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جلسة غير مسبوقة

ً
َ
الحكومة أدت القسم بمقاطعة  30نائبا ...وإقرار  5قوانين وإسقاط «العفو الشامل»
• إعالن خلو مقعد الداهوم بال تصويت • إلغاء الحبس االحتياطي في قضايا الرأي
• الغانم :سأوضح تفاصيل األغلبية الخاصة بالتصويت على تأجيل استجوابات الخالد في الجلسة المقبلة
َّ
• رئيس الوزراء :األمير وقع مرسوم مكافأة الصفوف األولى ...وأبارك للمجلسين إنجازاتهما

محليات

١٠
العلي للخريجين :تطبيق
القانون على الجميع
بمسطرة واحدة

اقتصاد

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

إلغاء جلسة اليوم

17

ف ــي جـلـســة غـيــر مـسـبــوقــة ،سـيــذكــرهــا تــاريــخ
ً
مجلس األمة كثيرا ،سواء من حيث عدد حضورها
الـ  ،33أو مالبسات انعقادها ،أو مقاطعاتها ،أو ما
شهدته من أداء قسم الحكومة الذي تداعى نواب
ً
كثيرون لمنعه ،أو ما تقدمها من مشادات ،فضال
عما سيتمخض عنها من تطورات قد تصل إلى
حد «عدم التعاون» مع رئيسي السلطتين ،من جهة
المقاطعين ،أقر مجلس األمة خمسة قوانين ،في
مقدمتها إلـغــاء الحبس االحتياطي فــي قضايا
الرأي ،وإسقاط «العفو الشامل» من حيث المبدأ.
ً
ووس ــط مـقــاطـعــة  30نــائـبــا لـهــا فــي بــدايـتـهــا،
وعقب تأدية الحكومة اليمين الدستورية ،أعلن
رئيس المجلس مرزوق الغانم بدون تصويت خلو
مقعد النائب الذي أبطلت المحكمة الدستورية
عـضــويـتــه د .ب ــدر ال ــداه ــوم ،ثـ ُـم بــرفــع األيـ ــدي تم
تأجيل مناقشة أي استجواب ق ِّدم أو سيقدم إلى
رئيس الــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،بناء
على طلبه ،إلى ما بعد نهاية دور االنعقاد الثاني،
أي إلى أكتوبر  2022موعد انطالق الدور الثالث.
وقـ ــال ال ـغــانــم ،خ ــال الـجـلـســة ،إن األغـلـبـيــة
الـ ـخ ــاص ــة بــال ـت ـصــويــت ع ـل ــى تــأجـيــل 02

واف ـ ــق م ـج ـلــس األم ـ ــة ع ـلــى إلـ ـغ ــاء الـجـلـســة
التكميلية التي كانت مقررة اليوم الستكمال
جدول األعمال.
وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم ،قبيل
رف ــع جـلـســة أم ــس« :ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى طـلــب ع ــدد من
ُ
ً
الغد (اليوم)» ،مشيرا إلى
النواب تلغى جلسة ُ َ
أن الجلسة المقبلة ستعقد في  13أبريل المقبل.

الخرافي :رحلة «زين» في
االستدامة َّغيرت النظام البيئي
الرقمي لصناعة االتصاالت
بأسواق الشرق األوسط

رفض طلب «األموال العامة»

«استجوابات الرئيس» وقود معركة الحليلة والشالحي

ً
ً
شهدت جلسة أمس سجاال نيابيا
كــاد يصل إلــى حــد التشابك باأليدي
لوال تدخل بعض النواب في اللحظات
األخ ـيــرة ،إذ انطلقت شــرارتــه بعد أن

الفضالة للحكومة :قسمكم
مجروح وال يعطيكم شرعية
دعا النواب إلى تقديم استقالة جماعية وتسجيل موقف
في مداخلة قوية له بجلسة أمس ،قال النائب
يوسف الفضالة« :يا حكومة؛ هل أنتم راضون
عن قسمكم أمام أقلية نيابية؟ وهل هذا مقبول
لديكم في ظل تواجد الثكنة العسكرية؟».

المادتان  84من الدستور
و 18من الالئحة
اسـتـنــد الــرئـیــس الـغــانــم فــي إعــانــه
خلو مقعد د .بدر الداهوم ،الذي أبطلت
المحكمة الــدسـتــوریــة عـضــویـتــه ،إلــى
ال ـمــادة  84مــن الــدسـتــور ،وال ـمــادة 18
من الالئحة الداخلية للمجلس ،التي
ت ـنــص ع ـلــى أنـ ــه «إذا خ ــا م ـحــل أحــد
أعضاء مجلس األمة قبل نهاية مدته،
ألي سبب من األسباب ،أعلن المجلس
ذل ــك ،وعـلــى رئـیــس المجلس أن یبلغ
ً
رئیس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو،
ً
النتخاب عضو آخــر ،وفقا للمادة 84
من الدستور».

وأك ـ ــد ال ـف ـضــالــة أن «ه ـ ــذا ال ـق ـســم م ـجــروح
ً
وم ـهــزوز ال يعطي شرعية للحكومة» ،داعـيــا
النواب للحضور وتسجيل موقف بما في ذلك
االستقالة الجماعية.

قوانين الجلسة
• «دعم وضمان وتمويل البنوك المحلية
للعمالء المتضررين مــن تداعيات أزمــة
كورونا» ...وأقر في المداولتين.
• «تــأج ـيــل أق ـس ــاط ال ـق ــروض ومـعــالـجــة
اآلث ــار المترتبة عـلــى انـتـشــار ال ــوب ــاء»...
بمداولتين.
• «تعديل قانون اإلجراءات والمحاكمات
الجزائية بشأن حرية التعبير «الحبس
االحتياطي» ...بمداولتين.
ُ
• قانون اإلعالم المرئي والمسموع ،أقر
في المداولة األولى.
• «المطبوعات والنشر» ...بمداولة أولى.
وف ــي ال ـم ـقــابــل ،رف ــض الـمـجـلــس قــانــون
العفو الشامل من حيث المبدأ ،ورفع من
جدول األعمال.

ص ـ ــوت ال ـم ـج ـلــس ع ـل ــى ط ـل ــب رئ ـيــس
مجلس ا لـ ــوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد «تأجيل االستجوابات المقدمة
والمزمع تقديمها له إلى ما بعد نهاية

استجواب لوزير الصحة
من مطيع وبوصليب
قـ ـ ــدم الـ ـن ــائـ ـب ــان د .أحـ ـم ــد مـطـيــع
ً
وسعود بوصليب ،أمــس ،استجوابا
لوزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح
من ثالثة محاور تتضمن عجز الوزارة
في مواجهة جائحة «كورونا» ،والفساد
اإلداري وال ـم ــال ــي بـ ــالـ ــوزارة ،وغ ـيــاب
الـ ـج ــدي ــة فـ ــي الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـس ـل ـطــة
التشريعية.

ُّ
تمسك حكومي
بمعاقبة صاحب «القناة»
على آراء ضيفه
خالل تصويت المجلس على المداولة
األولـ ــى ب ـشــأن اق ـتــراحــي تـعــديــل بعض
أحكام القانون  61لسنة ( 2007اإلعالم
المرئي والمسموع) ،أبدى وزير اإلعالم
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن
ال ـم ـط ـي ــري رفـ ــض ال ـح ـك ــوم ــة لـلـتـعــديــل
ال ــذي يـنــص عـلــى أن تـقـتـصــر الـعـقــوبــة
على الضيف فقط أثناء البث المباشر،
ً
مـسـتــدركــا« :لـكــن يـجــب أن تـكــون هناك
مشاركة وتضامن مــن صــاحــب القناة،
أو صاحب البث مع الضيف».

جابر» ...شهر
بجسر
السيارات
«تطعيم
ً
١١
للتنفيذ و 5آالف لقاح يوميا

اقتصاديات
بورصة الكويت
مستوفية لمعايير
الترقية لـ «األسواق
المتقدمة» عدا «»ccp

الهاشل :نحتاج
إلى خطة شاملة
لتنويع اقتصادنا وخلق
الوظائف
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دور االنعقاد الثاني» ،حيث قال النائب
صالح الشالحي« :بفلوس شريتهم،
ق ـس ــم ب ــال ـل ــه ف ـي ـنــا ح ـ ــرة ه ـ ــذه ب ـلــدنــا،
نشتريها ونشتري شواربكم02 ،

رفض المجلس رسالة واردة من مقرر لجنة
حسن
حماية األموال العامة البرلمانية النائب د.
َ
جوهر ،الذي طلب فيها تكليف اللجنة دراسة
مــوضــوعــات «ص ـن ــدوق ال ـج ـيــش ،وال ـص ـنــدوق
الماليزي ،واإليداعات ،والتحويالت ،والتأمينات،
ويــوروفــاي ـتــر ،وال ــراف ــال ،والـنـصــب ال ـع ـقــاري»،
وإ حــا لــة المستندات المتعلقة بها فــي فترات
سابقة إلى اللجنة لتقديم تقرير متكامل عنها.

اقتصاد

١٦
«وربة» 2020 :عام مفصلي
نمو مستمر وتحول رقمي

ةديرجلا

•
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األمير وولي العهد يستقبالن المحمد والنواف والصقر

ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس
اس ـت ـق ـبــل ص ــاح ــب الـسـمــو
أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ن ــواف
األحمد ،بقصر بيان ،صباح
أم ـ ــس ،س ـم ــو ال ـش ـي ــخ نــاصــر
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــد ،ونـ ـ ــائـ ـ ــب رئـ ـي ــس
الحرس الوطني الفريق أول
م .الشيخ أحمد النواف.
كـ ـ ـم ـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل سـ ـ ـم ـ ــوه،
رئيس غرفة تجارة وصناعة
الكويت محمد جاسم الصقر.
بدوره ،استقبل سمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد
ب ـق ـصــر ب ـي ــان أي ـض ــا ك ــا مــن
ال ـم ـح ـمــد وال ـ ـنـ ــواف ورئ ـيــس
م ـج ـلــس إدارة غ ــر ف ــة ت ـجــارة
وصناعة الكويت.

ً
صاحب السمو مستقبال رئيس غرفة التجارة أمس

مرسوم بتشكيل مجلس األمن
الوطني برئاسة ولي العهد
صدر مرسوم بتشكيل مجلس األمن الوطني ،برئاسة سمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
ً
ووفقا للمرسوم ،الذي نشر في الجريدة الرسمية ،فإن المجلس
ضــم فــي عضويته سمو رئيس الـحــرس الوطني الشيخ سالم
الـعـلــي ،ونــائــب رئـيــس الـحــرس الشيخ أحـمــد ال ـنــواف ،ورئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ،ووزير الخارجية وزير
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء الشيخ أحـمــد الـنــاصــر ،ووزيــر
الــداخـلـيــة الـشـيــخ ثــامــر الـعـلــي ،ووزي ــر الـمــالـيــة خليفة حـمــادة،
ورئيس جهاز األمن الوطني.

ً
ولي العهد مستقبال محمد الصقر أمس

وزير الخارجية :ماضون في سداد
 300مليون دوالر لدعم سورية

النواف :الوصول للتميز بالقيادة
والجاهزية والقوة االحترافية

ّ
شارك بمؤتمر بروكسل وتمنى المساهمة في تخفيف معاناة السوريين الحرس الوطني دشن الوثيقة التوجيهية « »2025تحت شعار «حماية وسند»
أكــد وزي ــر الخارجية وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ال ـش ـيــخ د .أح ـمــد ال ـنــاصــر أن
ت ـع ـه ــد الـ ـك ــوي ــت فـ ــي مــؤت ـمــر
ب ــروك ـس ــل ل ـع ــام  2019بــدعــم
ســوريــة ،والـبــالــغ  300مليون
دوالر ،لـ ـم ــدة ث ـ ــاث س ـن ــوات
(لألعوام  2019و 2020و)2021
جار تنفيذه بوتيرة مناسبة،
ق ــائ ــا" :إن ـن ــا م ـل ـتــزمــون تـمــام
االلتزام باستيفاء التزاماتنا
الـمـعـلـنــة ض ـمــن ذل ــك التعهد
لعام ."2021
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر ،ف ــي
ك ـل ـمــة ل ــه خـ ــال ت ــرؤس ــه وفــد
الكويت إلــى مؤتمر بروكسل
الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس ل ـ ــدع ـ ــم م ـس ـت ـق ـبــل
سـ ــوريـ ــة وال ـم ـن ـط ـق ــة ،وال ـ ــذي
عقدت أعماله أمس عبر تقنية
االتصال المرئي والمسموع،
أن الكويت تؤمن إيمانا مطلقا
بأن الوضع في سورية أصبح

أك ـث ــر ت ـع ـق ـيــدا ب ـس ـبــب تــدخــل
األطــراف الخارجية من جهة،
والـصـعــوبــات الـتــي تواجهها
محادثات السالم التي ترعاها
األمم المتحدة من جهة أخرى.
وت ــاب ــع" :ن ــأم ــل أن تـســاهــم
مخرجات هذا المؤتمر الهام
ف ـ ــي ال ـت ـخ ـف ـي ــف م ـ ــن م ـع ــان ــاة
ال ـش ـع ــب الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـش ـق ـيــق،
ال سـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا أن غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب ا ل ـ ـحـ ــل
السياسي يدعونا إلى العمل
ع ـل ــى إي ـ ـجـ ــاد حـ ـل ــول سـلـمـيــة
تنهي الصراع السوري ،مجددا
تأكيد الكويت على أنه ال يمكن
أن يـكــون هـنــاك حــل عسكري
ل ــأزم ــة الـ ـس ــوري ــة ،ح ـي ــث إن
ال ـحــل ال ـنــاجــع وال ــوح ـي ــد هو
حل سياسي شامل وفقا لقرار
مجلس األمن رقم  ،2254وبيان
جنيف  1لعام  ،2012آمــا أن
توفر مخرجات المؤتمر نتائج
ملموسة تسهم فــي التوصل

أحمد الناصر

إلى سالم مستدام ومصالحة
حقيقية بين أ طـيــاف الشعب
السوري الشقيق".
وأفـ ـ ـ ــاد ب ــأن ــه ط ـ ـ ــرأت خ ــال
الـسـنــوات الـعـشــر المنصرمة
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك ـ ــات
وال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات ال ـم ـن ــاه ـض ــة

لحقوق اإلنسان والمناهضة
كــذلــك لـلـقــوانـيــن الــدول ـيــة في
ه ــذا الـ ـش ــأن ،م ـمــا تـسـبــب في
معاناة إنسانية هائلة للشعب
ال ـس ــوري الـشـقـيــق ،الف ـتــا إلــى
أن أزمــة الالجئين السوريين
تـ ـع ــد أك ـ ـبـ ــر أزمـ ـ ـ ــة ل ـ ـجـ ــوء فــي
ال ـعــالــم ،حـيــث يــوجــد حــوالــي
 5.6م ــايـ ـي ــن الجـ ـ ــئ س ـ ــوري
مسجل في المنطقة ،وحوالي
 6.2ماليين شخص نازح في
الداخل السوري.
ونـ ـ ـق ـ ــل الـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ت ـح ـي ــات
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت أم ـ ـ ـيـ ـ ــرا وحـ ـك ــوم ــة
وشعبا ،والتقدير لجهود كل
من االتـحــاد األوروب ــي واألمــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة فـ ـ ــي رئ ــاس ـت ـه ـم ــا
المشتركة وتنظيمهما لهذا
المؤتمر الهام الذي يهدف إلى
ا لـعـمــل عـلــى تخفيف معاناة
الشعب السوري الشقيق.

الظفيري :ملتزمون بتعطيل مصادر تمويل اإلرهاب
ترأس وفد الكويت باجتماع المجموعة المصغرة للتحالف ضد «داعش»
أكـ ــد ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة،
السفير مجدي الظفيري ،التزام
الكويت بتعطيل مصادر تمويل
ما يسمى بتنظيم داعش وقدرته
ع ـلــى ال ـق ـي ــام ب ــأع ـم ــال إره ــاب ـي ــة،
وتـ ـب ــادل ال ـم ـع ـلــومــات الـمـتـعـلـقــة
ب ـ ــاإلره ـ ــاب ،وع ـ ـ ــودة الـمـقــاتـلـيــن
األجــانــب إلــى بــادهــم وتأهيلهم
وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم،
إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى دع ـ ـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق فــي
االنتقال إلى مرحلة إعادة اإلعمار
المستدام.
ج ــاء ذل ــك خ ــال كـلـمــة ألـقــاهــا
الظفيري في اجتماع المجموعة
ال ـ ــوزاري ـ ــة ال ـم ـص ـغ ــرة لـلـتـحــالــف
الــدولــي ضــد "داعـ ــش" ال ــذي عقد
أعـمــالــه بـطــريـقــة افـتــراضـيــة عبر
االتـ ـص ــال ال ـم ــرئ ــي م ـس ــاء أم ــس،
ب ــدع ــوة م ـش ـتــركــة م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة وبلجيكا ،وذلك في إطار
مواصلة الجهود الدولية لمحاربة
ما يسمى بتنظيم داعــش ،ودعم

نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري

أمن واستقرار المناطق المحررة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـظـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــري إنـ ـ ـ ـ ــه م ــن
دواعـ ـ ــي سـ ـ ــروري أن أشـ ـ ــارك في
ه ـ ــذا االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ـ ــذي ج ـ ــاء فــي
الــوقــت الـمـنــاســب لمناقشة آخــر
ا لـمـسـتـجــدات المتعلقة بجهود

وتعاون التحالف الدولي.
وأض ـ ــاف :ه ـنــاك خـطــر يــواجــه
مناطق الـصــراع بسبب التفاوت
ف ــي ح ــرص ال ـب ـل ــدان ع ـلــى إع ــادة
المواطنين مــن مناطق الـصــراع
إل ـ ــى ب ـل ــد ال ـم ـن ـش ــأ ،ل ــذل ــك أجـ ــدد

نائب وزير الخارجية تفقد لجان
اختبار الملحقين الدبلوماسيين
تفقد نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة رئـيــس لجنة
اإلش ــراف على اختبارات المتقدمين لوظيفة
الملحق الدبلوماسي السفير مجدي الظفيري،
أمــس ،لجان االخـتـبــار للمتقدمين للعمل في
ال ــوزارة بوظيفة ملحق دبـلــومــاســي ،فــي مقر
معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي
الكويتي.
واطمأن السفير الظفيري خالل الجولة على
سـيــر االخ ـت ـب ــارات ،متمنيا الـتــوفـيــق لجميع
المتقدمين.
ورافق نائب وزير الخارجية ،خالل الزيارة،

أعضاء اللجنة وهم المدير العام لمعهد سعود
الناصر الصباح السفير عبدالعزيز الشارخ،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب
ال ــوزي ــر الـسـفـيــر أي ـهــم الـعـمــر ،ومـســاعــد وزيــر
الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير صالح
اللوغاني ،ومساعد وزير الخارجية للشؤون
القانونية السفير غانم الغانم ،ومساعد وزير
الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي
الوزير المفوض ناصر الصبيح ،ونائب مساعد
وزير الخارجية للشؤون القانونية المستشار
سالم الشبلي.

ال ـ ــدع ـ ــوة إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـع ــادة هـ ــؤالء
الـمـقــاتـلـيــن وإعـ ـ ــادة دم ـج ـهــم في
م ـج ـت ـم ـعــات ـهــم ب ـع ــد خ ـضــوع ـهــم
ل ـبــرامــج إع ـ ــادة تــأه ـيــل تسبقها
محاكمات في بلدانهم األصلية.
وق ـ ـ ـ ــال :لـ ـق ــد حـ ـق ــق ال ـت ـح ــال ــف
إنجازات كبيرة في المعركة ضد
اإلرهاب وضد ما يسمى بتنظيم
داع ــش بـشـكــل خ ــاص ،وف ــي هــذا
السياق أستذكر مساهمات الدول
األعضاء في الحفاظ على الوحدة
والـقــوة ضــد اإلره ــاب وتداعياته
الخطيرة.
وخ ـت ــم ب ـقــولــه :ب ــال ـت ــوازي مع
ال ـت ـعــاون األم ـن ــي الـمـشـتــرك بين
أع ـض ــاء ال ـت ـحــالــف ّ
أود أن أؤك ــد
أهـمـيــة إصـ ــدار ق ــرار مــن مجلس
األم ــن ال ــدول ــي يــدعــو الـ ــدول إلــى
اس ـت ـع ــادة رع ــاي ــاه ــا ،م ـمــا يكمل
حربنا ضد اإلرهاب.
وضـ ــم ال ــوف ــد ال ـكــوي ـتــي ال ــذي
تــرأســه الظفيري ،فــي االجـتـمــاع،
مساعد وزيــر الخارجية لشؤون
مكتب نائب الوزير السفير أيهم
العمر ،ومساعد وزير الخارجية
لشؤون التنمية والتعاون الدولي
الوزير المفوض ناصر الصبيح.

ً
النواف متسلما الوثيقة بحضور الرفاعي

●

محمد الشرهان

ّ
دشـ ـ ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ــرس
ال ــوطـ ـن ــي ،ال ـف ــري ــق أول مـتـقــاعــد
ال ـش ـيــخ أح ـمــد الـ ـن ــواف ،الــوثـيـقــة
التوجيهية للحرس " "2025تحت
شعار "حماية وسند".
وقــال النواف ،في كلمة ألقاها
خــال حفل الـتــدشـيــن ،نيابة عن
رئيس الحرس سمو الشيخ سالم
ال ـع ـلــي ،أعـ ــرب فـيـهــا ع ــن خــالــص
االع ـ ـتـ ــزاز وال ـت ـق ــدي ــر ل ـ ــدور ق ــادة
وضـبــاط الـحــرس وجهودهم في
تنفيذ اسـتــراتـيـجـيــاتــه وخططه
الخمسية بكل تفان وإخالص في
سبيل تحقيق أهدافه المنشودة،
ورؤيته المتمثلة بتحقيق أعلى
درجــات التميز من خالل القيادة
والجاهزية التامة والقوة عالية
االحترافية.
وخ ـ ـ ــاط ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواف ضـ ـب ــاط
الحرس قائال إن "قـيــادة الحرس
تـثـمــن ج ـهــودكــم ب ـن ـجــاح الـخـطــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األولـ ـ ـ ــى وال ـت ــي

كانت تحمل شعار (األمن أساس
التنمية)" ،مستطردا" :كما تشكر
دوركــم الفعال بتخطيط وتنفيذ
ال ـخ ـطــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـثــانـيــة
(األمن أوال)".
وت ـ ــاب ـ ــع" :تـ ــدش ـ ـيـ ــن ال ــوث ـي ـق ــة
الـتــوجـيـهـيــة وش ـعــارهــا "حـمــايــة
وسـ ـن ــد" ،ت ــأت ــي إي ـم ــان ــا بــأهـمـيــة
التخطيط في دعم مهام وواجبات
ال ـ ـحـ ــرس وصـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى تـحـقـيــق
أه ـ ــداف ـ ــه ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع ال ـج ــائ ـح ــة
الصحية الـتــي الت ــزال تــؤثــر على
ج ـم ـي ــع دول الـ ـع ــال ــم س ـيــاس ـيــا
واقتصاديا واجتماعيا" ،مردفا:
"هنا يبرز الــدور الكبير للحرس
فــي دعــم وإسـنــاد وزارت ــي الدفاع
والــداخـلـيــة ،وقــوة اإلطـفــاء العام،
ووزارات و م ــؤ سـ ـس ــات ا ل ــدو ل ــة
ال ـم ــدن ـي ــة ألداء واجـ ـب ــاتـ ـه ــم فــي
مواجهة تداعيات هذه الجائحة،
وت ـن ـف ـي ــذ ال ـ ـقـ ــانـ ــون والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات
المتعلقة بحماية الوطن وسالمة
مواطنيه".
وأوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواف ال ـ ـ ـقـ ـ ــادة

جلسة غير...
استجوابات رئيس الحكومة تحققت« ،وسأوضح تفاصيلها
ً
بــالـجـلـســة الـ ـق ــادم ــة» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن «ه ـن ــاك م ــن ي ـق ــول إن
ً
التصويت كان  29عضوا من  ،33وهــذا كان أثناء المشادة
التي حدثت لألسف ،لكن األمين العام أبلغني أن ذلك الرقم
غير سليم ،فالموجود بالمضبطة هو السليم وسترونه في
ً
تسجيل الجلسة ،وهو  33عضوا من  ،34وهذه هي األغلبية
الخاصة».
قــرار تأجيل استجوابات الخالد شمل استجواب النائبين
ً
محمد المطير وحمدان العازمي الذي كان مدرجا على جدول
أعمال الجلسة ،وكذلك االستجواب الذي قدمه أمس األول النواب
مهند الساير وحسن جوهر ومهلهل المضف ،واآلخر الذي قدمه
بعد رفع جلسة أمس النائب مساعد العارضي.
ورغــم أن الجلسة شهدت في بدايتها إسقاط قانون العفو
الشامل من حيث المبدأ ،فــإن عجلة اإلنجاز التشريعي دارت
ً
خــال ـهــا أخـ ـي ــرا ،إذ تـمـكــن الـمـجـلــس م ــن إق ـ ــرار  3قــوان ـيــن في
المداولتين هي «دعم وتمويل العمالء المتضررين» من أصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة ،وتأجيل أقساط
كــل أن ــواع الـقــروض مــدة  6أشـهــر ،وإلـغــاء الحبس االحتياطي

والضباط بالمشاركة في التطوير
ال ـش ــام ــل الـ ـ ــذي ي ـس ـل ـكــه ال ـح ــرس
ً
لتحديث آلية العمل ،وفقا لنهجه
االستراتيجي.
من جهته ،تقدم وكيل الحرس
الفريق الركن ،م .هاشم الرفاعي،
بأسمى آي ــات الشكر لسمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد ،الذي
أرس ــى اللبنات األول ــى النطالقة
أول خـطــة اسـتــراتـيـجـيــة أطلقها
ال ـح ــرس ف ــي  2010ت ـحــت شـعــار
"األم ــن أس ــاس التنمية" ،موجها
ال ـش ـكــر أي ـض ــا إلـ ــى ف ــري ــق إعـ ــداد
ال ــوث ـي ـق ــة ال ـتــوج ـي ـه ـيــة "،"2025
ً
تـ ـق ــدي ــرا ل ـج ـه ــوده ــم وحــرص ـهــم
عـ ـل ــى إن ـ ـجـ ــازهـ ــا رغـ ـ ــم ال ـ ـظـ ــروف
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي نـ ـم ــر ب ـه ــا،
بسبب األزم ــة الصحية الناتجة
ع ــن "ك ـ ــورون ـ ــا" ،الف ـت ــا إلـ ــى ق ـيــام
ال ـ ـحـ ــرس ب ــال ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـه ــام
األم ـن ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة ،وت ـقــديــم
الــدعــم واإلس ـن ــاد لـجـهــات الــدولــة
المختلفة.
من جانبه ،ألقى رئيس فريق

إع ـ ـ ــداد ال ـخ ـط ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
الـعـقـيــد الــركــن فــايــز س ـعــد ،كلمة
أشـ ـ ـ ـ ــار خـ ــال ـ ـهـ ــا إلـ ـ ـ ــى الـ ـجـ ـه ــود
ال ـج ـم ــاع ـي ــة والـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـش ـتــرك
فـ ـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد وثـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــرس
االستراتيجية الثالثة "."2025
وأشــار إلى أن "رؤيتها نصت
على أن يكون الحرس هو جهاز
الـحـمــايــة واإلس ـن ــاد الـنــوعــي من
خــال قـيــادة تشاركية وجاهزية
ت ـ ــام ـ ــة وقـ ـ ـ ـ ــوة نـ ـخـ ـب ــوي ــة ع ــال ـي ــة
االحـتــراف تتمثل في االستجابة
السريعة والفعالة بإسناد األجهزة
ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة ف ــي حـفــظ
األمن ،ودعم خطط وأهداف الدفاع
الوطني ،وإسناد أجهزة الدولة،
ً
سعيا لتحقيق الـهــدف الوطني،
وهـ ـ ــو حـ ـم ــاي ــة س ـ ـيـ ــادة ال ـك ــوي ــت
وشرعيتها ودستورها وشعبها".

فــي قضايا النشر ،فــي وقــت اكتفى بــإقــرار تعديالت «المرئي
والمسموع والمطبوعات والنشر» في مداولة واحدة.
مــن جانبه ،قــال الخالد« :أب ــارك للمجلس والحكومة مــا تم
ً
إن ـج ــازه مــن قــوانـيــن ال ـيــوم ( أمـ ــس)» ،مـضـيـفــا أن ــه «ت ــم إرس ــال
برنامج عمل الحكومة إلى المجلس ،وأبشر بأن سمو األمير
وقع مرسوم مكافأة الصفوف األولى ،وسنسارع في إنجازها
لهذه الفئة المستحقة».
09-04

«استجوابات الرئيس» وقود معركة...
والله ما واحد منكم رجال».
وف ــور ذلــك اعـتــرض الـنــائـبــان سلمان الحليلة وعبدالله
الـطــريـجــي م ــرددي ــن :اح ـت ــرم نـفـســك ،اح ـت ــرم نـفـســك ،لينزل
ً
الشالحي من على المنصة متجها إلى الحليلة بعد تبادل
ً
الشتائم بينهما ،غير أن نوابا تدخلوا في اللحظات األخيرة
وحــالــوا دون وقــوع التشابك بين النائبين ،قبل أن يسقط
ً
الحليلة أرضا.

ةديرجلا
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محليات
تجديد تراخيص
تفعيل
العاملة»:
«القوى
ً
العمالة المنزلية ...آليا
مكاتب
ً

«إضافة خدمات جديدة تباعا مثل تراخيص المزاولة والتعديل واإللغاء»
جورج عاطف

ً
 80دينارا
راتب العمالة
اإلثيوبية...
و«الخارجية»
ّ
تعطل
استقدامها

الدخنان

عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" ،أن الهيئة
ال ـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة ،أطلقت
خدمتي التجديد اآللي لتراخيص
مكاتب استقدام العمالة المنزلية
ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة ،وإصـ ـ ـ ـ ــدار ال ــرخ ــص
الجديدة "أول مرة" لتكون متاحة
عبر الموقع اإللكتروني للهيئة
عقب توقف ناهز ثالثة أشهر.
ً
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر "ال ـ ـق ـ ــوى
العاملة" ،فإن ثمة بعض أصحاب
ال ـم ـك ــات ــب الـ ـتـ ـق ــى ،أم ـ ـ ــس ،مــديــر
الـهـيـئــة أحـمــد ال ـمــوســى ،ونــائـبــه
لشؤون الموارد البشرية والمالية
باإلنابة مرزوق العتيبي ،ومديرة
إدارة تقنية المعلومات في الهيئة
المهندسة رباب العصيمي ،الذين
ً
ً
أبدوا تعاونا واسعا مع مطالبات
الـمـكــاتــب الـتــي ج ــاء عـلــى رأسـهــا
ت ـجــديــد ال ـتــراخ ـيــص الـمـنـتـهـيــة،
ألن ـه ــا أك ـب ــر ال ـص ـع ــوب ــات ،وأب ــرز

خالل الطلب على هذه العمالة.

الـمـعــوقــات ال ـتــي تــواجــه ال ـســواد
األعظم من المكاتب ،وتتسبب في
تعطيل عملية استقدام العمالة
الـمـنــزلـيــة م ــن ال ـ ــدول ال ـم ـصــدرة،
ووقـ ـ ـ ـ ـ ــف اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـتـ ــأش ـ ـيـ ــرات
الجديدة.

العمالة اإلثيوبية

التسهيل على المكاتب
وأك ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر ،أن ثـمــة
خــدمــات أخــرى جــديــدة ،خاصة
بـ ـمـ ـك ــات ــب اس ـ ـت ـ ـقـ ــدام ال ـع ـم ــال ــة
المنزلية ،سوف تدخل الخدمة
ً
تباعا ،منها إص ــدار تراخيص
ال ـم ــزاول ــة وال ـت ـعــديــل واإلل ـغ ــاء،
الفـتــة إل ــى أن "ال ـق ــوى الـعــامـلــة"
ارت ــأت ال ـبــدء بخدمتي تجديد
الرخص المنتهية والترخيص
ً
أول مـ ـ ــرة ،ت ـس ـه ـيــا ألص ـح ــاب
المكاتب خــال الـفـتــرة الراهنة

خالد الدخنان

وسـ ــط الـ ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة
الـتــي تـمــر بـهــا ال ـب ــاد ،لضمان
عدم تعطل أو توقف أنشطتهم،
ً
السيما تزامنا مــع قــرب حلول
شهر رمضان المبارك الذي يكثر

في موضوع آخــر ،دعــا رئيس
اتـحــاد مكاتب اسـتـقــدام العمالة
المنزلية خــالــد الــدخـنــان ،وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ــى سـ ــرعـ ــة ال ـب ــت
واالنـ ـتـ ـه ــاء م ــن م ــذك ــرة الـتـفــاهــم
الـ ـخ ــاص ــة ب ــاسـ ـتـ ـق ــدام ال ـع ـم ــال ــة
ً
الـمـنــزلـيــة اإلث ـيــوب ـيــة ،خـصــوصــا
ع ـقــب مــواف ـقــة أديـ ــس أب ــاب ــا على
الـمـطــالـبــات كــافــة الـتــي طرحتها
ً
الـكــويــت ،مــؤكــدا أن اعـتـمــاد هــذه
المذكرة وما يتبعها من السماح
ب ــاس ـت ـق ــدام ال ـع ـم ــال ــة اإلث ـيــوب ـيــة
ً
يحدث توازنا في السوق ،ويسد
مشكلة نقص هــذه العمالة التي
ً
نعانيها حاليا.
وأوضــح الدخنان لـ"الجريدة"

أن االتحاد اتفق ونظيره اإلثيوبي
ع ـلــى ت ـكــال ـيــف االسـ ـتـ ـق ــدام الـتــي
سوف تترواح ما بين  400و500
ديـنــار عــن العاملة (غـيــر مضاف
إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـمـ ـص ــروف ــات ال ـخ ــاص ــة
بمنصة بالسالمة) ،كما تم االتفاق
على أن يكون الراتب الشهري 80
ً
ً
مستغربا تعطل ّ
البت في
دينارا،
الـمــذكــرة مــن جــانــب "الـخــارجـيــة"
ط ـ ـ ــوال الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،رغ ــم
مـ ـن ــاش ــدات االت ـ ـحـ ــاد ال ـم ـت ـك ــررة
بسرعة إنجازها.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ش ـ ـكـ ــر الـ ــدخ ـ ـنـ ــان
"ال ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة" ع ـل ــى ســرعــة
اال سـتـجــا بــة لمطالبات المكاتب
ب ـجــديــد تــراخ ـي ـص ـهــا ،م ــن خــال
إطـ ـ ــاق خ ــدم ــة ال ـت ـج ــدي ــد اآللـ ــي،
السيما أن ثمة مكاتب عدة انتهت
تراخيصها منذ فترة ولم يتسن
لها التجديد.

«التربية» :بنك معلومات على «تيمز» لطلبة الـ 12
●

فهد الرمضان

أكد وكيل وزارة التربية باإلنابة
ف ـي ـصــل ال ـم ـق ـص ـيــد ،أن ق ـطــاعــات
ال ـ ـ ـ ــوزارة ال ـم ـخ ـت ـصــة ت ـع ـمــل بكل
طاقاتها من أجل سرعة االنتهاء
مــن تجهيز متطلبات اختبارات
الصف الثاني عشر ،موضحا أن
ال ـ ــوزارة سـتـضــع بـنــك معلومات
للطلبة في منصة "تيمز" لتحقيق
االستفادة القصوى منه ،إضافة
إلى نماذج االختبارات المتوافرة
بكل المواد الدراسية.
وق ــال المقصيد ،فــي تصريح،
ع ـق ــب ت ــرؤس ــه اج ـت ـم ــاع مـجـلــس
الـ ــوكـ ــاء أم ـ ـ ــس ،ان ـ ــه تـ ــم تــوج ـيــه
قطاعات المنشآت والتعليم العام
واالداري ـ ـ ـ ـ ــة ل ـم ــواص ـل ــة ج ـهــودهــا
لالنتهاء من االستعدادات الخاصة
بــاالخ ـت ـبــارات ،الفـتــا ال ــى أن هــذه
القطاعات ستقدم تقارير اسبوعية
حول نسب انجازها.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ــال
االجتماع تكليف "التعليم العام"
بسرعة تحديد أسـمــاء الـمــدارس
المتوسطة التي ستدخل كمقار
الخ ـت ـب ــارات ال ـ ـ  ،12مــوض ـحــا أن
جميع المدارس الثانوية ستكون
م ـ ـقـ ــار اخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات ،وس ـت ـض ــاف
إليها الـمــدارس المتوسطة التي

جانب من اجتماع منطقة حولي التعليمية أمس
سيحددها "التعليم العام".
وذك ــر أن ــه سـيـتــم بـعــد تحديد
أسماء المدارس المتوسطة تقديم
كشوفا إلــى وزارة الصحة ،إذ تم
االتفاق على أن تتولى "الصحة"
ت ــوفـ ـي ــر مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـع ـ ـيـ ــادات
الـ ـم ــدرسـ ـي ــة وم ـم ــرض ـي ــن اث ـن ـيــن
ب ـكــل م ــدرس ــة ،وأجـ ـه ــزة ال ـح ــرارة
والمعقمات والـكـمــامــات ،مشيرا
الى ان التعاون مع "الصحة" أمر
أساسي في عمل فرق "التربية".
وأوضـ ـ ـ ــح ان ـ ــه س ـي ـتــم تـكـثـيــف
االج ـت ـمــاعــات مــع ف ــرق "الـصـحــة"

تقليص دروس «االختبارات الورقية»
علمت «الجريدة» من مصادرها أن «التربية» تبحث تقليص عدد
الدروس التي ستدخل في اختبارات الصف الـ  12الورقية ،الفتة
إلى أن قطاع التعليم العام أوعز إلى الجهات المختصة ببحث
إمكانية تقليل عدد هذه الدروس بما يتناسب والتعليم عن بعد.

بــا لـمـنــا طــق التعليمية ،وتنظيم
حـلـقــات وورش تــوعـيــة ل ــإدارات
المدرسية والمعلمين لرفع الكفاءة
ف ـي ـمــا ي ـخ ــص ت ـن ـف ـيــذ مـتـطـلـبــات
االشتراطات الصحية بالمدارس.

تعديل االستقاالت
فــي مـجــال آخ ــر ،وبـعــد اعتماد
وزارة ال ـتــرب ـيــة ت ـعــديــل الـتـقــويــم
ال ــدراس ــي ل ـل ـعــام ال ـم ـق ـبــل ،طلبت
المناطق التعليمية من المعلمين
المستقيلين تعديل استقاالتهم
المقدمة وفق المواعيد الجديدة،
حيث أصدر المدير العام لمنطقة
الـ ـجـ ـه ــراء ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ب ــاإلن ــاب ــة
حمد السعيد نشرة عممها على
الـ ـم ــدارس ،وحـصـلــت «ال ـجــريــدة»
ع ـل ــى ن ـس ـخــة م ـن ـه ــا ،ط ـل ــب فـيـهــا
تعديل بداية العام الدراسي المقبل
 2022-2021للمرحلة الثانوية.
وقــال السعيد« :على الراغبين

فـ ــي ت ـع ــدي ــل ط ـل ـب ــات االس ـت ـق ــال ــة
ت ـقــديــم ن ـم ــوذج رق ــم  1م ــن مــركــز
العمل ،موقع من الرئيس المباشر
والرئيس الذي يليه بالسلطة ،على
أن يكون معتمدا من مدير المنطقة
حسب صالحيات التفويض ،ثم
إرســال الطلب إلى قسم اإلجــازات
والــدوام ،حتى يتم تعديل إشعار
وق ـ ــف الـ ــراتـ ــب وم ـخ ــاط ـب ــة إدارة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة الس ـت ـك ـم ــال
اجراءات انهاء الخدمة».
واجـتـمــع مــديــر منطقة حولي
التعليمية ،وليد بن غيث ،صباح
أم ــس ،مــع اللجنة المشتركة مع
منطقة حولي الصحية ،لمناقشة
استعدادات تجهيز مقار اختبارات
الصف الثاني عشر ،التي ستنطلق
يوم  30مايو المقبل.
وقـ ــالـ ــت وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة ،فــي
بيان ،إنه تم طرح أهــداف اللجنة
المشتركة ،التي تكمن في تحديد
 43ل ـج ـنــة بــال ـم ـن ـط ـقــة ،وت ـحــديــد

●

جورج عاطف

أع ـل ــن م ــدي ــر إدارة ال ـش ــؤون
القانونية ،المتحدث الرسمي
لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ذوي
اإلعــاقــة ،مـبــارك ال ـبــداح ،إطــاق
خ ـ ــدم ـ ــة آلـ ـ ـي ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ت ـم ـكــن
المعاقين وذويهم من الدخول
على الموقع االلكتروني وطباعة
شـ ـ ـه ـ ــادات اإلع ـ ــاق ـ ــة "أون ـ ــاي ـ ــن"
ً
قريبا ،دون تكبد عناء الحضور
ال ـش ـخ ـص ــي وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
موعد مسبق.
وق ـ ــال ال ـ ـبـ ــداح ،ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ،إن "الـ ـشـ ـه ــادة الـتــي
ً
س ـي ـتــم ط ـبــاع ـت ـهــا آلـ ـي ــا مـ ــزودة
ّ
بـ ـ ـ "بـ ـ ــاركـ ـ ــود" ي ـم ــك ــن ال ـج ـه ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ك ــاف ــة م ــن الـتـحـقــق
مــن ا لـبـيــا نــات المبينة خاللها
واالطالع على آخر تحديث على
حالة صاحبها".
وأض ــاف أن "الـحـصــول على
ك ـل ـمــة الـ ـم ــرور ل ــاس ـت ـف ــادة من
ً
الخدمة سيكون آليا من خالل
ال ـ ــدخ ـ ــول إل ـ ــى م ــوق ــع ال ـه ـي ـئــة،
م ــن ث ــم فـتــح صـفـحــة الـخــدمــات
اإلل ـ ـك ـ ـت ـ ــرون ـ ـي ـ ــة والـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل
ك ـم ـس ـت ـخ ــدم جـ ــديـ ــد ل ـم ـتــاب ـعــة

مبارك البداح

ال ـح ـصــول ع ـلــى كـلـمــة ال ـم ــرور،
ثـ ــم م ـت ــاب ـع ــة ب ـق ـيــة اإلج ـ ـ ـ ــراءات
ً
على الصفحة تمهيدا لطباعة
الشهادة".
وأك ــد ال ـبــداح ح ــرص الهيئة
ع ـلــى تـسـخـيــر ج ــل ام ـكــانــات ـهــا
إلراحـ ــة أبـنــائـنــا ذوي اإلع ــاق ــة،
وال ـت ـخ ـف ـيــف ع ـلــى الـمــراجـعـيــن
وال ـت ـي ـس ـي ــر ع ـل ـي ـهــم فـ ــي تـلـقــي
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ،والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ع ـلــى
س ــام ـت ـه ــم ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـظـ ــروف
الصحية االستثنائية الراهنة.

«الخدمة المدنية» يرفض تعيين
معلمي «تاريخ» غير كويتيين

توجيه القطاعات لمواصلة جهودها لالنتهاء من االستعداد لالختبارات
ق ــائـ ـم ــة لـ ـف ــري ــق وزارة ال ـص ـحــة
بالمتطلبات الواجب توفرها.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة إل ـ ــى
أن ـ ـ ــه ت ـ ــم االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـ ـل ــى تـشـكـيــل
فرق مصغرة في كل لجنة ،حيث
تتولى هذه اللجان تأمين المبنى
ال ـمــدرســي ،واإلجـ ـ ــراءات الــواجــب
اتباعها فــي توفير االشـتــراطــات
الصحية ،إضافة إلى االتفاق بأن
تتولى منطقة حولي الصحية عقد
ورشة يوم الثالثاء المقبل للفريق
الـتــابــع ل ــ 43لجنة ،لبحث كيفية
الـتـعــامــل وتــأم ـيــن ال ـل ـجــان ،وفقا
لــاشـتــراطــات الصحية ،والدليل
اإلجــرائــي فــي كيفية التعامل مع
جميع الحاالت.
ح ـ ـ ـضـ ـ ــر االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع عـ ـض ــو
اللجنة المشتركة بين «التربية»
و»الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة» م ـ ــدي ـ ــرة ال ـم ـن ـط ـقــة
الصحية د .خلود الفضالة ،وأطباء
منطقة حولي الصحية ،ومديرو
وم ـ ــدي ـ ــرات اإلدارات الـمـخـتـلـفــة
بـ»حولي» التعليمية.
وعقد الوكيل المساعد لقطاع
ال ـب ـح ــوث ال ـت ــرب ــوي ــة وال ـم ـنــاهــج
ً
ص ــاح دبـشــة اجـتـمــاعــا عــن ُبعد
مختص من األمانة
فريق
أمس مع
ٍ
ٍ
العامة للمجلس األعلى للتخطيط
ب ـح ـضــور أع ـض ــاء ف ــري ــق تـطــويــر
ً
المناهج انطالقا من مبدأ تحقيق
الشراكة المجتمعية ،لبناء وثيقة
المناهج قبل اعتمادها بصورتها
النهائية.
ُ َ
وعـ ِـرض في االجتماع مسودة
اإلط ــار الـمــرجـعــي ال ـعــام للمنهج
الــدراســي الوطني الجديد القائم
على المعايير ،ومكتبة المؤشرات.

طباعة
«اإلعاقة» :إطالق خدمة ً
الشهادات «أونالين» ...قريبا

لوجود مواطنين بطابور االنتظار من حملة البكالوريوس
●

محمد الجاسم

ً
رفـ ــض دي ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة ك ـت ــاب ــا مــن
وزارة التربية بشأن تعيين عــدد من المعلمين
غير الكويتيين في تخصص التاريخ ،لوجود
مواطنين كويتيين في طابور االنتظار من حملة
بكالوريوس تخصص التاريخ ،ولم يتم تعيينهم
منذ فترة وســط إعــان التربية فــي وقــت سابق
اكتفاءها من هذا التخصص.
وق ــال ــت ،م ـص ــادر ف ــي ال ــدي ــوان ،إن "الـتــربـيــة"
ً
وجـهــت كـتــابــا تستفسر فـيــه عــن إمـكــان تعيين
مـعـلـمـيــن لـحـمـلــة تـخـصــص ال ـت ــاري ــخ م ــن ذوي
الخبرة ً
بناء على حاجتها في سد النقص ،لكن
الــديــوان رد بعدم قبول تعيين غير الكويتيين
لوجود مواطنين من حملة التخصص نفسه في
طابور االنتظار.
ً
وأوضحت أن الرفض جاء تطبيقا للمرسوم
رقم  2017/17بشأن منح األولوية للكويتيين ،ثم

أبناء غير الكويتيين من أم كويتية في التعيين
بالجهات الحكومية شريطة عدم وجود كويتيين
مسجلين لدى الديوان بالتخصصات المطلوبة.
وأفــادت المصادر ،بأن إجــراء التعيين يطبق
ف ــي ج ـم ـيــع ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـق ـط ــاع ــات
باستثناء قطاعي الصحة والتعليم بشرط أن
يكون من التخصصات النادرة ،والتي اليتوافر
ً
بها مواطنون ،فضال عن قبول التعيين ألصحاب
ً
التخصصات الفنية النادرة نظرا لحاجة الدولة
لها.
وأك ـ ــدت أن ال ــدي ــوان ي ـتــابــع تـطـبـيــق الـنـســب
الـثــابـتــة ال ـتــي سـبــق وأن ذك ــرت ب ـق ــرار اإلح ــال
الوظيفي في الجهات الحكومية خالل السنوات
التي حددها ،موضحة انه يرفض اي استثناءات
في تغيير النسب والتي تفوق  90في المئة في
أغلب الجهات الحكومية عدا الصحة والتربية،
أو تأجيل التكويت في القطاعات.

المكراد استقبل السفير البولندي
●

محمد الشرهان

استقبل رئيس قوة اإلطفاء
الـعــام ،الفريق خالد المكراد،
ص ـبــاح أمـ ــس ،سـفـيــر بــولـنــدا
ب ـ ـ ــول لـ ـيـ ـش ــوي ــز ،وت ـ ـ ــم ب ـحــث
الـ ـم ــواضـ ـي ــع ذات االهـ ـتـ ـم ــام
الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ح ـ ـ ـ ــول اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء
والحماية المدنية واإلنـقــاذ،
ومـ ـ ـع ـ ــدات وآلـ ـ ـي ـ ــات اإلط ـ ـفـ ــاء،
و س ـبــل ت ـعــز يــز هــا وتنميتها
بين البلدين.

ً
المكراد مستقبال السفير البولندي أمس

الكويت
مع
التعاون
تطوير
الهند:
سفير
وزيرة العالقات الدولية بجنوب إفريقيا تزور الكويت

السفارة تطلق فعاليات ذكرى االستقالل والعالقات الثنائية
●

ربيع كالس

أعـ ـل ــن ال ـس ـف ـيــر الـ ـهـ ـن ــدي ل ــدى
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ـس ـي ـب ــي جـ ـ ـ ـ ـ ــورج ،أن
"ال ـس ـف ــارة الـهـنــديــة تـطـلــق الـيــوم
سلسلة مــن األن ـش ـطــة بــالـشــراكــة
مع الجالية الهندية وأصدقائنا
ف ــي ال ـك ــوي ــت م ــع االل ـ ـتـ ــزام ال ـت ــام
ب ــاالش ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة ،وذل ــك
ب ـم ـنــاس ـبــة االحـ ـتـ ـف ــال ب ــال ــذك ــرى
ال ـس ـنــويــة ال ـخــام ـســة والـسـبـعـيــن
ال س ـت ـق ــال ا ل ـه ـن ــد وا ل ــذ ك ــرى
ا لـ  60للعالقات الدبلوماسية مع
الكويت".
وأضــاف جــورج ،خــال مؤتمر
صحافي ،أمس ،أن االنشطة تلقي
الضوء على الهند الجديدة للعالم
وإنجازاتها االقتصادية والعلمية
والتحول على المستويين الوطني
ومستوى الوالية ،وإبــراز التنوع
الثقافي الغني والمتنوع للهند
وتراثها الحضاري ومهرجاناتها،
م ــردف ــا :ك ـمــا تـتـضـمــن االح ـت ـفــال
بـ ـحـ ـي ــاة ومـ ـس ــاهـ ـم ــات أب ـط ــال ـن ــا
القوميين الذين قدموا تضحيات
خ ــال نـضــالـنــا م ــن أج ــل الـحــريــة
وساهموا في بناء الهند الجديدة،
مؤكدا تعزيز التعاون االقتصادي

والـعـلـمــي وال ـس ـيــاحــة والـتـفــاعــل
ال ـث ـقــافــي ب ـيــن ال ـه ـنــد وال ـك ــوي ــت،
وتطوير بناء الجسور بين الهند
والكويت.
ً
وقـ ــال جـ ــورج ردا عـلــى س ــؤال
ّ
ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" :أت ـط ــل ــع ل ـكــي أرى
اصــدقــائــي الـكــويـتـيـيــن ي ـعــودون
ً
مجددا لزيارة الهند بعد انتهاء
كورونا ،مضيفا :اننا في األشهر
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة أص ـ ــدرن ـ ــا
تــأش ـيــرات ع ــدة لكويتيين زاروا
الهند ،ونحن ننجز  800معاملة
ً
يوميا ألبناء جاليتنا في الكويت،
م ــع األخ ـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار مـســألــة
التباعد االجتماعي" ،متابعا :كلما
ً
شــاهــدت بــومــا فــي الـبـحــر ،أعــود
بالذكريات الى العالقات القديمة
التي بناها أجدادنا مع أشقائنا
الكويتيين.
وأكد أن "الهند أصبحت دولة
م ـس ـت ـق ـلــة ذات س ـ ـيـ ــادة فـ ــي 15
أغسطس  ،1947وستتواصل هذه
االح ـت ـفــاالت حـتــى  15أغسطس
 ،2023ت ـت ـخ ـل ـل ـه ــا فـ ـع ــا لـ ـي ــات
بــالــذكــرى الـسـتـيــن عـلــى تعميق
ع ــاق ــات ـن ــا ال ـث ـن ــائ ـيــة ال ـم ـم ـتــازة
مــع الـكــويــت ،مضيفا :وسنعمل
مــن أجــل زي ــادة تعزيز شراكتنا

تسيبي جورج

الديناميكية الطويلة األمد.
وش ـ ـ ّـدد ع ـلــى أن بـ ــاده تشهد
ً
ال ـ ـيـ ــوم تـ ـح ــوال إيـ ـج ــابـ ـي ــا ،حـيــث
حققت تـقــدمــا كـبـيــرا فــي الــزراعــة
وإنتاج الغذاء والطاقة والرعاية
ال ـص ـح ـيــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ومـخـتـلــف
مـجــاالت العلوم والتكنولوجيا،
قــائــا :انـنــا تركنا بصمتنا على
ال ـس ــاح ــة ال ــدولـ ـي ــة ف ــي م ـج ــاالت
تكنولوجيا المعلومات واإلعالم
واالتـصــال وتكنولوجيا الفضاء
وإنـتــاج الــدفــاع والطاقة النووية
والطاقة الشمسية.

أعلنت سفارة جنوب إفريقيا لدى الكويت،
أمس ،في بيان تلقت "الجريدة" نسخة منه ،أن
وزيرة العالقات الدولية والتعاون بجمهورية
جنوب إفريقيا ،ناليدي باندور ،ستزور الكويت
اليوم على رأس وفد رسمي.
وأشار البيان إلى أن "الزيارة الرسمية ،التي
تستمر يــومـيــن ،تـهــدف إل ــى تـقــويــة الـعــاقــات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
وال ـت ـج ــاري ــة ال ـث ـنــائ ـيــة ب ـي ــن ج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا
والكويت".

وبـحـســب الـبـيــان "ستشهد ال ــزي ــارة توقيع
اتفاقيات ثنائية بين حكومتي جنوب إفريقيا
والـكــويــت ،والـتــي مــن شأنها تقوية العالقات
الـثـنــائـيــة بـيــن الـبـلــديــن الـشـقـيـقـيــن م ــن خــال
تــوفـيــر إط ــار قــانــونــي متين سيتم مــن خالله
السعي الحثيث لمتابعة العالقات التجارية
واالق ـت ـصــاديــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،وال ـم ـســائــل ذات
االهتمام المشترك لكال البلدين على الساحة
الدولية".
ناليدي باندور

ُ
السفارة اإليطالية تطلق اليوم المبادرة الثقافية

ً
ً
تستمر  10أشهر بمشاركة  50طالبا ومهندسا من الكويت

●

ربيع كالس

يفتتح السفير اإليطالي لدى الكويت،
ً
كـ ـ ــارلـ ـ ــو بـ ــالـ ــدوت ـ ـشـ ــي الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،رسـ ـمـ ـي ــا
ع ـبــر مـنـصــة زووم ،ال ـم ـب ــادرة الـثـقــافـيــة
واأل ك ــاد ي ـم ـي ــة  ،SENSITALIANIبـهــدف
الـ ـت ــروي ــج ل ـق ـط ــاع ال ـت ـص ـم ـيــم اإلي ـط ــال ــي
بالتعاون مع معهد "بولي ديزاين".
وتستمر المبادرة لمدة  10أشهر من

فــاعـلـيــات متنوعة فــي مـجــال التصميم،
مـنـهــا  3أش ـه ــر مـخـصـصــة لـمـحــاضــرات
ً
افتراضية لـ  50مشاركا من الكويت ،بينهم
ً
 40طالبا من مختلف الجامعات المحلية
و 10م ـه ـنــدس ـيــن م ــن ش ــرك ــات خ ــاص ــة،
إضــافــة إل ــى  8ن ــدوات مسائية مفتوحة
لـكــل الـحـضــور ،لتختتم بــرحـلــة دراسـيــة
لمدة  6أيام في إيطاليا لطالب التصميم
والمتخصصين بالصناعة فــي الكويت

ا لــذ يــن يرغبون فــي تعميق ثقافتهم عن
التصميم والثقافة اإليطاليتين.
وسـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ال ــرئـ ـيـ ـس ــي
لـلـمـشــروع ه ــو :الـبـصــر والـسـمــع والـشــم
وال ـل ـم ــس وال ـ ـتـ ــذوق ،ومـ ــن خــال ـهــا يتم
تقديم جمال الثقافة اإليطالية ،من الفن
إلى التصميم ،ومن الموضة إلى المسرح
والسينما والمطبخ والطبيعة والرياضة
وغيرها.

وأكد السفير بالدوتشي ،أن "المبادرة
ً
ً
ق ــد لـقـيــت اه ـت ـمــامــا ك ـب ـيــرا بــال ـكــويــت ،إذ
ً ً
ً
يمثل التصميم اإليطالي جزءا مهما جدا
من التفاعل بين البلدين ،ومــن المتوقع
زيادة توسيع الحوار اإليطالي-الكويتي
ً
وف ـ ــرص الـ ـتـ ـع ــاون" ،م ـع ــرب ــا ع ــن ت ـقــديــره
لالهتمام بــالـمـبــادرة مــن كلية الهندسة
بجامعة الكويت و"جامعة الشرق األوسط
األميركية في الكويت".
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الجلسة تعبر بـ  ٣٣عضوا
برلمانيات

ةديرجلا

•
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ً
• مقاطعة  ٣٠نائبا وإعالن خلو مقعد الداهوم بدون تصويت ...وتأجيل استجوابات رئيس الوزراء إلى ما بعد فبراير
• دخول عدد من النواب المقاطعين للجلسة عند الوصول إلى بند االستجوابات

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

حسم مجلس األمة في جلسته العادية أمس أمر عضوية د .بدر الداهوم بإعالن خلو مقعده
دون تصويت ،بعد أن أدت الحكومة اليمين الدستورية في جلسة تاريخية بقراراتها استثنائية
في أجوائها ،لم يغب عنها السجاالت التي كادت تصل إلى حد التشابك باأليدي وتسببت في
تعطيلها نحو نصف الساعة.
وبناء على طلب رئيس الوزراء ،وبرفع األيدي ،تم تأجيل مناقشة أي استجواب قدم أو سيقدم إلى
رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى ما بعد نهاية دور االنعقاد الثاني ،بدايتها إسقاط
قانون العفو الشامل من حيث المبدأ ،وتمكن المجلس من إقرار  3قوانين في المداولتين هي
«دعم وتمويل العمالء المتضررين» من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتأجيل
أقساط جميع أنواع القروض لمدة  6أشهر ،وإلغاء الحبس االحتياطي في قضايا النشر ،بينما
اكتفى بإقرار تعديالت المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر في مداولة واحدة.
وشهدت الجلسة إسقاط قانون العفو الشامل من حيث المبدأ ،كما قرر المجلس إلغاء جلسته
التكميلية اليوم ،ورفعها الرئيس الغانم إلى جلسة  13أبريل الذي يتوقع يصادف غرة رمضان.
قرار تأجيل االستجوابات شمل االستجواب المقدم من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي
والذي كان مدرجا على جدول أعمال جلسة أمس ،وكذلك االستجواب الذي تم تقديمه أمس ًاألول
من النواب مهند الساير وحسن جوهر ومهلهل المضف ،واالستجواب الذي تم تقديمه تاليا ًبعد
رفع الجلسة أمس من النائب مساعد العارضي ،ولن يفلت من القرار الذي جاء بموافقة  33عضوا
من أصل حضور  34أي استجواب يقدم لرئيس الوزراء حتى دور االنعقاد المقبل.
ف ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر لـ ـه ــا،
ً
وبـ ـحـ ـض ــور  ٣٣عـ ـ ـض ـ ــوا ،اف ـت ـتــح
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
ال ـج ـل ـســة الـ ـع ــادي ــة ف ــي جــدول ـهــا
واالستثنائية فــي أجــوائـهــا عند
ال ـتــاس ـعــة ص ـبــاحــا ،وت ــا األم ـيــن
العام أسماء الحضور والمعتذرين
عن عــدم حضورها ،وســط التزام
ال ـنــواب الــذيــن أعـلـنــوا مقاطعتها
ب ـمــوق ـف ـهــم ح ـيــث تـ ــواجـ ــدوا عند
مدخل المجلس.
وت ــا األم ـي ــن ال ـع ــام الـمــراسـيــم
الـمـتـعـلـقــة بــاس ـت ـقــالــة الـحـكــومــة
السابقة وتشكيل الجديدة ،وانتقل
ال ـم ـج ـلــس إل ـ ــى ب ـن ــد أداء الـقـســم
ال ــدسـ ـت ــوري ألعـ ـض ــاء ال ـح ـكــومــة
الجديدة ،واستهله رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
بتالوة القسم وتاله بقية الوزراء.
وف ــور االنـتـهــاء مــن بـنــد تــأديــة

اليمين الدستورية وقبل االنتقال
إل ــى ال ـب ـنــد ال ـت ــال ــي ،أع ـل ــن رئـيــس
المجلس خلو مقعد بدر الداهوم
ب ـق ــول ــه« :ت ـل ـق ـيــت ح ـكــم الـمـحـكـمــة
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة بـ ـ ـش ـ ــأن الـ ـطـ ـع ــون
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،الـ ـت ــي ان ـت ـه ــت إل ــى
بطالن فوز الداهوم ،وعدم صحة
عضويته مــع مــا يترتب مــن آثــار
أخصها إعادة االنتخاب في دائرته
االنتخابية خالل شهرين».
وأض ـ ــاف ال ـغ ــان ــم« :بـ ـن ــاء على
حـكــم الــدسـتــوريــة واس ـت ـنــادا إلــى
ال ـمــادة  84مــن الــدسـتــور والـمــادة
 18من الالئحة الداخلي ،إذا فقد
الـعـضــو أح ــد ش ــروط الـعـضــويــة،
يـعـلــن خ ـلــو م ـق ـعــده وب ـن ــاء عليه
يـعـلــن مـجـلــس األمـ ــة خ ـلــو مقعد
بدر الداهوم ويبلغ رئيس الوزراء
باألمر الصادر».
وانتقل المجلس إلى المصادقة

المجلس يصوت على تأجيل استجوابات رئيس الوزراء (تصوير نوفل إبراهيم وعبدالله الخلف)

• إحالة تأجيل أقساط القروض و«دعم المتضررين» و«إلغاء الحبس
االحتياطي في قضايا الرأي» إلى الحكومة
• تكليف «التعليمية» بحث العوائق الموجودة أمام الجهات المختصة
بالتطور والبحث العلمي
• المجلس يوافق على  23رسالة واردة ويرفض رسالتين ّ
ويطلع على 8
عـ ـل ــى مـ ـض ــاب ــط جـ ـلـ ـس ــات  ٥و٦
و ١٩يناير الماضي و ١٦فبراير
ال ـمــاضــي ،وف ــي نقطة ن ـظــام ،قــال
النائب هشام الصالح« :نستنكر
مـ ــا ق ـ ــام بـ ــه ع ـ ـضـ ــوان مـ ــن سـحــب
الميكرفون من األمين العام السابق
فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،وهـ ــذه
جــريـمــة يـعــاقــب عليها ال ـقــانــون،
وت ـت ـم ـثــل ف ــي إه ــان ــة م ــوظ ــف في
مجلس ومهما قيل مــن تبريرات
فهي مــرفــوضــة ،وإذا هكذا يعمل
نــوابـنــا فـمــاذا سيعمل شبابنا...
خزني وخزك».
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ع ـل ــى
الـمـضــابــط ال ـخــاصــة بالجلسات
الماضية.
وقـ ــال ال ـغ ــان ــم« :ه ـن ــاك الـعــديــد
م ــن ال ـق ــوان ـي ــن ال ـم ـه ـمــة وط ـل ـبــات
نـ ـي ــابـ ـي ــة ح ـ ـ ــول الـ ـعـ ـف ــو ال ـش ــام ــل
وت ـعــديــل ال ـم ـحــاك ـمــات الـجــزائـيــة

الدستور
كفل حرية
الرأي ...وهناك
ممارسات غير
مقبولة

هشام الصالح

وإل ـغ ــاء الـحـبــس االحـتـيــاطــي عن
حــق التعبير عــن ال ــرأي والمرئي
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـم ـ ــوع وال ـ ـم ـ ـط ـ ـبـ ــوعـ ــات
وال ـن ـشــر ودعـ ــم وض ـم ــان تـمــويــل
الـ ـبـ ـن ــوك ل ـل ـع ـم ــاء ال ـم ـت ـضــرريــن
وتأجيل أقساط القروض ثم بند
االس ـت ـجــوابــات ،وواف ــق المجلس
على ترتيب الموضوعات وفق ما
اقترحه الغانم.
وان ـت ـقــل الـمـجـلــس ال ــى تـقــريــر
اللجنة التشريعية بـشــأن العفو
الشامل وعددها أربعة اقتراحات،
وقال الغانم« :وفقا لقرار المجلس
سنكتفي بمؤيدين ومعارضين»،
وعند طلب الغانم تثبيت التقرير
فــي المضبطة وأخ ــذ مــوافـقــة من
حيث المبدأ رفضه المجلس بعد
ان وافق على تثبيته  6أعضاء من
ً
أصل  34عضوا.
وان ـت ـقــل الـمـجـلــس إل ــى تـقــريــر
اللجنة التشريعية بشأن تعديل
بـعــض أح ـكــام قــانــون اإلج ـ ــراءات
وال ـم ـح ــاك ـم ــات ال ـج ــزائ ـي ــة ،فيما
يـخــص الـحـبــس االح ـت ـيــاطــي عن
جرائم التعبير بالرأي.
وقال النائب هشام الصالح ان

خالد العنزي:
تعديل قانون الجزاء
يدعم حرية الرأي
خ ـ ـ ـ ــال شـ ـ ــرحـ ـ ــه لـ ـتـ ـق ــري ــر
ال ـل ـج ـن ــة ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس لـجـنــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـع ـ ـيـ ــة
والقانونية البرلمانية النائب
خالد العنزي أن فكرة قانون
إلغاء الحبس االحتياطي هي
عدم جواز الحبس ألصحاب
ال ـ ـ ــرأي ،وأن ي ـك ــون الـتـعـبـيــر
م ــن خـ ــال وس ــائ ــل االعـ ـ ــام،
ع ـلــى أال ي ـجــوز ال ـح ـبــس في
حــريــة ال ــرأي الحقيقية ،عــدا
الجرائم ،حيث إن القانون لم
يلغ التجريم وترك الموضوع
لتقرر المحكمة مصيره بال
حـبــس ،وه ــذا الـقــانــون يدعم
حرية الــرأي ،على ان ينتهي
ال ـت ـح ـق ـي ــق ب ـ ــإخ ـ ــاء س ـب ـيــل
الشخص.

الدستور كفل حرية الرأي وهناك
ممارسات غير مقبولة من النيابة
والتحقيقات في حبس من يعبر
عن رأيه والبد من منع النيابة من
حبس أصحاب الرأي.
وأضــاف :من قدم مقترح الغاء
ال ـح ـب ــس االحـ ـتـ ـي ــاط ــي جــان ـب ـهــم
الـصــواب فــي الصياغة ولــن يفيد
شبابنا رغــم موافقتي على عدم
جواز الحبس في قضايا الرأي
وطـلــب عــدنــان عبدالصمد من
رئيس «التشريعية» خالد العنزي
ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ق ـ ــان ـ ــون ال ـح ـب ــس
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي وط ـ ـلـ ــب ت ــوض ـي ــح
التعديالت كي يكون النواب على
اطالع ،فقال العنزي :إن فكرة قانون
إل ـغ ــاء الـحـبــس االح ـت ـيــاطــي عــدم
جواز الحبس ألصحاب الرأي وأن
يـكــون التعبير مــن خــال وسائل
االعالم على اال يجوز الحبس في
حرية الرأي الحقيقية عدا الجرائم
حيث القانون لم يلغ التجريم وترك
الموضوع لتقرر المحكمة مصيره
بال حبس ،مؤكدا أن هذا القانون
يدعم حرية الــرأي على ان ينتهي
التحقيق بإخالء سبيل الشخص.

وواف ـ ــق ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى ال ـغــاء
الـحـبــس االح ـت ـيــاطــي ع ــن جــرائــم
الرأي بموافقة اجماع الحضور 34
عضوا في المداولة االولى.
وق ـ ــال ع ـب ــدال ـص ـم ــد :ي ـح ــب ان
ي ـتــم ال ــذه ــاب ل ـل ـمــداولــة الـثــانـيــة،
وأط ـل ــب م ــن ال ـح ـكــومــة الـمــوافـقــة
على القانون ،في حين ذكر الوزير
مبارك الحريص أن الحكومة تقف
مع حرية الرأي وال مانع لديها من
التصويت على المداولة الثانية
لقانون إلغاء الحبس االحتياطي
اذا رغب النواب.
ووافق المجلس على المداولة
ال ـثــان ـيــة ل ـق ــان ــون الـ ـغ ــاء الـحـبــس
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي عـ ــن جـ ــرائـ ــم ال ـ ــرأي
ب ــإج ـم ــاع ال ـح ـض ــور  34ع ـض ــوا،
وأحـ ـ ــال ال ـق ــان ــون الـ ــى ال ـح ـكــومــة،
وانـ ـتـ ـق ــل ال ـم ـج ـل ــس ال ـ ــى ت ـقــريــر
اللجنة التعليمية بـشــأن تعديل
قانون المرئي والمسموع ،وطلب
عدنان عبدالصمد من مقرر اللجنة
ال ـح ــدي ــث ع ــن م ـض ـمــون ال ـقــانــون
الخاص بالمرئي والمسموع.
وقال مقرر «التعليمية» حمود
ال ـعــازمــي ان تـعــديــل قــانــون
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إقرار  ٣قوانين في المداولتين ...واثنين في مداولة واحدة
المجلس يرفع استجواب رئيس الوزراء المقدم له بصفته
في الحكومة المستقيلة من جدول أعماله

تعديالت «المرئي والمسموع» إلى «التعليمية»
ً
مجددا لمراجعة الصياغة

إعالن خلو مقعد الداهوم...
والعين على «تكميلية الخامسة»
ً
كما كان متوقعا ،أعلن رئیس مجلس األمة
ً
مرزوق الغانم في جلسة أمس وتحديدا بعد
تأدية الحكومة اليمين الدستورية خلو مقعد
د .ب ــدر ال ــداه ــوم الـمـبـطـلــة عـضــویـتــه بحكم
المحكمة الــدسـتــوریــة ،وإب ــاغ سمو رئیس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ب ــذل ــك ،الت ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات
الدستوریة الالزمة.
وقال الغانم في كلمته بالمجلس« :تلقيت
من المحكمة الدستورية أحكاما بأرقام 11
و 13و 15لسنة  2020والتي انتهت فيه إلى
بطالن إعالن فوز الدكتور بدر زايد الداهوم
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـت ــي أج ــري ــت ب ـت ــاري ــخ 5
ديسمبر  2020و بـعــدم صحة عضويته في
مجلس األمة مع ما يترتب على ذلك من آثار
ً
أخـصـهــا إع ـ ــادة االن ـت ـخــاب م ـج ــددا ف ــي هــذه
الدائرة لشغل المقعد االنتخابي الذي حصل
عليه».
ً
وأضـ ـ ـ ــاف :اسـ ـتـ ـن ــادا إل ـ ــى ال ـ ـمـ ــادة  84مــن
الدستور التي تنص على أنه «إذا خال محل
أحد أعضاء مجلس األمة قبل نهاية مدته ألي
سبب من األسباب انتخب بدله خالل شهرين
من تاريخ إعالن المجلس هذا الخلو وتكون
مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه» ،وإلى
المادة  18من الالئحة الداخلية التي تنص
على أنــه «إذا خال محل أحــد أعضاء مجلس
األمة قبل نهایة مدته ألي سبب من األسباب
أعـلــن المجلس ذل ــك وعـلــى رئـیــس المجلس
أن یـبـلــغ رئ ـیــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ف ــورا بهذا
الخلو النتخاب عضو آخــر وفقا للمادة 84
من الدستور».

إلغاء كل
ما يتعلق
بالمشاريع
األخرى في
دعم متضرري
«كورونا»

أحمد الحمد

ً
وتـ ــابـ ــع« :اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إل ـ ــى ح ـك ــم الـمـحـكـمــة
الدستورية رقم  6لعام  2018بعدم دستورية
المادة  16من الالئحة الداخلية الذي قرر أنه
ً
في حالة فقد عضو مجلس األمــة شرطا من
شروط العضوية كأثر حتمي لحكم قضائي
ً
بات فإنه ينعدم أصال على المجلس أي تقدير
في هذا الشأن ويتعين إنفاذ حكم المادة رقم
 84من الدستور التي تنص على انتخاب بدله
خالل شهرين من تاريخ إعالن المجلس خلو
ً
المحل وذلك لزوما دون أي تراخ أو إبطاء أو
ً
ترخص أو تقدير نزوال على أحكام الدستور».
وأضــاف« :وبناء عليه فإن المجلس يعلن
خلو محل العضو الدكتور بدر زايد الداهوم
ويبلغ رئيس مجلس الوزراء بهذا األمر».
يذكر أنه بموجب هذا القرار فإن الحكومة
ملزمة بالدعوة إلى انتخابات تكميلية ،في
الدائرة االنتخابية الخامسة واختيار نائب
ب ــدي ــل ع ــن الـ ــداهـ ــوم ،ال ـ ــذي ح ـصــل ع ـلــى ثقة
الناخبين مرتين األولــى في مجلس فبراير
 2012الذي أبطلت «الدستورية» انتخاباته،
والثانية في المجلس الحالي ،بعد حصوله
على حكم تمييز أكد أحقيته في الترشح ،إال
أن حكم الدستورية جــاء ببطالن عضويته،
حتى تم إعالن خلو مقعده دون تصويت أمس
تنفيذا للحكم.

ال ـم ــرئ ــي ال ـم ـس ـمــوع يـهــدف
الــى تعزيز حرية ال ــرأي واللجنة
واف ـق ــت عـلــى ال ـم ـق ـتــرح ،ف ــي حين
ذكر الوزير عبدالرحمن المطيري
أنه بتوجيهات رئيس الوزراء فإن
الحكومة مع الحريات فيما يتعلق
بــالـمــرئــي وال ـم ـس ـمــوع وم ــع بقاء
الـمـحـظــورات فــي الـنــص األصـلــي
خ ــاص ــة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بـمـشــاركــة
صــاحــب ال ـق ـنــاة م ــع ال ـض ـيــف في
ت ـح ـم ــل الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ع ـ ــن ال ـب ــث
المباشر.
وط ـل ــب ال ـغ ــان ــم االنـ ـتـ ـق ــال إل ــى
تقريري «المالية» البرلمانية حول
تأجيل اقساط القروض وضمان
تمويل البنوك للعمالء المتضررين
إل ــى حـيــن االنـتـهــاء مــن تعديالت
المجلس على المرئي والمسموع،
ووافق المجلس على ذلك.
وق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة خـلـيـفــة
حمادة إن الهدف من قانون ضمان
وت ـم ــوي ــل ال ـب ـن ــوك ه ــو م ـســاعــدة
ال ـع ـم ــاء ال ـم ـت ـضــرريــن وتـحـفـيــز
ً
البنوك على هــذا االمــر ،الفتا إلى
االتـفــاق مــع «المالية» البرلمانية
ع ـلــى ال ـت ـعــديــات وأن الـحـكــومــة
وافقت على القانون.
وتـ ـ ـس ـ ــاءل عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد :هــل
المشروع بنفس الصيغة السابقة
مع وجود عمالء اخرين ام ازيلت
ً
هذه العبارة ،مبينا ان احمد الحمد
يـقــول ان الـقــانــون ازال المشاريع
االخ ـ ــرى والـقـيـمــة الـمـضــافــة وتــم
االك ـت ـفــاء بــالـعـمــاء الـمـتـضــرريــن
اصحاب المشاريع الصغيرة
وقال الحمد ان المستفيدين من
قانون ضمان البنوك هم اصحاب
المشاريع الصغيرة والحد االدنى
 250الـ ــف ديـ ـن ــار وت ـم ــت اضــافــة
المشروعات الناشئة.
واضاف الحمد أن أبرز ما جاء
ف ــي ال ـم ـش ــروع ال ـم ـقــدم للمجلس
إل ـغــاء كــل مــا يتعلق بالمشاريع
األخرى واقتصاره على المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر.

جانب من الجلسة
وبين الغانم ان قانون تمويل
وض ـم ــان ال ـب ـنــوك ن ـفــس ال ـقــانــون
ال ـس ــاب ــق وت ـ ــم ح ـ ــذف ال ـم ـشــاريــع
االخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ــي ح ـي ــن أك ـ ــد ال ــوزي ــر
حـ ـم ــادة ذلـ ـ ــك ،ف ـق ــد ازيـ ـل ــت كـلـمــة
مشاريع اخرى.
وق ــال خليل الـصــالــح :تأخرنا
كثيرا في قانون ضمان وتمويل
الـ ـبـ ـن ــوك ل ـل ـع ـم ــاء ال ـم ـت ـضــرريــن
والـمـبـلــغ الـ ــذي ت ــم ت ـحــديــده 500
مليون ديـنــار واذا كــان غير كاف
يجب على الحكومة دعمه وزيادته
وه ــذا الـقــانــون سيخفف مــن آالم
الشعب الكويتي.
ووافـ ــق الـمـجـلــس عـلــى قــانــون
تمويل وضـمــان البنوك للعمالء
المتضررين مــن جائحة كورونا
فــي الـمــداولـتـيــن األول ــى والثانية
باجماع حضور  33عضوا ،وأحاله
الى الحكومة.
وانتقل المجلس الــى مناقشة
ت ـق ــري ــر ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة ب ـشــأن
قانون تأجيل اقساط القروض عن
المواطنين ،وشرح رئيس اللجنة
النائب أحمد الحمد القانون الذي
ي ـهــدف ال ــى تـخـفـيــف االع ـب ــاء عن
الـمــواطـنـيــن واألسـ ــر الـكــويـتـيــة 6
اشهر وإذا لزم األمــر يجدد لفترة
أخرى.
وقـ ــال ال ــوزي ــر خـلـيـفــة ح ـمــادة:
«نتقدم بالتعديل وهو على نص
المادة األولى بحيث يؤجل سداد
األق ـ ـسـ ــاط ل ـم ــن ي ــرغ ــب ب ــذل ــك من
المواطنين المستحقين» .ووافق
المجلس على تعديل الوزير بشأن
تأجيل األقساط لمن يرغب بحيث
يكون تأجيل األقساط اختياريا.
ووافـ ــق المجلس عـلــى تعديل
الـ ـم ــادة ال ـثــان ـيــة ب ـتــأج ـيــل س ــداد
أقـ ـس ــاط الـ ـق ــروض االسـتـهــاكـيــة
وشركات التمويل واالستثمار.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،وج ـ ــه الـ ـن ــائ ــب خـلـيــل
الصالح ســؤاال الى وزيــر المالية:
متى سيطبق الـقــانــون ليستفيد
منه المواطنون؟ فبين الوزير أن
الـقــانــون يطبق فــور دخــولــه حيز

التنفيذ وأجهزة الحكومة جاهزة
لتنفيذه.
وصــوت المجلس على قانون
تأجيل اقساط قروض المواطنين
االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة ول ـ ـ ـ ــدى ش ــرك ــات
ال ـت ـم ــوي ــل واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ع ـل ــى ان
يكون ذلك اختياريا لمن يرغب من
المواطنين في المداولتين بموافقة
 33عضوا وأحاله الى الحكومة.
وقـ ــال خـلـيــل ال ـص ــال ــح :إن ـجــاز
م ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــق بـ ـ ـت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل أق ـ ـس ـ ــاط
ال ـمــواط ـن ـيــن ،وأضـ ــم صــوتــي الــى
صوت العنزي الن يكون التأجيل
قبل شهر رمضان ،وحماد يؤكد
ذلك ويشدد على سرعة النشر في
الجريدة الرسمية.
وق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة خـلـيـفــة
ح ـم ــادة إن الـحـكــومــة تــؤكــد على
االســراع في تنفيذ قانون تأجيل
االقساط.
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم :نـتـطـلــع الـ ــى ان
يـخـفــف ق ــان ــون تــأج ـيــل االق ـســاط
م ــن أع ـب ــاء ال ـمــواط ـن ـيــن ،ويخفف
تداعيات جائحة كورنا عليهم.

الغانم :األغلبية الخاصة بتأجيل
استجوابات رئيس الحكومة تحققت
أكــد رئيس مجلس األمــة ،مــرزوق علي
الـغــانــم ،أن األغـلـبـيــة الـخــاصــة المطلوبة
فــي التصويت على تأجيل استجوابات
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد تحققت في جلسة اليوم (أمــس)،
ً
الف ـتــا إل ــى أن ــه سـيــوضــح تفاصيلها في
الجلسة القادمة.
وق ــال ال ـغــانــم ،ف ــي تـصــريــح صـحــافــي،
ب ـم ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة أمـ ـ ـ ــس« ،فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق

«المرئي والمسموع»
وانتقل المجلس مرة أخرى الى
تعديالت المرئي والمسموع ،وقال
وزير االعالم عبدالرحمن المطيري:
ندعم الحريات المسؤولة من خالل
تطبيق القانون وااللتزام باللوائح
وال ـت ـعــديــات الـمـتـفــق عـلـيـهــا مع
اللجنة التعليمية.
وتال مقرر «التعليمية» حمود
الـ ـع ــازم ــي ال ـت ـع ــدي ــات ال ـخــاصــة
ب ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـمـ ــرئـ ــي والـ ـمـ ـسـ ـم ــوع
ك ــاالت ــي :يـحـظــر ع ـلــى الـمــرخــص
لــه بــث او اع ــادة بــث مــا مــن شأنه
المساس بالذات االلهية والمالئكة
او ال ـق ــرآن او زوجـ ــات الـنـبــي وآل
البيت والـصـحــابــة بالتعرض أو
الطعن او التجريح ،والتحريض
على قلب نظام الحكم بطرق غير
مشروعة أو الدعوة لذلك ،واعتناق
م ــذاه ــب ت ـهــدم الـبـنـيــة االســاسـيــة

أطالب
«التشريعية»
بتوضيح
تعديالت
«الحبس
االحتياطي»

عدنان عبدالصمد

بــالـجـلـســة وأحــداث ـهــا ســأتـحــدث إن شــاء
الله في األيام القليلة القادمة بوضوح عن
كثير من األمور ،وعن المشهد السياسي
الحالي».
وأوضح «هناك من يقول إن التصويت
على تأجيل استجوابات رئيس الحكومة
هو  29من  33أو  ،34هذا التصويت الذي
ذكــرتــه ك ــان أث ـنــاء ال ـم ـشــادة ال ـتــي حدثت
ل ــأس ــف ،ل ـكــن األم ـي ــن ال ـع ــام أب ـل ـغ ـنــي أن

لـلـبـلــد ،وال ـت ـعــرض لـسـمــو االمـيــر
بــال ـن ـقــد او ان ي ـن ـســب ل ــه ال ـق ــول
اال ب ـغ ــذن م ــن ال ــدي ــون االمـ ـي ــري،
واهــانــة او تحقير رجــال القضاء،
وخ ــدش االداب الـعــامــة ومخالفة
ال ـق ــوان ـي ــن ،وإف ـ ـشـ ــاء االن ـ ـبـ ــاء عن
االت ـص ــاالت الـســريــة او اتفاقيات
ال ـك ــوي ــت م ــع ال ـ ـ ــدول ق ـب ــل الـنـشــر
فــي الـجــريــدة الرسمية ،والتأثير
ف ــي الـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة أو زعــزعــة
االقـ ـتـ ـص ــاد ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وإفـ ـش ــاء
مــا ي ــدور فــي اي اجـتـمــاع رسمي،
والمساس بكرامة االشـخــاص او
ازدراء فئات المجتمع ،واالضــرار
بالعالقات مــع ال ــدول العربية او
الصديقة ،وخروج القناة عن غرض
الترخيص الممنوح لها.
وصـ ــوت الـمـجـلــس بــالـمــوافـقــة
ع ـل ــى ت ـع ــدي ــات ق ــان ــون ال ـمــرئــي
والـمـسـمــوع فــي ال ـمــداولــة االول ــى
ب ـم ــواف ـق ــة  32وامـ ـتـ ـن ــاع ع ــدن ــان
عبدالصمد.
وقـ ــال ال ـغ ــان ــم :ق ــان ــون الـمــرئــي
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـمـ ــوع س ـ ـي ـ ـعـ ــود ل ـل ـج ـنــة
التعليمية النجاز الصياغة حسب
االتفاق النيابي الحكومي على ان

هذا الرقم غير سليم ،والرقم السليم هو
ال ـم ــوج ــود بــال ـم ـض ـب ـطــة ،وس ـت ــرون ــه في
تسجيل الجلسة ،وهو  33من  ،34وهذه
هي األغلبية الخاصة».
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـغ ــان ــم «أم ـ ـ ــا ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بوجوب أن يكون التصويت على تأجيل
االستجواب نداء باالسم فسأوضح هذا إن
شاء الله في الجلسة القادمة».

تكون المداولة الثانية في الجلسة
القادمة.

«المطبوعات والنشر»
وان ـت ـقــل الـمـجـلــس ال ــى قــانــون
المطبوعات والـنـشــر ،وتــا مقرر
اللجنة التعليمية حمود العازمي
تـ ـع ــدي ــات قـ ــانـ ــون ال ـم ـط ـبــوعــات
وال ـن ـش ــر وق ـ ــال ان ـه ــا تـتـمـثــل فــي:
حظر نشر او اهانة او تحقير رجل
القضاء ،والتحريض على مخالفة
القانون ،وافشاء االتفاقيات السرية
لحكومة الـكــويــت ،والتأثير على
قـيـمــة الـعـمـلــة أو زع ــزع ــة الــوضــع
االق ـت ـص ــادي ف ــي الـ ـب ــاد ،وكـشــف
م ـ ــا ي ـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي اي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع او
مستندات رسمية ،وحظر اي نشر
ما يتعلق في ازدراء االشخاص،
وال ـك ـش ــف ع ــن ال ـح ـي ــاة ال ـخــاصــة
الص ـ ـح ـ ــاب الـ ــوطـ ــائـ ــف الـ ـع ــام ــة،
وخـ ــروج الـصـحـيـفــة ع ــن الـغــرض
المخصص لها ،والتحريض على
نشر الطائفية ،ومعاقبة رئيس
التحرير او كاتب المقال والمؤلف
المخالف للقانون بالحبس لمدة

سنة وبـغــرامــة ال تقل عــن خمسة
االف وال تزيد عن عشرين الفا او
باحدى هاتين العقوبتين.
وقــال الغانم سيتم التصويت
على قانون المطبوعات والنشر
فــي مــداولــة اول ــى كما تــم االتـفــاق
على ان يعود للجنة ومن ثم يتم
التصويت على المداولة الثانية
في الجلسة القادمة.
وواف ــق المجلس فــي مــداولـتــه
االول ــى عـلــى قــانــون المطبوعات
والـنـشــر فــي ال ـمــداولــة االول ــى من
خالل حضور  33عضوا وموافقة
 32وام ـت ـنــاع عــدنــان عبدالصمد
والـغــانــم يـقــول :أي تـعــديــات يتم
تقديمها للجنة التعليمية قبل
المداولة الثانية.
ورف ـ ــع الـمـجـلــس االس ـت ـج ــواب
المقدم من الـنــواب ثامر السويط
وخ ــال ــد الـعـتـيـبــي وبـ ــدر ال ــداه ــوم
ل ـس ـمــو رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ال ـم ـقــدم
الـيــه بـتــاريــخ  5يـنــايــر عــن أعـمــال
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــاب ـق ــة مـ ــن جـ ــدول
األع ـ ـمـ ــال وف ـق ــا ل ـل ـم ــادة  142من
الالئحة الداخلية للمجلس.

تجمع أمام المجلس

اجتماع النواب المقاطعين عند مدخل المجلس

منذ الصباح الباكر ،تجمع عدد من النواب الذين أعلنوا
مقاطعتهم للجلسة بهدف عــدم تمكين الحكومة من تأدية
اليمين الدستورية ،أمــام مدخل مجلس األمــة ،تلبية لدعوة
النائب المبطل عضويته د .بدر الداهوم ،كما انضم للتجمع
عدد من المواطنين والمواطنات.
ً
وعقد النواب اجتماعا عند مدخل المجلس لحظة علمهم
بافتتاح الجلسة وا كـتـمــال نصابها ،حيث كــا نــت الحكومة
تستعد وقتها لتأدية اليمين الدستورية ،ليعلن الداهوم أنه
تم االتفاق على أن يدخل النواب إلى القاعة ،حتى ال يسقط
استجوابهم المقدم لرئيس الوزراء ،ولمحاولة منع إعالن خلو
مقعد الداهوم بدون تصويت.
لكنهم لم يفعلوا ما تم االتفاق عليه ،وذلك بعد أن فوجئوا
بسرعة قــرار إعــان الخلو فــور االنتهاء من تأدية الحكومة
اليمين الدستورية ،ثم دخل عدد منهم باالخير وقت الوصول
لبند االستجوابات.
وأغلقت «الداخلية» الطرق المؤدية إلــى مبنى المجلس،
وفرضت طوقا أمنيا في الطرق المؤدية إليه وعدم السماح
بمرور اال المصرح لهم ،وتواجد عناصر حرس المجلس على
جميع بوابات المجلس.
وفــور التصويت على اعــان خلو مقعد الــداهــوم انصرف
النواب ثم العدد القليل الذي كان موجودا من المواطنين.

الداهوم بعد إعالن سقوط عضويته

برلمانيات 6
إسقاط «العفو الشامل» من حيث المبدأ
ةديرجلا
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تكليف «األموال العامة» دراسة المادة  153من قانون الجزاء المختصة بجرائم الشرف

زحمة وزراء عند الرئاسة

إنجاز مستحق
بإقرار المجلس
تأجيل أقساط
المواطنين في
المداولتين

خليل الصالح

تعديل
«المرئي
المسموع»
يهدف إلى
تعزيز حرية
الرأي

حمود العازمي

 ...سبقتها مناقشة حكومية
وفور االنتقال الى االستجواب
الثاني الى رئيس الــوزراء المقدم
مـ ــن ال ـن ــائ ـب ـي ــن م ـح ـم ــد ال ـم ـط ـيــر
وحمدان العازمي ،دخل األخير الى
قاعة عبدالله السالم قبيل انتقال
المجلس الى االستجواب.
وقــال الغانم :هل يرغب رئيس
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء أن ي ـن ــاق ــش
االستجواب في جلسة «اليوم» ام
يرغب بتاجيله؟
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،تـ ــا رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخــالــد
بيانا أمــام المجلس طلب تأجيل
االسـتـجــوابــات المقدمة والمزمع
تقديمها الــى مــا بعد نهاية دور
االنعقاد الثاني (يونيو .)2021
وهـ ـن ــا ش ـه ــد دخـ ـ ــول ع ـ ــدد مــن
الـنــواب المقاطعين لجلسة قسم
الحكومة الى قاعة عبدالله السالم،
وشهد سجاالت حادة بين النواب
وتشابكا فيما بينهم ،ورفع الغانم
الجلسة لمدة ربع ساعة.
وعقب االنتهاء من بند تأجيل
ّ
االستجوابات ،اطلع المجلس على
 35رسالة واردة ،حيث وافق على
 23منها ،ورفــض رسالتين ،كما
ّ
اط ـلــع عـلــى  8رس ــائ ــل ،مــن بينها
تقرير األمانة العامة عن اجتماعات
لجان المجلس ،و 7واردة من سمو
األمير وسمو ولي العهد.
واط ـ ـ ـلـ ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـل ــس فـ ـ ــي ب ـنــد
ال ــرس ــائ ــل الـ ـ ـ ــواردة ع ـلــى «رس ــال ــة
من سمو أمير البالد يهنئ فيها
رئ ـي ــس مـجـلــس األم ـ ــة بـمـنــاسـبــة
حصوله على ثقة أعضاء مجلس
األمة بانتخابه رئيسا للمجلس»،
ورس ــال ــة م ــن س ـمــوه يـشـكــر فيها
رئيس وأعضاء مجلس األمة على

تهنئتهم سموه بمناسبة إعــادة
ُ
ل ـح ـم ــة ال ـب ـي ــت ال ـخ ـل ـي ـجــي بـعـقــد
المصالحة الخليجية بين األشقاء،
إضافة إلى رسالة من سموه يشكر
فيها رئيس وأعضاء مجلس األمة
على تهنئتهم بمناسبتي الذكرى
الستين للعيد الوطني والذكرى
الثالثين ليوم التحرير.
واط ـلــع كــذلــك عـلــى رســالــة من
سموه يشكر فيها رئيس وأعضاء
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى تـهـنـئـتـهــم
بمناسبة عــودة سموه إلــى أرض
الوطن العزيز بعد إجراء الفحوص
ال ـط ـب ـيــة الـ ـمـ ـعـ ـت ــادةّ ،الـ ـت ــي كـلـلــت
بفضل الله تعالى ومنه بالتوفيق
والنجاح ،ورسالة من سمو ولي
العهد يهنئ فيها رئيس مجلس
األمة بمناسبة حصوله على ثقة
أع ـضــاء مجلس األم ــة بانتخابه
رئيسا للمجلس ،وأخ ــرى يشكر
ف ـي ـه ــا س ـ ـمـ ــوه رئ ـ ـيـ ــس وأع ـ ـضـ ــاء
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى تـهـنـئـتـهــم
سـ ـم ــوه ب ـم ـنــاس ـبــة إعـ ـ ــادة لـحـمــة
البيت الخليجي بعقد المصالحة
الخليجية بين األشـقــاء ،ورسالة
يشكر فيها سموه رئيس وأعضاء
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى تـهـنـئـتـهــم
بمناسبتي الذكرى الستين للعيد
الوطني والــذكــرى الثالثين ليوم
التحرير.
ووافـ ــق الـمـجـلــس عـلــى رســالــة
من مجموعة من أعضاء مجلس
األمــة يطلبون فيها تكليف لجنة
ال ـشــؤون الصحية واالجتماعية
والعمل ببحث عدم تطبيق القانون
النفطي على الكويتيين العاملين
بالقطاع النفطي الخاص ،على أن
تراعي اللجنة في بحثها النقاط

هشام الصالح :الكويت
من البرتقالي إلى األحمر
أكد النائب هشام الصالح أن الكويت
دخلت اللون البرتقالي ،وقريبا اللون
األحمر ،بسبب قمع الحريات والقوانين
ً
ً
الجائرة« ،وال نقبل نصا فضفاضا في
قــانــون الـمــرئــي والـمـسـمــوع ،خصوصا
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـح ــدي ــث ع ــن الـعـمـلــة
والمساس بالكرامة».
وأضاف الصالح« :في قانون المرئي

حديث جانبي

الفضالة للحكومة :قسمكم مجروح وال يعطيكم شرعية
دعا النواب إلى تسجيل موقف والتقدم باستقالة جماعية
في كلمة قوية وجهها أمس من خالل نقطة
نظام ،قــال النائب يوسف الفضالة :يا حكومة
هل أنتم راضون عن قسمكم أمام أقلية نيابية؟
وهــل هــذا مقبول لديكم فــي ظــل تــواجــد الثكنة
ال ـع ـس ـكــريــة؟ ه ــذا ق ـســم مـ ـج ــروح ،وهـ ــذا الـقـســم
ال ـم ـه ــزوز ال يـعـطــي شــرع ـيــة لـلـحـكــومــة ،داع ـيــا
النواب للحضور وتسجيل موقف بما في ذلك
االستقالة الجماعية.
وأض ـ ـ ــاف :ه ـن ــاك رس ــائ ــل واضـ ـح ــة ف ــي هــذه
ال ـج ـل ـســة وب ـت ــواج ــدن ــا ف ـي ـهــا تـثـبـيـتــا لـلـقــواعــد
الــدس ـتــوريــة والـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة وتمكين
المستجوبين من أداء مهمتهم وإقرار القوانين
المعروضة على جدول أعمالها ،مضيفا :أقول
للحكومة هل أنتم راضون عن قسمكم أمام اقلية
من النواب؟ هل مقبول لديكم؟
وق ـ ـ ــال ال ـف ـض ــال ــة فـ ــي ت ـص ــري ــح أم ـ ـ ــس :قـســم
ال ـح ـكــومــة م ـج ــروح وال ـث ـك ـنــات ال ـع ـس ـكــريــة في
الخارج غير مقبولة ،مفترض أال نقبل باستمرار

ً
مغردا ،قال النائب عبدالله المضف« :من
ُ
الــواضــح أن الــدسـتــور وض ــع ليتناسب مع
سياسيين لديهم حــد أدنــى على األقــل من
الفروسية ،وليس كما يحصل اليوم ،رئيس
وزراء يخشى مواجهة االستجوابات فيجنح
نحو تأجيلها ،ونــواب قبلوا هــذا التأجيل
متنازلين عــن دوره ــم الرقابي خــارج إطــار
الدستور».

القعمر يشرح تعديالت «المرئي والمسموع»

الحمد :إقرار قانوني تأجيل األقساط ودعم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ذكـ ـ ــر رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـم ــال ـي ــة
واالق ـت ـص ــادي ــة الـبــرلـمــانـيــة ال ـنــائــب أحـمــد
الـحـمــد أن إق ــرار قــانــونــي تــأجـيــل األقـســاط
ودع ــم ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة
يعتبر إ نـجــازا حقيقيا وسريعا للمجلس
لـمـصـلـحــة ش ــرائ ــح واس ـع ــة م ــن الـمـجـتـمــع،
وخــاصــة فــي ظــل ال ـتــداع ـيــات االقـتـصــاديــة
لجائحة كورونا ،التي أرخت بظاللها بشكل
كبير وسلبي على الظروف المعيشية لفئات
كبيرة من المواطنين.
وقال الحمد إن اللجنة كثفت في الفترة
الـمــاضـيــة اجـتـمــاعــاتـهــا ،ونــاقـشــت العديد
مــن مـشــاريــع الـقــوانـيــن الـتــي حــولــت إليها
م ــن ال ـن ــواب بـخـصــوص تــأجـيــل األق ـس ــاط،
ً
موضحا أن اللجنة تمكنت من إقرار مشروع

قانون تأجيل األقساط ،الذي يحقق الهدف
الرئيسي لعدة مشاريع قوانين مقدمة بهذا
الشأن ،وتــم إقــرار القانون في جلسة أمس
بـتــأجـيــل األق ـس ــاط ل ـمــدة سـتــة أش ـهــر على
المواطنين.
وأض ـ ــاف أن الـلـجـنــة تـمـكـنــت أي ـضــا من
الــوصــول إلــى صيغة مناسبة بخصوص
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،بعد
أن وصلت الحال بهذه المشاريع إلى شبه
التوقف بسبب تداعيات كورونا ،واإلغالقات
والحظر وغيرها ،مشيرا إلى أن إقرار قانون
دعم وضمان تمويل البنوك للمتضررين من
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
يساهم في دفع عجلة االقتصاد ،ويساعد
آالف األسر الكويتية على االستمرار والعمل

الفضالة في نقطة نظام

الواردة في نص الرسالة.
كما وافق على رسالة واردة من
ر ئـيــس لجنة البيئة يطلب فيها
ت ـك ـل ـيــف ال ـل ـج ـنــة ب ـح ــث ودراسـ ـ ــة
وم ـنــاق ـشــة ال ـمــواض ـيــع ال ـم ـحــددة
بنص الرسالة والمتعلقة بالشؤون
البيئية فــي ال ـب ــاد ،ووافـ ــق على
رس ــال ــة م ــن رئ ـيــس لـجـنــة ش ــؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد ،يطلب
فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة

المضف :النواب تنازلوا
عن دورهم الرقابي

وال ـم ـس ـم ــوع ال ـش ـخ ـصــان ـيــة م ــوج ــودة،
وات ـف ــق م ــع م ـح ـظــورات إه ــان ــة الـقـضــاء
وغيرها من المواد األخرى ،لكن ال يمكن
أن نعبد الطريق لدخول شبابنا السجن،
وبعض المحظورات تتمثل في ازدراء
الــدسـتــور فــي الـمــرئــي والـمـسـمــوع ،وال
نفهم ماهية هذه المادة ،ونحن نريد أن
نتوسع بالحريات ،ال ان يتم تضييقها».

الحكومة ،فتواجدنا ليس لتمكينكم من القسم،
وأعمالكم قبل القسم تستوجب ان نوقفكم اليوم
خاصة في ظل التضييق على الناس في أرزاقها
وسط الجائحة الصحية.
وتابع الفضالة :يعلم الجميع انني ال أحمل
أجندة أحد ،وأتكلم بلسان الشعب والكويتيين
جميعا ،وال يمكن أن يفرح أحد بقسم الحكومة
بهذا الشكل المهزوز الــذي ال يعطي الحكومة
شرعية ،فمنذ بدء المجلس والتخوين موجود،
والـبــاركــود وغـيــره بين نــواب االم ــة ،وأنــا اوجــه
دعــوة للنواب لتقديم استقاالت جماعية وأنــا
اولكم ،ولنسجل هذا الموقف ،ولنستجوب رئيس
الوزراء ،وأنا اول من يوقع عدم التعاون معه.
وخ ـتــم ال ـف ـضــالــة :ه ـنــاك تـخـبـطــات حكومية
كبيرة نعيشها في البالد ،وليس من مصلحة
أح ــد ان يستمر ه ــذا الــوضــع ،وم ــا يحصل من
تسجيل نقاط بين النواب ال ينتهي.

واإلنجاز االقتصادي.
وتقدم بالشكر لكل اإلخوة النواب الذين
تقدموا بمشاريع قوانين بخصوص دعم
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،والـ ــذيـ ــن ص ــوت ــوا لـمـصـلـحــة
إق ــرار هــذه المشاريع ،مــؤكــدا أن االختالف
في الطرح أو الــرأي ال يعني أن يكون ذلك
سببا لعرقلة المشاريع الوطنية الواضحة،
خاصة أن الهدف واحــد للجميع ،ويتمثل
في مصلحة الكويت والكويتيين جميعا،
وشدد على ضرورة متابعة اإلنجاز والعمل
في كل ما من شأنه الوقوف مع المواطنين
في ظل األزمة االقتصادية التي أثرت على
العالم أجمع.

س ـب ــل ت ـط ــوي ــر الـ ـش ــأن اإلع ــام ــي
والثقافي وإزالة العراقيل العملية
والقانونية في هذا الشأن.
وواف ــق أيـضــا عـلــى رســالــة من
رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة شـ ـ ــؤون ال ـت ـع ـل ـيــم
والـثـقــافــة واإلرش ـ ــاد ،يطلب فيها
تـكـلـيــف ال ـل ـج ـنــة ب ـحــث ال ـعــوائــق
الموجودة أمام الجهات المختصة
بــالـتـطــور والـبـحــث الـعـلـمــي ،كما
وافق على رسالة منه يطلب فيها

ت ـك ـل ـيــف ال ـل ـج ـنــة ب ـح ــث ودراسـ ـ ــة
المواضيع المحددة بنص الرسالة
والمتعلقة ببعض شؤون التعليم
في البالد.
وواف ــق أيـضــا عـلــى رســالــة من
رئيس اللجنة نفسها يطلب فيها
ت ـك ـل ـيــف ال ـل ـج ـنــة ب ـح ــث ودراسـ ـ ــة
المواضيع المحددة بنص الرسالة
والمتعلقة ببعض شؤون تطوير
التعليم العالي.

وواف ــق على رســالــة مــن رئيس
لـجـنــة الـ ـم ــرأة واألس ـ ــرة وال ـط ـفــل،
يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة
وبـحــث مــوضــوع ال ـمــادة  153من
قانون الجزاء التي تخص جرائم
الشرف ومــدى تناسبها مع واقع
الـمـجـتـمــع وال ـح ـلــول التشريعية
ال ـم ــائ ـم ــة وإحـ ــالـ ــة االقـ ـت ــراح ــات
ب ـقــوان ـيــن ال ـم ـقــدمــة بـشــأنـهــا إلــى
اللجنة.

كشف بحضور األعضاء لحظة افتتاح الجلسة
غير
حاضر
موجود

معتذر

م

االسم

1

أحمد خليفة الشحومي

✔

2

أحمد محمد الحمد

✔

3

أحمد مطيع العازمي

4

أحمد ناصر المحمد

5

أسامة أحمد المناور

6

أسامة عيسى الشاهين

✘

7

الصيفي مبارك الصيفي

✘

8

باسل حمود الصباح

9

بدر حامد المال

✘

10

بدر ناصر الحميدي

✘

43

11

ثامر سعد السويط

✘

44

فارس سعد العتيبي

12

ثامر علي الصباح

45

فايز غنام الجمهور

✘

13

حسن عبدالله جوهر

✘

46

فرز محمد الديحاني

✘

14

حمد أحمد روح الدين

✘

47

مبارك زيد المطيري

✘

15

حمد جابر العلي

✔

48

مبارك سالم الحريص

✔

16

حمد سيف الهرشاني

✔

49

مبارك عبدالله العجمي

✔

17

حمد محمد المطر

50

مبارك هيف الحجرف

✘

18

حمدان سالم العازمي

51

محمد براك المطير

✘

19

حمود مبرك العازمي

✔

52

محمد عبداللطيف الفارس

20

خالد عايد العنزي

✔

53

محمد عبيد الراجحي

✘

21

خالد مؤنس العتيبي

54

محمد هادي الحويلة

✘

22

خليفة مساعد حمادة

✔

55

مرزوق خليفة الخليفة

✘

23

خليل إبراهيم الصالح

✔

56

مرزوق علي الغانم

24

رنا عبدالله الفارس

✔

57

مساعد عبدالرحمن العارضي

25

سعد علي الخنفور

✔

58

مشعان محمد العتيبي

26

سعدون حماد العتيبي

✔

59

مهلهل خالد المضف

✘

27

سعود سعد بوصليب

60

مهند طالل الساير

✘

28

سلمان خالد الحليلة

✔

61

ناصر سعد الدوسري

✔

29

شايع عبدالرحمن الشايع

✔

62

هشام عبدالصمد الصالح

✔

30

شعيب شباب المويزري

✘

63

يوسف صالح الفضالة

✔

31

صالح ذياب المطيري

✘

64

يوسف فهد الغريب

✔

32

صباح الخالد الصباح

33

عبدالعزيز طارق الصقعبي

✘
✔
▬

✔

✔

▬
✘

✘

▬

م

االسم

34

عبدالكريم عبدالله الكندري

✘

35

عبدالله جاسم المضف

✘

36

عبدالله عيسى السلمان

✔

37

عبدالله محمد الطريجي

✔

38

عبدالله يوسف الرومي

✔

39

عبدالرحمن بداح المطيري

✔

40

عدنان سيد عبدالصمد

✔

41

علي عبدالرسول القطان

✔

42

علي فهد المضف

✔

عيسى أحمد الكندري

✔

✔
✘

النتيجة النهائية

حاضر

غير
موجود

✔

✔
✘
✔

معتذر

majles@aljarida●com

إلغاء جلسة اليوم ...والمقبلة رمضانية

المصادقة على مضابط الجلسات الخاصة بما فيها جلسة انتخابات اللجان

الرومي ووزير الداخلية

الحكومة تغادر القاعة تحت السجاالت

الخالد يتمسك بالءاته :المساءلة ال تخيفني
فــي ســابـقــةٍ تعد األول ــى مــن نــوعـهــا ،وافــق
مجلس األمة في جلسته العادية أمس ،على
ط ـلــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صـبــاح الـخــالــد بـشــأن تأجيل االسـتـجــوابــات
ال ـم ـقــدمــة ل ــه وال ـم ــزم ــع تـقــديـمـهــا ل ــه ،إل ــى ما
بعد نهاية دور االنعقاد الثاني مــن الفصل
التشريعي الـ  ،16وجاء ت نتیجة التصویت،
ً
الذي تم برفع األيدي ،بموافقة  29عضوا من
ً
إجمالي الحضور وعددهم  34عضوا.
وقال رئیس الوزراء ،في كلمة له بعد انتقال
مجلس األمــة إلــى بند االستجوابات« :لست
من طــاب الكراسي ،والمساء لة ال تخيفني،
وبعد القسم قــدم نــواب استجوابا لــي ،لذلك
أطلب تأجيل ذلــك الــى مــا بعد دور االنعقاد
الثاني ،فأمامنا عمل ومصلحة علیا للبلد،
وم ـل ـفــات یـجــب أن نــولـیـهــا م ــا تـسـتـحـقــه من
أهمیة ،فضال عن وجود العدید من الملفات
العالقة المهمة والشائكة ا لـتــي تحتاج إلى
جهد وتفان وتعاون».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :كـ ـ ـ ـ ـ ــررت مـ ـ ـ ـ ـ ــرارا أنـ ـ ـن ـ ــي أؤمـ ـ ــن
بالديمقراطية ،وأرح ــب بالرقابة االيجابية

على أعمال الحكومة» ،مؤكدا ان االستجواب
حــق إال أن ال ـمــذكــرة الـتـفـسـيــريــة والمحكمة
الدستورية نظمتاه« ،وقد سبق أن ذكرت أنني
لست من رواد الكراسي ،وأنــا مع المحاسبة
للدستورية ،وال للتشريعية،
الحقة ،وقلت ال
ُ
وبعد خمسة أيام من القسم ق ِّدم لي استجواب،
وأم ــس ق ــدم آخ ــرُ ،
وي ـق ـ َّـدم لــي اسـتـجــواب تلو
اآلخر ،ونحن لدينا ملفات كثيرة شائكة».
وأوض ـ ــح أن «م ــن ه ــذه الـمـلـفــات الـصـحــة
واالقـتـصــاد والتعلیم واإلسـكــان والتوظیف
ومكافحة الفساد وغیرها من الملفات المهمة
التي هي بحاجة إلى وقت كاف لحلها ،ونحن
على نهایة دور االنعقاد الحالي ،لذلك فإنني
أطلب تأجیل االستجوابات المقدمة والمزمع
تقدیمها لي إلى ما بعد نهایة دور االنعقاد
الثاني لحل العدید من هذه الملفات ،ولتحقیق
ما فیه مصلحة البالد والعباد».
وتابع «قد أكدت في السابق مرارا وتكرارا
أنـنــي مــؤمــن بــالــدیـمـقــراطـیــة ،ومتمسك بها،
ومرحب دائما بالرقابة اإلیجابیة الفعالة من
مجلس األمة على أعمال السلطة التنفیذیة».

ك ـمــا واف ـ ــق ع ـلــى رســالــة
م ـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــائ ـ ـب ـ ـيـ ــن د .ب ـ ـ ـ ــدر الـ ـم ــا
ويوسف الفضالة ،يطلبان فيها
مــن المجلس ات ـخــاذ ق ــرار بـ ُـإلــزام
ال ـح ـك ــوم ــة ب ـع ــدم ال ـم ـض ـ ّـي ق ــدم ــا
في إج ــراءات أي صفقات تسليح
جديدة دون إدراجها في الميزانية
المقرة من مجلس األمة.
ورف ـ ــض الـمـجـلــس رس ــال ــة من
ال ـنــائــب د .حـســن ج ــوه ــر ،يطلب

وأشار إلى أن النواب قدموا له استجوابا
بـعــد خمسة أی ــام مــن أداء الـقـســم أم ــام سمو
أمیر البالد الشیخ نواف األحمد ،إضافة إلى
تقدیم اسـتـجــواب آخــر أمــس قبل أداء القسم
أمام مجلس األمة ،في حين أعلن نائب آخر أن
االستجوابات ستكون تلو األخرى.
وأكد أن «االستجواب حق ثابت للنائب إال
أن الدستور ومذكرته التفسیریة والالئحة
الــداخـلـیــة لمجلس األم ــة وقـ ــرارات المحكمة
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوری ـ ــة نـ ـظـ ـم ــت بـ ـ ــوضـ ـ ــوح شـ ــروطـ ــه
وضوابطه ،وأن يستهدف المصلحة العامة،
وعدم عرقلة العمل واإلنجاز وافتعال األزمات
لتحقیق أهداف خاصة».
وذكر الخالد «أكدت سابقا أنني لست من
طالب الكراسي ،والمساءلة الموضوعیة الحقة
ال تخیفني ،وقد ذكرت في أكثر من مناسبة ال
إلحالة االستجواب إلى المحكمة الدستوریة
أو لـجـنــة ال ـش ــؤون الـتـشــریـعـیــة والـقــانــونـیــة
الـبــرلـمــانـیــة ،أو مناقشته فــي جلسة ســریــة،
إال أن ذلــك ال یعني عــدم تمسكي بالضوابط
الدستوریة المقررة لالستجواب».

فيها تكليف لجنة حماية األموال
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــوضـ ــوعـ ــات
(صـ ـن ــدوق ال ـج ـيــش  -ال ـص ـنــدوق
الماليزي  -اإليداعات  -التحويالت
 التأمينات  -يوروفايتر  -الرافال -النصب العقاري) ،مع إحالة جميع
المستندات المتعلقة بها والواردة
لمجلس األمة في فترات سابقة إلى
اللجنة ،كي تتمكن من تقديم تقرير
متكامل بشأنها.

كـ ـم ــا وافـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى رسـ ــالـ ــة مــن
ال ـنــائــب د .حـســن ج ــوه ــر ،يطلب
فيها عرض موضوع تمكين ديوان
المحاسبة من أداء مهامه الرقابية
وفقا للدور المرسوم له قانونا في
سائر الجهات الخاضعة لرقابته
دون تعطيل منها أو إرجــاء على
المجلس.
ووافــق على رسالة من النائب
د .عبدالعزيز الصقعبي ،يطلب

فيها تكليف لجنة المرأة واألسرة
وال ـط ـفــل بـحــث ح ـ ــوادث االع ـت ــداء
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــرأة وم ـعــرفــة
أسبابها ودوافعها وسبل عالجها،
على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا
الشأن خالل شهرين.
ووافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ع ـ ـل ـ ــى رسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة م ــن
الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة
الميزانيات والـحـســاب الختامي
بحث سبل إلغاء أو تقليص الفئة

األولــى من المجموعة األولــى من
الـبــاب ال ـســادس التوجيه الثاني
تحت عنوان «المنح والحكومات
األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة» ،وذلـ ـ ـ ــك اب ـ ـ ـتـ ـ ــداء مــن
ميزانية السنة المالية ،۲۰۲۲ /۲۰۲۱
ع ـلــى أن ت ــرف ــع الـلـجـنــة تـقــريــرهــا
للمجلس خ ــال شـهــر مــن تــاريــخ
إحالة ميزانية الوزارات واإلدارات
الحكومية للجنة.
وواف ــق على رســالــة مــن رئيس
لجنة ال ـشــؤون الـخــارجـيــة يطلب
ف ـي ـه ــا ت ـك ـل ـي ــف ال ـل ـج ـن ــة دراس ـ ـ ــة
الـمــوضــوعـيــن ال ـم ـحــدديــن بنص
الــرســالــة ،بـشــأن مـتــابـعــة تكویت
الــوظــائــف اإلداری ـ ــة ف ــي الـبـعـثــات
الدبلوماسیة بالخارج ومتابعة
قضایا المواطنین المحكومین
ب ـق ـضــایــا خـ ـ ــارج دولـ ـ ــة ال ـك ــوی ــت،
وتـ ـق ــدی ــم ت ـق ــری ــر ب ـشــأن ـه ـمــا إل ــى
المجلس.
كما وافق على رسالة من رئيس
لـجـنــة تـنـمـيــة ال ـ ـمـ ــوارد الـبـشــريــة
يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة
كــل مــا يتعلق بـمــدى إمـكــان ربط
الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـم ــوي ــة ال ـك ـب ــرى
بخطة سياسة التوظيف وخلق
فرص عمل جديدة للكويتيين في
جميع الجهات الحكومية والقطاع
الخاص.
وواف ــق أيـضــا عـلــى رســالــة من
رئيس اللجنة يطلب فيها تكليفها
دراسـ ـ ـ ــة ك ــل م ــا ي ـت ـع ـلــق بـمـلـفــات
التعيين واإلحالل ومعالجة العقود
الخاصة في القطاع النفطي.
كما وافق على رسالة منه يطلب
فـيـهــا تكليف الـلـجـنــة دراسـ ــة كل
مــا يتعلق بـسـيــاســات التوظيف
واإلحــال واالعتماد على الكوادر

ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،وت ـم ـك ـي ــن الـ ـكـ ـف ــاءات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي ج ـم ـي ــع ال ـج ـه ــات
الحكومية والخاصة.
ووافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ع ـ ـل ـ ــى رسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة م ــن
رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـ ـشـ ــؤون ال ـمــال ـيــة
واالقـتـصــاديــة يطلب فيها إحالة
مجموعة مــن االقـتــراحــات برغبة
الـ ـمـ ـح ــددة ب ـن ــص ال ــرس ــال ــة إل ــى
لـجـنــة تـنـمـيــة ال ـ ـمـ ــوارد الـبـشــريــة
لالختصاص وفــق الـمــادة  58من
الالئحة الداخلية.
وواف ــق على رســالــة مــن رئيس
ل ـج ـن ــة الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات وال ـح ـس ــاب
الـ ـخـ ـت ــام ــي ،ي ـط ـلــب ف ـي ـهــا إح ــال ــة
مــوضــوع تـعــاقــد وزارة األش ـغــال
العامة دون الحصول على موافقة
مسبقة من ديوان المحاسبة عبر
اس ـت ـخ ــدام ال ـم ـبــالــغ االحـتـيــاطـيــة
بالعقد الـمــذكــور بنص الرسالة،
إلــى لجنة حماية األم ــوال العامة
للتحقق من صحة ّ
تصرف الوزارة،
مع بحث أي حاالت أخرى مشابهة
في ذلك العقد ،على أن توافى لجنة
ال ـم ـيــزان ـيــات بنتيجة ذل ــك خــال
شهر على األكثر.
وواف ــق على رســالــة مــن رئيس
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ن ـف ـس ـه ــا يـ ـطـ ـل ــب ف ـي ـهــا
إحالة موضوع تقاعس الجهات
الرقابية والحكومية في التعامل
مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة شـ ــركـ ــات ()KGL
وش ــرك ــات ـه ــا ال ـت ــاب ـع ــة والــزم ـي ـلــة
ال ـم ـس ـت ـغ ـل ــة ألراض تـ ـع ــود إل ــى
مؤسسة الموانئ الكويتية باتخاذ
اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة تـجــاهـهــا،
إلــى لجنة حماية األم ــوال العامة
لبحثه ودراس ـتــه ،على أن توافى
لـجـنــة الـمـيــزانـيــات بنتيجة ذلــك
خالل شهرين.

تأجيل استجوابات الخالد يشعل فتيل األزمة في قاعة عبدالله السالم
• تدخل النواب منع وقوع التشابك باأليدي بين الشالحي والحليلة • حمدان العازمي :من الذي يفتعل األزمات؟!

الغانم يعلن الموافقة على تأجيل االستجوابات

 ...والشالحي يخرج عن النص
شهدت جلسة مجلس األمة أمس سجاال نيابيا
حادا بين النواب المقاطعين لجلسة قسم الحكومة
وبـيــن الـنــواب الحاضرين للجلسة ،على أثــر طلب
رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
تــأج ـيــل االسـ ـتـ ـج ــواب ــات ال ـم ـقــدمــة إلـ ـي ــه ،وال ـمــزمــع
تقديمها ،إلــى مــا بعد نهاية دور االنعقاد الثاني
(يونيو .)2022
وبــدأت األحــداث حينما انتقل مجلس األمــة إلى
بند االستجوابات ،المدرج عليه استجوابان لرئيس
الوزراء ،األول مقدم في  5يناير الماضي ،من النواب
ثامر السويط وخالد العتيبي وبــدر الــداهــوم ،عن
حكومة الخالد السابقة ،وعلى أثره قدمت استقالتها،
ورفعه المجلس من جدول األعمال وفقا للمادة 142
من الالئحة.
وقـبــل انتقال المجلس إلــى االسـتـجــواب الثاني
ل ـل ـخ ــال ــد ،الـ ـمـ ـق ــدم مـ ــن ال ـن ــائ ـب ـي ــن م ـح ـمــد الـمـطـيــر

الشالحي والمطير والعازمي يحتجون

 ...والحليلة يرد
وحمدان العازمي ،والذي قدماه عقب حكم المحكمة
الــدسـتــوريــة بـبـطــان عـضــويــة ب ــدر ال ــداه ــوم ،دخــل
حمدان العازمي الى قاعة عبدالله السالم ،وكان أول
النواب المقاطعين لجلسة القسم يدخل القاعة منذ
أن بدأت الجلسة.
وبعد تالوة الخالد بيانه أمام المجلس ،وطلب
تأجيل االستجوابات المقدمة ،والتي ستقدم إليه
الى ما بعد نهاية دور االنعقاد الثاني ،قال حمدان
ال ـعــازمــي ،فــي تعليقه عـلــى طـلــب الـخــالــد« ،ان ــت يا
رئيس الــوزراء قاعد تدين نفسك بنفسك بذكر حل
هذه الملفات ،من حقك أن تطلب أسبوعين تأجيل
استجوابك ،اطلع على المنصة وقول».
واسـ ـتـ ـم ــر ح ـ ـمـ ــدان بـ ـع ــد انـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـي ـك ــرف ــون
موجها حديثه للغانم« :فــي أحــد من النواب يطلع
وي ـقــول لـيــش مــؤيــد لـطـلــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء تأجيل
االستجوابات».

 ...ويقع على األرض
وقال الغانم« :هل يوافق المجلس على طلب رئيس
الوزراء بتأجيل االستجوبات؟ وهنا صوت المجلس
بموافقة  33عضوا من اصل حضور  34عضوا.
وتــابــع« :عطوه الميكرفون» ،ورد حـمــدان« :عقب
شنو تعطيني! عقب ماطقيت المطرقة!».
وأض ـ ــاف ح ـم ــدان م ــن غ ـيــر م ـي ـكــرفــون ،مخاطبا
الرئيس الغانم« ،ما يصير! ما يصير! عطني الكلمة
قبل التصويت ،ال تفتعل األزمات ،اطلب تعطيني قبل
ال تصوت ال تلومون النواب؟ منو يفتعل االزمات؟
راح يأتي استجواب وبعد استجواب لين تطلع وراح
تطلع (قاصدا رئيس الوزراء) ،ومع األسف هذا النهج
ما تغيره ،وكنا نتوقع أن يتغير بس مع األسف».
وقــال الغانم لحمدان« :عطيت الكالم نصل على
النبي ،صل على النبي».
وعند بدء تالوة األمين العام بند الرسائل الواردة،
دخــل النائب محمد المطير« :لحظة لحظة عطني

الـكـلـمــة؟ ال ـلــي قــاعــد يـصـيــر ه ــذا غ ـلــط ،وهـ ــذا لعب
وانتهاك لحقوق األمة والتمايز» ،ووجه خطابه الى
رئيس الوزراء« :تدري شنو اقريت تكلفة بالميزانية،
فمن من متى ونحن نتكلم عن هــذه البنود ،رد يا
رئيس الوزراء امام الشعب الكويتي ،واليوم كل شيء
قريتوه اليوم! لماذا اقريتوا كل شي! عشان إسقاط
عـضــويــة ب ــدر ال ــداه ــوم ،ه ــذه رش ــوة منكم للشعب
كلفتوا الميزانية عشان تسقطون الداهوم».
وهنا أمر الغانم األمين العام تالوة البند التالي.
واسـتـمــر المطير فــي الـحــديــث ب ــدون ميكرفون:
«عيب الــذي قاعد يصير لعب ،الـيــوم عاجبك اللي
قاعد يصير يا رئيس الــوزراء سيئ الذكر طلعتوه
خ ــال شـهــريــن مــن قـضـيــة الـبـنـغــالــي ب ـ ــراءة ،ولـكــن
األش ــراف مهجرين منذ سـنــوات وعـيــب الـلــي قاعد
يصير ،لكن ما تبون االشراف تبون هاالشكال هذا
اللي تبونه ،لكن ما تبون االشــراف النهم بضرون

مساعيكم وخططكم».
وتدخل النائب صالح الشالحي قائال« :بفلوس
شريتهم ،قسم بالله فينا حره هذه بلدنا ،نشتريها
ونشتري شواربكم ،والله ما واحد منكم رجال».
وهـنــا اعـتــرض عــدد مــن ال ـنــواب ،ومنهم سلمان
الحليلة وعبدالله الطريجي ،على كلمة الشالحي،
قائلين« :احترم نفسك ،احترم نفسك» ،ونزل الشالحي
من على المنصة متجها إلى النائب الحليلة ،بعدما
تم تبادل الشتائم فيما بينهما ،إال أن تدخل النواب
منع وقوع التشابك بينهما ،ووقع النائب الحليلة
أرضا جراء سحبه من النواب للحيلولة دون وقوع
التشابك.
وك ــان قــد دخ ــل ال ــى الـقــاعــة ال ـن ــواب المقاطعون
عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري والـصـيـفــي الـصـيـفــي وثــامــر
السويط وخالد مونس.
ورفع الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة.

برلمانيات 8
حمادة« :تمويل البنوك» يساعد العمالء المتضررين من «كورونا»
ةديرجلا

•
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مطالبات نيابية لوزير المالية بتفعيل القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل رمضان

حمادة يؤدي اليمين الدستورية

تكليف «التعليمية»
مناقشة سبل
تطوير البحث
العلمي

«الخارجية»
البرلمانية تتابع
«تكويت» الوظائف
في السفارات

المجلس كما بدا من الخارج
اللجنة يطلب فيها تكليف
ل ـ ـج ـ ـنـ ــة شـ ـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـت ـع ـل ـي ــم
والثقافة واإلرشاد دراسة موضوع
تحميل الميزانية العامة للدولة
أعباء مالية نتيجة كثرة المشاريع
التطويرية والعقود االستشارية
الخاصة بتطوير العملية التربوية
دون تحقيق أهدافها ،والتحقق من
مــدى تــوافــق رأيـهــا مــع مــا انتهت
إل ـيــه لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات وديـ ــوان
المحاسبة في هذا الشأن.
كما وافق على رسالة من رئيس
اللجنة نفسها يطلب فيها إحالة
م ــوض ــوع م ـ ــدى ق ــان ــون ـي ــة إق ـ ــرار
اللجنة المشاريع قوانين باعتماد
حسابات ختامية أعادت الحكومة
إحــال ـت ـهــا ل ـع ــدم م ــواف ـق ــة مجلس
األمة عليها في فصول تشريعية
سـ ــاب ـ ـقـ ــة ،إلـ ـ ـ ــى لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـش ـ ــؤون
التشريعية والـقــانــونـيــة ،وإحــالــة
جميع مالحظات ديوان المحاسبة
ومخالفاته المالية ال ــواردة على
ذات ال ـح ـســابــات ال ـخ ـتــام ـيــة إلــى
لجنة حماية األموال العامة ،إلبداء
رأيها حيال تسوية الحكومة لتلك
ال ـم ـخــال ـفــات م ــن ع ــدم ــه ،ع ـلــى أن
توافى لجنة الميزانيات بنتيجة
ذلك خالل شهر على األكثر.
وواف ــق على رســالــة مــن رئيس
لجنة المرافق العامة ،يطلب فيها
إح ــال ــة تـقــريــر ديـ ــوان المحاسبة
بشأن تكليف مجلس األمة إعداد
تقرير مفصل عــن نتائج فحص
العقود المبرمة لمشاريع الطاقة
المتجددة في منطقة الشقايا ،إلى
لجنة شؤون البيئة ،وفقا للمادة
 58من الالئحة الداخلية.
ورف ـ ــض الـمـجـلــس رس ــال ــة من
مجموعة من أعضاء مجلس األمة
يـطـلـبــون فـيـهــا اسـتـعـجــال لجنة
الـشــؤون التشريعية والقانونية

 ...ووزير التجارة

تمسك حكومي بمعاقبة صاحب القناة على آراء الضيف!
خالل تصويت مجلس األمة على المداولة األولى
بشأن اقتراحي تعديل بعض أحكام القانون رقم 61
لسنة ( 2007اإلعالم المرئي والمسموع) ،أكد وزير
اإلعــام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن
المطيري أن الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس
مجلس الوزراء تدعم التوسع في الحريات.
وأضاف المطيري ،في مداخلة له بالجلسة أمس،
أنه تم االتفاق على التعديالت لإلبقاء على النص
لبعض مــواده ،مؤكدا دعمه للحريات التي تكون
مسؤولة ،وااللتزام بالقوانين واللوائح ،الفتا إلى أن
هناك توافقا كبيرا فيما يخص تقرير اللجنة ،لكنه
يجب اإلبقاء على المحظورات في النص األصلي.
وأشار إلى أن هناك بعض التعديالت بخصوص
مشاركة الضيف أثناء البث المباشر ،فالتعديل
ينص على أن تكون العقوبة فقط على الضيف،
لكن يجب أن تـكــون هـنــاك مـشــاركــة وتـضــامــن من
ن ـظــر االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون بـتـعــديــل
بعض أحكام القانون رقم  14لسنة
 ۱۹۷۳بإنشاء المحكمة الدستورية
وتـ ـق ــدي ــم ت ـق ــري ــره ــا ب ـش ــأن ــه إل ــى
المجلس.
كما وافق على رسالة من النائب
أح ـم ــد ال ـح ـمــد ي ـت ـقــدم بموجبها
بــاس ـت ـقــال ـتــه م ــن ع ـضــويــة لجنة
األول ـ ــوي ـ ــات ،وواف ـ ــق أي ـض ــا على
رسالة من النائب أسامة الشاهين
ّ
يتقد م بموجبها باستقالته من
عـضــويــة لجنة ال ـش ــؤون المالية
واالقتصادية.
ووافـ ــق الـمـجـلــس عـلــى رســالــة
م ـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب مـ ـحـ ـم ــد ال ـم ـط ـي ــر
يتقدم بموجبها باستقالته من
عـضــويــة لجنة ال ـش ــؤون المالية
واالق ـت ـصــاديــة ،وعـلــى رســالــة من

قبل صاحب القناة أو صاحب البث مــع الضيف
فــي الـبــث الـمـبــاشــر ،مــؤكــدا أن ــه يتفق مــع مــا جــاء
فــي نــص الـقــانــون فيما يخص (الـمـسـجــل) ،وبين
أن المحظورات تكون وفق النص األصلي بقانون
المرئي والمسموع.
وأشـ ــارت مــداخــات نيابية إل ــى أن ال ـهــدف من
ت ـعــديــل ق ــان ــون اإلع ـ ــام ال ـمــرئــي وال ـم ـس ـمــوع هو
تعزيز حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور،
مؤكدين أن اإلعالم من أهم وسائل ممارسة الفرد
في التعبير ،والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق
المدنية والسياسية كفلت أيضا حرية التعبير.
وشــددوا على أهمية تعديل القوانين الخاصة
بــالـحــريــات والتعبير عــن ال ــرأي ،بـمــا يـســاهــم في
تحسين وضع الكويت دوليا وترتيبها فيما يتعلق
بمؤشرات الشفافية وحرية التعبير.
وزير اإلعالم يشرح موقف الحكومة من تعديالت «المرئي والمسموع»

رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ش ـ ـ ــؤون اإلسـ ـك ــان
يطلب فيها إحــالــة مجموعة من
االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ب ــرغ ـب ــة إل ـ ــى لـجـنــة
المرافق العامة لالختصاص ،وفق
المادة  58من الالئحة الداخلية.
واط ـل ــع الـمـجـلــس ع ـلــى تقرير
األمانة العامة عن اجتماعات لجان
المجلس الدائمة والمؤقتة خالل
الفترة من  22ديسمبر  2020حتى
 28فـبــرايــر  ،2021عـمــا بالفقرة
األخيرة من المادة  46من الالئحة
الداخلية لمجلس األمة.
وبـعــدهــا انـتـقــل الـمـجـلــس إلــى
بند األسئلة الــواردة ،ووافــق على
تأجيله .كما وافــق المجلس على
إلغاء الجلسة التكميلية (جلسة
اليوم) على أن تعقد بعد أسبوعين.
بدوره ،قال رئيس الوزراء سمو

المال والفضالة
يطلبان من المجلس
عدم المضي في
صفقات التسليح إال
بموافقته

الحكومة تصوت عكس آرائها
قانون دعم العمالء المتضررين من تداعيات «كورونا»
قرار المجلس الموافقة بالمداولتين بما يشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تصويت الحكومة :موافقة في
المجلس ورافضة في اللجنة فكرة
استبعاد الشركات الكبرى

تعديل قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية
قرار المجلس الموافقة
بالمداولتين بما يمنع الحبس
االحتياطي في قضايا الرأي

تصويت الحكومة :موافقة في
الجلسة ورفض تام أثناء المناقشة
باللجنة التشريعية
النيابة العامة
• ع ـ ــدم الـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى اس ـت ـث ـنــاء
الجرائم التي مصدرها حق التعبير
• الـحـبــس االح ـت ـيــاطــي إج ـ ــراء من
إجراءات التحقيق

وزارة الداخلية

قانون تأجيل أقساط القروض لمدة  6أشهر
قرار المجلس الموافقة في المداولتين بما يشمل كل األقساط

• الحرية ليست مطلقة لكنها مقيدة
• يجب أن يقف القانون بالمرصاد
لكل متجاوز على الحدود

المجلس األعلى للقضاء
• ال ـت ـع ــدي ــل ي ـف ـتــح ال ـم ـج ــال ل ـعــدم
خضوع بعض المتهمين للحبس
االحتياطي بغير مبرر
ً
• بعض جرائم الرأي أشد خطرا من
بعض الجرائم األخرى

تصويت الحكومة :موافقة في الجلسة
ورافضة في اللجنة ألن البنوك ال تستطيع
تحمل التبعات المالية مرة أخرى

ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد« :أب ـ ــارك
للمجلس والـحـكــومــة على مــا تم
إن ـج ــازه م ــن قــوان ـيــن ال ـي ــوم ،وتــم
إرسال برنامج ّ عمل الحكومة إلى
المجلس ،وأبشر أن سمو األمير
وقـ ــع م ــرس ــوم م ـك ــاف ــأة الـصـفــوف
األولى وسنسارع بإنجازها لهذه
الفئة المستحقة».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــص،
«وصـ ـلـ ـن ــا ال ـ ـيـ ــوم ل ـن ـت ـي ـجــة تـفـيــد
ال ـ ــوط ـ ــن وال ـ ـم ـ ــواط ـ ــن م ـ ــن خ ــال
الحريات وقانوني الضمان المالي
وتــأجـيــل األق ـســاط بــالـتـعــاون مع
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،والـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـس ـت ـمــره
بإقرار القوانين التي تفيد الوطن
والمواطن».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال خ ــال ــد ال ـع ـن ــزي
ً
مـخــاطـبــا رئ ـيــس الـ ـ ـ ــوزراء :الـيــوم
أمــام ـكــم اس ـت ـح ـقــاق م ـهــم ،ونـحــن
اخ ـتــرنــا ال ـخ ـيــار ال ـص ـعــب وال ـمــر
لقناعتنا التامة أن استقرار البلد
وإنجاز القوانين أولوية ،ولقائي
بسمو األمير أكــد أن حق الرقابة
مكفول ،وهـنــاك فرصة للحكومة
لإلنجاز ،وأؤكد أن الحكومة تحت
المجهر ،وهذه مهلة ،فالحكومة إن
عملت عملنا معها ،وإذا خذلتنا
فلن نقف معها ،واليوم نحن وقفنا
ً
م ــع ال ـش ـعــب ب ـع ـي ــدا ع ــن ال ـص ــراع
والتهديد.
وأض ـ ــاف ال ـع ـن ــزي أن مجلس
األم ــة ال يمتلك شطب نــائــب ،وال
ي ـح ــاول ال ـب ـعــض الـتـكـســب بــذلــك
فالمحكمة هي من أبطلت عضوية
بدر الداهوم ،ومجلس األمة أعلن
خلو المقعد.

التحقيق في «االفتتاح»
وقال الغانم ،إن لجنة التحقيق
في أحداث افتتاح المجلس انتهت
من عملها ،ومكتب المجلس وافق
ب ــاإلجـ ـم ــاع ع ـل ــى إحـ ــالـ ــة أح ـ ــداث
الجلسة االفتتاحية بكل حيثيات
القضية إلى النيابة العامة ،وأطلب
مــن الجميع تـقــديــم مــالــديـهــم من
مستندات وشهود ووقائع للنيابة،
وأنــا وقعت الطلب وأرسـلـتــه إلى
النيابة العامة.
ب ــدوره ،قــال أحـمــد الشحومي:

أعلم حجم العمل الذي قدم ،فثالثة
أش ـ ـهـ ــر ون ـ ـصـ ــف الـ ـشـ ـه ــر ون ـح ــن
ً
نشتم يــومـيــا ألنـنــا نـقــف للدفاع
ع ــن م ـصــالــح ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي،
ف ــوالئ ــي وطــاع ـتــي لـسـمــو األم ـيــر
وولي العهد ،وشككوا فيني بشأن
لجنة الـتـحـقـيــق ،...الــرجــل الـمــراد
إعــدامــه الـيــوم ،قــال تعالوا لنعمل
من أجــل اإلصــاح وكــاد أن ينطق
ال ــدس ـت ــور أن اس ـت ـج ــواب رئـيــس
ال ــوزراء مرفوض ،فمتى تنظرون
إل ــى ح ـس ـنــات ص ـب ــاح ال ـخــالــد يا
أهل الكويت.
وأضاف الشحومي «على شنو
نستحي ما نمدحه رئيس الوزراء!
يــا أهــل الكويت يــا مشايخ الدين
ليش ساكتين! ،تدخل بيتك تلقى
وال ــدت ــك وزوجـ ـت ــك تـبـكــي ل ـيــش!،

أس ــال ـك ــم ب ــال ـل ــه ي ــا أهـ ــل ال ـكــويــت
ناصرونا إن كنا على الحق وإن
كنا على باطل أرشــدونــا ،دخلوا
عـ ـي ــالـ ـن ــا الـ ـمـ ـجـ ـل ــس وت ــرقـ ـص ــوا
وح ـل ـنــاهــم إلـ ــى ال ـن ـيــابــة ومـنـهــم
أخــو رئـيــس المجلس ،مــا يحدث
في الكويت اليوم عبث وليس ما
يحصل اليوم كما حدث في ٢٠١١
و ٢٠١٢إخ ــوان ــا الـلــي ب ــرا نبيهم،
اليوم هناك من يطعن فينا وفي
رئيس ال ــوزراء وفــي سمو األمير
وهم في بيوتهم ،ويضعون رئيس
مجلس األمة شماعة ،واليوم الذي
لم يدخل جلسة القسم اليوم ،هذا
ال ــوزي ــر ع ـبــدال ـلــه ال ــروم ــي مـعــانــا
ع ـط ــوه م ـل ـفــات ال ـف ـس ــاد ،وأب ــون ــا
الشيخ نــواف يقول لنا يا عيالي
«عـيـنــونــي يــا ع ـيــالــي» ،يــا إخ ــوان
بلدنا بلد طيب ويجب عليكم أن
تكونوا معتزين ومفتخرين».
ع ـبــدال ـلــه ال ـط ــري ـج ــي :سمعنا
كلمات األخ الشحومي ،وأنا اقول
ش ـه ــادت ــي م ـج ــروح ــة ف ــي الـشـيــخ
صـبــاح الـخــالــد فعندما كـنــت في
المجلس السابق في لجنة حماية
األمــوال كان حضر لدينا كشاهد
ً
إثبات وكان متعاونا ،واليوم الكل
سمع بيان األمير واليوم نتعاون
مع رئيس الوزراء بحسب الدستور
 ،لـكــن ال ـس ــؤال الـ ــذي نـطــرحــه من
يقود المشهد السياسي إلضعاف
الـبـلــد وه ــو خـ ــارج مـجـلــس األم ــة
وال يــريــدون الخير للبلد ،ونقول
لصباح الخالد ابن األسرة ورئيس
الوزراء  ،الله يوفقك.
وانـ ـتـ ـق ــل ال ـم ـج ـل ــس إلـ ـ ــى بـنــد
الخطاب األمـيــري ،ورفــع الجلسة
إلى يوم الثالثاء  13أبريل.

السلطتان تؤبنان باسل
الراشد وبدر العجيل
أبن مجلس األمة النائبين
السابقين باسل سعد الراشد
وبدر ضاحي العجيل ،سائال
المولى أن يتغمدهما بواسع
رح ـ ـم ـ ـتـ ــه ،وي ـ ـل ـ ـهـ ــم أه ـل ـه ـم ــا
وذويهما الصبر والسلوان.
و قــال الغانم في كلمة له
خ ـ ــال ج ـل ـســة أم ـ ــس مــؤب ـنــا
ا لــرا حــل بــدر العجيل :فقدت
الكويت قبل أيــام واحــدا من
روادها ورجالها المخلصين
هو العم بدر ضاحي العجيل
الذي شغل المقعد النيابي،
وحظي بتمثيل مجلس األمة
في الفصل التشريعي الثالث
عام .1971
كما أ بــن الرئيس الغانم
خالل الجلسة النائب األسبق
ال ــراح ــل ب ــاس ــل س ـعــد قــائــا
إن «الـ ــراحـ ــل ش ـغ ــل الـمـقـعــد
ال ـن ـي ــاب ــي وحـ ـظ ــي بـتـمـثـيــل
األ مــة في الفصل التشريعي
العاشر عام  ،»2003مضيفا
أن ـ ـ ــه «ب ـ ــرغ ـ ــم قـ ـص ــر ت ـج ــرب ــة

الفقيد البرلمانية فإن أثرها
ً
ك ــان كـبـيــرا فـقــد ك ــان الفقيد
ً
مـ ـث ــاال ل ـل ـس ـيــاســي ال ـخ ـلــوق
والبرلماني المخلص».
ب ــدوره ــا أب ـنــت الـحـكــومــة
م ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــة بـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة
لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األم ـ ـ ـ ــة
م ـبــارك ا لـحــر يــص الفقيدين
ال ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أشـ ـ ـ ــاد
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــص بـ ـمـ ـن ــاقـ ـبـ ـهـ ـم ــا
وت ـ ـفـ ــان ـ ـي ـ ـه ـ ـمـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل
بـ ـ ـ ـ ــإخـ ـ ـ ـ ــاص خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة
تمثيلهما األ مــة دا خــل قاعة
عبدالله السالم.

النواب المقاطعون :يوم أسود في تاريخ الديمقراطية الكويتية

مواطنة تعترض على انعقاد الجلسة

أصدر النواب المقاطعون لجلسة قسم
الحكومة أمس بيانا حمل عنوان «يوم
أسود في تاريخ الديمقراطية الكويتية»،
بعد أن وافــق مجلس األمــة فــي جلسته
أمس على تأجيل االستجوابات المقدمة
والمزمع تقديمها لرئيس ال ــوزراء إلى
ما بعد نهاية دور االنعقاد الثاني من
الفصل التشريعي ،عقب االجتماع الذي
دعــا فيه النائب محمد المطير النواب
المقاطعين إل ــى االجـتـمــاع فــي اللجنة
المالية على هامش انعقاد الجلسة.
وفـيـمــا يـلــي ن ــص ال ـب ـيــان« :م ــا حــدث
الـيــوم الـثــاثــاء  2021/3/30فــي مجلس
األم ــة يمثل مخالفة صــارخــة وخــروجــا
جسيما على دسـتــور الــدولــة وحــريــات
الشعب وحقوق ممثليه المنتخبين.
اب ـت ــداء مــن مـنــع د .ب ــدر ال ــداه ــوم من

دخول المجلس وإسقاط عضويته دون
تصويت أو نقاش أو قــرار صحيح من
المجلس ،في انتهاك صارخ لحق الشعب
في اختيار منتخبيه وانتخابهم.
مـ ـ ـ ـ ــرورا ب ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ق ـ ــان ـ ــون ال ــائ ـح ــة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وتـ ـج ــاه ــل االس ـت ـج ــواب ـي ــن
المقدمين لرئيس الوزراء ،وتقديم غيرها
من بنود عليها بمخالفة صريحة لمواد
القانون.
انتهاء بتأجيل غير مسبوق لجميع
االستجوابات المقدمة لرئيس الــوزراء
حــال ـيــا وم ـس ـت ـق ـبــا ل ـم ــدة ت ـنــاهــز سـنــة
ونـ ـص ــف ال ـس ـن ــة فـ ــي م ـخ ــال ـف ــة ل ـل ـم ــادة
 135من قانون الالئحة الداخلية التي
اسـ ـت ــوجـ ـب ــت ات ـ ـخـ ــاذ الـ ـ ـق ـ ــرار بــأغ ـل ـب ـيــة
األعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
أمــا فيما يتعلق ب ــإدارة الجلسة فال

التوتر خيم على الجلسة بعد دخول المقاطعين
جــديــد ،حـيــث إن الــرئـيــس اسـتـمــر فيما
يـ ـق ــوم بـ ــه مـ ــن ت ـ ـجـ ــاوز ع ـل ــى ال ــدس ـت ــور
وال ــائ ـح ــة وكـ ــل األع ـ ـ ــراف ال ـبــرل ـمــان ـيــة،
وأصبح عبئا على السلطة كما هو عبء
على الشعب.

وعـلـيــه نــؤكــد ون ـجــدد ع ــدم تعاوننا
مع الرئيسين ،بل رحيلهما من المشهد
ال ـس ـي ــاس ــي كـ ـل ــه ،وذل ـ ــك لـمـخــالـفـتـهـمــا
ال ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــة ل ـ ـلـ ــدس ـ ـتـ ــور وال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون،
وإه ــداره ـم ــا ال ـصــريــح لـحـقــوق الشعب

وم ـم ـث ـل ـي ــه ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـي ــن ،وعـ ـلـ ـي ــه ف ــإن
ق ــرار تــأجـيــل االس ـت ـجــوابــات الـحــاضــرة
والمستقبلية هو والعدم سواء تجاهنا
وت ـ ـج ـ ــاه األم ـ ـ ـ ـ ــة ،حـ ـف ــظ ال ـ ـلـ ــه الـ ـك ــوي ــت
وشعبها».

majles@aljarida●com

استجواب الجائحة

مطيع وبوصليب يستجوبان وزير الصحة من  3محاور
باسل الصباح

من ثالثة محاور ،تقدم النائبان
د .أحمد مطيع وسعود
بوصليب باستجواب إلى
وزير الصحة الشيخ د .باسل
الصباح ،تم إدراجه على جدول
أعمال أول جلسة مقبلة.
وجاءت محاور االستجواب
تحت عناوين «عجز الوزارة
خالل مواجهة جائحة كورونا،
والفساد اإلداري والمالي
بالوزارة ،وغياب الجدية
في التعاون مع السلطة
التشريعية».

اإلجحاف بحقوق
العاملينفي وزارة
الصحة وبطء وفشل
حملة التطعيم

عجز الوزارة في الفساد اإلداري غياب الجدية في التعاون
مع السلطة التشريعية
مواجهة كورونا والمالي
تـ ـسـ ـل ــم وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـشـ ـي ــخ
د.بــاســل الـصـبــاح أول اسـتـجــواب له
ف ــي ال ـم ـج ـلــس الـ ـح ــال ــي ،م ـق ــدم ــا مــن
ال ـنــائ ـب ـيــن د .أح ـم ــد مـطـيــع وس ـعــود
بوصليب ،متضمنا  3محاور «عجز
الوزارة خالل مواجهة جائحة كورونا
(كوفيد ،)-19والفساد اإلداري والمالي
بالوزارة ،وغياب الجدية في التعاون
مع السلطة التشريعية».
وفــي الـمـحــور األول قــال النائبان
بصحيفة استجوابه « ب ــات واضحا
وجليا أن مــا وصلنا إلـيــه مــن عجز
ت ــام بـكــل قـطــاعــات الــدولــة بمواجهة
جائحة كورونا كان بسبب سوء إدارة
وزي ــر الصحة ،حيث ان ســوء تدبير
الــوزيــر لــأمــور وقــراراتــه العشوائية
غ ـي ــر الـ ـم ــدروس ــة ف ــي ب ــداي ــة األزم ـ ــة
واسـتـسـهــالــه والم ـب ــاالت ــه لـعــواقـبـهــا
كـ ــانـ ــت ش ـ ـ ـ ــرارة انـ ـ ـط ـ ــاق الـ ـفـ ـي ــروس
وانتشاره وتفشيه في أصقاع البالد».
وأضافا :وكان سبب هذه القرارات
ع ــدم ت ـعــامــل ال ــوزي ــر بـمـنـهــج علمي
بالتعامل مــع الجائحة حيث اخفق
فــي تشكيل اللجنة العليا لمواجهة
ج ــائ ـح ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،وكـ ــانـ ــت نـتـيـجــة
ه ــذا اإلخ ـف ــاق الـ ـق ــرارات المتناقضة
والتصرفات المتخبطة التي أضرت
بشكل مباشر بالحالة المالية للدولة
واقتصادها وعطلت مشاريعها حيث
أصـ ــدر ال ــوزي ــر ع ــدة أوام ـ ــر مـبــاشــرة
بتعاقدات غير مدروسة تسببت بهدر
المال العام.
واتـهــم النائبان الــوزيــر بالتسبب
ً
ف ــي ت ـفــاقــم ال ــوض ــع ال ـص ـحــي سـ ــوءا
حيث مست الجائحة صحة الناس
وأرواح ـه ــم فحطمت الـكــويــت أرقــامــا
قياسية بعدد اإلصابات وفقدت األسر
العديد من أفرادها الذين انتقلوا إلى
ب ــارئ ـهــم بـسـبــب ال ـجــائ ـحــة وش ـهــدت
سـ ـن ــة  2020أع ـ ـلـ ــى م ـ ـعـ ــدل وفـ ـي ــات
بتاريخ الكويت وكل هذا كما أسلفنا
نـ ـت ــاج هـ ــذه ال ـت ـخ ـب ـطــات وال ـ ـقـ ــرارات
والتصرفات غير المسؤولة التي قام
بها الوزير حيث قام الوزير بتشكيل

ل ـج ـن ــة ت ـض ــم أط ـ ـبـ ــاء مـ ــن غ ـي ــر ذوي
الخبرة واالخـتـصــاص فــي األمــراض
الوبائية ومكافحتها على الرغم من
وجود أطباء كويتيين ممن يحملون
الـخـبــرة وش ـهــادات االخـتـصــاص في
األم ــراض الوبائية والصحة العامة
مما أدى إلى صدور قرارات متناقضة
ً
أثرت سلبا في إدارة األزمــة ،وهو ما
أك ــده تـقـيـيــم مـعـهــد ل ــوي األس ـتــرالــي
العالمي أن الكويت حلت بالمرتبة
( )80من أصل ( )98دولة.
واسـتـعــرض الـنــائـبــان مــا اعتبراه
سـبـبــا ف ــي تـفــاقــم األزم ـ ــة ،حـيــث أك ــدا
اس ـت ـس ـهــال مــواج ـهــة ه ــذا ال ـف ـيــروس
ع ـب ــر «سـ ـم ــاح ــه بـ ــدخـ ــول مــواط ـن ـيــن
عائدين من دول موبوءة دون فحص

وسـ ـم ــح ل ـه ــم ب ــال ــذه ــاب ل ـم ـنــازل ـهــم،
وحجر القادمين من رحــات العودة
ً
مؤسسيا فبذلت الدولة أمواال طائلة
لتجهيز أماكن الحجر المؤسسي ما
بين تأجير فنادق وشاليهات وإنشاء
مستشفيات ومحاجر ميدانية».
كما اتهماه باإلخفاق في تشكيل
ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا ال ـخ ــاص ــة بـجــائـحــة
ك ــورون ــا (ك ــوف ـي ــد  ،)19 -وبت ـخ ـبــط
الـقــرارات وتعارضها ،وعشوائيتها،
وتضاربها ،ال سيما عبر منع وكيل
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـم ـس ــاع ــد ل ـط ــب األسـ ـن ــان
عالجات االسنان بالمراكز الحكومية
في حين سمح للقطاع الخاص القيام
ً
بها وهو ما يعني أن هناك تضاربا
ً
وتناقضا في القرارات الصحية.

أحمد مطيع

وت ـح ــت ع ـن ــوان «ال ـف ـس ــاد اإلداري
وال ـم ــال ــي ب ـ ــال ـ ــوزارة» ،جـ ــاء ال ـم ـحــور
الثاني الــذي تم التأكيد فيه على أن
صور الفساد اإلداري والمالي تجلت
في العديد من الحاالت التي شهدت
نماذج من اإلهدار لماليين الدينارات،
دون سند أو مبرر كنتيجة طبيعية
للتخبط فــي ال ـقــرارات واالرت ـبــاك في
عمل الوزارة بشكل غير مسبوق.
وض ـ ـ ــرب ـ ـ ــا أمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــة ف ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــارض
المصالح بالتعيينات الباراشاوتية
بعهد وزير الصحة د.باسل الصباح،
ك ـمــا قـ ــام ال ــوزي ــر ال ـم ــذك ــور بتعيين
واف ـ ــدي ـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــؤون ال ـق ــان ــون ـي ــة
ل ـ ـلـ ــوزارة دون أخـ ــذ م ــواف ـق ــة ديـ ــوان
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،وق ـ ـيـ ــام ال ــوزي ــر

سعود بوصليب
باتخاذ قرار رفع المستوي الوظيفي
ألحـ ـ ــد م ــوظـ ـف ــي م ـك ـت ــب ال ـ ــوزي ـ ــر مــن
درج ــة اختصاصي إلــى درج ــة كبير
اخ ـت ـصــاص ـي ـيــن ،واإلخ ـ ـ ــال بـحـقــوق
العاملين بالمختبرات الطبية بالرغم
من رفع شكاواهم لوزير الصحة دون
أي إجابة.
كما لم تقم الوزارة بحسب ما ورد
فــي الصحيفة ب ــأي إج ــراء لمعالجة
ال ـم ـخــال ـفــات وال ـت ــرب ــح م ــن عـمـلـيــات
ال ـت ـعــاقــد الس ـت ـق ــدام األط ـق ــم الـطـبـيــة
المعاونة وتكسب البعض واستغالله
لهذه التعاقدات كوسيط جلب العمالة
بين مكاتب العمل في الدول المختلفة
ووزارة الـ ـصـ ـح ــة واالت ـ ـ ـجـ ـ ــار ب ـه ــذه
التعاقدات.

«كورونا» ويوم القيامة
استعرض النائبان في صحيفة استجوابهما
«المغالطات والتناقضات التي ذكرها الوزير في
الجلسة الخاصة لمناقشة اإلجراء ات والسياسة
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد والسالالت المتحورة عنه».
واس ـت ـش ـه ــدا ب ـمــا ذك ـ ــره خــال ـهــا بـ ــأن جــائـحــة
كــورونــا بــاقـيــة معنا إل ــى ي ــوم الـقـيــامــة ،قائلين:
«وه ـ ــذا ال ـت ـصــريــح وحـ ــده بـمـثــابــة ض ــوء أخـضــر

لتنحي ا لــوز يــر مــن منصبه او تنحيته مــن قبل
أعضاء مجلس األمة ،كما ذكر أن منظمة الصحة
العالمية وضعت الصالونات والنوادي الصحية
ضمن قائمة أكثر االماكن التي ينتشر فيها الوباء
وأوص ــت بإغالقها لمنع تجمع الـنــاس وتفشي
المرض بينهم ،ونتفاجأ بقرار الوزير فرض الحظر
الجزئي ومـعــه ق ــرار فتح الـصــالــونــات والـنــوادي
الصحية.

وتابعا :ذكر الوزير انه تم شراء لقاح فايزر من
اميركا وهذا غير صحيح ،وذكر الوزير ان متوسط
ا لــذ يــن يتلقون التطعيم يوميا  16ا لــف شخص
بداية من شهر  2021/ 2أي بعد ثالثة شهور من
ذلك التاريخ وبحسبة األرقام يصبح عدد من تلقي
اللقاح  1440000فهل هذا الرقم صحيح؟

الحظر حاضر بالصحيفة

هدر المال العام للدولة

أش ــارت صحيفة االسـتـجــواب إلــى أن ق ــرار تطبيق الحظر
الجزئي بتاريخ  2020-3-22هو نفسه تاريخ بداية ارتفاع عدد
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا ،مبينة أن االنتقال ما بين
الحظر الكلي والجزئي ساهم بارتفاع اإلصابات ال تقليلها.
وذكـ ــرت أن تقليل ســاعــات الـعـمــل أدى بـ ــدوره إل ــى تكدس
الـمــراجـعـيــن ،الفـتــة إل ــى إغ ــاق الـمـطــاعــم وال ـن ــوادي الصحية
ثم الطامة الكبرى أن الوزير أرفق قرار الحظر الجزئي بقرار
فتحها.

اتهم النائبان وزير الصحة بهدر المال العام من خالل اعتماده لمواجهة جائحة
كورونا على التعاقدات باألمر المباشر دون مراعاة شروط أو قواعد المناقصات،
وتعمد الوزير عدم التوقيع على أية عقد من عقود الشراء باألمر المباشر.
واتهماه بدفع مبالغ طائلة لشراء أدوية وعالجات ومستلزمات طبيه لعالج مرضى
كوفيد  19المصابين بفيروس كورونا وهي أساسا ال تستخدم في عالج هذا المرض.
وقاال :تم شراء كمامات وجالفزات بسعر ما يقارب  400000دينار والسعر الحقيقي
 60000دينار ،إضافة إلى شراء مالبس حماية خاصة باألطقم الطبية بقيمة  40مليون
دينار وعند استالمها تبين انها مالبس عادية خاصة بغرف العمليات.

وقـ ـ ــاال :ق ــام ــت الـ ـ ـ ــوزارة بــالـتـعــاقــد
المباشر مع عدد من الشركات التي
ال يـتـجــاوز رأس مالها ( 1000د.ك)،
ب ـع ـقــود مـلـيــونـيــة م ـمــا ي ـث ـيــر شبهة
الـتـنـفـيــع ،وإيـ ـق ــاع ال ـ ـ ــوزارة بقضايا
مرفوعة من بعض الشركات المحلية
ن ـت ـي ـجــة ع ـ ــدم ص ـ ــرف مـسـتـحـقــاتـهــم
والمقدرة بمئات الماليين.
وكذلك إهدار المال العام من خالل
صرف مكافأة أعمال إضافية مسائية
دون وجود موافقة من ديوان الخدمة
ا لـمــد نـيــة بـمــا يعتبر مخالفة مالية،
ُ
وم ـضــي ث ــاث س ـنــوات عـلــى افـتـتــاح
م ـس ـش ـفــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء الـ ـج ــدي ــد الـ ــذي
ت ــم بـعـهــد ال ــوزي ــر د.ب ــاس ــل الـصـبــاح
وبــرعــايــة كريمة مــن صــاحــب السمو
أم ـيــر ال ـب ــاد ال ــراح ــل الـشـيــخ صـبــاح
األحمد الجابر الصباح يرحمه الله
ال ــذي حـضــر شخصيا الفـتـتــاح هــذا
ال ـص ــرح الـعـظـيــم الـ ــذي ك ـلــف الــدولــة
مـبـلـغــا ط ــائ ــا ي ـق ــدر ب ـ ـ  380مـلـيــون
دينار ومن ذلك اليوم المشهود وإلى
يومنا هذا لم يتم تشغيل المستشفى،
وقضت الــوزارة أكثر من عامين دون
إن ـ ـجـ ــاز ص ـي ــان ــة م ــرك ــز ال ـص ـبــاح ـيــة
الغربي.
وفي المحور الثالث ،تحت عنوان:
«غياب الجدية في التعاون مع السلطة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة» ،قـ ـ ــال ال ـم ـس ـت ـجــوبــان
ف ــي صـحـيـفــة اس ـت ـجــواب ـه ـمــا :تنكب
الوزير الطريق واختط لنفسه سبيل
ع ــدم ال ـت ـعــاون مــع أع ـضــاء المجلس
رغ ــم الـعــديــد مــن األسـئـلــة والـتـلــويــح
ً
بالمساءلة السياسية وبات جليا من
تقاعسه عدم الرد على أي من األسئلة
ً
التي وجهت إليه منا شخصيا ومن
ً
األخـ ـ ــوة أعـ ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس ،ض ــارب ــا
عـ ــرض ال ـح ــائ ــط ب ـم ـجــرد م ـعــرفــة ما
ورد بها من مالحظات ومتطلبات أو
ً
ً
تساؤالت كان يلزمه دستوريا وفقا
للمادة ( )99من الدستور.

محليات 10
العلي للخريجين :تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة
ةديرجلا
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وزير الداخلية شهد حفل تخريج الدفعة  ٤٦من الطلبة الضباط بأكاديمية سعد العبدالله

العلي في لقطة جماعية مع الخريجين

محمد الشرهان

السماح
لألوائل الـ ٤٥
باستكمال
الدراسات
العليا
في «الحقوق»
بواقع 15
ً
ً
طالبا سنويا

التطوير
والتزود
بالعلم
والمعرفة
السالح
الحقيقي
لرجل األمن

شــدد وزي ــر الــداخـلـيــة ،الشيخ
ثامر العلي ،على ضرورة تطبيق
الـقــانــون على الجميع بمسطرة
واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،واالل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام بــال ـي ـق ـظــة
وال ـج ــاه ــزي ــة وال ـت ـع ــام ــل ال ــراق ــي
م ــع ال ـج ـم ـه ــور وسـ ـع ــة الـ ـص ــدر،
وان يكون الوطن نصب أعينهم
ومحور عملهم ،وان يبذلوا أقصى
مــا لديهم فــي خدمة المواطنين
والمقيمين.
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ـ ــال اح ـ ـت ـ ـفـ ــال
أكاديمية سعد العبدلله للعلوم
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،م ـ ـسـ ــاء أم ـ ـ ــس األول،
ب ـت ـخ ــري ــج ك ــوكـ ـب ــة ج ـ ــدي ـ ــدة مــن
ال ـط ـل ـبــة ال ـض ـب ــاط ال ــدف ـع ــة «»46
والبالغ عددهم  940طالبا ،وسط
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ص ـح ـي ــة واحـ ـت ــرازي ــة
ووقــائـيــة ،بحضور وكـيــل وزارة
الداخلية الفريق عصام النهام،
وعدد من كبار القيادات األمنية،
والمدير العام لألكاديمية اللواء
ناصر بورسلي ،وقـيــادات قطاع
التعليم والتدريب.
ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــي الـ ـتـ ـهـ ـنـ ـئ ــة
للخريجين وأ ســرهــم ،بمناسبة
انضمامهم للمؤسسة األمنية،
ونـ ـق ــل إل ـي ـه ــم ت ـح ـي ــات ال ـق ـي ــادة
السياسية العليا للبالد ،متمنيا
لهم دوام التوفيق والنجاح في
حماية أمن الوطن.
ودعا الخريجين إلى ضرورة
ت ـط ـب ـي ــق اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـط ـل ــق مــن

اللواء جمال الصايغ مع ابنيه الخريجين خالد وزيد

الوزير يسلم أحد الخريجين شهادة التخرج
التطوير المستمر والتزود بالعلم
والـمـعــرفــة باعتبارهما الـســاح
الحقيقي لرجل األمن ،مؤكدا أنه
تــم االت ـف ــاق مــع جــامـعــة الـكــويــت
لـلـسـمــاح ل ــأوائ ــل عـلــى الــدفـعــة،
وعددهم  45خريجا ،باستكمال
الـ ــدراسـ ــات الـعـلـيــا ك ـحــافــز لـهــم،
ً
وليكونوا مثاال يحتذى به ودافعا
للشباب.

مكافأة األوائل
وبـ ـ ـ ـ ــارك الـ ـعـ ـل ــي ل ـل ـخــري ـج ـيــن
وذويهم الذين زرعوا في نفوسهم
حب الوطن ،وأصبحوا متفوقين
وشـ ـب ــاب ــا ط ـم ــوح ـي ــن خـ ــدمـ ــوا 4
سنوات في األكاديمية ،وحصلوا
عـ ـل ــى شـ ـ ـه ـ ــادة الـ ـبـ ـك ــال ــوري ــوس
بالعلوم الشرطية ،مشيرا إلى أن

المالزمان ضاري ومشعل العنزي مع ذويهما

أوائ ــل الــدفـعــة الـ ــ 45سيلتحقون
بكلية الحقوق بجامعة الكويت،
وب ـ ــواق ـ ــع  15ض ــابـ ـط ــا كـ ــل ع ــام
مكافأة لهم.
وأوضح أن الخريجين أمضوا
 4سنوات في األكاديمية ،خدموا
فــي بــدايــة أزم ــة «كــورونــا» مــدة 4
أشـهــر مــع القطاعات الميدانية،

م ـم ــا أدى إلـ ــى ت ــأخ ــر تـخــرجـهــم
إلك ـ ـم ـ ــال دراسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم ال ـع ـل ـم ـي ــة،
مـشـيــرا إل ــى أن ال ـض ـبــاط الـجــدد
سـيـبــاشــرون عملهم بـعــد اجــازة
العيد لتمتعهم بإجازة مدة شهر
ونصف.
وتـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــه الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــي ب ــالـ ـشـ ـك ــر
ل ـل ـعــام ـل ـيــن فـ ــي قـ ـط ــاع الـتـعـلـيــم

وال ـ ـتـ ــدريـ ــب مـ ــن ق ـ ـ ــادة وض ـب ــاط
وضباط صف ومعلمين وإداريين
على إخالصهم وتفانيهم بالعمل
في إعــداد وتأهيل هــذه الكوكبة
الـ ـج ــدي ــدة م ــن الـ ـضـ ـب ــاط ،وس ــط
تداعيات الفيروس ،داعيا الله عز
وجل أن يحفظ الكويت تحت ظل
القيادة الحكيمة لصاحب السمو

ُ
معاش تقاعدي لطالب ضابط توفي أثناء دراسته

أع ـل ــن م ـســاعــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لــأكــاديـمـيــة
ل ـل ـشــؤون األكــادي ـم ـيــة الـعـمـيــد عـلــي الــوهـيــب،
القرارات الوزارية والنتائج والتي تضمنت لفتة
ً
إنسانية من وزير الداخلية ،حيث أصدر قرارا
بمنح رتبة مالزم بالمعاش التقاعدي لطالب

المالزم أحمد عبدالله الشمري مع والده

ضابط توفي أثناء دراسته في األكاديمية ضمن
الدفعة الـ.46
كما وزع وزير الداخلية الجوائز على الطلبة
األوائل والمتفوقين من الدفعة الـ 46من الطلبة
الضباط.

ِّ
الكويت تسلم العراق رفات أحد مفقوديه

أعلن رئيس لجنة شؤون األسرى
والمفقودين فــي وزارة الخارجية
رب ـيــع ال ـعــدســانــي تـسـلـيــم الـكــويــت
ل ـل ـس ـل ـطــات الـ ـع ــراقـ ـي ــة رف ـ ـ ــات أح ــد
الـمـفـقــوديــن الـعــراقـيـيــن تــم العثور
عليها في فبراير الماضي بجزيرة
بوبيان شمالي البالد.
وق ـ ــال ال ـع ــدس ــان ــي ف ــي تـصــريــح
على هامش مراسم التسليم إنه تم
تحت مظلة اللجنة الثالثية واللجنة
ال ـفــرع ـيــة الـمـنـبـثـقــة ع ـن ـهــا تسليم
ال ــرف ــات ل ـل ـجــانــب ال ـع ــراق ــي ممثال
بوكيل وزارة الـخــارجـيــة العراقية
ل ـل ـش ــؤون ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـع ــاق ــات
المتعددة األطراف الدكتور قحطان
الجنابي وبحضور الصليب األحمر
الدولي.

شفافية المواضيع اإلنسانية
وأض ــاف أن ه ــذا الـتـعــاون يأتي
ان ـطــاقــا م ــن ح ــرص ال ـكــويــت على
ا لـتـعــا مــل بشفافية فــي المواضيع
اإلنسانية كما يأتي هــذا التعاون
استمرارا لجهود اللجنة الثالثية
الـ ـمـ ـب ــذول ــة عـ ـل ــى مـ ـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات
الماضية.
وأوضح أنه سبق لدولة الكويت
أن قامت عبر جهود اللجنة الثالثية
والـبــروتــوكــوالت الموقعة فــي هذا

تسليم رفات المفقود العراقي أمس
بوزارة الداخلية الكويتية على كل
ج ـهــودهــا الـمـضـنـيــة ف ــي عـمـلـيــات
االستعراف وتحديد والكشف عن
مصير أســرانــا ومـفـقــوديـنــا وســط
ظـ ـ ـ ــروف ف ـن ـي ــة ص ـع ـب ــة م ـ ــن خ ــال
التحليل الجيني للبصمة الوراثية
وغيرها من جهود لوجستية ذات
صلة.

حسم الملفات
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد ال ـج ـن ــاب ــي فــي

ت ـ ـصـ ــريـ ــح م ـ ـمـ ــاثـ ــل أن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
مستمر بـيــن األش ـقــاء فــي البلدين
لحسم الملفات وتطوير العالقات
الثنائية وتعزيزها إلى المستوى
الــذي يطمح لــه الشعبان والبلدان
والحكومتان في البلدين الشقيقين.
وقال الجنابي :نحن في الكويت
حاليا لتسليم شحنة من األرشيف
الـ ـك ــويـ ـت ــي وكـ ـ ــذلـ ـ ــك تـ ـسـ ـل ــم رفـ ـ ــات
الـمـفـقــود ال ـعــراقــي وه ــذه الـخـطــوة
هــي اسـتـكـمــال لـخـطــوات سبقتها،
وفي المستقبل القريب إن شاء الله

إضافة جديدة
من جهته ،ألقى المدير العام
لألكاديمية كلمة ر حــب خاللها
بـ ــاس ـ ـمـ ــه ونـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــة ع ـ ـ ــن ج ـم ـي ــع
م ـن ـت ـس ـبــي األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،ب ــوزي ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـضـ ـي ــوف ف ــي تـلــك
الـمـنــاسـبــة ال ـتــي تـشـهــد تخريج
كوكبة من أبناء الوزارة.
وأوض ـ ــح أن ــه ورغـ ــم ال ـظــروف
االستثنائية التي تمر بها البالد
بسبب الجائحة ،فإن األكاديمية
واص ـ ـ ـلـ ـ ــت فـ ـ ــي ظـ ـ ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
االحترازية والوقائية التحصيل
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ل ـل ـط ـل ـب ــة الـ ــدارس ـ ـيـ ــن،

االلتزام
باليقظة
والجاهزية
والتعامل
الراقي مع
الجمهور
وسعة الصدر

المالزم عبدالوهاب الرمالي وقبلة على يد الوالد

العدساني :حريصون على التعامل بشفافية في المواضيع اإلنسانية
الشأن وكذلك المعلومات المقدمة
من الجانبين البريطاني واألميركي
الج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـث ــاث ـي ــة
بــال ـت ـعــاون ف ــي ال ـب ـحــث ع ــن مــواقــع
وت ـح ــدي ــد م ــواق ــع دفـ ــن لـمـفـقــوديــن
عراقيين داخل الكويت.
وأش ـ ـ ـ ــار أي ـ ـضـ ــا إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه سـبــق
لــدولــة الـكــويــت أن سلمت الجانب
العراقي في أكثر من مرة عــددا من
الرفات التي تم العثور عليها داخل
البالد وتعتبر هذه المرة استكماال
لمرات عديدة بدأت منذ عام 1999
واسـتـمــرت آخــر عملية تسليم في
عام .2013
وش ـ ــدد ع ـلــى أن هـ ــذا ك ـلــه يــأتــي
ح ــرص ــا م ــن ال ـل ـج ـنــة ال ـثــاث ـيــة من
ك ــل األطـ ـ ــراف خ ـصــوصــا الـكــويـتــي
والعراقي واألميركي والبريطاني
وال ـف ــرن ـس ــي والـ ـسـ ـع ــودي ــة وب ـع ـثــة
«يـ ـ ــونـ ـ ــامـ ـ ــي» ل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة الـ ـ ـع ـ ــراق
باعتبارها مراقبا في هذه اللجنة.
وقال العدساني إن هذه الجهود
ســوف تستمر في البحث لتحديد
مـصـيــر جـمـيــع الـمـفـقــوديــن معربا
عن أمل الكويت أن تستمر الجهود
في اللجنة الثالثية لتحديد مصير
ج ـم ـي ــع أس ـ ــران ـ ــا وم ـف ـق ــودي ـن ــا فــي
العراق.
وأعـ ـ ـ ــرب عـ ــن ال ـش ـك ــر وال ـت ـق ــدي ــر
لـ ـ ــادارة ال ـعــامــة ل ــأدل ــة الـجـنــائـيــة

أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
وسمو ولي العهد األمين الشيخ
مشعل األحمد.

«لنشاهد اليوم كوكبة من أبناء
المؤسسة األمنية تدخل ميدان
ال ـع ـمــل كــإضــافــة ج ــدي ــدة للعمل
األمـ ـن ــي ،م ــن أج ــل ال ـح ـفــاظ على
أمن وسالمة الوطن» ،متمنيا لهم
التوفيق والنجاح.

ستكون هناك جهود حثيثة لحسم
وإغـ ـ ـ ــاق ه ـ ــذه ال ـم ـل ـف ــات وت ـطــويــر
العالقات في المجاالت االقتصادية
واالستثمارية والتجارية والثقافية.
وشدد على أن البلدين تربطهما
روابــط كثيرة تاريخية وجغرافية
وفي شتى المجاالت وهذه الخطوة
واألنـ ـشـ ـط ــة ال ـم ـم ــاث ـل ــة ت ـص ــب فــي
م ـص ـل ـحــة ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات بـيــن
البلدين الشقيقين.

إطارات السالمي تشتعل بفعل فاعل
 5فرق إطفاء تسيطر على حريق مخزن «العبدلي» الزراعية
العالقات العامة واالعالم بقوة االطفاء
● محمد الشرهان
ً
عاد مجددا مسلسل حرائق اإلطارات
ب ـعــد ان ـق ـطــاع اس ـت ـمــر ع ــدة أش ـهــر أخــذ
خ ــال ـه ــا م ـض ــرم ــو الـ ـنـ ـي ــران اس ـت ــراح ــة
محارب ،ثم عاودوا ممارسة «نشاطهم»
صباح أمــس ،إذ اندلع حريق كبير في
منطقة تجميع اإل ط ـ ــارات عـلــى طريق
السالمي كيلو .69
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،قـ ــال م ــدي ــر إدارة
العالقات العامة واالعالم بقوة االطفاء
العام العقيد محمد الغريب ،إن مراكز
إطـ ـف ــاء ال ـش ـق ــاي ــا والـ ـجـ ـه ــراء ال ـحــرفــي
واالسـنــاد توجهت الــى موقع الحريق،
وتعاملت معه عن طريق عزل بقعته عن
باقي اإلطارات وحصره في مساحة 200
متر مــر بــع ،قبل أن تتم السيطرة على
الـحــريــق وإخ ـم ــاده ،مــن دون وق ــوع أي
إصابات بشرية .وذكر الغريب أن ضباط
مــراقـبــة التحقيق فــي ح ــوادث الحريق
انـتـقـلــوا الــى مــوقــع ال ـحــادث ،وبــاشــروا
عملية التحقيق ورفع عينات من الموقع
لتحديد أسـبــاب ان ــدالع الحريق ،الــذي
تبين ،وفق المعطيات األولية ،أنه بفعل
فاعل ،الفتا الى ان جرافات بلدية الكويت
شاركت في عمليات عزل اإلطارات.

حريق العبدلي
وف ــي ح ــري ــق آخـ ــر ،ق ــال م ــدي ــر إدارة

الـعــام العقيد محمد الـغــريــب إن غرفة
عمليات قوة االطفاء العام تلقت بالغا،
صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،ي ـف ـيــد بـ ــانـ ــدالع حــريــق
بمخزن بمنطقة العبدلي الزراعية.
واض ـ ـ ـ ــاف الـ ـغ ــري ــب انـ ـ ــه فـ ـ ــور تـلـقــي
البالغ تم توجيه مراكز إطفاء العبدلي
وال ـص ـب ـيــة والـصـلـيـبـيـخــات واالس ـن ــاد
وم ـب ــارك الـكـبـيــر ل ـل ـمــواد ال ـخ ـطــرة إلــى
موقع البالغ ،الفتا إلى ان رجال االطفاء،
فور وصولهم ،تبين لهم ان الحريق في
مخزن تبلغ مساحته  ٣٠٠٠متر مربع.
وأوض ــح أن رج ــال االط ـفــاء شــرعــوا
فــي عـمـلـيــات الـمـكــافـحــة حـتــى تمكنوا
من السيطرة على الحريق وحالوا دون
وصوله إلى مواقع اخرى ،الفتا إلى ان
ال ـحــادث لــم يسفر عــن وق ــوع إصــابــات
بشرية.
وذكـ ـ ــر ال ـغ ــري ــب أن ض ـب ــاط مــراق ـبــة
التحقيق فــي ح ــوادث الحريق انتقلوا
إلــى موقع الـحــادث للمعاينة وتحديد
أسباب اندالع النيران.

ةديرجلا
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محليات

ً
«تطعيم السيارات بجسر جابر» ...شهر للتنفيذ و 5آالف لقاح يوميا
وفد من «الصحة» والقطاع النفطي استطلع «الجزيرة الجنوبية» لتحديد اإلجراءات التنفيذية المطلوبة

موقع تطعيم السيارات بجسر جابر

عادل سامي

علمت «الجريدة» أن موقع
الجزيرة الجنوبية بجسر
جابر األحمد ،الذي وافق
مجلس الوزراء على تخصيصه
للتطعيم ضد فيروس
«كورونا» لخدمة السيارات
يمكنه تطعيم  5آالف حالة
ً
يوميا ،على أن تكون ساعات
العمل في الموقع  10ساعات.

المركز سيكون
ً
ً
مجهزا كليا...
واجتماع في
«الصحة» لتحديد
الفئات ومواعيد
استقبال الراغبين
في التطعيم

(تصوير ميالد غالي)

ت ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــت أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،وت ـ ـ ـيـ ـ ــرة
االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات إلنـ ـج ــاز مــوقــع
الـ ـج ــزي ــرة ال ـج ـن ــوب ـي ــة بـجـســر
جابر األحمد بعدما قرر مجلس
الوزراء في جلسته أمس األول،
تـخـصـيــص ا ل ـمــو قــع للتطعيم
ضد فيروس "كــورونــا" لخدمة
السيارات.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق تـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك
االستعدادات ،قام وفد مشترك
م ــن وزارة ال ـص ـح ــة وال ـق ـط ــاع
ً
النفطي ممثال في شركة نفط
ال ـك ــوي ــت ،وش ــرك ــة الـصـنــاعــات
البترولية المتكاملة "كيبك"،
ً
وض ـ ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ـ ــن مـ ـ ــديـ ـ ــري
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة فــي
الـشــركــة ،صـبــاح أم ــس ،بجولة
عـلــى الـمــوقــع لـمـبــاشــرة تنفيذ
تكليف مجلس الوزراء لمعاينة
ال ـم ــرك ــز وت ـح ــدي ــد اإلجـ ـ ـ ــراءات
ال ـم ـط ـلــوبــة لـتـشـيـيــد الـمـبــانــي
والتجهيزات الالزمة والخطوات
التنفيذية لذلك.
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـش ــؤون اإلداريـ ـ ــة
والمتحدث الرسمي في شركة
ن ـفــط ال ـك ــوي ــت ق ـصــي ال ـعــامــر،
أنــه عقب ق ــرار مجلس ال ــوزراء
بتخصيص الجزيرة الجنوبية
بـجـســر ج ــاب ــر األح ـم ــد كـمــركــز
ت ـط ـع ـيــم "ك ــوف ـي ــد  "19لـخــدمــة
ال ـس ـيــارات ،تـقــرر قـيــام القطاع
ً
النفطي ممثال في شركة نفط
ال ـك ــوي ــت وش ــرك ــة ال ـص ـنــاعــات

وزير الصحة لمنتسبي الوزارة:
أنتم بعد الله السور الحامي
أكــد وزي ــر الصحة د .بــاســل الصباح أن الـطــواقــم العاملة
في ال ــوزارة ،من أطباء وصيادلة وممرضين ،وكل العاملين
في المهن الطبية المعاونة واإلداريين" ،هم بعد الله السور
الحامي في هذه األزمة".
وق ــال الــوزيــر بــاســل ،فــي تـغــريــدة على حسابه بــ"تــويـتــر"،
بمناسبة اليوم العالمي للطبيب" ،مهما قدمت من كلمات شكر
وعرفان ال أستطيع أوفيكم حقكم ،أنتم رفقاء الــدرب شركاء
اإلنجاز والنجاح ...حفظكم الله ورعاكم".

ً
العامر متحدثا لـ «الجريدة»

تطعيم أكبر قدر ممكن من األشخاص
للوصول إلى المناعة المجتمعية

العامر

الـبـتــرولـيــة الـمـتـكــامـلــة "كـيـبــك"
بتجهيز المركز ،وكان ال بد من
االطالع على الموقع ودراسته
لتحديد آلية تجهيز المكان في
أقرب وقت ممكن.
وتــوقــع الـعــامــر فــي تصريح
ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ال ـتــي استطلعت
الموقع أمــس ،أن يتم االنتهاء
م ــن ال ـمــوقــع واف ـت ـت ــاح الـمــركــز
خالل شهر ،حسب طلبات وزارة
ً
ال ـص ـحــة ،الف ـت ــا إل ــى أن ال ـفــرق
التابعة للقطاع النفطي تدرس
األ ع ـمــال المطلوبة وتقييمها
وتجهيزها.
وأكد أن التجهيزات ستكون
بناء على طلب وزارة الصحة،
ً
مشيرا إلى دراسة كافة طلبات
وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة و ت ـن ـف ـي ــذ ه ــا
وإنجازها في أقرب وقت ممكن.
وذك ـ ـ ــر الـ ـع ــام ــر أن ال ـق ـط ــاع
النفطي يحاول مساعدة وزارة
الـصـحــة فــي تطعيم أك ـبــر قــدر
ممكن من األشخاص للوصول
إلى المناعة المجتمعية ومن ثم
العودة إلى الحياة الطبيعية.

مبان
ٍ 10
من جانبه ،أكد مدير مشاريع
األحـمــدي التابعة لشركة نفط
الـ ـك ــوي ــت أحـ ـم ــد الـ ــزعـ ــابـ ــي أن

ـان
ال ـم ــوق ــع عـ ـب ــارة ع ــن ً 10م ـبـ ٍ
مــؤقـتــة مـجـهــزة ،الف ـتــا إل ــى أنــه
س ـي ـت ــم ت ـط ـع ـيــم  20ح ــال ــة فــي
الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ت ـس ـت ـغ ــرق مــن
ً
 5إل ــى  10دق ــائ ــق ،م ــؤك ــدا أنــه
ً
باإلمكان تطعيم  120شخصا
في الساعة الواحدة.
وق ــال الــزعــابــي لــ"الـجــريــدة"،
إن تـجـهـيــزات الـمــركــز ستكون
ً
مــؤق ـتــة ،الف ـت ــا إل ــى أن الـفــريــق
ا لـتــا بــع للشركة سيقوم بعمل
مـخـطـطــات وتـنـظـيــم وتجهيز
الشوارع الموجودة في الجزيرة
الجنوبية بجسر جابر األحمد،
لـ ـسـ ـه ــول ــة وس ـ ـيـ ــولـ ــة ال ـح ــرك ــة
المروية وعدم حدوث زحام في
المكان ،بهدف قــدوم أكبر قدر
ممكن من األشخاص للتطعيم،
وذل ـ ــك لـتـشـجـيــع الـ ـن ــاس على
تلقي الـلـقــاح الـمـضــاد لمرض
"كوفيد ."19
وأوضــح أن مساحة الموقع
ل ـي ـس ــت كـ ـبـ ـي ــرة ،وهـ ـ ــي ع ـب ــارة
ع ــن ش ـ ـ ــوارع ،وس ـت ـق ــوم فــرقـنــا
بـ ـتـ ـح ــوي ــل م ـ ـسـ ــاراتـ ــه ل ـخ ــدم ــة
الهدف من إنشاء الموقع ،وهو
تـطـعـيــم أك ـب ــر عـ ــدد م ـم ـكــن من
األشخاص.
وأك ــد أن الـهــدف مــن الجولة
هـ ــو م ـع ــاي ـن ــة الـ ـم ــوق ــع وع ـم ــل
دراســة للمخططات وترتيبها

انخفاض مرضى «كورونا» بالعناية المركزة
 10وفيات و 1271إصابةُ ...
وتراجع نسبة المصابين إلى المسحات

ش ـهــدت ال ـكــويــت انـخـفــاضــا مـلـحــوظــا في
مــرضــى العناية الـمــركــزة ،بــوصــول الـحــاالت
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـنـ ــايـ ــات ال ـ ـمـ ــركـ ــزة فــي
المستشفيات إلــى  240حالة ،بانخفاض 11
حالة عن األحد الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل  10وفيات
جديدة نتيجة مضاعفات الفيروس خالل
الـ  24ساعة الماضية ،كما أكدت تسجيل 1271
إصــابــة جــديــدة بــالـفـيــروس ،لـتــرفــع إجـمــالــي
الحاالت إلى  230ألفا و 821حالة.

وقالت الوزارة ،في بيان لها ،إن الـ 24ساعة
الماضية شهدت شفاء  1308حــاالت ،لترفع
إجـمــالــي ح ــاالت الـشـفــاء إلــى  215ألـفــا و250
حالة ،وبنسبة  93.2بالمئة.
وذكرت أن عدد المسحات التي تم إجراؤها
خالل الـ 24ساعة الماضية بلغ  9494مسحة،
ليبلغ مجموع الفحوص منذ بداية الجائحة
وحتى اآلن مليونين و 47ألفا و 293فحصا،
وبذلك تبلغ نسبة اإلصابات الجديدة إلى عدد
المسحات  13.4بالمئة.

وأكدت وزارة الصحة أن التطعيم الطريقة
المثلى إلنهاء جائحة كورونا ،مجددة دعوة
والمقيمين لـمــداومــة األخ ــذ بكل
المواطنين
ّ
س ـبــل ال ــوق ــاي ــة وت ـج ــنــب م ـخــال ـطــة اآلخ ــري ــن،
والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد
البدني ،وموصية بزيارة الحسابات الرسمية
لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة
لــاطــاع على اإلرش ــادات والـتــوصـيــات ،وكل
مــا مــن شــأنــه المساهمة فــي اح ـتــواء انتشار
الفيروس.

الشهاب :الدعم النفسي مهم لمريض السرطان
«كان» نظمت محاضرة «فن التعامل مع مرضى السرطان» لزيادة التوعية
أك ــد رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة ال ـح ـم ـلــة الــوطـنـيــة
للتوعية بمرض السرطان (كان) ،ورئيس الفريق
التطوعي في الحملة د .خالد الصالح أن "كــان"
أخ ـ ــذت ع ـلــى عــات ـق ـهــا م ـســؤول ـيــة رفـ ــع الـتــوعـيــة
بالجانب النفسي لمريض السرطان ،خصوصا
المتطوعين الذين يشاركون في المبادرات التي
تنفذها الحملة لدعم مرضى السرطان والتوجيه
ألهم وأفضل السبل بكيفية التعامل مع المرضى.
وقـ ـ ــال ال ـص ــال ــح ف ــي ت ـص ــري ــح ل ــه إن الـحـمـلــة
نظمت محاضرة بعنوان "فن التعامل مع مرضى
ال ـس ــرط ــان" م ــن خ ــال بــرنــامــج "ت ـي ـمــز" ،قدمتها
رئيسة قسم الخدمة االجتماعية في مركز الرعاية
التلطيفية هدى الشهاب ،بهدف تسليط الضوء
على أهم المراحل التي يمر بها مريض السرطان،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ال ـم ـح ــاض ــرة الق ـ ــت اس ـت ـح ـســان

المشاركين بها ،كما تم الرد على االستفسارات.
مــن جانبها أكــدت الشهاب أن الــدعــم النفسي
مــن أه ــم األم ــور الـتــي يـجــب أن نقدمها لمريض
السرطان ،مشددة على أهمية توضيح ان السرطان
ليس مرضا قاتال.
وق ــال ــت إن م ــري ــض الـ ـس ــرط ــان ي ـم ــر بـخـمــس
م ــراح ــل ب ـعــد م ـصــارح ـتــه بـنـتـيـجــة الـتـشـخـيــص،
األولى تتمثل في تلقي الخبر ،والثانية الغضب،
والثالثة الـجــدال ،والرابعة االكتئاب ،والمرحلة
الخامسة القبول.
وأوض ـحــت أن بـعــض األش ـخــاص المحيطين
بمريض السرطان من أهله وذويه يفضلون عدم
إخباره عن إصابته بالورم ،الفتة إلى أن الدراسات
أكدت ضرورة معرفة مريض السرطان بإصابته
بالمرض.

خالد الصالح

جولة لـ «الصحة» و«النفط» في موقع التطعيم

المركز يضم 10
مبان مجهزة
ٍ
وتطعيم
ً
 120شخصا
بالساعة

الزعابي

ل ـك ــي ي ـخ ــرج ال ـم ــوق ــع بــأفـضــل
ص ـ ـ ـ ـ ــورة ت ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ــى نـ ـج ــاح
عملية التطعيم ود ع ــم جهود
وزارة الصحة في التوسع في
التطعيمات ومن ثم العودة إلى
الحياة الطبيعية.

 5آالف تطعيم
من جانبها ،كشفت مصادر
ص ـح ـيــة مـطـلـعــة ل ــ"ال ـج ــري ــدة"،
أن تبلغ ا لـطــا قــة االستيعابية
لموقع تطعيم السيارات بجسر

ً
جابر  5آالف تطعيم يوميا على
مدى  10ساعات عمل في اليوم.
وذكــرت المصادر ،أن وزارة
الـصـحــة سـتـضــع خ ــال األي ــام
ال ـم ـق ـب ـلــة خ ـطــة وآلـ ـي ــة اف ـت ـتــاح
المركز ،مبينة أنه سيتم تحديد
الفئات التي سيتم استقبالها
في المركز ،إضافة إلى مواعيد
استقبال األشخاص الراغبين
فـ ــي ت ـل ـق ــي ال ـت ـط ـع ـيــم فـ ــي ه ــذا
المركز.
وأكـ ــدت أن الـمـســؤولـيــن في
وزارة الصحة سيحددون خالل

موقع الجزيرة
األيام القليلة المقبلة آلية عمل
المركز وتخصيص أطقم طبية
وت ـم ــري ـض ـي ــة لـ ــه مـ ــن ع ـ ــدد مــن
قطاعات الوزارة المختلفة ،ومن
بـيـنـهــا ق ـطــاع ال ـص ـحــة الـعــامــة
والصحة الوقائية والتمريض
وأطباء الطوارئ والحساسية
وغيرهم.

وذكرت المصادر ،أن المركز
ً
سـيـكــون م ـج ـهــزا بــالـكــامــل من
فريق طبي وتمريضي وإداري
وص ـي ــدل ـي ــة م ــرك ــزي ــة ل ـتــأم ـيــن
األدو يـ ــة للمطعمين إذا لزمت
الحاجة لذلك.

ً
الكويت األعلى عالميا في عمليات السمنة
بـ  15ضعف المعدل العالمي

ً
حلت بالمرتبة األولى خليجيا في اإلصابة بالسكري والبدانة
كشف تقرير طبي حديث أن
معدل عمليات السمنة في
الكويت هو األعلى في العالم
كنسبة مئوية ،مقارنة بعدد
السكان ،وهو ما يقرب من 15
ضعف المعدل العالمي.

●

عادل سامي

أكد تقرير طبي حديث أن دولة الكويت تأتي
في المرتبة األولــى بين دول الخليج الست في
معدل اإلصابة بمرض السكري والسمنة ،مقارنة
بدول الخليج األخرى.
و قــال التقرير إن معدل عمليات السمنة في
الـكــويــت هــو األع ـلــى فــي الـعــالــم كنسبة مئوية،
مقارنة بعدد السكان ،وهو ما يقرب من ضعف
الـمـعــدل فــي الــدولــة الـتــي تحتل الـمــركــز الثاني
حــول العالم وهــي السويد ،وحوالي  15ضعف
المعدل العالمي.
ً
ً
وذك ــر أن الـكــويــت شـهــدت ت ـطــورا ســريـعــا في
ال ـع ـقــود األخ ـي ــرة شـمــل زيـ ــادة ال ـنــاتــج المحلي
اإلجمالي بأكثر من عشرة أضعاف ،إلى جانب
تغيير نمط الحياة االجتماعية وقلة الحركة،
وزيادة انتشار مطاعم الوجبات السريعة وثقافة
تناول الطعام خارج المنزل ،مع توفر الوجبات
ً
الدهنية والسكرية بأسعار رخيصة نسبيا مما
زاد من معدل السمنة.
وأوضح أن ارتفاع معدل زيادة الوزن والسمنة
والمشاكل الصحية المرتبطة بهما يعتبر من
المشكالت الرئيسية على مستوى دول الخليج
العربي والسيما دولة الكويت.
وقــال التقرير إن ما بين  %31إلــى  %43من
األشـ ـخ ــاص ف ــي دول ال ـخ ـل ـيــج ال ـس ــت ي ـعــانــون
السمنة.
وأوضح التقرير ،الذي أعدته وحدة المعلومات
االقتصادية التابعة لمجلة ذي "إيكونوميست"،

لتسليط الـضــوء على أهمية اتـبــاع نمط حياة
صحي واختيارات التغذية السليمة للمساعدة
في مكافحة السمنة ومرض السكري في الكويت،
أن الطبيعة المزمنة لمشكلة السمنة انعكست في
دول الخليج على تزايد عمليات جراحة السمنة
باعتبارها الحل األسهل واألسرع.
وشــدد التقرير على أن العمليات الجراحية
قد تسبب بعض المخاطر الجسيمة على صحة
األشخاص ،مما يستدعي اللجوء إلى البدائل غير
الجراحية من خالل اتباع أسلوب حياة صحي
يعتمد على ثالثة عناصر رئيسية لفقدان الوزن،
وه ــي تقليل الـسـعــرات ال ـحــراريــة وات ـبــاع نظام
غــذائــي صـحــي وزيـ ــادة الـنـشــاط الـبــدنــي ونشر
التوعية فــي المجتمع ،بــاإلضــافــة إلــى االلـتــزام
بتناول الدواء ،وخاصة لمرضى السكري.
و مــن جانبها ،وتماشيا مــع استراتيجيتها
الــرام ـيــة إل ــى إث ـبــات دور الـتـغــذيــة السليمة في
تعزيز صحة األفراد ،قامت شركة "أبوت" ،الرائدة
ً
عالميا في مجال الرعاية الصحية ،بدعم التقرير
ً
سـعـيــا منها إل ــى تـعــزيــز الـتــوعـيــة ح ــول أهمية
التغذية السليمة.
وقامت الشركة بتنظيم نــدوة إعالمية تحت
عـنــوان "كيف يمكن للتغذية السليمة أن تبني
ً
مجتمعا أكثر صـحــة؟" ،قــام خاللها استشاري
الغدد الصماء د .وليد الضاحي بتقديم عرض
سرد فيه المشاكل األساسية في مجال التغذية،
ً
متطرقا بإسهاب إلى سبل الوقاية والعالج.

محليات 12
وزيرة االتصاالت :القيادة تتبنى التكنولوجيا لبناء كويت المستقبل
ةديرجلا

•
العدد  / 4695األربعاء  31مارس 2021م  18 /شعبان 1442هـ

local@aljarida●com

انطالق منتدى الحكومة اإللكترونية الثامن برعاية الخالد وتنظيم شركة «نوف إكسبو»
تطوير
المنظومة
اإللكترونية
ضروري
لنجاح مسيرة
الكويت نحو
التحول
الرقمي

األذينة

الجميع
يتطلع إلى
استخراج
التراخيص
للمشاريع
«أونالين»

السلمان

ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت ،صـ ـ ـب ـ ــاح أمـ ـ ــس،
ف ـع ــال ـي ــات م ـن ـت ــدى ال ـح ـكــومــة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة الـ ـث ــام ــن الـ ــذي
تنظمه شــركــة «ن ــوف إكسبو»
ت ـ ـ ـحـ ـ ــت شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار «الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة
اإللكترونية الشاملة ضرورة
مـ ـل ـ ّـح ــة لـ ـم ــا بـ ـع ــد كـ ـ ــورونـ ـ ــا»،
بــرعــايــة سـمــو رئـيــس مجلس
الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وق ـ ــال ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ــرة األش ـ ـغـ ــال
العامة وزيــرة الــدولــة لشؤون
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الـمـعـلــومــات ،د .رن ــا ال ـفــارس،
في كلمة لها نيابة عن رئيس
الوزراء خالل افتتاح المؤتمر،
إن القيادة ّالسياسية حريصة
عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـب ـ ــن ـ ــي تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
المعلومات في تطوير وبناء
كـ ــويـ ــت ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ال ـق ــائ ـم ــة
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
عـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــري ،وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ــرت ـ ـكـ ــز
خدماته الحكومية على النظم
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة،
وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة
المتكاملة والذكية.
وشـ ـ ــددت الـ ـف ــارس ع ـلــى أن
ظروف الجائحة ّ
بينت الحاجة
إلى اإلســراع في تنفيذ خطط
الـتـحــول الــرقـمــي ضـمــن خطة

جانب من المشاركين في جلسات المؤتمر
تأخذ بالحسبان االستجابة
لـلـتـحــديــات ال ـجــديــدة بأقصر
وقـ ــت م ـم ـكــن ،ودع ـ ــم ال ـج ـهـ ّـود
لتحقيق رؤية مشتركة تتمثل
فـ ــي إط ـ ـ ــاق مـ ـ ـب ـ ــادرة وط ـن ـيــة
شاملة إلعادة هندسة إجراءات
العمل في الجهات الحكومية،
حيث توفر المبادرة األساس
الـ ـمـ ـتـ ـي ــن والـ ـسـ ـلـ ـي ــم ل ـم ـي ـك ـنــة
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة

وتحويلها لخدمات إلكترونية
متكاملة وشاملة.

تطوير المنظومة
من جانبه ،أكد رئيس مجلس
اإلدارة الــرئـيــس التنفيذي في
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــاتـ ـص ــاالت
وتقنية المعلومات (،)CITRA
م .س ــال ــم األذي ـ ـ ـنـ ـ ــة ،أن ال ــدع ــم

ال ـح ـكــومــي ل ـت ـطــويــر مـنـظــومــة
الـحـكــومــة اإللـكـتــرونـيــة يعتبر
ضـ ــرورة ال غـنــى عـنـهــا لنجاح
مـسـيــرة الـكــويــت نـحــو مجتمع
المعلومات والتحول الرقمي.
وأض ـ ـ ـ ــاف« :جـ ـ ـ ــاءت جــائ ـحــة
ك ــورون ــا لـتــرفــع ح ــدة التغيير،
خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــاجـ ـ ــة إل ـ ــى
إطـ ـ ــاق اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ج ــدي ــدة
لـتـســريــع إن ـج ــاز ك ــل الـخــدمــات

المنفوحي :اختصار إصدار ترخيص البناء من  6أشهر إلى  48ساعة فقط
«التشريعات الحالية تعاقب  %80من الملتزمين بالقانون للحد من تجاوز  %20من المخالفين»
تناولت الحلقة النقاشية األول ــى خــال منتدى
الحكومة اإللكترونية مناقشة «نظام التراخيص
الموحد  -نموذج لخدمة إلكترونية متكاملة وإعادة
هندسة اإلجراءات الحكومية» ،وبحث أهم الخطوات
المطلوبة للتحول اإللكتروني الرقمي وطرق تنفيذه.
وأك ـ ــد ال ـم ـن ـفــوحــي ،ف ــي ك ـل ـمــة ل ــه خـ ــال الـحـلـقــة
ً
النقاشية ،أن البلدية بــدأت فعليا منذ عــام 2004
بتطبيق التحول اإللكتروني ،حيث وضعت آنذاك
خـطــة مـكــونــة م ــن  3م ــراح ــل ،ونـجـحــت ف ــي ميكنة
الـعــديــد مــن الـخــدمــات والـمـعــامــات ،مـمــا أدى إلــى

اخـتـصــار مـتــوســط إصـ ــدار تــرخـيــص بـنــاء السكن
الخاص من  6أشهر إلى  48ساعة فقط.
وأشـ ــار إل ــى أن الـمـشـكـلــة ال ـتــي م ــا زالـ ــت تــواجــه
ّ
البلدية تتعلق بتراخيص العقارات الكبيرة ،مثل
ال ـم ـج ـم ـعــات والـ ـعـ ـق ــارات ال ـت ـجــاريــة وال ـص ـنــاع ـيــة،
والتي تحتاج إلى موافقات جهات حكومية أخرى،
ً
مردفا :ونظرا لعدم وجود الربط مع تلك الجهات ما
زالت إجــراء ات إصدار التراخيص تواجهها بعض
المعوقات.
وأكد أن نجاح المرحلة األولى من عملية التحول

تأخير في إدراج المواد لجداول
«باي فورس االجتماعية»

ُّ
األحيمر لـ ةديرجلا• :قلة الشعب تحاصر طالبات علم النفس
● فيصل متعب

كـشــف رئ ـيــس جـمـعـيــة طـلـبــة كلية
العلوم االجتماعية في جامعة الكويت،
صالح األحيمر ،عن تأخير في إدراج
ال ـم ـقــررات الــدراس ـيــة خ ــال استكمال
الـ ـ ـج ـ ــداول ال ــدراسـ ـي ــة بــال ـك ـل ـيــة (ب ــاي
فورس) ،الفتا إلى أن ّ المواد الدراسية
ت ـكــون م ـت ــواف ــرة ،لـكــنـهــا ت ـتــأخــر لــدى
جداول الطلبة!
وق ـ ـ ـ ـ ــال األح ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــر ،ف ـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة»« ،إن ال ـعــديــد م ــن طلبة
الكلية الحظوا هذا التأخير ،وال نعلم
ما األسباب ،رغم أن آخر يوم الستكمال
الجداول الدراسية هو اليوم ،وإلى اآلن
لم تتضح لنا الرؤية وأسباب تأخير
إدراج المواد في الجداول».
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـ ــى «أن هـ ـن ــاك مـ ـق ــررات
دراسـيــة فــي تخصص علم النفس لم
تــدرج إلى شعب الطالبات ،وهي علم
النفس التجريبي ،وقياس الشخصية،
واقتصر إدراجها فقط على الطالب»،
مبينا أن ه ــذه ال ـم ــواد تـشـكــل حاجة
ّ
ماسة لدى كثير من الطالبات ،نظرا ألن
غالبيتهم من فئة الخريجين في الفصل
ّ
الدراسي المقبل ،فأصبحت أزمــة قلة
ّ
الشعب الدراسية تحاصر طالبات هذا

صالح األحيمر

مشروع وطني
من ناحيته ،أكد رئيس اتحاد
ال ـم ـك ــات ــب ال ـه ـنــدس ـيــة والـ ـ ــدور
االسـتـشــاريــة الكويتية ،م .بدر
ال ـس ـل ـمــان ،أن م ـشــاركــة ات ـحــاد
ال ـم ـك ــات ــب ال ـه ـنــدس ـيــة والـ ـ ــدور

اختتمت إدارة الـجــودة واالعتماد
األكاديمي في الهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي وال ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ب ــرام ـج ـه ــا
التدريبية والتخصصية في مجالي
االعتماد األكاديمي وأنظمة الجودة،
وذل ـ ـ ـ ــك ضـ ـم ــن خ ـط ـت ـه ــا ال ـت ــأه ـي ـل ـي ــة
والتدريبية لهذا الموسم والتي تهدف
إلــى تبني بــرامــج التوعية والتدريب
والـتــأهـيــل وتطبيق أح ــدث المعايير
العالمية.

و قـ ـ ــا لـ ـ ــت مـ ـ ــد يـ ـ ــرة إدارة ا لـ ـ ـج ـ ــودة
واالعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي د .س ـع ــاد
الشبو ،فــي تصريح ،إن هــذه الخطة
تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق مع
مركز ابن الهيثم للتدريب ،وتضمنت
سلسلة من البرامج التخصصية في
مجالي االعتماد األكاديمي وأنظمة
الجودة ،الفتة إلى مشاركة ما يقارب
 200متدرب من منتسبي الهيئة من
أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية

مؤتمر االستراتيجية اإلعالمية المستدامة
لألطفال يطالب باستقصاء االحتياجات
لوضع محتوى البرامج لتكون ذات طابع
تربوي وتعليمي وثقافي وترفيهي.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدوا ض ـ ـ ـ ــرورة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أحـ ــدث
أساليب التكنولوجيا الحديثة في تصميم
البرامج الموجهة لألطفال التي تستخدم
أساليب الجذب بعد إجراء دراسات نفسية
واجتماعية تخصصية عن أنماط تفكير
األطفال مع التطور التكنولوجي الحديث
فــي وســائــل البث الحديثة Media New
وص ـن ــاع ــة الـ ـم ــزج بـيـن ـهــا وب ـي ــن االعـ ــام
التقليدي .وشددوا على ضرورة االهتمام
باألنشطة اإلعالمية والمسرح المدرسي،
وربـ ـطـ ـه ــا بـ ـب ــرام ــج اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـت ـق ـل ـي ــدي
وال ـح ــدي ــث واالس ـت ـف ــادة م ــن اإلصـ ـ ــدارات
العلمية التربوية والثقافية ،وترجمتها
إلــى بــرامــج إذاع ـيــة وتلفزيونية ،إضافة
إ لــى صناعة المحتوى القيمي ،وإ نـتــاج
برامج الرسوم المتحركة التي تحمل فكر
االنتماء للوطن ونبذ التطرف وترسيخ
قيم العادات والتقاليد وتقبل اآلخر.
يذكر أنــه شــارك فــي المؤتمر الشيخة
سهيـ ـل ـ ـ ـ ــة الصب ـ ـ ــاح ود .سه ـ ـ ـ ــا الف ــريـ ـ ـ ـ ــح
ود .عبدالرحمن الحمد ود .علي عاشور
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ع ـ ـبـ ــدالـ ــرسـ ــول ود .أم ــان ــي
الطبطبائي وعبدالله القعود.

المشاركون في المنتدى
وشارك في فعاليات المؤتمر

أعرب المدير العام لشركة نوف إكسبو ،يوسف
خــالــد الـ ـم ــرزوق ،ع ــن س ـعــادتــه ب ـن ـجــاح الـشــركــة
بـتـطــويــر أس ـلــوب عـمـلـهــا ،واالن ـت ـقــال إل ــى عصر
المؤتمرات والمنتديات والمعارض االفتراضية
مــن خــال التطبيقات اآللـيــة الـمـتـطــورة فــي هذا
المجال.
وأشـ ـ ــار ال ـ ـمـ ــرزوق إلـ ــى أن م ـن ـتــدى الـحـكــومــة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة بـنـسـخـتــه ه ــذا ال ـع ــام يـعــد الـحــدث
التكنولوجي االفتراضي األول على هذا المستوى
بــالـكــويــت ،كما كــان الـحــدث التكنولوجي األهــم
على مدى دوراته السبع السابقة ،مردفا :وشكلت

والهيئة اإلدارية في الدورات .وأضافت
الشبو ان «هــذه الــدورات تم تقديمها
م ــن ق ـب ــل ن ـخ ـبــة م ــن الـمـتـخـصـصـيــن
بـ ـه ــذا الـ ـمـ ـج ــال مـ ــن داخ ـ ـ ــل ال ـه ـي ـئ ــة»،
مشيدة بما شهدته هذه الــدورات من
تفاعل كبير مــن المشاركين ،مؤكدة
أن شـ ـه ــادات ال ـح ـض ــور وال ـم ـشــاركــة
جاهزة لتسليمها للمشاركين الذين
أتموا حضور الدورات حسب اللوائح
المعمول بها.

«دراسات الخليج» يطرح سلسلة إصداراته لمارس
أعـ ـل ــن م ــدي ــر م ــرك ــز دراس ـ ـ ـ ــات ال ـخ ـل ـيــج
وال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة بـجــامـعــة ال ـكــويــت د.
فيصل أبوصليب ،طرح سلسلة إصــدارات
المركز لشهر مارس  ،2021منها «الترابط
بـ ـيــن الـخـلـيـ ــج ال ـع ــرب ــي ،ال ـق ــرن اإلف ــري ـق ــي:
الديناميكيات اإلقليمية وإ ع ـ ــادة تشـكيل
النظـام اإلقليمـي في تدفـق جيوسـياسي»،
ترجمـة مريـم المهنـا.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أبـ ــوص ـ ـل ـ ـيـ ــب ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي ،أمــس ،أن المركز أصــدر التقريـر
االستراتيجي بعنـوان «األداة االقتصادية
فــي الـسـيــاســة الـخــارجـيـ ــة الـكــويـتـيـ ــة» ،مـن

االستشارية الكويتية كشريك
استراتيجي للمنتدى ،جــاء ت
دع ـمــا ل ـم ـشــروع وط ـنــي أطـلـقــه
االتحاد بمبادرة نحو تحقيقه
مع بلدية الكويت ،وعلى رأسهم
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـبـلــديــة أحـمــد
المنفوحي ،وكذلك مع الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة األخ ـ ــرى الـمـعـنـيــة،
وذل ـ ـ ــك بـ ـه ــدف تـ ـط ــوي ــر خ ــدم ــة
إل ـك ـتــرون ـيــة مـتـكــامـلــة لميكنة
إصدار التراخيص في الجهات
التنفيذية والرقابية عن طريق
ال ـ ــدور االس ـت ـشــاريــة الـمــؤهـلــة،
ً
ً
لتشكل منفذا مــوحــدا إلصــدار
الـمــوافـقــات وتــراخ ـيــص البناء
لمشاريع الدولة.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن إ ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار
التراخيص آليا يتطلب تعاون
أكـ ـث ــر مـ ــن  25جـ ـه ــة ح ـكــوم ـيــة
ب ــدرج ــات مـتـفــاوتــة مــن مــراحــل
ميكنة عملياتها ،الفتا إلــى أن
الجميع يتطلع إلى اليوم الذي
ّ
يتمكن فيه أي مالك مشروع من
اس ـت ـخــراج جـمـيــع الـتــراخـيــص
المطلوبة لمشروعه «أونالين».

المرزوق :متطلبات البقاء واالزدهار والنمو
تعتمد على قدرتنا على التحول والمواكبة

«التطبيقي» 200 :متدرب شاركوا في برامج
«االعتماد األكاديمي»

التخصص» .وطــالــب األحيمر عمادة
القبول والتسجيل بــإعــادة النظر في
أوضــاع الطلبة بشكل عام أثناء فترة
استكمال ج ــداول الطلبة ،وأن تكون
أولوية التسجيل لفئة الخريجين.
الجمعية تطالب بإضافة
وأضاف أن
ُّ
الحد الكافي من الشعب الدراسية أمام
طلبة كلية العلوم االجتماعية ،ففي
تخصصي علم النفس والجغرافيا لم
يستكملوا جداولهم الدراسية ،على أن
تكون تلك الشعب كافية لجميع طلبة
تلك التخصصات.

أكــد الـمـشــاركــون فــي المؤتمر العلمي
اإللكتروني «من أجل استراتيجية إعالمية
مـسـتــدامــة وفــاعـلــة لــأطـفــال» أهـمـيــة دور
وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ف ــي رصـ ــد اح ـت ـيــاجــات
األطفال من البرامج اإلذاعية والتلفزيونية
القيمة في زمن جائحة كورونا.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـش ــارك ــون فـ ــي ال ـت ــوص ـي ــات
ال ـصــادرة فــي خـتــام الـمــؤتـمــر ،ال ــذي عقد
أم ــس االول ،إن ــه بـسـبــب اف ـت ـقــار وســائــل
اإل ع ــام التقليدية خصوصا مــن برامج
األطفال التي تشبع احتياجاتهم العلمية
والثقافية والتربوية والتعليمية ،تم رفع
توصيات إلى الجهات المعنية في البالد
لصناعة جيل من الناشئة من ذوي الفكر
الـقـيـمــي لـصـنــاعــة الـمـسـتـقـبــل .وأضــافــوا
أنه قبل الشروع في إنشاء قناة فضائية
كويتية لألطفال وبرامج إذاعية لألطفال
الب ــد مــن عـمــل اسـتـقـصــاء علمي ميداني
عشوائي مع األطفال ،لمعرفة احتياجاتهم
من البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي
يفتقر إليها تلفزيون وإذاعة الكويت.
وأوضحوا أن من أهم التوصيات التي
تــم تقديمها تشكيل لجنة عليا لوضع
ت ـصــور ودراسـ ـ ــة واس ـتــرات ـي ـج ـيــة عملية
إنشاء قناة لالطفال من ذوي االختصاص

والوصول إلى منتصف المرحلة الثانية التي سيتم
بعد تنفيذها السماح للمكاتب الهندسية بإصدار
تــراخـيــص الـبـنــاء للسكن ال ـخــاص واالسـتـثـمــاري،
إضافة إلى الرد اآللي للمحال التجارية دون الحاجة
إلى الرجوع للبلدية.
وقال إنه من الضروري التركيز على إعادة هندسة
المعاملة قبل االنتقال للميكنة بالكامل ،مؤكدا أن
التشريعات الحالية تعاقب نحو  80بالمئة من
الملتزمين بالقانون للحد مــن تـجــاوز  20بالمئة
من المتجاوزين.

الحكومية اإللكترونية الشاملة
والمتكاملة».

وج ـل ـس ــات الـ ـي ــوم األول نــائــب
الرئيس األعلى لشركة سيسكو،
ب ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــورا ف ـ ــالـ ـ ـي ـ ــرو ،ونـ ــائـ ــب
الرئيس األعلى رئيس «هواوي»
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،تـشــارلــز
يـ ــونـ ــغ ،وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
فــي شــركــة زي ــن الـكــويــت إيـمــان
الروضان ونائب رئيس أعلى -
شركة الشرق األوسط الشمالي
 ،SAPأحمد الفيفي ،والمؤسس
وا لــر ئـيــس التنفيذي المشارك
لشركة IronNet Cybersecurity
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــرال ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد ك ـي ــت
ال ـ ـي ـ ـك ـ ـسـ ــانـ ــدر وس ـ ـف ـ ـيـ ــر األمـ ـ ــن
ال ـس ـي ـب ــران ــي بـ ـ ـ ــإدارة ال ـت ـج ــارة
الــدولـيــة فــي المملكة المتحدة
هـ ـ ـن ـ ــري بـ ـ ـي ـ ــرس ـ ــون وال ـ ـنـ ــائـ ــب
السابق لرئيس وكالة اإلنترنت
البريطانية  ،GCHQوالمستشار
األول ال ـحــالــي لــاسـتـخـبــارات
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـقـ ـي ــة فـ ـ ــي أحـ ـ ـ ــد أكـ ـب ــر
ش ـ ــرك ـ ــات األم ـ ـ ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي
العالمية كونراد برنس ،ومدير
إدارة المعلومات واالستجابة
ل ـل ـط ــوارئ ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لالتصاالت وتقنية المعلومات
ل ـيــالــي ال ـم ـن ـص ــوري ،وال ـمــديــر
األع ـل ــى ل ـتـســويــق ال ـح ـلــول في
شركة فورتينت باتريك جريلو.

ً
إعـ ــداد عبير صالـح ،وأص ــدر أيـضــا تقرير
تـقــديــر مــوقـ ــف بـعـنــوان «اح ـت ـمــاالت عـ ــودة
تنظيـم داعـش إلى العراق والتداعيـات على
أمن الخليج» إعداد د .محمد عيد.
وأض ــاف أن الـمــركــز أص ــدر الـعــدد األول
مــن سلسلة مجلة درا سـ ــات استراتيجية
ومحاضرات وندوات ،وهي ندوة «مستقبل
مجلـس التعاون الخليجي بعد المصالحة
الـخـلـيـجـيــة» ،ش ــارك فـيـهــا :د .عـبــدالـخــالــق
ع ـبــدال ـلــه ،د .فـيـصــل أبــوص ـل ـيــب ،د .مــاجــد
األنصاري ،كما أصدر المركز العدد الثالث
من دورية وثائق تاريخية.

الــرعــايــة الكريمة لسمو رئـيــس مجلس ال ــوزراء
الشيخ صباح الخالد الدعم األكبر لنتخطى جميع
العقبات في التحضير لهذا اللقاء.
وتابع أن عالم ما بعد «كورونا» مختلف عن
ذلك الذي قبله ،فنحن في عالم جديد ،ومتطلبات
البقاء واالزدهار والنمو تعتمد على قدرتنا على
التحول والمواكبة ،مؤكدا أن المنتدى يسعى إلى
سبل التغيير المطلوبة ،والـتــي لــن تكون
رســم
ّ
سهلة ،لكنها ضرورية ،الفتا إلى التكنولوجيا
المتطورة هي السبيل المتاح لنكون جزءا فاعال
في هذا العالم اليوم وغدا».

العنزي يحصد براءتي اختراع
في «الهندسة الميكانيكية والحيوية»
أعلن مساعد نائب مدير الجامعة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـ ـب ـ ـح ـ ـثـ ــي ال ـ ـخـ ــارجـ ــي
واالسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات فـ ــي م ـك ـت ــب نــائــب
مدير الجامعة لألبحاث ،د .سلمان
ال ـص ـبــاح ،ح ـصــول ال ـبــاحــث د .بــدر
الـ ـعـ ـن ــزي م ــن ق ـس ــم إدارة الـتـقـنـيــة
الـبـيـئـيــة بـكـلـيــة ال ـع ـل ــوم الـحـيــاتـيــة
ع ـلــى ب ــراء ت ــي اخـ ـت ــراع ف ــي قسمي
الهندسة الميكانيكية والهندسة
الحيوية «الكهربائية» من قبل مكتب
براء ات االختراع ،والملكية الفكرية
في معهد  MITبالواليات المتحدة
األميركية.
وأشـ ــار د .سـلـمــان ال ـص ـبــاح ،في
ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس ،إلـ ــى أن
براءات االختراع كانت تحت عنوان
«تنقية المياه فائقة الملوحة والمياه
الملوثة بواسطة تقنية تركيز أيون
متعدد لمراحل التحلية» ،و«تركيز
المحاليل المائية عن طريق التحليل
الكهربائي وتقنية تحلية المياه».
وتــابــع أن هــذه االخـتــراعــات جزء
من تعاون علمي بين جامعة الكويت
مع معهد  MITفي بوسطن ،بشأن
مشروع بحث بعنوان «الجيل القادم
لتحلية المياه المالحة وإدارتها من
أجل الكفاءة والموثقية واالستدامة»،
الف ـتــا إل ــى أن م ـشــروع الـبـحــث جــاء
بــدعــم مــن مؤسسة الكويت للتقدم

بدر العنزي

الـعـلـمــي ،ب ــإش ــراف د .ب ــدر الـعـنــزي،
وهو الباحث الرئيس في المشروع،
وال ـم ـشــارك فــي معهد  MITبمجال
تحلية المياه وعلوم وتكنولوجيا
ال ـب ـي ـئــة ،وفــري ـقــه الـبـحـثــي الـمـكــون
م ــن د .ه ـي ـثــم ل ـب ــاب ـي ــدي ،ود .حمد
العدواني.
وأضاف أن نتائج هذه االتفاقية
ستعمل على تحقيق الغاية األسمى
ف ــي ت ـح ـس ـيــن االسـ ـت ــدام ــة الـبـيـئـيــة
للمياه الكويتية ،مبينا أن الكويت
تـعـتـمــد ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ع ـلــى تحلية
مياه البحر ،لتلبية احتياجاتها من
المياه العذبة.

«اإلغاثة اإلنسانية» توزع  500سلة غذائية

• الحسينان :نسعى منذ بداية «كورونا» لتقديم الدعم للمحتاجين
• توزيع السالل على العمال ...ونشاط المتطوعين إلسعاد المجتمع
وزعت جمعية اإلغاثة اإلنسانية
 500سـ ـل ــة غ ــذائـ ـي ــة عـ ـل ــى األسـ ــر
الـمـتـعـفـفــة وال ـم ـت ـض ــررة م ــن آث ــار
جائحة كورونا ،انطالقا من الدور
اإلنساني واإلغاثي للجمعية في
تـلـبـيــة وسـ ــد ج ـم ـيــع اح ـت ـيــاجــات
المتعففين وإعانتهم والتخفيف
ع ـن ـهــم ،ف ــي ظ ــل ال ـجــائ ـحــة ،ودع ــم
الجهود الحكومية المبذولة في
الوقت الراهن.
وقـ ــد ح ــرص ــت ال ـج ـم ـع ـيــة عـلــى
اخـتـيــار أمــاكــن ال ـتــوزيــع ،لضمان
إيـصــال الـســال الـغــذائـيــة لجميع
الـمـحـتــاجـيــن والـمـتـعـفـفـيــن على
أرض ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،م ـ ــع اتـ ـ ـخ ـ ــاذ كــل
الـتــدابـيــر الــوقــائـيــة واالح ـتــرازيــة،
من بداية تعبئة السالل الغذائية
ح ـ ـتـ ــى ت ـس ـل ـي ـم ـه ــا ل ـل ـم ـت ـع ـف ـف ـيــن
والمحتاجين.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،ق ــال رئيس
م ـج ـل ــس إدارة ا ل ـج ـم ـع ـي ــة ،عـلــي

ال ـح ـس ـي ـن ــان ،إن «ح ـم ـل ــة ت ــوزي ــع
ً
ال ـس ــال ال ـغــذائ ـيــة تــأتــي ان ـطــاقــا
م ـ ــن اسـ ـتـ ـشـ ـع ــارن ــا ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجـتـمــاعـيــة تـجــاه الـكــويــت ،ومــد
ي ـ ــد الـ ـ ـع ـ ــون لـ ــأسـ ــر ال ـم ـح ـت ــاج ــة
والـمـتـعـفـفــة» ،الف ـتــا إل ــى أن ــه منذ
ب ــداي ــة أزمـ ـ ــة «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» ت ــواص ــل
الجمعية توزيع السالل الغذائية
ع ـلــى ال ـع ـم ــال ف ــي ال ـم ـنــاطــق ذات
الكثافة العمالية ،ومنها خيطان
وصباح السالم وحولي وغيرها
من المناطق ،مشيرا إلى أن السالل
الغذائية تضم مختلف احتياجات
األسرة من األرز والسكر والدقيق
وزيوت الطعام.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن م ـ ــا ت ـ ـقـ ــوم بــه
الـجـمـعـيــة يــأتــي ضـمــن جـهــودهــا
اإلن ـس ــان ـي ــة ،وتـحـقـيـقــا ألهــداف ـهــا
السامية في هذا الشأن ،وضمنها
مكافحة «ك ــورون ــا» ،الفـتــا إل ــى أن
الجمعية نفذت منذ بــدء تطبيق

علي الحسينان

اإلجراءات االحترازية عدة مشاريع
اج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ت ـح ـق ـي ـقــا أله ــداف ـه ــا
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وت ـن ـف ـيــذا لخطة
المشاركة المجتمعية.
وأكد أن الجمعية حرصت على
رفــع الـمـعــانــاة عــن كــاهــل عــدد من
األسـ ــر الـمـتـعـفـفــة داخـ ــل الـكــويــت،

جانب من توزيع السالت الغذائية
إلــى جانب مساعدة أعــداد كبيرة
مـ ــن األفـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،سـ ـ ـ ــواء أك ـ ــان ـ ــوا مــن
المحتاجين أو من العمالة اليومية
التي تضررت نتيجة توقف العمل
في كل قطاعات الدولة.
وأش ـ ـ ــاد ب ـج ـه ــود الـمـتـطــوعـيــن
ونشاطهم الكبير ،رغم معاناتهم

وت ـع ــرض ـه ــم ل ــإص ــاب ــة وغ ـي ــره ــا،
لـ ـك ــن دوره ـ ـ ـ ــم ب ــالـ ـقـ ـي ــام بــال ـع ـمــل
ً
اإلنساني هو االسمى ،معربا عن
ف ـخ ــره بـمـجـمــوعـتـهــم الـمـتـمـيــزة،
ال ـتــي تـخـصــص وقـتـهــا وجـهــدهــا
دون مقابل ،من أجل إسعاد أفراد
المجتمع ومساعدة الضعفاء.

ةديرجلا
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االنتخابات اإلسرائيلية
غريبة ومهمة ...أم ال جديد؟
جيمس زغبي*
توجه اإلسرائيليون إلى مكاتب االقتراع يوم الثالثاء الماضي
ً
لرابع مرة في ظرف عامين ،واألكيد أنها انتخابات غريبة ،جزئيا
ً
ألن البعض يعتبرها مهمة ج ــدا ،فــي حين يــرى آخ ــرون أنـهــا ال
تحمل أي جديد.
ولعل التشويق الوحيد الذي كانت تنطوي عليه هذه االنتخابات،
بالنسبة إلى جزء كبير من الجمهور اإلسرائيلي وأنصار إسرائيل
ً
في الواليات المتحدة ،هو ما إن كانت ستنهي أخيرا حياة بنيامين
ً
نتنياهو السياسية ،أم ستمنحه والية أخرى كرئيس للوزراء ،ونظرا
ً
ً
ً
ألنه كان رئيسا للوزراء لـ 15عاما من أصل الـ 25عاما الماضية– بما
ً
في ذلك الـ 12عاما األخيرة– فيمكن القول إن هذه االنتخابات تدور
ً
حقا حول نتنياهو.
ً
والواقع أن نتنياهو كان دائما شخصية مثيرة للجدل إلى حد
ً
كبير ،ولئن كان نتنياهو دائما من مناصري الجناح اليميني ،فإنه
ً
لم يتردد أبدا في التظاهر باالعتدال أو التخلي عن حلفاء مخلصين
ّ
إذا كان من شأن ذلك أن يؤمن قبضته على السلطة.
ً
ً
وفضال عن ذلك ،فإن سياسات نتنياهو خالل الـ 25عاما الماضية
ً
أحبطت أيضا إدارتي بيل كلينتون وباراك أوباما «الديمقراطيتين»،
فــي حـيــن حببته إل ــى «الـجـمـهــوريـيــن» ،وخـصــوصــا المحافظين
الجدد والجناح المسيحي األصولي للحزب ،وقد ازداد هذا األمر
ً
سوءا خالل السنوات األربع الماضية من خالل احتضانه الكامل
لدونالد ترامب.
ً
وبالنظر إلى أن نتنياهو وأبرز خصومه متفقون جميعا ،وإلى
حد كبير ،على اإلبقاء على السيطرة اإلسرائيلية على المستوطنات
وتوسيعها فــي معظم األراض ــي المحتلة ،وهــذا مــا سـيــؤدي إلى
حــرمــان الفلسطينيين مــن الـسـيــادة الـكــامـلــة ،وحــرمــان مواطني
إسرائيل الفلسطينيين من حقوق متساوية ،فإن هذه االنتخابات
لن تتعلق بالسالم والعدل؛ إنما ستجمع بين نتنياهو ومجموعة
ممن يقولون إنهم يتبنون سياسات مختلفة عن َسياساته .إنها
انتخابات تتعلق بما إن كان حكمه ينبغي أن يكافأ ،وما إن كان
ينبغي للتملق لليمين الديني أن يستمر.
ويعتقد الكثير من أنصار إسرائيل الليبراليين في الواليات
المتحدة ،أو بــاألحــرى يأملون خسارة نتنياهو ،على اعتبار أن
ذلك خطوة مهمة من أجل استعادة إسرائيل لدعم «الديمقراطيين»
األميركيين ،والـحــال أن هــذا مجرد وهــم في أفضل األح ــوال ،ذلك
ألنه إذا كان نتنياهو قد تسبب في توتر مع المؤسسة الحزبية
الواليات المتحدة ،فإن السياسات اإلسرائيلية
«الديمقراطية» في ُ
والوعي المتزايد بما أرغم الفلسطينيون على تكبده تحت االحتالل،
ً
هو ما تسبب في االنقسام ،ليس بين الطرفين فحسب ،ولكن أيضا
بين قاعدة الحزب «الديمقراطي» وقيادته في الكونغرس .وبالتالي،
فإذا كان التعويل على خسارة نتنياهو قد ّ
يحسن صورة إسرائيل
بالنسبة للبعض ،فإنه لن ّ
يغير المواقف بشكل جذري ،إال إذا كان
هناك تغير في السياسات ،والحال أن هذا غير موجود على أجندة
أي من خصوم نتنياهو.
والحقيقة أن الفلسطينيين وأنصارهم يصابون بالحيرة حين
ّ
يسمعون ويقرأون لمعلقين في الواليات المتحدة يشيرون إلى هذه
االنتخابات على أنها انتخابات تجمع الجناح اليميني (نتنياهو
واألحزاب الدينية) ضد ائتالف ما يمكن تسميته «يسار الوسط»،
ً
وذلــك ألن المشهد السياسي اإلسرائيلي مــال إلــى اليمين كثيرا،
ً
لدرجة أن ما يمكن تسميته بشكل صحيح باليسار لن يكون قادرا
على الفوز بأكثر من سدس المقاعد في الكنيست القادم ،ولن يكون
ً
ق ــادرا على التأثير في سياسات الحكومة المقبلة ،ســواء قادها
نتنياهو أو ائتالف من خصومه.
ولعل الدينامية الجديدة والسلبية الوحيدة في هذه االنتخابات
هي تمزق «القائمة العربية المشتركة» التي جمعت ،ذات مرة ،أكثر
من مليونين من مواطني إسرائيل العرب تحت سقف واحد ،وذلك
ً
أن أحد األحــزاب العربية ،ونظرا لمعاناته من عدم المساواة في
التوظيف والـخــدمــات الحكومية ،وإهـمــال الـشــرطــة ،استسلم في
األخير لتودد نتنياهو ووعده له بدعم أكبر ،فانشق عن «القائمة
المشتركة» ،ولم يتعلم من دروس الماضي ،والحال أن هذا الحزب
ُ
لن يضمن تحالفه مع نتنياهو .وتظهر استطالعات الــرأي اآلن
أن هذا الحزب العربي ،الذي ينتمي إلى «اإلخوان المسلمين» ،قد
يتمكن بالكاد من الفوز بما يكفي من األصوات لدخول الكنيست،
فــي حـيــن ك ــان مــن الـمـتــوقــع أن تـفــوز الـكـتـلــة الــرئـيـســة لــ«الـقــائـمــة
ً
المشتركة» بثمانية إلى تسعة مقاعد فقط ،مقابل  15مقعدا فازت
بها حين كانت متحدة.
غير أ نــه بالنسبة لألكثر من خمسة ماليين فلسطيني الذين
يعيشون تحت االحتالل ،ال تعدو هذه االنتخابات أن تكون مجرد
«جعجعة بال طحن» ،وذلك على اعتبار أنها لن ّ
تغير سوى الحزب
الذي يدير الحكومة اإلسرائيلية ،وما يخشونه هو أن يسمح وجه
جديد على رأس الحكومة اإلسرائيلية ألنصار إسرائيل في الواليات
المتحدة بالتنفس بشكل أسهل لبعض الوقت ،بحيث ُيكسب ذلك
إسرائيل بعض العالقات العامة الجيدة ،في حين لن ّ
يغير حياتهم
ً
ً
أو يفعل شيئا جديدا تجاه السيطرة التي تفرضها إسرائيل على
أراضيهم ومستقبلهم.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.

بضاعة «اإلخوان» الكاسدة

خليل علي حيدر

«نوادر البابطين» ...في سروج الخيل
نـعــود إلــى مـجـلــدات "ن ــوادر ال ـنــوادر
مـ ــن الـ ـكـ ـت ــب" ،مـ ــن م ـك ـت ـب ــة ع ـب ــدال ـك ــري ــم
سـعــود الـبــابـطـيــن ال ـص ــادرة بــأعــدادهــا
العشرين من مكتبة البابطين المركزية
للشعر العربي ،ونختار المجلد رقم ،19
ال ـصــادر قـبــل أكـثــر مــن ع ــام فــي فـبــرايــر
.2020
م ــن ن ـ ــوادر ال ـك ـتــب ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي ال
ت ـخ ـط ــر بـ ـب ــال كـ ـت ــاب بـ ـعـ ـن ــوان "سـ ـ ــراج
الـلـيــل فــي س ــروج ال ـخ ـيــل" ...عــن الخيل
والـ ـ ـف ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،مـ ـ ــن تـ ــأل ـ ـيـ ــف "يـ ــوسـ ــف
فــر نـسـيــس ا لـحــا صـبــا نــي" ،و م ــن طباعة
بيروت سنة  ،1881فكان المؤلف ،الذي
ً
توفي عام  1892كذلك مؤلفا مثل كتابه،
ممن ال يولدون في كل زمان!
يقول المجلد  19من نوادر البابطين
ع ـنــه" :و ل ــد يــو ســف فــي ب ـلــدة حاصبيا
فــي جنوب لبنان سنة 1235هـ ــ1819/م
ً
ألب كان طبيبا لألمير بشير الشهابي،
وتـ ـعـ ـل ــم مـ ـهـ ـن ــة ال ـ ـطـ ــب م ـ ــن وال ـ ـ ـ ــده هــو
وا ب ـن ـتــه ،و ق ــد ا سـتـحـضــر أدوات طبية
مــن فرنسا ،وعندما دارت ا لـحــرب بين
ا ل ــدروز و جـيــش عمر بــا شــا النمساوي
ك ــان يــوســف فــي جـبـهــة ال ـق ـتــال ي ــداوي
ال ـجــرحــى ،وت ــم اعـتـقــالــه مــن قـبــل والــي
بيروت سنة 1888م ولكن الوالي اضطر
إلطالق سراحه بعد احتجاجات شعبية
كبيرة على اعتقاله"( .ص.)27
المقدمة تظهر كذلك أن الكتاب وليد
ال ـم ـص ــادف ــات ال ـب ـح ـث ـيــة الـ ـ ـن ـ ــادرة" :ف ــي
المقدمة يذكر المؤلف أنه أجهد نفسه
في البحث عن كتاب ألف في (الصافنات
ال ـج ـي ــاد) إلـ ــى أن ع ـثــر ع ـلــى ك ـت ــاب مــن
األمير محمد علي بن عبدالقادر
تأليف
الجزائري ُف َّ
سر به ،ولكنه وجد أن األمير
ل ــم يــوضــح ف ـيــه م ـب ــادئ ع ـلــم ال ـفــراســة،
وربما كان ذلك لضيق الوقت ،واقتصر
في كتابه على ما قاله الشعراء في مدح
الفرسان والجياد"( .ص )27
فـ ـكـ ـت ــاب "س ـ ـ ـ ــراج الـ ـلـ ـي ــل ف ـ ــي س ـ ــروج
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل" مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــؤل ـ ــف
"ال ـح ــاص ـب ــان ــي" ال ـل ـب ـنــانــي ،ل ـســد ثـغــرة
اعـ ـتـ ـب ــره ــا تـ ـنـ ـق ــص م ـ ــن ك ـ ـتـ ــاب األمـ ـي ــر
محمد علي الذي صنفه في "الصافنات
الجياد" ،ولكنه لم يوضح فيه مبادئ
ع ـل ــم ال ـ ـفـ ــراسـ ــة ،واألمـ ـ ـي ـ ــر م ـح ـم ــد عـلــي
يبدو من اسمه ،نجل األمير عبدالقادر
ا لـ ـج ــزا ئ ــري (  )1883 -1807ا ل ـم ـع ــروف

د .عبد المحسن حمادة

ف ــي ك ـتــب ال ـتــاريــخ لـ ــدوره الــوط ـنــي في
تــاريــخ ال ـجــزائــر ،ودوره اإلنـســانــي في
الحرب األهلية اللبنانية بين الموارنة
وا ل ـ ـ ــدروز ،ح ـيــث و ق ــف ع ــام  1860ضد
الـمــذابــح الـطــائـفـيــة ،وقــد هـيــأ لــه أصله
القبلي وانتماؤه الديني طريق الزعامة،
وصـحــب أبــاه الــى بــاد الـمـشــرق للحج
عــام  ،1825فــزار و هــو فــي طريقه ألداء
الفريضة تونس ومصر والحجاز وبالد
الشام وبغداد.
أع ـجــب بــالـتـنـظـيـمــات واإلص ــاح ــات
ا لـتــي أد خـلـهــا وا لــي مصر محمد علي-
ً
وي ـ ـبـ ــدو أنـ ـ ــه سـ ـم ــى ابـ ـن ــه الح ـ ـقـ ــا ع ـلــى
ه ـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــة الـ ـمـ ـع ــروف ــة -وي ـق ــول
"الزركلي" في موسوعة "األعالم"" :ولما
دخ ــل الـفــرنـسـيــون ب ــاد الـجــزائــر (سنة
1246هـ ـ ــ1843 -م) بــا يـعــه ا ل ـجــزا ئــر يــون
وول ـ ــوه ال ـق ـيــام ب ــأم ــر ال ـج ـه ــاد ،فـنـهــض
ب ـهــم ،وقــاتــل الـفــرنـسـيـيــن خـمـســة عشر
عاما ،ضرب في أثنائها نقودا سماها
ال ـم ـح ـمــديــة وأنـ ـش ــأ م ـع ــام ــل لــأسـلـحــة
واألدوات ا ل ـحــر ب ـيــة و م ــا ب ــس ا ل ـج ـنــد.
وكان في معاركه يتقدم جيشه ببسالة
عـجـيـبــة ،وأخ ـب ــاره مــع الـفــرنـسـيـيــن في
احتاللهم الجزائر كثيرة ،ال مجال هنا
اال سـتـقـصــا ئـهــا .و لـمــا هــاد نـهــم سلطان
المغرب األقصى عبدالرحمن بن هشام،
ضعف أمر عبدالقادر ،فاشترط شروطا
ل ــاس ـت ـس ــام رضـ ــي ب ـه ــا ال ـفــرن ـس ـيــون،
واستسلم سنة 1263هـ1847 ،م".
ويضيف الزركلي أن الفرنسيين نفوه
إل ــى طــولــون وغ ـيــرهــا ،وزاره نــابـلـيــون
ً
ا ل ـث ــا ل ــث ف ـس ــر ح ــه ،م ـش ـت ــر ط ــا أال ي ـعــود
ً
إلى الجزائر ور تــب له مبلغا من المال
يأخذه كل عام ،فزار باريس واآلستانة
واستقر في دمشق  1855وتوفي فيها.
(انظر كذلك موسوعة أ عــام العرب،
بيت الحكمة ،بغداد  2000ص)321
و ق ـ ــد ن ـق ــل ج ـث ـم ــا ن ــه ع ـ ــام  1966ا ل ــى
ال ـج ــزائ ــر ،وف ــي مــوســوعــة األعـ ــام ذكــر
لـكـتــابــه "الـصــافـنــات الـجـيــاد" مــوضــوع
المقال.
تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء ل ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ــرة :هـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـقـ ـ ــي لـ ـ ــدى
المعاصرين وخصوصا الغربيين أي
اهـتـمــام بــالـعــربــات وال ـســروج والـخـيــل،
ب ـعــد ط ـغ ـيــان وس ــائ ــل ال ـن ـقــل ال ـحــدي ـثــة
من سيارات وطائرات وعربات حديثة
ذاتية الحركة وكهربائية؟! واستشرت

اإل نـتــر نــت فــي مــاد تــي  saddleوHorse
 seatفإذا االهمتام واسع والمعلومات
ال ت ـح ـص ــى ،ف ـل ــم أسـ ـ ــأل ب ـع ــد ذل ـ ــك عــن
اللجام والركاب وبقية المستلزمات.
ي ـت ـح ــدث "ال ـح ــاص ـب ــان ــي" ف ــي ال ـب ــاب
األول عن اللجام "ويعده ميزانا للفارس
ك ــال ــدف ــة ل ـل ـس ـف ـي ـنــة ،ويـ ـع ــرض ال ـمــؤلــف
لتطبيع الجواد وهو "إلباسه البردعة"
ف ـي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى ت ـ ــدري ـ ــب الـ ـ ـج ـ ــواد وع ـ ــدد
الـ ـم ــرات وااله ـت ـم ــام ب ــ"ض ـب ــط ال ـف ـخــد"،
فللفخذ ميزان وقواعد كاللجام" ،وقد
ً
ً
خصص المؤلف بابا كامال " في ضرب
ال ــرك ــاب" ،حـيــث الب ــد أن ت ـكــون الــركــاب
ذات سـعــة حـتــى ال تـشـتـبــك ا ل ــر ج ــل إذا
كـبــا ال ـجــواد بــالـفــارس ،وح ــذر المؤلف
أ ن ــه " يـنـبـغــي ل ـل ـفــارس أن ي ـضــع نصف
ً
رج ـل ــه ف ــي ال ــرك ــاب ومـ ــا ب ـقــي خ ــارج ــا،
وأن ي ـب ـعــد هــا دا ئـ ـم ــا ع ــن ب ـطــن ا ل ـفــرس
ف ــي حـ ــال ج ــري ـه ــا" ،وأشـ ـ ــار إلـ ــى وضــع
ال ـ ــرم ـ ــح والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــف ،وخ ـ ـصـ ــص الـ ـب ــاب
السابع لـ"إطالق البارود وتعلم إصابة
ً
النيشان ،على األرض أوال ثم التدريب
على إطالق البارود على ظهر الجواد".
وأكـ ـ ــد الـ ـم ــؤل ــف أن "الـ ـق ــاع ــدة ف ــي ذل ــك
الثبات بحيث ال يفزع القلب وال تطرف
ّ
العين وال تختل الكتف" ،واهتم المؤلف
بـمــا يـسـمــى فــي زمــان ـنــا مــع ال ـس ـيــارات
بالخدمة والصيانة ،فخصص الفصل
ا لـتــا ســع للبيطرة وا لـعـنــا يــة وا لــو قــا يــة،
وال ـعــاشــر "ف ــي ط ــب أمـ ــراض مـهـمــة من
أمراض الخيل" ،ومنها أمراض الحافر
وجنون الخيل وبياض العين وأمراض
الخيل الجلدية.
وح ـ ــرص ال ـم ــؤل ــف ب ـع ــد ح ــدي ـث ــه عــن
المعارك التي خاضها ،أن يقوم أبناؤه
قبيل وفاته بإحضار جراح الستخراج
الرصاصات المستقرة في جسمه منذ
زمن" ،ليكون عبرة وعظة أنه استطاع
أن يتحمل ه ــذه ا لــر صــا صــات ويعيش
لمدة طويلة بعد إصاتبه بها".
وي ـ ـث ـ ـيـ ــر كـ ـ ـت ـ ــاب "س ـ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـل ـ ـيـ ــل فــي
س ـ ـ ــروج الـ ـخـ ـي ــل" س ـ ـ ــؤاال حـ ـ ــول وجـ ــود
أي كـتــب مماثلة فــي المكتبة التراثية
فــي تـفــاصـيــل إع ــداد الـخـيــل لـلـحــرب أو
للسباق ،عن مستلزمات إعداد الجمال
للسفر فــي الـقــوافــل وأن ــواع ال ـهــوادج...
وغير ذلك!

ّ
الهند تفضل الغواصات الهجومية
على بناء حاملة طائرات ثالثة!

عودة السياسة األلمانية ونهاية حقبة ميركل
االنتخابات في واليتي بادن فورتمبيرغ
وراينالند باالتينات أكدت حقيقة أن حقبة
ميركل التي اتسمت بالخطابات المغرورة
وعدم اتخاذ أي إجراءات قد انتهت ،وأن
الواقع يطرق باب ألمانيا بقوة ،وفي وقت
الحق من هذا العام قد يفتحه مسؤولون
ُجدد.
لقد أوشكت فترة حكم أنجيال ميركل التي دامت
ستة عشر عاما كمستشارة ألمانية مــن نهايتها،
فمهما كانت مشاعر الـمــرء تجاهها ،فقد وضعت
بصمتها على حقبة بأكملها ،لكن الفترات السياسية
نادرا ما تنتهي دون مشاكل ،كما أن الوداع الطويل
"لميركل" ليس استثناء.
في اآلونة األخيرة ،بدأت السياسات االنتخابية
األل ـمــان ـيــة تـتـصــاعــد بـشـكــل م ـل ـحــوظ ،فـقــد أش ــارت
االنتخابات األولـيــة فــي واليتين رئيستين والتي
ُ
ســت ـش ـكــل س ـنــة ان ـت ـخــاب ـيــة حــاس ـمــة إلـ ــى اح ـت ـمــال
تشكيل ائتالف حكومي جديد بدون حزب االتحاد
المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل وشقيقه
البافاري حزب "االتحاد االجتماعي المسيحي" عقب
االنتخابات الفدرالية ُ
المقرر عقدها فــي السادس
والعشرين من سبتمبر القادم.
وفي كل من واليتي بادن فورتمبيرغ وراينالند
باالتينات ،تزامنت الخسائر الهائلة التي تكبدها
حــزب االتـحــاد المسيحي الديمقراطي مع مكاسب
ضـخـمــة ُمـتـســاويــة حققها ح ــزب الـخـضــر وحصة
ثابتة مــن األص ــوات لحزب الديمقراطيين األحــرار
( ،)FDPولــذلــك ي ــدور الـنـقــاش ال ـيــوم ح ــول ائـتــاف
"اإلشارة الضوئية" ُ
المحتمل بين حزب الديمقراطيين
االجتماعيين (الضوء األحمر) ،والحزب الديمقراطي

نشأ تنظيم "اإلخـ ــوان"  ،1928وال شــك أن فـكــرة نـشــأة العنف
واالستيالء على السلطة بالقوة لم تظهر في البداية ،بل كان البنا
يهتم بنشر الدعوة من خالل الحب والتعارف واإلخاء ،ولكن بعد
ً
سرعة نجاح الحركة وانتشارها وم ــرور عشر سـنــوات تقريبا،
بدأ يميل إلى تحويل الحركة من حركة مدنية إلى شبه عسكرية،
وبــدأ التحول واالنتقال من وسيلة الحب والتعارف إلى مرحلة
االستعداد لتحقيق األه ــداف بالقوة ،وبــدأ في بناء جيش كبير
تحت اسم فرق الرحالت.
وفي عام  1938أعلن البنا استعداد الجماعة للنزول إلى ميدان
السياسة ،وتحول "اإلخ ــوان" من جماعة صغيرة محصورة في
اإلسماعيلية وال يصل عددها إلى مئة ،فأصبح لهم مقر في كل
مكان ،وأكثر من  300فرع تعمل للفكرة ،وأصبح مقرهم الرئيسي
في القاهرة ،وقــي هــذه األثـنــاء بــدأت الشعارات ترتفع لمهاجمة
األحزاب الوطنية وتطعن بالدستور والحياة النيابية ،ورفع شعار
حكم الشورى والحكومة اإلسالمية ،والمناداة بالملك فاروق خليفة
للمسلمين ،وهي شعارت تعني تسليم الدولة للملك ،وفي عام 1944
رشح البنا نفسه لعضوية مجلس النواب عن دائرة اإلسماعيلية،
كما رشح خمسة من جماعته عن دوائر مختلفة وسقطوا جميعا.
ويـعـتـقــد أن تحالفهم مــع الـقـصــر سـهــل لـهــم ســرعــة االنـتـشــار
والحصول على كثير من التسهيالت الرسمية ،كإصدار جريدة
رسمية باسمهم ،صــدرت  ،1946وشــراء ورق الطباعة باألسعار
ال ــرس ـم ـي ــة ،وام ـ ـت ـ ـيـ ــازات ل ـل ـج ــوال ــة ف ــي اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـم ـع ـس ـكــرات
والتسهيالت الحكومية ،ومنحهم قطعا من األراضي إلقامة المباني
الالزمة في المناطق الريفية ،وبدأوا يحتكون بالوفد فشهد عام
 1946أعنف االشتباكات واستخدموا العصي والخناجر واتهموا
باغتيال أحمد ماهر  1945والنقراشي  ،1948وتــم اغتيال البنا
بعد اغتيال النقراشي وأغلقت جمعيتهم ،واعترف القاتل محمود
عيسوي أنه من الحزب الوطني ،فأطلق سراح البنا وجماعته ،ولكن
بعد أكثر من خمسين عاما اعترف الشيخ سيد سابق بأن القاتل
العيسوي انتمى إلى الجماعة وأصبح من صميمهم ،وطلب منه
البنا إخفاء انتمائه لإلخوان ،ليلحق الجريمة بالحزب الوطني،
وهذه جريمة مزدوجة ،قال تعالى" :ومن يكسب خطيئة أو إثما
يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا"( ،النساء.)112 ،
ثم ِ
ثم استخدمهم عبد الناصر وحاولوا اغتياله ،ثم استخدمهم
السادات وأطلقوا عليه لقب الرئيس المؤمن ،ثم دبــروا االنقالب
عليه بما عرف بقضية الكلية الحربية التي قادها د .صالح سرية،
ونكل السادات بهم بعد تلك الحادثة وتم اغتياله في االستاد ،وفي
عهد الرئيس مبارك تساهل معهم وأخرجهم من السجن وأصبح
لهم تمثيل في البرلمان المصري  100نائب تقريبا ،وعندما ظهر
مــا يسمى الربيع العربي تمكن اإلخ ــوان مــن الــوصــول إلــى حكم
مصر ،وأثبتوا فشال في إدارة الدولة ،وظهرت المظاهرات تطالب
باسقاط حكم المرشد ،ووقف الجيش المصري إلى جانب الشعب
وأسقط حكم اإلخوان.
نقلوا نشاطهم إلى تركيا ،وأطلقوا على حاكمها لقب خليفة
المسلمين ،وبدأ اإلعالم اإلخواني يشتم الحكم المصري والسعودي
وســاء ت العالقة بين تركيا ومصر والسعودية ،وبــدأ االقتصاد
التركي بالضعف ،وأرجــع األتــراك الضعف إلــى ســوء العالقة مع
محيطها ،ولـمــا طلبوا تحسين الـعــاقــة مــع مصر والـسـعــوديــة،
طالبوهم بتسليم المطلوبين من اإلخوان ووقف نشاطهم المعادي،
فطالبت أنقرة بوقف نشاطهم المعادي للدول العربية ،وعندئذ بدأ
اإلخوان يبحثون عن دولة تقبل بضاعتهم الكاسدة.

أبهيجنان ريج*

يوشكا فيشر*

الـحــر (ال ـضــوء األص ـفــر) ،وح ــزب الخضر األلـمــانــي.
وعلى نحو مفاجئ ،يبدو تغيير الحكومة في برلين
احتماال واقعيا.
عـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،ف ـق ــد ت ـص ــاع ــدت االنـ ـتـ ـق ــادات
بشأن اإلدارة الوبائية لحكومة ميركل على نحو
مـتــزايــد ،بما فــي ذلــك قضايا الــرشــوة فــي عمليات
ش ــراء أقـنـعــة الــوجــه الــواق ـيــة ،وف ــي الــوقــت الـحــالــي،
ال ي ــزال منصب الــرئــاســة فــي كــل مــن حــزب االتـحــاد
المسيحي الديمقراطي وحزب االتحاد االجتماعي
الـمـسـيـحــي ش ــاغ ــراُ .ي ـنــافــس أرم ـي ــن الش ـيــت زعـيــم
حــزب االتـحــاد المسيحي الديمقراطي غير ُ
المقنع
إل ــى حــد مــا م ــارك ــوس س ــودر زعـيــم ح ــزب االت ـحــاد
االجتماعي المسيحي األكثر جاذبية .أيا كان الفائز،
ُيواجه حزب االتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب
االتحاد االجتماعي المسيحي معركة قوية ،السيما
في أعقاب الهزائم االنتخابية المدوية في واليتين
حيث يحكم االتحاد المسيحي الديمقراطي أراضي
ُ
شبه وراثية لعقود من الزمان ،وتنذر هذه الخسائر،
إلى جانب الصعود ُ
المستقر لحزب الخضر ،بوقوع
كارثة ُمحتملة لحزب االتحاد المسيحي الديمقراطي
وحــزب االتـحــاد االجتماعي المسيحي ،ومــع مرور
كل يــومُ ،
سيدرك األلمان أن فترة حكم ُ
المستشارة
ُ
ّ
ميركل أوشكت على نهايتها بشكل فعلي ،وسيسفر
رحيلها عن عواقب وخيمة في ضوء الفراغ القيادي
في ُمعسكر المحافظين.
تزامنت سنوات حكم المستشارة ميركل إلى حد
كبير مــع صعود العولمة ،بما فــي ذلــك مــع افتتاح
سوق التصدير الضخم في الصين ،ومع ذلك ،بدال
من الممارسات السياسية ،حيث اتسمت فترة حكم
ميركل على الصعيد المحلي بمقاومة اإلص ــاح،
وسوف يتذكرها الكثيرون باعتبارها فترة الخطابات
أكثر من كونها فترة الديناميكية السياسية .تم إنشاء
العديد من مجموعات العمل المعنية بالرقمنة ،التي
تشمل العديد من الخبراء الجديرين بالثناء ُ
المعتاد،
لكن ذلك لم ُيحقق أي نتائج إيجابية.
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زوايا ورؤى

األمـ ـ ــر ن ـف ـســه ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى س ـي ــاس ــات ال ـم ـنــاخ
والطاقة ُ
المتجددة ،فعلى الرغم من تخلي ألمانيا
عن مشاريع الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما
ف ــي ال ـيــابــان ع ــام  ،2011فـقــد تــراج ـعــت مـيــركــل عن
النووية قبل
قرارها بالتخلص التدريجي من الطاقة ُ
أسابيع فقط ،وكانت هذه بال شك خطوة شجاعة من
جانبها ،ومع ذلك ،اتخذت ميركل ُمنعطفا ُمزدوجا
لمساعدة حزبها على الفوز في انتخابات والية بادن
فورتمبيرغ ،لكن هــذه المناورة قد بــاءت بالفشل،
ومنذ عام  ،2011أصبحت بــادن فورتمبيرغ -وهي
منطقة صناعية ألمانية أساسية -تحت حكم رئيس
الـ ــوزراء التابع لـحــزب الخضر األلـمــانــي (وينفريد
كريتشمان).
لقد كان قرار ميركل عام  2015بفتح أبواب ألمانيا
أمام الالجئين الفارين من العنف في سورية وأجزاء
أخرى من الشرق األوسط أكثر ُجرأة وشجاعة ،لكن
هذه اإلنجازات كانت استثناءات أثبتت القاعدة ،فقد
تميزت فترة حكم ميركل في المقام األول بالهدوء،
وه ــي سـمــة نــالــت تـقــديــر الناخبين األل ـمــان بشكل
واضح ،حيث قاموا بإعادة انتخابها ثالث مرات ،ومع
تحقيق العديد من النجاحات االقتصادية ُ
المستمرة،
فلماذا المخاطرة بتنفيذ اإلصالحات أو إظهار الجرأة
االستراتيجية؟ بعد هذه الفترة الطويلة من التهاون،
ليس من المستغرب أن تواجه البالد اليوم تحديات
هيكلية هائلة ،وإلــى جانب المفوضية األوروبـيــة
وغيرها من الــدول األعضاء في االتحاد األوروبــي،
يتعين على الحكومة األلمانية العمل بجد للتغلب
على فقدان الثقة بعد عملية توزيع لقاحات كوفيد19
ال ـفــاش ـلــة ف ــي أوروبـ ـ ــا ،وي ـج ــب أن ت ـك ــون تــداع ـيــات
الجائحة على رأس جدول األعمال بغض النظر عمن
ُيشكل الحكومة ُ
المقبلة.
وفي حين أدت الجائحة إلى تسريع وتيرة الرقمنة،
يجب اآلن اسـتـخــدام هــذا الــزخــم لمساعدة أوروب ــا
على اللحاق بالواليات المتحدة والصين ،ومن شأن
النجاح في تحقيق ذلك فضال عن االبتكار الرقمي

بشكل ع ــام أن ي ـكــون إسـهــامــا حــاسـمــا فــي سـيــادة
أوروبا ،مما يساعد االقتصادات األلمانية واألوروبية
في الحفاظ على قدرتها التنافسية في القرن الحادي
والعشرين ،وسيتطلب ذلك استثمارات ضخمة في
البحث والتطوير ،فضال عن تحديث أنظمة التعليم،
ولحسن الحظ ،تقدم خطة االنتعاش األوروبية التي
( 884مليار دوالر) ،الجيل
تبلغ  750مليار ي ــورو ُ
القادم لالتحاد األوروبــي ،فرصة تاريخية لتحقيق
جميع هذه األهداف .ومع ذلك ،يكمن التحدي األكبر
في التحول لالقتصاد "األخضر" مع حماية ُ
العمال
والوظائف والحفاظ على التماسك االجتماعي ،وفي
هذه المرحلة ،ستكون المهمة أكبر من أن تتم إدارتها
على الصعيد الوطني ،ويتعين القيام بذلك بشكل
جماعي ،على الصعيد األوروب ــي ،من خــال اتحاد
أوروبي ّ
تحول إلى قوة عالمية في حد ذاته.
لحسن الحظ ،بعد مغادرة دونالد ترامب البيت
األبـيــض (إل ــى األب ــد ،كما نــأمــل) ،أدرك األوروب ـيــون
م ــدى أهـمـيــة صـعــود تـحــالــف فـ ّـعــال عـبــر األطلسي
لحماية مصالحهم في هذا القرن ،ومن أجل تعزيز
هذه العالقة ،سيتعين على أوروبا مشاركة المزيد
من األعباء األمنية والسياسية والقيام بدورها في
مواجهة التحديات الناجمة عن صعود الصين.
لــن تكون أي مــن المهمتين سهلة بالنسبة إلى
ألمانيا ،لكن االنتخابات في واليتي بادن فورتمبيرغ
وراينالند باالتينات أكدت حقيقة أن حقبة ميركل
التي اتسمت بالخطابات المغرورة وعدم اتخاذ أي
إجــراءات قد انتهت ،وأن الواقع يطرق باب ألمانيا
ب ـق ــوة ،وف ــي وق ــت الح ــق م ــن ه ــذا ال ـع ــام ق ــد يفتحه
مسؤولون ُجدد.
* وزير خارجية ألمانيا ونائب المستشار في
الفترة ما بين عامي  1998و ،2005وكان زعيما
لحزب الخضر األلماني لما يقرب من  20عاما.
«بروجيكيت سنديكيت  »2021،باالتفاق مع
«الجريدة»

ّ
ذكر تقرير إعالمي هندي جديد أن القوات البحرية الهندية تفضل
استعمال الغواصات الهجومية العاملة بالطاقة النووية بدل إضافة
حاملة طائرات أخرى غداة ّ
توجه الصين إلى إطالق فئة جديدة من
المدمرات ،يتماشى محتوى التقرير على أكمل وجه مع الموقف
الذي ّ
عبر عنه في السنة الماضية رئيس أركان قوات الدفاع الهندي،
الجنرال بيبين راوات ،لكنه يطرح تساؤالت من نوع آخر.
في  24مــارس ،ذكــرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن "القوات
البحرية الهندية أبلغت المخططين في مجال األمن القومي خالل
"مؤتمر القادة المشتركين" هــذا الشهر بضرورة إعطاء األولوية
لخطة بناء غواصات هجومية وعاملة بالطاقة النووية بدل بناء
حاملة ّطائرات ثالثة".
ُ
تشغل الهند في الوقت الراهن حاملة طائرات واحــدة من نوع
"فيكراماديتيا" ،وهي نسخة متجددة من سفينة سوفياتية كانت
قد اشترتها من روسيا في عام  ،2014وتنتظر أول حاملة طائرات
من صنع الهند ،اسمها "فيكرانت" ،االنضمام إلى سالح البحرية
وفي المقابل،
في السنة المقبلة على األرجح أو السنة التي تليهاً ،
تعثرت الخطط المرتبطة ببناء حاملة طائرات ثالثة محليا منذ فترة
بسبب القيود التي فرضتها وزارة الدفاع الهندية على الميزانية.
يــذكــر تقرير صحيفة "هـنــدوسـتــان تــايـمــز" فــي  24م ــارس" :من
الــواضــح أن الـقــوات البحرية تسعى إلــى فــرض مـبــدأ "الـقـبــول من
الحصول على موافقة الحكومة إلطالق
يعني
ُ
باب الضرورة" ،مما ً
مشروع الغواصات َقريبا ،في حين تخطط الصين لتوسيع قدرتها
على إنتاج مدمرات ت ِزن  12ألف طن من نوع "رينهاي" خالل خمس
سنوات".
الصينية ذ ًكــرت
الحكومية
ـز"
ـ
م
ـ
ي
ـا
ـ
ت
ـال
ـ
ب
ـو
ـ
ل
ـ
غ
"
صحيفة
ـت
وكــانـ
ً
في  7مارسً ،
بناء على تقارير إعالمية رسميةً ،أن نوعا ثانيا من
مدمرات "لهازا" ،من طراز  ،055بدأت العمل "حديثا" وقد تم تشغيل
ّ
تكشف التقارير أن القوات
أول مدمرة من هذا النوع في  ،2020كذلك ُ
البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي تخطط إلنشاء أسطول
مــؤلــف مــن ثـمــانــي مــدمــرات مــن ن ــوع  .055سـبــق أن انطلقت هــذه
المدمرات الثماني.
ً
"هندوستان تايمز"" :في هذا السياق تحديدا ،تفكر
يضيف تقرير ً
تشغيل
على
المبني
مشروعها
إحياء
بإعادة
جديا
القوات البحرية
َ
مدمرات ثقيلة للتصدي للسفن الحربية التي تبنيها الصين وت ِزن
طن".
ً
 12ألف ً
كان الفتا أن تذكر الصحيفة أيضا احتمال أن تعقد الهند شراكة
مع فرنسا ُ لبناء أسطول من الغواصات الهجومية والعاملة بالطاقة
النووية" :تعتبر فرنسا من أقرب حلفاء الهند في مجال التكنولوجيا
ّ
الدفاعية ،لكن تطوير الغواصات بطريقة مشتركة مع هذا البلد يخلو
من أي تدابير تنظيمية مثل "تنظيم التجارة الدولية باألسلحة" مع
الواليات المتحدة أو أي عقوبات مستقبلية كتلك التي تستهدف
روسـيــا" .لكن يشعر بعض الخبراء فــي ًالـقــوات البحرية الهندية
بتفاؤل حذر إزاء هذا االحتمال ،وتعليقا على مقالة "هندوستان
تايمز" ،كتب المحلل والقائد السابق في القوات البحرية الهندية،
مفادها أن خطة بناء غواصات هجومية
أبهيجيت سينغ ،تغريدة
ً
وعاملة بالطاقة النووية محليا حصلت على موافقة رسمية منذ
فبراير  ،2015بعدما ناقشتها لجنة األمن الحكومية ،ومن المتوقع
ُ ّ
أن تركز القوات البحرية الهندية على التزامها ببناء أسطول من
ستة قوارب هجومية تقليدية وكهربائية عاملة بالديزل من نوع
"سكوربين" بحلول .2022
السنة
في
راوات
بيبين
السابق
الجيش
قائد
في مقابلة أجراها
ً
األخير صراحة
هذا
ذكر
إينديا"،
أوف
"تايمز
صحيفة
الماضية مع
ّ
ً
أنه يفضل الغواصات على حامالت الطائرات ،وأضاف قائال" :األقمار
االصطناعية قادرة على رصد أي أجسام على السطح ،وتستطيع
الصواريخ أن تنسفها عند الحاجة .أظن أن القوات البحرية تحتاج
إلى الغواصات أكثر من حامالت الطائرات ،وتحتاج هذه األخيرة
بدورها إلى أساطيل حربية فردية لتأمين الحماية".
* «دبلومات»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.268

5.735

4.681

2.408 2.820 3.308

بورصة الكويت تستوفي معايير «الترقية» عدا «»ccp
«فوتسي راسل» أبلغت «هيئة األسواق» ...واختبارات منظومة الطرف المقابل المركزي يونيو المقبل
عيسى عبدالسالم

ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن
مــؤس ـســة فــوت ـســي راسـ ــل أبـلـغــت
هيئة أسواق المال بشأن استيفاء
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ك ــل الـمـعــايـيــر
الموضوعة ل ــإدراج على مؤشر
فـ ــوت ـ ـسـ ــي ل ـ ـ ــأس ـ ـ ــواق الـ ـن ــاشـ ـئ ــة
ال ـم ـت ـقــدمــة ،بــاس ـت ـث ـنــاء ضـ ــرورة
تطبيق منظومة الطرف المقابل
الـ ـم ــرك ــزي الـ ـمـ ـع ــروف ب ـ ـ "،"ccp
وبعض األدوات المتعلقة باطالقه
في السوق المحلي.
وبينت المصادر ،لـ"الجريدة"،
أن مـ ــؤس ـ ـسـ ــة فـ ــوت ـ ـسـ ــي راس ـ ـ ــل
ل ـ ــاس ـ ــواق ال ـم ـت ـق ــدم ــة ال ـنــاش ـئــة
 Advanced Emergingح ــددت
م ـج ـمــوعــة م ـعــاي ـيــر ع ــام ــة يـجــب
استيفاؤها للترقية الى مؤشرها
لـ ــأسـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة ال ـم ـت ـقــدمــة،
أه ـم ـهــا مـعــايـيــر تـتـعـلــق بتوفير
س ــوق وب ـي ـئــة تـنـظـيـمـيــة تضمن
ال ــوص ــول لـمـسـتــويــات المعاملة
ال ـع ــادل ــة وغ ـيــر الـ ـض ــارة لـحـقــوق
صغار المستثمرين ،وعدم وضع
ق ـي ــود ع ـلــى ال ـم ـل ـك ـيــة األج ـن ـب ـيــة،
و عـمـلـيــة تـسـجـيــل المستثمرين
ال ــدولـ ـيـ ـي ــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـعـيــار
آخر يتعلق بوجود سوق صرف
أجنبي مـتـطــور ،وهـنــاك معايير
تتعلق بـســوق األسـهــم مــن خالل
وضــع عــدة شــروط تتطلب توافر
وس ـ ـيـ ــط عـ ــالـ ــي الـ ـ ـج ـ ــودة ،مـنـهــا
أن تـ ـك ــون ال ـت ـكــال ـيــف الـضـمـنـيــة
والـصــريـحــة لـلـخــدمــات المقدمة
فــي ال ـســوق مـعـقــولــة وتنافسية،
وال ـ ـس ـ ـم ـ ــاح ب ـ ـ ــإق ـ ـ ــراض األس ـ ـهـ ــم
وتطبيق البيع على المكشوف،

وتـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــر سـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـمـ ـشـ ـتـ ـق ــات
الـمـتـطــورة ،والـسـمــاح بمعامالت
خـ ــارج ال ـب ــورص ــة ،ووج ـ ــود آلـيــة
تداول فعالة.
وأضـ ــافـ ــت أن هـ ـن ــاك مـعــايـيــر
أخ ـ ــرى تـتـعـلــق ب ـن ـظــام ال ـت ـقــاص
وال ـت ـســويــة ،مـثــل وجـ ــود اإليـ ــداع
المركزي لألوراق المالية ،وغرفة
المقاصة المركزية للطرف المقابل

(األسـ ـه ــم) ،وت ـســويــة الـمـعــامــات
وتوفير خدمة التوصيل المجاني
ل ـل ـعــوائــد واألربـ ـ ـ ــاح ،إض ــاف ــة الــى
ال ـس ـم ــاح بــالـمـنــافـســة ف ــي إيـ ــداع
األوراق الـمــالـيــة لـضـمــان ج ــودة
ع ــال ـي ــة ،ووج ـ ـ ــود ه ـي ـكــل ح ـســاب
يعمل على مستوى أمين الحفظ
(األوراق المالية والنقد) ،إضافة
إلى المعايير الخاصة بالمعامالت

تباين أداء مؤشرات البورصة ...والسيولة
ترتفع إلى  37مليون دينار
تبادل أدوار بين األسهم القيادية في موجة الهبوط
●

علي العنزي

ت ـبــايــن أداء م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت
الرئيسية ،أمس ،حيث استمرت الخسائر على
مستوى مؤشري البورصة العام واألول فيما
ّ
تحول "رئيسي  "50والرئيسي الى المنطقة
الخضراء بشكل صريح ،وفقد مؤشر السوق
العام نسبة  0.19في المئة ،أي  10.87نقاط،
ليقفل على مستوى  5735.76نقطة ،بسيولة
مــرت ـف ـعــة ق ـي ــاس ــا ع ـل ــى تـ ـ ـ ــداوالت آخ ـ ــر أرب ــع
جلسات ،حيث قفزت أمــس الــى مستوى 37
مليون دينار ،بعد أن استقرت دون  30مليونا
ألربع جلسات متتالية ،وتداولت أمس 197.2
مـلـيــون سـهــم عـبــر  8601صـفـقــة ،وت ــم ت ــداول
 132سهما ربح منها  70وخسر  47فقط فيما
استقر  15دون تغير.
وض ـغــط سـهــم "زيـ ــن" بـعــد ان ـت ـهــاء تــاريــخ
الحيازة أمس األول على مؤشر السوق األول،
وأفقده نسبة  0.34في المئة هي  21.37نقطة،
ليقفل على مستوى  6268.94نقطة بسيولة
جيدة ارتفعت مقارنة مع الجلسات السابقة
بشدة ،وبلغت أمس  26.5مليون دينار تقريبا
تداولت  78.9مليون سهم عبر  4397صفقة،
ورب ــح  13سهما مقابل تــراجــع  9واسـتـقــرار
 3أسهم.

وك ــان لـخـســارة "زي ــن" بـعــد انـتـهــاء أحقية
األربـ ــاح أث ــر كـبـيــر فــي ال ـتــراجــع ،بــالــرغــم من
مكاسب جيدة للوطني وبوبيان وأجيليتي،
وعلى العكس كان اللون األخضر من نصيب
رئ ـي ـس ــي  50وال ــرئ ـي ـس ــي وسـ ـج ــا مـكــاســب
متقاربة كانت لرئيسي  50بنسبة  0.26في
المئة ،أي  12.78نقطة ،ليقفل على مستوى
 4857.55نقطة بسيولة بلغت  9ماليين دينار
تداولت  91.5مليون سهم عبر  2922صفقة،
وارتفع  26سهما مقابل تراجع  16واستقرار
 5دون تغير.

أسهم االستثمار واستحقاق «زين»
تراجع سهم زين بشدة بعد انتهاء أحقية
األرباح ،التي انتهت مع نهاية تعامالت السهم
أمس األول وبداية أمس ،ليتراجع بشدة ويفقد
 5.5في المئة ،أي  35فلسا ،أي أقل من أرباحه
التي استحقت ،وكانت  33فلسا ،ليؤثر على
مؤشر السوق وتعامالت األسهم القيادية التي
تباين أداؤها ،حيث ربح الوطني وأجيليتي
وبوبيان وشمال الــزور ،والــذي كان األفضل
أداء ،حيث ر بــح نسبة  2.3فــي المئة مقابل
تراجع "بيتك" ،إضافة الى "زين" ،ليفقد مؤشر
ال ـســوق ج ــزءا مــن قيمته م ـج ــددا ،ويـتــراجــع

ويؤثر على مؤشر السوق العام.
فــي المقابل كــان أداء الرئيسي ورئيسي
 50إي ـجــاب ـيــا ،ون ـش ـطــت أس ـه ــم االس ـت ـث ـمــار،
وفي مقدمتها سهما األولى وأعيان ،إضافة
إلــى إيـفــا ،وكــذلــك بعض الـشــركــات العقارية
مــن السوقين ،مثل عـقــارات الكويت الـمــدرج
في السوق األول وأسهم اإلنـمــاء والتجارية
وم ـن ــازل ،لينتهي مــؤشــرا ال ـســوق الرئيسي
ورئيسي  50الى مكاسب ،بربع نقطة مئوية
وبدعم للسيولة والنشاط واإلجمالي للجلسة
أمس.
ول ـل ـج ـل ـســة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي تـقــود
م ــؤش ــرات س ــوق ــي اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ــراب ـح ـي ــن مــن
بــورصــات دول مجلس الـتـعــاون الخليجي،
حيث ربح مؤشر أبوظبي بنسبة فاقت  1.5في
المئة ،ليبلغ أعلى مستوياته خالل  6سنوات
تقريبا ،ويعود الى التحليق بعيدا عن بقية
المؤشرات الخليجية ،وربح كذلك سوق دبي
وقطر والسعودية وتراجعت للجلسة الثانية
على التوالي أسواق الكويت ومسقط والمنامة
وخسروا نسبا مئوية محدودة ،وكانت أسعار
النفط تتداول حمراء بخسارة دوالر واحــد،
ليتداول برنت على مستوى  64دوالرا بعد،
تحرير قـنــاة السويس مــن السفينة العالقة
أمس األول.

القناعي يستقيل من «التجاري للوساطة»
بعد  12سنة في الشركة حقق خاللها العديد من اإلنجازات
●

محمد اإلتربي

بـ ـع ــد مـ ـسـ ـي ــرة ح ــافـ ـل ــة ق ــدم
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
الـ ـتـ ـج ــاري ل ـل ــوس ــاط ــة ال ـمــال ـيــة
مشعل القناعي استقالته إلى
مجلس اإلدارة ،عـلــى أن تكون
س ـ ــاري ـ ــة اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا م ـ ــن ي ــون ـي ــو
الـمـقـبــل ،بـعــد ال ـتــوافــق عليها،
وذل ـ ــك ب ـعــد ن ـحــو  12س ـنــة في
قيادة الشركة التي التحق بها
منذ عام .2008
وح ـقــق الـقـنــاعــي الـكـثـيــر من
الـ ـنـ ـج ــاح ــات واإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات مــع
الشركة طوال الفترة الماضية،
حـيــث تصنف شــركــة الـتـجــاري
ل ـل ــوس ــاط ــة كـ ــواحـ ــدة م ــن أك ـبــر
أرب ـ ــع ش ــرك ــات ف ــي ال ـق ـط ــاع من
ناحية حجم العوائد واإليرادات،
وق ـ ــاد ال ـش ــرك ــة ف ــي ظ ــل ظ ــروف
وت ـحــديــات اسـتـثـنــائـيــة ،بينها
سنوات األزمة المالية ،ومرحلة
توفيق األوض ــاع مــع تعليمات
وقوانين هيئة اسواق المال.
وقاد على مدار تلك السنوات
مسيرة تطوير أنظمة الشركة
والبنية التحتية التكنولوجية،
وواكب الطفرة االستثنائية في

مشعل القناعي

م ـس ـيــرة ال ـت ـحــول الــرق ـمــي منذ
إطــاق تطبيق األجـهــزة الذكية
والتداول عبر اإلنترنت ،وكانت
ا"ل ـت ـج ــاري ل ـلــوســاطــة" الـشــركــة
الوحيدة في الكويت التي تتيح
للعميل االطـ ــاع عـلــى رصـيــده
وحـ ـس ــاب ــه ال ـب ـن ـك ــي ال ـم ــرت ـب ــط
بحساب التداول.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن الــرئ ـيــس
التنفيذي لـ"التجاري للوساطة"
م ـ ـش ـ ـعـ ــل الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــي يـ ـ ـع ـ ــد م ــن
الكفاءات الوطنية التي نجحت
فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـم ــواق ــع فــي

ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ـك ــويـ ـت ــي،
فـ ـق ــد شـ ـغ ــل م ـن ـص ــب مـ ـس ــؤول
إدارة خ ــدم ــات ال ـب ـط ــاق ــات فــي
ب ـ ـنـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي مــن
ي ــو لـ ـي ــو  1993حـ ـت ــى أ ك ـت ــو ب ــر
 ،1998وتقلد منصب مسؤول
إدارة ا ل ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ل ـ ـل ـ ـتـ ــداول
اآلج ـ ــل وال ـب ـي ــوع الـمـسـتـقـبـلـيــة
والـصـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة في
الشركة الكويتية للمقاصة بين
عام  1998وعام  ،2005ثم انتقل
للعمل كمدير إلدارة العمليات
والتسويات في شركة الزمردة
االستثمارية إدارة األصــول من
يوليو  2005حتى فبراير .2008
وشغل عضوية مجلس إدارة
ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـل ـخــدمــات
الطبية ونــائــب رئـيــس مجلس
ادارة شــركــة ال ـع ــراق الـقــابـضــة،
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـحـ ــولـ ــت الـ ـ ـ ــى الـ ـق ــري ــن
ال ـق ــاب ـص ــة ،وي ـت ـط ـلــع ال ـق ـنــاعــي
إلــى تحقيق طـمــوحــات جديدة
وان ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازت اضـ ــاف ـ ـيـ ــة اخـ ـ ـ ــرى،
استنادا الــى خبرته المتنوعة
في القطاع المالي عموما وفي
م ـج ــاالت مـخـتـلـفــة وع ـلــى م ــدار
أكثر من  27عاما.

خارج البورصة ،إلى جانب توفير
غرفة المقاصة المركزية للطرف
الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف ب ــال ـط ــرف
الـمـقــابــل ال ـمــركــزي ( ،)ccpفضال
عن رفع القيود الموجودة بشكل
طفيف في سوق الصرف األجنبي
المتطور ،وتطوير عملية تسجيل
المستثمرين الدوليين ،والسماح
بـ ــإقـ ــراض األسـ ـه ــم وال ـب ـي ــع عـلــى

المكشوف ،ووجود سوق مشتقات
مـتـطــورة ومـلـفــات أخ ــرى تتعلق
بالتسوية والتوصيل المجاني
ل ــأرب ــاح والـ ـت ــوزيـ ـع ــات ،وكــذلــك
وجود هيكل ألمين حفظ األوراق
المالية والنقد.
وأك ـ ـ ــدت أن ب ــورص ــة ال ـكــويــت
تـ ـخـ ـط ــو خ ـ ـط ـ ــوات ث ــابـ ـت ــة ن ـحــو
اس ـت ـي ـفــاء م ـعــاي ـيــر ال ـتــرق ـيــة الــى

مــؤشــر فــوتـســي راس ــل لــأســواق
ال ـن ــاش ـئ ــة ال ـم ـت ـق ــدم ــة ،إذ ت ـهــدف
عـمـلـيــات الـتـطــويــر الـحــالـيــة إلــى
اسـتـكـمــال خـطــة تـطــويــر الـســوق،
حـ ـ ـي ـ ــث ت ـ ـس ـ ـعـ ــى خـ ـ ـ ـ ــال ي ــونـ ـي ــو
الـمـقـبــل ،حـســب ال ـج ــدول الزمني
لـخـطــة تـطــويــر ال ـس ــوق ،إل ــى بــدء
االخـتـبــارات واإلجـ ــراءات إلطــاق
عمل الطرف المقابل المركزي الذي

ينبغي العمل به قبل إطالق سوق
المشتقات.
وشددت المصادر على أن هناك
خـطــوات ج ــادة مــن هيئة أســواق
المال وبــورصــة الكويت لــأوراق
المالية نحو رفع القيمة السوقية
لألسواق من خالل طرح شركات
كبيرة في قطاعات متنوعة قادرة
على اجتذاب المستثمرين ،الفتة
الى أن زيادة نسبة األسهم الحرة
بالتداول من شأنها زيــادة حجم
السيولة على األسـهــم ،مما يزيد
فرص انضمامها إلى المؤشر.
وأفادت بأن هيئة أسواق المال
ف ـت ـحــت خـ ــال ال ـف ـت ــرة الـمــاضـيــة
قـ ـ ـن ـ ــوات ت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع "ف ــوت ـس ــي
راس ــل" بـشــأن الـتــرقـيــة ال ــى ســوق
متقدم ناشئ خالل أي مرحلة من
مراحل المراجعات الفترة المقبلة،
كتحد جديد أمــام القائمين على
ذلك من أعضاء منظومة السوق،
مـضـيـفــة أن ه ـن ــاك خ ـطــة زمـنـيــة
جديدة لتطوير بورصة الكويت
لألوراق المالية تمضي في سياق
استكمال الـمــراحــل المتبقية من
عملية التطوير ا لـتــي تمت على
ن ـح ــو  3مـ ــراحـ ــل س ــابـ ـق ــة ،تـحــت
إشراف هيئة أسواق المال إلطالق
خ ــدم ــة ال ـ ـت ـ ــداول ع ـل ــى ال ـه ــام ــش
وت ـ ــداول ح ـقــوق األول ــوي ــة ،وعند
تدشين منظومة الطرف الوسيط
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي وتـ ــأه ـ ـيـ ــل ال ــوسـ ـط ــاء
وإط ـ ــاق س ــوق ال ـم ـش ـت ـقــات ،مما
يـ ـجـ ـع ــل ال ـ ـطـ ــريـ ــق مـ ـمـ ـه ــدا أم ـ ــام
استيفاء معايير وشروط الترقية.

أخبار الشركات
«التخصيص» تتكبد  3.75ماليين دينار  428.2ألف دينار خسائر «بيان»
تكبدت شركة التخصيص القابضة خسائر قدرها  3.75ماليين
دينار بواقع  6.15فلوس للسهم خالل عام  ،2020مقابل تسجيلها
خسائر قدرها  676.53ألف دينار بما يعادل  1.11فلس للسهم
خالل عام .2019

بلغت خـســائــر شــركــة بـيــان لالستثمار  428.21أل ــف ديـنــار
بــواقــع  1.18فـلــس للسهم خ ــال ع ــام  ،2020مـقــابــل تسجيلها
خسائر قدرها  701.2ألف دينار بما يعادل  1.93فلس للسهم
خالل عام .2019

«يوباك» تخسر  3.26ماليين دينار

«أسمنت» تفقد  18.17مليون دينار

سجلت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية خسائر
ً
قدرها  3.26ماليين دينار بواقع  13.3فلسا للسهم خالل عام
ً
 ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  9.33ماليين دينار ،بما
ً
يعادل  38.92فلسا للسهم خالل عام .2019

اعتمد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت البيانات المالية
لعام  ،2020وسجلت الشركة خسائر قدرها  18.17مليون دينار
ً
ً
بواقع  25.5فلسا للسهم  ،مقابل تحقيقها أرباحا قدرها 4.01
ماليين دينار بما يعادل  5.63فلوس للسهم خالل عام .2019

«الفنادق» 76.99 :ألف دينار خسائر

«الخليج للتأمين» زيادة رأس المال
بنسبة  %41.4بسعر  600فلس

خسرت شركة الفنادق الكويتية  76.99ألف دينار بواقع 1.36
فلس للسهم خالل عام  ،2020مقابل تسجيلها خسائر بقيمة
ً
 984.13ألف دينار بما يعادل  17.44فلسا للسهم خالل عام .2019

«منازل» تربح  775.71ألف دينار
ً
حققت شــركــة م ـنــازل الـقــابـضــة أرب ــاح ــا بقيمة  775.71ألــف
دينار بواقع  1.8فلس للسهم خالل عام  ،2020مقارنة بتحقيقها
ً
أرباحا بقيمة  669.67ألف دينار بما يعادل  1.56فلس للسهم
خالل عام .2019

وافق مجلس ادارة شركة مجموعة الخليج للتأمين على زيادة
رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ  20.12مليون دينار
موزع على  201.23مليون سهم الى  28.45مليون دينار موزع
على  284.57مليون سهم ،بما يعادل نسبة زيــادة قدرها 41.4
في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع الحالي من خالل
إصدار وتخصيص  83.33مليون سهم عادي بسعر طرح 600
ً
فلس للسهم الواحد (شامال  100فلس القيمة األسمية للسهم
ً
ً
مضافا اليها  500فلس عالوة إصدار) ،علما أن هذا القرار يخضع
لموافقة الجهات الرقابية المختصة .

 %70من العاملين في الخليج يفضلون العمل عن بعد
متفائلون ومستعدون لبناء المهارات الرقمية
كـشــف تـقــريــر متخصص أن حــوالــي
 70ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة في
دول مجلس التعاون الخليجي وعلى
م ـس ـتــوى ال ـعــالــم يـفـضـلــون أن يستمر
العمل عن بعد في المستقبل ،على األقل
لبعض أيــام األسـبــوع ،و 20إلــى  25في
المئة يــريــدون العمل من المنزل طوال
األيـ ــام الـخـمـســة ،بينما يــرغــب أق ــل من
 10فــي الـمـئــة فــي ال ـع ــودة إل ــى المكتب
بدوام كامل.
لــذلــك تــم تبني فـكــرة العمل عــن بعد
ع ـل ــى نـ ـط ــاق واسـ ـ ـ ــع ،وم ـ ــع ذل ـ ــك أدخـ ــل
 Covid-19تغييرات أخ ــرى ال تعد وال
تحصى على نماذج وعمليات التشغيل،
م ــدف ــوع ــة ب ـش ـك ــل أسـ ــاسـ ــي ب ــال ـت ـح ــول
الرقمي المتسارع .بالنسبة للكثيرين
ّ
حول العالم ،ولد مقياس التغيير نظرة
مستقبلية مؤقتة حول مستقبل العمل.
وتنظر القوى العاملة في دول مجلس
التعاون الخليجي الى المستقبل بنظرة
مشرقة ،حيث يتبنى الكثيرون التغيير
الرقمي الذي ظهر حتى عام  ،2020وفقا
لتقرير جــد يــد لشركة  PwCبين 2500
عامل في المنطقة.
وتم إجراء االستطالعات حتى فبراير
 2021في أســواق دول مجلس التعاون

الخليجي  -اإلمارات والسعودية وقطر
والبحرين والكويت وعمان  -في سياق
آالف الــردود اإلضافية من العمال على
مستوى العالم.
لـ ـي ــس ف ـ ــي دول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي فحسب ،فما يقرب من ثلثي
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الخليجي متحمسون أو وا ث ـقــون مما
يـخـبـئــه الـمـسـتـقـبــل ،بـيـنـمــا يـشـعــر أقــل
من  30في المئة بالقلق .على الصعيد
العالمي ،يتم تقسيم القوى العاملة في
المنتصف بين المتفائلين واآلخرين.
وال ي ـق ـت ـص ــر األمـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى اإلي ـ ـمـ ــان
األعـ ـ ـم ـ ــى ،ف ــالـ ـعـ ـم ــال فـ ــي دول مـجـلــس
الـتـعــاون الخليجي مـسـتـعــدون للعمل
وتــأم ـيــن مـكــانـهــم ف ــي مـسـتـقـبــل تـقــوده
الـتـكـنــولــوجـيــا ،ووضـ ــع الـتـكـنــولــوجـيــا
كفرصة وليست تهديدا ،حيث إن دخل
م ــا ي ـقــرب م ــن ثـلــث ال ـق ــوى الـعــامـلــة في
المنطقة الوباء مع نقص في المهارات
الرقمية لتلبية حجم التغيير  -أعلى من
النسبة العالمية.

المهارات الجديدة
ومع ذلك ،نجح عدد أكبر من العاملين

في دول مجلس التعاون الخليجي في
تحسين مـهــاراتـهــم الرقمية على مــدار
ال ـعــام الـمــاضــي أكـثــر مــن جميع أنـحــاء
العالم ،كما أن نسبة أكبر منهم واثقة من
قدرتهم على التكيف مع التكنولوجيا
الـجــديــدة .فــي الــواقــع 86 ،فــي المئة من
األش ـخ ــاص ف ــي دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي على استعداد إلعادة التدريب
بالكامل لبناء فــرص عمل مستقبلية،
مقارنة بـ 77في المئة في جميع أنحاء
العالم.
وقوبل هذا المسعى بدعم من أرباب
ال ـع ـم ــل ،واس ـت ـم ـت ــع  90ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
موظفي دول مجلس التعاون الخليجي
ب ـب ـع ــض ال ـ ـفـ ــرص ل ـت ـح ـس ـيــن ال ـ ـقـ ــدرات
الرقمية بما يتجاوز الوصف الوظيفي
المعتاد  -مقارنة بأقل من  80في المئة
عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم  -عـلــى الــرغــم من
حقيقة أن عدد العاملين في دول مجلس
الـتـعــاون الخليجي أكـثــر مــن نظرائهم
العالميين يشعرون بعبء رفع المهارات
عليهم وليس عليهم أرباب العمل.
ال ـخــوف ج ــزء مــن ال ــداف ــع هـنــا ،حيث
أشار التقرير الى ان ما يقرب من  60في
المئة من االفراد في المنطقة يعتقدون
أن التكنولوجيا يمكن أن تعرض عملهم

للخطر في نصف العقد القادم ،مقارنة
بأقل من  40في المئة في جميع أنحاء
العالم .باختصار ،العبء الملقى على
ع ــات ــق ال ـمــوظ ـف ـيــن ه ــو ال ـح ـص ــول على
الشكل المناسب للمستقبل.
ويتمثل العبء ،الذي يقع على عاتق
أص ـح ــاب ال ـع ـمــل ،ف ــي ال ـتــأكــد م ــن أنـهــم
يجتذبون هذه المواهب أو يحتفظون
بها ،بالنظر إلــى أن الـمـهــارات الرقمية
لـهــا قيمة عــالـيــة عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم،
واس ـت ـط ـل ــع ال ـب ــاح ـث ــون الـ ـن ــاس ب ـشــأن
ت ــوق ـع ــات ـه ــم مـ ــن مـ ـك ــان الـ ـعـ ـم ــل ،وكـ ــان
الـ ـم ــوض ــوع ال ــرئ ـي ـس ــي هـ ــو أن ال ـع ـمــل
التجاري يجب أن يكون متنوعا وشامال
ومدفوعا باألهداف ومسؤوال اجتماعيا.

15
الهاشل :نحتاج إلى خطة شاملة لتنويع اقتصادنا وخلق الوظائف
ةديرجلا

•
العدد  / 4695األربعاء  31مارس 2021م  18 /شعبان 1442هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

خالل مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها «غلوبال فاينانس» حول القطاع المصرفي بالكويت
التنافسية
والكفاءة من
أهم العوامل
عند دراسة أي
عملية اندماج
مصرفية

ضرورة معالجة
االختالالت
في االقتصاد
لتحقيق
الرفاهية
ً
حاضرا
ً
ومستقبال
الهاشل

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاف ـ ـ ــظ ب ـ ـنـ ــك
ا لـكــو يــت ا لـمــر كــزي ،د .محمد
يـ ــوسـ ــف ال ـ ـهـ ــاشـ ــل ،يـ ـ ــوم 23
مـ ـ ـ ــارس ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ف ـ ــي ح ـل ـقــة
نـ ـ ـق ـ ــاشـ ـ ـي ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع
ال ـم ـص ــرف ــي والـ ـم ــال ــي ب ــدول ــة
ال ـك ــوي ــت ،نـظـمـتـهــا مــؤسـســة
"غلوبال فاينانس" العالمية
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وال ـم ـص ــرف ـي ــة
والمالية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ إل ـ ــى
أن ج ـ ـهـ ــود ت ــد عـ ـي ــم ا ل ـق ـط ــاع
المصرفي ،وتعزيز االستقرار
الـمــالــي الـمـبــذولــة عـلــى مــدار
العقد الماضي آتت بثمارها،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث واجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك
ال ـك ــوي ـت ـي ــة األزمـ ـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة
مــن مــوقــع قــوة ،ونـجـحــت في
ت ـخ ـط ــي الـ ـسـ ـن ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
األزمـ ـ ـ ـ ــة ،وذل ـ ـ ــك ف ـ ــي م ـع ــرض
نـ ـق ــاش آث ـ ــار ال ـج ــائ ـح ــة عـلــى
االقتصاد الكويتي والقطاع
ً
تحديدا ،وتوقعات
المصرفي
الـ ـتـ ـع ــاف ــي م ـ ــن تـ ـل ــك اآلثـ ـ ـ ــار،
وأبرز القطاعات االقتصادية
المعرضة آلثار دائمة نتيجة
الـجــائـحــة ،س ــواء كــانــت آثــارا
إيجابية أو سلبية.

كـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول الـ ـمـ ـح ــاف ــظ
أه ـ ـم ـ ـيـ ــة عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـتـ ـح ــول
الــر ق ـمــي ،ودور بـنــك الـكــويــت
ا لـمــر كــزي فــي د ع ــم التقنيات
المالية واالبتكار في تقديم
ال ـخــدمــات الـمــالـيــة مــن خــال
البيئة الرقابية التجريبية،
وما أصدره من تعليمات في
م ـج ــال تـنـظـيــم أع ـم ــال الــدفــع
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
اإلجـ ــراء ات ،ا لـتــي مــن شأنها
توفير بيئة دا عـمــة لالبتكار
وتطوير خدمات مالية عالية
ال ـت ـق ـن ـي ــة ،فـ ــي إط ـ ـ ــار ي ـس ـمــح
بـ ـتـ ـج ــري ــب تـ ـل ــك ال ـم ـن ـت ـج ــات
والـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــرة
والـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــق م ـ ـ ــن ك ـ ـفـ ــاء ت ـ ـهـ ــا
وأمانها دون تعريض النظام
المالي للخطر.
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـط ــرق
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاش إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات
االنـ ــدمـ ــاج ب ـيــن ال ـمــؤس ـســات
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ق ـ ـ ــد ت ـت ـج ــه
الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـف ـ ـك ـ ـيـ ــر فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ـ ــي ظ ــل
الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـس ـب ـب ــت
ب ـه ــا ال ـج ــائ ـح ــة ع ـل ــى الـبـيـئــة
الـتـشـغـيـلـيــة ل ـل ـب ـنــوك وكــذلــك
على الربحية.

ون ــوه ال ـم ـحــافــظ الـهــاشــل
إلى أن على الجهات الرقابية
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
الجوانب عند دراسة عمليات
االندماج أو االستحواذ ،ومن
بينها أهمية أن يكون الكيان
ا لـجــد يــد ا لـنــا تــج عــن عمليات
االندماج أو االستحواذ قادرا
على تعزيز االستقرار المالي،
وز ي ــادة التنافسية ،وتقديم
خ ـ ــدم ـ ــات أف ـ ـضـ ــل ل ـل ـم ـج ـت ـمــع
ومـسـتــوى أعـلــى مــن الـكـفــاء ة
التشغيلية.
ون ـ ـ ــاق ـ ـ ــش كـ ـ ــذلـ ـ ــك أهـ ـمـ ـي ــة
مـ ــراعـ ــاة ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي
العتبارات البيئة والمجتمع
وا ل ـ ـحـ ــو ك ـ ـمـ ــة ا ل ـ ـتـ ــي ازدادت
أه ـم ـي ـت ـهــا ف ــي ظ ــل تــداع ـيــات
الـجــائـحــة ،ومــدى تـقــدم دولــة
الـكــويــت فــي ه ــذا ال ـش ــأن ،في
ظـ ــل االعـ ـتـ ـم ــاد ال ـك ـب ـي ــر عـلــى
الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط ،ومـ ـ ـ ـ ــدى االرت ـ ـ ـبـ ـ ــاط
ب ـي ــن ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـم ـصــرفــي
والنفطي في البالد.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،أشـ ــار
د .ال ـه ــاش ــل إل ــى أث ــر الـتـغـيــر
المناخي ومستقبل الصناعة
النفطية عـلــى عــا قــة البنوك
بــالـقـطــاع الـنـفـطــي ،وض ــرورة

اس ـت ـعــداد ال ـب ـنــوك لـمــواجـهــة
المخاطر المادية واالنتقالية
والمالية وكل أنواع المخاطر
ا ل ـتــي ق ــد تـنـشــأ م ـمــا يحصل
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى ص ـع ـي ــد
ال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـنــاخــي ،ك ـمــا نــوه
ب ـ ــاإلج ـ ــراء ات الـ ـت ــي ات ـخــذهــا
"المركزي" لتعزيز الحوكمة
فــي الـقـطــاع الـمـصــرفــي ،ومــن
بينها ضرورة وجود أعضاء
مستقلين في مجالس إدارات
الـ ـبـ ـن ــوك وه ـ ــو مـ ــا تـضـمـنـتــه
ت ـع ـل ـي ـمــات ال ـب ـن ــك الـ ـصـ ــادرة
ف ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،ك ـم ــا أش ــار
إل ــى ح ــرص "ال ـم ــرك ــزي" على
ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاواة ب ـي ــن
الـجـنـسـيــن ف ــي ف ــرص الـعـمــل
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ،حـ ـ ـي ـ ــث ت ـش ـك ــل
نسبة الموظفات فيه  58في
المئة في جميع المستويات
الوظيفية.
ك ـمــا أش ـ ــار ال ـم ـحــافــظ إلــى
عدد من مبادرات "المركزي"،
و مــن بينها م ـبــادرة " كـفــاء ة"
ال ـتــي أطـلـقـهــا بــال ـت ـعــاون مع
ا لـ ـبـ ـن ــوك ا ل ـك ــو ي ـت ـي ــة ،وإدارة
معهد الدراسات المصرفية،
بـ ـ ـه ـ ــدف ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـك ـ ـفـ ــاء ات
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت

االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وال ـم ـص ــرف ـي ــة
والمالية من خالل مجموعة
من البرامج المعدة خصيصا
ل ـت ـل ـب ـيــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـع ـمــل
ال ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي والـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــي ف ــي
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت .وسـ ـ ـع ـ ـ ًـي ـ ــا ل ـن ـش ــر
ال ـث ـقــافــة ال ـمــال ـيــة وتـقــديـمـهــا
ال ـ ـتـ ــوع ـ ـيـ ــة بـ ــأف ـ ـضـ ــل ال ـس ـب ــل
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة م ـ ــن الـ ـخ ــدم ــات
المالية التي تقدمها البنوك،
أط ـلــق "ال ـم ــرك ــزي" بــالـتـعــاون
مــع ات ـحــاد م ـصــارف الـكــويــت
ح ـم ـلــة ال ـت ــوع ـي ــة ال ـم ـصــرف ـيــة
"لنكن على دراية".

خطة تطوير
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـهـ ـ ــاشـ ـ ــل حـ ــاجـ ــة
الـ ـك ــوي ــت إل ـ ــى خ ـط ــة ت ـطــويــر
شــام ـلــة ل ـت ـنــويــع اق ـت ـصــادهــا
وخ ـ ـ ـلـ ـ ــق ال ـ ـ ــوظ ـ ـ ــائ ـ ـ ــف ،وأه ـ ـ ــم
مـ ـق ــوم ــات اإلص ـ ـ ــاح ال ـم ــال ــي
والهيكلي ،آخذا في الحسبان
أوض ــاع االق ـت ـصــاد الـكــويـتــي
والواقع السكاني في البالد،
م ـمــا يـتـطـلــب ن ـمــوا قــويــا في
وظـ ــائـ ــف الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص،
ودور المشروعات الصغيرة
والمتوسطة في هذا الصدد،

محمد الهاشل
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى حـ ــاجـ ــة ج ـم ـيــع
الدول لخطط تنمية متطورة
ت ـس ــاه ــم فـ ــي بـ ـن ــاء مـسـتـقـبــل
أ ف ـض ــل ،وأن ا ل ـكــو يــت لـيـســت
استثناء في هذا الشأن.
و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
االستقرارين النقدي والمالي
اللذين نجحت دولة الكويت
في ترسيخهما من العناصر

األس ــاس ـي ــة ،ول ـك ـن ـه ـمــا لـيـســا
كافيين الستدامة االقتصاد،
ل ـ ـ ــذا م ـ ــن الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ب ـم ـك ــان
معالجة االختالالت البنيوية
ف ـ ـ ــي االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد ل ـت ـح ـق ـي ــق
الرفاهية المستدامة حاضرا
ومستقبال.

ً
«هيئة األسواق» تمنح الشركات شهرا لتقديم بياناتها المالية
مراعاة لظروف الحظر الجزئي وتقليص ساعات العمل
●

عيسى عبدالسالم

كـشـفــت م ـصــادر مطلعة ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن هيئة
أس ــواق الـمــال وافـقــت على الطلب المقدم مــن ِقبل
مدققي الحسابات ،بشأن تأجيل تقديم ميزانيات
الشركات ُ
المدرجة عن  2020لمهلة زمنية تمتد إلى
شهر تنتهي بنهاية أبريل المقبل.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أن ال ـه ـي ـئــة ،ب ـعــد دراس ــة
الطلب المقدم من مدققي الحسابات ،لعدم قدرتهم
على إنجاز أعمالهم خالل الفترة الماضية ،بسبب

الحظر الجزئي ،وتقليص ساعات الدوام ،وتقليل
دوام الموظفين إلى  30في المئة ،إضافة إلى تعثر
إت ـم ــام عـمـلـيــات تـقـيـيــم أصـ ــول لـبـعــض ال ـشــركــات
المدرجة ،استجابت لطلب المدققين ،خصوصا أنها
رأت أن األسباب المقدمة منهم مقنعة ،وتتناسب
مع الظروف الراهنة ،التي تواجه بعض الوحدات
الخاصعة لرقابة الهيئة نتيجة تداعيات "كورونا"،
علما بأن الهيئة وافقت في وقت سابق على تمديد
مهلة اإلفصاح عن بيانات الشركات للنصف األول
من العام الماضي ،بعدما أقرت السلطات الصحية

ً
ً ُ ً
ً
حظرا كليا وعزال لبعض المناطق ،ما أوجد ظروفا
استثنائية .وذكرت المصادر أن فترة العد التنازلي
للمهلة المحددة إلعالن البيانات المالية للشركات
المدرجة كانت أشرفت على االنتهاء حسب القواعد،
حيث إن الشركات كانت ُمطالبة بتقديم بياناتها
المالية السنوية مدققة في موعد أقصاه  31مارس،
ً
أي خالل  90يوما من إقفاالت  31ديسمبر ،2020
وفــي حــال عــدم االلـتــزام بالمواعيد المححدة يتم
بعدها وقف أسهم الشركات المدرجة عن التداول
إلى ىحين اإلفصاح عن البيانات.

النفط يتراجع مع إعادة فتح قناة السويس

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  83سنتا ليبلغ  63.63دوالرا
ار تـفــع سعر برميل النفط
ا ل ـك ــو ي ـت ــي  83س ـن ـت ــا لـيـبـلــغ
ً
 63.63دوالرا ف ــي ت ـ ــداوالت
أ م ـ ــس األول ،م ـق ــا ب ــل 62.80
دوالر ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ي ـ ــوم

الـ ـجـ ـمـ ـع ــة الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،وفـ ـق ــا
للسعر ا لـمـعـلــن مــن مؤسسة
البترول الكويتية.
وف ــي األسـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة،
انخفضت أسعار النفط أمس،

ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي اسـتــؤنـفــت
فـ ـ ـي ـ ــه حـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــاحـ ـ ــة ف ــي
قـنــاة الـســويــس بـعــد أي ــام من
التوقف بفعل جنوح سفينة
عـ ـم ــاق ــة ،وت ـ ـحـ ــول ال ـت ــرك ـي ــز

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

إلـ ــى اج ـت ـم ــاع "أوب ـ ـ ـ ــك "+ه ــذا
األ سـبــوع ،إذ من المتوقع أن
تجري مناقشة تمديد القيود
على اإلمدادات وسط عمليات
إغـ ـ ـ ـ ـ ــاق ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة الح ـ ـ ـتـ ـ ــواء
انتشار فيروس كورونا.
وكان خام برنت منخفضا
 15س ـن ـت ــا بـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــادل 0.2
فــي ا لـمـئــة ليصل إ لــى 64.83
دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل .و ت ــرا ج ــع
ا لـ ـخ ــام األ مـ ـي ــر ك ــي  12سـنـتــا
أو م ــا ي ـع ــادل  0.2ف ــي ا لـمـئــة
ل ـ ـي ـ ـس ـ ـجـ ــل  6 1 . 4 4د و ال ر ا
للبرميل.
واستؤنفت حركة المالحة
بـقـنــاة الـســويــس مـســاء أمــس
األول بـ ـع ــد تـ ـع ــو ي ــم س ـف ـي ـنــة
ال ـ ـحـ ــاويـ ــات ال ـض ـخ ـم ــة إي ـف ــر
غـ ـيـ ـف ــن الـ ـ ـت ـ ــي س ـ ـ ــدت ال ـم ـم ــر
المائي نحو أسبوع ،مما أدى
إلـ ــى ازدحـ ـ ــام عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
السفن انتظارا لعبور الممر
المالحي.
ومع انحسار المخاوف من
نـقــص اإلم ـ ــدادات الـحــاضــرة،
ت ـح ــول اه ـت ـم ــام الـ ـس ــوق إلــى
اجتماع الغد لمنظمة البلدان
ال ـم ـص ــدرة ل ـل ـب ـتــرول (أوب ـ ــك)
و حـلـفــا ئـهــا ،ال سيما رو سـيــا
ف ـ ـ ــي ف ـ ـي ـ ـي ـ ـنـ ــا ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـع ــرف
بمجموعة "أوبك."+
و قــال مدير السلع األولية
ف ـ ــي ف ـي ـل ـي ــب فـ ـي ــوتـ ـش ــرز فــي
س ـن ـغ ــاف ــورة أفـ ـت ــار س ــان ــدو:
"القرار الذي تقوده السعودية
لمنع زيادة اإلنتاج سيؤدي
ل ـش ــح اس ـت ـث ـن ــائ ــي ف ــي س ــوق
ال ـن ـف ــط ف ــي ظ ــل ال ـس ـح ــب مــن
المخزونات".
وت ـن ــاق ــش "أوبـ ـ ـ ــك "+إب ـق ــاء
ال ـق ـي ــود ع ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـتــي
حجبت ماليين البراميل عن
السوق يوميا لدعم األسعار،
وه ــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــة نـجـحــت
إل ـ ــى حـ ــد ب ـع ـي ــد فـ ــي األش ـه ــر
األخيرة.
وق ــال م ـصــدر مـطـلــع أمــس
األول ،إن السعودية مستعدة
ل ـق ـب ــول ت ـم ــدي ــد ت ـخ ـف ـي ـضــات
اإل نـتــاج حتى يــو نـيــو ،وإنها
م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــدة أيـ ـ ـض ـ ــا لـ ـتـ ـم ــدي ــد
تـخـفـيـضــاتـهــا ال ـطــوع ـيــة فــي
ظل أحدث موجة من إجراء ات
العزل العام الهادفة.
(رويترز)

وأشــارت المصادر إلى أنه عمليا منحت هيئة
األسواق الشركات المدرجة مدة شهر مهلة ،وفسحة
زمنية إل عــان نتائج أعمالها والبيانات المالية
الفصلية ،مما يمنح الشركات أقصى مهلة ممكنة،
ويجنب المستثمرين خصوصا الضرر من وقف
األسهم عن التداول وتجميدها.
ولـفـتــت إل ــى أهـمـيــة وضـ ــرورة اس ـت ـبــدال عقوبة
وقــف األسـهــم عــن ال ـتــداول بعقوبات أخ ــرى تكون
مالية على سبيل المثال ،ويتحملها مجلس اإلدارة
واإلدارة الـتـنـفـيــذيــة وال ـم ـســؤولــون عــن الـبـيــانــات

المالية ،على أال تسدد من أموال الشركة ،السيما أن
سلبيات وقف األسهم عن التداول كثيرة ومتشعبة
وأضــرارهــا عديدة ،وهــو ما يستوجب البحث في
معالجة هــذا الملف من جانب الجهات الرقابية،
خـصــوصــا أن ال ـســوق ب ــات عـلــى مــرمــى مــؤشــرات
األسواق الناشئة ،وبات هناك مستثمرون أجانب
للتملك واالسـتـثـمــار طــويــل األج ــل ،وبالتالي فإن
أمر تجميد استثماراتهم عبر ايقاف الشركات غير
الملتزمة بالفترة الزمنية لتقديم البيانات المالية
يحتاج إلى حلول بديلة.
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عمومية البنك أقرت بنود جدول األعمال وعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية الماضية
ُ
خضنا
ً
ً
عاما مليئا
بالتحديات
ونجحنا في
تخطيه بمزيد
من الثقة
والقوة

الحوطي

أزمة «كورونا»
أثبتت حصافة
استراتيجية
التكنولوجيا
المالية
الرقمية للبنك

الغانم

أكد رئيس مجلس اإلدارة في
"ورب ــة" ،عبدالوهاب الحوطي،
ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ف ـ ـ ــي ت ـخ ـط ــي
التحديات على جميع الصعد
بمزيد من القوة
في عام 2020
ُ
والـثـبــات" ،حـيــث خضنا عاما
الماضي
صعبا فلم يكن العام
ً
كـ ــأي ع ـ ــام ،ف ـقــد ش ـهــد جــائـحــة
ً
وانتشارا لوباء كوفيد 19 -حول
ّ
العالم ،ولعله يعتبر من األشد
ً
واألكـ ـث ــر ت ــأث ـي ــرا ع ـلــى الـقـطــاع
المصرفي على مــدى أكـثــر من
قرن فقد ّ
تسبب الوباء في أسرع
ركود لالقتصاد العالمي ،منذ
الحرب ّالعالمية الثانية حتى
اآلن ،وألنـ ـن ــا ف ــي ورب ـ ــة نــؤمــن
بمسيرتنا فقد ّ
تميزنا بتحويل
ك ــل ال ـت ــأث ـي ــرات الـسـلـبـيــة الـتــي
تــركـهــا ال ــوب ــاء إل ــى نـقــاط ق ـ ّـوة،
ومـ ـص ــادر الن ـطــاقــة إيـجــابـيــة
م ـل ـئ ـه ــا الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاؤل ،والـ ـنـ ـج ــاح
ّ
والتقدم المصرفي
المتواصل،
بخطى ثابتة".
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوط ـ ـ ــي خـ ـ ــال
ع ـم ــوم ـي ــة "ورب ـ ـ ـ ــة" عـ ــن ال ـس ـنــة
المالية  2020التي ُعقدت أمس،
وأق ـ ـ ـ ــرت ج ـم ـي ــع بـ ـن ــود جـ ــدول

االعمال ،بما فيها عدم توزيع
أربـ ـ ــاح ع ـلــى ال ـم ـســاه ـم ـيــن عن
السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر .2020
وأش ــار إلــى أن "الـبـنــك نجح
فــي وض ــع خـطــة بــديـلــة لتلبية
حـ ـ ــاجـ ـ ــات ع ـ ـمـ ــائـ ــه عـ ـ ــن ب ـع ــد،
ف ــي ظ ــل اإلقـ ـف ــال الـ ـت ــام ،وعـمــل
عـلــى وض ــع آلـيــة عـمــل جــديــدة،
وفـ ـ ـ ــق نـ ـ ـظ ـ ــام مـ ـ ـ ـ ــرن ،وس ـ ـلـ ــس،
سـ ّـهــل عـلــى الـعـمــاء تجربتهم
ّ
المصرفية ،ولم يتوان في أداء
وتوفير خدماته دون أي تأثر
فــي عملياته ا لـمـصــر فـ ّـيــة على
اختالفها ،في ظل هذه الظروف،
ما ّ
رسخ ثقة عمالئنا بنا".
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأنـ ـ ــه "فـ ـ ـ ـ ــي ض ـ ــوء
ت ـ ــوجـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــات بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ّ
السباقة ،ومن منطلق
المركزي
المسؤولية االجتماعية وتعزيز
دور القطاع الخاص ،فقد ساهم
ورب ـ ـ ــة إل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـم ــرك ــزي،
وبالتعاون مع اتحاد مصارف
الكويت ،في وضــع بروتوكول
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي فـ ـ ــي ظــل
الوباء ،وسارع بالمساهمة في
صندوق بنك الكويت المركزي،

ا ل ــذي يصل قيمته  10ماليين
دي ـن ــار ف ــي مــواج ـهــة ال ـط ــوارئ
الصحية ،ودعـمــا لما تقوم به
الجهات الحكومية من جهود
لمكافحة انتشار كورونا".
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
التنفيذي فــي "ورب ــة" ،شاهين
ح ـمــد ال ـغ ــان ــم ،إن ــه "اسـ ـ ـتـ ـنـ ـ ً
ـادا
إلـ ـ ـ ــى اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا ،وإلـ ـ ـ ــى
هيكلية طبيعة العمل الخاصة
بــالـبـنــك ،دفـعـتـنــا الـ ـقـ ــدرة على
اإل ب ــداع واال بـتـكـار وا لـمـرو نـة
إلــى تـطـويـر منتجات جــديــدة
وتحسين مستوى ا لـخــد مــات،
وب ــرام ــج ال ـع ـمــل ،لـخـلــق أفضل
التجارب المصرفية المتطورة
والموثوقة للعمالء".
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـغـ ــانـ ــم إل ـ ـ ــى "أن ـ ــه
ب ـن ــاء ع ـلــى تــوج ـهــات ـنــا خـ ـ ـ ــال
ا ل ـس ـنــوات ا لـمـا ضـيـة لتعزيز
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـص ـ ـ ــرف ـ ـ ـي ـ ـ ــة
الـرقـمـيـة ،تمكنا أث ـنــاء األزمـ ــة
مــن المحافظة على سير عمل
المنتجات المصرفية ،ور ضــا
الـ ـعـ ـم ــاء ،ف ـض ــا عـ ــن ال ـت ـف ــوق
على تــوقـعــات الـســوق فــي هذا
المجال".

جانب من «العمومية» أمس
وأضـ ــاف أن أزم ــة "ك ــورون ــا"
أ ثـبـتــت حـصــا فــة استراتيجية
التكنولوجيا المالية الرقمية
لوربة ،ما مكنه من العمل خالل
ف ـتــرات اإلغ ــاق الـكـلــي ،مشيدا
بــإ ن ـجــازات تقنية المعلومات

التي ساعدت البنك على القيام
بدوره المعتاد من المنزل خالل
العمل عن بعد ،وعبر األجهزة
والتطبيقات.
ون ـ ــوه ال ـغ ــان ــم إلـ ــى ضـ ــرورة
المضي قدما ،وبقوة لتحقيق

أهـ ـ ـ ـ ــداف "وربـ ـ ـ ـ ـ ــة" الـ ـطـ ـم ــوح ــة،
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزي ـ ـ ــز االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــادة م ــن
ال ـخــدمــات الــرقـمـيــة ،والـتــركـيــز
على استيعاب أحدث التقنيات
الـعـصــريــة فــي عــالــم االنـتــرنــت،
والذكاء االصطناعي التي تتيح

التعامل مع التطبيقات في أي
وق ـ ــت ،وفـ ــي أي م ـك ــان لـتـقــديــم
ال ـخــدمــات ،بـشـكــل دائـ ــم ،وآمــن
وسريع.

« »KIBيتعاون مع أبراج مزايا الطبية
لدعم جهود «الهالل األحمر» والحد من انتشار «كورونا»
أطلق بنك الكويت الدولي ( )KIBبالتعاون مع أبراج
مزايا الطبية ،مبادرة تهدف إلى تقديم الدعم لجهود
جمعية الهالل األحمر الكويتي من خالل تأمين إجراء
ً
فحوص  PCRمجانا للمرضى المصابين أو المحتمل
إصابتهم بـفـيــروس كــورونــا ،ممن ال يمكنهم ّ
تحمل
ً
تـكــالـيــف الـفـحــص داخ ــل ال ـكــويــت ،وذل ــك ال ـتــزامــا منه
بالقضايا المجتمعية والصحية في آن واحد ،وذلك في
إطار حرصه الدائم على إطالق المبادرات المجتمعية
الـ ـه ــادف ــة ل ـل ـتــأث ـيــر اإليـ ـج ــاب ــي ع ـل ــى أف ـ ـ ــراد الـمـجـتـمــع
والمحافظة على صحتهم وسالمته.م
وبهذه المناسبة ،صرح رئيس مجلس إدارة البنك
الشيخ محمد الجراح" :يسرنا مشاركة " "KIBفي هذه
المبادرة التي يطلقها بالتعاون مع أبراج مزايا الطبية،
مـمــا يــرســخ م ـبــدأ الـعـمــل الـخـيــري الـجـمــاعــي ويخلق
ً
ً
مجتمعات مترابطة اجتماعيا وإنسانيا ،حيث تأتي
هذه المبادرة في إطار تكثيف جهودنا الرامية لمساندة
أفراد المجتمع ودعم مختلف الجهات المعنية بالحد
مــن تفشي وبــاء فـيــروس كــورونــا ،والسيما مضاعفة
دعمنا للقطاع األكثر حيوية في مواجهة هذه األزمة،
ً
ً
وهو القطاع الصحي الذي ندرك أنه يتطلب دعما كبيرا
من المؤسسات الخاصة في الوقت الراهن .ومن هنا
قررنا دعم جهود جمعية الهالل األحمر الكويتي التي
تهدف إلــى مساعدة األشـخــاص المصابين بفيروس
ك ــورون ــا ،أو الــذيــن يـعــانــون أي ــة أعـ ــراض ،لكنهم غير
قادرين على ّ
تحمل األعباء المالية إلجراء فحص ،PCR
حيث يمكنهم التوجه إلى المختبر التابع ألبراج مزايا
ً
الطبية إلجراء المسحة مجانا والحصول على العالج

لقطة جماعية
الـمـنــاســب" .وأك ــد ال ـجــراح أنــه مـنــذ بــدايــة أزم ــة تفشي
فـيــروس كــورونــا فــي الكويت وحــول الـعــالــم ،لــم يدخر
ً
" "KIBجهدا في تسخير كل وسائله لتطبيق القرارات
ً
الحكومية واإلجراءات االحترازية التامة ،وذلك إدراكا
منا ألهمية المساهمة فــي الحد مــن مـعــدالت انتشار
هــذا الـفـيــروس فــي ال ـبــاد ،إضــافــة إلــى تعزيز سعينا
المتواصل لدعم العديد من الجهات المسؤولة وتبني
المبادرات المجتمعية على اختالف أهدافها ،مادامت

تصب في مصلحة البالد وتتماشى مع استراتيجيات
برنامجنا المجتمعي الرائد الــذي يهدف إلــى حماية
البالد من هذا الوباء ،والمحافظة على صحة وسالمة
أفراد المجتمع.
كما صرح رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر،
ً
د .ه ــال ال ـســايــر ،ق ــائ ــا" :ب ـكــل فـخــر يـســرنــا أن نشيد
بحرص " "KIBعلى دعم جهود جمعية الهالل األحمر
من خالل إطالقه هذه المبادرة بالتعاون مع أبراج مزايا

الطبية ،مما يساعدنا على إتمام دورنــا في الجمعية
ورسالتنا في مساندة البالد لمواجهة انتشار العدوى
بفيروس كورونا ،حيث إننا نسعى إلى البذل والعطاء
ودع ــم المحتاجين فــي كــل األوق ــات بــا اسـتـثـنــاء ،وال
يمكننا االستمرار في طريق العمل الخيري واإلنساني
دون الـحـصــول على الــدعــم الـمــادي والمعنوي الــازم
ً
من مختلف الجهات في البالد ،علما بأننا نسعى في
الجمعية إلى معالجة المرضى المحتاجين المقيمين

ً
فــي الـكــويــت حـفــاظــا عـلــى ســامـتـهــم مــن خ ــال إج ــراء
فـحــص  PCRوتــوفـيــر األدويـ ــة والـمـسـتـلــزمــات الطبية
الالزمة لهم".
من جانبه ،لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة
المزايا القابضة ،المهندس إبراهيم الصقعبي ،إلى أن
ً
"هــذا التعاون مع " "KIBيأتي استكماال لجهود أبراج
مــزايــا الطبية الرامية لدعم مرضى فـيــروس كــورونــا،
وسعينا إلج ــراء فحص  PCRبــأقــل تكلفة ممكنة ،مع
الـحــرص على تقديم النتائج فــي أس ــرع وقــت ممكن،
ً
مشيدا بالدعم الذي يقدمه " "KIBللمرضى ،إلى جانب
مساهمته فــي تخفيف الضغط ا لـهــا ئــل على العيادة
خــال هــذه الفترة ،بسبب تفشي الفيروس ومــا ترتب
عليه من ضغوط كبيرة على القطاع الصحي في البالد
بشكل عام.
ولما كانت رسالتنا في أبراج "مزايا" الطبية التركيز
على ضرورة تطبيق البروتوكوالت الصحية المتطورة،
فقد ارتأينا أهمية التعاون مع " "KIBفي تنفيذ هذه
ً
ً
المبادرة التي تشهد قبوال متزايدا عليها من المرضى
غير القادرين على ّ
تحمل نفقات العالج وإجراء الفحص،
ً
ً
مما يحافظ حياتهم ويترك أثرا طيبا في نفوسهم".
يــذكــر أن " "KIBيــواصــل مـبــادراتــه الـهــادفــة لتعزيز
الـتـضــامــن االجـتـمــاعــي ودعـمــه لـلـبــرامــج المجتمعية،
ً
إيمانا منه بأهمية مثل هذه المبادرات والبرامج وأثرها
الفعال في خدمة المجتمع والتأثير اإليجابي على حياة
األف ــراد ،كما أنها تعكس ال ــدور الــريــادي الــذي يؤديه
البنك في هذا المجال ،باعتباره من المؤسسات المالية
التي تضع المسؤولية االجتماعية في مقدمة أولوياتها.

راع رئيسي للبرنامج الرمضاني «بوبيان» يطلق مسابقته لحفظ
«بيتك» يطلق حملة للتحفيز على التطعيم «الخليج» ٍ
وترتيل القرآن «رتل مع بوبيان»
«مع حمد قصص»

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،حملة
تحفيزية لتشجيع الموظفين على التطعيم
ضد " ،"Covid-19تحت عنوان "نبيك تطعم"،
تتضمن جوائز وهدايا وعروضا مختلفة.
وتهدف الحملة إلى تحفيز الموظفين على
تلقي التطعيم ،في إطــار حــرص البنك على
صحة موظفيه وســامــة عائالتهم ،وكذلك
حــرصــه على صحة جميع أف ــراد المجتمع
ضمن إطار المسؤولية االجتماعية والدور
الوطني للبنك.
ُيذكر أن ُّ
السلطات الصحية منحت موظفي
الـقـطــاع الـمـصــرفــي األول ــوي ــة فــي التطعيم،
باعتبارهم ضمن الصفوف األمامية ،األمر
ال ـ ــذي ي ـســاهــم ف ــي الـمـحــافـظــة ع ـلــى صحة
الـمــوظـفـيــن ،وبــال ـتــالــي ال ـق ــدرة عـلــى خدمة
العمالء بكفاءة أكبر ودون انقطاع.
وأكد نائب المدير العام لعمليات الموارد
البشرية والمكافآت للمجموعة في "بيتك"-
ط ــال ال ـم ـط ـيــري ،ح ــرص الـبـنــك عـلــى نشر
وتطبيق بروتوكوالت العمل بين الموظفين
في ظل الجائحة ،مع توفير منصات رقمية
متطورة للتواصل الداخلي ونظام معلومات
للموارد البشرية يقوم من خالله الموظفون
باالطالع على مختلف األمور التي تخصهم،
بما في ذلك تقديم إفصاح " "Covid-19بشكل
دوري ،بـغـيــة ال ـتــأكــد م ــن ال ـحــالــة الصحية
لـلـمــوظــف ف ــي حــالــة اإلص ــاب ــة أو االشـتـبــاه
أو الـمـخــالـطــة ،وات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات الــازمــة
للمحافظة على سالمة الموظفين والعمالء.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـطـ ـي ــري أن ال ـت ـع ـق ـي ــم فــي
أم ــاك ــن ال ـع ـمــل ي ـتــم بـشـكــل دوري ،مـنــوهــا
بــإعــادة تصميم مكاتب الموظفين تطبيقا
لالشتراطات الصحية والتباعد االجتماعي،
إض ــاف ــة إلـ ــى إج ـ ـ ـ ــراءات ف ـحــص الـمــوظـفـيــن
والعمالء ،إلــى جانب تصميم ساعات عمل
مرنة ،تماشيا مع االحترازات الصحية ،مع
اإلبـقــاء على نظام العمل عــن ُبـعــد ،وتوفير
جميع األدوات الالزمة لذلك.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن "بـ ـيـ ـت ــك" ي ـ ــواص ـ ــل دع ــم
جهود وزارة الصحة عبر توظيف قنواته
عـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل لـنـشــر التعليمات
واإلرشـ ــادات والتوصيات الــواجــب اتباعها
الصادرة عن الوزارة ،وكذلك التوعية بأهمية
االلـتــزام بالتدابير الوقائية األساسية عبر
رسائل وفيديوهات توعوية تحمل نصائح
وإرشادات تثقيفية بالصحة والسالمة بشأن
الظروف الحالية وكيفية التعامل معها.
ويتعاون "بيتك" مــع مختصين وأطباء

طالل المطيري

ب ـ ـهـ ــدف الـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن م ــواضـ ـي ــع صـحـيــة
وتــوضـيــح مفاهيم مهمة مختلفة تتعلق
بــالـظــروف الحالية عبر قـنــوات البنك على
وســائــل ال ـتــواصــل ،بـهــدف رف ــع الــوعــي عند
المجتمع.
ويشهد المحتوى ال ــذي يطرحه "بيتك"
عبر قنواته على التواصل االجتماعي ،التي
تضم أكثر من مليون متابع ،تفاعال وترحيبا
كبيرين من المتابعين والجمهور ،ألهميته
وتأثيره المباشر على المجتمع ،حيث يضم
رسائل وفيديوهات توعوية متنوعة.
ويواصل "بيتك" التزامه بدوره المجتمعي
والوطني الرائد عبر دعم مختلف المبادرات
الـتــي تصب فــي مصلحة المجتمع وتدعم
جهود الدولة ،مع التأكيد على أهمية تقدير
أبطال الصفوف األمامية ،وااللتزام باإلجراءات
وال ـتــداب ـيــر الـحـكــومـيــة ،وات ـب ــاع اإلرش ـ ــادات
الـ ـص ــادرة م ــن ال ـج ـهــات الــرس ـم ـيــة ،ف ــي ظل
الظروف االستثنائية الحالية.
ُيذكر أن "بيتك" أطلق العديد من المبادرات
التي تركز على عافية موظفيه وسالمتهم،
تـحــت ش ـعــار" :صـحــة أف ـضــل ،حـيــاة أفـضــل،
م ــؤس ـس ــة أق ـ ـ ـ ـ ــوى" ،ع ـب ــر ت ــوق ـي ــع ش ــراك ــات
اسـتــراتـيـجـيــة م ــع ج ـهــات صـحـيــة مختلفة
ضمن إطار استراتيجية تشجيع الموظفين
على االهتمام بصحتهم ورعايتها ،بما يؤكد
الـجـهــود الـتــي يبذلها البنك نحو االرتـقــاء
بديناميكية وفاعلية وكـفــاءة بيئة العمل،
حيث إن صحة الموظفين وعافيتهم تشكل
أهمية وقيمة استراتيجية لــ"بـيـتــك" ،وهي
واحدة من المزايا التنافسية ألي مؤسسة.

فريق إدارة االتصاالت ٔ
الموسسية مع حمد العلي
أع ـل ــن ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج أنـ ــه س ـي ـكــون ال ــراع ــي
الــرئـيـســي ل ــ"مــع حـمــد ق ـصــص" ،وه ــو أحــدث
برنامج يقدمه اإلعالمي الشهير على مواقع
التواصل االجتماعي ،حمد العلي ،والذي يأتي
على شكل "بودكاست" مرئي ومسموع لسرد
القصص ،بهدف تسليط الضوء على قصص
أو أحـ ــداث حقيقية يــروي ـهــا أص ـحــاب ـهــا ،في
مقاطع مدتها  15دقيقة ،وسيتم بث البرنامج
ي ــوم ـ ًـي ــا خـ ــال ش ـهــر رمـ ـض ــان ،ب ـعــد اإلف ـط ــار
.YouTube
مباشرة ،على قناة العدالة وعلى
ً
وخــال البرنامج ،سيقابل حمد  30ضيفا
ً
ممتعا
من مختلف المجاالت ،ليقدموا محتوى
ً
ومفيدا ،ينشر ألول مرة ،للترفيه عن جميع أفراد
األسـ ــرة .وستتنوع الحلقات الـ ــ 30بمواضيع
مختلفة إلرض ــاء أكبر شريحة مستهدفة ،من
هذه المواضيع االجتماعية ،الفنية ،الثقافية،
التاريخية ،الشبابية ،والرياضية.
برنامج "مع حمد قصص" يهدف إلى نشر
ّ
اإلعالم الهادف والمسلي ،كما يسعى إلى تعريف
الناس بــأحــداث اجتماعیة في الكویت لم يتم
التطرق لها من قبل وتنشر وتوثق ألول مرة.
ويــربــط البرنامج مختلف األجـيــال داخــل
األســرة الــواحــدة بوقائع حدثت في الكویت،
بينما يسلط الضوء على الحاالت اإلنسانية
فــي الـمـجـتـمــع ،ويـنـشــر الـقـيــم األخــاق ـيــة من
خـ ــال سـ ــرد ال ـق ـص ــص .وس ـي ـت ـبــع ال ـبــرنــامــج
نمط البودكاست المنتشر في أنحاء العالم،
حیث يجذب المشاهد للتركیز على الحوار
والقصة في المقابالت .،ویعود ذلك لبساطة
الديكور ،مما يعطي الضیف الراحة ،ويسمح
له باالسترسال في الحوار وسرد الوقائع.

ومما یمیز البرامج اتخاذه شكل البودكاست
ذي اإليقاع الحواري السریع والمباشر والمحدد
ً
بعیدا عن البرامج الحوارية التقلیدية.
وفي تعليقها على هذه الرعاية ،قالت المديرة
في إدارة االتصاالت المؤسسية في "الخليج"،
ريــم حـســن" :س ـعــداء فــي البنك برعايتنا لـ"مع
حمد قصص" ،وهو أحدث برنامج لحمد العلي
ً
يوميا
يهدف إلى سرد قصص مفيدة ومسلية
خالل شهر رمضان .وكما هو الحال ً
دائما في
الشهر الكريم من كل عام ،نعمل على دعم وإبراز
الـمـبــادرات المحلية الـتــي تسلط الـضــوء على
تاريخنا وقصص بلدنا الحبيب ،والتي تجمع
مجتمعاتنا المحلية مـ ًـعــاً .نحن متحمسون
لرعاية برنامج سيكون مختلفا عن أي برنامج
آخ ــر فــي المنطقة ،ونــأمــل أن يتابعه الجميع
للتعرف أكثر على القصص والقيم التي تميز
بالدنا وشعبنا".
ي ــرع ــى ال ـب ـن ــك "مـ ـ ــع ح ـم ــد قـ ـص ــص" ضـمــن
مجموعة واسعة من المبادرات التي يقودها من
أجل تحقيق االستدامة المجتمعية.
وحـ ــول بــرنــام ـجــه ال ـج ــدي ــد ،ق ــال الـعـلــي:
"برنامج مع حمد قصص اجتماعي هادف،
وجــاء إص ــراري فــي اختيار توقيت عرضه
مباشرة بعد آذان المغرب ،ألننا حرصنا
على استهداف جميع أفــراد األس ــرة ،حيث
سيتم التطرق لمختلف األحداث والقصص
التاريخية واالجتماعية والفنية والرياضة
ال ـ ـتـ ــي حـ ــدثـ ــت ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ـل ــى ل ـس ــان
أصحابها .البرنامج يندرج ضمن برامج
الـبــودكــاســت وه ــو أح ــدث طــريـقــة للبرامج
الحوارية في العالم.

أع ـلــن "ب ــوب ـي ــان" ب ــدء التسجيل ف ــي مسابقته
السنوية "رتل مع بوبيان  "7لحفظ وتالوة القرآن
الكريم ،والـتــي سيتم تخصيصها فــي هــذا العام
لعمالء البنك من أصحاب حسابي برايم والغالي،
إلى جانب أبناء عمالئه وعميالته ،حيث يمكنهم
التسجيل من خالل زيارة موقع البنك على اإلنترنت
.www.bankboubyan.com
وقـ ــال مـســاعــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـقـطــاع التدقيق
الشرعي في البنك ،الشيخ فواز الكليب ،إن "مسابقة
ً
هــذا العام تأتي استمرارا للعام الماضي مراعاة
للظروف الحالية التي تمر بها الكويت والعالم
بسبب فيروس كورونا ،حيث ستكون باستخدام
وسائل التواصل عن بعد مع المتسابقين".
وأضاف "تأتي المسابقة مواكبة لما هو معروف
عن "بوبيان" لكونه من البنوك المتقدمة في مجال
تكنولوجيا الخدمات المصرفية الرقمية ،وهو
األم ــر ال ــذي سهل كثيرا قيامنا بتنفيذ مسابقة
الـعــام الماضي باستخدام وســائــل التواصل عن
بـعــد ،وبمشيئة الـلــه سنستمر بنفس المستوى
للعام الحالي".
وأكــد الشيخ الكليب أن أبــرز ما يميز مسابقة
"رتل مع بوبيان" أنها تعتبر األكبر على مستوى
الـكــويــت خ ــال الـشـهــر الـفـضـيــل ،س ــواء مــن حيث
أعــداد المشاركين ،أو قيمة الجوائز التي تقدمها
للمشاركين.

استحداث فئة جديدة
ونوه الشيخ الكليب إلى استحداث فئة جديدة
في مسابقة العام الحالي ،وهي فئة الشباب من 18
ً
إلى  25عاما ،والتي تم تخصيصها تحديدا لعمالء
البنك مــن أصـحــاب حساب بــرايــم (كليك سابقا)،
إيـمــانــا مــن إدارة البنك ب ـضــرورة توسيع حــدود
المشاركة في المسابقة ،وزيادة أعداد المشاركين
من الجنسين.
وحـ ــول ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـمـســابـقــة ق ــال الشيخ
الكليب ،إنه يمكن لعمالء البنك تسجيل أبنائهم في
المسابقة إلى جانب العمالء من أصحاب حسابي
الغالي وبــرايــم من خــال زي ــارة موقع البنك على
اإلنـتــرنــت ،وتعبئة االسـتـمــارة المطلوبة حتى 4
ابريل  ،2021وبعد الوصول إلى الرقم المستهدف في
كل شريحة ،فإنه سيتم التواصل مع المتسابقين.
وأضــاف أنــه سيتم إجــراء المسابقة في الفترة
من  18حتى  21ابريل  2021بعد صالة التراويح
عبر استخدام تقنيات التواصل عن بعد (برنامج
زووم  +واتساب كول) حيث تم تقسيم المتسابقين

فواز الكليب

إلــى  4شــرائــح مــع تقسيم كــل شريحة إلــى فئتين
(ذكورا وإناثا) ،حيث تضم الشريحة األولى األعمار
من  7إلى  9سنوات والمطلوب منها حفظ حزب،
والشريحة الثانية من  10إلى  13عاما ،والمطلوب
حفظ جزء من القرآن الكريم ،والشريحة الثالثة من
 14الى  17والمطلوب حفظ جزئين ،أما الشريحة
الرابعة فهي من  18الــى  25عاما ومطلوب منها
حـفــظ  3أجـ ــزاء ،حـيــث يـقــوم المتسابق باختيار
المقدار المطلوب من خالل الشرائح المذكورة.
وتــم تخصيص مجموعة من الجوائز المالية
القيمة للفائزين الثالثة األوائل في كل شريحة ،حيث
تبلغ قيمة الجائزة للمركز األول  500دينار ،والثاني
 450دينارا ،والثالث  400دينار للشريحة الرابعة.
أما بالنسبة للشريحة الثالثة فسيتم منح الفائز
األول  400دينار ،والثاني  350دينارا ،والثالث 300
دينار ،بينما تبلغ قيمة الجائزة للمركز األول 300
ديـنــار ،والثاني  250ديـنــارا ،والثالث  200دينار
للشريحة الثانية ،وتبلغ قيمة الجائزة للمركز األول
 200دينار ،والثاني  150دينارا ،والثالث  100دينار
للشريحة األولى.
واختتم الشيخ فواز الكليب تصريحه بالدعاء
إلـ ــى ال ـل ــه ال ـع ـلــي ال ـق ــدي ــر أن ي ـمــن ع ـلــى ال ـكــويــت
واإلنسانية بنعمة الصحة واألم ــن واألم ــان ،وأن
تزول غمة الوباء ،راجيا العلي القدير أن يتم تنظيم
مسابقة العام المقبل بإذن الله في رمضان  2022كما
جرت العادة بصورة طبيعية بالحضور والتواصل
المباشر ،وأن يكون الجميع بصحة وعافية.

١٧
َّ
الخرافي :رحلة «زين» في االستدامة غيرت النظام البيئي
الرقمي لصناعة االتصاالت بأسواق الشرق األوسط
ةديرجلا
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الشركة نشرت تقريرها السنوي العاشر عن االستدامة بعنوان «رحلة العشر سنوات»
أول تقرير
يستخدم
إطارين
للمعايير...
المبادرة
العالمية
إلعداد التقارير
 GRIومجلس
معايير
محاسبة
االستدامة
SASB

أص ـ ـ ـ ـ ــدرت مـ ـجـ ـم ــوع ــة "زيـ ـ ـ ــن"
تـقــريــرهــا ال ـس ـنــوي ال ـعــاشــر عن
االسـتــدامــة ،تحت عـنــوان "رحلة
الـعـشــر س ـن ــوات" ،ال ــذي تحتفي
فيه بالذكرى العاشرة إلطالق أول
تقرير استدامة موحد لعملياتها
ف ــي ص ـنــاعــة االت ـ ـصـ ــاالت ،ك ــأول
مؤسسة تتخذ هذه الخطوة في
أسواق الشرق األوسط وافريقيا،
إذ تجدد "زين" التزامها في هذا
الـتـقــريــر بــإن ـشــاء بـيـئــة مــزدهــرة
لمجتمعاتها.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت "زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن" ،الـ ـش ــرك ــة
الــرائــدة في االبـتـكــارات الرقمية،
أن ال ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة ال ـعــاشــرة
لتقرير االستدامة تبرز التزامها
ال ـم ـس ـت ـمــر بـ ــاإلبـ ــاغ مـ ــن خ ــال
ت ـق ــاري ــر ش ـفــافــة ع ــن تــأثـيــراتـهــا
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
والـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ــى
خـلــق ات ـص ــال هـ ــادف ،والـتــأكـيــد
ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــة م ــع شــركــائ ـهــا
ومجتمعاتها من أجــل مواصلة
تحسين الرفاهية.
وذكــرت المجموعة ،في بيان
ص ـح ــاف ــي ،أن ال ـت ـقــريــر ي ـت ـنــاول
الـمـحـطــات ال ـب ــارزة لـمـبــادراتـهــا
ف ـ ــي م ـ ـج ـ ــاالت االس ـ ـت ـ ــدام ـ ــة عــن
ف ـتــرة ال ـع ـشــر س ـن ــوات األخ ـي ــرة،
إذ ي ـح ـت ـفــي بـ ــاإلن ـ ـجـ ــازات ال ـتــي
حققتها ،كـمــا يـتـنــاول التدابير
التي اتخذتها لمعالجة تأثيرات
جــائ ـحــة ك ــوفـ ـي ــد 19-ف ــي جـمـيــع
م ـجــاالت األع ـم ــال ،وي ـبــرز أيضا
جـ ـه ــوده ــا ال ـم ـس ـت ـم ــرة لـتـقـلـيــل
تأثيراتها ذات الصلة بالمناخ،
مع تعزيز االقتصادات المحلية
ً
واإلقليمية ،خصوصا في أعقاب
الجائحة.

«زين» تطلق
استراتيجيتها
الخمسية
لالستدامة
معايير ومبادئ
وتسعى إلى
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة أنـ ـه ــا
اس ـت ـخــدمــت ف ــي إع ـ ــداد الـتـقــريــر
تغيير منهجي
معايير ومبادئ المساء لة ،إلى
منصف وتوفير ج ــان ــب ال ـم ـعــاي ـي ــر الـتــوجـيـهـيــة
ال ـخــاصــة ب ــال ـم ـب ــادرة الـعــالـمـيــة
اتصال هادف
إلع ـ ـ ــداد ال ـت ـق ــاري ــر ( ،)GRIكـمــا
للجميع
ينسجم المحتوى الــوارد ضمن

التقرير يبرز
مدى تفاني
المجموعة
تجاه
مجتمعاتها
وشركائها
من خالل بناء
عالقات قائمة
على الشفافية
والثقة
الخرافي

ه ــذا الـتـقــريــر م ــع "م ـب ــادئ األم ــم
المتحدة التوجيهية (" )UNGP
بشأن "إطار عمل إعداد التقارير
عــن األع ـم ــال الـتـجــاريــة وحـقــوق
اإلنسان".
وأوضحت "زين" أنه في سياق
السعي إلى تحسين الطريقة التي
ت ـك ـشــف ب ـهــا ع ــن مــوضــوعــاتـهــا
الـمـتـعـلـقــة ب ــاالس ـت ــدام ــة ،قيمت
ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـم ـت ـع ــددة الـمـتــاحــة
إلعداد التقارير ،وقررت تضمين
معايير ( ،)SASBإذ تــؤمــن بأنه
م ــن خ ــال إدم ـ ــاج ه ــذا الـمـعـيــار
ُ
اإل ضــا فــي ستفيد المستثمرين
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور بـ ـشـ ـك ــل أك ـ ـبـ ــر مــن
خـ ـ ـ ــال اإلفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح عـ ـ ــن ق ـض ــاي ــا
االستدامة ذات األهمية النسبية،
وحـ ــرصـ ــا ع ـل ــى ضـ ـم ــان ات ـس ــاق
ودق ــة وشفافية الـتـقــريــر ،قدمت
شــركــة إرنـســت ويــونــغ (العيبان
ً
والعصيمي وشركاهما) تأكيدا
ً
ً
محدودا ومستقال لهذا التقرير.
وذك ـ ـ ـ ــرت "زي ـ ـ ـ ــن" أنـ ـه ــا ت ــؤم ــن
بـ ـ ــأن ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــرات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالقتصادية والبيئية متشابكة
بـ ـشـ ـك ــل ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ،لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ي ـغ ـطــي
ه ــذا الـتـقــريــر م ــدى الـتـقــدم الــذي

تـ ــم إح ـ ـ ـ ــرازه ع ـل ــى ص ـع ـي ــد ه ــذه
الـتــأثـيــرات ،ومــع تفشي جائحة
كوفيد ،19-ارتقت الموضوعات
المتعلقة باالستدامة إلى صدارة
األعمال في جميع أنحاء العالم،
مبينة أن هذه الجائحة رغم أنها
شكلت تـحــديــات غـيــر مسبوقة،
فإنها كانت بمنزلة رأس الحربة
نـ ـح ــو ال ـت ـغ ـي ـي ــر وال ـ ـت ـ ـحـ ــول فــي
الحياة.
وأف ـ ـ ـ ــادت ال ـم ـج ـم ــوع ــة بــأن ـهــا
دخ ـ ـل ـ ــت ف ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون مـ ـشـ ـت ــرك
م ــع عـ ــدد م ــن ش ــرك ــائ ـه ــا ب ـهــدف
ال ـخ ـف ـي ــف مـ ــن الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ال ـت ــي
تسببت فيها الجائحة ،إذ قامت
خ ــال ال ـع ــام األخ ـي ــر بـمــواصـلــة
ت ـح ـس ـيــن م ـب ــادرات ـه ــا ال ـخــاصــة
بــاالس ـتــدامــة ،وف ــي ه ــذا الـصــدد
أطلقت استراتيجيتها الخمسية
لــاس ـتــدامــة لـتـحــديــد م ــؤش ــرات
أداء رئيسية ،مسترشدة في ذلك
بــالـمـعــايـيــر ال ـتــي تـقـيــس تــأثـيــر
االسـتـثـمــارات فــي مجتمعاتها،
بالطريقة التي تؤدي إلى تنمية
اجتماعية واقتصادية.

مجاالت االستدامة
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة وا لـ ــر ئ ـ ـيـ ــس ا ل ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـم ـج ـمــوعــة "زيـ ـ ـ ــن" ،بـ ــدر نــاصــر
الـخــرافــي "تـتــزامــن هــذه النسخة
من تقريرنا السنوي في مجاالت
االستدامة مع الــذكــرى السنوية
الـ ـع ــاش ــرة إلصـ ـ ـ ــدار أول ت ـقــريــر
موحد عن التأثيرات االجتماعية
واالق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة وال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة
لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــاتـ ـن ــا ،ح ـ ـيـ ــث ح ــرص ـن ــا
خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة ال ـم ـم ـتــدة أن
نـ ـق ــدم ت ـق ــاري ــر ش ـف ــاف ــة ودق ـي ـقــة
لمجتمعاتنا".
وأوضح الخرافي أن االحتفال
بـمــرور  10سـنــوات على إصــدار
أول تقرير لالستدامة يمثل عالمة
ف ــارق ــة ف ــي أسـ ــواق الـمـنـطـقــة ،إذ
يعكس التزام المجموعة الراسخ
فــي إح ــداث تــأثـيــرات اجتماعية
واقتصادية وبيئية طويلة األمد
عـلــى مـسـتــوى جميع أســواقـهــا،
فـ ـه ــذا اإلنـ ـ ـج ـ ــاز الـ ـن ــوع ــي ي ـب ــرز
م ــدى ت ـفــانــي الـمـجـمــوعــة تـجــاه
مجتمعاتها وشركائها من خالل
بناء عالقات قائمة على الشفافية
والثقة.
وأض ــاف أن المجموعة ظلت
ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـي ــرة
ع ــازم ــة ع ـل ــى :م ــواص ـل ــة تـطــويــر
ع ـم ـل ـي ــات ـهــا ،الـ ـتـ ـح ــول ال ــرق ـم ــي،
إنشاء أنشطة هادفة ذات قيمة،
ّ
التغيرات السوقية،
التكيف مع
ومـ ـع ــالـ ـج ــة ج ـ ــوان ـ ــب الـ ـقـ ـص ــور
المجتمعي ،إذ عملت "زين" على
إدمــاج ممارسات االستدامة في
عملياتها التجارية ،ودمجها في
كل ما تقوم به.
وذك ـ ـ ــر أن "زيـ ـ ـ ــن" اس ـت ـث ـمــرت
بـكـثــافــة ف ــي ب ــرام ــج االس ـت ــدام ــة،
ح ـ ـيـ ــث تـ ـمـ ـكـ ـن ــت مـ ـ ــن االب ـ ـت ـ ـكـ ــار
والتكيف مع التحوالت األخيرة
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة م ــن خ ـ ــال تـبـنــي
مـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــج ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة لـ ـم ــواجـ ـه ــة
الـتـحــديــات الـمـعـقــدة الـتــي تمتد
مـ ــن ب ـط ــال ــة الـ ـشـ ـب ــاب ،الـتـمـيـيــز
ب ـيــن ال ـج ـن ـس ـيــن ،االض ـط ــراب ــات
االق ـت ـص ــادي ــة ،وأزم ـ ــة الــاجـئـيــن
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات

«ضمان» تفتتح قسم األشعة:
نظام رقمي متطور
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة مـسـتـشـفـيــات
الـ ـضـ ـم ــان ال ـص ـح ــي (ض ـ ـمـ ــان)،
اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح قـ ـ ـس ـ ــم األش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة ف ــي
م ــرك ــز ض ـم ــان ح ــول ــي لـلــرعــايــة
الـصـحـيــة األولـ ـي ــة ،والـ ـب ــدء في
تقديم خدمات األشعة السينية
الــرق ـم ـيــة وف ـح ــوص ــات األش ـعــة
فوق الصوتية.
وذكرت مديرة إدارة الخدمات
الطبية فــي "ض ـمــان" د .فاطمة
بــن ظ ـفــاري"ُ :يـعــد افـتـتــاح قسم
األش ـ ـعـ ــة خـ ـط ــوة إض ــافـ ـي ــة فــي
سـ ـ ـي ـ ــاق اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال (ضـ ـ ـم ـ ــان)
ً
لمنظومتها الصحية ،وتطويرا
ل ـل ـخــدمــات الـطـبـيــة والـصـحـيــة
ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا لـلـمـسـتـفـيــديــن،
ضمن خطتها للمرحلة األولى،
والتي ستنجز بنهاية عام 2021
م ــع اف ـت ـتــاح مــركــزيــن جــديــديــن
لـلــرعــايــة الـصـحـيــة األول ـي ــة في
الفحيحيل والجهراء".
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ب ـ ــن ظـ ـ ـف ـ ــاري إل ــى
أن وج ــود قـســم األش ـعــة يسهل
على المرضى إجراء فحوصات
األشـ ـع ــة ال ـت ـش ـخ ـي ـص ـيــة ،جنبا
إل ــى ج ـنــب م ــع وجـ ــود خــدمــات
طب العائلة واألطفال واألسنان
والمختبر ،وهــو مــا يــؤدي إلى

فاطمة بن ظفاري

تـ ـس ــري ــع ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـش ـخ ـيــص
واخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــت ،ح ـي ــث
يستطيع الطبيب المعالج تسلم
الـبـيــانــات والـتـقــاريــر ،وتحديد
ال ـخ ـط ــوات ال ـع ــاج ـي ــة ال ــازم ــة
للمريض في وقت قياسي ،ويتم
ت ـقــديــم ج ـم ـيــع هـ ــذه ال ـخــدمــات
بأسعار تنافسية.
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت أن ق ـ ـسـ ــم األش ـ ـعـ ــة
ال ـج ــدي ــد ت ــم ت ـج ـه ـيــزه ب ــأحــدث
ت ـق ـن ـيــات ال ـت ـص ــوي ــر وخ ــدم ــات
األش ـ ـ ـعـ ـ ــة الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة،
إض ــاف ــة إل ـ ــى خ ــدم ــات األش ـع ــة
فوق الصوتية (األلتراساوند)،

ال ـتــي يـقــدمـهــا ك ــادر مــؤهــل من
اختصاصيي وفـنـيــي األشـعــة،
ً
مؤكدة أنه نظرا لحرص "ضمان"
عـلــى ســامــة الـمــرضــى ،فـقــد تم
تدريب طاقم قسم األشعة على
أخـ ــذ أف ـض ــل الـ ـص ــور الـمـمـكـنــة
باستخدام أقل قدر من اإلشعاع
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ال ـت ـش ـخ ـيــص
السليم للمرضى.
وأوض ـ ـحـ ــت ب ــن ظـ ـف ــاري أن ــه
في إطار عملية التحول الرقمي
ال ـت ــي ت ـت ـب ـنــاهــا "ض ـ ـمـ ــان" ،يتم
تقديم خدمات األشعة الرقمية
باستخدام نظام األشعة بدون
فيلم ،عبر استخدام نظام اتصال
أرش ـفــة ال ـص ــور ،والـ ــذي يسمح
ب ــأرش ـف ــة وت ـخ ــزي ــن الـ ـص ــور أو
ً
استردادها أو نقلها إلكترونيا
عبر الشبكة اإللكترونية.
وي ـ ـم ـ ـك ـ ــن ل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ع ـ ـمـ ــاء
"ضمان" ،وغيرهم من المرضى،
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن خ ــدم ــات قـســم
األشـعــة واألق ـســام األخ ــرى بكل
سهولة ُ
ويسر عبر التواصل مع
مركز خدمة العمالء.

االجتماعية والبيئية األخرى.
وأف ـ ـ ــاد بـ ــأن ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة
شـهــدت ظــروفــا استثنائية هي
األصعب على األسواق اإلقليمية
والعالمية ،إذ شهد العام األخير
ت ـحــديــات غـيــر مـسـبــوقــة بسبب
ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي أث ـ ـ ـ ــرت ع ـلــى
ا لـجـهــود التنموية االقتصادية
واالجتماعية.
وب ـ ـيـ ــن أن "ه ـ ـ ـ ــذه ال ـج ــائ ـح ــة
جعلتنا ندرك مدى الحاجة إلى
ز ي ــادة تسريع تحولنا الرقمي،
الذي ُيعتبر بالغ األهمية لنجاح
أعمالنا ،ولرفاهية مجتمعاتنا،
ف ـم ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة األزمـ ـ ـ ـ ــة أس ـه ـمــت
ال ـح ـلــول االف ـتــراض ـيــة والــرقـمـيــة
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر فـ ــي اسـ ـتـ ـم ــراري ــة
ً
األعـ ـ ـم ـ ــال ،إذ ل ـع ـبــت زي ـ ــن دورا
ً
أساسيا في هذا االتجاه من خالل
دعم الحكومات بأحدث المنصات
التكنولوجية ،وبقائمة خيارات
واسعة النطاق لمواجهة تحديات
الجائحة بتمكين قنوات العمل
عن بعد ،وتحسين كفاءة قنوات
التعليم االفتراضي".
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن "زيـ ـ ـ ـ ــن" دخ ـل ــت
فــي مـحــادثــات استراتيجية مع
مختلف الهيئات التنظيمية في
نطاق وجــودهــا من أجــل ضمان
تحقيق االتصال ،السيما عندما
بـ ــدأ تـطـبـيــق إجـ ـ ـ ــراءات اإلغـ ــاق
ال ـت ــام ،وم ــا تــرتــب عـلــى ذل ــك من
إجراءات الحجر الصحي ،وعلى
ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ت ـع ــاون ــت زيـ ــن مع
وزارة الصحة والجهاز المركزي
لتكنولوجيا المعلومات في دولة
الكويت إلطالق تطبيق "شلونك".
وت ــاب ــع ب ـقــولــه "اتـ ـخ ــذت زيــن
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات مـ ـتـ ـق ــدم ــة ل ـت ـح ـس ـيــن
عملياتها التشغيلية مــن أ جــل
ض ـ ـمـ ــان ال ـ ـسـ ــاسـ ــة وال ـ ـمـ ــرونـ ــة
ع ـلــى م ـس ـتــوى ع ـم ـل ـيــات ـهــا ،ل ــذا،
فـ ــإن تـطـبـيـقـنــا لــاسـتــراتـيـجـيــة
التشغيلية يمثل أهمية قصوى
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ـ ــى ن ـ ـمـ ــو أع ـ ـمـ ــال
ال ـم ـج ـم ــوع ــة فـ ــي ه ـ ــذه األوق ـ ــات
االسـتـثـنــائـيــة ،إذ سـنــواصــل من
ً
خــالـهــا الـسـعــي لنصبح كـيــانــا
ً
رقميا مستداما".

خدمات مبتكرة
وذكـ ـ ــر أن ق ـط ــاع ــات األعـ ـم ــال
الـ ـج ــدي ــدة ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ش ـهــدت
ً
نموا على مدار العام ،إذ نجحت
"زين" في توفير محفظة خدمات
م ـب ـت ـكــرة م ــن ال ـح ـل ــول ال ـشــام ـلــة
لـ ـق ــاع ــدة ع ـم ــائ ـه ــا مـ ــن األف ـ ـ ــراد
وق ـ ـطـ ــاع األع ـ ـم ـ ــال ،ح ـي ــث تـعـلــم
المجموعة أن السبيل الوحيد
آلف ــاق جــديــدة مــن نمو األعـمــال،
هــو االس ـت ـمــرار فــي الـتــوســع في
القطاع الرقمي.
ون ـ ــوه أن ـ ــه فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
ات ـخــذت فـيــه المجموعة تدابير
احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ـ ـ ــة ل ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة س ــام ــة
ورفاهية موظفيها ،فقد أبــرزت
الـ ـج ــائـ ـح ــة مـ ـ ــدى الـ ـح ــاج ــة إل ــى
مزيد من التنوع واالشتمال في
بـيـئــة ال ـع ـمــل ،إذ ات ـخ ــذت "زي ــن"
خطوات حاسمة في هذا االتجاه
باالنضمام إلى قائمة Valuable
 500م ـ ــن أج ـ ـ ــل فـ ـت ــح آفـ ـ ـ ــاق مــن
الـفــرص ألصـحــاب االحتياجات
ال ـخ ــاص ــة ،ك ـمــا أص ـب ـحــت "زي ــن"
أيضا من الكيانات الموقعة على

م ـب ــادئ ات ـح ــاد  GSMAالــرام ـيــة
إلـ ــى ت ـح ـس ـيــن إدم ـ ـ ــاج أص ـح ــاب
االحتياجات الخاصة ،وتطوير
منتجات وخدمات ذات صلة.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن ال ـم ـج ـمــوعــة
أظهرت التزاما قويا في معالجة
ال ـم ـخ ــاط ــر وال ـ ـفـ ــرص الـمـتـعـلـقــة
ب ـت ـغ ـي ــر ال ـ ـم ـ ـنـ ــاخ عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
جـ ـه ــوده ــا فـ ــي تـ ـغ ـ ُّـي ــر الـ ـمـ ـن ــاخ،
فهي للعام الثاني على التوالي
شاركت في مشروع الكشف عن
الـكــربــون ( ،)CDPإذ تــم إدراجـهــا
فــي الـقــائـمــة الـعــالـمـيــة لمشروع
اإلفصاح عن انبعاثات الكربون
( )CDPمــع تصنيف مـتـقــدم في
ن ـط ــاق اإلدارة ( ،)Bم ـمــا يجعل
"زي ــن" شــركــة االت ـصــاالت األولــى
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
وإف ــريـ ـقـ ـي ــا الـ ـت ــي ت ـح ـص ــل عـلــى
هـ ــذا الـتـصـنـيــف ال ـ ــذي يـتـجــاوز
معدالت المتوسط العالمي "،"C
كما يتجاوز المتوسط اإلقليمي
ألسـ ــواق آس ـيــا ( ،)Dكـمــا ج ــاء ت
زين في قائمة تضم  35في المئة
مـ ــن شـ ــركـ ــات االت ـ ـص ـ ــاالت عـلــى
مستوى ا لـعــا لــم بتصنيفها في
نطاق "اإلدارة.
وأك ـ ــد ال ـخ ــراف ــي أن مـجـمــوعــة
"زيــن" تدرك دورهــا األساسي في
إحــداث التحول فــي المجتمعات
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وه ـ ـ ـ ـ ــي ت ـف ـت ـخ ــر
ب ــاس ـت ـع ــراض ـه ــا ل ـل ـك ـي ـف ـيــة ال ـتــي
استمرت بها رحلتها في مجاالت
االس ـت ــدام ــة ،وه ــي الـكـيـفـيــة الـتــي
ت ـت ـم ـح ــور حـ ـ ــول تـ ـط ــوي ــر ن ـظ ــام
بـيـئــي رق ـمــي يـمـكــن الـجـمـيــع من
الوصول إليه.
وق ــال ــت ال ــرئ ـي ـس ــة الـتـنـفـيــذيــة
لالستدامة في المجموعة ،جنيفر
س ـل ـي ـمــان" ،إذ نـحـتـفــل بــالــذكــرى
الـعــاشــرة إلص ــدار أول تقرير لنا
ف ــي م ـج ــاالت االسـ ـت ــدام ــة ،تعمل
ال ـمـج ـمــوعــة ع ــن ك ـثــب لـمــواجـهــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـس ـب ـب ــت
ف ـي ـهــا ج ــائ ـح ــة ك ــوفـ ـي ــد 19-عـلــى
مجتمعاتها ،إذ يبرز هذا التقرير
كيف تصدت زيــن بشكل مباشر
لـ ـه ــذه األزمـ ـ ـ ـ ــة ،وكـ ـي ــف حــاف ـظــت
عـلــى ض ـمــان اس ـت ـمــراريــة الـعـمــل
مع الحفاظ على اتصال قوي مع
جميع شركائها".
وأوضـ ـح ــت أن ه ـن ــاك الـكـثـيــر
م ــن ال ـع ـمــل الـ ــذي يـتـعـيــن الـقـيــام
بـ ــه مـ ــن أجـ ـ ــل ض ـ ـمـ ــان أن ي ـك ــون
لــدى مجموعة "زيــن" نهج شامل
وم ـ ـن ـ ـصـ ــف ون ـ ـ ــزي ـ ـ ــه ،وفـ ـ ـ ــي هـ ــذا
الـسـيــاق ،أطلقت استراتيجيتها
الجديدة لالستدامة ،التي ترتكز
على أربعة محاور استراتيجية،
تهدف إلى ضمان توفير اتصال
هادف للجميع.
الجدير بالذكر أن المجموعة
واصـ ـل ــت الـ ـتـ ـق ــدم ن ـح ــو تـحـقـيــق
أه ــدافـ ـه ــا ف ــي الـ ـع ــام  2020رغ ــم
تـ ـح ــدي ــات ج ــائ ـح ــة ك ــوفـ ـي ــد،19-
إذ ت ـم ـك ـنــت خ ـ ــال ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة مـ ــن ت ـق ـي ـيــم م ــدى
الـ ـم ــرون ــة والـ ـج ــاه ــزي ــة لـ ـق ــدرات
عملياتها ،حيث كشفت التطوات
األخ ـي ــرة الـقـضــايــا ال ـتــي ل ــم يكن
ي ـبــدي لـهــا ال ـك ـث ـيــرون الـحـمــاســة
الكافية ،لتصبح اآلن في مقدمة
ال ـم ـش ـه ــد ،إذ أبـ ـ ـ ــرزت ال ـجــائ ـحــة
ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـكــام ـنــة ف ــي إدارة
س ـل ـس ـلــة الـ ـت ــوري ــد ،م ــع ت ـع ـ ُّـرض
بـ ـع ــض أك ـ ـثـ ــر ف ـ ـئـ ــات ال ـم ـج ـت ـمــع

ً
ضـعـفــا لـفـقــدان الــوظــائــف بشكل
مفاجئ ،كما سلطت الضوء على
أشـكــال عــدم الـمـســاواة والتمييز
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وأظ ـ ـه ـ ــرت أي ـض ــا
الـحــاجــة الـمــاســة إل ــى الـعـمــل من
أجل حماية المناخ.
وتؤكد المجموعة أن التحديات
التي تشهدها المنطقة من بطالة
الـ ـشـ ـب ــاب والـ ـ ـن ـ ــزوح ال ـج ـم ــاع ــي
واالفتقار إلى التغيير المنهجي،
ً
ت ـج ـع ــل إح ـ ـ ـ ــداث ال ـت ـغ ـي ـي ــر أمـ ـ ــرا
ً
ص ـع ـبــا ،م ــع ذلـ ــك ،ف ــإن الـتــزامـهــا
ب ـم ـع ــال ـج ــة الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـح ــرج ــة
 م ـثــل ال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـنــاخــي وع ــدمالمساواة  -يدفعها إلى مواصلة
أجـنــدتـهــا للتنمية االجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية.
يتواصل االل ـتــزام العميق من
ج ــان ــب م ـج ـمــوعــة زيـ ــن بـضـمــان
معالجتها الشاملة لقضايا حقوق
اإلنسان ،ورفاهية المجتمع ،حيث
ً
ً
تسلك المجموعة نهجا نظاميا
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـت ــأك ــد مـ ــن أن
سياساتها وإجراءاتها في مجال
حقوق اإلنـســان يمكن اعتمادها
و قــا بـلــة للتطبيق عـلــى مستوى
جميع األسواق التي تعمل فيها،
ومن خالل إدماج هذه الممارسات
في أعمالها وعبر سلسلة القيمة،
تتمكن المجموعة من االستفادة
من مدى وصولها وخلق أقصى
تأثير.
وإدراكـ ـ ـ ــا م ـن ـهــا بـ ــأن أك ـث ــر من
نـ ـص ــف س ـ ـكـ ــان م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوس ـ ـ ـ ـ ــط وش ـ ـم ـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا ال
يتمتعون بإمكانية الوصول إلى
ا لـخــد مــات المصرفية التقليدية
والخيارات اآلمنة لتأمين األموال
وتحويلها وادخارها وتجميعها،
واصـلــت "زي ــن" تطوير خدماتها
المالية الرقمية في العراق واألردن
والـسـعــوديــة ،وخ ــال ه ــذا الـعــام،
وصل إجمالي قاعدة العمالء إلى
ً
ً
 312.665عـمـيــا نـشـطــا فــي تلك
األسواق الثالثة.
وإذ تواصل صناعة الصيرفة
الرقمية إبراز تأثيرها التحويلي
على المجتمعات على مستوى
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ف ـ ـ ــإن ذل ـ ـ ــك يـ ــؤكـ ــد ع ـلــى
ال ـح ــاج ــة إلـ ــى ن ـظ ــام م ــال ــي أك ـثــر
ً
ش ـ ـم ـ ــوال ،ومـ ـ ــن هـ ـ ــذا ال ـم ـن ـط ـلــق،
تــوفــر الـخــدمــات المالية الرقمية
مساحة لمزيد من الشمول المالي
والـنـمــو االق ـت ـصــادي والتمكين،
وي ـش ـيــر ت ـقــريــر ح ــال ــة الـصـنــاعــة
بشأن خدمات الصيرفة المتنقلة
الصادر عن اتحاد  GSMAإلى أن
العام  2019كان عالمة فارقة على
مستوى العالم ،حيث تجاوز عدد
مستخدمي ا لـصـيــر فــة المتنقلة
المسجلين  1مليار شخص.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار تـ ــواصـ ــل
ال ـم ـج ـمــوعــة ل ـعــب دور م ـهــم فــي
منظومة بيئة الصيرفة المتنقلة،
حيث إنـهــا ال تـكـ ِّـرس فقط نطاق
وص ــولـ ـه ــا وت ـق ـن ـيــات ـهــا ل ـت ـقــديــم
ً
خدمات مالية موثوقة ،بل أيضا
ت ـع ـم ــل فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ال ـت ــي
تـسـتـفـيــد بـشـكــل كـبـيــر م ــن نـظــام
مالي ُ
يسهل الوصول إليه ،وفي
أسـ ــواق مـثــل ال ـع ــراق واألردن ،ال
يزال عدد السكان غير المتعاملين
ً
ً
مــع الـبـنــوك كـبـيــرا نـسـبـيــا ،حيث
ي ـت ـجــاوز ع ــدد غـيــر المتعاملين
م ــع ال ـب ـنــوك  50ف ــي ال ـم ـئــة ،وفــي
السعودية ،تستمر فرصة تقديم

منتجات وخدمات مالية رقمية
فـ ــي ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ،حـ ـي ــث ي ـس ـت ـخــدم
 76فــي الـمـئــة مــن عـمــاء البنوك
المنصات الرقمية ،و 60في المئة
يستخدمون منصات االتصاالت
المتنقلة.

خدمات الصيرفة
وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ــرت ـ ـ ـفـ ـ ــع شـ ـهـ ـي ــة
خــدمــات الـصـيــرفــة الــرقـمـيــة في
أســواق المنطقة ،خصوصا مع
ال ـت ـحــديــات ال ـتــي تـسـبـبــت فيها
الجائحة ،حققت المجموعة نموا
عـلــى صـعـيــد خ ــدم ــات "محفظة
زيــن كــاش" فــي األردن والـعــراق،
وم ـن ـص ــة "ت ـ ـمـ ــام" فـ ــي الـمـمـلـكــة
العربية السعودية:
 تمكنت خــدمــة "زي ــن كــاش"ف ــي األردن م ــن تــأسـيــس قــاعــدة
من  260,000عميل نشط بحصة
سوقية تبلغ  24في المئة خالل
عام .2020
 فــي ال ـع ــراق ،تــواصــل خدمة"زيــن كــاش" نمو أعمالها ،حيث
ن ـج ـحــت ف ــي اس ـت ـق ـطــاب قــاعــدة
ع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ض ـ ـخ ـ ـمـ ــة ،إذ ج ـم ـع ــت
ح ـتــى  2020أك ـث ــر م ــن  50ألــف
عـمـيــل نـشــط مــع زيـ ــادة سنوية
بنسبة  132فــي المئة فــي قيمة
المعامالت التي نفذتها.
 أعمال منصة "تمام" التابعةلشركة زين السعودية تبرز أن 65
في المئة من المستخدمين كانوا
مــواطـنـيــن سـعــوديـيــن ،و 75في
المئة من المستخدمين من مدن
رئيسية في السعودية.
أدى انتشار جائحة كوفيد19-
وتــأث ـيــرهــا ال ـعــال ـمــي إل ــى إب ــراز
ال ـ ــدور ال ـت ـحــولــي لـتـكـنــولــوجـيــا
االتصاالت المتنقلة في رفاهية
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات وتـ ـط ــوره ــا ،وإذ
يتكاتف الجميع خالل التهديدات
وال ـظ ــروف الـقــاسـيــة والـصـعـبــة،
فإن المجموعة بادرت بمساعدة
مجتمعاتها عـلــى ا لـتـعــا فــي من
آث ـ ـ ــار ه ـ ــذه األزمـ ـ ـ ـ ــة ،إذ ات ـخ ــذت
تدابير استباقية على مستوى

نطاق وجودها اإلقليمي ،من أجل
مراعاة االحتياجات والتحديات
التي تواجهها مجتمعاتها خالل
هذه الجائحة العالمية.
وق ـ ـ ـ ــد أس ـ ـ ـسـ ـ ــت الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
"لجنة استجابة لألزمات" تحت
قيادة اإلدارة التنفيذية ،بهدف
ال ـتــأكــد مــن أن جـمـيــع الـشــركــات
التابعة تنفذ التدابير المناسبة
لالستجابة السريعة لهذا الوضع
ال ـم ـت ـطــور ب ــاس ـت ـم ــرار ،وبـفـضــل
ال ـج ـهــود ال ـتــي ُب ــذل ــت لمعالجة
تأثير الجائحة على موظفيها،
كــانــت "زيـ ــن" ال ـشــركــة الكويتية
الوحيدة التي جاءت في القائمة
العالمية ل ـ "أفـضــل أرب ــاب عمل"
ال ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن م ـج ـل ــة األعـ ـم ــال
األمــري ـك ـيــة ف ــورب ــس (،)Forbes
وش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت األولـ ــى في
المنطقة العربية.
وت ـ ـ ـ ــدرك ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـ ــدور
الحيوي الذي تلعبه إدارة سلسلة
التوريد في دعم عمليات وأنشطة
ال ـمــؤس ـســات ،وق ــد ك ـ ّـرس ــت هــذه
الـفــرصــة لتتغلب على الـظــروف
الـســائــدة ،حيث تــواصــل تطوير
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ت ـ ـض ـ ـمـ ــن أن ت ــدي ــر
مورديها على مستوى شركاتها
التابعة بشكل مسؤول ومستدام،
كـمــا واص ـل ــت تــوحـيــد إجـ ــراءات
الـتـعــامــل مــع مــوردي ـهــا مــن أجــل
ضمان أنها تعمل بكفاء ة ،ومن
خالل إدماج تلك اإلجراءات على
م ـس ـتــوى عـمـلـيــاتـهــا ،تستطيع
"زيـ ـ ـ ــن" الـ ـت ــأك ــد مـ ــن أن نـهـجـهــا
متناسق ومترابط.

أكثر من نصف
سكان الشرق
األوسط وشمال
إفريقيا ال يتمتعون
بإمكانية الوصول
إلى الخدمات
المصرفية التقليدية

 stcالراعي الرئيسي لبطولة الترايثلون
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
ال ـك ــوي ـت ـي ــة  ،stcرع ـ ــاي ـ ــة ب ـطــولــة
الترايثلون فــي نسختها األول ــى،
والتي تنطلق بتنظيم من االتحاد
الكويتي لرياضة الترايثلون.
وباعتبارها الــراعــي الرئيسي
لـهــذا ال ـحــدث الــريــاضــي المتميز،
والذي أقيم في الجزيرة الخضراء
بالكويت ،أعربت  stcعن سعادتها
بـ ـه ــذه الـ ـمـ ـش ــارك ــة ،وال ـ ـتـ ــي تــأتــي
ً
انسجاما مع استراتيجية الشركة
لــدعــم الـقـطــاع الــريــاضــي المحلي
واألنشطة التي تسهم فــي تعزيز
الحياة الصحية.
وأكدت  ،stcفي بيان لها ،أن هذه
ً
المشاركة تأتي استكماال لألنشطة
ال ـعــديــدة ال ـتــي تــدعـمـهــا الـشــركــة،
ً
حرصا منها على تأكيد ريادتها
في مجال المسؤولية المجتمعية
فــي المجال الــريــاضــي ،ومواصلة
الـنـهــج ال ــذي تتبعه الـشــركــة منذ
إطـ ــاق اسـتــراتـيـجـيـتـهــا لتمكين
التحول الرقمي واالبتكار.
وشهد السباق الثالثي مشاركة
قــويــة مــن الــريــاضـيـيــن المحليين
الــذيــن أظ ـه ــروا مـسـتــويــات عالية
مــن التحمل وال ـق ــدرة عـلــى إكـمــال
م ـس ــاب ـق ــات ال ـس ـب ــاح ــة وال ــرك ــض
ورك ــوب الــدراجــات الهوائية التي
يتضمنها السباق .وبدأ الترايثلون
في الجزيرة الخضراء ،واستمر في

دانة الجاسم

طريق شارع الخليج ،حيث أغلقت
وزارة الداخلية حارتين للرياضيين،
إلكـ ـم ــال الـ ـج ــزء الـ ـخ ــاص بــركــوب
الدراجات الهوائية من السباق.
وفي هذا الصدد ،أشارت الشركة
إلى أنه لدى مشاركتها في الفعالية
حـ ــرصـ ــت عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق ج ـم ـيــع
االل ـت ــزام ــات الصحية وتعليمات
وزارة ال ـص ـح ــة بـ ـش ــأن ال ـت ـبــاعــد
االجتماعي وعدم االختالط ،األمر
الذي تطبقه على جميع ممارسات
ال ـشــركــة داخـ ــل م ـقــارهــا وأفــرعـهــا
وخارجها.
وخـ ــال الـفـعــالـيــة ،أل ـقــى أحمد
ً
الـنــويـبــت ،ممثال فــريــق العالقات
الـ ـع ــام ــة فـ ــي  ،stcب ـض ــع ك ـل ـمــات
للجمهور بخصوص مشاركة stc

ً
في المبادرة ،الفتا إلى رؤية الشركة
الـمـتـعـلـقــة بـبــرنــامــج الـمـســؤولـيــة
االجتماعية للشركات.
كما شــارك النويبت في تكريم
الفائزين الـ  ،16إضافة إلى تكريم
م ـم ـث ـلــي وزارة ال ـص ـح ــة ووزارة
الداخلية وخفر السواحل الكويتي،
إلــى جانب راشــد الكندري رئيس
نادي الترياثلون الكويتي ،وفاطمة
حيات رئيسة لجنة رياضة المرأة
في اللجنة األولمبية الكويتية.
وب ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،أع ــرب ــت
دان ـ ــة ال ـج ــاس ــم ،ال ـم ــدي ــرة ال ـعــامــة
إلدارة ات ـ ـصـ ــاالت الـ ـش ــرك ــات في
 stcع ــن ام ـت ـن ــان  stcوت ـقــديــرهــا
لــدور المنظمين والمشاركين في
إنجاح هذا الحدث المتميز ،واعدة

بمواصلة تقديم الــدعــم ،وتعزيز
المشاركة المجتمعية لمثل هذه
الفعاليات ،التي تدفع نحو النمو
ال ـم ـس ـت ــدام ف ــي ال ـن ـش ــاط ال ـبــدنــي
وال ـص ـحــة بـشـكــل عـ ــام ،وك ــذل ــك أن
"نكون مصدر إلهام للشباب ،بما
يساعدهم على تبني أسلوب حياة
أكثر صحة".
وأشـ ــارت الـجــاســم إل ــى أن دعم
ً
 stcلـهــذه الفعالية يــأتــي انطالقا
مــن الـقـيــم األســاس ـيــة ال ـتــي تؤمن
بها الشركة ،والتي تتمثل في دعم
الـمـنــافـســة الـشــريـفــة ،والتشجيع
على الــريــاضــة ،والتحلي بــالــروح
الرياضية وقيم العمل الجماعي في
مختلف أوجه الحياة.
وأضــافــت" :نــؤمــن بــأن مشاركة

 stcفي مثل هذه الفعاليات تمنح
زخ ـم ــا أكـ ـب ــر ،وت ــزي ــد م ــن حـمــاس
المتسابقين ،لذا نسعى إلى تعزيز
مشاركاتنا ،تشجيعا للمشاركين
وكذلك للمجتمع الكويتي".
ً
واختتمت الجاسم" :انطالقا من
استراتيجيتنا للتحول الرقمي
وال ـت ـط ــور الـمـسـتـمــر ع ـبــر تـعــزيــز
تكنولوجيا االتـصــاالت وشبكات
ال ـج ـيــل ال ـخــامــس ل ـت ـخــدم أه ــداف
الترفيه لدى االفراد ،واالحتياجات
التجارية لــدى الـشــركــات ،فــإن stc
تحرص على دعــم كل ما هو رائد
ومتميز في مختلف القطاعات ،ال
سيما القطاع الرياضي".

دواين جونسون يعلن إطالق
 Black Adamفي 2022
om

t

aw
abil@ arida.c
alj
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أعلن النجم العالمي دواين جونسون إطالق فيلم  Black Adamفي  29يوليو ،2022
حيث كشف جونسون عن التاريخ في إعالن قصير ،يظهر فيه وهو يقول" :التسلسل
الهرمي للسلطة في عالم  DCعلى وشك التغيير" ،كما نشر التاريخ على ،Instagram
إلى جانب مقطع فيديو للتعليق الصوتي له في "تايمز سكوير".
ويروي فيلم " "Black Adamقصة البطل الذي يحمل نفس االسم ،والذي يلعبه دواين
جونسون ،وظهرت شخصية بالك آدم ألول مرة في دي سي كوميكس في األربعينيات
من القرن الماضي كشرير فاسد ،وأصبح ببطء بطال بحلول عام .2000
ويستعد جونسون لبدء تصوير الفيلم أبريل المقبل ،حيث أعلن المنتج التنفيذي،
ويجسد فيه جونسون دور بطل خارق ضمن سلسلة أفالم مارفل لألبطال الخارقين ،وحرص
مؤخرا على استقبال النجمة العالمية ســارة شاهي التي انضمت إلى طاقم الفيلم ،أما
اإلخراج فيتواله جاومى كوليت سيرا ،الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم .Jungle Cruise

دواين جونسون

« »Game of Thronesو«»HBO
يتفقان على «حياة الملكة نيميريا»
ّ
وقــع جــورج ر .ر .مــارتــن ،مبتكر عالم "Game
 ،"of Thronesات ـفــاقــا مــدتــه خـمــس س ـنــوات مع
قناة "إتــش بــي أو" ( )HBOالتلفزيونية لتطوير
"محتويات جــديــدة" قــد تشمل مغامرات جديدة
ضمن هذه السلسلة التي حققت نجاحا عالميا
كاسحا.
ويعمل مارتن وهو مؤلف روايــات "إيه سونغ
ُ
أوف أيس أند فاير" ،التي اقتبس منها مسلسل
" ،"Game of Thronesحاليا على اقتباس جديد

جورج مارتن

ل ـم ـقــدمــة لـلـسـلـسـلــة ب ـع ـن ــوان "ه ـ ـ ــاوس أوف ذي
دراغون" تدور أحداثها قبل ثالثة قرون من العمل
األســاســي .ومــن المقرر طــرح السلسلة الجديدة
في .2022
وأعلنت مجموعة "وورنر ميديا" المالكة لـ"اتش
بي أو" في بيان أن المؤلف وقع "عقدا شامال لمدة
خمس سنوات" بهدف "تطوير محتوى لحساب
(اتش بي أو) و(اتش بي أو ماكس)" ،خدمة الفيديو
على الطلب التابعة للقناة.
غير أن البيان لم يوضح ما إذا كان هذا العقد
يـتـنــاول مـشــاريــع أخ ــرى ضـمــن عــالــم "Game of
 ."Thronesإال أن السلسلة حققت نجاحا كبيرا
في هذا العالم ،إذ حصدت  59جائزة "إيمي" خالل
مواسمها الثمانية ،ما يرجح االستمرار في إنتاج
مسلسالت مشتقة منها.
وذك ـ ـ ـ ــرت م ـج ـل ــة "ذي هـ ــول ـ ـيـ ــوود ريـ ـب ــورت ــر"
المتخصصة أن العقد المقدرة قيمته بعشرات
ماليين الــدوالرات ،يشمل قصة الملكة المحاربة
نيميريا التي هيمنت أللف عام قبل أحداث "غيم
أوف ثــرونــز" ،وستحمل عنوانا غير نهائي هو
" 10000شيبس".

مشاريع أخرى

" 9فويدجز" لمبتكري مسلسل "روم" التاريخي،
وقصة قاتمة تدور أحداثها في حي سيئ السمعة
في كينغز الندينغ.
وتـســري أنـبــاء أيـضــا عــن التحضير لمسلسل
تلفزيوني مقتبس من "تايلز أوف دانك أند إيغ"،
وهــو ديــوان كتب لجورج ر .ر .مارتن عن فارس
تائه ومرافقه.
في المقابل ،أكدت "وورنر ميديا" في بيانها أن
الكاتب سيكون جزءا من فريق إنتاج لمشروعين
تعد لهما "إت ــش بــي أو" مستوحيين مــن أعمال
لكاتبين آخرين لروايات خيالية وهما "هو فيرز
أوف ديـ ــث؟" لـنـيــدي أوك ــوراف ــور و"رودم ــارك ــس"
لروجر زيالزني.
ك ــذل ــك يـ ـش ــارك م ــارت ــن ف ــي مـ ـش ــروع لـحـســاب
"نـتـفـلـيـكــس" مـقـتـبــس م ــن إحـ ــدى أولـ ــى رواي ــات ــه
بعنوان "ساندكينغز".
ويثير هذا النشاط المكثف للكاتب البالغ 72
عاما ،مخاوف لدى عشاق سلسلة كتب "إيه سونغ
أوف أي ــس أن ــد فــايــر" مــن تــأخــر إن ـجــاز السلسلة
األدبية التي بدأت قبل ثالثة عقود ،بعدما طغى
عليها نجاح المسلسل التلفزيوني.
(أ ف ب)

وثمة مشاريع أخرى قيد الدرس حاليا بينها

لقطة من فيلم «»Tom and Jerry

لقطة من «»Game of Thrones

نسليهان أتاغول

جاستين بيبر

« »Tom and Jerryيحقق  85مليون دوالر والدة جاستين بيبر تعترض على أوشامه
حقق فيلم ا ل ــ Live Actionالجديد ( ،)Tom and Jerryإ ي ــرادات فــي شباك تذاكر
حول العالم وصلت إلى  85مليونا و 400ألف دوالر .وهو الفيلم الذي حقق نجاحا
كـبـيــرا ،و مــد تــه ســا عــة و 41د قـيـقــة .و يـتــم تـحــر يــك الشخصيات فــي الفيلم بأساليب
مشابهة للعرض التلفزيوني األصلي .فيما يختلف الفيلم الجديد ،بوجود ممثلين
حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعي ،وهو من إخراج تيم ستوري ،وتأليف
كيفن كوستيلو.
ُ
وتعد أفالم "توم وجيري" أشهر عمل كرتوني في العالم ،وبدأ عرضه من سنة 1940
حتى  1967فيما يقارب  161حلقة ،و حــازت السلسلة عدة جوائز أوسكار ،وتدور
فكرته حول المطاردة المستمرة وغير المحسومة للقط توم ضد الفأر جيري ،والذي
ينجح في كل مرة في اإلفالت منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالي.

نسليهان أتاغول تستكمل عالجها في إنكلترا

ً
اع ـتــرضــت بــاتــي مــال ـيــت ،والـ ــدة الـنـجــم الـعــالـمــي جــاسـتـيــن بـيـبــر ( 27ع ــام ــا) ،على
األو شــام التي يضيفها إ لــى جسده من حين آل خــر ،إذ علقت على آ خــر منشور البنها
في "إنستغرام" والذي يعلن فيه أحدث الرسومات التي أضافها إلى جسده لمشاركة
جمهوره ومتابعيه تلك الرسمة" :أ لـيــس لديك مــا يكفي بـعــد؟" ،فــي إ شــارة إ لــى كمية
الرسومات الكثيرة التي يضيفها الى جسده باستمرار.
وكان بيبر شارك ،متابعيه صورة له أثناء إضافة رسمته الجديدة في منطقة الرقبة
والتي جاء ت عبارة عن رسمة لثمرة " خــوخ" ،لتشارك والدته في التعليقات وتصدم
جمهوره بعدم إعجابها بتلك الرسومات التي تزين جسده.

ّ
توجهت النجمة التركيةنسليهان أتاغو ل إلى انكلترا لالطالع على نتائج فحوصاتها
التي أجرتها بسبب اصابتها بمتالزم ة ّاألمعاء المتسربة ،اذ ستبدأ اتباع برنامج غذائي
مخصص لها ،وهو تناول الطعام الذي يحضر في المنزل فقط واالبتعاد عن وجبات المطاعم.
وكانت نسليهان أعلنت أنها مصابة بمرض تسرب األمعاء ،الذي أفقدها وزنها
بشكل ملحوظ ،كما أنها كانت فقدت الوعي أثناء تصوير مشاهدها في "ابنة السفير"،
ً
وبناء على توصية الطبيب انسحبت من العمل.
وبعد الجدل الكبير وقتها ،طمأنت نسليهان محبيها على وضعها الصحي الذي
استلزم السفر إلى إنكلترا الستكمال العالج.
ّ
تصدرت حديث المتابعين ،بعد تداول أخبار عن مشاركتها في
وكانت نسليهان
بطولة فيلم إسباني ،الى جانب النجمة بينيلوبي كروز والنجم لويس توسار.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :احرص على عدم نفاد مواردك
ألن المشاكل التي تصادفها تتزايد.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ات ـ ـفـ ــق مـ ــع شـ ــريـ ــك ال ـع ـمــر
ع ـل ــى ال ـن ـق ــاط االس ــاسـ ـي ــة لـمـصـلـحــة
مستقبلكما.
ً
اجتماعيا :تتوانى عن بعض اللقاءات
السابقة وتكثر االتصاالت الهاتفية.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ليكن االتكال على عقلك وزندك
ً
فهما ال يخونانك أبدا.
ً
عاطفيا :يلزمكما وقت خاص لعرض
ّ
والبت بها.
بعض األمور المشتركة
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـه ـمــل اح ـت ـيــاجــاتــك
الـخــاصــة فــي الــوقــت ال ــذي تهتم فيه
باآلخرين.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
مهنيا :فكر دائما بالبدائل عندما تواجه
أي مشكلة وتمالك أعصابك وال تيأس.
ً
ً
عاطفيا :تتوقف قليال عن مقابلة الحبيب
ألسباب خارجة عن ارادتك.
ً
اجتماعيا :تقتضي المصلحة العائلية أن
تكون الى جانبها أكثر من ذي قبل.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :أمور كثيرة في عملك تحتاج الى
تنظيم بعد اهمالها لوقت طويل.
ً
عاطفياّ :
ينمي الوقت حبكما لبعضكما
ّ
ً
بعضا ويعلمكما التأني والصبر.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـل ـجــأ إل ـي ــك ب ـعــض أفـ ــراد
العائلة من أجل الدعم والمساعدة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :إصرارك على انجاز ما لديك واضح
فاطلب من الزمالء أن يعاونوك.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـخ ـفــت عــاط ـف ـتــك ق ـل ـيــا ت ـجــاه
الحبيب لكن النار ال تزال تحت الرماد.
ً
اجتماعيا :المال سلطة في جميع الظروف
فاعرف كيف تتعامل معه.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
المهم الذي تنجزه ال يصدر
مهنيا :العمل
شخص ناجح وماهر.
اال عن
ّ
ً
عاطفيا  :تتأخر بعض المشاريع التي
كنت قد وضعتها مع الحبيب الى موعد
آخر.
ً
اجتماعيا ً :كل شيء إذا كثر غال إال العقل
ً
فزده ثقافة وعلما.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تنجز أعمالك على أكمل وجه
لذلك فإن سمعتك الطيبة منتشرة.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :نـ ـظ ــم م ـ ــع شـ ــريـ ــك ال ـع ـم ــر
ً
ً
أوض ــاعـ ـكـ ـم ــا واتـ ـ ـ ــرك م ـ ـجـ ــاال ي ــوم ـي ــا
ً
للخلوة معا.
ً
اجتماعيا :تشعر هذه االيام بعاطفة
ق ــوي ــة ن ـح ــو أف ـ ـ ــراد ال ـع ــائ ـل ــة تـجـعـلــك
ً
سعيدا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ّ
ً
مهنيا :بغض النظر عن خبرتك وعلمك
استمع الى آراء االختصاصيين.
ً
عاطفيا :ابتعدا عن الحوار القاسي الذي
ّ
يتحول الى نزاع بغيض.
قد
ً
ً
اجتماعيا :متى كان جسمك سليما فإنك
تستطيع االنصراف الى األمور األخرى.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
ً
مهنيا  :يمكنك أن تكلف الغير بجزء
من مهامك لالنصراف الى ما هو ّ
أهم.
ً
عاطفيا :ليس أفضل ّ من شريك يفهم
مباشرة ما الذي تتمناه منه.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :خ ـ ّـص ــص ب ـع ــض ال ــوق ــت
لنفسك وال تترك األعمال تأسر أفكارك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
تستطيع إظهار معدنك
مهنيا :اليوم
ّ
في عملك وسوف يهنئك الزمالء.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـنـظــر الـحـبـيــب إل ـي ــك بعين
االعجاب والتقدير اضافة الى محبته.
ً
اجتماعيا :ترتفع أسهمك االجتماعية
بسبب أسلوبك الالئق ومعرفتك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ما انتفع االنسان بمثل صبره فكن
ً
صبورا على الشدائد تنفرج.
ً
عاطفيا :اذا كنت تريد أن يسير منطقك
على عاطفتك فسوف تفشل.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :س ــوف تـحـصــل ال ـي ــوم على
ال ـك ـث ـيــر م ــن اه ـت ـم ــام األص ـ ـحـ ــاب ال ــذي ــن
اشتاقوا إليك.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :أفضل مقياس لمهارة عملك هو
صيتك الحسن بين الزبائن.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـمـضـيــة ال ــوق ــت ال ـطــويــل مع
الحبيب تكشف لك أكثر من أطباعه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ت ـصــاب بـخـيـبــة أم ــل ألن
مـ ـج ــري ــات بـ ـع ــض األم ـ ـ ـ ــور حـ ـ ـ ــادت عــن
طريقها.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

٫
ُ
البكور »let s talk« :يركز على جديد الموسيقى والغناء والتمثيل

ً
البرنامج استضاف  40فنانا منذ انطالقه في يناير الماضي
فضة المعيلي

يطل ُالبكور على الجمهور
عبر إذاعة «مارينا إف إم» ،من
«،»Letً ٫s talk
خالل برنامج ً
الذي حقق انتشارا واسعا.

جديدي في
رمضان
برنامج
حواري

يرى المذيع عبدالله ُ
البكور ،أن
َّ
الموجه للشباب
اإلعالم الخليجي
ال ـيــوم تـطــور إل ــى مرحلة جــديــدة،
وأصبح يواكب المنصات ،وارتباطه
أيضا مــع وســائــل التواصل حقق
ن ـق ــاط ــا إي ـج ــاب ـي ــة فـ ــي االن ـت ـش ــار
والـتـفــاعــل ،مــا أث ــر ب ـصــورة جيدة
على اإلعالم التقليدي ،الفتا إلى أن
"اإلعــام عموما وصل إلى مراحل
متقدمة لم نعهدها سابقا ،بسبب
ال ـت ـط ــور ال ـت ـك ـنــولــوجــي بــوســائــل
االتصال".
وبين ُ
َّ
البكور أن الجو اإلذاعــي
العام متنوع ،ويختلف عن الوسائل
في كل
األخرى ،فهو متاح للمستمع ّ
زمان ومكان ،مشيرا إلى أنه يفضل
البرامج المسائية عن الصباحية،
ويسعى من خالل تقديم برنامجه

مثابرة ومجهود ودعم
قال ُ
البكور عن كيفية التصرف مع المنتقدين" :إذا كان االنتقاد
جــارحــا ،ولـيــس بــأسـلــوب مـنــاســب ،أتـجــاهـلــه ،وال أرد عليه ،وهو
االنتقاد غير المنطقي وغير المنصف ،والذي ال يحقق إفادة لي من
حيث التطوير".
وذكر أنه لم يحقق طموحه في مجال اإلعالم ،لكنه يسعى من خالل
مثابرته ومجهوده واطالعه الدائم على كل ما هو جديد إلى تحقيق
ما يصبو إليه في هذا المجال" ،لم أصل إلى مرحلة أستطيع القول
إنني حققت طموحي في مجال اإلعالم".
وشكر ُ
البكور إدارة "مارينا إف إم" على دعمهم ،وإتاحتهم الفرصة
لــه لتقديم البرنامج ،موجها الشكر على وجــه الخصوص لمدير
البرامج مهند يوسف.

" ،"Let’s talkالذي انطلق منذ يناير
الـمــاضــي ،إل ــى أن يـكــون المصدر
األول لكل األغاني الجديدة ،وتنظيم
لـ ـق ــاءات مـتـمـيــزة بـمـحـتــواهــا مع
الفنانين.

فكرة البرنامج

وقال ُ
البكور إن "فكرة البرنامج
تــدور حــول الموسيقى واألغــانــي،
بـمـخـتـلــف أط ـي ــاف ـه ــا؛ الـخـلـيـجـيــة
والعربية والعالمية ،وقمنا بمقابلة
الفنانين الذين لديهم ألبومات أو
إصــدارات فنية جديدة ،أو أغنيات
سنغل".
وأوضـ ـ ــح أن ال ـبــرنــامــج ت ـطـ َّـرق
إلــى مـجــال التمثيل ،وت ـحـ َّـدث عن
ال ـم ـس ـل ـس ــات واألع ـ ـم ـ ــال الـفـنـيــة
واألفــام ،بطرح يشد المستمعين،
متابعا" :هدفنا هو إطالع المستمع
على كل ما هو جديد على الساحة
أوال بأول ويوميا".
وأض ـ ــاف ال ـ ُـب ـك ــور" :م ــن ناحية
الموسيقى ،قمنا بالتوسع ،وبث
ـان ب ـل ـغ ــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،ومـنـهــا
أغ ـ ـ ـ ٍ
الكورية" ،مشيرا إلى أن البرنامج
تـحــدث عــن الـبــوب ال ـكــوري ،أو ما
ُيطلق عليه "الكي بوب" ،وهو نوع
مــن موسيقى الـبــوب الـتــي نشأت
في كوريا الجنوبية ،التي تتميز
بـمـجـمــوعــة كـبـيــرة م ــن الـعـنــاصــر
السمعية والبصرية ،ويشتمل على
جميع أنواع الموسيقى الشعبية،
وق ــد "قــدم ـنــا اس ـت ـعــراضــا ألشـهــر
الفرق الكورية ،منها  BTSو."EXO
وذك ـ ــر أن إعـ ـ ـ ــداد ال ـب ــرن ــام ــج لـ

 ،ArabiaPopوال ـت ـن ـس ـيــق :علي
الـكـنــدري ،سمر ال ــرزوق ــي ،وأحمد
بن سلطان.

صدى جميل

وذكــر ُ
البكور أن برنامج "Let’s
 "talkمنذ انطالقة حقق انتشارا
وصدى جميال بين المستمعين ،من
خالل مقابلة  40ضيفا من النجوم،
منهم من الكويت والخليج والوطن
العربي ،وعلى سبيل المثال "قابلنا
الفنان فهد الكبيسي ،رامي صبري،
كــارمــن سـلـيـمــان ،كـمــا استضفنا
الفنانة أحالم ،حيث تحدثت وقتها
عن ألبومها الجديد (فدوة عيونك)،
وك ـ ــان ال ـل ـق ــاء اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــا ،وم ــن
أطول اللقاءات اإلذاعية المباشرة،
واستغرق ساعة وعشرين دقيقة،
كـمــا تـمــت مـقــابـلــة الـفـنــانــة أنـغــام
فــي لقاء استغرق  35دقيقة ،بعد
إص ـ ــداره ـ ــا أغ ـن ـي ـت ـهــا (ه ـ ــو نـفــس
الشوق) ،وخصت أنغام البرنامج
بأخبار حصرية".
وتـ ــابـ ــع" :مـ ــن ال ـف ـنــان ـيــن أيـضــا
الذين شاركوا في البرنامج أدهم
النابلسي ،وحمزة نمرة وغيرهما".
ودع ــا الـ ُـبـكــور المهتمين بهذه
ال ـنــوع ـيــة م ــن ال ـب ــرن ــام ــج الـشـيـقــة
إلــى متابعته ،مشيرا إلــى أن مدة
الـبــرنــامــج ســاعــة يــومـيــا بـصــورة
مباشرة ،من األحــد إلى الخميس،
على إذاعة "مارينا إف إم".
وذك ــر أن بــرنــامــج ""let’s talk
س ـي ـت ــوق ــف ف ـ ــي شـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان،
وس ـي ـع ــود ف ــي م ــوس ــم ق ـ ــادم بعد

رم ـض ــان ،الف ـتــا إل ــى أن ــه فــي شهر
رمـ ـض ــان س ـي ـكــون ل ــدي ــه بــرنــامــج
ببث مباشر "إذاع ــي وتلفزيوني"
وذو طابع ومحتوى مختلف يركز
على الجانب الـحــواري ،و"سنقوم
ب ــاسـ ـتـ ـض ــاف ــة ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف داخ ـ ــل
االستديو ،وليس اتصاالت" ،الفتا
إل ــى أن فكرته مـمـيــزة ،وق ــد "قمنا
باختيار ديكور يتناسب مع جو
البرنامج".

القاعدة الجماهيرية
وعـ ـ ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج الـ ـ ـت ـ ــي ت ـصــل
إل ــى ق ـلــب ال ـج ـم ـهــور؛ اإلذاعـ ـي ــة أم
ُ
التلفزيونية ،ق ــال" :ت ـعــد (مــاريـنــا
إف إم) مــع الـقــاعــدة الجماهيرية
التي اكتسبتها على مدى سنوات
ليست إذاع ــة فـقــط ،فــاألمــر تطور،
لتصبح بثا تلفزيونيا ينقل من
خالل (مارينا تي في) ،وعلى قناة
 ،OSNإضــافــة إلــى اليــف ستريمن
على (يوتيوب) وتطبيق مارينا ُ إف
إم صوتا وصورة ،لذلك نحن نعد
إذاعة وتلفزيونا في الوقت نفسه،
أي نـطـلــق عـلـيـهــا إذاع ـ ــة مـتـلـفــزة،
وتبث برامجنا خارجا للمستمعين
والمشاهدين عبر (يوتيوب)".

الثقافة العامة
وعن الصعوبات التي واجهته
فــي عمله ،أوض ــح الـ ُـبـكــور" :مــررت
خــال عملي بــأمــور صعبة ،وكما
ُيقال رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة،
ل ـكــن ال ـج ـم ـيــل ف ــي ال ـم ــوض ــوع أن
تتغلب على العائق وتواجهه ،وال

عبدالله ُ
البكور
تضيع وقتك وجهدك في التفكير
فـيــه ،حتى تصل فــي النهاية إلى
نتيجة تكون مريحة لك".
ً
وبناء على تجربتهَّ ،
تطرق إلى
بـعــض مـقــومــات الـمــذيــع الـنــاجــح،
الفـتــا إل ــى أن الـثـقــافــة الـعــامــة هي
سر ومقوم المذيع الناجح ،وكذلك
احترام العمل.

التمثيل
وعـ ـ ــن إم ـك ــان ـي ــة اتـ ـج ــاه ــه إل ــى
التمثيل إذا ُع ــرض عليه ،ق ــال" :ال
أعتقد أنني سأكون ممثال جيدا".
وع ــن المذيعين الــذيــن تــأثــر بهم،
َّبين" :شخصيا لم أتأثر بأي مذيع،
ففي السابق كنت أشاهد المذيعين،
وأحب مجال اللقاءات مع الفنانين".

وع ــن م ــدى اهـتـمــامــه بــوســائــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ذكـ ــر أنــه
ي ـتــواصــل م ــع ج ـم ـهــوره بــوســائــل
التواصل االجتماعي ،و"دائما في
البرنامج هناك اليــف (إنستغرام)
في (مارينا إف إم) ،ونكون نشطين
(آك ـ ـت ـ ــف) م ـ ــع الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،ونـ ـق ــرأ
تعليقاتهم ورود أفعالهم بصورة
مباشرة".
وفيما يتعلق بتقبله لالنتقادات،
قال" :نعم أتقبلها ،فقد كنت دائما
أقـ ــول ف ــي ال ـبــرنــامــج إن ـنــي أتقبل
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ،وأسـ ـم ــع االن ـت ـق ــاد
السلبي قبل اإليـجــابــي ،وال أقــوم
بتجاهل االنـتـقــادات ،ألن بعضها
يفيدني ويجعلني أتــدارك الخطأ،
وهذا ليس عيبا".

تتويج « 200متر» في «القدس للسينما» نوال غنت «الشوق أعياني» بموافقة ملحنتها
فــاز الفيلم الفلسطيني " 200متر"  ،للمخرج
أمـيــن نــايـفــة ،بـجــائــزة أفـضــل فيلم روائ ــي طويل
بمهرجان ا لـقــدس للسينما العربية فــي دور تــه
األولى التي اختتمت أمس األول بالمسرح الوطني
الفلسطيني.
ومـنـحــت لـجـنــة الـتـحـكـيــم جــائــزتـهــا الـخــاصــة
للفيلم التونسي "بيك نعيش" ،للمخرج مهدي
ب ــرص ــاوي ،وأشـ ـ ــادت بــالـفـيـلــم ال ـم ـغــربــي "ن ـســاء
الجناح ج" للمخرج محمد نظيف.
وفي فئة األفالم القصيرة ،فاز بالجائزة فيلم

"س ـتــاشــر" لـلـمـخــرج ال ـم ـصــري ســامــح عـ ــاء ،في
حين منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة
للفيلم الفلسطيني "في المختبر" للمخرج الريسا
صنصور ،ونوهت بالفيلم اللبناني "أمي" للمخرج
وسيم جعجع.
وفي فئة األفــام الوثائقية الطويلة فاز بالجائزة
فيلم "تـحــت الـتـحــت" للمخرجة س ــارة قصقص من
لبنان ،وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الفلسطيني
"إبراهيم إلى أجل غير مسمى" إخراج لينا العبد.

•

فضة المعيلي

أعلن الفنان جابر الكاسر ،طرح أغنية جديدة
بعنوان "الشوق أعياني" ،كلمات وألحان جمانة
جمال ،وتوزيع إســام ميرغني .وقــد أحــدث ذلك
ضجة بين الجمهور عبر مواقع التواصل.
والسؤال الذي يطرح نفسه :كيف يطرح فنان
أغنية سبق أن طرحها فنان آخر قبله ،ما لم يكن

تراجع إنتاج األفالم في
فرنسا بنسبة %20

تراجع إنتاج األفالم في
فرنسا بنسبة  %20في ،2020
في حني سمحت تدابير
الدعم الحكومية بالحد من
الخسائر املتأتية جراء جائحة
ُكوفيد ،19-وفق أرقام رسمية
نشرت أمس .وفي املحصلة،
حصل  239فيلما سينمائيا
طويال على تصريح من املركز
الوطني للسينما والصور
املتحركة العام املاضي في
فرنسا ،بتراجع نسبته %20
مقارنة بالعام السابق ،في
مستوى هو األدنى منذ ما
ال يقل عن عقد .وبفعل األزمة
الصحية ،تراجعت استثمارات
القنوات التلفزيونية في قطاع
السينما بصورة كبيرة تقرب
من الربع مسجلة  205ماليني
يورو.
(أ ف ب)

 12عازفًا يعيدون ألحان
بيتهوفن في ذكرى ميالده

يحتفل  12من أبرز عازفي
البيانو في العالم بالذكرى
الـ  250لعيد ميالد بيتهوفن
مع ألحان جديدة مستوحاة
من أعماله .وقالت املنصة
املوسيقية العاملية "ديزر"،
في بيان ،إن العازفني ،ومن
أبرزهم شيلي جونزاليس
وسفياني بامارت وكلو فالور،
وضعوا ملساتهم الخاصة على
القطع الكالسيكية للموسيقار
العاملي بيتهوفن.

نفت علمها بتنازل جمانة عن األغنية لفنان آخر

هناك اتفاق حدث بينهما على أداء األغنية؟
وإثــر ذلــك ،أوضحت شقيقة الفنانة نــوال ،د .نجاة
الــزيــد ،أنــه بـنـ ً
ـاء على مــا حــدث بـشــأن أغنية "الـشــوق
ً
أعياني" وطرحها حديثا بصوت فنان آخر ،أن "شقيقتي
نوال غنت (الشوق أعياني) بموافقة الملحنة ،فنود أن
نبين للجميع أن نــوال حصلت على األغنية من قبل
الملحنة دون علمها بأن اللحن تم التنازل عنه لفنان
آخر في وقت سابق".

خبريات

نوال

تعاون بين «اإلطفاء» و«اإلنتاج البرامجي المشترك»
أك ــد م ــدي ــر ادارة الـمـشــاريــع
بـمــؤسـســة االن ـت ــاج الـبــرامـجــي
ال ـم ـش ـت ــرك ل ـم ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي د .ع ـل ــي ح ـس ــن ان
مقر المؤسسة بــدو لــة الكويت
ً
شهد اجتماعا بين قوة االطفاء
الـ ـع ــام وال ـم ــؤس ـس ــة ت ــم خــالــه
مناقشة سبل التعاون المشترك
بـيــن الـجــانـبـيــن عـلــى الصعيد
ً
االعالمي خصوصا.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
االجـ ـتـ ـم ــاع كـ ــان م ـث ـم ــرا وب ـن ــاء
ق ـ ـ ــدم ـ ـ ــت خ ـ ـ ــال ـ ـ ــه ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــورات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــان ـ ـتـ ــاج عـ ـ ـ ــدد مــن
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع االعـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
تـسـلــط ال ـض ــوء ع ـلــى ان ـج ــازات
وبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوالت ابـ ـ ـن ـ ــاء "االطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء"
وال ـت ـض ـح ـي ــات الـ ـكـ ـب ــرى ال ـتــي
يقدمونها والجاهزية العالية
التي يتمتعون بها.
وقـ ــال إن االج ـت ـمــاع حـضــره
مـ ــن ج ــان ــب "االط ـ ـ ـفـ ـ ــاء" ال ــرائ ــد
س ـيــد ال ـم ــزي ــدي والـ ــرائـ ــد علي
قلي والنقيب علي عبدالهادي
والـ ـم ــازم اول عـلــي ال ـمــرهــون،
وشـ ـه ــد االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى تـكـلـيــف

علي حسن مع أعضاء قوة اإلطفاء العام
المؤسسة بانتاج مجموعة من
الفالشات الخاصة بـ "اإلطفاء"
وتجديد وتطوير بعض االعمال
القديمة والخاصة بالقوة.
وق ـ ـ ـ ــال حـ ـس ــن إن م ــؤس ـس ــة
االنـ ـت ــاج ال ـبــرام ـجــي الـمـشـتــرك

تظل البيت االعالمي الخليجي
الذي يعبر عن طموحات ابناء
ال ـم ـن ـط ـق ــة ب ـت ـق ــدي ــم إنـ ـت ــاج ــات
اع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة تـ ـلـ ـي ــق ب ــالـ ـم ــواط ــن
الخليجي وتعبر عن طموحاته
المستقبلية ،مشددا على اهمية

تطوير صيغ التعاون االعالمي
المشترك مع كل القطاعات سواء
ف ــي دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون أو
الكويت بوصفها دولة المقر.

محيي إسماعيل :ال أرغب فيً أي أعمال
تلفزيونية وال مسرحية حاليا
كشف الفنان المصري محيي إسماعيل
عــن تـجـسـيــده  17ع ـقــدة مــن خ ــال منهج
السيكودراما ،مع  17مخرجا.
وق ــال إسـمــاعـيــل ،فــي مــؤتـمــر صحافي
نظمه مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية،
فــي إط ــار تكريمه خــال ال ــدورة العاشرة
المقامة حــالـيــا" :أن ــا رجــل عــاشــق للتأمل
وال ــرص ــد وال ــوص ــول إل ــى حقيقة معينة،
ووصلت إلى أن العالم كله قائم على كلمة
واحدة ،وهي العبث".
وتـ ــابـ ــع إسـ ـم ــاعـ ـي ــل" :كـ ـن ــت م ـح ـظــوظــا
بالعمل في اإلخراج والتأليف ،وكان فيلم
(األخـ ــوة األعـ ــداء) أول فيلم شــاركــت فيه،
بترشيح من الراحل نــور الشريف ،وبعد
أن قــرأت الشخصية قلت للمخرج حسام
ا لــد يــن مصطفى إن الفيلم ينقصه شيء
مهم ،وهو الصرع".
وأضـ ــاف" :بـعــد أن أقـنـعـتــه ذهـبـنــا إلــى
مـسـتـشـفــى ال ـع ـبــاس ـيــة ،لـمـتــابـعــة مــريــض
ب ــال ـص ــرع ب ـش ـكــل ح ـق ـي ـقــي ،ح ـت ــى أتـمـكــن
مــن تجسيد الشخصية ،وبالفعل قدمنا
الفيلم ،وكان أجري  1500جنيه ،وبعد هذه
اإلضافة وصل لـ 3500جنيه".
وعن مشروع فيلم معمر القذافي ،وفكرة
تقديم هذا العمل ،أجاب إسماعيل" :فكرة

تقديم الفيلم جاءت حينما كنت في زيارة
مع سعد الدين وهبة ،وعرفني على الراحل
مـعـمــر ال ـق ــذاف ــي ،وقـ ــال ل ــي س ــوف تجسد
شخصية معمر القذافي في فيلم".
وأشــار إلى أنه يكتب قصة الفيلم منذ
 18عاما ،ومن المفترض أن يخرج
إل ــى ال ـن ــور ف ــي  2021بــإنـتــاج
شــركــة إنـكـلـيــزيــة ،الفـتــا إلــى
أن ج ــورج كـلــونــي مرشح
معه فــي الفيلم ،وبعض
الـ ـنـ ـج ــوم ،ألن ـ ــه س ـي ـكــون
فيلما عالميا.
وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ل ــرفـ ـض ــه
األع ـ ـم ـ ــال ال ـ ــدرامـ ـ ـي ـ ــة ،ق ــال
إ س ـ ـ ـمـ ـ ــا ع ـ ـ ـيـ ـ ــل" :ال أر غـ ـ ـ ــب
فـ ــي أي أع ـ ـمـ ــال درامـ ـي ــة
وال م ـس ــر ح ـي ــة
ح ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا،
فــال ـح ـيــاة
بالنسبة
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

م ــراح ــل ،والـمــرحـلــة الـتــي أعـيـشـهــا حاليا
أريد أن أقدم أعماال سينمائية فقط".
وعــن وصـفــه بــالـغــرور ،ذكــر محيي" :ال
يوجد نجم لم يقل له أنت متكبر ومغرور،
كلهم وبــا استثناء ،وقيمة الفنان تكون
من األعمال التي يقدمها".
واختتم حديثه" :ال أندم في
حياتي ،ألن الحياة بالنسبة
لي رحلة اختار منها بعض
األشياء وأرحل ،فأنا أختار
ما أفعله ،فليس لدي األمور
ال ـن ـم ـط ـيــة الـ ـت ــي يـعـيـشـهــا
الكثير من الناس".
(د ب أ)

محيي إسماعيل
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السيسي :ال بديل عن قناة السويس ...والنيل خط أحمر

«لن يستطيع أحد أخذ قطرة مياه منا واللي عايز يجرب ...وال يتصور أحد أنه بعيد عن قدرتنا»
القاهرة  -حسن حافظ

غداة نجاح مصر في إنهاء
أزمة السفينة إيفر غيفن ،التي
أغلقت قناة السويس لمدة
أسبوع ،شدد الرئيس المصري
على أن القناة المصرية
ال تزال ضرورية رغم الحديث
عن بدائل ،ووجه رسائل إلى
إثيوبيا اعتبرت األكثر حدة فيما
يخص أزمة سد النهضة.

استثمر الرئيس المصري
عـبــدالـفـتــاح الـسـي ـســي ،أم ــس،
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل ال ـ ـم ـ ـجـ ــرى
ال ـ ـمـ ــاحـ ــي لـ ـقـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس
بـ ـع ــد إغـ ــاقـ ــه  7أي ـ ـ ــام بـسـبــب
جـنــوح سفينة ،إلرس ــال أكثر
م ـ ــن رس ـ ــال ـ ــة لـ ـت ــأكـ ـي ــد أه ـم ـيــة
ال ـق ــاه ــرة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،إذ
تعهد باستمرار القناة كمعبر
أس ــاس ــي ل ـل ـت ـجــارة الـعــالـمـيــة،
وس ـ ـ ــط ت ـ ـجـ ــدد ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
ب ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــل ،فـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ـطـ ــرق
ً
ً
بـلـهـجــة حـمـلــت قـ ــدرا مــرتـفـعــا
م ــن ال ـت ـهــديــد إل ــى م ــن يـتـجــرأ
على ا لـمـســاس بحقوق مصر
المائية.

بن سلمان يبحث «الشرق
األخضر» مع بن زايد

السيسي في اإلسماعيلية أمس
لمواصلة التحديث لمواجهة
التطور في حركة بناء السفن
العمالقة.
ولـ ـف ــت ال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـصــري
إلى أن مسألة توسعة الجانب
الـ ـجـ ـن ــوب ــي لـ ـقـ ـن ــاة ال ـس ــوي ــس
متروك للفنيين من أجل إعادة
دراسـ ـت ــه م ــرة أخ ـ ــرى ،وكـشــف
عن افتتاح ميناء ين بحريين
خالل الشهرين المقبلين ،األول
مـيـنــاء بــرنـيــس مـقــابــل ميناء
جدة على البحر األحمر ،فضال
ع ــن ت ـطــويــر م ـي ـنــاء الـسـخـنــة،
وس ـي ـتــم االن ـت ـه ــاء م ـنــه خــال
عــا مـيــن ،ليصبح أ ك ـبــر ميناء

على البحر األحمر ،باإلضافة
إل ــى مـيـنــاء ش ــرق بــورسـعـيــد،
الذي تم افتتاحه من قبل.
ك ـ ـمـ ــا ك ـ ـشـ ــف عـ ـ ــن افـ ـتـ ـت ــاح
مـيـنــاء ج ــرج ــوب ،الـ ــذي يبعد
عن الحدود الليبية  200كيلو
خالل شهر أو شهرين ،مشيرا
إلـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر مـ ـيـ ـن ــاء دمـ ـي ــاط
واإلسكندرية وأبوقير ،لتصبح
مجموعة موانئ تعمل بأنظمة
ومستويات متقدمة.
وأك ـمــل الــرئـيــس الـمـصــري:
«ميناء أبوقير سيكون من أكبر
الموانئ حتى غاطس  22مترا،
والقطار السريع ممكن يتحرك

مــن السخنة إ ل ــى العلمين أو
اإلسكندرية أو جرجوب خالل
 3ســاعــات بـســرعــة تـصــل إلــى
 250كيلو ...ربطنا المتوسط
باألحمر بشبكة موانئ وشبكة
سكك حديدية متقدمة».
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،قـ ـ ــال رئ ـيــس
هيئة قناة الـســويــس ،الفريق
أس ـ ــام ـ ــة ربـ ـ ـي ـ ــع ،إن «تـ ـع ــوي ــم
الـ ـسـ ـفـ ـيـ ـن ــة الـ ـ ـج ـ ــانـ ـ ـح ـ ــة دون
ت ـ ـفـ ــري ـ ـغ ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن حـ ـم ــولـ ـتـ ـه ــا
ال ـض ـخ ـمــة س ــاب ـق ــة عــال ـم ـيــة»،
وان «هـ ــذه الـمـلـحـمــة ستخلد
كمشهد مضيء في تاريخ قناة
السويس الممتد إلى أكثر من

محققون يبدأون حل لغز جنوح «إيفر غيفن»
صعد خبراء على متن سفينة الحاويات الضخمة
"إيفر غيفن" ،التي كانت عالقة منذ ما يقرب من أسبوع
في قناة السويس ،وسط تساؤالت بشأن الحادث الذي
هز صناعة الشحن العالمية ،وأدى إلى انسداد أحد
الممرات المائية األكثر حيوية في العالم.
ورســت "إيفر غيفن" في البحيرات المرة الكبرى،
وهي مساحة شاسعة من المياه في منتصف الطريق
بين الطرف الشمالي والجنوبي للقناة ،بعد أن نجحت
فرق اإلنقاذ في تحرير السفينة الضخمة بعد ظهر
أم ــس األول ،وق ــد جـنـحــت الـسـفـيـنــة بـشـكــل جــانـبــي
على امتداد ضيق من القناة ،وأوقفت تجارة بحرية
بمليارات الدوالرات.

وقال مرشد بارز في قناة السويس ،تحدث بشرط
عــدم كشف هويته ،لـ"أسوشيتد ب ــرس" ،إن الخبراء
سـيـبـحـثــون ع ــن ع ــام ــات ت ــدل عـلــى اح ـت ـمــال ح ــدوث
أضــرار ،وسيحاولون تحديد سبب جنوح السفينة،
مضيفا أن مهندسين يفحصون محركات السفينة
التي ترفع علم بنما ومملوكة ليابانيين ،والتي تنقل
البضائع من آسيا إلى أوروبا ،لتحديد متى يمكن أن
تبحر بالضبط إلى وجهتها ،هولندا.
وقــد أمكن رؤيــة السفن المكدسة بالحاويات من
مدينة السويس ،وهي تبحر في الجزء الشمالي من
الممر الـمــائــي .وقــالــت شــركــة "ش ــوي كـيـســن" ،مالكة
السفينة ،أم ــس ،إنـهــا سـتـشــارك فــي التحقيق ،الــذي

يشمل أيضا أطرافا أخرى ،رغم أنه لم يتم تحديدهم
باالسم ،ورفضت الشركة مناقشة األسباب المحتملة
ل ـل ـحــادث ،بـمــا ف ــي ذل ــك ال ـســرعــة الـعــالـيــة الـمــزعــومــة
وأخطاء أخرى.
وبينت ا نـهــا ال تستطيع التعليق على التحقيق
ال ــذي ال ي ــزال ج ــاري ــا ،مضيفة أن ــه يعتقد أن معظم
األضرار التي لحقت بالسفينة كانت في القاع ،الفتة
إلــى أنـهــا ال تـعــرف مــا إذا كــانــت السفينة ستخضع
إلصالحات في مصر أم في مكان آخر ،أو ما إذا كانت
ستتجه في النهاية إلى وجهتها في مدينة روتردام
بهولندا ،مضيفة أن هذا قرار يتخذه المشغل وليس
مالك السفينة.

 150س ـنــة» ،الف ـتــا عـلــى مــرور
 113سفينة المجرى المالحي
للقناة منذ انتهاء األزم ــة ،أي
في أقل من  24ساعة ،وكشف
عــن أن الـ ــدرس الـمـسـتـفــاد من
الحادث هو «تحديث أسطول
الكراكات».

تهديدات المياه
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـمـ ـص ــري الـ ــذي
بـ ـ ــدا فـ ــي قـ ـم ــة سـ ـع ــادت ــه بـعــد
ن ـ ـجـ ــاح الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادر ال ـم ـص ــري ــة
فـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ف ـ ـتـ ــح ال ـ ـشـ ــريـ ــان
المالحي المهم دوليا ،استغل
ال ـف ــرص ــة ج ـي ــدا ل ـل ـحــديــث من
أم ـ ـ ـ ـ ــام ق ـ ـ ـنـ ـ ــاة الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــس ع ــن
شواغل القاهرة في ملف سد
النهضة اإلثـيــوبــي ،مــع تعقد
الـمـفــاوضــات الـجــاريــة بسبب
ت ـب ــاي ــن الـ ـم ــواق ــف ب ـي ــن مـصــر
والسودان وإثيوبيا ،إذ أبلغت
األخ ـي ــرة الـمـبـعــوث األمـيــركــي
للسودان رسميا ،أمس ،بأنها
س ـت ـم ـضــي ف ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـم ــلء
الثاني لسد النهضة في يوليو
المقبل.
ً
الرئيس السيسي رد عمليا
على المسار اإلثيوبي لفرض
األمر الواقع ،وقال بلغة تهديد
واضحة ،إنه لن يستطيع أحد
أن يأخذ نقطة ماء واحدة من
م ـص ــر ،و«الـ ـل ــي ع ـ ــاوز يـجــرب
ي ـ ـجـ ــرب» ،وشـ ـ ــدد فـ ــي ت ـلــويــح

ب ــال ـخ ـي ــار ال ـع ـس ـك ــري وال ـ ــذي
استبعدت مصر خالل سنوات
ال ـت ـفــاوض الـطــويـلــة التلميح
إ ل ـ ـيـ ــه ،عـ ـل ــى أن «ذراع مـصــر
طويلة وق ــادرة على مواجهة
أي تهديد» ،ووجه حديثه على
م ــا ي ـب ــدو ل ـ ـ ــإدارة األم ـيــرك ـيــة
والمجتمع الدولي عندما حذر
من أنه «سيحدث عدم استقرار
إقليمي لو انتهك أحد حقوق
مصر المائية».
وت ــاب ــع« :مـعــركـتـنــا مـعــركــة
تفاوض ،ونحن نكسب أرضا
كل يوم ،ألننا نتفاوض بشكل
يـ ـحـ ـق ــق م ـ ـكـ ــاسـ ــب ل ـل ـج ـم ـي ــع،
وخـ ـ ـ ــال األسـ ــاب ـ ـيـ ــع ال ـم ـق ـب ـلــة
سيكون هناك تحرك إضافي
لمصر في هذا الملف ،ونتمنى
أن نـصــل إل ــى ات ـف ــاق قــانــونــي
ملزم بأن ملء وتشغيل السد»،
ثم تحدث بلهجة حادة عكست
تصاعد الغضب المصري من
المواقف اإلثيوبية« :ماحدش
هـيـقــدر يــأخــذ نقطة مـيــاه من
مـ ـص ــر والـ ـ ـل ـ ــي عـ ـ ـ ــاوز ي ـج ــرب
يـ ـج ــرب ...إح ـن ــا م ــا بـنـهــددش
ح ـ ــد ...هـيـبـقــى ف ــي حــالــة عــدم
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال
يتخيلها أ حـ ــد ...وال يتصور
أحد أنه بعيد عن قدرتنا».
وتـ ـح ــدث ال ـس ـي ـســي ع ــن أن
«ال ـم ـس ــاس ب ـم ـيــاه م ـصــر خط
أ حـمــر ،سيؤثر على المنطقة
بشكل كامل».

لبنان :حراك قواتي  -اشتراكي باتجاه «الضاحية»
الراعي يتلقى دعوة لزيارة اإلمارات ويتفق مع جنبالط على رفض استقالة عون
●

بيروت  -ةديرجلا

•

ب ـعــد الـ ـح ــراك الــدب ـلــومــاســي
ال ــرب ــاع ــي ،الـ ــذي ق ــام ب ــه سـفــراء
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وفــرن ـســا
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة والـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،فــي
ب ـي ــروت ،ب ــدأت تـلــوح فــي األفــق
بوادر تحركات داخلية على أكثر
مــن مـحــور ،فــي ظــل التحذيرات
المتزايدة من انفجار أمني في
لبنان ،نتيجة الجمود السياسي
الذي يحول دون انطالق ورشة
إصالحات تنقذ البالد من أسوأ
أزم ــة اقـت ـصــاديــة ف ــي تــاريـخـهــا
الحديث.
و فـ ـ ــي خـ ـط ــوة ذات دالالت
تــأتــي ق ـبــل س ــاع ــات م ــن كلمة
األمين العام لحزب الله حسن
نـصــرالـلــه ،يـتـطــرق فيها على
األرجح إلى األزمة الحكومية،
خصوصا بعد أن أثار خطابه
األخـ ـي ــر ،الس ـي ـمــا دع ــوت ــه الــى
حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة تـ ـكـ ـن ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة،
تـســاؤالت كثيرة حــول موقف
ال ـحــزب ،أج ــرى وفــد مــن تكتل
«الجمهورية القوية» النيابي،
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس
اإلس ــام ــي ال ـش ـي ـعــي األع ـل ــى،
موفدا من رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع ،الذي
أجــرى قبل يومين مقابلة مع
تلفزيون «الـجــديــد» ذكــر فيها
أنــه «مرشح طبيعي» لرئاسة

الجمهورية ،وذلك قبل حوالي
 18شـ ـه ــرا م ــن ان ـت ـه ــاء والي ــة
الرئيس ميشال عون.
وبعد لقاء الــوفــد مــع نائب
رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس اإلس ــام ــي
الشيعي األع ـلــى الـشـيــخ علي
ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــب ،وضـ ـ ـ ــع أنـ ـ ـط ـ ــوان
حـ ـبـ ـش ــي ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة فـ ـ ــي اطـ ـ ــار
«ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل مـ ـ ــع ال ـ ـعـ ــائـ ــات
الروحية» ،مشيرا الى أنه «تم
التداول مع سماحة الشيخ في
شؤون الوطن وأهله ،في هذه
األوقات العصيبة التي تتطلب
تضامنا فوق العادة ،لمعالجة
األسباب العميقة لألزمة بغية
تخطيها».
وفـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة ت ـس ـت ـح ـضــر
تشبيه رئيس مجلس النواب
نبيه بري أمس األول للوضع
فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان بـ ـ ـغ ـ ــرق س ـف ـي ـنــة
تـيـتــانـيــك ،ش ــدد حـبـشــي على
أن «وجــودنــا معا في المركب
اللبناني يحتم على الجميع
ال ـت ـعــاضــد ،ف ــي الـ ـص ــواب ،ألن
غرق هذا المركب يعني غرقنا
جميعا».
وأش ـ ـ ــاد ال ـن ــائ ــب ال ـش ـمــالــي
ب ـت ــوج ــه ال ـم ـج ـلــس ال ـش ـي ـعــي،
مـعـتـبــرا أن ــه م ـثــال عـلــى ثـمــرة
العيش اللبناني المشترك.
واس ـتــذكــر حـبـشــي مؤسس
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ــوسـ ــى
الصدر ،الفتا إلى «كالم اإلمام

مسقط :نعمل مع الرياض
على «تسوية يمنية»

أكدت سلطنة عمان ،التي تقوم
بدور وساطة في محادثات
وقف إطالق النار في اليمن،
أنها تأمل التوصل إلى اتفاق
في «القريب العاجل».
وقالت وكالة األنباء العمانية،
عبر «تويتر» أمس« :امتثاال
لألوامر السامية للسلطان
هيثم بن طارق ،فإن السلطنة
مستمرة في العمل عن كثب
مع السعودية ،والمبعوثين
األممي واألميركي الخاصين
باليمن ،واألطراف اليمنية
المعنية» .وأوضحت مسقط
أن ذلك يأتي بـ«هدف التوصل
إلى تسوية سياسية شاملة
لألزمة القائمة في اليمن ،بما
يعيد لليمن أمنه واستقراره،
ويحفظ أمن ومصالح دول
المنطقة».

السويس
ـاالت مـصــريــة
وسـ ــط احـ ـتـ ـف ـ ّ
وارتياح عالمي ،تفقد السيسي
أمس أعمال استئناف المالحة
ب ــال ـق ـن ــاة ع ـق ــب انـ ـتـ ـه ــاء أزمـ ــة
السفينة الجانحة «إيفر غيفن»،
التي استمرت متوقفة سبعة
أيــام ،وشــدد في كلمة على أن
ال ـق ـنــاة كـمــرفــق عــالـمــي ق ــادرة
وباقية ومنافسة رغم الحديث
عن بدائل.
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ت ـ ـجـ ــول بـ ـج ــوار
الـمـجــرى الـمــاحــي فــي مدينة
اإلسـمــاعـيـلـيــة ،وف ــي الخلفية
تبحر سفن حاويات عمالقة،
وعلق على أزمــة إغــاق القناة
ب ــالـ ـق ــول «رب ضـ ـ ــارة نــاف ـعــة،
فـ ـ ـ ــاألزمـ ـ ـ ــة بـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــول إن قـ ـن ــاة
السويس قادرة وقوية».
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،وعـ ــد
السيسي بأن تستفيد الدولة
المصرية من «الدروس والعبر»
التي خرجت بها من الحادث،
و«إذا ك ـ ــان ف ـي ــه م ـس ـت ـلــزمــات
ومـ ـ ـع ـ ــدات م ـح ـت ــاج ـي ــن تـبـقــى
موجودة عندنا بشكل مستمر
هنجيبها» ،وأشار إلى أنه تم
شراء كراكات وقاطرات كبيرة
الحجم ،وأن الكراكة العمالقة
مهاب مميش ستدخل الخدمة
قريبا ،فــي إطــار خطة شاملة

سلة أخبار

الصدر يتردد صداه اليوم في
م ـب ــادرة الـحـيــاد ال ـتــي أطلقها
غ ـب ـطــة ال ـب ـط ــري ــرك ال ـم ــارون ــي
بشارة الراعي» ،معتبرا أن «ما
أراده اإلمـ ـ ــام الـ ـص ــدر وي ـب ــادر
بــه الـبـطــريــرك الــراعــي ،كــان قد
أوصى به الشيخ محمد مهدي
شمس الدين».
ول ـف ــت إلـ ــى أن «مـ ــا نـعــانـيــه
الـ ـي ــوم م ــن أزم ـ ـ ــات ،م ــا ه ــو إال
نتيجة البتعادنا عــن األســس
المكونة للبنان ،مثل الحياد،
وانـ ـ ـغـ ـ ـم ـ ــاسـ ـ ـن ـ ــا فـ ـ ـ ــي مـ ـش ــاك ــل
اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،وم ـ ـ ـعـ ـ ــاداة ال ـع ــال ــم
ال ـ ـعـ ــربـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـي ــط بـ ـن ــا ك ـمــا
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ،فـضــا عن
إضعاف سلطة الدولة وقواها
األمنية بتواجد ســاح خــارج
مؤسساتها األمنية ،وقــرارات
خارج مؤسساتها الدستورية»،
م ــؤك ــدا أن «بـ ــاب الـ ـخ ــروج من
هذه األزمــات المتنامية يكمن
في الـعــودة إلــى ثوابت الكيان
اللبناني».

جنبالط
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن مـ ـ ــع الـ ـ ــزيـ ـ ــارة
ال ـقــوات ـيــة ،أفـ ــادت الـمـعـلــومــات
ب ــأن رئ ـي ــس ال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي وليد جنبالط بعث
مــع أح ــد ن ــواب ال ـحــزب رســالــة
الـ ـ ــى «ح ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه» ،فـ ــي اطـ ــار

تحسين العالقة بين الطرفين
بالتوازي مع «إعادة التموضع
الجنبالطية».
واض ــاف ــة ال ــى ج ــو الـتـهــدئــة
العام الذي نقل بالرسالة ،اكد
ج ـن ـبــاط ان ــه «ل ــن ي ـكــون رأس
ح ـ ــرب ـ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ضـ ـ ــد ع ـهــد
ال ــرئـ ـي ــس مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون م ــرة
اخرى».
وك ـ ـ ـ ــان ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط ع ـ ـبـ ــر عــن
م ـ ــوق ـ ــف م ـ ـمـ ــاثـ ــل فـ ـ ــي ح ــدي ــث
صحافي نشره موقع «النهار»
أمــس األول ،قــال فيه «أنــا ضد
الـمـطــالـبــة بــاسـتـقــالــة الــرئـيــس
عــون ،واأله ــم كيف نزيل سوء
الـتـفــاهــم بـيـنــه وب ـيــن الــرئـيــس
المكلف سعد الحريري لنتمكن
من تشكيل حكومة».

الراعي
من ناحيته ،ذكــر البطريرك
ال ـمــارونــي الـبـطــريــرك الــراعــي:
«أن ـ ــا ق ـلــت ل ـســت م ــع اسـتـقــالــة
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ألن هناك
آلية في الدستور لذلك ترتكز
على الخيانة الوطنية» ،متابعا:
«نريد مؤتمرا لحماية لبنان من
الموت النهائي» ،وأعلن تلقيه
«دعوة رسمية لزيارة اإلمارات»،
مشيرا إلــى أن «غالبية سفراء
الدول العربية الذين التقيتهم
يؤيدون الحياد».

وزير الصحة يعطي أول جرعة من «سبوتنيك في» إلى زميله وزير النقل ميشال نجار أمس (داالتي ونهرا)

انطالق التطعيم بـ «الروسي» في «الخاص»

بحث ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان ،مع ولي
عهد أبوظبي محمد بن زايد
آل نهيان ،خالل اتصال هاتفي،
مبادرة «السعودية الخضراء»،
ومبادرة «الشرق األوسط
األخضر» .وتم خالل االتصال
«استعراض المبادرتين اللتين
أعلنهما ولي العهد ،وتهدفان
بالشراكة مع دول المنطقة
إلى زراعة  50مليار شجرة
كأكبر برنامج إعادة تشجير
في العالم ،وإلى تعزيز كفاءة
إنتاج النفط ،وزيادة مساهمة
الطاقة المتجددة ،إضافة إلى
جهود متعددة للحفاظ على
البيئة البحرية والساحلية،
وزيادة نسبة المحميات
الطبيعية .وأعلن بن زايد
استعداد اإلمارات ،للعمل مع
السعودية «بما يحقق أهداف
المبادرة».

ليبيا« :المجلس الرئاسي»
يجتمع بصفة قائد الجيش

عقد المجلس الرئاسي الليبي
اجتماعه األول بصفته القائد
األعلى للجيش ،مساء أمس
األول ،حيث جرى بحث
عدد من الملفات المتعلقة
بتنظيم القوات وإدارتها.
وعقب االجتماع ،الذي عقد
في مكتب القائد األعلى
للجيش بالعاصمة طرابلس،
زار رئيس المجلس الرئاسي
محمد المنفي ،ونائبه عبدالله
الالفي قاعدة طرابلس
البحرية .ويسعى الليبيون
إلى توحيد المؤسسات
واألجهزة السيادية ،بعدما
اختار أعضاء ملتقى الحوار
السياسي في فبراير الماضي
ً
سلطة تنفيذية تتولى إدارة
البالد حتى إجراء االنتخابات
في ديسمبر المقبل.

نتنياهو يرفض التنازل
عن تشكيل الحكومة

ً
اعتمدته «ميدل إيست» وسعره وصل إلى  40دوالرا
انطلقت في لبنان عملية التطعيم بلقاح
«سبوتنيك في» الروسي المضاد لفيروس
كــورونــا ،عبر القطاع الـخــاص ،وأول حقنة
أع ـطــاهــا وزيـ ــر ال ـص ـحــة ح ـمــد ح ـس ــن ،وهــو
طبيب مـمــارس ،لزميله وزيــر النقل ميشال
نجار.
ً
وانطلقت عملية التطعيم رسميا في مقر
شــركــة ال ـط ـيــران الــوطـنـيــة اللبنانية (مـيــدل
إيست) في مطار بيروت الدولي ،الذي سبق
أن وصـلــت إلـيــه الخميس الـمــاضــي الدفعة
األول ــى مــن «سبوتنيك فــي» ،التي اشترتها
شركة «فارماالين» اللبنانية الخاصة.
ّ
ووجه حسن «تحية إلى روسيا على اللقاح

الفعال» ،وقال« :أنا كخريج أكاديمية موسكو
الطبية ،كنت على اهتمام شديد بأن أستطيع
أن ّ
أؤم ــن اللقاح عبر القطاع الـعــام ،لكن لم
أستطع حتى تاريخه».
من جانبها ،قالت المسؤولة عن التلقيح
ف ــي «مـ ـي ــدل إيـ ـس ــت» ،بــام ـيــا مـ ـ ــدور« :ن ـقــوم
بــالـتـطـعـيــم ف ــي ال ـش ــرك ــة ل ـمــوظ ـفــي ال ـم ـطــار
واألشخاص الذين نتعامل معهم في الشركة
وعددهم  5آالف شخص ،وتسلمنا  10آالف
جرعة من سبوتنيك».
وب ــدأت ع ــدة شــركــات خــاصــة أم ــس إبــاغ
موظفيها بإمكانية تلقيهم اللقاح مقابل بدل
مالي وصل في بعض األحيان الى  40دوالرا.

رفض رئيس الحكومة
اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو،
عرضا طرحه مقربون منه،
يتنازل بموجبه عن رئاسة
الحكومة اإلسرائيلية المقبلة،
ويترشح لمنصب رئيس
الدولة ،في محاولة إلنهاء
األزمة السياسية اإلسرائيلية،
وتشكيل حكومة مكونة من
حزب «الليكود» واألحزاب
الحريدية واليمينية.

ةديرجلا
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ّ
ً
ً
إحياء «النووي» يتعقد بعد رفض طهران مقترحا أميركيا
اتساع االحتجاجات اإليرانية ضد اتفاقية «ربع القرن» مع بكين ...وواشنطن تدرس معاقبة البلدين

دوليات
سلة أخبار
«كورونا»
األسد يتعافى ًمن ً
ويترأس اجتماعا حكوميا

أعلنت الرئاسة السورية،
أمس ،تعافي الرئيس بشار
األسد وزوجته أسماء
من إصابتهما بفيروس
«كورونا» .وذكرت الرئاسة
أنه «بعد انتهاء فترة الحجر
الصحي وزوال أعراض
اإلصابة وظهور نتائج
سلبية لمسحة بي سي
آر ،التي تم إجراؤها لهما،
فإن الرئيس بشار والسيدة
أسماء عادا لمزاولة عملهما
بشكل طبيعي» .ونشرت
رئاسة الجمهورية صورا
لألسد وهو يترأس اجتماعا
لمجلس الوزراء.

راقصات إيرانيات يتدربن في طهران

قابلت إيران تسريب خطوط
عريضة لمقترح أميركي محتمل
إلحياء االتفاق النووي بتشدد
ورفض ،في وقت اتسعت
االحتجاجات الداخلية
بالجمهورية اإلسالمية ضد
اتفاقية «ربع القرن» بين
طهران وبكين ،بالتزامن مع
إعالن واشنطن أنها تدرس
االتفاق بهدف بحث إمكانية
فرض عقوبات على البلدين.

«الحرس الثوري»
ّ
يدشن  3سفن «تقود
أساطيل القوارب
المتفجرة»ّ ...
وإسرائيل تتوقع
استهدافها بهجمات
إرهابية

ً
استبقت السلطات اإليرانية مقترحا
ً
ً
أميركيا مرتقبا يرمي إلى إحياء العمل
ً
باالتفاق النووي تدريجيا بعد تسريب
خطوطه العريضة بالرفض والتمسك
بمطالبة واشنطن برفع كل العقوبات
المفروضة عليها منذ انسحاب الرئيس
السابق دونــالــد تــرامــب مــن المعاهدة
عام .2018
وقال ممثل إيران لدى األمم المتحدة،
مجيد تخت روانجي ،في تصريحات
أم ـ ـ ــس ،إن ع ـ ـ ــودة واشـ ـنـ ـط ــن لــات ـفــاق
الـ ـن ــووي ال ـم ـب ــرم عـ ــام  ،2015تـحـتــاج
ً
ً
ً
ق ــرارا سياسيا واض ـحــا ال مقترحات
جديدة ،بعد أن كشف موقع "بوليتيكو"
اإلخـ ـب ــاري ع ــن مــامــح خـطــة أمـيــركـيــة
ستطلب من إيران وقف بعض أنشطتها
ال ـن ــووي ــة م ـقــابــل تـخـفـيــف ال ـع ـقــوبــات
االقتصادية عنها.
وأضـ ــاف رئ ـيــس الـبـعـثــة اإليــران ـيــة،
فــي بـيــان ،أن على واشـنـطــن أن تلتزم
ببنود االتفاق وتنفذ التزاماتها ،وهذا
أفضل مقترح.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى طـ ـه ــران ع ـلــى تــواصــل
مــع شــركــاء "االت ـفــاق ال ـنــووي" ،روسيا
الصين فرنسا بريطانيا ألمانيا ،حول
المواضيع ذات الصلة به.
ونقل التلفزيون اإليراني عن مسؤول
رفـيــع قــولــه إن "تخصيب الـيــورانـيــوم
بــدرجــة نـقــاء  20بالمئة يـتــوقــف فقط
في حال رفع الواليات المتحدة جميع
العقوبات".
وأك ــد أن "اإلدارة األمـيــركـيــة تخسر
الوقت بسرعة ،وإن لم ترفع العقوبات
ً
قريبا ،ستقدم إيران على خطوات أكثر
ً
خفضا لتعهداتها ا لـنــوو يــة باالتفاق
النووي".

ك ـ ـم ـ ــا ص ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـم ـ ـت ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
الحكومة اإليــرانـيــة ،علي ربيعي ،بأن
الخيار الوحيد الــذي تملكه واشنطن
ه ــو الـ ـع ــودة ل ــات ـف ــاق الـ ـن ــووي ورف ــع
العقوبات.
وقــال ربيعي إن الرئيس األميركي
جو بايدن يواصل سياسة الضغوط
القصوى الفاشلة التي تبناها ترامب،
وه ــذا األس ـل ــوب لـيــس فـقــط ال يساعد
على بناء الثقة المفقودة ،بل يضعنا
في شك تجاه جدية إدارته بالعودة إلى
الدبلوماسية.
ً
والح ـ ـ ـقـ ـ ــا ،أع ـ ـ ــاد وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإليراني محمد جــواد ظريف مشاركة
تـغــريــدة ل ـبــايــدن ،هــاجــم فـيـهــا األخـيــر
م ـط ــال ـب ــة تـ ــرامـ ــب لـ ـطـ ـه ــران ب ــااللـ ـت ــزام
باالتفاق الذي انسحب منه.
ً
وقـ ــال ظــريــف مـعـلـقــا ع ـلــى تـغــريــدة
بايدن ،التي كتبها في يناير « :2019من
المفارقات لألسف أن وزارة الخارجية
األمـيــركـيــة تــدعــو إيـ ــران اآلن لــالـتــزام
بالصفقة ذاتها التي تخلت عنها إدارة
تــرامــب ،وتـحــاول استخدام العقوبات
غ ـي ــر ال ـق ــان ــون ـي ــة ك ــرافـ ـع ــة» لـتـحـقـيــق
ً
م ـكــاســب ،مـضـيـفــا «ال ـ ـعـ ــادات الـسـيـئــة
تموت بصعوبة .حان الوقت لركل هذا».
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت تـ ـك ــاف ــح إدارة ب ــاي ــدن
إلح ـ ـض ـ ــار اإليـ ــران ـ ـي ـ ـيـ ــن إل ـ ـ ــى ط ــاول ــة
الـ ـمـ ـف ــاوض ــات بـ ـه ــدف إح ـ ـيـ ــاء م ـس ــار
الدبلوماسية وجعل العودة إلى تطبيق
اتـفــاق  2015منصة مــن أجــل معالجة
قـضــايــا شــائـكــة مينها تسلح طـهــران
ال ـص ــاروخ ــي الـبــالـيـسـتــي وأنـشـطـتـهــا
فــي المنطقة ،كشف مـســؤو لــو "البيت
األبيض" أنهم يخططون لطرح اقتراح
جــديــد لـبــدء الـمـحــادثــات بــأقــرب وقــت،

في غضون أسبوع ،كما قال شخصان
مطلعان على الوضع لـ "بوليتكو".
وقـ ـ ــال أحـ ــد الـ ـمـ ـص ــادر إن االقـ ـت ــراح
يـطــالــب إي ــران بــوقــف بـعــض أنشطتها
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،مـ ـث ــل الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى أجـ ـه ــزة
ط ـ ـ ــرد م ـ ــرك ـ ــزي م ـ ـت ـ ـطـ ــورة وت ـخ ـص ـي ــب
ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم حـ ـت ــى درجـ ـ ـ ــة ن ـ ـقـ ــاء 20
بــال ـم ـئــة ،م ـقــابــل ب ـعــض الـتـخـفـيــف من
العقوبات االقتصادية األميركية ،وأكد
أن التفاصيل ال ت ــزال قيد العمل بها.
وأوض ــح الـمـصــدر أن الـمـقـتــرح يــراعــي
اق ـت ــراب مــوعــد االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
اإليــران ـيــة ال ـم ـقــررة فــي يــونـيــو المقبل
وانتهاء صالحية "االتفاق المؤقت" ،في
مايو المقبل ،الذي توصلت له حكومة
الــرئـيــس الـمـعـتــدل حـســن روحــانــي مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحتواء
ت ــداعـ ـي ــات ق ــان ــون ت ـق ـل ـيــص الـتـفـتـيــش
وتسريع البرنامج الـنــووي الــذي أقــره
ال ـب ــرل ـم ــان ال ـخ ــاض ــع ل ـس ـي ـطــرة ال ـت ـيــار
المتشدد.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ــك ،أك ـ ــد مـ ـص ــدر فــي
المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني
لـ "الجريدة" األنباء التي أشارت إلى أن
الحكومة األميركية مستعدة لــإ فــراج
عن  15مليار دوالر من األموال االيرانية
مقابل عــودة طـهــران عــن خطواتها في
تخصيب اليورانيوم بنسبة  20بالمئة،
قــائــا إن الـمـقـتــرح تــم تـقــديـمــه بالفعل
ً
مسبقا من قبل بعض الجهات األوروبية
إليران التي رفضته في وقت سابق.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر إل ـ ـ ــى أن أس ـ ــاس
المقترح كان قد عرض على طهران منذ
حوالي الشهر ،وتــم بحثه في اجتماع
للمجلس األعـلــى ورفــض بشكل كامل،
رغــم إص ــرار حكومة روحــانــي على أنه

يمكن أن يكون مبادرة حسن نية تكسر
الجليد.
وأوضــح أن الــرد اإليراني وصل إلى
األمـيــركـيـيــن عـبــر الــوســاطــة األوروب ـيــة
بــأن إي ــران لــن تقبل أقــل مــن رفــع جميع
الـعـقــوبــات الـمـفــروضــة عليها مــن أجــل
االمتثال لبنود االتفاق النووي .وقال إن
أمين المجلس علي شمخاني ورئيس
البرلمان محمد باقر قاليباف عارضا
بشدة المقترح ،وهــو مــا أيــده المرشد
األع ـل ــى ع ـلــي خــامـنـئــي وبـق ـيــة أع ـضــاء
المجلس.
ولـفــت الـمـصــدر إل ــى أن األوروبـيـيــن
اعـ ـلـ ـم ــوا اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن م ـن ــذ ي ــوم ـي ــن أن
األميركيين مصرون على تقديم المقترح
بـشـكــل عـلـنــي إلض ـع ــاف م ــوق ــف إي ــران
وعزلها على الساحة الدولية من أجل
حلحلة موقفها وكسر الجليد معها.

االتفاقية الصينية
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ات ـس ـع ــت مــوجــة
االحتجاجات الداخلية في الجمهورية
اإلسالمية ضد اتفاق التعاون المثير
للجدل الذي أبرم أخيرا مع الصين.
ونظم مئات المواطنين في طهران
وك ـ ـ ــرج وق ـ ـفـ ــات احـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة ،رف ـض ــا
لالتفاقية الغامضة التي تمتد لربع قرن
ووصفوها بأنها "بيع للوطن".
مــن جهته ،وصــف المتحدث باسم
الحكومة اإليرانية ،االحتجاجات بأنها
" حــرب دعائية ونفسية كبرى تعتمد
التلفيق والكذب".
وق ـ ـ ــال ربـ ـيـ ـع ــي" :م ـ ــذك ـ ــرة ال ـت ـف ــاه ــم
ل ـل ـشــراكــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــع الـصـيــن
ّ
تسهل نجاح مسار إعادة إحياء االتفاق

(رويترز)

النووي بالكامل وليست موجهة ضد
أي طرف" ،الفتا إلى أن بالده لن تسمح
لـلـعـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة عـلـيـهــا بــإعــاقــة
حركة التطور ،وإيجاد عالقات بناء ة
مع العالم.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ص ــرح ــت الـمـتـحــدثــة
بــاســم ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،ج ـيــن ســاكــي،
ب ــأن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة سـتـنـظــر في
تفاصيل االتفاقية اإليرانية الصينية
لضمان فرض عقوبات على إيران التي
يرى خبراء أنها ستعتمد على "المظلة
الصينية" من أجل مقاومة الدخول في
م ـفــاوضــات إلح ـي ــاء االت ـف ــاق ال ـن ــووي.
وأشـ ـ ــارت س ــاك ــي إل ــى أن واش ـن ـطــن ال
ت ـ ــزال ت ــرك ــز ع ـلــى الـ ـع ــودة إلـ ــى الـنـهــج
الــدبـلــومــاســي مــع ال ــدول األع ـضــاء في
االتفاق النووي.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أظـ ـ ـه ـ ــرت ص ـ ـ ــور أقـ ـم ــار
اصطناعية أميركية أن القوات البحرية
التابعة ل ـ "الـحــرس ال ـثــوري" اإليــرانــي
ت ـق ــوم ب ـب ـنــاء  3س ـفــن حــرب ـيــة م ــن فئة
جديدة تسمى "كورفيت".
وذكـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــوق ـ ــع الـ ـمـ ـعـ ـه ــد الـ ـبـ ـح ــري
األمـيــركــي ( )USNIأن تصميم الـطــراد
ً
ً
ً
يبدو كبيرا نسبيا وحديثا وبإمكانات
واسـ ـ ـع ـ ــة ق ـ ــد ي ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا "ال ـ ـحـ ــرس
اإليــرانــي" كسفن تـقــود أساطيلها من
"القوارب المتفجرة".
في السياق ،توقعت هيئة مكافحة
اإلره ــاب اإلسرائيلية ،أمــس ،أن إيــران
س ـتــواصــل ض ــرب أه ـ ــداف إســرائـيـلـيــة
ب ـن ـط ــاق جـ ــوارهـ ــا الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ،فـضــا
عـ ـ ــن إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف الـ ـسـ ـي ــاح
اإلسرائيليين في المنطقة خالل الفترة
المقبلة.
(طهران ،واشنطن ـ وكاالت)

الصين تجري تعديالت
بنظام هونغ كونغ االنتخابي

صادق قادة الصين ،أمس،
على إدخال تغييرات واسعة
النطاق على نظام هونغ
كونغ االنتخابي ،تفسح
للتدقيق في أي
المجال
ّ
شخص يترشح لتولي
منصب عام وتخفض بشكل
كبير عدد السياسيين
المنتخبين بشكل مباشر.
ّ
وتمثل اإلجراءات الجديدة،
التي تجاوزت مجلس هونغ
كونغ التشريعي وفرضت
مباشرة من قبل بكين،
الخطوة األخيرة الهادفة
لسحق الحراك الديمقراطي
في المدينة بعد التظاهرات
الضخمة التي شهدتها.
ّ
ووقع الرئيس الصيني شي
جينبينغ القانون الجديد،
بعدما تم إقراره باإلجماع
من قبل أعلى هيئة لصنع
القرار في الصين .ومن بين
أكبر التغييرات ،تشكيل لجنة
تدقق بشأن أي شخص يأمل
في دخول معترك السياسة
في هونغ كونغ ،للتأكد من
مدى «وطنيته».

ميانمار :فصائل متمردة
ّ
تهدد المجلس العسكري

هل تكرر إدارة بايدن «سيناريو أفغانستان» مع العراق؟
تسود حالة من الترقب أوساط دوائر صنع
الـقــرار في المنطقة ،بانتظار الجولة المقبلة
من الحوار االستراتيجي العراقي ـ األميركي
التي ستجري ،حسبما أعلنت وزارة الخارجية
األم ـيــرك ـيــة ،ي ــوم  7أب ــري ــل الـمـقـبــل عـبــر دائ ــرة
فيديو مغلقة.
وال ت ـ ــزال ال ـض ـبــاب ـيــة ت ـح ـيــط بــالـكـثـيــر من
جـ ــوانـ ــب ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـت ــي س ـت ـت ـب ـع ـهــا إدارة
الرئيس الرئيس األميركي الجديد جو بايدن
ف ــي الـمـنـطـقــة ،وس ــط تـعـقــد ال ـم ـلــف اإلي ــران ــي،
واقتصار الـحــراك األميركي الدبلوماسي في
مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط ح ـتــى الـلـحـظــة على
الملف اليمني.
وينتظر المراقبون بشكل خاص ما سيخرج

عن الحوار االستراتيجي العراقي ـ األميركي
بـشــأن انـسـحــاب كــل الـجـنــود األمـيــركـيـيــن في
ال ـعــراق حسبما مــا نــص عليه ق ــرار البرلمان
العراقي الذي صدر بعد مقتل الجنرال اإليراني
قاسم سليماني بغارة للجيش األميركي على
مطار بغداد في يناير .2020
ويتساءل المراقبون ،إذا كانت إدارة بايدن
ستكرر فــي الـعــراق مــا فعلته فــي أفغانستان،
حيث أجرت إعادة تقييم لالتفاق الذي توصلت
الـيــه إدارة الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب مــع حركة
ً
ً
"طالبان" ،وأظهرت ترددا كبيرا في سحب جميع
ال ـقــوات بــالـمــوعــد ال ــذي تــم االت ـفــاق عليه كما
تبحث مع كابول إبقاء قوات لمكافحة االرهاب.
وذكــر قسم شــؤون الـشــرق األوس ــط بــوزارة

الخارجية األميركية ،أن المحادثات مع بغداد،
وهــي األول ــى بعهد بــايــدن ،ستتناول قضايا
األمن ومكافحة اإلرهاب ،واالقتصاد والطاقة،
وال ـم ـســائــل الـسـيــاسـيــة وال ـت ـع ــاون ف ــي مـجــال
التعليم والثقافة.
وكــانــت الـسـفــارة األمـيــركـيــة فــي ب ـغــداد ،قد
أفــادت في وقــت سابق بــأن الحوار سيتضمن
بحث مستقبل القوات األميركية في العراق.
في غضون ذلك ،تواصلت االعتداءات التي
تستهدف ار ت ــال ا لــد عــم اللوجيستي التابعة
لـ"التحالف" الدولي المناهض لـ"داعش" بقيادة
واش ـن ـطــن وال ـت ــي يـعـتـقــد أن ف ـصــائــل عــراقـيــة
مسلحة موالية إليران تشنها.
ً
وأفاد مصدر أمني بأن هجوما بعبوة ناسفة

فرنسا :حزب لوبن يشن حملة
ضد «إسالميي غرونوبل»
فيما بدا أنه من إرهاصات اقتراب موعد
إعـ ــان ت ــرش ــح م ــاري ــن ل ــوب ــن لــانـتـخــابـ ّـات
الرئاسية الفرنسية في أبريل  ،2022شنت
مجموعة من القياديين في "حزب التجمع
الــوط ـنــي ال ـفــرن ـســي" الـيـمـيـنــي ال ـم ـت ـطـ ّـرف،
ا ل ــذي تتزعمه لــو بــن ،حملة إل يـقــاف صــاة
ا لـجـمــا عــة مــن قـبــل ا لـمــوا طـنـيــن المسلمين
في الساحات العمومية بمدينة غرونوبل
جنوب شرقي البالد.
ووصـ ـ ــف الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي الـ ـح ــزب أن ــدري ــا
كـ ــوتـ ــاراك ،ال ـس ـم ــاح ب ـص ــاة ال ـج ـمــاعــة فــي
الـ ـس ــاح ــات ال ـع ـم ــوم ـي ــة ف ــي هـ ــذه ال ـمــدي ـنــة
 160أ ل ـ ــف نـسـمــة
ا لـ ـت ــي ي ـس ـك ـن ـهــا ح ــوا ل ــي ً
بـ"الفضيحة الكبرى" ،مضيفا أنه تلقى عدة
شـكــاوى مــن سكان الحي والمدينة الذين
أ بــدوا ّ
تذمرهم من استغالل الفضاء العام
في حي تيسيير.
وأضاف أن الشكاوى التي صدرت من قبل
مواطنين فرنسيين يــر يــدون أن يحافظوا
عـلــى الـسـلــم ال ـعــام فــي مــديـنـتـهــم .وق ــال" :ال
نريد لإلسالميين أن يسيطروا على الفضاء
ا لـعــام للمدينة ،و يـمــار ســوا صلواتهم أ مــام
ً
المدارس ودور األيتام" ،معتبرا أن "ما حدث
ي ـعــد اغ ـت ـصـ ً
ـابــا ل ـم ـبــادئ الـعـلـمــانـيــة ،وقـيــم
الجمهورية الفرنسية ،وتعديا على رغبة

السكان فــي العيش بسالم مــن دون و جــود
إسالميين يستغلون الفضاء العام".
وش ــدد ال ـق ـيــادي الـيـمـيـنــي" :ال ـيــوم وقفنا
على شكل جديد من أشكال انتهاك علمانية
الــدولــة ،واسـتـغــال الفضاء الـعــام للترويج
ل ـم ـن ـظــومــة دي ـن ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة ال تـنـسـجــم
بالضرورة مع قيم الجمهورية ،وإذا لم يعمل
عمدة المدينة على وقف مثل هذه المشاهد،
ف ـس ـن ـق ــوم ب ــال ــواج ــب مـ ــن خ ـ ــال ال ـت ـن ـس ـيــق
المباشر مع إدارة األمن في غرونوبل ،ونمنع
تكرار مثل هذه المشاهد في الفضاء العام".
وقــد عمل ق ــادة وأعـضــاء "الـتـجـ ّـمــع" ،على
نشر الفيديو ،وطلب من مؤيديه دعم كوتاراك
ال ــذي يـتــزعــم قــائـمــة "أوف ـي ــرن رون أل ــب" في
االنتخابات اإلقليمية المقبلة.
وكــانــت لــوبــن قــدمــت م ـشــروع قــانــون لما
اعـ ـتـ ـب ــرت ــه "م ـ ـحـ ــاربـ ــة اإلس ــامـ ـيـ ـي ــن وح ـظــر
األيديولوجيات اإلسالمية في فرنسا" ،وهو
الـمـشــروع ال ــذي يمثل األرض ـيــة السياسية
ال ـجــديــدة ال ـتــي ت ـقــدم بـهــا ال ـح ــزب ،وسيتم
تنفيذها تحت شعار "من أجل المستقبل".
وسيكون ترشح لوبن للرئاسة هو الثالث
مــع نــوعــه .وفــي فبراير الـمــاضــي ،قــال وزيــر
الـمــالـيــة الفرنسية بــرونــو لــومـيــر ،إن لوبن
لديها حظوظ للفوز بالرئاسة هذه المرة.

اسـتـهــدف رتــل شــاحـنــات لـقــوات التحالف في
مدينة الناصرية عاصمة ذي قــار دون وقوع
إصابات أمــس .وأوضــح المصدر ،أن الهجوم
"هو الثاني من نوعه الذي تشهده ذي قار خالل
الـ 24ساعة الماضية".
وفـ ــي حـ ـ ــادث آخـ ـ ــر ،أع ـل ـن ــت وزارة ال ــدف ــاع
الـعــراقـيــة ،أم ــس ،أن مجهولين أطـلـقــوا الليلة
الماضية  6صــواريــخ "كاتيوشا" تجاه إقليم
كردستان شمالي البالد دون خسائر.
وذك ــرت أن ال ـصــواريــخ سقطت فــي منطقة
خالية على الـحــدود الفاصلة بين محافظتي
ً
أربيل وكركوك دون وقــوع خسائر ،الفتا إلى
فتح تحقيق لمعرفة مالبسات الهجوم الذي
يأتي بعد نحو شهر ونصف الشهر من هجوم

مماثل اسـتـهــدف قــاعــدة تضم ق ــوات أميركية
بمطار أربـيــل وتسبب بــوفــاة متعاقد أجنبي
مدني بنوبة قلبية أثناء االحتماء من االعتداء.
في سياق منفصل ،دعا رجل الدين الشيعي
البارز مقتدى الصدر ،إلى وقف تطبيق الحدود
والقصاص "لعدم وجود إطار عقائدي يسمح
بهما".
وان ـت ـقــد ال ـص ــدر ف ــي مـنـشــور عـبــر "تــويـتــر"
تطبيق القصاص "لعدم وجود إمام معصوم في
الزمن الحالي وخضوعه للعنف والمحسوبية".
وطالب الصدر بـ"عدم تطبيق الحدود ألنها
معطلة في الزمن الحالي حتى وإن كانت تحت
سلطة الدولة أو الميليشيات أو اإلرهاب".

موزمبيق :نزوح من بلدة سيطر عليها «داعش»

ً
بالما ّ
تحولت إلى مدينة أشباح ...والبرتغال ترسل جنودا
ي ــدخ ــل الـ ـقـ ـت ــال ب ـي ــن عـنــاصــر
تنظيم "داعش" اإلرهابي المتشدد،
وجيش موزمبيق أسبوعه الثاني،
ب ـع ــد أن ت ـم ـكــن ال ـم ـس ـل ـحــون من
السيطرة على بلدة بالما الساحلية
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـغ ـن ـيــة بــال ـغــاز
الطبيعي ،والواقعة في إقليم كابو
ديلجادو المضطرب شمال البالد.
وي ـت ـح ـ ّـدث ش ـه ــود ع ــن تـحــول
بالما (عدد سكانها  75ألف نسمة)،
ّ
تسجل
إل ــى مــديـنــة أش ـب ــاح ،لـكــن
ّ
مواجهات متقطعة ،وفق ما جاء
في بيان أصدرته األمــم المتحدة
أمس.
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــاك ـ ــس دي ـ ـ ـ ـ ــك ،م ــدي ــر
"م ـج ـم ــوع ــة دي ـ ــك االسـ ـتـ ـش ــاري ــة"
للخدمات األمنية الخاصة التي
تعمل في شمال موزمبيق ،أمس،
"إنها معركة جارية تم التخطيط
لها وتنفيذها بصورة جيدة" من
قبل المتشددين.
واليزال آالف النازحين يبحثون
عن أقربائهم وعن مأوى لهم حول
بالما ،وفق مصادر إغاثية .وتجمع
آالف األش ـخ ــاص عـلــى الـســاحــل،
وتـ ـ ـ ّ
ـوجـ ـ ــه الـ ـبـ ـع ــض إل ـ ــى م ـن ـشــأة

ّ
ّ
متمردة
هددت فصائل
ّ
مسلحة باالنضمام إلى
الحركة االحتجاجية ضد
المجلس العسكري في
ميانمار إذا تواصل حمام
الدم .وجاء ّفي بيان مشترك
للفصائل ،وقعه خصوصا
«جيش أركان» ،وهو فصيل
ّ
مسلح يضم آالف العناصر
ّ
ّ
ومجهز بشكل جيد ،أنه «إذا
واصلت قوات األمن قتل
المدنيين فسنتعاون مع
المتظاهرين وسنرد».
وتراكمت القمامة في شوارع
المدينة الرئيسية في ميانمار،
أمس ،بعد أن أطلق نشطاء
«إضراب القمامة» احتجاجا
على الحكم العسكري ،مع
ارتفاع عدد قتلى المحتجين
بأيدي قوات األمن إلى أكثر
من  500منذ انقالب األول من
فبراير.

«الصحة العالمية» لتحقيق
حول فرضية تسرب ووهان

نازحان من بلدة بالما (أ ف ب)
الس ـت ـخــراج ال ـغــاز تــابـعــة لشركة
"توتال" الفرنسية في شبه جزيرة
أفونغي طلبا للمأوى.
وف ـ ــي األيـ ـ ـ ــام األخ ـ ـي ـ ــرة ،وص ــل
ناجون إلى ميناء بيمبا الواقع على
مسافة أكثر من  300كلم جنوبا،
على متن قوارب وزوارق صغيرة.
لكن في حين ّ كانت المنظمات
اإلنـســانـيــة تـتــوقــع وص ــول أع ــداد
كبيرة مــن الناجين إل ــى عاصمة

كابو ديلغادوّ ،
يخيم هــدوء حذر
على الميناء.
وم ــن دون م ـ ـ ــوارد ،ف ــر الـمـئــات
ً
س ـيــرا عـلــى األقـ ـ ــدام ،وع ـب ــروا عــدة
كيلومترات شـمــاال نحو الـحــدود
م ــع ت ـن ــزان ـي ــا أو ن ـح ــو مـخـيـمــات
ّ
للمهجرين ،وفق شهود.
وقالت منظمات غير حكومية
ان كثيرين من بينهم منهكون ومن
دون طعام وأقدامهم منتفخة.

وف ـ ـ ــي لـ ـشـ ـب ــون ــة ،أع ـ ـلـ ــن وزي ـ ــر
الخارجية البرتغالي ،أوغوستو
سانتوس سيلفا ،أن بــاده قررت
إرسال  60جنديا إلى مستعمرتها
السابقة خــال األسابيع المقبلة،
وأفـ ـ ـ ـ ــاد بـ ــأنـ ــه "سـ ـي ــدع ــم ال ـج ـيــش
الـمــوزمـبـيـقــي عـبــر ت ــدري ــب ق ــوات
خاصة".
(كيب تاون ،لشبونة ـ ـ د ب أ)

طالب المدير العام لمنظمة
الصحة العالمية تيدروس
أدهانوم غيبرييسوس ،أمس،
بإجراء خبراء متخصصين
تحقيقا أعمق حول فرضية
تسرب الفيروس المسبب
لجائحة "كورونا" من مختبر
في مدينة ووهان بالصين،
منتقدا تقييد حصول الخبراء
الدوليين على البيانات
األصلية.

ةديرجلا
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تأجيل دوري  stcبدرجتيه بعد حجر المنتخبين
لجنة المسابقات تجتمع اليوم ...ومحاوالت إللغاء القرار

رئيس االتحاد يتوسط اعضاء اللجان

حازم ماهر

بينما دخل من تم تطعيمه لمدة اقل من  5اسابيع حجرا
مؤسسيا فــي فندق ريجنسي  7اي ــام ،ثــم حجرا منزليا
لنفس المدة ،وذلك بعد عودتهم من اإلمارات ،عصر أمس.
وعدم اتضاح الرؤية ،حتى امس ،فيما يخص االبقاء
على الحجر او تقليصه او الغاءه ،سيدفع لجنة المسابقات
إلى أكثر من سيناريو ،منها إلقاء الكرة في ملعب مجلس
اإلدارة التـخــاذ مــا ي ــراه مناسبا مــن قـ ــرارات ،خصوصا
انه في حال اصــرار السلطات الصحية على الحجر مدة
 15يوما سيضع اللجنة في مــأزق ويدفعها الستكمال
البطولتين دون الالعبين الدوليين ،تفاديا إللغاء ما تبقى
من مسابقات في الموسم الجاري ،او التأجيل لمدة تصل
إلى  20يوما.
وسينسق اتحاد الكرة خالل الساعات القليلة المقبلة

قــررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل بطولة
الــدوري ،بسبب حجر المنتخبين األول واألولمبي ،على
أن تحدد في اجتماعها اليوم المواعيد الجديدة النطالق
دوري  stcبدرجتيه.
ويأتي قــرار التأجيل بسبب دخــول العبي المنتخب
األولمبي ،امس األول ،حجرا مؤسسيا ،في فندق اللجنة
األولمبية الكويتية ،تم نقله أمس إلى فندق "ريجنسي"،
وقد يتم تحويله إلى حجر منزلي بعد تطعيم الالعبين
ضد فيروس كورونا المستجد ،وفقا للوعود التي تلقاها
الالعبون.
كما دخــل العبو المنتخب األول حجرا منزليا لمدة
 7ايــام لمن تم تطعيمهم منذ " 5اسابيع فأكثر" ،سواء
بجرعة او جرعتين ويبلغ عددهم أربعة العبين وإداريين،

مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة األولمبية ،لمطالبة
لجنة الطوارئ بمجلس الــوزراء إللغاء الحجر ،او حتى
تقليصه لمدة أسبوع فقط ،بسبب ضيق الوقت وإنهاء
الموسم بوقت مبكر ،نظرا الرتباط االندية مع مدربيها
ومحترفيها بعقود تنتهي في اخر شهر يونيو المقبل.
إلى ذلك ،ستنسق لجنة تم تشكيلها من الهيئة العامة
للرياضة مع السلطات الصحية ،بشأن استضافة ما تبقى
مــن مـبــاريــات فــي المجموعة الثانية التي تستضيفها
الكويت خالل الفترة من  3إلى  15يونيو المقبل ،ضمن
التصفيات اآلسيوية المشتركة ،للحصول على استثناء
لمنتخبات األردن واستراليا ونيبال والصين تايبيه من
الحجر ،وكــذلــك وضــع آلية لالستضافة تضمن سالمة
الجميع.

االتحاد القطري يعتذر عن
عدم استضافة «خليجي »25
أع ـ ـ ــرب رئ ـ ـيـ ــس ال ـه ـي ـئــة
المؤقتة لالتحاد العراقي
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ايـ ـ ــاد ب ـن ـيــان
ع ــن ام ـلــه أن ي ـكــون الــدعــم
الـ ـ ــذي ابـ ــدتـ ــه االتـ ـ ـح ـ ــادات
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن م ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــدة مـ ـل ــف
العراق الستضافة بطولة
خليجي  25فــي ا لـبـصــرة،
داف ـ ـ ـعـ ـ ــا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ل ـت ـن ـظ ـي ــم
نسخة مهمة من البطولة
على ارض العراق.
وذ كــر بنيان ل ـ " فــرا نــس
ب ـ ـ ــرس" ،ف ــي اول رد بـعــد
اعتذار قطر الدولة البديلة
الس ـ ـ ـت ـ ـ ـضـ ـ ــافـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـس ـ ـخـ ــة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة م ـ ــن الـ ـبـ ـط ــول ــة:
"نقدر بشكل كبير موقف
االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـقـ ـط ــري الـ ــذي
ع ـ ـ ـكـ ـ ــس حـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة االي ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــار
وال ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــدة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
ل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ف ــي
استضافة البطولة ،موقف
نـ ـبـ ـي ــل فـ ـ ــي اس ـ ـ ـنـ ـ ــاد م ـلــف
البصرة".
وا ضــاف "ونثمن ايضا
تعامل رؤ ســاء االتحادات
الخليجية على تعاملهم
االخوي وخطواتهم
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ف ـ ــي
تـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــق
تـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات
الـ ـع ــراقـ ـيـ ـي ــن
با ستضا فة
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة
ا ل ـتــي تعني
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء
ال ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر
لـجـمــاهـيــر كــرة
القدم في العراق
والمنطقة".

«طائرة» القادسية حافظ على الصدارة األبيض والبرتقالي يتعهدان بتنفيذ
والكويت استعاد توازنه
االشتراطات الصحية في «خليجية السلة»
●
محمد عبدالعزيز

استعاد فريق الكويت للكرة
الـ ـط ــائ ــرة تـ ــوازنـ ــه ب ـع ــد فـ ــوزه
الـثـمـيــن عـلــى كــاظـمــة بنتيجة
ث ـ ــاث ـ ــة أش ـ ـ ـ ـ ــواط ل ـ ـ ـشـ ـ ــوط ،فــي
المباراة التي جمعت الفريقين
أمس األول ،على صالة الشيخ
سعد العبدالله ،ضمن الجولة
الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن ذهـ ـ ـ ــاب ال ـم ــرب ــع
ال ــذهـ ـب ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز،
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ن ـ ـتـ ــائـ ــج االش ـ ـ ـ ـ ــواط
كالتالي،24-26 ،25-22 ،20-25 :
.16-25
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة أخـ ـ ــرى ج ــرت
أ م ـ ـ ـ ـ ــس األول ض ـ ـ ـمـ ـ ــن نـ ـف ــس
الـمــرحـلــة ،ف ــاز الـقــادسـيــة على
العربي بالنتيجة ذا تـهــا ،1-3
وبواقع أشواط ،25-19 ،21-25
.20-25 ،19-25
وب ـ ـ ــذل ـ ـ ــك حـ ـ ــافـ ـ ــظ األصـ ـ ـف ـ ــر
ع ـل ــى ق ـم ــة ال ـت ــرت ـي ــب بــرص ـيــد
 22نـقـطــة ،يليه الـكــويــت الــذي
ارتقى للمركز الثاني برصيد
 20نقطة ،بينما تراجع كاظمة
للمركز الثالث والعربي للمركز
الرابع االخير برصيد واحد 18
نقطة لكل منهما.

فوز الساحل
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ف ــاز فــريــق
الـســاحــل عـلــى بــرقــان بنتيجة
 ،1-3فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ا ل ـ ـتـ ــي

●

جابر الشريفي

بعثت إدارتــا الكويت وكاظمة كتابين إلى
اتحاد كرة السلة يتعهدان فيهما بتنفيذ كل
االش ـتــراطــات الصحية ،فــي حــال تنظيمهما
البطولة الخليجية لألندية ،التي ستقام خالل
الفترة من  4إلى  12يونيو المقبل.
وكـ ــانـ ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ل ـب ـط ــوالت

ً
الـخـلـيــج ق ــد بـعـثــت ك ـتــابــا ال ــى ات ـح ــاد السلة
تخبره فيه أن االتحاد القطري اعتذر عن عدم
ً
تنظيم البطولة ،ووفقا لعملية الدور فإن حق
تنظيمها يـكــون لــاتـحــاد الـكــويـتــي .وطلبت
اللجنة الرد على كتابها قبل األول من ابريل
المقبل ،أي غدا.
وتأهل الكويت وكاظمة لنهائي الــدوري،
ً
ووفقا لالئحة لجنة المسابقات فــإن الفريق

الكويت جاهز
ً
استعدادا لـ «الممتاز»
●

البطل هو من يحق له تنظيم البطولة ،ويرافقه
ً
أيضا وصيف الدوري في المشاركة ،إذا أقيمت
ً
البطولة في الكويت كما هو معمول به سابقا
في لوائح اللجنة التنظيمية.
ويتجه االتحاد الى الموافقة على استضافة
البطولة بعد أن تعهد طرفا النهائي بتنفيذ
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـيــة إذا ن ـظ ــم أحــده ـمــا
البطولة.

كاظمة انتزع النصر وتأهل لربع نهائي كأس اليد
جانب من مباراة القادسية والعربي
جـمـعـتـهـمــا ع ـلــى صــالــة ن ــادي
كاظمة ،ضمن القسم الرابع من
دوري الــدرجــة األول ــى ،وبذلك
رفـ ــع ال ـف ــائ ــز رصـ ـي ــده إلـ ــى 23
نقطة ،بينما ظل الخاسر بدون
رصـيــد بـ ــ 26نقطة فــي المركز
الثاني.

مباراتان في دوري الفتيات

الـثــانـيــة والـنـصــف ظ ـهــرا على
صـ ــالـ ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ف ـ ــي ص ـب ــاح
السالم فــريــق سـلــوى الصباح
(نـقـطـتــان) مــع فـتـيــات العيون
(نقطة واح ــدة) ،وفــي المباراة
الثانية يستضيف فريق الفتاة
(ا لـمـتـصــدر بنقطتين) نظيره
فــريــق الـنــادي العربي (بنقطة
واحدة).

مــن جــانــب آخ ــر ،تـقــام اليوم
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ـ ـ ــان ضـ ـ ـم ـ ــن ال ـ ـجـ ــولـ ــة
الـثــانـيــة م ــن ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز
ل ـل ـف ـت ـي ــات ،حـ ـي ــث ي ـل ـت ـق ــي فــي

األهلي إلى السودان اليوم
لمالقاة المريخ في «األبطال»
تغادر بعثة فريق الكرة األول بالنادي األهلي اليوم إلى السودان،
اس ـت ـعــدادا لـمــواجـهــة فــريــق الـمــريــخ الـسـبــت الـمـقـبــل ،فــي الـجــولــة
الخامسة بدور المجموعات لدوري األبطال اإلفريقي ،وسط تطلعات
كبيرة للفوز بالمباراة وحصد ثالث نقاط جديدة لوضع قدم في
دور الثمانية للبطولة ،حيث يحتل الفريق األحمر حاليا وصافة
المجموعة األولى برصيد  7نقاط من انتصارين وخسارة وتعادل.
ويــرأس البعثة الحمراء خالد الدرندلي أمين صندوق النادي
األهلي ،وتضم الجهاز الفني والطبي واإلداري ،بجانب الالعبين
محمد الـشـنــاوي وأحـمــد رمـضــان بيكهام ورام ــي ربيعة وياسر
إبراهيم ومروانمحسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون
وحـسـيــن الـشـحــات وأل ـيــو ديــانــغ وع ـلــي لـطـفــيوع ـمــرو السولية
وص ــاح محسن ومـحـمــد مـجــدي "قـفـشــة" وسـعــد سمير ونــاصــر
ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد
هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيلكوكا ووليد سليمان العائد
من إصابة طويلة.
ويغيب عن الفريق األحمر في رحلة السودان محمود عبدالمنعم
كهربا ،جناح الفريق ،الستمرار إيقافه بقرار من إدارة النادي ،كما
يغيب حمدي فتحي ،نجم الــوســط ،بسبب اإلصــابــة التي لحقت
بــه مــع المنتخب الـمـصــري فــي م ـبــاراة كينيا الخميس الماضي
بالتصفيات االفريقية.

خ ـطــا ف ــري ــق كــاظ ـمــة ل ـك ــرة ال ـي ــد أول ــى
خـ ـ ـط ـ ــوات الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة عـ ـل ــى لـ ـق ــب ك ــأس
ال ـي ــد ب ـعــد تــأه ـلــه لـ ـل ــدور ربـ ــع الـنـهــائــي
فــي الـبـطــولــة ،اثــر ف ــوزه المستحق على
ال ـن ـصــر بـنـتـيـجــة  ،27-35ب ـعــدمــا أنـهــى
الشوط األول  ،14 -18في المباراة التي
جمعت الفريقين أمس على صالة الشيخ
سعد العبدالله في صباح السالم ،ضمن
ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة م ــن ال ـ ــدور الـتـمـهـيــدي
للمسابقة.
وبـ ــذلـ ــك س ـي ـل ـت ـقــي الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي ،ي ــوم
الـجـمـعــة الـمـقـبــل ،مــع نـظـيــره الـقــادسـيــة
ال ــذي أط ــاح بــالـيــرمــوك أم ــس األول ،في
دور الثمانية.

القادسية وبرقان
وف ــي م ـب ــاراة أخ ــرى ج ــرت أم ــس األول

على صالة الشيخ سعد العبدالله ،ضمن
المجموعة الثانية من الــدور التمهيدي
ل ـل ـب ـطــولــة ،ح ـقــق ف ــري ــق ال ـق ــادس ـي ــة ف ــوزا
مستحقا على حساب اليرموك بنتيجة
 ،26-34كما انتزع برقان فوزا صعبا من
الصليبيخات بنتيجة  ،28-29وبذلك تأهل
الـفــريـقــان لـلــدور ربــع النهائي للبطولة،
بحيث يلتقي برقان مع السالمية ،الذي
نـجــح فــي االطــاحــة بخيطان أم ــس األول
أيضا  ،19-31بينما يلعب القادسية مع
الفائز من لقاء كاظمة والنصر.

العربي والجهراء
وي ـخ ـت ـت ــم ال ـ ـيـ ــوم الـ ـ ـ ــدور ال ـت ـم ـه ـيــدي
ل ـل ـكــأس ب ــإق ــام ــة م ـب ــارات ـي ــن ع ـلــى صــالــة
الشيخ سعد العبدالله في صباح السالم
ضـمــن المجموعة األو ل ــى ،حـيــث يلتقي

وأظهر االتحاد القطري
ل ـل ـع ـبــة دعـ ـم ــه فـ ــي ات ــاح ــة
الفرصة الكاملة لالتحاد
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ـ ـ ــي الس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة
"خليجي  "25اثر اعتذاره
رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــا التـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ك ـ ــأس
الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي ع ــن
ع ــدم اس ـت ـضــافــة الـبـطــولــة
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررة ن ـ ـهـ ــايـ ــة ال ـ ـعـ ــام
ا لـ ـج ــاري او م ـط ـلــع ا ل ـع ــام
المقبل كدولة بديلة.
وت ــاب ــع ب ـن ـي ــان "ات ــوق ــع
ان اال سـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوع ا ل ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل
س ـي ـش ـهــد زي ـ ـ ــارة مــرت ـق ـبــة
ل ـ ــوف ـ ــد مـ ـ ــن ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد كـ ــأس
الـخـلـيــج لـمــديـنــة الـبـصــرة
(ج ـن ــوب الـ ـب ــاد) لــاطــاع
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت وال ـب ـن ــى
الـتـحـتـيــة ح ـيــث تـتــواصــل
ت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرات م ـ ـ ـب ـ ـ ـكـ ـ ــرة
الس ـت ـق ـبــال هـ ــذا الـ ـح ــدث"،
موضحا" :نستطيع القول
لقد قطعنا اكثر من نصف
ال ـ ـم ـ ـسـ ــافـ ــة ع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد
استضافة خليجي ."25

في الرابعة والنصف عصرا العربي مع
ال ـج ـه ــراء ،ويـلـيـهــا ف ــي ال ـســادســة مـســاء
مباراة الشباب مع التضامن.
في المباراة األولى ،يتطلع العربي إلى
االطاحة بمنافسه الجهراء والتأهل لدور
الثمانية في البطولة ،طمعا في المنافسة
ع ـلــى ل ـقــب ال ـب ـطــولــة لـتـحـسـيــن نـتــائـجــه،
ب ـعــد ح ـصــولــه ع ـلــى ال ـمــركــز ال ـثــالــث في
الدوري الممتاز هذا الموسم ،وذلك عبر
بوابة الجهراء الطامح إلبعاد االخضر
والصعود للمرحلة التالية في البطولة
رغم انه يدرك مدى صعوبة اللقاء.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،يطمح فريقا
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب وال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن إلـ ـ ـ ــى ت ـح ـس ـيــن
صــورتـيـهـمــا ه ــذا الـمــوســم ومــركــزيـهـمــا،
وال ـص ـع ــود إلـ ــى دور ال ـث ـمــان ـيــة ،سـعـيــا
لتعويض تــأخــرهـمــا فــي دوري الــدرجــة
االولى.

أحمد حامد

اط ـ ـ ـمـ ـ ــأن الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـف ـن ــي
للفريق االول لكرة القدم بنادي
الكويت على جاهزية جميع
الالعبين استعدادا لمواجهات
دوري  stcالـمـمـتــاز ،وشهدت
الـمـبــاراة الــوديــة للفريق أمــام
الـ ـتـ ـض ــام ــن وال ـ ـتـ ــي حـسـمـهــا
األبيض بنتيجة  ،4-2مشاركة
جميع الالعبين الموجودين
ب ــالـ ـت ــدريـ ـب ــات وم ـن ـه ــم رامـ ــي
بدوي ،وطالل الفاضل اللذان
ك ــان ــا ي ـعــان ـيــان اإلصـ ــابـ ــة في
الفترة الماضية ،كما شارك في
المباراة سامي الصانع العائد
من صفوف األزرق بعد مواجهة
المنتخب السعودي.
وينتظر الـكــويــت انضمام
الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن ال ـ ــدولـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن مــن
المنتخبين األول واألولمبي
للدخول في أجــواء مواجهات
الممتاز ،حيث تنتظر الفريق
مواجهة من العيار الثقيل أمام
العربي في الجولة العاشرة.
ومن المقرر ان يضع الجهاز
الفني لألبيض برنامجا تدريبا
مكثفا لمواجهة ق ــرار تأجيل
الـ ــدوري الممتاز بما يضمن
الحفاظ على اللياقة البدنية
والذهنية لالعبين ،كما يتجه
الجهاز اإلداري لالتفاق على
مباراة ودية خالل فترة التوقف
ال ـحــال ـيــة ول ـح ـيــن اسـتـئـنــاف
المباريات الرسمية.

مصر تهزم جزر القمر برباعية
في ختام تصفيات أمم إفريقيا
محمد صالح يحمل شارة القيادة ألول مرة
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

حقق منتخب مصر فوزا كبيرا
على جــزر القمر برباعية نظيفة،
في المباراة التي جمعتهما مساء
أم ــس األول ،على اس ـتــاد القاهرة
الدولي بالجولة السادسة األخيرة
في المجموعة السابعة للتصفيات
الـ ـم ــؤهـ ـل ــة ألم ـ ـ ــم اف ــريـ ـقـ ـي ــا 2022
بالكاميرون ،وأحرز رباعية الفراعنة
م ـح ـم ــد ال ـن ـن ــي وم ـح ـم ــد شــريــف
ومحمد صالح (هدفان) في الدقائق
 15و 17و 21و 25على الترتيب.
بـهــذه النتيجة ،حسم منتخب

مصر ص ــدارة مجموعته منفردا،
بعد أن رفع رصيده إلى  12نقطة،
وتوقف رصيد جــزر القمر عند 9
نقاط بالمركز الثاني ،إال أنه تأهل
برفقة الفراعنة ،ثم كينيا في المركز
الـثــالــث بــرصـيــد  7ن ـقــاط ،وتــوغــو
نقطتين فقط.
وحـ ـم ــل ص ـ ــاح شـ ـ ـ ــارة قـ ـي ــادة
الفراعنة ألول مرة بعد خروج عمرو
السولية في الشوط الثاني ،حيث
كان من المفترض أن يرتدي محمد
النني الشارة وفقا لألقدمية ،إال أنه
تنازل عنه لنجم ليفربول.
ك ـم ــا تـ ـع ــرض ص ـ ــاح ل ـمــوقــف

محرج بعدما فوجئ بالتفاف عدد
كبير مــن األش ـخــاص حــولــه عقب
نهاية المباراة اللتقاط صور معه،
رغ ــم أن ال ـم ـبــاراة ب ــدون جماهير،
بـسـبــب تـفـشــي ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
حيث بدا واضحا أن نجم ليفربول
غاضبا رغم تنفيذه رغبة الجمهور،
وذلـ ــك ل ـتــأخــر األمـ ــن ف ــي حمايته
وإخراجه من الملعب ،وتنذر هذه
الواقعة بأزمة جديدة بينه وبين
مـســؤولــي ات ـحــاد ال ـكــرة المصري
"الـجـبــايــة" بسبب ســوء التنظيم
والسماح بوجود هذه األعداد داخل
االستاد.

فرحة العبي المنتخب المصري
من جانبه ،أبدى المدير الفني
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب الـ ـمـ ـص ــري ح ـســام
البدري ارتياحه بظهور تجانس
ب ـيــن الــاع ـب ـيــن ع ـلــى ع ـكــس ما
حدث في مباراة كينيا الماضية،
مضيفا في المؤتمر الصحافي
أن الفوز الكبير على جزر القمر
يـحـمــل رس ــال ــة ق ــوي ــة للجميع

ب ــأن الـفــريــق يسير فــي الطريق
الصحيح.
وت ــاب ــع الـ ـب ــدري" :أهـ ــم مكاسب
اللقاء حصول عدد كبير من الوجوه
الجديدة على الفرصة ،إضافة إلى
إحــراز صالح هدفين ،وتقدمه في
قائمة هدافي المنتخب المصري
الـتــاريـخـيـيــن ،وجميعنا نــريــد أن

يتخطى حسام حسن نجم الفراعنة
السابق ويصبح األول في القائمة".
ويحتل ص ــاح الـمــركــز الثاني
فــي تــرتـيــب هــدافــي مـصــر ،بعدما
وصل إلى  43هدفا ،وتخطى حسن
الشاذلي العب الترسانة األسبق،
بينما يـتــربــع ح ـســام حـســن على
عرش القائمة بـ 69هدفا.
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إنكلترا تسعى الستغالل
غياب ليفاندوفسكي
تسعى إنكلترا إلى استغالل
غياب ليفاندوفسكي عن
منتخب بالده بولندا ،عندما
يتواجهان اليوم في الجولة
الثالثة من التصفيات األوروبية
المؤهلة لمونديال قطر
.2022

فرنسا تختبر
البوسنة في
الجولة الثالثة من
التصفيات المؤهلة
للمونديال

ح ـت ــى م ــع غـ ـي ــاب ن ـج ــم ن ــادي
بايرن ميونيخ األلماني روبــرت
ليفاندوفسكي بــداعــي اإلصــابــة،
ف ـ ــإن م ـ ـبـ ــاراة ب ــولـ ـن ــدا وإن ـك ـل ـت ــرا
ستكون واحدة من أبرز مواجهات
ال ـجــولــة الـثــالـثــة م ــن التصفيات
األوروبية المؤهلة لمونديال قطر
ً
ً
 ،2022والتي ستشهد أيضا نزاال
ً
فرنسيا مع البوسنة.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى،
يستضيف رجال غاريث ساوثغايت
المنتخب البولندي من دون هدافه
ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي ال ـ ـ ـ ــذي ت ـع ــرض
لإلصابة في ركبته اليمنى خالل
م ـبــاراة فريقه ضــد أنـ ــدورا األحــد،
بـعــدمــا سـجــل هــدفـيــن مــن ثالثية
نظيفة لفريقه ،قبل أن يخرج في
ً
الدقيقة  ،63ما قد يدفعه أيضا إلى
الـغـيــاب عــن رب ــع نـهــائــي مسابقة
دوري أبطال أوروب ــا أمــام باريس
سان جرمان الفرنسي.
ل ـكــن ذلـ ــك يـخـضــع الحـتـمــالـيــة
تماثله إلــى الشفاء ،والمقدرة من
ً
"خ ـم ـســة إلـ ــى ع ـش ــرة أي ـ ـ ــام" وف ـقــا
لالتحاد البولندي لكرة القدم.
و يـعــا نــي المنتخب البولندي
ً
غيابات عدة أيضا بسبب جائحة
ك ــوفـ ـي ــد ،19-ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـح ــارس
ل ــوك ــاس س ـك ــوروب ـس ـك ــي ،الع ــب
الوسط ماتيوش كليتش ،الوسط
المدافع غريغوش كريتشوفياك،
والمدافع كميل بياتكوفسكي.
وبالتالي ،قد يكون المنتخب
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي فـ ــي وضـ ـ ــع أفـ ـض ــل،
ً
خصوصا بعد فوزه األخير األحد
في ألبانيا (-2صفر) بفضل تألق
ً
ه ـ ــاري ك ــاي ــن ال ـ ــذي س ـجــل هــدفــا
وصنع آخــر ،في سعيه النتصار

سلة أخبار
ابن شقيق كارلوس سليم
ناد إسباني
يعتزم رئاسة ٍ

العبو المنتخب اإلنكليزي خالل مباراة سابقة
ثــا لــث تواليا بعد خماسيته في
مــرمــى س ــان مــاريـنــو فــي الجولة
اإلفتتاحية.
وفي المجموعة الرابعة ،تتوجه
فرنسا بطلة العالم والمزهوة بفوز
خ ــارج أرض ـهــا عـلــى كــازاخـسـتــان
(-2صفر) في الجولة الثانية ،بعد
تـعــادل مخيب أمــام أوكــرانـيــا 1-1
ف ــي مـسـتـهــل دفــاع ـهــا ع ــن لقبها،
إلـ ــى ال ـبــوس ـنــة ع ـلــى أرض إدي ــن
ً
دجيكو وميراليم بيانيتش ،سعيا
ً
النتصار ثان تواليا.
وحـ ــافـ ــظ "ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوك" ب ـف ــوزه ــم
ً
األح ـ ــد ع ـلــى سـجـلـهــم خــال ـيــا من
ً
ال ـخ ـســارة لـلـمـبــاراة ال ـ ــ 15تــوالـيــا
فــي المسابقات الرسمية مــع 12
فوزا مقابل  3تعادالت ،وذلك منذ

هــزيـمـتـهــم األخـ ـي ــرة أم ـ ــام تــركـيــا
ب ـهــدف ـيــن نـظـيـفـيــن ف ــي  8يــونـيــو
.2019
وع ـ ـ ــادل ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـفــرن ـســي
رقما قياسيا خاصا به بين عامي
 1990و 1991بفوزه للمرة السابعة
تواليا خارج ملعبه.
فــي المقابل ،تسعى غريمتها
ً
أوكرانيا التي فرضت عليها تعادال
على "ستاد دو فرانس" في افتتاح
الجولة األولــى ،إلى فوز أول أمام
كــازاخ ـس ـتــان ،بـعــدمــا سقطت في
فخ التعادل بالنتيجة ذاتها أمام
فنلندا األحد.

ألمانيا ومقدونيا الشمالية
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة،

تستضيف ألمانيا التي فازت بأول
مباراتين ،مقدونيا الشمالية التي
ستشارك للمرة األولى في تاريخها
في كأس أوروبا في يونيو المقبل.
وتسعى ألمانيا إلــى مواصلة
انطالقتها القوية فــي التصفيات
بفوزها خارج ملعبها على رومانيا
ً
-1صفر األحد ،بعدما حققت فوزا
ً
ع ــري ـض ــا ع ـلــى اي ـس ـل ـنــدا بثالثية
ن ـظ ـي ـفــة فـ ــي م ـس ـت ـهــل م ـش ــواره ــا
األسبوع الماضي.
ً
وفي الثالثة ،تأمل إيطاليا أيضا
في تحقيق فوز ثالث على التوالي
في ليتوانيا ،بعدما عــادت األحد
ب ـف ــوز مـسـتـحــق ع ـلــى مضيفتها
بـلـغــاريــا -2صـ ـف ــر ،بـعــد أول على
إيرلندا الشمالية بالنتيجة ذاتها.

حققت إيطاليا أمــام ليتوانيا
انتصارها ال ــ 20بقيادة مدربها
روبــرتــو مانشيني مقابل سبعة
تعادالت وخسارتين.
لـ ـك ــن م ـن ـت ـخ ــب الـ ـ ــ"أتـ ـ ـس ـ ــوري"
سيفتقد لخدمات ال عــب الوسط
ماركو فيراتي المصاب ،والمدافع
أليساندرو فلورنتسي المرهق،
بحسب ما أشــارت وسائل إعالم
محلية.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ـحــل كــوســوفــو
ضيفة على إسبانيا في منافسات
المجموعة الـثــانـيــة ،فــي مواجهة
ريــاضـيــة بطعم الـسـيــاســة ،إذ إن
ً
مدريد ال تعترف رسميا بالدولة
ً
التي كانت سابقا مقاطعة صربية.
وكــان منتخب "ال روخــا" أفلت

فـ ــي م ـ ـبـ ــاراتـ ــه األخ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن فــخ
مضيفه الجورجي وقلب تخلفه
إل ـ ــى ف ـ ــوز ق ــات ــل  1-2األح ـ ـ ــد فــي
تيبيليسي ،بعد تعثر مفاجئ مع
اليونان  1-1في الجولة األولى.
وفـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـس ــادس ــة،
تستقبل النمسا التي قدمت أداء
ً
متواضعا األحــد رغــم أنها قلبت
تخلفها إلى فوز أمام مضيفتها
ج ـ ـ ــزر ا ل ـ ـ ـفـ ـ ــارو ( ،)1-3م ـن ـت ـخــب
ً
الدنمارك الذي فرض نفسه رقما
ً ّ
ص ـع ـب ــا ب ــدك ــه ش ـب ــاك مــولــداف ـيــا
بثمانية أهداف نظيفة.
وفي المجموعة نفسها ،سيكون
ً
االنتصار حتميا لالسكتلنديين
أمام جزر الفارو ،بعد تعادلين مع
النمسا  2-2وإسرائيل .1-1

حصل إدموند كوري سليم،
ابن شقيق الملياردير
المكسيكي كارلوس
سليم ،أحد أثرياء العالم،
على الحد األدنى من
الضمانات الالزمة لخوض
انتخابات رئاسة نادي ريال
سوسييداد خيمناستيكا
دي توريالبيجا ،الذي
يلعب في دوري الدرجة
الثالثة اإلسباني .وأبلغ
النادي اإلسباني أعضاءه
ومشجعيه ،من خالل بيان،
أن اثنين من المرشحين
للرئاسة قد جمعا -مبدئيا
حيث لم يتم التحقق من
التوقيعات بعد من قبل
المجلس االنتخابي -الحد
األدنى المطلوب للترشح وهو
 61توقيعا ،وهو ما يسمح
لهما بالترشح على رئاسة
النادي .وسيتحقق المجلس
االنتخابي من التوقيعات
التي جمعها كال المرشحين،
وإذا استمر كالهما في
السباق ،فستبدأ الحملة
االنتخابية اليوم .وتستمر
هذه الحملة حتى يوم الجمعة
الموافق  9أبريل ،قبل يومين
من إجراء االنتخابات يوم
األحد  11أبريل.
(إفي)

مارسيليا يدرس معاقبة
ليروال وباليردي

بنزيمة يخضع للمحاكمة في أكتوبر مارسيلو ينضم للتدريبات الجماعية
سيمثل الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة نجم ريال مدريد اإلسباني أمام
محكمة في فرساي بين  20و 22أكتوبر المقبل بتهمة "التواطؤ بمحاولة االبتزاز"
بشريط جنسي عام  2015لزميله السابق ماتيو فالبوينا ،بحسب ما أفاد مكتب
المدعي العام في المدينة وكالة فرانس برس أمس.
ً
ويواجه المهاجم البالغ  33عاما عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة
قدرها  75ألف يورو ،في القضية التي ُيحاكم فيها أربعة رجال آخرين بتهمة
ً
محاولة االبتزاز ،إذ يحاكم أحدهم أيضا بتهمة خيانة األمانة.
ُ
ويتهم بنزيمة بتحريضه فالبوينا على دفــع مبلغ من المال
للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له ،وقد اعترف
األول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.
ً
يستند الملف خصوصا إلــى مناقشة جــرت فــي أكتوبر
 2015بين الرجلين في كليرفونتان ،مركز تدريبات منتخب
الديوك ،التي ُيزعم أن بنزيمة أوضح خاللها أنه يمكنه أن
ً
ّ
يعرف فالبوينا على "شخص ثقة" ،وفقا لما قاله األخير
في جلسة االستماع ،لمساعدته على "التعامل" مع أي نشر
محتمل للشريط.
ً
وسيحدد القضاء مــا إذا كــان هــذا الحديث ناجما عن
نصيحة ودية أو ضغوط مؤذية.

ع ــاد ن ــادي ري ــال م ــدري ــد اإلس ـبــانــي أمــس
األول للتدريبات الجماعية بعد أن حصل
الفريق على راحــة لمدة  3أيــام ،حيث شارك
الظهير األيسر البرازيلي مارسيلو بصورة
طبيعية بعد الصورة العائلية التي نشرها
وتسببت فــي حــالــة مــن الـجــدل عبر وسائل
التواصل االجتماعي ،في الوقت الذي واصل
داني كارباخال التدريبات الفردية في إطار
برنامجه التأهيلي.
وحسبما أشارت مصادر من داخل النادي
الملكي لــوكــالــة "إف ــي ،:ســافــر مارسيلو إلى
فالنسيا ألس ـبــاب شخصية ،وك ــان الـنــادي
على علم بها.
وت ـس ـبــب ظ ـه ــور ال ـن ـجــم ال ـب ــرازي ـل ــي رفـقــة
عائلته عـلــى أحــد شــواطــئ مــديـنــة فالنسيا
دون تطبيق اإلجــراء ات االحترازية الخاصة
بالحماية من فيروس كورونا المستجد ،في
حالة من الجدل الكبير.
وب ـع ـي ــدا ع ــن ح ــال ــة ال ـج ــدل وت ـصــري ـحــات

بعض السياسيين واإلجـ ــراء ال ــذي اتخذته
شرطة المدينة ضد الــاعــب ،عــاد مارسيلو
لتدريبات فريقه داخل مدينة "بالديبيباس"
ال ــري ــاض ـي ــة بـ ـص ــورة طـبـيـعـيــة ت ـحــت ق ـيــادة
الفرنسي زين الدين زيدان.
وكان زيدان منح الالعبين غير الدوليين
راحة ثالثة أيام منذ الجمعة حتى األحد ،قبل
أن يعود الفريق اليوم للتدريبات استعدادا
للمباريات القوية التي سيخوضها الفريق
خــال أبــريــل الـمـقـبــل ،ومـنـهــا مــواجـهـتــا ربــع
نـهــائــي األب ـط ــال أم ــام لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي،
وبينهما "كالسيكو األرض" أمام برشلونة.
عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،واص ـ ـ ـ ــل ظ ـه ـي ــرا
اليمين داني كارباخال وألبارو أودريوثوال
ت ــدري ـب ــات ـه ـم ــا ال ـتــأه ـي ـل ـيــة داخـ ـ ــل ال ـم ـل ـعــب،
ويـقـتــربــان مــن ال ـعــودة للفريق خ ــال األي ــام
القليلة المقبلة ،وقد يظهران في مباراة إيبار
يوم السبت المقبل على ملعب "ألفريدو دي
ستيفانو".

يدرس نادي أوليمبيك
مارسيليا فرض عقوبات
تأديبية على الالعبين بول
ليروال وليوناردو باليردي،
بعد أن تم تحديد هويتيهما
من قبل الشرطة في حفل
غير قانوني في بادالونا
(إسبانيا) ،حسب ما أفادت
مصادر من النادي الفرنسي
لـ"إفي" أمس .وقالت المصادر
"من الممكن" أن تكون هناك
عقوبة ،لكنها تجنبت الكشف
عن مزيد من التفاصيل
حول الموضوع .وبحسب
صحيفة "ال بروفانس"
المحلية ،فإن المدير الفني
للفريق ،األرجنتيني خورخي
سامباولي ،لم يرق له سلوك
العبيه على اإلطالق.

مارسيلو

بارتي وأوساكا إلى ربع نهائي «ميامي» «تريبل  -دابل» لوستبروك وهاردن
تأهلت كل من المصنفتين االولــى االسترالية
آشلي بارتي ،والثانية اليابانية ناومي أوساكا
الــى ربــع نهائي دورة ميامي األميركية في كرة
المضرب ،أولى دورات الماسترز ألف نقطة لدى
الرجال ،وثانية دورات األلف نقطة لدى السيدات،
بــإقـصــائـهـمــا الـبـيــاروسـيــة فـيـكـتــوريــا أزاريـنـكــا
المصنفة اولى عالميا سابقا ،والبلجيكية إليز
مرتنس السادسة في الدورة.
وع ـبــرت بــارتــي عـلــى حـســاب أزاري ـن ـكــا بثالث
مجموعات  1-6و 6-1و.2-6
وتواجه بارتي ،التي أنقذت كرة لحسم اللقاء
ل ـص ــال ــح كــري ـس ـت ـي ـنــا ك ــوت ـش ــوف ــا ل ـت ـف ــوز ب ـثــاث
مجموعات في الــدور الثاني ،البيالروسية أرينا
سابالينكا السابعة الفائزة بسهولة على التشيكية
ماركيتا فوندروسوفا التاسعة عشرة  1-6و.2-6
وبلغت الدور ذاته أوساكا الثانية بتغلبها على
مرتنس السادسة عشرة عالميا  3-6و.3-6
وتلتقي أوساكا ،في الدور المقبل مع اليونانية
م ــاري ــا س ــاك ــاري ال ـ ـ ــ 23ال ـف ــائ ــزة ب ـص ـعــوبــة على
االمـيــركـيــة جيسيكا بـيـغــوال ال ـ ــ 29بنتيجة 4-6
و 6-2و.)6-8( 6-7

وقلبت األوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة
تأخرها بالمجموعة االولى أمام التشيكية بترا
كفيتوفا التاسعة إلى فوز  6-2و 5-7و.5-7
كما أقصت الكندية بيانكا أندرييسكو نظيرتها
االسبانية غاربينيي موغوروسا في مباراة مثيرة
ً
 ،3-6 ،3-6 ،6-3لتضرب موعدا في ربع النهائي مع
مواطنة االخـيــرة س ــارة سوريبيس ت ــورو ،التي
أنهت مشوار التونسية أنس جابر المصنفة 27
بثالث مجموعات  6-4و-6صفر و.6-1
عند الرجال ،تغلب الكرواتي مارين شيليتش
على اإليطالي الشاب ابــن ال ـ  19عاما لورنتسو
مــوسـيـتــي  3-6و 4-6فــي  74دقـيـقــة ،وتــأهــل الــى
ثمن النهائي.
وضرب شيليتش في الدور التالي موعدا مع
الروسي أندري روبليف الرابع والفائز بسهولة
على المجري مارتون فوسوفيتش  2-6و.1-6
وب ـخــاف شيليتش ،لــم يـكــن تــأهــل اليوناني
س ـت ـي ـفــانــوس تـسـيـتـسـيـبــاس ال ـثــانــي س ـه ــا ،إذ
اضطر لخوض  3مجموعات للتخلص من منافسه
الياباني كي نيشيكوري  3-6و 6-3و.1-6

تألق نجما واشنطن ويزاردز
راسـ ــل وس ـت ـب ــروك ،وبــروك ـلـيــن
نتس جيمس ه ــاردن بتحقيق
كل واحد منهما "تريبل  -دابل"،
وقـ ـ ــادا فــريـقـيـهـمــا ل ـل ـفــوز على
إنــديــانــا بــاي ـســرز ومينيسوتا
ً
تـمـبــروولـفــز تــوالـيــا فــي أمسية
حطما خاللها األرقام القياسية
أمس األول ،في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى ،وعـلــى
م ـل ـع ــب "ك ــابـ ـيـ ـت ــال وان أريـ ـن ــا"
حقق وستبروك  35نقطة و21
ت ـم ــري ــرة ح ــاس ـم ــة ،ه ــي األع ـلــى
في مسيرته ،و 14متابعة وقاد
فريقه للفوز على ضيفه بايسرز
.124-132
وهي الـ "تريبل  -دابل" الـ 162
فــي مسيرة وسـتـبــروك ،والـ ـ 16
بقميص ويــزاردز ،محققا رقما
قياسيا في موسم واحــد خالل

وستبروك
 38م ـ ـبـ ــاراة ف ـق ــط خ ــاض ـه ــا مــع
فريقه الجديد.
وه ــو ال ـف ــوز ال ـثــانــي تــوالـيــا
لــويــزاردز وتـقــدم للمركز ال ـ 12
في المنطقة الشرقية (،)28-17
خلف تــورونـتــو راب ـتــورز الــذي
خسر لـلـمـبــاراة الثالثة تواليا

تمثال ألغويرو في ملعب االتحاد
أعلن نــادي مانشستر سيتي أنــه سيتم وضــع تمثال شرفي
للمهاجم سيرخيو أغويرو بالقرب من ملعب االتحاد.
ً
وسيرحل أغويرو " 32عاما" عن النادي الصيف المقبل بعد 10
سنوات قضاها في صفوفه.
وسيضع النادي تمثال هدافه التاريخي بجوار التماثيل القائمة
لفينسنت كومباني وديفيد سيلفا.
كما سيكرمه النادي في آخر مباراة في الموسم أمام إيفرتون على
ملعب االتحاد حين يعود الجمهور للمدرجات بعد رفع الحكومات
للقيود القائمة بسبب جائحة كورونا في مايو.
من جانبه ،أكد أغويرو عقب إعالنه الرحيل عن ناديه مانشستر
ً
سيتي اإلنكليزي بنهاية الموسم الـجــاري ،أنــه "مستعد تماما"
للتحديات المقبلة التي تنتظره بعد أن يغادر إنكلترا.
وكتب "كــون" أغويرو عبر حسابه على شبكة (تويتر) "عندما
تنتهي الرحلة في مكان ما ،ترتفع األحاسيس بشكل أكبر".
وأضاف "لدي أحاسيس ومشاعر كبيرة ممزوجة بالفخر بشأن
اللعب لمصلحة مانشستر سيتي لمدة وصلت إلى عشر سنوات،
وهو شيء غير اعتيادي لالعب محترف مثلي وفي سني اآلن".
ً
وأوضح صاحب الـ 32عاما" :عشر سنوات مع تحقيق الكثير
من اإلنـجــازات ،وخــال تلك الفترة أصبحت الهداف التاريخي
لمانشستر سيتي ومحاط بأشخاص ومشجعون يحبون هذا

ً
النادي حقا ،وهؤالء األشخاص سيبقون في قلبي لألبد".
وأردف "أتيحت لي الفرصة لالنضمام لمانشستر سيتي
في فترة إعادة بناء الفريق عام  2011وحقبة جديدة ،بينما
ً
كنت محاطا بالعديد من زمالئي الجدد في الفريق ،ثم أصبحنا
أحد أقوى الفرق في العالم".
من جانبها ،قررت إدارة متصدر البريمييرليغ تكريم
الــاعــب فــي آخــر مـبــاراة للفريق فــي الموسم على
ملعب (االتحاد).
وانضم أغويرو لصفوف السيتي في 2011
ً
قادما من أتلتيكو مدريد ،ومنذ تلك اللحظة
بــات أحــد أبــرز الالعبين في تاريخه ،بل
وأصبح الهداف التاريخي له برصيد
ً
 257هدفا.
كما توج أغويرو مع السيتي بـ13
ً
لقبا بواقع  4في البريمييرليغ ،ولقب
في كأس االتحاد اإلنكليزي ،و 5في
كأس الرابطة ،و 3في كأس الدرع
الخيرية.
(إفي)

أمــام ديترويت بيستونز -104
.118
وفي نيويورك ،سجل هاردن 38
نقطة ومرر  13كرة حاسمة والتقط
 11متابعة ،في مباراة الفوز على
ا لـضـيــف مينيسوتا تمبروولفز
.107-112

وه ــي ال ـ ـ "تــريـبــل  -دابـ ــل" ال ـ ـ 12
لـ ـه ــاردن ف ــي  32مـ ـب ــاراة ف ـقــط مع
نـتــس ،متساويا مــع نجم الفريق
السابق جايسون كيد صاحب الرقم
القياسي لهذا اإلنجاز في موسم
واحد ،وقد حققه مرتين لكنه احتاج
إلى  80و 51مباراة تواليا.
وف ـ ــي يـ ــوتـ ــا ،ق ـ ــاد ال ـفــرن ـســي
رودي غ ــوب ـي ــر ب ـت ـس ـج ـي ـلــه 18
نقطة و 17متابعة و 4صــدات
فــري ـقــه ي ــوت ــا جـ ــاز ل ـل ـفــوز على
كليفالند كافالييرز ،75 - 114
معززا أفضل سجل في الدوري
وصدارته للمنطقة الغربية مع
 35فوزا و 11هزيمة.
وع ـلــى غ ــرار يــوتــا ،تــابــع لــوس
أنجلس كليبرز سلسلة انتصاراته،
محققا فوزه السادس تواليا على
حساب ميلووكي باكس .105 - 129

مباريات اليوم

أغويرو

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:00

أرمينيا  -رومانيا

beINSPORTS en1

9:45

البوسنة  -فرنسا

Beinsports xtra2

9:45

أوكرانيا  -كازاخستان

beINSPORTS HD4

9:45

اليونان  -جورجيا

beINSPORTS HD1

9:45

اسبانيا  -كوسوفو

beINSPORTS PR3

9:45

المانيا – مقدونيا الشمالية

beINSPORTS PR2

9:45

ليشتنشتاين  -ايسلندا

beINSPORTS HD2

9:45

ليتوانيا  -ايطاليا

Beinsports xtra1

9:45

ايرلندا الشمالية  -بلغاريا

beINSPORTS en2

9:45

النمسا  -الدنمارك

beINSPORTS HD6

9:45

اسكتلندا – جزر فارو

beINSPORTS en3

9:45

أندورا  -المجر

beINSPORTS HD3

9:45

إنكلترا  -بولندا

beINSPORTS PR1

مانشيني يطالب بزيادة
قوائم المنتخبات

عبر روبرتو مانشيني مدرب
إيطاليا عن مساندته لفكرة
زيادة قوائم المنتخبات في
بطولة أوروبا لكرة القدم
لمواجهة احتماالت إصابة
الالعبين بفيروس كورونا.
ومن المقرر إقامة البطولة في
 12مدينة مختلفة في الفترة
بين  11يونيو و 11يوليو
بعد أن تأجلت من العام
الماضي بسبب الجائحة.
وسيعلن مدربو المنتخبات
تشكيالتهم التي تتألف من
ً
 23العبا لكن مانشيني طالب
بتغيير اللوائح لمواجهة
انتشار الفيروس عبر القارة.
وقال لشبكة راي "زيادة
ً
القوائم إلى  25أو  26العبا قد
ً
ً
يكون شيئا جيدا ألن الموسم
ً ً
كان صعبا جدا.

كومبوال قد يغيب
 4أسابيع لإلصابة
أكد مصدر في نادي روما
المنافس في دوري الدرجة
األولى اإليطالي لكرة القدم
أن المدافع ماراش كومبوال
سيغيب لفترة قد تصل إلى
أربعة أسابيع بسبب إصابة
في الركبة .وأصيب الالعب
ً
البالغ عمره  21عاما بالتواء
وتمزق بسيط في غضروف
بالركبة اليمنى خالل اللعب
مع منتخب بالده ألبانيا
وسيغيب لفترة تتراوح بين
ثالثة وأربعة أسابيع.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

عن أي دستور
يتحدثون؟

أ .د .غانم النجار

ً
ً
منذ بداية العمل بالدستور ،قبل  ٦٠عاما تقريبا ،لم تمض حقبة إال
ً
ً
ً
وفيها أزمــة سياسية ،صغيرة أحيانا وكبيرة أحيانا أخــرى ،بــدءا من
صدور قوانين تتعارض مع الدستور ،وأزمة ديسمبر  ،١٩٦٤واستقالة
 ٨نــواب ،وحــل المجلس البلدي ،والتالعب بنتائج االنتخابات ،١٩٦٧
واستقالة عدد من النواب الفائزين ،وحل المجلس حال غير دستوري
صيف  ،١٩٧٦بعد إشادة الحكومة بالتعاون مع المجلس ،ومحاولة تنقيح
الدستور األولى  ،١٩٨٠وتغيير الدوائر االنتخابية من  ١٠إلى  ،٢٥ومحاولة
ً
تنقيح الدستور مرة أخرى  ،١٩٨٢وحل المجلس حال غير دستوري ،١٩٨٦
وإيجاد المجلس الوطني ،ورفــض ذكر الدستور في المؤتمر الشعبي
أكتوبر  ١٩٩٠أثناء الغزو ،واإلصرار على عودة المجلس الوطني ،وحقبة
التسعينيات وما تالها معروفة للجميع في العبث بالدستور.
بالطبع تتحمل السلطة ال ــوزر األكـبــر فــي كــل ه ــذا ،وتتحمل القوى
ً
السياسية والنواب وزرا أقل بقدر ما لديهم من صالحيات.
ً
الخالصة أننا كمواطنين ،نريد مخرجا يعيد االستقرار السياسي
واإلنجاز .بالنسبة للحكومة فإن موازين القوى بيدها وبإمكانها تحريك
ً
ما تشاء ومن تشاء ،وقد انفردت بالقرار كليا ،دون شراكة برلمان أو غيره،
مدة قاربت السنوات العشر (من  ١٩٧٦إلى  ١٩٨١ومن  ١٩٨٦إلى )١٩٩٢
فماذا كانت النتيجة؟
هل حققت اإلدارة الحكومية المنفردة إنجازات ذات قيمة ،أم أدت إلى
ً
ً
تراجع في كل المؤشرات؟ وهل شهدنا تقدما ملحوظا في شؤون البالد
والعباد؟ هل انخفض الفساد أم هو في ازدياد ،وعلى رؤوس األشهاد؟
الوضع الحالي ليس حالة تاريخية ،بل تكرار ممل ألزمــات مكررة،
هو وضع ال يسر أي إنسان حريص على مصلحة بلده ،تراجع على كافة
المستويات .والحكومة هي المسؤول األول ،ألنها ذات الصالحية األكبر،
إال أن الوجه اآلخر للعملة هو المجلس والنواب ،فهم شركاء بدرجتهم،
في الفساد التشريعي والتناقض بالمواقف ،فتجدهم يطالبون بالحريات
ويحاربونها في نفس الخطاب.
نظامنا الديمقراطي مثقوب حتى النخاع ،ودستورنا هو حد أدنى،
وبحاجة إلى تطوير ،وهذا االختالل نتج عنه سوء إدارة وفساد وغياب
رؤية ،ال هو لمصلحة الحكومة وال لمصلحة الناس ،والنواب ليسوا خير
من يمثل الناس ،وهكذا اعتدنا وخبرنا التجربة.
إن لم تتجاوب السلطة مع حالة انعدام الثقة المنتشرة بين الناس
كحالة رهاب مرضي ،وتحاول عالجها ،فال جدوى من االستمرار ...إن لم
تتجاوب السلطة مع نواب مخلصين في تعديل حالة االنكسار العامة،
فــا ج ــدوى مــن الـحــديــث ،وهــي فــي أحـســن حالتها "آن ألبــي حنيفة أن
يمد رجليه" ،وفي أسوأ حاالتها مقولة سعد باشا "غطيني يا صفية،
مافيش فايدة".

درايش

ً
رجاء ...تالحقوا الموضوع
دكـ ـت ــورة ف ــي جــام ـعــة ال ـكــويــت ُمـ ـص ـ َّـرة على
ً
االمتحان الورقي بدال من "أون الين"  ،Onlineوال
بأس في ذلك ،مادام يراعي االشتراطات الصحية،
ومادامت لوائح الجامعة تبيح ذلك...
تجر ذلك االختبار
تلك األستاذة الجامعية لم ِ
داخل أسوار الحرم الجامعي ،إنما دعت الطلبة
للحضور إلى منزلها إلجراء االختبار...
دك ـت ــورة ثــانـيــة فــي الـمـعــاهــد التطبيقية،
م ـقــررهــا م ـط ـلــوب ل ـل ـت ـخــرج ،واح ـت ـك ــرت ذلــك
المقرر لفترة  5سـنــوات ،بحيث ال يستطيع
أي عضو هيئة تدريس آخر تدريسه ،وبذلك
ال مجال لحرية االختيار للطلبة!
هــذه الــدكـتــورة لــم تكلف حالها بااللتزام

د .ناجي سعود الزيد

بفتح برنامج تيمز  teamsإلجراء االمتحان
ف ــي ال ـم ــوع ــد ال ـم ـح ــدد ،وت ــأخ ــرت ف ــي إج ــراء
االختبار ساعة وخمسة وأربعين دقيقة مع
إلحاح الطلبة واتصاالتهم المتكررة!
ً
ـال أبـ ــدا،
ل ــم تـعـتــذر ع ــن ال ـتــأخ ـيــر ،ول ــم ت ـب ـ ِ
واستمرت بتقديم االمتحان "أون اليــن" بعد
التأخير ،وعاقبت الطالبات اللواتي فوجئن
ً
برسوب  %٩٠منهن عقابا لهن ،ألنهن لم يقمن
بتذكيرها بموعد االمتحان...
أعلم أن هناك من ال يريد أن يصدق
هذه األخبار ،لكن هذا ما نشرته أكثر
من صحيفة ال مصلحة لها بنشر مثل
هـ ــذه ال ـت ـصــرفــات وال ـس ـلــوك ـيــات غير

المقبولة ،وبالطبع غير المعقولة!
ً
ً
مما يجعلنا نطرح تساؤال منطقيا :هل هناك
ً
فعال تعليم عالي في الكويت؟ بل هل هناك أي
ً
تعليم "واطي" أو عالي عموما؟!
األغلبية من أعضاء هيئة التدريس ملتزمون
وج ــادون فــي واجـبــاتـهــم ،رغ ــم ال ـظ ــروف ،ولكن
مثل تلك السلوكيات الخاطئة تـســيء ُ
لسمعة
المؤسسات التعليمية والعاملين بها.
كـ ــل مـ ــا ن ــأم ـل ــه هـ ــو اإلص ـ ـ ــاح ع ـل ــى جـمـيــع
مستويات التعليم ،والقضاء على هذا التسيب
والهدر في مقدرات المعلمين والطلبة ،وإال فإن
الكارثة تنتظر الكويت خالل فترة وجيزة ،وليس
ً
باإلمكان أبدا إعادة البناء.

ّ
وضاح

سفينتنا الجانحة

nashmi22@hotmail.com

ّ
ن ــزل ــوه ــا ال ـج ــون وارت ـك ـس ــت ب ـ ـ طينه

مـ ــا مـ ــداهـ ــا حـ ـت ــى ق ــول ــة "يـ ـ ــا م ـع ـيــن"
م ـ ـثـ ــل ط ـ ـ ّـي ـ ــب بـ ــال ـ ـص ـ ـفـ ــاة م ـچ ـت ـف ـي ـنــه
والـحـبــل مـطــوي عـلــى ضـلــوعــه متين
ّ
الـ ـ ـس ـ ــاس ـ ــل ن ـ ـ ــازل ـ ـ ــه ت ـ ـثـ ــقـ ــل إي ــديـ ـن ــه
وح ــاش ــري ـن ــه مـ ــن يـ ـس ــار وم ـ ــن يـمـيــن
ا لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــراع ا ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــود ذاك مـ ـن ــز لـ ـيـ ـن ــه
والـ ـخـ ـش ــب م ـ ـشـ ــروخ ل ـل ـن ــاظ ــر يـبـيــن
ّ
ّ
عـ ــل ـ ـتـ ــچ يـ ـ ــا ال ـ ـجـ ــان ـ ـحـ ــه ع ـ ــل ـ ــه دف ـي ـن ــه
وم ـ ــا ي ـف ـي ــد الـ ـط ــب ب ــالـ ـج ــرح ال ــدف ـي ــن
الـ ـل ــه أق ـ ـ ــوى ح ــاب ـس ـي ـن ــچ يـ ــا سـفـيـنــه
وامـ ـنـ ـع ــوا ح ـت ــى وص ـ ـ ــول ال ـف ــازع ـي ــن
َ
ال ع ـت ــب ل ـل ــي وقـ ـ ــف وأوف ـ ـ ــى ب ـ ـ َدي ـن ــه
والـ ـعـ ـه ــد مـ ــا ي ـن ـم ـحــي ب ـق ـل ــب األم ـي ــن
ول ـ ــو يـ ـ ــدور ال ــوق ــت وت ـ ـعـ ـ ّـدي سـنـيـنــه
ال ــزم ــن ي ـح ـفــظ أس ــام ــي الـمـخـلـصـيــن

ُ
قطة تسعف شبرقها إلى المستشفى
إعادة ترتيب أوراق الوطن ()10 - ٣
أوراق الحكومات المتعاقبة
نحن بحاجة جادة وملحة وصادقة إلى إعادة
قـ ــراء ة أوراق ال ــوط ــن وتــرتـيـبـهــا ،فـقــد أضــاعـنــا
ً
وأضاع البلد معنا ،حقا ،سلوك بعثرة األوراق
وربما حرقها.
أو خلطها أو إهمالها أو تمزيقها
ّ
فهناك أخطاء وتراجعات كبيرة بحق الوطن،
تكشفها قراءة أوراق الوطن ،ارتكبتها أو ساهمت
فيها جميع األطراف ،عن علم ودراية وإدراك ،أو
بسذاجة ،وقد ُس ِت َر ْت
من دون علم أو بال قصد ،أو
ّ
حقائقها بمسلك غير حميد ،تمثل بالمجاملة
ً
ً
ً
أحيانا ،أو بالتغافل أحيانا ،وبالتحالفات أحيانا
ً
ثالثة ،أو بتفريط متعمد أحيانا أخرى.
ف ـقــد ع ــاش ــت ال ـك ــوي ــت م ـع ــان ــاة حـقـيـقـيــة ألن
تكوين الحكومة في معظم األحيان غير متوافق
م ــع أح ـك ــام ال ــدس ـت ــور وات ـج ــاه ــات ــه الـمـخـتـلـفــة،
ول ـعــل األزم ـ ــة ال ـم ـب ـكــرة ال ـتــي أفـ ــاق الـكــويـتـيــون
ّ
على إرهاصاتها في ديسمبر  ،1964كانت هزة
سياسية مبكرة للعودة إلــى المسار الصحيح
فــي تشكيل الـحـكــومــات بــالـكــويــت ،فـقــد جــاء ت
هذه الحكومة مكونة من عدد من التجار الذين
لديهم أعمال تجارية مباشرة ،بالمخالفة ألحكام

المادة  131من الدستور ،األمر الذي دفع أعضاء
مجلس األمة إلى التداعي لالنسحاب من جلسة
أداء ّالحكومة القسم الدستوري أمام المجلس،
وتمخض عن ذلك أول أزمــة دستورية أدت إلى
ّ
حل الحكومة وإعادة تشكيلها.
وال يزال السائد حتى اليوم أن يأتي تشكيل
الحكومة برئاسة أحــد أبـنــاء األس ــرة الحاكمة،
وه ــو خ ـيـ ٌ
ـار – وإن لــم يـنــص الــدسـتــور صــراحــة
عـلــى ع ــدم ج ــوازه – إال أن ــه ال يـتــواكــب وأحـكــام
ً
الــدسـتــور ،خصوصا مــا أوردت ــه الـمــادة  ٥٦من
الدستور وتعقيب المذكرة التفسيرية بشأنها،
بل هناك محاوالت لتحصين رئيس الوزراء من
المساءلة ،لكونه من أسرة الحكم ،وقد ّ
تفرع عن
ذلك أن سادت لوقت طويل حال الجمع بين والية
العهد ورئاسة الوزراء ،دون أن يكون لهذا الجمع
ٌ
سند في النظام الدستوري الكويتي ،وقد أحدث
ً
هــذا الجمع اخ ـتــاال فــي كيفية مـســاء لــة رئيس
ً
الــوزراء في الوقت الــذي ُيحتمل أن يكون أميرا
ًّ
وليا للعهد.
في المستقبل ،لكونه
ومن مظاهر الخلل في تكوين الحكومة إضفاء
ل ـقــب س ـمــو ع ـلــى رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ف ــي مـحــاولــة
التنزيه لــه وتجنيبه المساء لة السياسية من

أ .د .محمد المقاطع
قبل البرلمان ،كما أن التشكيل الحكومي على
ً
مــدى  37حكومة متعاقبة ،لــم يلتزم يــومــا من
ً
األيام بتقديم برنامج سياسي فوري ،عمال بنص
المادة  98من الدستور ،أو تم تقديمه في مرات
نادرة على التراخي بعد شهور طويلة ،وكل ذلك
ّ
مرده أن الدستور لم يقرر تصويت المجلس على
برنامج الحكومة في أول جلسة ،كما هو الشأن
في األنظمة البرلمانية.
ً
ومــن مظاهر الخلل للحكومة أيـضــا ،أنها ال
ّ
تشكل مــن أغلبية برلمانية ،وهــو النمط الــذي
دعت إليه المادة  56من الدستور ،والتي تكملها
المادة  57الشتراطها إعادة تشكيل الحكومة بعد
كل انتخابات عامة.
وأوضحت المذكرة التفسيرية للدستور أن
سكوت الدستور عن اإللــزام بوجود أغلبية من
األعضاء كوزراء ،ال يعني التخلي عن الحكومة
ّ
البرلمانية التي قررها الدستور ،إال أن الواقع
ً
ســاده  -واقعيا  -تعيين عضو أو عضوين من
ً
المجلس بالحكومة لضمان سالمتها دستوريا
ً
بعيدا عن الحكومة البرلمانية.
وال شك في أن تلك المظاهر جعلت الحكومة
ب ـ ــا غ ـ ـطـ ــاء س ـ ـيـ ــاسـ ــي ،ل ـ ـعـ ــدم دع ـ ـ ــم األغ ـل ـب ـي ــة

البرلمانية ،األمر الذي وضعها في مهب الريح
أم ــام ال ـعــواصــف الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تـطـيــر معها
الـحـكــومــة بـ ُـمــدد قـصـيــرة ،مـمــا أورث حــالــة من
ُ
الالاستقرار الوزاري ،ولم تجد محاوالت تأمين
األغلبية بتحالفات هشة أقيمت على أساس من
المحاصصة والترضيات السياسية بالتوزير
ب ــا بــرنــامــج وب ــا تـحــالــف حـقـيـقــي وب ــا عمق
ً
نيابي استنادا ألغلبية حقيقية ،وال يستثنى
ُ
من هذا النمط إال حكومة عام ّ ،1992التي ولدت
بالتحالف مع كتلة األغلبية آنذاك ،لكنها لم تكن
حكومة برنامج سياسي بقدر ما كانت حكومة
استقرار مؤقت.
وفي ضوء ما سبق من مظاهر ومالحظات،
ّ
فإن إعادة ترتيب أوراق الوطن بشأن الحكومات
ُ
ً
ّ
ّ
التي ستشكل مستقبال أمـ ٌـر ملح ،لضمان نهج
ح ـكــومــي ج ــدي ــد وت ـ ّ
ـوج ــه يـعـتـمــد ع ـلــى الـعـمــق
النيابي إن أردنا لتجربتنا الديمقراطية النجاح
االستقرار ،أما ترك األمور
ولنظامنا البرلماني
ّ
ً
هـ ـك ــذا ،وع ـل ــى ال ـب ــرك ــة ،ف ــإن ــه ل ــن ي ـج ــدي ن ـف ـعــا،
ً
وستبقى الحكومة مكشوفة سياسيا ومشلولة
ً
تنفيذيا ،وستستمر حــال بعثرة أوراق الوطن
بحكوماته الهزيلة.

لم تأكل منذ سنوات وأصيبت بـ «كورونا» ...ولدت توأمين
ف ــي ح ــادث ــة وصـفـهــا البعض
ب ـ ــ"ال ـ ـم ـ ـع ـ ـجـ ــزة" ،وضـ ـع ــت امـ ـ ــرأة
ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،تـ ـبـ ـل ــغ  40ع ــام ــا،
توأمين.
وفي التفاصيل التي أوردتها
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،
ونقلها موقع سكاي نيوز أمس،
أن م ـ ــاري وي ـل ـيــامــز ت ـعــانــي من
م ــرض غــامــض أصـيـبــت بــه قبل
 10سنوات أثناء زيــارة لتركيا،
يحرمها من تناول الطعام مثل
اآلخرين.
وتتغذى ويليامز حاليا عبر
األنـبــوب ،األمــر الــذي يجعل من
حياتها جحيما.
وإضافة إلى مرضها ،تجاوز
ع ـمــر ال ـس ـي ــدة ال ـبــري ـطــان ـيــة 40
عـ ــامـ ــا ،م ـم ــا دف ـ ــع األطـ ـ ـب ـ ــاء إل ــى
االعتقاد بأنها غير قــادرة على
اإلن ـج ــاب ،لـكــن ويـلـيــامــز نسفت
هــذا االعتقاد من أســاســه ،ال بل
وضعت توأمين ال واحدا.
وذكرت الصحيفة البريطانية
أن ال ـس ـي ــدة ت ــرك ــت األطـ ـب ــاء في
ح ـ ــال ـ ــة ذه ـ ـ ـ ـ ــول ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا كـ ــانـ ــوا
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وفيات
سعاد محمد عبدالله العباد

أرملة حمد إبراهيم النخيالن
 68عاما ،شيعت ،ت99620820 ،99488822 :

حمود عبدالله العلي الشايجي

 91عاما ،شيع ،ت67000156 ،99444009 ،97890009 :

فاطمة محمد محمود غلوم

 32عاما ،شيعت ،ت99616868 ،66423000 :

منيرة هالل دغيليب الجذع

أرملة مشاري صالح صالل العتيبي
 68عاما ،شيعت ،ت66211993 :

ي ـحــاولــون ال ـعــام الـمــاضــي دون
جدوى البحث عن عالج للمرض
الغريب الذي تعاني منه.
وي ـ ـش ـ ـبـ ــه الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرض أع ـ ـ ـ ــراض
اإلنفلونزا لكنه أخطر بكثير ،إذ
ال تستطيع أكل الطعام أو شرب
الماء كما بقية البشر .والمفاجأة
ك ــان ــت أن ـه ــا ح ــام ــل وبـ ـت ــوأم في
األسبوع الـ.18
ووضعت المرأة التوأمين في
يـنــايــر الـمــاضــي ،وكــانــا بصحة
ج ـي ــدة ،وك ـ ــان ذلـ ــك أم ـ ــرا صعبا
ومحيرا ،فكيف يتم انتقال الغذاء
من جسدها إلــى الجنين ،وهي
التي تتناول الطعام عن طريق
أنبوب.
وم ـ ـمـ ــا زاد ف ـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــراب ـ ــة أن
ويـلـيــامــز أنـجـبــت الـتــوأمـيــن عن
طريق عملية قيصرية ،وكانت
ف ــي ح ـي ـن ـهــا م ـصــابــة ب ـف ـيــروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،وذك ـ ـ ـ ـ ــرت" :ل ـ ـقـ ــد ك ــان
األم ــر مـفــاجــأة كـبـيــرة ومـعـجــزة
فــي الــوقــت نـفـســه" ،وبــاتــت اآلن
أكـثــر أم ــا فــي مـحــاربــة الـمــرض
الغامض الذي تعانيه.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

حظيت قـطــة ّ
أم بتعاطف
ً
واســع ،أخيرا ،بعدما ظهرت
فــي مقطع فـيــد يــو تنفطر له
الـقـلــوب ،وهــي تحمل بفمها
م ــول ــوده ــا الـ ـم ــري ــض ،وه ــو
مــا يسمى "الـشـبــرق" ،صوب
ً
المستشفى ،أمال في العثور
على من ّ
يمد يد المساعدة.
وذكرت صحيفة ديلي ميل
البريطانية ،فــي تقرير نقله
موقع سكاي نيوز ،أمس ،أن
هــذه القطة حملت مولودها
ال ـ ـمـ ــريـ ــض إل ـ ـ ــى م ـس ـت ـش ـفــى
فـ ــي م ـق ــاط ـع ــة كـ ــارابـ ــاغـ ــار،
ب ـم ـح ــاف ـظ ــة إزمـ ـ ـي ـ ــر ،ج ـنــوب
البالد.
ورص ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـق ـ ـطـ ــع فـ ـي ــدي ــو
مـ ــرتـ ــادي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى وه ــم
يطلبون من بعضهم البعض

أن ي ـف ـس ـحــوا ال ـط ــري ــق أم ــام
القطة األم.
في غضون ذلك ،تم تقديم
الـطـعــام وال ـم ــاء للقطة التي
ً
جاءت إلى المستشفى بحثا
عن عالج لمولودها المريض.
وق ــال ــت إحـ ـ ــدى مــوظ ـفــات
المستشفى إن القطة جاء ت
ً
ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،تـ ــزام ـ ـنـ ــا مــع
بـ ـ ــدء الـ ـعـ ـم ــل ،وظ ـ ـلـ ــت ت ـم ــوء
ً
ً
وقـتــا طــويــا حتى تسترعي
االنتباه.

فنيطل سحلي محمد الديحاني

 86عاما ،شيع ،ت90000539 :

عائشة أحمد محمود ماتقي

أرملة عبداللطيف محسن العباسي
 94عاما ،شيعت ،ت99138188 ،99638188 :

منصور جمعة جوهر شهاب

 55عاما ،يشيع التاسعة والنصف من صباح اليوم ،ت55998855 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:20

العظمى 28

الشروق

05:40

الصغرى 15

الظهر

11:52

ً
أعلى مد  01:23صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

ً
 01:32ظ ـ ـ ـ ـ ـ ــهرا

المغرب

06:05

ً
أدنى جزر  07:50صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:23

 08:24م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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