيامين
نتنياهو لما يصفه بـ"منع تموضع إيران
في سورية".
ويــأتــي ذل ــك فــي وق ــت رجـحــت مصادر
أن اإلدارة األميركية الجديدة عمدت إلى
ت ـســريــب ال ـت ـقــريــر ع ــن اس ـت ـه ــداف السفن
اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـمــدن ـيــة ل ـل ـنــأي ع ــن سـيــاســة
نتنياهو الذي يكافح للبقاء بالسلطة في
انتخابات حاسمة  23مارس الجاري.

شروط وحافة
فــي الـمـقــابــل ،ق ــال الـقــائــد ال ـعــام لـقــوات

نتنياهو :صواريخ الحوثيين أجلت زيارة اإلمارات شركة إماراتية لواشنطن :صادرتم نفطنا
صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه تلقى تحذيرات من الطيران إلى
اإلمارات عبر المجال الجوي السعودي األسبوع الماضي ،بسبب تهديد إطالق الصواريخ
من وكالء إيران في اليمن.
وكان نتنياهو ،الذي جاءت تصريحاته ،ليل السبت ـ األحد ،ألغى زيارة ألبوظبي األسبوع
الماضي ،بسبب خالف مع األردن ،الذي أغلق مجاله الجوي مؤقتا أمام رحلة رئيس الوزراء
اإلسرائيلي .لكن بدال من تجاوز المجال الجوي األردنــي ،واتخاذ مسار جنوبي أكثر عبر
سماء السعودية ،قال نتنياهو للقناة  13اإلسرائيلية" :كانت هناك أيضا مشاكل قبل أسبوع
في سماء المملكة" ،في إشارة إلى الهجمات الصاروخية األخيرة التي شنتها جماعة أنصار
الله الحوثية المتحالفة مع طهران من اليمن.
ولم يخض نتنياهو في التفاصيل ،ولم يقل إن طائرته استهدفت من قبل الحوثيين.

أعـلـنــت شــركــة إمــارات ـيــة أنـهــا الـمــالــك لشحنة نفط
صادرتها الواليات المتحدة بزعم أنها إيرانية.
ً
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" ،فإن شركة مملوكة إلمارة
الفجيرة تقدمت بدعوى أمــام محكمة أميركية ،تفيد
بأن الشحنة التي تقدر بنحو مليوني برميل من النفط
الـخــام كــانــت فــي األص ــل قــادمــة مــن م ــورد عــراقــي ،قدم
فواتير شحن من الشركة الوطنية العراقية لتسويق
المحروقات "سومو".
وقالت شركة الفجيرة الدولية للنفط والـغــاز ،إنها
ً
بائع وسيط للنفط ،وفقا لوثيقة تم رفعها أمام محكمة

اتحادية في مقاطعة كولومبيا .وزعمت واشنطن أن
"الحرس الثوري" و"فيلق القدس" ،المصنفين في الواليات
الـمـتـحــدة ضـمــن الـمـنـظـمــات اإلره ــاب ـي ــة ،قــامــا بشحن
النفط للخارج ،معتمدين على نقله من سفينة ألخرى
واستخدام وثائق م ــزورة .وردت طهران بــأن الشحنة
مملوكة لـ"القطاع الخاص" ،وأن مصادرتها تمثل "عملية
قرصنة" .وتعكس القضية مدى الصعوبة التي تواجهها
واشنطن في محاولة منع طهران من تحقيق دخل من
مبيعات الطاقة والضغط عليها إلع ــادة الــدخــول في
محادثات بشأن أنشطتها في المنطقة وبرامج تسلحها.

"الحرس الثوري" ،اللواء حسين سالمي ،إن
إيران كانت على حافة الحرب بضع مرات،
ً
معتبرا أن "الـمــرشــد علي خامنئي أجبر
العدو على التراجع".
واعـتــرف ســامــي ،أن "إي ــران محاصرة
لكنها لم تتضرر" ،ورأى أن "العدو خسر
الحرب االقتصادية" في إشارة إلى "سياسة
الضغوط القصوى" التي تبناها الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب.
في شأن آخر ،هاجم السياسي األصولي
المعتدل والمرشح لالنتخابات الرئاسية
اإليرانية ،المقررة في يونيو المقبل ،علي
مطهري ،أمس ،سياسة بالده الخارجية.
وأضــاف مطهري" :كان يجب أن نجعل
ال ــدول العربية واإلســامـيــة أصــدقــاء لنا،
وقمنا بأشياء بشعة مثل :مهاجمة السفارة
ً
السعودية" ،الفتا إلى أن "عالقتنا بالدول
ً
المجاورة نقطة ضعيفة جدا ،إذ ال توجد
لدينا عالقات جيدة مع الدول اإلسالمية،
وقمنا ببناء جزيرة بأنفسنا ونعمل فقط
مــع ح ــزب ال ـلــه وح ـم ــاس" .فــي ش ــأن آخــر،
مثلت اإليرانية ـ البريطانية نازنين زاغري
ً
راتكليف مجددا أمــام محكمة في طهران
بتهمة "الدعاية" ضد الجمهورية اإلسالمية،
بعد أسـبــوع مــن انـقـضــاء فـتــرة عقوبتها
بالسجن خمسة أعــوام في قضية أخــرى،
في مسألة تثير انتقاد المملكة المتحدة
التي تطالب بالسماح لها بمغادرة إيران.
وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـبــري ـطــانــي
دومينيك راب ،إن من غير المقبول أن تحاكم
إيــران راتكليف في قضية ثانية .وأضاف
"تعرضت راتكليف لمحنة قاسية ومشينة
بسبب التصرفات غير االعتباطية للحكومة
اإليرانية .البد من وضع نهاية لذلك".
(طهران ـ وكاالت)

الحوثيون يتشبثون بمعركة مأرب

ّ
رد مصري فاتر على تركيا وخطة لما بعد «النهضة»

سلسلة غارات جوية لـ «التحالف» تستهدف المتمردين بعمران وصرواح

نقاش حول التحرش والحرية الفردية بعد فيديو المترو وجريمة السالم
●

مقاتلون موالون للشرعية في اليمن (أ ف ب)
فــي وقــت يخيم الـتــردد واالرتـبــاك
ع ـل ــى م ــوق ــف ح ــرك ــة "أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه"
الحوثية من خطة المبعوث األميركي
تيم لندركينغ ،ا لـتــي طرحها خالل
جولته األخ ـيــرة بالمنطقة مــن أجل
وقف إطالق النار واستئناف المسار
السياسي إليجاد حل لألزمة اليمنية،
أكدت الجماعة المتمردة ،المتحالفة
مــع إي ــران ،أنـهــا متمسكة بمواصلة
الهجوم على مدينة مأرب ،آخر معاقل
ال ـقــوات الـمــوالـيــة لحكومة الرئيس
عبدربه منصور هادي بشمال البالد
أمس.
ونـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل عـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ع ـ ـس ـ ـكـ ــري
بالجماعة المسيطرة على العاصمة
صنعاء ،قوله إن القوات الموالية لهم
مستمرة في تطهير كامل األراضــي.
وجــدد المصدر تهديده باستهداف
دول "تـحــالــف دع ــم الـشــرعـيــة" الــذي
تقوده السعودية في اليمن.
ومنذ أيــام ،ادعــت مصادر موالية
ل ـل ـم ـت ـم ــردي ــن أنـ ـه ــم سـ ـيـ ـط ــروا عـلــى

مرتفعات حمة ذياب االستراتيجية،
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة نـ ـخ ــا بـ ـي ــن األط ـ ـ ـ ــراف
الشرقية لمديريتي ر غ ــوان ومدغل
شمالي غرب محافظة مأرب.
وأش ـ ــارت ال ـم ـصــادر إل ــى سيطرة
الميليشيات ا لـمـتـمــردة عـلــى تباب
النضود بجبهة العلم الصحراوية
شمال مأرب.
ّ
وج ــاء ذل ــك غ ــداة ش ــن "الـتـحــالــف"
س ـل ـس ـلــة غ ـ ـ ــارات ج ــوي ــة اس ـت ـهــدفــت
مواقع الحوثيين في محافظة َعمران
شمال غربي البالد ،ومــأرب الواقعة
شرقي العاصمة صنعاء.
وتــأتــي تـلــك ال ـت ـطــورات بــالـتــزامــن
م ــع م ـع ــارك ب ـيــن م ـقــات ـلــي الـجـمــاعــة
والقوات الموالية للحكومة المعترف
بـهــا دول ـيــا فــي جـبـهــات متفرقة من
مــديــريــة ص ــرواح المتاخمة لمدينة
مأرب عاصمة المحافظة التي تحمل
االسم نفسه.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر فـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــوات
ال ـم ــوال ـي ــة ل ـل ـح ـكــومــة أنـ ـه ــا تـمـكـنــت

مــن أس ــر ع ـشــرات الـمـتـمــرديــن خــال
المعارك بمأرب.
وفي تعز ،أفاد مصدر عسكري في
الجيش اليمني ،بمقتل وإصابة 10
جنود جراء صاروخ أطلقه الحوثيون
في محافظة تعز جنوب غرب البالد
على "مبنى مدرسة" تتخذه القوات
المواليةّ للحكومة الشرعية مقرا لها.
وح ـ ـ ــذر الـ ـمـ ـص ــدر م ــن اس ـت ـه ــداف
الميليشيات لمقار عسكرية ومدنية
ً
فـ ــي ت ـع ــز "ردا ع ـل ــى تـ ـق ــدم الـ ـق ــوات
الحكومية لتحرير مناطق في تعز".
وتعد المدرسة مقرا للجيش في
الوقت الحالي ،وكانت ثكنة عسكرية
ح ــوث ـي ــة ق ـب ــل أن ي ـح ــرره ــا الـجـيــش
الحكومي قبل أيام عقب معارك عنيفة
دارت بين الطرفين.
وتـ ـسـ ـيـ ـط ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
عـلــى مــديـنــة تـعــز ،فــي حـيــن يسيطر
ال ـحــوث ـيــون عـلــى أج ـ ــزاء م ــن أط ــراف
المدينة و يـفــر ضــون عليها حصارا
منذ نحو خمس سنوات.

القاهرة  -حسن حافظ

في أول رد مصري رسمي على إعالن تركيا عن اتصاالت
دبلوماسية مع مصر بعد سنوات من القطيعة ،أكد سامح
وجدنا
شكري وزيــر الخارجية المصري ،أمــس أنــه "إذا ما
ّ
هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل
في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع
السياسة المصرية ،قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعالقات
الطبيعية".
وأض ــاف شـكــري أم ــام ن ــواب لجنة الـعــاقــات الخارجية
بالبرلمان أنه لم توجد عالقات خارج القنوات الدبلوماسية
الطبيعية.
وبخصوص العالقة مع قطر ،أوضح شكري أنه يتم متابعة
تنفيذ قطر لبيان العال ،مؤكدا أن هناك رسائل إيجابية من
الدوحة في هذا الشأن.
وف ــي وق ــت ال ي ــزال مـلــف ســد النهضة اإلثـيــوبــي ي ــراوح
مكانه ،بسبب الخالفات العميقة بين إثيوبيا مــن جانب
ومصر والسودان من جانب آخر ،كشف وزير الموارد المائية
والري المصري ،محمد عبدالعاطي ،أمس ،عن خطة مصرية
متكاملة لمواجهة ضعف الموارد المائية ،واعتماد مصر
ذات الـ  100مليون نسمة على نهر النيل لتوفير  97بالمئة
من احتياجاتها المائية.
وكان عبدالعاطي قد ألقى كلمة في الجلسة االفتتاحية
ّ
وتحدث باستفاضة
لمؤتمر بغداد الدولي األول للمياه ،أمس،
عن أزمــة بــاده في مواجهة شح المياه ،وهــي أزمــة مزمنة
تواجه الدولة المصرية التي أعلنت الدخول في عصر الشح
الـمــائــي منذ عــدة س ـنــوات ،حتى قبل أن تـبــدأ إثيوبيا في
مــلء سد النهضة ،الــذي يتوقع أن يخصم من حصة مصر
التاريخية المقدرة بـ  55.5مليار متر مكعب سنويا.
واعترف عبدالعاطي بجملة من المصاعب تواجه بالده،
وتتمثل في ضعف الموارد المائية ،والتزايد المتسارع في
السكان ،إضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر ،األمر
عدد ّ
الذي يمثل تهديدا كبيرا على دلتا نهر النيل ،فضال عن أن
 97بالمئة من موارد مصر المائية المتجددة تأتي من خارج
حدودها.
ولفت إلى أنه تم وضع استراتيجية قومية مستمرة حتى
عام  ،2050تهدف لتحقيق اإلدارة المستدامة للموارد المائية
والـمــوازنــة بين الـمــوارد المائية الـمـحــدودة واالحتياجات
المائية الحالية والمستقبلية ،فضال عن وضع خطة عاجلة
إلدارة الموارد المائية حتى عام  2037باستثمارات تتجاوز
الـ  900مليار جنيه ،لترشيد الموارد المائية وتنمية موارد
جديدة.

ّ
وتطرق الوزير إلــى ملف سد النهضة ،قائال إن القاهرة
تسعى للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد
اإلثيوبي ،بما يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي
جاذب لالستثمارات ،الفتا إلى أن التعاون مع الدول اإلفريقية
خاصة
الشقيقة يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصريةّ ،
أن القاهرة ليست ضد التنمية في دول حوض النيل ،لكنها
تعترض على أي فعل أحادي من دول المنابع ،دون األخذ في
دولتي المصب.
االعتبار مصالح
ّ
في غضون ذلك ،شنت أسرة الرئيس األسبق حسني مبارك،
ّ
شكك فــي طـهــارة الـ ّ
ـذمــة المالية
أم ــس ،هجوما على كــل مــن
لألسرة ،بعد قرار مجلس االتحاد األوروبي رفع أسمائهم من
قائمته لألفراد المدرجين في قوائم العقوبات ،لتنتهي بذلك
معركة قانونية استمرت بين عائلة مبارك واالتحاد األوروبي
لنحو  10سنوات.
ونشر عالء مبارك (النجل األكبر للرئيس األسبق) ،بيان
العائلة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" ،والــذي ّ
تحدث
فيه جمال مبارك باسم العائلة ،قائال" :والدي الراحل الرئيس
مبارك ووالدتي ،لم يمتلكا ً
أبدا أي أصول خارج مصر ،وبعد
 10سنوات من التحقيقات المستفيضة ،والتجاهل الواضح
من قبل االتحاد األوروب ــي لحقوقنا األساسية ،لم تكتشف
سلطة قضائية واحدة في أي والية قضائية أجنبية ،أي انتهاك
قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي".
وش ــدد جـمــال عـلــى "أن ق ــرار مجلس االت ـح ــاد األوروبـ ــي
المتأخر برفع هذه العقوبات غير القانونية ،والذي يأتي بعد
حكم محكمة العدل األوروبـيــة ،الــذي أكد عدم مشروعيتها،
وكــذلــك بعد ق ــرار المملكة المتحدة بالتأكيد على افتقاد
المبررات القانونية إلدراج ّأسرة الرئيس مبارك على قوائم
العقوبات البريطانية ،ال يمثل جبرا للضرر".
في غضون ذلك ،سيطرت القضايا المجتمعية ذات العالقة
بالحريات الشخصية وقضايا التحرش ،على حياة المصريين
في األيــام القليلة الماضية ،وأصبحت الشغل الشاغل لهم
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،فمع قرار محكمة استئناف
القاهرة أمس ،ببدء محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة المعادي
في  30الجاري ،انتشر فيديو لشاب يتحرش بفتاة في مترو
القاهرة ،وممارسة فعل فاضح أمامها.
يأتي ذلك ،فيما ال يزال المجتمع المصري في صدمة من
إلقاء صاحب عقار وعدد من السكان سيدة من الدور السادس
في منطقة السالم (شرقي القاهرة) ،أمس األول ،بزعم استقبالها
شابا في منزلها ،بعدما ّ
ّ
المبرح داخل
تعدوا عليها بالضرب
شقتها السكنية ،وهي الجريمة التي فتحت نقاشا عميقا عبر
وسائل التواصل االجتماعي حول الحرية الشخصية وحرمة
المنازل ،مع المطالبة بتوقيع عقوبة قاسية على الجناة.

سلة أخبار
مباحثات بين أمير
قطر وماكينزي

استقبل أمير قطر تميم بن
حمد آل ثاني قائد القيادة
الوسطى األميركية في
الشرق األوسط ،الجنرال
كينيث ماكينزي أمس.
وأفادت وكالة األنباء
القطرية "قنا" بأنه جرى
خالل المقابلة استعراض
العالقات االستراتيجية
بين البلدين وآفاق
تعزيزها ،إضافة إلى
تطورات األوضاع في
المنطقة ،ويأتي هذا
بعدما التقى قائد القيادة
المركزية األميركية الرئيس
األفغاني أشرف غني،
أمس األول ،حيث أعربا عن
قلقهما لتصاعد العنف في
أفغانستان ،مع استمرار
الهجمات ضد المدنيين
وقوات األمن ،كما ناقشا
عملية السالم األفغانية
التي ترعاها الدوحة بين
كابول وحركة طالبان.

ليبيا :غارات على مواقع
لـ «داعش» في أوباري

أفادت تقارير بأن
طائرات حربية مجهولة
الهوية نفذت غارات على
مدينة أوباري جنوب
ليبيا أمس ،بينما
رجحت مصادر أن تكون
الهجمات نفذت من قبل
قوة "أفريكوم" ،التي
سبق أن شنت ضربات
مماثلة على مواقع
يشتبه في أنها تابعة
لتنظيم داعش بالمدينة.
وذكرت مصادر أمنية
أن  4غارات استهدفت
حي الشارب وجبل
تيندا وضواحي مشروع
برجوج داخل ثاني أكبر
مدن جنوب البالد ،دون
ورود معلومات عن
وقوع ضحايا.
في غضون ذلك ،أفادت
قناة "ليبيا الحدث"
بأن ما شهدته المدينة
ليس ضربات جوية بل
"عملية نوعية" نفذتها
قوات "الجيش الوطني"
بقيادة المشير خليفة
حفتر ،بهدف تدمير
مخزن ذخيرة والقبض
على  3ينتمون إلى
"داعش".

السودان :ضبط أسلحة
على حدود إثيوبيا

أعلن الجيش السوداني
ضبط أسلحة مهربة
بمنطقة الفشقة
الحدودية مع إثيوبيا
أمس.
وأفاد الجيش بضبط
"أسلحة مهربة من
أحد دول الجوار
بمنطقة الفشقة إلى
داخل السودان" ،مبينا
أن قواته "تمكنت
بعد توفر معلومات
استخباراتية ومتابعة
دقيقة من ضبط
األسلحة في المنطقة
العسكرية الشرقية".
ومنذ فترة ،تشهد
الحدود السودانية
اإلثيوبية توترات ،حيث
أعلنت الخرطوم ،في
 31ديسمبر الماضي،
سيطرة الجيش على كل
أراضي بالده بمنطقة
الفشقة.
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ّ
باسيل يفرغ «الحياد» من مضمونه ويتمسك بسياسته الهجومية
• الراعي :سالح الجيش هو الوحيد الشرعي • مدخول  ٪٧٥من أسر لبنان بات تحت  ٢٠٠دوالر
تمسك رئيس التيار الوطني
الحر جبران باسيل ،الذي
تتهمه بعض القوى السياسية
بأنه سبب رئيسي في عملية
عرقلة تشكيل حكومة جديدة،
بنهجه الهجومي ،في وقت
مرت ذكرى  ١٤آذار على لبنان،
وسط استعصاء سياسي مع
استمرار التدهور االقتصادي
والمالي.

أزمة البنزين
تتفاقم مع إقفال
معظم محطات
الوقود

فــي ال ــذك ــرى ال ـ ـ  ١٦النـتـفــاضــة
 ١٤آذار ،ب ــدا لـبـنــان ،أم ــس ،كأنه
فــي حالة استعصاء شاملة؛ فال
ال ـس ـيــاس ـيــون راغـ ـب ــون أو حتى
ق ـ ـ ــادرون ع ـلــى ت ـقــديــم أي حـلــول
ألسـ ــوأ أزمـ ــة اق ـت ـصــاديــة ومــالـيــة
ت ـع ـي ـش ـهــا الـ ـب ــاد ف ــي تــاري ـخ ـهــا
الـحــديــث ،وال ال ـشــارع ق ــادر على
تحقيق أي اختراق.
ً
وكـ ــان الف ـت ــا أم ــس اإلشـ ـ ــارات،
التي أرسلت إلى الجيش وتذكيره
بــالـمــوقــف ،ال ــذي اتـخــذه الجيش
ً
قبل  ١٦عاما ،عندما قرر السماح
آلالف اللبنانيين بــا لـتــد فــق إ لــى
ســاحــة ال ـش ـهــداء ،وه ــي األح ــداث
التي أدت الى زلزال في ذلك الوقت
ّ
غير المشهد السياسي بالكامل.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،ش ـ ــدد
الـ ـبـ ـط ــري ــرك ال ـ ـمـ ــارونـ ــي بـ ـش ــارة
الــراعــي ،فــي عظة األح ــد ،على أن
«الجيش هو جيش الديمقراطية،
وال يـ ـ ـح ـ ــق أل حـ ـ ـ ـ ــد أن يـ ـح ــو ل ــه
ج ـيــش ال ـت ــداب ـي ــر ال ـق ـم ـع ـيــة» ،في
إش ـ ــارة إل ــى م ــوق ــف ال ـج ـيــش من
التظاهرات ،لكنه دعــا في الوقت
نفسه المحتجين إلى وقف قطع
الطرقات.
وأشار الراعي إلى أن «الجيش
هــو ال ـقــوة الـشــرعـيــة الـمـنــاط بها
مسؤولية الــدفــاع عــن لبنان ،فال
ي ـجــوز تـغـطـيــة وج ــود أي ســاح
غير شرعي إلــى جانب سالحه»،
في اشارة واضحة الى حزب الله.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى تـ ـس ــاءل
الــراعــي «كيف ّأن السلطة ّ
تحول
ً
الــدولــة عـ ّ
ـدوة لشعبها؟” ،مشيرا
ّ
إل ــى أن ــه “إذا ك ــان ال ـم ـســؤولــون،
بسبب انعدام الثقة ،عاجزين عن
ً
ا لـجـلــوس مـعــا لمعالجة النقاط
ال ـخ ــاف ـ ّـي ــة ال ـت ــي ت ــراك ـم ــت حـتــى
االنـفـجــار الـنـهــائــي ال ـيــوم ،فــابـ ّـد
م ــن ال ـل ـج ــوء إلـ ــى م ــؤت ـم ـ ٍـر دولـ ـ ّـي
ّ
بــرعــايــة األم ــم ال ـمــت ـحــدة ،إلج ــراء
هــذه المعالجة ،مثلما جــرى في
ظروف سابقة”.
إلــى ذلــك اخـتــار رئـيــس التيار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ال ـن ــائ ــب ج ـب ــران
بــا س ـيــل ذ ك ـ ــرى « ١٤آذار» لـعـقــد
المؤتمر السياسي للتيار وإطالق
ورقته السياسية.
ورأى مراقبون ان كلمة باسيل
تـفــرغ مـبــدأ الـحـيــاد ،ال ــذي يدعو
إلـيــه الــراعــي ،مــن مضمونه ،فقد
رب ـ ــط ب ــاس ـي ــل الـ ـحـ ـي ــاد ب ـت ــواف ــق

لبنانية ترشق مبنى مجلس النواب بالحجارة خالل تظاهرة أمس األول في وسط بيروت
داخلي وموافقة خارجية ،ودعا
ضـمـنـيــا ال ــى تـحـيـيــد ح ــزب الـلــه
وس ــاح ــه م ــن ه ــذا ال ـم ـب ــدأ ،على
ق ــاع ــدة أن ــه ال يـمـكــن ال ـح ـيــاد في
قضية الصراع مع إسرائيل.
وفي هذا السياق ،قال باسيل
إن «ال ـح ـي ــاد م ـف ـه ـ ٌ
ـوم ل ــه أصــولــه
وقــواعــده فــي الـقــوانـيــن الــدولـيــة،
ً
الداخل
وهو يقتضي توافقا في
ً
ً
وق ـ ـبـ ــوال مـ ــن ال ـ ـجـ ــوار وم ــوافـ ـق ــة
دول ـ ـيـ ــة» ،م ـض ـي ـفــا «فـ ـ ــإن ال ـت ـي ــار،
ال ــى حـيـنــه ،يــريــد تـحـيـيــد لبنان
واالتـ ـف ــاق بـيــن الـلـبـنــانـيـيــن على
مفهوم واحــد :يعني مفهوم عدم
ان ـغ ـم ــاس ل ـب ـن ــان ف ــي ق ـض ــاي ــا ال
ارت ـب ــاط لــه ولـمـصــالـحــه بـهــا ،بل
تأتي عليه بالضرر دون اي فائدة،
دون ان يعني هذا المفهوم الغاء
دوره او حياده عن القضايا التي
ّ
وتضر بمصلحته او تلك
تطاله
ّ
المتعلقة بالصراع مع اسرائيل».
وقال مراقبون ان باسيل يعيد
طــرح مفهوم الـنــأي بالنفس في
مــواجـهــة طــرح الــراعــي بالحياد،
متناسيا ان النأي بالنفس فشل
بـ ــان ـ ـخـ ــراط حـ ـ ــزب الـ ـل ــه ال ــواس ــع
بالحرب السورية وبقدر اقل في
حرب اليمن.
ووسط الضغوط واالنتقادات
الـتــي تــوجــه للتيار ،دعــا باسيل

م ـح ــازب ـي ــه ال ـ ــى الـ ـصـ ـم ــود والـ ــى
اع ـت ـمــاد س ـيــاســة هـجــومـيــة بــدل
الــدفــاع ـيــة ،فــي ك ــام فـهــم مـنــه ان
التيار ليس بوارد تقديم تنازالت
س ـيــاس ـيــة م ــن اي ن ـ ــوع ،ب ـمــا في
ذلــك تنازالت قد تسمح بتشكيل
حكومة جديدة.
وقـ ــال ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق« :لـقــد
ً
ً
عــانــى الـتـيــار ظـلـمــا كـبـيــرا ج ـ ّـراء
ً
اتـهــامــه زورا بـمــا لـيــس هــو فيه،
وذلـ ـ ـ ـ ــك بـ ـسـ ـب ــب س ـ ـيـ ــاسـ ــاتـ ــه فــي
اس ـت ـعــادة الـحـقــوق (م ــن ال ـخــارج
وفــي ال ــداخ ــل) ،ورف ــض التوطين
ومـحــاربــة الـفـســاد وال ـخــروج عن
الرتابة التي عانت منها حياتنا
الوطنية ،وكسر قيودها؛ وبهذا
ال يكون التيار في موقع الدفاع
ع ــن ال ـن ـف ــس ،ب ــل ع ـل ـيــه ان يـكــون
ف ــي م ــوق ــع ال ـه ـج ــوم ع ـلــى الــذيــن
ارهقوا البالد على مدى الثالثين
ً
ً
ّ
عاما المنصرمة ،والتذكر دومــا
ّ
ان الـ ـتـ ـي ــار وال ـ ـحـ ــق وال ـح ـق ـي ـقــة
ّ
متالزمون ،وال بــد لنضال الحق
ان ينتصر».
وبينما تواصلت التظاهرات
ومحاوالت قطع الطرقات من قبل
المحتجين ،ووسط غياب أي أمل
إلعادة توحدهم في جبهة واحدة،
اس ـت ــذك ــر ارك ـ ــان «قـ ــوى  ١٤اذار»
الـســابـقــة ال ــذك ــرى عـبــر «تــوي ـتــر».

فكتب ريس الحكومة الملف سعد
الحريري» 14 :اذار فتحت أبواب
المنافي والسجون ،ورفعت سيف
ال ــوص ــاي ــة ع ــن ال ــدول ــة ،وك ـســرت
ح ـ ــواج ـ ــز الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالءات ال ـط ــائ ـف ـي ــة
وال ـم ـن ــاط ـق ـي ــة ،ل ـت ـع ـيــد االع ـت ـب ــار
للوحدة الوطنية ومفاهيم العيش
المشترك والوالء للبنان».
أمـ ـ ــا الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي «الـ ـ ـق ـ ــوات»
الـ ـن ــائ ــب ج ـ ــورج عـ ـ ـ ــدوان ف ـك ـتــب:
« 14اذار انتفاضة شعب يعشق
الـ ـعـ ـي ــش بـ ـح ـ ّ
ـري ــة ويـ ــريـ ــد دولـ ــة
ق ــادرة قـ ّ
ـويــة عــادلــة .روح  14اذار
ل ــن ت ـن ـط ـفــئ ،وس ـت ـب ـقــى بــأشـكــال
وظروف مختلفة ومتعددة».
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس حـ ــزب
ّ
الجميل «العبرة
«الكتائب» سامي
بعد  16سنة أن االستقالل تحقق
وأجلت
في حين غابت المحاسبةُ ،
اإلص ــاح ــات فـعــدنــا ووقـعـنــا في
المحظور».
فــي س ـيــاق آخ ــر ،تــراجــع سعر
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ق ـل ـي ــا بـ ـع ــد االرتـ ـ ـف ـ ــاع
الجنوني امس ،اذ سجل  ١٢الف
ليرة مقابل الدوالر الواحد.
وسـجــل أمــس وص ــول ال ــدوالر
ال ـ ــى  ،١١٥٠٠ل ـك ــن ال ـت ـح ــذي ــرات
تواصلت من ان التراجع في سعر
الـ ـص ــرف ل ــن ي ـت ــوق ــف م ــن تـلـقــاء
نفسه.

(أ ف ب)
ونشر الصحافي االقتصادي
م ـح ـمــد زبـ ـي ــب تـ ـق ــدي ــرات الدارة
االح ـصــاء الـمــركــزي لـلـعــام 2019
ت ـظ ـهــر إن ـ ــه فـ ــي ح ـ ــال ب ـل ــغ سـعــر
صرف الدوالر  12الف ليرة ،وهو
مــا حـصــل فـعــا ام ــس االول ،فــإن
الدخل الشهري لثالثة ارباع االسر
تقريبا في لبنان سيقل عن 200
دوالر اميركي.
وبـ ــذلـ ــك وحـ ـس ــب ال ـت ـق ــدي ــرات
نفسها ،فإن الدخل الشهري لنحو
ث ـلــث االس ـ ــر اص ـب ــح ي ـقــل ع ــن 83
دوالرا ،اي  2.77دوالر في الشهر
لــاســرة ( 3.82افـ ــراد فــي االس ــرة
الواحدة كمتوسط عام).
وت ـش ـي ــر الـ ـتـ ـق ــدي ــرات ال ـ ــى ان ــه
فــي حــال بلوغ سعر الـصــرف 25
ال ــف ل ـيــرة (ع ـلــى سـبـيــل الـمـثــال)،
س ـي ـكــون ال ــدخ ــل ال ـش ـهــري الكـثــر
مــن  %93مــن االســر اقــل مــن 200
دوالر ،وس ـي ـت ـهــاوى دخ ــل ثــاثــة
ارباع االسر الى اقل من  100دوالر
في الشهر.
وعلق زبيب على االحصائية
ق ــائ ــا« :ط ـب ـعــا ،ه ــذه ال ـت ـقــديـ ّـرات
ال ت ـع ـكــس صـ ــور الـ ــواقـ ــع ب ــدق ــة،
والسيما ان هناك مصادر للدخل
يـمـكـنـهــا ال ـت ـكـ ّـيــف م ــع الـتـضـخــم
وتـ ـع ــوي ــض الـ ـخـ ـس ــارة ك ـل ـي ــا او
جــزئ ـيــا ،اال ان ه ــذه ال ـمــرونــة قد

ال تـشـمــل (فـ ــي اح ـس ــن االحـ ـ ــوال)
سوى ثلث االسر ،وفق التقديرات
نفسها» .ويضيف« :مصادر دخل
نحو ثلثي اال س ــر ال تتمتع بأي
مــرونــة تـجــاه التضخم وانـهـيــار
س ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف ،الن ـه ــا مــداخ ـيــل
ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة وت ــأت ــي مــن
االجور واشباه االجور ومعاشات
التقاعد والتأمينات االجتماعية
(ف ـ ــي ال ـع ـم ــل الـ ــدائـ ــم والـ ـم ــؤق ــت،
ال ـن ـظ ــام ــي وغ ـي ــر ال ـن ـظ ــام ــي ،فــي
القطاعين الخاص والعام)».
ويختم« :مهما كانت القراء ة
التحليلية لهذه التقديرات ،فهي
تفيد بإعطائنا فكرة ّ
عما نحن فيه
والى اين نحن ذاهبون ،وما الذي
علينا الـقـيــام بــه لـتـفــادي فصول
االزم ــة المقبلة ،الـتــي تـبــدو اشـ ّـد
فتكا بكثير من الفصول السابقة».
وبدأت بوادر أزمة بنزين تلوح
في األفق بانتظار رفع الدعم عن
البنزين ،الذي سيؤدي الى ارتفاع
األسعار .وبعد أيام من الطوابير
الطويلة أ م ــام بعض المحطات،
أفادت تقارير بأن معظم محطات
الـ ــوقـ ــود ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـنــاطــق
ال ـل ـب ـنــان ـيــة أق ـف ـلــت أم ـ ــس ،بينما
اعتمدت بعض المحطات التعبئة
المحدودة.
(بيروت  -وكاالت)

بيونغ يانغ تجاهلت محاوالت تواصل سرية من إدارة بايدن
جولة آسيوية لوزير الدفاع األميركي إلرساء «ردع موثوق» بوجه الصين
أعلن مسؤول رفيع المستوى في اإلدارة
األمـيــركـيــة إن كــوريــا الشمالية لــم تــرد على
مـ ـح ــاوالت ت ــواص ــل دب ـلــومــاســي س ــري ــة من
اإلدارة منذ منتصف فبراير كان بعضها مع
بعثة بيونغ يانغ في األمم المتحدة.
ويـثـيــر الـكـشــف عــن الـمـســاعــي األمـيــركـيــة
التي لم تنجح بعد ،ولم يكشف عنها من قبل،
تـســاؤالت بشأن كيفية تعامل الرئيس جو
بايدن مع التوتر المتزايد مع بيونغ يانغ
بشأن برامجها لألسلحة النووية والصواريخ
البالستية.
وقدم المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه
تفاصيل قليلة عــن المسعى الدبلوماسي،
لكنه أوض ــح لـ ـ «روي ـت ــرز» ،أن اإلدارة بذلت

جهودا للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية
«م ــن خ ــال ق ـن ــوات ع ــدة بـ ــدء ا م ــن منتصف
فبراير ،ولكن حتى اليوم ،لم نتلق أي رد من
بيونغ يانغ».
وتلتزم إدارة بايدن حتى اآلن الحذر بشأن
وصــف طبيعة نهجها مــع كــوريــا الشمالية
ً
عـلـنــا ،وت ـقــول إنـهــا تـجــري مــراجـعــة شاملة
للسياسة األميركية تجاه البلد اآلسيوي في
أعقاب االنخراط غير المسبوق بين الرئيس
ال ـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب وال ــزع ـي ــم ال ـك ــوري
الشمالي كيم جونغ أون.
وفشلت محاوالت ترامب في إقناع كوريا
الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.
وق ــال ال ـم ـســؤول إن الـبـلــديــن لــم ينخرطا

على ما يبدو في حوار فعال خالل أكثر من
عــام شملت نهاية إدارة تــرامــب وذل ــك «رغــم
مـحــاوالت عــدة من الــواليــات المتحدة خالل
تلك الفترة».
وك ـ ــان ب ــاي ــدن وصـ ــف ك ـيــم خـ ــال حملته
االن ـت ـخــاب ـيــة بــأنــه «ب ـل ـط ـجــي» ،وقـ ــال إن ــه لن
يجتمع معه إال بشرط «أن يوافق على تفكيك
قدراته النووية».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األميركي لويد أوستن أنه سيتوجه إلى آسيا
لمناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري في
المنطقة مع حلفاء الواليات المتحدة وإرساء
«ردع موثوق به» في مواجهة الصين.
وبدأ وزير الدفاع في هاواي ّ
مقر القيادة

ّ
ّ
المحيطين
ا لـعـسـكــريــة األ م ـيــر كــيــة لمنطقة ً
جولة تستمرّ
الهندي والهادئ (إندوباكوم)،
ً
أسـ ـب ــوع ــا سـ ـتـ ـق ــوده إل ـ ــى ط ــوك ـي ــو وس ـي ــول
ونيودلهي ،ليكون بذلك قد اختار آسيا في
أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في
 22يناير.
وقال للصحافيين المرافقين له في جولته،
أمس األول« :إنها مسألة تحالفات وشراكات،
األمــر يتعلق أيضا بتعزيز قدرتنا» ،مذكرا
بأنه بينما كانت الواليات المتحدة تركز على
مكافحة اإلرهابيين في الشرق األوسط ،كانت
الصين ُت ّ
حدث جيشها بسرعة عالية.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن «م ـيــزت ـنــا الـتـنــافـسـيــة قد
تآكلت .ال تزال لدينا ميزة ولكننا سنقويها»،

ُ ّ
أيرلندا تعلق استخدام «أسترازينيكا»
وتظاهرات «غربية» ضد إغالق «كورونا»

ً
مضيفا أن «هدفنا هــو التأكد مــن أن لدينا
ال ـق ــدرات والـخـطــط والـمـفــاهـيــم العملياتية
لنكون قادرين على توفير ردع موثوق أمام
الصين أو أي جهة تريد مهاجمة الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة» .وس ـي ـن ـضــم إل ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األميركي في طوكيو وسيول وزير الخارجية
أنتوني بلينكن حيث سيجريان محادثات
مع نظيريهما الياباني والكوري الجنوبي.
َ
لوزيري الدفاع
تأتي هذه الجولة في آسيا
َّ
األميركيين ،في أعقاب قمة غير
والخارجية
مـسـبــوقــة لـلـتـحــالــف «ال ــرب ــاع ــي» ع ـلــى أعـلــى
مـسـتــوى مـنــذ تأسيسه فــي الـعـقــد الماضي
لمواجهة صعود الصين.
(واشنطن  -وكاالت)

ي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدو أن سـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــة شـ ــر كـ ــة
«أسـ ـ ـت ـ ــرازيـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــا» الـ ـس ــوي ــدي ــة
ّ
ّ
انضمت
تضررت بالفعل بعدما
ّ
أي ــرلـ ـن ــدا ،أمـ ـ ــس ،إل ـ ــى دول ع ــدة
ّ
علقت استعمال لقاحها المضاد
ل ـف ـ ّي ــروس «كـ ــورونـ ــا» الـمـسـتـجــد
ّ
ً
مــوقـتــا ،إثــر رصــد ح ــاالت تجلط
دم خطيرة لدى أشخاص تلقوه.
ف ـقــد أوصـ ــت الـلـجـنــة المكلفة
ب ــرن ــام ــج ال ـت ـل ـق ـيــح ف ــي أي ــرل ـن ــدا،
بتعليق «اح ـت ــرازي» للقاح الــذي
تصنعه «أسترازينيكا» بالتعاون
مع «جامعة أكسفورد» البريطانية،
بعد تسجيل إصــابــات بجلطات
دموية كانت آخرها في النروج.
وقــال نائب كبير المسؤولين
الطبيين في أيرلندا ،رونان غلين،
إنه «تم تقديم هذه التوصية في
أع ـقــاب تـقــريــر مــن هيئة األدوي ــة
ال ـ ـنـ ــروي ـ ـج ـ ـيـ ــة ،عـ ـ ــن تـ ـسـ ـجـ ـي ــل 4
حــاالت جديدة لتخثر خطير في
ال ــدم ل ــدى بالغين بعد التطعيم
بأسترازينيكا» .وأضاف« :لم يتم
التوصل إلثبات وجــود أي صلة
بين الـلـقــاح وتـلــك ال ـحــاالت ،غير
أن ــه ب ـنــاء ع ـلــى ال ـم ـبــدأ الــوقــائــي،

وان ـت ـظ ــار ال ـح ـص ــول ع ـلــى مــزيــد
مــن الـمـعـلــومــات ،أوص ــت اللجنة
االسـتـشــاريــة الــوطـنـيــة للمناعة،
بتأجيل موقت لبرنامج التطعيم
بأسترازينيكا في أيرلندا».
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت س ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــة
«أسـ ـت ــرازيـ ـنـ ـيـ ـك ــا» ب ــال ـف ـع ــل بـعــد
تعليق استعمال لقاحها األسبوع
الـ ـم ــاض ــي ف ـ ــي ع ـ ــدد م ـ ــن ال ـ ــدول
ف ــي أوروب ـ ـ ــا وال ـع ــال ــم ،لـمـخــاوف
مرتبطة بسالمة الـلـقــاح وأمــانــه
على متلقيه.
وأول م ـ ـ ـ ــن أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ك ـش ـف ــت
الـسـلـطــات الـنــرويـجـيــة ،دخ ــول 3
شـبــان مــن العاملين فــي القطاع
ا لـصـحــي المستشفى ،لعالجهم
مـ ــن حـ ـ ـ ــاالت نـ ــزيـ ــف وت ـج ـل ـط ــات
وان ـخ ـف ــاض ف ــي عـ ــدد الـصـفــائــح
ال ــدم ــوي ــة ،وك ــان ــوا جـمـيـعـهــم قد
ً
تلقوا «أسترازينيكا» أخيرا.
وح ـس ــب ال ـمــديــر ال ـط ـبــي لــدى
وكالة األدوية النرويجية شتينار
مــادس ـيــن ،ف ــإن الـمــرضــى الثالثة
«ل ــدي ـه ــم أع ـ ـ ــراض غ ـي ــر م ـع ـت ــادة:
ن ـ ــزي ـ ــف ،وتـ ـجـ ـلـ ـط ــات دم وع ـ ــدد
منخفض من الصفائح الدموية».

ً
وأضاف« :إنهم مرضى جدا ،نأخذ
هذا على محمل الجد بشدة».
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا ،أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
«أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا» عـلــى أن تحليل
بـيــانــات الـســامــة للقاحها ،التي
تشمل الـحــاالت المبلغ عنها من
أكـ ـث ــر م ــن  17م ـل ـي ــون ج ــرع ــة تــم
توزيعها ،لم تظهر أي دليل على
ارتفاع خطر اإلصابة بالجلطات
الرئوية أو تجلط األوردة العميقة
أو انخفاض صفائح الدم.
ً
وبينما يـعــانــي الـعــالــم نقصا
ّ
ً
شديدا في اللقاحات بعد تخلف
ّ
المصنعين ،بـمــا فــي ذل ــك شركة
«أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا» ،ع ــن تـعـهــداتـهــم
بتسليم كميات كبيرة من اللقاح،
ً
ً
ما خلق توترا كبيرا بين بريطانيا
واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي وال ــوالي ــات
المتحدة ،قامت شركتا «بيونتيك
ـ ـ ـ ف ــاي ــزر» األلـمــانـيــة  -األمـيــركـيــة،
المنتجتان للقاح «كورونا» ،ببناء
ت ـح ــال ــف ت ـص ـن ـيــع ج ــدي ــد يـمـكــن
أن يـكــون بمنزلة «شــريــان حياة
جــديــد للعالم» ويــوفــر اللقاحات
المطلوبة ،حسب صحيفة «وول
س ـت ــري ــت ج ـ ـ ــورون ـ ـ ــال» .وي ـت ـكــون

إيطاليون ّ
يمرون قرب آليات عسكرية قبل ساعات من اإلقفال العام الجديد في روما أمس (رويترز)
الى ذلك ،أعلنت الصين تخفيف
إج ـ ــراءات الــدخــول إل ــى أراضـيـهــا
عـلــى األج ــان ــب الــذيــن تـلـقــوا أحــد
اللقاحات المصنوعة في الصين،
حسبما أفــادت وكالة «بلومبرغ»
األم ـيــرك ـيــة ل ــأن ـب ــاء ،أمـ ــس .ومــن
المنتظر أن يدخل القرار الصيني
حيز التنفيذ اليوم.
وسيطلب من األجانب الراغبين
فــي دخ ــول الصين والــذيــن تلقوا
ً
ً
لقاحا صيني الصنع ،أوراقــا أقل
م ــن غ ـي ــره ــم .وب ـم ــوج ــب ش ـه ــادة
ً
ً
ت ـث ـبــت تـلـقـيـهــم ل ـق ــاح ــا صـيـنـيــا،

سلة أخبار
تحرير «بيلد»
رئيس ً
ّ
يتنحى مؤقتا

طلب رئيس تحرير صحيفة
«بيلد» األلمانية ،يوليان
رايشيلت ،الذي استهدفه
تحقيق داخلي بعد شكاوى
تقدمت بها نساء في حقه
ً
إلعفائه مؤقتا من منصبه،
على ما أعلنت مجموعة
«أكسل شبرينغر» .وأوضحت
المجموعة ،التي تملك
الصحيفة األلمانية األولى في
ً
بيان «توخيا إلتاحة الفرصة
للتوضيح ،وعدم تحميل هيئة
ً
التحرير عبئا ،طلب رايشيلت
ً
من مجلس اإلدارة إعفاءه مؤقتا
حتى يتم توضيح االدعاءات»،
مشيرة إلى أن «الموافقة على
الطلب أعطيت»ّ .
وقدم في حق
رايشيلت شكاوى داخلية
متعلقة بمضايقات معنوية
وإساءة استخدام السلطة.

األرجنتينّ :
محتجون
يهاجمون حافلة ّ
تقل الرئيس

هاجم عشرات المحتجين
حافلة صغيرة تقل الرئيس
األرجنتيني ،ألبرتو فرنانديز،
أمس األول ،أثناء زيارته منطقة
دمرتها حرائق غابات ،بضربها
وركلها وإلقاء الحجارة عليها.
وفيما كان مغادرا مركزا
اجتماعيا في بلدة الغو بويبلو
في منطقة باتاغونيا ،اضطر
فرنانديز إلى االحتماء خلف
جدار بشري ،بعدما اندفع
حشد من المتظاهرين نحوه
ونحو الوفد المرافق .وفي
وقت الحق ،أوقف المتظاهرون
الحافلة التي تقل الرئيس
وقاموا بالضرب عليها وركلها
ورشقها بالحجارة ،ما تسبب
في تكسر نوافذها .ومع وجود
عدد قليل من رجال الشرطة،
تمكن الحشد من إيقاف حافلة
الرئيس ومركبات أخرى دقائق،
فيما ألقى بعض المتظاهرين
بأنفسهم على غطاء محرك
مركبة فرنانديز.

الرئيس التشادي ُيطلق
حملة للفوز بوالية سادسة

أطلق الرئيس التشادي ،ادريس
ديبي انتو ،حملته االنتخابية
للفوز بوالية رئاسية سادسة،
داعيا إلى توحيد الصفوف
بعد حظر احتجاجات معارضة
ّ
وتفريقها .ونظمت حركة
«االنقاذ الوطنية» بزعامة
ديبي ،أمس األول ،أول ّ
تجمع
انتخابي منذ انطالق الحمالت
االنتخابية ،في ملعب مكتظ
في العاصمة انجامينا .ويحكم
ديبي البالد منذ  30عاما،
ّ
ويرجح فوزه بوالية رئاسية
سادسة ،وقال إنه يناضل من
أجل الوحدة الوطنية.

واشنطن تدعو إلنهاء
«االضطهاد» في روسيا

الصين تسهل منح التأشيرة لمتلقي أحد لقاحاتها

ال ـت ـح ــال ــف مـ ــن  13ش ــرك ــة مـنـهــا
«نوفارتس» و«ميرك» و«سانوفي».
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن يـ ـنـ ـت ــج هــذ
التحالف ملياري جرعة من اللقاح
هذا العام.
وقالت «بيونتيك» إنها واثقة
م ــن أن ال ـت ـحــالــف سـيـسـمــح لها
ولشركة «فايزر» بتحقيق هدفهما
المتمثل في إنتاج ملياري جرعة
هذا العام.
وبـ ـم ــوج ــب االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،تـ ــزود
شركة «بيونتيك» ألمانيا والصين
وتــرك ـيــا بــال ـل ـقــاح ،بـيـنـمــا تغطي
شركة «فايزر» بقية العالم.
وحـتــى اآلن ،بــاعــت الشركتان
 500مـ ـلـ ـي ــون جـ ــرعـ ــة ل ــاتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،و 300م ـل ـي ــون إل ــى
ً
الواليات المتحدة ،و 120مليونا
إلى اليابان ،و 110ماليين للصين
ً
وأق ــال ـي ـم ـه ــا ،و 40م ـل ـي ــون ــا إل ــى
ً
المملكة ا لـمـتـحــدة ،و 20مليونا
إلـ ــى كـ ـن ــدا .ك ـمــا ت ــم ب ـيــع مــايـيــن
الجرعات في عقود غير معلنة مع
دول الشرق األوسط ودول أخرى،
إضافة إلى بيع  40مليون جرعة
إلى «تحالف كوفاكس».

دوليات

سـيـعـفــون مــن ش ـه ــادات التلقيح
ومـ ـ ــن مـ ـل ــئ ن ـ ـمـ ــوذج الـ ـسـ ـف ــر فــي
المطارات.
ولإلشارة فإن معظم الدول في
الـغــرب لــم تــوافــق على اللقاحات
ال ـص ـي ـن ـيــة ال ـص ـن ــع ب ـس ـبــب ع ــدم
اكـ ـتـ ـم ــال الـ ـتـ ـج ــارب ال ـم ـف ــروض ــة
ً
علميا.
وفي وقت خرج آالف المواطنين
إلى شــوارع مدن ألمانية وكندية
ً
ودنماركية مختلفة احتجاجا على
القيود المفروضة من حكومتهم
للحد من تفشي الفيروس ،هرع،

أم ــس ،اإليـطــالـيــون إل ــى الحدائق
وشـ ـ ـ ـ ـ ــوارع ال ـ ـت ـ ـسـ ــوق الـ ـم ــرك ــزي ــة
وصــاالت تصفيف الشعر قبل أن
ت ـع ــود مـعـظــم ال ـب ــاد إل ــى إغ ــاق
اليوم.
وأعلن وزير الصحة اإليطالي
روبــرتــو سبيرانسا ،أن «تطبيق
ت ــداب ـي ــر أك ـث ــر ص ــرام ــة وال ــزي ــادة
التدريجية لعدد األشخاص الذين
تلقوا اللقاح يدفعنا إلى االعتقاد
ً
بأن األرقام ستتحسن اعتبارا من
النصف الثاني من الربيع».
(عواصم  -وكاالت)

دعا وزير الخارجية األميركي،
أنتوني بلينكن ،إلى إنهاء
«اضطهاد األصوات المستقلة»
في روسيا بعد اعتقال نحو
 200مشارك في منتدى
للمعارضة في موسكو .وكتب
بلينكن على «تويتر» ،أمس
األول« ،نحن ندعو إلى وضع حد
الضطهاد األصوات المستقلة».
وأوقفت الشرطة الروسية أمس
األول نحو مئتي شخص بين
نشطاء سياسيين وأعضاء
مجالس بلدية خالل مشاركتهم
في منتدى للمعارضة في
موسكو ،وذلك في وقت تقود
السلطات حملة قمع مشددة
ضد معارضي الكرملين قبل
أشهر من موعد االنتخابات
البرلمانية المقررة في سبتمبر.

ةديرجلا
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رياضة

الشباب يضرب الفحيحيل بهدفين
ويتقدم للمركز الثامن بـ «الممتاز»
الساحل يستضيف العربي المتصدر اليوم
حازم ماهر وأحمد حامد

ً ً
حقق الشباب فوزا مهما
على الفحيحيل بهدفين
من دون رد في المباراة التي
جمعت بينهما مساء أمس
بالجولة الثامنة من منافسات
الدوري الممتاز.

تقدم فريق الشباب لكرة القدم
إلـ ــى ال ـم ــرك ــز ال ـث ــام ــن ب ــال ــدوري
الممتاز لكرة القدم بفوزه بهدفين
من دون رد على الفحيحيل ،في
ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي جـمـعــت بينهما
م ـســاء أم ــس بــال ـجــولــة الـثــامـنــة،
ً
راف ـعــا رص ـيــده إل ــى  7ن ـقــاط ،في
حـيــن تـجـمــد رص ـيــد الفحيحيل
عند  5نقاط.
وافتتح الشباب التسجيل في
الدقيقة  18من ركلة جزاء نفذها
الـسـنـغــالــي أوس ـي ـنــو ن ـ ــداي ،إثــر
عرقلة تعرض لها مهاجم الفريق
ع ـب ــدال ـه ــادي خ ـم ـيــس ،وأضـ ــاف
الغامبي سانج بير الهدف الثاني
في الدقيقة .66

واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ف ــرض
س ـي ـطــرتــه ع ـل ــى ش ــوط ــي ال ـل ـقــاء
وسـ ـ ـ ــط ت ـن ـظ ـي ــم فـ ـ ــي الـ ـصـ ـف ــوف
وتـ ــوازن بـيــن الـخـطــوط الـثــاثــة،
فــي حين عــاب فــريــق الفحيحيل
تراجعه المبالغ فيه للدفاع ،وعدم
وجـ ــود قـ ــدرة هـجــومـيــة لتهديد
مرمى أبناء األحمدي.
واستمرت مـحــاوالت الشباب
ل ـهــز ش ـب ــاك ح ـ ــارس الـفـحـيـحـيــل
خ ـ ــال ـ ــد ع ـ ـجـ ــاجـ ــي ،ح ـ ـتـ ــى ن ـجــح
عـ ـب ــدالـ ـه ــادي خ ـم ـي ــس ب ـم ـه ــارة
الحصول على ركلة جزاء نفذها
أوسينو نداي بنجاح في شباك
عجاجي.
وف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي واص ــل

مباراتان في «الدرجة األولى»
•

عبدالرحمن فوزان

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثامنة من
دوري  stcللدرجة األولى بإقامة مباراتين عند
الـ ــ 5:10مـســاء ،حيث يستضيف الـيــرمــوك في
اللقاء األول نظيره برقان على استاد عبدالله
الخليفة الصباح ،وفي المباراة الثانية يحل
ً
التضامن ضيفا على الجهراء في استاد مبارك
العيار ،بينما يغيب الصليبيخات عن مباريات
هذه الجولة بحكم جدول المسابقة.
وي ـع ـت ـلــي الـصـلـيـبـيـخــات تــرت ـيــب ال ـ ــدوري
برصيد  11نقطة ،ويأتي اليرموك ثانيا بـ 10

نقاط ،وبرقان ثالثا بـ  8نقاط  ،ثم التضامن بـ7
نقاط وأخيرا الجهراء بنقطتين.
في المباراة االولى التي تجمع بين اليرموك
وب ــرق ــان يـسـعــى ك ــل مـنـهـمــا لـتـحـقـيــق ال ـفــوز
واحتالل الصدارة في مواجهة متكافئة في ظل
المستويات المتقاربة التي يقدمها الفريقان.
وفي المباراة الثانية ستكون كفة التضامن
أرجح لتخطي عقبة مضيفه الجهراء والعودة
لسكة االن ـت ـصــارات والـمـنــافـســة م ـجــددا على
ً
المركز االول ،مستغال تــراجــع الجهراء الــذي
ي ـع ــان ــي ك ـث ـي ــرا م ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـم ــوس ــم وي ـق ــدم
مستويات ضعيفة فنيا.

الشباب سيطرته ليواصل تهديد
مــرمــى الـفـحـيـحـيــل ،ويـنـجــح في
تـعــزيــز تـقــدمــه عـبــر ســانــج بـيــر،
الذي استقبل كرة مرتدة من دفاع
الفحيحيل مباشرة في الشباك،
لتنتهي المباراة بهدفين دون رد.

مباراة اليوم
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،يـلـتـقــي
الساحل مع العربي الساعة 5:10
من مساء اليوم على استاد جابر
األحمد الدولي في ختام الجولة
الثامنة.
يدخل العربي اللقاء متربعا
على القمة برصيد  17نقطة ،بعد
ف ــوزه فــي الـجــولــة الـســابـقــة على
الفحيحيل بثالثة أهداف لهدفين.
وسـ ـتـ ـك ــون الـ ـف ــرص ــة ســان ـحــة
الـيــوم أمــام العربي لرفع الفارق
مــع القادسية (الــوصـيــف) إلــى 5
نقاط ،والكويت والنصر الثالث
والــرابــع إلــى  6نـقــاط ،وهــو األمــر
الذي يعني االستمرار على القمة
في الجوالت المقبلة ،والمنافسة
على اللقب الغائب منذ الموسم
الرياضي .2002-2001
وي ـ ـم ـ ـت ـ ـلـ ــك مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـعـ ــربـ ــي
انـتــي ميشا الـعــديــد مــن األوراق
الرابحة ،منهم :الحارس سليمان
ع ـب ــدال ـغ ـف ــور ،وال ـ ـسـ ــوري أح ـمــد
ال ـص ــال ــح ،وال ـل ـي ـبــي ال ـس ـنــوســي
الهادي ،والمتألق بندر السالمة،
لتحقيق الفوز اليوم ،لكن يتعين

جانب من لقاء الشباب والفحيحيل أمس
على ميشا تالفي األخـطــاء التي
وق ـ ـعـ ــت ف ـ ــي ل ـ ـقـ ــاء ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل،
وأهـمـهــا إهـ ــدار ال ـفــرص السهلة
والتمركز الخاطئ للمدافعين.
ي ــذك ــر ان األخـ ـض ــر قـ ــرر ع ــدم
الـسـمــاح ألحـمــد الـصــالــح وعــاء
الدين دالي باالنضمام لمنتخب
بـلــدهـمــا ،م ــن أج ــل ع ــدم خـســارة
جهودهما بعد استئناف الدوري،

فرانكو متمسك بالبقاء مع «األصفر»
وبيانكي سعيد باألداء
أكـ ــد م ـ ــدرب ف ــري ــق ال ـق ــادس ـي ــة ل ـكــرة
القدم ،اإلسباني بابلو فرانكو ،تمسكه
بــالـبـقــاء مــع "األص ـفــر" ،مـشـيــرا إلــى أن
قرار رحيله بيد إدارة النادي إذا كانت
غـيــر مـقـتـنـعــة بــا ل ـمــردود ا ل ــذي يقدمه
مع الفريق.
وك ـ ــان ال ـق ــادس ـي ــة تـ ـع ــادل إي ـجــاب ـيــا
مع كاظمة ،أمس األول ،بهدف لمثله،
ض ـم ــن ال ـج ــول ــة ال ـث ــام ـن ــة م ــن ال ـ ــدوري
الممتاز.
وشهدت مواقع التواصل االجتماعي
مطالبات من جماهير القادسية بشأن
ضرورة إقالة المدرب بابلو فرانكو.
وقــال فرانكو" :تركيزي منصب على
عملي ،وإدارة النادي لم تخبرني بشيء.
(األصفر) يملك الحق في إنهاء التعاقد
راض عن المردود الذي أقدمه
إذا كان غير
ٍ
مع الفريق".
وبرر مدرب "األصفر" تراجع النتائج
إلى عدم وجود قدرة هجومية جيدة في
ً
الـفــريــق ،معترفا بــأن الـقــادسـيــة يعاني
في الثلث األخير من الملعب ،رغم قدرته

فرانكو

بيانكي
ع ـلــى ب ـن ــاء ال ـه ـج ـمــات ب ـص ــورة مـمـيــزة،
وهــو مــا يسعى إليـجــاد الحلول الفنية
المناسبة له.
وعن مواجهة كاظمة ،قال فرانكو إن
فريقه كان محظوظا بالعودة في المباراة
بالشوط الثاني ،الفتا إلى أن "األصفر"
ارتكب أخطاء كثيرة في المباراة يجب

«األبيض»
يرفض انضمام
جمعة لمنتخب
بالده
كشف نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت عادل عقلة عن
أن إدارة ناديه رفضت السماح لمحترف الفريق اإليفواري جمعة
سعيد باالنضمام إلى صفوف منتخب بالده في الفترة الحالية،
ً
موضحا أن "األبيض" مقبل على مهمة تتطلب وجود جميع أسلحته
من المحترفين والالعبين المحليين.
وأرجــع عقلة فــوز "األبـيــض" على النصر ،أمــس األول ،بهدفين
لهدف ضمن الجولة الثامنة من الدوري الممتاز ،إلى حالة التركيز
ً
العالي التي يمر بها الفريق حاليا ،مؤكدا أن الرضا لم يكن موجودا
لدى الجهاز اإلداري في الفترة الماضية ،رغم حصد النقاط وتحقيق
الفوز في بعض المباريات.
من جانبه ،أعرب مدرب النصر ،أحمد عبدالكريم ،عن رضاه َّ
عما
قدمه فريقه أمــام الكويت ،مؤكدا أن ضغط المباريات كــان سببا
من أسباب تراجع األداء أمام "األبيض" .وأضاف مدرب النصر أن
"العنابي" يتطلع للظهور بصورة أفضل والتعويض في المباراة
المقبلة المقررة بالجولة التاسعة أمام كاظمة يوم الجمعة المقبل.

تــدارك ـهــا لـيـكــون قـ ــادرا عـلــى المنافسة
على اللقب.

أخطاء تحكيمية
مــن جــانـبــه ،أك ــد م ــدرب الـفــريــق األول
ل ـكــرة ال ـق ــدم ب ـن ــادي كــاظ ـمــة ،اإلس ـبــانــي
بيانكي ،أن "البرتقالي" ّ
قدم أداء تكتيكيا

جيدا في مواجهته أمام القادسية.
وقال بيانكي" :لقد سمحنا للقادسية
ب ــاالسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـل ــى الـ ـك ــرة ف ــي مـنـطـقــة
مـنـتـصــف الـمـلـعــب ،ول ــم ي ـه ــددوا مــرمــى
الحارس حسين كنكوني إال نادرا".
وتـ ــابـ ــع" :ل ــأس ــف الـ ـش ــدي ــد ،ت ـعــرض
كــاظ ـمــة ل ـل ـضــرر م ــن قـ ـ ــرارات ال ـح ـكــم من
وجهة نظري الشخصية ،إذ كــان يجب
عليه طرد حارس مرمى القادسية (خالد
الرشيدي) ،ألنه في ركلة الجزاء كان آخر
ً
العــب ،وكــان تصرفه خطأ فادحا ،وكان
العبي يتجه نحو المرمى".
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى تـ ـغ ــاض ــي الـ ـحـ ـك ــم عــن
احتساب ضربة جزاء صحيحة لكاظمة،
ب ـع ــد أن ل ـم ـســت الـ ـك ــرة ي ــد أحـ ــد الع ـبــي
القادسية َّ
وغيرت اتجاهها.
وأع ـ ــرب بـيــانـكــي ع ــن س ـعــادتــه ب ــأداء
الالعبين ،والتزامهم التام بالتعليمات،
رغم انتهاء المباراة بالتعادل ،مؤكدا أن
المشوار مــازال طويال بالنسبة لجميع
األندية ،وأن الفرص سانحة أمام كاظمة
للتعويض في الجوالت المقبلة.

لدخولهما حجرا صحيا منزليا،
فـيـمــا رف ــض الـسـنــوســي ال ـهــادي
الدعوة التي تلقاها من االتحاد
الليبي للعب مع منتخبه للسبب
ذاته.

إيقاف النزيف
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـس ــاح ــل

«الحرس» بطل سباق  5كم لدوري الوزارات

أبل يتوسط الفائزين بالسباق
ح ـقــق ال ـح ــرس الــوط ـنــي ل ـقــب س ـبــاق الـطــريــق
لـ ـمـ ـس ــاف ــة  5كـ ـيـ ـل ــومـ ـت ــرات ل ـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
والمؤسسات الحكومية ،الذي أقيم بجوار استاد
ً
جابر الدولي بمشاركة  18العبا يمثلون  4وزارات،
ً
وجاء فريق وزارة الكهرباء والماء ثانيا ،وفريق
ً
وزارة الداخلية ثالثا.
وأشاد محمود أبل مستشار مكتب وزير اإلعالم
والـثـقــافــة ووزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـشـبــاب رئيس
اللجنة الفنية أللعاب القوى للوزارات ،الذي حضر
السباق بالمستوى المتميز وقوة المنافسة واألرقام
ً
ال ـتــي تـحـقـقــت ف ــي ال ـب ـطــولــة ،م ـمــا يـعـكــس ت ـطــورا

البحوه :إلغاء موسم «الطائرة»
أفضل من تأجيل مسابقاته
•

محمد عبدالعزيز

أكــد مدير لعبة الكرة الطائرة بنادي كاظمة
خالد البحوه ،أن إلغاء باقي مسابقات الموسم
الحالي أفضل بكثير من تأجيلها ،ثم العودة بعد
فترة الستكمالها ،بسبب اآلثار السلبية المترتبة
على التوقف من الجانبين الفني والتنظيمي.
وقــال البحوه ،في تصريح لـ"الجريدة"" ،البد
من النظر في تأثير تأجيل مسابقات الموسم
الحالي ،أو تعليقها لفترة من جميع النواحي
وعلى جميع األطــراف ،وهي أوال التأثير الفني
على الالعبين ،ألن اإليقاف لمدة شهر يعني فنيا
القضاء على مجهود كبير وعمل شــاق استمر
لفترة طويلة ،وال يمكن تعويضه في بضعة أيام،
لذلك ستحتاج األنــديــة إلــى فترة إع ــداد طويلة
السـتـعــادة المستوى البدني والفني المفقود،
ولو تم ذلك فإن الموسم سيمتد للصيف ،وهذا
ينقلنا للشق الثاني من تأثيرات التأجيل على
الناحية التنظيمية الخاصة بالعقود".
َّ
وبين أن "امتداد الموسم حتى الصيف يعني
انتهاء عقود المحترفين والمدربين األجانب ،ما
سيضع جميع األندية في مــأزق كبير ،في حال

ً
واضحا في مستوى أم األلعاب في دوري الوزارات.
وأضـ ـ ـ ــاف أب ـ ــل أن م ـن ــاف ـس ــات أل ـ ـعـ ــاب ال ـق ــوى
تستكمل بعد غــد بــإقــامــة سـبــاق تتابع لمسافة
 10كيلومترات ،بعدما اقتصرت المنافسات في
هذا الموسم االستثنائي على السباقين بسبب
جائحة كورونا.
وأوض ـ ــح أن ال ـل ـج ـنــة ح ــرص ــت ع ـلــى االلـ ـت ــزام
بتطبيق كل االشتراطات الصحية خالل السباق،
ً
م ـش ـي ــدا ب ـج ـه ــود أعـ ـض ــاء ل ـج ـنــة ألـ ـع ــاب ال ـق ــوى
واالتحاد الكويتي للعبة والوزارات المشاركة في
إنجاح السباق وإخراجه بصورة مميزة.

القرين وبرقان في صدارة
«تأهيلي السلة»
•

اإلص ــرار على استكمال الموسم ،وسيدخل
الـجـمـيــع فــي مشكلة مــع االت ـح ــاد الــدولــي،
بسبب انتهاء بطاقاتهم الدولية".

 6مسحات وتطعيم
وأشار البحوه إلى أن معظم العبي
األن ــدي ــة أج ـ ــروا  6م ـس ـحــات ،لـلـتــأكــد
م ــن عـ ــدم اإلص ــاب ــة ب ـك ــورون ــا ،كما
ً
أن  75فــي الـمـئــة تـقــريـبــا حصلوا
عـلــى التطعيم ،ل ــذا ُيـعــد مجتمع
ً
الرياضيين األفضل صحيا.

خطط بديلة
وع ـ ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود خـ ـط ــط ب ــديـ ـل ــة أو
ال ـتــدريــب ع ــن ُب ـعــد خ ــال ف ـتــرة الحظر
الجزئي ،قال البحوه" :من وجهة نظري ،ال توجد
خطط بديلة عــن الـتــدريــب ال ـعــادي ،والب ــد من
استمرار الموسم أو إلغائه" ،مؤكدا أن التدريب
عن ُبعد ال يتماشى مع األلعاب الجماعية ،التي
تحتاج للتدريب الجماعي واإلحساس بالكرة،
وربما يصلح لأللعاب الفردية ،للمحافظة على
مستوى اللياقة البدنية والفنية.

(ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــع) ،ب ــرصـ ـي ــد  7نـ ـق ــاط،
يـسـعــى ال ـي ــوم ب ـقــوة إل ــى إيـقــاف
نـ ــزيـ ــف الـ ـنـ ـق ــاط والـ ـ ـع ـ ــودة إل ــى
النتائج اإليجابية ،بعد تراجع
نتائجه بشكل ال ف ــت فــي الفترة
األخيرة ،وآخرها الخسارة على
يد السالمية بثالثة أهداف لهدف.
ويـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب م ـح ـم ــد
دهيليس على عاتقه مسؤولية

مضاعفة ،بالعودة إلى طريق
االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات م ـ ـجـ ــددا وط ــي
صفحة االنكسارات السابقة.
ويجيد الساحل اللعب أمام
الكبار ،بعد تألقه بشكل الفت
للنظر أمام الكويت والقادسية،
رغ ـ ــم خـ ـس ــارت ــه ال ـم ـب ــارات ـي ــن،
بـسـبــب األ خ ـط ــاء التحكيمية
الفادحة.

خالد البحوه

جابر الشريفي

أسـفــرت نتائج الجولة الـعــاشــرة مــن ال ــدوري التأهيلي
لكرة السلة عن فوز فريق برقان على نظيره النصر بنتيجة
 ،42-69والعربي على الساحل  ،59-70والقرين على التضامن
 ،48-59والشباب على الصليبيخات  ،77-91خالل المباريات
الـتــي أقيمت أمــس األول على صالتي الساحل واالتـحــاد،
ضمن منافسات الـجــولــة الـعــاشــرة مــن ال ــدوري التأهيلي
لكرة السلة.
وبعد هــذه النتائج يواصل برقان والقرين صدارتهما
للدوري برصيد  14نقطة ،يليهما اليرموك بـ  12نقطة ،ثم
العربي والنصر  11نقطة لكل منهما ،فالشباب  10نقاط،
ثم التضامن والصليبيخات والساحل بـ 8نقاط لكل منهما.
جدير بالذكر ،أن نظام الــدوري التأهيلي ينص على أن
تلعب الفرق التسعة التي لم تتأهل للمربع الذهبي بنظام
الــدوري من قسم واحــد ،ثم يلعب بعدها األول مع الثامن،
والـثــانــي مــع الـســابــع ،والـثــالــث مــع ال ـس ــادس ،وال ــراب ــع مع
الخامس ،بنظام "البالي أوف" من  3مباريات ،على أن يتأهل
الفائز بمباراتين من الثالث إلى دور األربعة ،الذي سيقام
ً
بـنـظــام الـ ــدوري أي ـضــا ،ويـتــأهــل مــن خــالــه األول والـثــانــي
إلــى ال ــدوري الممتاز الموسم المقبل ،إلــى جــانــب األنــديــة
التي تتنافس بالمربع الذهبي ،وهي :الكويت والقادسية
وكاظمة والجهراء.

ةديرجلا

•
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إنتر يتخطى تورينو بثنائية
وروما يسقط في فخ بارما
ً ً
حقق إنتر ميالن فوزا ثمينا على
تورينو ،بينما تلقى روما هزيمة
مفاجئة من بارما ،أمس ،في
المرحلة السابعة والعشرين
من الدوري اإليطالي لكرة
القدم.

اجتاز إنتر إحدى العقبات
المهمة فــي حملته الناجحة
نـحــو اس ـت ـعــادة لـقــب ال ــدوري
اإليطالي لكرة القدم ،الغائب
عن خزائنه منذ  11عاما ،عقب
فــوزه الثمين والصعب 1 - 2
على مضيفه تورينو أمس ،في
المرحلة السابعة والعشرين
للمسابقة.
وأس ـ ـفـ ــرت ب ــاق ــي م ـبــاريــات
ال ـمــرح ـلــة ،ال ـت ــي جـ ــرت ام ــس،
عن فــوز بولونيا على ضيفه
سمبدوريا  ،1 - 3وبارما على
ضيفه روما  - 2صفر.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزز إنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر ص ـ ـ ــدارت ـ ـ ــه
البطولة ،بعدما رفــع رصيده
إلى  65نقطة ،في حين توقف
رصيد تورينو عند  20نقطة
في المركز الثامن عشر (الثالث
من القاع).
وعـ ـج ــز الـ ـف ــريـ ـق ــان عـ ــن هــز
الـشـبــاك خ ــال ال ـشــوط األول،
ال ــذي انتهى بالتعادل بــدون
أ ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،قـ ـ ـب ـ ــل أن ي ـف ـت ـت ــح
الـبـلـجـيـكــي روم ـي ـلــو لــوكــاكــو
التسجيل إلنتر في الدقيقة 62

برشلونة يستقبل هويسكا اليوم
ً
يـسـعــى بــرش ـلــونــة "ال ـج ــري ــح" أوروبـ ـي ــا إل ــى مــواص ـلــة ضـغـطــه،
عندما يستضيف هويسكا األخير ،اليوم ،ضمن المرحلة السابعة
والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ويضع برشلونة عينه على النقاط الثالث لتضييق الخناق على
"أتلتي" ،وتضميد جراحه األوروبية عقب خروجه من مسابقة دوري
األبطال بتعادله مع مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي  1-1في
إياب ثمن النهائي.
وق ــدم ال ـن ــادي الـكــاتــالــونــي آداء رائ ـعــا ام ــام الـفــريــق الـبــاريـســي
االربعاء ،لكنه لم يكن كافيا لتعويض الخسارة المذلة على ارضه
 1-4ذهابا.
واستعاد برشلونة انفاسه في األسابيع األخيرة ،بداية مع اعادة
انتخاب خوان البورتا رئيسا ألمس ،وثم مع اإلرادة التي أظهرها
في العاصمة الباريسية وقبلها "ريمونتادا" أمام إشبيلية في نصف
نهائي الكأس المحلية ،حيث قلب تأخره صفر -2ذهابا إلى فوز
بثالثية نظيفة إيابا وتأهل للمباراة النهائية.
وأجمعت الصحف الكاتالونية على ان خروج برشلونة من دوري
األبطال كان "بشرف!" ،وأن "مباراة االربعاء صبت في مصلحة غسل
صــورة الـبــاوغــرانــا ،واسـتـعــادة الكرامة التي فقدت خــال اإلذالل
القاري المتكرر."...
في المقابل ،يدرك هويسكا صعوبة مهمته أمام فريق لم يخسر
في مبارياته الـ 16األخيرة في الدوري ،وحقق خاللها  13فوزا مقابل
 3تعادالت ،وتعود خسارته األخيرة إلى المرحلة  12عندما سقط
أمام قاديش .2-1

من ركلة جزاء ،ليرفع رصيده
إلى  19هدفا في البطولة هذا
ال ـمــوســم ،فــي ال ـمــركــز الـثــانــي
ب ـت ــرت ـي ــب الـ ـه ــدافـ ـي ــن ،ب ـف ــارق
هدف وحيد خلف البرتغالي
ك ـ ــريـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــان ـ ــو رون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدو
(المتصدر) ،نجم يوفنتوس.
ولـ ـ ــم ي ـه ـن ــأ إن ـ ـتـ ــر ب ـت ـقــدمــه
كثيرا ،بعدما أحــرز أنتونيو
سـ ــانـ ــابـ ــريـ ــا ه ـ ـ ــدف الـ ـتـ ـع ــادل
لتورينو في الدقيقة  ،70الذي
أثار بعضا من الجدل.
ومنح األرجنتيني الوتارو
مارتينيز النقاط الثالث إلنتر،
بـ ـع ــدم ــا سـ ـج ــل هـ ـ ــدف الـ ـف ــوز
الثمين في الدقيقة  ،85ليقود
ال ـف ــري ــق ال ـم ـل ـقــب بـ ــ"األف ــاع ــي"
لتحقيق انتصاره الثامن على
التوالي في المسابقة.
من جهة ثانية ،تمسك بارما
بآماله في البقاء بالمسابقة،
بـ ـع ــدم ــا حـ ـق ــق ف ـ ـ ـ ــوزا ث ـم ـي ـنــا
 - 2صفر على ضيفه روما.
ورغ ـ ــم الـ ـف ــوز ،ب ـقــي ب ــارم ــا،
الذي حقق انتصاره الثالث في
البطولة خالل الموسم الحالي

فرحة العبي إنتر ميالن بعد انتهاء المباراة
واألول منذ  3أشـهــر ونصف
الشهر تقريبا ،في المركز قبل
األخير برصيد  19نقطة.
فــي المقابل ،تجمد رصيد
رومـ ـ ــا ،ال ـ ــذي ت ـل ـقــى خ ـســارتــه
ال ـس ــاب ـع ــة فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة ه ــذا

الموسم ،عند  50نقطة ،مهدرا
فرصة التقدم للمراكز األربعة
األول ــى فــي ترتيب المسابقة
المؤهلة لبطولة دوري أبطال
أوروبا في الموسم القادم.
وافتتح الروماني فالينتين

م ـي ـهــايــا ال ـت ـس ـج ـيــل ل ـبــارمــا
مبكرا فــي الدقيقة التاسعة،
ق ـ ـبـ ــل أن يـ ـ ـح ـ ــرز ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي
هـيــرنــانــي ال ـهــدف الـثــانــي في
الدقيقة  55من ركلة جزاء.
ويرجع آخر فوز لبارما في

غوارديوال يسعى لضم مينديز

أوبالك :ال مجال للتراجع
قــال السلوفيني يــان أوب ــاك ،حــارس
م ــرم ــى أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد ،إنـ ــه ال "م ـجــال
للتراجع أم ــام فــريـقــه" وإن ــه يجب النظر
لألمور بطريقة مختلفة ،وذلك بعد سقوط
"الروخيبالنكوس" في فخ التعادل السلبي
أمام خيتافي في الدوري اإلسباني.
وص ــرح أوبـ ــاك لـمـحـطــة مــوفـيـسـتــار،
عقب المباراة التي أقيمت مساء السبت:
"ال م ـجــال لـلـتــراجــع .يـجــب الـنـظــر لــأمــر
ب ـطــري ـقــة م ـخ ـت ـل ـفــة .ل ـقــد ح ـصــدنــا نقطة
وفعلنا الكثير من أجــل الـفــوز ،ولكن في
النهاية الحظ لم يحالفنا".
وت ــاب ــع" :ل ــم نـسـجــل ،ولـكـنـنــا حصدنا
ن ـق ـطــة .ال ـل ـي ـغــا ط ــوي ـل ــة ،وس ـن ـم ـضــي في
طريقنا مباراة تلو األخرى".
وأضاف أوبالك" :لقد قدمنا الكثير من
االمور الجيدة ،ولكن ليس من السهل أبدا
اللعب أ مــام خيتافي ،فمبارياته صعبة
دائما".
مــن جــانـبــه ،ق ــال األرجـنـتـيـنــي دييغو

المسابقة قبل لقاء امــس إلى
 30نوفمبر الماضي ،حينما
تغلب  1 - 2على مضيفه جنوه
في المرحلة التاسعة للبطولة.
(د ب أ)

كـ ـشـ ـف ــت تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر ص ـح ـف ـي ــة
أن م ـ ـ ــدرب مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي،
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي بـ ـي ــب غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال
يرغب في ضم ظهير سبورتنغ
ل ـش ـبــونــة ،ن ــون ــو م ـي ـنــديــز ال ــذي
تـ ـسـ ـع ــى ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن األنـ ــديـ ــة
لـلـحـصــول عـلــى خــدمــاتــه وعلى
رأسها ريال مدريد.
وكانت صحيفة آس اإلسبانية
أش ــارت بالفعل فــي وقــت سابق
إلــى أن ريــال مدريد مهتم بضم
الظهير األيسر ،وذلك في يناير
ال ـم ــاض ــي ب ـع ــد وق ـ ــت ق ـل ـيــل مــن
قيام متصدر الدوري البرتغالي
بتجديد عقد الالعب البالغ من
العمر  18عاما حتى .2025
ووف ـ ـقـ ــا ل ـص ـح ـي ـف ــة ري ـ ـكـ ــورد
ال ـبــرت ـغــال ـيــة ،فـ ــإن مـ ــان سـيـتــي،
بناء على رغبة غــوارديــوال ،بدأ
يتقرب مــن مينديز ،فيما أكــدت
"أس" رغبة النادي اإلنكليزي في
استباق ريال مدريد في السباق
نحو الالعب البرتغالي الصاعد.

سيميوني المدير الفني ألتلتيكو مدريد،
إن ري ـ ــال م ــدري ــد وب ــرش ـل ــون ــة "وح ـش ــان
يسعيان وراء صدارة" الدوري اإلسباني
التي يحتلها "الروخيبالنكوس" ،وانهما
"لن يخسرا أي لقاء من اآلن حتى نهاية
البطولة".
وق ـ ــال س ـي ـم ـيــونــي "ه ـ ــذا (ال ـض ـغــط)
ام ــر طـبـيـعــي .لـقــد تـصــدرنــا البطولة
أغلبية الموسم وتتبقى  11جولة،
أي ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـب ــاري ــات .كنتم
ت ـقــولــون إن بــرش ـلــونــة ي ـق ــدم أداء
سيئا وقــدم رأيتهم مــاذا فعل في
ب ــاري ــس ع ـنــدمــا كـ ــان ف ــي إم ـكــانــه
االنتفاضة (أمام باريس سان جرمان
بدوري أبطال أوروبا) والريال ينجح في
تـجــاوز مـبــاريــاتــه .نحن بعملنا نحاول
أن نمضي قدما فــي طريقنا مـبــاراة تلو
األخرى بهدوء".
وتابع "لدينا وحشان خلفنا يسعيان
النتزاع مركزنا".

ويـ ـع ــد مـ ـيـ ـن ــدي ــز ،ال ـ ـ ــذي يـقــع
ض ـم ــن خ ـط ــط ال ـ ــري ـ ــال ل ـت ـعــزيــز
مركز الظهير مستقبال بالنظر
إل ــى عـمــر ال ـبــرازي ـلــي مــارسـيـلــو
( 32عــامــا) ،العـبــا نشطا يتميز
ب ــروح هجومية وق ــدرات بدنية
غير عادية.
(إفي)

بالتيني يمثل أمام المدعين العامين السويسريين وفاة أسطورة الوزن المتوسط مارفيلوس مارفن
سيمثل الفرنسي ميشال بالتيني أمام
المدعين العامين السويسريين مدة ثالثة
أيام متتالية األسبوع المقبل ،لإلجابة عن
أسئلة في اثنتين من مجموعة القضايا
ال ـت ــي التـ ـ ــزال ت ـقــض مـضـجــع كـ ــرة ال ـقــدم
العالمية وقــادت ـهــا ،إن
كان في الماضي أو
الحاضر.
ومن المقرر أن
ي ـتــم اس ـت ـجــواب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
األسبق لالتحاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ل ـكــرة
القدم في بيرن

يــومــي االثـنـيــن وال ـث ــاث ــاء ،ب ـشــأن قضية
الفساد التي حطمت حلمه في الوصول
إل ــى رئــاســة االت ـحــاد الــدولــي "فـيـفــا" بعد
"سقوط" السويسري جوزف بالتر.
ومن المتوقع أن يصل بالتيني األربعاء
ال ــى ســارن ـيــن ،عـلــى بـعــد  80كيلومترا
شــرق بيرن ،لكن هــذه المرة كشاهد
فــي تحقيق يـشـمــل نــائـبــه الـســابــق
ف ــي االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،وال ــرج ــل
الـ ــذي تــولــى ب ــدال مـنــه ق ـي ــادة فيفا
السويسري اآلخر جاني إنفانتينو.
وهــاتــان القضيتان ليستا سوى
جزء من اإلجــراءات التي تمس "فيفا"
وم ـس ــؤول ـي ــه ال ـســاب ـق ـيــن وال ـحــال ـي ـيــن،
وع ـنــدمــا "س ـق ــط" بــاتــر م ــن ع ـلــى رأس
الهرم الكروي إثر الفضيحة التي هزت
اللعبة مـبــا شــرة بعد انتخابه لوالية
جديدة ،حــرص على أن يجر معه في
هذا السقوط خلفه المحتمل رئيس
االتحاد األوروبي بالتيني.
وقرر االتحاد الدولي في نهاية

 2015إيـ ـق ــاف ال ــرج ـل ـي ــن ع ــن أي ن ـشــاط
ل ــه ع ــاق ــة ب ـك ــرة الـ ـق ــدم التـ ـه ــام بــاتـيـنــي
بالحصول على دفعة من مليوني فرنك
ســويـســري مــن الفيفا أذن بها بــاتــر في
عام .2011
ورد ال ـم ــدع ــون ال ـس ــوي ـس ــري ــون بفتح
تحقيق مع الرجلين بتهم "خيانة إدارية"،
و"خيانة األمانة" ،و"احتيال".
ومع اقتراب جلسة االستماع األخيرة
لـبــاتـيـنــي يــومــي االث ـن ـيــن وال ـث ــاث ــاء في
برن ،أصر الفرنسي وبالتر على أنه رغم
عدم وجود عقد مكتوب ،فإن المبلغ الذي
ت ــم دف ـعــه ك ــان ق ـبــل قـ ــرار بــاتـيـنــي بـعــدم
تحدي بالتر في انتخابات رئاسة "فيفا"
 ،2011وكان مقابل أعمال استشارية قام
بـهــا بالتيني لمصلحة الهيئة ا لـكــرو يــة
العليا ويـعــود تاريخها إلــى الفترة بين
 1999و.2002

خ ـســرت الـمــاكـمــة ،أم ــس األول ،أحــد
أبرز أساطيرها في فئة الوزن المتوسط،
األم ـي ــرك ــي م ــارف ــن هــاغ ـلــر ،الـ ــذي فــرض
ه ـي ـم ـن ـتــه مـ ــن دون م ـ ـنـ ــازع ب ـي ــن 1980
و ،1987ع ــن  66ع ــام ــا ،وف ــق م ــا أف ــادت
زوجته.
وفـ ــي م ـن ـشــور ع ـلــى صـفـحــة الـمــاكــم
األس ـط ــورة عـلــى "فـيـسـبــوك" ،قــالــت كــاي
جــي .هاغلر إن زوجـهــا توفي فــي منزل
العائلة ،وكتبت" :آسـفــة ،إلص ــدار إعــان
حزين جــدا .اليوم ولسوء الحظ ،توفي
زوج ـ ـ ــي ال ـح ـب ـي ــب م ــارفـ ـيـ ـل ــوس م ــارف ــن
بشكل غير متوقع بمنزله هنا في نيو
ُ
هــامـبـشـيــر .تـطـلــب عــائـلـتـنــا أن تـحـتــرم
خصوصيتنا خالل هذا الوقت الصعب".
وب ـ ـ ـ ــدأ هـ ــاغ ـ ـلـ ــر ،ال ـ ـ ـ ــذي أطـ ـ ـل ـ ــق ع ـل ـيــه
"مــارفـيـلــوس مــارفــن" ،أي مــارفــن الــرائــع،
مشواره في الحلبات عام  ،1973وخاض
بعض المباريات الملحمية في العصر
الذهبي لهذه الرياضة ،منهيا مسيرته
ف ــي  1987بـسـجــل مــذهــل م ــع  62ف ــوزا،

بينها  52بالضربة القاضية ،مقابل ثالث
هزائم وتعادلين.
وكان االنتصار األكثر شهرة لـ"مارفيلوس
م ــارت ــن" ع ــام  1985فــي س ـيــزرز ب ــاالس في
الس فيغاس ضد توماس "هيتمان" هيرنز
في مبارزة استمرت ثماني دقائق وحسب،
لكنها اعتبرت من كالسيكيات الرياضة.
فبعد جولة أولى مليئة باللكمات القوية
عــانــى فيها هيرنز كـســرا فــي يــده اليمنى،

أص ـي ــب هــاغ ـلــر ب ـج ــرح ف ــي ال ـ ــرأس ب ــأوائ ــل
الجولة الثانية .وقام طبيب بفحص هاغلر
في الجولة الثالثة ،ثم منحه الضوء األخضر
لمواصلة النزال ،بعدها أمطر "مارفيلوس
مارفن" منافسه باللكمات وأرماه أرضا.
ن ـه ــض ه ـي ــرن ــز ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـمــواص ـلــة
المبارزة ،لكنه سرعان ما سقط مجددا بين
ذراعي الحكم ريتشارد ستيل.
ف ـ ــاز ه ــاغ ـل ــر ب ـل ـقــب ال ـم ـج ـلــس ال ـعــال ـمــي
للمالكمة ورابطة المالكمة العالمية للوزن
المتوسط عام  ،1980متفوقا على البريطاني
آالن مينتر بالجولة الثالثة على "ويمبلي
أرينا" في لندن ،ثم أضاف إلى سجله اللقب
األول الذي منحه له االتحاد الدولي للمالكمة
في عام .1983
ودافــع هاغلر عن لقبه بال منازع في 12
مناسبة ،بما في ذلــك فــوزه باإلجماع بعد
 15جولة على البنمي روبرتو دوران في عام
 ،1983وانتصاره األخير على األوغندي جون
مــوغــابــي فــي عــام  1986بالجولة الحادية
عشرة بالضربة القاضية.

مانشستر سيتي يواصل زحفه بثبات نحو اللقب السابع

جون ستونز نجم مانشستر سيتي يحتفل بهدفه

واصل مانشستر سيتي زحفه بثبات نحو اللقب
الـســابــع فــي تــاريـخــه ب ـفــوزه الـكـبـيــر عـلــى مضيفه
فولهام  -3صفر ،أمس األول ،في المرحلة الثالثين
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وانتظر مانشستر سيتي الشوط الثاني لحسم
نتيجة المباراة في صالحه بعد معاناته الكبيرة
فــي الـشــوط األول أم ــام فــولـهــام ،ال ــذي دخلها على
وقع فوزه الثمين على مضيفه ليفربول حامل اللقب
-1صفر في المرحلة الماضية.
وضرب سيتي بقوة مطلع الشوط الثاني وسجل
ثالثة أهــداف في مــدى  13دقيقة عبر قطب دفاعه
جــون ستونز ( ،)47ومهاجمه البرازيلي غابريال
جيزوس ( ،)56وهدافه التاريخي الدولي األرجنتيني
سيرخيو أغويرو ( 60من ركلة جزاء).
وعـ ــزز مــانـشـسـتــر سـيـتــي مــوقـعــه ف ــي ال ـص ــدارة
برصيد  71نقطة ،ووســع الفارق الى  17نقطة عن
مطارده المباشر جــاره مانشستر يونايتد ،الذي
لعب مباراتين أقل واستضاف وست هام يونايتد
أمس.
وأكد سيتي استعداده الجيد لمواجهة بوروسيا
مونشنغالدباخ األلماني غدا في بودابست في اياب
ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبــا (-2صفر
ذهابا).
وينافس مانشستر سيتي على أربع جبهات هذا
الموسم ،ففضال عن الدوري ومسابقة دوري أبطال
أوروبا ،بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة

لـلـعــام الــرابــع عـلــى الـتــوالــي فــي سعيه للقب رابــع
تواليا والثامن لمعادلة الرقم القياسي الموجود
بـحــوزة ليفربول ،حيث سيالقي توتنهام فــي 25
أبريل المقبل ،وبلغ الــدور ربــع النهائي لمسابقة
كــأس االتـحــاد اإلنكليزي ،حيث سيالقي ايفرتون
السبت المقبل.
وأجـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ــدرب س ـي ـت ــي اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ج ــوزي ــب
غوارديوال  7تعديالت على التشكيلة التي تغلبت
عـلــى ســاوثـمـبـتــون  2-5االربـ ـع ــاء ،فـغــاب األلـمــانــي
إلـكــاي غــونــدوغــان والبلجيكي كيفن دي بــرويــن،
والجزائري رياض محرز ،وكايل ووكر وفيل فودن
ورحيم سترلينغ ،واألوكراني ألكسندر زينتشنكو،
فيما لعب أغويرو أساسيا بعد غياب فترة طويلة
بسبب اإلصابة.
ونجح سيتي في افتتاح التسجيل مطلع الشوط
الـثــانــي عـبــر سـتــونــز عـنــدمــا اسـتـغــل ك ــرة مــن ركلة
حرة جانبية انبرى لها البرتغالي جواو كانسيلو
فتابعها بيمناه من مسافة قريبة على يمين أريوال
(.)47
وهو الهدف الرابع لستونز هذا الموسم.
وعــزز جيزوس تقدم سيتي عندما استغل كرة
حاول المدافع جواكيم اندرسن تشتيتها فارتطمت
بزميله هاريسون ريد وتهيأت أمام البرازيلي داخل
المنطقة فسددها قوية داخل المرمى (.)56
وحـ ـص ــل س ـي ـتــي ع ـل ــى ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء اث ـ ــر عــرق ـلــة
تــوريــس مــن الـمــدافــع توسين اداراب ـيــويــو فانبرى

لها أغويرو بنجاح على يمين الحارس أريوال (.)60
وانهى أغويرو صياما عن التهديف لـ 13مباراة
متتالية ( 641دقيقة من اللعب و 24تسديدة) ليسجل
هدفه األول في الدوري منذ يناير  ،2020وتحديدا
بعد  417يوما ،والـ 257في  10أعوام مع النادي.

بيرنلي يهزم إيفرتون
وأنعش بيرنلي آماله في البقاء بفوزه الثمين
على مضيفه ايفرتون .1-2
وتقدم بيرنلي بهدفين للنيوزيلندي كريس وود
( ،)13ودوايت ماكنيل ( ،)24وقلص دومينيك كالفرت
ليوين الفارق (.)32

ليفربول في ضيافة وولفرهامبتون
من جانبه ،يختتم ليفربول حامل اللقب المرحلة
باختبار صعب أمام مضيفه ولفرهامبتون في تمام
الحادية عشرة مساء اليوم.
ويعيش ليفربول فـتــرة عصيبه محليا ،حيث
سقط في  6مباريات متتالية على ارضه في الدوري،
وهو ما لم يحصل للنادي منذ أن أبصر النور قبل
ً 129
عاما ،ما وضعه في المركز الثامن ،إال أنه نسي
معاناته المحلية وجدد فوزه على "ضيفه" اليبزيغ
األلماني في دوري أبطال أوروبا االربعاء ليعبر الى
ربع النهائي.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

يا جماعة...
ّ
خرعتونا

د .ناجي سعود الزيد

ال أعــرف كيفية التعامل مع تصريحات أي وزيــر مالية
مر علينا...
وزي ــر الـمــالـيــة الـســابــق الـسـيــد ب ــراك الـشـيـتــان وق ــف في
مجلس األمــة بتاريخ  20أغسطس  ،2020وقــال" :إن البالد
ً
تواجه حاليا صعوبة في توفير فاتورة الرواتب ،بسبب شح
السيولة التي تعاني منها المالية العامة" ،وذكر أن العجز
سيصل إلى  14مليار دينار...
ثم أتى الوزير الحالي السيد خليفة حمادة وكأنه لم يكن
ً
ً
وكيال لوزارة المالية منذ عام  2007حتى عام  ،2018وأيضا
بــدأ عهده كوزير بالتهديد بوقف الــرواتــب لشح السيولة
ونفس األسطوانة "الله وكيلكم"...
وكل وزيــر يشير إلى ضــرورة الدين العام والسحب من
االحتياطي وصندوق األجيال القادمة ...إلخ إلخ إلخ.
وكأننا كمواطنين لم نــدرس حساب وال رياضيات وال
تفاضل وتكامل وال لوغاريتمات وال إحصاء...
درسنا كل ذلك ،ولم نفهم كيف يكون نفس التصريحين
ً
أحدهما في أغسطس  2020وكان سعر البرميل  40دوالرا،
وتصريح الوزير الحالي في ظل ازدياد سعر برميل النفط
ً
ً
ً
ليصل إلى  70دوالرا تقريبا ،وسيصل إلى الضعف قريبا!
يعني س ــواء كــان سعر الـبـتــرول  40أو  ،70تبقى نفس
ال ـت ـهــديــدات ب ــأن ال ــروات ــب س ـت ـتــوقــف ،وع ـمــرهــم م ــا قــالــوا
المشاريع أو الهبات أو المناقصات ستتوقف!
فهمونا بالضبط ،ما الذي يحدث للدخل من النفط ،إلى
درجة أنه سواء انخفض سعر البرميل أو ارتفع فإن التهديد
بوقف الرواتب قائم ومستمر ،وليس المشاريع أو الهبات
أو المناقصات!

وسام

ّ
مرت سفاين خشب شالت جميع الورى ()3
َ ّ ْ
وت ـ ّـم ـي ــت ن ــص ال ـب ـحــر وال ال ـ ِـت ــف ــت إل ورا
َ
ّ
مــا دام فيني نــفــس وأس ـمــع وأف ــك ــر وأرى
ّ
ما بيع انا خلتي للي عرض لي وسام ()4
( )1أبناء النبي نوح ( )2فيه سم ( )3الناس
ً
( )4عرض ثمنا للسلعة

مسؤولة روسية لـ بلغاري« :اضبط» نفسك
ع ـل ـقــت ال ـم ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة
ال ــروس ـي ــة م ــاري ــا زاخـ ــاروفـ ــا ع ـلــى حفل
استعراضي نظمه صحافي بلغاري مع

أصدقائه أمام مقر الوزارة في موسكو من
أجل مقابلتها وتقديم عرض زواج لها،
قائلة :اضبط نفسك.

الحادثة في تصريح لـ"سبق":
"اع ـتــدنــا أن نــذهــب السـتــراحــة
الـعــائـلــة فــي الــواش ـلــة بجنوب
غرب الرياض .ومساء الجمعة
الماضية ،وتحديدا بعد صالة
ال ـ ـع ـ ـصـ ــر ،فـ ـق ــدن ــا اب ـ ـنـ ــة أخ ــي
للحظات ،وعلى الفور خرجت
أم ـ ـهـ ــا ت ـ ـسـ ــأل عـ ـنـ ـه ــا ،وم ـ ـ ــا إن
خرجت األم من باب االستراحة
حتى فوجئت ب ــ 5كــاب تمزق
جسد ابنتها بأنيابها ،والدماء
تسيل على األرض ،فأخذت األم
الـمـكـلــومــة ت ـصــرخ وتستغيث
إلنقاذ الفتاة الصغيرة".

موسكو تراقب الفضاء من قاع «بايكال»
أطلق علماء روس أحد أكبر التلسكوبات الفضائية
في المياه العميقة ،بهدف دراسة األلغاز الكونية من
قاع بحيرة بايكال ذات الماء الشديد الصفاء.
وبــدأ إنشاء هــذا التلسكوب في عــام  ،2015وهو
مصمم لمراقبة النيوترينوات ،أصغر الجسيمات
المعروفة للعلماء.
وأطـلـقــت عـلــى الـتـلـسـكــوب تسمية "بــاي ـكــال جي
في دي" (وهــي األحــرف األولــى من عبارة جيغاتون
فوليوم ديتيكتور) ،وأقيم على عمق يتراوح بين 750
ً
مترا و 1.3كيلومتر ،وعلى بعد نحو  4كيلومترات من

وق ــال ــت زاخـ ـ ــاروفـ ـ ــا ،ف ــي ت ـصــري ـحــات
ص ـحــا ف ـيــة أ مـ ــس األول " :مـ ـ ــاذا يمكنني
ال ـ ـ ـقـ ـ ــول؟ أعـ ـتـ ـق ــد أن الـ ـ ــرجـ ـ ــال يـ ـج ــب أن
يسيطروا على عواطفهم".
وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني بأن
الشرطة احتجزت أمام مبنى "الخارجية"
أرب ـ ـعـ ــة أشـ ـ ـخ ـ ــاص ،ب ـي ـن ـهــم ال ـص ـحــافــي
الـ ـبـ ـلـ ـغ ــاري بـ ــوريـ ــس أن ـ ـ ـ ــزوف ،ي ــرت ــدون
مــابــس فـلــوكـلــوريــة ويـحـمـلــون أسلحة
وهمية ،حـضــروا "لتقديم عــرض زواج"
ً
لزاخاروفا ،مضيفا أن أحد الرجال كان
ً
يركب حصانا.
وأوض ــح الصحافي الـبـلـغــاري ،خالل
محادثة بمركز الشرطة ،أنه جاء لتقديم
"ع ــرض زواج" ل ــزاخ ــاروف ــا ،بينما كتب
أنـ ــزوف نـفـســه فــي "إن ـس ـت ـغــرام" أن ــه كــان
يعتزم تهنئة زاخــاروفــا بعيد الـمــرأة 8
ً
مارس ،مضيفا" :لكن زاخاروفا لم تخرج
إل ـي ـن ــا ،ل ــذل ــك أط ـل ـق ـنــا ط ـل ـقــات ورق ـصـنــا
وغادرنا".
وفرضت الشرطة غرامة على أنــزوف
بقيمة  500روبل (نحو  7دوالرات).
(روسيا اليوم)

نشر صياد سمك نيجيري
ً
صـ ــورا لسمكة مــن ن ــوع "بلو
م ـ ـ ــارل ـ ـ ــن" ،يـ ـبـ ـل ــغ ث ـم ـن ـه ــا 2.6
مليون دوالر ،قام باصطيادها
وتناولها مع أصدقائه.
وذك ــر مــوقــع "سـكــاي نيوز"
أمس أن الشاب ،الذي لم يكشف
عن اسمه ،اصطاد هذه السمكة
الـ ـن ــادرة الـبــاهـظــة ال ـث ـمــن ،في
منطقة أندوني.

شواطئ بحيرة بايكال .ويصعب رصد النيوترينوات،
إال أن الماء وسيلة فاعلة للتمكن من ذلك.
تتألف
خطوط
ويتكون هذا المرصد من سلسلة
ّ
من وحدات بصرية عدة ،تمسح قاع البحر الذي يلفه
ً
ظالم دامس بحثا عن النيوترينوات ،وهي جسيمات
شبحية تصل إلى األرض آتية من السماء.
وأشرف العلماء ،أمس األول ،على إنزال الوحدات
المصنوعة مــن الــزجــاج والصلب بعناية فــي الماء
المتجمد من خالل ثقب مستطيل في الجليد.

يومية سياسية مستقلة

ووف ــق مــا ذك ــر مــوقــع "ســي
إن بــي س ــي" ،ف ــإن ثـمــن الــرطــل
ال ــواح ــد مـنـهــا يـبـلــغ نـحــو 32
أل ــف دوالر ،وق ــد ي ـصــل طــول
ً
األنثى منها إلى  14قدما ،في
حين قد يتجاوز وزنها 1985
ً
رطال.
وال تـ ـع ــد ه ـ ـ ــذه الـ ـفـ ـئ ــة مــن
األسماك مخصصة لالستهالك
ً
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــري ،نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرا ل ـل ـك ـم ـي ــة

الـ ـم ــرتـ ـفـ ـع ــة م ـ ــن الـ ــزئ ـ ـبـ ــق فــي
لـحــومـهــا ،ولكنها تـقــدم نيئة
في اليابان.
وتـ ـنـ ـتـ ـش ــر ه ـ ـ ــذه األسـ ـ ـم ـ ــاك
بشكل وا س ــع فــي المحيطات
االستوائية ،وال يقبل صيادو
ً
األسماك عليها ،نظرا لحجمها
ال ـض ـخــم ،وقــدرت ـهــا الـقـتــالـيــة،
ومقاومتها الكبيرة.

عواطف راشد مراد الخلف

ً
 62عاما ،شيعت ،ت24812353 ،66960008 ،99677962 :

محمد جعفر جاسم الكندري

ً
 73عاما ،شيع ،ت99611072 ،67754335 :
عليه علي مطلب كرم أرملة عبدالله محمد عبدالسالم
ً
 67عاما ،شيعت ،ت66398181 :

ضيف الله مرزوق الشويب

ً
 79عاما ،شيع ،ت97914066 :

محمد إبراهيم الناصر الحوطي

ً
 89عاما ،شيع ،ت99299077 :

إبراهيم عبدالله محمد صفر

ً
 71عاما ،شيع ،ت66799886 :
زهرة عباس غلوم رضا أرملة كايد علي جوهر شهاب
ً
 75عاما ،شيعت ،ت99842095 :

لولوه عبدالعزيز العلي الحبيب

ً
 77عاما ،شيعت ،ت66593337 ،99553481 ،99061968 :
خزنة سعد الدعيليج أرملة عبدالله مناور مسعود الثويمر
ً
 85عــامــا ،تشيع التاسعة مــن صباح الـيــوم ،ت،55050779 :
99068046 ،99353538

مواعيد الصالة

وم ـض ـل ــل ب ــال ـف ـع ــل ،ألنـ ــه يـظـهــر
ال ـم ـل ـك ــة إلـ ـي ــزابـ ـي ــث ف ـ ــي هـيـئــة
عنصرية ،وهو ما يشكل اتهاما
كـبـيــرا لشخصها ،فــي حـيــن أن
مــا كشفته ميغان مــاركــل ليس

سوى روايــة واحــدة لما حصل،
أي أن الصورة غير مكتملة إزاء
ما حصل.
وك ـ ــان ـ ــت م ـ ــارك ـ ــل ،قـ ــالـ ــت فــي
مقابلة مع اإلعالمية األميركية

أوبـ ـ ـ ــرا ويـ ـنـ ـف ــري إنـ ـه ــا لـ ــم تـكــن
مـ ــرتـ ــاحـ ــة خ ـ ـ ــال حـ ـي ــاتـ ـه ــا فــي
ال ـق ـصــر ،وكـشـفــت أن ه ـنــاك من
تـ ـ ـح ـ ــدث إلـ ـ ـ ــى زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا األم ـ ـيـ ــر
ه ــاري ،وه ــي حــامــل ،وأع ــرب له

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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تمكن العلماء من اكتشاف
أول أحفورة لديناصور خالل
رقــوده على عش بيض ،فيه
أجنة متحجرة ،ثالثة منها
على األقل كانت مرئية.
وك ــان متحف "كــارنـيـغــي"
لـ ـلـ ـت ــاري ــخ ال ـط ـب ـي ـع ــي ن ـش ــر،
ف ـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي،
ً
بـ ـي ــان ــا ي ـف ـي ــد بـ ـ ــأن أحـ ـف ــورة
األوف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوروصـ ـ ـ ـ ــور
المكتشفة يعود تاريخها إلى
 70مليون عام مضت.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ــوقـ ــع ال ـ ـح ـ ــرة إن
العلماء عثروا على األحفورة
الفريدة من نوعها في مدينة
غــوانـتـشــو ،الــواقـعــة جنوبي
الصين.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح ـ ـ ــث ف ــي
كارنيغي والبروفيسور في
جــامـعــة إنــديــانــا األمـيــركـيــة،
شـ ـ ــونـ ـ ــدونـ ـ ــغ ب ـ ـ ـ ــي ،إل ـ ـ ـ ــى أن

"ال ــدي ـن ــاص ــورات المحفوظة
على أعشاشها نادرة ،وكذلك
ً
األجنة األحفورية" ،مضيفا أن
هــذه هي "الـمــرة األولــى التي
ُيـعـثــر فـيـهــا عـلــى ديـنــاصــور
ً
ليس من فئة الطيور جالسا
على عش من البيض ( )..في
عينة واحدة مذهلة".
ً
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـك ـ ـ ــة
"  "CNNاأل م ـ ـ ـيـ ـ ــر ك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،فـ ــإن
األوفـيــرابـتــوروصــور ينتمي
لمجموعة من الديناصورات
ذات ا ل ـ ـ ــر ي ـ ـ ــش ،وا ل ـش ـب ـي ـه ــة
بالطيور ،التي عاشت خالل
العصر الطباشيري.

وفيات

«شارلي إيبدو» ترسم الملكة بشكل
عنصري والبريطانيون «زعالى»
أث ـ ـ ـ ــارت ال ـم ـج ـل ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
الساخرة "شارلي إيبدو" ضجة
واسـعــة ،مــؤخــرا ،بعدما نشرت
رس ـ ـمـ ــا ك ــاريـ ـك ــات ــوري ــا ُوصـ ــف
بــالـمـثـيــر و"الـ ـمـ ـس ــيء" ل ـكــل من
ال ـم ـل ـك ــة إلـ ـي ــزابـ ـي ــث وال ـم ـم ـث ـلــة
األميركية السابقة ميغان ماركل.
وقـ ــال مــوقــع "س ـك ــاي ن ـيــوز"،
أمس ،إن غالف المجلة الفرنسية
أظ ـه ــر ال ـم ـل ـكــة إل ـي ــزاب ـي ــث وهــي
تضع ركبتها على رقبة ماركل،
على غرار ما تعرض له األميركي
من أصــل إفريقي جــورج فلويد
ف ــي  ،2020وأدى مـصــرعــه إلــى
اح ـت ـجــاجــات عــرقـيــة وحـقــوقـيــة
واسعة في الواليات المتحدة.
وع ـ ـنـ ــونـ ــت الـ ـمـ ـجـ ـل ــة "ل ـ ـمـ ــاذا
غادرت ميغان قصر باكنغهام؟"،
ثــم صــورت ميغان كأنها تقول
"إن ـ ـن ـ ــي ل ـ ــم أك ـ ـ ــن أسـ ـتـ ـطـ ـي ــع أن
أتنفس".
وجرى اقتباس عبارة "القدرة
على التنفس" من جورج فلويد،

يرقد على بيضه منذ  70مليون عام

اصطاد سمكة بـ  2.6مليون دوالر وأكلها

إليزابيث تضغط على رقبة ميغان ...والدوقة
تصيح :ال أستطيع التنفس!
الذي كان يشكو عدم قدرته على
التقاط األنفاس ،عندما كان رجل
شرطة فــي واليــة مينيابوليس
ي ـضــع رك ـب ـتــه ع ـلــى رق ـب ـت ــه ،في
حادث وثقته عدسة الكاميرا.
وك ـ ـت ـ ـبـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "دي ـ ـلـ ــي
ميل" البريطانية أن هذا الرسم
الـ ـ ـس ـ ــاخ ـ ــر مـ ـ ــن الـ ـمـ ـلـ ـك ــة ق ــوب ــل
باالستهجان ،ووصف بالخاطئ
والـ ـ ـم ـ ــروع م ــن ال ـم ــداف ـع ـي ــن عــن
المملكة.
وانتقدت حليمة بيغوم ،وهي
م ــدي ــرة مــركــز ال ــدراس ــات "ران ــي
ميدي" لمساواة األعراق ،الرسم
الذي نشرته المجلة الفرنسية،
وقالت إنه "من الخاطئ ،على أي
صعيد من الصعد ،أن تكون ثمة
مقارنة بين ملكة بريطانيا وبين
حادثة جورج فلويد".
وأث ــار الــرســم نقاشا واسعا،
وتـ ـس ــاء ل م ـع ـل ـقــون م ــا إذا كــان
الكاريكاتور مظهرا من مظاهر
ح ــري ــة الـتـعـبـيــر ،أم أن ــه مـســيء

nashmi22@hotmail.com

َ
بعض التهايم ش َرف ،بعض القضايا ْوسام
َ َ
بعض المواقف ذهب من دور حام وسام ()1
ُ
ض ّر وسام ()2
يا اليمي في الهوى لومك م ِ

 5كالب تنهش طفلة سعودية
افترست  5كالب ضالة طفلة
ال يـتـجــاوز عـمــرهــا  4سـنــوات،
فــي ضاحية الــواشـلــة بجنوب
ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،عـلــى
ب ـعــد  25ك ـل ــم ،ب ـعــدمــا خــرجــت
مــن اسـتــراحــة أهلها للحظات.
وأشار موقع روسيا اليوم أمس
إل ــى أن وال ــدة الطفلة صرخت
طالبة االستغاثة ،بعدما رأت
الكالب تنهش ابنتها ،في حين
أن الطفلة فارقت الحياة بعدما
و صـلــت للمستشفى بساعات
م ـ ـع ـ ــدودة .وأوضـ ـ ـ ــح ع ـبــدال ـلــه
هزام ،وهو عم الطفلة ،تفاصيل

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

ع ــن م ـخ ــاوف ح ـيــال ل ــون بـشــرة
الرضيع المقبل ،و هــل ستكون
سـ ـم ــراء ،ألن والـ ـ ــدة م ــارك ــل من
أصل إفريقي.

الطقس والبحر

الفجر

04:40

العظمى 26

الشروق

05:59

الصغرى 13

الظهر

11:57

العصر

03:22

المغرب

05:56

العشاء

07:13

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

ً
أعلى مد  00:58صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:37ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:41صب ــاحـ ـ ــا
 07:51م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

