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«نومادالند» أفضل فيلم بجمعية
منتجي هوليوود ص ١٢

إقرار «المالية» البرلمانية تأجيل
األقساط يواجه برفض حكومي

أشهر
6
مدى
على
دينار
مليون
400
تتجاوز
االقتراح
كلفة
ً

ً
• المناور :الحكومة رفضته واللجنة فضلته على آخر ال يكلف الدولة دينارا واحدا
محيي عامر وفهد تركي
وعلي الصنيدح

بموازاة إعالن النائب أسامة المناور أن كلفة
تأجيل أقساط القروض مدة  6أشهر تتجاوز 400
مليون دينار مع رفض الحكومة لالقتراح ،أعلنت
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية
موافقتها على المشروع ورفع تقريرها للتصويت
عليه في جلسة الثالثاء المقبل ،على أن تتحمل
الخزينة العامة للدولة تلك الكلفة.
وصــرح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد،
أمـ ــس ،بــأن ـهــا واف ـق ــت ع ـلــى ال ـم ـش ــروع بــإجـمــاع
ً
أع ـضــائ ـهــا ال ـح ـض ــور ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ـه ــا تلقت
الرد الحكومي بهذا الشأن ،دون أن يكشف عن
تفاصيله.

وبينما ذكر الحمد أن المشروع سيدرج على
جدول أعمال الجلسة المقبلة للنقاش مع إعطائه
صـفــة االس ـت ـع ـجــال ،أك ــد ال ـم ـنــاور أن الـحـكــومــة
رف ـضــت أمـ ــام الـلـجـنــة ذل ــك ال ـم ـق ـتــرح لتحميله
الخزانة العامة  400مليون دينار ،وألنها غير
مستعدة لذلك.
ً
وأوضح المناور ،في تصريح ،أنه قدم اقتراحا
في هذا الصدد يحقق النتائج ذاتها دون تكليف
ً
ً
ً
خــزانــة ال ــدول ــة دي ـن ــارا واح ـ ــدا ،مـعــربــا عــن أسفه
لرفض اللجنة له ،وتفضيلها آخر عليه الكثير من
التحفظات في الصيغ والمصطلحات القانونية،
ومنها ذكر تأجيل قروض التأمينات.

ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن م ـم ـث ــل م ــؤس ـس ــة ال ـت ــأم ـي ـن ــات
االجتماعية الــذي حضر االجـتـمــاع أوضــح أمــام
ً
اللجنة أن المؤسسة ال تقدم قروضا بل تستقطع
اشتراكات.
وأشـ ــار إل ــى أن مـقـتــرحــه ال ــذي ت ـقــدم بــه خــال
الجلسة الخاصة في فبراير الماضي يغطي كل
ه ــذه اآلث ــار ومـنـهــا الــرســوم الـتــي دفـعـهــا أولـيــاء
األم ــور لـلـمــدارس الـخــاصــة؛ حيث يحمل الــدولــة
ً
وتحديدا وزارة التربية  %80من تلك الرسوم.
وبــالـعــودة إلــى تقرير اللجنة ،فقد استعرض
عـضــوهــا الـنــائــب س ـعــدون حـمــاد م ــواد الـقــانــون
ك ـم ــا ان ـت ـه ــت إل ـي ــه ال ـل ـج ـنــة وم ـن ـه ــا ال ـن ــص عـلــى

الغانم :سأعلن خلو مقعد الداهوم دون تصويت

• «الدستورية حكمت ببطالن فوزه وعدم صحة عضويته وإعادة االنتخاب بدائرته»
• «العملية ليست مزاجية ...وأقسمت على احترام الدستور ولن أحنث بقسمي»
●

فهد تركي

خالل مؤتمر صحافي عقده بمجلس األمة ،أمس،
حسم رئيس المجلس مرزوق الغانم الجدل الدائر
حول عضوية النائب د .بدر الداهوم ،التي أبطلتها
المحكمة الدستورية ،بتأكيده أنه سيعلن في أول
جلسة قادمة خلو المقعد ،دون تصويت ،وفق المادة
 84من الدستور والمادة  18من الالئحة الداخلية.
وقال الغانم ،خالل استعراضه آلية تنفيذ حكم
"الــدس ـتــوريــة" بـشــأن عـضــويــة ال ــداه ــوم" :ببساطة
وبشكل مباشر ،ينص منطوق حكم الدستورية على
ثالثة أمور؛ بطالن إعالن فوز الداهوم باالنتخابات،
وعدم صحة عضويته بالمجلس ،مع ما يترتب على

ذلك من آثار أخصها إعادة االنتخاب بدائرته لشغل
المقعد النيابي".
ً
وأضــاف" :لست طرفا في المنازعة الدستورية
ً
والقانونية ،وال النواب أطرافا فيها ،وال المجلس
كذلك ،ومن لديه أمور قضائية من إشكال أو حكم
آخر أو شيء يوقف هذا الحكم أتسلمه وأنفذه ،ولكن
ما يوجد لدي اآلن هو حكم محكمة دستورية مذيل
بالصيغة التنفيذية".
وقـ ــال ال ـغــانــم "إن ش ــاء ال ـل ــه ال ي ــوج ــد احـتـيــاج
إلــى قــوة أو غيرها ،لكن هــذا حكم من أعلى سلطة
قضائية فــي الـبــاد واجــب التنفيذ ،ومسؤوليتي
احترام األحكام القضائية وتطبيق أحكام الدستور
والقانون".
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« 34إسقاط عضوية» ...في تاريخ الحياة النيابية

٠٥-٠٤

فـ ـ ـق ـ ــدت ال ـ ـكـ ــويـ ــت أح ـ ـ ــد رج ـ ـ ــاالت
القانون والتعليم والعمل البرلماني
الـنــائــب ال ـعــام ،عـضــو مجلس األمــة
األسـ ـ ـب ـ ــق ،الـ ـمـ ـح ــام ــي بـ ـ ــدر ض ــاح ــي
ً
العجيل عن عمر ناهز  87عاما.
ُولـ ــد ال ــراح ــل ع ــام  1934ف ــي حي
ج ـب ـلــة ب ـمــدي ـنــة الـ ـك ــوي ــت ،وال ـت ـحــق
بـفـصــل الـمـعـلـمـيــن ع ــام  1952مــدة
ً
سنة ،وتخرج بعدها ُ
وعين مدرسا
بــال ـمــدرســة الـقـبـلـيــة ،ث ــم ت ــرك مهنة
التدريس وسافر إلى العراق ليحصل
على شهادة البكالوريا عــام ،1953
ث ــم إلـ ــى م ـص ــر الس ـت ـك ـم ــال تـعـلـيـمــه
ا لـجــا مـعــي ليلتحق بكلية ا لـحـقــوق
فــي جامعة ا لـقــا هــرة ويتخرج فيها
ً
عـ ــام  1957ل ـي ـع ـمــل ب ـع ــده ــا م ــدي ــرا
ألول مـكـتــب ت ــم إنـ ـش ــاؤه لـمـقــاطـعــة
اسرائيل في الكويت ،ثم سافر مرة

ً
الغانم متحدثا في مؤتمر صحافي بالمجلس أمس

●

فوجئ أهل بغداد ،في وقت مبكر صباح أمس،
بــانـتـشــار ع ـش ــرات ال ـس ـي ــارات الـتــابـعــة لفصائل
مسلحة ،لــم تعلن هويتها ،تــو لــت تمزيق صور
لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ،وقــائــد
ك ـب ـيــر ف ــي الـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ه ــو الـ ـل ــواء أحـمــد
أبو رغيف ،الذي يحقق في ملفات فساد بمليارات
الدوالرات تورطت فيها أحزاب موالية إليران على
األغلب ،فيما يعرف بملف «قصر النهاية» ،وهو
ً
مكان تشغله المخابرات حاليا ،وشهد النهاية
المأساوية للعائلة المالكة عام .١٩٥٨
ويأتي هــذا االنتشار ليحرج جميع األطــراف،
ب ـع ــد أن سـ ـ ــادت ه ــدن ــة ن ـس ـب ـيــة ب ـي ــن ال ـح ـكــومــة
ً
والـفـصــائــل ان ـت ـظــارا لتغيير فــي سـيــاســة البيت
األبيض في عهد الرئيس جو بايدن ،لكن تطورت

●

فهد الرمضان

ً
اس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدادا الس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق
االختبارات الورقية لطلبة الصف
الـثــانــي عـشــر ،أعـلــن وكـيــل وزارة
التربية باإلنابة فيصل المقصيد،
أن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي ح ــال ــة ط ـ ــوارئ
لـتــوفـيــر االش ـت ــراط ــات الصحية
المطلوبة لذلك.
02

دارت عجلة تنفيذ مدينة المطالع السكنية ،وأكد وزير الدولة لشؤون
البلدية وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني شايع الشايع،
االهتمام بالمشروع ،بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ،للتسهيل على المواطنين.
من جانبه ،أوضح المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي ،أن البلدية
سلمت أهالي «المطالع» ما يقارب  200رخصة بناء ،إيذانا ببدء تحقيق
حلم أكثر من  28ألف أسرة كويتية.
بدوره ،كشف المدير العام لـ «السكنية» بدر الوقيان عن االتفاق مع
 11جهة حكومية ،لتوفير الخدمات الالزمة ،وتسريع اإلنجاز03 .

إقبال كبير على التطعيم

العلي :بسط األمن
في وطننا العربي
مسؤولية مشتركة

اقتصاد

10
الماجد :البنوك أثبتت
قدرتها على التعامل
مع أزمة كورونا

الثانية

تعاون صحي بين
الكويت وفرنسا

رؤى عالمية

15-14
مشروع الفضاء الصيني
 الروسي المشترك...واستراتيجية بايدن!

دوليات

حشود متلقي التطعيم في أرض المعارض (تصوير نوفل إبراهيم).

●
ً
 8سنوات اختير خاللها عضوا في
لـجـنــة مــراج ـعــة وت ـعــديــل الـقــوانـيــن
المشكلة من مجلس الوزراء.

عادل سامي

ب ـي ـن ـم ــا وصـ ـ ــف رئ ـ ـيـ ــس قـ ـس ــم الـ ـعـ ـن ــاي ــة الـ ـم ــرك ــزة
بمستشفى األميري د .عبدالرحمن الفارس ،في تصريح
لـ «الجريدة» ،المرحلة الراهنة من عمر الوباء بـ «الصعبة»،

استعراض ميليشياوي ضد الكاظمي
مع توافد الدبلوماسية العربية على بغداد
بغداد  -محمد البصري

«التربية» ً تعلن الطوارئ
استعدادا لالختبارات

قطار المطالع على سكة التسريع

بدر ضاحي العجيل إلى رحاب الله
أخ ــرى ل ـلــدراســة ،فــالـتـحــق بجامعة
ل ـن ــدن ع ــام  1958ل ــدراس ــة ال ـقــانــون
الدولي الخاص والعام والمنظمات
ال ـقــانــون ـيــة وح ـص ــل ع ـلــى ش ـه ــادات
مصدقة من الجامعة ليعود بعدها
إلـ ــى ال ـك ــوي ــت وي ـن ـضــم إلـ ــى اإلدارة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ف ــي ديـ ـ ــوان ال ـمــوظ ـف ـيــن
ع ــام  ،1960قـبــل أن تـنـتــدبــه الــدولــة
ل ـي ـع ـمــل م ــع ال ـم ـس ـت ـشــار ال ـقــانــونــي
د .عبدالرزاق السنهوري في وضع
قوانين دولة الكويت منذ عام 1960
أي قبل صدور الدستور.
بعد االستقالل ،عمل ا لــرا حــل في
وزارة ا لـعــدل بوظيفة ر ئـيــس نيابة
ثم سافر إلى مصر في دورة تدريبية
ليتدرج في وظائف النيابة ويصبح
ً
ً
محاميا عاما سنة  ،1962وفي عام
 1964كان أول نائب عام كويتي لمدة

«تــأج ـيــل س ــداد االل ـت ــزام ــات الـمــالـيــة المستحقة
ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن ل ـ ــدى :ص ـن ــدوق ــي الـمـتـعـثــريــن
ودع ــم األس ـ ــرة ،وال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة للتأمينات
االجتماعية ،وبنك االئتمان والمؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،وعلى هذه الجهات أن تصدر
القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ هذا القانون».
وب ـيــن ح ـمــاد أن ال ـم ــادة الـثــانـيــة تـنــص على
أن «ي ــؤج ــل  6أش ـه ــر س ـ ــداد أقـ ـس ــاط ال ـق ــروض
االستهالكية والمقسطة فــي ا لـبـنــوك المحلية
وشركات االستثمار وشركات التمويل الخاضعة
لرقابة البنك المركزي ،ويضع المركزي الشروط
والضوابط الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون».

الثانية

لهجة واشنطن وبــات خطابها يتضمن إضافة
الـمـشــروع الـصــاروخــي اإليـ ّـرانــي ،وتـمــدد طهران
ف ــي أم ــن الـمـنـطـقــة ،م ـمــا ي ـعــقــد تــوق ـعــات ط ـهــران
ومتطلبات هدنة الفصائل في العراق ،إلى جانب
تطور داخلي يتزايد كلما اقترب موعد االنتخابات
العامة في الخريف العراقي واشتداد التنافس بين
مؤيدي سيادة الدولة وحركة احتجاج «تشرين»
الشعبية ،وأنصار التقارب مع إيران.
وان ـش ـغ ــل ال ـكــاظ ـمــي م ـنــذ سـبـتـمـبــر ال ـمــاضــي
بمطالبات دولية لضبط حركة المال في العراق
وم ـس ـت ــوي ــات ال ـف ـس ــاد ال ــره ـي ـب ــة ،ال ـت ــي ي ـق ــال إن
الـتـحـقـيـقــات ف ــي ق ـصــر ال ـن ـهــايــة كـشـفــت صلتها
بـتـمــويــل ال ـح ــروب فــي ســوريــة ولـبـنــان والـيـمــن،
ً
فضال عن العراق.
وتقول المصادر ،إن الكاظمي سيبدأ بعرض
اعترافات تمس الفصائل ورئيس الوزراء 02

ً
مؤكدا أن األرقــام الحالية تمثل الموجة الثالثة ،وتعد
ً
ً
ً
ً
مؤشرا خطيرا ،شهدت مراكز التطعيم ،إقباال كبيرا منذ
ساعات الصباح ،وسط تأكيدات مسؤولي هذه المراكز،
أن أعداد متلقي اللقاح ،وفق الوتيرة الراهنة ،ستتجاوز
مليون شخص عقب عيد الفطر.

نتنياهو يسعى الستقطاب نائبين
عربيين بحقائب وزارية تنفيذية
ةديرجلا .تكشف عن لقاء سري بين إيشل والطيبي والسعدي
●

القدس  -ةديرجلا

•

فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ع ـل ــى مـ ــا ي ـبــدو
لتجنب ال ـت ـفــاوض مــع «الـقــائـمــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ــوح ـ ــدة» ،ب ـق ـي ــادة
م ـن ـص ــور ع ـ ـبـ ــاس ،وه ـ ــي ت ـجـ ُّـمــع
يتبنى فكر «اإلخوان المسلمين»،
وبعد رفض اليمين المتشدد أي
ت ـحــالــف م ــع إس ــام ـي ـي ــن ،علمت
«ال ـج ــري ــدة» م ــن م ـصــدر رف ـيــع أن
نــاتــان إيـشــل ،الــذي يوصف بأنه
رج ــل أسـ ــرار بـنـيــامـيــن نتنياهو
وزوج ـتــه س ــارة ،قــد الـتـقــى خــال
الساعات األخيرة ،أكثر من مرة،

ال ـن ــائ ـب ـي ــن مـ ــن عـ ـ ــرب  48أح ـمــد
الطيبي وصهره أسامة السعدي.
وح ــاول إيشل إقـنــاع الرجلين
ال ـل ــذي ــن يـنـتـمـيــان الـ ــى «ال ـحــركــة
العربية للتغيير» ،وهي جزء من
«القائمة العربية المشتركة» ،التي
انشق عنها منصور ،باالنضمام
إل ـ ــى ح ـك ــوم ــة ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،سـ ــواء
م ــن ال ــداخ ــل ع ـبــر إشــراك ـه ـمــا في
الحكومة ،أو من الـخــارج بدعمه
فـ ـ ــي الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت ،ل ـي ـت ـم ـك ــن مــن
ً
الحصول على أغلبية  61صوتا
يحتاج إليها لتشكيل حكومة.
وب ـح ـســب ال ـم ـصــدر02 ،
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األمير يهنئ رئيسة اليونان بالعيد الوطني الناصر يتسلم أوراق اعتماد السفير اإلماراتي

بعث سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،ببرقية تهنئة إلى
الرئيسة اليونانية إيكاتريني
ساكيالروبولوَّ ،
عبر فيها سموه
عــن خــالــص تـهــانـيــه ،بمناسبة
العيد الوطني لبالدها ،متمنيا
ل ـه ــا دوام ال ـص ـح ــة وال ـع ــاف ـي ــة،
ول ـل ـب ـل ــد الـ ـص ــدي ــق كـ ــل ال ـت ـقــدم
واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األح ـمــد ،وسمو
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخ
صباح الخالد ،ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

استقبل السفير اإلندونيسي بمناسبة انتهاء فترة عمله
تسلم وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد
الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير اإلمارات العربية المتحدة لدى الكويت
مطر النيادي ،خالل اللقاء الذي تم أمس في ديوان عام وزارة الخارجية.
وتمنى الـنــاصــر للسفير الـجــديــد التوفيق فــي مـهــام عمله وللعالقات
األخوية المتينة والوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم
واالزدهار.
وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري ومساعد
وزيــر الخارجية لشؤون المراسم السفير ضــاري العجران ومساعد وزير
الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب
مساعد وزيــر الخارجية لشؤون مكتب وزيــر الخارجية المستشار أحمد
الشريم وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.
واستقبل وزير الخارجية سفير إندونيسيا تري تريات بمناسبة انتهاء
فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشاد الناصر خالل اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في
إطار تعزيز أواصر العالقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين
الصديقين.
وحضر اللقاء اللوغاني والشريم وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

الناصر خالل تسلم أوراق اعتماد السفير اإلماراتي أمس

العلي :بسط األمن في وطننا العربي مسؤولية مشتركة
أدان االعتداءات على السعودية ودعا إلى تنسيق الجهود لمواجهة تحديات العبث باالستقرار
●

محمد الشرهان

جـ ـ ّـدد وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ،الـشـيــخ ثــامــر ال ـع ـلــي ،الـتـنــديــد
بــاالعـتــداء ات األخـيــرة على المملكة العربية السعودية،
ً
ً
ً
مـحــذرا مــن أنـهــا تمثل انتهاكا وخــرقــا للقانون الــدولــي
واإلنساني.
وقال العلي في كلمة خالل مشاركته عن ُبعد بالدورة
الـ  38لمجلس وزراء الداخلية العرب ،الذي عقد بمشاركة
وزراء الداخلية في الدول العربية ،وجامعة الدول العربية،
وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،واالتحاد الرياضي
العربي للشرطة ،ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى ,إن
«بسط األمن في ربوع وطننا العربي مسؤولية مشتركة
ً
ملقاة على عاتقنا جميعا ،والمواطن العربي ينتظر منا
الكثير ،إليمانه بأن األمن واالستقرار هو قاطرة التنمية
في كل الوطن ،وهو السبيل إلى تحقيق طموحه في التقدم
وال ــرخ ــاء ،مـمــا يقتضي مـنــا تنسيق ّالـجـهــود لمواجهة
التحديات التي تسعى إلى العبث والنيل من استقرارنا».

التهديدات اإلرهابية
وأوض ـ ــح أن ف ــي م ـقــدمــة ه ــذه ال ـت ـحــديــات ال ـت ـهــديــدات
اإلره ــاب ـي ــة واالع ـ ـتـ ــداءات الـتـخــريـبـيــة وآخ ــره ــا االع ـت ــداء
اإلرهابي الغادر المتكرر على المدنيين والمنشآت النفطية

ً
بالمملكة العربية السعودية ،والتي تعد أعماال عدائية
ً
ً
وتخريبية ممنهجة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
اإلنساني ،وتستهدف استمرار إمدادات الطاقة في العالم،
فضال عن تقويض األمن واالستقرار بالمنطقة.
ً
وجدد تأكيد «وقوفنا جنبا إلى جنب مع السعودية في
كل ما تتخذه دفاعا عن أمن مواطنيها ومقدراتها ،كما
نرحب بمبادرتها للسالم إلنهاء الحرب في اليمن ،ووقف
شامل إلطالق النار تحت إشراف األمم المتحدة ،التي القت
ً
ترحيبا من المجتمع الدولي حتى يعود االستقرار إلى
جمهورية اليمن الشقيقة».
وأضاف أن التعاون بين األجهزة األمنية العربية ،تحت
مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب ،كان عامال أساسيا
وجوهريا في دعم وتعزيز مسيرة العمل األمني العربي
المشترك ،ورفع كفاءته وقدرته على مواجهة المستجدات».
واعتبر أن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب فرصة
لمناقشة الموضوعات والقضايا األمنية التي يحتويها
جــدول األعمال ،وتبادل الــرؤى بشأنها ،ومتابعة تنفيذ
الخطط المرحلية لالستراتيجيات العربية في المجاالت
األمنية المختلفة ،وتقييم ما تم إنجازه منها ،والعمل على
استكمالها حتى تتحقق الفائدة المرجوة.
كما أعرب عن تطلعه إلى «المزيد من التعاون والتكامل
فيما بيننا عن طريق تبادل المعلومات والخبرات ،بما
يسهم بصدق وفاعلية في تحقيق األمن واالستقرار الذي

تنشده شـعــوبـنــا» ،داعـيــا إلــى بــذل قـصــارى الـجـهــود في
تجفيف منابع تمويل الجماعات اإلرهابية ،ومنع تدفق
األمــوال اليها ،والــذي تستغله في حيازة األسلحة التي
تهدد بها األوطان.
وطالب العلي ،في هذا السياق ،بالعمل على بناء قدرات
المكتب العربي لمكافحة التطرف واإلره ــاب فــي مجال
تقنية المعلومات «حتى يواكب استخدام تلك الجماعات
لـلـتـكـنــولــوجـيــا ف ــي أفـعــالـهــم اإلج ــرام ـي ــة ،وف ــي الـتــرويــج
ألفكارهم ،وكذلك تحقيق األمن السيبراني للحفاظ على
بيئة آمنة للمعلومات».

الجرائم العابرة
وأشار إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة
في مجال الجرائم المستجدة والعابرة للحدود الوطنية
«فالظروف األمنية في محيطنا العربي أدت إلى انتشار
ال ـس ــاح وت ـف ـش ـيــه ب ـيــن تـنـظـيـمــات ل ــم ي ـكــن ف ــي الـســابــق
بالميسور عليها حيازته أو الحصول عليه ،سواء من حيث
الكم أو النوع ،باإلضافة إلى أن ضعف القبضة األمنية في
بعض الدول نتيجة ما تعانيه من عدم استقرار سياسي
وأمني قد سهل انتقال تلك األسلحة الى دول اخرى».
وش ــدد عـلــى أن ــه «ال يمكننا غــض ال ـطــرف عــن تهديد
الـمـخــدرات التي تستهدف شبابنا ومـقــدراتـنــا ،وهــو ما

ّ
الكويت تزود كردستان العراق بمواد لفحص «كورونا»

أع ـ ـل ـ ـن ـ ــت م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة الـ ـصـ ـح ــة
العالمية ،أمــس ،أن دولــة الكويت
زودت وزارة ا ل ـص ـح ــة بــإ ق ـل ـيــم
كردستان العراق بحقائب فحص
م ـخ ـت ـبــريــة م ـس ــاه ـم ــة م ـن ـه ــا فــي
جهود مواجهة جائحة فيروس
كورونا.
وذك ــرت المنظمة فــي بـيــان أن
ال ـك ــوي ــت أرسـ ـل ــت ش ـح ـنــة ضمت
 9050حـقـيـبــة ف ـحــص مـخـتـبــري
و 9050واسـ ـط ــة ن ـقــل ف ـيــروســي
إلــى إقليم كــردسـتــان وتسلمتها
وزارة الصحة باإلقليم ،مضيفة
أن ه ــذه الـشـحـنــة سـتـســاعــد في
زيــادة عمليات فحص الفيروس
مــع ارتـفــاع عــدد الـحــاالت المبلغ
عنها حاليا في العراق واالقليم.
وعـبــرت المنظمة عــن شكرها
وت ـقــديــرهــا ل ــدول ــة ال ـكــويــت على
الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة فـ ـ ــي تـ ــأم ـ ـيـ ــن هـ ــذه
الشحنة.
وكــانــت وزارة الصحة بإقليم
كردستان العراق حذرت في وقت

جانب من المساعدات الكويتية

سابق من ارتفاع عدد االصابات
بالفيروس إذ أعلن وزير الصحة
س ــام ــان ال ـبــرزن ـجــي ف ــي ب ـيــان أن
معدل اإلصابات ارتفع الى 10.3
في المئة في الوقت الذي ال ينبغي
فيه تـجــاوز المعدل  5فــي المئة،

الغانم :سأعلن خلو...
وشدد على أن "العملية ليست مزاجية ،وليست كما يحاول البعض
أن يصورها بأن الرئيس يريد أن يفعل ما في مزاجه ،أنا ال أفعل ما
في مزاجي ،وأقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة ،ولن أحنث
بقسمي ،وقانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أقسمنا على احترامه
يقول إن األحكام ملزمة للجميع".
مــن جهته ،علق الـنــائــب شعيب الـمــويــزري على مــا ذك ــره الغانم
قائال" :بعد ما قاله الغانم ،في مؤتمره الصحافي عن إسقاط عضوية
النائب بدر الداهوم ،أعلن تضامني الكامل مع النائب الداهوم ،وعدم
حضور جلسة  30الجاري ،وإن ساهم في عقدها بعض الزمالء النواب،
وســأقــف أمــام بــاب دخــول مبنى مجلس األمــة مــن الساعة  8:30إلى
ً
الساعة  9:45صباحا".
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«التربية» تعلن الطوارئ...
وأشار المقصيد ،خالل اجتماع مجلس مديري المناطق التعليمية
أمس ،إلى اتخاذ عدد من التوصيات بهذا الشأن ،أبرزها "تدوير لجان
االمتحانات ،وعقد اجتماع أسبوعي للمجلس ،وتنظيم حمالت توعية
ً
للطلبة والهيئات التعليمية واإلداريـ ــة ،إضــافــة إلــى توفير  27بندا
ً
صحيا في كل لجنة".
وأوضـ ــح أن ــه سـيـتــم إعـ ــداد مـقـتــرحــات ب ـشــأن آل ـيــة تـصـحـيــح هــذه
االختبارات ،ورصد درجاتها ،وأخرى خاصة بالدوام المدرسي خالل
شهر رمضان.
ولفت إلى أن عدد الطلبة في كل مدرسة سيجرى فيها اختبارات
ُ
ً
ً
لن يزيد على  160طالبا ،مبينا أن طلبة المنازل والمسائي ستجرى
اختباراتهم في المدارس المتوسطة.
ً
وانتصارا لقرار مجلس الوزراء بإجراء االختبارات الورقية وعودة
المدارس ،نظمت بعض الجمعيات األهلية والتربوية ،خالل اليومين
ً
الماضيين ،عددا من الوقفات التضامنية ،اعتبر المتحدثون فيها أن
ً
أمد الجائحة مجهول ،وال بد من صون الطلبة وتعليمهم ،خصوصا
أن توقف تعليم  600ألف طالب يشكل كارثة ،مؤكدين أن عودة الدراسة
التقليدية باتت ضرورة ،على أن ُت َ
سبق بعودة جزئية للمدارس الجاهزة
كوسيلة لقياس نجاعة خطط العودة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعالن بعض الجامعات استعدادها إلجراء

ً
مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في
اإلقليم أظهر أن معدل االصابات
بـ ـل ــغ ض ـع ـف ــي م ـ ــا ت ـ ــم ت ـس ـج ـي ـلــه
مؤخرا.
وقدمت دولة الكويت معونات
طبية الشهر الماضي لحكومة

إقـلـيــم كــردسـتــان بــالـتـعــاون مع
منظمة الصحة العالمية شملت
إمــدادات وأجهزة طبية تزن 13
طنا بقيمة مليون دوالر إضافة
إلى معدات الحماية الشخصية
لـلـعــامـلـيــن ال ـط ـب ـي ـيــن وم ـع ــدات

اختبارات ورقية لطلبتها مع ضمان سالمتهم ،معتبرة أن خطة العودة
ُ
إلى الدراسة التقليدية ال بد أن تسبق بفترة للتعليم المدمج.

بدر ضاحي العجيل...
استقال العجيل عام  1968ليخوض تجربة العمل النيابي،
ورشــح النتخابات مجلس األمــة الثالث عــام  1971عــن الــدائــرة
ً
الخامسة وفاز بالمركز الثاني وحصل على  1088صوتا ليتم
ً
ً
انتخابه بعد ذلك عضوا ورئيسا للجنة التشريعية والقانونية
والتي لم يرشح لغيرها من اللجان طوال عضويته في المجلس.
وتمكن الراحل من توحيد جهوده في لجنة برلمانية واحدة
تـتـفــق مــع مــؤهــاتــه وخ ـبــرتــه ،إذ أق ــرت ه ــذه الـلـجـنــة بــرئــاسـتــه
قوانين مهمة كان لها المردود الحسن على األوضاع االجتماعية
واالقتصادية مثل قانون المشاركة النفطية ،كما ساهم في إقرار
قوانين المحكمة الدستورية والمحاكمات الجزائية.
شغل ا لــرا حــل عضوية الجمعية الكويتية لحقوق اإل نـســان
( )1995والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان ،كما ترأس جمعية
المعلمين ع ــام  ،1973ون ــال عـضــويــة مـجـلــس جــامـعــة الـكــويــت
( ،)1985 - 1975فساهم في إنشاء كلية الحقوق والشريعة ،كما شغل
ً
عضوية جمعية المحامين ،وفي فترة الغزو العراقي كان عضوا
في الهيئة االستشارية العليا المنبثقة من مؤتمر جدة الشعبي.
في عام  ،2000اختارته الموسوعة الدولية  Who›s Whoليكون
ً
أحد الشخصيات المذكورة في كتابها؛ تقديرا لألعمال والجهود
االجتماعية التي قام بها في خدمة بلده واإلنسانية.
و«الجريدة» التي آلمها هذا المصاب ،تتقدم إلى أسرة الفقيد
بأحر التعازي ،سائلة الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته ،ويلهم
أهله وذويه الصبر والسلوان ...و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

استعراض ميليشياوي ضد...

ً
األسبق نــوري المالكي ،بنحو تدريجي وصــوال إلى االنتخابات،
الـتــي ستخضع للمرة األول ــى ،إلــى رقــابــة دولـيــة شاملة يمكن أن
تمنح الجمهور فرصة إجراء تغيير عميق في أوزان الكتل النيابية
ً
خصوصا حلفاء إيران.
ً
ً
كــل الـمــؤشــرات الداخلية والخارجية قــد تصنع صيفا عراقيا

العلي متحدثا في اجتماع الوزراء العرب أمس
ً
يظهر جليا من حجم المضبوطات من المواد المخدرة
ً
والـمــؤثــرات العقلية فــي اآلون ــة األخ ـيــرة» ،م ـحــذرا مــن أن
جائحة «كــورونــا» فرضت أعـبــاء إضافية على أجهزتنا
ً
األمنية وأدوارا جديدة لرجال الشرطة في حماية المجتمع
ومساندة السلطات الصحية في تطبيق اإلجراءات حتى
نخرج من هذا الوباء سالمين.

الظفيري بحث
العالقات مع وزير
الدولة البريطاني
للشرق األوسط
ت ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــى ن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب وزي ـ ـ ـ ـ ــر
الخارجية ،مجدي الظفيري،
اتـ ـص ــاال هــات ـف ـيــا م ــن وزي ــر
الــدولــة البريطاني لشؤون
الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط وشـ ـم ــال
إفريقيا ،جيمس كليفرلي،
حيث هنأه بمناسبة تسلم
مهام منصبه الجديد كنائب
لوزير الخارجية.
وتم خالل االتصال بحث
ع ـ ــدد مـ ــن أوج ـ ـ ــه ال ـع ــاق ــات
الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن،
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــراض م ـ ـس ـ ـيـ ــرة
اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــات مـ ـجـ ـم ــوع ــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة -ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة،
واإلش ـ ـ ـ ــادة ب ـم ــا ت ـح ـقــق فــي
إطارها للعالقات التاريخية
بين البلدين الصديقين ،كما
تم بحث تطورات األوضــاع
عـلــى الـســاحـتـيــن اإلقليمية
والدولية.

تعاون صحي بين الكويت وفرنسا

تـشـخـيــص فـ ـي ــروس «ك ــورون ــا»
ومكثفات االوكسجين وأجهزة
فحص نسبة االكسجين وأسرة
وأجهزة وحدات العناية المركزة
وتجهيزات أسرة المستشفيات
واألثــاث الطبي وأجهزة مراقبة
المرضى وغيرها.
وم ــول ــت الـ ـك ــوي ــت ن ـشــاطــات
لمنظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة في
م ــواجـ ـه ــة ف ـ ـيـ ــروس «ك ـ ــورون ـ ــا»
بالعراق خالل الفترة الماضية
ب ــإق ـل ـي ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان مـ ــن خ ــال
تـسـلـيــم س ــت سـ ـي ــارات اس ـعــاف
ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـصـ ـح ــة ف ـ ــي اإلق ـل ـي ــم
لتحسين الـخــدمــات اإلسعافية
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـقـ ــذة لـ ـلـ ـحـ ـي ــاة ل ـل ـس ـكــان
والـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ـ ـ ـيـ ـ ــن
والمجتمعات المستضيفة في
محافظة اربـيــل شمالي العراق
إضافة إلى  22طنا من «التقنيات
الصحية».

ً
ً
ساخنا أكثر من المتوقع ،خصوصا أن بغداد عادت كوجهة لوفود
دبلوماسية رفيعة من دول الخليج العربي ،آخر ذلك كانت زيارة
وزير الخارجية القطري ،أمس األول ،وحديثه عن إجماع خليجي
لـلـحــوار مــع ال ـع ــراق ح ــول أم ــن المنطقة وال ـت ـحــديــات المشتركة،
كـمــا تـتــرقــب األحـ ــزاب المتنافسة نـهــايــة الـشـهــر ال ـجــاري قـمــة مع
مصر واألردن في العاصمة العراقية ،وترتبك حسابات األجنحة
ومضارباتها وسط التوتر الدولي.
وجــاء انتشار المسلحين الــذي استخدم عـبــارات قاسية بحق
ً
الكاظمي وقــادة األمــن وهــدد بقطع أذن رئيس الحكومة ،محرجا
لزعماء سياسيين يمتلكون أجنحة مسلحة ،إذ دفع زعيم التيار
الصدري إلى إدانة هذا االنتشار والمطالبة بالتعامل العاجل معه،
بينما سخر الجمهور من بطء ردود فعل الحكومة التي تفضل طرح
ً
الحقائق الجديدة بنحو تدريجي وتتحاشى تصادما مع المسلحين
إال إذا حصل توافق بين مراكز القوى الدينية والسياسية الكبرى
ً
حول وضع حد للمسلحين ،ألن ذلك قد يعني حربا داخلية طويلة
في العراق ،مقابل فرص استثمار عربي ودولــي واعــدة في مجال
الصناعة والزراعة والترانزيت التجاري.
وعادة ما ينتهز المسلحون فرصة ظهورهم لينتقدوا محالت
الكحول وال ـنــوادي الليلية فــي الـعــراق ،لكنهم هــذه الـمــرة طالبوا
بخفض سعر الــدوالر الــذي عرقل وصــول البضائع اإليرانية إلى
ً
ســوق الـعــراق الــواعــد وشجع اإلنـتــاج العراقي المحلي خصوصا
في المحاصيل الزراعية.
وي ـحــاول أصــدقــاء مـشـتــركــون ،حسب وصــف الـمـصــادر ،تبريد
األجــواء بين طهران وبغداد ،لكن األمــور ال تستقيم منذ أن بدأت
حــركــة «تـشــريــن» الشعبية بـحــرق مــراكــز تابعة إلي ــران وحلفائها
وورطــت الفصائل في اغتيال الناشطين وخطفهم ،ثم السياسة
ً
المتقاربة نسبيا مع الحراك االحتجاجي ،والتي اعتمدتها حكومة
الكاظمي ،المتهم بأنه حليف أكثر مما ينبغي لواشنطن١٦ .

نتنياهو يسعى الستقطاب...
فقد عرض إيشل على النائبين العربيين منصبي وزير لحقيبة تعنى
بشؤون العرب ،ونائب وزير في مجال األمن الداخلي لمعالجة ظاهرة
العنف في المجتمع العربي اإلسرائيلي.
وأفاد المصدر بأن الطيبي والسعدي وعدا ببحث المقترح ،وهما

السفيرة الفرنسية تتوسط رضا والوطيان أمس
استقبل وكيل وزارة الصحة د .مصطفى رضا ،في مكتبه ،سفيرة
فرنسا في الكويت آن كلير ليجيندر ،لبحث أوجه التعاون المشترك
في المجال الصحي بين الكويت وفرنسا.
حضر االجتماع مدير إدارة العالقات الصحية الدولية د .رحاب
الوطيان.

يدرسان االنفصال عن «القائمة المشتركة» بزعامة أيمن عودة ،وتشكيل
كتلة برلمانية منفصلة.
وتفيد المعلومات بأن قادة «القائمة المشتركة» يدرسون خوض
االنتخابات الخامسة ،التي يعتقد المراقبون أنــه ال مفر منها ،دون
الطيبي والسعدي.
وكــان حزب «الصهيونية الدينية» القومي المتطرف ،الــذي يديره
مستوطنون ،ويتوقع حصوله على ستة مقاعد ألمح إلى أن نتنياهو
ال يمكنه التعويل على دعــم الـحــزب ،إذا توصل التفاق مع «العربية
الموحدة».
وقال بتسلئيل سموتريتش ،زعيم الحزب ،على «فيسبوك»« :لن تقوم
لحكومة يمينية تعتمد على القائمة العربية الموحدة قائمة .ليس
والقائمة داخلها وال خارجها ،وال من خالل االمتناع عن التصويت،
وال بأي شكل آخر».
وألمحت «العربية الموحدة» إلى أنها على استعداد لدعم حكومة
مقبلة بزعامة نتنياهو أو منافسه المنتمي للوسط يائير البيد ،الذي
ً
يتوقع أن يحصل هو وحلفاؤه السياسيون على  57مقعدا.
ً
أ مــا التحالف الحالي بقيادة نتنياهو فسيحصل ،وفقا للنتائج
ً
الجزئية حتى اآلن ،على  52مقعدا.
وقال وليد طه من «العربية الموحدة» ،لراديو الجيش اإلسرائيلي:
ً
«ف ــي بـعــض األح ـي ــان تـشـمــل الـتـحــالـفــات أط ــراف ــا ال يـحـبــون بعضهم
ً
حقا» .وأضاف أن حزبه في الوقت الراهن «ال يتكلم عن تعزيز أدوارنا
الشخصية» ،في إشارة لمناصب وزارية.
ولدى سؤاله عما إذا كانت القائمة قد تقدم من مقاعد المعارضة
ً
ً
دعما برلمانيا لتحالف يقوده نتنياهو ،ويشمل حزب «الصهيونية
الدينية» ،قال طه إن األمر يقع على عاتق اليمينيين المتطرفين.
وبينما يستبعد معلقون سياسيون ضم القائمة العربية الموحدة
في حكومة بقيادة نتنياهو ،لكن بعضهم توقع أن القائمة قد تتعهد
ً
بدال من ذلك بعدم دعم أي تصويت بحجب الثقة تقدمه المعارضة.
وذكر المعلقون أنه مقابل مثل تلك الحماية من حليف غير معتاد،
قد يوافق نتنياهو على إجراءات لتحسين أوضاع األقلية العربية في
إسرائيل ،ونسبتها  21في المئة.

ةديرجلا
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محليات
الشايع :إعادة بدل اإليجار لمن قطع عنهم

سلة أخبار
«الرحمة» تفتتح مشروعات
للمياه في صوماليالند

أكد خالل ملتقى أهالي المطالع دعم إجراءات التسهيل على المواطنين
إيجاد موقع
للصخور في
المطالع...
وتسليم
األهالي نحو
 200رخصة
بناء

المنفوحي

استثناء
ً
 42مواطنا
ً
متزوجا من
غير كويتية
من الالئحة
ليتمكنوا من
الحصول على
قسائمهم

الوقيان

ّ
زف وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـش ــؤون
ال ـب ـل ــدي ــة ،وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
اإلسـ ـك ــان وال ـت ـطــويــر ال ـع ـمــرانــي،
شايع الشايع ،البشرى بموافقة
"الـفـتــوى والـتـشــريــع" على إعــادة
ً
بدل اإليجار لمن قطع عنهم ،طبقا
لالئحة المعمول بها.
جــاء ذلــك خــال ملتقى أهالي
م ــدي ـن ــة الـ ـمـ ـط ــاع ،ت ـح ــت ع ـن ــوان
"متطلبات الـسـكــن" ،وال ــذي أقيم
ص ـب ــاح أمـ ــس ب ـم ـب ـنــى مـحــافـظــة
الجهراء ،بحضور المحافظ ناصر
الحجرف ،والمدير العام للبلدية
م .أح ـم ــد ال ـم ـن ـفــوحــي ،وال ـمــديــر
العام للمؤسسة العامة للرعاية
السكنية بــدر الــوقـيــان ،وقـيــادات
"السكنية" ،وعدد من أهالي مدينة
المطالع.
وقال الشايع" ،تبنيت مشروع
ً
المطالع منذ أن كنت عضوا في
المجلس البلدي ،وسأتبناه اليوم
ً
مجددا من موقعي كوزير ،ولدينا
ت ــوج ـي ـه ــات م ــن رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد لفتح
األبواب للجميع ،وجاهز للرد على
استفسارات المواطنين".
وأضـ ــاف" :ب ــادرن ــا بالتنسيق
مـ ــع وزيـ ـ ــر األوق ـ ـ ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون
اإلسالمية لتوفير مساجد مؤقتة
ً
فــي ال ـم ـطــاع" ،م ــردف ــا أن "ك ــل ما
يسهل األمور على األهالي ندعمه
ونؤيده".
وتابع" :نريد أن تكون المطالع
مـ ــن أج ـ ـمـ ــل ال ـ ـم ـ ــدن ،وأن ت ـك ــون
ح ـض ــاري ــة ،ول ــن نـسـمــح بــوجــود
خيام تبيع بعض المواد داخلها،
وس ـنــدرس إيـجــاد مــواقــع مؤقتة
إلى حين االنتهاء من إنجازها".

حلول ناجعة

 6مشاريع
استثمارية
مستقبلية
بالمنطقة ولن
نتوانى عن
خدمة األهالي

بن ناجي

من جهته ،قال محافظ الجهراء،
إن "م ـ ـشـ ــروع ال ـم ـط ــاع ي ـع ــد مــن
أفضل وأضخم المشاريع السكنية
التي تشهدها بالدنا ،واليوم نحن
نـجـتـمــع ع ـلــى ال ـت ـع ــاون إلي ـجــاد
الحلول الناجعة ألي معوقات قد
تواجه عمليات البناء".
وتابع الحجرف ان "المشروع
حـ ـل ــم أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  28أل ـ ــف أس ـ ــرة
كويتية ،وبدأ يرى النور ،وعلينا
ً
جـ ـمـ ـيـ ـع ــا ك ـ ــأف ـ ــراد وم ــؤسـ ـس ــات
وج ـ ـ ـهـ ـ ــات حـ ـك ــومـ ـي ــة الـ ـتـ ـك ــات ــف
والتعاون ليخرج بأجمل صورة"،
ً
مـ ــؤكـ ــدا أن "م ـح ــاف ـظ ــة ال ـج ـه ــراء
تشهد نهضة عمرانية سكنية في
مشاريع المطالع ،وجنوب سعد

العبدالله والمشمولين بالقانون
 2015/2أو من باع بيته في منطقة
شرق تيماء".

 11جهة حكومية
من جانبه ،قال الوقيان" ،اتفقنا
مع  11جهة حكومية لتوفير مركز
صحي ومــركــز إسـعــاف ،وإيـجــاد
م ـح ـط ــة تـ ـن ــاك ــر م ـ ـيـ ــاه ،وت ــوف ـي ــر
الــوقــود وتسيير دوري ــات لحفظ
األم ـ ـ ــن ،وكـ ــل ذلـ ــك ي ـع ـت ـبــر ضـمــن
ال ـخ ـطــة الـلــوجـيـسـتـيــة الـشــامـلــة
لتوفير متطلبات األهالي".
وت ــاب ــع ان "هـ ـن ــاك مــواط ـن ـيــن
تـ ــم ت ـخ ـص ـيــص ق ـس ــائ ــم سـكـنـيــة
ل ـه ــم ،وهـ ــم مـ ـت ــزوج ــون م ــن غـيــر
كــوي ـت ـيــة ،وتـ ــم االتـ ـف ــاق م ــع بنك
االئتمان الستثناء  42من الالئحة
ل ـي ـت ـم ـك ـنــوا مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
قسائمهم".

موقع تشوين
ب ـ ــدوره ،أوض ــح الـمــديــر الـعــام
ل ـل ـب ـلــديــة ،م .أح ـم ــد الـمـنـفــوحــي،
أن ه ـنــاك مــوقــع تـشــويــن لــوضــع
الصخور الناتجة عن حفر قسائم
ً
المواطنين ،مؤكدا أن توجيهات
وزي ـ ــر ال ـب ـل ــدي ــة واضـ ـح ــة ب ـشــأن
االلتقاء بالمواطنين واالستماع
إ ل ــى متطلباتهم واحتياجاتهم
عــن ق ــرب ،خـصــوصــا أن البلدية
ً
ب ــاش ــرت ف ـع ـل ـي ــا ت ـس ـل ـيــم أه ــال ــي
مــدي ـنــة ال ـم ـط ــاع رخـ ــص ال ـب ـنــاء
حتى وصل العدد إلى نحو 200
ً
ً
رخصة صادرة فعليا ،معبرا عن

الشايع والمنفوحي والحجرف والوقيان خالل اللقاء بأهالي المطالع
سعادته بــردود فعل المواطنين
تـجــاه نـظــم الـبـلــديــة اإللكترونية
الجديدة ،والتي نتج عنها إصدار
التراخيص والـشــروع فــي البناء
خالل  10أيام.
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـم ـن ـف ــوح ــي إلـ ـ ــى أن
"هناك متطلبات استمعنا اليها
م ـس ـت ـح ـقــة ،وقـ ــد أوص ـ ــى ال ــوزي ــر
ً
الشايع بتنفيذها ،خصوصا أن
المدينة جديدة وكبيرة ،وتحتاج
إل ــى ب ـعــض ال ـخ ــدم ــات ،كمصلى
وأماكن استراحة".

 4مشاريع
مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت نــائ ـبــة

●

كشف الوكيل المساعد لشؤون
ق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـخ ـط ـي ــط وال ـت ـط ــوي ــر
اإلداري ،فـ ــي وزارة ا لـ ـش ــؤون
االجتماعية عبدالعزيز ســاري،
ً
عــن اجتماع سيعقد قريبا بين
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة والـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة ،لـلـتـبــاحــث
حول طلب "الشؤون" تغيير نمط
وشكل مبانيها قيد اإلنشاء ،في
مــدي ـنــة ج ـن ــوب ص ـب ــاح األح ـمــد
السكنية.
وأوضــح ســاري ،لـ "الجريدة"،
أنه رغبة من الــوزارة في مواكبة
ال ـت ـط ــورات ال ـع ـصــريــة للمباني
ل ـل ـح ــدي ـث ــة وشـ ـ ـم ـ ــول م ـبــان ـي ـهــا
الجديدة بها طالبنا "السكنية"

ّ
وجه الوزير الشايع مسؤولي الجهات التابعة إلى تنظيم لقاء
أسبوعي مع المواطنين مع التقيد باإلجراءات الصحية السيما
الـتـبــاعــد ،للتعرف عـلــى مشكالتهم واالس ـت ـمــاع إل ــى شـكــواهــم،
واالستفسارات ذات الصلة بجميع القطاعات لحلها وفق األطر
القانونية.
وقال الشايع في تصريح لـ«كونا» ،أمس ،إن هذه الخطوة تأتي
ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تسهيل وتذليل
جميع العقبات وحل المشكالت والجوانب ذات الصلة بالمواطن.
وأفــاد بأنه ّ
وجــه المسؤولين بـ «تحديد يوم األربعاء من كل

اسـتـفــادة قـصــوى مــن مساحات
األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــراد ان ـ ـشـ ــاؤهـ ــا،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن ه ــذه الـتـغـيــرات
سـتـشـمــل مـبــانــي الـ ـ ــوزارة كــافــة،
التي سيتم انشاؤها خالل الفترة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،م ــن وحـ ـ ــدات الــرعــايــة
األسرية ومراكز تنمية المجتمع
واألس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــرك ــزي ــة واألفـ ـ ــرع
التعاونية.

صالة «الجري»
عبدالعزي ساري

بتغيير نمط المباني من حيث
الـشـكــل ال ـخــارجــي والـمـســاحــات
والـتــوزعــة الداخلية ،بما يحقق

متطلبات المرحلة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ـ ــد ع ـ ـضـ ــو ل ـج ـنــة
أهالي مدينة المطالع السكنية،
مشعل البادي ،أن أهم متطلبات
المرحلة القادمة لمدينة المطالع
إيصال التيار الكهربائي ،وتمديد

وزير البلدية :لقاء المسؤولين بالمواطنين
كل أربعاء لحل مشكالتهم

«الشؤون» :تغيير شكل مبانينا في «جنوب
صباح األحمد» لمواكبة تطورات العصر
جورج عاطف

الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـق ـط ــاع شـ ــؤون
االس ـت ـث ـمــار وم ـش ــاري ــع الـقـطــاع
ال ـخــاص فــي الـمــؤسـســة الـعــامــة
ل ـ ـلـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـ ـس ـ ـك ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ه ــدي ــل
بـ ــن نـ ــاجـ ــي ،إن "م ـج ـل ــس ادارة
ال ـم ــؤس ـس ــة واف ـ ـ ــق ع ـل ــى أرب ـع ــة
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ــرصـ ـ ـت ـ ــان
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاريـ ـت ــان ف ـ ــي ال ـم ـط ــاع
األول ــى ،محطة وقــود نموذجية
ص ــديـ ـق ــة ل ـل ـب ـي ـئ ــة ،عـ ـل ــى أن تــم
تـنـفـيــذهــا بــال ـشــراكــة م ــع ،knbc
وال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة م ـ ــواق ـ ــع لـ ـخ ــاط ــات
مركزية ستكون عن طريق قطاع
التخطيط والتصميم ،ومواقع
مـ ـع ــارض وت ـش ــوي ـن ــات مــؤق ـتــة،
ومشروع  250ألف متر مربع في

شمال المدينة كمنطقة حرفية
ومخازن وسكن عمال.
وأردف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت" :س ـ ـن ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـل ــى
دراس ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـج ـ ــدوى ،وهـ ـن ــاك 6
مشاريع استثمارية مستقبلية
وفق الجدول الزمني" ،مضيفة:
"ل ــن ن ـتــوانــى ع ــن خ ــدم ــة أهــالــي
منطقة المطالع".

إلى ذلك ،ذكر ساري أن الوزارة
سوف تتسلم ،األسبوع المقبل،
صالة أفراح في منطقة المنقف،
ال ـت ــي أن ـش ـئــت ب ـت ـبــرع م ــن طــال
خـلـيـفــة الـ ـج ــري ،ل ـخــدمــة أهــالــي
مـحــافـظــة األحـ ـم ــدي والـمـنــاطــق

ال ـ ـم ـ ـجـ ــاورة ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد أن تــم
اي ـصــال ـهــا بــال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي
وانتهاء جميع مراحل تأثيثها
ً
و ت ـج ـه ـيــزهــا ،م ـب ـي ـنــا أن عملية
االس ـتــام ستتم بــواسـطــة لجنة
مـصـغــرة مشكلة مــن الـقـطــاعــات
ال ـم ـع ـن ـي ــة فـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وهـ ــي:
الـتـخـطـيــط وال ـت ـط ــوي ــر اإلداري
والتنمية االجتماعية والمالية
واإلدارية ،للتأكد من المواصفات
والكفاالت قبل االستالم.
وأض ـ ـ ـ ــاف سـ ـ ــاري أنـ ـ ــه "ع ـق ــب
االس ـت ــام سـيـتــم ادراج الـصــالــة
مباشرة في برنامج حجز صاالت
االفراح ،عبر التطبيق اآللي "دار
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــات" ،ل ـت ـك ــون م ـتــاحــة
امــام الجمهور متى مــا سمحت
السلطات الصحية بذلك".

أسبوع في الفترة من العاشرة صباحا حتى الـ 12ظهرا الستقبال
وإنجاز معامالتهم بعد عرضها على الجهات المعنية وأصحاب
االخ ـت ـصــاص ،وف ــق األط ــر الـقــانــونـيــة واإلج ـ ــراءات المنصوص
عليها».
وذكر أنه سيشرف مع مسؤولي الجهات التابعة على «استقبال
المواطنين واالستماع إلى شكواهم ،والسعي الجاد لتذليل كل
الصعوبات أمامهم وفق اإلجــراء ات القانونية» ،مؤكدا حرصه
على تطبيق سياسة األبواب المفتوحة وتطوير األداء ،بما يلبي
طموحات المواطنين.

بدر العدواني

حلم أكثر
من  28ألف
أسرة يرى
النور وعلينا
التكاتف
ليخرج
بأجمل صورة

الحجرف

تصريح مدير «المنزلية» يهدد
استقدام العمالة الفلبينية!
أكد عدم جواز اتصال المكتب المحلي لالطمئنان على العامالت
الوزير بيلو طالب
بعقد اجتماع مع
الكويت إليضاح
المالبسات

ً
العدواني مديرا لجمعية العبدلي الزراعية
بعد قبول استقاالت  5أعضاء
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ،وزير الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية د .مشعان العتيبي ا لـقــرار
الوزاري (/19ت) لسنة  ،2021بشأن تعيين مدير معين في جمعية
العبدلي الزراعية التعاونية.
ً
ووف ـق ــا ل ـل ـقــرار ،الـ ــذي حـصـلــت «ال ـج ــري ــدة» عـلــى نـسـخــة مـنــه،
تم تعيين مدير إدارة الخدمات العامة في وزارة الـشــؤون بدر
ً
ً
ً
العدواني ،مديرا مؤقتا للجمعية لمدة  60يوما أو لحين انتخاب
مجلس إدارة جديد للجمعية ،متى ما سمحت السلطات الصحية
بذلك.
ً
وقضى ا لـقــرار باعتبار مجلس إدارة الجمعية منحال بقوة
ال ـقــانــون ،عـقــب قـبــول االس ـت ـقــاالت الـمـقــدمــة مــن خمسة أعـضــاء،
واعتبارها نافذة من تاريخ تقديمها ،كما ألزم المجلس المنحل
تسليم المدير المؤقت العهد واألوراق والمستندات واألختام كافة
الخاصة بالجمعية ،خالل  3أيام من تاريخ القرار.

الكابالت لجميع أرجــاء المدينة،
وإنجاز عقود المباني الخدمية
حتى يتم االنتهاء منها بالتزامن
مــع انـتـهــاء الـمــواطـنـيــن مــن بناء
قسائمهم.
وأوضــح البادي أن "مسؤولي
الرعاية السكنية والبلدية وعدونا
بتخصيص موقع لنفايات الحفر
والبناء ،حتى ال يتكبد المواطن
تكاليف مالية بسبب بعد المسافة
ونقل النفايات".
وأش ــار إل ــى وج ــود  200حالة
من األهالي تم قطع بدل اإليجار
عنهم وتحميلهم مديونة بقيمة 3
ً
أشهر ،الفتا إلى أن الوزير الشايع
خـ ــاطـ ــب "ال ـ ـف ـ ـتـ ــوى والـ ـتـ ـش ــري ــع"
إلنصافهم ،حيث يمكنهم متابعة
إجــراء اتـهــم في الرعاية السكنية
لتسلم شهادات لمن يهمه األمر،
ً
تمهيدا لتسلم إذن البناء.

تخوفات من تأثيره
على قرار مانيال
بشأن استئناف
عودة عمالتها
مطلع أبريل

●

جورج عاطف

يبدو أن عملية معاودة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية
ً
الجديدة ،التي كان مقررا استئنافها مطلع أبريل المقبل ،باتت
مـ ـه ــددة ،ال سـيـمــا ع ـقــب ت ـصــريــح مــديــر إدارة تـنـظـيــم اس ـت ـقــدام
العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة ،خالل مداخلة
تلفزيونية ،الذي أكد خالله "عدم أحقية مكاتب االستقدام المحلية
ً
باالتصال هاتفيا على أصحاب األعمال (الكفالء) لالطمئنان على
ً
العامالت المنزليات المستقدمات بواسطته ،مهيبا بالمواطنين
عدم ّ
مد المكاتب بأية معلومات ،وضــرورة التواصل مع اإلدارة
المختصة الستدعاء صاحب المكتب وفتح شكوى ضــده حال
رغب ذلك".
وعلمت "الجريدة" من مصادرها أن هذه التصريحات أثارت
ّ
حفيظة الجانب الفلبيني بشدة ،وعكرت صفو األمور التي دأبت
الجهات الحكومية المسؤولة كافة واالتحاد الكويتي ألصحاب
المكاتب على معالجتها طوال األشهر الماضية ،حتى بلغ األمر
نهايته باالتفاق على استئناف االستقدام الشهر المقبل.
وكشفت المصادر أن الملحق العمالي في السفارة الفلبينية
لــدى الـبــاد ناصر مصطفى ،أبــدى انزعاجه الشديد جــراء هذه
التصريحات الـتــي مــن شأنها أن تــرجــع عملية االسـتـقــدام إلى
"المربع األول" ،الفتة إلى أن وزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو
طالب بعقد اجتماع مع الجانب الكويتي ،الثالثاء المقبل ،إليضاح
هذه التصريحات الصادرة عن مسؤول حكومي كويتي.
وأبدت تخوفاتها من االنعكاسات السلبية لهذه التصريحات
على عملية االستقدام ،مشيرة إلى أن االتحاد الكويتي لالستقدام
ً
ً
ي ـحــاول ج ــاه ــدا تـهــدئــة األجـ ــواء مــع مـســؤولــي ال ـس ـفــارة ،مــؤكــدا
ضرورة تدارك هذه التصريحات سريعا حتى ال تؤثر على عملية
االستقدام.
وذكرت المصادر أن هذه التصريحات تتعارض وبنود العقود
األولية المبرمة بين المكاتب المحلية ونظيرتها الخارجية ،التي
تجيز للمكتب المحلي متابعة أحوال العمالة المنزلية المستقدمة
مــن خــالــه ،لــاطـمـئـنــان عـلــى ســامـتـهــا وحـصــولـهــا عـلــى كامل
مستحقاتها وعدم اجبارها على العمل أو تعرضها ألي مضايقات
وذلك طوال فترة العقد وتواجدها في الكويت.
وأضافت أن "هذه العقود ألزمت المكاتب ،عقب التأكد من سالمة
العاملة ،باالتصال على ذويها في الدول المصدرة وطمأنتهم على
صحتها وسالمتها" ،مؤكدة أن االتصاالت التي أجرتها العديد
من المكاتب ،خالل الفترة الماضية ،تبينت أن نحو  95في المئة
من العامالت ال يعانين أية مشكالت مع كفالئهن ،وأن أمورهن
تسير على ما يرام ،وأن تمديد عقود العمل جاء بناء على رغبتهن.

افتتحت جمعية الرحمة
العاملية عددًا من مشروعات
املياه في مدينة بورعو شمال
غرب صوماليالند والتي
يستفيد منها ما يقرب من
 3000محتاج.
وقال رئيس قطاع إفريقيا في
الجمعية محمد الرشيدي،
في تصريح أمس ،إن
مشروعات املياه التي تم
افتتاحها أخيرًا ،جاءت
بالتزامن مع موسم الجفاف
الذي يضرب العديد من
املناطق في صوماليالند،
موضحًا أن املشروعات عبارة
عن آبار سطحية وأخرى
ارتوازية مدعومة بمنظومة
الطاقة الشمسية وخزانات
ومساق معقمة
ومرافق
ٍ
صالحة للشرب.
ولفت الرشيدي إلى
استمرارية حملة "سقيا
املاء ...نبض حياة" التي
أطلقتها "الرحمة" بالتزامن
مع اليوم الدولي للمياه،
والتي تستهدف حفر  100بئر
سطحية في املناطق الشديدة
االحتياج للمياه بقارة
إفريقيا ،داعيًا املحسنني
الكرام من أهل الكويت
إلى املسارعة في التبرع
للمشروع ،دعمًا ألهل إفريقيا.

«إحياء التراث» تؤكد نجاح
مصرف «عموم اإلطعام»
أكدت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،نجاح تنفيذ
مصرف عموم اإلطعام ،الذي
أطلقته بالتعاون مع األمانة
العامة لألوقاف ،واستفادت
منه  7فئات.
وقال مدير التنسيق
واملتابعة بالجمعية نواف
الصانع ،في تصريح له" ،إننا
نعمل مع أمانة األوقاف على
تنفيذ مصرف عموم اإلطعام
بشراكة خيرية واجتماعية
رائدة ،لتقديم مساهمات
فاعلة في املجتمع ،خصوصا
لألسر املحتاجة داخل
الكويت".
وأضاف أن الجمعية لديها
نظام عمل الكتروني ملتابعة
الحاالت ودراستها ،ولديها
اإلمكانات املناسبة والخبرة
إلنجاح مثل هذه املشاريع.
أما عن الفئات التي
استهدفها املشروع ،فقال
الصانع" :جعلنا األولوية
للحاالت املستمرة من
ضعفاء الدخل واأليتام
واألرامل واملطلقات وذوي
االحتياجات الخاصة
والجاليات والعمال،
واملساعدات املقدمة لهذه
الفئات تكون عبارة عن
كوبونات شرائية من أحد
األسواق يتم توزيعها من
خالل  26نقطة توزيع في
املحافظات الست".

 ...وتطلق حملة لسداد
الرسوم الدراسية للمحتاجين
تطلق جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،اليوم ،حملة
إنسانية خيرية تعليمية
لدعم األسر املحتاجة في
سداد الرسوم الدراسية
ألبنائها داخل الكويت.
وقالت الجمعية ،في بيان
أمس ،إن الحملة ستكون على
مرحلتني؛ األولى مساعدة
 300طالب بمبلغ  150دينارا
لكل منهم ،بما يصل لـ150
ألف دينار ،مردفا :أما املرحلة
الثانية فستكون عامة وغير
ّ
معي ،حيث
محددة بعدد
إن كل  150دينارا تساهم
في سداد الرسوم الدراسية
لطالب محتاج.
وعن طريقة تقديم
املساعدات ،بينت الجمعية
أنه سيتم تقديم املساعدة
للطالب بشيك باسم املدرسة
التي يدرس بها الطالب،
وحسب الرسوم املتأخرة.
تبني
وأكدت حرصها على
ّ
مثل هذا املشروع الذي يمثل
ضرورة من ضرورات الحياة،
وهو الركيزة األساسية
ألي تطور ونماء اجتماعي
واقتصادي ،وتزداد فرص
املتعلم في كسب الرزق
والحصول على الوظيفة
املالئمة.
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« 34إسقاط عضوية» ...في تاريخ الحياة النيابية

 22استقالة و 4وفيات و 5طعون و 3أحكام نهائية

في خضم الجدل الدستوري الدائر حول كيفية تعامل المجلس في جلسة
الثالثاء المقبل مع عضوية النائب د .بدر الداهوم ،بعد أن أبطلت المحكمة
الدستورية عضويته ،رغم تحصين ترشحه في انتخابات مجلس أمة 2020
بموجب حكم صادر من محكمة التمييز ،فتحت «الجريدة» أوراق الحاالت التي
تم إعالن خلو مقعدها منذ بداية الحياة البرلمانية حتى تاريخه ،مستعرضة
األسباب واإلجراءات.
إحصائية «الجريدة» انتهت إلى أن عدد حاالت إعالن خلو المقاعد منذ الفصل
التشريعي األول حتى تاريخه بلغ  34حالة ،بواقع  22حالة استقالة ،بينها 3
 1964عندما تم قبول استقالة
استقاالت جماعية ،األولى كانت في مجلس ً
 8نواب في جلسة  28ديسمبر  1965اعتراضا على قوانين مقيدة للحريات،
تلتها استقالة  7نواب في مجلس  1967احتجاجا على تزوير نتائج االنتخابات،
وكانت االستقالة الجماعية األخيرة في مجلس  2013عندما تقدم  5نواب
الجلسات.
باستقاالتهم احتجاجا على شطب االستجوابات وإدارة ً
كما تم إعالن خلو  5مقاعد بسبب الطعون االنتخابية تنفيذا لحكم المحكمة
الدستورية ،إضافة إلى  4مقاعد بسبب الوفاة ،كان آخرها في جلسة  12يناير
 2016عندما أعلن المجلس خلو مقعد الراحل نبيل الفضل بسبب وفاته.
وكانت حاالت إعالن الخلو األبرز بالنسبة لإلجراءات التي تم اتباعها هما
علي الصنيدح

حالتان ،جاءتا بسبب األحكام القضائية ،األولى عندما رفض المجلس باألغلبية
مجلس  2009على اثر حكم إدانة نهائي مع
إسقاط عضوية خلف دميثير في ً
وقف التنفيذ ،وسط مقاطعة  17نائبا للتصويت (اعتراضا على عدم دستوريته
وضرورة إعالنه الخلو دون تصويت) ،وتم التصويت ًنداء باالسم ،وصوتت
الحكومة خالله برفض إسقاط عضويته ،ليستمر نائبا به.
أما الحالة الثانية األبرز فكانت في المجلس السابق ،والتي سبقها إبطال المادة
 16من الالئحة الداخلية لمجلس األمة ،عندما رفض المجلس نداء باالسم
إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في جلسة  30أكتوبر
 2018رغم إدانتهما في حكم نهائي بقضية دخول المجلس ،لتبطل بسبب
القرار بناء على طعن انتخابي المادة  16من الالئحة التي كان يستند إليها
المجلس في التصويت على تقارير إسقاط العضوية ،ويعلن المجلس على اثر
ذلك خلو مقعديهما.
وأعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم وقتها بجلسة  30يناير  2019في
بيانه خلو المقعدين ،ثم طلب من المعترضين على اإلجراءات أو إعالن الخلو
رفع أيديهم ،وبعد أن كانت األقلية رافضة لذلك ،قال إن القرار هو إعالن خلو
المقعدين ،فهل يتكرر العمل بالطريقة ذاتها؟ أم يكتفى فقط بإعالن المجلس
للخلو دون تصويت مع منحهم حق االعتراض؟

كانت أول حادثة في تاريخ الحياة النيابية بعد
العمل بدستور  1962يقرر فيها المجلس إعالن خلو
ً
مقعد في الفصل التشريعي االول وتحديدا خالل
دور االنعقاد الثالث بتاريخ  27اكتوبر  ،1964عندما
قرر المجلس آنذاك قبول استقالة النائب سليمان
أحمد الـحــداد ،الــذي قــدم استقالته وصــوت عليها
المجلس في جلسته بنفس يوم تقديمها.
وي ـ ـعـ ــود س ـب ــب اس ـت ـق ــال ـت ــه الخـ ـتـ ـي ــار ال ـع ـضــو
المستقيل من قبل الحكومة رئيسا لمجلس إدارة
الـبـنــك الـعــربــي االفــري ـقــي ،وتـمــت قـبــول االسـتـقــالــة
فــي حينها بـمــوافـقــة عــامــة مــن الـمـجـلــس ،وأعـلــن
خلو المقعد ،وأجــريــت االنـتـخــابــات التكميلية
األولــى في  23ديسمبر  ،1964وفــاز فيها علي
عبدالرحمن العمر بعضوية المجلس.
كما شهد دور االنعقاد الرابع من ذات الفصل
التشريعي األول ،أول استقالة جماعية مقدمة
من ثمانية نواب ،احتجاجا على إقرار المجلس
لمجموعة قوانين مقيدة للحريات ،وهم كل
مــن ال ـنــواب :د .أحمد الخطيب وجاسم
القطامي وراشــد التوحيد وسامي
الـ ـمـ ـنـ ـي ــس وسـ ـلـ ـيـ ـم ــان الـ ـمـ ـط ــوع
وع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرزاق الـ ـخ ــال ــد وع ـل ــي
العمر ويعقوب الحميضي،
وصوت المجلس بجلسة
 28ديسمبر  1965برفع
األيدي بقبولها.
وأجــريــت االنـتـخــابــات
التكميلية الثانية في
 9فـ ـ ـب ـ ــرا ي ـ ــر

 1966وفاز في عضويتها كل من :أحمد العبدالجليل
ونايف الخليفي وراشد الهاجري وسليمان الذويخ
وعبدالعزيز المساعيد و غـنــام الجمهور ومحمد
الوزان وناصر المعيلي.
ولــم تكن تلك االستقالة األخـيــرة خــال الفصل
التشريعي األول ،إذ شهد كــذلــك فــي دور انعقاده
الخامس التكميلي ،عندما تقدم بها النائب مضحي
المعصب ،وذلــك بسبب توليه وظيفة عامة ،وكان
تصويت المجلس عليها بالموافقة العامة في جلسة
 29اكتوبر  ،1966ولم تجر انتخابات تكميلية نظرا
لوقوع االستقالة في فترة الستة اشهر األخيرة من
عمر المجلس.

استقالة اثنين
من أعضاء مجلس
 63لتوليهما
مناصب عامة

الفصل الثاني
وشهد الفصل التشريعي الثاني (مجلس )1967
في دور انعقاده األول ،ثاني استقالة جماعية مقدمة
من سبعة نــواب هم خالد الفهيد وراشــد الفرحان
وعبدالرزاق الزيد وعبدالعزيز الصقر وعلي العمر
ومحمد الـخــرافــي ومحمد الـعــدســانــي ،احتجاجا
على تــزويــر انتخابات مجلس األمــة التي أجريت
في  25يناير من العام ذاته ،إذ تقدموا آنذاك بكتاب
استقالتهم إلى سمو االمير الراحل الشيخ صباح
السالم ،وتغيبوا عن حضور جلسات مجلس األمة.
وفــي جلسة المجلس بتاريخ  28مــارس 1967
وبــرئــاســة أحـمــد الـســرحــان رئـيــس المجلس ،تمت
تالوة مذكرة الرئاسة بشأن تخلف النواب السبعة
عن عدم الحضور إلى جلسات مجلس األمة بعذر
وفق المادة  25من الالئحة الداخلية لمجلس األمة،
واعتبرهم المجلس بحكم المستقيلين بعد عدة
نـقــاشــات بـيــن ال ـنــواب خ ــال الـجـلـســة ،إذ رأى
بعض النواب اعتبارهم مفصولين
وليسوا مستقيلين ،إال أن
ب ـعــد االح ـت ـك ــام إل ــى رأي
الـخـبـيــر ال ــدس ـت ــوري في
ال ـج ـل ـســة آن ـ ـ ــذاك ،والـ ــذي

أوض ــح ب ــدوره أنـهــم يعتبرون بحكم المستقيلين
حتى ولو لم يتقدموا باستقاالتهم الى مجلس األمة،
وصوت المجلس في جلسته نداء باالسم على مذكرة
الرئاسة إال أن نصاب التصويت لم يكتمل لتحقيق
األغلبية المطلوبة.
وعلق الرئيس السرحان قائال "نتيجة التصويت
هي :موافقة  ،19وعدم موافقة ال يوجد ،امتناع ،19
غياب  ،24إذا يعلق القرار إلى الجلسة القادمة".
وأعــاد المجلس التصويت في جلسته الالحقة
بتاريخ  4إبريل  1967نداء باالسم ،وكانت النتيجة
 42موافقة ،وامتناع  ،6وغياب  ،14وأعلن بالجلسة
رئيس المجلس خلو مقاعد األعضاء السبعة ،وأبلغ
الحكومة بإجراء االنتخابات التكميلية.
وأجــريــت االنتخابات التكميلية الثالثة فــي 10
مايو  1967وفاز بها كل من إبراهيم الميلم وأحمد
العبدالجليل وأحـمــد الخليفي وخــالــد الطاحوس
وخلف العتيبي وراشد اسماعيل وغانم العميري.

حاالت وفاة

نواب فازوا
في االنتخابات
التكميلية بعد
أن أبطلت المحكمة
الدستورية
عضويتهم

أما في الفصل التشريعي الثالث (مجلس )1971
فــي دور انـعـقــاده الـثــانــي ،فأعلن مجلس األم ــة في
جلسة  11ديسمبر  1971خلو مقعد النائب الراحل
علي ثنيان األذينة إثر وفاته ،وأجريت االنتخابات
التكميلية الــرابـعــة فــي  9ف ـبــرايــر ،1972وف ــاز فيها
فالح الصويلح.
وفي الفصل التشريعي الخامس (مجلس )1981
فــي دور ان ـع ـقــاده ال ـثــانــي ،أع ـلــن مـجـلــس األم ــة في
جلسة  9فـبــرايــر  1982خلو مقعد الـنــائــب الــراحــل
ناصر العصيمي إثــر وفــاتــه ،وأقيمت االنتخابات
التكميلية الخامسة في  7أبريل عام  1982وفاز فيها
حمود الجبري.
وظهر في المشهد النيابي أول انتخابات تكميلية
جـ ــراء ق ـبــول ال ـط ـعــون االن ـت ـخــاب ـيــة أمـ ــام المحكمة
الدستورية ،إذ شهد مجلس ( 1992الفصل التشريعي
السابع) في دور انعقاده األول ،السابقة األولى من

نوعها منذ بدء الحياة النيابية وذلك بصدور حكم
من المحكمة الدستورية بتاريخ  29ديسمبر 1992
بقبول الطعون االنتخابية عن دائرتين انتخابيتين.
إذ أع ـل ــن ال ـم ـج ـلــس ف ــي جـلـســة  5ي ـنــايــر 1993
خـلــو مـقـعــدي الـنــائـبـيــن م ـبــارك الـخــريـنــج وحـمــود
الجبري إثر الحكم الصادر بصفتهما ،حيث أجريت
االن ـت ـخــابــات التكميلية ال ـســادســة ف ــي  15فـبــرايــر
 ،1993وكــانــت الـمـفــاجـئــة ف ــوز الـنــائـبـيــن الخرينج
والجبري بها ،وبذلك تكون أول سابقة من نوعها
في تاريخ انتخابات مجلس األمة ،وهو ما يفتح باب
ً
التساؤالت :هل ستتكرر تلك السابقة حاليا ،خاصة
فــي حــال أسـقــط المجلس عضوية د .بــدر الــداهــوم
تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ،وتمكن المجلس
ً
من تعديل قانون المسيء ،وشارك الداهوم مجددا
في االنتخابات؟
ك ـمــا ش ـهــد مـجـلــس ( 1996ال ـف ـص ــل الـتـشــريـعــي
الثامن) في دور انعقاده االول ،ثاني حادثة لقبول
الطعون االنتخابية أمام المحكمة الدستورية وذلك
تنفيذا لحكمها الـصــادر بتاريخ  11يناير ،1997
وأع ـلــن الـمـجـلــس فــي جلسة  14يـنــايــر  1997خلو
مقعدي النائبين خالد الـعــدوة ووليد الـجــري ،إثر
حكم الدستورية الــذي نــص على إع ــادة االنتخاب
بين المطعون بهما والطاعن المرشح سعدون حماد
آنذاك ،وأجريت االنتخابات التكميلية السابعة في 19
فبراير  1997بين الثالثة ،وفاز بها العدوة والجري.
وشهد مجلس ( 1999الفصل التشريعي التاسع)
ف ــي دور ان ـع ـقــاده ال ـثــانــي ،ثــالــث ح ــادث ــة ف ــي قـبــول
الطعون االنتخابية بتاريخ الحياة البرلمانية ،وذلك
بقبول المحكمة الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ
 1ديـسـمـبــر 1999الـطـعــن بـبـطــان عـضــويــة النائب
سعدون حماد ،والــذي أعلن المجلس في جلسة 4
ديسمبر  1999خلو مقعده ،وأجــريــت االنتخابات
التكميلية الثامنة فــي  24يناير  2000وفــاز فيها
النائب خالد العدوة (الطاعن).
وف ــي ذات ال ـف ـصــل الـتـشــريـعــي (م ـج ـلــس )1999
وفي دور انعقاده الثالث ،أعلن المجلس في جلسة

استقالة عبدالعزيز الصقر

عملية فرز أصوات ً
بناء على طعون انتخابية

ال يمكن تجاوز الفصل التشريعي األول ،دون
الوقوف على ما شهده دور االنعقاد الثالث منه،
وهو استقالة رئيس مجلس األمة عبدالعزيز حمد
الصقر من منصة رئاسة المجلس ،بعد أن حاز
المنصب بالتزكية ،إذ ترك الصقر منصة الرئاسة
بعد افتتاح جلسة المجلس بتاريخ  16فبراير
 ،1965وطلب من المجلس التصويت على استقالته
من منصب الرئاسة.
وعقب مناقشات بين األعضاء صوت المجلس
على قبول استقالة الصقر من رئاسة المجلس في
المرة الثانية ،حيث تمت إعادة التصويت عليها

للمرة الثانية في ذات الجلسة ،بعدما لم تتحقق
األغلبية المطلوبة في التصويت األول ،واعتبر
الخبير الــدس ـتــوري آن ــذاك عـثـمــان خليل عثمان
ان إصـ ــرار الـعـضــو الـصـقــر عـلــى اسـتـقــالـتــه بعد
التصويت األول «سبب جديد في تغير آراء البعض
فيجوز إعادة التصويت مرة أخرى إذا أصر».
وفــي جلسة المجلس بتاريخ  2م ــارس 1965
–بعد جلستين من تاريخ قبول استقالة الصقر-
ان ـت ـخــب ال ـم ـج ـلــس س ـع ــود الـ ـعـ ـب ــدال ــرزاق رئـيـســا
لـلـمـجـلــس بــال ـتــزك ـيــة ،وأحـ ـم ــد ال ـس ــرح ــان نــائـبــا
بالتزكية وعبدالباقي النوري أمينا للسر بالتزكية.

majles@aljarida●com

الغانم :إعالن خلو مقعد الداهوم بال تصويت

«هناك من يحاول تصوير األمر أنه خصومة سياسية»
●

فهد تركي

كشف رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم أن
إعــان خلو مقعد النائب بــدر الــداهــوم سيكون
وف ــق ال ـم ــادة  84مــن الــدس ـتــور وال ـم ــادة  18من
الــائـحــة الــداخـلـيــة فــي أول جلسة قــادمــة ،ومــن
دون تصويت.
وق ــال ال ـغــانــم ،خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي عـقــده
أمس ،شرح من خالله آلية تنفيذ حكم الدستورية
بشأن الداهوم :ببساطة وبشكل مباشر ،ينص
منطوق حكم «الدستورية» على اآلتــي« :حكمت
المحكمة بـثالثة أمــور؛ أولها بطالن إعالن فوز
المطعون ضده األول بدر الداهوم باالنتخابات
التي أجريت بتاريخ الخامس من ديسمبر العام
الماضي بالدائرة الـخامسة ،ثانيا عــدم صحة
عضويته بالمجلس ،ثالثا مــع مــا يترتب على
ذلك من آثار أخصها إعادة االنتخاب بهذه الدائرة
لشغل المقعد النيابي».
وأكد أن «الدستورية هي صاحبة االختصاص
األصيل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء
المجلس أو بصحة عضويتهم ،وحكمها ملزم
للكافة ولسائر المحاكم» ،موضحا أن «المسألة
ليست بمزاجية كما يتصورها البعض».
ّ
وذك ـ ـ ــر أنـ ـ ــه «ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  14م ـ ـ ـ ــارس ،ت ـســل ـمــت
ً
رسالة وكتابا من المحكمة الدستورية يفيدان
بالتالي( :نرسل لسعادتكم صــورا من األحكام
الصادرة بجلسة  14مارس  2021من المحكمة

عضوية دميثير
تحت التمييز

شهد مجلس األمــة في فصله التشريعي الثالث عشر
(مجلس  )2009بدور انعقاده الثالث وتحديدا في جلسة 11
مايو  ،2011سابقة برفض المجلس إسقاط عضوية النائب
خلف دميثير ،رغم صدور حكم إدانة نهائي ضده ،وشاركت
الحكومة فــي تحصينه ا ن ــذاك عندما صوتت
برفض اإلسقاط.التصويت على تقرير اللجنة
التشريعية البرلمانية بموجب المادة  16من

الدستورية فــي الطعون االنتخابية أرق ــام ( 11أو طاعنين وبين مطعون ض ــده ...تحكم فيها
و 13و )15لسنة  ،2020هذه الطعون االنتخابية مـحـكـمــة دسـ ـت ــوري ــة ...ال ال ــرئ ــاس ــة وال أع ـضــاء
المجلس وال المجلس أط ــراف بـهــذه المنازعة
هي منازعة دستورية وقانونية بين طاعن
بخالف ما يحاول البعض تصويره».
أو طاعنين وبين مطعون ضده ،تحكم
وقال :ببساطة وبشكل مباشر ،المحكمة
فيها محكمة دستورية ،ال الرئاسة وال
الدستورية حكمت بالتالي بطالن إعالن
أعضاء المجلس وال المجلس أطراف
فوز بدر الداهوم في االنتخابات وعدم
بـهــذه الـمـنــازعــة بـخــاف مــا يحاول
ص ـح ــة ع ـض ــوي ـت ــه وإج ـ ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات
البعض تصويره على أنها خصومة
تكميلية.
سياسية).
ُ
وزاد« :ذ ّيـ ـ ـ ــل ال ـح ـك ــم بــالـصـيـغــة
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع« :ال ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــن أو
الـتـنـفـيــذيــة لـلـحـكــم :ع ـلــى الـجـهــة
الـ ـ ـط ـ ــاعـ ـ ـن ـ ــون مـ ــواط ـ ـنـ ــون
الـ ـت ــي يـ ـن ــاط ب ـه ــا ال ـت ـن ـف ـي ــذ أن
كويتيون ،وهناك مطعون
ت ـبــادر إلـيــه مـتــى طـلــب منها،
ضده ،وهو األخ الدكتور
وعلى السلطات المختصة،
بـ ـ ــدر ال ـ ــداه ـ ــوم ،وهـ ــذه
مـثــل التشريعية،
الـ ـمـ ـن ــازع ــة ل ـس ـن ــا مــن
أن ت ـع ـي ــن عـلــى
نحكم فيها وال نحن
إجـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــه ولـ ــو
َمــن حكمنا فيها ،بل
بـ ــاس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال
تحكم فيها محكمة
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوة م ـت ــى
دسـ ـت ــوري ــة ،ولـسـنــا
ط ـ ـل ـ ــب م ـن ـه ــا
م ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم الـ ـطـ ـع ــن
ذلك ،وال تسلم
ولسنا كمجلس أو
هــذه الصورة
رئ ــاس ــة م ــن يـحـكــم
إال ل ـصــا حــب
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـطـ ـع ــن،
ال ـ ـشـ ــأن الـ ــذي
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود ع ـل ـي ــه
االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ـي ـ ــة ه ــي
م ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــة مـ ــن
م ـ ـنـ ــازعـ ــة دس ـ ـتـ ــوريـ ــة
ً
تنفيذ ا لـحـكــم»،
وقانونية بين طاعن
الغانم متحدثا في مؤتمر صحافي بالمجلس أمس

الالئحة الداخلية قبل أن تبطلها المحكمة الدستورية ،جاء
إثر الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ  6فبراير
 2011برفض الطعن المرفوع من النائب خلف دميثير عن
حكم االستئناف بإدانته واخرين بارتكاب جناية تزوير في
أوراق بنك بوبيان (اكتتاب أسهم) والتقرير باالمتناع عن
النطق بعقابهم وبكفالة  5االف دينار لكل من المتهمين
وااللتزام بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين.

تقرير التشريعية الذي نقاشه المجلس انــذاك ،انتهى
بأغلبية الحاضرين من أعضائها ( )1:5إلى عدم إسقاط
العضوية عن العضو خلف دميثير العنزي حاليا وإرجاء
النظر فــي موضوعها لحين انتهاء مــدة التعهد بحسن
السلوك لمدة سنتين.
اال انه خالل مناقشة المجلس لتقرير التشريعية جاء
رأي الفئة المعارضة للتقرير .وأكد عدد من النواب أثناء

وإن شـ ــاء ال ـل ــه ال ي ــوج ــد اح ـت ـي ــاج إلـ ــى قـ ــوة أو
غيرها ،لكن هذا حكم من أعلى سلطة قضائية
في البالد واجــب التنفيذ ،ووفــق الـمــادة  30من
الالئحة الداخلية الصادرة بقانون ،مسؤوليتي
هي احترام األحكام القضائية ،ومسؤوليتي في
تطبيق أحكام الدستور والقانون».
وقال« :العملية ليست مزاجية ،وال كما يحاول
البعض أن يصورها بأن الرئيس يريد أن يفعل
ما في مزاجه ،أنا ال أفعل ما في مزاجي ،وأقسمت
على احترام الدستور وقوانين الدولة ،ويحكمني
هذا الدستور وقوانين الدولة ،ولن أحنث بقسمي،
فمنذ صدور قانون المحكمة الدستورية أصبحت
هــي صــاحـبــة االخـتـصــاص األص ـيــل فــي تفسير
النصوص الدستورية والفصل في المنازعات
المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين
واللوائح ،وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء
المجلس أو بصحة عضويتهم».
وختم قائال« :المحكمة الدستورية هي صاحبة
االختصاص األصيل بذلك ،ويكون حكمها ملزما
لـلـكــافــة ول ـســائــر الـمـحــاكــم ،فـهــل نـحــن أخــرجـنــا
أنفسنا من الكافة؟ المادة  29من الدستور تنص
على أن الناس سواسية ،ولكن إذا ّ
تغير الدستور،
وق ــال إن أعـضــاء مجلس األم ــة ال تطبق عليهم
أحكام المحكمة الدستورية وأحـكــام المحاكم،
ففي ذاك الوقت يكون هناك كالم آخر».

المناقشة «أن مجرد صدور الحكم واخطار المجلس به،
على الرئيس أن يعلن صراحة خلو المقعد دون تصويت»،
ولم يشاركوا بالفعل في التصويت على تقرير التشريعية
الذي كان نداء باالسم بعد مغادرة دميثير للقاعة ،وجاءت
نتيجة التصويت على تقرير اللجنة بإبقاء عضوية دميثير
بموافقة  35وع ــدم موافقة  2وامـتـنــاع  ،1و 17عـضــوا لم
يدلوا بأصواتهم.

المجلس خالل جلسة إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي
 28اكـتــوبــر 2000خلو مقعد النائب الــراحــل سامي
المنيس إثر وفاته ،وأجريت االنتخابات التكميلية
الـتــاسـعــة فــي  7ديـسـمـبــر  2000وف ــاز بـهــا الـنــائــب
جمال العمر.

عودة االستقاالت
ً
وبعد انقطاع لالستقاالت النيابية دام  47عاما
منذ الفصل التشريعي الثاني (مجلس  ،)1967عادت
االستقاالت في الفصل التشريعي الرابع عشر بدور
انعقاده الثاني (مجلس  ،)2013وذلك بتقدم  5نواب
باستقاالتهم وهم رياض العدساني ود .عبد الكريم
الكندري ود .حسين قويعان وعلي الراشد وصفاء
الـهــاشــم ،وذك ــروا فــي استقاالتهم اعتراضهم على
"شطب االستجوابات المقدمة إلــى رئيس الــوزراء
وحــذف محاورها وعــدم تمكينهم من الرقابة على
الـحـكــومــة واعـتــراضـهــم عـلــى إدارة رئـيــس مجلس
األم ــة لـلـجـلـســات" ،وعـلـيــه أعـلــن مجلس األم ــة خلو
مقاعد ال ـنــواب فــي جلسة  15مــايــو  ،2014بعد أن
صــوت على اسـتـقــاالت األع ـضــاء الخمسة كــل على
حدة برفع األيدي.
وأجــريــت االنتخابات التكميلية الـعــاشــرة ،بعد
ً
مضي  14عاما على اجراء اخر انتخابات تكميلية
مـنــذ الـفـصــل الـتـشــريـعــي الـتــاســع (مـجـلــس ،)1999
وذلك بتاريخ  25يونيو  ،2014وفاز النواب عبدالله
المعيوف وأحـمــد الري وأحـمــد القضيبي ومحمد
براك الرشيدي وفارس العتيبي.
كما شهد الفصل التشريعي الرابع عشر في دور
انعقاده الــرابــع (مجلس  )2013خلو مقعد النائب
الراحل نبيل الفضل إثر وفاته داخل قاعة عبدالله
السالم أثناء انعقاد جلسة مجلس األمة بتاريخ 22
ديسمبر  ،2015والتي أعلنت في ذات الجلسة ،إال أن
إعــان خلو مقعده تم في الجلسة الالحقة بتاريخ
 12يناير  ،2016وأجــريــت االنـتـخــابــات التكميلية
الـحــاديــة عـشــرة فــي  20فـبــرايــر  2016وف ــاز النائب
علي الخميس.

أم ــا إعـ ــان ال ـخ ـلــو األب ـ ــرز ب ـعــد رف ــض الـمـجـلــس
إسقاط عضوية النائب السابق خلف دميثير ،فهو
مــا حــدث فــي الفصل التشريعي الـســابــق ،بمجلس
ً
 ،2016وتحديدا في دور االنعقاد الثالث ،حيث رفض
المجلس بــدايــة إسـقــاط عضوية النائبين جمعان
الحربش ووليد الطبطبائي رغم صدور حكم إدانة
نهائي ضدهما بالتصويت نداء باالسم ،ثم قررت
المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة  16من
الالئحة الداخلية للمجلس ،التي استند إليها في
قراره ،على إثر طعن تم تقديمه.
وفي جلسة  30يناير  2019تم إعالن خلو مقعدي
النائبين د .جمعان الحربش و د .وليد الطبطبائي،
وذلك جراء حكم المحكمة الدستورية الصادر في 18
ديسمبر  ،2018الذي انتهت فيه إلى عدم دستورية
المادة  16من الالئحة الداخلية لمجلس األمة مع ما
يترتب على ذلك من اثار.
وبحسب ما ذكره رئيس المجلس مرزوق الغانم
في الجلسة انذاك مفاده "ولما كانت محكمة التمييز
قــد أص ــدرت بـتــاريــخ  2018/7/8حكما نهائيا باتا
بعقوبة جناية لكل من الحربش والطبطبائي وهي
عقوبة تفقدهما أحد شروط العضوية بقوة الدستور
ودون الحاجة التخاذ أي إجراء حسبما انتهت إليه
المحكمة الدستورية ،لذلك وبناء على المادة  50من
قــانــون االنتخاب و 18مــن الالئحة الداخلية يعلن
المجلس خلو مقاعد االخوة الطبطبائي والحربش،
ومن لديه اعتراض على االجراء او اإلعالن يرفع يده"،
ً
واعترض  18عضوا من أصل  58عضوا ،وعلق الغانم
ً
بالقول "إذا قرار المجلس بخلو المقاعد ويبلغ سمو
رئيس مجلس الوزراء بذلك".
وخالصة ذلك أن الغانم أعلن وقتها في بيانه خلو
المقعدين ،ثم طلب من المعترضين على اإلجراءات
أو إعالن الخلو رفع أيديهم ،وبعد أن كانت األقلية
رافضة لذلك ،قال بأن القرار هو إعالن خلو المقعدين،
فهل يتكرر العمل بالطريقة ذاتها؟ أم يكتفي فقط
بإعالن المجلس للخلو دون تصويت مع منحهم
حق االعتراض؟

•  3حاالت رفض إلسقاط عضوية ً
نداء باالسم أوالها دميثير وآخرها الحربش
ً
والطبطبائي اللذان أعلن المجلس الحقا خلو مقعديهما
• مجلس  92شهد أول انتخابات تكميلية جراء قبول الطعون االنتخابية أمام المحكمة
الدستورية وتكرر ذلك في مجلسي  96و99
حاالت خلو مقاعد األعضاء في الحياة النيابية
م

الفصل
 /دور

تاريخ جلسة
اعالن خلو المقعد

االعضاء

سبب خلو المقعد

قرار المجلس

االثر الالحق

النواب المنتخبون
في التكميلية

1

االول/
االول

1964/10/27

سليمان أحمد الحداد

استقالة (الختياره رئيسا
لمجلس إدارة البنك العربي
االفريقي من قبل الحكومة)

صوت بالموافقة
العامة ،واعلن خلو
المقعد

اجراء انتخابات
تكميلية
1964/12/23

علي عبدالرحمن العمر

2

االول/
الرابع

1965/12/28

أحمد الخطيب وجاسم القطامي
وراشد التوحيد وسامي
المنيس وسليمان المطوع
وعبدالرزاق الخالد وعلي العمر
ويعقوب الحميضي

استقالة (احتجاجا على
اقرار المجلس لقوانين
مقيدة للحريات)

صوت المجلس برفع
األيدي بموافقة 37
عضوا ورفض  6اعضاء،
واعلن خلو مقاعدهم

اجراء انتخابات
تكميلية

أحمد العبدالجليل ونايف
الخليفي وراشد الهاجري
وسليمان الذويخ وعبدالعزيز
المساعيد وغنام الجمهور
ومحمد الوزان وناصر المعيلي

1966/10/29

مضحي المعصب

استقال لتوليه وظيفة
عامة

صوت بالموافقة
عامة

لم تجر انتخابات كون
االستقالة واقعة في
فترة الـ  6اشهر االخيرة
من عمر المجلس

ال يوجد

4

الثاني/
االول

1967/4/4

خالد الفهيد وراشد
الفرحان وعبدالرزاق الزيد
وعبدالعزيز الصقر وعلي
العمر ومحمد الخرافي
ومحمد العدساني

استقالة احتجاجا على
تزوير االنتخابات

التصويت نداء
باالسم ،بموافقة 42
وامتناع  ،6واعلن
خلو مقاعدهم

اجراء انتخابات
تكميلية
1967/5/10

ابراهيم الميلم وأحمد
العبدالجليل وأحمد الخليفي
وخالد الطاحوس وخلف
العتيبي وراشد اسماعيل
وغانم العميري

5

الثالث/
الثاني

1971/12/11

ثنيان األذينة

وفاة

اعالن خلو مقعد

اجراء انتخابات
تكميلية 1972/2/9

فالح الصويلح

الخامس/
6
الثاني

1982/2/9

ناصر العصيمي

وفاة

اعالن خلو مقعد

اجراء انتخابات
تكميلية 1982/4/7

حمود الجبري

7

السابع/
االول

1993/1/5

مبارك الخرينج وحمود
الجبري

طعون انتخابية

اعالن خلو
مقعديهما

اجراء انتخابات
تكميلية 1993/2/15

مبارك الخرينج
وحمود الجبري

8

الثامن/
االول

1997/1/14

خالد العدوة ووليد الجري

طعون انتخابية

اعالن خلو
مقعديهما

اجراء انتخابات
تكميلية 1997/2/19

خالد العدوة ووليد الجري

9

التاسع/
االول

1999/12/4

سعدون حماد

طعون انتخابية

اعال خلو مقعد

اجراء انتخابات
تكميلية 2000/1/24

خالد العدوة

التاسع/
10
الثالث

200/10/28

سامي المنيس

وفاة

اعال خلو مقعد

اجراء انتخابات
تكميلية 2000/12/7

جمال العمر

خلف دميثير

حكم قضائي مع وقف
التنفيذ

صوت نداء باالسم على
االبقاء على عضوية
النائب بموافقة 35
وعدم موافقة  2وامتناع
 1وعدم مشاركة 17

االول/
3
الخامس

11

الحمالت االنتخابية مع بداية الحياة النيابية

الثالث
عشر/
الثالث

2011/5/10

اليوجد

اليوجد

الرابع عشر/
12
الثاني

2014/5/15

رياض العدساني
وعبدالكريم الكندري
وحسين القويعان وعلي
الراشد وصفاء الهاشم

استقالة احتجاجا على
شطب االستجوابات
وادارة الجلسات

صوت برفع االيدي،
واعلن خلو
مقاعدهم

اجراء انتخابات
تكميلية 2014/6/25

عبدالله المعيوف واحمد الري
واحمد القضيبي ومحمد
الرشيدي وفارس العتيبي

الرابع عشر/
13
الرابع

2016/1/12

نبيل الفضل

وفاة

اعالن خلو مقعد

اجراء انتخابات
تكميلية 2016/2/20

علي الخميس

الخامس
14
عشر /الثالث

2019/1/30

جمعان الحربش ووليد
الطبطبائي

ً
تنفيذا لحكم المحكمة
الدستورية

صوت برفع االيدي،
واعلن خلو
مقاعدهم

اجراء انتخابات
تكميلية
2019/3/16

بدر المال وعبدالله الكندري

6

محليات

ةديرجلا

•
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«الكهرباء» تقطع التيار عن المستودعات المخالفة بـ «الموانئ»
الشمري :تحرير  5محاضر ضبط وإثبات تعديات على خدمات الوزارة
سيد القصاص

كـشــف نــائــب رئـيــس فــريــق
ال ـض ـب ـط ـي ــة الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة فــي
وزارة ا لـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــر ب ـ ــاء وا لـ ـ ـم ـ ــاء
أح ـم ــد ال ـش ـم ــري ع ــن ان ـت ـهــاء
الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة

ال ـم ـش ـت ــرك ــة بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
شبكات التوزيع الكهربائية
ب ـق ـط ــع الـ ـتـ ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي
ع ـ ــن بـ ـع ــض الـ ـمـ ـسـ ـت ــودع ــات
المملوكة للموانئ الكويتية

محطة تحويل «العمرية  »Aتعود للحياة
أعــادت وزارة الكهرباء والماء
والـطــاقــة المتجددة أمــس األول،
تشغيل محطة التحويل الرئيسية
"الـعـمــريــة  "Aوربـطـهــا بالشبكة
الكهربائية من خالل محول القدرة
" 300ميغا فولت أمبير" بنجاح
مـ ــع ت ـش ـغ ـيــل ج ـم ـي ــع ال ـق ـض ـبــان
الرئيسية جهد " 132كيلو فولت"
بالمحطة المذكورة.
وقــال الوكيل المساعد لقطاع
شبكات النقل الكهربائية ووكيل
قطاع شبكات التوزيع الكهربائية
بــالـتـكـلـيــف مـطـلــق الـعـتـيـبــي إن
الوزارة نجحت في ربط المحطة
ً
التي تم تشغيلها أخيرا مع الجزء
القديم فــي محطة العمرية ""AE
بـعــد أن بــاتــت الـمـحـطــة جــاهـ ــزة
للتحميل واعادتها إلى وضعها
السابق.
وأض ــاف العتيبي أن ال ــوزارة

ك ــان ــت ت ـع ــول بـشـكــل كـبـيــر على
انـجــاز هــذه المحطة قبل دخــول
موسم الصيف ،حيث تقوم هذه
المحطة التي احترقت في ديسمبر
 2019بتغذية أج ــزاء كـبـيــرة من
مناطق الري الصناعية والرابية
والعارضية الصناعية".
من جانبه ،قال الوكيل المحلي
لشركة "تشنت الكتريك" الصينية
المتخصصة في صناعة المعدات
الـكـهــربــائـيــة ف ــي ب ـيــان صحافي
إن الـ ـش ــرك ــة قـ ــامـ ــت ب ـ ـنـ ــاء عـلــى
العقد المبرم مع وزارة الكهرباء
ب ـت ـص ـم ـيــم وصـ ـن ــاع ــة وتـ ــوريـ ــد
وت ــرك ـي ــب  25خ ـل ـيــة كـهــربــائـيــة
جـهــد  132كـيـلــو فــولــت مـعــزولــة
ب ـغــاز " "SF6الس ـت ـبــدال الـخــايــا
الـتــي اتلفت فــي حــريــق المحطة
الـمــذكــورة ،حيث تم االنتهاء من
جميع االعمال والتشغيل الناجح

مطلق العتيبي

للمحطة .وأوضح أنه تم االنتهاء
من تنفيذ االتفاق وانجاز األعمال
الـمـطـلــوبــة مــن تــوريــد وتركيب
الـمـعــدات فــي وقــت قياسي رغم
جائحة كورونا.

وال ـم ـس ـتــأجــرة م ــن ق ـبــل عــدة
ش ــرك ــات ل ــوج ــود م ـخــال ـفــات
ص ــريـ ـح ــة تـ ـخ ــال ــف ق ــوانـ ـي ــن
وزارة الكهرباء والماء.
وقال الشمري في تصريح
ص ـحــا فــي إن ه ــذه ا لـحـمــات
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ال ـم ـس ـت ـم ــرة مــع
ج ـ ـهـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
ت ـ ـ ـع ـ ـ ـطـ ـ ــي نـ ـ ـ ـت ـ ـ ــائ ـ ـ ــج مـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــرة
ون ــاج ـح ــة ج ــدا م ــع ق ـي ــام كــل
ج ـه ــة بـ ــدورهـ ــا ال ـم ـن ــوط ب ــه،
الفتا الى ان الفريق بمشاركة
شبكات التوزيع الكهربائية
قــام خــال الحملة بالتحقق
م ـ ـ ــن سـ ـ ــامـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة وتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر 5
م ـ ـحـ ــاضـ ــر ض ـ ـبـ ــط مـ ـخ ــالـ ـف ــة
وإثبات حالة.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه ال تـهــاون
مــن قبل ا لـفــرق على التعدي
ع ـل ــى أمـ ـ ــوال ال ــوط ــن ،مـبـيـنــا
أن ا لـحـمـلــة ا س ـت ـمــرت  5أ يــام
وان ـ ـت ـ ـهـ ــت أمـ ـ ــس وتـ ـ ــم ف ـصــل
الـ ـتـ ـي ــار عـ ــن ال ـم ـس ـت ــودع ــات
المخالفة للقانون 2005/48
وا ل ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرار ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري 121
ل ـس ـنــة  2017ح ـي ــث ت ـنــو عــت
ال ـم ـخــال ـفــات م ــا ب ـيــن الـعـبــث
ب ـ ـ ـم ـ ـ ـص ـ ـ ـهـ ـ ــرات ال ـ ـ ـك ـ ـ ـهـ ـ ــربـ ـ ــاء،
واكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاف حـ ـ ـ ــاالت ت ــزوي ــر
عـلــى مـلـصـقــات الـمـصـهــرات،

اض ــاف ــة الـ ــى ت ـغ ـي ـيــر اح ـج ــام
الـقــواطــع واسـتـخــدام قــواطــع
أكبر من األحجام المعتمدة
فــي وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء،
وايصال التيار بشكل مباشر
بدون عداد.
و ش ـ ــارك ف ــي ح ـم ـلــة وزارة
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء ك ـ ــل مــن
مــؤ سـســة ا لـمــوا نــئ الكويتية
واالدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ــإ ط ـف ــاء،
والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـب ـي ـئــة،
وب ـ ـلـ ــديـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وه ـي ـئ ــة
القوى العاملة.

إزالة تعديات على الشبكة خالل الحملة

وصول الدفعة الـ  10من «فايزر» األسبوع المقبل «الصحة العالمية» :على متلقي تطعيم
«كورونا» تأجيل تبرعهم بالدم
البدر :انتظام استيراد اللقاح يسهم في رفع وتيرة التطعيمات
ذك ـ ــرت وزارة ال ـص ـح ــة ،أم ـ ــس ،أن الــدف ـعــة
العاشرة من لقاح "فايزر  -بيونتيك" المضاد
لـفـيــروس ك ــورون ــا ستصل إل ــى ال ـبــاد بــدايــة
األسبوع المقبل.
وقـ ــال الــوك ـيــل ال ـم ـســاعــد ل ـش ــؤون األدويـ ــة
والـتـجـهـيــزات الطبية فــي الـ ــوزارة د .عبدالله
البدر ،لـ"كونا" ،إن ال ــوزارة تعاقدت مع شركة
فــايــزر الـعــالـمـيــة م ـبــاشــرة دون وج ــود وكيل
محلي ،وتقوم بشكل دائم ومتواصل بالمراقبة
الــدقـيـقــة لـســامــة ومــأمــون ـيــة ال ـل ـقــاحــات بعد
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ،ف ـضــا ع ــن اس ـت ـم ــرار مـتــابـعــة

ال ـم ـع ـل ــوم ــات والـ ـبـ ـي ــان ــات بـ ـش ــأن ســام ـت ـهــا
وفاعليتها وجودتها محليا وعالميا ،واتخاذ
اإلجراءات الالزمة بشأن ضمان سالمة المواطن
والمقيم.
وأكد د .البدر حرص الكويت على مواجهة
جائحة "كورونا" ،مبينا أن التطعيم وااللتزام
باالشتراطات الصحية هما السبيل لتخفيف
مشكلة هــذا الــوبــاء الــذي تعانيه دول العالم،
وشدد على أن انتظام وصول كميات من لقاح
فايزر سيسهم في رفع وتيرة التطعيمات بشكل
ملحوظ تدريجيا ،إلى جانب لقاح استرازينيكا

المتوافر بكميات مطمئنة حاليا ،ويتم منحه
للشرائح المستهدفة وفق آلية التطعيم.
وجدد دعوة المواطن والمقيم إلى المبادرة
بالتسجيل فــي المنصة الخاصة بالتطعيم،
مع األخذ بسبل الوقاية كافة ،وتجنب مخالطة
اآلخرين ،والحرص على تطبيق استراتيجية
ال ـت ـبــاعــد ال ـب ــدن ــي ،مــوص ـيــا الـجـمـيــع ب ــزي ــارة
الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات
الرسمية في الدولة ،لالطالع على اإلرشــادات
والـتــوصـيــات ،وكــل مــا مــن شــأنــه اإلسـهــام في
احتواء انتشار الفيروس.

وال ـ ـكـ ــاف ـ ـيـ ــة وجـ ـ ـم ـ ــع بـ ــازمـ ــا
الناقهين فــي سـيــاق جائحة
ك ــوفـ ـي ــد ،19-وال ـ ــذي ت ــم نشر
النسخة السابقة منه في 10
يوليو .2020
وذ كــر أن التحديث يشمل
ت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات بـ ـ ـش ـ ــأن ت ــأجـ ـي ــل
تبرع األشخاص ُ
المطعمين
باللقاح المضاد للفيروس.
أحمد المنظري

تراجع كبير في وفيات «كوفيد »١٩-
أعلنت وزارة الصحة تسجيل أعلى أرقام دخول
العناية المركزة منذ بداية الجائحة بــ 247حالة،
خالل الـ 24ساعة الماضية.
وكشفت الوزارة عن تراجع الوفيات الناجمة عن
فيروس كورونا إلى حالتين فقط ،ليصل إجمالي
الــوف ـيــات إل ــى  ،1258مـشـيــرة إل ــى تسجيل 1390
إصابة جديدة بفيروس كورونا في البالد خالل
الـ 24ساعة الماضية ،لترفع إجمالي الحاالت إلى
 224ألفا و 432حالة.

«اإلغاثة»584 :
أسرة استفادت من
مصرف «العشيات»

قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة
لـ ـ ــإغـ ـ ــاثـ ـ ــة ،عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
العبيد ،إن مشروع مصرف
"ال ـ ـع ـ ـش ـ ـيـ ــات" اسـ ـتـ ـف ــادت
منه خــال الـعــام الماضي
 584أ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة مـ ـتـ ـعـ ـفـ ـف ــة
ً
داخ ــل الـكــويــت ،مــؤكــدا أن
ً
الـمـشــروع ُيـعــد واح ــدا من
أهم مشاريع التي تنفذها
الـجـمـعـيــة داخ ــل الـكــويــت،
ويـ ـت ــم ب ــدع ــم م ــن األم ــان ــة
العامة لألوقاف.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــد،
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي،
أم ــس ،أن الـقـيـمــة الـمــالـيــة
ل ـل ـب ـطــاقــات ت ـت ـف ــاوت بين
ً
 30و 60دينارا ،وفق عدد
أف ـ ـ ـ ــراد األس ـ ـ ـ ــرة ودخ ـل ـه ــا
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ،م ـض ـي ـف ــا:
ً
"حــرصــا منا على مــراعــاة
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوص ـ ـ ـيـ ـ ــة وكـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــة
المستفيدين و عــوا ئـلـهــم،
ي ـ ـ ـتـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواد
الـ ـتـ ـم ــويـ ـنـ ـي ــة عـ ـ ــن ط ــري ــق
ب ـطــاقــات ذك ـي ــة نـ ــودع من
خاللها المبالغ المستحقة
لكل أسرة أول كل شهر".
وتقدم بالشكر لـ"أمانة
األوقــاف" ،لدعمها المميز
لهذا المشروع اإلنساني،
ً
سـ ـ ــائـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ــول ـ ــى ،ج ـلــت
ق ـ ــدرت ـ ــه ،أن ي ــرف ــع ال ـب ــاء
عــن الكويت وب ــاد العالم
أجمع.

«األرصاد» :رياح مثيرة
للغبار اليوم وغدًا
توقعت إدارة األرصاد
الجوية ،أن يكون الطقس
خالل أيام العطلة الرسمية
مائال إلى الحرارة نهارا،
ومعتدال ليال ،مع نشاط
للرياح الشمالية الغربية
املثيرة للغبار.
وقال مراقب التنبؤات
الجوية في اإلدارة عبدالعزيز
القراوي ،لـ"كونا" ،إن طقس
اليوم مائل للحرارة نهارا،
ومعتدل ليال ،والرياح
شمالية شرقية إلى متقلبة
االتجاه خفيفة إلى معتدلة،
مع فرصة للغبار العالق،
ودرجات الحرارة العظمى
املتوقعة بني  30و 31درجة
مئوية ،والصغرى بني 21
و 23درجة.
وأوضح أن الطقس غدًا
مائل للحرارة نهارا ،ومائل
للبرودة ومغبر ليال ،والرياح
شمالية شرقية إلى شمالية
غربية خفيفة إلى معتدلة مع
فرصة للغبار على املناطق
املكشوفة ،ودرجات الحرارة
العظمى املتوقعة بني 33
و 34درجة مئوية ،والصغرى
املتوقعة بني  16و 18درجة.

أحمد الشمري

أوص ـ ـ ــت م ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـحــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ب ـت ــأج ـي ــل ال ـت ـبــرع
بالدم لألشخاص ُ
المطعمين
بــال ـل ـقــاح ال ـم ـض ــاد ل ـف ـيــروس
كورونا.
وأك ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــر اإلق ـل ـي ـم ــي
ل ـل ـم ـن ـظ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة ل ـش ــرق
المتوسط ،د .أحمد المنظري،
أن المنظمة حدثت اإلرشادات
الـ ـمـ ـب ــدئـ ـي ــة حـ ـ ــول "الـ ـحـ ـف ــاظ
على إمــدادات الــدم المأمونة

سلة أخبار

وقالت الوزارة ،في بيان ،إن الـ 24ساعة الماضية
شهدت شفاء  1379حــالــة ،لترفع إجمالي حــاالت
الـشـفــاء إلــى  208آالف و 771حــالــة ،لتصل نسبة
الشفاء من المرض حتى اآلن إلى  93في المئة.
وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم إجراؤها
خ ــال ال ـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة بـلــغ  ،10802ليبلغ
مجموع الفحوصات منذ بداية الجائحة حتى اآلن
مليونين و 5آالف و 458فحصا ،وبذلك تبلغ نسبة
اإلصابات الجديدة لعدد المسحات  12.8في المئة.

«األسر المتعففة»
وزعت  2000سلة غذائية
على المحتاجين
قال رئيس مجلس إدارة
الجمعية الكويتية لألسر
املتعففة ،بدر املبارك ،إن
"الجمعية وزعت أكثر من
 2000سلة غذائية على األسر
املتعففة داخل الكويت"،
مشيرا إلى أن الجمعية
تستعد لطرح الكثير من
املشاريع الخيرية ،استعدادًا
لشهر رمضان املبارك.
وأوضح املبارك ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن شرائح
املستفيدين من السالل
تشمل األسر التي يتراوح
عدد أفرادها بني  5وأكثر،
الفتا إلى أن عدد املستفيدين
من هذه املبادرة بلغ 10
آالف شخص ،منوها إلى
أن الحصص التموينية
والغذائية وافية وشاملة
للكثير من احتياجات هذه
األسر.
ّ
وبي أن الجمعية ستعزز
رؤيتها في مساعدة األسر
املتعففة واملحتاجة داخل
الكويت ،ضمن باقة واسعة
من املشاريع املختلفة التي
تلبي الكثير من االحتياجات،
سواء كانت غذائية كحصص
تموينية ،أو اجتماعية مثل
كفالة املتعثرين في سداد
اإليجارات والرسوم املدرسية
وغيرها.

ةديرجلا

•
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«التعليم أوال» :ندعم االختبارات الورقية
وندعو إلى عودة جزئية للمدارس

7

محليات

خالل وقفة تضامنية افتراضية نظمها التجمع بحضور أكاديميين وتربويين
فهد الرمضان

الجائحة
مجهول
أمدها وعلينا
صون أبنائنا
وتعليمهم

إسراء العيسى

التعليم
بالنسبة
للدولة
«ثانوي»
ألنها سمحت
بالعودة
ألنشطة غير
المدارس

غادة خلف

ندعو إلى
عودة جزئية
للمدارس
الجاهزة
كوسيلة
لقياس نجاعة
الخطط

محمد السداني

أجمع المتحدثون في الوقفة
الـتـضــامـنـيــة االف ـت ــراض ـي ــة ،الـتــي
نظمها تجمع "التعليم أوال" على
أهمية دعــم قــرار مجلس الــوزراء
الـخــاص بعقد اخـتـبــارات ورقية
لطلبة الـثــانــويــة الـعــامــة ،وعــودة
الطلبة إلى المدارس في سبتمبر
المقبل ،مع تطبيق االشتراطات
الصحية ،والتبكير بعودة جزئية
للمدارس كتجربة للخطط.
وشـ ــددوا فــي حــديـثـهــم ،خــال
الوقفة التي أدارها اإلعالمي علي
خاجة عبر تطبيق "زووم "،مساء
أمس األول ،على أهمية النظر في
إمكانية العودة الجزئية للمدارس
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي ،وت ـط ـب ـيــق
التعليم المدمج كنوع من التجربة
للخطط الموضوعة ،والتأكد من
سالمتها ،مشيرين إلى أن الوزارة
يمكن أن تنظم عودة جزئية لعدد
قـلـيــل م ــن ال ـط ــاب ف ــي ال ـم ــدارس
الجاهزة كنوع من دروس التقوية
والمراجعات.
ب ـ ــداي ـ ــة ،ق ــال ــت عـ ـض ــوة هـيـئــة
ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ب ـج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت،
د .إســراء العيسى" ،نوجه الشكر
ل ـق ـي ــادي ــي وزارة ال ـت ــرب ـي ــة عـلــى
قـ ــرارهـ ــم ب ــاع ـت ـم ــاد االخـ ـتـ ـب ــارات
ال ــورقـ ـي ــة ،وإرجـ ـ ــاع ث ـقــة الـطـلـبــة
وال ـ ـتـ ــربـ ــوي ـ ـيـ ــن واألك ــاديـ ـمـ ـيـ ـي ــن
ب ــال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،كـمــا
ن ـش ـكــرهــم ع ـل ــى إع ــان ـه ــم ع ــودة
الطلبة إلى مقاعد الدراسة وأروقة
المدارس في سبتمبر المقبل".
وأضافت العيسى أن "الجائحة
مجهول أمدها ،وال أحد يعلم علم
الـيـقـيــن مـتــى تـنـتـهــي ،وبــالـتــالــي
علينا صون أبنائنا وتعليمهم،
وضمان عدم توقف عجلة التعليم

مـهـمــا كــانــت الـ ـظ ــروف" ،موجهة
بـ ـع ــض الـ ـعـ ـت ــب إل ـ ـ ــى م ـس ــؤول ــي
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ق ــائـ ـل ــة" :إن مـ ــا ش ـهــده
المعلمون ،وشـهــدنــاه معهم من
تعامل سابق أثناء الجائحة من
قـ ـ ــرارات مـ ـت ــرددة ،وت ـصــري ـحــات،
وتــدريــب متأخر ،وتعثر وغياب
خـ ـط ــة وم ـ ـن ـ ـصـ ــات وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات،
السيما مع المراحل الصغرى من
التعليم ،وعدم جاهزية المباني،
وعدم توافر أجهزة حاسوب ،وال
إ نـتــر نــت وال مستلزمات وقائية
مــن كمامات ومقاييس لدرجات
ال ـ ـحـ ــرارة وم ـع ـق ـم ــات ،أو وج ــود
عمالة تشغيل كنظافة ونحوها،
ع ـم ــل ع ـل ــى ف ـق ــد ث ـق ــة الـمـعـلـمـيــن
وال ـم ـع ـل ـم ــات بـ ـك ــم ،وه ـ ــم ال ــذي ــن
عـلـمــونــي وعـلـمــوكــم ،وه ــم حجر
األســاس والمحرك الحقيقي لكل
مشاريع عودة الدراسة".
وأض ــاف ــت" :وك ـم ــا ان ـنــا نــدعــم
افـتـتــاح ال ـم ــدارس ،فــإنـنــا نطالب
بــاالف ـت ـتــاح ال ـج ــزئ ــي الـتـجــريـبــي
االختياري المدمج اليوم ،ونطالب
بــإشــراك المعلمين فــي ال ـقــرارات
ً
التعليمية ،وإعطاء المدارس حيزا
مــن االستقاللية لتنظيم األ مــور
اإلداريــة والمالية ،فأهل الميدان
أدرى بشعابه".
وذكرت العيسى أن "كل الدول
الـتــي نجحت فــي ال ـعــودة اآلمـنــة
ل ـل ـم ــدارس ق ــد ق ــام ــت بــاالف ـت ـتــاح
الـتــدريـجــي كـتـجــربــة آم ـنــة أولـيــة
ا خـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ي ـ ــة ،ثـ ـ ــم زادت أ عـ ـ ـ ــداد
المدارس لتوسعة قواعد التعليم
ال ـح ـض ــوري ،مـبـيـنــة ان ــه ينبغي
الـبــدء ب ــدروس تقوية حضورية
للمدارس الـجــاهــزة ،بحد أقصى
فـ ـ ــي شـ ـ ـه ـ ــري يـ ــون ـ ـيـ ــو وي ــولـ ـي ــو

لتعويض الفاقد التعليمي ،بوقت
إضــافــي للقائمين مــن المعلمين
واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس،
ل ـن ـه ـي ــئ ال ـ ـط ـ ــاب وال ـم ـع ـل ـم ـي ــن
واإلداري ـيــن واألهــالــي ،ونكتشف
جــاهــزيــة ال ـم ـبــانــي ،ونـ ـج ـ ّـود من
خــالـهــا الـخـطــط ،ونستعد بثقة
أكبر للعام الجديد".

غلق المدارس
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت ع ـضــوة
ال ـت ـج ـمــع ،د .دانـ ــا ال ـم ـش ـعــان ،إن
"ال ـت ـع ـل ـيــم ت ــوق ــف أك ـث ــر م ــن ع ــام،
حيث أغلقت المدارس منذ فبراير
 ،2020وبحسب القرار األخير تقرر
إعادة فتحها في سبتمبر ،2021
وهـ ــذه م ــأس ــاة وك ــارث ــة للتعليم
وللمتعلمين ،فالفاقد التعليمي
س ـي ـك ــون ك ـب ـي ــرا ل ـل ـط ـل ـبــة ال ــذي ــن
انـقـطـعــوا عــن مــدارسـهــم كــل هــذه
الفترة من الزمن".
وأضافت المشعان ،أن "أكثر من
 600ألف متعلم توقف تعليمهم
فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت بـ ـسـ ـب ــب ج ــائ ـح ــة
كورونا ،ونحن ال نقلل من أهمية
االلـتــزام باالشتراطات الصحية،
وض ــرورة المحافظة على صحة
وسالمة المجتمع ،لكننا نؤكد أن
المدارس والتعليم أمر مهم أيضا،
وعلينا إعطاؤه األولوية مع األخذ
باالحتياطات والتدابير الصحية
واالحترازية".

الثقة بالتعليم الحكومي
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال رئ ـيــس قسم
اللغة العربية والناشط التربوي
مـحـمــد ال ـس ــدان ــي" ،ه ـن ــاك أهمية
ل ـع ــودة الـتـعـلـيــم ال ـع ــام وإرجـ ــاع
الـ ـثـ ـق ــة لـ ـ ــدى ال ـ ـنـ ــاس بــال ـت ـع ـل ـيــم

الحكومي" ،مشيرا إلى أنه يجب
التفكير في العودة الجزئية ولو
بشكل بسيط اآلن ،لكي تكون هذه
وسيلة لتقييم الخطط الموضوعة
للعودة في سبتمبر المقبل.
وأضــاف السداني ،أن "الــوزارة
إذا أق ــدم ــت ع ـلــى تـحـقـيــق ع ــودة
جزئية في الفترة الحالية لبعض
ال ـ ـمـ ــدارس ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـجــاهــزة
فستكون لديها الفرصة لتجربة
خـطـطـهــا ع ـلــى عـيـنــة أص ـغ ــر من
المدارس ،وتستطيع من خاللها
ال ـ ـت ـ ــأك ـ ــد م ـ ـ ــن سـ ـ ــامـ ـ ــة وصـ ـح ــة
إجراءاتها ومعالجة أي معوقات
قد تظهر في خطتها ،لكي تكون
جاهزة بشكل أفضل في سبتمبر
عند عودة الطلبة بشكل كامل".
وأش ــار إلــى أن "هـنــاك مــدارس
حكومية جــاهــزة ومـعــروف على
م ـس ـت ــوى ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة أنـ ـه ــا قـ ـ ــادرة
ع ـلــى الـ ـع ــودة ال ـجــزئ ـيــة ،ويـمـكــن
استخدامها لعمل تقوية للطلبة
ومراجعات فتكون هناك استفادة
وتـجــربــة وتقييم لـهــذه الخطط،
ً
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن مـ ـ ـ ـ ــدارس خ ــاص ــة
أخ ــرى جــاهــزة ولــديـهــا إمـكــانــات
واستعدادات تجعل عودة طلبتها
أمرا مناسبا جدا ،فلماذا ال تعطى
ال ـف ــرص ــة؟ ،ف ـمــن غ ـيــر الـ ـع ــادل أن
تظلم هــذه ال ـم ــدارس ،ألن بعض
المدارس الحكومية غير جاهزة،
وال يـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـظـ ـل ــم ش ـخــص
مجتهد يـقــدم خــد مــات تعليمية
وخطط عودة بجميع االشتراطات
الصحية التي وضعتها الدولة".
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن "الـ ـت ــربـ ـي ــة"
مطالبة بتقليل المركزية ،وإعطاء
مدارسها هامشا من المرونة في
العمل ،وجعلها كيانات مستقلة

جانب من المتحدثين في الوقفة التضامنية
قادرة على القيام بذاتها والتفكير
والتخطيط.

خطط العودة
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت ع ـض ــوة
التجمع ،غادة خلف ،إن "االنتظار
ح ـتــى سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل إلعـ ــادة
افتتاح المدارس أمر غير مناسب،
وعـلــى التربية أن تـبــدأ منذ اآلن
بالعمل على بحث خطط العودة
المدمجة للطلبة ،ليتم االستفادة
من الوقت وتعويض الطلبة عن
ال ـفــاقــد الـتـعـلـيـمــي الـ ــذي فــاتـهــم،
السيما أن الـمــدارس اغلقت منذ
أكثر من عام ،وإذا انتظرنا حتى
سبتمبر فسيكون عاما ونصف

ورشة «عودة المدارس في ظل كورونا» توصي
بتوفير بيئة آمنة وتدارك الفقد التعليمي
نظمت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية
حلقة نقاشية بعنوان "العودة اآلمنة للمدارس في ظل
جائحة كورونا" عبر برنامج "كلوب هاوس".
تحدث في الندوة وزيرة التربية السابقة د موضي
الحمود ،ورئيسة اتحاد أصحاب المدارس الخاصة
نــورة الغانم ،واالستشارية التربوية وعضوة حملة
ً
التعليم أوال د .دنا المشعان ،وعضوة المجلس األعلى
للتخطيط فاطمة البدر ،ورئيسة جمعية جودة التعليم
بدر البحر ،واألستاذة بكلية التربية د منال الديحاني.
وتــركــزت الحلقة النقاشية حــول مـحــوريــن :األول
نــاقــش آلـيــة الـعــودة اآلمـنــة لـلـمــدارس ،والـثــانــي تعلق
بالتوافق بين متطلبات الجانب الصحي ومصلحة
الجانب التعليمي.

وتوصل المتحدثون إلى مجموعة من التوصيات
المهمة ومنها ضــرورة توفير بيئة آمنة تــوازن بين
ت ــزوي ــد الـمـتـعـلـمـيــن بــال ـجــانــب ال ـع ـل ـمــي ،وفـ ــي نفس
الوقت توفر االحتياطات الصحية الالزمة التي تشعر
المتعلمين وأولياء األمور بالطمأنينة لوجود أبنائهم
قي المدارس.
ودعـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ــون ال ـ ـ ــى ت ـق ـي ـي ــم ج ـ ـ ــدي ل ــوض ــع
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ـن ــوط ب ـهــا اإلش ـ ـ ــراف ع ـلــى الـعـمـلـيــة
التعلمية بمراحلها المختلفة ،لمعرفة مدى جاهزيتها
الستقبال المتعلمين في المدارس ،وتجهيز المدارس
بشكل يتوافق مع االشتراطات الصحية ومتطلبات
وزارة الصحة.
وأوصوا في الحلقة النقاشية بضرورة إعداد خطط

عالجية لتدارك الفقد التعليمي لدى المتعلمين نتيجة
االن ـق ـطــاع ال ـطــويــل ع ــن الـ ـم ــدارس ،والـسـلـبـيــات الـتــي
افرزتها تجربة التعليم عن بعد ،بحيث تركز الخطط
على اكتساب المتعلمين للمهارات األساسية خاصة
في اللغات والرياضيات والعلوم.
وطالبوا بأن يسبق العودة للمدارس فترة من الفتح
الجزئي مدتها  4-5اسابيع لبناء معلومات إحصائية
تكون بمثابة قاعدة للبيانات التي تبنى عليه خطط
الفتح الكلي للمدارس ،وأن تشتمل هذه الفترة على
مجموعة من الورش التدريبية للمعلمين واإلداريين
لكيفية التعامل مــع اال ش ـتــرا طــات الصحية ،أو عند
ظهور حاالت إصابة بالفيروس ،وكذلك كيفية التعامل
مع العودة في مدارس "ذوي االحتياجات الخاصة".

جامعة كامبردج تكرم طلبة «الكويت للعلوم
والتكنولوجيا» المشاركين في كتاب EVOLVE
انتصار العلي تثمن جهود رئيس الكلية في تنمية مهارات الطلبة
احتفلت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ""KCST
بانضمام مجموعة من طلبتها المتميزين للمشاركة في
مشروع سلسلة الكتب المدرسية الجديدة ""EVOLVE
المعدة والمعتمدة من جامعة كامبردج ،والتي تضم
أربعة كتب للمراحل المتراكمة تساعد على دراسة اللغة
االنكليزية في عدد كبير من دول العالم ،وذلك بحضور
ور عــا يــة رئيسة "مؤسسة انتصار الخيرية" الشيخة
انتصار سالم العلي.
وحاز  7من طلبة كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
موافقة انضمامهم لتسجيل فيديوهات قصيرة باللغة
االنكليزية ليمثلوا الكلية والكويت من بين  25طالبا
فــي مختلف دول العالم للمشاركة فــي هــذا المشروع
الحضاري والعالمي.
ُ
ً
وقدمت للطلبة شهادات من جامعة كامبردج تقديرا
الن ـجــازهــم ،كـمــا كــرمـهــم رئـيــس كلية الـكــويــت للعلوم
والتكنولوجيا البروفسور خالد البقاعين ومندوب عن
ً
جامعة كامبردج (الذي شارك افتراضيا).
ووجهت العلي الشكر للقائمين على تنظيم الحفل
وعلى رأسهم البقاعين على جهودهم في اتاحة الفرص
العلمية القيمية للطلبة لتنمية مـهــارا تـهــم العلمية
والعملية خالل سنوات دراستهم.
وأعــربــت عــن م ــدى سـعــادتـهــا بمستوى طلبة كلية
الكويت للعلوم والتكنولوجيا متمنية للجامعة المزيد
من التقدم والنجاح في السنوات القادمة.

مصدر فخر
بـ ـ ـ ــدوره ،رحـ ــب ال ـب ـقــاع ـيــن بــال ـع ـلــي وأط ـل ـع ـه ــا عـلــى
تخصصات الكلية منذ نشأتها في عام  2016كما أثنى
على الجهود المقدمة من طلبة الجامعة خالل جائحة
"كــورونــا" ودور الطالب في تصنيع االقنعة الوقائية
وتوزيعها على المستشفيات والعاملين بخطوط الدفاع
االولى مما يدعوه للفخر بهم.
وأشــار البقاعين إلــى انـجــازات الجامعة في الفترة
االخيرة ومنها تميزها باستضافة أول مؤتمر لألمن
السيبراني في الكويت بالتعاون مع السفارة البريطانية
وفوز طلبة الجامعة خالل سنتين على التوالي بمسابقة

العام ،ما يتسبب في فاقد أكبر،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـم ـشــاكــل النفسية
والـسـلــوكـيــة الـتــي يـتــرتــب عليها
هذا اغالق المدارس".
وأشارت إلى أن نحو  670ألف
طالب وطالبة في مختلف األنظمة
الـتـعـلـيـمـيــة ح ــرم ــوا م ــن التعليم
طوال هذه الفترة ،وهو عدد كبير
بالنسبة لــدولــة الكويت ،منوهة
إلى أن الطلبة فقدوا نحو مليار
س ــاع ــة دراس ـ ـ ــة ف ــي ال ـح ـضــانــات
وال ـمــدارس ،وهــي الساعات التي
كانت تبني في األطفال والطلبة
الثقة بالنفس ،وتنمي المهارات
والتفكير.
وأشارت إلى أن الدولة تتعامل

أبرز توصيات
الوقفة التضامنية
• اح ـتــرام حــق الـطــالــب في
التعليم وحق ولي األمر
في االختيار.
• السماح للمدارس المهيأة
والمستعدة للعودة وفق
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات الـصـحـيــة
واع ـت ـمــاد نـظــام التعليم
المدمج.
• شمول الحضانات وذوي
االحتياجات الخاصة في
خطة عودة المدارس.
• إعـطــاء إدارات الـمــدارس
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرونـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة
الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط وت ـش ـغ ـي ــل
م ــدارسـ ـه ــم م ــع االلـ ـت ــزام
ب ــاالحـ ـت ــرازات الـصـحـيــة
المشروطة.

•

فيصل متعب

مشاريع التخرج

 ICTومسابقة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية،
حيث تم تكريمهم في قصر بيان ،باالضافة الى تنظيم
العديد من المؤتمرات الدولية في الجامعة.
وبدأ حفل التكريم بكلمة لمدير التسويق والعالقات
العامة ابراهيم المطوع ،حيث رحب بالحضور الكريم
وأثنى على جهود الطلبة المكرمين.
و مــن جهتها ،قــد مــت رئيسة قسم اللغة االنكليزية
ً
ً
بالكلية د .ر يــم القناعي شرحا مفصال للحضور عن
المشروع ودور الطالب ومجهودهم خالل عام من العمل
الجاد ،وأثنت على دور يوسف العتيبي في دعمها طوال
هذا العام من العمل الجاد.

تعليم اللغة االنكليزية
كـمــا شـكــر مــديــر أع ـمــال جــامـعــة كــامـبــردج "Joshua
 "O’Neilجميع القائمين عـلــى كلية ا لـكــو يــت للعلوم

دانا المشعان

البقاعين لـ ةديرجلا• :عقدها مرهون بالوضع الصحي

وأفاد بأن "الكلية تسمح لطلبة السنة االخيرة
بالحضور الــى الكلية وخــاصــة فــي المختبرات
ل ـل ـع ـم ــل عـ ـل ــى مـ ـش ــاري ــع ت ـخ ــرج ـه ــم وذلـ ـ ـ ــك بـعــد

والتكنولوجيا على المساهمة القيمة في دعم مشروع
الكتاب المدرسي  ،EVOLVEمؤكدا أن الكلية سوف تكون
اول من يحصل على نسخة من الكتاب فور اصداره.
ك ـمــا اث ـن ــى ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـم ـم ـيــز لـتـعـلـيــم الـلـغــة
االن ـك ـل ـيــزيــة بــالـكـلـيــة والـ ـت ــي تـعـتـمــد م ـنــاهــج جــامـعــة
كــامـبــردج فــي جميع الـمـسـتــويــات اب ـتــداء مــن امتحان
القدرات والبرامج التمهيدية وبرنامج البكالوريوس.
وذكر أسماء الطالب الذين نجحوا في االنضمام الى
مشروع الكتاب وهم روان المطيري ،ومريم الياسين،
وعماد ابوسيدو ،وأحرار حسين ،وعبدالرحمن سرحان،
ودانيا عبدالسميع ،وعلي سالم.
وفي ختام الحفل ،قدم البروفيسور خالد البقاعين
درعا تذكارية من كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
النتصار العلي تقديرا لدعمها وحضورها.

توقف تعليم
 600ألف طالب
كارثة وعودة
المدارس
ضرورية

« :»KCSTمستعدون لالختبارات
الورقية ونضمن سالمة طالبنا %100
كشف رئيس كلية الكويت للعلوم التكنولوجيا
( )KCSTد .خــالــد البقاعين عــن اسـتـعــداد الكلية
لعقد االخ ـت ـبــارات الــورقـيــة داخ ــل حــرمـهــا خــال
الـفـصــل ال ــدراس ــي الـ ـج ــاري ،مـشـيــرا ال ــى ان هــذا
التوجه يؤخذ بعد التأكد من ركود اعداد الحاالت
المصابة بفيروس كوفيد  19واالطمئنان للوضع
الصحي في البالد ،وهو قرار سيعتمد من مجلس
الجامعات الخاصة.
وأكــد البقاعين ،لـ "الجريدة" ،أن الكلية مهيأة
جــدا لعقد االخـتـبــارات الــورقـيــة فــي ظــل االلـتــزام
بجميع االشتراطات الصحية والتباعد االجتماعي
ً
داخ ــل ال ـحــرم ال ــدراس ــي ،الف ـتــا إل ــى أن ـهــا تضمن
خاللها سالمة الطلبة بنسبة  100في المئة.

العلي والبقاعين يتوسطان الطلبة المكرمين

مع التعليم على أنه "ثانوي" ،فقد
فتحت الكثير من األنشطة حتى
اآلن ،إال ان ـهــا ل ــم تـسـمــح بـعــودة
المدارس طوال هذه الفترة ،الفتة
إل ــى أن الـجـمـيــع ال يـنـكــر أهـمـيــة
المحافظة على الصحة العامة.
وذكـ ــرت أن اف ـت ـتــاح ال ـم ــدارس
حـســب االش ـتــراطــات الصحية ال
يزيد من خطورة انتشار المرض،
فالتجمعات االجتماعية من غير
االحترازات الصحية أكثر خطورة
من المدارس بعشرات المرات.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـلـ ــى أن ال ــوقـ ـف ــة
التضامنية ا لـتــي نظمها تجمع
"التعليم أوال" جاء ت بهدف دعم
ق ــرارات مجلس ال ــوزراء األخـيــرة
ب ـ ـشـ ــأن االخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات ال ــورقـ ـي ــة،
وعـ ــودة الـ ـم ــدارس ف ــي سبتمبر،
و"ن ــدع ــو م ــن خ ــال ه ــذه الــوقـفــة
إل ــى عـ ــودة تــدري ـج ـيــة ل ـل ـمــدارس
حتى قبل سبتمبر ،فــا لــو ضــع ال
يحتمل التأجيل ،و نــؤ كــد أهمية
احـتــرام حــق الطالب وولــي األمــر
بـ ــاالخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ،وأن يـ ـت ــم ش ـم ــول
الـحـضــانــات بـقــرار ع ــودة العمل،
مع إعطاء المدارس ذات الجاهزية
الحق في اعادة تشغيلها".

التزامهم بجميع االشتراطات الصحية والتباعد".
وذكــر أن خطة العودة الى الدراسة التقليدية
تـسـبـقـهــا ف ـت ــرة الـتـعـلـيــم ال ـم ــدم ــج ،الف ـت ــا ال ــى ان
ال ــدراس ــة سـتـكــون داخ ــل الكلية بــأعــداد بسيطة
وم ـخ ـف ـضــة ،ك ـمــا يـعـطــي االسـ ـت ــاذ بـقـيــة االعـ ــداد
ف ــي الـفـصــل ال ـم ـحــاضــرة عـبــر مـنـصــات التعليم
االلكترونية "عن بعد".
وتــابــع "ان التعليم الحضوري سيكون يوما
واح ـ ــدا ف ــي االسـ ـب ــوع ،وال ن ـح ـتــاج ال ــى اح ـضــار
جميع الطلبة دفعة واحــدة" ،الفتا الى ان الكلية
حــريـصــة عـلــى حـضــور االعـ ــداد الـطــابـيــة بشكل
متتابع لضمان جودة التعليم في عملية تواصل
االساتذة مع الطلبة.
وأض ـ ــاف ان الـكـلـيــة تـنـتـظــر اج ـت ـمــاع مجلس
الـجــامـعــات الـخــاصــة بــرئــاســة وزي ــر النفط وزيــر
التعليم العالي د .محمد الفارس للموافقة على
عملية التوسع في برامج الكلية االكاديمية والتي
ستطرح الحقا مثل المجاالت الهندسية وكلية
االدارة وب ــرام ــج ال ــدراس ــات الـعـلـيــا ف ــي بــرنــامــج
ماجستير االدارة.

ّ
جامعة الكويت تدعو خريجيها لتسلم
شهادة ّ
التخرج وسجل الخريجين
دع ـ ــت م ــدي ــرة إدارة ش ــؤون
ال ـخ ــري ـج ـي ــن بـ ـعـ ـم ــادة ال ـق ـب ــول
والتسجيل في جامعة الكويت،
فاطمة العميري ،جميع خريجي
وخ ــريـ ـج ــات ال ـ ـعـ ــام ال ـجــام ـعــي
 ،2020 /2019لـتـسـلــم ش ـهــادة
الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــرج ال ـ ـف ـ ـخـ ــريـ ــة وسـ ـج ــل
الخريجين ،عبر التسجيل في
الموقع االلكتروني ،وذلك بسبب
ّ
تـ ـع ــذر إق ــام ــة ح ـف ــات ال ـت ـخــرج
تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء،

بسبب تفشي فـيــروس كورونا
المستجد ،وما تبعه من اتخاذ
إجراءات احترازية ووقائية.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــري ،فــي
تصريح أمس" ،أن إدارة شؤون
الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن أص ـ ـ ـ ـ ــدرت س ـجــل
ال ـخ ــري ـج ـي ــن ل ـل ـع ــام ال ـجــام ـعــي
 ،2020 /2019مـهـيـبــة بجميع
الـخــريـجـيــن إل ــى ال ـحــرص على
ّ
تـ ـس ــل ــم ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ،وه ـ ـ ــو ك ـت ــاب
تـ ــوضـ ــع فـ ـي ــه أس ـ ـم ـ ــاء وص ـ ــور

جميع الخريجين والخريجات
ل ـل ـعــام ال ـجــام ـعــي ،وال ـ ــذي يعد
ذكرى جميلة يحملها كل خريج
م ــن جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت" ،مـشـيــرة
إل ــى ت ـع ــاون اإلدارة م ــع شــركــة
لتوصيل الشهادة بتكلفةٍ رمزية.
ي ــذ ك ــر أن االدارة خصصت
الرابط االلكتروني التالي إلتمام
خطوات الحصول على الشهادة
ال ـف ـخــريــة وس ـج ــل الـخــريـجـيــن
/https://delicon.co/kuform2

إضافات

٨

شوشرة :بدل نفسية
د .مبارك العبدالهادي
أسـ ـب ــوع ح ــاف ــل ب ـت ـصــري ـحــات ن ـيــاب ـيــة حـ ــول م ـخ ـت ـلــف ال ـق ـضــايــا
والمواضيع وغيرها من األمور التي يسعون من ورائها للتكسب
الشعبي ،حتى بعض األفــام النيابية تـجــاوزت سيناريوهاتها
ً
الوصف ،فهذه األمور ليست محورا استراتيجيا بعد اختطاف كل
شيء من الشعب الضحية الذي تفاقمت البالوي على رأسه بسبب
حكومة التخبطات والتناقضات وبعض النواب الذين انكشفت منذ
اليوم األول أالعيبهم وتفاهاتهم المستمرة ومسلسل الضحك على
الذقون ،ولكن الديرة صغيرة "وما في شي ينخش" والكل ينكشف
أمره بمجرد ضغطة زر.
فبعض الناخبين نالهم لطمة على الوجوه إليصال هؤالء إلى قبة
البرلمان التي كانوا يحلمون بدخولها أو الجلوس على الكرسي
األخضر الذي أصبحوا مثله جمادا ال يحركون ساكنا ،لكن القضية
لم تنته هنا في ظل استمرار المفاجآت واألحداث المتجددة ،والتي
يتجدد معها ظـهــور زم ــرة مــن الـفــاســديــن والعابثين والالعبين
الجدد بقضايا الشعب ممن همهم تبسيط األمور وتحويلها أمام
المتابعين إلى أنها مجرد أوهام ،بعد أن نهبوا وسرقوا واختلسوا.
ولكننا اآلن نترقب ونتابع و نــر صــد التعهدات النيابية بإقرار
م ـشــاريــع ال ـقــوان ـيــن ذات األول ــوي ــات وال ـت ــي تـجــد ات ـفــاقــا شعبيا
معها ،باإلضافة إلــى قضية االلتزامات المالية التي تكسر ظهر
المواطن والقروض التي شفطت الجيوب والتالعب باألسعار من
ً
بعض التجار الذين ال يخشون أحدا ،فهناك من يسندهم ويحمي
تجاوزاتهم ،خصوصا أنهم لم يعتادوا سماع التهديد والوعيد
الحكومي ال ــذي يـطــول ذوي المشاريع الصغيرة أو المتوسطة
أو صغار التجار ممن يتكسبون ألجــل استقرار أسرهم وتأمين
حياتهم المعيشية.
وفي ظل دوامة الصراعات الال متناهية يجب أن تضع الحكومة
ميزانية خاصة للترفيه عــن الشعب ا لــذي أصبح بعضه يعاني
حالة نفسية ،فمثال بدل أن يتقدم نائب ببدل نقدي كمقترح نيابي
فليتقدم بـ(بدل نفسية ..بدل اكتئاب ..بدل ملل ..بدل معاناة ..بدل
وع ــود وهـمـيــة ..بــدل تــرفـيــه) أفـضــل مــن مـقـتــرحــات بعضهم التي
يعلم الجميع أنها مجرد دغدغة مشاعر واستمرار ألفالمهم التي
مللنا منها مع سقوط أقنعتهم ،خصوصا في ظل استمرار نزيف
الميزانية الذي يذهب هنا وهناك.
ومــع التطلعات الحكومية وإنجازاتها الشوارعية من ترصيف
وحفر وإسفلت وغيره نجد أننا مقبلون على مرحلة تطوير عمرانية
مذهلة ببركة السلطة التنفيذية التي تحرجنا عادة بإنجازاتها
ً
التي ترسمها على الورق تمهيدا ليتوارثها األجيال دون تطبيق
على أرض الواقع ،وال نعلم ما حصل في مخططها بشأن تركيبتنا
السكانية الذي سيعالج وباء كورونا ،وسيتصدى لألفواج التي
تدخل علينا من كل حدب وصوب ،والتجمعات العمالية في بعض
المناطق التي تحولت الى عشوائيات.

أفضل استثمار
محمد العويصي
"ذك ــر أن الــرئـيــس األمـيــركــي األسـبــق بــوش جعل فــي برنامجه
االنتخابي التعليم في سلم أولوياته ،وشدد على محاسبة المدارس
االبتدائية واختبار تالميذها في القراء ة والكتابة والرياضيات
بشكل منتظم ،ثم يعطي المدارس الضعيفة المستوى مهلة ثالث
سنوات لتحسين أدائها ،يتم بعدها تحويل المساعدات الحكومية
إلــى ح ــواالت مالية يستخدمها أولـيــاء األم ــور لنقل أوالده ــم إلى
ً
ً
ً
مدارس خاصة أكثر نجاحا وإنجازا وتميزا".
الصراحة "خوش فكرة " وبما أن التعليم االبتدائي عندنا في
"عام كورونا" أصبح "أون الين" أجزم بأن مستوى تالميذ المرحلة
ً
االبتدائية حاليا ضعيف جدا في القراءة والكتابة والرياضيات...
وللتأكد من صحة كالمي على وزارة التربية أن تعمل اختبار مسح
إمالئي وقرائي لتالميذ "عام كورونا" وستكون النتائج غير مرضية
وال تسر القريب وال البعيد!
لــذا أناشد وزيــر التربية الدكتور علي المضف إجــراء اختبار
ً
لتالميذ المرحلة االبتدائية في الـمــدارس الحكومية سنويا في
القراءة والكتابة والرياضيات وإذا كان مستوى التالميذ ضعيفا
يتم تحويلهم إلــى مــدارس خاصة متميزة حسب رغبة ولــي أمر
التلميذ ،والتكلفة على وزارة التربية ،وبذلك نكون قد ساهمنا
ً
ً
في تقدم ورفع مستوى تالميذنا في مدارس أكثر نجاحا وإنجازا
ً
وتميزا .و"سالمتكم".

هرم «التربية» ثابت
صالح الديحاني
نص الدستور الكويتي على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع،
وأنه مكفول من الدولة ،وبناء عليه فإن وزارة التربية من أهم وزارات
الــدولــة ألنها ترعى الجيل الـقــادم وتهتم بــه ،لذلك فــإن منسوبيها
والعاملين فيها إن لم يكونوا إداريين ومعلمين فإنهم تالميذ ،وهي
وزارة تهم كل مواطن ومقيم في الكويت ،والعمل فيها يحتاج إلى
صاحب قــرار قــادر على تحمل المسؤولية والتعامل مع الضغوط
لمواجهة المشاكل وإيجاد حلول لها.
ً
وعلى هذا فإن من يصعد هرم الوزارة البد أن يكون متدرجا فيها
ً
ملما بالعمل التربوي وعلى علم بهموم كل من له عالقة بالتربية،
وبحكم تجاربنا السابقة مع الوزراء والوكالء في وزارة التربية فإن
ً
ً
هناك من يصنع فارقا ويقدم أفكارا جديدة تطور العمل التربوي في
الميدان ،وهو ابن لهذه الــوزارة ،ونستذكر في هذا المقام د .رشيد
ً
الحمد الذي تدرج من معلم جيولوجيا ليصبح وزيرا ،كذلك معلمة
التاريخ األستاذة نورية الصبيح التي غيرت النظام الدراسي في
الكويت إلى النظام الموحد ،ود .سعود الحربي الذي اعتلى الوزارة في
فترة استثنائية لم يتهرب من المسؤولية بل حاول التمسك بالتعليم
والحفاظ على المنظومة التعليمية أثناء الجائحة واختار "التعليم
عن بعد" الستمرار التعليم ،لذلك البد أن يكون من يعتلي هرم هذه
ً
الوزارة ملما بالعمل التربوي.
ومــن خــال عملي كمعلم فــي وزارة التربية عــاصــرت الكثير من
القياديين ممن ساهموا في التطوير ووضع الخطط والسياسات
التربوية ومنهم أسامة السلطان الوكيل المساعد للتعليم العام،
ومنصور الظفيري مدير منطقة الفروانية التعليمية ،ومنصور
الديحاني مدير منطقة األحمدي التعليمية ،هذا الرجل بحكم قربي
ومعرفتي بما يتمتع به من خبرة قدم لوزارة التربية استحقاقات
مهمة ،بل قدم للكويت إنجازات في موسوعة غينيس ،كأفضل منسق
خليجي لجائزة حمدان بن راشــد ،وتلك البصمة التي قدمها تعد
مفخرة لنا ككويتيين بأن يكون لدينا قيادي يتميز بوضع بصمة
ً
ترفع شأن الكويت على المستوى الدولي ،ونشاطه بدا واضحا منذ أن
ً
كان مراقب التقنيات ومديرا لألنشطة التربوية في محافظة حولي ،ثم
ً
ً
مديرا عاما لمنطقة مبارك الكبير ومديرا لمنطقة الفروانية باإلنابة،
وبعدها أصبح مديرا عاما لمحافظة األحمدي ،وكلف بالعمل في
كنترول الوزارة للعلمي واألدبي والمعاهد الدينية.
فهذا التدرج والتكاليف واالنتقال بين المحافظات يعطي القياديين
القدرة على اكتساب خبرة ودراية بكل المشاكل التي تواجه الوزارة
وأفكار ومقترحات لتطوير العمل ومعرفة مواطن الضعف لتقويتها،
ً
ألنهم أبناء الوزارة ويعرفون جيدا ما يواجه العمل والعاملين فيها،
لذلك نأمل أن يكون وكيل ال ــوزارة والــوكــاء المساعدون من أبناء
ً
الوزارة حتى يبقى هرم التربية ثابتا.

ةديرجلا
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سارة المكيمي

ماذا تعرف عن المادة  153من قانون الجزاء الكويتي؟
لـكــي نـبـ ّـيــن م ــدى كــارثـيــة ه ــذه ال ـم ــادة ،يـجــب علينا أوال التعريف
بالمصطلحات المتعلقة بها ،أولها "جريمة الشرف" التي أحرص دائما
على تحويلها الى "جريمة القرف"!
جريمة الشرف هي القتل بدعوى الشرف يرتكبها غالبا أحد األعضاء
مجموعة من اإلناث ،حيث يقدم الجاني
الذكور في أسرة ما بحق أنثى أو
ّ
على القتل ألسباب في الغالب تكون ظنية تتعلق بشكوك حول ارتكاب
َّ
األنثى فعال ُمخل باألخالق بنظر الجاني.
ويزعم مرتكبو هذه الجرائم أن جريمتهم حصلت من أجل "الحفاظ
على شرف العائلة" ،أو ما يوصف في أوساط قبلية بعملية "غسل العار"،
سميت بهذا االسم كنوع من التمييز لها عن الجرائم األخرى ،عبر ربط
"الجريمة" بالسبب الذي يدعي القتلة أنهم قتلوا من أجله" :الشرف".
فــي ال ـغــرب ،هـنــاك مسمى أو مفهوم مشابه لـجــرائــم الـشــرف اسمه
 Crimes of Passionوسأترجمه لـ"جرائم الشغف" ،وهي جرائم عنف
غالبا ما تكون جريمة قتل يرتكبها شخص بسبب اندفاع قوي ومفاجئ
كالغضب العارم ،وهي جريمة ظرفية من أهم شروطها عدم التخطيط
والترصد ،أحكامها الجزائية تكون مخففة من جريمة قتل من الدرجة
األول ــى الــى الثانية ،وهــذا التخفف بالجزاء وال تفرقة فيه ســواء كان
الجاني رجال أو امرأة ،كما أن عوامل مثل المفاجأة والصدمة المؤدية
الى طغيان العاطفة وزوال العقل والتعقل عوامل ضرورية اإلثبات في
جريمة الشغف وال تصح بدونها.
أما جريمة الشرف فعادة تكون موجهة نحو النساء ،وتكون أسبابها
متفاوتة وليست بالضرورة واقعة زنى بائنة ومثبتة ،كوجودها في
غرفة مع رجل ال يحل لها وليس بالضرورة في حالة زنى ،أو خروجها
معه ،أو حتى الحديث معه بالهاتف! يتمدد مفهوم جرائم الشرف في
بلداننا بصورة مطاطية خطيرة ،حيث يصبح كل ما يثير غيرة الرجل
على أهل بيته من نساء سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا ،من الممكن أن
يعتبرها القانون جريمة شرف تستحق تخفيف الجزاء .والبد من ذكر أن

األم لم تكن ضمن اإلناث المشمولين بهذا القانون ولكن أضافها المشرع
الحقا ليعطي تخفيفا جزائيا لقاتل أمه إذا فاجأها بموقف ال يعجبه!
المادة  153تقول" :مــن فاجأ زوجته حــال تلبسها بالزنى ،أو فاجأ
ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها ،وقتلها في الحال
أو قتل من يزني بها أو يواقعها ،أو قتلهما معا ،يعاقب بالحبس مدة ال
تجاوز  3سنوات وبغرامة ال تتجاوز  3آالف روبية ( 45دوالرا) أو بإحدى
هاتين العقوبتين".
في النص مغالطة كبيرة جدا تنافي السبب من وضع القانون أساسا!
"من فاجأ زوجته" تختلف اختالفا تاما عن "من تفاجأ بزوجته" ،فمن
ً
الممكن جدا أن يكون الزوج عالما بعالقة قائمة بين زوجته ،ابنته ،أخته
ً
أمه مع رجل! فيترصد لها ويفاجئها ليقتلها! إذا أين الغضب االندفاعي
العارم الذي طغى على عقله؟ وكيف يثبت هذا الجاني أنه تفاجأ بهم
من األساس؟ وكيف يثبت أنهم كانوا في واقعة زنى كاملة كما حددها
الشرع؟ وأين الشهود األربعة الذين رأوا عملية اإليالج؟ وماذا عن شرط
اإلثبات بظهور الحمل؟ وماذا عن شرط انتفاء الشبهة وانتفاء دعوى
الغصب واإلكراه؟ كل ما سبق من شروط عادة ال تتوافر في قتل الشرف!
كيف يتم إثبات أن الجريمة ليست كيدية؟ وأن الجاني لم يستغل هذه
المادة المشينة ،ليخلق مسرحية ظرفية يدفع فيها األنثى لمكان وزمان
مخطط لهما مسبقا مع رجل ما ليقتلهما الزوج أو األخ أو االبن ويخرج
بأقل قدر من العقاب والخسائر مثلما حدث في مصر مؤخرا؟!
هذه المادة ظالمة جائرة تستغل بصورة إجرامية خطيرة ،يستغلها
المرضى وضعاف النفوس لالنتقام والكيد ،كما أنها مؤشر صارخ
للتمييز ضد النساء ،حيث ال تخفف عقوبة المرأة ،بل من الممكن أن
تجازى باإلعدام إن حدث وتفاجأت بخيانة زوجها وال تخفيف لها باسم
الشرف! أين نحن من الدولة المدنية؟ ألسنا في دولة تحكمها القوانين؟
من أعطى الحق للذكر إلزهاق روح والخروج بأقل قدر من العقاب باسم
ُ
الشرف؟ المادة  153مادة مشينة يجب أن تلغى.

ناجي المال

أيها النواب ...أيتها الحكومة :هذه استهدافاتنا
هناك من هو أفصح وأكثر مهنية في تناول
ً
أمــور الفساد وربما أشد إصــرارا على محاربة
الفساد والفاسدين مــن الدكتور الــداهــوم ،فال
أعرف لماذا هذا الزخم الهائل الذي يحكم جهود
الحكومة إلسقاطه وحرمانه حتى من حضور
جلسة المجلس وإدخال البالد والعباد في أزمة؟
إذا كــان هناك عــدم قبول للدكتور الــداهــوم
فعلى الحكومة أن تدفع األمــور إلى إعالن عدم
التعاون ويـعــاد االحتكام للشعب ،فــإذا أخــرج
ً
الشعب أيــا كــان من الـنــواب فعلى الحكومة أن
ُّ ً
تدرك أن ثمة تغيرا في التركيبة النفسية والعقلية
لدى الشعب ،وأن هناك استهدافات ثابتة تعتبر
استحقاقات للمرحلة الراهنة تقتضي أن تأتي
حـكــومــة عـلــى مـقــاس ه ــذه االس ـت ـهــدافــات ،وإال
سنظل نـ ــراوح فــي حلقة ال ـتــأزيــم والتصعيد
ال ـ ــذي ال ن ـع ــرف م ـ ـ ــداه ،وت ـس ـت ـمــر ح ـف ـلــة الـ ــزار
القميئة بصخبها وشخوصها والمستفيدين
من أصحاب تجهيز الحفالت ومــن الدراويش
َّ
والمشعوذون وفرق ْ
الطبل والز ْمر.
لكن نـقــول لكل ه ــؤالء كــل فنونكم مبتذلة،
ولم ُ
يعد فيها ما ُيبهر ويدهش ،بل كلها قماءة
وهبوط في األداء ونشاز ،والكل سينفض عن
ً
حفالتكم ويعرف مقدما ما ستعرضونه ويدرك
تفاهة أساليبكم ،فال تتعبوا أنفسكم ،لم يعد
مشعوذوكم ُ
وحواتكم يطربوننا.
أيها النواب الكرام أنتم كالفراش تهاويتم في
نيران االستفزاز وزادك ــم علو أصــوات الطبول

ً
والمزامير توغال في الردح وتلبستكم حالة من
َ ْ
الجذب والتلذذ في غيبوبة الزار.
كان الواجب أن تلوذوا ببرودة العقل والهدوء
وتضعوا استهدافات الشعب في صيغة برنامج
مستحق منضبط بــأهــداف ذات معيار زمني
وكمي يعالج كل المشكالت ،ويحقق نقلة نوعية
في تطور وأداء المجتمع الــذي أوشــك أن يفقد
القدرة على دفــع الــرواتــب وبالتالي ستتداعى
م ـقــومــات الــرفــاه ـيــة بـتـقـلـيــل ال ــدع ــوم وف ــرض
الـضــرائــب ورف ــع ال ــرس ــوم ،ناهيكم عــن انتهاء
الرعاية السكنية ومجانية الخدمات الصحية
والتعليمية ،أما الحكومة فهي في وسط حفلة
طريقتها
ال ــزار تــرمــي بالبخور ويـلــف شـيــوخ
ْ
ومريدوها ودراويشها حالة من َ
الو ْجد والجذب
أدخلتهم في حالة الغياب عن الشهود والوجود
وانقذفوا في عوالم ال تحدها حدود.
ع ــرض بشع مــن الجميع أدع ــو ال ـنــاس إلى
االنفضاض عنه بإغالق كل وسائل التواصل
االجتماعي بعد قيام العقالء بوضع برنامج
عمل على يد العباقرة من المختصين للحكومة
متوازن ومدعوم باألرقام والمعايير.
انظروا إلى األرقام:
قللوا الدعوم من أربعة مليارات إلى مليار
ونـصــف ،ووزعــوهــا على الكويتيين ،فكل فرد
نصيبه  1000دينار في السنة وفي الشهر 83
ً
دينارا ،وزعوا على الكويتيين  ٪٢٥من صافي
أرباح الصناديق السيادية ،ولنفترض أن هذه

النسبة مليار ونصف فإن نصيب كل فرد 1000
دينار في السنة و 83في الشهر ،فيكون نصيب
كل أســرة شهريا مكونة من خمسة أفــراد 830
ً
دينارا.
لـنـفـتــرض أن الـحـكــومــة قـلـلــت ال ـب ــاب األول
ووزع ـ ــت ثــاثــة م ـل ـي ــارات عـلــى أف ـ ــراد الـشـعــب،
وخصخصت كل القطاعات اإلنتاجية ،فيكون
ن ـص ـيــب األس ـ ـ ــرة ال ـم ـك ــون ــة م ــن خ ـم ـســة أف ـ ــراد
ً
 1660 =830+830دينارا ،وسوف تتقلص ميزانية
الدولة وفق التالي تقريبا:
الباب األول :أربعة مليارات بدل  12مليارا:
 3مليارات دعم عمالة ،ومليار لموظفي وزارات
األمن والعدل وبقية الموظفين ،وتدفع الحكومة
ً
نصف المرتبات مع وجود  1660دينارا ،والدعوم
مليار ونصف بــدل أربـعــة مـلـيــارات ،والتأمين
الصحي مليار ،ودع ــم رس ــوم الــدراســة مليار،
والسكن مليار كل سنة  15000وحــدة سكنية،
وبقية األبواب ملياران ،يصبح مجموع الميزانية
 12مليارا.
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك تـ ـخـ ـصـ ـي ــص الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء
والـمــواصــات واالتـصــاالت والبريد والموانئ
والمستشفيات وال ـم ــدارس والـمـطــار نفترض
الضرائب المتوقعة مليارين ناهيكم عن توظيف
 %70من الكويتيين ،بمعنى ستكون الموازنة
عشرة مليارات مقارنة بالموازنة الحالية.
نــريــد نــوابــا وحـكــومــة يناقشوننا فــي هذه
الدائرة وليس وسط حفالت الزار.

د .نوري أحمد جاسم الحساوي

إيران عدو أم صديق؟
إيــران دولــة جــارة مسلمة تربطنا معها ،نحن دول الخليج ،روابــط
كثيرة وقديمة ،والشعب اإليراني شعب طيب في طباعه وأخالقه عالية
ً
جدا ،ويعمل في دول الخليج عدد كبير من الجالية اإليرانية منذ القدم،
ولم تظهر منهم مشاكل تذكر خاصة في الكويت ،فقد ساعدوا في سد
النقص في كثير من األعمال والمهن التي كانت تحتاجها الكويت وباقي
دول الخليج في ذلك الوقت وحتى اآلن.
خالل فترة حكم شاه إيران محمد رضا بهلوي الذي حكم إيران منذ
عام  1941حتى  1979كانت عالقة دول الخليج ومنها الكويت أكثر من
جيدة ،وكانت للشاه مواقف مشرفة مع الكويت ،نذكر منها على سبيل
المثال ،موقفه أثناء أزمة المقبور عبدالكريم قاسم رئيس وزراء العراق
سنة 1961م ،إذ اعترفت إيران الشاه باستقالل الكويت في السنة نفسها،
وصــرح الشاه وقتها بأن إيــران على استعداد إلرســال قــوات لمساعدة
الكويت ضد تهديد عبدالكريم قاسم ،كذلك قال رئيس الوزراء اإليراني
حينها إن إيران ال توافق على أي تغير جيوسياسي في المنطقة.
حين قامت الثورة الخمينية احترمت الحكومة الكويتية والشعب
ً
الكويتي إرادة الشعب اإليراني ،وباركا هذه الثورة في بدايتها شعورا
منهما بأن لها صبغة إسالمية ،وبالتالي سوف ال ترى الكويت منها إال
كل خير وتطور وتميز أكثر في العالقات بين البلدين ،ولكن ما حصل بعد
ً
ذلك لم يكن متوقعا ،حيث بدأت الجمهورية اإلسالمية الوليدة بتصدير
تلك الثورة إلــى دول الخليج ومنها الكويت مما ساعد في بــروز عدة
مشاكل على الساحة السياسية ،وحتى على الساحة االجتماعية ،فكانت

فترة الثمانينيات من القرن الماضي فترة مد وجزر في العالقات القائمة
بين إيران ودول الخليج بشكل عام وبين إيران والكويت بشكل خاص.
ال شك أن إيران دولة مهمة في المنطقة وذات ثقل سياسي وعسكري
كبير ،لكن مشكلتها من وجهة نظر خاصة أنها ال تعرف كيف تخلق
مصالحها بالشكل والطريقة التي ال تخلق مع هــذه المصالح أعــداء
ً
وخصوما لها على مستوى المنطقة والعالم.
إيران كثيرة االستعراض بقواتها وكثيرة القيام بالمناورات العسكرية
ً
بغرض االستفزاز والتي ملت منها المنطقة بأسرها ،وأيـضــا كثيرة
التحدي للمجتمع الدولي والقرارات الدولية التي سرعان ما تتراجع
وتــرضــخ لها مما يجعلها دول ــة غير مستقرة فــي عالقاتها الدولية
وينقص من شخصيتها أمام المجتمع الدولي ،خصوصا جيرانها من
دول الخليج العربي.
لذلك ومن أجل شعوب المنطقة ومن ضمنهم الشعب اإليراني يجب
على إيران أن تظهر حسن النية في عالقاتها مع جيرانها من دول الخليج،
خصوصا فيما يتعلق بتأجيج الصراع الطائفي ونشر الميليشيات
داخل دول المنطقة ،وكذلك يجب عليها ومن باب حسن النية أيضا أن
تؤكد لدول المنطقة سلمية برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي
الذي تمد به أذرعها في المنطقة ،حينها يكون التقارب معها من دول
المنطقة ،خصوصا الدول الخليجية ،تقاربا تسوده المصالح المشتركة
والعالقات المتينة بما ينعكس على شعوب المنطقة واستقرارها لتتفرغ
للتنمية والتطور بدل النزاعات وعدم االستقرار.

دانة الراشد

ّ
هل يجعل الهاتف منا تافهين؟
ال شك في أن الهاتف الذكي قد سهل حياتنا
بـشـكــل ه ــائ ــل ،الس ـي ـمــا ت ـحــت ظ ــل الـجــائـحــة،
وم ــن أج ـمــل ف ــوائ ــده زي ـ ــادة ال ــوع ــي والـثـقــافــة
لــدى المجتمع الكويتي ،وتشكيل العديد من
المبادرات التي أحيت األجواء وأثرتها بمختلف
األنشطة والفعاليات ،ســواء كانت على أرض
الواقع أم في العالم االفتراضي.
لكن ال ش ــيء يأتينا دون أض ــرار جانبية،
ولـعــل أض ــرار الـهــاتــف الــذكــي كــانــت أكـبــر مما
ً
توقعنا ،خصوصا مع قضاء الكثيرين منا جل
وقته أمام شاشته ،لكن يبدو أن أكثرنا يعيش
في حالة من اإلنكار بسبب اإلدمان عليه ،فدون
التطرق لألضرار الصحية لكثرة استخدامه،
أتساءل :ماذا فعل الهاتف الذكي باستقالليتنا
الذهنية؟
ً
فبدال من تذكر األرقام والعناوين ،أصبح كل
ً
شيء مدونا في ذاكرة الهاتف ،وفي حين أنقذنا
الهاتف من تلك المواقف المحرجة وإضاعة
الوقت الطويل للوصول إلــى مكان مــا ،أعتقد
ً
أنـنــا أصبحنا عــاجــزيــن تـمــامــا عــن استخدام
ذكائنا المكاني إذا تهنا في العراء وذلك بسبب
االعتماد الكلي على خرائط الهاتف.

ولعل كثرة التعرض لمحتوى "السوشال
ميديا" (الموجه في أغلب األحيان) قتل القدرة
على التفكير المستقل ،فكل من حولنا– إال من
رحــم ربــي -أصبحوا بالمظهر ذاتــه واألفـكــار
ً
نفسها ،والـتــي كثيرا مــا يــرددونـهــا بانفعال
دون البحث المطول في حقيقة وتاريخ هذه
ً
ً
فضاء مفتوحا
األيديولوجيات ،يبقى اإلنترنت
لـلـجـمـيــع لـلـتـعـبـيــر ع ــن أن ـف ـس ـهــم بـ ــأي شكل
يشاؤون ،لذا فمن األجدر اكتشاف هذه اآلفاق
ً
بـصــورة إبــداعـيــة عــوضــا عــن تـكــرار الـصــورة
والفكر والهوس بالسطحيات.
ك ــذل ــك ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـف ــائ ــدة الـهــائـلــة
ً
ل ـخــدمــات ال ـتــوص ـيــل– خ ـصــوصــا م ــع فـتــرات
الحظر الـمـطــولــة -فإنها ألـغــت أي أس ــواق أو
ً
ً
خدمات ال تملك وجودا رقميا ،حتى إن كانت
تقدم خدمات أفضل وبأسعار أقل ،والشك أن
أكثر الفئات المتضررة مــن ذلــك هــم العمالة
البسيطة ذات الدخل والتعليم المحدودين،
ولــربـمــا خلقت ه ــذه التكنولوجيا حــالــة من
الـكـســل لــدى الـفــرد وتـفــويــت فــرصــة اكتشاف
محيطه والتواصل البشري بسبب االنغماس
في هاتفه الذكي ،ذلك المصباح السحري الذي

يوفر كــل احتياجاته ،وإن كــان ذلــك بأسعار
مبالغة.
ً
أعتقد أيضا أن الهاتف قد شتت أذهاننا،
فأصبحنا نـتـنــاول المعلومات الـمـجــزأة من
ً
مصادر غير موثوقة بدال من قراء تها ضمن
سياقها في متن متكامل ،مما يخلق الكثير من
المغالطات .على أية حال ،يبقى الكتاب الرقمي
وال ـم ـس ـم ــوع م ـص ــدري ــن شــام ـل ـيــن وعـمـلـيـيــن
ً
للحصول على المعرفة بعيدا عن أيدي الرقابة
ً
أو مشكلة ع ــدم تــوافــرهــا مـحـلـيــا .فــي نهاية
األمر ،نحن نعيش في زمن اإلنترنت والهاتف
الــذكــي ،ومــن المهم أن نكون نحن من يتحكم
ً
في هذه التكنولوجيا بدال من أن تتحكم فينا،
وأال نستبدل التواصل اإلنساني العميق بهذا
الحضور اإللكتروني العارم ،وإن أخذ بعض
ً
من الوقت بعيدا عن الشاشة ضرورة قصوى
للحفاظ على صحتنا النفسية والجسدية،
ً
وإطفاء الهاتف تماما عند عدم الحاجة له قد
يحفظ ما تبقى من استقالليتنا وخصوصيتنا.
ً
* «ب ــات واض ـح ــا وبـشـكــل مــرعــب أن تطور
التكنولوجيا فاق تطور إنسانيتنا».
(ألبرت آينشتاين)

بالعربي المشرمح« :بذمتكم
مرتاحين؟»
محمد الرويحل
ويــن رايحين؟ ومــا المستقبل الــذي ينتظرنا كشعب بــدأ القلق
وال ـت ـشــاؤم واإلح ـب ــاط يستحوذ علينا ،وب ــدأ األم ــل يـتـضــاءل من
مـخـيـلـتـنــا ،وأصـبـحـنــا تــائـهـيــن ال ن ـعــرف ال ــى أي ــن وجـهـتـنــا؟ ومــا
مستقبلنا؟ وماذا نفعل؟ وكيف نفعل؟
ساستنا منشغلون في خالفاتهم وصراعاتهم التي أصبحت أكبر
همهم ،فال اعتبار للوطن وال قيمة للمواطن في أجندتهم ،فالصراع
واالنتصار هما شغلهم وما يسعون من أجله ،حتى أصبحنا بفعل
ذلك جــزءا من هذا الصراع العبثي المدمر ،دون أن نعلم وال رغبة
لنا فيه.
المصيبة أنـهــم ي ــرون الـفـســاد ويـشــاهــدون االن ـحــدار ويعلمون
بالمشاكل العالقة التي يعانيها الوطن والـمــواطــن ،بل يقرون به
ً
ويعترفون ،لكنهم ال يكترثون وال ّيعيرون اهتماما لــذلــك ،حتى
أصبحوا بعقلياتهم العدوانية يـســخــرون كــل مــا يمكن تسخيره
لالنتقام مــن خصومهم وإع ــان انتصاراتهم الوهمية ،ليشبعوا
غرائزهم الوحشية على حساب الوطن والمواطنين ،وينشغلون في
ٌّ
تلفيق التهم وتزوير الحقائق وتشويه صورة بعضهم ،وكل يشهر
سيفه وأسلحته لتدمير اآلخر ،فدمروا الوطن وتطوره ،ودمروا أحالم
المواطن وأمنياته.
ال أعلم ما إذا كان المسؤولون عن إدارة البلد ومستقبله مرتاحين
مما يحصل؟ وهل هم راضون عنه وموافقون عليه؟ وهل يعلمون
إلى أين ستكون نتيجة هذا العبث المستمر؟
منذ فترة والكويت في طقس سياسي غير مستقر ومنعدم الرؤية،
فالغبار السياسي مـلــوث والـضـبــاب االقـتـصــادي منعدم الــرؤيــة،
والرياح فاسدة اقتلعت جذور التنمية والتطور ،واألمطار الرعدية
تسقط بذور الفساد لتقتل الزرع الجميل الذي غرسه األولــون .لقد
استغل هذا الطقس حفنة عابثة فاسدة نجحت في استفزاز الشعب
ونهب ثرواته ،وتقييد حرياته وإرهابه من خالل القوانين المقيدة
للحريات ،وبث الخوف في قلبه ،من خالل التمايز في تطبيقها ،وجعل
العباد والبالد منشغلين بطقس عبثي غير مستقر كل مالمحه تشير
للدمار واالنحدار.
يعني بالعربي المشرمح :بذمتكم يا حكومة ويا أعضاء مجلس
األم ــة وي ــا ســاسـتـنــا مــرتــاحـيــن مــن ال ـلــي قــاعــد يـصـيــر فــي وطنكم
ومواطنيكم؟ هل أنتم راضون عن هذه الفوضى وحالة العبث التي
نمر بها؟ أليس األجدر أن تنهوا صراعاتكم أو تبعدوها عن البلد؟
بذمتكم مدركين اللي قاعد يصير ونتائجه المدمرة؟ اتقوا الله في
الوطن فهو مالذكم ومستقبلكم ومستقبل أجيالكم ،فإما أن يكون
رقيه وازدهار هدفكم الرئيسي أو ارحلوا واتركوه ينهض بسواعد
من يخشى الله فيه ويحبه ويريد له الخير والرخاء واالستقرار.

ً
ً
أوال وأخيرا :ثروة الكويت
في خطر
ّ
مشاري ملفي المطرقة
كحال الكثير من اآلبــاء واألمـهــات أشعر بقلق كبير من تأثير ما
يبث عبر اليوتيوب ومواقع اإلنترنت الكثيرة من فيديوهات غير
أخالقية في أحيان كثيرة تظهر فجأة ألطفالنا وهم يتصفحون
مواقع التواصل االجتماعي أو أثناء اندماجهم في إحدى األلعاب،
ً
ً
األمر الذي يشكل خطرا كبيرا على سلوكياتهم وأخالقهم ،حيث
يدفعهم الفضول إلى مشاهدة هذه الفيديوهات الساقطة والتي
ً
تكون مدخال لطريق االنحراف والفشل األخالقي والتعليمي.
ً
ورغم أننا استفدنا كثيرا من وسائل التكنولوجيا الحديثة التي
غزت حياتنا في السنوات األخيرة مثل الهواتف المحمولة فإننا
ً
نواجه بسببها تهديدا لمستقبل أبنائنا الذين هم عماد الوطن،
فاآلن فقط بدأنا نفهم مدى تأثير الهواتف الذكية على حياة األطفال،
خصوصا أن هذه األجهزة نقلت اإلنترنت من مكان عام في البيت،
حيث كان اآلباء واألمهات يراقبون سلوك أطفالهم إلى غرف نوم
األ ط ـفــال أو مـكــان لعبهم ،حيث ال يستطيعون مراقبتهم بشكل
كامل ،وأصبحوا معرضين لطوفان من الفيديوهات والرسائل غير
األخالقية التي تبث لهم من أشخاص ومنظمات متخصصة في
ذلك ،تريد تدميرهم وتحويلهم إلى دمى يتحكمون فيها ،وبالتالي
تدمير أوطانهم التي ستعتمد عليهم في المستقبل القريب عندما
يكبرون ويتولون مسؤولية القيادة.
وإذا كانت وزارة الداخلية تراقب المحتوى السياسي الذي تنشره
الصحف والمواقع اإللكترونية واآلراء التي يدونها المواطنون
على مواقع التواصل االجتماعي ،وتتخذ إجراءات صارمة ضد من
يتجاوزون ويخرجون عن القانون والعادات والتقاليد فإن وزارة
ً
الداخلية مطالبة أيضا بمراقبة ما يــذاع من فيديوهات خادشة
للحياء ومسيئة تؤثر على أخالقيات وسلوكيات أطفالنا وشبابنا،
ويجب أن تكون حمايتهم من التعرض للمحتوى اإلبــاحــي عبر
المواقع اإللكترونية من أولوياتها ،وأن تحاسب من يستهدفون
مستقبل الكويت وثروتها الحقيقية ،وهــذا بالطبع ال يتناقض
مع الحرية المصونة للجميع ،والتي يجب أال تتجاوز الخطوط
الحمراء ،كذلك هناك الكثير من المهام التي تقع على عاتق اآلباء
واألمهات في توجيه وتربية أبنائهم في سن المراهقة ،وصونهم
من االنحراف والسلوكيات الخاطئة.
حفظ الله الكويت وأبناءها من كل مكروه.

فن الحديث
بشاير يعقوب الحمادي
إن اختيار األلفاظ المناسبة لكل مقال ومقام من حسن الخلق
والـ ـت ــأدب ،فـنـحــن ،الـمـسـلـمـيــن ،يـجــب أن نـتـحـلــى ب ـهــذه الـخـصــال
الكريمة السامية في شتى ميادين حياتنا وحواراتنا االجتماعية
والحياتية والعملية والسياسية ،وفي الخصام بالذات ،كما حثنا
نبينا وقدوتنا محمد ،صلى الله عليه وسلم ،على مكارم األخالق،
فقال" :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" ،ويحب أن نتصف بصفاته
الطيبة ونتبع سيرته العطرة في حياتنا.
وفي القرآن الكريم قال تعالى"َ :وإ َّن َك َل َع َل ٰى ُخ ُلق َ
يم" ،فخلق
ظ
ع
ِ
ِ
ٍ
ٍ
الرسول محمد صلوات الله عليه وأدبه كان من القرآن ،فتحلوا أيها
المسلمون بهذه اآلداب وتعاليمها ،ولنحاول ممارستها في حياتنا
اليومية وتعاملنا مع اآلخرين في أصعب المواقف التي نمر بها،
فالميدان ينقصه أدب الحوار وفن التعامل مع اآلخر بأسلوب راق
محبب يتقبله الجميع ،ال سيما في الحياة السياسية وبين التيارات
ً
والطوائف والمذاهب .فالتصعيد دائما يولد الخصومة حتى أنه
يصل إلــى الـعــراك أحـيــانــا ،وهــذا مــوجــود فــي جميع المجتمعات
العالمية ،فتولد الكيدية البعيدة كل البعد عن مصالح األمة ،وهنا
تحصل الكارثة ،خصوصا إذا كانت هــذه الشخوص تمثل األمة
فيجب عليها التحلي بأسلوب حــد يــث مميز و لـبــق ومحبب مع
العامة ،الذن أوصلوهم إلى هذا المكان ،والبعد عن الصراخ والجدال،
فاألهم مصلحة البالد والعباد وأمنها واستقرارها.
فالحالة النفسية ألكثر الناس في اآلونــة األخيرة وصلت إلى
الحضيض ،خصوصا في مواجهة هذا المرض الذي ما زال يفتك
بالبشرية ،واألعــداد التي ما زالت في ازديــاد ،وبما أننا مسلمون
عابدون الله ،فهذا يستدعي منا االلتزام باألدب والتحلي بالصبر
على جميع األزمات التي تواجهنا ولو كثرت واشتدت بنا ،فالصبر
ً
مفتاح الـفــرج ،وكما يقال فــي الصبر" :اصـبــر قليال فبعد العسر
تيسير وكل أمر له وقت وتدبير" ،والفرج قريب بإذن الله.
حـفــظ الـلــه بــادنــا الـكــويــت وأمـيــرنــا وول ــي عـهــدنــا وحكومتنا
الرشيدة وسائر بالد المسلمين.

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.٧٧١

6.٣٢١

٤.٦٧٦

2.٤١٦ 2.٨٠٤ 3.310

مؤشرات البورصة تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي
السيولة تستقر دون  30مليون دينار وضغط بيع على سهمي «الوطني» و«أجيليتي»
خ ـس ــارة  11سـهـمــا واس ـت ـق ــرار 5
اسهم دون تغير ،وسجل مؤشر
رئيسي خسارة اقل وبنسبة 0.13

فــي المئة ،أي  6.54نـقــاط ،ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  4865.57نـقـطــة،
ب ـس ـي ــول ــة ق ــري ـب ــة م ــن  7مــاي ـيــن

«العقارات المتحدة» :اتخذنا تدابير
احترازية لتخفيف آثار «كورونا»

أخبار الشركات

علي العنزي

استمر التراجع فــي مؤشرات
بورصة الكويت للجلسة الثالثة
على التوالي ،وخسرت مؤشرات
الـســوق الرئيسية الـثــاثــة ،حيث
فـقــد مــؤشــر ال ـســوق ال ـعــام نسبة
ع ـ ـشـ ــري نـ ـقـ ـط ــة مـ ـئ ــوي ــة تـ ـع ــادل
 11.44نقطة ،ليقفل على مستوى
 5771.03نقطة بسيولة مساوية
لسيولة جلسة أمس األول ،التي
بلغت  29.2مليون دينار ،تداولت
 166.9م ـل ـيــون س ـهــم ت ـمــت عـبــر
 8154ص ـف ـقــة ،وتـ ــم تـ ـ ــداول 134
سهما ربح منها  53سهما وخسر
 63سهما ،بينما استقر  18سهما
دون تغير.
وزادت ال ـخ ـســائــر ف ــي مــؤشــر
السوق األول الذي تراجع بنسبة
 0.27فــي المئة ،أي  16.98نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 6321.91
ن ـق ـط ــة ب ـس ـي ــول ــة ق ــري ـب ــة مـ ــن 20
مليون دينار ،تداولت عدد اسهم
بلغ  60.5مليون سهم عبر 3673
ص ـف ـق ــة ،وربـ ـ ــح  9أسـ ـه ــم م ـقــابــل

 15.9مليون دينار خسارة الشركة في 2020
أعلنت شركة الـعـقــارات المتحدة (ش.م.ك-عــامــة)
نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية
فــي  31ديسمبر  ،2020وأظ ـهــرت تسجيل الشركة
زي ــادة فــي صافي خسارتها مــن  7.2ماليين دينار
ً
في عام  2019لتبلغ  15.9مليونا في عام  ،2020كما
ً
سجلت الشركة انخفاضا في األرباح التشغيلية من
 8.8ماليين دينار لعام  2019إلى خسارة قدرها 2.9
مليون لعام .2020
وكانت للتداعيات االقتصادية لجائحة (كوفيد )19 -
األثر الشديد على األنشطة التشغيلية للشركة خالل
عــام  ،2020السيما فــي الـفـنــادق والمنتجعات كذلك
ً
ً
المجمعات التجارية المملوكة لها محليا وإقليميا،
ً
ألنها األكثر تضررا.
كما انخفض إجمالي الموجودات للشركة بنسبة
 2.4في المئة لتصل إلى  608ماليين دينار في نهاية
ً
عام  2020مقارنة بـ  623مليونا في نهاية عام .2019
ً
وتعليقا على النتائج ،قال نائب رئيس مجلس
اإلدارة وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي لـلـمـجـمــوعــة بـشــركــة
الـعـقــارات المتحدة م ــازن ح ـ ّـوا ،إنــه «مــع التحديات
الكبيرة التي تسببت لها جائحة (كوفيد  )19 -على
جـمـيــع الـصـعــد ،ات ـخــذت الـشــركــة وال ـعــام ـلــون فيها
عدة تدابير احترازية في جهود تهدف إلى تخفيف
خـســائــرهــا م ــن خ ــال تـخـفـيــض الـتـكــالـيــف وإع ــادة
هيكلة الديون ،مما ساهم بتخفيض تكاليف التمويل

وتحسين مستويات السيولة ،كما سعت الشركة
إلــى الـحـفــاظ على مستثمريها وعمالئها لضمان
استدامة أعمالهم وتعافيهم السريع بعد تخفيف
القيودالمفروضة عليهم» .وأضــاف حـ ّـوا أنــه «على
الرغم من التباطؤ اإلقتصادي الناجم عن جائحة
(كــوفـيــد– ،)19حافظت الشركة على نسب إشغالها
لمراكز التسوق عن طريق منح إعفاءات للمستأجرين
ً
دعما لهم لتجاوز هذه األزمة واستئناف أنشطتهم،
ً
ً
كما شهد قطاع الضيافة انتعاشا جزئيا بسبب زيادة
الطلب على السياحة المحلية ،وكلنا ثقة بتحسن
أداء أنشطة قطاع الضيافة فور إلغاء القيود الدولية
للسفر وتسريع عملية التطعيم ضد الوباء».
وذك ـ ــر أن ال ـش ــرك ــة ت ــواص ــل ج ـه ــوده ــا بـتـطــويــر
مشاريعها الـعـقــاريــة ومــن أبــرزهــا تطوير وتنفيذ
وإنجاز مشاريعها بضاحية حصة المبارك ،والمكونة
من أبراج حصة وبيوت حصة والمنطقة التجارية،
ً
وفقا لجدولها الزمني ،إذ حقق مشروع أبراج حصة
ً
ً
تقدما ملموسا بأعمال البناء ومبيعات لوحداتها
ً
السكنية تصل إلــى  50في المئة ،فضال عن إطالق
مـشــروعــي بـيــوت حـصــة والمنطقة الـتـجــاريــة لهذا
ال ـعــام ،كـمــا حققت الـشــركــة مبيعات لـعــدة وح ــدات
سكنية بالروشة فيو  1090في لبنان وتخصيص
عائداتها فــي س ــداد الـقــرض الـقــائــم على المشروع
بنسبة فائدة عالية.

دينار تداولت  71.1مليون سهم
عبر  2933صفقة ،وتم تــداول 47
سهما ربح منها  18سهما وخسر

«المتكاملة» توزع  %15منحة
بلغت خسائر شركة المتكاملة القابضة  1.85مليون دينار
بــواقــع  8.43فـلــوس للسهم خــال عــام  ،2020مقابل تحقيقها
ً
ً
أرباحا بقيمة  7.89بما يعادل  35.9فلسا للسهم خالل عام ،2019
وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع أسهم منحة بنسبة  15في المئة
عن اداء العام الماضي.

ً
«المشتركة» :توزيع  %6نقدا

ً
سجلت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت أرباحا بقيمة
ً
 8.98ماليين دينار بواقع  52.52فلسا للسهم خــال عــام ،2020
ً
مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  3.51ماليين دينار بربحية قدرها
ً
 21.24فلسا للسهم خــال عــام  ،2019وأوص ــى مجلس إدارتـهــا
بتوزيع أرباح نقدية بواقع  6في المئة عن أداء العام الماضي.

«بوبيان» ُيسعر صكوك بما
ال يتجاوز  500مليون دوالر

 23سهما بينما استقرت  6اسهم
دون تغير.
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرت ض ـ ـغـ ــوط ال ـب ـي ــع

على سهم الوطني ،وبعد تاريخ
الـ ـحـ ـي ــازة مـ ـب ــاش ــرة ،ل ـي ـف ـقــد 24
فـلـســا ع ــدا س ـعــر ال ـت ـعــديــل بعد
ن ــزع أس ـهــم الـمـنـحــة م ــن الـسـهــم
الثالثاء الماضي ليشكل ضغطا
مباشرا على أسهم السوق األول،
ال ـت ــي ب ــال ـك ــاد ت ـت ـمــاســك نتيجة
عمليات البيع ،حيث إن تراجع
الـسـهــم ال ـق ـيــادي الـكـبـيــر يعطي
م ــؤش ــرا ب ـت ــراج ــع ب ـق ـيــة ال ـك ـبــار
بمجرد تـجــاوز تــاريــخ الحيازة،
وكان سهم أجيليتي أمس مرافقا
للوطني وبـخـســارة اكـبــر بلغت
 8ف ـ ـلـ ــوس ،ب ـي ـن ـمــا تـ ــراجـ ــع زي ــن
فلسا واحدا ،وارتفع سعر بيتك
فلسين لتميل كفة المؤشر نحو
ات ـج ــاه الــوط ـنــي وي ـف ـقــد عـشــري
نقطة مئوية.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،انـ ـ ـه ـ ــار س ـهــم
ال ـخ ـل ـي ـجــي وف ـق ــد ن ـس ـبــة كـبـيــرة
بلغت  17في المئة ،أي  22فلسا،
وكــان األكثر خـســارة ،تــاه سهم
أســس بخسارة  10.8فــي المئة،

«عمار» :انتهاء
خدمات البلقاسي

إتمام إجراءات االستحواذ اإللزامي
على أسهم «السورية»

أفـ ــادت شــركــة ع ـمــار لـلـتـمــويــل واإلجـ ــارة
بــأن مسؤول التدقيق الشرعي عبدالرحمن
البلقاسي سوف تنتهي خدماته لدى الشركة
بنهاية دوام عمل يوم الخميس الموافق 17
يونيو .2021

«الهالل» :استقالة خليل
ذك ــرت شــركــة أسمنت الـهــال أن الرئيس
التنفيذي غالب خليل استقال من منصبه
ألس ـب ــاب خ ــاص ــة ،عـلــى أن يـسـتـمــر بــالـقـيــام
بمهامه حتى تاربخ  31مايو .2021

«ورقية» تربح 1.02
مليون دينار

نجح بنك بوبيان في تسعير صكوك ضمن الشريحة اإلضافية
لرأس المال بقيمة ال تتجاوز  500مليون دوالر.
وقــال البنك ،إن إجمالي الطلبات على تلك الصكوك تجاوز
 1.3مليار دوالر بما يتجاوز حجم اإلصدار بنسبة تغطية أكثر
مــن  2.6م ــرة؛ ليعكس االستجابة اإليجابية مــن المستثمرين
ألداء البنك ونشاطه .ولفت إلى أن المعلومة الجوهرية السابقة
سيكون لها أثر إيجابي على مركز رأس المال ونسب المعايير
الرقابية الخاصة ببنك بوبيان.

مـ ـم ــا أرب ـ ـ ـ ــك ت ـ ـعـ ــامـ ــات الـ ـس ــوق
الــرئ ـي ـســي وم ــؤش ــر رئ ـي ـســي 50
لـيــدخــل فــي الـمـنـطـقــة الـخـضــراء
بالرغم من مكاسب أسهم مهمة
ون ـش ـي ـط ــة م ـث ــل ارزان واعـ ـي ــان
ال ـع ـق ــاري ــة وان ــوفـ ـس ــت وت ــراج ــع
ال ـب ـيــت م ـن ــازل بـنـســب م ـحــدودة
لـيـنـتـهــي ال ـم ــؤش ــر الـ ــى خ ـســارة
محدودة نسبيا.
وط ـغــى ال ـل ــون األخ ـض ــر على
مستوى جميع مؤشرات األسواق
الـمــالـيــة ب ــدول مجلس الـتـعــاون
الخليجي ،بعد أن أخفقت أسعار
النفط فــي التماسك ،وتراجعت
مـ ـج ــددا ،وك ـســر بــرنــت مـسـتــوى
 64دوالرا للبرميل ليتداول على
 63.5دوالرا للبرميل تسليم مايو
المقبل ،وبخسارة بلغت  1.5في
الـمـئــة ،وكــانــت مــؤشــرات سوقي
م ـس ـقــط ودب ـ ــي األك ـ ـبـ ــر خ ـس ــارة
بنسبة  0.8و 0.7في المئة على
الـ ـت ــوال ــي ،بـيـنـمــا س ـجــل الـبـقـيــة
خسائر محدودة ومتقاربة.

ربحت شركة الشعيبة الصناعية (ورقية)
 1.02م ـل ـيــون دي ـن ــار ب ــواق ــع  10.33فـلــوس
للسهم خ ــال ع ــام  ،2020مـقــا بــل تحقيقها
ً
أرباحا بقيمة  319.33ألف دينار بمايعادل
 3.22فلوس للسهم خالل عام  ،2019وأوصى
ً
مجلس إدارتها بتوزيع  10في المئة نقدا عن
أداء العام المنصرم.

كشفت بورصة الكويت عن االنتهاء من إجراءات
تنفيذ صفقة االستحواذ اإللزامي على أسهم الشركة
الكويتية السورية القابضة؛ وذلــك بتاريخ اليوم
الخميس  25مارس .2021
وقــالــت الـبــورصــة ،إنــه تــم االنـتـهــاء مــن إج ــراءات
صفقة االستحواذ بعد موافقة هيئة أســواق المال
لـ «سالم عبدالله سالم الحوسني» على االستحواذ
اإللـ ــزامـ ــي ل ـع ــدد  3.173م ــاي ـي ــن س ـه ــم م ــن أس ـهــم
«السورية» ،تمثل  1.80في المئة من رأسمال الشركة
ُ
بسعر قدره  0.30دينار للسهم ،بقيمة إجمالية تقدر
بنحو  95.20مليون دينار.
وب ـل ـغــت خ ـســائــر ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـســوريــة
القابضة  1.57مليون ديـنــار بـمـقــدار  8.95فلوس
للسهم خــال عــام  ،2020مقابل تسجيلها خسائر
بقيمة  345.01أل ــف دي ـنــار بـمــا ي ـعــادل  1.96فلس
للسهم خالل عام .2019

«أعيان ع» تخسر  11.6مليون دينار
خسرت شركة أعيان العقارية  11.6مليون دينار
ً
بــواقــع  28.9فلسا للسهم خــال عــام  ،2020مقابل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  2.11مليون دينار بما يعادل
 5.2فلوس للسهم خالل عام .2019

النفط يتراجع بعد قفزة اضطراب المالحة في قناة السويس

ً
هيئة القناة :حركة المالحة «معلقة مؤقتا» حتى تعويم السفينة ...ومالكتها تعتذر
أعلنت هيئة قناة السويس،
أمسً ،تعليق حركة المالحة
«مؤقتا» حتى االنتهاء من
تعويم ناقلة الحاويات الضخمة
التي تعوق تدفق السفن منذ
صباح أمس األول ،بينما أعلنت
شركة «شوي كيسن كايشا»
أنها المالكة لناقلة الحاويات
الضخمة الجانحة في القناة
حيث تعطلت حركة المالحة،
وتواجه «صعوبة قصوى» في
تعويمها.

نزلت أسعار النفط ما يزيد عن 2
في المئة ،إذ أنعشت إجراءات العزل
الـعــام الـجــديــدة الـهــادفــة لمكافحة
فـيــروس كــورونــا الـمـخــاوف بشان
الـطـلــب عـلــى الـمـنـتـجــات النفطية،
حتى فــي وقــت تــواجــه فيه قــوارب
ق ـطــر ص ـع ــوب ــات ل ـت ـعــويــم سفينة
حاويات جانحة تسد مسار ناقالت
النفط الخام في قناة السويس.
وتراجعت العقود اآلجـلــة لخام
ب ــر ن ــت  1.33دوالر أو م ــا ي ـع ــادل
ً
 2.1ف ــي ا ل ـم ـئــة إ ل ــى  63.08دوالرا
للبرميل ،بعد أن قفزت  6في المئة
أثناء الليل.
وه ـب ـطــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة لـخــام
غــرب تكساس الوسيط األميركي
 1.40دوالر أو مــا ي ـعــادل  2.3في
ً
المئة إ لــى  59.78دوالرا للبرميل
بعد أن ارتفعت  5.9في المئة أثناء
الليل.
ونزلت األسعار في وقت سابق
من األسبوع بفعل مخاوف بشأن
تشديد قيود مكافحة الجائحة في
أوروب ـ ــا وتــأخــر تــوزيــع الـلـقــاحــات
مما يعطل نمو الطلب على الوقود،

البرميل الكويتي ينخفض
 1.96دوالر ليبلغ 61.68
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  1.96دوالر ،ليبلغ 61.68
دوالرا في ت ــداوالت أمــس األول ،مقابل  63.64دوالرا في تــداوالت
الثالثاء ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أعلنت أن سعر سلة
خاماتها تراجع  95سنتا ،ليصل إلى  62.27دوالرا للبرميل الثالثاء،
مقابل  63.22دوالرا في اليوم السابق.
وذكرت نشرة وكالة أنباء «أوبك» ،أن المعدل السنوي لسعر السلة
للعام الماضي بلغ  41.47دوالرا للبرميل.

لكنها عكست مسارها بقوة أمس
األول ،بفعل أنباء عن جنوح سفينة
في قناة السويس ومن المحتمل أن
يعوق مسار عشر ناقالت تحمل 13
مليون برميل من النفط.
وهـ ـن ــاك ع ـشــر س ـفــن ف ــي خمس
مناطق انتظار للمرور عبر القناة
البالغ طولها نحو  200كيلومتر،
مع اقتراب المزيد من المنطقة.
وقــال آي.إن.جـ ــي إيكونوميكس
«كلما طال أمد هذا االضطراب كلما
شهدنا تحول المزيد من شركات
التكرير (و) المشترين إلى السوق
الـ ـف ــوري ــة ل ـض ـم ــان اإلمـ ـ ـ ـ ــدادات مــن
ً
أمــاكــن أخ ــرى» مضيفا أن شركات
ً
الشحن البحري تواجه قرارا بشأن
م ــا إذا كــانــت سـتـبـحــر ح ــول رأس
الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا،
مما سيسبب تأخيرات.
ً
وتلقت السوق الدعم أيضا ،أمس
األول ،بفعل بيانات أظهرت تحسن
الطلب على البنزين في الواليات
المتحدة وارتفاع معدالت تشغيل
ً
المصافي فيما تظهر بيانات أيضا
قــوة النشاط االقتصادي بمنطقة
اليورو هذا الشهر.

ل ـك ــن مـحـلـلـيــن يـ ـق ــول ــون ،إن تـلــك
العوامل الداعمة طغى عليها القلق
اآلخـ ـ ــذ ف ــي ال ـت ـن ــام ــي ب ـش ــان الـطـلــب
العالمي.
وأعلنت هيئة قناة السويس أمس،
ً
تعليق حركة المالحة «مؤقتا» حتى
االنتهاء من تعويم ناقلة الحاويات
الضخمة الـتــي تـعــوق تــدفــق السفن
منذ صباح أمس األول.
وأوضـ ـ ــح ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم الـهـيـئــة
جورج صفوت أنه تم «تعليق حركة
ً
المالحة بالقناة مؤقتا أمس ،لحين
االن ـت ـهــاء مــن أع ـمــال تـعــويــم سفينة
الحاويات البنمية العمالقة».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «  13سـ ـفـ ـيـ ـن ــة مــن
ب ــورس ـع ـي ــد ض ـم ــن ق ــاف ـل ــة ال ـش ـم ــال
(آت ـيــة مــن ال ـم ـت ــوس ــط) ....بــاالنـتـظــار
في منطقة البحيرات الكبرى لحين
اس ـت ـئ ـن ــاف ح ــرك ــة الـ ـم ــاح ــة بـشـكــل
كامل» .وأشار إلى أن «جهود تعويم
السفينة شملت القيام بأعمال الشد
والدفع بواسطة  8قاطرات عمالقة».
وأعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة «ش ـ ـ ــوي كـيـســن
كايشا» أنها المالكة لناقلة الحاويات
الضخمة الجانحة في قناة السويس
حيث تعطلت حركة المالحة ،وتواجه
«صعوبة قصوى» في تعويمها.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى
موقعها اإللـكـتــرونــي «بالتعاون
مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة
وشـ ـ ــركـ ـ ــة بـ ـ ــرنـ ـ ــارد ش ــول ـت ــه
شيبمامنجمت (تشرف على
اإلدارة التقنية للسفينة)
نـ ـح ــاول ت ـع ــوي ــم الـسـفـيـنــة
ل ـك ـن ـن ــا نـ ـ ــواجـ ـ ــه ص ـع ــوب ــة
ق ـصــوى» .وأضــافــت «نتقدم
ب ـ ــأص ـ ــدق االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذارات
لـ ـلـ ـقـ ـل ــق الـ ــاحـ ــق
بالسفن فــي قناة
السويس وتلك التي
تخطط لالبحار فيها».

مطالبات متوقعة بماليين الدوالرات
على مالك السفينة وشركات التأمين
قالت مصادر بقطاع التأمين ،أمس ،إن مالك واحدة من
أكبر سفن الحاويات في العالم ،والعالقة في قناة السويس
حاليا ،يــواجــه هــو وشــركــات التأمين مطالبات بماليين
الدوالرات ،حتى إذا أعيد تعويم السفينة سريعا.
وقالت هيئة قناة السويس ،في بيان ،إن السفينة (إيفر
غيفن) ،البالغ طولها  400متر وحمولتها  224ألف طن،
جنحت صـبــاح الـثــاثــاء ،بعد أن اخـتــل توجيهها وسط
رياح عاتية وعاصفة ترابية ،مما يهدد بتعطيل شحنات
عالمية أليام.
وقالت شركة وكالة الخليج للخدمات البحرية في دبي
إن السلطات ظلت تعمل على إعادة تعويم السفينة بعد
ظهر أمس ،وإن معلومات سابقة عن إعادة تعويم جزئية
كانت غير دقيقة.
وقال وكالء تأمين وسماسرة إن مالك السفينة ،شركة
شــوي كيسان كيه.كيه اليابانية ،وشــركــات التأمين ،قد
يــواجـهــون مـطــالـبــات مــن هيئة قـنــاة الـســويــس عــن فاقد
اإليرادات ومن السفن األخرى التي تعطلت حركتها.
وق ــال ديـفـيــد سـمـيــث ،مــديــر مـكـتــب سـمـســرة الـتــأمـيــن
البحري مكجيل وشركاه« :كل الطرق تؤدي إلى السفينة».
ولم يتسن التواصل مع شركة شوي كيسان للحصول
على تعليق.
وتقول مصادر قطاع التأمين إن سفن الحاويات من
هذا الحجم تكون مؤمنا عليها عادة ضد األضــرار ،التي
قد تلحق بالهيكل والمعدات .وقال مصدران إن السفينة
مؤمن عليها في السوق اليابانية .وتتحمل الشركة المؤمنة
على الهيكل والمعدات تكلفة عملية إنقاذ السفينة أيضا.
وق ــال مـحــام بمجال الشحن الـبـحــري ،طلب عــدم نشر
اسمه« :لعلها أكبر كارثة تحل بسفينة حاويات في العالم،
دون أن تضيع السفينة نفسها».
وقال مارتن شوتيفاير ،المتحدث باسم شركة الخدمات
البحرية الهولندية بوسكاليس ،لـ «رويترز» إن وحدتها
ُ
«سـمـيــت» إلن ـقــاذ الـسـفــن كـلـفــت بــالـمـشــاركــة فــي العملية.
ويتجه فريق من نحو عشرة أفراد إلى مصر.

ومــن المرجح أيـضــا أن يطالب مــاك حمولة السفينة
وحموالت السفن األخــرى العالقة في القناة بتعويضات
من الشركة المؤمنة على السفينة ،عن أضرار بسلع قابلة
للتلف أو تأخر تسليمات .وقال ماركوس بيكر ،رئيس النقل
البحري والشحن لدى مارش للسمسرة التأمينية« ،استمرار
تكدس السفن يفرز مشاكل هائلة في سالسل اإلمداد».
وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني ،في بيان
إل ــى «روي ـت ــرز» بــالـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي ،إن ــه جـهــة الحماية
والتعويض للسفينة إيفر غيفن ،لكنه أحجم عن اإلدالء
بـمــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل .ويـغـطــي ه ــذا ال ـنــوع مــن التأمين
المطالبات المتعلقة بالتلوث واإلصابات البشرية.
وق ــال سـمـيــث ،مــن مكتب مـكـجـيــل ،إن مــن الـمــرجــح أن
يعاد التأمين على الجانب األكبر من مطالبات التأمين
هــذه مــن خــال برنامج تــديــره مجموعة ن ــوادي الحماية
والتعويض العالمية.
وقالت مصادر محلية إن هناك  30سفينة على األقل
عالقة إلى الشمال من إيفر غيفن ،وثالث سفن إلى الجنوب.
وق ــد ي ـكــون ه ـنــاك ع ـش ــرات الـسـفــن الـمـتــوقـفــة أي ـضــا عند
المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة .وقالت شركة كبلر
لتحليل البيانات إن التعطيالت تؤثر على أكثر من 20
ناقلة محملة بالنفط الخام والمنتجات المكررة.
وقال راهول خانا ،مدير استشارات المخاطر البحرية
لــدى أليانز غلوبال كوربريت أنــد سبيشياليتي ،إنــه قد
تكون هناك مطالبات أيضا عن أضرار لحقت بالقناة.
ُ
وتظهر صور عرضتها هيئة قناة السويس حفارا يرفع
الرمال والصخور عند ضفة القناة حول مقدمة السفينة.
يعتبر جنوح السفن هو السبب األشيع لحوادث الشحن
البحري في القناة ،وقد شهدت األعوام العشرة األخيرة 25
حادثا من ذلك النوع ،وفقا لـ «أليانز غلوبال كوربريت».
لكن من المستبعد أن تواجه شركات التأمين مطالبات
تتعلق بتسرب مواد إلى مياه القناة .وقالت شركة بنهارد
شولته إلدارة السفن ،وهي المدير الفني للسفينة ،إنه لم
ترد تقارير عن وقوع تلوث.
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الماجد :البنوك أثبتت قدرتها على التعامل مع أزمة كورونا
ةديرجلا
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أكد في مؤتمر «غلوبل فاينانس» االفتراضي أنها وفرت أعلى مستويات الخدمات الرقمية

النجاح في
التعامل مع
األزمة يرجع
الستعداد
البنوك
الكويتية
و«كي.نت»
وتوجيهات
«المركزي» منذ
سنوات لتقليل
استخدام النقد
في المعامالت
اليومية

الماجد

أك ــد رئ ـيــس ات ـحــاد مـصــارف
الكويت ونــائــب رئيس مجلس
اإلدارة وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لمجموعة «بنك بوبيان» عادل
ال ـمــاجــد ،أن ال ـب ـنــوك الكويتية
أث ـب ـتــت قــدرت ـهــا ع ـلــى الـتـعــامــل
مع كل السلبيات التي خلفتها
ً
أزمـ ـ ــة ك ـ ــورون ـ ــا ،خ ـص ــوص ــا مــا
يتعلق باستمرارها في تقديم
مـسـتــويــات عــالـيــة م ــن الـخــدمــة
ل ـل ـع ـم ــاء عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن كــل
التحديات التي واجهتها.
وقال الماجد ،خالل مشاركته
فـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر االف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي،
ا ل ــذي نظمته مؤسسة «غلوبل
فاينانس» ،إن استثمار البنوك
المحلية في الخدمات المصرفية
الــرق ـم ـيــة ع ـلــى م ـ ــدار ال ـس ـنــوات
األخيرة أتى ثماره خالل األزمة
ال ـتــي اعـتـمــد فـيـهــا الـمــواطـنــون
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـم ــون عـ ـل ــى الـ ـخ ــدم ــات
الرقمية ،سواء عبر اإلنترنت أو
الـهــواتــف الــذكـيــة ،مما أدى إلى
ارتـ ـف ــاع مـ ـع ــدالت اسـتـخــدامـهــا
بصورة كبيرة.
وأض ـ ــاف أن ال ـب ـنــوك تعتبر
ً
ً
شريكا استراتيجيا للحكومة
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة هـ ـ ـ ـ ــذه األزمـ ـ ـ ـ ــة
ال ـطــاح ـنــة ،سـ ــواء خ ــال الـفـتــرة
الماضية أو األيام المقبلة ،حتى
تزول بإذن الله.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ت ـح ـ ّـم ــل ال ـق ـطــاع
المصرفي لحوالي  400مليون
دي ـ ـنـ ــار ت ـك ـل ـفــة ت ــأج ـي ــل ف ــوائ ــد
ال ـق ــروض م ــدة  6أش ـهــر بسبب
ال ـتــداع ـيــات الـسـلـبـيــة لجائحة
كورونا على االقتصاد الكويتي
إلى جانب المساهمات األخرى
لمساندة كل القطاعات.
وأشار إلى «مساهمة البنوك
ف ــي ت ـق ــدي ــم ال ـع ــدي ــد م ــن ص ــور
الــدعــم للشركات والمشروعات
الصغيرة ،ودورها في مساندة
ال ـج ـهــود الـحـكــومـيــة م ــن خــال

الماجد خالل مؤتمر غلوبل فاينانس االفتراضي
تمويل الصندوق الذي أعلن عن
تأسيسه بنك الكويت المركزي
بقيمة  10ماليين دينار تموله
البنوك الكويتية لدعم المساعي
الحكومية في مكافحة انتشار
فيروس كورونا المستجد».
ً
من ناحية أخــرى ،وردا على
سـ ــؤال ح ــول االن ــدم ــاج ــات بين
القطاعات المصرفية في الكويت
وال ـخ ـل ـي ــج ،أف ـ ــاد بـ ــأن ال ـحــديــث
ً
حاليا عــن مثل هــذه النوعيات
مــن ال ـشــراكــات اسـتـمــر سـنــوات
عدة ،وبالفعل شهدت المنطقة
العديد من االندماجات الناجحة
فيما عرف بالموجة األولى.
ً
وذكر وفقا للدراسات الحالية
أن ال ـم ــوج ــة ال ـتــال ـيــة ي ـم ـكــن أن
تنطلق بعد التعافي مــن أز مــة
ك ــورون ــا ال ـت ــي شـمـلــت الـقـطــاع
المصرفي في المنطقة والكويت
واستفادتها من دروس الموجة

ً
األولى مؤكدا أن كل االحتماالت
مفتوحة لذلك.
وش ــدد ال ـمــاجــد عـلــى أهمية
ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ــذي يـ ــؤديـ ــه ال ـق ـط ــاع
الـ ـمـ ـص ــرف ــي ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ رؤي ـ ــة
الكويت الجديدة نحو تحقيق
مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل أف ـ ـ ـضـ ـ ــل لـ ــأج ـ ـيـ ــال
القادمة وفي قيادة عملية بناء
ال ــدول ــة ال ـحــدي ـثــة ال ـت ــي نطمح
إليها السيما مع قيام الحكومة
بــاتـخــاذ الـعــديــد مــن الـخـطــوات
ال ـ ـ ـجـ ـ ــادة عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ــدار األع ـ ـ ـ ــوام
الـمــاضـيــة نـحــو تنشيط ودعــم
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وتـ ـن ــوي ــع مـ ـص ــادر
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج وتـ ـق ــدي ــم إص ــاح ــات
اق ـت ـص ــادي ــة وم ــال ـي ــة م ــن خــال
المشروعات الكبرى.
وتناول دور اتحاد مصارف
ال ـك ــوي ــت ب ـتــأك ـيــده أن االت ـح ــاد
يعمل بشكل فـ ّـعــال على خدمة
م ـص ــال ــح ال ـب ـن ــوك وال ـن ـظ ــر فــي

الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـت ــي
تـخـتــص بــال ـن ـشــاط الـمـصــرفــي
وي ــرف ــع تـعـلـيـقــاتــه وتــوصـيــاتــه
إلى الجهات الرقابية والهيئات
األخرى المختصة.

االستعداد منذ سنوات
وعن سلوكيات العمالء خالل
األزمـ ــة ،أف ــاد الـمــاجــد ب ــأن أرق ــام
شـ ــركـ ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
اآللية المشتركة (كي.نت) أشارت
ب ــوض ــوح إل ــى الـتـغـيــر الــواضــح
فـ ــي سـ ـل ــوكـ ـي ــات ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن
ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت م ـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ،وال ـ ـتـ ــي ت ـحــولــت
بـ ـص ــورة ك ـب ـيــرة إلـ ــى ال ـخــدمــات
الرقمية إلى حد التأكيد على أن
مــا تــم إنـجــازه خــال ستة أشهر
يفوق ما تم في سنوات.
ولفت إلى تغير طرق الدفع من

الطرق التقليدية إلى الطرق الدفع
اإلل ـك ـت ــرون ــي وتـقـلـيــل الـتــامــس
ب ــأق ـص ــى حـ ــد م ـم ـكــن مـ ــن خ ــال
ال ـت ــوج ــه ل ـلــدفــع ع ـبــر اإلن ـتــرنــت
وال ـهــواتــف الــذكـيــة وال ــدف ــع عبر
ن ـق ــاط ال ـب ـيــع م ــع ارتـ ـف ــاع الــدفــع
(بـ ـ ـ ـ ــدون ل ـ ـمـ ــس) أو ال ـ ــدف ـ ــع ال ــا
ت ــام ـس ــي وال ـ ـتـ ــي ت ـم ـثــل مـعـظــم
عمليات نقاط البيع.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت
م ــا ك ــان ــت ل ـت ـن ـجــح أو ت ـتــم لــوال
اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد الـ ـبـ ـن ــوك ال ـك ــوي ـت ـي ــة
وشركة كي نت وتوجيهات بنك
الـكــويــت ال ـمــركــزي مـنــذ سـنــوات
لتقليل استخدام النقد والكاش
في المعامالت اليومية واالعتماد
على الوسائل الرقمية.

«بوبيان» خالل األزمة
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ت ـطــرق

ال ـم ــاج ــد إلـ ــى م ــا قـ ــام ب ــه بـنــك
بـ ــوب ـ ـيـ ــان خ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــام وفـ ــي
ً
أوج أزمـ ــة ك ــورون ــا م ــؤك ــدا أن
استراتيجية البنك في التعامل
مع األزمة استطاعت على الرغم
من كل ما واجهته الكويت من
زيادة حصة البنك من التمويل
المحلي بصفة عامة ألكثر من
 10ف ــي الـمـئــة بـيـنـمــا ارتـفـعــت
حصة بنك بوبيان من تمويل
األفراد لتتجاوز نسبة  14في
المئة.
وأوضح أن عام  2020شهد
مجموعة من التطورات أبرزها
االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـل ــى ب ـن ــك ل ـنــدن
والـشــرق األوس ــط فــي المملكة
المتحدة ،بالتالي أصبح لدى
ب ـنــك ب ــوب ـي ــان ذراع مـصــرفـيــة
أجنبية كمنصة لتعزيز قاعدة
الـ ـعـ ـم ــاء مـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ــرك ـي ــز
ع ـلــى خ ــدم ــات إدارة ال ـث ــروات
والخدمات المصرفية الرقمية.
ً
ون ـ ــوه ب ــأن ــه «اسـ ـتـ ـن ــادا إلــى
استراتيجيتنا وإ ل ــى هيكلية
طبيعة العمل ا لـخــا صــة ببنك
بــوب ـيــان ،دفعتنا ال ـقــدرة على
اإلبـ ـ ــداع واالب ـت ـك ــار وال ـمــرونــة
إل ــى تـطــويــر مـنـتـجــات جــديــدة
وتـحـسـيــن مـسـتــوى الـخــدمــات
وب ــرام ــج ال ـع ـمــل لـخـلــق أفـضــل
التجارب المصرفية المتطورة
والموثوقة للعمالء».
وأشـ ــار إل ــى أن ــه «ب ـن ـ ً
ـاء على
ت ــوج ـه ــات ـن ــا خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
ال ـم ــاض ـي ــة لـ ــريـ ــادة ال ـخ ــدم ــات
المصرفية الرقمية ،تمكنا أثناء
األزمة من المحافظة على سير
ع ـم ــل ال ـم ـن ـت ـجــات الـمـصــرفـيــة
ً
ورض ـ ـ ــا ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،ف ـ ـضـ ــا عــن
الـتـفــوق على تــوقـعــات السوق
في هذا المجال».
وذكـ ـ ــر أن «الـ ـثـ ـق ــة ن ـم ــت فــي
المنتجات المصرفية الرقمية
إل ـ ـ ــى درج ـ ـ ـ ــة دف ـ ـعـ ــت الـ ـعـ ـم ــاء

لــا عـتـمــاد عـلــى التكنولوجيا
الرقمية ،بما في ذلك التحادث
الرقمي
والـ ـت ــواص ــل الـمـعـتـمــد على
ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي وع ـل ـيــه،
تـتـمـحــور اسـتــراتـيـجـيـتـنــا في
الـخــدمــات المصرفية الرقمية
ح ـ ـ ـ ــول شـ ـغـ ـفـ ـن ــا ف ـ ـ ــي اعـ ـتـ ـب ــار
عـمــائـنــا مــركــز اهـتـمــامـنــا في
جميع أنشطتنا».
يذكر أن الماجد الذي يشغل
ً
أي ـض ــا مـنـصــب رئ ـي ــس ات ـحــاد
مـ ـص ــارف ال ـك ــوي ــت ش ـ ــارك في
المؤتمر السنوي الذي تنظمه
مــؤس ـســة «غ ـلــوبــل فــايـنــانــس»
هذا العام عبر وسائل التواصل
عن بعد بمشاركة محافظ بنك
الكويت المركزي
د .مـحـمــد ال ـهــاشــل ،ونخبة
من مسؤولي البنوك وشركات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـك ــوي ـت ـي ــة حـيــث
ت ـط ــرق ال ـم ــؤت ـم ــر ل ـل ـعــديــد مــن
ال ـق ـض ــاي ــا والـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
تـ ـ ــواجـ ـ ــه ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ً
خصوصا فــي مرحلة مــا بعد
كورونا.
كـ ـم ــا اسـ ـتـ ـع ــرض ال ـم ــؤت ـم ــر
بـ ـ ـح ـ ــث الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــل والـ ـ ــوسـ ـ ــائـ ـ ــل
الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـت ــي واجـ ـه ــت من
خاللها البنوك الكويتية أزمة
كورونا ووضعها الحالي بعد
مرور أكثر من عام على األزمة
السيما مع العودة لإلجراء ات
الـمـتـشــددة واإلغـ ــاق والحظر
وتـ ــأث ـ ـيـ ــر ذل ـ ـ ــك عـ ـل ــى م ـخ ـت ـلــف
القطاعات االقتصادية.
ً
وناقش المؤتمر أيضا تطور
الـخــدمــات المصرفية الرقمية
في الكويت ونجاح الكثير من
البنوك في مواجهة األزمة من
خــال توفير أعـلــى مستويات
الخدمة عبر القنوات الرقمية
السيما خالل فترات الحظرين
الشامل والجزئي.

«التعليم واالقتصاد المعرفي» بالغرفة
تناقش تطوير األساليب التعليمية
عقدت لجنة التعليم واالقتصاد المعرفي،
المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
الكويت ،اجتماعها الرابع لعام  2021برئاسة
طالل الجري ،وحضور أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة جــدول أعمالها ،وسلطت
ال ـ ـضـ ــوء عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم واالقـ ـتـ ـص ــاد
المعرفي في تنمية المهارات وتطوير األساليب
الـتـعـلـيـمـيــة ومــواك ـبــة ال ـت ـطــور ال ـم ـت ـســارع في
أنـظـمــة الـتـعـلـيــم ،كـمــا نــاقـشــت ضـ ــرورة وضــع
خطط محددة وجدول زمني إلنجاز أولوياتها،
وق ــام ــت بــاس ـت ـعــراض يــوضــح وض ــع الـكــويــت

أسعار صرف العمالت العالمية

التعليمي مقارنة بــدول الخليج ،وأهــم الطرق
التعليمية التي يمكن بحثها وتناولها خالل
الفترة القادمة ،واتخاذ السبل الالزمة والسعي
للتطوير المستدام.
وأشار األعضاء إلى أن تشكيل هذه اللجنة
فــي غــرفــة ت ـجــارة وصـنــاعــة الـكــويــت مساهمة
جديرة باالهتمام والعمل لنجاحها هو الهدف
األسـ ــاسـ ــي ف ــي ت ـط ــوي ــر ال ـت ـع ـل ـيــم واالق ـت ـص ــاد
المعرفي في الكويت.

جانب من االجتماع

«المتحد» يعلن فائزي السحب
األسبوعي لـ«الحصاد»

«األهلي» يحظى بتقدير المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
لدعمه خطة المساعدة اإلقليمية 2021-2020

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مع االلتزام التام بكل اإلرشــادات الوقائية من الجهات
الصحية ،أجرى البنك األهلي المتحد ،أمس األول ،السحب
األسبوعي على جوائز الحصاد اإلسالمي ،حساب السحب
على الجوائز اإلسالمي األول في الكويت والحاصل على
«جائزة أفضل برنامج إدخار في الكويت لعام  »2019من
ً
مجلة «بانكر ميدل إيست» المرموقة ،نظرا إلى العديد من
المميزات التي ينفرد بها ،إذ 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 وهم :وفاء حسن الحمادي ،وفيصل حامد الحمود،
وسعاد مدلول الصليلي ،وعيد أحمد الـشــراح ،وميرلين
سامانثا دي كروز ،ومحمد سيد باقر الشخص ،ومحمد
علي أشكناني ،وشمس علي م ــراد ،وخــالــد أحـمــد ،وفجر
عثمان السعيد ،وعلي عبدالرضا عبدالله ،وزيــدان عراك
العنزي ،وندى حسن الصادق ،وعبد العزيز محسن كليب،
وشذى فهد الدبوس ،وكريمة خضير كرم ،ومطيعة حماد
عـبــده ،وعبدالله ســالــم العلي ،ومـنــال عبدالله الهاجري،
وفريدة محمد رضا.
كذلك تقدم جوائز الحصاد  20جائزة أسبوعية بقيمة
ألف دينار لكل رابح .وإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز
ال ـجــذابــة ،يحظى الـعـمــاء ب ــأرب ــاح سـنــويــة مـتــوقـعــة على
أســاس عقد الوكالة ضمن هــذا الحساب ،وهــو مــا يجعل
ً
حساب الحصاد اإلسالمي مفيدا لألسرة وللراغبين في
التوفير بوجه عام من خالل تحقيقه للعديد من المميزات
س ــواء عـلــى ال ـمــدى الـقـصـيــر أو عـلــى ال ـمــدى الـطــويــل مما
يقابل باستحسان وتقدير مختلف العمالء سواء الجدد
أو الحاليين.

فوزي الثنيان مع نادر النقيب وفواز الخالدي
أع ـل ــن ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي ال ـكــوي ـتــي دع ـم ــه لخطة
المساعدة اإلقليمية للمفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين .2021-2020
وقد قام نادر النقيب ،مسؤول شراكات القطاع
الخاص لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين في الكويت ،بزيارة «األهلي»،
لتقديم الشكر إلى فريق البنك على هذه المساهمة
النبيلة.
وك ــان ف ــوزي الـثـنـيــان ،ال ـمــديــر ال ـعــام لـشــؤون
مجلس اإلدارة ،في استقبال الوفد الزائر وتسلم
خطاب الشكر والتقدير.
ووفـ ــق ت ـقــديــرات الـمـفــوضـيــة ،ه ـنــاك م ــا يــزيــد
على  10ماليين نازح والجئ في سورية والعراق
ول ـب ـنــان واألردن وم ـصــر .وبــالـنـسـبــة للكثيرين
منهم ،كان هذا الفصل هو فصل الشتاء العاشر
عـلــى ال ـت ــوال ــي ل ـهــم ،وه ــم يـعـيـشــون ف ــي أوض ــاع
النزوح واللجوء ،مع مواجهة العائالت معاناة
أشد وأقسى في هذا العام ،بسبب انتشار جائحة
كورونا وآثارها االجتماعية واالقتصادية.

والش ــك أن المساهمة األخ ـيــرة مــن «األهـلــي»
س ـت ـســاعــد ال ـم ـفــوض ـيــة ف ــي إم ـ ـ ــداد ال ـنــازح ـيــن
والالجئين بمواد اإلغاثة األساسية والموارد
الالزمة لمواجهة البرد القارس ،مثل :البطانيات
عالية التدفئة ،والمالبس الشتوية ،والمساعدة
الـنـقــديــة .كـمــا سـتــدعــم ه ــذه الـمـســاهـمــة جهود
ترميم مــآوي الالجئين وتحسينها ،لتمكينها
مــن مقاومة الـعــوامــل الـجــويــة .وستشكل كذلك
مـصــدر دع ــم إلدخـ ــال تحسينات عـلــى شبكات
الصرف الصحي ،وغيرها من البنى التحتية،
في المعسكرات والمخيمات العشوائية لالجئين.
وتأتي هذه الشراكة مع المفوضية السامية
ً
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تماشيا مع
ج ـهــود «األهـ ـل ــي» الـمـسـتـمــرة إلح ـ ــداث ف ــرق في
المجتمعات التي يعمل فيها.
جدير بالذكر ،أن البنك تعاون مع المفوضية
ً
في «حملة دفــي قلوبهم» العام الماضي ،دعما
لخطة استجابة المفوضية في شتاء .2019
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مشاريع في «مينا» بـ  3.3تريليونات دوالر توسع الفرص المستقبلية
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التنوع االقتصادي اإلقليمي أكثر حيوية من أي وقت مضى

رغم الفرص الهائلة
في منطقة «مينا»
هناك تحديات
كبيرة مع تأخر
المشاريع المخطط
لها بسبب أزمة
كورونا عالوة على
ضعف أسعار النفط

ف ــي ح ـي ــن ت ـت ـم ـتــع مـنـطـقــة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال
إفريقيا (مينا) بفرص غنية
ل ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن
وال ـ ـم ـ ـطـ ــوريـ ــن وال ـم ـق ــاول ـي ــن
والمصنعين والموردين مع
حوالي  4.1تريليونات دوالر
مــن ا لـمـشــار يــع المخطط لها
أو ق ـيــد ا ل ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي جـمـيــع
أنحاء المنطقة ،فإن كل دولة
ت ـس ـت ـث ـم ــر ب ـك ـث ــاف ــة ل ـت ـنــويــع
وت ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــع اق ـ ـت ـ ـصـ ــادات ـ ـهـ ــا،
وت ـل ـب ـيــة اح ـت ـي ــاج ــات ال ـن ـمــو
السكاني السريع.
ووفـ ـ ــق م ــا رصـ ـ ــدت مـجـلــة
" مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد" ف ـ ـ ـ ــإن ح ـ ـ ــوا ل ـ ـ ــي 3.3
تـ ـ ــر ي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــو نـ ـ ــات دوالر م ــن
ال ـم ـش ــاري ــع (أكـ ـث ــر م ــن ثــاثــة
أربـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة
اإلج ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة) ف ـ ـ ــي م ــرحـ ـل ــة
الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط قـ ـب ــل ال ـت ـن ـف ـي ــذ،
مما يعني أن طريق الفرص
ً
المستقبلية أصبح واسعا .
وينطبق هذا بشكل خاص
ع ـلــى دول م ـج ـلــس ا ل ـت ـعــاون
ا لـخـلـيـجــي ،ا لـتــي تـمـثــل أكثر
م ــن ثـلـثــي جـمـيــع الـمـشــاريــع

فــي ا لـمـنـطـقــة ،و كــذ لــك مصر،
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــع بـ ـنـ ـهـ ـض ــة
اقتصادية قوية.

المشاريع حسب القطاع
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،تـسـتـثـمــر
شـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
فـ ــي مـ ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـق ـي ــب عــن
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــط والـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــاز إلي ـ ـ ـجـ ـ ــاد
احتياطيات جــد يــدة وز يــادة
السعة وتحسين الكفاء ة في
ً
أصــول ـهــا .كـمــا تـمـضــي قــدمــا
في خططها النهائية إلنتاج
زي ـ ـ ـ ــوت مـ ـ ـك ـ ــررة ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات
بتروكيماوية عالية القيمة.
وي ـ ـش ـ ـهـ ــد قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـط ــاق ــة
ً
ً
وال ـ ـم ـ ـيـ ــاه أيـ ـ ـض ـ ــا ازدهـ ـ ـ ـ ـ ــارا،
ح ـ ـيـ ــث تـ ـسـ ـع ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــات
إل ــى تـلـبـيــة الـطـلــب الـمـتــزايــد
على الكهرباء والمياه ،وفي
ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه زيـ ـ ـ ـ ــادة أم ــن
ال ـط ــاق ــة وت ـق ـل ـيــل ان ـب ـعــاثــات
ث ــان ــي أك ـس ـي ــد الـ ـك ــرب ــون مــن
خــال االستثمار فــي الطاقة
النظيفة.
وت ـع ـت ـبــر إمـ ـك ــان ــات ق ـطــاع

النقل والخدمات اللوجستية
ً
ً
مـكــو نــا ر ئـيـسـيــا فــي الخطط
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ،إذ
ت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى ب ـ ـنـ ــاء ش ـب ـك ــات
عالية السرعة ،بينما تعمل
الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـطـ ـ ـط ـ ــات الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة
الطموحة للمدن على تشكيل
م ــوج ــة م ــن م ـش ــاري ــع ال ـم ــدن
الذكية.
وال نـ ـ ـغـ ـ ـف ـ ــل ع ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـط ـ ــاع
ال ـت ـش ـي ـي ــد والـ ـبـ ـن ــاء ك ـم ـكــون
أ س ـ ـ ــا س ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــط دول
المنطقة ،إذ تمثل الشريحة
ً
األكبر بين ما سلف ،مدفوعا
بــاال سـتـثـمــار فــي الممتلكات
الـخــاصــة وتـطــويــر الـمــدارس
وال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات وم ـش ــاري ــع
البنية التحتية االجتماعية
األخرى.
ل ـكــن إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـفــرص
ً
ال ـ ـ ـهـ ـ ــائ ـ ـ ـلـ ـ ــة ،ت ـ ـ ــوج ـ ـ ــد أيـ ـ ـض ـ ــا
ت ـ ـحـ ــد يـ ــات ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،إذ أدت
جــا ئـحــة كــورو نــا إ لــى تأخير
المشاريع المخطط لها ،كما
دف ـ ــع ض ـع ــف أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
إ لــى تخفيضات فــي اإل نـفــاق
على المشاريع ،في حين أدى

مطلوب خطة إنقاذ اقتصادية قبل فوات األوان

محمد العنجري
M.Alanjari83@Gmail.com

قال "عراب النفط" وزير البترول السعودي الراحل
أحمد زكــي يماني ،فــي مقابلة لــه مــع صحيفة "ذي
تليغراف" ،إن العصر الحجري انتهى ولم ينقرض
ال ـح ـجــر ،وع ـص ــر ال ـب ًـت ــرول سـيـنـتـهــي ول ــن ينضب
البترول ،فليس بعيدا عنا وفي األمس القريب هزت
الكويت أزمة تجارة اللؤلؤ ،ففي عام  1928ظهر اللؤلؤ
ُالمستزرع ليطيح اللؤلؤ الطبيعي ،ومــع كثرة ما
طرح منه في األسواق؛ نزلت قيمته وزاد في رخصه
التنافس على البيع وعدم اتفاق التجار على أسعار
محددة له ،وعانى كل العاملين بتجارة اللؤلؤ من
الغاصة إلى التجار ومن الكساد ّ
أمر المعاناة ،ولم
تكن ثمة أعمال أخرى يعملون بها ،فتم استكشاف
النفط بعدها لينقذ البالد من ويالت البطالة والفقر.
غير أنه من الطبيعي أن تتكرر تلك التجربة مع
تجارة البترول ،التي تعد المصدر الرئيسي إن لم
تكن الوحيدة لالقتصاد الكويتي المتواضع ،فقد
تقاعست الدولة منذ عقود طويلة في تنويع مصادر
ً
الــدخــل ،رغــم أن دوال خليجية مـجــاورة هرعت إلى
تنويع مصادر دخلها منذ استشعرت هذا الخطر،
ورغم تلك األخطار فإننا ال نزال نمتلك من اإلمكانيات
والقدرات الهائلة إليجاد حلول وإصالحات من أجل
تدعيم االقتصاد الوطني وتخفيف االعتماد على
هذا المصدر قبل فوات األوان ،فمن رحم األزمات تولد
الهمة واإلصالحات.
وعـلــى سبيل الـمـثــال ،حين انـهــار فــي عــام 1983
اقتصاد الكيان الصهيوني أعلنت أكبر أربعة مصارف
إسرائيلية اإلفــاس مما ترتب عليه انهيار النظام
المصرفي وأس ــواق ت ــداول األسـهــم ،وعليه ارتفعت
البطالة إلى نسب غير مسبوقة بسبب فقدان آالف
اإلســرائـيـلـيـيــن وظــائـفـهــم وانـ ـه ــارت الـعـمـلــة وتــأثــر
االقتصاد إثر ذلك ،فقامت الحكومة بمحاوالت يائسة
لتعديل الوضع االقتصادي دون جدوى ،إلى أن قدم
مستشار في وزارة التجارة والصناعة يدعى إيغال
إرلتش مشروع إنقاذ لحكومة الكيان الصهيوني
ف ــي ب ــداي ــات الـتـسـعـيـنـيــات وه ــو بــرنــامــج تمويلي
للشركات الناشئة يسمى مشروع المبادرة ،وتقوم
فكرته على استثمار الحكومة بمبلغ مئة مليون
دوالر إلنشاء عشرة صناديق استثمارية تتخصص
بتمويل الشركات الناشئة ،وكل صندوق يتكون من
ثــاث وظــائــف ،مستثمرين مخاطرين إسرائيليين
متدربين (الهدف تعليمي) ،وشركة استثمار مخاطر
أجنبية ،وشركة استثمارية تقليدية ،وعلى جميع

هؤالء المستثمرين توفير  16مليون دوالر كرأسمال
ل ـل ـص ـنــدوق االس ـت ـث ـم ــاري ،وفـ ــي ال ـم ـقــابــل يضيف
البرنامج  8ماليين دوالر للصندوق ،وسبب تهافت
المستثمرين على هــذا الصندوق هو أن الحكومة
تنسحب من الصندوق في حالة نجاحه ،وبإمكان
الشركات االستثمارية شراء أسهم الحكومة في هذا
البرنامج بنفس القيمة االسمية ،وبهذه الطريقة تعود
أرباح البرنامج للمستثمرين فقط وتخرج الدولة من
االستثمار.
الصناديق العشرة التي تم تأسيسها عن طريق
برنامج المبادرة بين عامي  1993و 1996استطاعت
جمع استثمارات بلغت  250مليون دوالر ،واليوم
ً
تدير هذه الصناديق رأسماال يزيد على ثالثة مليارات
دوالر ،وتقوم بدعم آالف الشركات الناشئة في الكيان
الصهيوني ،فالنتيجة أن االستثمار الجريء أسهم
فــي ري ــادة األع ـمــال فــي ذل ــك الـكـيــان ،وال ـيــوم توجد
أكثر من  30شركة أجنبية رائدة في مجال األبحاث
والتكنولوجيا لديهم ،وتوجد أكثر من ً  4000شركة
ابـتـكــاريــة وتكنولوجية جــديــدة أي ـضــا ،ناهيك عن
توفير عشرات اآلالف من فــرص العمل إضافة إلى
المتقدمة،
التكنولوجيا
صناعات
ً
ً
ً
الريادة العالمية في ً
فأصبحت بذلك مركزا علميا وتكنولوجيا عالميا.
ومما يؤسف له أن يضرب هذا المثال بمبادرات
في دولة الكيان الصهيوني ،فتتجاوز كل العقبات،
بل تخلق فرص عمل وتنمية جبارة ،وكان األولى به
أن يحدث في بلد عربي.
وع ـلــى أي حـ ــال ،ف ــإن ال ـكــويــت ال ـي ــوم تمتلك من
اإلمكانيات الكبيرة التي يمكن من خاللها االستفادة
من استثماراتها المالية في الخارج االستفادة األمثل
من أجــل تدعيم االقتصاد الوطني ،من خــال خلق
فــرص استثمارية واستقطاب الـشــركــات األجنبية
المعنية باألعمال التكنولوجية للعمل في الكويت
مــن خ ــال تقديم حــوافــز وتسهيالت مالية للعمل
في السوق الكويتي ،مما سيترتب عليه خلق فرص
عمل للمواطنين واستقطاب رؤوس أمــوال أجنبية
للكويت وتنويع لمصادر ًالدخل ،فلكم أن تتخيلوا
الكويت تستثمر محليا نحو مئة مليون دوالر
أن ً
سنويا في قطاع تكنولوجيا الروبوتات ،فيما يبلغ
حجم استثمارات الكويت الخارجية في هذا القطاع
عبر صناديق تكنوولوجية يساهم فيها الصندوق
السيادي الكويتي بقيمة تتجاوز مليار دوالر.

استقرار الدوالر
واليورو وتراجع
اإلسترليني
اسـتـقــر سـعــر ص ــرف ال ــدوالر
أمــام الدينار أمــس عند مستوى
 0.302ديـ ـن ــار ف ــي ح ـيــن اسـتـقــر
اليورو عند مستوى  0.357دينار
مقارنة بأسعار أمس األول.
وق ــال بـنــك ال ـكــويــت الـمــركــزي
في نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي إن سـ ـع ــر ص ــرف
الجنيه اإلسترليني انخفض إلى
مـسـتــوى  0.414دي ـنــار فــي حين
انخفض الفرنك السويسري الى
مـسـتــوى  0.322دي ـنــار واسـتـقــر
الين الياباني عند مستوى 0.003
دي ـنــار .وارت ـفــع الـ ــدوالر مــع فتح
األسـ ــواق األوروب ـي ــة بـعــدمــا بلغ
أعـلــى مـسـتــوى فــي أرب ـعــة أشهر
م ـق ــاب ــل ال ـ ـيـ ــورو خـ ــال الـجـلـســة
اآلسيوية ،مع تركيز المتعاملين
ف ــي ال ـس ــوق عـلــى آف ــاق الـتـعــافــي
المتباينة في الواليات المتحدة
وأوروب ــا وت ـضــاؤل اإلق ـبــال على
المخاطرة.
وت ــراجـ ـع ــت أس ـ ـ ـ ــواق األس ـه ــم
العالمية إلــى أدنــى مستوياتها
ف ـ ــي أسـ ـب ــوعـ ـي ــن بـ ـع ــد ع ـم ـل ـيــات
بيع ألسهم قطاع التكنولوجيا
ال ـص ـي ـن ــي ب ـس ـب ــب م ـ ـخـ ــاوف مــن
إل ـغ ــاء إدراجـ ـه ــا م ــن ال ـبــورصــات
األميركية.
كـمــا ضـغـطــت م ـخــاوف بشأن
إجــراءات العزل العام في أوروبا
عـلــى األس ـ ــواق .ول ــم يـسـفــر ق ــرار
ال ـم ـس ـت ـشــارة األل ـمــان ـيــة أنـجـيــا
ميركل بإلغاء خطط اإلغالق في
عيد الفصح عن تحسن يذكر في
المعنويات.

انـهـيــار الـنـشــاط االقـتـصــادي
بسبب اإل غــاق إ لــى إضعاف
ال ـت ــوق ـع ــات ل ـل ـق ـطــاعــات غـيــر
ا لـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــة ،مـ ـ ـم ـ ــا زاد م ــن
انخفاض أسعار العقارات.
وعلى الرغم من حالة عدم
ال ـي ـق ـيــن ،ال يـ ــزال ج ــزء كـبـيــر
ً
ً
مــن المنطقة غنيا وملتزما
ب ـخ ـط ــط ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
ب ـ ـهـ ــم .وس ـي ـس ـت ـم ــر هـ ـ ــذا فــي
دفـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ض ـخ ـمــة
إلــى الـمـشــاريــع الــرأسـمــالـيــة.
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا شـ ـ ـه ـ ــد ع ـ ـ ـ ــام 2020

ً
ً
انـ ـكـ ـم ــاش ــا حـ ـ ـ ــادا فـ ــي ق ـي ـمــة
العقود الممنوحة في جميع
أنحاء المنطقة ،من المقرر أن
ينتعش نشاط المشروعات
فــي ع ــام  2021مــع ا سـتـمــرار
ت ـعــافــي االق ـت ـص ــاد وأس ـع ــار
النفط.

اقتصاد

سويفت تتبرع بـ  50ألف دوالر ألسرة تضررت من «كورونا»
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قررت النجمة العالمية تايلور سويفت مساعدة أسرة تضررت من جائحة
كــورو نــا ،حيث تبرعت ب ـ  50أ لــف دوالر ال مــرأة فـقــدت زو جـهــا بسبب فيروس
كورونا.
ُ
وشاركت بالتبرع والدة تايلور ،وتدعى أندريا ،حيث قدمتا المبلغ لسيدة
اسمها فيكي ،وهي أم لخمس بنات من تينيسي توفي زوجها ثيودس راي
كوارليس بفيروس كورونا قبل الكريسماس العام الماضي.
من جهة أخرى ،استطاعت سويفت أن تخطف األنظار أخيرا خالل حضورها
حفل توزيع جوائز غرامي لعام  ،2021حيث اختارت أن تظهر على السجادة
ا لـحـمــراء مــر تــد يــة فـسـتــا نــا قـصـيــرا ( ،)floralو ه ــو وا ح ــد مــن أ ب ــرز تصميمات
دار أز ي ــاء " "Oscar de la Rentaو صــل سـعــره إ لــى  9294جنيها إسترلينيا،
واختارت حذاء ها من مجموعة تصميمات دار أزياء "."Christian Louboutin
أما المجوهرات ،فكانت من "."Cathy Waterman
وأثارت سويفت ضجة كبيرة خالل الحفل بعد ظهورها وهي تتبادل أطراف
الحديث مع النجم العالمي هاري ستايل ،الذي كانت تجمعهما قصة حب قوية
عام  ،2012وهو ما جعل البعض يتكهن بتجدد عالقتهما قريبا.

تايلور سويفت

«نومادالند» أفضل فيلم بجمعية منتجي هوليوود
تقدم على «ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن» و«مانك»
اخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــارت ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــي ه ـ ــولـ ـ ـي ـ ــوود
" نــو مــادال نــد" أفضل فيلم للعام الحالي ،معززة
بمنحه هــذه ا لـجــا ئــزة آ مــا لــه أ كـثــر فــأ كـثــر للفوز
باألوسكار.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ــت دف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت جـ ـ ــائ ـ ـ ـحـ ـ ــة كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا
اال س ـتــود يــو هــات إ لــى إر ج ــاء إ ط ــاق إنتاجاتها
ً
ال ـض ـخ ـم ــة ،ت ـ ـقـ ـ ّـدم "ن ـ ــوم ـ ــادالن ـ ــد" م ـ ـجـ ــددا عـلــى
م ـنــا ف ـس ـيــه ا ل ــر ئ ـي ـس ـي ـي ــن "ذي تـ ــرا يـ ــل أوف ذي
شيكاغو سفن" للممثل العالمي إيدي ريدماين،
و" مــا نــك" للنجمة توبينس ميدلتون من إنتاج

ملصق «نومادالند»

"نتفليكس" ،بعدما كان هذا الشريط عن "سكان
المقطورات" األميركيين الذين يجوبون الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي مــركـبــاتـهــم ال ـقــدي ـمــة (ومـعـظـمـهــم
ً
ليسوا ممثلين محترفين) ،وفاز أيضا بجائزة
أفضل فيلم درامي ضمن جوائز "غولدن غلوب".
وقـ ــال مـنـتــج الـفـيـلــم بـيـتــر س ـب ـيــرز" :ف ــي عــام
ً
عشنا خالله جميعا حياة منعزلة ،وبدت األفالم
ضــروريــة لـلـغــايــة ،نـحــن ف ـخــورون بــإنـتــاج فيلم
يخاطب المجتمع ويجمعنا".
وتولت األميركية من أصل صيني كلويه جاو،
ً
البالغة  38عاما ،إخراج هذا الفيلم ،الذي تؤدي
دور البطولة فيه الممثلة فرانسس ماكدورماند،
الحائزة جائزتي أوسكار.
ً
ً
ّ
وتشكل جوائز الجمعية مــؤ شــرا موثوقا به
ً
نسبيا لمعرفة هوية األعمال المحتمل حصولها
ّ
ع ـلــى ج ــوائ ــز األوسـ ـك ــار ال ـتــي تـ ــوزع ف ــي نـهــايــة
أبريل ،وتضم الجمعية  8آالف من العاملين في
القطاع يملكون القرار في هوليوود ،ومن آخر
ً
ً
 13عمال فائزا بجائزة األوسكار ألفضل فيلم،
 10أعمال كانت نالت قبلها جائزة الجمعية.
وحـ ـ ـص ـ ــدت مـ ـنـ ـص ــات الـ ـفـ ـي ــدي ــو عـ ـل ــى ط ـلــب
ال ـ ـتـ ــرش ـ ـي ـ ـحـ ــات فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاق إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـجـ ــوائـ ــز
السينمائية هذه السنة ،بفعل اضطرار شركات
اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـك ـب ــرى إلـ ــى ت ــأج ـي ــل إط ـ ــاق ع ــروض
ً
إنتاجاتها ،نظرا إلى إقفال دور السينما خالل
الجائحة.

ميغان ذا ستاليون

واستحوذت "نتفليكس" و"أمازون" وحدهما
ع ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ــن ن ـص ــف ال ـت ــرش ـي ـح ــات فـ ــي فـئــة
الـسـيـنـمــا ل ـجــوائــز جـمـعـيــة مـنـتـجــي هــول ـيــوود،
ّ
لـكــن الـفــوز كــان فــي نـهــايــة الـمـطــاف مــن نصيب
استديوهات "سيرتشاليت" التابعة لـ "ديزني"،
وهي منتجة "نومادالند".
ك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ـ ـ ــازت "ديـ ـ ــزنـ ـ ــي"فـ ـ ــي فـ ـئـ ـت ــي األف ـ ـ ــام
ال ـ ـت ـ ـحـ ــري ـ ـك ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال "س ـ ـ ـ ـ ـ ــول" واألف ـ ـ ـ ـ ــام
التلفزيونية من خالل "هاملتون".
أما جائزة الترضية لـ "نتفليكس" فكان
ف ــوزه ــا بـ ـج ــائ ــزة أفـ ـض ــل ف ـي ـل ــم وث ــائ ـق ــي
ب ـف ـض ــل "م ـ ـ ــاي أوك ـ ـتـ ــوبـ ــوس ت ـي ـت ـشــر"
ال ــذي ارتـفـعــت بــذلــك حـظــوظــه للفوز
باألوسكار.
ً
ونالت "نتفليكس" أيضا جائزة
أف ـض ــل مـسـلـســل ق ـص ـيــر ع ــن "ذي
كوينز غامبيت" ،وجائزة أفضل
مسلسل درامي عن "ذي كراون".
ً
ولم يكن مفاجئا فوز الموسم
األخـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــن م ـس ـل ـس ــل "ش ـي ـت ــس
كـ ــريـ ــك" فـ ــي فـ ـئ ــة أف ـ ـضـ ــل م ـس ـل ـســل
ك ــومـ ـي ــدي ،ف ــي ح ـي ــن نـ ــال ال ـبــرنــامــج
ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــواري "السـ ـ ـ ـ ـ ــت ويـ ـ ـ ـ ــك ت ـ ــون ـ ــاي ـ ــت"
للبريطاني جــون أوليفر جائزة الجمعية
ً
للسنة السادسة تواليا .
(أ ف ب)

جورج كلوني

ذا ستاليون تشارك في مهرجان «بارك اليف»
كشفت إدارة مهرجان "بارك اليف" الموسيقي الشهير عن مشاركة النجمة العالمية
ميغان ذا ستاليون هذا العام ضمن فعالياته ،المقررة في سبتمبر المقبل ،بعد أن أجبر
فيروس كــورو نــا إدارة المهرجان على إلغائه ،بالتزامن مع إلغاء كل األ حــداث الفنية
الضخمة خالل عام .2020
وأشارت تقارير فنية إلى أن مغني الراب الشهير  ،Daveالذي يمتلك شعبية كبيرة حول
العالم ،سيشارك أيضا في فعاليات المهرجان ،إلى جانب فريق  Disclosureالموسيقي.
من جانبها ،حصدت ذا ستاليون أخيرا جائزة أفضل مغنية صاعدة بحفل توزيع
ج ــوائ ــز غ ــرام ــي ل ـعــام  ،2021لـكـنـهــا ل ــم تـسـلــم م ــن االن ـت ـق ــادات ال ـتــي واج ـه ـت ـهــا ،بسبب
االستعراض الذي قدمته مع نجمة الراب الشهيرة كاردي بي ألغنية " ،"wapلما يحمله
من إيحاء ات غير الئقة.

توبينس ميدلتون

«غودزيال ضد كونغ»

كلوني يهجر الشاشة للتركيز على األعمال الهادفة «غودزيال ضد كونغ» يفتتح دور السينما األميركية
أكد الممثل األميركيجورج كلوني ،أن إطالالته على الشاشة تراجعت ،والسبب أنه يريد
التركيز على األعمال الهادفة ،سواء بالتمثيل أو اإلخراج أو اإلنتاج.
وأوضح كلوني ،في مقابلة تلفزيونية ،أنه منشغل حاليا بفيلمه الجديد "ذي ميدنايت سكاي
" ،الذي يدور في إطار خيالي علمي حول مستقبل األرض ،ويسلط الضوء على عتمة المستقبل
الذي بات يلوح أمامنا ،مضيفا" :الوباء الحالي ليس سوى واحد من تلك المالمح وعن الندم
والرغبة في االنعتاق من الماضي لتصحيح مسار المستقبل".
واستطرد" :نعي األخطاء التي يرتكبها البشر تجاه بعضهم وتجاه البيئة التي يعيشون
فيها ،والمخاطر الناتجة عن الحروب واألمــراض والنزاعات ،وال أفقد األمل بالمستقبل ،لكن
لدينا مسؤوليات كبيرة حياله ،وأعتقد أن واجب كل منا في مجاله هو فعل شيء مهم لحماية
مستقبل البشر والبيئة".

يشهد فيلم "غودزيال ضد كونغ" ( )Godzilla vs. Kongعودة افتتاح دور السينما األميركية
في  4أبريل المقبل ،كما يتم عرض الفيلم في المملكة المتحدة ،التي أعلنت عودة دور العرض
في  17مايو المقبل.
وطرحت الشركة المنتجة لفيلم " "Godzilla vs. Kongملصقين جديدين للعمل ،الذي ُ
سيعرض
بدور العرض حول العالم بداية من  31الجاري ،بعد تأجيل طرح العمل من  26من نفس الشهر،
دون إعالن األسباب .واحتوت الصور الترويجية على جملة " ،"One Will Fallوالتي تدل على
فوز واحد فقط من الشخصيات األسطورية في العمل.
والفيلم بطولة ألكسندر سكارسغارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري
وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون والنس ريديك وكايل تشاندلر وديميان
بشير وكايلي هوتل وحكيم كاي كاظم وروني تشينغ.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
مهنيا :عدم الغنى في اليد ليس عيبا،
بل العيب في عدم غنى النفس.
ً
ّ
عاطفيا :يحن قلبك على شريك حياتك
ً
ألنه يضحي كثيرا ّ في خدمتك.
ً
تتكلم فــي غضبك بـ ّ
ـأي
اجـتـمــاعـيــا :ال
كلمة كــي ال تـنــدم عليها عنما تكون
راضيا.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا :كن مداوما على عملك وأنجزه
بمهارة تبلغ هدفك بسرعة.
ً
عــاطـفـيــا :يـغـيــب الـحـبـيــب عــن عينيك
ً
زم ـن ــا ل ـظ ــروف ق ــاه ــرة وت ـش ـتــاق الـيــه
ً
كثيرا.
ّ
ً
اجتماعيا :أنت تقلل من قيمة نفسك
عندما تصاحب مجموعة من األشرار.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :من وظف حياته في جمع المال ال
يستطيع به شراء لحظة من العمر.
ّ
ً
التمتع بــالـحـ ّـب يـكــون فــي ّ
قمته
عــاطـفـيــا:
عندما تتوافقان على رؤية واحدة.
اجـتـمــاعـيـ ًـاّ :
رح ــب بـصــديـقــكّ اذا مــا زارك
وأصغ الى حديثه عندما يتكلم.
ِ
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :مصائب الدهر كثيرة لكن إرادتك
أقوى على مواجهتها بالعمل الجادّ.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـضــع ال ـش ــري ــك ي ــده ف ــي يــدك
ً
ّ
وتصممان معا على تجاوز المشكالت.
ً
ً
ً
اجتماعيا :كن صـبــورا وثابتا في حال
ً
الشدائد فالغيوم ستنجلي قريبا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ليس الغنى بالمال الذي تجنيه فقط
بل باألخالق الكريمة.
ً
عاطفيا :تشتهي نفسك مــا ال يحق لــك به
ً
فكن مخلصا للشريك.
ً
اجتماعيا :مهما اشـتــدت الـظــروف ال تبع
دينك بدنياك فتخسر االثنين.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :الدهر يقف لك بالمرصاد فجابه
بالصبر حتى تنفرج األمور.
ً
عاطفيا :الكالم الجارح عند الحوار يؤذي
بدون أن يؤدي إلى نتيجة.
ً
اجتماعيا :اعتن بصحتك ّ
وحدد مواعيد
ِ
ثابتة لوقعاتك اليومية.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :ال تـتـبــاه بـمـعــرفـتــك المهنية
فهناك من لديه خبرة أهم منك.
ً
عاطفيا :ظروفكما العاطفية تتالعب
الرياح بها بسبب تدخل اآلخرين.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :علينا أن نبتسم قـبــل أن
نكون سعداء ألنه يجلب التفاؤل.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :أنت أمام قرار ّ
جدي في عملك أو
أمام خيار يفرض التغيير.
ً
عاطفيا :تفكير ّكل واحد منكما في واد
آخر وهذا ال يبشر بالخير.
ً
صاحب إن كان ال
اجتماعيا :ال خير في
ٍ
يرى الخير لك كنفسه.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ك ــن ف ـط ـنــا ف ــي هـ ــذه ال ـظ ــروف
واعرف كيف تحمي رأسك.
ً
عاطفيا :ال تــدع العاطفية ّ
تسيرك الى
كي ال تندم.
أماكن
غير مأمونة ّ
ً
اجتماعيا :الضجر علة تجد شفاء ها
في تمضية أوقاتك بممارسة هواية ما.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـغ ـ ّـي ــرك األوضـ ـ ــاع ك ـث ـي ــرا عــن
السابق وعليك مراجعة مسائلك.
ً
عاطفياّ :
نسق األمور مع شريك حياتك
باستعمال العقل ال العاطفة فقط.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :إن اش ـت ــري ــت م ــا ه ــو غير
ضروري فسوف تبيع ما هو ضروري.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :لن تتوقف الصعوبات وضربات
ّ
القدر قوية أما سالحك فخبرتك وحكمتك.
ً
ً
مؤهال للقيام ّ
بأي
عاطفيا :أنت اليوم لست
دور عاطفي فال تقدم.
ً
اجتماعيا :تتالقى مع صديق في موعد
محدد وتستشيره في مسألة خاصة.
رقم الحظ.56 :

ً ّ
مهنيا :تنكر لك الحظ لفترة لكنه يعود
ً
اليوم ليفتح لك أبوابا جديدة.
ً
ً
عاطفيا :يرتاح الحبيب كثيرا عندما يراك
ًّ
ً
ً
مبتسما ومرتاحا معنويا.
ً
اجتماعيا :أنت إنسان صالح بطبعك فال
تجعل المجتمع يفسدك.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

عبدالله الخضر :أنزع عباءة الكوميديا في «الوصية الغائبة»
يخوض الماراثون الرمضاني بـ  3مسلسالت وفيلمين في العيد
عزة إبراهيم

استطاع الفنان عبدالله الخضر تحقيق نجاح ملحوظ
بالكوميديا رغم صعوبتها ،وعلى الرغم من ذلك كشف في
لقاء مع «الجريدة» عن أهمية التعدد والتنوع في األدوار
المختلفة التي يلعبها الفنان ،مؤكدا سعادته بانتزاع عباءة
الكوميديا ألول مرة في الماراثون الرمضاني المقبل ،وتقديم
لون مختلف في األداء من خالل التراجيديا ،وإلى المزيد من
التفاصيل:
• تـتـعــدد مـشــاهــد حـضــورك
بالسباق الــرمـضــانــي ...حدثنا
عن هذا الحضور.
 أطـ ــل ف ــي ال ـم ــوس ــم الـمـقـبــلم ــن خ ـ ــال  3أعـ ـم ــال مـخـتـلـفــة،

منها مسلسل "بوطار" للكاتب
والـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــج ب ـ ـ ـنـ ـ ــدر الـ ـسـ ـعـ ـي ــد،
والـ ـمـ ـخ ــرج ث ــام ــر الـ ـعـ ـس ــاوي،
ويشارك في بطولته نخبة من
ا ل ـن ـجــوم ،بينهم داود حسين،
م ـح ـم ــد الـ ـعـ ـجـ ـيـ ـم ــي ،إب ــراهـ ـي ــم
الحربي ،عبير الجندي ،محمد
الـحـمـلــي ،إل ــى جــانــب مجموعة
من الفنانين الشباب.
ك ـ ـمـ ــا أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ــي بـ ـط ــول ــة
م ـس ـل ـس ــل الـ ـمـ ـنـ ــوعـ ــات "ف ــاي ــف
جي" ،إلى جانب أحمد العونان
وشـهــاب حاجيه ولــولــوة المال
ومحمد عاشور وغيرهم ،ومن
تأليف ضيف الله زيد ،وإخراج
مـحـمــد س ـع ــود ال ـم ـط ـيــري ،إلــى
جانب ذلك لدي تجربة شديدة
ال ـت ـم ـي ــز مـ ــن خ ـ ــال م ـشــارك ـتــي
ف ــي بـطــولــة مـسـلـســل "الــوصـيــة
الـ ـغ ــائـ ـب ــة" ل ـل ـم ــؤل ــف وال ـم ـن ـتــج
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مـ ـش ــاري ال ـع ـم ـي ــري وال ـم ـخ ــرج
حسين أبل ،ويشارك في بطولته
باقة مــن كبار النجوم كجاسم
الـنـبـهــان ،وعـبــدالــرحـمــن العقل
وعبداإلمام عبدالله ،إلى جانب
زهــرة عرفات والراحل الحبيب
مشاري البالم ومحمد الصيرفي
وغيرهم.
• لماذا تعتبر حضورك في
"الوصية الغائبة" أشد اختالفا
عن باقي أعمالك؟
 أن ــا ف ـنــان كــوم ـيــدي ،كــانــتلي مشاركات هامة في العديد
م ــن االع ـ ـمـ ــال ال ـك ــوم ـي ــدي ــة ،إم ــا
ع ـ ـبـ ــر ش ـ ــاش ـ ــة ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون أو
ع ـلــى خ ـش ـبــة ال ـم ـس ــرح أو عبر
الشاشة الكبيرة ،ولــدي اعتزاز
كبير وفخر بهذا الشيء ،نظرا
ألهمية الكوميديا وصعوبتها
وكونها مجاال فــريــدا ال يتميز
بــه إال الـفـنــان صــاحــب الـقــدرات
الفنية الخاصة ،لكن من خالل
حضوري في مسلسل "الوصية
الغائبة" المقرر عرضه رمضان
المقبل ،سأنتزع ألول مرة عباءة
ال ـك ــوم ـي ــدي ــا وأقـ ـ ـ ــدم شـخـصـيــة
جــادة وتراجيدية ،يراني فيها
الجمهور كما لم يراني من قبل،
ولذلك أتشوق جدا لتلقي ردود
الفعل على هــذه التجربة التي
تعتبر نقطة تحول في مشواري
الفني ،إلى جانب ذلك لدي أيضا
تجربة مختلفة حيث شاركت
فــي ال ــدرام ــا الــرقـمـيــة ألول مــرة
من خالل خماسية "البعد عنها
غنيمة" والمقرر عرضه قريبا.
• هـ ـ ــل أقـ ـ ــدمـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى هـ ــذه

المسرح يطهر النفوس ورسالة محبة
•

محمد جواد

يعتبر الـمـســرح فـنــا قــديـمــا مـنــذ نشأت
ال ـح ـضــارات وي ــوم بـنـيــت ال ـمــدن وتشكلت
الـحــواضــر ،فالمسرح هــو الحياة وعالقته
إنسانية مباشرة مع المجتمع ،وينسجم
معه في حالة التجديد والتطور ،ومن هنا
ن ـجــد ال ـم ـســرح م ـتــازمــا م ــع ال ـت ــاري ــخ منذ
ً
العصر البدائي وحتى التكنولوجيا حاليا،
وه ــذه الـصـفــة جعلت مــن الـمـســرح يجسد
األفكار ويطورها لتكون مشعل التنوير.
ً
وغـ ــدا سنحتفل بـيــومــه الـعــالـمــي ومنذ
ً
 ٢٧/٣/١٩٦١نجد إلزاما علينا تقديم التهنئة
لكل محبي المسرح ،وندعوهم للمشاركة في
هذا اليوم باعتباره رسالة إنسانية وعالمية
ف ــي آن واحـ ــد ،كـمــا أن ـهــا دعـ ــوة لـلـمـشــاركــة
وتبادل المشورة للفعل المسرحي ومن أجل
مسرح دائم وغد مشرق.
ون ـحــن نـعـيــش لـلـسـنــة ال ـثــان ـيــة جــائـحــة
ك ــورون ــا ف ــاب ــد ل ـنــا وب ـع ــد اخـ ــذ اس ـتــراحــة
ال ـم ـح ــارب أن ن ـب ـحــث ع ــن مـ ـخ ــارج للعمل
المسرحي وطرق إيصال المشهد المسرحي
الـجــاد للمتفرج ،ألن واقعنا أصبح كنص
مسرحي مكتوب ،وعلينا تحويله الى مشهد
تمثيلي يزرع الثقة بالنفوس المتعبة من
محاصرة االعالم والمرض.
ومـمــا الب ــد مـنــه هــو الـتـعــريــج عـلــى نــدوة
"كـ ـف ــو" ،وال ـت ــي عــرضــت ع ــن طــريــق ال ــدائ ــرة
اإللـكـتــرونـيــة وال ـتــي ش ــارك فـيـهــا مجموعة
ممن لهم الخبرة بالعمل المسرحي ،وأخص

بــالــذكــر الــدك ـتــور فـهــد ال ـهــاجــري والـمـخــرج
سليمان البسام ،حيث كل واحد منهم وضع
اصبعه على نواقص المسرح والسبل الكفيلة
بالنهوض بالحركة المسرحية في الكويت،
ودعوا إلى تبني هذه األفكار من أجل عودة
المسرح الكويتي إلى مساره الصحيح.
وألننا بمسرح البسام آلينا على أن يكون
ً
المسرح دائـمــا الطموح واألولــويــة ،وعليه
البد لي أن أعــود إلى ما ينادي به البسام،
وال ـتــأك ـيــد ع ـل ـيــه ،وال ـ ــذي لـخـصــه بــالـنـقــاط
التالية -١ :التكوين  -٢التمكين  -٣التوطين.
هذه األضالع الثالثة التي رسمها لتكون
األعمدة األساسية والركيزة لمسرح كويتي
ينبض بالحياة.

فلو مكنت الدولة ووفرت لدارس المسرح
السبل العملية والعلمية ،وأغنته عن طلب
الـمـســاعــدة بــأن أنـشــأت لــه مسرحا وطنيا
وفــرقــة وطـنـيــة وأمــدتـهــا بــروافــد ال ـمــدارس
وم ـخ ــرج ــات ـه ــا ألع ـ ـ ــادت ال ـ ـ ــروح ل ـل ـم ـســرح،
وجعلت مــن طالب علم المسرح واثـقــا من
ً
نـفـســه بــأنــه ي ــوم تـخــرجــه سـيـكــون عـضــوا
ً
ً
ً
فاعال وعامال متمكنا من فنه ليأخذ بأيدي
األجيال من بعده.
في هذه الذكرى أتمنى أن يرتقي المسرح
إلى مقدمة اهتمامات المسؤولين ،فالمسرح
هـ ــو ت ـط ـه ـيــر ل ـل ـن ـف ــوس ورسـ ــالـ ــة ت ـضــامــن
ومحبة.

التجربة برغبة في التغيير أم
إلعجابك بالدور؟
 ال أنـ ـك ــر أنـ ـ ــي س ـع ـي ــد بـمــاحـقـقـتــه ف ــي م ـجــال الـكــومـيــديــا،
وما تبع ذلك من حب الجمهور
وانـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـه ـ ــام ـ ــة ،م ـت ـص ــدي ــا
لـ ـمـ ـهـ ـم ــة الـ ـ ـضـ ـ ـح ـ ــك وإس ـ ـ ـعـ ـ ــاد
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ،ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا ذلـ ـ ـ ــك لــم
يــدف ـع ـنــي ف ــي ال ـس ــاب ــق للبحث
عــن الـتـجــديــد خــاصــة مــع نــدرة
ن ـج ــوم ال ـك ــوم ـي ــدي ــا ،واح ـت ـيــاج
ال ـن ــاس ل ـه ــذا ال ـن ــوع م ــن األداء
الـ ـفـ ـن ــي ،والـ ـ ـ ــذي ي ـت ـط ـلــب قـ ــدرا
ك ـب ـيــرا م ــن ال ـح ـض ــور وام ـت ــاك
األدوات ف ـ ـضـ ــا ع ـ ـ ــن ا لـ ـن ــص
الجيد والتقمص الطاغي ،لكن
بالعودة إلى "الوصية الغائبة"
فهو كــان ترشيح وم ـبــادرة من
مـنـتــج ومــؤلــف الـعـمــل الـمــؤلــف
القدير مشاري العميري ،الذي
راهن على قدرتي على أداء تلك
الشخصية رغــم حــداثــة عهدي
ب ــال ـت ــراج ـي ــدي ــا ،م ـع ـت ـم ــدا عـلــى
خبرتي الفنية ورصـيــدي لدى
الجمهور ،ولذلك أنا أشكره على
هــذه الثقة الـتــي تنم عــن كاتب
مخضرم يعرف كيفية التجديد
في الشخصيات واألدوار وقادر
على اكتشاف جوانب في الفنان
بنظرة ثاقبة ومبدعة.
• ت ـح ــرص ع ـل ــى ال ـم ـشــاركــة
في السينما باستمرار ،فكيف
تجد حـضــورك السينمائي في
ظل كورونا؟
 السينما مهمة لكل فنان،فـ ـض ــا ع ـ ــن ت ــأثـ ـي ــره ــا ال ـب ــال ــغ
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على الجمهور ،فلها عشاقها
الـمـغــرمــون بـهــا ،وف ــي الكويت
نحاول صناعة سينما ترضي
ذائـ ـق ــة ال ـج ـم ـه ــور ،وإن ك ـنــا ال
نـ ــزال ف ــي ب ــداي ــة ال ـط ــري ــق ،لكن
المحاولة المستمرة هي التي
ستقودنا إلى النجاح المحقق،
ول ـ ــذل ـ ــك فـ ــأنـ ــا ال أت ـ ــوق ـ ــف عــن
الـمـشــاريــع الـسـيـنـمــائـيــة حتى
في ظل كورونا ،فقد تم عرض
أحـ ــدث أف ــام ــي "الـكـيـلــو ،"300
و"مسج" في خضم األزمــة عبر
إحــدى المنصات اإللكترونية،
وحقق العمالن نجاحا وردود
ف ـع ــل ت ـن ــم ع ــن ح ــب ال ـج ـم ـهــور
ل ـهــذا ال ـفــن ال ـســاحــر ،وأنـجــزنــا
في خضم الجائحة أيضا فيلم
"خ ـل ـن ــي س ــاك ــت" م ــع ال ـم ـخــرج
صــادق بهبهاني ،ومــن المقرر

عــرضــه فــي مــوســم عـيــد الفطر
المقبل.
• هل تستعد ألعمال جديدة
في الفترة المقبلة؟
 حـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا ،أنـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي فـ ـت ــرةاس ـت ــرخ ــاء وراح ـ ــة ب ـعــد إن ـجــاز
عدد من االعمال الفنية استعدادا
لـ ــرم ـ ـضـ ــان الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،والـ ـعـ ـي ــد،
كـمــا أ سـتـعــد لتلقي ردود فعل
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور عـ ـل ــى مـ ـش ــارك ــات ــي
ب ــال ـم ــاراث ــون ال ــرم ـض ــان ــي ،إلــى
جــانــب ذل ــك أسـتـعــد خ ــال أيــام
لتصوير فيلم جديد مع المخرج
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــج ن ـ ــاص ـ ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاف،
وأشارك في بطولته إلى جانب
الفنانين أحمد العونان ومحمد
ال ـع ـج ـي ـمــي وغ ـي ــره ـم ــا ،لـيـكــون
جاهزا للعرض في موسم عيد
الفطر.

هبة طوجي :سأسجل ألبومي الجديد
في لبنان وفرنسا
أ ك ــدت الفنانة اللبنانية هبة طــو جـي أنها
التــزال تعمل على ألبومها الجديد ،مضيفة:
"أتــابــع حاليا التحضير لأللبوم ،وقد
يأخذ وقتا اكثر من المعتاد بسبب
تفشي فيروس كورونا ،واإلغــاق
الذي حصل ،ونحن ال نخاطر في
التنقالت ،وسجلت حوالي نصف
أغاني األلبوم حتى اآلن ،ونعمل
عـلــى الـمــوسـيـقــى ،واألورك ـس ـتــرا
ت ـس ـج ـل ـه ــا ،وال يـ ــوجـ ــد م ــوع ــد
إلصـ ـ ـ ـ ــداره ،ون ـن ـت ـظــر األوضـ ـ ــاع
ف ــي ل ـب ـن ــان وك ـ ــورون ـ ــا وال ــوق ــت
المناسب ،لكننا نعمل بجهد كي
يتوفر فــي األس ــواق خــال العام
الجاري".
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـبـ ـ ــة" :األلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوم
ي ـت ـض ـم ــن الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـتـ ـن ــوع
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوس ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــي وال ـ ـ ـمـ ـ ــواض ـ ـ ـيـ ـ ــع
المطروحة ،وفيه أغان رومانسية
عاطفية هــادئــة ومـنـهــا سريعة
راقصة ،وفيه قصيدتان للكبير
مـنـصــور الــرحـبــانــي ،األول ــى
صدرت وهي لحبيبي بغني
وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى س ـج ـل ـت ـه ــا م ـنــذ
ف ـت ــرة ،وف ـيــه أي ـضــا شعر
لغدي الرحباني ،وهناك

تعاونات مع أشخاص لم نتعاون معهم من قبل
سيضيفون نكهة جديدة على األلبوم".
وأردفـ ـ ـ ــت" :ه ـن ــال ــك م ـف ــاج ــأة ب ــاأللـ ـب ــوم ،إذ
ستكون لدي فيه تجربة تلحين ،وشاركت
أسـ ــامـ ــة فـ ــي ت ـل ـح ـيــن أغ ـن ـي ـت ـي ــن مــن
األلبوم ،وأتمنى ان يحبها الناس"،
م ـتــاب ـعــة" :الـتـسـجـيــل ي ـتــم بين
لـبـنــان وفــرن ـســا م ــن إنـتــاج
أسـ ـ ــامـ ـ ــة ال ــرحـ ـب ــان ــي،
وي ـح ـم ــل ت ـجــديــدا
كـ ـبـ ـي ــرا ،لـكـنـنــا
نحافظ طبعا
عـلــى جــوهــر
الموسيقى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
ت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــودت
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاس
عليه".

هبة طوجي

منى العبدالباري :األلوان تعالج االكتئاب وتصحح خلل األجسام
لوحاتها تعكس رقة المرأة والحياة االجتماعية ومالمح الطبيعة
فضة المعيلي

قالت التشكيلية د .منى
العبدالباري إنها تسعى إلى
نشر رسالتها الفنية ،من خالل
مشاركتها في العديد من
المعارض المحلية والخارجية.

ذكــرت الفنانة التشكيلية د .منى العبدالباري،
أهم ما يميز مواضيعها ،واألحاسيس التي تحب
أن تنقلها إلــى جـمـهــورهــا ،وتـنــاولــت فــي حديثها
لـ"الجريدة" اتجاهها إلــى المدرسة الواقعية ومن
ثم التجريدية.
واستهلت د .العبدالباري حديثها عن العوامل
ال ـتــي ســاهـمــت فــي نـشــأتـهــا كـفـنــانــة ،قــائـلــة" :ربـمــا
تشجيع ّ
مدرسات الرسم بمختلف مراحلي الدراسية،
والالتي أدين لهن بالشكر واالمتنان ،لتشجيعهن
الــدائــم لــي ،وكــذلــك ربما ميولي لـلـهــدوء ،واألج ــواء
الرومانسية ،وعشقي بالدرجة األولى لأللوان ،فمنذ
الطفولة كانت تشدني اللوحات واأللوان والطبيعة".
وع ـ ــن األح ــاسـ ـي ــس الـ ـت ــي ت ـح ــب إي ـص ــال ـه ــا إل ــى
ج ـم ـه ــوره ــا الـ ـفـ ـن ــي ،مـ ــن خ ــال

أع ـمــال ـهــا ال ـم ـت ـنــوعــة ،أكـ ــدت أن "ال ـف ــن رس ــال ــة بكل
اتجاهاته ،فهو منبثق من إحساس صادق يتعامل
بـطــرح اإلح ـســاس كــأوتــار مــوسـيـقـيــة ،فـمــن جهتي
الشخصية بعد المدرسة الواقعية اتجهت للمدرسة
ً
الـتـجــريــديــة ،وتعمقت كـثـيــرا بـمــوضــوع الصخور،
فكانت هاجسي األول ،وكــانــت رســالـتــي مــن خالل
الصخور البحث عن الحضارات ،فهي تخلد التاريخ،
ً
وتبني أمما ،وهي تاريخ ومعلم الحضارات".

مصداقية اإلحساس
وفيما يتعلق بالمواضيع ا لـتــي تحب التطرق
إليها فــي لوحاتها الفنية ،أوضـحــت" :رقــة الـمــرأة،
الطبيعة ،الحضارة ،الحياة االجتماعية".
وأشارت إلى أن الشروط التي يجب أن تتوافر في
الفنان التشكيلي ،هي
األخالق العالية ،فهي
رمز الفنان وانعكاسه
عـ ـل ــى عـ ـمـ ـل ــه الـ ـفـ ـن ــي،
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــداق ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
اإلحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاس

من أعمالها

والعمل ،والشفافية .ولفتت إلى أن "األفكار الفنية
تنساب على الـفـنــان مــن أبـســط األش ـيــاء ،كالشاعر
ً
والكاتب ،كموقف حصل أو قــراء ة بيت شعر مثال،
أو آية قرآنية ،أو حالة اجتماعية قد نعيشها ونمر
بها ،كحالة كورونا في الوقت الحالي".

العالج باأللوان
وم ــن اهـتـمــامــات د .عـبــدالـبــاري ال ـعــاج بــاأللــوان.
وع ــن رحلتها مــع ه ــذا الـمـجــال ،قــالــت" :ك ــان لــي حب
وشغف بمعرفة لغة األلوان ،وتأثيرها النفسي ،وبما
أنني كنت متمرسة بإعطاء دورات فنية للطلبة في
مختلف األعمار ،وكان هناك من يحاول أن يتكلم عن
خصوصياته ومعاناته (فضفضة) ،حينها كانت لي
الرغبة في دراســة علم النفس ،حتى اكتشفت وجود
تخصص الـعــاج بــالــرســم ،أي علم نفس فـنــي ،ومن
خــال عشقي للرسم واأللـ ــوان ق ــررت خــوض دراســة
العالج بالرسم".
ولفتت إلى أن "األلــوان تساعد في تحديد مصادر
الخلل في أجسامنا ،التي تؤدي إلى التعب واإلرهاق
والحالة النفسية والجسدية ،وتعمل على تصحيحها،
ف ـهــي ت ـعــالــج االك ـت ـئ ــاب وال ـتــوتــر
والـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق ،ك ـم ــا
أنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـه ـ ــدئ
جيد لألعصاب،
فــاأللــوان لها لغة
خـ ــاصـ ــة ت ـحــاكــي
ال ـن ـفــس الـبـشــريــة
من الداخل دون أن
نشعر بذلك".
وأش ــارت إلــى أن
"هناك دراسات أكدت
ت ــأث ـي ــر ال ـ ـلـ ــون عـلــى
سلوك الشخص ،فهو

منى العبدالباري
مؤثر في القدرة الذهنية والسلوكية ،والعالج بالرسم
ليس لفئة أو لعمر معين ،بل لجميع المراحل العمرية".

نقطة االنطالق
واستذكرت د .الباري أولى لوحاتها الفنية بعنوان
"طريق النور" ،مؤكدة أنها تعتز بها كثيرا ،كونها كانت
البداية ونقطة االنطالق في عالم الفن التشكيلي ،مشيرة
إلى أنها تأثرت بالمدرسة الواقعية ،فهي نقطة انطالق
كل فنان متمرس بالفن ،وعنوان مطرز لتاريخ وبداية
الفنان ،وهي الطريق الذي يشق الفنان الحقيقي من
خالله طريقه في عالم الفن بين الفرشة واللوحة.
وع ــن خططها المستقبلية ،قــالــت" :كــانــت لـ َّ
ـدي
خطة إلنشاء معهد أكاديمي ثقافي ،لكن بالتأكيد
طموحي ال يقف عند ذلك .أتمنى أن أجول بلوحاتي
في مختلف أنحاء العالم ،ويزيدني شرفا اختياري
ضمن أعضاء لجنة نقابة الفنانين".

خبريات
إيمان العاصي تخوض
تجربتها الغنائية األولى

انتهت الفنانة إيمان
العاصي من تسجيل
أغنية بصوتها منذ أيام
مع فرقة راب داخل أحد
االستديوهات بالقاهرة ،في
أول تجربة غنائية لها.
ومن املقرر طرح األغنية
ضمن أحداث فيلم الفارس
الذي تشارك العاصي في
بطولته إلى جانب أحمد
زاهر وحسني فهمي ومي
سليم مع املخرج رؤوف
عبدالعزيز.
وتابعت" :لست ضد أغاني
املهرجانات والراب بشكل
عام ،فأنا أسمعها من وقت
آلخر ،وقد تنجح في تغيير
مزاجي في بعض األوقات؛
لكن األغنية التي أقدمها
ال يمكن وصفها بأغنية
مهرجانات بقدر ما أنها
أغنية راب ،مثل النوعية
التي ّ
يقدمها الفنان أحمد
مكي ،وال أمانع من تكرار
تجربة الغناء مرة أخرى،
لكن في حال وجود فكرة
مناسبة من خالل "الراب".

«األقصر للسينما اإلفريقية»
يستعرض أفالم الرواد

يستعرض مهرجان األقصر
للسينما اإلفريقية ،خالل
نسخته العاشرة املقرر
انطالقها اليوم وحتى
 31الجاري ،مجموعة من
أفيشات أفالم عدد من رواد
السينما املصرية.
وقال رئيس املهرجان،
السيناريست سيد فؤاد،
إن املعرض يضم أفيشات
أفالم املكرمني في النسخة
العاشرة من املهرجان ،وهم
مديحة يسري ،ومحمود
يس ،ومحمود املليجي،
وسمير صبري ،ومحيي
إسماعيل.
ولفت فؤاد إلى أن املهرجان
أصدر هذا العام ،مجموعة
من اإلصدارات السينمائية،
بينها كتاب
«دوستويفسكي ...والسينما
املصرية» ،و»مديحة
يسري ...جميل وأسمر»،
و» 10سنوات من الخيال»
لسعد القرش ،ونشرة
خاصة عن «محمود
املليجي ...النجم الفضي».
( د ب أ)

حضور الجمهور متوقع
في «أفينيون المسرحي»

يأمل مهرجان أفينيون
الدولي للمسرح بأن يتمكن
في يوليو املقبل من أن
يقيم بطريقة «مميزة»
دورته الـ ،75بعدما اضطر
إلى إلغاء دورة العام
الفائت بسبب الجائحة،
وقد وضع لهذا الغرض
ّ
 3سيناريوهات تتعلق
بحضور الجمهور.
ّ
ويتضمن البرنامج 46
ً
عمال مسرحيًا ،إضافة إلى
عروض في الرقص واألداء
وتشكل النساء للمرة األولى
نسبة  50باملئة من أصحاب
املشاريع .وتؤدي املمثلة
إيزابيل أوبير دورًا في
نسخة من إخراج البرتغالي
تياغو رودريغيز ملسرحية
«بستان الكرز» الشهيرة
لتشيكوف .وقال املدير
الفني للمهرجان أوليفييه
بي إن املهرجان وضع 3
سيناريوهات« :في األول،
سيكون الحضور كاملعتاد،
أما السيناريو الثاني
فيلحظ حضورًا مخفضًا،
في حني يقوم الثالث على
اعتماد حضور مخفض في
األماكن املقفلة فقط وعادي
في الهواء الطلق» ،وأضاف:
«سنكون جاهزين لحضور
بنسبة  50أو 70أو100
باملئة».
(أ ف ب)

ةديرجلا
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رؤى عالمية
انهيار الديمقراطية في الهند
ميالن فايشناف –
فورين أفيرز

ال يتعلق التراجع الديمقراطي
في الهند بطبيعة
االنتخابات الهندية التي
ُتعتبر ّ
حرة ونزيهة بشكل
عام ،بل بانكماش المساحة
الديمقراطية بين هذه
االستحقاقات ،إذ يتمحور
معظم التغيير الحاصل اليوم
حول شخصية رئيس الوزراء
الحالي ،الذي يرتكز تفوقه
في االنتخابات على طموحه
المعلن بتغيير السياسات
االعتيادية.

شعبية رئيس
الوزراء الهندي
ناريندرا مودي
ال تزال هائلة ولم
ّ
يخف تأثيره على
ّ
أفكار الناس لكن
تداعيات هذا الوضع
على الديمقراطية
الهندية خطيرة

العلمانية توشك
على االنهيار
خصوصا أن مودي
أعاد إحياء الروح
الشعبية التقليدية
في حزبه وحصد
دعم الجماعات
المؤيدة للرعاية
االجتماعية

يـنــذر ت ـقــريــران ج ــدي ــدان حــول
س ــام ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة الـعــالـمـيــة
بأن المسار السياسي في الهند
يتخذ وجهة سيئة ،وللمرة ّاألولى
منذ أواخر التسعينيات ،خفضت
م ـن ـظ ـمــة «ف ـ ــري ـ ــدم ه ـ ـ ـ ــاوس» غـيــر
الحكومية والداعمة للديمقراطية
مــرت ـبــة ال ـه ـنــد م ــن دول ـ ــة «ح ـ ـ ّـرة»
ً
إلى «حـ ّـرة جزئيا» نتيجة تراجع
مستوى حماية الحريات المدنية
هناك ،ويذكر تقرير آخر أصدره
«مـ ـعـ ـه ــد أن ـ ـ ـ ــواع ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة»
أن ال ـه ـنــد ل ــم ت ـعــد «دي ـم ـقــراط ـيــة
انتخابية».
ال يتعلق التراجع الديمقراطي
فــي الـهـنــد بطبيعة االنـتـخــابــات
ُ
ال ـ ـه ـ ـنـ ــديـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـب ــر حـ ـ ـ ّـرة
ونزيهة بشكل عام ،بل بانكماش
الـ ـمـ ـس ــاح ــة ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة بـيــن
هــذه االستحقاقات ،إذ يتمحور
مـعـظــم الـتـغـيـيــر ال ـحــاصــل الـيــوم
ح ــول شـخـصـيــة رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
الـ ـح ــال ــي ،إذ ي ــرت ـك ــز ت ـف ــوق ــه فــي
االنتخابات على طموحه المعلن
بتغيير الـسـيــاســات االعـتـيــاديــة،
ورغم تعدد السجاالت الحاصلة،
ال تـ ــزال شـعـبـيــة رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
الهندي ناريندرا مودي هائلة ولم
ّ
يخف تأثيره على أفكار الناس،
ّ
لـكــن تــداعـيــات ه ــذا الــوضــع على
الديمقراطية الهندية خطيرة.

ظاهرة مودي

ت ـت ـعــدد ال ـع ــوام ــل ال ـتــي تـفـ ّـســر
شعبية ناريندرا مــودي الفريدة
م ــن نــوع ـهــا ،ف ـفــي ال ـم ـقــام األول،
ّ
يجسد مــودي ردة فعل األغلبية
الـ ـهـ ـن ــدوسـ ـي ــة عـ ـل ــى سـ ـي ــاس ــات
علمانية غير متماسكة استمرت
ً
عـ ـ ـق ـ ــودا طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،وح ـ ـيـ ــن رح ــل
البريطانيون من الهند في ،1947
كـ ــان ال ـس ـيــاس ـيــون الـعـلـمــانـيــون
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ال ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــون
المتعصبون يـخــو ضــون معركة
أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ل ـت ـح ــدي ــد ع ــاق ــة
الدولة المستقبلية بالدين ،وفاز
العلمانيون ،بمن في ذلك رئيس
وزراء ال ـه ـنــد األول ج ــواه ــر الل
نهرو ،وحددت رؤية هذا المعسكر
ركيزة جمهورية الهند الجديدة.
ّأيـ ـ ــد ال ـع ـل ـمــان ـيــون ف ــي الـهـنــد
م ـقــاربــة تـسـمــح ل ـلــدولــة بــالـبـقــاء
ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ــاف ـ ــة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
ا لــد يـنـيــة ،إذ تستطيع الحكومة
أن تـتــدخــل فــي مـســائــل اإلي ـمــان،
م ـ ـثـ ــل م ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
التعليمية الـتــي تــديــرهــا جهات
دينية أو دعم رحالت الحج ،لكن
ال ي ـم ـكــن ف ـع ــل ذلـ ــك إال بـطــريـقــة
مـ ـنـ ـصـ ـف ــة ،وم ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــرور الـ ــوقـ ــت،
اعـتـبــر أع ـضــاء «ح ــزب الـمــؤتـمــر»
الهندي وأحــزاب علمانية أخرى
ً
ّ
أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ح ـ ــك ـ ــام ـ ــا مـ ـح ــاي ــدي ــن
م ــع أن ـه ــم ك ــان ــوا ي ـت ـعــام ـلــون مع

ال ـج ـم ــاع ــات ال ـم ـت ــدي ـن ــة وكــأن ـهــا
«بنوك انتخابية» ،في إشارة إلى
كتل الناخبين المتشابهة التي
يتكل عليها السياسيون للفوز في
االستحقاقات االنتخابية.
وصل مودي إلى السلطة بعد
رف ـضــه ه ــذا ال ـم ـســار الـسـيــاســي،
ً
وبناء على قناعة راسخة مفادها
أن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـع ـل ـم ــان ــي أض ـعــف
الهندوس في الهند (وفق إحصاء
ّ
من العالم  ،2011يشكل الهندوس
ن ـح ــو  %80م ــن س ـك ــان ال ـه ـن ــد)،
فأصبحوا فــي مــوقــع األقـلـيــة في
بلدهم ،حيث استخف جزء كبير
مــن الـهـنــود ،ال سيما القوميون
الهندوس ،بالعلمانية واعتبروها
ّ
ظــاهــرة كــاذبــة واسـتـعــارة ملطفة
ّ
األقلية»،
لما يسمونه «استرضاء ُ َ
أي ال ـم ـف ـهــوم ال ـقــائــل إن الــنــخــب
ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـت ـم ـلــق الـمـسـلـمـيــن
والسيخ والمسيحيين وأقليات
دينية أخرى على حساب األغلبية
في المجتمع.
يتطلع عــدد كبير مــن الهنود
إلى مودي باعتباره الزعيم القادر
ع ـلــى ال ـت ـح ـكــم ف ــي ال ـس ـل ـطــة بعد
عـقــود مــن ُحـكــم االئـتــاف المثير
لــانـقـســام ،فـخــال السبعينيات
والثمانينيات ،تفككت الهيمنة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي كـ ـ ــان يـتـمـتــع
ً
ب ـهــا «حـ ــزب ال ـمــؤت ـمــر» تــدري ـجــا،
فنشأت حقبة جديدة حيث تتكل
ً
الحكومات عموما على تحالفات
هـشــة بـيــن األحـ ــزاب المتنافسة،
ً
وأدى التشرذم السياسي ،تزامنا
مع التحرر االقتصادي وتوسيع
هامش تفويض السلطة لمصلحة
عــواصــم ال ــوالي ــات ،إل ــى ترسيخ
ال ـق ـنــاعــة ال ـقــائ ـلــة إن ن ـيــو دلـهــي
ل ــم ت ـكــن ت ـف ــرض س ًـي ـطــرة كــامـلــة
على البلد ،ونتيجة لــذلــك ،زادت
صعوبة إح ــداث تغيير سياسي
ً
واس ـ ـ ـ ــع انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا م ـ ــن ال ـس ـل ـط ــة
ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة ،واسـ ـتـ ـعـ ـم ــل م ـ ــودي
التفويض التاريخي الذي حصل
ع ـل ـيــه ب ـف ـضــل األغ ـل ـب ـي ــة ال ـقــويــة
التي يملكها حزبه في البرلمان
لـتـجــديــد مــركــزيــة الـسـلـطــة ،وفــي
م ـس ــائ ــل م ـت ـنــوعــة ت ـ ـتـ ــراوح بـيــن
الضرائب والزراعة واالنتخابات،
ّأي ــد م ــودي مـفـهــوم «أم ــة واح ــدة،
هند واح ــدة» كحل لالنقسام في
الهند.
ويـطــرح مــودي رؤيــة مشابهة
م ـب ـن ـي ــة عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـق ــوي ــة
والهادفة في سياسته الخارجية،
فـ ـط ــوال عـ ـق ــود ،اع ـت ـب ــرت ال ـه ـنــد
نفسها العبة عالمية كبيرة لكن
ً
غ ـيــر مـهـمــة ب ــال ـض ــرورة ،ون ـ ــادرا
م ــا ك ــان ــت ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة
تحتل أهمية كبرى على مستوى
االنتخابات ألن الـنــاس يهتمون
ً
أوال بـمـشــاكـلـهــم ال ـيــوم ـيــة ،مثل
فرص العمل والتضخم والرعاية

جانب من االنتخابات الهندية األخيرة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،لـ ـك ــن ال ـنــاخ ـب ـيــن
دع ـمــوا مــزاعــم م ــودي المرتبطة
ً
بقدرته على و ضــع الهند أخيرا
عـ ـل ــى خ ــريـ ـط ــة ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وأعـ ـل ــن
م ـ ـ ــودي أن ال ـه ـن ــد ت ـس ـت ـط ـيــع أن
ت ـكــون الع ـبــة ك ـب ـيــرة وم ـه ـمــة في
آن وســط عــالــم معاصر ومتعدد
األق ـ ـطـ ــاب ،وفـ ــي م ـســائــل أخـ ــرى،
ً
ً
منح مودي دورا متوسعا للهند
ً
ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،بـ ــدءا
ً
مــن اح ـتــواء الـصـيــن وص ــوال إلــى
محاربة التغير المناخي وتسليم
لقاحات كورونا إلى دول أخرى،
ّ
ويــت ـضــح ه ــذا ال ــوض ــع الـمـتـبـ ّـدل
في القمة التي عقدها قــادة دول
ال ـت ـحــالــف ال ــرب ــاع ــي (أس ـتــرال ـيــا،
الهند ،اليابان ،الواليات المتحدة)
األس ـبــوع الـمــاضــي ،حيث ّ
عبرت
دول آسيا والمحيط الهادئ عن
تصميمها على الـتـعــاون فــي ما
بينها لمجابهة النزعة الصينية
االنتقامية.

عبادة الزعيم
شـ ـ ـه ـ ــد ال ـ ـم ـ ـح ـ ــور الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي
ل ـل ـس ـيــاســة ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي الـهـنــد
ً
ً
ت ـحــوال بـ ــارزا خ ــال عـهــد م ــودي،
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،يـقــول الـعـ ِـالــم
السياسي نيالنجان سيركار إن
مودي خاض حملته االنتخابية
ف ــي  2014ع ـل ــى أسـ ـ ــاس إرج ـ ــاع
االق ـت ـص ــاد ال ـه ـنــدي إل ــى م ـســاره
الصحيح ،لكن في  ،2019ارتكزت

حملة «ح ــزب بـهــاراتـيــا جــانــاتــا»
على تصوير مودي كزعيم قومي
ً
صارم ،وانطالقا من هذا المنطق،
لم يضطر الناخبون لتقييم مودي
بـحـســب سـجـلــه فــي الـسـلـطــة ،بل
دف ـع ـت ـه ــم قـ ـ ــوة ش ـخ ـص ـي ـتــه إل ــى
ّ
وتخيل
التطلع نحو المستقبل
التغيير الذي يستطيع إحداثه.
ما كانت هيمنة «حزب بهاراتيا
ج ــان ــات ــا» لـتـصـبــح شــام ـلــة لـهــذه
الـ ــدرجـ ــة ل ــو ل ــم ي ـك ــن مـ ـ ــودي فــي
السلطة ،إذ يسيطر م ــودي على
األف ـكــار الـسـيــاسـيــة ال ـســائــدة في
ال ـب ـل ــد بـ ــدرجـ ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ألن
ّ
قصة حياته تشكل مصدر إلهام
لـ ـش ــرائ ــح واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـه ـن ــود،
ك ـمــا أن ال ـكــاريــزمــا ال ـتــي يتمتع
بها تجعله يقنع الناس بقدرته
عـلــى إح ــداث التغيير المنشود،
ووفـ ــق ال ـم ــواص ـف ــات األم ـيــرك ـيــة،
ً
يجمع مودي إذا بين حدس بيل
ك ـل ـي ـن ـتــون ال ـس ـيــاســي ومـ ـه ــارات
باراك أوباما الخطابية.
نجح مودي في ملء المساحة
السياسية كما لم يفعل الكثيرون
م ــن ق ـب ـلــه ،ح ـيــث ت ـتــرافــق جميع
تحركاته السياسية مع خطوات
ً
ّ
مفصلة ،بدءا من كسب األصوات
خ ــال انـتـخــابــات بـلــديــة بسيطة
ً
وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى إن ـ ـقـ ــاذ الـ ـبـ ـل ــد مــن
أســوار «القلعة الحمراء» في نيو
دلهي ،كذلك ،تروق مقاربة مودي
الصارمة للمواطنين المستائين

من الطبقة السياسية الغائبة عن
م ـشــاكــل ال ـن ــاس .م ـ ّـه ــدت شعبية
مودي الشخصية لنشوء أسلوب
سياسي جديد حيث يبرر الدعم
ال ـش ـع ـبــي أي وس ـي ـلــة يـعـتـمــدهــا
الزعيم لتحقيق أهدافه.
س ـت ـج ــد ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وقوى أخرى صعوبة في توسيع
هــامــش الــديـمـقــراطـيــة فــي الهند
ً
خ ـ ــال ع ـه ــد مـ ـ ــودي ،ب ـع ـي ــدا عــن
تضرر المعايير الديمقراطية في
الواليات المتحدة نفسها ،لطالما
كانت قدرة القوى الخارجية على
التأثير بسياسات الهند الداخلية
مـ ـح ــدودة ،ف ـخ ــال ع ـهــد دون ــال ــد
ت ــرام ــب ،تــراجـعــت أهـمـيــة حقوق
اإلنسان والحريات الديمقراطية
في السياسة الخارجية األميركية:
في فبراير  ،2020زار ترامب الهند
وحـ ـض ــر اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ّ
وديـ ـ ـ ــة مــع
مــودي في نيو دلهي رغم اندالع
أعمال شغب طائفية مريعة على
ُبعد بضعة أميال ،فأعلنت إدارة
بايدن من جهتها تغيير المسار
الـمـعـتـمــد ،إذ يـنـطـلــق «الـتــوجـيــه
االستراتيجي لألمن القومي» الذي
2021
طــرحــه ب ــاي ــدن ف ــي مـ ــارس ّ
م ــن ال ـفــرض ـيــة ال ـقــائ ـلــة إن تـبــنــي
ً
ً
الــديـمـقــراطـيــة محليا وخــارجـيــا
عــامــل أس ــاس ــي لتحقيق أه ــداف
السياسة الـخــارجـيــة األميركية،
ل ـك ــن مـ ــن ال ـم ـس ـت ـب ـعــد أن ت ـبــدي
إدارة ب ــاي ــدن ال ـق ـي ــم الـمـشـتــركــة

عـ ـل ــى م ـص ـل ـح ـت ـه ــا الـ ـج ــوه ــري ــة
ال ـتــي تـقـضــي ب ــإش ــراك الـهـنــد في
خطتها االستراتيجية الواسعة
ّ
ضد الصين .تشكل الهند ركيزة
لالستراتيجية األميركية في آسيا
ً
ولن ترغب اإلدارة الجديدة حتما
في تعقيد هذه العالقة ألي سبب.
ي ـ ـ ـجـ ـ ــب أن ُيـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاد إ ح ـ ـ ـيـ ـ ــاء
الديمقراطية في الهند من الداخل
ً
ّ
إذا ،ل ـك ــن ن ـق ــاط ال ـض ـعــف الـتــي
ت ـش ــوب ال ـم ـعــارضــة الـسـيــاسـيــة
الهندية كثيرة ،فقد أصبح «حزب
المؤتمر» أضعف مما كان عليه
بـسـبــب أزم ــات ــه الـمـتــاحـقــة على
مستوى القيادة واإليديولوجيا
والتنظيم ،فقد خسر وريث «حزب
ال ـمــؤت ـمــر» ،راهـ ــول غ ــان ــدي ،ثقة
عــدد كبير مــن مـنــاصــريــه ،فبعد
َ
إيصال الحزب إلى هزيمتين في
االنتخابات الوطنية ،تدهورت
م ـص ــداق ـي ــة غ ــان ــدي الـسـيــاسـيــة
بدرجة كبيرة ،ولم يعد الناخبون
الـعــاديــون متأكدين مــن مواقف
ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ،وف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه،
توشك العلمانية على االنهيار
خصوصا أن مودي أعاد إحياء
الـ ــروح الـشـعـبـيــة الـتـقـلـيــديــة في
حــزبــه وح ـصــد دع ــم الـجـمــاعــات
ال ـمــؤيــدة لـلــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة.
كـ ــذلـ ــك ،تـ ــراجـ ــع ت ـن ـظ ـي ــم «حـ ــزب
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر» ب ـس ـب ــب اسـ ـتـ ـن ــزاف
م ـ ــوارده الـمــالـيــة واس ـت ـقــال عــدد
من قادة الدرجة الثانية وانتقل

مـعـظـمـهــم إل ــى «حـ ــزب بـهــاراتـيــا
جاناتا».
يواجه «حزب بهاراتيا جاناتا»
ً
عـ ـ ــددا م ــن ال ـخ ـص ــوم الـمـحـلـيـيــن
الـ ـم ــوث ــوق ف ـي ـهــم ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الــواليــات ،حيث خسر انتخابات
م ـه ـم ــة فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة،
وب ـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـحـ ـمـ ـل ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة
ً
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــراهـ ــن اسـ ـتـ ـع ــدادا
لالنتخابات اإلقليمية في خمس
واليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،وقـ ـ ـ ــد يـ ـخـ ـس ــر «حـ ـ ــزب
بـهــاراتـيــا جــانــاتــا» وحـلـفــاؤه في
عدد من هذه االستحقاقات ،لكن
ُ
لن تهدد هذه االنتكاسات سطوة
ال ـ ـحـ ــزب عـ ـل ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،وع ـل ــى
ال ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة الــوط ـن ـيــة،
فشلت المعارضة في فهم سبب
تفوق مودي حتى اآلن ،فهو زعيم
شعبي نجح في بلوغ أعلى مراتب
السلطة ً
بناء على قدراته الخاصة
ومـ ــن دون م ـس ــاع ــدة عــائ ـلــة لها
معارف سياسية ،بل إنه استغل
ط ـمــوحــات ب ـلــد م ـض ـطــرب يـتــوق
إ لــى التغيير ويشعر باالستياء
م ــن الـتـقــالـيــد ال ـس ـيــاس ـيــة ،حتى
إن ـ ــه ألـ ـق ــى خـ ـط ــاب ــات م ـش ـحــونــة
بالقومية الشرسة لنشر قناعات
جــديــدة ،فلطالما ينكر خصومه
الـ ــواقـ ــع حـ ــول ن ــواق ـص ـه ــم وق ــوة
مودي الهائلة ،إذ سيستمر تفوقه
الـسـيــاســي ول ــن تـتــوقــف األسئلة
المرتبطة بمصير الديمقراطية
الهندية.

مشروع الفضاء الصيني  -الروسي المشترك ...واستراتيجية بايدن!
•

فريدريك كامب – المجلس األطلسي

يمكن وصف ما يحصل بـ«السياسة القمرية»! قبل
ّ
أيام ،وقعت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»
على اتفاق مع إدارة الفضاء الوطنية الصينية إلنشاء
«محطة قمرية علمية دولية» تستطيع التواصل مع
جميع ال ــدول والـشــركــاء الدوليين المهتمين بهذا
ً
ً
ّ
ال ـم ـشــروع .ك ــان ه ــذا ال ـحــدث إثـبــاتــا دام ـغــا عـلــى أن
ُ
موسكو تخطط لمستقبلها الفضائي مع الصين بدل
ّ
الواليات المتحدة ،مما يؤكد على توسع اصطفافها
االستراتيجي مع بكين.
يــأتــي ه ــذا ال ـت ـطــور ب ـعــد رب ــع ق ــرن م ــن ال ـت ـعــاون
األميركي الروسي الفضائي الذي أطلقه معسكر كان
يحلم بحصول مصالحة بين موسكو وواشنطن بعد
حقبة الحرب الباردة ،فقد ارتبط الحدث المحوري
الـ ــذي مـ ّـهــد ل ـهــذا ال ـت ـطــور بـبـنــاء وتـشـغـيــل «محطة
الفضاء الدولية».
ً
ً
ً
ّ
يشكل االتفاق األخير أيضا رفضا واضحا للدعوة
التي وجهتها وكالة «ناسا» إلى روسيا كي تنضم
ً
إلــى مشروع «أرتميس» الــذي ُس ّمي تيمنا بشقيقه
«أبولو» التوءم ويهدف إلى إيصال أول امرأة ورجل
آخــر إلــى القمر بحلول عــام  ،2024وبــالـتـعــاون مع
شركاء دوليين آخرين ،يستطيع مشروع «أرتميس»
أن يستكشف سطح القمر بدرجة أعمق من أي وقت
مضى عبر استعمال تقنيات متقدمة.
في السنة الماضية ،قال ديمتري روغوزين ،مدير
ً
عام وكالة «روسكوسموس» ،ساخرا« :هم ال يعتبرون
ً
ً
برنامجهم دوليا بل مشابها لحلف الناتو» ،وكان
روغوزين قد أطلق مواقف ساخرة أخرى في بروكسل
ً
سابقا حين كــان السفير الروسي في الناتو فقال:
«نحن ال نهتم بالمشاركة في هذا المشروع».
بدل التفكير بمعنى هذه المواقف كلها بالنسبة
إلــى مستقبل الفضاء ،من األفضل على األرجــح أن
تفكر إدارة بايدن بتأثير هــذا التطور األخير على
مقاربتها الناشئة تجاه روسيا بقيادة فالديمير
بوتين.
ال يحمل الرئيس األميركي جو بايدن أي أوهام
ب ـش ــأن بــوت ـيــن ،وق ــد أث ـب ــت أن ــه مـسـتـعــد لـلـتــواصــل
ّ
تصب هــذه الخطوة فــي مصلحة
مــع روسـيــا حين
الــواليــات المتحدة أو فــرض العقوبات عليها عند
ال ـح ــاج ــة ،ف ـقــد ارتـ ـب ــط أول ان ـت ـص ــار ل ــه ف ــي مـجــال
السياسة الخارجية بعقد اتفاق مع بوتين لتمديد

جو بايدن
معاهدة «ستارت الجديدة» ،وعكست هذه الخطوة
اختالف ّ
توجهه عن مقاربة الرئيس السابق دونالد
ترامب في مجال الحد من التسلح.
بغض النظر عن المسار الذي يختاره بايدن ،من
المنطقي أال يضاعف أخطاء اإلدارات السابقة نتيجة
مفاهيم مغلوطة عن تراجع روسيا أو اإلفــراط في
التركيز على بكين.
كتب مايكل ماكفول ،السفير األميركي في روسيا
خالل عهد الرئيس السابق باراك أوباما ،في صحيفة
«فورين أفيرز»« :ال يملك بوتين النفوذ الذي تمتع به
أسالفه السوفيات خالل السبعينيات أو يتمتع به
الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم ،لكن ذلك ال
يعني أن روسيا أصبحت دولة ضعيفة ومتصدعة
بقدر ما كانت عليه خالل التسعينيات .لقد نهض
ه ــذا ال ـب ـلــد م ــن ج ــدي ــد ،رغ ــم نــزعــاتــه الــديـمـغــرافـيـ ًـة
السلبية وتراجع إصالحات السوق المحلية مقارنة
بمكانة روسيا كواحدة من أقوى دول العالم ،حتى
أن قوة روسيا العسكرية والسيبرانية واالقتصادية
واأليديولوجية تفوق ما يتوقعه األميركيون».
ً
يذكر ماكفول أيضا أن روسيا طـ ّـورت أسلحتها
ال ـنــوويــة ،عـلــى عـكــس ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وعـمــدت
إلى تحديث جيشها التقليدي ،حيث يحتل اقتصاد
ً
روس ـي ــا الـمــرتـبــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة عــال ـم ـيــا ،ويـفــوق
ناتجها المحلي اإلجـمــالــي لـلـفــرد الــواحــد الناتج

بوتين
ً
ال ـص ـي ـنــي ،وي ـض ـيــف م ــاك ـف ــول« :قـ ــام بــوت ـيــن أي ـضــا
باستثمارات كبرى في األسلحة الفضائية واألوساط
االسـتـخـبــاريــة والـ ـق ــدرات الـسـيـبــرانـيــة ،وق ــد عرفت
الواليات المتحدة بها بأصعب الطرق» (في إشار ٍة
إلــى الهجوم السيبراني الضخم الــذي انكشف في
ـت سابق من هذه السنة بعدما اخترقت روسيا
وقـ ٍ
ً
أجزاء متعددة من مواقع الحكومة األميركية وآالف
المنظمات األخرى).
في الوقت نفسه ،بدأ بوتين يتخلى عن سياسة
ضبط النفس فــي تعامله مــع خصومه المحليين،
ويتحدى الـقــوى الغربية ،ويـبــدي اسـتـعــداده ألخذ
المجازفات لتحقيق هدف مزدوج :استرجاع مكانة
روسيا ونفوذها مقابل إضعاف الواليات المتحدة.
ط ـ ـ ــرح ه ـ ـنـ ــري ف ـ ـ ـ ــوي ،رئ ـ ـيـ ــس مـ ـكـ ـت ــب ص ـح ـي ـفــة
ً
«فاينانشل تايمز» في موسكو ،حديثا مقالة مهمة
حــول الــوضــع الــروســي الــراهــن بـعـنــوان «فالديمير
بوتين والفصل الوحشي الثالث».
كـتــب ف ــوي فــي مـقــالـتــه« :بـعــد عـشــريــن سـنــة على
ً
صمود عهد بوتين بفضل االزدهار االقتصادي أوال
ً
والنزعة الوطنية العدائية ثانيا ،انتقلت حكومته
اآلن إلى أسلوب القمع كأداة محورية للحفاظ على
السلطة».
أدرك العالم هذا التبدل بكل وضوح بعد تسميم
المعارض ألكسي نافالني ثم اعتقاله فــور عودته
ِ

شي جين بينغ
إلى روسيا غداة تعافيه في مستشفى ألماني ،كما
ً
يتكلم فوي أيضا عن تمرير «سيل من القوانين» في
أواخر السنة الماضية لقمع المعارضين الحاليين
والـمـسـتـقـبـلـيـيــن .اتـضـحــت ال ـخ ـطــوة األخ ـي ــرة يــوم
السبت الماضي ،حين اعتقلت السلطات الروسية
 200سياسي محلي ،منهم شخصيات مرموقة في
المعارضة ،خالل تحرك احتجاجي في موسكو.
يعتبر البعض ّ
توسع حملة بوتين الوحشية ضد
ً
المعارضين واالعتقاالت الجماعية ،تزامنا مع زيادة
ً
االحتجاجات الداعمة لنافالني ،مؤشرا على ضعف
بوتين الـمـتــزايــد ،لكن آخــريــن يعتبرون تصرفاته
منذ االستيالء على شبه جزيرة القرم في عام 2014
ً
ً
وصــوال إلى أحدث اعتداء ات سيبرانية ،دليال على
ّ
قدراته المتوسعة ،ويحذر هذا الفريق من إقدامه على
خطوات فادحة أخرى في المرحلة المقبلة.
ً
هذان الرأيان صائبان :أصبح بوتين أكثر ضعفا
وزادت قوته في الوقت نفسهُ ،
فيعتبر قمعه المحلي
َ
وجهين لعملة واحدة ،وفي المقابل
وقوته الخارجية
تمنع األفكار المغلوطة التي تحملها واشنطن عن
تراجع روسيا تطبيق االستراتيجية المناسبة ،فما
العمل في هذه الحالة؟
حـصــل ج ــدل غـيــر م ــأل ــوف بـيــن الـمـســؤولـيــن في
«المجلس األطـلـســي» هــذا األس ـبــوع بـشــأن المسار
الصائب للتعامل مع روسيا بقيادة بوتين،

ّ
وركـ ـ ـ ــزت االقـ ـت ــراح ــات ال ـم ـط ــروح ــة ع ـل ــى أهـمـيــة
موضوع حقوق اإلنسان لتحديد السياسة األميركية
تجاه موسكو.
بغض النظر عن وجهات النظر المقترحة ،يصعب
أن ينكر أحد أن ّ
توسع الروابط االستراتيجية بين
روس ـي ــا وال ـص ـيــن ،وه ــو واقـ ــع أثـبـتــه االت ـف ــاق على
ّ
المشروع الفضائي المشترك هذا األسبوع ،يشكل
ً
ً
جزء ا بسيطا من أدلة متزايدة مفادها أن المقاربة
الغربية تجاه موسكو في آخر عشرين سنة فشلت
في تحقيق النتائج المرجوة.
يجب أن تراجع إدارة بايدن استراتيجيتها تجاه
ً
بشكل عاجل ،بدءا من االعتراف بأن المفاهيم
روسيا
ٍ
المغلوطة حول التراجع الروسي طغت على ضرورة
وضع مقاربة استراتيجية أكثر فاعلية ،ويجب أن
تجمع هــذه المقاربة بين عناصر جــاذبــة لتكثيف
التواصل وأشكال متطورة من االحتواء بالتعاون
مــع الـشــركــاءُ ،
ويفترض أن ترتكز الخطة المرتقبة
َ
على عاملي الصبر وعقد الشراكات.
ثـمــة حــاجــة إل ــى تـحــديــد الـسـيــاق االسـتــراتـيـجــي
لمجموعة الخطوات والسياسات المرتبطة بروسيا:
أنظمة جديدة أو قديمة لفرض عقوبات اقتصادية
عـلــى روس ـي ــا ،رد محتمل عـلــى أح ــدث االع ـت ــداء ات
الـسـيـبــرانـيــة ،ط ــرق أكـثــر فاعلية لمكافحة حمالت
التضليل ،رد مبتكر على ا لـتـعــاون االستراتيجي
المتزايد بين الصين وروسيا.
ال يمكن أن تصبح الـمـبــالـغــة فــي ردود األفـعــال
ّ
سياسة فاعلة في أي ظرف ،لكن االستخفاف بروسيا
يطرح أكبر المخاطر في الوقت الراهن.
يجب أن يتمحور الـهــدف األســاســي على المدى
الطويل بالطموحات التي يحملها المسؤولون في
وكالة «ناسا» منذ  25سنة ،أي تحقيق المصالحة
وال ـت ـعــاون بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وروس ـي ــا ،وفــي
المرحلة الالحقةُ ،يفترض أن يوضع هذا الهدف في
سياق كيان أوروبي سليم ّ
وحر وسلمي ،حيث تجد
ّ
روسيا مكانتها الصحيحة ،فهو الحلم الــذي عبر
عنه الرئيس األميركي السابق جورج بوش األب قبل
أشهر قليلة من سقوط جدار برلين.
بغض النظر عن رغبات بوتين الشخصية ،يصعب
ّ
نصدق أن الروس لن يفضلوا هذه النتيجة على
أن
الخيارات األخرى ،حتى لو كان الخيار الثاني يتعلق
بمشروع صيني روسي مشترك للهبوط على القمر!
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ّ
سريالنكا تلوح بالحياد ...استراتيجية أم عذر؟
«دبلومات»

ً
تحمل سريالنكا تاريخا
ً
طويال من الحياد الذي كان
ّ
يشكل محور سياستها
الخارجية األساسية ،حيث
ساعدت هذه المقاربة البلد
على استرجاع سيطرته على
َ
َ
قاعدتين عسكريتين في عام
 1957وإبطال اتفاق أمني مع
بريطانيا العظمى التي كانت
تربط مصير الجزيرة العسكري
بالقوة االستعمارية السابقة،
وسمح فك االرتباط لسريالنكا
بإضعاف النزعة إلى االتكال
على الغرب.

ت ـ ـط ـ ـ ّـب ـ ــق س ـ ــري ـ ــان ـ ـك ـ ــا م ـ ـبـ ــدأ
عـ ـ ــدم االن ـ ـح ـ ـيـ ــاز فـ ــي م ـقــارب ـت ـهــا
الدبلوماسية منذ فترة ،لكن في
ظل تصاعد الضغوط من الصين
والـهـنــد وال ــوالي ــات المتحدة في
م ـجــال االس ـت ـث ـمــارات الـخــارجـيــة
وال ـت ـع ــاون األمـ ـن ــي ،ي ـظــن بعض
ال ـم ـح ـل ـل ـي ــن أن ه ـ ـ ــذه الـ ـج ــزي ــرة
الصغيرة التي تشمل  22مليون
نـسـمــة سـتـضـطــر لــان ـح ـيــاز إلــى
ً
ط ــرف مـعـ ّـيــن قــري ـبــا .فــي غضون
ذلـ ــك ،ص ـ ّـع ــد الــرئ ـيــس غــوتــابــايــا
راجاباكسا خطابه حــول «حياد
س ــري ــان ـك ــا» ال ـ ــذي ي ـخ ـت ـلــف عــن
سـيــاســة ع ــدم االن ـح ـيــاز ُ
ويعتبر
ً
ً
م ـف ـهــومــا ج ــدي ــدا ف ــي الـسـيــاســة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـســريــان ـك ـيــة ،ففي
سبتمبر ّ ،2020
شدد راجاباكسا
أم ـ ـ ــام ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــام ــة لــأم ــم
المتحدة على «الـتــزام سريالنكا
بتطبيق سياسة خارجية مبنية
على الحياد من دون االنتماء إلى
بلد آخر أو كتلة نافذة من القوى».

استبدال سياسة عدم االنحياز

قرار سريالنكا
باالنتقال إلى مبدأ
الحياد الكامل يتأثر
بعناصر داخلية
مع أن هذا العامل
ً
يرتبط أيضا بتأثير
الجهات الخارجية

ُ
لطالما اعتبر قرار
الحكومة في 2019
بإنشاء محطة
تديرها الهند
واليابان في عمق
البحار في ميناء
ً
كولومبو جزءا من
استراتيجية تجديد
التوازن

ً
ً
تحمل سريالنكا تاريخا طويال
ّ
من الحياد الذي كان يشكل محور
سياستها الخارجية األساسية،
حيث ساعدت هذه المقاربة البلد
َ
السترجاع سيطرته على قاعدتين
َ
عسكريتين في عام  1957وإبطال
اتفاق أمني مع بريطانيا العظمى
التي كانت تربط مصير الجزيرة
الـعـسـكــري بــالـقــوة االستعمارية
ال ـس ــاب ـق ــة ،وس ـم ــح ف ــك االرتـ ـب ــاط
لسريالنكا بإضعاف النزعة إلى
االتـ ـك ــال ع ـلــى الـ ـغ ــرب ث ــم أصـبــح
ً
ً
البلد عضوا مؤسسا لـ«حركة عدم
االنحياز» في عام .1961
ّ
شــك ـلــت هـ ــذه ال ـح ــرك ــة منصة
لتسهيل مـشــاركــة سريالنكا في
الجهود الدبلوماسية المتعددة
األطراف وسط العالم الجديد بعد
حـقـبــة االس ـت ـع ـمــار وداخـ ــل األم ــم
ً
المتحدة أيضا ،وخالل الستينيات
والسبعينيات ،انشغلت سريالنكا
بترسيخ سيادتها واستقاللها
ً
وتـطــويــر اقـتـصــادهــا تــزام ـنــا مع
االب ـ ـت ـ ـعـ ــاد عـ ــن خـ ــافـ ــات الـ ـق ــوى
العظمى.
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ي ـت ــاب ــع ال ـم ـس ــؤول ــون
ف ــي ســريــان ـكــا ال ـت ـك ـلــم ع ــن عــدم
االنـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاز ،ف ـت ـك ـل ــم ال ـص ـح ــاف ــي
ً
راثـ ـيـ ـن ــدرا ك ــوروي ـت ــا ح ــدي ـث ــا عن
انتشار قناعة شائعة بين خبراء
السياسة فــي سريالنكا مفادها
أن س ـي ــاس ــة ع ـ ــدم االنـ ـحـ ـي ــاز فــي
الشؤون الخارجية سمحت للبلد
ب ـت ـجــاوز حـقـبــة ال ـح ــرب ال ـب ــاردة
ّ
التعرض ألضرار كبرى،
من دون
ً
ويمكن تكرار النهج نفسه مجددا
عبر إطالق المبادرات السياسية
المناسبة ،ولهذا السبب ،قد يكون
التعديل المستجد باتجاه الحياد

خـطــوة طبيعية فــي هــذا المسار
التاريخي وأداة فاعلة للتصدي
للمطالب األ مـيــر كـيــة والصينية
والهندية والتركيز على شــؤون
سريالنكا الداخلية.
ّ
لكن االنتقال من عدم االنحياز
ّ
إل ــى الـحـيــاد لـيــس م ـجــرد تغيير
في المصطلحات المستعملة ،وال
ُي ّ
كمل مفهوم الحياد الذي يطرحه
راجاباكسا معنى عــدم االنحياز
بل إنه يستبدل مختلف المراجع
المرتبطة به ،حيث يترافق هذان
المفهومان ،رغــم تشابههما ،مع
ً
ً
تــداع ـيــات مختلفة جـ ــدا ،فغالبا
مــا يـنــذر اللعب على الـكــام عند
التطرق إليهما بحصول تحوالت
كــامـنــة فــي الـسـيــاســة الـخــارجـيــة،
وهــذا ما أثبتته السويد وفنلندا
ً
مـثــا حين طرحتا مـبــدأ الحياد
لإلشارة إلى جهوزيتهما لتوثيق
التعاون مع حلف الناتو.
ي ـت ـع ـل ــق أبـ ـ ـ ــرز اخـ ـ ـت ـ ــاف بـيــن
ال ـم ـف ـه ـ َ
ـوم ـي ــن ب ـم ـك ــان ــة ال ـح ـي ــاد
الواضحة في القانون الدولي ،إذ
تكثر هذه الحاالت على مر مئات
السنوات السابقة فــي المجاالت
التجارية واإلنسانية والـشــؤون
ال ـع ـس ـكــريــة ،أم ــا ع ــدم االن ـح ـيــاز،
فهو مفهوم سياسي محض وقد
ً
خسر جزءا من أهميته عند انتهاء
ال ـحــرب ال ـب ــاردة وغـ ــداة انـحـســار
م ـف ـهــوم ال ـت ـحــرر م ــن االسـتـعـمــار
بعد  70سنة من اكتساب معظم
المستعمرات السابقة استقاللها،
ً
ول ـه ــذا ال ـس ـبــب أيـ ـض ــا ،ال يشعر
راجاباكسا بالقلق من التطورات
الداخلية حين يتكلم عن الحياد،
ف ـهــو م ـف ـهــوم أوروبـ ـ ــي نـمــوذجــي
ومــرت ـبــط ب ــال ـت ــوازن ب ـيــن ال ـقــوى
العظمى.
تجدر اإلش ــارة إلــى أن الحياد
يحمل دالالت عسكرية قــويــة ،إذ
يـمـنــع ال ـقــانــون ال ــدول ــي بموجب
ات ـفــاق ـيــات الهـ ــاي (ف ــي الـعـ َـامـيــن
 1899و )1907الدول الحيادية من
مساعدة أي طرف خالل الحروب،
ح ـتــى أنـ ــه ي ـمـنــع ت ـلــك الـ ـ ــدول من
تـقــديــم األراض ـ ــي ال ـم ـحــايــدة إلــى
الجهات المتناحرة ،وقد يبدو هذا
ً
المبدأ معاديا للمصالح الصينية
في موانئ سريالنكا ،لكن ال شيء
في وسائل اإلعالم أو المنشورات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـص ـي ـن ـيــة ي ـث ـبــت أن
الحزب الشيوعي الصيني يعتبر
ً
هذا الوضع مثيرا للمشاكل.

عوامل داخلية مؤثرة
يتأثر قرار سريالنكا باالنتقال
إلى مبدأ الحياد الكامل بعناصر
داخلية ،مع أن هذا العامل يرتبط
ً
أيضا بتأثير الجهات الخارجية.
وصل راجاباكسا إلى السلطة عام
 ،2019وهو شقيق رئيس البالد
السابق ورئيس ال ــوزراء الحالي
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ميناء كولومبو يستقبل سفنا يابانية وهندية وصينية تعبيرا عن استراتيجية الحياد وفي
اإلطار رئيس سريالنكا غوتابايا راجاباكسا ورئيس الوزراء السريالنكي ماهيندا راجاباكسا
مــاهـيـنــدا راجــابــاكـســا وق ــد شهد
ع ـه ــده خ ـ ــروج دي ـ ــون ســريــانـكــا
عن السيطرة ،حيث شملت عقود
ً
اإليـ ـج ــار ال ــاح ـق ــة ات ـف ــاق ــا سيئ
السمعة يرتبط بإحدى المحطات
ف ــي مـيـنــاء ســريــانـكــا األســاســي
ف ــي كــولــوم ـبــو ،ف ـقــد مـنـحــت تلك
الصفقة الصين سيادة كاملة في
المنشآة ،وفي عام  ،2014تفوقت
ً
بكين استراتيجيا في تلك المحطة
عبر إنشاء رصيف للغواصات في
يوم زيارة رئيس الوزراء الياباني
السابق آبي شينزو إلى سريالنكا.
ً
ّ
شكلت هــذه المسألة إحــراجــا
ً
كبيرا لسلطات المرفأ وترافقت مع
تداعيات سياسية واضحة على
مــاهـيـنــدا راجــابــاك ـســا ،وف ــي عــام
 2015تخلى الناخبون عن دعمه،
ف ـخ ـســر ال ــرئ ــاس ــة وحـ ـق ــق حــزبــه
«سريالنكا بودوجانا بيرامونا»
نـتــائــج مــريـعــة ف ــي االن ـت ـخــابــات،
وح ـتــى ال ـق ــادة ب ـعــده ع ـجــزوا عن
إصـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـض ـ ــرر ف ـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة
ال ــاح ـق ــة ،ف ــاض ـط ــرت ســريــانـكــا
لتسليم ميناء آخر يشمل  6آالف
ه ـك ـتــار ف ــي «هــام ـبــان ـتــوتــا» ،لكن
تــرافـقــت الـصـفـقــة ه ــذه ال ـمــرة مع
ضمانات واضحة لمنع استعمال
هذه المساحة ألغراض عسكرية.
ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،حـمـلــت
مواقف راجاباكسا مؤشرات تنذر
ب ـعــدم اس ـت ـعــداده لـتـكــرار أخـطــاء
ال ـمــاضــي ورغ ـب ـتــه ف ــي الـتـصــدي

للبرامج الصينية أحادية الجانب
من خالل تنويع االستثمارات في
ً
سريالنكا ،وتحديدا عبر إشــراك
الهند في مشاريع البنى التحتية،
ُ
فلطالما اعتبر قرار الحكومة في
 2019بإنشاء محطة تديرها الهند
والـ ـي ــاب ــان ف ــي ع ـمــق ال ـب ـح ــار في
ميناء كولومبو (في جوار المحطة
ً
ال ـتــي تملكها الـصـيــن م ـبــاشــرة)
ً
جـ ــزءا م ــن اسـتــراتـيـجـيــة تجديد
التوازن ،لكن هذه المشاريع تأثرت
ً
أيـ ـض ــا ب ــال ـت ــداع ـيــات الـسـيــاسـيــة
والتقلبات المستمرة .بعد اندالع
اح ـت ـج ــاج ــات مـحـلـيــة مـحـتــدمــة،
قـ ـ ـ ــررت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـت ـخ ـل ــي عــن
المشروع لصالح محطة تملكها
الدولة بالكامل ،فأثار هذا القرار
َ
َ
اسـتـيــاء الـشــريــكـيــن المحتملين
ً
ّ
م ـع ــا ،ول ـكــن ف ــي  2مـ ــارس غــيــرت
ح ـك ــوم ــة راج ــاب ــاكـ ـس ــا م ـس ــاره ــا
ً
مـ ـ ـج ـ ــددا ،ف ــأع ـل ـن ــت أن «م ـح ـطــة
ُ
َّ
الحاويات الغربية» ستخصص
في نهاية المطاف لالستثمارات
الهندية واليابانية ،مما يسمح
لـ ـلـ ـبـ ـل ـ َـدي ــن بـ ــام ـ ـتـ ــاك  %85مــن
ال ـح ـص ــص ،وهـ ــي ال ـن ـس ـبــة الـتــي
ت ـم ـل ـك ـهــا ال ـص ـي ــن ف ــي مـحـطـتـهــا
المجاورة.
ت ـث ـبــت ه ـ ــذه األح ـ ـ ـ ــداث وج ــود
رابط دقيق بين العوامل الداخلية
وال ـعــاقــات الـخــارجـيــة ،إذ كانت
ال ـم ـح ــاوالت الـهـنــديــة الـمــزعــومــة
للتدخل في سياسات سريالنكا

ً
ال ــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة م ـص ــدرا
ً
دائما للقلق والتوتر وسط الرأي
العام ،وفي الوقت نفسه ،لن تكون
ال ـص ـيــن آم ـن ــة م ــن االض ـط ــراب ــات
المحلية .لـقــد أثـبــت ال ــرأي الـعــام
أن ـ ــه مـ ــا ع ـ ــاد ي ـث ــق ب ــال ـص ـي ــن بــل
يشعر بالقلق من طبيعة «أموالها
ً
ال ـس ـه ـل ــة» الـ ـت ــي ت ـح ـم ــل ط ــاب ـع ــا
ً
غامضا وغـيــر قــابــل للمحاسبة،
ك ــذل ــك ،أدت ال ـم ـخ ــاوف م ــن فشل
المشاريع الضخمة وزيــادة اليد
العاملة الصينية فــي سريالنكا
وت ـن ــام ــي م ـس ـت ــوى الـ ــديـ ــون إل ــى
اندالع احتجاجات مفتوحة ضد
الحكومة الموالية للصين.
أمـ ـ ـ ــام هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ،لـيــس
ً
م ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــا أن ي ـ ــزي ـ ــد األخ ـ ـ ـ ـ ــوان
راج ــاب ــاكـ ـس ــا ح ــذرهـ ـم ــا ،ف ـخــال
الـحـمـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة ف ــي ،2019
أثبت غوتابايا راجاباكسا دعمه
القوي للحياد الكامل الذي أصبح
ً
جزءا من خطاب تنصيبه ،فتعهد
أمام جمهوره المحلي بأن تبقى
سريالنكا محايدة على الساحة
ال ـع ــال ـم ـي ــة وأال ت ـت ــدخ ــل فـ ــي أي
صراعات.
على صعيد آخر ،أدت تجارب
الـ ـم ــاض ــي إلـ ـ ــى نـ ـش ــوء نـ ـ ــوع مــن
اإلجـ ـ ـم ـ ــاع الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ف ـل ــم ي ـعـ ّـبــر
خ ـصــوم راجــابــاك ـســا المحليون
فــي حــزب «سريالنكا بودوجانا
بيرامونا» أو في حزب «سماجي
المعارض (كان
جانا باالوجايا»
ِ

ً
ُي ـ ـعـ ـ َـرف س ــابـ ـق ــا ب ــاس ــم «الـ ـح ــزب
الــوط ـنــي ال ـم ـت ـحــد») ع ــن رفضهم
لمسار الحياد ،مع أن رئيس وزراء
سريالنكا ،رانيل ويكرمسينغ ،لم
يستعمل المصطلحات نفسها،
كــذلــك ،ب ــدأ كـبــار الدبلوماسيين
ف ـ ــي مـ ـكـ ـت ــب وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
ي ـع ـت ـبــرون س ـيــاســة ب ـلــدهــم على
مسافة متساوية من جميع القوى
العظمى ،وفي فبراير ّ ،2021
صرح
وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـســريــان ـكــي،
جــايــانــاث كــولــومـبــاج ،لصحيفة
«ذا هـ ـن ــدو» ال ـه ـنــديــة ال ـمــرمــوقــة
والناطقة باللغة اإلنكليزية بأن
ســريــانـكــا سـتـحــافــظ عـلــى مبدأ
الحياد في لعبة القوى العظمى
وأن العالقات الودية الرامية إلى
ت ـح ـق ـيــق األهـ ـ ـ ــداف االق ـت ـص ــادي ــة
ُ
مــع جميع ال ــدول ستحدد مسار
السياسة الخارجية.

مبررات «الحياد الكامل»

ب ـش ـكــل عـ ـ ــامُ ،ي ـع ـت ـبــر ال ـح ـيــاد
ً
ً
ً
ال ـكــامــل مـفـهــومــا ج ــدي ــدا نسبيا
فــي خـطــاب الـسـيــاســة الخارجية
داخ ـ ــل س ــري ــان ـك ــا ،وهـ ــو يــرتـبــط
ب ــالـ ـتـ ـط ــورات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـتــي
واجهتها عائلة راجاباكسا ،لكن
رغم األسباب الوجيهة التي تبرر
التشكيك بمصداقية هذه المقاربة،
ال يمكن اعتبار المواقف الداعمة
ل ـل ـح ـيــاد الـ ـي ــوم م ـس ــأل ــة أح ــادي ــة
ال ـج ــان ــب ،ف ـهــي تـمـنــح الـحـكــومــة

ف ــرص ــة االح ـت ـم ــاء م ــن اعـ ـت ــداءات
جميع األط ــراف األخ ــرى ،بما في
ذلك الصين .ويبدو أن المخاوف
المرتبطة بفرض سيادة إقليمية
فـ ــي الـ ـم ــوان ــئ هـ ــي الـ ـت ــي تـجـعــل
ً
ً
سـيــاســة الـحـيــاد خ ـيــارا منطقيا
ً
وقابال للتنفيذ.
لـ ـط ــالـ ـم ــا كـ ـ ــان ال ـ ـح ـ ـيـ ــاد أداة
س ـي ــاس ـي ــة قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى تــوس ـيــع
هامش المناورات الدبلوماسية
لـ ـل ــدول الـ ـت ــي ال ت ــري ــد أن تــربــط
م ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا بـ ـق ــوة إق ـل ـي ـم ـي ــة أو
عالمية محددة ،وألسباب داخلية
ً
ودولية إذا ،تبدو سياسة الحياد
منطقية بالنسبة إ لــى كولومبو
وستبقى كذلك على األرجح بنظر
ا لـحـكــو مــات المستقبلية ،فكلما
زادت القوى الخارجية ضغوطها
ع ـلــى ســريــان ـكــا ،زادت الـقـنــاعــة
بأهمية تطبيق سياسة حيادية
ً
حقيقية داخـلـيــا ،لكن لــم تتضح
بـعــد طبيعة تـلــك الـسـيــاســة :هل
ّ
ً
ستتخذ مثال شكل حياد مسلح
ودائم وقانوني ،بما يشبه المبدأ
المعتمد في سويسرا أو النمسا،
ً
أم أن ال ـح ـي ــاد س ـي ـكــون ال ـت ــزام ــا
ً
س ـيــاس ـيــا ك ـمــا ف ــي مـنـغــولـيــا أو
ً
صــربـيــا؟ أخ ـي ــرا ،سـتـكــون ركــائــز
الحياد ودعمه أو رفضه لتوثيق
الروابط مع «حركة عدم االنحياز»
مـحــط ج ــدل حتمي فــي الـمــراحــل
المقبلة.

معضلة اقتصاد المقاومة في إيران
•

جواد صالحي أصفهاني –
فورين أفيرز

حين تمت المصادقة على انتخاب جو
بايدن كرئيس للواليات المتحدة في يناير
الماضي ،تراجعت العملة اإليرانية مقابل
ال ــدوالر بنسبة  ،%20فكان جــزء كبير من
اإلي ــران ـي ـي ــن ي ــأم ــل أن يـضـمــن فـ ــوز بــايــدن
العودة إلى االتفاق النووي المبرم في عام
 2015وإنـهــاء حملة «الـضـغــوط القصوى»
ال ـتــي أدت إل ــى تـفــاقــم األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
العالمية المرافقة لتفشي فيروس كورونا
وزي ــادة معاناة اإليرانيين العاديين ،لكن
بـعــد أس ـبــوع عـلــى اس ـتــام بــايــدن منصبه
الرئاسي ،أعلن وزير الخارجية األميركي،
ً
أنتوني بلينكن ،أن «الوقت ال يــزال مبكرا»
لـ ـع ــودة واش ـن ـط ــن إلـ ــى االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي،
وتفاعلت أسواق العملة في طهران مع هذا
ً
ال ـمــوقــف ســري ـعــا وارت ـف ـعــت قـيـمــة ال ــدوالر
ً
مجددا.
ّ
كثفت الواليات المتحدة ضغوطها في
عام  ،2018وهي تبحث عن مؤشرات على
انهيار االقتصاد اإليراني منذ ذلك الحين،
لكن يبحث عدد من أقــوى القادة في إيران
عن مجموعة مختلفة من المؤشرات ،فهم
يترقبون أن ينهض البلد مــن األزم ــة عبر
إنشاء اقتصاد قادر على مقاومة الضغوط
الخارجية ،مما يعني حماية إيــران من أي
ً
عقوبات أميركية مستقبلية ،إذا يخوض
ال ـط ــرف ــان لـعـبــة االن ـت ـظ ــار ،لـكـنـهـمــا ي ـقــرآن
م ــؤش ــرات مـخـتـلـفــة ع ـلــى م ــا يـ ـب ــدو .ي ــدرك
البعض في الواليات المتحدة أن المعاناة
الـتــي يعيشها الـمــواطـنــون ال ـعــاديــون هي
أ شـبــه بقنبلة مــو قــو تــة وسيضطر النظام
اإليــرانــي في نهاية المطاف لنزع فتيلها،
لكن الـمــرشــد األعـلــى اإليــرانــي يتطلع إلى
لعبة مختلفة وطويلة األ م ــد ،حيث تكون
ً
المعاناة على المدى القصير ثمنا يستحق
العناء مقابل بلوغ مرحلة االكتفاء الذاتي
ً
مستقبال.
َ
تحقق عدد كبير من توقعات المعسكر
األمـيــركــي الـمــؤيــد الستعمال الـقــوة بشأن

اقتصاد إيــران ،لكن هذا الوضع ترافق مع
ً
ً
ّ
تكبد الشعب اإليراني جزءا كبيرا من األعباء
وتراجع المكاسب التي حصدتها الواليات
الـمـتـحــدة ،وأدت الـعـقــوبــات إلــى انخفاض
قيمة العملة اإليــرانـيــة ،وتـفــاقــم التضخم،
وتــدهــور االقتصاد لكن مــن دون انهياره،
وفــي غـضــون ذلــك ،أدى االسـتـيــاء الشعبي
الـ ـع ــارم إلـ ــى احـ ـت ــدام االح ـت ـج ــاج ــات ،لكن
قوبلت تلك التحركات بحملة قمعية قاتلة
في نزفمبر  2019ولم ترضخ السلطات في
طهران لمطالب الناس.
تمنى عــدد كبير مــن مــؤيــدي العقوبات
األميركية أن ينقلب معظم اإليرانيين ضد
نظامهم بسبب هذه التدابير الصارمة ،لكن
ُ
لــم تحقق العقوبات هــذه النتيجة ،ووفــق
استطالع رأي جديد ،يعارض اإليرانيون
بقوة التفاوض مع إدارة بايدن قبل التزام
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـكــامــل ب ـنــود االت ـفــاق
النووي.
في عــام  ،2011ساهم الرئيس اإليراني
محمود أحمدي نجاد في تخفيف عواقب
العقوبات عبر توزيع تحويالت نقدية على
المواطنين ،لكن لم تقدم حكومة الرئيس
حـســن روحــانــي مـســاعــدات كـبــرى فــي هــذا
المجال ،فاستهدفت عقوبات ترامب المصدر
األساسي لمداخيل الحكومة وعائدات النفط
أكثر مما فعلت العقوبات السابقة ،ويبدو
أن روحــانــي ال يــؤمــن بفاعلية الـصــدقــات،
واستمرت التحويالت النقدية التي بدأت
فــي  ،2011لكنها تقتصر الـيــوم على 19$
ً
للشخص الواحد شهريا ،بعدما كانت تبلغ
 90$فــي بــدايــة حملة ال ـم ـســاعــدات ،كــذلــك،
تــراجـعــت الـتـحــويــات الـحـكــومـيــة األخ ــرى
المخصصة للفقراء في المقام األول وباتت
ً
تقتصر على  6$شهريا.
ال يـبــدو وضــع الطبقة الــوسـطــى أفضل
ً
حاال .قبل إعادة فرض العقوبات في ّالعام
 ،2018كانت نسبة اإليرانيين المصنفين
كـ ـج ــزء م ــن ال ـط ـب ـقــة ال ــوس ـط ــى بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
ٍ
ن ـف ـقــات ـهــم االس ـت ـهــاك ـيــة ت ـصــل إلـ ــى %60
ً
تقريبا .بين العامين  2019و ،2020تراجعت
ه ــذه الـنـسـبــة إل ــى أق ــل مــن  .%50يــدخــل 8

حسن روحاني
ماليين إيراني في خانة المجموعات ذات
المداخيل المنخفضة منذ العام  ،2011وقد
وصل معظمهم إلى هذا الوضع خالل حملة
«الضغوط القصوى» التي أطلقها ترامب.
ال تـبــدي ق ـيــادة الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
ً
ً
موقفا المباليا من معاناة المواطنين ،ال
سيما الفقراء منهم ،لكنها منقسمة حول
ُ
ـخــب روحــانــي
أهمية إنـهــاء الـعـقــوبــات .انــتـ ِ
الـمـعـتــدل فــي الـعـ َ
ـامـيــن  2013و 2017بعد
تعهده بإنهاء العقوبات األميركية وإصالح
عــاقــات البلد مــع ال ـغــرب ،لكنه يـتــردد في
االستفادة من تعهد بايدن بــإعــادة إحياء
االتـفــاق الـنــووي ألنــه يظن أن مسار إيــران
ً
نحو االزدهار االقتصادي يتطلب شكال من
االندماج العالمي وعقد السالم مع العالم
الغربي .ستزيد فــرص صمود االتـفــاق إذا
تـمـكــن روح ــان ــي م ــن تـحـقـيــق ه ــذا ال ـهــدف
ق ـبــل ان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس ج ــدي ــد م ــن معسكر
المحافظين على األرجح في يونيو المقبل.
يـعــارض المحافظون هــذا الـتــوجــه ،فلم
يحبذ الـبـعــض فــي ه ــذا المعسكر االتـفــاق
ً
يوما وال شك أنه ُ
سي َس ّر بانهياره،
النووي
ويقوم آخرون بمناورات معينة لبلوغ أعلى
المراتب ويريدون أن يتحاوروا مع الواليات

علي خامنئي
المتحدة بأنفسهمّ .
يقدر البعض اآلخر ،من
أمثال المرشد األعلى آية الله علي خامنئي،
ق ـي ـمــة ال ـت ـق ــدم ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي واالنـ ــدمـ ــاج
العالمي ،لكن يحاول هذا المعسكر أن يثبت
قــدرة إيــران على تحقيق هــذه األه ــداف من
دون العودة إلى محور الغرب.
ُ
ـص ـ ّـر الـمـحــافـظــون ال ـمــوالــون للمرشد
يـ ِ
األعلى على إثبات قدرة إيران على متابعة
ت ـح ــدي الـهـيـمـنــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ج ــواره ــا
أمــام الغرب وخصومها المحليين ،بغض
ال ـن ـظــر ع ــن ال ـع ـق ــوب ــات وح ـم ـلــة ال ـض ـغــوط
القصوى .يظن هذا المعسكر أن العقوبات
ستساعد إي ــران فــي تخفيف اتكالها على
النفط والـغــرب ،وهــذا هــو معنى «اقتصاد
المقاومة» الــذي تكلم عنه المرشد األعلى
للمرة األولى في عام  ،2014وهو يدافع عنه
منذ ذلك الحين ويعرف أنه سيعطي ثماره
ولو بوتيرة بطيئة.

اقتصاد المقاومة
ال ي ـن ـظــر ال ـم ـح ــاف ـظ ــون ف ــي إي ـ ـ ــران إل ــى
م ـس ـتــوى الـمـعـيـشــة لـلـتــأكـيــد ع ـلــى صحة
رؤيتهم بــل إلــى األداء االقـتـصــادي الـعــام،.
فقد أعلن البنك المركزي اإليراني األسبوع

ً
ً
الماضي أن إيــران سجلت نموا اقتصاديا
ً
إيـ ـج ــابـ ـي ــا خـ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر ال ـت ـس ـع ــة ال ـت ــي
تـنـتـهــي ب ـتــاريــخ  20ديـسـمـبــر  ،2020لكن
تبدو التقديرات التي طرحها «مركز إيران
اإلحصائي» أقل إيجابية ،فقد تراجع الناتج
خالل تلك األشهر التسعة
المحلي اإلجمالي ً
بنسبة  %1.2مـقــار نــة بالفترة نفسها من
بنسبة %0.8
السنة الماضية ،مع أنه ارتفع ً
في الربع األخير من السنة مقارنة بالخريف
السابق.
ً
ّ
يتعر ض قطاع النفط
ليس مفاجئا أن
اإليـ ــرانـ ــي ألس ـ ــوأ الـ ـض ــرب ــات ،ل ـك ــن يــرتـكــز
ً
اقـتـصــاد الـمـقــاومــة تـحــديــدا عـلــى تخفيف
اتكال البلد على النفط ،فمنذ ثالثة عقود،
ّ
كان النفط يشكل أكثر من  %50من الناتج
المحلي اإلجـمــالــي فــي إي ــران ،وفــي السنة
ال ـمــاض ـيــة ،تــراج ـعــت تـلــك الـحـصــة بنسبة
 ،%15ح ـي ــث ن ـج ـحــت ج ـم ـيــع ال ـق ـط ــاعــات
األخـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات
مـسـتـقــرة م ــن اإلن ـت ــاج وف ــرص الـعـمــل رغــم
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ،حـ ـت ــى أن ق ـ ـطـ ــاع ال ـص ـن ــاع ــة
تـحـ ّـســن :أدت عـقــوبــات تــرامــب إل ــى تــراجــع
ـرة ،م ـمــا يعني
قـيـمــة الـعـمـلــة ب ــدرج ــة ك ـب ـيـ ً
زيــادة كلفة االستيراد .نتيجة لذلك ،مألت
الصناعة المحلية هذه الفجوة ،فزاد اإلنتاج
ّ
وتوسعت فرص العمل وارتفعت المبيعات
المحلية .لو لم تمنع العقوبات الشركات
اإليرانية من تصدير منتجاتها ،لكان قطاع
الصناعة سيسجل نتائج أفضل.
قد ال تكون هــذه المكاسب المتواضعة
ً
دلـيــا على والدة اقـتـصــاد الـمـقــاومــة ،لكن
يظن مؤيدو هذه الرؤية أن الرأي العام داخل
ً
إيران وخارجها سيزيد اقتناعا بالدعوات
إل ـ ــى ت ــوس ـي ــع االس ـت ـق ــال ـي ــة االق ـت ـص ــادي ــة
اإليرانية مع مرور الوقت ،ال سيما في ظل
فرض العقوبات .برأي تلك القوى المؤثرة
في طهران ،ال ُتعتبر العقوبات ّ
مجرد أدوات
لـلـمـعــانــاة عـلــى ال ـم ــدى الـقـصـيــر ،ب ــل إنـهــا
ّ
محرك محتمل لمستقبل مستدام.
ل ـك ــن قـ ــد ال ي ـع ـت ــرف أكـ ـث ــر األشـ ـخ ــاص
أيديولوجية فــي هــذا المعسكر بــأن إيــران
س ـت ـض ـط ــر ل ــاكـ ـتـ ـف ــاء بـ ـنـ ـم ــو ب ـ ـطـ ــيء فــي

المستقبل المنظور إذا استمرت العقوبات،
ً
قد يكون النمو البطيء مستداما في حين
تنتظر إيـ ــران أن يـ ّـتـضــح تـ ّ
ـوجــه الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ع ـهــد ب ــاي ــدن ،ل ـكــن ي ـجــب أن
تستفيد الجمهورية اإلسالمية على المدى
الطويل من الميثاق االجتماعي الذي ساهم
فــي صـمــودهــا ط ــوال أربـعــة عـقــود .بعبارة
أخ ـ ــرى ،ي ـجــب أن ت ـع ــود إي ـ ــران إل ــى الـنـمــو
االقتصادي المستدام وخطط تقليص الفقر
البلد قبل العقوبات ،ويتطلب
التي شهدها ُ ّ
هذا الهدف أن توفق إيران بين طموحاتها
السياسية ،باعتبارها قوة إقليمية قادرة
على تحدي الــواليــات المتحدة ،وغاياتها
االقتصادية المرتبطة بتحقيق النمو.
ال ي ــوح ــي م ـف ـه ــوم اق ـت ـص ــاد ال ـم ـقــاومــة
بالشكل الذي يتداوله المعنيون في إيران
بالتوجه نحو االكتفاء الذاتي بل إنه يعترف
بضرورة أن تستبدل إيران تجارة إمدادات
الـنـفــط وال ـغــاز الــوافــرة بـ ــواردات وتقنيات
جديدة .قد ال تضمن دعوة المرشد األعلى
ً
إلى «التوجه شرقا» الحل المنشود لمعضلة
ّ
إيران ،ففي النهاية لم يقدم الشرق مساعدة
كبرى لمحاربة عقوبات ترامب ،حيث ُت ّ
صدر
روسيا الهيدروكربون لمصلحتها الخاصة
وال تستطيع أن ّ
تقدم منافع كثيرة إليران
بــاسـتـثـنــاء األس ـل ـحــة ،كــذلــك ،تجنبت أبــرز
ال ـقــوى االق ـت ـصــاديــة ،مـثــل الـصـيــن والهند
وال ـي ــاب ــان وك ــوري ــا ،أي ع ـم ـل ـيــات تـجــاريــة
ً
رسمية مع إيران خوفا من خسارة قدرتها
على الوصول إلى األسواق األميركيةّ .
على الـمــدى القصير ،قــد ال يبقى توقع
ً
بلينكن حــول مــوعــد رفــع الـعـقــوبــات خبرا
ً
س ـي ـئــا لـلـمـعـسـكــر ال ـ ــذي ي ـع ــارض االت ـف ــاق
النووي في طهران طالما تنجح الجمهورية
اإلسالمية في احـتــواء استياء مواطنيها،
ل ـك ــن إلنـ ـش ــاء ن ـس ـخــة ف ــاع ـل ــة م ــن اق ـت ـصــاد
المقاومة ،تحتاج إيران إلى االتفاق النووي،
ً
ولهذا السبب ،قد تحرز المفاوضات تقدما
ً
بارزا حتى لو أنهت انتخابات يونيو عهد
روحــانــي ووزي ــر الخارجية الـبــارع محمد
جواد ظريف.
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استعراض ميليشياوي في بغداد ...وبايدن يحدد  4أولويات

• الصدر يدعو «الحشد» إلى معاقبة «ربع الله» أو التبرؤ منها • طهران تمنع نجاد من زيارة العراق
حددت اإلدارة األميركية 4
أولويات لسياستها الخاصة
بالعراق ،قبيل انطالق أول
جولة للحوار االستراتيجي بين
واشنطن وبغداد في عهد
الرئيس الجديد جو بايدن،
في حين قامت ميليشيا "ربع
الله" باستعراض عسكري
حمل "رسالة تعكير" لرئيس
الحكومة مصطفى الكاظمي،
قبيل قمة ثالثية تجمعه
بالرئيس المصري والعاهل
األردني.

«أهل الكهف»
ً
تستهدف رتال
ً
أميركيا بالديوانية
والحكيم يدعو
إلعادة النظر في
إلغاء انتخابات
الخارج

ق ـب ـيــل ان ـ ـطـ ــاق أول ـ ـ ــى جـ ــوالت
الحوار االستراتيجي بين الواليات
المتحدة وال ـعــراق بعهد الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ال ـج ــدي ــد ج ــو ب ــاي ــدن،
فــي أبــريــل المقبل ،وض ــع السفير
األميركي لــدى بغداد ماثيو تولر
أربــع أولــويــات للبيت األبيض في
العراق ،تتمثل في محاربة تنظيم
"داع ــش" ،وكذلك مساعدة حكومة
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي
ف ــي م ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد ومــواج ـهــة
التحديات االقتصادية ،ومواجهة
جــائ ـحــة "كـ ــورونـ ــا" ،وأزمـ ـ ــة ّ
تغير
المناخ.
وأوضــح تولر ،خــال مشاركته
في ندوة مرئية من تنظيم "معهد
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ل ـل ـس ــام" ،أن
"األهداف االستراتيجية األميركية
ثابتة رغم ّ
تغير اإلدارات المتعاقبة
ف ــي الـبـيــت األبـ ـي ــض؛ ألن اهـتـمــام
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ب ـه ــذا الـبـلــد
الحيوي لن يتغير".
وأشـ ــار إل ــى أن "هــزيـمــة داعــش
ت ـظ ــل م ـه ـمــة أم ـن ـي ــة ذات أول ــوي ــة
أميركية في العراق ،ورغم خسارة
التنظيم بشكل مــادي ،فــإن وجود
القوات األميركية في العراق يأتي
بـ ـن ــاء ع ـل ــى دع ـ ـ ــوة مـ ــن ال ـح ـكــومــة
العراقية ،للقيام بمهمة محدودة
ت ـ ــرك ـ ــز ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــورة
والمساعدة لقوات مكافحة اإلرهاب
العراقية بما في ذلــك البيشمركة،
لمنع تنظيم داعش من العودة".
ومــن دون التطرق إلــى ضغوط
األحـ ـ ـ ـ ــزاب والـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـع ــراق ـي ــة
المسلحة ،المرتبطة بإيران ،الرامية
إلـ ــى إرغـ ـ ــام س ـل ـطــات ب ـغ ــداد على
إخراج القوات األجنبية واألميركية
بشكل كــامــل ،أك ــد تــولــر "مواصلة
الحفاظ على هــذا الــوجــود ،ما دام
ذلــك ضروريا لمساعدة الحكومة
ال ـعــراق ـيــة ف ــي م ـنــع ع ـ ــودة داع ــش
واإلرهابيين لتهديد البالد واألمن
اإلقليمي".
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أفـ ــاد مصدر
ً
أمني بأن هجوما ،بعبوة ناسفة،
اس ـت ـهــدف رت ــل شــاح ـنــات ل ـقــوات
ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي الـ ـ ــذي ت ـق ــوده
واشنطن فــي محافظة الديوانية
جنوب البالد دون وقوع إصابات
بشرية .وتداولت منصات قريبة من
األحزاب العراقية الموالية لطهران
تبني فصيل يطلق على نفسه اسم
"أه ــل الكهف" لــاعـتــداء ال ــذي يعد

استعراض ميليشياوي
إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ن ـظ ـم ــت مـيـلـيـشـيــا
مسلحة تطلق عـلــى نفسها اســم
"رب ــع الـلــه" ،ويصنفها مسؤولون
أمنيون عراقيون على أنها إحدى
واجهات جماعة "كتائب حزب الله"،
إحدى أبرز الميليشيات المرتبطة
ً
ً
بإيران ،استعراضا مسلحا ،أمس،
لعناصرها في مناطق مهمة وسط
العاصمة بغداد ،إحداها بالقرب من
وزارة الداخلية.
واستقدمت الميليشيا سيارات
رب ــاعـ ـي ــة الـ ــدفـ ــع ت ـح ـم ــل أس ـل ـحــة
مـتــوسـطــة وقـ ــاذفـ ــات صــاروخ ـيــة
ومعدات عسكرية مختلفة ،في حين
اكتفت ال ـقــوات األمنية بمشاهدة
مــا يـجــري ،على غ ــرار المواطنين
الذين أغلق العديد منهم محالهم
الـتـجــاريــة وقـطـعــوا أعمالهم بعد
ً
إغــاق الميليشيا عــددا من الطرق
الرئيسة والفرعية.
وتداول ناشطون صورا ولقطات
ت ـظ ـهــر الـ ـعـ ـش ــرات م ــن ال ـس ـي ــارات
المحملة بالمسلحين ،وهي تتجول
ف ــي م ـنــاطــق الـ ـك ــرادة وال ـج ــادري ــة
وال ـ ــدورة وط ــري ــق مـحـمــد الـقــاســم
وبالقرب مــن وزارة الداخلية ،مع
أسلحة متنوعة ويــافـطــات تهدد
رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
والمسؤول بوزارة الداخلية الفريق
أح ـم ــد أبـ ــو رغـ ـي ــف ،ال ـ ــذي يـتــولــى
التحقيق في عدد من قضايا الفساد
بتكليف حكومي.
وأصدرت الميليشيا بيانا جاء
فـيــه" :نحيي ســواعــد المجاهدين
وبنادقهم التي جالت أرض بغداد
ه ـ ــذا الـ ـ ـي ـ ــوم ،فـ ــي رسـ ــالـ ــة ت ـهــديــد
لألميركي وعمالئه ،واطمئنان وقوة
للمضحين والمجاهدين من أبناء
هذا البلد العزيز ،ونشد على أيدي
الشرفاء من أعضاء مجلس النواب
المطالبين بخفض سعر الــدوالر
األميركي مقابل الدينار العراقي".
وحــذر البيان جهات سياسية
قال إنها "تتعمد تعطيل الموازنة
من أجل الحصول على مكتسبات
خاصة" ،كما حذر من تسليم حصة
إقليم كردستان.

افتتح صباح أمس معبر
ترنبة ـ سراقب في ريف
إدلب الشرقي بموجب اتفاق
توصلت إليه روسيا مع تركيا
ويشمل افتتاح  3معابر شمال
سورية لتخفيف صعوبة
األوضاع اإلنسانية.
وبعد إعالن موسكو اتفاقها
مع أنقرة ،شهدت مناطق
سيطرة فصائل المعارضة
تحركات رافضة لفتح المعابر،
محذرة من أنها "ستشكل
ً
ً
متنفسا اقتصاديا للنظام،
كما ستؤدي إلى انتقال
تجارة المخدرات إلى مناطق
ً
المعارضة ،واختراقها أمنيا".

أويغور يرفضون زيارة
وانغ يي ألنقرة

صورة مأخوذة من فيديو يظهر استعراض
ميليشيا «ربع الله» في بغداد أمس
وجـ ـ ــاء ف ــي ال ـب ـي ــان ك ــذل ــك" :ل ــن
ً
نسكت طويال فيما إذا لم تتحقق
ً
مطالب الشعب ،وخصوصا أبناء
المحافظات الجنوبية ،في فقرات
الموازنة".
فـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاء ،ذكـ ـ ـ ــرت
مصادر أمنية أن "ربــع الله" قامت
باالستعراض في حركة استباقية
ضد المسؤول األمني أبو رغيف،
ّ
ال ـ ــذي ي ـس ـت ـعــد لـ ـش ــن ح ـم ـلــة ضد
عناصرها المعروفة لدى الحكومة،
والمتورطة في عمليات قتل وخطف
وقصف لـ"المنطقة الخضراء" حيث
تقع السفارة األميركية.
مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــدت مصادر
أخــرى أن "الميليشيات تريد بين
فترة وأخرى إهانة الدولة العراقية

والقانون ،ومن ضمن أهدافها النيل
من العراقيين لصالح الجارة إيران".
ورأت أن سبب االستعراض هو
تعكير أجواء انعقاد القمة الثالثية
ال ـت ــي تـجـمــع ال ـكــاظ ـمــي م ــع ق ــادة
مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي،
ً
واألردن الملك عبدالله ،غدا ،وخلق
شـعــور ل ــدى الـقــاهــرة وع ـمــان بــأن
بـغــداد غير آمـنــة وتسيطر عليها
الميليشيات وأن الكاظمي "مغلوب
على أمره".
وأش ـ ــارت ال ـم ـصــادر إل ــى ورود
معلومات شبه مؤكدة عن انزعاج
طهران من تقارب العراق مع مصر
واألردن ،وأنها تنظر بعين الريبة
إل ــى االت ـفــاقــات الـتــي سـتـبــرم بين
ال ـث ــاث ــي بــاع ـت ـبــار أن ـه ــا سـتـكــون

على حساب حصتها فيما يتعلق
بالتبادل التجاري واالقتصادي،
ولـ ـه ــذا اعـ ـط ــت الـ ـض ــوء األخ ـض ــر
لفصائلها بــإحــداث بلبلة تسبق
قمة بغداد.
ولفتت المصادر إلى أن الكاظمي
شدد على أنه من يختار زمان مكان
تــوجـيــه ال ـضــربــات للميليشيات
المنفلتة لتفويت فــرصــة إح ــداث
فوضى بالعاصمة.
في هذه األثناء ،دعا رجل الدين
ال ـ ـبـ ــارز م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر ،ال ــداع ــم
لحكومة الكاظمي" ،الحشد الشعبي"
إل ــى معاقبة "رب ــع ال ـلــه" أو إعــان
البراءة منها.
وأضاف أن "اللجوء إلى السالح
لتحقيق الـمـطــالــب أم ــر مــرفــوض

يجب على الحكومة الحيلولة دون
وقوعه مرة أخرى".
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق م ـن ـف ـص ــل ،مـنـعــت
السلطات األمنية اإليرانية عضو
مجمع تشخيص مصلحة النظام
الرئيس السابق محمود أحمدي
نـجــاد مــن م ـغــادرة ال ـبــاد وزي ــارة
المراقد الشيعية في العراق.
وفي وقت سابق ،أفادت تقارير
بأن نجاد كان يعتزم زيارة مدينة
سامراء وكربالء والنجف وبغداد.
وتـشـيــر ت ـقــاريــر إل ــى أن نـجــاد
ي ـس ـع ــى ل ـل ـت ــرش ــح ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ18
من يونيو المقبل ،وسط معلومات
عن رفض ترشحه من قبل مجلس
"صيانة الدستور".

●

ب ـ ـعـ ــد أق ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ــن أسـ ـب ــوعـ ـي ــن
ع ـل ــى ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة لـيـبـيــة
م ــوح ــدة ج ــدي ــدة م ـس ــؤول ــة عن
ً
إدارة مرحلة انتقالية و صــوال
لــان ـت ـخــابــات ال ـع ــام ــة ال ـم ـقــررة
نـهــايــة ال ـعــام ال ـحــالــي ،استقبل
ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـص ــري عـبــدالـفـتــح
ال ـس ـي ـســي ،ف ــي ال ـق ــاه ــرة أم ــس،
رئيس المجلس الرئاسي الليبي
محمد المنفي بالتزامن مع قيام
وزراء خارجية فرنسا جان إيف
لودريان وألمانيا هايكو ماس
وإي ـط ــال ـي ــا ل ــوي ـج ــي دي مــايــو
بــزيــارة مشتركة إلــى العاصمة
طرابلس.
ً
وب ــدا واضـحــا فــي مخرجات
اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـس ـي ـس ــي وال ـم ـن ـفــي
ولقاء ات الثالثي األوروبــي في
العاصمة الليية وجود تطابق
مـصــري وأورب ــي حــول ضــرورة
خروج جميع المرتزقة بسرعة
م ــن لـيـبـيــا ،وك ــذل ــك إع ـ ــادة فتح
السفارات في طرابس.
وتـعــد زي ــارة المنفي األولــى
ً
لــه عــربـيــا مـنــذ تسلم المجلس
الـسـلـطــة ف ــي طــراب ـلــس ،وتــأتــي
قبل زيارته المرتقبة للعاصمة
ال ـت ــرك ـي ــة أن ـ ـقـ ــرة ،ح ـي ــث يـلـتـقــي
بــالــرئـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
إردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ف ـ ــي ثـ ــالـ ــث مـحـطــة
خارجية للمنفي الذي سبق أن
زار فرنسا الثالثاء الماضي.
ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة
المصرية بـســام راض ــي ،صرح
ب ـ ـ ــأن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـس ـيـ ـس ــي أك ــد
دعـ ــم م ـص ــر ال ـك ــام ــل وال ـم ـط ـلــق

ال ـ ــوح ـ ــدة ع ـب ــدال ـح ـم ـي ــد دب ـي ـبــة
وحكومته ،وكذلك مع المبعوث
األممي الخاص إلــى ليبيا يان
ك ــوبـ ـي ــش ،قـ ـب ــل أن ي ـخ ـت ـت ـمــوا
ال ــزي ــارة بـعـقــد مــؤتـمــر مشترك
م ــع نـظـيــرتـهــم الـلـيـبـيــة نـجــاء
المنقوش التي دعت إلى مغادرة
كل المرتزقة "بشكل فوري".
شـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـم ـ ـن ـ ـقـ ــوش خـ ــال
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ـش ـتــرك مع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ـل ــى أن "رفـ ـ ـ ــض أي
مـســاس بـسـيــادة ليبيا هــو في
صلب أساس استراتيجية عمل
الخارجية الليبية".
وأضافت" :اتفقنا مع الوزراء
األوروبيين على عودة السفارات
ومـ ـن ــح الـ ـت ــأشـ ـي ــرات م ــن داخ ــل
ليبيا وليس من خارجها".
فـ ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،أع ـل ـن ــت
باريس إعادة فتح سفارتها في

ً
السيسي مستقبال المنفي في القاهرة أمس (بوابة األهرام)
طــراب ـلــس االث ـن ـيــن الـمـقـبــل ،في
إش ــارة لحالة الـتـقــارب والــدعــم
للسلطات الجديدة في طرابلس
ال ـتــي تـحـظــى بــدعــم دول ــي غير
مسبوق.
ً
وت ــأت ــي ال ــزي ــارة ت ــزام ـن ــا مع
تصريحات ا لــر ئـيــس الفرنسي

تظاهر مئات من األويغور،
أمس ،قرب القنصلية العامة
للصين في إسطنبول
ً
احتجاجا على زيارة وزير
الخارجية الصيني وانغ يي
الذي استقبله نظيره التركي
مولود جاويش أوغلو قبل أن
يلتقيه الرئيس رجب طيب
إردوغان .وشارك في هذا
التجمع حوالي ألف شخص
ورفعوا أعالم استقالل
األويغور مرددين "فلتوقف
الصين اإلبادة" و"الصين
الفاشية ،أغلقوا المخيمات".
واأليغور الذين يتحدرون
من منطقة شينجيانغ في
شمال غرب الصين ،هم أقلية
مسلمة ناطقة بالتركية وفي
وقت سابق كانت أنقرة من
أبرز المدافعين عن قضيتهم
في مواجهة بكين.

ً
موريتانيا :توقف أميركيا
هدد بإحراق طائرة

• السيسي يستقبل المنفي ويعرض مساعدة أمنية
• وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا في طرابلس للدعم
القاهرة  -حسن حافظ

غضب المعارضة السورية
ال يمنع فتح المعابر

الـ 38من نوعه خالل نحو  3أشهر.
ويوجد في الـعــراق نحو 3000
جندي من قوات "التحالف" ،بينهم
 2500جندي أميركي.

توافق مصري  -أوروبي على خروج
المرتزقة من ليبيا وإعادة السفارات
لـلـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة ال ـجــديــدة
ف ــي لـيـبـيــا ،وأعـ ــرب ع ــن تعويل
مـ ـص ــر عـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ــدرة ال ـم ـج ـل ــس
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــي وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ع ـلــى
تحمل ا لـمـســؤو لـيــة التاريخية
إلدارة ا لـ ـم ــر حـ ـل ــة اال ن ـت ـق ــا ل ـي ــة
الـحــالـيــة وتـحـقـيــق المصالحة
الشاملة بين الليبيين ،وتوحيد
ً
المؤسسات الليبية وصوال إلى
عـقــد االنـتـخــابــات الــوطـنـيــة في
مــوعــدهــا الـمـحــدد فــي ديسمبر
المقبل.
وشدد السيسي على ضرورة
اس ـت ـع ــادة األم ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار،
وت ـم ـتــع لـيـبـيــا ب ـج ـيــش وطـنــي
مـ ـ ــوحـ ـ ــد ،وإنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــدخـ ــات
األجنبية ،وخروج كل المرتزقة
والمقاتلين األجانب من ليبيا،
ً
عـ ــارضـ ــا ع ـل ــى ض ـي ـفــه "ت ـقــديــم
م ـ ـصـ ــر خ ـ ـبـ ــرات ـ ـهـ ــا ل ـل ـح ـك ــوم ــة
الليبية الستعادة المؤسسات
ً
الوطنية خصوصا تلك األمنية
والشرطية بهدف تحقيق األمن
واالستقرار".
ولـ ــم ي ـش ــر ال ـب ـي ــان الــرس ـمــي
ل ـلــرئــاســة ال ـم ـصــريــة إل ــى ملف
إعادة فتح السفارة المصرية في
طرابلس ،لكن مصادر مصرية
مطلعة أكــدت ل ـ "الـجــريــدة" ،أنه
ت ــم ال ـتــوافــق خ ــال ال ـل ـقــاء على
إع ــادة فـتــح الـسـفــارة المصرية
في أقرب فرصة ممكنة ،وأنه من
المتوقع أن يتوجه وفد مصري
إلى طرابلس لمتابعة هذا الملف
خالل األسابيع المقبلة.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ال ـت ـق ــى
وزراء خارجية فرنسا وألمانيا
وإي ـط ــال ـي ــا م ــع رئ ـي ــس حـكــومــة

سلة أخبار

إيمانويل مــاكــرون ،بــأن الملف
الليبي سيكون على "الطاولة"
في المحادثات األوروبية نهاية
مارس الحالي.
مــن جــانــب آخ ــر ،ق ــال األمـيــن
العام لألمم المتحدة أنطونيو
غ ــوت ـي ــري ــش فـ ــي ت ـق ــري ــر قــدمــه

ّ ً
متوسطا وزراء خارجية ليبيا
رئيس الوزراء الليبي
وألمانيا وفرنسا وإيطاليا في طرابلس أمس (ا ف ب)

ل ـم ـج ـلــس األمـ ـ ـ ــن ،أم ـ ــس األول:
"م ــا زال ي ـس ــاورن ــا ق ـلــق عميق
ب ـشــأن ال ـت ـقــاريــر ال ـتــي تتحدث
ع ــن اس ـت ـم ــرار وج ـ ــود عـنــاصــر
أج ـن ـب ـي ــة ف ـ ــي سـ ـ ــرت وح ــول ـه ــا
ووسط ليبيا".
وق ــدرت األم ــم المتحدة عدد
الجنود والمرتزقة األجانب في
ً
ليبيا بنحو  20ألفا ،موزعين في
معظم مدن ليبيا.
فــي غـضــون ذل ــك ،بــدأ رئيس
ال ـم ـج ـلــس ال ــرئ ــاس ــي لـحـكــومــة
الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي لـيـبـيــا،
محمد المنفي ،ونائبه ،عبدالله
الالفي ،زيارة رسمية إلى مصر،
ً
ه ــي األول ـ ــى عــرب ـيــا م ـنــذ تسلم
الـمـجـلــس الـسـلـطــة ال ـتــي تـقــود
ً
مؤقتا الـبــاد .وعقد المسؤول
الليبي م ـش ــاورات مــع الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي
وكبار المسؤولين في القاهرة،
ف ـي ـمــا أفـ ـ ــادت مـ ـص ــادر الـمـنـفــي
سيتوجه إلى تركيا اليوم للقاء
الــرئـيــس رج ــب طـيــب إردوغـ ــان
الـ ـ ــداعـ ـ ــم ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـح ـك ــوم ــة

"ال ـ ــوف ـ ــاق" ال ـم ـن ـت ـه ـيــة والي ـت ـهــا
بزعامة فايز السراج.
إلى ذلك ،فتح اغتيال محمود
ال ــورفـ ـل ــي الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي قـ ــوات
"الجيش الوطني" بزعامة خليفة
حـفـتــر ،مـســاء أم ــس األول ،بــاب
التساؤالت عن الجهة التي تقف
وراء ال ـحــادث ال ــذي وقــع وسط
مــدي ـنــة ب ـن ـغ ــازي م ـقــر الـسـلـطــة
الموازية لطرابلس.
واتهمت مصادر أمنية تنظيم
"اإلخوان" بمحاولة خلط األوراق
للتنصل مــن اغـتـيــال الــورفـلــي،
المطلوب لدى محكمة الجنايات
الــدولـيــة بتهمة ارت ـكــاب جرائم
ضــد اإلنـســانـيــة ،واإلي ـح ــاء بــأن
"الجيش الوطني" يقوم بتصفية
حـ ـلـ ـف ــاء ح ـ ـ ــرب األم ـ ـ ـ ــس ال ــذي ــن
خرجوا عن سيطرته بعد تطور
الورفلي في اقتحام مقر وكالة
"تــويــوتــا" وتـخــريـبــه ببنغازي
ً
أخـ ـ ـي ـ ــرا ب ـح ـج ــة أن م ــالـ ـك ــه مــن
سارقي المال العام.

أفادت وكالة األنباء
الموريتانية بالسيطرة
على رجل أدعى أنه أميركي
الجنسية هدد بإحراق طائرة
من نوع "آمبرير" تابعة
للخطوط الجوية الموريتانية
على أرضية مطار نواكشوط
الدولي .وذكرت الوكالة أنه
تم إنهاء عملية القرصنة
بنجاح ودون خسائر ،الفتة
إلى أن الشخص المذكور
يدعي وجود مشكلة له مع
نواكشوط .وكان مصدر
مالحي بمطار نواكشوط
ً
الدولي قال إن شخصا اقتحم
طائرة كانت خالية من الركاب
هدد بتفجيرها إذا حاولت
السلطات األمنية اقتحامها.

المغرب :إحباط مخططات
تستهدف منشآت

تمكن المكتب المركزي
لألبحاث القضائية ،التابع
للمديرية العامة لمراقبة
التراب الوطني ،أمس ،من
تفكيك خلية إرهابية خطيرة
كانت تخطط الستهداف
منشآت حيوية.
وأكد بيان للمكتب ،أن الخلية
تتألف من أربعة متشددين
تتراوح أعمارهم ما بين 24-
ً
 28عاما ،ينشطون في مدينة
وجدة ويرتبطون بتنظيم
"داعش".

ةديرجلا
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لبنان مصلحة لبايدن و 6خطوات مطلوبة
انهيار
وقف
ً

• «أوكسجين» سورية يثير جدال وإسرائيل تعرض خدماتها • «حزب الله» يستعد ألزمة طويلة باإلعانات
انضم مسؤوالن أميركيان
رفيعا المستوى إلى مجموعة
من المسؤولين األجانب
الذين يتابعون أسوأ أزمة
يشهدها لبنان منذ عقود،
ّ
وشددا على أهمية تدخل
الرئيس جو بايدن في الجهود
الدبلوماسية لتالفي «عقود
من الفوضى اإلضافية» في
هذا البلدَ ،
مؤكدين أن لدى
إدارة بايدن مصلحة في وقف
انهياره.

ّ
مصممون
على مواصلة
مسيرة
إنقاذ لبنان
واللبنانيين

الراعي

تحت عـنــوان « 6أم ــور ينبغي
ل ـبــايــدن مــراعــات ـهــا فـيـمــا يتعلق
ب ـل ـب ـنــان» ،ن ـشــر م ــوق ــع «ذا هـيــل»
الـمـخـتــص ب ـشــؤون أروقـ ــة صنع
ال ـق ــرار ف ــي واش ـن ـطــن ،م ـقــال رأي
كتبه السفير األميركي السابق في
المغرب ورئيس منظمة «أميركان
تاسك فــورس أون ليبانون» غير
الربحية ،إدوارد غابرييل ،ومدير
«معهد الشرق األوسط» ،اللبناني
بول سالم.
ّ
وأوضح الكاتبان أن مجموعة
خبراء في الشأن اللبناني َج َمعهم
«معهد الشرق األوســط» ومنظمة
«أم ـي ــرك ــان ت ــاس ــك فـ ـ ــورس» أمــس
األول ،قـ ّـدمــوا  6توصيات إلدارة
الرئيس جــو بــايــدن فيما يتعلق
ب ــال ــوض ــع الـ ــراهـ ــن ،إذ اق ـت ــرح ــوا
خ ـطــوات أمـيــركـيــة عــاجـلــة لوقف
ً
انــزالق البالد وصــوال إلى انهيار
الدولة ّالكامل.
ّ
وحــذر الكاتبان من أن إصالح
ً
ـدولــة يستغرق ع ـقــودا،
انـهـيـ
ـار الـ ّ
َ
موضحين أنه من شأنه أن يؤدي
إلـ ـ ــى ع ـ ـ ــودة ت ـن ـظ ـي ـمــي «داع ـ ـ ــش»
و«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» ،وت ــدف ــق الــاجـئـيــن
اللبنانيين والسوريين إلى قبرص
وأوروب ـ ـ ـ ــا وإل ـ ــى ت ــوس ــع إضــافــي
لنفوذ «حزب الله».
وشـ ـ ّـدد الـكــاتـبــان عـلــى أهمية
ّ
المنسقة
الجهود الدبلوماسية
لـ ـت ــاف ــي «عـ ـ ـق ـ ــود م ـ ــن ال ـف ــوض ــى
ّ
َ
مؤكدين أن
اإلضافية» في لبنان،
لدى إدارة بايدن مصلحة وقدرة
على قيادة جهد دولي مماثل.
ّ
وإذ ب ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــن ا لـ ـ ـك ـ ــا تـ ـ ـب ـ ــان أن
«المسؤولية الرئيسية تقع على
عاتق اللبنانيين أنفسهم» ،كتبا:
«تتناول توصيتنا األولى العجز
األسـ ــاسـ ــي ف ــي ال ـح ـك ــم واإلرادة
ال ـس ـيــاس ـيــة .إذ ت ـهـ ّـربــت الـنـخـبــة
السياسية الحاكمة الفاسدة فترة
َ
فتدهو َر
طويلة من المسؤولية،
الوضع االقتصادي واالجتماعي
م ــا أدى إل ــى ت ــداع ـي ــات إنـســانـيــة
واجـتـمــاعـيــة خـطـيــرة ،ينبغي أن
تـتـعــاطــى ج ـهــود دول ـيــة منسقة،
تقودها الواليات المتحدة وتشمل
ً
فرنسا ودوال خليجية رئيسية،
مع لبنان ،كما ينبغي أن تضغط
ه ــذه الـجـهــود عـلــى ق ـيــادة الـبــاد
السياسية من أجل التحرك بسرعة
وتشكيل حكومة كفوءة ونظيفة
الكف وذات عقلية إصالحية».
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق بــال ـتــوص ـيــة

ً
الحريري مستقبال السفيرة األميركية في لبنان دوروثي شيا أمس
ال ـث ــان ـي ــة ،ف ـه ــي ت ـن ـط ــوي ،حسب
َ
الكاتبين« ،عـلــى إنـشــاء صندوق
دولي للمساعدات الطارئة بهدف
ال ـح ــد م ــن ال ـف ـقــر وت ـعــزيــز شبكة
األم ـ ـ ــان االج ـت ـم ــاع ــي وم ـس ــاع ــدة
ق ـ ـطـ ــاعـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــة والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
ال ـم ـت ـع ـث ـ َـري ــن ،وت ــوفـ ـي ــر ت ـمــويــل
قـصـيــر األم ـ ــد ل ــأع ـم ــال م ــن أجــل
الحفاظ على الوظائف األساسية
واستعادتها».
على مستوى التوصية الثالثة،
ف ـه ــي ت ــدع ــو إلـ ّ ــى م ــواص ـل ــة دع ــم
ّ
الجيش ،إذ حــذر الكاتبان من أن
«ان ـه ـي ــار ال ـج ـيــش يـعـنــي انـهـيــار
الــدولــة اللبنانية ال ـكــامــل» .وقــال
ّ
«يتعين على الواليات
الكاتبان:
الـمـتـحــدة الـعـمــل م ــع أصــدقــائـهــا
فــي االت ـحــاد األوروب ـ ــي ومجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي خـ ــال هــذه
األزم ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ت ــوفـ ـي ــر دع ــم
لـمـســا عــدة العسكريين وتمكين
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش مـ ـ ــن م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة دوره
األساسي».
ً
ّ
ت ـ ـ ــوازي ـ ـ ــا ،ب ـ ّـي ــن الـ ـك ــاتـ ـب ــان أن
موجز السياسيات الذي خرج به
الـخـبــراء بعد اجتماعهم تضمن
ً
أيضا ثالثة جهود طويلة األمدة
وهــي :العمل مع حكومة لبنانية
ج ــدي ــدة لـتـحـقـيــق تـعــافــي ال ـبــاد
ً
ً
اقتصاديا وماليا ،وتكثيف جهود

إدارة بــايــدن الــرامـيــة إل ــى تعزيز
ً
الديمقراطيات حول العالم ،وأخيرا
مكافحة الفساد بشكل فاعل.

الراعي
وف ـ ـ ـ ــي ع ـ ـظـ ــة أل ـ ـق ـ ــاه ـ ــا أم ـ ـ ــس،
لمناسبة «عيد بـشــارة ال ـعــذراء»،
لفتالبطريرك الماروني بشارة
ّ
مصممون على
الراعي إلى «أننا
م ــواص ـل ــة م ـس ـي ــر ة إنـ ـق ــاذ لـبـنــان
وال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن ،ك ــل الـلـبـنــانـيـيــن،
ولــن نـيــأس .لهذا السبب طالبنا
بـ ـتـ ـح ــري ــر الـ ـش ــرعـ ـي ــة والـ ـ ــدولـ ـ ــة،
ووجـهـنــا ن ــداء إل ــى أش ـقــاء لبنان
وأصـ ـ ــدقـ ـ ــائـ ـ ــه فـ ـ ــي بـ ـ ـ ــاد ال ـ ـعـ ــرب
والـعــالــم لمساعدة لبنان .ولهذا
السبب اقترحنا اعتماد الحياد
الناشط ليستعيد لبنان توازنه
واستقراره .ولهذا السبب دعونا
األمم المتحدة إلى رعايةمؤتمر
دولي خاص بلبنان».
ُ وقـ ــال ال ــراع ــي« :ول ـه ــذا السبب
نـجــدد دعــوتـنــا إلــى الـنـهــوض من
كـ ـب ــوة ت ــأل ـي ــف ال ـح ـك ــوم ـة فـيـضــع
الرئيس المكلفتشكيلة حكومية
مـ ـمـ ـت ــازة ويـ ـق ـ ّـدمـ ـه ــا إل ـ ــىرئ ـيــس
الجمهوري ة ويتشاورا فيما بينهما
ّ
بروح صافية ووطنية إلى أن يتفقا
عـلــى األس ـم ــاء ال ـجــديــدة وتــوزيــع

(رويترز)

الحقائب في إطار المساواة وعلى
أسس الدستور والميثاق».

تفسير دستوري
ً
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـلــى ال ـج ــدل ال ــدائ ــر
حول دستورية سحب التكليف من
رئيس الحكومة سعد الحريري،
ق ـ ــال ال ـخ ـب ـيــر ال ــدسـ ـت ــوري ع ــادل
يـمـيــن« :ه ـن ــاك رأيـ ــان دس ـتــوريــان
ً
يتنازعان المسألة» ،مشيرا إلى أن
سحب التكليف من الحريري غير
ً
جائز ،معلال بعدم وجود أي نص
دستوري يسمح به ،وفي ظل انتفاء
ّ
أي مهلة صريحة إلنجاز االتفاق
بـيــن رئـيــس الـجـمـهــوريــة ورئـيــس
ً
الحكومة المكلف ،مشيرا إلــى أن
هذا الرأي يتذرع بأنه «ال صالحية
من دون نص دستوري».
ً
وأوضح أن هناك رأيا آخر يرى
ّ
أن انقضاء مهلة معقولة ولــو لم
يـنــص عليها الــدس ـتــور م ــن دون
ّ
تمكن رئيس الحكومة المكلف من
إتمام اتفاقه مع رئيس الجمهورية
ع ـلــى الـتـشـكـيـلــة الـ ــوزاريـ ــة ،يتيح
سحب التكليف.

«حزب الله»
في غضون ذلك ،أعلنت مصادر

ّ
م ـق ـ ّـرب ــة م ــن «ح ـ ــزب الـ ـل ــه» إلـ ــى أن
تـ ـح ــرك ــات األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي م ـنــاط ـقــه
ً
تشير إلى أن «األزمة طويلة» جدا.
ّ
وح ـس ــب ال ـم ـص ــادر ،فـ ــإن ال ـحــزب
يعمل لضمان صمود جمهوره في
ظل أزمــة ال ــدوالر بشكل أساسي،
ً
إذ َ
بادر أخيرا إلى توزيع بطاقات
إعــانــة على عــائــات محتاجة من
غ ـيــر الـمـنـتـسـبـيــن أو الـحــزبـيـيــن
ضمن منطقة البقاع.
كذلك ،استحدث الحزب صندوق
تعاضد اجتماعي يشبه بآليته
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،إذ ي ـس ـمــح لــأســر
وال ـعــائــات المحتاجة مــن خــال
اشـتــراك شـهــري ،بالحصول على
تغطية استشفائية.

أزمة األوكسجين
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،وب ـي ـن ـمــا
ت ـفــاع ـلــت ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
م ـس ــأل ــة ت ــزوي ــد س ــوري ــة لـلـبـنــان
ّ
باألوكسجين ،علق رئيس«حزب
التوحيد العربي » الوزير السابق
وئـ ـ ــام وهـ ـ ــاب ع ـل ــى ردود الـفـعـل
ً
ق ــائ ــا« :ال أرى أح ـقــر وأحـ ــط من
ردود بعض مرضى العقول على
المساعدة السورية باألوكسجين
ل ـم ــرض ــى ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات .حـتــى

مـ ــن ي ــري ــد االرت ـ ـ ـ ـ ــزاق مـ ــن مــوق ـفــه
عليه على أن يتحدث بقليل من
الـمـنـطــق .نحنا بــدنــا أوكسجين
سوري والمش عاجبو يدق راسو
بالحيط».
وك ــان وزي ــر الـصـحــة ال ـســوري
حـ ـس ــن ال ـ ـغ ـ ـبـ ــاش أبـ ـ ـل ـ ــغ ن ـظ ـي ــره
الـلـبـنــانــي ح ـمــد ح ـســن الـ ــذي زار
دم ـش ــق أمـ ــس األول ،أن ســوريــة
ً
سترسل  75طنا من األوكسجين
إلى لبنان ،بناء على توجيهات من
الرئيس بشار األسد.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أع ــرب ــت
إسرائيل عن استعدادها لتزويد
المستشفيات في لبنان بأجهزة
تنفس اصطناعي لعالج مرضى
فيروس «كورونا».
ً
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــ«هـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــة الـ ـ ـب ـ ــث
اإلسرائيلي» ،فإن العرض جاء على
لسان المدير العام لوزارة الصحة
ً
البروفيسور حيزي ليفي «نظرا
للنقص الشديد لدى لبنان في مثل
هذه األجهزة».
وأش ـ ــار لـيـفــي م ــع ذل ــك إل ــى أن
إســرائ ـيــل سـبــق أن عــرضــت على
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ت ــزوي ــده ــا
بمساعدات إنسانية بعد انفجار
مــرفــأ بـيــروت ،ولـكــن لبنان رفض
تسلم هذه المساعدات.

ِّ
كيم ّ
يصعد ...وبايدن ُ
سيبقي قوات في أفغانستان «أسترازينيكا» تعدل فعالية لقاحها
ّ
صعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ
الضغوط على الرئيس األميركي جو بايدن
بإجرائه أول تجربة صاروخية باليستية
مـنــذ تــولــي األخ ـيــر الـسـلـطــة قـبــل شهرين،
واألول ــى منذ ما يقرب من عــام ،وذلــك بعد
يومين فقط من إطالقه عدة صواريخ كروز
قصيري المدى ،في مناورة قال بايدن إنها
«عمل عادي».
وأوردت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وك ــوري ــا
ال ـج ـنــوب ـيــة والـ ـي ــاب ــان ت ـق ــاري ــر ع ــن عملية
اإلط ــاق ،التي سبقت عقد بايدن مؤتمره
ال ـص ـحــافــي األول ،وت ــزام ـن ــت م ــع ان ـطــاق
مسيرة الشعلة األولمبية في طوكيو.
وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي
ّ
سـ ــوغـ ــا إن «كـ ـ ــوريـ ـ ــا الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة أط ـل ـقــت
ّ
صاروخين بالستيين ،وهــذا يهدد السلم
ً
واألمن وينتهك قرار األمم المتحدة» ،مشيرا
ّ
َ
ً
إلى أنه قدم احتجاجا رسميا عبر سفارته
في الصين.
وقبله ،قالت رئــاســة األرك ــان المشتركة
الجنوبي ،في بيان ،إن
في الجيش الكوري
ُ
«مقذوفين غير ّ
محددين» أطلقا باتجاه بحر
ً
اليابان من مقاطعة هامغ يونغ ،واجتازا
ً
م ـســارا بـطــول  450كـلــم وعـلــو بـلــغ أقـصــاه
 60كـلــم ،مــوضـحــة أنـهــا عـمــدت عـلــى اإلثــر
إلــى «تعزيز وضعية المراقبة ،بالتنسيق

الوثيق مع الواليات المتحدة» .وقالت القيادة
األميركية في المحيطين الهادي والهندي ،إن
العملية تسلط الضوء على تهديد برنامج
األسـلـحــة ال ـكــوري الـشـمــالــي غـيــر القانوني
على جيرانها والمجتمع الدولي ،مؤكدة أنها
تراقب الموقف وتتشاور مع الحلفاء.
وبـعــد زي ــارة وزي ــري الخارجية والــدفــاع
األميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن
للمنطقة لمناقشة قضايا التحالف واألمن،
وال سيما قــدرات كوريا الشمالية في مجال
السلح النووي والصواريخ الطويلة المدى،
أطـلـقــت بـيــونــغ يــانــغ صــاروخ ـيــن قصيري
المدى وغير بالستيين فوق البحر األصفر،
أي باتجاه الصين ال اليابان.
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف ـ ــروف ،بـعــد اجـتـمــاع مــع نـظـيــره الـكــوري
الجنوبي تشونج إي ــوي يــونــج فــي سيول،
على الحاجة إلى إقرار السالم واالستقرار في
منطقة شمال شرق آسيا .وقــال« :هذا يعني
أن على كل الدول المعنية التخلي عن سباق
التسلح وأي أنشطة عسكرية من أي نوع».
واعـتـبــرت المتحدثة بــاســم «الـخــارجـيــة»
الصينية ،هــوا تشون ينغ ،أن الحفاظ على
السالم واالستقرار في شبه الجزيرة الكورية
هو هدف للبشرية بأكملها ،داعية «األطراف
ال ـم ـع ـن ـيــة لــال ـت ـقــاء ف ــي مـنـتـصــف ال ـطــريــق

والحفاظ على خفض تصعيد الموقف ودفع
التسوية السياسية».
من جهة ثانية ،قـ ّـدم رئيس لجنة القوات
الـمـسـلـحــة بـمـجـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،آدم سـمـيــث،
تـفــاصـيــل جــديــدة عــن رؤي ــة بــايــدن لعملية
ً
السالم في أفغانستان ،مبينا أنه يسعى إلى
إبقاء القوات األميركية بعد الموعد النهائي
المقرر في األول من مايو لمكافحة اإلرهاب.
وأوض ـ ــح س ـم ـيــث ،أم ـ ــام م ـن ـتــدى لمجلة
فورين بوليسي على اإلنترنت أنه تحدث إلى
مستشار األمن القومي جيك سوليفان ووزير
الدفاع .وذكر أن «المهمة األولى» لإلدارة هي
التحدث مع «طالبان» بشأن السماح للقوات
ً
بالبقاء لفترة أطول قليال.
وق ــال« :أعتقد أن هناك شعورا عاما بأن
موعد األول من مايو سابق ألوانه ،فقط من
الناحية اللوجستية .لدينا نحو  3500جندي
في أفغانستان .وحلفاؤنا لديهم  ،7000وال
يمكنك سحب أكثر مــن  10000جندي بأي
حال من األحوال خالل  6أسابيع».
وتابع سميث« :ما تريد إدارة بايدن القيام
به هو التفاوض بعد األول من مايو ،ثم على
األقــل استكشاف الخيار :هل غيرت طالبان
رأيها ،بينما تقاتل تنظيما بقدر ما تقاتل
الحكومة األفغانية».
(عواصم -وكاالت)

ّ
أعلنت شركة «أسترازينيكا» البريطانية ،أن لقاحها
المضاد لفيروس «كورونا» ّ
ّ
فعال بنسبة  76في المئة
في الوقاية من األعــراض المرضية للفيروس ،وذلك
بناء على بيانات ّ
محدثة لنتائج تجربة سريرية جرت
وتشيلي.
في الواليات المتحدة والبيرو ّ
وبذلك تكون «أسترازينيكا» خفضت نسبة فعالية
لقاحها من  79في المئة قبل صدور هذه النتائج إلى
 76في المئة ،أمس ،في خطوة أقدمت عليها بعد أن
أعربت الهيئة األميركية الناظمة للقاحات عن قلقها
مــن أن تكون الشركة قــد استخدمت بيانات قديمة
ّ
لتحديد مدى فعالية اللقاح.
ّ
وقالت الشركة البريطانية  -السويدية في بيان إن
ّ
نتائج «التحليل األولي لتجارب المرحلة الثالثة للقاح
ّ
ّ
ّ
في الواليات المتحدة أكدت أن فعاليته كانت متوافقة
مع البيانات التي أعلنت االثنين».
ّ ّ
اللقاح ّ
فعال بنسبة  100في المئة في
وأضافت أن
الوقاية من العوارض المرضية الشديدة لكوفيد،19 -
ً
وهو نفس الرقم الذي أعلنت عنه سابقا.
وكانت الشركة الدوائية دافعت االثنين عن لقاحها
ّ
ّالذي يرفض قسم كبير من األوروبيين تلقيه ،مؤكدة
أن ــه فـ ّـعــال بنسبةّ  79فــي المئة ضـ ّـد «كــورونــا» لدى
حصول جلطات
األشخاص المسنين وال يزيد خطر
ُ
ً
دموية ،وذلك استنادا إلى تجارب سريرية أجريت في
ً
الواليات المتحدة على  32449شخصا.
لـكــن ســرعــان مــا وج ــدت «أسـتــرازيـنـيـكــا» نفسها
ف ــي مــوقــع دف ــاع ــي بـعــد أن أعـ ــرب الـمـعـهــد الــوطـنــي
للحساسية واألمراض المعدية في الواليات المتحدة
مساء االثنين عن «قلقه من أن تكون «أسترازينيكا»

استخدمت معلومات قديمة في هذه التجارب ،وهو
أمر ّأدى إلى رؤية غير كاملة لفعالية اللقاح.
ّ
وتعهد مختبر «استرازينيكا» الثالثاء أن يقدم
في غضون  48ساعة بيانات حديثة إلى هذه الهيئة
الناظمة األميركية.
وكان لقاح «أسترازينيكا» يعتبر ركيزة أساسية في
ً
محاربة الوباء ألنه أرخص ثمنا ومن األسهل تخزينه
ّ
ونقله مقارنة مع اللقاحات األخرى.
ّ
ّ
ّ
لكن الثقة بهذا اللقاح تراجعت بعدما علقت 12
ّ
ً
دولة موقتا استخدامه بسبب حاالت قليلة من تجلط
ّ
الدم ،رغم أن منظمة الصحة العالمية وهيئات ناظمة
ّ
أخ ــرى خلصت إل ــى ع ــدم وج ــود أي راب ــط بين هذه
ّ
الحاالت واللقاح.
وهيمنت ،أمس ،الصعوبات التي يواجهها االتحاد
األوروب ــي في تأمين اللقاحات على محادثات قادة
الدول الـ 27خالل قمتهم التي ُعقدت افتراضيا وانضم
إليها مساء الرئيس األميركي جو بايدن.
وفي حين عادت دول في االتحاد األوروبي لتشديد
القيود المفروضة لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء،
ّ
تنمي الوتيرة البطيئة لحمالت التلقيح ومشاكل
مختبر أسترازينيكا في تسليم اللقاحات ،مشاعر
اإلحباط داخل التكتل.
ول ـم ـعــال ـجــة هـ ــذه ال ـم ـش ــاك ــل ،ع ـ ــززت الـمـفــوضـيــة
األوروبية آلية مراقبة تصدير اللقاحات التي وضعت
في يناير .وأث ــارت الخطوة انتقادات من لندن لكن
الجانبين أعربا مساء أمس األول ،عن نيتهما إيجاد
حل.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

سجال بفرنسا حول تمويل مسجد «تركي»

مسجد «السلطان أيوب» في مدينة ستراسبورغ (أ ف ب)

اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
بلدية مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا «بتمويل
تدخل أجنبي على األراضي الفرنسية» ،لموافقتها
على تقديم مساهمة مالية لبناء مسجد تقف خلفه
جمعية إسالمية موالية لتركيا.
لكن رئيسة بلدية ستراسبورغ جان بارسيغيان،
وهي من دعاة حماية البيئة ،نفت في رسالة إلى
الرئيس إيمانويل مــاكــرون أن تكون قد تلقت أي
تحذير من أجهزة الدولة بخصوص هذا المسجد.
ويأتي هذا الخالف في وقت تدهورت العالقات
بين فرنسا وتركيا منذ الهجوم الذي شنته أنقرة
في أكتوبر  2019على القوات الكردية في سورية
الـمـتـحــالـفــة م ــع الـ ـغ ــرب ،ك ـمــا ســاه ـمــت الـسـيــاســة
التوسعية التي تنتهجها تركيا في ليبيا ،وشرق
البحر األبيض المتوسط ،والسياسة التي تنتهجها
فرنسا لمكافحة «التطرف اإلسالمي» ،في تأجيج
الخالف بين باريس وأنقرة في األشهر األخيرة.
واالثنين ،وافق مجلس بلدية ستراسبورغ «من
حيث المبدأ على تقديم منحة مالية» بقيمة أكثر
من  2.5مليون يورو ،للمساهمة في تشييد مسجد
تبنيه جمعية «مللي غوروش» اإلسالمية الموالية
لتركيا في حي للطبقة العاملة بالمدينة.
ووفقا لرئيسة البلدية فإن هذا المبلغ يمثل «10
في المئة من الكلفة اإلجمالية ألعمال البناء».
وأمــس األول ،قــال وزيــر الداخلية« :لقد أتيحت
لــي الـفــرصــة ألق ــول لــرئـيـســة بـلــديــة سـتــراسـبــورغ

إننا ،بالحد األدنى ،ال نجد هذا األمر متماشيا مع
المصالح الفرنسية» ،موضحا أن «هــذه الجمعية
الموالية لتركيا لم ترغب في التوقيع على ميثاق
قيم الجمهورية» ،وأض ــاف« :نحن نعتبر أن هذه
الـجـمـعـيــة ل ــم ي ـعــد بــوسـعـهــا أن ت ـكــون جـ ــزءا من
الهيئات التي تمثل اإلسالم في فرنسا».
وجــاء تصريح دارمــانــان غــداة تحذير الرئيس
الفرنسي ،في تصريح متلفز ،من محاوالت تقوم بها
تركيا للتدخل في االنتخابات الرئاسية الفرنسية
المقررة في .2022
وحسب وزيــر الداخلية ،فــإن «هناك خصوصا
فــي س ـتــراس ـبــورغ ،م ـح ــاوالت قــويــة ج ــدا للتدخل
في بلدنا ،السيما من قبل تركيا .لدينا عــدد من
المؤشرات على أن الحكومة التركية تريد التدخل
في المسائل الفرنسية ،وخصوصا الدينية» ،الفتا
إلى أنه وفقا لمعلوماته فإن «مللي غوروش سعت
إلى الحصول على المال من مكان آخر ،خصوصا
من دولة خليجية».
وردا على ســؤال ،أكــدت بارسيغيان أن البلدية
وافقت على تقديم هذه المساهمة المالية «بشروط،
هــي تـقــديــم خـطــة تـمــويــل قــويــة وشـفــافــة ،وتأكيد
صاحب المشروع على تمسكه بقيم الجمهورية»،
مـضـيـفــة« :إذا ك ــان األمـ ــر يتعلق بـتــدخــل أجنبي
على األراض ــي الفرنسية فهذا أمــر يخص الدولة
وال ـح ـكــومــة ،لــذلــك م ــن واجـ ــب ال ــدول ــة أن تتحمل
م ـســؤول ـيــات ـهــا ،وأن ت ـت ـش ــارك ال ـم ـع ـلــومــات الـتــي

بحوزتها مع المسؤولين المنتخبين المحليين».
في سياق قريب ،فشلت مفاوضات بناء مسجد
فــي مــديـنــة داي ـغــو وس ــط كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،بين
السكان ومسؤولين عن تنفيذ أعمال البناء.
وق ــال ن ــادر خ ــان ،كبير المسؤولين عــن تنفيذ
أعـمــال بناء المسجد ،خــال المفاوضات« ،بنينا
مسجدا في حي جوك جيون-دونغ في دايغو عام
 ،2002ولم تكن هناك أي مشاكل» ،مؤكدا أن «اإلسالم
يـعـنــي ال ـس ــام ،وال نــريــد أي خ ــاف ــات م ــع سـكــان
المدينة» ،وبين أن «المسلمين الذين سيستخدمون
المسجد هــم ط ــاب الماجستير والــدك ـتــوراه من
مختلف دول الـعــالــم الــذيــن ي ــدرس ــون حــالـيــا في
جامعة كيونغ بــوك الــوطـنـيــة ،ولــن يتسببوا في
أي مشاكل».
من جانب آخر ،ذكر أحد السكان الذين شاركوا
في المفاوضات« :قلتم في البداية إنكم ستبنون
مسجدا مكونا من طابق واحد ،لكنكم بنيتم هيكال
مـكــونــا مــن  3ط ــواب ــق» ،مضيفا« :تـمـســك السكان
بالصمت حتى اآلن ال يعني قبولهم بناء المسجد».
وب ـ ــدأت عـمـلـيــات ب ـنــاء الـمـسـجــد ف ــي ديسمبر
مــن الـعــام الماضي ،وتــم االنتهاء مــن بناء اإلطــار
الفوالذي للمسجد ،لكن مكتب منطقة «بــوك غو»،
الــذي أعطى ترخيص البناء ،أصــدر أمــرا بتعليق
عمليات البناء بعد تلقي التماسات من  351ساكنا،
وبسبب معارضة السكان المستمرة لبناء المسجد.
(باريس ،سيول  -أ ف ب ،وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
ترودو :بوتين مسؤول
عن فظاعات ّ
متنوعة

اعتبر رئيس الوزراء الكندي
جاستين ترودو أن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين
«مسؤول عن فظاعات من كل
األنواع» ،من دون أن يمضي
إلى وصفه بأنه «قاتل» ،على
غرار ما فعل الرئيس األميركي
جو بايدن .وترودو ،الذي لم
يعتد انتقاد القادة األجانب
في العلنُ ،سئل عن تصريحات
الرئيس األميركي األخيرة حول
نظيره الروسي ،خالل حوار
مع شبكة «سيريوس إكس إم»
فأجاب« :سواء تعلق األمر بغزو
شبه جزيرة القرم أو الهجمات
اإللكترونية الواسعة ،التي
يتحمل مسؤوليتها ،ومحاولة
زعزعة استقرار ديمقراطياتنا،
فأنا متأكد من أنه مسؤول عن
فظاعات من كل األنواع ،ألن
سلوكه يستمر في إثبات ذلك».
وعند سؤاله إن كان يعتبر هو
أيضا أن بوتين «قاتل» ،قال
رئيس الوزراء الكندي بأنه
«ال يملك معلومات» تسمح له
ً
بتأكيد ذلك ،مشيرا في الوقت
نفسه إلى أن بوتين ال يكترث
كثيرا لآلراء التي يبديها الغرب
في شخصه.

موسكو :وضع نافالني
ُ
رض
مستقر وم ٍ

أكدت سلطات السجون
الروسية ،أمس ،أن صحة
المعارض أليكسي نافالني
ُ«مرضية» ،غداة تصريحات
لمقربين منه أفادوا بأن وضعه
الصحي يتدهور منذ وصوله
إلى سجن يمضي فيه عقوبته.
وأوضحت سلطات السجون:
«أجريت فحوصات طبية في
 24مارس بطلب من السجناء»،
مضيفة أن وضع أليكسي
نافالني (  44عاما) «اعتبر
مستقرا ُ
ومرضيا» .وكان ليونيد
فولكوف ،وهو من مساعدي
نافالني ،كتب على «تويتر»:
«هناك شيء سيئ جدا يحدث».

مساعدة أممية لبناء مخيمات
الروهينغا ببنغالدش

قدمت األمم المتحدة 14
مليون دوالر للمساعدة في
إعادة البناء ،بعد حريق
هائل بمخيمات الالجئين في
بنغالدش أدى إلى تشريد
اآلالف من مسلمي الروهينغا.
ودمر الحريق ،االثنين الماضي،
 4مخيمات لالجئين في
بالوخالي في منطقة كوكس
بازار جنوب شرقي البالد،
والتي تؤوي مئات اآلالف
من الروهينغا الذين فروا
من االضطهاد في ميانمار
المجاورة ،مما أسفر عن مقتل
 15شخصا على األقل وإصابة
العشرات.

أول وزيرة «متحولة»
في تاريخ أميركا

صادق مجلس الشيوخ
األميركي بأغلبية ضئيلة على
تعيين ريتشيل ليفين ،طبيبة
األطفال المتحولة جنسيا،
نائبة لوزير الصحة ،لتصبح
بذلك أول شخص يجاهر
ً
بأنه متحول جنسيا يتولى
مثل هذا المنصب الحكومي
الرفيع ،في حدث اعتبره البيت
ً
األبيض «تاريخيا» .وليفين (63
ً
عاما) هي أستاذة جامعية في
طب األطفال والطب النفسي،
وشغلت حتى يناير منصب
مديرة الصحة في والية
بنسلفانيا ،وكانت مسؤولة
بشكل خاص عن مكافحة
«كورونا» .وكان الرئيس جو
بايدن قال في يناير ،عند إعالنه
قراره تعيينها في هذا المنصب،
إنها تمتلك «الخبرة الحاسمة
التي نحتاج إليها لتوجيه
الناس خالل هذا الوباء».

ةديرجلا
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رياضة

ً
األزرق يغادر الرياض اليوم متوجها إلى دبي

ً
يدشن تدريباته غدا على ملعب االتحاد
حازم ماهر

يتوجه وفد األزرق إلى دبي في
ظهر
الساعة  1:50من بعد ً
اليوم ،ليدشن تدريباته غدا ً
على ملعب االتحاد ،استعدادا
لمواجهة لبنان الودية 29
الجاري.

يغادر وفد منتخبنا الوطني
األول في الساعة  1:50من بعد
ظهر اليوم ،العاصمة السعودية
الرياض ،متوجها إلى اإلمارات
م ــن أج ــل ال ــدخ ــول ف ــي معسكر
تـ ــدري ـ ـبـ ــي ي ـت ـخ ـل ـل ــه م ــواجـ ـه ــة
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـل ـب ـنــانــي ي ـ ــوم 29
الجاري ،ضمن "الفيفا داي".
ويستعد منتخبنا الوطني،
ال ــذي واج ــه نـظـيــره الـسـعــودي،
أث ـنــاء مـثــول "ال ـجــريــدة" للطبع
أمـ ـ ـ ــس ،لـ ـم ــواجـ ـه ــة م ـن ـت ـخ ـبــات
أ سـ ـت ــرا لـ ـي ــا واألردن وا ل ـص ـي ــن
ت ــايـ ـبـ ـي ــه ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر لـ ـه ــا أيـ ـ ـ ــام 3
و  11و  15يـ ــو ن ـ ـيـ ــو ا لـ ـمـ ـقـ ـب ــل،
فـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
التصفيات اآلسيوية المشتركة
ال ـمــؤه ـلــة إلـ ــى ن ـهــائ ـيــات كــأس
العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا
 2023بالصين.
ويتشكل وفد المنتخب األول
من عضو مجلس إدارة االتحاد
ً
خالد الشمري (رئيسا) وعضو
المجلس أ حـمــد عجب (نائبا)،
ً
وفهد عوض (مديرا للمنتخب)،
وعلي محمود وإبراهيم شهاب
وع ـلــي حــاجـيــة (إداري ـ ـيـ ــن) ،ود.
ع ـبــدال ـم ـج ـيــد الـ ـبـ ـن ــاي (ط ـب ـيــب
المنتخبات الوطنية) ،ود .علي
ً
الـشـمــالــي (ط ـب ـي ـبــا) ،ود .أحـمــد
ال ـص ــال ــح (اخـ ـص ــائ ــي ت ـغ ــذي ــة)،
واإلسـبــانــي كــاراسـكــو (مــدربــا)،

كاراسكو يوجه الالعبين في التدريب األخير بالرياض
وثــامــر عـنــاد ،وخ ــوان كــارلــوس
(مــدربـيــن مـســاعــديــن) ،وديفيد
ري ــو (مــدربــا لـحــراس الـمــرمــى)،
وديـ ـفـ ـي ــد رودري ـ ـغ ـ ـيـ ــز (م ــدرب ــا
ل ـل ـيــاقــة) ،وع ـبــدالــرح ـمــن العلي
(مـتــرجـمــا) ،وف ــرج سـيــد ووائ ــل
فرج (عاملي تجهيزات).
ً
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ـ ــى  26العـ ـب ــا:
س ـع ــود ال ـق ـنــاعــي (ال ـت ـضــامــن)،
وفـيـصــل ع ـجــب ،ون ــاص ــر فــالــح
(ال ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــل) ،وح ـ ـمـ ــد ال ـ ـقـ ــاف،
وفواز عايض العتيبي ،ومبارك
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـي ـ ـنـ ــي ،ومـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدي دشـ ـت ــي

هاني وصلبوخ يقتربان من العودة
●

أحمد حامد

اقترب العبا القادسية لكرة القدم رضا هاني،
وس ـل ـطــان صـلـبــوخ مــن ال ـع ــودة إل ــى الـتــدريـبــات
الجماعية لألصفر.
وعانى هاني التهابا في العضلة األمامية نتج
عن كدمة قوية تعرض لها الالعب منذ مواجهة
الكويت في الجولة السابعة بــالــدوري الممتاز،
في حين اشتكى صلبوخ إصابة في الفك تطلبت
ت ــدخ ــا ج ــراح ـي ــا .وح ـس ــب ال ـج ـه ــاز ال ـط ـبــي في
القادسية ،فإن هاني وصلبوخ دخال في المرحلة

األخيرة من التدريبات العالجية ،ليكونا خالل
أي ــام فــي حــالــة جــاهــزيــة تمكنهما مــن االلـتـحــاق
بالتدريبات الجماعية.
وتضم قائمة المصابين في القادسية أيضا
الــاعــب ض ــاري سعيد ،ال ــذي أج ــرى فــي الــدوحــة
جــراحــة الــربــاط الصليبي ،حـيــث يخضع هناك
لتدريبات التأهيل قبل العودة إلى الكويت.
الجدير بالذكر أن القادسية أنهى الدور األول
من منافسات "الممتاز" في المركز الثاني برصيد
 18نقطة ،متخلفا عــن المتصدر فــر يــق العربي
بـ 5نقاط.

(الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة) ،وع ـبــدال ـم ـح ـســن
الـتــركـمــانــي (ال ـش ـبــاب) ،وأحـمــد
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ،وبـ ـ ـن ـ ــدر الـ ـس ــام ــة،
وحـ ـسـ ـي ــن دش ـ ـتـ ــي ،وس ـل ـي ـم ــان
عـبــدالـغـفــور (ال ـعــربــي) ،وأحـمــد
الظفيري ،وبدر المطوع ،وخالد
الـ ــرش ـ ـيـ ــدي ،وعـ ـي ــد ال ــرش ـي ــدي
(القادسية) ،وحسين كنكوني،
وشـ ـبـ ـي ــب ال ـ ـخـ ــالـ ــدي ،وم ـح ـمــد
ال ـ ـعـ ــازمـ ــي (ك ـ ــاظـ ـ ـم ـ ــة) ،وأحـ ـم ــد
الـ ــزن ـ ـكـ ــي ،وس ـ ــام ـ ــي الـ ـص ــان ــع،
وعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ن ـ ــاج ـ ــي ،وف ـه ــد
حمود ،وفهد الهاجري ،ويوسف

نـ ـ ــاصـ ـ ــر (ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت) ،وم ـ ـعـ ــاذ
الظفيري.
ي ـ ــذ ك ـ ــر أن ر ئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
إدارة ا تـ ـ ـح ـ ــاد ا لـ ـ ـك ـ ــرة ا ل ـش ـي ــخ
أحمد اليوسف التحق بالوفد
فــي الـسـعــوديــة ،وسـيـغــادر إلــى
اإلمارات.
و خ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــع و فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد األزرق
لـلـمـسـحــات الـطـبـيــة ،أم ــس ،في
الــريــاض فــي الـســاعــة الـعــاشــرة
ص ـب ــاح ــا ،ف ــي ح ـيــن سيخضع
مـجــددا للمسحة عقب وصوله
إلى اإلمارات.

●

ً
ً
حقق الكويت فوزا سهال على نظيره الجهراء
بنتيجة  ،74-126خالل المباراة التي جمعتهما
أمــس األول على صالة االتـحــاد بمجمع الشيخ
س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ال ــري ــاض ــي ،ض ـمــن مـنــافـســات
الـمــرحـلــة األولـ ــى مــن ال ــ"ب ــاي أوف" ل ـلــدور قبل
النهائي لبطولة دوري كرة السلة ،والتي شهدت
ف ــوزا سـهــا آخ ــر لـفــريــق كــاظـمــة عـلــى الـقــادسـيــة
بنتيجة .40-66
وجاءت المباراة األولى ،التي جمعت الكويت
مع الجهراء متوسطة المستوى ،وسيطر الكويت
عـلــى مـجــريــاتـهــا مـنــذ ال ـبــدايــة ،فــي الــوقــت الــذي
ً
طغى به التسرع على أداء الجهراء هجوميا إلى
جانب دفاع مهمش منح منافسه فرصة اختراقه
بـسـهــولــة ،لينتهي الــربــع األول بـتـقــدم األبـيــض
.10-31
وواصل الكويت تألقه في الربع الثاني ،الذي
انتهى  ،19-60ولم يختلف الربعان الثالث والرابع،
حيث استمر تفوق الفريق .74-126 ، 39-97

أصــدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول
م ـب ــاري ــات الـ ـج ــوالت ال ـع ــاش ــرة ،وال ـح ــادي ــة ع ـشــرة،
والـثــانـيــة ع ـشــرة ،لبطولتي دوري  stcللدرجتين
األولى والثانية.
وكما ذكــرت "الجريدة" سابقا ستنطلق الجولة
العاشرة لــدوري  stcالممتاز في الثاني من أبريل
المقبل بثالث مواجهات تجمع النصر مع الشباب،
والسالمية مــع كاظمة ،والـســاحــل مــع خيطان ،في
حين تنطلق الجولتان الحادية عشرة والثانية عشرة
يومي  6و 11من الشهر ذاته.
أما الجولة التاسعة لدوري الدرجة األولى فستقام
منافساتها في  1أبريل المقبل ،والتي يلتقي فيها
التضامن مع الصليبيخات ،والجهراء مع اليرموك.

أداء متواضع
لــم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن يقدم

ال ـقــادس ـيــة هـ ــذا ال ـم ـس ـتــوى ال ـم ـتــواضــع أم ــام
كاظمة ،ليخسر اللقاء بنتيجة  ،66-40وهذا
األمر ال يقلل بالطبع من مستوى البرتقالي ،إذ
شهدت المباراة طرد العب القادسية عبدالله
توفيق لتلفظه على حكم المباراة.

مواجهتان اليوم
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ــرى ،ت ـق ــام الـ ـي ــوم م ـنــاف ـســات
المرحلة الثانية مــن ال ــ"بــاي اوف" ال ــدور قبل
النهائي ،إذ سيلتقي القادسية مع كاظمة على
صالة الكويت ،والجهراء مع الكويت على صالة
االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله ،وتقام
المباراتان في توقيت واحد الساعة .5:30

ً
دور الثمانية للتأهيلي غدا

ً
مــن جــانــب آخ ــر ،تنطلق غ ــدا مـنــافـســات دور
الثمانية من الدور التأهيلي ،حيث يلتقي الساعة
 3.00فريقا برقان مع الصليبيخات على صالة
ً
نــادي الساحل ،تليها مباشرة مواجهة القرين
مــع التضامن على الصالة ذاتـهــا .وعلى صالة
االتحاد ،يلتقي النصر مع اليرموك الساعة ،3.00
ثم مواجهة العربي مع الشباب على نفس الصالة.

جانب من لقاء الكويت والجهراء

الحرس الوطني يتوج بكأس الصاالت
ف ـ ــاز ف ــري ــق الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي ب ـكــأس
ك ــرة ق ــدم ال ـص ــاالت لـ ـل ــوزارات والـهـيـئــات
والمؤسسات الحكومية ،بعد فوزه على
ف ــري ــق وزارة ال ــدف ــاع  ،2/5ف ــي ال ـم ـبــاراة
الـنـهــائـيــة لـلـبـطــولــة ،ال ـتــي استضافتها
صالة الشهيد فهد األحمد بحضور نائب
ال ـمــديــر ال ـعــام للهيئة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة
رئيس اللجنة الرياضية العليا للوزارات
د .مشعل الهدبة ،ومستشار وزير اإلعالم
والـثـقــافــة وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون الشباب
م ـح ـم ــود أبـ ـ ــل ،وم ـم ـث ـل ــي وزارة ال ــدف ــاع
وال ـحــرس الــوطـنــي ،وح ــل فــريــق التعليم
التطبيقي ثالثا بعد فوزه على فريق وزارة
الكهرباء والماء .3/5
وف ـ ــاز العـ ــب ال ـك ـه ــرب ــاء ص ــال ــح ح ـيــدر
بكأس أفضل العب ومدرب الدفاع مبارك
الحسيني أفضل مــدرب ،ومحمد جاسم
أفضل حارس من الحرس ،وأفضل إداري
خـلـيـفــة ال ـم ـن ـيــع  -الـ ـح ــرس ،وف ـ ــاز فــريــق

التعليم التطبيقي بكأس الفريق المثالي.
وهنأ د .مشعل الهدبة فريق الحرس،
وأشاد بأدائه المميز في جميع مباريات
ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ،كـ ـم ــا هـ ـن ــأ ف ــريـ ـق ــي ال ـ ــدف ـ ــاع
والتطبيقي بتحقيق ا لـمــر كــز يــن الثاني
والثالث.
وأعرب عن خالص الشكر لكل الوزارات
وا لـمــؤ سـســات الحكومية على تعاونها
ومشاركتها الفاعلة في إنجاح النشاط
ال ــري ــاض ــي لـ ـ ـل ـ ــوزارات ف ــي هـ ــذا ال ـمــوســم
االستثنائي ،مــؤكــدا دعــم الهيئة العامة
للرياضة لنشاط دوري الوزارات وأنشطة
وبــرامــج الــريــاضــة للجميع ،لـمــا لـهــا من
م ــردود إيـجــابــي عـلــى ال ـفــرد والمجتمع،
مشيدا بجهود اللجنة الفنية لكرة القدم
ل ـ ـلـ ــوزارات ع ـلــى األداء ال ـط ـيــب ،وإخـ ــراج
البطولة بـصــورة مميزة تعكس التطور
الفني والتنظيمي للبطولة.

الشمري :حققنا ما نريد
أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد خـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـم ـ ــري
بالمعسكر ،الــذي دخله األزرق
في السعودية ،مؤكدا أن الجهاز
الفني بقيادة المدرب اإلسباني

«األولمبي» يستأنف
تدريباته اليوم

يستأنف منتخبنا الوطني
األوملبي لكرة القدم تدريباته
الساعة  5:00من مساء اليوم
على ملعب الخارجية رقم ،1
استعدادا لخوض مباراته
التجريبية الثالثة في
معسكره التدريبي باملنامة،
حيث يلتقي األحد املقبل
املنتخب البحريني.
ُ
ويخضع الجهاز الفني
لـ"األزرق" ،بقيادة املدرب
اإلسباني غونزاليس،
الالعبني الذين شاركوا في
مباراة أمس أمام الخالدية
لتدريب استشفائي ،فيما
يشارك في التدريب بشكل
عادي الالعبون الذين لم
يشاركوا في اللقاء.
ُيذكر أن املنتخب يستعد
ملنافسات دورة األلعاب
الخليجية التي تستضيفها
الكويت خالل أكتوبر املقبل.

«خليجية السلة» في الكويت
بعد اعتذار قطر

«المسابقات» تصدر جدول  3جوالت
واكـتـفــت "الـمـســابـقــات" ب ــإص ــدار ج ــدول ثــاث
جوالت فقط ،من أجل تحديد موعد إقامة
الجوالت المتبقية خالل شهر رمضان
المبارك ،علما بأن هناك توجها إلقامة
مباراتين في نفس التوقيت.
إل ــى ذلـ ــك ،اس ـت ـقــر األمـ ــر ع ـلــى إقــامــة
بطولة كــأس سمو األمـيــر ،عقب انتهاء
الدوري بدرجتيه ،ليختتم الموسم بأغلى
البطوالت.
وت ـقــام الـبـطــولــة بـنـظــام خ ــروج المغلوب
من مباراة واحــدة ،ابتداء من الــدور األول حتى
المواجهة النهائية للبطولة ،والتي سيتم التنسيق
مع ديوان سمو األمير لتحديد موعدها.

فوز سلة الكويت وكاظمة على الجهراء والقادسية
جابر الشريفي

و ي ــد ش ــن منتخبنا ا لــو طـنــي
تدريباته ،مساء غد ،على ملعب
االتحاد بدبي ،حيث تقرر منح
الالعبين راح ــة مــن التدريبات
أم ـ ـ ـ ـ ــس ت ـ ـ ـفـ ـ ــاديـ ـ ــا إلصـ ــاب ـ ـت ـ ـهـ ــم
باإلرهاق واإلجهاد.

ك ـ ـ ــاراسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو حـ ـ ـق ـ ــق األه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
المرجوة منه ،وأهمها تجهيز
الــاعـبـيــن وال ــوص ــول بـهــم إلــى
مــرحـلــة متقدمة مــن االنـسـجــام
والتناغم.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـش ـ ـمـ ــري إلـ ـ ـ ــى أن
الجهاز الفني سيواصل عمله
لتجهيز الالعبين ،خالل معسكر
دبي ومباراة المنتخب اللبناني،
مؤكدا أن الالعبين أكدوا ُحسن
الظن فيه وأنهم أهل للمسؤولية
الملقاة على عاتقهم.

باختصار

ً
متوجا بكأس البطولة
الحرس الوطني

الغيابات تؤرق «يد» األصفر
●

محمد عبدالعزيز

أكد مدير الفريق األول لكرة اليد بنادي القادسية ،طارق أبل،
أن غياب عدد كبير من الالعبين يؤرق الجهاز الفني للفريق قبل
انطالق منافسات كأس االتحاد ،مضيفا أن "هذه الغيابات تأتي
ألسباب مختلفة".
وق ــال أب ــل فــي تـصــريــح ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن األص ـفــر يـعــانــي في
الفترة الحالية غياب  7العبين ،حيث يخضع خالل هذه األيام
للعالج التأهيلي عبدالرحمن المزين ونصير حسن ،فيما أجرى
عبدالرحمن الجيماز عملية جراحية في غضروف الركبة ،بينما
يرتبط الـثــاثــي نــاصــر بــوخـضــرا وعـبــدالــوهــاب الـمــزيــن بــدورة
عسكرية للترقي إلى جانب سعود الجريد الغائب بسبب الدراسة.
وك ـشــف أب ــل أن إدارة الـفــريــق سـجـلــت مــؤخــرا مـجـمــوعــة من
الالعبين الشباب لتعويض النقص لالستعانة بهم في الكأس.
ويسابق الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب وليد فيروز
تجهيزهم فنيا وبدنيا ،موضحا أنه يجهز الفريق لتالفي اثر
الغيابات وظ ــروف الـتــدريــب الصعبة ،للدفاع عــن حظوظه في
المنافسة على لقب كأس االتحاد ،بعد المستوى المميز الذي
ظهر به األصفر في الدوري الممتاز ،والذي مكنه من الحصول
على المركز الثاني.
واختتم ابل تصريحه قائال "مجموعة القادسية الثانية في
الكأس هي األقوى بال شك ،لكن الالعبين لديهم اإلصرار الالزم
والعزيمة على تقديم افضل ما لديهم ،للمنافسة بقوة على لقب
البطولة" ،متمنيا التوفيق للجميع.

خاطبت اللجنة التنظيمية
لبطوالت الخليج لكرة السلة
االتحاد الكويتي ،الستضافة
بطولة األندية الخليجية
لألندية الـ  ،40املؤهلة
لنهائيات آسيا ،التي ستقام
في الفترة من  4إلى 12
يونيو املقبل.
وطالبت اللجنة االتحاد
بالرد على كتابها بحد
أقصى قبل  1أبريل املقبل.
وتأتي مخاطبة اللجنة
للكويت بعد اعتذار االتحاد
القطري عن استضافة
البطولة ،وأحقية الكويت في
استضافتها بعد قطر.

الكويت يتعاقد مجددًا
مع روالندو

أعلن نادي الكويت تعاقده،
مرة أخرى ،مع محترفه
الكوبي السابق روالندو
ابريو الشهير بـ "سبيدا"؛
لدعم صفوف الفريق االول
للكرة الطائرة ،خالل الفترة
الحالي.
املتبقية من املوسم
ّ
وكان الكوبي روالندو مثل
الكويت في املوسم املاضي،
وحقق معه لقب بطولة
االتحاد والسوبر املحلي
والسوبر الكويتي -االماراتي،
وثالث البطولة الخليجية،
وانتهى عقده مع بداية أزمة
"كورونا" وغادر البالد.

«اآلسيوي» يشيد
بمقترح الكوس

شارك عضو مجلس ادارة
اتحاد الكرة الطائرة بدر
الكوس في اجتماع لجنة
املدربني لالتحاد االسيوي
"أون الين".
واقترح الكوس خالل االجتماع
إقامة اول مؤتمر فني للتدريب
على مدار ثالثة ايام ويتم
الدعوة فيه ملجموعة من افضل
مدربني بالعالم في اللعبة.
وأشاد مدير االتحاد االسيوي
للعبة ورئيس لجنة التدريب
باملقترح نظرا الهميته في رفع
املستوى الفني للعبة في القارة
الصفراء.

١٩
بداية متواضعة لفرنسا ومخيبة لكرواتيا في تصفيات المونديال
ةديرجلا

•
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تعادل المنتخب الفرنسي مع
نظيره االوكراني ،بينما تغلبت
سلوفينيا على كرواتيا ،أمس
األول ،في التصفيات المؤهلة
لمونديال .2022

ُمني منتخب فرنسا بخيبة أمل في مستهل
حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بسقوطه
عـلــى ارضـ ــه ف ــي ف ــخ ال ـت ـعــادل أمـ ــام اوكــران ـيــا،
فــي حـيــن خـســرت وصيفته كــرواتـيــا بـصــورة
مفاجئة أمام سلوفينيا ،وألحق التركي براق
يلماز خسارة مثيرة بهولندا .وحصدت كل من
البرتغال وبلجيكا النقاط الثالث في الجولة
االول ـ ــى م ــن الـتـص ـفـيــات االوروب ـ ـيـ ــة الـمــؤهـلــة
لمونديال قطر .2022
ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــرابـ ـع ــة ،اف ـت ـتــح منتخب
"الــديــوك" التسجيل بفضل مهاجم برشلونة
االسباني أنطوان غريزمان في الشوط االول
( ،)19قبل أن يدرك منتخب الضيوف التعادل
في الثاني عبر النيران الصديقة بعدما حول
مدافع باريس سان جرمان بريسنل كيمبيبي
كرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (.)57
وبــدا المنتخب الفرنسي ،المتأهل لنصف
نـهــائــي دوري األم ــم األوروبـ ـي ــة عـلــى حـســاب
الـبــرتـغــال ال ـقــويــة ،تــائـهــا أم ــام رج ــال الـمــدرب
ال ـهــداف الــدولــي الـســابــق أنــدريــه شيفتشنكو
الذي عرف كيف يخرج
ب ـت ـع ــادل أشـ ـب ــه بـطـعــم
الفوز.
و ض ـمــن المجموعة
ذات ـهــا ،تـعــادلــت فنلندا
مــع البوسنة والهرسك
.2-2
وفي المجموعة الثامنة،
ُمـ ـنـ ـي ــت كـ ــروات ـ ـيـ ــا وص ـي ـف ــة
ال ـم ــون ــدي ــال االخـ ـي ــر ،بهزيمتها
االولى في  9مباريات أمام جارتها سلوفينيا
-1صفر بهدف لساندي لوفريتش.
وأنهت سلوفينيا على أرضها سلسلة من
 9مباريات لم تذق خاللها الفوز على كرواتيا،
حيث تعادلت  3مرات وخسرت في  6مباريات.

فوز متواضع للبرتغال
يلماز نجم منتخب تركيا

واسـ ـتـ ـهـ ـل ــت الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ب ـط ـل ــة أوروبـ ـ ـ ــا
ب ـفــوز م ـتــواضــع -1ص ـف ــر ب ـهــدف عكسي

ا لـقــا ئــد ماكسيم مدفيديف ضمن المجموعة
االول ــى ،في المباراة التي أقيمت على ملعب
يــوف ـن ـتــوس االي ـط ــال ــي ح ـيــث ي ـح ـتــرف نجمه
وقائده كريستيانو رونالدو بسبب قيود السفر
المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.
ودفع المدرب فرناندو سانتوس بتشكيلة
قوية حيث كانت البرتغال قادرة على الخروج
بنتيجة هائلة لوال تألق الحارس شهر الدين
م ـح ـمــد ع ـل ـي ـيــف ،ح ـي ــث س ـ ــددت  15مـ ــرة بـيــن
الخشبات الثالث مقابل وال أي تسديدة بينها
للخصم.
وغاب المدافع المخضرم بيبي عن المباراة
بسبب االصابة.
وي ـ ـسـ ــافـ ــر أب ـ ـ ـطـ ـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـس ـ ـبـ ــت الـ ــى
صربيا قبل أن يحلوا بعدها بثالثة أيــام في
لوكسمبورغ التي خسرت أمام قطر صفر 1-في
مستهل مشاركة تاريخية اعتبارية لمستضيف
نهائيات كأس العالم دون احتساب النتائج.
وفــي المجموعة ذاتـهــا ،فــازت صربيا على
إيرلندا .2-3

بلجيكا تثأر من ويلز
في المجموعة الخامسة ،ثأرت بلجيكا من
ضيفتها ويلز التي اقصتها من ربع نهائي
كــأس أوروب ــا  2016بفوزها عليها  1-3على
ملعب "كينغ باور" في لوفين.
وسجل مهاجم بليجكا "البولدوزر" روميلو
لوكاكو الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد أن
ً
بدأ المباراة أساسيا عقب تحريره من ناديه
إنتر متصدر الدوري اإليطالي بعدما منعت
السلطات الصحية االيطالية ذلك بداية بسبب
حاالت إيجابية بكورونا ضمن النيراتسوري.
وافتتحت ويلز يغياب مدربها راين غيغز
المتهم منذ نوفمبر الماضي باالعتداء على
صديقته ،التسجيل عبر هاري ويلسون (.)10
عـ ــادل كـيـفــن دي ب ــروي ــن ن ـجــم مانشتسر
سيتي االنكليزي النتيجة بتسديدة جميلة
ب ـي ـم ـن ــاه مـ ــن خ ـ ـ ــارج ال ـم ـن ـط ـق ــة عـ ـل ــى ي ـس ــار
ال ـح ــارس دان ــي وارد ( ،)22قـبــل ان يمنحها

ً
رودريغو :مباراة ليفربول صعبة جدا
أب ــرز الـمـهــاجــم ال ـبــرازي ـلــي فــي ري ــال مــدريــد رودري ـغ ــو جويس
روح المنافسة "حتى النهاية" ،التي يتميز بها فريق المدرب زين
الدين زيــدان ،والتي سيطبقها في "الليغا" ودوري أبطال أوروبا،
مشيرا إلى أن سيواجه مباراة صعبة أمام ليفربول في ربع نهائي
"التشامبيونز ليغ".
وقال المهاجم لوسائل اإلعالم" :الجميع يرون أننا ننافس في
كل مباراة حتى النهاية .ال تهم النقاط الفارقة مع أتلتيكو مدريد
أو برشلونة ،ألننا دائما ما ننافس حتى النهاية".
وأضاف" :في (التشامبيونز ليغ) ليفربول سيكون صعبا جدا،
لكننا نتدرب بقوة للمباريات المقبلة ،ونأمل تخطي هذا الدور".
وأوضح رودريغو أن الموسم يدخل مرحلة حاسمة ،يشعرون
(إفي)
فيها بأن كل مباراة تمثل نهائيا.

سيرجي نجم منتخب أوكرانيا يحتفل بهدفه في مرمى فرنسا
تورغان هازار ،شقيق ادين جناح ريال مدريد
االس ـبــانــي الـغــائــب بـسـبــب االص ــاب ــة ،الـتـقــدم
برأسية (.)28
وسجل لوكاكو هدفه الدولي الــ 58في 90
مباراة من ركلة جزاء (.)73

تركيا تسحق هولندا
وقاد القائد والمهاجم التركي براق يلماز
منتخب بــاده للفوز على نظيره الهولندي
 2-4بتسجيله ثالثية تاريخية هــي االو لــى

مباريات الغد
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

8:00

النرويج  -تركيا

beINSPORTS pr2

8:00

كرواتيا  -قبرص

beINSPORTS pr3

8:00

هولندا  -التفيا

beINSPORTS pr1

10:45

ايرلندا  -لوكسمبورغ

beINSPORTS

10:45

صربيا  -البرتغال

beINSPORTS pr1

10:45

سلوفاكيا  -مالطا

beINSPORTS

10:45

التشيك  -بلجيكا
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يوتا جاز يكرم وفادة بروكلين نتس
أكرم يوتا جاز وفادة ضيفه
بروكلين نتس ،عندما سحقه
بـ ـف ــارق  30ن ـق ـطــة (،)88-118
فيما حقق ميلووكي باكس
فوزا بشق النفس على ضيفه
بوسطن سلتيكس ،119-121
أم ــس األول ،ف ــي دوري
كرة السلة األميركي
للمحترفين.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
االول ـ ـ ــى ،اسـتـغــل
يوتا جــاز غياب
"الثالثي الكبير"
كـيـفــن دوران ــت

وك ـ ــاي ـ ــري إرفـ ـيـ ـن ــغ وج ـي ـمــس
هـ ـ ـ ـ ـ ــاردن ل ـ ـي ـ ـفـ ــرض سـ ـيـ ـط ــرة
مطلقة على مجريات المباراة
بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة نـ ـجـ ـم ــه دونـ ـ ــوفـ ـ ــان
ميتشل صاحب  27نقطة
مـ ــع س ـب ــع ت ـم ــري ــرات
حاسمة.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزز ي ـ ــوت ـ ــا
ج ــاز مــوق ـعــه في
صدارة الدوري
بـ ـ ــرص ـ ـ ـيـ ـ ــد 31
فوزا مقابل 11
خ ـس ــارة فـقــط،
م ـ ـب ـ ـت ـ ـعـ ــدا ع ــن

دونوفان نجم يوتا جاز

رياضة

أق ــرب م ـطــارديــه فــي المنطقة
الغربية فينيكس صنز الذي
سقط امــام مضيفه أورالن ــدو
ماجيك  112-111بفضل سلة
للفرنسي إيفان فورنييه قبل
 6ثوان من النهاية.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ت ـ ــاب ـ ــع
م ـي ـلــووكــي بــاكــس ات ـصــاراتــه
ال ـم ـت ـت ــال ـي ــة ورفـ ـعـ ـه ــا ال ـ ــى ،8
عـ ـن ــدم ــا ت ـغ ـل ــب عـ ـل ــى ضـيـفــه
بوسطن سلتيكس .119-121
واستعاد تورونتو رابتورز،
بـطــل الـمــوســم قـبــل الـمــاضــي،
ت ـ ـ ــوازن ـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد ت ـ ـسـ ــع هـ ــزائـ ــم
متتالية أبـعــدتــه عــن الـمــراكــز
الـ ـم ــؤهـ ـل ــة لـ ـ ــ"الـ ـ ـب ـ ــاي أوف"،
عندما تغلب على ضيفه دنفر
ناغتس .111-135
وق ــاد كــواهــي لينرد فريقه
ل ـ ــوس ان ـج ـل ــس ك ـل ـي ـبــرز ال ــى
ف ــوزه ال ــراب ــع عـلــى الـتــوالــي،
وكان بحصة كبيرة 101-134

بتسجيله  25نقطة فــي سلة
مضيفه فريقه ا لـســا بــق سان
أنتونيو سبيرز.
وف ـ ـ ــي بـ ــاقـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات،
فـ ـ ــاز ان ــدي ــان ــا ب ــايـ ـس ــرز عـلــى
ديترويت بيستونز ،111-116
وس ــاك ــرامـ ـنـ ـت ــو ك ـي ـن ـغــز عـلــى
أتالنتا هوكس  ،108-110فيما
خسر هيوستن روكتس امام
تشارلوت هورنتس ،122-97
ومينيسوتا تمبروولفز امام
داالس مــافــريـكــس ،128-108
وأوكالهوما سيتي ثاندر امام
ممفيس غــر يــز لـيــز ،116-107
وشيكاغو بولز امام كليفالند
كافالييرز .103-94

ع ـلــى مـضـيـفــه ج ـبــل طـ ــارق -3صـ ـف ــر ،سجلها
الكسندر سورلت ( )43وكريستيان ثورسفيدت
( )45ويوناس سيفنسون (.)57
وفي مباراة أخرى ،خسر المنتخب الالتفي
أمام ضيفه المونتينيغري .2-1
وفي المجموعة الثامنة ،فازت روسيا على
مضيفتها مالطا  ،1-3وتعادلت قبرص أمــام
ضيفتها سلوفاكيا سلبا.
ويتأهل متصدر كل من المجموعات العشر
إلى نهائيات المونديال ،باالضافة إلى ثالثة
منتخبات أخرى عبر ملحق فاصل.

لــه عـلــى الـصـعـيــد ال ــدول ــي ،ضـمــن منافسات
المجموعة السابعة.
وسجل مهاجم ليل الفرنسي يلماز ابن الـ 35
عاما ،ثالثيته في الدقائق  15و 34من ركلة جزاء
و ،81في حين أضاف مهاجم ميالن اإليطالي
هاكان تشالهان أوغلو الرابع (.)46
وسجلت هولندا هدفين في غضون دقيقة
عبر البديل مهاجم أيــاكــس امـسـتــردام دايفي
كالسن ( )75والبديل اآلخــر مهاجم إشبيلية
االسباني لوك دي يونغ (.)76
وفي المجموعة ذاتها ،فاز منتخب النروج

انطالق مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو
ان ـط ـل ـقــت أمـ ــس ف ــي فــوكــوش ـي ـمــا (ش ـم ــال
ش ـ ــرق الـ ـي ــاب ــان) م ـس ـي ــرة ش ـع ـلــة أول ـم ـب ـيــاد
طوكيو المؤجل حتى الصيف المقبل بسبب
فيروس كورونا ،في غياب الجماهير ،حيث
يـحــاول المنظمون تهدئة مـخــاوف السكان
المترددين.
تم إيقاد الشعلة المعدنية المصنوعة من
الذهب الوردي ،في قمة على شكل زهرة الكرز،
في الصباح بمجمع رياضي رمزي جدا "جاي-
فياليج" كان بمنزلة قاعدة لعمليات اإلغاثة
بعد الكارثة النووية وا لــز لــزال والتسونامي

المميت في شمال شرق اليابان في  11مارس
 2011والتي أدت مقتل وفقدان  18500شخص.
وس ـت ـكــون مـسـيــرة الـشـعـلــة األول ـم ـب ـيــة ،مثل
األلـعــاب األولمبية نفسها ،مختلفة تماما عن
النسخ السابقة ،حيث يتعين على المتفرجين
ارت ــداء أقنعة واقية واالصطفاف على جنبات
ال ـطــرق مــع تجنب الـحـشــود ،لـكــن سيتم حظر
ال ـ ـصـ ــراخ وال ـت ـش ـج ـي ــع ،وي ـق ـت ـصــر األمـ ـ ــر عـلــى
التصفيق واستخدام السلع الموزعة.
ومنعت الجماهير مــن حـضــور حفل إيقاد
الشعلة والجزء األول من مسارها.

بوسبيسيل الغاضب يودع «ميامي»
ف ـ ـ ـجـ ـ ــر الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي فـ ــاس ـ ـيـ ــك
بوسبيسيل جــام غضبه على
اإليـ ـط ــال ــي أنـ ــدريـ ــا غ ــاودن ــزي
رئيس رابطة المحترفين لكرة
المضرب (ايــه تي بــي) ،قبل أن
يعتذر ويخرج من الدور األول
لدورة ميامي للماسترز لأللف
نقطة.
وس ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــط بـ ــوس ـ ـب ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــل،
ال ـم ـص ـن ــف  67ع ــال ـم ـي ــا ،أمـ ــام
األميركي ماكنزي ماكدونالد،
ال ـم ـتــأهــل م ــن الـتـصـفـيــات 6-3
و 4-6و ،6-3فــي م ـبــاراة مثيرة
سدد خاللها الكندي الكرة عمدا
خــارج الملعب وحطم مضربه
وت ـل ـقــى ع ـقــوب ــة ب ـح ـســم نـقـطــة
م ــن رص ـي ــده عـنــد نـقـطــة حسم
المجموعة األولى ،قبل أن يقدم
اعتذارا الحقا على "تويتر".
وع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا س ـ ـ ــأل ـ ـ ــه الـ ـحـ ـك ــم
ال ـفــرن ـســي أرن ـ ــو غ ــاب ــاس عند
اسـ ـت ــراح ــة ب ـي ــن األشـ ـ ـ ــواط عــن
سـ ـ ـب ـ ــب غـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــه ،لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـت ـ ــردد
بوسبيسيل فــي الـكــام ،وقــال:

"لـ ـ ـم ـ ــدة سـ ــاعـ ــة ونـ ـ ـص ـ ــف ،ك ــان
رئ ـ ـيـ ــس رابـ ـ ـط ـ ــة ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن
ي ـ ـ ـصـ ـ ــرخ فـ ـ ـ ــي وج ـ ـ ـهـ ـ ــي خ ـ ــال
اج ـت ـم ــاع ل ـم ـحــاول ـتــي تــوحـيــد
الالعبين .لمدة ساعة ونصف،
رئيس ايــه تــي بــي" ،وتــابــع عن
غــاودنــزي "أخــرجــوه من هنا...
لماذا أنا أدعم ذلك؟".
وك ـ ـ ـ ــان ب ــوسـ ـبـ ـيـ ـسـ ـي ــل أحـ ــد
ال ــوج ــوه ال ـ ـبـ ــارزة ،إل ــى جــانــب
المصنف أوال عالميا الصربي
نوفاك ديوكوفيتش ،في إطالق
اتـ ـح ــاد الع ـب ــي كـ ــرة ال ـم ـضــرب
الـمـحـتــرفـيــن (ب ــي ت ــي ب ــي اي ــه)
الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،وهـ ــي هـيـئــة
مستقلة عــن مجلس الالعبين
ال ـتــابــع ل ـلــراب ـطــة ،وذلـ ــك لمنح
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن صـ ــوتـ ــا أك ـ ـبـ ــر فــي
الرياضة.
وغـ ـ ــرد بــوس ـب ـي ـس ـيــل الح ـقــا
على "تــويـتــر"" :أري ــد أن أعتذر
بـصــدق عــن سلوكي بالملعب
ف ــي م ـي ــام ــي ،ف ــي وق ــت ســابــق.
لــم أحـتــرم الرياضة التي أحب

الكندي بوسبيسيل
ولهذا أنا آسف حقا" ،واستعاد
ربــاطــة جــأشــه فــي المجموعة
الثانية ،إال أن ماكدونالد (120
عالميا) عــاد ليحسم المباراة

لصالحه وي ـضــرب مــوعــدا مع
مواطنه جون ايسنر المصنف
 18في الدورة و 28عالميا.

تحديات كثيرة على مسار هاميلتون الساعي للقب ثامن قياسي
يـ ـض ــع بـ ـط ــل الـ ـع ــال ــم لـ ـلـ ـف ــورم ــوال واح ـ ــد
البريطاني لويس هاميلتون رهانه على لقب
ثامن قياسي ،مع إدراكه التام للتحديات التي
تنتظره عـلــى مـســار إزاح ـت ــه عــن عــرشــه ،مع
انطالق المنافسات وســط تداعيات فيروس
كورونا.
وتـنـطـلــق ال ـي ــوم ال ـت ـجــارب ال ـح ــرة األول ــى
والثانية لجائزة البحرين الكبرى ،فيما تقام
السبت التجارب الحرة الثالثة والتأهيلية ،على
أن ينطلق السباق يوم األحد.
وعانى هاميلتون ،الذي احتفل بعيد ميالده
السادس والثالثين في يناير الماضي ،خالل
التجارب الشتوية التي أقيمت في البحرين،
اس ـت ـعــدادا للموسم ال ـجــديــد ،مـقــابــل هيمنة
الهولندي ماكس فيرستابن وسيارته ريد بول
المتجددة على الئحة أسرع السائقين.
وافق بطل العالم سبع مرات وحامل اللقب
في األعــوام األربعة األخيرة ،بعد أمد طويل،
على تجديد عقده مع "األسهم الفضية" لمدة
ً
عــام واحــد فقط ،وتحديدا حتى نهاية العام
الحالي.

ه ــام ـي ـل ـت ــون س ــائ ــق مــرس ـيــدس
خالل االستعداد للسباق
وبعد إصابته بفيروس كورونا وغيابه
ع ــن ج ــائ ــزة الـبـحــريــن ال ـك ـبــرى عـلــى حلبة
صخير العام الماضي ،عاد هاميلتون إلى
الحلبات ،ليعاني ألم الخسارة أمام منافسه
"مــاد ماكس" (لقب فيرستابن) في السباق
األخير الذي استضافته حلبة مرسى ياس
في أبوظبي ،وهي خسارة اعتبرها البعض

بمنزلة "إنذار مسبق" لخفوت وهج "السير"
البريطاني.
وتجد الحظيرة البريطانية نفسها تحت
ت ـهــديــد حـقـيـقــي ،وهـ ــو واق ـ ــع ي ــدرك ــه جـيــدا
هاميلتون وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس،
بعد سيطرة مطلقة على "الفئة األولى" منذ
عام  2014مع بدء حقبة المحركات الهجينة

(هايبريد) ،تخللتها تحقيق ثنائية الفوز
بلقبي الصانعين والسائقين  7أعوام تواليا.

معركة ملكية
وتلوح في األفق صورة "معركة ملكية" بين
أبرز السائقين ،تضاف إليها عودة بطل العالم

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

اإلعالنات:

السابق مرتين اإلسباني فرناندو ألونسو (ألبين
رينو) ،كترياق للسم الذي تجرعته بقية الفرق
من سيطرة هاميلتون وبوتاس ،بفوزهما العام
ً
الماضي بـ  11جائزة كبرى من أصل  17سباقا.
وفي وقت أنهى فريق ريد بول تجاربه من
ُ
دون أي مشكلة تذكر ،ومع  369لفة تقاسمها
فيرستابن وزميله الجديد المكسيكي سيرخيو
بيريس ،تألم مرسيدس لرؤية سيارته خارج
المسار التسابقي مرتين ومعاناته من مشكالت
مع علبة التروس.
ويعرف فريق ريد بول أسرار الفوز باأللقاب،
ويملك الصيغة السحرية لتحقيق ذلــك ،فهو
سبق له أن أحرز لقبي الصانعين والسائقين
أربعة أعوام متتالية مع األلماني سيباستيان
فيتل ( ،)2013 -2010كـمــا يـضــم فــي صفوفه
المصمم البريطاني أدريان نيوي ،الذي يجيد
تصميم أكثر سيارات المقعد األحادي نجاحا.

عودة اسم شوماخر

ً
من الغياب ،يعود أيضا اسم شوماخر إلى
"الـفـئــة األول ـ ــى" بـعــد تسعة أعـ ــوام مــن آخــر
سباق لشوماخر األب ،إثر ترفيع نجله ميك
الفائز العام الماضي بلقب بطولة سباقات
فورموال 2إلى فريق هاس ،ليزامل الروسي
نيكيتا مازيبين ،فيما حل الياباني يوكي
تسونودا بدال من الروسي دانييل كفيات مع
فريق ألفا تاوري.
ويأمل فـيــراري ،بعد عــام هو األس ــوأ في
تاريخ "الحصان الجامح" منذ  40عاما ،أن
يـقــود الـسـبــاق خلف الثنائي مــرسـيــدس -
ريد بول ،وبمواجهة الفرق الصاعدة أمثال
ماكالرين والطامح ألبين وأستون مارتن،
حيث يسعى فيتل بدوره الستعادة سحره.
وأمام كل هذه التحديات ،يأمل هاميلتون
المشتت األفكار خارج الحلبات بالتزاماته
ووقــوفــه إلــى جانب أبناء بشرته الـســوداء،
أن يتعافى فريقه سريعا للبقاء بعيدا عن
متناول يد الطامحين إلزاحته عن عرشه.

ومع عودة "الماتادور" ألونسو بعد عامين

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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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ال لترسيخ الغش

نقطة
د .ناجي سعود الزيد

وصلت مرحلة من التشبع في شؤون كثيرة للطريقة التي يتالعب
بها بعض النواب إلرضاء الناخبين.
نعم هناك أمور ال مانع أن يستخدمها النواب إلرضاء جمهورهم
على طريقة "عاشوا النواب".
ُ
ولكن ليسمح لنا النواب بوضع خطوط حمراء ال يجب أن تمس
ً
أبدا دون رأي المختصين والخبراء.
من هذه األمــور ،على سبيل المثال ،التعليم واالمتحانات ،فليس
ً
من المعقول أبــدا الحماس الكبير والمفاجئ لفرض امتحان الـ "أون
ً
الي ــن" ( ،)on-lineومـنــع االمـتـحــان الــورقــي ،علما بــأن الـطــاب طــوال
حياتهم الدراسية متعودون على االمتحانات الورقية ،ولم يسمعوا
ً
بامتحانات الـ "أون الين" إال أثناء انتشار مرض "كورونا" ،حفاظا على
التباعد االجتماعي.
ومــع ذلــك تحمس بعض ال ـنــواب ،وأزب ــد وأرع ــد أكـثــرهــم ،مــن أجل
استخدام أسلوب جديد يراعي ظروف الـ "كورونا"!
بعد تلك التجربة الحديثة تضخمت الــدرجــات بشكل رهيب عن
طريق الغش السهل باستخدام الكمبيوتر.
ً
من خبرتي البسيطة في التربية والتعليم أعلم أن هناك طالبا لو
أعطيتهم جميع الكتب والمراجع والكمبيوترات عند تقديم االمتحان،
ً
أيضا لن يتمكنوا من النجاح واجتياز أي مرحلة علمية مهما كانت،
ألنهم تعودوا على الغش المباشر وعلى إجابات نموذجية من اآلخرين،
أو االستعانة بالمدرس الخصوصي لتدريس اإلطار المحدد لإلجابات.
ما معناه أنه إلى جانب نظام تربوي خاطئ ،هناك نواب يريدون
ترسيخ ظاهرة الغش على حساب تعليم جيل كامل من الطلبة!

وفيات
يعقوب يوسف علي بوشهري

ً
 79عاما ،شيع ،ت98030330 :

محمد مبارك محمد الجناعي

ً
 68عاما ،شيع ،ت94920282 ،99203201 :

مهدي ًعبدالحميد رشيد الكاظمي
 82عاما ،شيع ،ت99039474 :

عماد أحمد عبدالوهاب التورة

ً
 54عاما ،شيع ،ت99983338 :

عادل محمود حسين تقي

ً
 53عاما ،شيع ،ت95579119 :

فاطمة حسن عبدالله المعتوق

ً
 65عاما ،شيعت ،ت98099903 ،99195443 :

عادل مبارك علي الديهان

ً
 58عاما ،شيع ،ت98891100 :

بين نارين

ً
سلحفاة عاصرت  ٧ملوك و ٤٠رئيسا
احـتـفــت مــوســوعــة غينيس لــأرقــام القياسية
بــأقــدم سلحفاة مـعـمــرة فــي الـعــالــم ،يبلغ عمرها
 188عاما.
ونـشــرت صفحة الـمــوســوعــة ،عبر "فيسبوك"،
صورا للسلحفاة التي ُتدعى جوناثان ،والتي ّ
تعد
صاحبة الرقم القياسي ألكبر حيوان ّبري على قيد
الحياة بالموسوعة.
وقــالــت "غينيس" ،فــي منشور لها ،نقله موقع
الـجــزيــرة نــت أم ــس األول إن جــونــاثــان "سلحفاة
سيشل العمالقة البالغة من العمر  188عاما ،تحمل
الرقم القياسي ألقدم حيوان بري على قيد الحياة"،
مضيفة أن السلحفاة جوناثان "تعيش في جزيرة
سانت هيلينا النائية في جنوب المحيط األطلسي،
وقد أحضرت من سيشل عام  ،1882ويعتقد أنها
ولدت عام ."1832
وحسب موقع الموسوعة ،فإن جوناثان عاصرت
الحرب العالمية األولى والثانية ،والثورة الروسية،
فضال عــن  7ملوك على الـعــرش البريطاني ،و40
رئيسا للواليات المتحدة األميركية.

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:26

العظمى 28

الشروق

05:46

الصغرى 14

الظهر

11:54

ً
أعلى مد  11:23ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:23

 09:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:03

ً
أدنى جزر  04:40صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:20

 04:21م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

صورة لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

فهد البسام

االستقطاب الحاد يكرر نفسه اليوم بين اتجاهين ،والباقي
تـفــاصـيــل وشـ ـع ــارات وكــوم ـبــارســات ل ـمــلء الـمـشـهــد ،يـقــوده
إ ســا مــو يــون متحزبون وقبليون مــع مندفعين أغلبهم من
الشباب الصادقين في نواياهم ممن يريدون حماية الكويت،
ً
كما يرددون دائما ،مقابل سكان الفقاعات البعيدين عن الواقع
ومطالب الناس ،ومعهم بعض دعاة االستقرار والمنتفعين
والـمـلـتـصـقـيــن بــال ـكــراســي وال ـم ـنــاصــب م ـمــن يــورثــون ـهــا أو
يسرقونها ،ظانين أنهم هم الكويت فقط ،وبعض االنتهازيين
والمندسين والطامحين بينهما ،يشعلون من هنا ويحرضون
من هناك في سبيل تحصيل غنائم رخيصة من تلك المعارك
المحدودة ،ونحن تائهون بينهما .العنوان الرسمي صراع
بين الحكومة والمعارضة ،رغم أن كال الطرفين ال يختلفان عن
ً
بعض كثيرا ،ويتنافسان على تقديم األسوأ لنا ،فالمعارضة
عصرية الشكل واللسان لكن بمضمون وممارسات رجعية
ومتخلفة ،والسلطة رجعية المنشأ والتكوين بــأداء وشكل
ً
أكثر حداثة نسبيا من معارضتها المعاد تدويرها ،وإن لم يكن
الوقت قد فات على ضبط المصطلحات لكنت أفضل تسميتها
"معاكسة" وليست معارضة ،فأي شيء تفعله السلطة أو أي
أحد ليس من فريقهم يطالبون بعكسه ،بال معايير ثابتة أو
بدائل أو أسباب" ،الء وخــاص" ،وخصومنا خونة وقبيضة
ً
واللي مش "عاجبو" يشرب من البحر ،وهذا ال ينفي أن كثيرا
ً
من خصومهم قد يكونون فعال كذلك ،لكنهم ليسوا بأفضل
ً
من كثير ممن يصطفون معهم أيضا ،لكن الكالم ضايع في
مثل هذه الحوارات.
ً
ال أظن أن هناك عاقال في الكويت ينكر وجود سوء إدارة
ُ
أدى إلــى تــراكــم فساد تـســاء ل عنه الحكومات المتعاقبة أو
ً
الـسـلـطــة ،أو سـ ِّـمـهــم مــا شـئــت ،لـكــن ال يـصــح أي ـضــا أن تكون
مسطرتنا وبوصلتنا األخالقية والسياسية هي السلطة فقط،
بحيث إن كل من يقف ضدها ،وإن كان أسوأ منها بمراحل أو
ً
ً
منتفعا من فسادها أصال ،اصطففنا معه ورفعناه للسماء،
فصلب أزمتنا اليوم باعتقادي يكمن في أن مدعي اإلصالح
ً
سوءا ورداءة عن المراد إصالحه ،وال َّ
يعول عليهم
ال يقلون
ال في إيجاد حلول ألزمــة مالية وال محاربة فساد وال حتى
مــواقــف مبدئية وال أي شــيء آخــر ،ومــا تـكــرار الـمــزايــدات في
العديد مــن القضايا والـحـقــوق الــدسـتــوريــة ســوى مناكفات
غـيــر نــابـعــة م ــن إي ـم ــان حـقـيـقــي ،وال تـعـبــر إال ع ــن رغ ـبــة في
الهروب إلى األمام بسبب العجز الفكري عن مواجهة القضايا
المستحقة والملحة ،لذا تراهم هم ذاتهم من يعارضون الشيء
ويمارسونه عند الحاجة ،واألدهــى أنهم ال يريدون تغييره
ً
ً
ويفضلون بقاءه لالستفادة منه حينا ،والمتاجرة به أحيانا
أخ ــرى ،مــع تحميل اآلخــريــن مسؤولية ذلــك فــي كــل األح ــوال.
وعلى هذا المنوال من ازدواجية المعايير والتناقضات عد
وخربط.
من اآلخــر ،السلطة و"المعاكسة" بشكلها الحالي كالهما
ٌّ
أس ــوأ م ــن ب ـعــض ،ويـتـنــافـســان عـلــى إب ـهــارنــا ك ــل ف ــي مـجــال
اختصاصه ،فال الحكومة تستحق الدفاع عنها وال المعارضة
تستاهل الوقوف معها ،والوضع ال يخرج عن تنافس بين
فساد نعرفه واعتدناه وال يزايد علينا ،وفساد آخــر متنكر
بالشعارات الجميلة والـصــوت العالي مــع كثير مــن العنف
اللفظي واإلرهـ ــاب الـفـكــري ،ن ــراوح بين دكـتــاتــوريــة السلطة
واألشخاص المعروفين إلى دكتاتورية الجماهير والغوغاء
وضياع القرار والمسؤوليات .ومادامت "المعاكسة" تحمل ذات
أمراض السلطة التي تريد إصالحها فهي جزء من المشكلة
وليس الحل ،وبعبارة أخرى وبما أن الغريق ال يمكنه إنقاذ
غــريــق آخــر فــا يمكننا أن نتوقع مــن الفاسد إصــاح وضع
فاسد ،وإن عال صوته وكثرت حركاته وزادت انفعاالته ،بعد
ً
ً
كل هــذا إذا كنت تحسب نفسك ثــوريــا ومناضال ،وتستحق
هذه األوصاف التي تعطيك الشعور بالتفوق لمجرد وقوفك
ً
ً
مع "المعاكسة" ضد السلطة ،فاعلم أن هناك فريقا ثالثا أكثر
ً
ً
ً
تطرفا منك و"اليعه چبده" من االثنين معا ،وأحسبهم كثرا،
فما أردى من الحكومة إال المفتلت.

عمالق الصحافة الهندية يصحح
موقفه من الكويت بعد زيارتها
ً
أحـيــانــا نـشــاهــد فــي حياتنا
ً
ً
ُ
م ـج ـهــودا ك ـب ـيــرا ي ـب ــذل وتـكــون
ً
ُ
نتيجته غير مرضية ،وأحيانا
ً
ً
أخـ ــرى ن ـجــد م ـج ـه ــودا صـغـيــرا
ُيبذل ،وتكون نتيجته أكثر من
ُمرضية ،ويرجع ذلك إلى الصدق
والجدية في المجهود المبذول،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ع ـ ــدال ـ ــة ال ـق ـض ـيــة
المقصودة.
وف ــي ث ـنــايــا ال ـت ــاري ــخ يــوجــد
الكثير من األح ــداث والشواهد
الــدالــة عـلــى ذل ــك ،وســأبـ ّـيــن لكم
ح ــادث ــة م ــررت بـهــا خ ــال فـتــرة
عملي بالهند قبل أكثر من 15
سنة.
ً
طلبت مــوعــدا فــي عــام 1993
مع أحد رجال اإلعالم البارزين
فــي الهند ،هــو األسـتــاذ إن .رام
صــاحــب شــركــة إعــامـيــة كبيرة
تمتلك صحيفة "هندو" اليومية
ُ
(ت ـط ـب ــع بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة) ومـجـلــة
"فرونت الين" نصف الشهرية.
لم تكن لي عالقة بالسيد رام،
لكنني أردت أن أبدأ عالقة مهنية
مع رجل إعالمي من الطراز األول
في الهند ،ولذلك حجزت تذكرة
وس ــاف ــرت إل ــى مــدي ـنــة م ــدراس
لمقابلته ،وبعد أن ّ
رحب بي في
مكتبه وتعارفنا ،سألني إن كنت
قد قرأت جريدته في ذلك اليوم،
فأجبته بأنني ق ــرأت الصفحة
األولـ ـ ـ ـ ــى ،واسـ ـتـ ـغ ــرب ــت ل ـن ـشــره
ً
خبرا ّ
يشوه سمعة الكويت .كان
ً
الخبر منشورا بالخط العريض،
وع ـ ـنـ ــوانـ ــه "ك ــويـ ـت ــي يـغـتـصــب
خادمته الهندية".
س ــألـ ـن ــي م ـ ــا ه ـ ــو رأي ـ ـ ـ ــي فــي
الـ ـخـ ـب ــر؟ ،ف ـق ـل ــت لـ ــه إن ال ـخ ـبــر
بشكله المنشور ّ
يحرض الهنود
ضــد الـكــويــت وشـعــب الـكــويــت،

ّ
وك ـ ـ ـ ــأن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن جـمـيـعـهــم
وحوش وال يحترمون القانون
أو حقوق اإلنسان.
ب ـع ــده ــا دار ال ـح ــدي ــث ح ــول
ّ
ع ـ ــدة أمـ ـ ــور ت ـت ـع ــل ــق بــال ـع ـمــالــة
الهندية في الكويت وأهميتها
بالنسبة لـلـبـلــديــن ،وأوضـحــت
له أن أخطاء أعــداد بسيطة من
الكويتيين ال يمكن أن تمسح
اإليجابيات الكثيرة التي تتميز
بها العالقات الكويتية  -الهندية
التاريخية.
ً
قـلــت لــه إن ال ـجــرائــم أي ــا كــان
نوعها ضــد العمالة المنزلية،
سواء كانت هندية أو غيرها ،ال
تحدث في البلد المضيف فقط،
ب ــل حـتــى ف ــي الـبـلــد األم ،وذل ــك
ال يعني أن الحكومة الكويتية
تـتـســاهــل ت ـجــاه ه ــذه ال ـجــرائــم،
بل على العكس ،تقوم الحكومة
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا وت ـ ـح ـ ـيـ ــل الـ ـقـ ـض ــاي ــا
للمحاكم لتأخذ دور ه ــا لحين
ً
صدور أحكام حول ذلك ،استنادا
إلى حقائق القضية وإثباتاتها.
ك ـمــا أوضـ ـح ــت ل ــه أن نسبة
الـ ـج ــرائ ــم ضـ ــد ال ـع ـم ــال ــة ت ـكــاد
ال ت ــذك ــر ،وهـ ــي ن ـس ـبــة ضئيلة
ً
ً
جدا ،ويجب أال تكون سببا في
تشويه سمعة الشعب الكويتي.
وبـ ـع ــد نـ ـق ــاش اس ـت ـم ــر أك ـثــر
من ساعة ،اتفقت مع السيد رام
على أن يــزور الكويت لالطالع
بـنـفـســه  -م ــن غ ـيــر ض ـغ ــوط أو
ش ـ ــروط  -ع ـلــى ح ــال ــة الـجــالـيــة
الـ ـهـ ـن ــدي ــة ،وأن يـ ـتـ ـع ـ ّـرف عـلــى
الكويت من خالل االلتقاء بعدد
م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات األك ــادي ـم ـي ــة
والسياسية واإلعالمية.
ك ـ ـ ــان الـ ـمـ ـجـ ـه ــود الـ ـمـ ـب ــذول
لـ ـكـ ـس ــب شـ ـخـ ـصـ ـي ــة إع ــامـ ـي ــة

إن .رام

هـنــديــة كـبـيــرة هــو تــذكــرة سفر
ً
ولـ ـ ـق ـ ــاء ل ـ ـمـ ــدة سـ ــاعـ ــة ت ـق ــري ـب ــا
وحـ ــوار ج ــاد وص ـ ــادق ،وكــانــت
َ
النتيجة أنه قبل زيارة الكويت،
وتــم الترتيب للزيارة في شهر
أك ـتــوبــر .فــوجـئــت بـعــد الــزيــارة
بــأن السيد رام قــرر الكتابة عن
زيــارتــه ليس في ربــع أو نصف
صفحة أو حتى صفحة واحدة،
بــل ك ــان ق ــراره أن يكتب بشكل
إيجابي ،وأن يضع رأيه المحايد
فــي عـشــريــن صـفـحــة فــي مجلة
"فــرونــت الي ــن" الناطقة باللغة
اإلنكليزية.
وك ــان عـلــى رأس المواضيع
الـتــي طــرحـهــا مــوضــوع حقوق
الـعـمــالــة الـهـنــديــة فــي الـكــويــت،
حيث أشــاد بوضعها والفوائد
التي تجنيها الدولتان من ذلك.
تـحـيــة احـ ـت ــرام وإعـ ـج ــاب لــذلــك
الــرجــل صــاحــب الـقـلــم الـصــادق
والمخلص.

