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ُ
َ
األغلبية النيابية أعلنت مقاطعة جلسة القسم ..واستجواب جديد للخالد إذا ع ِقدت
رفض حكومي لتأجيل األقساط ودعم المتضررين
من «كورونا» وتعديالت «الجزاء» و«المطبوعات»
محيي عامر وفهد تركي
وعلي الصنيدح

ً
مع إعالن  31نائبا ،حتى مثول "الجريدة" للطباعة
ً
أمــس ،مقاطعتهم حضور جلسة مجلس األمــة غــدا،
لعدم تمكين الحكومة مــن أداء اليمين الدستورية
خــال ـهــا ،بــاتــت األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة بـيــن السلطتين
التشريعية والتنفيذية مفتوحة.
ً
فـفــي حـيــن يتطلب إبـطــال نـصــاب الجلسة نائبا
ً
واح ــدا ينضم إلــى قائمة المقاطعين ،أعـلــن النائب

تعديالت النظام االنتخابي غابت عن جدول أعمال
الجلسة لعدم إحالتها من لجنة «الداخلية والدفاع»

ً
حمدان العازمي تقديمه استجوابا آخر إلى رئيس
ال ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ب ـم ـشــاركــة
النائب محمد المطير ،في حــال انعقادها ،وسقوط
ً
االستجواب األول ،مشددا على أن "هذه الحكومة ال
تستحق البقاء".
وبالعودة إلى الجلسة ،فإن جدول أعمالها ،الذي
غــابــت عنه تـعــديــات قــانــون االنـتـخــاب لـعــدم إحالة

لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تقاريرها الخاصة
به ،جاء على رأسه تأدية الحكومة الجديدة اليمين
الدستورية ،ومن المتوقع "في حال انعقادها" وقبل
االنتقال إلى البند التالي ،أن يعلن رئيس المجلس
مرزوق الغانم ،ومن دون تصويت ،خلو مقعد النائب
الــذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته د .بدر
الداهوم.

ً
وك ــان الف ـتــا أن الـتـقــاريــر ال ـتــي أنـجــزتـهــا الـلـجــان
البرلمانية ،ومنها استحقاقات الجلسة التي تأتي
ضمن أولويات النواب مثل دعم العمالء المتضررين
مــن جــائـحــة "ك ــورون ــا" ،وتــأج ـيــل أق ـســاط ال ـقــروض،
وت ـعــديــات قــوان ـيــن ال ـج ــزاء والـمـطـبــوعــات والـنـشــر
والمرئي والمسموع ،كان أغلبها محل رفض حكومي.
فــي م ــوازاة ذلــك ،تواصلت االجتماعات 02

وزارة المالية :الخزانة العامة تعاني
ضعف سيولة فال ترهقوها

للقضاء» والنيابة :جرائم
«األعلى
ً
الرأي أشد خطرا من غيرها

«المركزي» يحذر من عدم شمول
«دعم العمالء» للشركات الكبرى

فــي ردهــا على اقـتــراحــات تأجيل أقـســاط الـقــروض  6أشـهــر ،والتي
انتهت «المالية» البرلمانية إلى الموافقة عليها ،أكدت وزارة المالية أن
الخزانة العامة للدولة تعاني ضعف السيولة ،وتحتاج إلى الدعم ،ال
أن يتم إرهاقها بأعباء إضافية.
02

بإجماع آراء أعضائها الحاضرين ،وافقت «التشريعية» على االقتراح
بقانون بتعديل قانون الجزاء ،بحيث ال تسري أحكام الحبس االحتياطي
على قضايا ال ــرأي ،ال ــذي كــان محل رفــض حكومي وقـضــائــي ،حيث رأى
ً
المجلس األعلى للقضاء أن بعض جرائم الرأي أشد خطرا وأفدح 02

برز في التقرير األول لـ «المالية» البرلمانية عن المشروع بقانون بدعم
وضمان تمويل البنوك المحلية للعمالء المتضررين من تداعيات أزمة
كورونا ،التحذيرات التي أطلقها بنك الكويت المركزي من مغبة تأخير
إق ــرار الـمـشــروع ،وع ــدم شـمــولــه لـلـشــركــات الـكـبــرى مــع شــركــات 02

محليات
• «الصحة العالمية» :موجة
• «لجنة كورونا» :الحظر
قد يستمر إلى ما بعد رمضان اإلصابات بالهند تؤخر تسليم
لقاحات «أسترازينيكا»
٠٣

03

• محمد الفارس لـ ةديرجلا:.
توجيه مؤسسات «التعليم العالي»
لتقديم خطط العودة للدراسة

03

ُ
المطر ينضم إلى كتاب ةديرجلا.
ً
ابتداء من اليوم وكل أحد
على الصفحة
األخيرة

الكويت تتسلم من العراق
دفعة من الممتلكات
واألرشيف الوطني

اقتصاد

11
«االقتصادية» :الحكومة عجزت
عن التقدم بمشروع واحد
النتشال االقتصاد المحلي

اقتصاد

عون ُيفشل مبادرة
10
حكومية جديدة...
ولمسات إيران تظهر  358مليون دوالر
صافي دخل «إيكويت»
في التعطيل
 ١٨في 2020

الثانية

ةديرجلا

األمير يعزي السيسي في ضحايا
انهيار مبنى جسر السويس

وزير الكهرباء :نخطط للوصول إلى %15
المتجددة
الطاقات
من
ً

•
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الجمعية الكويتية لحماية البيئة احتفلت بساعة األرض افتراضيا
عادل سامي

كشف وزيــر الكهرباء والماء
د .مشعان العتيبي أن الكويت
ت ـخ ـطــط لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى نـسـبــة
 %15من االعتماد على الطاقات
المتجددة والنظيفة.
وأكد العتيبي في كلمة ألقاها
نيابة عنه وكيل وزارة الكهرباء
والماء المهندس جاسم النوري
صباح أمس ،بمناسبة احتفالية
س ــاع ــة األرض الـ ـت ــي نـظـمـتـهــا

ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـحـمــايــة
البيئة ،انسجام خطط وبرامج
ال ـ ــدول ـ ــة م ـ ــع تـ ـل ــك ال ـت ــوج ـه ــات
والمناحي العالمية في التوجه
لالعتماد على الطاقات البديلة
الخضراء والمتجددة.
وقــال إن الطاقات المتجددة
وال ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـفـ ــة بـ ـ ــزغـ ـ ــت ع ــالـ ـمـ ـي ــا
وان ـت ـش ــرت دول ـي ــا ،م ـش ـيــرا إلــى
أن وزارة ا لـ ـكـ ـه ــر ب ــاء وا ل ـ ـمـ ــاء

«الكهرباء» :قطع التيار عن بعض المناطق للصيانة
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد ،ببرقية
تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسيّ ،
عبر فيها سموه
عن خالص تعازيه وصــادق مواساته في ضحايا حــادث انهيار
مبنى بمنطقة جسر السويس في العاصمة القاهرة ،والذي أسفر عن
وقوع عدد من الضحايا والمصابين ،سائال سموه المولى تعالى أن
يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته،
ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ،وأن يمن على المصابين
بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.

●

سيد القصاص

أعلنت وزارة الكهرباء والـمــاء ،قطع التيار
عن بعض المناطق اليوم من الساعة  4فجرا
حـتــى  8صـبــاحــا ،وذل ــك إلج ــراء بـعــض أعـمــال
الصيانة لبعض محطات التحويل الثانوية
في المحافظات الست.
وأش ــارت ال ــوزارة ،فــي بيان لها ،أمــس ،إلى

أن ت ـلــك األع ـ ـمـ ــال ت ـش ـمــل م ـنــاطــق الـصـلـيـبـيــة
(القطعتين  5و ،)2وضاحية عبدالله السالم-
قطعة  ،2والمنطقة الصحية ،ومنطقة مبارك
العبدالله -قطعة  ،2والسالمية -قطعة .4
وأوضـ ـح ــت أن ت ـلــك األعـ ـم ــال تـشـمــل كــذلــك
حولي -قطعة  ،11والصباحية ،وأم الهيمان-
قـطـعــة  ،2واألح ـ ـمـ ــدي -قـطـعــة  ،6وال ـم ـســايــل-
القطعتين  4و.5

لــديـهــا رؤي ــة بــرامـجـيــة تتوافق
مــع الــرؤيــة التنموية العالمية
 ،2030ورؤي ــة كويتية تنموية
كويت .2035
وأكد أن «المساعي الكويتية
لنشر مبادئ ومنهج االعتماد
والتوجه إلى الطاقات المتجددة
هي نشر وبث وترسيخ التوعية
الـمـجـتـمـعـيــة ع ـبــر ال ـع ــدي ــد من
الجهات والمؤسسات ووسائل
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ـ ــن إن ـ ـشـ ــاء
المختبرات العلمية والدراسات
الـتـعـلـيـمـيــة وال ـع ـل ـم ـيــة ،ع ــاوة
ع ـلــى اع ـت ـم ــاد ال ــدول ــة ل ــدراس ــة
التخصص والتوظيف البيئي
ل ـخ ــري ـج ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات ،وهـ ــذا
جميعه يــدفــع بــاتـجــاه ترسيخ
الـفـكــر الـمـتـطــور لــاتـجــاه نحو
الطاقات البديلة».

تغير المناخ
م ــن جــان ـب ـهــا ،أك ـ ــدت رئـيـســة
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـحـمــايــة

ال ـب ـي ـئــة د .وجـ ـ ــدان ال ـع ـق ــاب أن
ت ـن ـظ ـيــم ال ـج ـم ـع ـيــة الح ـت ـفــال ـيــة
ســاعــة األرض هــذا الـعــام تحت
شـعــار «تـحــديــات تغير المناخ
في دولة الكويت» ،جاء بطريقة
افتراضية للمرة األولى عالميا
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ت ـ ـ ــداعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ج ــائـ ـح ــة
«كورونا».
وأش ــارت إلــى دعــوة عــدد من
الجهات الحكومية والمنظمات
المدنية بالكويت وإقليم الخليج
العربي وال ــدول العربية لطرح
قضية التغير المناخي وآثــاره
ومناقشة الحلول وعرض جهود
ورؤى ك ــل ج ـه ــة م ـش ــارك ــة فــي
االحتفالية.
وأوضحت أن عدد المشاركين
تجاوز الـ  100مشارك ،وحجبت
مشكلة انقطاع االنترنت دخول
الكثيرين لمنصة الفعالية ،إال
أنهم تواصلوا بطرق أخرى.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن الـفـعــالـيــة
شـ ـمـ ـل ــت مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة
ال ـفــرن ـس ـيــة بــال ـكــويــت آن كلير

ليجيندر التي ألقت محاضرة
ثــريــة تـنــاولــت خاللها الجهود
ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي مـ ـج ــال الـتـغـيــر
الـ ـمـ ـن ــاخ ــي م ـت ـض ـم ـن ــة أرقـ ــامـ ــا
وإحـصــائـيــات مــوثــوقــة تساهم
ف ــي وضـ ــع ال ـح ـل ــول ت ـج ــاه تلك
القضية العالمية.
وذك ـ ـ ـ ــرت الـ ـعـ ـق ــاب أن م ــدي ــر
إدارة رص ــد جـ ــودة الـ ـه ــواء في
الهيئة ا لـعــا مــة للبيئة ورئيس
ال ــوف ــد ال ـت ـف ــاوض ــي ال ـف ـن ــي فــي
اتفاقية االمم المتحدة اإلطارية
لتغير المناخ المهندس شريف
الخياط ألقى محاضرة بعنوان
«جهود الهيئة العامة للبيئة في
تنفيذ الـتــزامــات دول ــة الكويت
فـ ــي ات ـف ــاق ـي ــة االم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
اإلطارية لتغير المناخ واآلثــار
السلبية لظاهرة تغير المناخ
على دولة الكويت» ،مستعرضا
س ـي ـن ــاري ــوه ــات تــأث ـيــر الـتـغـيــر
المناخي على دولة الكويت.

الكويت تتسلم من العراق دفعة من الممتلكات واألرشيف الوطني
تسليم رفات جندي عراقي عثر عليه في جزيرة بوبيان إلى بغداد
تسلمت وزارة الخارجية أمس
م ــن وزارة ال ـخــارج ـيــة الـعــراقـيــة
الــدفـعــة الـثــالـثــة مــن الممتلكات
واألرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،ال ـ ــذي
ت ــم االس ـت ـي ــاء عـلـيــه إبـ ــان فـتــرة
االح ـتــال الـعــراقــي للكويت عــام
.1990
حضر مــراســم التسليم ،التي
تـمــت فــي معهد سـعــود الناصر
الصباح الدبلوماسي الكويتي،
مساعد وزير الخارجية لشؤون

ال ـم ـن ـظ ـم ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـس ـف ـيــر
ن ــاص ــر الـ ـهـ ـي ــن ،ووك ـ ـيـ ــل وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة ل ـل ـشــؤون
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـس ـف ـي ــر ال ــدكـ ـت ــور
قحطان الجنابي ،وممثل األمين
العام لألمم المتحدة والمنسق
ال ـم ـق ـيــم لـ ــدى ال ـك ــوي ــت الــدك ـتــور
ط ـ ــارق الـ ـشـ ـي ــخ ،ووك ـ ـيـ ــل وزارة
اإلعالم المساعد لشؤون األخبار
وال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـس ـي ــاس ـي ــة س ـعــود
الخالدي.

وق ـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـه ـ ـيـ ــن ،فــي
تصريح صحافي خــال مراسم
ال ـت ـس ـل ـي ــم ،إن هـ ـ ــذه «الـ ـخـ ـط ــوة
االي ـجــاب ـيــة» تــأتــي ضـمــن ال ـتــزام
ال ـعــراق بتنفيذ قـ ــرارات مجلس
األمن ذات الصلة بتحرير الكويت
ومنها قرار رقم  ،2107مؤكدا أن
هــذه الـخـطــوة تــدفــع الــى المزيد
مــن الـخـطــوات فــي سبيل تعزيز
العالقات األخوية التي تربط بين
البلدين الشقيقين.

الكويت والعراق :تعزيز التعاون والوفاء
باالستحقاقات الدولية
اج ـت ـم ــع ن ــائ ــب وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة م ـجــدي
الـظـفـيــري ،أم ــس ،مــع وكـيــل وزارة الـخــارجـيــة
ل ـل ـش ــؤون ال ـقــانــون ـيــة ف ــي ج ـم ـهــوريــة ال ـع ــراق
الشقيق السفير قحطان الجنابي الــذي يزور
البالد والوفد المرافق له.
وتــم خــال اللقاء ،بحث الجانبان الجهود
الـتــي تـبــذل فــي سبيل الــوفــاء باالستحقاقات
الدولية ،وأشادا في هذا الصدد بالتعاون البناء
بـيــن الـجـهــات المعنية فــي الـبـلــديــن ،مؤكدين

أهـمـيــة االس ـت ـمــرار فــي ب ــذل الـجـهــود وتـعــزيــز
التعاون بين البلدين الشقيقين.
كـمــا ت ــم خ ــال ال ـل ـقــاء بـحــث ع ــدد م ــن أوج ــه
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ـ ــى تـ ـط ــورات
األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وح ـض ــر ال ـل ـق ــاء م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر،
ومساعد وزيــر الخارجية لشؤون المنظمات
الدولية الوزير المفوض ناصر الهين.

وأعـ ــرب عــن تــرحـيــب الـكــويــت
بالجهود التي تبذلها الحكومة
الـعــراقـيــة السـتـكـمــال تسليم كل
الممتلكات واألرشيف الكويتي،
موضحا أن الدفعة الثالثة تضم
م ـم ـت ـل ـك ــات وأرش ـ ـي ـ ـفـ ــا وب ـع ــض
االجهزة الخاصة بوزارة االعالم
والـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة
وا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون واآلداب و ج ــا مـ ـع ــة
الكويت.
وردا ع ـلــى س ـ ــؤال ع ــن عـثــور
الـسـلـطــات الكويتية عـلــى رفــات
جندي عراقي في جزيرة بوبيان،
منذ االحـتــال الـعــراقــي للكويت
ع ــام  ،1990وت ــم ال ـت ـعــرف عليه
مؤخرا في البالد ،أفاد بأن اإلدارة
العامة لــأدلــة الجنائية بــوزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ات ـ ـخـ ــذت اإلج ـ ـ ـ ــراءات
الالزمة بهذا الخصوص ،وسيتم
تسليم رفات الجندي إلى الوفد
العراقي الذي يزور البالد حاليا
بــرئــاســة الـسـفـيــر الـجـنــابــي قبل
مغادرتهم الكويت غدا.
وأكد حرص الكويت على بذل
كل ما من شأنه إنهاء هذا الملف
اإلنساني بالتعرف على مصير
األسـ ـ ــرى وال ـم ـف ـق ــودي ــن ،م ـشــددا
ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد عـلــى اسـتـمــرار

ال ـج ـه ــود ال ـح ـث ـي ـثــة ال ـت ــي ت ـبــذل
فــي سبيل الـتـعــرف على مصير
األسرى والمفقودين الكويتيين
في العراق.

تذليل الصعاب
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد د .قـحـطــان
الـج ـنــابــي ،فــي تـصــريــح مـمــاثــل،
ح ــرص حـكــومــة وش ـعــب ال ـعــراق
على تطوير الـعــاقــات الثنائية
مع الكويت الشقيقة ،معتبرا أن
الخطوة التي تمت اليوم بتسليم
الــدفـعــة الـثــالـثــة مــن الممتلكات
واالرشيف الكويتي من الخطوات
الجادة في تقريب العالقات بين
البلدين الشقيقين.
وجــدد الجنابي التأكيد على
«حـ ـ ـ ــرص ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق عـ ـل ــى ت ــذل ـي ــل
ك ــل ال ـص ـعــاب إلع ـ ــادة ال ـعــاقــات
إلـ ــى طـبـيـعـتـهــا واالن ـ ـطـ ــاق الــى
عــاقــات جــديــدة متميزة نطمح
من خاللها إلــى تفعيل التعاون
ف ــي ك ــل الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـس ـيــاس ـيــة
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
واالستثمارية والثقافية ،السيما
أن الشعبين تربطهما عــا قــات
كثيرة».

معاينة األرشيف قبل مراسم
التوقيع على تسلمه
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ثـ ـم ــن د .ط ـ ــارق
الـ ـشـ ـي ــخ ،فـ ــي ت ـص ــري ــح م ـم ــاث ــل،
الجهود الكويتية العراقية التي
تـعـمــل م ــن اج ــل تـحـقـيــق الـســام
وانـ ـه ــاء ال ـم ـل ـفــات ال ـعــال ـقــة بين
البلدين ،مؤكدا أن هذه الجهود
تـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى تـ ــوط ـ ـيـ ــد أواصـ ـ ـ ــر
ال ـت ـع ــاون وال ـت ـن ـم ـيــة لـلـشـعـبـيــن
الشقيقين ،وعودة كل األمور الى
نصابها الحقيقي بين البلدين.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ« :ن ـث ـم ــن

ه ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــود ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
تبذلها حكومة العراق ،ونثمن
أيـضــا ال ــروح الطيبة مــن دولــة
ال ـكــويــت واالس ـت ـق ـبــال الحميم
ل ـل ـب ـع ـث ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة» ،مـ ـش ــددا
عـلــى أن ه ــذا الـعـمــل االيـجــابــي
ي ـ ـعـ ــزز ج ـ ـهـ ــود ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـيــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن فـ ــي كـ ــل الـ ـمـ ـج ــاالت.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ـ ــر وك ـ ـيـ ــل وزارة
اإلعالم المساعد لشؤون األخبار
وال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـس ـي ــاس ـي ــة س ـعــود

ال ـخــالــدي ،فــي تـصــريــح مـمــاثــل،
أن الدفعة الثالثة من الممتلكات
واالرشيف الكويتي الذي تسلمته
وزارة الـخــارجـيــة الـكــويـتـيــة من
نظيرتها العراقية يحتوي على
أج ـ ـهـ ــزة وأش ـ ــرط ـ ــة س ـي ـن ـمــائ ـيــة
تخص تلفزيون الكويت.

الفجي لـ ةديرجلا« :.كبد اإلذاعية» صوت الكويت إلى العالم
كشف عن قرب إنشاء محطة «إف إم» ومشروع نظام البث الرقمي «»DAB
●

محمد راشد

أكــد مدير إدارة هندسة اإلرســال
اإلذاعي في قطاع الشؤون الهندسية
فــي وزارة اإلع ــام سـعــد الـفـجــي أن
محطة كبد االذا ع ـيــة تعد المنصة
األس ــاس ـي ــة وال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي تـقــوم
بإيصال صوت الكويت إلى العالم.
وقـ ـ ــال ال ـف ـج ــي ،خـ ــال ج ــول ــة فــي
محطة كبد لإلرسال اإلذاعي برفقة
«الجريدة» ،ان هذه المحطة تحظى

ةديرجلا .أول صحيفة تدخل المحطة
أكد الفجي أن «الجريدة» أول صحيفة يسمح لها بالدخول إلى
محطة كبد والقيام بجولة داخلها ،لالطالع على آلية وتفاصيل
العمل عن قرب ،موضحا ان المحطة ذات أهمية كبيرة لما تتمتع به
من خصوصية على المستويين المحلي والدولي ،من حيث الدور
الحيوي الذي تقوم به على مختلف الصعد.

أزمة...

ً
النيابية ،إذ استضاف مكتب الداهوم في المجلس ،أمس ،اجتماعا حضره
ً
ً
 24نائبا انتهى بنشر الداهوم عبر حسابه في "تويتر" بيانا باسم "تعهد
لألمة" لم يحمل أسماء موقعيه ،وورد فيه" :نتعهد ونلتزم بمقاطعتنا
ً
جلسة قسم الحكومة كاملة وعــدم تمكينها نهائيا من القسم ،والتي
ً
أعلنها  32نائبا ،داعين الشعب الكويتي لمراقبة المواقف ومحاسبة
ً
ً
المقصرين أيا كانوا" ،وحتى أمس أعاد نشر البيان نحو  14نائبا.
وعقب حضوره االجتماع ،أكد النائب ثامر السويط أنه والنواب لن
ً
يمنحوا الثقة لرئيس وزراء أدار ظهره للشعب ،مشيرا إلى أن الشعب
ً
منزعج تماما من ممارسات رئيسي المجلس والحكومة.
ً
وكانت كتلة الـ  ،6أصدرت ،عقب اجتماعها أمس األول ،بيانا أعلنت
خالله عدم تمكين هذه الحكومة من القسم أمام المجلس خالل جلسة
الغد.

ب ــاهـ ـتـ ـم ــام الـ ـقـ ـي ــاديـ ـي ــن فـ ــي وزارة
اإلعــام ،باعتبارها ركيزة رئيسية
ومـهـمــة لــإعــام الـكــويـتــي ،السيما
انـهــا ت ــؤدي رســالــة إعــامـيــة مهمة
وكبيرة لخدمة الكويت وقضاياها
المختلفة على المستويات العربية
والدولية واإلقليمية ،مشيرا إلى ان
المحطة تميزت بــدورهــا اإلعالمي
الكبير أثناء الغزو العراقي الغاشم،
خصوصا مع استمرار البث في أول
أيام العدوان من هذا الموقع الحيوي
الذي نجح في أداء دور وزارة اإلعالم
في مثل هذه األحداث واألزمات.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ا ل ـ ـم ـ ـح ـ ـطـ ــة ت ـض ــم
الموجتين القصيرة والمتوسطة،
وفــي المستقبل القريب ب ــإذن الله،
موجات «اف ام» ،موضحا ان مهمة
هذه المحطة تتمثل في ربط الكويت
مع دول الـجــوار إقليميا ،من خالل
م ـن ـص ـت ـيــن رئ ـي ـس ـي ـت ـيــن ه ـم ــا 540
كـيـلــوهــرتــز ،وال ـتــي تغطي الكويت
ودول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي

ب ـق ــدرة  1200كـيـلــو وات ،ف ــي حين
تـغـطــي  1134كـيـلــو ه ــر ت ــز منطقة
الـمـحـطــة بـشـكــل دائـ ـ ــري ،بـمـســاحــة
تصل إلى  300كيلومتر مربع ،وهي
تبث البرنامج العام باإلضافة إلى
الرياضة.
وأردف« :أ م ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن م ـس ـت ـق ـب ــل
الـ ـمـ ـحـ ـط ــة ،بـ ـ ـ ــإذن الـ ـ ـل ـ ــه ،ف ـس ـت ـكــون
هـ ـن ــاك م ـح ـطــة ح ــدي ـث ــة مـخـصـصــة
لـمــوجــة  540كيلو هــرتــز مــن خــال
أجهزة متطورة ،بحيث تتمكن من
تغطية دول الخليج بشكل متميز
وصـ ــوت أف ـضــل أيـ ـض ــا» ،الف ـتــا إلــى
ان المشاريع المستقبلية تتضمن
كــذلــك إنـشــاء محطة (اف ام) ،داخــل
مـ ـحـ ـي ــط الـ ـمـ ـحـ ـط ــة ،خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
المقبلة لتغطي المساحة المتبقية
داخ ــل الـكــويــت ،فـضــا عــن مـشــروع
نظام البث اإلذاعــي الرقمي (،)DAB
ً
ً
والذي يعتبر توجها عالميا يسمح
بإمكانية وضع  15قناة على تردد
واحد.

ً
وكان الفتا إعالن نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي ،تحت القسم
ً
ً
أمس ،حضوره الجلسة حتى لو كان وحيدا ،مشيرا إلى أنه ال يخشى أي
شيء ،وال هم له سوى المواطن.
وم ــن ب ــاب مصلحة الـشـعــب ،أعـلــن الـنــائــب هـشــام الـصــالــح حـضــوره
ً
الجلسة ،مؤكدا أنه ال "يقف مع الحكومة وال مع الغانم وال مع أصحاب
أجندات سياسية خاصة ،فعلى جدول أعمالها إنقاذ المشاريع الصغيرة،
والحبس االحتياطي ،والعفو الشامل ،والمرئي والمسموع ،وتأجيل
أقساط القروض ،والمطبوعات والنشر (الجرائم اإللكترونية) ،ونصيبي
منها  5مقترحات".
٠٥-٠٤

وزارة المالية :الخزانة العامة تعاني...
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،كما
من جهتها ،أكدت
ُ
درج على جلسة الغد ،أن تأجيل أقساط
أ
الذي
اللجنة،
ورد في تقرير
ِ

وأوض ــح ان «األبـ ــراج الـمــوجــودة
داخل المحطة ،تنقسم إلى قسمين،
األول ثـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــت ،و هـ ـ ـ ـ ــو م ـخ ـص ــص
ل ـ ـ ــدول م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،واآلخ ـ ــر
م ـت ـح ــرك ي ـت ــم ت ــوج ـي ـه ــه وال ـت ـح ـكــم
ب ــه م ــن خ ــال إح ــداث ـي ــات يـحــددهــا
م ـه ـن ــدس ــو ال ـم ـح ـط ــة وفـ ـ ــق ج ـ ــدول
دولـ ــي مـتـفــق عـلـيــه دولـ ـي ــا ،لـتــأديــة
التغطية المطلوبة الموجهة للدول
المحيطة».
وتــابــع« :تـعــد الـكــويــت مــن الــدول
الـ ــرائـ ــدة ف ــي اإلرس ـ ـ ــال اإلذاعـ ـ ـ ــي ،إذ
تتفوق على كثير من الدول ،السيما
ان ال ــوزارة استخدمت تكنولوجيا
متطورة وعالية الجودة في اإلرسال
اإلذاع ـ ــي» ،مــردفــا« :كـمــا ان الكويت
هــي الــدولــة العربية الوحيدة التي
تمتلك تغطية ديجيتال» ،مشيرا إلى
ان «وفــودا من دول مجلس الخليج
ال ـعــربــي ،سـبــق ان طـلـبــت تفصيال
عــن نـجــاح وتـمـيــز الـعـمــل المتعلق
باإلرسال اإلذاعي».

الفجي يشرح آلية عمل المحطة
وأكد الفجي ان «مساحة المحطة
شــاس ـعــة ح ـيــث تـبـلــغ  25أل ــف متر
م ــرب ــع ،وهـ ــذا األمـ ــر ي ـعــود ألسـبــاب
ك ـث ـي ــرة ،أه ـم ـهــا ان م ـع ـظــم األب ـ ــراج
واألجهزة الموجودة داخل المحطة،
ذات تيار كهربائي عال جدا ،يصل

ال ـقــروض غير مـجــد ،فليست جميع ال ـحــاالت تستحقه ،واألرق ــام
تغيرت منذ التأجيل الذي حصل العام الماضي.

«األعلى للقضاء» والنيابة :جرائم...

ً
أث ــرا مــن بعض الـجــرائــم األخ ــرى ،الـتــي تـتـســاوى معها فــي مقدار
العقوبة.
وف ــي حيثيات رف ــض الـنـيــابــة الـعــامــة اسـتـثـنــاء ال ـجــرائــم ،التي
مصدرها حق التعبير عن الرأي ،من إجراء الحبس االحتياطي؛ أن
ً
منها ما هو أشد خطرا من غيره من الجرائم ،وبالتالي تتوافر فيها
علة الحبس االحتياطي بصورة أكبر.
كما أبدت وزارة الداخلية عدم موافقتها ،مشددة على أن الحرية
ً
ليست مطلقة ،لكنها مقيدة بقيود يحددها القانون ،ضمانا لعدم
المساس بشرف واعتبار اآلخرين وقيم المجتمع.

إلى  1200ڤولت ،األمر الذي يتطلب
احتياطات كبيرة لحماية الموظفين
والعاملين في المحطة».،

«المركزي» يحذر من عدم شمول...
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ُ
درج على
أ
الذي
اللجنة،
تقرير
وأوضح «المركزي» ،كما ورد في
ِ
جدول أعمال جلسة الغد ،أن عدم إقرار المشروع ستكون له آثار
سلبية على الشركات بصورة عامة ،والكبرى بصورة خاصة،
ً
ً
م ـشــددا على أن إف ــاس «الـكـبــرى» سيؤثر سلبيا على العمالة
الوطنية العاملة لديها ،وسيؤدي إلــى عجز السوق عن توفير
السلع والخدمات للمواطنين ،بسبب انخفاض المعروض منها،
وتـأثر القطاع المصرفي بخروج هذه الكيانات.
غير أن اللجنة لم تأخذ بتحذيرات «المركزي» والجهات األخرى،
وأقرت القانون بصيغته النيابية ،إذ شمل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والمشاريع الناشئة فقط مــع استبعاد الشركات
الكبرى منه.

ةديرجلا

•
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محليات

«الشؤون» تلقت  500تظلم من موظفين غير مشمولين بـ«الممتازة»
المتروك لـ ةديرجلا  :بحث كل حالة على حدة للوقوف على مستحقي الصرف
•

جورج عاطف

استبعاد غير
الحاصلين
على تقييم
امتياز
وتوزيع
المبالغ وفق
األعداد

أ طـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت وزارة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االجـتـمــاعـيــة ،ممثلة فــي قطاع
الشؤون القانونية ،الخدمة اآللية
"كيو باركود" الخاصة باستقبال
ت ـظ ـل ـمــات عـ ــدم صـ ــرف مـكــافــآت
األعمال الممتازة خالل .2020
و ك ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ــرة إدارة
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــات وال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــود ف ــي
ال ـ ـ ـ ــوزارة ع ـ ـ ــذاري الـ ـمـ ـت ــروك ،أن
"الـ ـ ـش ـ ــؤون" ت ـل ـقــت ،م ـنــذ اط ــاق
خدمة التظلمات اآللية الخاصة
بــاألعـمــال الـمـمـتــازة حـتــى اآلن،
قــرابــة  500تظلم ،الفـتــة إلــى أن
العدد مرشح للزيادة ،ال سيما
أن المهلة ا لـمـحــددة الستقبال
ً
التظلمات  60يــومــا مــن تاريخ
صــرف المكافآت وإيــداعـهــا في
الحسابات البنكية للمستحقين.
وشددت المتروك لـ "الجريدة"
عـ ـل ــى أن ـ ـ ــه م ـ ــن مـ ـنـ ـط ــق ح ــرص
الـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى ع ــدم ت ـع ــرض أي

م ــوظ ــف ل ـل ـظ ـلــم ّ
ورد ال ـح ـقــوق
الص ـح ــاب ـه ــا ت ـت ــم م ــراجـ ـع ــة كــل
تظلم عـلــى ح ــدة لـلــوقــوف على
مدى استحقاق صاحبه للصرف
مـ ـ ــن عـ ـ ــدمـ ـ ــه ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى أن
اإلدارة المعنية ،وعقب مراجعة
التظلمات ،تعكف على تصفيتها
واسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد غ ـي ــر ال ـحــاص ـل ـيــن
ع ـلــى ت ـقــاي ـيــم س ـنــويــة ام ـت ـيــاز،
ً
ً
خ ـصــوصــا أن ذل ــك يـعــد شــرطــا
ً
جــوهــريــا الستحقاق المكافآة،
مـبـيـنــة أن الـمـبــالــغ ال ـمــرصــودة
للمتظلمين س ــوف ت ــوزع وفــق
األعداد المستحقة.

المنقطعون عن العمل
وذك ـ ــرت ال ـم ـت ــروك أن دي ــوان
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــةّ ،
رد ع ـلــى
م ـخــاط ـبــة ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ـش ــأن آل ـيــة
تقييم ا لـمــو ظـفـيــن المنقطعين

عن العمل فترات طويلة بسبب
ظروفهم الصحية التي تمنعهم
م ــن ال ـح ـضــور ،ف ــي ظ ــل الــوضــع
الـ ـصـ ـح ــي ال ـ ــراه ـ ــن واسـ ـتـ ـم ــرار
الجائحة ،باعتبارهم على رأس
ال ـع ـمــل م ــن ت ــاري ــخ انـقـطــاعـهــم،
وم ــراع ــاة ذل ــك أث ـن ــاء تقييمهم
الـسـنــوي ،مبينة أن ــه بـنــاء على
رد "ال ــدي ــوان" سـيـكــون التقييم
السنوي وحصول الموظف على
"ام ـت ـيــاز" الـفـيـصــل الــوح ـيــد في
اسـتـحـقــاق الـمـكــافــأة مــن عــدمــه،
مشددة على التزام الوزارة بقرار
ال ــدي ــوان ال ـصــادر بـشــأن قــواعــد
وأسـ ـ ــس وإجـ ـ ـ ـ ــراءات وم ــواع ـي ــد
تقييم أداء الموظفين ،ال سيما
أنه يترتب عليه صرف مكافآت
األع ـ ـمـ ــال ال ـم ـم ـت ــازة وال ـت ــرق ـي ــة
باالختيار.
ً
وقــالــت الـمـتــروك إن ــه تنفيذا
ل ـت ــوج ـي ـه ــات م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء

بمنع التجمعات وتطبيق قواعد
ً
التباعد االجتماعي ،وتسهيال
على الموظفين غير المشمولين
ب ـم ـك ــاف ــآت األع ـ ـمـ ــال ال ـم ـم ـت ــازة،
أط ـل ـقــت ال ـ ـ ــوزارة ه ــذه ال ـخــدمــة،
مشيرة إلى أنها عبارة عن "كيو
ب ـ ــارك ـ ــود" ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـم ــوظ ــف
ّ
مــن خــا لــه تقديم تظلمه ،عقب
تسجيل بـيــانــاتــه كــافــة (االس ــم،
الرقم المدني ،اإلدارة ،المسمى
الــوظـيـفــي ،رقــم الـهــاتــف) مــن ثم
ّ
اختيار نوع التظلم".
وكان الوكيل المساعد لقطاع
ال ـ ـش ـ ــؤون الـ ـم ــالـ ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
فــي الـ ــوزارة ،أعـلــن اي ــداع مبالغ
مـكــافــآت األع ـم ــال الـمـمـتــازة في
حسابات الموظفين المستحقين
 15ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ،ح ـ ـيـ ــث رصـ ـ ــدت
"الشؤون" نحو  1.5مليون دينار
لقرابة  2300موظف وموظفة من
المستحقين.

«لجنة كورونا» :الحظر قد يستمر إلى ما بعد رمضان

محمد الفارس لـ ةديرجلا  :توجيه التعليم
العالي لتقديم خطط العودة للدراسة
«احتكار إمدادات اللقاحات المعتمدة من الدول المنتجة يبطئ عملية التطعيم»
•

«ال حسم لزيادة مقاعد القبول في الجامعة والبعثات»
●

أحمد الشمري

كـ ـش ــف وزيـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط وزي ـ ــر
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي د .م ـح ـمــد
ال ـ ـ ـفـ ـ ــارس ع ـ ــن ت ــوجـ ـي ــه ج ـم ـيــع
مؤسسات التعليم العالي إلى
تـقــد يــم خططها ح ــول إمكانية
الـعــودة للدراسة التقليدية في
العام األكاديمي المقبل ،مشيرا
إلــى أن قــرار عــودة الــدراســة في
الحرم الجامعي متروك لمجلس
الوزراء.
وق ــال ال ـف ــارس ،ل ــ"ال ـجــريــدة"،
إنـ ــه "ح ـت ــى اآلن ل ــم ي ـتــم الـنـظــر
ف ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع زيـ ـ ـ ـ ــادة م ـق ــاع ــد
القبول في الجامعة أو البعثات
الخارجية ،وان تحديد االعــداد
والـقــدرة االستيعابية وشــروط
ال ـق ـبــول ال ـخــاصــة ت ـعــود لجهة
ال ـق ـب ــول ف ـي ـه ــا" .وف ـي ـمــا يخص
الـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــة بـ ـ ــزيـ ـ ــادة م ـي ــزان ـي ــة

محمد الفارس

ال ـج ــام ـع ــة ،أض ـ ــاف "ان مـقـتــرح
م ـيــزان ـيــة جــام ـعــة ال ـكــويــت قــدم
لوزارة المالية ،ونحن بانتظار
اقرارها من قبل مجلس االمة".
و ع ــن تــو جــه وزارة التعليم
الـ ـع ــال ــي ال ـ ــى ف ـ ــرض ال ـت ـط ـع ـيــم

●

ع ـل ــى ال ـط ـل ـب ــة ال ـم ـق ـبــول ـيــن فــي
خطة البعثات الخارجية ،حتى
يـتـسـنــى ل ـهــم ال ـس ـفــر ل ـلــدراســة،
اوضح "ان شروط السفر بشكل
عــام للطلبة وغيرهم محكومة
وف ـق ــا ل ــاش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة
فــي الـلـجـنــة الـخــاصــة بمتابعة
اوضاع فيروس كورونا وادارة
الطيران المدني".
وح ـ ـ ــول وج ـ ـ ــود ت ـش ــاب ــك فــي
الكثير من القرارات بين وزارتي
التربية والتعليم ا لـعــا لــي بعد
الفصل بينهما ،أفاد الفارس بأن
تبعية جامعة الكويت لمجلس
ال ـجــام ـعــات ال ـح ـكــوم ـيــة حسب
قانون  76لسنة  ،2019ويترأس
مجلس ا لـجــا مـعــات الحكومية
وزي ــر التعليم الـعــالــي ،ويــرأس
مجلس الجامعة مدير جامعة
الكويت.

عادل سامي

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر رئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـن ـ ــة
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـجــائ ـحــة
ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس "ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا" د .خ ــال ــد

الـ ـ ـج ـ ــارالـ ـ ـل ـ ــه مـ ـ ـ ــن االس ـ ـت ـ ـهـ ــانـ ــة
ً
باالشتراطات الصحية ،منبها إلى
أن األوضاع متجهة نحو استمرار
الحظر لما بعد شهر رمضان.
وقـ ــال ال ـج ــارال ـل ــه ف ــي تـغــريــدة

 7وفيات بـ «كورونا» و 1121إصابة جديدة
«العناية المركزة» تواصل الصعود القياسي بـ 251حالة
ت ــواص ــل أع ـ ــداد وح ـ ــاالت دخـ ــول العناية
المركزة في المستشفيات ارتفاعها القياسي،
حيث بلغ إجمالي الحاالت في العناية الفائقة
 251حالة هي األعلى منذ بداية الجائحة.
وأعلنت وزارة الصحة ،أمس ،في بيان لها،
تسجيل  7وفيات جديدة نتيجة مضاعفات
الفيروس خالل الـ  24ساعة الماضية ،لترفع
إجمالي الوفيات إلى  1286حالة.

وأك ـ ــدت الـ ـ ــوزارة تـسـجـيــل  1121إصــابــة
جديدة بفيروس كورونا المستجد في البالد،
لترفع إجمالي الحاالت إلى  228ألفا و299
حالة ،مشيرة إلــى شفاء  1236حالة ،لترفع
إجمالي حــاالت الشفاء إلــى  212ألفا و596
حالة ،لتصل نسبة الشفاء من المرض حتى
اآلن إلى  93.1بالمئة.
وأك ـ ــدت أن إج ـمــالــي ال ـح ــاالت ال ـتــي ثبت

«الصحة العالمية» :تأخر لقاحات «األمصال الهندي»
بسبب الموجة الجديدة لـ «كورونا» التي تواجهها نيودلهي
●

عادل سامي

أكـ ـ ــدت م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة أن
عمليات تسليم لقاحات "كوفيد  ،"19التي
يـنـتـجـهــا مـعـهــد األمـ ـص ــال ال ـه ـن ــدي ،إلــى
االقتصادات المنخفضة الدخل المشاركة
فــي مــرفــق "كــوفــاكــس" ،سـتــواجــه تأخيرا
خـ ـ ــال شـ ـه ــري م ـ ـ ــارس وأبـ ـ ــريـ ـ ــل ،بـسـبــب
ال ـم ــوج ــة الـ ـج ــدي ــدة م ــن ح ـ ــاالت ال ـع ــدوى
بالفيروس التي تواجهها الهند.
وقال المدير اإلقليمي لشرق المتوسط
ف ــي ال ـم ـن ـظ ـمــة د .أحـ ـم ــد ال ـم ـن ـظ ــري ،فــي
تـصــريــح صـحــافــي ،إن مــرفــق "كــوفــاكــس"
ي ــواص ــل وح ـك ــوم ــة ال ـه ـنــد مـنــاقـشــاتـهـمــا

لـضـمــان تـسـلـيــم بـعــض اإلم ـ ـ ــدادات خــال
شهري مارس وأبريل.
وأوضح د .المنظري أنه طبقا لالتفاق
بـيــن تـحــالــف ال ـل ـقــاحــات "غ ــاف ــي" ومعهد
يتضمن تمويل
األمـصــال الـهـنــدي ،الــذي
ُ
دعم زيــادة الطاقة التصنيعية ،أبــرم عقد
مــع الـمـعـهــد كــي ي ــزود مــرفــق "كــوفــاكــس"
ب ـ ـل ـ ـقـ ــاح "أسـ ـ ـت ـ ــرازيـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــا_ أكـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــورد"
والمعروف باسم "كوفشيلد" ،المرخص
والـمـصـنــع مــن معهد األم ـصــال الـهـنــدي،
بغرض توريده إلى  64اقتصادا منخفض
الــدخــل "م ــن بينها الـهـنــد" ،وبــذلــك يكون
المعهد مشاركا في التزام السوق المسبق
لركيزة "كوفاكس" التابعة لتحالف غافي،

عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ــه عـ ـل ــى "تـ ــوي ـ ـتـ ــر":
"ال ت ـ ـ ــزال الـ ـ ـع ـ ــدوى ن ـش ـي ـطــة فــي
المحافظات الـســت وفــق المسح
العشوائي لفرق الترصد الوبائي،
مــع اسـتـمــرار مظاهر عــدم الـتــزام

البعض بالتوجيهات ،مؤشرات
إلس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـظـ ــر ل ـ ـمـ ــا ب ـعــد
رمضان".
وأضـ ــاف أن احـتـكــار إمـ ــدادات
ال ـل ـقــاحــات الـمـعـتـمــدة م ــن ال ــدول

إلى جانب التزاماته تجاه حكومة الهند.
وأكد أن مرفق "كوفاكس" حصل حتى
ال ـي ــوم ع ـلــى  28م ـل ـيــون ج ــرع ــة م ــن لـقــاح
"كوفشيلد" ،وكان يتوقع الحصول على 40
مليون جرعة إضافية في مارس ،ونحو 50
مليونا أخرى في أبريل.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ان الـ ـ ـم ـ ــرف ـ ــق أبـ ـ ـل ـ ــغ ج ـم ـيــع
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادات الـ ـمـ ـت ــأث ــرة ب ــال ـت ــأخ ـي ــرات
المحتملة ،الفـتــا إلــى أن معهد األمـصــال
ت ـع ـهــد بـ ــأن ي ـع ـطــي األولـ ــويـ ــة إلـ ــى ال ـحــل
الـمـتـعــدد األطـ ــراف ال ــذي يـقــدمــه الـمــرفــق،
لضمان التوزيع المنصف للقاحات ،إلى
جانب تزويد الهند بها.

إصابتها بمرض "كوفيد "19-وما زالت تتلقى
الرعاية الطبية الالزمة  14ألفا و 417حالة.
وذكرت أن عدد المسحات التي تم إجراؤها
خالل الـ 24ساعة الماضية بلغ  6852مسحة،
ليبلغ مجموع الفحوص منذ بداية الجائحة
وحتى اآلن مليونين و 29ألفا و 695فحصا،
وبذلك تبلغ نسبة اإلصابات الجديدة لعدد
المسحات  16.3بالمئة.

المنتجة يبطئ عملية التطعيم،
وال جدوى من رفع نسب التطعيم
من لقاحات غير معتمدة.
وذك ـ ــر أن ال ـت ـف ـش ــي ال ــوب ــائ ــي
ً
خليجيا بعد التفشي اإلقليمي،
ي ـع ـي ــد إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـق ـ ـيـ ــود ،كـمــا
أن ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ال ـم ـن ـظــومــات
الصحية يتجدد مع تردد البعض
ً
عن التطعيم ،داعيا إلــى ضــرورة
تسريع وتيرة التطعيم في دول
اإلقليم.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ت ـف ـع ـيــل
إجـ ـ ـ ــراءات ال ـق ـيــد واالح ـ ـتـ ــواء مع
الموجة الثانية من الوباء في دول
ً
ً
الخليج ،مشيرا إلى أن هناك ترقبا
النعكاس تداعيات التفشي على
موسم رمضان والحج لهذا العام.
وأوض ـ ــح أن الـتـفـشــي ال ـق ــاري
ً
واألوربي والهندي يفرض قيودا
ً
فــي تــوزيــع اللقاحات ،داعـيــا إلى
ض ـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـن ـس ـي ــق ال ـخ ـل ـي ـجــي
الح ـ ـتـ ــواء الـ ـم ــوج ــة ال ـث ــان ـي ــة مــن
الوباء.

الكويت :االعتداءات الحوثية تقوض
جهود إنهاء الصراع باليمن
أكدت وقوفها إلى جانب السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها
أعــربــت وزارة الـخــارجـيــة ،أم ــس ،عــن إدان ــة
واستنكار الكويت ،وبأشد العبارات ،إلطالق
مـيـلـيـشـيــا ال ـح ــوث ــي ط ــائ ــرة م ـس ـيــرة مفخخة
باتجاه المناطق المدنية والمدنيين في مدينة
خميس مشيط بالسعودية.
وأوضـحــت الـ ــوزارة ،فــي بـيــان صحافي ،أن
اس ـت ـمــرار ه ــذه الـهـجـمــات اإلره ــاب ـي ــة وزيـ ــادة
وتيرتها يؤكد الحاجة الملحة لتحرك دولي
حاسم لردعها ووضع حد لها ،نظرا لما تشكله
مــن تهديد ألمــن المملكة واسـتـقــرار المنطقة
وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء

ال ـصــراع الــدائــر فــي الـيـمــن ،وف ــق المرجعيات
الثالث المتفق عليها ،بما يحفظ للبلد الشقيق
أمنه واستقراره ويحقن دماء شعبه ،السيما
فــي إط ــار ال ـم ـبــادرة الـتــي أعلنتها السعودية
إلنهاء الصراع في اليمن ،والتي حظيت بتأييد
دولي واسع.
وأكـ ـ ــدت وق ـ ــوف ال ـك ــوي ــت ال ـت ــام إل ــى جــانــب
ال ـم ـم ـل ـكــة ،وت ــأي ـي ــده ــا ف ــي ك ــل م ــا ت ـت ـخــذه من
إجـ ـ ــراءات لـلـحـفــاظ عـلــى أمـنـهــا واس ـت ـقــرارهــا
وسيادتها.

أحمد المنظري

تسارع إزالة عوائق جنوب سعد العبدالله إنجاز  %85من صيانة الغزالي والخامس والجهراء
لجنة المتابعة رفعت تقريرها األول إلى وزير اإلسكان
أصدرت لجنة متابعة إزالة
عوائق جنوب سعد العبدالله
تـ ـق ــر ي ــر ه ــا االول ب ـ ـنـ ــاء عـلــى
تكليف وزي ــر الــدولــة لشؤون
اإلسكان والتطوير العمراني
وزيــر الــدولــة لـشــؤون البلدية
شايع الشايع وذلك عن الفترة
من  14الى  21مارس الجاري.
وبـ ـي ــن ال ـت ـق ــري ــر أن نـسـبــة
العمل في الموقع الذي تشرف
عـلـيــه الـهـيـئــة ال ـعــامــة للبيئة
ارتفعت وزادت وتيرة التقطيع
وكــذلــك عــدد الشاحنات التي
تقوم بنقل اإلطارات.
وبشأن المعوقات المرتبطة
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزارع ال ـ ـ ـ ــدواج ـ ـ ـ ــن ،ك ـشــف
ال ـت ـق ــري ــر ع ــن اسـ ـتـ ـم ــرار ب ـقــاء
انقاض المباني التي سبق أن
تمت ازالتها الى جانب شبرات
مـسـتـخــدمــة ل ــم ت ـتــم ازال ـت ـه ــا،
ك ـم ــا ان ال ـع ـم ــل ج ـ ــار الخـ ــاء
المعدات مــن الشركة تمهيدا
الزالتها حيث تقع مسؤولية

«األشغال» :فرش  294ألف متر من األسفلت في الطرق الداخلية
●

جانب من عوائق المشروع
ه ــذه ال ـم ـعــوقــات تـحــت مظلة
بلدية الكويت ووزارة الكهرباء
والماء وهيئة الزراعة.
و ح ــول مصنع الصناعات

الـ ـتـ ـح ــويـ ـلـ ـي ــة لـ ـف ــت ال ـت ـق ــري ــر
الـ ــى انـ ــه ت ـم ــت ازال ـ ـ ــة الـمـبـنــى
والمساحات التابعة في حين
تتبقى ازال ــة النفايات والتي

هــي ع ـبــارة عــن ان ـقــاض مبان
وش ـب ــرات وأن ـق ــاض صناعية
حيث لم يتم الشروع في إزالة
االنقاض بعد.

سيد القصاص

أكــدت الهيئة العامة للطرق
والنقل البري ،استغاللها فترة
ال ـح ـظ ــر ال ـج ــزئ ــي ال ـح ــال ــي فــي
زيادة أعمال الصيانة المختلفة
ومنها العقد الخاص بصيانة
ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــري ال ـ ـخـ ــامـ ــس وط ــري ــق
الغزالي والجهراء والتي بلغت
نسبة اإلنجاز به  85في المئة.
وأ ش ــارت مصـ ـ ــادر الهيئ ــة
لـ "الجريدة" إلى أن مدة العقد
 4سنوات مر منها عــام ،حيث
ب ــدأ الـعـمــل بالعقد فــي مــارس
 2020شملت العديد من أعمال
الـ ـصـ ـي ــان ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ــدف ال ــى
ت ـح ـس ـيــن االس ـف ـل ــت ع ـل ــى تـلــك
ال ـطــرق ،متوقعة االن ـت ـهــاء من
صـيــانــة طــريــق ال ـغــزالــي خــال
فترة الحظر الحالية.
ولفتت الى أن فرق الصيانة
ت ـ ـقـ ــوم خـ ـ ــال ع ـم ـل ـه ــا ب ــأع ـم ــال
كشط االسفلت التالف وفرشه

جانب من أعمال صيانة الطرق
بالخلطة المحسنة مــع العمل
ع ـ ـلـ ــى رفـ ـ ـ ــع ك ـ ـ ـفـ ـ ــاءة ال ـ ـطـ ــريـ ــق،
مبينة أن عقد صيانة الدائري
الـخــامــس وال ـغــزالــي والـجـهــراء
ي ـش ـمــل ص ـيــانــة  22كـيـلــومـتــرا
فـ ـ ــي االتـ ـ ـج ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــن ،وي ـت ـض ـم ــن

 16كـيـلــومـتــرا ف ــي االتـجــاهـيــن
الدائري الخامس ،وكيلومترين
في االتجاهين لطريق الجهراء،
و 4كيلومترات في االتجاهين
لطريق الغزالي.
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،أعلنت

وزارة األش ـغ ــال ال ـعــامــة ،فــرش
 294.360مـ ـ ـت ـ ــرا مـ ــر ب ـ ـعـ ــا مــن
األسـفـلــت فــي ال ـطــرق الــداخـلـيــة
لعدة مناطق شملت  18موقعا
مختلفا ،وذلك خالل الفترة من
 17الى  23مارس الجاري.
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جلسة الغد...

عادية في جدولها واستثنائية في أجوائها
الحكومة رفضت تأجيل أقساط القروض ودعم المتضررين وتخفيض الحبس االحتياطي
محيي عامر

تعديالت النظام
االنتخابي غابت
عن جدول األعمال
لعدم إحالتها من
رئيس اللجنة

ت ـس ـلــم أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس األم ــة
ج ـ ــدول أعـ ـم ــال ال ـج ـل ـســة ال ـعــاديــة
ً
المقرر عقدها غدا في حال اكتمل
ن ـصــاب ـهــا ،خ ــاص ــة ب ـعــد أن أعـلــن
ً
 31نائبا مقاطعتهم لها ،حتى ال
تتمكن الحكومة من تأدية اليمين
ال ــدس ـت ــوري ــة خ ــال ـه ــا ،وفـ ــي حــال
انضم إليهم نائب جديد والتزموا
ب ـم ــا أعـ ـلـ ـن ــوه ف ـ ــإن ذل ـ ــك سـيـعـنــي
استحالة عقدها.
جدول أعمال الجلسة جاء على
رأسـ ــه ت ــأدي ــة الـحـكــومــة الـجــديــدة
اليمين الدستورية ،ومن المتوقع
في حال انعقادها ،وقبل االنتقال
إلــى البند التالي أن يعلن رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم بدون
تصويت خلو مقعد النائب الذي
أب ـط ـل ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ــدس ـت ــوري ــة
عضويته د .بدر الداهوم.
وغاب عن جدول أعمال الجلسة
العادية في جدولها وغير العادية
في أجوائها تقارير لجنة شؤون
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة والـ ـ ــدفـ ـ ــاع الـ ـخ ــاص ــة
بتعديل قــانــون االنـتـخــابــات بما
فـيـهــا ت ـعــديــل ق ــان ــون «ال ـم ـس ــيء»،

ً
كـمــا ك ــان الف ـتــا أن الـتـقــاريــر التي
أنجزتها اللجان البرلمانية والتي
مــن ضـمــن اسـتـحـقــاقــات الجلسة،
مثل دعم العمالء المتضررين من
جائحة كــورونــا وتــأجـيــل أقساط
القروض وتعديالت قوانين الجزاء
والـمـطـبــوعــات والـنـشــر والـمــرئــي
والمسموع أغلبها كان محل رفض
حكومي.

اليمين الدستورية
وضـ ـ ــم ج ـ ـ ــدول األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ــذي
اس ـت ـه ــل ب ـب ـنــد تـ ــأديـ ــة ال ـح ـكــومــة
لليمين الدستورية ثم التصديق
ع ـل ــى ال ـم ـض ــاب ــط ت ـ ــاه ال ــرس ــائ ــل
الواردة فاألسئلة ثم االستجوابات
ً
 17ت ـق ــري ــرا ،و 3طـلـبــات لتشكيل
لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق بـ ــرل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة،
واالسـ ـتـ ـج ــواب األول ال ـم ـقــدم من
ال ـ ـنـ ــواب ث ــام ــر الـ ـس ــوي ــط وخ ــال ــد
العتيبي وب ــدر الــداهــوم فــي عهد
الـحـكــومــة الـســابـقــة والـ ــذي سيتم
إسقاطه بسبب استقالة الحكومة
وإعــادة تشكيلها حسب ما تنص

الالئحة ،وبند االستجواب الجديد
المقدم لرئيس الوزراء من النائبين
محمد المطير وحمدان العازمي.
وبــرز فــي التقرير األول للجنة
الـ ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
الـبــرلـمــانـيــة عــن م ـشــروع بـقــانــون
ب ــدع ــم وضـ ـم ــان ت ـم ــوي ــل ال ـب ـنــوك
المحلية للعمالء المتضررين من
تداعيات أزمة كورونا ،التحذيرات
التي أطلقها بنك الكويت المركزي
م ـ ــن م ـغ ـب ــة الـ ـت ــأخـ ـي ــر ف ـ ــي إق ـ ـ ــرار
الـ ـمـ ـش ــروع ،ب ـم ــا ي ـش ـمــل ش ــرك ــات
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والشركات الكبرى.
وأكــد «المركزي» أن عدم إقــراره
سـ ـتـ ـك ــون ل ـ ــه آثـ ـ ـ ــار س ـل ـب ـي ــة عـلــى
الشركات بصورة عامة والشركات
ً
الـكـبــرى ب ـصــورة خــاصــة ،مـشــددا
على أن إف ــاس الـشــركــات الكبرى
سـ ـي ــؤدي إلـ ــى آثـ ـ ــار سـلـبـيــة على
العمالة الوطنية العاملة لديهم
وعـجــز ال ـســوق عــن تــوفـيــر السلع
والـ ـخ ــدم ــات ل ـل ـمــواط ـن ـيــن بسبب
انخفاض المعروض منها وتـأثر
ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي ب ـخ ــروج هــذه

أبرز قوانين الجلسة ...وموقف الحكومة منها
اسم التقرير

اسم اللجنة

موضوع التقرير

موقف الحكومة

قرار اللجنة

التقرير الـ  53عن االقتراحات
بقوانين بتعديل قانون الجزاء

التشريعية

تخفيض الحبس االحتياطي

مرفوض حكوميا
وقضائيا

موافقة

التقرير الـ  54عن تعديل
قانون الجزاء

التشريعية

عدم سريان الحبس االحتياطي على حق
التعبير عن الرأي وعدم الحبس بقضايا الرأي

مرفوض حكوميا
وقضائيا

موافقة

التقرير األول عن دعم
المتضررين من “كورونا”

المالية

دعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والناشئة

اشتراط حكومي بأن
يشمل الشركات الكبرى

موافقة

التقرير الثاني عن تأجيل
أقساط القروض

المالية

تأجيل أقساط القروض لمدة  6أشهر

رفض حكومي

موافقة

التقرير  41عن تعديل
“المطبوعات والنشر”

التعليمية

إلغاء بعض المحظورات

“اإلعالم” أيدت تعديالت موافقة مع تعديالت
كثيرة
ورفضت أخرى

التقرير  40عن تعديل “المرئي
والمسموع”

التعليمية

إلغاء بعض المحظورات

اللجنة ألغت محظورات
وأبقت على أخرى

غير واضح

ال ـك ـيــانــات ،ك ـمــا أن ال ـب ـنــوك تـقــدم
االئ ـت ـمــان مــن ال ــودائ ــع الـتــي يبلغ
حجمها  52مـلـيــار دي ـن ــار ،وهــذه
االموال هي أموال المودعين.
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا أق ـ ــرت
ال ـص ـي ـغ ــة ب ــال ـش ـك ــل الـ ـ ـ ــذي أراده
ال ـ ـنـ ــواب ،ول ـي ــس ال ـح ـكــومــة الـتــي
طــالـبــت ش ـمــول الـعـمــاء اآلخــريــن
بــالـمـشــروع ،وانـتـهــت إل ــى صيغة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ت ـ ـت ـ ــواف ـ ــق م ـ ـ ــع ج ـم ـي ــع
االقتراحات المقدمة من األعضاء،
وذلــك بعد مناقشة وتبادل اآلراء،
على أن يتم تخصيص هذا القانون
إلنـ ـق ــاذ الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة
والمتوسطة ،وتــم استبعاد كلمة
«الـعـمــاء اآلخ ــرون» مــن المشروع
ال ـســابــق ،والـ ــذي ك ــان يـقـصــد بها
الشركات الكبرى.
وشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــت الـ ـهـ ـئـ ـي ــة الـ ـع ــام ــة
لالستثمار البنك المركزي تخوفها
من أن أي تأخير في إقرار القانون
سـيـتــرتــب عـلـيــه ع ــواق ــب وخـيـمــة،
م ـع ـل ـل ــة ذل ـ ــك ب ــأه ـم ـي ــة األهـ ـ ـ ــداف
الرئيسية للقانون ،والتي تتمثل
في تخفيف آثار االزمة على نشاط
ال ـشــركــات وتمكين ال ـشــركــات من
االسـ ـتـ ـم ــرار ب ـم ـم ــارس ــة أع ـمــال ـهــا
والنمو خالل الفترة القادمة ودعم
نمو القطاع الخاص واالقتصاد،
ككل للمحافظة على حجم توظيف
ال ـع ـم ــال ــة ال ــوط ـن ـي ــة فـ ــي ال ـق ـط ــاع
الخاص.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب رف ـض ـه ــا
لـ ــاق ـ ـتـ ــراحـ ــات بـ ـق ــوانـ ـي ــن ،وذل ـ ــك
لتعلقها بمدد ســداد تتراوح بين
 15الى  27سنة ،كما ورد في بعض
االقـ ـت ــراح ــات ،والـ ـت ــي م ــن شــأنـهــا
حسب رأي الهيئة بأنها ستدفع
البنوك إلى العزوف عن اإلقراض،
خ ــاص ــة فـ ــي ظـ ــل أس ـ ـعـ ــار ف ــائ ــدة
متدنية ،كما أنه من الصعب اجبار
البنوك على تقديم الدعم ،وال يملك
البنك المركزي إجبارهم على تقديم
ق ــروض الن ـهــا أمـ ــوال الـمــودعـيــن،

«االستثمار» :مدد سداد قروض المتضررين الطويلة
ستدفع البنوك إلى العزوف عن اإلقراض

استبعاد
المشاريع
الكبرى من
المشروع
ضروري

«المشروعات
الصغيرة»

فضال عن وجود مخالفة دستورية،
وعـلـيــه ال يـمـكــن تطبيق الـغــرامــة
المقترحة.
وح ـس ــب رأي ال ـه ـي ـئــة ،ف ــإن ــه ال
يمكن احـتـســاب التمويل كقرض
حسن ،كما جاء في االقتراح الثامن،
فتكلفته كبيرة على الدولة ،حيث
إن ــه سيتم دف ــع الـفــوائــد كلها من
الميزانية العامة للدولة ،فضال عن
أنه سبق أن قامت الدولة بتعويض
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
عـ ــن ط ــري ــق ات ـ ـخـ ــاذ الـ ـع ــدي ــد مــن
االجراءات مثل زيادة دعم العمالة
ال ـ ـ ــى ال ـ ـض ـ ـعـ ــف ،واعـ ـ ـف ـ ــاؤه ـ ــم مــن
ال ــرس ــوم ،مــع تحمل الــدولــة لهذه
الكلفة العالية.
وجاء رأي صندوق المشروعات
ً
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة مـخــالـفــا
لـ ـ ــرأي ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي وال ـه ـي ـئــة
ال ـعــامــة لــاسـتـثـمــار فـيـمــا يخص
تـمــويــل ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى ،حيث
أكــد الـصـنــدوق ض ــرورة أن يوجه
التمويل للمتضررين من أصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة،

وأن ي ـتــم اس ـت ـب ـعــاد الـمـتـضــرريــن
اآلخ ــري ــن مــن الـمـشــاريــع الـكـبــرى،
ح ـتــى ال ي ـتــم تفضيلهم م ــن قبل
ال ـب ـنــوك ع ـلــى ح ـس ــاب الـمـشــاريــع
الصغيرة والمتوسطة ،ألن مخاطر
الـتـعـثــر ل ــدى ال ـم ـشــاريــع الـكـبـيــرة
أقل ،مشيرا الى أن عدد المشاريع
المتضررة والممولة من الصندوق
ً
يبلغ  1420م ـشــروعــا ،فـضــا عن
ً
 1316مـشــروعــا ممولة مــن البنك
الصناعي.

أصحاب األعمال
وأشـ ــار ص ـنــدوق الـمـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة إلى أن عدد
أصحاب األعمال المسجلين بالباب
الـخــامــس يبلغ نـحــو  14000إلــى
 ،16000وهم مسجلون لدى الهيئة
العامة للقوى العاملة والمؤسسة
الـعــامــة للتأمينات االجـتـمــاعـيــة،
مـ ــؤكـ ــدا عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة أن يـشـمــل
القانون كافة المشاريع الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ،س ـ ــواء كــانــت

majles@aljarida●com

وزارة المالية :الخزانة تعاني ضعف السيولة والدعم

«المركزي» :عدم شمول الشركات
الكبرى في مشروع «الدعم»
ستكون له آثار سلبية كبيرة
مسجلة بالسجل أو حديثة
التأسيس.
كما أكدت الجمعية االقتصادية
الـكــويـتـيــة ض ـ ــرورة وض ــع قــانــون
يراعي الوضع المالي للدولة وما
تواجهه مــن عـجــوزات ،مــع أهمية
تمديد مدة السداد أكثر من خمس
سنوات ،حتي يتمكن المتضررون
من سداد قيمة القسط ،مع تحمل
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الفوائد المقررة على القروض بدال
من أن تتحملها الدولة.
وتوافقت الجمعية االقتصادية
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة م ـ ــع رأي ص ـ ـنـ ــدوق
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
فـيـمــا ي ـخــص ضـ ـ ــرورة اسـتـبـعــاد
الشركات الكبرى من القانون ،لما
لديها من أصول وضمانات تسهل
عليها الحصول على القروض أو
اعادة هيكلة قروضها الحالية.
وقــد أش ــار التقرير الــى مالمح
الـقــانــون بعد دراس ــة االقـتــراحــات
على االقتراحات بقوانين وعددها
 ،8أب ــرزه ــا أن ــه ال يشمل الـقــانــون

أصحاب المشروعات الكبرى ،وأن
إجمالي التمويل المقدم للعمالء
المتضررين من اصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر والشركات الناشئة تصل
الــى  500مليون ديـنــار بإجمالي
تكلفة ت ـت ــراوح مــن  182ال ــى 228
مليون دينار.
وال يستفيد من التمويل العميل
غ ـي ــر ال ـم ـن ـت ـظ ــم فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــداد فــي
 ،2019/12/31ويعد سعر الفائدة
 %1فوق سعر الخصم ،ويحتسب
على الرصيد المتناقص للتمويل،
إضــافــة إل ــى مــد أج ــل ال ـس ــداد الــى
ثمان سنوات بــدال من  5سنوات،
عـ ـل ــى أن ت ـ ـكـ ــون الـ ـسـ ـن ــة االول ـ ـ ــى
ً
والثانية سماحا مع تحمل الخزانة
 %90من الفوائد في السنة الثالثة،
و %80مـ ــن الـ ـف ــوائ ــد فـ ــي الـسـنــة
الــراب ـعــة ،وبــاقــي ال ـمــدة يتحملها
العميل ،وفي حالة تعثر العميل في
سداد التمويل تحدد قيمة الضمان
بنسبة  %80من الرصيد المتبقي
من أصل التمويل المتعثر.

أكـ ــدت وزارة ال ـمــال ـيــة ان ال ـخــزانــة
العامة للدولة تعاني ضعف السيولة،
وتحتاج الى الدعم ،ال أن يتم إرهاقها
بأعباء اضافية ،وذلــك في ردهــا على
االقتراحات بتأجيل اقساط القروض
لـ ـم ــدة  6أشـ ـه ــر ،وال ـ ـ ــذي ان ـت ـه ــت فـيــه
لجنة الـشــؤون المالية واالقتصادية
البرلمانية الى الموافقة على تأجيلها.
وقالت وزارة المالية ،كما ورد في
تقرير اللجنة ،ال ــذي تــم إدراج ــه على
جـلـســة ال ـغــد ،ان ـهــا مـعـنـيــة بـصـنــدوق
دع ــم األس ـ ــرة وصـ ـن ــدوق الـمـتـعـثــريــن
فـيـمــا ي ـخــص تــأج ـيــل االقـ ـس ــاط ،وقــد
سـبــق أن ص ــدر ق ــرار مـجـلــس الـ ــوزراء
 573بـتــار يــخ  2020/4/27بالموافقة
ع ـل ــى ت ــأج ـي ــل أقـ ـس ــاط ال ـص ـنــدوق ـيــن،
وصـ ــدر ال ـق ــان ــون رق ــم  6لـسـنــة 2020
بتأجيل تحصيلها لمدة ستة أشهر،
وبـلــغ إجـمــالــي المتحصالت الـتــي تم
تأجيلها ما يقارب  13مليون دينار،
وان ال ـت ـك ـل ـفــة االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي حــال
استثمار هــذا المبلغ مــن قبل الهيئة
العامة لالستثمار تقدر ما بين  71و85
ألف دينار فقط.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت :وس ـ ـت ـ ـب ـ ـلـ ــغ ال ـت ـك ـل ـف ــة
االقتصادية لتأجيل المبالغ المشار
الـيـهــا فــي ال ـجــدول الـســابــق ،فــي حــال
استثمار هــذا المبلغ مــن قبل الهيئة
العامة لالستثمار مــا بين  85و110

تكلفة التأجيل التقريبية مدة  6أشهر
التكلفة (بالمليون د.ك)

البيان
أقساط االستبدال

19.51

أقساط المعاش المقدم

10.32

اشتراكات المؤمن عليهم فيالباب الخامس

1.15

اشتراكات أصحاب األعمال فيالقطاعين األهلي
والنفطي غيرالمملوكة للدولة

5.05

أقساط البنوك اإلسالميةوالتقليدية وشركات التمويلواالستثمار

340

أقساط صندوق المتعثرينوصندوق دعم األسرة

0.11

376.14

اإلجمالي
آالف دي ـنــار ،بـنــاء على سعر الفائدة
الشهرية ما بين ( 0.875و.)%1.125
وأضافت أن الخزانة العامة للدولة
ت ـع ــان ــي ض ـع ــف ال ـس ـي ــول ــة وت ـح ـت ــاج
إلــى الــدعــم ،ال أن يتم ارهاقها بأعباء
اضــاف ـيــة ،وأن ــه يـجــب تـحــديــد الفئات
ً
المتضررة فعليا من الجائحة ،لكي يتم
تأجيل االقساط الخاصة بها ،حيث ان
معظم الكويتيين يعملون في القطاع
الـحـكــومــي ،ول ــم تـتــأثــر رواتـبـهــم على
اإلطالق ،بل تراجع االنفاق في الفترة
األخيرة ،خاصة خالل اإلغالق الجزئي،
وذلك ثابت في اإلحصاءات الرسمية.
من جهتها ،قالت المؤسسة العامة

للتأمينات االجتماعية إنه عندما تم
تأجيل االستقطاعات المستحقة لهم،
لم ترغب شريحة من المتقاعدين في
التأجيل او تخفيض القسط الخاص

وضع صندوقي المتعثرين ودعم األسرة
الصندوق

المبلغ المتوقع
تحصيله للشهر
الواحد (د.ك)

المتعثرين

1.250.500

7.500.000

دعم األسرة

2.000.000

12.000.000

16.333

اإلجمالي 

3.250.000

19.500.000

32.280

«كتلة الـ  :»6لن نمكن الحكومة
من تأدية القسم
●

فهد تركي

انتقد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب د.خالد العنزي
زميله النائب د .حسن جوهر بعد ان وصفه االخير «بالمتواطئ»
اعتراضا على عدم تمرير اللجنة لالقتراح الذي تقدم به بشأن أمن
الدولة والالئحة الداخلية لمجلس األمة ،موضحا :أين التواطؤ الذي
يزعم جوهر انني مارسته على الشعب الكويتي؟ مع االسف الشديد
حسن جوهر ترك مهنة التدريس ليمتهن مهنة التدليس.
وقال العنزي في تصريح صحفي أمس ،إن اللجنة انتهت حتى
اآلن مــن دراس ــة  118اقـتــراحــا بـقــانــون ،مــن بينها انـقــاذ المشاريع
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة وم ــا يتعلق بــالـشــأن الـتــربــوي والصحي
واالقـتـصــادي .وأوض ــح أن مــن بين هــذه القوانين ،العفو الشامل،
والحبس االحتياطي ،وحرية الرأي ،وتقليص الحبس االحتياطي،
والمرئي والمسموع ،والمطبوعات والنشر ،وتأجيل أقساط القروض
التي يئن بسببها المواطنون من قهر الديون وضنك الحياة.

المبلغ اإلجمالي
عدد العمالء
المتوقعتحصيله لفترة
المستفيدين
 6أشهر (د.ك)
15.947

ً
العنزي ردا على هجوم جوهر:
تركت التدريس وامتهنت التدليس
●

بــالـمـعــاشــات الـمـقــدمــة ،والـكـلـفــة التي
ت ـح ـ ّـم ـل ـت ـه ــا الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ت ـ ــم أخ ــذه ــا
مـ ــن مـ ـ ـ ــوارد ال ـم ــؤس ـس ــة ب ـس ـبــب ع ــدم
وجـ ــود ع ــوائ ــد اس ـت ـث ـمــار م ـقــابــل تلك
االستقطاعات واألقساط المؤجلة.
وأضافت المؤسسة أن التأجيل غير
مجد ،فليست جميع الحاالت تستحقه،
واألرقـ ــام تـغـيــرت مـنــذ الـتــأجـيــل الــذي
حصل في العام الماضي.
ب ــدوره ،قــال بنك الكويت المركزي
إن ــه الـمـعـنــي ب ــاإلش ــراف عـلــى البنوك
والمؤسسات المالية في الدولة ،وذكر
«ال ـم ــرك ــزي» ق ـيــام ال ـب ـنــوك الـتـقـلـيــديــة
واإل سـ ــا م ـ ـيـ ــة بـ ـت ــار ي ــخ 2020/3/20
بمبادرة منها وعلى حسابها الخاص
بتأجيل أقساط عمالئها مدة  6أشهر
وكــانــت الكلفة مــا يـقــارب  340مليون
دينار.
وأض ــاف «الـمــركــزي» ان الـبـنــوك قد

خالد العنزي

تضررت جراء ذلك ،حيث ان التدفقات
المالية التي كانت ترد بشكل اقساط
عندما يتم تأجيلها تضر بالسيولة،
وال ـب ـنــوك لـيـســت لــديـهــا ال ـق ــدرة على
تحمل الـتـبـعــات الـمــالـيــة م ــرة أخ ــرى،
وذلـ ـ ــك ي ـن ـط ـبــق ايـ ـض ــا ع ـل ــى ش ــرك ــات
ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل ،ويـ ـنـ ـعـ ـك ــس عـ ـل ــى ام ـ ـ ــوال
المودعين ،وكان رأيهم في الختام هو
رفــض تأجيل االقساط وعــدم االتفاق
على ذلك.
واط ـ ـل ـ ـعـ ــت لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ع ـلــى
االقتراحات بقوانين ،ورأت ان الغاية
م ـن ـهــا م ـس ـت ـح ـقــة ،والـ ـت ــي تـتـمـثــل في
التخفيف من تداعيات أزمــة فيروس
كورونا ،التي انعكست آثارها السلبية
على كافة قطاعات الدولة ،والتخفيف
مــن األعـبــاء المالية الـتــي تثقل كاهل
االفراد في هذه األزمة ،وقامت اللجنة
بحساب التكلفة التقريبية المترتبة
على تطبيق احكام هذا القانون ،بناء
على المعطيات التي وردت اليها.
وبناء على ما سبق قــررت اللجنة
بــإجـمــاع أعضائها الـحـضــور تأجيل
جميع االلتزامات المالية المستحقة
ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن ل ـم ــدة س ـتــة أش ـهــر،
ومنح الجهات الحق في التأجيل لمدة
أخرى ،إذا لزم األمر.

علي الصنيدح

أصــدرت كتلة النواب الستة د.حسن جوهر،
ود .بدر المال ،ومهند الساير ،وعبدالله المضف،
ومهلهل الـمـضــف ،ود.ح ـمــد روح الــديــن ،بيانا
عـقــب اجـتـمــاع عـقــد مـســاء امــس االول جــاء فيه
إن «الـمـســؤولـيــة الـمـلـقــاة عـلــى عــاتـقـنــا فــي ظل
هــذا االحـتـقــان السياسي ال ــذي تعيشه الـبــاد،
تستوجب علينا تحقيق أ ه ــم مـبــدأ د سـتــوري
وه ـ ــو أن الـ ـسـ ـي ــادة ل ــأم ــة مـ ـص ــدر ال ـس ـل ـطــات
جميعا ،لذلك لن نتردد في اإلعــان عن موقفنا
الـمـبــدئــي واس ـت ـخ ــدام أدواتـ ـن ــا الــرقــاب ـيــة تـجــاه
م ــا ي ـح ـصــل م ــن تـ ـج ــاوز ل ـم ـفــاه ـيــم دس ـت ــوري ــة
وبرلمانية راسخة ،وتعد صارخ من قبل رئاستي
المجلس والحكومة على اإلرادة الشعبية من

جـهــة وحـقــوقـنــا الــدس ـتــوريــة مــن جـهــة أخ ــرى».
وقال النواب :إننا إذ نؤكد رغبتنا الصادقة
والتي عبرنا عنها مرارا وفي أكثر من مناسبة
وموقف سياسي في بياناتنا السابقة ،والمتمثلة
في تحقيق اإلصالح التشريعي الشامل ومحاربة
الفساد وحماية الحريات وحرمة األموال العامة،
إال أن تلك الرغبة التي رافقها عمل جاد ومستمر
مــن خــال لـجــان المجلس لــم تستثمر بالشكل
الصحيح مــن قبل رئيس ال ــوزراء الــذي استمر
بتحالفه مــع رئـيــس مجلس األم ــة بــاسـتـخــدام
أدواتهم المشروعة وغير المشروعة في عرقلة
الجهود الحقيقية لإلصالح وصوال الى تصفية
الحسابات الشخصية ،أما وقد آلت األمور إلى
هــذا الحد نعلن عــدم تمكين هــذه الحكومة من
القسم أمام مجلس األمة.

 5محظورات تبقيها «التعليمية» في «المطبوعات والنشر» ...وتحذف 5
في سياق موافقتها على تعديالت القانون
 3لسنة  2006في شأن المطبوعات والنشر،
أبقت لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد
البرلمانية على  5محظورات واردة بالقانون،
وقامت بحذف  5أخرى ،مع عدم موافقتها على
تقييد سلطة الوزير بحظر نشر اإلعالنات،
وتخفيض الغرامة على مخالفة أي حكم من
أحكام الفصل األول.

وعن المحظورات التي ابقت عليها اللجنة
التعليمية او قامت بتعديلها

ف ـق ــد واف ـ ـقـ ــت ال ـل ـج ـن ــة ع ـل ــى مـ ــا جـ ـ ــاء فــي
االقـ ـت ــراح ــات ب ـت ـعــديــل ن ــص الـ ـم ــادة  21من
الـقــانــون ،حيث اتفقت على ض ــرورة توحيد
تلك الـمـحـظــورات الـ ــواردة فــي هــذا الـقــانــون،
مــع مــا ال ــواردة فــي الـقــانــون  61لسنة ،2007
بشان اإلعالم المرئي والمسموع ،وذلك على
النحو اآلتي:
 - 1خدش اآلداب العامة او التحريض على
مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او
ارت ـكــاب الـجــرائــم حـيــث خلصت اللجنة الــى
تـعــديــل فــي صـيــاغــة ه ــذا الـمـحـظــور ليصبح
"خدش االداب العامة بما يحرض على ارتكاب
افعال الفجور والرذيلة" ،وذلك تعزيزا للقيم
المجتمعية واالخالقية الراسخة لدى افراد
المجتمع.
 - 2افشاء ما يدور في اي اجتماع رسمي
او م ــا ه ــو م ـح ــرر ف ــي وث ــائ ــق او مـسـتـنــدات
او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات يقرر
الدستور او القانون سريتها ،او عدم نشرها.
 - 3المساس بكرامة االشخاص او حياتهم
الـخــاصــة او معتقداتهم الدينية او الــدعــوة
او الحض على كراهية او ازدراء اي فئة من
فئات المجتمع.
 - 4اإلضرار بعالقات الكويت بغيرها من
ال ــدول العربية او الصديقة ،اذا تــم ذلــك عن

وأيدت اإلبقاء على النص األصلى كونه يحظر
نشر اإلعالن المتضمن ألي مخالفة للشروط
والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وق ــال ــت الـلـجـنــة إن ـهــا رف ـضــت م ــا ورد في
االقـ ـت ــراح ال ـثــالــث بـتـعــديــل الـ ـم ــادة ( )26من
القانون بتخفيض مبلغ الغرامة المقررة على
مخالفة أي حكم من أحكام الفصل األول من
القانون ،وارتأت إلغاء المحظورات الواردة في
النص األصلي المتعلقة باحتواء المطبوع
على ما يتعارض مع المصلحة الوطنية ،أو
إذا كان يخدم دولــة أجنبية أو يمس النظام
االجتماعي أو السياسي في البلد ،وذلك لعدم
وضوح العبارات وصعوبة تطبيقها ،ليكون
نص المادة ( )26من القانون كاآلتي:
"كل مخالفة ألحكام مواد الفصل األول من
هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل
عن خمسمئة دينار وال تجاوز ألف دينار".
وأضافت اللجنة أنه بعد المناقشة وتبادل
اآلراء انـتـهــت بــإج ـمــاع اراء الـحــاضــريــن من
اع ـضــائ ـهــا إل ــى ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى االق ـت ــراح ــات
بقوانين المذكورة بعد التعديل.

طريق حمالت اعالمية عدائية.
 - 5خ ــروج ال ـق ـنــاة عــن غ ــرض الـتــرخـيــص
الممنوح لها.

أما المحظورات التي رأت اللجنة التعليمية
حذفها من القانون فهي:

 - 1تحقير أو ازدراء دس ـتــور ال ــدول ــة ،أو
التحريض على مخالفة نصوصه.
 - 2إه ــان ــة أو تـحـقـيــر رجـ ــال ال ـق ـضــاء أو
أع ـضــاء الـنـيــابــة الـعــامــة أو مــا يـعــد مساسا
بنزاهة القضاء وحياديته.
 - 3التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما
يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع االقتصادي
للبالد أو يكشف إفالس التجار أو الشركات
التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون
إذن خاص من المحكمة المختصة.
 - 4المساس بالحياة الخاصة للموظف
أو المكلف بخدمة عــامــة أو نسبة أق ــوال أو
افعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح
لشخصه أو اإلساءة إليه.
 - 5إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر

اجتماع سابق للجنة التعليمية
األفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة
أو ل ــون أو أص ــل أو مــذهــب دي ـنــي او جنس
او نسب ،أو التحريض على عمل من أعمال
العنف لهذا الغرض.
وقالت "التعليمية" ،في تقريرها ،إن اللجنة
اكتفت باالبقاء على المحظورات المشار إليها

عوضا عن إيراد محظورات متعددة ومتشعبة
تتضمن ع ـبــارات مــوسـعــة ومـعــانــي مبهمة،
باالضافة إلى "الغاء بعض المحظورات بسبب
ورودها في قوانين اخرى ،وحتى ال نكون أمام
حالة تداخل القوانين وتكرار نصوصها ،مما
يــؤدي إلى صعوبة تطبيقها ،ال سيما فيما

محظورات أبقت عليها «التعليمية» في «المرئي والمسموع»
 - 1المساس بالذات االلهية او المالئكة او
القرآن الكريم أو االنبياء او الصحابة
االخيار او زوجــات النبي  -صلى الله
ع ـل ـيــه وس ـل ــم  -أو آل ال ـب ـي ــت -عـلـيـهــم
السالم.
 - 2التحريض على قلب نظام الحكم في
البالد او الحث على تغيير هذا النظام
بالقوة او بطرق غير مشروعة.

 - 3التعرض لشخص صاحب السمو أمير
البالد بالنقد ،او ان ينسب له قــول اال
باذن خاص من الديوان االميري.
 - 4خدش اآلداب العامة بما يحرض على
ارتكاب افعال الفجور والرذيلة.
 - 5افشاء ما يدور في اي اجتماع رسمي
او ما هو محرر في وثائق او مستندات
او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات

يقرر الدستور او القانون سريتها او
عدم نشرها.
 - 6المساس بكرامة االشخاص او حياتهم
الخاصة او معتقداتهم الدينية.
 - 7االضرار بالعالقات الكويتية وغيرها
من الدول العربية او الصديقة.
 - 8خ ــروج الـقـنــاة عــن غ ــرض الترخيص
الممنوح لها.

يخص المحظورات والعقوباتوبينت انها
لم توافق على ما ورد في االقتراح الثاني من
تعديل المادة ( )22من القانون بتقييد سلطة
الوزير بحظر نشر اإلعالنات ،وجعلها مقرونة
بمخالفة الـمــادة ( )21مــن القانون المتعلقة
بالمحظورات المحددة على سبيل الحصر،

 ...وأخرى تم حذفها
 - 1تحقير او ازدراء دس ـتــور ال ــدول ــة ،او
التحريض على مخالفة نصوصه.
 - 2اه ــان ــة او تـحـقـيــر رج ـ ــال ال ـق ـض ــاء او
اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا
بنزاهة القضاء وحياديته.
 - 3التأثير فــي قيمة العملة الوطنية او
م ــا يـ ــؤدي ال ــى زع ــزع ــة الـثـقــة بــالــوضــع
االق ـت ـصــادي لـلـبــاد او يـكـشــف افــاس

الـ ـتـ ـج ــار او ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة او
الـمـصــارف او الـصـيــارفــة مــن دون اذن
خاص من المحكمة المختصة.
 - 4المساس بالحياة الخاصة للموظف
أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة اقوال
أو افعال غير صحيحة له تنطوي على
تجريح لشخصه او االساءة اليه.

القضاء والنيابة و«الداخلية» و«العدل» :تخفيض الحبس االحتياطي مرفوض
وسط رفض حكومي وقضائي ،وافقت لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية البرلمانية على تعديل قانون اإلجراءات والمحاكمات
الجزائية بتخفيض الحبس االحتياطي ،والـعــودة إلــى القانون
رق ــم  3لسنة  2012ال ــذي أق ــر فــي عـهــد المجلس المبطل األول،
ً
ويعد الرفض الحكومي مؤشرا على أنه في حال أقره المجلس؛
فسيتم رده.
ويرى المجلس األعلى للقضاء أن االقتراح بقانون غير مبرر،
وعـلــى غـيــر سـنــد ،وه ــو مــا يحسن مـعــه اإلب ـقــاء عـلــى النصوص
ً
الـقــائـمــة بـحــالـتـهــا ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ال ـم ــدد الـ ـ ــواردة فــي االق ـتــراح
تتعارض مع مصلحة التحقيق والكشف عن الجرائم وجمع األدلة
واالس ـتــدالالت ،كما أن قصر المدد ال ــواردة في االقـتــراح بقانون
يعوق رجال األمن والمحققين من بعدهم عن إتمام أعمالهم على
الوجه األكمل في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها.
أمــا وزارة العدل ،فترى عــدم مالء مة االقـتــراح بقانون الثاني،
بسبب قصر فترة الحجر بمعرفة الشرطة لمدة  48ساعة ال يكون
ً
كافيا في الكثير من الحاالت ،لتمكين الشرطة من القيام بواجبها
في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وجمع األدلة واالستعانة
بالخبراء والمتخصصين ،السيما في قضايا المخدرات.

مــن جهتها أب ــدت الـنـيــابــة الـعــامــة ع ــدم الـمــوافـقــة عـلــى إلـغــاء
القانون رقم ( )35لسنة  2016المشار اليه لألسباب التالية :قصر
مدد القانون رقم ( )3لسنة  2012تتعارض مع مصلحة التحقيق
والكشف عن الجرائم وجمع األدلة واالستدالالت ،وتعوق رجال
األمن والمحققين من سعيهم عن إتمام أعمالهم على أكمل وجه
في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها.
كما رفضت وزارة الداخلية إلغاء القانون رقم  35لسنة 2016
المشار إليه ألن المدد الــواردة في القانون رقم  3لسنة  2012ال
ً
تتناسب أبدا مع الواقع العملي وما تستلزمه إجراءات التحقيق
ً
ً
والمحاكمة والتي بدورها تعطي مجاال واسعا إلفالت المجرمين
من العقاب.

قضايا الرأي
إلــى ذلــك وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين ،وافقت اللجنة
التشريعية على االقـتــراح بقانون بتعديل قانون الـجــزاء ،حيث
ال تـســري أحـكــام الحبس االحتياطي على مــن يـمــارس حقه في
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم ،وبما في ذلك

أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل اإلعالم أو التواصل
االجتماعي ،وهو الذي كان محل رفض حكومي وقضائي ،حيث
رأى المجلس األعلى للقضاء انه ال يوجد هناك مبرر أو مسوغ
لــاق ـتــراح ب ـقــانــون ال ــذي سيفتح ال ـم ـجــال ل ـعــدم خ ـضــوع بعض
المتهمين للحبس االحتياطي عند تــوافــر شــروطــه ،بذريعة أن
القضية من قضايا الرأي بغير مبرر.
وقال القضاء إن بعض الجرائم التي تعد من جرائم الرأي أشد
خطرا ،وأفدح أثرا من بعض الجرائم األخرى التي تتساوى معها
في مقدار العقوبة ،ومن ثم فإن علة الحبس االحتياطي تتوافر فيها
بصورة أكبر سواء من حيث الخشية من هرب المتهم ،أو قدرته
على التأثير في سير التحقيق ،ومن أمثلة ذلك جريمة التحريض
على قلب نظام الحكم وغيرها.
وفي السياق ذاته ،قالت وزارة العدل فيما يتعلق بجرائم الرأي
«يسري عليها ما يسري على الجرائم األخرى».
بينما أبدت النيابة العامة عدم موافقتها على استثناء الجرائم
التي مصدرها حق التعبير عن الرأي من إجراء الحبس االحتياطي
ً
دون م ـبــرر مـقـبــول حـيــث ج ــاء رأي ـهــا مـشــابـهــا لـمــا ورد فــي رأي
المجلس األعلى للقضاء.

كـمــا أب ــدت وزارة الــداخـلـيــة ع ــدم مــوافـقـتـهــا عـلــى االقـتــراحـيــن
بقانونين باعتبار أن الدستور الكويتي كفل مبدأ حرية التعبير
عن الرأي والبحث العلمي ،وجعل تنظيم هذه الحقوق والحريات
من خالل السلطة التشريعية في سن القوانين ،والتي تضع الحدود
الالزمة عند استعمال هذا الحق والحيلولة دون االنحراف به خارج
األطر القانونية شريطة أال ينتج عن ذلك مصادرة األصل الحق.
وكان الفتا رأي المكتب الفني للجنة التشريعية الذي انسجم
مع اآلراء الحكومية ،عندما قال :يصعب تحديد تعريف لما يطلق
عليه (قضايا الرأي) ،كما أن الجرائم التي تنشأ عن األقوال متعددة
ومتنوعة سواء من حيث الجسامة  -كالتحريض على قلب نظام
الحكم والدعوة العتناق مذاهب ترمي لهدم النظم األساسية للبالد
 أو من حيث العقوبة أو محل كل منها ،فهي موزعة في قوانينمتعددة قد يصعب حصرها.
وأضــاف المكتب الفني :بعض جرائم الــرأي شديدة الجسامة
بحيث تمس أمن الدولة أو أمن المجتمع وثوابته أو کرامات أفراده
وأعراضهم ،مما تقوم معه مبررات الحبس االحتياطي ،خشية
الهرب أو التأثير في عملية سير التحقيق.
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ً ً
 25طالبا عالقا بالخارج يناشدون المضف تسهيل دخولهم
• الوزير يعد بحلول لتمكينهم من أداء اختبارات نهاية العام • انتظام الدراسة بعد إصالح خلل اإلنترنت
فهد الرمضان

بعد إقرار وزارة التربية خطة
عقد اختبارات ورقية حضورية
ل ـط ـل ـب ــة ال ـ ـصـ ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـش ــر،
وال ـ ـتـ ــي مـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن تـنـطـلــق
فــي نـهــايــة مــايــو الـمـقـبــل ،يــواجــه
ال ـط ـل ـبــة ال ـع ــال ـق ــون ف ــي ال ـخ ــارج
ً
ً
مصيرا مجهوال ،إذ لن يتمكنوا
م ــن ح ـضــور االخ ـت ـب ــارات إال في
ح ــال سمحت الـسـلـطــات بــدخــول
الــوافــديــن ،وهــو األمــر المستبعد
حاليا.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ن ــاش ــد

أول ـيــاء أم ــور طلبة الـثــانــي عشر
ال ـعــال ـق ـيــن ف ــي الـ ـخ ــارج ،وال ــذي ــن
ً
يصل عــددهــم إلــى  25طــالـبــا من
جنسيات مختلفة ،وزير التربية
د .علي المضف ،وقيادات الجهات
المختصة في الدولة بإنصافهم
بتسهيل دخول الطالب العالقين
في الدول المحظورة إلى الكويت،
ً
خصوصا الساقطة إقاماتهم ألداء
اختبارات نهاية العام الدراسي
الحالي.
وأض ــاف أولـيــاء األم ــور أنــه تم

ال ـتــواصــل م ــع ع ــدد م ــن الـجـهــات
الحكومية الرسمية والـسـفــارات
الـكــويـتـيــة ف ــي دول ال ـط ــاب ،في
م ـ ـحـ ــاولـ ــة السـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـه ــم ألداء
االخ ـت ـب ــارات ،مــوضـحـيــن أن ــه تم
ال ـت ــوص ــل ح ـت ــى اآلن ل ـن ـحــو 13
ً
اسما لطالب ثاني عشر عالقين
في دولهم من بينها مصر ولبنان.
وتـ ــاب ـ ـعـ ــوا أنـ ـ ــه تـ ــم الـ ـت ــواص ــل
مــع وزي ــر الـتــربـيــة ،أم ــس ،وال ــذي
وعــد بحل أزمتهم ،وطلب حصر
أسـمــائـهــم وبـيــانــاتـهــم لمعالجة
ً
قـ ـضـ ـيـ ـتـ ـه ــم س ـ ــريـ ـ ـع ـ ــا ق ـ ـبـ ــل بـ ــدء
اختبارات الفصل الدراسي الثاني.
واق ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرح أول ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاء األم ـ ـ ـ ـ ــور
عـ ــودة ال ـط ــاب إل ــى ال ـكــويــت مع
اسـتـثـنــائ ـهــم م ــن ال ـح ـظ ــر ،أس ــوة
بــأبـنــاء المستشارين والـقـضــاة،
وع ـمــل زيـ ــارة لـلـطــالـبــة الساقطة
إقــامــات ـهــا ألداء االخ ـت ـب ــارات ،ثم
الـ ـمـ ـغ ــادرة ب ـع ــد اجـ ـتـ ـي ــازه ــا ،أو
أداء الـطــاب لــامـتـحــانــات داخــل
ال ـس ـفــارة الـكــويـتـيــة فــي بــادهــم،
متخوفين من تأجيل االمتحانات
ل ـلــدور الـثــانــي ،لتأثير ذل ــك على

وأشارت السالم ،في تصريح،
الــى أن هــذا الـعــدد يشمل أبناء
وأزواج أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة ،أبناء وأزواج كل من
«الهيئة األكاديمية المساندة،
وم ـ ـ ــدرس ـ ـ ــي الـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــات ،وأبـ ـ ـن ـ ــاء
الـعــامـلـيــن بــالـجــامـعــة» ،وأب ـنــاء
وأزواج الدبلوماسيين ،ومنح
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـج ــام ـع ــة،
وال ـط ـل ـب ــة ال ـم ـق ـي ـم ـيــن ب ـص ــورة
غير قانونية وليسوا من أبناء
الكويتيات ،وأزواج الكويتيين،
وأبـنــاء الـشـهــداء ،ومنح الطلبة
ال ـم ـت ـف ــوق ـي ــن ،وم ــواطـ ـن ــي دول
مجلس التعاون المقيمين في
الكويت.
وأشارت إلى أن قبول الطلبة
غير الكويتيين تم وفقا لترتيب
رغـ ـب ــاتـ ـه ــم فـ ــي ضـ ـ ــوء األعـ ـ ـ ــداد
المحددة لهم في كل كلية ،وفقا

لقرار مجلس الجامعة ،آخذين
بعين االعـتـبــار الـحــدود الدنيا
لـقـبــول الـطـلـبــة الـكــويـتـيـيــن في
الـكـلـيــات الـمـخـتـلـفــة ،وسـيــاســة
ال ـق ـب ــول ال ـت ــي ت ـن ــص ع ـل ــى أن ــه
يـشـتــرط لـقـبـ ــول أي طــالــب غير
كويتي فــي ّ
أي مــن تخصصات
ّ
ال ـجــام ـعــة أل ت ـقــل نـسـبـتــه في
شـ ـه ـ ـ ــادة الـ ـث ــان ــوي ــة أو م ـعــدلــه
المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ال ـم ـق ـب ــول ـي ــن فــي
التخصص نفسه.
وأضــافــت الـســالــم أن ــه سيتم
إرسـ ـ ـ ــال رسـ ــائـ ــل ق ـص ـي ــرة عـبــر
ال ـه ــوات ــف ال ـن ـقــالــة إلـ ــى جـمـيــع
الطلبة المقبولين ،محددا فيها
الـكـلـيــة ال ـتــي ت ــم ق ـبــول الـطــالــب
فـيـهــا ،وم ــوع ــد مــراج ـعــة صــالــة
ال ـق ـب ــول وال ـت ـس ـج ـيــل الع ـت ـمــاد
القبول.

رؤساء األقسام يتذمرون لتكليفهم بالحصص
أبدى عدد من رؤساء أقسام المواد الدراسية
بوزارة التربية تذمرهم من تكليفهم بالحصص
الــدراسـيــة ،خــافــا للمهام الـتــي حــددهــا وكيل
الوزارة المساعد للتعليم العام أسامة السلطان
لــرؤســاء األق ـســام فــي خـطــة التعليم عــن بعد،
والتي لم تتضمن أي تكليف لهم بالتدريس.
وجاء في النشرة التي عممها السلطان على

المدارس أن رئيس القسم هو حلقة الوصل بين
إدارة الـمــدرســة والتوجيه الفني مــع المعلم،
ومتابعة تدريب المعلمين على "تيمز" ،إضافة
إلى توزيع الصفوف الدراسية بعدالة وبحسب
الكفاءات والخبرات ،مشددا على أنه المسؤول
ال ـم ـب ــاش ــر ع ــن ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـع ـل ـم ـيــن لـلـحـصــص
االفتراضية وفق الجداول.

اختبارات الــدور الثاني المقررة
في اكتوبر لن يكون حال مناسبا
ألن التسجيل بالجامعات سيكون
فاتهم.
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر أن الــوزيــر
أبـلـغـهــم أن الـ ـ ــوزارة سـتـنـظــر في
أفضل حل ممكن لضمان مصلحة
الطلبة ،الفتة إلى أن أحد الحلول
المطروحة هو عقد اختباراتهم
في السفارات الكويتية ببلدانهم
إذا ت ـع ــذر ادخ ــال ـه ــم ق ـبــل مــوعــد
االختبارات.
علي المضف

شبكات اإلنترنت

تـنـسـيــق ال ـط ــاب ف ــي الـجــامـعــات
الحكومية والخاصة.
وع ـ ـل ـ ـم ـ ــت «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» م ــن
م ـص ــادره ــا أن ال ــوزي ــر الـمـضــف
ال ـت ـق ــى اث ـن ـي ــن م ــن أول ـ ـيـ ــاء أم ــور
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ـع ــالـ ـقـ ـي ــن ب ــالـ ـخ ــارج
واس ـت ـمــع إل ــى ش ــرح مـنـهــم حــول
ما سيتسبب به قرار االختبارات
الورقية وعدم حضورهم لها من
ضياع لمستقبلهم ،وان دخولهم

م ــن جــانــب آخ ــر ،بـعــد إص ــاح
الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـص ــة ل ـش ـب ـكــات
اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـخـ ــدمـ ــة
إل ـ ــى وض ـع ـه ــا ال ـط ـب ـي ـعــي م ـســاء
أم ـ ــس األول ،سـ ـ ــارت ال ـح ـصــص
االف ـت ــراض ـي ــة لـلـتـعـلـيــم ع ــن بـعــد
فــي م ــدارس وزارة التربية أمس
ع ـل ــى طـبـيـعـتـهــا وفـ ــق الـ ـج ــداول
ال ـمــوضــوعــة م ــن قـبــل ال ـم ــدارس،
حـيــث أك ــدت م ـصــادر تــربــويــة أن

ال ـ ـ ـ ــوزارة ل ــم ت ـس ـجــل أي مـشــاكــل
أو مـعــوقــات فيما يـخــص دخــول
الطلبة إلــى الحصص المتزامنة
في جميع المراحل الدراسية.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»،
إن نسبة حضور الطلبة كانت في
حدودها الطبيعية ،والتي تصل
إل ــى  99ف ــي ال ـم ـئــة ،مــوضـحــة أن
المدارس لديها تعليمات برصد
الـ ـحـ ـض ــور والـ ـغـ ـي ــاب وتـسـجـيــل
الطلبة المتغيبين عن الحصص
بـشـكــل يــومــي ،لتطبيق الـلــوائــح
والنظم.
وأضافت أن المعلمين يراعون
م ــوض ــوع ال ـش ـب ـك ــات وإم ـكــان ـيــة
قطع اإلنــرنــت عــن بعض الطلبة،
وبــالـتــالــي يـتــم ال ـس ـمــاح بــدخــول
الطالب الــذي يخرج مــن الحصة
االفـتــراضـيــة فــي أي وقــت نتيجة
ع ـ ـطـ ــل أو خ ـ ـلـ ــل فـ ـ ـن ـ ــي ،م ـن ــوه ــة
إل ـ ــى أن ال ـم ـع ـل ــم فـ ــي ال ـح ـصــص
المتزامنة هو الفيصل في تحديد
م ــدى ال ـت ــزام الـطـلـبــة بــالـحـضــور
والمشاركة والتفاعل.

ً
قبول  36طالبا من غير الكويتيين بالجامعة  GUSTنظمت «األسبوع الفرنكفوني»
أ عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــرة إدارة
ال ـ ـق ـ ـبـ ــول ف ـ ــي ع ـ ـم ـ ــادة الـ ـقـ ـب ــول
والـتـسـجـيــل بـجــامـعــة الـكــويــت
ه ـنــد ال ـس ــال ــم ،ق ـبــول  36طــالـبــا
وط ــال ـب ــة ف ــي ك ـل ـيــات الـجــامـعــة

م ــن غ ـيــر الـكــويـتـيـيــن خــريـجــي
المرحلة الثانوية مــن مختلف
الجنسيات ،والذين يسمح لهم
ب ــاالل ـت ـح ــاق بــال ـجــام ـعــة ضمن
الفئات المحددة لهم.

أسماء المقبولين
أصايل شبه ،الرتاج الخالدي ،الشقحا الهاجري ،أمل زهرة،
أنوار الرزيقية ،بدرية العجمي ،بدور مهنا ،جوزاء الشمري،
حسنة مهنا ،خديجة محمد ،خديجة نايف ،خليف العنزي،
داوود الحسن ،روان قرنوس ،زينب دحيبش ،سعد الرشيدي،
سليم العلوي ،سمر يوسف ،شمس جلول ،شيخة بوقيس،
صالحة مهنا ،ضحى وهــب الله ،ضحى على ،عبدالله عالء
الدين ،فيصل اسبيته ،لين حازر ،مريم عقاب ،مريم عساكرة،
منار محمد ،ناريمان بنونة ،نور بنونة ،هدى العنزي ،وضحة
العنزي ،يعقوب فهد ،يوسف صالح.

تضمن محاضرات وحلقات نقاشية بمشاركة أكاديميين وخبراء وطلبة

نظمت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا « GUSTاألسبوع
الـ ـف ــرنـ ـكـ ـف ــون ــي» مـ ــؤخـ ــرا والـ ـت ــي
ً
تضمنت ع ــددا مــن المحاضرات
والحلقات النقاشية عبر منصة
« »Zoomبتنسيق من قسم العلوم
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة فــي
الـجــامـعــة ،بـمـشــاركــة الـعــديــد من
األكاديميين والخبراء والطلبة من
الكويت ومنطقة الشرق األوسط.
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـج ــام ـع ــة فـ ــي ب ـيــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي امـ ـ ـ ــس أن األسـ ـ ـب ـ ــوع
استهل فعالياته بندوة إقليمية
ش ـ ـهـ ــدت م ـ ـشـ ــاركـ ــة ط ــابـ ـي ــة مــن
األردن والعراق والكويت ،ناقشت
حـيــاة الناطقين بالفرنسية في
الـمـنـطـقــة ال ـت ــي ال تـشـتـهــر فيها
الـلـغــة وال ـث ـقــافــة الـفــرنـسـيــة ،كما
تطرقت الندوة لمزايا دراسة اللغة
الفرنسية في الجامعة.
وت ــاب ـع ــت ال ـجــام ـعــة أن مــركــز
ال ــدراس ــات العالمية فــي جامعة
ال ـخ ـل ـي ــج ن ـظ ــم م ـح ــاض ــرة تـحــت
ع ـنــوان «الــدبـلــومــاسـيــة الثقافية
والعلمية الفرنسية» خالل اليوم
الثاني من األسبوع الفرنكفوني،
وال ـتــي قــدمـهــا أس ـتــاذ الـلـغــويــات
الـفــرنـسـيــة فــي جــامـعــة روان في
فرنسا ،د .فيليب لين ،الذي ناقش

جانب من الفعالية
الـسـيــاســة الـفــرنـسـيــة الـخــارجـيــة
ف ــي اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـع ـل ــم وال ـب ـح ــث،
إل ــى جــانــب ال ـم ـعــارض الثقافية
لتعزيز العالقات الثنائية القوية
مع البلدان.
ولفتت الجامعة إلى أن اليوم
الـ ـث ــال ــث واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــر شـ ـم ــل ن ـ ــدوة
للملحق العسكري الفرنسي لدى
ال ـكــويــت ،الـعـقـيــد أولـيـفــر بــاســو،
تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «دور ال ـج ـي ــوش
الفرنسية» ،مشيرا إلى أن العقيد
ناقش تجربة مشاركة فرنسا في
عملية درع الصحراء أثناء الغزو
ً
العراقي للبالد ،كما تحدث أيضا
ع ــن دور ال ـج ـيــش ال ـفــرن ـســي في
الشرق األوسط ومهامه المختلفة

التي يقوم بها في المنطقة.
من جهتها ،أعربت رئيسة قسم
العلوم اإلنسانية واالجتماعية في
جامعة الخليج ،الــدكـتــورة منال
القاضي ،عن فخرها باستضافة
ً
ه ـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع مـ ـ ـج ـ ــددا ،وال ـ ــذي
اعـتــادت الجامعة تنظيمه خالل
السنوات األخيرة باستثناء العام
ال ـم ــاض ــي ال ـ ــذي ت ــزام ــن م ــع ب ــدء
انتشار جائحة فيروس كورونا،
م ـب ـي ـنــة أن االحـ ـتـ ـف ــاء بــال ـث ـقــافــة
الفرنسية بمعية الزمالء الناطقين
ّ
بها مثل أحد أكثر األحداث شهرة
ف ــي ال ـجــام ـعــة والـ ـ ــذي م ــن شــأنــه
أن يـعــزز مــن إب ــراز الـتـنــوع داخــل
المجتمع الجامعي.
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سلة أخبار
«نسائية التراث» تنظم
«الزاد اإليماني لرمضان»
تقيم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي فرع الجهراء
بالتعاون مع مركز قيم وهمم
ألهالي منطقتي العيون
والنسيم بمنطقة الجهراء
دورات وبرامج تعليمية
عبر برنامج «زووم» .ودعت
الجمعية ،في بيان ،أمس،
أولياء األمور لتسجيل
أبنائهم في الدورات التي
تعقد تحت إشراف الشيخ
د .فرحان عبيد ونخبة من
التربويين.
من جانب آخر ،تنظم إدارة
العمل النسائي بالجمعية
دورة بعنوان «الزاد اإليماني
لرمضان» ضمن دورات دروب
الخير ،مشيرة إلى أن الدورة
تتضمن محاضرتين تلقيهما
ً
مساء
نوال الدويسان في الـ 8
حيث تتطرق فيهما ألهمية
االستعداد الستقبال شهر
رمضان المبارك.
وأوضحت أن المحاضرة
األولى بعنوان «تشويق
القلوب الستقبال المحبوب»
اليوم ،أما المحاضرة الثانية
بعنوان «من سيربح المليار؟»
فمساء االثنين المقبل.

«النجاة» حصدت
«جائزة اإلبداع»
حصدت جمعية النجاة
الخيرية ،جائزة الكويت
لإلبداع في نسختها الثامنة،
والتي أقامها الملتقى
اإلعالمي العربي ،برعاية
وحضور األمين العام
لجامعة الدول العربية
أحمد أبوالغيط ،لتحركها
الميداني السريع ،ووجودها
بالصفوف األمامية للتصدي
لفيروس كورونا.
وقال المدير العام للجمعية
بالتكليف جابر الوندة ،في
تصريح صحافي ،أمس« ،بلغ
إجمالي إسهامات الجمعية
خالل الجائحة قرابة مليون
و 600ألف دينار استفاد
منها أكثر من  641ألف
إنسان داخل الكويت» .من
ناحيته ،قال رئيس قطاع
الموارد والعالقات العامة
واإلعالم بـ«النجاة» ،عمر
الثويني ،إن «مساعداتنا
خالل أزمة كورونا تنوعت
بين تجهيز مستشفى
ميداني في المهبولة بتمويل
من بيت الزكاة وسداد إيجار
 321أسرة متعففة ،وتقديم
مساعدات مالية لـ  277أسرة،
وتوزيع  55ألف سلة غذائية
لألسر المحتاجة ،وأكثر من
 315ألف وجبة للمحاجر
واألطقم الطبية وللعمالة
المتضررة».

«المهندسين» :مستعدون لعقد برامج
تأهيل للمقبولين في «البترول»
ثمن رئيس جمعية المهندسين م .فيصل
العتل ،جهود مؤسسة البترول الكويتية
والشركات التابعة لها لتكويت العمالة في
القطاع النفطي ،معربا عن أمله أن تستوعب
المؤسسة وشركاتها جميع المهندسين
والفنيين من المهن األخرى ،الذين يجتازون
اختبارات المؤسسة وفقا إلعالن التوظيف
األخير.

تسجيل «باي
فورس» بالجامعة
حتى األربعاء
●

فيصل متعب

انطلقت عمليات استكمال
الجداول الدراسية «باي فورس»
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف ك ـل ـي ــات جــام ـعــة
الكويت أمــس األول ،وتستمر
حتى بعد غد دون مشاكل فنية
عبر موقع التسجيل.
وق ـ ـ ــال ع ـم ـي ــد ك ـل ـي ــة اآلداب
بـجــامـعــة ال ـكــويــت د .عـبــدالـلــه
ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،إن
ال ـك ـل ـي ــة اعـ ـتـ ـم ــدت رفـ ـ ــع ال ـح ــد
األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـش ـع ــب الـ ــدراس ـ ـيـ ــة
ال ـم ـط ــروح ــة الس ـت ـي ـعــاب أكـبــر
قــدر ممكن مــن الطلبة فــي ظل
وجود التعليم عن بعد بجامعة
ال ـك ــوي ــت ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن هــذا
التوجه يساهم في حل مشاكل
الجداول الطالبية.
وت ــاب ــع ال ـه ــاج ــري« :وجــدنــا
ش ـبــه اخ ـت ـفــاء ظ ــاه ــرة الـشـعــب
الــدرا س ـيــة المغلقة فــي الكلية
خـ ــال عـمـلـيــة تـسـجـيــل ال ـبــاي
فـ ـ ـ ـ ـ ــورس ف ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم األول،
بالتعاون المشترك بين األقسام
الـعـلـمـيــة فــي الـكـلـيــة ،ونتطلع
فــي المستقبل بعد زوال هذه
ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة لـ ـتـ ـط ــوي ــر ع ـم ـل ـيــة
استكمال ال ـجــداول الــدراسـيــة،
السيما في المقررات الثقافية
العامة التي تقدمها كليتنا الى
باقي الكليات».

وأضـ ــاف الـعـتــل ،فــي تـصــريــح أم ــس ،أن
الجمعية على اسـتـعــداد تــام للتعاون مع
مسؤولي المؤسسة وشركاتها ،لعقد برامج
تدريب وتطوير مكثفة لكل المقبولين من
المهندسين الفنيين أصحاب المهن األخرى
للعمل في المؤسسة وشركاتها.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح «انـ ـ ـن ـ ــا عـ ـل ــى ثـ ـق ــة تـ ــامـ ــة ب ــأن
مناشدتنا لــوزيــر النفط ورئـيــس مجلس

ادارة المؤسسة د .محمد الفارس والرئيس
التنفيذي للمؤسسة م .هاشم هاشم ستلقى
اهـتـمــامــا» ،مضيفا أن «اسـتـقـطــاب جميع
الـمـتـقــدمـيــن ال ـنــاج ـح ـيــن ف ــي االخ ـت ـب ــارات
سيسد الـنـقــص ال ــذي الحـظـنــاه فــي ســوق
العمل من العمالة غير الكويتية ،وسيحقق
االستدامة والتنمية البشرية لهذا القطاع
الذي يمثل شريان الحياة لبلدنا».

7
ً
«االتصاالت» :التحول الرقمي بات حتميا بعد جائحة «كورونا»
ً
ةديرجلا

•
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محليات

منتدى الحكومة اإللكترونية ينطلق غدا برعاية رئيس الوزراء
ترشيد نفقات
الدولة عبر
تسخير
التكنولوجيا
لتوفير
خدمات
متطورة

الفارس

أعلنت شركة نــوف إكسبو
انـ ـ ـط ـ ــاق مـ ـنـ ـت ــدى ال ـح ـك ــوم ــة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة الـ ـث ــام ــن ،تـحــت
شعار "الحكومة اإللكترونية
الشاملة ...ض ــرورة ملحة لما
بعد كورونا" غدا ،برعاية سمو
رئيس مجلس الــوزراء الشيخ
صباح الخالد ،وتنوب عنه في
حفل االفتتاح وزيرة األشغال
العامة وزيــرة الــدولــة لشؤون
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
المعلومات د .رنا الفارس.
وقالت الفارس ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،أم ـ ـ ــس ،إن ســرعــة
التحول الرقمي باتت ضرورة
حتمية بعد جائحة كــورونــا،
مـ ــؤكـ ــدة ح ـج ــم الـ ـ ـ ــدور ال ـم ـهــم
لـ ـقـ ـط ــاع االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت وقـ ـط ــاع
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
ف ـ ـ ــي اإلس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي ت ــرشـ ـي ــد
ن ـف ـقــات ال ــدول ــة ع ـبــر تسخير
التكنولوجيا لتوفير خدمات
إلكترونية متطورة ،وحماية
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع وم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ـ ــه
ومصالحه وأصوله ،من خالل
مقدرات األمن السيبراني التي
أصبحت شأنا وطنيا بامتياز.
وأضـ ــافـ ــت" :س ـ ــوف ننطلق
لنبني مـعــا لمستقبل أفضل
م ـس ـت ـف ـيــديــن مـ ــن اإلن ـ ـجـ ــازات
الـ ـت ــي ح ـق ـق ـت ـهــا ت ـك ـنــولــوج ـيــا
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت والـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
عالميا ،في الوقت الذي نطور
ق ـ ـ ــدرات ال ـش ـب ــاب الـكــويـتـيـيــن
ليتحملوا مسؤولياتهم".

نتطلع
لتطوير نظام
التراخيص
الموحد الذي
يوفر األمن
والخصوصية مشروعات حيوية
المنفوحي

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ـ ـ ــر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس

الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
اإلدارة ف ــي ا ل ـه ـي ـئ ــة ا ل ـعــا مــة
لـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت وت ـ ـ ـق ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة
ال ـم ـع ـل ــوم ــات س ــال ــم األذيـ ـن ــة
«ا نـنــا نتطلع للعمل يــدا بيد
م ــع وزي ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات ل ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق
الطموحات المرجوة ،ونأمل
دع ـ ـ ـ ــم تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
ال ـم ـشــروعــات الـحـيــويــة وفــي
م ـق ــدم ـت ـه ــا م ـ ـشـ ــروع ال ـم ــرك ــز
الــوط ـنــي لــأمــن الـسـيـبــرانــي،
ا ل ــذي نطمح أن يـتــم إ نـشــاؤه
كـ ـهـ ـيـ ـئ ــة مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة ضـ ـم ــان ــا
لنجاحه في القيام بمهامه".
وأشـ ـ ـ ـ ــار األذي ـ ـ ـنـ ـ ــة إل ـ ـ ــى أن
األمـ ـ ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي ي ـع ـت ـبــر
لـ ـبـ ـن ــة أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ض ـ ــروري ـ ــة
ل ـ ـب ـ ـنـ ــاء مـ ـنـ ـظ ــوم ــة مـ ـتـ ـط ــورة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،م ـض ـي ـف ــا أن
و ج ـ ـ ــود وزارة تـ ـش ــرف عـلــى
قـطــاعــي االتـ ـص ــاالت وتـقـنـيــة
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات سـ ـ ــوف ي ـس ـهــم
ف ـ ــي ت ــوحـ ـي ــد ج ـ ـهـ ــود م ــراك ــز
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
للتوجه نحو تفعيل تطوير
برامج الحكومة اإللكترونية.

«التراخيص» الموحد
م ــن ج ـه ـتــه ،أعـ ــرب ال ـمــديــر
الـعــام لـبـلــديــة الـكــويــت أحمد
الـ ـمـ ـنـ ـف ــوح ــي عـ ـ ــن سـ ـع ــادت ــه
بـتـخـصـيــص ح ـل ـقــة نـقــاشـيــة
تدور حول نظام التراخيص
ال ـمــوحــد ،ب ـم ـبــادرة مـشـتــركــة
بـيــن بـلــديــة الـكــويــت واتـحــاد

الـمـكــاتــب الـهـنــدسـيــة وال ــدور
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة،
مؤكدا أن أهمية هــذا النظام
ت ـ ـك ـ ـمـ ــن ف ـ ـ ــي ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر خ ــدم ــة
إل ـك ـت ــرون ـي ــة إلصـ ـ ــدار جـمـيــع
ال ـتــراخ ـيــص ال ـت ــي ت ـصــدرهــا
الجهات الحكومية كل حسب
اخ ـت ـصــاص ـهــا ع ـنــد ال ـش ــروع
في خطط تنفيذ المشروعات
اإلنـ ـ ـش ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة
بالكويت.
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـنـ ـف ــوح ــي بـ ــأن
هــذا النظام منفذ إلكتروني
م ــوح ــد ي ـع ــود إل ـي ــه أص ـحــاب
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات لـ ـلـ ـحـ ـص ــول
عـلــى ال ـتــراخ ـيــص اب ـت ــداء من
تـقــد يــم ا لـطـلـبــات إ ل ــى تسليم
ا لـ ــو ثـ ــا ئـ ــق أو ا س ـت ـك ـم ــا ل ـه ــا،
وم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات فــي
الجهات الحكومية المعنية
بالترخيص ،وتذليل العقبات
إن و جــدت ،وانتهاء بإصدار
الـ ـ ـت ـ ــراخـ ـ ـي ـ ــص إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــا،
ويـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــل ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــة
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ت ـت ـم ـتــع بـجـمـيــع
مميزات األمن والخصوصية.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ــى أن بـ ـل ــد ي ــة
ال ـك ــوي ــت ت ـس ـعــى إلـ ــى تـنـفـيــذ
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ب ـ ـكـ ــل ثـ ـق ــة،
اع ـ ـت ـ ـمـ ــادا عـ ـل ــى فـ ــريـ ــق ع ـمــل
محترف أدار باقتدار مشروع
نظم المعلومات الجغرافية
التي نفذتها البلدية بنجاح
تام.

والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــة
م .بدر السلمان عن سعادته
ب ــال ـم ـب ــادرة ال ـت ــي ت ـق ــدم بـهــا
اال ت ـحــاد لـلـتـعــاون مــع بلدية
الكويت في التخطيط لتنفيذ
مشروع التراخيص الموحد.
و قــال السلمان إن مـبــادرة
االتحاد تأتي نتيجة لتوجه
ال ـ ــدول ـ ــة ل ـم ـس ــاه ـم ــة ال ـق ـط ــاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص ف ـ ــي الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الحيوية ،موضحا أن ا لــدور
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة
م ــؤه ـل ــة جـ ـي ــدا ل ـت ـق ــوم ب ــدور
ال ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــط الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـق ـب ــل
طلبات أ صـحــاب التراخيص
ومـ ـت ــابـ ـعـ ـتـ ـه ــا م ـ ــع الـ ـجـ ـه ــات
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة حـ ـت ــى إص ـ ــداره ـ ــا
ب ـصــورت ـهــا ال ـن ـهــائ ـيــة ،وذل ــك
ل ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ـ ـج ـ ـهـ ــد وال ـ ــوق ـ ــت
والـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ــال ـ ـكـ ــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
الحكومية على حد سواء.

األمن
السيبراني
لبنة أساسية
ضرورية
لبناء منظومة
الحكومة
اإللكترونية

دور الوسيط
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب رئـيــس
ات ـح ــاد ال ـم ـكــاتــب الـهـنــدسـيــة

األذينة

«زين» :رعايتنا للمنتدى تجسد
مشاركتنا في دفع عجلة االقتصاد
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت "زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن"،
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــزود ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــد
للخدمات الرقمية
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت،
رعايتها البالتينية
ل ـم ـن ـتــدى الـحـكــومــة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة الـ ـث ــام ــن ،مــوض ـحــة أن
دعـمـهــا لـهــذا الـمـنـتــدى لـلـعــام الــرابــع
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ي ــؤك ــد حــرص ـهــا على
الـ ـمـ ـش ــارك ــة الـ ـفـ ـع ــال ــة ف ـ ــي مـخـتـلــف
األنـ ـشـ ـط ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة ل ـل ــدف ــع بـعـجـلــة
االق ـت ـصــاد الــوط ـنــي ،وخــاصــة فــي ظل
هذه األوقات االستثنائية التي
تـت ـط ـلــب جـ ـه ــودا مـضــاعـفــة
وتـ ـع ــاون ــا ب ـي ــن ال ـق ـطــاع ـيــن
الـ ـ ـع ـ ــام وال ـ ـخ ـ ــاص ل ـ ـتـ ــدارك
تــداعـيــات الـجــائـحــة وآثــارهــا
على المجتمع.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي ،أن برنامج
أعمال المنتدى يركز بشكل رئيسي على تأثير
جــائ ـحــة "كــوف ـيــد  "19ع ـلــى س ـيــر ع ـمــل الـقـطــاع
الحكومي ،وأهمية وجود برنامج لتحديث خطة
الحكومة اإللكترونية لعصر ما بعد الجائحة،
ووض ـ ـ ــع األس ـ ـ ــس ال ـص ـح ـي ـح ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ إعـ ـ ــادة
هندسة اإلجراءات الحكومية ،وإعادة النظر في
إج ــراء ات وقــواعــد الوظيفة الحكومية ،وأســس
الضبط والتقييم وااللتزام بالمعايير الصحية
المستجدة ،وغيرها الكثير.
وأردفـ ـ ـ ــت" :ك ـم ــا ي ــرك ــز ال ـم ـن ـتــدى ع ـلــى إع ــادة

هـنــدســة اإلجـ ــراءات
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ـ ــل
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري
وهام لتطوير
الـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
اإللكترونية المتكاملة ،مما يمهد
الطريق لتكون الكويت واجهة
موحدة لخدمات إلكترونية
م ـت ـكــام ـلــة ت ــوف ــر ال ـخــدمــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن
والـمـقـيـمـيــن ع ـلــى م ــدار
ال ـســاعــة دون الـحــاجــة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ــردد إل ـ ـ ـ ــى مـ ـق ــار
الـج ـهــات الـحـكــومـيــة"،
م ـ ــؤ ك ـ ــدة أن ا لـ ـج ــا ئـ ـح ــة
ساهمت في جعل هذا اإلنجاز ضــرورة حتمية
وغير قابل للتأجيل.
وش ــددت على أن "زي ــن" تسعى إلــى أن تلعب
دورا حــاس ـمــا كـ ـم ــزود اتـ ـص ــاالت رق ـم ــي وســط
المتغيرات والتحوالت التكنولوجية في األسواق،
وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع
نمو بيئة األعـمــال ســواء في قطاع المؤسسات
الكبرى أو األعمال الصغيرة والنامية ،مشيرة إلى
أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات
ال ـتــي ت ـصــل إل ــى م ـس ـتــوى ط ـمــوحــات عـمــائـهــا
بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في
المجاالت التكنولوجية.

محافظ العاصمة :إزالة  112مخالفة النهام حضر بروفة حفل تخرج الطلبة
الضباط بأكاديمية سعد العبدالله
في «شرق» و«بنيد القار»
•

محمد الشرهان

شهد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام
مـســاء أمــس األول فــي أكاديمية سعد العبدالله
ل ـل ـع ـلــوم األم ـن ـي ــة ب ــروف ــة ح ـف ــل ت ـخ ــري ــج الــدف ـعــة
الـ  46من الطلبة الضباط بحضور المدير العام
لألكاديمية اللواء ناصر بورسلي وقيادات الكلية.
وي ـق ــام ال ـح ـفــل ف ــي ال ـثــام ـنــة م ــن م ـســاء ال ـيــوم،

وسيشهد تسليم الطلبة الضباط األوائل وعددهم
ً
 45ضابطا شهادات التخرج والقسم أمــام وزير
الداخلية الشيخ ثامر العلي.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ "الجريدة" أن
بقية الطلبة الضباط الخريجين سيكون قسمهم
"أونالين" ،مشيرة إلى أن إدارة األكاديمية سمحت
ل ـش ـخــص واح ـ ــد م ــن أس ـ ــرة ال ـط ـل ـبــة الـمـتـفــوقـيــن
بالمشاركة والحضور إلى ميدان األكاديمية.

النهام والقيادات األمنية خالل بروفة حفل التخرج

طعنات الشقيق أسكتت صوت انتحار «بدون» داخل خيمة في كبد

مؤذن «أم الهيمان»

سددها إليه خالل رفعه أذان العشاء
• محمد الشرهان
جانب من جولة الخالد
أك ــد مـحــافــظ الـعــاصـمــة الـشـيــخ ط ــال الـخــالــد،
أن المحافظة مستمرة بكل حزم في حملة إزالة
مخالفات البناء في مختلف مناطقها ،الفتا إلى
أن إجمالي عدد اإلزاالت في منطقتي شرق وبنيد
القار بلغ  112إزال ــة ،باإلضافة إلــى توجيه 128
ً
إنذارا بمخالفات بناء ،وذلك منذ بداية الحملة في
الثالث من سبتمبر الماضي وحتى اآلن.
وأوضـ ــح ال ـخــالــد ،ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،على
هامش جولته الميدانية على المنطقتين المذكورتين،
لمتابعة مستجدات حملة إزالة مخالفات البناء في
ً
المحافظة ،أنه "من أصل  83إنــذارا بمخالفات بناء
في عقارات استثمارية في بنيد القار تمت إزالة 71
ً
مخالفة ،كما تمت إزالة  41مخالفة من أصل  45إنذارا
بمخالفات في منطقة شرق".

وط ــال ــب ال ـخ ــال ــد "ب ـ ـضـ ــرورة ت ـح ـمــل ال ـج ـهــات
الـمـعـنـيــة مـســؤولـيــاتـهــا فـيـمــا يـتـعـلــق بالعمالة
الـهــامـشـيــة والـســائـبــة وم ــا تسببه مــن مـشــاكــل"،
ً
الفتا إلى أن "هذه الشرائح أضرت ،بشكل مباشر،
باألوضاع األمنية والصحية والبيئية ،وشكلت
بيئة غير مالئمة للعيش اآلدمي ال تتناسب مع
المجتمع أو العامل نفسه ،وال بد من مواجهتها
على وجه السرعة".
وأش ــاد "بـجـهــود فــريــق ال ـط ــوارئ لـفــرع بلدية
المحافظة ،وجميع مالك العقارات والمستثمرين
ً
المتعاونين مع الفريق والمحافظة ،خصوصا
الذين بادروا بإزالة مخالفات البناء في عقاراتهم
عقب إنذار الفريق لهم".

"حــي على الـفــاح" خرجت مرتجفة وك ــادت تخنق فــي حنجرة
الـمــؤذن الــذي كــان يرفع األذان لصالة العشاء مساء أمــس ،بأحد
مساجد ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) ،بعدما
تربص به شقيقه وسدد إليه عدة طعنات أسالت دماءه في محراب
الـمـسـجــد ،وعـلــى ال ـفــور اسـتـنـفــرت األج ـهــزة األمـنـيــة فــي محافظة
ً
األحمدي إثر تلقيها بالغا بالواقعة.
وفي التفاصيل ،قال مصدر أمني لـ "الجريدة" إنه فور تلقي البالغ
انتقل رجال أمن محافظة األحمدي إلى موقع البالغ ،وتبين إصابة
المؤذن وهو مواطن بالعقد الثالث من عمره بجروح خطيرة كادت
ً
تودي بحياته إثر اصابته بـ  4طعنات نافذة ،الفتا إلى أن المؤذن
المصاب نقل إلــى المستشفى بحالة حــرجــة ،وأجــريــت لــه عملية
جراحية ،وأدخل العناية المركزة بمستشفى العدان.
وأضاف المصدر أن التحريات األولية التي أجراها رجال األمن،
وبناء على إفادة بعض األشخاص داخل المسجد ،تبين أن الجاني
ً
هو شقيق المؤذن ،والــذي يعاني اضطرابات نفسية ،مشيرا إلى
أن رجال األمن تمكنوا من ضبطه وبحوزته سالح الجريمة وهي
سكين حادة ،وعليه أحيل إلى النيابة العامة بعد أن سجلت بحقه
جناية "الشروع بالقتل".

•

محمد الشرهان

أقدم شاب من فئة غير محددي الجنسية على
االن ـت ـحــار فـجــر أم ــس داخـ ــل خـيـمــة نـصـبـهــا هو
وشقيقه خلف سوق الخضار المركزي في منطقة
كبد ،بعد أن علق نفسه بواسطة حبل ربطه في
عمود الخيمة.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ال ـت ــي رواه ـ ــا م ـص ــدر أمـنــي
لـ"الجريدة" ،أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت
بالغا فجر أمس من شخص أفاد بأنه عثر على
شقيقه منتحرا دا خ ــل خيمة يتخذانها مسكنا
ً
لهما فــي منطقة كبد ،مشيرا إلــى أنــه فــور تلقي
البالغ انتقل رجــال أمــن محافظة الفروانية إلى
موقع البالغ ،وعند الوصول شاهدوا جثة معلقة
بحبل في عمود الخيمة.
وأضاف المصدر أن شقيق المنتحر أبلغ رجال
األمن أنه استيقظ من النوم وشاهد جثة شقيقه
البالغ  26عاما معلقة وســط الخيمة ،مبينا أن
رجال األمن سألوه عن سبب وجودهما في هذا
المكان تحديدا وأجاب بأنه وشقيقه يعمالن في
بيع الخضار ،ونصبا هــذه الخيمة خلف شبرة
الخضار ليتمكنا من حضور الـمــزاد الــذي يقام
فجرا لشراء الخضار وبيعه بالتجزئة.
وأشار الى أن رجال األمن أبلغوا وكيل النائب

العام بالواقعة ،والذي حضر إلى الموقع للمعاينة،
وأمـ ــر بــرفــع ال ـج ـثــة وإحــال ـت ـهــا إل ــى إدارة الـطــب
الشرعي لتحديد سبب ووقت الوفاة ،وكلف رجال
المباحث إجراء التحريات الالزمة وأمر بتسجيل
قضية تحت مسمى االنتحار.
مــن جــانــب آخ ــر ،وف ــي ح ــادث منفصل أقــدمــت
مواطنة على محاولة االنتحار مساء أمس األول،
داخل منزل أسرتها في منطقة العدان بمحافظة
مبارك الكبير ،بعد تناولها مشروبا عطريا ،ومن
ثم قطع حنجرتها بواسطة آلة حادة.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ال ـت ــي رواه ـ ــا م ـص ــدر أمـنــي
لـ"الجريدة" ،أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت
بالغا من مسؤولي قسم الحوادث في مستشفى
العدان ،أفادوا خالله بوصول مواطنة في العقد
الثالث من عمرها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة
ناتج عن محاولة انتحار.
وأضــاف المصدر أن رجــال االمــن انتقلوا إلى
المستشفى واستمعوا الفادة ذوي المصابة الذين
ذكروا أنها تعاني من اضطرابات نفسية وتعالج
في مستشفى النفسي ،الفتا الى أن رجــال األمن
أبلغوا وكيل النائب العام الذي أمر بفرض حراسة
على المريضة وإحالتها الى الطب النفسي بعد
تلقي العالج.

«اإلغاثة اإلنسانية» تطلق مشروع «سقيا الماء» «تنمية» تطلق حملتها الثانية لدعم الروهينغا
الخنة :عبوات جاهزة للمساجد والصفوف األمامية
أع ـل ــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
إدارة جمعية اإلغاثة اإلنسانية،
د .سـ ـلـ ـط ــان ال ـ ـخ ـ ـنـ ــة ،انـ ـط ــاق
م ـش ــروع "س ـق ـیــا ال ـ ـمـ ــاء" ،وذل ــك
تـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع الـ ـ ـی ـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي
للمياه ،مشیرا الى أن هدف هذا
الـ ـمـ ـش ــروع تــوف ـي ــر مـ ــاء صـحــي
فـ ــي ع ـ ـبـ ــوات م ـ ـبـ ــردة وج ــاه ــزة
على عــدد من مساجد الكويت،
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ش ـ ـ ـهـ ـ ــر رم ـ ـ ـضـ ـ ــان
ال ـم ـبــارك ولـلـصـفــوف األمــامـيــة
ولنقاط التفتيش وأماكن تقديم
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،ح ـي ــث مـ ــن ال ـم ـقــرر
تــوزيــع  220ال ــف عـبــوة كدفعة
أولى ،إضافة الى تجهيز برادات
لشرب الـمــاء سـتــوزع على عدد
م ــن ال ـم ـنــاطــق ،وك ــذل ــك تجهيز
عــدد مــن المساجد بالكمامات
والمعقمات وسجادات الصالة
ل ـصــاة ال ـت ــراوي ــح وال ـق ـي ــام في
رمضان.
وأشار الخنة الى أن الجمعية
م ـ ــازال ـ ــت ت ـس ـت ـق ـبــل ال ـت ـب ــرع ــات
لـمـشــروع «سـقـیــا ال ـم ــاء» ،حيث
تتلقى تبرعات المحسنين من
خالل الروابط التي سننشرها

«األمم المتحدة» :ماضون في جهودنا إلنقاذهم
•

سلطان الخنة

عبر مواقع الجمعیة بمنصات
التواصل االجتماعي ،مستشهدا
بحديث الرسول صلى الله عليه
وس ـل ــم« :أف ـض ــل ال ـصــدقــة سقي
الماء».
ولـ ـف ــت ال ـ ــى أن ـ ــه ي ـ ـشـ ــارك فــي
الحملة ع ــدد كبير مــن الشباب
والـ ـمـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــن م ـ ــن ك ـ ــل ف ـئ ــات
المجتمع ،كـمــا یـضــم مجموعة
من الشباب الكويتيين لإلشراف
على إعدادها وتنفيذها ،مؤكدا

أن الكويت تزخر بأعداد كبيرة
مــن المتطوعين والـمـتـطــوعــات
من شتى شرائح المجتمع ،وهم
نـ ـم ــوذج ي ـح ـت ــذى ،وي ـحــرصــون
 رغـ ـ ـ ـ ــم األعـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاء ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــةوااللتزامات األسرية والظروف
الصحبة لجائحة كورونا  -على
المشاركة الفاعلة في عمل الخبر.

و ثـ ـ ـ ّـمـ ـ ــن دور ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ب ـلــد
اإلنسانية التي فتحت المجال
ل ـل ـج ـم ـي ــع ،وأصـ ـبـ ـح ــت مـ ـن ــارة
للعمل اإلنساني ،متوجها بوافر
ال ـش ـكــر وال ـت ـق ــدي ــر إل ـ ــى ك ــل من
ساهم في هذه الحملة من أفراد
ومؤسسات.

محمد راشد

أطلقت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية
والتطوير (تنمية) ،حملتها اإلغاثية الثانية
لمساعدة ال جـئــي الروهينغا تحت عنوان
«شــريــان حياة – إغــاثــة وتمكين» ،بحضور
ممثلي المفوضية السامية لألمم المتحدة
ل ـش ــؤون الــاج ـئ ـيــن ل ــدى ال ـكــويــت ومـنـصــة
«.»give
وأكد نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير
العام لـ «تنمية الخيرية» ،د .ناصر العجمي،
فــي كلمة لــه خــال مؤتمر صحافي نظمته
الجمعية أمس" ،سعي الجمعية الى إصالح
البنية التحتية للمنشآت الصحية في عدة
م ـخ ـي ـمــات م ــن خـ ــال تــوف ـيــر الـمـسـتـلــزمــات
والمعدات الطبية للمستشفيات والمرافق
المحلية في المخيمات لخدمة  19ألف الجئ،
إضافة إلى تقديم خدمات التعليم ألكثر من
 13أل ــف الج ــئ ،وصـيــانــة ال ـمــأوى لـ ــ 32ألــف
الجئ من خالل توفير مواد البناء».
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال رئ ـي ــس م ـك ـتــب الـمـفــوضـيــة
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
لـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،د .س ـ ــام ـ ــر حـ ـ ـ ــداديـ ـ ـ ــن ،أن
"المفوضية ماضية في جهودها الرامية الى
إنقاذ الروهينغا في ظل أوضاعهم المعيشية
المتردية" ،مشددا على "ضرورة مد يد العون

العجمي وحدادين والصباح والنقيب قبل بدء المؤتمر الصحافي
لـلــروهـيـنـغــا وج ـم ـيــع ال ـف ـئــات ال ـتــي تـعــانــي
ظروفا قاسية بغية تحسين أوضاعها".
من جهته ،أثنى مدير قسم شراكات القطاع
الخاص في مكتب المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين لدى الكويت نادر
النقيب ،على جهود "تنمية" التي تستهدف
دع ــم وم ـســانــدة  20أل ــف عــائـلــة م ــن الجـئــي
الروهينغا في بنغالدش.
من جانبها ،أشادت رئيسة منصة «،»give

الشيخة شيماء العبدالله المبارك" ،بالجهود
المضنية الـتــي تـقــوم بها "تنمية" فــي دعم
المحتاجين والمعوزين في مختلف أنحاء
العالم ،والسيما الجئي الروهينغا" ،الفتة
الى أن "منصة « »giveأطلقت في عام 2019
لتسهيل عملية التبرعات الفردية لمشاريع
خ ـيــريــة ت ـش ــرف عـلـيـهــا م ــؤس ـس ــات خـيــريــة
رائــدة مسجلة ومعتمدة من وزارة الشؤون
االجتماعية في الكويت".
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زوايا ورؤى
صندوق مياه لألجيال
القادمة!
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

الذين يحلو لهم "التهويل" والتخويف من كارثة قادمة لديهم حجة
مقنعة :تخيلوا ولو ليوم واحد العيش بدون مياه! ماذا سيحل
ً
بكم؟ وإن لم يعجبكم هذا السيناريو ،فسنطرح عليكم سؤاال آخر:
إذا جــاء آخــر الشهر ودخــل بيتكم أو شركتكم مــوظــف تحصيل
المياه ،أو وصلتكم رسالة عبر اإلنترنت :عليكم أن تدفعوا فاتورة
ً
االسـتـهــاك الشهرية  600ديـنــار بــدال مــن  60فـمــاذا سيكون ردة
فعلكم تجاه هذا الطلب؟
أغـلــب الـظــن أن تـلــك الـسـيـنــاريــوهــات مــن وحــي الـخـيــال ،فالناس
بالعموم لم تعان نقصا في المياه لذلك لن تحتاج إلى مثل تلك
الـسـيـنــاريــوهــات ،الـسـبــب أن الــدولــة تــدعــم الـمـيــاه ضـمــن فــاتــورة
الــدعــوم بنسبة  %92والمستهلك يتحمل جــزء ا بسيطا أقــل من
فاتورة الهاتف.
الغريب أن "الكارثة" التي يتوقعونها لم تأت بعد وربما لن تأتي
باألصل ،وإن كانت توقعات الخبراء تؤكد أن المنطقة الخليجية
ً
والعربية ستواجه "مصيرا أسود" بعد  15سنة قادمة ،ربما كان
تحذير األمــم المتحدة للكويت يصب فــي هــذا االتـجــاه بقولها:
ً
"شعبكم يستهلك المياه بشكل قياسي!" ،طبعا هناك فرق شاسع
بين اإلســراف والتبذير بالمياه وبين "ندرتها"؟ هــؤالء يقرعون
الجرس ويطالبون من اآلن بوضع حلول واقعية وفعلية قبل أن
تقع الفأس بالرأس.
إذا انتقلنا إلــى تشخيص األزمــة فسنجد العديد مــن الــدراســات
واألبحاث المبنية على معلومات تفيد بأن "األزمة" قادمة ال محالة،
ومــن السهل أن تجد عـشــرات ال ــدراس ــات ال ـصــادرة عــن منظمات
عالمية ،تلتقي عند نقطة أساسية وهي أن التغير المناخي سيؤدي
إلــى مشاكل في توفير المياه ،إضافة إلــى الــزيــادة الهائلة لعدد
السكان واالستخدامات المرتفعة في الصناعة والزراعة.
البعض يتوقع أنــه في األع ــوام  2025أو  2030أو " 2040ستحل
الكارثة" وسيعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني شحا
في المياه أو "ندرة" بهذا المورد ،والوقوع تحت خط الفقر المائي
الشديد.
الحقيقة أن المبالغة فيها قدر كبير من "التهويل" ،فلم يحدث أن
وقعت حــرب حقيقية بسبب "ن ــدرة" أو "ش ــح" أو "نـقــص" المياه
لذلك فالكالم عن "أن قطرة المياه أغلى من قطرة الدم" ،صحيح من
حيث ارتباط توافر المياه بالوجود وبالحياة وديمومة اإلنسان
والـحـضــارات ،لكن على أرض الــواقــع عندما كانت األزم ــات تبلغ
حدودها القصوى من التوتر فسرعان ما تبرد.
ً
وإمعانا في التهويل ذهب بعض الخبراء إلى التلويح بنشوب
حــرب مياه قادمة قد تقع بين الهند وباكستان ونزاعهما على
ً
واليــة كشمير بكونها تحوي مــورد مياه ضخما جــدا ،أو "حرب
اقتصادية" بين جورجيا وفلوريدا بسبب التنازع على مياه األنهار!
إذا استبعدنا السيناريوهات المشؤومة يضع الدارسون جملة
خيارات لمواجهة "الندرة" و"الشح" بالمياه ومنها:
 -1مد خطوط أنابيب ضخمة من دول الفائض المائي إلى أخرى
فقيرة.
 -2جر جبال جليدية من القطب الشمالي وإذابتها وتخزينها.
 -3شراء مياه ووضعها في ناقالت وتفريغها بحاويات بعرض
البحر.
 –4استخدام ناقالت محملة بمصانع تحلية.
 -5معالجة المياه المستخدمة (مياه الصرف الصحي).
التحدي األكبر للكويت ودول الخليج العربي يكمن في أن %95
من المياه يأتي من التحلية ومن مياه البحر! وهذا األمر معرض
ً
لمشاكل واسعة جدا وخطيرة على األمن المائي ،لذلك يرى عدد
من المهتمين بالبدائل أن "التحلية" ليست هي الحل ،حتى إن كان
البعض يعلن أن وزارة الكهرباء والماء وضعت "خطة مستقبلية"
لتلبية احتياجات الدولة ،بحيث يصل إنتاج الــوزارة إلى قرابة
ً
مليار غالون إمبراطوري يوميا بحلول عام !2035
ً
الكويت كانت بعد الغزو  1.1مليون نسمة تقريبا وتستهلك 150
مليون غالون باليوم ،اآلن بلغت  4.5ماليين نسمة يستهلكون 500
مليون غالون ،وما زال الدعم كما هو  %92تتحمله الدولة ،فال أحد
مهتم بالمصير الذي ينتظره إذا بقيت الحال على ما هي عليه!
صحيح أن الكويت لديها مخزون استراتيجي وجودة مياه عالية،
لكن المستقبل غامض وإن كان البعض يربط "حل األزمة" بإنشاء
"صندوق المياه لألجيال القادمة" على غرار "صندوق احتياطي
األجيال الحالي"!

ةديرجلا

•
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الخليج وثقافة الديمقراطية
ً
( ...)18الخطاب الديني معوقا

أحمد باقر

رياح وأوتاد :إلى إخواننا األعضاء :حرية الرأي ال حرية اإلساءة!
في خضم السيل الهائل من الشتائم
واالنـ ـحـ ـطـ ــاط األخـ ــاقـ ــي ال ـم ـن ـت ـشــر فــي
و ســا ئــل ا لـتــوا صــل استوقفتني حالتان
ً
الب ــد مــن تــأمـلـهـمــا ،خ ـصــوصــا فــي هــذه
األي ـ ـ ـ ــام ،حـ ـي ــث ت ـ ـ ــدور رحـ ـ ــى ال ـم ـط ــال ـب ــة
بالمزيد من الحريات.
األو لـ ــى ،هـجــوم عـلــى أ س ـتــاذ جامعي
ع ـبــر ع ــن رأي ع ـل ـمــي ا ق ـت ـص ــادي بـشــأن
تــأجـيــل أق ـســاط الـبـنــوك ،حـيــث انـهـمــرت
عليه وعلى أبيه ألفاظ التجريح والطعن
في الكرامة ،رغم أنه لم يعبر إال عن رأي
علمي بدهي ،والحالة الثانية كانت عن
تبد أي رأي سياسي
أستاذة جامعية لم ِ
أو اقتصادي ولكن كل ذنبها أنها والدة
لرئيس مجلس األمة الحالي.
وه ـك ــذا يـتــم إق ـح ــام اآلبـ ــاء واألم ـه ــات
ف ــي هـ ــذه الـ ـح ــرب اإلع ــامـ ـي ــة بــأس ـلــوب
الـسـخــريــة والـفـحــش والـقـبــح مــن الـقــول
ً
الـ ـت ــي ط ــال ــت حـ ـت ــى الـ ـقـ ـض ــاة ب ـ ـ ــدال مــن
الـنـقــاش الـعـلـمــي الــرصـيــن مــع أصـحــاب
ذلــك ال ــرأي والـمــوقــف ،وكــم هــو مؤسف
أن تكون الحكومة والتشريعات الحازمة
من المجلس هي الغائب األساسي في
هذه الحرب.
ا لـحــر يــة يــا ســادة هــي حــر يــة التعبير
عـ ــن الـ ـ ـ ــرأي ال حـ ــريـ ــة إبـ ــاحـ ــة اإلس ـ ـ ــاء ة
والمساس بالكرامة وحماية فاعليها،
وال أف ـهــم ك ـيــف ت ـحــول م ـف ـهــوم الـحــريــة
من التعبير الهادف الرزين إلى الدفاع
عــن المسيئين و حــر يـتـهــم فــي ا لـتـطــاول
واإلسـ ـ ـ ــاء ة وح ـم ــاي ــة ال ـم ـت ـط ــاول ـي ــن مــن
المساء لة وإلغاء النصوص التي تحمي
كرامات الناس من اإل ســاء ة والحط من
الكرامة.
ا لـشــر يـعــة اإل ســا مـيــة منعت اإل س ــاء ة
بكل صورها مثل الكذب على األشخاص
والتقول عليهم أو سبهم وشتمهم ،فقد
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المون" ،وقال صلى
يت ْب فأول ِئك ه ُم الظ ِ
الله عليه وسلم" :سباب المسلم فسوق
وقتاله كفر" ،وقال" :من قال في مؤمن ما
ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال" ،أي
عصارة وصديد النار ،وقال" :إن العبد
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ال يلقي
لها باال يهوي بها في جهنم".
وأق ــام عـمــر بــن ال ـخ ـطــاب ،رض ــي الـلــه
عـ ـن ــه ،ح ــد ال ـت ـع ــزي ــر ع ـل ــى م ــن ي ـت ـطــاول
وي ـ ـسـ ــيء عـ ـل ــى الـ ـ ـن ـ ــاس ،مـ ـث ــل ت ـع ــزي ــره
الشاعر الحطيئة عندما هجا الصحابي
الزبرقان بن بدر ،وجاء في الموسوعة
ا لـ ـفـ ـقـ ـهـ ـي ــة" :وإذا س ـ ــب ا لـ ـمـ ـسـ ـل ــم ف ـف ـيــه
التعزير".
واألدلة واألمثلة كثيرة ،وكم يسوء ني
ان ـت ـش ــار ه ــذه األس ــال ـي ــب ال ـم ـحــرمــة فــي
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل ف ــي ب ـلــدنــا ال ـعــزيــز،
ّ
وكم هو محزن أن يطالب بعض الكتاب
والـ ـن ــواب ب ـح ـمــايــة م ـمــارس ـي ـهــا بــإل ـغــاء
ال ـت ـش ــري ـع ــات ال ـت ــي ت ـح ـمــي الـ ـن ــاس مــن
إساء اتهم.
لــذلــك فــإنــي أرى أن مــن أهــم واجـبــات
أعضاء مجلس األ مــة حماية مجتمعنا
ً
من انتشار آفات اللسان خصوصا بين
الشباب ،وتحصينهم من البغضاء التي
وصفها ،صلى الله عليه وسلم ،بأنها:
"ا لـحــا لـقــة ،وال أ ق ــول إ نـهــا تحلق الشعر
ول ـكــن تـحـلــق ال ــدي ــن"( ،ت ـخــريــج مـشـكــاة

ال ـم ـص ــاب ـي ــح) ،ول ـي ـع ـلــم ال ـ ـنـ ــواب أن مــن
وا جـبـهــم تـشــر يــع ا لـتـعــز يــرات المناسبة
ع ـلــى م ــن ي ـم ــارس ه ــذه اإلسـ ـ ــاء ات ،كما
البناء
أن عليهم توجيه الشباب للنقد
ُ
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ـان َع ـ ـ ُـد ّو ا ُّمـ ِـب ـي ـنــا " ،فالكلمة
كـ
ِ
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الطيبة هي التي تؤدي الى تغيير الرأي
ً
والموقف ،وأيضا على المشرعين إرساء
ثقافة مؤداها أن مكافحة الفساد تكون
بنشر األد لــة بشجاعة وتوصيلها إلى
هـيـئــات ا لـنــزا هــة وا لـقـضــاء ال بالسباب
والشتائم التي تفرق المجتمع و تــزرع
األحقاد.
ل ــذل ــك ن ـك ــرر ال ـن ـص ـي ـحــة إلـ ــى اإلخـ ــوة
ف ــي ل ـج ـنــة ال ـت ـع ـل ـيــم واإلعـ ـ ــام بـمـجـلــس
األمة بعدم إلغاء النصوص التي تمنع
اإلسـ ـ ـ ــاء ة إل ـ ــى كـ ــرامـ ــات األش ـ ـخـ ــاص أو
حياتهم الخاصة أو أسرارهم الشخصية
أو نـسـبــة أ ف ـعــال أو أ قـ ــوال غـيــر صحية
لـهــم مــن قــوانـيــن الـمـطـبــوعــات والـمــرئــي
ً
والمسموع ،خصوصا أن هذه القوانين
ً
اكتفت بالغرامات بدال من السجن ،أما
ا لـقــول بــو جــود نـصــوص مشابهة لهذه
ا لـفـقــرات فــي قــوا نـيــن أ خــرى مثل قانون
ً
الـ ـج ــزاء ف ــإن ــه ل ـيــس س ـب ـبــا إللـ ـغ ــاء هــذه
الـ ـفـ ـق ــرات م ــن ق ــان ــون ال ـم ـط ـب ــوع ــات ألن
اإلبقاء عليها أسلوب تشريعي محمود
ّ
ي ـم ــك ــن ال ـق ــاض ــي م ــن األخـ ـ ــذ ب ــال ـق ــان ــون
األ ن ـســب للعقوبة أو ا ل ـب ــراء ة ،فــي حين
يؤدي إلغاؤها من قوانين المطبوعات
إل ــى خــافــات قــانــونـيــة كـثـيــرة نـحــن في
غنى عنها.

ريتشارد ن .هاس وتشارلز أ .كوبشان*

خافيير سوالنا*

تأسيس تحالف القوى لبدء حقبة عالمية

أوروبا المقاومة للهشاشة

ينذر الحوار المحموم الذي دار األسبوع الماضي بين أميركا والصين
فــي أالس ـك ــا ،بضعف ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بينهما ،ويـشـيــر التنافس
المتصاعد بين البلدين بــوضــوح إلــى أن العالم الناشئ الــذي يضم
مراكز قوة متعددة ،يمكن أن ينذر بعصر تتزايد فيه المنافسة والصراع.
ويتمثل جزء كبير من المشكلة في أن بنية الحوكمة الدولية الحالية،
ُ
التي شيد جزء كبير منها بعد الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة،
قد عفا عليها الزمن ،وال ترقى إلى مستوى مهمة الحفاظ على االستقرار
العالمي ،كما أن نظام التحالف المتمركز حول الواليات المتحدة هو
ـاد للديمقراطيات ،وهــو غير مالئم لتعزيز التعاون عبر الخطوط
نـ ٍ
األيديولوجية ،أما مؤتمرات قمة مجموعة الــدول السبع أو مجموعة
العشرين ،التي يتطلب حضورها السفر جوا ذهابا وإيابا عرضية،
ُ
وتمضي الكثير مــن الــوقــت فــي المساومة بشأن البيانات الرسمية،
ً
ً
وتوفر األمم المتحدة منتدى عالميا دائما ،لكن مجلس األمن التابع
لها يجلب اإلثارة اإلعالنية والشلل ألعضائه الدائمين الذين يتمتعون
بحق النقض.
إن المطلوب هو تحالف عالمي للقوى (مجموعة توجيه غير رسمية
ً
ألكثر دول العالم نفوذا) ،ويشير تاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر
إلى الطريق لتحقيق ذلك ،إذ نجح تحالف أوروبا -وهو يضم بريطانيا،
وفرنسا ،وروسيا ،وبروسيا ،والنمسا وأسس في عام  1815-في الحفاظ
على السالم نصف قرن في غياب قوة مهيمنة ،ووسط تنوع أيديولوجي،
واستند تحالف أوروبا إلى االلتزام المتبادل باالعتماد على االتصاالت
المنتظمة والحل السلمي للنزاعات لدعم التسوية اإلقليمية التي أنهت
حروب نابليون الدموية.
ويقدم التحالف العالمي أفضل وسيلة إلدارة عالم لم تعد تهيمن عليه
الواليات المتحدة والغرب ،وسيتألف أعضاؤه من الصين ،واالتحاد
األوروبــي ،والهند ،واليابان ،وروسيا ،والواليات المتحدة؛ ويمثلون
مجتمعين ما يقرب من  ٪70من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي
واإلنفاق العسكري العالمي .إن تضمين تلك الدول الستة ذات النفوذ،
ً
ً
من شأنه أن يمنح نفوذا جيوسياسيا للتحالف العالمي ويحميه في
الوقت نفسه من أن يصبح منصة لنقاش عقيم.
وسيرسل أعضاء التحالف كبار الممثلين الدائمين إلى مقر دائم في
مكان يحدد من خالل االتفاق المتبادل ،وستعقد مؤتمرات القمة على
أساس منتظم ،وحسب الحاجة لمعالجة األزمات ،وعلى الرغم من أن أربع
منظمات إقليمية لن تكون أعضاء رسمية -االتحاد اإلفريقي ،والجامعة
العربية ،ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ،ومنظمة الدول األميركية -فإنها
ستحتفظ بوفود دائمة في مقر التحالف .وعند مناقشة القضايا التي
تؤثر في هذه المناطق ،سيقوم أعضاء التحالف بدعوة المندوبين من
هذه الهيئات والبلدان األخرى ذات الصلة لالنضمام إلى االجتماعات.
ومن شأن تحالف معاصر ،مثل التحالفات السابقة لها في القرن التاسع
عشر ،أن يتيح حوارا استراتيجيا مستداما ،ومن شأنه أن يجلب إلى
ً
طاولة المفاوضات الدول األكثر نفوذا ،بغض النظر عن نوع نظامها،
ومن ثم ،فصل االختالفات األيديولوجية حول الحكم المحلي عن األمور
ً
ً
التي تتطلب تعاونا دوليا ،وسيتجنب التحالف اإلجــراءات الرسمية
ً
والقواعد المقننة ،ويعتمد بدال من ذلك على اإلقناع والتسوية لبناء
توافق في اآلراء.
وسيكون التحالف هيئة استشارية ،تعالج األزمات الناشئة ،وتصوغ
قواعد طريق جديدة ،وتبني الدعم للمبادرات الجماعية ،وليس هيئة
لصنع ال ـقــرار ،وسـتـتــرك مهمة اإلشـ ــراف العملياتي لــأمــم المتحدة
والهيئات القائمة األخرى ،ومن ثم فإن التحالف سيعزز الهيكل الدولي

الحالي ،من خالل الجلوس في مركز القيادة للتخطيط لقرارات يمكن
بعد ذلك اتخاذها وتنفيذها في مكان آخر ،ولن يحل محله.
وعلى غرار تحالف أوروبا ،من شأن تحالف معاصر أن يعزز االستقرار
من خالل تفضيل الوضع اإلقليمي الراهن والسيادة التي تمنع استخدام
القوة العسكرية أو غيرها من الوسائل القسرية لتغيير الحدود القائمة أو
اإلطاحة باألنظمة ،إال في حالة اإلجماع الدولي ،ويحتفظ األعضاء بالحق
في اتخاذ إجــراء من جانب واحد عندما يرون أن مصالحهم الحيوية
معرضة للخطر ،والوضع األمثل هو أن يجعل الحوار االستراتيجي
ً
المستمر التحركات األحادية أقل تواترا ويزعزع االستقرار.
وسيسعى التحالف أيضا إلى إيجاد استجابات جماعية للتحديات
الطويلة المدى ،مثل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والشبكات
اإلرهــابـيــة ،وتـعــزيــز الصحة العالمية ،وصـيــاغــة معايير فــي الفضاء
اإللكتروني ،ومكافحة تغير المناخ ،وغالبا ما تقع هذه األمور المهمة
بين الثغرات المؤسسية التي يمكن للمجموعة أن تمألها.
تخيل ما الــذي كــان يمكن أن يحدث لو أسست مجموعة عالمية بعد
الحرب ال ـبــاردة .لو كــان األمــر كذلك لربما كانت القوى الكبرى قــادرة
على تجنب الـحــروب األهلية أو على األق ــل جعلها أقــل سفكا للدماء
في يوغوسالفيا ،وروانــدا ،وسورية؛ ولربما كانت روسيا ،والواليات
المتحدة ،قــادرتـيــن على صياغة أرضـيــة مشتركة بـشــأن هيكل أمني
ألوروبا ،مما يزيل االحتكاكات المستمرة بشأن توسع الناتو ،ويمنع
االستيالء على األراضي الروسية في جورجيا وأوكرانيا .وكان احتواء
جائحة فيروس كورونا سيكون ممكنا بصورة أفضل لو قامت مجموعة
توجيهية تتكون من قوى عظمى بتنسيق االستجابة منذ اليوم األول.
وتطلعا إلى المستقبل ،سيكون تحالف القوى العالمية مكانا للتخفيف
من خطر أن تؤدي الخالفات بين الواليات المتحدة والصين بشأن تايوان
إلى صدام كبير ،ويمكن أن تسهل الحل السلمي لألزمات السياسية في
أماكن مثل أفغانستان وفنزويال ،ويمكنه وضع معايير للحد من تدخل
الدول في السياسات الداخلية لبعضها.
ً
ً
ومــع ذلــك ،لن يكون تأسيس تحالف عالمي حــا سحريا ،إذ نــادرا ما
يضمن عقد اجتماعات مع قوى العالم إجماعا بينها ،وغالبا ما سيكون
نجاح التحالف قائما على إدارة التهديدات التي يتعرض لها النظام
اإلقليمي والعالمي ال القضاء عليها ،وستقبل المجموعة التوجيهية
ً
المقترحة كال من الحكومات الليبرالية وغير الليبرالية على أنها شرعية
وذات سلطة ،مما يعني التخلي عن رؤية الغرب الطويلة األمد لنظام
عالمي أسس على صورته .كما أن حصر العضوية في الجهات الفاعلة
ً
األكثر أهمية وتأثيرا من شأنه أن يضحي بالعضوية لصالح الفعالية،
مما سيعزز التسلسل الهرمي والتفاوتات في النظام الدولي.
لكن التحالف العالمي له ميزة هائلة ،فهو يقدم أفضل الطرق وأكثرها
واقعية لتعزيز إجماع القوى العظمى؛ ودائما ما تكون األشياء القابلة
للتطبيق وال ـتــي يمكن تحقيقها أفـضــل مــن تـلــك الـمــرغــوبــة ولكنها
مستحيلة ،والبديل األكثر احتماال لمجموعة توجيه تتكون من القوى
العظمى -عالم جامح ال يديره أحد -ليس في مصلحة أحد.
* ريتشارد ن .هاس ،رئيس مجلس العالقات الخارجية ،وهو مؤلف
كتاب «العالم :مقدمة موجزة» .وتشارلز أ .كوبشان ،زميل أقدم في
مجلس العالقات الخارجية ،وأستاذ الشؤون الدولية بجامعة
جورجتاون ،ومؤلف كتاب «العزلة :تاريخ الجهود األميركية لحماية
نفسها من العالم».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ُ
اسـتـخ ِـد َمـت كلمة "المرونة" عددا مذهال من المرات منذ اإلعالن عن جائحة
كورونا  2019قبل عام واحــد ،ويفسر أغلب الناس "المرونة" على أنها
تعني عكس "الهشاشة" ،وهــي أقصى ما تتمناه األســر والشركات في
هذه األوقات العصيبة ،لكن المرونة باعتبارها هدفا جماعيا ،تفتقر إلى
الطموح ،فالنقيض الحقيقي للهشاشة شيء أكثر جــرأة ،وأوروبــا على
وجه الخصوص تستطيع أن تذهب إلى ما هو أبعد كثيرا في السعي
وراء هذا النقيض.
في كتابه الصادر عــام  2012بعنوان "مقاومة الهشاشة :األشياء التي
َ
تـك ِـسـب من الفوضى" ،يشير نسيم نيكوالس طالب إلى أن "الشيء ال َـم ِـرن
ُ
ـقاوم للهشاشة
يـقــاوم
الصدمات ويبقى على حــالــه" ،فــي حين أن "الـم ِ
ُ َ ِّ
ويـذك ُـرنا هذا المفهوم بالقول المأثور الشهير الذي جاء على
يتحسن"،

لسان الفيلسوف األلماني فريدريك نيتشه" ،ما ال يقتلني يجعلني أقوى".
ربما تبدو اإلشارة إلى هذه الحكمة مبتذلة بعض الشيء ،نظرا للخسائر
في أرواح البشر نتيجة للجائحة والمعاناة الهائلة التي أحدثتها ،ولكن
من الواضح أن منطقها قابل للتطبيق على سياقات بعينها.
يعمل نظام المناعة فــي أجسامنا ،على سبيل المثال ،بهذه الطريقة
على وجه الدقة ،وهو ما يسمح للقاحات بتحفيز إنتاج أجسام مضادة
باستخدام عامل ُمـعد ،وعندما يتعلق األمر بالسياسة العامة فمن المتوقع
أن تخرج أنظمتنا من الضغوط التي تخضع لها حاليا أشد قوة ،فتجتذب
المزيد من الموارد وتستفيد منها بشكل أفضل ،وخارج الحدود الوطنية،
يصدق قول نيتشه على بعض هياكل الحكم المتعددة المستويات ،مثل
االتحاد األوروبي.
َ َ َّ
ينبئنا التاريخ بأن مشروع التكامل األوروبي تـشـكـل بفعل الضربة تلو
األخرى ،مع تحول أغلب الصعوبات إلى دروس مستفادة ،ففي السنوات
العشر الـتــي سبقت ان ــدالع الـجــائـحــة ،شهد االت ـحــاد األوروب ـ ــي األزم ــة
"الوجودية" تلو األخرى :الركود العظيم ،وأزمة اليورو ،وأزمة الهجرة ،ثم
خروج بريطانيا ،لكن االتحاد األوروبي تمكن من النجاة من هذا ال َـعـقد
المتقلب ،وفعل ذلك من خالل تعميق تكامله ،وهي حقيقة يجري تجاهلها
غالبا .ينبغي للكتلة أن تستجيب بالطريقة ذاتها ألزمة كوفيد ،19التي
ستصاحبنا لفترة طويلة ،وقد نجحت الكتلة بالفعل في إرســاء أسس
متينة ،فعلى الرغم من الكشف عن أوجــه القصور التي تعيب االتحاد
األوروبــي ،وأن إدارتــه للجائحة لم تكن بال شائبة على اإلطــاق ،ينبغي
لنا أن ندرك أن القادة األوروبيين كسروا بعض المحظورات المهمة .على
وجه الخصوص ،عندما اندلعت الجائحة ،كان بوسع ِقـلة من المحللين
أن يخمنوا أن الكتلة قد توافق على إصدار دين مشترك على نطاق ضخم
لتمويل المنح للبلدان األعضاء المتضررة من الركود.
سلطت أزمة كوفيد 19الضوء على احتياج االتحاد األوروبــي إلى مزيد
من الضمانات ،وقد رأينا هذا في بداية الجائحة ،عندما تسببت ندرة
اإلمدادات الطبية األساسية في كسر التضامن داخل أوروبا ،ونحن نرى
ذلك اآلن أيضا ،حيث تتسبب مشكالت اإلمداد في إعاقة طرح اللقاحات
في مختلف أنحاء الكتلة ،ورغم أن االتحاد األوروبي يستطيع أن يتباهى
بتمويل تطوير لقاح  Pfizer/BioNTechالناجح ،فإنه كان يفتقر إلى الحزم
في مراحل أخرى من العملية ،وإنشاء اتحاد صحي أوروبي من شأنه أن
يساعد الكتلة في تصحيح أوجه القصور هذه وتخفيف المخاطر المنتظرة
في المستقبل .ينطبق المنطق ذاته على العديد من المجاالت األخرى ،وقد
بدأت بالفعل مبادرات مثل التعاون المنظم الدائم في معالجة االنقسام
المفرط في االتحاد األوروبي في ما يتصل باألمن والدفاع ،فمنذ تولى
الرئيس جو بايدن منصبه ،زعم بعض المراقبين مرة أخرى أن هذا التركيز
ينطوي على خطر عرقلة تعاون أوروبــا األمني مع الواليات المتحدة،
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الخطاب الديني المعاصر والمذاع عبر منابر اإلعالم المختلفة غير
ً
معين لثقافة الديمقراطية ،بل هو عامل معوق لها غالبا.
ّ
لطالما شخص أهل االختصاص وعشرات الكتاب والباحثين المهتمين
بالشأن الثقافي عامة ،وبالخطاب الديني خاصة ،أمــراض الخطاب
ً
ً
الديني السائد ،مضمونا وأسلوبا ،بهدف تجديده وتطويره ليواكب
ً
التغيرات التي تمر بها المجتمعات الخليجية سياسيا واجتماعيا
ً
واقتصاديا ،لكن هذا التشخيص بقي تنظيرا يتداوله المختصون ال
تأثير له على واقع الخطاب الديني.
بـيــدي بحث نفيس للفقيه الــدسـتــوري الكبير الــدكـتــور أحـمــد كمال
أبوالمجد ،رحمه الله ،حول الخطاب الديني المعاصر ،شخص فيه
سبعة أمراض مزمنة:
 -1الترهيب والتخويف ال الترغيب والتبشير.
 -2التشديد على الناس وتوسيع دائرة المحرمات والواجبات وتضييق
دائــرة المباحات في مخالفة للقاعدة األصولية (األصــل في األفعال
وفي تناقض مع أصول اإلسالم الكبرى
والتصرفات واألشياء اإلباحة) ِ
التي بنيت على التيسير ورفع المشقة ورفع الحرج ،تشهد لها نصوص
عديدة منها "يريد الله بكم اليسر وال يريد بكم العسر"!:
 -3التمسك بظاهر النصوص وإغفال مقاصد الشريعة وغاياتها.
 -4إغفال األولويات ومراتب الواجبات الدينية.
 -5إهمال دور العقل والعلم في تكوين عقلية المسلم.
 -6التعلق بالماضي والغفلة عن المتغيرات المعاصرة والتوجس
من المستقبل.
 -7عدم تقبل اآلخر سواء اآلخر المحلي أو اآلخر الخارجي.
تبدو ثقافة الديمقراطية عصية في مجتمعات يسودها مثل هذا الخطاب
الذي يقوم على الترهيب والتخويف والتشديد على أتباعه ،ويعمل على
إقصاء اآلخر المواطن وتهميشه.
ال يمكن لقيم الديمقراطية أن تتوطن فــي مجتمعاتنا الخليجية،
وفقهاؤنا وأهل الذكر عندنا يظنون أنهم إنما يوقعون عن الله تعالى
فيما يفتون ويصدرونه من آراء فقهية! هذا من جملة األوهام الموروثة،
فما كان لبشر أن يوقع عن الله تعالى عدا رسوله عليه الصالة والسالم
ً
فيما بلغه عن ربه ،كيف وهو القائل لقائده بريدة :إذا حاصرت قوما
وطلبوا أن تنزلهم على حكم الله ،فال تنزلهم على حكم الله بل أنزلهم
على حكمك ،فإنك ال تدري أتصيب حكم الله .علينا تصحيح هذه األوهام
بتأكيد أن أهل الفتوى والعلماء إنما يعبرون عن فهمهم هم ال عن الله
تعالى ،وهي أفهام قابلة للصواب والخطأ.
متى يتطور خطابنا الديني ويرتقي إلى مستوى احتضان اإلنسان
ألنه إنسان مكرم من خالقه ،بغض النظر عن دينه ومذهبه وجنسه؟
لقد نجح اآلخرون في تطوير خطابهم الديني إلى مستوى رائع ،تحدث
عنه الباحث الكويتي المتميز ،د حامد الحمود في مقالة رائعة قبل
سنوات ،بعنوان "يوم أحد في كنيسة" ،قال فيه" :إنه اعتاد في زيارته
ً
لمدينة صغيرة بوالية وسكونسن األميركية أن يتمشى صباحا في
الحدائق المحيطة ،وذات يوم أحد رأى مجموعات من رجــال ونساء
وأطـفــال يدخلون مبنى ضخم ،هو مبنى الكنيسة ،فدفعه الفضول
لدخولها ،وجــد القس يبدأ بالصالة ثــم األنــاشـيــد الدينية يرددها
الحضور بمشاركة الموسيقى في أجواء روحانية بهيجة ،ثم استمع
ً
للقس مناجيا:
اجعلني يا إلهي قناة لتحقيق السالم.
وعندما تكون هناك كراهية مكني من زرع المحبة ،واغفر لي عندما
أكون سببا في جرح اآلخرين.
وعندما يكون هناك شك ليكن هناك إيمان ،وعندما يكون هناك يأس
من الحياة ليكن هناك أمل.
وعندما يكون هناك ظالم ليكن هناك نور ،وعندما يكون هناك حزن
ً
حوله بهجة وفرحا.
اجعلني يا إلهي قناة لتحقيق السالم.
وازرع محبتي في قلوب الناس لكي أحبهم من دواخل روحي".
نحن أولى بهذا الخطاب اإلنساني ،فقرآننا مع حقوق اإلنسان الضعيف
والمظلوم والكسير والمهمش ،ورسولنا عليه الصالة والسالم رحمة
مهداة ،بعث ليتمم مكارم األخالق ،داعيا إلى ربه بالحكمة والموعظة
الحسنة.
ً
أخيرا  :األجدر بخطابنا الديني العناية بقضايا التضييق على الحريات
وانتهاكات حقوق اإلنسان في مجتمعاتنا وجعلها من أولوياته .األولى
ً
ً
بخطابنا الديني أن يكون نموذجا راقيا في التسامح مع المفكرين
وفي تقبل الرأي اآلخر ،ومناصرة حريات التعبير واإلعالم
اآلخرينِ ،
* كاتب قطري
			
وحقوق المهمشين.

وخاصة في إطار منظمة حلف شمال األطلسي ،دون داع ،لكن دعم قدرات
أوروبا الدفاعية كان ضروريا قبل انتخاب دونالد ترامب ،وال يزال كذلك
اآلن ،وسيتردد صدى فوائده على جانبي المحيط األطلسي.
على نحو مماثل ،يحاول االتحاد األوروبــي تحسين مكانته في سباق
التكنولوجيا العالمي من خالل تكثيف الجهود في قطاعات مهمة مثل
الذكاء االصطناعي والرقائق الدقيقة ،وفيما يتصل باالنتقال إلى الطاقة
الخضراء ،ينبغي للكتلة أن تستكشف مبادرات التنمية الصناعية األخرى
على غرار تحالف البطاريات األوروبي.
في القطاع المالي ،بدأت تظهر ببطء سوق رأس المال األوروبية ،وفيما
يتصل بالتجارة ،يستطيع االتحاد األوروبي أن يعمل على توسيع حيز
المناورة المتاح له إذا تمكن من تأمين دور أكثر بروزا لليورو في النظام
النقدي الدولي .هذا من شأنه أن يسمح لبلدان االتحاد األوروبي بحماية
أنفسها من تطبيق العقوبات التي تتجاوز الحدود الوطنية ،والتي تتدخل
في النشاط التجاري من خالل تعريض القدرة على الوصول إلى األنظمة
المالية وعمالت دول أخرى للخطر.
مــن الممكن أن تـنــدرج كــل هــذه المقترحات تحت مفهوم "االستقاللية
االستراتيجية" ال ــذي أصبح عنصرا أساسيا فــي مناقشات السياسة
األوروب ـيــة ،ولكن من ســوء الحظ ،تسبب هــذا المصطلح في ســوء فهم
وخــاف ،وعلى هذا فقد يكون من األفضل لتسهيل اإلجماع اإلقــال من
التركيز على المصطلح والتركيز بشكل أكبر على الحقيقتين البدهيتين
اللتين يسعى إلى التوليف بينهما .فمن ناحية ،من الواضح أن االتحاد
األوروبي من غير الممكن أن يتخلى عن التعاون المتعدد األطراف ،الذي
يشكل جزءا من الحمض النووي للمشروع األوروبي ،وهو بالتالي أساسي
للهيئة التي ُيـظ ِـهـر بها ذاته خارجيا .من ناحية أخرى ،من الواضح بالقدر
ذاته أن االتحاد األوروبي يجب أن يتحلى باإلرادة والقدرة على تحديد
ومالحقة أولوياته بطريقة تقوم على االكتفاء الذاتي.
في نهاية المطاف ،يتعين علينا كأوروبيين أن نطمح إلى العيش وفقا
لمعاييرنا ،وهو ما قد يرقى إلى احتضان االستقاللية بمعناها االشتقاقي
الدقيق ،وعلى هــذا ،فسيكون من قبيل المفارقة أن تتعارض التدابير
المذكورة أعاله مع هذه المعايير بالذات .بعبارة صريحة ،يتعين على
االتحاد األوروبــي أن يمتنع عن التحول نحو تدابير الحماية أو اتخاذ
خطوات قد تعرقل بدرجة خطيرة المنافسة الحرة بين الشركات األوروبية.
عالوة على ذلك ،تستطيع أوروبا في كثير من الحاالت تعزيز أمن إمداداتها
من خالل التنويع بدال من إعادة توطين اإلنتاج.
بمجرد انتهاء الجائحة ،سيواصل االتحاد األوروبي مواجهة معارك أطول
أمدا ،فبين أمور أخرى ،أصبح بقاؤه كقوة سياسية عالمية من الدرجة
األولــى مهددا ،وستتفاقم المشكلة بفعل التدهور الديموغرافي وتآكل
التعددية في مختلف أنحاء العالم حاليا.
لكن أوروبا لديها القدر الكافي من األصول المادية وغير الملموسة لتأمين
دور رائد في العالم ،شريطة أن تستخدم هذه األصول بذكاء واتساق .ال
يعني الحرص
يعني هذا بالضرورة إنشاء "واليات متحدة أوروبية" ،لكنه
َ
على احتضان التحديات كحافز لتقوية دفاعاتنا ،بما يتفق مع َمـثـل مقاومة
الهشاشة ال ُـمـل ِـهـم.
* الممثل األعلى األسبق للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في
االتحاد األوروبي ،وأمين عام منظمة حلف شمال األطلسي ووزير
خارجية إسبانيا سابقا ،وحاليا رئيس ( )EsadeGeoمركز أبحاث
االقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية ،وهو زميل متميز لدى
مؤسسة بروكنجز.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٣١١

٥.760

٤.٦٦٥

2.396 2.798 3.305

شركات تبحث عن تمويل ...وقرارات المنح مؤجلة بسبب الحظر

ً
البنوك ّ
تعوم بعض الشركات بسيولة لتسيير األعمال مؤقتا
محمد اإلتربي

كـشـفــت م ـص ــادر اسـتـثـمــاريــة أن عـ ــددا من
الشركات ،بعضها تشغيلية ،تبحث عن تمويل
أو حتى الحصول على اعتمادات بنكية ،إال
أن ال ـق ــرارات النهائية بـخـصــوص حصولها
على تمويل مؤجلة أو معطلة ،بسبب الحظر
وتوقعاته على بيئة األعـمــال ،وفــق تأكيدات
مصرفية لمسؤولي الشركات.
وفي التفاصيل ،أوضحت المصادر أن هناك
ج ـمــودا نسبيا فــي عـمـلـيــات الـمـنــح الـجــديــد
لـلـتـمــويــل ،فـمــن وجـهــة نـظــر مـصــرفـيــة ،لفتت
إل ــى الـحـظــر يبطئ ويـقـلــص مــن أداء ال ــدورة
االقتصادية المتباطئة أساسا ،حيث تعاني
اقـتـصــادات العالم كــافــة ،ومــع فــرض الحظر
واس ـت ـمــرار تقليص األع ـم ــال ،ف ــإن احـتـمــاالت

ّ
التعثر تـكــون أعـلــى ،وبالتالي تــرفــع البنوك
درجات المخاطر.
وزادت ال ـم ـص ــادر أن ش ــرائ ــح ك ـث ـيــرة من
األف ــراد متوقفة أيـضــا حتى على مستويات
حتى  10آالف دينار،
مبالغ ضئيلة ال تتجاوز ّ
مشيرة الى أن هناك حالة ترقب عام لكثير من
المعطيات واألحداث والمؤثرات االقتصادية
عموما ،حيث إن البنك يشترط فيمن يحصل
عـلــى تـمــويــل أن يملك ال ـقــدرة وال ـك ـفــاء ة على
االلتزام بسداد الدين في كل الظروف.
وبـ ـ ّـي ـ ـنـ ــت م ـ ـص ـ ــادر مـ ـص ــرفـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى أن
ّ
المصارف ليست في متسع ألن تتحمل المزيد
م ــن ال ـم ـخ ـص ـص ــات ،خ ـص ــوص ــا أن ال ـج ـهــات
الرقابية تجنح دائما الى التحوط الى أبعد

أخبار الشركات
«صناعات» تخسر 52.21
مليون دينار وتوزع %5منحة
ت ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــدت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
الصناعات الوطنية القابضة 52.21
مـلـيــون دي ـنــار بـمـقــدار  37.5فلسا
للسهم خالل  ،2020مقابل تحقيقها
أرباحا بقيمة  46.53مليونا بواقع
 33.3ف ـل ـســا لـلـسـهــم خـ ــال ،2019
وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع 5
في المئة أسهم منحة عن اداء العام
الماضي.

«االمتياز» تربح  2.4مليون دينار من بيع تابعة
قامت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية وشركاتها
التابعة بتوقيع عقد بيع أسهم شركة تابعة (شركة الــدار
للهندسة واإلنشاءات) إلى شركة زميلة ،لعدد  54.24مليون
سهم تمثل ما نسبته  50.69في المئة من رأسمال الشركة
بـمـبـلــغ  15.81م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،عـلـمــا بــأنــه ج ــار ات ـخ ــاذ كل
اإلجراءات الخاصة إلتمام الصفقة.
وقالت الشركة إنه سينتج عن صفقة البيع ربح يقارب 2.4
مليون دينار ،وسيبلغ صافي النقد المتحصل  9.2ماليين،
بعد تسوية مــد يــو نـيــات مــع المشتري بمبلغ  6.6ماليين
تقريبا ،وستظهر في البيانات المالية لالمتياز خالل الربع
األول من العام الجاري.

مدى ،والتحفظ الشديد بأعلى من المطلوب،
وبــالـتــالــي ليست كــل طـلـبــات الـشــركــات التي
تـطـلــب تـمــويــا حــالـيــا عـلــى ق ــوائ ــم االنـتـظــار
تستحق المخاطرة بالمنح.
وأضافت :ثمة عمليات تمويل يتم تلبيتها
بالحد األد ن ــى للحفاظ على تعويم العمالء
ال ــذي ــن ف ــي ح ــاج ــة إلـ ــى ال ـس ـيــولــة الس ـت ـمــرار
األعمال ،أو من لديه تأثر مؤقت بسبب ظروف
التباطؤ الناجمة عن الحظر.
وكـشـفــت أن ه ــذا الـنـهــج ســائــد حـتــى على
م ـس ـتــوى ال ـب ـن ــوك األج ـن ـب ـي ــة ،ف ـفــي ال ـظ ــروف
العادية كانت بعض البنوك األجنبية تخاطر
ب ـم ـنــح ش ــرك ــات ت ــرف ــض ت ـمــوي ـل ـهــا م ـص ــارف
محلية ،بهدف كسب عميل وبناء عالقة طويلة

األجل ،إال أن ذلك الهامش من المخاطرة غير
موجود بالمطلق حاليا حتى من المصارف
األجنبية.
وذه ـبــت ال ـم ـصــادر ال ــى أن بـعــض العمالء
األف ـ ـ ـ ــراد والـ ـش ــرك ــات ع ــرض ــوا ع ـل ــى ال ـب ـنــوك
ال ـح ـصــول عـلــى تـسـهـيــات حـتــى م ــع ضـمــان
وديعة قائمة لــدى البنك ،إال أن الـقــرار أيضا
مؤجل.
على صعيد آخر ،طمأنت مصادر عليمة بأن
السيولة متوافرة ،إال أن الظروف غير مواتية
للمخاطرة ،مشيرة الى أنه مع تحقيق انفتاح
أكبر تتحول األوضاع نحو التحسن ،ومبينة
أن الفترة التي أعقبت الحظر الكلي شهدت
انفراجة كبيرة في أداء كثير من القطاعات.

عمليا ،تتوقع أوســاط مصرفية أن يشهد
الربع الثاني تحسنا نسبيا في االنفتاح ،ومن
المرتقب أن يتحرك ملف التمويل.
تجدر اإلشارة الى أن حجم التمويل الجديد
لـكــل الـقـطــاعــات بـيــن ديسمبر  2020ونهاية
يناير  ،2021بلغ  136مليون دينار فقط لكل
القطاعات ،مما يعني أن متوسط نصيب البنك
 13.6مليونا ،على أساس  10مصارف محلية،
وبحسب مـصــادر يمكن أال يـتـجــاوز نصيب
بعض البنوك الحقيقي مليوني دينار.
ويـبـلــغ إجـمــالــي الـتـسـهـيــات الـقــائـمــة لكل
القطاعات حاليا  39.917مليونا ،منها 12.7
مليونا تسهيالت إسكانية و 1.6تسهيالت
استهالكية.

تراجعات محدودة لمؤشرات البورصة
والسيولة  29.2مليون دينار

ارتفاع نشاط مجموعة انتقائية من أسهم السوق «الرئيسي» وضغط من «القيادية»

«معادن» تجدد عقدي تسهيالت ائتمانية بـ  6.73ماليين دينار
وافـ ـ ـ ــق م ـج ـل ــس إدارة شـ ــركـ ــة الـ ـمـ ـع ــادن
والصناعات التحويلية على تجديد عقدي
تسهيالت ائتمانية مع البنوك المحلية بقيمة
 6.73ماليين دينار.
وقالت الشركة إن قيمة العقد األول 2.85
مـلـيــون دي ـنــار مــع زي ــادة حـجــم التسهيالت
االئتمانية بنحو  750ألف دينار ،أمام العقد
ال ـثــانــي فـسـجـلــت قـيـمـتــه  3.88مــاي ـيــن ،مع
زيادته بــ 100ألف دينار؛ مدة سنة لتغطية
نفقات الشركة.
كما وافق مجلس اإلدارة على شطب قيمة
الـمـمـتـلـكــات وال ـع ـق ــارات وال ـم ـع ــدات ،والـتــي
خسرتها الشركة نتيجة هدم مباني المصنع،
وهدم المبنى اإلداري للشركة المزالة من قبل
البلدية في جنوب إمغرة.
ً
يأتي ذلك تنفيذا للتوصية الصادرة عن

 ...وتخسر 2.48
مليون دينار
بلغت خسائر شركة المعادن
والصناعات التحويلية خالل عام
 2020نحو  2.48مليون دينار ،بما
يعادل  27.61فلسا للسهم ،مقابل
تـحـقـيـقـهــا خ ـســائــر بـقـيـمــة 2.12
مـلـيــون ،بـمــا ي ـعــادل  23.57فلسا
للسهم خالل عام .2019

«األولى» :استقالة
الدوسري
تقدمت شركة البوابة الوطنية
ل ـل ـت ـج ــارة الـ ـع ــام ــة والـ ـمـ ـق ــاوالت
ومـ ـمـ ـثـ ـلـ ـه ــا أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـ ــدوس ـ ـ ــري،
باستقالتها مــن عـضــو يــة شركة
األولى لالستثمار ،اعتبارا من 28
مارس  ،2021بناء على طلبها.

وزير التجارة والصناعة في  25يناير ،2021
بــإزالــة وإخ ــاء الـشــركــة مــن موقعها جنوب
إمـ ـغ ــرة ،وتـحـتـفــظ ال ـشــركــة ب ـحــق الـمـطــالـبــة
بالتعويض عن جميع األضرار الناجمة عن
تنفيذ التوصية المذكورة.
ول ـف ـت ــت «م ـ ـعـ ــادن» إلـ ــى أن األثـ ـ ــر ال ـمــالــي
ل ـل ـت ـس ـه ـيــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة سـيـنـعـكــس عـلــى
البيانات المالية للشركة ،منوهة بأن التكلفة
التاريخية للممتلكات والعقارات والمعدات
المشطوبة كما في  31ديسمبر  2020بلغت
 7.76ماليين دينار.
وأدى ذلك إلى االعتراف بخسائر انخفاض
بصافي القيمة الدفترية بقيمة  1.14مليون
دينار ،وكذلك انخفاض بقيم المخزون بمبلغ
 350.12ألــف ديـنــار ،كتقدير أولــي إلــى حين
الوصول للقيمة النهائية للخسائر.

«أهلي متحد» :ال تطورات جديدة بشأن
استحواذ «بيتك»
قال البنك األهلي المتحد ،إنه لم تطرأ أي تطورات جديدة
بشأن مد فترة التأجيل الستئناف إجراءات االستحواذ على
البنك من قبل بنك بيت التمويل الكويتي.
وأشار البنك الى أنه سيتم اإلفصاح عن أي تطورات جديدة
بخصوص الموضوع فور اتخاذها.

«مواشي» :توقيع عقد قرض بقيمة
 14.5مليون دينار
ذكرت شركة تجارة ونقل المواشي أنها وقعت عقد قرض
صناعي مضمونا برهن تجاري مع بنك الكويت الصناعي
لتمويل شراء السفينة «الكويت» ،بقيمة  14.5مليون دينار،
على أن يتم الـســداد بصفة نصف سنوية ابـتــداء مــن 2022
وتنتهي في .2030
وأشارت الشركة الى أن الفائدة عادية على حدود القرض
المستخدم فقط بواقع  3.5في المئة.

رفع ميزانية «أبوظبي للصادرات»
بـ  ٢٠٠مليون دوالر
وافـ ـ ــق م ـج ـلــس إدارة صـ ـن ــدوق أب ــوظ ـب ــي لـلـتـنـمـيــة عـلــى
تخصيص  735مليون درهم ( 200مليون دوالر) لدعم مكتب
أبوظبي للصادرات (أدكس) لعام  ،2021بهدف المساهمة في
تعزيز الصادرات الوطنية باعتبارها إحدى الركائز األساسية
لتحقيق النمو االقتصادي في دولة اإلمارات.
ً
ووف ـقــا لما ذكــرتــه وكــالــة أنـبــاء اإلمـ ــارات (وام) ،فقد شهد
ً
حجم ميزانية «أبوظبي للصادرات» خالل العام الحالي نموا
بلغت نسبته  33.3في المئة ،بمقدار  184مليون درهم ،مقارنة
بميزانية عام .2020
والتزم «أدكس» بعمليات تمويلية بقيمة  500مليون درهم
(ما يعادل  136مليون دوالر أميركي) في سنته األولى لبدء
عملياته التشغيلية عام  2020على هيئة قروض وضمانات
لتمويل المستوردين والمشترين مــن الـخــارج لـشــراء سلع
وخدمات من الشركات اإلماراتية في القطاعات غير النفطية.
ويساهم الوصول إلى تمويل الصادرات الذي يوفره «أدكس»
فــي د عــم االستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا
المتقدمة.
ويـمـنــح تــزويــد المشترين الـخــارجـيـيــن بالتمويل ال ــازم
الشركات اإلماراتية ميزة استراتيجية قوية ،السيما في إطار
المناخ االقتصادي الحالي ،الذي يشهد العديد من التحديات
المتمثلة فــي صعوبة الــوصــول إلــى التمويل الـتـجــاري في
العديد من األسواق العالمية الناشئة.
(د ب أ)

●

علي العنزي

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
ً
ً
الكويت تراجعا محدودا بنهاية
تعامالت ،أمــس ،وهــو التراجع
الوحيد بين مؤشرات األسواق
ال ـم ــال ـي ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،وك ــان ــت
خـســائــر مـتـســاويــة لـلـمــؤشــرات
األربعة.
وخسر مؤشر الـســوق العام
نسبة  0.19فــي المئة أي 10.9
ن ـ ـقـ ــاط ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
 5760.13نقطة بسيولة مستقرة
منذ  3جلسات هي  29.2مليون
دي ـن ــار ت ــداول ــت  186.5مـلـيــون
سهم عبر  7605صـفـقــات ،وتم
ً
تداول  129سهما ربح منها 45
ً
سهما وخسر  63بينما استقر
 21دون تغير.
وخـســر مــؤشــر الـســوق األول
نـسـبــة م ـقــاربــة كــانــت  0.17في
المئة أي  10.91نقاط ليقفل على
مـسـتــوى  6311نـقـطــة بسيولة
ً
متراجعة قياسا على الجلستين

الـســابـقـتـيــن تــوقـفــت عـنــد 16.5
مليون دينار تداولت حوالي 50
مليون سهم عبر  2633صفقة،
وربح  6أسهم فقط مقابل تراجع
ً
 12سـهـمــا واس ـت ـق ــرار  7أسـهــم
دون تغير.
وخ ـس ــر م ــؤش ــر رئ ـي ـســي 50
نسبة قريبة كــذ لــك بنسبة 0.2
في المئة أي  9.86نقاط ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  4855.71نقطة
ب ـس ـيــولــة ب ـل ـغــت  10.1مــايـيــن
ديـنــار تــداولــت كمية أسـهــم من
الجلسة السابقة بلغت 104.5
ماليين سهم عبر  3330صفقة،
ً
وربــح  13سهما مقابل تراجع
 25واستقرار  7دون تغير.

تردد وحذر مستمر
بــدأت جلسة بداية األسبوع
أمـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي ب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
ً
ع ـلــى إيـ ـق ــاع ب ـط ــيء خ ـصــوصــا
على األسـهــم الـقـيــاديــة ،وكانت
ت ــداوالتـ ـه ــا ب ـس ـيــولــة م ـح ــدودة

وب ـعــروض بيع وطـلـبــات شــراء
أق ـ ـ ــل م ـ ــن مـ ـع ــدالتـ ـه ــا وان ـت ـه ــى
معظمها إلى خسارة كان أبرزها
خـســارة الــوطـنــي مستوى 800
ف ـل ــس وإقـ ـف ــال ــه ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ً
 797فلسا كذلك خسرت أسهم
أج ـي ـل ـي ـتــي والـ ـب ــورص ــة بـيـنـمــا
رب ـح ــت أس ـه ــم بـيـتــك والـخـلـيــج
واستقر زين المحمل باألرباح
لـ ـيـ ـص ــل م ـ ــؤش ـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق إلـ ــى
المنطقة الحمراء بسيولة هي
األدنــى خــال هــذا الشهر ،الذي
شارف على االنتهاء وسيطوي
ص ـف ـحــة ال ــرب ــع األول م ــن ه ــذا
العام.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ن ـش ـطــت أسـهــم
ع ــدي ــدة ف ــي الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي
ورئيسي  50قد تكون النتائج
ال ـس ـنــويــة وت ــوزي ـع ــات األربـ ــاح
ع ــام ــل دع ـ ــم ل ـم ـع ـظ ـم ـهــا ،وك ــان
أبرزها سهم العيد الذي صعد
بنسبة كـبـيــرة بـلـغــت  11.8في
المئة وبسيولة جيدة تجاوزت
 330أ ل ــف د ي ـنــار ليستمر على

نشاطه للجلسة السادسة على
التوالي.
وت ـح ــرك ــت أس ـه ــم كـتـلــة إيـفــا
وتصدرت النشاط وعــادت إلى
طليعة األسهم في قائمة األفضل
ً
نشاطا ،وربح منها سهم أرزان
بينما استقر إيفا كذلك عقارات
الكويت ،وتحرك أعيان وأسهم
الـمـشـتــركــة وخـلـيـجــي وم ـنــازل
وانتهى مؤشر السوق الرئيسي
إلـ ـ ــى خـ ـ ـس ـ ــارة بـ ـعـ ـش ــري نـقـطــة
مئوية كذلك.
ً
خليجيا ،كان اللون األخضر
مـسـيـطــرا عـلــى اق ـف ــاالت جميع
مؤشرات األسواق المالية بدول
مجلس التعاون الخليجي عدا
ال ـكــوي ـتــي ال ـ ــذي خ ـســر ُع ـشــري
ن ـق ـط ــة مـ ـئ ــوي ــة ف ـ ـقـ ــط ،وق ـ ـ ــادت
مـ ــؤشـ ــرات أس ـ ـ ــواق ال ـس ـعــوديــة
ومسقط الرابحين وكانت أسعار
ال ـن ـف ــط أقـ ـف ـل ــت ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ً
 64.5دوالرا لـلـبــر مـيــل بنهاية
تـعــامــاتـهــا األس ـبــوع ـيــة مـســاء
الجمعة الماضية.

« »S&Pتثبت تصنيف السعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة
بدعم توقعات نمو االقتصاد العام الحالي مع التعافي من تداعيات الجائحة
ث ـب ـتــت وك ــال ــة س ـت ــان ــدرد آنـ ــد ب ــورز
 Standarad and Poorsالتصنيف
االئـ ـتـ ـم ــان ــي لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة ،م ـ ــع ن ـظ ــرة
مستقبلية مستقرة بدعم من توقعات
بعودة االقتصاد إلى النمو خالل العام
ال ـحــالــي م ــع ال ـت ـعــافــي ال ـتــدري ـجــي من
تداعيات جائحة كورونا.
وت ــوق ـع ــت ال ــوك ــال ــة ،ف ــي ت ـقــريــرهــا،
أن يسجل االقـتـصــاد الـسـعــودي نموا
بنسبة  2فــي المئة ،خــال عــام ،2021
بعدما سجل انكماشا نسبته  4.1في
المئة ،خالل العام الماضي.
ك ـم ــا ت ــوق ــع ال ـت ـق ــري ــر ت ــراج ــع عـجــز
الـ ـم ــوازن ــة وارت ـ ـفـ ــاع ف ــائ ــض ال ـم ـي ــزان
الجاري ،بدعم من تحسن أداء االقتصاد
العالمي وارتفاع أسعار النفط.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ت ـح ـســن م ــؤش ــرات
الموازنة ومستويات الدين باإلضافة
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى خ ـ ـ ـطـ ـ ــط ت ـ ـ ـنـ ـ ــويـ ـ ــع االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد
واالستثمارات بعيدا عن النفط في إطار
رؤية  ،2030يدعم التوقع بالحفاظ على
التصنيف السيادي للمملكة.

وقالت وزارة المالية ،على حسابها
فـ ــي «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،إن «ت ـص ـن ـي ــف وك ــال ــة
ستاندرد آند بورز جلوبال يؤكد قوة
وثبات االقتصاد السعودي».
ورف ـع ــت ال ــوك ــال ــة ف ــي وق ــت ســابــق،
توقعاتها ألسعار النفط للعام الجاري
من  50دوالرا للبرميل إلــى  60دوالرا
للبرميل.
وأوضحت أن الحكومة مستمرة في
تحقيق رؤية المملكة  2030الطموحة
التي تم إعالنها في عام  ،2016مشيرة
إلى أنه تم تحقيق العديد من اإلنجازات
ال ـم ـه ـمــة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ــاإلص ــاح ــات
االجتماعية ،وزيادة حقوق المرأة.
وت ـ ـش ـ ـيـ ــر الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــرة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة
الـمـسـتـقــرة ،إل ــى أن الــوكــالــة تـتــوقــع أن
يظل المركز المالي وصــافــي األصــول
الخارجية على مدى العامين المقبلين
قـ ــويـ ــا بـ ـم ــا ي ـك ـف ــي لـ ــدعـ ــم ال ـت ـص ـن ـيــف
االئتماني.
وقــالــت الــوكــالــة إن المملكة ال تــزال
تمتلك أصــوال سيادية قوية ،مضيفة

أن السعودية هي الدولة الوحيدة في
العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على
تصدير النفط الفائض ،وبالتالي فهي
قــادرة على زيــادة (أو خفض) اإلنتاج
بـنـحــو مـلـيــونــي بــرمـيــل فــي ال ـيــوم في
غـ ـض ــون أي ـ ـ ــام ،وإلـ ـ ــى ج ــان ــب قــدرت ـهــا
اإلنـتــاجـيــة الـكـبـيــرة ودورهـ ــا الــريــادي
في أسواق النفط ومنظمة «أوبك» ،فإن
هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من
جانب العرض والمرونة المالية التي ال
تتوافر لمنتجي النفط اآلخرين.
وعـلــى صعيد المالية الـعــامــة ،فقد
خ ـف ـضــت ال ــوك ــال ــة ت ـق ــدي ــرات ـه ــا ب ـشــأن
العجز في ميزانية عام  2020من 14.1
في المئة إلى  11.2في المئة كنسبة من
الناتج المحلي اإلجمالي عن تقريرها
ال ـمــاضــي فــي سبتمبر  .2020وتـقــدر
الوكالة أن يصل العجز في الميزانية
لـلـعــام الـمــالــي  ،2021إل ــى نـحــو  5في
المئة.
وبينت الوكالة أن المملكة واحدة من
الدول القليلة في المنطقة التي طبقت

إصــاحــات هيكلية قوية على صعيد
الـمــالـيــة ال ـعــامــة ،بـمــا فــي ذل ــك تطبيق
ضريبة القيمة المضافة ،إذ أسهمت
بـشـكــل كـبـيــر ف ــي نـمــو اإلي ـ ـ ــرادات غير
النفطية ،التي وصلت إلى نحو نصف
إجمالي اإليرادات في عام .2020
وراجـ ـع ــت ت ـقــديــرات ـهــا ب ـش ــأن عجز
الـحـســاب ال ـجــاري كنسبة مــن الناتج
المحلي اإلجمالي للعام المالي 2020
ليصل  2.3في المئة مقارنة ب ــ 8.7في
ال ـم ـئــة ف ــي ت ـقــريــرهــا ال ـس ــاب ــق ،وت ـقــدر
الــوكــالــة أن يـحـقــق ال ـح ـســاب ال ـجــاري
فائضا بنحو  4.8في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي للعام المالي .2021
وخفضت تقديراتها لحجم الدين
ال ـ ـعـ ــام ك ـن ـس ـبــة مـ ــن الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي
اإلج ـم ــال ــي ل ـع ــام  2021إل ــى  30.2في
المئة مقارنة بـ  38.2في المئة بتقريرها
األخير في سبتمبر  ،2020وقدرت بأن
يـصــل إلــى نـحــو  41فــي الـمـئــة بحلول
عام .2024
وذك ــرت أن السعودية مستمرة في

استراتيجيتها الطموحة لالستثمار
والـتـنــويــع االق ـت ـصــادي ،مبينة أنــه تم
تحقيق العديد من اإلنجازات المهمة
الخاصة برؤية السعودية .2030
وت ــوقـ ـع ــت نـ ـم ــو الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي
اإلجمالي الحقيقي القتصاد المملكة
بنحو  2في المئة للعام المالي الحالي
مقارنة بانكماش في عام  2020بنحو
 4.1في المئة.
ولـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت الـ ـ ــوكـ ـ ــالـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه م ــن
ال ـم ـت ــوق ــع أن تـ ـق ــوم ال ـح ـك ــوم ــة بــدعــم
النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل
المشاريع الكبرى عن طريق صندوق
االستثمارات العامة وصندوق التنمية
الوطني ،إذ أشار صندوق االستثمارات
العامة إلى امتالكه أصوال بقيمة 400
مليار دوالر ويخطط لنموها إلى 1.1
تريليون دوالر بحلول عام  ،2025كما
يهدف إلــى استثمار ما ال يقل عن 40
م ـل ـيــار دوالر س ـنــويــا ف ــي االق ـت ـصــاد
المحلي.
(العربية نت)
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«المناقصات» يؤجل مشاريع نفطية تجاوزت مليار دوالر
تم تغيير المواعيد النهائية
لتقديم العطاءات للمشاريع
الواقعة في شمال الكويت في
عدة مناسبات.

قيود السفر لمنع
انتشار «كورونا»
ّ
صعبت على
المقاولين إرسال
خبراء للنظر في
مواقع المشاريع
قبل تقديم عروضهم

مـ ـ ـ ّـددت ال ـك ــوي ــت ال ـم ــوع ــد ال ـن ـهــائــي لـتـقــديــم
العطاء ات لمشاريع مرافق اإلنتاج الجوراسي
( )JPFالمعروفة بــاســم  JPF-4و ،JPF-5بسبب
مـشـكــات ف ــي ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي للمناقصات
ً
العامة ( ،)CAPTوفقا لمصادر صناعية.
وبحسب «مـيــد» ،قــال أحــد الـمـصــادر إنــه تم
تمديد المناقصة ،ألن «ا لـمـنــا قـصــات العامة»
ل ــم يـنـتــه ب ـعــد م ــن ب ـعــض ال ـم ـســائــل المتعلقة
ً
بالمناقصة مــع شركة نفط الكويت ،مضيفا :
«لــم يتم تمديد العطاء بسبب طلبات من قبل
المقاولين الذين قدموا عطاءات».
وقــد تــم بالفعل تغيير الـمــواعـيــد النهائية
لتقديم العطاءات للمشاريع الواقعة في شمال
الكويت في عدة مناسبات .وتشمل المواعيد
النهائية لتقديم العطاء ات السابقة  26يناير
و 28فبراير و 7مارس و 21مارس.
وت ــم إصـ ــدار وث ــائ ــق الـمـنــاقـصــة ف ــي األص ــل
فــي  13سبتمبر مــع ا لـمــو عــد النهائي لتقديم
العطاءات في  22ديسمبر  .2020ومن المفهوم
أن االض ـطــراب الـنــاجــم عــن جائحة Covid-19
ً
هو المسؤول جزئيا على األقل عن التأخيرات.
وق ــد جـعـلــت ق ـيــود الـسـفــر الـمـصـمـمــة لمنع
انتشار الفيروس من الصعب على المقاولين
إرسـ ـ ــال خ ـب ــراء لـلـنـظــر ف ــي م ــواق ــع ال ـم ـشــاريــع
قـبــل تـقــديــم عــروض ـهــم .وت ـقــدر قيمة العقدين
الرئيسيين لمشروعي  JPF-4و JPF-5بأكثر من
مليار دوالر.
من المقرر أن تقع المنشأة المعروفة باسم
 JPF-4بــالـقــرب مــن حقل الـصــابــريــة فــي شمال

الـكــويــت ،وستقع  JPF-5على بعد أقــل مــن 10
كيلومترات شرق  .JPF-4وسيتم استخدام كال
المرفقين إلج ــراء اخـتـبــار ومعالجة ومناولة
سوائل آبار الهيدروكربون الرطب والحامض
من حقول النفط والغاز المتعددة.
وتشمل هذه الحقول الروضتين ،والصابرية،
وشمال غرب الروضتين ،وأم ناقة ،وأبوظبي،
وبـ ـح ــرة ،وحـ ـق ــول م ـ ــرات ون ـج ـمــة ســارج ـي ـلــو،
باإلضافة إلى تشكيالت أخرى تقع في الحقول
الجوراسية .وكال المشروعين عبارة عن منشآت
إن ـتــاج سطحية بــريــة ،وسـيـتــم تنفيذها على
أساس البناء والتملك والتشغيل ( )BOOمن قبل
المقاول ،مع وجود خيار لشركة نفط الكويت
إلعادة شرائها في تاريخ الحق.

نطاق المشروع
م ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـتــم ب ـنــاء ال ـم ـن ـشــآت بـطــاقــة
إنتاجية  50.000برميل في اليوم ( )b / dمن
الخام الحلو المعالج (زيت الجوراسي الخفيف)
مع  40درجة  -50درجة جاذبية ،معهد البترول
األ م ـي ــر ك ــي ( ،)APIو 150م ـل ـيــون قـ ــدم مكعب
قياسي/يوم من الغاز الغني الحلو والمجفف.
وسـيـشـمــل كــاهـمــا وحـ ــدة مـعــالـجــة الـمـيــاه
المنتجة ووحدة استرداد الكبريت ،باإلضافة
إلى المرافق وأنظمة الدعم المرتبطة بها .وتم
إخ ـبــار مـقــدمــي ال ـع ـطــاء ات ب ــأن مــرحـلــة تنفيذ
ال ـخــدمــات لـكــل مـنـشــأة سـتـبـلــغ إج ـمــالــي 780
ً
ً
يوما تقويميا.

من المفهوم أن ما مجموعه  11شركة مؤهلة
ً
أصال لتقديم عطاءات على المشاريع .وليس من
المتوقع أن تستعد جميع الشركات المؤهلة
ً
مسبقا لتقديم عطاء ات للمشاريع ،حيث كان
من المتوقع في األصل طرح عطاء ات  JPF-4و
 JPF-5في النصف الثاني من عام  .2018وقد تم
بالفعل منح ثالثة عقود أخــرى لمرافق إنتاج
العصر الجوراسي.
تستغل الـكــويــت مـكــامــن كــربــونــات العصر
الجوراسي في شمال البالد لتلبية استهالك
ال ـغ ــاز ال ـم ـتــزايــد .وبـ ــدأت شــركــة نـفــط الـكــويــت
إنتاج الغاز من حقل الغاز الجوراسي في مايو
 2008مع بدء تشغيل مشروع المنبع المعروف
بــاســم مـنـشــأة اإلن ـت ــاج األول ـ ــى  .50وتـحـتــوي
الخزانات الجوراسية على مجموعة متنوعة من
الهيدروكربونات تتراوح من النفط إلى مكثف
الغاز مع الغاز الحامض.
في يناير  ،2020كشفت  MEEDعن تشغيل
طائرة  JPF-3في حقل غرب الروضتين بالكامل.
ً
وقد منحت شركة نفط الكويت عقدا بقيمة 377
مـلـيــون دوالر لـلـمـشــروع إل ــى شــركــة سبيتكو
الكويتية في يوليو  .2016في وقت سابق من
هذا الشهر ،أعلنت شركة المجموعة المشتركة
ل ـل ـم ـق ــاوالت ( )CGCCوم ـق ــره ــا ال ـك ــوي ــت أنـهــا
ً
حصلت على  138دوالرا.

 358مليون دوالر صافي
دخل «إيكويت» في 2020
أعلنت مجموعة «إيكويت» العالمية
نـتــائـجـهــا الـمــالـيــة ل ـعــام  ،2020محققة
ً
خالل فترة الربع األخير منه أرباحا قبل
الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
بلغت  309ماليين دوالر ،مقارنة بـ 335
ً
م ـل ـيــونــا لـلـفـتــرة ذات ـه ــا م ــن ع ــام ،2019
ف ــي ح ـيــن بـلـغــت األرب ـ ـ ــاح ق ـبــل ال ـفــوائــد
والضرائب واإله ــاك واالستهالك لعام
ً
 2020مـبـلـغــا ق ــدره  945مـلـيــون دوالر،
مقارنة بـ  1.12مليون دوالر لعام ،2019
وبلغ صافي الدخل بعد الضريبة 358
ً
ً
مليونا  ،مقارنة بـ  638مليونا في عام
.2019
وعلى الرغم من التحديات العالمية،
استمرت منشآت «إيكويت» حول العالم
عن العمل بأمان والحفاظ على معدالت
اإلنـتــاج المعتادة ،وال تــزال المجموعة
ً
ً
ً
منتجا رائ ــدا ق ــادرا على االسـتـفــادة من
مركز التكلفة التنافسي واالستمرارفي
توصيل جميع منتجاتها حول العالم.
ً
وتعليقا على النتائج ا لـمــا لـيــة ،قال
ن ــاص ــر الـ ــدوسـ ــري ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لمجموعة «إيكويت»« :واصلت مجموعة
إيكويت قدرتها على التعافي وتمتعها
بالمرونة في العمل بأمان ونجاح خالل
هذه الفترة غير االعتيادية ،على الرغم
مــن تـصــاعــد وت ـيــرة الـتـحــديــات فــي عــام

ناصر الدوسري
 2020بسبب جــائـحــة ف ـيــروس كــورونــا
المستجد».
وأض ــاف« :بفضل الركائز األساسية
ال ـتــي بـنـيــت عـلـيـهــا مـجـمــوعــة إيـكــويــت
ّ
تمكنا مــن الحفاظ على التزامنا تجاه
ال ـع ـم ــاء دون ت ـع ــري ــض ص ـح ــة فــرق ـنــا
ً
وسالمتها للخطر ،والتي تشكل دائما
أول ــوي ـت ـن ــا ال ـق ـص ــوى ،وس ـ ــوف نستمر
بحرصنا فــي المستقبل عـلــى التركيز
على تعزيز قدراتنا التنافسية من خالل
اتخاذ ق ــرارات استراتيجية تساهم في
إضفاء قيمة مستمرة لمساهمينا».

ً
الدوالر يكتسب زخما بعد شهادتي باول ويلين أمام الكونغرس
«الوطني» :توقعات بانتعاش االقتصاد في األشهر المقبلة بفضل توسع برامج اللقاحات وحزمة التحفيز
ذكر «الوطني» أن أقوى
سلطتين اقتصاديتين في
الواليات المتحدة أكدتا أن
هناك المزيد من العمل
الذي يتعين القيام به ،وأن
المخاطر ال تزال كبيرة أمام
مسار االنتعاش االقتصادي،
في حين أدى تمديد اإلغالق
األوروبي إلى استنفاد الثقة في
االنتعاش العالمي ،في حين أن
مخاوف التضخم في الواليات
المتحدة ما زالت تتصدر بؤرة
االهتمام.

مطالبات البطالة
األميركية تصل إلى
أدنى مستوياتها
منذ بداية الجائحة

ارتفاع الناتج
المحلي اإلجمالي
األميركي بنسبة
 %4.3على أساس
سنوي بنهاية العام
الماضي

نمو النشاط
التجاري في منطقة
اليورو ألول مرة
منذ  6أشهر

قال تقرير أسواق النقد األسبوعي الصادر
عــن بنك الـكــويــت الــوطـنــي ،إنــه فــي أول ظهور
مـ ـشـ ـت ــرك ل ـه ـم ــا ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ت ـح ــدث
رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي
ج ـيــروم ب ــاول ووزيـ ــرة الـخــزانــة جــانـيــت يلين
ف ــي اس ـت ـعــرض ل ـت ـطــورات م ــؤش ــرات الـتـعــافــي
مــن بــراثــن األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي خلفتها
الـجــائـحــة ،وفــي حين شــدد ب ــاول على حرص
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي ع ـلــى دعـ ــم االق ـت ـصــاد
األميركي بقوة أطول فترة ممكنة ،أكدت يلين
أن البيانات االقتصادية المشجعة يجب أال
تصرف االنتباه عن التقدم الذي ال يزال يتعين
إحرازه.
في التفاصيل ،وفي وول ستريت ،تراجعت
األس ـهــم بـعــد ش ـهــادة ب ــاول ويـلـيــن أم ــام لجنة
الـخــدمــات الـمــالـيــة فــي الـكــونـغــرس األمـيــركــي،
أمــا على صعيد آفــاق النمو ،فمن المتوقع أن
ينتعش االقتصاد في األشهر المقبلة ،بفضل
الـتــوســع الـتــي تـشـهــده بــرامــج الـلـقــاحــات ،إلــى
جــانــب حــزمــة الـتـحـفـيــز الـمــالـيــة ال ـتــي قدمها
الرئيس بايدن والبالغ قيمتها  1.9تريليون
دوالر.
وعلى صعيد تمرير خطة التحفيز المالية
التي اقترحها الرئيس جو بايدن ،صرحت يلين
أن من الممكن أن تعود الواليات المتحدة إلى
«التوظيف الكامل» في عام .2022
ّ
وأيــد بــاول ذلك الــرأي ،بقوله إن «االنتعاش
االقـ ـتـ ـص ــادي ت ـق ــدم ب ــوت ـي ــرة أسـ ـ ــرع م ـم ــا ك ــان
ً
م ـتــوق ـعــا وم ــن ال ـم ـق ــرر أن يـشـهــد ال ـم ــزي ــد من
التحسن».
ك ـمــا اس ـت ـب ـعــد ال ـم ـخ ــاوف ال ـم ـت ــزاي ــدة الـتــي
تشير إلى أن زيادة اإلنفاق هذا العام قد تؤدي
الرتفاع معدل التضخم ،مما يجعل من الصعب
ً
السيطرة عليه ،قائال «تشير توقعاتنا إلى ان
ً
ً
التضخم لن يكون مرتفعا ولن يستمر طويال».
كما شدد باول على أن االحتياطي الفدرالي
ً
لــن يـتـحــرك فـجــأة نـحــو سـيــاســة أكـثــر ت ـشــددا،
وأن ــه بـعـيــد عــن ات ـخــاذ خ ـطــوات إلل ـغــاء دعمه
النقدي لالقتصاد عن طريق إبطاء مشترياته
من األصول ،على الرغم من توقعات مسؤولي
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي ال ـت ــي تـشـيــر إل ــى نمو
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  6.5في المئة
هذا العام.
وعلى الرغم من ذلــك ،أكــدت أقــوى سلطتين
اقتصاديتين في الواليات المتحدة أن هناك
المزيد من العمل الــذي يتعين القيام بــه ،وأن
المخاطر ال تــزال كبيرة أمــام مسار االنتعاش
االقتصادي.
وأدى تمديد اإلغالق األوروبي إلى استنفاد
ال ـث ـقــة ف ــي االن ـت ـع ــاش ال ـع ــال ـم ــي ،ف ــي ح ـيــن أن
م ـخــاوف التضخم فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ما
زالت تتصدر بؤرة االهتمام.
وتقدم باول ويلين للشهادة المشتركة للمرة
الثانية أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ
يوم األربعاء الماضي.
وفـ ــي سـ ـي ــاق شـ ـه ــادت ــه ،اس ـت ـع ـبــد بـ ـ ــاول أن
ال ـم ـخ ــاوف ال ـمــرت ـب ـطــة ب ــاالرت ـف ــاع األخ ـي ــر في
تكاليف االقتراض طويل األجــل قد يكون لها
تأثير سلبي على انتعاش االقتصاد األميركي،
ً
قــا ئــا  ،إن األ س ــواق تكيفت بطريقة «منظمة»
ً
مــع توقعات اقتصادية أكـثــر إشــراقــا ،وكانت
الشهادة إعادة لفحوى شهادتهما أمام مجلس
النواب.
كما دحض التحذيرات المتعلقة بأن ارتفاع
ً
عــائــدات السندات كــان كبيرا لــدرجــة أن يصل
إلى مستوى االنذار أو يستدعي تدخل الجهة
التنظيمية ،وص ــرح بــأنــه« :ك ــان هـنــاك شعور
ضمني بتحسن التوقعات االقتصادية ،ويجب
ً
أن يكون ذلك جــزء ا من أسباب عودة األسعار
ل ــارت ـف ــاع م ــن ال ـم ـس ـتــويــات الـمـنـخـفـضــة غير
االعتيادية ،والعودة إلى المستويات التي من
المرجح أن نراها».
ً
وأض ـ ــاف ب ـ ــاول« :س ــأك ــون ق ـل ـقــا إذا ل ــم تكن
العملية منظمة أو إذا كانت الظروف اشتدت
لدرجة أنها قد تهدد تعافينا».
وارتفعت عائدات السندات األميركية طويلة
األج ــل مـنــذ بــدايــة ال ـعــام ال ـحــالــي ،إذ تــداولــت
السندات ألجل  10سنوات عند مستوى 1.66
في المئة ،أي أعلى بكثير من مستوى  0.9في
المئة الذي شهدناه في يناير.
ً
لكن السوق استقر أخيرا بعد وصولها إلى
ً
أعلى مستوياتها خالل  14شهرا عند  1.75في
المئة األسبوع الماضي ،ويدعم هذا االستقرار
سلسلة حديثة من مزادات سندات الخزانة ،إذ
تمكنت وزارة الـخــزانــة يــوم األرب ـعــاء مــن بيع

سندات ألجل خمس سنوات بقيمة  61مليار
دوالر بعائد قدره  0.85في المئة.

بيانات إيجابية على صعيد الوظائف
والناتج المحلي اإلجمالي
وصلت معدالت المطالبات الجديدة للحصول
على إعانات البطالة في الواليات المتحدة إلى
أدنــى مستوياتها المسجلة منذ بداية جائحة
كــوفـيــد  ،19 -إذ انخفضت إلــى  684ألــف طلب
األسبوع الماضي مما يدل على تسارع وتيرة
تعافي سوق العمل من تداعيات تلك الجائحة.
وك ـش ــف ت ـقــريــر وزارة ال ـع ـمــل األم ـي ــرك ـي ــة يــوم
الخميس الماضي أن مطالبات البطالة المقدمة
ل ـل ـبــرامــج االع ـت ـي ــادي ــة ان ـخ ـفــض ل ـل ـمــرة األولـ ــى
وبمقدار  97ألف طلب في األسبوع المنتهي في
 20الجاري.
وكـ ــانـ ــت ت ـل ــك الـ ـ ـق ـ ــراءة أفـ ـض ــل مـ ــن ت ــوق ـع ــات
االقتصاديين ،التي إشارت إلى انخفاضها إلى
 730أل ــف طـلــب ،وتـعــد بــذلــك أدن ــى مـسـتــوى تم
اإلعالن عنه منذ عام.
ك ـم ــا أن ـه ــا ك ــان ــت الـ ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ ب ــداي ــة
الجائحة في الواليات المتحدة التي انخفضت
فيها المطالبات إلى ما دون أعلى نقطة مسجلة
قبل تفشي الجائحة عند  695ألف طلب.
وأ ظـهــر تقرير منفصل صــدر يــوم الخميس
الماضي أن الناتج المحلي اإلجمالي األميركي
ً
سجل نـمــوا بنسبة  4.3فــي المئة على أ ســاس
سنوي بنهاية الـعــام الـمــاضــي ،أي بــزيــادة 1.1
ً
في المئة مقارنة بالربع السابق ،وأعلى قليال
من التقديرات األولية.
وســاهــم فــي تـعــزيــز تـلــك الـبـيــانــات انخفاض
م ـعــدالت االصــابــة ودخ ــول المستشفيات ،إلــى
ج ــان ــب ال ـت ــوس ــع ال ـس ــري ــع ف ــي طـ ــرح ال ـل ـقــاحــات
المضادة لفيروس كورونا.
وتعهد الرئيس جــو بــايــدن بتوفير جرعات
كافية لجميع البالغين بحلول مايو المقبل.
إضــافــة إلــى ذلــك ،ضاعف هدفه المتمثل في
توفير  100مليون جرعة لقاح في أول  100يوم
من واليته إلى  200مليون جرعة.
كما حث الرئيس بعض الواليات األميركية
على تخفيف قيود اإلغــاق ،بينما قام البعض
اآلخـ ــر ب ــإزال ــة جـمـيــع ال ـق ـيــود ال ـم ـفــروضــة على
الشركات.
وال يمكن إغفال تمرير خطة بايدن للتحفيز
االقتصادي بقيمة  1.9تريليون دوالر.

باول خالل شهادته أمام الكونغرس

البيانات
االقتصادية
المشجعة
يجب أال
تصرف
االنتباه عن
التقدم الذي
ال يزال يتعين
إحرازه

يلين

نمو نشاط األعمال في منطقة اليورو
ً
شهدت أنشطة األعمال في منطقة اليورو نموا
ً
ملحوظا للمرة األولى منذ  6أشهر ،إذ وصلت
قراءة مؤشر القطاعين الصناعي والخدمات إلى
 52.5في مارس مقابل  48.1في فبراير.
ويشير ارتفاع المؤشر فوق مستوى  50إلى
تحسن وتيرة النمو االقتصادي بمعدل أفضل
ً
مما كان متوقعا ،فيما يعزى بصفة رئيسية إلى
زيادة اإلنتاج الصناعي.
فقد ارتفع مؤشر مدير المشتريات الصناعي
المركب في ألمانيا إلــى  56.8مقابل  51.1في
فـبــرا يــر ،فيما يـعــد أ عـلــى مستوياته المسجلة
ً
خالل  37شهرا.
كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات  -الذي تضرر
ب ـشــدة مــن ج ــراء الـجــائـحــة  -ووص ــل إل ــى أعلى
مستويته المسجلة منذ سبعة أشهر.
لكن على الرغم من ذلك ،تدهورت التوقعات
في ظل فرض ألمانيا عمليات إغالق وقيود أكثر
صــرامــة .ويـتــوقــع البنك الـمــركــزي األوروب ــي أن
يصل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للعام
الحالي  4في المئة لمنطقة اليورو وبنسبة 4.1
في المئة لعام .2022
ل ـكــن ووسـ ــط ال ـص ــدم ــات األخـ ـي ــرة ف ــي مـســار
االنتعاش االقتصادي ستعتمد آفاق النمو على
تطورات الجائحة ووتيرة طرح برامج اللقاحات.

تزايد «األعمال» بالمملكة المتحدة
قبل تخفيف تدابير اإلغالق
أظـ ـه ــرت ال ـب ـي ــان ــات الـ ـ ـص ـ ــادرة ف ــي الـمـمـلـكــة
ال ـم ـت ـحــدة أن ق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات ق ــد ت ـف ــوق على
القطاع الصناعي في مارس للمرة األولــى منذ
بداية الجائحة ،مما يدل على انتعاش أنشطة
األعمال في ظل بداية تدفق الطلبات قبل تخفيف
تدابير اإلغالق.
فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب
إلى أعلى مستوياته المسجلة خالل سبعة أشهر

ً
وصوال إلى  ،56.6وبلغت قراءة المؤشر الفرعي
ً
لقطاع الخدمات  ،56.8الذي يعتبر أيضا أعلى
مـسـتــويــاتــه خ ــال سـبـعــة أش ـه ــر ،بـيـنـمــا وصــل
مؤشر القطاع الصناعي إلــى  ،55.6الــذي يعد
أعلى مستوياته في ثالثة أشهر.
ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى ارتفاع
الطلبات الـجــديــدة ،إذ تلقى م ــزودو الخدمات
ح ـ ـجـ ــوزات س ــاب ـق ــة م ــن ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ،بـيـنـمــا
استشهد المصنعون بطلبات مسبقة من شركات
ال ـض ـيــافــة وت ـج ــار ال ـت ـجــزئــة وس ــط االس ـت ـعــداد
إلعادة فتح أنشطتهم ،وأعلنت الشركات قيامها
بتوظيف العمالة إلعادة بناء قدراتها للعمل.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،كـشـفــت ب ـيــانــات الـتـضـخــم
ال ـ ـصـ ــادرة ب ـش ـكــل م ـن ـف ـصــل ع ــن ت ـب ــاط ــؤ م ـعــدل
تضخم أسعار المستهلكين إلى  0.4في المئة
في فبراير مقابل  0.7في المئة الشهر السابق،
وهو انخفاض غير متوقع يعزى إلى حد كبير
إلى انخفاض غير موسمي في أسعار المالبس
والسيارات المستعملة ولعب االطفال.
كـ ـم ــا تـ ـب ــاط ــأت وت ـ ـيـ ــرة ال ـت ـض ـخ ــم ال ـس ـن ــوي
األس ــاس ــي ،الـ ــذي يستثني األس ـع ــار المتقلبة
والموسمية مثل الطاقة وال ـغــذاء ،إلــى  0.9في
المئة مقابل  1.4في المئة الشهر السابق ،ليسجل
بذلك أدنى قراءة له في ستة أشهر.
وعكست تلك األرقــام التداعيات الناجمة عن
تدابير اإلغ ــاق ،وســط إغــاق أنشطة التجزئة
غير األساسية وقلة الطلب على المالبس من
األشخاص العالقين في المنازل ،لكن توقعات
االقتصاديين تشير إلى تسجيل نمو في الربيع
مع بداية تخفيف القيود االجتماعية.
ويتوقع بنك إنكلترا أن يرتفع التضخم قرب
المستوى المستهدف البالغ  2فــي المئة هذا
ال ـع ــام نـتـيـجــة ارت ـف ــاع أس ـع ــار ال ـطــاقــة والـطـلــب
القوي على الخدمات مثل محالت الحالقة في
ظل تخفيف تدابير اإلغالق.

تصاعد التوترات حول توفير اللقاحات

«الفدرالي»
األميركي
يعمل على
دعم التعافي
االقتصادي
بقوة
باول

استمر تصاعد التوترات المتعلقة بإمدادات
اللقاحات في جميع أنحاء العالم ،ومن المرجح
أن يرفض االتحاد األوروبــي السماح بتصدير
ل ـقــاح شــركــة اسـتــرازيـنـيـكــا ال ـم ـضــاد لـفـيــروس
ك ــوف ـي ــد -19إل ــى الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة حـتــى يفي
المنتج بالتزاماته تجاه االتحاد األوروبي.
وكانت حدة التوترات بين االتحاد األوروبي
والمملكة المتحدة قد تصاعدت منذ أن أبلغت
استرازينيكا االتحاد األوروبي بأنها لن تتمكن
مــن توفير عــدد الـجــرعــات الـتــي وع ــدت بها في
الربع األول من العام .ودفع الصراع كال الطرفين
بــإلـقــاء ال ـلــوم عـلــى ال ـطــرف اآلخ ــر فـيـمــا يتعلق
بقيود التصدير ،مما يهدد المرحلة االنتقالية
الحرجة التي تبعت انفصال المملكة المتحدة
عــن االتـحــاد األوروبـ ــي .وتـتــواصــل المحادثات
بـيــن لـنــدن وبــروك ـســل بـشــأن مــزاعــم بريطانيا
بأحقيتها في الحصول على ماليين الجرعات
مــن ل ـقــاح اسـتــرازيـنـيـكــا الـمـصـنـعــة فــي مصنع
الشركة بهولندا.
وجادل وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
ه ــذا األس ـب ــوع ب ــأن الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة لها
األولوية ألن عقد االتحاد األوروبي يرتكز على
قاعدة «أفضل الجهود في حين بريطانيا لديها
عقد حصري».

لكن مسؤولي االتحاد األوروبي يشيرون إلى
أن العقد البريطاني مع أسترازينيكا يستخدم
نفس لغة «أ فـضــل الجهود المعقولة» لتحديد
مسؤوليات التسليم.
كما اشتبك قادة االتحاد األوروبي فيما بينهم
بشأن توزيع اللقاحات خالل مؤتمر عبر الفيديو
انتهى دون حل لمطالب دول أوروب ــا الشرقية
ً
األكثر فقرا للحصول على حصة من  10ماليين
جرعة لقاح إضافية من فايزر /بيونتيك.
وانضمت الهند إلى حلبة الصراع وصعدت
من وتيرة التوترات ،عندما أعلنت فرض حظر
ً
فعلي على صادرات اللقاحات ،سعيا منها لمنح
ً
األولوية للتلقيح محليا وسط تفشي الموجة
الثانية من اإلصابات.
وقال معهد األمصال في الهند ،أكبر مصنع
ُ
للقاحات على مستوى العالم ،إنه طلب منه وقف
الصادرات وأن اإلجراء ات يمكن أن تستمر «من
شهرين إلى ثالثة أشهر».

بنك الشعب الصيني
في بكين ،صرح محافظ بنك الشعب الصيني
يي جانغ بأن البالد ما يزال لديها مجال أكبر
لضخ السيولة في االقتصاد مع الحفاظ على
استقرار نسبة الديون.
وقال جانغ في منتدى التنمية الصيني« :لن
يساهم ذلك في توفير حوافز إيجابية للكيانات
ً
االقتصادية فحسب ،بل سيساعد أيضا في منع
تنامي المخاطر المالية وتراكمها».

حركة األسواق وارتفاع الدوالر
اس ـت ـجــابــت األسـ ـ ــواق ل ـش ـهــادة بـ ــاول ويـلـيــن
بــاالت ـجــاه نـحــو األصـ ــول اآلم ـن ــة ،مـمــا أدى إلــى
ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـ ـ ـ ــدوالر ل ـي ـن ـهــي ت ـ ـ ـ ــداوالت األسـ ـب ــوع
عـنــد مـسـتــوى  92.72مـقــابــل سـلــة مــن العمالت
الرئيسية.
وانخفض اليورو ليغلق عند أدنى مستوياته
ً
المسجلة في أربعة أشهر وصــوال إلى 1.1760
بعد أن وسعت ألمانيا نطاق عمليات اإلغالق
وزادت التوترات بشأن توزيع اللقاحات.
ً
وأثـ ــرت ت ــوت ــرات الـلـقــاح أي ـضــا عـلــى الجنيه
اإلسترليني ،لكن ليس بنفس الحدة ،إذ شهد
بعض الدعم من البيانات االقتصادية ،وأنهى
تداوالت األسبوع عند مستوى .1.3787

تذبذب أسعار النفط
على صعيد سوق السلع االساسية ،ارتفعت
مخزونات النفط الخام التجارية في الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ب ـم ـقــدار  1.9م ـل ـيــون بــرم ـيــل مـقــارنــة
باألسبوع السابق .وبوصول المخزونات إلى
 502.7مـلـيــون بــرمـيــل تـكــون بــذلــك قــد ارتفعت
بنحو  6في المئة عن متوسط الخمس سنوات
ً
لـهــذا الــوقــت مــن ال ـعــام ،وف ـقــا إلدارة معلومات
الطاقة األميركية.
وش ـهــدت األس ـعــار تقلبات ح ــادة عـلــى مــدار
األسبوع في ظل مراقبة المتداولين لتطورات
تعطيل سفينة ضخمة حركة المالحة في قناة
السويس ،إذ تراجع سعر مزيج خام برنت بأكثر
من  6في المئة قبل أن يتعافى لينهي تداوالت
ً
األسبوع مغلقا عند مستوى .64.57
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قالت الجمعية االقتصادية
الكويتية ،إنــه بالنظر إلــى ما
ي ـش ـهــده ال ـع ــال ــم م ــن ت ـغ ـيــرات
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة وم ـ ـت ـ ـسـ ــارعـ ــة
فــرضـتـهــا جــائـحــة «ك ــورون ــا»،
ً
الـ ـت ــي ك ـش ـفــت س ــريـ ـع ــا ن ـقــاط
ض ـع ــف واخـ ـ ـت ـ ــاالت هـيـكـلـيــة
ف ــي االق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي طــال
أج ــل إص ــاح ـه ــا؛ ف ـقــد تـفــاعــل
ً
ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـم ــدن ــي س ــري ـع ــا
ً
مـتـمـثــا بــالـجـمـعـيــة وج ـهــات
نــاش ـطــة أخـ ــرى ب ـت ـقــديــم عــدد
مــن الـمـقـتــرحــات وال ـم ـبــادرات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ـ ّـة ،مـ ـ ــن ش ــأن ـه ــا
م ـس ــاع ــدة ص ــن ــاع ال ـ ـقـ ــرار فــي
ح ـم ــاي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد الــوط ـنــي
ـرص ع ـلــى
وت ـ ـقـ ــوي ـ ـتـ ــه والـ ـ ـ ـح ًـ ـ ـ ّ
استدامته «إيـمــانــا مــنــا بــدور
مــؤ سـســات المجتمع المدني
في االشتراك في صنع القرار
ودعم السياسات اإلصالحية
للدولة».
وأضافت الجمعية ،في بيان
صحافي ،أ مــس ،أنها تقدمت
منذ شهر ديسمبر الماضي،
بثالث مـبــادرات رئيسية إلى
الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،األول ـ ــى
تعنى بدعم قطاع المشاريع
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة عبر
إن ـشــاء ص ـنــدوق وطـنــي يقدم
منح تحفيزية للمسجلين على
الباب الخامس في المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية
ُعـ ـ ــرف بـ ـ ـ «ص ـ ـنـ ــدوق إنـ ـع ــاش»
وورق ـ ـ ـ ــة أولـ ـ ــويـ ـ ــات اإلصـ ـ ــاح
الشامل في االقتصاد الكويتي
المعدة بالتعاون مع مجموعة
م ــن الـ ـخـ ـب ــراء االق ـت ـص ــادي ـي ــن
واألك ــادي ـم ـي ـي ــن ،إض ــاف ــة إلــى
تـقــد يــم الجمعية توصياتها
فـيـمــا يـخــص م ـشــروع قــانــون
دعــم وضـمــان تمويل البنوك
المحلية للعمالء المتضررين
م ــن ت ــداع ـي ــات أزمـ ــة ك ــورون ــا،
بــال ـت ـعــاون م ــع مـجـمــوعــة من
المبادرين المتضررين ورواد
األع ـمــال ووزراء ومـســؤولـيــن
حكوميين.
ول ـف ـتــت إل ــى أن ــه م ـنــذ أكـثــر
م ـ ــن خـ ـم ــس سـ ـ ـن ـ ــوات ح ـ ــذرت
الجمعية «مما نعيش فيه من
اختالالت هيكلية القتصادنا
وعدم استدامة نموذج التنمية
االقتصادية المبني على قيادة
القطاع ا لـعــام ،لكننا فوجئنا
كما فوجئ الجميع بإجراء ات

حـكــومـيــة أب ـعــد م ــا ت ـكــون عن
ً
الواقع ،وهو ما تجلى واضحا
فــي عجز حكومي عــن التقدم
ب ـ ـم ـ ـشـ ــروع واح ـ ـ ـ ــد النـ ـتـ ـش ــال
االقتصاد المحلي بعد إحالة
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع قـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـضـ ـم ــان
ال ـمــالــي بـصـيـغـتــه األســاس ـيــة
ال ـتــي تــم رفـضـهــا فــي مجلس
األمـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــرار
عـلــى تهميش ال ـضــرر الــواقــع
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـي ــرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة وع ـ ـ ــدم ت ـقــديــم
أي خ ـطــة حـقـيـقـيــة للتحفيز
واإلصـ ـ ـ ـ ــاح االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي أو
أي رؤي ـ ـ ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ت ـعــزز
االستدامة النتشال الكويت من
حالة المرض السريري الذي
أصــابـهــا ،إذ إنـهــا دالئ ــل على
أن الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة تـغــرد
خارج السرب في مشهد محزن
عن عجزها عن اتخاذ القرار».
ون ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،إلــى
أن العجز في الموازنة العامة
وص ـ ــل إل ـ ــى مـ ــراحـ ــل ك ــارث ـي ــة،
«بيدكم أن تقولوا كفى لهذه
ال ـكــارثــة ال ـتــي تـتـســابــق فيها
حلول الحكومة الترقيعية ،من
خالل االقتراحات التي أوصى
ب ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـخ ـب ــراء
االقتصاديين ومتخصصين
وأكـ ــاديـ ـم ـ ـيـ ـيـ ــن ف ـ ــي مـ ـج ــاالت
مختلفة بــاال قـتـصــاد ،ومنها
مـ ــا ع ـك ـف ـنــا ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــداده فــي
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـض ـمــن
اإلصالح المؤسسي واإلصالح
المالي واإلصالح االقتصادي،
ك ــذل ــك الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـج ـه ــات
األخرى كلها أتت لتدق جرس
اإلنذار لخطورة ما نعانيه في
الوقت الراهن».
وش ـ ــددت ع ـلــى أن م ــن ِنـعــم
ال ـل ــه ع ــز وجـ ــل ع ـلــى ال ـكــويــت
وج ــود شعب حــي يملك روح
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة وال ـ ـ ـع ـ ـ ـطـ ـ ــاء ،ف ـمــن
ي ـ ـتـ ــابـ ــع ال ـ ـس ـ ــاح ـ ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة
يالحظ تهافت المواطنين من
أكــاديـمـيـيــن ومـهـنـيـيــن وأه ــل
الخبرة في تقديم المبادرات
والمشورة دون مقابل لتحريك
ّ
والشد من أزر
المياه الراكدة
ال ـح ـكــومــة ف ــي ال ـب ــدء بعملية
اإلصالح ،ومن غير المقبول أن
ً
يكون المجتمع المدني مدركا
لحجم المعضلة االقتصادية
التي تواجه الكويت في الوقت

الذي تكون السلطة التنفيذية
بعيدة كل البعد عنها وتبحث
ع ـ ــن انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات وهـ ـمـ ـي ــة أو
صناعة بطوالت شخصية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت «أنـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ف ــي
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ن ـ ـقـ ــف فـ ـ ــي ريـ ـب ــة
مـتــرقـبـيــن أمـ ــام ه ــذا الـسـلــوك
ال ـح ـك ــوم ــي ،فــال ـكــويــت ال ـيــوم
تـمــر بــأخـطــر مــراحـلـهــا ،فبعد
نفاد االحتياطي العام للدولة
وت ــراج ــع اإلي ـ ـ ــرادات النفطية
بـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــب م ــن
ص ـن ــدوق احـتـيــاطــي األج ـيــال
محل نقاش بطلب من السلطة
التنفيذية وا لـتــي عـجــزت في
السنوات الماضية عن تبني
الـحـلــول التنموية السـتــدامــة
االقتصاد الوطني».
وتابع أنه «مع التأكيد على
أننا كمؤسسة مجتمع مدني
منتخبة تهدف إلى المساهمة
الفاعلة ونشر الوعي وتقديم
مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرات ب ـ ـ ـغـ ـ ــرض خ ــدم ــة
المصلحة العامة ،وال مصلحة
لنا ســوى االرتـقــاء بتنافسية
وشفافية االقتصاد الكويت،
وكذلك نطمح بأن نساهم ولو
ب ـشــيء بـسـيــط بـتـطــويــر بيئة
األعـمــال واالرت ـقــاء بتنافسية
وشفافية االقتصاد الكويتي».
و ش ــددت الجمعية على أن
العالم بعد جائحة كورونا لن
يكون كالعالم قبلها ونشاهد
ً
يوميا التحوالت الكبيرة التي
تعصف باالقتصادات النفطية
الـمـمــاثـلــة لـنــا وتـعــامــل ال ــدول
ال ـم ـج ــاورة ب ـكــل ح ــزم وث ـبــات
ل ـم ــواك ـب ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر وت ـطــويــر
مؤسستها وبنيتها التحتية،
فيما عدا الكويت ،والتي تعود
ً
إلى المربع األول دائما بعد كل
هزة أو اضطراب ،لكنه اليوم
ً
ل ــم ي ـعــد م ـم ـك ـنــا الـ ـع ــودة إلــى
المربع األول أو انتظار عبور
الـعــاصـفــة وال ت ــزال الحكومة

الكويت تعود
إلى المربع
ً
األول دائما
بعد كل هزة
أو اضطراب

مازلنا بعيدين
عن البدء
باإلصالحات
الضرورية
ومحاربة
الفساد
وتحويل الشلل
االقتصادي إلى
فرصة للتغيير

ت ـخــاطــر ف ــي تـقـلـيــل تـقــديــرهــا
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
ً
ال ـعــال ـم ـيــة ،وبـ ـ ــدال أن تــواكــب
تطور العالم االقتصادي ،تظل
ره ـي ـنــة ل ـل ـت ـحــوالت الـعــالـمـيــة
وا نـعـكــا ســا تـهــا السلبية على
ً
االق ـت ـصــاد ع ـمــومــا ،ومــازالــت
ت ـف ـت ـقــد ت ـع ـي ـيــن ال ـ ـقـ ــادة ذوي
الخبرة إلدارة األزمات وتكون
ضحية التأخر في التعامل مع
ً
أي أزمــة نظرا النعدام اإلدارة
واإلرادة.
وأش ــارت إلــى أن مــا دفعها
إل ــى صـيــاغــة ه ــذا ال ـب ـيــان هو
م ــا ش ـهــدنــاه خ ــال الـشـهــريــن
الـ ـم ــاضـ ـيـ ـي ــن مـ ـ ــن اس ـت ـغ ـف ــال
لجهود المختصين والتستر
وراء ح ــرب صـحـيــة نعيشها
ً
جميعا ،لكنها يجب أال تكون
شماعة لعجز حكومي متجذر
شل كل قطاعات البلد.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،إن
ال ـم ـســؤول ـيــة الــوط ـن ـيــة تحتم
عـ ـلـ ـيـ ـك ــم مـ ـ ـص ـ ــارح ـ ــة ال ـ ـنـ ــاس
وحسم الموقف ،فنحن اليوم
فــي مرحلة حــرجــة مــن تاريخ
الكويت ونشعر بالقلق الكبير
تـجــاه ا لـحــا لــة المالية للدولة
وديمومة المؤسسات وقدرة

الـحـكــومــة عـلــى الـنـهــوض من
هذه االنتكاسة».
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن سـيـطــرة
الـ ـ ـج ـ ــرع ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ع ـلــى
الـقــرارات االقتصادية ال تــزال
أح ـ ـ ــد أك ـ ـبـ ــر ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــل ال ـت ــي
ت ــواج ــه ال ـك ــوي ــت« ،فــالـعـمـلـيــة
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ــى
ح ـصــافــة بـ ـ ــاإلدارة وال مـجــال
فيها للقرارات اإلرتجالية غير
ال ـم ــدروس ــة ،وال ـكــويــت ال ـيــوم
بـحــاجــة ل ـقــرار ح ــازم وج ــريء
من قبلكم الجتياز حقبة النفط
ورسم مسار جديد لالقتصاد
ً
الوطني أكثر تنوعا  ،صالبة
واستدامة».
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت إنـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا «مـ ـ ــازل ـ ـ ـنـ ـ ــا
بعيدين كل البعد عن الرغبة
واإلرادة ا ل ـس ـي ــا س ـي ــة ل ـل ـبــدء
ً
فعال باإلصالحات الضرورية
وم ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد وتـحــويــل
الشلل االقتصادي إلى فرصة
للتغيير».
ودع ـ ـ ــت إلـ ـ ــى إع ـ ـفـ ــاء مـ ــن ال
يـ ـمـ ـل ــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى ت ـح ـمــل
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة مــن
موقعه وإ فـســاح المجال لمن
ي ـم ـل ــك الـ ـعـ ـل ــم وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـلــى
التصدي للتحديات« ،ونحن
فــي الجمعية لــن نـتــوانــى في

تقديم المبادرات والمقترحات
ل ـم ــا ن ـ ـ ــراه يـ ـخ ــدم ال ـم ـص ـل ـحــة
ً
ً
العامة ويبني مستقبال واعدا
للكويت ،كما ندعو مؤسسات
المجتمع المدني كافة لتفعيل
ً
ً
دورهـ ــا لـتـكــون شــريـكــا فـعــاال
ً
و م ــؤ ث ــرا ف ــي عـمـلـيــة التنمية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ولـ ــن ن ـت ـخــاذل
فــي مـمــارســة دورنـ ــا الــوطـنــي
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــي كـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــة ض ـغ ــط
ل ـل ــوص ــول ب ــال ـك ــوي ــت إلـ ــى بــر
األمان».

الصين :وثيقة سياسة إلصالح
صناعة التصنيف االئتماني
بعد ارتفاع حاالت تعثر شركات مدعومة من الدولة
بدأ البنك المركزي الصيني
ال ـس ـعــي لـلـحـصــول ع ـلــى آراء
ع ــام ــة ب ـش ــأن وث ـي ـقــة سـيــاســة
إل صـ ــاح ص ـنــا عــة التصنيف
االئ ـت ـم ــان ــي ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،بـعــد
سـلـسـلــة م ــن ح ــاالت التخلف
عن السداد من قبل الشركات
المدعومة من الدولة.
وفي هذا السياق ،قال بنك
الشعب الصيني ،ا ل ــذي نشر
م ـ ـسـ ــودة ال ــائـ ـح ــة ال ـج ــدي ــدة
عـلــى مــوقـعــه عـلــى اإلن ـتــرنــت،
أمس ،في إشعار إن الجمهور
أ م ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ـتـ ـ ــى  12أ بـ ـ ــر يـ ـ ــل
ل ـت ـق ــدي ــم م ــاح ـظ ــات ـه ــم ح ــول
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ــى
تعزيز اإلشراف على شركات
التصنيف االئتماني المحلية
وت ـح ـس ـي ـن ـه ــا ،ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
باالستقالل ومراقبة الجودة.
يأتي ذلــك ،فــي ظــل تعرض
شركات التصنيف في الصين
الن ـت ـقــادات دائ ـمــة إلصــدارهــا
درج ـ ــات مـتـضـخـمــة وبـطـئـهــا
فـ ــي اكـ ـتـ ـش ــاف ال ـم ـخ ــاط ــر مــن
ً
المقترضين ،وفقا لما ذكرته
«بـلــومـبـيــرغ» ،واطـلـعــت عليه
«العربية .نت».
ورغـ ـ ــم ال ـت ـع ـث ــرات ال ـمــال ـيــة
ال ـك ـب ـيــرة ،وف ـشــل ال ـعــديــد من
الـشــركــات فــي س ــداد ديونها،
فـ ــإن ن ـح ــو  96ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـيـ ـف ــات االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة
ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،ح ـص ـل ــت ع ـلــى
تصنيف ائتماني من الدرجة
االستثمارية ،وهو التصنيف
الذي يحفز المستثمرين على
تقديم القروض للشركات مع
معدل مخاطر منخفض.
واجـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــذب ـ ـ ـ ـ ــت ص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة
ً
التصنيف الصينية تدقيقا

ً
متجددا ،منذ أن أدت سلسلة
من حاالت التخلف عن السداد
المصنفة  AAAإلى اضطراب
س ــوق االئ ـت ـمــان الـمـحـلــي في
أواخر العام الماضي.
وفـ ـ ـ ـ ــي ديـ ـ ـسـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــر ،ف ـ ــرض
ً
الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــون حـ ـ ـظ ـ ــرا م ـ ـ ــدة 3
أ ش ـه ــر ع ـلــى أ ع ـم ــال تصنيف
الـ ـ ــديـ ـ ــون الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ل ـش ــرك ــة
 ،China Chengxinو شــر كــة
غولدن للتصنيف االئتماني،
بسبب مخالفات مثل تحليل
المخاطر غير الكافي ونماذج
التصنيف غير المناسبة.
وتــدعــو الــائـحــة الـجــديــدة،
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة بـ ـ ــاالش ـ ـ ـتـ ـ ــراك مــع
ال ـل ـج ـن ــة ال ــوط ـن ـي ــة لـلـتـنـمـيــة
واإلص ـ ــاح ،ووزارة الـمــالـيــة،
ولـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك
والـتــأمـيــن الـصـيـنـيــة ،وهيئة
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم األوراق ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة
الصينية ،إ لــى و ضــع معايير
مــو حــدة ل ــو ك ــاالت التصنيف
المحلية ومعاقبة المخالفين.
كـمــا يـتــم تـشـجـيــع شــركــات
ً
الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــف أيـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى
استخدام البيانات الضخمة
والذكاء االصطناعي لتحديد
ً
ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،وف ـ ـقـ ــا
للوثيقة.
(العربية نت)

السلطة
التنفيذية
تغرد خارج
السرب في
مشهد محزن
ّ
يجسد
عجزها عن
اتخاذ القرار
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«الكتابة والتمزيق والتدبيس أبرز صور التعامل السيئة»
أك ـ ــد ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي ض ـ ــرورة
التعامل بحرص وعناية مع األوراق النقدية
من فئات الدينار المختلفة ،وعــدم القيام
بأي عمل من شأنه اإلضرار بها أو إتالفها،
لما تمثله العملة من رمز وطني.
وقال "المركزي" ،في بيان صحافي ،للتذكير
والتوعية بأهمية العناية بالعملة الورقية
الوطنية بكل فئاتها ،إن الكتابة على العملة
أو تدبيسها أو تمزيق جــزء منها أو حرقها
أو تعريضها لـمــواد الصقة تعد أبــرز أشكال
سوء التعامل معها ،مؤكدا ضــرورة االمتناع
عن استخدام األوراق النقدية في تزيين الهدايا
وتشكيلها أو استغاللها في التصاميم الفنية
وغيرها من االستخدامات غير المالئمة.
وأضـ ــاف ال ـب ـيــان أن أي تـشــويــه لـ ــأوراق

ال ـن ـق ــدي ــة ي ـن ـتــج ع ـن ــه ان ـت ـه ــاء دورة تـ ــداول
ه ــذه األوراق ال ـن ـقــديــة ق ـبــل ان ـت ـهــاء عـمــرهــا
االفتراضي ،ويترتب عليه إعادة طباعة أوراق
نقدية بديلة لتحل محلها ،كما تتسبب تلك
الممارسات الخاطئة في عدم قبول إيداعها
بأجهزة السحب اآللي.
وحث "المركزي" الجمهور على التعامل
بحرص وعناية مع األوراق النقدية ،وعدم
القيام بأي فعل من شأنه تعريضها للتلف
وال ـت ـخــريــب ،كـمــا أك ــد أن األوراق النقدية
تمثل رمزا مهما من رموز الكويت والهوية
الوطنية ،وتعكس تاريخ الدولة وتراثها،
وعليه فإن الحفاظ عليها هو تعبير عن
احترام ما تمثله األوراق النقدية كونها
أحد رموز السيادة الوطنية.

«بيتك» يطلق خدمة التوقيع الرقمي للتمويل الشخصي «الخليج» :يومان متبقيان على انتهاء
المشاركة في سحب الدانة نصف السنوي

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك)،
كأول بنك في الكويت ،خدمة التوقيع
الرقمي لمعامالت التمويل الشخصي،
الذي يتضمن معالجة جميع األعمال
الـ ــورق ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـع ــام ــات ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة
الـكـتــرونـيــا ،بـعــد ن ـجــاح االخ ـت ـبــارات
ال ـف ـن ـيــة الـ ــازمـ ــة الط ـ ــاق ال ـم ـش ــروع،
وت ـم ـكــن ال ـخ ــدم ــة ع ـم ــاء "ب ـي ـت ــك" من
التوقيع على أي مستند مطلوب عن
بعد "إلكترونيا" من أي جهاز وفي أي
مكان ،مما يعني إكمال طلب التمويل
بكل مراحله بشكل آلي بالكامل ،حسب
الشروط واألحكام.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـخ ــدم ــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ل ـ ــأف ـ ــراد ل ـل ـم ـج ـمــوعــة
ف ــي "ب ـي ـتــك" خ ــال ــد ال ـش ـمــان إن هــذه
المبادرة تعزز ريادة «بيتك» في تنفيذ
استراتيجية التحول الرقمي ،مشيرا
إل ــى أن الـبـنــك ك ــان سـبــاقــا فــي تعزيز
االس ـت ـث ـمــار بــالـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة
« »FinTechوالـ ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
الرقمية ،مــع الـحــرص على توفيرها
للعمالء ضمن أعلى معايير الكفاء ة
والجودة.
وثـ ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــان ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي ،التعاون المثمر مع الهيئة
العامة للمعلومات المدنية ،مشيدا
بــالـجـهــود ال ـم ـبــذولــة ف ــي الـتــرتـيـبــات

الفنية والتقنية التي نتج عنها نجاح
عملية استكمال الربط االلكتروني مع
الهيئة ،والذي جرى بمستوى متقدم
من التنسيق والتعاون.
وأوضح أن "بيتك" نجح في أتمتة
جميع المراحل والعمليات الخاصة
بـتـقــديــم طـلـبــات الـتـمــويــل ،بـمــا فيها
امكانية التوقيع من قبل العمالء ،وذلك
بـصــورة آلـيــة وتقنية آمـنــة وسريعة،
وبذلك أصبح بإمكان العميل التقديم
على طلب التمويل مــن خــال عملية
آلية بالكامل ودون الحاجة إلى زيارة
أي من مواقع "بيتك" المعنية بتقديم
الخدمة.
وأكــد أن هذا التطور التكنولوجي
ال ـجــديــد ف ــي ط ـل ـبــات ال ـت ـمــويــل يـعــزز
ريـ ـ ـ ــادة "بـ ـيـ ـت ــك" فـ ــي ت ـق ــدي ــم ال ـح ـل ــول
الرقمية المتطورة لعمالئه ،ويعكس
نجاح استراتيجية التحول الرقمي
والشمول المالي ،بما يضمن تحقيق
أفضل مستوى مــن الخدمة بمنتهى
السرعة والدقة واالمان ،كما يتناسب
م ــع الـ ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة الـحــالـيــة
واشـ ـت ــراط ــات ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي،
ويـ ـضـ ـم ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
خدمات "بيتك" في إطار من السالمة
الصحية للعميل والموظف ،وال يعوق
حـصــول العميل على التمويل ا لــذي

يحتاجه ،ما يعد مساهمة في تحريك
عجلة االقتصاد ودفع مجاالت التطور
ال ـم ــال ــي ،مـبـيـنــا أن ن ـش ــاط الـتـمــويــل
الشخصي يرتبط بعدد من االنشطة
االقتصادية الهامة في السوق المحلي،
وي ـع ـت ـب ــر احـ ـ ــد م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـع ـم ــاء
االساسية وعنصرا مهما في العالقة
بين البنك والعميل.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـش ـ ـمـ ــان ان "بـ ـيـ ـت ــك"
استهدف مــن خــال تحويل النماذج
الورقية إلى ملفات ذكية ،مع إمكانية
التوقيع الرقمي وأتمتة جميع نقاط
االتصال مع العميل ،تحقيق العديد
م ــن ال ـم ــزاي ــا ،وأه ـم ـهــا تـقـلـيــل الــوقــت
الــازم النجاز المعاملة ،بما يساهم
ف ــي ت ـع ــزي ــز االرتـ ـ ـب ـ ــاط والـ ـ ـ ــوالء ل ــدى
العمالء ومواجهة المنافسة ،إضافة
الــى توفير مستوى عــال من المرونة
في تقديم الخدمة بتجاوز اعتبارات
الــزمــان والـمـكــان ،مما يجعل العميل
عـلــى ات ـص ــال دائـ ــم ،ويـصـبــح "بـيـتــك"
ا ق ــرب لعمالئه مــع تلبية تطلعاتهم
واح ـت ـيــاجــات ـهــم وفـ ــق أع ـل ــى مـعــايـيــر
الجودة.
وث ـمــن ن ـجــاح الـتــرتـيـبــات االداريـ ــة
وال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـت ـق ـن ـيــة ب ـي ــن جـمـيــع
االدارات المعنية في هــذه المجاالت،
مــؤكــدا ات ـخــاذ كــل االحـتـيــاطــات التي

خالد الشمالن

تضمن عناصر األمان في التوقيعات
الرقمية ،من حيث التحقق من صحة
التوقيعات وأصالتها وشرعيتها.
وش ــدد عـلــى أهـمـيــة ه ــذه الـخـطــوة
ال ـ ـتـ ــى ت ـع ـت ـب ــر ن ـق ـل ــة ن ــوعـ ـي ــة ف ــري ــدة
ف ــي اسـ ـل ــوب ت ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــة ،الف ـتــا
ال ــى ان الـتــوقـيــع الــرقـمــي يـعــد خدمة
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة رائ ـ ـ ـ ــدة ،ت ـح ـم ــل م ــزاي ــا
م ـ ـت ـ ـعـ ــددة وم ـ ـ ــرون ـ ـ ــة فـ ـ ــي ال ـت ـط ـب ـي ــق
وامكانيات دائمة للتطوير ،بما يخدم
م ـص ـل ـحــة ال ـع ـم ـي ــل وي ـ ـعـ ــزز تـجــربـتــه
المصرفية.

أعـ ـل ــن ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج أن ـ ــه يـتـبـقــى
ي ــوم ــان فـقــط عـلــى ال ـفــرصــة األخ ـيــرة
للمشاركة فــي سحب حـســاب الــدانــة
ن ـصــف ال ـس ـن ــوي األول ل ـه ــذا ال ـع ــام،
حيث إن بعد غد هو الفرصة األخيرة
لـلـمـشــاركــة فــي الـسـحــب عـلــى جــائــزة
الـ 1000000دينار .وسيجرى السحب
نصف السنوي في  15يوليو ،2021
بـحـضــور مـمـثــل م ــن وزارة الـتـجــارة
والصناعة ،وممثل من شركة إرنست
آند يونغ.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـلـمـجـمــوعــة
المصرفية لــأفــراد فــي بنك الخليج
مـحـمــد ال ـق ـطــان" :اقـتــربـنــا كـثـيــرا من
إغـ ــاق ب ــاب ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـسـحــب
على أول مليون من بنك الخليج هذا
ال ـعــام ،فكما أعـلـنــا ســابـقــا فــي خطة
الـسـحــوبــات ال ـجــديــدة ،تـمــت إضــافــة
مليون آخــر كجائزة نصف سنوية،
إلى جانب الجائزة السنوية الكبرى
الـ ـت ــي ت ـص ــل إلـ ـ ــى م ـل ـي ــون ون ـص ــف.
واليوم أود أن أذكر جميع عمالء بنك
الخليج بهذه الفرصة ،حيث يمكنهم
المشاركة بفتح حساب الدانة واإليداع
ف ـيــه إل ـك ـتــرون ـيــا ع ــن ط ــري ــق تطبيق

بنك الخليج ،أو زي ــارة أحــد فروعنا
المنتشرة في أنحاء البالد ،وأتمنى
الحظ الوفير للجميع!".
وحساب الدانة من أفضل حسابات
االدخـ ـ ـ ــار ف ــي ال ـك ــوي ــت ،بـسـحــوبــاتــه
ال ــدوري ــة ال ـت ــي تـحـمــل ج ــوائ ــز قيمة
وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب،
وه ـن ــاك ف ــرص شـهــريــة لـلـفــوز بــألــف
دي ـن ــار لـعـشــرة فــائــزيــن ،إض ــاف ــة إلــى
سـحـبـيــن ربـ ــع س ـنــوي ـيــن ج ــائ ــزة كل
م ـن ـه ـن ــا  100000د ي ـ ـن ـ ــار ،و س ـح ــب
ن ـص ــف سـ ـن ــوي ج ــائ ــزت ــه 1000000
دينار ،والسحب السنوي الكبير على
الجائزة الكبرى التي تبلغ 1500000
دينار.

مميزات كثيرة
ومن المميزات العديدة التي يتمتع
بها عمالء حساب الدانة أنه الحساب
ال ــوح ـي ــد ف ــي ال ـك ــوي ــت ال ـ ــذي ي ـح ـ ِّـول
فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى
السنة التالية ،وذلــك ضمن برنامج
مكافأة العمالء على وفائهم ووالئهم
لبنك الخليج.

محمد القطان

وكذلك تمت إضافة كل فرص الربح
لعمالء الدانة الحاليين من عام 2020
(من  1يناير إلى  31ديسمبر )2020
إل ــى س ـحــوبــات ع ــام  .2021الـجــديــر
بــالــذكــر أن جـمـيــع ال ـس ـحــوبــات تتم
بـحـضــور مـمـثــل م ــن وزارة الـتـجــارة
والـصـنــاعــة ،وتـتــم مــراجـعــة وتدقيق
السحوبات ربــع السنوية والسحب
السنوي من شركة إرنست آند يونغ.

«المتحد» :تجربة مصرفية فريدة عبر أجهزة الصراف اآللي
نحو الـمــزيــد مــن ال ــري ــادة فــي تقديم أفضل
الخدمات المصرفية مــن خــال تعزيز تجربة
العمالء عبر مختلف الـقـنــوات الرقمية ،أعلن
البنك األهلي المتحد تطوير خدماته عبر أجهزة
الـصــراف اآلل ــي ،بإضافة المزيد من الخدمات،
وتحسين طريقة اتمام الخدمات الحالية ،لينعم
عمالء البنك بتجربة استثنائية تمتاز بالسهولة
والمرونة خــال إجــراء معامالتهم عبر أجهزة
الصراف اآللي للبنك.
وتضمنت ه ــذه الـخــدمــات إتــاحــة خاصية
حفظ اللغة المفضلة لواجهة المستخدم عبر
أجهزة البنك للصراف اآللي ،وإمكانية تغييرها
في أي وقت ،كما تم إتاحة خاصية حفظ قيمة
المبلغ ال ــذي اع ـتــاد العميل سحبه وإتاحته
ليتم استخدامه فــي ال ـمــرات الـقــادمــة بطريقة

أسرع ،مما يوفر المزيد من الوقت على العميل.
وفــي ضــوء الخدمات التفاعلية التي تتاح
للعميل على مــدار الساعة ،فقد تــم استحداث
خــدمــة تفعيل ب ـطــاقــات الـسـحــب اآللـ ــي للبنك
األهلي المتحد.
واشـتـمـلــت خـطــة تـطــويــر أج ـه ــزة ال ـصــراف
اآلل ــي للبنك فــي الـمــرحـلــة الـســابـقــة عـلــى باقة
مــن الخدمات النوعية ،مثل خــدمــات "السحب
النقدي" للعمالء من خالل البطاقة المدنية أو
الهاتف النقال ،وكذلك خدمات "اإليداع النقدي"
باستخدام البطاقة المدنية دون الحاجة إلى
بطاقة السحب اآللي ،وخدمة تفعيل البطاقات
االئتمانية ،وخدمة إيقاف بطاقاتهم االئتمانية
والبطاقات مسبقة الدفع ،وذلك في حال فقدها
أو تعرضها للسرقة ،فضال عن خدمة التحويل

لمستفيدين آخرين سواء من عمالء "المتحد" أو
عمالء البنوك المحلية أو البنوك الدولية ،وكذلك
خدمات عــرض أوامــر الدفع الدائمة والتمويل
الممنوح ،إضافة إلى الحصول على معلومات
البطاقات االئتمانية والبطاقات مسبقة الدفع
والقيام بخدمات الدفع لهذه البطاقات ،وكذلك
إمكانية سداد فواتير الهاتف النقال والتبرعات
الخيرية.
ك ـمــا ت ــم إت ــاح ــة خ ــدم ــات ت ـحــديــث بـيــانــات
الهاتف النقال والبريد اإللكتروني للعمالء من
خالل شبكة أجهزة الصراف اآللي ،والعديد من
الخدمات لتلبية متطلبات واحتياجات العمالء
على مدار الساعة.
وق ــام البنك مــن قبل بإضفاء تجربة فريدة
تمتاز بالسهولة والـيـســر فــي تنفيذ خدمات

«برقان» ٥ :فائزين في «يومي»
أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات
ال ـيــوم ـيــة ع ـلــى ح ـس ــاب ي ــوم ــي ،وف ـ ــاز ك ــل واح ــد
منهم بجائزة  5000دينار ،وكــان الحظ في هذه
ال ـس ـحــوبــات م ــن نـصـيــب :مـحـمــد عـبــدالـلــه عـلــي،
ومحمد أمين محفوظ ،وبلقيس باي أنور ،رالف
غسان زين ،ومحمد عبداللطيف البرجس.
وإضــافــة للسحب ال ـيــومــي ،يــوفــر بـنــك بــرقــان
ً
سحبا ربع سنوي لحساب "يومي" للفوز بجائزة
نقدية بقيمة  125000دينار.
وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على
الـعـمــاء أال يـقــل رصـيــدهــم عــن  500ديـنــار لمدة
شهرين كاملين قبل تاريخ السحب ،كما أن كل
 10دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.
وإذا كان رصيد الحساب  500دينار وما فوق،

س ــوف ي ـكــون صــاحــب الـحـســاب
ً
مؤهال للدخول في كل من السحوبات اليومية
وربع السنوية.

اعتاد عليها العميل ،مثل خدمة طلب ملخص
لكشف الحساب ،واالستفسار عن الرصيد ،وطلب
دفتر الشيكات ،واإلي ــداع النقدي أو الشيكات،
وتـحــويــل الـمـبــالــغ بـيــن الـحـســابــات المختلفة
للعميل ،وتحديث معلومات البطاقة المدنية،
ُ
ً
وغيرها من الخدمات التي تضفي مــزيــدا من
الراحة لعمالء البنك.
وتعليقا على هــذه الباقة مــن التحديثات،
قالت المديرة العامة للتحول الرقمي واالبتكار
في "المتحد" هدى المدني" :في ظل هذه الظروف
التي تتزايد فيها احتياجات العمالء للخدمات
اإللـكـتــرونـيــة ،يـســرنــا إط ــاق ه ــذه الـحــزمــة من
ً
ال ـخــدمــات ألج ـه ــزة ال ـص ــراف اآلل ـ ــي ،تجسيدا
لتوجه البنك الهادف إلى تقديم أفضل الخدمات
لعمالئه ،لتسهيل الحصول على منتجاته وتلبية

«وربة» يكافئ فائزي سحب
«السنبلة» األسبوعي
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن بـ ـن ــك
ورب ـ ـ ـ ـ ــة أس ـ ـمـ ــاء
الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــن
بـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
األسـ ـب ــوعـ ـي ــة.
وسـ ـيـ ـسـ ـتـ ـم ــر
ا ل ـب ـنــك بعمل
ال ـس ـحــوبــات
لـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرة
راب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ً
أس ـبــوع ـيــا ،بـحـضــور مـمـثــل ع ــن وزارة الـتـجــارة
والصناعة وموظفي "وربة".
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة
األسبوعي الثامن ،فقد توج  10رابحين ،وحصل كل منهم على
 1000دينار ،وهم :بندر ناصر الشعيل ،خديجة حسين علي،
كفاية مهدي الشمري ،حمد عبدالعزيز المطيري ،حسين فاضل
الشمري ،بدر فالح العازمي ،عاصم يوسف عبدالرحمن ،فالح
هنيدي الهرشاني ،أحمد رويشد العازمي ،وعلي سعيد سليمان.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين بتوفير
األموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت
نفسه ،إضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
وحـ ــول الـ ـش ــروط ،يـتـطـلــب اآلن وجـ ــود  100دي ـن ــار لــدخــول
ً
سحوبات السنبلة األسبوعية والسحوبات الكبرى ،علما أن
العميل ال يزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل  10دنانير
ُ
في الحساب ،والفرص تحتسب وفق أدنى رصيد خالل الشهر.
لذلك يجب أن يكون مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب
للتأهل للسحب األسبوعي ،وشهران كامالن للسحوبات الكبرى
الحتساب الفرص .وال توجد قيود أو حدود للسحب واإليداع،
وكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.
جــديــر بــالــذكــر ،أن "وربـ ــة" أط ـلــق أح ــدث حـلــولــه المصرفية
 Customer Onboardingوفق بنود استراتيجيته الخمسية
الطموحة التي تمكن غير عمالئه بالتقدم بطلب فتح "السنبلة"
بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع البنك اإللكتروني دون
الحاجة لزيارة أي فروعه ،وفي غضون خمس دقائق فقط -من
خالل النظام اآللي الجديد الذي يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة،
وينفرد به في القطاع المصرفي الكويتي -سيتمكن العمالء
الجدد من استكمال طلب فتح "السنبلة" بأي وقت وفي أي مكان.

الح ـت ـي ــاج ــات مـخـتـلــف
شرائح العمالء حيثما
ك ــان ــوا ف ــي ك ــل مناطق
ً
الكويت ،وتحفيزا لهم
على تنفيذ العديد من
عملياتهم المصرفية
مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال أي م ــن
القنوات االلكترونية
لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ،كـ ـم ــا
تتماشى مع جهود البنك المستمرة بتحقيق
ال ـمــزيــد م ــن الـسـهــولــة وال ــراح ــة ضـمــن عملية
التحول الرقمي".
وأضافت المدني أن "إث ــراء تجربة عمالئنا
المصرفية من خالل تقديم الخدمات التي تضمن
لهم أقـصــى مستويات الــراحــة يعتبر أولــويــة

قـصــوى للبنك ،إذ يعد هــذا التطوير ألجهزة
ً
الصراف اآللي جزءا من استراتيجيتنا لتطبيق
الـمــزيــد مــن الـتـقــدم فــي خطة الـتـحــول الرقمي،
لمواكبة أحــدث التطورات التكنولوجية التي
يشهدها العالم لضمان راحة ورضا العمالء".

«التجاري» يجري سحب «النجمة»
األسبوعي و«أكثر من راتب»
أجرى البنك التجاري،
أمـ ــس ،س ـحــوبــاتــه على
حساب النجمة وحملة
"أكـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن راتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب"،
فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـب ـ ـن ـ ــى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،ب ـح ـضــور
مـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل ع ـ ـ ـ ــن وزارة
ال ـت ـج ــارة والـصـنــاعــة
أحـمــد الـبـصـمــان ،مع
االلتزام باالشتراطات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة والـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة
المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر
وسائل التواصل االجتماعي ،وجــاء ت نتيجة
السحب على النحو التالي:
أوال :سـحــب ح ـســاب الـنـجـمــة االس ـبــوعــي –
جائزة  5000دينار من نصيب الفائز محمود
أحمد محمد امبادر.
ثانيا :سحب حملة "أكثر من راتب" – جائزة
تعادل راتبا تصل لغاية  1000دينار من نصيب
الفائز سليمان بالل جوهر عبدالله.
وأوض ـ ــح ال ـب ـنــك أن حـمـلــة "أك ـث ــر م ــن رات ــب"
مــوجـهــة لـلـعـمــاء الـكــويـتـيـيــن ال ــذي ــن يـقــومــون
بتحويل رواتبهم البالغة  500ديـنــار أو أكثر
على البنك وخصوصا العاملين في القطاعين
الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى
البنك ،ومــن مزايا هــذه الحملة الحصول على
هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من  250إلى
 500ديـنــار أو قــرض مــن دون فــائــدة بقيمة 5
أضـعــاف الــراتــب وبـحــد أقـصــى  10000ديـنــار،
وسـ ـيـ ـك ــون هـ ـن ــاك س ـح ــب أسـ ـب ــوع ــي لـلـعـمــاء
الكويتيين الـحــالـيـيــن وال ـجــدد مـمــن يقومون
بتحويل رواتبهم على البنك لربح مبلغ يعادل
رات ـبــا واحـ ــدا مــن ال ــروات ــب ال ـتــي يتقاضونها
ش ـ ـهـ ــريـ ــا ،كـ ـم ــا ي ـم ـك ــن ل ـل ـع ـم ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
الـمـتـقــاعــديــن بــاإلضــافــة ال ــى المقيمين الــذيــن
يقومون بتحويل مديونيتهم البالغة  10000د.ك

وما فوق الى البنك الحصول على هدية نقدية
قدرها  1في المئة من قيمة المديونية المحولة.
يــذكــر أن ج ــوائ ــز "ح ـس ــاب ال ـن ـج ـمــة" مـمـيــزة
بـحـجــم مـبــالــغ ال ـجــوائــز الـمـقــدمــة ،إضــافــة إلــى
تنوعها طوال السنة ،والتي تتضمن سحوبات
أسبوعية بقيمة  5000دينار ،وشهرية بقيمة
 20000دينار ،إضافة الى جائزة نصف سنوية
بقيمة  500000دينار ،وسحب آخر العام على
أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في
العالم بقيمة  1500000دينار.
وعـ ــن آل ـي ــة ف ـتــح ح ـس ــاب ال ـن ـج ـمــة وال ـتــأهــل
لدخول السحوبات ،من المعروف أنه يمكن فتح
الحساب فقط بإيداع  100دينار ،ويجب أن يكون
في الحساب مبلغ ال يقل عن  500دينار للتأهل
ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي
يقدمها الحساب ،وكلما زاد رصيد العميل زادت
فرصة الفوز ،فضال عن المزايا اإلضافية التي
يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل على بطاقة
سحب آل ــي ،ويستطيع الـحـصــول على بطاقة
ائتمان بضمان الحساب ،وكذلك الحصول على
كل الخدمات المصرفية من البنك التجاري.
وكـ ـش ــف ال ـب ـن ــك أن حـ ـس ــاب ال ـن ـج ـمــة م ـتــاح
لـلـجـمـيــع ،وب ــإم ـك ــان أي ش ـخــص ف ـتــح حـســاب
النجمة من خالل تطبيق  CBK Mobileبخطوات
بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

١٣
ّ
ً
بروتوكوالت الحجر الصحي أثرت إيجابيا على قطاع التكنولوجيا
ةديرجلا
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خالل ندوة افتراضية لـ «كامكو إنفست» ركزت على أهمية دور الشركات الناشئة والمبتكرة
●االستثمار المبكر فيها عنصر حيوي لتكوين الثروات مع ضرورة استمرار تطور التكنولوجيا للتحول نحو الرقمنة
أنشطة جمع
األموال
للشركات
الناشئة
بالواليات
المتحدة في
عام 2020
استمرت قوية
وكانت األعلى
خالل العقد
الماضي
العثمان

االستثمار في
التكنولوجيا
التحويلية هو
السبيل الحتمي
ً
للمضي قدما
سانكاي

عقدت "كامكو إنفست" ندوة
افتراضية لتزويد المستثمرين
فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـي ــج ال ـع ــرب ــي
برؤية عميقة حول أهمية قطاع
االستثمار في الشركات الناشئة
والمبتكرة ،والتي تطورت إلى
فئة أصول رئيسية للمستثمرين
ال ــذي ــن ي ـس ـع ــون إل ـ ــى ال ـت ـنــويــع
وتكوين الثروات.
ورك ـ ــزت الـ ـن ــدوة ع ـلــى تـطــور
قـطــاع االستثمار فــي الشركات
الناشئة والمبتكرة ،مع استمرار
ت ـطــور الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة
لتمكين التحول نحو الرقمنة،
لتصبح لحظة حاسمة للتحول
ً
ً
ال ــرق ـم ــي ،وم ـك ــون ــا حــاس ـمــا في
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
الطويلة األجل.
أدار ا ل ـن ـق ــاش ر ئـ ـي ــس إدارة
الحلول االستثمارية في "كامكو
إنـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــت" ،فـ ـيـ ـص ــل الـ ـعـ ـثـ ـم ــان،
بالتعاون مع الرئيس التنفيذي
إلدارة ال ـم ـل ـك ـيــة الـ ـخ ــاص ــة فــي
"ك ـ ــامـ ـ ـك ـ ــو إن ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــت" ،إح ـ ـسـ ــان
سانكاي ،والمؤسس والشريك
اإلداري ل ـش ــر ك ــة تـ ــك إ ن ـف ـس ــت،
ف ـ ـهـ ــد ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارخ ،وهـ ـ ـ ــي ش ــرك ــة
استشارية توفر للمستثمرين
ف ــرص االس ـت ـث ـمــار ف ــي شــركــات
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
ب ـم ــراح ــل م ـب ـك ــرة وفـ ــي م ــراح ــل
الـنـمــو وال ـتــوســع ،وجـيــك زيـلــر،
الشريك في "إنجيل ليست" ،أكبر
منصة في العالم لالستثمار في
الـشــركــات الـنــاشـئــة ،تــدعــم أكثر
من  2.5مليار دوالر في األصول
الخاضعة لإلدارة مع  77شركة
في محفظتها تتجاوز قيمتها
السوقية مليار دوالر.

نظرة عامة

المؤسسات
المالية ذات
األداء المتميز
تدرك أهمية
االستثمار
في الشركات
الناشئة
والمبتكرة
وتأثيرها
اإليجابي على
محافظها
االستثمارية
الشارخ

اسـ ـتـ ـه ــل الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ال ـ ـنـ ــدوة
بنظرة عامة على كيفية تأثير
الجائحة على مشهد االستثمار
في الشركات الناشئة والمبتكرة
مـ ــن اسـ ـثـ ـتـ ـم ــار غـ ـي ــر م ـض ـمــون
إلـ ــى ص ـن ــاع ــة م ـل ـي ـئــة بــال ـفــرص
يـقــودهــا الـتـحــول الـســريــع نحو
ال ــرق ـم ـن ــة ،ح ـي ــث كـ ــان لـتـطـبـيــق
ب ــروت ــوك ــوالت الـحـجــر الصحي
والعزل في جميع أنحاء العالم
ت ــأثـ ـي ــر إي ـ ـجـ ــابـ ــي عـ ـل ــى ق ـط ــاع
التكنولوجيا.
وق ــد ت ـج ــاوز مـسـتــوى األداء
ت ــوقـ ـع ــات ال ـم ـح ـل ـل ـي ــن ب ـك ـث ـيــر،
وأص ـ ـب ـ ـح ـ ــت ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـصـ ـن ــاع ــة
ً
ً
ً
عنصرا أساسيا وضروريا في
المسار نحو الوضع الطبيعي
الجديد .وكان أحد بواعث القلق
الــرئ ـي ـس ـيــة ب ـش ــأن اس ـت ـم ــراري ــة
ال ـج ــائ ـح ــة هـ ــو ت ــأث ـي ــره ــا عـلــى
عمليات التخارج من الشركات
الناشئة والمبتكرة .ولم يقتصر

األم ـ ــر ع ـلــى اس ـت ـم ــرار عـمـلـيــات
التخارج البارزة في عام ،2020
ً
ل ـك ـن ـهــا أدت أيـ ـض ــا إلـ ــى زيـ ــادة
السيولة إلى مستويات جديدة.
وقد بلغ إجمالي التخارجات
في عام  2020نحو  290.1مليار
دوالر ،م ـت ـجــاوزة بــذلــك القيمة
اإلجمالية فــي عــام  ،2019الــذي
ش ـه ــد ع ـ ــدد الـ ـتـ ـخ ــارج ــات ذات ــه
(حوالي  1101تخارج) ،كما كانت
االك ـت ـت ــاب ــات ال ـعــامــة وعـمـلـيــات
االنــدمــاج واالس ـت ـحــواذ نشطة،
إال أن االكتتابات األولية الهائلة
أدت إلى تحقيق قيم تخارجات
قياسية.
اسـتـمــر ن ـشــاط جـمــع رؤوس
األم ــوال فــي الــواليــات المتحدة
ً
فــي عــام  2020قــويــا ،حيث كان
األع ـل ــى خ ــال الـعـقــد الـمــاضــي،
وقــد بلغ إجـمــالــي المبلغ الــذي
ُجـ ـم ــع فـ ــي ع ـ ــام  2020ح ــوال ــي
 73.6مـلـيــار دوالر ،وه ــو أعلى
مــن الــرقــم القياسي السابق في
عام  ،2018الذي بلغ  68.1مليار
دوالر .ومــن العوامل الرئيسية
الـ ـت ــي أدت إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه الـ ــزيـ ــادة
الـ ـتـ ـح ــوالت فـ ــي دي ـنــام ـي ـك ـيــات
الصناعة ،والمعدالت السريعة
فــي تبني التكنولوجيا ،ودور
التكنولوجيا في تعزيز الحياة
أثناء الجائحة ،إضافة إلى توافر
سوق اكتتاب عام قوي.
إن مـعــدل التبني المتسارع
لـ ـلـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا فـ ـ ــي غـ ـض ــون
عـ ــام واحـ ـ ــد يـ ـع ــادل ع ـ ـقـ ـ ً
ـودا مــن
الـتـكـنــولــوجـيــا الــرق ـم ـيــة ،حيث
سعت الـشــركــات التقليدية إلى
التحول إلى اإلنترنت والتحول
ال ــرقـ ـم ــي فـ ــي ع ـم ـل ـيــات ـهــا ،وم ــع
إم ـك ــان تـحـقـيــق ع ــوائ ــد مـجــزيــة
وإحــداث تأثير كبير وإيجابي،
أصبح االستثمار في الشركات
ً
الناشئة والمبتكرة جزء ا مهما
فــي اسـتــراتـيـجـيــات االسـتـثـمــار
ال ـط ــوي ـل ــة األج ـ ـ ــل .ف ـق ــد طــرحــت
الـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــي ت ـس ـت ـث ـمــر فــي
الشركات الناشئة والمبتكرة 44
ً
ً
صندوقا ضخما في عام ،2020
ب ــرأسـ ـم ــال يـ ـف ــوق  500مـلـيــون
دوالر لكل صندوق ،أي ما يقرب
من ضعف عدد الصناديق الـ 24
التي طرحت خالل عام .2019

محرك عوائد كبير
اتفق المشاركون في الندوة
على أن نسبة مخاطر االستثمار
في الشركات الناشئة والمبتكرة
ُمبالغ فيها ،وتستند إلى بيانات
قديمة تعود إلى التسعينيات،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت بـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة 51
بــال ـم ـئــة ون ـس ـبــة ان ـخ ـف ــاض في
القيمة تبلغ حوالي  65بالمئة.
أم ــا ال ـيــوم ،ف ــإن مـتــوســط نسبة

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

الخسارة انخفض إلى ما يقارب
 20بــال ـم ـئــة ،وي ـم ـكــن أن يـكــون
األداء أفـضــل عـنــد الـتـعــامــل مع
مــديــريــن وك ـ ــوادر ج ـي ــدة .وه ــذا
يجعل االستثمار في الشركات
الناشئة والمبتكرة أحد أفضل
فئات األصول ً
أداء مع انخفاض
عامل المخاطرة وزيادة إمكانية
تحقيق عوائد أعلى.
كـمــا ات ـفــق ال ـم ـشــاركــون على
أن "سيليكون فالي" هي األكثر
ً
تطورا لقطاع الشركات الناشئة
والـمـبـتـكــرة ،مـقــارنــة بــاألســواق
األخرى ،لكونها تتمتع بمحرك
كبير للعوائد وبشبكة عالقات
ذات ت ــأث ـي ــر إيـ ـج ــاب ــي ،إض ــاف ــة
إل ــى قــوان ـيــن تــدعــم االكـتـتــابــات
األولية لشركات في طور النمو
والتوسع ،والتي لم تتحول بعد
إلى الربحية.
وقــال سانكاي إن االستثمار
في الشركات الناشئة والمبتكرة
ً
أصـ ـب ــح أكـ ـث ــر أه ـم ـي ــة ع ــال ـم ـي ــا،
ب ـس ـبــب ال ـح ــاج ــة إل ـ ــى ال ـت ـحــول
والتغيير .فعلى سبيل المثال
لدى "سيليكون فالي" واحد من
أكثر النظم البيئية التكنولوجية
ً
ً
ت ـ ـط ـ ــورا ون ـ ـشـ ــاطـ ــا ف ـ ــي جـمـيــع
أنحاء العالم من حيث االبتكار
والتخارجات .ويبلغ عمر هذه
ً
ً
ال ـص ـن ــاع ــة  70عـ ــامـ ــا ت ـق ــري ـب ــا،
ـال عـلــى الـمــواهــب
م ــع تــركـيــز ع ـ ٍ
واالبتكار واألوساط األكاديمية
لريادة األعمال ورؤوس األموال،
حيث ُيظهر المستثمرون شهية
ق ــوي ــة ألسـ ـه ــم الـ ـش ــرك ــات ال ـتــي
تطرح أسهمها لالكتتاب العام.
وأضـ ـ ــاف أن االس ـت ـث ـم ــار في
الـتـكـنــولــوجـيــا الـتـحــويـلـيــة هو
ً
السبيل الحتمي للمضي قدما.
إن الـصـنــاعــات الـتـقـلـيــديــة مثل
التجزئة والتمويل واالتصاالت
وغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــره ـ ـ ــا ي ـ ـ ـتـ ـ ــم ت ـ ـحـ ــوي ـ ـل ـ ـهـ ــا
ً
ج ـم ـي ـعــا م ــن خ ــال االب ـت ـك ــارات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
ت ـطــور األســال ـيــب والتطبيقات
الـتـقـلـيــديــة .فــال ـبــدء ف ــي عملية
التحويل ال يحتاج ســوى نقرة
واح ــدة أسهل أو عملية واحــدة
أق ـ ـ ــل .وإض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،فـقــد
أثبتت الجائحة بوضوح أهمية
االقتصاد عبر اإلنترنت ،حيث إن
العالم قضى معظم وقته ،لمدة
ً
ع ــام ت ـقــري ـبــا ،عـلــى ه ــذا ال ـحــال،
وسـيــواصـلــون الـقـيــام بــذلــك في
المستقبل.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ ــان ـ ـكـ ــاي إلـ ـ ـ ــى أن
صناعة االستثمار في الشركات
الناشئة والمبتكرة قد تطورت
م ـنــذ عـ ــام  ،2000وب ـ ــدأ مــديــرو
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي ت ـط ـب ـيــق نـهــج
أكـثــر صــرامــة إلدارة الـمـخــاطــر.
وت ـح ـي ــط صـ ـن ــادي ــق ال ـش ــرك ــات
الناشئة أنفسها بمستشارين

جانب من الندوة االفتراضية
متخصصين ومراكز حاضنات
األعمال ،إضافة إلى تخصيص
رأسمال لالستثمار في الجوالت
الالحقة لزيادة رأسمال الشركات
الـنــاجـحــة .تــوفــر ه ــذه الـتــدابـيــر
ّ
اإلضــاف ـيــة م ـ ــوارد مـهـمــة تمكن
ال ـش ــرك ــات ال ـنــاش ـئــة م ــن إي ـجــاد
منتجات قوية مناسبة والتوسع
ً
وفقا لذلك .يجب أن يكون هناك
ت ـ ـ ــوازن س ـل ـيــم لــاس ـت ـث ـمــار فــي
ال ـم ــدي ــري ــن ال ـن ــاش ـئ ـي ــن ،بـشـكــل
مـبــاشــر ف ــي ال ـشــركــات ال ـتــي تم
اختيارها واالستثمار بها من
قبل هؤالء المديرين الناشئين
لـتــوفـيــر ع ــوائ ــد مـقـبــولــة ضمن
نسب مخاطر متوازنة.

سبل استثمار جديدة
ي ـع ـت ـقــد ال ـ ـشـ ــارخ أن الـسـعــي
لـسـبــل اس ـت ـث ـمــار ج ــدي ــدة يــأتــي
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ي ـب ـح ــث فـيــه
المستثمرون في منطقة الخليج
العربي عن االستثمار في فئات
أص ــول بــدي ـلــة ،مـنـهــا الـشــركــات
ال ـنــاش ـئــة وال ـم ـب ـت ـكــرة ،لـتـنــويــع
محافظهم االستثمارية وتحقيق
عــوائــد تـتـجــاوز االسـتـثـمــار في
العقار والدخل الثابت واألسهم
ال ـم ــدرج ــة ،حـيــث يـتـجــه األفـ ــراد
ذوو المالء ة المالية والشركات
ال ـعــائ ـل ـيــة إلـ ــى االس ـت ـث ـم ــار فــي
شركات التكنولوجيا الدولية،
أسـ ـ ـ ـ ــوة ب ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات
السيادية.
وأكـ ــد أن ال ـب ـيــانــات ال ـت ــي تم
ج ـم ـع ـه ــا مـ ــن الـ ـعـ ـق ــد ال ـم ــاض ــي
تظهر أن االستثمار في الشركات
الناشئة والمبتكرة كــان أفضل
فئات األصــول ً
أداء .عــاوة على
ذل ـ ــك ،ف ـق ــد ان ـخ ـف ـضــت م ـع ــدالت

 8مليارات دوالر تراجع
مبيعات سوق أشباه الموصالت
تـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــم أش ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاه
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوص ـ ـ ــات ال ـ ـمـ ــدم ـ ـجـ ــة
ب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات فـ ـ ــي أن ـظ ـم ــة
ت ـك ـي ـيــف الـ ـ ـه ـ ــواء ،وت ــراق ــب
ض ـغــط اإلط ـ ـ ــارات ،وت ـحــرك
ال ـم ـق ــاع ــد ف ــي ال ـ ــداخ ـ ــل ،أو
ت ـض ـمــن تـشـغـيــل ال ــوس ــادة
ال ـهــوائ ـيــة ف ــي حــالــة وق ــوع
حادث.
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس مـ ـ ــن
ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرب أن ت ـص ـب ــح
ً
الــرقــائــق الــدقـيـقــة جـ ــزء ا ال
غ ـنــى عـنـهــا ف ــي ال ـس ـيــارات
ا ل ـ ـ ـحـ ـ ــد ي ـ ـ ـثـ ـ ــة ،وأن تـ ـ ـ ـ ــزداد
ً
صناعة السيارات تعطشا
لها.
وم ـ ـ ــع ت ـ ــزاي ـ ــد ال ــرقـ ـمـ ـن ــة،
يتزايد الطلب على أشباه
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوصـ ـ ــات م ـ ـ ــن ج ــان ــب
ص ـنــا عــة ا ل ـس ـي ــارات بشكل
مستمر ،رغم أن عام 2020
ً
أدى إلى تراجعها مؤقتا .
ُ
وت ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات
ا ل ـ ــواردة م ــن ،IHS Markit
أن ا لـ ـمـ ـبـ ـيـ ـع ــات ا ل ـع ــا ل ـم ـي ــة
ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــات أش ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاه
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ــات ل ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت مــن
 25.4مـلـيــار دوالر فــي عــام
 2012إ لــى نحو  41مليارا
ف ــي ع ــام  ،2019فـيـمــا أدى
وبـ ــاء ك ــورون ــا إل ــى تــراجــع
بنحو  8مليارات دوالر في
ً
عــام  ،2020وفقا للبيانات
ا لـتــي جمعتها "،"Statista
وا طـلـعــت عليها "ا لـعــر بـيــة.
نت".
وواجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة
ً
ً
األكـ ـث ــر ط ـل ـبــا ح ــال ـي ــا أزم ــة
جديدة في سالسل اإلمداد،

ب ـ ـعـ ــد ح ـ ــري ـ ــق فـ ـ ــي م ـص ـن ــع
رقـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــارات ف ــي
إيـ ـب ــاراك ــي ش ـم ــال طــوك ـيــو
باليابان.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،تـ ـ ــدخ ـ ـ ـلـ ـ ــت
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة فـ ـ ــي إصـ ـ ــاح
الـ ـ ـض ـ ــرر وإعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـغ ـيــل
ال ـم ـص ـن ــع فـ ــي أقـ ـ ــرب وق ــت
ممكن ،كما قدمت شركات
ص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــارات
ال ـ ـ ـيـ ـ ــابـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة يـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــون
ع ـب ــر إرس ـ ـ ــال الـ ـعـ ـم ــال إل ــى
م ـص ـن ــع ش ــرك ــة ري ـن ـس ــاس
إل ـ ـي ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـي ـ ـكـ ــس ك ـ ـ ــورب
Renesas Electronics
 ،Corpللمساعدة.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـشــركــة ب ـيــانــات
سـ ــوق أشـ ـب ــاه ال ـم ــوص ــات
ا لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة W o r l d
Semiconductor Trade
 ،Statisticsمن المتوقع أن
يبلغ إجمالي المبيعات في
صناعة أشباه الموصالت
نحو  439مليار دوالر في
عـ ــام  ،2020ح ـيــث ي ـضــاف
إلـ ــى ال ـط ـل ــب م ــن مـصـنـعــي
السيارات الطلب األكبر من
ش ــرك ــات ال ـه ــوات ــف الــذك ـيــة
والـ ـ ـح ـ ــواس ـ ــب والـ ـخ ــدم ــات
السحابية وشركات تعدين
البيتكوين وغيرها العديد
من الصناعات.
(العربية.نت)

خ ـ ـسـ ــائـ ــر انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ال ـق ـي ـم ــة
وخسارة رأس المال لصناديق
ال ـشــركــات الـنــاشـئــة والمبتكرة
ب ـش ـكــل م ـل ـم ــوس ،لـتـصـبــح فئة
ً
أصول أقل مخاطر وأكثر ربحا.
ي ـت ـفــوق أداء االس ـت ـث ـمــار في
ال ـشــركــات الـنــاشـئــة والمبتكرة
ً
حــال ـيــا عـلــى كــل ف ـئــات األص ــول
األخــرى في الــواليــات المتحدة.
ً
ووفـ ـق ــا ل ــدراس ــة ع ــن ص ـنــاديــق
الهبات الجامعية (Universities
 )Endowmentsلـ ـع ــام 2019
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ق ـ ــام ـ ــت ب ـ ـهـ ــا الـ ــراب ـ ـطـ ــة
الوطنية لمسؤولي األعمال في
الكليات والجامعات األميركية،
ف ـ ـ ـ ــإن ق ـ ـط ـ ــاع االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ف ــي
ال ـشــركــات الـنــاشـئــة والمبتكرة
ك ــان األف ـض ــل أداء ف ــي محفظة
اسـتـثـمــارات الـهـبــات الجامعية
ب ـم ـت ــوس ــط ع ــائ ــد سـ ـن ــوي بـلــغ
 13.4بــال ـم ـئــة خـ ــال ال ـس ـنــوات
الـعـشــر ال ـمــاض ـيــة ،وه ــو أفـضــل
م ـ ـ ــن مـ ـ ـت ـ ــو س ـ ــط أداء األ سـ ـ ـه ـ ــم
األميركية الذي بلغ  8.2بالمئة.
وقد خصص كبار المستثمرين
الـمــؤسـسـيـيــن فــي الـعــالــم مــن 5
إل ــى  15بــالـمـئــة مــن محافظهم
االس ـت ـث ـم ــاري ــة لــاس ـت ـث ـمــار في
ال ـشــركــات الـنــاشـئــة والمبتكرة
أو رأس ال ـم ــال الـمـسـتـثـمــر في
المرحلة المبكرة .وتمتلك بعض
ً
نضجا
صناديق الهبات األكثر
م ــا ي ـص ــل إل ـ ــى  20بــال ـم ـئــة مــن
األص ــول ال ـ ُـم ــدارة فــي الـشــركــات
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة وال ـ ـم ـ ـب ـ ـت ـ ـكـ ــرة ،م ـثــل
مؤسسة جامعة ييل.
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،ف ـ ـ ــإن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
المالية ذات األداء المتميز تدرك
أهمية االستثمار في الشركات
الناشئة والمبتكرة وتأثيرها
اإلي ـ ـج ـ ــاب ـ ــي ع ـ ـلـ ــى م ـح ــاف ـظ ـه ــم

االس ـت ـث ـمــاريــة ،ولــذلــك حــرصــوا
ع ـل ــى زيـ ـ ـ ــادة ح ـص ــة ال ـش ــرك ــات
الناشئة والمبتكرة من مكونات
محافظهم االستثمارية ،حيث
ارتفعت إلى  15بالمئة.
وك ــان ــت دراسـ ـ ــة صـ ـ ــادرة عن
"آي ـن ـجــل لـيـســت" قــد أظ ـهــرت أن
الـ ــربـ ــع ال ـ ــراب ـ ــع مـ ــن ع ـ ــام 2020
ك ــان أفـضــل فـتــرة عـلــى اإلط ــاق
للشركات الناشئة والمبتكرة،
فـ ـق ــد حـ ـقـ ـق ــت  80ب ــالـ ـمـ ـئ ــة مــن
الشركات الناشئة النشطة التي
تستثمر بـهــا "آي ـن ـجــل لـيـســت"،
وعددها  3.449شركة ،ارتفاعات
في تقييماتها خالل هذه الفترة.

وضع مختلف
وأشـ ــار ال ـش ــارخ إل ــى أن ــه من
ال ـم ـهــم أن يـ ــدرك الـمـسـتـثـمــرون
الـتـغـيــرات الـتــي شهدتها إدارة
مخاطر االستثمار في الشركات
الـنــاشـئــة والـمـبـتـكــرة ،حـيــث إن
ال ــوض ــع ال ـي ــوم يـخـتـلــف تـمــامــا
ً
ّ
عما كان عليه قبل  20عاما .لقد
ّ
تطورت الصناعة ،وتعلم مديرو
الصناديق من أخطائهم .فقبل
انهيار الشركات العاملة بمجال
التكنولوجيا في عام  ،2000كان
الـمـسـتـثـمــرون ي ـع ـت ـمــدون على
رأس ال ـم ــال وال ـح ــظ ف ـقــط عند
االستثمار في الشركات الناشئة
والمبتكرة ،لكن منذ ذلك الحين
ب ـ ـ ــدأ م ـ ــدي ـ ــرو االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فــي
تطبيق نهج أكثر صرامة إلدارة
المخاطر ،مع التركيز على كيفية
إض ــاف ــة ال ـق ـي ـمــة ف ــي ال ـش ــرك ــات
المستثمر بها ومساعدتها على
ال ـتــوســع وت ـحـق ـيــق إمـكــانــاتـهــا
الكاملة.
ويعتقد زيلر أنــه عند النظر

إلـ ــى االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـشــركــات
الناشئة والمبتكرة ،فإن التركيز
ي ـن ـصــب ع ـل ــى الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـتــي
ت ـح ــدث ف ـي ـهــا عـ ــائـ ــدات ،وعـ ــادة
مــا يكون ذلــك عـبــارة عــن بعض
األم ـث ـل ــة ال ـض ـخ ـمــة ال ـت ــي تــدفــع
جـمـيــع ال ـع ــائ ــدات ،وه ــو يفضل
ت ــرك ـي ــز االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي م ـكــان
واحدة مثل  Doordashأو Uber
أو  ،Snowflakeح ـيــث تـتــر كــز
ال ـعــوائــد وقـ ـ ــادرة عـلــى تحقيق
عوائد عالية مقابل  100شركة
ناشئة أخرى غير ذات صلة.
وعلى الرغم من أن "سيليكون
فـ ـ ــالـ ـ ــي" تـ ـع ــد أحـ ـ ـ ــد ع ــاص ـم ـت ــي
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الــرئ ـي ـس ـي ـت ـيــن
فــي الـعــالــم ،ف ــإن زيـلــر يعتبرها
الـ ـمـ ـح ــور الـ ـمـ ـث ــال ــي ل ـل ـش ــرك ــات
الـنــاشـئــة ،وذل ــك بفضل النظام
البيئي المبتكر والشبكة القوية
من قادة الصناعة عبر القطاعات
المختلفة ،إضافة إلى أن تدفق
صفقات االستثمار في الشركات
ال ـنــاش ـئــة وال ـم ـب ـت ـكــرة م ــن ســان
فرانسيسكو أكبر بكثير من أي
سوق آخر.
واخ ـت ـت ــم ال ـع ـث ـم ــان الـجـلـســة
بتأكيد أن "كامكو إنفست" تهدف
إلـ ــى ت ــزوي ــد ع ـمــائ ـهــا بــإم ـكــان
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى أف ـ ـضـ ــل ف ــرص
االس ـت ـث ـمــار ال ـن ــاج ــح ف ــي فـئــات
األصول المختلفة ،بما في ذلك
ا لـشــر كــات الناشئة والمبتكرة.
وت ـن ــدرج م ـشــاركــة نـهــج خـبــراء
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـضـ ــرم ـ ـيـ ــن
وال ـن ــاج ـح ـي ــن ف ــي ال ـم ـنــاق ـشــات
ال ـم ـف ـتــوحــة ت ـحــت إط ـ ــار ال ـت ــزام
ا لـشــر كــة بتثقيف المستثمرين
من خالل تقديم رؤية ّ
قيمة حول
بعض الفرص المتاحة في عالم
االستثمار اليوم.
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اعتبر الفنان نبيل شعيل أن نجاح أي
عمل فني ُيعد ثمرة للعمل الجماعي،
ً
ً
مؤكدا أن لكل فنان دورا يجب أن يؤديه
على أكمل وجه.

١٧

عاد الفنان عبدالعزيز الحداد من األردن
أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب،
األعمال التي ضمتها القوائم القصيرة بعد أن انتهى من تصوير عمل بدوي
هناك ،كاشفا عن عودته إلذاعة الكويت
في فروع «التنمية وبناء الدولة»
بعد سنوات من الغياب.
و«الفنون والدراسات النقدية».

«الساعي» ...قصة حقيقية عن أسرار المخابرات
بطولة بنديكت كومبرباتش وراشيل بروسنان وجيسي بوكلي

ملصق الفيلم

انـ ـطـ ـل ــق بـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـع ـ ــرض ال ـع ــال ـم ـي ــة
الجزء الجديد من سلسلة أفالم اإلثارة
ا لـشـهـيــرة "ا ل ـســا عــي" أو The Courier
وال ـ ـ ــذي يـ ـق ــدم مـ ـغ ــام ــرة ج ــدي ــدة ضـمــن
أفالم الجاسوسية باالستناد إلى قصة
حقيقية.
وطرحت شركتي اإلنتاج Lionsgate
و Roadsideفـيـلــم اإل ثـ ــارة ا ل ـجــد يــد في
دور العرض السينمائي حول
العالم محققا إيرادات مبشرة
ح ــول ن ـج ــاح ال ـج ــزء ال ـجــديــد
ر غــم القيود المفروضة على
ال ـس ـي ـن ـمــا وتـ ـق ــوي ــض نـسـبــة
الحضور حول العالم.
ف ـي ـل ــم  The Courierمــن
إخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج دومـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــك ك ـ ـ ــوك،
وم ــن تــألـيــف ت ــوم أوكــونــور،
ويستند الفيلم على القصة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة لـ ـ ـجــري ـف ـيــل وي ــن
 ،Greville Wynneو ه ــو
رج ـ ــل أع ـ ـمـ ــال مـ ـت ــواض ــع تــم
تـ ـجـ ـنـ ـي ــده ف ـ ــي واحـ ـ ـ ـ ــدة مــن
أعظم الصراعات الدولية في
ً
بناء على طلب من
التاريخ
 MI-6في المملكة المتحدة،
وذ لــك للمساعدة فــي إنهاء

أزم ــة ال ـصــواريــخ الـكــوبـيــة ال ـتــي تشكل
عــا قــة خطيرة مــع ضــا بــط استخبارات
ســوف ـيــاتــي ،وشـ ــارك فــي بـطــولــة الـعـمــل
ال ـن ـج ــوم ب ـنــدي ـكــت كــوم ـبــربــاتــش ال ــذي
ل ـع ــب دور ( ج ــر ي ـف ـي ــل و ي ـ ـ ــن) ،ورا شـ ـي ــل
ب ــروس ـن ــان م ـج ـســدة ش ـخ ـص ـيــة عـمـيـلــة
وك ــال ــة ال ـم ـخ ــاب ــرات ال ـم ــرك ــزي ــة (إي ـم ـيــل
دونفان) ،والمطربة األيرلندية جيسي
بــوكـلــي ال ـتــي لـعـبــت دور (ش ـيــا وي ــن)،
و م ـيــراب نـيـنـيــدزه (أو ل ـيــج بينفسكي)،
جوناثان هاردن (ليونارد) ،وفالديمير
ت ـشــوبــري ـكــوف (ن ـي ـك ـي ـتــا خ ــروت ـش ــوف)،
وأنـ ـط ــون ل ـي ـســر (بـ ــرتـ ــرانـ ــد) ،وج ـي ـمــس
سكوفيلد (كوكس) ،كيريل نيكيفوروف
(ج ـ ــريـ ـ ـب ـ ــان ـ ــوف) ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم م ـ ــن ن ـج ــوم
هوليوود.
الـفـيـلــم يـصـنــف تـحــت ع ــروض درام ــا
الحرب ا لـبــاردة ،التي أعلن عنها تحت
ا سـ ــم  ،Ironbarkألول مـ ــرة ف ــي يـنــا يــر
ا ل ـع ــام  ،2020ف ــي م ـهــر جــان ص ـنــدا نــس
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،وكـ ــان م ـق ــررا ع ــرض ــه فــي
أغ ـس ـطــس ال ـم ــاض ــي ول ـك ــن ت ــم تــأجـيـلــه
بسبب جائحة كورونا لتنطلق عروضه
األسبوع الماضي.
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ق ــدم ــت ن ـج ـمــة ال ـع ـمــل
راشيل بروسنان دورا مميزا في فيلمها

أوبرا وينفري

األخير الدراما االجتماعية "أنا امرأتك"
وال ـ ــذي أعـ ــاد إح ـي ــاء سـيـنـمــا الـجــريـمــة
فــي السبعينيات بــرؤ يــة جــد يــدة كشف
فيها ،على مــدى ساعتين ،كيف يمكن
المرأة أن تفهم واقعها الجديد الممتلئ
ّ
وتنمي
بالمخاطر ،وتصقل مهاراتها
أمومتها وعضالتها األنثوية تدريجيا،
ح ـتــى تـتـعـلــم ح ـمــايــة نـفـسـهــا ف ــي عــالــم
وحشي.
وقدمت راشيل بروسنان دور بطلة
الـ ـعـ ـم ــل وت ـ ــدع ـ ــى "جـ ـ ـي ـ ــن" وهـ ـ ــي زوج ـ ــة
شابة ال تعرف شيئا عن أعمال زوجها
اإلجرامية ،تستيقظ على قرع بابها في
منتصف الليل ليطلب منها الهرب إلى
م ـكــان آم ــن ،لـتـجــد نـفـسـهــا م ـط ــاردة من
أشرار ال تعرفهم ،وتبدأ الرحلة المثيرة.

راشيل بروسنان

جاستين بيبر

أوبرا وينفري عانت مضاعفات لقاح كورونا
أكدت اإلعالمية األميركية أوبرا وينفري ،تلقيها اللقاح ضد فيروس كورونا ،الفتة إلى تجربتها
ً
ً
بعد اللقاح إذ منحها "إحساسا غامرا بالراحة".
ً
وأشارت أوبرا " 67عاما" إلى أنها شعرت بـ"كل األعراض التقليدية" التي تحدث بعد تعاطي
الجرعة الثانية.
وفي البداية كتبت لقرائها" :أردت البكاء بعد الجرعة األولى ،لقد أصبت بالتهاب رئوي العام
ً
الماضي ،وكانت رئتاي ما زالتا حساستين ،كنت خائفة جدا ،ولهذا السبب صممت على الحصول
على اللقاح" .بعد ذلك كشفت وينفري عن تعرضها لثالثة أعراض جانبية بعد تلقيها الجرعة الثانية،
وهي الحمى ،والشعور بالبرد ،واإلحساس بالخمول ،الذي عادة ما يصاحب آالم الجسم والحمى.
ً
وأفصحت أوبرا في مدونتها بأنها شعرت بتوعك لمدة  30ساعة ،لكنها اعتبرت ذلك "إزعاجا
ً
بسيطا" فقط ،على حد تعبيرها.

بيونسي

بيبر 6 :أغنيات إضافية على ألبوم « »Justiceبيونسي تتعرض لسرقة مليون دوالر
كشف المغني العالمي جاستين بيبر عن خطته للتعاون مع مشاهير الموسيقى
والغناء في الفترة المقبلة ،خالل حفل إطالق ألبومه الجديد "."Justice
وأ ج ــاب بيبر عــن س ــؤال أ حــد المعجبين ،عـ َّـمــن يــر غــب فــي العمل معهم بعد ذ لــك،
ً
قائال" :أنا حقا أحب التعاون مع  ،SZAو ،H.E.R.و Jhené Aikoالتي أعتقد أنها تمتلك
موهبة مذهلة".
من جهة أخرىَّ ،
فجر بيبر مفاجأة لكل محبيه وعشاقه حول إطالق نسخة ""deluxe
من األلبوم الجديد  ،Justiceويضم  6أغنيات إضافية.
ُيذكر أن بيبر أطلق أخيرا ألبومه الغنائي األخير في  19الجاري ،محققا نجاحا
كبيرا ،كما أطلق الفترة الماضية  4أغنيات فردية من األلبوم ،كنوع من الدعاية المبكرة،
واألغنيات هي "HOLY" :و" "LONELYو" "ANYONEو"."HOLD ON

ي للسرقة ،وهــذه المرة تجاوزت قيمة
للمرة الثانية ،تعرضت النجمة العالميةبيونس 
المسروقات المليون دوالر.
في التفاصيل ،اقتحم لصوص وحدات تخزين بيونسي في لوس أنجلس ،وسرقوا حقائب
يد فاخرة وفساتين تزيد قيمتها على مليون دوالر.
وقالت شرطة لوس أنجلس إن  3وحدات تخزين استأجرتها شركة إنتاج بيونسي تعرضت
ً
للسطو مرتين في وقت سابق من هذا الشهر ،وفقا لتقارير فنية.
ويعتبر نجوم هوليوود هدف ثمين في حوادث السطو والسرقة نتيجة مقتنياتهم الباهظة،
وفي حادث مشابه ،تعرضت مايلي سايروس للسرقة في يناير الماضي ،وهرب اللصوص
بالمالبس والصور والمقتنيات الشخصية األخرى ،وفي عام  ،2018تعرضت وحدة تخزين
ً
سايرس أيضا في وادي  San Fernandoللسرقة ،وسرق اللصوص القيثارات القيمة.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :إهمال عملك سوف ينعكس عليك
ً
سلبا ويستفيد منه اآلخرون.
ً
ّ
عاطفيا :ال تعكر األجواء مع الشريك اليوم
فاألعصاب متشنجة والضغوط كبيرة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :أن ــت فــي أفـضــل ح ــال بدنيا
ً
وذه ـن ـي ــا وال يـنـقـصــك س ــوى مـمــارســة
الرياضة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ال تخلق معارضين لك أو أعداء
ً
فالظروف سوف تتغير قريبا.
ً
عــاط ـف ـيــا :ع ـث ــرات كـثـيــرة ت ـحــول دون
تحقيق بعض رغباتكما المشتركة.
ً
اجتماعيا :تريد مواجهة صديق ومن
األفضل االبتعاد عنه حتى استتباب
األمور.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تتعرض لمشكلة مالية وتضطر إلى
االقتراض لتتمكن من المتابعة.
ً
عاطفيا :ال تفاوض على أمر بشأن عالقتك
العاطفية قبل التأكد منها.
ً
اجتماعيا :يالحظ الجميع مدى إيجابيتك
ومعاملتك الحسنى في كل الظروف.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ف ــي طــري ـقــك لـتـحـقـيــق هــدفــك ال
تستخدم ذكاءك ألذية اآلخرين.
ً
عــاطـفـيــا :قــد تـكــون لـمــواقـفــك العاطفية
تبعات سلبية فانتبه على تصرفاتك.
ً
ـؤات إلج ــراء
اجـتـمــاعـيــا :ال ـظ ــرف غـيــر مـ ـ ٍ
تغييرات منزلية أو شراء بعض األجهزة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تأقلم مع عملك ولو لم ترغب به كي
تستطيع إنجازه بنجاح.
ً
ً
تلق اللوم دائما على الحبيب
عاطفيا :ال ِ
ّ
وتحمل نتيجة الخطأ الذي ترتكبه.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :دع أعـ ـص ــاب ــك ب ـ ـ ـ ــاردة ألن ــك
ّ
ستتعرض النتقادات من جهات قريبة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :الظروف المناوئة قاهرة جدا لكنك
لن تدعها تتغلب على إرادتك.
ً
عاطفيا :تتلقى حياتك العاطفية إشارة
إيـ ـج ــابـ ـي ــة وي ـ ـعـ ــود ال ـ ـتـ ــواصـ ــل بـيـنـكـمــا
كالسابق.
ً
اجتماعيا :تراقب ما يجري في عائلتك
وتتوصل إلى حقائق لم تكن تعرفها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ستكون حياتك المهنية هادئة
وستكتمل مشاريعك ولو تأخرت.
ً
عــاطـفـيــا :تعمد مــع شــريــك عـمــرك إلــى
تغيير نمط تعاملكما بوضع التفاهم
ً
أوال.
ً
اجتماعيا :تنظر في أوضاعك المالية
وتـ ـطـ ـل ــب م ـ ــن الـ ـع ــائـ ـل ــة الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـروي فــي
المصروف.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :ستواجه اليوم موقفا فيه اختبار
لك فال تفقد الثقة في قدراتك.
ً
عاطفيا :ابتعد عن االلتباس والغموض
وال تجعل حياة الشريك معقدة.
ً
اجتماعيا :تهتم بمظهرك في هذه األيام
وترغب في الخروج مع األصدقاء.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً ُ
مـهـنـيــا :ت ـع ــرض عـلـيــك صـفـقــة جــديــدة
فتحاول تأجيل الموافقة عليها.
ً
عاطفيا :قد توقع نفسك في مــأزق مع
بقيت تتصرف في الخفاء.
الحبيب ًإذا ّ
اجتماعيا :يتوفر الوقت لديك لالهتمام
ببعض التصليحات المنزلية.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :م ـنــذ م ــدة طــوي ـلــة تـعـمــل على
المشروع نفسه وتشعر بالحاجة إلى
التغيير.
ً
عاطفيا :شريك عمرك يجاهد معك في
الضراء قبل أن يفرح في ّ
ّ
السراء.
ً
اجتماعياّ :قد تضطر إلى معالجة مسألة
طارئة تتعلق بقريب أو صديق.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا  :كــل أ مــر فــي عملك يعمل تلقائيا
ً
ً
نظرا للتنظيم والمجهود المبذول سابقا.
ً
عاطفيا :احذر الغضب واالنفعال في وجه
الشريك وحاول إصالح ما أفسدته.
ً
تصرف بصمت وحذر وال ّ
اجتماعياّ :
تعبر
عن أفكارك في هذه الفترة.
رقم الحظ.56 :

ً
م ـه ـن ـي ــا :ع ـل ـيــك أال تـسـتـسـلــم لــإح ـبــاط
والكسل كي ال تخسر ما حققته.
ً
عاطفيا :ترغب في التحرر من ارتباطك
العاطفي مهما كلفك من التزامات.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ـح ـيــاة أج ـمــل م ــع الـتـفــاؤل
ومسؤوليتك أن تنشره بين أفراد العائلة.
رقم الحظ.22 :

E xtra
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الواليات َالمتحدة
ُ
قادرة وملزمة بتلقيح
العالم!
غوردون الفورج ،آن ماري
سلوتر -فورين افيرز

بعد عقد قمة افتراضية
للتحالف الرباعي ،أمس األول،
أعلن قادة الواليات المتحدة
والهند واليابان وأستراليا
تعاونهم المرتقب ،لتسليم
مليار جرعة من اللقاحات في
َ
المحيطين الهندي
منطقة
والهادئ ،ما يعني التصدي
ً
مباشرة للتفوق الصيني في
مجال توزيع اللقاحات في
المنطقة.

يجمع هذا االتفاق بين قطاع الصناعة في
الهند ومصادر التمويل والخدمات اللوجستية
والمساعدات التقنية فــي الــواليــات المتحدة
واليابان وأستراليا ،ويهدف إلى تسهيل تلقيح
ماليين الناس بحلول نهاية .2022
وذك ــرت عناوين األخـبــار ،فــي عطلة نهاية
األسبوع ،أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد
لمواكبة دبلوماسية اللقاحات العالمية .كذلك،
اتخذت اإلدارة األميركية منذ أيام خطوة أخرى
فــي ه ــذا االت ـج ــاه ،فـسـ ّـربــت إل ــى الصحافيين
معلومات مفادها أنها تنوي إقراض  4ماليين
جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى المكسيك
وكندا.

أسوأ أزمة عالمية
ه ــذه ال ـم ـبــادرات ليست مـبـكــرة ب ــأي شكل.
التــزال الــواليــات المتحدة متأخرة في جهود
استهداف أسوأ أزمة عالمية في هذا العصر.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ع ـم ــدت روسـ ـي ــا وال ـص ـي ــن إلــى
ت ـســويــق ل ـقــاحــات ـهــا وت ــوزي ـع ـه ــا ع ـلــى الـ ــدول
ً
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،تـ ـمـ ـهـ ـي ــدا ل ـت ـح ـق ـيــق أه ــداف ـه ـم ــا
الـسـيــاسـيــة ال ـخــارج ـيــة .تستغل روس ـيــا هــذا
الــوضــع لتحسين صــورت ـهــا واسـتـثـمــاراتـهــا
المحتملة ،وإلح ــداث شــرخ بين دول االتحاد
األوروبي .تتبرع الصين من جهتها بجرعات
مــن الـلـقــاحــات لــزيــادة تأثيرها فــي الـنــزاعــات
اإلقليمية وتوسيع نفوذها بموجب "مبادرة
الحزام والطريق" .كذلك ،بدأت موسكو وبكين
ُ
ت ـضـ ِـع ـفــان ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي المنطقة
المحيطة بها عبر تزويد اللقاحات إلى دول
أميركا الالتينية.

سنة من الحياة .وبحسب أرقام البنك الدولي،
أدى الــوبــاء إلــى وصــول  124مليون شخص
إل ــى حــالــة مــن الـفـقــر الـمــدقــع فــي سـنــة ،2020
ّ
تسجل هــذه الــزيــادة الهائلة
وهــي أول سنة
منذ َ
عقدين .ووفق تقديرات خبراء االقتصاد،
ّ
سيكلف تفشي كورونا طــوال سنتين العالم
 10.3تريليونات دوالر ،ويعتبر البنك الدولي
ً
االنكماش الحاصل مساويا لضعف الركود
العظيم .في نهاية المطاف ،ستكون حمالت
التلقيح العالمية الطريقة الوحيدة لكبح هذا
االنهيار أو حتى عكس مساره.
ّ
ً
ً
تعلمت إدارة بايدن درسا مهما من تعامل
الحكومة مع األزمة المالية في عام  :2008يجب
أال تخاف الــواليــات المتحدة من الطموحات
الكبرى .ترتكز "خطة إنقاذ أميركا" على هذا
ً ُ
المبدأ تحديدا ،فتخصص  1.9تريليون دوالر
ألجـ ــزاء مختلفة م ــن االق ـت ـص ــادُ .ي ـف ـتــرض أن
ّ
تطبق اإلدارة األميركية النصيحة نفسها في
ملف تلقيح العالم .ستترافق الجهود الشاملة
مع أفضل وأسرع النتائج في خضم المعركة
القائمة ضد "كــورونــا" ،والشــك في أن آثارها
ّ
ستصب في مصلحة الواليات المتحدة.
ستكسب واشنطن منافع كثيرة إذا تسارع
مسار تعافي االقتصاد العالمي .وفق دراسة
أج ــرتـ ـه ــا "م ـج ـم ــوع ــة أوراسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا" ،سـتـحـصــد
الواليات المتحدة وتسعة اقتصادات متقدمة
أخ ــرى  153مـلـيــار دوالر عـلــى األق ــل فــي عــام
 ،2021و 466م ـل ـيــار ب ـح ـلــول  .2025و حـتــى
لــو أعـطــت الــواليــات المتحدة الـلـقــاح لجميع
سكانها ،سيتباطأ تعافي اقتصادها طالما
يستمر ا لــو بــاء وال يحصل شركاؤها
التجاريون على اللقاح.

الواليات المتحدة
بهذه الطريقة
ستثبت قدرتها على
قيادة العالم عبر
دعم المؤسسات
ً
الدولية بدال من
معاداتها ُ
ويفترض ما السبيل إلنهاء األوبئة؟
أن تشمل تلك
سيكون إنهاء الوباء وتلقيح العالم أجمع
ً
ً
التزاما ضخما بمعنى الكلمة ،وهــو يتوقف
المؤسسات جهات
في معظمه على منشأة "كوفاكس" ،وتحالف
التلقيح "غافي" ،الجناح التنفيذي للمنشأة.
ناشطة أكثر من
تــأســس "غ ــاف ــي" بـتـمــويــل مــن مــؤسـسـ ُـة "بـيــل تصنيع اللقاح
البيروقراطيين
وميليندا غيتس" منذ عشرين سنة ويعتبر
ً
ُ
فـ ــي اإلط ـ ـ ــار ن ـف ـس ــه ،يـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـت ـعــاون
هذا اإلنجاز تتويجا لمقاربة اجتماعية شاملة
العمالقة في القرن
تهدف إلــى حل مشاكل العالم .كــان التحالف الواليات المتحدة مع الدول األخرى لتطوير
ً
العشرين
ُمصمما في األساس لتأمين اللقاحات لجميع إمكانات تصنيع اللقاحات وزي ــادة أعدادها
َ
ً
النوع من التعاون نشوء التهديدات فحسب،
بل إنه يعزز االنفتاح الذي يترافق مع مكاسب
ً
كبرى .لم يكن هذا االنفتاح قائما بين الصين
والـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ح ـي ــن ظـ ـه ــرت عـ ــدوى
"كوفيد "-19في عام  .2019لو تقاسمت الصين
بياناتها ومعلوماتها حول جينوم الفيروس
م ــع مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة ودول أخ ــرى
ً
سريعا ،كــان يمكن إبطاء الموجة األولــى من
تفشي الوباء.

دول الـعــالــم مــن خ ــال جـمــع عــامــلــي الـســرعــة
والـمــرونــة فــي الـقـطــاعــات الـخــاصــة والمدنية
م ــع ضـخــامــة ال ـق ـطــاع ال ـع ــام .لـكــن تـبـقــى هــذه
المهمة ضخمة وتحتاج إلى شبكة الدعم التي
استعملتها الواليات المتحدة خالل األزمات
اإلنسانية السابقة مثل جائحة اإليدز ،ووباء
اإليبوال في عام  ،2014وأمواج التسونامي في
المحيط الهندي.
تستطيع الواليات المتحدة أن تستعمل
قــدرات جيشها اللوجستية المدهشة
ل ـت ــأم ـي ــن الـ ـلـ ـق ــاح ــات وتـسـلـيـمـهــا
ً
عالميا ،حتى لو كانت المواقع
المستهدفة صعبة وبعيدة.
ي ـبــرع الـجـيــش األمـيــركــي
في هذا النوع من المهام
ولديه شراكات قديمة
ف ـ ـ ــي دول ت ـ ـ ـتـ ـ ــراوح
ب ـ ـ ـيـ ـ ــن كـ ــولـ ــوم ـ ـب ـ ـيـ ــا
وم ـص ــر والـفـلـبـيــن.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ح ـ ـ ـصـ ـ ــل ف ــي
جـهــود اإلغــاثــة من
الـتـســونــامــي الــذي
ض ـ ـ ـ ــرب الـ ـمـ ـحـ ـي ــط
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي ف ـ ــي ع ــام
 ،2 0 0 4ت ـس ـت ـط ـيــع
ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة
أن تعقد شراكات مع
ال ـج ـي ــوش ال ـخــارج ـيــة
لتوسيع برامج التلقيح
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة وت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذهـ ــا.
ك ــذل ــك ،ق ــد ت ــدع ــو واش ـن ـطــن
حـلـفــاء هــا فــي مـجـمــوعــة ال ــدول
الـصـنــاعـيــة الـسـبــع وح ـلــف الـنــاتــو
إلـ ــى ب ـن ــاء ت ـحــالــف واس ـ ــع وقـ ـ ــادر على
تقاسم التكاليف .على عكس عمليات إرساء
االسـتـقــرار الالمتناهية فــي الـشــرق األوس ــط،
ستكون هذه المهمة اإلنسانية مباشرة وذات
أهداف واضحة.
ً
ت ـش ـم ــل الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة أص ـ ـ ــا آالف
المسؤولين المدنيين والموظفين المحليين
مــن أص ـحــاب الـخـبــرة فــي مـجــال الـمـســاعــدات
اإلنسانية وحمالت التلقيح في أنحاء العالم،

روسيا والصين
عمدتا إلى تسويق
اللقاحات وتوزيعها
على الدول
حماية العالم
استرجاع الدور القيادي
ً
الخارجية تمهيدا
في هذا السياق ،يقول
يحق إلدارة بايدن أن ترغب في استرجاع
لتحقيق أهدافهما
دور قيادي عبر تلقيح العالم ألسباب مرتبطة ال ــرئ ـي ــس بـ ــايـ ــدن" :ف ــي
السياسية الخارجية بمصالح البلد من جهة ولمساعدة اآلخرين من ن ـه ــاي ــة الـ ـمـ ـط ــاف ،لــن

بكين تتبرع
بجرعات من
اللقاحات لزيادة
تأثيرها في
النزاعات اإلقليمية
وتوسيع نفوذها
بموجب «مبادرة
الحزام والطريق»

جهة أخرى .لكن يجب أال تقع في الفخ وتحاول
هــزم روسيا والصين في لعبتهما الخاصة،
ُ ّ
ما يعني أن تسلم اللقاحات إلى دول محددة،
ً
بناء على أهميتها الجيوستراتيجية وحجم
االهتمام الذي تتلقاه من الخصوم.
مــن األف ـضــل أن يسعى بــايــدن إلــى تطبيق
ً
الـمـقــاربــة ال ـمــوحــدة الـتــي أعـلـنـهــا مـحـلـيــا في
ً
ُ ّ
الـخــارج أيـضــاُ .يفترض أال تــركــز إدارت ــه على
ً
التفوق استراتيجيا بقدر ما تنشغل بتلقيح
أكبر عدد من الناس حول العالم في أقصر وقت
ُ ّ
ممكن .ستركز الواليات المتحدة حينها على
العامل المشترك بين جميع سكان العالم (أي
قابلية التقاط هــذا الفيروس وس ــواه) بغض
النظر عن طبيعة حكوماتهم.

مبررات الحملة العالمية
ُيعتبر وباء "كورونا" أسوأ كارثة إنسانية
واقتصادية في التاريخ الحديث .قد ال تكون
هذه العدوى ّ
مدمرة بقدر الكوارث الطبيعية،
ّ ً
ً
ّ
لـكــن تداعياتها تـبــدو أكـثــر س ــوء ا وتــوسـعــا.
تذكر التقارير وفاة  2.6مليون شخص بسبب
"كــوفـيــد ،"-19مع أن العدد الحقيقي قد يكون
أعلى بكثير .يشير تحليل الوفيات المبكرة
والمفرطة إلى خسارة ما يوازي  20.5مليون

نصبح بأمان إلى أن
يصبح العالم أجمع
ً
آم ـ ـ ـنـ ـ ــا" .ك ـ ــذل ـ ــك ،لــن
يكون الوباء الراهن
األخـ ـي ــر م ــن نــوعــه.
ب ـ ــل إن الـ ـش ــراك ــات
وه ـ ـيـ ــاكـ ــل ال ـص ـح ــة
العامة التي تبنيها
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
لـتـلـقـيــح ال ـع ــال ــم ضــد
فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس "ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا"
الراهن ستدافع عن البلد
ً
أي ـض ــا ف ــي وج ــه مسببات
األمراض القاتلة أو التهديدات
الـصـحـيــة األخـ ــرى فــي الـمــراحــل
المقبلة .لكن ال يمكن فصل جهود
حـمــايــة الـبـلــد مــن األم ـ ــراض عــن حماية
العالم بأسره.
في عــام  ،2018أصــدرت الــواليــات المتحدة
"االستراتيجية الوطنية للدفاع البيولوجي"
وق ـ ــد اع ـت ــرف ــت ع ـل ــى م ــا يـ ـب ــدو بـ ـه ــذا االتـ ـك ــال
المتبادل بين الدول .دعت هذه االستراتيجية
إل ــى تـطــويــر ات ـفــاق ـيــات وش ــراك ــات لـمـســاعــدة
ال ــدول الـخــارجـيــة على االسـتـعــداد للحوادث
البيولوجية وا لـتـجــاوب معها .ال يمنع هذا

وهم يمثلون وكــاالت مثل "الوكالة األميركية
للتنمية ال ــدول ـي ــة" ،و"م ــراك ــز الـسـيـطــرة على
األمــراض والوقاية منها" ،ووزارة الخارجية.
ً
ونظرا إلى طبيعة المبادرات السابقة ،تستفيد
الواليات المتحدة من شراكات قوية في قطاع
الصحة العامة داخل عشرات الدول ذات الدخل
المنخفض والمتوسط.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ت ـقــول ســامــانـثــا ب ــاور،
الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ف ـ ــي األم ـ ــم
ال ـم ـت ـحــدة ،إن ه ــذا ال ــوج ــود األم ـيــركــي يمكن
توجيهه لمساعدة الدول على إدارة خدماتها
الـلــوجـسـتـيــة وس ــاس ــل إم ــداداتـ ـه ــا ،وإط ــاق
حمالت توعية عامة ،وتدريب العمال المحليين
في مجال الرعاية الصحية ،وتسهيل وصول
اللقاحات إلى الجماعات المهمشة والمعزولة.

محليا .لجأت دول كثيرة في أميركا الالتينية
إلى الصين وروسيا لتأمين اللقاحات ألنها
عجزت عن تلبية المعايير الصارمة أو األسعار
العالية التي تفرضها شركات األدوية الغربية.
َ
ومثلما عقدت إدارة بايدن صفقة بين شركتي
"جــون ـســون أن ــد جــون ـســون" و"م ـي ــرك" اللتين
ت ـخــوضــان مـنــافـســة شــرســة ف ــي ه ــذا الـقـطــاع
بهدف تكثيف إنتاج لقاح الجرعة الــواحــدة،
ً
ي ـجــب أن ت ــدف ــع ال ـش ــرك ــات األم ـي ــرك ـي ــة أي ـضــا
إلــى إق ــرار ترتيبات معينة إلنـتــاج اللقاحات
بــالـتـعــاون مــع شــركــات التصنيع الخارجية.
س ـبــق وعـ ـق ــدت ال ـص ـيــن وروس ـ ـيـ ــا الـصـفـقــات
الالزمة لتمكين الشركات المحلية من إنتاج
ُ
لقاحاتها الـخــاصــة .كــذلــك ،تخطط الشركات
في األرجنتين والبرازيل وإيطاليا لبدء إنتاج
لقاح "سبوتنيك ."V
تملك المجتمعات الديمقراطية والمنفتحة
م ـ ـ ــوارد ه ــائ ـل ــة وت ـس ـت ـط ـيــع اس ـت ـع ـمــال ـهــا فــي
حـمـلــة تـلـقـيــح ال ـعــالــم .يـمـكــن تـشـجـيــع الـمــدن
الشقيقة ،والجامعات ،والجماعات الدينية،
وال ـمــؤس ـســات ال ـتــي تـمـلــك ســاســل إم ـ ــدادات
عالمية ،والجمعيات الخيرية التي تتكل على
شبكات عالمية ،ومجموعات ا لـشـتــات ،على
الـتــواصــل مــع الـشــركــاء فــي ال ـخــارج وتحديد
أفضل طريقة لتقديم مساهماتها .من خالل
إشــراك هــؤالء الالعبين المتنوعين ،قد تنشأ
تعددية جديدة وأكثر حيوية.
م ــن ح ــق إدارة ب ــاي ــدن أن تـعـطــي األول ــوي ــة
لتلقيح جميع األميركيينَ ،إذ ال أهمية إلنهاء
الوباء في الخارج إذا لم يتلق األميركيون كلهم
المتحدة .لكن يستطيع
اللقاح داخل الواليات َ
هذا البلد أن يحقق الهدفين في الوقت نفسه.

بداية حقبة مختلفة
دول كثيرة في
أميركا الالتينية
لجأت إلى الصين
وروسيا لتأمين
اللقاحات ألنها
عجزت عن تلبية
المعايير الصارمة
أو األسعار العالية
التي تفرضها
شركات األدوية
الغربية

ستكون الحملة العالمية ،التي تهدف
إلــى تلقيح جميع الـنــاس فــي أس ــرع وقت
ً
ممكن ،بداية حقبة مختلفة جدا من القيادة
األميركية .ستثبت الواليات المتحدة بهذه
الـطــريـقــة قــدرتـهــا عـلــى ق ـيــادة الـعــالــم عبر
دعــم المؤسسات الــدولـيــة بــدل معاداتها،
ُ
ويفترض أن تشمل تلك المؤسسات جهات
ناشطة أكثر من البيروقراطيين العمالقة
في القرن العشرين .ستسترجع الواليات
المتحدة ،بالتعاون مع دول أخرى مستعدة
لالنضمام إليها ،دوره ــا الـقـيــادي بفضل
مواردها ومهاراتها في القطاعات العامة
والـخــاصــة والـمــدنـيــة وسـيـصـ ّـب تركيزها
هذه المرة على الناس أكثر من ألعاب القوة،
فتقيس نجاحها بحسب أعداد الناس التي
تنقذها بدل أعداد الحكومات التي تنجح
في استمالتها .هذا هو جوهر استراتيجية
"الجميع للجميع"!

ستحصد واشنطن منافع استراتيجية
هــائـلــة بـفـضــل ه ــذه ال ـج ـهــود .عـلــى سبيل
الـمـثــال ،ساهمت م ـبــادرة "بـيـبـفــار" (خطة
الطوارئ الرئاسية لإلغاثة من اإليدز) في
تحسين صورة الواليات المتحدة في عدد
كبير مــن دول إفريقيا وآس ـيــا .لكن كانت
الــواليــات المتحدة لتستحق هــذا التفوق
ع ـب ــر ت ـن ـف ـيــذ االل ـ ـتـ ــزامـ ــات ال ـعــال ـم ـيــة ال ـتــي
تتماشى مــع أ هــم ِق َيمها ،فتكون "شريكة
ق ــوي ــة وج ــدي ــرة بــال ـث ـقــة لـتـحـقـيــق ال ـســام
والتقدم واألمن" للجميع ،كما قال الرئيس
بايدن في خطاب تنصيبه.

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

شعيل :سعيد بتحقيق «ندمان»  100مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»
«حمد الخضر ملحن موهوب وبدأ يحقق النجاح في مشاريعه الفنية»
الفي الشمري

اعتبر الفنان نبيل شعيل أن
نجاح أي عمل فني ُيعد ً ثمرة
الجماعي ،مؤكدا أن لكل
للعمل ً
فنان دورا يجب أن يؤديه على
أكمل وجه.

أعــرب "بلبل الخليج" الفنان
نـ ـبـ ـي ــل شـ ـعـ ـي ــل ع ـ ــن سـ ـع ــادت ــه،
ل ــردود الـفـعــل الـتــي تلقاها من
ال ـج ـم ـه ــور ع ـق ــب ط ـ ــرح أغ ـن ـيــة
"ع ـطــوه جـ ــوه" ،كـلـمــات الـشــاعــر
جبل ،وألحان ميثم عالء الدين،
معتبرا أن "النجاح ثمرة عمل
جـ ـم ــاع ــي ،وفـ ـ ــي حـ ـ ــال ت ـضــافــر
ال ـج ـهــود وت ـم ـكــن ك ــل ف ـن ــان من
أداء عمله بــإتـقــان ،فــإن التفوق
سيكون حليفه" .وأوضح ضمن
ه ــذا ال ـس ـي ــاق" :أع ـن ــي بــالـفـنــان

ليس المطرب فقط ،بل الملحن
والشاعر والموزع والعازف ،فكل
هــؤالء ّ
يكونون فريق الفنانين
ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون بـ ـ ــدأب وج ـهــد
وم ـثــابــرة لـبـلــوغ أرق ــى درج ــات
الـ ـنـ ـج ــاح وت ـح ـق ـي ــق ال ـم ـع ــادل ــة
الصعبة في أي مشروع فني".

مفردات الشجن
وأضاف" :أغنية (عطوه جوه)
مــن األع ـمــال الـسـهـلــة ،وأتـعــامــل
فيها للمرة األول ــى مــع الشاعر

ج ـب ــل ،وس ـ ــررت ب ـه ــذا ال ـن ـجــاح
الذي تحقق ،السيما أن األغنية
مفعمة بـمـفــردات الشجن التي
تـ ــامـ ــس ق ـ ـلـ ــوب ال ـم ـش ــاه ــدي ــن
وتمس وجدانهم".

رقم قياسي
وفيما يتعلق بتحقيق أغنية
"ن ــدم ــان"  ١٠٠مـلـيــون مشاهدة
ع ـب ــر "يـ ــوت ـ ـيـ ــوب" ،قـ ــال شـعـيــل:
"األغ ـن ـيــة حـقـقــت رق ـمــا قياسيا
وإنجازا كبيرا ،وأنا سعيد بهذا
التفوق ،خصوصا أن جمهوري
يـسـتـحــق ال ـم ــزي ــد م ــن األع ـم ــال
الـمـمـيــزة ،ومـهـمــا قــدمــت لــه من
أعـ ـم ــال ،ف ـهــو ج ــدي ــر بــاألف ـضــل
دائما ،ألن الفنان يعمل ويجتهد
إلسعاد الجمهور".

كبير الفن
وأغ ـ ـن ـ ـيـ ــة "ن ـ ـ ــدم ـ ـ ــان" ك ـل ـم ــات
ق ـص ــي ع ـي ـس ــى ،وأل ـ ـحـ ــان عـلــي
صابر ،وتوزيع وميكس عثمان
عبود ،وإيقاعات صفاء غريب.
واألغنية من ألبوم "كبير الفن"،
إنتاج شركة روتانا للصوتيات
والمرئيات.

غناء اللهجات
شعيل وشما حمدان في إحدى حفالت «هال فبراير»

وح ـ ــول أح ـ ــدث ت ـج ــارب ــه في
ال ـغ ـن ــاء بــال ـل ـه ـجــات ال ـعــرب ـيــة،
قـ ــال ش ـع ـيــل إنـ ــه خـ ــال ال ـفـتــرة
الماضية قـ َّـد م أغنية باللهجة

الرميضي :الشعر فن جمالي له قواعده
•

فضة المعيلي

اس ـت ـضــاف ال ـكــاتــب عـبــدالـمـلــك الـعـثـمــان على
صفحته بـ"إنستغرام" الشاعر سالم الرميضي،
فــي لـقــاء بـعـنــوان "فــي رح ــاب الـشـعــر" ،بمناسبة
ال ـيــوم الـعــالـمــي لـلـشـعــر ،وبــرعــايــة م ـشــروع "خــذ
بيدي" الخيري المنبثق من ثلث المرحوم عبدالله
عبداللطيف العثمان.
في البدايةَّ ،
عرف الرميضي الشعر ،من وجهة
نظره ،بأنه فن جمالي له أسسه وقــواعــده ،التي
تختلف مــن لغة إلــى أخــرى ،كما يتفرد بصفات
تميزه عن غيره من الفنون ،فهو يختص بالكلمة،
وما يسفر عنها من معنى ،ويتشكل في صورة،
ويطرب في إيقاع منغم ،كما أن "للشعر العربي
حدودا معينة تخرجه عن غيره من الفنون العربية
الجمالية التي نشيد بجمالياتها ،لكن نسميها
بمسمياتها".
ويرى أن الشعر العربي في الماضي كان له أثر
مباشر على حياة الكثير من الناس ،لكنه تراجع
ً
عن دوره كثيرا أخيرا ،الفتا إلى أن لذلك أسبابا
أخرى سياقية تاريخية قد ال يكون الشعر نفسه
ً
مسؤوال عنها ،منها على سبيل المثال أن كثيرا
من الشعراء اآلن أفقدوا الشعر قيمته ،في الـ100
سنة األخيرة على األقل.
وذكر الرميضي أن من أسباب تراجع الشعر،
أن بعض الشعراء لم يعد يعنيهم المتلقي على
اإلطالق ،مشيرا إلى أنه ّ
يحمل الشعراء مسؤولية
تراجع الشعر عن دوره ،مضيفا أن الشعر ال يزال
مؤثرا ،لكن بعض الشعراء أفقدوه هيبته ،متابعا:

"ف ــي الـسـنــوات الـعـشــر الـســابـقــة اسـتـطــاع الشعر
الـعــربــي أن يـعـ ّـوض تــراجـعــه بشكل ملحوظ في
الفترات الماضية".
َّ
وعما يميز الشعر العربي عن األشعار باللغات
األخــرى ،قال" :ال أستطيع المقارنة بشكل عادل،
ألني لست مطلعا على الكثير من األشعار باللغات
األخ ــرى ،لكن اللغة العربية تتميز عن كثير من
اللغات بحرية النسق ،حيث تستخدم األنساق
الستة كاملة في تراكيبها ،وأنا لي بحث منشور
فــي ذلــك بعنوان (التقديم والتأخير وض ــرورات
الشعر وأثرهما على موسيقى الشعر العربي)،
والذي استشهدت فيه باألنساق الستة في اللغة
العربية".
ولـفــت إلــى أن الشعر الـعــربــي ُيـعــد األعـلــى في
حدود معرفته من حيث عدد اإليقاعات أو األوزان
الشعرية ،حيث تصل إيقاعات العربية وأوزانها
إلى سبعة وتسعين إيقاعا.
وعن أهمية التجربة للشاعر ،قال الرميضي:
"بــا شــك ،التجربة تطور الشاعر ،فهناك الكثير
من الشعراء من يتقن األدوات ،فيكتب كالما جميال
منغما ذا قافية سليمة ،لتخرج في النهاية على
أنها مادة فنية جيدة ،لكن ال تكاد تشعر بوجود
ال ــروح فيها .ال يكفي إتـقــان المهارة فــي الشعر،
والتجربة تطور كثيرا على مستوى اإلحساس،
الـ ـ ــذي ال ت ـس ـت ـط ـيــع أن ت ـغ ــرس ــه ف ــي أي إن ـس ــان
على اإلط ــاق ،ألنــه يأتي مــن الـظــروف الحياتية
والتجربة ُ
المعاشة ،عكس األدوات ،التي يمكن أن
يتقنها أي شخص جاد".

سالم الرميضي

الشعر ال يزال
ً
مؤثرا لكن
بعض الشعراء
أفقدوه هيبته

الـ ـمـ ـص ــري ــة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "ب ـق ــال ــي
ســاعــة" ،وهــي "ليست التجربة
األولـ ـ ــى ل ــي ف ــي م ـج ــال ال ـغ ـنــاء
ب ــال ـل ـه ـج ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة ،لـكـنـهــا
األولـ ـ ـ ــى ب ــال ـل ـه ـج ــة ال ـش ـع ـب ـيــة،
ح ـيــث ك ـنــت ف ــي ال ـســابــق ألـجــأ
إل ـ ـ ــى اإلم ـ ـ ـسـ ـ ــاك ب ــالـ ـعـ ـص ــا مــن
الـمـنـتـصــف ،فــأغ ـنــي باللهجة
ال ـب ـي ـض ــاء ،وسـ ـ ــررت جـ ــدا بــرد
فـ ـع ــل الـ ـمـ ـص ــريـ ـي ــن ت ـج ــاه ـه ــا،
فـ ـق ــد ق ــدم ـت ـه ــا م ـح ـب ــة ل ـم ـصــر
ول ـل ـم ـص ــري ـي ــن ،والـ ـحـ ـم ــد لـلــه
ك ــل أغ ـن ـيــاتــي ال ـم ـصــريــة القــت
استحسان الجمهور المصري،
وك ــذل ــك الـ ـع ــرب ــي ،ف ـق ــد حـقـقــت
أغنية (مصر اللي هي) نجاحا
كـبـيــرا ،وه ــي أغـنـيــة مــن إنـتــاج
تلفزيون ا لـكــو يــت ،كما حققت
أغ ـن ـيــة (ع ـي ـنــك ع ـلــى م ـي ــن) في
منتصف التسعينيات نجاحا
كبيرا أيـضــا ،وهــي مــن كلمات
ال ـشــاعــر أح ـم ــد ش ـت ــا ،وأل ـح ــان
صالح الشرنوبي".
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرد شـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــل ف ــي
ال ـحــديــث ع ــن غ ـن ــاء الـلـهـجــات:
"قدمت أغنيات أخرى باللهجة
اللبنانية ،وكان صداها طيبا،
وأنــا أحــرص على أداء أغنيات
لجمهوري في مصر أو لبنان
أو بأي بقعة أخرى".

ملحن موهوب

نبيل شعيل
الخضر ،قــال" :الخضر ملحن
موهوب ،وبــدأ يحقق النجاح
فــي مشاريعه الفنية ،وأغنية
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــد الق ـ ـ ـ ـ ــت اس ـ ـت ـ ـح ـ ـسـ ــان
الجمهور ،رغــم أن هناك أكثر
م ـ ــن م ـ ـطـ ــرب أداه ـ ـ ـ ـ ــا ،وب ـل ـح ــن
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ،ل ـ ـكـ ــن ل ـ ـكـ ــل م ـل ـحــن
ومطرب نكهته وطريقته".

وع ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع ح ـمــد

«بقالي ساعة»
تجربتي
األولى
باللهجة
المصرية

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن
جوائز «التنمية» و«الفنون»
أعـلـنــت جــائــزة الـشـيــخ زاي ــد لـلـكـتــاب فــي مــركــز
أبــوظ ـبــي لـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ،ال ـتــابــع ل ــدائ ــرة الـثـقــافــة
والسياحة– أبوظبي ،األعمال التي ضمتها القوائم
القصيرة في فروع "التنمية وبناء الدولة" و"الفنون
والدراسات النقدية" في دورتها الخامسة عشرة،
حيث اشتملت القوائم على ستة أعمال من مصر
والمغرب واإلمارات وتونس.
وتـضـمـنــت ال ـقــائ ـمــة ال ـق ـص ـيــرة ل ـفــرع "الـتـنـمـيــة
وبـنــاء الــدولــة"" :الـغــوص بوسبعة أرزاق" للكاتب
اإلمــاراتــي أحمد محمد بن ثاني ،الـصــادر عن دار
أوسـتــن ماكولي بابليشرز فــي  ،2019و"االنـتـقــال
إلى الديمقراطية :ماذا يستفيد العرب من تجارب
اآلخ ــري ــن؟" لـلــدكـتــور عـلــي الــديــن ه ــال مــن مصر،
ال ـصــادر عــن المجلس الــوطـنــي للثقافة والـفـنــون
واآلداب في  ،2019و"تراث االستعالء بين الفلكلور
والـمـجــال الــديـنــي" لـلــدكـتــور سعيد الـمـصــري من
مصر ،الصادر عن بتانة للنشر والتوزيع عام .2019
أما القائمة القصيرة لفرع "الفنون والدراسات
ال ـن ـقــديــة" ،فـضـمــت :ك ـتــاب "خ ـطــاب األم ـثــولــة...
ُّ
والسلطة مقاربة تداولية معرفية"
حوار الفكر
للباحث المغربي سعيد جبار ،والــذي نشرته
دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع في ،2019
و"م ـســار التحديث فــي الـفـنــون التشكيلية من
األرسومة إلى اللوحة" للتونسي خليل قويعة،
الصادر عن دار محمد علي للنشر عام ،2020
و"أخالقيات التأويل ...من أنطولوجيا النص إلى
أنطولوجيا الفهم" للمغربي محمد الحيرش،

والذي أصدرته دار الفاصلة للنشر عام .2019
ً
ُيذكر أن فرع "التنمية وبناء الدولة" شهد ارتفاعا
فــي ع ــدد الـتــرشـيـحــات بـلــغ  17فــي الـمـئــة ،مقارنة
ب ــال ــدورة ال ـســاب ـقــة ،ح ـيــث اسـتـقـبــل خ ــال الـ ــدورة
الحالية  262مشاركة ،فيما استقبل فرع "الفنون
ً
وال ــدراس ــات ال ـن ـقــديــة"  199تــرشـيـحــا ف ــي ال ــدورة
الحالية ،وهي زيادة بنسبة  6في المئة مقارنة مع
الدورة الماضية.
وسيتم تكريم الفائزين خــال حفل افتراضي
فــي مــايــو ،بالتزامن مــع مـعــرض أبــوظـبــي الــدولــي
للكتاب ،حيث سيتم تكريم الفائز بلقب "شخصية
الـعــام الثقافية" ومنحه "مـيــدالـيــة ذهـبـيــة" تحمل
شعار الجائزة وشـهــادة تقدير ،إضافة إلــى مبلغ
م ــال ــي ب ـق ـي ـمــة م ـل ـي ــون درهـ ـ ـ ــم ،ف ــي ح ـي ــن يـحـصــل
الفائزون في الفروع األخرى على "ميدالية ذهبية"
و"شـهــادة تقدير" ،وجــائــزة مالية بقيمة  750ألف
درهم إماراتي.

عبدالعزيز الحداد :أعود لإلذاعة بعد الغياب بـ «نزهة ثقافية»

ً
انتهى أخيرا من تصوير دراما بدوية في األردن
•

عزة إبراهيم

عاد الفنان عبدالعزيز الحداد من األردن بعد أن انتهى من تصوير
عمل بدوي هناك ،كاشفا عن عودته إلذاعة الكويت بعد سنوات من
الغياب« ...الجريدة» التقته للحديث عن جديده ...وفيما يلي التفاصيل:
• صادف أمس األول اليوم العالمي
لـ ـلـ ـمـ ـس ــرح ...ك ـي ــف ت ـش ـعــر ب ـع ـي ــدا عــن
خشبته مدة عام كامل من التوقف؟
 أشعر بالعزلة الكبيرة ،فالمسرحبـيـتـنــا ال ـفـنــي األول الـ ــذي قــدمـنــا فيه
خالصة خبراتنا وجهدنا على مدى
سـ ـن ــوات طـ ـ ــوال م ــن ال ـح ــرك ــة ال ـف ـن ـيــة،

الحداد في المسلسل األردني «المرقاب»

أعطيناه من عصارة جهدنا وأعطانا
القوة والتأثير وحب الجمهور ،وأعطى
الفن الكويتي ريادة ورقيا ،وأرجو أن
يأتي االحتفال القادم باليوم العالمي
لـلـمـســرح وق ــد اسـتـعــدنــا مــا افـتـقــدنــاه
جراء عام كامل من التوقف وأن تشهد
الفترة المقبلة عودة الحياة للعروض
المسرحية واستئناف حركتنا بقوة.
وفـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــوري أن م ـ ـسـ ــرح ب ـ ــدون
ج ـم ـه ــور ال ي ـش ـبــع ش ـغ ــف ال ـف ـن ــان أو
يجعل ا لـمـنـظــو مــة الفنية المسرحية
مكتملة األركـ ــان ،حـيــث ينقصها أهــم
عـنــاصــرهــا األســاس ـيــة وه ــو المتلقي
ال ـم ـب ــاش ــر ولـ ـي ــس ال ـم ـف ـت ــرض ،ورغ ــم
ذل ـ ـ ــك فـ ـق ــد قـ ــدمـ ــت عـ ـ ـ ــروض أونـ ــايـ ــن
لمسرحيات مونودراما على صفحتي
ب ـ ـ "إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام" ،مـنـهــا "م ـن ــاظ ــرة بين
الليل والنهار" ،و"فهد العسكر يتذكر"،
وغيرهما وحققت العروض إقباال رائعا
مما يعكس شغف الجمهور وتشوقهم
للعروض المسرحية.
• رغ ــم نـشــاطــك الـفـنــي فــإنــك تغيب
عــن الــدرامــا الرمضانية لـهــذا ال ـعــام...
فما السبب؟
 ط ـ ــول فـ ـت ــرة ال ـح ـظ ــر وان ـش ـغ ــال ــيبالسفر فــي خضم أزمــة كــورونــا حاال
دون وجـ ـ ـ ـ ــودي ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـش ـكــل
م ـس ـت ـمــر ،م ـمــا ج ـعــل ال ـت ـحــاقــي بــأحــد
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة غـ ـي ــر م ـم ـكــن،
فمثال مــع ان ــدالع جــائـحــة كــوفـيــد19 -
فـبــرايــر ال ـعــام الـمــاضــي كـنــت مشاركا
فــي مـهــرجــان الفجيرة مما حــال دون
ارتـبــاطــي بــأعـمــال قبل هــذه الـفـتــرة أو
بعدها ،ثــم زادت حــدة األزم ــة ودخلت
مرحلة الحظر الجزئي ثم الكامل ،وبعد
رفع الحظر سافرت إلى األردن لتصوير
عمل تلفزيوني أشارك فيه بأحد أدوار

• وهل تجهز ألحد األعمال الجديدة
في الفترة المقبلة؟
 ربما أغيب عن الــدرمــا الرمضانية،ولكني أتــواجــد فــي رمـضــان عبر األثير
وم ــن خ ــال إذاعـ ــة ال ـكــويــت ،حـيــث أعــود
ببرنامج إذاعــي بعنوان "نزهة ثقافية"
يذاع يوميا خالل شهر رمضان المبارك،
وهـ ــو م ــن إع ـ ـ ــدادي وت ـقــدي ـمــي وإخ ـ ــراج
ص ــاح ال ــزام ــل ،وي ـت ـنــاول جـمـيــع أن ــواع
النصوص األدبـيــة بين الشعر والقصة
والنثر وغيرها ،وهو ما يسعدني في هذا

الريس رئيسًا لتحكيم
«الكويت للسينما الجديدة»

أعلن رئيس مهرجان
الكويت للسينما الجديدة،
رئيس قطاع السينما في
نقابة الفنانني واإلعالميني
الفنان املخرج عبدالعزيز
الصايغ ،أن اإلعالمي القدير
علي الريس سيترأس لجنة
تحكيم مهرجان الكويت
للسينما الجديدة ،الذي
تنظمه نقابة الفنانني
واإلعالميني في الكويت في
الفترة من ( )27 -25مايو
املقبل.
وأشار الصايغ إلى أن الريس
أبدى ترحيبه بترؤس لجنة
تحكيم املهرجان الذي وصفه
بأنه منصة اضافية لصناع
السينما ،باإلضافة إلى عدد
آخر من املهرجانات مثل
"الكويت السينمائي" ،الذي
ينظمه املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب،
وأيضا جائزة فالح الحجرف
لالعمال الوطنية ،والذي بات
أحد املواعيد السينمائية
البارزة بالنسبة لجيل
الشباب.
من جانبه ،بعث الريس
برسالة إلدارة املهرجان ،شدد
خاللها على الجهود التي
تقوم بها نقابة الفنانني،
والتي سيكون لها حضور
بارز خالل الفترة املقبلة.

مشعالني شخصية
كرتونية في «جنان بجنان»

طرحت املطربة اللبنانية
باسكال مشعالني ،أحدث
أغنياتها بعنوان «جنان
بجنان» عبر قناتها الرسمية
على موقع الـ«يوتيوب»،
بالتزامن مع عيد ميالدها.
«جنان بجنان» من كلمات
رمضان محمد ،وألحان
أحمد مصطفى ،وظهرت
من خاللها بشخصيات
كرتونية ،وطغت عليها روح
املرح والبهجة.
وانتهت باسكال من تسجيل
أغنيات ألبومها الجديد،
الذي من املقرر طرحه خالل
األيام املقبلة على مراحل،
بواقع أغنية كل فترة ،وفي
النهاية تطرح األلبوم
جملة واحدة ،والذي يضم
 8أغنيات ،ومن مفاجآت
األلبوم التي تعدها باسكال،
تقديم أغنية باللهجة
اللبنانية ،وأخرى باملصرية،
وأخرى بالخليجية ،وتحمل
بعض األغاني طابع البوب،
واألغنية املصرية ،تحمل
اسم «استنى» ،من كلمات
الشاعر محمد الرفاعي،
وألحان ملحم أبوشديد.

يوسف الشريف «يوتيوبر»
في «كوفيد »25

الـبـطــولــة ،واسـتـغــرق الـتـصــويــر قــرابــة
الشهرين بالخارج ،ولكن في ظل ذلك
كــان لــدي وج ــودي بــالــدرامــا المحلية
من خالل بعض المسلسالت الرقمية،
منها "دمــوع فــرح" وآخرها "عالقون"،
حيث كــان سرعة إنـجــاز هــذه األعمال
سببا مهما لسهولة ارتباطي بها في
ظل انشغالي بأعمال أخــرى بالداخل
والخارج.
• حــدث ـنــا ع ــن م ـشــارك ـتــك بــالــدرامــا
األردنية والدور الذي جسدته؟
 ج ـس ــدت دور ال ـب ـطــولــة ف ــي عملت ـل ـف ــزي ــون ــي بـ ـ ــدوي ت ــم تـ ـص ــوي ــره فــي
األردن ،و ق ــد م ــت شـخـصـيــة أب محب
ألوالده يخوض مغامرة في البر ،من
خــال لقاء مفاجئ مــع أحــد الهاربين
من قبيلة أخرى ولكنه يتعرض للخطر
في حقل ألغام ،فأسعى إلى مساعدته
وإن ـ ـقـ ــاذه لـعـلـمــي ب ـخ ـبــايــا ال ـص ـحــراء
ً
ومناطق األلغام خصوصا أن زوجتي
ف ــي ال ـع ـمــل ل ـقــت حـتـفـهــا ف ــي ان ـف ـجــار
لغم ،والعمل مثير ويحمل العديد من
المفاجآت واستفزني للمشاركة فيه
نـتـيـجــة ال ـق ـصــة الـمـحـكـمــة واألحـ ـ ــداث
المتسارعة.

خبريات

عبدالعزيز الحداد
اللقاء المرتقب ،والبرنامج يشهد عودتي
لإلذاعة بعد سنوات من الغياب منذ آخر
برامجي وكان بعنوان "حلمي إمبارح".
• كيف تجد كم اإلنتاج الضخم من
المسلسالت الرمضانية ..و هــل لديك
خطة للمتابعة؟
 أن ــا سعيد بـكــم األع ـمــال الــدرامـيــةال ـتــي ج ــرى تجهيزها لـلـمـشــاركــة في
ال ـمــارثــون الــرمـضــانــي وال ـتــي تـجــاوز
عــددهــا ال ــ 20مسلسال ،وهــو مــا يؤكد
أن ال ـفــن ال يـتــوقــف مــا دام ــت تــوافــرت
ل ــه أس ـب ــاب ال ـح ـي ــاة ،وه ــو ت ـحــد كبير
خــاضــه ص ـنــاع ال ــدرام ــا ون ـج ـحــوا في
اجتيازه بإنجاز هــذا الكم الهائل في
ظل أزمــة عطلت كافة مناحي الحياة،
ول ـ ــذل ـ ــك أن ـ ـ ــا حـ ــريـ ــص عـ ـل ــى م ـتــاب ـعــة
االعمال الرمضانية ،وخاصة مسلسل
"م ــارغ ــري ــت" ل ـل ـف ـنــانــة ال ـق ــدي ــرة حـيــاة
الفهد ،كما أني أحــرص على مشاهدة
حلقتين من كل عمل في بداية الشهر،
والمسلسل الذي ال يجذبني من البداية
أعزف عن متابعته.

المسلسل
الذي ال
يجذبني من
البداية أعزف
عن متابعته

الفن ال يتوقف
ما دامت لديه
أسباب الحياة

كشفت املؤلفة إنجي عالء،
في بيان ،عن شخصية
املمثل املصرييوسف
الشريف في مسلسل «كوفيد
  ،»25الذي من املقرر عرضهخالل شهر رمضان املقبل،
وهو مؤلف من  15حلقة.
وأضافت إنجي أن الشريف
سيقدم شخصية «يوتيوبر»
خالل أحداث العمل الذي
يحاكي تطور وباء «كورونا»
من خالل قصة خيالية
ودراما اجتماعية تجمع بني
املشاهد املؤثرة واألكشن
والتشويق.
يشار الى أن مسلسل
«كوفيد  »25 -من بطولة
يوسف الشريف ،وأحمد
صالح حسني ،وأينت عامر،
وإدوارد ،وإيناس كامل،
وراندا البحيري ،وميدو
عادل ،وأمير صالح الدين،
وميرنا نور الدين ،وديانا
هشام ،وإسالم جمال ،وزكي
فطني عبدالوهاب ،وعماد
رشاد ،وآخرين ،ومن تأليف
زوجته إنجي عالء ،وإخراج
أحمد نادر جالل.

ةديرجلا
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دوليات

عون يفشل مبادرة جديدة ...ولمسات إيرانية في التعطيل

الحريري وبري يعتبران حديث «التيار» عن بدعة «النصف  »١+شعوذة سياسية
بيروت ــ منير الربيع

فشلت مبادرة جديدة لتشكيل
حكومة في لبنان ،بعد أن القت
ً
رفضا من الرئيس ميشال
عون ،الذي يقول مراقبون إن
الشروط التي يضعها لتأليف
حكومة باتت مجرد واجهة
لتعطيل تقوم به إيران بناء
على حسابات إقليمية ودولية.

ك ـ ــل ال ـ ـم ـ ـب ـ ــادرات ال ـ ـتـ ــي ي ـتــم
اق ـت ــراح ـه ــا ف ــي س ـب ـيــل تشكيل
حكومة لبنانية جديدة ،تتكسر
على أعتاب القصر الجمهوري
ف ـ ــي ب ـ ـع ـ ـبـ ــدا .ال ي ـ ـبـ ــدو رئ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون في
وارد التراجع أو قبول أي تسوية
ً
تـبـقــي س ـعــد ال ـح ــري ــري رئـيـســا
للحكومة.
والــدلـيــل مــا جــرى فــي نهاية
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،إذ أرس ــل
رئيس مجلس النواب نبيه بري
صباح الجمعة صيغة حكومية
ج ــدي ــدة مـقـتــرحــة إل ــى الــرئـيــس
عون ،تقوم على تشكيلة من 24
ً
وزيرا بال ثلث معطل.
ورغــم نجاح بـ ّـري في إقناع
ال ـحــريــري بـتــوسـيــع الحكومة
ً
إلــى  24وزي ــرا ،وحصوله على
لـ ـي ــون ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة وف ــرن ـس ـي ــة
ف ــي صـيـغـتــه ال ـم ـق ـتــرحــة ،فــإن
الجواب من بعبدا تأخر ،وبدأت
التسريبات في الكواليس حول
أن ع ــون ال يــريــد ال ـت ـع ــاون مع
الحريري ،وأن المشكلة ليست
ب ــال ـص ـي ــغ وال ب ــال ـح ـق ــائ ــب وال
بحجم الحكومة ،إنما بالمعركة
ً
ً
التي أخذت بعدا شخصيا بين
رئيسي الجمهورية والحكومة
المكلف ،وال ـصــراع األكـبــر بين
جبران باسيل والحريري.
يأتي ذلك بينما يعقد اليوم
اجـ ـتـ ـم ــاع أوروبـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ أم ـي ــرك ــي
ل ـل ـب ـح ــث فـ ــي الـ ـمـ ـل ــف ال ـ ـنـ ــووي
اإليراني ،ستحضر فيه من دون
ش ــك ك ــل مـلـفــات الـمـنـطـقــة ،بما
فــي ذلــك قضية لـبـنــان ،السيما
وسـ ـ ـ ــط االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي
األميركي المشترك الذي يواكب

عناصر من الجيش ترافق تظاهرة مطلبية
للحزب الشيوعي في بيروت أمس (رويترز)
ً
ً
اهتماما خليجيا برز من خالل
نشاط سفيري المملكة العربية
السعودية والكويت.
ً
كان عون واضحا في مواقفه
خـ ـ ــال لـ ـق ــاء سـ ـ ـف ـ ــراء ،أمـ ـي ــرك ــا،
وفرنسا والسعودية ،ألقى بكل
مسؤولية التعطيل على عاتق
الحريري ،واتهمه بأنه شخص

ال يمكن التعاون معه ،وأنه غير
مؤهل لإلصالح ،لكن في كل هذه
اللقاء ات عندما سئل عــون عن
البدائل لم يكن لديه أي مقترح
وال أي تصور ،أما عندما سئل
ّ
عــن كيفية ح ــل الـمـشـكـلــة ،جــاء
الـ ـج ــواب م ــن م ـس ـت ـشــاره سليم
جــريـصــاتــي ب ــأن ال ـحــل يقضي

جنوب لبنان على أعتاب أزمة كهرباء
أص ـب ــح ج ـن ــوب ل ـب ـنــان ع ـلــى ع ـت ـبــة أزم ــة
كهرباء ،بعدما أفــادت معلومات قناة NBN
بإطفاءمعمل الزهراني الكهربائي بالكامل
بسبب نفاد المازوت.
ولفتت معلومات القناة المملوكة لمقربين
م ــن رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب نـبـيــه بـ ــري ،أن
بــاخــرة الـفـيــول م ــوج ــودة ،ولكنها لــم تــزود
معمل الزهراني الذي يغذي منطقة الجنوب
ب ــال ـك ـه ــرب ــاء ،ب ـس ـبــب خ ـ ــاف ع ـل ــى اخ ـت ـبــار
ال ـمــواص ـفــات بـيــن مــؤسـســة ك ـهــربــاء لبنان
ومديرية النفط.
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،أف ـ ـ ــادت م ـع ـل ــوم ــات ق ـنــاة
"الجديد" بأن شركة كهرباء لبنان طلبت من
منشآت الزهراني تزويدها بـ  3آالف طن من
المازوت ،لتجنب توقف معمل الزهراني عن
انتاج الكهرباء بعد التأخر في تفريغ حمولة

إحـ ــدى ال ـبــواخــر ف ــي الـب ـحــر نـتـيـجــة وج ــود
خ ــاف ح ــول الـمــواصـفــات ،إال أن الـمـخــزون
ال ـ ـمـ ــوجـ ــود فـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت يـ ـع ــد م ـخ ــزون ــا
اس ـتــرات ـي ـج ـيــا لـلـجـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ال يمكن
التصرف فيه إال بإذن رسمي من الوزارة بعد
التنسيق مع قيادة الجيش.
إل ــى ذل ــك ،ش ــدد وزي ــر الـصـحـة اللبناني
ح ـمــد ح ـس ــن ،ع ـلــى أن وزارت ـ ـ ــه ل ــم ت ـب ــرم أي
اتـفــاقـيــة مـكـتــوبــة مــع ســوريــة بـشــأن تــوريــد
األكسجين ،بل كانت هناك اتفاقية شفهية،
واصفا التحرك السوري "بالعمل اإلنساني
واألخالقي".
ووسـ ـ ـ ـ ـ ــط ج ـ ـ ـ ــدل ل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي ح ـ ـ ـ ــول "هـ ـب ــة
األكـسـجـيــن" ،قــال حـســن ،إن "ســوريــة قدمت
للبنان هذه الهبة دون أي قيد أو شرط ،وفي
الحد األدن ــى يجب أن نعترف أن مــا حصل

ّ
جنب لبنان عــددا من األح ــداث السيئة ،وال
داعي بتاتا للنكايات السياسية".
ولفت حسن إلى أن الوزارة تلقت الثالثاء
الـمــاضــي ع ــددا كبيرا مــناالت ـصــاالت تؤكد
ح ـص ــول ن ـق ــص ف ــي األك ـس ـج ـي ــن ،مــوضـحــا
أن "لـبـنــان يـقــوم بــاسـتـيــراد األكـسـجـيــن من
الـخــارج وخــاصــة مــن األردن وتــركـيـا ،ولكن
ليلة الثالثاء تأخرت الباخرة التي ستأتي
مــن تــركـيــا ،ل ــذا لــم يـكــن أمــامـنــا خـيــار ســوى
الذهاب إلىسورية والتواصل معقيادتها
مــن أجــل تأمين األكسجين مــدة ثــاثــة أيــام
لحين وصول الباخرة".
وأشار إلى أن "سورية أعطتنا األكسجين
من حصتها الصحية بالرغم من أوضاعها
الصعبة ،وهي قدمت لنا هذه الهبة من دون
أي قيد".

باعتذار الحريري والبحث عن
رئيس حكومة جديد.
وت ــؤك ــد م ـص ــادر مـتــابـعــة أن
عــون طلب مــن فريقه الرئاسي
ال ـع ـمــل ع ـلــى إع ـ ــداد الـكـثـيــر من
الملفات السياسية واإلعالمية
وال ـق ـض ــائ ـي ــة إلث ــارتـ ـه ــا بــوجــه
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــري واتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــه م ــع
م ـح ـس ــوب ـي ــن ع ـل ـي ــه ب ــال ـف ـس ــاد،
ً
بهدف تشويه صورته داخليا
ً
وخارجيا.
ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد األول ـ ـ ـ ــي ال ـ ــراف ـ ــض مــن
ً
عون لصيغة الـ  24وزيــرا ،جاء
ف ــي ال ـب ـي ــان ال ـ ــذي ص ـ ــدر ،أمــس
ّ
الحر،
األول ،عن التيار الوطني
واخ ـتــراع بــدعــة جــديــدة اسمها
"ع ـ ـ ــدم م ـن ــح رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
ً
ً
النصف زائدا واحدا".
هذا الكالم ترد عليه مصادر
ال ـحــريــري وب ــري بــأنــه شـعــوذة
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ألن ـ ـ ــه يـ ـض ــع ت ـي ــار
المستقبل وحركة أمل والحزب
التقدمي االشـتــراكــي فــي خانة
واحدة أو تحالف واحد ،بينما
إذا أراد باسيل احتساب األمر
ً
ك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ـهـ ــو س ـ ـي ـ ـكـ ــون م ــالـ ـك ــا
لـلـثـلـثـيــن ب ـيــن وزرائ ـ ـ ــه ووزراء
حزب الله والطاشناق والحزب
الديمقراطي اللبناني.
أخـ ـ ـ ــذت ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ال ـجــواب عـلــى م ـبــادرة ب ــري من

العراق :الحراك العربي يصطدم بإيران
قواعد صواريخ للميليشيات على حدود السعودية تثير القلق
●

بغداد  -محمد البصري

أدت الحوادث المأساوية التي شهدتها
م ـصــر ف ــي األيـ ـ ــام ال ـمــاض ـيــة الـ ــى تــأجـيــل
الـقـمــة الـثــاثـيــة الـمـفـتــرض انـعـقــادهــا في
بغداد في اللحظات األخيرة ،حيث تجمع
الــرئـيــس الـمـصــري والـعــاهــل األردن ــي مع
القادة العراقيين ،لمتابعة تفاهمات القمم
الـســابـقــة فــي الـقــاهــرة وع ـمــان ،واتـفــاقــات
ح ــول االسـتـثـمــار وال ـخ ـبــرات الصناعية
والـ ــربـ ــط ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ،ب ـ ـمـ ــوازاة ال ـح ــوار
العراقي  -الخليجي الواعد.
ّ
لكن مصادر وثيقة االطالع ّفي بغداد،
قالت إن الرئيس برهم صالح تلقى اعتذارا
مشتركا من القاهرة وعمان ،وطلبا تأجيل
ّ
القمة ،ألن التوصيات االستخبارية اتجهت
نحو ذلك ،بعد حادث انتشار المسلحين
ال ـمــوال ـيــن إلي ـ ــران ف ــي ش ـ ــوارع الـعــاصـمــة
الخميس الماضي.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
ق ــد أدلـ ــى بـتـعـلـيــق مـقـتـضــب عـلــى ح ــادث
ان ـت ـش ــار ال ـم ـس ـل ـح ـيــن ،وق ـ ــال إن ـه ــم يــريــد
م ـنــع الـ ـع ــراق م ــن الـ ـع ــودة إل ــى ال ـتــواصــل
مع محيطه العربي بشكل سليم ،وكانت
خـ ـط ــوة ال ـم ـس ـل ـح ـيــن جـ ـ ــاءت أيـ ـض ــا بـعــد
ســاعــات مــن مـغــادرة وزيــر خارجية قطر
لبغداد ،وحديثه عن إجماع خليجي حول
مساعدة العراق في مرحلة توتر صعبة
وشبه انهيار اقتصادي ،بسبب الكساد
المرافق لجائحة كورونا.
وتقول الصالونات السياسية في بغداد
إن توقيت الـتــوافــد العربي المكثف جاء
خالف الرغبة اإليرانية التي تريد في بداية
عهد الرئيس األميركي جو بايدن ،إفراغ
الساحة العراقية لمناوراتها مع واشنطن
ح ــول اس ـت ـئ ـنــاف الـ ـح ــوار ب ـشــأن االت ـفــاق
ترامب.
النووي الذي ألغاه سلفه دونالد
ّ
وج ـ ـ ـ ــاءت م ـ ــؤش ـ ــرات ع ـ ــدي ـ ــدة ل ـت ـح ــذر
م ــن ص ـيــف س ــاخ ــن وم ـب ـكــر ف ــي الـ ـع ــراق،
عـلــى صفيح الـشــد وال ـجــذب بـيــن طـهــران

ً
ً
شعبيا في كربالء أمس (أ ف ب)
سوقا
جندي يعقم
المتضررة من العقوبات بأشد ما يكون،
وبايدن الــذي ال يــزال حــذرا ،حيث أضاف
مطالب جديدة قبل أي حوار؛ منها ضمان
أن تتوقف إيران عن زعزعة أمن المنطقة
من اليمن حتى العراق وسورية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت م ـج ـل ــة اإليـ ـك ــون ــومـ ـيـ ـس ــت،
ال ـج ـم ـعــة ،الـ ــى تـ ـط ــورات ت ـع ـكــس ال ـتــوتــر
اإليراني في ملف العراق ،حيث أكد تقرير
أع ــد فــي ب ـغــداد عـبــر ح ــوار مــع مــن يبدو
مـ ـس ــؤوال رف ـي ـع ــا ،أن الـ ـق ــادة االيــران ـي ـيــن
تـ ـح ــدث ــوا مـ ــع ح ـل ـف ــائ ـه ــم فـ ــي ال ـف ـص ــائ ــل
ّ
العراقية بغضب ،ألن األمــوال توقفت عن
ال ـتــدفــق ب ـعــد سـلـسـلــة إج ـ ـ ــراءات تـبـنــاهــا
رئيس الحكومة في مزاد العملة الصعبة
وضوابط التحويالت المالية ،فضال عن
تسليم المعابر الحدودية الى قوات النخبة
في جهاز مكافحة اإلرهاب.
ّ
تضرر التبادل
وأدت هــذه القيود الــى
التجاري وعمليات التهريب بين العراق

وإيران ،كما يشير التقرير ،الذي نقل قلقا
عراقيا بشأن خطوات إيرانية قد تحاول
ردع مـ ـس ــار ال ـك ــاظ ـم ــي ،أق ـل ـه ــا ال ـتــاعــب
بـ ــإمـ ــدادات الـ ـغ ــاز اإليـ ــرانـ ــي ال ـت ــي تشغل
نحو نصف محطات الكهرباء في العراق،
مما يمكن أن يشعل احتجاجات واسعة
وفوضى مطلع الصيف الحالي إن حصل.
وتريد إيــران كذلك إعــادة سعر صرف
الدينار القديم أمام الــدوالر ،ألن الخفض
ال ـ ــذي ل ـج ــأت ال ـي ــه ال ـح ـك ــوم ــة ب ـق ـي ـمــة ٢٥
بــالـمـئــة لمصلحة ال ـ ــدوالر ،صـعــب كذلك
دخـ ـ ــول ال ـب ـض ــائ ــع اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،والس ـي ـمــا
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة ،وش ـ ـجـ ــع اإلن ـ ـت ـ ــاج الـ ــزراعـ ــي
العراقي في محاولة من بغداد لتخفيف
العجز والخضوع لمطالبات المنتجين
المحليين.
ك ـمــا تـخـشــى إي ـ ــران م ــن تـحـقـيـقــات ما
يعرف بلجنة اللواء أحمد أبورغيف بقصر
النهاية في بغداد ،حيث يمكن أن تكشف

ت ـس ــرب م ـل ـي ــارات ال ـ ـ ـ ــدوالرات م ــن غسيل
األم ــوال والـفـســاد خــال الـسـنــوات السبع
الـمــاضـيــة ،لمصلحة الـفـصــائــل والـحــرب
السورية وسوى ذلك ،ويقال إن الحكومة
العراقية تستعد لنشر اعترافات بالتدريج
لمنع عــدد مــن حلفاء إي ــران مــن الترشح
النتخابات الخريف المقبل.
أمــا أخطر المعلومات التي وردت في
تقرير مجلة اإليكونوميست مــن بغداد،
ف ـه ــو ت ــأك ـي ــده ــا نـ ـج ــاح ايـ ـ ـ ــران فـ ــي نـشــر
مئات الـصــواريــخ على حــدود الـعــراق مع
السعودية ،وأمــاكــن استراتيجية أخــرى،
وخـ ـ ــروج ت ـلــك ال ـم ـع ـس ـكــرات ع ــن سـيـطــرة
الجيش العراقي ،وهو سيناريو يفهم في
بغداد على انه استدراج لضربات أميركية
جديدة تستتبع تنشيط حرب الكاتيوشا
واس ـت ـهــداف الـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة في
ب ـ ـغـ ــداد ،ب ـع ــد ن ـح ــو  3أشـ ـه ــر مـ ــن هــدنــة
تخللتها "خروقات محسوبة".

بـيــان "ال ـت ـيــار" ،وه ــذا يعني أن
عون ال يزال على موقفه برفض
الحريري.
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه االث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ،م ــوق ــف
مساعد رئيس البرلمان اإليراني
لـلـشــؤون الــدولـيــة حسين أمير
ع ـبــدال ـل ـه ـيــان ،ال ـ ــذي ات ـه ــم فيه
أم ـي ــرك ــا وف ــرن ـس ــا وال ـس ـعــوديــة
بـ ــإض ـ ـعـ ــاف لـ ـبـ ـن ــان مـ ـ ــن خ ــال
فــرض حكومة غير قــويــة ،جاء
ً
عـلــى مــا ي ـبــدو ردا عـلــى تحرك
السفراء العرب واألجانب الذي
لم يرق إليران ،في خطوة أظهرت
بـ ــوضـ ــوح األبـ ـ ـع ـ ــاد اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية لـ "أزمة التأليف".
كالم عبداللهيان الذي يمسك
بــالـمـلــف الـلـبـنــانــي ف ــي ط ـهــران
ً
يتطابق تماما مع كالم األمين
العام لحزب الله حسن نصرالله
الذي قاله قبل فترة ،إن حكومة
اختصاصيين ستكون ضعيفة
وال ب ـ ــد م ـ ــن ت ـش ـك ـي ــل ح ـك ــوم ــة
تكنوسياسية.
هـ ـ ـن ـ ــا أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة
أوض ــح ،وب ــات مــن المستحيل
فصل تعطيل تشكيل الحكومة
فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل عـ ــن ال ـح ـس ــاب ــات
الـسـيــاســة اإلي ــران ـي ــة ،فــي حين
يعتبر أغلبية الدبلوماسيين
ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت أن ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـل ــه
هـ ــو ال ـ ـ ــذي أجـ ـه ــض الـ ـمـ ـب ــادرة

ال ـفــرن ـس ـيــة ،ألن ــه ال ي ــري ــد ومــن
خـلـفــه ط ـه ــران تـقــديــم أي ورق ــة
لباريس إنما يفضل المقايضة
مع واشنطن عندما يحين وقت
التفاوض.
بـ ـ ـنـ ـ ــاء ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،يـ ـبـ ـق ــى عـ ــون
ب ــالـ ـص ــورة ه ــو الـ ـ ــذي يـتـصــدر
ال ـت ـع ـط ـيــل ،ل ـك ــن ب ــال ـج ــوه ــر مــا
يدفعه إلــى ذلــك أو يمنحه هذه
الفرصة ،هما حزب الله وإيران،
ً
وهـ ـن ــا ث ـم ــة مـ ــن يـ ـط ــرح س ـ ــؤاال
ً
أس ــاس ـي ــا ،مـ ــاذا ل ــو وافـ ــق عــون
ً
مـثــا على أي مقترح حكومي،
هـ ــل س ـت ـت ـش ـكــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة؟ أم
ً
أن ش ــروط ــا ج ــدي ــدة سـتـظـهــر،
ك ــالـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــة ب ـ ـتـ ــوزيـ ــر نـ ـ ــواب
ال ـل ـقــاء ال ـت ـش ــاوري ،أي ال ـنــواب
السنة المعارضين للحريري،
أم الـ ـ ــذهـ ـ ــاب إل ـ ـ ــى ط ـ ـ ــرح ش ــرط
االتفاق على برنامج الحكومة
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي وخ ـ ـط ـ ـت ـ ـهـ ــا ف ــي
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاطـ ــي مـ ـ ــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
الدولية لكسب المزيد من الوقت
بانتظار تبلور صــورة الوضع
فــي المنطقة؟ هـنــاك فــي لبنان
سـ ـي ــاسـ ـي ــون ودبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون
أصبحوا على قناعة أن "حزب
ال ـل ــه" ال يــريــد تـشـكـيــل حـكــومــة
ويستثمر بشروط عون.

لقاء واعد بين منافس نتنياهو
والقائمة الموحدة «بيضة القبان»
نائب «ليكودي» درزي يحث اليمين على احتضان عباس
اتفق رئيس حزب "يش عاتيد" اإلسرائيلي يائير البيد ،المنافس
األق ــرب لبنيامين نتنياهو لتولي رئــاســة الـحـكــومــة ،مــع منصور
عـبــاس ،رئـيــس "القائمة العربية الـمــوحــدة" وهــي عـبــارة عــن حزب
إسالمي يتبنى فكر "اإلخوان المسلمين" تحول إلى "بيضة القبان"
بين المعسكرين المتنافسين على رئاسة الحكومة اإلسرائيلية بعد
فــوزه بخمسة مقاعد في االنتخابات األخيرة التي جرت األسبوع
الماضي ،على مواصلة الحوار.
والتقى البيد ،الــذي يتزعم تحالف الوسط واليسار ،في منزله
مع عباس .وقال "يش عاتيد" و"الموحدة" في بيانين مقتضبين ،إن
البيد وعباس "بحثا إمكانيات تشكيل حكومة جديدة" ،واتفقا على
مواصلة الحوار بينهما في األيام القريبة المقبلة.
ونقلت مواقع إسرائيلية وعربية عن مصادر أن عباس طرح على
البيد مطالب "القائمة الموحدة" مقابل دعم الحزب له ،بما فيها حرية
التصويت في قضية مثليي الجنس ،واالعتراف بالقرى البدوية في
النقب ،وتجميد قانون كامينيتس (الــذي ينص على تسريع هدم
البيوت "المخالفة") ،وتعديل قانون القومية ،إلى جانب وضع خطة
عملية لدحر الجريمة في المجتمع العربي.
وأضافت المصادر أن عباس يواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق
مع معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،بسبب معارضة أحزاب
اليمين المتشدد لتشكيل حكومة تعتمد على "القائمة الموحدة".
وقال عباس إنه ال توجد اتصاالت مباشرة مع "القائمة المشتركة"
وهي القائمة العربية التي انشق عنها ويتزعمها أيمن عودة .وحسب
اإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان" ،فإن البيد طلب قبل ثالثة أيام لقاء
مع ممثلين عن "القائمة المشتركة" ،التي حصلت على  6مقاعد في
الكنيست.
وأمس األول اجتمع عباس مع أيوب قرا النائب الدرزي في حزب
"ليكود" بزعامة نتنياهو ،الــذي دعا "أصدقاء اليمين" اإلسرائيلي
للتفريق بين "القائمة الموحدة" و"القائمة المشتركة" ،مشددا على
أن عباس ال ينفي حق إسرائيل في الوجود ،ويريد أن يكون جزء ا
من القرارات التي لها تأثير وطني ،معتبرا أن "الموحدة تحولت إلى
بديل للمشتركة المتطرفة".
وقال قرا مخاطبا زعماء اليمين اإلسرائيلي المتطرف" :الوسط
العربي ليس كتلة سياسية واحدة وهو كما شعب إسرائيل ،فيه آراء
مختلفة .ويجب احتضان التيار البراغماتي لمنصور عباس وعدم
المس به وإيذائه بتصريحات عقيمة".
يــأتــي ذل ــك ف ــي وق ــت ت ـجــري فـيــه مـنــاقـشــات بـيــن قـ ــادة األحـ ــزاب
المعارضة لمعسكر نتنياهو لمحاولة تشكيل ائتالف واستبدال
الـحـكــومــة .ومــن بين المقترحات تشكيل حكومة جــديــدة يقودها
بالتناوب البيد وحزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت.

سلة أخبار
ليندركنغ وغريفيث يدفعان
السالم بالرياض

أجرى المبعوث األممي
إلى اليمن مارتن
غريفيث والمبعوث
األميركي إلى اليمن
تيم ليندركنغ
مباحثات منفصلة مع
وزير الخارجية اليمني
أحمد عوض بن مبارك،
في الرياض أمس،
بهدف دفع المبادرة
السعودية لحل األزمة
اليمنية.
وشدد وزير الخارجية
اليمني ،خالل اللقاء
مع ليندركنغ ،الذي
وصل الرياض قادما
من سلطنة عمان،
محطته األولى
بجولته الجديدة في
المنطقة ،على أن الدعم
واالستجابة للمبادرة
السعودية خطوة مهمة
نحو تحقيق السالم،
إال أن "رد الميليشيات
الحوثية على المبادرة
عبر تصعيد الهجمات
يؤكد مدى ارتهانها
ألجندة إيران".

الكنائس الغربية بفلسطين
تحتفل بأحد الشعانين

احتفلت الكنائس
المسيحية ،التي تسير
حسب التقويم الغربي،
بأحد الشعانين ،وهو
األحد األخير قبل عيد
الفصح المجيد أمس.
وترأس بطريرك القدس
لالتين ،بييرباتيستا
بيتساباال ،صباح
أمس ،قداس أحد
الشعانين االحتفالي
في كنيسة القيامة،
قبل أن تصل مسيرة
الشعانين التقليدية،
التي انطلقت من
كنيسة بيت فاجي،
إلى البلدة القديمة
في المدينة المحتلة.
ويحيي المسيحيون
في كل أرجاء العالم
في هذا اليوم "ذكرى
دخول السيد المسيح
إلى مدينة القدس
حين استقبله الشعب
بأغصان الزيتون
وسعف النخيل".

الخرطوم توقع «إعالن
مبادئ» مع الحلو

وقعت السلطات
السودانية االنتقالية
إعالن مبادئ مع
زعيم الحركة الشعبية
شمال ،بقيادة
عبدالعزيز الحلو،
أمس ،ووقع رئيس
مجلس السيادة
عبدالفتاح البرهان،
ورئيس الحركة
المتمردة ،إعالن
المبادئ ،تمهيدا
لمفاوضات بين
الجانبين للتوصل إلى
السالم.
ويأتي إعالن المبادئ
استكماال التفاقات
السالم ،التي توصلت
إليها الخرطوم مع
الحركات المسلحة
قبل أشهر في عاصمة
جنوب السودان جوبا.
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واشنطن وبكين تحشدان ...لكن ال عودة إلى «القطبين»
الصين توسع نفوذها في الشرق األوسط وعالقاتها المعقدة مع روسيا تحد من تحالفها
وسط تحذيرات من أن تدخل
العالقات بين أكبر دولتين
من حيث القدرات والنفوذ في
العالم في طريق ال عودة منه
من العدائية ،يبدو واضحا على
الساحة الدولية أن الواليات
المتحدة في عهد الرئيس جو
بايدن ،وفي مقابلها الصين،
تسعيان إلى حشد حلفائهما،
وتجميع أوراق القوة ،لكن
ذلك ال يعني أن العالم
سيعود إلى نظام القطبين.

عـلــى وق ــع ت ـبــادل الـعـقــوبــات،
يسعى األميركيون والصينيون
مـ ـن ــذ ل ـق ــائ ـه ـم ــا الـ ـمـ ـحـ ـم ــوم فــي
أالسكا إلى تعزيز تحالفاتهما،
واش ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــع ح ـ ـل ـ ـفـ ــائ ـ ـهـ ــا
األوروبيين واآلسيويين ،وبكين
م ــع إي ـ ـ ــران وكـ ــوريـ ــا ال ـش ـمــال ـيــة
وروسيا وإيران.
وآل ا لـ ـلـ ـق ــاء األول فـ ــي عـهــد
الرئيس جو بايدن إلــى تدهور
متعدد االتـجــاهــات فــي العالقة
بين الواليات المتحدة والصين
وأوروبا ،التي أبقت على تواصل
ن ـس ـب ــي ف ـ ــي ظ ـ ــل إدارة س ـل ـفــه
دونالد ترامب.
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول خ ـ ـب ـ ـيـ ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون
الصينية جان-بيار كابيستان،
م ــن ال ـجــام ـعــة ال ـم ـع ـمــدان ـيــة في
هــونــغ كــونــغ" ،نتجه إلــى حرب
ب ـ ـ ـ ــاردة جـ ــديـ ــدة بـ ـي ــن األخ ـ ـيـ ــار
واألشـ ـ ـ ـ ــرار ،وث ـم ــة وح ـ ــدة صــف
ق ــوي ــة لــأن ـظ ـمــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
حــول شينغيانغ وهونغ كونغ
وح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي الـصـيــن،
وال ـج ــدي ــد بــال ـن ـس ـبــة ل ـلــواليــات
المتحدة هــو أنـهــا بحاجة إلى
ح ـل ـفــائ ـهــا لـتـشـكـيــل ث ـق ــل م ــواز
لنفوذها".
وف ــي دالل ــة رمــزيــة عـلــى ذلــك،
راف ـ ـ ــق دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــو  26دولـ ــة
أمس األول زميلهم الكندي إلى
المحكمة في بكين ،حيث يحاكم
في جلسات مغلقة أحد كنديين
اثـنـيــن أوق ـفــا نـهــايــة  2018بعد
أي ــام على توقيف مـســؤولــة في
مجموعة هــواوي الصينية في
كندا.
وبوضع الدفاع عن الحريات
ف ــي أع ـلــى سـلــم أول ـيــاتــه خــافــا
ل ـت ــرام ــب ،ي ـك ــون ب ــاي ــدن بـصــدد
كسب رهــانــه فــي إع ــادة اللحمة
بـيــن األنـظـمــة الــديـمـقــراطـيــة في
مواجهة التحدي الصيني على
مـ ــا ي ــؤك ــد ال ـم ـح ـل ــل ال ـس ـيــاســي
المستقل ه ــوا ب ــو .ويـشـيــر إلــى
أن األمـيــركـيـيــن وح ـل ـفــاء هــم قد
تكون لهم مصالح مختلفة حيال
الصين إال "أنهم متفقون حول
مسألة حقوق اإلنسان .هذا رمز
للتضامن بين الواليات المتحدة
وحلفائها الغربيين".
ف ــي ال ـج ـهــة ال ـم ـقــاب ـلــة ،حمل
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــؤون
الدبلوماسية فــي الصين يانغ
ج ـي ـي ـش ــي ف ـ ــي  18م ـ ـ ـ ــارس فــي
ان ـ ـكـ ــوريـ ــدج بـ ـق ــوة عـ ـل ــى وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي أنـتــونــي
ب ـل ـي ـن ـك ــن ،مـ ـثـ ـي ــرا اس ـت ـح ـس ــان
األوساط القومية ،وقال يومها:
"الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وال ـ ـ ــدول
ال ـغــرب ـيــة ال تـمـثــل ال ـ ــرأي ال ـعــام
العالمي".
وكـ ـ ـث ـ ــف وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة

ّ ً
مجددا استهداف الكنائس
عاد
في إندونيسيا ،الدولة اإلسالمية
ً
األكـثــر تـعــدادا للسكان فــي العالم،
ً
إذ أصـيــب  14شـخـصــا عـلــى األقــل
بجروح ،أمس ،في هجوم انتحاري
أمام كاتدرائية ماكاسار في شرق
الـبــاد بعد قــداس الشعانين لدى
المسيحيين.
وإثر هذا االنفجار القوي ،كانت
أشالء بشرية منتشرة خارج حرم
ال ـك ــات ــدرائ ـي ــة ال ــواقـ ـع ــة ف ــي إقـلـيــم
سيواليسي الجنوبي.
ودان ال ــرئـ ـي ــس اإلن ــدون ـي ـس ــي
جوكو ويدودو "بشدة هذا الهجوم
اإلرهابي" .وقال إن "اإلرهاب جريمة
ً
ض ــد اإلن ـس ــان ـي ــة" ،مـضـيـفــا "أدع ــو
الجميع لمكافحة اإلرهاب والتطرف
ّ
الدينية".
المناقضين للقيم
ً
وأعلنت الشرطة أن  14شخصا
على األقل أصيبوا.
وقال الناطق باسم الشرطة أرغو
يوونو" ،كان هناك شخصان على
دراجة نارية حين حصل االنفجار
عند ا لـمــد خــل الرئيسي للكنيسة،
وك ــان المنفذان يـحــاوالن الــدخــول
إلى حرم الكنيسة".
أضاف أن عنصر أمن حاول منع
ال ــدراج ــة ال ـنــاريــة م ــن دخ ــول حــرم
"كاتدرائية قلب يسوع األقدس" مقر
أبرشية ماكاسار قبل االنفجار الذي
وقع بعد القداس.
وأضاف" :دمرت الدراجة النارية
وكــان هـنــاك أش ــاء ،ال نــزال نجمع
األدل ـ ـ ـ ــة ونـ ـ ـح ـ ــاول تـ ـح ــدي ــد جـنــس
المنفذين".

محاكمة الشرطي قاتل فلويد
تدخل مرحلة المرافعات

تظاهرات تطالب بوقف
كراهية اآلسيويين

جنديان يوزعان لقاح كورونا الصيني في منطقة نائية من كولومبيا أمس (أ ف ب)
ال ـص ـي ـنــي ووانـ ـ ــغ ي ــي م ـنــذ ذلــك
الحين االتصاالت مع الدول التي
تـتــواجــه مــع ال ـغــرب ب ــدءا بلقاء
وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف الذي زار االثنين جنوب
ال ـص ـي ــن ،وش ـك ــل ال ـل ـق ــاء فــرصــة
للتشديد على "عدم وجود شكل
واحد فقط للديمقراطية".
وواص ـ ـ ــل ج ــول ـت ــه ف ــي تــركـيــا
وإيران والسعودية ،حيث حصل
على دعم للسياسة الصينية في
شينغيانغ .قبل ان يوقع وانــغ
يي أمس األول في طهران اتفاق
ت ـع ــاون اسـتــراتـيـجــي وت ـجــاري
على  25عاما مع نظيره اإليراني
محمد جواد ظريف.
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــق بـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــدن لـ ـ ـق ـ ــاء
ان ـ ـك ـ ــوري ـ ــدج وع ـ ـقـ ــد قـ ـم ــة ع ـبــر
االن ـت ــرن ــت م ــع ال ـه ـنــد وال ـيــابــان
وأس ـت ــرال ـي ــا ف ــي إط ـ ــار تـحــالــف
"ك ـ ــواد" الــربــاعــي غـيــر الــرسـمــي
الذي يهدف إلى إيجاد ثقل مواز
للنفوذ الصيني في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ.
ويـ ـق ــول هـ ــوا ب ــو إن الـصـيــن
تـ ـج ــد ن ـف ـس ـه ــا أمـ ـ ـ ــام "س ـي ــاس ــة
تـ ـط ــوي ــق م ـ ـت ـ ـعـ ــددة األش ـ ـك ـ ــال"
تنفذها واشنطن على الصعيد
االس ـتــرات ـي ـجــي والـتـكـنــولــوجــي
والـتـجــاري .وأمــام هــذا التهديد

ا لـثــا ثــي ال يشكل التحالف مع
روسيا وإيران وكوريا الشمالية
ثقال موازيا بحسب هذا الخبير.
أما بلينكن فقد استعد ألول
لقاء وجاهي له مع الصينيين،
مـ ــن خ ـ ــال ج ــول ــة فـ ــي ال ـي ــاب ــان
وكـ ـ ــوريـ ـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ج ــارت ــي
الصين المباشرتين ،وقد واصل
جــولـتــه األس ـب ــوع ال ـمــاضــي في
بـ ــروك ـ ـسـ ــل ،حـ ـي ــث وعـ ـ ــد ب ـب ـنــاء
تحالف مع االتحاد األوروبي في
مواجهة الصين وروسيا.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون
واألوروب ـ ـيـ ــون والـبــريـطــانـيــون
والـكـنــديــون بــالـتــزامــن عقوبات
ع ـ ـلـ ــى حـ ـفـ ـن ــة مـ ـ ــن ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
الـصـيـنـيـيــن ال ـك ـبــار اعـتـبــروهــم
م ـس ــؤول ـي ــن عـ ــن ق ـم ــع مـسـلـمــي
األويغور في شينغيانغ ،وأثارت
هذه العقوبات المنسقة سخط
بكين التي ردت عليها بالمثل،
مـ ـش ــددة ع ـل ــى أنـ ـه ــا ل ــن تـتـلـقــى
دروس ــا فــي حقوق االنـســان من
أي طرف كان.
واعتبر بلينكن أن "محاوالت
بكين لترهيب وإسـكــات أولئك
الـ ــذيـ ــن ي ـت ـح ــدث ــون عـ ــن ح ـقــوق
اإلن ـســان وال ـحــريــات األســاسـيــة
تسهم فقط فــي تــزايــد التدقيق
الدولي بشأن اإلبادة الجماعية

ً
وأضاف" :إن نشر وثائق وتفاصيل االتفاقيات ملزم قانونا،
لكن نشر وثائق التوافقات التي ال تتضمن تعهدات أمـ ٌـر غير
مـتـعــارف عليه ،كما أن العقوبات تــزيــد مــن ض ــرورة عــدم نشر
التفاصيل".
وبـعــد ســاعــات مــن اإلع ــان عــن تــوقـيــع إي ــران والـصـيــن على
"اتفاقية الـ 25عاما" تزايدت األصوات والدعوات المطالبة بالكشف
عن التفاصيل واعتماد الشفافية بشأن الخطوة التي وصفها
البعض بأنها "بيع البالد" لبكين .وفي وقت سابق ،أفادت مصادر
لـ"الجريدة" بأن االتفاقية تتضمن بنودا تسمح لبكين بالنفاذ
إلى قواعد عسكرية في الخليج.

الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة وال ـ ـ ـجـ ـ ــرائـ ـ ــم ضــد
اإلنسانية في شينغيانغ".
وقــال رئيس ال ــوزراء الكندي
جــاس ـتــن ت ـ ــرودو إن الـعـقــوبــات
"إج ــراء ات غير مقبولة" ،مؤكدا
أن ـه ــا "اع ـ ـتـ ــداء ع ـل ــى الـشـفــافـيــة
وحرية التعبير  -وهــي قيم في
جوهر ديمقراطيتنا".
ومستشهدة بأحداث التاريخ،
ذكرت الناطقة باسم الخارجية
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ه ـ ـ ـ ــوا ش ــون ـي ـي ـن ــغ
األل ـم ــان بــالـمـحــرقــة ال ـي ـهــوديــة،
وفرنسا بالمجازر في الجزائر،
واألم ـي ــرك ـي ـي ــن والـبــريـطــانـيـيــن
ب ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـ ـ ـ ـ ــرق ،والـ ـكـ ـن ــديـ ـي ــن
بمعاملة السكان األصليين.
لـ ـ ـك ـ ــن بـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدا ع ـ ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــرب
ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــة ،ت ـ ــرك ـ ــز الـ ـصـ ـح ــاف ــة
الصينية أ يـضــا على الجوانب
اإليجابية الجتماع انكورديج،
أي ال ـن ـقــاط ال ـتــي ات ـفــق الـبـلــدان
ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون ب ـش ــأن ـه ــا ،مـثــل
المناخ واللقاحات ،حسبما قالت
ال ـخ ـب ـيــرة ب ــال ـش ــؤون الـصـيـنـيــة
بوني غاليزر من مركز الدراسات
ال ــدول ـي ــة واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فــي
واشنطن.
ومـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرب م ــن
روسـيــا ،تــرد الصين خصوصا
ع ـلــى ت ـحــالــف "ك ـ ـ ــواد" وتـسـعــى
إل ــى "إظ ـهــار أن لــديـهــا أصــدقــاء
وخيارات أخــرى إال أنها تؤشر
بــوضــوح إلــى أنـهــا تــريــد عالقة
مستقرة مع الواليات المتحدة.
العالم ليس بصدد االنقسام إلى
معسكرين متواجهين" بحسب
غاليزر.

روسيا والصين
وفي ظل تلك األجواء ،جاءت
زيــارة وزير الخارحية الروسي
سـيــرغــي الف ــروف لبكين لتبرز
مجددا التساؤالت حول طبيعة
ال ـعــاقــات الـصـيـنـيــة الــروس ـيــة،
وإلــى أي مــدى سيدفع الضغط

األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـج ــان ـب ـي ــن ل ـمــزيــد
م ــن ال ـت ـق ــارب؟ وه ــل م ــن سـيــاق
ا سـ ـت ــرا تـ ـيـ ـج ــي ل ـ ـهـ ــا؟ أم أن مــا
يفرقهما أكبر مما يجمعهما؟
وتوصف العالقات الصينية
الــروس ـيــة بــأنـهــا م ـع ـقــدة ،حيث
ش ـه ــدت تــاري ـخــا م ــن الـتـقـلـبــات
بين التحالف والتنافس وحتى
الـنــزاعــات الـمـحــدودة ،ومــع ذلك
ت ـش ـه ــد تـ ـ ـط ـ ــورا م ـت ـن ــام ـي ــا فــي
السنوات األخيرة على المستوى
االقتصادي والتنموي بالدرجة
األولــى ،والسياسي والعسكري
بدرجة أقل.
وفـ ـ ــي حـ ـي ــن ت ـس ـي ــر ال ـع ــاق ــة
االقتصادية في اتجاه إيجابي،
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع الـ ـج ــانـ ـب ــان تـ ـج ــاوز
خالفات أساسية ومهمة بينهما،
وخاصة حول النزاع الحدودي.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة،
تشهد العالقة زي ــادة ملحوظة
ف ــي ال ـت ـض ــام ــن ،وهـ ــو م ــا ي ـبــرز
ف ــي مـجـلــس األم ـ ــن ،خــاصــة في
م ــواجـ ـه ــة س ـي ــاس ــة ال ـع ـق ــوب ــات
الغربية ،والرغبة فــي الحد من
تأثير التفرد األميركي بقيادة
العالم.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــام ـ ــي الـ ـكـ ـبـ ـي ــر
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ،فـ ـ ــإنـ ـ ــه ال ي ـل ـغ ــي
"ا ل ـ ـت ـ ـع ـ ـق ـ ـي ـ ــد" ،إذ إن هـ ـن ــا ل ــك
م ـحــدوديــة ال يـمـكــن تـجــاوزهــا،
وتـخــوفــات متبادلة ،باإلضافة
ل ـف ـجــوة ك ـب ـيــرة ف ــي ال ـم ـقــومــات،
وهــو ما يبقي على التباين في
الرؤية االستراتيجية للقوتين
حاضرا في أذهان صناع القرار
والمهتمين.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ــروس ـ ـيـ ــا ،ف ــإن
هناك جملة من التخوفات حول
مـسـتـقـبــل ال ـعــاقــة م ــع الـصـيــن،
تستند إلى التنافس بينهما في
آسيا الوسطى ،ومنطقة الشرق
األقصى.
وتظهر مشكلة الروس بشكل
واضح في التباين الديموغرافي
عـلــى جــانـبــي ال ـح ــدود بمنطقة

س ـي ـب ـيــريــا ،ح ـي ــث ي ـع ـيــش 120
مليونا على الجانب الصيني،
ب ـت ـش ـج ـي ــع م ـ ــن بـ ـكـ ـي ــن ،م ـقــابــل
أقــل مــن  15مليون روســي على
الطرف اآلخر.
كـمــا أن ط ـمــوحــات بـكـيــن في
القطب الشمالي تشكل مصدرا
آخ ــر للقلق فــي مــوسـكــو ،ورغــم
أن األخ ـيــرة هــي مــن استجلبت
اهتمام الصين بالمنطقة ،فإن
لهجة الـقــادم الجديد تتصاعد
حول "حقوق" له هناك.
وف ــي االت ـج ــاه اآلخـ ــر ،تمتلك
الصين تخوفات تتعلق بطبيعة
الـ ـنـ ـخـ ـب ــة الـ ـح ــاكـ ـم ــة ال ــروسـ ـي ــة
وت ــوجـ ـه ــاتـ ـه ــا ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة،
وخـ ــاصـ ــة الـ ـجـ ـن ــاح ال ـل ـي ـب ــرال ــي
الـغــربــي فــي أروق ــة صنع الـقــرار
بموسكو.
و عـسـكــر يــا ال يمكن لروسيا
وال الـصـيــن دع ــم االحـتـيــاجــات
االسـتــراتـيـجـيــة لـلـطــرف اآلخ ــر،
فالتهديد األساسي الذي يواجه
الصين قادم من البحر ،والقدرة
ال ـب ـح ــري ــة ال ــروسـ ـي ــة مـ ـح ــدودة
وغير قادرة على تلبية االحتياج
الذاتي وسد ثغراته.
والتهديدات الرئيسية التي
ت ــواج ــه روس ـي ــا ه ــي ب ــاألس ــاس
تـهــديــدات بــريــة ،وق ــدرة الصين
على إرسال قوات إلى المناطق
ذات االهتمام الروسي محدودة،
وليس لدى موسكو حاجة ملحة
لقوات برية إضافية.
وت ـع ــد س ـي ــاس ــات ال ـض ـغــوط
وال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ت ـجــاه
ال ـ ـص ـ ـيـ ــن وروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا أحـ ـ ـ ــد أهـ ــم
الـ ـع ــوام ــل الـ ـت ــي أدت ال ـ ــى دف ــع
الجانبين إلى تعزيز عالقاتهما
وإن ـشــاء أط ــر ثنائية وإقليمية
وح ـ ـتـ ــى دول ـ ـيـ ــة ردي ـ ـفـ ــة ل ــأط ــر
التقليدية.
(عواصم  -وكاالت)

إندونيسيا :هجوم انتحاري في «أحد الشعانين»
مــن جهته ،قــال محمد رمضان
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ب ـ ـلـ ــديـ ــة ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـم ــديـ ـن ــة
الـســاحـلـيــة ال ـتــي تـعــد  1.5مليون
نـسـمــة "ه ـنــاك الـكـثـيــر مــن األش ــاء
البشرية قرب الكنيسة وفي الشارع
ً
أيضا".
واحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــون مــن
ال ـط ــوائ ــف ال ـغــرب ـيــة ،أمـ ــس ،األح ــد
بالشعانين قبل بدء أسبوع اآلالم
وعيد الفصح فــي نهاية األسبوع
المقبل.
وقــال الكاهن ويليموس تــوالك
للصحافيين" :انتهى القداس وكان
الـنــاس يهمون بــالـمـغــادرة عندما
وقع االنفجار".
من جهته ،قال البابا فرنسيس،
ّ
إنه يصلي من أجل جميع ضحايا
العنف،
"والسيما ضحايا الهجوم الذي
وقع في إندونيسيا أمام كاتدرائية
ماكاسار".
وتـ ـض ــررت عـ ــدة سـ ـي ــارات قــرب
الكاتدرائية حيث فرضت الشرطة
ً
ً
طوقا أمنيا.
ً
وسبق للكنائس أن كانت هدفا
لهجمات متطرفين في إندونيسيا،
ً
ال ــدول ــة اإلســام ـيــة األك ـث ــر ت ـع ــدادا
للسكان في العالم.
ف ــي مــايــو  ،2018قـتــل نـحــو 10
أش ـخــاص فــي هـجـمــات انـتـحــاريــة
استهدفت  3كنائس في سورابايا
ثاني مدن األرخبيل ،نفذتها عائلة
م ــن  6أشـ ـخ ــاص ب ـي ـن ـهــم طـفـلـتــان
وابنان شابان.
وف ــي ال ـيــوم نفسه قــامــت عائلة

سلة أخبار

بعد اختيار هيئة املحلفني لهذه
املهمة الحساسة ،تبدأ املرافعات
اليوم في محاكمة الشرطي
األبيض في مينيابوليس ديريك
شوفني املتهم بقتل األميركي
األسود جورج فلويد الذي
أثار مقتله موجة تعبئة كبرى
مناهضة للعنصرية في الواليات
املتحدة وعدة دول أخرى.
ووجهت الى الشرطي تهمتا القتل
والقتل غير العمد بعد ضغطه
في  25مايو بركبته ملدة تسع
دقائق على عنق فلويد مما أدى
إلى اختناقه .وأفرج عنه بكفالة،
ويمثل حرًا منذ  9مارس في مبنى
عام في هذه املدينة الكبرى تم
تحويله الى معسكر محصن من
أجل هذه املحاكمة.

طهران« :صفقة ربع القرن» ليست معاهدة
م ــع ت ــزاي ــد االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ال ـم ــوج ـه ــة إل ـ ــى "ات ـف ــاق ـي ــة ال ـش ــراك ــة
االستراتيجية" المبرمة بين إيران والصين واعتبارها غامضة
وغير معروفة التفاصيل ،دافع مسؤولون في الخارجية اإليرانية
بأنهم غير ملزمين بنشر حيثيات وتفاصيل االتفاقية المثيرة
للجدل.
ونقلت وكــالــة األنـبــاء الرسمية "إرن ــا" عــن مــديــر إدارة شرق
الخارجية ،رضا زبيب قوله أمس عبر "تويتر"
آسيا في وزارة
ّ
ٌّ
إن "االتفاقية التي وقعتها كل من إيران والصين ،أمس ،ال تأخذ
طابع المعاهدات ،وإنما هي عبارة عن خريطة طريق ومسار
للعالقات طويلة األمد" بين البلدين.

دوليات

على صعيد آخر ،حظيت عريضة
تــدافــع عــن ُمـ ـ ّ
ـدرس فــي بــريـطــانـيــا،
كان قد عرض على تالميذه رسما
ً
ً
كاريكاتوريا مسيئا للنبي محمد
ّ
ّ
(صــلــى الـلــه عليه وســلــم) ،بتوقيع
أكثر من  44ألف شخص.
وكانت مدرسة "باتلي غرامر"،
بمنطقة وي ـســت يــوركـشــايــر التي
ّ
ش ـ ـهـ ــدت ال ـ ــواق ـ ـع ـ ــة ،ع ُ ــلـ ـق ــت ع ـمــل
المدرس إثر تظاهرات نظمت خارج
المدرسة.
وطالب البعض بفصل المدرس
ً
نـهــائـيــا ،متهمين الـمــدرســة بعدم
التعامل بجدية مع الواقعة.
وتـقــول العريضة المدافعة عن
المدرس ،إن األخير "ال يستحق مثل
هذه العواقب الكبيرة ،وأنه يجب أن
يعود إلى مزاولة عمله".
ويقول القائمون على العريضة

جندي إندونيسي امام الكنيسة المستهدفة في مكاسار أمس (أ ف ب )
اإللكترونية إنهم تالميذ بالمدرسة،
وهـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ــرون أن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرس إن ـم ــا
"كـ ـ ــان ي ـ ـحـ ــاول إع ـ ـطـ ــاء درس عــن
العنصرية والتجديف وأنــه ليس
ً
ع ـن ـص ــري ــا ول ـ ــم ي ــدع ــم ب ــأي ــة ح ــال
الرسوم الكاريكاتورية ذات الطابع
اإلسالموفوبي".
وكان محتجون نظموا الجمعة
الـ ـم ــاض ــي ،تـ ـظ ــاه ــرة ث ــان ـي ــة أمـ ــام
المدرسة.
وقــال شــازاد أمين ،نائب رئيس
م ـن ـظ ـم ــة "م ـ ـي ـ ـنـ ــد" ال ـ ـتـ ــي ت ـس ــاع ــد
المسلمين في التعامل مع اإلعالم
والسياسة في بريطانيا ،إنه ال يرى
مشكلة في طــرح قضية التجديف
للنقاش في المدارس ،لكنه رأى أن
الصورة التي ُعرضت على التالميذ
ً
ـدا" ومـ ـ ّ
ـروجـ ــة
ك ــان ــت "م ـس ـي ـئ ــة جـ ـ ـ ـ

لتصورات مغلوطة عن اإلسالم.
وبينما اعتبر وزير المجتمعات
روب ـ ـ ــرت ج ـن ــري ــك ،إن "الـمـعـلـمـيــن
البــد أن يتمكنوا من عــرض رسوم
ّ
ّ
للنبي (صلى الله عليه وسلم) في
الفصل الدراسي بطريقة مناسبة"،
قال مدير المدرسة غاري كيبل ،إن
المدرس الذي عرض الرسوم "تقدم
ً
ً
باعتذار صادق" ،مؤكدا أن تحقيقا
يجري اآلن في الواقعة.

األزهر
ب ــدوره ،استنكر األزه ــر ،عرض
الــرســوم المسيئة ،وأكــد فــي بيان،
أن "هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـص ــرف فـ ـع ــل مـشـيــن
وخ ـط ــاب كــراه ـيــة واس ـت ـف ــزاز غير
ّ
مبرر لمشاعر ما يقرب من ملياري

تركمانستان تنظم
أول انتخابات برلمانية

نظمت تركمانستان ،إحدى الدول
األكثر تسلطا في العالم ،أمس،
أول انتخابات ملجلس الشيوخ
في تاريخها لكن بدون أمل في
حصول تعددية فعلية مادام
الرئيس يستأثر بالسلطة.
واستمرت االنتخابات ساعتني
فقط ،بحسب إعالن اللجنة
االنتخابية في هذه الدولة الواقعة
في آسيا الوسطى حيث فتحت
فقط ستة مكاتب اقتراع ،واحد في
عشق اباد العاصمة وخمسة في
املناطق لالختيار بني  112مرشحًا
لـ 48مقعدا في املجلس .وأعلنت
السلطات أن نسبة املشاركة بلغت
 98.7في املئة ،وينتظر أن تصدر
النتائج النهائية بحلول سبعة
أيام .ولم يتمكن أي مراقب أجنبي
من متابعة االقتراع.

بنغالدش :زيارة مودي
تنتهي بقتلى وإحراق معابد

ثــان ـيــة بـتـفـجـيــر قـنـبـلــة ف ــي شـقــة،
ً
عـلــى مــا يـبــدو عــرضــا ،وفــي الـيــوم
ً
التالي ارتكبت عائلة ثالثة هجوما
ً
انتحاريا ضد مركز شرطة.
ه ــذه االع ـ ـتـ ــداءات ال ـتــي أوق ـعــت
ً
ً
 15ق ـت ـيــا بـمـجـمـلـهــا و 13قـتـيــا
مــن الـمـهــاجـمـيــن بينهم  5أط ـفــال،
كانت األكثر دموية التي يشهدها
األرخبيل منذ أكثر من عقد.
وال ـع ــائ ــات ال ـثــاثــة الـمـتـطــرفــة
كــانــت مــرتـبـطــة بـجـمــاعــة "أن ـصــار
الدولة" المتطرفة التي تدعم تنظيم
"داعش" الذي تبنى هذه الهجمات.

بريطانيا

في إطار يوم عمل وطني روج
شمل تنظيم تجمعات مماثلة
في كاليفورنيا وعبر الواليات
املتحدة ،بما في ذلك أتالنتا
وبوسطن وشيكاغو وديترويت
وهونولولو وفيالدلفيا
وبورتالند وأوريجون وكوينز
ومدينة نيويورك وسياتل ،تجمع
مئات املتظاهرين في «كورياتاون»
أمس األول في مسيرة للوحدة
وساروا في أوملبيك بوليفارد
للمطالبة بوضع حد لتصاعد
الكراهية والعنف ضد اآلسيويني،
بما في ذلك عمليات القتل في
منطقة أتالنتا التي وقعت في
وقت سابق من هذا الشهر والتي
زادت من الخوف والغضب داخل
املجتمع .ومألت أصوات الطبول
والهتافات األجواء في حني سار
املتظاهرون ورفعوا الفتات كتب
عليها «أوقفوا كراهية اآلسيويني»
و»كفى يعني كفى» ،وفقا
لصحيفة لوس أنجلس تايمز.

نسمة من المسلمين حول العالم".
وأعرب عن "أسفه ورفضه التام
ً
لتكرار هذه الحوادث" مؤكدا أنها
ً
ً
"ب ــات ــت ت ـج ـس ـي ــدا واض ـ ـحـ ــا لـخـلــل
جسيم في تلك المجتمعات".
وأفـ ــادت محطة "س ـكــاي نـيــوز"،
بأن الرسم الذي ُعرض في مدرسة
"باتلي غرامر" مأخوذ من سلسلة
الرسوم نفسها التي نشرتها للمرة
األولـ ــى صـحـيـفــة "ش ــارل ــي إي ـبــدو"
الفرنسية الساخرة التي تعرضت
ً
لهجوم مسلح أوقــع  12قتيال عام
 .2015وإثر رسوم مسيئة نشرتها
ّ ً
مجددا "شارلي إيبدو" في أكتوبر
الـ ـم ــاض ــي ،خ ــرج ــت اح ـت ـج ــاج ــات
بـ ــال ـ ـعـ ــالـ ــم ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ل ـم ـق ــاط ـع ــة
المنتجات الفرنسية.
(عواصم  -وكاالت)

هــاجــم مـئــات مــن أعـضــاء جماعة "حفظة اإلس ــام"
ً
ال ـم ـت ـش ــددة م ـع ــاب ــد ه ـن ــدوس ـي ــة وقـ ـ ـط ـ ــارا فـ ــي ش ــرق
بنغالدش ،أمس ،مع انتشار أعمال العنف في أنحاء
البالد لليوم الثالث ،بعد زيارة لرئيس الوزراء الهندي
ّ
المتطرف ناريندرا مودي.
القومي
ُ
وق ـت ــل  5الـجـمـعــة و 6ال ـس ـبــت ف ــي اش ـت ـبــاكــات مع
الـشــرطــة خــال تـظــاهــرات نظمتها "حفظة اإلس ــام"؛
ً
احتجاجا على الزيارة ،واحتدم العنف بعد مغادرة
مودي البالد لتصاعد الغضب جراء سقوط القتلى.
ووصل مودي إلى داكا الجمعة الماضي ،لمناسبة
إحياء الذكرى الـ  50لقيام بنغالدش وغادرها أمس
األول ،بعد أن أهدى لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة
نحو  1.2مليون جرعة من لقاح الوقاية من "كوفيد ."19
وتـتـهــم ج ـمــاعــات إســام ـيــة ف ــي ب ـن ـغــادش م ــودي
بممارسة التفرقة بحق األ قـلـيــة المسلمة فــي الهند
ذات األغلبية الهندوسية .وتصاعد العنف بوتيرة
متسارعة أثناء زيارته.
ً
وأمس ،هاجم نشطاء من "حفظة اإلسالم" قطارا في
منطقة براهمانباريا الشرقية ودمروا غرفة المحركات
ً
وألـحـقــوا أض ــرارا بكل عرباته تقريبا مما أسـفــر عن
إصابة  10أشخاص.
وذكـ ــر ج ــاوي ــد رح ـي ــم ،وه ــو ص ـحــافــي ف ــي مــديـنــة
براهمانباريا" :براهمانباريا تحترق .أضرمت النيران
في العديد من المكاتب الحكومية من دون تمييز .حتى
نادي الصحافة تعرض للهجوم وأصيب العديد من
بينهم رئيسه .نحن في حالة من الخوف البالغ ونشعر
حقا بالعجز" .وأضاف أن عددا من المعابد الهندوسية
في المدينة تعرض للهجوم أيضا.
وق ــال عــزيــز الـحــق أمـيــن التنظيم بجماعة حفظة
اإلســام لحشد في تشيتاجونغ السبت إن "الشرطة
فتحت النار على أنصارنا السلميين ...لن نترك دماء
إخواننا تذهب هدرا".
(دكا ـ ـ وكاالت)

دوليات 20
 6أيام على إقفال قناة السويس ...و«إيفر غيفن» تستجيب
ةديرجلا
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• السيسي يأمر باالستعداد لسيناريو تخفيف الحمولة • هيئة القناة تعد بمنح «تخفيضات» للسفن العالقة

صورة لألقمار الصناعية تظهر موقع السفينة العالقة أمس

ارتفع منسوب التفاؤل بتحرير
سفينة الحاويات العمالقة
"إيفر غيفن" العالقة في قناة
السويس منذ  6أيام ،بعد أن
أعلنت سلطات القناة المصرية
استجابة السفينة لمحاوالت
تحريكها ،وهو ما قد يعني ًأن
إقفال القناة التي تعتبر شريانا
ً
مهما للتجارة العالمية قد ال
يستمر إلى أسابيع ،كما كان
يخشى المراقبون.

ال تـ ـ ـ ـ ــزال ح ـ ــرك ـ ــة الـ ـم ــاح ــة
م ـع ـط ـلــة فـ ــي قـ ـن ــاة ال ـس ــوي ــس
لليوم السادس على التوالي،
بـ ـسـ ـب ــب س ـف ـي ـن ــة ال ـ ـحـ ــاويـ ــات
الـضـخـمــة "إي ـف ــر غـيـفــن" Ever
 Givenالجانحة فــي المجرى
ا لـ ـ ـم ـ ــا ئ ـ ــي ،إال أن ا لـ ـسـ ـلـ ـط ــات
ال ـم ـصــريــة أع ـلـنــت أن ـهــا بــاتــت
على وشك تعويمها ،مع تأكيد
رئ ـيــس هـيـئــة ق ـنــاة الـســويــس،
الـفــريــق أســامــة رب ـيــع ،حــدوث
"اس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة" ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاوالت
تحريكها ،من دون أن يستبعد
فــي الــوقــت نفسه الـلـجــوء إلــى
سـ ـيـ ـن ــاري ــو ت ـخ ـف ـي ــف ح ـمــولــة
السفينة العمالقة ا لـتــي تبلغ
حمولتها نحو  224ألــف طن،
بينما يبلغ طــو لـهــا  400متر
وعرضها  59مترا.
وف ــي مـقــابـلــة م ــع تـلـفــزيــون
"ال ـع ــرب ـي ــة" ،ق ــال رئ ـيــس هيئة
ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة ،أمـ ـ ـ ــس ،إن ال ــرئ ـي ــس
عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح الـ ـسـ ـيـ ـس ــي أم ــر
باالستعداد لسيناريو تخفيف
أحمال السفينة.
وتـســد "إي ـفــر غـيـفــن" القناة
منذ الثالثاء الماضي .وكانت
فرق اإلنقاذ تأمل في تعويمها
باستخدام الـقــاطــرات وأعمال
الـ ـتـ ـك ــري ــك م ـ ــن دون تـخـفـيــف
حمولتها.
وأوضــح ربيع أن سيناريو
تخفيف الحاويات سيستغرق
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ،نـ ـظ ــرا
للحمولة الضخمة للسفينة.
وأكـ ــد أن الـكـثـيــر م ــن ال ــدول
ع ـ ـ ــرض ـ ـ ــت ب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل ت ـ ـقـ ــديـ ــم
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدات ،وأن ـ ـ ـ ـ ـ ــه س ـي ـت ــم
االستعانة بها إذا ما اضطرت
الهيئة للجوء إلى السيناريو
ال ـ ـثـ ــالـ ــث الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـت ـخ ـف ـيــف
الحمولة.
كـ ـم ــا ص ـ ـ ــرح رئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئــة
ال ـق ـن ــاة بـ ــأن ج ـه ــود ال ـت ـعــويــم
مستمرة على مدار الساعة من
خــال القيام بأعمال التكريك
(ج ــرف ال ــرم ــال) ن ـه ــارا ،وعمل
مناورات الشد بالقاطرات في
أوقات تتالء م مع ظروف المد
والجزر.

وأوضـ ـ ــح أن ن ـتــائــج أع ـمــال
الـتـكــريــك بلغت حـتــى اآلن 27
ألف متر مكعب من الرمال ،على
عـمــق وص ــل إل ــى  18م ـتــرا ،مع
مراعاة حدوث انهيارات ترابية
مــن أ سـفــل السفينة للمناطق
التي يتم تكريكها.
وعـ ــن ت ـفــاص ـيــل ال ـم ـحــاولــة
الجديدة التي اتبعتها الهيئة،
أمس ،قال المسؤول المصري:
"سنعمل بنفس األسلوب مرة
أخرى .نعمل بالكراكات حاليا
إلزالة الرمال في منطقة جنوح
ال ـس ـف ـي ـنــة ،وب ـح ـل ــول ال ــراب ـع ــة
عصرا استغلينا المد للعمل
ب ــالـ ـق ــاط ــرات ل ــدف ــع ال ـس ـف ـي ـنــة
البنمية".
وأشار إلى وجود  12قاطرة
في القناة تعمل منها نحو 12
وفقا للمساحة في عملية شد
السفينة العمالقة ،مع وجود
قاطرتين احتياطيتين.
ّ
وبين ان الهيئة دفعت أمس،
بقاطرتين جديدتين تعمالن
للمرة األولــى منذ تدشينهما
في ترسانة بورسعيد ،وهما
الـقــاطــرة "مصطفى مـحـمــود"،
و"عبدالحميد يوسف".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :ه ـ ـ ــذا أول عـمــل
لـ ـلـ ـق ــاط ــرتـ ـي ــن الـ ـج ــدي ــدتـ ـي ــن،
ونناور بهما لمعرفة قوة الشد
الخاصة بهما ونقط التحميل
في كل منطقة".
ّ
وحسب ربيع ،فإن قاطرتين
إ حـ ـ ـ ــدا ه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ALP Guard
ال ـهــول ـنــديــة وCarlo Magna
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،م ــن ال ـم ـن ـت ـظــر أن
تـ ـص ــا إل ـ ـ ــى ق ـ ـنـ ــاة ال ـس ــوي ــس
للمساهمة في التعويم.
وأشار إلى أن مناورات الشد
ت ـم ــت أم ـ ــس األول ،ب ــوا س ـط ــة
 14ق ــاط ــرة ت ـقــوم بــالـعـمــل من
ثالثة اتجاهات مختلفة ،حيث
ت ـع ـمــل الـ ـق ــاط ــرت ــان "بـ ــركـ ــة "1
و"عزت عادل" على شد ّ
مقدمة
ال ـس ـف ـي ـن ــة ،ف ــي ح ـي ــن تـ ـق ــوم 6
قاطرات بدفع مؤخر السفينة
جنوبا ،وتقوم  4قاطرات أخرى
بشد مؤخر السفينة جنوبا.
وك ـش ــف ال ـف ــري ــق رب ـي ــع عــن

«إيفر غيفن» كما بدت صباح أمس (رويترز)
ت ـح ــرك "إي ـف ــر غ ـي ـفــن" ق ــراب ــة 4
أمـ ـت ــار م ــن ال ـم ـق ــدم ــة بــات ـجــاه
بـ ــورس ـ ـع ـ ـيـ ــد ،و 4أم ـ ـ ـتـ ـ ــار مــن
ال ـم ــؤخ ــرة ب ــات ـج ــاه ال ـســويــس
خــال المحاولة الـتــي أجريت
األول لتعويمها.
مساء أمس ّ
وقال" :تمكنا من تحرير دفة
السفينة ،وهي اآلن تتحرك بـ30
درج ــة يمينا ومـثـلـهــا ي ـســارا،
والــرفــاس يعمل اآلن ،كــل هذه
األش ـيــاء لــم تكن تـتـحــرك ،وإن
شـ ــاء ال ـل ــه تـسـتـمــر ال ـج ــراف ــات
ف ـ ــي ع ـم ـل ـه ــا ،إذ ت ـم ـك ـن ــت مــن
خ ـلــق م ـس ـتــوى ل ـل ـم ـيــاه تحت
الرفاسات والدفة".
واعـتـبــر ربـيــع ه ــذا التحرك
الطفيف تطورا إيجابيا ضمن
المساعي المستمرة لتعويم
السفينة العمالقة.
واحـتـفـلــت الـسـفــن فــي قناة
الـســويــس وأطـلـقــت "أبــواقـهــا"،

إثـ ــر ال ـن ـج ــاح ف ــي ت ـحــريــر دفــة
السفينة الجانحة  30درجة.
وك ــان ربـيــع قــال فــي مؤتمر
ص ـح ــا ف ــي أ مـ ـ ــس األول " :ك ـنــا
مـتـفــائـلـيــن لـلـغــايــة والسفينة
كانت تتجاوب ...وربما ننتهي
اليوم أو األحد معتمدين على
الموقف الحالي وسرعة المد
والجزر".

تخفيضات وحوافز
الـ ــى ذل ـ ــك ،أش ـ ــار رب ـي ــع إلــى
أن األس ـبــاب الدقيقة للحادث
ستتضح بعد التحقيقات.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن عـ ـ ــدد ال ـس ـفــن
الـعــالـقــة ال ـتــي تنتظر الـعـبــور
ي ـب ـلــغ ح ــال ـي ــا  ،369م ـن ـهــا 25
ناقلة نفط.
ّ
وأ كـ ــد أن ا ل ـق ـنــاة ال تتحمل
مسؤولية قانونية عن الحادث،

مضيفا فــي الــوقــت نفسه إلى
أنـ ـه ــا ت ـ ـ ــدرس تـ ـق ــدي ــم ح ــواف ــز
للسفن العالقة
و تـخـفـيـضــات ّ
ال ـم ـت ـض ــررة ،إال أن ـ ــه ل ــم يــذكــر
حجم الحوافز المقترحة.
وذكـ ـ ــرت أن ال ـه ـي ـئــة تـتـكـ ّـبــد
خـســائــر يــومـيــة بـيــن  13و14
م ـل ـي ــون دوالر ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
الـحــديــث مــع الـشــركــة المالكة
ي ـتــركــز حــال ـيــا ع ـلــى ال ـت ـعــاون
ّ
ل ـ ـحـ ــل األزم ـ ـ ـ ـ ــة ،عـ ـل ــى أن ي ـت ـ ّـم
الحديث الحقا عن المطالبات
واإلجراءات القانونية.
يأتي ذلك رغم قيام شركتي
ش ـحــن ر ئـيـسـيـتـيــن عالميتين
بتحويل سفنها بشكل متزايد
إلى طريق رأس الرجاء الصالح،
خــو فــا مــن أن تستغرق عملية
تحرير السفينة وقتا أطول.
وجنحت سفينة الحاويات
"إيـفــر غيفن" ،التي تعد أطــول

م ـ ــن  4مـ ــاعـ ــب ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
بـ ــال ـ ـعـ ــرض ف ـ ــي م ـ ـجـ ــرى ق ـن ــاة
السويس منذ صباح الثالثاء،
م ـم ــا أدى إل ـ ــى ع ــرق ـل ــة حــركــة
ال ـم ــاح ــة ف ــي االت ـجــاه ـيــن في
المجرى المائي البالغ األهمية.
وأشار تقرير لشركة "أليانز"
ل ـل ـت ــأم ـي ــن إلـ ـ ــى أن ال ـ ـيـ ــوم فــي
تعطل نقل ا لـبـضــا ئــع ،نتيجة
وقف المالحة بالقناة" ،يكلف
التجارة العالمية من  6إلى 10
مليارات دوالر".
وقالت شركة "لويدز ليست"
إن الغلق يعيق شحنات ّ
تقدر
قـيـمـتـهــا بـنـحــو  9.6م ـل ـيــارات
دوالر ي ـ ــو م ـ ـ ًـي ـ ــا بـ ـ ـي ـ ــن آ سـ ـي ــا
وأوروبا.
وأشارت "لويدز ليست" إلى
أن "الحسابات التقريبية" تفيد
بأن حركة السفن ّاليومية من
ُ
آسيا إلى أوروبا تقدر قيمتها

بنحو  5.1مليارات ّدوالر ومن
ُ
أوروب ــا إلــى آسيا تــقــدر بنحو
 4.5مليارات دوالر.

 3طرق
من ناحيتها ،ذكرت صحيفة
"ت ـ ـل ـ ـغـ ــراف" الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،أن
الخبراء يعملون على  3طرق
لتحريك "إيفر غيفين".
ف ـ ـقـ ــد ق ـ ــا م ـ ــت ش ـ ــر ك ـ ــة إدارة
السفينة بالفعل بنشر  9قاطرات
بحرية ،وتـعـ َـرف أيضا بــزوارق
ْ
السحب أو القطر ،في محاولة
لـتـحــريــرهــا مــن ضـفــاف الـقـنــاة.
وتقوم هذه القاطرات الصغيرة
الحجم بمحاولة سحب السفينة
العالقة باستخدام كابالت ،على
أمل أن يتم كسر الكتل الرملية
التي تعيقها على جانبي القناة.
ل ـكــن ل ـس ــوء الـ ـح ــظ ،لم

«بلومبرغ» :أزمة السفينة كشفت أن العالم أكثر هشاشة مما نعتقد
ل ـ ــم ي ـت ـط ـل ــب األمـ ـ ـ ــر س ــوى
ع ــاص ـف ـ ّـة رم ـل ـي ــة ن ـج ــم عـنـهــا
وقف تدفق حاويات البضائع
وش ـح ـنــات الـنـفــط الـعــالـمـيــة،
ف ـقــد عــرق ـلــت الـسـفـيـنــة "إي ـفــر
غيفن" التي جنحت في قناة
السويس ا لـثــا ثــاء الماضي،
المالحة في المجري المائي
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـم ـ ـ ّـر م ـ ــن خ ـ ــال ـ ــه 10
بالمئة من تجارة العالم.
ويقول الكاتب الصحافي
ك ــري ــس ب ــري ــان ــت ،ف ــي تـقــريــر
نـشــرتــه وكــالــة ب ـلــوم ـبــرغ ،أن
الموقف يرجع فــي جــزء منه
ب ـب ـســاطــة ل ـس ــوء ال ـح ــظ :فـقــد
قــا مــت مصر بتوسيع أ جــزاء
م ــن الـ ـقـ ـن ــاة ل ـت ـس ـمــح ب ـم ــرور
الـسـفــن مـعــا فــي االتـجــاهـيــن،
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاق ـ ـ ــات
ّ
الكبيرة الحجم ،لكن سفينة
ا لـحــاو يــات العمالقة جنحت
وانحشرت في جزء من القناة
ً
ال يزال ضيقا.
ف ــي ح ـق ـي ـقــة األم ـ ـ ــر ،يـبـعــث
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادث أي ـ ـ ـضـ ـ ــا بـ ــرسـ ــالـ ــة
م ـ ـ ـفـ ـ ــاد هـ ـ ــا أن أي حـ ـ ـض ـ ــارة
ف ــي الـ ـع ــال ــم ،ح ـت ــى ل ــو كــانــت
مـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــة ،تـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي ن ـ ـقـ ــاط
ض ـ ـعـ ــف ح ـ ـ ـ ـ ــادة .فـ ـ ــي م ـ ـيـ ــدان
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة واألمـ ـ ـ ـ ــور
الـعـسـكــريــة ،تـعــرف مـثــل هــذه
ً
المعوقات أيضا باسم "نقاط
االخ ـ ـت ـ ـنـ ــاق" ،وغ ــال ـب ــا ال يـتــم
االل ـت ـف ــات إل ـي ـهــا ف ــي ال ـح ـيــاة
العامة ،إال عندما تقع مشكلة.

وي ـع ـم ــل م ـص ـم ـمـ ّـو ال ـن ـظــم
ب ــدأب مــن أج ــل تـجــنــب نـقــاط
الضعف هذه ،حتى تستطيع
مـ ـ ـج ـ ــاالت ال ـ ـن ـ ـقـ ــل ،والـ ـط ــاق ــة
وشبكات االتصاالت الصمود
فـ ـ ــي و جـ ـ ـ ــه أي ه ـ ـج ـ ـمـ ــات أو
م ـصــائــب .وم ــن األم ـث ـلــة على
حـ ــوادث الـتـصـمـيــم الـمـعـيــب،
ّ
حــادثــا تـحــطــم طــائــرتـيــن من
طـ ـ ـ ــراز ب ــو يـ ـن ــغ  737م ــا ك ــس
ف ـ ــي إنـ ــدون ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــا ،أكـ ـت ــوب ــر
 ،2018و ف ــي إ ث ـيــو ب ـيــا خــال
مـ ــارس  ،2019نـتـيـجــة خـطــأ
في البرمجة أدى إلى إرسال
ق ـ ـ ــراء ات غ ـيــر ص ـح ـي ـحــة إلــى
نظام الطيران اآللي للطائرة.
وك ـ ـ ــان مـ ــن الـ ـمـ ـفـ ـت ــرض أن
يجعلنا التقدم الذي أحرزته
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا والـ ـع ــولـ ـم ــة،
أق ــل ع ــرض ــة ل ـه ــذا ال ـن ــوع من
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـكـ ــات .وع ـ ـلـ ــى س ـب ـيــل
الـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــال ،مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـف ـ ـهـ ــوم أن
اإلنترنت نظام المركزي ،ومن
الصعب للغاية اختراقه ،كما
هــي ا لـحــال بالنسبة للعملة
المشفرة (بتكوين).
وال ت ــزال ا لـبـنـيــة التحتية
العالمية ،تعاني نقاط ضعف
مـثـيــرة لـلــدهـشــة .وق ــد يـكــون
ذلك أمرا من الصعب عالجه،
ح ـيــث إن ت ـطــويــر ال ـخ ـيــارات
االحتياطية ( بــاك أب) باهظ
الـتـكـلـفــة ،كـمــا أن ــه ال يـتــوافــق
مع تحقيق وفرة في اإلنتاج.
وي ـ ـقـ ــول ب ــري ــان ــت إن ـ ــه فــي

بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاالت ،تـ ـ ـ ـ ــزداد
المشكلة سوء ا ،حيث صارت
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات أك ـ ـثـ ــر ت ــركـ ـي ــزا
بـسـبــب عـمـلـيــات االسـتـحــواذ
على الشركات .و عــاوة على
ذلك ،هناك حفنة من شركات
ا لـتـكـنــو لــو جـيــا ا ل ـتــي تتحكم
ف ــي ج ــزء كـبـيــر م ــن حـيــاتـنــا:
إذ ت ـس ـي ـطــر ش ــر ك ــات نــو ك ـيــا
وأريكسون وهواوي الصينية
عـ ـل ــى نـ ـح ــو  60ب ــا ل ـم ـئ ــة مــن
س ـ ـ ـ ــوق مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدات االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال.
ومحصلة هذا أن الحكومات
صارت اآلن أكثر إدراكا للقوة
السياسية واالقتصادية التي
ي ـت ـم ـتــع ب ـهــا م ــن ي ـس ـي ـطــرون
"نقاط االختناق".
على ّ
ويمثل ذ لــك أ حــد األسباب
وراء ا لـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاوف ا لـ ـكـ ـبـ ـي ــرة
لدى الواليات المتحدة ،إزاء
م ـ ـشـ ــاركـ ــة شـ ــركـ ــة "ه ـ ـ ـ ــواوي"
فـ ــي إقـ ــامـ ــة شـ ـبـ ـك ــات ال ـج ـيــل
الخامس.
ّ
م ــن نــاح ـيــة أخـ ــرى ،تـشــكــل
ق ـنــاة ا ل ـســو يــس و ق ـن ــاة بنما
ومـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــق ه ـ ـ ــرم ـ ـ ــز ،أم ـ ــاك ـ ــن
تضطر فيها سفن الحاويات
و نــا قــات النفط إ لــى اإلبحار
عبر ممرات ضيقة .والبديل،
قطع مـســا فــات أ ط ــول بكثير،
أو ا لـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــوء إ ل ـ ـ ـ ــى ا لـ ـشـ ـح ــن
الباهظة.
الجوي ،بتكلفته
َ
وعـلــى م ــدار عـقــودُ ،عـ ِـرفـ ْـت
هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرات ال ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة
بــأه ـم ـي ـت ـهــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة

ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،وبـ ــأن ـ ـهـ ــا ع ــرض ــة
ل ـ ـ ـه ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــات ع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــر يـ ـ ــة أو
إرهابية ،فلطالما استخدمت
إيران مضيق هرمز للضغط
على القوى األجنبية .وثارت
نقاشات طويلة بشأن إيجاد
ط ــرق بــدي ـلــة ،ل ـكــن شـيـئــا من
ذ لــك لــم يتحقق بـعــد؛ فهناك
مقترح لشق قناة نيكاراغوا،
لتربط بين المحيط الهادئ
والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــر الـ ـ ـك ـ ــاريـ ـ ـب ـ ــي ،ل ـك ــن
التكلفة الضخمة ،التي تبلغ
 50مليار دوالر ،حالت دون
التنفيذ.
ويضيف بريانت أن المرء
ق ـ ــد ي ـل ـت ـم ــس الـ ـ ـع ـ ــذر ألوج ـ ــه
الضعف الناجمة عن أسباب
طبيعية ،ولكن يجب أن نكون
أ قــل تـقـ ّـبــا لمظاهر الضعف
ال ـتــي لــديـنــا ق ــدرة أك ـبــر على
السيطرة عليها.
وبالنسبة لقطاع الطاقة،
أوض ـ ـ ـ ـ ــح بـ ـ ــريـ ـ ــانـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ــه ف ــي
سـبـيــل أن تـتـخـلــص ألـمــانـيــا
م ـ ــن إح ـ ـ ــدى ن ـ ـقـ ــاط ال ـض ـع ــف
فــي أوروب ـ ــا ،وه ــي أن ال ـقــارة
تحصل على معظم وارداتها
م ـ ــن الـ ـ ـغ ـ ــاز الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي ع ـبــر
خطوط أنابيب تمر بأراضي
أوكــران ـيــا ،لـجــأت بــرلـيــن إلــى
ّ
إن ـش ــاء خــطــي أنــاب ـيــب ن ــورد
سـ ـت ــر ي ــم  1و 2ل ـن ـق ــل ا لـ ـغ ــاز
مـ ـ ــن روس ـ ـ ـيـ ـ ــا إل ـ ـ ــى ألـ ـم ــانـ ـي ــا
ت ـحــت م ـي ــاه ب ـحــر الـبـلـطـيــق.
وتخشي ا لــوال يــات المتحدة

أن ي ــؤدي ذل ــك إل ــى إض ـعــاف
شرق أوروبا ،وزيادة اعتماد
ألمانيا على روسيا.
وفـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل،
ترتبط تريليونات الدوالرات
من األدوات المالية في لندن
ب ـس ـع ــر ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ال ـم ــرج ـع ــي
لـ ـ ــاق ـ ـ ـتـ ـ ــراض ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك
(لـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــور) بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدوالر ،وهـ ــو
نـظــام وج ــدت دائ ــرة صغيرة
مـ ــن ا لـ ـبـ ـن ــوك أن مـ ــن ا ل ـس ـهــل
ع ـلــى ن ـحــو ُ ص ـ ــادم ،الـتــاعــب
ـض ـ َـح أم ــره ــا فــي
بـ ــه ،ح ـتــى ف ـ ِ
السنوات التي أعقبت األزمة
ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي  ،2008و مـ ــن
ال ـم ـقــرر ان ـت ـهــاء الـعـمــل بـهــذه
اآل لـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي يـ ــو ن ـ ـيـ ــو ،2023
بعدما كان ذلك مقررا بنهاية
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شهرا.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ن ـ ـ ـحـ ـ ــو مـ ـ ـم ـ ــاث ـ ــل،
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدت أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ط ــوي ــا
عـ ـل ــى نـ ـظ ــام ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل اآلمـ ــن
ل ـل ـم ـع ـلــومــات وال ـم ــدف ــوع ــات
ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك" ،سـ ــوي ـ ـفـ ــت"،
وعلى الدوالر األميركي ،لكن
األم ـ ـ ــر ص ـ ــار م ــوض ــع ن ـق ــاش
فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب الـ ـخ ــاف ــات بـيــن
أميركا وأورو بــا على خلفية
العقوبات ضد إيران.
وفي مجال التكنولوجيا،
كــانــت ه ـنــاك ت ـحــذيــرات على
مدار سنوات من أن الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ب ـحــاجــة إل ــى "ب ــاك
أب" لـنـظــام تـحــديــد الـمــواقــع

ا ل ـ ـعـ ــا ل ـ ـمـ ــي ( جـ ـ ـ ــي بـ ـ ــي إس)،
حيث مــن الممكن محاكاته،
أو تعطيله ،ويتعين تطوير
نظام بديل.
وتـ ـظـ ـه ــر ن ـ ـقـ ــاط ال ـض ـع ــف
بـ ـشـ ـك ــل واض ـ ـ ـ ــح فـ ـ ــي مـ ـج ــال
أشباه الموصالت ،فقد أجبر
النقص في رقائق الكمبيوتر
وسـ ــط جــائ ـحــة كــوف ـيــد 19 -
شركات السيارات على وقف
خـطــط اإلن ـت ــاج لــدي ـهــا ،وهــو
ج ـم ــود م ــؤق ــت ،ل ـك ـنــه ي ـكــذب
حقيقة أن عددا قليال للغاية
من الشركات يستطيع إنتاج
ال ـشــرائــح أو الــرقــائــق األكـثــر
ت ـ ـطـ ــورا ،ب ـس ـبــب ال ـت ـح ــدي ــات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة وال ـت ـكــال ـيــف
الـضـخـمــة إلن ـشــاء الـمـســابــك.
وأ هــم هــذه الشركات" ،شركة
تـصـنـيــع أش ـب ــاه ال ـمــوصــات
ال ـت ــاي ــوان ـي ــة" ،ال ـت ــي ت ـقــع فــي
جـ ــزيـ ــرة مـ ـع ـ ّـرض ــة ل ـل ـت ـهــديــد
الدائم بالغزو من قبل بكين.
كـ ـم ــا ت ـح ـت ـك ــر ش ــرك ــة "آيـ ــه
إس إم إل ه ـ ــو ل ـ ــد يـ ـ ـن ـ ــغ إن
فـ ـ ـ ـ ــي" ا ل ـ ـ ـهـ ـ ــو ل ـ ـ ـنـ ـ ــد يـ ـ ــة اآلالت
ال ـتــي تـسـتـخــدم ف ــي صـنــاعــة
الرقائق .و عــدم قــدرة الصين
على شراء أحدث المعدات من
ال ـشــركــة يـحــد مــن طـمــوحــات
بـ ـكـ ـي ــن ف ـ ــي صـ ـن ــاع ــة أشـ ـب ــاه
الموصالت.
ّ
ولـ ـ ـي ـ ــس مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـهـ ــل حـ ــل
أي م ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذه ا ل ـ ـم ـ ـش ـ ـكـ ــات
المتعلقة بـ "نقاط االختناق"،

«إيفر غيفن» كما بدت صباح أمس (رويترز)
وال يـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــق األ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر هـ ـن ــا
ب ــالـ ـطـ ـم ــوح ــات ال ـج ـغ ــراف ـي ــة
فحسب ،لكن عــادة مــا تكون
ه ـن ــاك م ـقــاي ـضــات ب ـيــن بـنــاء
مـ ــزيـ ــد م ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــرون ـ ــة وب ـي ــن
ا ل ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــاء ة .ك ـ ـمـ ــا أن تـ ـع ــز ي ــز

ســاســل ال ـتــوريــد أم ــر باهظ
التكلفة .لكن ألن وجود دعم
اح ـت ـي ــاط ــي ي ــوف ــر ال ـح ـمــايــة،
وهو لذلك سلعة عامة ،هناك
مــن يــرى أن على الحكومات
أن تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ف ــي
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لعمليات تحريرها

• باخرتان أوروبيتان تنضمان لجهود اإلنقاذ

دعوة إيرانية لتفعيل «ممر شمال -جنوب»
ً
يختصر الزمن حتى  20يوما والتكاليف حتى %30

ق ــال الـسـفـيــر اإلي ــران ــي لــدى
إن
م ــوسـ ـك ــو كـ ــاظـ ــم ج ـ ــال ـ ــي،
بحر البلطيق
ـذي
ال ـ ـحـ ــادث الـ ـ ــذي األخـ ـي ــر ال ـ
بحر الشمال
أغلق قناة السويس والخسائر
سان بطرسبرغ
الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن تـ ــوقـ ــف ح ــرك ــة
بحر الشمال
روسيا
ال ـمــاحــة لــاقـتـصــاد الـعــالـمــي
موسكو
"م ــؤش ــر عـلــى ضـ ــرورة البحث
عن بديل أقل خطورة من قناة
السويس".
أستراخان
وطالب جاللي بـ"اإلسراع في
البحر األسود
ً
إكمال البنى التحتية" ،معتبرا
البحر
أن "تفعيل ممر شمال -جنوب
المتوسط
باكو
أذربيجان
كبديل عن ممر قناة السويس
ي ـح ـظــى ب ــاأله ـم ـي ــة أكـ ـث ــر مـمــا
مضى".
و م ــن المخطط لــه أن يربط
هذا الخط بين المحيط الهندي
بندر عباس
والخليج مع بحر قزوين ،مرورا
ب ــإي ــران ،ث ــم ال ـتــوجــه إل ــى ســان
بطرسبرغ الروسية.
الهند
ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت وكـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة أنـ ـ ـب ـ ــاء
بومباي
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
بحر العرب
(إرنا) عن جاللي القول إن "ممر
الطريق عبر السويس
خليج البنغال
شـمــال -جـنــوب ،الــذي يختصر
الطريق عبر ممر شمال جنوب
الزمن حتى  20يوما والتكاليف
حتى  30في المئةُ ،يعد خيارا
أفضل كبديل عن قناة السويس
في مجال الترانزيت".
وكان مسؤولون روس بدأوا الترويج بقوة لطريق بحر الشمال،
وه ــو طــريــق بـحــري بــديــل مــن أوروبـ ــا إل ــى آسـيــا يـجـتــاز القطب
كندا
ً
الشمالي ،وشـهــد نـمــوا فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،لكنه لــم يستطع
آالسكا
منافسة قناة السويس ،أو حتى اإلبحار في جميع أنحاء إفريقيا.
غرين الند
ويعمد الروس إلى ترويج أن البنية التحتية للطريق قد تطورت.
وقال مسؤول روسي رفيع المستوى ،الجمعة ،إن تعطل المالحة
الحدود الجليدية في
في قناة السويس يبرز أهمية تطوير الممر البحري عبر القطب
أغسطس 2012
الشمالي ،ال ــذي بــات يمكن استخدامه فــي شكل متزايد بسبب
طريق بحر الشمال
التغير المناخي.
وأشارت صحيفة «موسكو تايمز» إلى «سيناريو متفائل» يروج
هولندا
له المحللون في معهد التنبؤات االقتصادية التابع لألكاديمية
روتردام
اليابان
الروسية للعلوم ،يقول ،إن روسيا يمكن أن تضاعف ثالث مرات
روسيا
الشحن على طريق البحر الشمالي في السنوات األربع المقبلة،
كازاخستان
داليان
ليقفز إلى  92مليون طن إذا استمر الجليد في القطب الشمالي
الصين
في التراجع.
المحيط
قناة السويس
نقص
وكذلك
السريع،
االقتصادي
الصين
تعافي
أدى
إلى ذلك،
الهادئ
الصين
الحاويات ،وزيادة فترة التسليم عن طريق البحر ،إلى جعل الشحن
إيران
بالسكك الحديدية إلى أوروبا عبر آسيا وروسيا ،أكثر جاذبية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» ،إن المنتجين في الصين
السعودية
يحاولون بهذا الشكل تجنب التأخير في تسليم البضائع إلى دول
االتحاد األوروب ــي ،لذلك ،خــال أول شهرين من  ،2101بلغ عدد
قـطــارات الشحن التي مــرت من الصين إلــى أوروب ــا عبر روسيا،
ألفي قطار ،وهو ضعف ما كان عليه في الفترة نفسها من العام
الماضي.
مسار قناة السويس
ونقلت الصحيفة ،عن نينا فانغ المشرفة على المبيعات في
شركة صينية إلنتاج أجهزة التدريب الرياضي ،قولها ،إنه يتم
تكلفة
عادة نقل هذه المنتجات عن طريق البحر ،لكن الزيادة في
المحيط الهندي
النقل بهذه الطريقة أجبرت الشركة على البحث عن بدائل.

ممر شمال جنوب

طريق بحر الشمال

كـ ـم ــا دف ـ ـ ــع فـ ـش ــل ال ـط ــري ـق ــة
األولـ ــى وح ــده ــا ف ــي تخليص
الـ ـ ـسـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــة ،الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء إل ـ ــى
االستعانة بتقنية ثانية هي
التجريف ،بهدف القيام بمزيد
من الحفر الميكانيكي في قاع
القناة إلعطاء السفينة مساحة
أكبر للمناورة.
وقـ ـ ــد تـ ــم ب ــال ـف ـع ــل إحـ ـض ــار
قوارب تجريف خاصة لتوسيع
قاع النهر ،لكن خبراء يعتقدون

أن بنية قناة السويس جعلت
عملية الـتـجــريــف أم ــرا صعبا
للغاية.
ويقول مدير السياسات في
غرفة الشحن البريطانية بيتر
إي ـل ــوت إن "ال ـق ـنــاة لـهــا هيكل
يـ ـشـ ـب ــه ح ـ ـ ــوض االسـ ـتـ ـحـ ـم ــام
ب ــدال مــن هـيـكــل عـلــى شـكــل ،V
هذه مشكلة ألنها تتسبب في
الشفط".
ويضيف" :فــي الــوقــت ذاتــه،
مـ ـ ــن ال ـ ـ ــواض ـ ـ ــح أن ال ـس ـف ـي ـن ــة
اك ـت ـس ـبــت وزن ـ ــا ك ـب ـي ــرا ،وهــي
بالتالي تـغــرق ،ألن الـقـنــاة تم
إنشاؤها اعتمادا على الرمل
بدال من الخرسانة" ،موضحا
أن "ق ــوة الـشـفــط وال ـ ــوزن معا
هـ ــو مـ ــا ي ــدف ــع ال ـس ـف ـي ـن ــة إل ــى
عـمــق ال ـق ـنــاة ،ويـجـعــل عملية
التجريف مهمة صعبة للغاية".
ومــع ذل ــك ،تــؤكــد الصحيفة

تـ ـحـ ـق ــق هـ ـ ـ ــذه الـ ـط ــريـ ـق ــة
ّ
نـجــاحــا كـبـيــرا حـتــى اآلن ،ألن
السفينة عالقة بقوة في الرمال
من طرفيها األمامي والخلفي،
كما أن قوة قــوارب القطر غير
ك ــاف ـي ــة ل ـس ـحــب س ـف ـي ـنــة ب ـهــذا
الحجم والوزن.

ت ــوفـ ـي ــره .وي ـم ـك ــن مـثــا
تــوظ ـيــف س ـيــاســة مـنــاهـضــة
االح ـت ـك ــار ض ــد ال ـم ـمــارســات
االحـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــة ،وت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز
المنافسة.
واخ ـت ـتــم بــريــانــت تـقــريــره

ب ــا لـ ـق ــول إن مـ ــا ن ـش ـه ــده مــن
عرقلة السفينة "إيفر غيفن"
لـلـمــاحــة فــي قـنــاة الـســويــس
يؤكد أ نــه مــن المفيد للغاية
توافر دعم احتياطي.
(نيويورك ـ ـ د ب أ)

التجريف

أن هناك خيارا ثالثا يمكن أن
يلجأ إلـيــه رج ــال اإلن ـق ــاذ ،هو
تخفيف حمولتها البالغة نحو
 20ألـ ــف ح ــاوي ــة ،بــاس ـت ـخــدام
ال ــرافـ ـع ــات ال ـع ــائ ـم ــة ،وسـحــب
وقودها.
لكن اإلق ــدام على هــذا األمــر
خ ـطــوة مـحـفــوفــة بــالـخـطــورة،
ح ـيــث ق ــد تـتـسـبــب ف ــي إت ــاف
السفينة أو إفقادها توازنها،
وح ـتــى ل ــو تــأكــد أن ـهــا خـطــوة
ال مفر منها لتعويم السفينة
ال ـجــان ـحــة ،ف ـقــد تـتـطـلــب وقـتــا
طويال للغاية قبل الوصول إلى
الهدف النهائي.

مساعدة روسية
وع ـ ــرض ال ـس ـف ـيــر ال ــروس ــي
ل ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة غـ ـ ـي ـ ــورغ ـ ــي
بوريسينكو ،أمس ،تقديم «أي

مساعدة ممكنة» لمصر.
وقـ ـ ـ ــال« :نـ ــأمـ ــل فـ ــي ت ـج ــاوز
هذه األزمة في القريب العاجل
واس ـت ـعــادة الـعـمــل فــي الـقـنــاة،
وف ـ ـ ـ ــي ش ـ ـكـ ــل طـ ـبـ ـيـ ـع ــي ن ـح ــن
مستعدون إل م ــداد أصدقائنا
الـ ـمـ ـص ــريـ ـي ــن ب ـ ـ ــأي مـ ـس ــاع ــدة
ممكنة من جانبنا».
تطلب
لم
القاهرة
وتابع أن
ّ
الـمـســاعــدة مــن مــوسـكــو ،لكنه
ّ
ق ـ ـ ــال ،إن روس ـ ـيـ ــا «ت ـت ـعــاطــف
ً
مــع مــا يـحــدث راه ـنــا فــي قناة
السويس» التي وصفها بأنها
«م ـ ـجـ ــرى م ــائ ــي م ـه ــم ل ـل ـعــالــم
أجمع».
وال ـج ـم ـع ــة الـ ـم ــاض ــي ،ق ــال
سفير روســي آخــر ،إن تعطل
ال ـمــاحــة فــي ق ـنــاة الـســويــس
ي ـب ــرز أه ـم ـيــة ت ـطــويــر الـمـمــر
البحري عبر القطب الشمالي،
ا ل ــذي بــات يمكن استخدامه

فـ ـ ــي ش ـ ـكـ ــل مـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد ب ـس ـبــب
التغير المناخي.
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرت روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا
ب ـك ـث ــاف ــة فـ ــي ت ـط ــوي ــر ال ـم ـمــر
ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي ،ال ـ ــذي
يسمح للسفن بالوصول إلى
الموانئ اآلسيوية بمدة أقل
ً
بـ  15يوما مقارنة بالطريق
التقليدي عبر قناة السويس.

السعودية
وأمس األول ،نقلت «وكالة
األنباء السعودية» الرسمية
(واس) عــن مصدر فــي وزارة
الخارجية قوله ،إن «المملكة
ً
تـقـ ّـدر بــالـغــا وتــدعــم الجهود
التي تبذلها جمهورية مصر
العربية الشقيقة في التعامل
ب ـك ـف ــاء ة عــال ـيــة م ــع ال ـح ــادث
الـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــي ل ـ ـج ـ ـنـ ــوح إحـ ـ ــدى

السفن في قناة السويس».
وأ ضـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــت« :وإذ تـ ـع ــرب
الـمـمـلـكــة عــن ثـقـتـهــا الـبــالـغــة
ف ــي ق ـ ــدرة م ـصــر ع ـلــى إن ـهــاء
أزم ـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـفـ ـيـ ـن ــة الـ ـج ــانـ ـح ــة
مـ ــن واق ـ ـ ــع مـ ــا ت ــزخ ــر بـ ــه مــن
خـبــرات وإمـكــانــات وكـفــاء ات
مميزة؛ فإن المملكة تعبر عن
وقــوف ـهــا م ــع الـشـقـيـقــة مصر
ب ـكــل إم ـكــانــات ـهــا لـلـمـســاهـمــة
بــدعــم الـجـهــود الـمـبــذولــة من
السلطات المصرية للتعامل
مع هذا الحادث وتبعاته وفق
ما تقدره السلطات المصرية،
و عــن ا سـتـمــرار تواصلها مع
الحكومة المصرية الشقيقة
لـ ـه ــذا الـ ـغ ــرض وب ـ ــذل ك ــل مــا
يـ ـمـ ـك ــن ف ـ ــي م ـ ـسـ ــاعـ ــدة ك ــاف ــة
ال ـس ـف ــن ال ـع ــال ـق ــة ف ــي ال ـب ـحــر
األحمر».
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،رف ـ ـعـ ــت

ال ـه ـي ـئ ــة ال ـب ـح ــري ــة األردن ـ ـيـ ــة
ح ــال ــة ال ـت ــأه ــب ع ـل ــى م ــوان ــئ
العقبة للحفاظ على السالمة
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أرص ـ ـ ـفـ ـ ــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوانـ ـ ــئ ،بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
الجهات البحرية والمينائية
وذات ا ل ـع ــا ق ــة ،ف ــي ح ــال تــم
تعويم الباخرة الجانحة في
قناة السويس.
وقال المدير العام للهيئة
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد سـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ،أم ـ ـ ـ ــس،
إن ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة و ضـ ـ ـع ـ ــت خ ـطــة
متكاملة بالتعاون مع جميع
الشركاء في القطاعين العام
وال ـخ ــاص ــة ،ل ـت ـفــويــج الـسـفــن
ال ـقــادمــة مــن قـنــاة الـســويــس،
بـ ـع ــد فـ ـت ــح الـ ـقـ ـن ــاة وت ـع ــوي ــم
ال ـس ـف ـي ـنــة ال ـج ــان ـح ــة ،ب ـهــدف
ح ـفــظ ال ـســامــة ال ـعــامــة على
أرص ـ ـ ـفـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــوان ـ ــئ ن ـت ـي ـجــة
ت ــدف ــق أكـ ـث ــر م ــن  13سـفـيـنــة

س ـ ـتـ ــأتـ ــي م ـ ـ ــرة واح ـ ـ ـ ـ ــدة إلـ ــى
م ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــاء الـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــة مـ ـحـ ـمـ ـل ــة
بـ ــال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع وال ـ ـ ـحـ ـ ــاويـ ـ ــات
واألغنام والسيارات والمواد
الكيماوية.
وب ـيــن س ـل ـمــان ،أن مــوانــئ
الـعـقـبــة عـلــى جــاهــزيــة عالية
للتعامل مع أي ظرف محتمل
ً
خ ـص ــوص ــا ب ـعــد زيـ ـ ــادة عــدد
ال ـ ـ ـبـ ـ ــواخـ ـ ــر ودخـ ـ ــول ـ ـ ـهـ ـ ــا إلـ ــى
األرصفة المخصصة ،إضافة
إلى وضع بواخر أخرى على
ق ــائ ـم ــة االنـ ـتـ ـظ ــار وال ـت ـعــامــل
مع أي طارئ قد يحدث وفق
التعليمات ا لـتــي تـصــدر عن
الهيئة.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

باق
ارتفاع قتلى «جسر السويس» إلى  ...25والوزير ٍ

مبعوث أميركي يبدأ من القاهرة جولة الستطالع أزمة سد النهضة
●

القاهرة  -حسن حافظ

ال تزال مصر في حال من الحزن
والصدمة بعد مأساة انهيار عقار
بـمـنـطـقــة ج ـســر ال ـس ــوي ــس شــرقــي
الـقــاهــرة وحــادثــة ت ـصــادم قـطــاري
سوهاج .وبينما انتهى المصريون
من تشييع ضحايا القطارين ،ارتفع
عدد ضحايا انهيار المبنى أمس
إلى  25قتيال و 25مصابا ،في وقت
تـسـتـمــر عـمـلـيــات رف ــع ال ــرك ــام من
البناية ذات العشرة طوابق حتى
نهاية األسبوع.
ف ــي األثـ ـن ــاء ،رف ــض وزيـ ــر النقل
المصري ،كامل الوزير ،االستقالة
مــن منصبه بـعــد ح ــادث اصـطــدام
قطاري سوهاج الذي راح ضحيته
 19قتيال الجمعة الماضي.
وقـ ـ ــال الـ ــوزيـ ــر ف ــي م ــداخ ـل ــة مــع
اإلعــامــي عمرو أديــب في برنامج
"الحكاية" عند سؤاله عن استقالته:
"أ نــا مهندس مقاتل منذ تخرجي
من الكلية العسكرية عام  1980وأنا
أقاتل في الجبال في صفوف القوات
المسلحة هذه المؤسسة العريقة.
أنا جندي مقاتل لم أعتد الهرب".
وأضاف أنه قبل أن يكون جنديا
فـ ـه ــو فـ ـ ــاح ت ـ ـعـ ــود أن ي ـع ـم ــل فــي

"الغيط" وأن يواجه التحديات ولم
يـتـعــود ال ـت ـهــرب م ــن مـســؤولـيــاتــه،
ً
مشددا على أن التصرف الصحيح
لـ ـي ــس االسـ ـتـ ـق ــال ــة ف ـ ــي مـ ـث ــل ه ــذه
الـ ـ ـظ ـ ــروف ،وإال لـ ـك ــان م ــن األول ـ ــى
إقالة رئيس الهيئة العامة للسكة
الحديد.
ويـحـظــى ال ــوزي ــر بــدعــم مباشر
مــن القيادة السياسية التي توفر
اعـتـمــادات مالية ضخمة مــن أجل
إنـجــاز حلم تطوير شــامــل لمرفق
السكك الحديدية القديم والمتهالك
(يـ ـع ــود ب ــأص ــول ــه ألكـ ـث ــر م ــن 150
عاما) ،والــذي يشهد عــادة حوادث
دموية مأساوية.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"،
إن فكرة إقالة الوزير غير واردة ألنه
مكلف بمهمة صعبة وتستغرق عدة
سـ ـن ــوات ،وت ــم تـحـقـيــق ال ـع ــدي ــد من
بنودها بنجاح ،فليس من المنطقي
االستغناء عنه في منتصف الطريق.
وحصل الوزير على دعم معنوي
له وخططه الجارية لتطوير مرفق
السكك الحديدية مــن قبل أعضاء
مجلس النواب ،الذين عقدوا جلسة
لمناقشة حــادث سوهاج أمــس ،إذ
ظهر بــوضــوح أن الـنــواب تجنبوا
تحميل وز يــر النقل أي مسؤولية

عن الحادث واكتفوا بالحديث عن
المسؤولية األدبية باالعتذار وليس
االستقالة.
وقــالــت النائبة أمـيــرة الـعــادلــي،
إن المطلوب هو االعتراف بوجود
خطأ وتقصير و لـيــس االستقالة،
بينما أشاد رئيس لجنة النقل في
المجلس عالء عابد ،بأداء الحكومة
في التعامل مع األزمة.
ول ـف ــت رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـن ــواب،
حـنـفــي ج ـبــالــي ،ال ــى أن الـمـجـلــس
سـ ـيـ ـق ــوم بـ ـ ـ ـ ــدوره الـ ــرقـ ــابـ ــي ع ـقــب
ص ـ ـ ــدور ن ـت ــائ ــج ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات فــي
الحادث ،بينما شدد النائب الوفدي
سـلـيـمــان وه ــدان عـلــى ض ــرورة أال
ي ــؤث ــر ال ـ ـحـ ــادث ع ـل ــى م ــا أن ـجــزتــه
الدولة وأنفقته من مليارات لتنفذ
ً
مرفق السكك الحديدية ،الفتا إلى
أن الـعـنـصــر ال ـب ـشــري ه ــو الـسـبــب
الرئيس في حوادث القطارات.

سد النهضة
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،وف ـ ــي خ ـطــوة
الس ـت ـط ــاع ال ـم ــواق ــف ف ــي منطقة
ش ـ ــرق إف ــري ـق ـي ــا ،ق ــد ت ـم ـهــد ل ـطــرح
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن
ل ـم ـبــادرة لـحــل أزمـ ــة س ــد النهضة

اإلثيوبي ،التقى المبعوث األميركي
للسودان دونالد بوث ،في القاهرة
أمس ،وزير الموارد المائية والري
الـ ـمـ ـص ــري م ـح ـم ــد ع ـب ــدال ـع ــاط ــي،
وتباحثا حــول سبل إعــادة إطالق
المفاوضات بهدف التوصل التفاق
قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل
السد.
واش ـت ـكــى وزي ــر ال ــري الـمـصــري
مـعــانــاة ب ــاده مــن شــح مــائــي حاد
يـقــابـلــه وف ــرة مــائـيــة فــي إثـيــوبـيــا،
ورغـ ـ ـ ــم ذلـ ـ ــك فـ ـ ــإن ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ت ــدع ــم
ال ـت ـن ـم ـيــة ف ــي ج ـم ـيــع دول حــوض
ً
الـنـيــل ،م ـج ــددا دع ــم مـصــر الـكــامــل
للمقترح السوداني الداعي لتشكيل
رباعية دولـيــة تقودها جمهورية
الـكــونـغــو الــديـمـقــراطـيــة (الــرئـيـســة
الـ ـح ــالـ ـي ــة لـ ــات ـ ـحـ ــاد اإلف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــي)،
وم ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة
ل ـل ـت ــوس ــط ب ـي ــن م ـص ــر وإث ـي ــوب ـي ــا
والسودان.

ةديرجلا
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األزرق ولبنان اليوم في لقاء تصحيح األخطاء بدبي
حازم ماهر

يواجه المنتخب الوطني األول
لكرة القدم ،في ثاني مبارياته
الودية الدولية في «فيفا
داي» ،منتخب لبنان في الساعة
الـ  4:45مساء اليوم باستاد
الشرطة بدبي.

يلتقي المنتخب الوطني األول
ل ـكــرة ال ـق ــدم م ــع نـظـيــره اللبناني
وديا في الساعة  4.45مساء اليوم،
ب ـت ــوق ـي ــت الـ ـك ــوي ــت ،ع ـل ــى اس ـت ــاد
الشرطة بدبي.
وت ــأت ــي ال ـم ـب ــاراة ض ـمــن "فـيـفــا
داي" ،في إطــار استعدادات األزرق
لـ ـمـ ـب ــاري ــات أسـ ـت ــرالـ ـي ــا واألردن
والصين تايبيه ،التي تستضيفها
الكويت بشكل مجمع أيــام  3و11
و 15يونيو المقبل ،في المجموعة
الثانية مــن التصفيات اآلسيوية
المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس
الـعــالــم  2022بقطر ،وك ــأس آسيا
 2023بــالـصـيــن ،وك ــان المنتخب
الــوطـنــي واج ــه نـظـيــره الـسـعــودي
ودي ــا الخميس الـمــاضــي ،وخسر
بنتيجة هدف دون رد.
وي ـ ـس ـ ـعـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الــوطـنــي اإلس ـبــانــي كــاراس ـكــو ،في
م ـبــاراة ال ـيــوم ،إلــى ضــرب أكـثــر من
عصفور بحجر واحد ،أبرزها تالفي
األخـ ـط ــاء ال ـت ــي وق ـع ــت ف ــي م ـب ــاراة
الـسـعــوديــة ،والــوصــول بالالعبين
إلــى مرحلة متقدمة مــن االنسجام
وال ـت ـن ــاغ ــم ،ب ـعــد ت ـبــاعــد الـخـطــوط
وعدم تفاهم الالعبين في المباراة
السابقة ،إلى جانب تحقيق أقصى
استفادة ممكنة مــن مـبــاراة اليوم،
كــون المنتخب اللبناني قريبا من

جانب من تدريبات المنتخب الوطني
المنتخب األردني من حيث األسلوب
وطريقة اللعب ،فضال عن تحقيق
الفوز من أجل تحسين مركز الفريق
في التصنيف الشهري الصادر عن
االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ويـ ـج ــري ك ــاراسـ ـك ــو ع ـل ــى مـ ـب ــاراة
اليوم عدة تغييرات على التشكيل
الــذي خــاض به مـبــاراة السعودية،

منها الــدفــع بسليمان عبدالغفور
بـ ــدال م ــن خ ــال ــد ال ــرشـ ـي ــدي ،وفـهــد
ال ـه ــاج ــري ك ـمــدافــع أي ـمــن ب ــدال من
ســامــي الـصــانــع ،وأحـمــد الظفيري
وعبدالمحسن التركماني أو مهدي
دشتي على حساب مبارك الفنييني
وفـ ــواز الـعـتـيـبــي ،واالع ـت ـم ــاد على
يوسف ناصر كرأس حربة صريح.

كـ ـم ــا أن ح ـ ـظـ ــوظ أح ـ ـمـ ــد ال ــزن ـك ــي
وال ـمــدافــع األي ـســر م ـعــاذ الظفيري
قوية في دخول التشكيل األساسي.
يذكر أن الالعبين بدر المطوع
وســامــي الصانع ع ــادا إلــى البالد
بعد انتهاء مباراة السعودية بسبب
ظروف عملهما.
أما المنتخب اللبناني فيستعد

جدول مضغوط لـ «األبيض»
بكأس االتحاد اآلسيوي

السالمية يهزم خيطان بهدفين
•

أحمد حامد

حـقــق فــريــق السالمية لـكــرة ال ـقــدم الـفــوز
عـلــى خـيـطــان بهدفين ل ـهــدف ،فــي الـمـبــاراة
التي جمعت بينهما أمس األول على استاد
ثامر ،في إطار استعدادات الفريقين للدوري
الممتاز.
وتـنـتـظــر الـســالـمـيــة مــواج ـهــة صـعـبــة في
ال ـج ــول ــة ال ـع ــاش ــرة م ــن م ـنــاف ـســات الـمـمـتــاز
أمــام كاظمة في  2أبريل المقبل ،وفي نفس
ال ـتــوق ـيــت ي ــواج ــه خ ـي ـطــان ف ــري ــق ال ـســاحــل
بالجولة ذاتها.
وحرص الجهازان الفنيان في السالمية،
بقيادة جراح عبداللطيف ،وخيطان بقيادة
هــانــي ال ـص ـقــر ،ع ـلــى ت ـجــربــة أك ـبــر ع ــدد من
الالعبين ،للوقوف على الجاهزية المطلوبة
للفترة المقبلة.
من جانبه ،شدد مدير فريق السالمية بدر
الـخــالــدي على أهمية الـمـبــاراة الــوديــة أمــام

تنطلق اليوم منافسات النسخة
ال ـ ــ 53م ــن ب ـطــولــة ك ــأس االت ـح ــاد
لكرة اليد ،بإقامة ثالث مباريات
ف ــي افـ ـتـ ـت ــاح الـ ـ ــدور ال ـت ـم ـه ـيــدي،
ً
حيث يلتقي الساعة  3:30عصرا
ال ـس ــال ـم ـي ــة مـ ــع خـ ـيـ ـط ــان ،تـلـيـهــا
الساعة  5:00مساء مباراة برقان
مــع الصليبيخات ،و ف ــي الساعة
 6:30مساء مـبــاراة القادسية مع
الـيــرمــوك .وتـقــام المباريات على
ص ــال ــة ال ـش ـي ــخ س ـع ــد ال ـع ـبــدال ـلــه
بمنطقة صباح السالم.
وتـ ـ ـج ـ ــرى الـ ـبـ ـط ــول ــة ب ـن ـظ ــام
خـ ــروج ال ـم ـغ ـلــوب ،وت ــم تقسيم
الـ ـ ـف ـ ــرق الـ ـ ـ ـ  16الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
البطولة إلى مجموعتين تضم
كل مجموعة  8أندية.
يطمح السالمية في انطالقة
قوية تمكنه من العبور بنجاح
لربع النهائي عبر بوابة خيطان،
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـع ــى إلـ ـ ـ ــى ت ـح ـس ـيــن
الصورة الباهتة التي أدت إلى
هبوطه للدرجة األولى ،من خالل
تحقيق الفوز اليوم.

•

خ ـي ـط ــان ،مــؤكــدا
انها كانت فرصة
لبعض الالعبين
الستعادة لياقة المباريات.
وأض ــاف الـخــالــدي أن صـفــوف السماوي
مكتملة من دون إصابات في الوقت الحالي،
معربا عن عودة الالعبين الدوليين بصورة
فنية وبدنية مميزة ،نظرا لضيق الوقت بين
عــودتـهــم ومــواجـهــة كــاظـمــة ،وأش ــار إل ــى أن
السالمية يسعى لتحسين موقعه في جدول
الترتيب ،ومن ثم البحث عن المنافسة على
المراكز األولى.
جــديــر بــالــذكــر أن الـســالـمـيــة اب ـت ـعــد إلــى
الـمــركــز ال ـس ــادس فــي تــرتـيــب ف ــرق الممتاز
برصيد  12نقطة ،بعد نهاية مباريات الدور
األول.

 3مباريات في افتتاح كأس اليد
وم ـ ــا ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى الـ ـمـ ـب ــاراة
السابقة ينطبق على لقاء برقان
وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات ،ب ـع ــد اح ـت ــال
األول المركز السادس في الدوري
الـمـمـتــاز ،رغ ــم صفقاته الكثيرة،
والـ ـث ــان ــي ث ــال ــث دوري ال ــدرج ــة
األول ــى ،وبــالـتــالــي فــإن الـفــوز هو
القاسم المشترك لهما لتأكيد أن
مــا تعرضا لــه كــان بمنزلة كبوة
جواد.
أم ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة
والـيــرمــوك ،فــإن "األص ـفــر" يسعى
إلــى تحقيق بداية قوية ،وتقديم
نفسه بشكل جـيــد مـنــا فـســا على
اللقب ،بعد احتالله مركز الوصافة
ف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز .ويـفـتـقــد
الفريق جهود عبدالرحمن المزين
ونـ ـصـ ـي ــر حـ ـس ــن وع ـب ــدال ــرح ـم ــن
الجيماز لإلصابة.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك ،فـ ـي ــرغ ــب فــي
تعويض فشله في التأهل للدوري
الممتاز ،بعد خسارته في المباراة
الـفــاصـلــة أم ــام ال ـقــريــن والــذهــاب
ً
بعيدا في الكأس.

جانب من ودية السالمية وخيطان

ال ـكــويــت ،م ـســاء ال ـي ــوم ،فــريــق الـتـضــامــن
في مباراة وديــة ،استعدادا لما تبقى من
منافسات الموسم الحالي.
ويتطلع "األبـيــض" و"أبـنــاء الفروانية"
إل ــى اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى ال ـجــاهــزيــة الـمـطـلــوبــة
ل ــاع ـب ـي ــن ،ل ـح ـي ــن عـ ـ ــودة ال ــدولـ ـيـ ـي ــن مــن
المنتخبين األول واألولمبي ،واستئناف
منافسات الدوري الممتاز ،ودوري الدرجة
األولى.
ً
وكان التضامن واجه النصر وديا خالل
فـتــرة الـتــوقــف الـحــالـيــة ،وخـســر بهدفين
لـهــدف ،فــي حين تعتبر الـمـبــاراة األولــى
للكويت.
وال تشهد صفوف "األبيض" إصابات،
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ط ـ ــال ال ـ ـفـ ــاضـ ــل ،ف ـ ــي حـيــن
دخ ــل الـتــونـســي رام ــي ب ــدوي الـتــدريـبــات
ال ـج ـم ــاع ـي ــة ،وعـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ــر فــي
التضامن تبدو الصفوف مكتملة من دون
أي إصابات.

أحمد حامد

أع ـلــن االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ل ـكــرة ال ـقــدم،
مباريات كأس االتحاد ،والتي يشارك فيها
الـكــويــت ضمن المجموعة الـثــالـثــة ،حال
تجاوز األمعري الفلسطيني ،في مباراة
الملحق في  20من الشهر المقبل.
وتضم المجموعة الثالثة إ لــى جانب
ً
الـ ـك ــوي ــت أو األم ـ ـعـ ــري ك ـ ــا مـ ــن ت ـشــريــن
الـســوري ،والسيب العماني ،والفيصلي
األردن ـ ـ ـ ـ ــي ،ع ـل ــى أن ي ـس ـت ـض ـيــف األخ ـي ــر
المنافسات من  21مايو المقبل حتى 27
من نفس الشهر.
ومــن المقرر أن يخوض الكويت ،حال
ت ــأه ـل ــه مـ ــن ال ـم ـل ـح ــق ،ث ـ ــاث م ــواج ـه ــات
متتالية في األردن خــال  7أيــام ،على أن
تـكــون الـبــدايــة أم ــام تـشــريــن ال ـســوري 21
مايو ،والسيب العماني  ،24والفيصلي
األردني  27من الشهر ذاته.
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــر ،ي ـس ـت ـض ـي ــف ف ــري ــق

الكويت تشارك في
«الريشة الطائرة»

تشارك  4دول عربية هي
الكويت ومصر واإلمارات
واليمن في بطولة فزاع
الدولية لذوي الهمم
للريشة الطائرة ،والتي
تقام من  30الجاري حتى
 4أبريل المقبل ،بمشاركة
 151العبا والعبة من
مختلف دول العالم
في  22مسابقة بجميع
الفئات الست من فئات
اإلعاقة (WH1-WH2-
.)SL3-SL4-SU5-SH6

اجتماع لهيئة الرياضة
و"األولمبية"
ُيعقد في الساعة 11.00
صباح اليوم اجتماع
للهيئة العامة للرياضة
واللجنة األولمبية
الكويتية لتوقيع
بروتوكول تعاون في
مقر الهيئة.
وتم االتفاق بين
الهيئة العامة واللجنة
األولمبية على تغطية
وسائل اإلعالم
لالجتماع ،مع االلتزام
باإلجراءات االحترازية
واالشتراطات الصحية
والوقائية المعمول بها
من وزارة الصحة.

«الكهرباء» بطل دوري
الوزارات للبولينغ

القادسية والكويت يواجهان العربي وكاظمة في الطائرة

•

محمد عبدالعزيز

ُ
تـس ـتــأنــف ال ـي ــوم م ـنــاف ـســات الـمــربــع
الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة
بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثانية
م ـ ــن "دور ال ـ ـ ــذه ـ ـ ــاب" ،ي ـل ـت ـق ــي فـيـهـمــا
كاظمة مع الكويت الساعة  4:30مساء،
وال ـقــادس ـيــة مــع الـعــربــي الـســاعــة 6:30
م ـس ــاء .وت ـق ــام ال ـم ـبــاراتــان عـلــى صــالــة
االت ـحــاد بمجمع ص ــاالت الشيخ سعد
العبدالله.
وك ــان ــت مـنــافـســات ال ـمــربــع الــذهـبــي
تــوق ـفــت ب ـعــد ال ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى ،بسبب
الحظر الجزئي ،ثم االتفاق مع الجهات
المختصة على استخراج تصاريح عدم
تعرض الستكمال المنافسات.
يتجدد الـصــراع بين كاظمة الثاني
بـ 18نقطة ،والكويت الرابع واألخير بـ17
نقطة ،نظرا لطموح الفريقين في الفوز،
لالستمرار في المنافسة على اللقب.
ويـتـطـلــع "الـبــرتـقــالــي" إل ــى مــواصـلــة
ع ـ ـ ــروض ـ ـ ــه الـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــة وت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ث ــان ــي
ان ـت ـصــاراتــه ف ــي ال ـمــربــع الــذه ـبــي على
حساب الكويت ،بعدما نجح في اإلطاحة

بــالـعــربــي فــي الـجــولــة األولـ ــى بنتيجة
 ،3-2للتصدي لطموح الكويت ،الساعي
إلى استعادة اتزانه ،بعد الخسارة في
الجولة األولى أمام القادسية.
ويـ ـفـ ـتـ ـق ــد ك ــاظـ ـم ــة ج ـ ـهـ ــود م ـس ــاع ــد
المجمد ،فيما يغيب عن الكويت فيصل
العجمي وإبراهيم صفر لإلصابة.
وثمة أهمية خاصة للقاء القادسية
المتصدر ( 19نقطة) والـعــربــي الثالث
( 18نقطة) ،نظرا للمنافسة المشتعلة
بينهما ،والظفر بشكل مستمر بنتيجة
الديربي.
وي ـس ـعــى ال ـق ــادس ـي ــة إلـ ــى اسـتـثـمــار
معنويات العبيه وصفوفه المكتملة،
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى صـ ـ ــدارة ال ـتــرت ـيــب على
حساب الـعــربــي ،الطامح فــي تصحيح
مساره بالبطولة.
مــن جــانــب آخ ــر ،ت ـقــام الـســاعــة 5:00
م ــن م ـســاء ال ـي ــوم م ـب ــاراة أخـ ــرى ضمن
القسم الرابع من دوري الدرجة األولى
يلتقي فيها الساحل الثالث ( 20نقطة)
مع برقان الثاني ( 26نقطة) على صالة
يوسف شاهين بنادي كاظمة.

هبوط سلة األخضر والصليبيخات والتضامن والنصر
•

جانب من مباراة النصر واليرموك

للمجموعة الثامنة من التصفيات
ذات ـ ـهـ ــا ،والـ ـت ــي ت ـض ــم مـنـتـخـبــات
تــركـمــانـسـتــان وك ــوري ــا الجنوبية
وك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة وســريــان ـكــا،
وتبدو فرصته في هذه المجموعة
قوية ،كونه حصد  8نقاط وضعته
في المركز الثالث بفارق األهــداف
عن كوريا الجنوبية الوصيف.

وي ـس ـعــى م ـ ــدرب ل ـب ـنــان جـمــال
ط ــه إل ــى تـصـحـيــح األخ ـط ــاء الـتــي
شهدتها مـبــاراة فريقه مع األردن
االثنين الماضي ،والـتــي خسرها
بـهــدف نـظـيــف ،وت ـحــوم الشبهات
ح ــول م ـشــاركــة ال ـثــاثــي مـنـصــور
ومهدي خليل ومحمد حيدر الذين
تعرضوا لإلصابة أمام األردن.

باختصار

جابر الشريفي

ً
هبطت أندية العربي والصليبيخات والتضامن والنصر رسميا
لدوري الدرجة األولى في الموسم المقبل ،إثر خسارة فريق النادي
العربي أمام الشباب بنتيجة  87-88خالل المباراة التي جمعتهما
أمس األول على صالة االتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله
الرياضي ضمن منافسات دور الثمانية من الدوري التأهيلي لكرة
ً
السلة والتي شهدت ايضا خسارة الصليبيخات أمام برقان بنتيجة
 63-73والتضامن امام القرين  45-75والنصر امام اليرموك .78 - 49
يذكر ان دور الثمانية يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة
فيما سيقام دور االربعة الذي يجمع القرين امام اليرموك وبرقان امام
ُ
ً
ً
الشباب من مباراتين ذهابا وإيابا على ان تحتسب نتيجة "االسكور
افرج" بالمباراتين.
ً
وسيقام غــدا الــدور االول من دور االربعة على يقام السبت
المقبل الدور الثاني من نفس الدور وسيتأهل طرفا النهائي
للدوري الممتاز الموسم المقبل ليكونا الى جانب اندية الكويت
والقادسية وكاظمة والجهراء التي ضمنت مقاعدها في الدوري
الممتاز الموسم المقبل بتأهلها للمربع الذهبي هذا الموسم
بحسب الئحة لجنة المسابقات.

من لقاء كاظمة والكويت

«الفراعنة» وجزر القمر اليوم
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

يستضيف منتخب مصر األول
لكرة الـقــدم نظيره جــزر القمر في
السابعة من مساء اليوم بتوقيت
الكويت ،على استاد القاهرة الدولي
ف ــي ال ـجــولــة ال ـســادســة واألخ ـي ــرة
بالمجموعة السابعة للتصفيات
الـمــؤهـلــة ل ـكــأس األمـ ــم اإلفــريـقـيــة
ال ـم ـقــرر إقــام ـهــا بــال ـكــام ـيــرون في
يناير .2022
ويـخــوض مصر وجــزر القمر
الـمـبــاراة بــأعـصــاب هــادئــة ،بعد
أن ح ـس ـم ــا ال ـ ـتـ ــأهـ ــل ل ـل ـب ـطــولــة
ً
اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة رس ـ ـم ـ ـيـ ــا ،وخ ـ ـ ــروج
منتخبي كينيا وتوغو ،وسيكون
الصراع بينهما في مباراة اليوم
عـلــى ص ــدارة الـمـجـمــوعــة ،حيث
يتساوى الطرفان في عدد النقاط
( ،)9إال أن "الـفــراعـنــة" يتربعون

على القمة بفضل فارق األهداف.
وم ــن المنتظر أن يــدفــع مــدرب
"الفراعنة" حسام الـبــدري بمحمد
ال ـن ـن ــي ال ـمـ ـح ـت ــرف فـ ــي أرسـ ـن ــال
اإلنـكـلـيــزي أســاسـيــا عـلــى حساب
حمدي فتحي ،الذي ترك المعسكر
إلصابته بكسر في ذراعــه ،إضافة
إلى الدفع بعلي جبر في خط الدفاع
بجوار محمود حمدي الونش ،بعد
عودة أحمد حجازي مدافع اتحاد
جــدة إلــى السعودية عقب مـبــاراة
كينيا ،مع الدفع بمحمد شريف من
بداية المباراة على حساب محمود
حسن تريزيغيه.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يـسـعــى منتخب
جزر القمر ،بقيادة أمير عبدو ،إلى
استمرار نتائجه الجيدة بتحقيق
مفاجأة أم ــام مصر ،بعد اإلنجاز
الذي حققه بالتأهل إلى "الكان" ألول
مرة في التاريخ.

حقق فريق وزارة الكهرباء
والماء لقب بطولة دوري
الوزارات للبولينغ
للموسم  ،2021-2020التي
أقيمت بالنادي الكويتي
للبولينغ.
وحقق فريق وزارة الدفاع
المركز الثاني ،وفريق
قوة اإلطفاء المركز
الثالث ،وفاز العب وزارة
الدفاع عبدالله اليحيوح
بكأس أفضل العب،
وأحمد الكندري أفضل
إداري  -اإلطفاء ،وفاضل
الموسوي أفضل مدرب
 الكهرباء ،وفاز فريقجامعة الكويت بكأس
الفريق.
وفي نفس السياق
تنطلق اليوم منافسات
كأس البولينغ للوزارات،
بمشاركة  7جهات
حكومية بنظام خروج
المغلوب ،وتختتم
المنافسات بعد غد.

القرين يهزم العربي
في دوري السلة النسائي
ً
حقق فريق القرين فوزا
ً
مستحقا على نظيره
النادي العربي  Bبنتيجة
 41-84خالل المباراة
التي جمعتهما أمس
األول على صالة االتحاد
بمجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي ،ضمن
منافسات األسبوع الرابع
من الدوري النسائي لكرة
السلة .وبذلك ،يرتفع
رصيد القرين إلى 8
ً
نقاط ،متشاركا مع نادي
الفتاة بنفس الرصيد،
يليه النادي العربي A
ً
بـ 6نقاط ،وأخيرا فريق
العربي  Bبـ 5نقاط.
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البرتغال تحرم من هدف جدلي ...ورونالدو يفقد أعصابه
ةديرجلا

•
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رياضة

ُّ
هولندا تعوض تعثرها في الجولة األولى وتهزم التفيا
تسبب الهدف الملغى للنجم
كريستيانو رونالدو في شباك
صربيا ،والذي كان يعني الفوز
بنتيجة ( )2-3خالل مباراة
المنتخبين أمس األول ،في
ثاني جوالت تصفيات مونديال
 2022بقطر ،وانتهت
بتعادل إيجابي ( ،)2-2في
غضب عارم لقائد البرتغال،
الذي ألقى شارة القيادة على
األرض.

ُحــرم البرتغالي كريستيانو
رونالدو من هدف في الوقت بدل
الضائع بقرار مثير للجدل ،في
تعادل منتخب بالده مع صربيا،
في حين سقطت بلجيكا في فخ
ال ـت ـعــادل أم ــام تشيكيا ،بينما
عوضت كل من هولندا وكرواتيا
بــداي ـت ـه ـمــا ال ـس ـي ـئــة ،وذل ـ ــك في
الجولة الثانية من التصفيات
األوروب ـي ــة المؤهلة لمونديال
قطر  ،2022أمس األول.
في المجموعة االولىّ ،
فرطت
الـبــرتـغــال فــي تقدمها بهدفين
نـظـيـفـيــن ل ـم ـهــاج ـم ـهــا دي ــوغ ــو
جوتا ،وخرجت بتعادل مخيب
 2-2أم ـ ــام مـضـيـفـتـهــا صــربـيــا،
في مباراة شهدت نهاية مثيرة
لـلـجــدل ل ـعــدم احـتـســاب الحكم
ً
هدفا لقائدها رونــالــدو بعدما
بـ ـ ــدا أن ال ـ ـكـ ــرة تـ ـ ـج ـ ــاوزت خــط
المرمى.
وت ـق ــدم ــت الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ،بطلة
أوروبـ ــا ،عبر رأسيتين لجوتا
م ـه ــاج ــم ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـيــزي
( 11و ،)36قبل أن يرد أصحاب
األرض م ـ ــع انـ ـ ـط ـ ــاق الـ ـش ــوط
الثاني عبر ألكسندر ميروفيتش
( )46وفيليب كوستيتش (.)60
وش ـ ـهـ ــدت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ن ـهــايــة
ج ــدلـ ـي ــة ،ب ـع ــدم ــا وصـ ـل ــت ك ــرة
طــوي ـلــة خ ـلــف ال ـمــداف ـع ـيــن من
ال ـ ـبـ ــديـ ــل نـ ــونـ ــو مـ ـن ــدي ــش ال ــى
رونالدو داخل المنطقة ،تابعها
فـ ــي الـ ـشـ ـب ــاك ق ـب ــل أن يـنـقــذهــا
المدافع ستيفان ميتروفيتش
فــي اللحظات االخـيــرة (،)3+90

رونالدو الغاضب يرمي شارة القيادة
وس ـ ــط احـ ـتـ ـج ــاج ص ــاخ ــب مــن
رونالدو باتجاه حكم الخط ،مما
أدى الــى تلقيه بطاقة صـفــراء،
كما قام برمي شارة القائد على
أرض الملعب.
وطــالــب رونــالــدو باحتساب
الـ ـ ـه ـ ــدف ،حـ ـي ــث بـ ـ ــدا أن الـ ـك ــرة
ت ـج ــاوزت خ ــط ال ـمــرمــى ،إال أن
الحكم أبقى على قراره ،علما أن
تكنولوجيا خط المرمى وحكم
الفيديو المساعد "في ايه آر" غير
معتمدين في التصفيات.
وت ـت ـصــدر صــربـيــا الـتــرتـيــب
برصيد  4نقاط بفارق االهداف
عــن الـبــرتـغــال ،بـعــد فــوزهــا في
الجولة االولى  2-3على أيرلندا
الـ ـت ــي م ـن ـيــت بـ ـخـ ـس ــارة ثــان ـيــة
تواليا بسقوطها المفاجئ امام
لــوكـسـمـبــورغ ب ـهــدف دون رد،
وت ـح ــل ال ـب ــرت ـغ ــال ضـيـفــة على

لوكسمبورغ غ ــدا ،بينما تحل
صربيا ضيفة على أذربيجان.

تعادل بلجيكا وتشيكيا
وح ـ ــاف ـ ــظ م ـن ـت ـخ ـب ــا ب ـل ـج ـي ـكــا
وتـشـيـكـيــا عـلــى الـمـســافــة ذات ـهــا،
ب ـع ــدم ــا ان ـت ـه ــى الـ ـلـ ـق ــاء بـيـنـهـمــا
ب ــالـ ـتـ ـع ــادل اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي  1-1فــي
المجموعة الخامسة ،بعد أن خرج
كــل منهما بانتصار فــي الجولة
االفـتـتــاحـيــة .وت ـص ــدرت تشيكيا
المجموعة برصيد  4نقاط بفارق
االهداف عن بلجيكا ،وبفارق نقطة
عن بيالروس الفائزة على ضيفتها
استونيا  2-4في مباراتها االولى
فــي التصفيات ،فــي ثاني هزيمة
لالخيرة بعد أولــى أمــام تشيكيا
نفسها بنصف دزينة من االهداف
(.)2-6

جماهير المنتخب الهولندي التي حضرت مواجهة التفيا
وتستضيف بلجيكا في الجولة
الثالثة بيالروس غدا ،بينما تحل
تشيكيا ضيفة على ويلز.

هولندا تهزم التفيا
وع ــوض المنتخب الهولندي
خسارته في الجولة االولى بفوزه
عـ ـل ــى ض ـي ـف ـت ــه التـ ـفـ ـي ــا -2صـ ـف ــر،
بـيـنـمــا ح ـقــق الـمـنـتـخــب الـتــركــي
فــوزه الثاني تواليا على حساب
مضيفته النرويج -3صفر ،بفضل
ثنائية أوزان تــوفــان ،وتـصــدرت
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة ،وس ـجــل
ستيفن بيرغويس ( )32ولوك دي
يونغ ( )69هدفي هولندا.
ورفعت تركيا رصيدها الــى 6

نقاط من فوزين وبفارق األهداف
عــن منتخب مونتينيغرو ا لــذي
ح ـقــق فـ ــوزه ال ـثــانــي تــوال ـيــا على
ح ـســاب جـبــل ط ــارق  ،1-4بعدما
ف ــاز عـلــى التـفـيــا  1-2فــي الجولة
االفتتاحية.
فــي ال ـم ـبــاراة األول ـ ــى ،وأمـ ــام 5
آالف متفرج تناثروا في المدرجات،
لـ ـ ــم يـ ـك ــن أمـ ـ ـ ـ ــام رجـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــدرب
الـهــولـنــدي فــرانــك دي ب ــور ســوى
خيار الفوز بعد الخسارة المذلة
أمام تركيا .4-2
وع ـ ــززت ه ــول ـن ــدا ب ـه ــذا ال ـفــوز
الصعب حظوظها في المنافسة
على صدارة المجموعة التي تمنح
صاحبها البطاقة المباشرة الى
النهائيات ،خــاصــة أن المنتخب

ال ـبــرت ـقــالــي يـطـمــح ال ــى ال ـتــواجــد
في قطر بعدما غاب عن النسخة
االخيرة في روسيا .2018
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ال ـف ــرن ـس ـي ــة
س ـت ـي ـفــانــي ف ـ ــراب ـ ــار ،الـ ـت ــي بــاتــت
أول حكمة لـمـبــاراة فــي تصفيات
مونديال للرجال.
وع ــوض ــت كــروات ـيــا الــوصـيـفــة
سقوطها في مستهل مشوارها في
التصفيات امام سلوفينيا ،بفوزها
على ضيفتها قبرص بهدف نظيف
ل ـمــاريــو بــاشــالـيـتــش ف ــي ريـيـكــا،
ضمن منافسات المجموعة الثامنة
فــي مـبــاراة أصبح خاللها القائد
لــوكــا مــودري ـتــش أك ـثــر الالعبين
تمثيال لبالده.
وحـ ـص ــدت ك ــرواتـ ـي ــا نـقــاطـهــا

الـ ـث ــاث االولـ ـ ـ ــى ب ــال ـت ـس ــاوي مــع
س ـلــوف ـي ـن ـيــا الـ ـت ــي س ـق ـطــت امـ ــام
مضيفتها روس ـيــا  2-1لتتصدر
االخ ـ ـيـ ــرة ال ـم ـج ـمــوعــة بــال ـعــامــة
الكاملة بعد فــوز أول على مالطا
منتصف االسبوع ،فيما تعادلت
االخـيــرة  2-2مع سلوفاكيا أمس
األول.
وخاض مودريتش العب وسط
ريـ ــال م ــدري ــد االس ـبــانــي مـبــاراتــه
الـ 135بقميص المنتخب الكرواتي،
لـيـنـفــرد بــالــرقــم ال ـق ـيــاســي لـعــدد
المباريات الدولية متجاوزا إنجاز
داريــو سيرنا ( ،)134وتستضيف
ك ــروات ـي ــا نـظـيــرتـهــا مــال ـطــة غ ــدا،
بينما تحل روسيا على سلوفاكيا،
وسلوفينيا على قبرص.

ساوثغيت يحث العبيه على ترك وسائل التواصل ماغواير يؤكد قدرته على االستمرار
قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب انكلترا األول لكرة القدم إنه يتعين
على العبيه التفكير في االبتعاد عن وسائل التواصل االجتماعي مثلما فعل
ال عــب منتخب فرنسا السابق تييري هنري تجنبا للتعرض لــإ ســاء ة عبر
هذه المواقع.
وأغ ـل ــق ه ـنــري حـســابــاتــه عـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل ف ــي األس ـب ــوع الـمــاضــي
احتجاجا على اإلساء ات العنصرية التي تأتي عبر هذه المواقع وعلى عدم
قيام المسؤولين عن هذه المواقع بمحاسبة مرتكبي اإلساء ات.
وذكر ساوثغيت أنه يؤيد قرار هنري لكنه في نفس الوقت لن يمنع العبيه
من استخدام هذه المواقع خالل بطولة أوروبا المقبلة في يونيو .2021
وأضاف مدرب انكلترا "أعتقد أنه يتعين على جميع الالعبين وعلى جميع
العبي المستوى األول المعرضين للتعرض لمثل هذه اإلساء ات التفكير في
ً
هذا األمر (ترك وسائل التواصل)" ،داعيا كل من يتعرض لمثل هذه اإلساء ات
إلعادة النظر في استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
وقالت سلطات كرة القدم اإلنكليزية الشهر الماضي إن فيسبوك وتويتر
وإنستغرام أصبحت "مالذا لإلساءة" وحثت شركات التواصل االجتماعي على
معالجة المشكلة في أعقاب رسائل عنصرية استهدفت عددا من الالعبين.

ساوثغيت

ستيفاني أول امرأة تدير مباراة
في تصفيات مونديال الرجال
حققت الفرنسية ستيفاني
فرابار انجازا جديدا السبت
ع ـن ــدم ــا أص ـب ـح ــت أول امـ ــرأة
تتولى إدارة مباراة بتصفيات
ك ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم
ل ـلــرجــال وال ـت ــي جـمـعــت بين
م ـن ـت ـخ ـبــي ه ــولـ ـن ــدا والت ـف ـي ــا
فــي أمـسـتــردام وانـتـهــت بفوز
أ ص ـ ـ ـحـ ـ ــاب األرض ب ـه ــد ف ـي ــن
دون رد.
وفـ ـ ــي دي ـس ـم ـب ــر ال ـم ــاض ــي
أص ـب ـحــت ف ــراب ــار أول سـيــدة
ت ـ ـتـ ــو لـ ــي إدارة مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة فــي
دوري أبطال أوروبــا للرجال
وال ـت ــي ف ــاز فـيـهــا يــوفـنـتــوس
ب ـطــل إي ـطــال ـيــا ع ـلــى دي ـنــامــو
كييف األوكــرانــي 3-صفر في
دور المجموعات فــي مدينة
تورينو اإليطالية.
ك ـم ــا ت ــول ــت فـ ــرابـ ــار إدارة
مـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاراة ك ـ ـ ـ ـ ـ ــأس ال ـ ـ ـسـ ـ ــوبـ ـ ــر

ستيفاني
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ب ـ ـيـ ــن ل ـي ـف ــرب ــول
و ت ـش ـي ـل ـس ــي فـ ــي  2019كـمــا
أدارت المباراة النهائية لكأس
الـعــالــم لـلـكــرة الـنـســائـيــة بين

منتخبي هــولـنــدا والــواليــات
المتحدة في نفس العام.

أكد هــاري ماغواير مدافع
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ان ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا ونـ ـ ـ ــادي
مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد قــدرتــه
على اال سـتـمــرار حتى نهاية
الموسم ر غــم خوضه الكثير
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات م ـ ــع ن ــادي ــه
المنافس في الدوري المحلي
الممتاز لكرة القدم ومنتخب
بالده في الموسم الحالي.
وشارك ماغواير ( 28عاما)
في  44مباراة مع مانشستر
يونايتد فــي كــل المنافسات
هذا الموسم كما خاض أربع
مباريات دولية مع المنتخب
االنكليزي.
وأم ـ ـ ـ ـ ـ ــام ي ـ ــون ـ ــايـ ـ ـت ـ ــد ت ـس ــع
ج ــوالت مـتـبـقـيــة فــي ال ــدوري

ماغواير

عبور سهل لتسيتسيباس وروبليف وبارتي في «ميامي»
اسـ ـتـ ـه ــل ال ـ ـيـ ــونـ ــانـ ــي س ـت ـي ـف ــان ــوس
تسيتسيباس والروسي أندري روبليف،
الـمـصـنـفــان ثــانـيــا وراب ـع ــا ،مشوارهما
بقوة فــي دورة ميامي لكرة المضرب،
أولى دورات األلف نقطة للماسترز عند
ال ــرج ــال ،فــي وق ــت واص ـلــت األسـتــرالـيــة
آشلي بارتي األولى عند السيدات حملة
الدفاع عن لقبها ،وعبرت الدور الثالث
م ــن دون مـ ـع ــان ــاة ،خ ــاف ــا ل ـلــرومــان ـيــة
سيمونا هاليب الثالثة ،التي اضطرت
الى االنسحاب بسبب اإلصابة.
ونجح اليوناني في تخطي الحاجز
األول بفوزه السبت في الدور الثاني على
البوسني دامير دجمهور  1-6و 4-6من
دون مـعــانــاة تــذكــر ،خــافــا لمواجهاته
ال ـســاب ـقــة أمـ ــام األخ ـي ــر الـ ــذي ف ــاز على
الـيــونــانــي فــي اثنتين مــن الـمــواجـهــات
األربع السابقة بينهما.
م ــن جــان ـبــه ،تـخـطــى ال ــروس ــي اآلخ ــر
روبليف عقبة األميركي تيدي ساندغرن
بـسـهــولــة  1-6و 2-6ف ــي س ــاع ــة وتـســع
دقائق.
وض ـ ـ ـ ـ ــرب تـ ـسـ ـيـ ـتـ ـسـ ـيـ ـب ــاس مـ ــوعـ ــدا

اليوناني تسيتسيباس
فـ ــي الـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــال ــث مـ ــع ال ـي ــاب ــان ــي كــي
نيشيكوري الذي تفوق على السلوفيني
ألياز بيدين في مباراة مثيرة ،)6/8( 6-7
 ،4-6 ،7-5فيما يلعب روبـلـيــف ،الفائز
بخمسة ألقاب في  2020وبلقب روتردام
ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ،م ــع ال ـم ـج ــري م ــارت ــون

يوتا يواصل تألقه بقيادة ميتشل

ميتشل دونوفان نجم يوتا خالل مواجهة ممفيس

االنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز كـمــا أنــه
يشارك في الدوري األوروبي
قـبــل ان ـطــاق بـطــولــة أوروب ــا
في يونيو المقبل.
وع ـ ـ ــن ذل ـ ـ ــك ق ـ ـ ــال مـ ـغ ــواي ــر
" ل ــم يـسـبــق ل ــي أن ف ـكــرت في
الـتـعــرض لــإج ـهــاد ..ال أحــب
األفكار السلبية وأنا إيجابي
دا ئـمــا .أعمل بكل جد عندما
أك ــون بـعـيــدا عــن الـمـبــاريــات
واه ـت ــم ب ـشــؤونــي الـمـعـنــويــة
والبدنية .وأشعر أنني على
ما يرام".
وأضـ ـ ــاف "ب ــال ـت ــأك ـي ــد ه ــذه
م ـبــاريــات كـثـيــرة .وأن ــا ألعب
ك ــل ثــاثــة أو أر ب ـع ــة أ ي ــام مع
ا ل ـ ـنـ ــادي .أ ع ـت ـقــد أن ا ل ـجــا نــب

األصـ ـ ـع ـ ــب ي ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي ع ــدم
ال ـتــدرب كـثـيــرا وع ــدم خــوض
م ـ ـبـ ــاريـ ــات قـ ـصـ ـي ــرة م ــرك ــزة.
شاركت في  48مباراة وأشعر
أن ـن ــي ف ــي ح ــال ــة ج ـي ــدة ومــن
ثم فإنني أشعر بأنني قادر
تماما على الوفاء بالتزاماتي
خالل ما تبقى من الموسم".

قاد دونوفان ميتشل فريقه يوتا
جــاز لمواصلة تألقه هــذا الموسم
والفوز على ضيفه ممفيس غريزليز
 ،110-126أمس األول ،في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين.
وت ــأل ــق مـيـتـشــل بـتـسـجـيـلــه 35
نقطة مع  7تمريرات حاسمة ،ليلعب
الــدور األساسي في الفوز التاسع
ً
عشر تواليا لجاز على أرضه والرابع
والثالثين في  45مباراة خاضها هذا
ً
الموسم ،معززا صدارته للمنطقة
الغربية والترتيب العام.
وسقط الـمــدرب دوك ريـفــرز في
مواجهته األولى مع فريقه السابق
لــوس أنجلس كليبرز الــذي تغلب
ع ـل ــى ض ـي ـفــه ف ـيــادل ـف ـيــا سفنتي
سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية
.112-122
وقــاد الثنائي أليك بوركس وآر
دج ــاي بــاريــت فريقهما نيويورك
نيكس للفوز على مضيفه ميلووكي
بــاكــس  ،92-102بـعــدمــا سـجــل كل
مـنـهـمــا  21نـقـطــة ف ــي ل ـق ــاء افتقد

فــوشــوفـيـتــش ال ـفــائــز ع ـلــى األس ـتــرالــي
ث ــان ــازي كــوكـيـنــاكـيــس  )3-7( 6-7و7-6
( )7-4و.4-6
وخــا فــا لتسيتسيباس ورو بـلـيــف،
ق ــات ــل ال ـك ـن ــدي دي ـن ـي ــس ش ــاب ــوف ــال ــوف
ال ـســادس ألكـثــر مــن ثــاث ســاعــات لكي

يـقـصــي إيـلـيــا إيـفــاشـكــا م ــن ب ـيــاروس
 )7-5( 7-6و 4-6و ،4-6فـيـمــا ل ــم يجد
م ــواط ـن ــه م ـي ـلــوش راون ـي ـت ــش صـعــوبــة
ف ــي ال ـف ــوز ب ــال ــدور ال ـثــالــث أي ـضــا على
األسترالي جــوردان تومسون ،1-6 ،2-6
على غــرار الــروســي أصــان كاراتسيف
ا لـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوج مـ ـ ــؤ خـ ـ ــرا بـ ـلـ ـقـ ـب ــه األول فــي
مسيرته االحترافية بدبي ،والفائز على
ال ـكــازاخ ـس ـتــانــي مـيـكــايــل كــوكــوشـكـيــن
 4-6و.3-6
وعـ ـن ــد الـ ـسـ ـي ــدات الـ ـل ــوات ــي يـخـضــن
فــي مـيــامــي ثــانـيــة دورات األل ــف نقطة
اإلل ــزامـ ـي ــة ل ـل ـم ــوس ــم ،واصـ ـل ــت ب ــارت ــي
المصنفة أولى حملة الدفاع عن لقبها،
وبلغت الدور الرابع بفوزها السهل على
الالتفية يلينا أوستابنكو  3-6و،2-6
فيما انسحبت هاليب المصنفة ثالثة
بـسـبــب إص ــاب ــة ف ــي كـتـفـهــا األي ـم ــن قبل
مباراتها ضد الالتفية األخرى أناستازيا
سيفاتسوفا.

نيتس يعزز صفوفه بضم ألدريدج
خالله صاحب األرض لجهود نجمه
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو
وثــاثــة أساسيين آخــريــن بسبب
اإلصابة.
وحقق راسل وستبروك الـ"تريبل
دابل" الخامس عشر له هذا الموسم
بتسجيله  19نقطة مع  19متابعة
و 10تـ ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة ،لـيـقــود
واشنطن ويزاردز للفوز على
ديـتــرويــت بيستونز -106
 92في لقاء وصــل الفارق
خالله بين الفريقين حتى
 30نقطة.
لـكــن ويـ ـ ــزاردز تـعــرض
لضربة قاسية فــي اللقاء
بـ ــإصـ ــابـ ــة نـ ـجـ ـم ــه اآلخـ ـ ــر
ب ــرادل ــي بـيــل ال ــذي سجل
 17نقطة في  21دقيقة قبل
أن يترك أرض الملعب في
أوائل الربع الثالث بسبب
كدمة في وركه ،وهو الذي
بدأ اللقاء مع أوجاع في قدمه
اليمنى.

ً
واصل بروكلين نتس تعزيز حظوظه بالمنافسة جديا
على لقب دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،وذلك
بضمه العــب االرت ـكــاز الـمـخـضــرم المــاركــوس ألــدريــدج
ً
الذي بات حرا من عقده مع سان أنتونيو سبيرز حسبما
أفادت أمس األول شبكة "إي أس بي أن".
ونقلت "إي أس بي أن" عن مدير أعمال ألدريدج أن ابن
ً
ا ل ــ 35عاما ا لــذي خــاض مـبــاراة كل النجوم "أول ستار"
سبع مــرات ،سيوقع مــع نتس ا لــذي كــان يتنافس على
خدماته مع ميامي هيت.
و بـعــد مــا ضــم الموسم
الماضي كايري إيرفينغ
مــن بــو سـطــن سلتيكس،
وكـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــن دوران ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ــن
غ ــول ــدن س ـتــايــت ووري ـ ــرز،
ن ـجــح ن ـتــس ه ــذا ال ـمــوســم فــي
خ ـط ــف خـ ــدمـ ــات ج ـي ـم ــس ه ـ ــاردن
من هيوستن روكتس قبل أن يتمكن
ً
مـ ــؤخـ ــرا مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى خ ــدم ــات
باليك غريفين ا لــذي تحرر مــن عقده مع
ديترويت بيستونز.

ألدريدج

ةديرجلا
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ال يجوز إلحاق
«التطبيقي»
بوزير التربية

سياسة الحب والكراهية

د .حمد محمد المطر

ً
يسعدني االنـضـمــام لـجــريــدة "ال ـجــريــدة" ،كــاتـبــا لمقال
أسبوعي فيها ،وأشكر رئيس التحرير وأســرة الجريدة،
لحرصهم على وجودي في الصفحة األخيرة كل يوم أحد،
على أن تـكــون مقالة الـيــوم االثنين استثناء مــن الموعد
المعتاد.
***
بداية ،البد من الحرص على إبعاد العملية التعليمية
عن التجاذبات السياسية ،وتأكيد أن اللجنة التعليمية هي
ً
ً
المعنية بالتصدي ألي قضية تعليمية؛ تشريعيا ورقابيا،
بصفتها لجنة برلمانية مختصة بشؤون التعليم.
وم ــع وجـ ــود وزارت ـ ـيـ ــن؛ ل ـق ـطــاع الـتـعـلـيــم ال ـع ــام (وزارة
التربية) ،ولقطاع التعليم العالي (وزارة التعليم العالي)،
ً
ً
إال أننا سبق أن طالبنا بضرورة فصلهما إداريا ،انطالقا
ً
من إدراكنا لكبر حجم كل قطاع ،واستبشرنا خيرا بفصل
الــوزارت ـيــن ،واسـتـقــال كــل منهما بــوزيــر مختص ،لكننا
فوجئنا باستقطاع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من
تبعية وزير التعليم العالي ،وإلحاقها بوزير التربية ،وفي
ذلك إبعاد لها عن مؤسسات التعليم العالي الشبيهة من
حيث اللوائح والقوانين ،إضافة إلــى أن إلحاقها بوزير
الـتــربـيــة ،الـمـســؤول عــن التعليم ال ـعــام ،فـيــه هـضــم لكلتا
ً
الـمــؤسـسـتـيــن (الـتـعـلـيــم ال ـع ــام وال ـت ـط ـب ـي ـقــي) ،خـصــوصــا
أن "الهيئة" أكبر مؤسسة تعليمية فــي الكويت يتجاوز
استيعابها  ٥٠ألف طالب وأربعة آالف عضو هيئة تدريس،
وفيها كليات تقدم برامج البكالوريوس ،فالتربية األساسية
وحدها تضم  ٢٥ألــف طالب ،وتمنح "البكالوريوس" في
جميع تخصصاتها.
إن إل ـح ــاق هـيـئــة الـتـطـبـيـقــي ب ــوزي ــر ال ـتــرب ـيــة إض ـعــاف
لقدرتها على تطوير برامجها ،وال خصومة في ذلك مع
ً
ً
وزير التربية الزميل د .علي المضف ،وكونه مديرا سابقا
للهيئة ال يبرر إلحاقها بوزارته ،فالمسألة ليست شخصية،
بل أكاديمية ،فجميع مؤسسات التعليم العالي يجب أن
تكون تابعة لوزير التعليم العالي ،لذلك صدر عام ١٩٨٨
مــرســوم يـعــدل قــانــون إن ـشــاء "الـهـيـئــة"ُ ،
ويلحقها بــوزيــر
ً
التعليم العالي بدال من وزير التربية.
َّ
أما بخصوص النقد الموجه من الكاتب أحمد الصراف
في مقاله (القبس  ٦مارس الجاري) ،فنقول له إن اللجنة
ً
التعليمية هــي المعنية بالعملية التعليمية؛ تشريعيا
ً
ورقــابـيــا ،بما يحقق تطويرها ،وإلـحــاق "الهيئة" بمدير
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في فترة ما خطأ ،والخطأ
ال ُيقاس عليه .وبخصوص اتهام السيد بدر خالد البحر في
مقاله (القبس  ٦مارس الجاري) ،بقوله" :ال يمكن أن يكون
مجلس الوزراء حبيس توجهات أعضاء اللجنة التعليمية،
التي تجرها أهواء اإلخوان" .فهذا كالم ساقط ،لعدة أسباب:
ً
أوال ،أعضاء اللجنة التعليمية يمثلون الشعب بكل أطيافه.
ً
ّ
ثانيا ،انتقاد إلحاق "التطبيقي" بوزير التربية وجهه وزراء
ً
سابقون ونواب وكيانات سياسية ،كوزيرة التربية سابقا
د .مــوضــي ال ـح ـمــود ،وال ـنــائــب حـســن جــوهــر ،والـتـحــالــف
الوطني الديمقراطي ،ورابطة أعضاء هيئة التدريس ،التي
ً
قامت بوقفة احتجاجية رفضا لهذا التوجه .ولو كنت أنظر
لألمر بنظرة صاحب المقال الضيقة لقلت إن موقفه جاء
ً
انتصارا لصاحبه عضو جمعية جودة التعليم ،الذي ُعين
في منصب قيادي في "التطبيقي" خالل حكومة تصريف
األعمال وهو ال يستحق ،وبطريقة تدعو لالستغراب ،لكننا
ال نشخصن األمور ،ومستمرون في تبني القضايا وتقديم
التشريعات التي تخدم العملية التعليمية ،متمنين من
الله التوفيق.

درايش

ً
من السهل جدا أن تجعل جميع الناس
ً
يرهبونك خوفا منك...
ً
ً
ومن السهل أيضا أن تجعلهم جميعا
يحبونك...
ول ـك ــن ل ـيــس م ــن ال ـم ـم ـكــن ال ـج ـمــع بين
ال ـص ـف ـت ـي ــن؛ ال ـم ـح ـب ــة وال ـ ـخ ـ ــوف ،أي مــن
المستحيل أن تفعل ذلك!
أو ب ـم ـع ـن ــى آخـ ـ ـ ــر ،كـ ـم ــا قـ ـ ــال ن ـي ـكــولــو
ماكيافيللي :Nicolo Machiavilli
"It is better to be feared than loved
..."if you can not be both
ما تفعله الحكومة هذه األيام هو االدعاء
بأنها ق ــادرة على تخويف الـشـعــب ،وفي
نفس الوقت تريد لشعبيتها أن تزدهر...
ً
ال ـح ـكــومــة ل ــم ت ـعــد مـ ـص ــدرا لـتـخــويــف
ال ـنــاس ،ألنـهــا ال تـبــالــي بكسر الـقــوانـيــن،

د .ناجي سعود الزيد

ً
ً
وجعلت من الواسطة والنفوذ سلوكا عاديا
لتخطي الحواجز القانونية...
ً
وتبعا لذلك ال يمكن للناس أن يعلنوا
محبتهم ووالء ه ــم لـهــا ،ألنـهــم ال يجدون
عــدالــة اجـتـمــاعـيــة فــي الكثير مــن األم ــور،
ويرون سكوت الحكومة عن كسر القوانين
أنه ُجبن وخوف من جانبها ،حتى ممن ال
يستحق السكوت عن تجاوزاته وتماديه
في تلك األفعال!
هناك أمثلة بسيطة لتلك الظاهرة ،مثل
وجـ ــود مـنـطـقــة كــامـلــة ال تـنـفــذ تعليمات
الـحـجــر ال ـص ـحــي ،وال تـبــالــي بــات ـبــاع أي
محاذير صحية لتفادي انتشار العدوى،
وم ــازال ــت ديــوانـيــاتـهــا ممتلئة ،ومــازالــت
ال ـ ـعـ ــزايـ ــم ق ــائـ ـم ــة ومـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ،ومـ ــازالـ ــت
التجمعات منتشرة ،وليس هناك رادع.

وعـ ـن ــدم ــا ن ـت ـك ـل ــم ع ـ ــن ال ـت ـط ـع ـي ــم ضــد
الكورونا ،فإنك تنفخ في جربة مقطوعة،
وليس هناك إحـســاس أو احـتــرام بصحة
المجتمع ككل .وبــدون التطعيم لن تصل
م ـن ــاع ــة ال ـم ـج ـت ـمــع أله ــدافـ ـه ــا ف ــي ال ــوق ــت
الـمـنــاســب ،وسـيـقــاســي الـبـقـيــة ،ألن جهل
وع ـن ــاد تـلــك الـمـجـمــوعــات سـبــب رئيسي
النتشار الـعــدوى وزي ــادة أعــداد المرضى
وأعداد الوفيات.
إذا أرادت الحكومة من األغلبية احترام
قراراتها ،فلتعاقب األقلية التي ال تحترم
هذه القرارات والقوانين ،فالكويت ليست
أف ـضــل م ــن الـ ــدول ال ـتــي فــرضــت عـقــوبــات
صـ ــارمـ ــة وغ ـ ــرام ـ ــات ب ــاهـ ـظ ــة ،ألن صـحــة
المجتمع أهم من أي شيء آخر.

ّ
وضاح

إرادات

nashmi22@hotmail.com

ِّ
ال ـحــل ...وق ــف فــي قناعه مــع الناس
َ
وكــافــي الـعــطــل فــي حالنا ال تزيده
عندك إراده بخاطرك تارسه الراس
َ
وال ـش ـع ــب هـ ــم ع ـن ــده إراده عـنـيــده
والبد ما تبنى المباني على ساس
س ـ ــاس ق ـ ـ ّ
ـوي وفـ ــي م ـعــانــي جــديــده
ٍ
ْ
بين احتقان الــدم أو قطع األنفاس
َ
ت ــول ــد ع ــزاي ــم ف ــي ال ـمــواقــف شــديــده
والبد ما ياتي مع الصيف نسناس
ح ـت ــى ول ـ ــو ش ـف ــت األمـ ــانـ ــي بـعـيــده

اليهود في العراق ...أربعة
تـ ـ ـ ــرك رحـ ـ ـي ـ ــل ال ـط ـب ـي ــب
ال ـع ــراق ــي ال ـي ـه ــودي ظــافــر
فـ ــؤاد إل ـيــاهــو أثـ ــرا عميقا
لدى العراقيين ،ليس فقط
ل ـمــواق ـفــه اإلن ـســان ـيــة الـتــي
ع ـ ــرف بـ ـه ــا ،بـ ــل ألن األمـ ــر
لفت النظر إ لــى التناقص
الكبير في أعداد أبناء هذه
الطائفة التي تسكن العراق
منذ قــرون ،ولم يبق منهم
اليوم سوى أربعة.
ودفن إلياهو ،وهو أحد
ـاء ال ـع ـظ ــام في
أش ـه ــر أطـ ـب ـ ّ
الـ ـ ـع ـ ــراق ،ولـ ــقـ ــب ب ــ"ط ـب ـيــب
الفقراء" ،في مقبرة خاصة
باليهود في مدينة الصدر
ذات الغالبية الشيعية في
شــرق بغداد ،وعلى مقربة
م ــن ن ـصــب ال ـش ـه ـيــد ال ــذي
أقيم إبان حكم صدام.
وت ـ ـخ ـ ـلـ ــو ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــرة مــن

الـ ـ ـ ـ ــزوار ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء رج ــل
خمسيني يشرف عليها.
وأكــد إدويــن شكر ،وهو
ي ـ ـهـ ــودي ول ـ ــد فـ ــي الـ ـع ــراق
ع ـ ــام  ،1955وغـ ـ ـ ــادره إل ــى
بريطانيا في سن الـ ،16أنه
َ
"لم يبق سوى أربعة يهود
يحملون الجنسية العراقية
ومــن أبوين يهوديين" في
الـ ـع ــراق ،بــاسـتـثـنــاء إقليم
كردستان.
(أ ف ب)

تطبيق خطير يتجسس على «األندرويد» بكتيريا خفية على الجهاز المناعي

***

ّ
" "Catalystمادة حفازة:
التطبيقي  +التعليم العالي = منطق ومبدأ

اكتشف باحثون في مجال أمن
المعلومات ومكافحة فيروسات
ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر ب ــرن ــام ــج تـجـســس
جديدا وقويا يستهدف األجهزة
الذكية التي تعمل بنظام التشغيل
أندرويد ،حيث يتخفى في صورة
تحديث لنظام التشغيل أندرويد
وي ـم ـك ـنــه ال ـس ـي ـط ــرة ع ـلــى ج ـهــاز
المستخدم بالكامل و ســر قــة كل
ما عليه من بيانات.

وتـ ـ ــم الـ ـعـ ـث ــور عـ ـل ــى ب ــرن ــام ــج
ال ـت ـج ـســس مــدم ـجــا ف ــي تـطـبـيــق
ك ـ ـ ــان مـ ـ ــوجـ ـ ــودا خ ـ ـ ـ ــارج "غ ــوغ ــل
بالي" .وبمجرد قيام المستخدم
بتثبيت التطبيق ،يتخفى برنامج
التجسس ويبدأ سرقة البيانات
الموجودة على جهاز المستخدم
الضحية وإرســال ـهــا إل ــى أجـهــزة
خادم مشغل البرنامج.
(د ب أ)

اكـ ـتـ ـش ــف فـ ــريـ ــق دول ـ ـ ـ ــي مــن
ال ـع ـل ـم ــاء ف ــي أعـ ـم ــاق الـمـحـيــط
الهادئ مجموعة من البكتيريا
"ي ـت ـع ــذر اك ـت ـشــاف ـهــا" بــواس ـطــة
جهاز المناعة البشري.
وقـ ـ ــال م ــوق ــع روسـ ـي ــا ال ـي ــوم
أمــس إن هــذه البكتيريا غريبة
جـ ـ ــدا عـ ـل ــى الـ ـبـ ـش ــر لـ ــدرجـ ــة أن
خ ــاي ــان ــا ال ـم ـنــاع ـيــة ال تسجل
وجــودهــا ،وهــو اكتشاف يمكن

أن ي ـل ـقــي ضـ ـ ــوء ا ج ــدي ــدا عـلــى
استجابة الكائنات الحية لدينا
لوجود مسببات األمراض غير
المعروفة.
ويـ ـتـ ـن ــاق ــض هـ ـ ـ ــذا مـ ــع أح ــد
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادئ ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة لـعـلــم
ال ـم ـن ــاع ــة ،بـ ــأن ن ـظ ــام ال ـم ـنــاعــة
ال ـب ـشــري ق ــادر عـلــى اسـتـشـعــار
كــل م ـي ـكــروب حـتــى يـتـمـكــن من
التقاط العدوى.

وفيات
أحمد إبراهيم أحمد المناعي

ً
 98عاما ،شيع ،ت99829960 ،99793666 :

شيماء ناصر شباب المويزري

زوجة سعود عوض المسعي
ً
 38عاما ،شيعت ،ت55100018 ،66688903 :

حسن عبيد حاشي العتيبي

ً
 93عاما ،شيع ،ت97956136 ،99708597 :

بدرية أحمد الدشتي

أرملة فهد عبدالكريم المعراج
ً
 84عاما ،شيعت ،ت66880062 ،99616868 :

هيا عبدالرحمن زياد العازمي

ً
 62عاما ،شيعت ،ت99870099 ،60006163 :

سند دوان سند البذالي

ً
 68عاما ،شيع ،ت97689997 :

مواعيد الصالة

الجراد ...وجبة ودمار

ً
مع هبوب العاصفة الرملية األسبوع الماضي ،دخلت الكويت آفة خطيرة على الزرع ،يعد أيضا أكلة دسمة للطيور كما في هذه
ً
أسراب كبيرة من "الجراد" غطت كثيرا من المناطق ،وهو ما يشكل الصورة التي التقطتها عدسة عبدالمجيد الشطي.
ً
يذكر أن الكويتيين وأهل الخليج كانوا يأكلون الجراد في السابق
خطرا على المحاصيل الزراعية إذ باستطاعتها أن تلتهم كميات
وال يزال بعضهم يفعل ذلك إلى اآلن ،إذ يعدونه وجبة لذيذة.
كبيرة من تلك المحاصيل.
الجراد الذي تعتبره "منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة"

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:22

العظمى 27

الشروق

05:42

الصغرى 15

الظهر

11:53

ً
أعلى مد  12:45ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:23

المغرب

06:04

ً
أدنى جزر  06:40صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:22

 06:56م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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 :

