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تايلور سويفت وبيونسي تدخالن
التاريخ بجوائز غرامي ص 14

ِّ
الحكومة «تحمر العين» وتحيل
النواب بالجملة إلى النيابة

لمخالفتهم االشتراطات الصحية أثناء االحتفال بالعضوية والمشاركة باالجتماعات التنسيقية في ديسمبر
• النيابة تحجز  8مواطنين في قضية «تجمع الداهوم» لرفضهم سداد الكفالة
حسين العبدالله

بـهـجـمــة م ــرت ــدة ،ح ـ ّـم ــرت ال ـح ـكــومــة عـيـنـيـهــا في
مــواج ـهــة الـتـصـعـيــد الـنـيــابــي ض ــده ــا ،عـبــر فتحها
ملفات التجمعات النيابية التي تلت إعــان نتائج
االن ـت ـخ ــاب ــات األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي  5دي ـس ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي،
ً
وإحالتها عددا من النواب إلى النيابة العامة.
وع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" ،م ــن م ـص ــادره ــا ،أن وزارة
الداخلية قامت بتلك اإلحالة بداعي مخالفة هؤالء
ال ـنــواب لــاشـتــراطــات الصحية خــال اجتماعاتهم
التنسيقية للتشاور بشأن انتخابات رئاسة مجلس

األمــة ومكتبه واللجان البرلمانية ،وما نظموه من
مناسبات عقب فوزهم ،مبينة أن النيابة ستخاطب
ً
مجلس األمة لرفع الحصانة عنهم الحقا.
يــذكــر أن أول اجـتـمــاع عقد لــدى الـنــائــب المبطل
عضويته د .بدر الداهوم لتنسيق المواقف ،حضره
ً
 ٣٨نائبا ،في عدد يتجاوز نصف المجلس.
على صعيد متصل ،قررت "الداخلية" ،أمس ،حجز
ثمانية مواطنين بينهم ا لـنــواب السابقون محمد
هايف وعبيد الوسمي وعادل الدمخي ونجل أمير

قبيلة الـعــوازم فهد بــن جامع لعدم ســدادهــم كفالة
قدرها  100دينار لكل منهم أمرت بها النيابة مقابل
إخالء سبيلهم بعد انتهاء التحقيق معهم أمس على
خلفية ب ــاغ الـ ــوزارة ضــدهــم لتجمعهم فــي دي ــوان
النائب الداهوم.
ً
وقالت المصادر إن المذكورين سيعرضون مجددا
اليوم أمــام النيابة للنظر في أمــر سدادهم الكفالة،
مؤكدة ضرورة االلتزام بقرارات جهات التحقيق ،ألن
النيابة لن تعدل عن قرارها.

وك ـش ـفــت أن ب ـعــض ال ـم ـش ـكــو بـحـقـهــم ق ــال ــوا في
التحقيقات ،بعد نفي التهم ،إن التجمع المشار إليه
ً
كان تنسيقيا ولم يكن هدفه مخالفة االشتراطات،
في وقــت طالب بعضهم باستدعاء وزيــر الداخلية
لسماع إفادته بهذا الشأن ،مرجحة أن تحقق النيابة
اليوم مع ثمانية آخرين بينهم أحمد السعدون ،على
ً
أن تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن نحو  ٢٠نائبا
متهمين في القضية للتحقيق معهم.

عودة الحياة الطبيعية في سبتمبر الحكومة ترفض مقترحات «العفو» واإلساءة
باسل الصباح :المدارس تعود بعد  6أشهر
للدول وتقليص الحبس االحتياطي
وتطعيم مليون بحلول عيد الفطر

●

فهد الرمضان

في مؤشر على عودة الحياة إلى طبيعتها خالل
األشهر المقبلة ،وتجاوز تداعيات «كوفيد  »19في
ال ـبــاد ،تــوقــع وزي ــر الـصـحــة د .بــاســل الـصـبــاح أن
يرتفع عدد متلقي اللقاح خالل الشهرين المقبلين
إل ــى م ـل ـيــون ش ـخ ــص ،وأن يـتـضــاعــف ه ــذا ال ـعــدد
ً
حتى سبتمبر المقبل ،مؤكدا أن الطلبة سيعودون

التوسع بالتطعيم
ً
ولقاحات األطفال قريبا

●

فهد تركي

عـلــى خـطــى اإلسـ ــراع في
تحقيق المناعة المجتمعية
ضد فيروس كورونا ،كشفت
م ـص ــادر مـطـلـعــة أن وزارة
ال ـص ـحــة تـسـتـعــد لـتــدشـيــن
ح ـ ـم ـ ـل ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة 02

إلــى مدارسهم في جميع المراحل مع بداية العام
الدراسي الجديد.
وأع ـلــن الــوزيــر الـصـبــاح ،خ ــال استقباله أمــس
وفــد جمعية الكشافة ،لتكريمه ووكـيــل «الصحة»
لجهودهما حيال «كورونا» ،تطعيم جميع الهيئات
التعليمية واإلدارية في المدارس خالل أبريل المقبل،
ً
كاشفا أنه سيتم اتخاذ بعض اإلجراءات بعد شهر
رمضان بحق الذين لم يتلقوا اللقاح.
02

• العنزي لـ ةديرجلا :.اعتبرت األول يمثل العفو الخاص ال الشامل
ً
• العازمي :سأنضم الستجواب المطير لرئيس الوزراء بدال من الداهوم
●

رفـ ـض ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـم ـث ـل ــة بـ ـ ــوزارتـ ـ ــي الـ ـع ــدل
والداخلية وإدارة الفتوى والتشريع ثالثة مقترحات
قدمها النائبان د .هشام الصالح ،ود .علي القطان،
تتعلق بالعفو الشامل عن بعض الجرائم ،وحرية
ال ــرأي فيما يختص بــاإلســاءة لـلــدول والــرؤســاء،
وتقليص فترة الحبس االحتياطي.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة ال ـ ـش ـ ــؤون ال ـت ـشــري ـع ـيــة
وال ـقــانــون ـيــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ال ـن ــائ ــب خ ــال ــد الـعـنــزي
ل ـ «الـجــريــدة» ،إن الحكومة رفـضــت مقترح العفو،
ألنها اعتبرته يختص بالعفو الخاص ،وال يمثل في

 800ألف جرعة من «أسترازينيكا»
األسبوع المقبل
ع ـل ـم ــت «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» أن ال ــدفـ ـع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن ل ـقــاح
«أسترازينيكا -أكـسـفــورد» ،المقدرة ب ـ  800ألــف جرعة،
ستصل إلى البالد األسبوع المقبل.
وأكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر ص ـحـيــة م ـط ـل ـعــة ،أن هـ ــذه الـشـحـنــة
ستساهم ،بشكل كبير ،في تسريع عمليات التطعيم التي
ً
ً
شهدت توسعا كبيرا خالل الفترة الماضية في البالد.

اقتصاديات

٠٣

فهد تركي

مشروع قانون حكومي لضمان تمويل البنوك لمتضرري «كورونا»

٠٣

«هيئة األسواق»« :المدينة»
تهاونت في حفظ حقوق
عمالئها ومساهميها
الهيئة تمهل «عربي القابضة»
 3أشهر قبل إلغاء إدراجها
10

●

توصية بتوزيع  10فلوس وأسهم
منحة بواقع %10
13

قصر العدل

07

ُ ِّ
«االستئناف» تخفض
إيجار الحضانات المعطلة
إلى الثلث حتى عودة
نشاطها رسميًا

محليات

04
«بنك الطعام»58 :
ألف مستفيد من مصرف
«العشيات »3

محليات

٠٦
بورقبة لـ ةديرجلا:.
التحول لبلدية ذكية
هدفنا

طهران -فرزاد قاسمي

أثار الحراك الروسي األخير باتجاه دول الخليج وتركيا،
ً
ً
والذي كان ملف سورية عنوانا رئيسيا له ،غضب إيران ،التي
ً
تتلقى ضغوطا من أطراف عدة ،على وقع تجاذبات تسبق
مـفــاوضــات مرتقبة بينها وبـيــن إدارة الــرئـيــس األميركي
جو بايدن.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ق ــال م ـص ــدر ف ــي وزارة الـخــارجـيــة
ً
اإليــرانـيــة ،ل ـ «الـجــريــدة» ،إن طـهــران غاضبة خصوصا من
مخرجات اللقاء بين وزير خارجية روسيا سيرغي الفروف
ونظيريه القطري والتركي ،حول سبل إيجاد حل سياسي
للحرب السورية دون إشراك إيران ،في تجاوز كبير لمسارات
أستانة وسوتشي بين طهران وأنقرة وموسكو.
وكشف المصدر أن إدارة الرئيس األميركي عرضت على
ً
إيران ،في إطار المفاوضات غير المباشرة بينهما ،خطوطا
عريضة حول مشروعها لحل األزمة السورية ،الذي 02

دوليات

١٧

تجارة األسلحة الدولية
تستقر للمرة األولى خالل
القرن الـ ٢١

معارضون يحيون ذكرى انطالق الحرب السورية قبل عشر سنوات في إدلب أمس (رويترز)

لبنان« :رؤساء الحكومات» يتحركون باتجاه الفاتيكان

ّ
«حزب الله» يطرح  ٣ملفات في موسكو ...وصفا وباسيل ينظمان التباين
●
مكاسب محدودة لمؤشرات
البورصة ...والسيولة
 40.6مليون دينار
١٠

ٔ
ٔالنواف :الكويت امانة في
اعناقنا ...ورسالتنا الذود
عن أراضيها

إيران تخسر في سورية
الحراك الروسي تجاه الخليج وتركيا يستبعد طهران
ً
ُ
ويتقاطع مع مبادرة أميركية تبقي األسد مؤقتا

«أجيليتي» تربح 41.6
مليون دينار في 2020

صيغته «الشامل» ،القتصاره على جرائم محددة،
ولخدمة أشخاص معينين.
وأضاف العنزي أن الحكومة ذكرت أن اإلساء ة
ـرأي المتمثلة بالكتابة أو
للدول ال تمثل حرية ا ُلـ َّ
الرسم أو التعبير ،بل تصنف جرائم دولة ،ولذلك
رفضت تعديل القانون.
ً
وأوضـ ــح أن ـهــا رف ـضــت أي ـضــا مـقـتــرح تقليص
الحبس االحـتـيــاطــي ،ألن ــه ،على حــد وصـفـهــا ،أثر
ً
سلبا عند تطبيقه منذ  2012على سير التحقيقات،
وساهم في قصور األدلة.
ولفت إلى أن اللجنة ّ
أجلت بت المقترحات الثالثة
ً
انـتـظــارا لتقرير مكتبها الـفـنــي ،على أن 02

الثانية

بيروت  -منير الربيع

يـنــزلــق لـبـنــان إل ــى مـنـحــدر خطير
ً
ج ـ ـ ــدا .الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ذروة
التخوف والعجز ،وكــل الحركة التي
ت ـش ـهــدهــا ال ـك ــوال ـي ــس ال تـ ـ ــؤدي إل ــى
ّ
ّ
بالحد األدن ــى ،إلى
إنتاج حــل يقود،
ّ
تشكيل حكومة .جل ما تهتم به القوى
الـلـبـنــانـيــة هــو مـنــع ح ـصــول انـفـجــار

ّ ً
اج ـت ـمــاعــي كـبـيــر أص ـب ــح م ـحــت ـمــا ،ال
بسبب ارت ـفــاع سـعــر ص ــرف ال ــدوالر،
ولكن جــراء فـقــدان الـمــواد األساسية
والـ ـسـ ـل ــع الـ ـغ ــذائـ ـي ــة والـ ـمـ ـح ــروق ــات
والكهرباء.
رئيس مجلس الـنــواب نبيه بري
ف ــي غ ــاي ــة الـ ـتـ ـش ــاؤم .حـ ـ ــاول ال ـت ـقــدم
ب ـم ـب ــادرة ب ـيــن رئ ـي ـســي الـجـمـهــوريــة
مـيـشــال ع ــون وسـعــد ال ـحــريــري ،لكن

مـبــادرتــه ًأجهضت فــي مهدها .طرح
بري بداية أن تكون الحكومة من 18
ً
وزيرا ،مقابل أن يقترح هو مجموعة
أسماء لــوزارة الداخلية ،يتم التوافق
ع ـل ــى أح ــده ــا ب ـي ــن الــرئ ـي ـس ـيــن ع ــون
والحريري .رفض عون األمر ،وتمسك
ً
بالداخلية ،مطالبا برفع عــدد وزراء
ّ
الحكومة إلى عشرين .طرح بري األمر
مع الحريري فرفض بشكل قاطع.

سيكون المشهد في لبنان بغاية
ال ـص ـع ــوب ــة فـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـم ـق ـب ـلــة،
بينما الـحــركــة الـسـيــاسـيــة أصبحت
مهتمة بملفات أبعد مما هــو تقني،
أي أبعد من تشكيل الحكومة« .حزب
الله» يبحث في كيفية التهدئة مع كل
ً
ال ـق ــوى ،مـفـ ّـعــا ات ـصــاالتــه مــع جميع
األحـ ـ ـ ــزاب ،لـ ـت ــدارك اح ـت ـم ــال حـصــول
انـ ـفـ ـج ــار اجـ ـتـ ـم ــاع ــي .يــركــز 02

رياضة

١٨
البناي :عزل وفد
األزرق في السعودية
واإلمارات

ةديرجلا

•
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نائب األمير استقبل سفير خادم الحرمين

تسلم رسالة لصاحب السمو من الملك سلمان حول المستجدات
استقبل سمو نــا ئــب األمير
ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ مـشـعــل
األحمد بقصر السيف صباح
أمـ ــس سـفـيــر خ ـ ــادم الـحــرمـيــن
الشريفين لدى الكويت األمير
س ـل ـطــان ب ــن س ـعــد ح ـيــث سلم
إلـ ـ ـ ــى سـ ـ ـم ـ ــوه رسـ ـ ــالـ ـ ــة خ ـط ـيــة
لسمو أمير البالد الشيخ نواف
األح ـمــد مــن الـمـلــك سـلـمــان بن
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز م ـل ــك ال ـس ـعــوديــة
ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـع ــاق ــات األخ ــوي ــة
الراسخة التي تجمع البلدين
والشعبين الشقيقين إضافة
إلـ ــى ال ـق ـضــايــا ذات االه ـت ـمــام
الـمـشـتــرك وآخ ــر المستجدات

ع ـل ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن االق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية.
حضر المقابلة وزير شؤون
الــديــوان االم ـيــري الشيخ علي
ال ـج ــراح ون ــائ ــب وزيـ ــر ش ــؤون
الديوان االميري الشيخ محمد
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه ووك ـ ـيـ ــل الـ ــديـ ــوان
االم ـيــري مــديــر مكتب صاحب
السمو احمد فهد الفهد ومدير
مكتب سمو ولي العهد الفريق
متقاعد جمال الــذيــاب ووكيل
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة بـمـكـتــب
سمو ولي العهد مازن العيسى.

ً
نائب األمير مستقبال سفير خادم الحرمين أمس

ٔ
ٔ
النواف :الكويت امانة في اعناقنا ...ورسالتنا حماية أراضيها
استقبل الضباط الجدد ودعاهم إلى وضع البر بقسمهم نصب أعينهم
●

محمد الشرهان

طالب نائب رئيس الحرس الوطني
ال ـف ــري ــق أول م ـت ـقــاعــد ال ـش ـي ــخ أح ـمــد
ال ـنــواف الـضـبــاط ال ـجــدد ب ــأن يضعوا
ن ـص ــب أع ـي ـن ـهــم الـ ـب ــر ب ـق ـس ـم ـهــم ،وأن
يـكــونــوا لـلــوطــن أوف ـي ــاء ،عـلــى حقوقه
أمـنــاء ،ولـقــائــده مخلصين ،ولقادتهم
مطيعين.
جاء ذلك خالل استقباله بالرئاسة
العامة للحرس الوطني الضباط الجدد
خريجي كلية الزعيم محمد بن عبدالله
العطية الجوية (الدفعة  )8وكلية أحمد
بــن محمد العسكرية (الدفعة  )16في
دولة قطر الشقيقة وكلية علي الصباح
العسكرية (الدفعة  )47بحضور وكيل
الحرس الوطني الفريق الركن مهندس
هاشم الرفاعي ،وعدد من كبار القادة
والضباط في الحرس الوطني.
وأل ـ ـقـ ــى الـ ـ ـن ـ ــواف ك ـل ـم ــة هـ ـن ــأ فـيـهــا
الـ ـضـ ـب ــاط قـ ــائـ ــا :نـ ـي ــاب ــة عـ ــن رئ ـي ــس
ال ـحــرس الــوطـنــي سـمــو الـشـيــخ سالم
العلي وباألصالة عن نفسي ،يسرنا أن
نلتقي بكم ا لـيــوم لنهنئكم بنجاحكم
وتخرجكم من الكليات العسكرية.
وأضاف أن «قيادة الحرس الوطني
تـ ـح ــرص ك ــل الـ ـح ــرص ع ـل ــى االل ـت ـق ــاء
بالخريجين لـتـبــارك انضمامهم إ لــى
صفوف الحرس الوطني وترسخ فيهم
مــا يـجــب أن يـكــون عليه العسكريون

ً
النواف متوسطا قادة الحرس خالل المناسبة أمس
الس ـي ـمــا مـنـتـسـبــي الـ ـح ــرس الــوط ـنــي
مــن عقيدة راسـخــة للدفاع عــن الوطن
وأراضيه وتحقيق األمن واألمان».
وأعـ ــرب ع ــن بــالــغ الـشـكــر والـتـقــديــر
للجهود ا لـمـبــذو لــة مــن قبل القائمين
عـلــى التعليم وال ـتــدريــب فــي الكليات
العسكرية التي تخرج منها الضباط
لتهيئتهم علميا وعمليا.

أعظم أمانة
ووجـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـنـ ـ ــواف ح ــديـ ـث ــه ألب ـن ــائ ــه
الضباط قائال :وأنتم في بداية العهد
بالعمل ضباطا فــي الـحــرس الوطني

فإنه ينبغي علينا مــن منطلق دورنــا
األبــوي قبل القيادي أن نرسم أمامكم
ال ـط ــري ــق ونـ ـح ــدد ل ـكــم إط ـ ــار ال ـص ــورة
التي نتطلع أن تكونوا عليها من خالل
التأكيد على عدة حقائق وتوجيهات،
فالوطن أغلى ما يمتلك اإلنسان ،مردفا:
ونحن جميعا نحمل في أعناقنا أعظم
أم ــان ــة وع ـلــى أعـتــاقـنــا أس ـمــى رســالــة،
فالكويت أمانة في أعناقنا ورسالتنا
ال ــدف ــاع ع ـن ـهــا وال ـ ـ ــذود ع ــن أراض ـي ـهــا
وتحقيق األم ــن واألمـ ــان لمواطنيها،
متعاونين مع زمالء السالح في وزارتي
الدفاع والداخلية وقوة اإلطفاء العام.
وقال النواف :استفيدوا من خبرات

إخوانكم القادة واألمار ،وأدوا أعمالكم
ومهامكم التي ستوكل إليكم بكل تفان
وإخالص ،وأحسنوا التعامل مع الرتب
التي دونكم ،وتسلحوا بقيم ومبادئ
وشـ ــرائـ ــع دي ـن ـن ــا ال ـح ـن ـي ــف ،وك ــون ــوا
ال ـص ــورة الـمـشــرفــة لـلـحــرس الــوطـنــي،
س ـ ـ ــواء داخ ـ ـ ــل أسـ ـ ـ ــوار م ـع ـس ـك ــرات ــه أو
خارجها ،داعيا إياهم إلى أن «يشاركوا
بكل فاعلية في التطوير الشامل الذي
يسلكه الحرس الوطني لتحديث آلية
العمل وفقا لنهجه االستراتيجي».
وأضاف :نكرر تهانينا لكم وألسركم،
فخورين بكم ،فرحين بتخرجكم ،داعين
الله أن يديم على وطننا الحبيب األمن

واألمان والخير والرخاء في ظل قيادة
ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـقــائــد
األعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف
األحـ ـم ــد ،وس ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـهــد الـشـيــخ
مشعل األحمد ،حفظهما الله ورعاهما،
وس ـ ــدد ع ـل ــى دروب ال ـخ ـي ــر وال ــرخ ــاء
خطاهما.
ثم قام الضباط الجدد بــأداء القسم
أمـ ــام نــائــب رئ ـيــس ال ـح ــرس الــوطـنــي،
متعهدين ببذل الغالي والنفيس في
الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته.

مآثر جابر العلي
إمباكيً :
ستبقى منبعا للتزود بالمعرفة
ق ـ ـ ـ ــال س ـ ـف ـ ـيـ ــر الـ ـسـ ـنـ ـغ ــال
عميد ا لـسـلــك الدبلوماسي
ل ـ ـ ــدى ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ـب ــداألح ــد
إم ـب ــاك ــي ،إن ذكـ ــرى الــراحــل
الشيخ جابر العلي ،ومآثره
سـ ـتـ ـبـ ـق ــى مـ ـنـ ـبـ ـع ــا لـ ـلـ ـت ــزود
بالمعرفة ،حيث كــان رجال
بمعنى الكلمة ،كريما شهما
صريحا وصادقا مع الناس
فأحبهم وأحبوه ،احترمهم
واحترموه.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف إمـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــي ،فــي
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي أم ـ ــس،
بمناسبة ذكــرى وفــاة جابر
العلي التي تصادف غدا ،إن
ال ـس ـنــوات ت ـمــر ،وأش ـعــر في
ك ــل ع ــام أن الـفـقـيــد غــادرنــا
ب ـ ـ ـ ــاالم ـ ـ ـ ــس النـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـح ـ ـفـ ــور
فـ ـ ــي خـ ـ ــاطـ ـ ــري ف ــأح ــاديـ ـث ــه
واب ـت ـس ــام ــات ــه ،وتـحـلـيــاتــه
ل ــام ــور سـيــاسـيــة كــانــت أو
اق ـت ـص ــادي ــة أو اج ـت ـمــاع ـيــة
ومـ ـعـ ـل ــوم ــات ــه ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
م ـن ـب ـعــا ل ـل ـم ـعــرفــة تـجـعـلـنــا
دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ن ـ ـتـ ــذكـ ــر ج ـل ـس ــات ــه
األس ـب ــوع ـي ــة ف ــي ديــوان ـي ـتــه
العامرة بمجمع النقرة.
وتـ ــابـ ــع :رح ـ ــل «ب ــوع ـل ــي»
ب ـج ـس ــده وس ـت ـب ـق ــى ذكـ ـ ــراه
وم ـ ــآث ـ ــره ،ولـ ـك ــن الـ ـل ــه جـلــت
ق ــدرت ــه اخـ ـت ــاره ال ــى ج ــواره

عبداألحد إمباكي

ف ــي وقـ ــت ك ـنــا ب ـحــاجــة الــى
رؤيـتــه الثاقبة وتوجيهاته
خصوصا في هذه الظروف
الـ ـت ــي ي ـم ــر ب ـه ــا ال ـع ــال ــم مــن
نـ ـ ــزاعـ ـ ــات واخـ ـ ـت ـ ــاف ـ ــات فــي
وجهات النظر في كل األمور،
م ــردف ــا :وم ــع ذل ــك لـنــا األمــل
ف ــي اب ـنــائــه الـ ـب ــررة ان شــاء
الله (الشيوخ علي ،وحمد،
وص ـ ـبـ ــاح ،ودع ـ ـيـ ــج ،وف ـه ــد)
ل ـم ــواص ـل ــة ن ـه ــج والـ ــدهـ ــم...
ف ــرح ـم ــك الـ ـل ــه ي ــا «ب ــوع ـل ــي»
وأسكنك فسيح جناته.

المباركي يبحث مع رومانوسكي شؤون «ديوان حقوق اإلنسان»
أكد انطباق اإلجراءات الكويتية مع اآلليات والمتطلبات الدولية
تحسين
أوضاع حقوق
اإلنسان
مرتبط بتنمية
الدول

السفيرة األميركية

استعرض رئيس الديوان الوطني لحقوق
اإلنسان بالكويت ،السفير جاسم المباركي،
لسفيرة الواليات المتحدة األميركية ،ألينا
رومانوسكي ،اختصاصات الديوان والمهام
المناطة به ودوره على المستوى الوطني.
وذك ــر دي ــوان حـقــوق اإلن ـس ــان ،فــي بيان
أمـ ــس ،أن ال ـم ـبــاركــي أك ــد خ ــال اسـتـقـبــالــه
السفيرة األميركية ان «إنـشــاء هــذا الكيان
الـحـقــوقــي أت ــى انـسـجــامــا م ــع المتطلبات
ال ــدول ـي ــة وال ـت ـع ـهــد ال ـت ــي ت ـقــدمــت ب ــه دول ــة
الكويت في مجلس حقوق اإلنسان بإنشاء
جهاز وطني مستقل يختص بمسائل حقوق
اإلنسان على المستوى الوطني».

عودة الحياة الطبيعية في...

ً
ودعا الجميع إلى ضرورة التطعيم حفاظا على صحتهم وسالمتهم،
ً
موضحا أنه تم حتى اآلن تطعيم  400ألف ،إضافة إلى نصف كبار السن
الكويتيين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية ،ونحو ربع هذه الفئة
ً
من المقيمين ،إذ يتم تطعيم ما بين  80و 100منهم يوميا في المنازل.
وأكــد استمرار عملية التطعيم« ،ومــع حلول عيد الفطر سنكون
قد طعمنا مليون شخص ،ومع زيادة الوعي واإلقبال سنصل خالل
سبتمبر المقبل إلى مليونين ،وذلك مع بداية دوام طلبة المدارس،
ً
وستعود الحياة حينئذ إلــى طبيعتها» ،الفتا إلــى أن أبريل المقبل
ً
سيشهد تطعيم نـحــو  120أل ـفــا مــن المعلمين واإلداريـ ـي ــن ب ــوزارة
التربية ،إضافة إلى العاملين في الجمعيات التعاونية ،والحالقين،
وموظفي البنوك.
ً
ً
وأشــار إلــى أن التطعيم ّ
فعال جــدا في تقليل الوفيات ،مستغربا
تخوف البعض منه في ظل وصول عدد من تلقوه في العالم إلى 400
مليون ،وانخفاض أعداد اإلصابات والوفيات في أميركا وبريطانيا
والكثير من دول العالم.
وأوض ــح الــوزيــر أن الخطة المقبلة ،الـتــي ستطبق بعد رمـضــان،
تتضمن منع َمن لم يتلقوا اللقاح من دخول السينما ،وإغالق المحالت
ً
التي بها عاملون لم يتلقوها ،مؤكدا «إننا نحتاج إلى دعم من المجتمع
لزيادة الوعي من أجل التطعيم ،ونأسف لضعف اإلقبال عليه خاصة
في محافظتي الجهراء واألحمدي».

التوسع بالتطعيم ولقاحات األطفال...
للتوسع في تطعيم أكبر عدد من المواطنين والمقيمين ،إذ ستنشئ
ً
القطاعات المعنية بإدارتي الصحة العامة والوقائية بدءا من الشهر
المقبل ميادين كبرى لهذا الغرض في المحافظات والمرافق الحكومية.
وأكــدت الـمـصــادر ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن توجيهات صــدرت مــن مجلس
الـ ــوزراء لــوزيــر الصحة الشيح د .بــاســل الـصـبــاح ب ـضــرورة اإلس ــراع
بعملية التطعيم في البالد عبر إنشاء أكبر عدد من العيادات الطبية
لمنح اللقاحات لكل فئات المجتمع مواطنين ومقيمين.
وذكرت أن «الصحة» تستعد الستيراد اللقاحات الخاصة باألطفال

وأفـ ـ ـ ــاد الـ ـبـ ـي ــان ب ـ ــأن الـ ـمـ ـب ــارك ــي ت ـط ـ ّـرق
«ألهمية التقارير التي تصدر عن الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ول ـم ـت ــاب ـع ـت ـه ــا ب ـش ـك ــل دوري
ومستمر ،والتي تعنى بحالة حقوق اإلنسان
والحريات الدينية بدولة الكويت».
وأشار المباركي الى أن القانون الوطني
رقم  67لسنة  2015يتيح زيارة المؤسسات
اإلصالحية ودور اإليواء ،للتأكد من سالمة
اإلجراءات ومدى انطباقها مع آليات حقوق
اإلنسان ،بما ينعكس على التقدم المحرز
فــي التقارير الــدولـيــة لـلــدولــة ،والـتــي منها
تقارير «الخارجية» األميركية.
ولـفــت أيـضــا الــى أن اللجان الــدائـمــة في

الديوان تضع خططا مستقبلية ،للتعاون
مــع جميع الجهات مــن أجــل متابعة حالة
حقوق االنسان ومدى ّ
تقدمها على الجانب
الوطني.
بدورها ،أكدت السفيرة األميركية الدور
المناط بــالــديــوان وأهميته بشأن متابعة
حالة حقوق اإلنسان على المستوى الوطني
وت ـعــزيــز الـعـمــل الـمـشـتــرك ح ــول الـقـضــايــا
الرئيسية ،والـتــي منها تعزيز دور المرأة
واالهتمام باألشخاص ذوي اإلعاقة خاصة.
وقالت إن تحسين أوضاع حقوق اإلنسان
مرتبط بتنمية الدول ضمن أهداف التنمية
ّ
وتقدمها على المستوى الدولي.
المستدامة

بـعــد اعـتـمــادهــا مــن المنظمات الــدوائـيــة العالمية لتأمين صحتهم
ً
ووقايتهم من اإلصابة بعدوى الفيروس؛ تمهيدا لعودتهم بأمان إلى
مقاعد الدراسة ،مشيرة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة
والتربية لوضع آلية إنجاز هذا األمر.

الحكومة ترفض مقترحات «العفو»...

ً
يكون التصويت عليها بعد أسبوعين ،تمهيدا لرفعها مكتملة إلى
مجلس األمة.
ً
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أع ـلــن ال ـنــائــب ح ـم ــدان ال ـعــازمــي أن ــه ق ــدم طلبا
لالنضمام إلى االستجواب المقدم من النائب محمد المطير لرئيس
ً
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،بدال من د .بدر الداهوم.
وأكد العازمي ،في تصريح بالمجلس أمس ،أن عدم التعاون مع
الحكومة مطلب مستحق« ،ألنها أوصلت الجميع إلى نفق مظلم»،
ً
موضحا أنه سيحضر جلسة استجواب الخالد ،إن تمت مناقشته،
ً
دون أن يحضر القسم« ،ألن هناك احتماال لصعوده المنصة»05 .

إيران تخسر في...
ينص على أن توافق واشنطن ،ومعها الــدول العربية الحليفة لها،
على االعتراف بالرئيس السوري بشار األسد لفترة انتقالية ،قبل أن
ُ
تجرى انتخابات تشريعية وتشكل حكومة جامعة لكل أطياف الشعب
السوري ،يقوم على أثرها األسد بنقل معظم سلطاته التنفيذية إلى
مجلس النواب المنتخب والحكومة.
وحسب المصدر ،فإن واشنطن أبلغت طهران ،خالل المفاوضات،
أنها ستنظر بعين التقدير إلى أي خطوة حسن نية إيرانية في سورية،
وإذا سحبت الجمهورية اإلسالمية العناصر الموالية لها من هناك
وساعدت بشكل ملحوظ في الحل السياسي بدمشق ،وسهلت تشكيل
حكومة في لبنان ،فستضمن واشنطن موافقة عربية على بقاء األسد
طوال الفترة االنتقالية.
وقال إن روسيا ،التي تتخوف من مبادرة أميركية في سورية وتريد
أن يكون لها الكلمة الفصل في رسم مسار الحل السياسي ألنها دفعت
تضحيات كبيرة وكان لها الفضل في صمود األسد ،تحاول إيجاد دور

ً
المباركي مستقبال السفيرة األميركية أمس

من خــال الضغط على إيــران ،وهــي كانت حــذرت طهران من أنها قد
تستبعدها من حل األزمة السورية ،في حال تمسكت بأجندتها الخاصة
بإسرائيل ،والتي تعتبرها موسكو مناقضة لخططها ومصالحها.
ً
وأضاف أن األسد المصاب بـ «كورونا» يعتبر حاليا أن حياته باتت
بيد الروس ،وأبلغ إيران أنه مستعد للقتال لوقت أطول ،لكن في حال
ً
تصاعدت الضغوط الروسية فسيكون مضطرا لمجاراة الحل السياسي،
ً
ً
موضحا أن طهران تشتبه في أن موسكو قد تكون نقلت الفيروس عمدا
لألسد وتسعى الستبداله.
في الوقت نفسه ،حرك الروس وساطتهم على خط الملف النووي
ً
وبــدأوا ضغوطا على إيــران ،للقبول بمبادرة العودة «المتزامنة» إلى
االتفاق النووي ،على طريقة «خطوة خطوة».
ً
ً
وذكــر المصدر أن موسكو تلعب دورا حيويا مــن خــال اإلصــرار
على ضرورة تنفيذ كامل لالتفاق النووي من قبل الجانبين اإليراني
واألميركي ،ومن جهةٍ أخرى تتمسك بضرورة مناقشة الملفات األخرى،
بما فيها برنامج إيــران للصواريخ البالستية وأنشطتها اإلقليمية
المثيرة للجدل.
ً
وأكد أن إيران وافقت مبدأيا على الوساطة الروسية ،لكنه تساءل عما
ً
ً
إذا كانت واشنطن ستوافق عليها ،مضيفا« :نستبعد ذلك ،خصوصا
في األشهر الثالثة المقبلة ،التي تسبق االنتخابات الرئاسية اإليرانية».

١٦

لبنان« :رؤساء الحكومات» يتحركون...

ً
الحزب على منع قطع الطرقات ،وخصوصا الطرقات الرئيسية
التي تربط بيروت بالجنوب وبيروت بالبقاع ،وقد بحث هذا األمر
مع الحزب التقدمي االشتراكي وتيار المستقبل ،اللذين لديهما
نفوذ في هذه المناطق.
ً
ً
سياسيا أي ـضــا ،يبحث «ح ــزب الـلــه» فــي كيفية توفير مظلة
االستقرار ،من خالل التواصل السياسي مع كل القوى .األسبوع
الفائت ،عقد المسؤول في الحزب وفيق صفا ً
لقاء مع رئيس التيار
ُّ
الوطني ّ
الحر جبران باسيل ،للحفاظ على العالقة ،وتفهم الطرفين
لمواقف كل طرف ،والتي ستكون متمايزة أكثر ،ولكن بشرط أال
تــؤدي إلــى حصول خــاف أو صــدام .كما يبحث «حــزب الله» في

روسيا ،ثالثة ملفات أساسية ،بحسب ما تكشف مصادر متابعة؛
الملف األول يتعلق بالحفاظ على االستقرار في لبنان ،على الرغم
من انسداد األفق أمام تشكيل حكومة .أما الثاني فهو البحث في
ضــرورة إبـقــاء الـهــدوء على الجبهة الجنوبية فــي لبنان ،وكذلك
ســوريــة ،ومـنــع حـصــول أي تصعيد مــع إســرائـيــل ،بينما يتعلق
الثالث بوضعية الحزب داخل سورية ،والبحث في إمكانية إجراء
إعادة تموضع عسكري ،وعدم القيام بأي خطوات استفزازية للدول
العربية وإلسرائيل في سورية ،وتمرير هذه المرحلة حتى موعد
االنتخابات في يونيو المقبل.
فــي الـمـقــابــل ،يستمر الـبـطــريــرك الـمــارونــي بـشــارة الــراعــي في
تحركه السياسي ،عبر اللقاءات التي يعقدها ،وقد بدأ التواصل مع
الفاتيكان لتحديد موعد لزيارة البابا فرانسيس للبنان .ومعروف
ّ
أن البابا يدعو إلى حل لألزمتين اللبنانية والسورية .ويؤكد الراعي
في مجالسه ،بحسب ما تنقل عنه مصادر ،أنه ثابت على موقفه،
وأن اجتماع لجنة التواصل بين بكركي و»حزب الله» حصل بناء
على طلب الـحــزب ،ولكنه لــن يــؤدي إلــى تغيير موقفه ،وال يريد
ً
عديدة على دعم مواقف
حوارا ألجل الحوار.
وتعمل جهات سياسية ّ
ً
البطريرك ،وخصوصا من المسيحيين والسنة.
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ت ـك ـشــف ال ـم ـع ـل ــوم ــات أن رؤس ـ ـ ــاء ال ـح ـكــومــة
السابقين؛ فــؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام ســام ،عقدوا
ً
اجتماعا مع السفير البابوي في بيروت ،وقد عرضوا معه آخر
الـتـطــورات ،وسلموه رســالــة إلــى الفاتيكان حــول حقيقة الوضع
فــي لـبـنــان ،وضـ ــرورة عـقــد مــؤتـمــر دول ــي لـحــل األزم ــة اللبنانية.
ً
وتـكـشــف الـمـعـلــومــات أن ال ــرؤس ــاء السابقين لـمـســوا تــأيـيــدا من
السفير الـبــابــوي لمواقف الـبـطــريــرك ،مــع إب ــداء تـخــوف كبير من
استمرار االنهيار وذهــابــه باتجاه دراماتيكي ،وتــم البحث بين
المجتمعين في إمكانية التحضير لزيارة الفاتيكان من قبل وفد
لبناني إسالمي-مسيحي ،لعرض المشكلة اللبنانية واالتفاق على
كيفية حشد الدعم الدولي إلبداء االهتمام وحماية لبنان من أي
انفجار أو انهيار.
١٦
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محليات
مشروع قانون حكومي لضمان تمويل البنوك متضرري «كورونا»
مجلس الوزراء اطلع من وزير األشغال على األعمال التنفيذية لتشغيل المرحلة األولى من ميناء مبارك
قــرر مجلس الـ ــوزراء الـمــوافـقــة على
مـشــروع قــانــون بدعم وضـمــان تمويل
البنوك المحلية للعمالء المتضررين
من تداعيات أزمــة كورونا ،حرصا من
الحكومة على ضمان استقرار الوضع
االقتصادي ،والحد من مخاطر اآلثــار
الناجمة عن الجائحة ،ورفع المشروع
لـسـمــو نــائــب األم ـي ــر ،كـمــا ق ــرر تكليف
وزير التجارة والصناعة التنسيق مع
ا لـجـهــات المعنية الستكمال الجهود
الحكومية المبذولة في دعــم أصحاب
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـتــوس ـطــة،
ووضع المرئيات وتقديم التشريعات
الــازمــة والحلول المناسبة لمعالجة
الـتــداعـيــات االقـتـصــاديــة الـنــاجـمــة عن
الجائحة.
واط ـ ـل ـ ــع مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،خ ــال
اجـتـمــاعــه األسـبــوعــي أم ــس ،فــي قصر
السيف ،برئاسة سمو رئيس الــوزراء
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ،ع ـلــى نـتــائــج
الـ ـفـ ـح ــوص ــات ال ـط ـب ـي ــة الـ ـت ــي أج ــراه ــا
صاحب السمو أمير البالد في الواليات
المتحدة مؤخرا ،والتي تكللت بالنجاح،

ً ً
العسعوسي أمينا عاما لمجلس الوزراء
بناء على عرض وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ،وافـ ــق مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ع ـلــى م ـش ــروع م ــرس ــوم بتعيين
المستشار وائل العسعوسي أمينا عاما لمجلس الوزراء (بالدرجة
الممتازة) ،ورفعه لسمو نائب األمير.

وعـبــر عــن عميق ارتـيــاحــه واطمئنانه
لحالة سموه ،مبتهال إلى المولى القدير
أن يــديــم عليه تـمــام الصحة والعافية
والعمر المديد ،وأن يحيطه برعايته.
واسـ ـتـ ـم ــع إلـ ـ ــى شـ ـ ــرح ق ــدم ــه وزيـ ــر
الصحة حــول آخــر مستجدات الوضع
ال ـص ـح ــي ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،م ــن واق ـ ــع آخ ــر
اإلح ـص ــاءات وال ـمــؤشــرات الـتــي تبين
اسـ ـتـ ـم ــرار ارت ـ ـفـ ــاع أعـ ـ ـ ــداد اإلص ــاب ــات
وال ــوفـ ـي ــات وم ـ ــن ي ـت ـل ـقــى الـ ـع ــاج فــي
المستشفيات ونسبة إشغال العناية
المركزة ،رغم فرض الحظر الجزئي في
البالد ،األمــر الــذي يستوجب مواصلة
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون وااللـ ـ ـت ـ ــزام ب ــاالشـ ـت ــراط ــات
ال ـص ـح ـي ــة واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة
المتخذة لمحاصرة الــوبــاء ومواجهة
ظاهرة تفشيه في البالد ،كما استعرض
تطورات انتشار فيروس كورونا على
كل المستويات اإلقليمية والعالمية.
ودع ـ ـ ـ ــا الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن
إلـ ـ ــى "مـ ــواص ـ ـلـ ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون وااللـ ـ ـت ـ ــزام
باالشتراطات التي فرضتها السلطات
ال ـص ـح ـي ــة ،مـ ــن أج ـ ــل س ــام ــة وص ـحــة
المجتمع ،والتي تستوجب من الجميع
ت ـف ـه ــم ه ـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـن ـت ـم ـكــن مــن
اجتياز هذه المحنة وتجنب شرورها"،
واستعرض صحيفة االستجواب المقدم
لسمو رئـيــس مجلس الـ ــوزراء ،والـتــي
تضمنت محورا واحدا ،وهو االنتقائية
في تطبيق القوانين ،وتدارس المجلس
الجوانب الدستورية والقانونية التي
تضمنتها ،مؤكدا حرصه على التعامل
مـ ــع ه ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب وفـ ـق ــا ألح ـك ــام

ً
الخالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
الدستور والالئحة الداخلية لمجلس
األم ــة وق ـ ــرارات الـمـحـكـمــة الــدسـتــوريــة
بهذا الشأن.

دروازة العبدالرزاق
وقــرر مجلس ال ــوزراء تكليف وزارة
األشغال العامة بالتنسيق مع الجهات
المعنية لتحديد الوجهة المستقبلية
الستخدامات نفق دروازة العبدالرزاق
والمنطقة المحيطة به ،تمهيدا لقيام
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ــال ـم ـض ــي ق ــدم ــا ف ــي تـنـفـيــذ
ال ـح ـلــول الـعــاجـلــة وال ـج ــذري ــة لتقاطع
ال ـ ـ ـ ــدروازة ،وف ــق م ــا تـ ــراه مـنــاسـبــا في

ضـ ــوء اخ ـت ـصــاصــات ـهــا ب ـه ــذا ال ـش ــأن،
وبما يضمن سرعة إعادة فتح التقاطع
وضمان السالمة المرورية.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة
العامة للبيئة بالتنسيق مع الجهات
الـمـعـنـيــة الت ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ــازمــة
ل ـتــوح ـيــد ال ـج ـه ــود إليـ ـج ــاد مـنـظــومــة
متكاملة للتعامل مع كل أنواع النفايات،
وذلـ ـ ـ ــك وف ـ ــق االش ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ال ـب ـي ـئ ـيــة
والـصـحـيــة وسـبــل تحقيق االسـتـفــادة
من تحويلها إلى مصدر للدخل وبديل
ل ـل ـطــاقــة ،وأح ـي ــط عـلـمــا ب ــإف ــادة وزي ــر
األشغال العامة عن األعمال التنفيذية
لتشغيل المرحلة األول ــى مــن مشروع

م ـي ـن ــاء مـ ـب ــارك ال ـك ـب ـي ــر ،وال ـتــرت ـي ـبــات
القانونية واإلدارية والتعاقدية لتنفيذه.
وقرر تكليف الهيئة العامة للبيئة،
والـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـصـنــاعــة ،والـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـ ــزراعـ ـ ــة وال ـ ـثـ ــروة
السمكية ،الت ـخــاذ اإلج ـ ــراء ات الــازمــة
إلزالة المعوقات التابعة لكل منها في
مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله
اإلسكاني بالسرعة الممكنة ،وتسليم
جميع الـمــواقــع التي يتم االنـتـهــاء من
تذليل معوقاتها إلى المؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،ومــوافــاة المؤسسة
ب ـجــدول زمـنــي دوري (ك ــل أسـبــوعـيــن)
يبين مراحل تنفيذ األعمال.

«الطيران المدني»:
ربط فحوصات PCR
بـ«»MUNA
أعلنت اإلدارة العامة للطيران
الـمــدنــي ،ربــط مختبرات  15دولــة
م ــع نـ ـظ ــام " ،"MUNAا لـمـخـتــص
بالتدقيق على المختبرات خارج
ال ـك ــوي ــت ،وال ـت ــأك ــد م ــن مــوثــوقـيــة
ش ـه ــادات ال ـ ــ PCRال ـص ــادرة منها،
لضمان عدم التالعب والتزوير.
وأصـ ـ ـ ــدر ن ــائ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لـ ـش ــؤون م ـط ــار ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
فـ ــي "ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ال ـ ـمـ ــدنـ ــي" ص ــال ــح
ً
الفداغي ،تعميما لشركات الطيران
العاملة فــي الـمـطــار ،جــاء فيه أنه
ً
"ن ـظــرا لـلــوضــع الــوبــائــي العالمي
لفيروس كورونا ،وضمن إجراءات
التعامل مع الجائحة ،فقد اعتمدت
ال ـس ـل ـطــات الـصـحـيــة ف ــي الـكــويــت
نـ ـظ ــام « »MUNAل ـل ـتــد ق ـيــق عـلــى
المختبرات خارج الكويت ،والتأكد
من موثوقية الشهادات الصادرة
منها وربطها ببرنامج ،لضمان
عدم التالعب أو التزوير بشهادات
الفحص ،حيث تم اعتماد  15دولة
كمرحلة أولى".
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـت ـع ـم ـي ــم أن قــائ ـمــة
ال ـ ــدول األول ـ ــى ت ـض ـم ـنــت :ال ـه ـنــد،
والفلبين ،وبنغالدش ،وسريالنكا،
ونيبال ،واإلمارات ،وتركيا ،وقطر،
وعـ ـ ـم ـ ــان ،والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وم ـص ــر،
واألردن ،وا ل ـم ـم ـل ـك ــة ا ل ـم ـت ـح ــدة،
وفرنسا ،وأميركا ،مشيرا إلى أنه
سيتم تطبيق هــذا النظام ،وربط
المختبرات الخارجية ،وفق خطة
زمنية مبرمجة لجميع الدول.

الثقة بلقاحات «كورونا» ترفع أعداد المسجلين على المنصة

ً
ارتفاع قياسي جديد في مرضى العناية المركزة بـ  219حالة ووحدات لتطعيم المرضى األكثر مكوثا بالمستشفيات
عادل سامي

تحركت آلية التطعيمات ضد
"كــوفـيــد  "19بــوتـيــرة مـتـســارعــة،
خ ــال األي ـ ــام الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة،
ليتجاوز عــدد األشـخــاص الذين
تلقوا التطعيم  400ألف شخص،
بالتزامن مع ارتفاع متزايد أيضا
في اعداد المسجلين على منصة
الـتـطـعـيــم ،وال ــذي ــن نــاهــز عــددهــم
يــوم امــس  6500مسجل ،ليرتفع
عـ ــدد ال ـم ـس ـج ـل ـيــن إلـ ــى أك ـث ــر مــن

 700ألــف شخص ،وهــو ما يعزز
توقعات وزارة الصحة بتسارع
ال ـت ـط ـع ـي ـم ــات لـ ـتـ ـتـ ـج ــاوز ع ـت ـبــة
المليونين خالل سبتمبر المقبل،
و تـحـقـيــق ا ل ـم ـنــا عــة المجتمعية
التي تقود الــى استعادة الحياة
الطبيعية.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ص ـح ـي ــة
مطلعة أن أعداد المسجلين على
المنصة ارتفعت بأكثر مــن 150

«فايزر»
من
الثامنة
الدفعة
وصول
ً
و 800ألف جرعة «أكسفورد» قريبا
وصلت إلى الكويت ،ليل أمس األول ،الدفعة
الـثــامـنــة مــن لـقــاح "فــايــزر بيونتيك" المضاد
لمرض "كــوفـيــد ،"19-وتــم نقلها مباشرة إلى
مــركــز الـكــويــت للتطعيم فــي أرض الـمـعــارض
بمشرف.
وعلمت "الجريدة" أن الدفعة الثانية من لقاح
"أسترازينيكا أكسفورد" والمقدرة بــ 800ألف
جرعة ستصل البالد األسبوع المقبل.
وأك ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر ص ـح ـيــة م ـط ـل ـعــة أن ه ــذه
الـشـحـنــة سـتـســاهــم بـشـكــل كـبـيــر ف ــي تـســريــع
عمليات التطعيم التي شهدت توسعا كبيرا

خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ،وهـ ــو م ــا ي ــرف ــع من
معدالت حملة التطعيم في البالد.
وأوضحت أن الوزارة ستوزع هذه الشحنة
عـلــى م ــراك ــز الـتـطـعـيــم الـمـنـتـشــرة ف ــي ال ـبــاد،
س ـ ـ ــواء م ــرك ــز الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـط ـع ـيــم فـ ــي أرض
المعارض بمشرف أو المستشفيات أو المراكز
المخصصة للتطعيم في المناطق الصحية.
وأشـ ــارت الـمـصــادر إلــى أن الـفـتــرة المقبلة
ستشهد افـتـتــاح مــزيــد مــن الـمــراكــز الصحية
التي ستدخل خدمة تطعيمات كورونا ،عقب
االنتهاء من تجهيزها.

الكويت تدعو المجتمع الدولي
لردع الجرائم النكراء للحوثيين
دانت استهدافهم للمدنيين والمنشآت السعودية
أعربت وزارة الخارجية
ع ـ ـ ــن إدانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واس ـ ـت ـ ـن ـ ـكـ ــار
ال ـكــويــت بــأشــد ال ـع ـبــارات
م ـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــة ارتـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــاب
ال ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــات ال ـح ــوث ـي ــة
جـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــراء
بـ ــاس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ال ـم ــدن ـي ـي ــن
وال ـم ـن ـش ــآت ال ـمــدن ـيــة في
المملكة العربية السعودية
الشقيقة عبر إطالق طائرة
م ـس ـيــرة مـفـخـخــة بــاتـجــاه
مدينة خميس مشيط.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فــي
ب ـي ــان أمـ ــس ،إن اس ـت ـمــرار
ه ــذه ال ـجــرائــم اإلرهــاب ـيــة،
ـرار
ب ـمــا تـمـثـلــه م ــن اس ـت ـمـ ٍ
للتصعيد ا لـخـطـيــر ا لــذي
ت ـ ـمـ ــارسـ ــه ال ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوث ـ ـ ـيـ ـ ــة واإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
بــأ مــن المملكة وتقويض
استقرار المنطقة في ّ
تحد
للقانون الدولي واإلنساني

ب ــاإلص ــرار ع ـلــى مــواصـلــة
الحرب وتجاهل للجهود
ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـب ــذل فــي
سبيل وضــع حد للصراع
الــدائــرمــن خــال التوصل
إلى حل سياسي أمر يؤكد
ض ــرورة تـحــرك المجتمع
الدولي الفوري لردع هذه
ال ـج ــرائ ــم ال ـن ـك ــراء ووض ــع
حد لها.
وأك ــدت وق ــوف الكويت
التام مع المملكة العربية
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـق ــة
وتأييدها لكل مــا تتخذه
م ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـل ـح ـف ــاظ
عـلــى أمـنـهــا واسـتـقــرارهــا
وسيادتها.

أل ــف شـخــص خ ــال ش ـهــر ،حيث
بلغت خالل فبراير الماضي نحو
 550ألف شخص ،ووصلت حتى
منتصف مارس الجاري إلى أكثر
م ــن  700أل ــف ش ـخــص ،عـلـمــا ان
بعض األيام شهدت تسجيل أكثر
مــن  7آالف شـخــص بـيــن مــواطــن
ومقيم.
وأك ـ ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر أن يـقـيــن
الناس من أن التطعيم هو السبيل
الوحيد للخروج من األزمة ،ومن
ثم العودة إلى الحياة الطبيعية،
رفـ ــع ن ـســب وأعـ ـ ــداد الـمـسـجـلـيــن
لتلقي الـلـقــاح الـمـضــاد لفيروس
كورونا المستجد.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
تــزايــد أع ــداد المطعمين عالميا
والـ ــذي وص ــل إل ــى اك ـثــر مــن 377
مليون شخص ،ضاعف تأكيدات
مأمونية اللقاحات.

تطعيم المرضى
وف ـ ــي سـ ـي ــاق ت ـع ــزي ــز ح ـمــات
ومراكز التطعيم ،كشفت مصادر
صحية أن وزارة الصحة خصصت
وحدات متنقلة لتطعيم المرضى
األك ـث ــر م ـكــوثــا ف ــي الـمـسـتـشـفــى،
وس ــوف تـبــدأ تطعيم ه ــذه الفئة
خالل األيام القليلة المقبلة.
وقالت المصادر ،لـ"الجريدة"،

إن الوزارة تولي تطعيم العاملين
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـي ـمــي أه ـم ـيــة
بالغة ،الفتة إلى أنه سيتم تطعيم
هــذه الفئة قــريـبــا ،بعدما انتهت
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ق ـب ــل أي ـ ـ ــام مـ ــن تـطـعـيــم
كافة المسجلين في المنصة من
فـئــة طــريـحــي ال ـف ــراش ،س ــواء من
المواطنين أو المقيمين.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت صـ ـع ــوب ــة الـ ــوصـ ــول
إل ـ ــى ص ـف ــر إصـ ــابـ ــات س ـ ــواء فــي
الكويت أو العالم ،لكنها أشــارت
إل ــى احـتـمــالـيــة أن تـشـهــد الـبــاد
انـخـفــاضــا ف ــي أعـ ــداد اإلص ــاب ــات
خ ـ ـ ــال األسـ ـب ــوعـ ـي ــن ال ـم ـق ـب ـل ـيــن
نتيجة الحظر الجزئي .وشددت
على أن مكافحة الوباء والتصدي
لــه مـســؤولـيــة مـشـتــركــة ،وليست
م ـ ـس ـ ــؤو ل ـ ـي ـ ــة وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
وحدها ،داعية جميع المواطنين
والمقيمين الذين لم يسجلوا على
منصة التطعيم إ ل ــى التسجيل،
حيث إنه السبيل الوحيد للخروج
من هذه الجائحة ،ومن ثم عودة
الحياة إلى طبيعتها.
وقد تلقى وكيل وزارة الصحة
د .مصطفى رضــا ،أمــس ،الجرعة
االولـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح الـ ـمـ ـض ــاد
لمرض كوفيد ،19-بمركز الكويت
لـلـتـطـعـيــم ب ـم ـشــرف ،ع ـقــب م ــرور
 3أشـهــر مـنــذ إصــابـتــه بفيروس
كورونا.

وكيل وزارة الصحة د .مصطفى رضا لدى أخذه التطعيم أمس
لـل ـيــوم ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـتــوالــي،
تــواصــل حــاالت العناية المركزة
ارتفاعها القياسي ،حيث سجلت
أمس رقما جديدا هو األعلى منذ
ظهور الجائحة بـ 219حالة.
وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
تـسـجـيــل  1332إص ــاب ــة جــديــدة
بـ ـفـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا خ ـ ــال الـ ـ ــ24

ســاعــة الـمــاضـيــة ،تــرفــع إجـمــالــي
ال ـ ـحـ ــاالت إلـ ــى  210آالف و855
حالة ،كما سجلت وفاة  7حاالت
لترفع إجمالي الوفيات إلى 1179
حتى اآلن.
وأوض ـ ـح ـ ــت أن الـ ـ ـ ـ ــ 24س ــاع ــة
ال ـم ــاض ـي ــة ش ـه ــدت ش ـف ــاء 1335
حالة ،مضيفة أن عدد المسحات

التي تم إجراؤها بلغ  ،7365ليبلغ
مجموع الفحوصات منذ بداية
الجائحة حتى اآلن مليونا و914
ألـفــا و 579فـحـصــا ،وبــذلــك تبلغ
نسبة اإلصــابــات الـجــديــدة لعدد
المسحات  18.1في المئة.

إشكالية «عامالت اإليواء» تؤجل جلب العمالة الفلبينية

ً
الدخنان لـ ةديرجلا  :قضايا متنوعة مسجلة ضدهن يصعب حلها وديا
•

●

جورج عاطف

فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات
ال ـن ـه ــائ ـي ــة السـ ـتـ ـئـ ـن ــاف عـ ــودة
ال ـع ـمــالــة الـفـلـبـيـنـيــة الـمـنــزلـيــة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،ع ـقــد
اتحاد مكاتب استقدام العمالة
ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل ـ ـيـ ــة ،ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة خ ــال ــد
ً
ً
ال ــدخـ ـن ــان ،اج ـت ـم ــاع ــا مـ ـط ــوال،

أ م ــس ،عـبــر تقنية "زووم" ،مع
وزير العمل الفلبيني سلفستر
بـيـلــو ،وق ـيــاديــي وزارة العمل
في مانيال ،إضافة إلــى رئيسة
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـف ـل ـب ـي ـنــي ل ـم ـكــاتــب
ال ـع ـم ــال ــة ،وال ـم ـل ـحــق الـعـمــالــي
بالسفارة الفلبينية لدى البالد
ناصر مصطفى ،ناقشوا خالله
أمـ ـ ــورا وق ـض ــاي ــا عـ ــدة متعلقة

أبرز مطالبات مانيال لمعاودة االستقدام
أك ــد ب ـســام ال ـش ـم ــري ،وه ــو صــاحــب إح ــدى
ش ــرك ــات اس ـت ـق ــدام ال ـع ـمــالــة ال ـم ـنــزل ـيــة ،وك ــان
ً
حاضرا لالجتماع ،أن أبــرز مطالبات الجانب
الفلبيني تمثلت في تغيير نهج إدارة تنظيم
ً
استقدام العمالة المنزلية المتبع حاليا خالل
الفصل في القضايا العمالية ،السيما الضعف
في استرداد حقوقها المادية والمعنوية.
ً
وتــابــع الـشـمــري أن ــه مــن الـمـطــالـبــات أيـضــا
«ت ـف ــوي ــض ال ـم ـك ــات ــب ال ـكــوي ـت ـيــة الـمـسـتـقــدمــة
للعمالة بالتواصل معها بشكل شهري للتأكد

م ــن ســامـتـهــا وتـسـلــم مـسـتـحـقــاتـهــا بـصــورة
منتظمة ،إضافة إلى منح المكاتب حق الدفاع
عن حقوق عمالتها في حال نشوب نزاع بينها
وبين رب العمل ،وعدم مغادرة أي عاملة البالد
إال بعد اصدار مخالصة تؤكد حصولها على
كامل حقوقها».
وأضاف أنه «من بين المطالبات عدم اجبار
ال ـعــام ـلــة ع ـلــى ات ـم ــام م ــدة ال ـت ـعــاقــد ،واس ـقــاط
ً
القضايا المرفوعة حاليا على العمالة لكونها
تتعارض مع بنود القانون الحالي».

بـ ــالـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة ،وآخ ـ ـ ـ ــر تـ ـ ـط ـ ــورات
ومستجدات عملية استئناف
االستقدام.
ّوقال الدخنان ،لـ "الجريدة":
"كنا نتوقع تحديد موعد قريب
ل ـم ـع ــاودة اس ـت ـئ ـنــاف اس ـت ـقــدام
ال ـع ـمــالــة ال ـم ـنــزل ـيــة الـفـلـبـيـنـيــة
الجديدة ،غير أن ثمة إشكالية
ً
ق ــائ ـم ــة ح ــالـ ـي ــا ،ط ــرح ــت خ ــال
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع مـ ــن قـ ـب ــل ال ـج ــان ــب
ال ـف ـل ـب ـي ـنــي ،وت ـح ـت ــاج إلـ ــى حل
عاجل ّ
أجلت الفتح" ،موضحا أن
هذه االشكالية تتمثل في وجود
نحو  60عاملة فلبينية مودعات
داخل مركز اإليواء ،لم تشملهن
رح ــات الـطـيــران الـتــي وفرتها
ً
مانيال أخيرا إلجالء نحو 280
ّ
عاملة كن عالقات في سفارتهن
لدى الكويت.

قضايا متنوعة
وبـ ـي ــن ال ــدخـ ـن ــان أن هـ ــؤالء
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات مـ ـسـ ـج ــل ب ـح ـق ـهــن
قضايا متنوعة مــن كفالئهن،

ّ
ّ
ً
ً
تعثر حلها ودي ــا ،مـشـيــرا إلى
أن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا ت ـخ ـت ـلــف
ع ــن الـمـسـجـلــة ب ـحــق "عــام ــات
السفارة :والتي تمحورت حول
رفـ ــض ال ـع ـمــل أو الـ ـه ــروب من
الكفيل وتسجيل بالغات تغيب
ضدهن.
وكشف أن الملحق العمالي
للسفارة الفلبينية لدى البالد
نــاصــر مصطفى ،أكــد أن "قــرار
استئناف االستقدام لن يتخذ
إال ع ـقــب االجـ ـتـ ـم ــاع الـمــرت ـقــب
بين الـسـفــارة ،والهيئة العامة
ل ـل ـق ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة ،م ـم ـث ـلــة فــي
إدارة تنظيم استقدام العمالة
الـمـنــزلـيــة ،لـمـنــاقـشــة اشـكــالـيــة
ً
العامالت المودعات حاليا في
مركز اإليواء" ،متوقعا معاودة
االستقدام عقب هــذا االجتماع
المرتقب ،وذلك بعد رفع تقرير
مفصل من الملحق العمالي إلى
وزارة العمل في مانيال ،من ثم
معاودة الفتح.
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ــدخ ـ ـنـ ــان إل ـ ـ ــى أن
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ت ـ ـطـ ــرق إلـ ـ ــى أم ـ ــور

خالد الدخنان

وقضايا عدة خاصة بالعامالت،
وضمان حفظ حقوقهن ،إضافة
إل ـ ـ ــى مـ ـن ــاقـ ـش ــة ب ـ ـنـ ــود «ال ـع ـق ــد
ال ـ ـثـ ــاثـ ــي» الـ ـ ـ ــذي ت ـ ــم االت ـ ـفـ ــاق
عـلـيــه م ــن الـجــانـبـيــن الـكــويـتــي
والفلبيني قبل ظهور "كورونا"،
ً
والذي جاء مستندا إلى الحقوق
والواجبات كافة التي تضمنها
القانون رقم  ،2015/ 68الصادر
بشأن العمالة المنزلية.
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«بنك الطعام» 58 :ألف مستفيد من مصرف «العشيات »3
األنصاري :االنتهاء من أكبر المشروعات الخيرية بالتعاون مع «أمانة األوقاف»

«العالم بال
جوع من بلد
اإلنسانية»
شعار نرفعه
ونصدره
لجميع بقاع
الدنيا

أعلن البنك الكويتي للطعام
واإلغــاثــة ،أن عــدد المستفيدين
من مشروع مصرف «العشيات
 »3ب ـل ــغ  58ألـ ـف ــا م ــوزع ــة عـلــى
 11.767أ لـ ـ ــف أ سـ ـ ـ ــرة خـ ـ ــال 7
أشهر تنفيذ من مختلف مناطق
ال ـك ــوي ــت ،ح ـيــث ت ـضــاعــف عــدد
المستفيدين المحتاجين هذا
العام مقارنة بالعام الماضي.
وقـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
إدارة البنك ،مشعل األنصاري،
ف ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،إن
مـشــروع مصرف «العشيات »3
يـهــدف الــى تــوزيــع المساعدات
واالحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاج ـ ـ ــات ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات ال ـ ـضـ ــروريـ ــة
لألرامل والمطلقات ،وكبار السن
والمرضى ،وذوي االحتياجات
الخاصة ،واأليتام والفقراء على
مدار العام بتمويل من مصرف
ال ـع ـش ـيــات ف ــي األم ــان ــة الـعــامــة
لألوقاف.
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـتـ ـع ــاون بـيــن
الـبـنــك واألم ــان ــة وث ـيــق ومتين
وقـ ــائـ ــم ع ـل ــى أس ـ ــس صـحـيـحــة
هــدفـهــا الـخـيــر لـلـجـمـيــع ،وه ــذا
المشروع الخيري المميز يوفر
المأكل والمشرب للمحتاجين
من الفقراء طوال العام بتمويل

من مصرف العشيات في أمانة
األوقاف.
وأكـ ـ ــد األنـ ـ ـص ـ ــاري أن أم ــان ــة
األوقاف ،ممثلة في األمين العام
ب ــاإلن ــاب ــة م ـن ـص ــور الـصـقـعـبــي
وجميع العاملين ،ال تألو جهدا
في دعم كل األنشطة والجهود
الخيرية والتطوعية التي يقوم
ب ـه ــا ال ـب ـن ــك ل ـخ ــدم ــة الـمـجـتـمــع
ً
الكويتي ،مشيدا بجهودها في
تسهيل كل السبل إلنجاح هذه
األنشطة والحمالت والمشاريع
الخيرية ،ليعود نفعها وخيرها
على كل شرائح المجتمع.
وأوضح أن تقديم المساعدات
ي ـتــم م ــن خ ــال ق ــاع ــدة بـيــانــات
لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ي ـ ـتـ ــم ت ـح ــدي ـث ـه ــا
باستمرار إل ضــا فــة المتعففين
واألســر الفقيرة ،ويتم توصيل
ال ـم ـس ــاع ــدات إل ـي ـه ــم م ــن خــال
فريق عمل تطوعي محترف قادر
على تغطية المحافظات الست.

التكافل والتراحم
وأشار إلى أن المشروع يعزز
التكافل والـتــراحــم االجتماعي
وال ـم ـب ــادئ اإلن ـســان ـيــة والـقـيــم
ال ـن ـب ـي ـل ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـح ـق ــق ع ـبــر

جانب من تسليم مساعدات «العشيات»
ت ـخ ـف ـي ــف مـ ـع ــان ــاة ال ـم ـح ـت ــاج،
وإغاثة المنكوب والفقير.
وأكد حرص البنك على العمل
المؤسسي من خالل عمل خطة
ش ــام ـل ــة لـ ـمـ ـش ــروع «ال ـع ـش ـي ــات
 »3تـضــم آل ـيــة الـتـنـفـيــذ ،وطــرق
التوزيع لألسر المحتاجة ،الفتا
إل ــى أن ــه مــن أض ـخــم الـمـشــاريــع
الخيرية التي نفذها ،بالتعاون

مع جهة حكومية لخدمة العمل
الخيري في الكويت.
وأع ـ ـ ــرب ع ــن أمـ ـل ــه أن تـعـمــم
ت ـ ـجـ ــربـ ــة مـ ـ ـص ـ ــرف الـ ـعـ ـشـ ـي ــات
ال ـن ــاج ـح ــة ع ـل ــى ج ـم ـي ــع ب ـنــوك
الطعام وفــي شتى دول العالم
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي ،الس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة أك ـب ــر
ع ـ ــدد م ـم ـكــن مـ ــن ال ـم ـح ـتــاج ـيــن
والمتعففين ،وتكون االنطالقة

بنك الطعام

من الكويت ،الفتا إلى أن البنك
يرفع شعار «العالم بال جوع من
بلد اإلنسانية» لتكون الكويت
ف ــي صـ ـ ــدارة ال ـع ـمــل اإلن ـســانــي
على الدوام.
ولـفــت إلــى أن هــذا المشروع
الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري ي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـب ـنــك لــارت ـقــاء
بــالـعـمــل ال ـخ ـيــري واإلن ـس ــان ــي،
وس ــد ح ــاج ــات االسـ ــر داخ ـل ـيــا،
في خطوة نحو التوسع اقليميا
ودول ـ ـيـ ــا ،م ــؤك ــدا أن اح ـت ـضــان
الكويت لـهــذه الـمـبــادرات يأتي
تــأك ـيــدا الس ـت ـم ــرار نـهـجـهــا في
خــدمــة قضايا اإلنسانية حول
العالم ،باعتبارها مركزا للعمل
االنساني.
وأفـ ــاد األن ـص ــاري ان ــه يمكن
لألسر المتعففة ،التي تقطن في
البالد ،وترغب في المساعدات
الـعـيـنـيــة أن ت ـقــدم أوراقـ ـه ــا في
مقر بنك الطعام بمنطقة قرطبة،
مؤكدا ان عملية توزيع المواد
الـغــذائـيــة ضمن هــذا المشروع
ً
تجري بعيدا عن وسائل اإلعالم
ً
كعادة بنك الطعام حفاظا على
كرامة األسر.
وذكـ ـ ـ ــر أن الـ ـبـ ـن ــك ي ـس ـت ـق ـبــل
ج ـم ـي ــع الـ ـتـ ـب ــرع ــات ع ـل ــى مـ ــدار
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ال ـم ــوق ــع
اإللكتروني الخاص به www.
 .kuwaitfoodbank.orgأو من
خالل زيارة مقره.

«العالج الطبيعي» تطالب بصرف
بدالت العدوى والخطر والتلوث
ط ــالـ ـب ــت رئـ ـيـ ـس ــة ج ـم ـع ـيــة
العالج الطبيعي هناء الخميس
ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة
بالموافقة على ص ــرف بــدالت
«عدوى وخطر وتلوث» لجميع
الـعــامـلـيــن ف ــي وزارة الـصـحــة
بمختلف الفئات الوظيفية ،من
بينهم العالج الطبيعي.
وقالت الخميس ،في تصريح
صـحــافــي ،إن «جميع الطواقم
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ،مـ ـشـ ـك ــوري ــن ق ــدم ــوا
تضحيات خالل الجائحة ،والبد
من تقدير جهودهم».
وب ــارك ــت الـخـمـيــس خـطــوة
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـح ـ ــة د .بـ ــاسـ ــل
ال ـص ـبــاح ،بـمـخــاطـبــة ال ــدي ــوان
لصرف بدالت العدوى والخطر
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوث ،وح ـ ـف ـ ــظ رصـ ـي ــد
اإلج ـ ــازات لـجـمـيــع الموظفين
والفئات الوظيفية دون استثناء
أحـ ـ ــد ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن جميع
العاملين في وزارة الصحة في
مركب واحــد ،وال يوجد تفرقة
بـيـنـهــم ،وال ـكــل يعمل مــن أجــل
الكويت.
وذكـ ــرت أن ب ــدالت ال ـعــدوى
وال ـخ ـطــر وال ـث ـل ــوث مستحقة

هناء الخميس

لـلـعــامـلـيــن ف ــي م ـج ــال ال ـعــاج
الطبيعي ،لما يتعرضون له من
مخاطر ،أسوة بالمهن األخرى،
مشددة على ضرورة تعويض
الموظفين عن رصيد إجازاتهم
المتراكم بطريقة تضمن لهم
حـ ـف ــظ حـ ـق ــوقـ ـه ــم ال ـم ـع ـن ــوي ــة
والمادية.
ودعـ ــت الـخـمـيــس «الـخــدمــة
المدنية» إلى حسم الموضوع
بــأســرع وقــت ممكن ،لتشجيع
العاملين بالوزارة وتحفيزهم.

«الدعوة اإللكترونية» 1.5 :مليار
دقيقة استماع إلذاعات القرآن
قـ ـ ــال م ــدي ــر ل ـج ـن ــة ال ــدع ــوة
اإللكترونية عبدالله الدوسري،
إن م ـش ــروع ع ـل ــوم وتــرج ـمــات
ال ـق ــرآن ال ـكــريــم حـقــق أك ـثــر من
مليار ونـصــف المليار دقيقة
استماع عبر بث القرآن الكريم
وعلومه وترجماته على مدار
الساعة وبعدة منصات رقمية.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ــدوسـ ـ ـ ــري ،فــي
ت ـصــريــح أمـ ـ ــس ،أن ه ـن ــاك 55
مليون مستمع مــن  249دولــة
ً
وإقليما حول العالم استمعوا
إلـ ــى  125إذاعـ ـ ــة بـ ـ ــ 53تــرجـمــة
ل ـ ـل ـ ـغـ ــات غـ ــرب ـ ـيـ ــة وأوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
وآس ـي ــوي ــة وإف ــري ـق ـي ــة ،وكــذلــك
إذاعــات لكبار ومشاهير القراء
الـعــرب بعدة ق ــراءات ورواي ــات
للقرآن الكريم.
وأش ــار إلــى أن تكلفة كفالة
اإلذاع ـ ـ ــة الـ ــواحـ ــدة ألـ ــف دي ـنــار
ً
سـنــويــا ،أو  85دي ـنــارا شهريا

عبدالله الدوسري

أو ال ـم ـســاه ـمــة بـ ــأي م ـب ـلــغ أو
اسـتـقـطــاع ش ـهــري لـلـمـشــروع،
مبينا أن هذا الجهد الكبير في
خــدمــة ال ـق ــرآن ال ـكــريــم يتطلب
تكلفة مالية عالية ،داعيا أهل
الخير إلى دعم المشروع.

«األبحاث» و«علوم المياه» ينظمان ورشة
خبرات الشحن االصطناعي بـ «الخليجي»
• الراشد :المعهد والجمعية يدركان أهمية األمن المائي
• الوزان :توفير مخزون استراتيجي آمن للمياه لدعم الموارد الشحيحة
●

فهد الرمضان

يـنـظــم مــركــز أب ـح ــاث الـمـيــاه
بـ ـمـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ــأبـ ـح ــاث
ً
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة غ ـ ـ ـ ـ ــدا ورش ـ ـ ـ ـ ــة ع ـم ــل
إقليمية حــول "خـبــرات الشحن
االص ـط ـن ــاع ــي ل ـم ـكــامــن ال ـم ـيــاه
ا ل ـ ـجـ ــو ف ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي دول م ـج ـلــس
الـتـعــاون الخليجي" بالتعاون
مع جمعية علوم وتقنية المياه.
وفي هذا الصدد ،أكد المدير
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـمــركــز د .مـحـمــد
الــراشــد فــي تصريح أن تنظيم
ً
الورشة يأتي إدراكا من المعهد
والجمعية بأهمية األمن المائي
وال ــدور الـمـحــوري ال ــذي يلعبه
في استدامة خطط التنمية في
الكويت ودول مجلس التعاون
بشكل عام.
وت ــوق ــع الـ ــراشـ ــد أن ي ـش ــارك
ف ـ ــي فـ ـع ــالـ ـي ــات ه ـ ـ ــذه الـ ــورشـ ــة
نخبة مــن ا لـعـلـمــاء والباحثين
والمختصين ومتخذي القرار
مـ ــن دول "الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون" وال ـ ـ ــدول
األخــرى عبر تقديم محاضرات

محمد الراشد

يوسف الوزان

ت ـت ـن ــاول الـ ـتـ ـج ــارب وال ـ ـ ــدروس
ا لـمـسـتـفــادة مــن تطبيق تقنية
ال ـش ـح ــن االصـ ـطـ ـن ــاع ــي وال ـت ــي
تـ ـلـ ـخ ــص نـ ـت ــائ ــج وت ــوصـ ـي ــات
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ــي ت ــم إن ـجــازهــا
خالل السنوات الماضية.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن م ـخ ــرج ــات
ه ـ ــذه ال ـ ــورش ـ ــة مـ ــن ش ــأن ـه ــا أن
تفضي إلى خريطة طريق حول
اإلجـ ـ ـ ــراءات الـمـسـتـقـبـلـيــة الـتــي

ينبغي اتخاذها من قبل الدول
المعنية إل ن ـجــاح ه ــذه التقنية
وتـطـبـيـقـهــا ع ـلــى أوسـ ــع نـطــاق
ً
وصـ ــوال إل ــى تــوفـيــر أم ــن مائي
مـ ـسـ ـت ــدام ل ـل ـم ـي ــاه فـ ــي مـنـطـقــة
الخليج العربي.
بدوره ،ذكر مدير إدارة العلوم
والتكنولوجيا بالمركز رئيس
ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ل ـلــورشــة
د .ي ــوس ــف ال ـ ـ ــوزان أن الـشـحــن

ً
«إحياء التراث» تنظم دروسا
في «شرح كتاب الصيام»

تقيم جمعية إحـيــاء الـتــراث اإلســامــي فــي منطقة كيفان،
سلسلة من الدروس في «شرح كتاب الصيام» من الموسوعة
الفقهية للدرر َ
الس ِن َّية ويحاضر فيها فضيلة الشيخ خليفة
الشاهين .وقالت الجمعية ،في بيان ،أمس ،إن الدروس ستكون
«أونــايــن» على حسابات فــرع الجمعية بمنطقة كيفان في
تويتر وانستغرام ،وذلك مساء كل يوم اثنين من كل أسبوع
في تمام الساعة  8:15مساء.
ودعت الجمعية الجمهور إلى متابعة هذه الدروس المهمة
ً
خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ،والتي ستكون
خاصة بتعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه
وشروطه وآدابه.

االص ـط ـن ــاع ــي ل ـم ـكــامــن ال ـم ـيــاه
ً
الجوفية يمكن أن يوفر مخزونا
ً
ً
اسـتــراتـيـجـيــا آم ـنــا للمياه يتم
م ــن خ ــالــه دع ــم م ـ ــوارد الـمـيــاه
ً
الطبيعية الشحيحة أصــا في
دول مجلس التعاون ،ويقلل من
االعـتـمــاد عـلــى تقنيات تحلية
مياه البحر ومــا يترتب عليها
م ــن أع ـب ــاء مــال ـيــة وآث ـ ــار بيئية
ضارة.
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد مــديــر إدارة
ال ـع ـم ـل ـيــات ب ــال ـم ــرك ــز د .خــالــد
الـ ـ ـب ـ ــراك أه ـم ـي ــة وضـ ـ ــع ن ـتــائــج
وت ــوصـ ـي ــات الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـتــي
أجريت بهذا الخصوص موضع
التطبيق لالستفادة من الخبرات
التي تراكمت على مدى السنوات
الـمــاضـيــة بغية ات ـخــاذ ق ــرارات
مبنية على أســس علمية حول
إم ـكــان ـيــة ال ـتــوســع ف ــي تطبيق
هــذه التقنية في دول المجلس
ً
نظرا لتشابه الظروف المناخية
ال ـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــدة ،ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد الـ ـمـ ـي ــاه
ال ـم ـت ــاح ــة ،وأن ـ ـمـ ــاط اس ـت ـهــاك
المياه والطلب عليها.

ةديرجلا
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الحكومة ترفض «العفو» واإلساءة للدول وتقليص الحبس
العنزي لـ ةديرجلا  :رأت عدم جواز العفو الخاص في الجرائم الخطيرة واقتصاره على أشخاص معينين
•

فهد تركي

رف ـض ــت ال ـح ـك ــوم ــة ،ممثلة
ّ
المعنية؛ وزارة العدل
بجهاتها
ووزارة الــداخ ـل ـيــة و"ال ـف ـتــوى
والـتـشــريــع" ،ثــاثــة مقترحات
نـيــابـيــة كــانــت لـجـنــة ال ـشــؤون
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة
البرلمانية قد أحالتها للجهات
الرسمية لمعرفة رأ يـهــا بهذا
الـشــأن ،وهــي مقترحات حول
الـ ـعـ ـف ــو الـ ـ ـخ ـ ــاص ع ـ ــن ب ـعــض
الـفـئــات مـمــن ارتـكـبــوا جــرائــم،
وح ــري ــة ال ـ ـ ــرأي ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
ب ــاإلس ــاءة ل ـل ــدول وال ــرؤس ــاء،
وت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــص ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة الـ ـحـ ـب ــس
االحتياطي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة،
ال ـنــائــب خــالــد عــايــد ال ـعـنــزي،
لـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،إن ال ـح ـكــومــة
رفضت مقترح هشام الصالح

ونـ ــواب آخ ــري ــن ب ـشــأن الـعـفــو،
ألن المقترح يدخل في العفو
الخاص ّ عن الجرائم الخطيرة،
وال يـمــثــل فــي صيغته العفو
الشامل باقتصاره على جرائم
م ـع ـ ّـي ـن ــة ولـ ـخ ــدم ــة أشـ ـخ ــاص
مـعـيـنـيــن ،ل ــذل ــك جـ ــاء الــرفــض
الحكومي للمقترح.
وأضاف العنزي أن الحكومة
أك ــدت ،فــي رده ــا عـلــى اللجنة
التشريعية ،أن اإلساء ة للدول
ّ
ال تمثل حرية الــرأي المتمثلة
فـ ـ ــي ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة أو الـ ـ ــرسـ ـ ــم ّ أو
التعبير ،وهــذا النوع يصنف
ج ــرائ ــم دول ـ ـ ــة ،ل ــذل ــك رفـضـتــه
الحكومة.
وتــابــع :فــي الـجــانــب اآلخ ــر،
رفـ ـ ـض ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة م ـق ـت ــرح
تقليص الحبس االحتياطي،

جانب من اجتماع «التشريعية» امس
مؤكدة أن القانون عند تطبيقه
منذ  2012أثر سلبا على سير
التحقيقات ،وساهم في قصور

األدل ــة وع ــدم كفايتها نتيجة
لتقليص فـتــرة الحبس ،لذلك
رفضت االقتراح.

وأكد أن اللجنة التشريعية
ّ
أج ـل ــت ب ـ ّـت مـقـتــرحــاتـهــا فيما
يتعلق بالعفو وحــريــة الــرأي

المضف لـ ةديرجلا  :عرقلة قوانين الجلسة األولى ستقابل بالتصعيد
•

●

محيي عامر

حذر النائب مهلهل المضف الحكومة
من أي عرقلة للقوانين التي تم االتفاق
عليها في البيان الــذي وقعه  ٢٨نائبا،
ً
مـ ـ ـش ـ ــددا ع ـل ــى أنـ ـه ــم س ـي ـص ـع ــدون فــي
المساء لة السياسية إلى أعلى مستوى
في حال حدوث ذلك.
وقال المضف في تصريح لـ "الجريدة":
حكم المحكمة الدستورية فيما يخص
إبـطــال عضوية النائب د .بــدر الــداهــوم

له كامل االحـتــرام ،فالقضاء سلطة لها
استقالليتها وأحكامه يجب أن تحترم،
لـكــن الـفـصــل فــي عـضــويــة مجلس األمــة
وال ـط ـعــون االنـتـخــابـيــة يـجــب أن تـعــود
ً
ً
إل ــى الـمـجـلــس ،وه ــذا ك ــان ح ـقــا أصـيــا
للمجلس بموجب ما تنص عليه الالئحة
الداخلية وتم انتزاعه منه واالن يجب أن
يعود إليه.
وأضاف المضف :تقدمنا بتعديالت
منذ شهرين على قانون إنشاء المحكمة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،ب ـح ـيــث ت ـش ـمــل مـمـثـلـيــن

لجميع السلطات الثالث بهدف ضمان
الحيادية ،وتنقل بعض اختصاصات
الدستورية إلى مجلس األمة فيما يتعلق
بالطعون االنتخابية.
وشـ ــدد ع ـلــى أن م ــا تـضـمـنــه الـبـيــان
ب ـم ـثــابــة ح ـل ــول وق ـت ـي ــة ،وي ـب ـق ــى ال ـحــل
األساسي للخروج من األزمات المتكررة
الـ ـت ــي ت ـع ـي ـش ـهــا ال ـ ـبـ ــاد هـ ــو اإلص ـ ــاح
السياسي ،والذي سيكون الحل للمشاكل
ً
الـتــي نعانيها ،مـشــددا على وج ــوب أن
تخرج الحكومة من رحم البرلمان وهذا

سبب عدم تحقيق أي تقدم في العملية
السياسية.
يذكر أن بيان ال ـ  28حــدد األولويات
الـتـشــريـعـيــة لـلـجـلـســة األولـ ــى لمجلس
األم ــة والـتــي تمثلت فــي تعديل قانون
المحكمة الدستورية ،وقــانــون حرمان
ال ـم ـســيء ،وقــوان ـيــن ال ـحــريــات ال ـعــامــة،
والعفو ،إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق
فــي ت ـجــاوزات جلسة االفـتـتــاح للفصل
التشريعي السادس عشر.
مهلهل المضف

العازمي :سأنضم إلى استجواب الفضالة :يجب إعالن خلو مقعد الداهوم
المطير لرئيس الوزراء

●

أع ـلــن الـنــائــب ح ـمــدان ال ـعــازمــي عــن تـقــدمــه بـطـلــب لــانـضـمــام إلــى
ً
االستجواب المقدم من النائب محمد المطير لسمو رئيس الوزراء بدال
من د .بدر الداهوم.
واعتبر العازمي ،في تصريح بالمجلس امس ،أنها خطوة مستحقة
ً
وواجبة عليه كنائب خاصة في هذه الظروف ،مؤكدا أن االستجواب
ً
مستحق .ورأى أن الحكومة فشلت سياسيا ،وفي تنمية البلد ،وأخالقيا،
بإحالة رموز سياسية ونواب ومواطنين إلى النيابة العامة.
وأكد أن عدم التعاون مع الحكومة هو مطلب مستحق ،ألنها أوصلت
ً
الجميع إلى نفق مظلم ،معتبرا أن الحكومة ضعيفة وغير قادرة على
ادارة البلد ،وهو ما تبين من خالل األمور التي حدثت.
ً
وطالب بإلغاء أو تعديل قانون المسيء ،الفتا إلى أنه سبق أن تقدم
باقتراح في سبتمبر الماضي إللغاء هذا القانون ،ووقع على اقتراحات
قدمها نواب إللغائه أو تعديل بعض مواده.
وأشار إلى أنه تقدم من قبل باقتراح خاص بالمحكمة الدستورية،
على أن تختص بتفسير القوانين دون أن تتدخل في إسقاط عضوية
النائب ألن مجلس األمة هو من المفترض أن يختص بذلك.
ً
وأكد العازمي التزامه ببيان الـ  ٢٨نائبا الخاص بشطب النائب
ً
د .بدر الداهوم ،معلنا تضامنه مع ما جاء فيه.
وأوضح أنه سيحضر جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء ،إن تمت
ً
مناقشته ،دون أن يحضر القسم ،الفتا إلى أنه سيخرج من القاعة على أن
يعود بعد القسم ألن هناك احتماال لصعود رئيس الحكومة إلى المنصة.

طالب النائب يوسف الفضالة
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
بإعالن خلو مقعد د .بدر الداهوم
ف ــي أول ج ـل ـســة مـقـبـلــة تطبيقا
ل ـح ـكــم ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة،
مطالبا بمنح األولوية التشريعية
لالستحقاقات المتفق عليها بين
جميع النواب.
وق ـ ــال ال ـف ـضــالــة ف ــي تـصــريــح
أمس إن "الحكم صــادر من أعلى
درج ـ ــة ف ــي ال ـم ـح ــاك ــم الـكــويـتـيــة
ممثلة بالمحكمة الدستورية وهو
واجب التطبيق" ،مضيفا "بغض
النظر عن أي آراء قانونية يجب
إعالن خلو المقعد".
وب ـ ـي ـ ــن أن ـ ـ ـ ــه "ف ـ ـ ـ ــي ال ـم ـج ـل ــس
ال ـمــاضــي تـقــدمــت بـتـعــديــل على
الـمــادة  16من الالئحة الداخلية
ل ـم ـج ـلــس األمـ ـ ــة الـ ـت ــي أبـطـلـتـهــا
الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة ول ــم تتم
ال ـمــواف ـقــة عـلـيــه وتـ ــرك األمـ ــر من

على الصنيدح

يوسف الفضالة

دون وجود نص قانوني ينظمه".
واسـ ـتـ ـغ ــرب ال ـف ـض ــال ــة ردود
أفـ ـ ـع ـ ــال م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـ ـنـ ــواب
وم ـط ــال ـب ـت ـه ــم ب ـت ـع ــدي ــل ق ــان ــون
ح ــرم ــان ال ـم ـس ــيء بـ ـ ــأول جـلـســة
مقبلة ،الفتا إلى وجود مطالبات
سابقة بتعديل القانون في دور
االن ـ ـع ـ ـقـ ــاد األول مـ ــن ال ـم ـج ـلــس

الماضي ،بعدها لم يتحرك هذا
ال ـمــوضــوع حـتــى نـهــايــة الفصل
التشريعي.
وأكـ ــد أن ــه "م ــن غ ـيــر الـمـقـبــول
الـتـعــامــل م ــع ه ــذه ال ـقــوان ـيــن من
خ ــال ردود أفـ ـع ــال ،الس ـي ـمــا أن
ه ـن ــاك أولـ ــويـ ــات واس ـت ـح ـقــاقــات
ً
أخ ــرى مـتـفـقــا عـلـيـهــا مــن جميع
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب مـ ـث ــل تـ ـع ــدي ــل ق ــان ــون
االنتخاب وغيرها من القوانين
المعلن عنها".
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن اعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاده بـ ــأن
االس ـت ـح ـق ــاق ــات الـ ـت ــي ي ـج ــب أن
تتم بأول جلسة منها ما يتعلق
ب ــوض ــع وش ـ ــرح خ ـطــة حـكــومـيــة
لعودة النظام التعليمي ،كاشفا
عـ ــن أن ـ ــه س ـي ـت ـق ــدم ب ـط ـل ــب ب ـهــذا
الشأن.
وقال الفضالة إنه ال يتفق مع
البيان الصادر من مجموعة من
النواب والذي جعل تعديل قانون
المسيء أولوية يجب أن تناقش
في أول جلسة.

المواقف النيابية تتفاوت بين التزام تشريعات
الـ  28ومقاطعة القسم وعدم التعاون

«الداخلية والدفاع» تتعهد بـإنجازها و«التشريعية» قامت بدورها
●

محيي عامر

المواقف النيابية إزاء
تفاوتت
ّ
ً
الـبـيــان ال ــذي وق ـعــه الـ ـ  28نــائـبــا،
ف ـمــن ض ـمــن مــوقـعـيــه َم ــن اكـتـفــى
بإعالن االلـتــزام بــه ،في حين أكد
آخ ـ ــرون أن ـه ــم ،إض ــاف ــة إل ــى ذل ــك،
ملتزمون بمقاطعة جلسة تأدية
الحكومة اليمين الدستورية وعدم
التعاون معها ،بينما أعلن عدد
مــن ال ّـن ــواب -مــن خ ــارج األس ـمــاء
الـمــوقـعــة -تأييدهم لما ورد في
البيان.
وأكـ ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة ش ـ ــؤون
الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع الـبــرلـمــانـيــة،
ال ـ ـنـ ــائـ ــب م ـ ـب ـ ــارك الـ ـخـ ـجـ ـم ــة ،أن
"الـ ـمـ ـط ــال ــب ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة لـ ـه ــا كــل
االهتمام والتقدير ،وسنسعى في
اللجنة إلــى المساعدة بإقرارها
بشكل عاجل".
وفــي السياق ذاتــه ،قــال رئيس
لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
والـقــانــونـيــة الـبــرلـمــانـيــة ،النائب
خ ـ ــال ـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ،إن "م ــوق ـف ـن ــا

مـ ـسـ ـب ــق وم ـ ـعـ ـلـ ــن فـ ـيـ ـم ــا ي ـخــص
قانون المسيء بضرورة إلغائه،
وت ــم الـتـعــامــل مـعــه بـكــل شفافية
ووضوح في اللجنة التشريعية،
وتمت إحالته ،كما أن موقفي إزاء
القوانين المستحقة األخــرى في
الشأن ذاته واضحة جلية ،السيما
قانون العفو الشامل".
من ناحيته ،جــدد النائب بدر
الـحـمـيــدي تـضــامـنــه م ــع م ــا ورد
فــي ال ـب ـيــان ،و"يـكـتـمــل ب ــإذن الـلــه
بــإقــرار كــل الـقــوانـيــن الـتــي تصب
فــي مصلحة ال ـش ـعــب" ،فــي حين
أكد النائب د .أحمد مطيع التزامه
ال ـتــام وتـضــامـنــه الــام ـحــدود مع
كل ما ورد بالبيان" ،فالذي حدث
لـ ــأخ ال ـف ــاض ــل د .بـ ــدر ال ــداه ــوم
أمــر مؤسف ومـحــزن ،وملتزمون
بـطــريــق اإلصـ ــاح إعـ ـ ً
ـاء لـصــوت
الحق ،وحفاظا على الكويت".
وقـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب د .ب ـ ــدر ال ـم ــا:
"بعد حكم شطب الزميل الداهوم،
أؤيد ما قرره زمالئي النواب من
وج ــوب تـعــديــل قــانــون المحكمة

تعديل قانوني ّيسمح ً
للداهوم بالترشح مجددا
أعلن النائب أســامــة المناور عــن ّ
تقدمه باقتراح بقانون
بـمـشــاركــة ال ـنــواب د .حـمــد الـمـطــر وح ـمــدان الـعــازمــي وفــايــز
الجمهور ود .حمد روح الدين بتعديل قانوني يتيح للدكتور
الداهوم ترشيح نفسه مرة أخرى.
وقــال المناور« :سنعمل بــإذن الله ،جاهدين ،على إقــراره
بــال ـســرعــة الـمـمـكـنــة ،ح ـتــى يـتـسـنــى ل ــه خ ــوض االن ـت ـخــابــات
التكميلية ،ويستعيد مقعده إن شاء الله».

الدستورية وقانون المسيء ،وهذا
هو دورنا كمشرعين".
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ق ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب
مـ ــرزوق الـخـلـيـفــة" :ك ـمــا هــو على
ً
الــدوام جامعا الناس على الخير
ومصلحة البالد والعباد ،كان د.
ً
ال ــداه ــوم سـبـبــا فــي الـتـئــام شمل
ً
ً
 28نائبا ،توحدوا جميعا إلقرار
أج ـن ــدة وط ـن ـيــة مـسـتـحـقــة تعيد
الـ ـح ــق ألهـ ـل ــه وت ـن ـت ـص ــر إلرادة
األم ــة ،كما نؤكد أننا مستمرون
في مقاطعة جلسة قسم الحكومة
وعدم التعاون معها".
مــن جهته ،قــال النائب محمد
الــراجـحــي" :المطالب المستحقة
لها كل الدعم وااللتزام ،والقوانين
المذكورة في هذا في البيان واجب
علينا إق ــراره ــا ،وبـ ــإذن الـلــه يتم
إقرار هذه القوانين الواردة في أول
جلسة ،وكل قانون يحقق مصلحة
الـ ـشـ ـع ــب ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـض ـم ــان ــات
التشريعية للعملية الديمقراطية".
ب ـ ــدوره ،ش ــدد ال ـنــائــب شعيب
ال ـم ــوي ــزري ع ـلــى أن "االن ـس ـحــاب
من جلسة القسم وعــدم التعاون
م ــع ال ـح ـكــومــة أمـ ــر أع ـل ـن ـتــه مـنــذ
ش ـهــريــن ،ومـتـمـســك ب ـمــا أعلنته
وما ورد في بيان النواب ،وملتزم
بكل مــا يتعلق بمصلحة الوطن
وال ـ ـش ـ ـعـ ــب وح ـ ـقـ ــوقـ ــه الـ ـك ــامـ ـل ــة،
وبـكــل االسـتـحـقــاقــات السياسية
والتشريعية ال ــواردة في البيان،
ولن أتعاون مع كل من ال يحترم
الدستور واإلرادة الشعبية".
وقــال النائب مهلهل المضف:
"نؤكد رفضنا لمحاوالت العبث
ً
ب ـ ـ ـ ــإرادة األمـ ـ ـ ــة ،ت ــأكـ ـي ــدا ع ـل ــى أن
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة أصـ ـ ــل ال ت ـق ـبــل
االستثناء ،والحقوق والحريات
أسـ ــاس ،وأن ــه ك ــان األولـ ــى اتـبــاع

األصـ ــول الــدس ـتــوريــة ومـبــادئـهــا
وقواعدها ،لذا فإن تعديل قانون
الـمـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،وإل ـغ ــاء
قانون المسيء أولوية ألولوياتنا
التشريعية المستحقة".
وجدد النائب الصيفي الصيفي
دعوته إلى  38نائبا الذين أعلنوا
في السابق تأييدهم لالستجواب
األول لــرئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء،
ً
مؤكدا أن "عليهم واجبا دستوريا
وأخالقيا بمقاطعة قسم الحكومة،
ون ـ ـق ـ ــول لـ ـم ــن ي ـ ـ ـ ـ ــراوغ وي ـ ـهـ ــادن
ويخادع ...أفا ،أفا ،الشعب يفهم".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـصـ ـيـ ـف ــي" :وعـ ـل ــى
الشعب الكويتي تشديد الرقابة
ال ـش ـع ـب ـي ــة عـ ـل ــى أع ـ ـمـ ــال جـمـيــع
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 على أعماله".
د .حمد
ـب
ـ
ئ
ب ـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـن ــا
ّ
ٌ
المطر" :بـيــان تاريخي موقع من
األغلبية البرلمانية ،أؤكــد أنني
م ـل ـتــزم ب ـكــل م ــا ورد ف ـيــه ،وعـلــى
ال ـح ـكــومــة أن ت ـعــي أن ــه ال مـجــال
لعبور هــذا الـمــأزق السياسي إال
بتنفيذ رغبات الشعب الكويتي".
إلـ ــى ذل ـ ــك ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب مهند
الساير" :عندما يتعلق األمر بحق
ال ـش ـعــب ف ــي ح ـمــايــة مـكـتـسـبــاتــه
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة وال ـ ـت ـ ـعـ ــدي عـلــى
ثوابته ،فإن الصف واحد ،والغاية
ً
الـكــويــت ال غـيــرهــا" ،م ـشــددا على
أن "تـ ـع ــدي ــل ق ـ ــان ـ ــون ال ـم ـح ـك ـمــة
الدستورية وإلغاء قانون المسيء
أول ــوي ــة ت ـض ــاف إل ــى أولــويــات ـنــا
التشريعية المستحقة".
ب ـي ـن ـمــا ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب ح ـم ــدان
الـ ـع ــازم ــي" :م ـل ـت ــزم ــون ب ـم ــا ج ــاء
فــي البيان النيابي بشأن شطب

عـ ـض ــوي ــة األخ ب ـ ـ ــدر ال ـ ــداه ـ ــوم،
ونؤكد أن تعديل قانون المحكمة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة وق ـ ــان ـ ــون ح ــرم ــان
الـ ـمـ ـس ــيء أولـ ـ ــويـ ـ ــات ت ـشــري ـع ـيــة
تـ ـ ـض ـ ــاف إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ـفـ ــو الـ ـش ــام ــل
والحريات العامة".
أم ــا الـنــائــب صــالــح المطيري،
فقال" :لعدم جدية هذه الحكومة
وافـتـقــارهــا للحكمة ،والـقــوانـيــن
التي تم التنسيق عليها تفرض
فرضا في الجلسة ،وعلى الحكومة
قبولها ،ومن ضمنها قانون العفو
وإل ـغ ــاء قــانــون ال ـم ـســيء ،وإل ـغــاء
قــانــون الجرائم اإللكترونية ،لذا
أعلن مقاطعة جلسة القسم".
وق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب د .ح ـم ــد روح
ً
ال ــدي ــن" :مــوق ـف ـنــا ً ال ـث ــاب ــت ب ـيــانــا
ً
وعـ ـم ــا ون ـت ـي ـج ــة بـ ـ ــإذن الـ ـل ــه ،ال
تـ ـع ــاون" ،ف ــي ح ـيــن ع ـلــق الـنــائــب
د .عبدالعزيز الصقعبي بقوله:
"من ال يوقظه ضميره بكل تأكيد
س ـت ــوق ـظ ــه الـ ــرقـ ــابـ ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة،
فالكويت ال تملك الــوقــت الكافي
لمهاترات الحكومات المتعاقبة".
وع ـل ــق م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـن ــواب
ه ــم مـ ـب ــارك الـ ـحـ ـج ــرف ،وس ـع ــود
ب ــوصـ ـلـ ـي ــب ،ومـ ـحـ ـم ــد ال ـم ـط ـي ــر،
وفارس العتيبي ،وثامر السويط،
ود .عبدالكريم الكندري ،وخالد
ال ـع ـت ـي ـبــي ،وم ـس ــاع ــد ال ـعــارضــي
بصيغة واحـ ــدة تمثلت بــاآلتــي:
"الـتــزام بما ورد في بيان النواب
م ـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاقـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة
وت ـش ــري ـع ـي ــة ،ل ـك ــن ك ــذل ــك ن ـل ـتــزم
بـمقاطعة قسم الـحـكــومــة ،وعــدم
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع رئ ـي ـس ـه ــا ،ف ـم ــن ال
ي ـح ـتــرم إرادة األ م ـ ــة ال يستحق
أن يقسم على احـتــرام دستورها
وقوانينها وحرياتها".

والحبس االحتياطي ،انتظارا
لتقرير المكتب الفني باللجنة،
والتصويت على المقترحات
بعد أسبوعين ،تمهيدا لرفعها
مكتملة الى مجلس األمة.
وتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى رفـ ـ ــض
ال ـح ـك ــوم ــة ل ـم ـق ـتــرحــه ون ـ ــواب
آخرين بشأن العفو ،قال النائب
هشام الصالح" :ليكن هذا رأي
الـحـكــومــة ،فــالــرهــان هــو على
موقف الزمالء في التشريعية
وأعضاء مجلس األمة ،وأتوسم
منهم الموافقة على مثل هذه
المقترحات المستحقة".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :تـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل
إل ـغــاء قــانــون اإلس ـ ــاءة لـلــدول
الصديقة الى األسبوع القادم،
وكــذلــك قــانــون العفو الشامل،
ال ــذي يشمل الـجـمـيــع ،ويــزيــل
ّ
والمقدم
االحتقان السياسي،
ّ
منا الى أسبوعين.

الشالحي :خلل كبير في توزيع
القسائم الزراعية والحيوانية
«سأتدرج باألسئلة لوزير التربية إلى أن أصل لالستجواب»
أعـلــن الـنــائــب د .صــالــح الـشــاحــي تقدمه بأسئلة برلمانية بشأن
تظلمات عدد من موظفي وزارة التربية ،وبخصوص آلية توزيع القسائم
الزراعية والحيازات.
وقال الشالحي في تصريح بالمجلس امس ،إنه تقدم بأسئلة إلى
وزير التربية د .علي المضف نظرا لكثرة التظلمات المرفوعة من موظفي
التربية من بعض القرارات الصادرة من الوزارة.
وبين أن األسئلة تتناول عدد التظلمات والقرارات القانونية التي
ص ــدرت بـعــد تشكيل لـجــان للنظر بــالـتـظـلـمــات ،وه ــل تــم تنفيذ هــذه
القرارات؟ وما األسباب التي تمنع تنفيذ هذه القرارات؟
وش ــدد عـلــى أن األس ـئ ـلــة ت ـهــدف لـكـشــف الـحـقــائــق وم ـكــامــن الخلل
ب ــال ــوزارة ،مــؤكــدا أن ــه سـيـتــدرج بــاألسـئـلــة والـمـحــاسـبــة إل ــى أن يصل
لالستجواب لو تطلب االمر ذلك.
وطــالــب الشالحي وزيــر التربية بمتابعة الــوكــاء والقياديين في
وزارته والمسؤولين الذين يتصرفون بطريقة مجحفة تجاه موظفيهم.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،أع ـلــن ال ـشــاحــي ت ـقــدمــه بـمـجـمــوعــة م ــن األسـئـلــة
البرلمانية لــوزيــر الــدولــة لـشــؤون البلدية بخصوص الهيئة العامة
لـشــؤون الــزراعــة والـثــروة الحيوانية والسمكية .وأوض ــح أن األسئلة
تتناول بشكل تفصيلي ودقيق الخلل الكبير في آلية توزيع القسائم
الزراعية والحيوانية واألمن الغذائي والحيازات المتكاملة.

برلمانيات
سلة برلمانية
الجمهور إلنشاء مركز
للمحافظة على القيم

قدم النائب فايز الجمهور
اقتراحا برغبة إلنشاء مركز
حماية ،يكون تابعا لوزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية،
وترصد له ميزانية كافية،
ويؤهل بالكوادر الوطنية
املتخصصة ،يكون هدفه
حماية املجتمع من الظواهر
السلبية واملحافظة على القيم
اإلسالمية.
وقال الجمهور في اقتراحه :مما
ال شك فيه أن الظواهر السلبية
لها آثار خطيرة ومدمرة على
مستوى الفرد واملجتمع،
وخاصة على فئة الشباب الذين
هم عماد املجتمع.

الخنفور يقترح إعادة رصف
شوارع «عبدالله المبارك»

قدم النائب سعد الخنفور اقتراحا
برغبة بشأن إعادة رصف شوارع
منطقة عبدالله املبارك والطرق
الرئيسة املوصلة إليها .وقال
الخنفور في اقتراحه :تعتبر
منطقة عبدالله املبارك من كبرى
املناطق السكنية في الكويت
وحاليا وبسبب وجود جامعة
الشدادية باملنطقة ازدادت كثافة
السيارات واملترددين على كافة
طرقها وشوارعها الداخلية
والخارجية فضال عن تنامي
أعداد ساكنيها بشكل مستمر.

مطيع :سأتبنى أسئلة
واقتراحات الداهوم

قال النائب د.أحمد مطيع
إن "د .بدر الداهوم كانت له
بصمات واضحة ومشروع
إصالحي حالت الظروف دون
إتمامه ،وإيمانا مني بضرورة
ذلك تقدمت اليوم (امس)
بطلب تبني جميع األسئلة
واالقتراحات التي قدمها طبقا
للمادة  132من الالئحة الداخلية
ملجلس األمة".
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مدير بلدية العاصمة أكد أن جغرافية المحافظة غير قابلة للتوسع أسوة بغيرها
ً
القوانين واللوائح في البلدية مهم جدا ،لمواكبة التطور العمراني،
كشف مدير بلدية محافظة العاصمة ،م .بدر بورقبة أن بلدية ً
العاصمة تملك أكبر وأقدم أرشيف بين الجهات الحكومية ،مبينا أن أكد أن "قانون  2016/ 33لم يمنحنا الكثير في التعامل مع
المساحة الجغرافية في المحافظة غير قابلة للتوسع ،لكونها هي مخالفات البناء ،مما يجعله بحاجة إلعادة النظر لتلبية احتياجات
المواطنين في الرغبة بالتوسع" ،مبينا أن "البلدية تحاول تالفي
الكويت القديمة بعكس المحافظات األخرى ،التي لديها قابلية
األخطاء واالجتهاد بسد الثغرات وتطوير العمل ،بما يخدم
إلنشاء المزيد من المناطق.
المجتمع ،وان لم تخدمنا بعض القوانين".
وبينما شدد بورقبة ،في حوار مع «الجريدة» ،على أن تحديث
محمد الجاسم

• في البداية ،ما الذي تتمير به بلدية
العاصمة عن غيرها من المحافظات؟
 تتميز بــوجــود الـعــاصـمــة ومــركــزمدينة الكويت ضمن النطاق البلدي،
وتـعـتـبــر واج ـهــة الـكــويــت االقـتـصــاديــة
وال ـع ـمــران ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة والـسـيــاحـيــة،
و تـتـنــوع المناطق التابعة للمحافظة
ب ـط ـب ـي ـع ـت ـه ــا بـ ـي ــن الـ ـسـ ـك ــن ال ـ ـخـ ــاص،
والـنـمــوذجــي ،والـتـجــاري ،والصناعي،
والحرفي ،حيث يصل عدد المناطق إلى
 50منطقة تابعة للعاصمة ،باإلضافة
إلى تبعية الجزر الكويتية لها ،والكثير
من األسواق الشعبية القديمة والتراثية
عـلــى رأس ـهــا س ــوق الـمـبــاركـيــة ،وكــذلــك
ب ـع ــض الـ ـش ــواط ــئ واألم ـ ــاك ـ ــن الـمـهـمــة
واالسـتــراتـيـجـيــة فــي قـلــب ال ـكــويــت ،ما
يجعل مهمة الحفاظ على عليها تحت
مراقبة مستمرة.

قانون 2016/ 33
بحاجة إلعادة
النظر للتعامل
مع مخالفات
المشاكل العمرانية
البناء واألجهزة
• مــا أبــرز المشاكل العمرانية التي
الرقابية ذراع
ت ــواج ــه ال ـعــاص ـمــة؟ وم ــا الـ ــذي ينقص
البلدية لتطويرها؟
قوة للبلدية

 المساحة الجغرافية في العاصمةغير قابلة للتوسع ،لكونها الكويت
القديمة بعكس المحافظات األخرى
ل ــدي ـه ــا قــاب ـل ـيــة إلنـ ـش ــاء ال ـم ــزي ــد مــن
المناطق ،والعاصمة من أقدم بلديات
المنطقة في الشرق األوســط ،ولدينا
نـظــرة ح ــول ال ـتــراث الـمـعـمــاري الــذي
يحتاج الى اهتمام أكثر خصوصا في
مدينة الكويت ،والشك أن هذا الجانب
لم يغفل من قبل البلدية وتواصلها
مــع الجهات المعنية ،فهناك تعاون
مع المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب إلعادة إعمار األماكن التراثية.
ً
ك ـمــا أن ــه غــال ـبــا م ــا تــأتــي ش ـكــاوى
بشأن المباني المهجورة والقديمة،
وتـجــاوزات وممارسات من البعض،
مما يستدعي مراقبتها ،وتطويرها
ً
والمحافظة عليها ،فضال عن ذلك ان
محافظة العاصمة كباقي المحافظات
تعاني وجود سكن للعزاب يتمركز في
منطقة بنيد ا لـقــار ،حيث يتم العمل
عليها من قبل الفرق الرقابية إلزالــة
مــا بها مــن مـخــالـفــات ،بــالـتـعــاون مع
الجهات الحكومية.

وذكر أن التحول لبلدية ذكية يعتبر الهدف األساسي الذي تعمل
عليه األجهزة ،كما أن تحديث القوانين واللوائح في البلدية مهم
ً
لمواكبة المراحل والفترات الزمنية في ظل التطور العمراني،
جدا ً
الناحية المعمارية تغير،
موضحا أن مفهوم البيت الكويتي من ً
ومتطلبات االسرة في البنيان اختلفت كثيرا .وفيما يلي التفاصيل:

• ما الذي تحتاجون إليه للحد من
المخالفات؟
 ت ـحــديــث ال ـقــوان ـيــن وال ـل ــوائ ــح فيً
الـبـلــديــة مـهــم جـ ــدا ،لـمــواكـبــة الـمــراحــل
والـ ـفـ ـت ــرات ال ــزم ـن ـي ــة ف ــي ظ ــل ال ـت ـطــور
الـعـمــرانــي ،وقــانــون  2016/ 33لــم يعط
الكثير في التعامل مع مخالفات البناء،
مما يجعله بحاجة إل ع ــادة النظر من
أجــل تلبية احتياجات المواطنين في
الرغبة بالتوسع.
كـمــا أن مـفـهــوم الـبـيــت الـكــويـتــي من
الناحية المعمارية تغير ،ومتطلبات
ً
االس ــرة فــي البنيان تغيرت كـثـيــرا ،مع
دخ ــول آلـيــات جــديــدة وحــديـثــة ،وثــورة
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ت ـح ـت ــم ت ـغ ـي ـي ــر األمـ ـ ــور
التقليدية في التصميم وآلية استغالل
المساحات ،وتسعى البلدية إلى تطوير
ً
قوانينها دائما ،وتحديث اللوائح بشكل
دوري ب ـع ــد ت ـجــرب ـت ـهــا عـ ــدة س ـن ــوات،
واكتشاف المالحظات والثغرات.

ملف النظافة
• مـ ــا الـ ـج ــان ــب الـ ـت ــي ت ـت ـم ـيــز بــه

آلية التشوين تعجل بإنجاز المشاريع

المنصة اإللكترونية نقلة نوعية

ذكــر بــورقـبــة أن آلـيــة التشوينات الـجــديــدة ستعجل مــن إنجاز
المشاريع ،وتساهم في تطوير إصدار رخص التشوين بشكل أسرع،
ً
ً
بعد أن كانت تأخذ وقتا طويال بين القطاعات لمراجعتها.
ولفت إلى أن العاصمة ال تملك ما يسمى بالمساحات البيض
كالبر ،األمر الذي ال يمكن معه التوسع في المحافظة ،لكنها تملك
ساحات صغيرة تحولت أغلبها إلى مواقف للسيارات.

أكد مدير بلدية محافظة العاصمة أن المنصات اإللكترونية تعتبر نقلة
نوعية في عمل البلدية ،وبعد أن كانت المكاتب تعج باألوراق أصبحت
ً
بضغطة زر تجدها بما تحتويها أمــامــك ،مبينا أنها أصبحت ممتدة
لعمليات الكشف على العقارات والمحالت وغيرها الى الوصول إلى إصدار
الترخيص ،مشيرا إلى أن الربط اإللكتروني مع الجهات الحكومية ساهم
في التسهيل على المراجعين عناء المراسالت الطويلة.

البلدية ويعتبر نقطة قوة؟
 قـ ــد ي ـت ـب ـيــن دورنـ ـ ـ ــا فـ ــي ال ـج ــان ــبالتنفيذي على أرض الواقع ،إضافة إلى
جانب اإلشراف التام على ملف النظافة،
الـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر ص ـم ـيــم ع ـم ــل ال ـب ـلــديــة،
وهناك احصائيات يومية تصدر عن
الخدمات التي تقدمها إدارات البلدية،
فالجانب التنفيذي والخدماتي يتطور
بشكل سريع مع دخول آليات وأنظمة
وق ــرارات جديدة لتقديم خدمة أفضل
لـلـمــراجـعـيــن ،لـكــن بــالـتــأكـيــد ال يوجد
أي عـمــل خ ــال مــن األخ ـط ــاء ،ون ـحــاول
في البلدية تالفي األخطاء واالجتهاد
ب ـســد ال ـث ـغ ــرات وت ـطــويــر ال ـع ـمــل ،بما
يخدم المجتمع ،وان لم تخدمنا بعض
القوانين.

بلدية ذكية
• مــا األهـ ــداف الـتــي تـسـعــون إليها
لتطوير البلدية؟
 التحول لبلدية ذكية يعتبر الهدفاألســاســي ال ــذي تعمل عليه األجـهــزة،
والـخـطــوات األول ــى ب ــدأت فــي التنفيذ
نتيجة للتوجيهات مــن المدير العام
للبلدية م .أحمد المنفوحي في التوجه
نحو بلدية خالية من األوراق.
ك ـمــا أن ـن ــا ن ـم ـلــك أك ـب ــر أرشـ ـي ــف في
البلديات ،ويعد من أقدم أقسام األرشفة
ً
بين الــوزارات ،وتم تطويره إلكترونيا
ً
مــؤخــرا ،ونسعى لوجود مبنى جديد
ً
ذ كــي مستقبال ،لكون المبنى الحالي
من الستينيات.
أما من الجهة المالية فتقوم البلدية
بدراسات مستمرة وتقييم عبر لجنة
مختصة في البلدية لمراجعة الرسوم

ً
بشكل سنوي ،ودائما ما نحرص على
أن تكون في حدود المعقول ومناسبة
للخدمة التي تقدمها.

خدمة «»VIP
• م ـ ــاذا ع ــن م ــرك ــز مــدي ـنــة ال ـكــويــت
الــذي يعتبر واجهة حضارية؟ وكيف
تراقبونه؟
 ن ـح ــن ح ــريـ ـص ــون ع ـل ــى م ـتــاب ـعــةالنهضة المعمارية في مدينة الكويت،
عبر جــوالت دوريــة ألي مظاهر تشوه
ال ـمــركــز ،لـكــونـهــا واج ـهــة ال ــدول ــة ،وإن
كانت هناك ممارسات فردية بوجود
ً
أبنية متهالكة ،إال أنـنــا قــريـبــون جــدا
بشكل متواصل مــن المدينة ،ونكثف
ال ـج ـهــد خ ـصــوصــا ف ــي ال ـم ـعــالــم الـتــي
يعتاد الناس على زيارتها ،وعدم توقف
عمليات المتابعة ورصــد المخالفات،
مع التنبيه على ضــرورة التعامل مع
هذه العقارات.
ً
ك ـمــا ال ـجــانــب ال ـت ـن ـمــوي م ـهــم ج ــدا،
ونعمل على دفع عجلة التنمية ،والشك
أن م ــدي ـن ــة ال ـك ــوي ــت ل ـه ــا خـصــوصـيــة
ب ـ ــإص ـ ــدار ال ـت ــرخ ـي ــص ل ــدع ــم ال ـم ــزي ــد
مـ ــن إن ـ ـجـ ــاز الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـح ـض ــاري ــة
والنموذجية ،مما يجعلها تقدم خدمة
« »VIPم ــن أج ــل رف ــع وتـحـسـيــن بيئة
األعمال.

تجاوزات وشكاوى
• مــا أب ــرز أنـ ــواع الـمـخــالـفــات التي
تتعاملون معها؟
 نركز على تجاوزات أمالك الدولة،ف ـهــي أك ـث ــر م ــا يــؤرق ـنــا ف ــي الـعــاصـمــة

السبيعي والرشيدي تفقدا إجراءات «مشرف التعاونية»
الفهد :حريصون على التعاون مع الجهات الحكومية
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
جمعية مشرف التعاونية علي الفهد
وكـ ـي ــل وزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
بالتكليف مـسـلــم السبيعي وا لــو كـيــل
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ب ـطــاح
الــرشـيــدي ،فــي زي ــارة لمتابعة تطبيق
الجمعية للقرارات الوزارية واإلجراءات
االحترازية الموصى بها من الوزارة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي والـ ــرش ـ ـيـ ــدي
ب ـجــاهــزيــة جـمـعـيــة م ـش ــرف م ــن حيث

الـتـنـظـيــم ال ـج ـيــد ف ــي دخ ـ ــول وخـ ــروج
الـمـتـســوقـيــن ومـتــابـعــة اإلدارة الــدائــم
ل ـ ـل ـ ـقـ ــرارات وال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات ل ـم ــواج ـه ــة
الـتـحــديــات الـتــي تبعتها ق ــرار الحظر
وكذلك متابعة المخزون االستراتيجي
للجمعية.
وقال الفهد ان إدارة الجمعية دائما
م ــا ت ـحــرص عـلــى ال ـت ـعــاون ال ـب ـنــاء مع
ال ــوزارات والجهات الحكومية خاصة
ً
في وقت األزمات ،الفتا إلى أن الجمعية

كانت من أوائل الجمعيات التي بادرت
بـتـطـبـيــق اإلجـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة من
تنظيم التسوق وتوافر أساليب الحماية
والتعقيم والتباعد االجتماعي.
وأع ــرب عــن الشكر ل ــوزارة الـشــؤون
االجتماعية على تفعيل نظام الباركود
للتسوق في فترة الحظر حيث انه كان
مطلبا أساسيا لبعض الفئات التي ال
تستطيع التسوق في الفترة الصباحية
نظرا لظروف وطبيعة عملها.

والمناطق التابعة لها ،والبلدية تفصل
بين الكثير من المشاكل التي تحصل
بـيــن الـجـيــران واسـتـغــال االرت ـ ــدادات،
إذ ترد إلينا الكثير من الشكاوى بين
الجيران باستغالل المساحة الفاصلة
بـيـنـهــم ف ــي ال ـس ـكــن الـ ـخ ــاص ،أمـ ــا في
القطاع االستثماري فنواجه مخالفات
التقطيعات داخل العقارات ،واالستيالء
على أراض وتسويرها.
كـ ـم ــا أن الـ ـبـ ـل ــدي ــة ح ـ ــرص ـ ــت ع ـلــى
االهتمام بمنطقة الشويخ الصناعية،
ول ـ ـ ــم ت ـغ ـف ــل ع ـ ــن مـ ــراق ـ ـبـ ــة م ـ ــا ي ـح ــدث
ً
ب ـهــا ،حـيــث كــانــت مــرتـعــا للمخالفات
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات ،وع ـ ـلـ ــى رأس ـ ـهـ ــا ع ــدم
االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ــالـ ـت ــراخـ ـي ــص والـ ـت ــأجـ ـي ــر
بالباطن ،باإلضافة إلــى وجــود أبنية
ت ـعــانــي ف ــوض ــى وع ـمــرهــا ق ــدي ــم ،لكن
هــذه المخالفات بــدأت تقل في الفترة
األخيرة.

مراقبة الشواطئ
• ماذا عن مراقبة الشواطئ؟
 الشواطئ أماكن حيوية يرتادهاف ــي الـ ـي ــوم أعـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة م ــن ال ـن ــاس،
وم ــن ب ــاب الـمـحــافـظــة عـلــى حيويتها
تشكل الفرق الرقابية فرقا للنظر في
السلبيات والممارسات التي تواجهها،
خصوصا ما يتعلق بالنظافة ،وهناك
توجه لمنح العربات المتنقلة مواقف
مـحــددة ،لتسهيل آلـيــة مراقبتها مثل
المحالت المطلة على الساحل.

ً
 ١٨مخالفا للحظر الجزئي

يرفعون اإلجمالي إلى ١٥٢
أقفلت بورصة مخالفي قرار الحظر الجزئي حتى
ً
أمس على  152مخالفا.
وك ـش ـف ــت وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة أن ع ـ ــدد ال ـمــوقــوف ـيــن
ً
ً
المخالفين أمس بلغ  18شخصا ،بواقع  11مواطنا
و 7من جنسيات أخرى.
وأش ــارت «الداخلية» إلــى انــه تم اتخاذ اإلج ــراء ات
القانونية بإحالتهم لجهات التحقيق المختصة،
وسجلت قضايا بهذا الشأن.
وأظهرت إحصائية «الداخلية» ان محافظة االحمدي
احـتـلــت الـمــرتـبــة االولـ ــى فــي ع ــدد االش ـخ ــاص الــذيــن
كسروا قرار الحظر ،تلتها الجهراء ،ومن ثم محافظة
حولي فالعاصمة ،ثــم محافظتا الفروانية ومبارك
الكبير.

السبيعي والرشيدي والفهد خالل الزيارة

«اتحاد الجامعة» دعا إلى زيادة وقت االختبارات
«سنسلك كل السبل لحفظ حقوقهم واللجوء للقضاء إذا تطلب األمر»
●

حمد العبدلي

اس ـت ـغ ــرب االت ـ ـحـ ــاد ال ــوط ـن ــي لـطـلـبــة
جــامـعــة ال ـكــويــت – ف ــرع ال ـجــام ـعــة ،عــدم
الـ ـت ــزام ب ـعــض أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس
بمنح الطلبة الوقت الكافي لإلجابة عن
األسئلة ،ومنعهم من التنقل ُ
بحرية بين
األسئلة ومراجعة إجاباتهم ،ما يشكل
ضغوطا نفسية كبيرة عليهم ،إضافة
للضغوط التي فرضتها األزمة الصحية
وطبيعة االختبارات.

وأوضــح االتحاد ،في بيان صحافي،
أمـ ـ ـ ــس ،أن ـ ـ ــه «خ ـ ــاط ـ ــب مـ ــديـ ــر ال ـج ــام ـع ــة
ً
بــاإلنــابــة ،طــالـبــا التعميم عـلــى أعـضــاء
هيئة الـتــدريــس ،ب ـضــرورة منح الطلبة
ـأن،
الــوقــت الـكــافــي ألداء االخ ـت ـبــارات بـتـ ٍ
حتى يتمكنوا مــن مــرا جـعــة إجاباتهم،
مع منحهم الحق في التنقل بين األسئلة
ُ
بحرية تامة».
وأضـ ــاف« :اس ـت ـجــاب الـمــديــر لمطلب
االتحاد ،وأصدر تعميما لجميع الكليات،
بضرورة مراعاة أعضاء هيئة التدريس

لهذا المطلب العادل والمستحق».
وأشار االتحاد إلى أنه «فوجئ بتلقي
العديد مــن الشكاوى مــن عــدد كبير من
الطلبة بشأن عــدم التزام بعض أعضاء
هيئة التدريس بمنحهم الوقت الكافي
لــإجــابــة ع ــن األس ـئ ـل ــة ،وحــرمــان ـهــم من
ال ـ ــرج ـ ــوع إلـ ـ ــى إج ــاب ــاتـ ـه ــم مـ ـ ــرة أخـ ــرى
لمراجعتها ،وبـمــا يشكل إخ ــاال وعــدم
ال ـت ــزام مـنـهــم بـتـعـمـيــم مــديــر الـجــامـعــة،
وهــو أمــر مــرفــوض ،وال يمكن السكوت
أو التغاضي عنه من قبل االتحاد ،الذي

سيسلك كل السبل لحفظ حقوق الطلبة،
بما فــي ذلــك اللجوء للقضاء إذا تطلب
األمر».
ودعا االتحاد أعضاء هيئة التدريس
إل ــى ات ـبــاع الـعــديــد مــن وســائــل التقييم
ال ـحــدي ـثــة ال ـم ـب ـن ـيــة ع ـلــى أسـ ــس علمية
وم ـن ـط ـق ـي ــة ي ـس ـت ـط ـي ـع ــون مـ ــن خــال ـهــا
الــوقــوف على مستوى أداء الـطــالــب في
االخ ـت ـب ــارات ،ب ــدال مــن أس ـلــوب تضييق
الوقت.

«التطبيقي» :استقبال طلبات االلتحاق بمعاهد التدريب
حتى  27الجاري للفصل الثاني للصفين التاسع والخامس
●

أحمد الشمري

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة ال ـ ـق ـ ـبـ ــول
والتسجيل فــي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب
ب ـ ـ ــدء ت ـس ـج ـي ــل الـ ــراغ ـ ـب ـ ـيـ ــن فــي
االلـ ـتـ ـح ــاق ب ـم ـعــاه ــد ال ـت ــدري ــب
للفصل التدريبي الثاني -2020
 2021م ـ ــن ا لـ ـح ــا صـ ـلـ ـي ــن ع ـلــى
شـ ـه ــادة ال ـص ــف ال ـت ــاس ــع كحد
أدنى «بنين-بنات» والحاصلين
على الصف الخامس كحد أدنى
لمعهد التدريب «المهني» (بنين)
حتى السبت  27الجاري.
وذكرت العمادة في تصريح
ص ـح ــاف ــي امـ ــس أن ال ـم ـس ـمــوح
ل ـ ـهـ ــم ب ــالـ ـتـ ـق ــدي ــم فـ ـ ــي م ـع ــاه ــد
الهيئة هــم «كويتيو الجنسية
أو أبـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــات» ،أم ــا
الشروط فأبرزها انه لم يسبق
للمتقدم اجتياز دورة تدريبية
بنفس المستوى أو اعلى لدى
الهيئة ،واال يكون مقيدا بأحد

م ـعــاهــد ال ـت ــدري ــب ف ــي الـهـيـئــة،
وأن يتفرغ للدراسة والتدريب
وفقا لما يحكم في ذلك من نظم
واج ـ ـ ـ ـ ــراءات ،وأولـ ــويـ ــة ال ـق ـبــول
لـلـكــويـتـيـيــن ع ـلــى ال ـم ـت ـقــدم من
الـعــامـلـيــن بــالـقـطــاع الحكومي
الذي يشترط عليه احضار عدم
تعارض من جهة عمله وتكون
معتمدة.
وتــاب ـعــت ال ـع ـم ــادة ال ـش ــروط
بأن يكون المتقدم حاصال على
ال ـم ــؤه ــل ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـم ـنــاســب
للدورة التدريبية التي سيلتحق
ب ـه ــا وفـ ـ ــق م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـق ـب ــول
والـ ــائ ـ ـحـ ــة ،وأال يـ ـك ــون سـبــق
ال ـح ـك ــم ع ـل ـيــه ب ـع ـقــوبــة مـقـيــدة
لـلـحــريــة ف ــي ج ـنــايــة أو جنحة
مخلة بالشرف أو االمانة ما لم
يكن رد اليه اعتباره.
وشـ ـ ـ ــددت ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة أال
يـ ـ ـك ـ ــون س ـ ـبـ ــق فـ ـصـ ـل ــه ب ـس ـبــب
الغش او بقرار تأديبي نهائي
من معاهد الهيئة ،الفتة الى ان

التوزيع حسب النسب وترتيب
ال ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــات واول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة الـ ـقـ ـب ــول
للكويتيين ،وال يعتبر التسجيل
ب ــالـ ـم ــوق ــع ق ـ ـبـ ــوال ن ـه ــائ ـي ــا فــي
الهيئة اال بعد استكمال جميع
االجراءات.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة ان
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات ال ـ ـم ـ ـطـ ــروحـ ــة
للبنين هــي المعهد الصناعي
ف ــي ص ـبــاح ال ـســالــم وال ـشــويــخ،
وم ـع ـه ــد الـ ـت ــدري ــب االن ـش ــائ ــي،
ومـ ـعـ ـه ــد ال ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــض ،ودورة
سـ ـج ــات ط ـب ـي ــة ل ـل ـكــوي ـت ـي ـيــن،
ودورة طباعة وأرشيف ،ومعهد
التدريب المهني ،وأما بالنسبة
للتخصصات المطروحة لفئة
ا لـبـنــات فـهــي معهد التمريض
وطـ ـب ــاع ــة وت ـس ـج ـي ــل ب ـي ــان ــات
ودورة طباعة أرشيف.

ةديرجلا

•
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قصر العدل

• المحكمة اعتبرت جائحة كورونا ظرفا استثنائيا ورفضت طلبات إخالئها
• مجلس الوزراء و«التربية» قررا تطبيق التعليم عن ُبعد والمدارس ال تستقبل الطلبة
حسين العبدالله

خفضت دائرة االيجارات في
محكمة االستئناف اإليجار
المستحق على المستأجرين
من أصحاب الحضانات األجرة
خالل فترة كورونا إلى حد
الثلث ،ورفضت إخالءهم من
العين المؤجرة.

فــي حـكــم قـضــائــي ب ــارز،
أ ك ــدت محكمة االستئناف
الخاصة بإيجار العقارات
على تخفيض اإليجار عن
ال ـم ـن ـش ــآت ال ـم ـغ ـل ـقــة خ ــال
ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ج ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا
ب ـس ـب ــب إغـ ــاق ـ ـهـ ــا ،وم ـن ـهــا
ح ـ ـضـ ــانـ ــات األط ـ ـ ـفـ ـ ــال إل ــى
ال ـ ـ ـث ـ ـ ـلـ ـ ــث ،ورفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت ط ـل ــب
اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـ ـ ــن أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب
الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــان ـ ــات إل ـ ـ ـ ــى ح ـي ــن
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن اإلج ـ ـ ـ ــراء ات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــذة مـ ـ ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس
الوزراء بتعطيل النشاط.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة،
ف ـ ـ ــي ح ـ ـي ـ ـث ـ ـيـ ــات حـ ـكـ ـمـ ـه ــا،
الـ ـ ـ ــذي أصـ ـ ــدرتـ ـ ــه ب ــرئ ــاس ــة
المستشار نهار أبا الخيل
وعـ ـض ــوي ــة ال ـم ـس ـت ـشــاريــن
نــاصــر ال ـم ـض ـيــان وص ــاح
ا ل ـج ــا س ــر ،إن ا ل ـم ـقــرر و فــق
ا ل ـ ـمـ ــادة  198م ــن ا ل ـق ــا ن ــون
ا لـ ـم ــد ن ــي بـ ــأ نـ ــه إذا ط ـ ــرأت
بـ ـع ــد الـ ـعـ ـق ــد وق ـ ـبـ ــل تـ ـم ــام
تنفيذه ظروف استثنائية
ع ــام ــة ل ــم ي ـكــن ف ــي الــوســع
توقعها عن إبرامه وقدمت
ع ـلــى حــدو ث ـهــا إن بتنفيذ
االل ـت ــزام الـنــاشــئ عـنـ ًـه وإن
لــم يـصـًبــح مـسـتـحـيــا جــاء
م ــرهـ ـق ــا ل ـل ـمــدع ـيــن بـحـيــث
يهدده بخسارة فادحة جاز
للقاضي بعد المزاولة بناء
مصلحة الطرفين على أن
ي ــرد االل ـت ــزام ال ـمــرهــق إلــى
الحد المعقول بأن يضيف
ـد فــي
م ــن م ـ ــداه أو أن ي ــز ي ـ ً
م ـق ــاب ـل ــه ويـ ـق ــع بـ ــاطـ ــا كــل
اتفاق على خالف ذلك.

المحكمة أكدت
اختصاصها برد
االلتزام المرهق
على المستأجر إلى
المرافق
الحد المعقول

عقد اإليجار محل
القضية وقع تحت
مظلة ظروف الوباء
التي حالت دون
ممارسة النشاط
المبرم من أجله هذا
العقد

وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة،
أن ا ل ـ ـ ـثـ ـ ــا بـ ـ ــت أن م ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ــوزراء أوق ـ ــف ال ـع ـم ــل عــن
جميع ا لـمــرا فــق الحكومية
واألن ـش ـطــة األه ـل ـيــة ومـنـهــا
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ـ ـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة
وتـ ـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان
م ـ ــع ص ـ ــدورالـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون رق ــم
 2020/15بعدم إخالء العين
المؤجرة.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة،
أن مجلس ا ل ــوزراء ووزارة
التربية قــررا تطبيق نظام
التعليم عــن بـعــد و مــازا لــت
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس والـ ـحـ ـض ــان ــات
ال تـسـتـقـبــل ا ل ـط ـل ـبــة دا خ ــل
الـ ـفـ ـص ــول ب ـس ـب ــب جــائ ـحــة
كوفيد  19وكان هذا الوباء
مـ ـ ـم ـ ــا الش ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـي ـ ــه ي ـع ـت ـب ــر
م ــن ال ـظ ــروف ال ـعــامــة الـتــي
اجـ ـت ــاح ــت الـ ـع ــال ــم وم ـن ـهــا
دولة الكويت ،ثم وقع عقد
اإليجار محل القضية تحت
مظلة هذه الظروف وأصاب
ضـ ــراره ط ــرف ــي ال ــدع ــوى
بـ ــأ ً
نظرا إ لــى عــدم ا لـقــدرة على
ممارسة النشاط الذي أبرم

العقد موضوع الدعوى من
أجله ،ومن ثم يكون جميع
شـ ــروط ال ـن ــص ف ــي ال ـم ــادة
 198ق ــد و ضـ ـع ــت و م ـ ــن ثــم
ت ـ ــوازن ه ــذه ال ـم ـح ـك ـمــة فــي
مصلحة الطرفين وتقضي
بتخفيض األجرة من تاريخ
 2020/4/1و ح ـتــى م ـعــاودة
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط بـ ـشـ ـك ــل ط ـب ـي ـعــي
س ـي ـمــا أن ا ل ــدو ل ــة سـمـحــت
بالتعليم عن بعد.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة
تخفيض اال جــرة مــن 2400
إلى  1800دينار.

الوقائع
وتخلص وقائع القضية
فـ ــي أن م ــا ل ــك ا لـ ـعـ ـق ــار أ قـ ــام
د ع ــوى و طـلــب فــي ختامها
إخ ــاء الـعـيــن الـمــؤجــرة مع
ال ـت ـس ـل ـيــم وإلـ ـ ـ ــزام ال ـمــدعــى
ع ـل ـي ـه ــا ال ـح ـض ــان ــة بـمـبـلــغ
 9600د.ك قـ ـيـ ـم ــة م ـت ــأ خ ــر
األجـ ـ ـ ـ ـ ــرة ع ـ ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة م ــن
 2020/4/1حتى 2020/7/31
ومـ ـ ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـج ــد م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ــع
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات واألت ـ ـ ـعـ ـ ــاب
الـ ـفـ ـعـ ـلـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى س ـ ـنـ ــد أنـ ــه
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــب عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد إيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار
ت ـس ـت ــأج ــر الـ ـم ــدع ــى عـلـيـهــا
ال ـع ـيــن ال ـم ـب ـي ـنــة بـصـحـيـفــة
الدعوى لقاء أ جــرة شهرية
ق ـ ـ ــدر ه ـ ـ ــا  2400د.ك و قـ ــد
امـتـنـعــت عــن ال ـس ــداد األمــر

مطالبة
أن ي ـخــاطــب نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر
ا لـعــدل عـبــدا لـلــه ا لــرو مــي هيئة ا لـمـعـلــو مــات المدنية
بمطالبته المواطنين والمقيمين بتسجيلهم ضمن
ً
بــرنــامــج «هــويـتــي» ن ـفــاذا لـلـتـعــديــات األخ ـيــرة التي
أقرت اإلعالن اإللكتروني ،وإال أصبحت التعديالت
مجرد حبر على ورق.
عبدالله الرومي

أن تعمل إدارة الحفظ في المحكمة الكلية
على سرعة ضم الملفات التي تطلبها إدارتا
كتاب محكمة االستئناف ومحكمة التمييز،
حتى ال يتسبب ذلك في تعطيل ضم ملف
القضايا والتأخير بالفصل بها.

استفهام
فــي وق ــت تــرتـفــع الـمـطــالـبــات بـحـســم ملف
تراكم معارضات الجنح واالستئناف الجزائية
لم تحسم حتى اآلن المحكمة الكلية وال حتى
اإلدارة العامة للتحقيقات مصير تلك الملفات
التي باتت معطلة لمصالح المتقاضين.

غير مقبول
أن تمنع إدارة ضباط الدعاوى في المحكمة الكلية،
ً
وت ـحــديــدا فــي قـصــر ال ـعــدل اسـتـقـبــال الـمـحــامـيــن أو
وكالئهم بذريعة عدم الحصول على مواعيد مسبقة
في حين أن عمل المحامين ال يمكن أن يتوافق مع
ذلك األمر ،في ظل غياب توفير الخدمات اإللكترونية
عن بعد.

مزاولة النشاط
ُ
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـ ــوى
أ م ـ ـ ــام م ـح ـك ـم ــة أول در جـ ــة
وقـ ـ ــدم ص ــاح ــب ال ـح ـض ــان ــة
مستندات و قــرر بــأن العين
مستغلة حضانة أطفال ولم
يـتــم مــزاولــة الـنـشــاط بـقــرار
م ــن وزارة ا ل ـص ـحــة بـسـبــب
جائحة كوفيد  19وأنه قام
ب ـ ـسـ ــداد ف ـق ــط م ـب ـل ــغ 1200
د.ك ،و بـجـلـســة 2020/11/1
ق ـضــت م ـح ـك ـمــة أول در ج ــة
ب ــإل ــزام ال ـم ــدع ــى ع ـل ـي ـهــا أن
تؤدي للمدعي مبلغ 8400
د.ك م ـ ـتـ ــأ خـ ــر األ ج ـ ـ ـ ـ ــرة عــن
الفترة مــن  2020/4/1حتى
 2020/7/31فقط على عشرة
أشهر بمبلغ  840د.ك قيمة
كل قسط تبدأ من صيرورة
ال ـح ـكــم ال ـن ـهــائــي ،ورف ـضــت
م ـ ــا ع ـ ـ ــدا ذل ـ ـ ــك م ـ ــن ط ـل ـب ــات
وأل ـ ــزم ـ ــت الـ ـم ــدع ــى ع ـل ـي ـهــا
ال ـم ـصــروفــات وبــالـمـنــاســب
منها ومبلغ  50د.ك مقابل
أتعاب المحاماة.
ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ط ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــب
الحضانة على الحكم أمام
محكمة االستئناف وطلب
تـ ـع ــدي ــل الـ ـحـ ـك ــم ب ــال ـق ـض ــاء
ب ـ ـمـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـج ــد مـ ـ ــن أج ـ ـ ــرة،
والقضاء بإخالء العين مع

الصحة العامة

المحكمة تخفض
األجرة منذ
التعطيل حتى
عودة النشاط
ً
رسميا

المحكمة إ نــه من
و قــا لــت ً
الـمـقــرر وف ـقــا لـنــص الـمــادة
رقم  2020/15بشأن تعديل
بعض أ حـكــام ا لـقــا نــون رقم
 1978/35بشأن إضافة أنه
ال ي ـج ــوز ال ـح ـكــم ب ــاإلخ ــاء
للعين ا لـمــؤ جــرة أن تخلف
المستأجر عن سداد األجرة
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـت ــي ي ـق ــرر

المسؤولية القانونية عن آراء األطباء
بشأن «كورونا»

من قصر العدل

أمنية

الـ ـ ـ ـ ــذي أقـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـعـ ــه دعـ ـ ـ ــواه
بطلباته.

الجائحة أصابت
طرفي التعاقد
بأضرار وبعدم
القدرة على ممارسة
النشاط

ـات
الـتـسـلـيــم م ــع ال ـم ـصــروفـ ً
واألتعاب الفعلية تأسيسا
عـ ـل ــى م ـخ ــال ـف ـت ــه ل ـل ـق ــان ــون
والـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــأ ف ـ ـ ـ ــي تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــه
وال ـ ـق ـ ـصـ ــور فـ ــي ال ـت ـس ـب ـيــب
والفساد في االستدالل كما
قــدمــت الـمـسـتــأنـفــة الـثــانـيــة
صحيفة استئناف مودعة
بتاريخ  2020/11/12طلبت
ً
ف ـ ــي خـ ـت ــا مـ ـه ــا أوال ًقـ ـب ــول
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف شـ ـ ـك ـ ــا وفـ ــي
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع إل ـ ـغـ ــاء ال ـح ـكــم
ـاء
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــأن ـ ــف وال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ـ ً
برفض الدعوى واحتياطيا
تخفيض األ جــرة من العين
م ـ ــوض ـ ــوع الـ ـ ــدعـ ـ ــوى ل ـع ــدم
االن ـ ـت ـ ـفـ ــاع ب ـس ـب ــب جــائ ـحــة
ـات
ك ــورون ــا م ــع ال ـم ـص ــروف ـ ً
واألتعاب الفعلية تأسيسا
عـ ـل ــى الـ ـخـ ـط ــأ ف ـ ـ ًـي ت ـط ـب ـيــق
القانون واستنادا إلى نص
ا ل ـ ـمـ ــادة  581م ــن ا ل ـق ــا ن ــون
المدني والمادة .198

م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـع ـط ـيــل
أو و ق ـ ـ ــف ا لـ ـعـ ـم ــل خ ــا ل ـه ــا
فــي جميع ا لـمــرا فــق العامة
ل ـل ــدول ــة ح ـم ــاي ــة ل ــأم ــن أو
ا لـ ـسـ ـل ــم ا ل ـ ـعـ ــام أو ا ل ـص ـحــة
ال ـع ــام ــة والـ ـت ــي تـقـتـضـيـهــا
ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـبــاد
ع ـل ــى أن تـ ـح ــدد ا ل ـم ـح ـك ـمــة
ط ــري ـق ــة س ـ ــداد ال ـم ـس ـتــأجـ ًـر
األج ـ ـ ـ ــرة الـ ـمـ ـت ــأخ ــرة وفـ ـق ــا
ل ـ ـظـ ــروف ال ـ ــدع ـ ــوى وم ـن ـهــا
ت ـق ـس ـيــط األجـ ـ ــرة ك ـمــا جــاء
بالمذكرة اإليضاحية لذلك
القانون ،كما أنه من المقرر
ً
وفقا لنص المادة  198من
الـ ـق ــان ــون الـ ـم ــدن ــي أن ـ ــه إذا
طرأت بعد العقد وقبل تمام
تنفيذه ظــروف استثنائية
ع ــام ــة ل ــم ي ـك ــن ف ــي ال ــوس ــع
توقعها عن إبرامه وقدمت
ع ـلــى حــدو ث ـهــا إن بـتـنـفـيــذ
االل ـت ــزام ال ـنــاشــئ عـنـ ًـه وإن
لــم يـصـًبــح مـسـتـحـيــا جــاء
م ــرهـ ـق ــا ل ـل ـم ــدع ـي ــن بـحـيــث
يهدده بخسارة فادحة جاز
للقاضي بعد المزاولة بني
مـصـلـحــة ا لـطــر فـيــن أن يــرد
اال لـتــزام المرهق إ لــى الحد
ال ـم ـع ـقــول ب ــأن يـضـيــف من
مـ ــداه أن ي ـ ًـز ي ــد ف ــي مـقــا بـلــه
ويقع باطال كل اتفاق على
خالف ذلك.

سؤال
ل ـ ـ ـمـ ـ ــاذا ال تـ ـ ـق ـ ــوم ال ـم ـح ـك ـم ــة
ال ـك ـل ـيــة ب ـح ـصــر م ـل ـفــات الـجـنــح
من معارضات سقطت بالتقادم
وال ـ ـتـ ــي ي ــزي ــد عـ ــددهـ ــا ع ـل ــى 25
ألـ ـ ـ ــف قـ ـضـ ـي ــة وع ـ ــرضـ ـ ـه ـ ــا ع ـلــى
دوائر إلصدار أحكام بسقوطها
بالتقادم.

تعتبر مهنة الطب إحدى أنبل المهن
وأش ــرف ـه ــا وأك ـث ــره ــا ت ــأث ـي ــرا وارت ـب ــاط ــا
ب ـ ـص ـ ـحـ ــة اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان وح ـ ـ ـيـ ـ ــاتـ ـ ــه ،بـ ـ ــل إن
المجتمع يولي هذه المهنة ثقة خاصة
وم ـف ـت ــرض ــة ف ــي م ـع ـلــومــات ـهــم ال ـط ـب ـيــة،
ن ـظ ــرا ل ـمــا يـمـتـلـكــونــه م ــن ع ـلــم وخ ـبــرة
فــي الـمـجــال الـطـبــي ،يـسـخــرونـهــا دائـمــا
لحياة وبيئة صحية وسليمة للمجتمع
خاصة واإلنسان عامة ،وفي ظل تطور
تكنولوجيا اإلعــام واالتـصــال بــات من
السهل لألطباء إيصال الرسائل الصحية
بـشـكــل أس ـهــل وأسـ ــرع يـســاهــم فــي نشر
الثقافة الطبية للمجتمع ،إال أ نــه وفي
ظل إيجابيات الوسائل اإلعالمية هناك
سلبيات تستوجب الحد منها في حال
انحراف تلك التصريحات عند استخدام
منصات التواصل االجتماعي ،خصوصا
في ظل جائحة كورونا ،نظرا لتأثيرها
السلبي على حياة األفراد.
وحـيــث ص ــدر ال ـمــرســوم بـقــانــون رقــم
 1981/25ب ـش ــأن مـ ــزاو لـ ــة م ـه ـنــة ا ل ـطــب
البشري وطب األسنان والمهن المعاونة
لها ،وحيث جاء في نص المادة « 4يجب
على كل طبيب ر خــص له مــزاو لــة مهنة
الـطــب فــي الـكــويــت أن يـتــوخــى فــي أداء

عمله الـمـحــافـظــة عـلــى صـحــة اإلن ـســان،
وتسخير كــل معلوماته وضميره وما
تقتضيه آداب المهنة لبلوغ هذا الهدف».
ون ـ ـصـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة  17عـ ـل ــى ض ـ ـ ــرورة
إن ـشــاء لـجـنــة تـسـمــى لـجـنــة الـتــراخـيــص
ال ـط ـب ـيــة ،ي ـص ــدر وزيـ ــر ال ـص ـحــة الـعــامــة
قرارا بتشكيل هذه اللجنة ،كما جاء في
الـقــانــون ذات ــه فــي ال ـمــادة  41العقوبات
التأديبية الجائز توقيعها على المخالف
بالنسبة للمرخص لــه مــزاو لــة المهنة،
وهي« :أ -االنذار  ...ب -الوقف عن العمل
لـمــدة ال ت ـجــاوز سـنــة واحـ ــدة .ج -إلـغــاء
الترخيص بمزاولة المهنة».
يــاحــظ مـمــا سـبــق أن ــه ي ـجــوز للجنة
الـتــراخـيــص الـطـبـيــة فــي وزارة الصحة
استقبال ا لـشـكــاوى ومتابعة مــا ينشر
ف ــي م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي مــن
تـصــريـحــات األط ـبــاء الـمــرخــص لـهــم في
الكويت ،وتقدير ما إذا كانت معلومات
طبية تستند إ لــى مــر جــع طبي ومحكم
أم أن ـهــا ع ـب ــارة ع ــن آراء ال تـسـتـنــد إلــى
المعايير الطبية ،وأسس البحث العلمي،
واتخاذ اإلجراء ات القانونية طبقا لنص
المادة  41من القانون ذاته تجاه الطبيب
المخالف.

المحامي
مشاري الطويل

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

تعطيل
أحكام البيوع
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ــذي
تصدر دوائر البيوع في
المحكمة الكلية أحكاما
برسو المزاد للعقارات
الـ ـت ــي تـ ـع ــرض ع ـل ـي ـهــا،
ُيفاجأ األشخاص ممن
رسـ ـ ـ ــا عـ ـلـ ـيـ ـه ــم الـ ـ ـم ـ ــزاد
بــاسـتـحــالــة تـنـفـيــذ تلك
األحكام ،رغم أدائهم كل
الشروط المقررة للمزاد،
وتـعـطــل مـبــانـيـهــم لــدى
إدارة ا لـتـنـفـيــذ ،بسبب
رفـ ــض ال ـب ـلــديــة وإدارة
التسجيل نقل العقارات
لهم ،ألنها مخالفة.
ور غ ـ ـ ـ ــم أن مـ ـ ــن ر سـ ــا
عـ ـلـ ـي ــه الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار ح ـ َـس ــن
ا ل ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وال ع ـ ــا ق ـ ــة لــه
ب ــر ف ــض تـ ـل ــك اإلدارات
بـ ـ ـ ـ ـ ــذرا ئـ ـ ـ ـ ـ ــع ال مـ ـ ـس ـ ــوغ
قانونيا لها ،خصوصا
أن نقل رســو الـمــزاد تم
بموجب أحكام قضائية
ن ـه ــائ ـي ــة ،ف ــإن ــه ال يـســع
تلك الجهات إال تنفيذ
األح ـ ـكـ ــام ب ــال ـن ـق ــل عـ ّلــى
الـ ـعـ ـق ــارات دون تــدخــل
أو إ ض ــا ف ــة أو تـعـقـيــب،
لـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة األح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام
القضائية في ذلك.
كما أن تبرير كل من
بـلــد يــة ا ل ـكــو يــت ،ممثلة
بـ ــإدارات ـ ـهـ ــا ال ـقــانــون ـيــة
أو الفنية ،بعدم إمكان
ت ـن ـف ـي ــذ األحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام ،هــو
تـعـ ّـمــد وا ض ــح لتعطيل
األحكام القضائية ،وهو
م ـ ــا ي ـق ـت ـض ــي م ـس ــاء ل ــة
ال ـق ــائ ـم ـي ــن ب ــاالم ـت ـن ــاع
ع ـلــى الـتـنـفـيــذ جــزائ ـيــا،
ال س ـ ـي ـ ـمـ ــا أن األ حـ ـ ـك ـ ــام
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة الـ ـ ـص ـ ــادرة
من دوائر البيوع قررت
نقل العقارات بحالتها
لـ ـلـ ـمـ ـشـ ـت ــري لـ ـم ــن رس ــا
عليه العقار.
وبالتالي ،فإن دوائر
الـ ـبـ ـي ــوع ع ـن ــدم ــا ق ــررت
رسو المزاد كانت تقرر
ن ـق ـل ـهــا ب ــال ـح ــال ــة ال ـتــي
كـ ـ ــانـ ـ ــت ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وه ـ ــو
األمر الذي يتضمن ردا
على الـمـبــررات ال ــواردة
م ـ ــن إدارة ا ل ـت ـس ـج ـي ــل
الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاري وب ـ ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ــن ضـ ـ ــرورة
نـقــل ال ـع ـقــارات للراسي
ع ـل ـي ــه ال ـ ـ ـمـ ـ ــزاد ت ـن ـف ـيــذا
ل ـل ـح ـك ــم الـ ـقـ ـض ــائ ــي ،ال
تعقيبا أو مـجــاد لــة في
آلـ ـي ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،وال ـت ــي
ح ـســم ال ـق ــاض ــي أمــرهــا
بإشارته باألحكام بنقل
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات ب ـح ــال ـت ـه ــا،
سواء وضعها المتوافق
أو المخالف الشتراطات
الـبـلــديــة ،وإال فـمــا ذنــب
ال ـج ـم ـهــور م ـمــن يــرســو
عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــزاد ب ـ ــأن
يفاجأوا بقرارات إدارية
بـ ـي ــن إدارات ا ل ـت ـن ـف ـيــذ
وال ـت ـس ـج ـي ــل الـ ـعـ ـق ــاري
والبلدية وا لــدخــول في
صــراعــات ال عــاقــة لهم
بها؟
الـ ـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـ ــب ه ـ ـ ـ ــو أنـ ـ ــه
يحرص المسؤولون عن
تلك اإلدارات على سرعة
إنجاز وتنفيذ األحكام
القضائية ،وعدم التعمد
ب ـت ـع ـط ـي ـل ـه ــا ب ـ ــدواع ـ ــي
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــراج شـ ـ ـه ـ ــادات
أوصاف جديدة ،أو خلو
إعــان الـمــزاد مــن شرط
ال ـش ـه ــادات أو خــافـهــا
مـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــروط ال ع ــا ق ــة
للجمهور بها.
أخ ـ ـيـ ــرا ،فـ ــإن احـ ـت ــرام
األح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة
ال ـ ـصـ ــادرة ب ــاس ــم سـمــو
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر واجـ ـ ـ ـ ـ ــب ع ـل ــى
ال ـج ـم ـي ــع ،وم ـ ــن بـيـنـهــا
ا إل د ا ر ا ت ا لـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة
ب ـت ـن ـف ـي ــذ أحـ ـ ـك ـ ــام رس ــو
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزاد ،وم ـ ـه ـ ـمـ ــا ب ـلــغ
ا ل ـت ـبــا يــن ب ـيــن اإلدارات
ال ـح ـكــوم ـيــة وت ــأخ ــره ــا،
ف ــا ل ـن ــاس ال ع ــا ق ــة لهم
بـ ــذلـ ــك الـ ـتـ ـب ــاي ــن وت ـل ــك
الخالفات.
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السردي :رفعنا حالة االستعداد القتالي بالتنسيق مع «الدفاع المدني»

وضع الخطط
لمساندة
األجهزة األمنية
وتحديثها
ً
طبقا
للمتغيرات
المطيري

مـ ـ ــع دخـ ـ ـ ـ ــول قـ ـ ـ ـ ــرار ال ـح ـظ ــر
ال ـ ـجـ ــزئـ ــي حـ ـي ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذ فــي
البالد ،استنفرت قوة الواجب
"س ـ ـنـ ــد" ب ــال ـج ـي ــش ال ـك ــوي ـت ــي،
لـ ـتـ ـك ــون "س ـ ـ ـنـ ـ ــد" ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة فــي
مواجهة الـحــرب ضــد فيروس
ك ــورون ــا ،وتطبيق اإلجـ ــراء ات
واالشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
وال ــوق ــائ ـي ــة ،م ــن خ ــال تـقــديــم
جميع أشكال الدعم والمساندة
للجهود الحكومية الرامية إلى
مكافحة الجائحة.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال آمـ ــر قــوة
ال ــواج ــب "س ـن ــد" ال ـل ــواء الــركــن
ول ـيــد ال ـس ــردي إن ــه ب ـنــاء على
توجيهات نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
ح ـم ــد الـ ـج ــاب ــر ،أص ـ ــدر رئ ـيــس
األركان العامة للجيش الفريق
ال ــرك ــن خــالــد ال ـص ـبــاح أوامـ ــره
بـتـفـعـيــل قـ ــوة الـ ــواجـ ــب س ـنــد،
حيث تم رفع حالة االستعداد
الـقـتــالــي لـلـقــوة عـبــر التنسيق

دور مشرف للشرطة العسكرية
أكد آمر قيادة الشرطة العسكرية ،التابعة لقوة واجب "سند"،
العميد الركن عادل الكندري ،أن دور الشرطة العسكرية مشرف
منذ بدء جائحة كورونا العام الماضي.
وأضاف الكندري أن قيادة الشرطة العسكرية جاهزة لتنفيذ
أي واجب يطلب منها ،سواء المشاركة في فرض الحظر الجزئي،
أو تأمين منشآت حـيــويــة ،أو أي واج ـبــات تساهم فــي تنفيذ
قرارات مجلس الوزراء.

«اإلعالم األمني»:
أعمال صيانة على
الدائري السادس
د عـ ـ ـ ــت وزارة ا لـ ــدا خ ـ ـل ـ ـيـ ــة
قائدي المركبات مستخدمي
طـ ــريـ ــق ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــري ال ـ ـسـ ــادس
"جاسم الخرافي" إلى مراقبة
حـ ـ ـ ــدود ال ـ ـسـ ــرعـ ــة وعـ ــامـ ــات
ال ـم ــرور الـتـحــذيــريــة وات ـخــاذ
طـ ـ ــرق ب ــديـ ـل ــة قـ ـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان،
إلى حين االنتهاء من أعمال
ً
الصيانة تجنبا لالختناقات
المرورية.
وق ــال ــت الـ ـ ــوزارة ،ف ــي بـيــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي لـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـع ــام ــة
ل ـل ـعــاقــات واإلع ـ ــام األم ـنــي،
إن اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـم ــرور
أعلنت منع مرور الشاحنات
على طريق الدائري السادس
"جــاســم الـخــرافــي" مــن طريق
الملك عبدالعزيز إ لــى طريق
الملك فيصل وباالتجاهين.

وليد السردي

والمتابعة مــع اللجنة العليا
للدفاع المدني ،بهدف توحيد
جـ ـه ــود ال ـج ـه ــات األم ـن ـي ــة فــي
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـفـ ــائـ ــدة
المرجوة في مثل هذه الظروف
الصحية الطارئة.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ــال ــوح ــدات
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة لـ ـق ــوة
الـ ــواجـ ــب أضـ ـ ــاف ال ـ ـسـ ــردي ان
هذه الوحدات هي لواء صالح
المحمد اآلل ــي ،94/وكلية علي
ال ـص ـب ــاح ال ـع ـس ـكــريــة وق ـي ــادة
الـ ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،مـبـيـنــا
أن الـ ـمـ ـه ــام األس ــاسـ ـي ــة ل ـهــذه
ال ــوح ــدات هــي مـســانــدة ودعــم
جـ ـه ــود وزارات و م ــؤ س ـس ــات
الـ ــدولـ ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـحــد مــن
تفشي "كوفيد  ،"19الفـتــا إلى
االج ـت ـم ــاع ــات وال ـت ـن ـس ـيــق مع
الوحدات المعنية لوضع آلية
ال ـع ـمــل وت ـن ـف ـيــذ ال ـتــوج ـي ـهــات

قوة الواجب «سند»  ...استعداد دائم
الصادرة عن القيادة العليا ،مع
مــراعــاة االشـتــراطــات الصحية
والوقائية.

وضع الخطط
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أوضـ ـ ـ ــح م ــدي ــر
عمليات قــوة الــواجــب العميد
الركن محمد المطيري أنه فور
ص ــدور تــوجـيـهــات آم ــر الـقــوة،
تــم ال ـبــدء بــإصــدار التعليمات
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ــوضـ ــع ال ـخ ـط ــط
ل ـم ـس ــان ــدة األجـ ـ ـه ـ ــزة األم ـن ـي ــة

فــي الـبــاد ،إلــى جانب وزارات
ومؤسسات الدولة المختلفة،
بالتنسيق مــع عمليات وزارة
الــداخـلـيــة وال ـح ــرس الــوطـنــي،
ح ـيــث ت ـمــت م ــراج ـع ــة الـخـطــط
ال ـمــوضــوعــة مـسـبـقــا لـلــوقــوف
على مدى فاعليتها ،وإمكانية
ت ـحــدي ـث ـهــا ح ـس ــب ال ــواج ـب ــات
ال ـم ـتــوق ـعــة طـبـقــا لـلـمـتـغـيــرات
الحالية،
وأشـ ـ ـ ــار ال ـم ـط ـي ــري إل ـ ــى أن
م ــرك ــز ع ـم ـل ـيــات قـ ــوة ال ــواج ــب
ي ـق ــوم بــال ـت ـن ـس ـيــق واالتـ ـص ــال

على مدار الـ 24ساعة مع مركز
العمليات المشتركة الخاصة
بــوزارة الدفاع ومركز عمليات
وزارة الداخلية.

تضافر الجهود
بـ ــدوره ،ذك ــر آم ــر كلية علي
ال ـص ـب ــاح ال ـع ـس ـكــريــة الـعـمـيــد
ال ـ ــرك ـ ــن خـ ــالـ ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي أن ــه
بسبب ا ل ـظــروف والمتغيرات
ال ـط ــارئ ــة ع ـلــى ال ــدول ــة ،وال ـتــي
تتطلب المتابعة المستمرة،

وت ـت ـع ـل ــق ب ــال ــوض ــع ال ـص ـحــي
داخ ـ ــل الـ ـب ــاد بـسـبــب انـتـشــار
فيروس كورونا ،وبتوجيهات
م ــن آمـ ــر قـ ــوة ال ــواج ــب "س ـنــد"
الـ ـل ــواء ال ــرك ــن ول ـي ــد ال ـس ــردي،
ت ــم ت ـضــافــر ج ـه ــود ال ــوح ــدات
المشاركة في القوة كل حسب
الدور المنوط به.

تلبية الواجبات
إلى ذلك ،أفاد آمر لواء صالح
المحمد االلي 94/العميد الركن

م ـح ـمــد ال ـخــري ـنــج بـ ــأن ال ـل ــواء
يعمل بأعلى درجات الجاهزية،
لتلبية الــواجـبــات الـتــي يكلف
بها من قبل قيادة قوة الواجب
"سـنــد" ،وذل ــك لمساندة ودعــم
ج ـم ـي ــع وزارات و م ــؤ س ـس ــات
الــدولــة وال ــوح ــدات العسكرية
واألم ـن ـيــة األخـ ــرى فــي منطقة
م ـســؤول ـيــة ال ـ ـلـ ــواء ،م ــؤك ــدا أن
ال ـ ـلـ ــواء ع ـل ــى أت ـ ــم االسـ ـتـ ـع ــداد
لتأمين وحماية أي منشأة أو
منطقة يتم الطلب لتنفيذها.

ً
«الداخلية» :استبعاد  18متقدما من المرشحين لوظيفة محقق

أعلنت توصيات لجنة إعادة فحص ملفات المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني
●

ً
ترشيح  30متقدما
من المدنيين
واإلجمالي 160
و 7من ضباط
الشرطة الحقوقيين
بإجمالي 37

محمد الشرهان

أعلنت وزارة الداخلية ،أن لجنة
إع ـ ـ ـ ــادة فـ ـح ــص ودراس ـ ـ ـ ـ ــة م ـل ـف ــات
المتقدمين للعمل بوظيفة باحث
مـبـتــدئ قــانــونــي ب ـ ــاإلدارة الـعــامــة
ل ـل ـت ـح ـق ـي ـق ــات الـ ـم ــؤهـ ـل ــة لــوظ ـي ـفــة
مـحـقــق (ج) أ صـ ــدرت تــو صـيــا تـهــا،
ب ـع ــد أن عـ ـق ــدت ع ـ ــدة ا ج ـت ـم ــا ع ــات
ب ــر ئ ــا س ــة و كـ ـي ــل وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة
الـفــريــق عـصــام ال ـن ـهــام ،بـنــاء على
توجيهات وز يــر الداخلية الشيخ
ثامر العلي ،واستنادا إ لــى القرار
الوزاري رقم  11لسنة .2021
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي صادر عن اإلدارة العامة
للعالقات واإل ع ــام األ مـنــي ،أ مــس،
إن "ا ل ـل ـج ـن ــة أو صـ ـ ــت بــا س ـت ـب ـعــاد
م ـل ـف ــات ال ـم ــرش ـح ـي ــن ال ـم ـق ـبــول ـيــن

لـلـتـعـيـيــن ال ـ ـ ــواردة أس ـم ــاؤه ــم فــي
كتاب المؤسسة العامة للتأمينات
اال ج ـ ـت ـ ـمـ ــا ع ـ ـيـ ــة ،و ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب اإلدارة
الـعــامــة لـلـشــؤون اإلداري ــة والـبــالــغ
عددهم ( )18متقدما من الترشيح
لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـيـ ـي ــن ،وع ـ ـ ـ ــدم قـ ـب ــولـ ـه ــم ف ــي
الوظيفة المعلنة".
ً
وأضـ ــافـ ــت أنـ ـه ــا أوصـ ـ ــت أي ـض ــا
بـ ـ ـت ـ ــر شـ ـ ـي ـ ــح (  )18مـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد م ـ ــا م ــن
ال ـ ـمـ ــدن ـ ـي ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــور واإلن ـ ـ ـ ـ ـ ــاث،
ً
وف ـقــا لـلـتــرتـيــب الـتـنــازلــي مـمــن لم
يــر شـحــوا ســا بـقــا وا لــذ يــن حصلوا
فــي المجموع الكلي على ا لــدر جــة
ا لـتــا لـيــة ل ـلــدر جــة ا ل ـحــا صــل عليها
آخ ـ ـ ــر الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن الـ ـمـ ـقـ ـب ــولـ ـي ــن،
ليكونوا بديال عمن تم استبعادهم
من كشف القبول األول.
وأ شــارت إ لــى أن اللجنة أوصت
ب ــاس ـت ـب ـع ــاد م ـل ــف أح ـ ــد ال ـض ـب ــاط

الـ ـ ـ ــوارد اسـ ـم ــه ف ــي ك ـش ــف ال ـق ـبــول
و ع ــدم ترشيحه بسبب استقالته
من الوظيفة ،فضال عن توصيتها
بترشيح متقدم وا حــد من ضباط
ً
الشرطة الحقوقيين ،وفقا للترتيب
التنازلي ممن لم يرشحوا سابقا،
والحاصلين فــي المجموع الكلي
عـ ـل ــى الـ ـ ــدرجـ ـ ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة لـ ـل ــدرج ــة
ا لـحــا صــل عليها آ خ ــر المرشحين
المقبولين ،ليكون بديال عمن تم
استبعاده من كشف القبول األول.

زيادة المرشحين
وقالت انه بناء على توجيهات
وزي ـ ـ ـ ــر الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة عـ ــدد
ال ـم ــرش ـح ـي ــن ل ـل ـت ـع ـي ـيــن بــوظ ـي ـفــة
ب ــاح ــث م ـب ـتــدئ ق ــان ــون ــي ب ـ ــاإلدارة
ال ـعــامــة لـلـتـحـقـيـقــات ،لـتـغـطـيــة كل

ا لـمـخــا فــر ا لـمـنـتـشــرة فــي المناطق
الجديدة بعدد كاف من المحققين،
و بـعــد ا طــاع اللجنة عـلــى موافقة
ديـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـخـ ــدمـ ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ع ـلــى
كتاب وز يــر الداخلية لــز يــادة عدد
( )30در جـ ـ ــة و ظ ـي ـف ـي ــة لـلـمــد نـيـيــن
(ذكور  -إناث) فقد أصدرت اللجنة
توصيتين.
وأوضحت الوزارة أن التوصية
األو لـ ـ ـ ـ ــى ت ـت ـم ـث ــل بـ ـت ــر شـ ـي ــح ()30
م ـت ـق ــدم ــا مـ ــن ال ـم ــدن ـي ـي ــن ال ــذك ــور
ً
واإل ن ــاث ،و فـقــا للترتيب التنازلي
مـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوا س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــا
والحاصلين فــي المجموع الكلي
عـ ـل ــى الـ ـ ــدرجـ ـ ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة لـ ـل ــدرج ــة
ا لـحــا صــل عليها آ خ ــر المرشحين
الـمـقـبــولـيــن ل ـي ـكــون إج ـمــالــي عــدد
المرشحين للتعيين ( )160مرشحا
من المدنيين ذكورا وإناثا.

وأ ضــا فــت أن ا لـتــو صـيــة الثانية
تـتـضـمــن تــر ش ـيــح ( )7م ــن ضـبــاط
ً
الشرطة الحقوقيين وفقا للترتيب
التنازلي ممن لم يرشحوا سابقا
والحاصلين فــي المجموع الكلي
عـ ـل ــى الـ ـ ــدرجـ ـ ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة لـ ـل ــدرج ــة
ا لـحــا صــل عليها آ خ ــر المرشحين
الـمـقـبــولـيــن ل ـي ـكــون إج ـمــالــي عــدد
ا ل ـ ـمـ ــر ش ـ ـح ـ ـيـ ــن (  )37مـ ـ ــن ضـ ـب ــاط
ال ـش ــرط ــة ال ـح ـقــوق ـي ـيــن ،وذلـ ــك بـمــا
ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع الـ ـ ــزيـ ـ ــادة الـ ـع ــددي ــة
للمرشحين من المدنيين والبالغ
ع ـ ــدد ه ـ ــم (  ،)30م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إ ل ـ ـ ــى أن
ج ـ ـهـ ــات االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص بـ ـ ــالـ ـ ــوزارة
ستقوم بــاإل جــراء ات ا لــاز مــة بهذا
الخصوص.

ةديرجلا
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زوايا ورؤى
التعديل على الدستور بين
الواقع والتنظير

داني رودريك*

كيف يتعايش أهل االقتصاد مع غيرهم؟
يعتمد أهل االقتصاد على أدوات إحصائية إلثبات أن
عامال أساسيا بعينه يخلف تأثيرا "سببيا" على النتيجة
محل االهتمام ،وهذه الطريقة ،التي ُيـساء فهمها عادة،
قد تكون مصدرا لصراع َه َّـدام وال نهاية له بين أهل
االقتصاد وآخرين.
َ
لم يشعر أهــل االقتصاد بالخجل قـط من تناول التساؤالت الكبرى
التي تعتبرها تخصصات مثل التاريخ أو االجتماع أو العلوم السياسية
ميدانها الخاص .ماذا كانت العواقب البعيدة األمد التي خلفتها العبودية
ُ
على المجتمع األميركي المعاصر؟ ولـمــاذا تـظ ِـهـر بعض المجتمعات
مستويات أعلى من الثقة االجتماعية مقارنة بغيرها؟ وما الذي يفسر
صعود الشعبوية اليمينية في السنوات األخيرة؟
في تناول هذه القضايا والكثير غيرها من القضايا غير االقتصادية،
ذهب أهل االقتصاد إلى ما هو أبعد من انشغالهم بأمور العرض والطلب
المرتبطة بأسباب العيش .الواقع أن هذا التعدي على حدود التخصصات
المعرفية ليس موضع ترحيب دائما ،إذ يعترض علماء آخــرون (بحق
غالبا) زاعمين أن خبراء االقتصاد ال يكلفون أنفسهم عناء التعرف على
األعمال المتاحة في التخصصات ذات الصلة ،وهم يشتكون (بحق مرة
أخــرى) من ثقافة أكاديمية غير مضيافة .قد تبدو الندوات االقتصادية
العامرة بالمقاطعات واالستجواب العدواني في أعين األشخاص من خارج
التخصص أقرب إلى محاكم التفتيش من كونها منتدى للزمالء إليصال
النتائج واستكشاف أفكار جديدة.
ولكن ،ربما يكون المصدر األكثر أهمية للتوتر ناشئا من األساليب التي
يستخدمها االقتصاديون في أبحاثهم .يعتمد أهل االقتصاد على أدوات
إحصائية إلثبات أن عامال أساسيا بعينه يخلف تأثيرا "سببيا" على
النتيجة محل االهتمام ،وهذه الطريقة ،التي ُيـساء فهمها عادة ،قد تكون
َ
مصدرا لصراع ه َّـدام وال نهاية له بين أهل االقتصاد وآخرين.
يساعد فهم مــزايــا (وق ـي ــود) الطريقة الـتــي يتبناها أه ــل االقتصاد
فــي توضيح القيمة التي يمكنهم إضافتها إلــى تحليل المسائل غير
االقتصادية .وبالقدر ذاته من األهمية ،يؤكد هذا الكيفية التي قد يعمل
بها النهج الذي يسلكه أهل االقتصاد على تكميل ،ولكن ليس أبدا الحلول
محل ،األساليب البديلة النوعية غالبا والتي تستخدم في تخصصات
علمية أخرى.
من المفيد هنا أن نبدأ بفكرة السببية ذاتها .في العلوم ،نكتسب المعرفة
حول السببية بإحدى طريقتين :إما أن نبدأ من السبب ونحاول تحديد

أ .د .فيصل الشريفي

آثاره ،أو نبدأ من التأثير ونحاول التأكد من سببه (أو أسبابه) .أطلق أندرو
جيلمان ،عالم اإلحصاء من جامعة كولومبيا ،على الطريقة األولى مسمى
"االستدالل السببي المقدم" (االنتقال من السبب إلى التأثيرات المحتملة)
والثانية "االستدالل السببي العكسي" (االنتقال من التأثير إلى األسباب
المحتملة)ُ .يـبدي أهل االقتصاد هوسا شديدا باألول بين هذين األسلوبين:
االستدالل السببي المقدم .فالبحث التجريبي األكثر قيمة واألعظم أهمية
في نظرهم هو ذلك الذي يثبت أن التغاير الخارجي في السبب األساسي
(إكس) له تأثير يمكن التنبؤ به وذو داللة إحصائية على النتيجة موضوع
البحث (واي).
ُ
في العلوم الطبيعية ،تـقاس التأثيرات السببية باستخدام التجارب
المعملية التي يمكنها عزل العواقب التي يخلفها التغاير في الظروف
الفيزيائية على التأثير موضوع البحث .يحاكي أهل االقتصاد هذه الطريقة
أحيانا من خالل تجارب اجتماعية عشوائية .على سبيل المثال ،قد يجري
تخصيص األسر بشكل عشوائي ألحد برامج المنح النقدية -مع حصول
بعض هذه األسر على الدخل اإلضافي وعدم حصول بعضها اآلخر عليه-
بغرض اكتشاف تأثيرات الدخل اإلضافي.
في أغلب األحيان ،ال يسمح التاريخ والحياة االجتماعية بظروف شبيهة
بالمختبر والتي بدورها تسمح بالتحقق الدقيق من التأثيرات المترتبة
على التغيرات في الحالة اإلنسانية وقياسها بدقة .ويلجأ أهل االقتصاد
بدال من ذلك إلى تقنيات إحصائية تخيلية.
على سبيل المثال ،قد يوثقون ارتباطا إحصائيا بين عامل خارجي
مثل هطول المطر وحدوث صراع أهلي ،مما يسمح لهم باالستدالل على
أن التغيرات في مستويات الدخل (بسبب التقلبات في اإلنتاج الزراعي)
من أسباب انــدالع الحروب األهلية .ويجب أن ننتبه إلى الجزء الرئيس
من اإلبداع هنا :فألن الحروب األهلية من غير الممكن أن تؤثر على أنماط
الطقس ،فإن االرتباط السببي بين االثنين البد أن يكون راجعا إلى عالقة
سببية أحادية االتجاه (في االتجاه اآلخر).
قد تبدو البحوث الجيدة التي تتبع هذا األسلوب إنجازا مهما يسر
الناظرين ،فهي يمكن التعويل عليها باعتبارها تأكيدا سببيا بقدر
اإلمكان في العلوم االجتماعية ،لكنها مع ذلك ،قد ال تثير اهتمام مؤرخ
أو عالم سياسي.
هذا ألن طريقة أهل االقتصاد ال تسفر عن إجابة عن السؤال" :ما الذي
يسبب الصراع األهلي؟" (سؤال االستدالل السببي العكسي) .فهي ال تقدم
سوى الدليل على أحد األسباب (التقلبات في الدخل) ،والذي قد ال يكون
حتى واحدا من العوامل األكثر أهمية .األسوأ من هذا ،ألن أهل االقتصاد
مدربون فقط على نهج االستقراء المقدم ،فإنهم يقدمون أبحاثهم غالبا
كما لو أن اإلجابة الجزئية هي في حقيقة األمر اإلجابة األكثر شموال ،مما
يزيد غضب وحنق العلماء من التخصصات األخرى.

ال يخلو األمر من حيل أخرى تزج بأهل االقتصاد في المتاعب ،ففي
بحثهم عن "التعريف" اإلحصائي لألثر السببي ،كثيرا ما ُيـضـطر أهل
االقتصاد إلى اللجوء إلى أساليب تجيب إما على نسخة ضيقة أو مختلفة
بعض الشيء من المسألة التي حفزت البحث.
ُ
قد ال تنطبق النتائج من التجارب االجتماعية العشوائية التي تـجرى
في مناطق معينة ،ولنقل في الهند أو كينيا ،على مناطق أو بلدان أخرى،
وقــد ال يــؤدي التصميم البحثي الــذي يستغل التغاير عبر المكان إلى
اإلجابة الصحيحة على مسألة تدور في األساس حول التغيرات الحادثة
بمرور الوقت :ماذا يحدث عندما تبتلى منطقة ما بمحصول سيئ .قد ال
تكون الصدمة الخارجية المحددة المستخدمة في البحث تمثيلية بشكل
نموذجي؛ ُعلى سبيل المثال ،من الممكن أن يخلف نقص الدخل الذي ال
يرجع إلى نـدرة المياه تأثيرات على الصراع تختلف عن تلك التي تخلفها
عليه صدمات مرتبطة بهطول األمطار.
لهذا ،ن ــادرا ما تستطيع أبحاث أهــل االقتصاد أن تحل محل أعمال
التوليف والتركيب األكثر اكتماال ،والتي تأخذ في االعتبار وفــرة من
األسباب ،وتزن التأثيرات المحتملة ،وتتناول التغاير المكاني والزمني
المرتبط باآلليات السببية .الواقع أن األعمال من هذا القبيل من المرجح
َ
أن يتعهدها مؤرخون وعلماء اجتماع غير موجهين ك ّـمـيا.
يؤدي ال ُـحـكـم التقديري بالضرورة دورا أكبر في هذا النوع من البحث،
وهو ما يترك بدوره مجاال أكبر للنزاع حول صحة االستنتاجات ،وال ِق َـبـل
ألي شكل من أشكال التوليف والتركيب أن تنتج قائمة كاملة باألسباب،
حتى لو تسنى قياس أهميتها النسبية.
لكنه عمل ضروري رغم ذلك ،فلن يعرف أهل االقتصاد حتى عند أي
نقطة يمكنهم البدء في غياب أعمال المؤرخين ،وعلماء دراسة األجناس
والسالالت البشرية وعاداتها ،وغيرهم من علماء االجتماع الذين يقدمون
روايات غنية عن الظواهر وافتراضات حول األسباب المحتملة ،لكنهم ال
ّيدعون أنهم يملكون اليقين السببي.
ربما يكون من حق أهل االقتصاد أن يفخروا بقوة أساليبهم اإلحصائية
والتحليلية ،لكنهم يجب أن يكونوا أكثر وعيا بحدود هذه األدوات ،وفي
نهاية المطاف ،يكتسب فهمنا للعالم االجتماعي المزيد من الثراء من خالل
كال األسلوبين في البحث ،ويجب على أهل االقتصاد وغيرهم من العلماء
والباحثين أن يحتضنوا التنوع في مناهجهم بدال من إبداء االمتعاض
ورفض العمل المنجز في تخصصات أخرى.
* أستاذ االقتصاد السياسي الدولي في كلية جون كينيدي في
جامعة هارفارد ،وهو مؤلف كتاب «حديث صريح حول التجارة :أفكار
من أجل اقتصاد عالمي معافى».
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إيران تريد عقد اتفاق لكنها تمنع إبرامه!

* «ناشيونال»

بالرغم من أن المشرع سمح بالتعديل على دستور دولة الكويت
وفق آلية مقيدة حددتها المادة ( )174فإنني في كل مرة أقرأ فيها
المذكرة التفسيرية أجد نفسي أتراجع عن فكرة القبول بالتعديل
على أي مادة من مواده.
مــن الـصـفــات الـتــي قــام عليها دسـتــور دول ــة الـكــويــت الجمود
والجمع بين النظام الديمقراطي والرئاسي إال أنه مال إلى األول،
حيث أعطى الحق المطلق لسلطة الرقابة الشعبية في محاسبة
السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الــوزراء والــوزراء كل في مجال
اختصاصه ،وحرم الحكومة من ممارسة هذا الحق ،رغم أنه سمح
لها بالتصويت والمشاركة في بقية القضايا األخرى.
البعض يرى أن الممارسة الديمقراطية منقوصة بسبب غياب
ً
األحزاب ،وأن أي ديمقراطية ال تقوم على تمكين األحزاب بدءا بحق
تشكيل الحكومة أمر معيب ال يستقيم مع قواعد العمل بالنظام
الديمقراطي ،وهم محقون فيما ذهبوا إليه ،إال أن منظومة األحزاب
المستترة الـقــائـمــة بــدولــة الـكــويــت قــد فشلت فــي االنـفـتــاح على
مكونات المجتمع الكويتي بعدما حصرت عملها في المكاسب
الفئوية والحزبية.
مع غياب الثقة باألحزاب المدنية ظهرت صورة أخرى من صور
العمل الجماعي لسد هذا الفراغ تمثلت في الكتل البرلمانية رغم
اختالف مشارب أعضائها لتكون البديل الناجح في بعض األحيان
وفي بعض المواقف.
إص ــاح الـمـســار الــديـمـقــراطــي يتطلب الكثير مــن الـصــدق في
النيات ،واحـتــرام فصل السلطات ،وهنا بيت القصيد ،فمن غير
المقبول تــدخــل الـبــرلـمــان فــي أعـمــال الـحـكــومــة ،وكــذلــك مسايرة
الحكومة وقبولها بهذا التدخل السافر ،والسماح لهم بتأدية دور
الوسيط بين األعضاء وأفراد الشعب.
ما يحز في الخاطر ومع كل أزمة سياسية توجيه أصابع االتهام
إلى الدستور الكويتي ،وكأنه هو المسؤول عن التصرفات السلبية
التي تقوم بها الحكومة والنواب على ّ
حد سواء ،فلو التزم كل طرف
بمواد الدستور لما سمعنا بنائب يمثل الحكومة وال وزير لديه
صك براءة من النواب وال بحكومة المحاصصة.
بالرغم من ميل الحكومة إلى التهدئة فإن من يراهن على عودة
التعاون الحكومي البرلماني كمن يراهن على المستحيل بسبب
انعدام الثقة وإصــرار كل طرف على مطالبه ،حيث مازالت حالة
الضبابية سيدة الموقف رغم حاجة البلد للخروج من هذا الوضع
بالبحث عن مالءمة سياسية دون تفريط وإفراط.
خارج الصندوق
يـقــال إن منصب الــوزيــر سـيــاســي بــالــدرجــة األول ــى والـجــانــب
المهني منه يقتصر على متابعة تطبيق السياسات العامة التي
تعتمدها الحكومة فــي برنامج عملها ،لكنه على أرض الواقع
مغاير تماما بسبب تدخل الوزير في كل صغيرة وكبيرة ،لذلك ال
يمكن التنبؤ بنجاح أي برنامج عمل ما دام الوزير ال ّ
يقدر دوره
السياسي.
ودمتم سالمين.

كون كوغلين*

ال ش ــيء ي ـجـ ّـســد خ ـط ــورة لـعـبــة ح ــاف ــة ال ـه ــاوي ــة الـتــي
ّ
تطبقها إيــران أكثر من جولة االع ـتــداء ات األخـيــرة ضد
منشآت النفط الـسـعــوديــة ،إذ تــؤكــد إدارة الــرئـيــس جو
بــايــدن الـيــوم رغبتها فــي تـجــديــد الـتــواصــل مــع طـهــران
لمناقشة الملف النووي وتسعى بذلك إلى إنهاء األعمال
العدائية التي احتدمت بين إ يــران وا لــوال يــات المتحدة
خالل عهد دونالد ترامب ،وفي المقابل ُيفترض أن يثبت
النظام اإليراني اهتمامه الصادق بإنشاء عالقة بناء ة
مع العالم الخارجي.
لكن بعد الهجوم على محطة البترول السعودية في
ميناء رأس تنورة منذ أيام ،تريد طهران على ما يبدو أن
التزامها المستمر بتطبيق أجندة خارجية عدائية
تثبت ّ
بدل تبني لهجة تصالحية.
ليست المرة األولى التي تستهدف فيها إيران منشآت
ً
النفط السعودية عمدا ،ففي سبتمبر  ،2019كادت طهران
ت ـخــوض مــواج ـهــة عـسـكــريــة م ــع ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة في
منطقة الخليج بعد إطالق هجوم ضد منشأة "أرامكو"
في مدينة البقيق الشرقية ،مما أدى إلى ارتفاع أسعار
النفط بدرجة قياسية.
غــداة تصاعد األ عـمــال العدائية المدعومة مــن إ يــران
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،أصـبـحــت ف ــرص نـجــاح بــايــدن في
اس ـت ـئ ـنــاف ال ـم ـفــاوضــات ح ــول بــرنــامــج إي ـ ــران ال ـنــووي
ضئيلة.
بدل أن يثبت النظام اإليراني استعداده للتوصل إلى
تسوية وعقد المصالحة ،من الواضح أنه يتمسك بموقف
ّ
عدائي وعنيد تجاه العالم الخارجي ،واتضح عجز إيران
عن تقديم أبسط مبادرة حسن نية لخصومها الغربيين
في قضية نازانين زاغاري راتكليف ،المرأة البريطانية
اإليــران ـيــة الـتــي تـقـبــع فــي الـسـجــن اإلي ــران ــي مـنــذ خمس
ُ
سنوات ِبت َهم تجسس مفبركة.
ً
بعد ا نـقـضــاء فـتــرة سجنها ر سـمـيــا فــي عطلة نهاية
األ سـبــوع ا لـمــا ضــي ،كــا نــت عائلتها فــي بريطانيا تأمل
إ طــاق سراحها والسماح لها بالعودة إلى ديارها كي
ً
تجتمع مـجــددا مــع زوجـهــا ريتشارد الــذي أطلق حملة
متواصلة لتحريرها وابنتها غابرييال البالغة من العمر
ست سنوات.
لـ ـك ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة اكـ ـتـ ـف ــت ب ـ ــإزال ـ ــة الـ ـس ــوار
اإللكتروني الذي اضطرت زاغاري راتكليف لوضعه حين
كانت تنهي ُ
الحكم الصادر بحقها في اإلقامة الجبرية
في منزل والديها في طهران.
ُ َ
أعلنت السلطات اإليرانية أن زاغاري راتكليف ستحاكم
ُ
ً
مجددا داخل محكمة مغلقة بت َهم مرتبطة بإطالق حملة
دعائية ضــد الـنـظــام ،وهــي تــواجــه اآلن احتمال العودة
إلى السجن.
ً
ً
سبق أن أطلقت الحكومة البريطانية موقفا غاضبا
بسبب المحاكمة الجديدة ،فطالب رئيس الوزراء بوريس
ً
جــون ـســون ب ــإط ــاق ســراح ـهــا "ن ـهــائ ـيــا" ك ــي تـتـمـكــن من
االجتماع بعائلتها البريطانية ،فإيران كانت تستطيع
أن تقتنص الفرصة كي تثبت حسن نيتها تجاه الغرب،
لكنها لم تفعل ذلك.
عـلــى صعيد آخ ــر ،قــد ي ــؤدي ســوء تـعــامــل طـهــران مع
زاغاري راتكليف إلى نتائج عكسية على النظام إذا كان
هذا األخير يهتم ،كما ّ
يدعي ،بإعادة إحياء المحادثات
إلنـقــاذ االت ـفــاق ال ـنــووي ال ــذي ش ــارك الــرئـيــس األميركي
السابق باراك أوباما في التفاوض حوله في عام .2015
ّ تقود بريطانيا ،بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا اللتين
ً
وقعتا على االتفاق أيضا ،الجهود الدبلوماسية الرامية
إلى إقناع طهران بالمشاركة في محادثات استكشافية
ً
تمهيدا الستئناف ا لـمـفــاو ضــات ،لكن إذا أ ص ـ ّـر النظام
على تعامله الوحشي مع زاغاري راتكليف ،فستجد لندن
صعوبة متزايدة في إعادة إطالق المحادثات مع طهران
ولن تتمكن من إقناع الرأي العام البريطاني بأنها تتخذ
المسار الصحيح في هذا الملف.
ً
ان ـط ــاق ــا م ــن ت ـ ــردد إيـ ـ ــران ف ــي ت ـقـ ّـبــل هـ ــذا الـ ـن ــوع مــن
المبادرات الدبلوماسية البسيطة التي يطلقها الجانب
األوروب ـ ــي ،يـبــدو أن أش ــرس مـنــاصــري الـمــرشــد األعـلــى
اإليراني ،آية الله علي خامنئي ،ليسوا مستعدين لتقديم
التنازالت ،مع أن الموقف اإليراني الرسمي يؤكد رغبة
طهران في إعادة إحياء االتفاق النووي.
ـت ســابــق مــن هــذا الـشـهــر ،رفـضــت إي ــران دعــوة
فــي وق ـ ٍ
اال تـحــاد األورو ب ــي لحضور قمة غير رسمية لمناقشة
يرفض النظام اإليراني على
ذلك االتفاق .بعبارة أخرىّ ،
ما يبدو مبدأ التفاوض ويفضل الخيار المعاكس الذي
يقضي بمتابعة الحرب ضد جميع الفرقاء اآلخرين.

faisal.alsharifi@hotmail.com

تيتلي باسو*

اليابان تتجه نحو عصر الطاقة المتجددة
بعد كارثة فوكوشيما

شاشي ثارور*

الهند ودبلوماسية اللقاح الذكية
بينما تندفع بلدان العالم لتأمين لقاحات مرض فيروس كورونا 2019
(كوفيد ،)19دخلت تعبيرات بغيضة مثل "سباق اللقاحات" و"قومية اللقاح"
في المعاجم العالمية ،ولكن في وقت يظل التعاون العالمي في ما يتصل
بتقاسم اللقاحات عند حده األدنى ،حتى أن خطط منظمة الصحة العالمية
لتوزيع اللقاحات لم تنطلق َبـعـد ،سلكت الهند مسارا مختلفا ،فاتبعت
بهدوء "دبلوماسية اللقاح" .فمن خالل حملتها التي أطلقت عليها مسمى
"صداقة اللقاح" ،شحنت الهند مئات اآلالف من اللقاحات الهندية الصنع
(كوفيشيلد) ،المصنعة بموجب ترخيص من أكسفورد-أسترا زينيكا،
إلى نحو ستين دولة.
الــواقــع أن الهند قــوة صيدالنية عالمية ،حيث تقوم بتصنيع نحو
 %20من كل األدويــة غير المسجلة الملكية وتمثل ما يصل إلى %62
من إنتاج اللقاحات على مستوى العالم ،ولهذا كانت سريعة االستجابة
عندما اندلعت الجائحة .قبل تطوير لقاحات كوفيد ،19زودت الهند نحو
 100دولة بعقاري الهيدروكسي كلوروكوين والباراسيتامول ،وأرسلت
المستحضرات الدوائية ،ومجموعات االختبار ،وغير ذلك من المعدات إلى
نحو  90دولة .وفي وقت الحق ،حتى قبل الموافقة على لقاح أكسفورد-
أسترا زينيكا ،اتخذ أدار بوناواال ،رئيس معهد سيروم الهندي المملوك
للقطاع الخاص والــذي يبلغ من العمر  40عاما ،قــرارا جريئا بتصنيع
اللقاح ،وهي مقامرة بمليار دوالر ،وعندما وصلت الموافقات ،تمكن معهد
سيروم الهندي من تصنيع ماليين الجرعات ،مما جعلها متاحة للحكومة
الستخدامها محليا أو تصديرها.
جرى شحن اللقاحات الهندية إلى أغلب البلدان المجاورة ،بما في
ذلــك أفغانستان ،وبنغالديش ،وبــوتــان ،وسريالنكا ،وجــزر المالديف،
وميانمار ،ونيبال ،وأيضا إلى مناطق أبعد ،إلى جزر سيشل ،وكمبوديا،
ومنغوليا ،وباسيفيك آيالند ،ومنطقة الكاريبي ،وبلدان إفريقية ،كما
ساعدت اللقاحات في إصالح العالقات المتوترة مع بنغالديش وتوطيد
العالقات الودية مع جزر المالديف.
ال شك أن الصين وروسـيــا تــروجــان للقاحات من إنتاجهما ،كما
تكتسب شركات األدوية الغربية ثروة دعائية (فضال عن مكاسب غير
متوقعة نتيجة الرتفاع أسعار أسهمها) ،ولكن في تطوير اللقاحات
الستخدامه ا لـخــاص ،تغافل الشمال العالمي عــن التكلفة الباهظة
لـلـقــاحــات بـيــون ِت ــك ،وم ــودرن ــا ،وجــون ـســون آن ــد جــون ـســون ،الـتــي ال
تستطيع البلدان الفقيرة تحملها .من ناحية أخــرى ،تفيد التقارير
حول اللقاحات الهندية الصنع أنها آمنة ،وفعالة من حيث التكلفة،
وال تحتاج إلى التخزين والنقل في درجات حرارة شديدة االنخفاض،
على النقيض من بعض اللقاحات األخرى .ال شك أن دبلوماسية اللقاح
الهندية ليست إيثارية بحتة ،عندما أرسى أول رئيس وزراء في الهند،
جواهر الل نهرو ،أســس البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا في
الهند ،جــاء التعبير عن نــوايــاه بعبارات نبيلة وإنسانية وعالمية،
لكن خلفاءه أدركوا منذ فترة طويلة إلى أي مدى قد تستفيد الهند من
مهاراتها العلمية والطبية لتعزيز مكانتها الجيوسياسية ،وفي وقت
تحيط االنتقادات بأغلب البلدان األكثر ثراء بسبب تكديسها لجرعات
اللقاحات ،تبرز الهند ألنها أرسلت  33مليون جرعة إلى البلدان األكثر
فقرا ،ومن المنتظر أن ترسل ماليين أخرى.
لكن األمر ينطوي على مغزى ضمني غير معلن :المنافسة مع الصين،
التي اشتدت حدة التوترات معها بعد االشتباكات على طول الحدود في
منطقة الهيمااليا ،الواقع أن الهند لم تطغ على الصين باعتبارها الجهة
التي تزود الجنوب العالمي باللقاحات الرخيصة التي يمكن الوصول
إليها بسهولة وحسب؛ بل كانت أيضا أسرع منها وأكثر فعالية .على
سبيل المثال ،أعلنت الصين إرسال  300ألف جرعة إلى ميانمار ،لكن لم
تسلم منها أي جرعة حتى اآلن ،في حين سارعت الهند إلى تزويدها بنحو
 1.7مليون جرعة .على نحو مماثل ،تسبق اللقاحات الهندية نظيراتها
الصينية إلى كمبوديا وأفغانستان.
عندما استحوذت أزمة المصداقية على اللقاحات الصينية في البرازيل
التي ضعضعتها الجائحة ،حيث أظهرت استطالعات الرأي أن  %50من

البرازيليين الذين شملتهم االستطالعات غير راغبين في تناول اللقاح
سينوفاك ،لجأ الرئيس جايير بولسونارو إلى الهند ،التي سارعت إلى
االستجابة ،وفي تغريدته التي أعرب فيها عن شكره ،أوضح بولسونارو
امتنانه بصورة من ملحمة رامايانا الهندية ،حيث ظهر اللورد هانومان
وهو يحمل جبال كامال إليصال عشبة سانجيفاني بوتي المنقذة للحياة
إلى النكا .كما تصل اللقاحات الهندية حتى إلى البلدان األكثر ثراء ،فقد
طلبت المملكة المتحدة عشرة ماليين جرعة من معهد سيروم الهندي.
أما كندا ،فقد قام رئيس وزراؤها جاستن ترودو ،الذي ناكد نظيره الهندي
نارندرا مودي أكثر من مرة ،بمكالمة مودي هاتفيا لكي يطلب مليوني
جرعة من اللقاح؛ وفي غضون أيام تسلمت كندا أول نصف مليون جرعة،
كما أعلن ترودو عفويا أن انتصار العالم على كوفيد 19يرجع إلى "القدرة
الصيدالنية الهائلة التي تتمتع بها الهند ،وقيادة رئيس الوزراء مودي
في تقاسم هذه القدرة مع العالم".
تستخدم الهند قدرة الدولة في هذا القطاع بمهارة لإلعالن عن بديل
لهيمنة الصين االقتصادية والجيوسياسية ،وفي حين كانت الصين
متكتمة في إصدار البيانات حول لقاحاتها ،مما أدى إلى مجادالت حول
فعاليتها ،فقد نظمت الهند رحالت لسفراء أجانب لزيارة مصانع األدوية
في بيون وحيدر أباد.
وال يقل التباين مع سلوك البلدان األكثر ثــراء إثــارة للدهشة ،فوفقا
لمعهد الصحة العالمية التابع لجامعة ديوك ،عملت البلدان المتقدمة
التي تضم  %16من سكان العالم -بما في ذلك كندا ،والواليات المتحدة،
والمملكة المتحدة ،وكل منها ضمنت إمدادات كافية لتطعيم سكانها عدة
مــرات -على تأمين  %60من إمــدادات اللقاح العالمية ألنفسها ،وتشمل
َ
بلدان أخرى تستحوذ على كـم من اإلمدادات يتجاوز احتياجاتها المحلية
أستراليا ،وتشيلي ،والعديد من بلدان االتحاد األوروبي.
ُيـبدي العالم قدرا كبيرا من االهتمام بالهند في حين تتقاسم اإلمدادات
المتاحة لديها من اللقاحات مع غيرها من بلدان العالم ،بدال من اختيار
المسار القومي المتمثل في منع الصادرات ،كما عرضت الهند  1.1مليار
جرعة من اللقاح على برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية
لتوزيع لقاحات كوفيد 19على البلدان األكثر فقرا ،وكما قال مودي في
تغريدته على تويتر" ،نحن معا جميعا في الكفاح ضد الجائحة ،والهند
ملتزمة بتقاسم الموارد والخبرات والمعرفة من أجل المصلحة العامة".
إذا كان في األمر أي سبب للقلق فهو أن الهند َص َّـد َرت ثالثة أضعاف
الجرعات التي أعطتها لشعبها ،والــدولــة متأخرة عــن هدفها المعلن
بتحصين  300مليون شخص بحلول شهر أغسطس ،بعد تطعيم نحو
ثالثة ماليين عامل في مجال الرعاية الصحية في حملة بدأت في السادس
عشر من يناير ،وسيؤدي القلق المتزايد بشأن ارتفاع أعــداد الحاالت
المصابة بالعدوى ،وظهور سالالت جديدة من كوفيد 19قد ال تستجيب
للقاحات المتاحة ،واالقتصاد الذي لم يتعاف بشكل كامل بعد ،إلى تفاقم
صعوبة التحدي الذي يواجه الهند في الوفاء بالتزاماتها تجاه البلدان
النامية وتلبية الطلب المحلي في ذات الوقت.
إن التصدي لهذا التحدي مصلحة وطنية حيوية ،وكانت دبلوماسية
اللقاح الهندية ِنـعمة لطموح الهند إلى االعتراف بها كقوة عالمية ،وفي
مكافحة الجائحة ،ذهبت الهند بعيدا إلى ما يتجاوز مجرد تقديم الرعاية
الصحية الروتينية أو توفير األدوية غير المسجلة الملكية ،وال شك أنه
من غير المؤكد ما إذا كان تعزيز القوة الناعمة من خالل الصادرات من
مستلزمات الرعاية الصحية كفيل بتعزيز مكانة الهند في النظام العالمي
بشكل كبير ،ولكن عندما ُيـعاد ترتيب المقاعد الدائمة في مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة ،إذا حدث ذلك على اإلطالق ،فستعرف الحكومات
المعترفة بالجميل َمـن بذل قصارى جهده إلنقاذ عالم يعاني هجمة شرسة
يشنها كائن ُمـم ِـرض مهلك.
* وكيل األمين العام األسبق لألمم المتحدة ،وزير الدولة للشؤون
الخارجية وزير الدولة لتنمية الموارد البشرية في الهند سابقا ،وهو
عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الهندي.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ّ
شــك ـلــت ال ـي ــاب ــان ق ـ ــدوة ُي ـح ـت ــذى ب ـهــا م ــن ح ـيــث قـ ــوة الـتـحـ ّـمــل
والتصميم والقدرة على إعادة بناء نفسها بأفضل طريقة ممكنة،
فنهضت من ركام الحرب وزادت قوة في وجه غضب الطبيعةّ .
مرت
عشر سنوات منذ زلزال شرق اليابان الكبير في منطقة "توهوكو"،
ُ
واعتبرت الكارثة الثالثية (زلزال ّ
مدمر بقوة  9درجات قبالة الساحل
ِ
الشرقي الياباني ،ثم أمواج التسونامي ،وكارثة "محطة فوكوشيما
دايتشي للطاقة النووية" التابعة لشركة كهرباء طوكيو) من أكبر
التحديات في تاريخ اليابان بعد حقبة الحرب.
ً
ّ
شكل الحادث النووي لحظة محورية أيضا في النقاش الياباني
ّ
الـمــرتـبــط بــالـطــاقــة ،حـيــث يـتـعــامــل صــانـعــو الـسـيــاســة المكلفون
بتصميم استراتيجية الطاقة مع تحديات عدة ،منها تراجع نطاق
فاعلية الطاقة ،وانخفاض الكفاءة الذاتية للطاقة وتراجع االتكال
على الواردات ،وااللتزام بمعايير االنبعاثات ،والمفاعالت النووية
المعطلة ،وتحديث تدابير السالمة في المفاعالت القديمة ،وإدارة
النفايات النووية ،وتعزيز ثقة الرأي العام حول سالمة المفاعالت
النووية.
قد يكون التخلص الكامل من الطاقة النووية في قطاع الكهرباء
ً
المختلط فــي الـيــابــان خـيــارا غير واقـعــي ،لكن يجب أن يقتنص
المسؤولون في هذا القطاع الفرصة لبذل جهود ملموسة وتخفيف
ً
اتـكــال البلد على الطاقة الـنــوويــة تــدريـجــا وإفـســاح المجال أمــام
ً
مصادر الطاقة البديلة والنظيفة واألكثر أمانا.
تسعى الـيــابــان ،بصفتها خــامــس دول ــة تبث أكـبــر كميات من
انبعاثات ثاني أكسيد الـكــربــون فــي الـعــالــم ،إلــى تحسين القدرة
ً
ً
التنافسية لقطاع الطاقة وزيادة أمانه وإعطائه طابعا مستداما
ً
بتخفيض انـبـعــاثــات غــازات
فــي المستقبل ،تــزامـنــا مــع االل ـتــزام
ً
الدفيئة بنسبة  %26بحلول عام  2030مقارنة بالمستويات التي
ً
تمهيدا لتنفيذ الهدف ُ
المحدد في اتفاق
سجلتها في عام ،2013
باريس للمناخ.
تشمل "استراتيجية النمو األخضر" اليابانية لتحقيق الحياد
الكربوني في عام  2050تقريبا  14خانة لها األولوية ،ووفق أهداف
ّ
هذه االستراتيجية يجب أن تشكل الطاقة المتجددة بين  50و60%
مــن حجم الطلب على الكهرباء ،فــي حين تغطي محطات توليد
الطاقة النووية والحرارية التي تستعمل تقنية احتجاز وتخزين
الكربون  30أو  %40من ذلك الطلب ،أما العشرة في المئة المتبقية،
فتغطيها محطات توليد الطاقة من الهيدروجين واألمونيا ،كذلك
ً
تنوي اليابان التخلص تدريجيا من مصانع الفحم غير الفاعلة
ً
بحلول  .2030تهدف "استراتيجية الهيدروجين األساسية" أيضا
إلى تسويق مشاريع توليد الطاقة الهيدروجينية وسالسل توريد
الهيدروجين الدولية وتخفيض كلفة توليد الطاقة الهيدروجينية.
غداة الكارثة الثالثية ،بقي تنشيط االقتصاد على رأس األولويات
اليابانية وحمل أولمبياد طوكيو اسم "مباريات التعافي وإعادة
اإلعـمــار" .بــدأت فوكوشيما بحد ذاتها تتحول إلى معقل للطاقة
المتجددة ،إذ تسعى حكومة المحافظة هناك إلى إنتاج كمية كافية
من الطاقة المتجددة لتأمين  %100من حاجات فوكوشيما إلى
الطاقة بحلول عام  .2040وتشمل بلدة "نامي" ،في شمال منشأة
فوكوشيما ،أكبر محطة للهيدروجين المتجدد في العالم.
دفعت أزمة النفط خالل السبعينيات اليابان إلى تنويع مصادر
ُ
تبرت الطاقة النووية طريقة شبه
طاقتها وزيــادة فاعليتها ،فاع ِ
مبتكرة لــزيــادة أمــن الطاقة ،بما يتماشى مــع المخاوف البيئية
المطروحة .لكن أثارت كارثة فوكوشيما مخاوف كبرى لدى الرأي
العام وشكلت فرصة ّقيمة إلعادة النظر بالطاقة المتجددة .نشأت
"التعريفة المتناقصة" للتشجيع على االستثمار في مجال الطاقة
المتجددة ،لكن يصعب حتى اآلن التوصل إلى إجماع حول الكلفة
التي تستطيع اليابان ّ
تحملها ألن أعباء شركات الطاقة تقع على
المستهلكين .تشير تقديرات الحكومة إلى احتمال أن تصل األعباء
ّ
يتحملها المستهلكون بموجب برنامج "التعريفة
المالية التي
المتناقصة" إلى  4.9تريليونات دوالر بحلول .2030
شـمـلــت الـ ــدول ال ــرائ ــدة ف ــي م ـجــال اإلن ـف ــاق ال ـع ــام عـلــى أبـحــاث
الـطــاقــة وم ـشــاريــع تـطــويــرهــا فــي ع ــام  2018ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
ُ
والصين ،واليابان ،وفرنسا وألمانيا ،وفــي حين تحقق اليابان
اليوم طموحاتها على مستوى الطاقة والمناخ ،ستكون ابتكارات
طوكيو وبراعتها التكنولوجية القوة الدافعة في مسيرتها نحو
عصر الطاقة المتجددة.
* «دبلومات»
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.755

6.299

٤.677

2.378 2.777 3.311

«هيئة األسواق»« :المدينة» تهاونت في حفظ الحقوق
المالية والقانونية لعمالئها ومساهميها

الهيئة طلبت
من الشركة تسليم
ورد أموال
العمالء وأصولهم

أص ــدرت هيئة أس ــواق المال،
ً
ً
ً
أمس ،قرارا تكميليا ملزما لشركة
المدينة للتمويل واالستثمار،
تضمن بعض التنبيهات ،أبرزها
رد وإع ــادة أم ــوال الـعـمــاء ،بعد
أن تــم شطبها كشركة مرخص
لها ،وجــاء في نص قــرار الهيئة
ما يلي:
مادة أولى :إلغاء ترخيص كل
أنـشـطــة األوراق الـمــالـيــة لشركة
ال ـمــدي ـنــة لـلـتـمــويــل واالس ـت ـث ـمــار
وشـطـبـهــا مــن سـجــل األش ـخــاص
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرخـ ـ ــص لـ ـ ـه ـ ــم لـ ـ ـ ـ ــدى ه ـي ـئ ــة
أس ـ ــواق ال ـم ــال ،عـلــى أن تـظــل يد
الـ ـش ــرك ــة ح ــارس ــة وأمـ ـيـ ـن ــة عـلــى
أمــوال وأصــول العمالء إلــى حين
تسليمها لهم أو من له صلة في
مـسـكـهــا أو إدارتـ ـه ــا أو حفظها،
ً
استنادا ألحكام الـمــادة ( )67من
القانون رقم  7لسنة  2010بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال ،وتنظيم
نـشــاط األوراق الـمــالـيــة وال ـمــواد
ذات العالقة في الئحته التنفيذية
وتعديالتهما ،حيث ثبت لهيئة
أسواق المال ما يلي:
• تعدد المالحظات الجسيمة
الـمــرصــودة عـلــى شــركــة المدينة
للتمويل واالستثمار.
• تـ ـه ــاون ال ـش ــرك ــة ف ــي حـفــظ
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـم ــال ـي ــة
لعمالئها ومساهميها.
• ت ـك ــرار ال ـشــركــة لـلـعــديــد من

المالحظات الصادرة بها قرارات
من قبل مجلس التأديب.
• تـ ـ ـع ـ ــدد قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـت ـن ـب ـي ــه
ال ـصــادرة مــن الهيئة ،وال ـقــرارات
الصادرة من مجلس التأديب على
الـشــركــة ،والـتــي نــاهــزت مــا عــدده
( )22ق ــرارا ،وعـلــى سبيل المثال
ال الحصر:
 القرار رقم ( 2015/17مجلستأديب –  2015/4هيئة) الصادر
بـتــاريــخ  2015/05/07والـقــاضــي
بـ«إيقاف الشركة عن إدارة محافظ
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وإدارة
وتأسيس أنظمة استثمار جماعي
جديدة مدة  3أشهر».
 القرار رقم ( 2015/22مجلستأديب –  2015/37هيئة) الصادر
بـتــاريــخ  2015/06/11والـقــاضــي
بـ«إيقاف الشركة عن إدارة محافظ
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وإدارة
وتأسيس أنظمة استثمار جماعي
جديدة مدة  3أشهر».
 القرار رقم ( 2015/63مجلستأديب –  2015/121هيئة) الصادر
بـتــاريــخ  2015/12/31والـقــاضــي
بـ«إيقاف الشركة عن إدارة محافظ
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وإدارة
وتأسيس أنظمة استثمار جماعي
جديدة مدة  6أشهر».
 ت ـنــوع الـ ـق ــرارات األخ ـ ــرى مابين إيقاع الغرامات المالية على
الشركة أو توجيه إنذارات لها.

 وعلى الــرغــم مــن تعدد مهامالتفتيش الميداني على الشركة،
ورص ــد ال ـعــديــد مــن الـمــاحـظــات
عليها ،فــإن الهيئة لــم تشهد أي
إجراءات قامت بها الشركة للحد
من نهجها المتمثل في استمرار
ارت ـكــاب ـهــا ل ـل ـعــديــد م ــن األخ ـط ــاء
الجسيمة ،والتهاون في تطبيق
القانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال ،وتنظيم
نـشــاط األوراق المالية والئحته
التنفيذية وتعديالتهما.
 االل ـ ـت ـ ـفـ ــاف عـ ـل ــى ال ـق ــوان ـي ــنال ـص ــادرة مــن ال ـج ـهــات الــرقــابـيــة
بــالــدولــة ،وعـلــى سبيل الـمـثــال ال
الحصر (االلتفاف على القوانين
الـمـنـظـمــة ل ـعــدم تـمـلــك الـشــركــات
ل ـل ـع ـق ــارات الـسـكـنـيــة وال ـ ـقـ ــرارات
الصادرة بشأن الحجز التنفيذي
على حساباتها).
 الـ ـمـ ـح ــاوالت ال ـم ـت ـك ــررة مــنال ـش ــرك ــة إلع ــاق ــة أعـ ـم ــال الـهـيـئــة
الرقابية ،وذلك على النحو التالي:
• االمتناع عن تقديم عدد من
المستندات.

• التأخر في تقديم عدد آخر
من المستندات.
• ت ـض ـل ـيــل ال ـه ـي ـئ ــة بـتـقــديــم
مستندات وإفادات متناقضة.
مـ ــادة ثــان ـيــة :ت ـل ـتــزم الـشــركــة
بتسليم أموال العمالء وأصولهم
لهم أو مــن لــه صلة فــي مسكها
أو إدارت ـ ـهـ ــا أو ح ـف ـظ ـهــا ،وذل ــك
خـ ــال س ـن ــة م ــن ت ــاري ــخ الـعـمــل
بهذا القرار.
م ـ ــادة ث ــال ـث ــة :ت ـل ـتــزم ال ـشــركــة
بتزويد الهيئة بتقرير شهري من
تاريخ العمل بهذا القرار عن إنهاء
أعـمــال الشركة الخاصة بأموال
الـعـمــاء وأصــول ـهــم وذل ــك حتى
انتهائها من أعمال التسليم.
مادة رابعة :تستوفي الشركة
كل االلتزامات القانونية المقررة
بموجب القانون رقــم ( )7لسنة
 2010بشأن إنشاء هيئة أسواق
ال ـم ــال وتـنـظـيــم ن ـشــاط األوراق
ال ـم ــال ـي ــة والئ ـح ـت ــه الـتـنـفـيــذيــة
وتعديالتهما ،وذلــك عن الفترة
ال ــزم ـن ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة ل ـن ـف ــاذ ه ــذا
القرار.

 ...وتمهل «عربي القابضة»
 3أشهر قبل إلغاء إدراجها
قــرر مجلس مفوضي هيئة أس ــواق المال
إل ـغ ــاء إدراج أس ـهــم شــركــة مـجـمــوعــة عــربــي
الـ ـق ــابـ ـض ــة مـ ــن بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت (ال ـ ـسـ ــوق
ال ــرئ ـي ـس ــي) ،م ــا ل ــم تـتـخــذ ال ـشــركــة الـتــدابـيــر
ال ــازم ــة السـتـيـفــاء أس ـب ــاب اإلي ـق ــاف إلع ــادة
أسهمها للتداول خالل ثالثة أشهر من تاريخ
إخطارها بهذا الـقــرار ،وذلــك بتزويد الهيئة
بمسودة اإلفصاح في بورصة الكويت بشكل
سليم.
وجـ ــاء قـ ــرار اإلي ـق ــاف ب ـنــاء عـلــى اسـتـمــرار
إيـقــاف ت ــداول أسـهــم شــركــة مجموعة عربي
القابضة ألكـثــر مــن ستة أشـهــر فــي بورصة
الـكــويــت لـ ــأوراق الـمــالـيــة دون أن تستوفي
الشركة المتطلبات الالزمة الستئناف التداول.
وط ــال ـب ــت ب ـت ــزوي ــده ــا ب ـم ـس ــودة تتضمن
إيـضــاح إجمالي الــديــون التي على الشركة،
سواء من البنوك أو الجهات الدائنة ،مع ذكر
نسبة الرفع المالية بشكل دقيق ،وبيان جدول
تفصيلي بــالــدفـعــات الـتــي اسـتـحـقــت للدفع
حسب العقود ،والتي يتم سدادها للبنوك أو
الجهات الدائنة ،ســواء السابقة أو الحالية،
وإيضاح خطة الشركة في كيفية سداد الديون
المستحقة عليها للبنوك والجهات الدائنة،

وبيان كشف بأصول الشركة المرهونة ،وأي
ره ــون ــات ت ـجــاه ع ـقــود الـتـمــويــل م ــن الـبـنــوك
أو الجهات الدائنة ،وإيضاح الوسائل التي
تــرى الشركة مــن خاللها الحق فــي ممارسة
الـ ـت ــأثـ ـي ــر ال ـ ـهـ ــام عـ ـل ــى ش ــرك ــة م ـس ـت ـش ـف ـيــات
الضمان الصحي (شركة زميلة) ،والتي على
أساسها تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق
الملكية ،واإلفصاح صراحة عن حوالة الحق
الصادرة من شركة مشفى للخدمات الطبية
ع ــن عـ ــدد  190م ـل ـي ــون س ـه ــم ،والـ ـت ــي تـمـثــل
تقريبا  8في المئة من إجمالي أسهم شركة
مستشفيات الـضـمــان الـصـحــي ،إضــافــة إلى
اإلفـصــاح عــن توجه الشركة وخطتها تجاه
استثمارها في «الضمان الصحي» ،في ظل
عــدم مشاركة الشركة فــي اسـتــدعــاء رأسمال
شركة مستشفيات الضمان الصحي ،وذكر
اإلج ــراء ات التي سيتم اتخاذها نتيجة عدم
ق ـيــام ال ـشــركــة بــدفــع حـصـتـهــا م ــن اسـتــدعــاء
رأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي
من واقع العقود الموقعه بعد ترسية المزايدة
الـ ـخ ــاص ــة بـ ـش ــرك ــة م ـس ـت ـش ـف ـي ــات ال ـض ـم ــان
ال ـص ـحــي ،بــاالضــافــة ال ــى ذك ــر االثـ ــر الـمــالــي
المترتب على تلك االجراءات.

مكاسب محدودة لمؤشرات البورصة ...والسيولة  40.6مليون دينار
فترة المزاد أعادت اللون األخضر إلى السوقين العام واألول
●

علي العنزي

أق ـف ـل ــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
مكاسب محدودة على مستوى
مؤشري السوق العام واألول،
إذ رب ــح مــؤشــر ال ـس ــوق الـعــام
نسبة  0.11في المئة أي 6.57
نـ ـق ــاط ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـتــوى
 5755.75نـ ـقـ ـط ــة ب ـس ـي ــو ل ــة
جـ ـي ــدة وق ــريـ ـب ــة مـ ــن م ـع ــدالت
هــذا الـعــام بلغت  40.6مليون
دي ـنــار تــداولــت  188.1مليون
سهم عبر  10354صفقة ،وتم
ً
ت ــداول  137سهما ر بــح منها
 51بينما تراجعت أسعار 59
واستقر  27دون تغير.
وبالكاد بلغ مؤشر السوق
األول ا لـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ا لـ ـخـ ـض ــراء
وخ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزاد ف ـقــط
بـمـكــاســب م ـح ــدودة ج ــدا هي
 0.05فــي الـمـئــة فـقــط تـســاوي
 3.18نقاط ليقفل على مستوى
 6299.32ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ،و ق ـ ــار ب ـ ــت
سيولة السوق األول  40مليون
دي ـن ــار ت ــداول ــت  65.5مـلـيــون

سـهــم عـبــر  5625صـفـقــة ،وتــم
ً
ت ـ ــداول  25س ـه ـمــا ر ب ــح منها
 8وتــراجـعــت أسـعــار  10فيما
ثبتت  7دون تغير.
وس ـ ـجـ ــل مـ ــؤشـ ــر «رئ ـي ـس ــي
ً
ً
 »50نموا واضحا بثلث نقطة
مئوية أي  14.36نقطة ليقفل
على مستوى  4868.82نقطة
ب ـس ـيــو لــة ب ـل ـغــت  8.2مــا يـيــن
دي ـن ــار ت ــداول ــت  85.3مـلـيــون
سـهــم عـبــر  3171صـفـقــة ،وتــم
ً
تداول  46سهما ربح منها 21
و تــرا ج ـعــت أ س ـع ــار  16بينما
استقرت  9دون تغير.

تداوالت متباينة
بـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـعـ ــامـ ــات ب ــورص ــة
ا لـ ـك ــو ي ــت عـ ـل ــى أداء م ـت ـبــا يــن
لــأسـهــم ال ـق ـيــاديــة ،إذ تــراجــع
بعضها بنسب محدودة بينما
ً
حـ ـق ــق الـ ـبـ ـع ــض اآلخـ ـ ـ ــر نـ ـم ــوا
ً
ً
واضحا خصوصا ،أمس ،سهم
أجيليتي الذي أعلن توزيعته
الـسـنــويــة وأدت إلــى ردة فعل
إيجابية على السهم ليحقق

ً
ارت ـف ــاع ــا بـنـسـبــة  2ف ــي الـمـئــة
و يـ ـبـ ـل ــغ مـ ـسـ ـت ــوى  700فـلــس
للمرة األولى منذ حوالي شهر،

و بـعــد تــرا جـعــه بسبب عوامل
خ ــارجـ ـي ــة م ـث ــل س ـح ــب أرض
أمـ ـغ ــرة وق ـض ـي ــة ع ـ ــراق ك ــورك

أخبار الشركات
«شمال الزور» :تعيين ً
مدير مالي جديد اعتبارا
من  1أبريل
قــالــت شــركــة ش ـمــال ال ـ ــزور األول ــى
للطاقة والمياه ،إن العالقة الوظيفية
للمدير المالي كريس بالم مع شركة
ً
شمال الزور ستنتهي اعتبارا من 31
مارس الجاري .وأوضحت الشركة أن
اياز بوبي اغا ،سيكون المدير المالي
الجديد على أن يبدأ مهامه الوظيفية
ً
اعتبارا من األول من أبريل المقبل.

«البورصة» توقف شركات
لحين سداد رسم االشتراك
عن 2021
ك ـ ـش ـ ـفـ ــت ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت أن ـ ــه
س ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــم وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول عـ ـل ــى
ً
أسهم الشركات التالية اعـتـبــارا من
اليوم إلى حين سداد رسوم االشتراك
ع ــن عـ ــام  .2021وأوردت ا ل ـبــور صــة
أس ـمــاء الـشــركــات وه ــي :شــركــة الـمــال
لالستثمار (موقوفة) ،وشركة تمكين
ال ـق ــاب ـض ــة (م ــوق ــوف ــة) ،وش ــرك ــة أب ـيــار
للتطوير العقاري (موقوفة) ،وشركة
«مـيـنــا» الـعـقــاريــة ،والـشــركــة العالمية
لـلـمــدن ال ـع ـقــاريــة ،وشــركــة الصلبوخ
التجارية ،وشركة برقان لحفر اآلبار
والتجارة والصيانة.

حكم لمصلحة «أجيال العقارية» في دعوى «إلغاء ربط الضريبة»
أعلنت شركة «أجيال العقارية» الترفيهية
ص ـ ـ ــدور ح ـك ــم ن ـه ــائ ــي ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـش ــرك ــة
ف ــي دع ـ ــوى إلـ ـغ ــاء ق ـ ــرار ربـ ــط ضــري ـبــة على
«أج ـيــال» مــن وزارة المالية .وقــالــت الشركة
في بيان للبورصة ،إن حكم التمييز صدر
في  10مارس الجاري ،بقبول طعن الشركة
بالتمييز وإلغاء حكم االستئناف الذي صدر
ً
ضــد «أجـيــال» بـســداد مبلغ  865475ديـنــارا
لمصلحة الجهة اإلدار يـ ــة (وزارة المالية).
وأوض ـح ــت أن حـكــم التمييز قـضــى بقبول
ً
الطعن شكال وتمييز الحكم المطعون فيه
وأل ــزم ــت الـجـهــة اإلداري ـ ــة الـمـطـعــون ضدها

ً
(وزارة المالية) المصروفات ومبلغ  20دينارا
مـقــابــل أت ـع ــاب ال ـم ـحــامــاة .كـمــا قـضــى حكم
التمييز  -النهائي وا لـبــات  -بإلغاء الحكم
ُ
المستأنف فيما تضمنه من رفض الدعوى
األصلية وإلغاء قرار إعادة الربط الضريبي
المطعون فيه ،مع ما يترتب على ذلك من آثار
على الوجه المبين باألسباب .وبينت «أجيال»
أن األثر المالي المترتب على الحكم يتمثل
ً
في تحقيق الشركة أربــاحــا بقيمة 865475
ً
دي ـن ــارا نــاتـجــة عــن عـكــس مخصص خــاص
بضريبة د عــم العمالة الوطنية عــن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر .2012

ترسية مناقصة مشروع ميناء الشعيبة
على تابعة لـ«الصناعات الثقيلة وبناء السفن»
ك ـش ـفــت ش ــرك ــة ال ـص ـن ــاع ــات الـهـنــدسـيــة
الثقيلة وبناء السفن عن ترسية مناقصة
لمشروع تطهير وتنظيف أحواض وأرصفة
ميناء الشعيبة التابعة لمؤسسة الموانئ
الكويتية على الشركة التابعة شركة الخليج
لإلنشاء ات واألعمال البحرية والمقاوالت

العامة ،لمصلحة مؤسسة الموانئ الكويتية
ً
ولمدة  240يــومــا .وبينت الشركة أن األثر
المالي للتطور الحاصل هو تحقيق أرباح
تشغيلية سوف يتم إدراجها ضمن البيانات
المالية للشركة التابعة خــال األع ــوام من
 2021إلى .2022

«التمدين االستثمارية» توصي بعدم توزيع أرباح عن 2020
اع ـت ـم ــدت ش ــرك ــة ال ـت ـم ــدي ــن االس ـت ـث ـمــاريــة
البيانات المالية للشركة عن السنة المالية
الـمـنـتـهـيــة ف ــي  2020\12\31ف ــي اجـتـمــاعـهــا،
وقرر مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح
عن عام  .2020وبلغت خسائر العام الماضي

 6.91ماليين ديـنــار ،مقابل أربــاح عــام 2019
البالغة  8.24ماليين دي ـنــار .وقــالــت الشركة
في بيان للبورصة ،إن تراجع النتائج خالل
سنوات المقارنة يعود إلى الخسائر الناتجة
من حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة.

لالتصاالت ،التي لها أثر كبير
على بيانات الشركة.
وكان كذلك استمرار ارتداد

س ـه ــم ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان ،إذ ك ــان
ً
ه ـب ــوط ــه مـ ـق ــرون ــا ب ـتــوزي ـع ـتــه
التي لــم تــزد على  5فــي المئة

مـنـحــة ،و ت ــذ ب ـ َ
ـذب أداء سهمي
بيتك والــوطـنــي وكــان األخير
عـ ـل ــى وتـ ـ ـي ـ ــرة أك ـ ـبـ ــر ل ـ ــم ي ـب ـلــغ
ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء س ــوى
خالل فترة المزاد التي دفعت
بمؤشري السوق األول والعام
إل ــى االرتـ ـف ــاع وكـ ــان الـضـغــط
ً
واضـحــا على سهم زيــن الــذي
ً
ً
شهد طلبا كـبـيــرا خــال فترة
المزاد وللمرة األولى بحوالي
 880أ لـ ـ ـ ـ ــف سـ ـ ـه ـ ــم و بـ ــا ل ـ ـحـ ــد
األعلى بينما تراجعت أسهم
الـ ـب ــورص ــة وه ـي ــوم ــن ســوفــت
وبوبيان بتروكيماويات أمس،
فــي ا لـمـقــا بــل سجلت أسهم
«ر ئ ـ ـي ـ ـسـ ــي  »50أداء أ فـ ـض ــل
ً
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا أس ـ ـ ـهـ ـ ــم م ــديـ ـن ــة
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال والـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز وم ـ ـبـ ــرد
ووط ـن ـيــة ع ـقــاريــة إذ عــوضــت
األس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــة ت ـ ــراج ـ ــع
أسـ ـه ــم ن ـش ـي ـطــة م ـث ــل ال ـس ــام
واألولــى وأعيان وآن واستقر
ً
إي ـ ـفـ ــا األف ـ ـضـ ــل نـ ـش ــاط ــا دون
تـغـيــر س ـعــري وح ـق ـقــت أسـهــم
ً
بورتالند وسفن وتجاري نموا
رج ــح ك ـفــة ال ـم ـكــاســب لـلـســوق

الرئيسي ورئيسي  50لتنتهي
جلستهما على مكاسب بثلث
نقطة مئوية.
ً
خليجيا  ،سجلت مؤشرات
أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ب ـ ــدول مـجـلــس
ً
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي نـ ـم ــوا
َ
جماعيا لم يستثن منه سوى
م ـ ــؤش ـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
«تاسي» الذي فضل أن يجني
أربـ ــاحـ ــه ويـ ـت ــراج ــع ب ـح ــوال ــي
نصف نقطة مئوية إذ استمر
بالنمو ألكثر مــن  4فــي المئة
دفعة واحدة خالل  6جلسات،
وكانت مكاسب معظم األسواق
الـمــالـيــة الـخـلـيـجـيــة م ـحــدودة
جـ ــدا عـ ــدا م ــؤش ــر سـ ــوق دب ــي
ً
ً
الــذي حقق ارتـفــاعــا ملموسا،
وكانت أسعار النفط قد بدأت
تـعــامــاتـهــا األس ـبــوع ـيــة على
اللون األخضر واقترب برنت
ً
من حاجز  70دوالرا للبرميل
مرة أخرى وبدعم من بيانات
اقتصادية صينية هذه المرة.

ً
«ستاندرد آند بورز» :حوكمة شركات الخليج خام برنت يبلغ  70دوالرا مع
تحسن توقعات طلب الصين
ال ترقى ألفضل الممارسات العالمية
قالت «ستاندرد أند بورز» للتصنيفات
االئتمانية ،إن الشركات في منطقة الخليج
الغنية بالنفط ال تنتهج أفضل الممارسات
الـعــالـمـيــة فـيـمــا يتعلق بــاع ـت ـبــارات مثل
الـشـفــافـيــة وإدارة الـمـخــاطــر ،مـمــا يسهم
فــي تــدنــي االسـتـثـمــار األجـنـبــي المباشر
بالمنطقة.
وبعد اعتمادها لعقود على استثمارات
تقودها الدولة وتغذيتها إليرادات الثروة
النفطية ،أضـحــت دول مجلس الـتـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي مـ ـسـ ـت ــوردا ل ـ ـ ــرؤوس األم ـ ــوال
وسط هبوط أسعار النفط ،لكن مشاركة
المستثمرين األجانب يصاحبها اهتمام
بممارسات الحوكمة والشفافية المالية.
وفــي الــوقــت ذات ــه ،فــإن استراتيجيات
تنويع موارد االقتصاد بدال من االعتماد
عـلــى الـنـفــط تـعــول تـعــويــا مـتــزايــدا على
ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،الـ ـ ــذي ي ـظ ــل خــاضـعــا
لهيمنة المجموعات العائلية ،إذ غالبا ما
يقود الشركات عدد قليل من المساهمين
الرئيسيين.
وقــالــت وكــالــة التصنيفات فــي تقرير
«ال ـع ــدي ــد م ــن ش ــرك ــات مـجـلــس ال ـت ـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي ت ـع ـم ــل ب ـ ـعـ ــدد مـ ـ ـح ـ ــدود مــن
الـمـســاهـمـيــن وم ـشــاركــة ضـئـيـلــة نسبيا
لمؤسسات االستثمار».
وتابعت «مقارنة بالممارسات المثلى
في أماكن أخــرى ،فإن مجالس اإلدارة في
دول مجلس التعاون الخليجي غالبا ما
تكون أقــل استقاللية عن الـ ُـمــاك .نالحظ
أي ـضــا أن خ ـبــرة أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة
ومؤهالتهم قد تكون أقــل ممن يشغلون

المناصب ذاتها في أماكن أخرى» .وأوردت
انهيار مجموعة أبراج لالستثمار المباشر
بدبي في  2019ومجموعة إن.إم.سي هيلث
اإلمــاراتــي للمستشفيات الـعــام الماضي
كمثالين لفشل في الحوكمة.
وقالت «من وجهة نظرنا ،أسباب هذا
ال ـق ـص ــور ت ـش ـمــل اإلشـ ـ ـ ــراف غ ـيــر ال ـف ـعــال
لـمـجـلــس اإلدارة وض ـع ــف ث ـقــافــة تقييم
المخاطر ،ويتضافر ذلك في بعض األحيان
مع عدم فعالية الرقابة الخارجية .كما أن
االفتقار إلى اإلفصاح وضعف التنظيم في
السوق عامالن مساهمان».
وأثــارت مثل تلك الحاالت بواعث قلق
بين المستثمرين األجانب الذين يتفقدون
المنطقة في وقــت ضعفت فيه ميزانيات
الحكومات ،واشتدت فيه الحاجة لجذب
رؤوس األموال من الخارج لدعم القطاعات
غير النفطية.
وك ـت ـبــت س ـت ــان ــدرد أن ــد بـ ــورز «يـسـهــم
االس ـت ـث ـمــار األج ـن ـبــي الـمـبــاشــر الـمــوجــه
توجيها جيدا في إرساء شكل أكثر «دواما»
من التمويل الــذي يصاحبه عــادة تعزيز
لفرص النمو طويل األجل».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت «ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن أنح ـصــص
االستثمار المباشر ومحافظ االستثمار
بــدول مجلس التعاون الخليج بين األقل
عــالـمـيــا ،ف ــإن ديـنــامـيــات الـطـلــب ال تمثل
إال جانبا واح ـ ــدا ...وبصفة عــامــة ،يعود
ضعف االستثمار المباشر في جزء منه،
من وجهة نظرنا ،إلى ممارسات للحوكمة
دون المستوى األمثل».
(رويترز)

ارت ـف ـعــت أس ـع ــار الـنـفــط ص ـبــاح أمـ ــس ،وب ـلــغ بــرنــت
مستوى  70دوالرا للبرميل ،إذ تظهر بيانات تسارع
التعافي االقتصادي الصيني في بداية  ،2021مما يدعم
توقعات الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط
في العالم.
وصـعــدت الـعـقــود اآلجـلــة لـخــام بــرنــت تسليم مايو
 10سنتات ،بما يعادل  0.1في المئة ،إلى  69.32دوالرا
للبرميل ،في حين بلغ الخام األميركي غــرب تكساس
الوسيط تسليم أبريل  65.73دوالرا للبرميل ،بزيادة 12
سنتا ،أو  0.2في المئة .وأظهرت البيانات أن نمو الناتج
الصناعي الصيني تسارع في يناير وفبراير ،متجاوزا
التوقعات ،في حين ارتفع إنتاج مصافي التكرير  15في
المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وقال سينغ يك تي المحلل لدى شركة االستشارات
الصينية «سيا إنرجي» ،إن الصناعات الثقيلة الصينية
ش ـهــدت ن ـمــوا قــويــا ،إذ سـجــل إنـتــاجـهــا مــن األسـمـنــت
والصلب واأللمنيوم نموا في خانة العشرات مقارنة
بمستويات  2019قبل جائحة كوفيد  ،19مضيفا أن
معدالت النمو جاءت عنيفة بالنظر إلى أسس الصين
الكبيرة.
وقال إن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة.
ومما زاد األسعار دعما ،قالت مصادر بقطاع التكرير
لـ»رويترز» يوم الجمعة ،إن السعودية أكبر مصدر للنفط
خفضت إمدادات الخام تحميل أبريل لما ال يقل عن أربعة
مشترين من شمال آسيا ،بما يصل إلى  15بالمئة ،بينما
لبت المتطلبات الشهرية العادية لشركات تكرير هندية.
ويأتي خفض اإلم ــدادات في الوقت الــذي قــررت فيه
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوب ــك) وحلفاؤها،
المجموعة المعروفة باسم «أوبك ،»+في وقت سابق من
الشهر الجاري تمديد معظم تخفيضات إمداداتها لشهر
أبــريــل .وأظـهــرت بيانات من مصادر تجارية في وقت
سابق من فبراير أن الواليات المتحدة تخطت السعودية
لتصبح ثاني أكبر مورد نفط للهند.
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اقتصاد

تعد لمساهمات عينية تتراوح بين  200و 300مليون
محمد اإلتربي

ق ــدرت مـصــادر مالية حجم
«الكاش» في المحفظة الوطنية
ب ـن ـح ــو  120مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـنـ ــار،
مـ ـشـ ـي ــرة الـ ـ ــى أن الـ ـع ــدي ــد مــن
الصناديق والمحافظ الكبرى
الـ ـت ــي ت ـخ ــارج ــت وق ـ ــت تــرقـيــة
السوق على مؤشر  MSCIرفعت
«الـ ـك ــاش» ع ـلــى أمـ ــل ،وتــرقـبــت
تراجعات كبيرة للسوق للعودة
م ــرة أخـ ــرى ،إال أن مستويات
األسعار بالنسبة إلى األسهم
الممتازة متماسكة.

وكشفت المصادر أن هيئة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار الـ ـم ــال ــك األك ـب ــر
لـلـمـحـفـظــة الــوط ـن ـيــة لــديـهــا
ت ــوجـ ـه ــات إيـ ـج ــابـ ـي ــة ت ـج ــاه
استثمار السيولة المتوافرة
ف ــي ا لـ ـف ــرص ا ل ـج ـي ــدة وذات
القيمة المضافة ،مشيرة الى
أ ن ـهــا تـضــع لـمـســات نهائية
ع ـلــى ال ـم ـســاه ـمــات الـعـيـنـيــة
الجديدة بقيمة تتراوح بين
 200و 300مليون دينار.
فــي سـيــاق آخ ــر ،أوضـحــت

ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ا لـ ـت ــر تـ ـيـ ـب ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوص
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاه ـ ـ ـمـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ش ـ ـ ــارف ـ ـ ــت ع ـل ــى
االنـ ـتـ ـه ــاء ،ح ـيــث ي ـتــم وضــع
ب ـع ــض ال ـل ـم ـس ــات ال ـن ـهــائ ـيــة
وتقييم الرؤية الخاصة بكل
م ــدي ــر م ــن ال ـم ــدي ــري ــن الــذيــن
سـ ـيـ ـحـ ـصـ ـل ــون ع ـ ـلـ ــى ن ـس ـب ــة
مـ ــن ال ـم ـح ـف ـظ ــة وف ـ ــق اآلل ـي ــة
الجديدة.
و فــي اإل طــار نفسه ،نبهت

ا لـ ـ ــى أن هـ ـيـ ـئ ــة اال سـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ح ـ ــر يـ ـ ـص ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى أن تـ ـك ــون
مساهماتها ذات أثر إيجابي
ذي ف ـ ـ ـ ــا ئ ـ ـ ـ ــدة ،وأن ت ـ ـكـ ــون
مبادراتها لتعميق مؤسسية
السوق المالي.
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاق آ خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر،
أوض ـ ـحـ ــت م ـ ـصـ ــادر م ـع ـنـ ّـيــة
أن ا لـ ـمـ ـس ــا هـ ـم ــات ا ل ـع ـي ـن ـيــة
ج ـم ـي ـع ـه ــا أس ـ ـهـ ــم مـ ـمـ ـت ــازة،
وبــال ـتــالــي يـمـكــن االح ـت ـفــاظ
ب ـهــا ،ويـمـكــن اس ـت ـبــدال جــزء

 ٪٦٧انخفاض أرباح «معرض
الكويت الدولي» في ٢٠٢٠
عمومية الشركة توافق على عدم توزيع أرباح
وافـ ـق ــت الـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
الـعــاديــة لشركة مـعــرض الكويت
الـ ــدولـ ــي ع ـل ــى ت ــوص ـي ــة مـجـلــس
اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية
عـ ـل ــى ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن عـ ــن ال ـس ـنــة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2020ب ـع ــد اع ـت ـم ــاد ال ـب ـيــانــات
المالية للعام.
وقـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
الشركة وائل اإلبراهيم ،في كلمته
خالل اجتماع الجمعية العمومية
التي عقدت أمس بنسبة حضور
بلغت  100فــي المئة ،إن مجلس
اإلدارة أوصى بعدم توزيع أرباح
عن عام  ،2020نتيجة تأثر النشاط
التشغيلي للشركة بتفشي فيروس
كورونا ،والذي أدى إلى انخفاض
أرباح الشركة بنحو  67في المئة
عن العام الماضي.
وأشاد اإلبراهيم بالدور الفعال
لإلدارة التنفيذية وجميع العاملين
ف ــي ال ـش ــرك ــة أثـ ـن ــاء ف ـت ــرة تفشي
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،ومـســانــدتـهــم
الــدائـمــة ألع ـمــال وزارتـ ــي المالية
والـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـم ـع ـن ـيــة
داخ ــل أرض الـمـعــارض لمواجهة
ال ـجــائ ـحــة ،مـتـمـنـيــن ان ـت ـهــاء تلك
ال ـج ــائ ـح ــة ف ــي ال ـق ــري ــب ال ـعــاجــل
وع ـ ـ ــودة ن ـش ــاط ال ـش ــرك ــة لـســابــق
عهده.

«المركزي» :سندات
وتورق بـ 290
مليون دينار
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الـمــركــزي أنــه تــم تخصيص
آخر إصدار لسندات وتورق
البنك بقيمة إجمالية بلغت
 290مـلـيــون دي ـنــار ألج ــل 3
أشهر ،وبمعدل عائد (1.125
في المئة).

استقرار الدوالر
واليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر أمام
الدينار أمس عند مستوى 0.301
دي ـن ــار ،فــي حـيــن اسـتـقــر ال ـيــورو
عند مستوى  0.360دينار مقارنة
بأسعار أمس األول.
وقـ ــال ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي
فــي نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،إن سـ ـع ــر ص ــرف
الجنيه اإلسترليني استقر عند
مستوى  0.420دي ـنــار ،فــي حين
اسـتـقــر الـفــرنــك الـســويـســري عند
م ـس ـت ــوى  0.324دي ـ ـنـ ــار ،وال ـي ــن
ال ـي ــاب ــان ــي ع ـنــد م ـس ـتــوى 0.003
دينار.
وارتفع الدوالر للجلسة الثانية
على التوالي أمس ،إذ دفع ارتفاع
عائدات سندات الخزانة األميركية
المتعاملين لخفض الرهان على
هـبــوط ال ــدوالر إلــى أقــل مستوى
في  4أشهر .وجرى تداول العائد
على السندات ألجل عشرة أعوام
ع ـن ــد  1.6320ف ــي ال ـم ـئ ــة أم ــس،
وهــو قريب مــن مستوى اإلغــاق
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ع ـنــد  1.6420فــي
المئة ،وهــو مستوى تحقق آخر
م ــرة فــي فـبــرايــر .وق ــادت الــزيــادة
ف ــي عـ ــائـ ــدات الـ ـسـ ـن ــدات ال ـ ــدوالر
للصعود فــي األســابـيــع األخـيــرة
ب ـف ـض ــل ارت ـ ـف ـ ــاع فـ ـ ـ ــروق أسـ ـع ــار
الفائدة مقارنة بأسواق السندات
الرئيسية األخرى .واستقر مؤشر
الدوالر ،الذي يتعقب حركة العملة
األميركية أمام ستة من نظرائها
الرئيسيين ،عند حــوالــي 91.84
في التعامالت المبكرة في لندن.
وك ــان قــد بلغ األسـبــوع الماضي
 ،93.51وهــو أعـلــى مستوى منذ
أواخر نوفمبر.
وسيظل ارتفاع عائدات سندات
الـ ـخ ــزان ــة م ـه ـي ـم ـنــا ع ـل ــى تـفـكـيــر
الـمـسـتـثـمــريــن األس ـب ــوع الـحــالــي
قبل اجتماع مجلس االحتياطي
االتحادي.

بدوره ،ذكر الرئيس التنفيذي
للشركة عبدالرحمن النصار أن
ال ـم ــؤش ــرات الـمــالـيــة التشغيلية
ل ـل ـشــركــة ع ــن عـ ــام  2020تــأثــرت
ب ـ ـت ـ ـف ـ ـشـ ــي فـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا
باالنخفاض مقارنة بنتائج العام
ال ـمــاضــي ،مـثــل بــاقــي الـقـطــاعــات
ال ـت ـج ــاري ــة ،إذ إنـ ــه م ـن ــذ ص ــدور
قرار مجلس الوزراء في  9مارس
 2020بشأن تكليف وزارة المالية
لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـ ــن م ـ ــوق ـ ــع أرض
ا لـمـعــارض وتخصيصه لحاجة
وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ال س ـت ـخ ــدا م ـه ــا
ك ـم ـح ــاج ــر ص ـح ـيــة ومـسـتـشـفــى
ميداني لمكافحة فيروس كورونا،
قامت الشركة بوضع موقع أرض
المعارض بكل طاقته التشغيلية
شــام ـلــة ال ـمــوظ ـف ـيــن وال ـخ ــدم ــات
اللوجستية تحت تصرف الجهات
ال ـم ـع ـن ـي ــة ،إيـ ـم ــان ــا مـ ــن ال ـش ــرك ــة
بـ ــدورهـ ــا ف ــي م ـس ــان ــدة ال ـج ـهــود
الحكومية وتقديم كل سبل الدعم
الالزمة.

م ـن ـه ــا ب ــأس ـه ــم أخ ـ ـ ــرى ،مـمــا
ي ـع ـنــي أن نـ ـت ــاج أي عـمـلـيــة
بـيــع ،سـيـعــاد اسـتـثـمــاره في
أس ـهــم أخـ ــرى ،ف ـضــا ع ــن أن
حالة التباين بين المحافظ
والـ ـصـ ـن ــادي ــق س ـت ـس ـتــوعــب
أي ه ـ ـي ـ ـك ـ ـلـ ــة ،ال س ـ ـي ـ ـمـ ــا أن
ق ــائـ ـم ــة األسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة
ا لـتــي تـقـ ّـد ر بنحو  26سهما
مرغوبة دائما ،ألنها األكثر
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرارا ،وتـ ـح ــاف ــظ ع ـلــى
توزيعاتها النقدية ،وكذلك

سعري ،حيث
تتمتع بثبات ّ
إن غالبيتها تمثل القاعدة
األكـ ـب ــر م ــن ال ــره ــون ــات لــدى
البنوك.
على صعيد متصل ،لفتت
المصادر الى أنه بعد مرور
ع ــام ع ـلــى جــائ ـحــة ك ــورون ــا،
بـ ـ ــاتـ ـ ــت األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع أوض ـ ـ ــح
بالنسبة للشركات من ناحية
ا ل ـتــأ ث ـيــرات واألداء ،مـشـيــرة
الى أن القادم لن يكون أسوأ
مما مضى ،ناهيك باستقرار

أسعار النفط عند مستويات
مرتفعة ،وهو ما ستكون له
آ ثــار إيجابية على أ كـثــر من
صعيد ،أقلها تخفيف حدة
ا لـعـجــز وا لـضـغــوط السلبية
ال ـخ ــاص ــة ب ـن ـق ــاش ــات بـمـلــف
ال ــدي ــن الـ ـع ــام وال ـس ـح ــب مــن
االحتياطيات.
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اقتصاد
الصقر« :الغرفة» تبحث حلول النهوض بقطاع الذهب والمجوهرات
ةديرجلا
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أكد مبدأ التعاون المشترك خالل استقباله رئيس «االتحاد» والوفد المرافق
ا س ـت ـق ـبــل ر ئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة غــر فــة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ،مـ ـحـ ـم ــد ج ــاس ــم
ال ـص ـق ــر ،أمـ ــس ،بـمـكـتـبــه رئ ـي ــس مـجـلــس
إدارة اال ت ـح ــاد ا ل ـكــو ي ـتــي ل ـت ـجــار ا لــذ هــب
والـ ـمـ ـج ــوه ــرات ،ع ـلــي األربـ ـ ــش ،ونــائ ـبــه،
ع ـب ـيــد ال ـم ـط ـي ــري ،وأمـ ـي ــن س ــر االتـ ـح ــاد،
عبدالعزيز الفارس ،حضر اللقاء المدير
ال ـعــام لـلـغــرفــة ،رب ــاح ال ــرب ــاح ،ومـســاعــده
عماد الزيد.
ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ،رحـ ـ ـ ــب الـ ـصـ ـق ــر
ً
بــا لـضـيــوف ا ل ـك ــرام ،مـقــد مــا لـهــم التهنئة
بـمـنــاسـبــة إعـ ــادة تـشـكـيــل مـجـلــس إدارة
ً
االتـ ـ ـح ـ ــاد ،ومـ ـع ــرب ــا عـ ــن سـ ـع ــادت ــه ب ـهــذا
اللقاء الذي يؤكد مبدأ التعاون المشترك
بـيــن "ال ـغــرفــة" واالت ـح ــاد فــي ال ـعــديــد من
ً
القضايا ا لـتــي تهم هــذا ا لـقـطــاع ،مشيدا
ب ـ ــال ـ ــدور ال ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوم بـ ــه ات ـ ـحـ ــاد ت ـج ــار
الذهب والمجوهرات خدمة لهذا القطاع
ال ـح ـيــوي ،بــاس ـت ـخــدام أف ـضــل اإلم ـكــانــات
والخبرات البشرية المتاحة.

مــن جــانـبــه ،أكــد األرب ــش دور االتـحــاد
فـ ــي ت ــدع ـي ــم وت ـن ـش ـي ــط ص ـن ــاع ــة ال ــذه ــب
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــوهـ ـ ــرات ك ـ ــأح ـ ــد أهـ ـ ـ ــم األعـ ـ ـم ـ ــدة
ً
االقتصادية المحلية ،معربا عن خالص
تقدير اال تـحــاد للجهود ا لـتــي تـقــوم بها
"ال ـ ـغـ ــرفـ ــة" مـ ــن أج ـ ــل دع ـ ــم الـ ـش ــرك ــات فــي
ً
مختلف القطاعات ،ومشيرا الى أن هناك
ال ـعــديــد م ــن الـقـضــايــا وال ـم ـعــوقــات الـتــي
تواجه بعض الشركات العاملة في قطاع
ً
الذهب والمجوهرات ،آمال إيجاد الحلول
المناسبة لهذه التحديات في المستقبل
القريب.
وأكد الرئيس اهتمام "الغرفة" بتعزيز
دور ه ـ ـ ــذا ا ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ا ل ـ ـم ـ ـهـ ــم ،مـ ـ ــن خـ ــال
تواصلها مع الجهات المعنية في الدولة،
ومحاولة التوصل الى الحلول المناسبة
الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع من جديد،
وي ــأت ــي ذل ــك م ــن ض ـمــن ج ـه ــود "ال ـغــرفــة"
ال ـم ـتــواص ـلــة م ــع أع ـضــائ ـهــا الـمـنـتـسـبـيــن
لها كافة.

ً
الصقر متسلما هدية تذكارية من رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات أمس

ً
ً
«الوطني» يوفر لعمالئه فرعا متنقال
خالل ساعات الحظر
ي ـ ـحـ ــرص بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
ع ـلــى أن ي ـك ــون األقـ ـ ــرب إلـ ــى عـمــائــه
ر غــم ا لـظــروف االستثنائية وخاصة
فــي ظــل مــا تـفــر ضــه األز م ــة الصحية
الحالية وما يتم تطبيقه من تدابير
وإجراء ات احترازية ،وفي هذا اإلطار،
عمد "الوطني" إلى توفير خدمة الفرع
المتنقل في مناطق الكويت المختلفة
خ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـح ـظ ــر الـ ـج ــزئ ــي حـتــى
يتمكن عمالؤه من إنجاز معامالتهم
الـمـصــرفـيــة ب ـكــل س ـهــولــة ،م ــع األخ ــذ
فــي االع ـت ـبــار اإلج ـ ــراء ات االح ـتــرازيــة
وال ـ ـ ــوق ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،بـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـت ـ ـمـ ــاشـ ــى م ــع
تــوجـيـهــات وزارة الـصـحــة والـجـهــات
ً
الـمـعـنـيــة وذل ــك ح ـفــاظــا عـلــى ســامــة
العمالء والموظفين.
وا لـفــرع عـبــارة عــن حافلة تحتوي
على جهاز سحب آلي وجهاز صراف
تـ ـف ــاعـ ـل ــي ،حـ ـي ــث سـ ـي ــوف ــر ل ـل ـع ـم ــاء
خ ــدم ــات ال ـس ـحــب واإليـ ـ ــداع ال ـن ـقــدي،
وإصـ ــدار بـطــاقــة سـحــب آل ــي ،وإي ــداع
وسحب شيكات بنك الكويت الوطني،
ً
عـ ـلـ ـم ــا أن ع ـم ـل ـي ــة ا لـ ـسـ ـح ــب ا ل ـن ـق ــدي
م ـت ــو ف ــرة لـمـبـلــغ  1.000د يـ ـن ــار كـحــد
ً
أد نــى و صــوال إلى  5.000دينار كحد
أق ـصــى واإلي ـ ــداع ال ـن ـقــدي مــن 1.000
ً
دينار كحد أد نــى و صــوال إلى 3.000
دينار كحد أقصى ،في حين أن عملية
سحب شيكات "الوطني" متوفرة من
 1.000دينار كحد أدنى لغاية 5.000
دينار كحد أقصى .إضافة إلى طباعة
كشف حساب.
كما يتضمن الفرع المتنقل جهاز
ً
صــراف تفاعليا سيمكن العمالء من
التحدث بالصوت والصورة مع أحد

علي المال

مــوظـفــي الــوط ـنــي لـمـســاعــدتـهــم على
إتمام معامالتهم المصرفية.
ول ـض ـمــان أع ـلــى مـعــايـيــر الـســامــة
في ظل الظروف الراهنة ،يتم اتخاذ
جـمـيــع ال ـتــداب ـيــر الــوقــائ ـيــة ال ــازم ــة،
من قياس در جــة حــرارة العمالء قبل
ا لــد خــول إ لــى ا لـفــرع و تـقــد يــم الكمامة
الطبية والقفازات .كما يتواجد أحد
موظفي الوطني داخل الفرع المتنقل
لمساعدة العمالء وتسهيل إنجازهم
للمعامالت.
ويـ ـق ــدم الـ ـف ــرع ال ـم ـت ـن ـقــل خــدمــاتــه
ل ـل ـع ـمــاء م ــن ال ـس ــاع ــة  6مـ ـس ـ ً
ـاء إل ــى
ً
مساء .
الساعة 10
وبهذه المناسبة ،قال مدير إدارة
ا لـفــروع المحلية فــي "ا لــو طـنــي" علي
الـمــا " :يـلـتــزم الـبـنــك بـخــدمــة عمالئه
وإتمام جميع معامالتهم مع الحفاظ
عـلــى سالمتهم و قــد تــأ كــد ذ لــك خــال
الظروف االستثنائية التي نعيشها

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ً
ب ـس ـبــب جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا" ،م ـض ـي ـفــا:
"ع ـل ــى م ـ ــدار األزمـ ـ ــة ك ـن ــا األقـ ـ ــرب مــن
خالل مبادراتنا وقنواتنا اإللكترونية
وخــدمــات ـنــا الــرق ـم ـيــة وح ـل ــول الــدفــع
المتطورة".
وأشار المال إلى أن "الوطني" أول
م ــن أط ـلــق ت ـلــك ال ـخــدمــة ف ــي الـكــويــت
خـ ـ ــال ذروة األز مـ ـ ـ ــة فـ ــي ظـ ــل س ـعــي
البنك إ لــى تمكين عمالئه مــن إتمام
معامالتهم الضرورية في ظل ظروف
الحظر القائمة.
وأكـ ـ ــد ح ـ ــرص ال ـب ـن ــك ع ـل ــى ات ـب ــاع
كــل إجـ ــراء ات الـســامــة لـلـحـفــاظ على
ا لـعـمــاء والموظفين وذ لــك فــي إ طــار
ت ـن ـف ـيــذه ل ـل ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـ ـصـ ــادرة عــن
الجهات الرسمية المختصة.
وبـ ــإم ـ ـكـ ــان الـ ـعـ ـم ــاء حـ ـج ــز م ــوع ــد
للحصول على هذه الخدمة من خالل
خدمة الوطني عبر  WhatsAppعلى
الرقم  ،1801801حيث سيصل الفرع

ّ
«بيتك» يثمن جهود أبطال الصفوف األمامية
نظم زيارة لهم أثناء تأدية واجبهم الوطني

الـمـتـنـقــل أم ــام م ـنــزل الـعـمـيــل ويـقــدم
لــه ا ل ـخــد مــات ا لـمـصــر فـيــة المختلفة،
ل ـي ـن ـت ـقــل ب ـع ــده ــا إلـ ــى م ـن ــزل الـعـمـيــل
الـتــالــي .مــع الـعـلــم انــه سيتم اإلعــان
ع ـب ــر م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
ا لـ ـخ ــا ص ــة ب ــا ل ـب ـن ــك  nbkgroupعــن
جدول المناطق التي سيتم زيارتها
وب ــالـ ـت ــال ــي ب ــإمـ ـك ــان الـ ـعـ ـم ــاء ح ـجــز
ً
مــوعــدهــم م ـس ـب ـقــا .وت ـتــوفــر الـخــدمــة
ل ـع ـم ــاء "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" ،وعـ ـل ــى ال ـع ـم ـيــل
إحـ ـ ـض ـ ــار الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ح ـتــى
يتسنى له االستفادة من هذه الخدمة.
وح ـ ـ ــرص "ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي" مـ ـن ــذ ب ــداي ــة
ا نـتـشــار ف ـيــروس ك ــورو ن ــا المستجد
ع ـلــى ت ـقــديــم ك ــل ال ــدع ــم ل ـع ـمــائــه مــن
خـ ــال ق ـن ــوات ــه ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وف ــروع ــه
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـش ــرة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـن ــوات
ال ــرق ـم ـي ــة م ـث ــل خ ــدم ــة ال ــوط ـن ــي عـبــر
ال ـ ـمـ ــوبـ ــايـ ــل وخ ـ ــدم ـ ــة الـ ــوط ـ ـنـ ــي ع ـبــر
ً
اإلنترنت ،فضال عن خدمة التواصل
م ــع ال ــوط ـن ــي وخ ــدم ــة ال ــوط ـن ــي عـبــر
 WhatsAppعلى  1801801أو حتى
من خالل مواقع التواصل االجتماعي
الخاصة بالبنك ،إذ تتم اإلجابة عن
ج ـم ـيــع االس ـت ـف ـس ــارات ب ــأس ــرع وقــت
ً
م ـم ـكــن .ه ــذا وي ـح ــرص ال ـب ـنــك أي ـضــا
عـلــى نـشــر الـمـعـلــومــات واإلرش ـ ــادات
الخاصة بكل ما يتعلق بهذه المرحلة
من خالل حسابات البنك عبر مواقع
ا ل ـت ــوا ص ــل اال ج ـت ـم ــا ع ــي nbkgroup
ً
ً
وال ـتــي تــاقــي ت ـفــاعــا الف ـتــا مــن قبل
العمالء.

«برقان» يعلن
الفائز بسحب يومي
ربع السنوي

أع ـلــن بـنــك بــرقــان،
أمس ،الفائز الجديد
ف ـ ــي سـ ـح ــب ح ـس ــاب
يــو مــي ر بــع السنوي
وهو محمد عبدالله
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزان ال ـ ـ ـ ــذي نـ ــال
جائزة نقدية بقيمة
 1 2 5 . 0 0 0د يـ ـ ـن ـ ــا ر ،
حـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــث عـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــر ع ـ ــن
سعادته بالفوز بها.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات رب ـ ــع
ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة ،ي ـت ـع ـيــن
عـ ـ ـل ـ ــى ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء أال
يـ ـق ــل رصـ ـي ــده ــم عــن
 500د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار لـ ـم ــدة
شهرين كاملين قبل
تاريخ السحب ،كما
أن ك ـ ــل  10د ن ــا ن ـي ــر
تمثل فرصة وا حــدة
لدخول السحب.
وإذا ك ـ ــان ر ص ـيــد
الحساب  500دينار
وم ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــوق ،س ـ ــوف
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــون ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب
ً
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاب م ـ ــؤه ـ ــا
لـلــدخــول فــي كــل من
السحوبات اليومية
وربع السنوية.

فريق «بيتك» مع أبطال الصفوف األمامية
استمرارا اللتزامه بالمسؤولية االجتماعية،
نظم بيت التمويل الكويتي "بيتك" ،زيارة ألبطال
الصفوف األمامية اثناء تأدية واجبهم الوطني،
بهدف تقدير تفانيهم في العمل من أجل خدمة
الـ ـك ــوي ــت وسـ ــامـ ــة ش ـع ـب ـه ــا ،وت ـث ـم ـي ــن دورهـ ـ ــم
المحوري في ظل الظروف االستثنائية الحالية.
وتــأتــي هــذه ال ـم ـبــادرة بـهــدف تشجيع جميع
العاملين في الصفوف االمامية ،مع التأكيد على
أهمية االلتزام باإلجراء ات والتدابير الحكومية،
واتباع اإلرشادات الصادرة من الجهات الرسمية.
وتؤكد المبادرة حرص "بيتك" على االضطالع
بدوره الوطني واالجتماعي كمؤسسة مالية رائدة
على مستوى القطاع الخاص ،تقوم بالتزاماتها
تجاه المجتمع والجهات الحكومية والرسمية
بمختلف الظروف ،وتعكس الحرص على تعزيز
التعاون المثمر مــع وزارة الداخلية ،والتشديد
على أهمية استمرار الشراكة االستراتيجية لدعم
الجهود المجتمعية.
وأكد "بيتك" دوره الوطني الرائد من خالل دعمه
لمختلف الجهود االجتماعية والوطنية ،حيث
ســاهــم بــدعــم جـهــود وزارة الداخلية عبر تقديم

 30سيارة تخدم العاملين بالوزارة أثناء تأدية
مهامهم تجاه الدولة والمجتمع .كما ساهم بدعم
جمعية الـهــال األحـمــر فــي توفير عــدد كبير من
النقاط األمنية المتنقلة لخدمة السلطات األمنية
في المحاجر الصحية والمواقع األمنية المختلفة.
وس ــاه ــم "ب ـي ـت ــك" ب ــدع ــم صـ ـن ــدوق ال ـم ـج ـهــود
الحكومي الذي أعلنه بنك الكويت المركزي والذي
وضع تحت تصرف مجلس الوزراء لدعم المساعي
الحكومية واالحتياجات والتدابير العاجلة في
مواجهة أزمة كورونا.
ك ـم ــا ح ـ ــرص "بـ ـيـ ـت ــك" ع ـل ــى س ــام ــة مــوظ ـف ـيــه
وال ـع ـم ــاء ع ـبــر ات ـب ــاع الـتـعـلـيـمــات واإلرش ـ ـ ــادات
والـتــوصـيــات الـصـحـيــة ،وكــذلــك تــوظـيــف قـنــوات
"بيتك" لنشر التوعية بأهمية االلتزام بالتدابير
الــوقــائ ـيــة األســاس ـيــة عـبــر رس ــائ ــل وفـيــديــوهــات
ت ــوع ــوي ــة ت ـح ـمــل ن ـصــائــح وإرش ـ ـ ـ ــادات تثقيفية
بالصحة والسالمة بشأن الظروف الحالية وكيفية
التعامل معها.
ويواصل "بيتك" ريادته في المسؤولية الوطنية
والمجتمعية عبر مبادرات مجتمعية كانت محل
تقدير جهات عالمية ومحلية مرموقة.

«طيران الجزيرة» تطلق خط رحالت
ً
جديدا إلى أديس أبابا

أعلنت "طيران الجزيرة" ،أمس ،إطالقها
خ ــط رحـ ـ ــات ج ــدي ــدا إل ـ ــى أديـ ـ ــس أب ــاب ــا،
إثـيــوبـيــا ،اب ـت ـ ً
ـداء مــن  16ال ـج ــاري ،بــواقــع
رحلتين أسبوعيا تربط بهما العاصمة
اإلثيوبية بوجهات عديدة تخدمها الشركة
في الشرق األوسط وآسياُ .
ويعد هذا الخط
الثاني الذي تطلقه الشركة منذ بداية العام.
وق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ــ"طـ ـي ــران
الجزيرة" ،روهيت راماشاندران" :تواصل
الشركة تنفيذ خطط توسعها التي تخدم
بها مختلف شرائح المسافرين ،من بينهم
الـجــالـيــة اإلثـيــوبـيــة المقيمة فــي الكويت
ودول المنطقة ،حيث أصبح متوافرا لهم
خيار جديد للسفر بقيمة تنافسية( .طيران
الجزيرة) تخطط إلطالق رحالت إلى عدد
ً
من الوجهات الجديدة خالل العام ،تزامنا
ً
م ــع عـ ــودة ح ــرك ــة ال ـس ـفــر تــدري ـج ـيــا حــول
العالم ،بفضل تسريع وتيرة التطعيم".
وعلى المسافرين إ لــى إثيوبيا تقديم
شـهــادة فحص  RT PCRسلبية لفيروس
"كــوف ـيــد ،"-19كما أنهم ملزمون بالحجر
ً
في منزلهم أو بفندق لمدة  14يوما عند
الوصول.
وس ـي ـتــم تـسـيـيــر ال ــرح ــات إل ــى أدي ــس
أبــابــا على متن أسـطــول طـيــران الجزيرة،
ال ــذي يضم طــائــرات إيــربــاص A320neo
الجديدة المزودة جميعها بفالتر الهواء
ذات مـعــايـيــر الـمـسـتـشـفـيــات  .HEPAكما

اتخذت "طيران الجزيرة" جميع إجــراء ات
ال ـســامــة واالح ـت ـي ــاط ــات ع ـلــى طــائــراتـهــا
وفي مبنى ركاب الجزيرة  T5في الكويت،
لضمان سفر آمن.
وم ـنــذ ب ــداي ــة جــائـحــة "ك ــوفـ ـي ــد ،"-19لم
ً
تدخر الشركة جهدا لدعم حكومة الكويت
في جهودها لمحاربة انتشار الفيروس.
ووضـعــت "طـيــران الـجــزيــرة" أسطولها
تحت تـصــرف الــدولــة ،وشــاركــت فــي أكبر
ب ــرن ــام ــج إج ـ ـ ــاء ت ـن ـف ــذه الـ ـك ــوي ــت ،حـيــث
قامت بتشغيل أكثر من  60رحلة إلعــادة
أكثر من  6800مواطن كويتي من جميع
أنحاء العالم ،إضافة إلى تحويل مرافقها
المخصصة لخدمة  Park & Flyوفي وقت
قـيــاســي إل ــى أول مــركــز للفحص السريع
بالسيارة لفيروس "كوفيد "-19في الكويت،
والــذي قامت وزارة الصحة باستخدامه.
كما قام فريق طيران الجزيرة بإنشاء مركز

ثان للفحص السريع في استاد جابر.
ٍ
كذلك واصلت الشركة خدمة الشركات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات دون انـ ـقـ ـط ــاع ،م ــن خ ــال
تشغيل رحالت شحن كاملة بسعة تصل
ً
إلى  15طنا لكل طائرة ،لضمان استمرارية
األع ـمــال ونـقــل المنتجات األســاسـيــة إلى
ً
البالد .وقامت أيضا بتسيير رحالت لنقل
الـمـقـيـمـيــن إل ــى خ ــارج ال ـكــويــت ،بموجب
توجيهات وزارة الخارجية ،وبطلب من
السفارات المحلية.
وبحلول نهاية يونيو ،أعلنت "طيران
الـجــزيــرة" تقديم  50ألــف تــذكــرة مجانية
ذه ــاب ــا وع ـ ـ ــودة ل ــأب ـط ــال ال ـعــام ـل ـيــن فــي
الخطوط األمامية ،وتقدر القيمة اإلجمالية
لهذه التذاكر بـ  5ماليين دينار.

جدول الرحالت بين الكويت وأديس أبابا
رقم الرحلة أيام الرحالت
J9 781
J9 782

من

إلى

السبت
والثالثاء
السبت
أديس أبابا الكويت
والثالثاء

الكويت أديس أبابا

موعد المغادرة موعد الوصول
(بالتوقيت
(بالتوقيت
المحلي)
المحلي)
09:35

13:35

14:20

18:10
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اقتصاد

توصية بتوزيع  10فلوس وأسهم منحة بواقع %10
أعلنت شركة أجيليتي نتائجها المالية
لعام  2020محققة صافي أرباح بقيمة 41.6
ً
مليون دينار ،أو  21.73فلسا للسهم الواحد،
بتراجع قدره  52.1في المئة عن عام .2019
وبلغت إي ــرادات الشركة  1.6مليار دينار
بزيادة  2.7في المئة في حين بلغت األرباح
قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء  162.4مليون دينار بتراجع 15.9
ً
في المئة ،علما أن نتائج العام تشتمل على
تكاليف غير متكررة تتعلق بمصاريف إعادة
الهيكلة الـخــاصــة بـكــوفـيــد -19بقيمة 12.5
ً
مليون دينار و 28مليونا مصاريف متعلقة
بخسارة أرض أمغرة.

أما في الربع الرابع من العام ،فبلغ صافي
األرباح  10.1ماليين دينار بواقع  5.25فلوس
للسهم الــواحــد ،بتراجع  56.6فــي المئة عن
نفس الفترة من عام  .2019كما بلغت األرباح
قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطـفــاء  40مليون ديـنــار فــي الــربــع الرابع
من عام  2020بتراجع  21.2في المئة ،بينما
شهدت اإليرادات زيادة بنسبة  12.4في المئة
ً
لتصل الى  452.7مليونا.

توصيات مجلس اإلدارة
وأوصـ ــى مـجـلــس اإلدارة ب ـتــوزيــع أرب ــاح

نقدية بقيمة  10في المئة ( 10فلوس للسهم
الواحد) وأسهم منحة بقيمة  10في المئة (10
أسهم لكل  100سهم) وهذه التوصية خاضعة
ل ـمــواف ـقــة الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة لـمـســاهـمــي
الشركة.
وأوض ـ ـ ــح طـ ـ ــارق س ـل ـط ــان؛ ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس اإلدارة والــرئـيــس التنفيذي لشركة
ً
أجيليتي ،أن عام  2020كان مليئا بالتحديات
بالنسبة لمعظم الشركات في جميع أنحاء
ً
العالم ،بما في ذلك أجيليتي ،مضيفا" :لقد
ت ـحــرك ـنــا ب ـس ــرع ــة ل ـت ـعــديــل ه ـي ـكــل الـتـكـلـفــة
الـخــاص بالشركة بما يتماشى مــع الــواقــع
الــذي يواجهه كل جــزء من أعمالنا ،ذلــك مع

ال ـتــأكــد ف ــي ن ـفــس ال ــوق ــت م ــن ال ـح ـفــاظ على
رؤيتنا االستراتيجية طويلة المدى وتوفير
الدعم المستمر لمجتمعاتنا حول العالم".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف سـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــان" :ن ـ ـ ـحـ ـ ــن ف ـ ـ ـخـ ـ ــورون
بــالـخـطــوات ال ـتــي اتـخــذنــاهــا لـلـحـفــاظ على
س ــام ــة مــوظـفـيـنــا الـعــامـلـيــن ف ــي الـخـطــوط
األمامية ،واستمرار شحن البضائع لعمالئنا
ف ــي مــواج ـهــة واح ـ ــدة م ــن أك ـب ــر اض ـطــرابــات
ســاســل اإلمـ ــداد الـتــي شـهــدهــا الـعــالــم على
ً
اإلط ــاق .أيـضــا ،تمكنا مــن البقاء ملتزمين
بتوفير الدعم المستمر للحكومات وشركائنا
في المجال اإلنساني ومجال التعليم والذين
يقومون بالتصدي لهذا الوباء العالمي".

طارق سلطان

 Ooredooمن أفضل  40عالمة تجارية
لشركات االتصاالت في العالم

ً
وفقا لتقرير  Telecoms 150لعام  2021الصادر عن «»Brand Finance
في إنجاز جديد تحققه للمرة األولى ،أعلنت مجموعة
 Ooredooأنها حصلت على المركز  40ضمن قائمة أفضل
ً
 50عالمة تجارية لشركات االتـصــاالت فــي العالم ،وفقا
لتقرير  Telecoms 150لعام  2021الصادر عن وكالة Brand
 Financeالعالمية.
ً
ً
وصعدت مجموعة  Ooredooمركزا واحدا عن تصنيفها
خــال الـعــام الماضي  2020والــذي شغلت خالله المركز
 ،41كـمــا ع ــززت ظـهــورهــا ضـمــن قــائـمــة أفـضــل  50عالمة
تجارية لشركات االتصاالت في العالم للعام الخامس على
التوالي .وارتفع مؤشر قوة العالمة التجارية للمجموعة
ليصل إلــى أعلى مستوياته على اإلط ــاق ،كما حافظت
المجموعة على تصنيف  +AAلعالمتها التجارية للعام
الثالث على التوالي.
ً
كما حافظت المجموعة أيـضــا على مكانتها الــرائــدة
عـلــى مـسـتــوى المنطقة مــن خ ــال كــونـهــا مــن بـيــن أقــوى
ث ــاث ع ــام ــات ت ـجــاريــة م ــن حـيــث الـقـيـمــة عـلــى مستوى
الشرق األوسط.
وتصدر وكالة  Brand Financeالمختصة باستشارات
ً
ً
القيمة السوقية واالستراتيجية تقريرا سنويا يتضمن
ً
قائمة بأفضل العالمات التجارية وفقا لتقييمات شركات
ً
االتصاالت حول العالم .ويتم تقييم العالمات التجارية أوال
ً
لتحديد قوتها -استنادا إلى عوامل متعددة مثل االستثمار
في التسويق واالنتشار والوالء ورضا الموظفين وسمعة

هبوط حاد جديد
لـ «بتكوين» بعد
بلوغ الذروة
ت ــراج ـع ــت "ب ـت ـك ــوي ــن" بشكل
ح ـ ـ ــاد م ـ ــن جـ ــديـ ــد أم ـ ـ ـ ــس ،ب ـعــد
بلوغها مـسـتــوى مرتفعا غير
مسبوق عند  61ألفا و781.83
دوالرا مـطـلــع األسـ ـب ــوع ،عقب
تــوقـيــع الــرئـيــس األمـيــركــي جو
ب ــاي ــدن ع ـلــى حــزم ـتــه للتحفيز
الـ ـم ــال ــي الـ ـب ــال ــغ ق ـي ـم ـت ـهــا 1.9
ت ــر يـ ـلـ ـي ــون دوالر ،و ت ــو ج ـي ـه ــه
بتسريع التطعيمات.
فـ ـف ــي الـ ـتـ ـع ــام ــات ال ـم ـب ـك ــرة
ب ـل ـن ــدن ،ن ــزل ــت أكـ ـث ــر ال ـع ـمــات
ال ـم ـش ـف ــرة رواجـ ـ ـ ــا فـ ــي ال ـع ــال ــم
دون م ـس ـت ــوى  55أ لـ ــف دوالر
فترة وجيزة ،وبحلول الساعة
 1118بتوقيت غــريـنـتــش ،كــان
متراجعة  5.2في المئة إلى 55
ألفا و 973.30دوالرا.

«أولى وقود»
تنظم مبادرة
«التطعيم حماية»

نـظـمــت شــركــة أول ــى لتسويق
الوقود حملة تشجيعية بعنوان
"التطعيم حماية لنفسك وعائلتك
ومـجـتـمـعــك" لــأش ـخــاص الــذيــن
تلقوا تطعيم "كوفيد  "19 -بهدف
تشجيع جميع العمالء والمجتمع
كافة على تلقي اللقاح للحد من
انتشار الوباء.
وستكون هناك خدمة مجانية
ف ـ ــي ج ـم ـي ــع مـ ـحـ ـط ــات ال ـغ ـس ـيــل
التابعة للشركة لحاملي شهادات
التطعيم ضــد ف ـيــروس كــورونــا،
تشمل التعقيم وتعطير السيارة
ألي عميل يقوم بغسيل سيارته
بأي نوع من انواع خدمة الغسيل.
وأعـ ـلـ ـن ــت "األولـ ـ ـ ـ ـ ــى" عــرض ـهــا
الـ ـحـ ـص ــري األربـ ـ ـع ـ ــاء ال ـم ــاض ــي،
وي ـس ـت ـم ــر ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة مـ ــارس
ال ـ ـجـ ــاري ،إذ القـ ــى إقـ ـب ــاال الف ـتــا
م ــن الـجـمـيــع عـلــى ال ـخــدمــة الـتــي
يقدمها.
ويأتي هذا العرض من منطلق
المسؤولية االجتماعية للشركة
ودور القطاع الخاص في التوعية
وللتشجيع على تلقي التطعيم
لـ ـم ــا ب ـ ــه م ـ ــن ف ـ ــائ ـ ــدة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع
لمحاربة الوباء والعودة للحياة
الطبيعية.

محمد بن عبد الله آل ثاني
الشركة ،ومن ثم يتم استخدام هذه المعايير لتحديد نسبة
إيرادات الشركة التي تساهم بها العالمة التجارية .وتشكل
المعلومات التي يتم الحصول عليها من هذين اإلجراءين
أساس تصنيف العالمات التجارية األعلى قيمة في مجال
االتصاالت.
وتتابع وكالة  Brand Financeقيمة العالمة التجارية
لمجموعة  Ooredooباستمرار منذ أن أطلقت الشركة

عالمتها التجارية الجديدة عام  ،2013كما تعمل الشركة
ً
حاليا فــي  10أس ــواق فــي أنـحــاء الـشــرق األوس ــط وشمال
ً
إفريقيا وجنوب شرق آسيا ،وتعد الدوحة مقرا لها.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـح ــدي ــات ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن جــائـحــة
ك ــوفـ ـي ــد ،-19اس ـت ـمــرت مـجـمــوعــة  Ooredooف ــي الـقـيــام
باستثمارات كبيرة في مختلف عملياتها خالل عام ،2020
بـمــا فــي ذل ــك بــرنــامــج الـتـحــول الــرقـمــي الـكــامــل المستمر
والتحديثات الرئيسية على الشبكة.
كما أن التزام المجموعة بتحقيق رضا العمالء الكامل،
والذي يتضح بشكل خاص في جهودها لدعم المجتمعات
ً
والحكومات في مكافحة الوباء ،عزز أيضا القيمة اإلجمالية
للعالمة التجارية.
وحول هذا اإلنجاز ،قال الشيخ محمد بن عبد الله آل
ثاني ،نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة " :Ooredooنعتز
بتحقيق هذا اإلنجاز الجديد وصعود عالمتنا التجارية
ضمن قائمة أفضل شركات االتـصــاالت في العالم ،فإلى
جانب كوننا وللعام الخامس على التوالي من بين أفضل
 50عالمة تجارية لشركات االتصاالت في العالم ،نجحت
مجموعة  Ooredooهذا العام في تعزيز حضورها لتصبح
من بين أفضل  40عالمة تجارية لشركات االتصاالت في
ً
ً
ً
ً
العالم ،كما حققنا أيضا رقما قياسيا جديدا في مؤشر
قــوة عالمتنا التجارية .وال شــك أن هــذا اإلنـجــاز يبرهن
على مساهمتنا الكبيرة في قطاع االتصاالت حول العالم".

 6ملصقات تشويقية لفيلم «في المرتفعات»
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أصـ ـ ـ ـ ــدرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـم ـن ـت ـجــة
لفيلم " "In the Heightsأو "في
المرتفعات" 6 ،ملصقات تشويقية
ً
للفيلم ،اسـتـعــدادا إلطــاقــه بــدور
العرض السينمائية في  18يونيو
المقبل.
وكـ ـ ـ ــان ال ـف ـي ـل ــم قـ ــد طـ ـ ــرأ عـلـيــه
ت ــأج ـي ــات عـ ــدة ب ـس ـبــب ف ـيــروس
كـ ــورونـ ــا ،ح ـت ــى أع ـل ـن ــت ال ـشــركــة
المنتجة  Warner Brosيونيو
ً
ً
موعدا نهائيا لطرحه.
وي ـ ـشـ ــارك فـ ــى ب ـط ــول ــة ال ـف ـي ـلــم
عدد كبير من نجوم العالم ،ومن

أب ــرزه ــم مـيـلـيـســا ب ــاري ــرا وم ــارك
أنـ ـت ــون ــي وس ـت ـي ـف ــان ــي ب ـيــاتــريــز
وأنتوني راموس وكوري هوكينز
وسوزتان بورفار ،وغيرهم.
تـ ـ ـ ـ ـ ــدور أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ف ــي
ال ـم ـج ـت ـمــع األمـ ـي ــرك ــي مـ ــن أص ــل
إسباني ،في مرتفعات واشنطن
ال ـص ــاخ ـب ــة ب ـم ــدي ـن ــة نـ ـي ــوي ــورك،
عندما يقرر مالك بوديغا تحقيق
حلمه فــي الــذهــاب إلــى الـجــزيــرة،
بعد أن دعــا والــديــه إلــى المنزل،
ف ــإن رح ـي ـلــه سـيـغـيــر شخصيته
إلى األبد.

ميليسا باريرا

تايلور سويفت وبيونسي تدخالن التاريخ بجوائز غرامي
«كل ما أردته» لبيلي إيليش يحصد جائزة تسجيل العام
ف ـ ــازت ت ــاي ـل ــور ســوي ـفــت ب ــأرف ــع األلـ ـق ــاب في
جوائز الحفل الثالث والستين لتوزيع جوائز
"غــرامــي" أمــس األول ،في حفل أدخلها التاريخ
مع المغنية بيونسيه أكثر الفنانات ألقابا في
تاريخ المسابقة.

بيلي إيليش بحفل توزيع الجوائز

فالوري كاري

واقتنص "فولكلور" لسويفت لقب ألبوم العام،
لتصبح بذلك أول مغنية تفوز بهذا اللقب ثالث
مرات.
وفازت بيونسيه بأربع جوائز ليصل مجموع
جوائزها في المسابقة إلى  28متجاوزة صاحبة
السجل القياسي السابق أليسون كراوس ،ومع
بلوغ مجموع مــا فــازت بــه خــال مسيرتها 28
جائزة ،دخلت "كوين بي" تاريخ جوائز "غرامي"
مــن خ ــال تحطيمها الــرقــم الـقـيــاســي فــي عــدد
الـجــوائــز الـتــي حصلت عليها ام ــرأة ،وفــي عدد
الـجــوائــز الـتــي حـصــل عليها مـغــن ،س ــواء أكــان
ً
رجال أو امرأة.
ومـ ـنـ ـف ــردة ،حـصـلــت بـيــونـسـيــه ع ـلــى جــائــزة
ّ
مصورة عن "براون سكين غيرل"،
أفضل أغنية
وكانت جائزتها األبرز فوزها في فئة أفضل أداء
"أر أنــد بــي" عــن "ب ــاك بــاريــد" الـتــي ص ــدرت في
ّ
خضم موجة الغضب بعد مقتل جــورج فلويد
والـتـظــاهــرات الــواسـعــة المناهضة للعنصرية
خــال صيف  ،2020وهــو مــا لــم تكن أكاديمية
ف ـنــون الـتـسـجـيــل وع ـلــومــه ال ـتــي تـمـنــح جــوائــز
"غرامي" تستطيع تجاهله.
وحصل "كــل ما أردتــه" للمغنية إيليش على
ً
جــائــزة تسجيل ال ـعــام ،مـمــا يـعـ ّـد إن ـج ــازا لهذه
ً
الفنانة التي ال تــزال في التاسعة عشرة ،علما
أنها حصلت العام الفائت على جوائز الفئات
األربع الرئيسية.

وفازت المغنية البريطانية دوا ليبا بجائزة
أفضل ألبوم بوب وهو "الحنين إلى المستقبل"
كما اقتنصت ميغان ذا ستاليون لقب أفضل
فنانة جديدة.
وفــي الحفلة الـتــي كــانــت للنساء حصة
كبيرة مــن جــوائــزهــا ،كوفئت األميركية
هير عن "آي كانت بريذ" التي اختيرت
"أغ ـن ـيــة الـ ـع ــام" ،وه ــي مستلهمة من
التظاهرات المناهضة للعنصرية
التي شهدتها الواليات المتحدة
الصيف الفائت.
واتـخــذت إج ــراءات وقائية
صـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة صـ ـ ـ ـ ـ ــارمـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي
االح ـت ـفــال الـ ــذي أق ـيــم في
لـ ــوس أن ـج ـلــس ب ـعــد عــام
ً
تـ ـم ــام ــا عـ ـل ــى أول إغـ ــاق
لقاعات الحفالت الموسيقية
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بسبب
فيروس كورونا ،إذ وضع النجوم
الكمامات والتزموا التباعد عن بعضهم،
لكن األمـسـيــة لــم تخل مــن ع ــروض غنائية
ص ــادم ــة ،ح ـيــث ش ـهــد ال ـح ـفــل ،الـ ــذي قــدمــه
تريفور نوا ،مزيجا من العروض المسجلة
والحية.
(رويترز)
تايلور سويفت

ليام نيسون

زوي كرافيتز

فالوري كاري في سلسلة إثارة جديدة لدان براون «الرامي» يتجاوز  17مليون دوالر في شهرين
بدأ العمل على سلسلة جديدة ستطرح تحت اسم "النغدون" ( ،)Langdonاستنادا إلى
الــروايــة العالمية األكثر مبيعا للكاتب الشهير دان بــراون ،التي طرحت تحت اســم The
.Lost Symbol
تتصدى لبطولة المسلسل النجمة الشهيرة فالوري كاري ،إلى جانب آشلي زوكرمان،
وسومالي مونتانو ،وريك غونزاليس ،وإيدي إيزارد ،ووبو ناب ،فيما يكتبه دان دوركين
وجاي بيتي.
المسلسل الجديد يوصف بأنه سلسلة كوميدية ممزوجة بالرومانسية ،ستصل مدتها
إلى ساعة .ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من عدة أجزاء ،على أن يدور الموسم
ً
األول حول حياة البطل المهنية ،جنبا إلى نسجه مع قصة حب في الوقت الحاضر ،وهو
شخص يدعى روم كوم في سن المراهقة.
وستدور أحداث العمل في عام  ،1986وتتبع السلسلة المغامرات المبكرة في جامعة
هارفارد ،وحل سلسلة من األلغاز القاتلة ،وإحباط مؤامرة عالمية.

تجاوزت إيــرادات فيلم "الرامي"  The Marksmanحتى اآلن  17مليونا و 734ألف دوالر
أميركي في شهرين من طرحه بدور عرض عالمية محدودة حيث انطلق أول عروضه في
 15يناير الماضي.
وتمثلت اإليــرادات في  13مليونا و 637ألف دوالر داخل الواليات المتحدة ،و 4ماليين
و 97ألفا ببقية دول العالم.
وإلى اآلن ،لم يصل الفيلم إلى جميع دور العرض حول العالم ،بسبب فيروس كورونا،
الذي أدى إلى إغالق العدد األكبر من السينمات.
يدور الفيلم حول مربي ماشية على حدود أريزونا ،يصبح بالصدفة مدافعا غير متوقع
عن صبي مكسيكي يفر من قتلة العصابات الذين الحقوه إلى الواليات المتحدة.
ويقوم ببطولة الفيلم ليام نيسون ،وجاكوب بيريز ،وهاري مالدونادو ،وتيريزا رويز،
وألفريدو كيروز ،وشون أ .روساليس ،وخوسيه فاسكيز ،وخوان بابلو رابا ،وغيرهم.

كرافيتز تحتفل بانتهاء تصوير «باتمان»
احتفلت النجمة العالمية زوي كرافيتز بانتهاء تصوير فيلم " "The Batmanفي
المملكة المتحدة ،حيث تجسد دور "كاتوومان" في الفيلم المرتقب ،الذي يلعب فيه
الفنان العالمي روبرت باتينسون دور البطولة.
وشاركت كرافيتز جمهورها ومتابعيها عبر خاصية استوري بموقع إنستغرام
جانبا من احتفالها بانتهاء تصوير دورهــا في فيلم " ،"The Batmanحيث نشرت
صورة للوحة كالكيت الفيلم ،معلقة" :وهذا غالف الخفاش".
وتلعب كرافيتز دور البطولة إلى جانب النجم العالمي روبرت باتينسون في الفيلم
الجديد ،الذي تم تأجيله مرتين ،بسبب جائحة كورونا ،وهو من إخراج مات ريفز،
حيث بدأ إنتاج الفيلم في يناير  ،2020قبل أن يجبر وباء "كوفيد "19 -فريق العمل
على التوقف في مارس الماضي ،ثم تم استئناف العمل وطرح المقطع الدعائي األول
له في أغسطس الماضي.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ّ
ّ
ً
مهنيا  :استغل ا لــو ضــع كلما أمكنك
العمل ضمن فريق فهناك مصلحتك.
ً
ّ
يتفهم الشريك الظروف التي
عاطفيا:
ّ
تمر بها ويدعمك حتى آخر لحظة.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال أه ـم ـي ــة ل ـل ـم ـش ـكــات
التي تواجهها فجميع أفراد العائلة
يدعمونك.
رقم الحظ17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :لــديــك الـفــرصــة الـكــافـيــة في
عملك إلثبات مهارتك في اإلنجاز.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :ال تـ ـخ ــف م ـ ــن الـ ـغـ ـي ــوم
المتلبدة في سماء عالقتكما فإنها
ستنحسر.
ً ّ
اجتماعيا :فكر بأن جسمك وعقلك
يحتاجان الى راحة والرياضة هي
الفضلى.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
التقدم
مهنيا :أسباب كثيرة تعوقك عن
في عملك فحاول معرفتها ومواجهتها.
ً
ً
عاطفيا :ينبغي أن يكون الحب دافعا لك
ّ
كي تتخطى جميع المعوقات.
ً
اجتماعيا :مارس مختلف الهوايات في
وقت فراغك فهي تنسيك مشاغلك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :قد تتضاعف خبرتك من وراء
ّ
الفشل فاستمر في عملك وال تخف.
ً
عاطفيا :الفلك ال يؤيد عالقتك الثانية
وسيقف لك بالمرصاد.
ً
ً
اجتماعيا :أصبح جسمك مترهال في
قسم منه بسبب شراهتك في األكل.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـي ــا :أه ـ ــداف ـ ــك فـ ــي ال ـع ـم ــل ت ـت ــزام ــن
وتتوافق مع الزمالء فال ّ
بد من نجاحها.
ً
عــاطـفـيــا :عالقتك العاطفية هــادئــة الى
ّ ً
حدود البرودة فأشعل النار فيها مجددا.
ً
اجتماعيا :اعرف كيف تستفيد من أوقات
فراغك بما يزيد من ثقافتك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا  :ال تستسلم عـنــد أي صعوبة
ً
ألنك سترتاح كثيرا بعد اجتيازها.
ً
ً
عاطفيا :تلتقي وجها لوجه بشخص
يثير فيك مشاعر االعجاب.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ق ـم ــة انـ ـتـ ـص ــارك ه ــي فــي
الـتـغـلــب ع ـلــى يــأســك بــابـتـســامــة على
ثغرك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :س ــوف تـحـصــل ال ـي ــوم على
الكثير من االهتمام وتسأل عن أمور
ّ
عدة.
ً
عاطفيا  :تشعر بــأن الحبيب يبتعد
ع ـن ــك ف ــان ـظ ــر بـ ـه ــدوء الـ ــى األس ـب ــاب
وعالجها.
ً
اجتماعيا :الوقت ال ينتظرك للقيام
بأمورك ،بل يسرق منك عمرك فانتبه.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :سـ ـت ــواجـ ـه ــك مـ ـص ــاع ــب فــا
تتوقف لحظة واحدة لن قدرتك أقوى
منها.
ً
عاطفيا :ساعة االشتياق الى الحبيب
ً
ال عقارب لها فاتصل به فورا.
ً
اجتماعيا :الفضول لمعرفة كل ما يهمّ
ً
اآلخرين قد يجعلك تعيسا.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
مـ ـهـ ـنـ ـي ـ ًـا :الـ ـحـ ـي ـ ّ
ـوي ــة وال ـ ـح ـ ـمـ ــاس فــي
العمل أمــران جـ ّـيــدان ،ولكن يسبقهما
التخطيط.
ً
ً
عاطفيا :تختلفان على أمور تافهة بدال
من التفاهم حول مستقبلكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اك ـ ــرام األهـ ــل واجـ ــب ومــن
األفضل أن تقوم به بلهفة وحب.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
ّ
تحب مهنتك فعال فكل
مهنيا :اذا كنت
ً
ما تنجزه يكون مفيدا.
ً
عــاط ـف ـيــا :االس ـت ـث ـنــاء ف ــي حـيــاتــك هو
وجود حبيب يتمنى الهناء لك.
ً
ّ
يمتص الزمن حياتنا بدون
اجتماعيا:
أن ندري فاستفد من كل لحظة تمرّ.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :جـمـيــع أش ـك ــال ال ـت ـعــاون مع
الفريق ّ
فعالة وتثمر نتائج ّ
طيبة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ــرت ــاب ــة ف ــي ع ــاق ـت ــك مــع
ّ
الـحـبـيــب تـمـنـعـكـمــا م ــن ال ـت ـمــتــع في
أوقاتكما.
ّ
ً
ً
اجتماعيا :نظرا للجاذبية التي تتمتع
بها من خــال حضورك فــإن الجميع
يريدونك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ــذه ــب الـ ـ ــى ع ـم ـل ــك ال ـي ــوم
بـمـعـنــويــات مــرتـفـعــة وق ــد يـنـتـظــرك
الحظ أمام الباب.
ً
عــاط ـف ـيــا :شــريــك ع ـمــرك يــاحــظ كل
تفصيل في حياتك وهذا ما يرضيك.
ً
اجتماعيا :ال تـشــارك الفاسدين في
ً
أعمالهم وإال تكون فاسدا مثلهم.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

الكوميديا إلسعاد الجمهور في زمن «كورونا»
تجربة
خضت
جمال:
ً

«وأنا أحبك بعد» يعرض في رمضان مقدما جرعة من الترفيه والمتعة
عزة إبراهيم

تحتاج للضحك والسعادة والبهجة ،هو ما دفعه لخوض
يترقب المخرج خالد جمال عرض مسلسله الجديد «وأنا
التجربة ،مشيرا إلى أنه يعكف على عدة مشاريع درامية جديدة
أحبك بعد» رمضان المقبل ،مؤكدا في لقاء مع «الجريدة» أن
المسلسل يقدم صورة درامية كوميدية شديدة التميز ،كما يعد تنطلق قريبا ،وإلى المزيد من التفاصيل:
أول تجربة له بمجال الكوميديا موضحا أن شعوره بأن الناس
• انتهيت مؤخرا من تصوير "وأنا أحبك بعد"
لرمضان المقبل ..حدثنا عن تفاصيله.
مسلسل "وأن ــا أحبك بعد" درام ــا اجتماعية اليت

خالد جمال ونجوم مسلسل «وأنا أحبك بعد»

كوميدي ،يقدم صــورة مختلفة من حيث الموضوع
وطــريـقــة الـمـعــالـجــة ،فـمــن نــاحـيــة يـنــاقــش قضايانا
االجتماعية بنمط جديد سيشعر معه المشاهد بمتعة
المتابعة ،وذلك بمشاركة باقة من النجوم الذي أبدعوا
حقيقة فــي هــذا العمل وهــم حسين المهدي وبثينة
الرئيسي وميس كمر ،وفهد العبدالمحسن ومحمد
الرمضان وعيسى الحساوي والوجه الجديد زينب
بهمن التي أراهن عليها في هذا العمل ،فضال عن ذلك
فقد استخدمت تكنيك فريد فــي تصوير المسلسل
أضفى على الصورة لمحة جمالية مميزة.
• وما هو األسلوب المستخدم في التصوير؟
اعـتـمــدت فــي تـصــويــر أغـلــب مـشــاهــد الـعـمــل على
تقنية الـ " "one shotباستخدام " "stady camوهو احد
أساليب التصوير التي تتيح أخذ المشهد كله في لقطة
واحدة دون تقطيع ،ويعتبر أسلوب فني صعب ويحمل
مخاطر كبيرة ،ألن الخطأ في جزء من المشهد ربما
يعرض المشهد كله للحذف ،بسبب عدم القدرة على
التقطيع ،األمر الذي يجعل المخرجون ال يعتمدونه
كأسلوب تصوير أساسي بل ربما يستخدم في 10
مشاهد مثال من إجمالي  1000مشهد ،ولكني اعتمدة
عليه بشكل أســاســي فــي تصوير حــوالــي 500-400
مشهد ،ما يعتبر مجهود كبير وصعب ولكن بالنهاية
يعطي العمل شعورا جميال للمشاهد باالنسيابية
ف ــي ال ـم ـشــاهــد والــواق ـع ـيــة ف ــي الـتـمـثـيــل واالن ــدم ــاج
أك ـث ــر م ــع األح ـ ـ ــداث وأداء الـفـنــانـيــن ول ــذل ــك أقــدمــت

على هذا االختيار لضمان مزيد من متعة المشاهدة.
• المسلسل يعتبر أول تجربة كوميدية بالنسبة لك..
فلماذا تأخرت في دخول هذا المجال؟
لم أكن مهتما في السابق بتقديم دراما كوميدية،
حيث انشغلت بتقديم المسلسالت الجادة التي تناقش
قضايا مختلفة في إطار من الواقعية ،ولكني شعرت
مؤخرا بالرغبة في إسعاد الجمهور بوحي من أزمة
كورونا فالناس بحاجة إلى الضحك ،الجميع مضطرب
ومنزعج من األوضــاع العالمية والمحلية ،وما أشد
احتياجنا لعمل يخرج بنا مــن تلك الــدائــرة ،وربما
يكون لألزمة والجائحة فضل في إخراج هذه الطاقة
من داخلي حيث اكتشفت فعليا أني محب للكوميديا
ولــدي شغف خاص بتلك االعمال بل أعتبره من أهم
المسلسالت التي قدمتها ،كما أتصور أني لن اتوقف
عن تقديم الكوميديا في أعمالي بعد أن استفزتني
فنيا وأخراجيا.
• ومــا ال ــذي يستفزك فــي العمل الفني لتخوض
التجربة بحماس ورؤية مميزة؟
االخـتــاف الـشــديــد ،فأنا أبحث عــن غير المألوف
في مشاريعي الدرامية ،وتستهويني الفكرة الخارجة
عن المعتاد وتستفزني لتقديم رؤيــة أيضا خارجة
عن المعتاد ،وإذا لم أشعر بذلك فال أقدم على دخول
العمل ،وبالفعل لدي عدة نصوص أقرأها حاليا لدخول
مشروع جديد بعد شهر رمضان ،ولكني أترقب حاليا
عرض "وأنــا أحبك بعد" على قناة "ابو ظبي" و"دبي"
وربما قناة ثالثة أيضا ،ثم سأدخل عدة مشاريع جاري
تحضيرها وجميعها خارجة عن المألوف وترضي إلى
حد كبير شغفي الفني.
• حدثنا عن مالمح تلك المشاريع ومتى تخرج
للنور؟
أوال لدي فيلم سينمائي وهو التجربة السينمائية
األولى للكاتب عبدالله الرومي ،وهو أول تعاون يجمعنا
أيضا ،وال يزال الفيلم في طور الكتابة ،كما أتواصل مع
عدة كتاب في دول مختلفة لكتابة سباعيات درامية

خالد جمال

أستعد لفيلم سينمائي
مع المؤلف عبدالله الرومي
يشارك بكتابتها مؤلفين من العراق والسعودية ومصر
وال ـســويــد ،وه ــو عـمــل عــربــي يـضــم نـجــوم خليجين
وعرب ،كما نجهز لمسلسل من  30حلقة للكاتبة علياء
الكاظمي والمنتج عبدالله السيف وهو اآلن في طور
تفريغ النص ومن المقرر دخول موقع التصوير عقب
رمـضــان مـبــاشــرة ،ونـقــوم حاليا بترشيح الفنانين
للتعاقد معهم في القريب.
• وماذا عن مسلسل "كذبة أبريل" الذي كان مقررا أن
تتصدى إلخراجه؟
بالفعل تم االتفاق مع شركة "كتويل" لإلنتاج الفني
لصاحبها الـفـنــان عـبــدالـلــه عـبــدالــرضــا عـلــى إخ ــراج
المسلسل والذي كان مقررا تصويره في يناير الماضي
ولكن تم إرجاء المشروع لبعض الوقت ،نظرا للظروف
التي يمر بها العالم في ظل جائحة "كوفيد ،"19-ولذلك
قــررت االرتـبــاط بمشاريع أخــرى لحين عــودة العمل
بالمسلسل.

الزاهد تتصدر الملصق الدعائي لـ «النمر»

سميرة سعيد في «متاهة»

روجت الممثلة هنا الزاهد مسلسلها الجديد "النمر" ،الذي تقوم بتصويره
ً
ً
استعدادا لعرضه خالل سباق دراما رمضان .2021
حاليا،
ونشرت الزاهد الملصق الدعائي والترويجي للمسلسل عبر حسابها
الرسمي على موقع إنستغرام ،وهي تتصدره منفردة باعتبارها بطلة
العمل.
مسلسل "النمر" بطولة محمد إمــام وهنا الزاهد ومــن إنتاج شركة
سينرجي ،ويشارك فيه عــدد من النجوم منهم نرمين الفقي ،ومحمد
ري ــاض ،وأحمد عبدالله محمود ،وبيومي فــؤاد وأحمد خالد صالح،
وعالء مرسي.
في جانب آخر يعرض للزاهد حاليا مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من
إخراج خالد الحلفاوي ،والذي تخوض به الزاهد البطولة المطلقة األولى،
وتدور أحداثه في  40حلقة حيث يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة.

أطلقت المطربة سميرة سعيد فيديو كليب ألحدث أعمالها الغنائية بعنوان "متاهة"،
بعد حملة تشويقية سبقت إطالقه عبر منصاتها االجتماعية.
وظهرت النجمة خالل الفيديو ،بلوك جديد ،تميزت فيه بشعر طويل وخلفها جناحان،
خالل األغنية التي تتعاون فيها مع الشاعر شادي نور ،والملحن بالل سرور ،وتوزيع هاني
ربيع ،ومن إخراج المخرج نضال هاني.
وخالل الفترة الماضية ،تعاونت سميرة في ألبومها األخير مع عدد من الشعراء كمحمد
القاياتي ،وشادي نور ،ودكتور محمود طلعت ،وأشرف أمين ،ورمضان محمد ،كما تتعاون
مع الملحنين إيهاب عبدالواحد ،ومحمد يحيى ،وحمدي الصديق ،ورضوان األسمر ،وشادي
محسن ،وأحمد العدل.
يذكر أن سميرة سعيد حققت نجاحا كبيرا ،وتصدرت مواقع التواصل خالل الفترة
الماضية ،بعدما طرحت أغنية "بحب معاك" ،وهي أولى أغاني ألبومها الجديد ،من كلمات
محمود طلعت ،وألحان أحمد العدل ،وتوزيع أحمد حسام ،ومكيس وماستر إلهامي دهيمة.

هنا الزاهد

ً
«آللئ كويتية» يقيم معرضا بمشاركة  ٢٠تشكيلية
قدمن أجمل إبداعاتهن وطالبن بالتصديق على اتفاقية 190
•

فضة المعليلي

قدمت  20فنانة تشكيلية من مجموعة فريق
"آلل ــئ كويتية" ،تحت مظلة نقابة العاملين
ب ـ ــوزارة الـتــربـيــة ،مــواضـيــع فنية مـمـيــزة في
معرض افتراضي ،تزامنا مع االحتفاالت بيوم
ال ـمــرأة الـعــالـمــي ،بـ ــإدارة د .سـنــاء العصفور،
وإشراف أمل الجفيرة.
َّ
وتضمن المعرض الكثير من الــرؤى التي
تنتصر لـلـمــرأة ،وت ـبــرز أدواره ـ ــا المهمة في
حياة األســرة والمجتمع ،باستخدام أساليب
ومضامين فنية مختلفة في تكنيكاتها ،إال أنها
ً
متفقة في معانيها ،احتفاء وتقديرا للمرأة في
وقتنا الحاضر وفي الماضي.

شغف وإصرار
وبـهــذه المناسبة ،قالت د .العصفور" :تم
عرض مشاركات الفنانات على مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي ،حتى ننشر إبــداعــاتـهــن الفنية
للمتابعين والمهتمين بشأن الفني ،وأهنئ
النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي ،وكل عام
وه ــن بخير وبصحة وس ــام ،وأي ـضــا أهنئ
المرأة العاملة في الكويت على صمودها أمام
جائحة كورونا ،سواء كانت تعمل في الصفوف
األولـ ــى ،أو تـمــارس دوره ــا المهني عن

ُبعد ،أو تقوم بإدارة شؤون منزلها ،ألننا نمر
بـظــرف استثنائي يتوجب تكاتف الجميع
أمامه".
وأشارت إلى أنه في كل عام يقوم فريق "آللئ
كويتية" بتنظيم معرض فني بهذه المناسبة،
بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،لكن "بسبب التدابير واالشتراطات
الصحية والتباعد االجتماعي ،وحتى ال ينقطع
نشاطنا ،قمنا بتحويله إلى معرض افتراضي"،
الفتة إلى أن فرض الحظر الجزئي زاد من شغف
الفنانات وإصرارهن لمواصلة نشاطهن الفني
وعدم انقطاعه.

عالم أجمل
وبينت د .العصفور أن الفنانات شاركن
بلوحات جميلة عن المرأة تجسد الحاالت التي
تمر بها ،منها :الفرح ،الحب ،الوالء والحزن في
عــدة مناسبات؛ اجتماعية ووطنية ،وأيضا
هـنــاك أعـمــال تجسد دور ال ـمــرأة العاملة في
أماكن العمل ،وشهد معرض هذا العام إطالق
فكرة جديدة ،هي مصاحبته بهاشتاغ "صادقوا
على اتفاقية  190والتوصية  206التابعة لها،
ألننا نستحق عالما أجمل خاليا من العنف
والتحرش" ،موضحة أن هناك لوحات حملت
هذا المعنى ،لكن ليس جميعها.
وتابعت" :فــي المستقبل سنقيم معرضا
فنيا مصاحبا بسينمار يناقش هذه
المطالبة ،بالتصديق على االتفاقية
مع المهتمين بهذا الشأن".
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت م ـش ــرف ــة
المعرض الجفيرة" :كعادته فريق آللئ
كويتية ،وفــي كل عــام ،يقيم معرضا
يبين فيه دور المرأة الكويتية الكبير
فــي كــل ال ـم ـجــاالت ،وف ــي ه ــذه السنة،
ورغــم كل الظروف لم تقف طموحات
ومشاركات الفنانات ،وأقيم المعرض
بلوحات مثلت كل المدارس والخبرات
والمجاالت المتنوعة ،ليوصل رسالة لكل
الشعوب عن مستوى المرأة الكويتية،
ودورها في يومها المتميز كل سنة ،وهذا
هو المعرض االفتراضي الثالث للفريق،
وبإذن الله سيتواصل العطاء ويستمر".

أعمال تشكيلية

من المعرض

الفنانة ليلى العباس اعتمدت
فــي أعمالها التشكيلية على دمج
ال ـ ـحـ ــروف ال ـع ــرب ـي ــة م ــع ال ـع ـنــاصــر
التشكيلية ،إلبــراز صفات ومفاهيم
تتعلق بالمرأة ،فيما قدمت الفنانة
مريم البشر في رصدها الفني حاالت
تخص ال ـمــرأة ،وتتفاعل معها بقدر
كبير من الصدق والتوافق اإلنساني.
َّ
وعبرت الفنانة خلود الهاجري عن
المرأة ،من خالل بعض البورتريهات،
مـسـتـعـيـنــة ب ـص ــور تـشـيــر إلـ ــى ال ـم ــرأة
ً
قديما .أمــا الفنانة فاطمة البناي ،فقد
استخلصت رؤاها من خالل رصد وجوه
الفتيات والنساء في بورتريهات ّ
معبرة.

سناء العصفور
كما قدمت الفنانة خديجة أبوالحسن رؤى
مساندة ،من خــال دمــج عبارات تتحدث عن
المرأة ،وتساندها في المحافظة على حقوقها.
واستطاعت الفنانة هدى كريمي أن تتجول
بريشتها فــي مـنــاطــق إنـســانـيــة ع ــدة تخص
المرأة .وحفلت أعمال الفنانة منال العصفور
بالرمز والتجريد في تجسيدها لــدور المرأة
بالحياة ،واتسمت أعمال الفنانة حنان الغريب
بالتنوع ،فيما فـ َّـجــرت الفنانة إيـمــان الحاج
مسألة الكبرياء الذي تتمتع به المرأة في كل
حاالتها.

القديم والجديد

وت ـنـ ّـوعــت اس ـت ـخــدامــات دالل الـعـيــاف في
رصــدهــا ألفـكــارهــا بين القديم والـجــديــد .أما
الفنانة كفاح عبدالحميد ،فقد تواصلت مع
جمال المرأة ،وما يتضمنه من ثقة بالنفس،
في حين اتسمت أعمال الفنانة نوف الخالدي
بالحيوية والرقي .وبينت ليلى هاشم من خالل
عملها الــدور الكبير الــذي تقوم به المرأة في
األسرة ،وعرجت الفنانة عواطف كاكولي إلى
استحضار المرأة ،من خالل رؤى تؤكد الجمال.
وقد َّ
عبرت الفنانة مريم المسباح عن كفاح
المرأة ،لتنير الطريق لألسرة والمجتمع ،من
خالل عناصر رمزية .أما الفنانة مها الحكاك،
فقد حرصت على الزخرفة في رسمها ألعمالها،
ً
ً
ما أضفى عليها تنوعا متميزا .وقدمت الفنانة
أمــل الجفيرة منحوتة تشير إلــى ما تقوم به
المرأة من أدوار حيوية في الحياة.
ُيذكر أن المعرض ضم العديد من الفنانات
المشاركات ،هن :أمل الجفيرة ،حصة العصفور،
ليلى عباس ،ليلى هاشم ،نجاة السمحان ،مريم
المسباح ،خديجة أبوالحسن ،عواطف كاكولي،
مريم البشر ،خلود الـهــاجــري ،هــدى كريمي،
فاطمة البناي ،منال العصفور ،إيمان الحاج،
دالل الرامزي ،دالل العياف ،كفاح عبدالحميد،
نوف الخالدي ،مها الحكاك ،وحنان الغريب.

سميرة سعيد

خبريات
باسكال مشعالني تطرح
«جنان بجنان» الجمعة

تستعد املطربة باسكال
مشعالني ،لطرح أغنية
جديدة تحمل اسم "جنان
بجنان" ،على موقع
الفيديوهات "يوتيوب"،
والتي ستطرحها على
طريقة الفيديو كليب،
واألغنية من كلمات رمضان
محمد ،وألحان أحمد
مصطفى ،وتوزيع شريف
قاسم ،ومقرر طرحها
الجمعة املقبل.
يذكر أن باسكال انتهت من
تسجيل أغنيات ألبومها
الجديد ،واملقرر طرحه خالل
األيام املقبلة على مراحل،
بواقع أغنية كل فترة وفي
النهاية تطرح األلبوم
الذي يضم  8أغنيات جملة
واحدة.

«الفن الحديث» بنيويورك
يقيم معرضًا لسيزان

يعتزم متحف الفن الحديث
في نيويورك إقامة معرض
كبير ألعمال الرسام
الفرنسي بول سيزان (1836
  )1906منتصف .2021وأعلن املتحف أن املعرض
يقام تحت عنوان «سيزان
دروينج» ويقدم أكثر من
مئتني عمل للرسام لسيزان،
في الفترة من  ٦يونيو حتى
 25سبتمبر.
(د ب أ)

ةديرجلا
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دوليات

طهران تكشف «مدينة صواريخ» وتهدد باالنتقام لسفينتها
ظريف :لن نتفاوض مع واشنطن من الصفر ...ومستعدون للحوار مع السعودية واإلمارات حول اليمن

صور مأخوذة من فيديو بثته وسائل إعالم تابعة لـ «الحرس الثوري» تظهر القاعدة الصاروخية تحت األرض

أزاح «الحرس الثوري» الستار
عما أطلق عليه مدينة جديدة
للصواريخ البالستية تحت
األرض ،في حين جدد وزير
الخارجية محمد جواد ظريف
مطالبة بالده إلدارة الرئيس
األميركي جو بايدن ًبضرورة
رفع العقوبات ،محذرا من
نفاد الوقت أمام إمكانية إنقاذ
االتفاق النووي.

طهران تتهم
إسرائيل باستهداف
سفينة المتوسط
بخضم حرب بحرية
متصاعدة

مـ ــع ت ـض ـي ـيــق إدارة ال ــرئ ـي ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن ه ــام ــش
المناورة الدبلوماسية أمام إيران
ومضيها باتجاه إحـيــاء االتـفــاق
الـ ـن ــووي وال ـع ـمــل ع ـلــى توسعته
ليشمل أنشطة طهران في المنطقة
وت ـس ـل ـح ـه ــا الـ ـب ــالـ ـسـ ـت ــي ،كـشــف
«ال ـح ــرس ال ـث ــوري» اإلي ــران ــي ،عن
مــديـنــة جــديــدة لـلـصــواريــخ تحت
األرض تابعة للقوات البحرية.
وأشــارت المؤسسة العسكرية
الخاضعة لهيمنة التيار المتشدد
والتي تسعى إلى وضع «خطوط
ح ـ ـمـ ــراء» ق ـب ــل  5أيـ ـ ــام م ــن مــوعــد
مــرتـقــب ،حــددتــه م ـصــادر غربية،
ل ـج ـمــع طـ ـه ــران وواشـ ـنـ ـط ــن على
ط ــاول ــة م ـفــاوضــات غـيــر رسـمـيــة،
بهدف بحث إحياء االتفاق النووي،
إلــى أن «الـقــاعــدة م ــزودة بمعدات
للحرب اإللكترونية ،وأنها قادرة
على إط ــاق ال ـصــواريــخ واألل ـغــام
البحرية من األعماق».
وذك ـ ـ ـ ــرت أن الـ ـم ــديـ ـن ــة «ت ـض ــم
مـجـمــوعــة كـبـيــرة م ــن ال ـصــواريــخ
ال ـب ــال ـس ـت ـي ــة ،وصـ ـ ــواريـ ـ ــخ كـ ــروز
بمديات مختلفة».
وق ـ ــال ق ــائ ــد «ال ـ ـحـ ــرس» ال ـل ــواء
حسين سالمي في تصريح أمس:
«مــا تضمه الـقــاعــدة الـجــديــدة هو
جــزء بسيط مــن ال ـقــدرات الكبيرة
ال ــواس ـع ــة ال ـص ــاروخ ـي ــة ل ـل ـقــوات
البحرية للحرس» .كما أوضحت

القوات البحرية أن «تــزود قواتها
ب ـم ـع ــدات الـ ـح ــرب اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة،
سيمكنها م ــن رص ــد االت ـص ــاالت
الداخلية للعدو ،وتتبع إشــاراتــه
المنطفئة».

اتهام بحري
وج ـ ـ ــاء ال ـك ـش ــف عـ ــن ال ـمــدي ـنــة
وقــدرت ـهــا الـبـحــريــة فــي خـضــم ما
وص ـ ــف ب ـ ـ «حـ ـ ــرب ب ـح ــري ــة ســريــة
مـ ـتـ ـص ــاع ــدة» بـ ـي ــن ال ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلســامـيــة وإســرائ ـيــل فــي البحر
األبيض المتوسط ،والبحر األحمر،
والخليج.
ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـم ـ ـت ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
«الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» اإلي ــرانـ ـي ــة ،سعيد
خطيب زادة ،أصــابــع االتـهــام إلى
إسرائيل باستهداف سفينة إيرانية
تجارية كانت متجهة إلى أوروبا
عبر «المتوسط» األربعاء الماضي.
ً
وقال زادة ،معلقا على الحادث،
إن «أصابع االتهام موجهة للكيان
الـصـهـيــونــي وسـلــوكــه الـعــدوانــي
في حادث استهداف سفينة شهر
ً
كرد» ،مضيفا أن «جميع الخيارات
مـطــروحــة لـلــدفــاع عــن أنفسنا إذا
ت ــأك ــد ض ـل ــوع أي طـ ــرف ف ــي هــذا
الحادث».
والسبت الماضي تحدث أحد
أع ـض ــاء ال ـفــريــق الـتـقـنــي المعني
ب ـم ـتــاب ـعــة ال ـ ـحـ ــادث ع ــن اح ـت ـمــال

تــورط إسرائيل بالهجوم ،مشيرا
إلى احتمال أن تكون مواد متفجرة
قــد ألقيت باتجاه «شـهــركــرد» من
جسم طائر.
وفي وقت سابق ،نقلت صحيفة
«وول ستريت جورنال» شهادة من
مسؤولين أميركيين لم تسمهم بأن
مــا ال يقل عــن  12سفينة إيرانية
استهدفتها إسرائيل خالل العامين
الماضيين خالل إبحارها باتجاه
ســوريــة ،فــي حين اتهمت الــدولــة
العبرية إيــران باستهداف سفينة
إسرائيلية بمياه الخليج نهاية
ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي بــأل ـغــام بحرية
تسببت بأضرار في جسم الحاوية
التجارية.

تكرار ظريف
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،اخ ـتــار وزيــر
الخارجية اإليــرانــي محمد جــواد
ظريف ،مركز السياسات األوروبية
ل ـم ـخــاط ـبــة األط ـ ـ ـ ــراف األوروب ـ ـيـ ــة
والـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وتــوج ـيــه
رســائــل لها بشأن تنفيذ االتفاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي وقـ ـض ــاي ــا أخـ ـ ـ ـ ــرى ،فــي
مقدمتها األزمة اليمنية.
وق ـ ــال ظ ــري ــف ،ف ــي حـ ـ ــواره مع
ّ
ال ـمــركــز األوروبـ ـ ــي ،إن الـسـيــاســة
األميركية تـجــاه االتـفــاق الـنــووي
بـعــد م ـغ ــادرة الــرئ ـيــس األمـيــركــي
السابق دونالد ترامب السلطة «لم

ً ّ
تتغير» ،مضيفا أن إدارة بايدن
«تـ ـم ــارس ال ـض ـغ ــوط ال ـت ــي كــانــت
تمارسها إدارة تــرامــب وتتحمل
ذلك».
وك ـ ـ ــرر الـ ــوزيـ ــر دع ـ ـ ــوة ط ـه ــران
لــواشـنـطــن بــال ـعــودة إل ــى االتـفــاق
ً
ال ـنــووي ورف ــع الـعـقــوبــات ،مــؤكــدا
أن «ال ــوق ــت بـ ــات يـنـفــد أم ــام ـه ــا»،
ً
رافضا الدعوات األميركية إلعادة
التفاوض بشأن االتفاق النووي،
لـيـتـســاءل« :ل ـمــاذا نـتـفــاوض على
موضوع تفاوضنا عليه من قبل
وتوصلنا إلى اتفاق؟».
ّ
وأك ــد أن اإلدارة األمـيــركـيــة «ال
يمكنها مطالبتنا بــالـعــودة إلــى
ً
ال ـت ـفــاوض م ــن ال ـص ـفــر» ،مـعـتـبــرا
ّ
أن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ال ـم ـب ــرم مع
السداسية الدولية عام « 2015كان
ً
أفضل اتفاق» ،وداعيا واشنطن إلى
االلتزام به «إذا أرادت كسب ثقتنا».
وأعـلــن ظــريــف اسـتـعــداد بــاده
ل ـل ـع ـم ــل م ـ ــع م ـ ـفـ ــوض ال ـس ـي ــاس ــة
ال ـخ ــارج ـي ــة األوروب ـ ـي ـ ــة ج ــوزي ــب
بـ ــوريـ ــل ل ـح ـل ـح ـلــة أزم ـ ـ ــة االتـ ـف ــاق
ً ّ
النووي ،مؤكدا أن طهران مستعدة
لـ ـلـ ـع ــودة عـ ــن ج ـم ـي ــع خ ـطــوات ـهــا
ال ـن ــووي ــة لـخـفــض ال ـت ـع ـهــدات إذا
رفعت العقوبات المفروضة عليها.
ّ
وشدد على أن إيران «ال تسعى
إلى صناعة األسلحة النووية ،وال
يمكن أن نستخدمها ،ولن نستخدم
ً
أي ـ ـضـ ــا األسـ ـلـ ـح ــة ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة»،

ّ ً ّ
ً
مصرحا بأن طهران «تنتظر أفعاال
ً
من اإلدارة األميركية ال أقواال».
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـق ـض ــاي ــا
اإلقليمية ،أعلن ظريف استعداد
طـ ـه ــران ل ـل ـح ــوار م ــع ال ـس ـعــوديــة
ودول المنطقة بشأن هذه القضايا،
ً
متهما الرياض بأنها لم تقم بما
هــو ض ــروري ألج ــل الـتــوصــل إلى
حل في اليمن.
ً
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :قـ ـ ـ ّـدم ـ ـ ـنـ ـ ــا ح ـ ـلـ ــوال
ومـقـتــرحــات ح ــول الـيـمــن ،ونحن
مستعدون للحوار مع السعودية
واإلمارات».

نفي ذري
ّ
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،عــلــق زادة،
على حديث مستشار األمن القومي
ً
األميركي جيك سوليفان ،أخيرا،
حول مفاوضات غير مباشرة بين
ً
واشـنـطــن وط ـهــران ،نــافـيــا وجــود
هذه المفاوضات.
وأك ــد الـمـتـحــدث اإلي ــران ــي« :لــن
ن ـت ـف ــاوض م ــع واش ـن ـط ــن بـشـكــل
ً
مباشر أو غير مـبــاشــر» ،مضيفا
ّ
أن «أميركا انسحبت مــن االتفاق
ً
ال ـنــووي فعليها أن تقبل ظــروفــا
لعدم تكرار هذا الوضع ،وحينئذ
يمكن التفاوض في إطــار االتفاق
النووي».
من جانب آخر ،رد زادة على ما
ذكره المدير العام للوكالة الدولية

للطاقة الــذريــة ،رافاييل غروسي،
ب ـ ــأن إن ـ ـتـ ــاج إيـ ـ ـ ــران ل ـل ـي ــوران ـي ــوم
بمستويات أعلى من التخصيب
ي ـج ـع ـل ـه ــا أق ـ ـ ـ ــرب لـ ـتـ ـط ــوي ــره فــي
االستخدامات العسكرية ،بالقول
إن «مسألة الرقابة فنية ،ومنحت
إيـ ـ ـ ــران ج ـم ـيــع ح ـ ـ ــاالت ال ــوص ــول
بـ ـم ــوج ــب ال ـ ـض ـ ـمـ ــانـ ــات وب ـع ــض
ال ــوص ــول ب ـمــوجــب ال ـبــروتــوكــول
اإلضــافــي ،الــذي تــم تعليقه بقرار
بــرل ـمــانــي ف ــي الـ ـ ـ  23م ــن ف ـبــرايــر
الماضي».

إلــى ذلــك ،أكــد المحامي سعيد
ده ـق ــان أن ال ـس ـل ـطــات الـقـضــائـيــة
ً
ً
اإليرانية تالحق مواطنا فرنسيا
اس ـم ــه ب ـن ـج ــام ــان ب ــري ـي ــر بتهمة
«التجسس» أمس .وجاء ذلك بعد
أن قالت باريس الشهر الماضي إن
بريير أوقف خالل رحلة سياحية
فــي الجمهورية اإلســامـيــة مايو
 .2020وجــاء ذلــك فــي وقــت طالب
المتحدث باسم وزارة الخارجية
اإلي ــرانـ ـي ــة ل ـن ــدن ب ـع ــدم تسييس
ق ـض ـي ــة الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة م ـ ــن أص ــل
بريطاني نازانين زاغاري -راتكليف
بعد توجيه المزيد من االتهامات
ل ـهــا أمـ ــس األول ب ــال ــدع ــاي ــة ضد
طهران.
(طهران  -وكاالت)

واشنطن تجدد دعمها للجيش ...وموسكو تستقبل حزب الله
ً
اليزال الوضع االقتصادي اللبناني متدهورا على أساس
يومي ،مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة أمام الدوالر
األميركي ،وبدء المتاجر إغالق أبوابها ،بسبب نقص المواد
األساسية ،وعدم القدرة على تحديد األسعار أمام التذبذب
المالي المتواصل.
وفيما بدا أن المجتمع الدولي قد «سحب يده» من القوى
السياسية جميعها ،معتبرا أنها غير مؤهلة ،وسبب أساسي
ف ــي الـمـشـكـلــة ،تـلـقــى الـجـيــش ام ــس تطمينا أمـيــركـيــا بــأن
المساعدات األميركية له ستستمر ،وان واشنطن لن تسمح
بأن يؤدي الضخ المالي إلى زعزعة الوضع داخل المؤسسة
الوحيدة ،التي التزال تعمل بطريقة فعالة.

واسـتـمــع قــائــد الجيش الـعـمــاد جــوزيــف عــون إلــى قائد
ال ـق ـيــادة الــوسـطــى األمـيــركـيــة (سـنـتـكــوم) ال ـج ـنــرال كينيث
ماكنزي في اليرزة ،بحضور السفيرة األميركية في لبنان
دوروثي شيا.
وأفادت معلومات بأن ماكنزي ابلغ عون ومن التقاهم أن
الواليات المتحدة مازالت مصممة على الحفاظ على الشراكة
القوية مع الجيش اللبناني.
ووفق مصدر دبلوماسي ،فإن اإلصرار األميركي نابع من
قناعة اإلدارة األميركية الحالية بضرورة تثبيت أقدام الجيش
اللبناني وتقويته في مواجهة الخطر األمني والعسكري.
وبينما كــان ماكينزي يــزور بيروت قادما من جولة في

لبنان والمنطقة ،وكيفية تثبيت االستقرار ،وتعزيز اإلنجازات
التي تحققت بفعل مواجهة اإلرهاب في سورية ولبنان ،وما
يمكن أن تقوم به روسيا بدعم للشعوب الصديقة في المنطقة
وخصوصا في لبنان».
كـمــا ع ــرض ف ــي ال ـس ـيــاق ال ــوض ــع الـحـكــومــي ف ــي لـبـنــان،
وحرص حزب الله على ضرورة اإلسراع في تشكيل الحكومة،
وف ــق م ــا يـعـبــر ع ــن إرادة ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي ،وه ــو مـفـتــاح
االستقرار ،وبداية معالجة األزمات.
ويـتـقــاطــع حــديــث رغ ــد مــع تـقــاريــر ومـعـلــومــات قــالــت إن
األس ـبــوع ال ـجــاري قــد يـكــون حــاسـمــا عـلــى مـسـتــوى الملف
الحكومي رغم حالة االستعصاء التي تبدو مسيطرة.

سورية تعلن إحباط هجوم على دمشق بالذكرى العاشرة للحرب

ُّ
عقوبات بريطانية و«التفاتة» فرنسية وتوتر في «مناطق تركيا»
أفــادت تقارير سورية رسمية
عن تمكن أجهزة األمــن السورية
ال ـمــوال ـيــة لـلـحـكــومــة م ــن إحـبــاط
مخطط إره ــاب ــي ك ــان يستهدف
العاصمة دمشق ،ويشمل هجمات
انتحارية باحزمة ناسفة ،وذلك
ف ــي الـ ــذكـ ــرى الـ ـع ــاش ــرة النـ ــدالع
الحرب السورية.
وقد ّ
تسببت عشر سنوات من
الحرب السورية بنزوح وتشريد
ً
ماليين السكان ،وألحقت أضرارا
هائلة بالبنى التحتية واستنزفت
االق ـت ـصــاد وقـطــاعــاتــه المنهكة،
عــدا عن دمــار كبير لم يميز بين
منزل ومرفق عام أو منشأة طبية
وتعليمية.
ومرت  10سنوات على اندالع
االض ـط ــراب ــات ،وال ي ــزال الــوضــع
كـمــا هــو عـلـيــه ،وس ــط مـحــاوالت
إقليمية ودولية إلنهاء األزمةّ .
ومــع دخ ــول عــام جــديــد ،وثــق
المرصد السوري مقتل  388ألف
شـخــص عـلــى األق ــل مـنــذ ان ــدالع
ال ـن ــزاع ،ال ــذي ب ــدأ باحتجاجات
سلمية ضد الرئيس بشار األسد
ً
ون ـ ـظـ ــامـ ــه ،م ــوضـ ـح ــا أن الـ ـع ــام
العاشر من الحرب ّ
سجل حصيلة
القتلى األدنى على اإلطالق.

وفــر قــرابــة  5.6ماليين نسمة
خارج سورية ،معظمهم إلى دول
ال ـج ــوار ،السـيـمــا تــركـيــا ولبنان
ً
واألردن ،ثلثهم تقريبا من األطفال
ً
مـ ــن ع ـم ــر  11عـ ــامـ ــا ومـ ـ ــا دون،
بـحـســب إحـ ـص ــاء ات المفوضية
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــاجـ ـئـ ـي ــن،
باإلضافة إلى تهجير  6.7ماليين
من منازلهم ،على وقــع المعارك
والـهـجـمــات الـمـتـكــررة ،ويعيش
كـ ـثـ ـي ــرون م ـن ـهــم فـ ــي م ـخ ـي ـمــات،
وفق األمــم المتحدة ،التي قدرت
إجمالي الخسائر المالية بنحو
 442م ـل ـيــار دوالر ب ـعــد ثـمــانــي
سنوات من الحرب فقط.

موقف ماكرون
ُ
وف ــي لـفـتــة فــرنـسـيــة ،اعــتـبــرت
رمــزيــة ،كـتــب الــرئـيــس الفرنسي
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،أم ــس على
«تويتر» :قبل  ١٠سنوات انتفض
الشعب السوري بسالم من أجل
الحرية والكرامة .اليوم نبقى إلى
جانبه لالستجابة لالحتياجات
اإلنسانية ،والــدفــاع عن القانون
ال ــدول ــي ،وم ـحــاربــة اإلف ـ ــات من
ال ـع ـق ــاب ،وال ـت ــوص ــل ف ــي نـهــايــة

ال ـم ـطــاف ال ــى حــل س ـيــاســي ،هو
الحل الوحيد الممكن.
وف ــي بــري ـطــان ـيــا ،أع ـل ــن وزي ــر
الخارجية دومينيك راب ،أمس،
عــن ع ـقــوبــات جــديــدة تستهدف
ستة أعـضــاء فــي حكومة األســد،
بينهم وزي ــر الـخــارجـيــة فيصل
المقداد ،لدورهم في «قمع الشعب
السوري».
وقـ ــال راب« :الـ ـي ــوم ،نـحــاســب
س ـتــة أفـ ـ ــراد آخ ــري ــن م ــن الـنـظــام
العـ ـ ـت ـ ــدائـ ـ ـه ـ ــم الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــام ـ ـ ــل ع ـل ــى
المواطنين ،الــذيــن يفترض بهم
أن يحموهم».
وتشمل قائمة العقوبات مع
الـمـقــداد ،لونا الشبل مستشارة
األسـ ـ ــد ،ورج ـل ــي األعـ ـم ــال يـســار
إبراهيم ومحمد بــراء قاطرجي،
وقائد الحرس الجمهوري مالك
عليا والرائد زيد صالح.

أسماء األسد
وبـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــدة األول ـ ـ ـ ـ ــى
والمصرفية البريطانية سابقا،
أس ـم ــاء األسـ ــد ،ت ــواج ــه محاكمة
مـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــة واحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال فـ ـ ـق ـ ــدان
ج ـن ـس ـي ـت ـهــا ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،بـعــد

رئيس المالديف يزور
قطربعد المصالحة

زار رئيس جمهورية المالديف
إبراهيم صلح قطر ،أمس ،بعد
إعادة العالقات الدبلوماسية
بين البلدين ،إثر المصالحة
الخليجية بين الدوحة
وجيرانها الخليجيين ،ومصر
بوساطة الكويت .وأعلن
أمير قطر تميم بن حمد ،عبر
«تويتر» ،أنه أجرى مباحثات
مع الرئيس صلح ،تناولت
سبل تطوير العالقات بين
البلدين .وكان وزير خارجية
جزر المالديف عبدالله شهيد
أعلن في  6يناير الماضي
عودة عالقات بالده مع
قطر ،في أعقاب المصالحة
الخليجية.

الصدر :صعدت لرؤية هالل
شعبان فرأيت أعمدة الغضب

تجسس وتسييس

ً
أسبوع حاسم حكوميا بلبنان ومتاجر تغلق لنقص السلع
المنطقةّ ،
وج ــه وزي ــر الــدفــاع اإلســرائـيـلــي ،بيني غانتس،
ً
ً
تحذيرا جــديــدا إلــى لبنان .وقــال غانتس« :مستعدون لكل
السيناريوهات على الجبهة الشمالية ،وننصح لبنان بعدم
اختبارنا» .جــاء ذلــك وســط استمرار التخوف من أي حدث
أمني أو مواجهة في الجنوب بين حزب الله وإسرائيل.
في هذه األثناء ،التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف ،بحضور نائبه ميخائيل بوغدانوف ،وأعضاء طاقم
وزارة الخارجية في موسكو ،برئيس كتلة حزب الله النيابية،
النائب محمد رعد ،والوفد المرافق له.
دام اللقاء  40دقيقة ،وصرح النائب رعد بعد اللقاء بالقول:
ً
ً
«كان اللقاء وديا وصريحا ،وتم البحث في تطورات أوضاع

سلة أخبار

ذكر رجل الدين العراقي
مقتدى الصدر أنه صعد إلى
سطح منزله لرؤية هالل شهر
شعبان ،لكنه فوجئ بـ«أعمدة
الغضب» تتصاعد «من هنا
وهناك» .وقال الصدر ،عبر
«تويتر» ،إن ما رآه كان أعمدة
دخان اإلطارات «التي يعمد إلى
إحراقها ثلة من شبابنا الذين
حرموا من أبسط مقومات
الحياة والكرامة والسعادة»،
معربا عن تفهمه وتضامنه
مع المحتجين الذين يشعرون
بأن وطنهم سلب منهم في ظل
تفشي الفساد .وانتقد الصدر
إحراق اإلطارات ،مضيفا أنه
يجب أال «تتحكم العاطفة
القلبية في الحكمة العقلية»،
داعيا العراقيين إلى التعبير
عن مواقفهم من خالل صناديق
االقتراع واالنتخابات «التي
سنحاول بكل جهدنا أن تكون
نزيهة وشفافة».

الحكومة الليبية
تؤدي اليمين بطبرق

أدت حكومة الوحدة الوطنية
الليبية ،برئاسة عبدالحميد
دبيبة ،اليمين القانونية أمام
مجلس النواب المنعقد في
مدينة طبرق شرق البالد
أمس .وقال المتحدث باسم
البرلمان عبدالله بليحق إن
«الجلسة شهدت حضورا
دوليا موسعا ،بمشاركة
مبعوث من األمم المتحدة
ومن االتحاد األوروبي ،وكذلك
سفراء عدد من الدول الصديقة
والشقيقة ،مثل سفراء أميركا
وإنكلترا وفرنسا وتركيا
وتونس والمغرب والجزائر»،
عبر تقنية زووم.

تونس :مطالبات حزبية بالتحقيق
في التسريبات الصوتية

سوريات يتسوقن في دمشق أمس األول
تحقيق أولي فتحته شرطة لندن
ب ـش ــأن م ــزاع ــم تـحــريـضـهــا على
أعـمــال إرهــابـيــة ،خــال السنوات
العشر األخيرة من الحرب.

مرتزقة فاغنر
ً
وتــزام ـنــا مــع تــأكـيــد صحيفة
«ن ــوف ــاي ــا غ ــازي ـت ــا» ال ــروس ـي ــة أن
ال ـم ـعــارضــة ت ـعـ ّـرضــت ل ــ«ه ـجــوم
كيميائي» ،أعلنت ثالث منظمات،

أمـ ـ ــس ،أن ـه ــا ق ــدم ــت ش ـك ــوى فــي
روس ـي ــا ض ــد مــرتــزقــة مجموعة
فاغنر لألمن الخاص في قضية
قتل س ــوري ًفــي  2017بوحشية
ك ـب ـي ــرة ،آمـ ـل ــة تـسـلـيــط االن ـت ـبــاه
على هذه المجموعة ،التي تقيم
عالقات مشبوهة مع الكرملين.

هجوم صاروخي
إلى ذلــك ،أعلنت وزارة الدفاع

التركية ليل األحــد -االثنين أنها
ردت عـلــى ص ــواري ــخ استهدفت
مناطق خاضعة لسيطرتها في
شمال سورية من مطار كويرس
ف ـ ــي حـ ـل ــب الـ ـخ ــاض ــع ل ـس ـي ـطــرة
الجيش السوري.
وقالت الــوزارة إن «الصواريخ
اسـ ـتـ ـه ــدف ــت ت ـج ـم ـع ــات م ــدن ـي ــة،
فضال عن مواقف صهاريج وقود
فــي جرابلس والـبــاب ،وأدت إلى
إصــابــة مدنيين بـجــروح ،مبينة

(إي بي إيه)

انها ردت على هذا الهجوم عبر
استهدافها نقاطا محددة».
ونشرت الوزارة مقطع فيديو
ً
ق ـص ـي ــرا ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» يـظـهــر
اشـتـعــال الـنـيــران فــي صهاريج
وق ـ ـ ــود ،م ـض ـي ـفــة أن ال ـس ـل ـطــات
الـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة أجـ ـ ـ ـ ـ ــرت ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
م ــع روسـ ـي ــا ل ـل ـم ـطــال ـبــة بــوقــف
اسـتـهــداف «منطقة درع الفرات
والمدنيين».
(عواصم -وكاالت)

طالب رئيس المكتب السياسي
لحزب «قلب تونس» عياض
اللومي النيابة العامة
بفتح تحقيق في التسريب
الصوتي األخير لرئيس الكتلة
الديمقراطية محمد عمار،
والذي تم تداوله عبر منصات
التواصل االجتماعي .وخالل
وقفة احتجاجية ،أكد اللومي
أن «التسريب الصوتي الوارد
على لسان النائب المذكور
أشار إلى تحكم رئيس الدولة
قيس ّ
سعيد في القضاء عبر
قرينته» ،وكشف عن «تحول
قصر قرطاج إلى فضاء لحبك
الدسائس والمؤامرات وضرب
السلطة القضائية».

ةديرجلا
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دوليات

«سبوتنيك في» يشق طريقه ألوروبا مع انتكاسة «أسترازينيكا»
• أميركا تدرس تقليل مسافة التباعد • إندونيسيا تؤجل التطعيم بسبب نقص اللقاحات
في مقابل االنتكاسات التي
يواجهها منذ أسبوعين
لقاح «أسترازينيكا» المضاد
لفيروس «كورونا» ،خطا
اللقاح الروسي «سبوتنيك في»
خطوة مهمة إلى األمام ،مع
إعالن مطوريه أنهم ّ
توصلوا
إلى اتفاقات إلنتاجه في دول
أوروبية.

أكـ ــد مـ ـط ــورو ل ـق ــاح "س ـبــوت ـن ـيــك فــي"
الروسي المضاد لفيروس"كورونا" ،أمس،
أنهم تـ ّ
ـوصـلــوا إلــى اتـفــاقــات إلنتاجه في
دول أوروبية ،في وقت تنظر وكالة األدوية
التابعة لالتحاد األوروبي في مسألة منح
ً
ً
اللقاح ترخيصا رسميا.
وألشهر عدة ،أعرب االتحاد األوروبــي
ً
عن شكوكه بشأن "سبوتنيك في" ،مشيرا
إلى نقص البيانات ،ووصف اللقاح بأنه
"أداة دعاية للسياسة الخارجية للكرملين".
وقـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس ص ـ ـنـ ــدوق االس ـت ـث ـم ــار
المباشر الــروســي كيريل دميتريف ،في
ّ
بـيــان ،إن منظمته "توصلت بالفعل إلى
اتفاقات مع شركات من إيطاليا وإسبانيا
وفرنسا وألمانيا إلطالق إنتاج سبوتنيك
في".
وأوض ـ ــح أن ــه "م ــن ش ــأن االت ـف ــاق ــات أن
تفسح المجال إلمداد األســواق األوروبية
بسبوتنيك في فور صدور الترخيص من
وكالة األدوية األوروبية".
وفي حال ترخيصه ،سيكون "سبوتنيك
في" أول لقاح غير غربي يحصل على إذن
الستخدامه في دول االتحاد.
وف ـ ــي ب ــروكـ ـس ــل ،ك ـش ــف مـ ـس ــؤول في
االت ـحــاد األوروبـ ــي أن حكومات االتـحــاد
ت ـ ـ ـ ــدرس ب ـ ـ ــدء مـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات م ـ ــع مـ ـط ــوري
ً
"سبوتنيك فــي" الستخدامه ،مشيرا إلى
أن األمر قائم على تقدم  4دول في االتحاد
بطلبات لبدء العملية.
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق اشـ ـت ــرت هـنـغــاريــا
وسلوفاكيا بالفعل اللقاح الروسي ،وأبدت
جـمـهــوريــة الـتـشـيــك اهـتـمــاهـهــا بصفقة
مماثلة ،في حين قال المسؤول األوروبي
إن "إيطاليا تدرس استخدام أكبر مفاعل
حـ ـي ــوي ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،إلنـ ـت ــاج ال ـل ـقــاحــات
بمصنع  ReiTheraقــرب روم ــا لتصنيع
سبوتنيك في".
وذكــرت "روي ـتــرز" ،أنــه "فــي حــال انضم
ل ـق ــاح سـبــوتـنـيــك إل ــى تــرســانــة لـقــاحــات
ً
االتحاد األوروبي ،فسيكون ذلك انتصارا
ً
دبلوماسيا لروسيا ،التي تعطلت تجارتها
مع دول االتحاد لسنوات بسبب العقوبات
لضمها لشبه جزيرة القرم ،وتدخلها في
شرق أوكرانيا".

وبانتظار تحقيق ّ
معمق أكـثــر ،بتعليق
أسترازينيكا".
وأعلنت وزارة الصحة األلمانية ،أمس،
ً
وقف التطعيم بـ"أسترازينيكا" احترازيا،
مشيرة إلى توصيات حديثة صــادرة عن
معهد "ب ــاول إيرليش" إلج ــراء المزيد من
الفحوص الضرورية.
وفي وقت سابق اتخذت إيرلندا القرار
نفسه بعد تسجيل  4حاالت تجلط دموي
جــديــدة فــي الـنــرويــج عـنــد بالغين تلقوا
اللقاح.
وكــانــت الـنــرويــج الـتــي أش ــارت السبت
الماضي إلى حاالت نزيف تحت الجلد لدى
بالغين شباب حصلوا على اللقاح ،علقت
األسبوع الماضي استخدام "أسترازينيكا"
على غــرار الدنمارك وإيسلندا وبلغاريا.
وبـ ـع ــد ت ـع ـل ـيــق م ـ ـ ـ ّـدة ق ـص ـي ــرة لـلـتـطـعـيــم
بـ"أسترازينيكا" أمس االول ،إثر وفاة ّ
مدرسة
ّ
تلقت اللقاح السبت الماضيّ ،قررت منطقة
بييمونتي اإليطالية ،بعد ّ
عمليات تدقيق،
ً
استئناف استخدامه مستبعدة فقط دفعة
لقاحات واحدة احترازيا.
وقال رئيس الوكالة اإليطالية لألدوية
ّ
جورجيو بالو ،إن "أسترازينيكا ال يطرح
ّ
ّ
أي خطر" ،معتبرا أن "منافعه أكبر بكثير
من المخاطر".وفي كوبنهاغن ،أعلنت "وكالة
األدوية الدنماركية" ،أن دنماركية عمرها 60
عاما توفيت من جــراء اإلصابة بجلطات
دموية بعد حقنها بـ "أسترازينيكا" ،ظهرت
عليها أعراض "غريبة جدا".

وقالت الوكالة إن عدد صفائح الدم في
جسمها ك ــان منخفضا ،وإن ـهــا أصيبت
بجلطات في أوعية دموية صغيرة وكبيرة
كما أصيبت بنزيف".
وتــابـعــت ،إن وكــالــة األدوي ــة األوروبـيــة
وسلطات االتحاد األوروبي األخرى تقوم
بالتحقيق فيها بدقة.
وكــانــت "أسترازينيكا" قــالــت فــي وقت
سابق ،إنه "ال يوجد دليل" على أن لقاحها
يزيد من خطر اإلصابة بجلطات الدم.
ً
ّ
وأفاد ناطق باسم الشركة بأن "تحليال
بشأن بيانات السالمة لدينا ،المرتبطة
ّ
مسجلة مــن أكـثــر مــن  17مليون
بـحــاالت
جرعة لقاح ّ
تم إعطاؤها ،لم يكشف عن أيّ
ّ
ّ
التعرض لجلطات
أدلة بشأن ازدياد خطر"
في الدم.
ب ـ ــدوره ،ق ــال رئ ـيــس وزراء بريطانيا
بوريس جونسون ،أمس ،إن «أسترازينيكا»
آم ــن .وأض ــاف جونسون أن هيئة تنظيم
ال ـ ـ ــدواء ف ــي بــريـطــانـيــا لــدي ـهــا «مــراق ـبــون
يعدون من أكثر المراقبين صرامة وخبرة
في العالم ،وهم ال يرون داعيا على اإلطالق
لوقف برنامج التطعيم».
وفي جنيف ،قال الناطق باسم منظمة
الصحة العالمية كريستيان ليندماير،
أمس ،إن هيئة المنظمة األممية االستشارية
تفحص التقارير المتعلقة بـ «أسترازينيكا»،
غير أنه أضاف أنه ال توجد أدلة حتى اليوم
على أن أي مشاكل صحية نجمت عن الحقن
بهذا اللقاح.

وأكـ ــد «م ــن ال ـم ـهــم أن تـسـتـمــر حـمــات
التطعيم حتى يمكننا إنقاذ األرواح ومنع
اإلص ــاب ــة بـ ـح ــاالت مــرض ـيــة ش ــدي ــدة من
الفيروس».
وت ــواج ــه ح ـكــومــة إنــدون ـي ـس ـيــا ،الـتــي
قـ ـ ـ ـ ّـررت ت ــأج ـي ــل إط ـ ــاق ح ـم ـلــة الـتـطـعـيــم
بـ«استرازينيكا» ،التحدي األكبر في برنامج
الـتـطـعـيــم ف ــي الـنـصــف ال ـثــانــي م ــن الـعــام
الجاري ،حيث إن  75في المئة من اللقاحات
المطلوبة لن تصل إال خالل هذه الفترة.
وقـ ــال وزيـ ــر الـصـحــة بـ ــودي جــونــادي
صادقين ،خالل جلسة برلمانية ،أمس ،إن
إندونيسيا بحاجة إلى زيادة قدرتها على
التطعيم للتعامل مع توقيت وصول اللقاح.
ويعوق نقص اإلمــدادات تحقيق هدف
الرئيس جوكو وي ــدودو لتطعيم مليون
شخص في اليوم.

إغالق جديد
وف ــي وق ــت بـ ــدأت فـيــه ال ـبــرت ـغــال برفع
القيود ،أعلنت إسبانيا امس ،تمديد إغالق
حدودها البرية مع البرتغال حتى  6أبريل
المقبل ،في حين دخلت ثالثة أرباع مناطق
إيطاليا التي تجاوزت عتبة المئة ألف وفاة،
في إغــاق جديد اعتبارا من امــس يسري
حتى  6أبريل المقبل.
وف ــي ض ــوء ارتـ ـف ــاع أع ـ ــداد اإلص ــاب ــات
مجددا ،طالب أطباء وحدات العناية المركزة
في ألمانيا بالعودة الفورية لإلغالق.

وأعــرب المدير العلمي لسجل بيانات
أس ـ ـ ــرة ال ــرع ــاي ــة الـ ـم ــرك ــزة فـ ــي أل ـم ــان ـي ــا،
كريستيان كاراغيانيديس ،امس عن أمله
أن ّ
تطبق الواليات "مكبح الطوارئ" ،الذي
تم االتفاق عليه عندما يصل عدد اإلصابات
في منطقة ما إلى  100إصابة لكل  100ألف
أسبوع.
نسمة في غضون
ّ
وف ـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،ح ـ ــض ك ـب ـيــر خ ـب ــراء
األم ــراض المعدية في الــواليــات المتحدة
أنتوني فاوتشي ،الرئيس السابق دونالد
تــرامــب على تشجيع أنـصــاره على تلقي
ً
ال ـل ـقــاح ،ق ــائ ــا إن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ستمثل
ً
"تغييرا في قواعد اللعبة".
وفــي لقاء مع قناة "فوكس نـيــوز" ،قال
كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو
ً
بايدن ،أمس األول ،إن هذا "سيحدث فارقا
في العالم" ،مشيرا إلى أن ترامب "يحظى
بشعبية كبيرة بين الجمهوريين".
وف ــي خ ـطــوة م ــن شــأنـهــا تغيير مبدأ
رئيسي في الحرب العالمية ضد الجائحة،
أعلن فاوتشي خالل مقابلة مع شبكة ،CNN
ّ
أن الواليات المتحدة تدرس تقليل مسافة
التباعد االجتماعي إلى متر واحــد ،وذكر
ّ
أن خبراء في مراكز السيطرة على األمراض
مركز
والوقاية منها يختبرون دراسة من ّ
طبي في والية ماساتشوستس وجدت أنه
"ليس هناك فارق كبير" في اإلصابات بين
المدارس التي تفرض تباعدا من متر واحد،
وتلك التي تعتمد المترين.
(عواصم  -وكاالت)

البرتغال ترفع
القيود وإسبانيا
ّ
تمدد إغالق حدودها
البرية معها

م ـس ـع ـفــون ي ـن ـق ـلــون م ــري ـض ـ ًـا ب ـ ـ «ك ــوف ـي ــد  »19مــن
مستشفى بواسطة مروحية في فرنسا أمس (أ ف ب)

هزيمة انتخابية لمعسكر ميركل في واليتين
ّ
تكبد المحافظون األلمان بزعامة المستشارة أنجيال ميركل الذين
تراجع زخمهم بسبب الفشل في إدارة أزمة "كورونا" وفضيحة مالية
كبيرة ،انتكاسة غير مسبوقة في انتخابات محلية أجريت في واليتي
بادن فورتمبرغ وراينالند بفالتس في جنوب غربي ألمانيا ،قبل 6
أشهر من موعد االنتخابات التشريعية.
ولم يحصد "االتحاد المسيحي الديمقراطي ( )CDUالذي يعاني أزمة
كبرى ،سوى  23.3بالمئة من األصوات في بادن فورتمبرغ ،مقابل 27
بالمئة قبل  5سنوات ،في حين حصل على  26بالمئة من األصوات في
راينالند بفالتس ،مقابل  31.8بالمئة عام .2016
وكتبت صحيفة "دي فيلت" أنه "وقت عصيب لالتحاد المسيحي
الديمقراطي" ،في حين تحدثت مجلة "دير شبيغل" األسبوعية عن
"هزيمة انتخابية".
ً
عاما في الحكم ،كانت ميركل تأمل في ترك حزبها ّ
يتقدم
وبعد 16
بثقة نحو االنتخابات ،إال أن شعبية  CDUوحليفه البافاري "االتحاد
المسيحي االجتماعي"  ،CSUتراجعت في الفترة األخيرة إلى نحو33
بالمئة من نوايا التصويت ،المستوى الذي كانا يسجالنه قبل أزمة
الوباء.
ُ
وتعتبر هذه الهزيمة بالنسبة للمحافظين في الواليتين اللتين
يقودهما على التوالي "حزب الخضر" و"الحزب االشتراكي الديمقراطي"
 ،SPDنذير شؤم مع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية المقررة في
 26سبتمبر.
لكن ،حتى لو بدت األمور قاتمة بالنسبة لـ " ،"CDUفال يزال هناك
وقت لتغيير األمور من اآلن وحتى سبتمبر.
فقد أظهر استطالع أجرته  Kantarفي بداية الشهر الجاري ،أن
 CDUحصل على دعم بنسبة  31بالمئة ،وهو أدنى مستوى له منذ
ّ
مارس  .2020مع ذلك ،فإن المشهد السياسي األلماني الممزق ،من

أفغانستان :تحفظات على
بنود بالمبادرة األميركية

أفاد مصدر في "لجنة
المصالحة األفغانية" بأن
ّ
اللجنة تعتبر البند المتعلق
بتشكيل حكومة انتقالية،
الوارد في الخطة األميركية
ً
إلحالل السالم "مثيرا
للجدل" ،وأنها تعتقد أن
إجراء انتخابات رئاسية
مبكرة خيار أفضل من
تشكيل حكومة مؤقتة .وكان
المبعوث األميركي للسالم
زلماي خليل زاد قدم ،األسبوع
ً
الماضي ،مقترحا للحكومة
األفغانية و"طالبان" ،بهدف
الوصول لوقف شامل للنار
وإجراء االنتخابات الرئاسية
في موعدها ،وانسحاب
كامل للقوات األميركية من
أفغانستان .وكشف المصدر
أن "لجنة المصالحة" طلبت
تفسيرا لبعض النقاط تتعلق
بكيفية انتخاب الرئيس
ونوابه .وفي وقت سابق،
نفى المتحدث باسم المكتب
السياسي لطالبان صحة
التقارير ،التي تحدثت عن
رفض الخطة األميركية
للسالم التي تسلمتها قبل
أيام ،موضحا أن قيادة الحركة
ما زالت تراجع الخطة.

بيالروسيا :بدء عمل
لجنة تعديل الدستور

«أسترازينيكا»
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،وبـ ـع ــدم ــا شـ ـه ــدت ب ــرام ــج
ً
التطعيم األوروبية ارتباكا في األسبوعين
ال ـم ــاض ـي ـي ــن مـ ــن جـ ـ ــراء تـ ـق ــاري ــر أفـ ـ ــادت
بـ ـ ــأن ب ـع ــض مـ ــن تـ ــم ت ـط ـع ـي ـم ـهــم ب ـل ـقــاح
"أسترازينيكا" في بعض الــدول أصيبوا
ّ
بجلطات دموية ،علقت ألمانيا وهولندا
ّ ّ
استخدام اللقاح "في إجراء احترازي حتى
 28مارس".
ّ وقــالــت وزارة الـصـ ّـحــة فــي امـسـتــردام،
ً
"بناء على معلومات جديدة ،نصحت
إنه
ّ
الهولندية ،في إجراء احترازيّ
هيئة األدوية

سلة أخبار

شأنه أن يجعل الحزب الكتلة األكبر في ألمانيا ،إذ إن أقرب منافس له
هو "الخضر" ً
حاليا بنسبة  19بالمئة من التأييد.
ّ
ويشهد " CDUأخـطــر أزم ــة" يـمــر بها منذ فضيحة "الصناديق
السوداء" التي تسببت في سقوط المستشار هلموت كول في أواخر
ّ
التسعينيات ،على حد قول الكثير من المعلقين .وأضعف الكشف بشكل
ُ
متتال منذ فبراير ،عن فضيحة تعرف بـ "قضية الكمامات" واالنتقادات
المتزايدة حول إدارة األزمة الصحية ،حزب ميركل.
واضطر نائبان هما يورغ نوسالين (االتحاد المسيحي االجتماعي
 )CSUونيكوالس لوبل  CDUفي األي ــام األخـيــرة إلــى االستقالة من
حزبيهما لالشتباه بتقاضيهما مئات آالف الـيــورو لقاء قيامهما
بوساطة في عقود أبرمتها السلطات لشراء كمامات.
ّ
وفــي قضية منفصلة ،تخلى النائب المحافظ مــارك هاوبتمان
الخميس الماضي ،عن منصبه بعدما وجهت إليه تقارير صحافية
اتهامات بشأن إعالنات ترويجية ألذربيجان نشرت في صحيفة محلية
ّ
وأقر األمين العام لـ  CDUبول زيمياك مساء األحد بأن هذه
يديرهاّ .
ً
الفضيحة "أثرت كثيرا" على نتيجة االنتخابات.
في المقابلّ ،
رحب "حزب الخضر" الذي يطمح للدخول إلى الحكومة
الفدرالية بعد االنتخابات التشريعية ،بـ "بداية ممتازة" في عملية
ّ
االقتراع التي اتسمت بانتصارهم الساحق في بادن فورتمبرغ ،الوالية
التي يحكمونها منذ عقد من الزمن.
أما "حزب البديل من أجل ألمانيا"  AFDاليميني المتطرف ،فتراجع
في الواليتين بين  3.3و 4.2نقاط.
وترخي هذه الهزيمة بثقلها على طموحات أرمين الشيت ،المنتخب
حديثا على رأس  CDUوالــذي ينبغي أن يقنع بأنه سيكون أفضل
مرشح محافظ للمستشارية .ودعا الشيت ،حزبه إلى بذل جهد مشترك
(برلين ـ ـ وكاالت)
قبل االنتخابات التشريعية العامة.

ميانمار :إحراق مصانع صينية ...وعشرات القتلى
ً
االن ـق ــاب الـعـسـكــري فــي مـيــانـمــار منعطفا
دخً ــل ّ
جديدا تمثل بإحراق مصانع تعود ملكيتها للصين
التي ُينظر إليها على أنها "داعمة" للمجلس العسكري
الذي استولى على السلطة ،والذي أعلن فرض األحكام
العرفية في بعض مناطق رانغون ،المركز التجاري
دام أسفر عن
لميانمار
والعاصمة السابقة ،بعد يوم ٍ
ً
مقتل  39شخصا.
وأعلنت "جمعية مساعدة السجناء السياسيين"،
ً
أن قـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ـ ــن ق ـت ـل ــت  22م ـح ـت ـج ــا فـ ــي مـنـطـقــة
هالينغثايا الصناعية الفقيرة في رانغون أمس األول
بعد أن أضرمت النيران في مصانع ّ
تمولها الصين.
ً
وأضافت تلك الجمعية الحقوقية ،أن  16محتجا
ً
آخر لقوا حتفهم في أماكن أخرى ،فضال عن شرطي
واح ــد ،مما يجعله أكـثــر األي ــام دمــويــة منذ انقالب
األول من فبراير ضد زعيمة البالد المنتخبة أونغ
سان ُ سوتشي.
وقتل ،أمس 5 ،متظاهرين على أيدي قوات األمن،
ما يرفع عدد قتلى االحتجاجات إلى .131
ون ـ ــددت مـبـعــوثــة األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ال ـخــاصــة إلــى
م ـيــان ـمــار كــريـسـتـيــن ش ــران ــر بــورغ ـنــر بــ"الــوحـشـيــة
المستمرة".
ً
وقالت" :سمعت شخصيا من معارفي في ميانمار
رواي ــات مفجعة عــن عمليات قتل وإس ــاء ة معاملة
للمتظاهرين وتعذيب السجناء خالل عطلة نهاية
األسبوع".
بدورها ،أعلنت بريطانيا إنها تشعر بالفزع من

استخدام قوات األمن للقوة المميتة ضد األبرياء في
هالينغثايا وأماكن أخرى.
ً
إلــى ذلــك ،أعلنت الصين ،أمــس ،أنـهــا "قلقة جــدا"
حيال سالمة مواطنيها في ميانمار حيث "تتابع عن
كثب الوضع" ،ودعت مواطنيها إلى التحلي بالحذر،
ً
ّ
ملكيتها
مشيرة إلى إلحاق الضرر بمصانع تعود
إلى صينيين.
وأع ـل ـن ــت ال ـس ـف ــارة الـصـيـنـيــة لـ ــدى م ـيــان ـمــار في
ران ـغــون ،أنــه جــرى "تــدمـيــر ونـهــب وإح ــراق مصانع
ً
صينيون" ،مشيرة إلى أن بعض المواطنين
يملكها ُ
الصينيين أصيبوا بجروح .وأوضحت السفارة أن
معظم المصانع التي ّ
تعر ضت للتخريب مرتبطة
بقطاع النسيج.
وق ــال متحدث بــاســم وزارة الـخــارجـيــة الصينية
ت ـجــاو لـيـجـيــان أمـ ــام ال ـص ـحــافــة ،إن "ال ـص ـيــن تــأمــل
أن تــأخــذ مـيــانـمــار تــداب ـيــر عـمـلـيــة لـضـمــان ســامــة
ً
الصينيين" ،داعيا المواطنين الصينيين في البلد
الواقع في جنوب شرقي آسيا إلى "أن يكونوا حذرين".
ولــدى سؤاله عما إذا كانت الصين تنوي إجالء
ً
مواطنيها قريبا من بورما ،اكتفى بالقول إن بكين
ً
"تـتــابــع الــوضــع ّ عــن كـثــب" وإن ـهــا "قـلـقــة ج ــدا" حيال
ً
سالمتهم .وحــض تجاو أيضا السلطات البورمية
على "إحالة مرتكبي أعمال التخريب على القضاء".
ولـ ــم ت ـع ـلــن أي ج ـم ــاع ــة م ـســؤول ـي ـت ـهــا ع ــن ح ــرق
المصانع.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

أعلن الرئيس البيالروسي
ألكسندر لوكاشينكو ،أمس،
بدء عمل لجنة تعديل دستور
البالد .وفي كلمته خالل
اجتماع مع أعضاء هذه
اللجنة ،قال لوكاشينكو:
"ينبغي أن يتسم نشاط اللجنة
الدستورية ،بالطابع الشفاف
والعلني" .وشدد لوكاشينكو
على أن عمل اللجنة يجب أن
ً
يكون منفتحا على المبادرات
من جانب المواطنين ،ألن
ذلك يشكل معيار مدى ثقة
الجمهور في نتائجها،
ً
مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار
تشكيل لجنة إلعداد تعديالت
الدستور ،في فبراير في
االجتماع الشعبي السادس
لعموم بيالروس.

بوليفيا :الحبس االحتياطي
للرئيسة السابقة

ّ
االنتقالية
أعلنت الرئيسة
السابقة لبوليفيا جانين
ُ
ُ
أنييز التي اعت ِقلت واتهمت
باالنقالب على سلفها إيفو
ّ
موراليس ،أن القضاء أمر
بوضعها رهن الحبس
االحتياطي أربعة أشهر .وبعد
استماعها إلى قرار القاضية
ريجينا سانتا كروز خالل
ّ
افتراضية ،كتبت أنييز
جلسة
على "تويتر"" :يضعونني قيد
االعتقال أربعة أشهر على
ذمة محاكمة بتهمة انقالب لم
يحدث قط".

تجارة األسلحة الدولية تستقر للمرة األولى خالل القرن الـ٢١
اإلنتاج العسكري المحلي يتزايد وتأثير «كورونا» لم يظهر بعد

ّ
متطورة معروضة بمعرض «أيدكس» في أبو ظبي (اي بي آيه)
آليات عسكرية

للمرة األول ــى منذ مطلع الـقــرن ،شهدت
تـ ـج ــارة األس ـل ـح ــة ال ــدولـ ـي ــة اسـ ـتـ ـق ــرارا فــي
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـخـ ـم ــس الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ويـ ـع ــود
ذل ــك خ ـصــوصــا إل ــى أن الـكـثـيــر م ــن ال ــدول
المستوردة شرعت في إنتاج األسلحة وفق
تقرير لمعهد ساكوهلوم الــدولــي ألبحاث
السالم (سبيري) نشر أمس.
في كل أنحاء العالم ،ظل حجم صادرات
األسلحة مستقرا بين  2016و ،2020مقارنة
بفترة  ،2015-2011وفقا لمعهد "سبيري"،
ونشر بيانات على  5سنوات لتكون الصورة
أوضح.
وي ــأت ــي ه ــذا االت ـج ــاه ف ــي س ـيــاق ارت ـفــاع
اإلنـفــاق العسكري ،ففي  2020بلغ اإلنفاق
العسكري  1.830مليار دوالر ،أي بــزيــادة
في األرقام الحقيقية نسبتها  3.9في المئة،
م ـقــارنــة ب ـع ــام  ،2019مــدعــومــا خـصــوصــا
بتعزيز قدرات البحرية الصينية.
وف ــي حـيــن ظـلــت الـ ـص ــادرات عـنــد أعـلــى
مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة ،إال

أنـهــا ال ـمــرة األول ــى مـنــذ فـتــرة 2005-2001
ال ـتــي لــم تـشـهــد فـيـهــا الـ ـص ــادرات ارتـفــاعــا،
وع ـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الـخـمــس الـمــاضـيــة،
زادت ث ــاث مــن أك ـبــر خـمــس دول مـصــدرة
في العالم هي الــواليــات المتحدة وفرنسا
وأل ـمــان ـيــا ص ــادرات ـه ــا ،لـكــن ه ــذه ال ــزي ــادات
قابلها انخفاض لدى مصدرين رئيسيين،
هما روسيا والصين.
وال تزال الواليات المتحدة تهيمن على
الـســوق ،وتستحوذ على  37في المئة منه
( +5ن ـق ــاط م ـق ــارن ــة ب ـف ـتــرة ،)2015-2011
متقدمة على روسيا التي تراجعت من 26
إلــى  20فــي المئة ،ويـعــود ذلــك أســاســا إلى
انخفاض الصادرات إلى الهند.
في السنوات الخمس الماضية ،مثل سوق
األسلحة في فرنسا ،التي احتلت المرتبة
الثالثة في ترتيب الدول المصدرة 8.2 ،في
الـمـئــة مــن إجـمــالــي ال ـص ــادرات فــي الـعــالــم،
وقفزت صادرات فرنسا من األسلحة بنسبة
 44في المئة في الفترة بين  2016و.2020

وعلى صعيد االستيراد ،يسجل الشرق
األوسط زيادة ملحوظة  25في المئة خالل
الفترة ذاتها ،وعلى مدى السنوات الخمس
الـ ـم ــاضـ ـي ــة أي ـ ـضـ ــا ،أصـ ـبـ ـح ــت ال ـس ـع ــودي ــة
أكـبــر مـسـتــورد لألسلحة فــي الـعــالــم ،حيث
اسـتـحــوذت على  11فــي المئة مــن واردات
األس ـل ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة 79 ،ف ــي ال ـم ـئــة منها
مصدرها الــواليــات المتحدة ،حيث عــززت
خالل هذه الفترة قدراتها الجوية بشراء 91
طائرة مقاتلة.
وف ــي الـهـنــد ،الـتــي كــانــت أك ـبــر مـسـتــورد
لألسلحة فــي الـعــالــم ،انخفضت ال ــواردات
بنسبة  33في المئة" ،ويعود ذلك أساسا إلى
تعقيد عمليات الشراء ،فضال عن محاولة
لتقليل اعتمادها على األسلحة الروسية"،
حسب معدي التقرير.
وق ـ ـ ــال س ــاي ـم ــن وي ـ ــزم ـ ــان ،الـ ـب ــاح ــث فــي
"سـبـيــري" ،إن تــراجــع واردات األسلحة في
بلد مــا ال يعني دائـمــا انخفاض االهتمام
بالقطاع ،مضيفا أن األمر يكون في بعض

األحيان مجرد مسألة خفض في الميزانية
أو تــأثـيــر دوري مــرتـبــط بتجديد ترسانة
عسكرية وطنية قبل فترة قصيرة.
ل ـكــن اإلنـ ـت ــاج الـمـحـلــي لــأس ـل ـحــة ،وهــو
ات ـج ــاه ل ــوح ــظ ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة في
الكثير من البلدان المستوردة ،يفسر أيضا
هذا االنخفاض بالتجارة في هذا القطاع.
وأشار ويزمان إلى أن "الطلب على واردات
األسلحة يتراجع ألن الدول قادرة على إنتاج
المزيد بأنفسهم".
وف ــي حـيــن تــأثــر الـكـثـيــر م ــن الـقـطــاعــات
الصناعية في  2020بجائحة "كوفيد  ،"19إال
أن صناعة األسلحة وضعها جيد حتى اآلن.
وأوضــح الباحث أنــه ال يــزال من المبكر
جدا تحديد األثر الحقيقي لفيروس كورونا
على القطاع ،قائال" :قــد يسود اعتقاد بأن
ً
اآلثــار ،وخصوصا اآلثار االقتصادية التي
ستتبعه ،ستكون كبيرة جدا ،لكننا لم نرها".
(ستوكهولم  -أ ف ب)
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رياضة
البناي :عزل وفد األزرق في السعودية واإلمارات

ً
المسحات غدا وتحديد مصير رضا وفاضل

حازم ماهر
قال رئيس اللجنة الطبية باتحاد
الكرة ،وطبيب المنتخبات الوطنية
د .عبدالمجيد الـبـنــاي ،إن "أعـضــاء
األج ـهــزة الـفـنـيــة واإلداري ـ ــة والطبية
والع ـبــي المنتخبين الــوطـنــي األول
واألو ل ـم ـبــي سيخضعون للمسحات
غدا بوحدة مكافحة الدرن".
ً
يأتي ذلك استعدادا لسفر منتخبنا
الوطني األول إلى الرياض يوم السبت
المقبل ،لمواجهة األخـضــر السعودي
ي ــوم  25ال ـج ــاري ،ضـمــن االس ـت ـعــدادات
لمواجهات أستراليا واألردن والصين
تــايـبـيــه فــي الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة من
ال ـت ـص ـف ـي ــات ال ـم ــؤه ـل ــة ل ـن ـهــائ ـيــات
ك ــأس الـعــالــم  2022بـقـطــر ،وكــأس
آسيا  2023بالصين ،فيما يتوجه
منتخبنا األولمبي في نفس اليوم
لـلـمـنــامــة ،فــي إط ــار اسـتـعــداداتــه
لالستحقاقات المقبلة.

في تصريح لـ"الجريدة"" :سيتم إجراء
ً
ال ـم ـس ـحــات غـ ــدا ح ـتــى ت ـك ــون ش ـهــادة
" "PCRص ــالـ ـح ــة ل ـ ــدخ ـ ــول األراضـ ـ ـ ــي
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وه ـ ــو إجـ ـ ـ ــراء م ـت ـبــع فــي
الكويت والمملكة".
وتابع" :سنجري مسحتين أخريين
ف ــي ال ـس ـعــوديــة األول ـ ــى ع ـقــب وص ــول
الوفد ،والثانية يوم المباراة ،وبعدها
سيغادر الوفد الرياض متوجها إلى
دبي لمواجهة المنتخب اللبناني هناك

إجراء  4مسحات
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـن ــاي

ي ــوم  29الـ ـج ــاري ،وس ـي ـجــري مسحة
أخرى في دبي قبل العودة إلى البالد".
وشدد البناي على أن وفد منتخبنا
الــوط ـنــي سـيـتــم عــزلــه ف ــي الـسـعــوديــة
ً
واإلمارات مع عدم اختالطه تماما مع
اآلخرين في الدولتين الشقيقتين ،وذلك
بقرار من اتحاد الكرة من أجل الحفاظ
على جميع أعضاء الوفد.
وأوضح" :العزل يتطلب بقاء جميع
اعضاء الوفد في مقر اإلقامة بالرياض

ً
 33العبا في قائمة «األولمبي»

وق ــع اخـتـيــار م ــدرب منتخبنا األول ـم ـبــي ،اإلسـبــانــي
غونزاليس ،على  33العبا في القائمة األساسية التي
ستدخل معسكرا قصيرا في البحرين ستتخلله ثالث
مباريات مع منتخب البحرين يومي  22و 24الجاري،
ونادي الخالدية البحريني يوم  26منه ،على أن يغادر
الوفد إلى البحرين السبت المقبل.
والالعبون المختارون هم :محمد الربيع ،خالد صباح،
يوسف عايض الرشيدي ،فواز المبيليش ،جاسم عتيق،
سليمان البوص ،عبدالله سلطان ،ناصر فالح ،محمد
الهويدي ،حسين غلوم ،سلمان عبدالعزيز ،خالد عجاجي،
حسين علي حاجية ،راشــد الــدوســري ،عبدالله حسين
عــدنــان ،يــوســف الـحـقــان ،عبدالله ال ـجــزاف ،طــال طــارق

دون االختالط بأحد في الفندقين ،على
أن يكون الخروج إلجراء التدريبات ثم
المباراتين فقط".

مسحات للجميع
وأوضــح البناي أنه سيتم إخضاع
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الع ـ ـ ـبـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة األول ـ ـ ـيـ ـ ــة
للمسحات ،للتأكد من عدم تعرض أي
ً
العب لإلصابة بفيروس كورونا ،مؤكدا

أن ه ــذا اإلج ـ ــراء يـعــد حـمــايــة لجميع
أعضاء الوفد.
وب ـش ــأن ت ـعــرض الع ـبــي الـقــادسـيــة
وال ـكــويــت رض ــا هــانــي وط ــال فاضل
ّ
لــإصــابــة ع ــلــق ال ـب ـنــاي ق ــائ ــا" :رض ــا
م ـص ــاب ب ـت ـمــزق ي ـح ـتــاج إلـ ــى ال ـعــاج
من  7إلــى  10أيــام ،بينما تم إخضاع
طالل للكشف مع حقنه ،وسيتم حسم
مصيرهما من السفر مع الوفد صباح
غد ،وتحديدا قبل إجراء المسحات".

واخـتـتــم الـبـنــاي تصريحه ،مشيرا
إلى أن اختصاصي التغذية ،د .أحمد
ا لـصــا لــح ،ينسق حاليا مــع القائمين
عـ ـل ــى ف ـ ـنـ ــدق اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض،
إلمدادهم بقائمة أطعمة الوفد الخاصة
ب ــال ــوجـ ـب ــات الـ ـ ـث ـ ــاث ،واألم ـ ـ ـ ــر نـفـســه
بــالـنـسـبــة لـلـفـنــدق الـ ــذي سـيـقـيــم فيه
الوفد في دبي.

التدريب المنتخب صباح السبت
القسي ،عبدالرحمن كــرم ،عبدالرحمن المجدلي ،عقيل
الهزيم ،فهد الفضلي ،سلطان الفرج ،ضاحي الشمري،
ضاري العتيبي ،عبدالرحمن كميل ،فواز الصعب ،خالد
المطيري ،طالل العنزي ،عبدالرحمن الديحاني ،محمد
الحسينان ،علي عبدالرسول ،وفهد العازمي.
وستتم تصفية القائمة األول ـيــة ،الخـتـيــار  26العبا
لدخول المعسكر ،علما بأن القائمة األولية خلت من نجم
العربي سلمان العوضي ،ألسباب خاصة ،في حين تردد
اعـتــذار حــارس الفحيحيل خالد عجاجي للسبب ذاتــه.
في المقابل ،شهدت القائمة انضمام العب السالمية فهد
العازمي تحت  17عاما.

ً
من المقرر أن يستهل منتخبنا الوطني األول تدريباته استعدادا لمواجهة
المنتخب السعودي صباح السبت المقبل على ملعب المرحوم عبدالرحمن
البكر باتحاد الكرة ،على أن يتوجه الوفد مساء إلى الرياض التي سيباشر
التدريبات بها األحد.
من جهة أخرى ،يعقد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية،
خــالــد الـشـمــري ،اجتماعا مــع أعـضــاء الـجـهــازيــن الفني واإلداري للمنتخب،
لالستماع إلى وجهة نظر المدرب اإلسباني كاراسكو فيما يخص االستعدادات
للتصفيات اآلسيوية المشتركة ،السيما أن اختيار االتحاد اآلسيوي للكويت
الستضافة منافسات المجموعة الثانية سيغير برنامج اإلعداد ،بعيدا عن "فيفا
داي" المقبل ومباراتي السعودية ولبنان .ويشهد االتفاق موعد إعالن القائمة،
وعلى األرجح سيتحدد لها مساء الجمعة المقبل ،بعد انتهاء منافسات الجولة
التاسعة لدوري  stcالممتاز.

العربي يعزز صدارته لـ «الممتاز» بثنائية في الساحل

ً
السالمية يرفض الراحة استعدادا
للكويت وعادي يتعافى

عزز فريق العربي لكرة القدم موقعه
في صــدارة الــدوري الممتاز لكرة القدم،
بعدما رفع رصيده إلى  20نقطة بفارق
 5نقاط عن أقرب المنافسين ،بفوزه على
الساحل الذي تجمد رصيده عند  7نقاط
بهدفين مــن دون رد لعدي الــدبــاغ "،49
 ،"65فــي الـمـبــاراة الـتــي جمعت بينهما
أمس في ختام منافسات الجولة الثامنة
على استاد جابر الدولي.
وانتظر األخضر حتى الشوط الثاني
لفك رموز فريق الساحل عبر الفلسطيني
عدي الدباغ ،والذي نجح في مناسبتين
ف ــي تــرج ـمــة ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة لليبي
السنوسي ال ـهــادي فــي شـبــاك الـحــارس
نواف المنصور.
وج ـ ـ ــاءت تـ ـب ــدي ــات مـ ـ ــدرب األخ ـض ــر
ال ـكــرواتــي ميشا إيـجــابـيــة بــدخــول بــدر
طــارق مطلع الشوط الثاني ،كما صبت
تـحــركــات السنوسي ال ـهــادي ،والــدبــاغ،
ف ــي مـصـلـحــة األخـ ـض ــر ،ف ــي ح ـيــن عــاب
المحترف السوري عالء الدالي العصبية

رفض الجهاز الفني لفريق السالمية لكرة القدم
بقيادة ثامر عناد منح الالعبين راحة وذلك استعدادا
ل ـمــواج ـهــة ال ـكــويــت ال ـم ـق ــررة ب ـعــد غ ــد ف ــي الـجــولــة
التاسعة بالدوري الممتاز.
وكان السالمية نجح في العودة من خيطان بنقاط
الفوز بنتيجة  ،4/1ليصل للنقطة  ،12في حين تجمد
رصيد خيطان عند  3نقاط.
وسادت حالة من الرضا في السالمية بعد نجاح
السماوي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على
الـتــوالــي واالق ـت ــراب مــن فــرق ال ـص ــدارة ،وق ــال مدير
الفريق بدر الخالدي ان الجهاز الفني يتطلع لألفضل
خالل المباريات المقبلة ،ليعود الفريق إلى وضعه
الطبيعي بين فرق المقدمة.
وأضاف الخالدي أن "الفوز العريض على خيطان
قد يكون حافزا لالعبين ،إال أن مسلسل اهدار الفرص
السهلة يشكل هاجسا للجهاز الفني الذي سيعمل
على تصحيح األوضاع ومعالجة السلبيات".
وكشف أن صفوف السماوي ال تعاني غيابات
قبل مواجهة الكويت ،مشيرا إلى أن الحارس أحمد
عادي اقترب من التعافي بصورة كاملة من اإلصابة
التي لحقت به في الفترة األخيرة.

●

أحمد حامد

ً
الدباغ محتفال بهدفه في شباك الساحل
لينال البطاقة الحمراء في الدقيقة .80
في المقابل ،حاول الساحل تحصين
دفاعاته ،وتعويض خروج مدافع الفرق
ال ـب ــرازي ـل ــي ت ــال ـي ـس ــون ،ل ـح ـصــولــه على

الزمالك يستضيف الترجي واألهلي
يواجه فيتا كلوب اليوم
يستضيف فريق الزمالك نظيره
ال ـت ــرج ــي ال ـتــون ـســي ف ــي ال ـعــاشــرة
مــن مساء الـيــوم بتوقيت الكويت،
عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ــاد الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة الـ ــدولـ ــي
ضمن المجموعة ا لــرا بـعــة ،بينما
ً
ي ـحــل األه ـل ــي ف ــي ال ــراب ـع ــة ع ـصــرا
ً
ً
ضـ ـي ـف ــا ثـ ـقـ ـي ــا ع ـل ــى ف ـي ـت ــا ك ـلــوب
الكونغولي في مواجهة مصيرية
ض ـم ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة األول ـ ـ ــي ل ــدور
المجموعات ببطولة دوري أبطال
إفريقيا لكرة القدم.
ويخوض الزمالك مباراة اليوم
تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي
باتريس كارتيرون ،بعد أن تولى
المهمة خلفا للبرتغالي باتشيكو
الذي رحل منذ أيام بسبب تراجع
نتائج الفريق في دوري األبطال.
ويـ ـسـ ـع ــى الـ ــزمـ ــالـ ــك إلـ ـ ــى الـ ـث ــأر
لخسارته أمام الترجي في الجولة
الثالثة بثالثة أهداف مقابل هدف
خالل المباراة التي جمعتهما في
تونس السبت قبل الماضي ،وذلك
عبر الـفــوز فــي مــواجـهــة الـيــوم من

أجــل الحفاظ على حظوظ التأهل
للدور التالي.
ويحتل الفريق األبيض المركز
الثالث برصيد نقطتين فقط خلف
الترجي المتصدر برصيد  7نقاط،
وال ـم ــول ــودي ــة الـ ـج ــزائ ــري صــاحــب
ال ـمــركــز ال ـثــانــي بــرص ـيــد  5ن ـقــاط،
والذي سيلتقي هو اآلخر اليوم مع
تونجيث السنغالي.
وي ـح ـت ــل الـ ـف ــري ــق األح ـ ـمـ ــر قـبــل
م ـب ــاراة ال ـي ــوم ال ـمــركــز ال ـثــالــث في
ج ــدول تــرتـيــب الـمـجـمــوعــة األول ــى
برصيد أربــع نقاط متأخرا بفارق
األه ـ ـ ـ ــداف عـ ــن ف ــري ــق ف ـي ـت ــا ك ـلــوب
صاحب المركز الثاني بنفس عدد
النقاط ،بينما يحتل فريق سيمبا
التنزاني صدارة المجموعة األولى
بـ 7نقاط ،ويأتي المريخ السوداني
في المركز الــرابــع واألخـيــر بنقطة
واحدة فقط.
ومن المنتظر أن يلتقي سيمبا
مع المريخ اليوم أيضا في الجولة
الرابعة.

البطاقة الـحـمــراء فــي الدقيقة التاسعة
م ــن ع ـم ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،إال أنـ ــه ل ــم يـصـمــد
بداعي اإلرهــاق البدني ،لكن ما يحسب
لكتيبة المدرب محمد دهيليس مواجهة

الـمـتـصــدر الـعــربــي بشجاعة كـبـيــرة من
دون الرجوع المبالغ فيه للدفاع ،ورغم
ً
الـنـقــص ال ـع ــددي ف ــإن الـســاحــل ك ــان نــدا
لألخضر حتى اللحظات األخيرة.

جهاز الفراعنة يفكر في منح
صالح «شارة» القيادة
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

ي ــدرس الجهاز الفني لمنتخب
مصر األول ،بقيادة حسام البدري،
منح نجم فريق ليفربول اإلنكليزي
محمد صالح "شارة" القيادة خالل
م ـبــاراتــي ال ـفــراع ـنــة أمـ ــام منتخبي
كينيا وج ــزر الـقـمــر يــومــي  25و29
الجاري ،في إطار التصفيات المؤهلة
ل ـك ــأس األمـ ـ ــم اإلف ــري ـق ـي ــة ،وخ ــاص ــة مــع
تـضــاؤل فــرص وجــود عبدالله السعيد،
صانع ألعاب فريق بيراميدز ،في معسكر
المنتخب.
وعلمت "الجريدة" ،أن محمد بركات،
مدير المنتخب المصري ،أجرى اتصاالت
هــات ـف ـيــة م ــع ث ــاث ــي ال ـم ـن ـت ـخــب :مـحـمــد
الـنـنــي الع ــب وس ــط أرس ـنــال اإلنـكـلـيــزي،
وع ـم ــرو ال ـســول ـيــة الع ــب وس ــط األه ـلــي،
وأحـمــد حـجــازي المحترف فــي صفوف
فريق اتـحــاد جــدة الـسـعــودي ،وأكــد لهم

أن ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي ي ــري ــد م ـن ــح "ش ـ ــارة"
الـقـيــادة إلــى محمد ص ــاح ،باعتبارهم
األقدم ،وجاءت ردودهم بترحيب شديد،
خصوصا فــي ظــل الـعــاقــة الـقــويــة التي
تجمعهم بنجم "الريدز".
وتـ ـ ـق ـ ــرر دخـ ـ ـ ــول م ـن ـت ـخ ــب مـ ـص ــر فــي
معسكر مغلق بداية من  20مارس ،على
أن تسافر البعثة إلى نيروبي في  22من
الشهر نفسه لمواجهة المنتخب الكيني
يوم  ،25ثم يستكمل المنتخب المصري
معسكره حتى مالقاة منتخب جزر القمر
يوم  29مارس.
واستقر البدري ومعاونوه ،وبنسبة
كبيرة ،على أسماء الالعبين المحليين
المقرر استدعاؤهم للمعسكر المقبل.

بدر الخالدي
وفي نفس السياق استبعد العب السالمية مساعد
ندا أن يكون فريقه من ضمن المرشحين في الموسم
الحالي للمنافسة على لقب الدوري الممتاز ،مؤكدا
ان حــالــة الـفــريــق لــم تـكــن بــال ـصــورة الـمـطـلــوبــة في
بداية الموسم.
وبين ان تعافي السالمية في المباريات األخيرة
أمر إيجابي ،يعزز طموح الفريق في المنافسة على
لقب كأس األمير.

الشباب يترقب نتيجة فحص كورونا
قبل مواجهة القادسية
تترقب إدارة الكرة بنادي الشباب
نتيجة مسحة كــورونــا ،الـتــي أجريت
على الالعبين أمس ،استعدادا لمواجهة
الـقــادسـيــة بـعــد غ ــد ،ضـمــن منافسات
الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.
وكان الشباب ،الذي نجح أمس األول
ف ــي حـســم دي ــرب ــي الـمـنـطـقــة الـعــاشــرة
أم ـ ـ ــام ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ،ب ـه ــدف ـي ــن م ـقــابــل
ال ش ــيء ،عــانــى مــن غـيــاب  10العبين
بـسـبــب إصــاب ـت ـهــم ب ـف ـيــروس كــورونــا
قبل فـتــرة ،وهــو مــا تسبب فــي تراجع
نتائج الفريق.
ووجـ ــه رئ ـي ــس ج ـه ــاز ال ـك ــرة جــابــر
الــزن ـكــي ب ـن ــادي ال ـش ـبــاب ال ـش ـكــر إلــى
القائمين عـلــى األم ــر ،نـظــرا لتفهمهم
لطلب األندية ضرورة إعفاء المتعافين
من كورونا من الفحص مجددا ،السيما
أن خضوعهم للفحص قد يكشف عن
إيجابية المسحة.

منطقة األمان
وأب ـ ـ ــدى ال ــزن ـك ــي ارتـ ـي ــاح ــه ألداء

فريقه أمــام الفحيحيل ،مشيرا إلى
أن األخير تأثر بالغيابات الكثيرة
التي عانى منها قبل اللقاء ،مؤكدا أن
العمل قائم في النادي لدخول منطقة
األمان بالدوري الممتاز ،وتحقيق ما
يليق بالفريق عطفا على المستويات
التي يقدمها.

اإلرهاق والغيابات
على الجانب اآلخــر ،أرجــع مدرب
الفحيحيل ظــاهــر ال ـعــدوانــي سبب
ال ـظ ـهــور ال ـم ـتــواضــع أمـ ــام الـشـبــاب
إلى عاملي اإلرهاق والغيابات التي
ضربت الفريق في الفترة األخيرة.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوانـ ـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى أن
الفحيحيل لم يفقد األمل في البقاء
بين أندية الممتاز ،معربا عن أمله
ف ــي ت ـح ـســن ال ـن ـت ــائ ــج اعـ ـتـ ـب ــارا مــن
مــواجـهــة الـســاحــل الـمـقــررة الجمعة
ال ـم ـق ـب ــل ض ـم ــن مـ ـب ــاري ــات ال ـجــولــة
التاسعة بالدوري الممتاز.
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الريال وسيتي إلتمام المهمة وبلوغ ربع «نهائي أوروبا»
ةديرجلا

•
العدد  / 4682الثالثاء  16مارس 2021م  3 /شعبان 1442هـ

sports@aljarida●com

يسعى ريال مدريد
ومانشستر سيتي إلى
إتمام المهمة والتأهل
لربع نهائي دوري أبطال
أوروبا ،عندما يخوضان
اليوم إياب ثمن
النهائي أمام أتاالنتا
ومونشنغالدباخ على
التوالي.

يستقبل ريال مدريد اإلسباني ،حامل
اللقب  13مــرة ،أ تــاال نـتــا اإل يـطــا لــي اليوم
في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
ً
ً
فــي كــرة ا ل ـقــدم ،متكئا عـلــى ف ــوزه ذ هــا بــا
بـهــدف ،فــي حين تـبــدو مهمة مانشستر
سيتي اإلنكليزي أكثر سهولة بعد ّ
تفوقه
على بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني
بثنائية.
وك ــان ال ـفــريــق الـمـلـكــي قــد ت ـفـ ّـوق على
أتاالنتا فــي عقر داره بهدف متأخر من
ظهيره الفرنسي فيرالن مندي ،وذلك بعد
خــوض الفريق االيطالي معظم مباراته
ً
ً
م ـن ـقــوصــا ع ــددي ــا إث ــر ط ــرد الـســويـســري
ريمو فرويلر بعد ربع ساعة.

شكوك حول مستقبل راموس
من جانبه ،عاد قطب الدفاع سيرخيو
را مــوس إ لــى صفوف فريقه ر يــال مدريد
ب ـعــد إص ــاب ــة اب ـعــدتــه ح ــوال ــي الـشـهــريــن،
خ ـ ــال مـ ـ ـب ـ ــاراة ف ــري ـق ــه ضـ ــد ال ـت ـش ــي فــي
الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـل ــي ال ـس ـب ــت ،ل ـك ــن عـشـيــة
مواجهة فريقه ألتاالنتا االيطالي اليوم
ال تزال الشكوك تحوم حول مستقبله في
صفوف الفريق الملكي.
وخــاض رام ــوس ســاعــة ضــد التشي
للمرة األو ل ــى منذ ا صــا بـتــه فــي ركبته
قـبــل شـهــريــن ،وسـيـكــون تـحــت تصرف
مدربه الفرنسي زين الدين زيدان ضد
أتاالنتا.
وتـ ـ ـح ـ ـ ّـدث الـ ـف ــائ ــز مـ ــع ري ـ ـ ــال م ــدري ــد
بـ ـ ـ ــدوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا  4م ـ ـ ــرات عــن

غوسينس
نجم أتاالنتا

م ـس ـت ـق ـب ـل ــه ،ب ـ ـقـ ــولـ ــه" :ث ـ ـمـ ــة الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
ا لـشـكــوك ،أود أن ا لـقــي ا لـضــوء على هذه
المسألة ،لكن ال شــيء جديدا في الوقت
الـحــالــي ،كــل مــا أفـكــر بــه هــو ال ـعــودة من
إصابتي وإنهاء الموسم بأفضل طريقة
م ـم ـك ـن ــة .ال ش ـ ــيء ج ــدي ــدا ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بتجديد العقد".
ويسعى أ تــاال نـتــا ،بقيادة مـ ّ
ـدر بــه الفذ
جــان بييرو غاسبيريني ،إ لــى تعويض
خ ـي ـبــة الـ ــذهـ ــاب وال ـ ـثـ ــأر إلك ـم ــال ــه مـعـظــم
المباراة بعشرة العبين.
قال غاسبيريني بعد خسارة الذهاب:
" ي ـك ـف ــي أن نـ ـف ــوز ف ــي مـ ــدر يـ ــد ،ي ـج ــب أن
نـفــوز ...نحن في أفضل وضعية ممكنة،
ألننا أمام احتمال وحيد ،الفوز".
وكان أتاالنتا قد حقق نتيجة تاريخية
ا لـمــو ســم ا ل ـمــا ضــي ،بـبـلــو غــه ر ب ــع نهائي
ً
ً
دوري اال ب ـ ـطـ ــال ،و ك ـ ــان ق ــر ي ـب ــا ج ـ ــدا مــن
المربع األخير.
ً
ويحقق را بــع ا لــدوري اإليطالي راهنا
نـ ـت ــائ ــج مـ ـمـ ـي ــزة خـ ـ ـ ــارج أرض ـ ـ ـ ــه ،بـ ـف ــوزه
عـلــى مـيــدتـيــانــد الــدن ـمــاركــي (-4ص ـف ــر)،
وليفربول اإلنكليزي ( -2صـفــر) وأياكس
أمـسـتــردام الـهــولـنــدي (-2ص ـفــر) ،دون أن
تهتز شباكه.
لكن أمام "ال ديا" مهمة صعبة بإيقاف
م ـه ــاج ــم ري ـ ــال ال ـف ــرن ـس ــي ك ــري ــم بـنــزيـمــة
ً
المتميز راهنا بنجاعة الفتة ،وذلك بعد
غيابه عن مباراة الذهاب بسبب اإلصابة.
فــي الـمـبــاراة الـثــانـيــة ،يــأمــل بوروسيا
مونشنغالدباخ في إيقاف سلسلة سوداء
ً
خ ـســر ف ـي ـهــا س ــت مـ ــرات ت ــوال ـي ــا ،عـنــدمــا

رياضة

يــوا جــه مانشستر سيتي اإلنكليزي في
ً
بودابست بعد خسارته ذهابا صفر.2-
وج ـ ـ ــاء ت ه ـ ــذه ال ـس ـل ـس ـلــة ب ـع ــد إع ــان
مدرب "المهور" ماركو روزه أنه سينتقل
لـتــدريــب بــوروسـيــا دورت ـمــونــد الـمــوســم
المقبل.

سيتي في أفضل حال
ّ
في المقابل ،يحلق سيتي
عـلــى غـيـمـتــه ،إذ أصـبــح
ل ـقــب الـ ــدوري
االن ـك ـل ـي ــزي
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــرة
الـ ـث ــالـ ـث ــة فــي
أربـ ـع ــة أعـ ـ ــوام ف ــي م ـت ـن ــاول ــه ،ل ـكــن شـبــح
إ حـ ــراز ل ـقــب دوري األ ب ـط ــال ي ـخـ ّـيــم على
الـمــدرب اإلسـبــانــي بيب غــوارديــوال،
ا ل ــذي ت ـعــا قــدت مـعــه إدارة سيتي
اإلماراتية لهذا الغرض.
ولـ ــم ت ـه ـتــز شـ ـب ــاك س ـي ـتــي فــي
آ خ ـ ــر سـ ــت مـ ـب ــار ي ــات فـ ــي دوري
األ بـطــال ،لكن مواسمه الماضية
ً
ً
شـ ـه ــدت خـ ــروجـ ــا درام ــات ـي ـك ـي ــا
لـلـطــرف األزرق مــن مدينة
مانشستر.

مباراتا اليوم

اليساني بليا نجم مونشنغالدباخ

التوقيت

الفريق

القناة الناقلة
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ميندي نجم
ريال مدريد

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــرز نـ ـ ـج ـ ــم
مانشستر سيتي

سطو على منزلي دي ماريا وماركينيوس أوليفر كان للحد من رسوم االنتقاالت ورواتب الالعبين
تـ ـع ــرض مـ ـن ــزل األرج ـن ـت ـي ـن ــي إنـ ـخ ــل دي
ماريا العب باريس سان جرمان بضواحي
ا لـعــا صـمــة ا لـفــر نـسـيــة للسطو أ ث ـنــاء و جــود
أسرته فيه ،وبينما كان يلعب مع البي إس
جي مساء أمس األول ،وحدث الشيء نفسه
في منزل والدي زميله بالفريق ،البرازيلي
ً
ماركينيوس ،الذي تعرض للسرقة أيضا .
وذكرت محطة (فرانس إنفو) أن منزل دي
ماريا تعرض للسطو على الرغم من وجود
حارس أمن ،مما تسبب في صدمة لألسرة
التي طلبت من الالعب الحضور على الفور.
و س ـب ــق وأن ت ـع ــرض دي م ــار ي ــا لـســر قــة
منزله في إنكلترا في عام  2015بينما كان

النجم األرجنتيني يرتدي قميص مانشستر
يــونــايـتــد ،مـمــا تـسـبــب فــي صــدمــة ألســرتــه.
وكــان ذلــك الـحــادث أحــد أسـبــاب رحيله عن
فرنسا.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ـمـ ــارك ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــوس ،ف ـقــد
استخدم لـصــوص العنف فــي السطو على
منزل والديه في إيفلين ،جنوب العاصمة
ً
الفرنسية ،وفقا لوسائل إعالم فرنسية.
وذ ك ــرت صحيفة (ليكيب) أن اللصوص
اختطفوا بشكل مؤقت سكان المنزل ،وتم
إبالغ الالعب البرازيلي بالحادث في نهاية
المباراة.

يرغب أوليفر كــان ،الرئيس
ا لـتـنـفـيــذي المستقبلي لـنــادي
بــايــرن ميونيخ األلـمــانــي لكرة
القدم في مواجهة اآلثار المالية
لوباء فيروس كورونا المستجد
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـح ـ ــد مـ ـ ــن رسـ ـ ــوم
االن ـت ـق ــاالت وروات ـ ــب الــاعـبـيــن
على المدى الطويل.
ويتوقع اوليفر كــان تحقيق
مـكــاســب مــالـيــة مــن التعديالت
ال ـم ــزم ــع إجـ ــراؤهـ ــا ف ــي بـطــولــة
دوري أبطال أوروبا عام ،2024
لـكـنــه يعتقد أن ـهــا سـتـتــأثــر إذا
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت رس ـ ـ ـ ــوم االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت

وال ــروات ــب م ــرة أخـ ــرى بمجرد
انـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــار األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـص ـح ـي ــة
العالمية.
وق ـ ـ ــال ك ـ ــان ل ـم ـج ـلــة (ك ـي ـك ــر)
األل ـمــان ـيــة "البـ ــد م ــن وق ــف هــذا
االرتفاع في الرسوم والرواتب
في مرحلة ما".
وأضـ ــاف أن اآلثـ ــار السلبية
ألزمــة فيروس كورونا "ستظل
محدودة" بالنسبة لبايرن ،ولكن
"ف ــي الـمــوســم المقبل
سنشعر بالتأثير
الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ــن"
للوباء.

وش ـ ــدد كـ ــان ع ـلــى أن بــايــرن
"لــن يعيش بعد اآلن فــي أرض
ك ــرة ال ـق ــدم الـمـلـيـئــة بــالـحـلـيــب
والعسل".
وأصـبــح ك ــان ،ح ــارس مرمى
بايرن ومنتخب ألمانيا السابق،
عضوا في مجلس إدارة النادي
ال ـب ــاف ــاري ف ــي ال ـع ــام الـمــاضــي،
ويـسـتـعــد حــالـيــا لـخــافــة كــارل
ه ــايـ ـن ــز رومـ ـيـ ـنـ ـيـ ـغ ــه ك ــرئ ـي ــس
تنفيذي للنادي في نهاية العام
الجاري.
(د ب أ)

نابولي يقتنص  3نقاط من ميالن

فرحة العبي نابولي بعد إحراز الهدف األول

اقتنص نابولي ثــاث نقاط
أم ــس األول مــن م ـيــان بــالـفــوز
عليه بهدف نظيف في الجولة
الـ 27من الدوري اإليطالي لكرة
القدم.
سجل هدف الفوز لنابولي
المهاجم ماتيو بوليتانو
(ق )49م ــن ال ـم ـب ــاراة الـتــي
اح ـت ـض ـن ـه ــا م ـل ـع ــب س ــان
سيرو ،معقل ميالن.
ويـ ـع ــد هـ ــذا ث ــان ــي ف ــوز
لنابولي على التوالي بعد
الـ ـف ــوز ع ـل ــى ب ــول ــون ـي ــا ب ـثــاثــة
أهداف مقابل واحد ،بينما تعد
ه ــذه أول خ ـســارة لـمـيــان منذ
أربع جوالت.
وبهذه النتيجة ،يرتفع رصيد
نابولي إلى  50نقطة في المركز
الخامس ،بينما تجمد رصيد
ميالن عند  56نقطة في المركز
ال ـثــانــي ب ـفــارق تـســع ن ـقــاط عن
إنتر ميالن متصدر البطولة.
(إفي)

سولشاير ينتظر أنباء سارة
قبل مواجهة ميالن
بدأ أولي جونار سولشاير ،المدير الفني لمانشستر يونايتد اإلنكليزي ،إعداد
فريقه للمواجهة المرتقبة أمام ميالن اإليطالي ،الخميس المقبل ،في الدوري
األوروبي لكرة القدم .ويأمل المدرب النرويجي عودة أربعة أو خمسة من العبيه
المصابين قبل المباراة.
وكان مانشستر يونايتد تعادل مع ميالن  1 - 1في ذهاب دور الستة عشر من
الدوري األوروبي ،الخميس الماضي ،ويأمل حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية
عبر مباراة اإلياب الخميس المقبل.
ويتوقع سولشاير استعادة المهاجمين إدينسون كافاني وأنتوني مارسيال
لياقتهما ،بعد أن غاب كافاني في سبع من آخر ثماني مباريات للفريق ،فيما خرج
مارسيال مصابا خالل مباراة الذهاب أمام ميالن.
وقد يصبح دوني فان دي بيك ،الغائب عن الفريق منذ  22فبراير ،جاهزا للعودة
أيضا ،وكذلك النجم بــول بوغبا ،الــذي سجل في آخــر مشاركة له مع الفريق خالل
المباراة التي انتهت بالتعادل مع إيفرتون  3 - 3في  6فبراير الماضي ضمن منافسات
الدوري اإلنكليزي.
وقال سولشاير عقب الفوز على ويستهام" :أتمنى عودة أربعة أو خمسة العبين
قبل هذه المباراة .نحن نأمل ،أو من المرجح أن إدينسون وأنتوني أصبحا الئقين.
نأمل أن يكون دوني كذلك .بول ربما يكون مع الفريق .وديفيد عاد من العزل".
وأضاف سولشاير" :نرغب في أن نقدم ما هو أفضل مما قدمناه في الموسم الماضي.
نرغب في الوصول إلى دور نهائي ،ونصعد في جدول الترتيب (بالدوري اإلنكليزي)".

سولشاير

كريستيانو :مستقبلي هو الغد وأمامي الكثير للفوز باأللقاب
كـتــب الـنـجــم الـبــرتـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو،
مهاجم يوفنتوس اإليطالي ،أمس األول ،عبر حسابه
بـ"إنستغرام" ،أن "المستقبل هو الغد ،وأن أمامي الكثير
للفوز باأللقاب مع يوفنتوس ومنتخب البرتغال"،
ً
وذلــك في رسالة طويلة ردا على تهنئة األسطورة
الـبــرازيـلــي بيليه لــه بكسر رقـمــه القياسي فــي عدد
األهداف ( 769هدفا).
وكان "الدون" تألق في فوز فريقه على كالياري
( )1-3ف ــي "ال ـس ـيــري آ" ،بتسجيل األهـ ـ ــداف الـثــاثــة
(هــاتــريــك) ُ ،ليرد بقوة على كل منتقديه عقب خروج
فريقه من ثمن نهائي دوري األبطال على يد بورتو
البرتغالي.
وكتب بيليه عبر "إنستغرام"" :كريستيانو ،الحياة
رحلة واحدة .وكل شخص يصنع رحلته الخاصة به.
ويا لها من رحلة رائعة التي تقوم بها! أنا معجب بك
جدا ،وأستمتع برؤيتك تلعب ،وهذا ليس سرا .أهنئك
على كسر رقمي القياسي في عدد األهداف في مباريات
رسمية" .وتابع صاحب الـ 80عاما" :ندمي الوحيد هو
عدم قدرتي على معانقتك اليوم .لكني أتــرك لك هذه
الصورة في يوم تكريمك (صورة لألسطورتين وهما
يـتـصــافـحــان) ،بـحــب شــديــد ،وكــرمــز عـلــى صداقتنا
الطويلة".

وبثالثيته في شباك كالياري ،رفع " "CR7رصيده
إلى  770هدفا في مسيرته ،وفقا لبعض اإلحصائيات،
ليصبح الهداف األول في تاريخ كرة القدم بالمباريات
الرسمية ،لكن بعض األرقام تشير إلى أنه حقق هذا
الرقم منذ أسابيع عندما وصل إلى  763هدفا.
وبعد دقائق من رسالة "الجوهرة الـســوداء" ،رد
رونالدو على هذه التهنئة ،حيث شكره ،وأكد له أنه
لم يكن يرغب في االحتفال بهذا اإلنجاز حتى اليوم
احتراما لألسطورة البرازيلي .وكتب" :شكرا لكل من
كان جزءا من هذه الرحلة الرائعة معي .إلى أصدقائي
وإلى خصومي وإلى جماهير هذه الرياضة الجميلة
ح ــول ال ـعــالــم ،وبـشـكــل خ ــاص ،إل ــى عــائـلـتــي ،وإلــى
أصدقائي المقربين".
وأتم رونالدو رسالته" :اآلن أنا متحمس للمباريات
المقبلة ،ولـلـتـحــديــات .لــأرقــام القياسية المقبلة
ً
ولأللقاب! المستقبل هو غدا ،وأمامي الكثير للفوز
باأللقاب مع يوفنتوس والبرتغال".
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد أنـ ــدريـ ــا ب ـي ــرل ــو ،مـ ـ ــدرب فــريــق
يوفنتوس ،أنه ال يهم ما يفعله كريستيانو رونالدو
"خارج الملعب ،لكن ما يفعله في داخله".
وقال بيرلو في تصريحات لشبكة قنوات "سكاي
سبورت"" :لقد كان غاضبا مثل بقية الفريق ،بسبب

أوليفر كان

الخروج من دوري األبطال .لم يتحدث الالعب ،ألنه
رد داخل الملعب .ال يهم ما يفعله خارج الملعب ،بل
ما يفعله داخله".
من جهته ،أكد فابيو باراتيتشي ،مدير الكرة بنادي
يوفنتوس ،أنه "ال توجد أي شكوك" حول استمرارية
كريستيانو رونالدو مع الفريق اإليطالي ،وهاجم
من يتحدثون حول إذا ما كان توقيعه للفريق أمرا
إيجابيا أم سلبيا.
وق ــال باراتيتشي" :ه ــذا األم ــر يضحكني .طــوال
مـسـيــرتــي ل ــم أتـخـيــل أبـ ــدا إمـكــانـيــة ال ـن ـقــاش حــول
كريستيانو رونــالــدو ،هل هو جيد هل كــان صفقة
جيدة أم سيئة؟ هذه المحادثات سمعتها في الحي
الذي أقطن به ،وفي الحانات .لم أتخيل سماع هذه
األشياء بهذه المستويات".
وأض ــاف مدير الكرة في "البيانكونيري"" :نحن
نتحدث عن العب فاز بخمس كرات ذهبية ،وال أعلم كم
بطولة لدوري األبطال فاز بها وهداف بطولة الدوري
اإليطالي .من الرائع جدا وجوده معنا ،نحن سعداء
جدا لوجوده معنا".
وبسؤاله تحديدا إذا ما سيكون مستقبل رونالدو
فــي تــوريـنــو أم ال ،أج ــاب بــاراتـيـتـشــي" :ب ــدون شك،
بدون شك".

رونالدو نجم يوفنتوس

ةديرجلا

•
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الله بالنور

تسين  -تشي -
هوانغ  -تي!

د .نجم عبدالكريم

هذا هو اسم الرجل الذي أسس إمبراطورية الصين ،التي استمرت
ً
أكثر من عشرين قرنا من الزمان ،حتى تم القضاء عليها في عام .1912
ُ
ً
• ونظرا لما اشتهر به اإلمبراطور من إجرام ال مثيل له في التاريخ
ُّ
سنمر اليوم على واحــدة من تلك الجرائم التي تتنافى مع
البشري،
الطبيعة اإلنسانية:
***
• لما كانت حدود الصين تتعرض لهجمات من قبائل "الهن" لقرون
ً
طويلة قرر اإلمبراطور ،تسين  -تشي  -هوانغ  -تي ،أن يبني سورا
يحمي به الصين من تلك الهجمات.
وقــد وصــف الذين َّأرخــوا لبناء ذلــك السور ،بأنه كــان أكبر مقبرة
ْ
عرفها التاريخ البشري ،إذ إن َمن ُدفنوا في عملية بنائه كانوا أكثر
من مليوني إنسان.
• وروى لنا التاريخ الكثير من القصص الدموية التي صاحبت
بناء السور ...وهذه إحداها:
***
• كانت القرية تحتفل بزفاف أحــد شبابها على أجمل فتياتها،
وبينما ُهم في غمرة االحتفال ،هجم ُ
الجند ،وقادوا الشاب العريس،
حيث ساروا به إلى مكان بعيد عن قريته ،لينضم إلى طابور من مئات
الشباب الذين تجمعوا ،حيث سيأتي اإلمبراطور ليلقي فيهم كلمة.
ولما حضر موكب اإلمبراطور توجه إليهم بالخطاب:
• أيها الشباب ،إنكم ستقدمون لبالدكم أعظم الخدمات وأجلها...
عندما تختلط دماؤكم وعظامكم مع الرمل والحصى ،لكي يكون السور
أشد متانة وأكثر قوة في حماية بالدكم.
***
• لــم تكن ال ـعــروس تعلم بمصير عريسها ،فــأخــذت تبحث عنه
في المناطق المحاذية لبناء السور ،فأمسك بها حرس اإلمبراطور،
وقادوها إلى القصر .أدهش جمالها اإلمبراطور ،الذي أخذ يحاورها:
كنت تبحثين أمام السور؟
 عن أي شيء ِ عن زوجي. لقد َّضحى بحياته في سبيل الوطن.
 إذن ،أرجو أن تأذن لي بالعودة إلى قريتي. لن تعودي لقريتك ،بل ستأخذين مكانك في القصر مع نسائي. يا صاحب الجاللة ،يا ابن التنين ،قبل أن أمنحك نفسي لي عندك طلب. وما طلبك أيتها الجميلة؟ أن تسمح لي بوداع جسد ابن قريتي ،الذي كان سيصبح زوجي. لكن دمه وعظامه اختلطا بالرمل والحصى! دلوني على المكان الذي بنيتم فيه على جسده. لك ذلك.***
• صعدت الشابة إلى أعلى السور ،وشرعت ترقص وتغني ،فتعلقت
ً
بها العيون واآلذان ...ووقف اإلمبراطور مسحورا مما يرى ويسمع...
وفجأة صاحت:
• أيها اإلمبراطور المتوحش ،أيها اإلمبراطور القاسي ...امزج دمي
ولحمي وعظامي بمالط السور ،كي يمتزج جسدي بجسد حبيبي…
أنا قادمة إليك أيها الحبيب.
• وألقت بنفسها من أعلى منطقة في السور إلى األرض الصلبة!

ميزانية الكورونا ...أين ذهبت؟!
نـيـكــوالس لوبيل برلماني ألماني
مرموق ينتمي إلى حزب األغلبية ،وهو
االتحاد المسيحي الديمقراطي ،الذي
تتزعمه المستشارة أنجيال ميركل،
ً
التي أعلنت تقاعدها مؤخرا.
ً
نـيـكــوالس لوبيل اسـتـقــال ف ــورا من
الحزب ومن البرلمان وسيعتزل الحياة
العامة...
لماذا؟ ألن شركته كسبت ما يعادل
 297ألف دوالر كعموالت مقابل عقود
تصنيع ك ـمــامــات الــوجــه فــي بــدايــات
انتشار الكورونا.
ما جنته شركة النائب األلماني ال
يتجاوز المئة ألــف دينار ،وخسر من
أجـل ـهــا مـنـصـبــه وسـمـعـتــه وتــاري ـخــه،
ً
وخسر حزبه أيضا شعبيته التي أبقته
ً
فــي الحكم  15عــا مــا ! وسيخضع ذلك
السياسي للتحقيق والمحاكمة.

أطباء ألمان يطالبون بإغالق بالدهم
فـ ـ ــي ضـ ـ ـ ــوء ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع أعـ ـ ـ ــداد
ً
اإلصابة بكورونا مجددا ،طالب
أطباء وحــدات العناية المركزة
في ألمانيا بعودة اإلغالق.
وقــال المدير العلمي لسجل
بيانات أســرة الرعاية المركزة
فـ ـ ـ ــي أل ـ ـ ـمـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان
ك ــاراجـ ـي ــانـ ـي ــدي ــس ،أم ـ ـ ــس ،فــي
ت ـص ــري ـح ــات إلذاعـ ـ ـ ــة "ب ــرل ـي ــن-
براندنبورغ" :من البيانات التي

لدينا ونراها اآلن ،ومع انتشار
م ـت ـحــور ك ــورون ــا ال ـبــري ـطــانــي،
نــدعــو ب ـشــدة إل ــى ال ــدخ ــول في
إغـ ــاق م ــرة أخـ ــرى ع ـلــى ال ـفــور
لمنع موجة ثالثة قوية".
وأع ــرب كاراجيانيديس عن
أمـ ـل ــه أن ت ـط ـب ــق ال ـ ــوالي ـ ــات مــا
يسمى "مكبح ال ـطــوارئ" ،الذي
تم االتفاق عليه.
(د ب أ)

د .ناجي سعود الزيد

حكومة ألمانيا عـبــارة عــن تحالف
بـ ـي ــن حـ ـ ــزب أنـ ـجـ ـي ــا مـ ـي ــرك ــل وح ـ ــزب
االتـحــاد االشتراكي المسيحي ،ولكن
ً
ه ــذا ال ـحــزب أي ـضــا وق ــع ضحية طمع
أح ـ ــد أعـ ـض ــائ ــه ،وه ـ ــو ال ـس ـي ــد ج ــورج
نوسيلين ،الذي يخضع اآلن للتحقيق،
ً
ألنه تلقى مبلغا وقدره  712ألف دوالر،
أي أقـ ــل م ــن  250ألـ ــف ديـ ـن ــار ،مـقــابــل
الـ ـت ــروي ــج ألح ـ ــد م ـ ـ ــوردي ال ـك ـم ــام ــات!
ً
وأع ـلــن فـ ــورا انـسـحــابــه مــن الترشيح
لالنتخابات القادمة في  15سبتمبر
القادم.
التنبؤات تشير إلى سقوط الحكومة
الحالية في االنتخابات القادمة ،ولقد
قـ ــام ال ـش ـب ــاب م ــن ال ـحــزب ـيــن بتنظيم
اح ـت ـجــاجــات ش ـع ــاره ــا" :ال م ـك ــان في
البرلمان لمن يستغلون معاناة الناس
لملء جيوبهم"!

هـ ـ ـن ـ ــاك الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاب س ـ ــري ـ ــع وصـ ـ ـ ــارم
والتحقيق علني ومكشوف لإلعالم...
هنا ...وراء كل مشروع؛ صغر أم كبر،
ســواء لــه عالقة بمعاناة الـنــاس أو لم
يكن كــذلــك ،تتم طمطمة الـمــوضــوع...
حتى اآلن لم نجد َمن يجيب عن سؤال
بـسـيــط :أي ــن ذهـبــت مـيــزانـيــة مكافحة
الكورونا التي تجاوزت النصف مليار؟!
نعم نريد أن نعرف أيــن ذهبت! ونعم
من حقنا أن نعرف!

كشف التوحد بمسحة عين
ط ــور عــالــم م ــن هــونــغ كــونــغ
طـ ــري ـ ـقـ ــة الس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام ال ـ ــذك ـ ــاء
االص ـط ـنــاعــي وت ـع ـلــم اآللـ ــة في
مـســح شبكية الـعـيــن لــأطـفــال،
ابـ ـت ــداء م ــن س ــن س ــت س ـن ــوات،
ل ـل ـك ـش ــف الـ ـمـ ـبـ ـك ــر عـ ـ ــن م ــرض
الـتــوحــد أو خـطــر اإلص ــاب ــة بــه،
وي ــأم ــل ت ـطــويــر مـنـتــج ت ـجــاري
خالل العام الجاري.
وق ـ ـ ــال ب ـي ـن ــي زي ،األسـ ـت ــاذ

أسس الحرية
ال تتجزأ

حسن العيسى

ً
بدال من إثارة غبار معارك "دون كيخوتية" ال تؤخر وال تقدم
فــي دو ل ــة "الديمقراطية المشيخية" (ا لـصـفــة هنا تنفي حقيقة
الـمــوصــوف) ،فأسهل طريق لتحقيق الـعــدالــة فــي قضية إبطال
عـضــويــة الـنــائــب ال ــداه ــوم ،بـعــد ص ــدور حـكــم "الــدس ـتــوريــة" ،هو
التوافق بين النواب "الشرفاء" وغير الشرفاء ،نــواب المعارضة
وغير المعارضة ،نواب الحكم ونواب إصالح الحكم ،وكلهم في
النهاية الوالدة الطبيعية لنظام الحكم المستأثر األبدي بالسلطة،
على تعديل الفقرة الثانية من المادة " "2المعدلة بالقانون رقم 27
لسنة  .2016غير هذا؛ مثل عدم حضور جلسة القسم والدخول في
متاهات تعديل قانون المحكمة الدستورية ،كلها أمور ال جدوى
منها في الوقت الحاضر( ،كما قال الناشط السياسي أنور الفكر)
مع هذه السلطة وطبيعة المجلس الذي فيه نواب شرفاء ونواب
غير شرفاء ،فيه نواب حكومة ونواب ال للحكومة ...إلخ ،وآسف
لتكرار العبارات في بلد عاداتنا وتقاليدنا ويا رب ال تغير علينا.
مــن يــذكــر كيف حـشــرت إضــافــة فـقــرة التعديل فــي عــام 2016
بإضافة نــص المساس بــالــذات األمـيــريــة؟ فهذه جريمة يعاقب
ً
عليها قانون الجزاء أساسا ،فلماذا تم رصها في شروط االنتخاب
والترشيح؟ كانت إضافة الفقرة تمثل الحل الوسط لمحاوالت
سابقة من مجلس  2012المبطل ،حين تراكض نواب إسالميون
وغير إسالميين ،محافظون وغير محافظين ،حكوميون (ومعهم
الماما حكومة بكامل طقم أسنانها بمن فيهم رئـيــس ال ــوزراء
الحالي) وغير حكوميين ،شرفاء وغير شرفاء ،إلى آخره (آسف،
مــرة ثانية على تـكــرار الـعـبــارات فــي بلد يــا رب ال تغير علينا)،
لوضع نص يمثل عقوبة اإلعدام للمسيء للذات اإللهية واألنبياء
والصحابة ،ورد المشروع األمير الراحل صباح األحمد بحق.
ّ
صوت جميع الشطار (ولن أعيد وصفهم) بكل حماس في سباق
المزايدة والتكسب من الغثاء الشعبي ،عدا النواب الشيعة الذين
رفضوا التعديل ،ويقال إنهم أرادوا وضع األئمة االثني عشر في
النص المقترح! الشاطر محمد الصقر (ناشر هذه الجريدة) هو
الصوت اليتيم الذي رفض التعديل ،مثلما ّ
صوت قبله ،بشجاعة
تقدمية ،فــي الـبــدايــة وال ــده الـمــرحــوم جــاســم الصقر على رفض
تعديل حرمان غير المسلم من كسب الجنسية الكويتية في بداية
الثمانينيات.
أي ديمقراطية وأي دستور بنصوص دمرتها قوانين الحقة،
ونـحــن مازلنا نستظل بـهــذه الثقافة الــاهــوتـيــة ،الـتــي تستلهم
االستبداد بثبات الحكم وسلطانه ،حين تستجدي المعتقد الديني
وتفرض محرماته ،وتفصل القوانين على حاالت فردية ناشزة
لممارسة استبداد األغلبية؟!
ال ج ــدوى مــن ال ـكــام عــن حــريــة الـتـعـبـيــر ،بـمــا فـيـهــا حــريــات
الضمير ،مع ثقافة الهوية الوحيدة الرافضة للتعددية والليبرالية،
اليوم الداهوم ،وحرمان آخر يستطيل ليمتد لغيره ،ال حلول وسط
في قضية الحريات وتقدم مجتمعاتنا هذه التي وضعت "هوية
الدولة" في مقدمة دساتيرها ،ومارست التلفيق والرياء.
هذا الكالم لن يرضى الكثيرون به ،لكنه واقــع ،ألغوا الفقرة
الثانية التي تأسس عليها حكم المحكمة الدستورية اآلن ،فهذا
أضعف اإليمان ،والتفتوا لكارثة االقتصاد والوضع المالي لدولة
األمور ال تحتمل التأخير ،افتحوا الديرة الله يفتح عليكم.

وفيات
بالجامعة الصينية فــي هونغ
كــو نــغ ،إن مسح شبكية العين
يـمـكــن أن يـســاعــد ف ــي تحسين
فـ ـ ـ ـ ــرص االكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـبـ ـك ــر
وال ـن ـتــائــج الـعــاجـيــة بالنسبة
لألطفال ،مؤكدا أن "أهمية بدء
ال ـت ــدخ ــل ال ـم ـب ـكــر ه ــو أن ـه ــم مــا
زالوا في طور النمو ،وما زالوا
يتطورون .لذا هناك فرصة أكبر
للنجاح".

عايض عواض راشد المطيري

ً
 79عاما ،شيع ،ت99046244 :

بشير مرزوق سعد العبدالله

ً
 65عاما ،شيع ،ت97974696 :

محمود حسين غلوم الصراف

ً
 76عاما ،شيع ،ت99834489 :

مريم عبدالمحسن علي بن رزق

ً
 63عاما ،شيعت ،ت52525152 :

شكرية عبيد سلطان السعيدي

فرنسيون يحجرون
أنفسهم في كهف

زوجة أحمد جديع العنزي
ً
 55عاما ،شيعت ،ت69999846 ،99979757 :

سميرة عبدالقادر عبدالعزيز الرشيد
أرملة سرور سالم السرور
ً
 68عاما ،شيعت ،ت99655811 :

عائشة منصور محمد المنصور

زوجة عبدالله مانع محمد الموينع
ً
 70عاما ،شيعت ،ت65511171 ،96777152 ،66301214 :

حمد قاطع فنطل بطي العنزي

ً
 51عاما ،شيع ،ت99909983 :

محمد مطلق جرمان

ً
 55عاما ،شيع ،ت55555676 ،99884494 :

ناصر أحمد عيسى معرفي

ً
 60عاما ،شيع ،ت65664499 ،66150044 :

مواعيد الصالة
بعد عام من اإلغالق األول في فرنسا ،بدأ  15امرأة
ً
ً
ورجال ،تتراوح أعمارهم بين  27و 50عاما ،تجربة
ً
تقضي بأن يعيشوا  40يوما داخل كهف في أرييج
(جنوب غرب البالد) ،منفصلين عن مفهوم الوقت،
في إطار اختبار ذي هدف علمي.
وأوضح رئيس البعثة ،كريستيان كلو ،أن الهدف
ّ
ّ
التكيف مع
يتمثل في دراسة القدرات البشرية على
فـقــدان الـمـعــالــم المكانية والــزمــانـيــة ،وهــي مسألة
أثيرت خالل األزمة الصحية.
وك ــان ه ــذا المستكشف الـفــرنـســي الـســويـســري،

ّ
التكيف البشري ،قال في سبتمبر
الذي أسس معهد
ً
" :2020بدا واضحا أننا ،كمجموعة ،لم نكن نعرف
ً
جـيــدا كيفية االستجابة للتأثيرات ا لـتــي تسببها
التغييرات في ظــروف قصوى ،ومــع أسلوب حياة
جديد" ،وعلى هذا األساسُ ،ولد الليلة قبل الماضية،
األحد ،مشروع "ديب تايم".
فـمــن دون ســاعــة وال هــاتــف وال ض ــوء طبيعي،
ّ
ّ
تضم سبعة رجال
سيتعين على المجموعة التي
وسـبــع ن ـســاء ،إضــافــة إل ــى كـلــو نـفـســه ،أن يـعـتــادوا
حرارة  12درجة ورطوبة بدرجة  95في المئة داخل

ّ
كهف لومبريف ،وأن يولدوا الكهرباء بواسطة نظام
دواسات ،ويسحبوا ما يحتاجون إليه من مياه من
ً
عمق  45مترا.
وس ـي ـك ــون أعـ ـض ــاء ال ـف ــري ــق مـ ــزوديـ ــن بــأج ـهــزة
استشعار تتيح لعشرات العلماء متابعتهم عن ُبعد.
وق ـ ــال م ــدي ــر م ـخ ـت ـبــر ع ـل ــم األعـ ـص ــاب اإلدراك ـ ــي
والحسابي في معهد "إي إن إس" ،إن "هذه التجربة
هي األولى من نوعها في العالم".
وأضاف أن "كل المهمات من هذا النوع حتى اآلن
كــانــت تـهــدف إلــى درس الـتـفــاعــات الفسيولوجية
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ّ
للجسم ،ال لدرس تأثير هذا النوع من التمزق الزمني
على الوظائف المعرفية والعاطفية لإلنسان".
وأقيمت في الكهف ،وهو من األكبر في أوروبــا،
"ثالث مساحات منفصلة ،إحداها للنوم ،والثانية
للمعيشة ،والـثــالـثــة إلج ــراء دراس ــات حــول سمات
ً
الموقع ،وخصوصا النباتات والحيوانات" ،على ما
أوضح كلو للصحافة.
وقال إن  4أطنان من المواد أرسلت إلى المكان،
ّ
لكي يتمكن المتطوعون من العيش بشكل مستقل.
(أ ف ب)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:38

العظمى 25

الشروق

05:57

الصغرى 13

الظهر

11:57

ً
أعلى مد  01:34صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

ً
 01:52ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

05:57

ً
أدنى جزر  08:03صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:13

 08:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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