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درو باريمور تتجول حافية
القدمين في شوارع نيويورك

ص 11

الخالد :ملتزمون بقوانين كتلة الـ « 16الدواء األوروبية»:
َّ
الوظائف
وتكويت
و«اإلعالم»
األمة
لمجلس
الداخلية
الالئحة
تعديالت
منها
• الحميدي نقل من سموه رسالة إلى النواب تتضمن أسباب غياب الوزراء عن اللجان «أسترازينيكا» آمن وفعال
• موافقة حكومية على تعديل النظام االنتخابي شريطة االتفاق النيابي على المشروع
محيي عامر

ن ـق ــل ال ـن ــائ ــب ب ـ ــدر ال ـح ـم ـيــدي
رسالة من رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد إلى
مجموعة الـ  ١٦النيابية ،تتضمن
تــأك ـيــد س ـم ــوه الـ ـت ــزام الـحـكــومــة
بتمرير كل القوانين التي وردت
ضـمــن بـيــان الـمـجـمــوعــة ،ومنها
تعديل النظام االنتخابي.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر ب ــرل ـم ــان ـي ــة،
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،إن ال ـخــالــد هــاتــف
ال ـحـم ـيــدي أم ــس وأب ـل ـغــه رســالــة
ال ـح ـكــومــة ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ،فنقلها
ً
األخ ـي ــر ب ـ ــدوره ل ـل ـنــواب حــرف ـيــا،
حيث قال لهم "إن سموه أبلغني
أن أي قانون سينجز من 02

«الداخلية والدفاع» :الحكومة
تعطل تعديل «حرمان المسيء»
●

فهد تركي

أرجـ ـ ـ ـ ــأت ل ـج ـن ــة شـ ـ ـ ــؤون ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
والدفاع البرلمانية مناقشة اقتراحات
ت ـع ــدي ــل ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ،وح ــرم ــان
ال ـم ـســيء ،وإن ـش ــاء الـمـفــوضـيــة الـعــامــة
لالنتخابات إلــى اجتماعها األسـبــوع

اقتصاديات

انخفاض النفط لليوم الخامس
على التوالي بعد ارتفاع
10
المخزونات األميركية

جامعة الكويت من تراجع إلى انحدار

ً
• حلت في المرتبة الـ  34بين نظيراتها العربية متراجعة  5مراكز والـ  1001عالميا
• ميزانيتها تجاوزت  400مليون دينار • أساتذتها :غياب األبحاث أبرز األسباب

●

فيصل متعب

ب ـعــد أن كــانــت ف ــي ال ـع ــام الـمــاضــي
بالمرتبة الـ  29على مستوى نظيراتها
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،أخ ـف ـق ــت ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت
ً
مجددا في الحفاظ على تصنيفها بين
الجامعات العربية والعالمية ،منحدرة

ً
 5مراكز عربيا لتحتل المرتبة الـ .34
ً
ووفقا لتصنيف مجلة «times higher
 »educationال تــزال الجامعة الحكومية
الــوحـيــدة فــي الـكــويــت غـيــر مــدرجــة ضمن
التصنيفات المتقدمة بين  1500جامعة
ً
على مستوى الـعــالــم ،علما بأنها ،حسب
ّ
الـتـصـنـيــف ال ـم ــذك ــور ،حــلــت في 02

الـمـقـبــل ،عــازيــة ذل ــك إل ــى «ع ــدم تـعــاون
الحكومة».
وقـ ــال رئ ـي ــس الـلـجـنــة ال ـنــائــب م ـبــارك
العجمي ،في تصريح بالمجلس أمس ،إن
ّ
«الداخلية والدفاع» أجلت مناقشة القانون
 35لسنة  1962بـشــأن انتخابات أعضاء
مجلس األمة ،واالقتراح بتعديل 02

أكــدت الوكالة األوروبـيــة لألدوية،
وهي الهيئة المعنية بفحص األدوية
وترخيصها فــي االت ـحــاد األوروب ــي،
أمس ،أن لقاح أسترازينيكا -أكسفورد،
البريطاني ،المضاد لـ «كورونا» آمن
ّ
وفعال.
ورغم تعليقه في أكثر من  ١٨دولة
أغلبيتها تنتمي إلى االتحاد ،بسبب
ت ـقــاريــر ح ــول تـسـبـبــه ف ــي اإلصــابــة
بـجـلـطــات ال ــدم وتـخـثــر ل ـلــدم ،قالت
ال ــوك ــال ــة إن م ــزاي ــا «أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا»
تفوق مخاطره ،وإنها لم تجد أدلة
ت ــرب ــط ب ـيــن تـلـقــي ال ـل ـقــاح وحـ ــدوث
جلطات دموية.
ويأتي هذا القرار في وقت يعتمد
ً
االتحاد ،الذي يعاني نقصا في أعداد
الـلـقــاحــات ،عـلــى مــايـيــن الـجــرعــات
من هذا اللقاح الذي ّ
طوره المختبر

مراجعة «فوتسي راسل»
ترفع سيولة البورصة
إلى  71مليون دينار 08

علي العبيدي أول وزير
ً
في الكويت يدان قضائيا
●

حسين العبدالله

دانت محكمة التمييز الجزائية ،أمس برئاسة
المستشار صالح المريشد ،وزير الصحة السابق
ع ـلــي ال ـع ـب ـيــدي ووكـ ـي ــل الـ ـ ـ ــوزارة ال ـس ــاب ــق خــالــد
الـسـهــاوي والــوكـيــل المساعد الـســابــق محمود
عبدالهادي بجريمة اإلهمال الجسيم للمال العام،
على خلفية موافقتهم على عقد لشركة 02

السويدي البريطاني أسترازينيكا.
وهـكــذا تـكــون الــوكــالــة األوروب ـيــة
لألدوية حذت حذو منظمة الصحة
الـعــالـمـيــة الـتــي أوص ــت أم ــس األول
ً
بـمــواصـلــة اسـتـخــدامــه ،مـعـتـبــرة أن
ً
«مـنــافــع لـقــاح أسـتــرازيـنـيـكــا حاليا
تفوق مخاطره».
وأكدت مديرة الوكالة إيمر كوك،
ً
أنها مــا زالــت «مقتنعة تـمــامــا» بأن
منافع أسترازينيكا تفوق مخاطره.
ّ
وجددت «الصحة العالمية» أمس
دع ــوت ـه ــا إلـ ــى م ــواص ـل ــة اس ـت ـخ ــدام
«أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا» الـ ــذي ُي ـف ـتــرض أن
تنشر لجنتها االستشارية العالمية
حول سالمة اللقاحات رأيها بشأنه
اليوم.

«داو جونز» يتجاوز 33
ألف نقطة ألول مرة بعد
٠٩
اجتماع «الفدرالي»

لبنان :آمال ضعيفة بانفراجة
بعد لقاء الحريري وعون
ً
بعبدا تنتظر جوابا من الرياض على  4نقاط
●

بيروت -منير الربيع

بلغ اال شـتـبــاك بين الرئيس اللبناني
ميشال عــون ورئـيــس الحكومة المكلف
سعد الحريري أوجه ،أمس األول ،إلى ّ
حد

مطالبة كال الرجلين لآلخر باالستقالة.
فـ ـف ــي حـ ـي ــن دع ـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
الحريري إلى تشكيل حكومة تراعي الجميع
أو االعتذار ،دعا الرئيس المكلف عون إلى
ّ
التوقيع على تشكيلة سلمها له منذ 02

SMS
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ـع ـيــش
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــط مـ ـسـ ـتـ ـنـ ـق ــع
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاد،
ولـجـنــة الـمـيــزانـيــات
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،وعـلــى
لـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـي ـ ـس ـ ـهـ ــا
د.ب ــدر الـمــا ،تطالب
ب ـت ـق ـل ـيــص م ـيــزان ـيــة
«نزاهة» ...عجب!!

رؤى عالمية

١٥-١٤

إخفاق الواليات المتحدة
في منطقة المحيطين
الهندي والهادئ

دوليات

١٦
طهران تختبر طريق
بغداد  -دمشق  -بيروت

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يعزي في وفاة رئيس تنزانيا
ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد ،الـشـيــخ نـ ــواف األح ـمــد،
ببرقية تعزية إلى نائبة رئيس
ت ـن ــزان ـي ــا س ــام ـي ــة حـ ـس ــن ،عـ ّـبــر
فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بوفاة رئيس
تنزانيا جون ماغوفولي ،راجيا
سـ ـم ــوه لـ ــذويـ ــه ج ـم ـيــل ال ـص ـبــر
وحسن العزاء.
وبـ ـع ــث س ـم ــو ن ــائ ــب األم ـي ــر
وول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـخــالــد
ببرقيتي تعزية مماثلتين.

www●aljarida●com

العلي :مراعاة الحريات وااللتزام باإلجراءات القانونية
تفقد «األمن الجنائي» ووجه بتزويده بأحدث المعدات واألجهزة والكوادر المؤهلة
●

محمد الشرهان

وجــه وزي ــر الداخلية الشيخ
ثــامــر العلي إلــى اتـبــاع األســس
القانونية واإلجراءات الجزائية
الصحيحة في ضبط القضايا،
مــؤكــدا أهمية مــراعــاة الحقوق
والحريات وااللتزام باإلجراءات
القانونية الصحيحة في مجال
ال ـ ـب ـ ـحـ ــث وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــري وضـ ـب ــط
المتهمين.
جاء ذلك خالل تفقده ،صباح
أم ـ ــس ،ق ـط ــاع األم ـ ــن ال ـج ـنــائــي،
حيث كــان فــي استقباله وكيل
الــوزارة المساعد لشؤون األمن
الجنائي اللواء محمد الشرهان،
وع ــدد مــن الــوكــاء المساعدين
ذوي االختصاص.
ووجـ ـ ــه ال ـع ـل ــي رجـ ـ ــال األم ــن
الجنائي إلى التحديث المستمر

لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ـ ــزوي ـ ــده
بـ ــأحـ ــدث الـ ـمـ ـع ــدات واألج ـ ـهـ ــزة
األمنية ،وإعداد الكوادر المؤهلة
لمواجهة كل أنواع الجريمة.
ونقل تحيات وتقدير القيادة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا لـ ــرجـ ــال
ق ـطــاع األمـ ــن ال ـج ـنــائــي ،مــؤكــدا
جهودهم المخلصة في خدمة
الـ ــوطـ ــن والـ ـتـ ـص ــدي لـلـجــريـمــة
بكل أشكالها ،والعطاء المتميز
م ــن أج ــل أم ــن ال ــوط ــن وســامــة
المواطنين والمقيمين.
واس ـت ـم ــع ال ـع ـل ــي إلـ ــى ش ــرح
موجز عــن طبيعة عمل اإلدارة
العامة للمباحث الجنائية ،ثم
شــاهــد عــرضــا ل ـمــداه ـمــة ب ــؤرة
إجـ ــرام ـ ـيـ ــة ،وك ـي ـف ـي ــة ال ـت ـع ــام ــل
مـعـهــا ،ثــم تفقد إدارة الـجــرائــم
اإللكترونية ،واستمع إلى آلية
الـعـمــل فيها والـتـطــور النوعي

العلي خالل الجولة
فـ ــي مـ ـج ــال م ـك ــاف ـح ــة ال ـج ــرائ ــم
اإللكترونية باستخدام أحــدث
األساليب التكنولوجية.
و تـ ـفـ ـق ــد إدارة اإل ن ـ ـتـ ــر بـ ــول،
واسـتـمــع إل ــى ش ــرح مــوجــز عن

إنـ ـج ــازات وج ـه ــود اإلدارة ،ثم
شاهد عرضا مرئيا عن أعمال
وإنجازات قطاع األمن الجنائي،
وأهم الضبطيات التي قام بها
في جميع مجاالت الجريمة.

وأشاد برجال اإلدارة العامة
لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــدرات ع ـلــى
جهودهم المخلصة في التصدي
بكل قوة وحزم لهذه اآلفة.

الكويت وباكستان :تعزيز العالقات االقتصادية والشراكة االستراتيجية

إسالم آباد :دور إيجابي للقيادة الكويتية في مد جسور التواصل بين دول الخليج
أعــربــت ال ـكــويــت وبــاكـسـتــان
ع ـ ـ ــن رغ ـ ـب ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــا ف ـ ـ ــي تـ ـع ــزي ــز
العالقات االقتصادية والشراكة
االسـتــراتـيـجـيــة ف ــي الـمـجــاالت
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
والـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة
واالستثمارية والقوى العاملة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
الباكستانية ،فــي بـيــان ،أمــس،
إن ذل ــك ج ــاء خ ــال ل ـقــاء وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة الـبــاكـسـتــانــي شــاه
محمود قريشي في اسالم آباد
مع وزير الخارجية وزير الدولة
لشؤون مجلس الــوزراء الشيخ
د .أحمد الناصر.
وأكـ ـ ــد الـ ـن ــاص ــر أن ال ـكــويــت
ت ــرغ ــب فـ ــي ت ـع ــزي ــز ال ـع ــاق ــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ــع ب ــاك ـس ـت ــان،
مـثـمـنــا الـمـســاهـمــة اإليـجــابـيــة
ل ـل ـج ــال ـي ــة ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة فــي
المجاالت التنموية بالكويت،
مشيدا بتعاون إســام آبــاد في
اطــار جهود التصدي لجائحة
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،السـيـمــا في
قطاعي الصحة واألمن الغذائي.
مــن جــانـبــه ،ذك ــر قــريـشــي أن
بـ ــاده تــرغــب ف ــي زي ـ ــادة حجم
التجارة الثنائية مــع الكويت،
معربا عــن التطلع إلــى انعقاد
ال ـل ـج ـنــة ال ـ ــوزاري ـ ــة ال ـم ـش ـتــركــة
الخامسة بين البلدين في أقرب
وقت ممكن.

وأوض ـ ـ ـ ــح أن ه ـ ـنـ ــاك ف ــرص ــا
كبيرة للتعاون بين البلدين في
مجاالت الطاقة والتكنولوجيا
وال ـص ـحــة والـتـعـلـيــم وال ــدف ــاع،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أن أك ـث ــر م ــن 100
ألف مقيم باكستاني بالكويت
يلعبون دورا إيجابيا في تنمية
البالد.
وأف ــاد بــأن باكستان حولت
أولوياتها الجيوسياسية إلى
أولـ ــويـ ــات ج ـيــو  -اق ـت ـصــاديــة،
وت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى ت ـس ـه ـيــل تــدفــق
االستثمار األجنبي في مختلف
قطاعات االقتصاد ،مشيرا إلى
تـحـســن تــرت ـيــب بــاك ـس ـتــان في
مجال سهولة ممارسة األعمال
التجارية ،مرحبا باالستثمارات
الكويتية في بالده.
كما أع ــرب عــن شـكــره لوزير
الـخــارجـيــة الكويتي على دعم
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـم ـت ـع ـل ــق ب ـك ـش ـم ـيــر،
وال ـ ـ ــذي أقـ ـ ــره وزراء خــارج ـيــة
منظمة المؤتمر اإلسالمي في
اجتماعهم بالنيجر.
وأوضـ ــح ب ـيــان «الـخــارجـيــة»
أن الــوزيــريــن استعرضا خالل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـج ـم ــل الـ ـع ــاق ــات
الثنائية ،بما في ذلك التعاون
فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة والـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
وال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ،إض ــاف ــة إلــى

سـ ـب ــل تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـيــن
ال ـش ـع ـب ـيــن ،مـضـيـفــا أنـ ــه جــرى
ك ــذل ــك خ ــال االج ـت ـم ــاع تــأكـيــد
ال ـعــزم عـلــى مــواصـلــة الـتـعــاون
الوثيق في المحافل المتعددة
األطراف ،السيما في إطار األمم
ال ـم ـت ـح ــدة وم ـن ـظ ـمــة ال ـت ـع ــاون
اإلسالمي.

الناصر يسلم رسالة من الخالد إلى رئيس وزراء الهند
التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الــوزراء،
الشيخ الدكتور أحمد الناصر ،مع وزير خارجية الهند الدكتور
سوبراهمانيام جاي شانكار ،وذلك في إطار الزيارة الرسمية
التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى العاصمة نيودلهي أمس.
وسلم الناصر رسالة خطية موجهة من رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد إلــى رئيس وزراء الهند ناريندرا
مودي ،تتصل بالعالقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط
البلدين ،وسبل تعزيز الشراكة االستراتيجية بينهما ،إضافة إلى
القضايا محل االهتمام المشترك.
كما تم خالل اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات على
الساحتين اإلقليمية والدولية والقضايا التي تشهدها المنطقة.
حضر اللقاء كــل مــن مساعد وزيــر الخارجية لـشــؤون آسيا
السفير علي السعيد ،وسفير الكويت لدى الهند جاسم الناجم،
والوكيل المساعد لشؤون األدوية والتجهيزات الطبية بوزارة
الصحة ،د .عبدالله القناعي ،ونــائــب مساعد وزيــر الخارجية
لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم ،وعدد
من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والداخلية والتجارة.

عالقات تاريخية متينة
وب ـحــث ال ـنــاصــر ،أم ــس ،مع
ق ــري ـش ــي ،ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
التاريخية المتينة التي تربط
ال ـب ـلــديــن ال ـصــدي ـق ـيــن ،وسـبــل
تعزيز الشراكة االستراتيجية
فـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت،
وم ـنــاق ـشــة آخـ ــر الـمـسـتـجــدات
ع ـل ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـيــة
وال ــدولـ ـي ــة ،ف ــي إط ـ ــار ال ــزي ــارة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــوم ب ـهــا
والــوفــد الـمــرافــق لــه للعاصمة
إسالم آباد.
ووصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر إل ـ ـ ــى
ب ــاك ـس ـت ــان ،أمـ ـ ــس ،ف ــي زي ـ ــارة
رسمية تستغرق يومين بدعوة
مــن نـظـيــره الـبــاكـسـتــانــي شــاه
ق ــري ـش ــي ،وذكـ ـ ــرت ال ـخــارج ـيــة
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ،ف ــي بـ ـي ــان ،أن
الناصر وصــل إلــى مقرها في
إسـ ـ ــام آب ـ ـ ــاد ،ح ـي ــث رح ـ ــب بــه
قــري ـشــي ،كـمــا ع ـقــدا اجـتـمــاعــا

الناصر ونظيره الهندي خالل الزيارة
بحثا خالله عددا من القضايا
ذات االهتمام المشترك.

تعزيز الوحدة
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـ ــدور
اإليجابي الذي تلعبه القيادة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة فـ ـ ــي مـ ـ ــد جـ ـس ــور

الـ ـت ــواص ــل ب ـي ــن أعـ ـض ــاء دول
مجلس التعاون لدول الخليج
الـعــربـيــة ،مـعــربــة عــن تضامن
ب ــاكـ ـسـ ـت ــان م ـ ــع ال ـ ـكـ ــويـ ــت فــي
ال ـج ـهــود الــرام ـيــة إل ــى تعزيز
الوحدة بين الدول اإلسالمية،
مشيرة إلــى أن زيــارة الناصر
سـ ـتـ ـعـ ـط ــي دف ـ ـ ـعـ ـ ــة إيـ ـج ــابـ ـي ــة

الظفيري بحث مع سفراء «الخليجي» تنسيق المواقف
اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري أمس ،مع
كل من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الكويت ،سفير
السعودية األمير سلطان بن سعد آل سعود ،وسفير البحرين صالح
المالكي ،وسفير سلطنة عمان د .صالح الخروصي ،والقائم بأعمال
سفارة قطر الوزير المفوض محمد العنزي ،والقائم بأعمال سفارة
اإلمارات سكرتير ثالث خالد المرشودي.
وتم خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات األخوية التاريخية،
التي تربط دول مجلس التعاون وسبل تعزيزها وتنسيق المواقف،
مع التأكيد على العمق االستراتيجي لهذه العالقة ومتانة روابطها،
إضافة إلى تطورات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير
السفير أيهم العمر.

الخالد :ملتزمون بقوانين كتلة...
اللجان ضمن ما ورد في بيان مجموعة الـ ،١٦ويدرج على جدول األعمال
ومعتمد منها سيتم التعاون الحكومي من أجل تمريره".
ً
وأضافت المصادر أن الحميدي شرح للنواب نقال عن الخالد أسباب
غياب الحكومة عن اجتماعات اللجان البرلمانية وبينها "الداخلية
والدفاع" ،وبين أن أبرز تلك األسباب احترام الدستور ،إذ ال تكتسب
الحكومة صفة العضوية بالمجلس وتمارس مهامها داخله إال بتأدية
اليمين الدستورية أمامه ،لكن عدم حضورها ال يعني بأية حال عرقلة
القوانين المتفق عليها.
وأش ــارت إلــى أن الحميدي نقل عــن الخالد موافقة الحكومة على
تعديل النظام االنتخابي ،شريطة أن يحظى القانون باتفاق نيابي،
والوصول إلى صيغة توافقية ترضي الجميع.
ً
يذكر أن بيان مجموعة الـ  ١٦حدد عددا من القوانين لتمريرها في
الجلسة األولــى ،على رأسها تعديل الالئحة الداخلية لمجلس األمة
وقوانين االعالم وتعديل النظام االنتخابي وتكويت الوظائف العامة.

«الداخلية والدفاع» :الحكومة...
ما يتعلق بـ «حرمان المسيء» ،الذي أضافته اللجنة إلى جدول أعمالها،
لالجتماع المقبل؛ لعدم حضور الــوزيــر المعني ،وعــدم ورود الــرأي
الحكومي بشأن هذه التعديالت.
وأعــرب العجمي عن أسفه لعدم تعاون الحكومة في هذا الجانب،
ً
مبينا أن اللجنة اتفقت باإلجماع على تأجيل المناقشة ،لسماع رأي
ً
الحكومة حول هذه القوانين ،مؤكدا حرص اللجنة على إدراج كل هذه
القوانين على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.

جامعة الكويت من تراجع...

ً
المرتبة  1001من بين  1500جامعة عالميا ،رغم تجاوز ميزانيتها
للعام الدراسي الحالي  400مليون دينار.
ّ
وحمل رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة د.إبراهيم
ً
الحمود ،تقليص ميزانية الجامعة مسؤولية تراجع تصنيفها ،موضحا
أن ذلك «التراجع متوقع نتيجة عدم تخصيص ميزانية لتطوير الجانب
ً
اإلنساني واألكاديمي لألساتذة ،فضال عن تقليص األنشطة المختلفة

الظفيري خالل اجتماعه مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي

التي تساهم في رفع مستوى الجامعة».
وأضاف الحمود ،لـ «الجريدة» ،أن «الجامعة ال تهتم بالجانب العلمي
ً
والبحثي في ظل الميزانية القائمة» ،الفتا إلى تقليص ميزانية العديد
من األنشطة.
من جهته ،أكد أستاذ الكيمياء في كلية العلوم بالجامعة د .علي بو
مجداد ،أن الخلل الرئيسي في مسألة تراجع تصنيف الجامعة يكمن في
ً
تراجع البحث العلمي الذي يشكل  %60من نسبة التقييم العالمي ،الفتا
ً
إلى غياب التشجيع في هذا الجانب ،فضال عن أن ميزانيته الحالية ال
تغطي احتياجات كلية واحدة من أبحاثها.
وأضاف بومجداد ،لـ «الجريدة» ،أن النسبة المتبقية من التقييم %30
منها لطرق التدريس عامة وأعداد الطلبة مقارنة باألساتذة ،والـ %10
للتعامل والتعاون البحثي المشترك مع الجامعات العالمية األخرى.
وأكــد أن جامعة الكويت لم يعد بمقدورها استقطاب أساتذة
ً
متميزين عالميا في التدريس؛ لوجود عروض أفضل من جامعات
دول أخــرى مثل الــراتــب والتأمين الصحي واالمـتـيــازات والعقود
الطويلة التي يطلبها الكثير من هؤالء األساتذة.

علي العبيدي أول وزير في الكويت...
أتـيـنــا ،الـتــي تخص عــاج الكويتيين فــي الــواليــات المتحدة،
وقضت بتغريمهم  ٢٠ألف دينار لكل منهم.
وفي أول حكم قضائي ،بتاريخ البالد ،يدان فيه وزير ،قررت
«التمييز» عــزل العبيدي والوكيلين المذكورين من الوظيفة،
وأسقطت أحقيتهم في ممارسة أي وظيفة حكومية ،في حين
برأتهم من تهمة اإلضرار بالمال العام ،التي دانتهم بها محكمة
الــوزراء بالسجن سبع سنوات مع الشغل ،وبكفالة قدرها 10
آالف لوقف النفاذ.
وفي قضية أخرى ،قضت محكمة االستئناف الجزائية ،أمس،
برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي ،بتأييد حكم محكمة
الجنايات بإدانة السهالوي وعبدالهادي بالسجن  7سنوات مع
الشغل والنفاذ ،وتغريمهما مبالغ مالية تقدر بتسعة ماليين
دينار ،وعزلهما من الوظيفة بعد إدانتهما بجريمتي الرشوة
والتزوير ،وعدم ممارستهما ألي وظيفة حكومية في المستقبل.
كما قضت «االستئناف» بتأييد حكم محكمة أول درجة بإعفاء
ّ
المتهم الثالث من العقوبة ،لكونه المبلغ عن جريمة الرشوة.

ل ـل ـت ـب ــادل ال ـث ـن ــائ ــي وتـعـمـيــق
التعاون المتبادل.
والتقى الناصر ،أمس ،رئيس
وزراء باكستان عمران خان ،حيث
سلمه رسالة خطية موجهة من
س ـم ــو رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ،تتصل
بــا لـعــا قــات الثنائية التاريخية

ال ــوث ـي ـق ــة الـ ـت ــي ت ــرب ــط ال ـب ـلــديــن
ال ـص ــدي ـق ـي ــن وسـ ـب ــل ت ـطــويــرهــا
وتنميتها في مختلف المجاالت،
وتعزيز الشراكة االستراتيجية،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا م ـحــل
االهتمام المشترك.
ح ـضــر ال ـل ـق ــاء م ـســاعــد وزي ــر
الخارجية لشؤون آسيا السفير

عـلــي الـسـعـيــد ،وسـفـيــر الـكــويــت
لــدى باكستان نصار المطيري،
ونــائــب مساعد وزيــر الخارجية
ل ـشــؤون مكتب وزي ــر الخارجية
المستشار الشريم ،وعدد من كبار
المسؤولين بوزارة الخارجية.

الكويت :قلقون إزاء التعصب العالمي
المتصاعد بدافع التمييز الديني
أعــربــت الكويت عــن قلقها البالغ إزاء الـحــوادث
ال ـنــاج ـمــة ع ــن ال ـت ـع ـصــب وال ـت ـم ـي ـيــز ال ـم ـت ـصــاعــدة
والمستمرة التي شهدها العالم مؤخرا ،بما فيها
تلك التي تقع بدافع التمييز الديني.
ج ــاء ذل ــك خ ــال كـلـمــة م ـن ــدوب ال ـكــويــت ال ــدائ ــم
ل ــدى األم ــم الـمـتـحــدة ،الـسـفـيــر مـنـصــور العتيبي،
في االجتماع الدولي االفتراضي الــذي عقد ،أمس
األول ،فــي ذك ــرى الـيــوم العالمي لمكافحة ظاهرة
«اإلسالموفوبيا».
وجدد العتيبي الدعوة الى ضرورة النظر باتخاذ

ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة والمتهمان المدانان أمام
محكمة التمييز.
من جانب آخر ،قضت «التمييز» ،أمس ،بتأييد حبس الفنان
خالد المال سنتين مع الشغل ،وأمــرت بوقف تنفيذ العقوبة
ثالث سنوات يلتزم فيها بحسن السير والسلوك ،بعد إدانته
بجريمة اإلساء ة للقضاء ،على خلفية العبارات التي أدلى بها
بإحدى القنوات الفضائية.
كما قضت «التمييز» ببراءة مدير في بلدية الكويت من تهمة
تزوير شهادة أوصاف لعقار ،وألغت حكم «االستئناف» بسجنه
خمس سنوات.

لبنان :آمال ضعيفة بانفراجة...
أشهر ،وإال فعليه أن يستقيل.
بعد ذلك ،جرى العمل على ترتيب لقاء بين الرئيسين ،وعقد اللقاء،
أمــس ،في القصر الجمهوري ،مــدة  50دقيقة ،خــرج بعدها الحريري
ً
معلنا أنه تم االتفاق على لقاء آخر ،االثنين المقبل.
ما جرى في الساعات األخيرة ،اختصر غرابة السياسة في لبنان ،فلم
يمض يوم كامل حتى انقلبت لغة الشتائم واالتهامات إلى لغة إيجابية
ّ ِ
أصر الحريري على إظهارها في تصريحاته بعد اللقاء.
وق ــال ال ـحــريــري« :تـشــرفــت بـلـقــاء فـخــامــة الــرئ ـيــس ،وت ــداول ــت معه
ً
تطلعاتي لحكومة مؤلفة من  18وزيرا ،من االختصاصيين .استمعت
إلى مالحظاته ،واتفقنا على عقد اجتماع آخر ،االثنين المقبل ،للخروج
ً
بحكومة للبنانيين» ،مضيفا أن «هناك فرصة يمكن االستفادة منها،
ويفترض بلقاء االثنين أن يضع أجوبة أساسية حول كيفية الوصول
إلى حكومة في أسرع وقت ممكن».
مـصــادر متابعة لمجريات اللقاء ،شرحت أن الحريري ذهــب إلى
ّ
ً
ً
ً
عون حامال معه الصيغة الحكومية ،التي سلمه إياها سابقا ،معلنا
التمسك بها ،لكن عون أبدى مالحظات عليها ،فأعرب الرئيس المكلف
عن استعداده للبحث في تعديالت على الصيغ واألسماء ،وأنه منفتح
على ما يطرحه عون.
ً
وتخلل اللقاء أيضا عتاب واختالف في الــرؤى بين الطرفين ،لكن
مساع سياسية يقودها رئيس مجلس النواب
في الموازاة ،كانت هناك
ٍ
نبيه بري ،والمدير العام لألمن العام عباس إبراهيم ،بهدف منع تفاقم
ً
الخالف ،والحؤول دون االنــزالق إلى اشتباك مستمر ينعكس سلبا

اإلجراءات الكفيلة التي تهدف الى منع تلك األعمال
الشنيعة ،وحث المجتمع الدولي على العمل من أجل
حماية األفــراد من اعمال العنف والتمييز وجرائم
الكراهية القائمة على أساس العنصرية وكراهية
ال ــدي ــن .واس ـتــذكــر م ــا ج ــاء ف ــي كـلـمــة سـمــو رئـيــس
مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت آنذاك ،الشيخ
صباح الخالد ،امام الجمعية العامة في عام 2019
خالل الجلسة المخصصة العتماد القرار ،285/73
والـتــي دعــا فيها الــى مكافحة اإلره ــاب وغـيــره من
أعمال العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد.

ً
ً
ً
ً
على الوضع العام سياسيا ،وشعبيا ،واقتصاديا وماليا .وكان البحث
يتركز على ضرورة تخفيف لهجة التخاطب ،كي ال ينعكس ذلك على
سعر الــدوالر في األســواق اللبنانية ،ويؤدي إلى ارتفاعه بعد بلوغه
مستويات قياسية في األيام الماضية.
ووفق هذه القاعدة ،قرر الحريري أن يغير قواعد اللعبة ،ويبتعد عن
ً
تحميل المسؤولية لعون ،واإلشارة إلى أن اللقاء تناول نقاطا يمكن أن
ً
يبنى عليها ،على أمل أن تهدأ األسواق نسبيا ،ويتم لجم سعر الدوالر
في السوق ووقف ارتفاعه الجنوني.
ً
وقللت مصادر متابعة من احتمال أن يحمل لقاء االثنين جديدا،
ً
خصوصا أن الطرفين ال يزاالن على موقفيهما ،على الرغم من إعادة
تحريك المفاوضات بينهما واجتراح صيغ جديدة عنوانها حكومة
ً
من  18وزيرا ،والتوافق على آلية توزيع الحقائب والــوزراء فيها ،فلم
ً
يعد الحريري قادرا على التراجع عن شروطه ،وال عون من طبيعته أن
يتراجع ويظهر في موقع المنكسر ،مؤكدة أن كل التقديرات تشير إلى
ً
أن عون سيبقى مصرا على مطالبه ،وتمسكه بــوزارة الداخلية ،التي
يرفض الحريري إعطاءه إياها.
لم يكن للقاء أمس أن يعقد ،لو لم يخرج عون في موقف تصعيدي
بوجه الحريري ،الذي ّرد على بيان عون بعنف وقرر الذهاب إلى لقائه،
في إطار لعبة تقاذف المسؤوليات على مرأى اللبنانيين والمجتمع
الدولي.
لكن إشارة عون إلى الحريري بأنه في حال لم يشكل حكومة تراعي
ً
الميثاقية وترضي مختلف القوى عليه أن يعتذر ،تشكل مسارا يتكامل
مــع ع ــرض قـ ّـدمــه ع ــون عـبــر مــوفــده سـلـيــم جــريـصــاتــي لـلـقــاء السفير
السعودي وليد البخاري يوم الجمعة الفائت ،وأبلغه رسالة من أربع
ً
نقاط« :النقطة األولى تتضمن اعتذارا عن أي إساءة للمملكة العربية
ً
الـسـعــوديــة ،واس ـت ـعــدادا لتحسين الـعــاقــات معها ،والـثــانـيــة هــي أن
الحريري غير قادر على تشكيل حكومة ،وأن عون مستعد لتبني أي
اسم تختاره المملكة ليتولى تشكيل الحكومة ،أما الثالثة فهي مطالبة
المملكة بتقديم دعم مالي للجيش اللبناني لحمايته من الواقع المالي
واالقتصادي المنهار ،والنقطة الرابعة هي استعداده للدعوة لعقد
طاولة حوار والبحث في االستراتيجية الدفاعية».
ً
ً
لم يأخذ عون جوابا سعوديا ،لكنه قرر االستمرار بالتصعيد بوجه
الحريري ،من خالل دعوته لالعتذار بحال لم يتمكن من التشكيل .وحمل
الحريري الكرة التي رماها عون ،وقرر إعادتها له ووضعها في ملعبه
من خالل لقائه معه ،بانتظار يوم االثنين.

ةديرجلا
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محليات

خطة االختبارات الورقية والعودة للمدارس األسبوع المقبل
• مجلس الوزراء طالب «التربية» بسرعة وضع خططها النهائية بالتنسيق مع «الصحة»
• تتضمن سالمة الطلبة والعاملين وتحديد اإلجراءات االحترازية
فهد الرمضان

ً
توزيع  50ألفا
من طلبة الـ 12
على المدارس
الثانوية
والمتوسطة
لتحقيق
التباعد

ك ـش ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ت ــرب ــوي ــة
رفيعة لـ "الـجــريــدة" ،أن وزارة
ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة سـ ـتـ ـعـ ـل ــن خ ـط ـت ـهــا
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـ ــاالخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات
الورقية لطلبة الصف الثاني
عشر نهاية االسبوع المقبل،
الفـتــة ال ــى أن ال ـ ــوزارة تسعى
إلقرار اختبارات ورقية لطلبة
ص ـف ــوف ال ـمــرح ـلــة ال ـثــانــويــة
كــافــة ،إال أن ــه مــن الـمــرجــح ان
تـكــون مــوافـقــة وزارة الصحة
على اخـتـبــارات ورقـيــة لطلبة
الـ  12فقط.
وقــالــت ال ـم ـصــادر إن إنـجــاز
ال ـخ ـطــة يــأتــي تـلـبـيــة لمطالبة
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ل ـ ـ "ال ـت ــرب ـي ــة"
بـ ـض ــرورة االن ـت ـه ــاء م ــن وضــع
خ ـط ـت ـهــا ال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة ل ـع ــودة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس ل ـ ـل ـ ـعـ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــي

الجديد  2022-2021في سبتمبر
المقبل ،وكذلك الخطة الخاصة
باالختبارات النهائية للمرحلة
الثانوية للعام الدراسي الحالي
 2021 -2020بــا ل ـت ـن ـس ـيــق مــع
"الصحة".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن ط ـل ـبــة
ال ـص ــف الـ ـ ـ  12ي ـصــل عــددهــم
الـ ــى  50ألـ ــف ط ــال ــب تـقــريـبــا،
الفتة الى انه في حال موافقة
"ال ـص ـح ــة" ع ـلــى االخ ـت ـب ــارات
ال ـ ــورقـ ـ ـي ـ ــة سـ ـيـ ـت ــم ت ــوزي ـع ـه ــم
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس الـ ـث ــان ــوي ــة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،والـ ـت ــي يـصــل
عددها الى  450مدرسة ،وبهذا
يـ ـك ــون عـ ـ ــدد ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي كــل
مدرسة في حدود  110طالب،
و يـتــم تحقيق ش ــرط التباعد
االجتماعي ،إضافة الى شروط

تعديل دوام الطلبة في رمضان
كـشـفــت م ـصــادر تــربــويــة لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن
التعليم العام يبحث تعديل مواعيد دوام الطلبة
ف ــي مـخـتـلــف ال ـمــراحــل ال ــدراس ـي ــة خ ــال شهر
رمـضــان الـمـبــارك ،موضحة أن ال ــدوام مبدئيا
سيكون من  ٩:٣٠صباحا حتى  ٣:٠٠عصرا.
وق ــال ــت ال ـم ـصــادر إن ــه سـيـتــم تـقـلـيــص زمــن
الحصص بواقع  ٥إلى  ١٠دقائق حسب المرحلة
الدراسية ،لتكون حصص االبتدائي والمتوسط
 ٣٠دقيقة ،والثانوي  ٣٥دقيقة ،إضافة إلــى ٥
دقائق بين الحصص.
وأش ــارت إلــى أن ال ــوزارة تريثت فــي إصــدار
قرار تعديل المواعيد لحين صدور قرار الخدمة
المدنية بتحديد دوام العاملين بالوزارة لمعرفة

مــوعــد دوام المعلمين الــرسـمــي فــي رمـضــان،
وعـلــى ضــوئــه يـتــم إص ــدار ق ــرار مــواعـيــد دوام
الطلبة.
وأعلنت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون
اإلداري ـ ــة والـتـطــويــر اإلداري رج ــاء بــوعــركــي،
إطالق خدمة استبيان الترقية باالختيار على
الصفحة الرسمية لـ «التربية» ،وذلك بالتعاون
مع إدارة نظم المعلومات.
وقـ ــالـ ــت ب ــوع ــرك ــي إن االسـ ـتـ ـبـ ـي ــان يـخــص
ال ـم ـس ـت ــوف ـي ــن ل ـ ـشـ ــروط ال ـت ــرق ـي ــة ب ــاالخ ـت ـي ــار
ل ـعــام  2021ال ـم ـخ ـيــريــن بــالـمــوافـقــة عـلـيـهــا أو
ً
رفضها ،اعتبارا من األحد  2021 /3 /21وحتى
الخميس .2021/3 /25

الـ ـصـ ـح ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى ال ـخ ــاص ــة
بالوقاية من "كورونا".
وذكرت أن قياديي "التربية"
ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدد حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــم م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع
االخـ ـتـ ـب ــارات ال ــورق ـي ــة لطلبة
الـثــانــي عـشــر وبـقـيــة صفوف
ال ـث ــان ــوي ــة م ــن خـ ــال الـلـجـنــة
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة مـ ـ ــع "ال ـ ـص ـ ـحـ ــة"
خ ـ ـ ـ ــال االس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع الـ ـمـ ـقـ ـب ــل،
مشيرة الى انه سيتم اعتماد
خ ـطــة االخـ ـتـ ـب ــارات والـ ـع ــودة
ال ـتــدري ـج ـيــة ن ـهــايــة االس ـبــوع
الـمـقـبــل مــن قـيــاديــي الـ ــوزارة،
ورفعها الى اللجنة المشتركة
التي سترفع رأيها الى مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ل ـح ـســم ال ـم ــوض ــوع،
الس ـي ـم ــا ان ـ ــه فـ ــي ح ـ ــال اق ـ ــرار
الـ ـخـ ـط ــة ووض ـ ـ ــع اخـ ـتـ ـب ــارات
ورق ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــإن االم ـ ـ ـ ــر ي ـت ـط ـلــب
عــددا من الترتيبات تتخذها
"التربية" لضمان تنفيذ الخطة
في مواعيدها.

المقصيد بحث مع ضباط رئاسة
األركان «الخدمة الوطنية»
بحث وكيل وزارة التربية
باإلنابة فيصل المقصيد مع
مجموعة من ضباط رئاسة
األرك ـ ــان بــالـجـيــش مــوضــوع
"الخدمة الوطنية" وإمكانية
ال ــدع ــم م ــن وزارة ال ـتــرب ـيــة،
م ـ ــؤك ـ ــدا أن ه ـ ـ ــذا ال ـت ـن ـس ـيــق
سيثمر بشكل إيجابي خالل
الـمــرحـلــة ال ـقــادمــة ،وسيليه
ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــات
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــي األي ـ ـ ـ ـ ــام
القادمة بشأن التنسيق بين
الوزارتين ،بما يخدم الوطن
ويعود بالنفع العام.
حـضــر االج ـت ـمــاع الــوكـيــل
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــام،
أس ــام ــة ال ـس ـل ـط ــان ،ورئ ـيــس
هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
العسكرية العميد الركن عماد
أمـ ـ ــان ،وآم ـ ــر مـعـهــد الـخــدمــة

تلقي اللقاح
في سياق آخــر ،جدد وكيل
وزارة التربية المساعد لقطاع
ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـخ ــاص وال ـنــوعــي
د .ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن ال ـح ــوي ـل ــة
دعــوة العاملين في المدارس
الخاصة والطالب فوق الـ 16
سنة ،إلى التسجيل في الموقع
االلكتروني لـ "الصحة" لتلقي
ً
لقاح كوفيد  ،19مشيرا إلى أن
ه ــذه ال ــدع ــوة تــأتــي فــي ضــوء
مــا أ س ـفــر عـنــه التنسيق بين
"الصحة" و"التربية" بإضافة
جـ ـمـ ـي ــع أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـه ـي ـئ ـت ـيــن

ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فــي
مـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـخ ــاص
ضمن فئة العاملين بالخدمات
األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن ل ـه ــم
األولــويــة فــي التطعيم بهدف
المساهمة فــي تسريع عجلة
الوصول للمناعة المجتمعية،

المقصيد خالل االجتماع مع مسؤولي «الخدمة الوطنية» أمس
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـمـ ـي ــد الـ ــركـ ــن
ن ــاص ــر ال ـخ ــري ـن ــج ،ورئ ـي ــس
فــرع اإلحـصــاء العقيد الركن

إبــراه ـيــم الـعـلـيــوي ،ورئـيــس
فرع الشؤون القانونية بهيئة
الخدمة الوطنية العسكرية

ب ــاع ـت ـب ــاره ال ـس ـب ـيــل الــوح ـيــد
لـ ـلـ ـخ ــروج مـ ــن أزمـ ـ ــة ك ــورون ــا
الحالية والعودة إلى الحياة
الطبيعية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـحـ ـ ــوي ـ ـ ـلـ ـ ــة أن
اللقاحات المضادة للفيروس
قــد أ ثـبـتــت فعاليتها العالية

فــي ضــوء التجارب الصارمة
التي خضعت لها قبل إقرارها
ً
واع ـت ـمــادهــا وف ـقــا لـمــا قــررتــه
الـسـل ـطــات الـصـحـيــة ف ــي هــذا
ال ـ ـشـ ــأن ،م ـم ــا دعـ ــا "ال ـت ــرب ـي ــة"
لتجديد الدعوة لكل العاملين
ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة بكل

ال ـع ـق ـيــد ال ـح ـقــوقــي د .فضل
صفر.

أنظمتها التعليمية والطالب
فوق الـ  16سنة للتسجيل في
الـمــوقــع االلـكـتــرونــي الخاص
بوزارة الصحة ،للحصول على
موعد لتلقي اللقاح.

َ
ّ
العتيبي يعين موظفين من «الشؤون» بـ «تعاونية العارضية»

«السكنية» :لجنة معاينة مالحظات
السكن العمودي باشرت أعمالها باكورة قراراته عقب «حصر التعيين في موظفي الوزارة الحاليين»
●

جورج عاطف

علمت "ال ـجــريــدة" أن وزي ــر الـكـهــربــاء وال ـمــاء والـطــاقــة
المتجددة ،وزير الشؤون االجتماعية والتنمية ّالمجتمعية،
د .مشعان العتيبي ،أصدر قرارا بتعيين موظفين اثنين،
يعمالن في إدارة الشؤون القانونية بالوزارة ،هما جاسم
اإلبــراه ـيــم وخــالــد ال ـخــالــدي ،عـضــويــن فــي مجلس إدارة
جمعية العارضية التعاونية مدة  3أشهر .وذلك استنادا
الى قراره الصادر قبل أيام ،القاضي بتعديل بعض أحكام
القرار الوزاري (/30ت) لسنة  ،2020بشأن الشروط الواجب
توافرها للتعيين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية،
والذي حصر التعيين في موظفي الوزارة الحاليين.
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـم ـص ــادر "ال ـ ـش ـ ــؤون" ،فـ ــإن الـ ــوزيـ ــر اس ـت ـخــدم
صــاح ـيــاتــه ال ـقــانــون ـيــة ف ــي الـتـعـيـيــن بـمـجــالــس اإلدارة
التعاونية التي انتهت واليــة أكثر مــن نصف أعضائها

اللجنة خالل المعاينة أمس
أعلنت المؤسسة ا لـعــا مــة للرعاية
السكنية بدء أعمال اللجنة المشكلة
ل ـم ـعــاي ـنــة ال ـم ــاح ـظ ــات ال ـ ـ ـ ــواردة مــن
بعض المواطنين على أعمال التنفيذ
والتشطيب في السكن العمودي ضمن
مدينة جابر األحمد السكنية.
وق ــام ــت ال ـل ـج ـنــة ب ــزي ــارة مـيــدانـيــة
لالطالع على المالحظات والمعاينة
ً
الشاملة والتفصيلية ،تمهيدا لرفع
التقرير بصفة مستعجلة ا لــى وز يــر
الــدولــة لـشــؤون البلدية وزي ــر الــدولــة
لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني
شايع الشايع.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ،ف ــي بـيــان
أمــس ،أن األعـمــال اإلنشائية مكفولة
لـ ـ ـ  10سـ ـ ـن ـ ــوات ،وأعـ ـ ـم ـ ــال ال ـك ـه ــرب ــاء

والميكانيكا مكفولة لعامين ،واألعمال
ال ـم ــد ّن ـي ــة م ـك ـف ــول ــة لـ ـع ــام م ــن ت ــاري ــخ
الـتـســلــم ،ومـكــاتــب الـمــؤسـســة العامة
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة مـ ــوجـ ــودة خ ــال
س ــاع ــات الـعـمــل الــرسـمـيــة السـتـقـبــال
شـكــاوى المواطنين والتعامل معها
بشكل مباشر.
يذكر أن اللجنة مكونة من مديري
إدارات ومهندسين ومـهـنــدســات من
مختلف قـطــاعــات الـمــؤسـســة ،بهدف
احـ ـت ــواء ك ــل ال ـمــاح ـظــات إن وج ــدت
ومن مختلف الجوانب والتخصصات،
لضمان سالمة المواطنين وتسليمهم
وحــدات ـهــم الـسـكـنـيــة ب ــال ـج ــودة ،وفــق
العقد المبرم بين المؤسسة والمتعهد
بتنفيذ األعمال.

( ،)1+4إلـ ــى ح ـيــن س ـم ــاح ال ـس ـل ـطــات ال ـص ـح ـيــة ب ــإج ــراء
االنتخابات ،السيما أن األصل في قانون التعاون االنتخاب
ال التعيين.
ّ
وكشفت عن صدور قرار وزاري قريبا بتعيين موظفين
اثـنـيــن ف ــي مـجـلــس إدارة جـمـعـيــة ال ـش ـهــداء الـتـعــاونـيــة،
موضحة أن ال ــوزارة تنتظر ورود بيان حالة عنهما من
األدلة الجنائية ،للتأكد من خلو صحيفتيهما من الجرائم
أو األحكام قبيل صدور قرار تعيينهما.
إلى ذلك ،بينت المصادر أن "الشؤون" ،ممثلة في قطاع
التعاون وبمشاركة لجنة تطوير العمل التعاوني ،التي
تضم في عضويتها بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارة
الـتـعــاونـيــات أن ـجــزت الـتـعــديــات كــافــة الـخــاصــة بــالـقــرار
الوزاري ( )2016 /16الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني،
مشيرة إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الصياغة القانونية
النهائية للقرار بعد تعديله ،من ثم ُ
سيرفع إلــى الوزير

ّ
إلصداره ،متوقعة أن يرى القرار النور في القريب العاجل.

ّ
«باركود» لتلقي تظلمات «األعمال الممتازة»

أطلقت وزارة الشؤون ،ممثلة في قطاع الشؤون القانونية،
"بــاركــود" خاصا بتقديم التظلمات على عــدم صــرف مكافآت
ً
ً
األع ـمــال الـمـمـتــازة .ووف ـقــا لـمـصــادر "الـ ـش ــؤون" ،فــإنــه تنفيذا
لتوجيهات مجلس ال ــوزراء بمنع التجمعات وتطبيق قواعد
ً
التباعد االجتماعي ،وتسهيال على الموظفين غير المشمولين
بمكافآت األعمال الممتازة ،أطلقت الوزارة هذه الخدمة ،مشيرة
إلى أنها عبارة عن "باركود" يستطيع الموظف من خالله تقديم
ّ
تظلمه ،عقب تسجيل بياناته كــافــة (االس ــم ،والــرقــم المدني،
واإلدارة ،والمسمى الوظيفي ،ورقم الهاتف) من ثم اختيار نوع
ّ
التظلم ،موضحة أنــه عقب ذلــك سيتم االتـصــال عليه من قبل
الوزارة الستكمال إجراءات التظلم.

استئناف استقدام العمالة المنزلية في أبريل
الدخنان لـ ةديرجلا  :شرط احتفاظ العاملة بهاتفها القديم
•

على وقع تصريح الملحق العمالي في السفارة
الفلبينية لــدى الـبــاد ،نــاصــر مصطفى ،بوجود
اتـفــاق كويتي  -فلبيني على م ـعــاودة استئناف
استقدام العمالة المنزلية الجديدة إلــى الكويت
خ ــال أب ــري ــل ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي ح ــال مـعــالـجــة جميع
المشكالت خالل الشهر الجاري ،ذكر رئيس اتحاد
مكاتب استقدام العمالة المنزلية ،خالد الدخنان،
ً
أن االتحاد لم ّيبلغ رسميا ،من الجانب الفلبيني،
ً
بـمــوعــد مـحــدد ل ـم ـعــاودة االس ـت ـقــدام ،م ــؤك ــدا ،في
الوقت ذاتــه ،أن عملية استقدام العمالة الجديدة
ً
باتت وشيكة جدا.
وأوضح الدخنان لـ "الجريدة" أن مصطفى "أكد

لنا خالل االجتماع الذي عقدناه ،االثنين الماضي،
مــع وزي ــر العمل الفلبيني وقـيــاديــي ال ـ ــوزارة ،أن
قرار استئناف االستقدام سيتخذ عقب االجتماع
الـمــرتـقــب بـيــن ال ـس ـفــارة ،والـهـيـئــة الـعــامــة للقوى
العاملة ،ممثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة
المنزلية ،لمناقشة بعض األمور" ،متوقعا معاودة
االستقدام عقب هــذا االجتماع ،وبعد رفــع تقرير
مفصل من الملحق العمالي إلى وزارة العمل في
مانيال ،من ثم معاودة الفتح.
وقال الدخنان ،إن "شرط توفير هاتف للعاملة
المنزلية ليس جديدا ،بل تضمنته بنود االتفاق
ال ــذي تــم بين الجانبين الكويتي والفلبيني في

فبراير  ،2020إبان توقيع مذكرة التفاهم المشتركة
حـ ــول اس ـت ـق ــدام ال ـع ـمــالــة ال ـم ـنــزل ـيــة ،ح ـيــث اتـفــق
الجانبان على السماح بأن تحتفظ العاملة المنزلية
ّ
يتحمل رب
بهاتفها الشخصي أثناء العمل ،ال أن
العمل شراء هاتف جديد لها".
وكــان الملحق العمالي للسفارة الفلبينية ،قد
أكد سريان عقد العمل الثالثي الجديد على العمالة
المنزلية التي ستدخل الكويت خالل الفترة المقبلة،
موضحا أنه تمت تسوية األمور كافة مع الجانب
الكويتي ،باستثناء بعض المسائل الفنية األخرى،
ً
ومشددا على أن وزير العمل أكد موقفه الثابت على
ضرورة تطبيق جميع أحكام العقد الثالثي.

خالد الدخنان

النيابة تستبعد شبهة االعتداء على المال «حقوق اإلنسان» و«حماية الطفل» ناقشتا
العام عن مدير بـ«التربية»
دور اإلعالم لحماية األطفال خالل الجائحة
استبعد المحامي ا لـعــام لنيابتي األ مــوال
العامة وا لـشــؤون التجارية ،رجيب الرجيب،
شبهة جرائم العدوان على المال العام المثارة
ضــد أح ــد مــديــري اإلدارات الـمــركــزيــة ب ــوزارة
التربية.
وق ــال الــرجـيــب فــي كـتــاب وجـهــه إل ــى وكيل
الوزارة ،وحصلت "الجريدة" على نسخة منه،
إن "النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة
ب ـع ــد ق ـي ــد ه ــا ب ــر ق ــم  119ل ـس ـنــة  2020حـصــر
نيابة أموال عامة ،وانتهت إلى التصرف فيها
بتاريخ  10الجاري".

وأوضـ ـ ــح ال ــرج ـي ــب أنـ ــه ت ـق ــرر ق ـيــد األوراق
ال ـم ـقــدمــة م ــع ب ــاغ الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـمـكــافـحــة
الـفـســاد رق ــم  9لـسـنــة  2020بــدفـتــر الـشـكــاوى
ً
اإلدارية وحفظها إداريا.
يــذكــر أن الـهـيـئــة الـعــامــة لمكافحة الـفـســاد
(نزاهة) قدمت بالغا حول مدير إدارة مركزية
بـ"التربية" في عام  2020بشأن اعتماد تعديل
ص ـن ــف ع ـص ـي ــر مـ ـ ــورد مـ ــن إحـ ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
المتعاقدة مع الوزارة دون اختصاصه بذلك،
مما حال دون تطبيق الغرامات المالية.
سهام الفريح

أقامت لجنة حقوق الطفل في الديوان الوطني
لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع الجمعية الوطنية
لحماية الطفل ،ورشة عمل بعنوان "اإلعالم ودوره
في حماية الطفل خــال جائحة كــورونــا" ،التي
شارك فيها نخبة من المختصين بدول مجلس
التعاون الخليجي والعاملون في المؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان بدول "التعاون" ،حيث
تم طرح محاور متعددة على مدى يومي الورشة
التي أقيمت عبر المنصة اإللكترونية "زووم".
واعتبرت نائبة رئيس الديوان الوطني لحقوق
اإلنسان ،رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل،

د .سهام الفريح ،أن إقامة الورشة يأتي في ضوء
أهمية دور اإلعالم في حماية الطفل.
ون ــاقـ ـش ــت ال ـ ــورش ـ ــة أثـ ـ ــر مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي على األطـفــال ودور وسائل اإلعــام
في توعية المجتمع بمخاطر إهمال األطفال ،كما
ناقشت ّ
تكيف األطفال مع الحجر الصحي خالل
الجائحة واحتياجات الطفل وكيفية مواجهتها
فــي ظــل "كــوفـيــد" ،وتأثير مشاهدة األف ــام على
األطـ ـف ــال ،إض ــاف ــة ال ــى ت ـج ــارب ع ــدد م ــن ال ــدول
لحماية األطفال.
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أمهلها  3أشهر إلزالة المخلفات بالمناطق الزراعية وشهرين لتقييم إدارات النظافة
دعا الشايع مسؤولي البلدية
إلى التشديد على اإلدارات
لرفع مستوى النظافة بمناطق
الوفرة الزراعية وكبد والعبدلي
وتقييمها خالل شهرين.

توفير اآلليات
الممكنة
لمعالجة
النقص
ومتابعة
الجوالت
واإلجراءات
التنفيذية

المنفوحي

حـ ــدد وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
اإلس ـك ــان والـتـطــويــر الـعـمــرانــي
الـبـلــديــة ،وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
البلدية ،شايع الشايع ،مهلة 3
أشهر إلدارات النظافة وإشغاالت
ال ـط ــرق ف ــي الـمـحــافـظــات إلزال ــة
اإلن ـق ــاض وال ـن ـفــايــات ،للقضاء
على الظواهر السلبية في مزارع
ال ــوف ــرة ،والـعـبــدلــي ،والمناطق
المحيطة بها.
وشــدد الشايع خــال الجولة
ال ـم ـي ــدان ـي ــة ،ب ـح ـض ــور ال ـمــديــر
الـعــام للبلدية المهندس أحمد
المنفوحي ،ونائب المدير لقطاع
مـحــافـظـتــي األحـ ـم ــدي وحــولــي
صالح الشتيلي ،ومديري إدارات
النظافة وإش ـغــاالت الـطــرق في
المحافظات على متابعة عقود
شركات النظافة في المحافظات،
لتأكيد عــدم وج ــود مالحظات،
ً
مـ ــؤكـ ــدا إنـ ـه ــاء ع ـق ــد أي شــركــة
نظافة فــي حــال وج ــود تقصير
م ــن قـبـلـهــا ب ـعــد ان ـت ـهــاء الـفـتــرة
المحددة.
وقــال الشايع إن «اجتماعات
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ت ـط ــرق ــت إل ــى
مستوى النظافة ووج ــدت عدم
رض ـ ــا ن ـت ـي ـجــة وجـ ـ ــود تـقـصـيــر
ف ــي ال ـم ـتــاب ـعــة ،وه ـ ــذا أمـ ــر غير

ووجه الشايع مديري النظافة
بـ ـ ـض ـ ــرورة الـ ــرفـ ــق والـ ـلـ ـي ــن مــع
اهــل الـكــويــت مــن خــال الـتــدرج
فــي إج ــراء ات تحرير مخالفات
الـ ـنـ ـظ ــاف ــة ،وم ــراع ــاتـ ـه ــم خ ــال
ال ـ ـظـ ــروف االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـتــي
يمر بها البلد في ظل مواجهة
«كورونا».
و قـ ـ ـ ــال «وردت ا لـ ـع ــد ي ــد مــن
الـشـكــاوى بـشــأن الـمـنــاظــر غير
الحضارية في المزارع ،مما دفع
إ لــى الضغط على المسؤولين
في البلدية ،لتكثيف األعمال في
ً
تلك المناطق» ،مطالبا أصحاب
ال ـمــزارع بــالـتـعــاون مــع البلدية
وعدم القاء النفايات في األماكن
غير المخصص لها ،ســواء في
الساحات أو ما بين الحيازات
الزراعية.

وزير البلدية خالل الجولة التفقدية على مزارع الوفرة أمس
م ـ ـق ـ ـبـ ــول» ،م ـض ـي ـف ــا «ي ـح ــزن ـن ــي
رؤي ــة المخلفات م ــدة شـهــر في
احـ ــد الـ ـم ــواق ــع دون أي ت ـحــرك
لتنظيفها».
وطـ ــالـ ــب مـ ــديـ ــري ال ـن ـظــافــة
بـ ـ ـ ـ ــإعـ ـ ـ ـ ــداد تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري ـ ـ ــر يـ ــوم ـ ـيـ ــة

واسبوعية وشهرية عن أعمال
الـ ـنـ ـظ ــاف ــة ف ـ ــي الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات،
خـ ـص ــوص ــا الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـت ــي
تعاني اهماال مثل المزارع ،مع
رفع المتطلبات واالحتياجات
إل ـ ــى الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـلـبـلــديــة

فريق «كل يوم يال  »2ينظم حملة
لتنظيف شاطئ النويصيب
بإشراف أمن الحدود وبمشاركة إدارة نظافة األحمدي
●

توفير اآلليات
لمزيد من الدعم ورفع مستوى
النظافة ،وأبلغ بالتشديد على
اإلدارات برفع مستوى النظافة
بمناطق الوفرة الزراعية وكبد
وال ـع ـب ــدل ــي وتـقـيـيـمـهــم خــال
شهرين.

«البلدي» يبحث إعادة تخصيص
مواقع إلنشاء مستشفيات أهلية
ينظر تحديد أنشطة المنطقة الحرة في جلسة االثنين المقبل
●

عادل سامي

أعـ ـلـ ـن ــت رئـ ـيـ ـس ــة ال ـج ـم ـع ـيــة
ا لكو يتيـ ــة لحم ــا ي ـ ـ ــة ا لب ـي ــئة
د .وج ـ ـ ــدان الـ ـعـ ـق ــاب ،أن فــريــق
عمل الموسم السابع للسلسلة
ال ــوث ــائ ـق ـي ــة ل ـل ـح ـي ــاة ال ـف ـطــريــة
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وخـ ـ ـ ــال إح ـ ــدى
رحــاتــه الخارجية والميدانية
إلن ـج ــاز بــرنــامــج «ك ــل ي ــوم يــال
 ،»2نظم حملة تنظيف شاطئ
ال ـنــوي ـص ـيــب ال ـم ـح ــاذي لـمــركــز
النويصيب الساحلي الحدودي،
بالتعاون بين الجمعية وإدارة
نظافة األحمدي ببلدية الكويت
وقـطــاع النويصيب ،وبــإشــراف
مباشر من وزارة الداخلية قطاع
أمن الحدود البرية.
وقــالــت العقاب ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ،إن ت ـض ــاري ــس ه ــذا
ال ـ ـش ـ ــاط ـ ــئ تـ ـجـ ـعـ ـل ــه ح ــاضـ ـن ــا

مشاركون في الحملة
للنفايات ذات المصدر البحري
ال ـ ـتـ ــي ت ـق ــذف ـه ــا األم ـ ـ ـ ـ ــواج وف ــق
اتجاه التيار على هذا الشاطئ
باستمرار ،ما ترتب عليه تراكم
النفايات ،وخاصة البالستيكية،
عـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـش ــاط ــئ عـ ـل ــى مــر
الـسـنــوات ،علما بــأن التنظيف

يتم باستمرار ،إال أن الشاطئ
يستمر باستقبال نفايات أكثر
في كل مرة.
وذكــرت أنــه تــم رفــع مــا ال يقل
عــن  45كيس قمامة مــن الحجم
الكبير ،إضــافــة إلــى قطع كبيرة
مــن الـمـهـمــات ،غلبت النفايات

ً
طقس معتدل اليوم وغدا
توقعت إدارة األرص ــاد الجوية أن يكون
ً
ً
ً
الطقس مائال للحرارة نهارا وللبرودة ليال
ً
لتأثر البالد اعتبارا من أمس ،بامتداد مرتفع
ً
ً
جوي ،مما يجعل الطقس صحوا عموما.
وق ــال مــراقــب الـتـنـبــؤات الـجــويــة ب ــاإلدارة
عـبــدالـعــزيــز الـ ـق ــراوي ل ـ ـ «ك ــون ــا» ،إن درج ــات
الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تتراوح ما
ً
بين  28و 31درجــة مئوية ،وتنخفض ليال
إلــى مــا بين  16و 18درج ــة مـئــويــة ،ويكون

ً
البحر معتدال إلى عالي الموج ويتراوح ما
بين  2و 5أقدام.
وعــن الطقس نهار الغد ،أفــاد بأنه يكون
ً
مائال للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ،مع فرصة للغبار على
المناطق المكشوفة ،وتظهر بعض السحب
ً
المتفرقة ،وت ـتــراوح ال ـحــرارة ن ـهــارا مــا بين
ً
 29و 31درجة مئوية ،وليال ما بين  15و18
درجة.

البالستيكية على كمية النفايات
التي تم رفعها .وأكدت أن عملية
الـتـنـظـيــف ت ـمــت بــات ـبــاع جميع
االشتراطات الوقائية الصحية،
مــن خــال الـتــزام الجميع بلبس
الكمامات ،والحرص على التباعد
بين العاملين والمشاركين.

م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال الـمـنـفــوحــي
« عـ ـ ـل ـ ــى كـ ـ ــل إدارات ا لـ ـنـ ـظ ــا ف ــة
العمل واالنـتـهــاء مــن الشوائب
ال ـتــي تتعلق ب ـم ــزارع ال ــوف ــرة»،
ً
مـ ــؤكـ ــدا أن ـ ــه س ـي ـتــم ت ــوف ـي ــر كــل
اآلل ـي ــات الممكنة ل ـ ــإدارات من
أجـ ــل م ـعــال ـجــة ن ـقــص اآللـ ـي ــات،

ومـتــابـعــة الـعـمــل لـيـتـضــح دور
البلدية .وأشــار المنفوحي إلى
أن الجوالت لن تتوقف من قبل
ال ـج ـه ــات ال ـع ـل ـيــا ف ــي ال ـب ـلــديــة،
وستستمر في كل المحافظات
لمتابعة عـمــل إدارات النظافة
وإشغاالت الطرق.
من جانب آخر ،تعهد مديرو
إدارات ال ـن ـظ ــاف ــة وإشـ ـغ ــاالت
ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق بـ ــأن ـ ـهـ ــم س ـي ـت ـخ ــذون
ك ــل اإلج ـ ـ ــراء ات لــرفــع مستوى
النظافة في المناطق الزراعية
بــالــوفــرة والـعـبــدلــي ،مــن خالل
ات ـ ـخـ ــاد ال ـ ـ ـ ــازم بـ ـش ــأن زيـ ـ ــادة
ال ـم ـع ــدات واآلل ـ ـيـ ــات ل ـشــركــات
التنظيف ،وتجهيز التقارير
الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـكــل
م ـح ــاف ـظ ــة ،بـ ـش ــأن االجـ ـ ـ ــراءات
الرقابية المتخذة.
وأ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت إدارة ا ل ـ ـن ـ ـظـ ــا فـ ــة
واش ـ ـغـ ــاالت الـ ـط ــرق ف ــي بـلــديــة
محافظة األحمدي استعدادها
لتالفي المالحظات التي دونتها
فــي الـجــولــة ،ووع ــد مــديــر إدارة
النظافة في «األحمدي» ،فيصل
العتيبي ،بإزالة جميع المظاهر
الـسـلـبـيــة ف ــي ال ــوف ــرة الــزراع ـيــة
وغـيــرهــا مــن المناطق التابعة
للمحافظة.

المجلس يناقش
طلب مكتب ولي
العهد بإعادة
تنظيم بعض
القسائم ضمن
منطقة شرق
والرقة

محمد الجاسم

يعقد المجلس البلدي ،جلسة غير عادية االثنين المقبل للنظر
ً
ببعض الطلبات التي وصلت مؤخرا للمجلس ،في مقدمتها طلب
وزارة الصحة إعادة تخصيصاألراضي الحكومية التي خصصت
سابقالبناء مستشفيات أهلية وتم سحبها وإلغاء تخصيصها،
وطلب تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تغيير االستعمال بتحديد
االنشطة بالمرحلة الثانية من المنطقة الحرة بمنطقة الشويخ.
وسيناقش المجلس ،أيضا ،طلب مكتب سمو ولي العهد الشيخ
مشعل االحمد بشأن إعادة تنظيم بعض القسائم العائدة لسموه
والكائنة ضمن منطقة شرق والرقة وتطوير شبكة الطرق المحيطة
ً
بـهــا ،فـضــا عــن مناقشته لـلـكـتــاب الـمـقــدم مــن ات ـحــاد الجمعيات
التعاونية االستهالكية وجمعيتي مشرف والــروضــة بشأن قــرار
المجلس البلدي الخاص بأفرع البنشر والكهرباء بالجمعيات.
كما يبحث المجلس العديد من االقتراحات ابرزها اقتراح العضو
عبدالسالم الــرنــدي بـشــأن زي ــادة نسبة الـبـنــاء فــي مناطق السكن
الخاص في المناطق الحديثة ،واقتراح العضو مشعل الحمضان
بشأن تخصيص شواطئ للسباحة وصيانتها وتوفير اشتراطات
األم ــن والـســامــة ،ع ــاوة على اق ـتــراح الـعـضــوة مها البغلي بشأن
استخدام اإلشــارات المرورية الذكية والتي تتميز بربط اإلشارات
في نظام واحد ،واقتراح العضو د .حسن كمال بشأن إصدار معاملة
التيار الكهربائي للقسائم السكنية من البلدية.

استقبال مربي الثروة الحيوانية عبر منصة
«متى» األحد المقبل بموعد مسبق
«الزراعة» خالفت صاحب حظيرة ماشية الستخدامها لتربية الكالب
●

محمد الجاسم

أعلنت الهيئة العامة لشؤون
ال ــزراع ــة وال ـث ــروة السمكية أنــه
لــن يتم استقبال أي مــن مربي
الثروة الحيوانية «اغنام  -ابقار
 أبــل» اال بعد حجز مــوعــد عنً
ابتداء
طريق موقع منصة «متى»
مــن االح ــد الـمـقـبــل ،مــن الساعة
ً
الثامنة صباحا حتى الساعة
ً
الثانية عشرة ظهرا.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي

فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة ط ـ ــال ال ــدي ـح ــان ــي
ان ــه س ــوف ي ـتــم اس ـت ـث ـنــاء كـبــار
ال ـســن ف ــوق ال ـ ـ  65س ـنــة وذوي
االحـتـيــاجــات الخاصة مــن هذا
القرار ،حيث سيتم استقبالهم
ً
ب ــدون حجز مــوعــد ،مضيفا ان
ً
االج ـ ـ ـ ــراءات ت ــأت ــي الـ ـت ــزام ــا من
ال ـه ـي ـئ ــة ب ـت ـط ـب ـيــق االج ـ ـ ـ ــراءات
ال ــوق ــائـ ـي ــة ل ـم ــواج ـه ــة ان ـت ـش ــار
فيروس «كورونا» ومنع حدوث
اي ازدحام.
من جانب آخر ،أكدت الهيئة

ان ــه تــم الـتـعــامــل مــع اح ــد مــاك
الـحـظــائــر الـمـخـصـصــة لتربية
الـمــاشـيــة بمنطقة كـبــد وال ــذي
اس ـت ـغ ــل ال ـح ـظ ـي ــرة ال ـم ـم ـلــوكــة
لـ ــه ب ـش ـكــل م ـخ ــال ــف ل ـل ـقــوان ـيــن
وال ـ ـلـ ــوائـ ــح عـ ـب ــر ت ــربـ ـي ــة ك ــاب
ومعالجتها.
وقـ ــال الــدي ـحــانــي إن فــريـقــا
م ــن الـهـيـئــة ت ــوج ــه إل ــى مــوقــع
الـحـظـيــرة بـعــد ورود شـكــاوى
إليها من قبل عدد من أصحاب
الحظائر ومربي الماشية في

منطقة كبد ،أفادوا فيها أن احد
مالكي حظائر تربية الماشية
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم حـ ـظـ ـي ــرت ــه ب ـش ـكــل
مخالف في تربية الكالب.
وب ـيــن الــديـحــانــي ان الهيئة
سـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــت مـ ـ ـخ ـ ــالـ ـ ـف ـ ــة لـ ـلـ ـم ــال ــك
الستغالله الحظيرة بالمخالفة
ل ــاس ـت ـخ ــدام ال ـم ـخ ـصــص لـهــا،
ً
وقامت بإنذاره وتوقيعه تعهدا
إلزالة المخالفة خالل  72ساعة
وإال ف ـس ـي ـت ــم ات ـ ـخـ ــاذ االج ـ ـ ــراء
القانوني ضده.

ّ
«الجمارك» :صالة المخلصين بالصليبية
جاهزة خالل أيام

الصالة الجديدة
أعـلـنــت اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـج ـمــارك ،أنـهــا
ً
تسعى دائما إلى االرتقاء بخدماتها ،وأن ما
تقدمه للمراجعين من المواطنين والمقيمين
في قمة أولوياتها.
وأوضحت اإلدارة ،تعليقا على الفيديو

الـ ـ ـ ــذي ت ـ ــم تـ ـ ــداولـ ـ ــه ب ـم ـن ـص ــات الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي لـمــراجــع ق ــام بـتـصــويــر صالة
ّ
الـمـخــلـصـيــن بــالـجـمــرك ال ـبــري فــي منطقة
الصليبية أثناء البناء ،أن المبنى سيكون
ّ
ً
جاهزا للمخلصين الجمركيين خالل أيام،

بالتعاون مع الشركة المستثمرة .وأهابت
اإلدارة بالمراجعين تحري الدقة قبل نشر
أي خبر.

local@aljarida●com

سلة أخبار
«الرحمة» 1200 :أسرة
مستفيدة من حملة اليمن

تواصل جمعية الرحمة
العالمية ،توزيع المساعدات
اإلغاثية على مئات األسر
والعوائل اليمنية النازحة
إلى محافظة مأرب ،جراء
الحرب الدائرة بالقرب من
مناطقهم السكنية ،وذلك
في إطار حملتها «اليمن
يستغيث».
وقال رئيس مكتب اليمن في
الجمعية عبدالله العجمي،
في تصريح صحافي ،إن
الجمعية وزعت مساعدات
المرحلة األولى من حملة
«اليمن يستغيث» على أكثر
من  1200أسرة يمنية نازحة،
ً
مضيفا أن الحملة اشتملت
على  1500وجبة طعام
و 1200سلة غذائية متنوعة
إلى جانب المستلزمات
اإليوائية.
ولفت العجمي إلى استمرار
الرحمة في دعم هؤالء
المتضررين ،من خالل
استكمالها للمرحلة الثانية
من حملة «اليمن يستغيث»
خالل الفترات المقبلة،
ً
مشيدا بفزعة المحسنين من
أهل الكويت لنجدة أهلنا
ً
المنكوبين في اليمن ،داعيا
إياهم الى مواصلة الدعم
واستمرارية العطاء.

«إحياء التراث» تطرح
مشروع «إفطار الصائم»
طرحت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي مشروع
«إفطار الصائم» لهذا العام
1442هـ ،من خالل توفير سلة
رمضانية لمساعدة األسر
المحتاجة ،في ظل استمرار
الظروف الصحية في البالد
الناتجة عن جائحة كورونا.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إنه سيتم استقبال
التبرعات لمشروع إفطار
الصائم ضمن حملة سباق
الخير من خالل «أونالين»
برابط التبرع للمشروع،
موضحة أن قيمة التبرع
داخل الكويت بمبلغ 30
دينارا ،أما خارج الكويت،
فيتراوح بين  15و30
دينارا ،وفق الدولة ،ويمكن
المساهمة بأي مبلغ.
وأكدت الجمعية أن جائحة
كورونا زادت من أهمية
مشروع إفطار الصائم،
بسبب تفاقم سوء األوضاع
لكثير من الناس ،لتعطل
أعمالهم ومصالحهم،
بسبب المرض أو الحظر ،ما
انعكس على االقتصاد بشكل
عام ،وعلى األسر واألفراد
أصحاب الدخل الضعيف
بشكل خاص ،سواء داخل
الكويت أو خارجها.

بدء التسجيل في مسابقة
«الرهيماني» القرآنية
أعلنت لجنة التعريف
باإلسالم ،فتح باب التسجيل
في مسابقة سليمان صالح
الرهيماني في نسختها
التاسعة عشرة لحفظ القرآن
الكريم.
وقال المدير العام للجنة
إبراهيم البدر ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن مسابقة
الرهيماني هي إحدى
أبرز المسابقات لتحفيظ
كتاب الله للمهتدين الجدد
والجاليات المسلمة الناطقة
بغير العربية ،موضحا أن
المسابقة ستقام هذا العام
«أون الين».
من ناحيتهَّ ،بين مدير
الشؤون الدعوية باللجنة
خالد السبع ،أن المسابقة
ستنطلق ُ َهذا العام ُتحت
ِّ ُ َ ْ
آن َما
شعار(َ :وننزل من الق ْر
ُ َ َ ٌ َ َ ْ َِ ٌ ْ ُ ْ ِ َ
هو ِشفاء ورحمة ِللمؤ ِم ِنين)،
مضيفا أنه يمكن التسجيل
في المسابقة عبر الموقع
اإللكتروني المخصص لها.
من جانبه ،قال رئيس اللجنة
المنظمة للمسابقة مساعد
العنزي ،إن التصفيات
ً
ابتداء
األولية سوف تقام
من  9أبريل المقبل ،وتستمر
حتى الثالث عشر من الشهر
نفسه ،مضيفا أن التصفيات
النهائية سوف تكون خالل
شهر رمضان  21حتى 22
أبريل.
جدير بالذكر ،أن مسابقة
الرهيماني في نسختها
الثامنة عشرة شهدت
مشاركة  847متسابقا
ومتسابقة ،حيث تم
تكريمهم برعاية وزارة
األوقاف.

ةديرجلا
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ً
«الميزانيات» 340 :بالغا تلقتها «نزاهة» منذ صدور الئحتها

اللجنة أبدت استعدادها لتبني أي تعديالت تشريعية للنهوض بمرتبة الكويت في مؤشر مدركات الفساد
فهد تركي

قالت لجنة الميزانيات إنها
ناقشت ما شاب تعاقدات
«نزاهة» من مالحظات
ومخالفات مالية سجلها
جهاز المراقبين الماليين في
تقريره السنوي.

نــاق ـشــت ل ـج ـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات
والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب الـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــام ـ ــي ف ــي
اجتماعها أمس االول ،مشروع
ميزانية الهيئة العامة لمكافحة
الفساد (نــزاهــة) للسنة المالية
الجديدة  2022/2021وحسابها
الختامي للسنتين الماليتين
ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـهـ ـيـ ـتـ ـي ــن 2019/2018
و ،2020/2019ومالحظات ديوان
الـمـحــاسـبــة وج ـهــاز المراقبين
الماليين بشأنهما.
وقــال رئيس اللجنة النائب
د .بـ ـ ــدر ال ـ ـمـ ــا ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ،إن
مصروفات الهيئة في ميزانية
السنة الجديدة بلغت نحو 10
مــاي ـيــن دي ـن ــار ب ــزي ــادة %26
عما صرفته فعليا في السنة

المالية المنتهية األخيرة.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـل ـج ـن ــة بـحـثــت
مـ ـ ــدى إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـخ ـف ـي ــض تـلــك
ال ـت ـقــديــرات بـمــا ي ــواك ــب الــوضــع
الـ ــراهـ ــن مـ ــن اسـ ـتـ ـم ــرار جــائ ـحــة
كورونا ومحدودية الصرف على
بعض البنود ومنها مــا يتعلق
بــالـمـهـمــات الــرسـمـيــة والـتــدريــب
وإقــامــة الـمـعــارض والـمــؤتـمــرات
أس ـ ـ ـ ــوة بـ ـم ــا حـ ـص ــل فـ ـ ــي إقـ ـ ـ ــرار
الميزانية السابقة للسنة المالية
.2021/2020
وبين أنه اتضح للجنة وجود
مساع لوزارة المالية بالتنسيق
م ــع ال ـه ـي ـئــة ت ـج ــاه ذلـ ــك وسـيـتــم
موافاة اللجنة بما يتم التوصل
إليه الحقا.

المال :لم أشارك في اجتماع نواب بديوان حماد
ن ـف ــى ال ـن ــائ ــب د .بـ ــدر ال ـم ــا م ــا ي ـش ــاع عــن
مـشــاركـتــه عـصــر أم ــس األول فــي اجـتـمــاع مع
مجموعة من النواب في ديوان النائب سعدون
حماد.
وقال المال :أؤكد أنني في هذا التوقيت كنت
مــوجــودا فــي مجلس االم ــة فــي مكتب النائب

مهند الساير بوجود النائبين مهلهل المضف
وعبدالله المضف مع فرق عملهم حتى الساعة
 ٥مساء.
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـنــائــب عـبــدالـلــه المضف:
ً
ً
إحقاقا للحق كان بدر المال بالفعل موجودا
معنا في مجلس األمة.

وأشــار إلى أن اللجنة ناقشت
دور ومساعي الهيئة في مكافحة
ال ـف ـســاد ودرء م ـخــاطــره وآثـ ــاره
ومالحقة مرتكبيه وحماية أجهزة
الدولة من مختلف أوجه الفساد.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ا لـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة أ بـ ـ ـ ــدت
استعدادها لتبني أي تعديالت
تشريعية مــن شــأ نـهــا النهوض
ب ـمــرت ـبــة دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت عــالـمـيــا
وع ــربـ ـي ــا ف ـ ــي مـ ــؤشـ ــر مـ ــدركـ ــات
ال ـف ـس ــاد والـ ـ ــذي ي ـق ــاس م ــن قبل
منظمة الشفافية الدولية.

إجمالي البالغات
وقال المال إن اللجنة ناقشت
آل ـي ــة ت ـس ـلــم ال ـه ـي ـئــة لـلـبــاغــات
وحاالت الرصد لجرائم الفساد
واإلجراءات المتبعة في التعامل
م ـع ـه ــا حـ ـي ــث ب ـل ـغ ــت إج ـم ــال ــي
الـبــاغــات منذ ص ــدور الالئحة
حـتــى تــاريـخــه  340بــاغــا ،أمــا
بــال ـن ـس ـبــة إلج ـم ــال ــي مــواض ـيــع
الرصد فبلغت  73موضوعا.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة أك ـ ــدت
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــراع ف ـ ــي شـ ـغ ــل ال ـ ــدرج ـ ــات
الشاغرة في الهيئة واستغاللها
فــي التوظيف بــدال مــن النقل من
االعـ ـتـ ـم ــادات ال ـم ـخ ـص ـصــة لــذلــك

اإلبراهيم وقيادات «نزاهة» في اجتماع «الميزانيات» أمس األول
لتعزيز بند المكافآت بالمخالفة
للقيود الــواردة بالميزانية حيث
إن ـ ـهـ ــا م ــاحـ ـظ ــة م ـس ـت ـم ــرة م ـنــذ
سنوات.
وأك ـ ــد ال ـم ــا حـ ــرص الـلـجـنــة
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ت ــوصـ ـي ــاتـ ـه ــا
ال ـســاب ـقــة ب ـش ــأن إعـ ـ ــادة الـنـظــر
ف ــي ن ـســب مـعــايـيــر ال ـق ـبــول في
تـ ــوظ ـ ـيـ ــف الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة وبـ ـخ ــاص ــة
عـنـصــر (الـمـقــابـلــة الشخصية)
لتحقيق م ـبــدأ تـكــافــؤ الـفــرص
بين المتقدمين ومــراعــاة ذلك

في إعالناتها للوظائف.

مكتب التدقيق
وأوضـ ـ ـ ــح أن ال ـل ـج ـن ــة شـ ــددت
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ت ــدع ـي ــم وتـفـعـيــل
مـكـتــب ال ـتــدق ـيــق والـتـفـتـيــش في
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة كـ ـخـ ـط ــوة أول ـ ـ ـ ــى ت ـج ــاه
تسوية المالحظات المسجلة من
قبل الجهات الرقابية ومنها ما
يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية
فــي الهيئة ومتابعة المعامالت

والـمـسـتـحـقــات الـمــالـيــة ،وســرعــة
شغل الوظائف الالزمة في المكتب.
ولـ ـف ــت الـ ـم ــا إل ـ ــى أن الـلـجـنــة
ناقشت ما شاب تعاقدات الهيئة
مــن مــاحـظــات ومخالفات مالية
سجلها جهاز المراقبين الماليين
في تقريره السنوي والذي بدوره
أشاد بمساعي الهيئة في تسوية
العديد منها بالتعاون مع الجهاز
والتنسيق لمتابعة المخالفات
أوال بأول حفاظا على المال العام
وحقوق الهيئة.

َّ
المضف يسأل الفارس عن صيانة المياه المعالجة المويزري السترداد الفوائد المحصلة
بشكل غير قانوني من البنوك
والعتيبي عن بدالت العاملين بـ «الكهرباء»
ّ
وجه النائب مهلهل المضف
ســؤال ـيــن إل ــى وزي ـ ــرة األش ـغ ــال
ال ـعــامــة وزيـ ــرة ال ــدول ــة لـشــؤون
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات د .رن ـ ــا الـ ـف ــارس،
ووزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـك ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء
وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،وزي ـ ــر
الشؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية ،د .مشعان العتيبي.
وط ـل ــب ال ـم ـضــف ف ــي ســؤالــه
إلـ ــى الـ ــوزيـ ــرة الـ ـف ــارس إف ــادت ــه
عــن أسـبــاب التأخير فــي تنفيذ
مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة
خــط نقل الـمـيــاه المعالجة من
مركز التحكم ( )DMCإلى محطة
ضخ الوفرة (.)D3
ك ـم ــا ط ـل ــب صـ ـ ــورة ضــوئ ـيــة
م ــن ال ـع ـق ــد ،م ــع ب ـي ــان ال ـتــاريــخ
ال ـم ـح ــدد م ـس ـب ـقــا وال ـم ـف ـتــرض
لـتـنـفـيــذ الـ ـمـ ـش ــروع واالن ـت ـه ــاء
منه .وطريقة ترسية العقد على
المقاول المسؤول عن التنفيذ
واسم شركته وجميع بياناتها،
وهــل طــرأت أي أوام ــر تغييرية
عـلــى الـعـقــد ،إذا كــانــت اإلجــابــة
باإليجاب ،يرجى ذكر األسباب.
وس ـ ــأل :ك ــم إج ـمــالــي المبلغ
المطلوب فــي الـعـقــد؟ وكــم دفع

منه؟ وما العقوبات أو الغرامات
ال ـم ـق ــررة ع ـلــى ال ـط ــرف الـمـنـفــذ
ل ـل ـع ـق ــد؟ وهـ ـ ــل ط ـب ـق ــت؟ وعـ ــدد
الـقـضــايــا ال ـصــادر فيها أحـكــام
ن ـهــائ ـيــة ض ــد وزارة األشـ ـغ ــال
ال ـع ــام ــة ،وع ـ ــدد األحـ ـك ــام الـتــي
ن ـفــذت خ ــال ال ـس ـن ــوات الـعـشــر
األخيرة ،وذلك بالنسبة لقضايا
الـ ـم ــال الـ ـع ــام .وع ـ ــدد الـقـضــايــا
ال ـص ــادرة فيها أح ـكــام نهائية
لمصلحة الوزارة ،وعدد األحكام
الـ ـت ــي نـ ـف ــذت خـ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
العشر األخيرة ،وذلك بالنسبة
لقضايا المال العام.
وفي سؤاله للوزير العتيبي
طـ ـل ــب الـ ـمـ ـض ــف ب ـ ـيـ ــان ج ـم ـيــع
البدالت والمكافآت المخصصة
لموظفي وزارة الكهرباء والماء،
وكـشـفــا ب ـعــدد الـتـظـلـمــات التي
ّ
تقدم بها الموظفون بخصوص
الـ ـب ــدالت ال ـت ــي ل ــم ت ـص ــرف لهم
م ــع ت ـحــديــد نــوع ـهــا ،وت ــزوي ــده
ب ـ ـصـ ــورة ض ــوئـ ـي ــة مـ ــن ال ـك ـتــب
والطلبات ذات الصلة مشفوعة
بتاريخها ،وهل درست الوزارة
ه ــذه التظلمات وردت عليها؟
إذا ك ــان ــت اإلجـ ــابـ ــة اإليـ ـج ــاب،
فيرجى بـيــان تــاريــخ ال ــرد على

مهلهل المضف

هذه التظلمات في كل طلب على
حدة ،وما انتهت إليه من قرارات
في شأنها ،وهل صدرت أحكام
قـضــائـيــة نـهــائـيــة ب ـصــرف بــدل
طعام لمصلحة أي من موظفي
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة؟ إذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة
اإليجاب ،فكم عدد هذه األحكام؟
وهل نفذتها الوزارة؟ مع تزويده
بـ ـص ــورة ض ــوئ ـي ــة م ـن ـه ــا ،وإذا
كانت اإلجابة النفي ،فما أسباب
عدم تنفيذها؟ وهل توجد لجنة
لبحث موضوع األعمال الشاقة؟
إذا ك ــان ــت اإلجـ ــابـ ــة اإليـ ـج ــاب،

فيرجى تــزويــدي بتقارير هذه
ال ـل ـج ـنــة ،وبـ ـي ــان م ــا إذا كــانــت
ق ــا ئـ ـم ــة ب ـع ـم ـل ـه ــا ،وإذا ك ــا ن ــت
اإلجـ ــابـ ــة ال ـن ـف ــي ،ف ـي ــرج ــى ذك ــر
التوصيات أو قرارات الوزارة في
شأن موضوع األعمال الشاقة.
وتساء ل :ما رأي الــوزارة في
تصنيف الفنيين والمهندسين
من مختلف القطاعات في فئة
األعمال الشاقة والذين يعتمد
عملهم على الجهد الجسماني،
إضافة إلى تعرضهم للموجات
الكهرومغناطيسية والمجاالت
الكهربائية والضغوط العالية
والـ ـمـ ـل ــوث ــات واألخ ـ ـ ـطـ ـ ــار؟ وم ــا
النص القانوني في شــأن عمل
كــل فئة على ح ــدة؟ ومــا معيار
صرف بدل التلوث وبدل الخطر
لمستحقيه فــي ال ـ ــوزارة؟ وهــل
تـقــدمــت الـ ـ ــوزارة بـطـلــب صــرفــه
ل ـج ـم ـي ــع ال ـم ـس ـت ـح ـق ـي ــن؟ وه ــل
يوجد مستحقون لهذه البدالت
ولــم يـصــرف لـهــم؟ مــع تــزويــدي
بـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارات ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ل ـهــذه
ال ـب ــدالت ،وصـ ــورة ضــوئـيــة من
كتب المطالبة بالصرف لها.

●

فهد تركي

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب شـ ـعـ ـي ــب
المويزري باقتراح بقانون بشأن
اسـ ـت ــرداد ال ـفــوائــد المتحصلة
بشكل غير قانوني من البنوك
الخاضعة لرقابة بنك الكويت
المركزي ،ويضم المقترح المواد
التالية:
المادة األولى:
ال ـل ـج ـنــة :ل ـج ـنــة إحـ ـص ــاء كل
مـلـفــات ال ـق ــروض ال ـتــي منحت
ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك وشـ ـ ــركـ ـ ــات
التمويل والـفــوائــد التي اخــذت
من العمالء.
ال ـفــوائــد غـيــر الـقــانــونـيــة :أي
فـ ــائـ ــدة اخ ـ ـ ــذت اكـ ـث ــر مـ ــن اص ــل
القرض او اي فائدة اخذت اكثر
من مرة على القرض نفسه حتى
ولــو تمت اعــادة جدولته او اي
فائدة اخرى مخالفة لنصوص
ال ـق ــان ــون رقـ ــم  68لـسـنــة 1980
المشار اليه.
المادة الثانية:
يشكل محافظ بنك الكويت
المركزي لجنة للنظر في صحة
ال ـف ــوائ ــد ال ـت ــي ت ـح ـصــل عليها
الـ ـبـ ـن ــوك وش ـ ــرك ـ ــات ال ـت ـم ــوي ــل،
ومـ ــدى قــانــون ـيــة ه ــذه ال ـفــوائــد

الساير يستفسر عن أمناء سر الجلسات بالمحاكم
وجه  ٣أسئلة إلى وزراء العدل والصحة والتربية
وج ــه الـنــائــب مهند الـســايــر 3
أسـئـلــة إل ــى ك ــل م ــن نــائــب رئيس
مجلس الــوزراء وزير العدل وزير
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد
الله الرومي ،ووزير التربية د .علي
المضف ،ووزير الصحة الشيخ د.
باسل الحمود.
وفـ ـ ــي سـ ــؤالـ ــه لـ ـل ــروم ــي طـلــب
اف ــادت ــه بـكـشــف ب ـع ــدد الـعــامـلـيــن
بوظيفة أمين سر جلسة في وزارة
العدل ،وعدد العاملين في وظيفة
أمين سر جلسة في إدارات كتاب
ال ـم ـحــاكــم م ــع ب ـي ــان اس ــم اإلدارة
واألعداد التفصيلية لكل محافظة
على حــدة ،وكشف بعدد الــدوائــر
فــي كــل محكمة وتــوزيـعـهــا على
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ،وعـ ـ ــدد أمـ ـن ــاء سر
ال ـج ـل ـســات م ـقــارنــة ب ـع ــدد دوائ ــر
مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف ف ــي ك ــل من
قصر العدل واألحمدي والفروانية
وحولي والجهراء.
وفي سؤاله للوزير المضف قال:
صدر قرار من قبلكم بشأن التعليم
عن بعد للفصل الــدراســي الثاني
للعام الدراسي  2021/2020وتقرر

أن تكون الدراسة بجميع المراحل
التعليمية المختلفة عــن طريق
التعليم عن بعد ،وبحسب القرار
ف ــإن مــا ورد يطبق عـلــى م ــدارس
التعليم الـعــام والتعليم الديني
ومــراكــز تعليم الكبار والـمــدارس
األهلية بالتعليم الخاص ومدارس
التربية الخاصة.
وتـ ـ ـس ـ ــاءل :ه ــل ي ـش ـمــل الـ ـق ــرار
ال ـت ـع ـل ـي ــم ع ـ ــن بـ ـع ــد ع ـ ــن ط ــري ــق
(أونــايــن  -الي ــف) طلبة المرحلة
االبتدائية للصف األول  -الثاني
 الثالث ،أم سيستمر على الوضعال ـســابــق ع ــن طــريــق الـتـعـلـيــم عن
بعد (المسجل)؟ يرجى تزويدي
بأسباب اتخاذ القرار والدراسات
التي تم على ضوئها اتخاذ تلك
القرارات .وطلب اإلحصائيات التي
توضح مستوى التحصيل العلمي
للطلبة فــي الـمــرحـلــة االبـتــدائـيــة
للفصل الــدراســي األول مــن العام
الدراسي  ،2021/2020وأسباب عدم
نشر نتائج الثانوية العامة للفصل
التدراسي األول من العام الدراسي
الحالي .2021/2020

مهند الساير

وق ــال فــي ســؤالــه الــى د .باسل
الصباح :نظرا لالعتبارات الصحية
وقرارات مجلس الوزراء وتعليمات
الـجـهــات المعنية بــالـتـعــامــل مع
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،ف ــإن إجـ ـ ــراءات
السفر للخارج وفقا لآللية المتبعة
فإنه يتعين على المسافر حجز
مــوعــد إلجـ ــراء فـحــص كــوفـيــد 19
عبر (تطبيق مسافر) أو (تطبيق
نـتـيـجـتــي  -ال ـت ـط ـب ـيــق الـمـمـلــوك

للمختبر الكويتي األلماني) حيث
إن ـه ـمــا ال ـم ـن ـص ـتــان الــرس ـم ـي ـتــان
المعتمدتان لــدى وزارة الصحة،
ل ــذا يـعـبــئ الـمـســافــر بـيــانــاتــه في
ال ـت ـط ـب ـيــق ومـ ــن ث ــم ي ـخ ـتــار أحــد
المختبرات ألخــذ مــوعــد ومــن ثم
ي ــرس ــل الـتـطـبـيــق رس ــال ــة نصية
( )SMSبها رمز االستجابة السريع
( )QR codeب ـم ــو ع ــد لـلـمـخـتـبــر
المختار ويــذهــب المسافر وفقا
لـلـمــوعــد ألخ ــذ مـسـحــة ث ــم يعمل
النظام على إرســال ( )SMSمرفقا
بها رمز االستجابة السريع (QR
 )codeبنتيجة الـفـحــص ،وعليه
يذهب المسافر للمطار لكي يمسح
رمز االستجابة السريع ()QR code
لتأكيد نتيجة الفحص ومــن ثم
السماح له بصعود الطائرة للسفر،
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
واستفسر بقوله بعد توجيه
ال ـ ـم ـ ـسـ ــافـ ــر الس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام إح ـ ــدى
ال ـم ـن ـص ـت ـي ــن (تـ ـطـ ـبـ ـي ــق م ـس ــاف ــر
وتطبيق نتيجتي التابع للمختبر
األلـمــانــي) هــل مــن الممكن تغيير
نـتــائــج الـفـحــص فــي ال ـن ـظــام؟ إذا

كانت اإلجابة باإليجاب ،فيرجى
إف ـ ــادت ـ ــي ب ــال ـف ـئ ــات الـ ـت ــي لــدي ـهــا
الصالحية لعمل ذلك .وقال :توجد
م ـخ ـت ـبــرات مـعـتـمــدة لـ ــدى وزارة
الصحة لعمل فحص كوفيد ،19
ول ـكــن ه ــل ه ـنــاك اع ـت ـمــاد لـمــراكــز
أحد المسحات؟ وما المواصفات
واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـت ــي وضـعـتـهــا
الوزارة العتماد هذه المراكز ألخذ
العينات؟ وفي حالة اعتماد مركز
ألخذ المسحات ،ما اآللية المتبعة
لــدى الـ ــوزارة لــإشــراف ومتابعة
نقل المسحات من هذه المراكز إلى
المختبرات؟ وهل تخضع لرقابة
الـ ـ ـ ــوزارة أو أي ج ـه ــات حكومية
أخرى؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب،
يـ ــرجـ ــى تـ ـ ــزويـ ـ ــدي ب ـ ـ ــاإلج ـ ـ ــراءات
ال ـم ـت ـب ـع ــة لـ ـ ــإشـ ـ ــراف وال ــرق ــاب ــة
والمستندات الــدالــة على ذلــك مع
ب ـيــان الـجـهــات المكلفة بمراقبة
تطبيق اإلج ــراءات واالشتراطات
الصحية لنقل المسحات.

المطيري يسأل وزير الدفاع عن المشاريع اإلنشائية
وجه النائب د .صالح المطيري  3أسئلة إلى نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ،ووزير
الداخلية الشيخ ثامر العلي.
وطـلــب المطيري فــي ســؤالــه إلــى وزي ــر الــدفــاع إفــادتــه
بكشف بجميع المشاريع اإلنشائية والخدمية والعسكرية
التي تمت من خــال األمــر المباشر وذلــك منذ 2014/1/1
حتى تاريخ ورود هذا السؤال ،وعدد العقود التي أبرمتها
وزارة الدفاع والجهات التابعة له خالل ذات الفترة الزمنية
التي تتضمن االستعانة باألشخاص والمستشارين ،مع
تحديد الخدمات التي قدموها ،وطلب صورة ضوئية من
الـقــرارات بشأن المهمات الرسمية في ال ــوزارة والجهات
التابعة له خالل ذات الفترة الزمنية ،وكشف بأسماء جميع

المكلفين وطبيعة كل مهمة وتخصص كل مرشح لها،
وهل تتفق تخصصات المرشحين للمهام الرسمية مع
طبيعة تلك المهمات؟
وقــال في سؤاليه إلى وزيــر الداخلية بشأن العقد رقم
( )2016/2015 - 441والتعاقد المباشر الخاص بتصنيع
وتوريد وضمان عدد ( )8أبراج مزدوجة للتعبئة والرماية،
م ــا األسـ ــس الـقــانــونـيــة للعقد الـمـبــاشــر وجـمـيــع الكتب
وال ـم ــراس ــات المتعلقة بــه والـمـخــالـفــات والـمــاحـظــات
التي شابت العقد بشكل تفصيلي واإلجــراءات المتخذة
بالمخالفات والمالحظات بشكل تفصيلي متضمن جميع
الكتب والمراسالت المتعلقة بذلك؟
كما تساءل عن السند القانوني إلنشاء صندوق الضمان

االجتماعي التابع لوزارة الداخلية ،مع بيان أصول أموال
الصندوق ورأسماله والجهة المخولة بإدارة الصندوق،
مــع تــزويــده بأسماء القائمين على الصندوق ومعايير
اختيارهم وأوجه الصرف من أموال الصندوق منذ إنشائه
حتى تاريخ ورود هذا السؤال ،مع بيان األسس القانونية
لــذلــك ،واإليـ ـ ــرادات المحصلة مــن الـصـنــدوق منذ تاريخ
إنشائه حتى تاريخ ورود هــذا السؤال بشكل تفصيلي،
وعدد المواقع المستثمرة من الغير لدى الصندوق بشكل
تفصيلي متضمن أسماء المستثمرين وأسس ومعايير
استثمار تلك المواقع وأسباب عدم قيام الوزارة بتحصيل
إي ــرادات الـصـنــدوق منذ إنشائه حتى تــاريــخ ورود هذا
السؤال.

شعيب المويزري

وتوافقها مع أحكام قانون رقم
 32ل ـس ـنــة  1968ال ـم ـش ــار إلـيــه
وال ـقــانــون رق ــم  68لسنة 1980
المشار اليه.
المادة الثالثة:
تـ ـنـ ـظ ــر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة وت ـح ـص ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض ال ـ ـ ـش ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــة
واالستهالكية وفــوائــدهــا التي
منحت لعمالء البنوك وشركات
الـتـمــويــل مـنــذ ع ــام  1992حتى
تاريخ صدور هذا القانون.
المادة الرابعة:
تسترد اللجنة الفوائد غير
القانونية التي تحصلت عليها

الـبـنــوك وشــركــات التمويل من
العمالء وتتم اعادتها بحسابات
العمالء.
المادة الخامسة:
تتولى اللجنة جميع القروض
وفــوائــدهــا س ــواء تـقــدم العميل
بطلب فحص قرضه او لم يتقدم،
وي ـج ــوز ألي عـمـيــل ال يـعـلــم أو
يرغب في معرفة إن كانت البنوك
قد اخذت منه فائدة غير قانونية
أن يقدم طلبا الى اللجنة ،وعلى
اللجنة الرد بمذكرة خطية على
العميل بمدة ال تتجاوز  60يوما
من تاريخ تقديم طلبه.
المادة السادسة:
ي ـح ــق ل ـص ــاح ــب ال ـ ـقـ ــرض أو
ورث ـ ـتـ ــه الـ ـتـ ـق ــدم ب ـط ـل ــب لـلـجـنــة
لفحص قانونية فوائد القرض
واس ـ ـتـ ــرداد مـبـلــغ ال ـف ــائ ــدة غير
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة وذلـ ـ ـ ـ ــك ب ــال ـن ـس ـب ــة
للقروض التي تم سدادها.
المادة السابعة:
تعرض اللجنة التقارير وكل
المخالفات والمبالغ المستردة
على مجلس األمــة بشكل دوري
مستمر كل ثالثة أشهر.
المادة الثامنة:
يـلـغــى ك ــل حـكــم يـخــالــف هــذا
القانون.

برلمانيات
سلة أخبار
مطيع :مقاطعة قسم
الحكومة وعدم التعاون معها

أعلن النائب د.أحمد مطيع
مقاطعة قسم الحكومة وعدم
التعاون معها.
وقال مطيع إن "الحكومة ال
تحترم دستورا وال قانونا ،وال
تراعي مصالح البالد والعباد،
وتعاني ضعفا وتخبطا،
وال تملك رؤية إصالحية وال
تحارب الفساد".

الصالح الستعجال السماح
باالحتفاظ برصيد اإلجازات

دعا النائب خليل الصالح الى
االستعجال في تعديل قانون
الخدمة املدنية بما يسمح
باالحتفاظ برصيد االجازات.
وقال الصالح :على الحكومة
استعجال تعديل مرسوم
الخدمة املدنية بالسماح
باالحتفاظ برصيد االجازات،
واالهم من ذلك االسراع
باالستجابة ملقترحنا
باستبدال االجازات اثناء
الخدمة والذي سينصف
املوظفني ويمنحهم حقا
معموال به في بعض
القطاعات.

العتيبي للسلمان :ستتحمل
مسؤولياتك السياسية

وجه النائب فارس العتيبي
رسالة إلى وزير التجارة
والصناعة د .عبدالله السلمان
قال فيها :شركة صدر ضدها
حكم نهائي ولم تسلم املوقع
واعتبارها غاصبة ألراضي
امالك الدولة وتجاوزت
القانون وقرارات مجلس
الوزراء ...أي تعاقد أو منحها
ادارة املوقع التفاف على
الحكم ،وستتحمل مسؤولياتك
السياسية تجاه ذلك.

6
محليات
«الصحة» تعد حملة بجميع اللغات للحث على التطعيم
ةديرجلا
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توافر اللقاحات خالل رمضان أثناء الصيام وبعد اإلفطار والشحنة التاسعة من «فايزر» األحد المقبل
عادل سامي

ال مبرر للتأخير
والتردد في تلقي
التطعيمات في ظل
دالئل أمان

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ص ـح ـي ــة
مطلعة أن وزارة الصحة بصدد
ت ـن ـف ـيــذ ح ـم ـلــة ت ــوع ــوي ــة ك ـبــرى
خـ ــال األيـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة الـمـقـبـلــة
وبجميع اللغات وفــي مختلف
األم ــاك ــن وال ـم ـنــاطــق لتشجيع
ال ـ ـن ـ ــاس عـ ـل ــى الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل فــي
منصة التطعيم المضاد لمرض
«ك ــوفـ ـي ــد ،»19 -ومـ ــن ث ــم تـلـقــي
اللقاح.
وأكدت المصادر لـ «الجريدة»
أن كثيرا من العمالة ال تستطيع
القدوم إلى مراكز التطعيم ،لذا
قررت «الصحة» الوصول إليهم
في مواقعهم وأماكنهم ،مشيرة
إلى التوسع في إعطاء التطعيم
ف ــي أم ــاك ــن الـمـسـتـحـقـيــن خــال
الفترة المقبلة.
وأوضحت أن مراكز التطعيم
خـ ــال ش ـه ــر رمـ ـض ــان سـيـكــون

مراجعة التقييم والقياس
بموعد إلكتروني
أعلنت إدارة التقييم والقياس بوزارة الصحة تدشين خدمة
حجز المواعيد «إلكترونيا» عبر موقع ال ــوزارة اعتبارا من
األحــد المقبل لمراجعي اإلدارة ،على أن يشمل ذلك موظفي
الوزارة فقط.
وأكدت اإلدارة في بيان لها أنه لن يتم استقبال أي مراجع
إال بعد التأكد من وجود «باركود» الحجز في اليوم والوقت
المخصص ،علما بأن حجز الموعد سيكون على الرابط www.
.moh.gov.kw

ل ـه ــا س ــاع ــات م ــري ـح ــة لـتــوفـيــر
ال ـط ـع ــوم أثـ ـن ــاء ف ـت ــرة ال ـص ـيــام
وبعد اإلفطار ،سواء في المركز
ال ــرئ ـي ـس ــي فـ ــي مـ ـش ــرف أو فــي
المراكز األخرى وسيتم اإلعالن
ع ــن ك ــل ه ــذه الـتـفــاصـيــل خــال
األيام القليلة المقبلة.
وأعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح مـ ــراكـ ــز
ت ـط ـع ـيــم أخ ـ ـ ــرى ق ــريـ ـب ــا ،إذ إن
الوزارة تستهدف شرائح أخرى
للتطعيم خالل المرحلة المقبلة،
م ــؤك ــدة أنـ ــه ال م ـب ــرر لـلـتــأخـيــر
والتردد في تلقي التطعيمات،
ف ــي ظ ــل دالئـ ــل ك ـث ـيــرة وكـبـيــرة
ألمـ ـ ـ ــان وفـ ـع ــالـ ـي ــة الـ ـلـ ـق ــاح ــات،
فالتطعيمات في الكويت آمنة
جدا.
وأشارت إلى عدم تسجيل اية
أعراض على من تلقي التطعيم
ال ـم ـضــاد ل ـم ــرض «كــوف ـيــد »19
تدعو للقلق ،وبالتالي فإن على
المستحقين للتطعيم المسارعة
وتلقي التطعيم حماية ألنفسهم
وللمجتمع.

«الصحة العالمية»
في إطار متصل ،أكد المدير
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـح ــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـ ـشـ ــرق ال ـم ـت ــوس ــط
د .أحمد المنظري أن المنظمة
تـتــواصــل بانتظام مــع الوكالة
األوروبـ ـي ــة ل ــأدوي ــة والـهـيـئــات
الـتـنـظـيـمـيــة ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
الـ ـع ــال ــم ،ل ــاط ــاع ع ـل ــى أح ــدث
المعلومات الخاصة بمأمونية

جانب من اإلقبال على التطعيم ضد «كورونا»
لـ ـق ــاح ــات «ك ــوفـ ـي ــد ،»19 -كـمــا
ت ـع ـك ــف ال ـل ـج ـن ــة االس ـت ـش ــاري ــة
الـعــالـمـيــة الـمـعـنـيــة بـمــأمــونـيــة
ا ل ـل ـق ــا ح ــات ا ل ـتــا ب ـعــة للمنظمة
ّ
حاليا على إجــراء تقييم دقيق
ألحدث البيانات المتاحة بشأن
مــأمــونـيــة ل ـقــاح أسـتــرازيـنـيـكــا،
وف ــور االنـتـهــاء مــن اسـتـعــراض
ُ
علن المنظمة
تلك البيانات ،ست ِ
النتائج لعامة الناس.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــري أن

ً
افتتاح مركز تطعيم الحرس الوطني قريبا

ّ
نايف دعا منتسبيه إلى تلقي اللقاح للحد من الوباء

ّ
منتسبي الحرس
نايف
حث
ّ
الوطني على تلقي اللقاح،
وذلك من أجل سالمتهم
وسالمة أسرهم وزمالئهم
في العمل ،مما يساهم في
الحد من انتشار الوباء.

أجرينا 15
ألف مسحة في
مركز فحص
«كورونا»

مياح

●

محمد الشرهان

دعت الرئاسة العامة للحرس
ا لــو طـنــي منتسبيها إ لــى تلقي
اللقاح المضاد لفيروس كورونا
ً
المستجد (كوفيد  ،)19 -حرصا
عـلــى ســامـتـهــم بـصـفــة خــاصــة
وسالمة المجتمع.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاون ل ــإسـ ـن ــاد
اإلداري ،ا ل ـع ـم ـي ــد ا ل ـم ـه ـنــدس
عصام نايف ،في تصريح ،إنه
ً
يتم حاليا تدشين مركز تطعيم
الـ ـ ـح ـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي ف ـ ــي مـبـنــى
الـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة بــالــرئــاســة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـل ـ ـحـ ــرس الـ ــوط ـ ـنـ ــي،
وعيادة معسكر التحرير لتقديم
ال ـت ـط ـع ـيــم لـمـنـتـسـبــي ال ـح ــرس
الوطني ،بهدف تخفيف العبء
ع ــن وزارة ال ـص ـح ــة ،مــوضـحــا
أنــه سيتم خــال األي ــام القادمة
اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ال ـ ـمـ ــركـ ــز بـ ـع ــد أن تــم
تجهيزه وتدريب الكوادر الطبية
والفنية مــع وزارة الصحة في
مركز التطعيم الرئيسي بأرض
الـ ـمـ ـع ــارض ب ـم ـن ـط ـقــة م ـش ــرف،
مــن خــال المشاركة الميدانية
لمنتسبي الحرس الوطني مع
وزارة الصحة.
وأك ــد أن خـلـيــة إدارة األزم ــة
ال ـص ـح ـي ــة ت ـع ـم ــل مـ ـن ــذ ب ــداي ــة
ال ـج ــائ ـح ــة ع ـل ــى ال ـح ـف ــاظ عـلــى
ص ـ ـ ـحـ ـ ــة م ـ ـن ـ ـت ـ ـس ـ ـبـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس
الوطني ،وتتابع بشكل مستمر
معدل الحاالت المصابة ،وتوفير

«الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة» أع ـل ـنــت
أن ف ــوائ ــد ل ـقــاح أسـتــرازيـنـيـكــا
تفوق مخاطره ،وأنها توصي
ً
باستمرار التطعيمات ،مضيفا
أن التطعيم ضد «كوفيد»19 -
لـ ـ ــن يـ ـ ـح ـ ـ َّـد مـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض أو
الــوفـيــات الـنــاجـمــة عــن أسـبــاب
أخ ـ ــرى .وأش ُـ ــار إل ــى أن ح ــاالت
ً
تحدث مرارا
االنصمام الخثاري
ُ
ً
وتـكــرارا ،واالنصمام الخثاري
الــوريــدي كــذلــك هــو ثــالــث أكثر

أمراض القلب واألوعية الدموية
ًَ
شـيــو عــا على مستوى العالم،
ً
م ـب ـي ـن ــا أن ـ ــه مـ ــن ال ـم ـع ـت ــاد فــي
ح ـمــات الـتـطـعـيــم الـمـكـثـفــة أن
تشير البلدان إلى أحداث ضارة
محتملة تالية للتمنيع ،وذلك
ال يعني بالضرورة أن األحداث
م ــرت ـب ـط ــة بــال ـت ـط ـع ـيــم فـ ــي حــد
ذات ــه ،ولـكــن الـتـحــري عنها من
الممارسات الجيدة .ويدل ذلك
ً
ُّ
الترصد،
أيضا على نجاح نظام

وعلى وجود ضوابط فعالة.
ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ص ـح ـي ــة
م ـط ـل ـع ــة ع ـ ــن وصـ ـ ـ ــول ال ــدف ـع ــة
ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن لـ ـق ــاح «فـ ــايـ ــزر -
ب ـي ــون ـت ـي ــك» الـ ـمـ ـض ــاد ل ـم ــرض
«كوفيد ،»19 -األحد المقبل.
وأكدت المصادر لـ «الجريدة»
أن الوزارة مستمرة في استيراد
اللقاح من شركة «فايزر» بشكل
أسبوعي ،للمساهمة في تسريع
حملة التطعيمات في البالد.

وذكـ ـ ـ ـ ــرت أن ج ـم ـي ــع م ــراك ــز
الـتـطـعـيــم مـسـتـمــرة ف ــي إع ـطــاء
لقاح «استرازينيكا  -أكسفورد»،
ح ـي ــث لـ ــم ت ـس ـج ــل أي أع ـ ــراض
ت ــدع ــو ل ـل ـق ـلــق ع ـل ــى مـ ــن تـلـقــى
ال ـت ـط ـع ـيــم ح ـت ــى اآلن ،مـشـيــرة
إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة
العالمية أعلنت أن فوائد لقاح
أسـتــرازيـنـيـكــا تـفــوق مـخــاطــره،
وت ــوص ــي الـمـنـظـمــة بــاسـتـمــرار
التطعيمات.

«الداخلية» تحصد جائزة أفضل فيلم
توعوي عربي حول مكافحة التطرف
في ختام المؤتمر الـ  44لقادة الشرطة واألمن العرب
●

عصام نايف

فهد مياح

س ـب ــل ال ــوق ــاي ــة ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى
صحة منتسبي الحرس الوطني
وأسرهم والمجتمع من فيروس
كورونا المستجد.
ّ
وحـ ـ ـ ــث ال ـ ـم ـ ـعـ ــاون ل ــإس ـن ــاد
اإلداري م ـن ـت ـس ـب ـ ّـي ا ل ـ ـحـ ــرس
ال ــوطـ ـن ــي ع ـل ــى ت ـل ــق ــي ال ـل ـق ــاح،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ــل س ــامـ ـتـ ـه ــم
وســامــة أســرهــم وزمالئهم في
ال ـع ـمــل ،مـمــا يـســاهــم ف ــي الـحــد
من انتشار الوباء على مستوى
الدولة ،وذلك بعد ارتفاع ّ
معدل
اإلصابات حول العالم.

تــم ات ـخــاذ اإلج ـ ــراء ات الخاصة
بتهيئة البيئة اآلمنة لمنتسبي
ال ـ ـحـ ــرس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،مـ ــن خ ــال
تدريب الكوادر الطبية والفنية
وت ــوف ـي ــر األج ـ ـهـ ــزة وال ـم ـع ــدات
الـ ـخ ــاص ــة ب ـم ـك ــاف ـح ــة ف ـي ــروس
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،ومـ ـت ــابـ ـع ــة الـ ـح ــال ــة
الصحية للمنتسبين المصابين
وتوفير العالج الالزم لهم حتى
تمام الشفاء.
ً
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه حـ ــرصـ ــا عـلــى
تقديم أفضل خدمة لمنتسبي
الـ ـ ـح ـ ــرس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،اف ـت ـت ـحــت
مـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـط ـب ـي ــة
مــركــز فـحــص كــورونــا الـخــاص
بالحرس الوطني ،حيث تم من
خــالــه إج ــراء أكـثــر مــن  15ألــف
ع ـم ـل ـيــة ف ـح ــص ع ــن ال ـف ـي ــروس
لمنتسبينا.

تدريب الكوادر
من جانبه ،قال مدير مديرية
الـخــدمــات الطبية ،العقيد فهد
مـ ـي ــاح ،إنـ ــه م ـنــذ ب ــداي ــة األزمـ ــة

«الشباب» و«ليماك» توقعان مذكرة
لتدريب المهندسات ضمن «صناع العمل»

محمد الشرهان

حصدت وزارة الداخلية ،أمس
األول ،جائزة أفضل فيلم توعوي
لعام  2020حول مكافحة التطرف
واإلرهـ ـ ـ ــاب م ــن األم ــان ــة ال ـعــامــة
لمجلس الوزراء الداخلية العرب،
وذل ــك فــي خ ـتــام الـمــؤتـمــر ال ــ44
لقادة الشرطة واألمن العرب.
وقالت األمانة العامة لمجلس
وزراء الداخلية العرب ،في بيان،
إن «إش ــراك وزارت الداخلية في
إنـتــاج االف ــام الـتــوعــويــة يهدف
إلــى تعميق الوعي األمني لدى

الـ ـم ــواط ــن ال ـع ــرب ــي وتـشـجـيـعــه
على المساهمة في الوقاية من
ال ـج ــري ـم ــة وم ـك ــاف ـح ـت ـه ــا» .وق ــد
فــاز الفيلم عــن محور «مكافحة
الـتـطــرف واإلره ـ ــاب «ح ـيــث كــان
من إعداد اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية.
وح ــول المؤتمر الـ ـ  44لقادة
الـ ـش ــرط ــة واألمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــرب ،ذك ــر
البيان أنه ناقش تعزيز التعاون
األمـنــي العربي لوضع الهياكل
واآلل ـ ـ ـيـ ـ ــات ورس ـ ـ ــم ال ـس ـي ــاس ــات
ً
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ل ـ ــذل ـ ــك ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن
المؤتمر وافق على إنشاء لجنة

عرض جداول قيد الناخبين
مستمر حتى نهاية دوام الغد
أعلنت وزارة الداخلية أن لجان قيد الناخبين
في الجداول االنتخابية المشكلة بالقرار الوزاري
رقـ ــم  18ل ـس ـنــة  ،2021ب ـش ــأن تـقـسـيــم وتــأل ـيــف
وتحديد مقار لجان القيد في جداول االنتخابات،
مستمرة في استقبال الطلبات حتى نهاية الدوام
الرسمي ليوم غد.
ودعت الوزارة في بيان لالدارة العامة للعالقات

السيطرة على حريق كراج
ومخزن بالشويخ الصناعية

واإلع ـ ــام األم ـن ــي ،أم ــس ،الـنــاخـبـيــن إل ــى أهمية
الـتـعــاون فــي االط ــاع على ال ـجــداول االنتخابية
خالل فترة عرضها في كل لجنة ،لممارسة حقهم
وواجبهم في تنقية الجداول ،حتى تكون معبرة
عن الواقع ،والتقدم بطلبات االعتراض إن وجدت
على القيود التي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل
اسم لم يتقدم أحد باالعتراض عليه.

دائمة لإلحصاء الجنائي والتي
سـ ـتـ ـك ــون راف ـ ـ ـ ــدا م ـه ـم ــا لـلـعـمــل
اإلح ـص ــائ ــي ال ـج ـنــائــي ال ـعــربــي
بما يسمح باتخاذ القرار األمني
الصحيح.
وت ـ ــرأس وف ــد ال ـكــويــت وكـيــل
وزارة الداخلية المساعد لشؤون
األم ـ ــن ال ـج ـنــائــي الـ ـل ــواء محمد
الشرهان وناقش المشاركون في
المؤتمر مشروع االستراتيجية
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة جـ ــرائـ ــم
االت ـ ـجـ ــار بــال ـب ـشــر وب ــاألع ـض ــاء
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة ومـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ال ـخ ـط ــة
المرحلية لتنفيذ االستراتيجية
العربية لمواجهة جرائم تقنية
المعلومات.
كما تمت مناقشـة العديد من
الموضوعات األخرى ومن أهمها
التوصيات األمنية المنبثقة عن
االجتماعات واللجان المنعقدة
فــي نـطــاق األمــانــة الـعــامــة خالل
عـ ـ ــام  ،2020وفـ ـ ــي الـ ـخـ ـت ــام تــم
عرض تقرير عن أعمال االتحاد
الــريــاضــي الـعــربــي للشرطة عن
الـ ـع ــام ال ـم ـن ـص ــرم وس ـي ـت ــم رف ــع
جميع التوصيات التي اتخذت
ف ــي الـمــؤتـمــر م ــن جــانــب ال ــدول
الـمـشــاركــة إل ــى الـ ــدورة المقبلة
لمجلس وزراء الداخلية العرب
التخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

إعالن نتائج المقبولين في خطة
«شواغر التطبيقي» نهاية الجاري
«األساسية» رفعت نتائج «قدرات اإلنكليزية» إلى عمادة «التسجيل»
●

جانب من إخماد الحريق

●

توقيع مذكرة التدريب
وقع وكيل مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب،
الدكتور مشعل الربيع ،مذكرة تفاهم مع شركة
«ليماك» لمشروع البرنامج التدريبي للمهندسات
الكويتيات ،الذي يأتي ضمن مشروع صناع العمل
المدرج في خطة الدولة اإلنمائية.
وقال الربيع ،في بيان صحافي ،أمس ،إن «هذا
المشروع يهدف إلى تمكينالمرأة وتفعيل دورها
وتأهيلها للعمل بالقطاع الخاص ،ضمن برنامج
تدريبي متكامل يستهدف المهندسات الكويتيات
حديثات التخرج من مختلف التخصصات ،ومقدم
من شركة ليماك ،وبإشراف المكتب».
وأوضح أنه سيتم اإلعالن قريبا عن البرنامج

فــي مــوقــع مكتب وزي ــر الــدولــة لـشــؤون الشباب،
الفـتــا إلــى سعي المكتب إلــى توفير فــرص عمل
للشباب الكويتيين و ح ــل مشكلة ا لـبـطــا لــة « لــذا
يتولى المكتب إعداد الشباب وتأهيلهم للعمل في
القطاع الخاص ،ويعمل على توفير واستحداث
مهن جديدة مطلوبة في سوق العمل».
يذكر أن مشروع صناع العمل مدرج في خطة
الــدولــة اإلنمائية الـتــي تعمل على إع ــداد برامج
م ـت ـكــام ـلــة ض ـم ــن م ـش ــاري ــع ال ـس ـي ــاس ــة الــوط ـن ـيــة
للشباب ،وتم إقرارها من مجلس الوزراء والمكلف
بتنفيذها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.

محمد الشرهان

أصـيــب واف ــد بحالة اختناق
وإجـ ـه ــاد ح ـ ــراري جـ ــراء حــريــق
ان ــدل ــع ،م ـس ــاء أمـ ــس ،ف ــي ك ــراج
لتصليح السيارات ومخزن في
منطقة الشويخ الصناعية ،كما
أسفر الحادث عن خسائر مادية
لحقت بالكراج والمخزن.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،ق ــال مــديــر
إدارة العالقات العامة واالعالم
بـ ـق ــوة اإلط ـ ـفـ ــاء ال ـ ـعـ ــام ال ـع ـق ـيــد
محمد الغريب ،إن غرفة عمليات
قــوة االطـفــاء الـعــام تلقت بالغا
يفيد بــانــدالع حــريــق فــي كــراج
لـتـصـلـيــح الـ ـسـ ـي ــارات بمنطقة
الشويخ الصناعية ،مشيرا الى
أنه ،فور تلقي البالغ ،تم توجيه
مراكز إطفاء الشويخ الصناعي،
والعارضية الحرفي ،والشهداء
الى موقع البالغ.

وأض ـ ـ ــاف الـ ـغ ــري ــب أن ـ ــه عـنــد
وصــول فــرق االطـفــاء الــى موقع
ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث ش ـ ــرع ـ ــوا ب ـم ـكــاف ـحــة
الـ ـح ــري ــق ،وت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن ع ــزل
ال ـن ـيــران الـتــي نشبت فــي كــراج
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـي ـ ــارات ومـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزن ت ـب ـل ــغ
مساحتهما  500متر مربع ،الفتا
الى ان رجال االطفاء حالوا دون
ام ـت ــداد ال ـحــريــق ال ــى الـمـحــات
المجاورة.
وأوضـ ـ ــح أن الـ ـح ــادث أسـفــر
عن اصابة وافد بحالة اختناق
وإجـ ـه ــاد حـ ـ ــراري ،وت ــم عــاجــه
ف ــي م ــوق ــع ال ـ ـحـ ــادث م ــن فـنـيــي
الـ ـط ــوارئ الـطـبـيــة ،مـشـيــرا الــى
أن ضباط مراقبة التحقيق في
حواث الحريق انتقلوا الى موقع
الحادث للتحقيق في أسبابه.

أحمد الشمري

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان اعالن نتائج
الـمـقـبــولـيــن فــي خـطــة ال ـشــواغــر للفصل الــدراســي
الـثــانــي  2021-2020لــالـتـحــاق بـكـلـيــات ومـعــاهــد
الهيئة التدريبية في «التطبيقي» سيتم نهاية مارس
الجاري ،وذلك بعد اجتماع اللجنة العليا للقبول
ال ــذي يـكــون بــرئــاســة الـمــديــر ال ـعــام ل ـ «التطبيقي»
لالطالع على اعــداد المتقدمين وعملية توزيعهم
فــي التخصصات الشاغرة المطروحة فــي الخطة
العتمادها خالل االيام المقبلة.
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر ان كـلـيــة الـتــربـيــة االســاسـيــة
أرسلت نتائج اختبارات القدرات في اللغة االنكليزية
خالل االسبوع الجاري الى عمادة القبول والتسجيل

الـتــي تـقــوم بفرزها واعـطــاء اولــويــة القبول ألعلى
درجة في نتائج القدرات.
وأشارت الى ان خطة الشواغر مخصصة لتقديم
الطلبة الكويتيين وابناء الكويتيات وقرار معاملة
كــويـتــي ،مبينة ان اولــويــة الـقـبــول الع ــداد الطلبة
المتقدمين العلى نسبة في التخصص ،وفي حال لم
يقبل الطالب في التخصص االول ينتقل الى الثاني
او الثالث من خــال صحيفة التقديم المخصصة
للتسجيل في الموقع االلكتروني للهيئة.
وكـ ـشـ ـف ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ع ـ ــن اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ال ـط ـل ـب ــة
المقبولين فــي منح وزي ــر التربية والـمــديــر العام
للهيئة الستكمال اجــراء ات القبول وتسليم جميع
الـمـسـتـنــدات الـمـطـلــوبــة حـتــى يتسنى لـهــم ادخ ــال
بياناتهم بشكل ر سـمــي فــي نـظــام الهيئة للقبول
ومباشرة دراستهم في الفصل الدراسي الثاني.

تسجيل توظيف خريجي الجامعة و«التطبيقي»
أع ـل ــن ديـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة ف ـتــح فـتــرة
تسجيل استثنائية لتوظيف خريجي جامعة
ا ل ـكــو يــت وا لـهـيـئــة ا ل ـعــا مــة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،حيث تبدأ  9أبريل وتنتهي  7مايو
المقبل.
وقــال الــديــوان ،في بيان أمس األول ،إن فتح
هذه الفترة االستثنائية يأتي حرصا منه على

خدمة خريجي الجامعة و»التطبيقي» ممن لم
يتمكنوا من التسجيل في فترة التوظيف الـ74
التي أعلن قبول طلباتها في الفترة من الجمعة 5
مارس الجاري إلى الجمعة  13من الشهر نفسه.
وأوضح أنه سيتم قبول طلبات المخاطبين
بهذه الفترة عبر موقعه اإللكتروني دون الحاجة
إلى المراجعة الشخصية لمقره.

ةديرجلا
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شوشرة :عتمة
د .مبارك العبدالهادي
يخيم الظالم عادة على الليالي الموحشة في أماكن يقطنها
األذ ن ــاب ،و يــدور في عجلتها كل ما فسد وذاب ،في عتمة
تـقــود القاطنين فيها ا لــى خـنــادق ا ل ـســواد ا لـتــي يهجرها
كل داب ،بعد أن تقطعت بهم السبل وضاقت بهم األرض
وذب ـلــت األزهـ ــار وجـفــت األن ـه ــار ،وأص ـبــح ال ـجــراد يتطاير
لـيـقـتــل األش ـج ــار ،وي ـصــرخ مـمــن تـسـمـمــت أف ـكــارهــم بجلد
ا لــذات ،بعد أن تقطعت أوصالهم ،وأصيبوا بعمى النهار
والخشية من األحرار.
ه ــذا م ــا نـعــانـيــه م ــن اخ ـت ــاس ل ـل ـم ـقــدرات وال ـح ـقــوق أم ــام
االنتهاكات التي تقف عندها كــل األ ق ــدار ،ألن هــذا الواقع
الـ ـغـ ــدار ،ي ــرف ــض حـقـيـقـتــه األش ـ ـ ــرار ،م ــن أط ـف ــال الـسـيــاســة
ومعلمهم الكابتن المغوار ،الذي طالما يخشى على لعبته
من االنهيار ،بعد أن أصبح يبكي ويرثي حاله بينما هو
من يسعى إلى تشتيت الذين يسعون إلى إصالح األمور،
ويـعـمـلــون لـتـحــريــر األن ـف ــس م ــن ذنـ ــوب لـطــالـمــا تعايشت
معهم سـنــوات مــن ال ـخــذالن ،ولـكــن هــل يصمت مــن يسعى
إلى الحقيقة؟ وهل يتمسك بمن يعمل بمبادئه باألنفاس
األخيرة؟ وهل ستنكشف المزيد من الذيول؟ وهل ستتحول
األوهام إلى أحالم واألحالم إلى أوهام أم ستصبح الحقيقة
زيفا والزيف حقيقة؟
األيام الثكلى تزداد صعوبة ،واالنتكاسة أصبحت عاجزة
أم ــام تـلــك الـعـصــا الـمـنـحـنـيــة ل ـشــدة ق ـســوة األيـ ــام ،وكــأنـنــا
في لغز ال يعرفه إال البطل الهمام أو الشاطر ذو الصنف
العالي ،ولكن مازال هناك متسع من الوقت لزيادة تطهير
بعض المايكروبات حتى نقلل حجم خسائرنا ،ونخفف
من أ عــداد المرضى والمصابين بــداء النفاق واالختالس،
رغــم أن بصيص األم ــل أصـبــح يـتـضــاء ل ،وحـجـمــه يصغر
أ مــام الفيروسات التي تحولت إ لــى و حــوش تداهمنا بين
فينة وأخرى ،لتقلق راحتنا وتزعج منامنا وتعكر صفونا،
وتشتت تفكيرنا وتركيزنا ،وتمنع ا لـغــذاء عنا لتدمر ما
تبقى من قوتنا ،إال أنهم أيضا سيبقون مجرد وباء سيتم
اكتشاف تطعيم للقضاء عليه ،ليعيد لنا مناعتنا لتصبح
أشد من الماضي بفضل جهود المخلصين الذين يسهرون
على راحتنا ،ويعملون ليحققوا متطلباتنا ،ويتصدون
لمن يريد سرقة أحالمنا واختالس ما تبقى في جيوبنا،
و لــن ينفع ا لـمــر تــز قــة ز مــر تـهــم مــن المطبلين ا لــذ يــن طالما
يتراقصون فرحا ،ولكن لوقت محدود ،فكلما أشرقت شمس
الحقيقة هربوا منها كالخفاش ليستقروا في غرفهم التي
تعتاش على سياسة "فرق تسد" ،وتلفيق االتهامات وتنظيم
األفعال المشينة والدسائس المريضة والخبيثة ،كما أن
العديدين أصبحوا يترقبون وينتظرون القادم من المشاهد
والمسلسالت ،خصوصا أننا مقبلون على أعمال درامية
أكبر ،لعلها تسد الفراغ الطويل ،وتمنع األرق الذي يمتد
أليــام ،واإلحباط الــذي يساور الصغير قبل الكبير ،ولعله
عالج لالكتئاب ،فهل من متنفس بعد أن ذبل كل شيء؟

التشدد في اإلجراءات
الصحية
عبدالقادر عبدالمحسن الحمود
ا تـخــذت الحكومة قبل أسبوعين قــرار الحظر الجزئي
بعد أن تضاعفت أعداد اإلصابات ،وزادت حاالت العناية
المركزة ،وعدنا إلى المربع األول ،أنا ال ألوم الحكومة في
اتخاذها هــذا ا لـقــرار ،فمع األ ســف هناك أ نــاس ال يقدرون
وال يحترمون اإلجراء ات واالشتراطات الصحية ،فيقيمون
ً
حـفــات عـقــد ال ـقــران والـتـجـمــع رج ــاال ون ـســاء ،وحـســب ما
نـقـلــت وســائــل ال ـتــواصــل ه ـنــاك ع ـشــرات اإلص ــاب ــات الـتــي
ر صــد تـهــا وزارة الصحة كــا نــت بسبب عقد قــران أو حفل
زواج أو مناسبة اجتماعية ،فالدواوين مازالت موجودة
ووالئم الغداء أو العشاء أيضا كذلك.
فاللوم ليس على قرارات الحكومة بل على الناس غير
الملتزمين ،أما عيب الحكومة فهو التراخى في إجراء اتها
ح ـي ــال م ـخــال ـفــي الـ ـش ــروط ال ـص ـح ـيــة ،ل ــذل ــك ك ـل ـنــا نـتـمـنــى
مـشــاهــدة الـعـسـكــريـيــن يـجــولــون فــي ال ـشــوارع والـمـنــاطــق
السكنية ،و كــذ لــك ر ج ــال ا لـبـلــد يــة يـجــو لــون عـلــى المطاعم
وا ل ـصــا لــو نــات ا لــر جــا لـيــة ،وأن تـخـصــص فـتـيــات لمتابعة
صالونات النساء في كل أنحاء البالد ،وأن يكون تطبيق
القانون بحزم.
فــال ـت ـط ـب ـيــق الـ ـح ــازم ل ـل ـقــانــون يــوص ـل ـنــا إلـ ــى عـ ــدد أقــل
واقتراب من الحياة الطبيعية كباقي ا لــدول ،ال سيما أن
الحظر جعل كثيرا من األنشطة تحصد خسائر كبيرة وما
زالت تزداد يوما بعد يوم.
فقد مضى عام حرم فيه الناس من السفر واألطفال من
التعليم الذي توقف  6أـشهر ،بل حرموا حتى من الترفيه،
فلتكن هناك رقابة صارمة من الحكومة على اإل جــراء ات
ا لـصـحـيــة ،و ح ـبــذا لــو كـثـفــت "ا ل ـص ـحــة" جــر عــات التطعيم
وزادت من وتيرتها ،لنعود إلى حياتنا الطبيعية.
والله من وراء القصد.

التربية في عصر العولمة
فيصل مرضي الوسمي
نظرا للتطور الضخم الذي يشهده عالمنا المعاصر والسرعة
المذهلة فــي عالم الحوسبة واالت ـصــاالت فــي عصر اإلنترنت
أصبح العالم يمثل قرية صغيرة ،فــا مجال لكبت الثقافات
ال ــواردة أمــام العالم المفتوح ،ووجــب على أهــل التربية إعــداد
الخطط والبرامج المتنوعة لتحصين الناشئة من هول التيارات
الثقافية واالجتماعية التي ال تتناسب مع قيم المجتمع وعاداته
وهويته المتميزة عن غيره من الثقافات.
فال بد من وجود تصفية (فلترة) لكل دخيل ال يناسب المجتمع،
ويؤثر سلبا في هويته ،ونعني به أبناءنا الصغار ،فال نستطيع
الجزم بأن كل ما يختلف عن ثقافتنا يشوبه السلب والنقصان،
ب ــل يـمـكــن لـلـمـطـلــع أن ي ـجــزم ب ــأن ه ـنــاك الـكـثـيــر م ــن الـمـنــافــع
والحسنات الواردة إلى مجتمعنا تصلح للوقوف منها موقف
المتابع الذي يجني الثمار اليافعة من بين األشواك.
لذلك ال بد من االستفادة الدائمة من كل جديد يساعد الناشئة
في مسايرة ركب الحداثة والتطور واألخذ بيدهم إلى شاطئ
األمان مع مراعاة األبعاد المحصنة من الوقوع فريسة سهلة،
واالنـ ـس ــاخ م ــن قـيــم الـمـجـتـمــع الـمـسـلــم سـعـيــا وراء الـحــداثــة
واالنفتاح ،وفي الواقع دونها شعور التحلل من قيمنا والعبث
بهويتنا إلى المجهول.
ال جرم أن ما تقوم به التربية من مجهودات عظيمة في محاولة
ترسيخ الهوية والعادات والتقاليد المجتمعية والتراث العريق
من خالل المؤسسات والكتاب المدرسي لهو جهد مشكور ،لكنه
ال يكفي وحده أمام تيارات التغريب المتعمدة نحو هذه األمة
العظيمة ،فكان من الواجب التنبيه على دعم جهود التربية من
خالل اإلعالم والمسجد واألسرة والمجتمع بأطيافه ،والعمل
تحت مظلة واحدة هدفها واحد وجهودها متناسقة للحيلولة
دون الوقوع في براثن األفكار الهدامة للنيل من هوية األمة.

سارة المكيمي

ّ
بالعامية!
قصة واقعية...
نــورة ومساعد تــوءم ،نــورة أكبر من مساعد بـ 3دقائق فقط! عاشا
في عايلة تقليدية متوسطة الدخل األب بالجيش واألم معلمة ،الكويت
رعتهم ودرستهم وعالجتهم بالضبط نفس الشي ،بس اكبروا ووصلوا
لي الجامعة عايشت نورة أول لمحات التمييز.
يبون يدخلون نفس الجامعة نفس التخصص ،نورة اطلبوا منها
معدل أكثر من مساعد للقبول في نفس التخصص ،مع إن كان معدلها
أكثر من مساعد ونورة انحرمت من حلمها واضطرت تدخل تخصص
ثاني ما كان اختيارها األول!
تخرجوا من الجامعة ،نورة اشتغلت ومساعد اشتغل ،وعلى الرغم
من انهم اثنينهم مهندسين على اختالف التخصص ،إال أن نورة كان
راتبها أقــل بشوية من مساعد ألنها ممنوعة من العمل في المواقع
البعيدة كونها بنت والقانون يمنع!
مساعد حب بنت هندية كانت تشتغل معاه ،مهندسة جميلة ومن
عايلة محترمة اسمها كيالني ،نورة حبت مهندس بريطاني يشتغل
معاها بنفس الشركة ،مسلم وذو خلق يحترمها ويقدرها وحالته
المادية جيدة اسمه دانيال ،واألم واألب باركوا الزيجتين.
مساعد زاد معاشة عالوة الزوجية وبدل اإليجار وبعد سنة  50دينار
على كل طفل وقدم على بيت ،ونورة ال عالوة زوجية وال بدل ايجار وال
عالوة لألبناء وال يحق لها التقديم على رعاية سكنية من األساس.
كيالني تجنست بعد  5سنين مــن والدة أول طفل وزاد معاشها
ألنها كويتية وادخـلــت فــي منظومة التأمينات االجتماعية وبعد 9
سنين صار عندها بيت في الكويت تملك نصه .نورة أنجبت  3أطفال
ودانيال وافد إقامته على الشركة ،وأبناءها وافدين تروح بشكل دوري
تطلب لهم إقامة ما تتعدى صالحية جوازاتهم! وإذا سافرت معاهم اي
مكان الزم ما يطولون برا أكثر من  6شهور عشان ما تنلغي إقاماتهم
وتدخل في دوامة طلب إقامات جديدة! وإذا حصل وسقطت إقاماتهم
برا الزم تسويلهم فحص طبي عن األمراض السارية عشان يعطونهم
إقامة جديدة!
عيال مساعد وكيالني يسافرون ويرجعون وبضغطة زر وحــدة
تتجدد بطايقهم المدنية ،وبرحلة وحــدة تتجدد جوازاتهم ويبقون
خ ــارج الـكــويــت متى ش ــاؤوا ويــرجـعــون متى رغ ـبــوا! كيالني نفسها
تسافر وترجع وال تحاتي إقامة وال تجديد جواز بينما دانيال يحاتي
ويتوجس ويحتاط!

نورة عاشت في شقة  16سنة تدفع أجارها من راتبها األساسي
بال عالوات ،ولكن دانيال ورث مبلغ محترم من جده وقرروا يشترون
بيت في الكويت .دانيال دفع ما وراه ودونه من ورث وفلوس موفرها
على مدى سنوات وحط البيت باسم نورة ألنه وافد ال يجوز له تملك
عقار في الكويت.
نورة عاشت سنين خايفة من اليوم اللي تتوفى فيه ،ويضطر دانيال
يبيع البيت اللي شاريه من حر ماله خالل سنة ويعيش هو وعيال
نــورة بــاألجــار ،واذا تقاعد دانـيــال بعد وفــاة زوجته منو راح يكفله
ويكفل عيال نــورة عشان يعيشون في الكويت اللي كانت ومازالت
بلدهم اللي متربين فيها؟
معقولة بعد كل هالخدمة في الكويت ،وارتباط عياله فيها كبلد
ووطن وبيت وأم ،ما يالقون كفيل يكفل لهم إقامتهم في البلد الوحيد
اللي اعرفوه وارتبطوا فيه؟ معقولة يترحلون من الكويت؟
كيالني ورثت البيت بعد عين مساعد وعاشت فيه لين توفت .ال
خافت من تشريد عيالها ،وال تشتيت اسرتها ،وال كفيل وال ترحيل.
كيالني الهندية عاشت حياة مرتاحة ما فيها ال خوف وال كوابيس،
بينما نورة الكويتية عاشت حياتها في كدر وحيرة وإقامات وكابوس
تشتيت عيالها وزوجها بعد عينها.
وطن مساعد عطاه حقوق ّ
يعيش زوجته مهما كانت وعياله حياة
مريحة آمنة مطمئنة طول حياتهم فقط ألنه رجل! ووطن نورة حرمها
من نفس الحقوق اللي ّ
تعيش زوجها مهما كان وعيالها حياة مريحة
آمنة مطمئنة طول حياتهم فقط ألنها امــرأة .هذا الوطن نفسه اللي
يستمد قوانينه من الدستور ،اللي فيه مــادة عظيمة تقول" :الناس
سواسية في الكرامة اإلنسانية والحقوق والواجبات العامة وال يجوز
التمييز بينهم بسبب اللغة أو الدين أو األصل أو الجنس".
كل التمييز والحرمان والذل والمهانة والخوف والكوابيس ،ألن هذا
الوطن يضع قوانين تخالف مادة العدل العظيمة اللي في الدستور.
وإذا كــانــت هــذي الـقــوانـيــن تخالف الــدسـتــور ،إذن هــي قــوانـيــن غير
دستورية يجب تغييرها بما يضمن الكرامة اإلنسانية والحقوق
للمرأة والرجل على حد سواء.
عشان بالنهاية ،نورة ومساعد يعيشون آمنين مطمئنين بأسرهم
المستقرة في الوطن اللي اختاروه .وهذا هو العدل.

الخروج من دائرة الشر
مـ َّ
ـرســم ب ـحــدود كمية وزمـنـيــة ،وأن مــن يضع
البرنامج هم عباقرة المجتمع ،ويكون نتاج
عقل مخلص وخالص ،ويرفع برنامج العمل هذا
لسمو األمير الذي شدد على الشأن االقتصادي
إلدراكه خطورة الظروف ،ليكون هذا البرنامج
الشرارة األولى التي تضيء على اختيار الوزارة،
وت ـضــيء بصيرة الشعب الخـتـيــار نــوابـ ُّـه في
البرلمان ،إال أن هــذا ُّكــان آخــر اهتمام النخب
والقوى السياسية والنشطاء
المملكة العربية السعودية فــي  16الشهر
الجاري عبرت بخطى العمالق هوة ُ
العقم إلى
فضاء التطوير عندما واف ــق مجلس ال ــوزراء
ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة وب ـح ـض ــور ال ـم ـل ــك س ـل ـم ــان بن
عبدالعزيز على قانون التخصيص ،وسوف
تخصخص المملكة كل القطاعات اإلنتاجية
لــدي ـهــا م ــن الـتـعـلـيــم وال ـص ـحــة وإدارة الـحــج
والعمرة ،وصناعات الطاقة والثروة المعدنية،
واالت ـص ــاالت وال ـم ــواص ــات ،واإلعـ ــام وحتى
الشؤون البلدية والقروية والرياضة ،وقبل ذلك
عبرت أخطر وأعمق هوة لإلصالح حين نفذت
سعودة الوظائف في القطاع الخاص ،وخاضت
ً
ً
ً
ً
حربا ضروسا على مراكز الفساد كبارا وصغارا،

واسترجعت بالقوة أكثر من مئة مليار دوالر
مما تم نهبه.
وفي هذا السياق البد أن أشير إلى أن األمور
بدأت تتعقد هذه األيام على صعيد المتغيرات
الدولية التي تآكل في ظلها هامش المناورة
أمام كل دولة يسكنها الفساد ،فقد وصلت األمور
إلى تهديد أميركا الرئيس بوتين بدفع الثمن
كمجرم تدخل في االنتخابات األميركية ،لقد
تقطعت الزوايا المتاحة فليس أمامنا في ظل هذا
المزاج الدولي واألميركي العنيف ضد الفساد إال
زاوية واحدة تتمثل في الهرب باتجاه اإلصالح
واستئصال الفساد وأهله ،والدفع بالتطوير إلى
أقصى الحدود ،إضافة إلى االنقطاع عن بنية
الدولة الريعية العتيقة وهدم كل ثوابت الماضي
الـمـعـ ِّـوقــة والـمـتـخـشـبــة ف ــي الـحـقــل السياسي
واالقتصادي واالجتماعي والثقافي.
نحن بطيشنا وبفعل غيبوبتنا حفرنا هوة
عميقة واسعة تفصلنا عن العمل الجاد للتغيير
الجذري ،ألننا مشغولون بأمور صغيرة وعراك
غير مفهوم ،ومنقطعون عن فضاءات المتغيرات
العالمية ،ونهيم في ضالل سياسي واقتصادي،
وكأنه يتخبطنا الشيطان من َ
المس.

د .نبيلة شهاب

تقبل النقد والنصيحة
االنـتـقــاد أو توجيه النصح سـلــوك طبيعي وإيـجــابــي إذا كان
بالطريقة الصحيحة ،لكن الكثير منا يصعب عليه تقبل ذ لــك،
واألسـ ـب ــاب تـنـحـصــر ف ــي الــرغ ـبــة ف ــي حـمــايــة الـ ــذات م ــن إمـكــانـيــة
استصغارها أو امتهانها ،وردود األفعال تتفاوت ما بين تقبل
وتقبل على امتعاض ،ورفض ورفض بشدة ،وقد تصل عند البعض
ً
سواء كانت لفظية أو جسدية!
الى ردود أفعال عدائية
ً
وتعتمد غالبا ردة الفعل على الناصح أو مــن وجــه االنتقاد،
ً
فإن كان قريبا للنفس ،فإن ردود األفعال تختلف عمن نتقبله فقط
ً
وتختلف كثيرا عمن ال نحبه وال نتقبل أي كلمة منه ،كما يؤدي
ً
ً
موضوع النصح أو االنتقاد دورا كبيرا في االختالف في ردة الفعل.
ً
ً
إلى جانب أن الثقة بالنفس وقوة الشخصية تؤديان دورا مهما
في مدى تقبل النقد والنصح ،فكلما زادت الثقة بالنفس وكانت
الشخصية قــويــة ومـتــزنــة وهــادئــة كــانــت ردود األف ـعــال ايجابية
ً
والعكس ،وترتبط كثيرا ردود األفعال العدائية والغاضبة بضعف
الشخصية أو عدائيتها وقلة الثقة بالنفس والقدرات.
كما أن الشخصية المتكبرة والمتعالية أو األنانية أو النرجسية
ً
كثيرا ما تفهم النقد أو النصح على أنه اعتداء عليها وانتقاص
مما تراه في ذاتها ،وتكون ردود أفعالها حسب طبيعتها والنمط
الـسـلــوكــي ال ــذي تـتـبـنــاه فــي الـتـعــامــل مــع اآلخ ــري ــن ،فـقــد تصمت
باستنكار وقــد تدافع عن نفسها باستماتة ،وقــد تنهي العالقة

وقد تقوم بسلوك قوي كالتشهير بالناصح والناقد واإلساءة إليه.
ولصحة إدراك النقد أو النصح تأثير واضــح في الفهم الصحيح
ً
أو الخطأ ،فكلما صح إدراك الموقف كان تقبل النقد صحيحا وأكثر
سهولة ويسرا ،وإذا أسيء فهم وإدراك الموقف فقد تكون ردود األفعال
سيئة وسلبية ،فعلى سبيل المثال لو أدرك الموظف أن توجيه رئيسه
انتقادات وتوجيهات له هو تصرف طبيعي ولمصلحة العمل ،لكانت
ردة فعله هــادئــة وإيـجــابـيــة ،على خــاف لــو أنــه أدرك أو فهم أن هذا
االنتقاد والتوجيه فيه انتقاص من شخصيته وقدراته.
ً
وتنتفي أهمية النصح واالنتقاد إذا تم أمام الجميع ،خصوصا إذا
كان بأسلوب االستهزاء والعنجهية ،فاالنتقاد والنصح أهم ركائزهما
ً
السرية ،ويكون مغلفا بالود واالحترام.
ً
والنقد بــدون التعريض بالفرد مطلوب إال إذا كــان انتقادا لــأداء
ً
خصوصا الشخصيات العامة فال ضرر من انتقاد أدائهم ،وإن تعدى
نقد أدائهم إلى التطاول على ذاتهم فهذا هو النقد ًالضار والتعدي على
ً
خصوصية وشخصية الفرد ،ويعتبر مرفوضا كلية ،وإن دل على شيء
فإنه يدل على سوء سلوك المنتقد أو الناصح وخلل في شخصيته.
وال ـن ـق ــد ف ــي م ـح ـتــواه اإلي ـج ــاب ــي وس ـي ـلــة ل ـل ـت ـعــرف ع ـلــى األخ ـط ــاء
والنواقص بغرض تالفيها وتصحيحها ،وإذا انحرف النقد اإليجابي
عن الخط الصحيح يتحول إلــى ّ
تعد وتـطــاول وضــرر وانتقاص من
احترام اآلخرين وعدم تقدير لقدراتهم وإنجازاتهم.

صالح غزال العنزي

ب ـغــداد أي ــام العباسيين بـكــاه ف ـقــراء وأيـتــام
ونساء الحي بعد أن فقدوا معيلهم المتطوع.
ويروى أن أحمد بن حنبل كان يدعو ألحد
اللصوص بالرحمة ،ولما سأله ابنه عن سر
دعــائــه قــال" :كـنــت فــي سجن بـغــداد أتــألــم من
شدة الجلد بالسياط ّ
فجرني أحد المساجين
من ثوبي ،وقال يا ابن حنبل أنا لص ،جلدوني
ً
ثمانية آالف سوط فلم ينقص صبري شيئا
وق ــد تـحـمـلـتـهــا ف ــي سـبـيــل ال ـش ـي ـطــان ،وأن ــت
ال تصبر عـلــى الـسـيــاط وه ــي فــي رض ــا الـلــه،
ومــن يومها لــم أتــألــم أو أج ــزع حتى خرجت
من السجن".
وق ــد ي ـكــون م ــن الـظـلــم ال ـم ـس ــاواة بـيــن كل
ً
األغـنـيــاء اعـتـمــادا على قــاعــدة "مــا جــاع فقير
إال بما منع غني" ،فبعضهم ذوو كرم وسخاء
وع ـطــاء ال تشملهم الـمـقــولــة وإن كــانــوا قلة،
إال أن تداعيات الصراع الطبقي عبر األزمــان
ً
ً
أوجدت فرزا اجتماعيا جعل من كل األغنياء
رأسماليين في نظر الفقراء ،يستمدون قوتهم
مــن الـمــال فـقــط ،وكــل الـلـصــوص اشتراكيون
ف ــي ن ـظــر األغ ـن ـي ــاء يــؤم ـنــون ب ــإع ــادة تــوزيــع
الثروات فقط.
وربما باإلمكان ردم الجزء األكبر من هذه
الهوة الطبقية لو حاول (بعض) المحسوبين
ع ـلــى ال ـطــرف ـيــن االرتـ ـق ــاء بــال ـس ـلــوك وق ــواع ــد

تدخلت القيادة السياسية كعادتها في الوقت المناسب لوأد
الفتنة التي كادت تكبر على خلفية إحالة عدد من نواب مجلس
األمة وشخصيات سياسية واجتماعية مرموقة لها مكانها بين
الكويتيين إلى النيابة بتهمة مخالفات االشتراطات الصحية أثناء
مشاركتهم بندوة في ديوان بدر الداهوم عشية حكم "الدستورية"
بإبطال عضويته فــي مجلس األم ــة ،حيث تغلب صــوت الحكمة
والعقل ،وتم اإلفراج عن المحتجزين بال ضمان بعد سحب وزير
الداخلية البالغات التي قدمها ضدهم.
وفي الحقيقة أن هذه القضية لم يكن من الحكمة إثارتها في
هذا التوقيت الذي تجري فيه محاوالت مضنية لتقريب وجهات
النظر بين الحكومة والنواب ،ونزع فتيل التوتر المتصاعد منذ
انتخابات مجلس األمة األخيرة وتشكيل الحكومة ثم استقالتها
وإعادة تشكيلها مرة ثانية ،فالحكمة والحنكة السياسية كانت
تستدعي أن يتم غض الطرف عما حدث من تجمع النواب بحضور
ً
عدد من المواطنين ،خصوصا أن وزير الداخلية وافق على عقد
هذا المؤتمر الصحافي ومنحهم الضوء األخضر ،وبالتالي كان
يجب أن يمر دون أن يتحول إلى أزمة.
ً
وإذا كنا دائما نطالب بتطبيق القانون ،وأن يكون بمسطرة
واحــدة ال يفرق بين المواطنين ،فــإن هــذه الواقعة كانت تحتاج
إلى تطبيق روح القانون ،فالتجمعات تحدث في كثير من مناطق
الكويت وفي المناسبات التي يعقدها المسؤولون في الــوزارات
والـمــؤسـســات الحكومية ،وه ــذا بالطبع مـخــالــف ،ويتسبب في
زيادة أعداد اإلصابات بوباء كورونا ،ولكن الضرورة هي السبب،
وبالتالي كــان يجب أن يتم التعامل مع تجمع النواب وفــق هذا
الـمـنـطــق ،وأن يـتــم تــوجـيــه ال ـلــوم لـهــم واالك ـت ـفــاء بــذلــك مــن دون
التصعيد الذي حدث ،فالجميع كان يدرك أن الحكومة ستستمع
إلى صوت العقل وتسحب البالغات ،ولكن ما يأخذ عليها أنها
افتعلت هذه األزمة منذ البداية.
أيها الوزراء والنواب يكفي صراعات ومكايدات وعنادا ،فالكويت
والكويتيون في أمس الحاجة اآلن إلى تكاتفكم وتعاونكم لمواجهة
كل التحديات الصحية واالقتصادية وتحقيق الطموحات التي طال
انتظارها وإعادة عجلة التنمية للدوران مع ضرورة المحافظة على
هيبة القانون وتطبيقه على الكبير والصغير ،ال وفق الرغبات
واألهــواء حتى ال يفقد الناس الثقة بالعدالة ،والتي هي أساس
الملك والحق والفضيلة والتنمية وكل القيم النبيلة ،وحفظ الله
الكويت من كل مكروه.

ّ
الكنة السوسة!
تهاني الرفاعي
ّ
يـقــول الـمـثــل الـشــامــي "ي ــا ّكــنــه مـيــن عــاكــي غـيــر ج ــوزك وبيت
حماكي" .بمعنى أن عز الكنة خير زوجها.
المثل أعــاه ال ينطبق على الكل ،لكنه ينطبق جليا على "أم
يكفها أن تنال
السواهي" ميغان ماركل ،زوجة هاري ،التي لم ِ
شرف أن تكون زوجة ألمير "دوق" و"ذوق" ،ألنها أرادت من أول
يوم أن تفرش هيمنتها وتكسر قواعد وأعراف العائلة الملكية
البريطانية ،وألنها ُمتقنة التمثيل استطاعت أن تدخل القصر
ّ
المزيف ،فكشف الجزء
الملكي بقناع لم يتناسب وحجم وجهها
الذي تعمدت إخفاءه ،وطعن الناس في اختيار األمير هاري الذي
بدا وكأنه أساء االنتقاء لألسف باسم الحب!
لم تكن تصرفات ميغان "سنعة" وإن بدت بوجه بريء وشخصية
طيبة كأغلب الكناين أول الزواج ،الالتي يدخلن البيوت ُ
ويشعلن
ُ
ّ ً
بينا عندما
الفتيل ثم يتظاهرن بإخماد الحريق ،فخبثها كان
ً
قررت وهاري "المقرود" العيش بعيدا عن قوانين وسلطة العائلة
الملكية ،رغــم إصــرارهــا دوم ــا على الـظـهــور بمظهر ال ــودودة
ُ
والمحبة ،لكنه كان تصرفا "أنانيا" بامتياز!
الحب ال يمكنه أن يقترن والضرر ،خصوصا أنها وافقت على
االرتـبــاط بأمير ،وهــذا يعني أنها على درايــة تامة وعلم بكل
الـبــروتــوكــوالت المتبعة هـنــالــك ،وبـعــد كــل تلك الــزوبـعــة التي
ّ
اضطرت أن تورط بها المغلوب على أمره "هاري الهيمان" ،وكل
ُ
تلك المشاكل التي لحقته بسببها ،راحــت "تــربــرب" في أشهر
حواري في العالم لتنشر فضائح وأسرار بيت حماها
برنامج
ّ
تماما كـ"الچنات" الالتي نعرف حركاتهن المعهودة بالضبط!
ومــن هنا إلــى "ميغان" غير العزيزة ،احمدي الله أن سخر لك
ً
ً
ً ُ
زوجــا أميرا يزيدك ُرقيا ،وكفي عن "دس السم بالعسل" ألنها
ّ
كنت مــن اللؤماء الــذيــن يبدو
ليست مــن شيم الـكــرمــاء ،إال إذا
ِ
ُ
أنك منهم ،فاألنانية والطمع والغيرة وحدها من تقبح
واضحا ِ
ُ
فتظهر
أوجه الماكرين ،وتنزع "السماحة" عن أقنعتهم المزيفة،
نواياهم على سيماهم دون أدنى جهد منهم ،وكما يقول أهل
ُ
واخرج منها أبكم" ،فليس
األصول "ادخل بيوت الناس أعمى،
بطولة فضح أسرار البيوت ،وليس شهامة كسب عطف الناس
على أوتار فضح أحدهم ،وليس من العدل تأجيج النار على من
أكرمنا وأحسن إلينا.
أرادت "ميغان" شن ضجة على القصر الملكي ،لكنها ّ
عر ْت حبها
ْ
للمشاكل وأسلوب "الحش" الذي يتنافى و"أتيكيت" حفظ اللسان
عن قول ما ال يقال ،وبغض النظر عن كل ما قيل عنهم ،فإن أداء
"ميغان" أم الدواهي يفتقر للكثير من سنع "عيال الحمايل" الذي
ال يختلف عليه اثنان ،وعلى قولتهم "من طمع طبع".

ملكة األمومة
غادة عمر قاسم

وجهة نظر :اللص النبيل وقروض المواطنين
تم القبض على اللص اإليطالي فنشنزو
بـيـبـيـنــو وم ـحــاك ـم ـتــه الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي بعد
سـلـسـلــة س ــرق ــات ك ـب ــرى وم ـتــواص ـلــة ط ــوال
عقود مضت ،جعلت منه اللص األشهر في
أوروبا خالل العصر الحالي ،وقد لقب بيبينو
باللص الشريف أو النبيل ،ألنه كان يسرق
متاجر الــذهــب ومتاحف الـلــوحــات الثمينة
ومنازل األغنياء ،ليبيع المسروقات ويوزع
المال على الفقراء ،وهو بعمله هذا يكون قد
اقتفى سـيــرة روب ــن هــود الـلــص األسـطــوري
ال ــذي ك ــان ي ـســرق األغ ـن ـيــاء ل ـي ــوزع الـغـنــائــم
ً
على الفقراء أيضا ،أو األميركي لويس ساكو
أشهر اللصوص النبالء في الوجدان الشعبي
األميركي.
ولـعــل ال ـتــراث الـعــربــي يــزخــر باللصوص
ً
النبالء أيضا ،الذين كانوا يسرقون األموال
والمقتنيات الثمينة من منازل مليونيرات
العواصم العربية القديمة مثل بغداد ودمشق
وال ـقــاهــرة وغ ـيــرهــا ،ورب ـمــا ًك ــان الـلـصــوص
ً
الـ ـع ــرب أك ـث ــر ن ـب ــا وش ـه ــام ــة م ــن نـظــرائـهــم
الغربيين ،فقد كانت قوانينهم تمنع سرقة
ال ـف ـقــراء واألي ـت ــام وال ـنـســاء وال ـج ـيــران ،ومــن
يسرق هؤالء يعامل معاملة الحثاالت الذين
ال ُيجالسون أو ُيصاحبون أو ُيذكرون بخير،
فحين قبض على ابن الخياطة أشهر لصوص

ً
ً
أوال وأخيرا :وأد فتنة
«البالغات»
ّ
مشاري ملفي المطرقة

ناجي المال

َ
س شيطاني خبيث،
تتلبسنا حالة أشبه بم ٍ
حالة تبدو معها حياتنا خارج حدود المنطق
وخارج سلطة العقل.
هــذا في الوقت الــذي نــرزح تحت ثقل أزمة
وجائحة كورونا المرعبة التي لم تتضح حتى
اآلن معالم نهايتها ،ويعانيها العالم بأسره،
وانـعـكـســت عـلــى تـفــاصـيــل حـيــاتـنــا ،وتـتـهــدد
حاضرنا ومستقبلنا ،فيفترض معها أن تذوب
كل الخالفات بين مكونات المجتمع السياسي
وأن ينصهر تعارض المصالح وتنفك العقد
َّ
ويتفرد
النفسية الثاوية في بعض النفوس،
العقل المحض والرغبة ِّ
الصرفة في تصريف
األم ـ ــور وص ـنــاعــة ك ــل الـ ـق ــرارات بـعــد أن يبذل
ال ـم ـع ـن ـيــون وال ـم ـخ ـت ـصــون ال ـع ـب ــاق ــرة أقـصــى
طاقاتهم وذكائهم غير مرتهنين في الفضاء
الحكومي والبرلماني بمصالح شخصية على
اإلطالق.
كنت في كتاباتي السابقة أدعو لتجاوز كل
هذه الهوجة وهذه اللعنة في الفضاء الحكومي
والبرلماني بوضع مشروع إصالحي تغييري
جذري يتسرب الى كل جوانب وأعماق حياتنا،
ويــأتــي فــي شكل برنامج عمل إنـقــاذي شامل
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إضافات

ال ـن ـش ــاط ،ف ــأض ــاف ال ـت ــاج ــر ال ــى اهـتـمــامــاتــه
ً
ش ـي ـئــا م ــن ال ــرح ـم ــة وال ـع ـط ــف وال ـ ـتـ ــودد الــى
ً
ً
الفقراء باعتبار أن جانبا كبيرا من النجاحات
في
الـتـجــاريــة تــأتــي كتوفيق مــن الـلــه و ًبــركــة ً
الـ ـ ــرزق ،وإن ف ـســرهــا ال ـت ــاج ــر ج ـه ــا وخ ـطــأ
بالظروف المناسبة واستغالل الفرص وتوفر
عــوامــل ال ـن ـجــاح ،كـمــا لــو أض ــاف الـفـقـيــر إلــى
ً
اهتماماته شيئا من الهمة والبحث عن الفرص
باعتبار أن من يستعين بالله ثم يبحث عن
الرزق الحالل بال منة من أحد أو استجداء أحد
ً
فلن يرجع خائبا ،لما ارتبطت حاجة الفقراء
ً
باألغنياء أبدا.
وكنت قبل فترة في أحد دواوين (الطيبين)
فتشعب الحديث عن األخــاق ،وحدثتهم عن
حكاية الـلــص األسـتــرالــي النبيل ال ــذي سرق
ً
ً
ً
هــاتـفــا ن ـقــاال ،فــوجــد فيه ص ــورا تــدل على أن
ً
صاحبه من المتحرشين جنسيا ،فما كان منه
ّ
إال أن سلم نفسه للشرطة ليتسبب بالقبض
على صاحب النقال ،وهنا تمنى أحد الحضور
الذين يعانون من مديونية متعسرة وينادون
باستماتة إلسـقــاط الـقــروض ،أن يقوم هاكر
نبيل بــا خـتــراق الحسابات البنكية ،فيسدد
ق ــروض المواطنين ليقال عنه (خ ــوش ولــد)
ويتخلص المقترضون مــن كــارثــة الـقــروض
التي دمرت الكثير من األسر.

الذي يربطها
إن األمومة هي صفة األم وحالتها ،والرابط َ َ َ ُ
وملكة األمومة
بأبنائها ،وهي الوالدة ،فأم الشيء أي أصله،
الحقيقية والـفـعـلـيــة والتطبيقية هــي الـع ـطــاء ،واالهـتـمــام
والرعاية ألبنائها ،والتي وإن كانت أحــد جوانب األمومة
الــرئـيـســة ،إال أن ـهــا تـشـمــل كــل جــوانــب حـيــاتـهــا ومحيطها
واألفراد من حولها.
فــاألمــومــة بـصـفــة عــامــة لــم يـغـفــل عــن دورهـ ــا وتـقــديــرهــا
واإلحسان إليها الدين ،وكذلك دوليا بتخصيص يوم لألم
 21مارس ،فاألم الوالدة لألبناء واألجيال والمربية والراعية
لهم ،ال تالزمها صفة العطاء ألوالدها فقط ،بل العطاء العام
الالمحدود لكل من حولها.
ل ــذا علينا تـعــزيــز مـعـنــى األم ــوم ــة لـكــل مــواطـنــة «أن ـثــى»
منذ الطفولة ،وتلقيب الفتيات والنساء بأمهات المستقبل
مـنــذ نـعــومــة أظ ـفــارهــن ،لينضج ه ــذا الـمـفـهــوم معهن وفــي
ومحيطهن ،أو لكل شبر
شخصياتهن فيزددن عطاء ألوالدهن َّ
في الوطن ،فاألمومة هي المواطنة الحقة لنصف المجتمع
«ال ـمــرأة –األن ـثــى» والـتــي تعني انتماء المواطنة بعطائها
ألسرتها ومجتمعها ووطنها؛ فجوهر األمومة صورة من
صور االنتماء الوطني.
ومن هنا فإن ذاكرة كل شخص منا تستعيد رمز األمومة
وع ـطــاء هــا فــي حـيــاتــه ،خـصــوصــا إذا كــانــت ق ــدوة عظيمة
رائعة في هذا العطاء ،فيمتزج الحنين مع الحب والتقدير
و(االنتماء).
رحمك الله يا أمي رمــزا ونبعا للعطاء ال ينضب ،ورحم
جميع األم ـه ــات ،وأن ـعــم عـطــاء األم ــوم ــة وحـنــانـهــا عـلــى كل
جوانب الحياة واألوطان.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.٨٠٢

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٣٦٤

٤.٦٨٢

2.٣٧٦ 2.٧٧٦ 3.٣١١

مراجعة «فوتسي راسل» ترفع سيولة البورصة إلى  71مليون دينار
• وفق ما نشرته ةديرجلا .عن إعادة مراجعة أوزان الشركات الداخلة في المؤشر
• إقفاالت متباينة لألسهم أفضلها لـ «الوطني» و«بيتك» و«هيومن سوفت»
علي العنزي

سجلت مــؤشــرات ربــح مؤشر
الـ ـس ــوق الـ ـع ــام ن ـس ـبــة  0.09فــي
المئة فقط ،أي  5.41نقاط ،ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  5802.82نـقـطــة،
بسيولة كبيرة بلغت  71مليون
دي ـ ـنـ ــار تـ ــداولـ ــت  276.6م ـل ـيــون
س ـهــم ع ـبــر  10320ص ـف ـقــة ،وتــم
تداول  137سهما ،ربح منها ،54
وخسر  ،63بينما استقر  ،20دون
ت ـغ ـي ــر ،وك ــان ــت م ـك ــاس ــب مــؤشــر
الـ ـس ــوق األول أف ـض ــل وب ـح ــدود
نسبة  0.18في المئة ،التي تعادل
 11.66نقطة ،ليقفل على مستوى
 6364.99نـقـطــة بـسـيــو لــة بلغت
 60.4مليون دينار تداولت 137.6
مـلـيــون سـهــم عـبــر  5201صفقة،
وتم تداول  25سهما هي مكونات
السوق األول ،ربح منها  10أسهم
وتراجع  ،11بينما استقر  4دون
تغير ،بينما في المقابل تراجع
مؤشر السوق رئيسي  50بنسبة

محدودة بلغت ُعشر نقطة مئوية،
تـســاوي  5.09نـقــاط ،ليقفل على
مستوى  4864.39نقطة بسيولة
ب ـل ـغــت  8.7م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار عـبــر
 109.7مــاي ـيــن س ـهــم ن ـف ــذت من
خالل  3802صفقة ،وتم تداول 47
سهما ربــح منها  20وخسر ،18
بينما استقر  9أسهم دون تغير.

مراجعة «فوتسي راسل»
ج ــاء فــي خـبــر "ال ـجــريــدة" قبل
يومين عن إعــادة مراجعة أوزان
الـ ـش ــرك ــات ال ــداخـ ـل ــة فـ ــي مــؤشــر
ف ــوت ـس ــي راس ـ ـ ــل ،وهـ ــي مــراج ـعــة
درويـ ــة تـتــم كــل  6أش ـهــر ،ويـقــوم
مديرو صناديق المؤشر العالمي
بخفض أو رفع أو دخول وخروج
األسهم بحسب أوزانها المعتمدة
الجديدة.
وكــانــت "ال ـجــريــدة" قــد نشرت

نـســب الـتـغـيــر ،غـيــر أن االهـتـمــام
ب ـ ـشـ ــراء ال ـك ـم ـي ــات الـ ـخ ــارج ــة او
التخارج من بعض األسهم التي
حققت نـمــوا كبيرا سيطرا على
اإلق ـفــال ،لتتغير التوقعات التي
كــانــت تـصــب ف ــي خـفــض أسـعــار
األس ـ ـه ـ ــم ال ـ ـتـ ــي خـ ـف ــض وزنـ ـه ــا
وارت ـفــاع مــن زاد وزنـهــا ،ليصدم
ك ـث ـي ــرا م ــن ال ـم ـت ـعــام ـل ـيــن ال ــذي ــن
توقعوا االتجاه بحسب الدخول
والـخــروج ،وتقفز بعض األسهم
وتـعـيــد ال ـلــون األخ ـضــر للمؤشر
في السوق األول.
وت ـ ــرك ـ ــزت مـ ـشـ ـت ــري ــات ف ـت ــرة
المزاد على أسهم الوطني وبيتك
وهـيــومــن ســوفــت ،بينما تــم بيع
سهم أجيليتي ليخسر  20فلسا،
وهــو من حقق نموا كبيرا خالل
هذا األسبوع بلغ حوالي  10في
المئة ،واستقرت تعامالت األسهم
في السوق الرئيسي وبقيت أسهم

األولــى ومدينة االعمال والمركز
ف ــي م ـق ــدم ــة األسـ ـه ــم ال ـن ـش ـي ـطــة،
إضافة الى سهم الخليجي الذي
ارتفع بنسبة  9في المئة ،وكذلك
تـ ـع ــدي ــل عـ ـل ــى سـ ـه ــم الـ ـتـ ـج ــاري
وال ـت ـج ــاري ــة خـ ــال ف ـت ــرة ال ـم ــزاد
لتنتهي الجلسة ّمستقرة تقريبا،
ومفاجئة لمن توقع تراجع أسهم
خـ ـفـ ـض ــت أوزانـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ف ـ ــي م ــؤش ــر
فوتسي راسل.
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــا ،مـ ـ ـ ــال األداء ا لـ ــى
اإلي ـ ـج ـ ــاب ـ ـي ـ ــة ،وربـ ـ ـح ـ ــت م ـع ـظــم
الـ ـم ــؤش ــرات ب ـق ـي ــادة سـ ــوق قطر
ال ـم ــال ــي ،بـيـنـمــا ت ــراج ــع مــؤشــرا
ال ـس ـعــوديــة وأب ــوظ ـب ــي ،واسـتـمــر
األول على عمليات جني األرباح،
وسـ ــط اسـ ـتـ ـق ــرار أسـ ـع ــار الـنـفــط
حول مستوى  67.7دوالرا لبرميل
برنت.

أخبار الشركات
مجلس التأديب يغرم «بيان» وينذر «استهالكية»
كشفت هيئة أس ــواق الـمــال عــن ص ــدور ق ــرار مجلس
الـتــأديــب فــي جلسته المنعقدة يــوم الخميس الموافق
 2021/03/18في المخالفة المقيدة برقم ( 2020/75مجلس
تأديب) ( 2020/109هيئة) ضد شركة بيان لالستثمار،
بتغريمها مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات
الثالث المسندة إليها «وانتهى منطوق القرار إلى إدانة
المذكورين بمخالفتها اآلتي:
 .1حكم البند ( )8من المادة ( )7 - 5من الكتاب الخامس
عشر (حوكمة الشركات) من الالئحة التنفيذية للقانون
رقــم ( )7لسنة  2010وتعديالتهما :لقيام نــائــب رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة بتقييم أداء
مسؤول التدقيق الداخلي عن الفترة المنتهية بتاريخ
 ،2019/12/31على الرغم من أنه اختصاص أصيل للجنة
التدقيق.
 .2حكم البند ( )3من المادة ( )3- 6من الكتاب سالف
الذكر من الالئحة التنفيذية للقانون آنف البيان :لقيام
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بتقييم
أداء مسؤول إدارة المخاطر عن الفترة المنتهية بتاريخ
ً
 2019/12/31وهو ما يشكل تعارضا مع استقاللية تلك
اإلدارة.

 .3حكم ال ـمــادة ( )7 – 6مــن الـكـتــاب ســالــف الــذكــر من
الالئحة التنفيذية للقانون آنــف البيان :لقيام الرئيس
التنفيذي للشركة بمراجعة تقارير التدقيق الداخلي
لإلدارات التالية في الشركة:
• إدارة المطابقة وااللتزام.
• إدارة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
• اإلدارة القانونية.
• أمين سر مجلس اإلدارة.
• إدارة اإلفصاح.
وذلك على الرغم من أن تبعية إدارة التدقيق الداخلي
للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة ،وذلك
ً
وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من قبل المجلس المذكور
بتاريخ  ،2019/11/11مما من شأنه إعاقة استقاللية عمل
إدارة التدقيق المذكورة.
كما أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس
الـتــأديــب فــي جلسته المنعقدة يــوم الخميس الموافق
 2021/03/18ف ــي الـمـخــالـفــة ال ـم ـق ـيــدة ب ــرق ــم (2021/19
مجلس تأديب) ( 2020/150هيئة) ضد الشركة الوطنية
االستهالكية ،وتضمن القرار إنذار الشركة المخالفة من
مغبة تكرار مخالفة معايير المحاسبة الدولية».

«وربة» تشتري  600ألف سهم من «الدولي للتأمين»
أتمت شركة وربة للتأمين صفقة شراء  600ألف سهم من أسهم شركة الدولي
ً
للتأمين التكافلي بسعر  75فلسا للسهم الواحد ،بقيمة إجمالية تبلغ  45ألف دينار.
وقالت «وربة» ،إن الشراء تم من ملكية الشركة العربية العقارية في أسهم «الدولي
للتأمين»؛ لتصبح ملكية «وربة» في األخيرة  25.7في المئة من إجمالي أسهمها.

أسعار صرف العمالت العالمية

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها
حـكــم ال ـم ــادة ( )13 -1مــن الـكـتــاب الـثــانــي عـشــر (قــواعــد
اإلدراج) مــن الــائـحــة التنفيذية لـلـقــانــون رق ــم  7لسنة
 2010وتعديالتهما ،إثر ما ثبت للهيئة من خالل دراسة
البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
وكذلك الفترة المالية المرحلية المنتهية في 2020/6/30
للشركة الوطنية االستهالكية تضمنها مبلغ 2597555
ً
د.ك (مليونان وخمسمئة وسبعة وتسعون ألفا وخمسمئة
ً
ً
وخمسة وخمسون دي ـنــارا كويتيا) مــدرجــة تحت بند
(استثمارات بالقيمة العادلة) من خالل األرباح والخسائر
ضمن المركز المالي للشركة ،والمتمثلة في اآلتي:
 .1استثمار في شركة الكويت وآسيا القابضة مدرج
ً
بقيمة  1193145د.ك (مليون ومئة وثالثة وتسعون ألفا
ً
ً
ومئة وخمسة وأربعون دينارا كويتيا).
 .2اسـتـثـمــار فــي شــركــة ديـمــة كــابـيـتــال م ــدرج بقيمة
 1404410د.ك (مليون وأربعمئة وأربعة آالف وأربعمئة
وعشرة دنانير كويتية).
ولم تقم الشركة بتقييم هذين االستثمارين خالل الفترة
المنتهية في  2020/6/30وفق ما يقتضيه المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم (.)9

 196.3ألف دينار خسائر «المغاربية»
سجلت الشركة الخليجية المغاربية
خسائر قدرها  196.35ألف دينار بما
ي ـع ــادل  1.31فـلــس لـلـسـهــم خ ــال عــام
ً
 ،2020مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة

 116.42ألــف دينار بمقدار  0.78فلس
للسهم خالل عام .2019

«مشاعر» تخسر
 1.65مليون دينار

سـ ـجـ ـل ــت ش ـ ــرك ـ ــة م ـش ــاع ــر
خـســائــر قــدرهــا  1.65مليون
ً
د يـ ـ ـن ـ ــار ب ـ ــوا ق ـ ــع  27.9ف ـل ـس ــا
للسهم خالل عام  ،2020مقابل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة 1.65
مليون دينار بما يعادل 9.26
فلوس للسهم خالل عام .2019

أسعار المعادن الثمينة والنفط

كشفت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في
جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق  2021/03/18في المخالفة
المقيدة برقم ( 01/2021تظلمات – مجلس تأديب) والمرفوعة من:
شركة مستشفيات الضمان الصحي – ضد – شركة بورصة الكويت.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة شركة بورصة الكويت
برفضها إجــراء ات بيع أسهم شركة عربي في شركة مستشفيات
ً
الضمان والتي لم يتم دفع كامل أقساط االكتتاب وفقا لما تنص
عليه المادة ( )155من قانون الشركات ومخالفتها المادة ()7 5-
من الفصل الخامس من قواعد تداول األوراق المالية غير المدرج.
ً
وتضمن القرار قبول التظلم شكال وفي الموضوع بإلغاء القرار
المتظلم منه والصادر من شركة البورصة برفض بيع األسهم محل
التظلم مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ً
بافيت ...هل كان محقا في رهانه على الغاز الطبيعي؟
يمهد انخفاض إنتاج الــواليــات المتحدة
من الغاز الطبيعي وارتـفــاع الطلب العالمي
الـطــريــق لـســوق صــاعــد للسلعة عـلــى الـمــدى
مــن الـمـتــوســط إلــى الـطــويــل ،وهــو مــا توقعه
الملياردير وارن بافيت ،عندما استثمر في
أصول الغاز الطبيعي األميركية خالل صيف
.2020
واش ـ ـت ـ ــرت وحـ ـ ــدة ت ــابـ ـع ــة ل ــ«ب ـي ــرك ـش ــاي ــر
هـ ــاثـ ــاواي» – ال ـت ــي ي ــدي ــره ــا «ب ــاف ـي ــت» – كل
أص ــول نقل وتـخــزيــن الـغــاز الـخــاصــة بشركة
«دومينيون إنرجي»  Dominion Energyفي
صفقة بقيمة  10مـلـيــارات دوالر بما يشمل
الديون خالل يوليو الماضي.
وهو ما كان أول استحواذ كبير لمجموعة
«بيركشاير هاثاواي» منذ بدء جائحة «كوفيد

أسعار صرف العمالت العربية

إلغاء قرار «البورصة» بشأن رفض بيع
حصة «عربي» في «الضمان»

«فيتش» ترفع توقعاتها
لنمو االقتصاد العالمي
رف ـ ـعـ ــت وك ـ ــال ـ ــة ال ـت ـص ـن ـيــف
االئتماني «فيتش» توقعاتها
ألداء اال قـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ا لـ ـع ــا لـ ـم ــي،
بدعم من الدعم المالي القوي،
واستمرار توزيع اللقاحات ضد
فيروس «كورونا».
وتـ ــوق ـ ـعـ ــت «ف ـ ـي ـ ـتـ ــش» ،ع ـبــر
تقرير صــادر أمس األول ،نمو
الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي
ا ل ـ ـعـ ــا ل ـ ـمـ ــي بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  6.1ف ــي
المئة بالعام الـجــاري ،مقارنة
بتقديرات سابقة في ديسمبر
الماضي بنمو  5.3في المئة.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ــوك ــال ــة إل ـ ــى أن
األداء االقتصادي العالمي كان
أفـضــل مــن المتوقع فــي الربع
األخير من العام الماضي ،مما
دفع الناتج المحلي لالنكماش
بنسبة  3.4في المئة بإجمالي
ع ــام  2020م ـقــارنــة بـتــوقـعــات
س ــابـ ـق ــة ب ــانـ ـخـ ـف ــاض  3.7فــي
المئة.
وت ـ ــرى أن ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي

اإلجـمــالــي الـعــالـمــي يـتــوقــع أن
يكون أعلى  2.5في المئة بالعام
الـ ـج ــاري م ــن م ـس ـتــويــاتــه قبل
الوباء في عام .2019
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن االقـ ـتـ ـص ــاد
األميركي سينمو  6.2في المئة
بـعــام  2021مـقــارنــة بتوقعات
سابقة بارتفاع  4.5في المئة،
ك ـم ــا رف ـع ــت تــوق ـعــات ـهــا لـنـمــو
اق ـت ـصــاد الـصـيــن إل ــى  8.4في
ً
المئة مــن  8فــي المئة سابقا ،
ب ـي ـن ـمــا اسـ ـتـ ـق ــرت ت ـقــديــرات ـهــا
لنمو منطقة الـيــورو عند 4.7
في المئة.
وت ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة أن
اقتصادات األس ــواق الناشئة،
باستثناء ا لـصـيــن ،ستنمو بـ
 6في المئة في العام الجاري،
مقارنة بتقديرات سابقة بنمو
 5في المئة.

 »19وأكبر استحواذ للشركة منذ أربع سنوات،
وأعلنت الشركة بعد ذلــك شــراء حصة  5في
المئة في خمس شركات يابانية لتجارة السلع
تعد من المستوردين الرئيسيين للطاقة في
البالد.
ً
ً
وأخـ ـي ــرا أي ـض ــا ،كـشـفــت «ب ـيــرك ـشــايــر» عن
استثمار بقيمة  4.1مليارات دوالر في أسهم
«ش ـي ـف ــرون» ،فــي عــامــة عـلــى أن بــافـيــت غير
متشائم بالنسبة للوقود األحفوري.
وكـ ـت ــب ن ــائ ــب رئـ ـي ــس «إنـ ــرجـ ــي فـ ــانـ ــدرز»
 EnergyFundersل ـ «سيكينج أل ـفــا» :يــراهــن
بافيت على ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي،
ً
وقد يكون محقا في رهانه.
ً
ووفقا لما نشره «أويل برايس» ،فمن المقرر
أن يعوض الطلب العالمي على الغاز الطبيعي

هذا العام معظم الطلب المفقود خالل الوباء،
وأن تـجــارة الـغــاز الطبيعي المسال والطلب
عليه سينمو خالل العقدين المقبلين.
ً
ووفقا لما ذكرته «شل» في رؤيتها السنوية
ال ـصــادرة الشهر الـمــاضــي ،فمن المتوقع أن
يتضاعف الطلب على الغاز الطبيعي المسال
مــن  360مليون طــن الـعــام الماضي إلــى 700
مليون طن بحلول عام  ،2040بفضل استمرار
ال ـط ـلــب ال ـق ــوي م ــن آس ـيــا وزيـ ـ ــادة اس ـت ـخــدام
الغاز لتزويد القطاعات التي يصعب توفير
الكهرباء لها.
إلى جانب ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي
المسال األميركية ،رغم أن اإلنتاج المحلي في
العامين الماضي والحالي أقــل من المتوقع
(أرقام)
		
منذ عام مضى.

«التمويل الدولي» :اقتصاد دول
الخليج ينمو  %2.5في 2021
توقع معهد التمويل الدولي ،أن تحقق دول الخليج
ً
ً
نموا اقتصاديا خــال العام الحالي بنسبة  2.5في
المئة مقابل انكماش قدره  4.9في المئة في .2020
وأظ ـه ــرت بـيــانــات الـتـقــريــر ،الـتــي اطـلـعــت عليها
«العربية.نت» أنه من المتوقع تحقيق دول الخليج
ً
نموا بنسبة  3.1في المئة في .2022
واستطاعت السلطات الخليجية تطبيق حزمة
واسعة من اإلجراءات التي ساعدت في دعم االقتصاد،
بما في ذلك حزم التحفيز ،وتيسير السياسة النقدية،
والقواعد االحترازية ،وتوفير سيولة مالئمة مناسبة
للنظام المصرفي ،وفقا للتقرير.
وأشار إلى أن نمو دول الخليج في  2021سيكون
ً
مدعوما بارتفاع أسعار النفط ونمو الناتج المحلي
غير النفطي بمتوسط  3.1في المئة في  ،2021عقب
تراجعه بـ  4.1في المئة العام الماضي.
وأبقى التقرير على توقعاته الحذرة للنفط ،ويقول،
ً
إن متوسط السعر سيكون  60دوالرا للبرميل في
 ،2021وهــو أعلى بنسبة  40في المئة عن متوسط
سعر العام الماضي.
وأشــار التقرير إلى أن عجز الموازنة الكلي لدول
الخليج سيتراجع من  9.1في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي في  ،2020إلى  1.2في المئة في .2021

ً
ومن المتوقع أن تحقق السعودية نموا بنسبة 2.4
في المئة العام الحالي و 3.1في المئة العام المقبل،
مقابل تراجع في الناتج المحلي اإلجمالي نسبته 4.2
ً
في المئة العام الماضي ،وفقا للتقرير.
ً
وتــوقــع أن تحقق اإلمـ ــارات نـمــوا بنسبة  2.6في
المئة العام الجاري ،و 3في المئة العام المقبل ،مقابل
انكماش بـ  5.6في المئة في .2020
وفيما يتعلق بسلطنة عـمــان ،تــوقــع التقرير أن
ً
تحقق نموا قدره  1.4في المئة ،و 3.1في المئة العام
المقبل ،مقارنة بانكماش قدره  7.4في المئة في .2020
ً
وتوقع التقرير أيضا نمو اقتصاد قطر بـ  3.3في
المئة العامين الحالي جاري والمقبل ،مقابل انكماش
قدره  3.1في المئة العام الماضي.
وفي الكويت ،توقع التقرير تحقيق نمو بـ  2.2في
المئة و 2.8في المئة العامين الحالي والمقبل على
ً
التوالي ،مقابل  7.7في المئة انكماشا في .2020
ً
وستحقق البحرين نـمــوا بنسبة  3.4فــي المئة
و 3.5في المئة في  2021و 2022على التوالي ،مقابل
انكماش بنسبة  5.2في المئة العام الماضي.
«العربية.نت»

٩
«داو جونز» يتجاوز  33ألف نقطة ألول مرة بعد اجتماع «الفدرالي»
ةديرجلا
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«االحتياطي» ثبت الفائدة ورفع توقعات النمو بالعام الحالي إلى  %6.5والتضخم لـ %2.4
قال رئيس «الفدرالي»
األميركي جيروم باول ،إن
السياسة النقدية األميركية
الحالية مناسبة وستستمر في
لالقتصاد إلى
تقديم دعم قوي
ً
حين ًتعافي االقتصاد كليا،
معتبرا أنه ال حاجة إلى القيام
برد فعل على ارتفاع عوائد
السندات في الفترة األخيرة.

الوقت الحالي
ً
ليس مناسبا
للتفكير في
خفض برنامج
شراء األصول
باول

ن ـج ــح م ــؤش ــر «داو ج ــون ــز»
لألسهم األميركية فــي تجاوز
مـسـتــوى  33أل ــف نـقـطــة للمرة
األولــى في تاريخه ،عند ختام
جلسة أمس األول ،بعد صدور
نتائج اجتماع بنك االحتياطي
الفدرالي.
وثبت االحتياطي الفدرالي
معدل الفائدة عند نطاق يتراوح
ب ـي ــن ص ـف ــر و 0.25ف ــي ال ـم ـئــة،
ً
مـتــوقـعــا ع ــدم رفـعـهــا قـبــل عــام
 2023على األقل.
ورفـ ـ ــع الـ ـم ــرك ــزي األم ـي ــرك ــي
توقعاته لنمو الناتج المحلي
اإلجمالي في الواليات المتحدة
إلـ ــى  6.5ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي ال ـعــام
الـ ـح ــال ــي ،ك ـم ــا زاد ت ـق ــدي ــرات ــه
لـلـتـضـخــم ع ـنــد  2.4ف ــي الـمـئــة
في .2021
و تــو قــع مجلس االحتياطي
االتحادي األميركي قفزة سريعة
في النمو االقتصادي والتضخم
هـ ــذا الـ ـع ــام م ــع ان ـح ـس ــار أزم ــة
كوفيد  ،19وجدد تعهده بإبقاء
ً
هدفه لسعر الفائدة قريبا من
الصفر ألعوام قادمة.
أص ـ ـب ـ ــح ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
األميركي يتوقع نمو االقتصاد
 6.5في المئة هذا العام ،وتراجع
معدل البطالة إلى  4.5في المئة
بنهاية السنة ،مقارنة مع نمو
متوقع  4.2في المئة وبطالة 5
في المئة في تقديرات اجتماع
ديسمبر.
وبات من المتوقع أن تتجاوز
معدالت ارتـفــاع األسـعــار هدف
مـجـلــس االح ـت ـيــاطــي ال ـبــالــغ 2
في المئة هذا العام ،لتصل إلى
 2.4في المئة بنهاية السنة ثم
تتراجع في .2022
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
المفتوحة االتحادية في بيان
«مؤشرات النشاط االقتصادي
والـتــوظـيــف ارت ـف ـعــت» .وق ــررت
اللجنة إبقاء هدف سعر فائدة
ليلة واح ــدة فــي نـطــاق الصفر
إلى  0.25في المئة.
لـ ـ ـك ـ ــن ت ـ ـح ـ ـسـ ــن ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات
االقـتـصــاديــة لــم يغير توقعات
ص ـ ـنـ ــاع الـ ـسـ ـي ــاس ــات ألسـ ـع ــار
الـفــائــدة ،وإن كــان هناك تحول
أولي في وجهات النظر.

فـ ـق ــد تـ ــوقـ ــع س ـب ـع ــة مـ ــن 18
ً
م ـس ــؤوال رف ــع أس ـع ــار الـفــائــدة
فــي  ،2023مـقــارنــة مــع خمسة
في ديسمبر.
ورأى أرب ـعــة مـســؤولـيــن أنــه
قد يتعين رفع الفائدة في العام
القادم ،وهو الرأي الذي لم يقل
به أحد في ديسمبر.
وق ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـفـ ـ ــدرالـ ـ ــي
األمـ ـي ــرك ــي ج ـ ـيـ ــروم بـ ـ ـ ــاول ،إن
الـسـيــاســة الـنـقــديــة األمـيــركـيــة
الـحــالـيــة مـنــاسـبــة وستستمر
في تقديم دعم قوي لالقتصاد
إل ـ ــى ح ـي ــن ت ـع ــاف ــي االق ـت ـص ــاد
ً
ب ـش ـكــل ك ــام ــل ،م ـع ـت ـب ــرا أنـ ــه ال
وجود لحاجة للقيام برد فعل
على ارتفاع عوائد السندات في
الفترة األخيرة.
و فــي نهاية الجلسة ،ارتفع
مؤشر «داو جــونــز» الصناعي
بنسبة  0.6فــي الـمـئــة أو 189
نقطة ليغلق عند  33.015ألف
نقطة.
كما صعد « »S&P 500بنحو
 0.3فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة أو  11نـقـطــة
ً
مـ ـسـ ـج ــا  3974نـ ـقـ ـط ــة ،وزاد
«ناسداك» بحوالي  0.4في المئة
ما يعادل  53نقطة ليصل إلى
 13.525ألف نقطة.
وفي البورصات األوروبية،
تراجع مؤشر «ستوكس »600
األوروبي بنسبة  0.4في المئة
ً
أو نقطتين تقريبا ليصل إلى
 424.9نقطة.
كما انخفض «فوتسي »100
البريطاني  0.6في المئة (-41
ً
ن ـق ـطــة) م ـس ـجــا  6762نـقـطــة،
واسـتـقــر «ك ــاك» الـفــرنـســي عند
 6054ن ـق ـطــة ،ف ــي ح ـيــن صعد
«داكس» األلماني بنسبة  0.3في
المئة ( +39نقطة) إلى 14.596
ألف نقطة.
وفــي آسيا ،ارتفعت األسهم
اليابانية في نهاية تعامالت،
أمس ،بعدما أغلق «داو جونز»
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ق ـي ــاس ــي أم ــس
األول ،ومع رفع بنك االحتياطي
الفدرالي توقعاته ألداء اقتصاد
أمريكا في العام الجاري.
وأفـ ــاد تـقــريــر صـحــافــي بــأن
ال ـم ــرك ــزي ال ـيــابــانــي سيسمح
باتساع النطاق الضمني الذي

يـ ـتـ ـي ــح م ـ ــن خـ ــالـ ــه لـ ـمـ ـع ــدالت
الفائدة طويلة اآلجل بالتحرك
حول المستهدف صفر بالمائة،
وأن ال ـب ـنــك سـيـعـلــن ذل ــك على
هـ ــامـ ــش اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـس ـي ــاس ــة
الـنـقــديــة الـمـقــرر غ ـ ًـدا الجمعة،
ً
وف ـ ـق ـ ــا لـ ـم ــا ذك ـ ــرت ـ ــه ص ـح ـي ـفــة
«نيكي».
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت أسـ ـه ــم ش ــرك ــات
ق ـطــاع اإلل ـك ـتــرون ـيــات ،فصعد
سهم «طوكيو إلكترون» Tokyo
 Electronبنحو  2.7في المئة،
و» ف ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ــوك»  Fanucب ـن ـس ـبــة
 1.9فــي الـمـئــة ،و»أدفــان ـت ـســت»
 Advantestبنحو  3.3في المئة.
و فــي نهاية الجلسة ،ارتفع
م ــؤش ــر «ن ـي ـك ــي» ب ـن ـحــو  1فــي
الـمـئــة إل ــى  30217نـقـطــة ،كما
صعد مؤشر «توبكس» األوسع
ً
ً
ن ـطــاقــا  1.2فــي الـمـئــة مسجال
 2009نقاط.
ً
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت األسـ ـه ــم
الصينية في نهاية التعامالت
م ــع م ـك ــاس ــب أس ـ ـ ــواق األس ـه ــم
الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات
االحتياطي الفدرالي الذي تعهد
ب ــاإلب ـق ــاء ع ـلــى م ـع ــدل ال ـفــائــدة
عند مستوياتها الحالية حتى
.2023
واسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدع ـ ـ ــى الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــون
ً
ال ـص ـي ـن ـيــون أخـ ـي ــرا  11شــركــة
تكنولوجيا محلية بما في ذلك
«علي بابا» و»تنسنت» و»بايت
دانــس» إلجــراء محادثات حول
اسـ ـتـ ـخ ــدام ت ـق ـن ـيــات ال ـتــزي ـيــف
العميق على منصات المحتوى
ال ـخــاصــة ب ـهــم ،بـحـســب وكــالــة
«رويترز».
و أعـلـنــت لـجـنــة االت ـصــاالت
االت ـ ـحـ ــاديـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة أن ـه ــا
بــدأت جهود تستهدف سحب
ت ـ ــراخـ ـ ـي ـ ــص ت ـ ـقـ ــديـ ــم خـ ــدمـ ــات
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
المتحدة الممنوحة لشركتي
«ت ـش ــاي ـن ــا ي ــونـ ـيـ ـك ــوم» China
 ،U n i c o mو » ب ـ ــا سـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــك
نتوركس» .Pacific Networks
و فــي نهاية الجلسة ،ارتفع
مؤشر «شنغهاي المركب» 0.5
في المئة عند  3463نقطة ،فيما
صعد «شنتشن المركب» بنسبة
 0.9في المئة إلى  2238نقطة.

الدوالر يستعيد توازنه ويرتفع بعد قفزة عوائد
جراء تصريحات «المركزي»
عــززت عوائد السندات األميركية اآلخذة
في الصعود الدوالر ،أمس ،مما ساعده على
االنتعاش من أدنــى مستوى في أسبوعين،
بعد أن بــدد مجلس االحتياطي االتـحــادي
األميركي تكهنات بزيادة أسعار الفائدة.
وسـ ـجـ ـل ــت عـ ـ ــائـ ـ ــدات س ـ ـن ـ ــدات الـ ـخ ــزان ــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ألجـ ـ ـ ــل ع ـ ـشـ ــر س ـ ـ ـنـ ـ ــوات أعـ ـل ــى
مـسـتــويــاتـهــا ف ــي  13ش ـهــرا ف ــي الـتـعــامــات
المبكرة في لندن ،إذ صعدت متجاوزة 1.70
في المئة للمرة األولى منذ  24يناير .2020
وارتـفــع مؤشر ال ــدوالر ،الــذي يقيس أداء
العملة األميركية مقابل سلة من العمالت،

بما يصل إلى  0.4في المئة إلى  ،91.671من
أدن ــى مـسـتــوى فــي أسـبــوعـيــن عـنــد 91.300
الذي بلغه بعد اجتماع مجلس االحتياطي
االتحادي أمس األول.
وب ـ ـ ـ ــدد ج ـ ـي ـ ــروم ب ـ ـ ـ ــاول رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
االحتياطي االتحادي األميركي تكهنات عن
أن تحسن اآلفاق االقتصادية قد يدفع البنك
المركزي للعدول عن تحفيزه.
وتــراجــع الـيــورو إلــى  1.19505دوالر من
ذروة أس ـبــوع عـنــد  1.19900دوالر ،والـتــي
سجلها بـعــدمــا ارت ـفــع  0.6فــي الـمـئــة أمــس
األول.

ومقابل الين ،صعد الدوالر  0.3في المئة
إلى  109.120ينات.
وج ــرى ت ــداول الجنيه اإلسترليني دون
تـغـيــر عـنــد  1.3963دوالر .وارت ـف ــع ال ــدوالر
األسترالي إلى ذروة أسبوعين عند 0.7849
دوالر أم ـيــركــي ق ـبــل أن يـتـخـلــى ع ــن بعض
مكاسبه .وفقد نظيره النيوزيلندي الزخم
لبعض الوقت بعدما سجلت البالد انكماشا
مفاجئا فــي الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي في
األشهر الثالثة األخيرة من العام الماضي.
وسجل ال ــدوالر النيوزيلندي فــي أحــدث
التعامالت  0.7238دوالر أميركي.

«بتكوين» تقترب
من  59ألف دوالر
ارتفعت «بتكوين» بنحو 2
في المئة خالل تعامالت أمس،
بعد تقارير أشارت إلى تخطيط
بنك «مورغان ستانلي» إلتاحة
الوصول إلى  3صناديق للعملة
االفتراضية لعمالئه األثرياء.
وارتفعت العملة بنسبة 1.9
ً
دوالرا ،في
في المئة إلى 58952
ً
صباحا بتوقيت
الساعة 09:07
مـكــة ال ـم ـكــرمــة ،وف ـقــا لـبـيــانــات
«كوين ديسك».
وقفزت اإليثريوم بنسبة 0.6
في المئة عند  1828.15دوالرا،
والريبل  2.6في المئة إلى 47.91
س ـن ـتــا .وهــاجــم محللو «بنك
أوف أميركا» في مذكرة بحثية
بتاريخ السابع عشر من مارس،
«بتكوين» باعتبارها متقلبة
بـشـكــل اسـتـثـنــائــي ،وال يوجد
سبب وجـيــه المتالكها سوى
ارتفاع األسعار.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـل ــون فــي
المذكرة أن تقلبات الطلب هي
مفتاح تحركات األسـعــار ،وأن
الـتـقـلـبــات االسـتـثـنــائـيــة الـتــي
تـشـهــدهــا «ب ـت ـكــويــن» تجعلها
غير عملية كمخزن للثروة أو
للمدفوعات.
آلية
ً
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ذكـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــه
«فــايـنــانـشـيــال ن ـيــوز» ،أضــافــت
ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة :ال ـس ـب ــب الــرئ ـي ـســي
ل ــاحـ ـتـ ـف ــاظ ب ــال ـب ـت ـك ــوي ــن فــي
المحفظة االسـتـثـمــاريــة ليس
الـتـنــويــع أو ال ـعــائــد المستقر
أو الـحـمــايــة مــن الـتـضـخــم ،بل
االرت ـف ــاع الكبير فــي األس ـعــار،
وه ــو عــامــل يعتمد عـلــى طلب
العملة الذي يفوق العرض».

باول خالل مؤتمر صحافي افتراضي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة رويترز
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النفط يهبط لليوم الخامس على التوالي
بعد ارتفاع المخزونات األميركية

وجهة نظر
استمرار العجز سيؤدي إلى تدهور االقتصاد

الفارس بحث ونظيره السعودي تعزيز التعاون في مجاالت إنتاج الخام
ارتفع سعر برميل النفط
سنتات ليبلغ
الكويتي ً 6
 67.27دوالرا في تداوالت
أمس ًاألول ،مقابل 67.21
تداوالت الثالثاء
دوالرا في ً
الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.

هـبـطــت أس ـعــار الـنـفــط لـلـيــوم ال ـخــامــس عـلــى الـتــوالــي
أمس ،بعد أن كشفت بيانات رسمية زيادة مستدامة في
مخزونات الخام والوقود في الواليات المتحدة ،بينما
تخيم الجائحة المستمرة على آفاق الطلب.
وهبط خام برنت  37سنتا ،أو ما يعادل  0.5بالمئة ،إلى
 67.63دوالرا للبرميل ،بعد أن نزل  0.6بالمئة األربعاء.
وتراجع الخام األميركي  32سنتا أو ما يعادل  0.5بالمئة
إلــى  64.28دوالرا للبرميل ،بعد أن هبط  0.3بالمئة في
الجلسة السابقة.
وأظـهــرت بيانات حكومية ،أمــس األول ،أن مخزونات
الخام األميركية ارتفعت لألسبوع الرابع على التوالي،
بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب إلى اإلغالق
بسبب طقس شتوي قارس .وأثار تقرير للقطاعّ ،
قدر أن
الـمـخــزونــات انخفضت ،اآلم ــال فــي أن سلسلة الــزيــادات
ربما توقفت.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية أمس األول إن
مخزونات الخام األميركية زادت  2.4مليون برميل األسبوع
الماضي ،بعد يوم من تقدير لمعهد البترول األميركي أشار
إلى انخفاض قدره مليون برميل.
ّ
وزادت مخزونات البنزين والديزل مقابل توقعات بين
المحللين باالنخفاض.
وعـلــى صعيد الـطـلــب ،حــد تـبــاطــؤ فــي بـعــض حمالت
التحصين من فيروس كورونا واحتمال فرض المزيد من
القيود للسيطرة على الجائحة من التوقعات بانتعاش
استهالك الوقود.
من جانبه ،ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  6سنتات
ليبلغ  67.27دوالرا فــي ت ــداوالت يــوم أمــس األول مقابل
 67.21دوالرا في تداوالت يوم الثالثاء ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وأ غ ـلــق خ ــام بــر نــت منخفضا  39سنتا ليبلغ 68.00
دوالرا للبرميل ،بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط
األميركي  20سنتا ليبلغ  63.68دوالرا.
من جانب اخر ،بحث وزير النفط وزير التعليم العالي
د .مـحـمــد الـ ـف ــارس م ــع وزيـ ــر ال ـطــاقــة ال ـس ـع ــودي األم ـيــر
عبدالعزيز بن سلمان سبل تعزيز التعاون في مجاالت
إنتاج النفط المتعددة.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها الوزير الفارس أمس إلى
المملكة يرافقه وفد نفطي فني وقانوني ،وذلك وفق بيان
صحافي صادر عن مؤسسة البترول الكويتية.
واستعرض الوزيران التطورات اإليجابية التي انعكست
على التعاون بين البلدين ،بعد مــرور أكثر من عام على
توقيعهما االتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة

محمد الفارس
الـمـقـســومــة والـمـنـطـقــة ال ـم ـغ ـمــورة ال ـم ـحــاذيــة للمنطقة
ّ
الـمـقـســومــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،وم ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم المتعلقة
بإجراءات استئناف االنتاج البترولي في الجانبين.
وأكــد الــوزيــران أن االتفاقية جـ ّـســدت العالقة األخوية
المتميزة بين البلدين الشقيقين ،ودفعت باتجاه تحقيق
المصالح المشتركة للطرفين ،كما ناقشا ُ الخطوات التالية
لتنفيذ االتفاقية والمذكرة والسير بهما قدما نحو تحقيق
المزيد مما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.
وبحثا أوضاع السوق البترولية والتعاون المشترك بين
البلدين لدعم استقرار السوق والمحافظة عليه ودورهما
الفاعل ضمن اتفاقية (أوبك  ،)+التي أدت إلى تسارع وتيرة
إعادة التوازن لسوق البترول العالمية ،حيث أكد الوزيران
أهمية العمل المشترك واستمرار التشاور بين البلدين.
وأوقف عدد من الدول األوروبية استخدام لقاح أسترا
زينيكا لـ "كوفيد ،"-19بسبب مخاوف تتعلق بآثار جانبية
محتملة.
وتشهد ألمانيا أيضا ارتفاعا في اإلصابات ،في حين
تخطط إيطاليا لفرض إج ــراء ات عــزل عــام على مستوى
ال ـب ــاد ف ــي عـيــد ال ـف ـصــح ،وسـتـطـبــق فــرنـســا ق ـي ــودا أكـثــر
صرامة.

أحمد قبازرد
ت ـ ـتـ ــراوح تـ ـق ــدي ــرات ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن ل ـت ــوق ـي ــت وص ــول
الطلب العالمي على النفط إلى ذروته وبدء االنخفاض
التدريجي ،من عام  2019إلى .2029
ف ــي تـقــريــر لـشــركــة الـنـفــط الـبــريـطــانـيــة ،إح ــدى أكـبــر
وأق ــدم شــركــات النفط العالمية ،عــن رؤيـتـهــا إلــى سنة
 2050تتوقع أن ينخفظ الطلب على النفط  50في المئة
بحلول  2050في أحسن سيناريو ،وبنسبة  80في المئة
في أسوأ سيناريو.
أهم مصادر
الطرق
على
المواصالت
وبينما تشكل
ّ
الطلب على النفط ،نجد أن الكثير من الدول سنت قوانين
لمنع بيع سيارات جديدة تعمل على الوقود بتواريخ
تتراوح ما بين  2030و.2040
كـمــا أعـلـنــت الـعــديــد مــن شــركــات صـنــاعــة الـسـيــارات
العالمية أنها ستتوقف عن صنع السيارات التي تعمل
على الوقود بتواريخ تتراوح من  2025إلى .2035
تلبية استحقاقات التغير المناخي وتغير نمط الحياة
في ظل التكنولوجيا الحديثة كلها عوامل تــؤدي إلى
خفظ الطلب على النفط ،بحيث تظل األسعار دون سعر
التعادل الــازم للقضاء على عجز الميزانية المستمر
منذ سبع سنوات.
وتـشـيــر تــوق ـعــات الـحـكــومــة لـلـسـنــوات الـمـقـبـلــة إلــى
استمرار نمو المصاريف ،وأن يبلغ العجز التراكمي 55.4
مليار دينار في الخمس سنوات القادمة.
النقاش يدور حول االقتراض أو بيع  5في المئة من
صندوق األجيال القادمة ،اليوم بينما الفوائد منخفضة
وإجمالي الدين العام منخفض يرجح االقتراض على
بيع األصول لكن من غير المضمون عدم ارتفاع الفوائد
ً
مستقبال.
مع أسعار النفط المتوقعة والزيادة المستمرة لنفقات
الــدولــة مع تدفق عشرات اآلالف من الشباب إلــى سوق
ً
العمل سنويا واستمرار الوضع القائم ،ممكن أن يرتفع
الدين العام ليساوي إجمالي استثمارات األجيال القادمة
في حوالي  10سنوات.
ف ــي ه ــذه ال ـحــال ــة تـصـبــح ال ــدول ــة مــدي ـنــة بـمـل ـيــارات
مستثمرة في األسواق بدون أن تملك أي رأسمال ،ومن
الممكن أن ت ــؤدي أي تقلبات فــي األسـ ــواق إل ــى زي ــادة
الديون على االستثمارات ،مما سيؤدي إلى انخفاض
التقييم السيادي للدولة وارتفاع خدمة الدين العام.
الـمـهــم هـنــا لـيــس االق ـت ــراض أو بـيــع  5فــي الـمـئــة من

صندوق األجيال المقبلة ،بل وضع خريطة طريق للقضاء
على عجز الميزانية السنوي ،الذي سيؤدي استمراره
إلى تدهور االقتصاد.
المشكلة األساسية أن الحكومة توظف  85في المئة
من الكويتيين في وظائف غير منتجة ،وتكلفة التوظيف
لـيــس فـقــط فــي بـنــد ال ــروات ــب ،فــالـمــوظـفــون يحتاجون
ً
مباني وأثاثا وأجهزة ومعدات وخدمات لترتفع التكلفة
اإلجمالية للتوظيف  50في المئة وتلتهم ثالثة أرباع
ميزانية الدولة.
م ــن ال ـم ـم ـك ــن ،بـ ــإعـ ــادة ه ـن ــدس ــة ال ـج ـه ــاز ال ـح ـكــومــي
واالعتماد على أنظمة التكنولوجيا الحديثة تخفيض
حجم الجهاز الحكومي بنسبة  60في المئة مما يحقق
ً
خفضا لميزانية الدولة بنسبة  45في المئة.
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ذل ـ ــك ت ـح ـت ــاج ال ـك ــوي ــت إل ـ ــى تـطـبـيــق
خ ـطــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي ــة لتشجيع
وتبني االسـتـثـمــار المحلي فــي الـصـنــاعــات المتطورة
والتكنولوجيا الحديثة ،بالشراكة مع الشركات العالمية
ومــؤسـســات األب ـحــاث ،مــع جــذب االسـتـثـمــارات بما في
ذلك من صندوق األجيال القادمة ومؤسسة التأمينات
االجتماعية ،الستيعاب حوالي  200ألف مواطن توظفهم
ً
حاليا الحكومة كبطالة مقنعة لينتقلوا إ لــى وظائف
ً
منتجة اقتصاديا.
ً
من المستحيل إجراء إصالح اقتصادي ما لم يتم أوال
ً
القضاء التام على الفساد بجميع أوجهه ،وثانيا االلتزام
التام بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بحيث
تكون المناصب والترقيات بناء على النجاح في تقديم
األفكار واالبتكارات وتحقيق األهداف واالجتهاد بالعمل
وليس بناء على العالقات والمحاصصة.
ً
ويجب أيضا تطوير برامج التعليم والتدريب لتواكب
مستلزمات الخطة االستراتيجية للتنمية االقتصادية،
كذلك تطوير البنية التحتية لتخدم الخطة.
إن حجم التغيير المطلوب كبير والمقاومة للتغيير
ً
ستكون قوية جدا ،واليمكن النجاح دون عزيمة سياسية
قوية ،وتأييد شعبي ،وحكومة لديها الخبرة والقدرة
لتخطيط وتنفيذ برنامج االصالح االقتصادي.
إدارة عملية تغيير بـهــذا الـحـجــم سـتـحـتــاج بــرامــج
توعية مجتمعية بأهمية اإلصــاح ،وتحفيز المواطن
لــان ـت ـقــال م ــن ال ـب ـطــالــة ال ـم ـق ـن ـعــة إلـ ــى وظ ــائ ــف عــالـيــة
اإلنتاجية.

أكاديمية «الوطني» تستقبل أول متدربي 2021
استقبلت أكاديمية بنك الكويت الوطني
الــدفـعــة الــرابـعــة والـعـشــريــن واألول ــى فــي عام
 2021مــن الموظفين الـجــدد ،بعد اجتيازهم
ب ـن ـج ــاح شـ ـ ــروط وم ـع ــاي ـي ــر االخـ ـتـ ـي ــار ل ـهــذا
البرنامج المكثف والمصمم خصيصا لحملة
ال ـش ـهــادات الجامعية مــن ال ـك ــوادر الكويتية
الشابة.
وي ـنــدرج الـبــرنــامــج ،ال ــذي يمتد لنحو 12
عاما ،في إطار استراتيجية "الوطني" الهادفة
إلــى استقطاب وتوظيف الكفاء ات الوطنية،
وتطوير وتأهيل الكوادر من حديثي التخرج،
واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي.
حضر حفل استقبال المتدربين الجدد
الــرئـيــس التنفيذي لبنك الـكــويــت الوطني
– الـكــويــت صــاح الفليج ،ونــائــب الرئيس
التنفيذي للبنك الوطني – الكويت سليمان
الـمــرزوق ،والمدير العام للموارد البشرية
للمجموعة عماد العبالني ،والمدير العام
لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية
محمد العثمان ،والمدير العام لمجموعة
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة لـلـشــركــات المحلية
أحمد بورسلي ،والمدير الـعــام لمجموعة

ال ـع ـم ـل ـيــات م ـح ـمــد الـ ـخ ــراف ــي ،إض ــاف ــة إلــى
مــديــريــن تنفيذيين ومـســؤولـيــن فــي إدارة
الـتــدريــب والتطوير وإدارة الـمــواهــب ،وتم
خـ ــال ح ـفــل االس ـت ـق ـب ــال م ــراع ــاة ال ـتــداب ـيــر
واإلجـ ــراء ات الوقائية التي يتبعها البنك،
كالحفاظ على التباعد االجتماعي مراعاة
للسالمة العامة.
ويمتد البرنامج التدريبي لألكاديمية،
ال ـ ـ ــذي يـ ـض ــم  12م ـ ـتـ ــدربـ ــا ،أرب ـ ـعـ ــة أشـ ـه ــر،
ويتضمن جوانب مختلفة للعمل المصرفي،
مثل المبادئ المصرفية ،وإدارة المخاطر،
والمحاسبة المالية ،والتسويق ،والتفاوض،
واإلقــراض االستهالكي والتجاري بجانب
التدريب على اإلب ــداع واالبـتـكــار والتفكير
التصميمي.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن م ـح ـتــوى الـبــرنــامــج
يشهد على نحو مستمر عمليات تطوير
للمحتوى ،من أجل مواكبة أحدث األبحاث
والدراسات العالمية التي تختص بالقطاع
ال ـم ـص ــرف ــي والـ ـعـ ـل ــوم اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ،وت ـع ـكــس
األكاديمية رؤيــة بنك الكويت الوطني في
وض ــع م ـبــدأ التنمية الـمـسـتــدامــة لـلـمــوارد

لقطة جماعية
والـ ـك ــوادر الـبـشــريــة ف ــي مـقــدمــة أولــويــاتــه،
بــوص ـفــه ه ــدف ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا وم ـســؤول ـيــة
م ـش ـتــركــة ب ـيــن ال ــدول ــة مـمـثـلــة بــأجـهــزتـهــا
المختلفة والقطاع الخاص.

وت ـ ــم افـ ـتـ ـت ــاح أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ــوطـ ـن ــي ع ــام
 2008ب ـهــدف تمهيد ا لـطــر يــق للخريجين
الـجــامـعـيـيــن ال ـجــدد مــن الـشـبــاب الكويتي
ل ــال ـت ـح ــاق بــال ـع ـمــل ف ــي قـ ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات

المصرفية ،وتوفر األكاديمية للخريجين
أفضل البرامج التدريبية التي تم وضعها
بالتعاون مع أكبر المؤسسات والجامعات
حول العالم لتواكب متطلبات سوق العمل.

«المتحد» يهنئ عمالءه الرابحين
الغانم« :العيد لألغذية» تدشن  3خطوط
بخيارات متنوعة من العالمات الغذائية العالمية بحساب الحصاد اإلسالمي
بالتزامن مع استحداثها إدارة في هيكلها التنظيمي
أعلنت شركة العيد لألغذية استحداث إدارة
جديدة في هيكلها اإلداري التنظيمي مختصة
بــالـتـطــويــر ال ـت ـج ــاري ،وتـعـيـيــن عـبــدالـلــه خــالــد
الغانم مديرا لها ،في إطــار خطتها التشغيلية
المستقبلية لالرتقاء بمكانتها وتحقيق أهدافها
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ـب ــر اع ـت ـم ــاد نـ ـم ــوذج خ ــاص
وم ــدروس للتكامل الـعـمــودي المدعم بخطوط
مساندة ،مما يعزز فرص نموها وتطوير أعمالها
لالستحواذ على توكيالت جديدة والتوسع في
المنطقة.
وأعـ ــرب الـغــانــم عــن سـعــادتــه بالمنصب ذي
الطابع الديناميكي المميز ،موضحا أن اإلدارة
الجديدة ستتبع نهجا فريدا من نوعه في دراسة
ق ـط ــاع األغ ــذي ــة بــال ـكــويــت وم ـت ـط ـل ـبــات وآل ـي ــات
العمل المعتمدة في سوقه ،بغية تحديد اآلفاق
واقتناص الفرص ،التي تساهم في تقديم أعلى
مستوى من الخدمات لعمالء الشركة وشركائها.
وأض ـ ـ ــاف أن اإلدارة الـ ـج ــدي ــدة ت ـع ـت ـمــد م ـبــدأ
معياريا ثابتا ودقيقا ،يركز على الجودة وليس
الكم ،في انتقاء المشاريع التي ستدخلها شركة
العيد لألغذية آنيا ومستقبال من جهة ،وتحديد
الـعــامــات التجارية الغذائية التي تـنــدرج تحت
مظلتها مــن جـهــة أخ ــرى ،الفـتــا ال ــى مـهــام أخــرى
س ـت ـس ـعــى اإلدارة ل ــاض ـط ــاع ب ـم ـســؤول ـيــات ـهــا،
يأتي في مقدمتها دراسة اتجاهات سوق المواد
الغذائية بالكويت ،والتركيز على ابتكار أفكار
غــذائـيــة إبــداعـيــة فــي األع ـمــال الـتـجــاريــة الرقمية،
والتأسيس لمشاريع مشتركة جــديــدة وفــريــدة،
وبـ ـن ــاء ت ـح ــال ـف ــات وشـ ــراكـ ــات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة مــع
العالمات التجارية الغذائية اإلقليمية والدولية

من أجل تمثيلهم وتوزيعهم في السوق المحلي.
وأف ــاد بــأن إط ــاق اإلدارة يـتــزامــن مــع تدشين
الـشــركــة ثــاثــة خـطــوط جــديــدة تـقـتــرن بـخـيــارات
متنوعة من العالمات الغذائية العالمية الشهيرة
التي تستهدف تلبية أذواق شرائح وفئات مختلفة
من المجتمع ،األمر الذي سينعكس ايجابا على
سرعة ومعدل نمو أعمال الشركة وقيمة أصولها
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ،مـضـيـفــا أن ال ـخ ــط األول يتمثل
فــي توقيع اتفاقية شــراكــة مــع العالمة التجارية
ً
الغذائية الشهيرة عالميا "مونديليز" (.)Mondelez
وبين الغانم أن الخط الثاني يركز على الغذاء
الصحي ويشمل عالمتين شهيرتين ،األولى "فود
بي" ( )FoodBiالتي تتضمن مجموعة كبيرة من
الــزيــوت الـصـحـيــة ،وخـصــوصــا زيــت جــوز الهند
والــزبــدة والـصـلـصــات ،والـثــانـيــة "أورجــان ـيــك إن"
( )OrganicNالتي تحتوي على جميع البهارات
والتوابل العضوية ،والخط الثالث الجديد كليا
يختص بالوجبات الخفيفة السناكس بخيارات
مـتـنــوعــة ولــذيــذة لــأطـفــال مــن عــامــة "كــرسـبـيــز"
( ،)Krispsوأخ ــرى للجميع بتشكيلة فــاخــرة من
المخبوزات الهولندية من عالمة "فان دين بيرج"
(.)Van Den Berg
وشدد على تبني شركة "العيد لألغذية" فكرا
جديدا بدوافع راسخة للعمل واالنطالق ،عنوانه
الشغف والحماس مــع بــدايــة عــام  ،2021يساهم
في تنمية حصصها بالسوق ،ويؤهلها لدخول
ق ـط ــاع ــات ج ــدي ــدة وتـ ــزويـ ــد ع ـمــائ ـهــا ب ـخــدمــات
ومنتجات عالية الجودة.

عبدالله الغانم

مـ ــع االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ال ـ ـتـ ــام بـكــل
اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ال ــوق ــائـ ـي ــة مــن
الجهات الصحية ،قام البنك
األهلي المتحد أمس األول
بإجراء السحب األسبوعي
ع ـ ـلـ ــى ج ـ ــوائ ـ ــز الـ ـحـ ـص ــاد
اإلسالمي ،حساب السحب
ع ـلــى ال ـج ــوائ ــز اإلســامــي
األول ف ـ ـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــو يـ ـ ــت
وال ـحــاصــل عـلــى "جــائــزة
أفضل برنامج إدخار فى
الكويت لعام  "2019من
مجلة بانكر ميدل إيست
ال ـمــرمــوقــة ،وذل ــك نـظــرا
لـلـعــديــد م ــن الـمـمـيــزات
التى ينفرد بها ،حيث
يقدم لعمالئه ما يزيد
على  750جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم
حياة اآلالف من الرابحين من سعداء الحظ.
وأسفر السحب عن حصول  20فائزا على  1000دينار لكل منهم
وهــم :مها عبدالله الـقــروي ،ومنية وضحة بورقعة ،ومحمد على
األمير ،ومحمد حمد العنزي ونواف ربيع ثامر ،وفرشاد غالمشاه
كشاورز ،وفاطمة موسى خدادة ،ووهيا إبراهيم المنصور ،ومشاري
أحمد الحاتم ،وحمد إبراهيم جاسم ،وناصر العبيد ،وزاهــدة مال
بخش ،وأحـمــد زيــد الـعــازمــي ،وعيد صالح الظفيرى ،وباتريشيا
مارثا ديسوزا ،ومحمد سالم النسيم ،وفهد سعود مزعل ،ونجاة
عبدالرحمن محمد ،ومحمد علي محمد ،وسارة سيد أبو الحسن.
وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز التي من بينها
جائزة قيمتها  100ألف دينار في كل من العيدين .وتبقى الجائزة
ربع السنوية الكبرى بقيمة  250ألف دينار أهم ما يطمح إليه
العمالء لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم .كذلك تقدم جوائز الحصاد
 20جــائــزة أسبوعية بقيمة ألــف ديـنــار لكل راب ــح .وإضــافــة إلى
هذه الباقة من الجوائز الجذابة ،يحظى العمالء بأرباح سنوية

مـتــوقـعــة عـلــى أس ــاس عـقــد الــوكــالــة ضمن
هذا الحساب ،وهو ما يجعل
ح ـســاب ال ـح ـصــاد اإلســامــي
مفيدا لألسرة وللراغبين في
التوفير بوجه عــام مــن خالل
تحقيقه للعديد من المميزات
ســواء على الـمــدى القصير أو
على المدى الطويل مما يقابل
بــاسـتـحـســان وت ـقــديــر مختلف
ال ـع ـم ــاء سـ ـ ــواء م ــن الـ ـج ــدد أو
الحاليين.
وإض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ،ألول مــرة
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ت ــم ت ـقــديــم "سـحــب
األفـضـلـيــة" رب ــع الـسـنــوي بقيمة
 25ألــف ديـنــار حصريا للعمالء
الــذيــن لــم ي ـفــوزوا بــأي مــن جوائز
الحصاد اإلسالمي خالل السنوات
الخمس األخيرة بشرط مرور عام
عـلــى فـتــح حـســابــاتـهــم وتـتـيــح كل
 50دي ـنــارا فــي حـســاب الـعـمــاء ضمن هــذه الفئة فــرصــة واحــدة
للمشاركة في السحب.
ونال حساب الحصاد "جائزة أفضل برنامج ادخار في الكويت
للعام  "2019من مجلة بانكر ميدل إيست المرموقة ،نظرا للعديد
من المميزات التي ينفرد بها ،ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج
ادخ ــار وال ــذي يـقــدم إلــى أكـبــر عــدد مــن الـفــائــزيــن أكـبــر قيمة من
الـجــوائــز ،وكــذلــك لتميزه بسحوبات متميزة فــي عـيــدي الفطر
واألضـحــى ،فضال عن مضاعفات نقاط برامج ال ــوالء ،مع ميزة
فــريــدة لفتح الحساب عبر االنـتــرنــت ،واتـســام السحوبات على
الجوائز بالنزاهة والشفافية حيث يتم بثها من خالل البرامج
اإلذاعية وحسابات البنك عبر وسائل التواصل االجتماعي.
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يطل الفنان محمد الدوسري عبر
شاشة دراما رمضان ،من خالل
المسلسل االجتماعي "الروح والرية"،
ً
مقدما شخصية محورية باألحداث.

13

نعت وزارة الثقافة السورية ،المغنية
ميادة بسيليس ،التي توفيت أمس األول،
ً
عن عمر  54عاما ،بعد صراع مع مرض
عضال.

أصدر الباحثان د .عبدالرحمن الفوزان،
ً
ً
ود .محمد آل الشيخ  12كتابا متنوعا،
في سلسلة بعنوان «العربية بين يدي
أوالدنا».

درو باريمور تتجول حافية القدمين
في شوارع نيويورك
ابتعدت عن السينما واكتفت بنجاح برنامجها الحواري الشهير

باريمور تتجول حافية

ُ
تعرف الممثلة درو باريمور بأناقتها
ّ
الـ ـش ــدي ــدة وح ــب ـه ــا ل ـل ـظ ـهــور ف ــي أب ـهــى
صورة ،لكن يبدو أن نجمة العمل الشهير
ّ
"مالئكة تشارلي" تخلت ،ولو مؤقتا ،عن
هــذا السلوك الرسمي ال ـصــارم ،وتركت
العنان للتلقائية والعفوية.
ووفقا لتقارير أجنبية ،فقد رصدت
عدسات الكاميرات ،درو ( 46عاما) ،وهي
تتجول حافية القدمين في شوارع مدينة
نيويورك.
ورب ـط ــت ال ـت ـقــاريــر ب ـيــن تـصــريـحــات
ســاب ـقــة لـ ــدرو ف ــي ل ـق ــاء م ــع مـجـلــة The
 ،Sunday Times’s Styleحيث قالت إن
قدميها قــد نمتا بنحو  3سنتيمترات
بعد والدة بنتيها ،وأشارت التقارير إلى
أن هذا قد يكون أحد أسباب اختيارها
التجول حافية القدمين.
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـص ــور الـ ـت ــي تـ ــم ن ـش ــره ــا،
ش ــوه ــدت درو ت ــرت ــدي ب ــدل ــة ريــاض ـيــة
رمادية فضفاضة وحقيبة ظهر باللون
ّ
وردي الـلــون
األسـ ـ ــود ،وق ـنــاعــا لـلــوجــه

كإجراء احترازي وسط جائحة فيروس
ك ــورون ــا ،وب ــدت غـيــر منزعجة مــن عــدم
ارتدائها الحذاء أثناء قيامها بجولة في
شوارع المدينة.
ولــم تظهر النجمة أي عــامــات على
انزعاج أو ضيق أثناء سيرها على طول
الشارع الخرساني حافية القدمين في
مــديـنــة ن ـيــويــورك ،الـتــي تشهد ارتـفــاعــا
كبيرا في درجات الحرارة ،حيث وصلت
إلى  37درجة.
كما ظهرت درو بوجه طبيعي متخلية
تماما عــن الـمــاكـيــاج ،وكــانــت قــد ذكــرت
خالل إحدى حلقات برنامجها الحواري
"ذا درو بــاريـمــور شــو" ّأو "The Drew
 "Barrymore Showتجنبها القيام بأى
عملية تجميل ،قــائـلــة" :ل ــم أفـعــل شيئا
بوجهي ..ولن أسعى لفعل شيء أبدا".
ويـبــدو أن الظهور األخـيــر لباريمور
فــي ال ـشــارع يـتــوافــق تماما مــع رغبتها
الــواض ـحــة ف ــي االب ـت ـعــاد ع ــن الـسـيـنـمــا،
وأخـ ـ ـب ـ ــرت الـ ـم ــذي ــع آن ـ ـ ــدي ك ــوه ـي ــن فــي

بــرنــامـجــه اإلذاعـ ـ ــي  ،SiriusXMأخ ـيــرا،
ّ
بالشاشة الكبيرة،
أنها لم تعد مهتمة ّ
ّ
ً
ً
لكنها في المقابل تحقق نجاحا مميزا
ف ــي بــرنــام ـج ـهــا ال ـ ـحـ ــواري The Drew
 ،Barrymore Showحـيــث استضافت
أخ ـي ــرا مـمـثـلـهــا الـمـفـضــل آدم ســانــدلــر،
الذي شاركته بطولة عدة أفالم كوميدية
رومــان ـس ـيــة ،كـمــا اسـتـضــافــت فــي شهر
س ـب ـت ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي زوجـ ـه ــا ال ـس ــاب ــق،
ال ـم ـم ـث ــل الـ ـك ــومـ ـي ــدي ت ـ ــوم جـ ــريـ ــن ،فــي
برنامجها ،والتقته ألول مرة بعد مرور
ً
 15عاما على انقطاع التواصل.
يذكر أن باريمور عرفت الشهرة وهي
فــي ســن الـســابـعــة ،بـعــد أن شــاركــت في
بطولة فيلم E.T. the Extra-Terrestrial
عــام  ،1982ثــم شــاركــت بعدها بعامين
فــي فيلم  ،Firestarteوتــوالــت أعمالها
الـسـيـنـمــائـيــة الـمـهـمــة إل ــى أن اخ ـت ــارت
االبتعاد ،وهي اآلن أم البنتين ،أوليف (8
سنوات) ،وفرانكي ( 6سنوات).

درو باريمور

بريتني سبيرز

آالن فرانسون

آالن فرانسون يصاب في هجوم بالسكين بريتني سبيرز تواصل رفض وصاية والدها
أصيب المخرج المسرحي الفرنسي آالن فرانسون بجروح بالغة في مدينة مونبيلييه جنوب
فرنسا ،إثر هجوم بالسكين لم تتكشف مالبساته على الفور.
وكان المخرج المسرحي ( 76عاما) يقدم منذ فبراير حصصا في الكلية الوطنية العليا
للفن المسرحي في مونبيلييه ،وقد انهار أرضا بالشارع قرب الفندق الذي ينزل فيه بوسط
المدينة التاريخي.
وكــان آالن فرانسون أسس فرقة "لو تياتر إيكالتيه" في مدينة آنسي بسبعينيات القرن
العشرين ،قبل ترؤس المركز المسرحي الوطني في ليون ،ثم مركز المسرح في منطقة سافوا.
وفي  ،1996ترأس مسرح الكولين الوطني في باريس ،وبقي في هذا المنصب حتى  ،2010وفي
 ،2016نال جائزة موليير المسرحية الفرنسية العريقة ألفضل مخرج في المسرح الخاص عن
(أ ف ب)
مسرحية "من يخاف من فيرجينيا وولف" إلدوارد ألبي.

جوني ديب وآمبر هيرد

تواصل المغنية األميركية بريتني سبيرز مجددا معركتها القانونية من محكمة في
لــوس أنجلس ،الستبعاد والدها من الوصاية عليها ،وتحددت جلستها المقبلة في 27
أبريل المقبل.
ومن المتوقع أن تحصل سبيرز على قرار رسمي ،بعدم سيطرة والدها جيمي سبيرز
ً
على شؤونها الشخصية والمالية ،والذي ُعين وصيا على ابنته عام  ،2008بعد أن دخلت
المستشفى لتلقي عالج نفسي ،إثر انهيار تسلطت عليه األضواء بقوة.
وأوضحت سبيرز ( 39عاما) ،في تصريح سابق ،أنها لم تعد تريد أن يتدخل والدها في
شؤونها ،لكنها فشلت في محاولة سابقة الستبعاده من الوصاية في أغسطس الماضي،
وخاصة أنه يعاني اعتالال في حالته الصحية ،وال يــزال األب هو الوصي القانوني على
(رويترز)
شؤون ابنته المالية ،لكنه يتشارك في هذه المهمة اآلن مع مؤسسة مالية.

جوني ديب يسعى للطعن في قضية التشهير
يسعى نجم هوليوود الممثل جوني ديب للحصول على تصريح قانوني للطعن على حكم في
قضية تشهير كان قد خسرها في لندن العام الماضي تتعلق بمقال في صحيفة بريطانية وصفه
بأنه اعتاد ضرب زوجته.
وحكم القاضي آندرو نيكول في نوفمبر الماضي بأن ديب اعتدى بعنف على زوجته السابقة
الممثلة آمبر هيرد خالل عالقتهما التي استمرت  5سنوات وأنه جعلها تشعر بالخوف على حياتها.
وجاء القرار بعد محاكمة استمرت  3أسابيع استمعت خاللها المحكمة لدفوع مضادة من ديب (57
عاما) وهيرد ( 34عاما) عن ثورات غضب عنيفة تبادال فيها االتهام باللجوء للعنف ،وعلق محامو
ديب بأن الحكم معيب لدرجة أنه سيكون من السخف عدم الطعن عليه ،وأضافوا أن "المزعج" هو
اعتماد القاضي على شهادة هيرد متجاهال أدلة الشرطة وروايات مساعدتها السابقة.
(رويترز)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مـهـنـيــا :اسـتـجـمــع شـجــاعـتــك لتحقيق مهنيا :ال تسير األمور كما تشتهيها فأنت
ترهق نفسك بأعباء ال ثمار لها.
مشاريعك فلديك الكفاءة والخبرة.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :االب ـت ـســامــة عـلــى وج ـهــك هي عاطفيا  :دع مشكالت العمل فــي مكانها
ّ
أجمل ما ّ
وتحدث مع الحبيب في أمور ّ
شيقة.
تقدمه للشريك عند عودتك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تتلقى الكثير من المواساة ا جـتـمــا عـيــا  :تحقق رغبتك اجتماعيا ألن
الجميع يرغب في حضورك وحديثك.
بسبب حدث جرى في العائلة.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :ال تــرفــض أي نصيحة فأنت
اليوم أحوج إليها من أي يوم مضى.
ً
عاطفيا :أيام هانئة ومشاعر عاطفية
هادئة ستغمر أوقاتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إذا أردت أن يبقى عقلك
ً
ن ـ ـض ـ ــرا ف ـ ــا تـ ـت ــوق ــف ع ـ ــن ال ـت ـف ـك ـي ــر
والتساؤل.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ال تبحث عن تبريرات لفشلك فكل
ّ
من يعمل يتعرض للخطأ.
ً
ً
ً
عاطفيا :يكفيك ارتيابا وشكا بالحبيب
فالغيرة تعمي عينيك.
ً
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى فترة هدوء بعيدا
عن مشاكل العمل وضجيج المجتمع.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :أصبحت أهدافك اليوم أوضــح من
ً
ً
السابق فابدأ بتحقيقها شيئا فشيئا.
ً
عاطفيا :يهتف قلب الحبيب عندما يقترب
ً
وقت لقائكما ألنه يحبك كثيرا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :األن ـش ـط ــة الــريــاض ـيــة طــريـقــة
ّ ً
م ـم ـتــازة ل ــإف ــادة مـنـهــا ص ـحــيــا وللترفيه
ً
أيضا.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ًّ
ً
بارا في وعودك ألنها تدعم
مهنيا :لتكن
سمعتك المهنية الطيبة.
ً
عاطفيا :اليوم قد تعد الشريك بأكثر من
أمر والمطلوب هو الوفاء.
ً
اج ـتـمــاعـيــا :اإلس ـ ــراف ف ــي ك ــل أم ــر مـضـ ّـر
ّ
فاعتمد في حياتك الروية واالقتصاد.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـك ــن ي ــائ ـس ــا ف ـك ــل طــريــق
مسدود له في النهاية مخرج.
ً
ً
عاطفيا :كن متفائال أمام شريك عمرك
فيكفيه ما يعانيه من مسؤوليات.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أن ــت مـتـصــالــح مــع نفسك
ً
ً
ً
وتظهر سالما داخليا واضحا عليك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
م ـه ـن ـيــا :ال ـخ ـطــة وب ــرن ــام ــج ال ـع ـمــل هما
نصف الطريق لتحقيق هدفك.
ً
عــاط ـف ـيــا :أب ـع ــدا ال ـغ ـيــوم ال ــرم ــادي ــة عن
حياتكما لتبقى أيامكما صافية ونقية.
ً
اجتماعيا :ال تطلب من الغير االحتفاظ
ّ
بسرك إن لم تستطع أنت االحتفاظ به.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :مشكلتك أحيانا في عدم تركيزك
على المهام اليومية بشكل منظم.
ً
عاطفيا :اليد باليد والنظر في اتجاه
ً
واحد هكذا تبنيان مستقبلكما معا.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال تـ ـص ـ ّـب غ ـض ـب ــك عـلــى
ً
اآلخــريــن وأن ــت مــرهــق وخ ــذ قـلـيــا من
الراحة.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مهنيا :شدة اإلدراك لديك توقعك أحيانا
في سوء تفاهم مع الزمالء.
ً
ً
عــاطـفـيــا :ال ـحــوار العنيف يــدعــى نــزاعــا
والنزاع يوصل الى خصام فانتبها.
ً
اجتماعيا :لتكن نصائحك ألفراد العائلة
غير مباشرة كي ال تجرح عنفوانهم.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يمكنك اليوم تحفيز زمالئك في
العمل وانجاز أمر هام.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :خـ ّـصـصــا بـعــض ال ــوق ــت مـعــا
ً
لـلـتـحــدث ف ــي أمـ ــور ثـقــافـيــة ب ـع ـيــدا عن
الهموم.
ً
اجتماعيا :التصرف برعونة وغضب مع
أفراد العائلة نتيجته الندم.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ال ترتبك من كثرة األعمال لديك
ونظمها بحسب أولوياتها.
ً
الحب هو محور حياتك فاجعله
عاطفياّ :
ً
جميال لتتكلل حياتك بالهناء.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أن تـتـحـمــل ض ــرب ــات ال ـقــدر
ً
وتبقى مبتسما هذا هو االنتصار.
رقم الحظ.22 :

E xtra
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االختالفات بين لقاحات
«كورونا» مهمة!
هيلدا باستيان  -أتالنتيك

يشعر المسؤولون في مجال الصحة العامة بحماس شديد ،بعد طرح لقاح
«جونسون آند جونسون» الجديد ذي الجرعة الواحدة ضد فيروس كورونا
المسبب لمرض «كوفيد ،»19-رغم ًتراجع قدرته على الوقاية من األمراض
المترافقة مع أعراض واضحة مقارنة بالخيارات األخرى.
وتشير بيانات التجارب العيادية إلى بلوغ نسبة فاعليته  72في المئة في الواليات
المتحدة مقابل  94و 95في المئة للقاحات «مودرنا» و«فايزر -بيونتيك» على
التوالي .مع ذلك ،يظن بعض الخبراء أن التركيز على هذه األرقام غير ضروري.
األهم من ذلك برأيهم هو قدرة لقاح «جونسون آند جونسون» على حماية
اللقاحين َ
الناس من أسوأ التداعيات ،على غرار َ
اآلخرين.

إدارة الغذاء والدواء
ً
ذكرت أن شخصا
دخل المستشفى
نتيجة إصابته
بـ «كوفيد »19 -بعد
شهرين من تلقيه
الجرعة الثانية من
لقاح «مودرنا»

لقاحا «فايزر»
و«مودرنا» قادران
على منع نشوء
المرض الذي يترافق
مع أعراض واضحة
لكن «جونسون آند
جونسون» يحمل
منافعه الخاصة
ً
وال يتطلب شروطا
صارمة على مستوى
تجميد اللقاحات

فيما يخص
«أسترازينيكا»
أصيب شخص
واحد في المجموعة
المرجعية بحالة
حادة من الفيروس
ودخل  8أشخاص
المستشفى

قد تكون اللقاحات الثالثة التي صادقت عليها
"إدارة الـغــذاء وال ــدواء" األميركية ممتازة لحماية
صحة الناس ،ويجب أال يتردد أحد في تلقي اللقاح
بـنـ ً
ـاء على الفرضية القائلة إن بعض األن ــواع من
ً
الدرجة الثانية .لكن البــد من االعـتــراف أيضا بأن
اللقاحات الـمـضــادة لـفـيــروس "كــوف ـيــد "19-ليست
متشابهة ،إذ يكون بعضها أكثر فاعلية للوقاية من
ً
األمــراض مثال ،وال ُيسبب البعض اآلخر تفاعالت
معاكسة بقدر الخيارات األخــرى ،حتى ان االدعــاء
القائل إن اللقاحات تمنع دخول المستشفى وحاالت
ً
الوفاة بالمستوى نفسه ليس صحيحا ،وفي هذا
المجال تبرز مشكلة واضحة.
ّ
ركـ ــزت تـجــربـتــان ب ــارزت ــان عـلــى حـ ــاالت دخ ــول
المستشفى باعتبارها ترتبط بفاعلية اللقاحات.
فيما يخص لقاح "أسترازينيكا" ،أصيب شخص
واح ــد فــي المجموعة المرجعية بحالة ح ــادة من
فيروس "كوفيد ،"19-ودخل  8أشخاص المستشفى.
وعـنــد استعمال لـقــاح "جــونـســون آنــد جونسون"،
ً
أصـيــب  34شخصا فــي مجموعة ال ــدواء الوهمي
بحالة حــادة مــن ال ـعــدوى ،لكن دخــل خمسة أفــراد
فقط المستشفى .لم يدخل أحد ممن تلقوا اللقاح
إلى المستشفى في أي من الدراستين بعدما أعطى
اللقاح مفعوله ،لكن ال يمكن استخالص استنتاج
ً
جــازم حــول فاعلية اللقاح نظرا إلــى تراجع أعــداد
المتطوعين.
ً
وتعليقا على تجربة "جونسون آند جونسون"،
تقول ديانا زوكرمان من "المركز الوطني لألبحاث
الصحية"" :ال يمكن أن نخبر الرأي العام بأن جميع
من تلقوا اللقاحات لم يدخلوا المستشفى من دون
أن نبلغهم في الوقت نفسه بأن خمسة أشخاص في
مجموعة الــدواء ّالوهمي دخلوا إلى المستشفى".
كذلك ،ال يمكن توقع نسبة فاعلية اللقاحات بطريقة
دقيقة لدى عامة الناس خارج إطار التجارب .على
سبيل المثال ،كان عدد المشاركين فوق عمر الستين
ً
ً
صغيرا نسبيا في بعض الدراسات.
يسهل أن نستنتج م ــدى هـشــاشــة ه ــذه األرق ــام
عند مــراجـعــة اإلحـصــائـيــات المرتبطة بــاألمــراض
ً
الحادة األخرى .في تجربة لقاح "فايزر" مثال ،أصيب
شخص واحــد ممن تلقوا اللقاح بحالة حــادة من
"كــوف ـيــد "19-مقابل ثــاثــة أشـخــاص فــي مجموعة
الدواء الوهمي ،ما يعني أن نوبة واحدة من المرض
ُ
ً
حدث فرقا بين معدل الفاعلية الذي يبلغ  66في
ت ِ
المئة والمعدل المثالي ( 100في المئة) .وفي تجارب
أسترازينيكا" ،لم ُي َصب
"نوفافاكس" و"أكسفورد –
ّ
أحد بمرض حاد في المجموعة التي تلقت اللقاح
وأصيب شخص واحــد في المجموعة المرجعية.
ً
ت ـ ـ ــزداد ال ـم ـش ـك ـلــة ت ـع ـق ـي ــدا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ح ــاالت
الوفاة .لتحليل نسبة الفاعلية ،رصدت التجربتان
المرتبطتان بـلـقـ َ
ـاحــي "م ــودرن ــا" و"جــون ـســون انــد
مشتقة مــن الـفـيــروس في
جــونـســون" حــاالت وفــاة
ً
المجموعات المرجعية مقارنة بمجموع التجارب
على اللقاحات.

البيانات المنشورة
في مطلق األح ــوال ،تبقى هــذه النتائج أولية:
ال تشمل البيانات المنشورة حتى اآلن أي معطيات
ّ
تسجلت في مرحلة
عن المجموعة التي
م ـتــأخــرة م ــن ال ـت ـج ــارب ،والتـ ــزال
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات
مستمرة.

ذكرت "إدارة الغذاء والدواء" في شهر ديسمبر
ً
الماضي أن شخصا دخل إلى المستشفى من جراء
إصابته بحالة حادة من "كوفيد "19-بعد شهرين
على تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح في تجربة
ً
"م ــودرن ــا" .ك ــان ذل ــك ال ـفــرد ج ــزءا مــن المجموعة
التي التزال تنتظر التقييم النهائي من الباحثين
ولــم تذكره النتائج الرسمية المرتبطة بتجربة
"مودرنا".

تقارير مهمة
على صعيد آخر ،التزال المعلومات التي تقدمها
برامج التلقيح العامة والمستمرة قليلة .صدرت
أربـعــة تقارير مهمة فــي آخــر أسبوعين ،ويقارن
الباحثون في واحــد منها بين  600ألف شخص
تلقوا دورة كاملة من لقاح "فــايــزر" في إسرائيل
و 600ألف شخص لم يتلقوا اللقاح وتنطبق عليهم
المواصفات نفسها من حيث العمر والمعطيات
الديمغرافية .بلغت قدرة اللقاحات على منع حاالت
دخول المستشفى  87في المئة.
ً
ذ كــر تقرير اسكتلندي لــم ُينشر علنا بعد أن
قدرة اللقاحات على منع دخول المستشفى بلغ 80
ً
في المئة تقريبا لدى أشخاص في عمر الثمانين
ً
وما فوق ،علما أن معظمهم كانوا قد تلقوا جرعة
واحــدة فقط من لقاح "فــايــزر" أو "أسترازينيكا".
َ
تقريرين آخرين من "وكالة إنكلترا للصحة
ووفق
العامة" ،تراجعت حاالت دخول المستشفى بنسبة
 50فــي الـمـئــة و 43فــي الـمـئــة فــي الـفـئــة العمرية
نفسها بعد تلقي جرعة واحدة من لقاح "فايزر".
إنـهــا نتائج مثيرة لالهتمام ألنـهــا تثبت نجاح
اللقاحات .لكن ال يعني ذلــك أن جميع اللقاحات
متشابهة أو أن نسبة الحماية مثالية.

منافع كبرى
أمام هذه المعلومات كلها ،كيف يمكن أن نتخذ
ً
قرارنا بشأن تلقي اللقاح؟ تعليقا على الموضوع،
ّ
صرح الخبير األميركي في علم المناعة ،أنتوني
فاوتشي ،لصحيفة "نيويورك تايمز" في األسبوع
ً
الماضي" :لدينا اآلن ثالثة لقاحات فاعلة جــدا.
انتهى الموضوع" .بعبارة أخرى ،سيحصد الناس
منافع كبرى عند أخذ أي نوع منها ،وستتراجع
المخاطر التي يواجهونها حين يتلقى المحيطون
بهم اللقاح بدورهم .بغض النظر عن اللقاح الذي

عميد بجامعة
«براون» كتب أن
حاالت دخول
المستشفى والوفاة
المرتبطة بالفيروس
ً
تبقى نادرة جدا
ضمن الفئات التي
تلقت اللقاحات

نتلقاه ،ستتوفر جــرعــة داعـمــة أخ ــرى مــن النوع
نفسه أو من لقاح مختلف في المستقبل القريب.
ً
مــن خ ــال تـلـقــي ال ـل ـقــاح األول ،سنتجنب أيـضــا
مخاطر غياب الحماية إذا بلغت معدالت العدوى
ذروتها في مكان إقامتنا.
لكن تبقى نسبة فاعلية اللقاح مـجـ ّـر د جانب
بسيط من المعادلة الشاملة .يتفوق لقاحا "فايزر"
و"م ــودرن ــا" مــن حـيــث قــدرتـهـمــا عـلــى مـنــع نشوء
الـمــرض ال ــذي يـتــرافــق مــع أع ــراض واض ـحــة ،لكن
يحمل لـقــاح "جــونـســون آن ــد جــونـســون" منافعه
ً
ً
الخاصة أيضا ،فهو ال يتطلب شروطا صارمة على
مستوى تجميد اللقاحات ،ما يعني أن توزيعه
في مختلف الدول سيكون أكثر سهولة .حتى أنه
َ
َ
اآلخرين ،إذ توفره الشركة
اللقاحين
أقل كلفة من
بسعر التكلفة في أنحاء العالم.

آثار معاكسة
من ناحية أخــرى ،يعطي لقاح "جونسون آند
ً
جونسون" منافع على المستوى الفردي أيضا،
ألنــه يقتصر على جــرعــة واح ــدة ونهائية .حتى
ً
أنه ال يسبب آثــارا معاكسة بقدر لقاح "مودرنا".
ال يمكن أن نقارن بين نتائج هذه التجارب بدقة،
لكن تتعدد المؤشرات التي تثبت وجود فرق كبير.
واجــه  ّ 2في المئة من المشاركين في المجموعة
التي تلقت لقاح "جونسون اند جونسون" ردود
أف ـعــال مـعـيـنــة ،مـثــل الـتـعــب واألوج ـ ــاع العضلية
والحمى ،وقد كانت حادة بما يكفي كي تؤثر على
نشاطاتهم اليومية .لكن ارتفعت هذه ّالنسبة إلى
 15فــي المئة فــي المجموعة التي تلقت الجرعة
الثانية مــن لقاح "مــودرنــا" .قــد يميل األشخاص
الـمـتــرددون إلــى تفضيل تلقي جرعة واح ــدة في
هذه الحالة .كذلك ،قد يشكك آخرون بتكنولوجيا
"مرسال الحمض النووي الريبي" المستعملة في
لـقــاحــات "فــايــزر" و"م ــودرن ــا" ألنـهــا الت ــزال تقنية
ً
حديثة نسبيا ،فيفضلون مقاربة "جونسون اند
جونسون" ،ألن هــذه الشركة استعملت الطريقة
نفسها في السابق عند ابتكار لقاح ضد اإليبوال،
ً
علما بــأن هــذا الـلـقــاح تمت الـمـصــادقــة عليه في
أوروبا خالل السنة الماضية.

قد تكون اللقاحات
الثالثة التي صادقت
عليها إدارة الغذاء
والدواء األميركية
ممتازة لحماية
صحة الناس ويجب
أال يتردد أحد في
تلقي اللقاح ً
بناء على
الفرضية القائلة إن
وسيلة مثالية
بعض األنواع من
ً
نظرا إلى هذه المخاوف كلها ،تترافق األفكار
الدرجة الثانية
التي تزعم أن لقاحات كــورونــا متشابهة على

ج ـم ـيــع ال ـم ـس ـتــويــات أو أن ـه ــا وس ـي ـلــة مـثــالـيــة
ل ــاح ـت ـم ــاء مـ ــن األم ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـحـ ــادة مـ ــع بـعــض
المخاطر ،رغم النوايا الحسنة الكامنة وراءها.
الـتـلـقـيــح خ ـط ــوة ض ــروري ــة لـتـحـسـيــن الـصـحــة
ُ
العامة ،والشــك أن الحمالت التي تشجع على
تلقي اللقاحات تـخــدم المصلحة الـعــامــة .لكن
ً
يبقى هــذا الـقــرار الصحي شخصيا فــي نهاية
الـ ـمـ ـط ــاف .ي ــري ــد ال ـ ـنـ ــاس أن ي ـح ـم ــوا أنـفـسـهــم
وال ـم ـقــرب ـيــن م ـن ـهــم ،وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن يهتموا
ً
ب ـن ـت ــائ ــج أخ ـ ـ ـ ــرى ،بـ ـعـ ـي ــدا ع ـ ــن حـ ـ ـ ــاالت دخ ـ ــول
المستشفى ومخاطر الــوفــاة ،بغض النظر عن
المواقف الشائعة في الوقت الراهن.

جدول بيانات
مــع ذل ــك ،قــد يـكــون نـشــر ه ــذه ال ـم ـخــاوف في
ً
ً
األوســاط العامة محفوفا بالمخاطر .ردا على
سـ ــؤال ح ــول جـ ــدول ال ـب ـيــانــات ال ـت ــي جمعتها
الــدكـتــورة مونيكا غــانــدي ،أكــدت هــذه الطبيبة
ُ
عدية أهمية التدقيق
المتخصصة باألمراض الم ِ
بنتائج األمــراض الـحــادة ،وذكــرت أن "الخطاب
ّ
والموحد حول اللقاحات عامل
العلمي الحذر
ً
ضروري للمضي قدما ومساعدتنا على تجاوز
زمن الوباء".
فــي السياق نفسه ،يـقــول الطبيب والباحث
إيريك تــوبــول ،إنــه شــدد في مناسبات متكررة
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة قـ ـي ــاس ف ــاع ـل ـي ــة الـ ـلـ ـق ــاح ــات ضــد
األمراض المترافقة مع األعراض ،ما يعني أن أي
إشارة معزولة إلى جدول بياناته قد تستعمل
المعلومات المطروحة خارج سياقها الحقيقي.
أما أشيش جها ،عميد كلية الصحة العامة في
جامعة "براون" ،فقد كتب في رسالة إلكترونية
أن حاالت دخول المستشفى والوفاة المرتبطة
ً
بفيروس "كــوف ـيــد "19-تبقى ن ــادرة ج ــدا ضمن
الفئات التي تلقت اللقاحات في تلك التجارب،
لذا ال داعي لتكثيف الجدل حول االختالفات بين
الخيارات المتاحة.

التطرق إلى نقاط االختالف بين األدوية واللقاحات أمر معقد
يـسـهــل أن تـصـبــح ه ــذه الـمـســألــة محط
جــدل وا س ــع ،لكنها تبقى نقطة أساسية.
كــان الــوضــع ليختلف لــو أنـنــا اقتنعنا أن
ت ـل ــك ال ـل ـق ــاح ــات ك ـل ـهــا ت ـح ـمــي الـ ـن ــاس مــن
دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة  100في
المئة ،أو إذا ّ
صدقنا الفكرة التي أصبحت
شائعة الـيــوم ومـفــادهــا أن هــذه الخيارات
سـبــق أن أثـبـتــت قــدرتـهــا عـلــى تـجـنــب تلك
العواقب السلبية بطريقة "فاعلة" أو "شبه
كاملة" .تتعدد األسباب التي تجعل هذه
البيانات كلها واعدة ،لكن ال مفر
من أن تتأثر تصرفات الناس
إذا استنتجنا اآلن

أن كــل مــن يتلقى اللقاح لــن يــواجــه أي أثر
سـلـبــي ،وأن ف ـيــروس "ك ــوف ـي ــد "19-لــم يعد
أخطر من الزكام العادي .ما سيكون موقف
الجماعات األكثر عرضة للخطر من الذهاب
إلى السينما ،أو موقف أربــاب العمل حول
ضــرورة تكثيف تدابير السالمة في أماكن
ً
الـعـمــل إذا افـتــرضـنــا جميعا أن اللقاحات
تـعـطــي حـمــايــة مـثــالـيــة وتـمـنــع ال ـنــاس من
دخ ــول المستشفى أو الــوفــاة؟ ثــم لنتخيل
موقف هؤالء األفراد وأرباب العمل أنفسهم
حين يعرفون أن نسبة حمايتهم تصل إلى
 85في المئة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ال ش ــيء يـثـبــت أن إح ــداث

ضجة واسعة حول هذا الموضوع سيخدم
ً
المصلحة العامة أو يفيد الناس شخصيا.
كل من يظن أن اللقاحات تضمن له حماية
فائقة قــد يخسر ثقته بــا لـخـبــراء إذا ّ
تبين
ً
أن الواقع مختلف .ثمة مشكلة أصــا على
م ـس ـت ــوى ال ـث ـق ــة بــال ـم ـع ـلــومــات الـمــرتـبـطــة
بـلـقــاحــات ف ـيــروس ك ــورون ــا ،وق ــد تـتــراجــع
هذه الثقة بدرجة إضافية .كذلك ،قد يعمد
الناشطون الذين يعارضون حمالت التلقيح
إلى استعمال الوعود "المفرطة" التي أطلقها
الخبراء ضدهم في نهاية المطاف.
كتب أشيش جها في نهاية شهر شباط
الماضي تغريدة جاء فيها" :تشتق الفكرة

ال ـقــائ ـلــة إن الـ ـن ــاس ال يـسـتـطـيـعــون تـقـ ّـبــل
االخـتــافــات مــن النزعة إلــى كبح الحريات
وال ـم ـســؤول ـيــات ،وه ــي ف ـكــرة خــاط ـئــة" .إنــه
موقف صائب! في النهاية ،يبقى التعامل
ً
ً
مــع ال ـنــاس بـكــل نـضــج عــامــا أســاسـيــا في
جميع المجاالت .الداعــي للمبالغة في أيٍّ
ً
من هذه المواضيع .غالبا ما يكون التطرق
إلى نقاط االختالف بين األدوية واللقاحات
ً
معقدا ،لكن ال يتردد الخبراء في مناقشة هذا
الموضوع طوال الوقت وال ضير من تكرار
ً
النهج نفسه مع لقاحات كورونا أيضا.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

الدوسري :البطولة الجماعية قوة للعمل الفني

خبريات
نيللي كريم تعلن انفصالها
عن خطيبها عمر إسالم

يطل في رمضان عبر مسلسل «الروح والرية» للمخرج منير الزعبي
عزة إبراهيم

يطل الفنان محمد الدوسري عبر شاشة دراما رمضان من
خالل المسلسل االجتماعي «الروح والرية» ،مقدما شخصية
محورية باألحداث ،وفي لقاء مع «الجريدة» تحدث عن
تفاصيل العمل وطموحاته الفنية ،مضيفا أنه حظي بالبطولة
المنفردة والجماعية في أعماله الفنية ،ولكن تبقى مواجهة
قوية بين الفنانين لمصلحة العمل ،وفي السطور التالية
المزيد من التفاصيل:
• حدثنا عن التعاون األول
لك مع منير الزعبي من خالل
"الروح والرية"؟
 أنـ ـ ـ ــا سـ ـعـ ـي ــد جـ ـ ـ ــدا بـ ـه ــذاالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ،خـ ـص ــوص ــا أن ـه ــا
المرة األولى التي ألتقي فيها
ال ـم ـخ ــرج م ـن ـيــر ال ــزع ـب ــي بعد
ال ـعــديــد م ــن األعـ ـم ــال الـمـهـمــة
التي قدمها للساحة الدرامية،
وم ـ ـ ــن حـ ـس ــن حـ ـظ ــي أن ج ــاء
حضورنا هذا العام من خالل

مسلسل "الروح والرية" ،الذي
ي ـع ــد أحـ ــد إبـ ــداعـ ــات ال ـكــات ـبــة
ال ـم ـتــأل ـقــة أنـ ـف ــال ال ــدويـ ـس ــان،
وال ـت ــي أسـتـمـتــع ج ــدا ب ـقــراءة
ن ـصــوص ـهــا ،وأس ـت ـم ـتــع أكـثــر
حين ألعب شخصية نسجت
خ ـي ــوط ـه ــا ب ــإب ــداعـ ـه ــا ال ـف ـنــي
والـ ـ ــدرامـ ـ ــي ب ـم ـج ــال ال ـك ـتــابــة
التلفزيونية.
• لـكـنــه لـيــس الـعـمــل األول
الذي يجمعك بـالدويسان فقد
ً
التقيتما مسبقا فــي "محطة
انتظار"
 بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ،ل ـ ــذل ـ ــك أق ـب ـل ــتع ـل ــى "ال ـ ـ ـ ــروح وال ـ ــري ـ ــة" بـثـقــة
بــالـغــة فــي نـجــاح ه ــذا العمل،
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـح ــق الـ ـم ــراهـ ـن ــة،
وق ــد اجتمعت لــه كــل عناصر
الـنـجــاح مــن م ـخــرج مخضرم
اشـ ـتـ ـغ ــل م ـ ــع ك ـ ـبـ ــار الـ ـنـ ـج ــوم
أمثال سعاد عبدالله ،وحياة
الفهد ،وهدى حسين ،فأعماله
تـشـهــد لــه ب ــال ـص ــدارة ،وطــاقــم
عـمــل مميز ضــم بــاقــة منوعة
من النجوم كيعقوب عبدالله،

وه ـبــة ال ـ ــدري ،وشـيـمــاء علي،
وعبدالله التركماني ،وفاطمة
الحوسني ،وريم أرحمة ،وفهد
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاي ،وشـ ـ ـه ـ ــاب ح ــاج ـي ــة،
وإبراهيم الشيخلي ،وغيرهم
ال ـك ـث ـيــر ،ك ــل هـ ــؤالء تجمعهم
كـلـمــة أن ـف ــال ال ــدوي ـس ــان الـتــي
ال ت ـض ــع ش ـخ ـص ـيــة بــال ـع ـمــل
ال تـ ـك ــون مـ ـح ــوري ــة ،فـجـمـيــع
ن ـجــوم ـهــا أبـ ـط ــال ،ول ـه ــم دور
أسـ ـ ــاسـ ـ ــي ،كـ ـم ــا أن أع ـم ــال ـه ــا
ت ـح ـمــل رس ــال ــة وه ــدف ــا ،لــذلــك
ت ــدخ ــل مـسـلـســاتـهــا الـبـيــوت
دون استئذان ،وتسكن قلوب
وذاكـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـ ـ ــذي ال
ينسى أعمالها.

حدث في الماضي
• م ـ ـ ــا الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة الـ ـت ــي
تلعبها من خالل العمل؟
 أجسد شخصية "رياض"،وهو رجل متزوج ولديه أوالد،
ً
ّ
ول ـكــن حــدثــا مــا فــي الـمــاضــي
يبعث من جديد ،ويؤثر على
حــاضــره وواقـعــه بشكل كبير

فتنقلب حياته وتتبدل الكثير
مــن األمـ ــور ،وجمعتني أغلب
المشاهد مع الفنانين عبدالله
الـ ـت ــركـ ـم ــان ــي ،وري ـ ـ ــم أرحـ ـم ــة،
وشيماء علي ،والعمل حقبوي
ي ـن ــاق ــش ق ـض ــاي ــا اج ـت ـمــاع ـيــة
ب ـ ــأسـ ـ ـل ـ ــوب ش ـ ـيـ ــق مـ ـ ــن خـ ــال
أحداث قوية ومتسارعة.
• لماذا لم تستأنف تصوير
م ـشــاهــدك ف ــي مـسـلـســل "بـيــت
الذل"؟
 ال ـم ـس ـل ـســل ت ــوق ــف ف ـتــرةً
طويلة ،بعد أن أنجزنا عــددا
م ــن ال ـم ـشــاهــد ،بـسـبــب تــأثـيــر
جــائ ـحــة "ك ـ ــورون ـ ــا" ،وحـيـنـمــا
ت ـ ـ ــم اسـ ـ ـتـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــاف الـ ـتـ ـص ــوي ــر
ك ـن ــت ق ــد ارت ـب ـط ــت بـمـسـلـســل
"ال ـ ـ ـ ــروح والـ ـ ــريـ ـ ــة" ،واك ـت ـف ـيــت
بــه لـهــذا الـمــوســم ،ولــذلــك حل
الـ ـفـ ـن ــان عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـط ـل ـي ـحــي
مـحـلــي بــالـعـمــل لـيـجـســد ذات
الشخصية التي كنت ألعبها،
وهو فنان موهوب عملنا معا
من قبل في مسلسل "أجندة"،
وأتمنى له التوفيق في العمل،
كما أتمنى النجاح لكل الفريق
وال ـ ـم ـ ـسـ ـل ـ ـسـ ــل بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــل فــي
منافسة رمضانية قوية وداعم
لصناعة الدراما.

تنافس جميل
• ت ـص ــدي ــت ل ـل ـب ـط ــول ــة فــي
بـ ـع ــض أعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــك ،فـ ـه ــل ت ــرى
أيهما أفضل للفنان البطولة
الجماعية أم الفردية؟

أعمال أنفال
الدويسان
تدخل البيوت
بال استئذان
وتسكن ذاكرة
الجمهور

الدوسري وفهد البناي وجنى الفيلكاوي

عزة إبراهيم

تستعد اإلعالمية أمل المال لتقديم نسخة جديدة من برنامجها الرمضاني
" ،"long time agoبعد نجاح الجزء األول رمضان الماضي.
وقالت المال ،في تصريح لـ "الجريدة"" :أعمل حاليا لتجهيز نسخة جديدة من
البرنامج الذي يعرض باإلنكليزية عبر شاشة القناة ثانية بتلفزيون الكويت" ،مبينة
أن "النجاح الكبير للجزء االول وإقبال المشاهدين عليه دفعا القائمين على القناة
إلى تكليفنا باستكمال البرنامج وإطالق نسخة جديدة في رمضان المقبل".
وأوضحت أن البرنامج الــذي استعرض العام الماضي قصصا من
التراث اإلسالمي ،سيركز هذا العام على استلهام قصص من السيرة
العطرة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ،لتعليم األطفال أخالقه
وحكمته ،وس ــرد عظيم سيرته ،مــؤكــدة أن البرنامج سيقدم جرعة
تربوية وتثقيفية لألطفال بطريقة شائقة وممتعة تضمن إقبالهم على
المشاهدة واالستفادة من الدروس والعبر التي تطرحها الحلقة ،وذلك
باللغة اإلنكليزية للمزيد من الثقيف والتعليم لألطفال الصغار.
وأشارت إلى ردود الفعل المشجعة التي واكبت انطالق برنامجها الجديد "كويتي
بيديا" الشهر الماضي ،مؤكدة أن البرنامج حظى بمتابعة جيدة وإش ــادة من
المشاهدين والقائمين على التلفزيون نظرا لطرحه أفكارا مفيدة برؤية مبتكرة.
وأوضحت أن "البرنامج يعرض يوميا لمدة  15دقيقة عبر شاشة
القناة الثانية ،وذلك في الساعة  9:45مساء ويستضيف شخصيات
في كل المجاالت التي تتحدث عن الكويت ومعالمها وآثارها وروادها
من منطلق توثيق تلفزيوني لموسوعة الكويت وهي "كويتي بيديا"
على غرار الموسوعة العالمية "ويكيبيديا" ،التي "ألهمتنا فكرة واسم
البرنامج بالتعاون مع المعد بشار الحمدان ،والمخرج مشاري العباسي".

نجل البالم يستكمل مشاهد
والده في «بيت الذل»

ألن ال ـن ـج ــوم يـ ـتـ ـب ــارون فـيـمــا
ب ـي ـن ـهــم ،وي ــدعـ ـم ــون بعضهم
الـ ـبـ ـع ــض أمـ ـ ـ ــام الـ ـش ــاش ــة فــي
م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ق ـ ــوي ـ ــة ل ـم ـص ـل ـحــة
العمل فيخرج المشهد والعمل
ك ـلــه ف ــي أب ـ ــدع صـ ـ ــورة ،حيث
ي ـك ــون ه ـن ــاك ت ـن ــاف ــس جـمـيــل
ويصب بالنهاية في مصلحة
الدراما والمشاهد بكل تأكيد،
أم ـ ــا ال ـب ـط ــول ــة الـ ـف ــردي ــة فـهــي
م ـســؤو ل ـيــة ك ـب ـيــرة يتحملها
أمام جمهوره ،وعليه أن يكون
على قدر هذه المسؤولية وإال
فإن العمل سيخفق كله ،لذلك
فهي تحتاج إلــى سـنــوات من
الـ ـخـ ـب ــرة والـ ـعـ ـم ــل ال ـف ـن ــي فــي
رصيد الفنان.
• ما الدور الذي لم تجسده
حتى اآلن وتشعر أنه سيقدمك
بطريقة مغايرة؟
 ل ـيــس لـ ــدي ت ـص ــور حــولشخصية معينة قــد تبرزني
بشكل مغاير للجمهور ،ولكن
بـشـكــل ع ــام ال أق ـبــل إال ال ــدور
ال ـ ــذي ي ـس ـت ـفــزنــي ويـشـعــرنــي

اثنا عشر كتابا متنوعا ضمتها السلسلة الجديدة التي أصدرها
الباحثان المتخصصان د .عبدالرحمن الفوزان ،ود .محمد آل الشيخ،
وصدرت بعنوان "العربية بين يدي أوالدنا ...سلسلة في تعليم اللغة
العربية لغير الناطقين بها".
وهذه السلسلة ،التي صدرت ضمن إصدارات "العربية للجميع"،
ُ
تعد من أحــدث السالسل في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين
بها للصغار ،والمحور األساسي فيها هو النص الذي تدور حوله
التدريبات وتعليم المهارات والعناصر.
وحرصت النصوص والرسمات الموجودة في السلسلة على
إظـهــار ثقافة أهــل اللغة قــدر اإلم ـكــان ،بــاسـتـخــدام أسـمــاء عربية
ومالبس عربية لتعزيز الثقافة اللغوية ،إضافة إلــى ضم كتاب
التدريبات والنشاط إلى كتاب الطالب ،والضبط التام لمفردات
السلسلة ونصوصها والمفردات والتراكيب في كل وحدة.
وتتميز السلسلة بالتكامل بين الكفايات ا لـثــاث؛ اللغوية
واالتـصــالـيــة والـثـقــافـيــة ،وات ـبــاع نـظــام الــوحــدة التعليمية في
عرض المادة ،واختتام كل وحدة بنشاط إضافي يعزز مهارة من
المهارات اللغوية يتمثل في لعبة تعليمية أو أنشودة مشوقة
تناسب الصغار.
وتتضمن السلسلة تعليم الصغار  1931مفردة شائعة في
العربية فيما تصحبها برمجيات ومواد صوتية ،إضافة إلى
كتب للمعلم تتضمن إرشــادات عامة له ،ومقترحات بكيفية
عرض الدروس ،وحل التدريبات الموجودة.

أمل المال

استكمل صــالــح نـجــل الـفـنــان الــراحــل م ـشــاري ال ـبــام ،تصوير
المشاهد المتبقية لوالده في مسلسل "بيت الذل" المقرر عرضه في
رمضان القادم في أول تجربة تمثيلية له والوقوف أمام الكاميرا.
وكشفت الفنانة صمود الكندري منتجة العمل أن صالح شارك
معهم في تصوير آخر مشاهد المسلسل بعدما كان فريق العمل
يعاني ورطة بسبب وفاة الراحل مشاري البالم قبل تصوير المتبقي
له من مشاهد المسلسل.
وق ــال ــت ص ـمــود ال ـك ـن ــدري ف ــي م ـن ـشــور ع ـبــر صـفـحـتـهــا بـمــوقــع
"إن ـس ـت ـغــرام" :صــالــح م ـشــاري ال ـبــام شـكــرا لــوجــودك فــي مسلسل
الراحل فقيدنا مشاري البالم ،شكرا لتواجدك بالعمل في آخر أيام
التصوير ،ظـهــورك مميز ولــه بصمة رحــم الله وال ــدك وأط ــال الله
بعمرك(.مشاري البالم)

• هـ ـ ــل تـ ـفـ ـك ــر فـ ـ ــي خـ ــوض
تجربة سينمائية ،خصوصا
أن بعض المنتجين يستعدون
لمرحلة ما بعد "كورونا"؟
 أعـتـقــد أن الـبـعــض تـفــاء لبـشــأن الـلـقــاح وع ــودة الحياة
ل ـط ـب ـي ـع ـت ـه ــا مـ ـ ــن ف ـ ـتـ ــح دور
ا لـعــرض السينمائي ،ولكنها
م ـ ـجـ ــازفـ ــة أن يـ ـض ــع ال ـم ـن ـتــج
أمـ ــوالـ ــه ف ــي ع ـم ــل سـيـنـمــائــي
ضخم يدر أرباحا مرضية ،في
ظــل ظ ــروف ليست مضمونة،
لذلك تجربة السينما مؤجلة
إلى حين اتضاح الرؤية.

غالف اإلصدار

عرض  58فيلمًا بمهرجان
األقصر للسينما اإلفريقية

كشف رئيس مهرجان
األقصر للسينما االفريقية
السيناريست املصري سيد
فؤاد عن تقديم عروض
لـ 38فيلما مقسمة على 4
مسابقات رسمية ،و 20فيلما
خارج املسابقة الرسمية
خالل النسخة العاشرة
املقرر تنظيم فعالياتها من
 26الجاري حتى أول أبريل
املقبل ،مشيرا إلى برنامج
خاص سيسعى إلى تقديم
بعض تراث املهرجان في
نسخه التسع املاضية.
وقال فؤاد ،في تصريحات
صحافية ،إن فرق العمل
باملهرجان تواصل الليل
بالنهار من أجل إنهاء
االستعدادات الخاصة
بعروض املهرجان ،والندوات
وورش العمل وبقية
الفعاليات املصاحبة له،
وسط إجراءات احترازية
تشارك في وضعها
وتطبيقها على أرض الواقع
مؤسسات عدة في وزارات
الصحة والثقافة والسياحة
واآلثار ،وسلطات محافظة
األقصر ،كاشفا أن التكريمات
تضم بعض الشخصيات
السينمائية املصرية الراحلة
واملعاصرة ،ووجوها
سينمائية مغاربية وافريقية.
(د ب أ)

وفاة أشهر قائد
أوركسترا جيمس ليفين

رحيل ميادة بسيليس بعد صراع مع السرطان
نعت وزارة الثقافة ا لـســور يــة المغنية ميادة
بسيليس ،التي توفيت أ مــس األول عن عمر 54
عاما ،بعد صراع مع مرض عضال.
وك ــان زوج ـهــا الـمــوسـيـقــار ،سـمـيــر كــويـفــاتــي،
أ كــد فــي تصريحات صحافية ،الشهر الماضي،
إصابتها بالسرطان ،وطلب من جمهورها الدعاء
لها ،حتى تستقر حالتها الصحية.
ول ــدت م ـي ــادة ف ــي ح ـلــب ع ــام  ،1967وسـجـلــت
حضورا مبكرا في عالم الفن بعمر التاسعة عبر
إذاعة حلب ،لتقدم بعد ذلك على امتداد مشوارها
 14ألبوما غنائيا ،إضافة إلى أغاني المسلسالت
التلفزيونية.

مشاري البالم

ب ــال ـت ـح ــدي مـ ــع ن ـف ـس ــي ،فـ ــإذا
و ج ــدت أن الشخصية ليست
سـ ـهـ ـل ــة وت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إل ـ ـ ــى ع ـمــل
وج ـ ـ ـهـ ـ ــد أش ـ ـ ـعـ ـ ــر بـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــدي
والرغبة في خوض التجربة،
لذلك فقد قــرأت عــدة نصوص
في الفترة األخيرة إال أنها لم
تشعل حماستي للدرجة التي
تجعلني أقبل العمل.

«العربية بين يدي أوالدنا» سلسلة
تعليمية لغير الناطقين بها

أمل المال :نسخة جديدة من
« »long time agoفي رمضان
•

 م ـ ـ ــن و ج ـ ـ ـهـ ـ ــة ن ـ ـ ـظـ ـ ــري أنالـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـ ـفـ ــرديـ ــة أو ف ـكــرة
الـ ـبـ ـط ــل األوح ـ ـ ـ ــد ل ـي ـس ــت هــي
النجاح ،وفي المقابل البطولة
ال ـج ـم ــاع ـي ــة ل ـي ـس ــت ف ـش ــا أو
إخ ـفــاقــا مــن ال ـف ـنــان ،ك ــان ذلــك
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق حـ ـيـ ـنـ ـم ــا كـ ــان
بطال و حـيــدا يتصدر ملصق
العمل ،ويتحمل مسؤوليته،
أمـ ـ ــا اآلن ف ـت ـع ـت ـبــر ال ـب ـط ــول ــة
الجماعية أفضل بل أكثر قوة،

محمد الدوسري

أعلنت الفنانة املصرية
نيللي كريم انفصالها عن
خطيبها رجل األعمال عمر
إسالم ،لتحسم الجدل الذي
أثير حول هذا املوضوع
خالل الفترة األخيرة.
وقالت نيللي ،خالل مداخلة
تلفزيونية ،إنها انفصلت
عن خطيبها بعد رحلة
جمعتهما في دبي.
وفي يونيو املاضي،
أعلنت كريم خطبتها على
رجل األعمال عمر إسالم،
موضحة أن احتفالية
الخطوبة تمت في أجواء
عائلية ،بحضور  4أفراد
من كل عائلة ،التزاما
باإلجراءات االحترازية التي
تنتهجها الدولة املصرية
ملواجهة فيروس كورونا.
وحول مشاركتها في
الدراما الرمضانية ،قالت:
"منذ بداية حياتي وأنا
شخصية ال تحسب األمور،
أو تخطط لها ،ونفس
األمر بشأن تواجدي في
رمضان ،لكنها بالصدفة
أصبح حضوري في هذا
املوسم شيئا معتادا لي
ولجمهوري".

مشاركات متنوعة
ش ـ ـ ــارك ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات
الموسيقية ،وقدمت حفالت غنائية في سورية،
والمغرب ،ومصر ،والواليات المتحدة.
ومن أشهر أغانيها (كذبك حلو) ،و(بلقبي في
حكي) ،و(راح دايما أهواك) ،و(خليني على قدي)،
و(أحسنلك تروح) ،و(شو تأملت) ،و(مين قالك).

النجمة مـيــادة بسيليس فــي ذ مــة ا لـلــه ...قلوبنا
مع األستاذ سمير كويفاتي والعائلة .العزاء لهم
ولنا بنجمتنا التي ارتقت إلى السماء".

أيقونة الفن السوري

رحيل صادم

وكتب الممثل والمخرج السوري أيمن زيدان
في صفحته على الفيسبوك "ولنزداد ألما وحرقة
ف ــي ه ــذه األيـ ــام الـسـيـئــة ،أي ـقــونــة ال ـفــن ال ـســوري

كما كتب المقدم التلفزيوني السوري مصطفى
اآل غــا على تويتر "رحيل محزن و صــادم لنجمة
الغناء السوري ميادة بسيليس ،بعد صراع مع

ميادة بسيليس

مرض السرطان ...هزمها المرض ولكنها ستبقى
في الذاكرة دائما وأبدا".
من جانبه ،قال الممثل مصطفى الخاني" :كم
نـحــن بـحــا جــة أل ش ـخــاص نـبــاء مـثـلــك يتمتعون
بكل تلك األخالق العالية مع كل هذا الفن الراقي
ميادة بسيليس لك الرحمة ولذكراك المجد".
بدورها ،قالت الفنانة لطيفة التونسية" :رحم
الله الفنانة السورية الكبيرة المميزة المحترمة".
أما الفنان زياد برجي فقا ل" :ميادة بسيليس
ّ
ً
ّ
ّ
محب للفن األصيل ...في أمان
وداعا سيفتقدك كل
الله يا بنت حلب" ،بينما الممثلة ديمة قندلفت
ً
قــا لـت :ودا ع ــا  ،أ يـتـهــا الصلبة ا لــر قـيـقــة ،الباسمة
ً
الحزينة ...شكرا  ...على كل ما قدمتيه لنا وللفن
السوري أيتها الغائبة الحاضرة".
مــن جـهـتــه ،قــال الـفـنــاننــاصـيــف زي ـتــون :خبر
مـحــزن و مــؤ لــم و خ ـســارة لـلـفــن ا لــرا قــي الحقيقي
مـ ـي ــادة ب ـس ـي ـل ـيــس ال ـف ـن ــان ــة الـ ـس ــوري ــة ال ـح ـل ـبـ ّـيــة
الكبيرة ...رائعة الصوت والحضور".
ونعاها كذلك عــدد مــن الفنانين عبر وسائل
الـ ـت ــواص ــل م ـن ـهــم ال ـم ـغ ـن ـيــة ن ــان ـس ــي زعـ ـب ــاوي،
والممثل عـبــاس ا ل ـنــوري ،وا لـمـخــر جــة والممثلة
واح ــة ال ــراه ــب ،واإلذاعـ ــي ج ــورج غ ــرام ،والـفـنــان
هادي أسود ،والمطربة ديانا كرزون.

توفي جيمس ليفني ،أحد
أشهر قادة األوركسترا في
العالم ،عن  77عاما ،وكان قد
عمل مديرا موسيقيا ألوبرا
متروبوليتان بنيويورك على
مدى  4عقود ،وقال طبيبه
الخاص لن هوروفيتس
إن ليفني توفي في بالم
سبرينجز بكاليفورنيا
و»الوفاة طبيعية».
وكان املوسيقي الشهير
يحظى بتقدير كبير بني
جمهور أوبرا متروبوليتان
واملوسيقيني واألكاديميني
بدار األوبرا ،التي أسهم
في ترسيخ مكانتها على
مستوى العالم ،ويعتبر
أشهر قائد أوركسترا
أميركي في عصره ،وقاد
 2500عرض في أكثر من 80
دار أوبرا منذ بداية عمله
في أوبرا متروبوليتان عام
 ،1971ليتولى إدارتها لفترة
أطول من أي مدير غيره منذ
تأسيسها عام .1880
(رويترز)
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رؤى عالمية
حملة «الضغوط القصوى» زادت معارضة إيران للتسوية
هادي كحل زاده -
فورين أفيرز

خالل أول سنتين من حملة
«الضغوط القصوى» وقبل
تفشي فيروس كورونا ،أدت
العقوبات األميركية إلى
انكماش االقتصاد ًاإليراني
بنسبة  %12تقريبا وتراجع
الدخل الحقيقي للفرد بنسبة
وصادرات النفط بنسبة
%14
ً
 ،%80ونتيجة لذلك أصبحت
فكرة التواصل مع الغرب لحل
المشاكل االقتصادية اإليرانية
غير مقبولة.

المتشددون
اإليرانيون لم
ُي ّ
رسخوا قوتهم
االقتصادية فحسب
بل نجحوا في
إثارة الشكوك حول
منافع التواصل
الدبلوماسي
كوسيلة لتحسين
حياة المواطنين
العاديين

تجديد العقوبات
األميركية في عهد
الرئيس دونالد
ترامب أدى إلى
إقناع اإليرانيين
العاديين بعدم
فاعلية الدبلوماسية

ّ
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرش ـ ـ ــد األع ـ ـ ـلـ ـ ــى
اإليراني ،آية الله علي خامنئي،
رس ــائ ــل مـخـتـلـطــة ح ــول نــوايــا
بلده بشأن البرنامج النووي،
ف ـفــي ب ــداي ــة ف ـب ــراي ــر ال ـمــاضــي،
ُ
ت ـع ـه ــد خ ــام ـن ـئ ــي بـ ـ ــأن ت ـ ـجـ ـ ّـدد
إيران التزامها الكامل باالتفاق
ال ـنــووي الـمـبــرم فــي عــام 2015
حالما ترفع الواليات المتحدة
جميع الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة
َ
أسبوعين
عنها ،لكن بعد مرور
فـقــط عـلــى ذل ــك ال ـمــوقــف ،أعلن
خامنئي أن إ ي ــران قــد ُت ّ
خصب
الـيــورانـيــوم بــدرجــة نقاء تصل
إلــى  %60إذا احتاج البلد إلى
ذلـ ــك ،وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،عـ ّـبــر
خ ــام ـن ـئ ــي عـ ــن دعـ ـم ــه ل ـق ــان ــون
جديد أصدره البرلمان اإليراني
بهدف إنهاء عمليات التفتيش
التي تقوم بها "الوكالة الدولية
لـلـطــاقــة ال ــذري ــة" ف ــي الـمـنـشــآت
النووية اإليرانية.
ال ت ـت ـب ـن ــى إي ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـق ــارب ــة
ع ــدائـ ـي ــة ب ـك ــل بـ ـس ــاط ــة ،بـ ــل إن
م ــواق ـف ـه ــا الـ ـمـ ـتـ ـش ــددة تـعـكــس
مزاج البلد الذي لم يعد يعتبر
ً
ً
ال ـ ـغ ـ ــرب شـ ــري ـ ـكـ ــا اقـ ـتـ ـص ــادي ــا
ً
مـ ـحـ ـتـ ـم ــا ل ـ ـ ــه ،وأدى ت ـج ــد ي ــد
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة فــي عهد
ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب إل ــى
إقناع اإليرانيين العاديين بعدم
فــاعـلـيــة الــدبـلــومــاسـيــة .عـمــدت
واشنطن إلــى تضييق الخناق
عـلــى االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي على
أمـ ــل إضـ ـع ــاف س ـط ــوة الـنـخـبــة
السياسية المحلية ،لكن أدت
ح ـم ـل ــة "الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـق ـص ــوى"
التي أطلقها ترامب إلى ترسيخ
القوة االقتصادية والسياسية
في إيران التي باتت تحارب أي
شكل من التسوية.
خ ـ ـ ـ ـ ــال أول س ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن م ــن
ح ـم ـل ــة "الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـق ـص ــوى"
وق ـبــل تـفـشــي ف ـيــروس كــورونــا
ا لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد ،أدت ا لـ ـعـ ـق ــو ب ــات
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ان ـ ـك ـ ـمـ ــاش
االقتصاد اإليراني بنسبة %12
ً
تقريبا وتراجع الدخل الحقيقي
للفرد بنسبة  %14وص ــادرات
ً
واستنادا
النفط بنسبة ،%80
ُ
إل ـ ــى "اسـ ـتـ ـط ــاع دخ ـ ــل األ َس ـ ـ ــر
ون ـف ـقــات ـهــا" ال ـ ــذي جـ ــرى تـحــت
إش ـ ـ ــراف "الـ ـم ــرك ــز اإلح ـص ــائ ــي
اإلي ــران ــي" ،ارت ـف ــع م ـعــدل الفقر
المطلق بنسبة  %11بين مارس
 2018وم ــارس  ،2020وتــراجــع
مستوى المعيشة بنسبة %13
عـلــى الـصـعـيــد الــوط ـنــي .كــذلــك
خ ـســرت الـعـمـلــة الــوطـنـيــة ربــع
ً
قيمتها تـقــريـبــا ،مـمــا أدى إلــى
ت ــراج ــع ال ـح ــد األدنـ ـ ــى لــأجــور
ً
م ــن  $260إ ل ـ ــى  $70ش ـه ــر ي ــا ،
وزادت كـلـفــة ال ـس ـلــة ال ـغــذائ ـيــة

التي تشمل  2100كيلو كالوري
ب ـث ــاث ــة أضـ ـع ــاف .ف ــي غ ـضــون
ذل ـ ــك ،ارت ـف ـع ــت ن ـس ـبــة ال ـس ـكــان
المحرومين إلــى  %40في عام
 ،2019وخالل هذه الفترة تراجع
إنفاق العائالت اإليرانية على
التعليم والنشاطات الترفيهية
بنسبة  30و %32على التوالي.
عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أدت
حملة الضغوط القصوى التي
أطلقها ترامب إلى تغيير بنية
الطبقات االجتماعية في إيران
من
عبر إفـقــار شريحة واسـعــة ً
ال ـط ـب ـق ــة ال ــوسـ ـط ــى ،ون ـت ـي ـجــة
لــذلــك أصبحت فـكــرة التواصل
مـ ـ ــع ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب ل ـ ـحـ ــل الـ ـمـ ـش ــاك ــل
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة غـيــر
مقبولة.
كانت عقوبات ترامب ّ
مدمرة
أكـثــر مــن عـقــوبــات سلفه بــاراك
ً
أوباما بمرتين تقريبا ،لكن لم
تترافق عقوبات ترامب مع أي
حوافز أو أهداف واضحة ،لذا لم
ً
تنتج ضغوطا سياسية محلية
لفرض التسويات أو حث إيران
ع ـلــى ال ـت ـف ــاوض م ــع ال ــوالي ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،وعـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا فـ ــرض
أوباما العقوبات ،دعم المرشح
للرئاسة حسن روحاني الفكرة
القائلة إن المشاكل االقتصادية
واالجتماعية في إيــران ترتبط
بـعــزلــة الـبـلــد ،واعـتـبــر الجهود
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة والـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
عــوا مــل أ ســا سـيــة للتغلب على
هـ ــذه ال ـم ـش ــاك ــل .فـ ــاز روح ــان ــي
بــالــرئــاســة فــي ع ــام  2013بـنـ ً
ـاء
على هــذه الـفـكــرة ،لكن ال يبدو
ً
هذا الطرح مقنعا اليوم.
رفع روحاني سقف التوقعات
حــول منافع أي اتـفــاق محتمل
والـ ـت ــزم ب ــوع ــده أمـ ــام ج ــزء من
الناخبين اإليرانيين ،فحين كان
االتفاق النووي المبرم في عام
 2015س ــاري الـمـفـعــول ،ارتـفــع
ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي إيـ ــران
بنسبة  ،%17ونشأت  3ماليين
ون ـص ــف ف ــرص ــة ع ـمــل ج ــدي ــدة،
معظمها في الشركات الصغيرة
الـنــاشـطــة فــي ق ـطــاع الـخــدمــات
في المدن الكبرى ،كذلك ،تراجع
معدل الفقر في المدن األساسية
وفــي طـهــران إلــى أقــل مــن %20
ً
بعد تنفيذ االتـفــاق ،واستنادا
إل ـ ُـى االس ـت ـطــاعــات الـمــرتـبـطــة
باأل َسر ،يمكن اعتبار  %45من
ً
سكان إيران في عام  2017جزءا
من الطبقة الوسطى ،مما يعني
أنهم ليسوا فقراء أو ّ
معرضين
للفقر.
لكن خـســرت إدارة روحــانــي
ً
ً
ج ـ ـ ـ ـ ــزءا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا م ـ ــن س ـل ـط ـت ـهــا
حين فشلت فــي تــوز يــع منافع
االت ـفــاق ال ـنــووي عـلــى مختلف

الحرس الثوري يوزع الحزم الغذائية على ماليين العائالت المحرومة
شــرائــح المجتمع بــالـتـســاوي.
في البلدات والقرى الصغيرة،
ح ــاف ـظ ــت م ـس ـت ــوي ــات ال ـب ـطــالــة
والفقر على المعدل نفسه ،ولم
تـسـتـفــد ال ـعــائــات الـفـقـيــرة في
هذه المناطق من رفع العقوبات
األميركية بين العامين 2015
ً
و 2018نـظــرا إلــى غـيــاب فرص
العمل الجديدة وصعوبة تأمين
الطعام للناس ،كذلك بقي معدل
ال ـف ـقــر ف ــي األريـ ـ ــاف ف ــوق عتبة
األرب ـع ـي ــن ف ــي ال ـم ـئــة م ـنــذ عــام
 ،2013و ل ــم يـحـصــل أي تـغـ ّـيــر
بــارز غــداة االتـفــاق الـنــووي ،ثم
أدت العقوبات الجديدة في عام
 2018إلــى زيــادة أعــداد الفقراء
اإليـ ــران ـ ـي ـ ـيـ ــن ،م ـ ــن  22م ـل ـي ــون
شخص إلى  32مليونا ،وتراجع
فــي الــوقــت نفسه حجم الطبقة
الوسطى اإليــرانـيــة مــن  45إلى
 %30بحلول مارس  ،2020ومن
المتوقع أن يرتفع معدل الفقر
إلى  45أو  %48في عام .2021
أدى غ ـ ـيـ ــاب اإلن ـ ـص ـ ــاف فــي
توزيع منافع االتفاق النووي،
ً
تزامنا مع ّ
توسع مظاهر الفقر
بعد فرض العقوبات الجديدة،
إل ـ ــى ت ـخ ـي ـيــب آم ـ ـ ــال ال ـط ـب ـقــات
الــدنـيــا فــي المجتمع اإليــرانــي،
فلم تعد هــذه الفئة مــن الناس
م ـق ـت ـن ـعــة بـ ـ ــأن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
وج ـهــود الـتــواصــل ق ــادرة على
معالجة المشكلة االقتصادية.
هكذا اصطدمت الجهود التي
تشبه حملة روحــانــي فــي عــام
 2013بـمـصــاعــب الـحـيــاة التي
واجـهـهــا ع ــدد كبير مــن سكان
ً
إي ـ ـ ــران ،ث ــم زاد ال ــوض ــع سـ ــوء ا

ً
بعدما عقد البلد ا تـفــا قــا لكبح
برنامجه النووي.
ن ـج ـح ــت إدارة تـ ــرا مـ ــب فــي
ت ـغ ـي ـي ــر الـ ـت ــركـ ـيـ ـب ــة ال ـط ـب ـق ـي ــة
داخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي
وزادت حـجــم الـمـصــاعــب التي
ً
يواجهها البلد عموما  ،لكنها
ُ
ل ـ ــم تـ ـحـ ـق ــق أي نـ ـت ــائ ــج ت ـف ـيــد
الـ ـمـ ـص ــال ــح األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ف ـقــد
س ـ ّـرع ــت ال ـع ـق ــوب ــات ال ـج ــدي ــدة
ع ـس ـك ــرة االقـ ـتـ ـص ــاد اإليـ ــرانـ ــي.
تتعامل الدولة اليوم مع عجز
كبير في الموازنة العامة وقد
تراكمت الديون على المقاولين
فــي الـقـطــاع ال ـخــاص ،مـمــا أدى
إل ــى إفـ ــاس ع ــدد كـبـيــر مـنـهــم،
وســاهــم ه ــؤالء الـمـقــاولــون في
ت ــأم ـي ــن ن ـح ــو  %25م ــن ف ــرص
العمل فــي إي ــران خــال العقود
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وكـ ـ ــانـ ـ ــوا م ـ ــن أب ـ ــرز
الجهات التي ّ
مولت السياسيين
اإلصالحيين في آخر  25سنة.
اليوم ،أصبح معظم المقاولين
ال ـ ـخـ ــاص ـ ـيـ ــن مـ ـفـ ـلـ ـسـ ـي ــن ،وقـ ــد
عـمــدت شــركــة "خــاتــم األنـبـيــاء"
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوالت و«م ـ ـع ـ ـهـ ــد ج ـه ــاد
ال ـن ـص ــر" ال ـت ــاب ـع ـت ــان ل ـل ـحــرس
ال ـث ــوري اإلي ــران ــي إل ــى اخـتــراق
أسواقهم واالستفادة منها ،وفي
آ خــر سنتين ،أعلنت  13شركة
خاصة لبناء الطرقات من أصل
 14إفالسها ،في حين تضاعفت
م ـشــاريــع ب ـنــاء ال ـط ــرق ــات الـتــي
استلمتها شركة "خاتم األنبياء"
منذ عام .2019
اقـ ـتـ ـن ــص ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـثـ ــوري
اإليــرانــي الفرصة لـطــرح نفسه
ً
كجهة ال غنى عنها اجتماعيا

ً
واق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــا ،وف ـ ـ ــي أصـ ـع ــب
المراحل التي مـ ّـرت بها إيــران،
أ خ ــذت مخيمات طالبية تتكل
ع ـ ـلـ ــى الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات الـ ـخـ ـي ــري ــة
ولها رواب ــط بالحرس الثوري
زم ـ ــام الـ ـمـ ـب ــادرة ،ف ـع ـمــدت إلــى
تــوسـيــع قــاعــدتـهــا االجتماعية
ع ـبــر ت ـقــديــم اإلع ــان ــات والــدعــم
االجتماعي للمناطق الفقيرة،
َ
ك ــذل ــك قـ ـ َـمـ ــع ال ـ ـحـ ــرس الـ ـث ــوري
اإليراني الناشطين المستقلين
وم ـن ـظ ـمــات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
م ـث ــل "ج ـم ـع ـيــة إغ ــاث ــة ال ـط ــاب
ال ـش ـع ـب ـي ــة" الـ ـمـ ـع ــروف ــة ب ــاس ــم
"جمعية اإلم ــام ع ـلــي" ،ثــم أخــذ
على عاتقه مهمة توزيع الحزم
الغذائية إلى ماليين العائالت
الـمـحــرومــة ،واس ـت ـفــاد الـحــرس
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــوري اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي مـ ـ ــن ه ــذه
ال ـظ ــروف إلض ـع ــاف مـصــداقـيــة
روحاني على اعتبار أنه يهدر
الوقت والطاقة على محادثات
ن ــووي ــة ع ـق ـي ـمــة ب ـ ــدل مـعــالـجــة
الـفـقــر كـمــا تـفـعــل الـحـمـلــة شبه
العسكرية.
ُ َ
ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم تـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه ال ـ ــن ـ ــخ ـ ــب
السياسية اإل يــرا نـيــة ،ال سيما
الـمـعـسـكــر اإلص ــاح ــي ،أسـئـلــة
صعبة من الرأي العام الذي بات
يعتبر العقوبات الالمتناهية
ً
ً
عنصرا محوريا من السياسة
األم ـي ــرك ـي ــة ت ـج ــاه إي ـ ـ ــران ،فـهــل
ي ـس ـت ـط ـيــع مـ ــؤيـ ــدو الـ ـت ــواص ــل
م ــع الـ ـغ ــرب أن ي ـض ـم ـنــوا ع ــدم
ظ ـهــور مـشـكـلــة ج ــدي ــدة تسمح
لألميركيين بفرض العقوبات
ً
م ـ ـ ـجـ ـ ــددا بـ ـع ــد ح ـ ــل ال ـم ـش ــاك ــل
المرتبطة بــالـبــرامــج اإليــرانـيــة

ً
ال ـنــوويــة وال ـصــاروخ ـيــة مـثــا؟
م ـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـبـ ـع ــد أن ي ـن ـج ــح
أي بـ ـل ــد مـ ـ ـع ـ ـ ّـرض ل ـل ـع ـق ــوب ــات
األميركية المتواصلة في جذب
استثمارات خارجية كبرى .هل
َ
ً
ُيعقل إذا أن يدافع أي فريق عن
ً
مع الغرب ،وتحديدا
التواصل ّ
ب ـعــدمــا ت ــوق ــع صـ ـن ــدوق الـنـقــد
ال ــدول ــي ع ــودة الـنـمــو اإليــرانــي
إلى نسبة  %3.2في عام 2021
ً
رغم القيود المفروضة راهنا؟
ل ـ ـ ــم ُيـ ـ ـ ـ ّ
ـرسـ ـ ـ ــخ ال ـ ـم ـ ـت ـ ـشـ ــددون
اإليرانيون قوتهم االقتصادية
ً
فحسب ،بــل نجحوا أ يـضــا في
إثـ ـ ـ ــارة الـ ـشـ ـك ــوك ح ـ ــول م ـنــافــع
التواصل الدبلوماسي كوسيلة
ل ـت ـح ـس ـيــن حـ ـي ــاة ال ـمــواط ـن ـيــن
ال ـ ـعـ ــادي ـ ـيـ ــن ،فـ ـق ــد اس ـت ـع ـم ـل ــت
الفصائل السياسية المتشددة
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام الـ ـب ــارزة الـتــي
تـ ـسـ ـيـ ـط ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــا كـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ّ
ـروج
للفكرة القائلة إن "ا لـمـقــاو مــة"،
ال ال ـتــواصــل ،هــي ال ـتــي تسمح
إليران بعقد أفضل اتفاق ممكن
حيث تضطر الواليات المتحدة
ً
أخيرا لالعتراف بحقوق إيران
كقوة ناشئة في الشرق األوسط.
يبدو أن المعسكر األميركي
ال ــذي ي ـعــارض رف ــع الـعـقــوبــات
م ـ ـقـ ــابـ ــل االم ـ ـت ـ ـث ـ ــال اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي
ُيـ ّ
ـرســخ عن غير قصد الخطاب
المتشدد الذي ال يعتبر مقاربة
ً
استثناء على القاعدة،
تــرا مــب
بـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــار األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي فــي
ال ـس ـي ــاس ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وبـ ـن ـ ً
ـاء
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـم ـف ـه ــوم ،سـتـبـقــى
ً
الـعـقــوبــات ج ــزء ا ال يـتـجــزأ من
ال ـس ـي ــاس ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ت ـجــاه

إي ــران ،بغض النظر عــن هوية
الــرئـيــس األم ـيــركــي واسـتـعــداد
ط ـه ــران ل ـل ـتــواصــل م ــع ال ـغ ــرب.
لكبح برنامج إيران الصاروخي
ونـفــوذهــا اإلقـلـيـمــي ،ستحاول
الواليات المتحدة على األرجح
أن تزيد ضغوطها االقتصادية
ع ـ ـ ـبـ ـ ــر ت ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــوب ـ ــات
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـفـ ـ ــرو ضـ ـ ــة ،إذ ي ـس ـت ـع ـم ــل
معارضو التفاوض في طهران
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة إلث ـ ـ ـبـ ـ ــات ع ـجــز
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عــن تنفيذ
ال ـت ــزام ــات ـه ــا وإص ـ ــراره ـ ــا عـلــى
خ ــوض لعبة المـتـنــاهـيــة .على
أرض الــواقــع ،تغيرت الظروف
ال ـق ــائ ـم ــة م ـن ــذ ع ـ ــام  2015فــي
ً
َ
البلد ين معا  ،وبسبب سياسة
ت ــرام ــب االن ـه ــزام ـي ــة ،أصـبـحــت
ً
ً
ال ـت ـســويــة خـ ـي ــارا م ـك ـل ـفــا وأق ــل
جاذبية بنظر إيران.

عندما كان االتفاق
النووي المبرم في
عام  2015ساري
المفعول ارتفع
النمو االقتصادي
بطهران %17

كيف يستفيد بايدن من تقييد سلطات الحرب؟

ً
إصالح «تفويض استخدام القوة العسكرية» ليس دليال على تضحية الرئيس بصالحياته
•

ستيفن والت – فورين بوليسي

أعلنت إدارة بايدن أنها تريد التعاون مع الكونغرس
ُ
إللغاء "تفويض استخدام القوة العسكرية" الذي اعت ِمد
في عامي  2001و 2002واستبداله بـ«إطار عمل خاص
وم ـح ــدود يضمن حـمــايــة األمـيــركـيـيــن مــن الـتـهــديــدات
ً
اإلرهابية تزامنا مع إنهاء الحروب الالمتناهية" .بعبارة
ّ
أخرى ،يريد بايدن على ما يبدو أن يحد نطاق التفويض
ً
الذي تستعمله القوات األميركية راهنا إلطالق عملياتها،
مما يعني إضعاف قدرته الخاصة على إصــدار األوامــر
بالتحرك .ما سبب هذا التوجه؟
في األصل ،تم إقرار "تفويض استخدام القوة العسكرية"
فــي عــام  ،2001بعد ثــاثــة أي ــام فقط على اع ـت ــداءات 11
سبتمبر (لم يعارضه إال صوت واحد في مجلس النواب
ّ
األميركي) ،فكان هذا القرار ُيركز بكل بساطة على تنظيم
"القاعدة" ويسمح للرئيس األميركي "باستعمال جميع
أنواع القوة الالزمة والمناسبة ضد األشخاص أو الدول أو
المنظمات التي يعتبرها متورطة بالتخطيط لالعتدءات
اإلرهابية التي وقعت في  11سبتمبر  2001أو الجهات
التي أصدرت األوامر أو نفذت العملية أو ّ
سهلت حصولها"،
ثم سمح "تفويض استخدام القوة العسكرية" في عام 2002
باستعمال القوة "للدفاع عن األمن القومي األميركي ضد
التهديدات العراقية المستمرة" ،لــذا كــان بمثابة ضوء
أخضر لتنفيذ الغزو األميركي الشائب الذي أطلقته إدارة
جورج بوش اإلبن ضد العراق في عام .2003
لكن هــذيــن القانونين ّ
توسعا لــأســف بما يتجاوز
هدفهما األصلي خالل السنوات الالحقة ،فكان قانون عام
 2001يهدف في األصل إلى السماح بإطالق تحرك عسكري
ً
ضد تنظيم "القاعدة" تحديدا ،لكن لجأ إليه الرؤساء جورج
بوش االبن وباراك أوباما ودونالد ترامب لتبرير مجموعة
واسـعــة مــن الـتـحــركــات األخـ ــرى ،منها مهاجمة تنظيم
"داعــش" أو نظام بشار األسد في سورية ،ورغم اإلعالن
ً
عن انتهاء الحرب رسميا في العراق في عام  ،2011لجأت
إدارة أوباما إلى "تفويض استخدام القوة العسكرية" من
عام  2002واستعملته "كأساس قانوني بديل" إلطالق
حملة ضد "داعش" ،كذلك أعلنت إدارة ترامب مسؤوليتها
عن اغتيال الجنرال اإليراني قاسم سليماني في يناير
 2020بموجب القانون نفسه.
من الواضح أن توسيع قوانين الكونغرس بهذه الطريقة

يستهزئ بـ ُـحـكــم الـقــانــون ُ
ويـضـ ِـعــف الـمـبــدأ الـجــوهــري
الــذي يمنع الرؤساء من شن الحروب من تلقاء أنفسهم
أو توسيع التحركات العسكرية بما يتجاوز تفويضهم
ً
األص ـلــي .مــن المنطقي إذا أن ي ـحــاول بــايــدن استبدال
هذه التبريرات البالية بتشريع يناسب الظروف الراهنة
ويتماشى مع المتطلبات العسكرية المستجدة.
لـكــن عـلــى مـسـتــوى آخـ ــر ،ق ــد ت ـبــدو ت ـحــركــات بــايــدن
مــربـكــة ،وبـغــض الـنـظــر عــن رأي بــايــدن أو مستشاريه
بالحروب التي تخوضها الواليات المتحدة في الوقت
الراهن ،ما الذي يدفعهم إلى تفضيل "إطــار عمل خاص
ومـحــدود" قد يكبح حرية تحركهم في نهاية المطاف؟
ً
بما أن الكونغرس ،ومجلس الشيوخ تحديدا ،يواجهان
ً
ً
وضعا شائكا اليوم ،ما الــذي يدفع أي رئيس إلى خلق
ً
ظروف قد تجعله يرغب في إصدار أمر بالتحرك عسكريا
مع أنه يعرف أنه ال يستطيع اتخاذ هذه الخطوة بسبب
عجزه عن قيادة األغلبية في الكونغرس؟ حتى لو بقيت
هذه الفكرة افتراضية ،ما الذي يدفع أي زعيم منطقي إلى
تكبيل يديه بنفسه؟
قد ينجم هذا التصرف عن ثالثة أسباب وجيهة على
األقل:
ً
أوال ،ي ـجــب أال نـسـتـبـعــد اح ـت ـمــال أن ي ـك ــون بــايــدن
ً
مقتنعا بــأن ما يفعله صائب بكل بساطة ،فهو أمضى
معظم مسيرته السياسية في الكونغرس وتــرأس لجنة
العالقات الخارجية .أعطى اآلبــاء المؤسسون صالحية
إعالن الحروب للكونغرس ،ال الرئيس ،ورغم تالشي هذا
المبدأ بدرجة كبيرة في آخر  75سنة ،ربما يظن بايدن أن
الكونغرس يحق له أن ّ
يوسع دوره في النقاشات المرتبطة
ً
باستخدام القوة مقارنة بالعقود األخيرة.
ً
ثانيا ،يريد بايدن ،بصفته رئيس البالد ،إقناع
ال ـكــون ـغــرس ب ـتــوس ـيــع س ـي ـطــرتــه ع ـلــى ال ـن ـشــاطــات
العسكرية األميركية البعيدة .حين يتعامل الرؤساء
ً
مــع الـتـفــويـضــات الـســابـقــة بــاعـتـبــارهــا شـيـكــا على
بياض لتبرير أي تحركات يريدونها من الجيش،
يستطيع أعضاء الكونغرس أن يقفوا على الهامش
وينتقدوا قراراتهم من دون أن يتحملوا أي مسؤولية
شخصية عما يحصل ،فقد يتذمر مؤيدو الحلول
ً
السلمية مثال من سوء استخدام الرؤساء لسلطتهم،
مــا ي ــؤدي إلــى نـشــوء مستنقعات ال نفع منها .في
المقابل ،قد ّ
يعبر مؤيدو استعمال القوة عن سخطهم

جو بايدن
حين يفشل أي رئيس في اتخاذ التحركات العسكرية
التي يدعمونها.
ل ـكــن ح ـيــن يـضـطــر أع ـض ــاء ال ـكــون ـغــرس للتصويت
لتفويض استعمال القوة أو ضده ،قد يتحملون مسؤولية
ً
قرارهم ويترافق هذا الوضع أحيانا مع تداعيات بارزة،
فانهارت آمــال السيناتور السابق سام نان (ديمقراطي
بالوصول إلــى ســدة الرئاسة حين
عن واليــة جورجيا)
ّ
ع ــارض حــرب الخليج ،وأث ــر ق ــرار السيناتورة هيالري
كلينتون بدعم غزو العراق بموجب "تفويض استخدام
القوة العسكرية" في عام  2002في هزيمتها أمام أوباما
ُ
جبر
الذي عارض
الحرب في عام  .2008في الحد األدنى ،ت ِ
ّ
المشرعين على التنبه إلى رغبات ناخبيهم.
هذه الظروف
إذا أراد بايدن أن ُي ّ
صعب على أعضاء الكونغرس البقاء
على هامش التطورات ،يمكن اعتبار مطالبتهم بالتفاوض
ثم التصويت إلقرار نسخة جديدة من "تفويض استخدام
القوة العسكرية" خطوة ذكية ،لكن لن يكون أي اتفاق جديد
ً
ً
سهال لهذا السبب تحديدا .ال شك أن أعضاء الكونغرس
سـيـتــرددون فــي اتـخــاذ ق ــرارات فــوريــة والــرضــوخ لألمر

أوباما
ً
الواقع ،فتكلم أوباما علنا عن رغبته في تعديل "تفويض
استخدام القوة العسكرية" األصلي من عام  2001ثم إلغائه
فــي نهاية الـمـطــاف ،حتى أن اإلدارة األميركية طالبت
في عام  2015بتفويض جديد (يختلف عن نسخة عام
 )2001للعمليات المضادة لتنظيم "داعش" ،لكن لم يهتم
الكونغرس باتخاذ موقف حاسم من هذا الموضوع وتابع
بكل بساطة تمويل عمليات مكافحة اإلره ــاب بموجب
القانون الذي تم إقراره في األصل لمواجهة عدو مختلف.
ً
ثــالـثــا ،قــد يحصل بــايــدن ،بفضل النسخة "الخاصة
والـمـحــدودة" من "تفويض استخدام القوة العسكرية"،
على العذر الذي يحتاج إليه لالمتناع عن التحركات التي
ً
يعتبرها غير مناسبة تزامنا مع نقل جزء من مسؤولية
اتخاذ القرارات إلى الكونغرس ،وبما أن الواليات المتحدة
ّ
عينت نفسها حارسة العالم (أو قوة ال غنى عنها) ،يواجه
ً
جميع الــرؤســاء ضغوطا متواصلة كــي يتحركوا عند
ُ
وقوع حدث مؤسف في أي زاوية من العالم .تعتبر هذه
اللحظات بمثابة اختبار لقوة إرادة واشنطن ومصداقيتها
وشجاعة رئيسها ،وال مفر من أن يستغل النقاد العدائيون

والخصوم السياسيون أي فشل في التحرك لصالحهم،
حتى لو غابت الخيارات الصائبة أو ّ
مهدت التحركات
المقترحة لتفاقم الوضع القائم.
ً
سيحصل ب ــاي ــدن إذا عـلــى َم ـخ ــرج مـنــاســب بفضل
التفويض المحدود حين يحاول مؤيدو استعمال القوة
النافذون دفعه إلى خوض مغامرات عسكرية جديدة ،وإذا
كان "تفويض استخدام القوة العسكرية" الجديد ال يسمح
بتحرك يعارضه الرئيس ،سيتمكن بايدن من اللجوء إلى
الكونغرس ليقول ألعضائه" :إذا أردتم مني اإلقدام على
ّ
وتصوتوا
خطوة معينة ،يجب أن تستجمعوا شجاعتكم
على تفويض منفصل" ،وإذا عجز المتشددون عن الفوز
بالتصويت ،يستطيع بايدن أن يبرر امتناعه عن التحرك
ً
انطالقا من غياب الدعم الشعبي والتشريعي لهذه الخطوة.
استعمل أوباما هذا التكتيك في عام  2013حين أعلن
رغبته في نيل موافقة الكونغرس الستعمال القوة ضد
نـظــام األس ــد فــي ســوريــة بعدما أق ــدم ه ــذا األخ ـيــر على
استخدام األسلحة الكيماوية وتحدى بذلك "الخط األحمر"
الــذي رسمه أوبــامــا :لــم يحصد التحرك العسكري دعم
الشعب وال الكونغرس ،ولم يحصل هذا التحرك في نهاية
المطافّ .
تعرض أوباما لالنتقادات رغم كل شيء ،لكن بقي
ً
متماشيا مع ّ
توجه الكونغرس والرأي العام ومنع
قراره
بذلك تورط الواليات المتحدة في صراع شائك.
لكن هذا التحليل يشمل بعض المعلومات ُ
المضللة
ً
أيضا ،وال يعني تضييق نطاق "تفويض استخدام القوة
العسكرية" أن بــايــدن سيتخلى عــن جميع صالحياته
المرتبطة بالعمليات العسكرية األميركية ،ولــن يمرر
الكونغرس هذا النوع من القوانين وسيعارضه بايدن
ً
في مطلق األحوال .واقعيا ،سيحتفظ الرئيس األميركي
بصالحيات كثيرة الستعمال القوة حين يشاء ،ال سيما
إذا أراد الرد على تهديدات وشيكة ومباشرة ،أو الدفاع عن
ً
الحلفاء ،أو حماية حياة األميركيين في الخارج ،فعمليا،
لن يمنع إلغاء النسخ القديمة من "تفويض استخدام القوة
العسكرية" بايدن من اتخاذ الخطوات التي يريدها ،بل إنه
سيكبح تحركاته حين يرغب في ذلك ،وإذا كانت المطالبة
بنسخة جديدة من "تفويض َاستخدام القوة العسكرية"
المنتخبين على التعامل ّ
كفيلة بتشجيع النواب ُ
بجدية
مع مسؤولياتهم الدستورية في مجال األمن القومي ،فذلك
يعني أن هذه الخطوة تستحق الدعم المطلق!
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إخفاق الواليات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
فان جاكسون – فورين
أفيرز

في ظل غياب الحلفاء أو
األراضي في ًمنطقة المحيط
الهندي ونظرا إلى تراجع
بلوغ القواعد
القدرة على ً
والموانئ مقارنة بأجزاء أخرى
من آسيا ،ستواجه القوات
األميركية مصاعب متزايدة
وتأخذ مجازفات إضافية
حين تحاول فرض قوتها ً
العسكرية في المحيط مقارنة
بأي مناطق أخرى باستثناء
مضيق تايوان.

السنوات األربع
الماضية دفعت
ً
ً
عددا كبيرا من
حلفاء واشنطن
إلى التشكيك في
مصداقية الواليات
ّ
وتوسعت
المتحدة
الئحة المسائل
الم ّ
اإلقليمية ُ
لحة

الوجود العسكري
األميركي المحدود
في منطقة المحيط
الهندي ال ُيعتبر
ّ
مجرد ثغرة يمكن
ّ
سدها

ش ــدد الــرئـيــس األم ـيــركــي جو
ب ــاي ــدن ف ــي أول ات ـص ــال هــاتـفــي
جـمـعــه بــالــرئـيــس الـصـيـنــي شي
ج ـيــن بـيـنــغ ب ـعــد تـنـصـيـبــه على
إعطائه األولــويــة "إلبـقــاء منطقة
َ
المحيطين الهندي والهادئ ّ
حرة
ومنفتحة" ،ثم كرر الفكرة نفسها
أم ـ ـ ــام رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـه ـن ــدي
ن ــاري ـن ــدرا م ــودي وزع ـي ــم كــوريــا
الـجـنــوبـيــة م ــون ج ــاي إن ،وفــي
اتصال بين بايدن ورئيس الوزراء
ال ـيــابــانــي يــوشـيـهـيــدي ســوجــا،
أكد المسؤوالن أهمية التحالف
األم ـي ــرك ــي ال ـي ــاب ــان ــي بــاع ـت ـبــاره
"حجر أســاس للسالم واالزدهــار
في منطقة ّ
حرة ومنفتحة".
كــانــت إدارة تــرامــب قــد كثفت
مــواقـفـهــا ب ـشــأن آس ـيــا ألن هــذه
ُ
الـمـنـطـقــة ت ـسـ ّـهــل إن ـش ــاء جبهة
ضغط إضافية ضد بكين ،أراد
ال ـم ـس ــؤول ــون ف ــي ع ـه ــد ت ــرام ــب
إي ـ ـجـ ــاد طـ ـ ــرق جـ ــديـ ــدة ل ــزي ــادة
مـ ـش ــاك ــل الـ ـصـ ـي ــن ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
المحيط الهادئ ،وكانوا يظنون
أن ـهــم يستطيعون بــذلــك إبـعــاد
ت ــركـ ـي ــز ب ـك ـي ــن وم ـ ـ ــوارده ـ ـ ــا عــن
مجاالت تنافسية أخرى ،فحتى
اآلن ،تـتـبـنــى إدارة ب ــاي ــدن هــذا
المنطق عـلــى مــا ي ـبــدو ،لـكــن لم
تفكر اإلدارتان لألسف بتداعيات
أو مـ ـخ ــاط ــر ت ــوسـ ـي ــع م ـســاحــة
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاورات فـ ــي ه ـ ــذه "ال ـل ـع ـبــة
العظمى" مع الصين.

نسف السالم اآلسيوي
م ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ـت ـح ـل ـي ـل ـي ــة،
تتعلق أكبر مشكلة فــي منطقة
َ
الـمـحـيــطـيــن ال ـه ـنــدي وال ـه ــادئ
بــاع ـت ـبــار شـ ــرق آس ـي ــا ال ـ ــذي لم
يـ ـشـ ـه ــد أي ح ـ ـ ـ ــروب م ـ ـنـ ــذ عـ ــام
ً
 1979ج ــزء ا منها .هــذا "السالم
اآلس ـ ـيـ ــوي" ه ــو ن ـت ــاج عـ ــدد مــن
ال ـعــوامــل ،بـمــا فــي ذل ــك الــوجــود
ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي الـمـتـقــدم
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــال ـ ـ ـفـ ـ ــات األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــة،
وان ـ ـفـ ــراج ال ـع ــاق ــات ب ـيــن بكين
وواشنطن ،والترابط االقتصادي،
والـمـعــايـيــر اإلقـلـيـمـيــة الـســائــدة
والـهـنــدســة الـمـتـعــددة األط ــراف،
وان ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة فــي
ب ـعــض األوس ـ ـ ــاط ،ل ــذا ُيـفـتــرض
أن ي ـكــون ال ـس ــام وأس ـبــابــه في
ش ــرق آس ـيــا والـمـحـيــط ال ـهــادئ
مــن أب ــرز الـنـقــاط الـمـحــوريــة في
السياسة األميركية تجاه هذه
ال ـم ـن ـط ـقــة ،وت ــزي ــد أه ـم ـي ــة ه ــذه
المقاربة في ظل تالشي معظم
األسـبــاب التاريخية لالستقرار
خالل السنوات األخيرة .هل من
هدف أهم من تجنب الحرب في
أغنى منطقة في العالم وأكثرها
ً
اك ـت ـظ ــاظ ــا ب ــال ـس ـك ــان والـ ـق ــوات
العسكرية؟

ل ـك ــن م ــن خ ـ ــال ال ـج ـم ــع بـيــن
ج ـ ـنـ ــوب آس ـ ـيـ ــا وش ـ ـ ـ ــرق آسـ ـي ــا،
ُ
ال م ـف ــر مـ ــن أن تـ ـخ ـ ّـي ــم مـنـطـقــة
َ
الـمـحـيــطـيــن ال ـه ـنــدي وال ـه ــادئ
على الـســام اآلس ـيــوي .خاضت
الـ ـهـ ـن ــد وب ــاكـ ـسـ ـت ــان صـ ــراعـ ــات
متكررة في آخر نصف قرن ،مما
يثبت أن ا لـسـيــا ســات المعمول
بها في جنوب آسيا ال تتماشى
مـ ــع ت ـل ــك ال ـم ـع ـت ـم ــدة فـ ــي ش ــرق
آس ـ ـيـ ــا ،ف ـن ـح ــن أم ـ ـ ــام م ـ ـنـ ــاورات
ً
مختلفة إذا  ،تـجــازف واشنطن
بـخـســارة هــذه الــرؤيــة وقدرتها
على تعديل سياساتها بالشكل
المطلوب حين تتعامل مع جميع
ً
ال ـت ـطــورات انـطــاقــا مــن منظور
مـ ّ
ـوحــد لهذه المنطقة الضخمة
ً
وتـ ـض ــع ن ـص ــب ع ـي ـن ـي ـهــا ه ــدف ــا
ً
ً
ضخما واح ــدا ،ولــو أنــه ال يــزال
ً
ض ـم ـن ـيــا .ال تـسـتـطـيــع ال ـك ـفــاءة
السياسية األميركية أن تعالج
المشاكل غير المنظورة ،وال مفر
من أن ُت ّ
حول المعادلة المعتمدة
َ
فــي منطقة المحيطين الهندي
وال ـهــادئ الـســام اآلس ـيــوي إلى
بقعة عمياء خطيرة.
لكن لن يكون تجاهل السالم
اآلسيوي مصدر الخطر الوحيد
ال ـ ــذي ت ــواج ـه ــه واش ـن ـط ــن حين
ُت ـ ّ
ـوس ــع ال ـم ـف ـهــوم الـ ــذي تحمله
عــن آسـيــا ،بــل تـجــازف الــواليــات
ً
المتحدة أيضا بتوسيع نفوذها
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـم ـح ـيــط ال ـه ـنــدي
بـ ـ ــدرجـ ـ ــة م ـ ـفـ ــرطـ ــة ،إذ ت ـت ـف ــوق
واشـنـطــن عـلــى مـسـتــويــات عــدة
وت ـم ـل ــك م ـص ــال ــح م ـت ـن ــوع ــة فــي
ش ــرق آسـيــا والـمـحـيــط ال ـهــادئ:
ت ـش ـمــل هـ ــذه ال ـم ـن ــاط ــق خـمـســة
حـ ـلـ ـف ــاء ل ـ ـلـ ــواليـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة،
وال نـنـســى ه ـ ــاواي ال ـت ــي تـضـ ّـم
مـ ـق ــر ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
الـمـحـيـطـيــن ال ـه ـن ــدي وال ـه ــادئ
وإقليم غوام األميركي .بموجب
"اتفاق االرتـبــاط الحر" ،تسيطر
بشكل حصري
الواليات المتحدة
ٍ
على أمــن والي ــات ميكرونيسيا
المتحدة وجزر مارشال وباالو
مقابل نشر قواعدها والوصول
إل ــى ال ـمــوانــئ .ه ــذه الـتـحــالـفــات
وااللـتــزامــات المدعومة بوجود
أكثر من  80ألف جندي أميركي
وع ـش ــرات الـمـنـشــآت العسكرية
فــي منطقة شــرق آسـيــا وحدها
ً
تمنح الــواليــات المتحدة نفوذا
ً
قــويــا فــي شــرق آسيا والمحيط
ال ـهــادئ ،لكن ال تملك واشنطن
الـنــوع نفسه مــن التحالفات أو
الـمـســؤولـيــات أو الـمـصــالــح في
منطقة المحيط الهندي.
ل ـ ـ ـهـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــب ،س ـ ـتـ ــواجـ ــه
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مشكلة في
حـجــم مـصــداقـيـتـهــا ف ــي منطقة
الـمـحـيــط الـهـنــدي إذا أرادت أن

قوات أميركية في منطقة المحيط الهندي
ت ـ ـخـ ــوض ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب أو ت ـطـ ّـب ــق
دبلوماسية اإلك ــراه هـنــاك ،ففي
ظــل غـيــاب الحلفاء أو األراض ــي
ً
ف ــي ت ـلــك ال ـم ـن ـط ـقــة ونـ ـظ ــرا إلــى
على بلوغ القواعد
تراجع القدرة ً
والموانئ مقارنة بأجزاء أخرى
م ـ ــن آسـ ـ ـي ـ ــا ،سـ ـت ــواج ــه ال ـ ـقـ ــوات
األم ـي ــرك ـي ــة م ـص ــاع ــب م ـت ــزاي ــدة
وتأخذ مجازفات إضافية حين
العسكرية
تحاول فــرض قوتها
ً
في المحيط الهندي مقارنة بأي
مناطق أخرى ًباستثناء مضيق
تــايــوان .نتيجة لــذلــك ،ال تحمل
التهديدات وااللتزامات األميركية
في منطقة المحيط الهندي الثقل
الذي تتمتع به في أماكن أخرى.
يـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع الـ ـ ـبـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــاغ ـ ــون ف ــي
ال ـ ـع ـ ــادة أن ي ـت ـغ ـل ــب عـ ـل ــى ه ــذا
الـنــوع مــن المشاكل عبر زيــادة
التسلح والتمويل بدل تحسين
االسـتــراتـيـجـيــة الـمـعـتـمــدة ،لكن
ال ُي ـع ـت ـبــر الـ ــوجـ ــود ال ـع ـس ـكــري
األمـيــركــي الـمـحــدود فــي منطقة
الـمـحـيــط ال ـه ـنــدي م ـج ـ ّـرد ثـغــرة
ي ـم ـك ــن س ـ ـ ّـده ـ ــا ،بـ ــل ي ــؤث ــر ه ــذا
العامل في المصالح ً األميركية
فــي المنطقة م ـقــار نــة بمصالح
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن فـ ـ ــي أجـ ـ ـ ـ ـ ــزاء أخـ ـ ــرى
مـ ــن آس ـ ـيـ ــا ،وسـ ـيـ ـك ــون تــوس ـيــع
الــوجــود األمـيــركــي الـبـحــري في
ً
الـمـحـيــط ال ـه ـنــدي مـنـطـقـيــا إذا
اح ـت ــاج ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
إلـ ــى االسـ ـتـ ـع ــداد النـ ـ ــدالع حــرب
م ـف ــاج ـئ ــة ه ـ ـنـ ــاك ،ل ـك ــن يـحـصــل
أب ـ ــرز ص ـ ــراع ت ـخ ــوض ــه الـصـيــن
ً
ً
ض ــد ال ـه ـنــد ب ـ ــرا ،وت ـح ــدي ــدا في
الهيمااليا ،وال يؤثر هذا النزاع
في المصالح األميركية .كذلك ،لن

تقف الصين على الهامش حين
تالحظ أن الجيش األميركي بدأ
يحاصرها ،ولتجنب الحرب في
المحيط الهندي ،تقضي أفضل
ً
طــريـقــة إذا بضبط الـنـفــس بــدل
زيادة أعداد الجنود للدفاع عن
ً
خــط أحـمــر غـيــر مــوجــود أص ــا.
لن تكون عسكرة هذا الجزء من
العالم مفيدة ألي فريق ،بل إنها
ستزيد التكاليف المترتبة على
دافعي الضرائب األميركيين.
وم ـ ــن خ ـ ــال مـ ـح ــاول ــة إل ـه ــاء
الصين أو إضـعــاف تفوقها في
الـمـحـيــط ال ـه ـن ــدي ،ق ــد ت ـجــازف
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ب ــإلـ ـه ــاء
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا وإضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاف ت ـف ــوق ـه ــا
ّ
الـ ـخ ــاص ،ول ــو أن إدارة بــايــدن
ً
ورثت تحالفات سليمة ونظاما
ً
إقليميا غـيــر مـتـنــازع عليه في
آس ـي ــا ،لـكــانــت سـتـقـنــع الجميع
على األرج ــح بـضــرورة التوسع
ً
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ب ـح ـث ــا ع ــن أم ــاك ــن
جــديــدة تـحـتــاج إل ــى اسـتــرجــاع
االستقرار ،لكن دفعت السنوات
األربــع الماضية بعدد كبير من
حـلـفــاء واشـنـطــن إل ــى التشكيك
بـمـصــداقـيــة ال ــوالي ــات المتحدة
وت ـ ـ ّ
ـوسـ ـ ـع ـ ــت الئ ـ ـحـ ــة ال ـم ـس ــائ ــل
ً
ّ
ُ
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ــمـ ـل ــح ــة ،ب ـ ـ ــدءا مــن
تكثيف الضغوط الصينية على
ً
تـ ــايـ ــوان وص ـ ـ ــوال إلـ ــى الـ ـق ــدرات
ال ـ ـ ـنـ ـ ــوويـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اك ـت ـس ـب ـت ـه ــا
كــوريــا الـشـمــالـيــة .كــذلــك ،تشير
أح ـ ـ ـ ـ ــدث اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـ ـ ــرأي
إل ــى ع ــدم اه ـت ـمــام مـعـظــم ال ــدول
ف ــي جـ ـن ــوب آسـ ـي ــا بــالـمـنــافـســة
القائمة بين الدول الكبرى بقدر
م ــا ت ـه ـتــم بــال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـنــاخــي،

وال ـ ــامـ ـ ـس ـ ــاواة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة،
وال ـ ـت ـ ـعـ ــافـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي مــن
فيروس "كــوفـيــد ،"19مما يعني
أن ان ـش ـغ ــاالت ـه ــا ت ـت ـع ــارض مــع
أول ــوي ــات الـسـيــاســة الـخــارجـيــة
األمـيــركـيــة فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة.
بـعـبــارة أخ ــرى ،تكثر الخطوات
اإلص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـت ـط ـيــع
بـ ـ ــايـ ـ ــدن ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذهـ ـ ــا فـ ـ ــي شـ ــرق
آسيا والمحيط الـهــادئ قبل أن
ينشغل بتوسيع نطاق المصالح
األميركية.

استرجاع التوازن بأقل كلفة
ه ــذه األس ـب ــاب كـلـهــا ال تـبــرر
إهمال منطقة المحيط الهندي،
ً
ل ـكــن نـ ـظ ــرا إلـ ــى ت ــراج ــع أهـمـيــة
ه ـ ــذه ال ـم ـن ـط ـق ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ً
ّ
وتفوق
الواليات المتحدة عموما
واش ـن ـط ــن ال ـن ـس ـبــي ف ــي أم ــاك ــن
أخــرى ،وحدها المبادرات التي
تكون قليلة المخاطر والتكاليف
ُ
تعتبر منطقية هناك .يستطيع
التحالف الرباعي (بين أستراليا
وال ـه ـن ــد والـ ـي ــاب ــان والـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة) أن يطلق ه ــذا الـنــوع
مــن ال ـم ـبــادرات طالما تتماشى
توقعاته مع األحداث على أرض
ال ــواق ــع ،ويـنـطـبــق الـمـبــدأ نفسه
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار األمـ ـي ــرك ــي بـمـنــح
معلومات استخبارية إلى الهند
خ ــال مـنــاوشــاتـهــا األخ ـيــرة مع
ال ـص ـي ــن ف ــي ال ـه ـي ـم ــاالي ــا :إن ـهــا
خطوة منطقية على افتراض أن
المسؤولين األميركيين يحملون
ً
ً
سـبـبــا وجـيـهــا كــي يـصــدقــوا أن
تـحـسـيــن مـ ـص ــادر ال ـم ـع ـلــومــات
قادر على كبح أعمال العنف .من

ً
ح ــق ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أيـضــا
أن تـ ـ ّ
ـرحـ ــب ب ــال ـت ــدخ ــل ال ـك ـن ــدي
والـ ـف ــرنـ ـس ــي والـ ـب ــريـ ـط ــان ــي فــي
الـمـنـطـقــة ألن ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ال
ّ
ً
تكلف واشنطن شيئا وتستطيع
ً
تقوية مطالبها تزامنا مع ضبط
دوافعها التنافسية المفرطة عن
طريق التعددية الديمقراطية.
ً
تتقاسم هذه المبادرات عددا
مــن الـن ـقــاط الـمـشـتــركــة ،فـهــي ال
ُ
تجدد التوازن بأقل كلفة فحسب،
ُ
ً
ّ
بل تشجع الــدول األخــرى أيضا
على ّ
تحمل مسؤوليات متزايدة
للحفاظ على أمن المنطقة .يجب
أن تبحث الواليات المتحدة عن
طرق فاعلة لتقديم المساهمات
المناسبة في المحيط الهندي،
ً
ً
مما يعني أن تؤدي دورا تكميليا
م ــن دون أن تـ ـق ــوم ب ــال ـت ــزام ــات
دائمة بــدل أن تبحث عن أدوات
ل ـل ـس ـي ـط ــرة عـ ـل ــى األراض ـ ـ ـ ـ ــي أو
ق ـيــادة "ال ـعــالــم ال ـحـ ّـر" أو ّ
تحمل
أعباء الدول التي تقف على خط
ال ـم ــواج ـه ــة ويـ ـت ــأث ــر مـصـيــرهــا
ً
م ـب ــاش ــرة بـطـبـيـعــة ال ـس ـيــاســات
المعتمدة في المحيط الهندي.
في هذا السياق ،يقول مستشار
األم ــن الـقــومــي فــي عـهــد بــايــدن،
جايك ساليفان ،إن "كــل عنصر
من تحركاتنا في مجال السياسة
الخارجية واألمن القومي يجب
أن ُيـ ـق ــاس ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـطــاف
بحسب تداعياته على العائالت
ّ
العاملة" ،لكن اإلمعان في عسكرة
المحيط الهندي وصرف االنتباه
ع ـ ــن آس ـ ـيـ ــا ال يـ ـلـ ـت ــزم ــان ب ـه ــذا
المعيار.
َ
ّ
ت ـشــكــل مـنـطـقــة الـمـحـيــطـيــن

ً
الهندي والهادئ ً
بناء تحليليا
ً
يستحق االسـتـكـشــاف أحـيــانــا،
ً
فقد تشهد هذه المنطقة أحداثا
بــارزة ويحتل المحيط الهندي
أهـمـيــة جـغــرافـيــة بالنسبة إلــى
حـ ـلـ ـف ــاء واش ـ ـن ـ ـطـ ــن م ـ ــن أمـ ـث ــال
ّ
اليابان وأستراليا ،لكن الموقع
الـ ـجـ ـغ ــراف ــي لـ ـ ـل ـ ــدول ال ـح ـل ـي ـفــة
ً
ليس مــرادفــا للموقع األميركي
ال ـج ـغ ــرافــي ،وي ـجــب أال تسمح
ً
وا شـ ـنـ ـط ــن إذا ل ـل ـغ ـط ــر س ــة أو
ال ـخــوف أو الـتـفـكـيــر الـجـمــاعــي
بتشويه تهديداتها ومصالحها
وق ــدرات ـه ــا .ق ــد ت ـبــدو الـمــواقــف
الـشـفـهـيــة سخيفة وع ــاب ــرة في
ّ
ح ـ ــاالت ك ـث ـي ــرة ،ل ـك ــن ال ـت ـصـ ّـور
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـم ـل ــه الـ ـبـ ـل ــد ع ـ ــن أي
مـ ـل ــف لـ ــه أهـ ـمـ ـي ــة ك ـ ـبـ ــرى ،فـفــي
َ
مــا يـخــص مـنـطـقــة المحيطين
ال ـه ـن ــدي والـ ـ ـه ـ ــادئ ،ق ــد ي ــؤدي
نطاق المصالح األميركية الذي
ي ـســاوي بـيــن المحيط الهندي
وشــرق آسيا بــرأي البعض إلى
كارثة حقيقية.

المحيط الهندي
يحتل أهمية
جغرافية بالنسبة
إلى حلفاء واشنطن
مثل اليابان
وأستراليا

روسيا على شفير االنهيار في ليبيا
•

أنتون مارداسوف وكيريل سيميونوف -ريدل

ف ــي ال ــذك ــرى ال ـع ــاش ــرة الن ـ ــدالع ال ـح ــرب األهـلـيــة
الليبية ،ثمة فرصة كي يتوصل البلد إلــى تسوية
بضغط من واشنطن التي تدخلت
سياسية حقيقية:
ٍ
بقوة بعد انسحابها لفترة طويلة ،انتخب الليبيون
في جنيف حكومة انتقالية ّ
موحدة جديدة في بداية
ُّ
فبراير الماضي ،وكــلــف رئيس المجلس الرئاسي
محمد المنفي ورئيس ال ــوزراء عبدالحميد دبيبة
بـتـحـضـيــر ان ـت ـخ ــاب ــات وط ـن ـيــة وإج ــرائـ ـه ــا ف ــي 24
ديسمبر .2021
قد تفشل أي تسوية سياسية في اللحظة األخيرة
ً
طبعا ،لكن تتعدد األسباب التي تنذر بأن برنامج
إعــادة بناء البلد سيكتمل في نهاية المطاف ،فقد
أث ـبــت فــريــق اح ـتــرافــي جــديــد فــي إدارة جــو بــايــدن
استعداده لزيادة الضغوط على الجهات المؤثرة،
وقــد ّ
تغير الــوضــع فــي ليبيا بطريقة جــذريــة خالل
السنة الماضية :أصبح خليفة حفتر ،بعد حمالته
لدرجة أن
المشينة ضد طرابلس ،شخصية «سامة» ً
ّ
تصده مصر ،أهم العبة في المنطقة ،ونتيجة لذلك،
ُ
لم يعد حفتر يعتبر «القذافي الجديد» وبات احتمال
محاكمته بسبب ا لـجــرا ئــم ا لـتــي ارتكبها «الجيش
ً
الوطني الليبي» التابع له في ترهونة حقيقيا.
ً
كــان انـتـخــاب المنفي ودبـيـبــة مفاجئا بالنسبة
إلى روسيا وتركيا على حد سواء :توقعت موسكو
وأن ـقــرة على مــا يـبــدو انـتـخــاب أسـمــاء مــن الالئحة
المتفق عليها مع القاهرة ،بقيادة فتحي باشاغا،
وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني ،وعقيلة
صــالــح عـيـســى ،رئـيــس مجلس ال ـنــواب الليبي في
شرق البالد.
ح ـتــى اآلن ،ال تـعـتـبــر مــوس ـكــو ن ـتــائــج تـصــويــت
ً
ال ـم ـنــدوب ـيــن الـلـيـبـيـيــن ف ــي ســوي ـســرا م ــؤش ــرا على
االنـ ـهـ ـي ــار ،ف ـق ــد ح ــاول ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ــروسـ ـي ــة فــي
مناسبات مختلفة أن تتواصل مع القوات الليبية
األخ ـ ـ ــرى ،ح ـتــى أن ـه ــا ق ــام ــت بــال ـم ـثــل ف ــي طــرابـلــس
َ
وم ـص ــرات ــة ال ـم ـعــارضــت ـيــن ل ـح ـف ـتــر ،وق ــوب ـل ــت هــذه
ُ
الجهود باهتمام حقيقي .تعتبر النشاطات الروسية
ً
العسكرية جزءا من الوسائل التي يستعملها العبون
مـخـتـلـفــون ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وشـ ـم ــال إفــريـقـيــا
لتنويع عالقاتهم وحصد المنافع ،حتى لو اقتصرت
المكاسب على الجانب التكتيكي ،وسيكون منع هذا
ً
النوع من النشاطات طريقة إلبقاء المجال مفتوحا
أمام التعاون مع القوى التي يحاربها المرتزقة.

ً
عمليا ،تتكل موسكو على الدعم المالي من دولة
خليجية فــي ليبيا ،وحتى لــو أرادت بناء منشآت
عسكرية رسمية هناك ،فال مفر من أن تجد نفسها في
موقف مشابه للمرتزقة السودانيين أو التشاديين
المضطرين لـمـغــادرة البلد فــي حــال الـتــوصــل إلى
ات ـفــاق سـيــاســي م ـس ـتــدام ،عـلــى غ ــرار االت ـف ــاق الــذي
ً
تضغط الــواليــات المتحدة باتجاهه راهـنــا ،فحين
ً
انهارت دفاعات حفتر أخيرا خالل عملية هجومية
مـضــادة ناجحة مــن جانب قــوات طرابلس فــي عام
ّ ،2020
صورت عدسات الهواتف الخليوية المحلية
ً
ً
عـ ـ ــددا ك ـب ـي ــرا م ــن ال ـم ـع ــدات ال ـع ـس ـكــريــة واألس ـل ـحــة
الم ّ
الروسية ُ
عدة للدول المجاورة.
في عام  ،2020كان المرتزقة الروس والسوريون
الذين دعموهم متمركزين في قاعدة الوطية الجوية
في بني وليد وترهونة ،وعند تلخيص المعلومات
الــواردة من مصادر متنوعة ،يسهل أن نستنتج أن
ً
هذه القوات تنتشر راهنا في سرت ومنطقة الرجمة
التي يسيطر عليها حفتر.
تـكـمــن الـمـشـكـلــة ف ــي عـجــز ال ـشــركــات الـعـسـكــريــة
الروسية الخاصة فــي ليبيا عــن تجاهل تعليمات
مــوس ـكــو ،لـكـنـهــا ال تستطيع ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أن
ً
تتجاهل مكانة الدولة الخليجية التي تــؤدي دورا
ً
م ـح ــوري ــا ف ــي تـنـظـيــم ن ـش ــاط ــات عـ ــدد م ــن وحـ ــدات
المرتزقة الدولية .بشكل عام ،يصعب اليوم تحديد
الجهات التي تتخذ الـقــرارات المرتبطة بنشاطات
ال ـشــركــات الـعـسـكــريــة الـخــاصــة وت ـكــون لـهــا الكلمة
األخ ـي ــرة ،ربـمــا تـتـخــذ ال ــدوّل ــة الخليجية ال ـق ــرارات
الحاسمة حتى اآلن ،فقد تبنت سلطاتها هذا النوع
من المقاربات الشاملة في الحرب الليبية ،حتى أنها
حاولت وفق بعض التقارير أن تنقل بطارية تابعة
أرض-جو إلى ليبيا
لصواريخ «باتريوت» األميركية
ّ
بعد مقتل ضـبــاط منها كــانــوا يشغلون صــواريــخ
أرض-جو تم شراؤها من روسيا.
بـعــد انـتـخــابــات شـهــر ف ـبــرايــر ،تـبـ ّـيــن أن روسـيــا
والــدولــىة الخليجية أصبحتا فــي مــوقــف مشابه:
مــن ال ـضــروري أن يحافظ الـبـلــدان على الـنـفــوذ في
منطقة سرت– الجفرة رغم انتقال الحكومة الجديدة
إلى سرت.
ً
إذا أراد األمــن الروسي أن يعطي وجــوده طابعا
ً
شرعيا ،فمن المنطقي أن يتوصل إلى اتفاقيات مع
ّ
األطراف األخرى في أسرع وقت ممكن ،أقله في شرق
ليبيا ،حيث تستطيع الوحدة العسكرية النظامية
ً
أن تتعايش رسميا مع «المرشدين المدنيين» ،لذلك

محمد المنفي

عبد الحميد دبيبة

ع ـمــدت وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة ،وح ـتــى وزارة
ً
الصناعة والتجارة ،حديثا إلى تكثيف اتصاالتهما
م ــع الـسـيــاسـيـيــن م ــن غـ ــرب ل ـي ـب ـيــا ،وفـ ــي ال ـم ـقــابــل،
عـ ّـبــر ع ــدد كـبـيــر مــن الـسـيــاسـيـيــن فــي طــرابـلــس عن
اهتمامهم بالتعاون مع روسيا ،بما في ذلك واحد
ً
مــن أكثر السياسيين نـفــوذا ،وهــو فتحي باشاغا،
وزيــر الداخلية فــي حكومة الــوفــاق الــوطـنــي ،حيث
يملك هذا األخير فرصة جيدة كي يصبح الرئيس
ُ َ
المنتخب في ديسمبر  .2021لهذا السبب ،ال يمكن
ّ
استبعاد احتمال أن تتوصل روسيا إلى تفاهم معين
ً
ً
إلعطاء وجودها في ليبيا طابعا رسميا (بما في ذلك
وجودها العسكري) من خالل التوافق مع السلطات
الليبية الجديدة.
فــي الــوقــت نفسه قــد تتمكن روسـيــا مــن تشريع
وجـ ــود ال ـش ــرك ــات الـعـسـكــريــة ال ـخــاصــة إذا أبــرمــت
ً
شركات النفط الروسية عقودا خاصة بها في ليبيا،
ً
ويمكنها فعل ذلك مثال عبر تنظيم تدابير الحماية
لهذه المنشآت ،حيث تــواجــه «المؤسسة الوطنية
للنفط» في ليبيا مشاكل جدية مع موظفي «حرس
النفطية» الذين ُيفترض أن يحموا حقول
المنشآت
ّ
النفط ،لكنهم ال يكفون عن إثارة الشغب ومنع إنتاج
ً
الـنـفــط .تـجــدر اإلش ــارة أيـضــا إلــى أن روسـيــا تملك
ً
أصال خبرة قانونية في مجال استعمال الشركات
العسكرية الخاصة الرسمية ،منها مجموعة «آر إس
ً
بي» التي تملك عقودا لحماية السفارات الليبية ،كما
في بيالروسيا.

أحمد معيتيق

ً
ال تــواجــه أنـقــرة التي استعملت المرتزقة أيضا
ال ـق ــدر نـفـســه م ــن ال ـم ـشــاكــل إلع ـط ــاء ط ــاب ــع رسـمــي
لــوجــودهــا ف ــي لـيـبـيــا ،إذ يـنـتـشــر الـجـيــش الـتــركــي
في غرب البلد بموجب اتفاقيات رسمية ،وترتبط
المشاريع االقتصادية التي تخطط لها السلطات
ً
ً
التركية راهـنــا ومستقبال بالشركات األوروبـيــة أو
تكون ضخمة لدرجة أال يعوقها أحد ،ويمكن اعتبار
المنطقة االقتصادية االستثناء الوحيد على القاعدة،
فهي نشأت على أســاس اتـفــاق مــع حكومة الوفاق
الوطني بقيادة فايز السراج.
ّ
ي ـ ـبـ ــدو أن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـمـ ــؤقـ ــت الـ ـح ــال ــي،
ً
عبدالحميد دبـيـبــة ،ال ــذي ك ــان م ـســؤوال عــن قطاع
ً
اإلسكان وإدارة المرافق قبل الحرب ،يدرك جيدا واقع
قطاع األعمال الروسي غير المعتاد على المنافسة
والـمـنــاقـصــات ،حـيــث تـســري شــائـعــات مـفــادهــا أنــه
كان من األشخاص الذين حصروا نشاطات مجلس
األعـمــال الــروســي الليبي ومجموعات استثمارية
أخرى بالعروض الجريئة خالل عهد القذافي.
لكن تشمل ليبيا العبين مؤثرين آخرين وتستطيع
م ــوس ـك ــو أن ت ـت ـك ــل ع ـل ـي ـهــم ل ـت ـح ـق ـيــق مـصــالـحـهــا
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وت ـجــري
ً
اتصاالت مباشرة راهنا بين موسكو وعقيلة صالح
عيسى الــذي يحتفظ حتى اآلن بدرجة من النفوذ،
ونائب رئيس ال ــوزراء في حكومة الــوفــاق الوطني
أح ـمــد مـعـيـتـيــق ،وسـيــاسـيـيــن آخ ــري ــن م ــن مـنــاطــق
مختلفة ،ويهتم هؤالء بمتابعة الحوار .حتى فتحي

خليفة حفتر

ً
بــاشــاغــا يـبــدو مـسـتـعــدا لـلـتـعــاون ،مــع أن األجـنــدة
ُّ
الروسية المحلية قد تعوق هذه الجهود ،فقد ات ِهم
ً
وزير الداخلية الليبي مثال بإبقاء «علماء اجتماع»
روس في ليبيا.
ف ــي مـطـلــق األح ـ ـ ــوال ،س ـت ـحــاول أي دولـ ــة ليبية
مـسـتـقـبـلـيــة وم ــدع ــوم ــة م ــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة أن
ُ
ت ـضـ ِـعــف ف ــرص روس ـي ــا ،لـكــن لــن يقتنع الـكـثـيــرون
بصوابية ا لـمـســار السياسي المعتمد وستحاول
مــوسـكــو عـلــى األرجـ ــح أن تـسـتـغــل ه ــذه الـمـشــاعــر،
ومع ذلك ،ستبقى فاعلية هذه الجهود مسألة غير
محسومة ألن موسكو بارعة في التدمير أكثر من
الـبـنــاء ،وه ــذا مــا أثبتته الـتـحــركــات الــروسـيــة بعد
عام .2014

موسكو تجري اتصاالت مع
عقيلة صالح عيسى الذي يحتفظ
بدرجة من النفوذ ونائب رئيس
الوزراء في حكومة الوفاق الوطني
أحمد معيتيق

ةديرجلا

•
العدد  / 4685الجمعة  19مارس 2021م  6 /شعبان 1442هـ

16

foreigndesk@aljarida●com

دوليات

طهران تختبر تشغيل طريق بغداد  -دمشق  -بيروت

ً
• أرسلت شحنات بنزين برا لسورية ولبنان لتفادي «ضربات البحار»
• إسرائيل توضح لباريس شروطها للقبول باتفاق مع إيران
طهران  -فرزاد قاسمي

شرعت طهران في تشغيل
تجريبي لطريق ّبري يربطها
ببغداد ودمشق وبيروت
لنقل المشتقات النفطية
عقب كشف تقرير أميركي
عن سلسلة ضربات بحرية
إسرائيلية ّ
تعرضت لها
الناقالت اإليرانية المتجهة
لسورية ،في حين أبلغ مسؤول
إسرائيلي باريس ًعدم ًممانعة
الغرب اتفاقا نوويا
إبرام ً
مشروطا مع الجمهورية
اإلسالمية.

رفض كندي  -أوكراني
لتقرير إيران عن
إسقاط «الحرس
الثوري» الطائرة
األوكرانية

بعد الكشف عــن «ح ــرب سفن
س ــري ــة» م ـنــدل ـعــة م ـنــذ مـ ــدة بين
إســرائ ـيــل وإي ـ ــران ،ب ــدأت طـهــران
باختبار تجريبي لتشغيل طريق
ب ــري يــربـطـهــا ب ـب ـغــداد ودم ـشــق
وبـ ـي ــروت ك ــان ــت إدارة الــرئ ـيــس
األميركي السابق دونالد ترامب
ت ـ ـفـ ــرض عـ ـلـ ـي ــه رق ـ ــاب ـ ــة ش ــدي ــدة
لـلـحـيـلــولــة دون اس ـت ـخــدامــه في
نقل األسلحة واألفراد للجماعات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــة م ـ ــع ال ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلسالمية في المنطقة.
وأك ــد مـصــدر رفـيــع المستوى
ف ــي ش ــرك ــة الـ ـبـ ـت ــرول اإلي ــرانـ ـي ــة
لـ«الجريدة» األنباء التي تحدثت
عــن إرس ــال شـحـنــات بـنــزيــن إلــى
ً
لبنان عبر ال ـعــراق ،قــائــا إن 10
شاحنات عبرت ،االثنين الماضي،
عبر معبر القائم الحدودي و10
شــاحـنــات أخ ــرى عـبــرت الـحــدود
ً
اإليرانية  -العراقية أيضا متجهة
إل ــى س ــوري ــة ال ـثــاثــاء الـمــاضــي،
ً
م ـض ـي ـفــا أن  20شــاح ـنــة أخ ــرى
سـتـتـجــه األسـ ـب ــوع ال ـم ـق ـبــل إلــى
سورية ولبنان.
وكـ ـش ــف الـ ـمـ ـص ــدر أن إيـ ـ ــران
أرسلت باخرة محملة بالبنزين
وال ـم ــازوت وال ـغ ــاز إل ــى ســوريــة،
ً
قـبــل أسـبــوعـيــن ،وك ــان م ـقــررا أن
تـفـ ّـرغ حمولتها فــي ســوريــة ،ثم
يتم نقل جزء من حمولة الباخرة
ّ
عبر البر إلى لبنان ،لكن السفينة
اضـ ـ ـط ـ ــرت إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوران ح ــول
إفــريـقـيــا لـبـلــوغ الـبـحــر األبـيــض
ال ـم ـت ــوس ــط ع ـب ــر م ـض ـي ــق جـبــل
ط ـ ــارق ،ب ـعــد أن وص ـل ــت ط ـهــران
معلومات تفيد بأن اإلسرائيليين
يمكن أن يستهدفوها في البحر
األحـمــر إذا حــاولــت الـعـبــور عبر
قناة السويس ،وهــو األمــر الذي
أدى إلى تأخير وصــول إمــدادات
ال ـب ـن ــزي ــن اإلي ـ ــران ـ ــي إل ـ ــى ل ـب ـنــان
وسورية التي اضطرت إلى رفع
أس ـعــار الـمـحــروقــات بشكل غير
مسبوق خالل األيام األخيرة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة
اإليــران ـيــة فــي ب ـيــروت والـسـفــارة
اإليرانية بدمشق قامتا بضغوط
كـبـيــرة عـلــى شــركــة ال ـب ـتــرول كي
ً
ترسل شحنات البنزين بــرا في
مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـخ ـف ـيــف ح ـ ــدة أزمـ ــة
المحروقات بالبلدين .وأوضــح
الـمـصــدر أن الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
اش ـت ــرط ــت أن ت ـك ـشــف األجـ ـه ــزة
األمنية العراقية على الشحنات

مصر :إثيوبيا تسعى
لفرض األمر الواقع

أعلنت مصر ،أمس ،رفضها
تصريحات إثيوبية بشأن
استكمال ملء سد النهضة،
حتى لو لم يتم التوصل
إلى اتفاق على قواعد ملء
وتشغيل السد.
وقال المتحدث الرسمي
باسم وزارة الخارجية
المصرية ،أحمد حافظ ،إن
«تصريحات وزيري الخارجية
والري اإلثيوبيين التي
أكدت اعتزام أديس أبابا
استكمال ملء السد دون
ً
اتفاق ،تكشف مجددا عن نية
إثيوبيا ورغبتها في فرض
األمر الواقع على دولتي
وهو أمر ترفضه
المصبّ ،
مصر لما يمثله من تهديد
لمصالح الشعبين المصري
والسوداني ،ولتأثير مثل هذه
اإلجراءات األحادية على األمن
واالستقرار في المنطقة».

إيرانيون يحتفلون بالعام الجديد في طهران أمس األول
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـكـ ـث ــف وخ ـ ـ ـ ـ ــارج إط ـ ــار
التفتيش العادي للتأكد من أنها
ال تحمل أسلحة ،وهــو ما قبلته
السلطات اإليرانية.

تهديد ومساعدة
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،أك ــد مـصــدر
آخـ ـ ـ ــر فـ ـ ــي «ف ـ ـي ـ ـلـ ــق الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس» أن
اإليــرانـيـيــن أرس ـلــوا رســائــل عبر
وساطة روسية إلى ّاإلسرائيليين
واألم ـي ــرك ـي ـي ــن ح ـ ــذروه ـ ــم فـيـهــا
م ــن ال ـق ـي ــام ب ــاس ـت ـه ــداف أي من
هــذه الشاحنات .ودعــا المصدر
أن طـ ـه ــران هـ ـ ــددت بــاس ـت ـهــداف
شـ ـحـ ـن ــات الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ــرج
م ــن ال ـح ـق ــول ال ـس ــوري ــة الــواق ـعــة
ت ـح ــت س ـي ـط ــرة قـ ـ ــوات «س ــوري ــة
الديمقراطية  -قسد» المدعومة
م ــن ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ف ــي حــال
ّ
تعرضت قوافلها للضرب.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
طـ ـل ــب إرسـ ـ ـ ـ ــال سـ ــريـ ــع ل ـل ــوق ــود
واألك ـس ـي ـج ـيــن ال ـم ـض ـغــوط جــاء
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـب ـن ــان ــي
م ـي ـش ــال عـ ــون ورئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـنــواب اللبناني نبيه ب ــري في
اجـتـمــاعــات حـضــرهــا مـمـثــل عن
طهران وعناصر من «حزب الله»

تحمل مسؤولية توزيع الوقود
واألكسيجين في لبنان.
وب ـ ـ ّـي ـ ــن أن شـ ــركـ ــة الـ ـبـ ـت ــرول
اإليرانية ّأمنت شحنة البنزين،
فـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات
تــابـعــة ل ـ ــوزارة الـصـحــة بتأمين
األك ـس ـي ـج ـيــن ال ـم ـض ـغ ــوط ال ــذي
أرســل إلــى بـيــروت لمساعدة في
عالج حاالت كورونا.
وأك ــد أن  10شــاحـنــات بنزين
وم ـث ـل ـهــم أوك ـس ـي ـج ـيــن سـتــرســل
للبنان خالل  10أيام و 20شاحنة
بـنــزيــن سـتــرســل لـســوريــة ريثما
تصل السفينة المحملة بالوقود
إلى مرفأ بانياس.
وأشار إلى أنه تقرر أن ترسل
شــركــة ال ـب ـتــرول اإليــران ـيــة ناقلة
نـ ـف ــط أخـ ـ ـ ــرى ت ـح ـم ــل م ـش ـت ـقــات
نفطية مختلفة إلى سورية خالل
أسـ ـب ــوعـ ـي ــن لـ ـمـ ـس ــاع ــدة دم ـش ــق
وبيروت باألزمة الحالية.
وأرجــع المصدر ما جــاء على
لـ ـس ــان ن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ـم ــدي ــري ــة
الـعــامــة للنفط فــي وزارة الطاقة
والـمـيــاه اللبنانية بـعــدم علمها
بـ ــال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ،قـ ــائـ ــا إن ق ـ ــرار
ً
ارس ـ ـ ــال ال ـش ـح ـن ــات كـ ــان ط ــارئ ــا
ولـهــذا ،فــإن الـشــركــة المستوردة
سـتـعـلــم ال ـمــديــريــة ب ــأق ــرب وقــت

(رويترز)
وتسوي األمور الرسمية الخاصة
بإجراءات إدخال الشاحنات.

أولوية إيرانية
إلى ذلــك ،أكد المتحدث باسم
الحكومة اإليرانية ،علي ربيعي،
السعي إلرســاء اتفاق مع الغرب
خ ــال األش ـهــر المتبقية بــواليــة
الرئيس حسن روحاني.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ربـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــي ،فـ ــي
تصريحات ،أن إلـغــاء العقوبات
األميركية ومكافحة «كورونا» من
أولويات الحكومة للعام اإليراني
القادم الذي يبدأ بعد غد األحد.
وج ـ ــاء ذلـ ــك ب ـعــد تـصــريـحــات
لــوزيــر ال ـخــارج ـيــة مـحـمــد جــواد
ظريف ،اتهم فيها إدارة الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ال ـج ــدي ــد ج ــو ب ــاي ــدن
بالسعي للحصول على تنازالت
ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ــران م ـ ــن خ ــال
«الضغط واإلكراه».
واع ـت ـب ــر أن عـ ـ ــودة ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة إل ــى االتـ ـف ــاق ال ـنــووي
«يـمـكــن أن ت ـكــون س ـه ـلــة» ،وذل ــك
ب ـ ـ ــأن ت ـ ـعـ ــود واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ل ـل ــوف ــاء
بــالـتــزامــاتـهــا ،لكنه هــاجــم رغبة
البيت األبيض في توسيع االتفاق
لـكــي يـشـمــل أنـشـطــة ط ـه ــران في

المنطقة وتسلحها الصاروخي
يريدون
الباليستي ،قائال« :إنهم
ً
اتـفــاقـيــة جــديــدة أوسـ ــع ،وشـيــئــا
ً
مختلفا».
م ــن جــانــب آخـ ــر ،أف ـ ــادت قـنــاة
ً
«ف ــوك ــس ن ـي ــوز» ،ن ـقــا ع ــن صــور
لألقمار االصطناعية التقطتها
شــركــة «م ــاك ــزار لـلـتـكـنــولــوجـيــا»
أنـ ــه م ــع ص ـن ــع م ـن ـص ــات إط ــاق
ل ـل ـص ــواري ــخ الـبــالـيـسـتـيــة تحت
األرض فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــو قـ ـ ــع خ ـ ــور غ ـ ــو
ب ـم ـحــاف ـظــة ه ــرم ــزغ ــان ج ـنــوبــي
إيــران ،اقترب الموقع الذي يبعد
عن القاعدة األميركية بالكويت
 800كــم ومــن القاعدة األميركية
في اإلمــارات  320كم ،من مرحلة
التشغيل.

اشتراط إسرائيلي
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،أب ـل ــغ قــائــد
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي أفـ ـي ــف
كــوخــافــي مـســؤولـيــن فرنسيين
كبارا بأنه ال يعارض إبرام اتفاق
جــديــد ح ــول الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي،
شــرط أن يجعل «مــن المستحيل
ً
ّ
التزود بقنبلة
عمليا» على إيران
ذرية.
وب ــدأ رئ ـيــس ال ــدول ــة الـعـبــريــة

واشنطن تصوغ «وثيقة فلسطينية»
يعول على بايدن لوقف تهميشه
واألردن
ً

اإلمارت تلغي مؤتمرا مع إسرائيل ...فهل انتهى «شهر العسل»؟
ب ــان ـت ـظ ــار مـ ــا س ـت ـح ـم ـلــه االن ـت ـخ ــاب ــات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ،خـ ـ ــال ع ــام ـي ــن،
الـ ـت ــي تـ ـج ــرى ب ـع ــد أي ـ ـ ــام وال يـ ـب ــدو أن ـهــا
سـتـنـهــي حــالــة االس ـت ـع ـصــاء ف ــي المشهد
السياسي اإلسرائيلي ،وكذلك االنتخابات
ً
الفلسطينية األولــى منذ  15عــامــا ،والتي
س ـت ـب ــدأ ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة فــي
م ــاي ــو ،ك ـش ـفــت م ـع ـل ــوم ــات ع ــن ال ـخ ـطــوط
العريضة لمسودة مذكرة داخلية تعكف
إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن على
ص ـيــاغ ـت ـهــا بـ ـه ــدف وض ـ ــع خ ـط ــة إلع ـ ــادة
العالقات مع الفلسطينيين ،التي انهارت
تقريبا فــي عهد الرئيس السابق دونالد
ترامب.
وقـ ــال ش ـخ ـصــان مـطـلـعــان ع ـلــى وثـيـقــة
وزارة الـخــارجـيــة إن الـمــذكــرة ال ت ــزال في
«مرحلة العمل» المبكر ،لكنها قد تشكل في
نهاية المطاف األساس للتراجع عن أجزاء
من نهج ترامب ،الذي ندد به الفلسطينيون،
باعتباره منحازا بشدة إلسرائيل.
وتعهدت إدارة بايدن باستئناف مئات
الـمــايـيــن مــن الـ ـ ــدوالرات مــن الـمـســاعــدات
االقتصادية واإلنسانية ،والعمل على إعادة
فتح البعثة الدبلوماسية للفلسطينيين
في واشنطن.
كما أوضح مساعدو بايدن أنهم يريدون
إعادة وضع هدف حل الدولتين من خالل
التفاوض كأولوية في السياسة األميركية
بشأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
وق ــال ج ــزء مــن م ـســودة ال ـمــذكــرة ،التي
نقلتها صحيفة «ذا ناشيونال» االمارتية
الناطقة باالنكليزية ،إن الرؤية األميركية
هي «تعزيز الحرية واألمن واالزدهــار لكل
من اإلسرائيليين والفلسطينيين في المدى
القريب».
وتشير الوثيقة إلــى أنــه يمكن اإلعــان
ع ــن م ـس ــاع ــدات بـقـيـمــة  15م ـل ـيــون دوالر
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن ب ـح ـل ــول ن ـه ــاي ــة مـ ــارس

سلة أخبار

إسرائيلي يمر أمام الفتة انتخابية لنتنياهو في القدس أمس
لـلـتـصــدي لـمــرض كــوفـيــد  ،19 -كـمــا أنها
تتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن األنشطة
االستيطانية اإلسرائيلية.
الى ذلك ،يرى محللون أن عرقلة األردن
رحلة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو الــى اإلمـ ــارات قبل االنـتـخــابــات،
تهدف الى توجيه رسالة مفادها أن عمان
لن تقبل بعد اليوم بتهميشها ،مشيرين
ال ــى أن المملكة ت ـعـ ّـول عـلــى بــايــدن لقلب
االتجاه الذي كان قائما في عهد ترامب.
ويقول مدير «مركز الفينيق للدراسات
االقتصادية والمعلوماتية» أحمد عوض إن
«تأخير منح اإلذن لطائرة نتنياهو لعبور
أجواء المملكة ،رسالة سياسية قاسية بأن
األمور لم تعد تحتمل».
ويقول مسؤول أردني فضل عدم الكشف
عن اسمه ،لـ «فرانس بــرس» ،إن «العالقات
مع نتنياهو متوترة منذ سنوات طويلة»،

(أ ف ب)

م ـش ـيــرا الـ ــى أن ال ـم ـلــك ع ـبــدال ـلــه «يــرفــض
استقباله أو تلقي مكالمات منه».
والقشة التي قصمت ظهر البعير تمثلت
بإلغاء ولــي العهد األردنــي األمير حسين
زيارة دينية كان سيقوم بها الى المسجد
األقصى في القدس ،واتهم األردن إسرائيل
بعرقلتها.
ويـقــول مدير «مــركــز الـقــدس للدراسات
السياسية» عريب الرنتاوي« :وجد األردن
الـلـحـظــة مـنــاسـبــة ل ــرد ال ـص ــاع صــاعـيــن»،
ً
مضيفا أن «القناعة في عمان أن نتنياهو
ال يقيم اعتبارا لحسابات األردن ومصالحه
وحـســاسـيــاتــه ،ويتعمد اإلس ــاء ة للعائلة
الملكية بشكل خاص ،عبر بوابة الوصاية
الهاشمية على األقصى لتقويض مكانتها
وشرعيتها».
ويـشـيــر الــرن ـتــاوي ال ــى أن األردن يقيم
اتصاالت مع «بيني غانتس (وزيــر األمن)

وغابي أشكنازي (وزير الخارجية)» ،و«أراد
إرس ــال رســالــة لواشنطن أننا مستعدون
للقيام بــدورنــا مــع اإلســرائـيـلـيـيــن ،لكننا
نتحاشى نتنياهو».
ويـ ـضـ ـي ــف أن «نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ع ـ ـقـ ــدة فــي
المنشار .هذا الرجل ليس رجل سالم وال
يـضـمــر ودا ال لـ ــأردن وال للهاشميين»،
متابعا« :إن إدارة ترامب سعت أيضا الى
تهميش األردن وهددت مصالحه بشكل او
بآخر في مواضيع الحل النهائي وقفزت
عنه ( )...باتجاه السعودية واإلمارات».
ويـ ــؤكـ ــد أن إدارة بـ ــايـ ــدن «تـ ــؤيـ ــد حــل
الدولتين وتعتبر االردن شريكا» ،متوقعا
أن تعود «الى الصيغ القديمة في المواقف
األمـ ـي ــركـ ـي ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
االسرائيلي».
في سياق آخر ،أفادت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» اإلسرائيلية بأن اإلمارت علقت
ً
الترتيبات لمؤتمر دبلوماسي كان مقررا
أن يتم عقده في أبريل بمشاركة إسرائيل،
ك ـ ــان مـ ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن ي ـع ـقــد ال ـمــؤت ـمــر
ب ـم ـش ــارك ــة رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي
بنيامين نتنياهو وممثلين عن الواليات
المتحدة وقيادة الدول العربية ،التي طبعت
العالقات مع إسرائيل.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أن أب ــوظـ ـب ــي
غــاضـبــة مـمــا تعتبره اسـتـغــال نتنياهو
التفاقية التطبيع مع إسرائيل في حملته
االنتخابية.
وغ ــداة تأكيد أنــور قــرقــاش ،المستشار
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ل ــرئ ـي ــس اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ،أم ــس
االول ،أن «اإلم ــارات لن تكون جــزء ا من أي
انتخابات داخلية في إسرائيل ،اآلن أو في
المستقبل» ،علق استاذ العلوم السياسية
االمارتي عبدالخالق عبدالله الذي يعكس
ً
احيانا مواقف إمارتية شبه رسمية كاتبا
على «تويتر» أمــس« :انتهى شهر العسل
سريعا بسبب حماقات الشريك الجديد».

رؤوفـ ـ ـي ـ ــن ري ـف ـل ـي ــن وك ــوخ ــاف ــي،
الثالثاء الماضي ،جولة أوروبية
ق ــادت ـه ـم ــا إلـ ــى أل ـم ــان ـي ــا ق ـب ــل أن
تختتم أم ــس فــي بــاريــس بلقاء
مــع الــرئـيــس إيـمــانــويــل مــاكــرون
و كـبــار المسؤولين العسكريين
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـيـ ـي ــن ،وه ـ ـ ــي ت ـت ـم ـحــور
خصوصا حــول الملف الـنــووي
اإليراني.

رفض كندي
ف ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،رفـضــت
ك ـن ــدا وأوك ــرانـ ـي ــا ،أمـ ــس ،تـقــريــر
إيران النهائي في حادثة إسقاط
«الحرس الثوري» طائرة الركاب
األوكـ ــران ـ ـيـ ــة فـ ــي ي ـن ــاي ــر ،2020
ووصفتاه بأنه «مثير للسخرية
وغ ـ ـيـ ــر مـ ـكـ ـتـ ـم ــل ،وي ـ ـه ـ ــدف إل ــى
تبرئة طهران من المسؤولية عن
الكارثة» ،التي أودت بحياة 176
ً
شخصا العام الماضي .وانتهى
تقرير هيئة الطيران اإليرانية إلى
تكرار تبرير الحادثة بأنه ناتج
عن «خطأ بشري».

اليمن :نجاة وزير من االغتيال
و«الجنوبي» يعلق احتجاجات عدن
ً
 12قتيال بهجوم لـ «القاعدة» على حاجز بأبين
نجا وزير الخدمة المدنية اليمني ،عبدالناصر الوالي،
مــن محاولة اغـتـيــال ،استهدفت موكبه بعبوة ناسفة
أثناء مروره بخط الممالح ،وسط مدينة عدن العاصمة
المؤقتة للبالد أمس.
وأف ــادت تقارير بــأن العبوة الناسفة انفجرت أثناء
مرور موكب الوزير ،لكنها لم تتسبب في سقوط ضحايا.
وج ــاء الـتـفـجـيــر بـعــد ســاعــات مــن إس ـقــاط مـضــدات
أرضية طائرة مسيرة «درون» في منطقة فاصلة بين
قصر معاشيق ،الــذي تتخذه حكومة الرئيس عبدربه
منصور هادي مقرا لها بالعاصمة المؤقتة ،وبين مقر
«تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده السعودية في اليمن.
في غضون ذلك ،أعلن «المجلس االنتقالي الجنوبي»
ً
تعليق االحتجاجات ،التي انطلقت أخيرا ،لمنح حكومة
المناصفة ،فرصة لـ«معالجة األوضــاع ودفــع الرواتب
وتوفير الخدمات ومعالجة األزمة االقتصادية وتفويت
ال ـفــرصــة عـلــى الـمـتــربـصـيــن الـســاعـيــن لـخـلــط األوراق
وإثـ ــارة ال ـفــوضــى» .ويــأتــي تعليق االحـتـجــاجــات بعد
قبول «المجلس الجنوبي» ،المشارك بحكومة المناصفة
ً
المعترف بها دوليا ،دعوة سعودية لالجتماع مع فريق
الــرئـيــس ه ــادي مــن أجــل بحث استكمال بـنــود «اتـفــاق
الرياض» .وتشهد األوضاع األمنية في عدن اضطرابات
وتــوتــرات في األيــام األخـيــرة ،على وقــع تــردي الظروف
المعيشية والخدمات ،مما دفــع عــدد من المتظاهرين
المؤيدين للمجلس الجنوبي إلى اقتحام قصر الرئاسة.
في غضون ذلك ،أفاد مصدر أمني بمقتل  9جنود ،من
قوات «الحزام األمني» الموالية لـ«المجلس الجنوبي»،
و 3مدنيين ،في هجوم انتحاري شنه عناصر تنظيم
«القاعدة» على حاجز أمني بمديرية أحور في محافظة
أبين.
إلى ذلــك ،استمرت االشتباكات الدامية بين القوات
الموالية لحكومة هادي ومتمردي حركة «أنصار الله»
الحوثية في عدة جبهات بينها مأرب والحديدة وحجة
شمال البالد أمس.
من جانب آخر ،أصدر فريق العمل اإلنساني في اليمن
خطة االستجابة اإلنسانية لعام  ،2021والتي تقدر بـ3.85
مليارات دوالر لتمويل الجهود المنقذة للحياة لنحو
 16مليون شـخــص ،منهم حــوالــي  12مليونا بحاجة
ماسة للمساعدات.
ونقل موقع أخـبــار األمــم المتحدة عــن منسق األمــم
المتحدة للشؤون اإلنسانية ديفيد جريسلي القول إن
«الـصــراع الــذي دام ألكثر مــن ســت سـنــوات ،خلف آثــارا
وخيمة على الناس».

نتنياهو :اإلمارات
تلغ زيارتي
لم ِ

صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو ،بأن دولة
تلغ زيارته .وقال
اإلمارات ،لم ِ
نتنياهو إلذاعة الجيش
اإلسرائيلي ،أمس« :هم لم يلغوا
الزيارة ،حدث خلل ،وأعد بأن
أزور اإلمارات قريبا» .وكان
نتنياهو يخطط لهذه الزيارة،
قبل االنتخابات اإلسرائيلية
التي تجرى الثالثاء المقبل.
وذكرت تقارير إسرائيلية،
أمس األول ،نقال عن مسؤولين
باإلمارات إنه تم إلغاء الزيارة،
رغبة «بعدم التدخل في الشأن
االنتخابي اإلسرائيلي».

ُ
«الجنائية» تمهل إسرائيل
للرد على «جرائم حرب»

تلقت إسرائيل رسالة من
المحكمة الجنائية الدولية،
توضح بالتفصيل ،نطاق
تحقيقها الذي قررت أن تطلقه
بشأن شبهة ارتكاب مسؤولين
إسرائيليين جرائم حرب
وضد اإلنسانية في األراضي
الفلسطينية المحتلة.
وذكرت القناة اإلسرائيلية 13
أن المحكمة أمهلت إسرائيل
 30يوما للرد على رسالتها.
لكن تل أبيب التي دانت
قرار المحكمة بشأن فتح
التحقيق وطالبت بشطبه لم
تعلن رسميا تلقيها الرسالة.
وأفادت القناة بأن مجلس
األمن القومي اإلسرائيلي
ً
يعكف حاليا على صياغة الرد
اإلسرائيلي على الرسالة.

تونس :مبادرة جديدة
إلنهاء «صراع الصالحيات»

ّقدمت  3كتل نيابية تونسية،
مبادرة سياسية لحل األزمة
بين رئيسي الجمهورية
والحكومة ،وذلك في مؤشر
يراه مراقبون فرصة إلنهاء
«صراع الصالحيات» في
البالد ،وعودة االستقرار
السياسي بعد شهرين من
الجمود السياسي.
وكشف البرلماني فيصل
الطاهري ،أن الكتل النيابية،
«اإلصالح» و«تحيا تونس»
و«الوطنية» ،بادرت بطلب
لقاءات مع رئيسي الجمهورية
والحكومة ،ورؤساء المنظمات
ّ
االجتماعية ،للتوسط في حل
ينهي األزمة.

ةديرجلا
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ّ
بوتين لبايدن :جيناتنا مختلفة ...وأتمنى لك الصحة

مطالبات روسية باعتذار وتوضيح ...وواشنطن «المرتبكة» لن تستدعي سفيرها
رد الرئيس الروسي
فالديمير بوتين على
تصريحات نظيره األميركي،
التي وصفها فيه بأنه قاتل،
وسط سجال من شأنه
تسريع دخول العالقات
الروسية-األميركية في
دوامة توتر جديدة.

تفاعلت األزمة بين واشنطن وموسكو،
بعد تعليقات الذعة من الرئيس األميركي
جو بايدن وصف فيها نظيره الروسي بأنه
قاتل ،ما دفع موسكو الى استدعاء سفيرها
في واشنطن للتشاور.
وفي تصريحات تلفزيونية ،رد بوتين
ً
أمس على بايدن بأسلوبه الخاص ،متمنيا
لــه الصحة ،فــي إش ــارة على مــا يبدو الى
ً
ســن بــايــدن ( 78عــامــا) ،الــذي يعتبر اكبر
رئيس أميركي.
وقال بوتين ،الذي يتباهى بممارسته
الرياضة وقتال الجودو" :بشأن تصريحات
زميلي األميركي ،فماذا أرد عليه؟ سأقول له
كن معافى! أتمنى لك الصحة".
وأض ــاف" :القاتل هو من يصف اآلخر
بذلك" ،متابعا" :هذه ليست مجرد عبارة
طفولية أو مزحة ( )...دائما نرى مواصفاتنا
في شخص آخر ،ونعتقد أنه مثلنا".
وأوضح" :الواليات المتحدة تظن أننا
مثلها ،ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة"،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن ــه سيتعين على الــواليــات
ً
المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا.
وأضاف أن موسكو لن تقطع عالقاتها
ب ــواش ـن ـط ــن ،ب ــل سـتـعـمــل م ــع ال ــوالي ــات
المتحدة بناء على ما يصب في "مصلحة"
بالده.
ً
وأكمل متحدثا عن المؤسسة األميركية:
"األمـيــركـيــون األفــارقــة يتعرضون للظلم
واإلبادة حتى اآلن".
وأشـ ـ ــار بــوت ـيــن إلـ ــى أنـ ــه ف ــي ال ـتــاريــخ
األميركي كانت هناك "فترة صعبة للغاية
ً
وطويلة وقاسية من العبودية" ،متابعا:
"كل هذا يمر عبر التاريخ ،يصاحب حياة
الواليات المتحدة حتى يومنا هذا ،وإال من
أين جاء حركة حياة السود مهمة".
من ناحيته ،قال الناطق باسم الكرملين
ديمتري بيسكوف ،أمس ،إن "تصريحات
الرئيس األميركي سيئة للغاية وال سابق

ل ـهــا .م ــن ال ــواض ــح أن ــه ال يــريــد تحسين
ً
الـعــاقــات مــع بـلــدنــا" ،مـضـيـفــا" :م ــن هــذا
ً
المبدأ سننطلق من اآلن فصاعدا".
وأوضح بيسكوف أن السفير الروسي
لــدى واشنطن ،أناتولي أنتونوف ،الذي
ً
تم استدعاؤه للتشاور ،سيعود غدا إلى
موسكو ،وسيبقى هناك لعدة أيــام وقد
يجتمع مع بوتين شخصيا إذا لزم األمر.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،أشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـن ــاطـ ـق ــة ب ــاس ــم
الخارجية الروسية الى أن استدعاء سفير
هو أمر نــادر في الدبلوماسية الروسية،
مضيفة" :ال أذكر انه تم القيام بمثل هذه
الخطوة".
وأوض ـحــت أن "ال ـم ـشــاورات لــن تكون
فقط في وزارة الخارجية ،ولكن أيضا في
مختلف الوزارات .وستستغرق الوقت الذي
يجب أن تستغرقه".
ام ـ ــا ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس االتـ ـح ــاد
الــروســي ،قسطنطين كوساتشوف ،فقد
طــالــب بــاع ـتــذار أم ـيــركــي وتــوضـيـحــات،
ً
مــؤكــدا أن استدعاء السفير لــن يكون رد
الفعل األخير إذا لم تقم واشنطن باالعتذار.
وفي تعليقه على وصف بوتين بالقاتل،
تساءل كوساتشوف" :لماذا ال يعلق بايدن
على قيام الواليات المتحدة بإسقاط قنبلة
في أي مكان من العالم كل  12دقيقة؟".
وفي مؤتمر صحافي خصصه للتعليق
على "االستفزاز والفظاظة الدبلوماسية
غير المسبوقة" ،قال زعيم الحزب الشيوعي
الروسي المعارض غينادي زيوغانوف إن
"اتهام الشخص األول والزعيم والرئيس
بالقتل هــو أم ــر غـيــر مـقـبــول مــن أي
وجهة نظر ،بل هو تحد لكل مواطن
روسي".
أما زعيم الحزب الديمقراطي
الليبيرالي الروسي ،فالديمير
جيرينوفسكي ،وهو قومي
ي ــوص ــف ب ــأن ــه الـسـيــاســي

االستعراضي األول فــي روسـيــا ،فاعتبر
م ــن نــاحـيـتــه أن ت ـصــري ـحــات ب ــاي ــدن عن
بوتين "مجرد سخافات" ،وأضاف" :كأنها
كذبة قيلت في وجه العالم .وذلــك بسبب
أن الــواليــات المتحدة بــالــذات ،هــي التي
أغرقت نصف العالم بالدماء ،ولآلن ما زال
دخان الحرب قائما في سورية وأفغانستان
وليبيا ،وما زالت كوريا الشمالية وكوبا
وفنزويال تعاني من قلة الغذاء".
وتابع جيرينوفسكي" :ال تزال أوروبا
مشغولة بإزالة اآلثار الناتجة عن الحروب
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط ،حيث
إن ـهــا تستقبل سـنــويــا م ـئــات اآلالف من
المهاجرين الجياع ،الذين ينتقمون بعد
ذلك من األوروبيين ،للمصير الذي ينتهي
بهم في الشوارع المظلمة".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت تصريحات
ً
ً
ً
بايدن تعكس موقفا أميركيا جــديــدا ،أم
م ـجــرد ه ـفــوة أخـ ــرى م ــن ه ـف ــوات بــايــدن
جــاءت فــي إطــار رده السريع على ســؤال
مباغت ،وهو نمط اشتهر به خالل تاريخه
السياسي الطويل.
ً
ً
وفي خطوة قد تعكس ارتباكا أميركيا،
أك ــدت وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة أنها
ال تـنــوي اسـتــدعــاء ممثلها مــن موسكو،
ف ــي ح ـيــن ج ــدد ال ـب ـيــت األب ـي ــض تــأكـيــده
أن مــوسـكــو ستتحمل الـمـســؤولـيــة عن
أفعالها ،في إشارة الى تقرير االستخبارات
األميركية عن تدخل روسي في االنتخابات
الرئاسية األميركية لعام .2020
وشـ ــددت المتحدثة باسم
البيت األبيض جين ساكي
على أن إدارة باين تعتمد
نهجا إزاء العالقات مع
روسـيــا يختلف عن
ال ـ ــذي كـ ــان يتبعه

الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب،
الذي كان يتهمه الديمقراطيون باسترضاء
بوتين.
ورفضت ساكي توضيح ما إذا كانت
كلمات بايدن "استعارة" ،موضحة أن بايدن
صرح في وقت سابق بأنه لن "يتراجع" في
التعبير عن موقفه ،سواء في االتصاالت
الـمـبــاشــرة م ــع ال ـق ـيــادة الــروس ـيــة أو في
التقييمات العامة.
وكان بايدن هاتف نظيره الروسي بعد
 6أيــام من بدء حكمه .وأشــار بيان البيت
األبيض ،حينذاك ،إلى أن الزعيمين تحدثا
في كل ملفات العالقة بين البلدين ،واتفقا
عـلــى الـمـحــافـظــة عـلــى ات ـص ــاالت شفافة
ومتسقة بينهما في المستقبل.
وخـ ـ ــال ال ـم ـح ــادث ــة ،ع ـ ّـب ــر ب ــاي ــدن عن
استيائه من االختراق اإللكتروني الروسي
للعديد من المواقع األميركية الحساسة،
وم ــن تـقــاريــر متعلقة بقضية المكافآت
الــروسـيــة لمقاتلي "طــالـبــان" مقابل قتل
جنود أميركيين ،ووعد بفتح هذه الملفات
مجددا.
ويصر بــايــدن على أنــه يمكن تحقيق
أهـ ـ ــداف مـتـنــاقـضــة ف ــي سـيــاسـتــه تـجــاه
روسيا ،فمن ناحية يمكن التعاون معها
بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك،
مثلما جــرى بحالة االت ـفــاق على تمديد
ات ـف ــاق ـي ــة األسـ ـلـ ـح ــة الـ ـن ــووي ــة "سـ ـت ــارت
الجديدة" ،وفي الوقت ذاته
ال ـت ـع ـهــد بـمـحــاسـبــة
بـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن عـ ـل ــى

تدخالته باالنتخابات األميركية والعدوان
في أوكرانيا ،ومحاولته قتل معارضيه.
ورغم التراجع االقتصادي والعسكري
لروسيا ،اال أن لديها كثيرا من األوراق في
قضايا مهمة بالنسبة للواليات المتحدة،
ً
خ ـصــوصــا ت ـجــاه م ــا يـتـعـلــق بمستقبل
الـ ـ ـص ـ ــراع فـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،ومـسـتـقـبــل
سورية ،إضافة لعالقات مميزة اقتصادية
وعسكرية تجمعها بإيران.
ً
في سياق متصل ،كان الفتا أمس إصدار
مـجـمــوعــة ال ـس ـبــع ،ال ـتــي تـضــم ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ،وكـ ـن ــدا ،وف ــرن ـس ــا ،وأل ـمــان ـيــا،
ً
وإيطاليا ،واليابان ،وبريطانيا ،بيانا في
الذكرى السابعة لضم روسيا شبه جزيرة
ال ـقــرم ،دان ــت فيه "بشكل قــاطــع االحـتــال
المؤقت لجمهورية القرم المستقلة ومدينة
سيباستوبول من جانب روسيا".
وأكـ ــد ال ـب ـي ــان ،الـ ــذي ص ــدر ع ــن وزراء
خــارجـيــة الـمـجـمــوعــة ،أن "بـ ــاده لــم ولــن
نعترف بـمـحــاوالت روسـيــا الـهــادفــة إلى
شرعنة هذا االحتالل".
وكان بايدن أكد في نهاية فبراير أنه لن
ً
"أبدا" ّ
ضم روسيا للقرم.
يقبل
(موسكو ،واشنطن -وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
هولندا :روته يصبح
أقدم زعيم أوروبي

أعلن رئيس الوزراء الهولندي
مارك روته إحرازه فوزا
"كاسحا" في االنتخابات
التشريعية ،التي جرت األحد
ً
وشكلت اختبارا إلدارته
أزمة كورونا ،متعهدا بأن
يستغل واليته الرابعة إلعادة
بناء البالد بعد الوباء .وفاز
حزب "في في دي" (حزب
الشعب من أجل الحرية
والديمقراطية) الليبرالي
الذي يقوده روته ،الزعيم
األطول حكما في أوروبا
بعد  10سنوات في السلطة،
بأكبر عدد من مقاعد
البرلمان بعد االنتخابات
التي استمرت  3ايام وروعي
فيها التباعد االجتماعي.

العسكر يتهم
ميانمارّ :
سوتشي بتلقي رشاوى

وجه العسكريون الحاكمون
في ميانمار تهمة جديدة
إلى أونغ سان سوتشي،
مؤكدين أنها تلقت رشاوى
بقيمة  550ألف دوالر من رجل
أعمال ،حسبما ذكر التلفزيون
الحكومي .وبثت قناة "ام
آر تي في" تسجيل فيديو
لمتعهد عقاري يعترف بدفع
هذا المبلغ على أقساط بين
 2018و .2020وقال التلفزيون
إنه "بناء على هذه الشهادة،
اكتشفت السلطات أن سوتشي
( 75عاما) متورطة في فساد"،
موضحة أن السلطات تستعد
التهامها رسميا".

مجزرة أتالنتا
ترعب اآلسيويين

أبــراج الكرملين ومبنى وزارة الخارجية
الروسية كما بدت أمس (أ ف ب)

ّ
أفغانستان :موسكو تأمل سد ثغرات الدوحة ...وبايدن متردد باالنسحاب
وسط استمرار تدهور الوضع األمني في أفغانستان،
ً
ً
شهدت موسكو ،أمــس ،مؤتمرا دولـيــا حــول السالم في
أفغانستان قبل شهر من مؤتمر مماثل سيعقد في تركيا،
الى جانب محادثات الدوحة.
ويــأتــي ه ــذا ال ـحــراك ال ــدول ــي ،بينما ينتظر الجميع
نتائج المراجعة التي تقوم بها واشنطن حول وجودها
العسكري فــي أفغانستان ،وفــي وقــت تظهر إدارة جو
بايدن تـ ّ
ـرددهــا في االنسحاب بالموعد المقرر بحسب
اتفاق السالم الذي توصلت إليه ادارة الرئيس السابق
دونالد ترامب.
وفــي افتتاح االجتماع ،الــذي شــارك فيه ممثلون عن
الـحـكــومــة األفـغــانـيــة وع ــن حــركــة "طــال ـبــان" والمجلس
األفغاني األعلى للمصالحة ،وحضور وفد من دولة قطر،

إضافة إلى مبعوثين من الواليات المتحدة وباكستان،
أس ــف وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي الفـ ــروف ألن
مفاوضات الدوحة لم تسفر عن تقدمّ ،
وعبر عن أمله في
ً
أن تساعد محادثات موسكو بسد الثغرات ،داعيا طرفي
النزاع في أفغانستان إلى تقديم تنازالت "والتخلي عن
األحكام المسبقة وتخفيف التوتر".
وقـ ــال الف ـ ــروف إن ه ــذا ال ـح ــوار سـيـكــون "مـهـمــا جــدا
للمضي في المفاوضات".
وح ـس ــب ب ـي ــان ص ـ ــادر ع ــن رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس األع ـلــى
للمصالحة الوطنية األفـغــانـيــة ،عبدالله عـبــدالـلــه ،فإن
"مؤتمر موسكو" ،يهدف لدعم محادثات سالم الدوحة
الـمـسـتـمــرة مـنــذ  12سبتمبر  ،2020وتـهـيـئــة األرضـيــة
السياسية لـ ــ" مؤتمر إسطنبول" المزمع عـقــده الشهر

المقبل في تركيا ،من أجل تسريع عملية التفاوض بين
األفغان.
وكــان بايدن قــال ،أمس األول ،إنه من الصعب الوفاء
بالموعد المحدد في األول من مايو لسحب آخر القوات
من أفغانستان بموجب االتفاق الذي أبرمته إدارة ترامب
مع "طالبان" في فبراير.
ويخشى بعض المسؤولين األميركيين والكثير من
الخبراء من أن يــؤدي انسحاب الـقــوات الدولية بقيادة
الــواليــات المتحدة قبل الـتــوصــل إلــى اتـفــاق ســام إلى
سقوط أفغانستان في هوة حرب أهلية جديدة.
وأض ــاف بــايــدن أن االتـفــاق الــذي امــر بمراجعته بعد
توليه السلطة " لــم يتم التفاوض عليه على نحو جيد
للغاية".

وحذرت طالبان من أنها قد تستأنف الهجمات على
الـقــوات الدولية التي تقودها الــواليــات المتحدة إذا لم
يلتزم بايدن بالموعد المحدد لسحب القوات.
ويدعو االتفاق الرئيس األفغاني أشرف غني المدعوم
من الواليات المتحدة لتسليم السلطة إلى إدارة مؤقتة
تختار "طالبان" نصف أعضائها.
ورفض غني مــرارا التنحي قائال إن االنتخابات هي
الـتــي يـجــب أن تـقــرر أي تغيير فــي الـحـكــومــة .وتــرفــض
"طالبان" إجراء انتخابات ديمقراطية ووقف إطالق النار
على مستوى البالد.
(موسكو -وكاالت)

وجهت الى مطلق النار على
صالونات تدليك آسيوية في
أتالنتا تهمة القتل ،بعد يوم
على الهجمات التي أوقعت
 8قتلى وزرعت الرعب في
صفوف المجموعة اآلسيوية
في الواليات المتحدة.
ونفى روبرت آرون لونغ،
وهو رجل أبيض يبلغ من
العمر  21عاما ،وجود أي دافع
عنصري لديه قائال إنه يواجه
مشاكل "إدمان الجنس" ،لكن
المحققين يعتبرون أنه من
المبكر حسم دوافعه.
وبدون استباق نتيجة
التحقيقات ،أكد الرئيس جو
بايدن أن "األميركيين من أصل
آسيوي قلقون جدا".

واشنطن تريد مساعدة
صينية بكوريا الشمالية

الصين تنفي نيتها «مصادرة» مطار جوبا
أكدت أنها لن تقدم أي تنازل بشأن مصالحها في «لقاء آالسكا»
نفت الصين الـتـقــاريــر الـتــي تتهمها
بأنها "ستستولي" على المطار الدولي
الذي تم تجديده في جوبا ،عاصمة جنوب
ّ
ال ـس ــودان ،فــي حــال تخلفت هــذه الــدولــة
اإلفريقية عن سداد القرض الصيني.
وأفاد بيان صادر عن السفارة الصينية
في جنوب السودان ،أمس ،بأن "الشائعات
اختلقت للمبالغة فــي مبلغ ق ــرض من
الصين لجنوب الـســودان ،من أجل إلقاء
اللوم على بكين في خلق ما يسمى فخ
الديون".
وت ـش ـيــر إح ـ ـصـ ــاءات ص ـن ــدوق الـنـقــد
الدولي إلى أن القرض الصيني يمثل نحو
 10فــي المئة مــن إجمالي ق ــروض دولــة
جنوب السودان ،والجزء األكبر منها عبارة
عن قروض تجارية صادرة عن مؤسسات
مالية أجنبية أخرى.
وقدمت الصين ،بناء على طلب حكومة
ً
ً
ً
جنوب السودان ،قرضا ائتمانيا تفضيليا
لدعم تجديد وتوسيع مطار جوبا الدولي،
الذي كان في حالة سيئة في السابق.
وبدأت إعادة بناء وتوسيع المطار في
مارس  2014وانتهت في مارس .2017
ً
وجاء في البيان أيضا ،أن "مطار جوبا
الــدولــي ُي ــدار مــن طــرف جنوب الـســودان
ً
فقط" ،مضيفا أن "تجديده وتوسيعه أديا

إلى زيادة بنسبة  60في المئة في تدفق
الــركــاب ،بينما ازدادت رحــاتــه الدولية
ثالث مرات".
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـس ـف ــارة الـصـيـنـيــة أنــه
"بالنظر إلى اإليرادات الرائعة التي حققها
المشروع ،لن تكون هناك صعوبة لجنوب
ال ـســودان فــي س ــداد الـقــرض ،ولــن يـ ّ
ـؤدي
لــزيــادة عــبء ديــون الـبــاد ،طالما امتثل
الجانبان لالتفاق بإخالص".
في غضون ذلك ،أعربت الصين ،أمس،
عــن "تصميمها ّالـقــوي" على الــدفــاع عن
مصالحها ،وحــذرت واشنطن من أن أي
ضغط قد تمارسه "غير مجد" ،قبل لقاء
رفـيــع المستوى مــع الــواليــات المتحدة
في أالسكا.
وأكــد متحدث باسم وزارة الخارجية
الصينية تجاو ليجيان أمام الصحافة أن
"الصين لن تقدم أي تنازل بشأن مواضيع
ّ
متعلقة بسيادتها وأمنها ومصالحها".
ً
وعقدت المحادثات اعتبارا من األمس
في مدينة أنكوريج.
وأجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن
ومستشار األمن القومي بالبيت األبيض
جيك ساليفان مباحثات مــع المسؤول
الصيني الكبير يــانــغ جيتشي ووزي ــر
الخارجية وانغ يي.

ُ
ويعقد االجتماع في أجواء من التوتر
الشديد بين بكين وواشنطن حول قضايا
عدة من هونغ كونغ إلى حقوق اإلنسان
وال ـت ـنــافــس الـتـكـنــولــوجــي والـتـجـســس
ومعاملة أقلية األويغور في شينجيانغ
والتجارة.
وك ــان ــت وزارة الـ ـتـ ـج ــارة األم ـيــرك ـيــة
أص ـ ـ ــدرت ،أم ــس األول ،اس ـت ــدع ــاء لـعــدد
من شركات االتـصــاالت الصينية كجزء
م ــن عملية مــراج ـعــة ت ـقــوم بـهــا ال ـ ــوزارة
الحتماالت وجود تهديدات لألمن القومي
األميركي في قطاع االتصاالت.
وأشــارت وكالة "بلومبرغ" األميركية،
لألنباء إلى أن البيان الصادر عن وزيرة
الـتـجــارة األميركية جينا رايـمــونــدو لم
يـتـضـمــن اسـ ـم ــاء ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي تـقــرر
استدعاؤها.
ووصفت وزارة التجارة هذا االستدعاء
بــأنــه "خ ـطــوة مهمة لجمع المعلومات
الالزمة للقيام بأي تحرك محمتل لحماية
أم ــن ال ـش ــرك ــات وال ـع ـم ــال األم ـيــرك ـي ـيــن"،
مـضـيـفــة أن ـه ــا ت ــأم ــل تـ ـع ــاون ال ـشــركــات
الصينية معها في عملية المراجعة.
مــن ناحيته ،ق ــال ديــريــك سيسورس
الـ ـب ــاح ــث ال ـم ـق ـيــم فـ ــي م ـع ـهــد أم ــري ـك ــان
إن ـت ــرب ــراي ــز ل ــأب ـح ــاث ،إن تـحـقـيــق هــذا

زائر ينظر إلى صورة ماوتسي تونغ الشهيرة للفنان األميركي الرحل اندي ورهول في متحف هونغ
كونغ أمس (أ ف ب)
ً
األمر قد ال يكون سهال" :فإذا كانت هناك
سرقة أو إساءة استخدام للبيانات وتتم
بتصريح مــن الـحـكــومــة الصينية ،فــإن
هذه الممارسات ستكون محمية بقانون
حماية أسرار الدولة في الصين بالتالي
فــإن الـشــركــات الصينية لــن تتعاون مع
وزارة التجارة األميركية ،ورأينا هذا من

قبل ،ورفضت الشركات الصينية االلتزام
بقواعد اإلفصاح والشفافية للتسجيل في
بورصة األوراق المالية األميركية".
وأعلنت لجنة االتـصــاالت االتحادية
األميركية ،أمــس األول ،إنها شرعت في
جهود تستهدف سحب تراخيص تقديم
خدمات االتصاالت في الواليات المتحدة

الممنوحة لشركتي "تشاينا يونيكوم"،
و"باسيفيك نتوركس" ووحدتها المملوكة
ل ـهــا مـلـكـيــة كــام ـلــة "ك ـ ــوم ن ـ ــت" .وتـحـمــل
ً
"تشاينا يونيكوم" ترخيصا منذ نحو
ً
 20ع ــام ــا يـسـمــح ل ـهــا بـتـقــديــم خــدمــات
االتصاالت الدولية في الواليات المتحدة.
(بكين ،واشنطن ـ ـ وكاالت)

قال وزير الخارجية األميركي
أنتوني بلينكن ،أمس ،إن
الرئيس جو بايدن ينوي
االنتهاء خالل أسابيع من
مراجعة سياسة بالده بشأن
كوريا الشمالية.
وأوضح في مؤتمر
صحافي ،بعد اجتماع
مشترك في سيول ّ
ضم
وزيري الخارجية والدفاع
األميركيين مع نظيريهما
الكوريين الجنوبيين ،أن
سياسة واشنطن المرتقبة
تجاه بيونغ يانغ ستتضمن
الضغط والخيارات
ً
الدبلوماسية ،مشيرا في
الوقت نفسه إلى أن لدى
الصين "مصلحة ذاتية
واضحة" في نزع سالح كوريا
الشمالية النووي ،كما ان لها
دورا "رئيسا" في اقناع بيونغ
يانغ ،التي أعلنت أمس ،أنها
ستتجاهل أي محاولة من
واشنطن لالتصال بها ،حتى
تسحب الواليات المتحدة
سياساتها العدائية تجاهها.
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ً
وفدا «األزرق» و«األولمبي» إلى السعودية والبحرين غدا
حازم ماهر

يغادر وفدا المنتخبين األول
واألولمبي إلى السعودية
والبحرين ،مساء غد ،ضمن
االستعدادات لالستحقات
المقبلة ،حيث يلتقي «األول»
مع األخضر السعودي ،في
حين يخوض األولمبي ثالث
مباريات.

يـغــادر وفــد منتخبنا الوطني
ً
األول مـ ـس ــاء غـ ــد م ـت ــوج ـه ــا إل ــى
ال ـ ــري ـ ــاض ل ـم ــواج ـه ــة الـمـنـتـخــب
ال ـس ـعــودي ي ــوم  25الـ ـج ــاري ،في
"الفيفا داي" ،ضمن االستعدادات
ل ـمــواج ـهــة مـنـتـخـبــات أس ـتــرال ـيــا
واألردن والصين تايبيه المقرر لها
أيام  3و 11و 15يونيو المقبل ،في
المجموعة الثانية من التصفيات
اآلسيوية المشتركة المؤهلة إلى
نهائيات كأس العالم  2022بقطر،
وكأس آسيا  2023بالصين.
ويتشكل وفــد المنتخب األول
مــن عضو مجلس إدارة االتـحــاد
ً
خــالــد الـشـمــري (رئ ـي ـســا) وعضو
ال ـم ـج ـلــس أح ـم ــد ع ـجــب (ن ــائ ـب ــا)،
ً
وفـهــد عــوض (مــديــرا للمنتخب)،
وعـلــي محمود وإبــراهـيــم شهاب
وع ـ ـلـ ــي ح ــاجـ ـي ــة (إداري ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن)،
ود .عبدالمجيد الـبـنــاي (طبيب
المنتخبات الــوطـنـيــة) ،ود .علي
ً
ال ـش ـم ــال ــي (طـ ـبـ ـيـ ـب ــا) ،ود .أح ـمــد
ال ـ ـصـ ــالـ ــح (اخ ـ ـصـ ــائـ ــي تـ ـغ ــذي ــة)،
واإلس ـب ــان ــي ك ــاراس ـك ــو (م ــدرب ــا)،
وث ــام ــر عـ ـن ــاد ،وخـ ـ ــوان ك ــارل ــوس
(م ــدربـ ـي ــن م ـس ــاع ــدي ــن) ،ودي ـف ـيــد
ريـ ــو (م ــدرب ــا لـ ـح ــراس ال ـم ــرم ــى)،
وديفيد رودريغيز (مدربا للياقة)،
وعـبــدالــرحـمــن الـعـلــي (مـتــرجـمــا)،
وف ــرج سـيــد ووائـ ــل ف ــرج (عاملي
تجهيزات).
بــاإلضــافــة إل ــى  26الع ـبــا وقــع
ع ـل ـي ـهــم اخ ـت ـي ــار ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
هــم :سعود القناعي (التضامن)،
وف ـي ـص ــل عـ ـج ــب ،ونـ ــاصـ ــر فــالــح
(الـســاحــل) ،وحمد الـقــاف ،وفــواز

جانب من تدريب سابق لألزرق
عايض العتيبي ،ومبارك الفنيني،
ومـ ـ ـه ـ ــدي دش ـ ـتـ ــي (الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة)،
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـح ـ ـسـ ــن الـ ـت ــركـ ـم ــان ــي
(ال ـ ـش ـ ـب ـ ــاب) ،وأحـ ـ ـم ـ ــد إبـ ــراه ـ ـيـ ــم،
وبندر السالمة ،وحسين دشتي،
وسليمان عبدالغفور (الـعــربــي)،
وأحمد الظفيري ،وبــدر المطوع،
وخالد الرشيدي ،وعيد الرشيدي
(ال ـق ــادس ـي ــة) ،وحـسـيــن كـنـكــونــي،
وشبيب الخالدي ،ومحمد العازمي
(كاظمة) ،وأحمد الزنكي ،وسامي

الصانع ،وعبدالعزيز ناجي ،وفهد
حمود ،وفهد الهاجري ،ويوسف
ناصر (الكويت) ،ومعاذ الظفيري.
ومن المقرر أن يجري المنتخب
تــدري ـبــا ص ـبــاح غ ــد ،ع ـلــى ملعب
المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد
الـ ـك ــرة ،ع ـلــى ان يـخـلــد الــاع ـبــون
لـ ـل ــراح ــة م ـ ـسـ ــاء ،ع ـق ــب ال ــوص ــول
للرياض.
يــذكــر أن الــوفــد سيتوجه يــوم
 26الجاري من الرياض إلى دبي،

حيث يــواجــه المنتخب اللبناني
ي ــوم  29م ـنــه ،عـلــى ان ي ـعــود في
اليوم التالي إلى البالد.

«األولمبي» إلى البحرين
كما يغادر منتخبنا األولمبي
ف ــي ال ـســاعــة  6.00م ــن م ـس ــاء غد
إلــى البحرين ،للدخول هناك في
مـعـسـكــر ت ــدري ـب ــي يـسـتـمــر حتى
يوم  29الجاري ،يخوض خالله 3

مباريات مع المنتخب البحريني
(مباراتان) ،ونادي الخالدية.
وي ـت ـش ـكــل وفـ ــد الـمـنـتـخــب من
عضو مجلس إدارة االتحاد فهد
الهمالن (رئيسا) ،وسالم سعدون
الرشيدي (نائبا) ،ومشاري فيحان
(مديرا للمنتخب) ،ومشعل مشاري
(إداري ـ ـ ـ ـ ــا) ،واإلسـ ـب ــان ــي ك ــارل ــوس
غ ــون ــزالـ ـي ــس (مـ ـ ــدربـ ـ ــا) ،وم ـح ـمــد
العزب ،وطارق الخليفي (مساعدين
للمدرب) ،وسمير دشتي (مدربا

للحراس) وديفيد (مــدرب لياقة)،
ويوسف محمد حسين (طبيبا)،
ومحمد عدنان سلمان (اخصائي
ع ـ ــاج ط ـب ـي ـع ــي) ،وم ـح ـم ــد أم ـيــن
ً
(مصورا).
واخ ـتــار غــونــزالـيــس  26العبا
للقائمة ،وهم :خالد صباح ،يوسف
عايد الرشيدي ،فــواز المبيليش،
جــاســم ع ـت ـيــق ،س ـل ـمــان ال ـبــوص،
عـبــدالـلــه سـلـطــان ،فـهــد الـعــازمــي،
خــالــد عـجــاجــي ،حسين حاجيه،

ً ً
حظوظ المسلم ترتفع
السباحة»في انتخابات الكويت يخطف فوزا قاتال من السالمية في «الممتاز»
رئاسة «دولي
ارتـفـعــت حـظــوظ نــائــب رئيس
االتحاد الدولي للسباحة مرشح
الـكــويــت وآس ـيــا حسين المسلم،
في نيل منصب الرئاسة ،بعدما
أفـ ـل ــح فـ ــي حـ ـش ــد أص ـ ـ ـ ــوات قـ ــارة
أميركا الجنوبية الـ 12لمصلحته،
استعدادا لالنتخابات التي تجرى
يونيو المقبل في قطر.
يأتي ذلك بعد أن ضمن المسلم
أصـ ـ ــوات قـ ـ ــارات آس ـي ــا وإفــريـقـيــا
و 7دول أوروب ـي ــة هــي الـبــرتـغــال
وف ــرن ـس ــا وال ـم ــان ـي ــا وبــريـطــانـيــا
وروسيا والمجر وهولندا ،ورفع
المسلم حظوظه ،وأضحى ضامنا
أكثر مــن نصف أص ــوات االتحاد
الدولي.
وأعلنت دول القارة الالتينية،
باإلجماع ،منح أصواتها للمسلم
ف ــي االن ـت ـخــابــات الـمـقـبـلــة ،خــال
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة التـ ـح ــاد
أميركا الجنوبية التي عقدت في
الـعــاصـمــة األرجنتينية بوينس
ايرس ،الثالثاء ،على هامش بطولة
أميركا الجنوبية للسباحة.
ومن المتوقع أن ينافس المسلم
نظيره اإليطالي باولو باريليي،
الـ ــذي يـ ــرأس االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
للعبة ،إلى جانب منصبه كنائب
لــرئ ـيــس االتـ ـح ــاد الـ ــدولـ ــي ،وفــي
حال فوزه باالنتخابات سيخلف
المسلم الرئيس الحالي لالتحاد
األوروغوياني خوليو ماليوني،
وستمتد واليته حتى عام .2025
وأل ـق ــى ال ـم ـس ـلــم ،ع ـلــى هــامــش

●

حسين المسلم

"ال ـع ـم ــوم ـي ــة" ،ك ـل ـمــة أش ـ ــاد فيها
بنجاح بوينس ايرس في تنظيم
ال ـب ـط ــول ــة الـ ـق ــاري ــة ،ب ـف ـضــل دع ــم
وجـ ـه ــود ال ــرئ ـي ــس األرج ـن ـت ـي ـنــي
ال ـ ـبـ ــرتـ ــو فـ ــرنـ ــانـ ــديـ ــز ،وال ـل ـج ـن ــة
األولـمـبـيــة األرجنتينية واتـحــاد
أميركا الجنوبية ،في الوقت الذي
شكر هؤالء على دعمهم لترشيح.
كما شكر رئيس اتحاد أميركا
الجنوبية للسباحة الباراغوياني
خـ ـ ــوان كـ ــارلـ ــوس اوري ـ ـيـ ــا ،عـلــى
دع ــوت ــه ل ـل ـح ـضــور الـ ــى بــويـنــس
ايرس ،وحضور منافسات البطولة
القارية ،والتقاء رؤساء االتحادات
االميركية الجنوبية ،واالستفادة
من نصائحهم وخبراتهم ،معتبرا
ان نـجــاحــه ف ــي مـعــركــة الــرئــاســة
س ـي ـك ــون ن ـج ــاح ــا ل ـل ـعــالــم أج ـمــع
والقارة الالتينية.

أحمد حامد

خطف فريق الكويت لكرة القدم
ً
ً
ف ــوزا قــاتــا فــي الــوقــت المحتسب
ب ـ ــدال م ــن ال ـض ــائ ــع ع ـل ــى ح ـســاب
السالمية في المباراة التي جمعت
بينهما ،مساء أمــس ،على استاد
ثامر في افتتاح مباريات الجولة
التاسعة من الدوري الممتاز ،والتي
تختتم اليوم بثالث مباريات تجمع
العربي وخيطان ،وكاظمة والنصر،
والساحل والفحيحيل.
هــدف الـمـبــاراة الوحيد سجله
ضــاحــي الشمري فــي الــوقــت بدال
من الضائع ( ،)4+90ليرفع الكويت
رص ـيــده إل ــى  17نـقـطــة ،فــي حين
تجمد رصـيــد السالمية عـنــد 12
نقطة.
وشـهــدت الـمـبــاراة ندية كبيرة
بين الفريقين ،إال أن الشد العصبي
كــان حاضرا وأثــر على المستوى
الفني منذ البداية وحتى النهاية،
وهو ما دفع الحكم أحمد العلي إلى
إشهار أكثر من  15بطاقة صفراء.
وف ـ ـ ـ ــرض الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ص ــاح ــب
األرض بــدايــة قوية عبر تسديدة
قوية مــن فــواز عايض اصطدمت
بالحارس حميد القالف ثم بالقائم،
ب ـع ــده ــا رد الـ ـك ــوي ــت عـ ــن طــريــق
رأسية ليوسف ناصر ،وتسديدة
لفيصل زايــد تصدى لهما أيضا
بـنـجــاح ح ــارس ال ـس ـمــاوي أحمد
ع ــادي ،لينتهي الـشــوط األول من
دون أهداف.
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي داف ـ ــع

جانب من لقاء الكويت والسالمية
الـحــارس حميد القالف بشجاعة
عــن مــرمــاه لـيـحــرم الـســالـمـيــة من
إح ـ ــراز ال ـت ـقــدم ،لـيـسـجــل الـكــويــت
عبر البديل ضاحي الشمري هدف
المباراة والنقاط الثالث.

 3مباريات اليوم
ويـ ـس ــدل الـ ـي ــوم ال ـس ـت ــار عـلــى
مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـت ــاس ـع ــة
ل ـ ـ ــدوري  stcل ـل ــدرج ــة ال ـم ـم ـتــازة،
وكذلك النصف األول من الموسم
الــريــاضــي ال ـحــالــي ،2021-2020
وذل ــك بــإقــامــة  3م ـبــاريــات يلتقي
فيها ،العربي مع خيطان الساعة

المال استعرض آلية تصاريح الرياضيين
مع اتحادات اليد والسلة والطائرة
●

جابر الشريفي ومحمد عبدالعزيز

عقد نائب مدير الهيئة العامة للرياضة د .صقر المال اجتماعا مع
اتحادات كرة اليد والسلة والطائرة ،للتنسيق حول آلية منح تصاريح عدم
التعرض لالعبي األندية وكوادر االتحادات الستئناف النشاط الرياضي.
واستعرض المال مع ممثلي االتحادات الثالثة النظام الذي
طلبته وزارة الداخلية في منح تصاريح عدم التعرض،
إذ حددت الوزارة الساعة الثامنة كموعد أقصى لنهاية
المباريات والتصاريح.
وطلب المال إرســال كشوف العبي األندية الذين
سيخوضون المباراة إلى هيئة الرياضة قبل موعد
المباراة بيوم ،من أجــل إرسالها إلــى وزارة الداخلية
لعمل "الباركودات" ،إذ سترسل بنفس يوم المباراة على
هواتف الالعبين والمدربين والحكام وكوادر االتحادات.
وأبـلـغــت هـيـئــة الــريــاضــة االتـ ـح ــادات ب ــأن اللجنة
الرباعية وصلت الى هذا النظام أســوة باتحاد
الكرة الستئناف االنشطة الرياضية ،في ظل
حظر التجول الذي فرضه مجلس الوزراء بدءا
من الخامسة مساء ،للحد من تفشي فيروس
كورونا ،وأي تغيير على النظام ستبلغ هيئة
الرياضة االتحادات خالل الفترة المقبلة.
بدوره ،توجه رئيس اتحاد كرة السلة
رشيد العنزي بالشكر الجزيل الى هيئة
الرياضة لمساهمتها في
حلحلة هذه االزمة التي
اره ـق ــت االت ـ ـحـ ــادات من

اجل استئناف نشاطها ،مضيفا انه كان يتمنى لو كان التصريح ثابتا
يوميا حتى الثامنة ،لمنح االندية فرصة التدريبات بشكل منتظم،
واخــذ االتـحــادات راحــة في استئناف برامجها كما هو معد مسبقا،
وذكر أن الهيئة تنسق حاليا مع "الداخلية" من أجل التعديالت التي
طلبتها االتحادات بهذا الشأن.
وبدوره ،أكد أمين سر اتحاد اليد قايد العدواني أن التعاون الكبير
بين الجهات الحكومية والهيئة العامة للرياضة واالتـحــادات
الرياضية يأتي من باب الحرص على مصلحة الرياضة الكويتية
ً
ومنتسبيها ،مشيرا إلى ضرورة التكاتف والتعاون من أجل
مواجهة تفشي فيروس كرورنا .وأشــاد العدواني بدور
الهيئة ود .المال وتعاونهما مــع جميع االت ـحــادات من
أجل المصلحة العامة.

ً
اجتماع ثالثي غدا

مــن جــانـبــه ،كـشــف أم ـيــن ســر ات ـحــاد ال ـكــرة الـطــائــرة
ً
عبدالله الغرير عن إجــراء اجتماع غــدا بين ممثلي
االتحادات الثالثة "الطائرة  -اليد  -السلة" ،لوضع
التصور النهائي للبرنامج الزمني لمسابقات
كل اتحاد حتى انتهاء الموسم الحالي ،تفاديا
للتضارب بين مواعيد إقامة مباريات األلعاب
ال ـث ــاث ــة ،مــوج ـهــا ال ـش ـكــر إلـ ــى د .ال ـم ــا عـلــى
تـعــاونــه الكبير مــع ممثلي االت ـحــادات مــن أجل
مصلحة الرياضة والرياضيين بشكل عام ،وكذلك
المسؤولية الكبيرة والشاقة التي ستكون على
كاهله خالل الفترة المقبلة.

 4:00على اسـتــاد صباح السالم،
وكاظمة مع النصر الساعة 6:05
ع ـلــى اس ـت ــاد ال ـص ــداق ــة وال ـس ــام،
والساحل مع الفحيحيل الساعة
 6:50على استاد صباح السالم.
وق ــررت لجنة المسابقات نقل
ل ـق ــاء ال ـس ــاح ــل وال ـف ـح ـي ـح ـيــل من
اسـتــاد جــابــر الــدولــي إلــى صباح
السالم ،لتتمكن القناة الرياضية
ّ
الثالثة بتلفزيون الكويت من بث
اللقاء على الهواء مباشرة.

العربي وخيطان
صــراع القمة والقاع سيشهده

الـ ـي ــوم لـ ـق ــاء ال ـع ــرب ــي ال ـم ـت ـصــدر
برصيد  20نقطة ،وخيطان األخير
وله  3نقاط فقط ،ورغم هذا الفرق
فإن الرغبة في تحقيق الفوز تبقى
القاسم المشترك للفريقين.
واستقر األمــر داخــل خيطان
ع ـ ـلـ ــى إن ـ ـ ـهـ ـ ــاء مـ ـهـ ـم ــة الـ ـ ـم ـ ــدرب
اإلسباني خوسيه والتعاقد مع
ً
المدرب هاني الصقر بدال عنه

كاظمة والنصر

 14نقطة ،وتــأتــي الـمـبــاراة خــارج
نطاق التوقعات بسبب التقارب
في المستوى والنقاط.

الساحل والفحيحيل
أمــا مباراة الفحيحيل التاسع
برصيد  5نقاط والساحل السابع
ول ــه  7ن ـق ــاط ،فـسـتـكــون الـفــرصــة
سانحة أمامهما الستعادة التوازن
والخروج من عنق الزجاجة.

مواجهة متكافئة للغاية تلك
التي ستجمع كاظمة الخامس وله
 12نقطة ،والنصر الرابع برصيد

راشــد الدوسري ،يوسف الحقان،
طــال القيسي ،عبدالرحمن كــرم،
عبدالله الجزاف ،عقيل الهزيم ،فهد
زياد الفضلي ،وليد التورة ،سلطان
ال ـفــرج ،ضــاحــي الـشـمــري ،ضــاري
العتيبي ،عبدالرحمن كميل ،فواز
الـصـعــب ،خــالــد الـمـطـيــري ،طــال
العنزي ،عبدالرحمن الديحاني،
علي عبدالرسول.

الصليبيخات يسعى
لتخطي الجهراء
في «األولى»
تنطلق اليوم مباريات الجولة
التاسعة من دوري  stcللدرجة
األولـ ــى ،بــإقــامــة مـبــاراتـيــن عند
ا ل ـ ـسـ ــا عـ ــة  5:10مـ ـ ـس ـ ــاء ،ح ـيــث
ي ـل ـت ـق ــي فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ــى
الصليبيخات مع الجهراء على
استاد ناصر العصيمي بنادي
خ ـي ـطــان ،ويـلـعــب ف ــي ال ـم ـبــاراة
الثانية برقان مع التضامن على
استاد عبدالله الخليفة الصباح
بنادي اليرموك.
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـلـ ــي ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارة تـ ـ ــرت ـ ـ ـيـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
ً
بـ ـ ـ ــ 11نـ ـقـ ـط ــة ،مـ ـتـ ـق ــدم ــا بـ ـف ــارق
األه ـ ــداف ع ــن ال ـيــرمــوك الـثــانــي
بنفس الــرصـيــد ،وال ــذي يغيب
عـ ــن م ـ ـبـ ــاريـ ــات هـ ـ ــذه الـ ـج ــول ــة،
وال ـت ـضــامــن ثــال ـثــا ب ـ ــ 10ن ـقــاط،
ث ـ ــم ب ـ ــرق ـ ــان رابـ ـ ـع ـ ــا بـ ـ ـ ــ 9نـ ـق ــاط،
فيما يتذيل ا لـجـهــراء الترتيب
بنقطتين.
في المباراة األولــى ،سيكون
الصليبيخات مرشحا لتخطي
ع ـق ـبــة الـ ـجـ ـه ــراء ،ال ـ ــذي يـعــانــي
كثيرا ،ويقدم مستويات ضعيفة
تعكس ا لـحــا لــة غـيــر المستقرة
لـلـفــريــق مـنــذ ب ــداي ــة مـنــافـســات
الموسم الجاري.
وفي المباراة الثانية ،يشتد
الصراع بين التضامن وبرقان،
ح ـي ــث ي ـس ـعــى ك ــل م ـن ـه ـمــا إل ــى
تحقيق الفوز واالنفراد بالمركز
الثاني على أقل تقدير.

الداخلية بطل «كرة الطاولة» «سلة» الكويت يالقي الجهراء ...وكاظمة
لدوري الوزارات
يصطدم بالقادسية في «قبل النهائي»
ح ـقــق ف ــري ــق وزارة الــداخ ـل ـيــة ك ــأس الـتـفــوق
الـعــام لـكــرة الـطــاولــة ل ــدوري الـ ــوزارات للموسم
 ،2021-2020بعد إح ــرازه لقبي الـفــردي ،بينما
حقق فريق وزارة الكهرباء والماء لقب الفرق ،في
البطولة التي أقيمت بمشاركة  8وزارات وهيئات
حكومية على صالة نادي القادسية الرياضي.
وأسـ ـف ــرت ال ـن ـتــائــج ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـل ـب ـطــولــة في
منافسات الـفــردي عن فــوز العــب الداخلية علي
الطبطبائي بالمركز األول ،وحقق المركز الثاني
قائد العازمي من فريق الحرس الوطني ،وجاء في
المركز الثالث محمد الطبطبائي العب الحرس.
وفي منافسات الزوجي األول ضاري المولي
وعـلــي الطبطبائي ،وزارة الــداخـلـيــة ،وج ــاء في
المركز الثاني قائد العازمي ومحمد الطبطبائي،
الحرس الوطني ،وحل ثالثا عباس حسين وأحمد
محمود من وزارة الكهرباء والماء.
وفـ ــي م ـن ــاف ـس ــات الـ ـف ــرق ح ـق ــق ف ــري ــق وزارة
الكهرباء والماء المركز األول ،وجاء فريق الحرس
الوطني ثانيا ،ووزارة الداخلية الداخلية ثالثا،
وفاز فريق جامعة الكويت بكأس الفريق المثالي،
والع ــب وزارة الكهرباء إبــراهـيــم الـقــاف بكأس
الالعب المثالي.
واختتمت البطولة بحضور أمين الصندوق
باتحاد الطاولة أنور الكندري ،ورئيس اللجنة
الـفـنـيــة عـضــو الـلـجـنــة الـعـلـيــا لـ ـل ــوزارات أحـمــد
القالف ،والمدير الفني باتحاد الطاولة صبري
جمعان ،وممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات
المشاركة.

تـنـطـلــق ف ــي ال ــواح ــدة م ــن ظهر
الغد منافسات الدور قبل النهائي
لـبـطــولــة دوري ك ــرة ال ـس ـلــة ،حيث
يلتقي الكويت مــع الـجـهــراء ،على
صــالــة االت ـحــاد فــي مجمع الشيخ
سعد العبدالله الرياضي ،في حين
يلتقي بنفس التوقيت القادسية
مـ ـ ــع كـ ــاظ ـ ـمـ ــة ع ـ ـلـ ــى ص ـ ــال ـ ــة نـ ـ ــادي
الكويت.
وت ـ ـقـ ــام م ـن ــاف ـس ــات الـ ـ ـ ــدور قـبــل
النهائي بنظام "الـبــاي أوف" من
ثـ ــاث مـ ـب ــاري ــات ،ع ـلــى ان يـتــأهــل
الفائز بمباراتين لـلــدور النهائي
الذي سيقام بالنظام ذاته.
في المباراة األولى ،التي تجمع
الـكــويــت مــع الـجـهــراء ،يـبــدو األول
ً
م ــرشـ ـح ــا ل ـل ـف ــوز فـ ــي ظـ ــل الـ ـف ــارق
الفني الكبير ا لــذي يملكه مقارنة
بـمـنــافـســه ،اذ سـبــق لـلـفــريـقـيــن ان
ت ـقــابــا هـ ــذا ال ـم ــوس ــم ارب ـ ــع م ــرات
كانت جميعها لمصلحة االبيض
بسهولة ،اال أن الجهراء سيحاول
مجاراة منافسه وتحقيق المفاجأة
لتحقيق الفوز على حامل اللقب في
آخر أربع نسخ.
وف ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،ال ـتــي

تجمع القادسية مع كاظمة ،تبدو
ً
حظوظ الفريقين متساوية نظرا
ل ـت ـقــارب م ـس ـتــواه ـمــا ،بــالــرغــم من
فوز كاظمة ثالث مرات هذا الموسم
من المواجهات األربع التي جمعت
الفريقين خالله ،ويسعى كل فريق
الى كسر عظم اآلخر لعبور طريقه
نحو التأهل للنهائي.

مباراتان في «التأهيلي» اليوم
ً
هـ ـ ـ ــذا وتـ ـخـ ـتـ ـت ــم ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم وغـ ـ ـ ــدا
م ـنــاف ـســات الـ ـ ــدور ال ـت ـم ـه ـيــدي من
الـ ـ ـ ــدوري ال ـت ــأه ـي ـل ــي لـ ـك ــرة ال ـس ـلــة
ح ـيــث يـلـتـقــي الـ ـي ــوم ف ــي الـ ـ ـ 1:30
ا ل ـيــر مــوك مــع الصليبيخات على
صالة االتحاد ،وفي نفس التوقيت
يستضيف الساحل نظيره الشباب
على صالته.
ً
ه ـ ــذا وي ـل ـت ـقــي غ ـ ـ ــدا ،ب ــرق ــان مــع
القرين في الساعة  11.00صباحا
على صالة االتحاد والتضامن مع
ً
العربي في تمام الـ  1:30ظهرا على
صالة الساحل.

١٩
بايرن وتشلسي يكمالن عقد ربع نهائي «األبطال»
ةديرجلا
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تأهل بايرن ميونيخ األلماني
وتشلسي اإلنكليزي إلى دور
الثمانية من دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم ،عقب
خوضهما مباراة إياب دور
الـ 16من المسابقة أمام كل
من التسيو االيطالي وأتلتيكو
مدريد اإلسباني.

2:٠٠

م

موعد قرعة ربع النهائي
NEWS

أك ـم ــل ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ االل ـمــانــي
حــامــل الـلـقــب وتـشـلـســي االنـكـلـيــزي
عقد المتأهلين للدور ربــع النهائي
لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة
الـقــدم ،بعدما جــدد كــل منهما فــوزه
عـلــى ضـيـفــه التـسـيــو االي ـطــالــي 1-2
وأتلتيكو مــدريــد االسباني -2صفر
االربعاء في اياب ثمن النهائي.
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ع ـل ــى
مـلـعــب "أل ـيــانــز أري ـن ــا" فــي ميونيخ،
س ـج ــل الـ ــدولـ ــي ال ـب ــول ـن ــدي روب ـ ــرت
ليفاندوفسكي ( 33مــن ركـلــة جــزاء)
وبــدي ـلــه ال ــدول ــي ال ـكــام ـيــرونــي إري ــك
ماكسيم تشوبو موتينغ ( )73هدفي
بايرن ميونيخ ،وماركو بارولو ()82
هدف التسيو .وكان بايرن ميونيخ
فاز  1-4ذهابا في العاصمة روما قبل
ثالثة أسابيع.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـلـ ـع ــب
"ستامفورد بريدج" في لندن ،سجل
الدولي المغربي حكيم زيــاش (،)34
والبديل اإليطالي إيمرسون الهدف
الثاني (.)4+90
وكان تشلسي فاز  -1صفر ذهابا
قـبــل ثــاثــة اســاب ـيــع فــي بــوخــارســت
بعد نقلها مــن اسبانيا ا ثــر القيود
ال ـم ـف ــروض ــة ع ـل ــى االن ـك ـل ـي ــز بـسـبــب
فيروس كورونا.
ولـحــق بــايــرن ميونيخ وتشلسي
ب ـب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي،
وصـ ـي ــف بـ ـط ــل ال ـن ـس ـخ ــة االخ ـ ـيـ ــرة،
ول ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول وم ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـتــي
االنكليزيين وريال مدريد االسباني
وب ــوروسـ ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد االل ـم ــان ــي
وبورتو البرتغالي.
وتسحب قرعة الدور ربع النهائي
اليوم بمقر االتحاد االوروبــي للعبة
في مدينة نيون السويسرية.

وكـ ـ ــان الت ـس ـي ــو آخ ـ ــر أم ـ ــل لـلـكــرة
االيطالية في المسابقة بعد خروج
ي ــوف ـن ـت ــوس وأتـ ــاالن ـ ـتـ ــا مـ ــن ال ـ ــدور
ذاته ،االول على يد بورتو االسبوع
ال ـم ــاض ــي ،وال ـث ــان ــي ع ـلــى ي ــد ري ــال
مدريد الثالثاء ،وقبلهما إنتر ميالن
ال ـ ــذي ح ــل رابـ ـع ــا وأخـ ـي ــرا ف ــي دور
المجموعات.
وخاض النادي البافاري المباراة
ف ــي غ ـي ــاب ق ــائ ــده ح ـ ــارس ال ـمــرمــى
ال ــدول ــي م ــان ــوي ــل ن ــوي ــر ومـهــاجـمــه
الفرنسي كينغسلي كومان بسبب
االصابة.
واندفع التسيو منذ البداية بحثا
عن هدف مبكر يساعده في مهمته
ش ـب ــه ال ـم ـس ـت ـح ـي ـلــة امـ ـ ــام ال ـع ـمــاق
الـ ـب ــاف ــاري ل ـكــن دون خـ ـط ــورة على
مرمى الحارس ألكسندر نوبل.
وحـ ـص ــل بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ عـلــى
ركلة جزاء بعد عرقلة العب الوسط
ال ــدول ــي ل ـيــون غــوريـتـسـكــا مــن قبل
ال ـ ـمـ ــدافـ ــع فـ ـ ـي ـ ــدات م ــوريـ ـتـ ـش ــي مــن
كوسوفو فانبرى لها ليفاندوفسكي
بيمناه على يمين رينا ( )33مسجال
هــدفــه ال ـخــامــس ف ــي س ــت مـبــاريــات
هذا الموسم.
وه ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 73لـ ـل ــدول ــي
البولندي في  96مباراة في المسابقة
القارية العريقة.
وأخــرج فليك مهاجمه البولندي
ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي ودفـ ـ ـ ــع ب ــال ــدول ــي
الـكــامـيــرونــي مــوتـيـنــغ ( )71ونجح
االخ ـي ــر ف ــي إض ــاف ــة ال ـه ــدف الـثــانــي
م ــن أول ل ـم ـســة ع ـن ــدم ــا ت ـل ـقــى ك ــرة
فــي العمق على طبق مــن ذهــب من
النمسوي دافيد أالبــا فتوغل داخل
المنطقة وتابعها بيمناه على يسار
رينا (.)73

سيميوني :ال أبحث عن أعذار
قـ ــال األرج ـن ـت ـي ـن ــي دي ـي ـغ ــو س ـي ـم ـيــونــي ،ال ـم ــدي ــر الـفـنــي
ألتلتيكو مدريد ،إنه ال يبحث عن "أعذار" ،لتبرير خروج
فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي ،مؤكدا أن
الفريق اإلنكليزي كان "األفضل".
وصرح سيميوني" :أنا بخير .هذه البطولة كلفتنا
منذ البداية ،ويجب تقبل الوضع".
وتابع في مؤتمر صحافي" :في الحقيقة
ع ـل ـي ـنــا أن ن ـت ـح ـســن و نـ ـتـ ـط ــور ،فــأ مــا م ـنــا
مـسـتـقـبــل وا ع ــد و حــا ضــر م ـهــم .سنتطور
بناء على الجهد الكبير الذي بذلناه اليوم.
يجب التعلم ،واليوم فرصة للتعلم".
وأشـ ــار سـيـمـيــونــي إل ــى أن ــه يـتـفـهــم "اسـتـيــاء
وإحباط" جماهيرُ أتلتيكو ،لكنه أكد أن الفريق
"سـ ـيـ ـع ــود ل ـل ـم ـضــي ق ـ ــدم ـ ــا" ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن ـ ــه "ال
يخشى إطالقا" أن تؤثر هذه الهزيمة على الفريق في
المستقبل.
وأقر سيميوني بأن تشيلسي كان األفضل في اللقاء،
قائال" :يجب تهنئة الخصم عندما يكون هو األفضل.
لم نتمكن من الهجوم كما كنا نريد".
وأكد المدرب األرجنتيني ،أنه لم يندم على القرارات
ً
ال ـتــي ات ـخــذهــا خ ــال الـب ـطــولــة ،ردا عـلــى ســؤالــه عن
الـخـطــة الــدفــاعـيــة الـتــي وضـعـهــا لـلـقــاء الــذهــاب أمــام
تشلسي.

سيميوني

إيميرسون نجم تشلسي يحرز هدفه في مرمى أتلتيكو
وقلص التسيو الفارق عبر مدافعه
ب ــارول ــو بـضــربــة رأس ـيــة مــن مسافة
قريبة اثــر ركلة حــرة جانبية انبرى
لها بيريرا (.)82

تشلسي يواصل التألق
وتــابــع تشلسي نـتــائـجــه الــرائـعــة
مع مدربه الجديد االلماني توماس
تــوخــل وح ــاف ــظ عـلــى سـجـلــه خــالـيــا
من الخسارة في  13مباراة خاضها
باشرافه منذ توليه المسؤولية خلفا
لفرانك المبارد.
وهي المرة االولى التي يبلغ فيها
تشلسي ربع نهائي مسابقة الكأس

شدد جوان البورتا على أن "الرب
وحـ ــده يـعـلــم" م ــدى ال ـم ـعــانــاة الـتــي
واجهها "للوصول إلــى هنا" ،وذلك
خـ ـ ــال مـ ــراسـ ــم ت ـن ـص ـي ـبــه كــرئ ـيــس
جــديــد لـنــادي برشلونة اإلسـبــانــي،
أمس األول ،في حدث شهد حضور
 300مدعو.
وذك ـ ــر البـ ــورتـ ــا ف ــي ك ـل ـم ـتــه أم ــام
الحضور داخل المقصورة الشرفية
لـمـلـعــب ال ـكــامــب ن ــو" :ال أش ـيــر هنا
إل ــى األمـ ـ ــوال ف ـقــط (ف ــي إش ـ ــارة إلــى
الصعوبة التي واجهها إلنهاء مسألة
الضمان المالي)".
ك ـم ــا تـ ـح ــدث رج ـ ــل الـ ـق ــان ــون عــن
الموقف االقتصادي الصعب للنادي
الـكـتــالــونــي .وق ــال فــي ه ــذا ال ـصــدد:
"أولــوي ـت ـنــا ه ــي أن ي ـعــود (ال ـبــرشــا)

ذات األذنين الطويلتين منذ موسم
.2014/2013
وأكـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــل أتـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــو الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة
ب ـع ـش ــرة الع ـب ـي ــن ب ـع ــد طـ ــرد مــداف ـعــه
المونتينيغري ستيفان سافيتش (.)82
وراه ـ ــن مـ ــدرب تـشـلـســي االل ـمــانــي
تــومــاس توخل على الفرنسي كــورت
زوما في الدفاع وعلى مواطنه نغولو
كــانـتــي إل ــى جــانــب ال ـك ــروات ــي ماتيو
كــوفــاسـيـتــش فــي الــوســط ،فيما بقي
ج ـي ــرو أف ـض ــل ه ـ ــداف ف ــي الـمـســابـقــة
للنادي اللندني على مقاعد االحتياط.
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاد م ـ ـ ــدرب
"كولشونيروس" االرجنتيني دييغو
سيميوني من جميع أوراقه الرابحة،

توخيل وحارس المرمى ميندي
أعرب األلماني توماس توخيل ،المدير الفني لتشلسي اإلنكليزي،
عن سعادته بأداء العبيه ،عقب التأهل لربع نهائي دوري األبطال،
على أتلتيكو مدريد اإلسباني بهدفين دون رد ،أمس األول،
بالفوز ُ
في إياب ثمن النهائي.
وق ــال توخيل فــي تصريحات بعد الـمـبــاراة ،الـتــي أقيمت على
ملعب ستامفورد بــريــدج" :الفريق قــدم مـبــاراة رائـعــة ،والالعبون
بذلوا مجهودا كبيرا داخل الملعب ،حتى الذين كانوا على مقاعد
الـبــدالء ،وفــي الـمــدرجــات ،شعرنا بأننا نرغب فــي التأهل بنسبة
 100في المئة".
وأضــاف" :أتلتيكو حاول الضغط علينا في الشوط األول ،لكن
كــانــت ه ـنــاك م ـســاحــات كـثـيــرة ف ــي وس ــط مـلـعـبـهــم ،ونـجـحـنــا في
استغالل هــذا األم ــر .عانينا بعض الـشــيء فــي أوق ــات مــن الشوط
الثاني ،لكننا كنا متأهبين للقيام بما هو مطلوب لتحقيق الفوز".

البورتا

ف ــاش ــرك ال ـم ـهــاجــم ال ـبــرت ـغــالــي ج ــواو
ف ـي ـل ـي ـكــس ب ـج ــان ــب االوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي
ل ــوي ــس س ــواري ــس ل ــزع ــزع ــة دف ــاع ــات
الـ"بلوز" ،كما استعاد جهود مدافعه
االورغ ــوي ــان ــي خــوس ـيــه خيمينيس
العائد من االصابة.
ولـ ـ ـ ــم ي ـ ــرت ـ ــق ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط االول إلـ ــى
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـ ـمـ ــأمـ ــول مـ ــع ال ــدق ــائ ــق
الثالثين االولى من دون فرص حقيقية
تــذكــر ،الــى حـيــن قــاد تشلسي هجمة
م ــرت ــدة ب ــدأه ــا ه ــاف ـيــرت ــس ب ـت ـمــريــرة
إلـ ــى م ــواط ـن ــه ت ـي ـمــو ف ــرن ــر الـمـنـطـلــق
مــن منتصف الملعب كــاســرا التسلل
فمررها عرضية زاحفة داخل المنطقة
ال ــى الـمـنــدفــع زي ــاش تــابـعـهــا بيمناه

أكــد النجم المغربي الشاب حكيم زيــاش ،الــذي مهد
تــأهــل فــري ـقــه تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـيــزي لــربــع ن ـهــائــي دوري
األب ـطــال بــالـهــدف األول فــي شـبــاك تشلسي اإلنكليزي،
أنـهــم سيطروا على الـمـبــاراة ،وأن الفريق اإلسـبــانــي لم
يهدد مرماهم كثيرا.
ومهد النجم المغربي الشاب تأهل الفريق اللندني
ل ــدور الثمانية بــالـهــدف األول مــن صناعة األلماني
تيمو فيرنر ،فيما سجل البرازيلي إيمرسون الهدف
الثاني في الوقت المحتسب بدال من الضائع.
وق ــال زي ــاش فــي تـصــريـحــات لشبكة
"بــي تــي س ـبــورت" ،عقب الـلـقــاء الــذي
ملعب ستامفورد بريدج،
احتضنه ُ
ف ــي إيـ ـ ــاب ث ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي" :األمـ ـ ــور
ت ـص ـب ــح أفـ ـض ــل ع ـن ــدم ــا ت ـت ـق ــدم فــي
الـنـتـيـجــة ،السـيـمــا عـنــدمــا ت ـكــون أن ــت من
سجل هذا الهدف .تمريرة تيمو العرضية كانت جيدة جدا".
وأتم صاحب الـ 27عاما تصريحاته" :المباراة كانت متكافئة
بين الفريقين في البداية ،لكن سرعان ما فرضنا سيطرتنا .قدمنا
مباراة جيدة ،والمنافس لم يهدد مرمانا كثيرا .يمكننا أن نشعر
بالسعادة بهذا األداء .أتمنى أن تخدمنا القرعة في دور الثمانية".
(إفي)

• أعلنت األندية الفرنسية أن العبيها األجانب من خارج
االتحاد األوروبي والفضاء االقتصادي األوروبي لن يستطيعوا
ال ـعــودة لمنتخبات بــادهــم خ ــال فـتــرة االل ـتــزامــات الــدولـيــة
ال ـقــادمــة ،بسبب الـقـيــود الـمـفــروضــة بسبب جــائـحــة فـيــروس
كورونا.
واع ـت ـبــرت األن ــدي ــة أن الــاعـبـيــن الــذيــن سـيـســافــرون خــارج
االتحاد األوروبي في فترة االلتزامات الدولية القادمة ،والتي
ستبدأ نهاية عطلة األسبوع الجاري غير معفيين من الخضوع
للحجر الصحي عند عودتهم وبالتالي قررت عدم السماح لهم
باالنضمام لمنتخبات بالدهم.
• ل ــن يـخـضــع إي ــدي ــن هـ ـ ــازارد ل ـجــراحــة بـسـبــب اإلص ــاب ــات
العضلية التي منعته من االستمرار في المباريات هذا الموسم
مع ريال مدريدً ،
بناء على نصيحة أطباء النادي ،الذين يراهنون
على العالج لتعافيه من آالم العضلة وأن يعود بكامل طاقته
في المرحلة األخيرة من الموسم.
وأكد ريال مدريد أنه ال يوجد لديه أي أساس علمي يؤكد

تابع باريس سان جرمان حملة الدفاع عن لقبه
في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بنجاح ،وبات أول
المتأهلين إلى الدور ربع النهائي ،بفوزه على ضيفه
الدوري -3صفر ،أمس األول ،في مباراة
ليل متصدر
ُ
مقدمة من الدور ثمن النهائي.
ومنح المهاجم الدولي األرجنتيني ماورو إيكاردي
التقدم مبكرا لفريق العاصمة ،وتحديدا في الدقيقة
التاسعة ،قبل أن يتعرض إلصابة اضطرته إلى ترك
مكانه ( )34للدولي كيليان مبابي مسجل الهدفين
الثاني والثالث ( 41من ركلة جزاء ،و.)3+90
وع ـ ــاد سـ ــان ج ــرم ــان ،ث ــان ــي الـ ـ ـ ــدوري ،إلـ ــى سكة
االنتصارات ،بعد خسارته المفاجئة أمام نانت (،)2-1
الماضي ،وتعادله أمام برشلونة اإلسباني 1-1
األحد ُ
في إيــاب ثمن نهائي مسابقة دوري األبطال ،علما
بأنه حجز بطاقته إلى ربع النهائي بفوزه بمجموع
المباراتين .2-5
ّ
وتحضر سان جرمان ،الساعي إلحراز لقبه الرابع

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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زياش

أخبار منوعة

سان جرمان يقصي ليل من كأس فرنسا

مويس كين يهنئ إيكاردي بهدفه

فشل الحارس السلوفيني العمالق يان
أوبالك في صدها لتهز شباكه (.)34
وزادت م ـح ــن أت ـل ـت ـي ـكــو مـ ــع ط ــرد
مدافعه سافيتش بعد ضربه بكوعه
ال ـمــدافــع االل ـمــانــي أنـتــونـيــو رودي ـغــر
(.)82
وح ــاول أتلتيكو ال ـخــروج بتعادل
م ـشــرف ،غـيــر ان ال ـحــارس السنغالي
إدوارد م ـ ـنـ ــدي و قـ ـ ـ ــف ب ــا لـ ـم ــر ص ــاد
لـتـســد يــدة فيليكس ( ،)2+90قـبــل أن
يعمق اصحاب االرض جراح ضيفهم
بهدف ثان للبديل إيمرسون بتسديدة
أرضية خدعت أوبــاك واستقرت في
الزاوية المعاكسة (.)4+90

زياش :األمور كانت
تحت سيطرتنا

توخيل :سعيد باألداء

البورتا :الرب يعلم كم عانيت لكي أكون هنا
قــويــا عـلــى الـمـسـتــوى االق ـت ـصــادي.
لهذا جهزنا خطة ،وسنضع مصادر
جديدة للدخل جاهزة أيضا .نقوم
بكل هذا باحترام ،ولكن بشجاعة".
وأك ــد ال ــرج ــل ،ال ــذي ع ــاد لكريس
رئــاســة ال ـنــادي الـكـتــالــونــي بـعــد 11
ع ــام ــا مـ ــن والي ـ ـتـ ــه األولـ ـ ـ ــى (-2003
 ،)2010أنــه يشعر بأنه "وريــث لقيم
جــوان جامبر ،ولــإرث الــذي تركه"،
والذي سينفذه "لمواجهة التحديات
الـحــالـيــة والـمـقـبـلــة خ ــال الـسـنــوات
المقبلة".
ولـ ـف ــت الب ـ ــورت ـ ــا أيـ ـض ــا إل ـ ــى أن ــه
"سيفعل المستحيل إلقناع ميسي
بالبقاء" ،وأنه "بدون هذا الوباء ،ومع
مدرجات ممتلئة بجماهير الكامب
نو" ،تصبح األمور مختلفة.

رياضة

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

عـشــر فــي ال ـكــأس المحلية ،بــأفـضــل طــريـقــة ممكنة
لمباراته المرتقبة األحــد أمــام ليون ثالث الـ"ليغ"1
في المرحلة .30
ً
كما وضع النادي الباريسي حدا لسلسلة من ثالث
مباريات تواليا لم يذق خاللها طعم الفوز على ملعبه
(بارك دي برانس) في مختلف المسابقات ،وتحديدا
منذ  13فبراير الماضي (تعادل وخسارتان) ،وهي
أســوأ سلسلة منذ انتقال ملكية النادي إلــى شركة
قطر لالستثمارات الرياضية عام .2011
وخ ــاض س ــان جــرمــان م ـبــاراتــه ال ـ ــ 241فــي كــأس
فرنسا حقق خاللها  172فوزا و 28تعادال و 41هزيمة،
بنسبة نجاح تبلغ  71في المئة ،وهو رقم قياسي في
المسابقة المحلية.
فــي المقابلُ ،مني ليل بخسارته الثانية خــارج
أرض ـ ــه ف ــي م ـب ــاري ــات ــه الـ ـ ــ 12األخـ ـي ــرة ف ــي مختلف
المسابقات ،وحقق خالل هذه السلسلة  9انتصارات
مقابل تعادل.

اإلعالنات:

هازارد العضلية ناجمة عن الشريحة الموجودة
أن إصابات
ً
في الكاحل به ،وفقا لمصادر النادي.
• أعلن إنتر ميالن متصدر الدوري االيطالي لكرة القدم إصابة
قائده حارس مرماه الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش
بفيروس كورونا وذلــك غــداة إصابة زميله دانيلو دامبروزيو
بالفيروس ذاته.
وأوضح إنتر في بيان أنه تم اكتشاف إصابة هاندانوفيتش
( 36عاما) "بعد االختبار الذي تم إجراؤه صباح" األربعاء.
• سجل اليوناني جيانيس أنتيتوكونمبو  10نـقــاط ،من
إجمالي  ،32في الوقت اإلضافي وقــاد فريقه ميلووكي باكس
ثالث المنطقة الشرقية للفوز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
المتصدر  105 -109األربعاء ،ضمن دوري كرة السلة االميركي
للمحترفين.
وقاد جيمس هاردن فريقه بروكلين نتس للفوز على انديانا
بايسرز  ،115 - 124بتحقيقه "تريبل  -دابــل" مع  40نقطة و10
متابعات و 14تمريرة حاسمة.

مباريات السبت
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
11:00

برايتون  -نيوكاسل

beINSPORTS pr2

الدوري اإلسباني
4:00

اثلتيك بلباو  -ايبار

beINSPORTS HD1

6:15

سيلتا فيغو  -ريال مدريد

beINSPORTS HD1

8:30

هويسكا  -أوساسونا

beINSPORTS HD1

11:00

بلد الوليد  -إشبيلية

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
5:00

كروتوني  -بولونيا

beINSPORTS HD3

8:00

سبيتزا  -كالياري

beINSPORTS HD3

10:45

إنتر ميالن  -ساسولو

beINSPORTS HD3

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

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :
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آخر كالم
الله بالنور

نقطة

وإذا أفلست
الكويت؟!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

فهد البسام

درايش

وانتو بكرامة

د .ناجي سعود الزيد

فجأة اكتشفت الجهات المسؤولة عدم كفاية
دورات المياه العمومية في الشوارع واألسواق
والشواطئ والحدائق...
وفجأة اكتشفت أن الموجود منها في حالة
ً
يــرثــى لـهــا وأغـلـقـتـهــا ،مـنـعــا الن ـت ـشــار ع ــدوى
األمراض ّالمعدية!
وقد وضح الخبر أن هناك عدة جهات وعدة
إدارات وعدة دورات (مياه) مستندية يجب أن
يمر بها المشروع الجديد ،للتحديث أو إلنشاء
دورات مياه جديدة...
ً
ً
طبعا كل ذلك جميل ومقبول ويغطي نقصا
ً
ملموسا ،ولـكــن مــا أث ــار اهتمامي هــو وجــود
الفقرة التالية:

ّ
ِّ
بغض النظر ّ
والمسبب،
عما وصلت إليه الحالة المالية للدولة والسبب
والحديث ذي الشجون المعروفة نهايته قبل أن يبدأ ،إذا كنت ترى الكويت
مجرد واحة أو بنك أو لجنة مناقصات وتفكر بمغادرتها ،فالمشكلة بك،
وهوية
ً
وما طاح من نجوم خف للسما ،أما إذا كنت تراها كوطن وارتباط ً
وذكريات وتاريخ وحياة كاملة ،فعندها سيكون الموضوع مختلفا تماما.
الفرصة
التفكير بالهجرة أمر طبيعي في كل مكان وزمان ،وأينما تجد ً
والراحة واالستقرار ،فهذا هو وطنك ،ناهيك بأن الكويت بلد نشأ أصال على
أكتاف الهجرات المتوالية ،وتجارها جابوا العالم في ذاك الزمان وأقاموا
ألعوام طوال في الهند واليمن والشام وغيرها ،كأغلب أبناء الشعوب الحية
الذين هاجروا للعمل ولتحسين أوضاعهم وتحقيق طموحاتهم وتغيير
أحــوالـًهــم وأح ــوال العالم حولهم ،ولـكــم فيما يفعله اللبنانيون والـ ّشــوام
عموما في أميركا الجنوبية أسوة حسنة ،لذا ال داعي للقول بأنه يحق لكل
إنسان أن يهاجر وقتما شاء طالما وجد حياة جديدة تناسبه ،وفي األرض
ً
دائما منأى للكريم.
ّ
لكن المزعج هو استسهال الترويج لربط قرار "المغادرة" أو حالة الهروب
ّ
الجماعي المتخيل بموعد ّإفالس الدولة -ال سمح الله -وكأن بالدنا مجرد
جهاز سحب آلي إذا ما تعطل بحثنا عن غيره ،ويأتي هذا الكالم بالتوازي
ّ
مــع تبسيط واستسهال لــأمــر ،وك ــأن بــاد العالم تفتح ذراعيها فــي زمن
النانوتكنولوجي ،وتنتظر كفاءاتنا العلمية وخبراتنا العملية في الشؤون
باسم اللوغاني
ّ
األقسام ولصق الطوابع ،وال كأن هناك في بالد الغرب حياة
ومراقبة
اإلدارية
ً
ً
loughanib@hotmail.com
حقيقية وكفاحا جادا وراء لقمة العيش ّدبجت ألجله النظريات والمذاهب
االقتصادية ،وال يستطيع ّ
تحمله بسهولة من اعتاد انتظار الراتب نظير
@loughanib
		
بصمته المشرفة.
أن ت ــرى وطـنــك مـجــرد خــزنــة أم ــوال تـصــرف عـلـيــك و ّعـلــى مستلزماتك
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير
يمكنه أن يفسر لنا تشنج البعض الدائم
في عام  ،1993وكجزء من نشاطات وفعاليات
الحياتية والكمالية حتى تنضبّ ،
المستمرة ،وبأنه ليس إل مجرد تنافس بين لصوص وأرزقية
وخصوماته
المكتب اإلعالمي الكويتي في نيودلهي ،وافقت
ً
أكثر من كونه صراعا بين خير وشر أو حرامية وشرفاء ،حيث الوطن -أي
وزارة اإلع ــام عـلــى عـمــل حـمـلــة إعــامـيــة هي
وطن -يفترض أن يكون أكبر وأعمق من ذلك في العقل والقلب والوجدان،
األولــى من نوعها على مستوى الهند ،لنشر
الوطن
الالزم في تشويه مفهوم
معلومات عن األسرى والمفقودين الكويتيين،
ولربما كان لبعض األغاني تأثير أكثر من ّ
ّ
والمواطنة لدى البعض ،هذي ديرتنا وفيها اللي نبي ،نعم نحبك ألن فيك
لتوعية الشعب الهندي بهذه القضية التي تهم
النعم ،لكن مـ ًـاذا إن لم يكن فيها النعم واللي نبي؟ هل سنغادرها ونترك
الكويت بالدرجة األولى.
الباب مفتوحا؟! ومــاذا ّ
ً
ً
عمن ال يعرف غير الكويت من قبل ظهور النفط؟!
ونظرا ألن الهند بلد كبير جدا ،وتوجد به
ومــاذا نقول بعد ذلك لشهداء معارك الصريف والجهراء والغزو العراقي
لغات عديدة ،فقد استقر الــرأي على أن ننشر
الغاشم؟! خلصت الفلوس و"بنسري فمان الله"!
نصف صفحة في عدة صحف ولغات مختلفة
تتضمن معلومات عن األســرى والمفقودين،
وتتضمن رسالة موجهة من القراء الراغبين في
إيصال صوتهم إلى األمم المتحدة.
هـ ــذه ال ــرس ــال ــة ه ــي م ـطــال ـبــة مــوج ـهــة إلــى
العصر المغرب العشاء
الشروق الظهر
الفجر
السكرتير العام لألمم المتحدة ،للعمل الجاد
07:15
05:58
03:23
11:56
05:54
04:35
والمستمر إلنهاء معاناة األسرى والمفقودين،
والضغط على الحكومة العراقية للتعاون في
هذا المجال.
وقد تم ترتيب العملية بشكل جيد ،بحيث
أعلى مد 03:34 :صب ــاحـ ـ ـ ًـا  09:11م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
العظمى 27
يقوم القارئ بقص اإلعالن ،والتوقيع عليه ،ثم
أدنى جزر 02:51 :صب ــاحـ ـ ـ ًـا  09:58م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
الصغرى 15

"الـ ـبـ ـل ــدي ــة ل ـ ــن تـ ـت ــوق ــف عـ ـن ــد ذل ـ ــك الـ ـح ــد،
ب ــل س ـت ـط ـلــب إنـ ـش ــاء دورات م ـي ــاه ذك ـي ــة فــي
المحافظات ،التي تقع تحت إش ــراف البلدية
في المحافظات الست ،وستطرحها في مزايدة
خاصة ،"...إلخ إلخ الخ.
ال أع ـلــم م ــا ه ــو ال ـم ـق ـصــود ب ـ ـ ــ"دورات مـيــاه
ذكية"؟!
ً
هـ ــل سـ ـتـ ـك ــون ذكـ ـي ــة ج ـ ـ ـ ــدا ،لـ ــدرجـ ــة شـفــط
ً
مخرجات الجسم اآلدمــي أوتوماتيكيا ،وبعد
ذلــك تغسل وتـعـقــم الـجـســم بــالـكــامــل وتنشفه
بذكاء ،وبعد ذلك تقوم بذكائها الخارق بغسل
الحمام وتعقيمه بالكامل!
في شوارع أوروبا هناك " ،"chambersوهي

عبارة عن غرفة من الحديد واأللمنيوم بابها
ً
يـفـتــح أوتــومــاتـيـكـيــا ب ــإدخ ــال عـمـلــة مـعــدنـيــة،
وبإمكان المستعمل قفلها من الــداخــل ،وبعد
ً
االنـتـهــاء تـقــوم بـجــر الـسـيـفــون أوتــومــاتـيـكـيــا،
وتسليط األشعة فوق البنفسجية للتعقيم...
إذا كان ذلك ما هو مقصود بدورات المياه
الذكية ،فالرجاء إعادة النظر بإنشائها ،ألنها
لــم تـنـجــح كـفـكــرة ه ـنــاك ،ومـشــاكـلـهــا أكـثــر من
فائدتها ،وهناك ال يطلقون عليها وصف دورة
مـيــاه ذكـيــة ،ألن الــذكــاء والـغـبــاء ال يتصف به
الخروج اآلدمي وانتو بكرامة!

آالف الهنود تعاطفوا مع قضية
األسرى عام 1993

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

وضعه في ظرف ،وإرساله إلى المكتب اإلعالمي
في نيودلهي ،الــذي سيقوم بعد ذلــك بإرسال
جميع الرسائل الواردة إلى األمم المتحدة.
ولقد قام المكتب اإلعالمي بدراسة الصحف
ال ـمــؤثــرة وال ـل ـغــات الـمـهـمــة ،وت ــم اإلعـ ــان في
ســت صـحــف مـنــوعــة تطبع بــالـلـغــات التالية:
اإلنكليزية ،والهندية ،والماليبارية ،والبنغالية،
واألوردوية ،والتاميلية.
وق ــد ي ـت ـســاءل أح ــد ال ـق ــراء ع ــن تـكـلـفــة هــذه
اإلعالنات في صحف واسعة االنتشار ،فجوابي
عليه أن التكلفة لم تتجاوز ثالثة آالف دينار
ً
ف ـقــط ،عـلـمــا ب ــأن إح ــدى ه ــذه ال ـصـحــف ،وهــي
صحيفة تايمز أوف إنديا ،التي تطبع أكثر من
ً
 600ألف نسخة يوميا ،تم نشر إعالن صفحة
كاملة وليس نصف صفحة.
وبتقدير المكتب اإلعالمي ،تم الوصول إلى
ماليين الـقــراء من خــال هــذه اإلعــانــات ،التي
تهدف إلى التوعية بخصوص قضية األسرى
والمفقودين الكويتيين.
المهم فــي الـمــوضــوع ،ويهمني أن يتعرف
عليه القارئ ،هو أن ردود الفعل فاقت بكثير

توقعاتنا ،فقد انهالت على المكتب اإلعالمي
اآلالف مــن الــرســائــل ال ـتــي تـطــالــب السكرتير
العام لألمم المتحدة باالهتمام بهذه القضية
اإلنسانية وإنهائها بشكل عاجل.
وأذكر أن موظفي المكتب اإلعالمي انشغلوا
ً
ً
كثيرا لمدة ثالثة أشهر تقريبا في تجميع هذه
ً
ً
الرسائل ،وكان أمرا الفتا للنظر تسلم كم هائل
ً
من الرسائل يوميا في السفارة الكويتية .وقد
كان عدد الرسائل يزيد على  200ألف رسالة تم
ً
ً
ترتيبها في  20مجلدا ضخما ،وتم عمل نسخة
واح ــدة منها أرس ـلــت إل ــى وزارة اإلعـ ــام .أمــا
األصول ،فقد تم إرسالها إلى مكتب السكرتير
العام لألمم المتحدة.
وقـبــل أن أخـتــم مـقــال ال ـيــوم ،أود ال ـقــول إن
الشعب الهندي يحب الكويت ،ويتعاطف مع
قضاياها العادلة ،وليس أدل على ذلك من تكبد
اآلالف توقيع الرسالة وإرسالها إلى المكتب
ً
اإلع ــام ــي ،ت ــأي ـي ــدا لـقـضـيــة لـيـســت م ــن شــأنــه
ً
وال تتعلق بمسائله الداخلية .شكرا للشعب
الهندي ،وإلــى مقال آخــر مشابه في األسبوع
المقبل ،إن شاء الله.

ناقلين الحچي

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

َ
اح ــذر خليفة ت ــرى بـعــض ال ـمــراكــب نقل
ّ
ومنك تـ ّ
ـودي النقل
عندك تجيب الحچي
وتشوف جرح َ
اندمل ...بس بالضماير نقل

َّ
يــا الـلــوذعــي مــا سقط مــن َم ْحملك خله
ٍّ
فـ ــي ه ــال ــزم ــن مـ ــا ص ـف ــا خ ـ ــل ع ـل ــى خـلــه
ّ
ايـ ـق ــول أهـ ــل الـ ــوفـ ــا :صـ ــاب ال ــزم ــن ِخ ــل ــه
ّ
والچذب وأهله اكثروا واحنا بزمنا ِنقل

وفيات
مهية سهو سالم المطيري أرملة غازي مرزوق المطيري
 83عاما ،شيعت ،ت65000336 :

حسين علي عبدالله العبداالله

 69عاما ،شيع ،ت94432176 ،50192233 ،50252125 :

فاطمة محمود أمان الله الموسوي

 84عاما ،شيعت ،ت66614461 ،66580080 :

محمد إبراهيم نصار النصار

 78عاما ،شيع ،ت99532458 ،99040663 :

سليمان علي حيدر محمد

 74عاما ،شيع ،ت97777347 :
نورة عبدالله زايد الفهد أرملة عوض مرزوق بدر
العتيبي
 74عاما ،شيعت ،ت99733669 :
هيا سليمان محمد اللهيب أرملة جاسم مشاري العنجري
 97عاما ،شيعت ،ت66311111 :
منيرة ناصر الضاوي أرملة منصور محمد المفرج
 91عاما ،شيعت ،ت66623253 :
هبة خلف محمد السبتي زوجة مشاري عبدالله البالول
 36عاما ،شيعت ،ت99945580 ،97956688 :

طالب علي حسين معرفي

 79عاما ،يشيع صباح اليوم ،ت66001010 :

