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رسائل أميرية
• التعاون المثمر بين السلطتين والبعد عن التوترات • احترام القضاء وااللتزام بأحكام «الدستورية»
• تمكين الحكومة من َ
القسم ومنح الخالد الفرصة الكافية • التمسك بالديمقراطية والمحافظة عليها

ً
مع ثبات عدد مقاطعيها عند  31نائبا وعدم انضمام نائب
آخر إليهم ،فإن فرص انعقاد جلسة مجلس األمة اليوم تتزايد في
حال لم يغير أي من النواب الـ 17موقفه تحت الضغط الشعبي،
أو تحدث أية مفاجآت.
ويحتاج النصاب الالزم الفتتاح الجلسة المقررة في التاسعة
ً
ً
ً
من صباح اليوم  33عضوا ،وباحتساب  16عضوا حكوميا،
ً
فإن حضور الـ  17نائبا كفيل بانعقادها في موعدها ،وعليه
ستتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية ،وسيتم إعالن
خلو مقعد النائب الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته
د .بدر الداهوم من دون تصويت ،وفق تصريح رئيس المجلس
في وقت سابق.

●

عقب لقائهم سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد أمس،
نشر النواب مبارك الخجمة وخليل الصالح وسلمان الحليلة
ً
وحـمــود الـعــازمــي فــي حساباتهم ب ـ تويتر" ص ــورا لهم حول
ً
اللقاء ،رافعين شعار "سمعا وطاعة يا سمو األمير".
وعقب اللقاء الذي حضره النائب علي القطان ،قال الخجمة:
"تـ ـش ــرف ــت ب ـل ـق ــاء ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو واس ـت ـم ـع ــت ل ـتــوج ـي ـهــاتــه
ونصائحه التي لها األثر الكبير في نفسي ،وهي عندي محل
السمع والطاعة .كل الشكر لصاحب السمو على لقائه وطيب
ً
اسـتـقـبــالــه" ،فــي وق ــت كـتــب الـصــالــح "سـمـعــا وطــاعــة يــا سمو
األمير ،فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار" ،قبل أن يسير على
نهجهما العازمي والحليلة" :تشرفنا بلقاء صاحب السمو،
ً
ونقول سمعا وطاعة".
بدوره ،قال النائب أحمد الحمد ،الذي حضر اللقاء" :ال جدال
بعد رغبة سمو األمير وال قضية تعلو بعد رغبته فهو رمز
األمان وملتقى إجماع الشعب وليس من الحكمة وال من الشرع
تجاهل هذه الرغبة السامية".

• قدمه الساير والمضف وجوهر من محورين لرئيس الوزراء
• اتهموه بعدم تنفيذ االتفاق المبرم معه بشأن قوانين الجلسة األولى
●

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

في خطوة مفاجئةّ ،
قدم أعضاء كتلة الـ  ،6النواب مهند
ٍ
ً
الساير ومهلهل المضف ود .حسن جوهر أمس ،استجوابا
من محورين لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
ً
الخالد ،ليعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أنه «وفقا
ُ
أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء
لإلجراء ات الالئحية،
ُ
وسيدرج في أول جلسة تالية».
باالستجواب،

وع ـقــب ت ـقــديــم االس ـت ـج ــواب ،ق ــال ال ـنــائــب ال ـســايــر:
«لرئيس الــوزراء صاحب الــاء ات الثالثة نقول ،عليك
اليوم أن تسمع الء ات الشعب الكويتي؛ ال تهاون ،وال
ً
تعاون ،وال ثقة» ،مؤكدا أنه «انتهى زمن الحديث على
الطاولة ،وجاء وقت الحديث على منصة االستجواب».
من جهته ،قال النائب جوهر« :رغم االتفاق المبرم
مع رئيس ال ــوزراء ،وإعــان الوزير الحريص لبنوده،
ً
ُّ
وتعهد الخالد أمــام  15نائبا ووزيــر الدولة 02

ً
عمومية « »stcتقر توزيع  60فلسا
ً
نقدا ...األعلى منذ التأسيس
١٢
 600مليون دينار
لتغطية مكافآت
الصفوف األمامية
خالل اجتماعه الذي شهد إقــراره برنامج عمل
الحكومة ،اعتمد مجلس ال ــوزراء ،أمــس ،مشروع
قانون بفتح اعتماد إضافي بـ  600مليون دينار
لتغطية مكافآت الصفوف األمامية في مواجهة
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،ورف ـعــه إل ــى سـمــو أم ـيــر الـبــاد
ً
الشيخ نواف األحمد؛ تمهيدا إلحالته إلى مجلس
األمة.
وتضمن المشروع استثناء جميع القياديين
من المكافآت باستثناء قياديي وزارتــي الصحة
والداخلية.
02

«حق االختيار» دعا إلى فتح المدارس الخاصة للتعليم المدمج
●

ً
تزامنا مع استعادتها حسابها عبر
"تــوي ـتــر" ،بـعــد قــرصـنـتــه أم ــس األول،
من مجهول طالب بإلغاء االختبارات
الورقية المقررة لطلبة الثاني عشر،
ً
أعلنت وزارة "التربية" مضيها قدما

ت ـج ـمــع ع ـ ــدد م ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن أم ــام
ديواني النائبين حمود مبرك ويوسف
ً
الـغــريــب احـتـجــاجــا على موقفهما من
ع ـ ــدم إعـ ـ ــان م ـقــاط ـعــة ج ـل ـســة مـجـلــس
األمة المقررة اليوم والتي ستشهد في
حال انعقادها ،قسم الحكومة الجديدة،
وإع ـ ــان خ ـلــو مـقـعــد ال ـنــائــب المبطلة
عضويته بحكم المحكمة الدستورية
د .بدر الداهوم.
ً
ً
وشهد التجمع أمس حضورا أمنيا
مـ ــن رج ـ ـ ــال وزارة الــداخ ـل ـيــة 02

ضرر كبير على القطاع الخاص
من تعطل اإلنترنت
11

«التربية» :متمسكون باالختبارات
الورقية ...ومحاوالت «الهاكرز» بائسة
فهد الرمضان

تجمهر واحتجاجات
أمام ديواني النائبين
مبرك والغريب

في خطتها لعقدها "ورقية" ،معتبرة أن
هذه المحاوالت البائسة واليائسة لن
تثنيها عن إصالح مسار االمتحانات،
ووقف النجاح والتفوق الوهمي ،الذي
ً
ب ــات ب ـعــض الـطـلـبــة يـعـتـبــرونــه حـقــا
ً
مكتسبا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال وكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة 02

ً
شحنتا «أسترازينيكا» غدا
واألسبوع المقبل
●

عادل سامي

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ص ـح ـيــة ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،أن شـحـنـتـيــن م ــن ل ـقــاح
ً
«أسترازينيكا -أكسفورد» ستصالن إلى البالد غدا واألسبوع المقبل،
بمعدل  250ألف جرعة لكل منهما.
وفي مجال مكافحة الوباء ،أقرت لجنة لقاحات «كوفيد  »19تفعيل
البروتوكول الخاص بالتطعيم ،والفترة الالزمة لحصول َمن أصيب
بالفيروس على شهادة اللقاح.
ويقضي هذا البروتوكول بأن يتلقى المصاب ،خالل فترة تتراوح بين
ً
 90و 180يوما ،جرعة واحدة فقط من التطعيم ،ويحصل على شهادة
استكمال اللقاح .أما المصاب بعد الجرعة األولى ،فسيستكمل جرعته
ً
الثانية بعد إتمام  90يوما ،ثم يحصل على هذه الشهادة.
03

ّ
«إيفر غيفن» تتحرك وتحرر قناة السويس ً لبنان :تلويح غربي  -خليجي بالعقوبات

عبور السفن العالقة يحتاج  4أيام والتداعيات قد تستمر أشهرا
●

سيناريو الفراغ الشامل يطرح تساؤالت دولية مقلقة
●

القاهرة  -حسن حافظ

ب ـع ــد ج ـنــوح ـهــا م ـن ــذ أس ـب ــوع
في قناة السويس ،انتهت أمس،
ب ـن ـجــاح ع ـمـل ـيــة ت ـعــويــم سـفـيـنــة
الحاويات العمالقة «إيفر غيفن»،
واس ـتــؤن ـفــت حــركــة ال ـمــاحــة في
ال ـم ـمــر ال ـم ــاح ــي الـ ــدولـ ــي ،ال ــذي
أدى إغالقه إلى خسائر بمليارات
الدوالرات.
وأعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة ال ـق ـنــاة
أس ــام ــة رب ـيــع «اس ـت ـئ ـنــاف حــركــة
ال ـ ـمـ ــاحـ ــة بـ ـع ــد ن ـ ـجـ ــاح ال ـه ـي ـئ ــة
بــإمـكــانــاتـهــا ف ــي إن ـق ــاذ وتـعــويــم
ً
سفينة ال ـحــاويــات» ،مـشـيــرا إلــى
أنـ ـه ــا «س ـل ـي ـم ــة ولـ ـي ــس ب ـه ــا أي
م ـشــاكــل» .وأض ــاف رب ـيــع ،أن ــه تم
فحص قاع القناة وبدأت 02

«الهالل األحمر» تنظم ورشة
االتصاالت االستراتيجية في
دول التعاون الخليجي

قصر العدل

علي الصنيدح

فرص انعقاد الجلسة تتزايد استجواب «عدم االلتزام بالتعهدات»

●

٠٣

ً
نواب عقب لقاء األمير :سمعا وطاعة

فــي وقــت مفصلي لــه مـغــزاه ،وســط االحتقان السياسي
واألزمة المستعرة بين الحكومة ومجلس األمة ،والمفتوحة
على كل االحتماالت ،وجه سمو أمير البالد الشيخ نواف
ً
األحمد إلــى السلطتين عشر وصايا ،آمــا صاحب السمو
ً
ً
"ال ـع ــود" أن تشهد جلسة الـمـجـلــس ال ـيــوم ت ـعــاونــا مثمرا
ً
بين السلطتين ،بعيدا عن أي تــوتــرات ،وتمكين الحكومة
ً
من أداء القسم وفقا لما يقتضيه الدستور ،وإعطاء رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ ص ـبــاح الـخــالــد والـحـكــومــة
الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورهما ومسؤولياتهما،
ً
خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة
بأسرها.
وشدد سموه ،في بيان نشرته «كونا» أمس ،على أن هناك
حاجة ماسة إلى التعاون البناء بين السلطتين ،ووضع
ً
المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار ،داعيا إلى احترام
القضاء ،والسيما أحكام المحكمة الدستورية ،وااللتزام
ً
بأحكام الدستور ،خصوصا الـمــادة ال ـ  50منه المتعلقة
بالفصل بين السلطات.
وأكد سموه التمسك بالمسيرة الديمقراطية والمحافظة
ً
عليها ،معربا عن ثقته بأبنائه النواب وحرصهم على تجاوز
هذه المرحلة بحكمة ووعي ليتسنى توجيه جميع الجهود
والطاقات لتحقيق كل ما ينشده الوطن والمواطنون من نمو
ً
وتقدم وازدهار ،سائال المولى عز وجل أن يديم على الوطن
العزيز نعمة األمن واألمان واالستقرار والرخاء.

فهد تركي

محليات

أشخاص يشاهدون شاشة تعرض محاكاة لسفينة «إيفر غيفن» في قناة السويس بمركز التدريب
البحري بهيئة القناة في اإلسماعيلية أمس (رويترز)

٠٧
«التمييز» :خطأ شركات
الطيران عن واقعة
التأخير مفترض ...وعليها
تعويض الركاب

محليات

09

سيد لـ ةديرجلا :
 7آالف طن نفايات صلبة
يوميًا إلى المرادم
•

E xtra

17

هل أصبح البطل الحقيقي
لفيلم «فندق رواندا»
إرهابيًا؟

دوليات

٢١
الميليشيات تقبض على
منافذ العراق وتفرض
«شريعة الغاب»

بيروت -منير الربيع

مازال الحراك الدبلوماسي األميركي  -األوروبي-الخليجي على
ً
الساحة اللبنانية آخذا في التفاعل ،وهناك اهتمامات متعددة يبديها
ً
السفراء األجانب بالملف اللبناني ،سعيا وراء تشكيل حكومة سريعة.
وفي هذا اإلطار ،دعت السفيرة األميركية دوروثي شيا إلى ضرورة
إجــراء تسوية ،بينما مــازالــت السفيرة الفرنسية مستمرة في بذل
الجهود لتشكيل حكومة ،ولو لم تكن كاملة المواصفات ،في حين
استأنف السفير السعودي نشاطه بقوة.
ً
ً
فــي هــذه األثـنــاء ،استضافت بــاريــس اجتماعا افتراضيا لوزير
الـخــارجـيــة األم ـيــركــي أنـتــونــي بلينكن مــع نـظــرائــه ب ــدول االت ـحــاد
األوروب ــي ،تم خالله البحث في الملف اللبناني وض ــرورة تكثيف
الضغوط في سبيل تشكيل حكومة تراعي التطلعات الدولية ،وحماية
لبنان من االنهيار.
وتشير الـصــورة إلــى أن مــا كــان يطالب بــه البطريرك الماروني
ُ
بشارة الراعي من تدويل لألزمة اللبنانية قد يكون ترجم بهذا الحراك
الدبلوماسي الــداخـلــي ،الــذي تــم فــي إطــاره تفعيل حركة 02

رياضة

22

تعادل األزرق ولبنان
وديًا بهدف
لكل منهما

ةديرجلا

•
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األمير :ندعم المبادرة السعودية «الشرق األوسط األخضر»

ً
سموه استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين وتلقى اتصاال من بن سلمان وعزى أسرة نورية األحمد

صاحب السمو
استقبل الصالح
وأشاد بإخالصه
خالل توليه مهامه
الوزارية

اسـتـقـبــل س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
ال ـش ـيــخ نـ ــواف األحـ ـم ــد ،بقصر
بـيــان ،صـبــاح أم ــس ،سمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل سـ ـ ـم ـ ــوه ،رئ ـي ــس
مـجـلــس األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم،
ورئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
واس ـت ـق ـب ــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
وزير العدل وزير الدولة لشؤون
تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه نــائــب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
السابق أنس الصالح .وقد أشاد
سموه بأدائه لمسؤولياته بكل
ـان ،معربا سموه
إخ ــاص وت ـفـ ٍ
عن شكره وتقديره له ،على ما
بذله من جهد وعطاء لمصلحة
وطنه ،وذلــك خــال فترة توليه
منصبه الوزاري ،متمنيا سموه
له دوام التوفيق والسداد.
من جهة أخرى ،تلقى سموه

اتصاال هاتفيا من ولــي العهد
ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ف ــي ال ـس ـعــوديــة
األم ـي ــر مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،تم
خ ــال ــه ب ـحــث «م ـ ـبـ ــادرة ال ـشــرق
األوســط األخضر» التي أعلنها
بن سلمان والهادفة بالشراكة
مع دول المنطقة إلى زراعــة 50
م ـل ـيــار ش ـج ــرة كــأك ـبــر بــرنــامــج
تـشـجـيــر ف ــي ال ـعــالــم لـمــواجـهــة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــات االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
واالجتماعية المرتبطة بالوضع
البيئي في العالم وإلــى تعزيز
كـ ـف ــاءة إنـ ـت ــاج ال ـن ـف ــط وزيـ ـ ــادة
م ـس ــاه ـم ــة الـ ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة
ودوره ـ ـ ـ ــا فـ ــي ت ـح ـس ـيــن جـ ــودة
الحياة والصحة العامة.
وب ــارك سـمــوه ه ــذه الجهود
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــذول ـ ــة مـ ـ ــن ولـ ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
ال ـس ـعــودي وت ـقــديــره لـلـمـبــادرة
ودعم الكويت لكل الجهود التي
تـحـقــق أهــداف ـهــا ،م ـقــدرا سموه
هذا التواصل األخوي المجسد
ألواص ـ ــر ال ـعــاقــات الـتــاريـخـيــة

التي تربط البلدين والشعبين
الشقيقين ،ومتمنيا للمملكة كل
التقدم واالزدهار في ظل القيادة
ال ـح ـك ـي ـم ــة لـ ـ ـخ ـ ــادم ال ـح ــرم ـي ــن
ال ـشــري ـف ـيــن ال ـم ـل ــك س ـل ـم ــان بــن
عبدالعزيز ملك السعودية.
من جانب آخر ،بعث صاحب
تعاز إلى أسرة
السمو ببرقيات
ٍ
المغفور لها ب ــإذن الـلــه تعالى
الشيخة نورية األحمد الجابر
أع ــرب فيها سـمــوه عــن خالص
ت ـ ـعـ ــازيـ ــه وصـ ـ ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه
ب ـهــذا ال ـم ـصــاب ال ـج ـلــل ،ســائــا
سموه المولى تعالى أن يتغمد
الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته
ورض ـ ــوان ـ ــه وي ـس ـك ـن ـهــا فـسـيــح
جناته وأن يلهم أسرتها وذويها
جميل الصبر وحسن العزاء.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
وسـمــو رئـيــس مجلس ال ــوزراء
تعاز مماثلة.
ببرقيات
ٍ
صاحب السمو مستقبال انس الصالح أمس

الكويت :تفجير إندونيسيا إجرامي ونؤيد إجراءاتها
الظفيري بحث التعاون مع األمم المتحدة
اجتمع نائب وزير الخارجية السفير
مجدي الظفيري ،أمس ،مع ممثل األمين
العام لألمم المتحدة المنسق المقيم لدى
الكويت د .طارق الشيخ.
وتــم خــال اللقاء بحث أوجــه العالقة
المتميزة بين الكويت واألمم المتحدة ،إذ
أعرب الشيخ عن بالغ التقدير للدعم الذي
تقدمه الكويت لألمم المتحدة وبعثتها
في الكويت.
وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم
العمر ،ومساعد وزير الخارجية لشؤون
ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة ال ــوزي ــر الـمـفــوض
ناصر الهين.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـ ــربـ ـ ــت وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ــس األول ،ع ـ ــن إدان ـ ـ ــة

«الكهرباء» 162 :ألف دينار
لمكافحة «كورونا»
●

سيد القصاص

أك ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة فــي
وزارة الكهرباء والماء أن تكلفة
إنفاق الوزارة لمواجهة «كورونا»
ب ـل ـغ ــت  162.520أ لـ ـ ــف د يـ ـن ــار،
مبينة أنه تم توفير احتياجات
الــوزارة لمواجهة الجائحة ،بما
ال ي ـت ـعــارض م ــع تـعـمـيــم وزارة
ال ـم ــال ـي ــة رقـ ــم ( )4ل ـس ـنــة 2015
الخاص بقواعد تنفيذ ميزانيات
الجهات الحكومية.
وأشـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إل ــى أنــه
تم اصدار أمري شراء عن طريق
ممارسة وفقا للنظام واالجراءات
المتبعة لتزويد وزارة الكهرباء

َّكرم مديري النيابة الجزئية وأشاد بإنجازاتهم

الظفيري خالل استقباله طارق الشيخ أمس
واستنكار الكويت الشديدين للتفجير
اإلجرامي الــذي وقع بالقرب من كنيسة
بمدينة ماكاسار األندونيسية وأدى إلى
وقوع عدد من الجرحى.

والماء باالحتياجات المطلوبة
من المواد المخصصة لمواجهة
انتشار الفيروس.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن ت ـلــك ال ـم ــواد
ت ـم ـث ـل ــت ف ـ ــي «أدوات ت ـع ـق ـي ــم،
كمامات ،قفازات ،محارم معقمة،
قـنــاع لـلــوجــه ،عـلــب مستلزمات
طـ ـبـ ـي ــة» ،م ــوضـ ـح ــة أن ال ـس ـبــب
وراء تلك التعاقدات جاء امتثاال
لتعليمات ا لـسـلـطــات الصحية
لمواجهة انتشار فيروس كورونا
في البالد.
وشددت «الكهرباء» على أنه لم
يتم إجراء اية مناقالت للصرف
ب ـيــن ب ـن ــود ال ـم ـيــزان ـيــة م ــن أجــل
مكافحة الجائحة.

استجواب «عدم االلتزام...
تف بتعهداتها ،وسحبت قانون
أنه سيلتزم به ،فإن الحكومة لم ِ
االنتخاب ،ومن خالل رئيس المجلس ورؤساء اللجان تآمروا
على وأد القوانين المتفق عليها».
بدوره ،أكد النائب المضف ،ان رئيس الوزراء هو من طلب لقاء
ً
مجموعة الـ  16لبحث مطالبهم ،معتبرا أن مجموعة القوانين
والتشريعات ،التي كانت محل اتفاق خالل اللقاء هي مقياس
لمدى التعاون من عدمه مع أي حكومة قادمة.
ّ
ُ
واست ِهلت صحيفة االستجواب التي سلمها المستجوبون
للرئيس الغانم ،ظهر أمس ،بمقدمة مقتضبة ،ومحورين هما
«التنصل الحكومي من االلتزام الدستوري بنص المادة ()98
بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها» ،و«النهب المنظم لألموال
العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي».
ً
يذكر أنه وفقا لما تنص عليه الالئحة الداخلية لمجلس األمة،
ال يجوز إدراج هذا االستجواب على جدول أعمال جلسة اليوم،
كما ال يـجــوز ،فــي حــال اكتمال نصابها وانعقادها مناقشته
خاللها ،إال عبر بند ما يستجد من أعمال وموافقة البرلمان
على ذلك.
٠٥

تجمهر واحتجاجات أمام...
أمام ديوان مبرك بقيادة اللواء ركن صالح مطر الذي طالب
المتجمهرين بفض تجمعهم لمخالفتهم االشتراطات الصحية
لمواجهة جائحة كورونا ،في وقت طالب عدد من المواطنين
ب ــإع ــان مـقــاطـعــة ال ـج ـل ـســة ،وإال فـسـتـكــون الـمـحــاسـبــة عبر
صناديق االنتخابات النيابية القادمة.

 600مليون دينار لتغطية مكافآت...
وجاء مشروع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ16
ً
تحت شعار "استدامة الرخاء برغم التحديات" ،مرتكزا على
محاور مستمدة من رؤية دولة الكويت  2035وتتضمن :تنفيذ
برنامج استدامة ،الذي يتكون من مجموعة مبادرات تنفيذية
واضحة األهداف ،وإعادة هيكلة القطاع العام ،وتطوير رأس
المال البشري باعتباره أساس التنمية والعامل األهم في بناء
كويت المستقبل ،إلى جانب تحسين البنية التحتية وتوظيف
الطاقات المتجددة.
وقــرر مجلس الــوزراء الموافقة على المشروع وكلف وزير
المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار إحالة
البرنامج إلى مجلس األمة.

العسعوسي 23613 :قضية وردت
للنيابة في  2020أنجز منها %94

وج ـ ــددت الـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـي ــان ،مــوقــف
الكويت المبدئي والثابت الرافض للعنف
واإلرهاب بكل أشكاله وصورهوالداعي
إلــى ضــرورة مضاعفة الجهود الدولية

لـ ــوأد ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ال ـخ ـط ـيــرة ،مــؤكــدة
تضامن الكويت مع إندونيسيا وتأييدها
فيما تتخذه من إجــراء ات للحفاظ على
أمنها واستقرارها.

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــار ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـعـ ــوسـ ــي ،فـ ـ ــي م ـك ـت ـبــه
أ م ــس األول ،مــد يــري النيابة
الجزئية ،بحضور المحامين
العامين.
وأثـ ـن ــى ال ـع ـس ـع ــوس ــي ،فــي
كـ ـلـ ـم ــة لـ ـ ـ ــه ،ع ـ ـلـ ــى جـ ـه ــوده ــم
المتميزة التي بذلوها خالل
عـ ـ ــام  ،2020وا لـ ـ ـت ـ ــي ظ ـه ــرت
نتائجها اإلحصائية السنوية
للنيابة العامة لهذا العام ،إذ
ورد للنيابة  23613قضية ،تم
إ نـجــاز  22238منها ،بنسبة

إنجاز بلغت  94في المئة.
وأع ـ ـ ـ ــرب عـ ــن بـ ــالـ ــغ ش ـك ــره
وتقديره وامتنانه على هذا
اإلنجاز العظيم رغم الظروف
الصعبة التي شهدتها البالد
نتيجة تفشي و ب ــاء فـيــروس
كورونا وتعطل معظم مرافق
الـ ــدولـ ــة ،وفـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـل ـقــاء
أهدى النائب العام درعا لكل
منهم تـكــريـمــا لـهــم ،ودعــاهــم
إلى بذل المزيد من الجهد من
أجل رفعة الكويت الباقية أبدا
والدائمة خلدا.
ضرار العسعوسي

«البيئة» تعتمد آليتي الصيد في الجونودخول محمية الجهراء

األحمد بحث مع سفيرة فرنسا تعزيز التعاون البيئي
ع ـق ــد م ـج ـلــس إدارة ال ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة لـلـبـيـئــة
اجـتـمــاعــه أم ــس بــرئــاســة مــديــرهــا ال ـعــام الشيخ
عبدالله األحمد.
وأعلنت الهيئة ،في بيان لها ،أ نــه تم اعتماد
آل ـيــة الـصـيــد ف ــي ج ــون ال ـكــويــت ،وآل ـي ــة الــدخــول
لـمـحـمـيــة ال ـج ـهــراء الـطـبـيـعـيــة ،ب ـمــا ي ـتــوافــق مع
االشتراطات والضوابط.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ـ ــه ت ــم ال ـن ـظ ــر ف ــي ال ــرس ــم ال ــذي
ّ
تحصله الهيئة نظير منح شـهــادة عــدم و جــود
محاضر بمخالفات بيئية.
وك ــان األح ـمــد اسـتـقـبــل أم ــس فــي مـقــر الهيئة
سفيرة فرنسا لدى البالد أن كلير لوجندر ،وذلك
لمناقشة أطر التعاون ،وتعزيز أواصر العالقات
الثنائية في المجاالت البيئية.

«التربية» :متمسكون باالختبارات...
باإلنابة فيصل المقصيد ،لـ"الجريدة" ،إن الحدث يعكس انعدام
ُ
المسؤولية لدى المقرصن ،الذي ارتكب مخالفة توجب العقوبة،
و"الـتــربـيــة" ت ــرى أهـمـيــة عـقــد اخ ـت ـبــارات ورق ـيــة؛ لـقـيــاس مستوى
ً
التحصيل العلمي للطالب ،مضيفا أن الوزارة ستراعي في عملية
ً
ُ
وضع االمتحانات نوعية التعليم عن بعد ،المطبق حاليا ،بسبب
"كورونا" ،وستكون األسئلة مناسبة لمستوى الطلبة.
واعتبرت مصادر تربوية أن مجرد حصول هــذا الخرق يؤكد
ً
ضــرورة إجــراء االختبارات الورقية ،تفاديا لعمليات الغش ،التي
قد تشهدها "اإللكترونية".
من جهته ،دعــا ُّ
تجمع "حــق االخـتـيــار" ،اإلدارة العامة للتعليم
الخاص ،إلى السماح بافتتاح المدارس الجاهزة الستقبال الطلبة،
وفق االشتراطات الصحية الالزمة للتصدي لـ"كورونا" ،من دون
انتظار بداية العام الدراسي المقبل.
وفــي مــذكــرة رفعها إلــى "الـتــربـيــة" ،أمــس ،أكــد التجمع ضــرورة
السماح للمدارس الخاصة المستعدة بفتح أبوابها في أسرع وقت
للتعليم المدمج ،والبدء بحملة لتشجيع معلميها وموظفيها على
ً
التطعيم ،فضال عن تأكيد حق ولي األمر في اختيار نظام التعليم
األنسب ألبنائه.
٠٦

«إيفر غيفن» تتحرك ّ
وتحرر قناة...

ً
السفن العبور منها منذ مساء أمس ،متوقعا أن يستغرق عبور السفن
ً
المنتظرة عند مدخلي القناة «ثالثة أيام ونصف اليوم تقريبا».
وحسب موقع «لويدز ليست» ،بلغ عدد السفن المنتظرة  ،425بينها
 16ناقلة محملة للغاز الطبيعي.
ّ
وفــي بــث مباشر ،نقلت قناة «إكسترا نـيــوز» المصرية الحكومية
ً
صورا للسفينة بعد تعويمها ،وأثناء تحركها بمحركاتها داخل القناة.
وذكرت القناة ،أن «السفينة البنمية تسير بمحركاتها بسرعة  1.5عقدة
وبتوجيه من قاطرات قناة السويس».
وقبل دقائق من إعــان تعويم السفينة وعــودة المالحة في الممر
المائي الدولي ،أظهرت مواقع تتبع السفينة وقد عــادت إلى الوضع
العرضي في القناة بسبب رياح شديدة هبت أثناء مناورات التعويم،
فأعادت السفينة إلى وضع عرضي داخل القناة ،لكن القاطرات تمكنت
ً
من ضبط وضعها مجددا ثم تعويمها بالكامل ،وإعادتها إلى مسارها
الصحيح مرة أخرى.
وأشــاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ «نجاح» العملية ،وكتب في
تـغــريــدة« :نجح المصريون الـيــوم فــي إنـهــاء أزمــة السفينة الجانحة
بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية
من كل جانب».

ً
األحمد مترئسا االجتماع أمس

بأيد مصرية
وأضاف السيسي أن «إعادة األمور لمسارها الطبيعي ٍ
يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته ،التي تمر عبر
هذا الشريان المالحي المحوري».
بدوره ،قال مستشار الرئيس المصري لشؤون قناة السويس مهاب
مميش لـ«الجريدة» ،إن «جنوح السفينة مسؤولية قائدها ،ونستبعد
ً
فرضية التخريب ،والرياح واألحوال الجوية هي سبب الحادث» ،مشيرا
إلى أن عودة حركة السفن إلى طبيعتها سيستغرق  4أيــام .وأضاف
قائد القوات البحرية المصرية السابق ،أن شركات التأمين ستدفع
ً
كثيرا للسفن المنتظرة بسبب الحادث ،لكن «نحن ال نتدخل في األمر».
من ناحيتها ،أكدت شركة «برنارد شولت شيب مانجمنت» (بي إس
إم) التي تتولى اإلدارة الفنية لسفينة الحاويات العمالقة ،أن «ال تقارير
عن حــدوث تلوث أو أضــرار بالشحنة ،وتستبعد التحقيقات األولية
حــدوث أي عطل ميكانيكي أو في المحرك كسبب لجنوح السفينة»
ً
البالغ طولها  400متر وعرضها  59مترا وحمولتها اإلجمالية 224
ألف طن .وبينما أعلنت مجموعة «ميرسك» للشحن ،وهي أكبر شركة
لشحن الحاويات في العالم ،في بيان استشاري للعمالء نشر أمس،
أن جنوح «إيفر غيفن» أدى إلى عرقلة قطاع الشحن الدولي ،وهو أمر
قــد ال يــزول أثــره قبل أسابيع وربـمــا شـهــور ،اعتبرت وكــالــة «فيتش»
للتصنيفات االئتمانية ،أن الحادثة قد يكبد قطاع إعادة التأمين مئات
الماليين من اليوروهات.
١٩

لبنان :تلويح غربي  -خليجي
السفراء المعنيين بالملف اللبناني ،فالتقى رئيس الجمهورية ميشال
عون ،بناء على دعوات وجهها ،بسفراء السعودية وفرنسا والواليات
المتحدة ،كما عقد السفير السعودي وليد البخاري لقاءات مع سفيرتي
واشنطن وباريس وسفير الكويت عبدالعال القناعي ،الذي كان التقى
ً
أيضا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وفــور تحرك البخاري ،بــدأ التفاعل مع حركته من جهات داخلية
وخارجية مختلفة ،في دليل على أن السعودية استعادت نشاطها
بشكل بــارز في لبنان .والهدف من كل هذه اللقاء ات والتحركات هو
وضع لبنان على سكة حماية االستقرار ،والبحث عن مخارج لتشكيل
حكومة قادرة على كسب ثقة المجتمع الدولي ،وذلك من خالل تنسيق
أوروبي ،أميركي خليجي.
وبحسب ما تكشفه معلومات ،فإن السفيرة األميركية كانت حريصة
على أال ُيفهم مــن لقائها مــع عــون أنـهــا تساند األخـيــر على حساب
الحريري ،وقد وجهت رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية وجبران
باسيل حول ضرورة التنازل وعدم االستمرار بفرض الشروط وتعطيل
تشكيل الحكومة ،وهو الموقف األول من نوعه الذي تتخذه السفيرة
األميركية التي دعت إلى إبرام تسوية.
في المقابل ،تكشف مصادر أميركية من واشنطن معطيات بأن إدارة

الرئيس األميركي جو بايدن تهتم إلى ّ
حد بعيد باالستقرار في لبنان،
ويعنيها تشكيل حكومة اختصاصيين تتالءم مع الشروط الدولية،
وقادرة على تنفيذ اإلصالحات ،ولكنها ال تريد الدخول في تفاصيل
تشكيل الحكومة الجديدة ،إنما األهم هو برنامج عمل هذه الحكومة،
وعدم تبني سياسات عدائية تجاه المجتمع الدولي والدول العربية.
وفي هذا السياق ،تكشف المصادر المتابعة عن وجود تقارب في
وجهات النظر بين األوروبيين واألميركيين ودول الخليج حول ضرورة
ممارسة المزيد مــن الضغوط على المسؤولين اللبنانيين لتقديم
ّ
التنازالت والتوصل إلى حل.
من جانبه ،بدأ االتحاد األوروبي إجراءات البحث عن الصيغ الكاملة
لفرض عقوبات على مسؤولين وشخصيات لبنانية يتهمون بالتعطيل.
وحسب المعلومات ،فإن هذه العقوبات ال تنحصر فقط في الحد من
حركة األموال ،بل تشمل كذلك الحد من حركة السفر ،مما يعني فرض
حظر سياسي ودبلوماسي على هؤالء المسؤولين.
ً
ً
ً
وتشير المعلومات إلى أن هناك بحثا خليجيا متزامنا باإلقدام على
خطوات مماثلة بدافع تحفيز القوى اللبنانية على تحمل مسؤولياتها
والسعي إلى تشكيل حكومة سريعة تنفذ برنامج اإلصالح المطلوب.
وتجمع القوى الدولية والعربية على نقطة أساسية هي حماية لبنان
من االنهيار ،والحفاظ على االستقرار ،ويتجلى ذلك من خالل اإلجماع
على دور الجيش اللبناني واألجهزة األمنية في حماية اللبنانيين
والمؤسسات .وفي هذا اإلطار تفيد المعلومات بأن السفيرة األميركية
ً
نقلت مجددا إلى السفير السعودي رسالة أميركية حول ضرورة تقديم
مساعدات للجيش اللبناني ،األمر الذي سيتم بحثه من جانب الرياض.
ومع فشل المبادرات الداخلية ،يدرس السفراء في لبنان فيما بينهم
وتكشف
ومــع إدارات ـهــم كــل االحـتـمــاالت والسيناريوهات المتوقعةُ .
المعلومات أن المداوالت تدور حول أسئلة متعددة منها :ماذا لو شكلت
حكومة ال تراعي الشروط الدولية؟ وكيف سيتم التعاطي معها؟ السيما
مع وجود إجماع بعدم ترك لبنان يذهب نحو االنهيار .وماذا لو اعتذر
الحريري بسبب كثرة الضغوط وانسداد األفق؟ وتجيب المصادر بأن
الحريري ال يريد االعتذار تحت أي ظرف ،لكن في حال حصل ما ليس
في الحسبان فإن التركيز سيكون حول عملية إعادة إنتاج السلطة ،أي
االستقاالت من المجلس النيابي والدفع نحو انتخابات نيابية جديدة
وحكومة جديدة بانتظار استحقاق االنتخابات الرئاسية.
وبحسب المعلومات ،فإنه في حال انتهاء والية عون من دون تشكيل
ّ
حكومة وحل الفراغ في كل المؤسسات ،ستبدو السيناريوهات صعبة
ً
جدا ،حول إمكانية إعادة إنتاج السلطة ،وأن احتمال تشكيل حكومة
عسكرية انتقالية تحضر النتخابات نيابية وفيما بعد تشكيل أخرى
ً ً
ً
مدنية ،الذي قد يطرحه البعض ،يبدو بعيدا من التحقق وضعيفا جدا.
وفي هذه األثناء ،هناك من يراهن على مفاوضات أميركية إيرانية
ً
تساهم في إنتاج تسوية معينة في لبنان ،لكن ذلك يحتاج أيضا إلى
مزيد من الوقت.
٢١
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محليات

ً
شحنة «أسترازينيكا» الثانية تصل غدا والثالثة األسبوع المقبل
• لجنة «كورونا» :المتعافى يتلقى جرعة تطعيم واحدة
• افتتاح مركز للتطعيم السريع في الجزيرة الجنوبية بجسر جابر
عادل سامي

أقرت تفعيل
بروتوكول التطعيم
المضاد لفيروس

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ص ـح ـيــة
مطلعة أن الشحنة الثانية من
لقاح «أسترازينيكا  -أكسفورد»
الـمـضــاد لـمــرض «كــوفـيــد »19
ً
ستصل الكويت غدا ،في حين
س ـت ـصــل دفـ ـع ــة ث ــال ـث ــة الح ـقــة
األسبوع المقبل.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــدد
ال ـ ـجـ ــرعـ ــات ب ـن ـح ــو  250أل ــف
جــرعــة ف ــي الـشـحـنــة الـثــانـيــة،
ومثلها في الجرعة الثالثة.
و ق ــا ل ــت إن وزارة ا لـصـحــة
س ــوف تـعـيــد افـتـتــاح الـمــراكــز
الصحية للتطعيم في المناطق
الصحية والمستشفيات عقب
ت ـ ــوري ـ ــد الـ ــدف ـ ـعـ ــات الـ ـج ــدي ــدة
مـ ـ ــن لـ ـ ـق ـ ــاح أس ـ ـتـ ــرازي ـ ـن ـ ـي ـ ـكـ ــا -
أكـ ـسـ ـف ــورد» ال ـم ـض ــاد لـمــرض
«كــوفـيــد  ،»19إذ سـيـتــم تلقي
اللقاح في المناطق الصحية
والمستشفيات بسبب سهولة

تـ ـب ــري ــده وح ـف ـظ ــه فـ ــي درجـ ــة
حــرارة الثالجة العادية من 2
وحتى  8درجات مئوية.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ال ـش ـح ـنــات
س ـي ـت ــم تـ ــوريـ ــدهـ ــا وت ـن ـق ـل ـهــا
م ـب ــاش ــرة إلـ ــى ال ـم ـس ـتــودعــات
ال ـط ـب ـي ــة ث ـ ــم ت ــوزيـ ـعـ ـه ــا عـلــى
ك ــل ال ـم ــراك ــز س ـ ــواء ف ــي مــركــز
ال ـك ــوي ــت لـلـتـطـعـيــم ف ــي أرض
المعارض بمنطقة مشرف أو
المستشفيات ومراكز التطعيم
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـت ــوصـ ـف ــات ،ال ـت ــي
ً
حددتها الـ ــوزارة ب ـ  15مــركــزا
ً
صحيا بواقع  3مراكز تطعيم
في كل منطقة صحية.
وأعلنت المصادر ،أن الفترة
ال ـم ـق ـب ـلــة س ـت ـش ـهــد مـضــاعـفــة
أع ــداد مــراكــز التطعيم لتصل
ً
ً
إلــى  30مــركــزا صحيا فــي كل
المناطق الصحية مع توريد
دف ـ ـ ـعـ ـ ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــن لـ ـق ــاح

 160مبنى و 51قطعة أرض تابعة
لـ «الشؤون» بالمحافظات
ساري :حصرها وتزويد «المالية» بها قبل الحساب الختامي
●

جورج عاطف

كـ ـش ــف ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـت ـخ ـط ـي ــط
وا لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــو ي ـ ـ ــر اإلداري ف ــي
وزارة الـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
ع ـبــدال ـعــزيــز س ـ ــاري ،أن ــه بـنــاء
على تعليمات وزارة المالية
ً
تعكف «ال ـشــؤون» حاليا على
حصر مبانيها كــا فــة وجميع
األراضــي التي تتبعها والقيم
ً
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ت ـم ـه ـي ــدا ل ـتــزويــد
«المالية» بها قبل حلول موعد
الـ ـحـ ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي ال ـم ـق ــرر
منتصف يونيو المقبل.
وأوضح ساري لـ «الجريدة»،
أن إجـمــالــي الـمـبــانــي التابعة
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزارة يـ ـبـ ـل ــغ  160م ـب ـنــى
م ــوزع ــة ع ـل ــى م ـن ــاط ــق ال ـب ــاد
ً
كـ ــافـ ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن  51قـطـعــة
أرض مخصصة لمشروعات
ً
انـشــائـيــة مـسـتـقـبـلـيــة ،مـشـيــرا
إلــى أنــه بالتنسيق مــع بلدية
الكويت العمل جار على فصل
ً
المباني المستغلة حاليا من
الهيئة العامة للقوى العاملة،
ً
التي كانت تتبع الوزارة سابقا،

مبينا أن إجمالي هذه المباني
يـبـلــغ  19مـبـنــى م ــوزع ــة على
جميع المحافظات.
وأضاف أن «الهدف من إتمام
ع ـم ـل ـيــة ف ـص ــل م ـب ــان ــي ال ـق ــوى
العاملة عن تبعية الوزارة هو
تحويلها باسم الهيئة ،لتكون
ً
مسؤولة عنها كليا أمام جميع
ً
الجهات الحكومية ،خصوصا
عـ ـق ــب ص ـ ـ ـ ــدور ق ـ ـ ـ ــرار م ـج ـلــس
الوزراء القاضي بفصل التبعية
عن الشؤون».
ف ــي م ــوض ــوع آخـ ـ ــر ،عـلـمــت
«ا ل ـ ـجـ ــر يـ ــدة» أن إدارة خــد مــة
المواطن في «الشؤون» ،باشرت
استقبال طلبات راغبي االطالع
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـخ ــاص ــة
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوزارة ،تـ ـنـ ـفـ ـي ــذا ألحـ ـك ــام
القانون رقم  2020/12الصادر
بهذا الشأن والئحته التنفيذية،
ً
والقرار اإلداري الصادر أخيرا
ً
من وكيل الوزارة وفقا للشروط
والضوابط الواردة في القانون.
ووفـقــا لـمـصــادر «ال ـشــؤون»
ف ـ ــإن اإلدارة ال ـم ـع ـن ـيــة أع ــدت
ن ـم ــاذج خــاصــة بـطـلـبــات حق
االط ـ ـ ــاع ،إذ ت ـل ـقــت مـجـمــوعــة

عبدالعزيز ساري

ب ـس ـي ـط ــة م ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــات م ـنــذ
صـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار الـ ـ ـ ــذي يـنـظــم
ال ـم ـســألــة ،مــوضـحــة أن ــه ليس
كـ ــل ال ـم ـع ـل ــوم ــات وال ـب ـي ــان ــات
مـتــاحــة أم ــام راغ ـبــي االط ــاع،
السيما أن بعضها غير قابلة
للتداول وتصنف باعتبارها
ً
سرية ومحمية وفقا للقانون
السالف ذكره.

أس ـت ــرازي ـن ـي ـك ــا  -أكـ ـسـ ـف ــورد»
البريطاني.

بروتوكول التطعيم
وعلمت «الـجــريــدة» أن لجنة
ل ـ ـقـ ــاحـ ــات «ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد »19 -فــي
وزارة ال ـص ـح ــة ،أق ـ ــرت تـفـعـيــل
البروتوكول الخاص بالتطعيم
الـ ـمـ ـض ــاد لـ ـفـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا،
وال ـف ـتــرة ال ــازم ــة لـحـصــول من
أصيب بالفيروس على شهادة
اللقاح.
وكـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ص ـح ـيــة
مـ ـطـ ـلـ ـع ــة أنـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم ت ـط ـب ـيــق
آلـيــة ج ــدي ــدة ،تشمل أن يتلقى
الشخص المصاب بـ «كورونا»
خالل فترة ما بين  90الى 180
ً
ي ــوم ــا ،جــرعــة واح ـ ــدة ف ـقــط من
التطعيم ويحصل على شهادة
استكمال اللقاح.

وذكرت المصادر أن الشخص
الـمـصــاب بعد الـجــرعــة األول ــى،
يستكمل جــرعـتــه الـثــانـيــة بعد
ً
إتمام مدة  90يوما ثم يحصل
على شهادة استكمال اللقاح.

الربيع :توظيف الشباب
في محطة أم الهيمان للصرف

وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــول
الجديد ينطبق على اللقاحين
المستخدمين في الكويت وهما
«فايزر بيونتيك» و«أسترازينيكا
أكـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــورد» ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن

شهادة استكمال اللقاح تعني
أن الـشـخــص اسـتـكـمــل واجـتــاز
جرعات التطعيم.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق زي ـ ـ ـ ــادة م ــراك ــز
التطعيم السريع ،أعلنت وزارة

الصحة أمس ،تخصيص مركز
للتطعيم في الجزيرة الجنوبية
ب ـج ـســر جـ ــابـ ــر ،بـ ـه ــدف تــوف ـيــر
التطعيم السريع ضــد فيروس
«كورونا» لخدمة السيارات.

«اإلعاقة» :صرف «الكراسي المتحركة»
ً
وفقا لتقارير اللجان الطبية

بالتعاون مع « »WTEاأللمانية عبر موقع الوزارة
ّ
ً
اج ـت ـمــع وكــيــل الــــوزارة فـــرص وظـيـفـيــة فــي ســوق البداح :سلمنا  2066كرسيا من سبتمبر  2018إلى ديسمبر 2020

بمكتب وزير الدولة لشؤون
َّ
الربيع،
الشباب د .مشعل
مع ممثلي الشركة األلمانية
«  ،»WTEلـ ـبـ ـح ــث ت ــو فـ ـي ــر
فـ ـ ــرص وظ ـي ـف ـي ــة ل ـل ـش ـبــاب
الكويتيين ،ضمن مشروع
ص ـنــاع الـعـمــل ال ـم ــدرج في
خطة الدولة اإلنمائية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ َّـي ـ ـ ـ ــع ،ف ــي
تصريح ،أمس ،إن المكتب
سـيـطــرح م ـشــروع توظيف
ال ـش ـبــاب بـمـحـطــة ال ـصــرف
ال ـ ـص ـ ـحـ ــي فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة أم
الهيمان ،والعمل بـ «»WTE
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم بـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــب
العاجل ،وسيكون التقديم
عـ ـب ــر مـ ــوقـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
لمكتب وزير الدولة لشؤون
الشباب.
وأش ـ ــار إل ــى أن الـمـكـتــب
يـ ـه ــدف إلـ ــى ت ــوف ـي ــر ف ــرص
عـمــل لـلـشـبــاب ف ــي الـقـطــاع
ال ـخ ــاص ب ــروات ــب مـجــزيــة،
ك ـم ــا ي ـس ـعــى ل ـح ــل مـشـكـلــة
الـ ـبـ ـط ــال ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـعــان ـي ـهــا
الـ ـشـ ـب ــاب ،م ــن خ ـ ــال خـلــق

العمل.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال مــديــر
العالقات العامة في «»WTE
ســالــم ال ـب ـيــدان ،إن الشركة
لـ ـه ــا دور فـ ــي ا ل ـم ـســا ه ـمــة
بنهضة ا لـكــوادر الوطنية،
وتعطي أو لــو يــة التوظيف
لـلـكــويـتـيـيــن الــراغ ـب ـيــن في
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل بـ ــال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـت ــي
ستوظف الشباب بالتعاون
م ـ ــع م ـك ـت ــب وزي ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
لشؤون الشباب.
و حـضــر توقيع الوثيقة
رئيس فريق صناع العمل
د .ه ـ ــا ش ـ ــم ا لـ ـطـ ـبـ ـطـ ـب ــا ئ ــي،
وع ـ ـضـ ــو ال ـ ـفـ ــريـ ــق مـ ـ ــرزوق
الحصم.

●

جورج عاطف

أ كـ ـ ــد مـ ــد يـ ــر إدارة ا ل ـ ـشـ ــؤون
الـقــانــونـيــة ،المتحدث الرسمي
لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ذوي
اإلعاقة مبارك البداح ،أن عملية
صرف األجهزة التعويضية من
الكراسي المتحركة أو السماعات
الطبية وغيرها ،تتم استنادا إلى
الـتـقــاريــر ال ـص ــادرة عــن اللجان
الـطـبـيــة الـمـعـنـيــة ،وف ـقــا ل ـمــواد
القانون  2010 /8الصادر بشأن
حقوق األشخاص ذوي االعاقة
والئحته التنظيمية ،التي نظمت
ضوابط وآليات الصرف.
وقـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــداح ،ف ــي تـصــريــح
ً
أمـ ــس ،إن «لـ ــدى الـهـيـئــة لـجــانــا
ّ
معنية بإجراء
فنية متخصصة
الفحوص الطبية الــازمــة على
الشخص المعاق ،لتقرير مدى
اح ـت ـيــاجــه ل ـل ـكــرســي الـمـتـحــرك
وتحديد النوعية والمواصفات
الـفـنـيــة الـتــي تـتـنــاســب وحالته
الصحية» ،موضحا أن اختيار
ال ـك ــرس ــي يـخـتـلــف م ــن شخص
آلخـ ـ ـ ـ ــر حـ ـ ـس ـ ــب نـ ـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــرض
الحركي وشدته.

وأض ــاف أن ــه «عـقــب ذل ــك يتم
اختيار الشركة المؤهلة لتوريد
ن ــوع ـي ــة وم ــواصـ ـف ــات ال ـكــرســي
ال ـم ـحــددة م ــن قـبــل الـلـجـنــة ،مع
اخ ـت ـيــار أق ــل األس ـع ــار الـمـقــدمــة
م ــن ال ـش ــرك ــات ،إع ـم ــاال ألح ـكــام
قـ ــانـ ــون الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات ال ـع ــام ــة
وتعاميم وزارة المالية الخاصة
بنظم وآلية الشراء في الجهات
الحكومية».

ً
 2066كرسيا في عامين

وأك ـ ــد الـ ـب ــداح أنـ ــه بــال ـتــزامــن
مع إطــاق األنظمة اآللية لعمل
الهيئة حدثت طفرة واضحة في
توزيع الكراسي المتحرك ،كاشفا
أن ــه خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن سبتمبر
 2018حـ ـت ــى د ي ـس ـم ـب ــر 2020
ّ
(عامان و 3أشهر) سلمت الهيئة،
فــي ظــل تشغيل نـظــام الميكنة
ً
اآلل ـ ــي ل ـل ـص ــرف 2066 ،كــرسـيــا
ً
متحركا ،في حين صرفت خالل
الفترة من  2011حتى أغسطس
 7( 2018س ـنــوات) أق ــل مــن هــذا
ً
ال ـ ـعـ ــدد بـ ــواقـ ــع  1761ك ــرس ـي ــا،
مما يعكس ا لـجـهــود المضنية

مبارك البداح

ً
المبذولة حاليا في هذا الصدد.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه «م ـ ـنـ ــذ 2018
حـ ـت ــى ت ــاريـ ـخ ــه تـ ــم ت ـش ـك ـي ــل 3
فــرق كل فريق مكون من فنيين
وم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن م ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــوادر
الطبية من ذوي الكفاءة العلمية
وم ـ ــن خ ــريـ ـج ــي ك ـل ـي ــة ال ـع ـل ــوم
الـطـبـيــة ق ـســم ال ـع ــاج بــالـعـمــل،
لـتـســريــع وت ـيــرة تــوفـيــر طلبات
ال ـكــراســي الـمـتـحــركــة واخـتـيــار
المناسب منها وفقا للمواصفات
التي تقرها اللجان».

«الهالل األحمر» تنظم ورشة االتصاالت االستراتيجية بـ «الخليجي»

تناقش دور اإلعالم في دعم جهود الجمعيات أثناء النزاعات والكوارث

بناء عالقات
وطيدة مع
اإلعالم لدوره
وأهميته

الحساوي

تـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــم جـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـهـ ـ ــال
األحمر ورشــة عمل االتصاالت
االستراتيجية في دول مجلس
التعاون الخليجي ،التي بدأت
أم ـ ـ ــس عـ ـب ــر ت ـق ـن ـي ــة االت ـ ـصـ ــال
ال ـ ـم ـ ــرئ ـ ــي ،بـ ـمـ ـش ــارك ــة ال ـب ـع ـث ــة
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـج ـن ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
للصليب األحمر لدول المجلس
وبعثة االتحاد الدولي للصليب
األح ـمــر وال ـه ــال األح ـمــر لــدول
المجلس.
وقـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
إدارة «الـ ـه ــال األح ـ ـمـ ــر» ،أن ــور
الحساوي ،في كلمته بالورشة،
التي تستمر ثالثة أيام ،إن هناك
عالقة جيدة تربط المؤسسات
اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت مــع

المنظمات اإلنسانية ،وهي على
درجة عالية من التواصل ،مؤكدا
أن لإلعالم دورا مهما في خدمة
القضايا اإلنسانية وحشد الدعم
لقضايا العمل اإلنساني.
وأضاف الحساوي أن مواقع
التواصل االجتماعي ساهمت
فــي فتح مساحة أوس ــع لقطاع
العمل اإلنساني للوصول إلى
أكـ ـب ــر ش ــري ـح ــة مـ ــن ال ـم ـج ـت ـمــع
وجـ ـم ــع الـ ـتـ ـب ــرع ــات اس ـت ـجــابــة
ألزمات إنسانية ُملحة.
ودعا إلى اتباع أفضل السبل
في صياغة الرسائل اإلعالمية
وط ــريـ ـق ــة ع ــرض ـه ــا عـ ــن طــريــق
وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة،
ت ـح ـق ـي ـق ــا ل ـم ـب ـت ـغ ــى م ـح ـت ــوى

أمين :تبادل الخبرات يحسن األداء
قــال رئيس بعثة االتـحــاد الــدولــي للصليب
األحمر والهالل األحمر لدول مجلس التعاون
د .ف ـ ـ ــوزي أم ـ ـيـ ــن ،فـ ــي ك ـل ـم ـت ــه ،إن م ـ ـبـ ــادرات
الجمعيات الوطنية تساعد في تعزيز الروابط
بـيــن الـجـمـعـيــات لـتـبــادل الـمـعــرفــة والـخـبــرات
والـتـجــارب ،وهــو مــا يحفز على تحسين أداء
الجميع.
وأضاف أن هذه المبادرات تنطبق على رؤية
االت ـحــاد الــدولــي لجمعيات الصليب األحـمــر
والهالل األحمر في تعزيز وتسهيل وتشجيع
مـخـتـلــف أشـ ـك ــال ال ـت ــواص ــل ب ـيــن الـجـمـعـيــات
الوطنية في جميع األوق ــات لتبادل الخبرات

والتجارب ولالستفادة من الدروس الناجحة
وتبني أفضلها.
وذك ــر د .أمـيــن أن ــه فــي ظــل ه ــذه الـمـبــادرات
«مازلنا تحت وطأة جائحة كورونا ،وألول مرة
فــي التاريخ يقع العالم بــأســره تحت جائحة
وك ــارث ــة إنـســانـيــة مـشـتــركــة .الـعــالــم كـلــه قرية
واح ــدة ،ولــن يــزول هــذا الــوبــاء إال إذا تكاتفت
الجهود جميعها في كل دول العالم».
وأوض ــح أن ال ــدول الخليجية أثـبـتــت أنها
قادرة على قمع هذا الفيروس والسيطرة عليه،
مـشـيــرا إل ــى ال ـتــداب ـيــر ال ـتــي اتـخــذتـهــا إلبـطــاء
انتشاره والسيطرة عليه بمعايير عالية.

الــرســالــة اإلع ــام ـي ــة ،وال ـغــرض
مــن عرضها ،وبـمــا يتوافق مع
الممارسات الفضلى في العالم.

عالقات مع اإلعالم
وقال الحساوي إن المنظمات
والجمعيات اإلنسانية حريصة
عـلــى ب ـنــاء عــاقــات وط ـيــدة مع
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ،ل ـم ــا ل ـه ــا مــن
تــأثـيــر عـلــى المجتمع واألف ــراد
والـ ـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام كـ ـك ــل ،وال ـ ـ ــدور
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــأم ـ ـ ــول ف ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز دور
المنظمات والجمعيات الوطنية
وإنـ ـ ـج ـ ــازاتـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ــي ال ـم ـج ـت ـمــع
والتوعية بأهدافها.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ــورش ـ ــة
س ـت ـس ـل ــط ال ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى دور
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ـ ـ ــي دع ـ ـ ـ ـ ـ ــم جـ ـ ـه ـ ــود
ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ضـمــن
دوره ـ ـ ــا ال ـم ـس ــاع ــد لـ ُـسـلـطــاتـهــا
الوطنية ،وكيفية تناول اإلعالم
في الجمعيات الوطنية بعض
األنشطة والملفات ذات االهتمام
المشترك ،مثل القانون الدولي
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي إلعـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ــرواب ـ ــط
ا لـ ـع ــا ئـ ـلـ ـي ــة وإدارة ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــوارث
والتواصل األمن.
وذك ــر أن الــورشــة ستناقش
اس ـت ـغ ــال م ـن ـص ــات ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وكـيـفـيــة الـكـتــابــة
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـت ـ ـل ـ ـقـ ــي،
والتواصل مع الجهات الرسمية،
والتعاطي مع وسائل اإلعــام،
إضــافــة إل ــى دور اإلعـ ــام أثـنــاء

جانب من ورشة عمل االتصاالت االستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي
األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،وال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـع ـه ــا،
وتحديد الخطط االستراتيجية
وأهـ ـ ــداف ـ ـ ـهـ ـ ــا ،واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام أثـ ـن ــاء
الـنــزاعــات المسلحة وال ـكــوارث
الطبيعية.

شبكة إنسانية
من جانبه ،أكد رئيس البعثة
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـج ـن ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
للصليب األحمر لــدول مجلس
التعاون د .عمر عودة ،في كلمته
بالورشة ،أهمية التواصل كأداة

تمكين لما يقوم بــه المعنيون
من عمل إنساني ،مشيرا إلى أن
التواصل الفعال م ــرادف للثقة
وال ـ ـم ـ ـسـ ــاء لـ ــة ،ويـ ـمـ ـن ــح ص ــوت ــا
لـ ــأش ـ ـخـ ــاص الـ ـ ــذيـ ـ ــن لـ ـ ــم ي ـكــن
بــإم ـكــان ـهــم الـ ـب ــوح بـقـصـصـهــم
لواله.
و ق ـ ـ ــال إن أدوات وو س ــا ئ ــل
ال ـت ــواص ــل أص ـب ـح ــت تـلـقــائـيــة،
وف ـ ــي مـ ـتـ ـن ــاول ال ـ ـيـ ــد ،وأص ـب ــح
الـ ـت ــواص ــل فـ ــي حـ ــد ذات ـ ـ ــه أمـ ــرا
شـ ــائ ـ ـعـ ــا ومـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرا ،مـ ــؤكـ ــدا
ض ــرورة مـشــاركــة الـخـبــرات في

أف ـض ــل ال ـم ـم ــارس ــات ،وتـحــديــد
االستراتيجيات األكثر فاعلية.
وأضاف د .عودة أن الفرصة
الحقيقية التي تقدمها الحركة
الــدول ـيــة ،هــي الـشــراكــة والعمل
ال ـج ـم ــاع ــي ،مـ ــنخ ـ ــال أض ـخــم
ش ـب ـك ــة إن ـس ــان ـي ــة فـ ــيال ـع ــال ــم،
والـ ـ ــذي يـنـطـبــق ب ـش ـكــل خــاص
علىالجمعيات الوطنية بدول
«التعاون» ،والتي ُيعد انتشارها
عالميا.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن ال ـج ـم ـع ـيــات
ال ــوط ـن ـي ــة ق ــام ــت ب ـع ـمــل مــذهــل

فــي مـكــافـحــة ف ـيــروس كــورونــا،
مــن خــال وجــودهــم بالخطوط
األمامية لهذهاألزمــة الصحية
غ ـي ــر ال ـم ـس ـب ــوق ــة ،م ـش ـي ــرا إل ــى
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات ال ـ ـت ـ ــي واجـ ـهـ ـه ــا
م ــوظ ـف ــو الـ ـت ــواص ــلع ـل ــى م ــدى
الـعــام الـمــاضــي فــيالتأقلم مع
الـضـغــوط الـمــرتـفـعــةالمتعلقة
بالتواصل في األزماتومستوى
المسؤولية الجديد.

برلمانيات
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«الميزانيات» لضبط حضور وانصراف موظفي «التجارة»
وج ـ ـهـ ــت ل ـج ـن ــة ال ـم ـي ــزان ـي ــات
والـحـســاب الختامي البرلمانية
وزارة ا ل ـ ـت ـ ـج ـ ــارة وا لـ ـصـ ـن ــا ع ــة
نـ ـح ــو ضـ ـ ـ ـ ــرورة ضـ ـب ــط ح ـض ــور
وانصراف موظفيها ،سواء كانوا
مــن الـعــامـلـيــن فــي مـكـتــب الــوزيــر
أو ال ــوكـ ـي ــل أو فـ ــي ال ـق ـط ــاع ــات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،خ ــاص ــة أن ك ــا مــن
ديوان المحاسبة وديوان الخدمة
ال ـم ــدن ـي ــة س ـج ــا م ــاح ـظ ــة عـلــى
الوزارة بوجود توسع في اإلعفاء
م ــن ن ـظ ــام ال ـب ـص ـمــة ،وه ــو األم ــر
الذي عالجته الــوزارة ،إال أن هذه
المالحظة ستبقى تحت المتابعة.
وقالت اللجنة ،في بيان عقب
مناقشتها ميزانية وزارة التجارة
والصناعة للسنة المالية الجديدة
 ،2022-2021وحسابها الختامي
عـ ــن ال ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة الـمـنـتـهـيــة
 ،2020-2019ومــاحـظــات جهاز
ال ـم ــراق ـب ـي ــن ال ـم ــال ـي ـي ــن ودي ـ ــوان
المحاسبة ،قدرت اإليرادات للسنة
الجديدة بـ 18مليون دينار بزيادة
 9ف ــي ال ـم ـئــة ع ـمــا ت ــم تـحـصـيـلــه
فعليا في السنة المالية المنتهية
األخيرة ،بينما قدرت المصروفات
بـ 549مليونا بزيادة  196مليونا
ع ــن الـ ـمـ ـص ــروف ــات ال ـف ـع ـل ـيــة فــي

الحساب الختامي األخير.
وأرجــع البيان أسباب الزيادة
ف ــي ت ـق ــدي ــرات ال ـم ـصــروفــات إلــى
تضمن الـمـيــزانـيــة بــاالعـتـمــادات
المالية الالزمة على دعــم المواد
اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة ل ـل ـم ــدن اإلس ـك ــان ـي ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة (ال ـ ـم ـ ـطـ ــاع – ج ـنــوب
ع ـبــدال ـلــه الـ ـمـ ـب ــارك) ،م ــع تـشــديــد
اللجنة على أهمية الوصول إلى
آلية رقابية مع ديوان المحاسبة،
ت ـض ـم ــن وج ـ ـ ــود رقـ ــابـ ــة مـسـبـقــة
عليها قبل تــوريــدهــا ،خاصة أن
المصروفات اإلدارية للدعم تقدر
بـ  32مليون دينار.
أم ـ ــا ف ـي ـمــا ي ـخ ــص ال ـت ـغ ـي ــرات
التي طرأت على ميزانية الوزارة
ف ـق ــد ف ـص ــل ن ـش ــاط ال ـتــأم ـي ــن عــن
تبعية الـ ــوزارة لـيـكــون لــه وحــدة
ذات ميزانية مستقلة ،باإلضافة
إل ــى أن جـهــاز حـمــايــة المنافسة
أفــردت له ميزانية خاصة ضمن
الـمـيــزانـيــة الـعــامــة لـلــدولــة ،نظرا
لصدور القوانين ذات الصلة بهما
فــي الـفـصــل التشريعي الـســابــق،
مع تضمن الميزانية كذلك مبلغ
 93ألــف دينار للجنة اإلفــاس ال
يجوز استخدامها إال في الغرض
المخصص لــه ،تنفيذا للقانون

أعضاء لجنة الميزانيات في االجتماع
رقم  71لسنة  2020بشإن اإلفالس.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة أس ـب ــاب
إلغائها مـشــروع ميكنة خدمات
ال ـ ـت ـ ــراخ ـ ـي ـ ــص ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري ـ ــة م ــن
ميزانيتها فــي الـسـنــة الـجــديــدة،
بعدما كــان مدرجا في السنوات
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ب ــأن ـه ــا ات ـج ـه ــت إل ــى
تكنولوجيا جديدة للقيام بهذا
الـ ـمـ ـش ــروع بـتـكـلـفــة أق ـ ــل ،ودع ــت
ال ـل ـج ـنــة إلـ ــى ض ـ ـ ــرورة االن ـت ـه ــاء

مـنــه تـسـهـيــا عـلــى الـمــراجـعـيــن،
خاصة في ظل هذه األوضاع التي
تتطلب وجود إجراءات احترازية
بتقليل التجمعات البشرية قدر
المستطاع.
أمـ ــا ف ـي ـمــا ي ـخ ــص ال ـم ـع ــارض
ال ـع ـق ــاري ــة الـ ـت ــي تـ ـش ــرف عـلـيـهــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ـق ــد وج ـ ـهـ ــت ال ـل ـج ـنــة
بـ ـ ـض ـ ــرورة أن ي ـ ـكـ ــون ل ـ ـل ـ ــوزارة
دور ف ــي س ــام ــة اإلش ـ ـ ــراف على

التعامالت المالية التي تتم في
هذه المعارض مستقبال ،حماية
لـلـمـسـتـهـلــك ،م ــع وجـ ــود وســائــل
تسويقية بما يــواكــب التطورات
وشمولها بأقصى درجات التأكد
م ــن ص ـحــة ال ـب ـي ــان ــات الـمـتـعـلـقــة
بــالـعـقــارات عـبــر آلـيــة مــع مكاتب
ال ـم ـحــامــاة الــرس ـم ـيــة الـمـعـتـمــدة
سواء الداخلية أو الخارجية.

الخجمة :تعديل قانون «المسيء»
ال يحمل صفة االستعجال
أعـ ــرب ال ـنــائــب م ـب ــارك الـخ ـج ـمــة ع ــن رف ـض ــه االن ـت ـق ــادات
الموجهة له بصفته رئيسا للجنة الداخلية والدفاع ،بتأخير
تقرير تعديل قانون االنتخاب فيما يتعلق بحرمان المسيء،
مشيرا إلى أنه هو من دعا اللجنة إلى االنعقاد للتصويت
على التعديل ،لتتم الموافقة عليه باإلجماع.
وأوضح الخجمة في تصريح بمجلس األمة أنه "لو كنت
ضد هذا القانون لما دعوت اللجنة إلى االنعقاد والتصويت
عليه باإلجماع" ،معتبرا ذلك "أكبر رد على المشككين" ،مبينا
أن "هذا التعديل لم تطلب له صفة االستعجال".
وأ كــد أهمية أال يخل تباين و جـهــات النظر بين النواب
بمبدأ التقدير واالحترام المتبادل ،مضيفا أن ذلك "استمرار
للنهج الثابت الــذي ســار عليه منذ االنتخابات رغــم شدة
المنافسة وكثرة القيل والقال".
وقال الخجمة إن "قانون المسيء أقر في مجلس ،2013
والغريب في األمــر أنــه طــوال  4سـنــوات ،وهــي مــدة مجلس
 ،2016لم يتطرق أي أحد من األعضاء إلى المطالبة بإلغاء
هذا القانون".
واعتبر أنه من الظلم أن ُيطلب من اللجنة االنتهاء منه
ورفع تقريره خالل أسبوع ،مضيفا أن "النواب المطالبين
ً
بإلغاء القانون يعلمون جيدا أنه ال رئيس اللجنة وال أعضاء
اللجنة يستطيعون الوقوف أمام هذا القانون".
وأضاف الخجمة "باستطاعة من يريد استعجال التقرير
طلب هــذا ا لـقــا نــون مــن خــال المجلس لرفعه والتصويت
عليه".

المويزري :قسم الحكومة سيدخل البلد إلى الهاوية
●

فهد تركي

اعتبر النائب شعيب الـمــويــزري جلسة
مجلس األمة اليوم مفصلية ،ومن الجلسات
ال ـ ـتـ ــي س ـت ـخ ـل ــد فـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ب ــأح ــداث ـه ــا
ومجرياتها وشخوصها" ،والقضية األولى
بدر الداهوم والدفاع عن نائب ،وإجــراء ات
دستورية والئحية تتعلق به ،ولن نقبل أن
يتعامل مــرزوق بهذه القضية وفقا لهواه
ومزاجيته الشخصية ،وهذا مرفوض فنحن
لسنا في شركة خاصة حتى يتصرف بها
ش ـخــص أو م ـج ـمــوعــة ،ن ـحــن ف ــي مــؤسـســة
تشريعية همها األول الــرقــابــة والتشريع،
ودور رئيس المجلس ،ســواء كــان مــرزوق
او غـ ـي ــره ،إدارة ال ـج ـل ـســات وف ـق ــا لــائـحــة
والدستور".
وق ــال ال ـمــويــزري ،فــي مــؤتـمــر صحافي،
بـشــأن قـســم الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد" ،أؤك ــد
أن القضية ليست شخصية معه ،وال حتى
مع مرزوق ،لكن ال يمكن السكوت عن أمور
تضر الشعب أو الدولة ،وصباح الخالد كان

رئيس حكومة منذ دور االنعقاد الماضي
ف ـمــاذا عـمــل؟ فـفــي عـهــده ث ــاث م ــرات تعلن
وزارة المالية عدم قدرتها على دفع الرواتب،
وتقدمت الحكومة بمشاريع القتراض 20
مليارا عدة مرات ،كما ان الخالد وقف ضد
االرادة الشعبية فــي انـتـخــابــات الــرئــاســة،
وهذا أمر غير مقبول أن يقف رئيس حكومة
ضد إرادة األمة ،وهذه لم تحصل بالتاريخ".
واسـ ـت ــدرك" :نـتـطـلــع ل ـلــدفــاع ع ــن حـقــوق
الشعب ،والكل يعلم ما قاله الغانم في جلسة
االفتتاح :سأمد يدي للتعاون مع النواب،
وهــذه مكروه منه ،ويأتي اليوم في جدول
االعمال ليضع القضايا التي يريدها ،وقال
إن جلسة الثالثاء فيها خير للبالد والعباد،
وأنا أقسم بالله يا مرزوق إنك ال تقم بشي
فيه خير للعباد والبالد ،والدليل أن سمعتنا
تـلــوثــت بسبب قــوانـيـنــك ،واألم ــم المتحدة
ممثلة بحقوق االنسان اصدرت توصياتها،
وكل ذلك بسبب قوانينك ،وخاصة الجرائم
اإللكترونية والمسيء والمرئي والمسموع،
وكلها وراء ها مرزوق ،واليوم يأتي ليقول

عـنــدنــا خـيــر لـلـبـلــد ،هــل ستلغي الـقــوانـيــن
بعدما سجنت وهجرت الـنــاس ،وتريد ان
تعدلها بعدما أصبنا بوصمة عار من العهد
الجديد لالمم المتحدة؟".
وتابع" :إذا تم عقد الجلسة وأقسم صباح
ال ـخ ــال ــد فـ ــإن الـحـلـيـفـيــن مـ ـ ــرزوق وص ـبــاح
سيدخالن البلد والشعب في حفرة وهاوية
لن نخرج منها ،وأقــول في األخير لنفرض
يا صباح عقدت الجلسة سيأتيك استجواب
هــل سـتـحــو لــه للتشريعية بمعية م ــرزوق
وت ـن ـفــد م ـن ــه ،سـيــأتـيــك ثــان ـيــا أي ــن تــذهــب؟
هناك  32نائبا اعلنوا عــدم التعاون معك،
ف ــأن ــت م ـش ــروع ازم ـ ــة ،وواث ـ ــق ب ــأن م ــرزوق
يريد تجاوز الجلسة ونصابها كي يستمر،
وب ـع ــده ــا ي ــأت ــي ال ـ ـ ــدور ع ـل ـي ــك ،وتـ ـق ــدم لــك
االستجوابات ثم تستقيل وتطلب اعفاء ك،
عـنــدهــا تــدخـلـنــا فــي ازم ــة وت ــذه ــب ،ونحن
فــي نـهــايــة الـمـطــاف شـعــارنــا ك ــان والي ــزال
وسيبقى ألحفادنا ولألبد ،الله ثم الوطن
ثم االمير".

شعيب المويزري

مبارك الخجمة

مطيع :تردي
الخدمات محور
استجواب باسل
أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .أح ـم ــد
م ـط ـيــع ،أن تـ ــردي ال ـخــدمــات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة س ـ ـي ـ ـكـ ــون ض ـمــن
م ـ ـحـ ــور اسـ ـتـ ـج ــواب ــه ل ــوزي ــر
الـ ـصـ ـح ــة د .الـ ـشـ ـي ــخ ب ــاس ــل
الصباح.
وق ـ ــال م ـط ـيــع إن اإله ـم ــال
وس ـ ــوء ال ـخ ــدم ــات الـصـحـيــة
وت ــرديـ ـه ــا ف ــي ع ـه ــد ال ــوزي ــر
الصباح فاقت كل التصورات،
مما يؤكد أن «هذا الوزير غير
جدير بمنصبه» ،موضحا أن
«مــوضــوع مستوصف شرق
األح ـ ـم ـ ــدي وغ ـ ـيـ ــره كـ ــل ه ــذا
س ـي ـكــون ض ـمــن اسـتـجــوابــي
لوزير الصحة ،وهذا إن تمكن
الوزير من القسم بجلسة الغد
(اليوم)».

ةديرجلا
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برلمانيات

استجواب «نهاية» التعاون مع الخالد

ّ
قدمه الساير والمضف وجوهر من محورين يتهمون حكومته بالتخبط وتبديد المال العام
بتقدم أعضاء كتلة الـ 6؛ النواب مهند الساير ومهلهل المضف ود.
حسن جوهر ،أمس ،باستجواب مفاجئ إلى رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،والذي تكون من محورين ،فإن ً ذلك يبدو
بمنزلة نهاية التعاون بين الكتلة والخالد ،ويأتي انسجاما مع ّ
تغير
محيي عامر

ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـن ـ ــوان ـ ــي «الـ ـتـ ـنـ ـص ــل
الحكومي من االلتزام الدستوري
بنص المادة  98بتقديم برنامج
عملها فــور تشكيلها» ،و«النهب
المنظم لــأمــوال العامة والعبث
بـثــروات الشعب الكويتي»ّ ،
تقدم
الـ ـن ــواب مـهـنــد ال ـســايــر ومهلهل
ا لـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــف ود .حـ ـ ـس ـ ــن ج ــو ه ــر
بــاسـتـجــواب إلــى رئـيــس ال ــوزراء،
ّ
ل ـي ـكــون ال ـخ ــال ــد ب ــذل ــك ق ــد تـســلــم
استجوابين منذ تشكيله حكومته
الجديدة.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــت عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوان "الـ ـتـ ـنـ ـص ــل
ال ـح ـك ــوم ــي م ــن االلـ ـت ــزام
الدستوري بنص المادة
 98بـ ـتـ ـق ــدي ــم ب ــرن ــام ــج
عملها ف ــور تشكيلها"
جاء المحور األول،
الذي استند فيه
الـمـسـتـجــوبــون
إلـ ــى م ــا نصت
عليه المادة 98
م ــن الــدس ـتــور،
على أن "تتقدم
ك ــل وزارة فــور
ت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـل ـ ـه ـ ــا
ببرنامجها إلى
م ـج ـلــس األمـ ــة،
ولـلـمـجـلــس أن
ي ـب ــدي م ــا ي ــراه
مـ ــن م ــاح ـظ ــات
ب ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدد هـ ـ ـ ــذا
البرنامج".
و ه ـ ـ ـنـ ـ ــا ورد
ب ــالـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة:
"مما ال شك فيه أن
امتناع الحكومة عن
تقديم برنامج عملها
ّ
ً
ً
يمثل انتهاكا صارخا
ل ـ ـلـ ــدس ـ ـتـ ــور وت ـن ـص ــا
مــن اإلل ــزام الــدسـتــوري
ال ـ ـ ـ ـ ــوارد فـ ــي الـ ـم ــذك ــرة
ال ـ ـت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــريـ ــة ب ـل ـف ــظ
"أوجبت" ،وذلك للتدليل

موقفها من جلسة اليوم التي كانت تسعى خاللها إلى إقرار حزمة مجلس األمة مرزوق الغانم ظهر أمس ،بمقدمة مقتضبة ،أكدت
قوانين بإعالن مقاطعتها ،وعدم تمكين الحكومة من تأدية اليمين أن «مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ،ومن يرسم
السياسة العامة للحكومة ًويتابع تنفيذها ،ويشرف على سير العمل
الدستورية خاللها.
ّ
استهلت صحيفة االستجواب ،التي سلمها المستجوبون إلى رئيس في اإلدارات الحكومية وفقا للمادة  123من الدستور» ،مضيفة:
ع ـلــى الـ ــوجـ ــوب ،ول ـم ــا كـ ــان لفظ
"فور" الوارد في النص الدستوري
للمادة  98داللة واضحة ال تقبل
ال ـتــأويــل عـلــى االس ـت ـع ـجــال دون
مماطلة وال تأخير أو إهمال ،ولما
كــان برنامج العمل هــو مرئيات
وأهـ ـ ـ ــداف وخ ـ ـطـ ــوات وإجـ ـ ـ ــراءات
يحدد آلية العمل الحكومة ،مما
ّ
يمثل األساس واألصل في وضع
التصور الوزاري واختيار الوزراء
القادرين على تنفيذ ما جــاء في
البرنامج.

القسم الدستوري
وق ــال ــوا" :ب ـعــد م ــرور أك ـثــر من
شهر على تــأديــة رئـيــس ال ــوزراء
ال ـق ـس ــم ال ــدسـ ـت ــوري أمـ ـ ــام سـمــو
األم ـي ــر ،ال ت ــزال الـحـكــومــة تعمل
بـتـخـبــط ،ودون وجـ ــود بــرنــامــج
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح وخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط ص ـح ـي ـح ــة
لـ ـ ـ ـ ــإصـ ـ ـ ـ ــاح االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي
وال ـس ـي ــاس ــي (ال ـت ـشــري ـعــي)
واإلسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،أو خ ـطــط
واض ـ ـ ـحـ ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
األزم ــة الصحية والــوضــع
الوبائي ،وكذلك خطة للنظام
التعليمي في ظل الجائحة
العالمية.
وعـ ـل ــى ض ـ ــوء مـ ــا تـ ـق ـ ّـدم،
حسب ما ذكره المستجوبون
ف ــي ص ـح ـي ـفــة اس ـت ـجــواب ـهــم،
ً
ي ـت ــرت ــب ح ـت ـم ــا ت ـح ـ ّـم ــل سـمــو
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء تبعية
المسؤوليات الناتجة عن كل ذلك
التقصير وعــدم االلـتــزام ّ بأحكام
ً
الدستور ،وهو الذي يمثل أيضا
ً
تهديدا وضبابية لمستقبل الدولة
واستقرارها وضمانات األجيال
القادمة.

األموال العامة
أما المحور الثاني ،فجاء تحت

ع ـنــوان "الـنـهــب المنظم لــأمــوال
الـعــامــة والـعـبــث ب ـثــروات الشعب
الكويتي" ،وقال المستجوبون في
بدايته" :شهدت الكويت سلسلة
من أخطر وأكبر الفضائح المالية
ال ـن ــاج ـم ــة عـ ــن االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء عـلــى
األموال العامة في أهم مؤسسات
الدولة المالية والسيادية ،والتي
اتـ ـه ــم ف ـي ـه ــا كـ ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن
وال ـق ـي ــادي ـي ــن ال ـمــؤت ـم ـن ـيــن عـلــى
إدارتـهــا وحماية أمــوالـهــا ،وعلى
الرغم من تعدد الجهات الرقابية
في البالد وردود الفعل الشعبية
ال ـغ ــاض ـب ــة
عليها ،

مهند الساير

في المحور األول ،اتهم المستجوبون رئيس
الــوزراء بأن «المسلك الذي تبناه في حكومته
الماضية استمر فيه بحكومته الحالية ،وهو
عدم قدرته على االلتزام بالحدود الدستورية
المنظمة لعمل السلطة التنفيذية والسياسات
العامة الواجب رسمها ،والتي على أساسها
يتبين توجهات الدولة».
وق ـ ــال ـ ــوا« :وك ـ ــذل ـ ــك ت ـت ـض ــح ال ـم ـس ــؤول ـي ــات

ً
الموثقة رسميا في المؤسسات الحكومية والشركات التي تمتلك
فيها الحكومة ما نسبته  25بالمئة أو أكثر.
 -4عــدم القيام بأية دراســات أو تقييم لحجم األمــوال العامة التي
ّ
تعرضت لالستيالء أو السرقة أو الهدر ،وتأثيرها على الميزانية
العامة للدولة وعلى االقتصاد الوطني.
 -5التقاعس عن القيام بالدراسات الخاصة بمعالجة ظاهرة االعتداء
على األموال العامة وأسبابها ،وطرق القيام بها وأوجه القصور
في التصدي لها.

تف بتعهداتها
المستجوبون :حكومة الخالد لم ِ
●

علي الصنيدح

أكــد مستجوبو رئـيــس مجلس ال ــوزراء،
أن تقديم االستجواب عائد إلى "عــدم وفاء
حكومة الخالد بتعهداتها بإقرار حزمة من
القوانين المتفق عليها" ،وجــاء ذلــك خالل
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـق ــده الـ ـن ــواب د .حسن
جــوهــر ،ومهند الساير ،ومهلهل المضف،
عقب تقديم صحيفة االستجواب ،أمس.
وقال النائب د .حسن جوهر ،إن االتفاق
مع سمو الشيخ صباح الخالد تم في لقاء
مـعــه بمجلس األم ــة مستهل شـهــر فـبــرايــر
ً
ً
ال ـمــاضــي بـحـضــور  15نــائ ـبــا ،مـضـيـفــا أن
ً
"س ـمــوه أق ــر أم ــام  15نــائـبــا ووزيـ ــر الــدولــة
ل ـشــؤون مـجـلــس األم ــة بــأنــه سـيـلـتــزم بهذا
االتفاق".
وأوضح د .جوهر أن االتفاق شمل موافقة
الحكومة على إقــرار حزمة من التشريعات
ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـح ــري ــات وق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب
وتـعــديــل الــائـحــة الــداخـلـيــة لمجلس األمــة
والقوانين المتعلقة بالحبس على جرائم
الرأي.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن "الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ــم ت ـل ـتــزم
بـ ـتـ ـعـ ـه ــداتـ ـه ــا ،إذ قـ ــامـ ــت ب ـس ـح ــب ق ــان ــون
االنتخاب ،وقامت من خالل رئيس مجلس
األمة ورؤســاء بعض اللجان المعنية بوأد
َ
القوانين األخرى ولم يتم رفع تقاريرها على
جدول أعمال جلسة الغد".

بدوره ،قال النائب مهند الساير" ،تحدثنا
ق ـبــل ذلـ ــك ع ــن أه ـم ـيــة تـفـعـيــل ن ــص ال ـم ــادة
 98ال ـتــي ت ـلــزم الـحـكــومــة بـتـقــديــم بــرنــامــج
عملها فور تشكيلها ،لكن مع األسف رئيس
الحكومة لم يقرأ الرسالة التي كانت واضحة
من تاريخ الخامس من ديسمبر الماضي".
وأض ـ ــاف ال ـس ــاي ــر" ،الـ ـي ــوم ن ـقــف أمــامـكــم
ونبين لكم باليقين أن هذه الحكومة ال تنوي
العمل بدليل أنه حتى لما قدمنا البيان قبل
تكليف رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد
قلنا فيه مطالبنا الواضحة وإنه لو لم تلتزم
الحكومة بهذه القوانين ،فلن نتعاون معها".
وأعــرب عن أسفه لتراجع الحكومة بعد
تصريحات رسمية صدرت على لسان رئيس
الوزراء ،وأكدها المتحدث الرسمي للحكومة
ووزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس األمــة بشأن
ً
إدراج القوانين فــي أول جلسة ،معتبرا أن
ذلــك دليل عــدم رغبة الحكومة في التعاون
مع النواب.
وأضـ ــاف "ل ــن نقبل ب ــأي ات ـفــاق يـتــم بين
ال ــرئ ـي ـس ـي ــن ،وال ـ ـيـ ــوم ن ـض ــع الـ ـنـ ـق ــاط عـلــى
الحروف ،ونتقدم بهذين المحورين ،ونعلن
أننا نؤيد أي استجواب يقدم لهذه الحكومة،
ونؤيد عدم التعاون معها ،ونعلن صراحة
ع ــن ع ــدم تـمـكـيــن الـحـكــومــة ال ـتــي ل ــم تلتزم
بالعهد ولم توف به وال تريد اإلصالح".
من جهته ،قال النائب مهلهل المضف ،إن
رئيس ال ــوزراء هو من طلب لقاء مجموعة

ً
الـ  16لبحث مطالبهم ،معتبرا أن مجموعة
الـقــوانـيــن والـتـشــريـعــات ،الـتــي كــانــت محل
اتفاق خالل اللقاء هي مقياس لمدى التعاون
من عدمه مع أي حكومة قادمة.
وشدد على أن تحقيق الصالح العام من
صلب اختصاصات رئيس الوزراء وهو ما
ً
يطالب به نواب األمة ،معتبرا أن "البوادر تدل
على أن سمو رئيس مجلس الوزراء ال يقرأ
مخرجات االنتخابات وال مؤشرات الساحة
السياسية وال ما يطالب به أغلبية أعضاء
مجلس األمة".
وت ـس ــاءل الـمـضــف "ع ــام ي ــراه ــن رئـيــس
الـ ـ ــوزراء وأغ ـل ــب أع ـض ــاء مـجـلــس األمـ ــة من
ً
الواضح أنهم ليسوا معه؟ مضيفا "أنت لم
تحقق رغباتهم التي هي رغبات المواطنين
بتحقيق الصالح العام".
وقال" :منذ أن تسلم الشيخ صباح الخالد
رئاسة الوزراء والكويت وشعبها في العناية
المركزة ،وال نرى أي بوادر النتشال الكويت
مــن العناية الـمــركــزة ،وتــريــدونـنــا أن نبقى
فيها بينما أنتم تسرحون وتـمــرحــون بال
أي محاسبة".
وش ـ ــدد ع ـلــى أن هـ ــذا األم ـ ــر م ــرف ــوض و
لــن يمر وعـلــى هــذا األس ــاس تــم تقديم هذا
االستجواب ،الذي سيؤدي إلى عدم التعاون
ً
وإسقاط حكومة الخالد ،مطالبا بصعوده
المنصة ومواجهة ممثلي األمة.

تأييد نيابي لالستجواب
لقي االستجواب «الثالث» للخالد في دور
االنعقاد االول من المجلس الحالي تأييدا
من عدد من النواب.
وقــال فــارس العتيبي «أؤيــد األستجواب
ال ـم ـقــدم م ــن ال ــزم ــاء ض ــد رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء،
وموقفنا واحــد بعدم التعاون مع الرئيس
من أول استجواب ومازال ...وملتزم بمقاطعة
جلسة القسم».
بــدوره ،قال النائب ثامر السويط «قطعا
ودون أدنى تردد ،أعلن تأييدي لالستجواب
المقدم (ام ــس) لرئيس ال ــوزراء مــن الزمالء
األفــاضــل وكــذلــك أدعــم األسـتـجــواب المقدم

حسن جوهر

النهج لم يتغير

أوجه القصور جسيمة في حماية األموال العامة
 -1عدم اتخاذ اإلجراءات الجادة المطلوبة بحق معامالت شبهات
الفساد المباشرة أو غير المباشرة بشركات مقرها دولة الكويت
أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع الشركة الصينية والحكومة
الماليزية السابقة.
ّ
 -2عدم جدية دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء في حث المواطنين
على تفعيل الرقابة الشعبية في اإلبالغ عن وقائع الفساد ،وعدم
ّ
توفير ضمانات حماية المبلغين.
 -3عدم بيان جرائم االختالسات واالستيالء على األمــوال العامة

امتناع الحكومة
عن تقديم برنامج
ّ
ً
عملها يمثل انتهاكا
ً
صارخا للدستور
وتنصال من اإللزام
الدستوري الوارد في
المذكرة التفسيرية

ل ــه سـلـفــا ،وسـنـتـقــدم بــاالس ـت ـجــوابــات تلو
االستجوابات حتى نتمكن من إقصاء من
ال يـحـتــرم إرادة األم ــة وي ــرت ــاح لمعاداتها
وخ ــذالن ـه ــا وسـتـتـغـلــب إرادة األم ـ ــة رغ ـمـ ًـا
عنهم».
من جانبه ،قال النائب سعود بوصليب
إن «االستجواب المقدم ضد رئيس مجلس
الــوزراء هو استجواب مستحق ،وأنا أعلن
تأييدي الكامل له ،لفشل الرئيس الواضح
والمستمر».
ثامر السويط

وأصدائها السلبية في المجتمع
الـ ــدولـ ــي ،ف ـقــد ت ـفــاق ـمــت ال ـجــرائــم
المتعلقة باألموال العامة بال رادع
حـقـيـقــي ،ودون أن يلقى العديد
من المتهمين فيها الجزاء العادل
والمستحق.
وأضــافــوا" :ولـمــا كانت الدولة
تعاني ،بالتزامن مــع تــوالــي مثل
هذه السرقات الكبرى بحق األموال
العامة ،أزمة مالية وعجزا مستمرا
في الموازنة العامة ،وصلت إلى
ح ــد ن ـض ــوب االح ـت ـي ــاط ــي ال ـعــام
ل ـلــدولــة ،وال ـب ــدء فــي الـسـحــب من
احتياطي األجـيــال الـقــادمــة ،دون
وجود أية رؤى أو
جهود حقيقية
في معالجات
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
لـمــواجـهــة
ه ـ ـ ـ ــذا

مهلهل المضف

ً
المسندة لكل وزارة ،وفقا لمقتضيات العمل
بالمادتين  127 ،123من الدستور ،في حين تم
إصــدار قــرارات بإعادة هيكلة تبعية الهيئات
والمؤسسات والجهات الحكومية للوزراء ،فما
هي المرجعية في آلية توزيعها ،لطالما هناك
ضبابية في السياسات العامة للدولة ،وعدم
وجود برنامج حكومي على ضوئه تم إصدار
تلك القرارات؟»

«ولما كان رئيس مجلس الوزراء يتولى رئاسة جلسات مجلس
الوزراء واإلشراف على تنسيق األعمال بين الوزارات المختلفة ،كما
نصت عليه المادة  127من الدستور ،فإننا نتوجه بهذا االستجواب
إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته ،والمكون من محورين».
ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي الـ ـ ـ ـ ــذي م ـ ــن شـ ــأنـ ــه أن
يهدد البناء المالي والمنظومة
االقـتـصــاديــة لـلــدولــة ،وذل ــك على
حـ ـس ــاب األغ ـل ـب ـي ــة ال ـع ـظ ـمــى مــن
ال ـش ـعــب ال ـك ــوي ـت ــي ،وهـ ــو شــريــك
أص ـي ــل ف ــي ث ـ ــروات ب ـ ــاده ،ال ــذي
يـعــانــي الـتـبـعــات الــوخـيـمــة لهذه
الـ ـج ــرائ ــم ال ـم ـن ـظ ـمــة مـ ــن ال ـن ـهــب
المستمر لألموال العامة".
وق ــال ــوا :وب ـنـ ً
ـاء عـلــى اسـتـمــرار
الكامل
الــدولــة في االعتماد شبه
ّ
على مصدر وحيد للدخل يتمثل
ف ــي ال ـن ـف ــط الـ ـخ ــام الـ ـ ــذي ي ــواج ــه
ً
ً
ان ـخ ـف ــاض ــا ح ـ ـ ــادا ف ــي األسـ ـع ــار،
ومزيد من التحديات المستقبلية
بسبب تنامي تكنولوجيا مصادر
الـ ـط ــاق ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة ،ب ـم ــا ي ـنــذر
بمشكالت جسيمة فــي السنوات
القادمة ذات دالالت خطيرة على
إدارة مرافق الدولة وتوفير الموارد
الـ ــازمـ ــة ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـت ـن ـمــويــة،
فــي ظــل ات ـســاع شــريـحــة الشباب
ال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ـع ـق ــود مـ ــن ال ــزم ــن،
وفـ ــق م ــا ه ــو م ــوث ــق ف ــي ت ـقــاريــر
الـجـهــات الرقابية داخ ــل الكويت
وخارجها من المرجعيات الدولية
الـمـعـتـبــرة ،ومـنـهــا عـلــى سبيل
المثال ديوان المحاسبة وهيئة
مكافحة الفساد (نزاهة) ومنظمة
الشفافية الدولية.
واستطردوا قائلين :ولما كان
الحفاظ على المال العام وحمايته
وم ـ ـ ـطـ ـ ــاردة ال ـم ـت ـط ــاول ـي ــن عـلـيــه
ب ــاإلج ــراءات السلمية والـحــازمــة
وت ـ ـتـ ـ ّـبـ ــع ت ـن ـق ــل حـ ــركـ ــة األم ـ ـ ـ ــوال
المنهوبة بكل الوسائل القانونية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة مـ ــن أهـ ـ ــم وأخ ـط ــر
واجبات الحكومة التي تنحصر
المسؤولية األكبر فيها على عائق
ّ
ويعرضه
رئيس مجلس الــوزراء،
ال ـت ـق ــاع ــس أو ع ـ ــدم ب ـ ــذل الـجـهــد
المطلوب في حماية ثروات الدولة
وحقوق الشعب أمام الله والتاريخ
للمساءلة البرلمانية ،باعتبار ذلك

ً
ً
دستوريا له في ّ
تحمل
استحقاقا
مسؤولية رســم السياسة العامة
للدولة وتنفيذ إدارتها باقتدار.

مساءلة القيادات
وات ـه ــم الـمـسـتـجــوبــون رئـيــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ــأن ــه أخ ـف ــق وف ـش ــل في
الدفاع عن األموال العامة والعمل
عـ ـل ــى اس ـ ـ ـتـ ـ ــردادهـ ـ ــا وم ـح ــاس ـب ــة
مــرتـكـبـيـهــا وم ـعــاون ـي ـهــم ،ناهيك
بـمـســاء لــة ال ـق ـيــادات الـتــي تتولى
رئ ـ ــاس ـ ــة األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
الحكومية لقصورهم وتهاونهم
لمنع تلك ال ـت ـجــاوزات الجسيمة
التي كبدت أموال الدولة والشعب
ال ـك ــوي ـت ــي مـ ـئ ــات ال ـم ــاي ـي ــن مــن
ال ــدن ــانـ ـي ــر ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يــوجــب
ً
مـســاء لـتــه سـيــاسـيــا م ــن السلطة
الـتـشــريـعـيــة ،بــاعـتـبــارهــا الرقيب
الــدس ـتــوري والـشـعـبــي األول في
دولة الكويت.
ولــم يقفوا عند ذلــك ،بل قالوا:
"كما يتعزز االستحقاق الرقابي
وال ـم ـس ــاء ل ــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة لسمو
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ت ـعـ ّـمــده
في التهاون عن اإلجابة عن عدد
كبير مــن األسئلة البرلمانية في
صلب اختصاصاته ،وفي صميم
ما دعا إليه بيان مجلس الــوزراء
بـتــاريــخ  20مــايــو  2020الـمـشــار
إل ـيــه أع ـ ــاه ،حـيــث تـضـمـنــت تلك
األس ـئ ـلــة الـبــرلـمــانـيــة االسـتـعــام
وتبيان الحقيقة حول اإلجــراءات
الفعلية التي اتخذها سمو الرئيس
ً
ش ـخ ـص ـيــا ب ـمــا ك ـلــف ب ــه مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي م ـت ــاب ـع ــة ال ـق ـضــايــا
المتعلقة بــاالعـتــداء على األمــوال
ً
العامة ومالحقة الفاسدين ،امتثاال
للنطق السامي لحضرة صاحب
السمو أمير البالد".
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سنراعي
في وضع
االختبارات
مسألة التعليم
عن بعد
واألسئلة في
مستوى مناسب

جودة التعليم
على المحك
ونجاح
المحاولة
يعكس أهمية
«الورقية»
لسهولة العبث
باإللكترونية

ت ـحــت ش ـع ــار "ص ـح ــة الـطـلـبــة"
تـعــرضــت "ال ـص ـحــة االلـكـتــرونـيــة"
ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة ل ـ ـخـ ــرق ت ـط ــال
ت ــرددات ــه أي ـضــا "ص ـحــة الـشـهــادة
ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة ومـ ـسـ ـت ــوى ال ـط ـل ـب ــة"
اس ـت ـن ــادا الـ ــى م ـطــال ـبــة "ال ـه ـك ــرز"
الـ ــذيـ ــن اخـ ـت ــرق ــوا حـ ـس ــاب وزارة
ال ـتــرب ـيــة ب ــإع ــادة ال ـن ـظــر ف ــي ق ــرار
إجراء االمتحانات الورقية لطلبة
الـ ـشـ ـه ــادة ال ـث ــان ــوي ــة وال ـم ـطــال ـبــة
بإلغاء هــذا الـقــرار ليكون البديل
ترفيعا تلقائيا على غرار ما حدث
الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ال ـم ــاض ــي تحت
وطأة تداعيات "كورونا".
وبينما أعلن مركز التواصل
الـ ـحـ ـك ــوم ــي مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس االول
ت ـ ـعـ ــرض ح ـ ـسـ ــاب الـ ـت ــربـ ـي ــة فــي
"تويتر" لعملية اختراق ،أعلنت
وزارة ال ـتــرب ـيــة م ــن ج ـه ـت ـهــا أن
حـســابـهــا عـلــى مــوقــع الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ت ـعــرض لــاخ ـتــراق
قرابة الثامنة مساء.
وق ــال مــديــر الـعــاقــات العامة
فـ ـ ــي وزارة ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة ض ـ ـيـ ــدان
العجمي انه تم اختراق الحساب
وأن ا لـ ـمـ ـخـ ـتـ ـصـ ـي ــن فـ ـ ــي ادارة
نظم المعلومات يعملون على
اس ـت ـعــادة ال ـح ـســاب ،فــي الــوقــت
الذي كان مخترق الحساب يضع
رسائله على الـحـســاب ،مطالبا
ال ــوزارة بالتراجع عن قــرار عقد

ال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن ب ــاألنـ ـظـ ـم ــة لــدي ـهــا
بالعمل عـلــى اسـتـعــادة الحساب
وتـعـطـيــل األع ـم ــال ال ـتــي ق ــام بها
الشخص الــذي اخـتــرق الحساب،
موضحا أن هذا التصرف ال يعكس
سوى أن الشخص عديم االحساس
بالمسؤولية.
وأضاف المقصيد أن الشخص
ارتكب مخالفة صريحة للقانون
ت ــوج ــب ال ـع ـق ــوب ــة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن
الوزارة ماضية في اجراءاتها في
الـبــدء بالتجهيزات الــازمــة لعقد
اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـص ــف ال ـث ــان ــي عشر
ب ـم ــوع ــده ــا مـ ــن خ ـ ــال اج ـهــزت ـهــا
المختلف.
وأشار إلى أن الجهات المعنية
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة تـ ـق ــوم ب ـع ـم ـل ـهــا مــن
أجــل اتـمــام االس ـت ـعــدادات الــازمــة
ل ــاخ ـت ـب ــارات وفـ ــق ال ـخ ـطــة الـتــي
تــم االع ــان عنها والـتــي تتضمن
تــوزيــع الـطـلـبــة وض ـمــان التباعد
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وت ــوفـ ـي ــر الـ ـش ــروط
التي اقرتها السلطات الصحية،
الفـتــا إل ــى أن كــل ه ــذه االجـ ــراءات
تتم من خالل التعاون والتنسيق
مــع المعنيين فــي وزارة الصحة
واللجنة المشتركة بين التربية
والصحة.
وذكــر أن "التربية" تــرى أهمية
ع ـق ــد اخـ ـتـ ـب ــارات ورقـ ـي ــة ل ـقـيــاس
مستوى التحصيل العلمي للطالب

االخـتـبــارات الــورقـيــة واستمرار
التقييم االلكتروني للطلبة.
الخرق الذي يبدو حدثا عاديا
قد يتعرض له اي حساب او موقع
ل ـل ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي يـصـبــح
استثنائيا اذا ما تجاوزت خلفياته
مجرد الخرق الى تسجيل موقف
ورس ــال ــة ب ــدت واض ـحــة مــن خــال
مطالبة المخترقين وزارة التربية
بالتراجع عــن قــرارهــا بشأن عقد
االختبارات الورقية لطالب الصف
الثاني عشر.

محاوالت يائسة
وف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـخ ـ ــرق
وخلفياته ،أكدت "التربية" مضيها
قدما فــي خطتها للتجهيز لعقد
االخـ ـتـ ـب ــارات ال ــورق ـي ــة لـلـثــانــويــة
العامة والتي من المقرر أن تبدأ
فــي نهاية مــا يــو المقبل ،معتبرة
أن ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـب ــائ ـس ــة
واليائسة لــن تثنيها عــن اصــاح
مسار االختبارات ووقف النجاح
والتفوق الوهمي الذي بات بعض
الطلبة يعتبرونه حقا مكتسبا.
وقـ ـ ـ ــال وك ـ ـيـ ــل وزارة ال ـت ــرب ـي ــة
ب ـ ـ ــاالن ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ف ـ ـي ـ ـصـ ــل الـ ـمـ ـقـ ـصـ ـي ــد
ل ـ "الـجــريــدة" أن ال ــوزارة وبمجرد
علمها بعملية ا خـتــراق حسابها
ع ـل ــى "ت ــويـ ـت ــر" ق ــام ــت مـ ــن خ ــال

السـيـمــا فــي الـصــف الـثــانــي عشر
الذين سيتم تخريجهم ومنحهم
شهادات تؤهلهم لدخول التعليم
االكـ ــادي ـ ـمـ ــي وب ــالـ ـت ــال ــي الب ـ ــد مــن
قياس حقيقي لمستوى التحصيل
ال ـع ـل ـم ــي الـ ـ ــذي ت ـح ـص ـل ــوا ع ـل ـيــه،
م ـش ــددا عـلــى أن الـ ـ ــوزارة ستقوم
تنفيذ خطة االشتراطات الصحية
والتدابير الالزمة وسيتم التأكد
من تنفيذها في كل المدارس التي
ستعقد بها االختبارات وستكون
ه ـن ــاك م ـتــاب ـعــة م ــن ق ـبــل الـتــربـيــة
واعـ ـض ــاء الـلـجـنــة الـمـشـتــركــة مع
الصحة والذين سيكون لهم دور
فــي المتابعة والمراقبة لتطبيق
هذه االشتراطات.
وأشار إلى أن التربية ستراعي
فـ ــي ع ـم ـل ـي ــة وضـ ـ ــع االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
نوعية التعليم عن بعد الذي طبق
خ ــال الـسـنــة ال ــدراس ـي ــة الـحــالـيــة
بسبب جائحة كورونا وستكون
االسئلة في مستوى مناسب لهم.

دالالت الخرق

لـ ـلـ ـط ــاب عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ج ـ ــودة
الـتـعـلـيــم ح ـتــى ل ــو كـ ــان ثمنها
وص ـ ـ ــول مـ ـخ ــرج ــات تـعـلـيـمـيــة
ض ـع ـي ـف ــة إلـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــوق ال ـع ـم ــل
لتكون حجر عثرة امام التنمية
والتطور".
وت ـ ـض ـ ـيـ ــف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ان
م ـجــرد ال ـخــرق يــؤكــد ان قــرار
الـ ـ ـ ــوزارة ب ــاج ــراء اخ ـت ـب ــارات
ورقية تقليدية أمر صحيح،
بدليل ان "الهاكرز" استطاع
اخ ـتــراق الـبــرامــج واالجـهــزة
االلكترونية وهو أمر متاح
اي ـ ـض ـ ــا ف ـ ــي االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات
االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة خ ـصــوصــا
بـعــدمــا اك ــدت المعلومات
التربوية حصول عمليات
غش كثيرة في االختبارات
السيما في بعض الكليات
وهو ما قد ينسحب تاليا
على اختبارات الكترونية
ل ـع ـش ــرات االف الـطـلـبــة
بالثانوية.

م ــن جـهـتـهــا اع ـت ـب ــرت م ـصــادر
تــربــويــة ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ان رســالــة
"الهاكرز" تؤكد وجود من يسعى
الستمرار "مهزلة النجاح الوهمي
والحصول على الدرجات والمراكز
التي ال تعكس المستوى الحقيقي

رسا

لة الهاكرز على

موقع «التربية»

«حق االختيار» يطالب «التعليم الخاص» بافتتاح المدارس الجاهزة
• ممثلو التجمع دعوا للعودة التدريجية ومعاملة القطاع التربوي الخاص أسوة بـ«الحكومي»
• الالفي :سنرفع مطالبهم للمسؤولين لبحثها والعودة مرتبطة بالتقديرات الصحية
•

فهد الرمضان

ناشد ممثلو تجمع "حــق االختيار" وعدد
من أولياء األمور وكيل قطاع التعليم الخاص
وال ـن ــوع ــي ب ـ ـ ــوزارة ال ـتــرب ـيــة د .عبدالمحسن
الحويلة ،السماح بافتتاح عــدد من المدارس
ً
الجاهزة حاليا ،وعدم االنتظار حتى سبتمبر
ال ـم ـق ـب ــل ،م ــؤك ــدي ــن أن ال ـ ـم ـ ــدارس وف ـ ـ ــرت كــل
االشتراطات ،ولديها القدرة على حفظ سالمة
الطلبة.
وقال ممثلو التجمع ،في بيان لهم ،سلموه
للمدير العام لإلدارة العامة للتعليم الخاص د.
سلمان الالفي ،لــدى استقباله لهم في مكتبه
صباح أمس ،إنهم مجموعة من أولياء األمور،
ويـقــدرون جهود ال ــوزارة بتفعيل التعليم عن
بعد ،الــذي أدى إلى تعاون مجتمعي ،وأعطى
ً
دورا أكبر ألولـيــاء األم ــور فــي تعليم أبنائهم،
الفتين إلــى أنهم يقدرون كذلك الـقــرارات التي
تهتم بسالمة وصحة أبنائهم والمجتمع ككل.

العودة التدريجية
وأضــافــوا":نــريــد أن نخطو خـطــوة جديدة
في هذا التعاون ،إذ نرى من الضروري أن تبدأ
عملية العودة التدريجية إلى المدارس من اآلن،
ً
ً
خصوصا أن هناك عددا من المدارس الخاصة

وفد «حق االختيار» وأولياء األمور خالل لقاءالمسؤول التربوي أمس (تصوير نوفل إبراهيم)
جــاهــزة ومـهـيــأة وف ــق االش ـتــراطــات الصحية
الالزمة للتصدي لفيروس كورونا" ،موضحين
ً
أنها خطوة مهمة جدا ،إذ ستمكن من التعرف
على مالءمة هذه التجهيزات من خالل العودة
التدريجية قبل العودة الكاملة المتوقعة في
سبتمبر المقبل ،مما سيمكن وزارتي التربية
والصحة ،إضافة إلى المدارس التي بإمكانها أن
ً
ً
تفتح تدريجيا والمدارس األخرى وأيضا أولياء
األمور من التعرف على الوضع ومدى الحاجة

إلى تحسين أو تغيير بعض األمور من خالل
مرحلة التعليم المدمج المقترحة.
وطــال ـبــوا "الـتــربـيــة" بالتعامل مــع القطاع
الـ ـخ ــاص بـشـكــل مـخـتـلــف وع ـ ــدم ربـ ــط ع ــودة
طلبة المدارس الخاصة بالمدارس الحكومية
ً
تماما ،كما فعلت مع مدارس ذوي االحتياجات
الخاصة ،مشيرين إلى أنهم يدعون إلى المرونة
في سياسة وزارة التربية تجاه التعليم الخاص
وعدم النظر بموضوع التعليم بطريقة شمولية.

ً
«زكاة سلوى» تطلق حملة لكفالة  50يتيما
أع ـلــن رئ ـيــس زكـ ــاة س ـلــوى ال ـتــاب ـعــة لجمعية
النجاة الخيرية الشيخ بدر العقيل ،إطالق حملة
ً
لكفالة  50يتيما خارج الكويت.
وأوضح العقيل ،في تصريح أمس ،أن "مشروع
كفالة األي ـتــام يعد مــن أهــم الـمـشــاريــع لــديـنــا ،إذ
نكفل ما يقارب من  5000يتيم خارج الكويت في
 11دولة".
وأضاف أن هؤالء األيتام بحاجة ماسة إلى هذه
الكفالة التي توفر لهم حاجاتهم األساسية من
غذاء وكساء وتعليم ،داعيا المحسنين وأصحاب

األيادي البيضاء على المساهمة في كفالة األيتام.
وأكــد أن زكــاة سلوى تلبي رغبات الكفالء في
تـقــديــم الـعـيــديــة وال ـك ـســوة لـلـيـتـيــم وغ ـيــرهــا من
الخيرات التي يجود بها المحسنون ،مشيرا إلى
أن الكفالة تتم بالتنسيق مــع وزارت ــي الـشــؤون
والخارجية من خالل الجمعيات الرسمية.

التقديرات الصحية
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أكـ ــد ال ـمــديــر ال ـع ــام للتعليم
الخاص باإلنابة د .سلمان الالفي ،أنه سيرفع
هــذه المطالب إلــى مسؤولي القطاع وال ــوزارة
ً
لبحثها ودراستها بشكل مستفيض ،مبينا أن
قرارات عودة الدراسة بالمدارس تخضع لتقدير
السلطات الصحية ومجلس الـ ــوزراء ،وهناك
تعاون وتنسيق بين "التربية" وهــذه الجهات

لما فيه مصلحة وسالمة المجتمع.
وأض ــاف الــافــي ،أن ال ــوزارة تعمل للتأكيد
عـلــى ال ـت ــزام ال ـم ــدارس بتطبيق االش ـتــراطــات
ال ـص ـح ـيــة ،وه ـن ــاك ف ــرق تـعـمــل ع ـلــى متابعة
هــذا األم ــر بالتنسيق مــع السلطات الصحية
ً
واللجنة المشتركة ،الفتا إلى أن اإلدارة حثت
جميع المدارس على تسجيل العاملين لديها
في منصة التطعيم كي تكون جاهزة مع عودة
الدراسة.
ً
وأشـ ــار إل ــى أن "الـتــربـيــة" عـمــومــا واإلدارة
ال ـعــامــة للتعليم ال ـخ ــاص يـعـمـلــون ف ــي خط
ـواز لمعالجة مـشــاكــل وم ـعــوقــات التعليم
م ـت ـ ٍ
بسبب الجائحة ،بالتعاون والتنسيق الكامل
مع السلطات الصحية لضمان سالمة الطلبة
وأسرهم والمجتمع ككل.

«المعلمين» :االختبارات
الورقية ال تناسب «األونالين»

مطالب وأولويات التجمع
وأكدت مذكرة "حق االختيار" على مطلبين
أساسيين يندرجان ضمن األولويات هما:
 -١السماح لـلـمــدارس الخاصة المستعدة
والمتمكنة بفتح أبوابها بأقرب وقت للتعليم
الـمــدمــج -٢ .الـبــدء بحملة لتشجيع التطعيم
لجميع المعلمين وموظفي المدارس الخاصة،
عالوة على التأكيد على حق ولي االمر باختيار
نظام التعليم األنسب ألبنائه.

اعتبرت جمعية المعلمين أن االختبارات
ال ــورقـ ـي ــة س ـت ـب ـقــى م ــره ــون ــة ب ــاع ـت ـب ــارات
مفصلية عديدة.
وقالت الجمعية ،في بيان أمس ،يصعب
توفير الضمانات واالح ـتــرازات الصحية
التي ّ
تؤمن الحماية الكاملة للطلبة واألسر
الـتـعـلـيـمـيــة ،إل ــى جــانــب ال ـحــاجــة الـمــاســة
لوجود خطة واضحة آللية االختبارات.
وأشار أمين السر عايض السبيعي إلى أن
موقف الجمعية من هذه القضية كان واضحا،
حيث كــان مــن المفترض على "الـتــربـيــة" أن
تــأخــذ ف ــي االع ـت ـبــار تـطـبـيــق ن ـظــام التعليم
المدمج قبل اعتماد االختبارات الورقية.
وأضاف إلى أن آلية نظام االختبارات
ا لــور قـيــة ال يـمـكــن أن تـتـنــا ســب مــع نظام
ّ
ال ـت ـع ـل ـي ــم عـ ــن ُب ـ ـعـ ــد ،فـ ــي ظـ ــل ق ــل ــة وق ــت
الحصص التعليمية وعدم تعديل الخطط
الدراسية.

«حماية البيئة» تتحفظ عن إقامة مشروعات
إنشائية في مواقع «جيولوجية»
•

عادل سامي

أ كــدت الجمعية الكويتية لحماية
ال ـب ـي ـئ ــة قـ ـي ــام ف ــرق ـه ــا ال ـت ـخ ـص ـص ـيــة
بــرصــد إقــامــة م ـشــاريــع إنـشــائـيــة في
مواقع وأماكن ذات أهمية جيولوجية،
الفتة إلى أن مثل تلك المشاريع بهذه
المواقع لها مــردودات بيئية وعلمية
كسياحة بيئية واعدة.
وأع ـل ـن ــت الـجـمـعـيــة ف ــي ب ـي ــان لها
تفاعال مــع إح ــدى الـصــور المتداولة
ع ـبــر وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي

والمعنية بإقامة مشروع إنشائي في
أحد المواقع ذات األهمية الجيولوجية
والعلمية ،انها تبدي موافقتها على
الـ ــدفـ ــع ب ـع ـج ـلــة ال ـت ـن ـم ـيــة فـ ــي ال ـب ــاد
وانطالق المشاريع اإلسكانية بيد أنها
تتحفظ عن إنشاء المشاريع في كامل
األماكن ذات الحساسية البيئية كونها
تـمـثــل ع ـن ـصــرا م ــؤث ــرا م ــن الـعـنــاصــر
والموروثات الطبيعية في البالد.
ودعـ ـ ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـ ــى االح ـت ـف ــاظ
ببعض تلك المكونات والـمــوروثــات
الطبيعية أو تسويرها كمعلم وصرح

علمي وتاريخي وجيولوجي ،مؤكدة
وضـ ــع دراسـ ـ ــات ال ـ ـمـ ــردود والـتـقـيـيــم
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي فـ ـ ــي ط ـل ـيـ ـع ــة االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات
واالهتمام ،وموجهة بيانها للجهات
الـمـعـنـيــة وذات ال ـع ــاق ــة ف ــي ال ــدول ــة
ب ــال ـن ـظ ــر فـ ــي ذل ـ ــك ض ـم ــان ــة لـحـمــايــة
والحفاظ على اإلرث الطبيعي والبيئي
للبالد.
وأشارت إلى أن األضلع الصخرية
م ـ ـيـ ــزت الـ ـس ــاح ــل الـ ـجـ ـن ــوب ــي ل ــدول ــة
ل ـل ـكــويــت وه ـ ــي ت ـس ـمــى ف ــي الـلـهـجــة
الكويتية البنايا وهي ما يطلق

على امـتــداد سلسلة مرتفعات كانت
ظ ــاه ــرة بـشـكــل واضـ ــح م ــن مـســافــات
بعيدة عــن الـشــاطــئ ،وت ــراوح ارتـفــاع
األض ـلــع الـصـخــريــة بـيــن  5و 15مترا
وهـ ـ ــي عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن رواس ـ ـ ـ ــب ب ـحــريــة
وريـ ـحـ ـي ــة مـ ــن ال ـ ـشـ ــواطـ ــئ ال ـق ــدي ـم ــة.
وخلصت دراس ــات الباحثين إلــى أن
هــذه المنطقة تعكس تغيرات سطح
البحر في الخليج العربي خالل  8آالف
سنة ،ويتجاوز عمر أقدم ضلع منها
 23ألف سنة.

أضالع الخيران وما تحويه من جيولوجية وكائنات حية
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«التمييز» :خطأ شركات الطيران عن واقعة
التأخير مفترضً ...وعليها تعويض الركاب
ةديرجلا

•
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قصر العدل

• ملزمة بتسليمهم تذاكر السفر مبينا فيها وقت الوصول وتاريخه
• لكي يرفع الناقل الجوي مسؤوليته عليه إثبات تفاديه الضرر أو عدم إهماله
• تفسير النصوص القانونية واالتفاقيات الدولية من صميم عمل محكمة التمييز
حسين العبدالله

أكدت محكمة التمييز أن
مسؤولية الناقل الجوي الدولي
عن الضرر الناشئ عن التأخير
في نقل الركاب مبنية على
الخطأ التعاقدي المفترض في
جانبه ويلتزم بالتعويض عن
هذا الضرر مادام الراكب قد
أثبت «واقعة التأخير» فقط
إلزامه بإثبات خطأ الناقل
المفترض.

باعتبار الكويت
ً
عضوا في صندوق
النقد الدولي يتم
حساب التعويض
بالدينار بما يعادل
وحدة حقوق
السحب يوم صدور
الحكم ال بالذهب

أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز
ال ـت ـجــاريــة ،بــرئــاســة الـمـسـتـشــار
خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ـمـ ــزي ـ ـنـ ــي ،أن ت ـف ـس ـيــر
النصوص القانونية واالتفاقات
ال ــدول ـي ــة الـ ـم ــراد تـطـبـيـقـهــا على
وقــائــع الطعون المطروحة على
م ـح ـك ـم ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز ،مـ ــن صـمـيــم
عملها وأولى واجباتها ،للوصول
إل ــى مـعــرفــة حـكــم ال ـقــانــون فيما
هــو مـعــروض عليها ،وإذا كانت
ن ـ ـصـ ــوص االتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات ال ــدولـ ـي ــة
وال ـم ـعــاهــدات وال ـقــانــون ال لبس
فيها أو غموض ،فال يجوز تحت
س ـت ــار ال ـت ـف ـس ـيــر االن ـ ـحـ ــراف عــن
مؤداها الواضح إلــى معنى آخر
لم يقل بها.
وأضــافــت المحكمة« :لـمــا كان
قــد ص ــدر الـقــانــون رق ــم  30لسنة
 2002ب ـم ــواف ـق ــة الـ ـك ــوي ــت عـلــى
ات ـفــاق ـيــة تــوح ـيــد ب ـعــض قــواعــد
الـنـقــل ال ـج ــوي ال ــدول ــي الـمــوقـعــة
في مونتريال بتاريخ 1999/5/٢٨
والـمـنـشــور بــالـجــريــدة الرسمية
فــي  ،2002/2/١٢وكــان النص في
الـمــادة  55مــن االتفاقية على أن
(ت ــرج ــح ه ــذه االت ـفــاق ـيــة عـلــى أي
قواعد تنطبق على النقل الجوي
الــدولــي ،)...مـفــاده أن أحـكــام هذه
االتفاقية تسري مجری تشريعات
الدولة ،وتصبح قانونا خاصا من
قوانينها ،وتلتزم المحاكم بإعمال
القواعد التي وردت بها من تاريخ
نـشــرهــا بــالـجــريــدة الــرسـمـيــة في
 ،2002/2/١٢فتكون أحكامها هي
الــواجـبــة االت ـبــاع دون مــا عــداهــا
م ــن ات ـف ــاق ــات دول ـي ــة أو قــوانـيــن
ســابـقــة متعلقة بــالـنـقــل الـجــوي،
ُ
والـتــي تـعــد منسوخة بمقتضى
األحكام الجديدة ،ذلك أنه مع قيام
قانون خاص ال يرجع إلى أحكام
الـقــانــون الـعــام أو غـيــره إال فيما
فات القانون الخاص من أحكام».

نقل الركاب

لحساب التعويض
عن التأخير في نقل
الركاب أو األمتعة
يوم صدور الحكم
طريقتان

التعويض المقرر
بسبب الضرر الناشئ
عن التأخير يشمل
الضرر بنوعيه
المادي واألدبي

وتابعت «التمييز»« :لما كانت
المادة  22من هذه االتفاقية تنص
على أن ( -1في حالة الضرر الناتج
عن التأخير في نقل الركاب ،كما
هــو مـبـيــن فــي ال ـم ــادة  ،19تكون
مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ
 4150وحدة حقوق سحب خاصة
عن كل راكب 5- ... 4- ... 3- ... 2- ،ال
تسري األحكام الــواردة أعاله في
الفقرتين  1و 2مــن هــذه الـمــادة،
إذ ث ـبــت أن ال ـض ــرر ق ــد ن ـتــج عن
فعل أو امتناع من جانب الناقل
أو تــاب ـع ـيــه أو وكـ ــائـ ــه ،بـقـصــد
إحــداث ضرر أو برعونة مقرونة
بإدراك أن ضررا سينجم عن ذلك
فــي الغالب .ويشترط أيـضــا ،في
حــالــة وقـ ــوع الـفـعــل أو االمـتـنــاع
م ــن أح ــد ال ـتــاب ـع ـيــن أو ال ــوك ــاء،
إثـبــات أن هــذا الـتــابــع أو الوكيل
كان يتصرف في نطاق ممارسته
لوظيفته) ،والنص في المادة 23
مــن االتـفــاقـيــة ذات ـهــا عـلــى ( 1-أن
المبالغ المبينة في شكل وحدات
ح ـ ـقـ ــوق الـ ـسـ ـح ــب الـ ـخ ــاص ــة فــي
هــذه االتـفــاقـيــة تشير إلــى وحــدة
حـقــوق الـسـحــب الـخــاصــة حسب
تـعــريــف ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي.
وي ـتــم تـحــويــل ه ــذه الـمـبــالــغ إلــى
العمالت الوطنية ،عند التقاضي،
ً
وفقا لقيمة تلك العمالت مقومة
بـ ـ ــوحـ ـ ــدات ال ـ ـس ـ ـحـ ــب الـ ـخ ــاص ــة
ُ
ي ـ ــوم ص ـ ــدور الـ ـحـ ـك ــم .وت ـح ـســب
ق ـي ـمــة ال ـع ـم ـل ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ــدول ــة
ط ــرف عـضــو فــي ص ـنــدوق النقد
الــدولــي مـقــومــة بــوحــدات حقوق
السحب الـخــاصــة ،وفـقــا لطريقة
الـتـقــويــم الـتــي يطبقها صـنــدوق
النقد الدولي بالنسبة لعملياته
ومعامالته السارية يــوم صــدور
ال ـح ـك ــم .وت ـح ـســب قـيـمــة الـعـمـلــة
الوطنية بوحدات حقوق السحب
ً
الخاصة الدولة طرف ليس عضوا
في صندوق النقد الــدولــي ،وفقا
ل ـل ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي تـ ـح ــدده ــا ه ــذه
ال ــدول ــة 2- .غ ـيــر أن ال ـ ــدول الـتــي
ليست أعضاء في صندوق النقد
الدولي ،والتي ال تسمح قوانينها
بتطبيق أحكام الفقرة  1من هذه
المادة ،يجوز لها ،عند التصديق
أو االنـضـمــام أو فــي وقــت الحــق،
أن تعلن أن مسؤولية
الناقل

خالد المزيني

المنصوص عليها في المادة 21
محدودة بمبلغ  1500000وحدة
نقدية عن كل راكب ،عند التقاضي
داخ ــل إقـلـيـمـهــا ،وبـمـبـلــغ 62500
وحدة نقدية عن كل راكب بالنسبة
للفقرة  1من الـمــادة  ،22وبمبلغ
 15000وحدة نقدية عن كل راكب
بالنسبة للفقرة  2من المادة ،22
وبمبلغ  250وحدة نقدية عن كل
كيلوغرام بالنسبة للفقرة  3من
المادة  .22وهذه الوحدة النقدية
تعادل خمسة وستين مليغراما
ونـصـفــا مــن الــذهــب بنسبة نقاء
تبلغ تسعمئة في األلــف .ويجوز
تـ ـح ــوي ــل الـ ـمـ ـب ــال ــغ إلـ ـ ــى ال ـع ـم ـلــة
الوطنية المعنية بأرقام مجبورة
الكسور .ويتم تحويل هذه المبالغ
إلى العملة الوطنية طبقا لقانون
الدولة المعنية.»)...

المسؤولية
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ــى أن ال ـ ـم ـ ــادة 25
ن ـص ــت ع ـل ــى أن «يـ ـج ــوز لـلـنــاقــل
أن يـشـتــرط خ ـضــوع عـقــد الـنـقــل
لـ ـ ـح ـ ــدود مـ ـس ــؤولـ ـي ــة أع ـ ـلـ ــى مــن
ال ـحــدود الـمـنـصــوص عليها في
هــذه االتفاقية ،أو أنــه ال يخضع
أي ح ـ ـ ــدود ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة» ،بـمــا
م ـفــاده أن ــه ف ــي حــالــة الـتـعــويــض
عــن ال ـضــرر الـنــاتــج عــن التأخير
ف ــي نـقــل ال ــرك ــاب -أو غـيــرهــا من
باقي الحاالت الخاصة باألمتعة
والبضائع -فقد وضعت االتفاقية
ً
حدا أقصى للتعويض ،بأن يكون
م ـ ـحـ ــدودا ب ـم ـب ـلــغ  4150وحـ ــدة
حـ ـق ــوق سـ ـح ــب خ ــاص ــة عـ ــن كــل
راكب ،ومن ثم فإنه ليس لمحكمة
الـمــوضــوع أن تـجــاوز هــذا الحد
ع ـنــد ت ـقــديــر ال ـت ـعــويــض الـجــابــر
للضرر الناشئ عــن التأخير إال
ف ــي حــال ـت ـيــن؛ األول ـ ــى إذا أث ـبــت
الراكب باعتبار أن هذا األمر مقرر
لمصلحته  -أن الضرر قد نتج عن
فعل أو امتناع من جانب الناقل أو
تابعيه أو وكالئه بقصد إحداث
ه ــذا ال ـضــرر أو بــرعــونــة مقترنة
بإدراك أن ضررا سيحدث نتيجة
ل ـه ــذا ف ــي ال ـغ ــال ــب ،وأن تـصــرف
ت ــاب ـع ـي ــه أو وك ــائ ــه ك ـ ــان أث ـن ــاء
وبسبب ممارستهم لوظيفتهم
وص ـفــات ـهــم .وال ـثــان ـيــة إذا اتـفــق
الـنــاقــل عـلــى خـضــوع عـقــد النقل
ل ـح ــدود أع ـلــى م ــن تـلــك ال ـح ــدود،
أو أنــه ال يخضع ألي حــدود بما
يجوز تجاوزها.

العملة الوطنية
وقالت المحكمة« :الفقرة األولى
من المادة  23من االتفاقية عرفت
هذه المبالغ التي في شكل وحدات
ح ـقــوق الـسـحــب ال ـخــاصــة بأنها
تشير إلــى وحــدة حقوق السحب
الخاصة حسب تعريف صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ،ويـتــم احتسابها
بتاريخ صــدور الحكم في دعوى
المسؤولية المقامة بين الراكب
والناقل الجوي الدولي ،إال أن هذه
الـمــادة فــرقــت فــي طريقة تحويل
هذه الوحدة إلى العملة الوطنية،
ما بين ما إذا كانت الدولة الطرف
في االتفاقية عضوا في صندوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي أم ال ،فـ ــإذا كــانــت
ع ـضــوا فــي ال ـص ـنــدوق :فتحسب
قيمة العملة الوطنية لها مقومة
(بوحدات حقوق السحب الخاصة
وفقا لطريقة التقويم التي يطبقها
صندوق النقد الدولي لعملياته
ومعامالته الـســاريــة يــوم صــدور
ال ـح ـك ــم) .أمـ ــا إذا كــانــت
ليست

عضوا في صندوق النقد الدولي:
فـنــص عـلــى حــالـتـيــن ف ــي طريقة
ال ـح ـســاب؛ األولـ ــى تـحـســب قيمة
ال ـع ـم ـلــة الــوط ـن ـيــة ل ـهــا ب ــوح ــدات
ح ـق ــوق ال ـس ـحــب ال ـخ ــاص ــة وفـقــا
ل ـل ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي تـ ـح ــدده ــا ه ــذه
الدولة .والثانية ،إذا كانت قوانين
هذه الدولة -أي التي ليست عضوا
بالصندوق  -ال تسمح قوانينها
بتطبيق أحكام الفقرة  1من المادة
 23فيجوز لها ،عند التصديق أو
االنضمام أو في أي وقت الحق ،أن
تعلن أن قيمة التعويض محدود
بـمـبـلــغ  1500000وحـ ــدة نـقــديــة
عن كل راكب عند التقاضي داخل
إقليمها ،وبمبلغ  62500و حــدة
ن ـق ــدي ــة ع ــن ك ــل راكـ ـ ــب بــالـنـسـبــة
ل ـل ـف ـقــرة  1م ــن الـ ـم ــادة  ،22وهــي
ال ـخــاصــة بــال ـضــرر ع ــن الـتــأخـيــر
عن نقل الــركــاب ،...وهــذه الوحدة
ال ـن ـق ــدي ــة تـ ـع ــادل  65م ـل ـي ـغــرامــا
ونـصـفــا مــن الــذهــب بنسبة نقاء
تـبـلــغ تـسـعـمـئــة ف ــي األل ـ ــف ،على
أن يتم تحويل هــذه المبالغ إلى
الـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة طـبـقــا لـقــانــون
هذه الدولة».

صندوق النقد
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه لـمــا كــانــت
الـ ـك ــوي ــت ط ــرف ــا فـ ــي االت ـف ــاق ـي ــة
وعضوا بصندوق النقد الدولي
بموجب القانون رقــم 23/1992
بـ ـش ــأن انـ ـضـ ـم ــام الـ ـك ــوي ــت إل ــى
ات ـ ـفـ ــاق ـ ـي ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد
الدولي والبنك الدولي لإلنشاء
والتعمير والمنشور بالجريدة
ا ل ــر سـ ـمـ ـي ــة فـ ــي ،1962 /8 /12
ومـ ــن ث ــم فـ ــإن اح ـت ـس ــاب ح ــدود
الـتـعــويــض الـ ــوارد بــال ـمــادة 22
من االتفاقية يتم على نحو ما
جــاء بصريح نص الـمــادة 1/23
من االتفاقية ذاتها وفقا لطريقة
الـ ـتـ ـح ــوي ــل ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة ألعـ ـض ــاء
صندوق النقد الدولي ،بأن تكون
قيمة الــديـنــار الـكــويـتــي مقومة
بوحدات حق السحب الخاصة
بطريقة التقويم ا لـتــي يطبقها
صندوق النقد الدولي لعملياته
ومعامالته السارية يوم صدور
الحكم بالتعويض».
وبينت المحكمة« :ولما كان
ال يـجــدي لـلـقــاضــي ن ــدب خبير
الح ـ ـت ـ ـسـ ــاب ق ـي ـم ــة ال ـت ـع ــوي ــض
وفقا لوحدات السحب الخاصة
بصندوق النقد الدولي ،باعتبار
أن الـقـيـمــة ال ـتــي يـنـتـهــي إلـيـهــا
سـتـكــون بطبيعة ا ل ـحــال  -قبل
صدور الحكم وليس في تاريخ
إصـ ـ ــداره .وك ــان مــن ال ـم ـقــرر في
قضاء هذه المحكمة  -أنه ولئن
كان ال يجوز للقاضي أن يحكم
ب ـع ـل ـمــه ال ـ ـخـ ــاص ،إال أن ـ ــه غـيــر
ممنوع من الحكم بالعلم العام.
ُ
وي ـعــد مــن الـعـلــم ال ـعــام ال ــذي ال
ي ـح ـتــاج إل ــى دل ـي ــل ع ـلــى قـيــامــه
ج ــری ــان الـ ـع ــادة ع ـلــى االعـ ـت ــداد
بالبيانات واألرق ــام المنشورة

على شبكة اإلنـتــرنــت بالمواقع
الــرسـمـيــة لــاتـفــاقـيــات الــدولـيــة
ال ـ ـمـ ــوق ـ ـعـ ــة فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار م ـن ـظ ـمــة
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
المنظمات أو الوكاالت الرسمية
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة وال ـ ـمـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة
بمنظومة األمم المتحدة ،ومنها
صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي ،وك ــذا
ال ـمــواقــع الــرسـمـيــة الـحـكــومـيــة،
ومـ ـنـ ـه ــا مـ ــوقـ ــع بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
ال ـم ــرك ــزي .وم ــن ال ـم ـتــاح للكافة
مــن خــال االط ــاع على الموقع
الرسمي لصندوق النقد الدولي
بــالـشـبـكــة ال ـعــال ـم ـيــة لــإنـتــرنــت
International Monetary
 Fundعـ ـ ـل ـ ــى ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ا لـ ـعـ ـمـ ـل ــة
الوطنية ألي طــرف فــي اتفاقية
مونتريال وعضو فــي صندوق
الـنـقــد الــدولــي مـقــومــة بــوحــدات
ا ل ـ ـس ـ ـحـ ــب ا ل ـ ـخـ ــا صـ ــة Special
 )Drawing Rights (SDRوفقا
لطريقة ا لـتـقــو يــم ا لـتــي يطبقها
صندوق النقد الدولي ،وتتحدد
قيمة حق السحب الخاص وفق
سـلــة مــن خـمــس عـمــات رئيسة
(ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي وال ـ ـيـ ــورو
وال ـج ـن ـي ــه اإلس ـت ــرل ـي ـن ــي وال ـي ــن
ال ـي ــاب ــان ــي وال ـ ـيـ ــوان ال ـص ـي ـنــي)،
كـمــا تـتـحــدد قيمة حــق السحب
الخاصة مقابل الدوالر األميركي
ي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس س ـع ــر
ال ـصــرف الـعــالـمـيــة والـمـنـشــورة
ف ــي مــوقــع ال ـص ـن ــدوق ع ــدا أي ــام
ال ـس ـبــت واألح ـ ــد .أم ــا إذا تـعــذر
على القاضي إج ــراء هــذا األمــر،
فـ ـل ــه أن ي ـق ـض ــي ف ـ ــي م ـن ـطــوقــه
بالتعويض المقرر عن الحاالت
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـم ـســؤول ـيــة ال ـنــاقــل
ال ـ ـ ـ ــواردة ب ـنــص الـ ـم ــادة  22مــن
االتـفــاقـيــة  -بــالــديـنــار الكويتي
ب ـم ــا يـ ـع ــادل عـ ــدد وح ـ ـ ــدات حــق
السحب الخاصة لكل راكب وفقا
لتقويم صـنــدوق النقد الــدولــي
يوم صدور الحكم».

وحدة السحب
وتــاب ـعــت الـمـحـكـمــة« :ل ـمــا كــان
ذل ــك ،وك ــان تــاريــخ ص ــدور الحكم
الـمـطـعــون فـيــه ف ــي 20/10/2019
ي ــواف ــق ي ـ ــوم األحـ ـ ــد وه ـ ــو عـطـلــة
لـصـنــدوق النقد الــدولــي ال يعلن
فيه سعر وحدة السحب الخاصة
وكذلك يــوم السبت ،والثابت من
االطـ ـ ــاع ع ـلــى ال ـم ــوق ــع الــرس ـمــي
ل ـل ـص ـنــدوق بــاإلن ـتــرنــت أن قيمة
الحد األقصى لوحدة حق السحب
الخاصة المقررة في حالة التأخير
عــن نقل الــركــاب هــي مبلغ 4150
وح ـ ـ ــدة حـ ــق س ـح ــب خ ــاص ــة فــي
تاريخ  18/10/2019السابق على
الـعـطـلــة يـبـلــغ وح ــدة حــق سحب
خاصة (الــواحــدة) تساوي 1.379
دوالر ،بما تكون عدد  4150وحدة

حــق سحب خــاصــة مـضــروبــا في
 1.379دوالر ت ـس ــاوي 5722.85
دوالرا ،وبـ ــاالطـ ــاع ع ـلــى مــوقــع
بنك الكويت المركزي يوم األحد،
تاريخ صدور الحكم ،20/10/2019
أن سعر الدوالر (الواحد) يساوي
 0.30315دی ـن ــار ،وم ــن ث ــم تـكــون
 4150وح ــدة حــق سـحــب خاصة
تـعــادل  0.30315ديـنــار مضروبا
فـ ــي  5722.85دوالرا تـ ـس ــاوي
 1734.819دينارا».

التعويض
وأوضحت أنه إذ التزم الحكم
الـمـطـعــون فـيــه ه ــذا الـنـظــر ،وقــام
ب ــاحـ ـتـ ـس ــاب مـ ـبـ ـل ــغ ال ـت ـع ــوي ــض
مـ ـ ـح ـ ــددا ب ـ ــوح ـ ــدة ح ـ ــق ال ـس ـح ــب
الـ ـخ ــاص ــة ل ـك ــل راك ـ ــب  -ال ـطــاعــن
وأبـنــاؤه  -لما لحقهم من أضــرار
ناتجة عن التأخير في نقل الركاب
ال ـم ـن ـص ــوص ع ـل ـي ــه فـ ــي الـ ـم ــادة
 19م ــن االت ـفــاق ـيــة وف ـق ــا لـطــريـقــة
الحساب المقررة في المادة 23/1
م ــن االت ـفــاق ـيــة ذات ـه ــا والمتعلقة
بأعضاء صـنــدوق النقد الــدولــي،
باعتبار أن الـكــويــت عـضــوا فيه،
وقدر التعويض بمبلغ  500دینار
لكل راكب  -الطاعن وأبناؤه -فإنه
يكون قد أعمل ُسلطته في تقدير
ال ـت ـع ــوي ــض دون ت ـ ـجـ ــاوز ال ـحــد
األقصى الــوارد بالمادة  22/1من
االتفاقية بما يتناسب مع الضرر،
وكان لمحكمة التمييز أن تستكمل
م ــا ق ـص ــر ال ـح ـك ــم ف ــي ب ـي ــان ــه مــن
تقريرات قانونية دون أن تميزه،
وم ــن ثــم ف ــإن الـنـعــي عـلـيــه بـشــأن
مخالفته ألسس التعويض الواردة
باالتفاقية يكون على غير أساس.

االتفاقية
وق ــال ــت الـمـحـكـمــة« :إن الـنـعــي
فــي شقه الثاني غير ســديــد ،ذلك
أنــه متى كــان النص عاما مطلقا،
ف ــا م ـح ــل لـتـخـصـيـصــه وق ـص ــره
ع ـلــى ح ـ ــاالت مـعـيـنــة واس ـت ـب ـعــاد
ح ـ ــاالت أخ ـ ــرى ،ل ـمــا ف ــي ذلـ ــك مــن
تقييد لمطلق النص وتخصيص
لعمومه بغير مخصص ،وهو ما ال
يجوز .وكانت نصوص المعاهدات
واالتفاقيات الدولية التي وافقت
وانضمت إليها الكويت بموجب
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وت ـ ــم ن ـش ــره ــا بــال ـل ـغــة
العربية في الجريدة الرسمية ،هي
المعتمدة رسميا بشأن نصوصها
دون ال ــرج ــوع فــي تــرجـمـتـهــا إلــى
مصدر آخر».
وأضــافــت« :الـنــص فــي المادة
 17من االتفاقية على أن ( 1-يكون
الناقل مسؤوال عن الضرر الذي
ي ـن ـشــأ ف ــي ح ــال ــة وفـ ـ ــاة ال ــراك ــب
أو تـعــرضــه إلصــابــة جـســديــة،...
 2-ي ـك ــون ال ـن ــاق ــل مـ ـس ــؤوال عــن

الضرر الذي ينشأ في حالة تلف
األ مـتـعــة المسجلة أو ضياعها
أو تـ ـعـ ـيـ ـبـ ـه ــا ،...يـ ـك ــون ال ـن ــاق ــل
مـســؤوال إذا كــان الـضــرر ناتجا
ع ــن خـطـئــه أو خـطــأ تــابـعـيــه أو
وكــائــه ،)...وفــي الـمــادة  18على
أن (ي ـك ــون ال ـنــاقــل م ـس ــؤوال عن
الـ ـض ــرر الـ ـ ــذي ي ـن ـشــأ ف ــي حــالــة
تـلــف الـبـضــائــع أو ضـيــاعـهــا أو
عيبها ،)...وفي المادة  19يكون
الناقل مسؤوال عن الضرر الذي
ينشأ عن التأخير في نقل الركاب
أو األمتعة أو البضائع بطريق
الجو( ...فإن مفاد هذه النصوص
أن االتفاقية قد عــددت الحاالت
ال ـتــي يـنـشــأ أو يـنـتــج أو ينجم
عـنـهــا ال ـض ــرر) ال ــذي بمقتضاه
تـتـحـقــق م ـســؤول ـيــة ال ـنــاقــل عن
التعويض ،بما مؤداه أن (الحالة)
أو (ال ـحــادث) أو (ال ـحــدث) -التي
ت ـس ـب ــب ف ـي ـه ــا الـ ـن ــاق ــل بـخـطـئــه
الـ ـمـ ـفـ ـت ــرض ل ـي ـس ــت فـ ــي ذاتـ ـه ــا
هــي ال ـض ــرر ،بــل ال ـضــرر هــو ما
ينشأ أو ينتج أو ينجم عنها)،
وف ـقــا ل ـصــريــح ه ــذه الـنـصــوص
(الضرر الذي ينشأ في حالة.)...
ول ـمــا كــانــت كـلـمــة (الـ ـض ــرر) في
تلك النصوص قد جاء ت (عامة
م ـط ـل ـقــة) ،دون تـخـصـيــص بين
نوعي الـضــرر الـمــادي واألدب ــي،
فإن تخصيصها بالضرر المادي
فقط يكون تقييدا لمطلق النص
بغير مقيد وتخصيص لعمومه
بغير مخصص و هــو ال يجوز،
ومن ثم فإن كلمة (الضرر) على
إطالقها تعني (الضرر بنوعيه)
المذكورين ،األمر الذي يحق معه
ل ـلــراكــب الـمـطــالـبــة بالتعويض
عن الضرر الناشئ عنهما وفقا
للحاالت التي عددتها االتفاقية
ع ـل ــى ال ـن ـح ــو ال ـم ـت ـق ــدم ،ومـنـهــا
حالة التأخير في نقل الراكب .إال
أنــه في مجال تقدير التعويض
ع ــن ه ــذا ال ـض ــرر بـنــوعـيــه يجب
أال يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز قـ ـيـ ـم ــة الـ ـ ـح ـ ــدود
المنصوص عليها في المادة 22
من االتفاقية على النحو المتقدم
بيانه».
وخـلـصــت الـمـحـكـمــة إل ــى أنــه
«وإذ انتهى الحكم المطعون فيه
إ لــى تقدير التعويض بالمبلغ
الـمـحـكــوم بــه عــن األض ــرار التي
لـحـقــت بــالـمـطـعــون ض ــده  -عن
ن ـف ـس ــه وب ـص ـف ـت ــه ( -ال ـن ــاش ـئ ــة
والـ ـن ــاتـ ـج ــة عـ ــن ح ــال ــة وواقـ ـع ــة
ال ـتــأخ ـيــر) ،ال ـتــي تـسـبـبــت فيها
الـ ـمـ ـطـ ـع ــون ضـ ــدهـ ــا ب ـخ ـط ـئ ـهــا
ا ل ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــرض دون ت ـخ ـص ـيــص
التعويض عن أحد نوعي الضرر،
فإنه يكون قد أجاب الطاعن  -عن
نفسه وبصفته -طلبه بخصوص
ال ـت ـعــويــض األدبـ ـ ــي أيـ ـض ــا ،فال
مانع من أن يقضي بالتعويض
ً
عن نوعي الضرر معا.

إلزام إحدى الشركات بتعويض مواطن وأفراد أسرته بواقع
 ٥٠٠دينار عن التأخير لكل منهم
الناقل الجوي مسؤول عن الراكب على نحو مباشر وغير مباشر
ً
الكويت صادقت على اتفاقية مونتريال وأصبحت قانونا
ً
خاصا تلتزم المحاكم بتطبيقه
ً
احتساب المحكمة لتعويض الركاب يتم وفقا لسعر
الوحدة بموقع صندوق النقد الدولي

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

إما إصالح إداري
أو خصخصة
المحاكم!
رغ ـ ــم اس ـت ـغ ــال ال ـعــديــد
من الدول لجائحة كورونا
لتطوير منظومتها اإلدارية،
وتحويلها إلى إلكترونية،
السيما المرتبطة بتوافد
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور إل ـ ـ ــى الـ ـم ــراف ــق
ال ـع ــام ــة ،وم ـن ـهــا الـمـحــاكــم
والنيابة العامة ،فإن الواقع
اإلداري الذي نعيشه مازال
يـشـهــد تــراج ـعــا ك ـب ـيــرا في
ت ـقــديــم ال ـخــدمــات اإلداري ـ ــة
بقطاع المحاكم.
وال أبــالــغ حين أق ــول إن
هـ ــذا ال ـف ـش ــل اإلداري ب ــات
يأخذ ما يزيد على  70في
الـمـئــة مــن مـجـهــود مكاتب
ال ـم ـح ــام ــاة ب ــال ـك ــوي ــت ،فــي
م ـ ـحـ ــاولـ ــة لـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاراة ذلـ ــك
ال ـق ـصــور وال ـس ـعــي لتلبية
رغبات الموكلين من أفراد
وشركات ،وإنجاز المتوقف
منها والمتعطل؛ إما إهماال
أو الم ـ ـبـ ــاالة أو عـ ـم ــدا مــن
بعض الموظفين ،والرغبة
في عدم إنجاز تلك األعمال.
والذي ال يدركه القائمون
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ــرفـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـحـ ــاكـ ــم،
ً
وتـ ـح ــدي ــدا ال ـس ـيــد الــوك ـيــل
المساعد لشؤون المحاكم،
أن ط ـب ـي ـعــة األع ـ ـمـ ــال ال ـتــي
يتعين لهذا القطاع القيام
بها أمــر ال يمكن للموظف
التهاون فيه أو التأخير في
إنجازه،
وإنما األمر يستدعي منه
اإلنجاز وال شيء آخر ،لذلك
يتعين على الوكيل وفريقه
أن يواجهوا حجم التدهور
اإلداري الذي تشهده محاكم
الــرقـعــي وحــولــي ،وغيرها
مـ ــن م ـح ــاك ــم األس ـ ـ ـ ــرة ،وأن
يتأكدوا بأنفسهم من عدم
انـ ـتـ ـظ ــام ط ـب ــاع ــة األحـ ـك ــام
وترحيل ال ـقــرارات مــن قبل
أمناء سر الجلسات.
كـمــا أتـمـنــى م ــن الــوكـيــل
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول ع ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـط ـ ــاع
الـ ـمـ ـح ــاك ــم أن يـ ـطـ ـل ــب مــن
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع رؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أقـ ـ ـس ـ ــام
اإلع ـ ـ ــان ف ــي ك ــل ال ـم ـحــاكــم
كـ ــل إحـ ـص ــائـ ـي ــات اإلعـ ـ ــان
ع ــن آخـ ــر ث ــاث ــة أش ـه ــر من
عام  ،2020ونسبة اإلنجاز
مــن قـبــل مـنــدوبــي اإلع ــان،
وأيضا نسبة اإلنجاز منذ
بداية هذا العام حتى نهاية
ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري ،ورف ـع ـهــا
إل ـ ــى وكـ ـي ــل وزارة الـ ـع ــدل،
إلظـهــار حجم الخلل الــذي
يشهده قـطــاع اإلع ــان ،في
ظل تراخي بعض مندوبي
اإلعـ ـ ـ ــان ،وك ــذل ــك اإله ـم ــال
ال ــواق ــع م ــن ب ـعــض رؤس ــاء
قسم اإلع ــان فــي محاسبة
هـ ــؤالء ال ـم ـنــدوب ـيــن ،الــذيــن
تسببوا لألسف في ضياع
وخـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
ال ـم ـت ـقــاض ـيــن لـقـضــايــاهــم،
بسبب عــدم إتمام اإلعــان،
أو التعمد في عدم اإلنجاز،
ب ــذري ـع ــة ال ـن ـق ــص ،أو عــدم
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى إنـ ـج ــاز ال ـكــم
الكبير من صحف الدعاوى!
كـمــا أتـمـنــى م ــن الــوكـيــل
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول ع ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـط ـ ــاع
المحاكم أن ينظر فــي أمر
أقسام الحفظ في المحكمة
الكلية ،وكذلك كارثة جدول
الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـ ـجـ ــزائ ـ ـيـ ــة فــي
مـحـكـمــة ال ــرق ـع ــي ،وت ــراك ــم
المعارضات واالستئنافات،
والـتــي أصبحت ككرة ثلج
ت ـت ـقــاذف ـهــا اإلدارة الـعــامــة
للتحقيقات ،ممثلة بقطاع
االدع ــاء ،والمحكمة الكلية
بشقها اإلداري.
ذ لـ ـ ــك ا ل ـم ـش ـه ــد اإلداري
السيئ الذي يعيشه يوميا
الـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــي والـ ـمـ ـتـ ـق ــاض ــي
وال ـ ـم ـ ـحـ ــامـ ــي ب ـ ـ ــات م ـك ـل ـفــا
عـلــى الـجـمـيــع ،فــي وق ــت لم
تـبـخــل ال ــدول ــة عـلــى جميع
قطاعاتها بــا لــد عــم المالي
والـ ـفـ ـن ــي وال ـ ـب ـ ـشـ ــري ،وإذا
ْ
ك ـ ــان هـ ـن ــاك َمـ ـ ــن ال يـصـلــح
لتحقيق ذلــك الــواقــع الــذي
ن ــري ــد ،ف ــأبـ ـع ــدوه ،وه ــات ــوا
ْ
َمن لديه القدرة على تغيير
ذلك الواقع ،أو خصخصوا
ك ـ ــل الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة،
وأس ـ ـ ـنـ ـ ــدوهـ ـ ــا إل ـ ـ ــى إحـ ـ ــدى
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ك ـمــا
ف ـع ـلــت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ــدول
التي سبقناها في الماضي،
لعل في الخصخصة للعمل
ً
اإلداري ح ـلــوال لقضايانا
«اإلدارية»!

أكاديميا
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جامعة الخليج رعت مؤتمر «النمو المستدام نحو »2030
ناقش االبتكارات والصعوبات التي تواجه التعليم العالي في المنطقة
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـخ ـل ـي ــج
للعلوم والتكنولوجيا (،)GUST
رعايتها لمؤتمر QS MAPLE
 2021االفـتــراضــي فــي نسخته
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ،ت ـحــت شـعــار
«ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ...ال ـن ـمــو
ال ـم ـس ـتــدام نـحــو  ،»2030الــذي
عقد أخيرا من  23إلى  25مارس
ال ـج ــاري ،بـتـنـظـيــم م ــن جــامـعــة
األمير محمد بن فهد ،بصفتها
الشريك األساسي لمنظمة «QS
.»Maple
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ،ف ــي
ب ـي ــان أم ـ ــس ،إلـ ــى أن الـمــؤتـمــر
ناقش االبتكارات في المنطقة،
و نـمــو هــا بشكل مـسـتــدام نحو
األه ـ ـ ــداف ،وال ـص ـع ــوب ــات الـتــي
تـ ــواجـ ــه ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي فــي
الـمـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة وإفــري ـق ـيــا،
وذلك بمشاركة عدد من الخبراء
من جميع أنحاء العالم.
وتــابـعــت أن الـمــؤتـمــر هــدف
إل ـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ب ـيــن

الخبراء والمختصين وااللتقاء
ّ
بصناع القرار في المنطقة ،إلى
جانب تحقيق التطوير المهني
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة أفـ ـض ــل
الـمـمــارســات مــن مـجـمــوعــة من
المؤسسات المتنوعة ،إضافة
إل ــى ال ـت ـعــرف إل ــى االت ـجــاهــات
واألبحاث في هذا المجال ،من
خ ــال ال ـت ــواص ــل ال ـم ـبــاشــر مع
المشاركين ذوي المعرفة من
المنطقة وخارجها.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ــى أن ال ـمــؤت ـمــر
ً
استضاف عددا من المتحدثين
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـيـ ـي ــن ،مـ ـنـ ـه ــم رئـ ـي ــس
جـ ــام ـ ـعـ ــة األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر مـ ـحـ ـم ــد ب ــن
ف ـه ــد ،ود .ع ـي ـســى األنـ ـص ــاري،
وم ــؤسـ ـس ــة ورئـ ـيـ ـس ــة مـجـلــس
إدارة المنتدى العربي الدولي
للمرأة هيفاء الكيالني ،إضافة
إلــى الـمــديــر اإلقـلـيـمــي لمنطقة
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط وش ـ ـم ـ ــال
إفريقيا و جـنــوب آ سـيــا بمركز
تـصـنـيــف الـجــامـعــات الـعــالـمــي

«،»Quacquarelli Symonds
ً
أشوين فرنانديز ،وأيضا مدير
الـتـصـنـيــف فــي ال ـمــركــز ،أن ــدرو
ماكفارلين.

خطط مستقبلية طموحة
من جهته ،قــال نائب رئيس
جـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــح لـ ـلـ ـش ــؤون
األكاديمية بالوكالة ،دّ .
بسام
علم الدين« ،إن المؤتمر ُيعد من
أكثر المنصات اإلقليمية ذات
الـفــائــدة الـكـبـيــرة ،والـتــي تتيح
الفرصة فــي التعريف برسالة
وقـ ـي ــم ج ــام ـع ــة ال ـخ ـل ـي ــج ال ـتــي
ّ
تقدمها للمجتمع».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ع ـ ـلـ ــم ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن الـ ــى
ضـ ـ ـ ــرورة ال ـك ـش ــف عـ ــن ال ـم ــدى
الذي وصلت إليه الجامعة منذ
إنشائها ،والخطط المستقبلية
الطموحة التي لديها كمؤسسة
تعليمية رائدة في دول الخليج.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـ ــؤ تـ ـ ـم ـ ــر « QS

ّ
بسام علم الدين

ّ
 »Mapleرك ــز عـلــى اسـتـقـطــاب
ق ــادة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،إضــافــة
إلـ ــى األك ــادي ـم ـي ـي ــن الـمـهـتـمـيــن
ب ـت ـطــويــر ال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي ال ـشــرق
األوسـ ــط وإفــري ـق ـيــا ف ــي سـيــاق
دولي ،لبحث ومناقشة القضايا
التعليمية.

«اتحاد بريطانيا» لفتح مراكز فحص  PCRللطلبة
●

حمد العبدلي

طــالــب رئ ـيــس االت ـح ــاد الــوط ـنــي لطلبة
ال ـكــويــت  -ف ــرع الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة نــاصــر
الغانم بفتح أماكن متعددة لمراكز فحص
 PCRال ـخ ــاص ــة ب ـك ــورون ــا داخ ـ ــل الـمـمـلـكــة
ً
المتحدة تسهيال على الطلبة ،خاصة أن

المركز الوحيد المعتمد حاليا يقع بجانب
مطار هيثرو مما يشكل عبئا على الطلبة
الدارسين هناك مع تعدد أماكن سكنهم التي
تبعد عن مدينة لندن.
وأوضح الغانم في خطاب رسمي موجه
الـ ــى الـ ـطـ ـي ــران ال ـم ــدن ــي ان االت ـ ـحـ ــاد ت ـقــدم
بمخاطبات للجهات المعنية بطلب الموافقة

«طلبة مصر» للسماح للموظفين
باستكمال دراستهم دون «تفرغ»
●

أحمد الشمري

طالب أمين صـنــدوق االتحاد
الوطني لطلبة الكويت في مصر
د .نــا صــر العتيبي ،المسؤولين
ف ـ ــي ديـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـم ــدن ـي ــة
ووزارة التعليم العالي ،بالسماح
ل ـم ــوظ ـف ــي ال ـ ــدول ـ ــة ب ــاس ـت ـك ـم ــال
دراس ـت ـه ــم دون ال ـح ـص ــول على
تفرغ علمي.
وقـ ــال الـعـتـيـبــي ،ف ــي تـصــريــح
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة»« :إن اغ ـلــب الطلبة
الـ ــذيـ ــن ي ــرغـ ـب ــون فـ ــي اس ـت ـك ـمــال
دراسـ ـتـ ـه ــم هـ ــم ف ـئ ــة ال ـ ــدراس ـ ــات
الـعـلـيــا لـلـحـصــول ع ـلــى درج ـتــي
الماجستير والدكتوراه ،وخاصة
ف ــي ظ ــل الـ ــدراسـ ــة ع ـبــر الـتـعـلـيــم
عن ُبعد».
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ال ـت ـفــرغ ال ــدراس ــي يـتـطـلــب م ــرور

 5أع ــوام على االلـتـحــاق بالعمل،
فضال عن انخفاض الراتب ،معربا
ع ــن أم ـلــه أن يـعـيــد ال ـم ـســؤولــون
النظر في الشروط الخاصة بهذا
الموضوع.
وتساء ل «لماذا ال ُيسمح لهم
باستكمال دراستهم دون أخذ إذن
تفرغ دراسي ودون أي عوائق او
شروط؟» ،مؤكدا أن «التعليم حق
للجميع».
وتابع أن االتحاد جهز مسودة
لمجموعة من المطالبات لعرضها
ع ـلــى ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي «الـتـعـلـيــم
ال ـع ــال ــي» خـ ــال األيـ ـ ــام الـمـقـبـلــة،
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ــاس ـت ـك ـم ــال
الموظفين دراسـتـهــم دون تفرغ
دراسـ ــي ،واعـ ــادة الـنـظــر فــي عــدد
ال ـج ــام ـع ــات ال ـم ـع ـت ــرف ب ـه ــا فــي
مصر وزيادتها لتشمل الجموع
الطالبية.

العـتـمــاد اكـثــر مــن مــركــز فـحــص  PCRعلى
مستوى مناطق المملكة المتحدة تسهيال
على الطلبة الدارسين هناك من عناء الذهاب
ال ــى م ـطــار هـيـثــرو الـبـعـيــد عـنـهــم ،مطالبا
ب ـ ـضـ ــرورة ال ـم ــواف ـق ــة وم ـخ ــاط ـب ــة ال ـج ـهــات
المعنية لسرعة فتح مراكز جديدة للطلبة.

9
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محليات

•

«مشروعان لتحويلها إلى طاقة معلقان وبحاجة إلى خطة إلعادة تدويرها بأقرب وقت»
محمد جاسم

«الردم
الصحي» في
كبد «مكانك
راوح» في
«المناقصات
المركزية»
منذ 2017

طرح فكرة
لتمكين
مبادرين من
االستفادة
من المخلفات
البرية

كـشــف مــديــر إدارة شــؤون
ال ـب ـي ـئ ــة فـ ــي ب ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت
عـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ــان سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ،أن كـ ـمـ ـي ــة
النفايات التي يتم استقبالها
ً
في المرادم تبلغ حاليا نحو
ً
ً
 7آالف طــن يــو مـيــا ،موضحا
أن هــذا الحجم مــن النفايات
ً
ً
يعتبر كـبـيــرا ج ــدا و بـحــا جــة
ل ـ ـخ ـ ـطـ ــة م ـ ـت ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة إلع ـ ـ ـ ــادة
تدويرها بأقرب وقت ممكن.
وأوضح سيد ،في تصريح
ل ـ ـ ــ"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ،أن الـ ـ ـم ـ ــرادم
تـعــانــي مــن تـكــدس الـنـفــايــات
دون اال س ـت ـف ــادة م ـن ـهــا ،عبر
م ـشــاريــع مـعــالـجــة الـنـفــايــات
ً
وإع ـ ـ ــادة الـ ـت ــدوي ــر ،ق ــائ ــا إن
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة بـ ــان ـ ـت ـ ـظـ ــار ت ـن ـف ـيــذ
أه ــم مـشــروعـيــن ضـمــن خطة
الـتـنـمـيــة والـمـتـعـلـقــة بـمــوقــع
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــردم ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ومـ ـحـ ـط ــة
م ـع ــال ـج ــة ن ـ ـفـ ــايـ ــات ال ـب ـل ــدي ــة
الصلبة.
وذك ــر أن م ـشــروع تصميم
و ت ـن ـف ـي ــذ م ــو ق ــع ردم صـحــي
ل ـن ـف ــاي ــات ال ـب ـل ــدي ــة ال ـص ـل ـبــة
ومرافقه في منطقة كبد مازال
ً
م ـع ـل ـق ــا م ـن ــذ ع ـ ــام  2017فــي
لجنة المناقصات المركزية،
بالرغم من إنجاز الــدراســات
ال ـ ـ ـكـ ـ ــام ـ ـ ـلـ ـ ــة وال ـ ـ ـمـ ـ ــواص ـ ـ ـفـ ـ ــات
ً
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا لـ ـط ــرح ت ـن ـف ـيــذه،
ً
م ـب ـي ـن ــا أن الـ ـمـ ـش ــروع يــأتــي
وفق المواصفات والمعايير
ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ـف ـن ـيــة الـعــالـمـيــة
السـتـقـبــال الـنـفــايــات البلدية
الصلبة وفرزها ،ومن ثم ردم
ال ـم ــرف ــوض مـنـهــا ف ــي خــايــا

عدنان سيد

الردم ،ليتم التحكم بالغازات
وال ـم ـيــاه الــراش ـحــة وجمعها
ب ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــة وآمـ ـ ـن ـ ــة
لالستفادة منها.

تحويل النفايات لطاقة
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :أم ـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـش ــروع
ال ـثــانــي ،الـ ــذي يـخــص بـلــديــة
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،فـ ـ ـه ـ ــو مـ ـع ــالـ ـج ــة
نـفــا يــات ا لـبـلــد يــة الصلبة في
ك ـبــد والـ ـمـ ـط ــروح لـ ــدى هيئة
الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة ب ـ ـيـ ــن ال ـق ـط ــاع ـي ــن
العام والخاص ،حيث سيتم
ً
تنفيذ المشروع وفقا لنظام
التصميم والبناء والتمويل
وال ـت ـش ـغ ـي ــل بـ ـه ــدف ت ـحــويــل
النفايات البلدية الصلبة إلى
ط ــاق ــة ك ـهــربــائ ـيــة ع ــن طــريــق
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـ ـم ـ ـحـ ــارق ت ـق ــدر
طاقتها االستيعابية بـ3.275
ً
أط ـ ـنـ ــان ي ــومـ ـي ــا ،أي ب ـم ـعــدل

مردم كبد لتدوير النفايات
ً
 1.050.000ط ـ ــن س ـ ـنـ ــو يـ ــا "،
ً
مـ ـت ــابـ ـع ــا انـ ـ ــه يـ ـع ــال ــج ج ـ ــزء ا
كـبـيــرا مــن الـنـفــايــات البلدية
الصلبة "المنزلية ،والتجارية،
والزراعية".
وأكد أن المشروع يساهم
فــي تقليل اسـتـهــاك الـمـيــاه،
وحـ ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة وال ـ ـمـ ــوارد
الطبيعية ،وتقليص استنزاف
وه ــدر االراض ـ ــي ال ـتــي سيتم

ً
اس ـت ـغــال ـهــا كـ ـم ــوارد ،فـضــا
عـ ــن ت ــوفـ ـي ــر م ـ ـصـ ــادر بــدي ـلــة
للطاقة ،عالوة على توجه في
تشجيع القطاع الخاص على
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـم ـشــروعــات
اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة وال ـت ـن ـم ــوي ــة فــي
الدولة ،لما في ذلك من تأثير
إيـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــي ع ـ ـلـ ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ال ـم ـح ـلــي الس ـي ـم ــا م ــن خ ــال
نقل للتكنولوجيا والمعرفة

الصفي :البلدية لم تتسلم مواقع جديدة للنفايات منذ الغزو
قــالــت رئـيـســة قـســم مـعــالـجــة ال ـن ـفــايــات ف ــي إدارة
البيئة ببلدية الكويت م .ماجدة الصفي ،إن البلدية
تملك  3مرادم رئيسية للنفايات البلدية الصلبة على
مستوى البالد في الجهراء وميناء عبدالله والسابع
الجنوبي ،ومازالت تستخدم طريقة بدائية في عملية
التخلص من النفايات عن طريق الــردم العادي كون
هذه المواقع كانت في األصل دراكيل انتهى العمل بها
وتم استغاللها من قبل البلدية ألعمال ردم النفايات،
ولم تكن مجهزة باألساس كمواقع ردم صحية.

وأضافت الصفي أن عمق حفر الردم يبلغ حوالي
ً
 15مترا ،لكنها اليوم بلغت ارتفاعا يصل في بعض
المواقع إلــى « »40 – 30مترا فــوق سطح األرض ،أي
ارتفعت  3إلــى  4أضـعــاف ،حيث إنــه ال يتم التوسع
ً
أراض
أف ـق ـيــا فــي ه ــذه ال ـم ــرادم حـتــى ال يـتــم تـلــويــث
ٍ
جديدة.
وأكــدت أن البلدية تعكف على تسريع المشاريع
ً
الخاصة في إدارة النفايات ،علما بأنه منذ  30سنة،
ً
أي بعد الغزو الغاشم تحديدا ،لم تستلم البلدية مواقع

جــديــدة لـلـمــرادم ،بــل أغلق عــدد مــن الـمــرادم السابقة
الموجودة في بعض المناطق مثل مردم جلب الشيوخ
ومردم القرين.
وفيما يخص تأثير «كورونا» ،لفتت الصفي إلى أن
الجائحة ساهمت في ارتفاع النفايات المنزلية خاصة
البالستيكية منها ،موضحة أن الحل الوحيد هو في
طرح مشاريع معالجة وإعادة تدوير النفايات وكذلك
تنفيذ موقع ردم صحي.

ب ـمــا ي ـع ــزز كـ ـف ــاء ة الـعــامـلـيــن
ويرفع من مستوى الخدمات
المقدمة من خالل االستفادة
من خبرة القطاع الخاص.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار س ـ ـيـ ــد إل ـ ـ ــى طـ ــرح
ف ـكــرة لـلـمـبــادر يــن المهتمين
بتنظيف المخلفات في بعض
ال ـم ـنــاطــق ال ـبــريــة الـمـتــواجــد
فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـ ـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــات ،م ـ ـقـ ــابـ ــل
االستفادة منها عبر التنسيق
المشترك مع الجهات المالكة
لهذه األراضي.
وأ ض ــاف أن البلدية تعمل
ع ـل ــى ت ــوق ـي ــع اتـ ـف ــاقـ ـي ــات مــع
ج ـهــات مـتـنــوعــة لــاسـتـفــادة
ـار
م ـ ــن ا ًل ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ،حـ ـي ــث ج ـ ـ ٍ
حاليا اإلعداد لتوقيع مذكرة
تـ ـف ــاه ــم م ـ ــع شـ ــركـ ــة اس ـم ـنــت
الكويت الستخدام المخلفات
الـمـنــزلـيــة وتـحــويـلـهــا لــوقــود
كبديل للطاقة ا لـحــرار يــة في
ص ـن ــاع ــة االسـ ـمـ ـن ــت ،وك ــذل ــك
ت ــوقـ ـي ــع م ـ ــذك ـ ــرة تـ ـف ــاه ــم مــع
شركة صناعات الكيماويات
ا لـبـتــرو لـيــة إل ن ـت ــاج منتجات

«األسترالية» تستعد إلطالق دبلوم «العلوم البحرية»

ّ
أول كلية توقع اتفاقية مع «سيتي أوف غالسغو» في هذا التخصص
أعـلــن قـســم الـمــاحــة الـبـحــريــة لــدى الكلية األسـتــرالـيــة في
ال ـك ــوي ــت ،إبـ ـ ــرام ات ـفــاق ـيــة م ــع ك ـل ـيــة "س ـي ـتــي أوف غــاس ـغــو"
لتقديم دبلوم في تخصص العلوم البحرية ،لتصبح الكلية
أول مــؤسـســة تعليم عــال فــي الـكــويــت تـقـ ّـدم دبـلــومــا فــي هــذا
التخصص.
وأشارت الكلية ،في بيان أمس ،الى أن برنامج دبلوم العلوم
البحرية يتكون من  4فصول دراسية على مدى سنتين ،الفتة
الى أن هذا التخصص ّ
يقدم أساسيات العلوم البحرية ،حيث
يستطيع الخريجون العمل ضباطا على متن السفن التجارية.
وتــابـعــت الـكـلـيــة "إن الـبــرنــامــج يــوفــر ال ـتــدريــب والتعليم
المطلوب للدخول في مجاالت مختلفة ضمن تخصص المالحة
البحرية ،كما سيتمكن الخريجون من مواصلة تعليمهم في

المجال البحري بشكل عام" ،الفتة إلى أن توقيع
تخصصات ّ
االتـفــاقـيــة يـمــثــل بــدايــة لمنهج تعليم وتــدريــب بـحــري عالي
المستوى في الكويت.
وقــال المدير األول في قسم المالحة البحرية لــدى الكلية
األسترالية في الكويت الكابتن ليام تونر ،إن كلية سيتي أوف
غالسغو هي الكلية البحرية الرائدة في المملكة المتحدة ،التي
ّ
توفر التعليم والتدريب في المجاالت البحرية منذ أكثر من 50
عاما ،ويسعدنا أن تكون لنا الفرصة للشراكة والتعاون معهم".
ً
وقال تونر "تسعى الكلية األسترالية في الكويت دوما إلى
تقييم التخصصات المطروحة لديها ،ودراسة إمكانية طرح
تخصصات جــد يــدة لتقديم تعليم عــا لــي المستوى للطلبة
إلعدادهم لبناء المستقبل بما يخدم وطننا الكويت".

هيئة التغذية تطلق حوار
الكويت للنظم الغذائية
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن حوار الكويت
الوطني للنظم الغذائية ينطلق اليوم بناء على دعوة األمين
العام لألمم المتحدة ألهمية مشاركة دول العالم في قمة
النظم الغذائية المقرر عقدها في سبتمبر .2021
وقالت رئيسة مجلس اإلدارة المديرة العامة بالتكليف في
الهيئة د .ريم الفليج لـ "كونا" إن القمة تهدف إلى مساعدة
دول العالم في تحديد االتجاه المستقبلي للنظم الغذائية
وتسريع العمل الجماعي لتحقيق هذه الغاية وهو ما يعكس
االعتراف المتزايد بأن تحويل النظم الغذائية يجب أن يكون
هدفا مركزيا في الجهود الرامية إلى تحقيق جميع أهداف
التنمية المستدامة الـ  17بحلول عام .2030
وأو ض ـحــت أن الهيئة حملت عـلــى عاتقها تنظيم هــذا
الحوار الوطني المهم إليمانها المطلق بأهمية تطوير النظم
الغذائية الوطنية بما يحقق أهــداف التنمية المستدامة،
الفتة الى أن جائحة "كوفيد "19-أظهرت تحديات تواجه دول
العالم في النظم الغذائية وظهور الحاجة الملحة لضمان أن
تكون هذه النظم أكثر استدامة وشموال وقدرة على الصمود.

تغييرات إيجابية
وأضافت انه من أجل ذلك دعت الهيئة جميع المعنيين
بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سلسلة النظم الغذائية
في الكويت من الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص
وجمعيات النفع الـعــام وكــذلــك المهتمين بــدراســة النظم
الغذائية واكتشاف الفرص للمساهمة في إحداث تغييرات
ملموسة وإيجابية في هذا االمر.
وأوض ـحــت أن ال ـحــوار سيشتمل عـلــى خمسة مـســارات
رئيسية هــي ضـمــان الـحـصــول عـلــى أغــذيــة آمـنــة ومغذية
للجميع والتحول إلى أنماط االستهالك المستدامة وتعزيز
اإلنتاج اإليجابي للطبيعة وتطوير سبل عيش عادلة وبناء
القدرة على الصمود في مواجهة نقاط الضعف وصدمات
التوتر.
وذكرت الفليج أن ِلقمة النظم الغذائية العديد من مسارات
الـعـمــل الـتـكـمـيـلـيــة ال ـتــي تـكـفــل ال ـت ـبــادل الــديـنــامـيـكــي بين
ممارسي النظم الغذائية المشاركين في العلوم والسياسات
والتنفيذ.

صورة جماعية عقب إبرام االتفاقية

بـ ـ ـت ـ ــرولـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات
البالستيكية.

األكياس البالستيكية
وأفـ ــاد ب ــأن الـبـلــديــة أجــرت
ً
م ـ ــؤخ ـ ــرا دراسـ ـ ـ ــة الس ـت ـخ ــدام
األكـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاس الـ ـب ــاسـ ـتـ ـيـ ـكـ ـي ــة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاب ـ ـ ـلـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـح ـ ـلـ ــل تـ ـح ــت
الظروف البيئية والمناخية
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ك ـ ـ ــإح ـ ـ ــدى ط ـ ــرق
التصدي لمشكالت النفايات
ال ـب ــاس ـت ـي ـك ـي ــة الـ ـت ــي تـشـكــل
ن ـس ـبــة ك ـب ـيــرة م ــن ال ـن ـفــايــات
في الكويت ،مردفا أن نتائج
الدراسة التي نفذتها البلدية
بالتعاون مــع معهد الكويت
لألبحاث العلمية خلصت إلى
إع ــداد الـمــواصـفــات الخاصة
ب ـ ــاألكـ ـ ـي ـ ــاس ال ـب ــاس ـت ـي ـك ـي ــة
القابلة للتحلل فــي الظروف
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة وم ـ ـطـ ــاب ـ ـق ـ ـت ـ ـهـ ــا
ل ـل ـم ـعــاي ـيــر ال ـع ــال ـم ـي ــة ،األم ــر
ال ـ ـ ــذي ي ـت ـط ـلــب الـ ـن ـظ ــر ح ــول
مــدى إمكانية د فــع المصانع

الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة إلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج أك ـ ـيـ ــاس
صـ ـ ــدي ـ ـ ـقـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة ومـ ـ ـ ــدى
جاهزيتها للسوق.
و لـ ـ ـف ـ ــت إ لـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـبـ ـل ــد ي ــة
رغبة منها في تأهيل مواقع
ردم ا لـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــا ي ـ ــات ا لـ ـمـ ـغـ ـلـ ـق ــة
السـ ـتـ ـغ ــالـ ـه ــا ف ـ ــي مـ ـش ــاري ــع
ت ـن ـمــويــة ت ـع ـمــل ع ـلــى تــوفـيــر
ع ـ ــوائ ـ ــد م ــالـ ـي ــة ل ـ ـلـ ــدولـ ــة مــن
خــال تنفيذ مـشــروع دراســة
خ ــدم ــات اس ـت ـشــاريــة لـمــواقــع
ردم ا لـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــا ي ـ ــات ا لـ ـمـ ـغـ ـلـ ـق ــة
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة لـ ـبـ ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت
"الـقــريـ ــن – جليب الـشـيـ ــوخ -
شمال الــدائـ ــري الـســابــع" ،مع
أحـ ــد ال ـم ـكــاتــب االس ـت ـشــاريــة
الـمـتـخـصـصــة ،مــوض ـحــا أنــه
ً
بناء على نتائج هذه الدراسة
تم إعداد مستندات مناقصات
مشاريع تأهيل هذه المواقع،
حيث سيتم ا لـطــرح فــي حال
الـ ـم ــوافـ ـق ــة عـ ـل ــى تـخـصـيــص
ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـم ـط ـلــوبــة ل ـهــذه
المشاريع.

قطع الكهرباء عن 12
البلديةً :
ً
عقارا مخالفا بحولي
أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت قيام إدارة التدقيق
والمتابعة الهندسية بفرع بلدية حولي تنفيذ إج ــراءات قطع التيار
الكهربائي عن  12عقارا مخالفا للقرار الــوزاري رقم  2019/57بمناطق
سلوى والسالمية وبيان والرميثية ،بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء
وبمساندة أمنية من وزارة الداخلية.
وفي هذا السياق ،أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية
مبارك العجمي أن الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية
قام باتخاذ كل اإلجراءات القانونية حيال تلك العقارات قبل تنفيذ قطع
التيار الكهربائي  .
وأضاف أن الجوالت الميدانية مستمرة لرصد جميع العقارات المخالفة
التخاذ اإلجراءات القانونية وصوال لقطع التيار الكهربائي بالتعاون مع
الجهات المعنية للحد من تفشي ظاهرة سكن العزاب بمناطق السكن
ً
الخاص والنموذجي ،داعيا أصحاب العقارات الى التعاون مع فرق البلدية
الرقابية أثناء جوالتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.
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«التطبيقي» والبرامج المرنة
وسوق العمل

جورج فريدمان*

روسيا والصين والواليات المتحدة ...من يأخذ الخطوة األولى؟

قيس األسطى
كما ذكرنا من قبل فإن الحكومة الحقيقية ليست
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ال ـمــوقــر بــل سـمــو الــرئ ـيــس وبـعــض
الـ ـ ــوزراء ال ـســوبــر وم ــن مـعـهــم م ــن أطـ ــراف بــرلـمــانـيــة
وتجارية.
أما سبب اتهامهم بالتأزيم كما ورد في العنوان
ف ـي ـعــود لـمـتــابـعـتــي ال ـم ـتــواض ـعــة ل ـل ـشــأن الـسـيــاســي
المحلي منذ عقود من الزمن ،فكلما استخدمت بعض
المواقع القريبة كلمة تأزيم أدر كــت أن الحكومة في
أز مــة حقيقية تريد ا لـخــروج منها بإلقاء اللوم على
اآلخرين.
ً
ط ـب ـعــا الـ ـح ــدث اآلن ه ــو م ـص ـيــر ع ـضــويــة ال ـنــائــب
الفاضل بدر الداهوم والنقاش حول كيفية إنهائها،
ال ـتــي ي ـبــدو أن ـهــا حـسـمــت بــإعــان مــن الــرئــاســة دون
ا لـحــا جــه إ لــى ا لـتـصــو يــت ،و نـيــة ا ل ـنــواب المعارضين
إفقاد النصاب لكي ال تقوم الحكومة بالقسم ،وبهذا
تكون حكومة غير فاعلة.
الحكومة و مــن معها قامت بإضافة عــدة مشاريع
قوانين في الجلسة لكي تدخل رمضان في شعبان،
فـ ــإذا ح ـضــر الـ ـن ــواب أق ـس ـمــت ال ـح ـكــومــة وق ــام ــت هي
بــإد خــال مـشــار يــع ا لـقــوا نـيــن بالتفاصيل والشيطان
يكمن فـيــه ،و حـلـهــا إذا بــدك تحلها ،وإذا لــم يحضر
النواب فهم المؤزمون الذين أ عــاق غيابهم مصالح
الشعب.
برأيي المتواضع التأزيم أ تــى من الحكومة التي
لم تراع نتائج االنتخابات وساهمت في انتخابات
ل ـم ـنــاصــب ال ـم ـج ـلــس بــال ـش ـكــل الـ ــذي اس ـت ـفــز غــالـبـيــة
النواب المنتخبين مما أسهم في بداية غير موفقة
لها ،وهي من سكتت عن انتخابات فرعية كانت تظن
أ نـهــا ستسهم فــي و صــول أغلبية على مــزا جـهــا لكن
السحر انقلب على الساحر.
الحكومة هي من أوصلت التعليم إلى هذا الدرك
بتعييناتها البراشوتية في قطاع التعليم ،وسكوتها
عــن ش ــراء ا ل ـش ـهــادات ،بــد لـيــل أن مــن تــر فــض تعيينه
المؤسسات األكاديمية بسبب شهادته تقوم الحكومة
بتعيينه في منصب متقدم لمجرد أنه شقيق نائب
سابق.
ال ـح ـكــومــة ه ــي ال ـمــؤزمــة ع ـنــدمــا ل ــم ت ـح ـتــرم اإلرث
الثقافي الكبير لهذا البلد الذي أصدر مجلة العربي
ً
ً
منذ أكثر من ستين عــا مــا  ،وعينت مـســؤوال للثقافة
يريد أن يمنع الفيلسوف الراحل جالل الدين الرومي
المتوفى منذ قرون من الدخول إلى الكويت!
ً
بعيدا عن التفاصيل التي مللنا تكرارها فالسؤال
ي ـطــرح :كــانــت لــديـكــم يــا حـكــومــة أغـلـبـيــة مــريـحــة في
ال ـس ـنــوات ال ـت ـســع ال ـمــاض ـيــة ف ـل ـمــاذا ل ــم ن ـت ـحــول الــى
س ـن ـغــافــورة ،بــل عـلــى الـعـكــس مــن ذل ــك لــم نـسـمــع إال
عــن صـنــدوق مــا لـيــزي و نــا ئــب بنغالي و ي ــورو فايتر
و صـنــدوق جيش وا لـعــد يــد مــن القضايا ا لـتــي تحوم
حولها شبهات كبيرة؟ أفيدونا أفادكم الله.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

مــع وص ــول أي رئـيــس جــديــد إلــى الــرئــاســة األمـيــركـيــة ،تـبــدأ القوى
الكبرى باختباره لتحديد أسس الصفقات المستقبلية في الصراعات
ً
المحتملة .قد تأخذ الواليات المتحدة المبادرة أحيانا ،وهذا ما حصل
ّ
حين اتهمت واشنطن ،عن طريق وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن،
بكين بانتهاك حقوق اإلنسان في "شينجيانغ" وهونغ كونغ وبارتكاب
مجموعة من الجرائم اإللكترونية ،فـ ّ
ـردت بكين على ذلك الموقف عبر
اعتبار الواليات المتحدة من أبرز منتهكي حقوق اإلنسان ،وأضافت أن
واشنطن ال تتكلم باسم العالم ويجب أال ّتدعي ذلك ،وهذه المواقف ال
توحي ببداية واعدة بل بمواجهة مرتقبة.
على صعيد آخرُ ،س ِئل الرئيس جو بايدن في إحدى المقابالت :هل
الرئيس الروسي فالديمير بوتين قاتل؟ فأجاب باإليجاب ،ومن غير
ّ
يصرح أي مسؤول بموقف مماثل عن رئيس دولة كبرى،
المألوف أن
ً
حتى لو كان كالمه صحيحا ،فقد كان بايدن يملك ما يكفي من الوقت
للتراجع عن موقفه ،لكنه لم يفعل ،وفي المقابل ،شعر الروس باالستياء
واستدعوا السفير األميركي ،وقال بوتين ما معناه "وحده القاتل يستطيع
التعرف على القتلة"!
يبدو أن الرئيس األميركي أراد بهذا الموقف أن يستبق األمــور في
تعامله مــع الصين وروسـيــا ،ومــن الــواضــح أن بــايــدن وأعـضــاء فريقه
يريدون إبالغ البلدين ،وحتى الــرأي العام األميركي ولو بطريقة غير
ً
ً
مباشرة ،بأنه لن يكون رئيسا ضعيفا ،أما ردود روسيا والصين ،فكانت
ً
تستهدف الــواليــات المتحدة طبعا وحلفاء واشنطن الذين يشككون
بقوتها.
ً
لكن قد يكون بايدن مخطئا في مقاربته ،وقد ال تكون روسيا والصين
َ
ضعيفتين بقدر ما يظن ،فقد ال يسمح لهما وضعهما بتحدي الواليات
المتحدة أو محاولة إطــاق تحركات عسكرية ،لكن المواقف الكالمية
ّ
لتحمل أعـبــاء التحرك .تتعلق المسألة
تختلف عــن استعداد أي بلد
الحقيقية بنوع الخطوات التي سيتخذها الروس والصينيون ،ويقضي
حل منطقي بإنشاء تحالف ثنائي ،لكن أي نوع من التحالف سيكون
ً
فاعال؟ وما حجم تأثيره؟

ً
ً
لن يكون التحالف االقتصادي فاعال ،فقد يعطي هذا التحالف طابعا
ً
رسميا للعالقات القائمة بين البلدين وقــد يزيد العمليات التجارية
ً
بينهما ،لكنه لن يحمي أيا منهما من ضغوط األطراف الثالثة.
على صعيد آخــر ،يطرح أي تحالف عسكري إشكالية مماثلة ،فال
تستطيع روسيا وال الصين دعم حاجات الطرف اآلخر على المستوى
ً
ً
االستراتيجي ،ويحمل أبرز تهديد تواجهه الصين طابعا بحريا ،ومن
المعروف أن القدرات الروسية البحرية محدودة ،ويمكن احتواء روسيا
عن طريق التحالف الذي يهدد الصين ،إذ تبدو التهديدات التي تواجهها
روسـيــا برية فــي المقام األول ،وال تستطيع الصين أن ترسل قواتها
ً
العسكرية إلــى المناطق التي ّ
تهم روسـيــا ،وال تحتاج موسكو أصال
إلى قوات ميدانية إضافية ،كما يستطيع الطرفان تبادل المساعدة في
مجاالت أخرى ،مثل المعدات العسكرية أو الحروب اإللكترونية ،لكن ال
ً
ً
يمكن اعتبار هذا النوع من التبادالت تحالفا حقيقيا.
ً
هل يستطيع أي تحالف روسي صيني إطالق هجوم بحري شرقا
ً
ً
وهجوم بري غربا في الوقت نفسه؟ قد يكون هذا الخيار ممكنا .يمكن
ً
ُ
ضعف أي
اعتبار هذا التحرك صادما من الناحية السياسيةً ،لكنه لن ي ِ
جبهة ألنه يستعمل قوات بحرية غير ضرورية غربا وقوات برية غير
ً
ضرورية شرقا ،حتى أن هذا التحرك قابل للفشل ،لكنه قد يطلق خيارات
(نووية) وجودية إذا نجح ،أو ينشئ تحالفات متينة ضد روسيا والصين.
التخاذ مقاربة منطقية ال تحمل مجازفات كبرى ،يجب أن تتوصل
الصين إلى تسوية سياسية واقتصادية مع الواليات المتحدة وتقوم
روسيا بالمثل مع أوروبــا على األقــل ،ولكن لتحقيق هذا الهدف ،على
كل طرف أن يقتنع بأن واشنطن ال تهتم بعقد تسوية ،ويكون إثبات
ً
ً
الالمباالة أســاســا للتفاوض على أي صفقة محتملة .منطقيا ،تدرك
ً
ً
ً
الواليات المتحدة أن التفاوض بات قريبا ،لذا تتخذ موقفا عدائيا منه،
وقد أدرك الصينيون الرهان الذي يقوم به األميركيون وسيحذو الروس
ً
ً ّ
حذوهم قريبا .إنــه زمــن اإلهــانــات والتهديدات إذا ،لكن هــذه المرحلة
تسبق إطالق حملة من الجهود ّ
ّ
والمعرضة للفشل بغض النظر
الجدية
*""Geopolitical Futures
عن التطورات الراهنة.

أ .د .فيصل الشريفي
faisal.alsharifi@hotmail.com
ال شك في أن أهم المشاكل التي تواجه التعليم في الكويت
تكمن في عدم قدرة سوق العمل الكويتي بقطاعيه الخاص
وال ـعــام عـلــى اسـتـيـعــاب زي ــادة أع ــداد الخريجين وصعوبة
توجيههم إلى الحاجة الفعلية مع غياب للقراءات المستقبلية
لحاجة دولــة الكويت للوظائف رغــم إعــان الحكومة رؤيــة
.2035
فــي هــذا المقال ســأركــز على دور الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والـتــدريــب فــي مــواكـبــة احـتـيــاجــات ســوق العمل
مع المحافظة على جودة المخرجات ضمن خلق مفهوم ما
يسمى البرامج المرنة (وهي البرامج التي يمكن تقديمها من
خالل اإلمكانات المتاحة من طواقم أعضاء هيئتي التدريس
والتدريب والكوادر الفنية واإلدارية المساندة وبنى تحتية
من مختبرات وفصول دراسية بالكليات والمعاهد مع األخذ
بعين االعـتـبــار تفعيل الـشــراكــات مــع القطاعين الحكومي
والخاص في تدريب الطلبة طــوال فترة تعليمهم الدراسي
وأن يؤخذ موضوع التعيين واالبتعاث ضمن إطار الحاجة
الفعلية).
الفكرة األساسية لضمان نجاح مفهوم البرامج المرنة تقوم
على تفعيل الشراكات مع قطاع سوق العمل واالتفاق معه
على تقسيم سنوات الدراسة ،بحيث يتلقى الطالب أساسيات
التعليم بالكليات والمعاهد ،ومن ثم ينتقل إلى سوق العمل
لــدراســة بقية الـمــواد العملية بشكل موسع وبنظام الــدوام
الكامل تحت إشراف كادر التدريس والتدريب.
الهدف من هذا النوع من التعليم هو تمكين الطالب من
التعرف على بيئة العمل واالنخراط فيه ،وبذلك يتحقق الهدف
األساسي من التعليم التطبيقي والمهني وفق منظور رضا
ً
سوق العمل باعتباره شريكا في تعليم وتدريب الخريج.
ولتحقيق هذا الهدف هناك مجموعة من المتطلبات يجب
النظر إليها قبل تنفيذ مفهوم البرامج المرنة ومنها:
 -1تشكيل فــريــق عـمــل مهمته دراسـ ــة احـتـيــاجــات ســوق
العمل اآلنية والمستقبلية لحصر الوظائف الفنية واإلدارية
والمهنية والدرجات العلمية المطلوبة (دبلوم ،بكالوريوس)
واألعداد المطلوبة لكل تخصص.
 -2تحويل تلك الوظائف إلى قطاعي التدريب والتطبيقي
للتأكد من إمكانية فتح تلك البرامج بالكليات والمعاهد.
 -3تكليف مركز تطوير البرامج والمناهج بالتعاون مع
سوق العمل بكتابة الخرائط الوظيفية والمحتوى العلمي
للبرامج والمقررات الدراسية.
 -4ت ـحــديــد اح ـت ـي ــاج ــات األقـ ـس ــام ال ـع ـل ـم ـيــة ف ــي الـكـلـيــات
والمعاهد من الكوادر البشرية والمادية مع حساب العوائد
النفعية من تلك البرامج.
 -5إ غ ــاق وتقنين القبول بالبرامج القائمة ا لـتــي تشبع
منها سوق العمل.
هناك ميزة أخرى للبرامج المرنة تكمن في سهولة فتحها
وإ غــا قـهــا بسبب قلة التكلفة المالية لها ولكونها تعتمد
بشكل كبير على سوق العمل في تحديد حاجته لليد العاملة
الــوطـنـيــة ،مــع الـتــأكـيــد عـلــى ضـ ــرورة وض ــوح رؤي ــة الــدولــة
التنموية ودور القطاع الخاص فيها.
ودمتم سالمين.

مارثا روخاس أوريغو*

جورج ماغنوس*

التغلب على أزمة ندرة المياه بشكل طبيعي

خطة «العمل المنفرد» الخمسية في الصين

ُ
تعتبر األراضي الرطبة أفضل
الحلول على الكوكب لحل مشكلة
إمدادات المياه العذبة ،ويمكننا
الحصول على ما يكفي من المياه
على األرض بشكل طبيعي دون
الحاجة إلى البحث عنها بطرق
اصطناعية خارج األرض ،وكل ما
يتعين علينا القيام به هو حماية
الحلول الطبيعية التي لدينا بالفعل
واستخدامها بحكمة.
تجاوز استهالك البشرية للمياه العذبة
ُم ـع ــدل ت ـجــديــد الـ ـم ــوارد م ـنــذ ف ـتــرة طــويـلــة،
والـيــومُ ،يحذر الباحثون من أن هــذا المورد
الطبيعي األساسي آخذ في النفاد ،وإذا أردنا
عكس هذا االتجاه ،فإن االستثمار في الحلول
الطبيعية هو أفضل أمل لدينا.
أصـبـحــت نـسـبــة أق ــل مــن  1فــي الـمـئــة من
المياه العذبة الموجودة على األرض ُمتاحة
أو صالحة لالستعمال ،وتوجد معظم هذه
ال ـم ـيــاه ف ــي األراضـ ـ ــي ال ــرط ـب ــة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
األنهار والبحيرات والمستنقعات واألراضي
الـخـثـيــة وط ـب ـقــات ال ـم ـيــاه ال ـجــوف ـيــة ،وه ــذه
األراضي الرطبة هي عبارة عن ُمجمعات مياه
طبيعية ،ومنظفات ،ومخازن ،فهي تعمل على
جمع وإطالق وتنقية وتخزين مياه األمطار
وال ـف ـي ـضــانــات ق ـبــل إطــاق ـهــا ع ـنــد ال ـحــاجــة،
ُ
وب ـهــذه الـطــريـقــة فــإنـهــا تـمـكــن دورة الـمـيــاه
العالمية التي تضمن استمرار اإلمدادات.
على الصعيد العالمي ،من شأن االندماج
الكامل لألراضي الرطبة في تخطيط وإدارة
المياه من خالل جميع القطاعات االقتصادية
ُ
أن ُيحقق فوائد ضخمة ،حيث تساهم إمدادات
المياه الكافية في تحفيز النمو االقتصادي،
والـحــد مــن الـصــراعــات ،وتخفيف الضغوط
البيئية ،لكن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة
ُ
ومستدامة لتلبية الطلب المتزايد.
ف ـقــد زاد اس ـت ـه ــاك ال ـم ـي ــاه ال ـع ــذب ــة ستة
أضـ ـع ــاف خـ ــال ال ـم ـئ ــة عـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة ،وال
يــزال الطلب في ارتـفــاع ،حيث تمثل الزراعة
والصناعة والطاقة  90في المئة من المجموع
الكلي ،وستكون هناك حاجة إلــى ما ال يقل
عن  55في المئة من المياه بحلول عام 2050
لتلبية احتياجات النمو االقتصادي والتوسع
الـحـضــري وسـكــان الـعــالــم الـبــالــغ عــددهــم ما
يقرب من عشرة مليارات شخص.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي ،ان ـخ ـف ـض ــت حـصــة
المياه للفرد بشكل كبير مقارنة بما كانت
ع ـل ـيــه الـ ـح ــال ق ـبــل ع ـشــريــن ع ــام ــا ،ونـتـيـجــة
لذلك ،يواجه أكثر من ثالثة مليارات شخص
نقصا حادا في المياه ،مما يؤدي غالبا إلى
تــأجـيــج ال ـصــراعــات الـعـنـيـفــة ،وبـحـلــول عــام
 ،2050سيعاني أكثر من نصف سكان العالم
من المياه غير اآلمنة ،وقد تؤدي أزمة تغير
المناخ إلــى تفاقم نــدرة المياه في المناطق
الجافة.
ليست أزمة تغير المناخ التهديد الوحيد

الذي نواجهه ،حيث يؤدي التلوث أيضا إلى
ُ
تفاقم أزمة المياه ،وتشكل مياه الشرب غير
اآلم ـنــة تـهــديــدا ُمـمـيـتــا بالنسبة إل ــى جميع
سكان العالم .في الــواقــع ،تكاد تكون جميع
م ـصــادر الـمـيــاه الـعــذبــة مـلــوثــة إل ــى حــد مــا؛
وحتى القمم الثلجية على جبل إفــرســت لم
ُ
تستثن من هذا التهديد.
ً
إذا ،ل ـمــاذا ال نـعـمــل عـلــى إن ـقــاذ وحـمــايــة
األراض ـ ـ ـ ــي ال ــرطـ ـب ــة؟ ُيـ ـع ــد ت ـنــوع ـهــا وت ـع ــدد
اس ـت ـخــدامــات ـهــا أم ـ ــرا م ـه ـمــا ب ـش ـكــل خ ــاص،
ُ
حيث ت َصنف أزمة المياه ضمن أكبر خمسة
مخاطر عالمية في قائمة المنتدى االقتصادي
العالمي من حيث التأثير ،وتحظى قدراتها
على التحكم بالمياه فــوق األرض وتحتها-
لـمـكــافـحــة م ــوج ــات ال ـج ـفــاف وال ـف ـي ـضــانــات
وتــأثـيــر ذوب ــان األن ـه ــار الـجـلـيــديــة -بأهمية
خاصة ،ومع ذلــك ،على الرغم من أنها توفر
معظم المياه العذبة التي نقوم باستهالكها،
ف ــإن م ــا ي ـقــرب م ــن  90ف ــي ال ـم ـئــة م ــن جميع
األراض ـ ـ ــي ال ــرط ـب ــة ق ــد اخ ـت ـفــت م ـنــذ ال ـث ــورة
الصناعية ،وتـتـســارع الـخـســارة مــع صعود
ال ـع ــول ـم ــة ،والـ ـع ــدي ــد م ــن األراضـ ـ ـ ــي الــرط ـبــة
المتبقية ُمعرضة لخطر ُمماثل.
ً
غالبا ما ُينظر إلى األراضــي الرطبة على
أن ـهــا أراض قــاحـلــة يـتــم تـحــويـلـهــا لـلــزراعــة
والتنمية ،أو مناطق تعاني انتشار األمراض
وفــي حــاجــة إلــى االسـتـصــاح ،ولــذلــك فإنها
ُمعرضة للخطر بشكل خــاصُ ،
ويسلط هذا
االتجاه الضوء على عدم فهمنا للدور الحاسم
لــأراضــي الــرطـبــة ال ــذي ُيـشـكــل أس ــاس أزمــة
المياه في العالم .لضمان توفير إمدادات مياه
آمنة وموثوقة وكافية ،يجب علينا التركيز
على العالقة بين االعتماد البشري على المياه
وأنشطتنا في األراضي الرطبة.
ص ـح ـيــح أن ه ـن ــاك ط ــرق ــا أخ ـ ــرى ل ــزي ــادة
إم ـ ــدادات الـمـيــاه لــديـنــا ،ول ـكــن ال أح ــد منها
مثالي ،إذ تخلق تحلية مياه البحر مشاكل
ُ
أكثر مما تحلها ،كما تثير عملية "استمطار
الـ ـسـ ـح ــب" أسـ ـئـ ـل ــة ُمـ ـقـ ـلـ ـق ــة ،حـ ـي ــث ي ـت ـط ـلــب
إنـ ـش ــاء م ــراف ــق تـجـمـيــع ال ـم ـي ــاه ع ـلــى نـطــاق
ً
واس ــع اسـتـثـمــارات كبيرة وغــالـبــا مــا ُيعطل
االقتصادات المحلية وأساليب الحياة .عالوة
عـلــى ذل ــك ،عـلــى عـكــس األراض ـ ــي الــرط ـبــة ،ال
ُ
يمكن لهذه الخيارات أن توفر الغذاء والدواء
والدخل لشخص من بين كل سبعة أشخاص
بشكل متزامن ،أو تكون موطنا ألنــواع غير
ُ
مـحــدودة ،أو تساعد فــي التخفيف مــن حدة
آثار التغيرات المناخية.
مع اعتماد نصف الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي على خدمات النظام البيئي ،يجب أن
ُيشكل إنقاذ األراضي الرطبة أولوية قصوى
لتحقيق االنـتـعــاش األخـضــر مــن أزم ــة وبــاء
كوفيد ،19وإن إحياء مدينة تشيناي لألراضي
الرطبة القديمة في الهند لمنع "أزمة" أخرى-
كما حــدث فــي عــام  2019عندما نفدت مياه
ّ ً
فعاال لآلخرين.
المدينةُ -يقدم ُمخططا
واألهـ ــم م ــن ذل ــك ،يـجــب إعـ ــادة الـنـظــر في
الزراعة وإصالحها ،حيث تعد أكبر مستهلك
للمياه حتى اآلن ،للحصول على المزيد من
"الـمـحــاصـيــل لـكــل قـطــرة م ــاء" ،ويـجــب إلـغــاء
حوافز اإلنتاج ُ
المكثف الذي يتجاهل األراضي
الرطبة وتلوث المياه والتنوع البيولوجي

ُ
على الفور .تعد مبادرة إدارة األراضي البيئية
ً
الـجــديــدة فــي المملكة الـمـتـحــدة م ـثــاال على
برنامج مكافأة المزارعين الذين يركزون على
إدارة المياه وحماية األراضي الرطبة كأساس
إلدارة أراضيهم ،يجب توسيع نطاق آليات
مماثلة على الصعيد العالمي.
وعلى نحو مماثل ،هناك حاجة إلى تدخل
الـصـنــاعــة بــاعـتـبــارهــا شــريـكــا ُمـتـســاويــا في
حماية واستخدام المياه بشكل ّ
فعال ،ربما
بـ ــدت ح ـمــايــة ال ـن ـظ ــام اإلي ـك ــول ــوج ــي وبـيـئــة
األعـمــال الـجــذابــة غير ُمتوافقة فــي السابق.
اليوم ،تعتمد استمرارية الشركات على بيئة
طبيعية صحية ،وإدراكا لذلك ،التزمت شركة
دانون وشركات أخرى بإدارة المياه وحماية
ُمستجمعات المياه ،في حين تشارك العديد
م ــن ال ـش ــرك ــات ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـعــال ـمــي في
صناديق المياه المتعددة الشركاء الستخدام
اإلدارة المستدامة لــأراضــي الرطبة لتلبية
اح ـت ـي ــاج ــات ال ـت ــوس ــع ال ـح ـض ــري ال ـس ــري ــع.
وبفضل هذا النوع من صناديق المياه ،حقق
نهر تانا في نيروبي زيادة يومية قدرها 27
مليون لتر إضافي من المياه في غضون ثالث
سنوات فقط.
ُ
لــم تعد البلدان التي تعاني نــدرة المياه
مثل جنوب إفريقيا في حاجة إلــى اإلقناع،
حـيــث يعتمد أكـثــر مــن نـصــف سـكــان الـبــاد
وثلثي االقتصاد على دعم مجموعة صغيرة
ف ـقــط م ــن األراضـ ـ ــي ال ــرط ـب ــةُ ،
ويـ ـ ــدرك صـنــاع
السياسات هناك أن حماية األراضي الرطبة
وإدماجها في إدارة المياه أمــران أساسيان
لضمان اإلمــدادات اآلمنة التي تعتمد عليها
التنمية االقتصادية.
ُ
تعتبر األراضي الرطبة أفضل الحلول على
الكوكب لحل مشكلة إمدادات المياه العذبة،
ويمكننا الحصول على ما يكفي من المياه
ع ـلــى األرض بـشـكــل طـبـيـعــي دون الـحــاجــة
إلــى البحث عنها بـطــرق اصطناعية خــارج
األرض ،وكــل ما يتعين علينا القيام به هو
حماية الحلول الطبيعية التي لدينا بالفعل
واستخدامها بحكمة.
* األمينة العامة التفاقية رامسار بشأن
األراضي الرطبة.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

استهالك المياه العذبة زاد
 6أضعاف خالل المئة عام
الماضية وتمثل الزراعة
والصناعة والطاقة ٪90
من المجموع الكلي

ك ـ ـ ــان اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـت ـش ــري ـع ــي
الـصـيـنــي (مـجـلــس الـشـعــب الـصـيـنــي) هــذا
العام واحدا من أكثر اجتماعاته أهمية في
اآلونة األخيرة ،حيث تواجه الصين حاليا
البيئة الخارجية األكثر عدائية منذ عقود
من الزمن ،مع تزايد عدد الدول التي تقاوم
قمعها السياسي ودبلوماسيتها القهرية،
كما أصبحت حتمية إعادة تشكيل نموذج
التنمية االقـتـصــاديــة أكـثــر إلـحــاحــا مــن أي
وقت مضى ،وفي حين يتجنب قادة الصين
اآلن أي ِذكـر لما يسمى فخ الدخل المتوسط،
فــإن تصميمهم على تجنب التهديد الــذي
يلوح في األفق بات واضحا.
في التصدي للتحديات المقبلة ،تعتمد
ال ـص ـيــن ع ـلــى خـطـتـهــا الـخـمـسـيــة الــراب ـعــة
عـ ـش ــرة ،ال ـت ــي حـصـلــت ع ـلــى ال ـمــواف ـق ــة في
االجتماع األخير ،ومن المفترض أن تعمل
الخطة على ضمان سير الصين على الطريق
الصحيح نحو تحقيق هدفها المهيب األبعد
أمدا ،والمتمثل بالتحول إلى دولة اشتراكية
حــدي ـثــة -بتحقيق مـسـتــوى نـصـيــب الـفــرد
في الدخل يعادل نظيره في بلدان منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية -بحلول عام
 2035ال ــذي جــرى التأكيد عليه أيـضــا في
االجتماع.
ربما تستحضر عبارة "الخطة الخمسية"
أفكارا حول أهداف اإلنتاج وحصص الفحم
ُ
أو الصلب أو الحبوب ،لكن الصين لم تـص ِـدر
مثل هذه الوثيقة منذ أكثر من عشرين عاما،
إذ تتألف الخطة الخمسية الرابعة عشرة،
ال ـتــي تــأتــي فــي أك ـثــر مــن  140صـفـحــة ،من
مجموعة عريضة من األهداف االقتصادية
واالج ـت ـمــاع ـيــة والـتـكـنــولــوجـيــة والـبـيـئـيــة،
التي تسعى إلى تشكيل سلوك الحكومات
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،وال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ،والـ ـم ــؤسـ ـس ــات،
والمواطنين.
مــن المؤكد أن هــذا يشمل أه ــداف إنتاج
الحبوب ،بيد أن هذا ليس سوى جزء واحد
من استراتيجية أكثر شموال تعكس التأكيد
ـصـلة بين االقتصاد واألمن
المتزايد على ال ِ
الوطني.
من منظور الرئيس الصيني شي جين
بـيـنــغ ،ال يـتـطـلــب األم ــن الــوط ـنــي مؤسسة
عسكرية حديثة فقط (والتي تخطط الصين
لـبـنــائـهــا عـلــى م ــدار الـعـقــد الـمـقـبــل) وبـنــاء
"االستقرار االجتماعي" الداخلي (الذي كان
يشكل أهمية مــركــزيــة فــي قـيــادة ش ــي) ،بل
يستلزم أيضا العمل في مجاالت مثل الغذاء
وال ـمــوارد الطبيعية ،والـتـجــارة ،وسالسل
التوريد ،والتكنولوجيا.
لـهــذا السبب تتضمن الخطة الخمسية
الـ ـج ــدي ــدة أهـ ــدافـ ــا م ـل ــزم ــة ،ل ـي ــس لــإن ـفــاق
العسكري فقط ،بل أيضا إلنتاج الحبوب،
واالستثمار في مشاريع البحث والتطوير،
ونمو القطاع الرقمي .عالوة على ذلك ،تحدد
الخطة أ هــدا فــا طموحة للقيادة الصينية
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة ،م ـث ــل ال ــذك ــاء
االصطناعي ،والحوسبة الكمية ،وأشباه
الموصالت ،وعلم األعصاب وعلم الوراثة،
واستكشاف الفضاء ،والبحار ،والقطبين.
أمــا عن البيئة ،فتتضمن الخطة أهدافا
ملزمة لخفض االنبعاثات من ثاني أكسيد

ال ـكــربــون وكـثــافــة الـطــاقــة المستهلكة لكل
وح ــدة مــن الـمـخــرجــات ،ولـكــن هـنــا ،تفتقر
الـخـطــة رغ ــم ذل ــك إل ــى ال ـط ـمــوح ،مـمــا يلقي
ب ـظــال م ــن ال ـشــك عـلــى قـ ــدرة الـصـيــن على
الوفاء بتعهدها المعلن سابقا بالوصول
إل ــى ذروة االن ـب ـعــاثــات ال ـغ ــازي ــة المسببة
لالحتباس الـحــراري الكوكبي بحلول عام
(صـفر)
 2030وتحقيق صافي االنبعاثات ِ
بحلول عام .2060
مــا ال تتضمنه الـخـطــة الـخـمـسـيــة ،ألول
م ــرة عـلــى اإلطـ ــاق ،هــو ه ــدف نـمــو الـنــاتــج
الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي الـمـجـمــع لـهــذه الـفـتــرة،
وب ــدال مــن ذل ــك ،تعهدت الحكومة باإلبقاء
عـلــى الـنـمــو الـسـنــوي ضـمــن نـطــاق معقول
وفـقــا لمقتضيات ال ـح ــال -وه ــو مــا يعني،
وفقا لرئيس الوزراء لي كه تشيانغ" ،أعلى
من  "%6لعام  -2021مع السعي إلى تلبية
أه ـ ــداف غ ـيــر م ـلــزمــة ض ـمــن م ـج ـمــوعــة مــن
المتغيرات االقتصادية األخرى.
ستركز الصين على تنفيذ "استراتيجية
التداول المزدوج" ،والتي بموجبها ستقلل
من اعتمادها على الطلب الخارجي ،لزيادة
االع ـت ـمــاد عـلــى ال ـ ــذات ،ورغ ــم أن الـحـكــومــة
ستواصل التأكيد على ال ـص ــادرات ،فإنها
تعتزم أيضا زيادة إحالل الواردات وتقديم
ض ـمــانــات لـســاســل ال ـتــوري ــد ،وخـصــوصــا
أن الـ ـش ــرك ــات األم ـي ــرك ـي ــة ك ــان ــت م ـشــاركــة
بشكل وثيق .األمر األكثر أهمية أن الصين
تخطط لتعزيز االستهالك المحلي للسلع
ال ـت ــي ت ـن ـت ـج ـهــا ،وت ـك ـم ــن مـ ـخ ــاوف تـتـعـلــق
ب ــاألم ــن الــوط ـنــي ب ــا ش ــك ف ــي صـمـيــم هــذه
االستراتيجية.
ً
كما وضعت الحكومة الصينية خططا
لإلصالح في مجاالت أخرى بالغة األهمية،
وإن كانت تفتقر إلى المصداقية غالبا .على
سبيل المثال ،تريد السلطات تحفيز حركة
إحياء الريف والتصدي لمشكلة التفاوت،
لكنها فشلت في االلتزام ببعض التدخالت
الحاسمة ،مثل إعادة توزيع الدخل والثروة،
واإلصـ ــاح الـضــريـبــي ،واإلصـ ــاح الـشــامــل
لنظام الــرفــاهــة االجتماعية المفتت وغير
المالئم على اإلطــاق ،والــذي يعرقل حركة
الـعـمــالــة .ع ــاوة على ذل ــك ،ال تضم الخطة
بنودا بشأن فتح الصناعات الخدمية.
يتمثل أحد العوامل الكامنة وراء التفاوت
بـ ـي ــن الـ ـ ـن ـ ــاس ،وال ـ ـ ـ ــذي ت ـخ ـط ــط ال ـح ـك ــوم ــة
الصينية لعالجه ،في نظام تسجيل األسر
(ه ــوك ــو) .م ــن خ ــال رب ــط ال ـن ــاس بـمدنهم
أو بـلــداتـهــم األص ـل ـيــة ،كـثـيــرا م ــا مـنــع هــذا
ال ـن ـظــام ال ـع ـمــال الـمـهــاجــريــن م ــن الــوصــول
إلى التعليم ،والرعاية الصحية ،وغير ذلك
مــن الـخــدمــات االجـتـمــاعـيــة .تـهــدف الخطة
الخمسية ال ـجــديــدة إل ــى إزالـ ــة أو تخفيف
الـقـيــود الـمـفــروضــة عـلــى ال ـمــدن الصغيرة
والمتوسطة الحجم ،وتقديم نظام النقاط
في المدن الكبرى.
لـ ـك ــن ،فـ ــي الـ ـم ــاض ــي ،ك ــان ــت ال ـت ـكــال ـيــف
الباهظة والـمـقــاومــة العاتية تـعــوق غالبا
إصـ ــاح ن ـظ ــام تـسـجـيــل األس ـ ــر ،م ــع حـلــول
قيود جديدة محل تلك التي أزيلت ،ويتبقى
لنا أن نرى ما إذا كان الشيء ذاته سيحدث
هذه المرة.

تريد الحكومة الصينية أيضا تشجيع
"م ـعــدل مــوالـيــد مـنــاســب" لمعالجة الـعــبء
االق ـت ـصــادي ال ــذي ي ـلــوح فــي األف ــق بسبب
شيخوخة السكان ،وهناك مقترحات لرفع
سن التقاعد القانوني "على مراحل" ،وكال
هذين اإلصالحين واجب منذ أمد بعيد ،لكن
خطط التنفيذ تفتقر إلى التفصيل.
ف ــي ال ـن ـهــايــة ،سـتـعـطــي حـكــومــة الصين
األولوية الستراتيجية العلوم والتكنولوجيا
ال ـتــي تـخـصــص ل ـهــا  1.4تــري ـل ـيــون دوالر،
وال ـتــي ت ـهــدف إل ــى تحقيق االع ـت ـمــاد على
ُ
الــذات في التكنولوجيات المتقدمة ،وت َـعـد
أشباه الموصالت ،التي تشكل جوهر هذه
التكنولوجيات ،شــد يــدة األهمية لتحقيق
هذه الغاية.
ه ـن ــا ،ال ت ـب ــدأ ال ـص ـيــن م ــن م ــوق ــف ق ــوي،
فـهــي حــالـيــا قـ ــادرة عـلــى تلبية  %16فقط
من متطلبات الرقائق اإللكترونية العادية
من خالل اإلنتاج المحلي ،وتتجاوز قيمة
واردات ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ــن أش ـ ـبـ ــاه الـ ـم ــوص ــات قـيـمــة
وارداتـهــا من النفط الـخــام ،وفــي ظل حملة
الضغط االقتصادي التي تقودها الواليات
المتحدة ضد الصين -بما في ذلك العقوبات،
وضوابط التصدير ،وفحص االستثمار -فإن
هذا ُي َـعـد سببا للقلق المتزايد.
تكمن مشكلة الصين في أنها على الرغم
م ــن كــونـهــا ال ـصــانــع ال ـقــائــد عـلــى مستوى
ال ـعــالــم ،فــإنـهــا تـعــانــي ضـعـفــا فــي مـجــاالت
أســاسـيــة ،مثل القطع األســاسـيــة ،والـمــواد،
والتكنولوجيات المتقدمة ،وكما أشار وزير
الصناعة وتكنولوجيا المعلومات السابق
مياو وي في وقت سابق من هذا الشهر ،فإن
نقاط الضعف هذه تعني أن البالد ال تزال
على ُبـعـد ثالثين عاما على األقل من اكتساب
صفة اقتصاد صناعي "عظيم القوة".
م ــن ال ــواض ــح أن تـحـقـيــق ال ـت ـق ــدم نـحــو
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى الـ ـ ـ ــذات ف ــي مـ ـج ــال أش ـب ــاه
الـمــوصــات سيشكل اخـتـبــارا مهما لقدرة
ال ـص ـيــن ع ـلــى تـحـقـيــق أه ــداف ـه ــا األع ـ ــرض،
وس ـي ـت ــوق ــف ن ـجــاح ـهــا ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر عـلــى
مـ ــدى إدراك ق ــادت ـه ــا لـ ـح ــدود االس ـت ـب ــداد،
والـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات مـ ــن ال ـق ـم ــة إل ـ ــى الـ ـق ــاع ــدة،
وال ـض ــواب ــط االج ـت ـمــاع ـيــة .ال ــواق ــع أن هــذه
األس ــال ـي ــب ،ال ـتــي تـشـكــل ع ـن ـصــرا أســاسـيــا
في أسلوب حكم شي ،عملت بكفاء ة في ما
يتصل بــاحـتــواء أزمــة كــوفـيــد ،19ولكن في
وقــت حيث أصبحت االقـتـصــادات الرقمية
والمعلوماتية على قدر متزايد من األهمية،
فإن بلدا على المستوى الذي بلغته الصين
من التنمية ليس أمامه سوى طريق واحد
إلى األمــام :الشفافية ،واالنفتاح ،والمرونة
المؤسسية.
* باحث مشارك في مركز الصين
التابع لجامعة أكسفورد وكلية الدراسات
الشرقية واإلفريقية في جامعة لندن،
ومؤلف كتاب «رايات حمراء :لماذا
أصبحت الصين في عهد
شي ُعـرضة للخطر؟».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.746

٦.290

٤.844

2.394 2.808 3.309

ضرر كبير على القطاع الخاص من تعطل اإلنترنت
مطلوب خرائط من هيئة االتصاالت وترخيص وإشراف فني على المشاريع
محمد اإلتربي

أشارت المصادر إلى ضرورة
ان تتداعى شركات االتصاالت
ومزودي اإلنترنت وهيئة
االتصاالت والجهات الفنية
األخرى لدراسة مثل هذه
التحديات ،ووضع خطط
بديلة لمواجهة اي مخاطر
مستقبلية

نبهت مصادر مصرفية ومالية
إلى مخاطر كبيرة تواجه مشاريع
رقمنة االقتصاد الكويتي اآلخذة
في التوسع حاليا ،محذرة من أن
ما حدث من قطع لكوابل اإلنترنت
يعد بمنزلة نــاقــوس خطر مبكر
وجرس إنذار كبير لوضع أسس
مستقبلية لتنفيذ المشاريع وفق
أسس احترافية وبمسؤولية أعلى
كبديل للتنفيذ العشوائي.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،ف ــي
تصريحات لــ"الـجــريــدة" ،على أن
جــائ ـحــة ك ــورون ــا فــرضــت واق ـعــا
جـ ـ ــديـ ـ ــدا وعـ ــال ـ ـمـ ــا م ـس ـت ـح ــدث ــا،
وستجبر القطاع الخاص والدولة
بــال ـكــامــل ع ـلــى اع ـت ـمــاد الــرقـمـنــة
وال ـخ ــدم ــات اآلل ـي ــة االلـكـتــرونـيــة
كـ ـب ــدي ــل اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ل ـ ــن ي ـتــم
ال ـت ــراج ــع ع ـن ــه ،وسـيـتـغـيــر وجــه
قطاع األعمال والبزنس عموما،
حـ ـي ــث سـ ـتـ ـك ــون ال ـ ـيـ ــد الـ ـط ــول ــى
لـلـخــدمــات الــرقـمـيــة الـتــي تعتمد
بــالــدرجــة األول ــى عـلــى اإلنـتــرنــت
واأللياف الضوئية.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن م ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــدث ق ـب ــل
أي ــام مــن قـطــع لـكــوابــل اإلنـتــرنــت
وتـعـطــل  60فــي الـمـئــة مــن خدمة
اإلنترنت يعد كارثة ،مــرت مرور
الكرام ،من ناحية اآلثار واألبعاد
االستراتيجية اقتصاديا ،مبينة
أن مصير القطاع الخاص واعمال
الــدولــة بالكامل يمكن أن تصاب
بالشلل لمجرد خطأ مــن مقاول
بــاطــن يـعـمــل بـعـشــوائـيــة ويـنـفــذ
مشاريع دون أدنى تقيد باألسس
العالمية المعمول بها والمطبقة
في الدول المتطورة.

وأشارت إلى أن ما حدث كارثة
بكل المقاييس السيما إذا حدث
العطل خــال يــوم عمل اعتيادي
لـلــدولــة وق ـطــاع األع ـم ــال ،مفندة
العديد من التداعيات التي يمكن
أن تقع في حــال توقف اإلنترنت
في أيام العمل الطبيعية:
 -1تـعـطــل ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي
بالكامل وحركة األموال وانقطاع
عن العالم الخارجي ،حتى مكائن
الصرف وباقي الدورة المصرفية
وتعطل تبادل الشيكات والتقاص
ب ـيــن ال ـت ــزام ــات ال ـع ـم ــاء ،وشـلــل
ح ــرك ــة الـ ـتـ ـع ــام ــات ب ـي ــن ال ـب ـنــك
المركزي والبنوك.
 -2ت ـع ـط ــل بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
ومصالح المستثمرين وخسائر
مئات الماليين نتيجة خروجها
عن العمل نهائيا ،بسبب االعتماد
ال ـك ـل ــي ح ــال ـي ــا ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت،
ف ـضــا ع ــن فـضـيـحــة اق ـت ـصــاديــة
أمام المستثمرين األجانب الذين
ي ـت ــواج ــدون ف ــي س ــوق ال ـكــويــت،
فضال عن خلل في دورة التقاص
ومـ ــا س ـي ـت ـبــع ذلـ ــك م ــن عـمـلـيــات
معالجة.
 -3شـلــل ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي في
الــدولــة وحركة السفن والمراقبة
وت ـع ـطــل ال ـت ــواص ــل م ــع األسـ ــواق
العالمية وعمالء شركات النفط.
 -4ش ـلــل تـ ــام ألعـ ـم ــال الـهـيـئــة
ا لـعــا مــة لالستثمار والتأمينات
االج ـت ـمــاع ـي ــة ال ـت ــي ت ــدي ــر م ـئــات
المليارات للدولة.
 -5مـ ـ ـ ــاذا ي ـم ـك ــن أن تـ ـق ــع مــن
خسائر ضخمة للقطاع الخاص
في حال غل يده عن إدارة شؤونه

سواء التزاماته تجاه الموردين أو
سداد التزامات عالمية وتحويالت
مــالـيــة او تـلـقــي إشـ ـع ــارات هــامــة
وغـ ـي ــره ــا؟ ه ــل ي ـم ـكــن ان يـشـفــع
اعتذار لمجرد خطأ مقاول مغمور
يقوم بعمليات حفر عشوائي.
 -6ق ـط ــاع الـ ـطـ ـي ــران م ــا حـجــم
ال ـ ـكـ ــوارث ال ـت ــي ق ــد ت ـحــل بـهـكــذا
قطاع؟ وكيف يمكن التواصل مع
أب ــراج المراقبة وحتى التواصل
م ــع ال ـع ــال ــم ال ـخ ــارج ــي وت ـحــذيــر
القادمين وإدارة شــؤون المطار
عموما وتشغيل انظمة الحاسب
اآللـ ـ ــي ل ـت ـس ـج ـيــل ال ــداخـ ـلـ ـي ــن او
الخارجين.
 -7كيف يمكن أن تعمل موانئ
الدولة في ظل هكذا اخطاء؟ وماذا
لــو امـتــدت المعالجة ألي ــام وهــو
ام ــر وارد بـحـســب ح ـجــم الـقـطــع
وتعقيداته؟
 -8ما الموقف لو كانت هناك
الـ ـت ــزام ــات دولـ ـي ــة رف ـي ـعــة ستتم
الـمـشــاركــة فـيـهــا افـتــراضـيــا؟ هل
س ـي ـكــون م ــن ال ـم ـق ـبــول االع ـت ــذار
ل ـم ـج ــرد م ـ ـقـ ــاول ق ـط ــع ال ـك ــواب ــل
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ش ـب ـك ــة
اإلنترنت؟

مسؤوليات ومهام
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ك ـش ـفــت
مصادر مطلعة أن الهيئة العامة
لــاتـصــاالت وتقنية المعلومات
عليها من اآلن مسؤولية جسيمة
فــي هــذا الملف مــن عــدة جوانب،
اهمها:
 -1أن تـ ـق ــوم ال ـه ـي ـئ ــة بــوضــع

خ ــرائ ــط واضـ ـح ــة وش ـف ــاف ــة لـكــل
تمديدات كوابل االتصاالت على
مستوى الدولة وفي كل المناطق.
 -2أن يلتزم أي مقاول يحصل
على أي مـشــروع مــن الحكومة
أو ينفذ أي مشروع على أرض
الكويت بأن يحصل على موافقة
م ــن هـيـئــة االت ـ ـصـ ــاالت ،بحيث
يـتــم تسليمه خــار طــة للكوابل
في المنطقة التي سيتم العمل
وال ـح ـف ــر ف ـي ـه ــا ،ويـ ـك ــون تـحــت
إشـ ــراف هـنــدســي لـتـجـنــب مثل
هذه الكوارث الحقا.
 -3ت ـ ـغ ـ ـل ـ ـيـ ــظ ا ل ـ ـع ـ ـق ـ ــو ب ـ ــات
وتقنينها بحيث تكون واضحة
لـجـمـيــع ال ـم ـقــاول ـيــن س ـ ــواء من

الباطن او الرئيسي ،خصوصا
أن ازمة انقطاع اإلنترنت تعتبر
عملية امــن قومي واقتصادي،
ومن األخطاء التي يجب أال تقع
اساسا او يتم التهاون فيها.
 -4وضع تصنيفات للمقاولين
االقل اخطاء في اإلضرار بمرافق
الدولة او التعدي على الممتلكات
العامة واصابة المرافق والبنية
التحتية ،بحيث يتم ر فــع كفاء ة
المشغلين وا لـمـنـفــذ يــن كـمــا هو
معمول به في الدول المتطورة.
 -5ت ـف ـع ـي ــل أدوار ا ل ـه ـي ـئ ــات
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة ،ب ـح ـيــث
ي ـتــم الـتـنـسـيــق آل ـي ــا ع ـنــد تنفيذ
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ،وت ـ ـق ـ ــوم ك ـ ــل ج ـهــة

بــدورهــا فــي حــال كانت المنطقة
تـ ـح ــوي أي ث ـ ـ ــروات م ـ ـحـ ــددة أو
ك ــواب ــل أو غ ـي ــره ــا ،فــالـتـقـنـيــات
الـحــديـثــة والـتـكـنــولــوجـيــا بــاتــت
ا سـهــل بكثير فــي السيطرة على
كل كبيرة وصغيرة تجنبا لمثل
هذه الوقائع المؤثرة اقتصاديا.

خطط طوارئ وبدائل
نبهت الـمـصــادر إلــى ضــرورة
ان ت ـتــداعــى شــركــات االت ـص ــاالت
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزودي اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــت وه ـي ـئ ــة
االت ـ ـص ـ ــاالت والـ ـجـ ـه ــات ال ـف ـن ـيــة
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى لـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة م ـ ـثـ ــل هـ ــذه
التحديات ،ووضــع خطط بديلة

لمواجهة اي مخاطر مستقبلية
قد تحدث أو تطول ،بحيث تكون
هناك خطط طــوارئ تضمن عدم
خــروج الــدولــة والـقـطــاع الخاص
من شبكة اإلنترنت ،بعد أن باتت
ع ـص ــب حـ ـي ــاة ت ـع ـت ـمــد ع ـل ـيــه كــل
األنظمة واألعمال.
وكذلك تطوير البنية التحتية
على مستوى الدولة ،ووضع خطة
لتعميم نظام األلـيــاف الضوئية
المعمول به في الدول المتقدمة،
وال ـ ـ ـ ــذي ي ـض ـم ــن أداء وف ــاع ـل ـي ــة
أكـبــر لـلـخــدمــات ،وتـشـفـيــرا أعلى
وأعطاال أقل.

تراجع مؤشرات البورصة للجلسة الرابعة على التوالي
السيولة تتراجع إلى  27.7مليون دينار وضغط مستمر على «القيادية»
•

علي العنزي

اس ـت ـمــرت ح ــال ــة ال ـت ــراج ــع وال ـف ـت ــور على
مستوى مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية،
ً
خ ـصــوصــا "ال ـع ــام" و"األول" ،كــذلــك سيولة
الجلسة ونـشــاطـهــا ،وانـتـهــى ،أم ــس ،مؤشر
الـســوق الـعــام إلــى خـســارة بنسبة  0.23في
المئة تعادل  13.5نقطة ليقفل على مستوى
 5746.63نقطة.
وف ـق ــدت ال ـس ـيــولــة م ـس ـتــويــات الـجـلـســات
ً
الماضية ،التي كانت قريبة جدا من  30مليون
دي ـنــار ،وسـجـلــت أدن ــى سـيــولــة لـهــذا الشهر
بلغت  27.7مليون دينار تداولت  163.9مليون

ً
سهم عبر  8781صفقة ،وتم تداول  130سهما
تعادل فيها الرابحون والخاسرون وكانوا 55
ً
ً
سهما لكل فئة واستقر  20سهما دون تغير.
وتــراجــع مؤشر "األول" بنسبة أكبر بعد
أن تراجعت أسـعــار األسـهــم الخمسة األكبر
مــن حيث الـسـيــولــة ،وخـســر نسبة  0.33في
المئة أي  20.69نقطة ليقفل على مستوى
 6290.31نقطة بسيولة أفضل من سابقتها،
أمس األول ،إذ بلغت أمس  18مليون دينار
تداولت  38.5مليون سهم عبر  3719صفقة
وارتـفـعــت أس ـعــار  9أسـهــم فــي األول مقابل
تراجع  10واستقرار  6دون تغير.
وخسر مؤشر "رئيسي  "50نسبة  0.23في

المئة أي  10.94نـقــاط ليقفل على مستوى
ً
 4844.77نقطة بسيولة متراجعة قياسا على
معدالت الشهر واألسبوع بلغت  6.7ماليين
دينار ،تداولت  83.6مليون سهم عبر 3370
ً
صفقة ورب ــح  18سـهـمــا مـقــابــل خ ـســارة 19
واستقرار  10دون تغير.

تجاذب سياسي
بعد أن زاد الـتـجــاذب السياسي واقـتــرب
م ــوع ــد ال ـج ـل ـس ــة األولـ ـ ـ ــى ب ـع ــد إيـ ـق ــاف م ــدة
ّ
شـهــر وتـشـكـيــل حـكــومــة جــديــدة قــلــت رغبة
المستثمرين بــالــدخــول وبـنــاء مــراكــز مالية
ً
ج ــدي ــدة خ ـصــوصــا ع ـلــى األس ـه ــم الـقـيــاديــة

أخبار الشركات
«الخليجي» 207.7 :آالف دينار خسائر

إيقاف أسهم «الديرة»
أعلنت بورصة الكويت أنه ً
بناء على قرار الجمعية العامة لشركة الديرة
القابضة (الديرة) ،والتي أقرت فيها تخفيض رأس المال ،فإنه تقرر إيقاف
ً
أسهم الشركة عن التداول اعتبارا من الثالثاء  2021-03-30الى األربعاء
 ،2021-04-07إلى حين االنتهاء من إجراءات التخفيض ،على أن تتم إعادة
ً
أسهم الشركة للتداول اعتبارا من الخميس .2021-04-08

«الساحل» تتكبد  10.19ماليين دينار
تكبدت شركة الساحل للتنمية واالستثمار خسائر قدرها
 10.19ماليين دي ـنــار ،بــواقــع  17.44فلسا للسهم خــال ،2020
مقابل تحقيقها اربــاحــا بقيمة  ،586.4بما يـعــادل فلسا واحــد
للسهم خالل عام .2019

حققت شركة بيت االستثمار الخليجي خسائر
قدرها  207.7آالف دينار ،بواقع  0.51فلس للسهم
خالل  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 219.76
ألفا ،بما يعادل  0.54فلس للسهم خالل .2019

«سنرجي» تربح  10.59آالف دينار
بلغت أربــاح شركة سنرجي القابضة 10.59
آالف دينار ،بواقع  0.05فلس للسهم خالل عام
 ،2020مقابل تحقيقها خسائر بقيمة  4.77ماليين
دينار ،بما يعادل  21.9فلسا للسهم خالل .2019

«سنام» ترفع دعوى بشأن قطعة أرض
قالت شركة سنام العقارية إنــه تم
تحديد جلسة بتاريخ  29أبريل المقبل،
للنظر في القضية المرفوعة من قبل
الشركة وشركتها التابعة ضد مرزوق

الرشدان ،شركة العين األهلية للتجارة
العامة ،وشركة أبيار للتطوير العقاري.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـش ــرك ــة أن م ــوض ــوع
ال ــدع ــوى يتعلق بـفـســخ عـقــد التقابل

«إيفا» -جنوب إفريقيا توقع صفقة بيع
ذك ــرت شــركــة إيـفــا للفنادق والمنتجعات أن
شــركــة ايـفــا للفنادق والمنتجعات الـمـحــدودة -
جنوب افريقيا المملوكة بالكامل ،وقعت إتمام
صفقة بيع شركة تابعة لها بقيمة  1.003مليون
دينار ،وسينتج عن هذه الصفقة ربح يعادل 1.44
مليون دينار ،وسيظهر األثر المالي للصفقة في
الربع األول من عام .2021

«كابالت» تكسب  5.57ماليين دينار
حـقـقــت شــركــة الـخـلـيــج لـلـكــابــات والـصـنــاعــات
الكهربائية مكاسب قدرها  5.57ماليين دينار ،بواقع
 27فلسا للسهم خالل  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  4.23ماليين ،بما يعادل  20فلسا للسهم خالل
 ،2019وأوصى مجلس إداراتها بتوزيع أرباح نقدية
بواقع  50في المئة عن أداء العام الماضي.

المبرم بتاريخ  3أبريل  ،2020والخاص
بالتقابل عن شراء قطعة أرض بمنطقة
الجداف  -دبــي مقابل وحــدات بنائية
ببرج بيبر.8

«تنظيف» تخسر  2.41مليون دينار
سجلت الشركة الوطنية للتنظيف خسائر قدرها  2.41مليون
دينار بمقدار  10.46فلوس للسهم خالل  ،2020مقابل تحقيقها
ارباحا بقيمة  1.59مليون ،بما يعادل  6.84فلوس للسهم خالل
.2019

 1.45مليون دينار خسائر «الصلبوخ»

التي تمر بفترة مهمة وهي فترة التوزيعات
الـسـنــويــة وبـعــد تــراجــع الــوطـنــي بـعــد فسخ
األرباح اعترى بعض المستثمرين الشك في
صمود بقية األسهم القيادية على أسعارها
في تاريخ الحيازة ،فتم الضغط على معظمها
ً
والمحملة بــاألربــاح خصوصا أسهم "زيــن"
و"بيتك" و"أجيليتي" و"بوبيان" ،إضافة إلى
"الوطني" واألسهم الخمسة هي األفضل من
حيث السيولة أمــس ،وهــي كذلك من ساهم
بــرفــع السيولة إلــى مستويات اإلق ـفــال بعد
أن تدنت إلــى مستوى  22مليون ديـنــار ،تم
رفعها بشدة خالل فترة المزاد ،وبعد تقاطع
عـ ــروض الـبـيــع وط ـل ـبــات ال ـش ــراء قــريـبــة من

هيئة األسواق :إلغاء إدراج «دانة
الصفاة» و«إيفكت» العقارية
ق ــرر مـجـلــس مـفــوضــي هـيـئــة أسـ ــواق الـمــال
الـكــويـتـيــة إل ـغ ــاء إدراج ش ــرك ــة دانـ ــة الـصـفــاة
الغذائية في بورصة الكويت.
وحسب بيان لبورصة الكويت ،سيتم إلغاء
إدراج دانــة الصفاة الغذائية الستمرار إيقاف
تـ ــداول أس ـهــم ال ـشــركــة ألك ـثــر م ــن  6أش ـهــر في
الـبــورصــة دون اسـتـيـفــاء المتطلبات الــازمــة
إلعــادة الـتــداول على السهم ،حيث إن الشركة
موقوفة منذ  12يوليو .2020
ً
ومـ ــن أسـ ـب ــاب إلـ ـغ ــاء اإلدراج أيـ ـض ــا بـلــوغ
خسائرها المتراكمة عن السنة المالية 2019
نحو  8.52ماليين دينار ،أي ما يعادل 77.98
من رأس المال ،وعدم قيام الشركة باإلعالن في
بورصة الكويت عن بياناتها المالية للفترات
الـمـنـتـهـيــة فــي  31م ــارس  ،2020و 30يونيو
 ،2020و 30سبتمبر  ،2020إضــافــة الــى عــدم
سداد االشتراك السنوي لعام  2013وعام .2020
كما قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
إلغاء إدراج شركة إيفكت العقارية في بورصة
الكويت.
ويأتي قرار إلغاء اإلدراج لها ،بسبب استمرار
إيقافها عن التداول ببورصة الكويت أكثر من
 6أشهر دون استيفاء متطلبات التداول ،فهي
موقوفة منذ  1سبتمبر  ،2020إلى جانب عدم
سداد االشتراك السنوي لعام .2020
وقــد تم إلغاء إدراج الشركتين اعتبارا من
أمس.

خسرت شركة الصلبوخ التجارية  1.45مليون دينار بواقع
 14.37فلسا للسهم خالل  ،2020مقابل تحقيقها خسائر بقيمة
 1.73مليون دينار ،بما يعادل  17.11فلسا للسهم خالل .2019

«المركزي» :سندات وتورق
بـ  240مليون دينار

اعتمد مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة البيانات
المالية لعام  ،2020وحققت خسائر بلغت  3.72ماليين دينار
بــواقــع  17.7فلسا للسهم ،مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة 1.74
مليون ،بما يعادل  8.31فلوس للسهم خالل .2019

أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ،أنـ ـ ــه تــم
تخصيص آخر إصدار لسندات ّ
وتورق البنك
المركزي بقيمة إجمالية بلغت  240مليون
ديـنــار ألجــل  6شـهــور وبـمـعــدل عــائــد 1.250
في المئة.

«وطنية د ق» تخسر  3.72ماليين دينار

سعر إقفالها ،لتسحب السوق إلــى خسارة
جديدة رابعة لكنها مقبولة ،إذ لم تصل إلى
مستويات االن ــزالق ،وكــان فــي المقابل نمو
لبعض األسهم الجديدة في السوق الرئيسي
ورئيسي  50كذلك كــان أبــرزهــا دبــي األولــى
واألول ــى وأعـيــان العقارية وسـنــرجــي ،التي
حـقـقــت ارت ـف ــاع ــات مـتـفــاوتــة أم ــس ،ودعـمــت
مؤشر السوق الرئيسي الــذي تلون باللون
األخضر وعلى غير ألــوان بقية المؤشرات،
وانـتـهــت الجلسة إل ــى السلبية م ــع تــراجــع
السيولة اإلجمالية وخسائر األسهم القيادية،
وهي األهم في السوق.
ً
خليجيا ،ربحت  4مؤشرات ألسواق مالية

بدول مجلس التعاون الخليجي أمس ،وكانت
مكاسبها واضحة بصدارة مؤشر سوق دبي
الذي زادت مكاسبه عن  2في المئة ،كذلك ربح
مؤشرا أبوظبي وقطر أكثر من نقطة مئوية،
بينما استقر ا لـسـعــودي وللجلسة الثانية
على التوالي بمكاسب بنسبة  0.6في المئة،
وكــان التراجع من نصيب مــؤشــرات أســواق
الكويت والبحرين وعمان وبنسب محدودة،
فيما استمرت أسعار النفط حول مستوى 65
ً
دوالرا للبرميل على الرغم من فتح طريق قناة
السويس ونجاح تعويم السفينة اليابانية
التي عطلت المالحة العالمية حوالي ثالثة
أيام.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

١٢
اقتصاد
ً ً
عمومية « »stcتقر توزيع  60فلسا نقدا ...األعلى منذ التأسيس
ةديرجلا
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• عبدالرحمن :الشركة استطاعت تحقيق إنجازات مالية وتشغيلية تلبي طموحات مساهميها
• الحربي :حرصت على حماية مركزها المالي وأثبتت قدرتها على تخطي التحديات والمخاطر
وافقت الجمعية العامة
العادية لـ  stcعلى اقتراح
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
نقدية بنسبة  60في المئة من
إجمالي رأسمال الشركة عن
السنة المالية المنتهية في 31
 ،2020أي بواقع 60
ديسمبر ً
ً
فلسا كويتيا للسهم الواحد،
للمساهمين المقيدين في
سجالت الشركة في نهاية
يوم االستحقاق المحدد له
 14أبريل .2021

عـقــدت شــركــة االت ـصــاالت الـكــويـتـيــة (،)stc
اج ـت ـم ــاع ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة ال ـع ــادي ــة ،أم ــس،
وبلغت نسبة النصاب  70.324في المئة من
إجمالي عدد المساهمين ،وتم عقد اجتماع
ً
الجمعية العامة العادية افتراضيا باستخدام
ال ـم ـن ـص ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ً
ل ـل ـم ـق ــاص ــة ،ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـت ــداب ـي ــر واإلج ـ ـ ـ ــراء ات
الوقائية الصحية الصادرة عن حكومة دولة
الكويت.
وق ــد ت ــم خ ــال اج ـت ـمــاع الـجـمـعـيــة الـعــامــة
العادية ،المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة
والمركز المالي ،وتقرير مراقب الحسابات،
وت ـقــريــر هـيـئــة الــرقــابــة ال ـشــرع ـيــة ،كـمــا تمت
المصادقة على تقرير لجنة التدقيق ،وتقرير
حوكمة الشركات الذي يشمل تقرير المكافآت
وا لــروا تــب وا لـمــزا يــا أل عـضــاء مجلس اإلدارة
والجهاز التنفيذي ،وذلك عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2020إ لــى جانب
ال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى ج ـم ـيــع ب ـن ــود ج ـ ــدول أع ـمــال
الجمعية العامة العادية األخرى.
ووافـ ـق ــت الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ال ـع ــادي ــة عـلــى
ا قـتــراح مجلس اإلدارة بتوزيع أر بــاح نقدية
بـنـسـبــة  60ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي رأس ـمــال
الشركة عــن السنة المالية المنتهية فــي 31
ً
ً
ديسمبر  ،2020أي بــوا قــع  60فلسا كويتيا
للسهم الواحد ،وذلك للمساهمين المقيدين
في سجالت الشركة في نهاية يوم االستحقاق
المحدد له األربعاء  14أبريل القادم ،وسيتم
ت ــوزي ــع األربـ ـ ــاح ال ـن ـقــديــة ع ـلــى الـمـســاهـمـيــن
ً
الـمـسـتـحـقـيــن ل ـهــا اع ـت ـب ــارا م ــن األربـ ـع ــاء 21
أبريل المقبل.

إنجازات

الشركة اتخذت
خطوات مهمة
مع بداية
األزمة لضمان
استمرارية
تقديم
الخدمات كاملة
لكل عمالء
الشركة خالل
الحظر الكلي
أو الجزئي
الحربي

وصـ ـ ـ ّـرح ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـم ــود ع ـبــدالــرح ـمــن،
ً
رئيس مجلس إدارة " "stcقائال " :استطاعت
ا لـشــر كــة تحقيق إ ن ـجــازات مــا لـيــة وتشغيلية
ت ـل ـبــي ط ـم ــوح ــات م ـســاه ـم ـي ـهــا ،والـ ـت ــي تـمــت
ترجمتها من خالل توزيع أعلى أرباح نقدية
بواقع  60فلسا للسهم منذ التأسيس ،رغم
ال ـت ــأث ـي ــرات ال ـس ـل ـب ـيــة ال ـت ــي خ ـل ـف ـت ـهــا األزمـ ــة
الحالية لكوفيد  19على األ س ــواق العالمية
ومختلف الصناعات .و قــد أ خــذت " "stcعلى
عاتقها خــال  2020طــرح حــز مــة وا سـعــة من
المنتجات التي تلبي طلبات العمالء ،والتي
عـ ــززت م ـكــان ـت ـهــا ف ــي الـ ـس ــوق ك ـشــركــة رائ ــدة
فــي ا لـســا حــة ا لــر قـمـيــة و م ـجــال التكنولوجيا
ً
ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة ،نـ ـ ـظ ـ ــرا ل ـل ـط ـل ــب ال ـ ـم ـ ـتـ ــزايـ ــد ع ـلــى
الخدمات الرقمية في دو لــة الكويت وجميع
أنحاء العالم ،وبما يتماشى مع تفاقم حالة
الغموض االقتصادي والضغوطات المالية.
وق ــال "مـنــذ بــدايــة الـجــائـحــة ،ت ـصــدرت stc
تقديم الحلول الرقمية المبتكرة والمتكاملة
والتي تستند بدورها على أحدث التطورات
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ل ـق ـط ــاع لـ ــأفـ ــراد وق ـط ــاع ــات
االعمال على حد سواء .لقد تمكنا من تحقيق
نتائج جيدة طوال فترة تفشي الوباء ،وذلك
ً
من خالل اعتماد نموذج تشغيلي مرن ،فضال
عن التحلي بالمرونة في تنفيذ استراتيجية
الـ ـتـ ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي الـ ـت ــي ت ـت ـب ـن ــاه ــا ال ـش ــرك ــة
وتوفير حلول تقنية متقدمة ،بما يتماشى
م ــع تــوق ـعــات ال ـح ـكــومــة وخـطـتـهــا الـمـتـعـلـقــة
ً
بالتباعد االجتماعي .وسعيا منا لكسب ثقة
ً
مساهمينا الكرام ،فإننا نتبع مسارا مهنيا
يرتقي ألفضل الممارسات العالمية إلظهار
قدرتنا على تحقيق نتائج جيدة في كل من
االيـ ـ ــرادات وص ــاف ــي األربـ ـ ــاح ،بــاإلضــافــة الــى
تعزيز كفاء تنا التشغيلية".
وأضـ ـ ـ ــاف "عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن األزمـ ـ ـ ــة ال ـت ــي

جانب من الجمعية العمومية لـ « »stcأمس
ش ـهــد نــا هــا ف ــي عـ ــام  ،2020ت ـم ـك ـنــت  stcمــن
تحقيق إجمالي إيرادات بلغت  283.2مليون
دينار ،كما بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد
وال ـ ـضـ ــرائـ ــب واالس ـ ـت ـ ـهـ ــاك واإلطـ ـ ـف ـ ــاء 73.4
م ـل ـيــونــا ،م ــع ه ــام ــش ال ــدخ ــل ق ـبــل اح ـت ـســاب
ال ـفــوائــد وال ـض ــرائ ــب واالس ـت ـه ــاك واالط ـف ــاء
بنسبة  26في المئة .ونتيجة لذلك ،سجلت
 stcصافي ربح قدره  32.1مليون دينار خالل
."2020
ومـ ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت حـ ـق ــوق
المساهمين بنسبة  3.2في المئة لتصل إلى
 222.2مليون د يـنــار فــي نهاية  ،2020حيث
بلغت القيمة الدفترية للسهم  445فلسا.
وأو ص ـ ــى م ـج ـلــس إدارة ا ل ـش ــر ك ــة ب ـتــوز يــع
أرباح نقدية على المساهمين بواقع  60فلسا
للسهم الواحد ،أي ما يمثل  60في المئة من
القيمة االسمية للسهم وذلك عن .2020
وجاء ت هذه النتائج لتعكس قدرة  stcعلى
تجاوز التحديات غير المسبوقة والمتمثلة
بالوباء العالمي الحالي .كما أظهرت النتائج
ً
أي ـضــا ج ــودة اسـتــراتـيـجـيــة الـشــركــة وتـفــانــي
الموظفين لتحقيق هذه النتائج« .ونحرص
في  stcعلى التزامنا الدائم بتحسين جودة
منتجاتنا و خــد مــا تـنــا و عــا قــا تـنــا بعمالئنا
و كـفــاء تـنــا التشغيلية ،بـهــدف ا لـحـفــاظ على
مكانتنا السوقية خــال األو ق ــات العصيبة،
وتلك المصحوبة بعدم اليقين االقتصادي،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة
المستمرة».

تحديات كورونا
ال ـ ـجـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن ـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مــن
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـم ـفــاج ـئــة ال ـت ــي سـبـبـتـهــا أزم ــة
ً
ً
كوفيد 19-شهدت ( )stcعــددا استثنائيا من
اإلنـ ـج ــازات ،كـمــا شـهــدنــا إط ــاق ال ـعــديــد من
ال ـع ــروض وال ـخ ــدم ــات ال ـتــي ت ـخــدم عـمــاء نــا
لقطاع لألفراد وقطاعات االعمال .كما أطلقت
 stcاسم العالمة التجارية الجديدة لشركتها
ا لـتــا بـعــة " كــوا لـيـتــي نــت" لتصبح Solutions
 by stcذراع الشركة المتخصصة في تقديم
حلول األعمال المتكاملة.
وم ـ ـ ــن ب ـ ـ ــاب الـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـل ــى الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة

صافي األرباح
 32.1مليون دينار
وإجمالي اإليرادات
ً
 283.2مليونا

 stcساهمت
في العديد
من المبادرات
واألنشطة
التي من
شأنها دعم
اإلجراءات
الوقائية التي
اعتمدتها

عبدالرحمن

انتخاب مجلس اإلدارة
جــرى انتخاب أعـضــاء مجلس اإلدارة مــدة ثالث
سنوات ،وهم:
• شركة االتصاالت السعودية
• الـمــؤسـســة الـعــامــة للتأمينات
االجتماعية
• شركة اس تي سي الخليج
القابضة لالستثمار
• شـ ـ ــر كـ ـ ــة اس ت ـ ـ ــي س ــي
القابضة لالستثمار 1
• ش ـ ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ـ ــة ا س تـ ــي
س ـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج ال ـق ــاب ـض ــة
لالستثمار 3
• ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لالستثمار
• ص ـ ـ ـ ـ ــاح أح ـ ـمـ ــد
مشاري الفوزان (عضو
مستقل)

االجتماعية تـجــاه المجتمع المحلي ،أ كــدت
 stcوج ــوده ــا ل ـت ـقــديــم ي ــد الـ ـع ــون م ــن خــال
الدعم طــوال الفترة الحرجة التي نتجت عن
ك ــوف ـي ــد ،19-ب ـهــدف تـخـفـيــف اآلثـ ــار الـسـلـبـيــة
لألزمة الحالية على المجتمع الكويتي.
وفي هذا الصدد ،ساهمت  stcفي العديد
م ــن ال ـم ـب ــادرات واألن ـش ـطــة ال ـتــي م ــن شــأنـهــا
دع ــم اإلجـ ـ ـ ــراء ات ال ــوق ــائ ـي ــة ال ـت ــي اعـتـمــدتـهــا
وب ــالـ ـت ــال ــي ،تـ ـع ــاون ــت الـ ـش ــرك ــة مـ ــع ك ـي ــان ــات
مختلفة لتقديم الدعم لعدد من المجموعات
وال ـق ـطــاعــات فــي جـمـيــع أن ـحــاء ال ـكــويــت ،بما
في ذلك الصحة والرياضة والتعليم وريادة
ً
األعمال .باإلضافة الى ذلك ،عملت  stcأيضا
ً
جنبا الى جنب مع بعض الجهات الحكومية
والشركات الطبية على الوقاية من األمراض
ال ـم ـعــديــة ،واتـ ـخ ــاذ ال ـعــديــد م ــن االحـ ـت ــرازات
ً
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ــوق ــائـ ـي ــة وف ـ ـقـ ــا ل ـ ــإرش ـ ــادات
الـصـحـيــة والـتـعـلـيـمــات ال ـص ــادرة عــن وزارة
الصحة.
وكـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــزء م ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة
بــالـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة لـلـشــركــات ،تبنت
 stcأعلى معايير السالمة كما غرست ثقافة
األداء ب ـيــن مــو ظـفـيـهــا ل ـض ـمــان ا س ـت ـمــرار هــم
في تقديم خدمات عالية الجودة إلى جانب
حماية عمالئها وموظفيها.

الموارد البشرية
ه ــذا ،وقــد اسـتـثـمــرت  stcخــال عــام 2020
بشكل كبير في مــوارد هــا البشرية من خالل
عـقــد دورات تــدر يـبـيــة ا فـتــرا ضـيــة ط ــوال فترة
اإلغالق وما بعدها .ومنذ ذلك الحين ،حرصت
 stcعلى ضمان سالمة موظفيها حيث كانت
مــن أوائـ ــل ال ـشــركــات ال ـتــي اع ـت ـمــدت سـيــاســة
ال ـع ـمــل ع ــن ب ـعــد ف ــي ال ـكــويــت وخ ـل ــق الـبـيـئــة
المناسبة ال سـتـمــرار يــة األ ع ـمــال مــع الحفاظ
ع ـلــى م ـش ــارك ــة ف ــري ــق ال ـع ـمــل م ــن خـ ــال عـقــد
مؤتمرات افتراضية وإرسال استطالعات رأي
بشكل مستمر.
ك ـم ــا أض ـ ــاف ال ـم ـه ـن ــدس م ــزي ــد ب ــن نــاصــر
ً
الـحــربــي ،الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـشــركــة قــائــا:
"حققت ( )stcالعديد من اإلنجازات في 2020
عـلــى الــرغــم مــن األزم ــة غـيــر الـمـسـبــوقــة الـتــي
شهدتها معظم القطاعات في الكويت وجميع
أنـحــاء الـعــالــم والـتــي أدت إلــى تـحــول جــذري
في نوعية الخدمات واستراتيجية األعمال
الحالية والمستقبلية ،نظرا لالنتشار السريع
لكوفيد 19-وفرض القيود على الحركة ،والذي
أثر بشكل سلبي على معظم األعمال التجارية
واالقتصادية.
واستجابة لهذه األ حــداث غير المتوقعة،
شكلت ا لـشــر كــة فــي بــدا يــة األز م ــة فــر يــق عمل
مـتـخـصــص ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ال ـج ــائ ـح ــة ،بـهــدف
وضـ ــع خ ـط ــة السـ ـتـ ـم ــراري ــة األع ـ ـمـ ــال وت ـب ـنــي
مبادرات جديدة بحسب ما فرضته الجائحة
والتدابير الوطنية لمكافحة تفشي الفيروس.
ومـ ــن خـ ــال هـ ــذا ال ـف ــري ــق ت ــم ت ـك ـل ـيــف جـمـيــع
قـ ـط ــاع ــات الـ ـش ــرك ــة ب ــوض ــع خـ ـط ــط م ـف ـص ـلــة
الستمرارية اعمالها اإلدارية ورصد األعمال
اللوجستية ا لـمـطـلــو بــة ،لـضـمــان ا سـتـمــرار يــة
الـ ـعـ ـم ــل والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـمـ ـق ــدم ــة ل ـع ـم ــائ ـه ــا،
وا لـحــد مــن التأثير اال قـتـصــادي لــأز مــة على
عـمــل ال ـشــركــة مــع ض ـمــان ســامــة الـمــوظـفـيــن
والعمالء .واتخذت الشركة خطوات مهمة مع
بداية األزمة ،لضمان استمرارية تقديم كامل
ال ـخــدمــات لـكــل ع ـمــاء الـشــركــة خ ــال الحظر

الكلي أو الجزئي ،وتطبيق خطتي العمل من
المنزل والعودة اآلمنة للعمل ،باإلضافة إلى
تعزيز استراتيجية التحول الرقمي وإ ثــراء
تجربة العمالء.
ك ـم ــا ح ــر ص ــت  stcع ـل ــى ح ـم ــا ي ــة م ــر ك ــز ه ــا
ا لـمــا لــي و حـقــوق مساهميها مــن خــال إدارة
التدفقات النقدية ومراقبة عمليات التحصيل
ب ـش ـكــل م ـك ـث ــف ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ت ـف ـع ـيــل خـطــة
تقليص المصاريف لدعم هوامش الربحية
ل ـع ــام  ،2020وأ ث ـب ـت ــت ق ــدر ت ـه ــا ع ـلــى تـخـطــي
التحديات والمخاطر المحتملة لتمكنها من
مواكبة األعمال التشغيلية وفتح أبوابها في
سبيل خدمة العمالء في هذه الظروف ،حيث
تمركزت الشركة في الصفوف األو لــى ضمن
القطاعات الخاصة ،بفضل الجهود الكبيرة
و ت ـف ــا ن ــي م ــو ظ ـف ــي  stcا ل ــذ ي ــن ب ــر ه ـن ــوا عـلــى
إ صــرار هــم وعزيمتهم في مواجهة المخاطر
الـصـحـيــة الـمـتــرتـبــة مــن ان ـت ـشــار كــوف ـيــد،19-
وا لــذي نتج عنه استمرار الشركة في تقديم
خدماتها للعمالء بنفس معايير الجودة ،رغم
تزايد الطلب وتحول التواصل مع العميل إلى
المنصات الرقمية والتوصيل للعمالء.
بالرغم من تبعات األزمة والمنافسة القوية
في سوق االتصاالت الكويتي ،تمكنت  stcمن
تحقيق نتائج مالية جيدة تلبي طموحات
مساهمي الشركة في ظل أوضاع غير مستقرة
الشركة
وغير مسبوقة ،حيث بلغت إ يــرادات ً
 283.2مـلـيــون د ي ـنــار فــي  ،2020م ـقــار نــة مع
 293.7م ـل ـيــو نــا ف ــي ا ل ـع ــام ا ل ـس ــا ب ــق ،و ي ـعــود
سبب هذا التراجع إلى إجراء ات الحظر الكلي
والجزئي في دولة الكويت ،والذي أسفر عنه
ً
انخفاضا في إيرادات مبيعات قطاع االفراد،
إلى جانب التراجع الكبير وبشكل شبه كلي
إلي ـ ـ ــرادات خ ــدم ــات ال ـت ـج ــوال ن ـت ـي ـجــة إغ ــاق
وتـعـلـيــق رح ــات الـسـفــر فــي مـعـظــم م ـطــارات
العالم.

الدخل والنتائج
من جهة أ خــرى ،بلغ الدخل قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 73.4
مـلـيــون دي ـنــار فــي  .2020كـمــا وص ــل هــامــش
ال ــدخ ــل ق ـبــل اح ـت ـس ــاب ال ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــب
واالستهالك واإلطفاء إلى  26في المئة خالل
 .2020وأ ثـ ـم ــرت هـ ــذه ا ل ـن ـتــا ئــج ع ــن تـحـقـيــق
صافي ر بــح بلغ  32.1مليون د يـنــار (ربحية
ً
ا لـسـهــم  64فـلـســا ) و بـهــا مــش ر بـحـيــة  11في
المئة.
كـمــا عـمــدت ا لـشــر كــة عـلــى هيكلة النفقات
الرأسمالية والتشغيلية ،السيما بعد اآلثار
الـسـلـبـيــة ال ـتــي خـلـفـتـهــا األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
الحالية لضمان سيولة التدفقات النقدية في
ظل الظروف الراهنة ،وقد حققت هذه النتائج
على ا لــر غــم مــن التحديات االقتصادية التي
شهدها ا لـعــا لــم إ ثــر جائحة " كــورو نــا" ،حيث
ا س ـت ـطــا عــت  stcأن تـحـقــق م ـس ـتــو يــات جـيــدة
في اإل ي ــرادات ،باإلضافة إ لــى تعزيز الكفاء ة
الـتـشـغـيـلـيــة لـخـلــق قـيـمــة م ـضــافــة لـعـمــائـهــا
وع ــوائ ــد أف ـض ــل ل ـم ـســاه ـم ـي ـهــا .ك ـم ــا عـكـســت
النتائج المالية للـشركة خالل  ،2020قدرتها
على المنافسة وتعزيز مكانتها كثاني أكبر
شركة اتصاالت من حيث حصتها السوقية
م ــن ح ـجــم اإليـ ـ ـ ــرادات ف ــي ق ـط ــاع االتـ ـص ــاالت
الكويتي بحصة سوقية بلغت نحو  35في
الـمـئــة ،ه ــذا وق ــد بـلـغــت قــاعــدة عـمــائـهــا 1.9
مليون عميل في نهاية .2020

الخطط المستقبلية لـ «»stc
تـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد  s t cفـ ـ ــي
خ ـ ـط ـ ـط ـ ـهـ ــا الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة
واستراتيجيتها على إثراء
تـ ـج ــرب ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء وريـ ـ ـ ــادة
السوق واألسبقية من خالل
ت ـط ــوي ــر ق ــدراتـ ـه ــا وت ـق ــدي ــم
نـ ـم ــوذج ف ـع ــال يــرت ـكــز عـلــى
الـ ـمـ ـنـ ـص ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة إل ــى
ج ــا ن ــب غـ ــرس ث ـقــا فــة األداء
داخل الشركة ،حيث تسعى
 stcل ـل ــد خ ــول ف ــي ش ــرا ك ــات
استراتيجية لتوفير البنية
األ ســا سـيــة ا لــاز مــة لتطوير
محفظة ا لـشــر كــة فــي مجال
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات
واالتـ ـص ــاالت ،كـمــا تـحــرص
ً
دوم ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى تـ ــوف ـ ـيـ ــر فـ ــرق
ع ـم ــل م ـت ـكــام ـلــة واالبـ ـتـ ـك ــار

خــد مــات والمنتجات،
فــي ا لـ ً
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى ال ـب ـح ــث عـلــى
ال ـم ــزي ــد م ــن االس ـت ـث ـم ــارات
الذكية بهدف الحصول على
أفضل النتائج.
ف ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــة ع ــن
األسـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة
ا لـ ـش ــد ي ــدة ،ت ـه ــدف  stcإ ل ــى
التركيز على قيمة و جــودة
مـ ـنـ ـتـ ـج ــاتـ ـه ــا وخـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــا.
وم ــن أبـ ــرز م ــا تـتـطـلــع إلـيــه
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة فـ ـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل
ت ـ ـقـ ــديـ ــم مـ ـ ــا هـ ـ ــو أبـ ـ ـع ـ ــد مــن
ح ــدود خــدمــات االت ـصــاالت
ال ـ ـهـ ــات ـ ـف ـ ـيـ ــة وال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــديـ ــة
لـعـمــائـهــا ،ل ـق ـطــاع لــأفــراد
وق ـ ـطـ ــاعـ ــات االع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،إل ــى

ج ــان ــب اس ـت ـق ـط ــاب ال ـف ــرص
المتعلقة بتقديم الخدمات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــة وتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل
ـدرات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة،
ال ـ ـ ـقـ ـ ـ ً
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ت ـم ـك ـي ــن ت ـلــك
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات بـ ـشـ ـك ــل م ـت ـج ــدد
ً
مستفيدة بذلك من خبرات
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات م ـ ـج ـ ـمـ ــو عـ ــة stc
الـ ـ ـق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ــول
ال ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــي ،وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ـم ـت ـطــورة
لشركة  solutions by stcفي
الكويت والمملوكة بالكامل
من ."stc
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ً
عمومية «الكويت للتأمين» تقر توزيع  %30نقدا

ً ً
شريف :خطط الشركة إلدارة األزمات أثبتت نجاحا كبيرا
قال شريف إن «الكويت
للتأمين» مستمرة في تطوير
ثقافة إدارة المخاطر
وااللتزام والحوكمة وغيرها
من المجاالت ،لتصبح ًذهنية
ً
الموظفين أكثر انفتاحا وتقبال
للتعامل بإيجابية مع تلك
المواضيع.

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة
الكويت للتأمين ،أمس ،وأقرت جميع بنود
جدول األعمال ،التي تشمل على بند توزيع
أربــاح نقدية على المساهمين بمعدل 30
ً
في المئة ،أي  30فلسا للسهم.
وبلغ صافي األرباح  10.5ماليين دينار
( 34.6مليون دوالر) ،وبربحية  57فلسا
لـلـسـهــم مـقــابــل  9.5مــايـيــن دي ـن ــار (31.4
مليون دوالر) ،وبربحية  51.6فلسا للسهم
لنفس الفترة من العام الماضي.
ووصل إجمالي األقساط التي تم االكتتاب
بـهــا لـلـفـتــرة الـحــالـيــة  38.07مـلـيــون ديـنــار
( 125.2مليون دوالر) مقابل  37.55مليون
ديـنــار ( 123.5مليون دوالر) لنفس الفترة
م ــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،وب ــزي ــادة ق ــدره ــا 520
ألف دينار ( 1.7مليون دوالر) ،وبلغ صافي
األربـ ـ ــاح الـتـشـغـيـلـيــة لـلـفـتــرة ال ـحــال ـيــة 8.8
ماليين ديـنــار ( 29.0مليون دوالر) مقابل
 7.45مــايـيــن دي ـنــار ( 24.5مـلـيــون دوالر)
لنفس الـفـتــرة مــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،بــزيــادة
قدرها  1.35مليون دينار ( 4.5ماليين دوالر).
وصرح سامي شريف الرئيس التنفيذي
للشركة «حققنا تلك النتائج الممتازة في
ظــل أوض ــاع اقـتـصــاديــة صـعـبــة ،وف ــي ظل
جــائـحــة ك ــورون ــا ،مـمــا يـثـبــت ان خططنا
إلدارة األزمــات في أوقــات الطوارئ أثبتت
ً
ً
ن ـج ــاح ــا ك ـب ـي ــرا ،خ ـصــوصــا خـ ــال األيـ ــام
األول ــى مــن تفشي الجائحة ،ومــا مــرت به
ال ـبــاد مــن ظ ــروف قــاسـيــة ،وح ـظــر شامل
وجــزئــي والـعـمــل عــن بـعــد ،هــذا باإلضافة
إلى انخفاض أسعار النفط ،ومن ثم اإلنفاق
ً
الـحـكــومــي وال ـتــأث ـيــر سـلـبــا عـلــى الــوضــع
االقتصادي كله وعلى سوق التأمين».
وذكر «بالطبع إن إنجازاتنا لم تتوقف
ع ـنــد تـحـقـيــق الـمـبـيـعــات واألرب ـ ـ ــاح فـقــط،

روجر فیدرر یتعاون مع
هیئة السیاحة السویسریة
بعد سنوات طویلة من تمثیل سویسرا بشكل إیجابي
مــن خــال إبــداعــه الریاضي وأسلوبه الــودي وتواضعه،
أصبح الالعب روجر فیدرر اآلن سفیرا رسمیا لوجهات
سویسرا السیاحیة ،إذ دخل في تعاون طویل األمــد مع
مجلس السیاحة ا لــو طـنــي ا لـســو یـســري ،هیئة السیاحة
السویسریة ،بهدف مشترك یتمثل فــي جــذب الضیوف
لـ ــزیـ ــارة س ــوی ـس ــرا ذات ال ـط ـب ـی ـعــة ال ـم ـف ـع ـمــة بــال ـح ـیــویــة
والنشاط.
و سـیـتـعــاون فـیــدرر وهیئة السیاحة السویسریة معا
فــي تـطــویــر عــدة م ـبــادرات لـلـتــرویــج الـسـیــاحــي لسویسرا
على الصعید ا لـعــا لـمــي ،فهناك حــا جــة مــا ســة لـهــذا الدعم
في هذا الوقت بالذات ،ينبثق من أكبر أزمة سیاحیة منذ
الحرب العالمیة الثانیة ،ویعتبر فیدرر بمنزلة الشخصیة
األیقونیة األكـثــر اسـتـعــدادا للقیام بــذلــك ،بــارتــدائــه العلم
ال ـس ــوی ـس ــري ،ك ـمــا أن ال ـم ـســؤول ـیــن ف ــي ه ـی ـئــة ال ـس ـیــاحــة
السویسریة واثقون منه.
و قــال الرئیس التنفیذي لهیئة السیاحة السویسریة
مـ ــارتـ ــن ن ـی ــدی ـج ــر« :هـ ـ ــذا ت ـط ــاب ــق مـ ـث ــال ــي ،ألن س ــوی ـس ــرا
وطـبـیـعـتـهــا الــرائ ـعــة ســاهـمــت ب ــوض ــوح ف ــي ح ـیــاة روج ــر
المهنیة الـفــریــدة مــن نــوعـهــا» ،أمــا الــاعــب فـقــال« :لطالما
شعرت ،في كل مرة أخطو فیها إلى الملعب ،بأنني أمثل
ســوی ـســرا ،وكـلـمــا ورد اس ـمــي ك ــان ه ـنــاك بـجــانـبــي العلم
السویسري بالتأكید ،لقد كنت فخورا جدا بفعل ذلك خالل
السنوات الـ 22األولى خالل المباریات ،وسیكون ذلك دائما،
كما أن االنضمام والتعاون مع هیئة السیاحة السویسریة
خطوة منطقیة بالنسبة لي».
وستبدأ أنشطة االتصاالت طوال شهر أبریل ،مع التركیز
على المدن األوروبیة ثم الوالیات المتحدة وآسیا والمحیط
الهادئ ،وسیتم نشر سلسلة من الصور ومقاطع الفیدیو
القصیرة التي تظهر فیدرر مفعما بالطبیعة السویسریة.
وعـلــى الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي لهیئة الـسـیــاحــة السویسریة
( )MySwitzerland.comسیتمكن الضیوف من اسكتشاف
ســو یـســرا بعیون ف ـیــدرر ،حیث سیعرض أ فـضــل المعالم
المفضلة لدیه ،مبرزا الوجهات السویسریة كجواهر مخفیة
في الطبیعة .واعترف فیدرر« :لقد زرت معظم دول العالم.
ومع ذلك ظل مكاني المفضل دائما هو سویسرا .إنها البلد
الذي أشتاق إلیه أكثر عندما أسافر».

بوقماز :جائحة «كورونا» أثبتت قدرة
«عمار» على مواجهة األزمات
تمكنت من تحقيق أرباح صافية بقيمة  58ألف دينار في 2020

جانب من «العمومية»
ولـكــن نعمل بـثـبــات وعـلــى أس ــس سليمة
لتنمية الـمــوارد البشرية بالشركة ،حيث
تم إطالق أكاديمية الكويت للتأمين التي
تعطي دورات في مجالي اإلدارة والتأمين،
باإلضافة إلى مهارات أخرى ،ومن دواعي
فـ ـخ ــرن ــا اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع عـ ـ ـش ـ ــرات ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
الحصول على شهادات بالتأمين معترف
ً
بها عالميا».
وتابع ان «الشركة مستمرة في تطوير
ثقافة إدارة المخاطر وااللتزام والحوكمة
وغ ـيــرهــا م ــن ال ـم ـج ــاالت ،لـتـصـبــح ذهنية
ً
ً
الموظفين أكثر انفتاحا وتقبال للتعامل
بإيجابية مع تلك المواضيع».
وفيما يتعلق بخطط الشركة لمواكبة
ً
تـ ـط ــور خـ ــدمـ ــات ال ـت ــأم ـي ــن ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا،
ف ـ ـقـ ــد ق ـ ــام ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة بـ ـ ـقـ ـ ـف ـ ــزات ن ــوع ـي ــة
ب ـه ــذا الـ ـخـ ـص ــوص ،ح ـي ــث أح ــدث ــت دائـ ــرة
ال ـم ـع ـلــومــات ـيــة بــال ـشــركــة ت ـغ ـي ـيــرات على

13

اقتصاد

المنظومة الحالية ساعدت على التواصل
مع العمالء في فترات الحظر ،ســواء على
مـسـتــوى تلبية احـتـيــاجــاتـهــم مــن ناحية
المطالبات أو تجديد التأمينات لهم.
وبـ ـخـ ـص ــوص خ ـط ــة الـ ـش ــرك ــة ال ـه ــادف ــة
لـلـتــركـيــز ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـم ـســؤول ـيــة تـجــاه
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،ق ــام ــت الـ ـش ــرك ــة خ ـ ــال ال ـع ــام
بالعديد من األنشطه مثل مبادرة تنظيف
شاطئ الكويت عند األبراج ،وكذلك بحملة
للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم ،كما
نظمت الشركة حملتي توعية حول الكشف
المبكر عن سرطان الثدي ومرض السكري.
وذك ــر «مــازلـنــا نتطلع إل ــى الكثير مما
يجب عمله في السنوات القادمة ،ونستطيع
القول إن لدى الشركة من القوة واالستقرار
والـ ـ ـم ـ ــرون ـ ــة ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة كــل
السيناريوهات المحتملة لمواصلة تلبية
احتياجات المساهمين والعمالء».

صـ ــرح رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة «ع ـم ــار»
للتمويل واإلجارة ،عبدالله بوقماز ،على هامش
الجمعية العمومية العادية التي عقدت يوم أمس
بنسبة حضور بلغت  78.47في المئة ،أن 2020
كان عام التحديات على كل الصعد ،حيث ألقت
جــائـحــة ك ــورون ــا بـظــالـهــا الـقــاتـمــة عـلــى معظم
جوانب الحياة ،وحصلت فيه األس ــواق المالية
والقطاعات العقارية على النصيب األكبر.
واس ـت ـطــرد بــوق ـمــاز أن الـجــائـحــة أث ـب ـتــت ،من
نــاحـيــة أخ ــرى ،ق ــدرة «ع ـم ــار» عـلــى الـصـمــود في
مواجهة األزمات ،حيث نجحت في تفعيل خطة
الـ ـط ــوارئ واس ـت ـم ــراري ــة األعـ ـم ــال ،وتـمـكـنــت من
مــواجـهــة ه ــذه األزمـ ــة بــأقــل أضـ ــرار مـمـكـنــة ،كما
تمكنت من ادارة اعمالها إلكترونيا خالل فترات
الحظر ،وتوفير بيئة آمنة لموظفيها للعمل من
خاللها.
وأكـ ـ ــد ب ــوق ـم ــاز أنـ ــه رغـ ــم ك ــل ال ـص ـع ــاب ال ـتــي
واجهتها الشركة خــال  ،2020بسبب تداعيات
الجائحة ،وما تسببت فيه من انخفاض اإليرادات
والتقييمات الـعـقــاريــة ،فــإن «ع ـمــار» تمكنت من
تحقيق صافي ربح بقيمة  58.131د .ك بواقع 0.3
فلس للسهم ،حيث بلغت اإليرادات  871.675د .ك
بانخفاض قدره  8في المئة عن .2019
وأضــاف بوقماز أن جهود الشركة المبذولة
ساهمت في ارتفاع حقوق الملكية ،والتي بلغت
 17.506.761د.ك بــزيــادة قــدرهــا  0.3فــي المئة،
وبقيمة د فـتــر يــة  90فلسا للسهم .كما ارتفعت
أصول الشركة عن العام السابق بزيادة قدرها 0.4
في المئة ،حيث بلغت أصول الشركة 18.903.305
د.ك ،فيما سجلت التزامات الشركة ارتفاعا بنسبة
 2في المئة ،حيث بلغت  1.396.544د.ك.
وأك ـ ـ ــد أنـ ـ ــه خـ ـ ــال  ،2020اسـ ـتـ ـم ــرت «عـ ـم ــار»
بــا تـجــاه تقليص محفظتها التمويلية ،بسبب
ص ـعــوبــة مـنــافـســة ال ـب ـنــوك ف ــي م ـجــال الـتـمــويــل

العقاري ،وتفاوضت مع بعض العمالء لتسوية
مديونياتهم ،ونجحت فــي اس ـتــرداد مخصص
بمبلغ  554.706د.ك ،واستمرت في نهجها لتقنين
استثماراتها الـجــديــدة ،ومحاولة التخارج من
االستثمارات القائمة غير المدرة وغير المجدية،
حيث نجحت في التخارج من استثمارات بقيمة
إجمالية  115.122د.ك ،كما قامت الشركة بتدوير
محفظة األسهم لديها والتركيز على االستثمار
ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت وال ـب ــورص ــات الخليجية
لــإب ـقــاء عـلــى نـسـبــة ال ـس ـيــولــة ،وق ــد ســاهــم ذلــك
في ارتفاع قيمة االستثمارات المدرجة بأسواق
الخليج الى  566.629د.ك في نهاية .2020
وأضاف بوقماز ان الشركة تمتلك استثمارات
عقارية مباشرة في دولة الكويت تتكون من 10
عـقــارات بقيمة إجمالية  10.720.000د.ك ،وهي
محفظة متنوعة من حيث القطاع والموقع ،منها
 9عـقــارات مــدرة للدخل ،وبنسبة عائد اجمالي
حالي  4.6فــي المئة مــن قيمة جميع الـعـقــارات.
وعزا انخفاض اإليــرادات إلى جائحة «كورونا»،
ووجود عقار تحت التطوير فيما توقع ان ترتفع
هذه النسبة بعد تطوير أحد العقارات التجارية،
وتأجير الشاغر من العقارات.
هــذا ،واختتم بوقماز حديثه ،مــؤكــدا أنــه في
ض ــوء الـتـحــديــات ال ـتــي يـمــر بـهــا ال ـعــالــم أجـمــع،
تكرس «عمار» عملها خالل الفترة القادمة لتعظيم
أرباحها وتنمية محفظتها االستثمارية من خالل
مراجعة استراتيجيتها التمويلية واالستثمارية
لتتماشى مع الظروف المستجدة.
ونــاشــد مساهمي الـشــركــة اسـتـمــرار دعمهم،
س ـع ـي ــا ل ـت ـح ـق ـيــق أه ـ ـ ـ ــداف «عـ ـ ـم ـ ــار» وم ــواجـ ـه ــة
التحديات ،داعيا المولى عز وجل أن يوفق أميرنا
سمو الشيخ ن ــواف األح ـمــد ،وول ــي عـهــده سمو
الشيخ مشعل األحمد ،ويسدد خطاهما لما يحقق
الخير واالزدهار والنمو لبلدنا الحبيب الكويت.

 Ooredooتعلن الفائز بسيارة جي إم سي يوكن SLT

الجائزة الكبرى لمسابقة «كنز »Ooredoo
أ ع ـل ـن ــت  Ooredooا ل ـك ــو ي ــت
الفائز بالجائزة الكبرى لمسابقة
«كنز  »Ooredooفي سحب القرعة
ال ـ ـ ــذي ط ــال ـم ــا ت ــرق ـب ــه وان ـت ـظ ــره
ال ـج ـم ـيــع ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة
التجارة والصناعة ،حيث تسلم
الـ ـف ــائ ــز ال ـم ـح ـظ ــوظ ط ـ ــال نـجــر
ال ـم ـط ـيــري م ـفــات ـيــح س ـي ــارة جي
ام ســي يــوكــن  SLTال ـجــديــدة ،مع
مراعاة اإلرشــادات واالشتراطات
ال ـص ـح ـيــة لـلـتـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي
والوقاية التي وضعتها الجهات
الرسمية.
وت ـ ــم اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن الـ ـف ــائ ــز فــي
ال ـم ـس ــاب ـق ــة عـ ـل ــى م ـح ـط ــة نـبــض
ال ـكــويــت  ،FM 88.8ف ــي بــرنــامــج
«ديــوانـيــة الـيــاقــوت واألن ـصــاري»،
ال ــذي تــم بـثــه مـبــاشــرة مــن المقر
الرئيسي للشركة ،برج Ooredoo
في مدينة الكويت .وخالل فعالية
السحب ،أشاد الرئيس التنفيذي
لدى  Ooredooالكويت عبدالعزيز
البابطين بالجهود التي بذلتها
الشركة في زيادة الوعي العام حول
أهمية تلقي اللقاح ضد فيروس
ك ــوف ـي ــد  ،19ف ـك ــان ــت Ooredoo
س ـبــاقــة ك ـعــادت ـهــا ب ــأخ ــذ خـطــوة
جــري ـئــة ودور ف ـع ــال ف ــي حـمــايــة
ال ـم ـج ـت ـمــع ،فــأط ـل ـقــت Ooredoo
حملة تشجيعية تـحــث الجميع
عـلــى الـتـسـجـيــل ألخ ــذ الـتـطـعـيــم،
وسـيـتــم تـقــديــم  3أشـهــر مجانية
لجميع عمالء الشركة الحاليين
ذوي اشتراكات الفواتير ومشتركي
خطوط الفواتير الجدد الذين تلقوا
جرعة واحدة أو الجرعتين.

عبدالعزيز البابطين

وفي تعليق لها على السحب،
ق ــال ــت مـ ــديـ ــرة إدارة ال ـخ ــدم ــات
الرقمية لــدى  Ooredooالكويت
سندس الشطي« :تــأتــي مسابقة
كنز  ،Ooredooفي الواقع ،كإحدى
تجليات التزام شركة Ooredoo
الراسخ للوفاء بوعدها الرامي إلى
إثراء حياة األفراد في مجتمعنا،
من خالل شبكة اتصاالت عالمية
المستوى ،وتوفير تجارب رقمية
ال تضاهى ،إلــى جانب مـبــادرات
قـيـمــة ع ـلــى صـعـيــد الـمـســؤولـيــة
االجتماعية تتمحور حول تمكين
األفراد ومساعدتهم على اختبار
وعيش أحالمهم».
وأضافت الشطي« :تم تصميم
مسابقة كنز  Ooredooبمكافآتها
المذهلة ،بشكل أساسي لتعزيز
تـ ـف ــاع ــل الـ ـش ــرك ــة م ـ ــع ع ـمــائ ـهــا
وت ـش ـج ـي ـع ـه ــم عـ ـل ــى االنـ ـضـ ـم ــام
واالشتراك في الخدمة» ،متابعة:

الفائز بالجائزة طالل المطيري مع سندس الشطي وعبدالمحسن الفهد من Ooredoo
«ت ــوف ــر الـمـســابـقــة فــرصــا وف ـيــرة
للمشتركين من عمالء Ooredoo
لالستمتاع بالمحتوى اليومي
الـقـيــم وال ـم ـف ـيــد ،ول ـعــب مسابقة
مـ ـثـ ـي ــرة الكـ ـتـ ـس ــاب الـ ـم ــزي ــد مــن
الفرص».
مــن جهته ،ذكــر مــديــر اإلعــان
وال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق ،ل ـ ـ ــدى Ooredoo
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ن ـ ــاص ـ ــر الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه:
« ن ـ ـجـ ــا حـ ــات شـ ــر كـ ــة Ooredoo
م ـس ـت ـم ــرة ع ـل ــى ج ـم ـي ــع م ـح ــاور
ال ـع ـم ــل فـ ــي قـ ـط ــاع االتـ ـ ـص ـ ــاالت،
والتي تشمل تقديم تجربة عميل
استثنائية مع كل منتج أو خدمة
يتم إطالقها ،فنحن بصدد إطالق
المزيد من العروض المميزة خالل
الشهر الفضيل على كل الخدمات

ً
«ميسان» مستشارا لتشغيل شبكة
االتصاالت المتنقلة االفتراضية
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم م ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــب م ـ ـي ـ ـسـ ــان
لـ ــاس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ال ـق ــان ــون ـي ــة
خــدمــاتــه لشركة االتـصــاالت
الكويتية ( )stcفــي مـشــروع
ت ــرخـ ـي ــص ت ـش ـغ ـي ــل ش ـب ـكــة
االت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـمـ ـتـ ـنـ ـقـ ـل ــة
االفتراضية ( )MVNOاألولى
من نوعها في الكويت.
و ح ـ ـصـ ــل تـ ـح ــا ل ــف «»stc
و«فـيــرجـيــن مــوبــايــل الـشــرق
األوس ـ ـ ـ ــط وإفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا» عـلــى
ت ـ ـ ــرخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــص مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة
الـعــامــة لــاتـصــاالت وتقنية
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
(  )CITRAل ـت ـش ـغ ـيــل شـبـكــة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت الـ ـمـ ـتـ ـنـ ـقـ ـل ــة
االفـ ـ ـت ـ ــراضـ ـ ـي ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى فــي
الـ ـك ــوي ــت وإلطـ ـ ـ ــاق ف ـيــرجــن
مـ ــوبـ ــايـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت «ش ــرك ــة
كونيكت أرابيا ذ .م .م».
وت ـض ـم ـن ــت مـ ـه ــام مـكـتــب
مـيـســان كـمـسـتـشــار رئيسي
لشركة االتصاالت الكويتية
اإلع ــداد والتفاوض على كل
عقود ومستندات المشروع
بـمــا ف ــي ذل ــك ع ـقــود تشغيل
ش ـب ـك ــة ( )MVNOوو ث ــا ئ ــق
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن وم ـت ـط ـل ـب ــات
هيئة االتصاالت التنظيمية
وال ـقــانــون ـيــة وال ـت ــي تــوجــت
بـ ـ ـم ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ت ـن ـظ ـي ــم
االتـ ـ ـص ـ ــاالت وت ـك ـنــولــوج ـيــا

طارق يحيى

الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ـل ــى إصـ ـ ــدار
الترخيص.
ً
وتعليقا على ا لـحــدث قال
ال ـش ــري ــك ف ــي م ـك ـتــب مـيـســان
طارق يحيى إن «هذا المشروع
أتـ ـ ـ ـ ــاح ل ـ ـنـ ــا إبـ ـ ـ ـ ـ ــراز قـ ــدرات ـ ـنـ ــا
وخبرتنا الواسعة فــي قطاع
االت ـ ـصـ ــاالت وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ن ــوعـ ـي ــة
مـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة لـ ـعـ ـمـ ـيـ ـلـ ـن ــا شـ ــركـ ــة
االت ـصــاالت الكويتية  stcفي
مـشــروعــه االسـتــراتـيـجــي هــذا
لـتـشـغـيــل ش ـب ـكــة االتـ ـص ــاالت
المتنقلة االفتراضية األو لــى
فــي ال ـكــويــت» .وق ــد عـمــل إلــى
جانب طارق المحامي سامي
الشطي.

وب ــاق ــات إن ـتــرنــت ال ـ ـ ــ ،5Gإضــافــة
إلــى تطوير متجرنا اإللكتروني
بهدف منح العميل تجربة رقمية
مـتـكــامـلــة يـسـتـطـيــع م ــن خــالـهــا

إتمام مختلف العمليات بسهولة
وســرعــة وأم ــان أكـثــر ،خــاصــة في
ظل الظروف التي نعيشها اليوم
بـسـبــب ال ـجــائ ـحــة ،وح ــرص ــا منا

ع ـلــى س ــام ــة ال ـع ـمــاء وتـطـبـيـقــا
ل ـ ــاحـ ـ ـت ـ ــرازات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـت ــي
فرضتها الجهات الحكومية في
الدولة».
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من خالل تقديم طلب للجهة الحكومية مقابل رسم رمزي
عيسى عبدالسالم

دخل قانون رقم  12لسنة  2020في شأن "حق االطالع على
المعلومات" حيز التطبيق ،والذي يتيح لألشخاص الحق في
االطالع على المعلومات والقرارات والوثائق التي ّ
تمس حقوقهم
وفقا لنموذج ّ
معد لهذا الغرض يتم تقديمه للجهة الحكومية.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن القانون يهدف إلى
تنظيم حــريــة تـ ــداول الـمـعـلــومــات ،وال ـحــق فــي االطـ ــاع على
الـمـعـلــومــات ف ــي شـتــى ال ـم ـج ــاالت ،وإرسـ ـ ــاء م ـبــدأ الشفافية
والنزاهة في المعامالت اإلدارية واالقتصادية ،وسيكون لزاما
على الشركات المدرجة تنفيذ التعليمات الواردة بخصوصه،
والسماح بــاالطــاع على كل المعلومات التي ّ
تقدم للجهات
الحكومية.
وأوضحت المصادر أن قوائم المعلومات المتاح الكشف
ّ
عنها تتمثل في القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل

الجهة بموجبها ،والسياسات العامة التي تؤثر على األفراد،
واإلجراءات المتبعة في عمليات اتخاذ القرار ،بما في ذلك قنوات
اإلشراف والمساءلة ،والهيكل التنظيمي للجهة واالختصاصات
والوظائف والواجبات ،وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية،
وأسـمــاء رؤس ــاء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من
في حكمهم ،وسلطاتهم وواجباتهم ،وآلية التواصل معهم،
ومعلومات عن البرامج ومشروعات وأعمال الجهة ،ومؤشرات
األداء والجودة ،والمشتريات والمناقصات ،إضافة الى الخدمات
وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور ،وأيــة برامج دعــم عامة،
وقائمة المستفيدين وش ــروط االسـتـفــادة منها ،ع ــاوة على
الوظائف العامة الشاغرة ،وشــروط وضوابط التعيين فيها،
ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية وأسماء المقبولين.
وذكرت أنه يتم الحصول على هذه المعلومات من خالل تقديم

طلب للجهة الحكومية مقابل رسم رمزي مقداره  5دنانير عن
كل وثيقة ال يزيد عدد أوراقها على  10أوراق ،ويضاف نصف
دينار عن كل ورقة زائدة.
ولفتت الى أن القانون يعزز من مبدأ الشفافية والنزاهة في
المعامالت الحكومية اإلداري ــة وحــق األشـخــاص في االطــاع
والحصول على ما يخصهم من مستندات وأوراق متعلقة بهم،
حفاظا على حقوقهم ولتعزيز الثقة فــي ال ـقــرارات والجهات
الحكومية.
وأدرجت هيئة أسواق المال نموذجا جديدا بعنوان "نموذج
طلب االطالع والحصول على المعلومات والوثائق المرتبطة
بها ،وفق القانون رقم  12لسنة  ،"2020وبريدا إلكترونيا بعنوان
" raid@cma.gov.kwحق االطالع على المعلومات والوثائق"،
وذلك في بوابة الهيئة االلكترونية ضمن حزمة خدماتها ،مما

« »KIBيواصل مشاركته بحملة «لنكن على دراية»
في إطار مشاركته في الحملة
التوعوية المصرفية "لنكن على
دراية" ،التي أطلقها بنك الكويت
المركزي ،وينظمها بالتعاون مع
اتحاد مصارف الكويت والبنوك
ال ـم ـح ـل ـيــة ،أشـ ـ ــاد ب ـن ــك ال ـكــويــت
ال ــدول ــي ( )KIBب ــأه ــداف الحملة
والتأثير اإليجابي الذي عكسته
على مختلف شرائح العمالء حتى
اليوم ،من خالل تعزيز معلوماتهم
المالية وتوعيتهم بكيفية الحفاظ
على بياناتهم وحماية أصولهم
المصرفية ،إلى جانب االستفادة
من الخدمات والمنتجات المقدمة
لهم على أكمل وجه.
ويـ ـسـ ـع ــى " ،"KIBم ـ ــن خ ــال
مـ ـش ــاركـ ـت ــه فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة
إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز أهـ ـ ـ ــداف بــرنــام ـجــه
ال ـم ـج ـت ـم ـعــي الـ ــرامـ ــي إل ـ ــى نشر
الثقافة المصرفية ومحو األمية
المالية بين جميع أفراد المجتمع،
م ــن خـ ــال ت ــرك ـي ــزه ع ـلــى تـقــديــم
التعليمات والنصائح التوعوية
عبر مختلف الوسائل اإلعالمية
ومنصات التواصل االجتماعي
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـب ـن ــك ،ك ـم ــا يـمـكــن
للعمالء متابعة فـعــالـيــات هــذه

الحملة عـلــى وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي الخاصة ببنك الكويت
الـ ـم ــرك ــزي وات ـ ـحـ ــاد ال ـم ـص ــارف
والـبـنــوك المحلية المشاركة أو
المنصة اإللكترونية المخصصة
للحملة .dirayakw.com
فــي هــذا السياق ،أفــاد المدير
العام للخدمات المصرفية لألفراد
في البنك عثمان توفيقي" :نؤمن
في  KIBبأنه من واجبنا توعية
أفراد المجتمع بمختلف الخدمات
والمنتجات المصرفية المصممة
ً
خصيصا لهم ،حتى يتسنى لهم
اخـتـيــار مــا يلبي احتياجاتهم
الـمــالـيــة ،ويـسـهــل حياتهم دون
الوقوع في فخ عمليات الغش أو
االحتيال ،ومن أهم هذه المنتجات
البطاقات االئتمانية التي تعتبر
إح ـ ـ ــدى األدوات ال ـم ــال ـي ــة ال ـتــي
ت ـصــدرهــا ال ـمــؤس ـســات المالية
وتحديدا البنوك ،وتستخدم في
عمليات الدفع والشراء والسحب
ال ـن ـقــدي ع ــن طــريــق ال ـ ّـدي ــن ،كما
تتميز بــوجــود سـقــف ائتماني
محدد (الحد األعلى للدين) ،على
أن يتم س ــداد المبلغ المستحق
عليها خالل فترة زمنية معينة".

ول ـف ــت تــوفـيـقــي إلـ ــى أن "أه ــم
م ــا ي ـم ـيــز هـ ــذه ال ـب ـط ــاق ــات أنـهــا
عملية وت ـعــزز الـشـعــور بــاألمــان
لـ ــدى حــام ـل ـهــا ،ح ـيــث إنـ ــه ليس
بحاجة لحمل المبالغ الكبيرة،
مما يقلل فرص سرقة أو ضياع
النقود ،إضافة إلى إمكانية الدفع
بالعمالت األجنبية محليا وعند
السفر دون الحاجة إلى التحويل
ب ـيــن ال ـع ـمــات بمنتهى الــراحــة
والسهولة ،إلى جانب الخصومات
واالم ـ ـت ـ ـيـ ــازات ال ـح ـص ــري ــة ال ـتــي
يحصل عليها بين الحين واآلخر".
وأوضح أن البطاقات االئتمانية
تنقسم إلــى عــدة أن ــواع ،يتميز كل
نوع منها بطبيعة استخدام خاصة
ب ـ ــه ،وت ـخ ـت ـل ــف فـ ــي ال ـخ ـصــائــص
والمميزات التي تمنحها لحاملها،
ومن أشهرها بطاقة الخصم الفوري
( )Debit Cardالتي تكون مرتبطة
بــال ـح ـســاب ال ـم ـصــرفــي لـلـعـمـيــل،
وتوفر له القدرة على تنفيذ عمليات
الـسـحــب الـنـقــدي ف ــورا مــن رصيد
حسابه ،بحيث يكون سقف اإلنفاق
هو المبلغ المتاح بحسابه فقط ،وال
يستطيع إنفاق أكثر من ذلك ،وهناك
أي ـض ــا ب ـطــاقــة االئ ـت ـم ــان (Credit

«الخليج» يحتفل بساعة األرض
شـ ـ ـ ــارك بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج م ـس ــاء
ال ـس ـبــت ف ــي ال ـم ـب ــادرة الـعــالـمـيــة
"ساعة األرض" ،وهي حدث عالمي
سنوي يتم خالله تشجيع األفراد
والمجتمعات على إطفاء األنوار
واألجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة غ ـيــر
ال ـضــروريــة لـمــدة ســاعــة واح ــدة،
من  8:30حتى  9:30مساء في آخر
سبت من شهر مارس ،بهدف رفع
الوعي بخطر التغير المناخي.
والتزاما بــدوره تجاه تحقيق
االس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة ،شـ ـ ــارك
ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ف ــي إطـ ـف ــاء جميع
األنـ ـ ـ ـ ــوار والـ ـمـ ـص ــاع ــد فـ ــي م ـقــره
الرئيسي بقلب العاصمة ،لمدة
ساعة كاملة ،فــي رســالــة لجميع
ال ـمــوجــوديــن فــي الـمـنـطـقــة حــول
خ ـطــر ال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ ــي ،ودور
األفـ ــراد والـمــؤسـســات فــي تقليل
اس ـت ـه ــاك ال ـط ــاق ــة ح ــرص ــا عـلــى
استدامتها.
وحـ ــول ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ،قــالــت
مـ ـس ــاع ــدة الـ ـم ــدي ــر ل ــاتـ ـص ــاالت
المؤسسية في بنك الخليج لجين
القناعي" :نحرص دائما في بنك
الخليج على العمل نحو استدامة
ج ـم ـي ــع م ـ ـ ــواردن ـ ـ ــا وف ـ ـ ــي ج ـم ـيــع
الـقـطــاعــات الـتــي نعمل بـهــا ،كما
نسعى لخلق الفائدة ،واالستفادة
من جميع الوسائل المتاحة لدينا
للتواصل مع العمالء ،والتزامنا
ال ــدائ ــم بــذلــك جـعـلـنــا ف ــي طليعة

البنوك التي حرصت على تقديم
مبادرات المسؤولية االجتماعية
الفعالة".
وأض ــاف ــت ال ـق ـنــاعــي" :ب ـع ــد أن
مــر ال ـعــالــم بــاالخـتـبــار الحقيقي
الل ـت ــزام ــه الـمـجـتـمـعــي والـبـيـئــي
فــي ال ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة التي
عـشـنــاهــا ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،أدرك
الجميع ،أكثر من أي وقت مضى،
ض ــرورة تـكــاتــف جميع الجهود
وت ـ ـعـ ــاون ك ــل ال ـج ـه ــات لـتـخـطــي
األزم ـ ـ ـ ــات ال ـب ـي ـئ ـيــة الـ ـت ــي يـشـمــل
تــأث ـيــرهــا جـمـيــع س ـكــان األرض،
مـثــل الـتـغـيــر الـمـنــاخــي ،وأتـمـنــى
أن ت ـش ـج ــع مـ ـب ــادرتـ ـن ــا األفـ ـ ـ ــراد
والشركات األخرى على االلتفات
لـسـبــل تـقـلـيــل اس ـت ـهــاك الـطــاقــة،
ورفع الوعي حولها ،لنحقق معا
االسـ ـت ــدام ــة الـبـيـئـيــة ع ـلــى أكـمــل
وجه".
ال ـ ـجـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن س ــاع ــة
األرض هي واحدة من المبادرات
الـتــي ي ـشــارك فيها بـنــك الخليج
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل م ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــم ،ألهـ ـمـ ـيـ ـتـ ـه ــا
ودورهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ــوع ـ ــوي الـ ـكـ ـبـ ـي ــر،
إض ــاف ــة إلـ ــى أث ــره ــا ف ــي تحقيق
االستدامة على الجانبين البيئي
واالقـتـصــادي ،اللذين يعمل بنك
الخليج على استدامتهما ضمن
بــرامـجــه ومـبــادراتــه للمسؤولية
االجتماعية.
ويواصل بنك الخليج التزامه

لجين القناعي

ال ـ ـقـ ــوي بـ ـب ــرن ــام ــج االس ـ ـتـ ــدامـ ــة،
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــويــات الـمـجـتـمـعـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـب ـي ـئ ـي ــة ،عـبــر
الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي ت ــم تـحــديــدهــا
استراتيجيا لتعود بالنفع على
البالد وعلى بنك الخليج .وخالل
العام ،كانت مبادرات المسؤولية
االجتماعية لبنك الخليج مساندة
لـلـجـهــود الــدول ـيــة ومـتــوافـقــة مع
أهداف التنمية المستدامة ،وهي
مجموعة من  17هدفا ُوضعت من
منظمة األمم المتحدة عام ،2015
للتصدي للفقر ولحماية األرض،
والـ ـت ــأك ــد م ــن أن ج ـم ـيــع األف ـ ــراد
يـتـمـتـعــون بــال ـســام واالزده ـ ـ ــار،
بحلول عام .2030

 )Cardال ـت ــي تـمـكــن حــام ـل ـهــا من
الشراء والدفع ثم سداد مديونيته
الحـقــا خ ــال فـتــرة س ــداد تختلف
مدتها من بنك إلــى آخــر ،وتنقسم
هذه البطاقات إلى عدة فئات بناء
على الحد االئتماني الخاص بها،
فـهـنــاك بـطــاقــة ف ـيــزا سيجنتشر،
ماستركارد وورلد ،فيزا البالتينية،
فيزا الذهبية وفيزا الكالسيكية.
ومن البطاقات االئتمانية التي
يشيع استخدامها بكثرة للدفع
عبر اإلنترنت ،البطاقة مسبقة الدفع
( )Prepaid Cardالتي يجب على
حاملها إعادة تعبئتها بالمال قبل
استخدامها ،وال يمكن استخدامها
إال بعد تعبئتها ،ويتم خصم قيمة
المشتريات والمعامالت المالية من
رصيد البطاقة ،أما بطاقة الشحن
( )Charge Cardالتي تعرف أيضا
بــاســم بطاقة الحسم اآلج ــل فهي
ب ـط ــاق ــة ي ـح ـصــل صــاح ـب ـهــا على
تمويل مالي من البنك ضمن حد
معين ،ووفقا لدرجة تصنيف هذه
البطاقة ،وخالل فترة زمنية محددة،
ويترتب عليه تسديد كل قيمة هذا
التمويل في وقت السداد المحدد
والمتفق عليه مسبقا.

عثمان توفيقي

وأضاف توفيقي" :نوفر في KIB
مجموعة من البطاقات االئتمانية
الـمـمـيــزة ال ـتــي تـلـبــي احـتـيــاجــات
عمالئنا المالية وتـقــدم لهم باقة
حـصــريــة م ــن ال ـمــزايــا وال ـع ــروض
ال ـت ــي يـمـكـنـهــم االسـ ـتـ ـف ــادة منها
محليا وعالميا ،وأبرزها برنامج
االسـ ـ ـت ـ ــرداد ال ـن ـق ــدي الـ ـ ــذي يتيح
لحاملي بطاقات  KIBاالئتمانية
تجميع ا ل ـن ـقــاط تلقائيا بمجرد
استخدام البطاقة ،واسترجاع  3في
المئة من قيمة المشتريات".

«وربة» يحصل على شهادة اآليزو
العالمية 27001:2013
أعـ ـل ــن بـ ـن ــك ورب ـ ـ ــة ح ـصــولــه
ع ـلــى ش ـه ــادة اآلي ـ ــزو الـعــالـمـيــة
 ،ISO 27001: 2013الـمــرمــوقــة
ل ـحــوك ـمــة ت ـك ـنــولــوج ـيــا ،وأم ــن
المعلومات ،واألمن السيبراني،
والبنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات والعمليات ،ود عــم
التطبيقات وتطويرها.
وي ــأت ــي ال ـح ـصــول عـلــى هــذه
الـ ـشـ ـه ــادة ،الـ ـت ــي ت ـب ــره ــن عـلــى
الـ ـتـ ـمـ ـي ــز واالم ـ ـ ـت ـ ـ ـثـ ـ ــال ألفـ ـض ــل
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال
تـكـنــولــوجـيــا ال ـم ـع ـلــومــات ،في
إطار سعي إدارة البنك الدؤوب
إلــى تحقيق أعـلــى درج ــات أمن
وسرية المعلومات ،من منطلق
حرصها المستمر على تطوير
خــدمــات البنك فــي إط ــار محكم
يتوافق مع أفضل الممارسات
ال ــدول ـي ــة ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص،
إضافة إلــى االلـتــزام بتعليمات
ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي ب ـهــذا
الخصوص.
وج ــاء تـحـقـيــق ه ــذا اإلن ـجــاز
بفضل الجهود التي بذلها قطاع

أمن المعلومات ،وتفاني موظفي
بنك ور ب ــة للحصول على هذه
الشهادة ( ،)ISO 27001: 2013إذ
قاموا بوضع وتنفيذ المعايير
الــدولـيــة الـتــي تمت مراجعتها
وإقــرارهــا مــن قبل المؤسسات
العالمية المتخصصة في هذا
الـمـجــال .جــديــر بالذكر أن هذه
الشهادة تمنح على المستوى
العالمي وفــق معايير ولــوائــح
ونظم صارمة.
وص ـ ـ ـ ــرح رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـم ــوع ــة
تكنولوجيا المعلومات في بنك
ورب ــة هيثم الـتــركـيــت ب ــأن هــذه
ال ـش ـه ــادة ال ـت ــي تـعـتـبــر األول ــى
في هذا المجال ،والتي يحصل
عليها البنك ،تمثل خطوة هامة
ن ـحــو إب ـ ــراز ال ـب ـنــك عــالـمـيــا في
مجال أمــن المعلومات ،ونقطة
انطالق هامة في مجال تطبيق
الممارسات الجديدة في مجال
تكنولوجيا المعلومات.
موضحا أن بنك وربة وضع
في عين االعتبار تحقيق جملة
من األهداف من ضمنها تحسين

هيثم التركيت

األداء ا ل ـ ـعـ ــام ،و ت ــو ف ـي ــر بـيـئــة
آمنة ،وأســاس سليم لمبادرات
التنمية المستدامة ،والحفاظ
ـال مــن الـجــودة
على مستوى ع ـ ٍ
تـضـمــن ســاســة وســامــة سير
العمليات ،ضمن أعلى معايير
األمن ،والحماية العالية لبيانات
العمالء وتقديم الخدمات لهم
والحفاظ علي المستوي العالي
من الجودة.

«بوبيان» يمنح موظفيه فرصة الحصول على
الماجستير في إدارة األعمال من «»GUST
أعـلــن بنك بــوبـيــان قـبــول دفعة
جديدة من موظفيه في البرنامج
ال ـخ ــاص بــال ـح ـصــول ع ـلــى درج ــة
الماجستير ،بالتعاون مع جامعة
الـخـلـيــج لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا
( ،)GUSTوال ـ ــذي أط ـل ـقــه ق ـبــل 10
سنوات دعما لموارده البشرية.
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام لمجموعة
ال ـمــوارد البشرية فــي البنك عــادل
الحماد إن "بوبيان" يعتبر البنك
ال ــوح ـي ــد الـ ـ ــذي ي ـس ــاه ــم ف ــي دع ــم
ومـ ـس ــان ــدة م ــوظ ـف ـي ــه لـلـحـصــول
على درجــة الماجستير ،من خالل
مجموعة من المحفزات المعنوية
والمادية.
وأش ـ ـ ــار ال ـح ـم ــاد إلـ ــى أن أكـثــر
مـ ــن  100م ــوظ ــف وم ــوظـ ـف ــة مــن
موظفي البنك حصلوا على درجة
الـمــاجـسـتـيــر مـنــذ ع ــام  2012من
جامعة الخليج في إطار البرنامج
المشترك بين الطرفين ،الذي تنفذه
اكــادي ـم ـيــة ات ـق ــان الـتــابـعــة للبنك،
مضيفا ان مـثــل ه ــذه ال ـم ـبــادرات
التعليمية من "بوبيان" تأتي في
إطار حرص البنك على دعم موارده
الـبـشــريــة فــي مختلف الـمـجــاالت،
وصقل مهاراتهم العلمية والعملية،

أحد التكريمات السابقة
وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة
لهم ،وينعكس بالتالي على خدمة
العمالء.
واك ـ ــد "ن ــؤم ــن بـ ــأن االس ـت ـث ـمــار
يجب أال يتركز فقط في الخدمات
وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـت ــي ن ـق ــدم ـه ــا ،بل
يجب أن يمتد الى االستثمار األهم
وهو االستثمار في زيــادة خبرات
موظفينا المميزين الــذيــن نضع
عـلــى عاتقهم صـنــاعــة المستقبل
وتطوير مؤسستنا" ،مشددا على
م ــا سـبــق واك ـ ــده م ـ ــرارا م ــن سعي
الـبـنــك إل ــى تــأكـيــد ص ــورت ــه كبنك

ش ــاب حــديــث م ــواك ــب لـلـتـطــورات
العالمية واإلقليمية من خالل إدارته
الكويتية الشابة.
مــن ناحية أخ ــرى ،قــال الحماد
إن أب ــرز مــا يميز برنامج بوبيان
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ج ــام ـع ــة الـخـلـيــج
 GUSTأنـ ـ ــه إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى رع ــاي ــة
برنامج الماجستير ،يوفر "بوبيان"
بيئة الـعـمــل المناسبة لتشجيع
الموظفين على تطبيق المهارات
والخبرات الدراسية الجديدة داخل
اق ـســام وادارات البنك المختلفة،
ل ـل ـم ـســاعــدة ع ـلــى تـحـسـيــن بيئة

«بيتك» :خصومات حصرية على جميع أنواع السيارات
قال المدير التنفيذي لمنتجات
تمويل وتأجير السيارات في بيت
الـتـمــويــل الـكــويـتــي "بـيـتــك" عاهد
العيسى إن "بيتك" يوفر للعمالء
ب ــاق ــة مـتـكــامـلــة م ــن الـخـصــومــات
الـ ـحـ ـص ــري ــة عـ ـل ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ــواع
السيارات الجديدة والمستعملة.
وأضاف العيسى ،في تصريح،
أنه وفي إطار حملة "يسوى تحول"،
يقدم البنك للعمالء مزايا وعروضا
تمويلية ومـصــرفـيــة استثنائية
ً
مـنـهــا  %0أربـ ــاحـ ــا ع ـلــى تـمــويــل
السيارات حتى  25ألف دينار وفترة
سداد حتى  5سنوات على عالمات
تجارية مختارة ،هــي :مرسيدس،
وت ــوي ــوت ــا ،وف ـ ـ ــورد ،ولـيـنـكــولـيــن،
وهوندا ،وكرايسلر ،وجيب ،ودوج،
وأكورا ،وشفروليه وميتسوبيشي.
وأشــار الــى ان الـعــروض تشمل
ايـضــا خـصــومــات خــاصــة مقدمة
مــن أكـثــر مــن  10وك ــاالت سـيــارات
منها وكالة لكزس ،وبي أم دبليو،
والن ـ ـ ـ ــد روف ـ ـ ـ ـ ــر ،وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا ،األم ـ ــر
الـ ـ ــذي ي ـع ـكــس أه ـم ـيــة ال ـش ــراك ــات
االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي يتميز بها
"بيتك" مع وكاالت السيارات وكذلك
أهـمـيــة الـحـمــات التسويقية في
إطار التعاون المشترك ،بما يعزز

يتيح لألشخاص ذوي المصلحة االط ــاع على المعلومات
والوثائق التي أجاز لهم القانون حق االطالع أو الحصول عليها،
وسينسحب هذا اإلجراء على كل الجهات الحكومية.
ً
ولفتت الـمـصــادر الــى أن هــذه الـخـطــوة تــأتــي انـطــاقــا من
سعي الهيئة المتواصل إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في تداول
المعلومات بشكل عام ،والشفافية اإلدارية بشكل خاص ،والتي
مال جاذبة وداعمة
تعد من أهم ضرورات تنمية وتطوير أسواق ٍ
لالقتصاد الوطني ،والتي تنسجم مع متطلبات القانون رقم
 12لسنة  2020في شأن حق االطالع على المعلومات والئحته
التنفيذية ،السيما على صعيد تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد،
َ
وحرصا من الهيئة على تبسيط إجراءات تقديم الخدمة المشار
اليها في القانون رقم  12لسنة  2020وتعزيز كفاءة أدائها في
الوقت ذاته.

دور "بيتك" ومساهماته في دعم
س ــوق ال ـس ـيــارات وخــدمــة عمالئه
عبر تقديم باقة متكاملة من أفضل
المزايا والعروض والخدمات.
وأوضح أن العروض تشمل كل
عـمــاء "بـيـتــك" الحاليين والـجــدد
ممن تنطبق عليهم الشروط ،مشيرا
الى انه يمكن للعميل التقديم على
أكثر من طلب تمويل السيارات في
حال استيفائه لكل شروط وأحكام
منح االئتمان وسياسات "بيتك"
والضوابط الرقابية.
وأكد العيسى مواصلة الجهود
لتعزيز منظومة المزايا والعروض
لـ ـتـ ـحـ ـق ــق ط ـ ـ ـمـ ـ ــوحـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء
وتطلعاتهم ،وكذلك للمساهمة في
توسيع الحصة السوقية المتنامية
لـ"بيتك" ،وتعزز قدراته التنافسية
في السوق.
ولـفــت العيسى الــى ان العميل
يستطيع االس ـت ـفــادة مــن عــروض
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات م ـ ــن "بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك" الـ ـت ــي
ت ـش ـمــل ت ـمــويــل ش ـ ــراء ال ـس ـي ــارات
الجديدة ،وتمويل شراء السيارات
المستعملة ،والتأجير مع المواعدة
بــال ـت ـم ـلــك ،وال ـت ــأج ـي ــر م ــع خــدمــة
ال ـص ـيــانــة ،اض ــاف ــة ال ــى منتجات
الدراجات النارية ومنتجات القوارب

وال ـم ـعــدات الـبـحــريــة مــن مختلف
الـعــامــات التجارية العالمية من
خالل زيارته ألحد معارض البنك:
مـ ـع ــرض  KFH AUTOبـمـنـطـقــة
الـ ـش ــوي ــخ ،وم ـ ـعـ ــرض ال ـ ـ ــري عـلــى
الدائري الرابع ،والفروانية بمنطقة
ال ـض ـج ـي ــج ،واألح ـ ـ ـمـ ـ ــدي ،إض ــاف ــة
إل ــى وج ــود "بـيـتــك" ل ــدى معارض
ال ـ ــوك ـ ــاالت ،وم ـ ــن خ ـ ــال الـمـنـصــة
الرقمية .kfh.com/auto
وقــال العيسى إن "بيتك" يوفر
تشكيلة واسعة من معظم العالمات
ال ـت ـجــاريــة ال ـمــرمــوقــة والــواس ـعــة
االنتشار بما يقارب  80موديال من
أنــواع السيارات المختلفة ،ضمن
بــرنــام ـجــي ال ـتــأج ـيــر الـتـشـغـيـلــي
والتمويلي في البنك.
وأضاف أن "بيتك" يتميز بتقديم
افضل الخدمات لعمالئه (األف ــراد
والشركات) وفــق أعلى مستويات
ال ـج ــودة ف ــي ال ـخــدمــة ،ويمنحهم
ف ــرص ــة اخ ـت ـي ــار الـ ـسـ ـي ــارات الـتــي
تناسبهم بسهولة من خالل توفير
تشكيلة واسـعــة مــن أح ــدث أنــواع
السيارات مع تميزه بالمرونة في
تقديم القيمة اإليجارية ،ومدة عقد
التأجير التي تتراوح بين سنة و
 5سنوات ،إضافة إلــى العديد من

عاهد العيسى

ال ـمــزايــا الـمـقــدمــة لـلـعـمــاء والـتــي
تشمل تقديم خصومات وعروض
تنافسية ،إلى جانب توفير خدمة
"تمويل الـسـيــارات واالس ـتــام في
الخارج" في مصر واالردن وأميركا
وتركيا .وأوضح أن منتج التأجير
يمنح العميل (أفراد وشركات) مزايا
مختلفة ،منها الصيانة الشاملة
والتأمين الشامل التكافلي طوال
مدة العقد ،وسيارة بديلة ،وخدمة
المساعدة على الـطــرق على مــدار
الساعة ،وإمكانية السفر بالمركبة
المؤجرة وفق الشروط واألحكام.

العمل داخل مجموعة بنك بوبيان،
مساهمة من إدارة البنك في دعم
هذا البرنامج الفريد من نوعه على
مستوى الكويت والمنطقة.
واشار إلى ارتفاع نسبة العمالة
الوطنية في البنك ،والتي تجاوزت
 77فــي الـمـئــة ،الفـتــا إل ــى اإلنـجــاز
الذي حققه البنك مؤخرا من خالل
حصوله على جائزة "إحالل العمالة
الــوط ـن ـيــة" عـلــى مـسـتــوى الـقـطــاع
الـمـصــرفــي بــالـكــويــت ،وه ــي التي
تمنح سنويا ألفضل مؤسسة في
رفع معدالت العمالة الوطنية.

وأردف " :ي ـ ــؤ ك ـ ــد ح ـص ــو ل ـن ــا
على هــذه الـجــائــزة مــدى التزامنا
ب ــاالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـم ــوض ــوع ــة،
و ح ـ ـ ـ ـ ـ ــرص إدارة ا لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ع ـل ــى
مـســؤولـيـتـهــا االجـتـمــاعـيــة تـجــاه
ال ـش ـبــاب ال ـكــوي ـتــي" ،مــوضـحــا أن
"بوبيان" حافظ دائما على مكانته
كأفضل اختيار للشباب الكويتي
فــي العمل بالقطاع الـخــاص ،إلى
جــانــب تـفــوقــه فــي نسبة العمالة
ال ــوط ـن ـي ــة ،وه ـ ــو مـ ــا ي ــؤك ــد م ــدى
مــا يحققه مــن إن ـج ــازات عـلــى كل
المستويات.
وبـيــن أن هــذه النسبة تعد من
أعـلــى النسب ليس على مستوى
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـم ـح ـل ـي ــة ف ـح ـس ــب بــل
وع ـلــى مـسـتــوى ال ـق ـطــاع الـخــاص
ال ـك ــوي ـت ــي ،ح ـي ــث اضـ ـح ــى الـبـنــك
نموذجا لتوظيف العمالة المحلية
وت ـطــويــرهــا بـجــانــب خـلــق فــرص
عمل مميزة على مستوى المنطقة،
مضيفا أن بنك بوبيان أصبح اآلن
واحدا من أهم البنوك التي يضعها
ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـتــي ال ـط ـم ــوح في
أولوياته الوظيفية ،بسبب المناخ
الـ ــذي ي ــوف ــره لـلـمــزيــد م ــن اإلبـ ــداع
واالبتكار وإطالق الطاقات الشابة.

ً
«برقان» %15 :خصما للعمالء
لدى «»The Pet Lobby
يـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـنـ ـ ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان
مـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــأة ع ـ ـمـ ــائـ ــه بـ ـع ــرض
م ـم ـيــز ب ــال ـش ــراك ــة م ــع "The
 ،"Pet Lobbyمحل العناية
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوان ـ ـ ــات األلـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة
والمخصص للكالب والقطط
في الكويت ،بحيث سيتمكن
جـ ـمـ ـي ــع عـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـب ـ ـنـ ــك مــن
االس ـت ـف ــادة بـخـصــم بـنـسـبــة
 15ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ع ـل ــى جـمـيــع
ال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات والـ ـخ ــدم ــات
المتوافرة عند استخدامهم
أيا من بطاقات بنك برقان.
وق ــال ــت م ــدي ــرة مـنـتـجــات
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
الـمـصــرفـيــة ف ــي بـنــك بــرقــان
دان ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــف" :يـ ـسـ ـع ــى
ب ـ ـنـ ــك ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا إلـ ــى
دعـ ــم وت ـش ـج ـيــع ال ـم ـشــاريــع
الـمـحـلـيــة لـتـحـفـيــز الـشـبــاب
ع ـل ــى ث ـق ــاف ــة ال ـع ـم ــل ال ـح ــر،
كما سيواصل البنك تقديم
أفضل الخدمات والعروض
التي تتناسب مع نمط حياة
العمالء اليومية".

دانة النصف

وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة
ب ــال ـح ـي ــوان ــات األل ـي ـف ــة The
 Pet Lobbyه ـ ــو مـ ـش ــروع
محلي يقدم الحلول الشاملة
للرعاية والعناية الشخصية
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ـ ـ ــب وج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع
اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات
األليفة.

ً
لماذا انتظرت إيلي غولدنغ  30أسبوعا لتعلن حملها؟
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ً
كشفت المغنية البريطانية إيلي غولدنغ سبب انتظارها  30أسبوعا لتعلن
ً
أخيرا خبر حملها بطفلها األول.
ً
ً
وقــالــت غــولــدنــغ ( 34ع ــام ــا) ،فــي تـقــاريــر إعــام ـيــة" :اسـتـغــرقــت  30أسـبــوعــا
ً
ألستوعب أ نــي حامل و ســأ كــون أ مــا  ،فقد كنت بحاجة إ لــى و قــت لتفهم األ مــر،
وبالتالي اإلعالن عنه".
ولـفـتــت إل ــى أن ــه رغ ــم وب ــاء ك ــورون ــا ف ــإن  2020كــانــت سـنــة سـعـيــدة عليها؛
فأصدرت ألبومها الرابع وانتهت من تأليف كتاب جديد وحملت في أول طفل.
وأضافت" :لطالما عرفت نفسي أني فنانة متجولة ...هذا ما أنا عليه ،وذلك
ً
ما أفعله دوما ،لذا لم تكن في ذهني فكرة األمومة ،التي يجب ،على أية حال،
أال تحد من إبداع أو شغف أي إنسان بحياته وعمله".
وأو ضـحــت أن د عــم مجتمعها على إنستغرام ،حيث يتابعها  14.3مليون
ً
ً
متابع ،كــان إيجابيا جــدا  ،إذ لمست مــدى سعادتهم لنبأ حملها ،وحرصهم
على تقديم النصائح لها.
يشار إلى أن غولدنغ تزوجت تاجر األعمال الفنية كاسبار غوبلينغ ،في
أغسطس .2019

إيلي غولدنغ

سكارليت وفلورنس بو أصيبتا بالتهاب
رئوي أثناء تصوير Black Widow
الفيلم سيعرض في دور السينما رغم رواج المنصات اإللكترونية
كـشـفــت بـعــض ال ـت ـقــاريــر األجـنـبـيــة
أن ا لـ ـنـ ـجـ ـم ــة ا لـ ـع ــا لـ ـمـ ـي ــة س ـك ــار ل ـي ــت
ج ــوه ــانـ ـس ــون ،وال ـن ـج ـم ــة ال ـعــال ـم ـيــة
فلورنس بو ،أصيبتا بالتهاب رئوي
حاد ،أثناء تصوير مشاهد فيلمهما
الجديد  ،Black Widowالمقرر عرضه
ف ــي ي ــول ـي ــو ال ـم ـق ـب ــل ،بـ ـ ــدور ال ـع ــرض
السينمائي في جميع أنحاء العالم.
وف ــى تـصــريـحــات لـلـمـنـتــج الـمـنـفــذ
ل ـل ـف ـي ـل ــم ،شـ ــورتـ ــانـ ــد ،عـ ـب ــر ت ـق ــاري ــر
إ عـ ـ ــا م ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أ ك ـ ـ ـ ــد أن جـ ــو هـ ــا ن ـ ـسـ ــون
وفلورنس ،أصيبتا بالتهاب ر ئــوي،
لكنهما استمرتا في تصوير مشاهد
ً
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ،ح ـ ــرص ـ ــا عـ ـل ــى عـ ـ ــدم ت ــوق ــف
ال ـت ـصــويــر ،ال ــذى ان ـط ـلــق م ـنــذ أرب ـعــة
أشهر في عدة مواقع حول العالم.
وكـ ــان الــرئ ـيــس ال ـت ـت ـف ـيــذي لـشــركــة
دي ـ ــزن ـ ــي ،بـ ـ ــوب تـ ـش ــاب ــك ،قـ ــد قـ ـ ــال إن
الشركة متمسكة بقرار عرض Black
 Widowفي دور العرض السينمائي،
بالرغم مــن ا تـجــاه الكثير مــن األ فــام

ش ـخ ـص ـي ـت ـه ــا ف ـ ــي أحـ ـ ـ ـ ــداث س ـل ـس ـلــة
المنتقمون ،وهى الوحيدة من أبطال
العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء
السلسلة ،حيث انتهجت شركة مارفل
سـيــاســة قــامــت فـيـهــا بــإس ـنــاد أعـمــال
مـخـتـلـفــة إل ــى كــل األب ـط ــال مـنـفــرديــن،
بــاس ـت ـث ـنــاء س ـك ــارل ـي ــت ال ـت ــي اك ـت ـفــت
الـ ـش ــرك ــة بـ ـظـ ـه ــوره ــا ضـ ـم ــن أحـ ـ ــداث
األ فـ ــام ا ل ـســا ب ـقــة ،دون أن ي ـكــون لها
فيلم منفرد حــول شخصيتها ،وهو
ً
م ــا ي ـج ـعــل ال ـف ـي ـلــم م ـن ـت ـظ ــرا م ــن قـبــل
كثيرين مــن جـمـهــور هــا ،خــا صــة بعد
وفــاتـهــا ضـمــن أح ــداث الـجــزء األخـيــر
من .avengers

لقطة من فيلم Black Widow
للعرض بالمنصات اإللكترونية.
والفيلم تبدأ أحداثه عند ا لــوالدة،
حيث تعطى ناتاشا رو مــا نــو فــا ،إلى
مؤسسة "كي جي بي" ،التى تؤهلها
نـفـسـيــا وج ـســديــا لـتـكــون واحـ ــدة من

األب ـطــال ال ـخــارقـيــن ،وم ــن ثــم تـحــاول
الحكومة قتلها.
و ي ـ ـ ـعـ ـ ــد هـ ـ ـ ــذا ا ل ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم أول أ فـ ـ ــام
سـكــارلـيــت جــوهــان ـســون ،ال ـتــي تـقــوم
فـ ـيـ ـه ــا بـ ـلـ ـع ــب دور ا ل ـ ـب ـ ـطـ ــو لـ ــة حـ ــول

سكارليت جوهانسون

دوا ليبا

لقطة من فيلم «ال أحد»

تشوبرا مع زوجها ووالديه خالل الحفل

«ال أحد» يتصدر إيرادات السينما األميركية

دوا ليبا تتجه للتمثيل بعد الغناء

تشوبرا تحتفل بمهرجان الهولي لأللوان

ً
تصدر فيلم الحركة والجريمة الجديد "ال أحد" إيرادات السينما في أميركا الشمالية ،محققا 6.7
ماليين دوالر ،وهو من بطولة بوب أودينكيرك وكوني نيلسن وألكيسي سيريبرياكوف ومن إخراج
إيليا نيشولر.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "رايا آند ذا الست دراجون" إلى المركز الثاني هذا األسبوع ،مسجال
إيرادات بلغت  3.5ماليين دوالر ،في حين احتل فيلم الرسوم المتحركة "توم آند جيري" المركز الثالث
بـ  2.5مليون.
وهبط فيلم الخيال العلمي "كيوس ووكينج" من المركز الثالث إلى الرابع بإيرادات بلغت  1.2مليون
دوالر ،وهو من بطولة توم هوالند بدور وديزي ريدلي بدور ومادس ميكلسن ومن إخراج دوج ليمان.
وتراجع الفيلم الدرامي "ذا كورير" من المركز الرابع إلى الخامس ،مسجال مليون دوالر.
(رويترز)

يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا قادرة على استثمار كل خطوة نجاح حققتها ،فبعد أن
أثبتت نجاحها كنجمة بوب مذهلة ،قررت أن تأخذ خطوة جديدة في عالم الفن ،وهي دخولها
عالم التمثيل.
وأك ــدت ليبا ،مغنية " ،"Don’t Start Nowخــال تقارير إعالمية ،أنها تقرأ حاليا عدة
سيناريوهات ،لكي تأخذ خطواتها األولى في عالم التمثيل.
وجــاء هــذا التصريح ،بعد أيــام معدودة من فــوز دوا بجائزة غرامي ألفضل ألبوم بوب،
بألبومها "."Future Nostalgia
ُ
ُيذكر أن ليبا تعرف بأنها قادرة على عمل الموازنة بين حياتها المهنية الناجحة وحياتها
الشخصية ،فرغم تركيزها على إنتاج أعمال موسيقية جديدة خالل هذه الفترة ،فإنها ال
تتجاهل قضاء وقت ممتع مع أصدقائها.

شاركت الممثلة الهنديةبريانكا تشوبرا صــورة جديدة في صفحتها الخاصة
على "إنستغرام" ظهرت فيها برفقة زوجها نيك جوناس وعدد من األصدقاء أثناء
مهرجان الهولي لأللوان ،وهو مهرجان شعبي هندوسي يقام في فصل الربيع يحتفل
به في الهند ،ونيبال ،وبنغالدش ،وسريالنكا ،وباكستان ُ
والبلدان التي بها جالية
هندوسية كبيرة.
واتسم الحفل الذي ظهرت فيه تشوبرا وثيابها ملطخة بألوان عدة بلقطة عفوية
الفتة ،بالصفة العائلية ،حيث انضم إليه كل من والــدي نيك جوناس ،حيث نشرت
بريانكا تشوبرا صورة تجمعها بزوجها ووالديه وهم مغطون باأللوان عبر حسابها
على "إنستغرام" ،رغم أن االحتفال في العادة يضم مجموعة ضخمة من األفراد لكن
بسبب جائحة كورونا تم اختصاره بهذه الطريقة.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مـهـنـيــا :تشعر بــالـقــوة واالس ـت ـمــرار في
عملك على الرغم من المصاعب الكثيرة.
ً
عاطفيا :لألسف عالقتكما العاطفية تمر
بين األشواك وال تكترثان.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـت ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـن ــزاع ــات
والخصومات بشكل عــدوانــي فــي وقت
غير مناسب.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :يحمل لك اليوم أجمل الحظوظ
فحاول اغتنام الفرصة.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـمـكـنــك ال ـي ــوم زراعـ ــة ب ــذورك
العاطفية من أجل بداية جديدة.
ً
اجتماعيا :ترغب في الترفيه عن نفسك
فالراحة لم تعد تغريك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :عملت لمدة طويلة في أحد المشاريع
وقد حان الوقت لقطف ثماره.
ً
عاطفيا :ضــع يــدك فــي يــد شريك عمرك ألن
الطريق شاقة وصعبة.
ً
اجتماعيا :تمر بلحظات عائلية مربكة وتعيد
النظر في تنظيم أمورها.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :ضــع مـخــاوفــك جــانـبــا ول ــو كانت
الضغوط قوية لتستطيع المتابعة.
ً
عــاطـفـيــا :هـ ــدوءك الـحــالــي يـســاعــدك على
األمور مع شريك حياتك.
تسوية
بعض ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـخــلــص مــن عــاداتــك القديمة
وانشغل بهوايات تريحك وتفيدك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :االتكال على النفس خير من االتكال
على الغير فاعتمد عليها.
ً
عاطفيا :االنفعال في وجه الحبيب ال يؤدي
إيجابية بل إلى خصام.
إلى
نتيجة ّ
ً
اجتماعيا :تجنب زرع المشاكل والفوضى
ّ
المنزلية وساعد على بث الفرح.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً ّ
ً
مـهـنـيــا :ال ت ــدع أح ــدا يـغــشــك ويــدعــوك إلــى
توظيف أموالك في مجال خطر.
ّ
ً
عاطفيا :تتعاون مع شريك حياتك على حل
ً
بعض المشاكل التي طرأت مجددا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـفـيــدك االت ـص ــاالت والـلـقــاءات
وتتمنى أن تعود األجواء كالسابق.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
مهنيا :يمكنك حاليا البدء بتحفيز من هم
حولك ألن أهدافك غدت واضحة.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـضـطــرب عــاقـتــك الـعــاطـفـيــة
لسبب غير واضح فال تتركها في ّ
مهب
الريحّ ً .
اجتماعيا :لذتك الكبرى في أن تتمكن من
إسعاد أفراد عائلتك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :التأجيل ال يناسبك فضاعف ساعات
عملك وال تماطل.
ً
عاطفيا :تستمتع بعالقتك مع الحبيب ألنه
أصبح يعرف جميع تفاصيلك.
ً
اجتماعيا :مرحلة عائلية صعبة تحتاج
إلى كثير من الصبر والتعاون.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تعاون مع فريق عمل كلما أمكن
ً
ألن هذا يجعلك مرتاحا.
ً
عاطفيا :استمع إلى رأي الشريك فقد يكون
ً
مفيدا ويساعدك في أمورك.
ً
عائلية طارئة
اجتماعيا:
تواجه مسألة ّ
ً
فكن موضوعيا في أسلوب حلها.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تبدو األمــور لصالحك هــذا اليوم
فحاول االنتهاء من مشاريعك القديمة.
ً
عاطفيا :عالج االلتباسات وسوء التفاهم
الذي حصل مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :تأثيرك على من حولك إيجابي
ً
جدا مما يجعلهم يصغون إليك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :تـسـتـعـيــد ه ـ ــدوءك نـسـبـيــا وت ـقــوم
ببعض خطوات بناءة من أجل عملك.
ً
عاطفيا :صارح شريك عمرك بكل ما يواجهك
ّ
فيخف العبء عن كاهلك.
ً
اجتماعيا :تشعر ببعض الـحــزن مــن جــراء
مالذ آمن.
الظروف وتبحث عن ٍ
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :اليوم من أفضل أيام الشهر ويحمل
ً
لك حظوظا عدة الغتنامها.
ً
عاطفيا :وضعك العاطفي سليم لكنه يميل
إلى الرتابة التي تفتقد الحرارة.
ً
اجتماعيا :أنت متفق مع ذاتك وواثق بنفسك
ولديك سالم داخلي واضح.
رقم الحظ.22 :

مزاج

١٦

توابل ةديرجلا

•
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خالد سليم :أسعى لترك بصمة في كل عمل أقدمه
أكد أن كواليس مسلسل جمال الحريم كانت مرحة ومميزة
حقق النجم خالد سليم نجاحا كبيرا في مسلسله الجديد
«جمال الحريم» مع النجمة نور ،وحصد مشاهدات كبيرة،
كما يستعد لتقديم عدد كبير من األغنيات السنغل ًوكليب،
كما يميل فيها إلى اللون الدرامي والتراجيدي بعيدا عن
األغاني الرومانسية السريعة ...وفي اللقاء التالي مزيد من
التفاصيل.
القاهرة – محمد قدري

سأعتلي
خشبة المسرح
ً
قريبا

أغنية «اللي
فات مات»
ً
حققت نجاحا
غير مسبوق
وماليين
المشاهدات

• ك ـ ـيـ ــف شـ ـ ــا هـ ـ ــدت ردود
الفعل على مسلسلك الجديد
"جمال الحريم"؟
 ردود الفعل كانت مميزة،ً
وحـ ـق ــق ال ـم ـس ـل ـس ــل ن ـج ــاح ــا
ً
ك ـب ـي ــرا خ ـ ــال فـ ـت ــرة ع ــرض ــه،
بــاإلضــافــة إل ــى وصــولــه إلــى
ت ـ ـصـ ــدر الـ ـت ــريـ ـن ــد أك ـ ـثـ ــر مــن
مـ ــرة ع ـب ــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
اال ج ـت ـمــا عــي ،و ه ــو مــا يشير
إل ـ ــى ارتـ ـ ـب ـ ــاط الـ ـجـ ـمـ ـه ــور بــه
و قــت عــر ضــه و تــأ ثـيــره فيهم،
ً
وهو ما أسعدني كثيرا خالل
تجربتي الجديدة في العمل.
• تـعــاو نــت لـلـمــرة الثانية
مع النجمة نور بعد سنوات
مــن فيلم " سـنــة أو لــى نصب"
ك ـ ـيـ ــف كـ ـ ـ ــان الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون هـ ــذه
المرة؟
 نور شاركتني أول نجاحل ــي ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـم ـصــريــة
م ــن خ ــال ف ـي ـلــم "س ـن ــة أول ــى
نـ ـ ـص ـ ــب" ،وش ـخ ـص ـي ـت ـه ــا لــم
تتغير ،وضحكتها وتعاونها
ورو حـهــا ا لـمــر حــة لــم تتغير،
وتخلق حالة من البهجة في
ً
لوكيشن ا لـتـصــو يــر ،ودا ئـمــا
ما كنا نغني مع بعضنا في
اللوكيشن ،وأثناء تحضيرنا
لـلـمـشــاهــد كـنــا نـقـضــي وقـتــا
م ـم ـيــزا يـجـعـلـنــا ن ـنــدمــج فــي
الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل ،وع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
الـتـمـثـيــل ل ــم تـتـغـيــر ن ــور في
ش ـخ ـص ـي ـت ـهــا ب ـي ــن الـعـمـلـيــن
على اإلطالق.
• لـمــاذا ا خـتــرت شخصية
يوسف لتقديمها في "جمال
ال ـحــريــم" الـ ــذي ع ــرض خــال
الفترة الماضية؟
 الـسـيـنــاريــو ك ــان مـمـيــزا،وط ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل دف ـ ـع ـ ـنـ ــي
للمشاركة بشكل كبير ،وعلى
صعيد ا لــدور ،فإن شخصية
ي ــوس ــف م ـس ــال ـم ــة وص ــاف ـي ــة
ونـقـيــة بــدرجــة ك ـب ـيــرة ،وهــو
قــادم مــن أ ســرة أرستقراطية
وغـ ـنـ ـي ــة ،ولـ ـك ــن ب ـي ـن ــه وب ـيــن
الـ ـع ــائـ ـل ــة مـ ـشـ ـك ــات ب ـس ـبــب
أس ـل ــوب ال ـح ـي ــاة ،وال ـت ـعــامــل
بإنسانية مع الناس وتعامله
بـ ـطـ ـبـ ـقـ ـي ــة م ـ ـع ـ ـهـ ــم ،وهـ ـ ـ ــو ل ــم
ي ـكــن مــوا ف ـقــا ع ـلــى ذ ل ــك على
اإلطـ ــاق ،وم ــن أول مــا قــرأت
ا ل ـم ـعــا ل ـجــة ا ل ــدرا م ـي ــة للعمل
ق ــررت ا لـمـشــار كــة فــي العمل،
ألنه من األمور الموجودة في
الواقع والقصص الحقيقية.

• كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف ق ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ــذه
الشخصية؟
 ب ــا لـ ـفـ ـع ــل م ـ ــن ا ل ـ ـعـ ــوا مـ ــلال ـتــي ســاهـمــت فــي اشـتــراكــي
فــي ال ـع ـمــل ،واس ـت ـعــددت لها
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل خ ـ ـ ـ ـ ــاص ،فـ ـب ــدايـ ـت ــي
مـ ــن األسـ ـ ـ ــاس كـ ـن ــت أس ـت ـم ــع
لـ ـ ــاب ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاالت واألنـ ـ ــاش ـ ـ ـيـ ـ ــد
ال ـصــوف ـيــة ،وبــال ـف ـعــل ذهـبــت
إ لــى مسجد و حـضــرة و جـ ُ
ـدت
فيها برفقة المؤلفة سوسن
ع ــام ــر ل ـم ـش ــاه ــدة م ــا ي ـحــدث
فـ ـيـ ـه ــا بـ ــال ـ ـض ـ ـبـ ــط ،وه ـ ـ ــو مــا
حـ ـ ـ ــدث كـ ـ ـج ـ ــزء مـ ـ ــن اإلعـ ـ ـ ـ ــداد
للشخصية الجديدة ،وكانت
ك ــل ألـ ـف ــاظ االبـ ـتـ ـه ــاالت ال ـتــي
قدمتها كانت مثل القصائد،
وك ــل ك ـل ـمــة ل ـهــا ثـقـلـهــا ولـهــا
طريقة خــروج ونطق ،وحين
سمعتها بصوتي أعجبتني،
و ك ــذ ل ــك كــا نــت ردود األ ف ـعــال
حولها مميزة.
• كـ ـي ــف كـ ــا نـ ــت ك ــوا لـ ـي ــس
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر فـ ـ ــي ال ـم ـس ـل ـس ــل
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي
واجهتموها؟
 كـ ـ ــل ط ـ ــا ق ـ ــم ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل ف ــيالـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــد ك ــان ــت
عـ ــاق ـ ـتـ ــه م ـ ـم ـ ـيـ ــزة ب ـب ـع ـض ــه،
وكانت الكواليس الشخصية
م ـم ـي ــزة ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،ول ـكــن
الـصـعــوبــات كــانــت مــن خــال
زيادة عدد ساعات التصوير
ف ــي الـمـسـلـســل ،فـكـنــا نـصــور
ساعات طويلة ،باإلضافة إلى
عدد من المشاهد التي قمنا
بــإعــادت ـهــا مــن أج ــل ال ـخــروج
بها في شكل مميز.
• كـيــف تــم تنفيذ مشاهد
الـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـثـ ـ ــل ال ـ ـث ـ ـعـ ــاب ـ ـيـ ــن
والعقارب؟ وما صعوبتها؟
 تــم تنفيذ تـلــك المشاهدبحرفية كبيرة مــن كــل طاقم
العمل ،فدعني أ قــول إنها لم
تـكــن م ــوج ــودة مــن األس ــاس،
وعلينا كممثلين أن نتخيل
وجـ ــودهـ ــا ون ـ ـقـ ــول ب ــإي ـم ــاء ة
ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن ـ ـنـ ــا نـ ـ ــرى ت ـلــك

األشياء المرعبة ونتأثر بها
مـ ـث ــل خ ـ ـ ــروج ال ـث ـع ــاب ـي ــن مــن
الــوجــه ،والـقـلــم الــذي يتحول
إلى عقرب ،وهي فكرة الربط،
وهذه هي الصعوبة في تلك
المشاهد ،ولكن قدمت بشكل
مميز.
• أ طـ ـلـ ـق ــت خ ـ ـ ــال ا لـ ـفـ ـت ــرة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة عـ ـ ــدة أغ ـ ـ ــان ع ـلــى
طــري ـقــة ال ـس ـن ـغــل ك ـيــف رأي ــت
الفكرة؟
 بــا لـفـعــل قــد مــت أ ك ـثــر منأغ ـن ـي ــة ،ول ـع ــل ف ـت ــرة ان ـت ـشــار
" كــورو نــا" انتشرت فيها تلك
الـفـكــرة بـشـكــل كـبـيــر ،وكــانــت
أغ ـن ـيــة "ال ـل ــي ف ــات مـ ــات" مــن
األ غــا نــي التي حققت نجاحا
غـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــوق ،ومـ ــاي ـ ـيـ ــن
المشاهدة والتفاعل من قبل
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور عـ ـب ــر كـ ــل م ــواق ــع
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي،
وب ــال ــرغ ــم م ــن تــأخــر طــرحـهــا
بـسـبــب ع ــدة م ـش ـكــات بــدايــة
مــن الـسـيــول و"ك ــورون ــا" فــإن
وق ـ ـ ــت ط ــرحـ ـه ــا فـ ـعـ ـلـ ـي ــا ك ــان
أنـ ـ ـس ـ ــب وقـ ـ ـ ــت وحـ ـ ـق ـ ــق أكـ ـب ــر
نجاح لها.
• ماذا عن األغاني السنغل
القادمة لك؟
 ا سـتـعــد حــا لـيــا لتصويرأح ـ ـ ـ ـ ــدث أغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ــي بـ ــاسـ ــم
" عـشـمـنــي" ،و ه ــي مــن كلمات
ه ـ ـ ـشـ ـ ــام صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق ،وأل ـ ـ ـحـ ـ ــان
م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــن ،وتـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــع أحـ ـ ـم ـ ــد
عـ ــادل ،و تـنـتـمــي إ ل ــى طبيعة
األغـ ـ ــانـ ـ ــي الـ ـ ــدرام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وأع ـ ــد
ل ـهــا خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة
بـشـكــل كـبـيــر ،وخ ــال الـفـتــرة
القادمة يبدأ تصوير الكليب
مـ ـ ــن اجـ ـ ـ ــل إط ـ ــاقـ ـ ـه ـ ــا ب ـش ـك ــل
مختلف للجمهور ،وستكون
الموسيقى رغم أنها درامية
فإنها ستكون مختلفة وأكثر
خفة وحركة ،واعتمد الموزع
أ حـمــد عــادل فيها على فكرة
ج ـ ــدي ـ ــدة ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،والـ ـج ــدي ــد
أنني سأتعاون مع المصورة
ه ـنــا حــافــظ إلخ ـ ــراج الـكـلـيــب

أخبار النجوم

جويل الفرن تحصل على استحقاق
الواجب الوطني

جويل الفرن

خالد سليم
الـ ـج ــدي ــد ،وأتـ ـمـ ـن ــى ت ـقــدي ـمــه
ب ـش ـك ــل م ـم ـي ــز خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
القادمة ،وخالل األيام المقبلة
لــدي مــا يـقــرب مــن  4أغنيات
اس ـ ـعـ ــى ل ـت ـق ــدي ـم ـه ـم ــاب ـش ـك ــل
متباعد على طريقة السنغل،
وا ل ـم ـفــا جــأة مــن خ ــال أغنية
ت ـح ـم ــل اس ـ ــم "دمـ ـ ــر ح ـي ــات ــي"
وهي تراجيدية.
• م ــاذا عــن دع ـمــك لـلـشــاب
ً
لؤي خليل في أغنية مؤخرا؟
 لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن مـ ـخـ ـطـ ـط ــا ف ــيا لـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدا ي ـ ـ ــة أن ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ب ـ ـهـ ــذه
الـ ـط ــريـ ـق ــة ،ورغ ـ ـ ــم أن ـ ـنـ ــا ك ـنــا
مــوجــوديــن فــي "ال ـج ـيــم" معا
فإننا لم نكن على عالقة في
ال ـب ــداي ــة ،وب ـعــد ذل ــك تـعــرفـنــا
ع ـل ــى بـ ـع ــض ،وبـ ـ ــدأ ي ـت ـحــدث
مـعــي وأعـطـيــه الـنـصــائــح في
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــدم ــه،
وه ـ ـ ــذه األغـ ـنـ ـي ــة أع ـج ـب ـت ـنــي،
ف ـقــرر إه ــداء ه ــا لــي ألغـنـيـهــا،
فرفضت وطلبت منه التمسك
ب ـع ـم ـل ــه ومـ ـ ــا ي ـع ـج ـب ــه ،وف ــي

خالد سليم مع نجوم «جمال الحريم»

الـ ـنـ ـه ــاي ــة ق ـ ـ ــررت غ ـ ـنـ ــاء ج ــزء
بسيط ألشاركه األغنية كنوع
من أنواع الدعم والمساندة.
ً
• لـمــاذا تغيب درا مـيــا عن
الموسم الرمضاني القادم؟
 خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــةكـ ـن ــت م ـن ـش ـغ ــا ب ـم ـس ـل ـس ـلــي
"جـ ـم ــال الـ ـح ــري ــم" ،واك ـت ـف ـيــت
بنجاحه الكبير الذي شاهده
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ،وح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا غ ـي ــر
مــرتـبــط بــأي عـمــل رمـضــانــي،
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
ا لـ ـ ـق ـ ــاد م ـ ــة أن أ بـ ـ ـ ــدأ اإل عـ ـ ـ ــداد
ألع ـمــال أخـ ــرى ،ول ـكــن خــارج
الـ ـم ــوس ــم ال ــرمـ ـض ــان ــي ع ـلــى
غ ـ ــرار آخـ ــر ع ـم ـل ـيــن ل ــي ه ـمــا:
"بال دليل" ،و"جمال الحريم"
مع التركيز في الغناء خالل
الفترة القادمة.
• م ـ ـ ــاذا ع ـ ــن ا ل ـ ـغ ـ ـيـ ــاب عــن
ً
السينما مؤخرا ؟
 ل ـي ــس غ ـي ــا ب ــا بــا ل ـم ـع ـنــىا لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروف ،ب ـ ــل إن ا لـ ـفـ ـك ــرة
والسيناريو وا لــدور هما ما
يفرضان و جــودي من عدمه،
وال أ حـ ــب ا لـ ــو جـ ــود م ــن أ ج ــل
ال ــوج ــود ف ـق ــط ،ف ـلــو ل ــم أق ــدم
إضـ ــافـ ــة ف ــإن ـن ــي أفـ ـض ــل ع ــدم
الـ ــدخـ ــول ف ــي هـ ــذه ال ـت ـجــربــة
م ــن األس ـ ـ ــاس ،وأت ـم ـن ــى ت ــرك
ب ـص ـمــة ف ــي ك ــل ع ـمــل أق ــدم ــه،
بـ ــل ب ــال ـع ـك ــس تـ ـع ــرض ع ـل ـ ّـي
أعمال كثيرة ،ولكن حتى اآلن
لــم أوا فــق بشكل رسمي على
أي منها.
• ماذا عن الجديد لديك؟
 ه ـن ــاك م ـف ــاج ــأة أع ــد لـهــاحاليا ،وهي عرض مسرحي
أقــدمــه لـلـمــرة األول ــى ،وأعـلــن
تـ ـف ــاصـ ـيـ ـلـ ـه ــا خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
ال ـق ــادم ــة ،وســأع ـت ـلــي خـشـبــة
ً
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرح ق ـ ـ ــريـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا ،وآمـ ـ ـ ــل
التوفيق.

حصدت الممثلة اللبنانية جويل الفرن وســام استحقاق
الواجب الوطني ،لما قدمته من دعم وعطاء للوطن ،لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة واستقرار أمن الوطن وقبول اآلخر
وترسيخ قيم التسامح والسالم والتواصل ،وإزكاء روح الصداقة
بين الشعوب من الجمعية العربية األوروبية للتنمية المستدامة
وحقوق اإلنسان.
بالمقابل ،تواصل جويل تصوير مسلسل "الباشا" ،الذي
سيعرض خالل شهر رمضان المبارك على قناة الجديد ،بطولة
ف ونخبة من الممثلين وهو من اخراج مكرم
القديررشيد عسا 
ً
الريس ،كتابة مروان قاووق .من جانب آخر ،تستعد الفرن أيضا
لتصوير مسلسل الزمن الضائع ،كتابة غابي مرعب ،اخراج
ماريانا صقر ،وهو انتاج ايلي معلوف "فينيكس لالنتاج".
كـمــا فــاجــأت محبيها بــإطــاالتـهــا ال ـســاحــرة عـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي الخاصة في المسلسل ،الــذي سيبصر
النور في الشهر الكريم.

باسم مغني ة يروج عمله
الجديد «للموت»

باسم مغنية
روج الفنان اللبنانيباسم مغنية ،العمل الجديد الــذي
يشارك به ،مسلسل "للموت" ،من خالل مشهد لدوره في صفحته
الخاصة على موقع التواصل االجتماعي ،وأرفقه بتعليق كتب
فيه" :فيديو صغير ،من  ١٢ثانية ،لدوري في مسلسل للموت،
ً
شخصية عمر ،يعرض قريبا في رمضان".
يذكر أن شركة إيغل فيلمز لإلنتاج لصاحبها المنتج جمال
ً
سنان أطلقت مؤخرا البوسترات الرسمية األولــى لمسلسل
"للموت" ،الذي سيعرض خالل شهر رمضان المبارك لعام 2021
من بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن والممثلة دانييال
رحمة والممثل باسم مغنية والممثلين السوريين خالد القيش،
محمد األحمد ،باالشتراك مع الممثلين فادي أبي سمرا ،وسام
صباغ ،كارول عبود ،فيفيان أنطونيوس ،أحمد الزين.

ً
هنا الزاهد :طرت فرحا
بعد شفائي من «كورونا»

مسلسالت الـ  15حلقة تنقذ النجوم في رمضان
تضمن ألبطالها الحضور رغم ضيق الوقت وتداعيات أزمة كورونا

هنا الزاهد
كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن تعافيها من فيروس
كورونا ،بعد  10أيام من إصابتها.
وقــالــت الــزاهــد إنـهــا أج ــرت المسحة الثانية ،أمــس األول،
وجاءت نتيجتها سلبية ،مضيفة" :طرت من الفرحة بعد شفائي
من الوباء ،وأتمنى أن يشفي الله كل المصابين ،بحيث تعود
الحياة لطبيعتها كما كانت".
وأوضحت الزاهد أنها تستعد الستئناف تصوير مشاهدها
في مسلسل "النمر" مع الفنان محمد عادل إمام ،والمقرر عرضه
في درامــا رمضان المقبل ،إذ أرجــأت المخرجة شيرين عادل
مشاهدها لحين تعافيها من الفيروس.
ويشارك في بطولة المسلسل نرمين الفقي ،محمد رياض،
حجاج عبدالعظيم ،أحمد عبدالله محمود وكوكبة من النجوم،
من تأليف محمد صالح العزب.

القاهرة – هيثم عسران

وجد بعض النجوم ضالتهم
في المسلسالت ذات الـ15
حلقة ،لضمان ظهورهم في
رمضان المقبل.

يسرا اللوزي
باتت مسلسالت الـ  15حلقة المخرج
الوحيد لعدد كبير من الفنانين للحاق
بالسباق الدرامي في رمضان ،مع تعذر
تصوير  30حلقة ،بسبب ضيق الوقت،
وعدم القدرة على تصوير عدد كبير من
المشاهد خــارج مصر ،كما كــان يحدث
عــادة ،بسبب قيود الطيران واالجــراءات
المفروضة نتيجة جائحة كورونا.
ً
وتسببت "كــورونــا" أخيرا في تراجع
عدد من صناع األعمال عن الدخول في
ال ـس ـبــاق الــرم ـضــانــي ،خــاصــة م ــع فترة
االغالق الجزئي الذي دخلته مصر خالل
الموجة الثانية من الفيروس ،وأوقفت
ج ـل ـســات الـتـحـضـيــر ل ـع ــدة أعـ ـم ــال كــان
يفترض الـشــروع في تنفيذها للعرض
خ ــال ال ـس ـبــاق الــرم ـضــانــي ،فـضــا عن
ال ـتــوق ـعــات ب ـتــراجــع اإلع ــان ــات نتيجة
الركود االقتصادي ،مما استلزم ترشيد
المحطات في شراء األعمال الدرامية.

حكايات مختلفة
من أبــرز تلك األعمال "المدينة" الذي
تقوم ببطولته دنيا سمير غــانــم ،وهو
المسلسل الــذي كــان يفترض أن يتكون
من ثالث حكايات مختلفة مدة كل حكاية

علي ربيع
 10حلقات ،لكن صناع العمل هشام جمال
وعمرو وهبة اكتفوا بتقديم الفكرة في 15
حلقة ،على أن يتم االستكمال العام المقبل
حال حقق العمل نجاحا مع الجمهور.
وتـ ـع ــود دنـ ـي ــا ل ـل ـج ـم ـهــور م ــن خ ــال
المسلسل الجديد بعد الغياب في رمضان
ً
ال ـمــاضــي ،عـلـمــا أن تــأخـيــر تحضيرات
المسلسل ارتـبـطــت بـعــدة أمـ ــور ،بينها
انشغال مخرجه هشام جمال بمسلسله
"في بيتنا روبــوت" ،الذي عرض مؤخرا،
إضافة إلى انشغال دنيا ببعض األمور
الخاصة بها.
وتـ ـتـ ـع ــاون دنـ ـي ــا ف ــي ال ـم ـس ـل ـســل مع
شركتي روزناما وسينرجي ،حيث سيتم
تصوير العمل بالكامل في مصر مع بداية
مارس المقبل ،علما أنه يجري االستقرار
ع ـلــى بــاقــي فــريــق ال ـع ـمــل خ ــال الـفـتــرة
الحالية من أجل توقيع عقود مشاركتهم
في المسلسل الذي سيتم تصوير برومو
دعائي له فور اكتمال الممثلين الرئيسين
بــاألحــداث مــع ترشيحات أولـيــة ضمت
شيماء سيف ،وإسالم إبراهيم.
وينتمي "الـمــديـنــة" لنوعية االعـمــال
الكوميدية ،وتدور أحداثه الرئيسية حول
دنـيــا وعــاقــاتـهــا بـمــن حــولـهــا ،وسيتم
الـتـصــويــر بـبــاتــوهــات مــديـنــة االن ـتــاج

يوسف الشريف
االعالمي وأحد االستوديوهات الخارجية
الـتــي يـجــري بـنــاء ديـكــور رئيسي فيها
خالل الفترة الحالية.

سباق مع الزمن
وب ــدأ المخرج مــانــدو الـعــدل تصوير
مسلسله الجديد "بين السما واألرض"،
المأخوذ عن رواية األديب العالمي نجيب
محفوظ ،والذي يشارك في بطولته هاني
سالمة ويسرا اللوزي ،حيث يفترض أن
يستمر التصوير حتى األيام األولى من
شهر رمضان ،السيما أن العمل سيعرض
خالل النصف األول من رمضان.
ويسابق مــانــدو الـعــدل الــزمــن النهاء
تصوير المسلسل في الوقت المناسب،
حـيــث يـبــاشــر ال ـمــون ـتــاج بــال ـتــزامــن مع
تصوير مشاهد الحلقات االول ــى ،علما
أن بعض الــدي ـكــورات الرئيسية يجري
تنفيذها خالل الفترة الحالية لالنتقال
إل ـي ـهــا م ـب ــاش ــرة ،ف ــي م ـح ــاول ــة لضغط
الوقت ،حيث يحصل فريق العمل على
يوم واحد إجازة أسبوعيا خالل الفترة
الحالية .وبعدما كاد يبتعد عن السباق
ال ــرم ـض ــان ــي ،ل ـحــق ال ـف ـن ــان ع ـلــي ربـيــع
ب ــال ـم ــاراث ــون ال ــدرام ــي بمسلسل "األب

دنيا سمير غانم
المثالي" ،الذي كتبه الثنائي أحمد محيي
ومحمد حمدي ،والذي ينتمي الى نوعية
االعمال الكوميدية ،وتدور أحداثه في 15
حلقة فقط بسبب ضيق الــوقــت ورغبة
ع ـلــي رب ـي ــع ف ــي أن ي ـك ــون م ــوج ــودا في
السباق الرمضاني.
وبــدأ مخرج المسلسل معتز التوني
التحضيرات على الفور بعد انتهائه من
ً
تصوير مسلسل "اللعبة  "2أخيرا ،وهو ما
سيجعل المسلسل يعرض خالل النصف
الثاني مــن شهر رمـضــان على األرجــح،
حتى يتمكنوا من إنجاز أكبر عــدد من
المشاهد قبل بداية عرضه على الشاشات.

«كوفيد »25
أم ــا الـفـنــان يــوســف الـشــريــف فيطرح
مـسـلـسـلــه ال ـج ــدي ــد "ك ــوف ـي ــد  "25ال ــذي
ينتمي الى نوعية مسلسالت الـ  15حلقة
ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى ،ح ـيــث وض ـع ــت زوج ـتــه
ال ـس ـي ـنــاري ـســت إن ـج ــي عـ ــاء الـلـمـســات
األخيرة على المسلسل الجديد ،في وقت
باشر المخرج أحمد نادر جالل التحضير
لمشاهد سيتم فيها استخدام تقنيات
غرافيك متطورة.

«بيني وبينك» يحول
خالد سرحان إلى مطرب

خالد سرحان
ً
انتهى الفنان المصري خالد سرحان ،مؤخرا من تسجيل
أغنية تتر مسلسله اإلذاعي الجديد "بيني وبينك" ،حيث شاركته
في الغناء الفنانة نشوى مصطفى ،وتحمل األغنية اسم العمل،
وهي من كلمات أحمد شوقي ،وألحان وتوزيع أكرم عادل.
يذكر أن آخر أعمال خالد سرحان في الدراما مشاركته في
مسلسل "خيانة عهد" ،الذي عرض أثناء السباق الرمضاني
الماضي ،وشاركه في البطولة كل من النجمة يسرا ،حال شيحة،
جومانا مراد ،عبير صبري ،هنادي مهنا.
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ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ً
ﻫﻞ أﺻﺒﺢ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻔﻴﻠﻢ »ﻓﻨﺪق رواﻧﺪا« إرﻫﺎﺑﻴﺎ؟
ﻫﺎﻳﻨﺮ ﻫﻮﻓﻤﺎن -ﻣﺎﻛﺴﻴﻤﻴﻠﻴﺎن ﺑﻮب-
أﻟﻜﺴﻨﺪر ﺳﺎروﻓﻴﺘﺶ -دﻳﺮ ﺷﺒﻴﻐﻞ

أﻧﻘﺬ ﺑﻮل روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﺣﻴﺎة آﻻف اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ رواﻧﺪا ﺣﻴﻦ
ﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﺪق "دي ﻣﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ" ﻓﻲ "ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ" ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪه ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﻋﺸﻴﺔ  ٢٧أﻏﺴﻄﺲ  ،٢٠٢٠وﺻﻞ ﺑﻮل روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر دﺑﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ .وﻛﺎن ًﻳﺨﻄﻂ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ رﺣﻠﺘﻪ ﻧﺤﻮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ رﺣﻠﺔ ﻃﻴﺮان اﻹﻣﺎرات ّﻣﻦ ً
ﺑﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺎ دﻋﺎه إﻟﻰ إﻟﻘﺎء ﺧﻄﺎب
ﺑﻮروﻧﺪي ﺧﻼل
اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻷن ﻗﺴﺎ ً
ّ
ﻫﻨﺎك ،أو ﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ً
ً
ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻼت اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ُﻳﻌﺘﺒﺮ رﻣﺰا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻷﻧﻪ أﻧﻘﺬ ﺣﻴﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠٠٠ﺷﺨﺺ ﺧﻼل اﻹﺑﺎدة
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻬﻮﺗﻮ ﺿﺪ أﻗﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺗﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم .١٩٩٤

ﻓﻲ ﻋﺎم  2005ﻣﻨﺤﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮرج
ﺑﻮش اﻻﺑﻦ وﺳﺎم
اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ
أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷوﺳﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﺻﺒﺢ
روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ
ﺻﻮت اﻟﻤﻨﻔﻴﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻬﻮﺗﻮ واﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ

اﻷدوار اﻟﺘﻲ
ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ
وروﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻗﺪ
ﺗﺒﺪو واﺿﺤﺔ ...إﻧﻬﺎ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ دﻛﺘﺎﺗﻮر
ﻻ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﻼﺣﻘﺔ
ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ وﺑﻄﻞ
ﻳﻨﺎدي ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ّ
ﺷ ــﻜ ـﻠ ــﺖ ﻗ ـﺼ ـﺘــﻪ ﻣـ ـﺼ ــﺪر إﻟـ ـﻬ ــﺎء ﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ Hotel
) Rwandaﻓﻨﺪق رواﻧﺪا( اﻟﺬي أﻧﺘﺠﺘﻪ "ﻫﻮﻟﻴﻮود".
وﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2005ﻣـﻨـﺤــﻪ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﺟـ ــﻮرج ﺑــﻮش
اﻻﺑ ــﻦ وﺳ ــﺎم اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺔ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ،وﻫ ــﻮ واﺣ ــﺪ ﻣﻦ
أﻫــﻢ اﻷوﺳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻛﺘﺐ روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ إﻟﻰ زوﺟﺘﻪ
ﺗﺎﺳﻴﺎﻧﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ" :أﻧﺎ ﻫﻨﺎ ،ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ
اﻟﺤﺪود اﻵن" .ﺛﻢ دﺧﻞ إﻟﻰ ﻓﻨﺪق "إﻳﺒﻴﺲ ﺳﺘﺎﻳﻠﺰ"
ﻓﻲ دﺑﻲ ،وﻓﻖ وﺛﻴﻘﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﻛﺎن أﺣﺪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮه ﻫﻨﺎك؛ إﻧﻪ اﻟﻘﺲ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻦ ﻧﻴﻮﻣﻮﻧﺠﻴﺮ اﻟﺬي دﻋﺎه إﻟﻰ ﺑﻮروﻧﺪي.
ّ
اﺳﺘﺤﻢ روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر
آل ﻣﻜﺘﻮم ﻣــﻊ اﻟـﻘــﺲ ،واﺳـﺘـﻘــﻞ اﻟـﺼــﺪﻳـﻘــﺎن ﻫﻨﺎك
ﻃــﺎﺋــﺮة ﺧــﺎﺻــﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
"ﻏﻴﻦ ﺟﻴﺖ" اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ رواﻧــﺪا ﻓﻲ
ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺎت ﻣ ـﺘ ـﻜــﺮرة .ﺣـﻴــﻦ ﻫـﺒـﻄــﺖ اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮة ﺑﻌﺪ
وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ،ﻇﻦ روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ أﻧﻪ وﺻﻞ إﻟﻰ
ٍ
ﺑﻮروﻧﺪي.
ﻟﻜﻦ واﺟﻬﺘﻪ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرج
اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎر واﻋ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﺘــﻪ وﺳــﺎﻗ ـﺘــﻪ إﻟ ــﻰ ﺳـ ـﻴ ــﺎرة .أدرك
روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻬﺒﻂ ﻓﻲ
ﺑﻮروﻧﺪي ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ،ﻋﺎﺻﻤﺔ رواﻧﺪا .ﻟﻘﺪ وﻗﻊ
ﻓﻲ اﻟﻔﺦّ :
ﺗﺒﻴﻦ أن ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﻘﺲ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ُ
ﻧﻈﺎم رﺋﻴﺲ رواﻧــﺪا ،ﺑﻮل ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ .اﻟﻴﻮم ،ﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
ُ
وﺳﻴﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ.
روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺎ،
إﻧـﻬــﺎ ﺿــﺮﺑــﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ ﻟــﺮﺟـ ٍـﻞ ﻣـﻌــﺮوف ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ
اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﺒﻊ اﻟـﻴــﻮم ﻓــﻲ ﻗﻔﺺ اﻻﺗـﻬــﺎم.
ﺗ ـﺒــﺪو ﺣـﻜــﺎﻳــﺔ ﺑ ــﻮل روﺳـﻴـﺴــﺎﺑــﺎﺟـﻴـﻨــﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ
وأﺳ ـﻄــﻮرﻳــﺔ ﺑـﻘــﺪر ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟـﺒـﻠــﺪ ﻛـ َﻠــﻪ .ﻟـﻜــﻦ ﻗﺼﺘﻪ
ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﺣﻮل ﺣﻠﻴﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب
ّ
ﺗﺤﻮﻻ إﻟﻰ أﻟﺪ اﻷﻋﺪاء اﻟﻴﻮم.
َ
ﻛ ــﺎن ﻛــﺎﻏــﺎﻣــﻲ وروﺳـﻴـﺴــﺎﺑــﺎﺟـﻴـﻨــﺎ ﻣـﻘــﺮﺑـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ .ﻟـﻜــﻦ روﺳـﻴـﺴــﺎﺑــﺎﺟـﻴـﻨــﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ
ً
رواﻧ ــﺪا اﻟـﻴــﻮم دﻛ ـﺘــﺎﺗــﻮرا وﻳـﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﺈﺳـﻘــﺎﻃــﻪ .ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﻈﻦ ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ أن ﺣﻠﻴﻔﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ إرﻫﺎﺑﻲ
وﻣ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎﻛــﻞ .ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ،ﻛــﺎن
ً
ﻛــﺎﻏــﺎﻣــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻻ ﻋ ــﻦ اﻋ ـﺘ ـﻘــﺎل أو ﻗـﺘــﻞ ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
ﺷـﺨـﺼـﻴــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ ،ﻟـﻜــﻦ روﺳـﻴـﺴــﺎﺑــﺎﺟـﻴـﻨــﺎ
ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ،وﻟﺪﻳﻪ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة .ﻛــﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻟﺬا ﻇﻦ أن ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻴﻪ.
ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ زادت اﻟﻀﺠﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ
ﻋـﻠــﻰ ﻳــﺪ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ رواﻧ ـ ــﺪا ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻒ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ.
وﺿﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ
ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ "اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي" ،واﺳﺘﻨﻜﺮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻷوروﺑﻲ ﺧﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ،
أﺷـ ـ ــﺎد ﻛ ــﺎﻏ ــﺎﻣ ــﻲ ﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎرﻳــﺔ
"اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ".
ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ ،ﻗﺪ ﺗﺒﺪو اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﻳﺆدﻳﻬﺎ

ﺑﻮل روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ وروﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ واﺿﺤﺔ :إﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﺑﻴﻦ دﻛﺘﺎﺗﻮر ﻻ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﻼﺣﻘﺔ
ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ ،وﺑﻄﻞ ﻳـﻨــﺎدي ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق
ّ
اﻹﻧﺴﺎن .ﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ.
ّ
ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺷﺒﻴﻐﻞ"
ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ووﺛﺎﺋﻖ داﺧﻠﻴﺔ أﺧﺮى ،وﺗﻜﻠﻤﺖ
ﻣــﻊ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﻓــﻲ رواﻧ ـ ــﺪا واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وأوروﺑ ـ ــﺎ وﻣ ــﻊ أﻗـ ــﺎرب روﺳـﻴـﺴــﺎﺑــﺎﺟـﻴـﻨــﺎ ورﻓــﺎﻗــﻪ
و ﻣ ـﺼــﺎدر ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓــﻲ "ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ".
ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻋ ـﺠ ــﺰت ﻋ ــﻦ إﺟـ ـ ــﺮاء ﻣ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻊ ﻛــﺎﻏــﺎﻣــﻲ
ً
ﺷـﺨـﺼـﻴــﺎ ،وﻟ ــﻢ ﺗـﺴـﻤــﺢ ﻟـﻬــﺎ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟــﺬي ﻳﻘﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ
ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ.

ﺻﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻔﺎرات ﻓﻲ ﺷﻮارع ﺷﻤﺎل ﻏﺮب
ً
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﺷﻨﻄﻦ ،وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺪدا
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر واﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ .إﻧﻪ ﺟﺰء
ﻫﺎدئ وآﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ُﺗ ّ
ﻣﻨﺰل ﻳﻐﻤﺮه
ﺮﺣﺐ أﻧﺎﻳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻴﻤﺒﺎ ﺑﺎﻟﺰوار ﻓﻲ
ٍ
اﻟﻀﻮء وذي واﺟﻬﺔ ﺑﻴﻀﺎء .ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺰل إﻟﻰ
ﺻﺪﻳﻖ َ
واﻟﺪﻳﻬﺎ .ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ
ُ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﺑﺄﻣﺎن ،وﻓﻖ رأي ذﻟﻚ
ً
اﻟﺼﺪﻳﻖ .ﺗﺒﻠﻎ ﻛﺎﻧﻴﻤﺒﺎ  29ﻋﺎﻣﺎ ،وﻗﺪ درﺳﺖ ﻋﻠﻢ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻷﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ
ِ
اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﺣﻮل واﻟﺪﻫﺎ ﺑﻮل روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ،
وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.
ﻛﺎﻧﻴﻤﺒﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﺑﻨﺘﻪ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ وأﺧﺘﻬﺎ
ﻛ ــﺎرﻳ ــﻦ اﺑ ـﻨ ـﺘــﺎ ﺷـﻘـﻴــﻖ ﺗــﺎﺳ ـﻴــﺎﻧــﺎ اﻟـ ــﺬي ﺗ ــﻮﻓ ــﻲ ﻣﻊ
زوﺟﺘﻪ ﺧﻼل اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻟﺬا ﺗﺒﻨﻰ اﻟﺰوﺟﺎن
َ
روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ اﻟﻔﺘﺎﺗﻴﻦ.
ﻧﺠﺢ روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة ﺟﻤﻴﻊ
اﻟــﻼﺟـﺌـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻓ ـﻨــﺪق "دي ﻣـﻴــﻞ ﻛــﻮﻟـﻴــﻦ" ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻋﺠﺎﺋﺒﻴﺔ .ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ رواﻧﺪا ،رﻏﻢ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮواﻧﺪي ﺑﻮل ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ

روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ اﺳﺘﻐﻞ
ﺷﻬﺮﺗﻪ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ
ﻹﻃﻼق ﻣﺴﻴﺮة ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺮﻣﺰ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺸﺎرك
ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮات اﻟﺴﻼم ﻣﻊ
ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ أﻣﺜﺎل ﺟﻮرج
ﻛﻠﻮﻧﻲ

ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ أوﺗﻴﻞ رواﻧﺪا

رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ً
روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻣﻌﺎدﻳﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ٍ
ّ
ﻗﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻜﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ّرﺳﺨﻪ ﻛﻌﺪو
ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﺄﻋﻠﻦ
ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ أن رواﻧﺪا ﻻ
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ »أﺑﻄﺎل
ﻣﻔﺒﺮﻛﻴﻦ ...ﻣﻦ ﺻﻨﻊ
أوروﺑﺎ أو أﻣﻴﺮﻛﺎ«

ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم اﻟﻬﻮﺗﻮ .ﻓﻘﺮر اﻟﻬﺮب إﻟﻰ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ أوﻏﻨﺪا ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ﺗﺎﺳﻴﺎﻧﺎ وأوﻻده اﻟﺴﺘﺔ.
ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟــﻼﺣـﻘــﺔ ،ﻗ ـ ّـﺪم روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ
ً
ﻃﻠﺐ ﻟﺠﻮء وﻗﺎد ﺳﻴﺎرة أﺟﺮة ،واﺷﺘﺮى ﻣﻨﺰﻻ ﻓﻲ
ـﺖ
ﺿــﻮاﺣــﻲ ﺑــﺮوﻛـﺴــﻞ .ﻛــﺎن ﻳﺨﺒﺮ اﻟــﺮﻛــﺎب ﻣــﻦ وﻗـ ٍ
ﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻪ ﻓﻲ رواﻧــﺪا ،وﻗﺪ ﺳﻤﻊ اﻟﻤﺨﺮج
ﺗﻴﺮي ﺟــﻮرج ﻋﻦ أﺣــﺪاث ﻓﻨﺪق "دي ﻣﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ"
ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2002اﻧﺒﻬﺮ ﺟﻮرج ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ
وﻃﻠﺐ ﻣﻦ روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ أن ﻳﺮاﻓﻘﻪ إﻟﻰ رواﻧﺪا
ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ .وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﺘﻴﻦ ،ﺻﺪر
ﻓﻴﻠﻢ  Hotel Rwandaﻓﻲ دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.
ً
ﻫﻜﺬا اﻧﻘﻠﺒﺖ ﺣﻴﺎة روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ
ّ
ﻓﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻖ أﺟﺮة
ﻋﻘﺐ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ،
إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺸﻬﻮرة.
اﺳـﺘـﻐــﻞ روﺳـﻴـﺴــﺎﺑــﺎﺟـﻴـﻨــﺎ ﺷـﻬــﺮﺗــﻪ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ
ﻹﻃــﻼق ﻣﺴﻴﺮة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺘﻨﻘﻞ ﻓــﻲ أﻧﺤﺎء
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻛــﺮﻣــﺰ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧ ـﺴــﺎن .ﻓ ــﺮاح ﻳـﺸــﺎرك ﻓﻲ
ﻣـﺴـﻴــﺮات اﻟـﺴــﻼم ﻣــﻊ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﻣــﻦ أﻣـﺜــﺎل ﺟــﻮرج
ﻛﻠﻮﻧﻲ واﻟﻨﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻗﺔ اﻟﻴﻬﻮد إﻳﻠﻲ ﻓﻴﺰﻳﻞ،
وﻗ ــﺎرﻧ ــﻪ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓـﻴــﻮن ﺑــﺄوﺳ ـﻜــﺎر ﺷـﻴـﻨــﺪﻟــﺮ ،رﺟــﻞ
اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟ ــﺬي أﻧ ـﻘــﺬ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ  1000ﻳ ـﻬــﻮدي ﻣﻦ
اﻟﻨﺎزﻳﻴﻦ.
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪاﻳـ ــﺔ ،ﻛ ـ ــﺎن روﺳ ـﻴ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎﺟ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ﻳ ـﻘ ـ ّـﺪر
ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ّ
ﺣﺮر اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ إرﻫﺎب ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ
"إﻧ ـﺘــﺮاﻫــﺎﻣــﻮي" .ﻟﻜﻦ ﺑ ــﺪأت ﻧﻈﺮﺗﻪ إﻟــﻰ ﺑـﻠــﺪه اﻷم
ﺗﺘﻐﻴﺮ ،ﺣﻴﻦ زاد ﺗﻮاﺻﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺮواﻧﺪﻳﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج .اﻧﺘﻘﺪ روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ
) An Ordinary Manرﺟﻞ ﻋﺎدي( ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ واﻋﺘﺒﺮه
ً
ً
ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻣﺴﺘﺒﺪا ،ﻓﻜﺘﺐ" :ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺻﻐﻴﺮة ﻣــﻦ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﺘﻮﺗﺴﻲ وﻫــﻮ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ".
ً
رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻣﻌﺎدﻳﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ّ
ﻟﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ّ
رﺳﺨﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻗﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ،
ٍ
ﻛﻌﺪو ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .ﻓﺄﻋﻠﻦ ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ ﺑﻨﺒﺮة ﻏﺎﺿﺒﺔ
أن رواﻧ ــﺪا ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟــﻰ "أﺑـﻄــﺎل ﻣﻔﺒﺮﻛﻴﻦ ...ﻣﻦ
ﺻﻨﻊ أوروﺑﺎ أو أﻣﻴﺮﻛﺎ".
ً
ﺛــﻢ اﺳـﺘــﺪﻋــﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺷـﻬــﻮدا ﻣــﻦ ﻓـﻨــﺪق "دي
ﻣـﻴــﻞ ﻛــﻮ ﻟـﻴــﻦ" ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑ ــﺪور روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ
ﺧﻼل اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ادﻋﻰ رﺋﻴﺲ وزراء
رواﻧـ ــﺪا اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ،ﺑ ـﻴــﺮﻧــﺎرد ﻣ ــﺎﻛ ــﻮزا ،اﻟ ــﺬي ُﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
ﻣﻮاﻟﻴﺎ ﻟﻜﺎﻏﺎﻣﻲ ،وﻛﺎن ﻗﺪ اﺧﺘﺒﺄ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻨﺪق
ﻋــﺎم  ،1994أن روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻟــﻢ ﻳﻨﻘﺬ أﻋﻀﺎء

ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
وﻗﻒ ﺟﻨﻮد ﻣﻊ أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ اﻟﺮﺷﺎﺷﺔ ﺧﺎرج
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻛـﻴـﻐــﺎﻟــﻲ ،وراح ﺿﺒﺎط
ً
اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ ﻳـﻔـﺘـﺸــﻮن ﺣـﻘــﺎﺋــﺐ اﻟـ ــﺰوار ﺑـﺤـﺜــﺎ ﻋﻦ
اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات .ﺳﻴﻖ ﺑﻮل روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ،ﻣﻊ 20
ً
ﺳﺠﻴﻨﺎ آﺧﺮ ،أﻣﺎم ﺻﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮ
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓــﻲ ﺻﺒﺎح أﺣــﺪ أﻳــﺎم اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻣــﻦ ﺷﻬﺮ ﻣ ــﺎرس ،وﻛــﺎن ّ
ﻣﻜﺒﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ وﻳﻀﻊ
ً
ﻗﻨﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ.
ّ
ﻳﺘﻬﻤﻪ ﻧﻈﺎم ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ
إرﻫﺎﺑﻴﺔ وارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺘﻞ وﺳﺮﻗﺔُ .ﻳﻔﺘﺮض
ُ َ
ً
أن ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻮﺗﻴﻮب.
ﻓ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎق ،ﻳـ ـﻘ ــﻮل وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺮواﻧﺪي ﻓﻨﺴﻨﺖ ﺑﻴﺮوﺗﺎ" :ﻧﺤﻦ ﻧﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ

ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ إرﻫﺎب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ".
أﺻﺒﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻦ ﻧﻴﻮﻣﻮﻧﺠﻴﺮ ،اﻟﻘﺲ اﻟﺬي
اﺣﺘﺎل ﻋﻠﻰ روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻟﺠﻠﺒﻪ إﻟﻰ رواﻧﺪا،
ﻣــﻦ اﻟﺸﻬﻮد اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ .ﻛﺎن
ُ
ً
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ
ﻧﻴﻮﻣﻮﻧﺠﻴﺮ ﻗﺪ اﻋﺘ ِﻘﻞ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ٍ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﺑـﺘـﻬـﻤــﺔ دﻋ ــﻢ اﻹرﻫ ـ ــﺎب،
ﺛــﻢ واﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﺧــﺪاع روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﺠــﻦ .وأﻛ ــﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ
ﺑﻴﺮوﺗﺎ أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻳﺰﻋﻢ روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻧﻪ أراد أن
ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻮروﻧﺪي ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ.
ّ
ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻓﻬﻮ ﻟﻢ

ُ ً
َﻳﺰر أﻳﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺧﻼل زﻣﻦ "ﻛﻮروﻧﺎ".
وﻛﺎن ُﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺪرك ﻣﺪى ﺻﻌﻮﺑﺔ أن ﻳﺠﺪ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻗ ــﺎدرة ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺤـ ّـﻤــﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟـﻄــﺎﺋــﺮة
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺘﺤﺪث ﻓــﻲ ﺑــﻮروﻧــﺪي
اﻟﻔﻘﻴﺮة.
روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻫﻮ زﻋﻴﻢ "ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ّ
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ" ﺑﻨﻈﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ رواﻧ ــﺪا اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻬﻤﻪ
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺠﻤﻊ اﻷﻣــﻮال ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت.
ّ
ﻛﺬﻟﻚ ،ﻳﺒﺪو أن اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻳﺘﻜﻠﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أدﻟ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـ ّـﺪﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻬ ــﻢ ﺑ ـﻠ ـﺠ ـﻴ ـﻜ ــﺎ .ﻓـﺘـﺤــﺖ
اﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟـﺒـﻠــﺪ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘــﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﺿﺪ روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻋـﺘــﺪاء ات "ﺟﺒﻬﺔ
اﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﺮ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ" ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  .2018ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن

َ
ﺼﻒ
ﺻﺤﺎﻓﻲ وﺟﺪه اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﺳﻮﺑﻪ ،ﻳ ِ
روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ اﻟـﺜــﻮار ﻓــﻲ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﺑﻌﺒﺎرة
"رﺟــﺎﻟ ـﻨــﺎ وﻧ ـﺴــﺎؤﻧــﺎ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ـﻘ ــﻮدون اﻟ ـﺼــﺮاع
ّ
ّ
ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺿﺪ ﻗــﻮات اﻟﻨﻈﺎم" .ﻟﻜﻨﻪ
ً
أن دوره ﻛﺎن دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎ ﻣﺤﻀﺎ.
ﻗﺎل روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ:
"أﺻ ـﺒ ـﺤـ ُـﺖ رﻫـﻴـﻨــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺒـﻠــﺪ وﺗ ـﻌـ ّـﺮﺿـ ُـﺖ
ﻟﻠﺨﻄﻒ".
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﺨﻀﻊ روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ
ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ،إذ ﻳﺒﺪو ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ
ُ ّ ً
ﺼﻤﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﻜﺎت ﻣﻨﺘﻘﺪه اﻷﺳﺎﺳﻲ .ﻳﺒﻠﻎ
ﻣ
ً
روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ  66ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻴﻮم .وإذا أداﻧﺘﻪ
ً
ً
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﺨﺮج ﺣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ.

اﻟﺘﻮﺗﺴﻲ ،ﺑﻞ ﺳﺤﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺎل ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ.
ﺗ ـ ـ ــﺆﻛ ـ ـ ــﺪ أودﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻧ ـ ـﻴـ ــﺮاﻣ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﻮ ،ﺻ ــﺪﻳـ ـﻘ ــﺔ
روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﺪة ،أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ
ﻋ ـﻠــﻰ أي ﺣ ــﺪث ﻣ ـﻤــﺎﺛــﻞ ،ﺑ ــﻞ إن "ﺑـ ــﻮل ﻛ ــﺎن ﻳﻬﺘﻢ
ً
ﺑــﺎﻟ ـﻨــﺎس ﻓ ـﻌ ــﻼ" ،وﻓ ــﻖ ﻗــﻮﻟ ـﻬــﺎ .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗـﻀـﻴــﻒ أن
ً
ﺻﺪﻳﻘﻬﺎ ﺧﺴﺮ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﻮازﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻔﻴﻠﻢ.
ﺗ ـﻘــﻮل ﻧﻴﺮاﻣﻴﻠﻴﻤﻮ إن روﺳـﻴـﺴــﺎﺑــﺎﺟـﻴـﻨــﺎ ﻛــﺎن
ﻳﺠﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ رﺣﻼت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﺑﺪأت
زوﺟﺘﻪ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﺘﺴﻮق ﻣﻊ ﻧﺠﻮم ﻣﺜﻞ أﻧﺠﻴﻠﻴﻨﺎ
ﺟﻮﻟﻲ .وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش وﺳﺎم اﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2005ﻃﺮح ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ" :أودﻳﺖ،
ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ أﺻﺒﺢ رﺋﻴﺲ رواﻧﺪا ﺣﺘﻰ اﻵن"؟ ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻪ
ﻗﺎﺋﻠﺔ" :ﺑﻮل ،أرﺟﻮك ﻻ ﺗﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻔﻴﻠﻢ".
ﻟﻜﻦ ﺗﻨﻜﺮ أﻧــﺎﻳـﻴــﺲ ،اﺑـﻨــﺔ روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ،ﻫﺬه
ً
اﻷﺣﺪاث وﺗﻘﻮل" :ﻟﻢ ﻳﺮﻏﺐ أﺑﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ أن ﻳﺼﺒﺢ
رﺋﻴﺲ رواﻧــﺪا .ﻫﻮ ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﻠﺠﻴﻜﻲ وﻟﺪﻳﻪ إﻗﺎﻣﺔ
داﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻟﻢ ﻳﻌﺪ إﻟﻰ رواﻧﺪا
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات".
ﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ روﺳـ ـﻴـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎﺟـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮﺗــﻪ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ،ﻓــﺄﻧـﺸــﺄ "ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ
وﻓﻨﺪق رواﻧﺪا" اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻴﺘﺎﻣﻰ واﻷراﻣﻞ
ﻓﻲ ﺑﻠﺪه اﻷم ،وﺷﺎرك ﻓﻲ إﻃﻼق "اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺮواﻧﺪﻳﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ" :ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬا اﻻﺋﺘﻼف
ّ
ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻤﺴﻠﺢ
ﻣﻦ "ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ".
ﻳﻘﻮل روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ" :ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫــﺎﺑ ـﻴــﺔ ،ﺑــﻞ إﻧـﻬــﺎ ﻋ ـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أﺷﺨﺎص ﺳﺌﻤﻮا اﻟﻌﻴﺶ ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ...ﻳﺤﺘﺎج ﻫــﺆﻻء إﻟــﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم .ﻫﺪﻓﻨﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺟﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ".
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2009اﻗﺘﺤﻢ ﻣﻌﺘﺪون ﻣﺠﻬﻮﻟﻮن ﻣﻨﺰل
روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،ﺛﻢ اﺿﻄﺮ ﻟﻠﻬﺮب
ﺑﺴﻴﺎرﺗﻪ .ﺗﻘﻮل أﻧﺎﻳﻴﺲ إن واﻟﺪﻫﺎ ﻛﺎن ﻳﺨﺸﻰ أن
ﺗﺘﻌﺮض ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻟﻸذى ،ﻟﺬا اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ﻣﻦ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ إﻟﻰ ﺗﻜﺴﺎس.
ً
ﺑﺬﻟﺖ رواﻧﺪا ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﺮى ﻟﺘﺠﺎوز ﺣﻘﺒﺔ اﻹﺑﺎدة
اﻟـﺠـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ .ﺣـﺘــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻴ ــﻮم ،ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻤﺘﻮاﻃﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ُ
وﻳ ّ
ﻜﺮم ﻧﺼﺐ
ﺗﺬﻛﺎري ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻳﺘﺬﻣﺮون ﻣﻦ إﻗﺪام ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻗ ــﺮاء ة ﻣـﻨـﺤــﺎزة ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ،ﻓﺘﺤﺼﺮ
اﻟ ـﻀ ـﺤــﺎﻳــﺎ ﺑ ـﺠ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟ ـﺘــﻮﺗ ـﺴــﻲ واﻟـﻤــﺮﺗـﻜـﺒـﻴــﻦ
ﺑﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻬﻮﺗﻮ .ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﻜﻚ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻘﻴﺪة
ّ
ُﻳ ـﻌــﺎﻗــﺐ .ﻓــﻲ ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ُ ،2020و ِﺟـ ــﺪ ﻣ ـﻐــﻦ ﻣﺸﻬﻮر
ً
ﻓﻲ رواﻧــﺪا ﻣﻘﺘﻮﻻ ﺑﺰﻧﺰاﻧﺘﻪ .ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺪ
اﺳﺘﺬﻛﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻬﻮﺗﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎزر ﻋﺎم  1994ﻓﻲ
إﺣﺪى أﻏﺎﻧﻴﻪ ،وﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ.
ﺳ ــﺮﻋ ــﺎن ﻣ ــﺎ أﺻ ـﺒ ــﺢ روﺳ ـﻴ ـﺴــﺎﺑــﺎﺟ ـﻴ ـﻨــﺎ ﺻــﻮت
اﻟﻤﻨﻔﻴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻬﻮﺗﻮ واﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ .ﻃــﻮال ﺳـﻨــﻮات ،ﺗﺒﻨﻰ
رو ّﺳـﻴـﺴــﺎﺑــﺎﺟـﻴـﻨــﺎ ﻣ ـﺒــﺎدئ اﻟـﺘـﺴــﺎﻣــﺢ واﻟــﻼﻋـﻨــﻒ،
ً
ﻟـﻜــﻨــﻪ أﺻ ـﺒــﺢ ﻣـﺘـﻄــﺮﻓــﺎ اﻟ ـﻴــﻮم وﻓ ــﻖ وﺛـﻴـﻘــﺔ ﺳﺮﻳﺔ
ﻛـﺘـﺒـﻬــﺎ دﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳ ـﻴــﻮن أوروﺑـ ـﻴ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﻛـﻴـﻐــﺎﻟــﻲ،
ّ
واﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ "دﻳــﺮ ﺷﺒﻴﻐﻞ" .ﻳﻌﺘﺮف
ً
ً
روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ أﻃﻠﻖ ﺻﺮاﻋﺎ ﻣﺴﻠﺤﺎ ﻓﻲ
رواﻧ ــﺪا ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎم  2018وﻻ ّ
ﻳﻌﺒﺮ ﻋــﻦ ﻧﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ.
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ــﻊ أﺣـ ـ ــﺪ اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،أﻟ ـﻤ ــﺢ
َروﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﻓﻲ إﺣــﺪى اﻟﻤﺮات ﺑﺄن ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ
ً
أ َﻣــﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻃﺎﺋﺮة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮﻓﻴﻨﺎل
ﻫــﺎﺑـﻴــﺎرﻳـﻤــﺎﻧــﺎ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  1994ﻟــﺰﻋــﺰﻋــﺔ اﺳـﺘـﻘــﺮار
اﻟﺒﻠﺪ ،وﻫــﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻏﺎﻣﻲ اﻟﻤﺴﺆول ﻋــﻦ ﻣﻘﺘﻞ
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ.
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﺗــﺰﻋــﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ رواﻧ ــﺪا أن "ﺟﺒﻬﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻗﺘﻠﺖ  3أﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﺑﻴﻦ رواﻧ ــﺪا وﺑــﻮروﻧــﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم
 .2018ﻟﻜﻦ أﻋﻠﻦ روﺳﻴﺴﺎﺑﺎﺟﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺑﻀﻌﺔ
أﺷﻬﺮ ﻋﻦ "دﻋﻤﻪ اﻟﺼﺮﻳﺢ" ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻋﻠﻰ "ﻳﻮﺗﻴﻮب" .ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻪ إن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ رواﻧﺪا ﻓﺸﻠﺖ ،ﻟﺬا "ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻲ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ أي
وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻹﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ رواﻧﺪا".
ﺗــﺰﻋــﻢ أﻧــﺎﻳـﻴــﺲ ﻛﺎﻧﻴﻤﺒﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﺮواﻧــﺪﻳــﺔ
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻛﻠﻤﺎت واﻟﺪﻫﺎ ﺧﺎرج ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
ﺑـﺤـﺴــﺐ رأﻳـ ـﻬ ــﺎ ،أراد واﻟ ــﺪﻫ ــﺎ ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻤــﻮﻗــﻒ أن
ّ
ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻨﺔ اﻟﺮواﻧﺪﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ
وﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة.

مسك وعنبر
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المهنا« :الناموس» يجمع بين الغموض والكوميديا السوداء
يخوض تجربته اإلخراجية األولى في الدراما الرمضانية
دعا المهنا إلى إتاحة الفرصة
للكوادر الشابة ،للتعبير عن
قدراتهم وإبداعهم ونبض
جيلهم ،وترسيخ بصمتهم
وهويتهم.

ي ـخــوض ا ل ـم ـخــرج ا ل ـشــاب
ج ـ ــا س ـ ــم ا ل ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــا تـ ـج ــر بـ ـت ــه
اإل خـ ـ ـ ــرا ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة األو لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ــي
ا ل ــدرا م ــا م ــن خ ــال مـسـلـســل
"ا ل ـنــا مــوس" ،ا لـمـقــرر عــر ضــه
خالل الدورة الرمضانية.
وقال المهنا ،في تصريح:
" م ـنــذ ا ل ـل ـح ـظــة األو لـ ــى ا لـتــي
قرأت فيها النص الذي كتبه
ا ل ـس ـي ـنــار ي ـســت م ـح ـمــد أ ن ــور
شـعــرت أ نــي و جــدت ضالتي
فـ ــي هـ ـ ــذا ا ل ـ ـنـ ــص ا ل ـم ـك ـت ــوب
بـعـنــا يــة" ،مـضـيـفــا "و حـيـنـمــا
د خـ ـل ــت ا لـ ـتـ ـج ــر ب ــة ا ك ـت ـش ـفــت
ا ل ـل ـي ــا ق ــة ا ل ـع ــا ل ـي ــة وا ل ـخ ـب ــرة
ا لـ ـع ــر يـ ـض ــة ا لـ ـت ــي ت ـم ـت ـل ـك ـهــا
ا لـكــودار المحلية فــي مجال
ا ل ــدرا م ــا ا ل ـت ـفــز يــو ن ـيــة ،و هــم
ال يـ ـقـ ـل ــون مـ ـك ــا ن ــة و ت ـج ــر ب ــة
وأ هـ ـمـ ـي ــة عـ ــن ز م ــا ئـ ـه ــم فــي
أنحاء العالم ،إذ أتاحت لي
ا لـ ـتـ ـج ــارب ا ل ـس ــا ب ـق ــة ا ل ـع ـمــل
والتعاون مع محترفين من
دول مختلفة ،وبعضهم من
الواليات المتحدة".
وتابع" :وأكثر ما شغلني
هـ ـ ــي فـ ـ ـت ـ ــرة ا ل ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــرات،
و هـ ـ ــي األ ه ـ ـ ــم ف ـ ــي ا ل ـت ـج ــر ب ــة
ا ل ــدرا مـ ـي ــة ا ل ـت ـل ـفــز يــو ن ـيــة أو

غ ـيــر هــا م ــن ا لـ ـتـ ـج ــارب .و قــد
ا سـتـغــر قـنــا قــرا بــة ا لـشـهــر يــن
ف ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ا لـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات
و ب ـن ــاء ا ل ــد ي ـك ــورات و تــأ مـيــن
اال كـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوارات و غ ـ ـيـ ــر هـ ــا،
ولهذا حينما انطلقت كلمة
(أ كـ ـ ـش ـ ــن) ا كـ ـتـ ـشـ ـف ــت ع ـن ــد ه ــا
أنني مخرج محاط بكم من
المبدعين المحترفين الذين
را ح ــوا ي ـقــد مــون إ بــدا عــا ت ـهــم
و خ ـ ـبـ ــرا ت ـ ـهـ ــم ،وأ تـ ـ ــا حـ ـ ــوا لــي
ا ل ـف ــر ص ــة وا ل ــو ق ــت لـلـتـفـكـيــر
ب ــا لـ ـنـ ـه ــج اإل خـ ـ ــرا جـ ـ ــي ا ل ـ ــذي
كنت أشتغل عليه".

حلول عالية
و فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــا ل ـع ـم ــل
م ـ ــع ا ل ـ ـن ـ ـجـ ــوم ا ل ـ ـك ـ ـبـ ــار ،ق ــال
ا ل ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــا إ نـ ـ ـ ــه و جـ ـ ـ ــد ن ـف ـس ــه
أ مـ ـ ـ ـ ــام كـ ــو ك ـ ـبـ ــة مـ ـ ــن أ ج ـ ـيـ ــال
ا ل ـ ـن ـ ـجـ ــوم مـ ـحـ ـت ــر ف ــة م ـب ــد ع ــة
ر صـيـنــة عـمـيـقــة تـجـتـهــد فــي
ت ـ ـقـ ــد يـ ــم حـ ـ ـل ـ ــول عـ ــا ل ـ ـيـ ــة ف ــي
مـجــال درا سـتـهــا و تـحـلـيـلـهــا
لـلـشـخـصـيــات ا ل ـتــي تـقــد مـهــا
و ل ـ ــأ ح ـ ــداث ا لـ ـت ــي ت ـع ـي ـش ـهــا
تلك الشخصيات وتطورها.
وأ ض ـ ــاف "و ه ـن ــا ال ب ــد مــن

اال شـ ــادة بـتـلــك ا ل ـكــو ك ـبــة مــن
النجوم عبر اجيالهم الذين
ا حـتــر مــوا دوري كـمـخــرج له
أ س ـلــو بــه و مـنـهـجـيـتــه ،و كـنــا
دا ئ ـ ـمـ ــا فـ ــي ح ـ ـ ــوار مـ ــن ا ج ــل
ا ثـ ــراء ا ل ـت ـجــر بــة ،و تـقــد يـمـهــا
بـ ـم ــوا صـ ـف ــات ع ــا لـ ـي ــة ت ـل ـيــق
ب ــا س ــم ا ل ـك ــو ي ــت وأ س ـمــا ئ ـهــم
كل في مجاله وتخصصه".

تجربة مهمة
و ع ــن أ ه ـم ـيــة ه ــذه تـجــر بــة
"الناومس" بالنسبة له ،أكد
المهنا" :انها أنني أعمل مع
مـنـتــج– يـفـهــم حــر ف ـتــه– فـهــو
منتج فني لم يأت للتجربة
م ـ ــن ا ل ـ ـهـ ــا مـ ــش ،ب ـ ــل ه ـ ــو فــي
اال صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرج و م ـ ـن ـ ـتـ ــج
درس اال خــراج فــي ا لــوال يــات
ا ل ـم ـت ـحــدة ،و ك ــذ ل ــك اال ن ـت ــاج،
لذا حينما ذهب الى االنتاج
ا سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع ان ي ـ ـ ــؤ م ـ ـ ــن ك ــل
م ـفــردات ا لـحــر فــة اال نـتــا جـيــة
لـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــر جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
وا لـفـنــا نـيــن والفنيين ا لــذ يــن
ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــم مـ ـ ـ ــن قـ ـب ــل
وحاليا ومستقبال".
وأ كــد أن ا لـمـنـتــج عـبــدا لـلــه

المهنا مع خالد أمين
ب ـ ــو شـ ـ ـه ـ ــري ي ـ ـف ـ ـهـ ــم ح ــر فـ ـت ــه
و يـ ـمـ ـتـ ـل ــك عـ ـقـ ـلـ ـي ــة ا لـ ـمـ ـخ ــرج
و يـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا ع ـ ـ ــد و يـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــم ،و لـ ـ ــه
ا س ـل ــو ب ــه ا لـ ـث ــري وا ل ـع ـم ـي ــق،
و هـ ــو م ــن ا ل ـن ــو ع ـي ــة ا ل ـت ــي ال
ت ـ ـضـ ــع ا لـ ـ ـع ـ ــوا ئ ـ ــق بـ ـ ـق ـ ــدر م ــا
ي ـق ــدم ا ل ـح ـل ــول ا ل ـت ــي تــذ هــب

بــا ل ـت ـجــر بــة ا ل ــى آ ف ــاق أو س ــع
وأرحب.
و قــال المهنا" :الناموس"
د عـ ــوة ل ـل ـم ـشــا هــدة وا ل ـتــأ مــل
واال نـ ـتـ ـق ــال ا لـ ــى ع ــوا ل ــم تـلــك
ا ل ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات واال حـ ـ ـ ـ ـ ــداث
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــة بـ ـ ــا ل ـ ـ ـغ ـ ـ ـمـ ـ ــوض

فريق العمل
استغرقنا
قرابة
الشهرين في
التحضيرات
وبناء
الديكورات
وتأمين
اإلكسسوارات

مسلسل :الناموس
إنتاج :بيوند دريمز– عبدالله بوشهري
تأليف :محمد أنور
إخراج :جاسم المهنا
تمثيل :محمد ا لـمـنـصــور ،و هـيـفــاء ع ــادل ،و جــا ســم
ال ـن ـب ـهــان ،وخــالــد أم ـيــن ،وبـثـيـنــة الــرئ ـي ـســي ،وفـيـصــل
العميري ،وعبير أحمد ،وفهد العبدالمحسن ،وحسين
ال ـم ـه ــدي ،وع ـبــدال ـلــه ب ـه ـمــن ،وم ـن ــى ح ـس ـيــن ،وحـصــة
النبهان ،وعبدالله الزيد ،وغدير زايد ،وناصر كرماني،
وغيرهم.
مدير التصوير :كريستيان هيريرا
المدير الفني :صالح زماني
مدير إدارة اإلنتاج :عبدالله النوري

مشهد من العمل

وا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر ج ـ ـ ــة وا لـ ـ ـك ـ ــو مـ ـ ـي ـ ــد ي ـ ــا
ا لـ ـس ــوداء وا ل ـل ـغــة ا ل ـب ـصــر يــة
ا لـ ـمـ ـتـ ـج ــددة ،م ـض ـي ـفــا " ه ــذه
ا ل ـت ـجــر بــة بــا ل ـن ـس ـبــة ل ــي هــي
التحدي الحقيقي ،وتمثيل
ا لـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــل م ـ ـ ــن ا ل ـ ـم ـ ـخـ ــر ج ـ ـيـ ــن
ا لـ ـشـ ـب ــاب ،ا ل ــذ ي ــن ي ـم ـت ـل ـكــون
الكثير من الطاقات ،وايضا
اآل مـ ـ ـ ــال ا لـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،وأ ت ـم ـن ــى
ان تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاح ل ـ ـ ـهـ ـ ــم ا لـ ـ ـف ـ ــر ص ـ ــة
لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر ع ـ ـ ــن مـ ـكـ ـن ــو ن ــات
قــدرا ت ـهــم وا بــدا ع ـهــم و نـبــض
جـيـلـهــم و تــر سـيــخ بصمتهم
وهويتهم".

حواري مع
النجوم الكبار
ساهم في
إثراء التجربة
وتميزها

عبداإلله السناني يصور «ممنوع التجول» في دبي

انتصار الشراح في المستشفى األميري

أنجز دوره في مسلسل «اختطاف» للمخرج البريطاني مارك إفيريست

بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

ب ـ ـ ـ ــدأ الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
ع ـب ــداإلل ــه ال ـس ـنــانــي ف ــي دبــي
تصوير دوره ببطولة عدد من
حـلـقــات المسلسل الـسـعــودي
الكوميدي "ممنوع التجول"،
أمــام الفنان السعودي ناصر
القصبي ،حيث سيتم عرض
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى قـ ـن ــاة  MBCفــي
رمضان المقبل.
ال ـع ـمــل عـ ـب ــارة ع ــن حـلـقــات
منفصلة ،ترصد كيفية تعايش
الناس مع جائحة كورونا في
قالب كوميدي اجتماعي ،وهو
من تأليف ورشة لكتابة النص،
بقيادة الكاتب خلف الحربي،
وتضم  10كتاب ،منهم سامي
ال ـف ـل ـيــح ،وع ـث ـمــان الـسـلـيـمــي،
ومـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـه ـ ـمـ ــزانـ ــي ،وه ـب ــة
م ـش ــاري ح ـم ــادة ،وم ــن إنـتــاج
أوس الشرقي الذي يشارك في
اإلخــراج بجانب هناء العمير
وعبدالعزيز الشالحي وموسى
الثنيان.
و"مـمـنــوع الـتـجــول" بطولة
نـ ـ ــاصـ ـ ــر الـ ـ ـقـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــي ،ح ـب ـي ــب
ال ـح ـب ـي ــب ،راشـ ـ ــد ال ـش ـم ــران ــي،
ف ـ ــاي ـ ــز الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـك ـ ــي ،ع ـ ـبـ ــداإللـ ــه
الـسـنــانــي ،إل ـهــام ع ـلــي ،أسيل

انتصار الشراح

السناني وناصر القصبي
ع ـ ـمـ ــران ،ف ــاط ـم ــة ال ـحــوس ـنــي،
ماجد مطرب فواز ،عبدالمجيد
الـ ــره ـ ـيـ ــدي ،ع ـل ــي ال ـح ـم ـي ــدي،
خــالــد ال ـف ــراج ،هـبــة الحسين،
عبدالعزيز السكيرين.

عالم الجريمة واالختطاف
ً
وف ـ ــي دب ـ ــي أي ـ ـضـ ــا ،ان ـت ـهــى

السناني منذ أيام من تصوير
دوره ف ــي ب ـطــولــة الـمـسـلـســل
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي
"اخ ـت ـطــاف" ،ال ــذي مــن المقرر
عــرضــه عـلــى شــاشــة  mbcفي
رمضان.
وتـ ـ ـ ــدور أحـ ــداثـ ــه فـ ــي عــالــم
الـجــريـمــة واالخ ـت ـط ــاف ،وهــو
مــن إخـ ــراج الـبــريـطــانــي مــارك

إفـ ـي ــريـ ـس ــت ،وت ــألـ ـي ــف إي ـم ــان
ال ـس ـل ـمــي ،وب ـط ــول ــة ع ـبــداإللــه
الـ ـسـ ـن ــان ــي ولـ ـيـ ـل ــى ال ـس ـل ـمــان
وإلهام علي وخالد صقر ،ومن
إنتاج يارا ميديا.

•

أدخ ـ ـ ـلـ ـ ــت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار الـ ـ ـش ـ ــراح
المستشفى األميري ،بعد تعرضها لوعكة
ص ـح ـي ــة م ـف ــاج ـئ ــة ،وق ـ ــد ت ـن ــاق ـل ــت وس ــائ ــل
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي خـ ـب ــر دخ ــولـ ـه ــا
المستشفى ،وتفاعل مع النبأ الكثيرون من
محبي الشراح ،سواء من جمهورها أو من
الوسط الفني ،متمنين لها الشفاء العاجل.
وضـمــن هــذا الـسـيــاق ،قــال الفنان طــارق
العلي ،عبر صفحته في وسائل التواصل،
"اختنا العزيزة ادعوا لها بالشفاء العاجل

الجائزة العالمية للرواية العربية مكتبة البابطين تصدر كتاب
تعلن قائمتها القصيرة لعام « 2021من كالم الراغب في البديع»

أع ـل ـن ــت الـ ـج ــائ ــزة ال ـعــال ـم ـيــة
للرواية العربية (أي باف) أمس
قائمتها القصيرة لعام ،2021
وضـ ـم ــت سـ ــت روايـ ـ ـ ـ ــات مــن
األردن وتونس والمغرب
والجزائر والعراق.
وشـ ـمـ ـل ــت ال ـق ــائ ـم ــة
روايات "دفاتر الوراق"
لألردني جالل برجس ،و"االشتياق إلى الجارة" للتونسي الحبيب
السالمي ،و"الملف  "42للمغربي عبدالمجيد سباطة ،و"عين
حمورابي" للجزائري عبداللطيف ولد عبدالله ،و"نازلة دار األكابر"
للتونسية أميرة غنيم ،و"وشم الطائر" للعراقية دنيا ميخائيل.
ويحصل كل مرشح بالقائمة القصيرة على عشرة آالف دوالر،
بينما يحصل الفائز في نهاية مايو المقبل على  50ألف دوالر
إضافية.
وكانت الجائزة تلقت في دورتها الرابعة عشر  121عمال روائيا
من  13دولــة ،قبل أن تعلن لجنة تحكيم القائمة الطويلة بداية
هذا الشهر وضمت  16عمال.
وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني
شــوقــي ب ــزي ــع ،وع ـضــويــة الـمـتــرجـمــة الـلـبـنــانـيــة ص ـفــاء جـبــران
والمترجم المغربي محمد آيت حنا والكاتب اليمني علي المقري
واإلعالمية اإلماراتية عائشة سلطان.
وتــأسـســت ال ـجــائــزة الـعــالـمـيــة ل ـلــروايــة الـعــربـيــة ع ــام ،2007
وترعاها مؤسسة جائزة البوكر في لندن ،وتمولها دائرة الثقافة
والسياحة في أبوظبي.
(رويترز)

ت ــواص ــل مـكـتـبــة الـبــابـطـيــن ال ـمــركــزيــة دوره ــا
الـمـعــرفــي ،مــن خ ــال إص ــدارات ـه ــا الـمـمـيــزة التي
تضيف إل ــى المكتبة الـعــربـيــة مــا يـعــزز ثــراء هــا
وفاعليتها ،وأح ــدث إصــداراتـهــا الجديدة كتاب
"من كالم الراغب في البديع" ألبي القاسم الراغب
األصفهاني ،تحقيق األسـتــاذ إبراهيم بــن سعد
الحقيل.
ويوضح مؤسس المكتبة الشاعر عبدالعزيز
سعود البابطين ،في استهالله للكتاب ،القيمة
األدبية واللغوية له ،والذي تقدمه مكتبة البابطين
المركزية للشعر العربي الى القارئ ،ليكون أحد
المرتكزات العلمية لمن أراد أن يكون على دراية
بمكامن الروعة في لغته العريقة وفي تراثه الثري.
و"م ــن كــام الــراغــب فــي الـبــديــع" هــو كـتــاب في
البالغة العربية ،ويتضح مــن مضمونه الجهد
الكبير الــذي تم إلزالــة اإلبهام عن مؤلف الكتاب
األص ـلــي وع ــن ع ـنــوانــه ،إذ خ ــاض الـكـتــاب غمار
البحث في التراث البالغي العربي ،وفي مؤلفات
ال ــراغ ــب األص ـف ـهــانــي ع ـلــى ك ـثــرت ـهــا ،لـيـثـبــت من
خالل أدلة مفحمة أن مؤلف الكتاب الحقيقي هو
الراغب األصفهاني ،وهو لم يضع عنوانا محددا
لهذا الكتاب.
وانتظمت فصول الكتاب في واحــد وعشرين
ب ــاب ــا ،تـضـمـنــت أغ ـل ــب ف ـن ــون ال ـبــديــع وال ـبــاغــة،
منها في تقاسيم الكالم  -في الحقيقة والمجاز
 -في البالغة  -في الحذف  -في التصحيف  -في

داود حسين

فضة المعيلي

ال ـم ـطــاب ـقــة
 ف ـ ـ ـ ـ ــيالمقابلة -
في أنــواع
السرقات،
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل
ا لمحقق
غ
ال
ف
ا
إل
صدار
عـ ـ ـن ـ ــاي ـ ــة
كـ ـبـ ـي ــرة ل ـض ـبــط
مفردات هذا الكتاب ،وبيان االختالف بين نسخ
الـمـخـطــوطــات ال ـم ـت ـعــددة ،وال ـت ـعــريــف بــاألعــام
الواردة ،وإرجاع الشواهد الشعرية والنثرية إلى
مصادرها ،ونسبة األبيات المغفلة إلى قائليها،
وشــرح بعض الـعـبــارات الملتبسة ،مما يساعد
القارئ على االستفادة القصوى من هذا المؤلف،
وسيجد النقاد وهواة الشعر فيه ما يعزز قدرتهم
عـلــى إدراك أسـ ــرار الـبـيــان ال ـعــربــي ،ويـسـهــم في
إث ــراء المعرفة البالغية الـضــروريــة للتفاعل مع
النصوص األدبية على اختالفها.
يــذكــر أن محقق الـكـتــاب الـبــاحــث ابــراهـيــم بن
سعد الحقيل حاصل على درجة الماجستير في
اللغة العربية وآدابها ،ويعمل حاليا مديرا إلدارة
التعليم األهلي بإدارة التعليم بمحافظة المجمعة
في السعودية ،وهو أحد الباحثين المجتهدين
والمعروفين في مجال تحقيق النصوص األدبية
والتراثية ،وله العديد من المؤلفات.

طارق العلي

وان ت ـعــود إ ل ــى بـيـتـهــا ســا ل ـمــة غــا ن ـمــة من
كل شر".
أ م ــا ا ل ـف ـنــان داود ح ـس ـيــن ف ـك ـتــب " تــر قــد
اخـ ـت ــي أم س ـ ــال ـ ــم ...انـ ـتـ ـص ــار ال ـ ـشـ ــراح فــي
ال ـع ـنــايــة ال ـم ــرك ــزة .أسـ ــأل ال ـلــه ال ـعـظ ـيــم أن
يشافيها ويعافيها ويلبسها ثوب الصحة
والعافية .إ نــه أر حــم الراحمين ...دعواتكم
ألختنا العزيزة يرحمكم الله".

وفاة عبير خضر
بفيروس «كورونا»
•

فضة المعيلي

ت ــوف ـي ــت ال ـم ـم ـث ـلــة عـبـيــر
خ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر ،ص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح أم ـ ـ ـ ــس،
ب ـع ــد إص ــاب ـت ـه ــا ب ـف ـيــروس
"كورونا" ،حيث كانت ترقد
في مستشفى بدرية األحمد.
يــذكــر أن الــراحـلــة دخلت
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال الـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــل سـ ـن ــة
 ،٢٠٠٦م ــن خـ ــال مسلسل
"اإلم ـبــراطــورة" ،ثــم شاركت
ف ـ ــي أعـ ـ ـم ـ ــال ف ـن ـي ــة أخ ـ ـ ــرى،
ومنها عزف الدموع ،جمانة،
البيت المائل ،موزة ولوزة،
وشــاء ت األق ــدار ،المقرود...
وغيرها.
اتـ ـسـ ـم ــت ب ـ ــالـ ـ ـه ـ ــدوء فــي
م ـش ــواره ــا ،وك ــان ــت تنتقي
أدوارهـ ــا بعناية ،رغـبــة في
إي ـص ــال رس ــال ــة مـعـيـنــة من
خالل أعمالها.
وع ـلــى إث ــر ان ـت ـشــار خبر
وف ــات ـه ــا ،س ـ ــارع ال ـف ـنــانــون
ب ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم واج ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــزاء
ألســرت ـهــا واألسـ ـ ــرة الـفـنـيــة
في الكويت.

عبير الخضر

وتــأتــي هــذه الــوفــاة عقب
رحيل الفنان مشاري البالم
ً
متأثرا بإصابته بفيروس
كورونا.

خبريات
إنهاء الخصومة بين رامز
جالل ونقابة اإلعالميين

أصدرت محكمة مجلس
الدولة في مصر قرارًا
بإنهاء املشكلة بني نقابة
اإلعالميني واملمثل رامز
جالل بخصوص قرار
النقابة بمنع األخير من
ممارسة النشاط اإلعالمي
ووقف برنامج "رامز
مجنون رسمي" لحني
تقنني أوضاعه بالنقابة.
وحضر أشرف عبدالعزيز
املحامي بالنقض وكيال
عن جالل ودافع مستندا
للمادة األولى من قانون
نقابة اإلعالميني الصادر
بالقانون رقم  93لسنة
 2016حيث أنه تم تحديد
العمل الترفيهي والعمل
التمثيلي ليس من
قبيل األعمال اإلعالمية.
وبجلسة أمس حضر
محامي النقابة ممثال
عن النقيب وقدم قرارا
بسحب وإلغاء قرار األخير
واعتباره كأن لم يكن.

الشعالن يتخطى المليون
مشاهدة في «أنا المقصود»

يخطو الفنان السعودي
الشاب متعب الشعالن
خطوات ناجحة في
تحقيق انتشار واسع
في السعودية والخليج
والوطن العربي من خالل
أغنياته التي باتت تحقق
املاليني من املشاهدات
عبر قناة «تيونز ارابيا»
ّ
واملسوقة ألعماله
املنتجة
الغنائية ،حيث تخطت
أغنيته الجديدة «أنا
املقصود» التي طرحت
خالل هذا الشهر حاجز
املليون و 300مشاهدة،
وهي من كلمات أحمد
الصانع وألحان وتوزيع
ميثم عالء الدين.
ويستمر الشعالن
في حصد املاليني من
املشاهدات واالعجابات
رغم صغر سنه وصغر
فترة دخوله عالم الفن
الغنائي ،حيث حصد
بأغنيته «ليه أعشقه» أكثر
من  27مليون مشاهدة
حتى اآلن بعد إصدارها
بشهر يوليو .2020

ممثل فرنسي يحلم
بتجسيد شخصية القذافي

قال املمثل الفرنسي من
أصل هاييتي جيمي جان
لويس إنه يحلم بتجسيد
بعض الشخصيات
السياسية اإلفريقية،
على شاشة السينما مثل
الجنوب إفريقي نيلسون
مانديال ،أو توما سنكار،
أحد الساسة التاريخيني
في بوكينا فاسو ،أو الليبي
معمر القذافي الذي يراه
صاحب شخصية مركبة
ومعقدة.
وكشف لويس ،خالل مؤتمر
صحافي عقده أمس ،ضمن
أنشطة النسخة العاشرة من
مهرجان األقصر للسينما
اإلفريقية ،عن رغبته في
تقديم عمل سينمائي
يتناول قصة الحضارة
املصرية ،مؤكدا اهتمامه
بمتابعة صناعة الفيلم
اإلفريقي.
ولفت إلى أنه يرى أن دول
القارة السمراء تبدو كأنها
تعيش في جزر منعزلة،
مشيرا إلى أنه تمكن بشكل
شخصي من متابعة الفيلم
اإلفريقي من خالل مهرجان
األقصر.
(د ب أ)

ةديرجلا
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دوليات
ً
تعويم «إيفر غيفن» يحرر «القناة» وعبور العالقين يحتاج أياما
األمور إلى مسارها • مميش :يجب االستفادة من التجربة
أعادت
مصرية
أياد
السيسي:
•
ً
• تداعيات األزمة ستستمر شهورا وخسائر كبيرة تنتظر شركات التأمين
القاهرة  -حسن حافظ

ً
عادت حركة المالحة مجددا إلى قناة السويس ،بعد نجاح تعويم سفينة الحاويات الضخمة ،التي سدت القناة قرابة
أسبوع ،وأشاد الرئيس المصري عبدالفتاح ًالسيسي بـ»نجاح المصريين في إنهاء هذه األزمة» ،التي يبدو أنها
ستكون لها تداعيات كبيرة تستمر شهورا ،وخسائر مادية ضخمة تنتظر شركات إعادة التأمين.

أنفاق القناة لم
تتأثر من عمليات
التكريك

«بي .إس .إم»
تستبعد أن يكون
جنوح السفينة
بسبب عطل
ميكانيكي

في اليوم السابع ،انتهت أزمة إغالق
قناة السويس ،واستؤنفت حركة المالحة
في القناة األهم عالميا ،بعد إعادة تعويم
سـفـيـنــة ال ـح ــاوي ــات الـبـنـمـيــة الـعـمــاقــة
«إيفر غيفن» ،التي جنحت وتوقفت في
عرض مجرى القناة منذ صباح الثالثاء
ال ـمــاضــي فــأغـلـقـتــه بــال ـكــامــل ،م ــا عطل
المالحة في االتجاهين.
وأع ـلــن رئ ـيــس هـيـئــة ق ـنــاة الـســويــس
الـفــريــق أســامــة رب ـيــع ،أم ــس ،استئناف
حــركــة ال ـمــاحــة ف ــي ال ـق ـنــاة بـعــد نـجــاح
الهيئة بإمكاناتها فــي إ ن ـقــاذ وتعويم
سفينة الحاويات البالغ طولها  400متر
وعرضها  59مترا وحمولتها اإلجمالية
 224ألف طن ،بنجاح ،بعد استجابتها
ل ـم ـنــاورات الـشــد والـقـطــر الـتــي أجرتها
الهيئة بمساعدة شركات أجنبية.
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،أكـ ـ ــدت ش ــرك ــة «إي ـف ــر
غ ـي ـفــن» ،الـمـشـغـلــة لسفينة ال ـحــاويــات،
نـجــاح إع ــادة تعويمها ،مشيرة الــى أن
«نـتـيـجــة الـفـحــص سـتـحــدد م ــا إذا كــان
ي ـم ـكــن لـلـسـفـيـنــة اس ـت ـئ ـنــاف خــدمــاتـهــا
ال ـم ـق ــررة» .وب ـثــت ق ـنــاة «اك ـس ـتــرا نـيــوز»
ال ـم ـح ـل ـيــة ب ـثــا م ـب ــاش ــرا لـلـسـفـيـنــة بعد
تعويمها وأثناء تحركها داخــل القناة.
وق ـب ــل دق ــائ ــق م ــن إعـ ــان رب ـي ــع تـعــويــم
ال ـس ـف ـي ـنــة وعـ ـ ــودة ال ـم ــاح ــة ف ــي الـمـمــر
المائي الدولي ،أظهرت مواقع السفينة
وق ــد عـ ــادت ال ــى ال ــوض ــع ال ـعــرضــي في
القناة.
وأوضح مصدر في القناة ،طلب عدم
ذكر اسمه ،أن «رياحا شديدة هبت أثناء
مـ ـن ــاورات ال ـت ـعــويــم ف ــأع ــادت الـسـفـيـنــة
إلــى وضــع عــرضــي داخ ــل الـقـنــاة ،إال أن
ال ـق ــاط ــرات تـمـكـنــت م ــن ضـبــط وضعها
مجددا ثم تعويمها بالكامل وإعادتها
إلى مسارها الصحيح مرة أخرى».
وفــي وقــت ســابــق ،وجــه رئيس هيئة
القناة رسالة طمأنة للمجتمع المالحي
الــدولــي باستئناف حركة المالحة مرة
أخــرى ،مشيدا برجال الهيئة «األبطال»
الذين قاموا بهذا العمل العظيم.
وبعد إعــادة فتح القناة ،ارتـفــع على

أسهم الخليج ترتفع...
والنفط متقلب
صعدت معظم أسواق األسهم
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،أم ــس ،على
خ ـل ـف ـي ــة ال ـت ـق ـل ـب ــات فـ ــي أسـ ـ ــواق
النفط ،وذلــك قبل تحرير سفينة
الحاويات التي كانت تسد قناة
السويس منذ أسبوع.
وح ـق ـق ــت كـ ــل مـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة
ُ
وعمان والبحرين ودبي وأبوظبي
ً
وقطر نموا ،بينما تراجع مؤشر
بورصة الكويت ،لكن كمية األسهم
المتداولة كانت أقل من المتوسط
في معظم البورصات.

ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـن ـف ــط ،هـبـطــت
العقود اآلجلة للنفط في تداوالت
الصباح بأكثر من  1بالمئة بعد
أنباء تعويم السفينة العالقة في
قناة السويس .وهبط برنت إلى
 63.77دوالرا لـلـبــرمـيــل وال ـخــام
األميركي إلى  60.22دوالرا.
وكـ ـ ـ ــان خـ ـ ــام ب ــرن ــت قـ ــد حـقــق
بالكاد مكاسب األسبوع الماضي،
ً
دوالرا للبرميل
ليغلق عند 64.57
بعد ًعدة أيام من التقلب الشديد،
متوقفا عن االنخفاض ألسبوعين.

السطح الحديث عن المدى الزمني لعبور
الـسـفــن الـمـنـتـظــرة عـنــد مــداخــل الـقـنــاة،
إذ أعـلــن الـفــريــق ربـيــع أن عـبــور السفن
المنتظرة عند مداخل القناة سيستغرق
 3.5أيــام تقريبا ،وإلنـجــاز هــذه المهمة
سـيـتــم الـعـمــل فــي الـقـنــاة عـلــى م ــدار 24
ساعة ،عقب تعويم السفينة.
وتــوجــد أكـثــر مــن  360سفينة عالقة
بسبب إغــاق المجرى ،بينها نحو 40
سفينة داخــل المجرى نفسه ،وتحديدا
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـب ـح ـي ــرات ال ـ ـمـ ــرة ،إال أن
األول ــوي ــة كــانــت لـجــر «إي ـفــر غـيـفــن» إلــى
منطقة البحيرات لفحصها الفني ،من
أجل التأكد من سالمتها المالحية وعدم
تضررها ،والكشف عن سبب انحرافها
لتحديد المسؤولية عن الحادث.

السيسي
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح
السيسي إن المصريين نجحوا في إنهاء
أزمة السفينة وإعادة األمور إلى مسارها
الطبيعي ،مضيفا« :لقد نجح المصريون
في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة
ال ـســويــس رغ ــم الـتـعـقـيــد الـفـنــي الـهــائــل
الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب،
وبإعادة األمور لمسارها الطبيعي ،بأيد
مصرية ،يطمئن العالم أجمع على مسار
بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا
الشريان المالحي المحوري».
و تــا بــع السيسي ،عبر صفحته على
«فـيـسـبــوك»« ،إنـنــي أتــوجــه بالشكر لكل
مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في
إنـهــاء هــذه األزم ــة» ،مضيفا« :لقد أثبت
المصريون أنهم على قــدر المسؤولية
دوما ،وأن القناة التي حفروها بأجساد
أجــدادهــم وداف ـعــوا عــن حــق مصر فيها
ب ــأرواح آبــائـهــم ستظل شــاهــدا على أن
اإلرادة الـمـصــريــة ستمضي إل ــى حيث
يقرر المصريون».

مميش

الـشــامــي ،لــ«الـجــريــدة» ،بــأن أزم ــة إغــاق
القناة انتهت وتمت إعادة فتح المجرى
ال ـم ــاح ــي ،الف ـت ــا إلـ ــى أن إعـ ـ ــادة الـفـتــح
ستؤدي إلى وضع جديد إلنهاء تبعات
إغــاق القناة لنحو أسـبــوع ،مع تكدس
السفن على مــداخــل الـقـنــاة ،األم ــر الــذي
يعني «أن أمامنا ما ال يقل عن أسبوع
إلعادة األمور إلى طبيعتها في المجرى
المالحي مجددا».
وت ــاب ــع ال ـش ــام ــي« :ال ـط ــاق ــة الـقـصــوى
لـلـعـبــور فــي الـقـنــاة هــي  97سفينة في
الـ ـي ــوم الـ ــواحـ ــد ،وي ــوج ــد ع ـب ــور يــومــي
ب ـم ـقــدار  50سـفـيـنــة يــوم ـيــا ،ف ـضــا عن
وج ــود أكـثــر مــن  300سفينة فــي وضع
االنتظار بسبب أيام غلق القناة ،ما يعني
أن هيئة القناة إذا بدأت المالحة الثالثاء
فيجب أن تعمل بالطاقة القصوى ،وهو
وضع غير مسبوق ،لمدة أسبوع كامل،
إلنهاء وضع انتظار السفن عند مدخلي
القناة ،وأسبوعين أو أكثر إذا تم العمل
بالطاقة االعتيادية».
وأش ــار إلــى أن «هـنــاك أزمــة ستواجه
هيئة الـقـنــاة عـنــد وض ــع قــاعــدة لعبور
السفن الـمــوجــودة فــي وضــع االنـتـظــار،
فهناك حل من اثنين ،األول هو االلتزام
بالدور ،أي السفن التي جاءت أوال تعبر
أوال ،وهنا ستظهر مشكلة وجود سفن
تحمل شحنات غذائية وحيوانات حية
تحتاج إلى التحرك بسرعة ،وهنا سنجد
أنفسنا أمام معضلة».
وأك ــدت شركة «بــرنــارد شولت شيب
مــانـجـمـنــت» (ب ـ ـ ـ ــي.إس.إم) ال ـتــي تـتــولــى
اإلدارة ال ـف ـن ـيــة لـلـسـفـيـنــة أن األخ ـي ــرة
ستخضع لعملية فحص شامل .وأضافت
الشركة في بيان« :ال تقارير عن حدوث
تـلــوث أو أض ــرار بالشحنة ،وتستبعد
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات األولـ ـي ــة ح ـ ــدوث أي عطل
ميكانيكي أو في المحرك كسبب لجنوح
السفينة».

أنفاق القناة
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ش ــدد الـمــركــز

اإلعــامــي لمجلس ال ــوزراء المصري
على عــدم صحة األنباء التي تــرددت
ح ـ ــول ت ــأث ــر أن ـ ـفـ ــاق قـ ـن ــاة ال ـس ــوي ــس
ب ــأع ـم ــال ال ـت ـك ــري ــك ال ـت ــي ت ـم ــت ح ــول
السفينة الـجــانـحــة ،م ـشــددا عـلــى أن
األن ـف ــاق بـعـيــدة تـمــامــا ع ــن المنطقة
التي تمت بها أعمال التكريك ،وهذه
الـمـنـطـقــة ال يـتــواجــد بـهــا أي أن ـفــاق،
وأعـمــال التكريك تمت بطريقة آمنة،
وروع ــي فيها أقـصــى معايير األمــان
المالحي.

«ميرسك»
إلى ذلك ،أعلنت مجموعة «ميرسك»
ل ـل ـش ـحــن ،وهـ ــي أك ـب ــر ش ــرك ــة لشحن
ال ـ ـح ـ ــاوي ـ ــات فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ف ـ ــي ب ـي ــان
اس ـت ـش ــاري ل ـل ـع ـمــاء ن ـشــر أم ـ ــس ،أن
جـنــوح «ايـفــر غيفن» أدى إلــى عرقلة
قطاع الشحن الدولي ،وهو أمر قد ال
يزول أثره قبل أسابيع وربما شهور.
وتمر نحو  30في المئة من إجمالي
حركة الشحن بالحاويات في العالم
يــوم ـيــا ع ـبــر ق ـنــاة ال ـس ــوي ــس ،الـبــالــغ
طولها  193كيلومترا ،وتنقل بضائع
مثل األرائك واإللكترونيات والمالبس
واألحذية ،كما أن الحاويات الفارغة
التي تحتاجها المصانع اآلسيوية
لشحن منتجاتها تعطلت أيضا أثناء
توقف المالحة في الممر المائي.
وقالت «ميرسك»« :حتى بعد إعادة
فـتــح ال ـق ـنــاة ،اآلثـ ــار الـمـضــاعـفــة على
ال ـقــدرة والـمـعــدات العالمية كبيرة»،
م ـش ـي ــرة الـ ــى أن ل ـه ــا  3س ـف ــن عــالـقــة
فــي الـقـنــاة بـخــاف  29أخ ــرى تنتظر
ال ــدخ ــول ،مضيفة أن ـهــا غ ـيــرت حتى
اآلن مسارات  15سفينة لتبحر بدال
م ــن ذل ــك ج ـنــوبــي الـ ـق ــارة االفــري ـق ـيــة،
«وب ـت ـق ـي ـيــم وضـ ــع ال ـت ـك ــدس ال ـحــالــي
ل ـل ـس ـفــن ،ق ــد ي ـس ـت ـغــرق عـ ـب ــور كــامــل
الصف  6أيام أو أكثر».
من ناحيتها ،أفادت شركة «إم إس
سي السويسرية» ،ثاني أكبر شركة

ش ـح ــن ف ــي الـ ـع ــال ــم ،ف ــي ت ـصــري ـحــات
منفصلة ،بأن الموقف «سيتسبب في
أحد أكبر االضطرابات لحركة التجارة
العالمية في السنوات الماضية».

سلة أخبار
«البنتاغون» :اإلغالق قد
يؤثر على عبور سفننا

أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع
األميركية "البنتاغون" ،إن
إغالق قناة السويس؛ قد يؤثر
على عبور السفن العسكرية
األميركية" ،مؤكدين في تصريح
لصحيفة "ذا هيل" األميركية ،أن
"لدى الوزارة وسائل بديلة لدعم
العمليات في املنطقة".
وتأتي تعليقات مسؤولو
"البنتاغون" في وقت حذر فيه
بعض الخبراء من أن السفن
املتراكمة على جانبي القناة
والذي يتجاوز اآلن  300سفينة
تثير تحديات جديدة بما في ذلك
عدم قدرة بعض الشركات على
تحمل نفقات الوقت اإلضافي في
البحر وكذلك مخاطر القرصنة.

النيابة تأمر بحبس
سائقي قطاري سوهاج

فيتش
من جهتها ،اعتبرت وكالة فيتش
ل ـل ـت ـص ـن ـي ـف ــات االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة أن ســد
واح ــدة مــن أكبر سفن الـحــاويــات في
العالم قناة السويس قد يكبد قطاع
إع ـ ــادة الـتــأمـيــن م ـئــات الـمــايـيــن من
الـ ـي ــوروه ــات ،مـبـيـنــة ان إغـ ــاق قـنــاة
ال ـســويــس سـيـقـلــص أرب ـ ــاح شــركــات
إعادة التأمين العالمية ،لكن لن يؤثر
كثيرا على أوضاعها االئتمانية ،في
حين أن أسعار إعادة التأمين البحرية
سترتفع أكثر.
وارتفعت أسعار الشحن على متن
ناقالت منتجات النفط إلى ما يقرب
م ــن مـثـلـيـهــا ،ب ـعــد أن تــوق ـفــت حــركــة
ال ـس ـف ــن وت ـع ـط ـلــت س ــاس ــل اإلمـ ـ ــداد
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،م ـ ـهـ ــددة ب ـت ــأخ ـي ــر بــاهــظ
التكلفة لشركات تعاني بالفعل من
قيود «كوفيد .»19
وذك ـ ـ ــرت «فـ ـيـ ـت ــش» أن «ال ـخ ـس ــائ ــر
سـتـتــوقــف ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـطــاف بعد
استئناف حــر كــة السفن الطبيعية»،
لـكـنـهــا ت ـقــدر أن ال ـخ ـســائــر ق ــد تصل
ب ـب ـســاطــة الـ ــى «مـ ـئ ــات ال ـمــاي ـيــن من
اليوروهات».
وكــانــت م ـصــادر فــي الـقـطــاع قالت
لـ«رويترز» إن الشركة المالكة والشركة
المؤمنة على «إيفر غيفن» تواجهان
تعويضات بماليين الــدوالرات حتى
إذا تم تعويم السفينة سريعا.

م ــن ج ـه ـتــه ،ذك ــر م ـس ـت ـشــار الــرئـيــس
المصري لهيئة قناة السويس والموانئ
مهاب مميش ان «السفينة اآلن في الماء
بصورة كاملة ،بعد نجاح رجــال هيئة
قناة السويس في تحريكها من موقعها»،
مــؤكــدا أن «الـقـنــاة اآلن مفتوحة تماما
وال تعوقها السفينة كما كان في األيام
الماضية».
ووفقا لمميش فإن السفينة ستخضع
لفحص فني شامل حتى تحصل على
تـصــديــق بــالـتـحــرك وال ـم ــرور ،موضحا
أن الـفــرق الفنية تتولى أعـمــال الكشف
وال ـم ـت ــاب ـع ــة لـلـسـفـيـنــة ق ـب ــل تـحــريـكـهــا
ب ـص ــورة كــام ـلــة ،م ـش ــددا ع ـلــى ض ــرورة
«االستفادة من تجربة جنوح إيفر غيفن».

أمر النائب العام املصري
ملستشار حمادة الصاوي ،أمس،
بحبس سائقي قطاري سوهاج
ومساعديهما ،وعدد آخر من
العاملني في هيئة السكك الحديدية،
احتياطيًا على ذمة التحقيقات في
واقعة تصادم القطارين في سوهاج
الجمعة املاضي ،والذي أسفر عن
وفاة ما ال يقل عن  19شخصًا
وإصابة العشرات .وتضمن قرار
الحبس االحتياطي كل من مراقب
برج محطة سكة حديد املراغة،
ورئيس قسم املراقبة املركزية
بأسيوط ،ومراقبني بالقسم.
وأجرت النيابة عملية مراجعة
لكل إجراءات السالمة الخاصة
بالقطارين وخطوط السكك
الحديدية واملحطات القريبة من
مكان الحادث.

سفينتا حبوب أميركيتان
تغيران طريقهما

أظهرت بيانات وزارة الزراعة
األميركية ،أن السفينة "شي
جيانغ يي" التي تحمل 67
ألف طن من الذرة األميركية
إلى الصني ّ
حولت طريقها من
قناة السويس إلى رأس الرجاء
الصالح حول أفريقيا ،بسبب
أزمة جنوح سفينة الحاويات
العمالقة في القناة.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن 13
سفينة حبوب أميركية على
األقل غادرت موانئ التصدير
األميركية في طريقها إلى قناة
السويس من أواخر فبراير
املاضي ّ
وحولت سفينتان منها
طريقها بسبب أزمة سفينة
الحاويات الجانحة "إيفر غيفن".

السيسي وماكرون يبحثان
سد النهضة وليبيا

الشامي
إلى ذلك ،أفاد مستشار النقل البحري
خبير اقتصاديات النقل البحري ،أحمد

«سمت سالفدج» ...مرجع «مكلف» في اإلنقاذ البحري
قالت صحيفة لوباريزيان ()Le Parisien
الفرنسية إن السلطات المصرية قامت ،بعد
يومين من المحاوالت غير الناجحة لتعويم
سفينة الحاويات العمالقة التي تسد قناة
الـســويــس ،بتسليم الـعـصــا إل ــى شــركــة غير
م ـعــروفــة لـعــامــة ال ـن ــاس ولـكـنـهــا مــرجــع في
عمليات اإلنقاذ متخصصة في إنقاذ السفن
المعرضة للخطر.
ووص ـف ــت الـصـحـيـفــة ،ف ــي ت ـقــريــر ،شــركــة
«سـمــت ســال ـفــدج» الـهــولـنــديــة المتخصصة
فــي إنـقــاذ السفن المنكوبة الـتــي أخ ــذت من
سلطات قناة السويس مسؤولية رفع سفينة
الحاويات إيفرغيفن ،بأن لديها العديد من
«قــواعــد االستجابة لـلـطــوارئ» وأنـهــا قــادرة
على العمل في جميع أنحاء العالم.
وق ــال ميركو غليانو أسـتــاذ الـتــاريــخ في
جامعة كامبل األميركية إن «سمت سالفدج»
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التي تأسست عــام  1842في هولندا عملت
ك ـث ـيــرا ف ــي م ـج ــال ال ـن ـفــط ،ح ـيــث الـمـنـصــات
الكبيرة تتطلب قــدرات خاصة ،موضحا أن
الناس «ال يرون سوى أصعب عمليات اإلنقاذ،
مع أنه كل أسبوعين تواجه سفينة مشكلة أو
تغرق أو يشب حريق على متنها».
وذكرت الصحيفة أن اإلنجاز األبرز لهذه
ال ـش ــرك ــة الي ـ ـ ــزال ان ـت ـش ــال ح ـط ــام ال ـغ ــواص ــة
النووية الروسية كورسك ،التي غرقت عام
 2000أث ـن ــاء م ـ ـنـ ــاورات ف ــي ب ـحــر بــارن ـتــس،
مما تسبب في مقتل  118فــردا من طاقمها،
إضافة إلى مشاركتها في إنقاذ ناقلة النفط
بــري ـس ـت ـيــج ،ال ـت ــي غ ــرق ــت عـ ــام  2002قـبــالــة
الساحل اإلسباني ،وأطلقت  63ألف طن من
زيت الوقود الثقيل في البحر.
وعددت الصحيفة مهمات أخرى قامت بها
الشركة الهولندية ،مثل استعادة السفينة

النرويجية تريكولور ،التي غرقت قبالة ميناء
دانكيرك الفرنسي وعلى متنها شحنة من
آالف السيارات ،وتفكيكها عام  2011بنجاح
لسفينة شحن مالطية تقطعت بها السبل
عـلــى شــاطــئ بـفــرنـســا ،دون تـلــويــث الموقع
أو تدميره.
ويقول الخبير البحري الجنوب إفريقي
ن ـي ــك س ـ ـلـ ــون ،ال ـ ـ ــذي ع ـم ــل فـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة
الهولندية ،إن إتقان الشركة لعمليات اإلنقاذ
العالية المستوى راجــع إلــى أن لديها عددا
كبيرا من خبراء البحر المخضرمين ،موضحا
«ل ــدي ـن ــا م ـه ـن ــدس ــون م ـع ـم ــاري ــون ب ـحــريــون
ومهندسون بحريون وبحارة لفهم المناورة،
بــاإلضــافــة إل ــى ال ـغــواص ـيــن والكيميائيين
وجميع األدوار الوسيطة».
وأوضـ ـح ــت الـصـحـيـفــة أن رجـ ــال اإلن ـقــاذ
الذين يتم إرسالهم في حاالت الطوارئ ،إلى

أي جزء من العالم ،يكونون تحت إدارة «قائد
اإلنقاذ» وهو غالبا مهندس يكلف بتنسيق
العملية ،وعليه أن يـكــون متعدد الخبرات
إلدارة موظفين تحت الضغط ،كما أنه البد
أن يـكــون سياسيا نــوعــا مــا ،خــاصــة عندما
تتدخل السلطات المحلية والحكومات للعمل
مع الجميع ،كما يقول أستاذ التاريخ غليانو.
وفـ ــي هـ ــذه األعـ ـم ــال ال ـك ـب ــرى ،ك ـمــا تـقــول
الـصـحـيـفــة ،يـنـشــر رجـ ــال اإلن ـق ــاذ الــوســائــل
الالزمة ،مثل المضخات الغاطسة والقواطع
القوية وغرف الضغط والسونار والرافعات
ا لـتــي يمكن تركيبها عـلــى زوارق ،واألذرع
العائمة لمنع انتشار النفط في البحر ،ناهيك
عن التقنيات الحديثة كالطائرات المسيرة
والروبوتات للقيام بعمليات تفتيش كاملة
تحت الماء.
وال ش ــك أن ح ـشــد هـ ــذه الـ ـف ــرق الـمــؤهـلــة

ت ــأهـ ـي ــا ع ــالـ ـي ــا كـ ـم ــا تـ ـق ــول ال ـص ـح ـي ـف ــة لــه
تكلفته الـعــالـيــة ،إال أن ــه فــي الــوقــت الحالي
من المستحيل معرفة قيمة فاتورة اإلنقاذ
ال ـج ــاري ــة ف ــي ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس ،عـلـمــا بــأنـهــا
ستصل حتما إلى الماليين ،إن لم يكن أكثر،
خاصة أن هناك ضغطا إلعــادة فتح القناة،
مما يعني المزيد من الوسائل والمواهب،
التي يجب أن تصل بأقصى سرعة ،وبالتالي
المزيد من التكاليف ،كما يلخص غليانو.
وعند اتصال الصحيفة بسمت سالفدج،
ردت ال ـشــركــة بــأن ـهــا ال ت ـتــواصــل «ف ــي مثل
هذه الظروف» وهو ما فسره غليانو بقوله
«إنهم ال يريدون قول أي شيء علنا لتجنب
أي تـصــريــح يـمـكــن اس ـت ـخــدامــه ضــدهــم في
مطالبات التأمين».

وسط تحركات دولية وإقليمية
إلعادة إحياء مفاوضات سد
النهضة اإلثيوبي املتعثرة ،قال
الرئيس املصري عبدالفتاح
السيسي ،خالل اتصال هاتفي
ّ
تلقاه من نظير الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،أمس األول،
إن مصر تبذل أقصى درجات
االهتمام بملف النهضة ،في
إطار الدفاع عن حقوق مصر
التاريخية في مياه النيل.
وشدد السيسي على ضرورة
التوصل إلى اتفاق قانوني
شامل وملزم بني الدول الثالث
بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
بدوره أعرب الرئيس الفرنسي
عن تطلعه إلى التوصل إلى حل
يحقق مصالح جميع األطراف
في أقرب وقت ممكن.
كما ناقش الرئيسيان ملفات
إقليمية عدة أبرزها األزمة
الليبية ومكافحة اإلرهاب.

20

دوليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4694الثالثاء  30مارس 2021م  17 /شعبان 1442هـ

foreigndesk@aljarida●com

البت بإحياء «نووي إيران» قد يستغرق أكثر من شهرين

ً
بايدن قلق من االتفاق اإليراني ـ الصيني منذ سنوات وإسرائيل تعتبره تعزيزا لقدرة طهران على المساومة
المنطقة
في خطوة تعني ًأن ً
قد تشهد تصاعدا كبيرا في
التوتر باألسابيع المقبلة،
توقعت موسكو أن يتم البت
في إمكانية عودة العمل
باالتفاق النووي اإليراني في
غضون شهرين ،وسط ضبابية
موقف اإلدارة األميركية
الجديدة وطهران بشأنه.

العقوبات
األميركية
توقف عمليات
مفاعل بوشهر
الذري
(مسؤول إيراني)

مع تزايد حالة انعدام اليقين
ب ـ ـشـ ــأن جـ ــديـ ــة إي ـ ـ ـ ـ ــران وإدارة
الرئيس األميركي الجديد جو
بايدن في إحياء االتفاق الدولي
بـشــأن بــرنــامــج طـهــران الـنــووي
المبرم عام  ،2015رجحت روسيا
أن يتم البت في إمكانية العودة
ل ـل ـع ـمــل بــال ـص ـف ـقــة الـ ــذريـ ــة مــع
طهران في غضون شهر ونصف
الشهر إلى شهرين.
وقال الممثل الدائم لموسكو
ل ــدى ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة لـلـطــاقــة
الـ ــذريـ ــة ف ــي ف ـي ـي ـنــا ،مـيـخــائـيــل
أوليانوف« :فيما يتعلق بإيران،
أعتقد أن الوضع اليزال مبهما.
الدول المشاركة في خطة العمل
ال ـشــام ـلــة ال ـم ـش ـتــركــة ،ت ـمــر اآلن
بمرحلة انتقالية ،وفي غضون
شـ ـ ـه ـ ــر ون ـ ـ ـصـ ـ ــف الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر إل ـ ــى
ال ـش ـهــريــن الـمـقـبـلـيــن ،سـيـتـقــرر
م ــا إذا كـ ــان م ــن ال ـم ـم ـكــن ال ـبــدء
في إنعاش االتفاق الـنــووي ،أو
ستبقى الصفقة في حالة شبه
مفككة حتى نهاية العام».
وأضاف أوليانوف ،أن اقتراب
االنتخابات الرئاسية اإليرانية
المقبلة فــي  18يونيو المقبل،
يزيد من صعوبة التفاوض على
إعادة العمل باالتفاق ،كذلك قرار
البرلمان اإليراني تقليص نطاق
أنشطة التفتيش للوكالة الدولية
للطاقة الذرية في إيران.
ووســط غياب أي تفاهم بين
إدارة بايدن والسلطات اإليرانية
ح ــول خ ـط ــوات إح ـي ــاء االت ـف ــاق،
أشـ ـ ــار ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ــروس ــي
إلــى عــدم وج ــود أي مفاوضات
مباشرة بشأن الموضوع ،لكنه
أكد أن «االتصاالت الدبلوماسية
مستمرة».
وش ـ ــدد أول ـي ــان ــوف ع ـلــى أنــه
يجب على واشنطن بــالــذات أن
تبادر باتخاذ اإلجراءات الالزمة
إلعادة إيران للوفاء بالتزاماتها
بـمــوجــب االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،ألن
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن خ ـ ــرج ـ ــت ،ف ـ ــي ع ـهــد
الرئيس السابق دونالد ترامب،
م ــن ال ـص ـف ـقــة وت ـس ـب ـبــت بـضــرر
اقتصادي هائل إليران.
ودعـ ــا واش ـن ـطــن إل ــى ات ـخــاذ
أول الخطوات في هــذا المجال،
بإلغاء العقوبات التي فرضها
ترامب على طهران .لكنه أعرب
ع ــن ش ـكــه ف ــي أن إدارة ب ــاي ــدن،
الـتــي تـسـعــى إل ــى جـعــل امـتـثــال
طـ ـه ــران التـ ـف ــاق  2015مـنـصــة
من أجــل توسيع التفاهم معها

ميانمار :اآلالف بالشوارع
بعد «السبت األسود»

بعد أكثر األيام دموية منذ
االنقالب العسكري في األول
من فبراير ،والذي أسفر
ً
عن مقتل  114بورميا يوم
السبت األسود ،نزل آالف
المحتجين إلى الشوارع
في العديد من البلدات مرة
أخرى ،أمس ،عازمين على
إظهار معارضتهم للعودة إلى
الحكم العسكري بعد عقد من
اإلصالح الديمقراطي.
وقتلت قوات األمن في ميانمار
ً
ً
شابا ،وأصابت عددا آخر
في مدينة يانجون الرئيسية
أمس ،ليرتفع عدد القتلى إلى
ً
 460مدنيا منذ االنقالب ،في
وقت دعا فيه ناشطون قوات
األقليات العرقية إلى دعم
حملتهم ضد الحكم العسكري
والتصدي «لقمع» الجيش.

فضائح
أستراليا:
سلسلة ً
ً
تفرض تعديال وزاريا

إيرانية ترسم على مجسم بيضة بمناسبة عيد النيروز في ساحة ازادي بطهران (رويترز)
بشأن ملفات من بينها تسلحها
ال ـب ــال ـي ـس ـت ــي وأنـ ـشـ ـطـ ـتـ ـه ــا فــي
ً
المنطقة ،مستعدة فعال لتنفيذ
هذه الخطوات.

ص ـ ـعـ ــوده عـ ـل ــى مـ ـت ــن الـ ـط ــائ ــرة
الــرئــاس ـيــة ،م ـســاء ،أم ــس األول،
حـ ـ ــول «م ـ ـعـ ــاهـ ــدة الـ ــربـ ــع قـ ــرن»
وت ـن ــام ــي الـ ـش ــراك ــة ب ـي ــن بـكـيــن
وط ـ ـهـ ــران ،قـ ــال ب ــاي ــدن إن ذل ــك
«يقلقني منذ سنوات».

وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ــوق ـ ــع ال ـ ــروس ـ ــي
بحسم مصير اتفاق  ،2015الذي
يهدف لتقييد قــدرة طهران على
تطوير ســاح ذري ،بعد يومين
م ــن إب ــرام ـه ــا وال ـص ـي ــن ات ـفــاق ـيــة
استراتيجية للتعاون تمتد ربع
قــرن ،في خطوة رأى خبراء أنها
س ـت ـع ـقــد مـ ـس ــار إحـ ـي ــاء االتـ ـف ــاق
ال ـ ـن ـ ــووي بـ ـع ــد ح ـ ـصـ ــول إيـ ـ ـ ــران،
التي تــرزح تحت وطــأة عقوبات
ترامب االقتصادية ،على «الهواء
للتنفس».
وب ـ ـعـ ــد أن دع ـ ــا إل ـ ــى ت ـطــويــر
«طريق ديمقراطي» بمشاركة لندن
لمواجهة مشروع بكين «الحزام
وال ـط ــري ــق» ال ــرام ــي إل ــى الـتـمــدد
باتجاه الشرق األوسط وأوروبا،
أعرب بايدن ،عن قلقه من معاهدة
التعاون بين الصين وإيران.
وف ــي رد عـلــى ت ـســاؤالت قبل

انصراف إيراني

قلق بايدن

ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أبـ ـ ـ ــدى أم ـي ــن
مجلس األمــن القومي اإليــرانــي
علي شمخاني ،مــؤشــرات على
إمكانية انصراف بالده عن قبول
الدخول بالمسار الدبلوماسي،
الذي تسعى إدارة بايدن لتفعيله
م ــن أجـ ــل ال ـت ــوص ــل لـتـفــاهـمــات
تعالج عدة قضايا من ضمنها
«االتفاق النووي».
وعـ ـل ــق أمـ ـي ــن م ـج ـلــس األم ــن
القومي اإليراني على شمخاني
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ّ
األميركي بالقول ،إن «قلق بايدن
فـ ــي مـ ـك ــان ــه :ازده ـ ـ ـ ــار ال ـت ـع ــاون
االستراتيجي في الشرقّ ،
يسرع
من التراجع األميركي».
ّ
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف شـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــان ـ ــي ،أن
«توقيع خريطة طريق الشراكة

االس ـت ــرات ـي ـج ـ ّـي ــة ب ـي ــن إي ـ ـ ــران و
ال ـص ـي ـن ،ه ــو ج ــزء م ــن سـيــاســة
المقاومة النشيطة».
وأشـ ـ ـ ـ ــار ،فـ ــي ت ـص ــري ــح عـلــى
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ّ
إل ــى أن «الـعــالــم ال ينحصر في
ّ
ال ـغ ــرب ف ـقــط ،كـمــا أن ال ـغ ــرب ال
يقتصر علىالواليات المتحدة
األميركية وبريطانيا وفرنسا
وألمانيا«.
ولم تعلن إيران عن تفاصيل
المعاهدة المثيرة للجدل قبل
توقيعها ،ودافعت عن عدم نشر
تفاصيلها بعد إبرامها.
وقـ ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــت االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
ب ــاع ـت ــراض ــات داخ ـل ـي ــة شــديــدة
استدعت تدخل المرشد األعلى
ع ـلــي خــام ـن ـئــي لـحـسـمـهــا بعد
ات ـه ــام ال ـم ـعــارض ـيــن الـسـلـطــات
بـ «بيع البلد» لبكين وبالتخلي
عن شعار الجمهورية اإلسالمية
«ال غربية وال شرقية».
وعلمت «الـجــريــدة» فــي وقت
س ــاب ــق م ــن م ـص ــدر أن م ـســودة
االت ـف ــاق ـي ــة ت ـش ـمــل اس ـت ـث ـمــارات
صينية تقدر بنحو  400مليار
دوالر ف ــي عـ ــدد م ــن ال ـم ـجــاالت

الـمــدنـيــة الـحـيــويــة ،إضــافــة إلــى
ت ـعــزيــز ال ـص ـنــاعــات الـعـسـكــريــة
وال ـت ـس ـل ــح م ـق ــاب ــل م ـن ــح الـنـفــط
ً
لبكين لـمــدة  25عــا مــا بأسعار
مخفضة والسماح لها بالنفاذ
لقواعد عسكرية في الخليج.
إلى ذلك ،صرح نائب رئيس
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
محمود جعفري ،بــأن القيود
المصرفية األميركية قد تجبر
إيـ ـ ــران ع ـلــى وقـ ــف الـعـمـلـيــات
ف ــي م ـح ـطــة ب ــوش ـه ــر لـلـطــاقــة
ال ـنــوويــة ل ــأغ ــراض الـمــدنـيــة
والتي يتم تشغيلها بالتعاون
مع روسيا.

تحذيرات وتداعيات
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ح ـ ـ ــذرت
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــرات إس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة م ــن
ال ـت ــداع ـي ــات ال ـخ ـط ـيــرة لــوثـيـقــة
ال ـت ـع ــاون ال ـشــامــل ال ـتــي وقـعــت
عليها ،السبت الماضي ،طهران
وبـكـيــن ،على مصالح تــل أبيب
االستراتيجية.
ولـفـتــت أوس ـ ــاط عـبــريــة إلــى
أن الــوثـيـقــة «سـتـعــزز مــن قــدرة

ط ـه ــران ع ـلــى ال ـم ـســاومــة ،عند
التفاوض على أي اتفاق نووي
جديد مع الــواليــات المتحدة»،
معتبرة أن معاهدة الربع قرن
ً
ً
ت ـم ـثــل «تـ ـه ــدي ــدا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا
ي ـم ـكــن أن ي ـت ـطــور إلـ ــى تـهــديــد
وجودي».
وتـ ـ ــوقـ ـ ــع ال ـ ـب ـ ـعـ ــض أنـ ـ ـ ــه فــي
حــال استنفدت بكين وطهران
كــل ال ـطــاقــة الـكــامـنــة فــي اتـفــاق
الـ ـتـ ـع ــاون ،فـ ــإن الـ ـتـ ـط ــورات قــد
تـ ـح ــول ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط إل ــى
«ساحة حرب باردة بين القوى
ً
ا لـعـظـمــى بشكل يمثل تـهــد يــدا
على إسرائيل لم تعرفه من قبل
منذ حرب .»1973
وأجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــرات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى أن االت ـفــاق
يحيد عمليا تأثير استراتيجية
«الـ ـعـ ـق ــوب ــات الـ ـقـ ـص ــوى» ال ـتــي
ف ــرض ـت ـه ــا إدارة تـ ــرامـ ــب عـلــى
إي ـ ـ ــران .واع ـت ـب ــرت أن الـخـطــوة
سـ ـتـ ـع ــزز مـ ــن فـ ـ ــرص الـ ـتـ ـق ــارب
بين تــل أبـيــب وال ــدول العربية
الراغبة في مواجهة نفوذ إيران
بالمنطقة.
(موسكو ،طهران  -وكاالت)

«الصحة العالمية» تستبعد تسرب «كورونا» من المختبر

ُّ
تجدد االتهام لها بالتواطؤ مع بكين عشية تقريرها عن أصل الفيروس
ً
ع ـش ـيــة ص ـ ـ ــدوره رس ـم ـي ــا نـ ـش ــرت ،أم ــس،
تقارير صحافية عالمية تسريبات عن تقرير
منظمة الصحة العالمية ،حول أصل فيروس
«كورونا» المستجد المسبب لمرض «كوفيد
ً
 ،»19تستعبد فيه المنظمة اال مـمـيــة تماما
أن يكون تم تصنيع الفيروس في المختبر
وتسربه من هناك ،في تبرئة مباشرة للصين.
ون ـ ـشـ ــرت وك ــالـ ـت ــا ال ـص ـح ــاف ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
و«أسوشييتد برس» األميركية ،مقتطفات من
ّ
المسرب الخاص بالمنظمة األممية،
التقرير
وهو عبارة عن دراســة مشتركة بين منظمة
الصحة والصين ،ويظهر أن الحيوانات هي
المصدر المرجح للفيروس وأن الخفافيش،
ربما تكون هي أصل «كورونا» ،إذ انتقل منها
إلى البشر ،من خالل حيوان آخر.
وت ـ ـتـ ــوافـ ــق ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـت ــائ ــج م ـ ــع م ـ ــا ق ــال ــه
م ـس ــؤول ــون م ــن الـمـنـظـمــة ف ــي ال ـســابــق عما

سلة أخبار

اسـتـخـلـصــوه م ــن زي ـ ــارة لـلـصـيــن ف ــي يـنــايــر
وفبراير.
ونقلت أسوشييتد برس عن مسودة من
التقرير حصلت عليها ،أن هناك الكثير من
التساؤالت ال تزال دون إجابة ،واقترح الفريق
إجـ ــراء مــزيــد م ــن الـبـحــث ف ــي ك ــل الـمـجــاالت
بــاس ـت ـث ـنــاء ف ــرض ـي ــة ت ـس ــرب الـ ـفـ ـي ــروس مــن
مختبر.
وأقر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم غيبريسوس ،بأنه تسلم
التقرير من الخبراء المستقلين ،لكنه أحجم
عن الدخول في تفاصيل ،وقال للصحافيين
فــي جنيف« :كــل الفرضيات مطروحة وقيد
البحث ،واألمــر يقتضي مزيد من الدراسات
واستكمالها».
وقــال تـيــدروس ،إن التقرير ،يقع فــي 400
صفحة وأع ــده فــريــق زار مدينة ووه ــان في

وسط الصين ،حيث ظهر الفيروس ألول مرة
فــي أواخ ــر عــام  ،2019مــن الـمـقــرر أن يصدر
اليوم الثالثاء بعد إطــاع دبلوماسيين من
ال ــدول األع ـضــاء فــي المنظمة وعــددهــا 194
دولة على نتائجه.
ُ ّ
وس ــل ـط ــت األض ـ ـ ــواء ع ـلــى ال ـع ــاق ــات بين
منظمة الصحة والصين منذ بدء الجائحة،
وعــاد االهتمام به إلــى الواجهة مع تسريب
تقرير أمس.
وي ـع ـت ـبــر الـ ـن ــاق ــدون أن ب ـك ـيــن الـحــريـصــة
على تفنيد أي اتهام لها بسوء إدارة األزمة
ّ
الصحية ،خدعت باستمرار الوكالة األممية
ّ
وتحفظت عن مشاركة معطيات توضح منشأ
المرض الذي أودى بحياة أكثر من  2.7مليون
شخص منذ ديسمبر .2019
ٌ
وا تهمت منظمة الصحة بأنها تساهلت
أكثر مما يجب مع الصين منذ األيام األولى

ً
ل ـمــا ص ــار الح ـق ــا أسـ ــوأ جــائ ـحــة خ ــال ق ــرن.
ويـتـســاء ل كـثـيــرون عــن غـيــاب الشفافية في
ّ
الصينية.
تعامالت السلطات
ومــن بين الـنــاقــديــن كينيث روث ،المدير
التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»
الذي يتهم منظمة الصحة العالمية بـ»تواطؤ
مؤسسي» مع بكين.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـص ـ ــدر مـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـرب م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر
الــدب ـلــومــاس ـيــة ف ــي ج ـن ـيــف إلـ ــى أن منظمة
الصحة سمحت للصينيين التفرد بإنجاز
تحضيرات التحقيقات و ثــم التقرير بشأن
كيفية إجراء التحقيق في حين تجنبت دول
أعضاء التعبير عن انتقاداتها في العلن.
أمــا أكبر ناقدي المنظمة العالمية ،فكان
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب الذي
وصفها بأنها «دمية بين يدي الصين».
وب ـ ـعـ ــد اط ـ ــاع ـ ــه عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ،اع ـت ـب ــر

م ــدي ــر مـنـظـمــة ال ـص ـحــة تـ ـي ــدروس أده ــان ــوم
غـيـبــريـيـســوس ،أمـ ــس ،أن ال ـفــرض ـيــات حــول
منشأ الجائحة تبقى مفتوحة وتحتاج الى
مزيد من الدرس.
من ناحية أخرى ،اقترح الرئيس الفنزويلي
ن ـي ـك ــوالس م ـ ـ ــادورو ص ـي ـغــة «ال ـن ـف ــط مـقــابــل
ّ
الــلـقــاح» لتمكين نظامه الـخــاضــع لعقوبات
ً
دولية تطال خصوصا قطاع النفط من شراء
لقاحات مـضـ ّ
ـادة لفيروس كــورونــا فــي وقت
تجتاز فيه البالد موجتها الوبائية الثانية.
وقال مادورو ،في تصريح عبر التلفزيون
ّ
الــرسـمــي ،إن «فـنــزويــا لــديـهــا نــاقــات نفط،
ّ
ولديها عمالء مستعدون لشراء النفط منها،
ً
ّ
وستخصص ج ــزء ا مــن إنتاجها للحصول
ّ
عـلــى الــل ـقــاحــات ال ـتــي تـحـتــاج إلـيـهــا .النفط
ّ
مقابل اللقاح!».
(عواصم  -وكاالت)

«عداء متزايد» بين واشنطن وبكين
وإدارة بايدن تحتفظ بـ «ضرائب ترامب»

أعلن رئيس الوزراء األسترالي،
سكوت موريسون ،أمس،
إجراء تعديل وزاري بعد
سلسلة من فضائح قوضت
شعبيته .ويواجه موريسون
ً
ضغوطا متزايدة بسبب
تعامله مع عدد كبير من
ً
الحوادث التي أثارت جدال
حول التحرش والتمييز
الجنسي .وأعلن إنشاء فريق
عمل نسائي برئاسة وزيرة
الخارجية وزيرة المرأة ماريز
باين ،إلى جانب التعديل
الوزاري ،الذي شهد خفض
درجة وزيرين على صلة
بالفضائح األخيرة إلى أدوار
وزارية منخفضة المستوى.

وزيرة فرنسية تطالب
المساجد بتزكية زواج المثليين

اتسعت موجة الغضب من
مطالبة الوزيرة المفوضة
بوزارة الداخلية الفرنسية
مارلين شيابا األئمة بتزكية
زواج المثليين بناء على
ميثاق مبادئ اإلسالم في
فرنسا.
وإذ اعتبر االتحاد العالمي
لعلماء المسلمين أن ذلك
ازدواجية في المعايير ضد
اإلسالم ،قال عميد مسجد
باريس شمس الدين حفيظ
إن «تصريحات السيدة شيابا
مفهومة
على قناة  LCIغير
ّ
وغير مقبولة ،ألنها تمثل
انتهاكا للقانون وتحتقر
الحقائق الدينية ،وبصفتي
عميد المسجد الكبير ،بذلت
قصارى جهدي للتوصل إلى
إبرام هذا الميثاق ،وهو التزام
قوي للغاية من اتحاداتنا
اإلسالمية في فرنسا ،وقد أكد
هذا الميثاق بشكل ال لبس
فيه أن الممارسة الدينية
اإلسالمية تتماشى تماما مع
قوانين ومبادئ الجمهورية».

«داعش» يعلن السيطرة
على مدينة في موزمبيق

«مفاوضات جدية» بين األمم المتحدة والصين إليفاد بعثة إلى شينجيانغ
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع إع ـ ـ ــان إدارة
الــرئـيــس جــو بــايــدن أنـهــا ليست
مستعدة بعد إللغاء التعريفات
الضريبية ا لـتــي فرضتها إدارة
الرئيس السابق ،دونالد ترامب،
ع ـلــى ال ـص ـيــن ،ف ــي اطـ ــار ال ـحــرب
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة بـ ـي ــن اك ـ ـبـ ــر ب ـل ــدي ــن
ف ــي ال ـع ــال ــم م ــن ح ـي ــث الـ ـق ــدرات
االقتصادية ،أكد وزير الخارجية
األميركية ،أنتوني بلينكن ،أنه
ً
ي ــرى «ع ــداء م ـتــزايــدا» فــي بعض
جوانب العالقة مع الصين.
وق ــال بـلـيـنـكــن ،لـشـبـكــة «س ــي.
إن.إن»« ،ثمة جوانب من العالقة
ت ـش ـهــد عـ ـ ــداء مـ ـت ــزاي ــدا ،وه ـن ــاك
جــوانــب تـنــافـسـيــة» ،مضيفا أنــه
توجد أيضا مجاالت تعاون بين
البلدين.
وب ـعــد مـ ــرور أس ـبــوع ـيــن على
جلسة مباحثات عاصفة حفلت

بـتــراشـقــات ح ــادة وغـيــر معتادة
ب ـ ـيـ ــن ك ـ ـب ـ ــار ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــن
ال ـص ـي ـن ـي ـيــن واألمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن فــي
أالسكا ،اقترح بايدن على رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ــي ب ــوري ــس
ج ــون ـس ــون ف ــي ات ـص ــال هــاتـفــي،
أمس األول ،أن تكون لدى الدول
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة خ ـ ـطـ ــة ل ـل ـب ـن ـيــة
التحتية لمنافسة مبادرة «الحزام
وال ـطــريــق» الصينية ،الـتــي تعد
واحـ ـ ــدة م ــن أك ـب ــر ال ـح ـم ــات في
التاريخ لبناء بنى تحتية.
وقـ ـ ــال ب ــاي ــدن لـلـصـحــافـيـيــن،
«اق ـت ــرح ــت ب ــأن ــه يـنـبـغــي ،بشكل
أساسي ،أن تكون لدينا مبادرة
م ـ ـشـ ــاب ـ ـهـ ــة ت ـ ـن ـ ـبـ ــع مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول
الديمقراطية لمساعدة تلك الدول
ً
ح ــول ال ـعــالــم ال ـتــي تـحـتــاج حـقــا
للمساعدة».
فــي الـمـقــابــل ،اتـهــم المتحدث

باسم حكومة إقليم شينجيانغ
الصيني ،أمس ،الواليات المتحدة
وبريطانيا واالت ـحــاد األوروب ــي
ً
وك ـن ــدا بــأن ـهــا ت ـم ــارس اح ـت ـيــاال
ً
سياسيا لزعزعة استقرار الصين.
ورف ــض زو جـيـشـيــانــغ ،خــال
مؤتمر صـحــافــي« ،مــزاعــم وقــوع
إب ــادة جماعية فــي شينجيانغ،
والـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــوب ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي أع ـل ـن ـت ـه ــا
حكومات دول غربية بخصوص
انتهاكات لحقوق اإلنسان فيه.
وف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أع ـل ــن
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة،
أنـطــونـيــو غــوتـيــريــش ،أن مكتب
المفوض السامي لحقوق اإلنسان
ي ـجــري «م ـف ــاوض ــات ج ـ ّ
ـدي ــة» مع
ّ
الصينية إليفاد بعثة
السلطات
إل ـ ــى ش ـي ـن ـج ـيــانــغ ،ح ـي ــث ي ـقــول
الغرب إن ّ
أقلية األويغور تعاني
ّ
سياسات قمعية يدينها.

وق ــال غــوتـيــريــش ،لتلفزيون
«سـ ــي ب ــي سـ ــي» ال ـك ـن ــدي« ،آم ــل
أن يتوصلوا قريبا إلــى اتفاق،
وي ـت ـم ـك ــن الـ ـمـ ـف ــوض ال ـس ــام ــي
لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان م ـ ــن زي ـ ـ ــارة
الصين دون قيود أو معوقات»،
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :أك ـ ـ ـ ــدت لـ ــي ال ـص ـيــن
عـ ــدة م ـ ــرات أن ـه ــا ت ــري ــد أن تتم
هــذه البعثة ،والمهم أن تحظى
بـ ـ ــوصـ ـ ــول غ ـ ـيـ ــر م ـ ـ ـحـ ـ ــدود إلـ ــى
األم ــاك ــن ال ـت ــي ي ــري ــد ال ـم ـفــوض
السامي زيارتها».
وتـ ـفـ ـي ــد دراس ـ ـ ـ ـ ــات ل ـم ـعــاهــد
أمـيــركـيــة وأسـتــرالـيــة ،ترفضها
ً
ب ـك ـي ــن ،أن م ـل ـي ــون ــا ع ـل ــى األق ــل
مـ ــن األوي ـ ـ ـغـ ـ ــور م ـع ـت ـق ـل ــون فــي
«معسكرات» بمنطقة شينجيانغ
(شمال غرب) ،وأن بعضهم أجبر
ع ـل ــى «ال ـع ـم ــل ب ــال ـس ـخ ــرة» ع ــدا
إجراء «عمليات تعقيم» للنساء.

صينيون أمام أحد المصارف في بكين أمس
وف ــي تـصـعـيــد جــديــد للتوتر
الـعـسـكــري ،أك ــدت وزارة الــدفــاع
في تايوان أمــس ،أن  10طائرات
حربية صينية بينها مقاتالت
دخلت الركن الجنوبي الغربي من
منطقة تحديد الدفاع الجوي لها.
وأوضـحــت ال ــوزارة أن القوات
ال ـ ـجـ ــويـ ــة ال ـ ـتـ ــايـ ــوان ـ ـيـ ــة ن ـش ــرت
صـ ــواريـ ــخ «لـ ـم ــراقـ ـب ــة» ال ـت ــوغ ــل،
دون أن تـ ـكـ ـش ــف عـ ـ ــن ا لـ ـم ــز ي ــد

م ـ ــن الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ــى
أن طــائــرات ـهــا أن ـ ــذرت ال ـطــائــرات
الصينية عبر أجهزة الالسلكي.
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،ق ــال وزي ــر
الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا،
إن طــائــرة تابعة لقواته الجوية
تجري دوريات يومية فوق سفن
صيد صينية متوقفة قرب منطقة
شعاب مرجانية متنازع عليها،
وترفض بكين سحبها.

(رويترز)
ً
ورص ــد نـحــو  220ق ــارب ــا هــذا
الـ ـشـ ـه ــر ف ـ ــي ش ـ ـعـ ــاب ويـ ـتـ ـس ــان
المرجانية الواقعة على مسافة
نحو  320كلم ( 175ميال بحريا)
غــرب جــزيــرة ب ــاالوان الفلبينية،
ً
ً
م ـم ــا أث ـ ــار خ ــاف ــا دب ـل ــومــاس ـي ــا.
طــالـبــت مــانـيــا عـلــى إث ــره بكين
بـ ـسـ ـح ــب سـ ـفـ ـنـ ـه ــا ،وات ـه ـم ـت ـه ــا
بالتوغل في أراضيها.
(عواصم  -وكاالت)

أعلن تنظيم «داعش» ،أمس،
السيطرة على مدينة بالما
الساحلية في شمال موزمبيق،
إثر هجوم بدأه األربعاء
وتخللته اشتباكات استمرت
ثالثة أيام وأوقعت عشرات
القتلى والجرحى.
وقتل عشرات المدنيين في
األيام األخيرة جراء الهجوم،
في حين يستمر نزوح اآلالف
من المنطقة مستخدمين كل
السبل المتاحة .وأورد التنظيم
ّ
المتطرف في بيان« :شن جنود
ً
ً
الخالفة هجوما واسعا األربعاء
على المدينة ،حيث استمرت
ُ
االشتباكات  3أيام ،استخدمت
فيها مختلف أنواع األسلحة
وتمت مهاجمة ثكنات عسكرية
ومقرات حكومية».

ةديرجلا
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دوليات

الميليشيات تقبض على منافذ العراق وتفرض «شريعة الغاب»
مدخول رصيف واحد بـ «أم قصر» يمنح «كارتيل الفساد» ميزانية دولة ...والكاظمي فشل في التغيير
يسيطر تحالف من ميليشيات
وأحزاب ورجال أعمال
ومسؤولين عراقيين على
الحدود ومعابرها ،ويحرم
الدولة التي تعاني أزمة
اقتصادية من موارد غالية ،في
حين يبدو أن إعادة سيطرة
الدولة على هذه المرافق شرط
أساسي لإلصالح.

على طول الحدود البرية والبحرية
للعراق ،يقوم كارتيل متشابك ومعقد
بـعـمـلـيــات ت ـهــرب ج ـمــركــي ي ـح ــول من
خاللها الماليين من ال ــدوالرات ،التي
يـفـتــرض أن تــدخــل خــزائــن الـحـكــومــة،
إلى جيوب أحــزاب وجماعات مسلحة
وم ـســؤول ـيــن .وي ـق ــول مــوظــف جـمــارك
إن هذه الشبكة المتداخلة "ال توصف.
األمر أسوأ من شريعة الغاب".
في البلد الذي يحتل المرتبة  21في
الـعــالــم فــي سلم الـفـســاد ،وفــق منظمة
ال ـش ـفــاف ـيــة ال ــدول ـي ــة غ ـيــر الـحـكــومـيــة،
تعبد البيروقراطية المملة والفساد
الـمــزمــن طريقا إلــى امـتـصــاص مــوارد
الـ ــدولـ ــة ،خ ـصــوصــا رس ـ ــوم ال ـج ـمــارك
التي تعد المصدر األهم للعائدات ،لكن
الحكومة العراقية المركزية ال تتحكم
ف ــي هـ ــذه ال ـ ـمـ ــوارد ال ـت ــي تـ ـت ــوزع على
أحزاب ومجموعات مسلحة غالبيتها
مقربة من إيران تتقاسم السطوة على
المنافذ الحدودية وتختلس عبرها ما
أمكن من األموال.

نظام استيراد مواز
لكن نظام االستيراد العراقي مرهق
وعـفــا عليه الــزمــن ،فقد تـحــدث تقرير
للبنك الدولي عام  2020عن "تأخيرات
ال تنتهي ،ورسوم مرتفعة واستغالل".
وق ـ ــال م ـس ـت ــورد ي ـت ـخــذ م ــن دول ـ ــة فــي
الشرق األوسط مركزا لعمله" :إذا كنت
تريد أن تستورد بالطريقة الصحيحة،

جانب من ميناء أم قصر جنوب البصرة
تنتهي بأن تدفع آالف الدوالرات كغرامة
تأخير" ،مضيفا أن هذا النظام "مصمم
للفشل".
وأدى ذلــك ،وفــق مسؤولين وعمال
مــوانــئ وم ـس ـتــورديــن ومـحـلـلـيــن ،إلــى
نشوء نظام استيراد مواز عبر المعابر
البرية وميناء أم قصر ،تتواله أحزاب
ومجموعات مسلحة ،وتتحقق معظم
األربـ ـ ـ ــاح م ــن م ـي ـن ــاء أم ال ـق ـص ــر كــونــه
المنفذ الذي تدخل عبره الكمية األكبر
من البضائع.
وأكـ ــد م ـســؤولــون أن غــالـبـيــة نـقــاط
ال ــدخ ــول تـسـيـطــر عـلـيـهــا بـشـكــل غير
رس ـم ــي ف ـصــائــل تـنـتـمــي الـ ــى الـحـشــد
الـشـعـبــي ،مـثــل "ع ـصــائــب أه ــل الـحــق"
و"كـتــائــب حــزب ال ـلــه" ،ويعمل أعضاء
األحزاب والفصائل المستفيدة من ذلك
أو معارفهم وأقــاربـهــم كــوكــاء حــدود
أو مفتشين وفي الشرطة ،ويتقاضون
مبالغ مالية مــن الـمـسـتــورديــن الذين
يــريــدون ت ـجــاوز اإلج ـ ــراء ات الرسمية
أو الحصول على حسم على الرسوم.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال م ـ ـي ـ ـن ـ ــاء أم ق ـص ــر
ومـ ـس ــؤول ــون وم ـح ـل ـلــون أن "مـنـظـمــة
بـ ـ ـ ـ ــدر" مـ ـ ـث ـ ــا ،وهـ ـ ـ ــو فـ ـصـ ـي ــل ت ــأس ــس
بــإيــران فــي الثمانينيات ،تــديــر معبر

تفجيران يستهدفان رتلين لـ «لتحالف»
ّ
ذكــرت الشرطة العراقية أن هجومين تعرضت لهما
قوافل تنقل معدات لمصلحة "التحالف الدولي" بواسطة
ع ـبــوات نــاسـفــة وق ـعــا ،أم ــس ،تسبب أحــدهـمــا بــاحـتــراق
شــاحـنــة م ـعــدات دون خـســائــر بـشــريــة ،وذل ــك فــي أحــدث
اعتداءات تتعرض لها مصالح التكتل الدولي الذي تقوده
واشنطن في العراق.
وأوضح مسؤول في وزارة الداخلية أن االعتداء األول
اس ـت ـهــدف رت ــا ف ــي مـحــافـظــة بــابــل ف ــي حـيــن اسـتـهــدف
اآلخر رتال في محافظة الديوانية جنوبي البالد ،مضيفا
أن التفجير الثاني تسبب فــي احـتــراق شاحنة محملة
بالبضائع.

وب ـثــت منصة تــابـعــة لـ ـ "كـتــائــب ح ــزب ال ـلــه" الـعــراقـيــة
المرتبطة بطهران ،صــورا تظهر احتراق الشاحنة جراء
االعتداء الذي يعد األحدث ضمن سلسلة هجمات تستهدف
"الـتـحــالــف" والـمـصــالــح األمـيــركـيــة ويعتقد أن الفصائل
المسلحة المدعومة من إيران تشنها.
وأم ــس األول ،قــال المتحدث باسم "الـكـتــائــب" ،محمد
ً
ّ
ّ
محيي ،إن وجود القوات األجنبية "يشكل خطرا على األمن
القومي العراقي" .ووصف محيي ،الذين يريدون منح القوات
األجنبية الشرعية بـ"العمالء والخونة" ،قبيل انطالق أول
جولة من الحوار االستراتيجي بين واشنطن وبغداد بعهد
الرئيس األميركي جو بايدن.

مندلي على الـحــدود اإليــرانـيــة .وأحــد
األشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ــرئ ـي ـس ـي ـي ــن فـ ــي عـجـلــة
ال ـف ـســاد ،هــو "ال ـم ـخـ ِـلــص" ،أي مــوظــف
الجمارك الحكومي الذي غالبا ما يعمل
كوسيط للجماعات المسلحة واألحزاب
السياسية.
ب ـع ــد ال ــدف ــع ن ـق ــدا م ـق ــاب ــل عـمـلـيــات
صـغـيــرة أو عـبــر ت ـحــويــات مصرفية
لصفقات أكبر ،يقوم المخلص بتزوير
األوراق الــرسـمـيــة ،عـبــر تـحــريــف نــوع
السلعة التي يتم استيرادها أو عددها
وقيمتها اإلجـمــالـيــة ،مـمــا ي ــؤدي إلــى
خفض قيمة الــرســوم الجمركية التي
على التجار دفعها ،والـتــي تـكــون في
النهاية أقل بكثير من القيمة الفعلية
للبضائع.

غسل أموال
ومـ ــن خـ ــال ع ــاق ــات م ــع أش ـخــاص
نافذين ،تتسرب بعض البضائع دون
ت ــدق ـي ــق ع ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق .وف ـ ــي حـ ــاالت
أخرى ،يأخذ التجار تراخيص استيراد
وإيصاالت مــزورة إلى البنك المركزي
ال ـعــراقــي ال ــذي يــرســل بـعــد ذل ــك دفعة
ب ــال ــدوالر األمـيــركــي إل ــى شــركــة شحن
وه ـم ـيــة خـ ــارج الـ ـب ــاد ،وت ـس ـمــح هــذه
المعامالت بغسل األموال.
وأش ـ ــار م ـس ـتــورد إل ــى أن ــه دف ــع 30
ألف دوالر لموظف جمارك في أم قصر
للموافقة على دخول أجهزة كهربائية
مستعملة يعتبر استيرادها مخالفة
قــانــونـيــة ،مضيفا أن ــه يــدفــع بانتظام
"رش ــوة لـضــابــط فــي شــرطــة الـمــوانــئ"
ليبلغه بعمليات التفتيش المفاجئة.
ومقابل رسوم إضافية ،عرض الضابط
عليه "إرســال دوريــات لتعطيل خروج
بضائع منافسة".
وكونهم يعتبرون المنافذ الحدودية
مـ ـ ـص ـ ــدرا غـ ـي ــر مـ ـتـ ـن ــاه لـ ـلـ ـم ــال ،ي ــدف ــع
الموظفون العامون أمــواال لرؤسائهم
لتعيينهم هناك ،ويفاخر مسؤول في
معبر مـنــدلــي بــالـقــول إن المعبر يــدر

رش ــاوى تصل إلــى عـشــرة آالف دوالر
ألصغر موظف كل يوم.
وي ـع ــرب وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة عـ ــاوي عن
أسـ ـف ــه ق ــائ ــا" :يـ ـ ـت ـ ــراوح س ـع ــر أص ـغــر
وظيفة في الجمارك بين  50إلــى 100
ألف دوالر ،وفي بعض األحيان ترتفع
إلى أضعاف ذلك".
وت ـس ـت ـخــدم األح ـ ـ ــزاب وال ـج ـمــاعــات
المسلحة نفوذها السياسي لالحتفاظ
بـ ـم ــواقـ ـعـ ـه ــا ه ـ ـ ــذه ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـم ــح ل ـهــا
ب ـت ـكــديــس األم ـ ـ ـ ــوال ،وال ت ـت ــوان ــى عــن
ال ـت ـه ــدي ــد ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـع ـن ــف .وق ــال
مــوظــف كـبـيــر فــي الـمـنــافــذ الـحــدوديــة
إنه يتلقى مكالمات منتظمة من أرقام
خاصة تهدد بالتعرض ألقاربه باالسم،
في محاولة لترهيبه ودفعه إلى وقف
عمليات التفتيش.

فشل إصالحات الكاظمي
ومنذ األسابيع األولى لتوليه رئاسة
الوزراء في مايو  ،2020جعل مصطفى
الكاظمي من إصالح المعابر الحدودية
أولوية قصوى ،فمع االنخفاض الشديد
بــأس ـعــار ال ـن ـفــط ،ب ــات الـ ـع ــراق بــأمــس
الحاجة إلى عائدات إضافية.
وفي رحالت حظيت بتغطية إعالمية
واس ـعــة إل ــى أم قـصــر وم ـنــدلــي ،تعهد
الـكــاظـمــي ب ــإرس ــال ق ــوات جــديــدة إلــى
كــل منفذ ح ــدودي وتطبيق ال ـمــداورة
في وظائف الجمارك بانتظام لتفكيك
دوائر الفساد.
على ال ــورق ،يفترض أن يكون ذلك
مجديا ،وبشكل شبه يومي تفيد هيئة
المنافذ الحدودية عن عمليات ضبط
بضائع كانت هناك محاوالت لتهريبها
ب ــدون دف ــع رس ــوم ،لـكــن مــع انخفاض
ال ـ ـ ــواردات ع ــام  2020بـسـبــب فـيــروس
كورونا ،واإلعفاءات الجمركية المؤقتة
الممنوحة لألدوية والغذاء ،كان التأثير
اإلجمالي لتلك اإلجراءات متواضعا.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية إن
ال ـع ــراق حـصــد  818مـلـيــون دوالر من

(أ ف ب)

ال ــرس ــوم ف ــي  ،2020وه ــو مـبـلــغ أعـلــى
بقليل من  768مليونا في .2019

ويـعـتـبــر م ـس ـت ــوردون ومـخـلـصــون
ومسؤولون هذه اإلجراءات ذرا للرماد
في العيون ،وقــال مستوردون إنــه في
حـيــن أن بعضهم يــدفــع اآلن الــرســوم
الحكومية ،فإنهم ما زالوا يدفعون في
ا لــو قــت نفسه ا لــى المخلصين للتأكد
من أن البضائع لن يتم تأخيرها بشكل
تعسفي.
وقـ ـ ـ ــال رج ـ ـ ــل أعـ ـ ـم ـ ــال عـ ــربـ ــي ي ـق ــوم
بتصدير بضائع الى العراق منذ أكثر
مــن عـقــد "ف ــي الـنـهــايــة ،نــدفــع مــرتـيــن".
ف ــي غ ـضــون ذل ــك  ،ل ــم يـتــأثــر أصـحــاب
العالقات الجيدة بالتدابير الجديدة.
وقال مستورد عراقي" :لم يتغير شيء.
ي ـم ـك ـنــك إدخ ـ ـ ــال أس ـل ـح ــة أو أي ش ــيء
آخــر تــريــده عبر مندلي بــدون رخصة
استيراد وبدون دفع رسوم جمركية".
واعترف المسؤول الحدودي الكبير
ب ـ ــأن ب ـع ــض ع ـم ـل ـي ــات ن ـش ــر إض ــاف ـي ــة
لعناصر أمن تم التعهد بها ،لم تحدث
قط.
ويقول المستوردون والمسؤولون
إن ال ـس ـب ــب ال ــرئ ـي ـس ــي ف ــي ف ـش ــل تـلــك
التدابير هو أن "تناوب الموظفين لم
يشمل عنصرا حاسما في آلة الفساد:
المخلص".
وتوقع مسؤولون أن يتجنب التجار
بشكل مـتــزايــد الـمـعــابــر الـتــي تديرها
الــدولــة ،ويعتمدوا إمــا على التهريب
أو االسـتـيــراد بشكل غير رسـمــي عبر
كردستان شماال ،محذرين من أن تفكيك
الشبكة بالكامل سيؤدي إلى عنف قد
يكون الكاظمي غير مستعد لــه .وقال
ضــابــط ال ـم ـخــابــرات" :هـ ــذه الـمـصــالــح
ت ـس ــاوي مــاي ـيــن ال ـ ـ ـ ــدوالرات .رصـيــف
واحد في أم قصر يعادل ميزانية دولة"،
مضيفا" :لن يتنازلوا بسهولة".
(بغداد  -أ ف ب)

البرلمان يوافق على قرض لتأمين الوقود الالزم لتوليد الكهرباء
ّ
واألنكى من ذلك ،انه يمتنع عن التحاور
مع باسيل ،ثم يطلب منه أن يمنح الثقة
لحكومته .أي مـعــاد لــة عجيبة ه ــذه؟ إذا
كان باسيل غير جدير بنيل ثقتك فكيف
تشترط في المقابل أن يعطيك ثقته؟".
واعتبر الرئيس اللبناني أن "الحريري
أوجـ ـ ــد ع ـ ـ ــداوة غ ـي ــر م ـ ـبـ ـ ّـررة م ــع بــاس ـيــل،
ً
ال ــذي لــم يـتـعـ ّـرض لــه بالشخصي بتاتا،
ّ
وأتحدى أن يكون قد ّ
وجه أي إساء ة الى
ّ
الرئيس المكلف ،وإنما الحريري هو الذي
ّ
يتهجم عليه بمناسبة ومن دون مناسبة.
ً
وبصراحة ،أنا متفاجئ كثيرا بهذا العداء
ً
ً
كل،
الذي ال أجد تفسيرا محليا له .وعلى ٍ
جـبــران ف ــوالذي وال يتأثر بكل الحمالت
ّ
لها".
التي يتعرض ّ
ّ
وقـ ـ ــال عـ ـ ــون ،انـ ـ ــه الحـ ــظ أن ال ـح ــري ــري
ً
"أص ـب ــح أخ ـي ــرا غــريــب األطـ ـ ــوار ،وكــأنـنــي
ال أع ــرف ــه ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـنــي كـنــت قد
احتضنته وتعاملت معه كوالده ،وعندما
س ــألـ ـت ــه :مـ ـ ــاذا ج ـ ــرى ل ـ ــك؟ أج ــابـ ـن ــي :لـقــد
ّ
تغيرت".
وع ــن الــرســالــة الـشـهـيــرة ال ـتــي أبــرزهــا
ال ـح ــري ــري ب ـعــد آخ ــر ل ـقــاء ب ـيــن الــرجـلـيــن
أوض ـ ـ ـ ــح ع ـ ـ ـ ــون" :ل ـ ـ ــم يـ ـحـ ـت ــرم الـ ـح ــري ــري
ً
أيـضــا األص ــول فــي تــوزيــع الحقائب على
ّ
الطوائف .ومن المعروف أن هناك حقائب
ً
سيادية وخدماتية وعادية ،دائما كانت
ُ
ت ــوزع بطريقة دقيقة تــراعــي الـتــوازنــات،
لكنه لم يــراع هذا المبدأ .ولذلك اقترحت
ً
ً
عليه جــدوال منهجيا ،في إطــار التعاون
وليس بغرض مصادرة صالحياته ،وقد
أرف ـق ـتــه ب ــورق ــة اح ـتــرمـ ُـت فـيـهــا الـلـيــاقــات

ّ
ُ
كتبت عليهاّ ،أن من
وأصول المخاطبة ،إذ
المستحسن ملء الجدول ،ولم أقل إنه من
المفروض أن يمأله".
ّ
ورأى ع ــون أن مـشـكـلــة ال ـحــريــري هي
أن ــه ال يـ ــزال ي ـصـ ّـر ع ـلــى تـسـمـيــة ال ـ ــوزراء
المسيحيين.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى الـمـقــابـلــة نـقـلــت وكــالــة
"المركزية" عن مصادر مسؤولة في بعبدا
قولها" :ليس في موقف الرئيس عون وال
في منطقه وال في فكره أي تحد او نكاية.
كــل الـمـطـلــوب أن يـقــوم الــرئـيــس المكلف
بما تمليه عليه الصالحيات الدستورية
من تقديم تشكيلة تراعي التوازن ووحدة
المعايير".
في غضون ذك ،حذر نبيه بري ،رئيس
الـبــرلـمــان الـلـبـنــانــي ،أم ــس ،مــن أن لبنان
س ـي ـغــرق م ـثــل سـفـيـنــة "ت ـي ـتــان ـيــك" إذا لم
يتمكن من تشكيل حكومة .ونقل تلفزيون
"إم.تي.في" عن بري قوله في افتتاح جلسة
للبرلمان" :البلد كله بخطر إذا لم تتألف
حكومة و سـنـغــرق كسفينة تيتانيك من
دون استثناء".
ووافق البرلمان أمس على قرض بقيمة
 200م ـل ـيــون دوالر يـخـصــص لمصلحة
واردات الوقود الالزمة لتوليد الكهرباء.
وجاء ت موافقة المجلس على القرض،
بعد أن قال وزير الطاقة ،إنه لم تعد هناك
أموال للواردات بعد مارس .وأغلقت محطة
الــزهــرانــي لـلـكـهــربــاء ،وه ــي أح ــد منتجي
الكهرباء األربـعــة الرئيسيين فــي لبنان،
بعد نفاد الوقود لديها.

واشنطن تشارك بمؤتمر
لـ«مانحي سورية»

ندفع مرتين

الحريري لن يرد على «رسالة» عون
وبري يحذر من مصير «تيتانيك»
ي ـ ـبـ ــدو أن مـ ـس ــاع ــي ت ـش ـك ـي ــل ح ـكــومــة
جــديــدة فــي لـبـنــان قــد ع ــادت إل ــى مرحلة
االنسداد الكامل ،بعد أن فشلت المبادرات
ً
ً
الداخلية ،التي واكبت تحركا دبوماسيا
ً
ً
غربيا ـ خليجيا شهدته بيروت في األيام
الماضية.
وبدا أن المشكلة بين رئيس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ورئ ـيــس الـحـكــومــة المكلف
سعد الـحــريــري ت ـجــاوزت مرحلة انـعــدام
الثقة لتصل إلى مرحلة عدم القبول.
فـ ـبـ ـع ــد مـ ـق ــابـ ـل ــة ل ـ ـعـ ــون م ـ ــع ص ـح ـي ـفــة
"ال ـج ـم ـه ــوري ــة" ت ـح ــدث فـيـهــا ع ــن "تـغـيــر"
ال ـح ــري ــري وس ـ ــرد ب ـعــض م ـح ـطــات الـتــي
سبقت ولحقت "انفجار االثنين الكبير"،
ً
محمال ز عـيــم تـيــار المستقبل مسؤولية
ّ
التعطيل وتصاعد الخالف ،غرد الحريري
ً
عبر "تويتر" كاتبا "وصلت الرسالة ...ال
داعي للرد .نسأل الله الرأفة باللبنانيين".
وسـئـلــت م ـص ــادر مـطـلـعــة عـمــا قـصــده
الحريري بالرسالة فأجاب ،أن عون طلب
في المقابلة الصحافية التي نشرت ،أمس،
أن يـلـتـقــي ال ـح ــري ــري م ــع رئ ـيــس "ال ـت ـيــار
الوطني الحر" جبران باسيل ،وأن الرئيس
الـمـكـلــف ال يـ ــزال ع ـلــى مــوق ـفــه سـ ــواء من
رفضه االعتذار عن التكليف أو من اللقاء
مع باسيل الــذي يترأس "التيار الوطني
الحر" الذي يملك اكبر كتلة مسيحية في
البرلمان.
وكان عون قال في المقابلة" :لو كنا في
وضع طبيعي ما كنت ألقبل بأن يتجاهل
الحريري رئيس أكبر كتلة نيابية ويرفض
ّ
التصرف؟
الجلوس معه .ما هذه الخفة في

بن سلمان يبحث «الشرق
األخضر» مع زعماء عرب

بحث ولي العهد السعودي
نائب رئيس مجلس الوزراء،
األمير محمد بن سلمان،
خالل اتصاالت هاتفية
أجراها ،أمس ،مع زعماء
قطر والبحرين والعراق
والسودان ،مبادرة "الشرق
األوسط األخضر" .وجرى
خالل االتصال بحث اإلعالن
عن كل من مبادرة "السعودية
الخضراء" ومبادرة "الشرق
األوسط األخضر" ،التي تمثل
ً
تجسيدا لريادة المملكة في
التعامل مع القضايا العالمية
الملحة ،وما تضمنته من
مبادرات طموحة تستهدف
تخفيض انبعاثات الكربون
وتعزيز الصحة العامة
وجودة الحياة ،من خالل
زراعة  50مليار شجرة ،ورفع
معدالت الطاقة المتجددة.

تواطؤ و 7معابر
ويـقــول وزيــر المالية الـعــراقــي علي
ع ــاوي" :هـنــاك نــوع مــن الـتــواطــؤ بين
مسؤولين وأحزاب سياسية وعصابات
ورج ــال أع ـمــال فــاســديــن" ،مـشـيــرا الــى
أن "هــذا النظام ككل يساهم فــي نهب
الدولة".
ويستورد العراق الغالبية العظمى
م ــن ب ـض ــائ ـع ــه ،وي ـع ـت ـمــد ف ــي ال ـغــالــب
ع ـلــى إي ـ ــران وتــرك ـيــا وال ـص ـيــن ف ــي كل
شيء من الغاز الى الكهرباء والطعام
واإللكترونيات.
رسـمـيــا ،اس ـتــورد ال ـعــراق مــا قيمته
 21مليار دوالر من السلع غير النفطية
عــام  ،2019وفــق أحــدث البيانات التي
قدمتها الحكومة ،مرت معظمها عبر 5
معابر رسمية على الحدود مع إيران،
ال ـت ــي ي ـب ـلــغ طــول ـهــا  1600كـيـلــومـتــر،
وواحد على الحدود مع تركيا الممتدة
على قرابة  370كيلومترا ،وعبر ميناء
أم قصر العمالق في محافظة البصرة
الجنوبية قرب الحدود مع الكويت.

سلة أخبار

أعلنت الواليات المتحدة
األميركية عن مشاركتها في
مؤتمر دولي للمانحين حول
سورية يعقد في بروكسل،
عبر اتصال مرئي.
وقالت البعثة األميركية لدى
األمم المتحدة ،في بيان،
إن "المندوبة الدائمة لدى
األمم المتحدة السفيرة ليندا
توماس غرينفيلد ستترأس
الوفد األميركي المشارك في
مؤتمر بروكسل الخامس
حول دعم مستقبل سورية
والمنطقة ،المزمع عقده
افتراضيا يومي  29و30
مارس الحالي".

وزيران جديدان ينضمان
للحكومة األردنية

وافق العاهل األردني الملك
عبد الله الثاني ،أمس،
على تعديل محدود في
حكومة رئيس الوزراء بشر
الخصاونة ،شمل وزارتي
العمل والصحة .وجرى
ً
تعيين يوسف الشمالي وزيرا
ً
للعمل ،وفراس الهواري وزيرا
للصحة ،وفق مرسوم ملكي.
ويأتي التعديل إثر استقالة
وزير العمل ،معن القطامين،
بعد يوم من تعديل موسع،
أجراه الخصاونة في  7مارس
الجاري ،شمل  11وزارة.
وهذا هو التعديل الثالث الذي
تشهده حكومة الخصاونة
منذ تشكيلها في .2020

ريفلين يبدأ مشاورات
تكليف رئيس الحكومة

موظفون لبنانيون مختصون يخلون محطة الزهراني للكهرباء جنوب البالد من مواد
نووية كشفت عنها شركة ألمانية (أ ف ب)

جنبالط «خائف» من الفوضى ويستذكر الـ 75
ّ
عبر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبالط،
فــي تصريحات لصحيفة النهار نشرت أمس
ع ــن ت ـخـ ّـوفــه م ــن ال ـف ــوض ــى ،وق ـ ــال" :الـ ـي ــوم أنــا
خائف أكثر من الماضي ،خائف من الفوضى
عندما أتذكر ما جرى في  1975وكيف انزلقنا
إلى الحرب".
ال ــى ذل ــك ،اعـتـبــر الـنــائــبجميل الـسـيـد ،في
ب في
تصريح بعد الجلسة العامة لمجلس النوا 
قصر األونيسكو ،التي تم خاللها إقرار قانون

ّ
استعادة االموال المنهوبة ،أن "ما يحصل هو
ّ
ّ
مسرحية ،ونحن نكذب على أنفسنا جوا ونكذب
على األمم" ،وتوجه الى الشعب اللبناني بالقول:
"نحن نكذب عليكم .نحن عم نبلفكم (نخدعكم)".
استعادة

ولفت إلى أن النواب أقــروا قانون
مرتبط بالهيئة
األموال المنهوبة ،وهو قانون ّ
ّ
الوطنية لمكافحة الفساد "أي أننا ربطنا ما
سيحصل بما لــم يـحـصــل" ،فــي إش ــارة الــى أن
ّ
الهيئة لم تشكل بعد.

أعلن ديوان الرئيس
اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين
ّ
في بيان ،أمس ،أن ريفلين
يعتزم بدء المشاورات مع
الكتل المختلفة لتكليف أحد
قادة األحزاب اإلسرائيلية
بتشكيل الحكومة القادمة،
يوم االثنين المقبل.وبحسب
البيان ،سيخصص ريفلين
يومين للمشاورات قبل تكليف
أحد أعضاء "الكنيست" بمهمة
تشكيل الحكومة .وكانت
االنتخابات اإلسرائيلية،
الرابعة خالل أقل من عامين،
جرت الثالثاء الماضي،
وأسفرت النتائج النهائية عن
تكريس حالة األزمة السياسية
بعدم قدرة أي من المعسكرين،
معسكر رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو والمعسكر
المناهض له ،على تشكيل
حكومة ائتالف تتمتع بتأييد
ً
ً
 61عضوا من أصل  120عضوا
في الكنيست.
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ً
تعادل األزرق ولبنان وديا

حازم ماهر

فرض التعادل  1-1نفسه
على نتيجة مباراة منتخبنا
الوطني األول لكرة القدم مع
لبنان أمس.

باختصار
العلي حكمًا لدوري
األبطال

تعادل منتخبنا األول لكرة
الـ ـق ــدم م ــع ن ـظ ـي ــره الـلـبـنــانــي
بـ ـه ــدف ل ـم ـث ـلــه فـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة
الودية الدولية التي جمعتهما
أمـ ـ ـ ـ ــس بـ ـ ـ ــدبـ ـ ـ ــي ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادا
للتصفيات اآلسيوية المؤهلة
لنهائيات كــأس العالم 2022
ب ـق ـط ــر ،وك ـ ـ ــأس آسـ ـي ــا 2023
بالصين.

هدف شبيب
اعـ ـتـ ـم ــد م ـ ـ ــدرب مـنـتـخـبـنــا
الوطني على تشكيل يتكون
مـ ـ ــن سـ ـلـ ـيـ ـم ــان عـ ـب ــدالـ ـغـ ـف ــور
لـ ـ ـح ـ ــراس ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــرمـ ـ ــى ،وفـ ـه ــد
الهاجري ،وفهد حمود ،وأحمد
إبراهيم ،وحمد القالف لخط
الـ ــدفـ ــاع ،وح ـس ـيــن أشـكـنــانــي
وأح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـظ ـ ـف ـ ـيـ ــري وب ـ ـنـ ــدر
السالمة وفواز العتيبي لخط
ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط ،ويـ ـ ــوسـ ـ ــف ن ــاص ــر
وشـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــب ال ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــدي ل ـخ ــط
الهجوم.
ولعب األزرق بطريقة 4-4-
 ،2ودانــت له األفضلية بشكل
نـ ـسـ ـب ــي ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط األول،
عـلــى الــرغــم مــن أن المنتخب
اللبناني كان األفضل تنظيما.

يسجل هدف التقدم في مباراة األزرق مع لبنان أمس
صورة
الخالدي
شرح
و كـ ـ ـ ـ ـ ــان األزرق األ فـ ـ ـض ـ ــل
ه ـجــومــا ،ح ـيــث س ــدد شبيب
الخالدي في الدقيقة  10كرة
ق ــوي ــة ت ـص ــدى ل ـه ــا ال ـح ــارس
م ـ ـ ـهـ ـ ــدي خـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل ،ثـ ـ ـ ــم وض ـ ــع
الخالدي المنتخب في المقدمة
بـ ــال ـ ـهـ ــدف الـ ـ ـ ــذي أحـ ـ ـ ـ ــرزه فــي
الدقيقة  ،15مستثمرا التمريرة
الـ ـبـ ـيـ ـنـ ـي ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــدر ال ـ ـسـ ــامـ ــة،
ل ـي ـس ــدده ــا الـ ـخ ــال ــدي ص ــوب
المرمى ،فارتطمت بالحارس
ثم سكنت الشباك.
وس ـ ــدد ي ــوس ــف ن ــاص ــر من
ركلة حرة مباشرة في الدقيقة

 22علت العارضة بقليل ،في
حين الحت للمنتخب اللبناني
فــرصــة وح ـيــدة مــررهــا حسن
م ـع ـت ــوق ع ــرض ـي ــة ،وس ــدده ــا
باسل جرادي خارج الملعب.
وكـ ـلـ ـف ــت خـ ـش ــون ــة الع ـب ــي
لـ ـبـ ـن ــان األزرق تـ ـب ــد ي ــا فــي
الدقيقة  ،28بعد ّ
تعرض أحمد
إبراهيم لإلصابة ،ليتم الدفع
ً
بعبدالعزيز ناجي بدال منه.

ضغط بقوة
وفي الشوط الثاني ،ضغط

منتخب لبنان بقوة ،وهاجم
ب ــا هـ ـ ــوادة ،وأس ـف ــر هـجــومــه
عن هدف التعادل الذي أحرزه
العبه محمد قدوح في الدقيقة
الـ .60
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،اع ـ ـت ـ ـمـ ــد
مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـبـ ـن ــا الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ع ّـل ــى
الهجمات المرتدة التي مثلت
خـ ـط ــورة ف ــي أك ـث ــر م ــن لـعـبــة،
أبــرزهــا تـســديــدة قــويــة لبندر
ال ـ ـسـ ــامـ ــة فـ ـ ــي الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة 55
تصدى لها الحارس ببراعة.
وفي محاولة منه لتنشيط
الـ ـف ــري ــق ،دف ـ ــع ك ــاراسـ ـك ــو فــي

األخضر السعودي يبحث عن الصدارة أمام فلسطين
يبحث المنتخب السعودي عن صدارة المجموعة اآلسيوية الرابعة،
عندما يستقبل نظيره الفلسطيني الـيــوم ،على ملعب مــر ســول بــارك
ضمن منافسات التصفيات اآلسيوية المؤهلة لمونديال  2022وكأس
آسيا .2023
ويحتل األخضر وصافة المجموعة الرابعة برصيد  8نقاط جمعها
من  4مباريات ،بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز األخير برصيد
 4نقاط.
ً
ويـسـعــى األخ ـضــر ال ـس ـعــودي ،ال ــذي حــافــظ عـلــى سـجـلــه خــالـيــا من
الـهــزائــم ،إلــى مواصلة سلسلة نتائجه اإليـجــابـيــة ،واالن ـفــراد بـصــدارة
مجموعته التي يستضيف بقية مبارياتها بنظام التجمع في الرياض
خالل يونيو المقبل.
وخاض المنتخب السعودي مباراة ودية يوم الخميس الماضي أمام

فحص المنشطات  11أبريل المقبل
●

أحمد حامد

خاطبت اللجنة األولمبية الكويتية جميع األندية الشاملة
والـمـتـخـصـصــة واالت ـ ـحـ ــادات الــريــاض ـيــة م ــن أج ــل االس ـت ـعــداد
ً
الستقبال الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات اعتبارا من 11
أبريل المقبل.
وقالت اللجنة األولمبية في كتابها الموجه للهيئات الرياضية،
ً
إن الوكالة ستقوم وفقا لمهامها بإجراء زيارات دورية ومستمرة
ودون إشعار مسبق لألندية واالتحادات ،سواء أثناء المنافسات
ً
الرسمية ،أو التدريبات اليومية ،وفـقــا لـلـقــرارات والتوصيات
الدولية ،على أن تشمل تلك الزيارات إجراء كشف عن المنشطات
ألي مــن األج ـهــزة الــريــاضـيــة «إداري ـ ــون ،وم ـشــرفــون ،ومــدربــون،
والعبون ،وما شابه».
وشددت اللجنة األولمبية الكويتية على أهمية تسهيل مهمة
ً
الوكالة طبقا للقوانين الدولية والمحلية.

حجز الـفــريــق األول لـكــرة الـيــد بـنــادي السالمية
أولى بطاقات التأهل للدور ربع النهائي في بطولة
كأس االتحاد لكرة اليد بفوزه العريض على منافسه
خيطان بنتيجة  19-31في المباراة التي جمعتهما
أمس على صالة الشيخ سعد العبدالله في منطقة
صباح السالم ،في افتتاح مباريات الدور التمهيدي
للبطولة.

مباريات اليوم
إل ــى ذل ــك ،يـلـتـقــي كــاظـمــة م ــع الـنـصــر الـســاعــة
 3.30ضمن الجولة الثانية من الــدور التمهيدي
للبطولة ،بينما يستهل الكويت حملة دفاعه عن
لقبه فــي البطولة بمواجهة الـقــريــن فــي الساعة
 ،5.00وتختتم مباريات اليوم في  6:30مساء بلقاء
الساحل والفحيحيل ،وتقام المباريات الثالث على

يذكر أن هــذه هــي المباراة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة الـ ـت ــي ي ـف ـش ــل فـيـهــا
األزرق بتحقيق ا ل ـفــوز تحت
ق ـي ــادة ك ــاراس ـك ــو ،ف ـقــد خسر
الفريق أمام فلسطين والعراق
والسعودية ،وتعادل في لقاء
األمس.

أبـ ــدى ع ـضــو مـجـلــس إدارة ال ـك ــرة ســالــم
سـعــدون دهشته مما ورد إلــى علم االتحاد
م ــن ت ــأك ـي ــدات بـ ــأن ل ـج ـنــة ط ـ ــوارئ ف ـيــروس
كورونا في مجلس الوزراء تنوي فرض حجر
مــؤسـســي أو مـنــزلــي عـلــى وفـ ــدي منتخبي
الكويت الوطني واألولمبي ،لدى عودتهما
الى البالد.
واكد سعدون أن هذه التأكيدات المفاجئة
ت ـنــافــي م ــا قـطـعــه مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ووزارة
ال ـص ـحــة م ــن وعـ ــود ل ــات ـح ــاد ،ب ـشــأن إع ـفــاء
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـي ــن مـ ــن الـ ـحـ ـج ــر ،خـ ـص ــوص ــا أن
فــرصــة األزرق فــي الـتــأهــل ل ـلــدوري النهائي

لتصفيات مونديال  ،2022وكأس آسيا 2023
قوية ،مشددا على أن الحجر سيربك جدول
المسابقات المحلية ويسقط الجميع في فخ
التأجيالت ،وبالتالي سيؤثر على استعدادات
المنتخب ،قبل التصفيات المهمة.
ولـفــت إلــى أن االت ـحــاد ملتزم بتعليمات
مجلس الوزراء والسلطات الصحية ،لكن كان
يجب االلتزام بالوعود ،خصوصا أنه في حال
رفض االستثناء فإن استعدادات المنتخبين
خ ــارج ال ـب ــاد س ــوف تـلـغــى ،م ــؤك ــدا أن ــه في
حال أصبح الحجر واقعا فإن القرار سيضر
الجميع وفي مقدمتهم الالعبون.

عناد :الصليبيخات مكتمل الصفوف وجاهز للتضامن
●

ماجد عناد

عبدالرحمن فوزان

استأنف الفريق األول لكرة الـقــدم بـنــادي الصليبيخات
تدريباته مساء أمس األول ،استعدادا الستئناف مباريات
دوري  stcللدرجة األولى في حالة عدم صدور قرار بالتأجيل،
بعد غد الخميس وهو مدعو لمواجهة التضامن في إطار
الجولة العاشرة.
ويقدم الصليبيخات عروضا مميزة هذا الموسم اعتلى
بها ص ــدارة ترتيب ال ــدوري برصيد  ١٤نقطة ويتقدم
بفارق نقطة وحيدة عن التضامن ثاني الترتيب.
من جانبه ،أكد مدير الكرة
بنادي الصليبيخات ماجد
عـ ـن ــاد ان ف ــري ـق ــه اس ـت ـغــل
ف ـت ــرة ال ـتــوقــف ال ــدول ــي في
"فيفا داي" إلعداد الفريق بدنيا وفنيا

القادسية وكاظمة
يطالبان بعدم
مشاركة روالندو

صورة ضوئية لكتاب القادسية

جانب من مباراة السالمية وخيطان

●

المباراة الرابعة

سعدون :الحجر سيضر الجميع

الكويت وانتصر فيها بهدف دون رد سجله مدافعه عبداإلله العمري،
رغم احتفاظ المدرب الفرنسي هيرفيه رينار ببعض األسماء األساسية،
ومنح الفرصة كاملة لبعض األسماء البديلة للوقوف على مستواها ،لكنه
ً
في مباراة اليوم سيدخل بالتشكيلة األساسية بحثا عن النقاط الثالث
ً
ً
التي سيقطع من خاللها شوطا مهما نحو بلوغ المرحلة الحاسمة.
أما رونار فقال في المؤتمر الخاص بالمباراة "لعبنا مباراة صعبة
مع فلسطين في الذهاب ،وهدفنا اليوم هو الفوز وصدارة المجموعة".
وي ـحــاول المنتخب الفلسطيني إنـعــاش آمــالــه فــي الـتــأهــل عــن هذه
المجموعة ،وهــذا لــن يكون إال بالفوز على السعودية ومــا يليها من
مباريات ،ورغم أن مهمته تبدو صعبة في ظل قوة األخضر ،فإن تركيزه
سـيـكــون مـنـصـ ًـبــا عـلــى ال ـفــوز ،خـصــوصــا أن ــه اسـتـعــان بجميع العبيه
المحترفين في الخارج.

السالمية تخطى خيطان وتأهل
لربع نهائي كأس اليد

محمد عبدالعزيز

ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  63بـ ـ ـن ـ ــزول أح ـم ــد
الزنكي وعيد الرشيدي بدال
ع ـ ــن فـ ـ ـ ــواز ال ـع ـت ـي ـب ــي وبـ ـن ــدر
الـســامــة ،ثــم أج ــرى تغييرين
آخرين بنزول معاذ الظفيري
ومهدي دشتي ،بدال عن حمد
القالف وحسين أشكناني.
ّ
تحسن أداء األزرق بعد
وقد
الـتـغـيـيــرات األرب ـع ــة ،وهــاجــم
الفريق وأهــدر يوسف ناصر
ف ــرص ــة هـ ــدف حـيـنـمــا ذهـبــت
رأسـيـتــه بـجــوار الـقــائــم ،فيما
وا ص ــل منتخب لبنان تقديم
م ـس ـتــوى مـتـمـيــز ،ل ـكــن بقيت

الـ ـ ـح ـ ــال عـ ـل ــى م ـ ــا ه ـ ــي ع ـل ـيــه،
وانـ ـتـ ـه ــى الـ ـلـ ـق ــاء ب ــال ـت ـع ــادل
اإليجابي بنتيجة .1-1

صالة الشيخ سعد العبدالله.
ويسعى الكويت إلى التأهل للدور ربع النهائي عبر
بوابة القرين ،سابع الــدوري الممتاز ،والــذي يطمح
بدوره إلى تفجير مفاجأة مدوية ،رغم صعوبة مهمته.
وبعد احتالله المركز الرابع في الدوري الممتاز،
يتوق كاظمة إلى تحقيق اللقب ،على أن تكون البداية
من لقاء اليوم أمام النصر وتخطي عقبة المنافس.
ويعتمد المدرب المصري مروان رجب على أوراقه
الرابحة المتمثلة في محمد جواد وسعد الحيدري
والحارس تركي الخالدي ،لتحقيق الفوز.
من جانبه ،يطمح النصر ،الذي يعتمد على تشكيل
يطغى عليه الالعبون الشباب ،إلى الفوز ،وهو األمر
الذي خطط له مدربه مناور دهش.
وستكون الفرصة سانحة أمام الفحيحيل المنتشي
بتأهله للدوري الممتاز لتحقيق الفوز وحجز مكانه
في دور الثمانية على حساب الساحل ،الــذي احتل
المركز قبل األخير في دوري الدرجة االولى.

اسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــر نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
الـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــن ات ـ ـحـ ــاد
ال ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــرة ع ــن
انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء فـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــر
الصحي لمحترف الكويت
الكوبي روالن ــدو ،مطالبا
ف ـ ــي حـ ــالـ ــة ع ـ ـ ــدم انـ ـتـ ـه ــاء
ا ل ـح ـجــز ا ل ـص ـحــي بمنعه
من المشاركة في مباريات
ال ـمــربــع الــذه ـبــي ل ـلــدوري
التي تنطلق لليوم.
كما طالب نادي كاظمة
االت ـ ـحـ ــاد ،بـمـنــع مـشــاركــة
الالعب في مباراة الفريقين
الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ،وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدم دخـ ـ ـ ــول
الصالة ،وذلك لعدم إنهائه
فترة الحجر المؤسسي.

مــن خــال إقــامــة مـبــاراة ودي ــة ام ــام خيطان ش ــارك فيها جميع
الــاعـبـيــن ،مضيفا أن الـجـهــاز اسـتـغــل فـتــرة الـتــوقــف بتجهيز
الالعبين المصابين.
وقــال عناد إن الصليبيخات جاهز ومكتمل الصفوف امام
التضامن ،مؤكدا صعوبة هذه المباراة السيما انها امام منافس
يعتبر من افضل الفرق المنافسة في دوري الدرجة االولى.
وتابع :عملنا على اعداد الالعبين نفسيا وذهنيا الستئناف
مباريات الدوري وهناك دعم كبير من رئيس النادي سعد عناد
الــذي وضع آلية مكافآت لالعبين بعد كل انتصارين متتالين
ب ــا ل ــدوري ،سعيا وراء دعمهم وتشجيعهم للمضي قــد مــا في
الصدارة وتحقيق اللقب والتأهل لمصاف اندية الدوري الممتاز
في الموسم المقبل.

مباراتان في «تأهيلي» السلة اليوم
●

جابر الشريفي

تقام اليوم منافسات دور األربعة للدوري
التأهيلي لـكــرة الـسـلــة ،إذ يلتقي الـقــريــن مع
ال ـي ــرم ــوك ع ـلــى ص ــال ــة ال ـس ــاح ــل ،وب ــرق ــان مع
الشباب على صالة االتحاد في مجمع الشيخ
سعد العبدالله الرياضي ،وتقام المباراتان في
توقيت واحد الساعة  5:00مساء.
وتقام منافسات دور االربعة بنظام الذهاب
واالياب على ان يتأهل الفريق الفائز بمباراتين
للنهائي ،وفي حالة تعادل الفريقين بفوز لكل
منهما سيتم اللجوء الى "االسكور افرج" فارق
التسجيل في المباراتين.
يذكر ان الفريقين اللذين سيتأهالن للدور
النهائي سيتأهالن مباشرة للدوري الممتاز
ال ـمــوســم الـمـقـبــل لـيـكــونــا ال ــى جــانــب االنــديــة
التي تأهلت للمربع الذهبي هذا الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم
وه ــي الـكــويــت والـقــادسـيــة
وكـ ـ ــاظ ـ ـ ـمـ ـ ــة وال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء
بـ ـحـ ـس ــب الئ ـ ـحـ ــة ل ـج ـنــة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــابـ ـ ـ ـق ـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي
أصــدرت ـهــا قـبــل انـطــاق
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم
الحالي.

نضال بن عبدالكريم مدرب اليرموك

ف ــي ال ـم ـب ــاراة االول ـ ــى ،ال ـتــي تـجـمــع الـقــريــن
واليرموك ،تبدو حظوظ الفريقين متساوية
ً
نظرا لتقارب مستوياتهما غير ان الفريقين
تقابال في الدور التمهيدي لمنافسات الدوري
الحالي مرتين ونجح القرين في حسم الفوز
لمصلحته بصعوبة.
ويعتمد مدرب القرين التونسي نضال بن
عبدالكريم على جهود العبيه محمد المطيري
وماجد حسين ومحمد السليم في حين يعول
اليرموك بقيادة مدربه الوطني خالد القالف
ً
كثيرا على جهود العبيه حسن بورميه وناصر
المطيري ويوسف الفليكاوي.
وفي المباراة الثانية ،التي تجمع برقان مع
الشباب تبدو المواجهة صعبة على كل طرف،
إذ يعتمد برقان بقيادة مدربه الوطني طالل
الـقــاف على جـهــود العبيه مساعد العتيبي
وأحمد سعود ،في حين يعتمد الشباب بقيادة
م ــدرب ــه عـبــدالـعــزيــز الـقــاف
على جهود العبيه محمد
المال وإبراهيم الشمري.

طالل القالف مدرب سلة برقان

كلفت لجنة الحكام
الرئيسية باالتحاد
اآلسيوية لكرة القدم،
الحكم الدولي أحمد
العلي ،واملساعد الدولي
عبدالهادي العنزي إلدارة
مباريات املجموعة  Eمن
منافسات دوري أبطال آسيا
 ،2021والتي تستضيفها
مدينة غوا الهندية.
كما كلفت اللجنة العلي
ومساعديه عباس غلوم
وعبدالهادي العنزي،
وعمار أشكناني (حكم
رابع) ،إلدارة مباراة التي
تجمع فريقي نيبال ارمي
النيبالي وسريالنكا
بوليس السري النكي ،املقرر
لها  7أبريل املقبل ،ضمن
منافسات بطولة كأس
االتحاد اآلسيوي.

«اإلطفاء» بطل
«إسكواش» الوزارات

أحرز فريق قوة االطفاء
العام لقب دوري الوزارات
في االسكواش خالل
املنافسات التي أقيمت على
مالعب مجمع الشيخ سالم
الصباح الدولي لالسكواش
في مسابقات الفرق
والفردي.
ونجح "اإلطفاء" في إحراز
لقب منافسات الفرق التي
أقيمت بمشاركة  4وزارات،
في حني حقق فريق الحرس
الوطني املركز الثاني
و"الداخلية" املركز الثالث
وحل "الصحة" في املركز
الرابع.
وفي منافسات الفردي
التي أقيمت بمشاركة 22
العبًا ،حقق العب االطفاء
حسني صفر املركز األول
وحل ثانيا أحمد الرندي
 الحرس ،وثالثًا محمدناصر -الحرس ،ورابعًا
خليفة البلوشي من
"الداخلية".

طائرة سلوى الصباح
تهزم العربي

نجح فريق سلوى
الصباح للكرة الطائرة في
تحويل تأخره بشوطني
إلى فوز على نظيره
النادي العربي  ،2-3في
املباراة التي جمعتهما
أمس األول على صالة
االتحاد بمجمع الشيخ
سعد العبدالله بمنطقة
صباح السالم في افتتاح
الجولة األولى بالدوري
املمتاز للفتيات ،وجاءت
نتائج األشواط كالتالي:
(،25-15 ،21-25 ،26-28
.)15-7 ،27-25
وفي مباراة أخرى ،فاز
نادي الفتاة على فتيات
العيون بثالثة أشواط
دون رد (،25-16 ،25-12
.)25-7
وبهذه النتائج ،تصدر
فريق الفتاة ترتيب فرق
الدوري ،متقدما بفارق
األشواط على نادي
سلوى الصباح ،ولكل
منهما نقطتان ،فيما
اكتفى النادي العربي
وفتيات العيون بنقطة
الهزيمة.
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فرحة العبي المنتخب اإلسباني بهدف الفوز

منتخب فرنسا
ً
حقق ً
فوزا ثمينا على نظيره
الكازاخستاني ،في حين
تغلب منتخب إسبانيا على
جورجيا ،أمس األول ،في
تصفيات أوروبا المؤهلة إلى
مونديال قطر .2022

اسـ ـتـ ـع ــاد م ـن ـت ـخ ـبــا ف ــرنـ ـس ــا (ب ـط ــل
الـعــالــم) وإسـبــانـيــا ،تــوازنـهـمــا ،بالفوز
على كازاخستان وجورجيا  - 2صفر
و 1-2تــوالـيــا خ ــارج ال ــدي ــار ،فــي حين
أك ـ ــدت م ـن ـت ـخ ـبــات إن ـك ـل ـتــرا وإي ـطــال ـيــا
وألمانيا انطالقها ،بتحقيقها الفوز
الثاني تواليا في التصفيات بالجولة
الثانية من تصفيات أوروبــا المؤهلة
إلى مونديال قطر .2022
في استاناَّ ،
عوضت فرنسا (حاملة
اللقب) تعثرها على أرضها في مستهل
م ـ ـشـ ــوارهـ ــا ،ب ـت ـع ــادل ـه ــا األربـ ـ ـع ـ ــاء مــع
أوكرانيا ( ،)1-1بفوزها على مضيفتها
كازاخستان  - 2صفر في الجولة الثانية
من منافسات المجموعة الرابعة.
وت ـ ـصـ ـ َّـدر رج ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــدرب دي ــدي ـي ــه
دي ـش ــان ال ـم ـج ـمــوعــة ،ب ـف ــارق نقطتين
أمـ ــام أوك ــران ـي ــا وف ـن ـل ـنــدا ،ب ـعــد ت ـعــادل
األخيرتين .1-1
وعـ ـل ــى غـ ـ ـ ــرار لـ ـق ــاء األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ضــد
أوكــرانـيــا حين وضــع غــريــزمــان أبطال
العالم في المقدمة بعد  19دقيقة ،ضرب
ً
ً
رجــال ديـشــان بــاكــرا أيـضــا ،وافتتحوا
التسجيل بعد  20دقيقة ،عبر ديمبيليه،
بتسديدة أرضـيــة مــن داخ ــل المنطقة،

بعد حــركــة فنية جميلة وتـمــريــرة من
مارسيال .ورغم أفضليته المطلقة ،عجز
المنتخب الفرنسي عن تعزيز تقدمه،
ل ـل ـحــرص ع ـلــى ع ــدم ت ـك ــرار سـيـنــاريــو
مـمــاثــل لـلـقــاء أوكــران ـيــا ،حـتــى الدقيقة
 44حين أراح المدافع سيرغي ماليي
أع ـص ــاب ديـ ـش ــان ،ب ــإه ــدائ ــه «ال ــدي ــوك»
الهدف الثاني برأسه عن طريق الخطأ
في مرمى بــاده ،إثر ركنية من الجهة
اليسرى.
ونجح مبابي في الحصول على ركلة
جزاء ،إثر إعاقته داخل المنطقة ،فانبرى
لها بنفسه ،لكن حارس أصحاب األرض
ألـكـسـنــدر مــوكـيــن ت ـصــدى لـمـحــاولـتــه
ببراعة (.)75
من جانبه ،أفلت المنتخب اإلسباني
لكرة القدم ،بطل العالم عام  ،2010من
فــخ مضيفه الـجــورجــي ،وقـلــب تخلفه
إلى فوز قاتل  1-2في تيبيليسي ضمن
منافسات المجموعة الثانية.
وكاد مدرب إسبانيا ،لويس إنريكي،
يدفع ثمن إشراكه تشكيلة شابة ،بقيادة
المخضرمين جــوردي ألبا وسيرغيو
بــوسـكـيـتــس ،إذ خ ــرج متخلفا صفر-
 1ف ــي ا ل ـش ــوط األول سـجـلــه خفيتشا

كفاراتسيخيليا ،قبل أن يتدارك الموقف
مطلع الثاني ،بإجرائه ثالثة تبديالت
أع ــادت ال ـت ــوازن إل ــى «ال روخـ ــا» ،الــذي
نجح في إدراك التعادل بواسطة العب
وسط مانشستر سيتي فيران توريس
( ،)56قبل أن يسجل البديل العب وسط
الي ـبــزيــغ األل ـمــانــي دان ــي أول ـمــو هــدف
ال ـفــوز فــي الــدقـيـقــة الـثــانـيــة مــن الــوقــت
بدل الضائع.
ورف ـ ـعـ ــت إس ـب ــان ـي ــا رصـ ـي ــده ــا إل ــى
أرب ــع نـقــاط فــي الـمــركــز الـثــانــي ،بفارق
نقطتين خـلــف ال ـســويــد ،ال ـتــي حققت
فوزها الثاني تواليا عندما تغلبت على
مضيفتها كوسوفو  - 3صفر.

زالتان يواصل التألق
وواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاق زالتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
إبراهيموفيتش تألقه في ثاني مباراة
بعد عودته عن اعتزاله ،وقــاد السويد
إلى فوز كبير على مضيفته كوسوفو
 - 3صفر.
وص ـنــع إبــراهـيـمــوفـيـتــش الـهــدفـيــن
األول للودفيغ أوغوستينسون عندما
مرر له كرة أمام المرمى سددها بيمناه

تركيا لتأكيد انطالقتها القوية

طوفان وميراس العبا المنتخب التركي

ت ـب ــدو ال ـف ــرص ــة مـنــاسـبــة أم ـ ــام تــركـيــا
لتعزيز صــدارتـهــا للمجموعة السابعة،
عندما تستضيف التفيا المتواضعة اليوم
في الجولة الثالثة من التصفيات األوروبية
المؤهلة لمونديال قطر .2022
وضـ ـ ـ ــرب ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،ث ــال ــث
م ــون ــدي ــال نـسـخــة ع ــام  2002ف ــي كــوريــا
الـجـنــوبـيــة وال ـي ــاب ــان ،ب ـقــوة فــي مستهل
مشواره في التصفيات ،بإلحاقه هزيمة
الفتة بهولندا  ،2-4أتبعها بالفوز على
النرويج  - 2صفر.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـ ـخـ ــوض ال ـم ـن ـت ـخــب
الهولندي مباراة سهلة نسبيا امام جبل
ط ــارق ،فــي حين ال مـجــال ام ــام النرويج،
التي يقودها المهاجم المتألق في صفوف
بــوروسـيــا دورتـمــونــد االلـمــانــي ايرلينغ
هــاالنــد والعــب وســط ارسـنــال االنكليزي
مــارتــن اودي ـغ ــارد ،للخطأ عندما تلتقي
مونتينيغرو خارج ملعبها.
في المقابل ،تأمل البرتغال محو خيبة
أملها من التعادل ضد صربيا منافستها

داخــل المرمى ( ،)12والثاني لمهاجم
ري ـ ــال س ــوس ـي ـي ــداد أل ـك ـس ـنــدر اي ـس ــاك،
بتمريرة داخل المنطقة تخلص بها من
مدافعين ،قبل أن يسددها داخل المرمى.
وسجل سيباستيان الرسون الهدف
الثالث من ركلة جزاء (.)70

إنكلترا تهزم ألبانيا
قـ ــاد م ـهــاجــم تــوت ـن ـهــام ه ـ ــاري كين
منتخب ب ــاده ،إنكلترا ،إلــى مواصلة
انطالقته الجيدة ،بمساهمته الفعالة
في الفوز الثمين على مضيفه األلباني
2ص ـفــر ضـمــن مـنــافـســات المجموعةالتاسعة.
وم ـنــح كـيــن ال ـت ـقــدم إلنـكـلـتــرا (،)38
وصـنــع الـهــدف الـثــانــي لنجم تشلسي
مايسون ماونت (.)63
وانفردت إنكلترا بالصدارة برصيد
 6نـقــاط ،بـفــارق نقطتين أمــام بولندا،
ال ـتــي أك ــرم ــت وفـ ــادة ضيفتها أن ــدورا
بثالثية نظيفة.
وتتفوق بولندا بفارق األهــداف عن
ا لـمـجــر ،ا لـتــي تغلبت عـلــى مضيفتها
سان مارينو بثالثة أهداف الدم شاالي

ليفاندوفسكي يغيب عن مواجهة
إنكلترا بداعي اإلصابة

الــرئ ـي ـســة ع ـلــى ال ـب ـطــاقــة ال ـم ـب ــاش ــرة عن
المجموعة االولــى ،عندما تقدمت عليها
بهدفين نظيفين في بلغراد ،قبل ان تكتفي
بالتعادل ،وذلك عندما تلتقي لوكسمبورغ.
وشهدت المباراة عدم احتساب هدف
صحيح للنجم الـبــرتـغــالــي كريستيانو
رونــالــدو أواخ ــر الـمـبــاراة عندما تخطت
الكرة التي سددها خط المرمى ،لكن عدم
اعتماد تقنية «في اي ار» وتقنية الخطوط
حالت دون احتسابه ،مما أثار غضب نجم
يوفنتوس االيطالي الذي رمى بشارة قائد
المنتخب أرضا.
وكانت لوكسمبورغ حققت المفاجأة
في الجولة السابقة بفوزها على جمهورية
ايرلندا بهدف نظيف .أمــا صربيا فتحل
ضيفة على اذربيجان.
وفي المجموعة الخامسة ،تحل تشيكيا
التي تتقاسم ال ـصــدارة مــع بلجيكا بعد
تعادلهما  1-1السبت الماضي في براغ،
ضيفة على ويلز ،في حين تستقبل بلجيكا
بيالروسيا.

سيغيب هداف بايرن ميونيخ األلماني
ومنتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي عن
المواجهة المرتقبة لفريقه ضد إنكلترا
ً
غدا ضمن تصفيات مونديال قطر 2022
بداعي اإلصابة في ركبته ،بحسب ما أعلن
االتحاد البولندي لكرة القدم أمس.
وت ـ ـعـ ــرض ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي لــإصــابــة
ف ــي ركـبـتــه الـيـمـنــى خ ــال م ـب ــاراة فريقه
ض ــد س ــان مــاري ـنــو أم ــس األول ،ب ـعــد أن
سجل هدفين خاللها قبل أن يخرج في
الدقيقة  .63وقال بيان صادر عن االتحاد
البولندي ،إن «التعافي من هذه اإلصابة
ي ـح ـتــاج عـ ــادة إل ــى م ــا ب ـيــن  5و 10أي ــام،
بالتالي سيعود روبرت ليفاندوفسكي إلى
ناديه حيث سيخضع للعالج» .ويعاني
ً
المنتخب البولندي إصابات عــدة أيضا
بجائحة «كوفيد »19 -تتعلق بالحارس
ل ــوك ــاس س ـكــوروب ـس ـكــي والعـ ــب الــوســط
ماتيوش كليتش.

( 13مــن رك ـلــة جـ ــزاء) ورون ــال ــد شــاالي
( )71ون ـي ـمــان ـيــا نـيـكــولـيـتــش ( 88من
ركلة جزاء).
وأكــرمــت الــدنـمــارك وف ــادة ضيفتها
مــولــدافـيــا بثمانية أه ــداف نظيفة في
هرنينغ ضـمــن مـنــا فـســات المجموعة
السادسة.

فوز متواضع أللمانيا
وتابعت ألمانيا انطالقتها القوية
في التصفيات ،بفوزها خارج ملعبها
على رومانيا 1-صفر ضمن منافسات
المجموعة العاشرة.
وكانت ألمانيا حققت فوزا عريضا
ع ـل ــى اي ـس ـل ـن ــدا ب ـث ــاث ـي ــة ن ـظ ـي ـفــة فــي
مستهل مشوارها األسـبــوع الماضي،
فــرفـعــت رصـيــدهــا فــي ال ـص ــدارة إل ــى 6
ن ـق ــاط ،مـتـفــوقــة ب ـف ــارق األه ـ ــداف على
أرمينيا ،التي حققت فوزها الثاني في
التصفيات ،وكان على ايسلندا بهدفين
نظيفين.
وسجل مهاجم بايرن ميونيخ سيرغ
غنابري الهدف الوحيد (.)16
وع ــاد المنتخب اإلي ـطــالــي فــي كــرة

إنريكي :قلبي كاد يتوقف
أقر لويس إنريكي ،المدير الفني إلسبانيا ،بأن
«قلبه كاد يتوقف» خالل انتصار فريقه العصيب
والقاتل على جورجيا بنتيجة  ،1-2أمس األول،
في ثاني جوالت المجموعة الثانية بالتصفيات
المؤهلة لمونديال  2022بقطر ،فيما سلط الضوء
على «قيمة» العبيه الكبيرة للعودة في النتيجة،
بعد أن كانوا متأخرين بهدف.
وأوضــح إنريكي ،في تصريحات تلفزيونية
بعد المباراة التي احتضنها ملعب دينامو أرينا
في العاصمة الجورجية (تبليسي)« :قلبي كاد
يـتــوقــف .الـفــوز كــان مهماa aج ــدا بالنسبة لنا.
فـقــدنــا الـثـقــة فــي ال ـشــوط األول ،وبـعــد التصدي
الرائع من أوناي (سيمون) ،لم نسيطر على األمور،
واستقبلنا هدفا وسط عدم تنظيم دفاعي .كنا
ندرك أن األمور ستكون أكثر صعوبة في الشوط
الثاني».
وأقر مدرب برشلونة األسبق ،بأن فريقه يفتقد
الــوضــوح ،وبــأنـهــم يــواجـهــون صـعــوبــات كثيرة
أمام منافسين أقل ،وقال في هذا الصدد« :أشعر
بــالـقـلــق ق ـبــل مـ ـب ــاراة ك ــوس ــوف ــو ،ل ـكــن سـنـحــاول
وللح َدة
حسمها بأي طريقة .إذا افتقدنا كرة القدم
ِ

إبراهيموفيتش :ال أحتاج لتسجيل األهداف مودريتش يغيب عن مواجهة مالطا

زالتان إبراهيموفيتش

قال النجم المخضرم زالتان إبراهيموفيتش ،قائد السويد ،عقب انتصار
منتخب بالده على كوسوفو ( ،)0-3أمس األول ،في ثاني جوالت المجموعة
الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال  2022بقطر ،إنه كان يشعر بالرضا
بدوره كصانع لألهداف ،مؤكدا أنه ال يحتاج لتسجيل األهداف.
وأض ــاف مـهــاجــم مـيــان اإلي ـطــالــي« :قـلــت لـهــم إنـنــي ال أحـتــاج
لتسجيل األهداف ،ألنني أسجل أهدافي بالفعل .أساعد زمالئي
على تسجيلها ،وهكذا سيقتربون من رقمي القياسي».
ويتربع «إبــرا» على عــرش الهدافين التاريخيين لمنتخب
ً
السويد برصيد  62هدفا.
وتابع« :كلما مرت األيام ،معرفتي تزداد بالالعبين ،سواء
داخل الملعب أو خارجه .اليوم األمور سارت بشكل جيد بشكل
عام ،وليس فقط بيني وبين إيساك (يقصد ألكسندر إيساك)»،
في إشارة لحالة التفاهم بينه وبين مهاجم ريال سوسييداد
اإلسباني .وأتم صاحب الـ 39عاما تصريحاته بالثناء على أداء
منتخب بالده ،مؤكدا أنهم لعبوا بصالبة أكبر ،وصنعوا فرصا
أكثر للتهديف ،مقارنة بمباراة جورجيا في افتتاح المشوار ،والتي
انتهت بفوزهم بهدف نظيف.
(إفي)

أالبا بصدد االختيار
بين  ٤أندية
كشف بيني زاهافي ،وكيل ديفيد أالبا ،مدافع فريق بايرن
ميونيخ األلماني لكرة القدم ،أن الالعب سيختار فريقه المقبل
من بين أربعة أندية متاحة أمامه.
ُ
ويعد نــادي ريــال مدريد اإلسباني أبــرز المرشحين لضم
أالب ــا ،لكن زاهــافــي قــال فــي تصريحات نشرتها مجلة كيكر
الرياضية ،أمــس ،إن هناك ثالثة أندية أخــرى متاحة ،وعلى
الالعب االختيار.
وينتهي عقد النمساوي أالبا ( 28عاما) مع بايرن ميونيخ
بنهاية الموسم الجاري ،وبالتالي يمكنه االنضمام ألي فريق
آخر في صفقة انتقال ُحــر .وقــال زاهافي إنه لم يجر تحديد
موعد نهائي لحسم قرار الالعب بشأن فريقه المقبل.
وتـ ـ ــردد أن ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي وبــرش ـلــونــة
اإلسباني وتشلسي اإلنكليزي من بين األندية األخرى التي
ترغب في ضم أالبا.
(د ب أ)

قرر مــدرب منتخب كرواتيا ،زالتكو داليتش ،إراحــة العبه
الــدولــي والمحترف بصفوف ريــال مــدريــد ،لوكا مودريتش،
ليغيب بالتالي عن مواجهة اليوم أمــام مالطا في ريجيكا،
ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال كــأس العالم  2022في
قطر ،وفقا لموقع إنديكس الكرواتي.
ولعب مودريتش  180دقيقة في المباراتين السابقتين،
أمام سلوفينيا (التي خسرتها كرواتيا بهدف نظيف)،
وقبرص (التي فازت فيها كرواتيا بهدف نظيف).
وفــي الـمـبــاراة األخ ـيــرة ،التي أقيمت السبت،
ح ـق ــق ال ــدول ــي الـ ـك ــروات ــي رق ـم ــا ق ـيــاس ـيــا بـيــن
الالعبين الدوليين في بالده ،بعدما شارك في
مباراته رقم  135بقميص المنتخب الكرواتي
منذ المرة األولى في مارس .2006
وش ــارك مــودريـتــش ( 35عــامــا) فــي ثالث
نـســخ لـلـمــونــديــال مــع كــروات ـيــا وف ــي ثــاث
(إفي)
		
بطوالت أمم أوروبا.

الـ ـق ــدم ب ـف ــوز م ـس ـت ـحــق ع ـل ــى مـضـيـفــه
ال ـب ـل ـغــاري  - 2ص ـفــر ،أم ــس األول ،في
صوفيا بالجولة الثانية من منافسات
المجموعة الثالثة.
وفرض المنتخب اإليطالي أفضليته
عـلــى م ـجــريــات ال ـم ـب ــاراة ،لـكـنــه انتظر
الــدق ـي ـقــة  43الف ـت ـتــاح الـتـسـجـيــل عبر
م ـهــاجــم تــوري ـنــو أن ــدري ــا بـيـلــوتــي من
ركلة جزاء حصل عليها بنفسه المدافع
دانيال ديموف ،فسددها قوية بيمناه
على يمين الحارس بالمن إيلييف.
وط ـم ــأن مــانــويــل لــوكــاتـيـلــي ،بــديــل
سـتـيـفــانــو سـنـســي ،أن ـصــار المنتخب
اإليطالي ،بإضافته الهدف الثاني ()82
من تسديدة رائعة من داخــل المنطقة
لـعـبـهــا ب ـي ـم ـنــاه ف ــي ال ــزاوي ــة الـيـســرى
البعيدة للحارس إيلييف.
وهـ ــو ال ـف ــوز ال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـتــوالــي
إلي ـط ــال ـي ــا ،ب ـع ــد األول ع ـل ــى أي ــرل ـن ــدا
الشمالية بالنتيجة ذاتـهــا ،الخميس،
فـعــززت موقعها فــي الـصــدارة برصيد
 6نقاط ،بفارق األهداف أمام سويسرا،
الفائزة على ضيفتها ليتوانيا بهدف
م ـب ـك ــر ل ـج ـن ــاح ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـي ــزي
شيردان شاكيري (.)2

لوكا مودريتش

إنريكي مدرب إسبانيا
وللدقة ،فسيكون من خالل الروح أو بأي طريقة،
لكن يجب أن تتأهل إسبانيا للمونديال المقبل.
نعاني بشكل أكبر أمام هذه المنتخبات األقل في
المستوى ،عما يحدث أمام ألمانيا أو سويسرا
التي تأهلت لربع النهائي في المونديال األخير».

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:00

أذربيجان  -صربيا

beINSPORTS pr1

7:00

قبرص  -سلوفينيا

beINSPORTS pr2

9:45

لوكسمبورغ  -البرتغال

beINSPORTS pr1

9:45

جبل طارق  -هولندا

beINSPORTS pr3

9:45

الجبل األسود  -النرويج

beINSPORTS HD1

9:45

تركيا  -التفيا

beINSPORTS

9:45

كرواتيا  -مالطا

beINSPORTS HD2

9:45

سلوفاكيا  -روسيا

beINSPORTS HD3

9:45

بلجيكا – روسيا البيضاء

beINSPORTS pr2

9:45

ويلز  -التشيك

beINSPORTS en3

9:45

قطر  -ايرلندا

beINSPORTS en2

هاميلتون يتوج بجائزة البحرين الكبرى

هاميلتون يحمل كأس جائزة البحرين

أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون
الـمــركــز األول فــي الـسـبــاق االفـتـتــاحــي لبطولة العالم
لفورموال واحد في جائزة البحرين الكبرى على حلبة
ً
صخير متفوقا بـفــارق بسيط على الهولندي ماكس
فرستابن (ريــد بــول) لدى اجتيازهما خط النهاية في
سباق ُحبست فيه األنفاس حتى الرمق األخير ،وجاء فيه
ً
سائق مرسيدس اآلخر الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثا.
وال ـف ــوز ه ــو ال ـس ــادس وال ـت ـس ـعــون لـلـبــريـطــانــي في
ً
ً
مسيرته علما أنه توج بطال للعالم سبع مرات آخرها
الموسم الماضي (رقم قياسي بالتساوي مع األلماني
األسـطــورة ميكايل شــومــاخــر) .كما أنها الـمــرة األولــى
التي يفوز بها هاميلتون في السباق االفتتاحي منذ
عام .2015
وك ــان ــت ن ـق ـطــة ال ـت ـح ــول ف ــي ال ـس ـب ــاق ع ـنــدمــا نجح
الهولندي في تجاوز البريطاني في اللفة  53أي قبل
ً
ث ــاث ل ـفــات م ــن ال ـن ـهــايــة ،ل ـكــن س ـيــارتــه خــرجــت كـلـيــا
ع ــن الـحـلـبــة ل ــدى عـمـلـيــة ال ـت ـج ــاوز وه ــو أم ــر مـخــالــف

للقوانين ،فأعطى المراقبون األمــر لريد بول باإليعاز
إلى فيرستابن بالتخلي عن المركز األول وإال سيواجه
عقوبة ،فانصاع الفريق النمسوي لذلك.
وحاول فيرستابن تجاوز منافسه في اللفات الثالث
األخيرة لكنه لم يفلح في ذلك.
وبدات الدراما في لفة التحمية عندما تعطلت سيارة
سائق ريــد بــول المكسيكي سيرخيو بيريس في أول
سباق رسمي له مع فريقه الجديد ،فأعيدت اللفة في
حين دخــل بيريس المنطلق من المركز الحادي عشر
ً
أص ــا إل ــى ال ـم ــرآب وانـتـظــر ان ـطــاق الـسـبــاق ليلتحق
بذيل الترتيب.
وأقيم السباق بحضور بعض المتفرجين الذين سمح
لهم بمتابعته إ مــا لخضوعهم للقاح أو لشفائهم من
جائحة كوفيد ،19 -وانطلق فيرستابن من المركز األول
وصمد لدى محاولة هاميلتون اجتيازه عند المنعطف
األول ،في حين خسر بوتاس المركز الثالث لمصلحة
سائق فيراري شارلر لوكلير من موناكو.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الورد للشطي...
والشوك لمن
ال يقرأ

د .نجم عبدالكريم

مـفــردات الكثير مــن الــروايــات تكاد تكون ُمعلبات لفظية
ُ
ُمتكررة ،ألنها هي -أي المفردات -التي تكتب نفسها بنفسها
ً
وفقا لما يوظفها فيه المؤلف ...ويستثنى من هذه القاعدة
ً ُ
القاص د .سليمان الشطي ،الذي ينحت مفرداته نحتا ،لتولد
جملته بـعــد عملية قيصرية عـسـيــرة لـكــل م ـفــرد ٍة ينحتها،
نسق هو في غاية
ليكتشف القارئ لروايته أنه أمام لغة ذات
ٍ
َ
نسيج َو ْحـ ـ ِـده ...فهذا مــا استشعرته
األنــاقــة ،بــل يكاد يكون
ً
عندما كنت مستمتعا بقراءة "الورد لك ...والشوك لي" للدكتور
سليمان الشطي.
***
وال أدري ما إذا كانت هــذه الــروايــة التي منعتها الرقابة،
أم هي روايــة أخ ــرى ...ولكنني كنت أمــام قطعة أدبية بالغة
الثراء فيما تحمله من مضامين اجتماعية تحلل بدقةٍ كويت
ما بعد مطلع القرن الماضي ،وحتى حياة ما بعد االستفادة
من ريع النفط ،وتصور حياة شرائح من المجتمع الكويتي...
إلى أن تنتقل بي األحداث إلى منتصف القرن ...فوجدت نفسي
أحداث انتقلت بي إلى القاهرة ،فأميركا ،وبيروت،
أتعايش مع
ٍ
من خالل تتبعي لبطلة الرواية التي اختارت دراسة الفلسفة...
وهنا تظهر براعة المؤلف بإسقاط ثقافته الفلسفية ليصول
ويـجــول فــي هــذا العالم الــواســع ،فنجده ينتقل بالقارئ من
الوجودية ،إلى الماركسية ،ففلسفة هيوم وراسل ،وفولتير،
وغيرهم.
***
ُ
• ولما كانت بطلة الرواية قد أحيلت إلى المحاكمة بسبب
شكوى من وزارة اإلعــام تتهمها فيها ب ــازدراء الدين فيما
بحث تم نشره ،ثم ُمنع من النشر ...نجد الشطي هنا
كتبته في
ٍ
قد أظهر براعة منقطعة النظير في فهمه للتاريخ اإلسالمي ،إذ
جعل مرافعته أمام القاضي تحفل باآليات القرآنية واألحاديث
ُ
النبوية التي تفند بجالء كل الحقوق اإلنسانية للمرأة في
ُ
الدين اإلسالمي ،وتظهر أباطيل ذلك الموروث المتخلف في
النظر إلى المرأة تحت شرعية تأويالت غير منطقية تحط
من مكانة اإلنسانة التي تحتل مكان الصدارة في جعل عجلة
الحياة مستمرة الدوران.
***
• بالطبع لــم تخل الــروايــة مــن ذكــر الـتـفــاوت االجتماعي،
والقبلي ،والمذهبي ،والطبقي ،وهذا الموضوع احتل الجانب
العاطفي في أحداث الرواية.
***
• وفــي نهاية الــروايــة ،انتصرت الباحثة ،بعد أن حكمت
المحكمة ببطالن شكوى وزارة اإلعالم ...وأن الكاتبة
استندت بما كتبته من حجج تدعم ما ذهبت إليه في بحثها
بالقرآن ،والسنة ،والقوانين ،واألعراف ،والمنطق الموضوعي.
***
• كانت رحلتي مع رواية "الورد لك ...والشوك لي" ممتعة
ً
جدا ،لما احتوته من غذاء فلسفي ،فكري ،ثقافي ،فقهي ،وقد
ُ
راق.
كتب
بأسلوب ٍ
ٍ

انت بس تامر ...واحنا حاضرين

َّ
لم يتبق شيء في الكويت تريد الحصول
ع ـل ـيــه ل ــم ي ـت ــم ت ــوف ـي ــره ع ــن ط ــري ــق خــدمــة
التوصيل (...)delivery
تبي أكل ...حاضرين...
تبي هاتف نقال جديد أو مستعمل ...هم
حاضرين...
أدوات كهربائية...
مالبس...
أحذية...
مستحضرات تجميل...
ووصل الحال إلى إعفاء الزبون من دفع
رسوم التوصيل للباب.
حتى بعض البنوك مستعدين يوصلون
لك كروت االئتمان وحتى الكاش ،ومن ضمن
ذلك فتح حسابات...
ّ
يَ ـع ـنــي م ـن ـت ـهــى ال ـ ـ ــدالل وال ـ ـعـ ــز( ،وطـ ـ ـ ْـب
وتخ ّير) وطلبك مجاب بالحال...

د .ناجي سعود الزيد

تبون راحــة وبحبوحة أكثر من جــذي؟!
فكل شــي متوفر ومضمون ودقــة وسرعة
في تأمين احتياجات الزبون...
من المفترض أن نكون ممتنين وشاكرين
لمن أشاع تلك الظاهرة ،التي توفر الوقت
والـ ـجـ ـه ــد ب ــرغ ــم االخـ ـتـ ـن ــاق ــات الـ ـم ــروري ــة
والزحمة والتزاحم.
ما لم يدر في الخلد أو الخاطر أن يصل
األم ــر إل ــى وج ــود مــواقــع إلـكـتــرونـيــة توفر
ل ـلــزبــون ب ـضــاعــة ل ــم يـفـكــر ب ـهــا إال بعض
الـكــويـتـيـيــن ،ألن ـنــا شـعــب فــريــد م ــن نــوعــه
والبعض ذكاؤه وخبثه بال حدود!
وصل األمر إلى وجود مواقع إلكترونية
توفر للزبون أسلحة بيضاء كالسكاكين،
بجميع أنواعها ،ولربما سيوف وخناجر...
ووص ـ ـ ــل ال ـ ـهـ ــوس ب ـب ـع ـض ـهــا إلـ ـ ــى تــوف ـيــر
أسلحة نارية كالمسدسات وحتى الذخيرة

وصواعق كهربائية والليزر الحارق تصلك
إلى البيت!
هذا ما نشرته إحدى الصحف قبل فترة...
ناقصنا جرائم اعتداء وسلب إلى درجة
توفير مثل هذه األسلحة على العلن ومن
خالل اإلنترنت!
تكفون ...اللي فينا كافينا ،ولسنا بحاجة
لتسهيل المزيد من الطعن والسرد والضرب
بسواطير و"ما لنا خلق هوشات" بالشوارع.
للداخلية وقوى األمن دور كبير ،ونحن
ممتنون للجهود المبذولة للحد من هذه
ال ـظ ــاه ــرة ،ال ـتــي ال أع ـلــم م ــدى ان ـت ـشــارهــا،
ولكن آن األوان للقضاء عليها واجتثاثها
ً
م ــن ج ــذوره ــا ،ح ـفــاظــا عـلــى أرواح البشر
ومـمـتـلـكــاتـهــم ...فــاقـتـنــاء ال ـســاح بسهولة
ً
ليس باألمر السهل ،وليس هناك مجال أبدا
للتساهل فيه.

الله بالعون

حسن العيسى

كيف تنتهي ،اليوم ،موقعة ُحكم "الدستورية" حول إسقاط عضوية
النائب الداهوم؟ وهل ستصل إلى "إسقاط رئيس الحكومة" أو حل
ً
المجلس فيما بعد؟! الله أعلمُّ ،
والسلطة طبعا "أبخص" كالعادة!
الفريقان؛ الحكومة والمعارضة ،استعمال كل أسلحتهما الخفيفة
والثقيلة من عبارات كشف مواقف سياسية تاريخية متناقضة ،إلى
ارتداء أثواب الفقهاء القانونيين الشراح لحكم القانون الصحيح ،بعد
أن تدججوا بسالح "الشرعية الدستورية" في بلد ال يحمل تاريخه
على أرض الــواقــع المعيش أي شرعية دسـتــوريــة حقيقية ،إال في
لحظات خاطفة في بداية والدة الدستور.
معركة اليوم تصور على أنها معركة أعــوان الفساد ضد أعــداء
الفساد ،معركة الحق ضد الباطل ،معركة إرادة الشعب ضد تفرد
ُّ
السلطة ،معركة حكم المؤسسات ضد حكم األشخاص المحتكرين
ُّ
للسلطة.
تخوين كــل طــرف لآلخر أو كشف تناقضاته ،التي تتغير وفق
المواقف السياسية التاريخية ،هو سمة موقعة "النائب" الداهوم أو
الداهوم "الالنائب".
ع ـبــارات إس ـفــاف كـثـيــرة مـحــزنــة وصـلــت للشتم ،وت ـمــددت ألســر
المتعاركين ،ضجت بها لغة التواصل االجتماعي ،دخلت من أوسع
أبواب قاموس السياسة الكويتية.
لغة سلق البيض الفقهي استعملت بوفرة بين الطرفين ،كل فريق
منهما ارتدى ثوبي المرحومين عثمان خليل عثمان ووحيد رأفت،
في حين كان ثوبا الفقيهين الراحلين واسعين فضفاضين ،ولم يكونا
مفصلين على مقياس أي فريق.
سؤال اليوم :هل هي معركة تفسير قانون وتطبيق صحيح لحكم
قضائي أو لحكمين "متناقضين" كما يقول البعض؟! ال يهم الجواب
ً
عن هذا السؤال أبــدا .ما يغيب عن األذهــان في غبار موقعة النائب
الالنائب الداهوم ،أنها بداية قضية حرية الرأي والتعبير وقوانين
مفرطة في قمعها للرأي المخالف وحق النقد السياسي المفترض
بالدولة الدستورية الصحيحة ،وهي قضية غياب حياد المؤسسات
والفصل بين ُّ
السلطات على أرض الواقع ،وليس في وهم النصوص.
ْ
َمن سيكون المنتصر في النهاية؟ حكم السياسة والقوة سيكون
هو الغالب ،وكان الله في عون حاضر ومستقبل البلد.

كينيا تنعى جدة باراك أوباما
توفيت جــدة الرئيس األميركي األسبق بــاراك أوباما
ً
السيدة سارة ،أمس ،في كينيا عن عمر ناهز  99عاما.
وأكدت ابنة سارة حسين أوباما ،لصحيفة "ستاندارد"
الكينية ،فــي حــد يــث نقله مــو قــع سبونتيك ،أن والدتها
توفيت أثـنــاء تلقيها الـعــاج فــي مستشفى جاراموجي
أوجينجا أوديـنـجــا التعليمي فــي واليــة كيزيمو غربي
البالد وكانت سارة الزوجة الثانية لحسين أوباما ،جد
الرئيس األسبق ألبيه ،وساعدت في تربية والــده بــاراك
أوباما األب.

قاض ليحكم له ناقشوا رسالته للدكتوراه بعد وفاته
محام ادعى لموكله رشوة ٍ
حجز ٍ
قـ ــررت ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ،أم ــس،
محام على ذمة قضية تحقق
حجز
ٍ
فيها ،إثــر بــاغ قدمه مواطن ضد
هــذا المحامي ال ــذي تقاضى منه
مبالغ مالية ّادعى دفعها للقاضي،
الذي يتولى الفصل في قضية ابنه،
بعدما اختلق المحامي رواية دفع
ّ
وحصلها
هــذه المبالغ للقاضي
لنفسه.
وق ــال ــت م ـص ــادر لـ ـ "ال ـج ــري ــدة"،
إن الـ ـم ــواط ــن قـ ـ ــدم إلـ ـ ــى ال ـن ـيــابــة

ً
ً
ً
ً
بالغا متضمنا تسجيال صوتيا
للمحامي يطلب فيه أ لـفــي دينار
لــدف ـع ـه ـمــا إل ـ ــى الـ ـق ــاض ــي م ـقــابــل
ال ـح ـصــول عـلــى الـحـكــم لمصلحة
ابنه ،إال أنــه فوجئ بصدور حكم
بالحبس ،فاكتشف المواطن عدم
صحة أقوال المحامي ،فقدم البالغ
إلى النيابة التي استدعت األخير،
وواجـ ـهـ ـت ــه ب ـ ــاألق ـ ــوال وت ـح ــري ــات
المباحث والتسجيل ،إال أنه أنكر
االتهامات ،فقررت حجزه على ذمة

فـ ــي س ــابـ ـق ــة هـ ــي األول ـ ـ ـ ــى مــن
نــوع ـهــا ،قـ ــررت جــامـعــة مـصــريــة،
مـنــاقـشــة رســالــة دك ـت ــوراه بشكل
رم ــزي ،عقب وفــاة صاحبها قبل
أي ـ ــام م ــن ت ـحــديــد م ــوع ــده ــا ،إثــر
إصــاب ـتــه بــال ـســرطــان ،إذ وجـهــت
بـطـبــاعــة الــرســالــة ،وحـفـظـهــا في
مكتبة كلية ا لـتــر بـيــة بالجامعة،
الطالع الباحثين عليها.
وب ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد أس ـ ــرت ـ ــه
ً
المكلومة ،وتقديرا للعلم وجهود

الـتـح ـقـيــق .وأوضـ ـح ــت ال ـم ـصــادر
أن ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة ت ـ ــأخ ـ ــذ ال ـت ـس ـج ـي ــل
ال ـصــوتــي كــأحــد األدلـ ــة المتعلقة
بــإثـبــات الــواق ـعــة ،بـعــد الـتــأكــد من
دقـ ـت ــه وس ــامـ ـت ــه ،الفـ ـت ــة إلـ ـ ــى أن
الواقعة تتضمن ،بحسب البالغ،
اإلس ـ ـ ـ ــاءة إل ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء ،وإيـ ـه ــام
بعض الموكلين بتقاضي مبالغ
مالية مقابل الحكم فــي الــدعــاوى
المنظورة أمام المحاكم ،وهو أمر
مخالف للحقيقة والواقع.

ً
عشاء المطاعم المتكرر يؤدي إلى الوفاة مبكرا
أطـلــق ع ــدد مــن الـعـلـمــاء تـحــذيــرا شــديــدا بــأن
ال ـع ـشــاء ف ــي الـ ـخ ــارج ب ـص ــورة مـسـتـمــرة يمكن
أن يـكــون سببا رئيسيا لــإ صــا بــة بالكثير من
األمراض وربما زيادة احتماالت التعرض للوفاة
المفاجئة.
ً
ونـشــر مــوقــع "تــايـمــز نـيــوز ن ــاو" تـقــريــرا،
أمــس ،تطرق فيه إلــى أن تناول العشاء في
ال ـخ ــارج ب ـص ــورة مـسـتـمــرة يـمـكــن أن يــزيــد
من خطر اإلصابة بعدد كبير من األمراض
المزمنة ،وربما يسبب الوفاة المبكرة.
وأوضـ ـ ـ ــح أن دراسـ ـ ـ ــة ح ــدي ـث ــة ذك ـ ـ ــرت أن
تناول العشاء في الخارج وتناول الوجبات
الـســريـعــة بــاسـتـمــرار ،يمكن أن يــزيــد خطر
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
والسرطان.
وخلص الباحثون إلى أن تناول العشاء
في الخارج بشكل متكرر ،يرتبط بشكل كبير
بزيادة معدالت الوفاة المبكرة.
ً
وقــدرت وزارة الزراعة األميركية مؤخرا،
أن استهالك الطاقة اليومي لألميركيين من
ً
بعيدا عن المنزل ارتفع من  17في
الطعام
المئة في الفترات من  1978-1977إلى  34في
المئة في .2012-2011
في الوقت ذاته ،نما عدد المطاعم بشكل
مـ ـط ــرد ،ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن تـ ـ ــزداد مـبـيـعــات
صناعة المطاعم بشكل كبير.
وعلى الرغم من أن بعض المطاعم تقدم
الغذائية
أطعمة عالية الجودة ،فإن الجودة
ً
ل ـلــوج ـبــات ب ـع ـيـ ًـدا ع ــن ال ـم ـنــزل ،خ ــاص ــة من
ً
سالسل الوجبات السريعة ،تكون عادة أقل
ً
مقارنة بالوجبات المطبوخة في المنزل.

يومية سياسية مستقلة

وفيات
الشيخة نورية األحمد الجابر المبارك الصباح

أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح
ً
 96عاما ،شيعت ،ت67781122 ،51311113 :

ضيف ًالله مطلق مشعل المطيري

 53عاما ،شيع ،ت65567227 :

محمد سالم محمد البادي

ً
 87عاما ،شيع ،ت66623977 ،99055822 :

شيخة عبدالله صالح الحملي

ً
 69عاما ،شيعت ،ت90009825 :

لطيفة سلمان عبدالرحمن العامر

أرملة عبدالله عامر العامر
ً
 77عاما ،شيعت ،ت94024666 ،99334448 :

وليد سعود عبدالعزيز علي إبراهيم

ً
 58عاما ،شيع ،ت69944557 ،99951819 :

عبدالرضا محمد حاجية عبدالله

ً
 63عاما ،شيع ،ت66001980 :

علي أبوالقاسم محمود عبدالرسول

ً
 81عاما ،شيع ،ت99815018 ،66765877 ،99109908 :

مواعيد الصالة

وأظ ـ ـهـ ــرت الـ ــدالئـ ــل أن ال ــوجـ ـب ــات خ ــارج
المنزل تميل إلــى أن تكون أعلى في كثافة
الطاقة والــدهــون والصوديوم ،ولكنها أقل
في الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة

والعناصر الغذائية الوقائية مثل األلياف
الغذائية ومضادات األكسدة.
ورص ــد الباحثون بيانات  291ألــف شخص
تقريبا ،وجدوا أن  2781حالة توفيت بينها 511
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الباحثين ،ناقشت إدارة جامعة
ط ـن ـطــا ،ف ــي وق ــت س ــاب ــق ،رســالــة
ال ـبــاحــث مـحـمــد مــاضــي شاهين
الـ ـت ــي ح ـم ـل ــت ع ـ ـنـ ــوان "ت ـص ـم ـيــم
وإنتاج المقررات اإللكترونية في
ً
بيئة تعلم تشاركية وفقا لنظامي
موودل وكالسيرا".
وجرت مناقشة الباحث بشكل
رم ــزي ف ــي قــاعــة الـبـحــث العلمي
بالكلية ،بحضور أعضاء اللجنة
المشرفة.

وحــرصــت أس ــرة الـبــاحــث على
وضع صورة تذكارية له ،و"الروب"
الخاص به على مقعده الخالي.
وأك ــد د .مـحـمــود زك ــي ،رئيس
الجامعة ،في حديث نقلته "سكاي
نيوز عربية" ،أمــس ،أن الجامعة
استجابت لطلب مناقشة الرسالة؛
ً
تقديرا لمجهود الباحث.

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

حــالــة بسبب أم ــراض القلب واألوع ـيــة الدموية
و 638حالة بسبب السرطان ،ومعظم الوفيات
كــانــت ت ـحــرص عـلــى ت ـن ــاول ال ـع ـشــاء بــال ـخــارج،
بنسبة وصلت إلى  95في المئة تقريبا.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:21

العظمى 28

الشروق

05:41

الصغرى 15

الظهر

11:53

العصر

03:23

المغرب

06:05

ً
أعلى مد  00:39صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:09ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:15صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:23

 07:40م 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 :

