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الثانية

القرار يدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل ويستمر حتى  ٢٢الجاري
والمقاهي
خدمة توصيل المطاعم ً
ومراكز التسوق إلى الـ  3فجرا
فهد تركي

• مد فترة المشي داخل المناطق إلى العاشرة
ً
• التسوق داخل «التعاونيات» حتى الـ  12ليال بـ «الباركود»

في خطوة تتناغم مع االنخفاض
الـنـسـبــي إلص ــاب ــات «كـ ــورونـ ــا» ،قــرر
مجلس الــوزراء أمس االستمرار في
تطبيق حـظــر الـتـجــول الـجــزئــي في
ال ـب ــاد ،م ــع تقليصه ســاعــة أخ ــرى،
ل ـي ـص ـب ــح  10سـ ـ ــاعـ ـ ــات ،لـ ـيـ ـب ــدأ مــن
ً
السابعة مساء حتى الخامسة فجرا،
على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ

ً
اعـتـبــارا مــن الخميس المقبل حتى
 22الجاري.
وص ـ ــرح رئ ـي ــس م ــرك ــز ال ـتــواصــل
الـحـكــومــي ،الـنــاطــق الــرسـمــي باسم
الحكومة ط ــارق الـمــزرم بــأنــه سيتم
السماح خالل شهر رمضان المبارك
بخدمة توصيل المطاعم والمقاهي،
ومــراكــز تسوق الـغــذاء حتى الثالثة

ً
فـ ـج ــرا ،م ــع م ــد ال ـف ـتــرة الـمـخـصـصــة
ل ـم ـم ــارس ــة ريـ ــاضـ ــة ال ـم ـش ــي داخـ ــل
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ـق ـ ــط ،دون
استخدام السيارات أو غيرها ،حتى
ً
العاشرة مساء ،مشددا على ضرورة
االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــال ـض ــواب ــط واإلج ـ ـ ـ ــراءات
الصحية االحترازية.
وأشار إلى أنه سيحظر ،خالل تلك

ال خروج من المنافذ البرية والبحرية
إال للمواطنين أصحاب الماشية

الفترة ،الخروج من المنافذ الحدودية،
ال ـب ــري ــة وال ـب ـح ــري ــة ،إال لـلـمــواطـنـيــن
أص ـح ــاب ال ـمــاش ـيــة ال ـم ــوج ــودة عبر
ال ـم ـن ــاف ــذ ،وم ــراف ـق ـي ـه ــم م ــن ال ـع ـمــالــة
الـمـنــزلـيــة ،بـعــد أن يـقــدمــوا مــا يثبت
ً
ملكيتهم لتلك ا لـمــا شـيــة ،فـضــا عن
المقيمين المغادرين فقط.
أمــا عــن التسوق داخــل الجمعيات

التعاونية واألســواق الموازية ،فذكر
أن ــه سيتم الـسـمــاح بــه حـتــى الثانية
ع ـشــرة م ــن مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ،ع ـلــى أن
ي ـك ــون ذلـ ــك ب ـن ـظــام ح ـجــز ال ـمــواع ـيــد
المسبق (ال ـبــاركــود) ،وهــي الموافقة
التي علمت «الجريدة» ،من مصادرها،
أن ـه ــا جـ ــاءت ب ـن ــاء ع ـلــى تــوص ـيــة من
اتحاد الجمعيات االستهالكية.

نواب :تأجيل ًاالستجوابات باطل
ً

اقتصاديات

بورصة الكويت ّ
تقر
ً
توزيع  8ماليين دينار أرباحا
٠٩
عن 2020
«هيئة األسواق» تلزم
عبدالمحسن شهريان برد
 17.66مليون دينار
١٠
لماذا ينقل العالم بضائعه
على متن مدن عائمة؟ ١١

اعتبروه قرارا فاقد السند ووأدا ألهم أداة رقابية
●

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

ً
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرارا ل ــاعـ ـت ــراض ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ع ـل ــى قـ ـ ــرار تــأج ـيــل
استجوابات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
إلى ما بعد دور االنعقاد الثاني ،والذي اتخذه مجلس األمة
في جلسته غير المسبوقة الثالثاء الماضي ،والتي شهدت
ً
مقاطعة  30نائبا لها ،تقدم نــواب بتعديالت على الالئحة
الداخلية تمنع الحكومة من التصويت على أي قرار يتعلق
باالستجوابات.
وعبر حسابه على «تويتر» ،نشر النائب مساعد العارضي
صــورة لسجل االستجوابات المقدمة والموثقة على موقع
مجلس األمة ،والتي غاب عنها استجوابه ،الذي قدمه لرئيس
الوزراء بجلسة َ
القسم.
ً
وقـ ــال ال ـع ــارض ــي ،ف ــي تـصــريــح أمـ ــس« :ق ــدم ــت اسـتـجــوابــا
للرئيس الخالد ولم ُيدرجه رئيس مجلس األمة على جدول
أعمال أول جلسة تالية حتى اآلن ،وهذا يعد مخالفة صريحة
ً
ّ
لنص المادة  135من الالئحة الداخلية» ،متوعدا« :والله إن كل
محاوالتك غير الدستورية لن تحمي حليفك».
وأكــد أن «قــرار المجلس بشأن تأجيل استجوابات رئيس
ً
الــوزراء باطل دستوريا ،وال سند له من الالئحة والدستور،
ولن نقبل أن يتم التعامل بهذه الطريقة مع أهم أداة 02

الشايع :مناقصات مشروع جنوب
صباح األحمد العام الحالي

 31مليون دينار موجودات «المركزي» من الذهب
بحساباته ...ومليار بحسبة «الميزانيات» البرلمانية!

ّ
نبهت لجنة الميزانيات والحساب
ال ـخ ـتــامــي ال ـبــرل ـمــان ـيــة ب ـنــك الـكــويــت
المركزي إلى الصعود الكبير للعمالت
الــرقـمـيــة ،مـمــا يـنــذر بسحب ً البساط
من البنوك المركزية ،موصية بإطالق
حـمـلــة إعــام ـيــة لـلـتــوعـيــة بالمسائل
المتعلقة بهذه العمالت.
وبحسب ما ورد في بيان اللجنة،
فإن «المركزي» أبلغها أنه رغم انتشار
هـ ــذه ال ـع ـم ــات ،فـ ــإن م ـع ـظــم ال ـب ـنــوك
الـمــركــزيــة ،مــا زال ــت تحظر تــداولـهــا،
ـص
لـ ـع ــدم احـ ـت ــوائـ ـه ــا عـ ـل ــى ًخ ـصــائـ ّ
الـعـمــات الــرسـمـيــة ،مبينا أن ــه حــذر

المؤسسات المالية من التعامل بها،
غير أنــه ال يملك سلطة على األفــراد
بهذا الشأن.
وذك ــر الـبـيــان أن قيمة مــوجــودات
«المركزي» من الذهب تبلغ  31مليون
دينار ،لكنها ال تعكس القيمة العادلة
لهذه الموجودات؛ ألن ذلك ُب ِن َي على
مرسوم صادر سنة ّ ،1978
ثبت قيمة
ً
سعر أونصة الذهب عند  12.5دينارا
بينما يتجاوز سعرها الحالي 500
ً
وبناء عليه فإن القيمة العادلة
دينار،
لـهــذه ال ـمــوجــودات تتخطى المليار
دينار.

وقال البيان إن «المركزي» أوضح
أن ت ـث ـب ـي ــت سـ ـع ــر أونـ ـ ـص ـ ــة ال ــذه ــب
م ـ ـمـ ــارسـ ــة مـ ـ ـت ـ ــداول ـ ــة ل ـ ـ ــدى الـ ـبـ ـن ــوك
ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة ،ك ـ ــي ال تـ ــؤثـ ــر ت ـق ـل ـبــات
س ـع ــر ال ـم ـع ــدن األصـ ـف ــر ع ـل ــى قـيـمــة
الموجودات.
وأضــاف أن البنك أكــد عــدم وجود
أي أثر مالي يترتب على إعادة تقييم
تلك الموجودات ،إال أن اللجنة أكدت
ضرورة إعادة تقييمها لتظهر قيمتها
العادلة ،واقترحت أن يكون ذلك عبر
وضع سعر متوسط ألونصة الذهب
بناء على السنوات العشر الماضية.

بايدن يسحب قوات ومعدات من الخليج

ً
توزيع  7آالف وحدة قريبا وال تأخير بالمدن السكنية

محليات

17

مقاتلة أميركية تقلع من على متن الحاملة «دوايت أيزنهاور» أمس األول فوق شرق المتوسط

هكذا أحرجت الصين إيران بتوقيع لبنان :نصرالله يفتح الباب أمام تشكيل
«اتفاقية ربع القرن»
حكومة ...لكن الطريق يمر بطهران
●
أكد كمال خرازي رئيس لجنة التخطيط للسياسة الخارجية
في مكتب المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي صحة الخبر
الخاص الذي نشرته «الجريدة» منذ نحو  6أشهر وكشفت فيه
أن بكين طلبت أن يكون التفاوض على وثيقة التعاون المشترك
ً
بينها وبين طهران لمدة  25عاما والتوقيع بحضور ممثل عن
المرشد إلى جانب وزارة الخارجية التي تمثل الحكومة.
وق ــال خـ ــرازي ،فــي دردش ــة مــع صحافيين زاروه فــي منزله
أمس األول لمعايدته بمناسبة عيد «النيروز» ،إنه بعد إلحاح
الصينيين على هذا المطلب ،تم تعيين علي الريجاني ،الرئيس
ً
ً
السابق لمجلس الشورى (البرلمان) ،مستشارا للمرشد ومسؤوال
عن متابعة الملف ،مما يعني أن كل مراحل وبنود هذا االتفاق
حظيت بإشراف المرشد بشكل مباشر.
وبعد ذلك بساعات ،كرر خــرازي هذه التصريحات02 ،

سفير بلجيكا :جهود
إنسانية كبيرة للكويت
حول العالم

دوليات

نتيجة الملوثات الناجمة عــن عوامل
متعددة.
وف ـ ــي ج ـ ـ ــردة ب ـي ـئ ـيــة ش ــامـ ـل ــة ،أع ـلــن
األحـمــد ،خــال مؤتمر صحافي أمــس،
منظومة مخصصة للراغبين 02

طهران  -فرزاد قاسمي

الثانية

«التربية» :الدوام في
رمضان يبدأ 9:30
واالبتدائي 12

•  5دنانير لكل رحلة صيد فيه و 10لزيارة المحميات
• تدوير النفايات دون المطلوب ويضيع األراضي
وصــف المدير الـعــام للهيئة العامة
للبيئة الشيخ عبدالله األحمد الوضع
البيئي داخــل جــون الكويت بـ «الهش»

الكويت وجنوب إفريقيا
توقعان اتفاقية إلنشاء
لجنة تعاون مشتركة

٠٧

«البيئة» :وضع جون الكويت هش
●

الثانية

16

تــوقــع وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون اإلس ـك ــان شايع
الـشــايــع طــرح أول ــى مناقصات مـشــروع جنوب
مــدي ـنــة ص ـب ــاح األح ـم ــد هـ ــذا الـ ـع ــام ،ب ـعــدمــا تم
االنتهاء من مخططاتها.
وقــال الشايع ،خالل لقائه أهالي المنطقة أمس،
إنــه تم توزيع  17ألــف وحــدة ،وهناك  7آالف أخرى
ً
س ـتــوزع قــري ـبــا ،بــاإلضــافــة إل ــى ط ــرح  4مناقصات
للبنية التحتية ،وال تأخير بالمدن السكنية٠٣ .

عادل سامي

الجابر :استمرار الحظر
حتى انخفاض اإلصابات

●

بيروت  -منير الربيع

«ك ــل م ــن يـنـتـمــي ل ـم ـحــور ال ـم ـقــاومــة ،جــاهــز
للوصول إلى حلول وتسويات معينة ،تجعلنا
نعبر من هذه المرحلة الصعبة» ،هذا ما قاله
األم ـيــن ال ـعــام لـ ـ «ح ــزب ال ـلــه» حـســن نـصــرالـلــه،
متطور في توقيته
موقف
مساء أمس األول ،في
ٍ
ٍ
ومضمونه.
إشارة نصرالله إلى «محور المقاومة» تعني
أن كالمه ال ينطبق على «حزب الله» وحلفائه
ال ـم ـح ـل ـي ـيــن فـ ـق ــط ،ب ــل ك ــل «قـ ـ ــوى ال ـم ـمــان ـعــة»،
ً
وهــذا يعني أيضا أن هناك مفاوضات تجري
ً
بين إي ــران وق ــوى أخ ــرى ،خـصــوصــا الــواليــات
المتحدة ،في ملفات متعددة.

مــوقــف نـصــرالـلــه يـمـ ِّـهــد لفتح الـطــريــق أمــام
تفضي إلى عقد تسويات محلية،
مفاوضات قد
َّ َ
وقد تجلى هذا النفس أكثر لدى مقاربته ملف
تشكيل الحكومة ،إذ دعــا إلــى إلقاء الخالفات
ً
جانبا والذهاب إلى التأليف.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذا ال ـ ـ ـكـ ـ ــام ي ـ ــؤك ـ ــد ن ـ ـصـ ــرال ـ ـلـ ــه ح ــاج ــة
ً
«حـ ــزب ال ـل ــه» إل ــى تـشـكـيــل حـكــومــة تـضــع ح ــدا
للتدهور الكبير ،ويستعيد من خاللها الحزب
م ـشــروع ـي ـتــه ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى إنـ ـج ــاز ت ـســويــة بين
مختلف القوى ترضى عنها القوى الدولية.
ً
وفــي هــذا اإلط ــار ،كــان الفـتــا دعــوة السفيرة
األمـيــركـيــة ،بعد زيــارتـهــا لرئيس الجمهورية
ً
مـيـشــال ع ــون قـبــل أي ــام ،إل ــى تـســويــة كـثـيــرا ما
طالب بها الفرنسيون.
02

«الصحة العالمية»
تنتقد بطء حملة التلقيح
في أوروبا

رياضة

١٨

استئناف دوري
 stcالممتاز  ١٣الجاري

ةديرجلا

•
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رسالة لألمير من رئيس جنوب إفريقيا
تسلمها الخالد من الوزيرة باندور

الخالد مستقبال وزيرة العالقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا
استقبل سمو رئيس مجلس ال ــوزراء الشيخ
صباح الخالد ،وبحضور وزير الخارجية وزير
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء الشيخ د .أحمد
الناصر ،في قصر السيف ،أمس ،وزيرة العالقات
الــدولـيــة وال ـت ـعــاون بجمهورية جـنــوب إفريقيا
الـصــديـقــة نــالـيــدي بــانــدور والــوفــد الـمــرافــق لها
بمناسبة زيارتها للبالد.

وتسلم سموه خــال اللقاء رســالــة خطية من
رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة سيريل
رامافوزا إلى صاحب السمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد.
حضر المقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون
إفريقيا السفير عبدالحميد الفيلكاوي.

www●aljarida●com

الجابر :استمرار الحظر حتى انخفاض اإلصابات

ً
عقد اجتماعا مع مسؤولي «الطيران المدني» ونقل لهم تقدير القيادة السياسية
أكــد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
ال ــدف ــاع ال ـش ـيــخ ح ـمــد ال ـج ــاب ــر ،اس ـت ـمــرار
الحظر الـجــزئــي ،خــال المرحلة المقبلة
حتى تنخفض أرقــام اإلصابات بفيروس
«ك ـ ــورون ـ ــا» ،خ ـص ــوص ــا م ــع دخ ـ ــول شـهــر
رمضان المبارك.
وق ـ ــال ال ـج ــاب ــر ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــه خــال
اج ـت ـمــاعــه م ــع م ـس ــؤول ــي اإلدارة الـعــامــة
للطيران المدني في مطار الكويت ،أمس ،إن
«التجمعات من أسباب ارتفاع اإلصابات،
وف ــي رم ـضــان سـتــزيــد ،وتــوصـيــاتـنــا إلــى
مجلس الوزراء اإلبقاء على الحظر الجزئي،
مع تعديل وتقليل ساعات الحظر».
وأضاف أن قطاع الطيران المدني يعتبر
من القطاعات االستراتيجية التي تسهم
في نجاح خطط التنمية ،وبناء اقتصاد
وط ـنــي ق ــوي يــدعــم ال ــرؤي ــة المستقبلية
الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ،مشيرا
إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـق ـط ــاع ي ـخ ـلــق فـ ــرص عمل
جديدة للشباب من خالل عملية التطوير
وال ـتــوســع ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا الـحـكــومــة في
هذا القطاع.
وأوضح أن ما تشهده البالد من تطور
في سوق الطيران يأتي متزامنا مع الخطط
الحكومية التي تهدف إلــى تعزيز قــدرات
وإمـكــانــات هــذا القطاع المهم والحيوي،
وذلــك من خــال افتتاحها لمبنى الركاب

الجابر خالل زيارته لإلدارة العامة للطيران المدني أمس
(تي  ،)4وعملها القائم على إنجاز وتنفيذ
مبنى مطار الكويت الدولي الجديد (تي .)2
وأكـ ـ ـ ــد أن ه ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــاري ــع سـتـسـهــم
جـمـيـعـهــا ف ــي تـعــزيــز الـمـكــانــة الـمــرمــوقــة
والدور االقتصادي الحيوي للكويت ،وهو
ما يدفعنا بــدوره إلــى دعــم جهود اإلدارة
العامة للطيران المدني ،وتذليل مختلف
ال ـع ـق ـب ــات الـ ـت ــي ق ــد تـ ـع ــوق س ـي ــر عـمـلـيــة
التوسع والتطوير واالرتقاء فيها.
وذكر أن الدور المهم والحيوي للطيران
المدني والعاملين فيها يضع على عاتقنا
جميعا مسؤولية العمل بكل جد وإخالص

بشكل متواصل ،لتحقيق ما نطمح إليه
من آمال وأهداف وتطلعات تسهم بدورها
في إحــداث النقلة النوعية المرجوة لهذا
القطاع.

محل اعتزاز
ونقل الجابر تحيات وتقدير صاحب
ال ـس ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد ،وس ـمــو ول ــي عـهــده
األمين ،وسمو رئيس مجلس الوزراء على
ما تبذله «الطيران المدني» من جهد كبير
وعمل متميز هو محل اعتزاز ،خصوصا

في ظل الظروف الصحية الطارئة التي تمر
بها البالد والعالم أجمع من جراء انتشار
جائحة فيروس كورونا.
وأكد أهمية دعم وتشجيع العاملين في
هــذا القطاع ،وخلق بيئة العمل المالئمة
لـهــم لـكــي يــواص ـلــوا ج ـهــودهــم وتـمـيــزهــم
وعطاء هم لخدمة وطنهم الغالي وشعبه
الكريم.
وث ـ ّـم ــن ج ـه ــود اإلدارة ف ــي خ ــدم ــة هــذا
القطاع ،مؤكدا حرصه الدائم على متابعة
مختلف شــؤون عملها وتقديم كل صور
الدعم والمساندة لها.

الكويت وجنوب إفريقيا توقعان اتفاقية لجنة مشتركة سفير بلجيكا :جهود إنسانية
• عقدتا مباحثاث لتعزيز التعاون وإيجاد حل لألزمات في المنطقة وتداعيات «كورونا» كبيرة للكويت حول العالم
ّ
• الناصر :العالقات في ازدهار وتقدم مستمر بجميع المجاالت والمحافل الدولية

مراسم توقيع اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة بين الكويت وجنوب إفريقيا

نشيد بحكمة
الكويت واتزان
سياستها
الخارجية
وجهودها في
ترسيخ دعائم
حفظ األمن
والسلم بالمنطقة

باندور

وق ـعــت ال ـكــويــت وجـمـهــوريــة
جـنــوب إفــريـقـيــا ،أم ــس ،اتفاقية
بـ ـ ـش ـ ــأن ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون فـ ـ ــي إن ـ ـشـ ــاء
لـجـنــة مـشـتــركــة بـيــن الجانبين
ال ـ ـصـ ــدي ـ ـق ـ ـيـ ــن ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـع ـكــس
م ــدى ع ــزم الـبـلــديــن الصديقين
على تطوير العالقات الثنائية
وتوطيدها في جميع المجاالت
وعلى مختلف الصعد.
وال ـ ـت ـ ـقـ ــى الـ ـشـ ـي ــخ د .أح ـم ــد
ال ـنــاصــر ،فــي ديـ ــوان ع ــام وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وزيـ ـ ـ ــرة ال ـع ــاق ــات
الدولية والتعاون في جمهورية
ج ـ ـن ـ ــوب إفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا الـ ـص ــديـ ـق ــة
د .ن ــال ـي ــدي بـ ــانـ ــدور ،ف ــي إط ــار
الزيارة الرسمية التي تقوم بها
والوفد المرافق لها إلى الكويت.
وبحث الجانبان أطــر تعزيز
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة الــوث ـي ـقــة

نواب :تأجيل االستجوابات...

ً
رقــابـيــة» ،مستغربا عــدم إع ــان الـغــانــم ،فــي تصريحه ،إدراج
استجوابه على أول جلسة قادمة كما يفعل مع كل استجواب
يتسلمه« ،لكن لن نسمح بوأد أداة االستجواب تحت أي ذريعة».
مــن جهته ،قــال الـنــائــب مهند الـســايــر ،إن «جلسة الثالثاء
الـمــاضــي وصـمــة فــي تــاريــخ الـبــرلـمــان الـكــويـتــي ،إذ تضمنت
تجاوزات الئحية بالجملة ،وتحصينا غير دستوري لرئيس
ال ـ ـ ــوزراء ،وم ـحــاولــة تـعـطـيــل حـقــوقـنــا الــدس ـتــوريــة ،وتـحــويــل
ً
البرلمان إلى مجلس وطني جديد ،ولن نترك ذلك يمر» ،مؤكدا
أن «تأجيل استجواب لم ُيدرج على جدول األعمال انقالب على
الدستور».
وبــدوره ،قال النائب خالد العتيبي« :الدستور الذي أسسه
الرئيسان مــرزوق الغانم وصباح الخالد ،أنا أول المتمردين
عـلـيــه ،ف ـهــذا لـيــس بــدس ـتــور ،ب ــل عـبــث ب ـ ــإرادة األم ـ ــة ،وض ــرب
ً
بالدستور ،ولن نقبله ،وبيننا وبينهما الجلسة المقبلة» ،الفتا
إلــى أن «ق ــرارات الجلسة الماضية باطلة وال أثــر لها ،فنحن
أقسمنا على احترام الدستور ال انتهاكه».
وعبر تطبيق «كلوب هــاوس» ،اعتبر النائب د .عبدالعزيز
ً
الـصـقـعـبــي قـ ــرار تــأج ـيــل االس ـت ـج ــواب ــات م ـخــال ـفــا لـلــدسـتــور،
ً
متسائال« :وين صارت هذه يتم تأجيل استجوابات الرئيس
ً
ً
سنة ونـصـفــا؟» ،م ـشــددا على أن «مــا حصل مخالف لالئحة،
ً
ً
وتحديدا للمادتين  110و ،135وعليه يكون باطال ،وما ُبني
على باطل فهو باطل».
ولفت الصقعبي إ لــى أن التصويتين اللذين أخطأ فيهما
الغانم كانا برفع األيدي ،وهذه مخالفة ثانية للمادة  110من
الالئحة ،التي تنص ،بشكل واضح ،على أن التصويت يجب أن
يكون ً
نداء باالسم في حاالت محددة ضمنها التصويتات التي
تستدعي أغلبية خاصة.
إل ــى ذلـ ــك ،ق ــدم ال ـنــائ ـبــان ثــامــر ال ـســويــط وخ ــال ــد العتيبي
ً
اقـتــراحــا لمنع الـ ــوزراء مــن المشاركة فــي المسائل المتصلة
بــاالسـتـجــوابــات ،حتى ال يتم تعطيل الــرقــابــة الشعبية ،كما
ً
حدث مؤخرا.
٠٥

«البيئة» :وضع جون الكويت...
في الصيد بالجون من خالل حجز موعد على أال يتعدى عدد
ً
القوارب اليومية  200قارب برسم  5دنانير لكل منها ،موضحا
أن منصة الحجز ستطلق األسبوع المقبل ولــن يسمح بأكثر
ً
من  5مواعيد شهريا.

بيترز التقى الساير وثمن جهود «الهالل األحمر» بمساعدة الدول

الساير والسفير البلجيكي خالل الزيارة

والـمـتـيـنــة ال ـتــي تــربــط الـكــويــت
ب ـج ـم ـه ــوري ــة جـ ـن ــوب إف ــري ـق ـي ــا
واس ـ ـت ـ ـعـ ــراض أوج ـ ـ ــه ال ـت ـع ــاون
الوثيق بين البلدين الصديقين
في مختلف المجاالت وباألخص
ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
الحيوية.
ك ـمــا ت ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء ت ـبــادل
وجهات النظر حيال التطورات
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـس ــاحـ ـتـ ـي ــن
اإلقليمية والدولية والتي شهدت
ً
تطابقا في الــرؤى تجاه مجمل
مـلـفــاتـهــا إض ــاف ــة إلـ ــى مـنــاقـشــة
آلـ ـي ــات ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك في
سياق مواجهة تداعيات جائحة
كورونا (كوفيد  )19عالوة على
بحث آخر المستجدات المتعلقة
بالجهود الدولية الرامية نحو

إيجاد حل لألزمات في المنطقة.
وأش ــاد الـنــاصــر بـمــا يشهده
ال ـت ـعــاون الـثـنــائــي بـيــن الكويت
وجـ ـمـ ـه ــوري ــة جـ ـن ــوب إفــري ـق ـيــا
مــن ازده ـ ــار وت ـقــدم مستمر في
ً
مختلف الـمـجــاالت ،مثنيا على
ما توصل إليه التعاون المشترك
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ال ـص ــدي ـق ـي ــن فــي
جميع المحافل الدولية.

حكمة الكويت
م ــن جــان ـب ـهــا ،أع ــرب ــت وزي ــرة
الـ ـع ــاق ــات ال ــدولـ ـي ــة وال ـت ـع ــاون
ف ــي جـمـهــوريــة ج ـنــوب إفــريـقـيــا
ع ــن تـطـلـعـهــا ب ــاس ـت ـم ــرار نسق
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـت ـيــن ال ـق ــائ ــم بـيــن
البلدين الصديقين في مختلف
ال ـ ـم ـ ـج ـ ــاالت ،مـ ـشـ ـي ــدة ب ـح ـك ـمــة

وبينما كشف عن تقدم األعمال بشأن نقل اإلطــارات التالفة
ً
من موقع إرحية إلى السالمي والمقدرة بـ 45مليون إطار تقريبا،
أعلن األحمد موافقة الهيئة على دخول األفراد محمية الجهراء
الثرية بتنوعها اإلحيائي برسم  10دنانير عبر حجز موعد
ويشمل ذلك حضور خمسة أفراد ،وفي حال زيادة العدد يدفع
دي ـنــاران عــن كــل شخص إضــافــي ،على أن يعمم الــدخــول على
باقي المحميات.
وأشار إلى أن التعامل مع النفايات وتدويرها في الكويت دون
ً
المطلوب ،وال بد أن يكون بطريقة أفضل ،مضيفا أن عدم فرز
النفايات يتسبب في ضياع األراضي للردم.
٠٤

هكذا أحرجت الصين إيران بتوقيع...
في دردشة على تطبيق «كلوب هاوس» شارك فيها عدد كبير
من المسؤولين اإليرانيين بينهم وزير الخارجية محمد جواد
ظريف.
وكانت «الجريدة» كشفت أن ظريف طلب خالل زيارته لبكين
قبل نحو  6أشهر توقيع الوثيقة ،لكن بكين طلبت حضور ممثل
المرشد ،لضمان أال ينزلق االتفاق إلى زواريب الخالفات الحزبية
الداخلية اإليرانية وينال غطاء الرجل األول في البالد.
وكان الرئيس اإليراني حسن روحاني أثار منذ تسعة أشهر
غضب بكين عندما كشف عن المفاوضات حول هذه االتفاقية
ً
ً
في جلسة علنية للحكومة اإليرانية مما أثار لغطا كبيرا لم ينتهِ
إال بتدخل خامنئي ،بينما كانت تصر بكين على ضرورة إبقاء
ً
هــذه الخطوة سرية خاصة أنها كانت تخوض حربا تجارية
مع الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب ،وتريد تجنب أي
رد فعل أميركي.
وق ــال مـصــدر فــي مكتب روح ــان ــي ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن األم ــور
ً
انقلبت رأســا على عقب قبل أسبوعين ،إذ فوجئ المسؤولون
اإليرانيون ببكين تبلغهم عن زيارة مرتقبة لوزير خارجيتها
لطهران سيتخللها توقيع االتفاق.
وأضاف المصدر أن التقديرات األولية لدى أوساط الرئيس
ً
روحاني كانت أن التهديدات األميركية للصين ،خصوصا اتخاذ
ً
ً
الــرئـيــس الــديـمـقــراطــي جــو بــايــدن نهجا مـتـشــددا ضــدهــا على
عكس ما كان يتوقع بعض المحللين بأنه سيحول االهتمام إلى
موسكو ،دفعت الصينيين ،بعد فشل لقاء آالسكا بين البلدين،
إلى اتخاذ قرار بإعالن هذا االتفاق في إطار سياسة هجومية
جديدة مغايرة للدبلوماسية التقليدية الصينية المتحفظة،
ً
مشيرا في هــذا السياق إلــى المبادرة الخماسية التي أعلنها

ال ـ ـكـ ــويـ ــت واتـ ـ ـ ـ ـ ــزان س ـي ــاس ـت ـه ــا
الخارجية وبالجهود التي تقوم
ب ـهــا ف ــي تــرس ـيــخ دع ــائ ــم حفظ
األمن والسلم في المنطقة.
حضر اللقاء ومراسم التوقيع
نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة السفير
مجدي الظفيري ومساعد وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـم ــراس ــم
السفير ضاري العجران ومساعد
وزير الخارجية لشؤون إفريقيا
السفير عبدالحميد الفيلكاوي
ومساعد وزير الخارجية لشؤون
م ـك ـتــب ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الـسـفـيــر أي ـه ــم ال ـع ـمــر ومـســاعــد
وزيــر الخارجية لـشــؤون مكتب
وزيــر الخارجية السفير صالح
الـ ـ ـل ـ ــوغ ـ ــان ـ ــي وعـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن كـ ـب ــار
مسؤولي وزارة الخارجية.

أشاد سفير مملكة بلجيكا لدى البالد ليو بيترز،
أمس ،بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الكويت فى
مجاالت اإلغاثة ومختلف األنشطة اإلنسانية حول
العالم.
وثمن بيترز في تصريح لـ«كونا» عقب لقاء رئيس
مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر د .هالل الساير،
دور الجمعية فى إغاثة الشعوب المتضررة جراء
الـكــوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع اإلنسان
ً
والحد من معاناتها فضال عن جهودها المتميزة
فــي مــواجـهــة تــداعـيــات فـيــروس كــورونــا المستجد
«كوفيد.»19 -
وقال إنه تعرف خالل اللقاء على مجمل األنشطة
اإلنسانية للجمعية في أكثر من  104دول حول العالم
والمنظمات اإلنسانية والمساعدات األخيرة إلى كل
من سورية والـعــراق واليمن وفلسطين والـســودان
ً
والصومال وجزر القمر وغيرها من الــدول ،مشيدا
بالجهود اإلنسانية واإلغاثية للجمعية.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد بـ ــأنـ ــه بـ ـح ــث م ـ ــع ال ـ ـسـ ــايـ ــر ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الموضوعات المتعلقة بالعمل اإلنساني والتطوعي

الــوزيــر الصيني خــال جولته فــي المنطقة التي شملت كذلك
السعودية.
وق ــال الـمـصــدر إن روحــانــي وبـعــد تلقيه الــرســالــة الصينية
عن الزيارة واالتفاق ،استشار خامنئي حول ما إذا كان توقيت
ً
إعالن هذا التقارب مع بكين إيجابيا لطهران أم ال ،فكان جواب
المرشد األعلى أنه على إيران أال تفوت هذه الفرصة ،بل أكثر من
ذلك يجب أن تتلقى هذه الخطوة الصينية بكثير من الحفاوة.
وعــن سبب عــدم نشر االتـفــاقـيــة ،أوض ــح الـمـصــدر أن بعض
أقـســام الوثيقة تحتاج إلــى بحث أط ــول ودخ ــول فــي تفاصيل
ً
دقيقة ،لكن نـظــرا الستعجال الصينيين ،فقد تــم التوقيع مع
االكتفاء بعناوين عامة في بعض األقسام ،وهذا كان أحد أسباب
عدم النشر ،إضافة إلى وجود أجــزاء تحتوي معلومات أمنية
وعسكرية حساسة ،كما أن الكشف عن بعض البنود االقتصادية
ً
من الممكن أن يعطي أفكارا لواشنطن لاللتفاف على الخطط
الصينية واإليرانية.
وكان ظريف دافع على «كلوب هاوس» عن عدم نشر االتفاقية،
ً
معتبرا أن «عدم نشر هذا النوع من الوثائق االستراتيجية أمر
شائع وعادي».
ً
وأشار إلى أنه «وفقا للتفسير القانوني للحكومة والمجلس
األع ـلــى لــأمــن ال ـقــومــي ،ف ــإن ه ــذه االت ـفــاق ـيــة ،حـســب الــدسـتــور
اإليراني ،ال تتطلب موافقة البرلمان ،ولكن يتم إرســال نسخة
منها لرئيس البرلمان».
وشدد على أن «هذه الوثيقة ليست اتفاقية وال معاهدة وال
تفرض أي التزام على أي من الطرفين ،وليس فيها أرقام وأعداد،
وال يتم التنازل فيها عن أي منطقة أو نقطة».

لبنان :نصراهلل يفتح الباب أمام...

ً
كما يأتي هذا التطور في موقف نصرالله تزامنا مع معلومات
تفيد بأنه ال مشكلة لدى اإلدارة األميركية الجديدة في التعاطي
بواقعية مع أي حكومة لبنانية ،بغض النظر عن مكوناتها.
وتشدد مصادر دبلوماسية أميركية على أن نظرة إدارة جو
بايدن تخالف إدارة دونالد ترامب التي كانت ترفض ،بشكل
قــاطــع ،مـشــاركــة «ح ــزب الـلــه» فــي الـحـكــومــة ،وإن كــان ثمن ذلك
انهيار لبنان كله.
وتستدرك المصادر أن الموقف األميركي من الحزب لم يتغير،
لكن هناك سوابق تعاطت فيها واشنطن مع حكومات لبنانية
تضم «حزب الله».
ومن هنا ال يمكن فصل كالم نصرالله عن مسار التطورات في

ً
وسبل تعزيزها بين البلدين ،مثمنا جهود الجمعية
على الصعيدين العربي والدولي وما تقوم به بغية
مساعدة الدول المنكوبة.

تحديات وخبرات
من جانبه ،عبر الساير عن سعادته بزيارة سفير
مملكة بلجيكا لمقر «الهالل األحمر» واطالعه عن
كـثــب عـلــى ال ـج ـهــود ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا الـجـمـعـيــة في
جميع المجاالت اإلنسانية على المستويين المحلي
والدولي.
وقال الساير ،إن «هناك تحديات عدة تواجه العمل
ً
اإلنساني» ،داعيا إلى «تسخير الجهود اإلنسانية
والخبرات ليكون العمل اإلنساني أكثر فاعلية».
وأف ـ ــاد بـ ــأن ال ـل ـق ــاء تـ ـن ــاول األعـ ـم ــال اإلن ـســان ـيــة
واإلغاثية التي تقدمها «الهالل األحمر» داخل الكويت
وخارجها انطالقا من دورها الذي تؤديه على جميع
المستويات.

المنطقة ،والمساعي المبذولة لعقد مفاوضات إيرانية أميركية،
ً
ستقود حكما إلى تسويات تشمل لبنان وغيره من الساحات.
الجديد في موقف األمين العام للحزب أنه تراجع عن مواقف
ً
تصعيدية أطلقها سابقا عندما دعا إلى حكومة تكنوسياسية،
وذل ــك عـلــى وق ــع زي ــارة أجــراهــا وف ــد نـيــابــي مــن حــزبــه لرئيس
البرلمان نبيه بري لترتيب األولويات ،وتنسيق المواقف بعد
ظهور تباينات سياسية بين الطرفين.
الحراك السياسي الداخلي ،وتجدد المساعي لتشكيل حكومة
ً
مؤلفة من  24وزيرا ،بال ثلث معطل ،ال بد أن يصال إلى نتيجة،
لكن ليس بالضرورة في وقت قريب ،وما هو مؤكد أن أي نتائج
ً
إيجابية ستكون مرتبطة حتما بسياقات وملفات خارجية ،وهذا
ما أشار إليه نصرالله بحديثه عن «محور المقاومة».
وتؤكد مصادر متابعة لمواقف الحزب أن الجهود السياسية
الجارية جدية وإيجابية ،وتكشف أن األيــام الماضية شهدت
ً
تواصال بين الحزب ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل،
وبين الحزب ورئيس الحكومة الملكف سعد الحريري ،وتؤكد
أن هناك عقبات لم يتم تذليلها بالكامل ،مما يعني أنــه ليس
بالضرورة أن نشهد والدة حكومية سريعة.
ويرى مراقبون أن الكرة باتت اآلن في ملعب رئيس الجمهوية
ميشال عون وصهره جبران باسيل ،هل سيرضيان بالصيغة
الـحـكــومـيــة الـمــرتـقـبــة؟ أم سـيـكــون ه ـنــاك ش ــروط أخـ ــرى؟ أحــد
الشروط لدى باسيل هو رفضه ترؤس الحريري الحكومة ،وتؤكد
المعلومات وجود تواصل مستمر بين الحزب وباسيل إليجاد
مخرج لهذه العقدة.
ً
وكشفت المصادر أيضا عن حصول تواصل فرنسي مع جهات
دولية متعددة في محاولة لتسهيل التشكيل ،مضيفة أن فرنسا
مستمرة في ممارسة أقصى أنواع الضغوط بما في ذلك التلويح
بخيار فرض العقوبات.
ووفق ما تؤكد مصادر فرنسية فإن باريس قد حصلت على
دعم أميركي كامل لمبادرتها ،وأن التنسيق مستمر إلى ّ
حد كبير
بين الطرفين حيال الملف اللبناني.
رغم كل ذلك هناك الكثير من الموانع التي ال تزال قائمة وقادرة
على عرقلة الــوالدة الحكومية ،لكن ما يحصل اآلن هو ترتيب
التفاهم على شكل الصيغة الحكومية ومضمونها ،بانتظار
اللحظة المناسبة التي تحتم على الجميع اإلقدام على خطوات
إيجابية.
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محليات

الشايع :توزيع  17ألف وحدة سكنية في «جنوب صباح األحمد»

ّ
التقى لجان وممثلي األهالي من مستحقي الرعاية السكنية في المشروع وتعهد بإزالة العوائق أمامهم

 7آالف وحدة
ّ
أخرى توزع
ً
قريبا ...وطرح
 4مناقصات
للبنية
التحتية وبناء
المساكن

أع ـلــن وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الـبـلــديــة وزيـ ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
اإلسكان والتخطيط العمراني،
ش ــاي ــع الـ ـش ــاي ــع ،االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
توزيع  17ألف وحدة سكنية في
"جنوب صباح األحمد" وتوزيع
 7آالف وح ـ ـ ــدة فـ ــي ال ـم ـش ــروع
ق ــريـ ـب ــا ،وط ـ ـ ــرح  4م ـن ــاق ـص ــات
للبنية التحتية وبناء المساكن
في المشروع.
وقـ ــال ال ـش ــاي ــع ،ف ــي تـصــريــح
خــال جولته بـمـشــروع جنوب
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـك ـ ـنـ ــي،
بحضور اللجان العاملة وعدد
من مستحقي الرعاية السكنية
ف ــي الـ ـمـ ـش ــروع ،إن ال ـمــؤس ـســة
العامة للرعاية السكنية جادة
في إنجاز المشاريع اإلسكانية
بــالـســرعــة ال ـق ـصــوى ،الفـتــا الــى
"توجيهات مباشرة صدرت من
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء سمو
ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد إلـيـنــا
بتسريع وتيرة التنفيذ واإلنجاز
ف ــي م ـشــاريــع مــديـنــة الـمـطــاع
وسعد العبدالله وجنوب صباح
األحمد".

ً
متوسطا بعض أهالي «جنوب صباح االحمد»
الشايع
وناقش الشايع مع األهالي،
خالل الزيارة الميدانية ،مكونات
المشروع والفرص االستثمارية
فـ ـي ــه ،م ــؤك ــدا ان ـ ــه ت ــم االن ـت ـه ــاء
مــن مخططات الـمـشــروع ،ومن
الـمـتــوقــع ال ـبــدء فــي ط ــرح أولــى

ً
«المحاسبة» :التعامل مع  2941موضوعا
بـ  3.1مليارات دينار في 2021-2020
أعـلــن ديـ ــوان المحاسبة أن ــه تـعــامــل مع
 2941موضوعا ،عن طريق إبداء الرأي فيها
خالل السنة المالية ( )2020-2021بقيمة 3.1
مليارات دينار.
وأوضحت المدققة بإدارة الرقابة المسبقة
لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة بــديــوان المحاسبة
فاطمة الفهد ،في تصريح نقله بيان للديوان،
أن أعمال الرقابة المسبقة أسفرت عن تحقيق
وفــر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة
تقدر بـ 80مليون دينار ،مضيفة أن نحو 13
فــي المئة مــن إجمالي قيمة الموضوعات
المعروضة خــال السنة المالية المنتهية
تخص تعاقدات مرتبطة بمكافحة تداعيات
فيروس كورونا بقيمة  409ماليين دينار
لنحو  255موضوعا.

وأشــارت الى أن "المحاسبة" أصــدر رأيه
بـعــدم الموافقة على  124مــوضــوعــا خالل
السنة المالية المنتهية بقيمة  280مليون
دينار ،وذلك ألسباب عدة ،منها عدم مطابقة
ع ــروض ال ـشــركــات الـمــزمــع الـتـعــاقــد معها
لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح أو
التعاقد باألمر المباشر أو بالممارسة.
وأف ــادت بــأن "المحاسبة" قــام بــرد أوراق
 929مــوضــوعــا خ ــال ( )2020-2021تمثل
 32في المئة من إجمالي عدد الموضوعات
الـمـعــروضــة ،لـعــدم قـيــام الـجـهــات بـمــوافــاة
الديوان باألوراق والمستندات للموضوعات
ال ـم ـع ــروض ــة ،وم ــا يـتـصــل ب ـهــا م ــن وثــائــق
وبيانات وإيضاحات.

مناقصاته بعد أخذ الموافقات
الالزمة خالل هذا العام.
وأكـ ـ ـ ــد أن ت ــوفـ ـي ــر ال ـم ـس ـكــن
المالئم للمواطن أولوية كبرى
ل ـ ـ ــدى سـ ـم ــو رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
ووجـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــا بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة إن ـ ـجـ ــاز

الـمـشــاريــع اإلسـكــانـيــة والـبـنــى
التحتية والخدمات للمشاريع
في مختلف المحافظات ،مؤكدا
"أن ـ ـنـ ــا فـ ــي الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـس ـك ـن ـيــة
سننجز ال ـم ـشــروع تـلــو اآلخ ــر،
ونسابق الزمن في سبيل توفير

مساكن المواطنين".
وقـ ـ ـ ــال الـ ـش ــاي ــع إن ال ـخ ــال ــد
أوص ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة اإلس ـ ـ ـ ـ ــراع
بـتــوفـيــر الـمـسـكــن ال ـمــائــم لكل
ط ــال ــب ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة مــن
ال ـمــواط ـن ـيــن ،و"لـ ــن نــألــو جـهــدا

في تسريع وتيرة اإلنجاز على
هذا الصعيد ،وتنفيذ المشاريع
اإلسكانية والـمــدن الكبرى من
أجل أهل الكويت".
و خــا طــب مستحقي الرعاية
السكنية بقوله "أبشروا ،سننجز
المدن اإلسكانية في محافظات
الـ ـب ــاد ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ولـ ــن يـكــون
هناك تأخير ،وسنوفر المسكن
الـمـنــاســب للمواطنين واألس ــر
الكويتية ،ونطالبهم بالصبر
القليل على "السكنية" ،السيما
في ظل جائحة كورونا التي قد
تــؤثــر بـعــض ال ـشــيء عـلــى وقــت
التنفيذ أو اإلن ـجــاز ،مستدركا
أن المواطن ّ
همه األول ،وسيعمل
جاهدا على إنجاز أكبر عدد من
المشاريع خالل الفترة القادمة
من أجل الكويت وأهلها.
ّ
وتعهد الوزير ألهالي مدينة
جنوب صباح األحمد بمعالجة
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع مـ ـشـ ـك ــاتـ ـه ــم وإزال ـ ـ ـ ـ ــة
العوائق التي تعترض المشروع
وتقديم أفضل السبل مــن أجل
المواطنين.
وأشار الى أن مشروع جنوب

ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد سـ ـيـ ـح ــاك ــي
الـ ـت ــراث ال ـكــوي ـتــي ال ـق ــدي ــم ،من
خ ــال تصاميمه ،الفـتــا ال ــى أن
ال ـت ـع ـل ـي ـمــات ص ـ ــدرت ل ـق ـي ــادات
"ال ـم ــؤس ـس ــة" بـ ـض ــرورة تــذلـيــل
العقبات التي تواجه مستحقي
ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي ه ــذا
المشروع الــذي يعد واحــدا من
أكـبــر الـمـشــاريــع اإلسـكــانـيــة في
البالد ،حيث يضم أكثر من 20
الف وحدة.
يـ ــذكـ ــر أن مـ ـ ـش ـ ــروع ج ـن ــوب
مدينة صـبــاح األحـمــد يعد من
الـمـشــاريــع اإلسـكــانـيــة الكبرى،
إذ تبلغ مساحته  61.50كــم،2
ويبعد  80كيلومترا عن مدينة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وم ـ ــاص ـ ــق ل ـمــدي ـنــة
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة،
وي ـح ـتــوي ع ـلــى  20380وح ــدة
سكنية ،إضــافــة ال ــى الـخــدمــات
والـمـبــانــي الـعــامــة ال ــازم ــة لها
واألنشطة األخرى غير السكنية.

«الخدمة المدنية» :الدوام في العجيل لـ ةديرجلا•ً :اعتماد الترقية
رمضان ال يزيد على  4.٣٠ساعات باالختيار لـ  254موظفا في «الشؤون»
حـ ـ ــدد دي ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـي ــة
مــواع ـيــد وس ــاع ــات الـعـمــل ف ــي شهر
رمضان للجهات الحكومية ،مشددا
على أال يزيد ال ــدوام على  4ساعات
ونصف الساعة خالل الشهر الفضيل،
م ــع م ــراع ــاة االشـ ـت ــراط ــات الـصـحـيــة
والوقائية والتعليمات التي تقررها
السلطات الصحية المختصة.
ودعا الديوان ،في تعميم أصدره،
أم ـ ـ ـ ــس ،ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة إل ــى
م ــراع ــاة اس ـت ـم ــرار ت ـحــديــد ك ــل جهة
م ــواعـ ـي ــد وس ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــدوام خ ــال
شهر رم ـضــان ،وفـقــا ألنظمة ال ــدوام
الـ ـم ــرن ــة ،ح ـس ــب م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـع ـمــل
وطبيعته فــي كــل ج ـهــة ،وف ــي ضــوء

مــا ورد بدليل سـيــاســات وإج ــراء ات
ا لـعــودة التدريجية للعمل المعتمد
من مجلس ال ــوزراء ،والــذي سبق أن
أص ـ ــدره ال ــدي ــوان ،مـتـضـمـنــا "أن كل
جهة حكومية تنظم مواعيد وساعات
ال ـع ـمــل وف ــق أن ـظ ـمــة ال ـ ـ ــدوام الـمــرنــة
ال ـم ـنــاس ـبــة ،دون ال ـت ـق ـيــد بـمــواعـيــد
وساعات الدوام الرسمي".
وأش ـ ـ ــار الـ ــى أنـ ــه "نـ ـظ ــرا لـطـبـيـعــة
ال ـع ـمــل ال ـخ ــاص ــة ل ـب ـعــض ال ـج ـهــات،
ومنها وزارة الصحة ،في ظل الظروف
االستثنائية الحالية ،فإنها تتولى
بـمـعــرفـتـهــا تـنـظـيــم ق ــواع ــد عـمـلـهــا،
ون ـظ ــام عـمــل الـعــامـلـيــن فـيـهــا ،وفـقــا
لمقتضيات المصلحة العامة".

•

جورج عاطف

ك ـشــف الــوك ـيــل الـم ـســاعــد لـقـطــاع
الـشــؤون المالية واإلداري ــة باإلنابة
في وزارة الشؤون االجتماعية صالح
الـعـجـيــل ع ــن اع ـت ـمــاد لـجـنــة ش ــؤون
الموظفين في الوزارة درجات الترقية
باالختيار لعدد  254موظفا وموظفة
مــن المستحقين ،وفقا الشتراطات
ولـ ــوائـ ــح دي ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة
المعمول بها بهذا الـشــأن ،وقواعد
المفاضلة بين المرشحين للترقية.
وأوضــح العجيل ،لـ"الجريدة" ،أنه
عقب نجاح الوزارة في إنجاز التقاييم

السنوية للموظفين ،وصرف مكافآت
األعمال الممتازة للمستحقين منهم،
لتكون بذلك أولى وزارات الدولة بهذا
الـ ـص ــدد ،أن ـج ــزت ك ـشــوفــات الـتــرقـيــة
ب ــاالخـ ـتـ ـي ــار ،ع ـق ــب ف ـ ــرز الـمــوظـفـيــن
المستحقين ،السيما أن لكل إدارة في
الوزارة نسبة معينة في الترقيات.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أنـ ــه ت ـم ــت مــراج ـعــة
ك ـ ـش ـ ــوف ـ ــات ال ـ ـتـ ــرق ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـت ــأك ــد مــن
سالمة اإلج ــراء ات المتبعة وأحقية
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن ل ـ ـهـ ــا ،م ـ ــؤك ـ ــدا ح ــرص
قياديي الوزارة على تحقيق مصلحة
الموظفين ،ومنحهم حقوقهم كاملة
دون نقصان.

صالح العجيل

الجمعيات الطبية« :الخدمة المدنية» خاطب مجلس «الصحة العالمية»« :كوفيد »19-أكبر
ٍّ
تحد للمجتمع الدولي منذ األربعينيات
الوزراء لوضع حلول لـ «إجازات كورونا»
أكدت أن وزير الصحة أبلغها بتطورات األمور في ضوء متابعتها لحرمان األطباء منها
•
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أع ـل ـنــت الـجـمـعـيــات الـطـبـيــة مـخــاطـبــة دي ــوان
الخدمة المدنية واألمانة العامة لمجلس الوزراء
ل ــوض ــع ح ـل ــول النـ ـص ــاف األطـ ـب ــاء وغ ـي ــره ــم من
العاملين فــي المنظومة الصحية فيما يخص
اإلجازات أثناء جائحة "كورونا".
وذكرت الجمعيات التي تضم الجمعية الطبية
وجمعية أطباء األسنان وجمعية الجراحين في
بيان صحافي أن "هــذا يأتي على ضــوء متابعة
الجمعيات الطبية الرئيسية لموضوع حرمان
األطباء من اإلجازات الدورية أثناء فترة كورونا،

حـيــث ت ــم ال ـتــواصــل م ــع وزي ــر الـصـحــة د .بــاســل
الصباح ،والــذي أطلع بــدوره الجمعيات الثالث
بأن ديوان الخدمة المدنية قام بمخاطبة األمانة
ال ـع ــام ــة ل ـم ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ل ــوض ــع ح ـل ــول ل ـهــذه
المشكلة لتنصف األطباء وغيرهم من العاملين
فــي المنظومة الصحية فــي مــوضــوع االج ــازات
أثناء فترة كورونا".
وأوضـ ـح ــت ال ـج ـم ـع ـيــات أن م ـج ـلــس ال ـخــدمــة
المدنية قــدم اقتراحين لحل هــذا اإلشـكــال ،األول
هــو معالجة دائ ـمــة للتعامل مــع إج ــازة األطـبــاء
والـعــامـلـيــن ف ــي جـمـيــع ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة عن
طريق زيــادة الحد األقصى الجائز تجميعه من

رصيد االجازات الدورية بزيادة سنتين ،وان يعمل
بالتعديل اعتبارا من  31ديسمبر  ،2020حتى ال
يترتب على العمل بهذا المرسوم بعد هذا التاريخ
سقوط الرصيد المجمع في بداية السنة المالية
في  2020-1-1ومن ثم إعادة الرصيد الذي سقط
مع بداية هذه السنة.
وأضــافــت أن االق ـتــراح الـثــانــي يشكل معالجة
وقتية مرحلية مرتبطة بفترة "كورونا" ،اذ يتضمن
تجميد رصيد االجازات الدورية عن عامي 2020
و 2021الـتــي لــم ينتفع بـهــا الـمــوظـفــون ويـجــوز
االنتفاع به باإلضافة إلى اإلجازات الدورية التي
تستحق بحد أقصى  90يوما في السنة.

دعت إلبرام معاهدة دولية جديدة بشأن التأهب للجوائح واالستجابة لها
•
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أكــدت منظمة الصحة العالمية أن جائحة "كوفيد"19-
تشكل أكبر تحد للمجتمع العالمي منذ أربعينيات القرن
العشرين ،فقد اجتمع الزعماء السياسيون آنذاك ،بعد الدمار
ال ــذي خلفته حــربــان عــالـمـيـتــان ،إلرس ــاء الـنـظــام المتعدد
األطراف.
وقالت المنظمة في بيان صحافي حول آخر المستجدات
اإلقليمية" :اليوم ،يحدونا األمل نفسه في أن نتمكن ،ونحن
ً
نكافح من أجل التغلب معا على الجائحة ،من بناء هيكل
صحي دولي أشد صالبة ،يوفر الحماية لألجيال المقبلة".
وأضافت المنظمة "ستظهر جوائح أخرى وطوارئ صحية

كبرى أخــرى ،وليس بمقدور أي حكومة أو وكالة متعددة
األطراف أن تتصدى لهذا التهديد بمفردها ،فالسؤال ال يكمن
فيما إذا كانت ستظهر أم ال ،بل في متى ستظهر".
ً
وأك ــدت المنظمة أنــه "تحقيقا لـهــذه الـغــايــة ،نعتقد أنه
ً
ينبغي للدول أن تعمل معا من أجــل إبــرام معاهدة دولية
جــديــدة بـشــأن الـتــأهــب للجوائح واالسـتـجــابــة لـهــا" ،الفتة
إلى أنه "من شأن هذا االلتزام الجماعي المتجدد أن يكون
عالمة بارزة على طريق زيادة التأهب للجوائح على أعلى
ُ
وسيرسخ هذا االلتزام في دستور
المستويات السياسية،
منظمة الصحة العالمية ،مع إشراك المنظمات المختصة
ً
األخـ ــرى األســاس ـيــة ل ـهــذا الـمـسـعــى ،دع ـم ــا لـمـبــدأ الصحة
للجميع".

«القوى العاملة» 12410 :إنذارات و 80مخالفة حصيلة  46068جولة لالشتراطات

ً
الجليبي 28 :ألف زيارة ألنشطة نسائية وتسجيل  4477إخطارا و 444مخالفة ...و 4إغالقات
إحالة إلى القضاء
في حالة اإلصرار
على المخالفة وعدم
تالفيها

•
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ّ
ن ــف ــذ ف ــري ــق ل ـج ـن ــة م ـت ــاب ـع ــة تـنـفـيــذ
ّ
االشتراطات الصحية المشكل من مجلس
الوزراء ،في الهيئة العامة للقوى العاملة،
أمــس ،جولة تفتيش شملت العديد من
ال ـم ـحــال واألن ـش ـط ــة داخ ـ ــل الـمـجـمـعــات
ال ـت ـجــاريــة ال ـم ـم ـتــدة ب ـم ـح ــاذاة ال ــدائ ــري
الرابع في منطقة الري ،للوقوف على مدى
التزامها ومرتاديها باالشتراطات المقررة
لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأكـ ــدت رئـيـســة قـســم تفتيش العمل
في الهيئة ،المهندسة فاطمة الجليبي،
جدية الحكومة ،ممثلة في فرق التفتيش،
بمتابعة تطبيق االشـتــراطــات الصحية
كافة ،سواء في محال المجمعات التجارية
أو داخل الصالونات واألندية النسائية،
السيما الخاصة بالتباعد االجتماعي
ومنع دخول زبائن فوق العدد المسموح
ً
به ،فضال عن ارتداء الكمام الواقي وتوفير
المعقمات والملصقات األرضية.

ضرورة توفير
المعقمات
عند المداخل
والمخارج
وفحص حرارة
الدخول
 46068جولة
العتيبي

وكشفت الجليبي ،فــي تصريح على

هامش الجولة ،أنه خالل الفترة من نهاية
يونيو  2020حتى  28مــارس المنصرم،
أج ـ ــرى ال ـف ــري ــق  46068ج ــول ــة تفتيش
أسفرت عن تحرير  12410إنذارات تالفي
مـخــالـفــة ،وتـسـجـيــل  80مـخــالـفــة ،الفتة
إلــى أن "جولة ال ــري" أسفرت عن تحرير
بعض المخالفات الخاصة بعدم تطبيق
االشتراطات الصحية ،منها عدم االلتزام
بــارتــداء الكمامات ،أو ارتــداؤهــا بصورة
خاطئة ،وعدم وضع الملصقات األرضية
الخاصة بالتباعد أو تحديد المسارات
داخ ــل األس ـ ــواق ،مبينة أن ــه تــم تسجيل
إخطارات تالفي مخالفات بحق أصحاب
هذه األنشطة.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه س ـت ـت ــم مـ ـع ــاودة
التفتيش على هذه األنشطة ،وفي حالة
اإلصــرار على المخالفة ،ستتخذ بحقها
اإلجــراءات القانونية الالزمة ،التي تصل
إلى اإلحالة للقضاء.

األنشطة النسائية
وأوضحت الجليبي أن الفرق المكلفة
مـ ــن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،الـ ـت ــي ت ـض ــم فــي
عضويتها الهيئة العامة للقوى العاملة،

وبلدية الكويت ،ووزارة التجارة ،واإلطفاء،
وبمساندة قــوات األمــن النسائية ،تقوم
بالتفتيش على الـصــالــونــات النسائية
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودة ب ـج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات،
للوقوف على مدى التزامها بالضوابط
واالشـ ـت ــراط ــات الـصـحـيــة ،أجـ ــرت خــال
الفترة من  18أغسطس  2020حتى الثالثاء
الماضي  28ألف زيارة ،أسفرت عن تحرير
 4477إخطار تالفي مخالفات ،وتسجيل
 444مخالفة ،وإغــاق  4أنشطة ،معتبرة
أن ل ـهــذه األرق ـ ــام دالالت تـعـكــس زي ــادة
وع ــي المواطنين والمقيمين بــااللـتــزام
باالشراطات الصحية.
وشـ ـ ـ ــددت ال ـج ـل ـي ـبــي ع ـل ــى أن ـ ــه ص ــار
ً
لزاما على الجميع تطبيق االشتراطات
الصحية ،ألنـهــا تصب فــي مصلحتهم،
وه ــي خــط الــدفــاع األول ضــد ّ
تعرضهم
لــإصــابــة ب ـمــرض "ك ــوف ـي ــد ،"19 -الفـتــة
إلى أنه بشأن المخالفات المحررة بحق
المنشآت لــن تـمـ ّـس العمالة الـمــوجــودة
ّ
يتحمل صاحب العمل
بهذه األماكن ،بل
تبعاتها كاملة ،مؤكدة استمرار جوالت
التفتيش على المحال التجارية واألندية
الـصـحـيــة وم ـح ــال الـعـنــايــة الشخصية

جانب من جولة مفتشي «القوى العاملة» على أحد المجمعات التجارية أمس
النسائية لـلــوقــوف على م ــدى التزامها
بــالـقــرارات الـصــادرة عن مجلس ال ــوزراء
الخاصة بتطبيق االشتراطات الصحية.

رصد مخالفات
من جانبه ،قال عضو فريق التفتيش
في الهيئة المهندس عبدالله العتيبي ،إنه

"تم رصد بعض المخالفات ،ومنها عدم
ارتداء الكمام الواقي أو وضع الملصقات
األرضية الخاصة بالتباعد االجتماعي
ومـنــع التجمعات ،وال ـتــي سيتم اتخاذ
اإلجــراءات الالزمة حيالها" ،مشددا على
ضــرورة توفير المعقمات عند المداخل
والمخارج وبجانب مكاتب االستقبال،

فضال عن ضرورة فحص درجة الحرارة
قبل السماح بالدخول ،حيث ال تتعدى
 37.5درجــة ،إضافة إلى ضــرورة االلتزام
بجميع االش ـتــراطــات الصحية األخــرى
لحين انتهاء الجائحة.

4
محليات
الظفيري :بارقة أمل النحسار «كورونا» وعودة الحياة لطبيعتها
ةديرجلا
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ترأس وفد البالد بالدورة الثانية للحوار السياسي العربي  -الياباني
أك ـ ــد ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـس ـف ـي ــر م ـ ـجـ ــدي الـ ـظـ ـفـ ـي ــري أن
ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق بـيــن دولـنــا
ودول العالم هو الكفيل بمواجهة
تـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــات فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
ً
وال ـحــد مــن آث ــاره ــا ،م ـشــددا على
أن ـ ــه "ال ي ـم ـكــن ألي دولـ ـ ــة مـهـمــا
ك ــان ــت م ـ ــوارده ـ ــا وقـ ــدرات ـ ـهـ ــا أن
ت ــواج ــه ال ـ ـظـ ــروف االس ـت ـث ـنــائ ـيــة
ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا ال ـج ــائ ـح ــة عـلــى
مجتمعاتنا منفردة".
ج ــاء ذل ــك خ ــال ت ــرؤس ــه وفــد
ال ـك ــوي ــت ال ـم ـش ــارك ف ــي اج ـت ـمــاع
الدورة الثانية لالجتماع الوزاري
لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــوار ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي الـ ـع ــرب ــي
ال ـيــابــانــي الـ ــذي ع ـقــد أم ــس عبر
االتصال المرئي والمسموع.
وثـمــن الـظـفـيــري المساهمات

الفعالة للدول العربية واليابان
مـ ــن خ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ال ـعــال ـم ـيــة
"كــوفــاكــس" ال ـهــادفــة إل ــى تمكين
البلدان في مختلف أنحاء العالم
مـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى لـ ـق ــاح ــات
مــأمــونــة وفـعــالــة بشكل منصف،
مـ ــردفـ ــا" :وكـ ـلـ ـن ــا أم ـ ــل أن يـشـهــد
ه ــذا ال ـع ــام وب ـعــد ان ـط ــاق حملة
الـتـطـعـيــم ض ــد ف ـي ــروس كــورونــا
بــارقــة أمــل النـحـســار هــذا الــوبــاء
والسيطرة عليه وع ــودة الحياة
إلى طبيعتها".
وقـ ـ ــال إن ال ـك ــوي ــت وال ـي ــاب ــان
الصديقة تربطهما عالقات ودية
ووثيقة وتاريخ من التعاون منذ
سنوات عديدة يعود إلى ما قبل
ان ـش ــاء ال ـع ــاق ــات الــدبـلــومــاسـيــة
الــرسـمـيــة بـيــن الـبـلــديــن ف ــي عــام

 1961وال ـ ـتـ ــي س ـت ـك ـم ــل عــام ـهــا
الستين في العام الحالي.
وأش ــار إلــى أن إجـمــالــي حجم
ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري بـيــن الـكــويــت
واليابان في عامي 2020 2019-
وص ــل إل ــى أك ـثــر م ــن  3م ـل ـيــارات
دوالر كما تحتل الكويت المرتبة
الثالثة بين الدول المصدرة للنفط
الى اليابان حيث بلغت صادرات
النفط الكويتية إلــى اليابان في
ع ــام ــي  2020 2019-م ــا ي ـقــارب
 11.3مـلـيــار دوالر ويـصــل حجم
االستثمارات الكويتية في اليابان
ً
إلى  38.1مليارا.
وتابع" :نستثمر هذه الفرصة
ل ـ ــإش ـ ــادة بـ ـم ــا حـ ـقـ ـق ــه م ـن ـت ــدى
التعاون العربي الياباني والحوار
السياسي القائم بين الجانبين

منذ انشائه" ،موضحا ان انعقاد
هــذا االجـتـمــاع رغــم كــل الـظــروف
المحيطة هــو اكـبــر بــرهــان على
حرص الجانبين على تعزيز هذه
العالقات والدفع بعجلة التعاون
ً
والتنسيق نحو آفاق ارحب ،مبينا
أن التبادل التجاري بين الجانبين
مؤخرا فاق  108مليارات دوالر.
وجــدد الظفيري التأكيد على
م ــواق ــف ال ـكــويــت ال ـثــاب ـتــة حـيــال
ق ـضــايــا الـمـنـطـقــة وع ـلــى رأس ـهــا
مــوقـفـهــا ال ـثــابــت ح ـيــال القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة وصـ ــوال ال ــى قـيــام
ال ــدول ــة الـمـسـتـقـلــة وعــاصـمـتـهــا
القدس الشرقية على حدود الرابع
من يونيو  ،1967مضيفا :وكذلك
ت ـت ـط ـلــع ال ـك ــوي ــت ل ـل ــوص ــول إل ــى
الـحـلــول السياسية لــازمــات في

الظفيري خالل اجتماع الحوار العربي الياباني
اليمن وسورية وليبيا عبر الحوار
الـمـسـتـنــد إل ــى ق ـ ــرارات الـشــرعـيــة
الــدولـيــة والـمــرجـعـيــات الخاصة
بهذا الشأن.
واستطرد" :كما أجــدد ادانتنا
لجميع االعـ ـت ــداء ات والـهـجـمــات
ال ـت ــي ت ـت ـع ــرض ل ـه ــا ال ـس ـعــوديــة
ونؤكد وقوفنا مع المملكة في كل

اإلجراءات التي تتخذها للحفاظ
على أمنها واستقرارها مرحبين
بالمبادرة التي أطلقتها المملكة
م ـ ــؤخ ـ ــرا ل ـ ـلـ ــوصـ ــول ال ـ ـ ــى اتـ ـف ــاق
سياسي شامل إلنهاء األزمة في
اليمن".
وأكد في الوقت نفسه تضامن
الكويت مع مصر والـســودان في

جهودهما الحثيثة للحفاظ على
االستقرار اإلقليمي ومساعيهما
ل ـح ــل ازم ـ ـ ــة م ـ ــلء وت ـش ـغ ـي ــل ســد
الـنـهـضــة بـمــا يـحـفــظ حقوقهما
الـ ـم ــائـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وف ـق ــا
للقوانين الدولية.

«البيئة» :جون الكويت وضعه هش وتدوير النفايات دون المطلوب
الحمود :السماح للهواة بالصيد في الجون مقابل  ٥دنانير ...ودخول محمية الجهراء للعائلة بـ ١٠
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عادل سامي

ك ـشــف ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام للهيئة
ال ـعــامــة لـلـبـيـئــة الـشـيــخ عـبــدالـلــه
األح ـ ـمـ ــد عـ ــن قـ ـي ــام ال ـه ـي ـئ ــة بـمــا
يـ ـل ــزم ل ـت ــأه ـي ــل الـ ـش ــرك ــات لـنـقــل
اإلط ــارات مــن مــوقــع "ارح ـيــة" الى
السالمي واستخراج التصاريح
لبناء مصانع إعــادة التدوير في
المنطقة.
وق ـ ـ ـ ــال األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،ف ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صحافي أمس ،إن هناك شركتين
ً
تعمالن حاليا في "ارحية" وهما
ملتزمتان تماما ببنود االتفاق
الـ ـمـ ـب ــرم م ـع ـه ـمــا م ـم ــا سـيـسـمــح
بإنهاء العمل في الوقت المحدد
وتسليم الموقع للمؤسسة العامة
لـلــر عــا يــة السكنية فــي أغسطس
المقبل.
وأض ـ ــاف أن ــه ت ــم ال ـتــوق ـيــع مع
 4ش ــرك ــات ل ـل ـق ـيــام ب ـه ــذا الـعـمــل
وتوجيه كل منها لنقل  10ماليين
إط ــار مــن "ارح ـيــة" الــى السالمي،

الفتا الى تقدير وجود ما يقارب
 35إ ل ـ ــى  45مـ ـلـ ـي ــون إ طـ ـ ـ ــار فــي
المنطقة ،وأن هناك شركات أخرى
أبدت اهتمامها بهذا العمل.
وذكــر أن عملية نقل االطــارات
ل ــم ت ـك ـلــف م ـي ــزان ـي ــة الـ ــدولـ ــة أي ــة
مـبــالــغ بــل تـتــم بـتـعــاون كـلــي من
ً
ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،م ــوض ـح ــا أن
موقع السالمي التابع لـ "البيئة"
الذي يتم نقل االطارات اليه مؤمن
بأسوار وحراسة مشددة كما يتم
حاليا تزويده بكاميرات مراقبة
ل ـت ـج ـن ــب أي ح ـ ـ ـ ــوادث وح ــرائ ــق
مفتعلة.

جون الكويت
وأعلن األحمد ايجاد منظومة
م ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـص ـي ــد ف ـ ــي ج ــون
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ب ـ ـتـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات ع ـل ـي ــا
وب ــال ـت ـع ــاون م ــع ه ـي ـئــة ال ــزراع ــة
وخفر السواحل عبر ايجاد منصة
الكترونية فــي الهيئة ،يستطيع

م ــن ي ــرغ ــب ف ــي ال ـص ـيــد ال ــدخ ــول
إل ـي ـهــا وال ـمــواف ـقــة ع ـلــى االح ـكــام
والشروط واالطالع على المناطق
الـمـسـمــوح الـصـيــد فـيـهــا وحجز
موعد للدخول والصيد ،على أال
يتعدى عدد القوارب التي تدخل
الى الجون  200قارب يوميا.
وأشار إلى أن كل صاحب طراد
ي ـم ـك ـنــه ح ـج ــز  5مـ ـ ــرات ش ـهــريــا،
ويـ ـسـ ـم ــح ل ـ ــه ال ـ ـمـ ــوعـ ــد الـ ــواحـ ــد
بالدخول لمدة يوم كامل ،ويمكن
االنـطــاق مــن اي مسنة داخــل او
خ ــارج الـجــون لـلــدخــول والصيد
في المناطق المخصصة.
ول ـفــت ال ــى ان رس ــوم الــدخــول
ستكون  5دنانير للزيارة الواحدة
وس ـي ـتــم ت ــزوي ــد خ ـفــر ال ـســواحــل
ً
يـ ــوم ـ ـيـ ــا بـ ــأس ـ ـمـ ــاء االشـ ـ ـخ ـ ــاص
الـ ـمـ ـص ــرح لـ ـه ــم بـ ــالـ ــدخـ ــول ال ــى
الـ ـج ــون وف ـ ــق ح ـج ــز ال ـم ــواع ـي ــد،
ً
مبينا أنه يجب أن يكون صاحب
الـطــراد الــذي سجل الموعد على
مـتــن ال ـطــراد ويمكنه اصطحاب

الشيخ عبد الله األحمد متحدثا خالل المؤتمر الصحافي
ع ــدد االش ـخــاص الـمـسـمــوح بهم
بموجب ترخيص الطراد.
وأض ـ ــاف أن اط ـ ــاق الـمـنـصــة
سـ ـي ــم خـ ـ ــال األس ـ ـب ـ ــوع ال ـم ـق ـبــل
بـعــد نـشــر ال ــرس ــوم فــي الـجــريــدة
الرسمية المتوقع األحــد المقبل
وبــالـتــالــي ف ــإن المنصة ستعمل
ي ــوم االث ـن ـيــن او ال ـثــاثــاء وتـبــدأ
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ط ـ ـل ـ ـبـ ــات ال ـ ــدخ ـ ــول،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى ان ه ـن ــاك عـمـلـيــات

رقابة مشددة من خفر السواحل
وم ـف ـت ـش ــي ه ـي ـئ ــة ال ـب ـي ـئ ــة ع ـلــى
االل ـ ـتـ ــزام ب ــال ـش ــروط والـمـعــايـيــر
ال ـم ـحــددة لـلــدخــول والـصـيــد في
الجون.
وعـ ــن م ـح ـم ـيــة الـ ـجـ ـه ــراء ،أك ــد
ً
األحـ ـ ـم ـ ــد أن "هـ ـ ـن ـ ــاك دعـ ـ ـم ـ ــا مــن
القيادة السياسية للتسهيل على
المواطنين لالستمتاع باألماكن
ً
ً
المحمية وف ـقــا ل ـل ـشــروط" ،الفـتــا

إلى موافقة مجلس إدارة "البيئة"
ل ـل ــدخ ــول إلـ ــى مـحـمـيــة ال ـج ـهــراء
ال ـ ـثـ ــريـ ــة بـ ـتـ ـن ــوعـ ـه ــا اإلحـ ـي ــائ ــي
وسيكون هناك فريق من العالقات
العامة للهيئة الستقبال من يرغب
في الدخول للمحمية واالستمتاع
بــرؤيــة تنوعها اإلحـيــائــي ،حيث
ستأخذهم سيارات الغولف إلى
المرصد الخاص لمدة ساعتين ثم
الخروج من نفس بوابة الدخول،
وعند نجاح هذه التجربة سيتم
تعميمها على بــا قــي المحميات
فــي ال ـكــويــت ،مــؤكــدا أن الــدخــول
سـيـكــون عــن طــريــق حـجــز موعد
عبر منصة الهيئة.
وأوض ــح أن تكلفة الحجز في
المنصة لــز يــاة محمية الجهراء
سيكون  10دنانير تشمل حضور
خ ـم ـســة أفـ ـ ــراد وفـ ــي حـ ــال زيـ ــادة
ال ـع ــدد سـيـتــم دف ــع دي ـنــاريــن عن
كل شخص إضافي" ،ونتمنى أن
يستمتع المواطنون والوافدون"،
الف ـت ــا إلـ ــى أن هـ ــذه الـ ــرسـ ــوم تــم

اع ــداده ــا مــن لجنة مختصة في
الـهـيـئــة ،رفـعـتـهــا لـمـجـلــس إدارة
"الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة" الـ ـ ـ ــذي وافـ ـ ـ ــق ع ـل ـي ـهــا،
"وسنقوم باستغالل هذه المبالغ
في تطوير المحميات".

جسر جابر
وقال االحمد إنه حسب الدراسة
السابقة لم ترصد تأثيرات كبيرة
من جسر جابر على جون الكويت،
مشيرا إلــى قيام الشركة المنفذة
ل ـل ـج ـس ــر بـ ــإقـ ــامـ ــة م ـس ـت ـع ـم ــرات
مــرجــان ـيــة م ــن واق ـ ــع دوره ـ ـ ــا في
تنمية البيئة.
وأشار إلى أن أي مشروع بيئي
يتم الموافقة عليه من الهيئة يكون
فيه دراســة التعويضات البيئية،
وتلزم الشركات التي تقوم بتلك
ال ـم ـشــاريــع بــالـتـعــويــض البيئي
ً
الـمـنــاســب ،مـضـيـفــا أن الـتـيــارات
المائية قلت من شمال الكويت من
شــط الـعــرب ومــن الـمـيــاه القادمة

مــن الـشـمــال ،وه ــو مــا تسبب في
قـلــة ال ـت ـيــارات الـمــائـيــة ودخــولـهــا
وخروجها إلى جون الكويت.
وأشار األحمد إلى أن التعامل
مع النفايات في الكويت يجب أن
ً
يـكــون بطريقة أف ـضــل ،مــؤكــدا أن
تــدويــر النفايات فــي الـبــاد ليس
كما يجب.
وقال إن التأثيرات السلبية من
إلقاء المهمالت وعدم فرز النفايات
م ــن ال ـم ـصــدر تـسـبــب ف ــي ضـيــاع
مــا يـقــارب ال ـ ــ 1000متر مــربــع من
األراضــي ،يتم ردم النفايات فيها
من قبل بلدية الكويت.
وأك ـ ــد أن ــه م ــن ال ــواج ــب إع ــادة
تــدويــر الـمـخـلـفــات فــي المصانع
المخصصة لذلك من قبل الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة ،م ـش ـي ــرا إل ــى
"أنـ ـن ــا س ـن ـقــوم ب ــإي ـج ــاد مـصــانــع
ل ـتــدويــر ال ـن ـفــايــات ف ــي المنطقة
المخصصة لذلك بين الهيئتين"،
حيث تم توقيع مذكرة تعاون مع
"الصناعة" للقيام بذلك.

ةديرجلا
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االستجوابات» ...غير دستوري؟
«تأجيل
ً

برلمانيات
سلة برلمانية

• العارضي :باطل دستوريا • الصقعبي :مخالف لالئحة • الساير :انقالب على الدستور

عبدالله المضف يستفسر
عن التعيينات في «الموانئ»

فهد تركي وعلي الصنيدح

أثار قرار تأجيل االستجوابات التي قدمت أو المزمع
تقديمها لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
إلى ما بعد دور االنعقاد الثاني ،والذي اتخذه مجلس األمة
بناء على طلب رئيس الوزراء في جلسته غير المسبوقة
نائبا
المنعقدة الثالثاء الماضي ،والتي شهدت مقاطعة ً 30
لها إشكاليات دستورية والئحية ،تحدث عنها الكثير من
النواب ،واستمرت تداعياته في تصريحاتهم بأروقة مجلس
األمة أو على منصات التواصل االجتماعي.
وطعن النواب في دستورية القرار مستندين إلى نص
المادتين  110و 135من الالئحة ،وسط تصعيد في حدة
الخطاب ،معتبرين أن ما حدث بمنزلة عبث بإرادة األمة
وانقالب على الدستور ،وتوعدوا بالعمل على إلغائه الجلسة
المقبلة.
ع ـ ـبـ ــر ح ـ ـسـ ــابـ ــه ع ـ ـلـ ــى م ــوق ــع
التواصل االجتماعي تويتر نشر
النائب مساعد العارضي صورة
لسجل االس ـت ـجــوابــات الـتــي تم
تقديمها والموثقة على موقع
مجلس األمــة والتي غــاب عنها
اسـتـجــوابــه ال ــذي قــدمــه لرئيس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــي :ت ـق ــدم ــت
ب ــاسـ ـتـ ـج ــواب ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
ال ــوزراء ولــم يقم رئيس مجلس
األمة بإدراجه على جدول أعمال
اول جلسة تالية حتى اآلن في
مخالفة صريحة لنص ا لـمــادة
 135مـ ــن ال ــائـ ـح ــة ال ــداخ ـل ـي ــة،
ً
مستدركا بــالـقــول :والـلــه ان كل
مـحــاوالتــك غير الــدسـتــوريــة لن
تحمي حليفك.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــي ض ـ ـ ــرورة
االلتزام بما تنص عليه الالئحة
الداخلية لمجلس األمــة خاصة
ف ــي الـ ـم ــادة  135م ـن ـهــا ،وال ـتــي
ت ـلــزم رئ ـيــس الـمـجـلــس بـ ــإدراج
االسـ ـتـ ـج ــواب ال ـ ــذي ت ـقــدمــت به
إلى رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد على جدول
أعمال أول جلسة قادمة ،وعلى
رئيس الــوزراء صعود المنصة
ومواجهته خاللها.

الدور الثاني

ما حدث
في جلسة
الثالثاء
انتهاك
صريح
للدستور
وعبث بإرادة
األمة

العتيبي

وأضــاف العارضي أن القرار
ال ــذي اتـخــذه المجلس بتأجيل
االس ـت ـج ــواب ــات ال ـتــي قــدمــت أو
المزمع تقديمها لرئيس الوزراء
إلى ما بعد دور االنعقاد الثاني
ه ــو قـ ـ ــرار ب ــاط ــل دسـ ـت ــوري ــا ،ال
سند له من الالئحة والدستور،
ولن نقبل أن يتم التعامل بهذه
الـطــريـقــة م ــع أه ــم أداة رقــابـيــة،
ً
مستغربا عدم إعالن الغانم في
تـصــريـحــه ب ـ ــإدراج اسـتـجــوابــي
عـ ـل ــى أول ج ـل ـس ــة قـ ــادمـ ــة كـمــا
يفعل مع كل استجواب يتسلمه،
مستدركا بالقول :لن نسمح بوأد
أداة االستجواب تحت أي ذريعة.
وتــابــع فــوجـئــت بـعــدم إدراج
اسـتـجــوابــي على ج ــدول أعمال
أول جلسة تالية ،والـمــادة 135
واض ـ ـحـ ــة ،ح ـي ــث أوجـ ـب ــت عـلــى

مساعد العارضي

مهند الساير

عبدالعزيز الصقعبي

رئ ـيــس الـمـجـلــس إب ــاغ رئـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ــاالس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ،ف ــور
تسلمه ،وإدراجه على أول جلسة
تالية.
وأضاف العارضي :ما يحدث
ان ـ ـت ـ ـهـ ــاك لـ ـل ــدسـ ـت ــور وتـ ـف ــري ــغ
ل ــه م ــن م ـح ـت ــواه ،ولـ ــم أجـ ــد أي
م ــادة فــي الــدسـتــور أو الالئحة
تـ ـعـ ـط ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ــق ،وم ـ ـ ـ ــادام
ه ـنــاك تـفــريــغ لـلــدسـتــور أجـلــوا
االس ـت ـج ــواب ــات أرب ـ ــع س ـن ــوات،
وك ــذل ــك اس ـت ـج ــواب ــات ال ـ ـ ــوزراء،
فحتى األسئلة ال تردون عليها،
وعلى الغانم إدراج استجوابي
الجلسة المقبلة ،وعلى الخالد
صعود المنصة ومواجهته.

المجلس ،والمدة هي أسبوعان
فـقــط ،وإذا أكـثــر مــن ذلــك حسب
المادة  110من الالئحة الداخلية
نتكلم عن اغلبية مطلقة أي 33
عضوا ،والبد أن يكون التصويت
ً
ً
نداء باالسم ،مستدركا :والرئيس
عندما صوت أخطأ في هذا فهو
صوت وكانت النتيجة  29صوتا
مــن  34مــن الـحــاضــريــن بعدها
انتبه إلــى هــذا الخطأ وصلحه
وح ـصــل عـلــى ع ــدد ال ـ ـ  33الــذي
يريده.
ول ـف ــت إلـ ــى أن الـتـصــويـتـيــن
كانا برفع األيدي وهذه مخالفة
ثانية لـلـمــادة  110مــن الالئحة
ال ــداخ ـل ـي ــة الـ ـت ــي ن ـص ــت بـشـكــل
واضح على أن التصويت يجب
أن يكون ً
نداء باالسم في حاالت
م ـح ــددة ضـمـنـهــا الـتـصــويـتــات
التي تستدعي أغلبية خاصة.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،كـشــف
الـنــائــب خــالــد العتيبي أن منع
بدر الداهوم من دخــول مجلس
األمة في الجلسة الماضية هدفه
اسقاط عضويته وضمان وجود
بقية النواب خارج قاعة عبدالله
السالم.
وق ــال الـعـتـيـبــي فــي تصريح
ص ـ ـح ـ ـفـ ــي :م ـ ـنـ ــذ صـ ـ ـ ـ ــدور ح ـكــم
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ب ـش ـطــب عـضــويــة
الداهوم كان يدخل مجلس األمة
وي ـع ـقــد اج ـت ـمــاعــات ف ــي مكتبه
دون أن يمنعه أحد ،فلماذا منع
دخوله يوم جلسة الثالثاء؟!

واع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن "م ـ ـ ــا ح ـ ـ ــدث فــي
جلسة الـثــاثــاء انـتـهــاك صريح
للدستور ،ولم تطبق المادة ،٥٠
ورئيس المجلس تجاوز القانون
وأع ـ ـلـ ــن خـ ـل ــو م ـق ـع ــد الـ ــداهـ ــوم
م ــن دون ت ـصــويــت ،وه ــو االم ــر
الـمـخــالــف لـلــدسـتــور" ،مضيفا:
اننا خسرنا جولة ولكن هناك
جـ ـ ـ ـ ــوالت ،وس ـ ـت ـ ـكـ ــون ال ـج ـل ـس ــة
الـ ـق ــادم ــة ج ـل ـس ــة حـ ــق ل ـن ـصــرة
الدستور.
وأكد أن "وجود قوات الشرطة
على مقربة من مجلس االمة يعد
مـخــالـفــة لـنــص ال ـم ــادة  ١١٨من
الدستور ،وأنا أعرف السيناريو
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ــان مـ ـخـ ـطـ ـط ــا ل ـ ــه ف ــي
االصل" ،موضحا أن "السيناريو
الـمـخـطــط ل ــه ف ــي مـنــع ال ــداه ــوم
ه ــو االح ـت ـكــاك م ــع رج ــال االم ــن
وح ــرس مجلس االم ــة وه ــذا ما
لم يتم ،ونحن أحرص على رجال
االم ــن وح ــرس المجلس منهم،
هم يبحثون عن امر ليظهرونا
بمظهر المؤزمين".
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــى أن "ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب
أح ـ ــرص ع ـلــى رج ـ ــال االم ـ ــن من
رئيسي السلطتين التشريعية
والتنفيذية ،ومن العار ان تقسم
الحكومة فــي قاعة شبه خالية
وهـ ــي وص ـم ــة عـ ــار لـلـحـكــومــة"،
مـضـيـفــا أن ــه "ب ـعــد قـســم رئـيــس
الوزراء على الدستور انتهكه في
طلبه عدم مناقشة أي استجواب
يقدم له اال بعد سنتين".

كلوب هاوس
ومـ ــن خـ ــال "كـ ـل ــوب هـ ــاوس"
ت ـح ــدث ال ـن ــائ ــب د .عـبــدالـعــزيــز
ال ـ ـص ـ ـق ـ ـع ـ ـبـ ــي عـ ـ ـم ـ ــا اعـ ـتـ ـب ــره ــا
م ـخــال ـفــات دس ـت ــوري ــة ف ــي ق ــرار
ت ــأج ـي ــل االسـ ـتـ ـج ــواب ــات ،ال ــذي
تناول في بداية حديثه مسألة
م ـقــاط ـع ـت ـهــم ل ـل ـج ـل ـســة ،م ـش ــددا
على أنها كانت رسالة سياسية
واضـ ـح ــة وص ــري ـح ــة جـ ــدا لـكــا
ال ــرئ ـي ـس ـي ــن ،وه ـ ــي ت ـع ـب ـيــر عــن
اس ـ ـت ـ ـيـ ــاء ش ـع ـب ــي واض ـ ـ ـ ــح ل ـمــا
يحصل داخ ــل أروق ــة البرلمان،
ال يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـكـ ــائـ ــن مـ ـ ــن كـ ـ ـ ــان ال
رئيس مجلس األمــة وال رئيس
مجلس الوزراء أن ينفرد بالقرار
السياسي.
وأض ـ ــاف ال ـص ـق ـع ـبــي :وصــل
الينا خبر بأن الحكومة تمكنت
م ــن ت ــأدي ــة ال ـق ـســم ال ــدس ـت ــوري
أ م ــام المجلس بتحالف أقلية،
واستطاعوا أن يكونوا أغلبية
وهمية ال تعبر عن إرادة الناس
والشعب الكويتي.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــوع تـ ــأج ـ ـيـ ــل
االسـتـجــوابــات ،قــال الصقعبي:
" تـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــل مـ ـ ـع ـ ــي ال ت ـس ـت ـط ـي ــع
اس ـت ـجــواب رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،إال
بـعــد دور االن ـع ـقــاد ال ـثــانــي ،أي
بعد سنة ونصف! ويــن صارت
هذه؟" ،مشددا على أن ما حصل
اليوم مخالف لالئحة ومخالف
ت ـحــديــدا ل ـنــص ال ـمــادت ـيــن 110
و 135م ــن ال ــائ ـح ــة الــداخ ـل ـيــة
وعليه يكون باطال وما بني على
باطل فهو باطل.
وت ـ ــاب ـ ــع :حـ ـت ــى يـ ـت ــم تــأج ـيــل
االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب الب ـ ـ ــد أن ي ـط ـلــب
ال ـم ـس ـت ـج ــوب أوال أس ـبــوع ـيــن
ويـجــاب إلــى طلبه فــي الـبــدايــة،
ثم بعد ذلك إذا أراد مدة مماثلة
يـجــب أن يـحـصــل عـلــى مــوافـقــة

أكـ ــد ال ـخ ـب ـيــر ال ــدس ـت ــوري أس ـت ــاذ ال ـقــانــون
ال ـعــام فــي كلية الـحـقــوق بجامعة الـكــويــت د.
مـحـمــد ال ـف ـي ـلــي أن الـ ـم ــادة  135م ــن الــائـحــة
الداخلية لمجلس األمة نظمت مسألة تأجيل
االسـ ـتـ ـج ــواب ــات ال ـم ـق ــدم ــة ال االس ـت ـج ــواب ــات
المستقبلية التي سوف تقدم.
وأوضــح الفيلي لـ "الجريدة" أن التصويت
الذي تم في جلسة الثالثاء الماضي على تأجيل
استجوابات رئيس الوزراء الى ما بعد نهاية
دور االنـعـقــاد الـثــانــي مــن الـفـصــل التشريعي
السادس عشر ،يفهم منه أن لدى مجلس األمة
قناعة بأن االستجوابات المستقبلية يمكن أن
تعامل مثل معاملة االستجواب المؤجل ،مؤكدا
ا نــه ليس لتصويت المجلس السابق أي اثر
على االستجوابات التي ستقدم ،ولكن يفهم من
تصويت االعضاء انه موقف سياسي يتضمن
تعبيرا عن قناعة المجلس.
وأضــاف الفيلي :يجب ان يفهم من طبيعة
المادة  135من الالئحة ،وهي دائما ما تشكل
اشكالية في ذلــك ،أن للعضو الحق في تقديم

للرقابة الشعبية الماثلة بتوجه أغلب نواب األمة".
وزاد متسائال :كيف أن أعلى هرم في السلطة التنفيذية يمكن
محاسبته وتقييم أدائــه بل حتى إعالن عدم التعاون معه ،وفي
المقابل نجد أن رئيس السلطة التشريعية ال سلطان عليه وال أحد
يحاسبه أو يقيم أداءه؟!
وأكــد أن "أداة االستجواب هي أهم أداة رقابية برلمانية لدى
النائب ،وتعطيلها مخالفة صريحة لالئحة الداخلية لمجلس
األمة".
وبين أن "هذه الممارسة البرلمانية الديمقراطية موجودة في
كثير من البرلمانات العربية واألجنبية ،ومؤخرا شهدنا الكثير من
المحاوالت في عدد من البرلمانات كالبرلمان التونسي والمغربي
والجزائري بل وحتى في الكونغرس األميركي".

الحميدي :ضرورة تنظيم عالج الوافدين
في «الطب النفسي» لسالمة المجتمع
أك ــد ال ـنــائــب ب ــدر الـحـمـيــدي أهـمـيــة قـضـيــة عــاج
الوافدين في الطب النفسي ،الذين بلغ عددهم نحو 37
ألف مراجع ،وما يتكبد المال العامة جراء صرف نحو
 16ألف وصف طبية ،موضحا أنه ال ّ
بد من الوقوف
على األمر وتنظيمه ،لما بات يشكله من تهديد لسالمة
وأمن المجتمع للمواطنين والوافدين على حد سواء.
واستغرب الحميدي ،في تصريح ،الهجوم عليه من
بعض األطباء أو من لديهم معرفة بالطب النفسي،
وتوجيه كالم غير مستحب إليه ال يعرف سببه ،مبينا
أن سؤاله كان عن موضوع الوافدين ممن يراجعون
الطب النفسي والتقارير وعدد الوصفات الطبية التي
ُصرفت لهم.
وقال إن "الطامة الكبرى التي تسلمتها من وزارة
الصحة أن عدد الوافدين المراجعين للطب النفسي
وصل الى  37ألف مراجع ،وعدد وصفات األدوية التي
ُصرفت منذ عام  2017الى عام  2020بلغت نحو 16
ألف وصفة طبية".

وأشـ ــار ال ــى التكلفة الـتــي يتحملها ال ـمــال الـعــام
لهذا العدد الهائل من المراجعين للطب النفسي من
الوافدين ،وفي المقابل فإن المواطنين في الخارج،
وبجميع الدول ،يدفعون قيمة العالج النفسي واألدوية.
وأكد أنه ستكون له وقفة مع وزارة الصحة حيال
هذه القضية ،لتعديل وتصحيح الوضع القائم ،على
أن تكون المعاملة بالمثل مع بقية الدول ،مضيفا "إنني
أوضح هذا األمر من باب واجبي الرقابي في إطالع
المواطنين الذين أولونا ثقتهم على القضية".
وشدد على أن "البالد ليست بحاجة إلى أيد عاملة
أجنبية تعاني أمراضا نفسية ،وسيكون لنا موقف،
وسنصدر قانونا في أول جلسة لمجلس األمة لتحديد
األمراض النفسية التي يجب إبعاد المصاب بها عن
الـبــاد ،أســوة بــاألمــراض العضوية كــاإليــدز ومرض
الكبد الوبائي ،وترحيل جميع الوافدين الذين لديهم
ملفات في الطب النفسي فورا وبال تردد ،حماية للوطن
وألبنائنا وبناتنا".

خالد العتيبي

وتـســاءل :مــاذا لو قــام رئيس
الـ ــوزراء بعمل كــارثــة واستحق
ال ـم ـس ــاء ل ــة ال ـس ـيــاس ـيــة عـلـيـهــا
لكونه هو المسؤول عنها؟ كيف
لنا أن نناقشه بعد سنتين؟! في
أي دستور هذا؟
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع :ل ـ ـيـ ــس مـ ـ ــن ش ــأن ــي
أن أحـ ـ ــاسـ ـ ــب الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب الـ ــذيـ ــن
صــوتــوا على ذلــك بــل االمــة هي
ال ـتــي تـحــاسـبـهــم ،لـكــن رئيسي
الـ ـسـ ـلـ ـطـ ـتـ ـي ــن داسـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي ب ـطــن
ال ــدسـ ـت ــور ،وم ــزق ــا ال ـم ـج ـت ـمــع،
وح ـتــى الـقـبـيـلــة ال ــواح ــدة صــار
فيها مــا ص ــار للمحافظة على
مـنـصـبـيـهـمــا ،وبـيـنـنــا وبـيـنـهــم
ال ـج ـل ـس ــة الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة ،وقـ ـ ـ ـ ــرارات
ال ـج ـل ـســة ال ـمــاض ـيــة ال اثـ ــر لها
وب ــاط ـل ــة ،ف ـن ـحــن أق ـس ـم ـنــا على
اح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرام اال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور ولـ ـي ــس
انتهاكه".
وذكــر العتيبي أن "الدستور
ال ــذي أسـســه الــرئـيـســان صباح
الخالد ومــرزوق الغانم أنــا أول
ال ـم ـت ـمــرديــن ع ـل ـيــه ،ف ـه ــذا ليس
بدستور إنما عبث بإرادة االمة
وضرب بالدستور ولن نقبله".

صفحة جديدة
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ك ـ ـ ـشـ ـ ــف الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب
مـهـنــد ال ـســايــر أن «ق ــرارن ــا منذ
االن ـت ـخــابــات قـبــل الـخــامــس من
ديسمبر بعدم منحنا الصوت
ل ـمــرزوق الـغــانــم فــي انتخابات

الفيلي :ال أثر على االستجوابات المستقبلية

تعديل على الالئحة بإعفاء رئيس المجلس من منصبه
أعلن النائب د .عبدالعزيز الصقعبي تقدمه باقتراح بقانون
لتعديل الالئحة الداخلية لمجلس األمة ،بإضافة بعض الفقرات
للمادة  28منها تقضي بتمكين أعضاء مجلس األمة من تقييم
ومحاسبة وإعفاء رئيس مجلس األمة من منصبه.
وقــال الصقعبي في تصريح أمــس إن المقترح ينص على أن
ي ـقــدم طـلــب مـكـتــوب ب ـهــذا الـخـصــوص مــن ثـلــث أع ـضــاء مجلس
األمة والتصويت عليه نداء باالسم وبأغلبية األعضاء ،على أال
يتم تقديم هذا الطلب إال مرة واحدة في دور االنعقاد حتى ينال
المشروع أهمية وجدية.
وأوضح أن هذا االقتراح ليس شخصانيا وال يسيء ألحد بل هو
من أجل ترسيخ مبدأ ثابت وحتى يكون هناك استقرار برلماني
وحتى يتحرر مجلس األمة من قيود ورقابة الرئاسة ،مضيفا ان
"التعديل يخضع أي رئيس لمجلس األمة اليوم أو في المستقبل

ثامر السويط

بدر الحميدي

االس ـت ـج ــواب ولـلـمـجـلــس ح ــق ت ـحــديــد مــوعــد
مناقشته الن المجلس هــو مــن يـحــدد جــدول
اعماله ،ويفترض ان تحدد ق ــرارات المجلس
بناء على المستقبل وفقا للمشاريع او البرامج
التي يرى السير عليها.
وأوضــح أن المادة  135استخدمت اسلوب
تنظيم الوقت و فــق سلطة تقديرية للمجلس
ب ـ ـغـ ــرض ع ـ ـ ــدم مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة حـ ـ ــق الـ ـعـ ـض ــو فــي
االس ـت ـج ــواب ،وأن الـتـصــويــت عـلــى الـتــأجـيــل
لوجود تصور في برنامج عمل بين المجلس
والحكومة من الناحية التنظيمية ولكن وضع
كل حالة استجواب على حدة.
وقال الفيلي :يبقى السؤال هل نحن بصدد
ت ـص ــوي ــت ف ـع ــا لـ ـمـ ـص ــادرة ح ــق الـ ـن ــائ ــب فــي
االستجواب ام بتصويت ينطلق من اعتبارات
واق ـع ـيــة؟ ف ـهــذا االمـ ــر يـجــب ان ي ـطــرح ف ــي كل
تـصــو يــت ،مضيفا :ه ــذا يفتح بــا بــا مستحقا
لتعديل الالئحة لوضع معايير اكثر انضباطا
لتحقق المعادلة بين حق االستجواب وحق
المجلس في ادارة وقته.

رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة م ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ــة كـ ــان
صائبا».
وق ـ ــال ال ـس ــاي ــر ،ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي ،إن «الـغــانــم أعـلــن أنــه
س ـي ـف ـت ــح ص ـف ـح ــة ج ـ ــدي ـ ــدة مــع
النواب في الجلسة االفتتاحية،
وهي كانت بيضاء ،كتب عليها
ال ـت ـج ــاوز ع ـلــى ال ــدس ـت ــور ،ومــا
يحدث اليوم من تجاوزات على
األمة والدستور لم نشهده منذ
عام .»85
وخ ــاط ــب الـمــواطـنـيــن بقوله
«ن ـق ــف أم ــام ـك ــم ال ـي ــوم ب ــأح ــداث
تاريخية وقرارات سيئة ،أهمها
تحصين رئ ـيــس ال ـ ــوزراء لمدة
ت ـت ـج ــاوز س ـنــة ون ـص ــف الـسـنــة
ح ـت ــى االسـ ـتـ ـج ــواب ــات ال ـمــزمــع
تقديها ،فهذا لم يحدث سابقا،
ولن يحدث بإذن الله».

الحقوق الدستورية
وأضـ ـ ـ ــاف «حـ ـت ــى خ ـب ــراؤه ــم
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــون ال ـ ــذي ـ ــن ك ــان ــوا
ي ـحــاولــون الـتـبــريــر لـهــم فــي كل
مناسبة لم يتجرأوا على تبرير
ً
هذا الموقف» ،معتبرا أن تأجيل
استجواب لم يدرج على جدول
األعمال انقالب على الدستور.
وتساء ل «كيف يتم تحصين
رئيس الــوزراء عن استجوابات
ل ــم تـ ـق ــدم أو تـ ـن ــاق ــش؟ ،وك ـيــف
ي ـم ـت ـلــك نـ ـ ــواب الـ ـح ــق بـتـعـطـيــل
حقوقنا الدستورية؟».
وقـ ـ ــال «اس ـت ـج ــواب ـن ــا ال ـقــائــم
الذي قدمته مع النائبين حسن
جوهر ومهلهل المضف ،الــذي
ي ـف ـت ــرض أن ي ـ ـ ــدرج بــال ـج ـل ـســة
القادمة ،لن نقبل أي نتنازل عن
أن يكون موجودا بهذه الجلسة،
فهذا حق دستوري منحنا إياه
المشرع ،وال يملك كائن من كان
أن يمنعنا من ممارسة حقوقنا».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع «هـ ـ ـ ــم اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــادوا فــي
م ـجــالــس ســاب ـقــة أن م ـثــل هــذه
ال ـت ـج ــاوزات تـمــر م ــرور ال ـك ــرام،
وان ـ ـنـ ــا لـ ــن ن ـت ـم ـســك ب ـح ـقــوق ـنــا
لكنهم مخطئون ،ولن نتنازل عن
حقوقنا ،ولــن نحول المؤسسة
الـتـشــريـعـيــة والــرقــاب ـيــة لخدمة
مصالحهم،
ك ـمــا ان ـنــا ل ــن نـقـبــل بتجريد
م ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن ادوات ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ال ــدس ـت ــوري ــة ،ف ـهــم ي ــري ــدون أن
يجعلوا المؤسسة التشريعية
شكال للديمقراطية فـقــط ،وفي
الـمـقــابــل ي ـم ــررون م ــا ي ــري ــدون،
وهناك اتفاقيات تتم مع بعض
النواب في غرفهم المغلقة».

عدم جواز تصويت الوزراء على
المسائل المتصلة باالستجواب
تقدم النائبان ثامر السويط وخــالــد العتيبي
باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة
 1من القانون رقم  12لسنة  1963بشأن الالئحة
الداخلية لمجلس األمــة ،نصها اآلتــي" :وال يجوز
ل ـلــوزراء الـمـشــاركــة فــي التصويت على المسائل
الـمـتـصـلــة ب ــاالس ـت ـج ــواب ،وط ـ ــرح م ــوض ــوع عــام
للمناقشة أو في أي اختصاص رقابي آخر".
وتـ ـقـ ـض ــي ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة اإليـ ـض ــاحـ ـي ــة ل ــاقـ ـت ــراح
بـقــانــون بــإضــافــة فـقــرة جــديــدة إلــى ال ـمــادة رقــم 1
لسنة  1963المشار إلـيــه فـقــرة جــديــدة ذكــر فيها

ع ــدم ج ــواز مـشــاركــة الـ ــوزراء فــي الـتـصــويــت على
المسائل المتصلة باالختصاص الرقابي لمجلس
األمــة ،كقرار إحالة االستجواب إلــى "التشريعية"
و"القانونية" ،أو تأجيل وشطب االستجواب من
جــدول األع ـمــال ،وكــذلــك األمــر بالنسبة الــى باقي
األدوات الرقابية ،كاألسئلة البرلمانية وطلبات
تشكيل لجان التحقيق ،والعلة مــن التعديل هو
تالفي تعارض المصالح بين الحكومة وبين رقابة
مجلس األمة على أعمالها.

وجه النائب عبدالله املضف
سؤالني إلى وزير التجارة
والصناعة دُ .عبدالله السلمان،
عن أسماء من أنهيت خدماتهم
وأحيلوا إلى التقاعد من
مؤسسة املوانئ ،وعن زيادة
رواتب من تم تعيينهم في
املؤسسة بنظام العقود من
الوافدين.
وطلب في سؤاله ُتزويده بكشف
بأسماء جميع من أنهيت
خدماتهم من مؤسسة املوانئ
الكويتية منذ تاريخ 2020/1/1
حتى تاريخ ورود هذا السؤال،
خدماتهم ،وكشف
وأسباب إنهاء ُ
بأسماء جميع من أحيل للتقاعد
مع تحديد أسباب اإلحالة.
كما طلب تزويده بكشف
بأسماء جميع من انتهت
عقودهم ُ
وجدد لهم ومن لم
ُيجدد لهم كل على حدة مع ذكر
األسباب ،وكشف بأسماء جميع
من تنطبق عليهم شروط اإلحالة
للتقاعد ولم يحالوا حتى تاريخ
ورود هذا السؤال مع ذكر أسباب
عدم اإلحالة ،وهل تم الحصول
على املوافقات الالزمة لتلك
اإلحاالت؟
ودعا في سؤاله الثاني إلى
إجابته عن االتي :هل توجد
زيادات مالية في رواتب جميع
من تم تعيينهم في مؤسسة
املوانئ الكويتية بنظام العقود
من الوافدين وذلك منذ عام 2018
حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
وهل صرفت مكافآت لهم؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب ،يرجى
تزويدي بأسباب تلك الزيادة
في الرواتب وأسباب صرف
تلك املكافآت لهم ،وهل توجد
موافقات من الجهات املعنية
لصرف تلك الزيادات أو املكافآت؟

الطريجي للعودة
الختبارات الـ «أون الين»
مع استمرار الحظر

قال النائب عبدالله الطريجي،
إن تصريح وزير الدفاع أمس
بالحاجة إلى استمرار الحظر
الجزئي إلى حني تراجع
اإلصابات بفيروس كورونا
يؤكد استمرار املوجة املقلقة.
وأضاف الطريجي أن "األمر
يفرض على الحكومة عدم
املخاطرة بصحة أبنائنا في
إجراء االختبارات الورقية،
وضرورة اتخاذ قرار بالعودة
إلى االختبارات (أون الين)".

مطيع :التراجع عن
االختبارات الورقية واجب

قال النائب د .أحمد مطيع:
يكرر مسؤولو وزارة الصحة،
ويؤكدون في املؤتمر اليومي
أن أرقام االصابات والوفيات،
وحاالت العناية بارتفاع
مستمر ،وهذا رد على وزيرهم
وإثبات فشله في إدارة األزمة،
وهذا إنذار لوزير التربية
بخطورة قراره عقد اختبارات
ورقية للصف  ،12مشددا على
أن التراجع عن هذا القرار
أصبح واجبا.

المضف :أغلقنا مدرستي كاظمة والجهراء
الحتمال سقوط أجزاء خرسانية
ق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة د .عـلــي
المضف إن إغالق مدرستي كاظمة
ال ـم ـتــوس ـطــة ل ـل ـب ـنــات الـمـشـتــركــة
ومدرسة الجهراء االبتدائية للبنات
ي ــرج ــع لـ ـع ــدم ص ــاح ـي ــة الـمـبـنــى
لالستخدام في حالته الراهنة.
وأوضـ ــح الـمـضــف فــي رد على
س ـ ــؤال ال ـن ــائ ــب م ـ ـ ــرزوق الخليفة
ح ـ ـ ــول اغ ـ ـ ـ ــاق الـ ـم ــدرسـ ـتـ ـي ــن ،ان
الوضع الحالي يمثل خطورة على
مستخدميه الحتمالية السقوط
ال ـم ـفــاجــئ ألج ـ ــزاء خــرســان ـيــة من
بعض العناصر اإلنـشــائـيــة التي
حدث بها تفتت وسقوط لطبقات
الغطاء الخرساني وتــآكــل شديد
في حديد التسليح الرئيسي ،وفقا
لما ورد في التقرير الفني للمركز

مرزوق الخليفة

الـحـكــومــي لـلـفـحــوصــات وضـبــط
الجودة واألبحاث.
وب ـيــن ان ت ــاري ــخ ب ـنــاء المبنى

ي ــرج ــع إلـ ـ ــى س ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
ال ـم ــاض ــي ،وقـ ــد أدرج ـ ـ ــت ال ـ ـ ــوزارة
ف ــي خـطـتـهــا اإلن ـشــائ ـيــة ل ــأع ــوام
 2020/2019-2016/2015ه ــدم
وإع ـ ـ ـ ـ ــادة بـ ـن ــاء م ـب ـن ــى ال ـم ــدرس ــة
ال ـمــذكــورة ،وت ــم إعـ ــداد مستندات
مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة تـ ـصـ ـمـ ـي ــم لـ ـلـ ـم ــدرس ــة
المشتركة والبدء بإجراءات الطرح،
والجدير بالذكر ان األمــر مرهون
بتوفير الميزانيات الالزمة لتنفيذ
ال ـم ـش ــاري ــع الـ ـم ــدرج ــة بــالـخـطــط
اإلنشائية.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،وج ــه الـنــائــب
ً
ً
م ــرزوق الخليفة س ــؤاال برلمانيا
إل ــى وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة د.
عبدالله السلمان ،قال في مقدمته:
ب ــاإلش ــارة للقانون رق ــم  19لسنة

 2000ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن دع ـ ـ ــم ال ـع ـم ــال ــة
الوطنية وتشجيعها في الجهات
غير الحكومية ،لوحظ في اآلونــة
األخيرة قيام الهيئة العامة للقوى
العاملة بوقف راتــب دعــم العمالة
ل ـل ـمــواطــن ال ـكــوي ـتــي ال ـ ــذي يعمل
بــال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص أث ـن ــاء تــأديـتــه
الخدمة الوطنية العسكرية وكذلك
مــرافــق الـمــريــض الـمــرســل للعالج
ب ــال ـخ ــارج .وع ـلــى ض ــوء م ــا سبق
طلب إجابته عن االتــي :ما السند
القانوني لوقف راتب دعم العمالة
ل ـل ـمــواطــن ال ـ ــذي يـعـمــل بــالـقـطــاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص؟ وكـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ــدد ال ـ ـحـ ــاالت
المسجلة بالهيئة العامة للقوى
العاملة الذين تم وقف صرف دعم
العمالة لهم؟
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الرفاعي« :الحرس» و«اإلطفاء» يقدمان صورة مشرفة للتعاون
تخريج دورة «رقيب تدريب إطفاء» بحضور المكراد
محمد الشرهان

استمرار
التنسيق
إلقامة الدورات
التدريبية
المشتركة
لصقل الخبرات
والمهارات
الفنية
للمنتسبين
الرفاعي

بــرعــايــة وح ـضــور وك ـيــل ال ـحــرس الــوطـنــي
الـفــريــق الــركــن هــاشــم الــرفــاعــي ،ورئ ـيــس قــوة
اإلطفاء العام الفريق خالد المكراد احتفل معهد
تدريب قوات الحرس الوطني بتخريج دورة
"رقيب تدريب إطفاء" التي أقيمت بالتعاون بين
ً
الحرس والقوة ،تفعيال لبروتوكول التعاون
بين الجانبين.
وأشاد الرفاعي بالجهود المتميزة المبذولة
مــن الـجــانـبـيــن لـتــرجـمــة بــروتــوكــول الـتـعــاون
وتحقيق أهــدافــه ،مما يعكس صــورة مشرفة
لـمــؤسـســات الــدولــة فــي ال ـحــرص عـلــى العمل
الوطني المشترك وتحقيق التطور المنشود.
وأك ــد اس ـت ـمــرار التنسيق إلقــامــة الـ ــدورات
التدريبية المشتركة بين الجانبين وإ قــا مــة
التمارين والبيانات العملية المشتركة لصقل
الخبرات والمهارات الفنية لمنتسبي الحرس
الوطني وقوة اإلطفاء العام.
من جانبه ،أشاد المكراد بالمستوى المتميز
ال ــذي وص ــل إلـيــه الـتـعــاون الـمـشـتــرك وتـبــادل
ً
ال ـخ ـبــرات مــع ال ـحــرس الــوط ـنــي ،م ــؤك ــدا على
أهمية الدورات التدريبية في توحيد أساليب
العمل وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة.
ثــم ق ــام الــرفــاعــي وال ـم ـكــراد بـتـكــريــم أوائ ــل
الدورة.

ّ
مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث مروع
●

محمد الشرهان

لـقــي مــواطــن فــي الـعـقــد الـثــانــي مــن ع ـمــره مصرعه
مـ ـس ــاء أ مـ ــس األول جـ ـ ــراء حـ ـ ــادث مـ ـ ــرور مـ ـ ــروع عـلــى
ال ـطــريــق ال ــدائ ــري ال ـس ــادس ،وق ــد أس ـفــر ال ـح ــادث عن
إ صــا بــة مــوا طــن آ خــر بـجــروح خطيرة نقل على أثرها
للمستشفى لتلقي العالج.
وفي التفاصيل ،التي رواها مصدر أمني لـ "الجريدة"،
ً
أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بــا غــا مساء
أمس األول بوقوع حادث تصادم وحريق على طريق
ال ــدائ ــري الـ ـس ــادس ،وفـ ــور ذل ــك ت ــم تــوج ـيــه دوريـ ــات
العمليات المرورية ومركز إطفاء جليب الشيوخ الى
موقع الحادث.
وأضاف المصدر أنه تبين لرجال المرور أن مركبة
ربــاع ـيــة ال ــدف ــع ب ـق ـيــادة م ــواط ــن وم ــراف ـق ــه اص ـطــدمــت
بــالـحــاجــز اإلس ـم ـن ـتــي ،مـمــا أدى ال ــى انـ ــدالع الـنـيــران
فيها ،ونتج عنه و فــاة قائد المركبة وإصابة مرافقه
ّ
بجروح خطيرة ،وقد تمكن رجال اإلطفاء من إخماد
الحريق الذي اندلع بالمركبة وانتشال جثة المتوفى
وإنقاذ المصاب.

إخماد حريق السيارة بعد الحادث

سلة أخبار
«النجاة» تطرح « 7سنابل»
إلفطار الالجئين والمهجرين
أعلن مدير إدارة الموارد
والحمالت بجمعية النجاة
الخيرية عمر الشقراء ،طرح
الجمعية ،اليوم ،مشروع
" 7سنابل" إلفطار الالجئين
والمهجرين ،والذي يهدف
إلى توفير إفطار الصائم
لهذه الشريحة المستهدفة
ً
األكثر احتياجا ،والتي
ً
ً
تعاني نقصا حادا في
المواد الغذائية وندرة فرص
العمل ،عالوة على الحياة
الصعبة التي تعيشها هذه
العوائل وسط المخيمات
منذ سنوات طويلة.
وقال الشقراء ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن المشروع
يستهدف هذا العام إفطار
 6000أسرة من الالجئين
والمهجرين المستفيدين في
 7دول ،هي :اليمن ولبنان
وتركيا واألردن وفلسطين
وإندونيسيا وبنغالدش.

الرفاعي والمكراد يتوسطان الخريجين

«األرصاد» :موجة ًغبار
وأمطار اليوم وغدا
توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يشهد طقس البالد ارتفاعا
تدريجيا في درجات الحرارة ،نتيجة تأثر البالد بمنخفض
جــوي من جهة الـغــرب ،مصحوبا بنشاط في الــريــاح مثيرة
للغبار على المناطق المكشوفة ،كما تتكاثر السحب تدريجيا
مع فرصة ألمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية أحيانا.
وقال مراقب التنبؤات الجوية باإلدارة ،عبدالعزيز القراوي،
لـ"كونا" ،إن الطقس اليوم مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليال،
وغــائــم جزئيا والــريــاح مثيرة للغبار ومتقلبة االتـجــاه إلى
شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين  15و45
كيلومترا في الساعة ،مع فرصة ألمطار خفيفة متفرقة تكون
رعدية أحيانا ،ودرجــات الحرارة العظمى المتوقعة بين 34
و 36درجة مئوية ،والصغرى بين  16و 18درجة.
وأض ـ ــاف الـ ـق ــراوي أن الـطـقــس غ ــدا مــائــل ل ـل ـحــرارة نـهــارا
وللبرودة ليال ،والــريــاح شمالية غربية خفيفة إلــى معتدلة
ا لـســر عــة تنشط على فـتــرات مثيرة للغبار ،خصوصا على
المناطق المكشوفة ،وتظهر بعض السحب المتفرقة ،ودرجات
الحرارة العظمى المتوقعة بين  22و 24درجة مئوية والصغرى
بين  14و 16درجة.

ً
«نماء» تطلق  33مشروعا
ً
خيريا في رمضان
أعلنت نماء الخيرية
بجمعية اإلصالح
االجتماعي ،إطالق حزمة
من المشروعات الخيرية
واإلنسانية في شهر
رمضان ،والتي يأتي على
رأسها مشروع إفطار
الصائم داخل الكويت
وخارجها بقيمة  25دينارا
للسلة الواحدة ،والتي تكفي
األسرة لمدة شهر ،وبقيمة
 12.5دينارا للسلة التي
تكفي األسرة لمدة أسبوعين.
وقال مدير التسويق في
"نماء" ،عبدالعزيز اإلبراهيم،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن حملة رمضان تتضمن
ثالثة مشاريع رئيسة ،هي:
إفطار الصائم تشمل السالل
الغذائية والوجبات داخل
الكويت وخارجها ،وتوزيع
زكاة الفطر ،وكسوة العيد،
فضال عن إطالق  30مشروعا
خالل الشهر المبارك.

ةديرجلا
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ً
«التطبيقي» :قبول  2019طالبا
في خطة شواغر الفصل الثاني

«التربية» :الدوام في رمضان يبدأ  9:30واالبتدائي 12

ّ
السلطان تفقد جاهزية المدارس لالختبارات
فهد الرمضان

أنجز مديرو المناطق التعليمية
تقارير حول استعداداتها
الختبارات الثانوية العامة،
التي ستبدأ  30مايو المقبل.

إجراءات
ومعايير
صحية ألداء
االمتحانات
الورقية

العتيبي

ً
تــأك ـيــدا ل ـمــا ن ـشــرتــه «ال ـج ــري ــدة» في
عدد سابق من توجه «التربية» لتعديل
مــواع ـيــد ال ـ ــدوام للتعليم ع ــن ُب ـعــد في
رمضان ،انتهى اجتماع مديري عموم
المناطق التعليمية إ لــى ر فــع توصية
لـ ــوزيـ ــر «الـ ـت ــربـ ـي ــة» د .عـ ـل ــي ال ـم ـضــف
ب ـت ـح ــد ي ــد دوام اإلدارات ا ل ـم ــدر س ـي ــة
خ ــال شـهــر رم ـضــان ال ـم ـبــارك ،عـلــى أن
ي ـبــدأ ف ــي ال ـســاعــة ال ـتــاس ـعــة والـنـصــف
لجميع المراحل التعليمية ،باستثناء
االب ـتــدائ ـيــة ،ال ـتــي سـيـبــدأ ال ـ ــدوام فيها
ً
الساعة  12ظهرا.
وذك ــرت م ـصــادر تــربــويــة مطلعة أن
االج ـت ـم ــاع ،الـ ــذي ع ـقــد بــرئــاســة وكـيــل
ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــام أس ــام ــة ال ـس ـل ـط ــان ،تم
االتـفــاق فيه على ان يكون دوام جميع
ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي ال ـ ـم ـ ــدارس «أون ـ ــاي ـ ــن»
م ــن ال ـم ـن ــزل ،م ــا ع ــدا ال ـمــديــر وال ـمــديــر
المساعد فإنهما يتواجدان في المدرسة
ً
ب ــالـ ـتـ ـن ــاوب ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ــى أن م ــدي ــري
المناطق قدموا تقرير حول استعدادات
المناطق الخـتـبــارات الـثــانــويــة العامة
التي ستبدأ  30مايو المقبل.
ً
وأض ــاف ــت ال ـم ـص ــادر أنـ ــه ت ــم أي ـضــا

تقديم أسـمــاء واع ــداد الـلـجــان العاملة
لالختبارات لوكيل التعليم العام ،حسب
النظم والـلــوائــح المعمول بها فــي هذا
الجانب.
من ناحيته ،أشــاد الوكيل المساعد
للتعليم العام أسامة السلطان ،بالجهود
الـ ـمـ ـب ــذول ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس ال ـث ــان ــوي ــة
لالستعداد لالختبارات النهائية الورقية
ً
للصف الثاني عشر ،مــؤكــدا أن تجربة
ثانوية العصماء بنت الحارث بإعداد
التجربة األولى ألداء االختبارات الورقية
للطلبة أثـنــاء جائحة كــورونــا وضعت
كنموذج يطبق على جميع المدارس.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ــال ج ـ ــول ـ ــة ت ـف ـق ــدي ــة
للسلطان لـثــا نــو يــة ا لـعـصـمــاء التابعة
لمنطقة ا لـعــا صـمــة التعليمية ،يرافقه
المدير العام للمنطقة باإلنابة جاسم
ب ــوح ـم ــد ،ومـ ــراقـ ــب ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـث ــان ــوي
متعب العتيبي ،ضمن جوالته التفقدية،
ل ـلــوقــوف ع ـلــى اسـ ـتـ ـع ــدادات ال ـم ــدارس
لالختبارات الورقية.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذك ـ ــر مـ ــراقـ ــب الـتـعـلـيــم
ال ـثــانــوي بــالـمـنـطـقــة ،مـتـعــب العتيبي،
خالل الجولة ،أن اإلجــراءات والمعايير

السلطان وبوحمد والعتيبي خالل الجولة
الصحية التي تتبعها إدارة المدرسة
ت ـعــد ن ـم ــوذج ــا ي ـح ـتــذى ب ــه ف ــي جميع
المدارس ألداء االختبارات الورقية لطلبة
الثاني عشر.
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،قـ ــالـ ــت مـ ـ ــديـ ـ ــرة ث ــان ــوي ــة
العصماء بنت الحارث ،خيال اإلبراهيم،
أن «إدارة المدرسة حرصت على تشكيل
اللجان الخاصة باالختبارات الورقية
للصف الثاني عشر بالقسمين العلمي
واألدبي».
وذك ــرت أن اإلدارة الـمــدرسـيــة قامت

ب ـع ـم ــل االس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات ال ـ ــازم ـ ــة ألداء
االخـ ـتـ ـب ــارات واس ـت ـق ـب ــال ال ـط ـل ـبــة مثل
توزيع اللوحات اإلرشادية والتوعوية
بأغلب مرافق المدرسة ،والحرص على
عـمـلـيــة الـتـنـظـيــم ف ــي ال ـل ـجــان ،وتــوفـيــر
أجهزة لقياس حرارة الطالب قبل دخول
اللجنة ،باإلضافة الى اتباع اشتراطات
ومعايير وزارة الصحة ،متمنية التوفيق
والنجاح للجميع.

اع ـت ـمــد ال ـمــديــر ال ـع ــام للهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب ب ــاإلن ــاب ــة د .جــاســم
األن ـص ــاري ،نـتــائــج قـبــول الطلبة
والمتدربين فــي كليات ومعاهد
ال ـه ـي ـئ ــة ودوراتـ ـ ـه ـ ــا ال ـت ــدري ـب ـي ــة
الخاصة في خطة الشواغر للعام
الدراسي .2021-2020
وأعلن عميد القبول والتسجيل،
د .م ـش ـع ــل الـ ـمـ ـنـ ـص ــوري ،ق ـب ــول
جميع الطلبة الكويتيين وأبناء
ال ـك ــوي ـت ـي ــات وم ـع ــام ـل ــة كــوي ـتــي
وأبناء الشهداء والدبلوماسيين
ال ـم ـس ـت ــوف ـي ــن ل ـ ـشـ ــروط ال ـق ـب ــول،
إض ــاف ــة إلـ ــى ب ــاق ــي ال ـف ـئ ــات ممن
تـنـطـبــق عـلـيـهــم شـ ــروط ال ـق ـبــول،
وب ـن ــاء ع ـلــى ال ـل ــوائ ــح الـمـعـتـمــدة
بالهيئة للعام الــدراســي - 2020
 ،2021والبالغ عددهم  2019طالبا
وطالبة.
وتابع المنصوري ،في تصريح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أن ال ـط ـل ـب ــة
المقبولين وزعوا وفق الميزانية
الـ ـمـ ـع ـ ـتـ ـمـ ــدة ،وال ـ ـن ـ ـسـ ــب ال ــدنـ ـي ــا

السفير الهندي :التنسيق مع السلطات الكويتية
لتمكين طالب الثانوية من تأدية امتحاناتهم
●

ربيع كالس

ف ـ ـ ــي اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ل ـ ـ ــه ض ـم ــن
فعاليات «ا لـبـيــت المفتوح»،
ط ـ ـ ـمـ ـ ــأن ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي
ل ــدى الـكــويــت سـيـبــي جــورج
الطالب الهنود في المرحلة
الـثــانــويــة ،أنــه يتم التنسيق
التام مع السلطات الكويتية
ّ
فــي مــا يتعلق باالمتحانات
النهائية.
وقـ ـ ـ ــال ج ـ ـ ـ ــورج ،ف ـ ــي كـلـمــة
تـ ّ
ـوجــه بها إلــى طلبة الصف
الثاني عشر وذويهم« :سمعت
من العديد منكم ومن ذويكم
ومعلميكم عن التوتر والقلق
ا ل ــذي يواجهه الكثير منكم،
ب ـس ـبــب ع ـ ــدم ال ـي ـق ـيــن ب ـشــأن
االم ـت ـح ــان ــات ال ـن ـهــائ ـيــة هــذا
ً
الـ ـع ــام» ،م ـش ـيــرا إل ــى تـفـ ّـهـمــه
ّ
لمشاعر التوتر التي تسبق
هـ ـ ــذه االم ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات ،والـ ـت ــي

نتجت عن ظروف خارجة عن
إرادة الجميع.
وشـ ّـدد على «عــدم القلق من
ً
هــذه الـعــوامــل» ،داعـيــا الطالب
ال ـ ــى «تـ ـ ــرك ه ـمــوم ـكــم وقـلـقـكــم
لسفارتنا ولمجلس المركزي
للتعليم الثانوي  CBSEوإدارة
وم ــدي ــري م ــدارسـ ـن ــا ،وأع ــدك ــم
بأننا سنبذل قصارى جهدنا
لـلـتـعــامــل مــع مـخــاوفـكــم ،وفــي
ه ــذا الـ ـص ــدد ،ن ـحــن نـعـمــل عن
كثب مع السلطات الكويتية».
وت ــاب ــع« :ب ــاع ـت ـب ــاري والـ ــدا،
أعلم مدى أهمية هذه المرحلة
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـ ـك ـ ــم ،خـ ـص ــوص ــا
بالنسبة ألولئك الذين يدرسون
في الصف الثاني عشر ،والذين
سيواجهون اختبارات المجلس
الـنـهــائـيــة .وأود أن أثـنــي على
كل واحد منكم على الشجاعة
االسـتـثـنــائـيــة وال ـمــرونــة التي
أظهرتموها جميعا لمواجهة

ً
السفير الهندي متحدثا في البيت المفتوح
التحديات الناجمة عن الوضع
غير المسبوق لوباء كورونا».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد «إنـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــي أتـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــم
ا لـصـعــو بــات الشخصية التي
واجهتكم أنتم كأطفال منذ أكثر

من عام حتى اآلن .فلم تكونوا
قـ ـ ــادريـ ـ ــن عـ ـل ــى الـ ـ ــذهـ ـ ــاب ال ــى
مدارسكم ومقابلة أصدقائكم
وم ـع ـل ـم ـي ـك ــم .لـ ــم يـ ـك ــن لــدي ـكــم
فصول دراسية وال امتحانات

ن ـم ــوذج ـي ــة ب ــدن ـي ــة ،ومـ ــع ذل ــك
عليكم أن تتقدموا المتحاناتكم
ال ـن ـهــائ ـيــة ،وه ـ ــذا ت ـح ـ ٍّـد كـبـيــر،
لكني أود أن تنظروا إلــى هذا
الموقف بمنظور منفصل ،إذ

جامعة الكويت و«الخليج للعلوم»
و«األسترالية» تفوز بمسابقة «إنتربينور»
الربيع :تحفيز الطلبة على االنخراط بالعمل التجاري عبر مشروعات مبتكرة
أعلنت وزارة الدولة لشؤون الشباب ،أمس
األول ،أسماء الفرق الفائزة بمسابقة معركة
الجامعات لـ«إنتربينور» التي تستهدف تمكين
رواد األعمال من الشباب ،حيث جاء في المركز
األول فــريــق جــامـعــة ال ـكــويــت وال ـثــانــي فــريــق
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بينما
احتل المركز الثالث فريق الكلية االسترالية.
وقــال وكيل ال ــوزارة في مكتب وزيــر الدولة
ل ـشــؤون الـشـبــاب د .مشعل الــربـيــع ،فــي كلمة
خالل الحفل الختامي الذي أقيم عبر تطبيق
«إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام» ،إن ال ـم ـســاب ـقــة الـ ـت ــي انـطـلـقــت
منتصف يناير الماضي أتاحت لرواد األعمال
مــن الـشـبــاب فــرصــة االبـتـكــار وت ـبــادل األفـكــار
حول «ريادة األعمال» وعرض التحديات التي
يواجهونها في المجتمع ،فضال عن مناقشة
المشروعات ذات التأثير المجتمعي التي تدعم
وتعالج التحديات االجتماعية واالقتصادية.

وأض ــاف الــربـيــع أن ال ـ ــوزارة حــريـصــة على
دعــم وتطوير ق ــدرات الشباب الكويتيين في
شتى المجاالت واستثمار قدراتهم وإمكاناتهم
وتوفير كل أشكال الدعم والمساندة له حال
مواجهته أي تحديات ،موضحا أنه تم العمل
خالل المسابقة على تحفيز طلبة الجامعات
لـلـمـشــاركــة واالن ـ ـخـ ــراط ف ــي ال ـع ـمــل ال ـت ـجــاري
عبر مشروعات بأفكار مبتكرة وخالقة تفيد
المجتمع وتحقق الدخل المادي لهم.

مشاركة  47طالبا
بدوره ،قال رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة
م .وليد الخميس ،إن المسابقة التي تأتي ضمن
مـبــادرات مكتب وزيــر الدولة لشؤون الشباب
شـهــدت مـشــاركــة  47طــالـبــا وطــالـبــة مــن سبع
جهات أكاديمية وشكلوا  18فريقا.

وجاء المركز األول من نصيب فريق جامعة
الكويت الذي ضم في عضويته ريما الرشيدي
وسارة العجمي وفي التميمي وقدمن مشروع
«التلوث البيئي الناتج عن المخلفات الزراعية».
وح ـ ــل ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي ف ــري ــق جــام ـعــة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا الذي ضم زينب
الجريدان وزينب بيضون وســارة السماعيل
وس ــارة الخباز وقــدمــن فكرة مـشــروع «الــرؤيــا
الخضراء» وجاء ثالثا فريق الكلية االسترالية
بعضوية نجود العازمي ونور المطيري بفكرة
مشروع «الخريطة المتكلمة للمكفوفين».
وتتيح المسابقة أمام جميع طلبة الجامعات
والـمـعــاهــد الحكومية والـخــاصــة فــي الكويت
وكذلك معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب الفرصة لتقديم أفكارهم الجديدة
ل ـم ـش ــروع ــات ت ـس ــاه ــم ف ــي ت ـن ـم ـيــة الـمـجـتـمــع
وإحداث األثر اإليجابي به.

ذكرت رئيسة جمعية التوحد الكويتية
مؤسسة مركز الكويت للتوحد رئيسة
منظـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــة التوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العالميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة WAO
د .سميرة السعد أن «المركز له دور كبير
ف ــي تــوس ـيــع دائ ـ ــرة ال ــرع ــاي ــة وال ـتــدريــب
لزمالء المهنة في دول الخليج العربي،
وظهرت آثاره على أبنائنا الطلبة ،حيث
إن المركز يمكن تكراره كنموذج متكامل
فــي الــرعــايــة وتـطــويــر الـمـهــارات لجميع
المراحل العمرية».
وقالت السعد ،في تصريح صحافي،
بمناسبة ي ــوم الـتــوحــد الـعــالـمــي ،الــذي
يوافق  2أبريل من كل عــام ،إن «المراكز
المعنية برعاية أبنائنا الطلبة المصابين
بالتوحد تتسابق كل عام إلظهار قدراتهم
وإمكانياتهم ،ونشر الوعي بصفاتهم وما
يحتاجون إليه من دعم ورعاية تعينهم
على التأقلم بالمجتمع».
وتابعت« :نحتفل هذا العام مع أجواء
جائحة كورونا التي احتاجت إلى تضافر
جـهــود جميع ال ـمــراكــز لـتــوفـيــر الــرعــايــة
والـبــرامــج التعليمية وفــق االشـتــراطــات
ال ـص ـح ـي ــة» ،مـضـيـفــة أنـ ــه تــأك ـيــد لـمـبــدأ

الـتـبــاعــد فـقــد أطـلـقــت الـجـمـعـيــة م ـبــادرة
مستشاري ،وهــو تطبيق يساعد األسر
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ال ـت ــرب ــوي ــة
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وال ـس ـل ــوك ـي ــة ل ــأس ــر فــي
مـنــازلـهــم خ ــال ف ـتــرات الـحـظــر ،وإغ ــاق
الكثير من المراكز واألماكن االعتيادية.
وأردف ـ ـ ـ ــت« :ك ـم ــا أن ال ـج ـم ـع ـيــة قــدمــت
أنـشـطــة مختلفة خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة من
ت ـن ـظ ـيــم م ــؤت ـم ــر افـ ـت ــراض ــي ،بــال ـت ـعــاون
مـ ــع م ــرك ــز الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ــوح ــد وت ـق ــدي ــم
الـ ـمـ ـح ــاض ــرات ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي ع ــدة
مـ ــواض ـ ـيـ ــع ،وف ـ ـتـ ــح بـ ـ ــاب الـ ـنـ ـق ــاش بـيــن
المختصين وأسر المصابين بالتوحد»،
الفتة إلى تنظيم ديوانية لألسر المختلفة
مــن داخ ــل وخ ــارج الـكــويــت عـبــر تطبيق
زووم لـتـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى مــواضـيــع
مختلفة ،ونقل التجارب بين األسر حول
كيفية تعاملها خالل هذه الجائحة.

مسابقات وندوات
ول ـف ـت ــت ال ـس ـع ــد إلـ ــى ت ـن ـظ ـيــم ن ــدوة
ت ـخ ـص ـص ـيــة ومـ ـ ـب ـ ــادرة م ــن مـجـمــوعــة

أطـ ـب ــاء ت ـخ ـصــص األسـ ـن ــان بــالـكــويــت
بــاس ـت ـضــافــة االسـ ـتـ ـش ــاري د .روبـ ــرت
ناصيف من الواليات المتحدة ،في يوم
التوحد العالمي ،وتسليط الضوء على
آخــر المستجدات في الرعاية ،مشيرة
إلـ ــى تـنـظـيــم م ـســاب ـقــة ت ـعــري ـف ـيــة على
نظام حساب المركز على «انستغرام»
 ،q8autismتشجيعا لجميع الفئات
عـلــى االط ـ ــاع عـلــى «ان ـس ـت ـغ ــرام» ،ومــا
ي ـ ـحـ ــويـ ــه مـ ـ ــن م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات وخ ـ ــدم ـ ــات
تساعد المختصين وأولياء األمور من
االستفادة منها ،سواء كمحاضرات أو
إصدارات أو استشارات متخصصة في
مجاالت مختلفة تساعد المصاب على
التأقلم بالمجتمع.
وقــدمــت الشكر الجزيل إلــى «جميع
ال ـع ــام ـل ـي ــن مـ ــع أبـ ـن ــائـ ـن ــا مـ ــن ال ـف ـئ ــات
الخاصة على رعايتهم والعمل معهم
مـ ـن ــذ شـ ـه ــر أ غـ ـسـ ـط ــس  ،2020ور غ ـ ــم
صعوبة الجائحة ونـقــل ال ـعــدوى فإن
التزام الجميع باالشتراطات الصحية
ســاهــم كـثـيــرا فــي حـمــايــة الـجـمـيــع من
معلمين وطلبة».

للقبول ،وتــرتـيــب الــرغـبــات ،على
كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها
التدريبية.
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن اج ـت ـي ــاز الـمـقــابـلــة
ال ـش ـخ ـص ـيــة ش ـ ــرط أس ــاس ــي مــن
ش ـ ــروط ال ـق ـب ــول لـلـمـقـبــولـيــن في
كلية العلوم الصحية (تخصص
طــوارئ طبية) وكلية التمريض،
والـ ـت ــي س ـت ـكــون ي ــوم ــي ال ـثــاثــاء
واألربعاء  6و 7الجاري للمقبولين
في الفصل الثاني.
وأع ـل ــن ع ـقــد اخ ـت ـبــار مـسـتــوى
اللغة اإلنكليزية للمقبولين في
جميع الـكـلـيــات ي ــوم الخميس 8
الجاري ( onlineعن طريق برنامج
تيمز).
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه س ـي ـتــم إع ــان
نتائج قبول طلبة المنح في وقت
الحق.
وأضاف المنصوري أنه يمكن
للمقبولين في «التطبيقي» االطالع
على مواعيد اللقاءات التنويرية،
من خالل الرابط التالي:
(.)http:\\www.paaet.edu.kw

موعد
«قبول الجامعة» :آخر ً
لتسجيل غير المقيدين غدا
إصدار شهادات خريجي الفصل الدراسي الثاني

يجب إج ــراء هــذه االمتحانات
ل ـل ـتــأكــد م ــن عـ ــدم خـ ـس ــارة أي
شخص لعامه الدراسي».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح« :أؤكـ ـ ـ ـ ــد لـ ـك ــم أن
سفارتكم إلى جانب السلطات
ا لـ ـك ــو يـ ـتـ ـي ــة و  CBSEوإدارة
ومــديــري مــدارسـنــا سيبذلون
قصارى جهدهم لضمان إجراء
االمـ ـتـ ـح ــان ــات ف ــي أكـ ـث ــر بـيـئــة
طبيعية وآمنة ممكنة .وسنبذل
قـصــارى جهدنا لضمان عدم
خـســارة الـعــام الــدراســي ،وفي
الوقت نفسه ،فإن سالمتكم لها
أهمية قصوى بالنسبة لنا».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار جـ ـ ـ ـ ـ ــورج إلـ ـ ـ ـ ــى أن
«مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة ع ـلــى
اتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال دائ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ــع مـ ــديـ ــري
الـ ـم ــدارس ال ـخــاصــة ب ـكــم ،كما
أنهم ينسقون بشكل وثيق مع
جميع السلطات المعنية في
الـكــويــت والـهـنــد ،بما فــي ذلك
مع .»CBSE

●

حمد العبدلي

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت ،أن آخر
مــوعــد لتسجيل الـطـلـبــة غـيــر الـمـقـيــديــن بــالـجــامـعــة للفصل
الدراسي الثاني للعام الجامعي  2021 /2020غدا ،وذلك عن
طريق الموقع اإللكتروني للجامعة.
وأوضحت العمادة ،في بيان أمس« ،أن دفع رسوم الطلبة
غير المقيدين آليا عن طريق نظام معلومات الطالب على موقع
الجامعة سيكون من  11الجاري حتى  1مايو المقبل» ،وفي
حال عدم دفعها خالل الفترة المحددة سيتم إلغاء تسجيل
الطالب في المقررات التي تم التسجيل بها.
وأكــدت أن التسجيل في نظام غير المقيد ال يعني قبول
الطالب بالجامعة ،وليس هناك التزام بالتحويل إليها ،مبينة
أن تسجيل الطالب ال يعتبر رسميا في المقررات إال بعد إرفاق
األوراق المطلوبة ،وهي صورة البطاقة المدنية وصورة جواز
السفر وصورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عبر
البريد اإللكتروني «.»nondegree@gmail.com
مــن جـهــة أخ ــرى ،ب ــدأت إدارة الخريجين بـعـمــادة القبول
والتسجيل ،أمس ،إصدار شهادات خريجي الفصل الدراسي
الثاني في مختلف الكليات الجامعية ،حيث يمكن توصيلها
للمنازل بسعر رمزي للطلبة.

ً
الحمود لـ ةديرجلا  :تلقينا وعودا
بعدم المساس بميزانية الجامعة
•

●

أحمد الشمري

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس
فــي جــامـعــة الـكــويــت د .إبــراهـيــم الـحـمــود أن
الجمعية ناقشت وزيــر النفط وزيــر التعليم
العالي د .محمد الفارس حول زيادة ميزانية
جامعة الكويت لعام  ،2022/2021الفتا إلى
أن الجمعية طالبت الــوزيــر برفع الميزانية
وعدم خفضها في حال مناقشة الميزانيات
في مجلس األمة.
وقــال الـحـمــود ،لــ«الـجــريــدة» ،إن الجمعية
اخ ـ ــذت وعـ ـ ــودا ب ــإع ــادة ال ـن ـظــر ف ــي مـيــزانـيــة
الجامعة ،وعــدم المساس بها في حال طلب
تـخـفـضـيـهــا ،مـضـيـفــا أن ال ـجــام ـعــة بـحــاجــة
إل ــى رف ــع مـيــزانـيـتـهــا ،ألن ه ـنــاك الـكـثـيــر من
األمـ ـ ــور ال ـت ــي ت ـح ـتــاج إلـ ــى م ـيــزان ـيــة كــافـيــة،
أب ــرزه ــا عـمـلـيــات ت ـقــوم بـتـطــويــر الـجــامـعــة،
ومنها البحوث العلمية واالبتعاث ،وغيرها

الكويت تحتفل باليوم العالمي للتوحد
السعد :تنظيم ندوات ومسابقات تساعد المصاب على التأقلم بالمجتمع
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محليات

مــن األم ــور االكاديمية التي تساهم فــي رفع
مستواها.
وأف ــاد بــأن الجمعية تواصلت مــع رئيس
لجنة الميزانيات د .بــدر المال لعدم خفض
ال ـم ـيــزان ـيــة ف ــي ح ــال إق ــراره ــا خ ــال الـفـتــرة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،مـبـيـنــا أن ال ـم ـيــزان ـيــة م ــدرج ــة في
جلسات مجلس األمة المقبلة ،ولن تقبل أي
تغيير يخفض منها.
وتابع« :ان ميزانية جمعية أعضاء هيئة
ال ـت ــدري ــس تـعـتـبــر ت ـن ـف ـيــذا ل ـن ـظــام قــانــونــي،
وتخفيضها يكون مخالفا لنص المادة ١٤٣
من الدستور التي توجب على قانون الميزانية
عدم مخالفة قواعد موضوعية» ،مضيفا ان
تخفيض الميزانية ،في حال العودة للدراسة
التقليدية ،لن يساهم في تطوير الجامعة ،ألن
هناك الكثير من األمور األكاديمية في مختلف
قطاعات الجامعة تتطلب زيادة في الميزانية
وليس تخفيضها.

إبراهيم الحمود

إضافات

٨

شوشرة :باختصار
د .مبارك العبدالهادي
أحالمنا فاقت كل التوقعات ،والمواقف شوهت األفالم والسيناريوهات،
والمخرج يعمل على إظهار البطوالت في مسرحه الذي فاض بالهرج
والمرج ،والكومبارس يتلونون بمواقف تجاوزت كل القدرات ألنهم
يسعون إل ــى الكسب عبر أدواره ـ ــم الـصــوريــة والمملة وسذاجتهم
ووقاحتهم التي تجاوزت حدود كرسيهم وأصابع معازيبهم ،وترديد
كلمات تفوق أداء هــم السيئ ألنهم مجرد أدوات ،ورغــم استمرار هذا
االشمئزاز ال يزال الطفل وشلته يمارسون لعبتهم في ساحة فارغة
كعقولهم الناقصة بعد أن سيطر "الجهال" على اللعبة ،وأصبحت األمور
عكس المسار ،والناس ما لهم إال الخيال يتباكون على اللي دار وصار،
ويسلكون الدرب بدون أي قرار ،ألن حا لنا ما عاد هو الحال ،وصرنا
في وضع ال يقبل أي خيار ،بعد ما طارت الطيور وهجرتنا وما بقي
إال الطبل وربعه الطبول يرددون كالمهم المعسول ،ويضحكون على
الناس وهم بالواقع بال "عقل وعقول".
أوضاعنا انقلبت وصرنا بين فاقد ومفقود وقاتل ومقتول ،وتعبنا من
كل اللي صار ،ما بين دراما وخيال ،وشواطئنا تردد قصائد عاشق
ومعشوق بدون أي حب أو محبوب ،والكالم صار بالمختصر يرثى
كــل اللي حضر حفلة زف ــاف ب ــدون معرس أو ع ــروس فــي ليلة ظلمة
وعتمة بال قمر.
نمشي خطوة ونرجع خطوتين ألن األرجوحة بميزانين والكفة عند
األضعف ،والقوي صار ما يهمس ،والماضي غاب عن األمس والحلم
صار "اكتئاب" والوهم رسم هالكتاب ،والقلم حبره سراب ،وصرنا تجارب
غاب عنها القرار ،وفي كل يوم نصبح على "قيل وقال" ،وأوضاعنا صارت
بال نظر ومنظار ،والبحر هاج فيه الجزر ،والمد تراجع عن الحظر..
باختصار ال تسبح أنت خارج اإلطار والوضع خطورته فاقت األقدار،
وعلى الوتر صار يلعبون باسم الطائفية يحاولون.
تمر أيامنا والعمر كله يختصر أحداثا وذكريات وسنين شافت المر
ألننا في دوامة ما بين حدث وحادث ،وهجر ومهجور ،وشارع كله خطر
ضاق فيه كل من يمر على حارة ما فيها إال الغدر ،بعد ما تعودوا على
اختالس أفكارنا وقتل مشاعرنا وسلب حقوقنا ،واليوم إذا كنت تبحث
عن النجاح فحدد طموحك بالخنوع وانس المبادئ والقيم واتركها
خارج أسوار هذا الزمن ،ألن سياستهم تستهدف الفالح وتحطم أصحاب
الكفاح ،ومن ال يملك المفتاح ما راح يفتح أبواب السماح.
هذا باختصار حلم في ليلة صعبة بال مطر أو ربيع أو حتى نجمة
تضوي سمانا اللي غطتها السحب وثارت فيها براكين الندم.

دردشة :وماذا بعد
َ
الق َسم؟
يوسف سليمان الشعيب
على مدى أشهر ،كانت الكويت تعيش على صفيح ساخن ،وليل
أســود مــوحــش ،ونـهــار تغيب عنه الشمس ،تسبب بهذا أشخاص
يـظـنــون أنـهــم هــم وم ــن يـقــف خلفهم عـلــى ال ـص ــواب ،منطلقين من
سيناريوهات عــد يــدة ومتنوعة ومتشابكة يوهمون بها الشعب
بالحق المزيف الذي يتمنون أال يتحقق حتى تستمر معهم البطولة
ويشار اليهم بالبنان.
مطالبات كثيرة كانت توضع أمام الحياة البرلمانية ،محاولين
فيها إقصاء اختيار وتزكية حضرة صاحب السمو أمير البالد ،وثقته
التي وضعها عند اختياره لرئيس الحكومة والوزراء ،وترك اختيار
نواب األمة ورئيس مجلس األمة للشعب كما نص عليه الدستور،
وعلى الشعب إن أراد أن يحاسب ويحفظ كرامته وماء وجهه وفق
القانون والدستور ،أن يسقط مجلس األمة وأعضاءه الذين باعوا
ضمائرهم ووقفوا ضد إرادة الشعب كما يطلق عليها بعض النواب.
على الناخب المحترم أن يطالب بعد محاسبة نائبه المبجل
بتقديم استقالته ،حتى يعود األمر إلى الشعب عبر صناديق االقتراع،
وعليه حينها أن يصل بنسبة التغيير إلى  ،%100ساعتها سيتغير
كل شيء وكما يريد الشعب .أما أن يعود الشعب للصناديق ويعود
األشخاص أنفسهم إلى قبة عبدالله السالم ،فال طبنا وال غدا الشر،
ولندع الشر يعم في اختيارنا ألعضاء جدد ،ونستنكر لكل من كان
نائبا حاليا وسابقا ،وندعو الوجوه الجديدة للظهور على الساحة.
وردا على عنوان المقال (ماذا بعد القسم) نقول :سيناريو متوقع
حدوثه قبل الـحــدوث ،واآلن نعيش واقعا يجب التعامل معه بكل
احترافية ،ففي جلسة واحــدة أقرت قوانين ،والسبب غياب النواب
(وركوب راسهم) ،فاليوم أولئك النواب مطالبون بلملمة الصفوف
ورم ــي كــل المشاحنات خلف ظـهــورهــم ،والـتـعــامــل مــع المعطيات
والوقائع من غير صدام وتعطيل لمصالح الناس ،وإعطاء الحكومة
فترة تنفذ برنامجها الــذي ستقدمه للمجلس ،ويفرض المجلس
رقابته ومحاسبته للحكومة على أي تقصير.
ونتمنى في تشكيل الحكومات القادمة أن يتم تسليم مجموعة من
النواب الحقائب الوزارية حتى نرى اإلصالح بأم أعيننا.
وما أنا لكم إال ناصح أمين.

«األغربون» أولى بالمعروف
تهاني الرفاعي
تنص القاعدة على أن المعروف ٰ
أولى أن يكون ألهله ثم لمن يحتاجه،
ولكن ألن أغلب البيوت لدغت من جحورها ربما مئتي مرة! فـقدم الغرباء
على األقرباء ،ومن ثم ألف الناس أمثاال بين بعضهم كـ"األقارب عقارب"،
و"الدخان القريب يعمي" ،وغيرها من األمثال التي كنا نسمعها صغارا
وننفر استغرابا من كيفية وصف األخ بالعدو واألهل بالعقارب؟ لفطرة
السالم التي أودعها الله فينا.
ولكن مع لسعات الحياة القاهرة والمواقف التي أودت بثقتنا قاع الغور
إزاء أقــارب كانوا لنا كالوريد ،بتنا نفهم أن األمثال ما ألفها الناس
اعتباطا ،وإن كنا متمسكين على أن كل ما سبق استثناء رغم نزول
القدر كقاعدة يستثنى منها ما ندر من األقارب ِبحق.
أنت لن تفهم طعم عزوفك عن أهلك ،إال حين يتخلى عنك أحد من دمك
ولحمك ،وهذا ما نستشعره كلما حنت حكومتنا لمن هم خارج حدودنا،
فنشعر وكأن الحضن ال يسعنا أو أنه اله عنا بغيرنا ،تماما كمن يقال
عنه "باب النجار مخلع" ،يكدح ليرمم أبواب الناس وداره بال باب أو
ـواب مهترئة! لو أن كل حكومة صنعت من شعبها أولوية،
ربما بــأبـ ٍ
الختفى الفقر عن العالم.
عندما تبادر الكويت إلى التبرع والعطاء بالماليين والمليارات ويئن
شعبها تعسرا من هم القروض والديون ،فيصبح لزاما عليها إعادة
النظر في تقنين العطاء لمن هم أولى وأحق.
لن أدعو إلى إسقاط القروض ،إيمانا مني أن المرء مسؤول عن قراراته،
لكن لو سعت القرارات إلى رفع سقف الرواتب وزيادة امتيازات المواطن
لما كان العطاء لغيرنا يؤلمنا ويشعرنا بالظلم .نعيش تماما كحالة
االبن األوسط ،الذي يشهد تدليل أخته الصغرى وامتيازات األخ األكبر
وال يجرؤ على االعتراض عدا القبول بمضض.
أفتخر طبعا أن يتصدر وطني محافل الجود والكرم ،ويسعدني جدا
انتمائي إلى دولــة األصــل وال ــذوق ،لكن كما يقال "الــزيــادة في الشيء
كالنقصان" ،فال يستوي أن أدلل جيراني وألهلي احتياجات لم تلب
بعد! فغالء المعيشة وجشع التجار ال ي ــوازي متوسط دخــل الفرد
العادي في الكويت.
أرأيتم كم َالغبطة التي أدركها أغلبنا بعد قرار تأجيل أقساط القروض؟
جبل ال انتهاء لهٰ ،
فأتى القرار كـالتقاط
وكأننا مثقلون من هم صعود ٍ
األنفاس بعد تقطعها.
أرجــو تكرما نسيان كل تلك األمـثــال البالية ،والتركيز على أمثالنا
َ
المحلية فقط ،كـ"دهنا في ِمكبتنا" ،و"الجود من الموجود" عله يساهم
في تغيير قاعدة "الغريب أقرب من القريب".

ةديرجلا
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الخروج من المأزق

سارة المكيمي

كريمة وكريمة ...كالهم الذيب!
لــم أقابلها يــومــا ،ولـكــن مجموعة مــن الــزمـيــات فــي العمل
الحقوقي أخبروني عنها ،واكتشفت ليال أن قصتها لم تفارق
ّ
بالي! أتقلب على الوسادة لعلي أجد لها حال ،ولم يكن.
كــريـمــة س ـيــدة فــاقــت الـسـتـيــن مــن الـعـمــر مــواط ـنــة كــويـتـيــة،
تكالبت عليها
تزوجت من رجل عربي ورحل! لديها منه أبناءُ ،
ظروف الحياة وصنوف المشاكل والمعاضل حتى أبعد ابناها
في قضايا مختلفة ،توفي األول وهو بعيد عنها لم تستطع
حضور جنازته ،ولم تستطع حتى دفنه عندها في الكويت ألنه
وافد .لهذا االبن طفلة اسمها أيضا كريمة سماها على والدته،
تعيش في الكويت مع جدتها التي تناضل ليل نهار إليوائها
وكسوتها وتعليمها نظرا لضيق الحال وتراكم الديون.
عـنــدمــا تيتمت كــريـمــة الـصـغـيــرة بـعــد ح ــادث أودى بحياة
والديها أرادت كريمة ا لـجــدة أن تكفلها وتربيها عندها في
الكويت لتصدم ببعض الموظفين في إدارات الهجرة يضيقون
ُ
عليها كفالة حفيدتها ويؤخرون إقامتها ،تقسم أن أحدهم قال
لها "ترجع لديرة أبوها إحنا مو ملزومين فيها"! على الرغم
من يتمها ،وعدم معرفة الطفلة بأهل والدها وال أمها لكونها
قد عاشت طوال حياتها في الكويت ،لم َ
تقو كريمة الجدة على
ُ
فكرة أن ترسلها الى تلك البالد ليتكفل بحفيدتها من ال تعرفه
وال يعرفها! هي أم أبيها المتوفى ،تقول كريمة "هي آخر ما

ناجي المال

عندي مــن رائـحـتــه! كيف أفـتــرق عنها وقــد ّ
فرقني الـمــوت عن
والدها وليس لدي شيء من ذكراه سواها؟
كريمة وكريمة كالهم الذيب ،ذ يــب القوانين التي تسلطت
ع ـلــى ال ـم ــرأة ال ـكــوي ـت ـيــة ،وه ـض ـمــت حـقـهــا ح ـتــى ف ــي أن تـكــون
الكويت و طـنــا ألبنائها وأ حـفــاد هــا فــي حياتها و مــن بعدها.
أعراف هضمت حقها وامتهنت كرامتها وأصابتها في مقتل
أسرتها الممتدة.
أ تـســاء ل أحيانا إن كــان المشرع يعي فعال تبعات مــا آلت
اليه حال المواطنة الكويتية ،كيف ساهم في إكثار كوابيسها،
وجعل همها في استقرارها وأ مــان أسرتها من بعدها .كيف
جعل شغلها الشاغل بدهيات وجود وأساسيات حياة ،حتى
أهملت أعمالها ،وتواضعت أحالمها ،وتقلص طموحها في
إقامة طويلة ألبنائها ،واستقرارهم الالمشروط من بعد عينها!
كريمة الطفلة مازالت في حضن كريمة الجدة ،ولكنها مهددة
بالترحيل في أي و قــت ال تستطيع فيه الجدة تسديد رسوم
التأمين الصحي الـ 50دينارا لكل سنة التي يجب أن تدفعها
المرأة الكويتية ألحفادها لتجديد اإلقامة!
هل يعقل يا ناس أن تدفع مواطنة كويتية رسوم الوافدين
األجــا نــب لفلذات أكـبــادهــا! وكأنها ال تنتمي إ لــى الكويت وال
أرضها تتسع لهم؟

د .نبيلة شهاب

القبول ومحبة الناس
البعض ُيقبل ويقبل معه االستبشار
والـســرور والبعض عكس ذلــك ،فالقبول
ب ـي ــن ال ـ ـنـ ــاس وم ـح ـب ـت ـهــم ش ـ ــيء ج ـم ـيــل،
وهــو أن يستبشر اآلخ ــرون بقدوم الفرد
ً
ويـشـعــرون بالسعادة بــوجــوده ،وغالبا
ما يكون ذلك بسبب شخصيته المميزة
ً
وسلوكياته اإليجابية ،فكثيرا ما كانت
خ ـف ــة ال ـ ـ ــدم واالن ـ ـب ـ ـسـ ــاط وال ـت ـب ـس ــط مــع
اآلخرين والمرح أهم الميزات التي تقرب
الفرد من اآلخرين إلى جانب طيبة القلب
واالبتسامة وروح التفاؤل التي يبعثها
في مكان وجوده وحوله.
والـشـخــص المحبوب هــو فــي الغالب
من يستولي على اهتمام أغلب من يكون
ً
حــولــه سـ ـ ً
ـواء كــانــوا أه ــا أو أص ــدق ــاء أو
ً
زمالء ،وأحيانا يتعدى األمر إلى القبول
مــن قبل األغ ــراب ،فتلك الـمــرأة التي تبدأ
الـ ـح ــوار بــابـتـســامــة وكـ ــام جـمـيــل مـلــيء
بالتفاؤل واالستبشار ونحن ننتظر ،من
الطبيعي وبكل سالسة أن تستولي على
اهتمامنا وسرورنا بالحديث معها.
وقـبــول اآلخــريــن ومحبتهم للشخص
ً
المحبوب أحيانا تسبب مشكلة آلخرين،
ً
فمن ال يستطيع مجاراته اجتماعيا فمن
الـطـبـيـعــي أن يـشـعــر ب ــاالن ــزع ــاج ،ويـظــن

أنــه يستولي على اهتمام اآلخــريــن ،وقد
يشعر البعض أنه يستولي على حق من
حقوقهم ،فعلى سبيل ا لـمـثــال الصديق
الهادئ الذي ال يعرف كيف يبادر ويبدأ
الـحــوار مع أصدقائه ،ســوف يشعر بأنه
على أقل معيار مختلف عن ذلك الصديق
ً
الـمـحـبــوب ال ـمــرح والـ ــذي غــالـبــا مــا يبدأ
ال ـح ــوار ،ويـلـفــت انـتـبــاه الجميع ويضع
المقترحات لهم للقيام بأنشطة تسعدهم
وخالفه.
واالب ـ ـ ــن ال ـم ـح ـب ــوب الـ ـ ــذي ي ـت ـق ــرب مــن
والـ ــديـ ــه وي ـظ ـهــر ح ـبــه ل ـه ـمــا بــاس ـت ـمــرار
ً
ً
ويــول ـي ـه ـمــا اه ـت ـم ــام ــا خ ــاص ــا ،ويـحـســن
الـتـعــامــل معهما وال ــذي ال ينفك يـشــارك
الجميع تفاصيل حياتهم ويتقاسم معهم
األفكار للقيام بأنشطة تفيدهم وتسعدهم،
ً
قد يظل محل غيرة بعض إخوته ،ال كرها
فيه أو عدم حب له ،بل ألنهم يشعرون أنه
يستولي على حب الوالدين واإلخوة وال
ً
يترك لهم نصيبا من االهتمام.
وه ـ ـ ــذا ي ـن ـق ـل ـنــا الـ ـ ــى ال ـن ـق ـط ــة ال ـم ـه ـمــة
ف ــي ال ـم ــوض ــوع أال وه ــي طــري ـقــة تـعــامــل
اآلخرين أو الوالدين واإلخوة أو األصدقاء
واآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن م ـ ــع الـ ـشـ ـخ ــص الـ ـمـ ـحـ ـب ــوب،
ف ــا يـعـتـبــر م ــن اإلن ـ ـصـ ــاف أن يـسـتــولــي

ال ـش ـخــص ال ـم ـح ـبــوب ع ـلــى ج ــل اه ـت ـمــام
الوالدين وسرورهما أو اإلخوة ويحظى
غيره بالتهميش ولو دون قصد ،وال أن
يكون هذا الصديق الهادئ آخر من يعلم
عــن خـطــط أصــدقــائــه ويـتـصــدر الـمــوقــف
الشخص المحبوب.
ف ــي ع ــاق ــات ـن ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـم ـتــزنــة
الصحيحة يجب أن نكون منصفين وال
ً
سواء كانوا
نفرق بين من نتعامل معهم
محبوبين أو غير ذلك من ناحية االحترام
واالهتمام ،وال يعني ذلك أن ال يكون هناك
اختالف في المعاملة ،لكن يجب أال يكون
ف ــي هـ ــذا االخـ ـت ــاف اه ـت ـمــام ب ــأح ــد على
حساب اآلخرين.
وعلى المنوال نفسه يجب على الرؤساء
أو ال ـمــديــريــن وال ـم ـســؤول ـيــن أال يـفــرقــوا
بين مرؤوسيهم بغير التفوق في العمل
والجد واالجتهاد ،أما ما يقوم به البعض
من رفع وتمييز من يتقرب منهم بالفعل
والقول دون اآلخرين ففي ذلك ظلم كثير،
الــى جانب أنــه في مجال العمل أكثر من
غ ـيــره تـجــد الممثلين ومـتـصـنـعــي الــود
والـمـتــزلـفـيــن ،ول ــذا مــن الـمـهــم إعـطــاؤهــم
حجمهم الحقيقي وإفـشــال خططهم في
سرقة جهد اآلخرين وعطائهم وتقديرهم.

صالح غزال العنزي

وجهة نظر :معارضة بحاجة إلى معارضة
لم أعد أهتم بمتابعة عمل الحكومة أو تصريحات وزرائها،
ً
ألني مللت من أن أكون شاهدا على فشل تلو آخر ،فطوال سنوات
ً
لم أجد في عملها ما يسعدني شخصيا أو يقنعني بالجدوى،
حتى يئست أن ينصلح الحال أو يتحسن األداء ،وماذا ننتظر
من حكومات تقليدية في كل شيء ،وتعتمد على سياسة (الهون)
وال لتحريك الساكن و(خلك بالمضمون) ،مما وضعنا في حالة
من االبقاء اإلجباري على المصائب التي تشبه الالء ات السيئة،
ال لمحاربة الفساد وال لتحسين مستوى التعليم وال إلنقاذ
الطبقة الوسطى من سطوة القروض وبقية أسباب تآكلها ،وال
للتخلص من بيروقراطية المؤسسات الحكومية وال لتحسين
مستوى الخدمات ،وبسبب كثرة هذه الالء ات لم نعد نثق بهذه
الحكومة أو ما سبقها وما سيلحقها من حكومات.
ولعل كل المصطلحات التي ذكرتها والتي لم أذكرها وما
ً
كان منها حقيقيا وما كان من اختراعاتي ،قد أدت إلى نشأة
طبقة سياسية معارضة جديدة على أنقاض الطبقة المعارضة
القديمة التي تفتت بعد عام  ،2012بدأت حمالتها االنتخابية
ً
ب ـشــراســة ،وازدادت شــراســة يــومــا بـعــد ي ــوم وم ــن كــل الـفـئــات
والتوجهات ألن األضرار قد طالت كل أفراد الشعب خصوصا
الطبقة المتوسطة وما دونها.
وقد كانت االنتخابات األخيرة رسالة شعبية واضحة لكل
النائمين في العسل من أعضاء المجلسين السابقين (وزراء
ّ
وأمة) ،أن زمن النوم في العسل قد ولى وأن التغيير قد بدأ وأن
لتغيير تركيبة مجلس األ مــة استحقاقات يجب أن تحاكيها
تركيبة مجلس ا لـ ــوزراء ،لكن مثل هــذه المحاكاة لــم تحصل،
فعلمنا علم اليقين من خــال خبراتنا اإلعالمية ومتابعاتنا
الحثيثة للمزاج السياسي الكويتي بواقعه وشخوصه أننا أمام
تصادم مؤكد ،فكانت الجلسة االفتتاحية خير دليل على ذلك،

ْ
الجلسة الثانية (أخـ َـيــر) من الجلسة األولــى ،والجلسة
وكانت ْ
الثالثة (أخ َير) من الجلستين.
لكننا ورغم قناعتنا المطلقة بضرورة التعامل مع الحكومة
بقسوة لكي تضطر الى االرتقاء بأدائها أو ترك الملعب لمن
يعرف كيف يلعب ،إال أننا وبعد متابعة توجهات وتصريحات
وحركة نــواب المعارضة تأكدنا أن ما حــدث في يــوم  12/5لم
ً
ً
يكن تغييرا مــدروســا إنما هو رفــض شعبي لواقع مرير أدى
إلى تغيير فوضوي أوصل الى المجلس من يمكن أن نسميه
معارضة حقيقية و مــن يمكن أن نشك فــي حقيقته ،و لــذا فإن
الــرصــد الشعبي على أش ــده فــي هــذه األي ــام خــاصــة مــع الــدور
الذي بدأ يؤديه (الكلوب هاوس) من تأثير سياسي محلي كبير
ومشاركات شعبية كبيرة.
ولعل هذا االهتمام الشعبي الشديد بما يجري في الساحة
ً
أوال ب ــأول ،سـيــؤدي إ لــى الخطوة التالية المهمة والطبيعية
فــي االنـتـخــابــات الـقــادمــة وه ــي االنـتـقــال مــن فــوضــى التغيير
ال ـت ــي ج ـل ـبــت هـ ــذه األسـ ـم ــاء فـجـمـعــت ب ـيــن مـ ـع ــارض (ي ـش ــاور
نفسه) ومعارض (ما بأذنه ماي) ،إلى زيادة الدقة في التغيير،
وتحسين معايير االختيار للتخلص من (المشاورين) ألنفسهم،
واسـتـبــدالـهــم بــالــذيــن لـيــس فــي آذان ـه ــم (م ـ ــاي) ،مـمــا سيجعل
المجلس القادم أشد شراسة وأكثر إمكانية في تلمس هموم
المواطن ،وأقدر على تحسين أدواته لتوحيد الصف ومواجهة
محاوالت (التطشير) ،وألن قطار التغيير قد انطلق بقوة في
االنتخابات الماضية فإني أجزم أن النواب السابقين الحالمين
بالرجوع إلى الــوراء والعودة للمجلس مرة أخرى لن يتحقق
من أحالمهم شيء ،وأن المتوقع حدوثه حركة تصحيحية فقط
ً
تزيد الـقــوي قــوة والشديد شــدة وتجلب معارضة أكثر عــددا
ً
ً
وأكثر صدقا وأكثر تأثيرا.

عبد الهادي شال *

أين نحن؟!
الـ ـ ــذي ي ـت ــاب ــع وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام وم ــواق ــع
التواصل االجتماعي بوعي وفهم لدورها
يـصــاب بــالـصــدمــة مـمــا تتناقله مــن أخـبــار
مـكـثـفــة ح ــول أمـ ــور أق ــل م ــا تــوصــف بــأنـهــا
ال أهمية لها إال عند جــاهــل ال ي ــدرك قيمة
ال ــوق ــت ،وال ال ـظ ــرف الـ ــذي ي ـمــر ب ــه ال ـعــالــم،
وخصوصا وطننا العربي الــذي غــاب عنه
متابعو أخباره المهمة واحتياجاته ،وهي
ت ــزداد تفاقما بالمشاكل ب ـصــورة معقدة،
وقد يأتي الوقت الذي يفلت فيه زمام األمور
عــن السيطرة رغــم كــل مــا تقوم بــه الجهات
المسؤولة مــن توجيهات وإص ــدار قوانين
لضبط الدفة إلى وجهتها السليمة.
فما عادت للعادات والتقاليد التأثير ذاته
الذي كان يضبط بوصلة المجتمع بعد أن
انفلت العقال وجــاء مــن يـنــادي بتجاوزها
بـحـجــة أن وقـتـهــا قــد ول ــى ،وه ــو أم ــر قــد ال
تحمد عقباه لــو تــرك الحبل على الـغــارب،
وكما يقول المثل الشعبي"َ :من ف َ
ـات َقـ َ
ديم ُه
تـ ـ ـ ـ َ
ـاه!!" ذل ــك أن ــه لـيــس كــل الـقــديــم ال يصلح
لزماننا.
دائـمــا ن ــردد أنـنــا أصـحــاب القيم والمثل
العليا عبر الزمن بما توارثناه وسمعناه
وقرأناه عن التضحيات والصمود في وجه
العاتيات وعن الكرم وإغاثة الملهوف ،ولكن

بات من المالحظ أننا في زمن لم تعد هذه
الصفات والقيم تجد لها مكانا إال عند قالئل
يتمسكون بـهــا يضبطون ت ــوازن حياتهم
بينها وبين ما يستجد من عادات وافقوها
م ــع الـ ــزمـ ــن ،ف ـه ــل ت ـس ـت ـق ـيــم ح ـي ــات ـن ــا ال ـتــي
أساسها القيم النبيلة إن نحن تركنا األمر
متاحا لمن هب ودب يفرغ سمومه ويوجهنا
عبر هــذه الــوســائــل بحجج واهـيــة على أن
مــا كــان إنما هــو إرث قديم ال يــوافــق الزمن
الحديث رغم عدم مصداقية هذا القول؟!
التخبط الذي نشاهده عبر وسائل اإلعالم
وهذا التيار القوي الجارف بما يتم تناقله
وتداوله عبر المواقع يعطينا صورة واضحة
عن كل سلوك أو وجهة نظر في أمر ما ،ولكن
تناقل الصور واألخـبــار الباهتة التي قلنا
إنها ال تغني وال تسمن وال تناسب المرحلة
قد طغت وصارت أخبار من ال دور لهم في
حياتنا ،أو بكلمة أكثر دقــة "الــدخــاء على
الفن" تتصدر كل ما يصل إلى عامة الناس
بكل أطيافهم ،ومما يدعو إلى القلق تزايد
االهتمام بهذه األخبار وإفراد برامج خاصة
لها ،تستعرض مواقف ال تبني أجياال وال
ّ
تقوم سلوكا وال تحقق هدفا ساميا أو بناء
عقل وتفكير جيل مقبل على حياة جديدة،
وأدوات جديدة أكثر انفتاحا على المستقبل،

وكــذلــك تنحية األخـبــار األكـثــر أهمية التي
يجب أن تحتوي على منهج يرسم تصورا
جـ ــديـ ــدا ،وهـ ـ ــذا ال ي ـم ـكــن أن يـ ـك ــون ون ـحــن
غارقون في هذا الزبد!!
اإلعالم وهذه المواقع بمختلف أنواعها
وأغراضها احتياج لم يعد من الممكن الفكاك
من أسرها بعد أن صارت جزءا يعتمد عليه
في كثير من أمور الحياة واالستشهاد بما
تـنـشــره وت ـعــرضــه م ــن ص ــور وأف ـ ــام ،لــذلــك
يجب أن يــدرك كل فــرد أهمية هــذه األدوات
ُ
ويقنن استخدامها بتخير ما يناسب تقويم
عاداته ،ويجهزها إلى مرحلة جديدة تتوافق
مــع المستقبل ا ل ــذي مهما حاولنا تحديد
مجاله فلن نفلح ألن األدوات أصبحت كثيرة
وقوتها أكبر ونشاطاتها أوسع.
لذلك تكون البداية مــن الـفــرد نفسه ،وال
حرج إن استعان بمن هم أكثر منه إمكانية
فــي التعامل مــع التقنيات واالسـتـفــادة من
تجاربه وإمكاناته ،وبالمران سيدخل حلبة
الحياة بمواصفاتها الجديدة ،خصوصا أن
هناك إجماعا على أننا قد دخلنا مرحلة ما
بعد "كورونا" وال رجعة عن ذلــك ،بل ثباتا
وان ــدم ــاج ــا كــامــا ح ـتــى ن ـكــون ف ــي الـمـكــان
الصحيح.
* كاتب فلسطيني -كندا

أيها العقالء استمعوا إلى لغة األرقام ،تأجيل األقساط ستة أشهر
ستكون كلفته  376مليون دينار سوف تتحملها خزينة الدولة.
لو تم توزيعها على الكويتيين سيكون نصيب األسرة المكونة من
ً
خمسة أفراد  1342دينارا في شكل منحة لكل أسرة ،في حين لو كان
َّ
علي أقساط تبلغ  300دينار شهريا مثال فلن أستفيد منها سوى 1800
دينار لستة أشهر وسوف أدفعها للبنوك مستقبال.
بالله عليكم أيهما أفضل لعموم الشعب ،أن توزع الحكومة علينا
ما ستدفعه للبنوك من كلفة التأجيل أم أن تؤجل األقساط ستة أشهر
وتضخ للبنوك هذا المبلغ الضخم الذي يزيد على مليار دوالر؟
هل درس من قدم هذا القانون ووافــق عليه من النواب؟ وهل يعي
ً
الناس سلبية هذا القانون أم أنه سلق سريعا كبخور لتغذية مباخر
حفلة الزار وزردة شهية للدراويش ورجال الطريقة؟
كــان يفترض كما أشــرت في مقالي السابق أن يفرض الـنــواب ما
ً
اقترحته في المقال ،والذي يوفر لكل أسرة من خمسة أفراد  1660دينارا
ً
ً
ً
ً
شهرياـ أكرر شهريا مع عدم تحميل الخزينة العامة دينارا واحدا ،بل
ً
العكس تخفيض الميزانية السنوية من  22مليارا إلى  10مليارات.
(راجع مقالنا بتاريخ  2021/3/26في الجريدة).
وقد صدق ظننا بأنه في حال غياب برنامج العمل سوف تختزل
وتنكمش األهداف في فرض قانون العفو وعودة النائب الداهوم وتعديل
قانون المرئي والمسموع ،ولم يتحقق شيء من ذلك ،وخسرنا كشعب
الرهان ودخلنا في حفلة زار انهرست في حموتها مصلحة الشعب،
ولألسف انفلتت األعصاب لدى البعض من عقالها ،فصدرت تصريحات
فارغة مجنونة من أشخاص كنا نظنهم عقالء ،فمنذ متى تستخدم
ألفاظ مثل «سيسحق ويتلتل» في الشوارع ،وقول آخر لخصمه سوف
ندوسك أنت وعصابتك وألفاظ لوثت المشهد وال ينبغي أن تقال؟
ً
إذا فلتغرب الحكومة وليغرب البرلمان وبعدها يجب أن يختار
الشعب نوابه من أحكم الحكماء بعد أن يضع عقالء الشعب لجميع
أصحاب الشأن خريطة الطريق في شكل برنامج عمل ،كما َّ
نص الدستور
ِّ
في مادته  98ليرشد عملية اختيار الحكومة ونواب المجلس وتستقر
سفينة المجتمع على جودي العقل واإلصالح.

ُّ
تنمر النخب
د .عبدالله عبدالعزيز المديرس
انقسم المجتمع في الكويت كما هي الحال في أغلب الدول تجاه التطعيم
ضد فيروس كورونا إلى فريقين ،أحدهما مؤيد واآلخر معارض ،ولكل
فريق أسبابه ومبرراته ،ووجود هذا االختالف أمر صحي ودليل على
ثقافة المجتمع وقدرته على الخروج بقناعات ذاتية وعدم االمتثال بشكل
آلي ألي قانون أو توجه حتى لو تم تبنيه من قبل الجهات الرسمية.
فهل معنى هذا أن الفريق المعارض للتطعيم على حق؟! في الواقع هذا
غير مهم في سياق هذا المقال ،ولست هنا للوقوف مع فريق ضد اآلخر
أو لتفنيد فوائد ومضار اللقاح بل لتسليط الضوء على ظاهرة غريبة
على المجتمع الكويتي ،قد تكون آثارها أسوأ من آثار الفيروس نفسه
وهي التنمر المجتمعي.
سعت الحكومة منذ استيراد اللقاح إلى حث الشعب على التطعيم ،كما
هي حال باقي حكومات العالم ،وظهرت مع الحملة الحكومية أصوات
شاذة مساندة للتوجه الحكومي تستخدم أسلوب ترهيب اآلخر والخزي
المجتمعي لتحقيق أهدافها .لقد انتهج بعض المحسوبين على الطبقة
النخبوية أو المثقفة في المجتمع أسلوب التنمر على المعارضين،
فتارة نرى بعض األطباء في تلفزيون الدولة الرسمي يتحدثون بلغة
متعالية واستهزاء تجاه من يرفض التطعيم وتارة أخرى يخرج علينا
مذيع يتندر ويتعجب من "غباء" هذه الفئة ،وآخرها إعالن إحدى شركات
االتصال الهادف للسخرية من معارضي التطعيم .هذه األصوات الشاذة
ً
ً
ورغــم قلتها فإنها ستؤدي التخاذ الفريق اآلخــر موقفا دفاعيا وال
يمكنها أن تخدم األهداف الحكومية أو تكون وسيلة إقناع ألخذ اللقاح.
إن تقبل وجـهــات النظر المختلفة هــو مقياس مهم لمستوى رقي
المجتمعات ،حيث إن مناقشة األفكار ال يكون بالتقليل من قدر صاحب
الفكرة ،بل بإظهار الحجج والبراهين التي تدحض الفكرة نفسها وتظهر
مواطن الضعف فيها.
عـنــدمــا ن ــرى مـثــل ه ــذه الـهـجـمــات ال ـشــرســة وب ـه ــذه األســال ـيــب على
المعارضين فإن األمر يحتاج منا وقفة جادة تجاه هذا السلوكيات
الشاذة ومحاولة تعريتها حتى ال تصبح نهجا مجتمعيا مقبوال عند
الشارع الكويتي مستقبال .لقد تعودنا في الكويت منذ القدم على الحرية
في إبداء الرأي والمعارضة في حالة عدم االقتناع ،وهذا حق مكفول
لكل فرد يعيش في دولة ديمقراطية ،حيث السبيل الوحيد المقبول
لتغيير وجهات النظر المخالفة يكون من خالل مخاطبة العقل بالحجج
والبراهين ال من خالل الترهيب والضغط النفسي والتنمر.

عندما تكذب األرقام
بدر ناصر بوقماز
لألرقام دور رئيس في تشكيل حياتنا على وجه العموم وصياغة
أحداث أيامنا على وجه الخصوص ،فمنها ما يسهل قراءته وفهمه مثل
درجة الحرارة أو تقييم تطبيق ( )Google mapsألحد المطاعم ،ومنها
ما يستعصي فهمه وفك أسراره مثل نسبة الوفيات من ضحايا فيروس
كورونا ،كفانا الله وإياكم شره.
أخص في هذا السياق ،االستبيانات التي ال يمر يوم دون أن ننجرف
في تيار المشاركة بأحدها ،حيث كثر في اآلونــة األخيرة استخدام
البعض لالستبيانات على شبكات الـتــواصــل االجتماعي مــن مثل
( )Twitter pollواالستشهاد بها في الكثير من المحافل السياسية
والتخصصية ،واألعجب من هذا مطالبة بعض الناشطين بتغيير
قانون أو الئحة مستشهدين بنتائج استبياناتهم ،لذلك وجب التطرق
لمثل تلك المسائل والتفصيل فيها لما لها من أهمية بالغة في تغيير
القناعات وتوجيه اآلراء.
في السطور القادمة سأتحدث عن أهم الطرق العلمية للتمييز بين
نتائج االستبيانات السليمة من الملوثة:
ً
أوال ،صياغة السؤال وطريقة عرضه تؤثر في نتائج االستبيان،
مما أذكر أنه قبل انقضاء العام الماضي طرحت (القبس) استبيانا عبر
حسابها في (تويتر) نصه" :هل أنت مستعد ألخذ لقاح كورونا في حال
وصوله الكويت؟" ،الجدير بالذكر هنا هي كلمة مستعد ،فاالستعداد قد
يعني عدة أمور وقد يأخذ عدة أوجه ،فهل االستعداد هنا هو االستعداد
الصحي؟ أم يقصد به تقبل فكرة اللقاح من األصل؟ وعلينا الحذر من
نتائج مثل تلك االستبيانات التي ال ينتج عنها نتائج دقيقة.
ً
ً
ثانيا ،عدد االختيارات المتاحة تؤدي دورا مهما في تحديد نتائج أي
استبيان ،فتقييد عدد االختيارات قد يجعل المشارك يختار ما ال يعكس
واقعه ،وهذا ما نالحظه في االستبيانات الثنائية والتي تقيد المشارك
ً
في أن يختار بين (نعم) أو (ال) مثال ،والعكس صحيح أيضا ،فالكثير
من االختيارات قد يشل قدرة المشارك في تحديد االختيار األنسب.
وهذا -بدوره -يقودنا الى التساؤل الثالث وهو الشريحة المستهدفة
أو ما يسمى العينة " ،"Sampleفإذا كان لطريقة عرض السؤال -كما ذكرت
ٌ
تأثير أكبر ،وبالتالي ال يمكننا أن نستند إلى
أعاله -تأثير فللسائل
مثل تلك االستبيانات ونعمم نتائجها ،ألن العينة المستهدفة في هذه
الحالة غير تمثيلية .نالحظ مثل هذه األخطاء بشكل متكرر عندما يدعو
سياسي متابعيه على أحد منصات التواصل للمشاركة في استبيان
للقيام بتعديل قانون أو الئحة.
ً
خـتــامــا ،يجب علينا عند ق ــراءة نتائج أي استبانة الـبــدء بطرح
التساؤالت المذكورة أعاله ،وأنا بذلك ال أقلل من أهمية االستبيانات في
تسهيل عملية وصولنا لنتائج فاعلة ،فهي سالح ذو حدين.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

٦.371

٥.812

٤.700

2.400 2.817 3.308

ً
ّ
«بورصة الكويت» تقر توزيع  8ماليين دينار أرباحا عن 2020
• الحميضي :الشركة أوفت بالوعد الخاص باستمرارها في النمو رغم الظروف الحالية
ً ً ً
• العصيمي :حققت أداء ماليا قويا على كل الصعد ونجحت بعمليات اإلدراج في «»MSCI
صافي الربح شهد
ً
ارتفاعا بنسبة
 %191.9ليبلغ 28
مليون دينار

تبني سياسات
الحوكمة البيئية
واالجتماعية
والمؤسسية
سيساعد البورصة
على االرتقاء
بأدائها وزيادة
قدرتها التنافسية

عقدت شركة بورصة الكويت لألوراق المالية
جمعيتها العامة العادية لعام  2020أمــس ،وتم
عقد هذا االجتماع بالوسائل اإللكترونية إذ تم
اعتماد البند الـخــاص بتوصية مجلس اإلدارة
ً
لتوزيع أرب ــاح بــواقــع  40فلسا لكل سهم بمبلغ
إجمالي يبلغ حوالي  8ماليين دينار.
ك ـم ــا ت ــم اعـ ـتـ ـم ــاد ب ـق ـيــة بـ ـن ــود جـ ـ ــدول أع ـم ــال
الجمعية ،منها تقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير
مــراقــب الحسابات والبيانات المالية المجمعة
المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2020بــاإلضــافــة إل ــى تـقــريــر الـحــوكـمــة ولجنة
الـتــدقـيــق وت ـقــريــر ال ـم ـكــافــآت وال ـم ــزاي ــا ألعـضــاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
وترأس اجتماع الجمعية العامة العادية رئيس
مجلس اإلدارة حمد مشاري الحميضي ،الذي قرأ
التقارير الصادرة من النظام اإللكتروني للشركة
الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بنصاب الحضور
ونتائج المشاركة والتصويت على بنود جدول
أعـمــال الجمعية الـعــامــة الـعــاديــة ،وكــذلــك تقرير
بمالحظات المساهمين.
ووافقت الجمعية على تفويض مجلس اإلدارة
بـشــراء أو بيع أسهم الشركة بما ال يتجاوز 10
ً
فــي الـمـئــة مــن ع ــدد أسـهـمـهــا وذل ــك وف ـقــا لـمــواد
الـقــانــون رقــم  7لسنة  2010والئحته التنفيذية
وتعديالتهما ،كما تمت الموافقة على إخالء طرف
أعضاء مجلس اإلدارة وإب ــراء ذمتهم عن كل ما
يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية واإلدارية
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر ،2020
وتمت الموافقة على إعادة تعيين بدر عادل سالم
العبدالجادر من مكتب (إرنست ويونغ)  -العيبان
والعصيمي وشركاهم  -كمراقب الحسابات للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر .2021
وق ــال الـحـمـيـضــي" :سـجـلــت بــورصـ ــة الكويـت
خـ ــال عــام  2020العديد مــن اإلن ـجــازات الـبــارزة
ّ
والتقدم ،لعـل
التي سـاهمت في مسيرة التطور
أبــرزهــا إدراج أسـهــم الـشــركــة فــي ال ـســوق األول،
لتعزز مكانتها كــرا ئــد إقليمي بين البورصات،
ّ
ولـتـسـتـمــر ف ــي مـسـيــرتـهــا ال ـم ـكــل ـلــة بـسـلـســة من
اإلنجازات ،كما زادت الشركة نسبة األسهم التي
تملكها في الشركة الكويتية للمقاصة إلى  50في
المئة لتصبح بذلك أكبر مساهم في هذه الشركة،
األمــر الــذي ساعد بال شك على تبسيط عمليات
االستثمار لجميع المشاركين في السوق ،وأسهم
في تعزيز التميز التشغيلي للشركة خالل العام
".2020
وأشار الحميضي إلى األداء االستثنائي الذي
حققته شركة بورصة الكويت خــال عــام ،2020
والتزام مجلس اإلدارة بدعم استراتيجية الشركة
بالنظر إلى ما حققته من العديد من اإلنجازات
على الرغم من التحديات.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـم ـ ـي ـ ـضـ ــي" :واصـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرك ــة
االضطرابات
اســتراتيجيتها ونجحت بمواجهة
ً
والتقلبات التي شهدها عام  ،2020محققة نتائج
ً
ً
تــاريـخـيــة وم ـح ــرزة تـقــدمــا كـبـيــرا فــي مسيرتها

جانب من العمومية
لـتـكــون بــورصــة أوراق مــالـيــة رائ ــدة وبـ ــارزة في
الشرق األوسط ،وسوق مال مصنف من قبل أبرز
مؤشرات التصنيف العالمية".
وتابع" :لقد أوفت الشركة بالوعد الذي قطعته
على نفسها في نهاية السنة الماضية والخاص
باستمرارها في النمو .وعلى الرغم من الظروف
التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد،
وألتي أدت إلى تعطل حركة االقتصاد العالمي،
استمر ســوق الـمــال الكويتي وبــورصــة الكويت
ً
في عمليات التداول مستعينا في ذلك بحزمة من
التدابير االحترازية لحماية حقوق المتعاملين
والحد من اآلثــار السلبية التي قد تنعكس على
أعمال المستثمرين وأسواق التداول".
واختتم رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت
كـلـمـتــه بـشـكــر أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة واإلدارة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وك ــاف ــة ال ـمــوظ ـف ـيـ ّـن ع ـل ــى ج ـهــودهــم
ال ـم ـخ ـل ـصــة وم ـســاه ـمــات ـهــم ال ــق ـي ـم ــة ف ــي تـنـفـيــذ
استراتيجية الشركة وتحقيق أهــدافها.
مــن جانبه ،لفت الرئيس التنفيذي لبورصة
الـكــويــت محمد سـعــود العصيمي إل ــى الـعــرض
ً
ً
التقديمي ،الذي يتضمن شرحا تفصيليا ألبرز
ً
مؤشرات أداء السوق واألداء المالي ،قائال" :حققت
ً
ً
بورصة الكويت ً
أداء ماليا قويا على كل الصعد ،إذ
ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة  66.3في المئة إلى
 11.8مليون دينار وارتفع هامش الربح التشغيلي
من  50.01في المئة إلى  53.27في المئة.
وأض ــاف العصيمي :كما شهد صــافــي الربح
ارت ـفــاع بنسبة  191.9فــي المئة إلــى حــوالــي 28
ً
مليون دينار ،وسجلت الشركة نموا في إيرادات
التشغيل األســاسـيــة بنسبة  56.1فــي المئة عن
العام السابق ،مرتفعة إلى  22.2مليون دينار من
ً
 14.2مليونا ،وساهم في ذلك زيادة حصة الشركة
فــي الشركة الكويتية للمقاصة ،وارت ـفــاع حجم
التداول والــذي يعود إلى رفع الملكية األجنبية

مكاسب كبيرة لمؤشرات البورصة
والسيولة  46.6مليون دينار
عمليات شراء كبيرة وسريعة استهدفت األسهم القيادية
•

علي العنزي

للجلسة الثانية على التوالي (خالل األسبوع
الـمـنـصــرم) تسجل مــؤشــرات بــورصــة الكويت
الرئيسية مكاسب كبيرة ،وبسيولة هي األعلى
ً
خ ــال شـهــريــن تـقــريـبــا ،وأق ـفــل مــؤشــر الـســوق
الـعــام على نمو بنسبة  0.63فــي المئة يعادل
 36.52نقطة ليقفل على مستوى  5812.44نقطة
بـسـيــولــة ك ـب ـيــرة ،لـكـنـهــا أق ــل م ــن سـيــولــة أمــس
ً
األول بلغت  46.6مليون دينار تقريبا تداولت
 251مليون سهم ،أي ربع مليار سهم من خالل
ً
 9741صفقة ،وتم تداول  136سهما ربح منها
ً
ً
 66سهما وخسر  50سهما ،بينما استقر 20
ً
سهما دون تغير.
وك ــان ــت ال ـم ـكــاســب مــدعــومــة بـنـمــو األس ـهــم
القيادية االثقل وزنا "بيتك" و"الوطني" ليسجل
ً
مــؤشــر الـســوق األول ارتـفــاعــا بنسبة  0.74في
المئة تعادل  46.78نقطة ليقفل على مستوى
 6371.22نقطة بسيولة كبيرة بلغت  31.3مليون
دي ـنــار ت ــداول ــت  84.8مـلـيــون سـهــم عـبــر 4209
ً
صفقة ،وربح  18سهما في األول مقابل خسارة
 4واستقرار  3دون تغير.
وكـ ــانـ ــت خ ـس ــائ ــر الـ ـم ــؤش ــري ــن رئ ـي ـس ــي 50
والرئيسي أقل وربح األول نسبة  0.34في المئة
أي  16.44نقطة ليقفل على مستوى 4890.97
نقطة بسيولة بلغت  12.1مليون دينار تداولت
 118.2م ـل ـيــون س ـهــم ع ـبــر  3548ص ـف ـقــة ،وتــم
ً
تــداول  46سهما في رئيسي  50ربــح منها 20
ً
ً
سهما وخسر  17سهما بينما استقر  9أسهم
دون تغير.

ً
«فوتسي راسل» مجددا

ً
ن ـش ــرت "الـ ـج ــري ــدة" خ ـب ــرا أم ــس م ـف ــاده بــأن
مــؤسـســة فــوتـســي راس ــل لـلـمــؤشــرات العالمية
الناشئة خفضت المعايير فيما يخص األسواق
ال ـنــاش ـئــة الـمـتـقــدمــة ل ـت ـبــدأ ت ـعــامــات بــورصــة
ال ـك ــوي ــت ع ـلــى ش ـكــل مـخ ـتـلــف ح ـيــث عـمـلـيــات
ش ــراء واسـعــة تــركــزت على األسـهــم الـتــي يقدر

لها نصيب كبير من سيولة األســواق الناشئة
المتقدمة وفي طليعتها أسهم "الوطني" و"بيتك"
وأجليتي وعلى نسق أقــل األسهم األخــرى في
الـســوق األول مثل أجيليتي والـبــورصــة وبنك
الخليجي والدولي لتستمر اإليجابية للجلسة
الثانية على التوالي بعد أن تحركت بفعل مرور
سحابة سياسية بين المجلس والحكومة انتهت
بتأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء لمدة
ً
عام تقريبا رفعت السيولة أمس األول إلى 51
مليون دينار.
وشهدت أسهم قطاع االستثمار في السوق
ً
ً
الــرئـيـســي ورئـيـســي  50ح ــراك ــا كـبـيــرا ورفـعــت
سـيــولــة الـســوقـيــن بـنـســب كـبـيــرة تــركــزت على
ً
ً
أسهم أعيان الذي حقق مستوى سعريا جديدا
َ
لم يبلغه منذ أكثر من  12عاما,
كـمــا تـحــركــت أسـهــم إيـفــا وأرزان وخليجي،
ّ
ال ــذي حــلــق بــارتـفــاع كبير ق ــارب  20فــي المئة
كما صعد سهم نــور فــوق مستوى  200فلس
وه ــو األع ـلــى لــه مـنــذ االزم ــة الـمــالـيــة العالمية
كما دعـمــت ت ــداوالت سهم أجيليتي فــي األول
سهم الوطنية العقارية الذي أعلن توزيع  5في
المئة منحة قبل أيام ،وتحركت أسهم بسيولة
محدودة نتيجة تقديرات بنتائج مالية سنوية
جيدة في آخر فترة أسبوعين إلعــان النتائج
السنوية لعام .2020
ً
خليجيا استمر التباين في األداء ،فقد مال
مــؤشــر ال ـســوق الـسـعــودي لجني األربـ ــاح بعد
مكاسب كبيرة حققها أمس األول وبنسبة 2.8
في المئة يوم األربعاء كما خسر سوقا السلطة
والبحرين بنسب متفاوتة ،مقابل مكاسب في
أسواق االمارات وقطر والكويت وكانت أسعار
ً
ال ـن ـفــط ت ـت ـحــرك خ ـض ــراء وت ــام ــس  63دوالرا
للبرميل على مستوى مزيج برنت تسليم مايو
القادم.

العائد األساسي
للسهم زاد من 47.8
ً
فلسا إلى 128.5
بينما زادت القيمة
الدفترية للسهم من
ً
 160فلسا إلى 263

اعتماد توصية
مجلس اإلدارة
بتوزيع أرباح بواقع
ً
 40فلسا لكل سهم

في البنوك الكويتية والمراجعة السنوية للشركات
الـكــويـتـيــة ف ــي م ــؤش ــر  FTSE Russellل ــأس ــواق
الناشئة وإدراج الشركات الكويتية في مؤشرات
" "MSCIلألسواق الناشئة.
وذكر" :نجحت بورصة الكويت بعملية إدراج
س ـبــع ش ــرك ــات ف ــي م ــؤش ــرات " "MSCIلــأســواق
الناشئة ،مما أدى لتسجيل قيمة تداوالت قياسية
في السوق بلغت  961.6مليون دينار ،التي تعد من
أعلى قيم التداول في يوم واحد بتاريخ السوق،
وأدى االنضمام إلى زيادة االستثمارات االجنبية
في الكويت وارتفاع ملكية المستثمرين األجانب
في السوق األول بنسبة  13في المئة ،إضافة الى
تمثيل تــدفـقــات ال ـتــداول للمستثمرين األجــانــب
مــا يـقــارب  26فــي المئة مــن قيمة ال ـتــداوالت في
عام .2020
وسلط العصيمي الضوء على جهود الشركة
فـ ــي مـ ـج ــال ال ـح ــوك ـم ــة ال ـب ـي ـئ ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
ً
والمؤسسية ،قائال" :عملت بورصة الكويت على
ر فــع مستويات الحوكمة البيئية واالجتماعية
والمؤسسية .ومــع إدراج الـكــويــت فــي مــؤشــرات
" "MSCIلألسواق الناشئة ،يتعين علينا االمتثال
لـهــذه الـسـيــاســات وتلبية الـطـلــب الـمـتــزايــد على
تقارير االستدامة التي تتسم بالشفافية والفعالية
من المستثمرين .كما تساهم هذه السياسات في
تـعــزيــز عـمــل األس ــواق الـمــالـيــة ،وذل ــك بـمــا يخدم
النمو المستدام".
وأوضح أنه "خالل عام  ،2020عملت الشركة مع
مؤسسة " "MSCIوالعديد من المؤسسات الرائدة
عـلــى رف ــع مـسـتــوى الــوعــي لـسـيــاســات الحوكمة
البيئية واالجتماعية والمؤسسية ،والتي يطالب
بها المستثمر المؤسسي بشكل مستمر ،ذلك وأن
تبني هــذه السياسات سيساعد البورصة على
االرتقاء بأدائها وزيــادة قدرتها التنافسية على
المدى الطويل".

وأشــار تقرير مراقب الحسابات فيما يتعلق
بــالـنـتــائــج الـمــالـيــة إل ــى أن ب ــورص ــة ال ـكــويــت قد
سجلت مــؤشــرات مالية إيجابية عامة مدعومة
بالتقدم في تنفيذ مختلف الـمـبــادرات في إطار
خطة تطوير الـســوق والـضــوابــط الصارمة على
التكلفة ،فقد بلغ العائد األساسي للسهم 128.5
ً
ً
فلسا ،بزيادة من  47.8فلسا ،فيما بلغت القيمة
ً
ً
الدفترية للسهم  263فلسا بزيادة من  160فلسا.
وتقـدم الرئيس التنفيذي بوا فــر الشــكر إ لـى
ر ئ ـيــس وأ ع ـض ــاء مجلــس اإلدارة عـلـ ــى دعمـهم
الثا بـت الستراتيجية الشـركة وعملياتهـا .كما
أع ــرب عــن امتنانه العميق لهيئة أس ــواق المال
والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة،
لما قــدمــوه مــن خـبــرات ومعرفة ومهنية ،والتي
ك ــان لـهــا تــأثـيــر كـبـيــر عـلــى كــافــة ج ــوان ــب تـطــور
السوق ونجاحه.
وأك ـ ــد الـ ـت ــزام ال ـش ــرك ــة بــال ـع ـمــل ع ـلــى تــوسـيــع
مـنـتـجــاتـهــا وتـحـسـيــن ك ـف ــاء ة ال ـس ــوق وتسهيل
إمكانية الوصول اليه وتعزيز الشفافية والحوكمة
وزيادة السيولة وترسيخ ثقة المستثمرين ضمن
جهود بــورثــة الكويت لتعزيز وتحديث السوق
وزيادة فئات أصوله.
وتواصل بورصة الكويت العمل على تطوير
بنيتها التحتية وإطار العمل التشغيلي وتستمر
بالتزامها لتحسين كفاءة وجاذبية وأداء السوق،
و تـعـمـ ـ ــل علــى تنميــة س ــوق مــا لــي ق ــوي يتمتع
بالســيولة والمصداقية ،قــادر علـى فتـح المجــال
بشــكل فعــال أم ــام الـجـهــات الـمـصـ ـ ــدرة ل ــأوراق
المالية للتواصــل مــع أصـحــاب رؤوس األمــوال
والمستثمرين بمـا يتيح فرص حقيقية متنوعة
للعائد على االسـتثمار ،ويساعد على خلق سوق
مالي متطور ورائد على المستوى اإلقليمي.

أخبار الشركات
«استهالكية» تخسر
 713.9ألف دينار
ب ـ ـل ـ ـغـ ــت خـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر شـ ــركـ ــة
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة
القابضة  713.92ألف دينار
خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام  ،2020م ـق ــا ب ــل
ً
ت ـح ـق ـي ـق ـه ــا أربـ ـ ــاحـ ـ ــا ب ـق ـي ـمــة
 18.29ألف دينار بما يعادل
 0.2فـلــس لـلـسـهــم خ ــال عــام
.2019

«مساكن»2.69 :
مليون دينار خسائر
خ ـس ــرت ش ــرك ــة ال ـم ـســاكــن
الــدول ـيــة لـلـتـطــويــر الـعـقــاريــة
 2.69م ـل ـي ــون د يـ ـن ــار ب ــوا ق ــع
ً
 27.37ف ـل ـس ــا ل ـل ـس ـهــم خ ــال
عام  ،2020مقارنة بتحقيقها
ً
أر بـ ــا حـ ــا ب ـق ـي ـمــة  81.41أ لــف
دينار بما يعادل  0.83فلس
للسهم خالل عام .2019

«أولى تكافل» تتكبد  5.69ماليين دينار ...وتدخل استثمارًا في باكستان
تكبدت شــر كــة األو ل ــى للتأمين التكافلي
خسائر قدرها  5.69ماليين دينار بما يعادل
ً
 53.44فلسا للسهم خالل عام  ،2020مقابل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  840.98ألف دينار بما
يعادل  7.89فلوس للسهم خالل عام .2019
ووافق مجلس إدارة الشركة على الدخول
في استثمار جديد في شركة تأمين إسالمية
قـ ـي ــد الـ ـت ــأسـ ـي ــس ف ـ ــي بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ،وس ـ ــوف
يخصص نـشــاط هــذه الـشــركــة لـطــرح منتج

تأمين ادخاري يمكن المسلمين ذوي الدخل
ً
المحدود من أداء فريضة الحج وأيضا العمرة
 ،واألح ـ ــد األق ـص ــى لــاس ـت ـث ـمــار الـ ــذي تمت
الموافقة عليه هو  3ماليين دوالر.
وأضـ ــافـ ــت الـ ـش ــرك ــة أن ه ـ ــذا االس ـت ـث ـم ــار
سيؤدي إلى ارتفاع استثمارات الشركة بقيمة
 3ماليين دوالر ،وانخفاض مبلغ  3ماليين
دوالر من مدفوع مقدم االستثمارات.

«هيئة األسواق» توافق مبدئيًا على إدراج «جاسم للنقليات»
ً
وافقت هيئة أســواق المال "مبدئيا" على
إدراج أسهم شركة جاسم للنقليات والمناولة
في بورصة الكويت ضمن السوق الرئيسي.
وقــالــت الـهـيـئــة ،إن الـمــوافـقــة ج ــاء ت بناء
على طلب شركة كامكو لالستثمار (بصفتها
مستشار اإلدراج) والوارد بتاريخ  24فبراير
.2021
وأكـ ــدت الـهـيـئــة أن ال ـمــواف ـقــة عـلــى إدراج
الشركة بالبورصة مشروطة بــااللـتــزام بما

 1.14مليون دينار خسائر «مركز سلطان»
سجلت شركة مركز سلطان للمواد
الـغــذائـيــة خـســائــر بقيمة  1.14مليون
دينار بواقع  4.07فلوس للسهم خالل

ً
عام  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
 2.24مليون دينار بمقدار  7.95فلوس
للسهم خالل عام .2019

«املصالح» تفقد  1.66مليون دينار
اعتمد مجلس إدارة شركة المصالح
العقارية البيانات المالية لعام ،2020
إذ سجلت الشركة خسائر بقيمة 1.66
مليون دينار بواقع  7.06فلوس للسهم،

مقابل تسجيلها خسائر بقيمة 1.69
مليون دينار بمقدار  7.17فلوس للسهم
خالل عام .2019

«كفيك» :املعجل رئيسًا تنفيذيًا لرقابة االئتمان
أف ـ ــادت ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة للتمويل
واال س ـت ـث ـمــار بتعيين مـنـيــرة المعجل
بمنصب رئيس قطاع التنفيذي  -رقابة

ً
االئتمان " في الشركة اعتبارا من تاريخ
 1أبريل .2020

ورد في المادة ( )5 - 1 - 7من قواعد البورصة
واألحكام واإلجراءات الواردة في المادة (- 2
 )1من الكتاب الثاني عشر (قــواعــد اإلدراج)
من الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.
ُ
وت ـع ــد "ج ــاس ــم ال ـن ـق ـل ـيــات" ش ــرك ــة تــابـعــة
لشركة القرين للبتروكيماويات بنسبة 60
فــي المئة ،إذ تــم االسـتـحــواذ عليها فــي عام
 2019بقيمة  43مليون دينار.

ً
«الدولي» :الرمضان بدال
من العنزي
ذك ــر ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي أن
ا لـ ـم ــد ي ــر ا ل ـ ـعـ ــام إلدارة ا لـ ـخ ــزا ن ــة
عـبــدالـعــزيــز ال ـع ـنــزي اس ـت ـقــال من
مـ ـنـ ـصـ ـب ــه ،وت ـ ـ ــم ت ـك ـل ـي ــف أس ــام ــة
ال ــرم ـض ــان م ــدي تـنـفـيــذي بـ ــإدارة
الخزينة بالقيام بأعمال المدير
ا ل ـع ــام إلدارة ا ل ـخــز ي ـنــة بــا لــو كــا لــة
ً
اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن أمـ ــس ح ـتــى إش ـعــار
آخر.

«إيفا فنادق» تخسر
 13.34مليون دينار
س ـج ـل ــت ش ــرك ــة إيـ ـف ــا ل ـل ـف ـنــادق
والمنتجعات خسائر بقيمة 13.34
ً
مـلـيــون دي ـنــار بــواقــع  21.01فلسا
لـلـسـهــم خـ ــال عـ ــام  ،2020مـقــابــل
خسائر بقيمة  22.52مليون دينار
ً
بـمـقــدار  35.47فلسا للسهم خالل
عام .2019

«ميزان» تؤسس شركة تابعة في األردن
كشفت شركة ميزان القابضة عن
تــأ سـيــس شــر كــة تــا بـعــة فــي المملكة
األردن ـ ـيـ ــة ال ـه ــاش ـم ـي ــة ،وهـ ــي شــركــة
تزويد الخير للصناعات الغذائية.
و ق ـ ــا ل ـ ــت " مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزان"  ،إن ا لـ ـش ــر ك ــة
التابعة هي شركة مساهمة خاصة
مـ ـح ــدودة ت ــم تـسـجـيـلـهــا ف ــي سـجــل
الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
فــي األردن بــرأ سـمــال  50أ لــف دينار

أردن ـ ـ ــي ،وت ـع ـت ـبــر ال ـش ــرك ــة ال ـتــاب ـعــة
"ت ـ ــزوي ـ ــد الـ ـخـ ـي ــر" م ـم ـل ــوك ــة بـن ـسـبــة
 75ف ــي ا ل ـم ـئــة ل ـل ـشــر كــة األم " م ـي ــزان
القابضة".
ولفتت إلى أن الغرض من تأسيس
الشركة الجديدة هو تصنيع وتوزيع
وتجارة المواد الغذائية في المملكة
األردنية الهاشمية.

«أسيكو» ترد مخصصًا بقيمة  8.7ماليين دينار
وافـ ــق مـجـلــس إدارة شــركــة أسـيـكــو
للصناعات فــي اجتماعه الــذي انعقد،
أمس األول ،على رد ُ
المخصص الخاص
بقضية كيلي بقيمة إجمالية تبلغ 8.66

ً
مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،ع ـل ـمــا أن الـ ُـمـخـصــص
ً
تــم إثباته سابقا فــي الــربــع الثالث من
عام .2020
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«هيئة األسواق» تلزم عبدالمحسن
شهريان ًبرد  17.66مليون دينار

مجلس التأديب يغرم «المعدات» و«التسهيالت»
ويحفظ مخالفة لـ«فيوتشر كيد»

غرمته  50ألفا مع عزله ومنعه من أي وظيفة
كشفت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس
ال ـتــأديــب فــي جلسته الـمـنـعـقــدة أم ــس فــي المخالفة
المقيدة برقم ( 2021/24مجلس تأديب) ( 2021/12هيئة)
ضد عبدالمحسن شهريان حسن علي ،بصفته الرئيس
التنفيذي لشركة جياد القابضة.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفته
المادة ( )32 -5من الكتاب الحادي عشر (التعامل في
األوراق المالية) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7
لسنة  2010وتعديالتهما ،حيث ثبت للهيئة قيامه
بعدة عمليات سحب من الحساب الذي حددته الشركة
إلي ــداع مبالغ االكتتاب فــي زي ــادة رأس الـمــال لشركة
جياد القابضة أثناء مدة االكتتاب التي بدأت بتاريخ
 ،2017/10/1وانـتـهــت بـتــاريــخ  ،2017/10/21حيث تم
تحويل جزء من المبالغ المودعة لمصلحة أطراف ذات
عالقة بالشركة ،وهي كل من:
المستفيد
شركة الهند القابضة
(ش.م.ك) مقفلة

المبلغ
المسحوب (د.ك)

التاريخ

2017/10/9 5.250.000

الشركة البريطانية
المتحدة للتجارة العامة 2017/10/12 4.700.749
والمقاوالت ذ.م.م

إلغاء اكتتاب
شركات في زيادة
رأسمال «جياد»

شركة الهند القابضة
(ش.م.ك) مقفلة

2017/10/16 1.948.026

شركة مجموعة طيبة
الخير القابضة ش.م.ك.م

2017/10/18 5.057.627

والـتــي قامت بتحويلها هــي األخ ــرى فــورا وخــال
فترة االكتتاب ألطراف أيضا ذات عالقة بشركة جياد
الـقــابـضــة ،وه ــي (شــركــة ريفلكشن الــدولـيــة للتجارة
العامة والمقاوالت ذ.م.م ،شركة طيبة الخير القابضة
ش.م.ك (مقفلة) ،شركة القلم العربي التعليمية ش.م.ك
(مقفلة) ،شركة بيترو لألعمال المتكاملة القابضة)،
وقــامــت باالكتتاب فــي ذات المبالغ بــزيــادة رأسـمــال

شركة جياد القابضة ،لتصبح تلك الشركات على رأس
قائمة كبار المالك في الشركة المذكورة بناء على تلك
التصرفات.
وتضمن القرار إيقاع العقوبات التالية:
“أوال :تغريم المخالف عبدالمحسن شهريان حسن
علي مبلغ خمسين ألف دينار.
ً
ثانيا :عزل المخالف من منصبه ومنعه من تقلد أي
وظيفة مسجلة في الشركات المدرجة أو المرخصة
مستقبال.
ً
ثــالـثــا :إلــزامــه ب ــأن ي ــرد للهيئة مبلغ 17.665.452
دينارا قيمة المبالغ التي تم تحويلها للغير.
ً
رابعا :إلغاء أسهم اكتتاب شركة ريفلكشن الدولية
لـلـتـجــارة الـعــامــة وال ـم ـقــاوالت وشــركــة الـقـلــم العربي
التعليمية وشركة بترو لألعمال المتكاملة القابضة
وشــركــة مـجـمــوعــة طيبة الـخـيــر الـقــابـضــة فــي زي ــادة
رأسمال شركة جياد القابضة والبالغة 16.956.402
دينار ،على أن تحتفظ شركة جياد في مبالغ االكتتاب
باعتبارها أمــوال الشركة والمساهمين والمكتتبين
تم استردادها بعد أن تم تحويلها واالستيالء عليها
بخالف القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ً
خامسا:
أ .إلزام شركة مجموعة الهند القابضة بالتضامن
مع المخالف بأن ترد للهيئة مبلغ  5.250,000دينار،
ومبلغ  1.948.026دينارا قيمة األموال المحولة محل
المخالفة.
ب .إلزام الشركة البريطانية المتحدة للتجارة العامة
والمقاوالت بالتضامن مع المخالف بأن ترد للهيئة
مبلغ  4.700.749دينارا قيمة المبالغ المحولة لها.
ج .إلـ ــزام شــركــة مـجـمــوعــة طـيـبــة الـخـيــر الـقــابـضــة
بــال ـت ـضــامــن م ــع ال ـم ـخ ــال ــف بـ ــأن تـ ــرد لـلـهـيـئــة مـبـلــغ
 5.057.627دينارا قيمة المبالغ المحولة لها.
د .إلغاء تعامالت الشراء محل المخالفة ،والتي تم
عــن طريقها تحويل المبالغ مــن شركة جياد مــع ما
يترتب على ذلك من آثار.

أعلنت هيئة أسواق المال صدور
قـ ــرار مـجـلــس ال ـتــأديــب ف ــي جلسته
المنعقدة أمس ،في المخالفة المقيدة
بـ ــر قـ ــم ( 9/2021م ـج ـل ــس تـ ــأد يـ ــب)
( 137/2020هيئة) المقيدة ضد شركة
المعدات القابضة ،وتغريمها مبلغ
ألف دينار للتأخر في تصويب قائمة
المطلعين.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة
المذكورة لمخالفتها حكم البند ()2
مــن ال ـمــادة رقــم ( )3-5-1مــن الكتاب
الـعــاشــر (اإلف ـصــاح والـشـفــافـيــة) من
الــائـحــة التنفيذية لـلـقــانــون رق ــم 7
لسنة  2010وتعديالتهما ،لقيامها
بــال ـتــأخــر ف ــي ت ــزوي ــد الـهـيـئــة حتى
ت ــار ي ــخ  2020/11/19ب ـشــأن التغير
ف ــي قــائ ـمــة األشـ ـخ ــاص الـمـطـلـعـيــن
ً
م ـت ـجــاوزة ال ـم ــدة ال ـم ـحــددة قــانــونــا
بـخـمـســة أيـ ــام ع ـمــل ،والـمـتـمـثــل في
اآلتي:
 .1حـ ـ ـ ــذف اسـ ـ ـ ــم قـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس م ـح ـم ـ ــد
ال ـن ـ ـصــف  BDOال ـن ـ ـصــف وش ـ ــرك ـ ــاه
ً
(مراقب حسابات) اعتبـارا من تاريـخ
.2020/7/19
 .2إضـ ــافـ ــة م ـك ـتــب ع ـبــدال ـل ـط ـيــف
ً
جوهر وشركاه  SAFI Kuwaitاعتبارا
من تاريخ .2020/7/19
كـمــا أص ــدر مـجـلــس ال ـتــأديــب في
جـلـسـتــه ال ـم ـن ـع ـقــدة يـ ــوم الـخـمـيــس
الموافق  2021/04/01فــي المخالفة
ا ل ـم ـق ـي ــدة ب ــر ق ــم ( 10/2021مـجـلــس
ً
تأديب) ( 140/2020هيئة) قرارا ضد
شــركــة طـفــل الـمـسـتـقـبــل الترفيهية
العقارية ،حيث تم «حفظ المخالفة
لعدم األهمية».
وان ـ ـت ـ ـهـ ــى مـ ـنـ ـط ــوق ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار إل ــى
إدان ـ ــة ال ـم ــذك ــورة لـمـخــالـفـتـهــا حكم
ال ـم ــادة ( )13 -1مــن الـكـتــاب الـثــانــي
عـشــر (قــواعــد االدراج) مــن الالئحة

 459ألف دينار خسائر «اإلنماء العقارية»
ع ـ ـق ـ ــدت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـع ــام ــة
العادية لشركة اإلنماء العقارية
بمقر الشركة الرئيسي  23مارس
الـمــاضــي بنسبة حـضــور 63.8
ف ــي ال ـم ـئ ــة وت ـ ـ ــرأس االج ـت ـم ــاع
صالح الخميس رئيس مجلس
اإلدارة ،ب ـح ـضــور مـمـثـلــي كل
مــن وزارة الـتـجــارة والصناعة
ومــدقــق الـحـســابــات الـخــارجــي
وه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــوى وال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة
الشرعية ،وتمت الموافقة على
بنود جدول اجتماع الجمعية.
وعــن نـتــائــج أعـمــال الـشــركــة،
بلغت الخسائر لعام  2020مبلغ
 459.63ألــف دينار مقارنة مع

إرباح بمبلــغ  1.70مليون دينار
لعام  ،2019وبلغ إجمالي حقوق
المساهمين لـعــام  2020مبلغ
 43.66م ـل ـيــون ديـ ـن ــار م ـقــارنــة
ً
بمبلغ  44.94مليونا عن العام
الـ ـس ــاب ــق  ،كـ ـم ــا ب ـل ـغ ــت أربـ ـ ــاح
الشركة من العمليات التشغيلية
 548.83ألف دينار مقارنة بمبلغ
 2.67م ـل ـيــون دي ـن ــار ع ــن ال ـعــام
السابق.
وب ـل ـغــت م ـط ـلــوبــات ال ـشــركــة
 30.77م ـل ـيــون ديـ ـن ــار م ـقــارنــة
ً
بمبلغ  26.52مليونا عن العام
الـ ـس ــاب ــق ،ك ـم ــا ب ـل ـغــت خ ـس ــارة
السهم  1.02فلس.

قالت بالتس على موقعها اإللكتروني مساء أمس األول،
إن سعر خام دبي القياسي للشرق األوسط ،كما تعرضه
منصة ستاندرد آند بورز غلوبال بالتس للتسعير ،ارتفع
ً
في مارس إلى  64.414دوالرا للبرميل في المتوسط.
ويصل الخام بذلك ألعلى متوسط شهري منذ ديسمبر
ً
 2019وفقا لما تظهره بيانات تجمعها رويترز.
ويحدد منتجو الشرق األوسط أسعار البيع الرسمية
ً
لـخــامــاتـهــم فــي كــل شـهــر قـيــاســا إل ــى مـتــوسـطــات خامي
سلطنة عمان ودبي.
وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية
لخاماتها في الشحنات المتجهة إلــى آسيا من أكتوبر
 2018إلــى متوسط بــاتــس دبــي والـعـقــود اآلجـلــة للخام
العماني ببورصة دبي للطاقة.

 7ماليين برميل نفط خام استوردتها
اليابان من الكويت في فبراير
أظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات صـ ـ ــادرة ع ــن وك ــال ــة ال ـطــاقــة
والـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ف ــي ط ــوك ـي ــو أن ال ـي ــاب ــان
استوردت من الكويت  7.005ماليين برميل أو ما
يمثل  9.7في المئة إجمالي واردات النفط الخام
لليابان في شهر فبراير الماضي.
وق ــال ــت ال ــوك ــال ــة ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ ــوزارة االق ـت ـصــاد
والتجارة والصناعة ،إن اليابان استوردت 33.613
مليون برميل من المملكة العربية السعودية بما
نسبته  46.5فــي المئة مــن اإلجـمــالــي ،و18.742
مليون برميل من النفط الخام من اإلم ــارات في
فبراير بما يمثل  25.9في المئة ،وبلغت واردات
الـنـفــط مــن قـطــر  6.797مــايـيــن بــرمـيــل ( 9.4في
المئة).

جانب من الجمعية العمومية

دبي
خام
سعر
متوسط
ارتفاع
ً
في مارس إلى  64.41دوالرا

ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـل ـق ــان ــون رقـ ــم  7لـسـنــة
 2010وتعديالتهما ،إذ ثبت للهيئة
مــن خــال دراس ــة الـبـيــانــات المالية
لـشــر كــة طـفــل المستقبل الترفيهية
العقارية للسنة المالية المنتهية في
 2019/12/31وكــذلــك الفترة المالية
المرحلية المنتهية في 2020/6/30
مخالفة الشركة فيما يخص تطبيق
الـمـعـيــار ال ــدول ــي لـلـتـقــاريــر المالية
رقــم (( )15-IFRSاإليـ ــراد مــن العقود
م ــع ال ـع ـم ــاء) ب ـش ــأن م ــا ورد تحت
بـنــد «اإليـ ـ ــرادات التشغيلية» ضمن
قــائـمــة ب ـيــان الــدخــل ال ـتــي بـيـنــت أن
إيـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـتـشـغـيـلـيــة
تتضمن مبلغ  1.068مليون دينار
كما في  2020/6/30تم االعتراف بها
ً
وفقا لألساس النقدي ،دون االلتزام
بتطبيق معايير المحاسبة الدولية
السابق ذكرها.
وكذلك أصدر مجلس التأديب في
جلسته المنعقدة أمس ،في المخالفة
ا ل ـم ـق ـي ــدة ب ــر ق ــم ( 20/2021مـجـلــس
تأديب) ( 10/2021هيئة) ضد شركة
التسهيالت التجارية ،وتضمن القرار
«تغريم الشركة مبلغ ألف دينار عن
كل مخالفة من المخالفات الخمس
المسندة إليها»
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة
المذكور ة بمخالفتها اآلتي:
ً
أوال -:تكرار مخالفة حكم البند ()7
من المادة ( )6 -5من الكتاب الخامس
عشر (حوكمة الشركات) من الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  7لسنة 2010
وتـعــديــاتـهـمــا ،إذ سـبــق وأن صــدر
قرار مجلس التأديب بتنبيه الشركة
ً
بضرورة االلتزام بالقانون مستقبال
في المخالفة رقم ( 93/2018مجلس
تــأديــب –  158/2018هيئة) بتاريخ
.2018/12/20

«أوبك »+مترددة بين تمديد خفض اإلنتاج وزيادة اإلمدادات
انخفض سعر برميل النفط الكويتي
ً
ً
 42سنتا ليبلغ  63.90دوالرا في تداوالت
ً
يوم أمس األول ،مقابل  64.32دوالرا في
ً
تداوالت يوم الثالثاء الماضي وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وارتفعت أسعار النفط أمس ،لتعوض
بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة
ال ـس ــاب ـق ــة ،إذ ن ـمــت اآلمـ ـ ــال ف ــي أن أوب ــك
وحلفاءها سيقررون مواصلة كبح اإلنتاج
ف ــي مــواج ـهــة ارتـ ـف ــاع ج ــدي ــد لــإصــابــات
بكوفيد  -19في بعض المناطق.
وارتفع خام برنت للتسليم في يونيو
ً
حــزيــران  71سـنـتــا أو مــا ي ـعــادل  1.1في
ً
المئة إلى  63.45دوالرا للبرميل ،بعد أن

نزل  2.2في المئة أثناء الليل.
ً
وزاد الخام األميركي  71سنتا أو ما يعادل
ً
 1.2في المئة إلى  59.87دوالرا للبرميل ،بعد
أن هبط  2.3في المئة أمس األول.
وق ــال ــت ثــاثــة م ـص ــادر ف ــي «أوبـ ـ ـ ــك ،»+إن
الـمـجـمــوعــة سـتـنــاقــش خ ـيــاريــن رئيسيين
للسياسات النفطية في مايو وبعد ذلك ،من
بينها تمديد التخفيضات القائمة وزيــادة
تدريجية لإلنتاج.
وت ـخ ـف ــض م ـن ـظ ـمــة الـ ـبـ ـل ــدان ال ـم ـص ــدرة
للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء ،المجموعة
ً
المعروفة بــأوبــك ،+اإلنـتــاج بما يزيد قليال
ً
ع ـلــى س ـب ـعــة مــاي ـيــن بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا لــدعــم
األسعار وتقليص فائض اإلمدادات .وتضيف

ً
السعودية مليون برميل يوميا إضافية لتلك
الخفيضات.
وقــال مـصــدران فــي أوب ــك +إن الــزيــادة لن
ً
تتجاوز  0.5مليون برميل يوميا.
وق ـ ــال مـ ـن ــدوب ف ــي أوب ـ ــك «ج ـ ــرت الـكـثـيــر
من المشاورات أثناء الليل ومــا زالــت اآلن...
الصورة تظل غير واضحة».
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،إن بـ ـع ــض أعـ ـض ــاء
أوبـ ــك ع ـب ــروا ع ــن إحـبــاطـهــم م ــن أن روسـيــا
وكازاخستان غير األعضاء في أوبك طالبتا
ب ــزي ــادات ضـئـيـلــة لــإن ـتــاج لـلـشـهــر الـثــالــث
ً
على التوالي بينما تدعمان تمديدا أوسع
للتخفيضات.
كما تعرضت األسعار لضغوط إذ خفضت

على حسابه بـ «كلوب هاوس» في إطار دعم حملة البنك المركزي «لنكن على دراية»
يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الوطني على تكريس موقعه
الريادي على مواقع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وأس ـب ـق ـي ـتــه فــي
مواكبتها منذ انطالقها ،وفي
ذلـ ــك اإلط ـ ـ ــار ع ـم ــد «ال ــوط ـن ــي»
إلى إطالق حسابه على موقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي كـلــوب
هـ ــاوس  ،Clubhouseلـيـكــون
ب ــذل ــك أول ب ـن ــك فـ ــي ال ـكــويــت
ي ـط ـل ــق حـ ـس ــاب ــه عـ ـل ــى م ــوق ــع
المحادثات الصوتية الذي تم
تدشينه حديثا.
ويعمد بنك الكويت الوطني
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــث ال ـم ـس ـت ـم ــر
لمحتوى صفحاته على مواقع
التواصل االجتماعي ،ما بين
ح ـم ــات ال ـتــوع ـيــة الـتـثـقـيـفـيــة
واإلعالمية ،ومن ذلك المنطلق
وف ــي إطـ ــار دع ـمــه الـمـتــواصــل
لحملة بنك الكويت المركزي
«لنكن على دراي ــة» ،قــام البنك
بـتـنـظـيــم حـلـقــة نـقــاشـيــة على
منصة كلوب هــاوس بعنوان
«ب ـ ـطـ ــاقـ ــات االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان وط ـ ــرق
االحتيال الحديثة».
وشـ ــارك فــي الـحـلـقــة رئيس

واسـتــوردت اليابان من روسيا  1.983مليون
بــرمـيــل ( 2.7ف ــي ال ـم ـئــة) .وش ـكــل الـنـفــط الـعــربــي
 67.582أو  93.6في المئة من احتياجات اليابان
البترولية في فبراير بما في ذلك بعض الشحنات
من البحرين والمنطقة الطبيعية.
وقالت الوكالة إن إجمالي واردات اليابان من
النفط الخام في ذلــك الشهر بلغ  72.233مليون
برميل.

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  42سنتا ليبلغ  63.90دوالرا

«الوطني» ينظم «بطاقات االئتمان وطرق االحتيال الحديثة»
لجنة البطاقات المصرفية في
اتحاد مصارف الكويت يوسف
ال ـ ـمـ ــاجـ ــد ،ومـ ـس ــاع ــد ال ـم ــدي ــر
العام إلدارة التواصل في بنك
الكويت الوطني عبدالمحسن
الرشيد ،ومساعد المدير العام
لـعـمـلـيــات ال ـب ـطــاقــات ف ــي بنك
الـكــويــت الــوطـنــي ديـنــا الـبــدر،
وال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي إلدارة
ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـط ــاق ــات ف ــي بنك
الكويت الوطني بشار إبراهيم،
والقت الحلقة تفاعال مميزا من
متابعي صفحات البنك على
منصات التواصل االجتماعي.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــرة األول ـ ـ ــى
ف ــي إدارة ال ـت ــواص ــل ف ــي بنك
الكويت الوطني فرح بستكي:
«أسـ ـبـ ـقـ ـيـ ـتـ ـن ــا فـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــواجـ ــد
عـ ـل ــى م ـن ـص ــة ك ـ ـلـ ــوب ه ـ ــاوس
تــرســخ دور الــوطـنــي الــريــادي
واستراتيجيتنا في االعتماد
ع ـل ــى الـ ـقـ ـن ــوات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـم ـس ــؤول ـي ــات ـن ــا
الـمـجـتـمـعـيــة ،خــاصــة ف ــي ظل
الظروف االستثنائية الحالية».
وأضــافــت بستكي« :نهجنا
فــي دعــم م ـبــادرة بنك الكويت

ً
ثانيا -:مخالفة حكم البند ( )2من
ال ـمــادة ( )7 -5مــن الـكـتــاب الخامس
عشر (حوكمة الشركات) ،لعدم قيام
لجنة التدقيق بالتوصية على إعادة
تعيين مراقب الحسابات الخارجي
المكلف بــدراســة الـبـيــانــات المالية
للفترة الـتــي ســوف تنتهي بتاريخ
 ،2020/12/31ك ـمــا ل ــم ي ـتــم تـحــد يــد
أتعابه من قبل اللجنة المذكورة.
ً
ثالثا -:مخالفة حكم البند ( )8من
المادة ( )7 -5من الكتاب المشار إليه،
لـثـبــوت ق ـيــام نــائــب رئ ـيــس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي باعتماد
تـقـيـيــم م ـس ــؤول ال ـتــدق ـيــق الــداخ ـلــي
عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ
.2019/12/31
ً
رابعا -:مخالفة حكم البند ( )1من
المادة ( )8 -5من الكتاب المشار إليه،
لثبوت قيام الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ  2020/6/30بإعادة
ت ـع ـي ـيــن م ــراق ــب ح ـس ــاب ــات ال ـشــركــة
الخارجي للفترة المالية التي سوف
تـنـتـهــي ب ـتــاريــخ  2020/12/31دون
ت ــواف ــر أي تــوص ـيــة م ــن ق ـبــل لجنة
التدقيق في هذا الشأن.
ً
خامسا  -:مخالفة حكم البند ()3
من المادة ( )3 -6من الكتاب المشار
إل ـ ـيـ ــه ،ل ـث ـب ــوت قـ ـي ــام ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد ت ـق ـي ـي ــم مـ ـ ـس ـ ــؤول إدارة
المخاطر عن الفترة المالية المنتهية
بتاريخ  ،2019/12/31وهو األمر الذي
ً
يشكل تـعــارضــا مــع استقاللية تلك
اإلدارة.

الـ ـم ــرك ــزي ل ـن ـك ــن ع ـل ــى دراي ـ ــة
متواصل وشامل لكل قنواتنا
اإللكترونية ،ومتنوع بين نشر
الـمــواد التثقيفية والمحتوى
التوعوي وتنظيم الفعاليات،
بهدف تعزيز الثقافة المالية
لدى مختلف شرائح المجتمع
وتسليط ا لـضــوء على حقوق
العمالء».
وأكـ ـ ــدت حـ ــرص «ال ــوط ـن ــي»
عـ ـل ــى زيـ ـ ـ ـ ــادة وع ـ ـ ــي الـ ـعـ ـم ــاء
باألساليب والطرق المبتكرة
فــي عمليات االحـتـيــال وسبل
ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــاي ـ ـ ــة مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ،وت ـ ـقـ ــديـ ــم
االرش ـ ـ ــادات وال ـن ـصــائــح الـتــي
تمكنهم من حماية حساباتهم
من تلك العمليات المشبوهة،
داع ـيــة ع ـمــاء الـبـنــك وغـيــرهــم
من جميع شرائح المجتمع إلى
متابعة صفحات الوطني على
منصات التواصل االجتماعي،
في ظل ما تقدمه من محتوى
شــامــل يـسـتـهــدف ك ــل شــرائــح
المتابعين.
ووصـ ـ ـ ـ ــل أعـ ـ ـ ـ ـ ــداد م ـت ــاب ـع ــي
صفحات التواصل االجتماعي
لبنك الكويت الوطني بنهاية

فرح بستكي

عـ ـ ــام  2020إ لـ ـ ــى  1.7م ـل ـيــون
م ـتــابــع ،ب ــزي ــادة  13فــي المئة
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس سـ ـن ــوي نـتـيـجــة
انضمام  200ألف متابع جديد
خ ــال ال ـعــام الـمــاضــي ،وشهد
محتوى صفحات الوطني على
مــواقــع ال ـتــواصــل خ ــال الـعــام
تفاعال ملحوظا ،حيث شهد
عــدد التفاعالت مع المحتوى
ن ـ ـمـ ــوا ب ـن ـس ـب ــة  8فـ ـ ــي ال ـم ـئ ــة
سنويا ،ليصل إلــى  4ماليين
مـقــارنــة بـتـفــاعــات بـلـغــت 3.7

ماليين خــال العام الماضي،
وهو ما يحفظ لصفحات البنك
عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل حصة
األغـلـبـيــة بـيــن صـفـحــات باقي
البنوك.
وي ـ ـعـ ــد «ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» داعـ ـم ــا
وشريكا رئيسيا لكل حمالت
وم ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادرات بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
المركزي ،التي تهدف إلى رفع
مستوى الوعي المالي ،ونشر
التوعية المصرفية بين شرائح

المجتمع ،ودأب البنك بصفته
أكـبــر الـمــؤسـســات المالية في
الكويت والمنطقة على تنظيم
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات الـ ـت ــي
تـســاهــم فــي تــوعـيــة المجتمع
بكل القضايا التي تهم القطاع
المصرفي وتنظيم الفعاليات
والدورات التدريبية في مجال
م ـكــاف ـحــة ع ـم ـل ـيــات االح ـت ـي ــال
والجرائم المالية.

أوبك +توقعها لنمو الطلب على النفط للعام
الحالي  300ألف برميل يوميا مما يجعل من
المرجح كثيرا أن يسفر االجتماع عن مواصلة
كبح اإلمدادات.
وقال ثالثة مصادر في أوبــك +إن اللجنة
ال ـف ـن ـيــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،ال ـت ــي ت ـس ــدي الـنـصــح
لمجموعة الدول المنتجة للنفط التي تضم
السعودية وروس ـيــا ،لــم تـصــدر أي توصية
رسمية األربعاء.
وتـكـبــح أوب ــك +اإلن ـتــاج حــالـيــا بـمــا يزيد
ً
ع ـلــى س ـب ـعــة مــاي ـيــن بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا لــدعــم
األسعار وتقليص فائض اإلمدادات .وتضيف
ال ـس ـعــوديــة إل ــى ت ـلــك الـتـخـفـيـضــات مـلـيــون
برميل يوميا إضافية.

«المتحد» يعلن الرابح في السحب
ربع السنوي لـ «الحصاد»
مـ ــع االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام الـ ـت ــام
بـ ـجـ ـمـ ـي ــع اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
الــوقــائـيــة مــن الجهات
الصحية ،أجرى البنك
األهـلــي المتحد ،أمس
األول ،ا ل ـس ـح ــب ر ب ــع
السنوي على الجائزة
الـكـبــرى مــن الحصاد
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي ،ح ـس ــاب
السحب على الجوائز
اإلسـ ــامـ ــي األول ف ــي ال ـكــويــت
والحاصل على «جــائــزة أفضل
ب ــرن ــام ــج ادخ ـ ـ ـ ــار فـ ــي ال ـك ــوي ــت
ل ـع ــام  »2019م ــن مـجـلــة بــانـكــر
ميدل إيـســت ،نظرا للعديد من
المميزات التي ينفرد بها ،حيث
ي ـق ــدم ل ـع ـمــائــه م ــا ي ــزي ــد عـلــى
 750جــائــزة سنويا ،واستطاع
أن يعيد رســم حياة اآلالف من
الرابحين.
وأسفر السحب عن حصول
الــرابــح ســامــي دي ــاب التميمي
على  250ألف دينار.
جدير بالذكر ،أن سحوبات
«الحصاد» تتضمن العديد من
الجوائز ،التي من بينها جائزة
قيمتها  100ألف دينار في كل
مــن الـعـيــديــن .وتـبـقــى الـجــائــزة
رب ــع ال ـس ـنــويــة ال ـك ـبــرى بقيمة

 250ألــف ديـنــار أهــم مــا يطمح
إليه العمالء لتحقيق أحالمهم
وتطلعاتهم.
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم سـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات
«الحصاد»  20جائزة أسبوعية
بـقـيـمــة ألـ ــف دي ـن ــار ل ـكــل رابـ ــح.
وإض ــاف ــة إلـ ــى هـ ــذه ال ـب ــاق ــة من
الجوائز ،يحظى العمالء بأرباح
سنوية متوقعة على أساس عقد
ال ــوك ــال ــة ض ـمــن ه ــذا ال ـح ـســاب،
وهو ما يجعل حساب الحصاد
مـفـيــدا لــأســرة ولـلــراغـبـيــن في
الـتــوفـيــر بــوجــه ع ــام ،مــن خــال
تحقيقه العديد من المميزات،
س ــواء عـلــى ال ـمــدى الـقـصـيــر أو
على الـمــدى الـطــويــل ،مــا يقابل
بــاسـتـحـســان وت ـقــديــر مختلف
العمالء الجدد أو الحاليين.

ةديرجلا
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اقتصاد

لماذا ينقل العالم بضائعه على متن مدن عائمة؟
ً
بطول يبلغ  400متر وعرض ً 60
تقريبا ،وقدرة
مترا
استيعابية تصل إلى  20ألف حاوية أو ما يزيد على
 220ألف طن ،كانت السفينة "إيفر غيفن" ضخمة بما
ً
جزئيا ،بسبب
يكفي لتعطيل حركة المالحة العالمية
جنوحها في قناة السويس الشهر الماضي.
هذا الحجم الضخم تطلب ً
أياما من العمل ليل نهار
ً
وأ سـطــول مــن ا لـقــا طــرات الصغيرة إ لــى جانب عمليات
ال ـح ـفــر وال ـت ـكــريــك ،ك ــي يـتـسـنــى ت ـحــريــر ه ــذه الـمــديـنــة
ا لـعــا ئـمــة مــرة أ خ ــرى لتتمكن خـطــوط ا لـمــا حــة العالقة
ً
مجدد ا.
من التنفس
أخ ـيـ ًـرا وبـعــد  6أي ــام مــن االنـتـظــار والـقـلــق الـعــالـمــي،
نجحت الجهود المصرية بمساعدة المد المرتفع ،في
ً
إزالة هذه الكتلة الصلبة التي تفوق برج إيفل طول ،لكن
ً
الحادث في ذاته أثار تساؤل عن أهمية هذه الناقالت
العمالقة ،مقارنة بما يمكن أن تتسبب فيه من أضرار
خاصة في مثل تلك الممرات الضيقة.
السفينة "إيفر غيفن" واحدة من أكبر سفن الشحن في
العالم ،لكنها ليست األكبر ،ويصادف أن قناة السويس
شهدت في العام الماضي ،عبور سفينتي شحن أكبر
منها بسالم ،ومنها ما عبر خالل ظروف مناخية أكثر
تـعـقـيـ ًـد ا ،حـتــى إن "إ ي ـفــر غـيـفــن" نفسها عـبــرت مــن قبل
دون مشاكل.
ل ـك ــن ال ـق ـل ــق ي ـت ــرك ــز م ـن ــذ سـ ـن ــوات حـ ــول ال ـت ــداع ـي ــات
ال ـنــاج ـمــة ع ــن الـ ـح ــوادث ال ـع ــارض ــة ل ـم ـثــل ه ــذه الـسـفــن
الضخمة ذات الحموالت الهائلة ،فبطبيعة ا لـحــال لن
ي ـكــون تـ ــدارك الـمـشــاكــل الـنــاجـمــة عـنـهــا مـشــابـ ًـهــا لتلك
ا لـتــي تتسبب فيها ا لـسـفــن األ صـغــر حـجـ ًـمــا ،فـضــا عن
ت ـس ــاؤالت ح ــول درج ــة أم ــان الـبـضــائــع الـمـكــدســة مثل
مكعبات الليغو.
ر غــم ا نـفــراج أز مــة قناة السويس و بــدء تدفق السفن
بحرية ،فإن تداعيات الحادث ستستمر أسابيع وربما
ع ــدة أش ـه ــر ،وي ـش ـمــل ذل ــك ال ـس ـفــن ال ـعــال ـقــة ،وعـمـلـيــات
الشحن المكدسة في الموانئ ،وعمليات التفريغ التي
ستضع موانئ أخرى تحت الضغط مع تدفق السفن.

سر ضخامة الحجم
 ًع ـلــى م ــدى عـ ـق ــود ،ك ــان ــت خ ـط ــوط ال ـش ـحــن تـصـنــعسـفــنــا أ كـبــر وأ ك ـبــر ،مــد فــو عــة بـتــزا يــد الشهية العالمية
ل ــإل ـك ـت ــرون ـي ــات والـ ـم ــاب ــس ول ـع ــب األط ـ ـفـ ــال وغ ـيــرهــا
م ــن ال ـس ـلــع ،وك ــان ه ــذا ال ـتــوســع مـنـطـقـ ًـيــا م ــن الـنــاحـيــة
ً
حجما أرخص بشكل
االقتصادية ،حيث إن السفن األكبر
عام في البناء والتشغيل.
واضـ ـط ــرت ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس إلـ ــى ال ـت ـعــامــل م ــع سـفـ ًـن
ً
حجما في السنوات األخيرة ،ووفقا
الحاويات األكبر
ل ـ ــ" ،"S&P Global Panjivaبـلــغ مـتــو ســط ق ــدرة ا لـسـفــن
ً
شهر ا حتى
العابرة للقناة  119ألف طن متري في 12
فبراير  ،2020مقارنة بـ 93.5ألف في .2015
 ر غــم المخاطر التي تشكلها ،فــإن السفن ً الضخمةال ت ــزال تـهـيـمــن عـلــى ا لـشـحــن ا لـعــالـمــي ،وو فــقــا لشركة
البيانات " ،"Alphalinerيشتمل األسطول العالمي لسفن
ً
وتحديد ا
ا لـحــاو يــات على  133مــن أكبر أ نــواع السفن،
تلك التي تحمل  18000إلى  24000حاوية ،وهناك 53
أخرى تحت الطلب.
 تمت أول رحلة في العالم لنقل الحاويات التجاريةبـنـجــاح ف ــي ع ــام  1956ع ـلــى مـتــن ب ــاخ ــرة ُ
(ح ــول ــت إلــى
ناقلة) ،من نيوجيرسي إلى تكساس ،ثم نمت الصناعة
بشكل مطرد ،وتسارع هذا النمو بقوة في الثمانينيات
مع تعاظم حجم التجارة العالمية.
متوسطسعة سفينة الحاويات
 في ذلك العقد ،نما ًبنسبة  28فــي المئة ،و فــقــا لمنتدى النقل ا لــدو لــي ،ثم
بنسبة  36في المئة إضافية في التسعينيات ،وفي عام
 ،2006قدمت شركة "ميرسك" السفينة "إيما ميرسك"
التي يمكنها استيعاب  15000حاوية ،أكثر  70في المئة
من أي سفينة أخرى.
ثمن الحماس الزائد
 ا ل ـيــوم ،تستطيع أ كـبــر ا لـسـفــن ا سـتـيـعــاب مــا يصلإل ــى  24000ح ــاوي ــة .يـمـكــن ل ـهــذا ال ـص ـنــدوق الـمـعــدنــي
القياسي (الحاوية) الذي يبلغ طوله نحو  6أمتار ،أن

ً
زوجا من المركبات الرياضية متعددة األغراض
يحمل
متوسطة الحجم.
 ل ـعــب ن ـمــو ص ـنــا عــة ا ل ـش ـحــن و ح ـج ــم ا ل ـس ـفــن ًدور ا
ً
رئيسيا في خلق االقتصاد الحديث ،ما ساعد على جعل
الصين قوة تصنيعية رئيسية وسهل صعود التجارة
اإللكترونية وتجار التجزئة مثل "إيكيا".
 النمو في حجم السفن جاء بتكلفة ،حيث تنافستالموانئ والقنوات المائية ضد بعضها البعض ،إلفساح
المجال لسفن أكبر ،وعلى سبيل المثال ،توسعت قناة
بنما في عام  2016بتكلفة تزيد على  5مليارات دوالر.
 أدى ذل ــك إل ــى ب ــدء سـبــاق بـيــن الـمــوانــئ عـلــى طــولالساحل الشرقي ألمريكا لجذب السفن األكبر القادمة
عبر القناة ،وجرى تجريف مشاريع لتعميق الموانئ،
وق ـ ــادت ه ـي ـئــة ال ـم ــوان ــئ ف ــي ن ـي ــوي ــورك ون ـيــوج ـيــرســي
م ـشـ ً
ـروعــا بـقـيـمــة  1.7مـلـيــار دوالر لــر فــع جـســر بــا يــون
الستيعاب السفن العمالقة.
 األم ـث ـلــة ع ـلــى ه ــذا ال ـس ـبــاق ك ـث ـيــرة ،ل ـكــن ف ــي حـيــنـاب ال ـس ـفــن األك ـبــر
ت ـك ـبـ ًـدت ال ـم ــوان ــئ ت ـكــال ـيــف الس ـت ـي ـعـ ً
حجما ،إال أنها لم تجن كل الفوائد ،وفقا لما ذكره جان
تيدمان ،كبير المحللين في "ألفا الينر" ،والذي يقول إن
شركات النقل هي من حقق وفورات واستفاد من الطاقة
االستيعابية األوسع.

الخطورة مقابل الكفاءة
 أكبر السفن يمكن أن تأتي مع مجموعة المشاكلالخاصة بها ،ليس فقط للقنوات والموانئ التي يتعين
عليها التعامل معها ولكن للشركات التي تبنيها.
يقول مــارك ليفينسون الخبير االقتصادي ومؤلف
كتاب "" :"Outside the Boxلقد فعلوا ما اعتقدوا أنه
أكثر كفاء ة ألنفسهم .لكن اتضح أن هذه السفن الكبيرة
ً
حقا ليست فعالة كما تخيلت خطوط الشحن".
 قــال أ ن ــدرو كـيـنــزي كبير اال سـتـشــار يـيــن البحريينفي و حــدة "أليانز العالمية للشركات والتخصصات"،
إن تكديس الحاويات أعلى على هذه السفن الضخمة
يجعلها أكثر عرضة للرياح القوية ،والتي ربما كانت
ً
عامال في الحوادث األخيرة عندما فقدت البضائع أثناء
سوء األحوال الجوية.
 تصديقا لهذا ا لــرأي ،قال محللون في "إس آند بيغلوبال بانجيفا" في مذكرة بحثية إن ما ال يقل عن 5
سفن حاويات كبيرة ً
جد ا ،فقدت حاويات خالل موسم
العاصفة الشتوية األخير في المحيط الهادئ.
 ك ــا ن ــت أ ك ـب ــر خـ ـس ــارة م ــن ن ـص ـيــب ش ــر ك ــة "Ocean "Network Express Apusخ ــال عــا صـفــة عـنـيـفــة في
أوا خ ــر نوفمبر ،عندما سقطت أ كـثــر مــن  1800حاوية
في البحر ،فيما فقدت "إيسن" و"إيندهوفن" التابعتين
ً
تماما أو تضررت)
لـ"ميرسك"  750و 325حاوية (ضاعت
على التوالي في البحار الهائجة هذا العام.
 مــع ذل ــك ،تــرى خـطــوط الـشـحــن أن سـفــن الـحــاويــاتالضخمة أ كـثــر كـفــاء ة و صــد يـقــة للبيئة عـنــد مــا يتعلق
األ مــر بنقل كميات كبيرة ،وتستشهد بعبور نحو 19
ً
سنويا دون مشاكل تذكر،
ألف سفينة لقناة السويس
رغ ــم اإلق ـ ــرار بـصـعــوبــة ع ـبــور ب ـعــض س ـفــن ال ـحــاويــات
الكبيرة من القناة.
 ر ب ـمــا مــا ك ــان ليتحمل أ ح ــد ا لـخـســا ئــر وا لـتـكــا لـيــفالـبــاهـظــة ل ـحــادث ق ـنــاة ال ـســويــس ل ــوال الـحـجــم الـهــائــل
للسفينة ،إذ تشير التقديرات إلى أن الخسائر المتراكمة
ب ـس ـبــب ج ـن ــوح "إي ـف ـي ــر غ ـي ـفــن" س ـت ـصــل إلـ ــى م ـل ـيــارات
ا لــدوالرات ،وتعتقد القناة أن تعويضها وحدها (دون
أص ـح ــاب ال ـب ـضــائــع وال ـس ـفــن الـمـعـطـلــة) ق ــد ي ـصــل إلــى
مليار دوالر.
(أرقام)

أسعار صرف العمالت العالمية

رئيس «القناة» :مليار دوالر خسائر اإلغالق
بعد أيام على انتهاء أزمة السفينة الجانحة ،أوضح
رئـيــس هيئة قـنــاة الـســويــس الـفــريــق أســامــة ربـيــع أن
الخسائر والتعويضات بسبب إغالق القناة قد تصل
إلى مليار دوالر ،إال أنه لم يحدد الجهة التي ستدفع
هــذه األم ــوال ،ومــا إذا كــانــت مصر سعت بالفعل إلى
الحصول على تعويضات.
وق ــال رب ـيــع ،فــي تـصــريـحــات تـلـفــزيــونـيــة فــي وقــت
متأخر مساء أمس األول ،إن "حجم التلفيات والخسائر،
والكراكات التي استهلكت سوف يتم حصرها ،وبالتالي
س ــوف تـصــل الـتـقــديــرات إل ــى أكـثــر مــن مـلـيــار دوالر"،
مـضـيـفــا أن الـسـفـيـنــة سـتـبـقــى ف ــي مـنـطـقــة الـبـحـيــرات
لحين استكمال التحقيقات ،التي ال ترتبط بإطار زمني
محدد ،وبين أن المحققين استجوبوا طاقم السفينة
أمس األول.

أسعار صرف العمالت العربية

 81سفينة عبرت القناة
يــذكــر أن تعطل الـحــركــة فــي الـقـنــاة لـمــدة  6أي ــام أحــدث
اضطرابا في سالسل اإلمــداد العالمية ،بعد أن انحشرت
سفينة "ايفر غيفن" التي يبلغ طولها  400متر بالعرض في

القطاع الجنوبي من القناة ،التي تعد أقصر طريق بحري
بين أوروبا وآسيا.
وأعلنت هيئة قـنــاة السويس أمــس أن المالحة عــادت
لمعدالتها الطبيعية بمرور  81سفينة في القناة ،وعبرت
تـلــك الـسـفــن مـنــذ الـســادســة صـبــاحــا ،أكـثــر مــن  38سفينة
قادمة من البحر األحمر والخليج العربي وجنوب شرق
آسيا متجهة إلى أوروبا ،من بينها غواصة فرنسية تعمل
بالطاقة الـنــوويــة ،ومعها سفينة مــرافـقــة ،كما عـبــرت 42
سفينة متجهة من أوروبا إلى البحر األحمر وجنوب شرق
آسيا وشرق أفريقيا.
وصعد خبراء على متن سفينة الحاويات الضخمة ،التي
كانت عالقة منذ ما يقرب من أسبوع في قناة السويس،
وســط ت ـســاؤالت حــول ال ـحــادث ال ــذي هــز صناعة الشحن
العالمية ،وأدى إلــى انـســداد أحــد الممرات المائية األكثر
حيوية في العالم.
ورست السفينة "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 االثنين.

تعويضات ضخمة من
شركات إعادة التأمين
أسعار المعادن الثمينة والنفط

قال رئيس "ويليس ري إنترناشونال" إلعادة التأمين ،جيمس فيكرز،
لـ"رويترز" ،أمس ،إن تعطل المالحة في قناة السويس المصرية سيؤدي
عـلــى األرجـ ــح إل ــى مـطــالـبــات بــالـحـصــول عـلــى تـعــويـضــات ضخمة من
شركات إعــادة التأمين ،مما سيزيد الضغوط التصاعدية على أسعار
إعادة التأمين البحري.
وب ــدأت تحقيقات رسـمـيــة ه ــذا األس ـبــوع فــي كيفية جـنــوح سفينة
الحاويات الضخمة إيفر جيفن في القناة ،مما أدى إلى توقف المالحة
في الممر المائي العالمي الرئيسي لنحو أسبوع.
وقال فيكرز أيضا ،إن خسائر قطاع إعادة التأمين "لن تكون مبلغا هينا
من المال" .وأضاف أن تعطل المالحة في القناة كان األحدث في عدد متزايد
من الكوارث من صنع اإلنسان التي تسفر عن خسائر إلعــادة التأمين،
إضافة إلى قائمة من الكوارث الطبيعية حدثت خالل العام الماضي.
وتساعد شركات إعادة التأمين شركات التأمين على تغطية المطالبات
في الوقائع الجسيمة مثل األعاصير في مقابل جزء من قسط التأمين.
وعادة ما ترفع شركات إعادة التأمين األسعار بعد تكبدها خسائر
كبيرة .وقــال فيكرز إنه حتى قبل واقعة قناة السويس ،لم تكن السوق
الـبـحــريــة "بـحــاجــة لكثير مــن التشجيع لـمــواصـلــة الـتـحــرك فــي اتـجــاه
تصاعدي" .وتفرض جائحة كوفيد -19أيضا ضغوطا صعودية على
أسعار إعادة التأمين على نطاق واسع.

«نكست» :تعطل قناة السويس
َّ
أخر  %2من المخزون
قال رئيس شركة "نكست" البريطانية لبيع المالبس
بالتجزئة ،إن تعطل قـنــاة الـســويــس فــي اآلون ــة األخـيــرة
تسبب فــي تــأخــر وص ــول نـحــو  2فــي الـمـئــة مــن مـخــزون
الشركة.
وذكــر سيمون ولفسون لرويترز "إنها مشكلة لكنها
ليست كبيرة .أخرت نحو  2في المئة من مخزوننا لثالثة
أسابيع".
وأضاف "المحصلة أننا ال نتوقع أن يكون لتوقف قناة
السويس تأثير جوهري على المبيعات على مدى الشهرين
أو األشهر الثالثة القادمة".
وبدأت تحقيقات رسمية هذا األسبوع في كيفية جنوح
سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" في القناة ،مما أدى
إلــى توقف المالحة في الممر المائي العالمي الرئيسي
لنحو أسبوع.
بعد أيام على انتهاء أزمة السفينة الجانحة ،قال رئيس
هيئة قناة السويس ،الفريق أســامــة ربـيــع ،إن الخسائر
والتعويضات بسبب إغــاق القناة قــد تصل إلــى مليار
دوالر ،إال أنه لم يحدد الجهة التي ستدفع هذه األموال ،وما
إذا كانت مصر سعت بالفعل للحصول على تعويضات.

روزيه تطلق كليب « »Goneاالثنين المقبل
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قررت النجمة العالمية روزيه عضوة الفريق الكوري «»BLACKPINK
أن تثير المزيد من حماس محبيها وعشاقها النتظار كليبها القادم.
ً
وكشفت روز يــه أنها تستعد حاليا إلطالق كليبها الجديد بعنوان
« ،»Goneوهي األغنية الثانية التي تطرحها روز يــه بطريقة الفيديو
كليب من ألبومها الفردي األول الذي يحمل اسم « ،»Rوحددت النجمة
التي تتمتع بشعبية جارفة أن تطلق الكليب في  5الجاري.
يذكر أن روز يــه تتصدر غــاف مجلة  »Vogue Australiaالشهيرة،
وذلك في عددها الصادر في  8الجاري ،لتكون أول مغنية « « K-pop
بــوب كــوري على اإل طــاق تظهر على غــاف المجلة الشهيرة ،بعد أن
استطاعت أن تضع بصمة مهمة في عالم الموسيقى والغناء بمفردها
بعيدا عن فريق «  ،»BLACKPINKوتحديدا بمجرد أن أطلقت أغنيتها
السينغل
« »on the groundالذي حقق نجاحا مذهال فور إطالقها ثم إطالق
ألبومها الغنائي «.»R

روزيه

جنيفر أنيستون تدعم براد بيت
في طالقه من أنجلينا جولي
أبدت استعدادها التام لمساندته أمام المحكمة إذا تطلب األمر
ي ـم ــر ال ـن ـج ــم األمـ ـي ــرك ــي بـ ـ ــراد بيت
ب ـظ ــروف ط ــاق عصيبة م ــع أنجلينا
ً
جولي ،خصوصا بعدما رفعت األخيرة
دعــوى قضائية ضــده تتهمه بالعنف
المنزلي.
وفي هذه األوقات العصيبة لم يجد
بيت سوى العودة إلى زوجته السابقة
ج ـن ـي ـفــر أن ـي ـس ـت ــون ،ل ـل ـح ـصــول عـلــى
مساندة ،حيث كشفت تقارير فنية أنها
ً
أقرب من يدعمه حاليا خالل أزمة طالقه.
ون ـق ـل ــت صـحـيـفــة ب ــري ـط ــان ـي ــة ،عن
م ـص ــادر مـقــربــة م ــن الـنـجــم األمـيــركــي
ً
الشهير ،أنه لجأ لجنيفر أخيرا للحصول
ً
على الدعم ،إذ إن حالته النفسية حاليا
ً
متدهورة ،ويشعر بأنه ُ"م ّ
دمر" عاطفيا
ومصدوم ،وفي حالة من الضياع جراء
مــزاعــم أنجلينا بـجــانــب ش ـهــادة ابنه
مادوكس ضده.
وذكــرت المصادر التي فضلت عدم
الكشف عن هويتها لقربها من النجوم،
أن براد لجأ إلى زوجته السابقة خالل

جنيفر أنيستون
أزمـ ـت ــه ،وجـ ــاء رد ف ـعــل جـنـيـفــر عكس
مــا يتوقعه الـكـثـيــرون ،إذ ســرعــان ما
استجابت ،له وتبذل قصارى جهدها
لمساعدته.
وقال أحد المصادر" :بمجرد اإلعالن

عــن الـمــزاعــم ض ــده بالعنف المنزلي،
سرعان ما تواصلت جنيفر مع براد عبر
الهاتف ،لتعلمه بأنها ستكون بجانبه
طوال الوقت مهما حدث".
ولم يقتصر األمر على ذلك ،إذ كشف
المصدر أن جنيفر أبــدت استعدادها
التام للشهادة أمــام المحكمة من أجل
براد إذا تطلب األمر ،كما قال المصدر:
"تأتي كلمات جنيفر الداعمة في وقت
ً
مضطرب ج ــدا مــن حياته ،وهــي لفتة
تعني الكثير لبراد وتقربهما أكثر من
بعض".
ويأتي دعم جنيفر في الوقت الذي
يـمــر فـيــه ب ــراد بـكــوالـيــس عصيبة في
طالقه من أنجلينا ،والتي كشفت تقارير
حديثة أن معركة طالقهما توشك أن
تصبح األغلى في هوليوود ،إذ تكلفت
اإلج ــراءات حتى اآلن أكثر من مليوني
دوالر ،وذلـ ــك بـجــانــب أن ـهــا م ــن أط ــول
حاالت طالق المشاهير على اإلطالق.
وسيتم اتـخــاذ ال ـقــرار األخـيــر فيما

يـتـعـلــق ب ـح ـضــانــة األب ـ ـنـ ــاء ،وتـقـسـيــم
ممتلكات وثــروات أنجلينا وبراد التي
ً
تقدر بالماليين استنادا إلى الجلسات
الحالية.
وحـتــى اآلن ،لــم يتضح مــا إذا كــان
طــاق ب ــراد ،ودعــم جنيفر ،قــد يعيدان
ً
المياه لمجاريها ،إال أنه وفقا للمصدر
"تكن جنيفر الكثير مــن الحب لـبــراد"،
ً
وق ـ ــال" :ي ـعــانــي بـ ــراد حــال ـيــا م ــن حالة
ً
اضطراب ،وهو مجروح جــدا ،وقد قال
ً
لجنيفر ،إنه لن ينسى أبدا ما تقدمه له
من مساعدة".
يذكر أن "أنيستون" و"بيت" انفصال
بعد زيجة استمرت  5أع ــوام ،وعالقة
اسـتـمــرت  7أعـ ــوام ،معلنين فــي بيان:
"س ــوف نظل أصــدقــاء نحمل لبعضنا
ً
محبة وودا" ،وكان ذلك في عام ،2005
ولكنها تعرضت لصدمة حين علمت
بارتباط بيت وجولي بنفس التوقيت،
لتبدأ قصة حبهما وارتباطهما التي
انتهت في .2018

براد بيت وأنجلينا جولي

مهرجان «مونترو» للجاز

شارون ستون

مايلي سايرس

ستون :دفعت أجر ليوناردو دي كابريو من جيبي «مونترو» للجاز يقام في يوليو رغم الجائحة
كشفت الممثلة األميركيةشــارون ستون عن تفاصيل حياتها في هوليوود ،في مذكراتها
بعنوان " ،"The Beauty of Living Twiceوأبرزها أنها دفعت أجر الممثل العالميليوناردو دي
كابريو من مالها الخاص في فيلم "."The Quick and the Dead
وكانت ستون شاركت في إنتاج الفيلم إلى جانب لعب دور البطولة ،حيث قدمت دور "إيلين"،
وهي مقاتلة مسلحة تنتقل إلى بلدة ريفية في الغرب القديم ،وتصادق "كيد" الذي يقوم بدوره
ليوناردو دي كابريو.
وأشارت إلى أنها وزمالءها المنتجين اختبروا العديد من الممثلين الشباب للدور ،وفاز به
في النهاية ليوناردو ،قائلة" :هذا الطفل الذي يدعى ليوناردو دي كابريو كان الشخص الوحيد
الــذي نجح في االختبار ،في رأيــي" .يذكر أن ستون قــررت أن تكسر حاجز الصمت ،وتستعيد
حياتها المهنية ،وسيطرة الرجال في نطاق عملها ،من خالل مذكراتها.

سيطرة نسائية على ترشيحات «بريت» للبوب

أعلن منظمو مهرجان مونترو للجاز في سويسرا أن هذا الحدث المرموق سيقام في موعده
َّ
في يوليو المقبل رغم جائحة كوفيد ،19-على أن ينظم قسم منه في الهواء على بحيرة جنيف.
وستقام الــدورة الخامسة والخمسون للمهرجان من  2إلى  17يوليو في شكل "يمكن تعديله
وتكييفه ً
بناء على األوضاع المتعلقة بالجائحة".
ودفعت الجائحة المنظمين إلى صرف النظر عن إقامة دورة  ،2020وهي المرة األولــى يلغى
المهرجان منذ إطالقه عام .1967
ً
وتقام منصة رئيسية لحفالت المهرجان على البحيرة ،على بعد  25مترا من الشاطئ ،أمام مدرج
يتسع لما يصل إلى  600متفرج .وسيعتلي المسرح كل ليلة فنانانُ ،
وسيعلن البرنامج الكامل
في مايو المقبل ،وتقام حفالت المهرجان على  3مسارح أخرى ،اثنتان منها ستتاحان للجمهور
ّ
ً
(أ ف ب)
مجانا فيما تنظم ورش عمل أيضا.

تصدرت المغنية البريطانية دوا ليبا ،ومغنية السول سيليست ،وكاتبة األغنيات
والشاعرة أرلو باركس ،قائمة الترشيحات لجوائز "بريت" البريطانية لموسيقى البوب،
إذ تنافس كل منهن في  3فئات في هذه الدورة.
وسيطرت النساء للمرة األولى على الترشيحات في فئة ألبوم العام ،إذ إن مغني الراب
جيه هاس هو الرجل الوحيد من بين المتنافسين على هذه الجائزة التي تعتبر األهم.
وتضم الئحة المرشحين الخمسة في هذه الفئة المغنية البريطانية البالغة  25عاما دوا
ليبا ،عن ألبومها "فيوتشر نوستالجيا" ،وهي مرشحة أيضا لجائزتي أفضل مغنية وأفضل
أغنية منفردة عن "فيزيكل" ،وتتقاسم صدارة الترشيحات هذه السنة مع سيليست وباركس.
أما الجوائز المخصصة للفنانين األجانب فمن بين المرشحين لها أريانا غراندي وبيلي
إيليش وكاردي بي ومايلي سايرس وتايلور سويفت وفرقة "بي تي إس" الكورية( .أ ف ب)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :على الرغم من خططك المدروسة
فإنك تصاب بخيبة أمل.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـش ّ ـك ــي هـ ـم ــوم ــك لـلـحـبـيــب
فيواسيك ويخفف من اضطرابك.
ً
اجتماعيا :أمــور منزلية كثيرة ال تسير
اآلن كـمــا ينبغي فــواجـهـهــا بــالـتــي هي
أحسن.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تعترضك مــواقــف لــن تستطيع
التغلب عليها إال من خالل تغيير رؤيتك.
ً
ّ
تتشبث
عاطفيا :خــذ رأي الحبيب وال
بآرائك وحدك فقد يفيدك.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :أن ـ ــت م ـف ـع ــم بــال ـح ـيــويــة
والـحـمــاس وتــرغــب فــي مـســاعــدة أفــراد
العائلة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :كل شيء تشرع في القيام به سيكون
لمصلحتك في هذا اليوم.
ً
ً
عاطفيا :ثمة من يشيع أخبارا سيئة عنك لكن
الحبيب ال يأبه ّ بها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :خــفــف عــن نفسك وأرح جسمك
باعتماد الرياضة والسير على القدمين.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ّ
مهنيا :يشكل وضع األبراج اليوم صعوبة
في أداء عملك الروتيني فاصبر.
ً
ّ
متسرع في ردود أفعالك مع
عاطفيا :أنت
الحبيب وقد ّ تقع في مأزق.
ً
اجتماعيا :كلما اجتمعت ببعض معارفك
ً
ً
تترك وراءك أثرا ايجابيا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :من المحتمل ظهور أزمة جديدة تؤثر
ً
على عملك فكن جاهزا.
ً
عاطفيا :شريك حياتك هو سندك عندما تقسى
الظروف ويصعب التفاؤل.
ً
اجتماعيا :تعامل مع اآلخرين بتفاؤل ألنهم
ً
ً
ينتظرون كالما طيبا منك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ي ـص ـط ـح ــب الـ ـ ـي ـ ــوم مـ ـع ــه بـعــض
المشكالت التي تبحث عن حلول منطقية.
ً
عاطفيا :من تبحث عنه لمشاركته عاطفتك
ً
قد ال يكون بعيدا عنك.
ً
اجتماعيا :ثق بنفسك قبل أن تضع ثقتك
ّ
باآلخرين واهتم بشؤونك الخاصة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :لن تتمكن اليوم من انجاز الكثير
بسبب بعض المفاجآت المهنية.
ً
عاطفيا :تشعر بالرغبة في االنفعال أمام
شريك عمرك بدون سبب يذكر.
ً
اجتماعيا :أمورك العائلية واالجتماعية
ال تسير على ما يرام فابحث عن األسباب.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :ضع حـ ّـدا لخسارتك إن وقعت وال
ّ ً
تستمر أبدا في نفس الموقف.
ً
ً
عاطفياّ :
تحب شريك عمرك كثيرا لكن ال
تعرف التصرف معه عند غضبك.
ً
اجتماعيا  :تستطيع تحقيق طموحاتك
ًّ
العائلية إن نظمتها وحققتها تدريجيا.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :حالتك الذهنية والجسدية بأفضل
حال للبدء في أي مشروع جديد.
ً
ً
ً
عاطفيا :تترك في فكر الحبيب أثرا طيبا
وتساعده على اجتياز المصاعب.
ً
اجتماعيا :خالفات قديمة مع بعض األهل
تبرز الى العيان فاسرع الى تسويتها.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :أنت أمــام فترة اختبار هامة فثق
بإمكاناتك الذاتية.
ً
عاطفيا :لقد أفلت زمــام العاطفة من يدك
وال ّبد من مصارحة الحبيب.
ً
اجتماعياّ :
يعم بعض الفوضى في المنزل
ً
ً
نظرا للظروف الحاضرة فكن صبورا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
م ـه ـن ـيــا :اس ـت ـغــل ال ـمــوقــف ال ـي ــوم للتفكير
بمشاريع جديدة وانقاذ المعطلة فيها.
ً
عــاطـفـيــا :مستقبل الـشــريـكـيــن ال يـبـنــى إال
ً
بالمحبة والتفاهم واالحترام فخذ علما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـسـتـخــدم ذكـ ــاءك لمساعدة
اآلخرين قبل البدء بمن بقربك.
رقم الحظ.56 :

ً
ً
مهنيا :قد ال تنجح تماما في عملك اليوم
فال بأس من االنتظار الى الغد.
ً
عاطفيا :فترة عاطفية هادئة وال يعرف أحد
ما يخبئه القدر.
ً
ً
ـادرا ما ّ
تمر بمثل هذه الحالة
اجتماعيا :نـ
ً
من الهدوء والوضوح فخذها مثاال.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

«فكرة فيديو سراب ولدت عقب قراءتي االستشراق للمفكر إدوارد سعيد»
فضة المعيلي

ً
أنجزت أعماال
موسيقية
كثيرة خالل
أزمة كورونا
ُ
بعضها نشر
ً
واآلخر قريبا

أسعى
أن تساهم
موسيقاي
في نشر
الوعي تجاه
القضايا
اإلنسانية

أطـ ـ ـل ـ ــق ع ـ ـ ـ ــازف الـ ـبـ ـي ــان ــو د.
عـبــدالـلــه خـلــف ال ـحــائــز جــائــزة
الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـش ـ ـج ـ ـي ـ ـع ـ ـيـ ــة ف ــي
م ـ ـجـ ــال الـ ـت ــألـ ـي ــف ال ـمــوس ـي ـقــي
ل ـل ـع ــام  ٢٠٢٠وم ــؤس ــس مــركــز
«ميوزيكولوجي» لتعليم البيانو
وصـ ــاحـ ــب كـ ـت ــاب «أس ــاسـ ـي ــات
العزف على آلة البيانو» ،أخيرا
مـ ـقـ ـط ــوع ــة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «س ـ ـ ـ ــراب»
م ــن تـصــويــر وإخـ ـ ــراج عـبــدالـلــه
الكندري.
وأكــد خلف لـ «الجريدة» ،أنه
يقدم موسيقى تعبر عن هويته
ً
معتمدا على خياله ودرا سـتــه
األكــاديـمـيــة وفـطــرتــه الـتــي نشأ
عليها.
وح ـ ـ ــول أح ـ ـ ــدث م ـق ـطــوعــاتــه
(س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب) ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال« :هـ ـ ـ ـ ــي ع ـم ــل
موسيقي فكري يرفض التصور
الـســائــد عــن تـفــوق ال ـغــرب على
الـ ـ ـش ـ ــرق» ،م ــوض ـح ــا أن «ف ـك ــرة
ال ـف ـيــديــو ولـ ــدت أث ـن ــاء قــراء تــي
ل ـك ـتــاب االسـ ـتـ ـش ــراق لـلـمـنــاظــر
األد بـ ـ ـ ــي إدوارد س ـع ـي ــد ا لـ ــذي
ط ــرح ون ـقــد م ــن خ ــال كـتــابــاتــه
م ـم ــارس ــات الـمـجـتـمــع الـغــربــي
ل ـت ـص ــوي ــر ال ـ ـشـ ــرق بــالــرج ـع ـيــة
والبدائية .ومن هنا ولدت فكرة
الـفـيــديــو وقـمــت بـطــرحـهــا على
الصديق عبدالله الكندري الذي
أب ــدع فــي إخـ ــراج ال ـع ـمــل ،وهــذا
ه ــو ثــالــث ت ـع ــاون بـيـنــي وبـيــن
الكندري».
وأوض ـ ــح أن «ال ـف ـيــديــو يـبــدأ

ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــازف وه ـ ـ ــو ي ـ ـقـ ــرأ ك ـت ــاب
االستشراق في ساعة متأخرة
مــن الـلـيــل فيغفو أث ـنــاء قــراء تــه
لـ ـيـ ـصـ ـح ــو ويـ ـ ـج ـ ــد نـ ـفـ ـس ــه فــي
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــراء وه ـ ـ ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـضـ ـمـ ـنـ ـتـ ـه ــا دراس ـ ـ ـ ـ ــات
ً
ال ـم ـس ـت ـشــرق ـيــن» ،الف ـت ــا إل ــى أن
«ا لـقـصــة تتضمن شخصيتين
األولـ ـ ــى ظـ ـه ــورا ه ــي شخصية
المستشرق المتمثلة باللباس
الغربي ،والثانية هي شخصية
ال ـع ــرب ــي وال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي ال ــزي
العربي الشرقي .ونصل لحبكة
ال ـق ـص ــة ح ـي ــن ي ـق ــوم الـشـخــص
العربي بعزف الذروة ()Climax
وه ـ ـ ــي أع ـ ـلـ ــى قـ ـم ــة ف ـ ــي ال ـع ـم ــل
الـمــوسـيـقــي دل ـي ــا ع ـلــى رفــض
فـ ـك ــرة تـ ـف ــوق الـ ـغ ــرب أو دع ــوة
إلعادة النظر فيها».
وعــن سبب التسمية ،قــال إن
«الـســراب هــو رؤيــة غير حقيقة
غالبا ما نجدها في الصحراء
وه ــي تعكس الــرؤيــة الخاطئة
التي وجدها المستشرقون في
صحراء العرب ونقلوها للغرب».

عائلة عزيزة
وعن مشاركاته في فعاليات
مركز جابر الثقافي وعما تمثل
له تلك التجربة ،قال خلف« :كل
نوع من المشاركات الموسيقية
وال ـث ـق ــاف ـي ــة ه ــو ب ـم ـنــزلــة درس
جــديــد وت ـجــربــة وت ـحــد أح ــاول

محمد سامي استبعدها لعدم إعجابه بأدائها
القاهرة  -هيثم عسران

يشهد مسلسل «نسل األغ ــراب» الــذي يتقاسم
بطولته أحمد السقا مع أمير كرارة عدة أزمات
يـ ـح ــاول ص ـنــاعــه احـ ـت ــواء ه ــا خـ ــال ال ـف ـتــرة
الحالية كان آخرها مع الفنانة أنغام التي
أعـلـنــت اع ـتــذارهــا عــن ع ــدم تـقــديــم شــارة
ال ـع ـم ــل وال ــرب ــاعـ ـي ــات ال ـخ ــاص ــة ب ــه بـعــد
ساعات من إعالن مخرج المسلسل محمد
سامي استبعادها منه لعدم إعجابه بما
قامت بتسجيله.
وقصرت أنغام ردها على أنها لم تقم
بالتسجيل من األســاس رغم تعاقدها
ً
على شارة العمل منذ شهر تقريبا مع
شركة سينرجي المنتجة للعمل والتي
رفــض القائمون عليها التطرق لألمر
من قريب أو بعيد في وقــت ستتحدث
المطربة عن األزمة بالتفاصيل الحقا.
وت ـش ـه ــد ك ــوال ـي ــس «نـ ـس ــل األغ ـ ـ ــراب»
مشكالت متعددة خالل األيــام الماضية
بـعــدمــا اسـتـبـعــدت شــركــة سـيـنــرجــي من
البوستر الدعائي للمسلسل الفنانة مي
ع ـمــر زوجـ ــة م ـخ ــرج ال ـع ـمــل مـحـمــد ســامــي
والتي تشارك في البطولة النسائية مع انجي
الـمـقــدم حـيــث اقـتـصــر االف ـيــش الــدعــائــي على
صــورة بطلي العمل السقا وكــرارة ونشره
الـمـنـتــج تــامــر مــرســي وح ـس ــاب الـشــركــة
الرسمي.

موسيقى ذات بعد إنساني
وذكـ ــر خ ـلــف أن ــه ط ــرح ع ــددا
م ــن ال ـم ـق ـطــوعــات الـمــوسـيـقـيــة
خـ ـ ــال فـ ـت ــرة ك ـ ــورون ـ ــا أغ ـل ـب ـهــا

طيباوي يتوج
بجائزة نجيب
محفوظ لألدب

أنغام تنفي تسجيلها أغنيات
«نسل األغراب»
●

الخروج منها بفائدة وتطوير
لمهاراتي .ومشاركاتي مع مركز
جابر كانت تحديا كبيرا ألنها
تـخـتـلــف ع ــن نـ ــوع الـمــوسـيـقــى
ال ـ ـ ـ ــذي اع ـ ـت ـ ــدت تـ ـق ــديـ ـم ــه م ـثــل
الموسيقى الكالسيكية وغالبا
ما تكون فردية».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ب ـص ـح ـب ــة م ــرك ــز
جــابــر دخـلــت عــالــم الموسيقى
ال ـعــرب ـيــة وال ـش ــرق ـي ــة وتـعـلـمــت
كيفية الـتـعــامــل مــع ه ــذا الـنــوع
من صناعة الموسيقى مع فريق
رائــع مــن إداريـيــن وعازفين هم
بـمـثــابــة الـعــائـلــة بــالـنـسـبــة لــي.
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي وبـسـبــب
األوض ــاع الصحية أفتقد هذه
ال ـعــائ ـلــة وأت ـط ـلــع لـلـقــائـهــم في
أق ـ ــرب ف ــرص ــة» .وأك ـ ــد أن «روح
العمل الجماعي الـمــوجــود في
مثل هــذه المشاركات علمتني
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر ألنـ ـ ـ ــي ك ـ ـنـ ــت م ـح ــاط ــا
دائما بنخبة من الموسيقيين
ً
الـ ـ ــرائ ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــن» ،الفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى أن
«المشاركات العالمية هي فرصة
كبيرة لتبادل الثقافات وتغذية
جوانب نفتقدها في مجتمعنا،
فـلـكــل مـجـتـمــع ث ـقــافــة مختلفة
فيها ثراء فكري وفني».

أنغام

فــاز الــروائــي الجزائري
أحمد طيباوي أمس األول
ب ـجــائــزة نـجـيــب مـحـفــوظ
لــأدب لعام  ،2021والتي
تمنحها دار نشر الجامعة
األميركية بالقاهرة ،وتبلغ
قيمتها خمسة آالف دوالر.
وحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل ط ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــاوي،
ال ـمــولــود ف ــي  ،1980على
الجائزة عن رواية «اختفاء
السيد ال أح ــد» ،الـصــادرة
عـ ــن م ـ ـن ـ ـشـ ــورات ض ـف ــاف/
االختالف في .2019
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـقـ ـ ــب إع ـ ـ ـ ــان
الـنـتـيـجــة« :أف ـخ ــر بــالـفــوز
بجائزة تحمل اسم الكبير،
والـعــابــر لـلــزمــن ،والمعلم
ن ـج ـي ــب م ـ ـح ـ ـفـ ــوظ ،إن ـن ــي
مــن اآلن أستشعر ثقل أن
أحـ ـم ــل جـ ــائـ ــزة ب ــاس ـم ــه»،
مضيفا« :مـنــذ نـحــو سنة
أو أكثر قليال زرت القاهرة،
وذهبت إلى متحفه وجبت
الـ ـش ــوارع واألم ــاك ــن الـتــي
طالما قرأت عنها صغيرا
ف ـ ــي روايـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــه ،وخ ــاص ــة
ال ـ ـثـ ــاث ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ب ـق ـيــت
راسخة معي إلى اآلن».
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة قــد
تلقت في دورتـهــا الرابعة
وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ن ـ ـحـ ــو 270
رواية.

مــوس ـي ـقــى ل ـه ــا ب ـع ــد إن ـس ــان ــي،
ً
مضيفا« :كتبت مقطوعة بعنوان
(أه ـ ـي ـ ـم ـ ـسـ ــا) وتـ ـعـ ـن ــي الـ ـحـ ـي ــاة
ب ــا عـ ـن ــف ،ون ـش ــرت ـه ــا ق ــاص ــدا
نـشــر وع ــي ت ـجــاه تـلــك القضية
وخ ـصــوصــا م ــع ت ــزاي ــد ح ــاالت
الـ ـعـ ـن ــف األس ـ ـ ـ ــري فـ ــي ب ــداي ــات
األزمــة الصحية بسبب الحظر.
ومن ثم نشرت مقطوعة أخرى
بعنوان (صوت األقل حظا) وهي
أيـضــا ذات بـعــد إنـســانــي تعبر
عــن مـعــانــاة األفـ ــراد األق ــل حظا
منا وهم من أثرت عليهم األزمة
الـصـحـيــة بـشـكــل كـبـيــر كــونـهــم
مــن طبقات اجتماعية بسيطة
أو من دول فقيرة ،فجاء ت هذه
ال ـم ـق ـطــوعــة ل ـت ـصــويــر أصـ ــوات
هذه الفئة».
وعـ ــن م ـقـطــوعـتــه «ال ـ ـبـ ــدون»،
قال إن «البدون بالنسبة لي هم
القضية األهم واألكثر إنسانية
فمن الصعب علي تخيل شخص
يولد ويموت في مجتمع يرفض
ً
االعتراف به» ،مضيفا «بالنسبة
لــي البعد اإلنساني هــو أسمى
هدف ألي مجال ،ولذلك أسعى
أن ت ـس ــاه ــم م ــوس ـي ـق ــاي بـنـشــر
الـ ــوعـ ــي تـ ـج ــاه ه ـ ــذه ال ـق ـضــايــا
اإلنسانية».

شرقي بالفطرة
وحـ ـ ـ ــول اهـ ـتـ ـم ــام ــه ب ــوج ــود
عنصر شرقي في موسيقاه ،قال

عبدالله خلف
«أن ــا ال أتـعـمــد صـنــع موسيقى
شــر قـيــة ،فالموسيقى الشرقية
ليست مــن تخصصي ولكنني
شـ ـ ــرقـ ـ ــي وع ـ ـ ــرب ـ ـ ــي بـ ــال ـ ـف ـ ـطـ ــرة،
تربيت على موسيقى أم كلثوم
وعبدالوهاب وغيرهما ونشأت
فـ ــي ب ـي ـئ ــة تـ ـه ــوى ال ـمــوس ـي ـقــى
الشرقية والـعــربـيــة ،فمثل هذه
الموسيقى تظهر طبيعيا في
مــوسـيـقــاي فــي بـعــض األحـيــان
وعن غير قصد»,

وزاد« :دراسـتــي للموسيقية
الكالسيكية ساهمت في تعزيز
هذه الفطرة الشرقية ومن هنا
تنعكس هويتي فيما أقــدم من
أعـمــال أسعى مــن خاللها لنقل
ً
مــوسـيـقــانــا لـلـعــالـمـيــة» ،مــؤكــدا
أن «أك ـب ــر ط ـمــوحــاتــي أن أمـثــل
الكويت عالميا».

عبدالله البلوشي :أحرص على تنويع أعمالي
●

يشارك الفنان الشاب عبدالله البلوشي هذا العام في مسلسل
«كـ ــف ودفـ ـ ــوف» م ـ ـ ـ ــن بطـ ــولـ ـ ــة النجمـ ـ ــة هـ ـ ــدى حسيـ ـ ــن وتأليف
د .حمدالرومي وإخراج منير الزعبي.
وقــال البلوشي ،فــي تصريح« :سعيد بمشاركتي فــي هذا
المسلسل مع نخبة من النجوم فالعمل يضم أكثر من ثالثين
فنانا وفنانة منهم خالد البريكي وشيماء علي وعبدالله ملك
ولولوه المال وروان المهدي وزينب غازي وفهد البناي وأوس
الشطي وغيرهم».
وأوضح أنه يقدم في هذا العمل شخصية حمود االبن
األصغر للفنانة هــدى حسين وهــو االبــن البار بوالديه
ً
والقائم بأمور المنزل ،الفتا إلى أن العمل منقسم إلى
حقبتين زمنيتين و هــو درا م ــا اجتماعية تناقش
قضايا عــديــدة داخــل المجتمع ،وسيكون خــارج
الـسـبــاق الــرمـضــانــي وج ــار تـصــويــره فــي الوقت
الحالي.
وأضاف« :أنا حريص على تقديم عمل واحد
في كل عام وال أفضل أن أشتت نفسي في تقديم
أكثر مــن عمل وأحــرص على التنوع والبحث
ً
عماى هو جديد من أدوار وشخصيات» ،آمال
أن ي ـن ــال مـسـلـســل ك ــف ودف ـ ــوف اسـتـحـســان
المشاهدين.
وذك ـ ــر أنـ ــه قـ ــدم الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي عـمـلـيــن
أحدهما كان مع المخرج منير الزعبي أيضا
وه ــو «ورود م ـلــونــة» و»ق ــدم ــت م ــن خــالــه
شخصية ا لــر ســام هيثم» ،مبينا أن العمل
االخــر كــان بالتعاون مــع «إم بــي ســي» ،وتم
تـصــويــره فــي جــورجـيــا وه ــو «مــام ـجــي» عمل
فنتازي فيه إسقاط على لعبة بابجي وتأثيرها على
المجتمع والطفل,
وأكد أن «تلك التجربة كانت «فريدة من نوعها ومميزه
بالنسبة لي ،ألنني ألول مرة أقدم عمل أكشن ،ولكن هذا
العام أعد المشاهد بأنه سيرى دورا جديدا وشخصية
مختلفة بالنسبة لي في مسلسل كف ودفوف وسيستمع
بهذا العمل».

عبدالله البلوشي

الصفران :نهدف إلبراز مواهب أبنائنا المنتسبين لفريق «عبير  »2التطوعي
ّ
معرض «طيف التوحد
قدم ً
 »2جانبا من التحديات التي
واجهها المجتمع خالل أزمة
«كورونا» من خالل الرسم.

ُ
نتجت أعمال
أ ِ
تشكيلية
مع اتخاذ
اإلجراءات
االحترازية

العصفور

●

فضة المعيلي

أقام فريق «عبير  »2التطوعي
لـ ــذوي اإلع ــاق ــة الــذه ـن ـيــة الـتــابــع
لمركز العمل التطوعي معرضا
افـ ـت ــراضـ ـي ــا ت ـش ـك ـي ـل ـيــا ب ـع ـن ــوان
«طيف التوحد  ،»2في ظل جانحة
ً
ك ــورون ــا ،وي ـضــم نـحــو  20عـمــا
ً
فنيا» ،تزامنا مع االحتفال بيوم
الـتــوحــد العالمي ال ــذي يصادف
الـ ـي ــوم (الـ ـث ــان ــي م ــن أبـ ــريـ ــل) فــي
كل عام.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،ق ــال ــت
مؤسسة ورئيسة فريق «عبير »2
التطوعي لذوي اإلعاقة الذهنية
ال ـتــابــع لـمــركــز الـعـمــل الـتـطــوعــي
د .عـبـيــر ال ـص ـف ــران «ل ــم تمنعنا
جــائ ـحــة ك ــورون ــا م ــن اسـتـكـمــال
مسيرتنا اإلنسانية والتطوعية
في إبراز طاقات ومواهب أبنائنا
ال ـم ـن ـت ـس ـب ـيــن ل ـف ــري ــق «ع ـب ـي ــر »2
التطوعي ،واستعراض أعمالهم
الـفـنـيــة ال ـتــي عـكـســت الـتـحــديــات
الـ ـ ـت ـ ــي واج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــم مـ ـ ــع أسـ ــرهـ ــم
أث ـن ـ ّـاء الـجــائـحــة وال ـح ـظــر الكلي
وتــوقــف التعليم والتدريب لعام
دراس ــي كــامــل ،مـمــا ك ــان لــه األثــر
البالغ والكبير على سلوكياتهم
وتواصلهم ومستواهم األكاديمي،
وتـ ـغـ ـيـ ـي ــر روت ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــم الـ ـي ــوم ــي
المفاجئ بسبب جائحة كورونا
الـ ـت ــي ك ــان ــت أكـ ـث ــر قـ ـس ــوة عـلــى

المشاركات في المعرض
وفي الختام تقدمت الصفران
بجزيل الشكر واالمـتـنــان لمركز
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـتـ ـط ــوع ــي الح ـت ـض ــان ــه
ورعايته المعرض للسنة الثانية
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،وعـ ـل ــى تـسـخـيــر
كــل الـجـهــود واإلم ـكــانــات ليظهر
المعرض االفتراضي بهذا النجاح
المتألق.

تنوع في األفكار
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت منسقة

«ببعتلك سالم» ...أغنية
ألحمد سعد مع عزيز مرقة

استقر المطرب أحمد سعد
على اسم األغنية الجديدة
التي يقدمها ديو مع األردني
عزيز مرقة ،وهي بعنوان
«ببعتلك سالم» ،واألغنية من
كلمات الشاعر أحمد ابراهيم
وألحان عزيز مرقة وتوزيع
موسيقى توما ،ومن المقرر
طرحها على يوتيوب خالل
األيام المقبلة.
ويجدد أحمد سعد تعاونه
مع الشاعر أحمد إبراهيم
فى «ببعتلك سالم» بعدما
ً
تعاونا مؤخرا في ديو «يا
بخته» مع المطرب هاني
شاكر ،من ألحان أحمد سعد،
وتوزيع محمود صبري،
ومهندس صوت أحمد جودة
وتم طرحها في شهر نوفمبر
الماضي.
ً
وأحيا سعد ،حفال غنائيا
على المسرح الكبير داخل دار
األوبرا المصرية  25مارس
المنصرم ،ضمن احتفالية
تكريم الموسيقار الكبير
محمد علي سليمان والشاعر
الكبير جمال بخيت.

ريم مصطفى ملكة من
الهكسوس بملصق «الملك»

نرمين أحمد

«طيف التوحد  »2يعكس تحديات «كورونا» وتداعياتها
أب ـنــائ ـنــا ذوي اإلع ــاق ــة الــذهـنـيــة
بـشـكــل عـ ــام ،وع ـلــى ال ـح ــاالت من
ذوي اض ـ ـطـ ــراب ط ـي ــف ال ـتــوحــد
بشكل خاص».
وأشـ ـ ـ ــادت الـ ـصـ ـف ــران بـجـهــود
الفنانين على تدريب أبنائنا من
ذوي اضطراب طيف التوحد خالل
الـ ــورش الـفـنـيــة ال ـتــي كــانــت على
مدى  3أيــام متواصلة ،وسعيهم
نحو دمــج أبنائنا فــي المجتمع
بـ ـ ـك ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ،وتـ ــوص ـ ـيـ ــل
رسائلهم ومـشــاعــرهــم مــن خالل
الـ ـفـ ـن ــون ال ـج ـم ـي ـل ــة وت ـك ـت ـي ـكــات
مختلفة في الفن التشكيلي حسب
قدرات كل طالب.
وتــابـعــت أن الـمـعــرض «طيف
التوحد  »2تضمن أعمال الطلبة
م ــن خ ــال ال ـعــديــد م ــن الـلــوحــات
الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ،ف ـك ــل ل ــوح ــة اح ـت ــوت
رسالة وفكرة ومعلومة توعوية
وت ـح ــدي ــات واج ـه ــت األش ـخ ــاص
ذوي اض ـ ـطـ ــراب ط ـي ــف ال ـتــوحــد
خالل جائحة كورونا ،حيث ّ
عبرت
لوحات المنتسبين لفريق «عبير
 »2التطوعي عن بعض معاناتهم
خ ــال الـحـظــر
وم ـع ــان ــاة أس ــره ــم ّ
الكلي والجزئي وتوقف التعليم.
ً
كما لفتت إلى نقطة مهمة جدا،
وه ــي حــرصـهــم الـشــديــد وال ـتــزام
المعلمين والفنانين المتطوعين
وأبـنــائـنــا الـطـلـبــة بــاالشـتــراطــات
الصحية.

خبريات

ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة ابـ ـتـ ـس ــام
ال ـع ـص ـف ــور« :يـ ـه ــدف ال ـم ـعــرض
إلـ ــى ن ـشــر ال ــوع ــي الـمـجـتـمـعــي
بـ ــاض ـ ـطـ ــراب الـ ـت ــوح ــد وإبـ ـ ـ ــراز
طـ ــاقـ ــات األش ـ ـخـ ــاص مـ ــن ذوي
اإلعاقة ،والعمل على دمجهم في
المجتمع للتعبير عن مشاعرهم
ال ـ ـتـ ــي أث ـ ـ ـ ــرت ع ـل ـي ـه ــا ج ــان ـح ــة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا وال ـ ـح ـ ـظـ ــر والـ ـحـ ـج ــر
المنزلي».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ـ ـ ــه ت ـ ــم ت ـش ـك ـيــل
ف ــرق عـمــل م ـكــون مــن الفنانين

سهيلة العطية ،ومنى الهزيم،
وع ـبــدالــرح ـمــن ال ـح ـم ــود ،الفـتــة
إلــى أنــه تــم تنظيم ورش ــة عمل
اس ـت ـمــرت  3أي ــام م ــع منتسبي
الـ ـم ــرك ــز ،وق ـ ــد ان ـت ـج ــت أع ـم ــال
تشكيلية مع اتخاذ اإلجــراء ات
االحترازية.
وأوضحت أن مجمل األعمال
ّ
عبرت عن التنوع في المضامين
واألفكار ،مثل لوحات عن الحجر
المنزلي ،وجهود الطاقم الطبي،
واالزدحـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــروري ال ـنــاتــج

ع ــن ال ـح ـظــر ،وف ــوائ ــد التطعيم
فــي أ ج ــواء مفعمة باإليجابية
والمرح.
سهيلة
الفنانة
قالت
بدورها،
ّ
العطية« :جائحة كــورونــا تأثر
ب ـه ــا ال ـع ــال ــم أجـ ـم ــع ،لـ ــذا وج ــب
علينا أن نولي اهتماما خاصا
بـهــذه بالفئة واحتضانهم في
مركز عبير ،2ومساعدتهم على
تـخـطــي الـ ـظ ــروف ،خــاصــة أنـنــا
سبق أن ّ
تطوعنا معهم وتعلمنا
أس ـل ــوب الـتـعــامــل مـعـهــم الـعــام
الماضي.
وتطوعنا هــذه الفترة لرسم
ع ــدد مــن ال ـلــوحــات التشكيلية
بـ ـغ ــرض ال ـت ـن ـف ـيــس وال ـت ـس ـل ـيــة
للطلبة وغــرض التوعية أيضا
من خالل رسم لوحات إرشادية
صحية».
أمـ ـ ــا الـ ـفـ ـن ــان ــة مـ ـن ــى ال ـه ــزي ــم
فقالت« :تشرفت بالمشاركة في
ّ
الحس
تدريب الطلبة ،ولمست
الفني لديهم في رسم اللوحات
بـشـكــل مـبـســط وج ـم ـي ــل ،كــذلــك
ل ـم ـس ــت فـ ــائـ ــدة الـ ــرسـ ــم لـطـلـبــة
االحتياجات الخاصة بالهدوء
والـتــركـيــز ،وشـغــل وق ــت الـفــراغ
بـ ـش ــيء م ـف ـيــد ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ،بـمــا
يـشـعــرهــم بــال ـس ـعــادة والـقـيـمــة
ويجعل عائالتهم تفتخر بهم».

كشفت الفنانة ريم مصطفى
عن الملصق الخاص بها في
مسلسل «الملك» المقرر عرضه
في شهر رمضان ،وظهرت
بإطاللة في أزياء ملكة من
الهكسوس ،مرتدية تاجا من
اللون الذهبي وفستانا أسود
بحزام ذهبي.
ونشرت مصطفى صورة
الملصق على حسابها بأحد
مواقع التواصل االجتماعي
ليحصد آالف عالمات
اإلعجاب في ساعات فقط.
مسلسل «الملك» مأخوذ عن
رواية كفاح طيبة لألديب
العالمى نجيب محفوظ،
وسيناريو وحوار محمد
وخالد وشيرين دياب ،إخراج
حسين المنباوي ،وبطولة
عمرو يوسف ،وماجد
المصري ،وصبا مبارك،
ومحمد فراج ،وريم مصطفى،
ومحمد لطفي ،ومحمد عالء،
ومها نصار ،وباسل الزارو،
وأمير صالح الدين ،وياسين
السقا ،ومعتز هشام.
«الملك» يعد من أضخم
إنتاجات دراما رمضان ،2021
حيث يتضمن العمل حروبا
وخيال ومالبس وديكورات،
ويعد أول عمل فرعوني
حقيقي للجيل الحديث
يتناول حياة الفراعنة بشكل
واقعي.

أورفاشي راوتيال تشارك
محمد رمضان «فيرساتشي»

كشف الفنان محمد رمضان
عن مشاركة الفنانة الهندية
أورفاشي راوتيال معه
في كليب أغنيته الجديدة
فيرساتشي ،الذي انتهى من
تصويره مؤخرا استعدادا
لطرحه قريبا.
ونشر رمضان عبر صفحته
الرسمية بإنستغرام ،صورة
وبجانبه راوتيال وعلى
يسارهما أسد.
وعلق رمضان على الصورة
قائال« :النجمة الهندية
أورفاشي راوتيال مفاجأة
أغنيتي الجديدة فيرساتشي
بيبي» ،وهو ما أثار إعجاب
جمهوره.
وأورفاشي راوتيالهي ممثلة
وعارضة أزياء هندية ،توجت
ملكة جمال Diva Universe
 2015ومثلت الهند في
مسابقة ملكة جمال الكون
.2015
ظهرت ألول مرة في بوليوود
في فيلم «سينغ صعب
العظيم».

ةديرجلا
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رؤى عالمية
روسيا ...مشكلة من الجحيم!
يجب أن تحاول الواليات المتحدة إبعادها عن الصين وتحسين العالقات مع موسكو
روبرت د .كابالن –
ناشونال إنترست

لطالما أثبتت روسيا ًأنها
صلة وصل بعيدة جدا عن
مخططات الغرب المعاصر،
ويجب أن يتقبل الغربيون
هذا الواقع لألسفُ ،ويعتبر
انتقاد بوتين بسبب انتهاكاته
لحقوق اإلنسان ّ
مجرد موقف
الئق ،لكنه لن يفيد في شيء
لمواجهة معضلة روسيا
األبدية.

يجب أال ننسى أن
الصين وهي القوة
العظمى األخرى في
هذا الصراع باتت
اليوم أقرب إلى
روسيا من أي مراحل
تاريخية سابقة

ال يمكن تغيير النظام
عبر دعم المعارضين
الروس الضعفاء
والمنقسمين حتى
ً
لو كانوا جميعا ضد
بوتين

َ
فــي ع ــام  ،1812تـ ِـعــب جيش
نابليون من السهوب الروسية
وشــاهــدوا سكان موسكو وهم
يهجرون مدينتهم ويحرقونها
بـ ـ ـ ــدل ت ـس ـل ـي ـم ـه ــا إلـ ـ ـ ــى قـ ــواتـ ــه
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،ف ـ ـقـ ــال ن ــاب ـل ـي ــون
ع ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــروس بـ ـك ــل يـ ـ ـ ــأس" :أي
ن ــوع مــن الــرجــال هـ ــؤالء؟! إنهم
سكيثيون"! كــان يعني بكالمه
ف ــرس ــان الـ ـب ــدو غ ـي ــر الـقــابـلـيــن
للهزيمة في العصور القديمة،
وب ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـ ـق ـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن،
اسـتـنـتــج ال ـم ــؤرخ هـنــري آدام ــز
أن مشكلة روسيا المستعصية
لطالما كــانــت مــؤثــرة بالنسبة
إل ـ ــى أوروب ـ ـ ـ ــا ال ـم ـع ــاص ــرة وأن
"آخر وأهم انتصار في التاريخ
يقضي بجلب روسيا إلى الكيان
األطلسي".
لطالما أثـبـتــت روس ـيــا أنها
ً
ص ـل ــة وص ـ ــل ب ـع ـي ــدة ج ـ ـ ــدا عــن
م ـخ ـط ـطــات الـ ـغ ــرب ال ـم ـعــاصــر،
ويـ ـج ــب أن ي ـت ـق ـبــل ال ـغ ــرب ـي ــون
ه ــذا ال ــواق ــع ل ــأس ــفُ ،
ويـعـتـبــر
انتقاد بوتين بسبب انتهاكاته
لحقوق اإلنـســان مـجـ ّـرد موقف
الئ ــق ،لـكـنــه لــن يـفـيــد ف ــي شــيء
ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة م ـع ـض ـل ــة روس ـ ـيـ ــا
األب ــدي ــة .تـحـمــل طــريـقــة تعامل
بــوت ـيــن م ــع ال ـم ـع ــارض ألـكـســي
ً
ً
نافالني طابعا روسيا بامتياز
ً
ومستوحى مباشرة من فيودور
دوسـ ـت ــويـ ـفـ ـسـ ـك ــي وألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر
سولجينتسين ،فقد قرر وضعه
في معسكر سيئ السمعة خارج
موسكو ،حيث يقوم السجناء
وي َ
بأشغال يدوية ُ
جبرون على
ال ـت ــزام الـصـمــت ل ـســاعــات وهــم
يضعون أيديهم وراء ظهرهم،
ففي غضون ذلك ،ال يزال بوتين
يتمتع بصحة جيدة وقد يبقى
ف ـ ــي الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات ع ـ ــدة،
ً
وتترافق العهود الطويلة دوما
مـ ــع ت ــرس ـي ــخ ش ــرع ـي ــة ال ـح ـك ــام
فــي العالم الجيوسياسي غير
األخالقي.
ثمة حقيقة مؤلمة واضحة:
لن يكون ردع بوتين واستنكار
م ـعــاي ـيــره األخ ــاق ـي ــة كــافـ َـي ـيــن،
ب ــل ث ـمــة ح ــاج ــة إلـ ــى ال ـتــواصــل
ً
م ـعــه أ يـ ـض ــا ألن فـ ــرص تغيير
ً
ن ـظ ــام ــه كـ ــي ي ـص ـب ــح م ـشــاب ـهــا
للنموذج الغربي تضاهي فرص
إع ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـيــل روسـ ـي ــا خ ــال
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات أو اح ـت ـم ــال أن
يضيف نابليون أو هتلر روسيا
إلى إمبراطوريتهما.
ت ـت ـش ــاب ــك روسـ ـ ـي ـ ــا م ـ ــع أه ــم
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ال ـج ـيــوس ـيــاس ـي ـيــن
ُ
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،تـ ـعـ ـتـ ـب ــر روسـ ـي ــا
ً
م ـث ــا أس ــاس ـي ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ألمانيا ،أقوى دولة في االتحاد
األوروبي .ال يريد األلمان إنهاء
خ ــط أن ــاب ـي ــب الـ ـغ ــاز الـطـبـيـعــي
"نورد ستريم  "2من روسيا ألنه
مشروع أساسي في االقتصاد

خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم  "2في روسيا
األلـ ـم ــان ــي (ي ـس ـت ـط ـيــع األلـ ـم ــان
عند الحاجة أن يحصلوا على
الـغــاز مــن شبكة خــط األنابيب
ال ـم ـت ــوس ـط ـي ــة أو مـ ــن أم ـي ــرك ــا
الشمالية عبر محطات تحويل
الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي) ،ب ــل يـحـتــاج
األلـ ـ ـم ـ ــان إلـ ـ ــى م ـ ـشـ ــروع "نـ ـ ــورد
س ـت ــري ــم  "2ألن ـ ــه س ـي ــوف ــر لـهــم
إم ـ ـ ـ ــدادات رخ ـي ـص ــة وم ـب ــاش ــرة
م ــن ال ـطــاقــة وي ـض ـمــن اس ـت ـقــرار
العالقة السياسية التي تربطهم
بـ ــروس ـ ـيـ ــا ،تـ ـل ــك ال ـ ــدول ـ ــة ال ـت ــي
يعتبرونها أكبر وأقــوى من أن
تـتـغـيــر أو ت ـت ـعـ ّـرض لـلـهــزيـمــة.
باختصارّ ،
تقبل األلمان وضع
روسيا بكل بساطة.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــذل األلـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــان قـ ـ ـص ـ ــارى
جهدهم لدعم ألكسي نافالني
ض ــد بــوت ـيــن ،لـكـنـهــم ل ــم يـلـغــوا
مـ ـ ـش ـ ــروع "نـ ـ ـ ـ ــورد سـ ـت ــري ــم ،"2
ويسهل أن يتقبل بوتين هذه
االستراتيجيةـ إذ يدرك األلمان
أن األهداف التي يمكن تحقيقها
مـ ــع روس ـ ـيـ ــا ت ـب ـق ــى م ـ ـحـ ــدودة،
مــع أنهم يعرفون أن هــذا البلد
ال ي ـ ـطـ ــرح ع ـل ـي ـه ــم أي ت ـهــد يــد
عسكري( .في ما يخص مصير
دول البلطيق وبــولـنــدا ،يعرف
ً
األل ـم ــان أي ـض ــا أن األمـيــركـيـيــن
يستطيعون في نهاية المطاف
الدفاع عن جيرانهم الشرقيين).
يعكس الـسـلــوك األلـمــانــي أبــرز
واقـ ـ ـ ــع مـ ـ ــأسـ ـ ــاوي ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم:
ُي َ
قابل االعتراف العلني بحقوق
اإلنسان بواقع سياسي وحشي
وغ ـ ـيـ ــر مـ ـعـ ـل ــن ،لـ ـك ــن ي ـ ـبـ ــدو أن
األميركيين القابعين على ُبعد
م ـح ـيـ ـط ــات ش ــاسـ ـع ــة م ـ ــن ه ــذا
ال ـ ــواق ـ ــع ،ع ـل ــى ع ـك ــس األلـ ـم ــان،
ل ــم ي ــدرك ــوا بـعــد ه ــذه الحقيقة
الصعبة.
ُ
ضعف العصر السيبراني
ي ِ

ً
ط ـب ـعــا ال ـح ـمــايــة ال ـتــي تــوفــرهــا
ت ـل ــك ال ـم ـح ـي ـط ــات وي ـث ـب ــت فــي
الوقت نفسه خطورة االعتداءات
ً
ال ــروس ـي ــة .ن ـظ ــرا إل ــى انـكـمــاش
المساحات الجغرافية وتراجع
هامش الخطأ المسموح به من
الـجــانــب األمـيــركــي ،ثمة حاجة
إلـ ـ ــى إب ـ ـ ـ ــداء رد قـ ـ ــوي وت ـع ــزي ــز
التواصل بشأن روسيا.
يـخــدع األمـيــركـيــون أنفسهم
حين يـ ّـدعــون أن روسـيــا تــزداد
ً
ضعفا  ،مما يعني أنهم ليسوا
مـ ـضـ ـط ــري ــن ل ـ ـل ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـع ـهــا
كـمــا فـعــل األلـ ـم ــان .تـشـمــل هــذه
الفرضية األميركية ما يكفي من
ّ
يصدقها
الجوانب الحقيقية كي
ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ،مـ ــع أن ال ـت ـح ـل ـيــل
النهائي الذي ترتكز عليه يبقى
ً
شائبا.
يجب أال يستخف أحد بالقوة
الــروس ـيــة ،فـقــد أثـبـتــت موسكو
قــدرتـهــا عـلــى إط ــاق اع ـتــداءات
إلكترونية هائلة ،والتدخل في
االنتخابات األميركية ،وتأمين
الـنـفــط وال ـغ ــاز لمعظم مناطق
العالم ،كما أنها أكبر ُمـصـ ّـدرة
ل ـل ـح ـب ــوب ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ك ــذل ــك
تقول كاثرين ستونير ،خبيرة
فــي ال ـش ــؤون الــروس ـيــة ونــائـبــة
مدير "معهد فريمان سبوغلي"
ف ــي ج ــام ـع ــة "سـ ـت ــانـ ـف ــورد" ،إن
روس ـي ــا تـبـيــع ك ـم ـيــات ضخمة
م ــن مـحـطــات ال ـطــاقــة ال ـنــوويــة،
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،وال ـ ـن ـ ـي ـ ـكـ ــل،
والـ ـ ـم ـ ــاس ،وم ـ ـعـ ــدات ال ـت ـعــديــن
المتقدمة ،واألسلحة المتطورة
ً
تكنولوجيا.
على صعيد آخر ،كان دخول
روسـ ـي ــا إل ـ ــى الـ ـش ــرق األوس ـ ــط
ً
دل ـي ــا ع ـلــى تــوســع ه ــذه ال ـقــوة
العظمى ب ــدل انـحـســارهــا ،فقد
ً
افـتــرض األميركيون سابقا أن

ُ َ
روسيا ستعاقب على تورطها
ال ـع ـس ـكــري ف ــي س ــوري ــة مثلما
عوقب األميركيون في العراق،
ّ
ً
ً
لكن تعلم الروس درسا مختلفا
من هذه التجربة ،فقد استنتجوا
أن ثـمــن الـمـغــامــرات العسكرية
ً
في هذا العالم يبقى منخفضا
ً
ج ـ ــدا طــال ـمــا يـمـتـنــع ال ـب ـلــد عن
إرســال أعــداد كبيرة من القوات
الميدانية ،ويمكن االستفادة من
هذا الدرس في عمليات التدخل
المستقبلية.
ال ت ـ ـ ــوش ـ ـ ــك روس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ع ـل ــى
ً
االنـ ـهـ ـي ــار إذا ،ح ـت ــى أنـ ـه ــا لــن
تضعف بدرجة فائقة .سيتابع
بــوتـيــن مـغــامــراتــه حـيــن تسنح
ل ــه ال ـف ــرص ــة ،وح ـتــى ل ــو َم ـ ِـرض
بــو تـيــن أو تنحى مــن منصبه،
م ــن الـخـطـيــر أن ن ـتــوقــع نـشــوء
ن ـظ ــام أف ـض ــل م ــن الـ ــذي سـبـقــه،
فـ ـق ــد ت ـت ـف ـك ــك روسـ ـ ـي ـ ــا أو تـقــع
بـيــد قوميين متعصبين وأ قــل
مسؤولية مــن الــزعـيــم الحالي.
ب ــوتـ ـي ــن ه ـ ــو مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد ت ـج ـس ـيــد
للواقع.
الـ ـي ــومُ ،يـعـتـبــر ال ــوض ــع بين
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وروسـ ـي ــا
غير مستقر ،وال يتعلق السبب
ب ـ ــإق ـ ــدام ال ـ ـغـ ــرب ع ـل ــى تــوس ـيــع
منظمة حـلــف شـمــال األطلسي
ً
بناء على حلف وارســو القديم
بـقــدر مــا يرتبط بـقــرار توسيع
األع ـض ــاء وض ـ ّـم ث ــاث مــن دول
البلطيق التي كانت في السابق
ً
ج ــزء ا مــن االت ـحــاد السوفياتي
ُ
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـب ـ ــر حـ ـ ـ ــدودهـ ـ ـ ــا ق ــريـ ـب ــة
ع ـل ــى ن ـح ــو خ ـط ـيــر م ــن ســانــت
ب ـطــرس ـبــرغ وم ــوس ـك ــو .يعتبر
ً
بوتين هــذه الخطوة استفزازا
َ
ً
ً
تاريخيا وجغرافيا وهو ُملزم
بمحاولة التصدي لهذا الوضع
ً
في جميع الظروف .تبرز أيضا

فالديمير بوتين

مشكلة منطقة أوكرانيا وشبه
جــزيــرة الـقــرم والـبـحــر األس ــود،
حيث يتداخل الـصــراع الجامد
الذي أطلقته روسيا مع وجود
الناتو البحري.
بـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ت ـ ـق ـ ـضـ ــي
استراتيجية روسيا باسترجاع
ح ـ ـ ــدود االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي
القديم ومناطق الظل التابعة له
بطريقة ما ،وفي المقابل ،يحاول
الغرب منعها من تحقيق ذلك،
لكن بما أن هذا الصراع سيكون
ّ
ً
طــويــا ول ــن يــتـضــح الـفــائــز بــه،
تحتل الدبلوماسية والتسويات
أهمية كبرى .حتى لو نشأ نظام
روسي أكثر ليبرالية ،ستستفيد
موسكو من توسيع نفوذها ما
وراء مناطقها الحدودية .يجب
أال ننسى أن روسيا لم تتعرض
ل ـل ـغ ــزو ع ـل ــى مـ ــر الـ ـت ــاري ــخ مــن
جانب فرنسا وألمانيا فحسب،
ب ــل م ــن ال ـف ــرس ــان الـســويــديـيــن
وال ـل ـي ـتــوان ـي ـيــن وال ـبــول ـنــدي ـيــن
ً
والجرمان أيضا ،مما يعني أنها
سـتـبـقــى ق ــوة مـضـطــربــة وغـيــر
ً
ّ
ومعرضة لالعتداءات دوما.
آمنة
ال ي ـس ـت ـط ـي ــع أي ط ـ ـ ــرف أن

ً
ً
يحقق انتصارا نهائيا في هذه
اللعبة الجيوسياسية المعقدة:
ال يمكن تغيير النظام عبر دعم
المعارضين ا ل ــروس الضعفاء
وال ـم ـن ـق ـس ـم ـيــن ف ــي م ــا بـيـنـهــم،
ً
ح ـت ــى ل ــو ك ــان ــوا ج ـم ـي ـعــا ضــد
بوتين.
كـ ــذلـ ــك يـ ـج ــب أال ن ـن ـس ــى أن
الصين ،القوة العظمى األخرى
ف ــي ه ــذا الـ ـص ــراع ،بــاتــت الـيــوم
أق ـ ـ ـ ـ ــرب إل ـ ـ ـ ــى روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا م ـ ـ ــن أي
م ــراح ــل تــاري ـخ ـيــة ســاب ـقــة وقــد
زادت قوتها بفضل التدريبات
العسكرية المشتركة وعمليات
شراء الغاز الطبيعي الروسي.
ال ت ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ـيـ ــع ا ل ـ ـ ـ ــوال ي ـ ـ ـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة أن ت ـتــابــع ال ـت ـصــدي
لـلـصـيــن وروسـ ـي ــا ع ـلـ ّـى جميع
الـمـسـتــويــات عـبــر تـبــنــي شـكـ ٍـل
م ــن االزدراء األخ ــاق ــي الـقــائــم
على الدبلوماسية والضغوط
االقتصادية من دون أن يتطور
ال ـت ـح ــال ــف ال ـص ـي ـن ــي ال ــروس ــي
ال ـقــادر على الـصـمــود لسنوات
ع ـ ــدة ،ح ـتــى أنـ ــه ق ــد يـنـجــح في
ت ـبــديــد ال ـق ــوة األم ـيــرك ـيــة بحد
ذات ـ ـهـ ــا .ح ـي ــن ان ـف ـت ــح الــرئ ـيــس
ريـتـشــارد نيكسون ومستشار
األم ــن ال ـقــومــي ه ـنــري كسنجر
على الصين للتصدي لروسيا
ثم ّ
صمما سياسة االنفراج مع
روسيا ،كانت "الثورة الثقافية"
قيد التطوير في الصين وكانت
ً
روسيا ال تــزال تشمل معكسرا
ً
شاسعا من معكسرات "الغوالغ".
ّ
لـ ـك ــن ه ـ ــذه الـ ـع ــوام ــل لـ ــم تـمـنــع
إدارة نيكسون من التحرك ،ولم
ً
تـعـكــس ه ــذه الـمـقــاربــة سخطا
ً
ً
ً
ع ــارم ــا أو تـنــاقـضــا ك ـب ـيــرا ،بل
ً
ً
ّ
شكلت اعترافا صريحا بواقع
ال ـ ـعـ ــالـ ــم .سـ ـتـ ـب ــدأ أي س ـيــاســة
ت ـ ــواص ـ ــل ن ــاضـ ـج ــة م ـ ــع ه ــذي ــن

ال ـب ـلـ َـديــن االس ـت ـب ـ َ
ـدادي ــن ال ـيــوم
باالعتراف بهذا الواقع.
ً
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل ل ـ ـيـ ــس مـ ـ ــرادفـ ـ ــا
ل ــاس ـت ــرض ــاء ،ب ــل إنـ ــه يـقـضــي
بــالـجـمــع بـيــن أش ـك ــال مختلفة
م ــن ال ـض ـغــوط والــدبـلــومــاسـيــة
الس ـت ـك ـش ــاف الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـتــي
ت ـس ـم ــح لـ ــروس ـ ـيـ ــا والـ ـ ــواليـ ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ب ــالـ ـتـ ـع ــاون ب ـه ــدف
تخفيف ا لـتــو تــر بـيــن الطرفين
وتشجيع روسيا على االبتعاد
ع ــن تـحــالـفـهــا أح ـ ــادي الـجــانــب
مــع الصين .ستستفيد روسيا
م ــن وض ــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ف ــي وج ــه الـصـيــن وسيستفيد
ً
الغرب كله من هذا الحدث أيضا،
ُ
ويعتبر أي نوع من التحركات
ً
ً
ال ـم ـمــاث ـلــة إي ـجــاب ـيــا ن ـظ ــرا إلــى
وض ـ ـ ــع ال ـ ـعـ ــاقـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ال ــروس ـي ــة ال ـقــات ـمــة وال ـعــدائ ـيــة
اليوم.
ّ
ي ـب ــدو اإلنـ ـج ــاز ال ـ ــذي حــقـقــه
ً
نيكسون وكيسنجر مستحيال
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ــراهـ ـ ــن .فـ ــي تـلــك
الحقبة ،كانت روسيا والصين
في حالة حــرب وسمح الوضع
ال ـ ـقـ ــائـ ــم ل ـ ـلـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
ب ـتــوس ـيــع ه ــام ــش م ـنــاورات ـهــا،
ّ
لكن الجهود الرامية إلى تفكيك
التحالف ا لــرو ســي الصيني ال
تزال ممكنة ،إنها الوجهة التي
يحتاج إليها األميركيون اليوم
على األق ــل ،ولــن يكون االكتفاء
بمحاسبة روسيا سياسة بحد
ذاتهاُ ،
ويفترض أن نتعلم هذا
الدرس من نابليون!

ديمقراطيات العالم تحتفظ باللقاحات لنفسها
●

توما بوليكي -أتالنتيك

ت ـع ـه ــدت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ب ــإرس ــال
م ــا م ـج ـمــوعــه  4مــاي ـيــن ج ــرع ــة م ــن ل ـقــاح
والمكسيك ،وحتى
"أسترازينيكا" إلى كندا
َ
اآلنُ ،يعتبر االلتزام بتوفير مليونين ونصف
المليون لقاح إلى المكسيك أكبر تعهد يقوم
به بلد واحد تجاه بلد آخر في هذه األزمة،
وسـتـصــل تـلــك ال ـجــرعــات إل ــى بـلــد مـجــاور
بأمس الحاجة إلى اللقاح ،فقد ّ
ّ
سجلت
بات
المكسيك أكثر من  200ألف حالة وفاة مؤكدة
بسبب كــورونــا وتأتي في المرتبة الثالثة
بعد الـبــرازيــل وال ــوالي ــات المتحدة اللتين
ت ـت ـفــوقــان عـلـيـهــا م ــن ح ـيــث ع ــدد ال ـس ـكــان،
كذلك تضاعف عدد اإلصابات اإلجمالية في
المكسيك منذ  1يناير.
لـكــن ُيـعـتـبــر الـتـعـهــد األم ـيــركــي بتقديم
ً
ً
استثناء الفتا على القاعدة العامة:
اللقاحات
في خضم المعركة القائمة ضد وباء اخترق
حـ ــدود ال ـ ــدول وق ـتــل مــاي ـيــن ال ـن ــاس حــول
العالم ،تحتفظ الدول القوية التي تستطيع
ال ــوص ــول إل ــى ال ـل ـقــاحــات ب ـع ــدد ه ــائ ــل من
الـجــرعــات لنفسها .دفـعــت الــديـمـقــراطـيــات
ً
أمواال طائلة لبرنامج "كوفاكس" العالمي،
لكنها لم تكن مستعدة بالقدر نفسه للتخلي
ع ــن ال ـل ـق ــاح ــات الـ ـت ــي ي ـس ـهــل أن يـتـلـقــاهــا
مواطنوها في أسرع ّ وقت.
مــن الـمـبــرر أن يفضل الـقــادة الوطنيون
إعـ ـط ــاء ال ـل ـق ــاح ــات ل ـمــواط ـن ـي ـهــم ،ل ـك ــن مــن
ال ــواض ــح أن غ ـي ــاب اإلنـ ـص ــاف ف ــي تــوزيــع
اللقاحات يعوق الجهود العالمية لمحاربة
الوباء ،حتى أن هذه المقاربة تبدو قصيرة
ال ـن ـظــر م ــن ال ـنــاح ـيــة الــدب ـلــومــاس ـيــة ،كــذلــك
س ـت ـكــون أي ج ــرع ــات مـسـتـقـبـلـيــة يـقــدمـهــا
برنامج "كوفاكس" والمتبرعون الغربيون
أشبه بمواساة ضعيفة للدول التي تتوق
إل ــى تـلـقــي الـلـقــاحــات ال ـي ــوم .سـتـتــذكــر تلك

الـ ـ ــدول ال ـج ـه ــات ال ـت ــي ه ـ ّـب ــت لـمـســاعــدتـهـ ًـا
وتوقيت وصول تلك المساعدات ،ونتيجة
ل ــذل ــك سـ ـي ــؤدي االمـ ـتـ ـن ــاع ع ــن ت ـل ـب ـيــة تـلــك
ً
الحاجات فورا ،في حين تحرص قوى أخرى
على تسويق تبرعاتها بطريقة مكثفة ،إلى
ً
ترسيخ الـفـكــرة العالمية القائلة إن جــزء ا
ً
كـبـيــرا مــن الــديـمـقــراطـيــات الـتــي فشلت في
ً
الـتـعــامــل م ــع أزم ــة ك ــورون ــا مـحـلـيــا يـســيء
ً
التعامل مع األزمة خارجيا اليوم .قد تكسب
ً
الصين وروس ـيــا الـنـفــوذ مستقبال ألنهما
ً
تتبرعان باللقاحات للدول األخرى راهنا.
كان السياسيون الغربيون محقين حين
الحـ ـظ ــوا أن ب ــرن ــام ــج "ك ــوف ــاك ــس" يـخـطــط
ل ـت ـس ـل ـي ــم كـ ـمـ ـي ــات إض ــافـ ـي ــة م ـ ــن ج ــرع ــات
الـلـقــاحــات إلــى عــدد أكـبــر بكثير مــن الــدول
ال ـتــي تـسـتـطـيــع ه ـبــات ال ـص ـيــن أو روس ـيــا
مساعدتها ،لكن لن يحتاج "كوفاكس" إلى
كميات كبيرة من
التمويل فحسب ،بل إلى
ّ
ً
الـلـقــاحــات أي ـضــا ،وفــي ظــل تــأخــر عمليات
الـتـصـنـيــع ون ـق ــص الـ ـم ــواد الـ ـخ ــام ،تعطي
الواليات المتحدة والدول األوروبية األولوية
َ
ـحـ ّـد م ــن عمليات
لـحــاجــاتـهــا الـمـحـلـيــة ،فــتـ ِ
التصدير التي سيحتاج إليها "كوفاكس"
ل ـل ـن ـج ــاح ف ــي م ـه ـم ـت ــه .ت ـع ـه ــدت ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ودول أوروب ـي ــة كـثـيــرة بالتبرع
بالجرعات الفائضة من اللقاحات بعد تلبية
حاجاتها المحلية ،لكن لم ُيحدد أي منها
توقيت تلك الهبات أو طريقة توزيعها.
تعهدت الصين والهند بتقديم أ قــل من
 300ألف جرعة إلى كل بلد مستفيد ،وتبقى
معظم التبرعات الروسية صغيرة بالقدر
َ ّ
نـفـســه وت ـ ِق ــل عــن  20أل ــف جــرعــة ،حـتــى أن
بـعــض الـتـبــرعــات يقتصر عـلــى  20جــرعــة،
وه ــي ع ـبــارة عــن عـ ّـي ـنــات مـجــانـيــة تحصل
عليها ال ــدول الـتــي تفكر بـشــراء اللقاحات
التي يرفضها عدد كبير من الروس .تعهدت
اإلمارات العربية المتحدة حتى اآلن بتقديم

 100ألف جرعة فقط إلى أي بلد ،وكانت هذه
التبرعات كافية لبدء حمالت التلقيح في
بعض الدول وإثبات ُحسن نية المتبرعين،
لكن لــن تـكــون هــذه الكميات كافية لتلبية
الطلب المحلي أو العالمي.
يجب أال يـكــون تــوزيــع لقاحات كــورونــا
غير عــادل ،ولن يتحقق ذلك إال إذا وصلت
الـجــرعــات ال ـن ــادرة األول ــى إل ــى ال ــدول التي
تشهد أخـطــر أزم ــة صحية بسبب كــورونــا
وحيث تعطي تلك اللقاحات أكبر المنافع،
َ ّ
لكن تـ ِقــل األدل ــة الـتــي تثبت أن المتبرعين
باللقاح ،من دول استبدادية أو ديمقراطية،
يـلـتــزمــون ب ـهــذا ال ـم ـع ـيــار ،وتـكـشــف معظم
األدل ـ ـ ــة أن ق ــراراتـ ـه ــم ت ـت ــأث ــر بــالـمـعـطـيــات
الجيوسياسية أكثر من العوامل الوبائية.
سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ،
حيث تتصارع الواليات المتحدة والصين
واليابان والهند وروسيا والقوى اإلقليمية
ً
األصـغــر حجما على النفوذ 8% ،فقط من
إصــابــات كــورونــا فــي ّ الـعــالــم مـنــذ نوفمبر
الـ ـم ــاض ــي ،ل ـك ـن ـهــا ت ـل ــق ــت أك ـث ــر م ــن نـصــف
دول الـعــالــم.
ال ـل ـقــاحــات ال ـتــي تـبــرعــت بًـهــا َ
ستقدم الصين والهند معا مليوني جرعة
إلـ ــى م ـي ــان ـم ــار ،و 1.8م ـل ـي ــون إلـ ــى ن ـي ـبــال،
و 1.1مليون إلــى كمبوديا ،و 900ألــف إلى
أفغانستان ،مع أن هذه الدول ّ
سجلت حاالت
ً
قـلـيـلــة نـسـبـيــا مــن "ك ــوف ـي ــد "19فــي األشـهــر
ّ
األربـ ـع ــة ال ـس ــاب ـق ــة ،ك ــذل ــك ت ـب ــرع ــت الـصـيــن
ً
وروسيا معا بأكثر من  300ألف جرعة إلى
الوس ،وعـلــى صعيد آخــر سيوفر التعهد
الـمـشـتــرك ال ــذي أعـلـنــه الـتـحــالــف الــربــاعــي
(الواليات المتحدة ،الهند ،اليابان ،أستراليا)
الشهر الماضي لقاحات إضافية للمنطقة
نفسها ،فقد وعدت تلك البلدان بإنتاج مليار
جرعة وتوزيعها على دول آسيا والمحيط
الهادئ بحلول نهاية عام .2022
تدخل هذه الجهود في إطار "دبلوماسية

جو بايدن
ال ـل ـق ــاح ــات" وت ـث ـبــت أن ال ـت ـب ــرع ــات تنجح
فــي توسيع نـطــاقــات الـنـفــوذ أكـثــر مــن دعم
المساواة في توزيع اللقاحات وإنهاء هذا
الوباء ،وتشارك جميع الدول التي تعهدت
ال ـص ـيــن بـتـقــديــم ال ـل ـقــاح ل ـهــا ف ــي "م ـب ــادرة
الحزام والطريق" ،باستثناء دولــة واحــدة،
كذلك ،طرحت الصين نفسها كداعمة فعلية
لتسليم لـقــاحــات كــورونــا إل ــى ق ــوات حفظ
األمن التابعة لألمم المتحدة وأي رياضي
يحتاج إلى اللقاح قبيل األلعاب األولمبية
فــي طــوكـيــو فــي الـصـيــف المقبل واألل ـعــاب
األولمبية الشتوية فــي بكين خــال السنة
القادمة.
ّ
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ت ـل ــق ــت دول فـ ــي أم ـيــركــا
الــات ـي ـن ـيــة وأج ـ ـ ــزاء م ــن إفــري ـق ـيــا وأوروبـ ـ ــا
الــوس ـطــى وال ـشــرق ـيــة ت ـبــرعــات أق ــل بكثير
مـمــا تـحـتــاج إلـيــه قبيل ارت ـف ــاع اإلصــابــات
ً
بفيروس كورونا في الفترة األخيرة ،وبدءا
مــن  25م ــارس ،لــم يتم التبرع ولــو بجرعة
واحــدة من اللقاحات إلــى بنما أو بيرو أو
جنوب إفريقيا أو أوكرانيا ،مع أن هذه الدول
ذات الدخل المنخفض والمتوسط ّ
سجلت
ً
ُمجتمعة نحو  3ماليين إصابة منذ أكتوبر.

شركة "أسترا زينيكا" المنتجة للقاح
سيكون قرار إدارة بايدن بتأمين جرعات
من اللقاح إلى المكسيك خطوة حذرة باتجاه
ترسيخ مظاهر العدالة حــول العالم ،ومن
ً
الالفت أيضا أن تكون هذه الهبة على شكل
ّ
قــرض ،مما يعني أن المكسيك سترد على
ً
هذه المبادرة مستقبال بجرعات من لقاح
"أسترازينيكا" إذا احتاجت إليها الواليات
ً
ال ـم ـت ـحــدة .إن ـه ــا طــري ـقــة مـمـكـنــة سـيــاسـيــا
كــي تـســاعــد أي دول ــة ديـمـقــراطـيــة الـبـلــدان
الـ ـمـ ـج ــاورة ل ـه ــا ،ب ـمــا أن ال ـنــاخ ـب ـيــن ق ــد ال
يؤيدون تقديم الجرعات إلى دول خارجية
إذا كــان المواطنون ما زالــوا بحاجة إليها
ً
محليا .يتزامن هــذا الـقــرض األمـيــركــي مع
محاولة إدارة بايدن توسيع تعاونها في
أزم ــة الـهـجــرة على حــدودهــا ،وتشمل هذه
ً
ال ـص ـف ـقــة ل ـق ــاح ــا ل ــم تـ ـص ــادق ع ـل ـيــه "إدارة
الغذاء والدواء" األميركية وقد ال تحتاج إليه
ّ
الواليات المتحدة في نهاية المطاف ،لكن
هــذه الوقائع ال تلغي أهمية هــذه الخطوة

لتقوية "دبلوماسية اللقاحات" بـنـ ً
ـاء على
حاجات الدول.
على األميركيين وحلفائهم أن يتخذوا
مبادرات أخرى اآلن ،حيث يحتاج برنامج
"ك ــوف ــاك ــس" إل ــى ال ـم ـســاعــدة ب ـكــل وض ــوح،
ولتكثيف صناعة اللقاحات وتسريعها في
زمــن الــوبــاء ،ثمة حــاجــة كـبــرى إلــى تأمين
التمويل ودعم السياسات الحكومية ،فهذا
م ــا أثـبـتـتــه الـتـجــربــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي مـجــال
تطوير اللقاحات ،كذلك ،تبرز الحاجة إلى
إطالق جهود دولية مشابهة لزيادة قدرات
تصنيع اللقاحات بطريقة ال يمكن تحقيقها
عبر التبرعات المالية وحدها ،ولن تتمكن
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وح ـل ـفــاؤهــا م ــن طــرح
خطاب مقنع ومضاد للتبرعات الرمزية التي
تخدم المصالح الصينية والروسية من دون
بذل جهود كافية للسيطرة على هذا الوباء.
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أكبر أخطاء بايدن في كوريا الشمالية
دفع الصين إلى «حل المشكلة»!
مايكل روبين* –
ناشونال إنترست

ما من معادلة سحرية للنجاح
في كوريا الشمالية ،لكن
االستراتيجيات المعتمدة
تكون محكومة بالفشل
ً
أحيانا ،ومن خالل االتكال
على مبادرات بكين يسهل أن
تتشجع الصين على خوض
لعبة مزدوجة.

بكين قد تستغل
مشكلة كوريا
الشمالية لتوسيع
الشرخ بين واشنطن
وأهم حلفائها في
المنطقة كوريا
الجنوبية واليابان

وزير الخارجية
األميركي دعا إلى
تجديد الجهود
الدبلوماسية مع
كوريا الشمالية
وشدد على الدور
الذي تستطيع
الصين االضطالع به

في األسبوع الماضي ،شارك
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي،
أن ـت ــون ــي ب ـل ـي ـن ـكــن ،ف ــي مــؤتـمــر
صحافي خــال زيــارتــه لكوريا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة مـ ــع وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
لويد أوستن ،فدعا إلى تجديد
الـجـهــود الــدبـلــومــاسـيــة وشــدد
عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـط ـيــع
ً
ال ـص ـي ــن االضـ ـط ــاع ب ــه ق ــائ ــا:
ً
ُ"يـعـتـبــر دور الـصـيــن مـحــوريــا
إلقناع كوريا الشمالية بمتابعة
نزع األسلحة النووية ،فالعالقة
الـ ـت ــي ت ــرب ــط ال ـص ـي ــن ب ـك ــوري ــا
ال ـش ـمــال ـيــة ف ــري ــدة م ــن نــوع ـهــا.
ت ـ ـح ـ ـصـ ــل م ـ ـع ـ ـظـ ــم ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة مــع
الصين أو ّ
تمر بها ،مما يعني
أن الـ ـت ــأثـ ـي ــر ال ـص ـي ـن ــي ك ـب ـيــر،
كذلك أظــن أن الصين تشاركنا
رغـبـتـنــا ف ــي ال ـت ـحــرك للتعامل
مــع الـبــرنــامــج ال ـنــووي الـكــوري
الشمالي وتتقاسم رأينا حول
خـ ـط ــورة ب ــرن ــام ــج ال ـص ــواري ــخ
البالستية ،وبغض النظر عما
سيحصل في المرحلة المقبلة،
أتمنى أن تستعمل الصين ذلك
ال ـن ـفــوذ بـفــاعـلـيــة ل ـحــث كــوريــا
الـشـمــالـيــة ع ـلــى ن ــزع األسـلـحــة
النووية".
ً
ن ـظ ــري ــا ،ق ــد ت ـبــدو تعليقات
بلينكن منطقية ،لكنها تبقى
سـ ــاذجـ ــة عـ ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع،
ّ
ُيركز بلينكن بكل بساطة على
األحــداث الراهنة لكنه يتجاهل
على ما يبدو التطورات السابقة،
حتى أنــه حــاول استمالة بكين
لتسهيل نزع األسلحة النووية
الـكــوريــة الـشـمــالـيــة .تستكشف
دراس ــة "الــرقــص مــع الشيطان"
الجهود الدبلوماسية الماضية
مع األنظمة الفاسدة.
بـ ــدأت الـقـصــة ف ــي  8أكـتــوبــر
 ،1983حين نقل الدبلوماسيون
الـصـيـنـيــون رس ــال ــة م ــن كــوريــا
الشمالية إلى السفارة األميركية
في بكين للتعبير عن استعداد
بـ ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
ً
محادثات ثالثية ،وتــزامـنــا مع
الحشد العسكري ا ل ــذي أطلقه
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ريـ ـ ـغ ـ ــان ف ـ ــي ك ــوري ــا
الجنوبية ،قــررت قـيــادة كوريا
الشمالية التخلي عن اعتراضها
ً
ع ـلــى م ـش ــارك ــة س ـي ـئ ــول ،عـلـمــا
أن ه ــذا االع ـت ــراض ك ــان أســاس
رفضها لعرض الرئيس جيمي
كارتر بتأدية دور الوساطة في
المحادثات.
كـ ــان الـ ـتـ ـف ــاؤل بـ ـش ــأن ص ــدق
كــوريــا الشمالية قصير األمــد،
فقد ح ــاول عـمــاؤهــا فــي اليوم
الـتــالــي اغـتـيــال الــرئـيــس تشون
دو هـ ــوان ومـعـظــم الـ ـ ــوزراء في
حكومته خــال زي ــارة لـهــم إلــى

المفاعل النووي الكوري في «يونغبيون»
بـ ــورمـ ــا ،وب ـع ــد ذلـ ــك الـتـفـجـيــر،
ت ــراج ــع دع ـ ــم ريـ ـغ ــان لـلـجـهــود
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة تـ ـج ــاه ك ــوري ــا
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة .ل ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي ي ـن ــاي ــر
 ،1984نـ ـق ــل ر ئ ـ ـيـ ــس ا لـ ـ ـ ـ ــوزراء
الصيني زاو زيــانــغ رســالــة من
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة إلـ ــى ري ـغ ــان
ً
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددا ل ـل ـت ـع ـب ـي ــر عـ ـ ــن دعـ ــم
ال ـب ـلــد ل ـم ـحــادثــات ثــاث ـيــة بين
َ
الكوريتين والواليات المتحدة.
ك ـ ــان ذل ـ ــك الـ ـع ــرض عـ ـب ــارة عــن
محاولة شفافة من بيونغ يانغ
وبكين ّلتمكين كوريا الشمالية
من تجنب عواقب أفعالها وقد
نجح في تحقيق هذا الهدف ،إذ
ً
يسعى الدبلوماسيون عموما
إل ــى عـقــد الـمـحــادثــات ويـبــدون
اسـتـعــدادهــم لنسيان الماضي
ً
ك ــي ال يـصـبــح ال ـت ــاري ــخ عــائـقــا
أمـ ــام إحـ ــراز ال ـت ـقــدم الـمـنـشــود،
ل ـكــن ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة أثـبـتــت
ً
مجددا أنها لم تكن صادقة ،وفي
نوفمبر  ،1987قصف عميالن
ك ـ ـ ــوري ـ ـ ــان شـ ـم ــالـ ـي ــان ال ــرحـ ـل ــة
الجوية الكورية رقــم  858التي
ّ
ك ــان ــت مــتـجـهــة م ــن ب ـغ ــداد إلــى
س ـي ـئــول ،م ـمــا أس ـفــر ع ــن مقتل
ً
 115ش ـخ ـصــا  ،وأرادت بيونغ
ُ
ضعف
يانغ بهذه الطريقة أن ت ِ
الشرعية التي يمكن أن تكتسبها
سـيـئــول عـبــر اسـتـضــافــة دورة
األلعاب األولمبية.
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاء األل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاب
األولـمـبـيــة ،أعـلــن رئـيــس كوريا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،روو تـ ــاي وو ،أن
س ـي ـئ ــول س ـت ـن ـهــي س ـيــاس ـت ـهــا
ال ـم ـب ـن ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـح ــاول ــة ع ـ ّـزل
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـي ــة ،ف ـق ــد تـبــنــى
ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض ه ـ ــذه األفـ ـك ــار
واع ـت ـبــرت ـهــا وزارة الـخــارجـيــة
ً
ً
األمـ ـي ــركـ ـي ــة "تـ ـغـ ـيـ ـي ــرا جـ ــذريـ ــا
ً
وتــاري ـخ ـيــا فــي سـيــاســة كــوريــا

ال ـج ـن ــوب ـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة" .لـكــن
برأي الدبلوماسيين ،لم ُت َ
طرح
الـ ـمـ ـق ــارب ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ـســرعــة
كافية .في عام  ،1980رصد قمر
اص ـط ـنــاعــي ُم ـص ـ َّـم ــم لـعـمـلـيــات
التجسس مشروع بناء مفاعل
نـ ــووي ف ــي "يــون ـغ ـب ـيــون" ،على
ً
ُبعد  60ميال من شمال بيونغ
يانغ ،وبعد مرور أربع سنوات،
رصـ ــدت األقـ ـم ــار االصـطـنــاعـيــة
ً
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوات تـ ـشـ ـي ــر إلـ ــى
الـتـجــارب الـتــي أجــرتـهــا كــوريــا
الشمالية على صواعق التفجير
المستعملة في القنابل النووية.
أخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــى الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ريـ ـ ـغ ـ ــان
مخاوفه من موقع "يونغبيون"
النووي كي يتسنى له أن يطلق
ً
ً
هجوما مفاجئا عند الحاجة،
لكن قرر نائب الرئيس السابق
وخلفه جورج بوش األب وضع
الدبلوماسية في صلب مقاربته،
ً
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع،
أوضح وزير الخارجية جيمس
بــا يـكــر " :كــا نــت استراتيجيتنا
الدبلوماسية ُم ّ
صممة لــز يــادة
ال ـض ـغ ــط الـ ــدولـ ــي ع ـل ــى ك ــوري ــا
الشمالية وإجبارها على تنفيذ
ب ـن ــود ات ـف ــاق ـي ــات ـه ــا" .اس ـت ـمــرت
ال ـج ـه ــود ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة عـلــى
م ــر ع ـهــد بـ ــوش األب ،وفـ ــي 18
دي ـس ـم ـب ــر  ،1991أعـ ـل ــن زع ـيــم
كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،روو ت ــاي
وو ،أن القوات األميركية أنهت
عملية نزع ترسانتها النووية
التكتيكية من كوريا الجنوبية،
ً
وب ـعــد أس ـبــوع تـقــريـبــا ،وافـقــت
ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ع ـلــى تــوقـيــع
"م ـ ـعـ ــاهـ ــدة الـ ـح ــد مـ ــن ان ـت ـش ــار
األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة" وسـمـحــت
بـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول ال ـ ـم ـ ـف ـ ـت ـ ـش ـ ـيـ ــن إل ـ ــى
"يونغبيون".
خـ ـ ـ ــال األس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع ال ـق ـل ـي ـل ــة

أنتوني بلينكن

لويد أوستن

ّ
ال ــاح ـق ــة ،وقـ ــع م ـس ــؤول ــون من
َ
ال ـك ــوري ــت ـي ــن ع ـلــى "إعـ ـ ــان نــزع
ال ـس ــاح الـ ـن ــووي ب ـيــن الـشـمــال
والجنوب" حيث يتعهد البلدان
بــالـتـخـلــي ع ــن إعـ ـ ــادة مـعــالـجــة
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــوت ـ ــونـ ـ ـي ـ ــوم وتـ ـخـ ـصـ ـي ــب
ال ـيــوران ـيــوم ،وواف ـقــا عـلــى عــدم
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــار األس ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ـن ــووي ــة
أو ت ـص ـن ـي ـع ـه ــا أو إ ن ـت ــا ج ـه ــا
أو ا مـ ـت ــا كـ ـه ــا أو نـ ـش ــر ه ــا أو
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا .كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،اتـ ـف ــق
الطرفان على حصول عمليات
ال ـت ـف ـت ـي ــش م ـ ــن جـ ــانـ ــب ل ـج ـنــة
مشتركة .في البداية ،بدا وكأن
السحرية
بــوش وجــد المعادلة
َ
للتعامل مع هذا الملف ،فن َسب
بايكر رضــوخ بيونغ يانغ إلى
"دبلوماسية الصبر" ،وكتب في
مــذكــراتــه" :كــانــت الدبلوماسية
ً
األميركية مسؤولة مباشرة ّعن
إنهاء ست سنوات من التعنت
الكوري الشمالي".
ّ
هــنــأ بــايـكــر نـفـســه عـلــى هــذا
اإلنجاز ،لكن أدرك المسؤولون
ف ــي ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ وداع ـم ــوه ــم
ً
فــي بكين أن بايكر كــان يائسا
واستنتجوا أنهم يستطيعون

ت ـح ـق ـي ــق مـ ـك ــاس ــب أخـ ـ ـ ــرى مــن
األميركيين عبر متابعة الصراع
وانـتــزاع المزيد مــن التنازالت،
ّ
وتحدت كوريا الشمالية اتفاق
ن ــزع ال ـس ــاح الـ ـن ــووي وح ــاول
الرئيس بيل كلينتون االستفادة
م ــن ت ــأث ـيــر ب ـك ـيــن ع ـل ــى بـيــونــغ
ي ــان ــغ ،ل ـكــن ال ـم ـش ـك ـلــة الـفـعـلـيــة
تـعـلـقــت ب ـعــدم اس ـت ـع ــداد بكين
ل ـم ـســاعــدة غ ـيــرهــا ب ــا مـقــابــل،
مما يعني أن تعاونها يترافق
مع ثمن ّ
معين ،وكان ذلك الثمن
يـ ـقـ ـض ــي ب ـت ـخ ـف ـي ــف الـ ـ ـش ـ ــروط
المطلوبة مــن كــوريــا الشمالية
ع ـبــر إض ـع ــاف م ــواق ــف مجلس
األمن الشاجبة لدرجة أن تخسر
أهميتها ،كذلك نسفت الصين
خـ ـط ــوة م ـج ـلــس األمـ ـ ــن بـعــدمــا
أعلنت كــور يــا الشمالية ّ
نيتها
الـتـخـلــص م ــن قـضـبــان الــوقــود
ً
ُ
الم ِش ّعة في "يونغبيون" ،علما
أن هذه العملية كانت ستقضي
على األدل ــة الـتــي تكشف نوايا
ُ ّ
بيونغ يانغ الحقيقية وتمكن
ك ـ ــوري ـ ــا الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة م ـ ــن ف ـصــل
البلوتونيوم.
وحـ ـ ـي ـ ــن بـ ـ ـ ــدأ إطـ ـ ـ ـ ــار ال ـع ـم ــل

ال ـم ـت ـفــق ع ـل ـيــه ف ــي ع ـ ــام 1994
يتفكك ،أدرك الحكام الصينيون
أن ـه ــم يـسـتـطـيـعــون االس ـت ـفــادة
م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مقابل
إبـ ـق ــاء ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة تحت
ً
ال ـس ـي ـط ــرة ظـ ــاهـ ــريـ ــا ،ح ــاول ــت
إدارة جورج بوش االبن تطبيق
مـبــدأ "األف ـعــال مقابل األفـعــال"،
فـ ـ ــزادت ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـغــذائ ـيــة
الـتــي ّ
قدمتها إلــى بيونغ يانغ
م ـقــابــل ع ــدم تـشـغـيــل مفاعلها
ال ـ ـنـ ــووي ،وع ـن ــدم ــا أع ـل ــن نـقــاد
مـ ــن أم ـ ـثـ ــال جـ ـ ــون ب ــولـ ـت ــون أن
م ـكــافــأة كــوريــا الـشـمــالـيــة على
تـ ـ ـم ـ ـ ّـرده ـ ــا س ـ ُـيـ ـش ـ ّـجـ ـعـ ـه ــا ع ـلــى
مـتــابـعــة سـلــوكـيــاتـهــا الـسـيـئــة،
اعتبر مجلس األمن القومي أن
طــريـقــة تعامله مــع ه ــذا الملف
اخ ـت ـل ـفــت ب ـعــد إشـ ـ ــراك الـصـيــن
في هذه الجهود ،لكن حتى لو
أصـبـحــت الـصـيــن أك ـثــر مــرونــة
في مواقفها ،ترافق استعدادها
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود
الدبلوماسية مع كلفة باهظة.
تخلى كلينتون فــي األ ســا بـيــع
األخيرة من عهده عن العقوبات
المفروضة على الصين بسبب
نشرها للصواريخ مقابل وعد
صـيـنــي بــاالمـتـنــاع عــن تطوير
ه ــذه الـتـكـنــولــوجـيــا ،ثــم عمدت
ال ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـيــة إلـ ــى بيع
تقنيات دقيقة إلى إيران.
ك ــان ــت األوهـ ـ ـ ــام ال ـم ـتــاح ـقــة
التي حملتها وزارة الخارجية
األم ـيــرك ـيــة ع ــن ال ـص ـيــن تشتق
م ــن ق ـ ـ ــراءة خ ــاط ـئ ــة لـلـمـصــالــح
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة :ح ـ ـ ــذر الـ ـمـ ـفـ ـك ــرون
ال ـك ــوري ــون الـجـنــوبـيــون وزارة
ً
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة م ـ ـ ــرارا
حـ ـ ـ ــول وجـ ـ ـ ـ ــود ت ـ ـ ـضـ ـ ــارب ب ـيــن
هوس الصين باستقرار كوريا
الشمالية ورغبتها في استعمال

بـيــونــغ يــانــغ كـحــاجــز لحماية
ن ـف ـس ـه ــا مـ ــن جـ ـه ــة ،وم ـص ــال ــح
الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وك ــوري ــا
الجنوبية من جهة أخرى.
بالعودة إلــى موقف بلينكن
اليوم ،كــان اقتراح التعاون مع
الصين الحتواء كوريا الشمالية
ً
والسيطرة عليها يبدو منطقيا
لو لم ُت ّ
جربه اإلدارات األميركية
السابقة في مناسبات متكررة،
فقد أثبت هذا الطرح فشله في
ك ــل م ــرة مـنــذ عـهــد ري ـغ ــان قبل
أربعة عقود .لم يبدأ التاريخ مع
تنصيب جــو بــايــدن وال تحمل
ً
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة أفـ ـك ــارا أو
ً
أهدافا مسبقة ،وما من معادلة
سـحــر يــة لتحقيق ا ل ـن ـجــاح في
م ـل ــف كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ،لـكــن
االستراتيجيات المعتمدة تكون
ً
محكومة بالفشل أحيانا ،وإذا
ق ــرر الـمـســؤولــون االت ـك ــال على
مبادرات بكين ُ
وح ْسن نواياها،
ستتشجع الصين على خوض
ل ـع ـب ــة م ـ ـ ــزدوج ـ ـ ــة ،مـ ـم ــا ي ـع ـنــي
تأجيج األزمات العابرة لحصد
ال ـم ـكــاســب ،ح ـتــى أن بـكـيــن قد
تستغل مشكلة كوريا الشمالية
لتوسيع الـشــرخ بين واشنطن
وأه ـ ــم حـلـفــائـهــا ف ــي الـمـنـطـقــة:
كوريا الجنوبية واليابان.
* محلل دائم في "معهد
أميركان إنتربرايز" وخبير في
شؤون إيران وتركيا والشرق
ً
األوسط عموما ،ويعطي
ً
دروسا حول صراعات الشرق
األوسط والثقافة واإلرهاب
والقرن اإلفريقي لوحدات
القوات البحرية األميركية.

مخاطر سياسة الهند في ميانمار
●

سودها راماشاندران – دبلومات

بــدأ مسار الهند الشائك فــي ميانمار
ً
يـ ــزداد تـعـقـيــدا ،فـفــي ظــل تـصــاعــد حملة
القمع ا لـتــي أطلقها المجلس العسكري
ـاديــن
فــي مـيــانـمــار ضــد الـنــاشـطـيــن الـمـنـ ُ
بالديمقراطية في األسابيع األخيرة (ق ِتل
أكثر من  300محتج حتى اآلن ،بمن في
ذلــك عـشــرات المراهقين) ،يستمر توافد
الهاربين نحو والية "ميزورام" في شمال
ش ــرق الـهـنــد عـبــر ال ـح ــدود ،مـنـهــم رجــال
شرطة رفضوا االنصياع ألوامر المجلس
العسكري بإطالق النار على الناشطين
المعترضين على االنقالب العسكري الذي
شهده البلد في  1فبراير.
طـلــب الـمـجـلــس الـعـسـكــري م ــن الهند
تــرح ـيــل الـشــرطـيـيــن إل ــى م ـيــان ـمــار ،لكن
الهند لــم تتخذ هــذه الخطوة بعد ،وفي
الوقت نفسه ،أثبتت نيودلهي أن الهاربين
ّ
مرحب بهم،
من ميانمار إلى الهند غير
فأغلقت حدودها وأصبحت قوة "بنادق
آسـ ـ ـ ــام" ش ـب ــه ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي ت ـحــرس
ال ـحــدود بين الهند ومـيــانـمــار فــي حالة
تأهب قصوى ،كذلك كتبت وزراة الداخلية
الهندية رسائل إلى حكومات أربع واليات
في الشمال الشرقي لمطالبتها بالتحقق
م ــن م ــوج ــات ال ـتــدفــق غ ـيــر ال ـشــرعــي من
ميانمار إلى الهند.
ّ
كانت الهند قد تخلت عن سياسة تأييد
ً
حركة الديمقراطية علنا لكسب دعم جنراالت
مـيــانـمــار فــي عمليات مكافحة الـتـمــرد في
ال ـش ـمــال ال ـشــرقــي الـ ـغ ــارق ف ــي ال ـص ــراع ــات،
ً
مـثـلـمــا فـعـلــت ســاب ـقــا ب ـيــن ال ـعــام ـيــن 1988
و 1993لتكثيف تواصلها مــع الـجـنــراالت،
وكـ ــانـ ــت الـ ـهـ ـن ــد تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى دعـ ـ ــم جـيــش
ميانمار لمحاربة المتمردين المعادين لها
والمتمركزين في أدغال ميانمار.

كــذلــك ،لطالما حملت الـهـنــد مـخــاوف
معينة من الوجود الصيني الواسع في
ميانمار ألنــه ينعكس بكل وضــوح على
أمنها ال ـخــاص ،وك ــان ابـتـعــاد الهند عن
ح ـك ــام م ـيــان ـمــار سـ ُـي ـسـ ّـهــل ع ـلــى الـصـيــن
تــوسـيــع ن ـفــوذهــا ،ول ـه ــذا ال ـس ـبــب ،أب ــدت
ن ـي ــودل ـه ــي اسـ ـتـ ـع ــداده ــا ل ـل ـت ــواص ــل مــع
جميع األنظمة في ميانمار ،سواء كانت
ديمقراطية أو عسكرية أو شبه عسكرية،
في العقود األخيرة.
ُي ـف ـت ــرض أن ي ــوض ــع حـ ــذر نـيــودلـهــي
ً
الراهن في هذا السياق تحديدا ،فقد تدعم
الهند إرســاء الديمقراطية في ميانمار،
لكنها حرصت على تجنب إثارة استياء
الـجـنــراالت عبر إص ــدار بـيــانــات النتقاد
فالهند ال تــريــد أن تضعف
تـحــركــاتـهــمَ ،
العالقة التي َبنتها بكل حــذر مــع قــوات
"تاتمادو" في آخر  25سنة ،لكنها ستجد
صعوبة مـتــزايــدة فــي الـحـفــاظ على هذا
التوازن الحذر اليوم.
ال شــك أن ق ــوات "ت ــات ـم ــادو" سـتـ ّ
ـرحــب
بترحيل رجال الشرطة إلى ميانمار ألن
هذه الخطوة ستردع الهاربين اآلخرين
م ــن ح ـم ـلــة ال ـق ـمــع ال ـع ـس ـكــريــة ،ل ـكــن هــذا
ال ـت ـح ــرك ق ــد ي ـت ــراف ــق م ــع ك ـل ـفــة مـعـيـنــة،
إذ ي ـس ـهــل ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة أن تضعف
مــزاعــم الهند حــول اعـتـبــار نفسها دولــة
دي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ح ـتــى أن هـ ــذا ال ــوض ــع قد
يسيء إلى عالقات الهند مع ميانمار على
المستوى الشعبي.
ت ـ ـقـ ــول شـ ــان ـ ـكـ ــاري س ـ ـ ــون ـ ـ ــدارارام ـ ـ ــان،
أستاذة في جامعة "جواهر الل نهرو" في
نيودلهي" :تحمل ميانمار نظرة إيجابية
إلى الهند ،ال سيما في األوساط الشعبية".
ل ـك ــن م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـس ـت ــاء س ـكــان
ميانمار من ترحيل رجال الشرطة أو منع
دخول الهاربين من المجلس العسكري،

ناريندرا مودي
مما يعني أن تخسر الهند الشعبية التي
تتمتع بها في ذلك البلد.
حتى اآلن ،كــا نــت استراتيجية الهند
تقضي بإقامة توازن ّ
معين بين الجيش
والناشطين الديمقراطيين في ميانمار،
لكن البلد يواجه اليوم تحديات وشيكة،
فيشهد الشمال الشرقي اضطرابات كبرى
بسبب سياسة نيودلهي الصارمة تجاه
ً
الهاربين إلى الهند بحثا عن ملجأ آمن
مع أنها تتقاسم معهم االنتماء العرقي
نفسه ،فثمة أربع واليات هندية متاخمة
لميانمار ،وهــي "م ـي ــزورام" و"مــانـيـبــور"
و"ن ــاغ ــاالن ــد" و"أرونـ ــات ـ ـشـ ــال ب ــرادي ــش"،
وت ـخ ـتــرق ال ـج ـمــاعــات ال ـعــرق ـيــة ال ـحــدود
المنفلتة.
أدى االنقالب في ميانمار وحملة القمع
ال ـت ــي أطـلـقـهــا الـمـجـلــس ال ـع ـس ـكــري إلــى
نشوء رد عاطفي قوي في واليــات الهند
الـشـمــالـيــة الـشــرقـيــة ،وأبـ ــدت الـجـمــاعــات
ً
ً
ال ـعــرق ـيــة ه ـن ــاك ت ـعــاط ـفــا ك ـب ـي ــرا م ــع من
يشاركونهم االنتماء العرقي نفسه ،كذلك،
ّ
عبرت منظمات عدة في واليات "ميزورام"
و"مانيبور" و"ناغاالند" عن تضامنها مع

زورامتانغا
المحتجين في ميانمار.
ً
تـ ـج ــاوب ــا مـ ــع م ـش ــاع ــر الـ ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام،
أصدرت حكومة والية "ميزورام" "معايير
التشغيل الداخلي" لحث المسؤولين على
"تسهيل وصــول الالجئين والمهاجرين
من ميانمار نتيجة التطورات السياسية
الحاصلة هناك" ،لكنها عادت وألغت هذا
ال ـق ــرار بـعــد أس ـبــوع بــأمـ ٍـر مــن الحكومة
المركزية.
أدت األوام ــر التي وجهتها نيودلهي
للحكومات فــي الـشـمــال الـشــرقــي لرصد
المهاجرين من ميانمار وترحيلهم إلى
ان ــدالع احتجاجات كبيرة فــي المنطقة،
وكــان تصاعد الــدعــم الشعبي للهاربين
م ــن ال ـم ـج ـلــس ال ـع ـس ـك ــري ف ــي م ـيــان ـمــار
ً
كافيا لدفع حكومة والية "ميزورام" إلى
االعتراض على أوامر الحكومة المركزية.
ف ــي  18م ـ ــارس ،ك ـتــب رئ ـي ــس حـكــومــة
"مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزورام" ،زورام ـ ـتـ ــان ـ ـغـ ــا ،إل ـ ــى رئ ـيــس
الــوزراء الهندي ناريندرا مودي ما يلي:
"ال تستطيع والية "ميزورام" أن تتجاهل
معاناة المواطنين في ميانمار ،وال يمكن
أن تغفل الهند عن هذه األزمة اإلنسانية

الحاصلة أمام أنظارنا في البلد المجاور
لنا".
ً
ً
عقد زورامـتــانـغــا اجتماعا افتراضيا
ً
أيضا مع وزيرة خارجية ميانمار المنفية،
زين مار أونغ ،من حزب "الرابطة الوطنية
ً
من أجل الديمقراطية" الذي حقق انتصارا
ً
ســاحـقــا خــال االنـتـخــابــات الوطنية في
نوفمبر الماضي ،يقال إن قــادة مقيمين
فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،أصـ ـلـ ـه ــم مــن
"ميزورام" ،شاركوا في هذا االجتماع.
قـ ـ ــال أحـ ـ ــد الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن إن الـ ـهـ ـن ــد ال
ت ـس ـت ـط ـيــع ت ـج ــاه ــل م ـ ـ ــزاج الـ ـ ـ ــرأي ال ـع ــام
فــي الـشـمــال الـشــرقــي وش ــدد عـلــى حجم
االس ـت ـي ــاء ال ـس ــائ ــد ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة .يــزيــد
احـتـمــال أن تـتــوســع الـمـشــاعــر المعادية
للهند فــي ا ل ــوال ي ــات الشمالية الشرقية
خالل األسابيع أو األشهر المقبلة بحسب
رأيه.
واجهت الهند منذ استقاللها في عام
 1947عشرات حركات التمرد االنفصالية
وال ــداعـ ـم ــة لــاس ـت ـقــال ف ــي مـقــاطـعــاتـهــا
الشمالية الـشــرقـيــة ال ــوع ــرة ،ول ــم تنجح
الهند في كبح تلك االضطرابات بدرجة
معينة إال بعد عقود من عمليات مكافحة
ال ـت ـمــرد الـصـعـبــة وال ـم ـح ــادث ــات الـشــاقــة
والمبادرات التنموية.
تشتق حركات التمرد هذه من اختالف
هــويــات الـسـكــان وشـعــورهــم الـطــاغــي بــأن
دولة الهند "األساسية" ُت ّ
همشهم ،ويشعر
س ـكــان ال ــوالي ــات الـشـمــالـيــة الـشــرقـيــة بــأن
المسؤولين فــي الــدولــة الهندية ،أو حتى
معظم الهنود اآلخرين ،ال يفهمونهم أو ال
يتعاطفون مع وضعهم ومعاناتهم.
مــن الـمـتــوقــع أن تـتــأجــج ه ــذه المشاعر
اآلن ألن الحكومة الهندية تعطي األولوية
لمخاوفها االستراتيجية أكثر مما تهتم
بمعاناة سكان الشمال الشرقي ومشاعرهم.

ت ـ ـ ـ ــزداد ال ـ ـيـ ــوم أع ـ ـ ـ ــداد مـ ــن ي ـط ــال ـب ــون
الهند بتوسيع دعمها للديمقراطية في
ميانمار ،وتـقــول ســونــدارارامــان" :يجب
أن ّ
تعبر الهند عن موقفها الداعم إلعادة
"الرابطة الوطنية من أجل
إحياء حكومة ُ َ
المنتخبة بــأسـلــوب أكثر
الــديـمـقــراطـيــة
ً
وضوحا".
قد تتركز القرارات المرتبطة بالسياسة
الخارجية في نيودلهي ،لكن افتتاحية
نشرتها صحيفة "إنديان إكسبرس" تذكر
أن التطورات األخيرة تشدد على ضرورة
أن تسمع وزارة الخارجية الهندية أصوات
سكان الواليات الحدودية.
ذكـ ـ ـ ــرت تـ ـل ــك االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة ب ــأس ـل ــوب
تحذيري" :تكثر المسائل التي أصبحت
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـح ــك ف ـ ــي مـ ـي ــانـ ـم ــار بــال ـن ـس ـبــة
إلـ ــى ال ـه ـن ــد ،ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن األم ـن ــي
واالستراتيجي ،لكن ال يمكن أن تتوقع
ً
نيودلهي نجاح سياسة "التوجه شرقا"
ف ــي ك ـس ــب ال ــزخ ــم ال ـم ـط ـل ــوب إذا كــانــت
تتردد في مراعاة مشاعر سكان الواليات
الشمالية الشرقية .إذا لم يتحسن الوضع
ف ــي م ـيــان ـمــار ،فـقــد تـصــل األح ـ ــداث الـتــي
تشهدها "ميزورام" اليوم إلى "مانيبور"
ً
والواليات األخرى أيضا".
بدأت الهند تتقرب من الجنراالت خالل
التسعينيات لضمان التعاون مع جيش
ميانمار في معركتها ضد حركات التمرد
في الشمال الشرقي ،لكنذلك التعاون قد
ّ
يكلفها الكثير اليوم ،وقد تؤدي محاوالت
ن ـيــودل ـهــي اس ـت ــرض ــاء قـ ــوات "ت ــات ـم ــادو"
ّ
المسلحة في األشهر األخيرة إلى اندالع
احتجاجات غاضبة أو حتى فتح المجال
أمام نشوء حركات تمرد معادية للهند في
الشمال الشرقي.
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دوليات

بايدن يأمر بسحب قوات ومعدات من الخليج
• واشنطن تشكل «فريق النمر» لوضع خيارات لدعم السعودية • طلعات أميركية فوق شرق المتوسط
رغم أن الغموض ال يزال
أوضح سمة لسياسات الرئيس
جو بايدن تجاه منطقة
الشرق األوسط ،بدأت
مؤشرات طفيفة تظهر حول
مخططات اإلدارة الجديدة،
ومن ضمنها المعلومات حول
بدء سحب قوات من المنطقة،
ودراسة خيارات مبتكرة لدعم
حلفاء أميركا.

ليندركينغ ينهي
جولته ...والرياض
تعلن التصدي
لصاروخ من اليمن

أفــادت صحيفة "وول ستريت
ج ــورن ــال" األم ـيــرك ـيــة ،فــي تقرير
ن ـ ـشـ ــرتـ ــه أمـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ـ ــأن ال ــرئـ ـي ــس
األمـيــركــي جــو بــايــدن أم ــر وزارة
الدفاع (البنتاغون) بالبدء بسحب
بـ ـع ــض الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـت ــي ن ـشــرت ـهــا
واشـ ـنـ ـط ــن ف ــي م ـن ـط ـقــة الـخـلـيــج
وخاصة في السعودية.
وذك ــرت الصحيفة ،فــي تقرير
ح ـصــري ،أن ال ــوالي ــات المتحدة
سحبت من الخليج ،بخطوات لم
يتم الكشف عنها حتى اآلن ،ثالث
بطاريات على األقل من منظومات
"بــاتــريــوت" الـصــاروخـيــة للدفاع
ال ـجــوي ،مـشـيــرة إل ــى أن إحــداهــا
كــانــت مـنـتـشــرة خ ــال الـسـنــوات
األخيرة في قاعدة األمير سلطان
الجوية بالسعودية ،بهدف حماية
ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ال ـم ــوج ــودة
هناك.
ونـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـف ـ ــة ع ــن
مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن
بعض الـقــدرات ،بما فيها حاملة
الطائرات "أيزنهاور" (التي تتوجه
إلى المنطقة حاليا) ومنظومات
ُ
رصـ ــد واسـ ـتـ ـط ــاع ،ت ـس ـحــب مــن
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط بـ ـه ــدف تـلـبـيــة
احتياجات واشـنـطــن العسكرية
فـ ــي م ـن ــاط ــق أخ ـ ـ ــرى ،مـضـيـفـيــن
أن خـ ـي ــارات إض ــاف ـي ــة لـتـقـلـيــص
التواجد العسكري األميركي في
المنطقة قيد الدراسة حاليا ،وأكد
الـمـســؤولــون أن م ـب ــادرة طرحت
لسحب منظومة "ثاد" الصاروخية
للدفاع الجوي من المنطقة ،لكنها
ال تزال منتشرة هناك حتى اآلن.
وأف ـ ــادت ب ــأن ه ــذه ال ـخ ـطــوات
تمهد طريقا لسحب بضعة آالف
مــن العسكريين األميركيين من
ال ـشــرق األوسـ ــط فــي المستقبل،
مشيرة إلى أن التواجد العسكري
األميركي في المنطقة يقدر حاليا
بنحو  50ألــف عـسـكــري ،مقارنة
بـ 90ألفا على ذروة التصعيد بين
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وإي ـ ــران قبل
عامين في عهد الرئيس السابق
دونالد ترامب.
وذكــر المسؤولون للصحيفة
أن "البنتاغون" ،على خلفية هذه
التقليصات ،خصص فريقا من
الـخـبــراء اطـلــق عليه اســم "فــريــق
الـ ـنـ ـم ــر" ،يـ ـ ــدرس خ ـ ـيـ ــارات لــدعــم
السعودية ا لـتــي تتعرض حاليا
ل ـه ـج ـمــات م ـك ـث ـفــة م ــن ج ـمــاعــات
تـعــد مــرتـبـطــة ب ــإي ــران فــي اليمن
والعراق ،في مقدمتها الحوثيون،
موضحين أن الفكرة تكمن في نقل
العبء الرئيسي لحماية أراضي
المملكة من واشنطن إلى الرياض.
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـفــة إلـ ــى أن

جنود أميركيون خالل مناورات تضمنت تدريبات بالمروحيات في منطقة العمليات ضد تنظيم «داعش»
الخطوات التي يدرسها الخبراء
ف ــي "ال ـب ـن ـت ــاغ ــون" ت ـض ــم ت ــزوي ــد
السعودية ببعض أنواع األسلحة
الدفاعية ،منها منظومات خاصة
ب ــاع ـت ــراض الـ ـص ــواري ــخ ،إضــافــة
إل ـ ــى ت ــوس ـي ــع ت ـ ـبـ ــادل ال ـب ـي ــان ــات
االستخباراتية وبرامج التدريب
وب ــرام ــج ال ـت ـبــادل بـيــن عسكريي
البلدين.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـس ــؤول ــون إن ه ــذه
التقليصات تأتي ضمن المرحلة
الـمـبـكــرة مــن ح ــراك إدارة بــايــدن
لـخـفــض ال ـتــواجــد األم ـيــركــي في
الشرق األوسط ،مؤكدين أن بعض
المعدات التي سيتم سحبها من
المنطقة منها طائرات استطالع
مـ ـسـ ـي ــرة ومـ ـنـ ـظ ــوم ــات مـ ـض ــادة
للصواريخ ،قد يعاد نشرها في
مناطق أخ ــرى ،فــي إج ــراء موجه
ضد الذين يعتبرهم المسؤولون
فـ ــي ال ـب ـن ـت ــاغ ــون كـ ـب ــار خ ـصــوم
الــواليــات المتحدة على مستوى
العالم ،بمن فيهم الصين وروسيا.

دفعة دبلوماسية
ب ـ ـ ـم ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،وب ـ ـعـ ــد ن ـحــو
 10أي ـ ــام م ــن إط ـ ــاق ال ـس ـعــوديــة
مـ ـ ـب ـ ــادرة س ـ ــام مـ ــن أج ـ ــل إن ـه ــاء
األزمــة اليمنية ،أكــدت الخارجية
األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي ب ـي ــان أم ـ ــس ،أن
اللقاء ات التي أجــراهــا المبعوث
األم ـي ــرك ــي ت ـيــم ل ـي ـنــدرك ـي ـنــغ فــي

ال ــري ــاض ،مــع ك ـبــار الـمـســؤولـيــن
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ـي ـ ــن وال ـ ـي ـ ـم ـ ـن ـ ـي ـ ـيـ ــن،
بالتنسيق مــع المبعوث األممي
الخاص مارتين غريفيث ،كانت
مثمرة جدا.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ف ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان ،أن
ليندركينغ عــاد أمــس من رحلته
إلـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة وع ـ ـمـ ــان ،حـيــث
عقد اجتماعات مثمرة مــع كبار
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ،مـ ــؤكـ ــدة ض ـ ــرورة
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى وقـ ــف إط ـ ــاق نــار
ش ــام ــل وح ـ ــل لـ ــأزمـ ــة ال ـي ـم ـن ـيــة،
وأضــافــت أن كــا مــن ليندركينغ
وغـ ــريـ ـف ـ ـي ــث ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــان ال ـع ـم ــل
ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فـ ــي الـ ـت ــوص ــل إل ــى
وق ــف ن ــار وم ـحــادثــات سياسية
شاملة واتـفــاق ســام دائ ــم يلبي
احتياجات اليمنيين كافة.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـ ـ ـ ــأن م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــات
المبعوث األميركي الخاص ركزت
على الجهود المبذولة لمعالجة
األزم ــة اإلنـســانـيــة واالقـتـصــاديــة
في اليمن ،ورحبت بإعالن المملكة
الثالثاء الماضي تقديم أكثر من
 422مليون دوالر لدعم منتجات
الوقود في اليمن.
يــذكــر أن الـمـبـعــوث األمـيــركــي
إلى اليمن كان بدأ قبل أيام جولة
خليجية هي الثالثة له في أقل من
شهرين منذ تعيينه ،وتصدرت
المبادرة السعودية نقاشات تلك

ال ـجــولــة ال ـت ــي بـ ــدأت م ــن مسقط
وش ـ ـهـ ــدت ل ـ ـقـ ــاءات مـ ـتـ ـع ــددة مــع
الحكومة اليمنية في الرياض.

ضغوطات
وتزامن الحراك الدبلوماسي،
ال ـ ــذي تــدف ـعــه ال ــري ــاض م ــن أجــل
إح ــداث اخ ـتــراق سياسي يسمح
بإنهاء األزم ــة ،مــع تأكيد مصدر
يمني مسؤول ،مساء أمس األول،
أن هناك ضغوطات دولية كبيرة،
على أط ــراف ال ـصــراع فــي اليمن،
للوصول إلى تسوية شاملة لوقف
إطالق النار في البالد التي دخلت
عامها السابع في الحرب.
وقال المصدر السياسي" :حتى
اآلن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق
بين الطرفين ،الحكومة الشرعية
وجماعة الـحــوثــي ،لوقف إطــاق
النار بشكل شامل" ،مضيفا" :رغم
ذلك هناك ضغوطات دولية كبيرة
لــوقــف إط ــاق ال ـنــار خ ــال شهر،
ومــن ثــم الــذهــاب إلــى مفاوضات
سياسية شاملة إلنهاء الحرب".
وب ـ ـح ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ،ف ـ ــإن
سلطنة عمان تشكل ضغطا على
الحوثيين إلــى حد مــا ،الفتا إلى
أنها "دعمت المبادرة السعودية
بقوة ووضعت الحوثيين بموقف
م ـح ــرج ق ــد يـقـنـعـهــم بــال ـمــواف ـقــة
عـلــى إي ـقــاف إط ــاق ال ـن ــار" ،وأكــد
أن هناك بــوادر أمل كبيرة لوقف

لبنان :إيجابية تحيط «حكومة الـ »24
تسريب فيديو للراعي« :حزب الله» يجبرنا على الحرب
•

بيروت  -ةديرجلا

•

تتجه األنظار نحو القصر الجمهوري اللبناني
و"بيت الوسط" ،مقر رئيس الحكومة المكلف سعد
ال ـح ــري ــري ،تــرق ـبــا إلش ـ ــارات أو م ــواق ــف ق ــد تـصــدر
عنهما بشأن التأليف الحكومي سلبا أو إيجابا،
بالتوازي مع تصريحات األمين العام لـ"حزب الله"
حسن نصرالله أمس األول ،والتي تحدث فيها عن
دفــع قــوي في اتجاه التأليف ،وجهود كثيفة تبذل
في هذا المجال.
وغــداة لقاء بعيد عن اإلعــام بين عــون والمدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،القادم من
باريس محمال برسائل فرنسية ،أشارت معلومات
جديدة الى أنرئيس الجمهوريةميشال عون رحب
بتوسيع التشكيلة ال ــى  24وزي ــرا كـفـكــرة ،قـبــل أن
يطرحها رئـيــس مجلس الـنــواب نبيه بــري عندما
أطلعه عليها رئيسالحزب التقدمي االشتراكيوليد
ً
متوسطا وزيري الصحة اللبناني والعراقي في قصر بعبدا أمس (داالتي ونهرا)
عون
جنبالط في لقائهما األخير.
ولفتت أوســاط قصر بعبدا إلــى أن عــون ال يزال
ينتظر ما ينقص هذه الفكرة من مكمالت ،مضيفة أن بين دول المشرق العربي ،الــذي لطالما سعى إلى الـشـعـبــي ف ــي ب ـكــركــي ،وش ــن ال ــراع ــي ف ــي المكالمة
"الحديث عن مبادرة كاملة ومتكاملة لم تصل إليها تحقيقها سابقا قبل الـحــروب التي شهدتها دول هجوما حادا على الحزب ،واتهمه فيه باالستئثار
المشاورات الجارية ،وما زالت مجرد أفكار مشتتة ال ـم ـن ـط ـقــة" ،آم ــا "أن ي ـك ــون ال ـت ـع ــاون االق ـت ـصــادي بقرار الحرب والسالم في البالد.
اإلنـســانــي بين وزارت ــي الصحة اللبنانية والنفط
وقــال الــراعــي ،مخاطبا "حــزب الـلــه"" ،لـمــاذا تقف
لم ترق الى مرتبة المبادرة".
أما رئيس البرلمان نبيه بــري ،الــذي أصبح عراب ال ـع ــراق ـي ــة ،ب ــداي ــة ل ـت ـعــاون ط ــوي ــل األمـ ــد يـفـعــل في ضــد الـحـيــاد ،هــل تــريــد إج ـبــاري عـلــى الــذهــاب إلــى
ُ
التسوية ،بعد أن فهم أنــه تمكن من إقناع نصرالله المستقبل القريب لما فيه مصلحة البلدين".
الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟" ،متابعا:
وبالتزامن مع استمرار مشكلة التأليف ،تواصل "هــل تــأخــذ بــرأيــي حين تـقــوم بــالـحــرب؟ هــل تطلب
بالتراجع عن الحكومة التكنوسياسية ،فقد استمر في
التحذير من االنهيار ،وقال خالل استقباله وفدا عراقيا ،امس ،الحديث عن الملف البحري اللبناني ـ ـ السوري موافقتي للذهاب إلى سورية والعراق واليمن؟ هل
برئاسة وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي ،بعد المعلومات عن قضم سورية  750كلم مربع من تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسالم مع
إن "لبنان مهدد باالنهيار إذا بقي الوضع على ما هو مياه الحدود البحرية اللبنانية في عقد للتنقيب عن إسرائيل؟ علما أن الدستور يقول إن إعالن الحرب
عليه من دون حكومة ،إذ ال يمكن الوصول الى شاطئ النفط وقعته مع شركة روسية.
والسالم يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة".
ودعا رئيس حزب القوات اللبنانيةسمير جعجع
وأضاف رأس الكنيسة المارونية ،في مخاطبته
األمان دون سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها في
منع سقوط لبنان" ،مضيفا" :ما يصيب لبنان ويهدده إلى تحييد هذه األزمة عن الموقف من نظام الرئيس "حــزب الله"" ،ما أقــوم به أنا هو في مصلحتك ،أما
هو نفسه ما يصيب العراق ويهدده ،السيما المخاطر بشار األس ــد ،وحــث السلطات على "تكليف مكتب أن ــت فــا تــراعــي مصلحتي وال مـصـلـحــة شـعـبــك"،
المتأتية من الفساد واإلرهاب الذي يستهدف الوحدة محاماة وإرسال إنذار إلى الشركة الروسية ،إلبالغها مؤكدا أن أناسا من "حزب الله يأتون إلي ويقولون:
أن البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية ،ه ــذا ال ـس ــاح ض ــدن ــا ،ل ــم نـعــد نـسـتـطـيــع الـتـحـمــل"،
الوطنية في البلدين".
وكان التميمي زار في وقت سابق الرئيس عون ،وذلك تعد على أراضينا".
وأضــاف" :هــؤالء جوعى مثل بقية اللبنانيين ،ولم
وغداة زيارة إيرانية لبكركي ،سرب مقطع فيديو يعد باستطاعتهم تحمل الحروب".
الــذي أعــرب عن تقديره لجهود الحكومة العراقية
وموافقتها على طلب لبنان تزويده بالنفط الخام من مكالمة على تطبيق "زووم" للبطريرك الماروني
وختم" :لـمــاذا تريد يا حــزب الله أن توافق على
الكاردينال بطرس الراعي مع لبنانيين في المهجر ،الحياد الذي فيه خالص لبنان ،وال تأخذ رأيي في
مقابل الخدمات الطبية.
وق ــال ع ــون" :آم ــل ال ـتــوصــل إل ــى س ــوق مشتركة يـعــود تــاريـخــه ال ــى فـبــرايــر ال ـمــاضــي ،بـعــد السبت الذهاب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان".

إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار ق ــري ـب ــا "قـ ــد ت ـكــون
هــدنــة أول ـي ــة مــؤق ـتــة تـبـيــن مــدى
التزام األطــراف المتصارعة بها،
واخ ـت ـبــار جــديـتـهــم فــي الـتــوصــل
إلى حل سياسي".

إحباط وادعاء
في هذه األثناء ،أكد "التحالف"
أنــه دمــر صــاروخــا بالستيا على
منصة إطالقه في اليمن ،مضيفا
أن الصاروخ كان يجهز لإلطالق
ص ــوب مـحــافـظــة مـ ــأرب اليمنية
الغنية بالغاز.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ادعـ ـ ــت جـمــاعــة
"أنـصــار الـلــه" الحوثية تنفيذها
هجوما جديدا بواسطة  4طائرات
مسيرة على ما وصفته بـ"مواقع
حساسة ومهمة" في الرياض.
جاء ذلك ،في وقت أفاد مصدر
عـسـكــري ب ــأن مـقــاتـلــي الـجـمــاعــة
ال ـم ـت ـمــردة ال ـمــدعــومــة م ــن إي ــران
تمكنوا إثــر هجمات مكثفة على
القوات الموالية لحكومة الرئيس
عبدربه منصور هادي في جبهة
ال ـ ـك ـ ـسـ ــارة شـ ـم ــال غ ــرب ــي مـ ــأرب
م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى دش الـحـقــن
وغــال ـب ـيــة إي ـ ــدات ال ـ ــراء وال ـح ـمــم
الثالث الحمراء والصيد والذياب،
الفتا إلى تقدم الميليشيات إلى
م ـن ـط ـقــة ال ـ ـسـ ــويـ ــداء الـ ـت ــي تـضــم
أحد أكبر مخيمات النازحين في
المحافظة النفطية.

إل ــى ذل ــك ،ن ـفــذت المجموعة
الـ ـ ـض ـ ــارب ـ ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـح ــام ـل ــة
ال ـط ــائ ــرات األم ـيــرك ـيــة "دواي ـ ــت
أيــزن ـهــاور" طلعات جــويــة فوق
شرق المتوسط.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــة
األميركية ،أمس األول ،أن تحرك
المجموعة الضاربة الثانية في
األسطول السادس ،يظهر مرونة
قوات الواليات المتحدة البحرية
(المارينز) وقدرتها على إجراء
العمليات كلما وحيثما كان ذلك
ً
ضروريا.
وأك ــدت البحرية أنـهــا قــادرة
عـلــى تــوفـيــر مـجـمــوعــة واسـعــة
من الخيارات للواليات المتحدة
وحلفائها ،لردع ما وصفته بأي
اعتداء أو تعطيل لألمن البحري
واالستقرار اإلقليمي.
ووس ــط تــزايــد ال ـتــوتــرات مع
إي ـ ــران وم ــوق ــف إدارة الــرئـيــس
جــو بــايــدن مــن الـمـلــف الـنــووي
وتحذيرات متبادلة من انزالقها
إل ــى تـصـعـيــد ع ـس ـكــري ،أعلنت
ال ـب ـح ــري ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،فـ ــي 21
مــارس الماضي ،بــدء مـنــاورات
بـ ـح ــري ــة واس ـ ـع ـ ــة إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
بلجيكا وفرنسا والـيــابــان ،في
م ـن ـط ـقــة ب ـح ــر ال ـ ـعـ ــرب وخ ـل ـيــج
عمان.
(واشنطن ،الرياض  -وكاالت)

الكونغو تدعو دول «أزمة النهضة»
الستئناف المفاوضات المتعثرة
رئيس الوزراء المصري يترأس «األعلى» للموانئ بعد أزمة القناة
ســد النهضة مطلع يــولـيــو الـمـقـبــل ،مع
• القاهرة -حسن حافظ
في خطوة لكسر الجمود المزمن في
ملف مفاوضات سد النهضة اإلثيوبي
المستمر ألكثر من أربعة أشهر ،يجتمع
وزراء الـ ـخ ــارجـ ـي ــة والـ ـ ـ ـ ــري ف ـ ــي م ـصــر
والسودان في عاصمة جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،بداية من غد السبت ولمدة
ثالثة أيام ،في محاولة من جانب الرئيس
ال ـك ــون ـغ ــول ــي فـيـلـيـكــس تـشـيـسـيـكـيــدي،
لقيادة وساطة إفريقية إلنقاذ الملف الذي
يقترب من لحظة "الال عودة" مع تصاعد
التوتر بين القاهرة والخرطوم من جهة
وأديس أبابا من جهة أخرى.
وأع ـل ـن ــت ال ــرئ ــاس ــة ال ـكــون ـغــول ـيــة نبأ
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات وال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة ل ـ ـهـ ــا ،إال أن
ال ـ ــدول ال ـث ــاث الـمـعـنـيــة بــالـمـفــاوضــات
ل ــم تـعـلــن رسـمـيــا قـبــولـهــا أو اع ـتــذارهــا
ع ـ ــن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات حـ ـت ــى عـ ـص ــر أم ــس
الخميس ،والتي ستكون حــال إتمامها
أول اجتماعات مباشرة بين وزراء الدول
ال ـثــاث عـلــى طــاولــة م ـفــاوضــات واح ــدة
منذ أكثر من عام ،بسبب تداعيات تفشي
ف ـيــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ،ال ــذي أدى
إلى سلسلة من االجتماعات عبر تقنية
الفيديو كونفرانس.
ول ــم يـتـضــح ب ـعــد م ــا إذا ك ــان ج ــدول
األعـمــال سيتضمن المقترح السوداني
والـ ـ ـ ــذي تـ ــؤيـ ــده مـ ـص ــر ،ب ـت ـك ــوي ــن لـجـنــة
وساطة رباعية تضم الواليات المتحدة
األمـيــركـيــة واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي إضــافــة
إل ــى االت ـح ــاد اإلف ــري ـق ــي ،وه ــو الـمـقـتــرح
ال ـم ــرف ــوض إث ـي ــوب ـ ًـي ــا ،أم أن االج ـت ـمــاع
سيقتصر على مناقشة القضايا الخالفية
ال ـتــي أدت إل ــى فـشــل ج ــوالت الـتـفــاوض
السابقة.
اجتماعات األسبوع المقبل تأتي في
لحظة مفترق طرق ،إذ يتبقى من الوقت
ن ـحــو  12أس ـبــوعــا ق ـبــل أن ت ـب ــدأ أدي ــس
أبــابــا فــي عملية ال ـمــلء الـثــانــي لبحيرة

بداية ذروة موسم األمطار ،وهي خطوة
اع ـتــرضــت عـلـيـهــا ال ـق ــاه ــرة وال ـخــرطــوم
رسـمـيــا ،ورفـضـتــا سـيــاســة ف ــرض األمــر
الواقع ،وطالبتا بتوقيع اتفاقية ملزمة
ونهائية قبل بدء الملء الثاني ،وهو ما
ترفضه إثيوبيا بدورها.
وشـهــدت األي ــام األخـيــرة تصاعدا في
حـ ــدة ال ـت ـص ــري ـح ــات ،إذ حـ ــذر الــرئ ـيــس
المصري عبدالفتاح السيسي ،الثالثاء
الماضي ،مــن المساس بحصص مصر
الـمــائـيــة ول ــوح بــالـخـيــار الـعـسـكــري في
ت ـصــريــح ن ـ ــادر م ــن ال ـق ــاه ــرة حـ ــال فشل
ال ـم ـســار ال ـت ـف ــاوض ــي ،بـيـنـمــا ش ــن كـبــار
الـمـســؤولـيــن ال ـســودان ـي ـيــن هـجــومــا في
اآلونة األخيرة على السد اإلثيوبي الذي
يهدد بغرق نحو  20مليون سوداني.
فــي سـيــاق منفصل ،وبينما تحدثت
الـ ـغ ــاردي ــان ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ع ــن تـحــركــات
إسرائيلية إلع ــادة النظر فــي حفر قناة
بـيــن خـلـيــج الـعـقـبــة وال ـب ـحــر الـمـتــوســط
تكون موازية لقناة السويس بعد تعطل
المالحة في األخيرة لمدة أسبوع ،ترأس
رئيس مجلس الوزراء المصري ،مصطفى
م ــدب ــول ــي ،االجـ ـتـ ـم ــاع األول لـلـمـجـلــس
األعلى للموانئ ،أمس الخميس ،في إطار
"استراتيجية الدولة لتحويل مصر لمركز
ثقل في مجال التجارة العالمية".
وق ــال مــدبــولــي إنــه على الــرغــم مــن أن
أزم ـ ــة الـسـفـيـنــة ال ـجــان ـحــة ال ـت ــي أغـلـقــت
م ـجــرى ال ـق ـنــاة لـنـحــو أس ـب ــوع "ك ــان لها
بعض التداعيات السلبية ،لكنها سلطت
الـ ـض ــوء ع ـل ــى أه ـم ـي ــة م ــا ت ـق ــدم ــه مـصــر
ل ـل ـت ـجــارة ال ـعــال ـم ـيــة" ،كــاش ـفــا ع ــن خطة
م ـت ـكــام ـلــة ل ـت ـطــويــر م ـن ـظــومــة ال ـم ــوان ــئ
الـمـصــريــة ،وإن ـش ــاء أخ ــرى جــديــدة ذات
معايير عالمية تمتاز بقدرتها على جذب
أكبر حجم ممكن من التجارة العالمية،
و تـحــو يــل مصر لمركز عالمي للتجارة
واللوجستيات.

سلة أخبار
الكاظمي :العراق لن يكون
منطلقًا لمهاجمة السعودية

قبيل مغادرته السعودية بعد
زيارة استمرت يومين التقى
خاللها ولي العهد األمير
محمد بن سلمان ،شدد رئيس
الوزراء العراقي مصطفى
ّ
الكاظمي على أن بالده لن
تصبح نقطة انطالق ألي
هجوم على المملكة ،وذلك
بعد تبني جماعات عراقية
هجمات صاروخية على
ً
الرياض انطالقا من االراضي
العراقية .وأمس بحث وزير
ّ
الخارجية السعودي األمير
فيصل بن فرحان مع نظيره
العراقي فؤاد حسين التعاون
بين بغداد والرياض في
ّ
القوية
"ضوء توافر اإلرادة
ّ
والجادة لدى كال البلدين
لتعزيز أطر التنسيق بينهما".
واختتم الوفد العراقي زيارته
بأداء مناسك العمرة.

تفجير يستهدف
ً
رتال للتحالف ببغداد

أفاد مصدر عسكري عراقي
بأن عبوة ناسفة انفجرت
مستهدفة رتل شاحنات تحمل
معدات لوجستية لقوات
التحالف الدولي ضد "داعش"،
غربي بغداد ،دون وقوع
إصابات أمس.
وقال ضابط برتبة مالزم
أول في الجيش إن "عبوة
ناسفة كانت مزروعة على
جانب الطريق السريع في
قضاء أبوغريب ،غربي
بغداد ،انفجرت لدى مرور
رتل شاحنات مدنية تحمل
معدات لوجستية تابعة
لقوات التحالف" الذي تقوده
الواليات المتحدة.

رئيس الوزراء اليوناني
يعيد فتح سفارة طرابلس

أعلنت الحكومة اليونانية،
أمس ،أن رئيس الوزراء
كيرياكوس ميتسوتاكيس
سيزور ليبيا الثالثاء
المقبل ،ويعيد فتح السفارة
اليونانية المغلقة منذ ستة
أعوام في طرابلس .وقالت
المتحدثة باسم الحكومة
أريستوتيليا بيلوني إن
ميتسوتاكيس سيتوجه إلى
طرابلس لـ"تطبيع وإعادة
العالقات الدبلوماسية" ،بعد
أن انقطعت اثر إبرام حكومة
"الوفاق" ،التي انتهت واليتها،
اتفاقية بحرية ودفاعية مع
تركيا.

عباس يرفض الرد
على مكالمة بلينكن

أفاد محرر الشؤون
الفلسطينية بهيئة البث
اإلسرائيلية "كان" غال بيرغر،
أمس ،بأن الرئيس محمود
عباس رفض الرد على مكالمة
هاتفية من وزير الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن قبل
نحو شهر ونصف.
وكان تبرير الرئيس
الفلسطيني أنه ،بحسب
البروتوكوالت الدولية
المتعارف عليها ،على الرئيس
األميركي جو بايدن أن يتصل
به ،وليس وزير خارجيته.

ةديرجلا
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«الصحة العالمية» تنتقد بطء حملة التلقيح في أوروبا
• المعارضة الفرنسية تهاجم توسيع «الحظر» • الرئيس األلماني يتلقى جرعة «أسترازينيكا»
في أوضح انتقاد منها للقارة
العجوز التي بات العديد منها
تحت وطأة الموجة الثالثة من
انتشار جائحة «كورونا» ،أعلنت
منظمة الصحة العالمية ،أن
حمالت التطعيم البطيئة في
العديد من الدول األوروبية
تتسبب في إطالة أمد
الجائحة ،مما يضع المؤسسات
االستشفائية تحت وطأة
ضغوط كبرى.

ب ـي ـن ـم ــا ت ـ ـسـ ــارع دول ال ـع ــال ــم
الحتواء الموجة الوبائية الثالثة
م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا المستجد،
انتقدت منظمة الصحة العالمية،
أمس ،البطء «غير المقبول» لحملة
التلقيح ضد الفيروس في أوروبا
الـتــي تــواجــه وضـعــا وبــائـيــا يعد
«األك ـثــر إث ــارة» للقلق منذ أشهر،
فــي حـيــن اض ـطــرت فــرنـســا ودول
أوروبـيــة أخــرى إلــى فــرض تدابير
صارمة بمناسبة عيد الفصح.
وج ــاء فــي بـيــان لمدير منظمة
الصحة العالمية في أوروبا هانس
كلوغه« :الوضع اإلقليمي حاليا هو
األكثر إثــارة للقلق الــذي شهدناه
منذ عدة أشهر».
ففي منطقة أوروبا التي تشمل
في منظمة الصحة العالمية نحو
 50دول ـ ـ ــة ،بـيـنـهــا روسـ ـي ــا وع ــدة
دول مــن آسـيــا الــوس ـطــى ،تـجــاوز
ع ــدد ال ــوف ـي ــات  24أل ـفــا األس ـبــوع
ال ـمــاضــي ،ويـقـتــرب «ســري ـعــا» من
عتبة المليون ،حسب المنظمة.
واع ـت ـب ــر ك ـلــوغــه أن «ال ــوت ـي ــرة
ال ـب ـط ـي ـئ ــة ل ـل ـت ـل ـق ـيــح ت ـط ـي ــل أم ــد
الوباء» ،مشددا على أن «اللقاحات
ه ــي أف ـضــل وسـيـلــة ل ـل ـخــروج من
الـجــائـحــة» .وأض ــاف« :لـكــن إعطاء
هــذه اللقاحات يجري ببطء غير
مقبول» ،داعيا أوروبا إلى «تسريع
ال ـع ـم ـل ـي ــة ،ع ـب ــر ت ـع ــزي ــز اإلنـ ـت ــاج
وخ ـف ــض ال ـع ــراق ـي ــل أمـ ـ ــام إع ـط ــاء
اللقاحات وعبر استخدام كل جرعة
لدينا في المخزون».

السويد تؤخر
ّ
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أخـ ــرت الـســويــد
الـ ـم ــوع ــد ال ـم ـس ـت ـه ــدف ال ـم ـبــدئــي
لالنتهاء مــن تلقيح كــل البالغين
في النصف األول من العام الحالي.
وقالت وزيرة الشؤون االجتماعية
لينا هالينغرن أمس ،إنه «ببساطة
ال يــوجــد مــا يكفي مــن الـجــرعــات
للوصول للهدف».
وأض ــاف ــت أن الـخـطــة الـجــديــدة
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ه ـ ـ ـ ــي ت ـ ـط ـ ـع ـ ـيـ ــم ك ــل
األش ـخ ــاص ف ــوق الـثـمــانـيــة عشر
ً
عــامــا المعرضين للخطر قبل 15
أغسطس ولكل األشخاص فوق 65
ً
عاما بحلول  16مايو.
غير أنــه مــن الممكن أن يرسل
مـصـنـعــو ال ـل ـق ــاح ــات ال ـم ــزي ــد من
الجرعات قبل تلك الفترة.

لوبن تدعو ماكرون
إلى االستعانة
بلقاحات روسيا
والصين

ماكرون
وفي محاولة الحتواء الموجة
ال ــوب ــائ ـي ــة ال ـثــال ـثــة ال ـت ــي تـجـتــاح
ف ــرنـ ـس ــا ،ح ـي ــث ي ـس ـج ــل ال ــوض ــع
ً
الوبائي تدهورا منذ أسابيع ،مما
أدى إلى تخطي أعــداد المصابين

دوليات
سلة أخبار
ّ
موسكو :تحركاتنا قرب ً
أوكرانيا ال تشكل تهديدا

أعلنت روسيا ،أمس ،أن
تحركات قواتها ومعداتها
العسكرية في الفترة
األخيرة قرب الحدود مع
أوكرانيا تهدف إلى ضمان
أمن روسيا وال تشكل أي
تهديد.
واتهم القائد العام للقوات
المسلحة األوكرانية
موسكو هذا األسبوع
بحشد قواتها قرب
الحدود المشتركة ،وقال،
إن االنفصاليين الموالين
لموسكو ينتهكون بشكل
منتظم وقف إطالق النار
في شرق أوكرانيا مع
تصاعد التوترات.
وأعلن دميتري بيسكوف
الناطق باسم الكرملين في
مؤتمر صحافي ،أمس ،أن
روسيا حركت قواتها داخل
حدودها بالشكل الذي تراه
ً
مناسبا.

ميانمار :قلق أممي
من حرب أهلية

ّ ً
متحدثا أمام النواب أمس (أ ف ب)
كاستيكس
ال ــذي ــن أدخـ ـل ــوا أقـ ـس ــام اإلن ـع ــاش
 5آالف ش ـخ ــص ،أع ـل ــن الــرئ ـيــس
إيمانويل ماكرون إغالق المدارس
ثــاثــة أس ــاب ـي ــع ،وتــوس ـيــع نـطــاق
التدابير المفروضة.
وقال في خطاب عبر التلفزيون
ّ
إن هــذه اإلج ــراءات التي ستسري
ّ
في كل أنحاء فرنسا تشتمل على
ّ
بعض
حظر تـجــول ليلي وإغ ــاق ّ
المحال التجارية وتقييد تنقالت
ضمن
المواطنين حــول منازلهم ّ ّ
وأي تنقل
دائرة شعاعها  10كلم،
خــارج هــذه الــدائــرة سيحتاج إلى
ّ
وستطبق هــذه اإلج ــراءات
م ـبـ ّـرر.
ً
اع ـت ـبــارا مــن ال ـثــاثــاء الـمـقـبــل ،أي
بعد انتهاء عطلة عيد الفصح التي
ّ
سيتمكن خاللها الفرنسيون من
ّ
ّ
التنقل بحرية.
وقال ماكرون« :لقد دخلنا سباق
س ــرع ــة» ف ــي وقـ ــت ت ــواج ــه ال ـبــاد
زيــادة حـ ّـادة في أعــداد المصابين
والحاالت االستشفائية ،وال ّ
سيما
ّ
بسبب تفشي النسخة البريطانية
ّ
المتحورة من الفيروس.
ّ
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ــذا ال ـم ـت ـح ـ ّـور
ّ
«تسبب بظهور وباء ضمن الوباء».
ّ
وإذ لـ ـف ــت م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون إلـ ـ ـ ــى أن
«ال ـف ـيــروس ينتقل فــي ال ـم ــدارس،
ولكن ليس بمعدل أعلى مما يفعل

فــي األمــاكــن األخ ـ ــرى» ،ش ـ ّـدد على
ّ
أن «الـمــدرســة مــوضــوع غير قابل
ّ ً
ل ـل ـت ـف ــاوض» ،م ــذك ــرا ب ــأن فــرنـســا
واح ــدة مــن «ال ــدول ال ـن ــادرة» التي
أبقت مدارسها مفتوحة منذ مطلع
ّ
سبتمبر .وفيما يتعلق بالتطعيم،
الشديد
أعرب
ّ
ماكرون عن «األسف ّ
« لـعــدم تـلــقــي قـســم مــن المسنين
ّ
الفرنسيين اللقاح ،رغم أن دورهم
لفعل ذلك قد حان ،في وقت تقترب
الحصيلة اإلجمالية للوفيات من
عتبة المئة ألف وفاة.
كما وعد ماكرون بتوسيع نطاق
التطعيم ليشمل جميع األشخاص
ً
الذين تزيد أعمارهم على  60عاما
فــي  16ال ـج ــاري ،لكل الــذيــن تزيد
ً
أعمارهم على  50عاما في  15مايو.
ّ
ّ
وأض ــاف أن مــن يـقــل عـمــره عن
ً
 50عاما سيصبح بإمكانه تلقي
ّ
ً
اللقاح اعتبارا من منتصف يونيو
ّ
«وبحلول نهاية الصيف ،سيتمكن
جـمـيــع الـفــرنـسـيـيــن ال ــذي ــن تــزيــد
ً
ـى  18ع ــام ــا والــذيــن
أع ـمــارهــم عـلـ ّ
ي ــرغ ـب ــون ب ـت ـلــقــي ال ـل ـق ــاح م ــن أن
يفعلوا ذلك».

البرلمان الفرنسي
وانـ ـتـ ـق ــد ال ـب ــرل ـم ــان ال ـفــرن ـســي

أمس ،إدارة حكومة ماكرون ألزمة
«كورونا».
وق ـ ـ ــال دامـ ـ ـي ـ ــان ع ـ ـبـ ــاد ،رئ ـيــس
الكتلة الجمهورية فــي البرلمان
بـعــد خـطــاب رئـيــس ال ـ ــوزراء جــان
ك ــاس ـت ـي ـك ــس« ،نـ ـح ــن ل ـس ـن ــا هـنــا
لالعتراف باخفاقاتك المتكررة».
وداف ــع كاستيكس عــن القيود
الـجــديــدة ،وق ــال« :الموجة الثالثة
هنا وتضربنا بشدة».
ووافق البرلمان على اإلجراءات
ً
بــواقــع  348صــوتــا ،مقابل رفض
تسعة أصوات.
من ناحيته ،رفض زعيم «فرنسا
ال ـم ـت ـمــردة» ال ـي ـســاريــة المتطرفة
جان لوك ميلونشون ،قرار اإلغالق
الجديد الذي أعلنه ماكرون ،وقال:
«لـ ـس ــوء الـ ـح ــظ ،فـ ــإن الـفــرنـسـيـيــن
ه ــم ال ــذي ــن يــدف ـعــون ع ــواق ــب هــذه
ال ـت ــأخ ـي ــرات وهـ ـ ــذه ال ـت ـنــاق ـضــات
التي لها تأثير كبير على حياتهم
اليومية» .وأضاف أن «المعارضين
في البرلمان لـقــرارات مــاكــرون لن
يشاركوا في التصويت على كذبة
األول من أبريل ،ولن يستسلموا».
بــدورهــا ،انتقدت زعيمة حزب
«الـ ـتـ ـجـ ـم ــع الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ال ـي ـم ـي ـنــي
المتطرف مارين لوبن ،قرار ماكرون
بـ ــاإلغـ ــاق وطــري ـق ـتــه ف ــي مـســألــة

توفير اللقاحات لمواطنيه ،ودعت
ّ
التوجه
السلطات الفرنسية الــى
«الى الــروس والصينيين وكل من
يستطيع توصيلنا الى بر األمان»
لشراء لقاحات مباشرة وبكثافة.
وإزاء الـمــوجــة الـثــالـثــة ،تكثف
الدول األوروبية األخرى اإلجراءات
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـل ـحــد م ــن ان ـت ـشــار
الفيروس ،خصوصا على صعيد
السفر.
وس ـت ـعــزز أل ـمــان ـيــا «ف ــي األي ــام
الثمانية إلى األربعة عشر المقبلة»
عمليات التدقيق حــول حــدودهــا
ال ـ ـبـ ــريـ ــة ،وال س ـي ـم ــا مـ ــع فــرن ـســا
والدنمارك وبولندا.
أمــا إيطاليا فقد ق ــررت تمديد
الـتــدابـيــر الـمـعـمــول بـهــا حـتــى 30
الجاري .وفي النمسا ستكون فيينا
ومحيطها فــي الحجر بمناسبة
عيد الفصح.
وفي كنداّ ،
تتهيأ أونتاريو ،أكبر
مـقــاطـعــة كـنــديــة لـنــاحـيــة الـتـعــداد
الـسـكــان والـعــاصـمــة االقـتـصــاديــة
ل ـل ـبــاد ،إل ــى ف ــرض إغـ ــاق جــديــد
ل ـ  28يــومــا ،بسبب تـســارع وتيرة
اإلص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات ،فـ ـ ــي حـ ـي ــن أع ـل ـن ــت
مـقــاطـعــة كـيـبـيــك ت ـشــديــد الـقـيــود
وإغالق المؤسسات التجارية غير
األساسية والمدارس.

وف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة،
ح ـيــث ت ـش ـهــد األوضـ ـ ـ ــاع تحسنا
ط ـف ـي ـف ــا بـ ـفـ ـض ــل ت ـ ـس ـ ــارع ح ـم ـلــة
التلقيح ،دعــا الرئيس جو بايدن
إل ــى االل ـت ــزام بــالـتــدابـيــر الوقائية
ووضع الكمامات ،كما دعا األندية
ال ــري ــاض ـي ــة إلـ ــى ال ـح ــد م ــن أعـ ــداد
الجماهير في منشآتها.
وت ـش ـه ــد األوض ـ ـ ـ ــاع الــوبــائ ـيــة
تدهورا في البرازيل التي سجلت
في مارس الماضي ،أعلى عدد من
الوفيات منذ بدء الجائحة مع أكثر
من  66ألف وفاة.
وعشية إعالن الوكالة األوروبية
لألدوية أن الخبراء الذين يحققون
في احتمال وجود رابط بين لقاح
أسترازينيكا ّضد فيروس كورونا
وح ــاالت تخثر فــي الــدم أو جلطة
لم يجدوا أي عوامل خطر محددة،
بما في ذلك على ارتباط بالعمر،
تلقى الرئيس األلماني فرانك فالتر
شتاينماير ( 65عاما) جرعة أولى
من «استرازينيكا» بموجب القرار
األخير لبرلين باعتماد هذا المنتج
ّ
لمن هم فوق سن الستين.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ّ
حذرت مبعوثة األمم
المتحدة الى ميانمار
كريستين شرانر بورغنر
من مخاطر «حرب أهلية
على مستوى غير مسبوق»
و«حمام دم وشيك» في
البالد حيث قتل أكثر من
ً
 530شخصا بينهم الكثير
من الطالب والمراهقين
واألطفال برصاص
قوات األمن منذ االنقالب
العسكري في األول من
فبراير الماضي.
ّ
وحضت بورغنر خالل
اجتماع طارئ مغلق
لمجلس األمن ،أعضاء
المجلس على «التفكير في
كل السبل لتجنب كارثة
متعددة األبعاد في قلب
آسيا».

كاليفورنيا :مصرع  4بينهم
طفل في إطالق نار

ظريف على «كلوب هاوس» ...مناظرة انتخابية رئاسية؟
بعد أيام من قرر رأس الدبلوماسية في إيران
خلع رداء البروتوكوالت الرسمية واستخدام صور
كاريكاتورية له لرسامين من مختلف التوجهات
السياسية على حساباته في «مواقع التواصل»،
أطل وزير الخارجية اإليراني ،محمد جواد ظريف،
عبر تطبيق «كلوب هــاوس» للمشاركة في ندوة
نقاشية حضرها أكثر من  8آالف مستمع ورأى
متابعون أنها تستعجل المناظرات االنتخابية
لكسر ال ـعــزوف الشعبي عــن المشاركة مــع قرب
الموعد المقرر لالستحقاق الرئاسي في يونيو
المقبل.
وتناول ظريف ،مختلف مواضيع الساعة التي
يتفاعل معها اإليرانيون ورد على أسئلة متنوعة
طــرحـهــا مــواط ـنــون خ ــال ال ـن ــدوة الــاف ـتــة الـتــي
جمعت مسؤولين مثل وزيــر االتـصــاالت محمد
جواد آذري جهرمي ،والمتحدث باسم الخارجية
سعيد خطيب زادة ،والمتحدث باسم لجنة األمن
القومي والسياسة الخارجية البرلمانية أبوالفضل
ع ـم ــوئ ــي ،وع ـ ــدد م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن اآلخ ــري ــن مع
صحافيين وناشطين من داخل وخارج إيران ومن
مختلف التيارات المؤيدة للنظام والمعارضة له.
بدت الغرفة كأنها «مناظرة انتخابية» سابقة
ألوانها ،حيث تثار تكهنات بأن خطوات ظريف
األخيرة تحضر النخراطه في المعركة الرئاسية.
وجاءت الخطوة غير التقليدية ،رغم التقارير

عن حظر سلطات طهران للتطبيق ،غداة تحذير
الــرئ ـيــس ال ـم ـع ـتــدل ح ـســن روح ــان ــي م ــن ع ــزوف
المواطنين عن المشاركة في االنتخابات المقبلة.
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى م ـض ـم ــون مـ ــداخـ ــات وزيـ ــر
الخارجية اإليراني في الغرفة ،فإنها لم تنحصر
فــي مــوضــوع مـحــدد ،رغــم أن عـنــوان الغرفة كان
حول االتفاقية المشتركة بين إيران والصين ،بل
ً
عــرج إلــى عــدة مسائل مختلفة ردا على األسئلة
التي ّ
وجهت له.
الطريف أن وزير الخارجية اإليراني أكد أنه ال
يملك هاتف «آيـفــون» ،الــذي انطلق عبره تطبيق
ً
«كلوب هاوس» حصرا ،وقال إنه يشارك في الغرفة
عبر بعض التطبيقات التي تساعد على االلتفاف
على التطبيق الــذي يصلح ألنظمة ال ـ  IOSفقط،
ً
وق ــال« :أنــا لست غنيا مثلكم فليس لــدي تلفون
آيـفــون .لقد انضممت إلــى تطبيق كلوب هاوس
منذ بضع ساعات باستعمال النسخة التجريبية
ألندرويد».
كما أشــار ظريف إلــى أن السياسة الخارجية
ً
غير متعلقة باالنتخابات الرئاسية ،نافيا تغير
ً
موقفه إزاء المشاركة في االنتخابات ،ومشددا
ً
على أنه لن يشارك فيها قائال« :لن أصبح عضوا
في أي حملة انتخابية سواء لعلي الريجاني أو
أي شخص آخر».
ً
وبعيدا عن محتوى كالم ظريف ،تبقى أهمية

الـ ـح ــدث ف ــي ح ـص ــول ــه ،أي ف ــي م ـش ــارك ــة ظــريــف
ّ
المنصة.
فــي نـقــاش مــن ه ــذا ال ـنــوع وعـلــى ه ــذه
فمشاركته ووزير االتصاالت إلى جانب صحافيين
ومعارضين للنظام ومواطنين بــاآلالف ،مؤشر
ً
على أن تطبيق «كـلــوب ه ــاوس» سيكون فاعال
بقوة في االنتخابات الرئاسية اإليرانية المقبلة.
وبينما يستمر الـجــدل ح ــول االتـفــاقـيــة التي
وقعت بين الصين وإيران مدة  25سنة األسبوع
الماضي ،وســط انتقادات لعدم نشر بنودها أو
تفاصيل عنها ،خرج مجددا ظريف ليبرر قائال
االتفاقيات أمر عادي».
إن «عدم نشر
ً
كما أضاف« :وفقا للتفسير القانوني للحكومة
وال ـم ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ــأم ــن الـ ـق ــوم ــي ،فـ ــإن ه ــذه
االتـفــاقـيــة ،حسب الــدسـتــور اإليــرانــي ،ال تتطلب
موافقة البرلمان ،ولكن يتم إرســال نسخة منها
لرئيس البرلمان».
وقال »:هذه الوثيقة ليست إتفاقية وال معاهدة
وال تفرض أي التزام على أي من الطرفين ،وليس
فيها أرقــام وأعــداد ،وال يتم التنازل فيها عن أي
منطقة أو نقطة».
من جانب آخر ،اعتبر وزير الخارجية المقترح
األمـيــركــي األخـيــر لـلـعــودة المتزامنة اللـتــزامــات
ً
ً
االتـفــاق الـنــووي بأنه غير مقبول بـتــاتــا ،مؤكدا
أنه على أميركا اتخاذ الخطوة األولى في العودة
اللتزامات االتفاق.

قتل  4أشخاص بينهم
طفل مساء أمس االول،
عندما أطلق رجل النار
في مبنى يضم مكاتب في
مدينة أورانج جنوب لوس
أنجلس على ما أعلنت
الشرطة .وأتى إطالق النار
بعد حادثين مماثلين وقعا
في الفترة األخيرة وأسفرا
عن وقوع ضحايا وجددا
النقاش حول انتشار
األسلحة النارية في البالد.
وأصيب مطلق النار الذي
لم تتضح دوافعه بعد،
بالرصاص خالل تدخل
القوى األمنية ونقل إلى
المستشفى.

إلى ذلك ،قال الرئيس اإليراني إن «اإلدارة
الجديدة لجو بايدن بعيدة كل البعد،
ولم يفهموا حقيقة إيــران بعد ،ولم
يعرف األميركيون األمة اإليرانية
قبل الثورة أو بعدها».
وأكد أن «التأخير في العودة
لالتفاق النووي لن يكون في
مصلحة مجموعة (،)1+5
وأن ال ـمــرشــد عـ ــرض رفــع
ال ـع ـقــوبــات م ـقــابــل ع ــودة
إيران إلى تنفيذ تعهداتها،
ل ـك ــن اإلدارة األ م ـي ــر ك ـي ــة
ال ـج ــدي ــدة ل ــم تـسـتـثـمــر هــذه
الفرصة الذهبية».
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي ذل ـ ـ ــك غ ـ ـ ـ ـ ــداة ت ــأك ـي ــد
المتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية ،نيد برايس ،أن االتفاقية
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ال ـص ـي ـن ـيــة
ال ـت ــي م ــدت ـه ــا 25
عـ ــامـ ــا ل ـ ــن تـغـيــر
نـ ـه ــج واش ـن ـط ــن
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق
النووي والمنطقة ،وشدد على أن مصالح الصين
والواليات المتحدة تتفق مع قضية البرنامج
النووي اإليراني.

إثيوبيا :مقتل 30
بـ «حادثة عرقية»

ُ
باكستان تسمح بواردات من الهند في دليل على تقارب دبلوماسي

ً
قوات أمن هندية تفض اشتباكا خالل انتخابات تشريعية في غرب البنغال أمس (أ ف ب)

تعتزم باكستان السماح باستيراد
كـمـيــات م ـح ــدودة مــن الـسـكــر والقطن
والقمح مــن الهند ،فــي محاولة للحد
من التضخم في البالد ،مما يدل على
تقارب في العالقات الدبلوماسية بين
البلدين.
وأع ـل ـنــت الـسـلـطــات الباكستانية،
أمــس األول ،أنــه سيتم منح تصاريح
الستيراد نصف مليون طن من السكر،
في خطوة تهدف إلى خفض سعر هذه
السلعة بنسبة تصل إلــى  20بالمئة
قبل حلول شهر رمضان عندما يرتفع
الطلب عليه كثيرا .كما سيصبح من
الـمـمـكــن اس ـت ـيــراد  3مــايـيــن ط ــن من
القمح ،إضافة إلى كمية غير معروفة
من القطن والصوف.
وي ـش ـهــد االق ـت ـص ــاد الـبــاكـسـتــانــي
تــدهــورا كبيرا ،وهــو وضــع تفاقم مع

الموجة الثالثة مــن وبــاء كوفيد 19 -
وإج ــراءات اإلغــاق الجزئي في أنحاء
البالد.
وكانت إسالم أباد قد أوقفت التجارة
والعالقات الدبلوماسية مع الهند في
عام  ،2019عندما ألغت نيودلهي وضع
الحكم شبه الذاتي الممنوح لكشمير
الهندية .وتبادل البلدان آنــذاك سحب
الــدبـلــومــاسـيـيــن الــرئـيـسـيـيــن ،كـمــا تم
اس ـتــدعــاء الـمــوظـفـيــن القنصليين أو
طردهم.
ومنذ ذلــك الحين ،بقيت العالقات
ب ــاردة ،لكن سجلت ب ــوادر تـقــارب في
اآلون ــة األخـيــرة ،مثل رســائــل متبادلة
بين رئيس ال ــوزراء الهندي ناريندرا
مودي ونظيره الباكستاني عمران خان،
أو استئناف المناقشات هذا األسبوع
حول استخدام موارد نهر السند الذي

يـجـتــاز الـبـلــديــن .وذكـ ــرت «بـلــومـبــرغ»
األس ـبــوع الـمــاضــي أن دول ــة اإلم ــارات
ســاعــدت فــي إقــامــة خــط اتـصــال سـ ّـري
بين الهند وباكستان.
وأع ـلــن وزي ــر المالية الباكستاني
حـ ـم ــد أزهـ ـ ـ ـ ــر ،فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر ص ـحــافــي
أمس األول ،أن الحكومة اتخذت قرارا
باستئناف التبادل التجاري مع الهند
«بما فيه مصلحة الشعب».
ّ
وع ــل ــق ف ـ ــروخ س ـل ـيــم ،وهـ ــو خبير
اقـتـصــادي ومـحـلــل سـيــاســي ،بالقول
إن «ت ــوق ــف ال ـت ـج ــارة م ــع ال ـه ـنــد كــان
قــرارا عاطفيا ،والـيــوم استئناف هذه
التبادالت مدفوع بأسباب اقتصادية».
وتولى أزهر منصبه الثالثاء ،بعد
أن أقال خان سلفه.
مــن جــانــب آخ ــر ،استأنف صندوق
النقد الدولي إطالق برنامج إنقاذ مالي

بقيمة  6م ـل ـيــارات دوالر لباكستان،
والذي تم تجميده بعد تفشي الوباء.
ّ
ثــم تمكنت باكستان بعد ذلــك من
ال ـق ـي ــام بـ ـ ــأول دخـ ـ ــول م ـن ــذ ح ــوال ــى 5
سنوات الى سوق السندات العالمية.
وتبلغ ديون باكستان حوالى 114
ّ
مليار دوالر ،وهــو ما يشكل أكثر من
 85بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي.
وبدأ الحديث عن وساطة إماراتية
غـ ــداة إعـ ــان الـهـنــد وبــاك ـس ـتــان وقــف
إطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ع ـب ــر خـ ــط ال ـس ـي ـط ــرة،
وقطاعات أخرى متنازع عليها في 25
فبراير ،في خطو ٍة أثارت دهشة الجميع.
واتـضــح أن البلدين كــانــا يجريان
ات ـ ـصـ ــاالت س ــري ــة م ــن خ ـ ــال مـمـثـلــي
وك ــاالت االسـتـخـبــارات فــي كــل منهما
منذ أكتوبر .2020
(إسالم اباد  -أ ف ب)

قتل مسلحون نحو 30
مدنيا في قرية غربي
منطقة أوروميا اإلثيوبية،
بحسب روايات شهود،
وفق تقرير لوكالة
«رويترز» .وتأتي «الحادثة
العرقية» بينما تحاول
الحكومة اإلثيوبية
المركزية ،منذ شهور،
ترسيخ سلطتها في عدد
من المناطق الداخلية
التي يسكنها أعراق
مختلفة ،وذلك قبل موعد
االنتخابات في يونيو
المقبل .وقال المزارع،
ووسن أندايغي ( 50عاما)،
إن جيرانه قد قتلوا ،مساء
الثالثاء الماضي ،في
منطقة ووليغا الغربية
في إقليم أوروميا .وزعم
المزارع أن مرتكبي
الجريمة ينتمون إلى
عرقية األمهرا.

ةديرجلا
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رياضة

الممتاز  13الجاري
stc
دوري
استئناف
ً

استثناء الوفود مبكرا أو االعتذار عن عدم استضافة التصفيات
حازم ماهر

حسمت لجنة المسابقات
موعد استئناف الدوري
الممتاز لكرة القدم ،بانطالق
الجولة العاشرة يوم 13
الجاري ،على أن تقام على
مدار  3أيام.

ً
العربي يستضيف خيطان وديا اليوم
●

عبدالرحمن فوزان

يستضيف الفريق األول لكرة القدم
بــال ـنــادي ال ـعــربــي ال ـســاعــة  3:45مساء
اليوم نظيره خيطان ،في مباراة ودية
ضمن تحضيرات الفريقين الستئناف
مـبــاريــات دوري  stcلـلــدرجــة الممتازة
بــان ـطــاق الـقـســم ال ـثــانــي ،حـيــث يلعب
"األخضر" مع الكويت ،ويتواجه خيطان
مع الساحل.
وي ـع ـت ـل ــي الـ ـع ــرب ــي صـ ـ ـ ــدارة تــرت ـيــب

بدر الخالدي

يـخــوض فــريــق السالمية لـكــرة الـقــدم مـبــاراة
وديـ ــة أمـ ــام ال ـي ــرم ــوك ،األحـ ــد ال ـم ـق ـبــل ،ضمن
اس ـت ـعــدادات الفريقين السـتـئـنــاف منافسات
المسابقات التي توقفت بسبب أيام "فيفا دي".
ويــرتـبــط السالمية بـمــواجـهــة كــاظـمــة في
الجولة العاشرة لمباريات ال ــدوري الممتاز
ف ــي  10الـ ـج ــاري ،ف ــي ح ـيــن تـنـتـظــر ال ـيــرمــوك
مباراة أمــام الجهراء في الجولة ذاتها بدوري
الدرجة األولى.
وكــان السالمية واجــه خيطان في مباراة ودية

انسحاب سلة كاظمة في النهائي األول للدوري

ً
لجنة المسابقات تعتبر البرتقالي خاسرا أمام الكويت 0-20
●

المرحلة الثانية
من «البالي أوف»
تنطلق اليوم

جابر الشريفي

ق ــررت لـجـنــة الـمـســابـقــات فــي اتـحــاد
ً
كــرة السلة اعتبار كاظمة خــا ســرا أمام
ا ل ـكــو يــت  ،0-20فــي ا ل ـم ـبــاراة النهائية
األول ـ ــى ل ـ ــدوري ك ــرة ال ـس ـلــة ،م ــع فــرض
غـ ــرامـ ــة م ــالـ ـي ــة  1500ديـ ـ ـن ـ ــار ،بـسـبــب
انـ ـسـ ـح ــاب ال ـب ــرت ـق ــال ــي أمـ ـ ــام ال ـك ــوي ــت،
معترضا لعدم تواجد سيارة اسعاف،
ح ـيــث رفـ ــض ف ــري ــق كــاظ ـمــة اس ـت ـك ـمــال
مباراته أمام نظيره الكويت في الجولة
االولـ ـ ــى م ــن م ــواجـ ـه ــات ن ـه ــائ ــي دوري
كــرة الـسـلــة ،بـعــد اصــابــة العـبــه يوسف
ب ــورح ـم ــة ،ب ــداع ــي ع ــدم وجـ ــود س ـيــارة
االسعاف الطبية.

وت ـ ـعـ ــرض ب ــورحـ ـم ــة ل ــاص ــاب ــة بـعــد
سقوطه بطريقة خاطئة ،إثر مشاركته
مع العب الكويت عبدالعزيز رمضان في
ً
الربع الثاني من المباراة ،وتحديدا بعد
مضي دقيقتين منه ،والنتيجة تشير
الى تقدم الكويت .22-37
واض ـطــر ال ـم ـســؤولــون ال ــى االت ـصــال
على االسعاف ،التي حضرت الى الصالة
وحملت الالعب المصاب ،حيث رفض
نادي كاظمة بعدها اكمال المباراة دون
وجود سيارة اسعاف بديلة.
ومن جانب آخــر ،استطاع القادسية
التغلب على منافسه الجهراء بنتيجة
 ،83-93خـ ــال الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي سـبـقــت
المباراة النهائية على صالة االتحاد في

بوسكندر :االتحاد لم يتحمل مسؤولياته
ق ـ ــال أمـ ـي ــن الـ ـس ــر بـ ـن ــادي ك ــاظ ـم ــة يــوســف
بــوس ـك ـنــدر ،إن رف ــض ف ــري ــق ك ــرة ال ـس ـلــة فــي
ا لـنــادي استكمال ا لـمـبــاراة جــاء لعدم و جــود
س ـ ـيـ ــارة إس ـ ـعـ ــاف ط ـب ــي فـ ــي ص ــال ــة االتـ ـح ــاد
بـمـجـمــع ال ـش ـيــخ س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ل ـل ـصــاالت
ال ـم ـغ ـط ــاة ،وه ـ ــو األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ال ي ـم ـكــن مـعــه
استكمال المباراة.
وأ ضــاف بوسكندر أن اال تـحــاد لــم يتحمل
مسؤولياته بالصورة السليمة ،اذ ال يمكن
اقامة اي مباراة دون وجود االسعاف الطبي
واألمن.
وتابع "لم نكن نعلم بعدم وجود االسعاف،
ل ـك ـن ـنــا ف ــوج ـئ ـن ــا ع ـن ــد اصـ ــابـ ــة ب ــورحـ ـم ــة أن

االتحاد لم يوفرها ،لذلك رفضنا استكمال
المباراة".
و ت ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاء ل " م ـ ـ ـ ـ ــن سـ ـيـ ـتـ ـحـ ـم ــل
المسؤولية في حالة تعرض أي
العب أو حكم لالصابة ،او اي
حــا لــة طــار ئــة تستدعي تدخل
االسـ ـع ــاف؟ ،وم ــا سـبــب تــوافــر
سيارة اسعاف في اتحاد اليد،
وعدم توافرها للسلة ،وما الفرق
بين االثنين؟".
وذك ــر أن فــريـقــه ك ــان واض ـحــا فــي مــوقـفــه،
وأكد أنه لن يستكمل اللقاء إال في حالة توافر
جميع الشروط الالزمة.

إنذار مبكر
مــا حصل فــي م ـبــاراة أمــس يعد رســالــة إن ــذار التحاد
كرة السلة بضرورة توافر سيارة االسعاف قبل انطالق
المباريات ،خصوصا بعد االصابة الخطيرة التي تعرض
لها نجم البرتقالي يوسف بورحمة.
وكان األجدر بالبرتقالي االنسحاب قبل بداية المباراة،
وتسجيل موقف ،ال أن ينسحب بعد إصابة الالعب.

توافق بين "المسابقات" و"الفنية"
وثمة توافق بين لجنتي المسابقات والفنية
على إيقاف الــدوري يوم  9مايو ،كي يتجمع
المنتخب األول فــي الـيــوم الـتــالــي ،علما بأن
المدرب اإلسباني كاراسكو طالب التجمع يوم
 3منه ،لكن من الصعوبة بمكان تلبية طلبه
بسبب ضيق الوقت.

 250دينار مكافأة
إلى ذلك ،قررت إدارة االتحاد صرف مكافأة
لكل العب في المنتخب األولمبي قدرها 250
دينار ،لتحقيق الفوز على المنتخب البحريني!

ً
السالمية يواجه اليرموك وديا األحد المقبل

لقطة معبرة لمتصدر الدوري

الدوري بـ 23نقطة مع نهاية القسم األول،
فيما يتذيل خيطان قائمة الترتيب بـ3
نقاط.
وس ـ ـبـ ــق ل ـ ــ"األخ ـ ـض ـ ــر" أن لـ ـع ــب مــع
ً
اليرموك وديا خالل األسبوع الماضي،
وانتهت بفوزه بهدفين نظيفين.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،خ ــاض خـيـطــان خــال
فترة التوقف مباراتين وديتين فاز في
األولى على الصليبيخات بهدف نظيف،
وخسر في الثانية أمام السالمية بهدف
مقابل هدفين.

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة،
ال ـت ــي ي ـتــرأس ـهــا ع ـضــو مـجـلــس اإلدارة فهد
الهمالن ،خــال االجتماع الــذي عقدته أمــس،
عـلــى اسـتـئـنــاف دوري  stcالـمـمـتــاز ي ــوم 13
ال ـجــاري ،بإقامة منافسات الجولة العاشرة
للبطولة.
وتقام الجولة العاشرة على مدار  3أيام (،13
 )15 ،14على أن تقام مباراتان في اليوم خالل
شهر رمضان المبارك بنفس التوقيت ،والتي
تشهد تطبيق تقنية الفيديو المساعد .VAR
ومن المنتظر أن تصدر لجنة المسابقات
جدوال يتضمن ثالث جوالت ( )12 ،11 ،10خالل
الساعات القليلة المقبلة.
وكان من المقرر أن تقام منافسات الجولة
العاشرة اليوم وغدا ،إال أن لجنة المسابقات
قــررت تأجيل انطالق البطولة ،بعد إخضاع
منتخبينا الــوطـنــي األول واألولـمـبــي لحجر
مــؤس ـســي ب ـف ـنــدق الــري ـج ـن ـســي ،ع ـقــب ع ــودة
ال ــوف ــدي ــن م ــن اإلم ـ ـ ـ ــارات وال ـب ـح ــري ــن ،والـ ــذي
أنهته لجنة الطوارئ بمجلس الــوزراء ،أمس،
واالكتفاء بالحجر المنزلي ألعضاء المنتخبين
مدة أربعة أيام ،وجاء إقرار اقامة الجولة يوم

 13بسبب تطعيم جميع العبي األنــديــة يوم
 10منه.
ي ــذك ــر أن مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي األول أق ــام
معسكرين فــي الـسـعــوديــة واإلمـ ـ ــارات ،خــال
"ف ـي ـفــا داي" ل ـش ـهــر م ـ ــارس الـ ـم ــاض ــي ،واج ــه
خــالـهـمــا األخ ـض ــر ال ـس ـعــودي ف ــي ال ــري ــاض،
وخسر المباراة  ،1-0ولبنان وتعادل في هذا
اللقاء .1-1
بينما دخل منتخبنا األولمبي معسكر في
البحرين ،خالل الفترة من  20حتى  29مارس،
ولعب خاللها  3مباريات ودية فاز في اثنتين
منهما على المنتخب البحريني  2-3و،0-1
وخسر على يد نادي الخالدية .3-1

إل ــى ذل ــك ،ي ـنــوي مـجـلــس إدارة ال ـكــرة عقد
اجتماع مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة،
خ ـ ــال األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ـق ـب ــل ،والـ ـ ـ ــذي سـيـشـهــد
مطالبتهم بالحصول على االستثناء الخاص
بوفود منتخبات األردن واستراليا والصين
ت ــاي ـب ـي ــه مـ ــن الـ ـحـ ـج ــر الـ ـصـ ـح ــي ال ـم ــؤس ـس ــي
والمنزلي ،من أجل إقامة المباريات المتبقية
للمجموعة الثانية ،التي تستضيفها الكويت
خالل الفترة من  3إلى  15يونيو المقبل ،ضمن
التصفيات اآلسيوية المؤهلة لنهائيات كأس
العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين.
وسيشترط مسؤولو االتحاد الحصول على
االستثناء بشكل مبكر ،تحسبا ألي ظــروف،
أو االعتذار لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم عن
عــدم استضافة التصفيات ومــن ثم إسنادها
لدولة أخرى.
يذكر أن مجلس إدارة االتحاد تلقى موافقة
الهيئة بشكل مبدئي وليس رسميا ،قبل التقدم
بطلب االستضافة لالتحاد اآلسيوي.

كسر بالحوض
أسفرت نتائج الفحوصات التي أجراها
ال ــاع ــب يــوســف بــورح ـمــة ،ص ـبــاح أم ــس،
ع ــن ك ـس ــر ف ــي ال ـ ـحـ ــوض ،م ـم ــا يـسـتــدعــي
غيابه ثالثة أشـهــر ،وإلــى نهاية الموسم
بالنسبة له.

مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي،
لتحديد المركز الثالث

«البالي أوف»
ومــن المقرر أن تقام الـيــوم فــي تمام
الـ ـس ــاع ــة  6:30م ــواجـ ـه ــة الـ ـك ــوي ــت مــع
كاظمة في منافسات المرحلة الثانية
مــن "الـبــاي اوف" لـلــدور النهائي على
صالة االتحاد في مجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي ،وتسبقها في 4:30
م ــواج ـه ــة ال ـج ـه ــراء م ــع ال ـق ــادس ـي ــة فــي
المرحلة نفسها وعلى نفس الصالة.

خ ــال الـتــوقــف ال ـحــالــي ،وح ـقــق ال ـفــوز بـهــدفـيــن من
دون رد.
وقال مدير فريق السالمية بدر الخالدي ،إن الجهاز
الفني ،بقيادة مساعد الـمــدرب جــراح عبداللطيف،
يسعى لالطمئنان على جاهزية الالعبين خالل الفترة
الـحــالـيــة ،مـشـيــرا إل ــى أن صـفــوف الـفــريــق ال تعاني
غيابات مؤثرة.
وأضــاف أن عودة الالعبين الدوليين للتدريبات
خالل  3أيــام من شأنه أن يرفع من جاهزية الفريق
استعدادا للفترة المقبلة.

وعن الموعد الجديد للجولة العاشرة ،وتزامنه
مــع مــوعــد الـتـطـعـيــم ال ـخــاص بــالــريــاضـيـيــن ،كشف
الخالدي أن ناديه خاطب االتحاد بهذا الخصوص،
إال أن ضغط الرزنامة قد يدفع لجنة المسابقات إلى
التمسك بالجداول الموضوعة.
وشدد الخالدي على حاجة الالعبين للراحة في
يوم التطعيم ،مطالبا االتحاد بوضع هذا األمر في
حـســابــاتــه ،والتنسيق مــع وزارة الـصـحــة واللجنة
األولمبية بخصوص الجرعة الثانية من التطعيم.

مباراتان في افتتاح ربع نهائي كأس اليد
تنطلق اليوم منافسات دور الثمانية في بطولة
كأس االتحاد لكرة اليد بإقامة مباراتين من العيار
الثقيل ،حيث يلتقي فــي الــرابـعــة والنصف عصرا
السالمية مــع بــرقــان ،ويليها فــي الـســادســة مساء
مباراة القادسية مع كاظمة.
وتستكمل غدا بقية مباريات ربع نهائي البطولة
بمباراتين أخريين ،يلتقي في االولــى عند الرابعة
وال ـن ـص ــف ع ـص ــرا ال ـك ــوي ــت م ــع ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ،وفــي
السادسة مساء يلعب العربي مع الشباب ،وتجرى
جميع المباريات على صالة الشيخ سعد العبدالله.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ـ ــى ي ــدخ ــل ال ـف ــري ـق ــان ال ـل ـقــاء
بهدف واحد وظروف متشابهة ،إذ يأمل السالمية
مواصلة عروضه الجيدة للعبور للدور التالي عبر
بوابة برقان الطامح كذلك إلى اإلطاحة بالسماوي
والصعود عن طريقه لنصف نهائي الكأس ،وكان
الـســالـمـيــة ف ــاز عـلــى خ ـي ـطــان ،بـيـنـمــا تـغـلــب بــرقــان
بصعوبة على الصليبيخات في الدور التمهيدي.
وينطبق نفس الشيء على المباراة الثانية ،التي
يسعى القادسية فيها إلى استكمال مشوار المنافسة
على اللقب ،وإبعاد أي عراقيل عن طريقه لتحقيق
هدفه ،خصوصا بعد الظهور الالفت امام اليرموك
في الدور االول.
ويدخل البرتقالي ،الذي فاز على النصر في الدور
الـتـمـهـيــدي ،الـلـقــاء بــآمــال كـبـيــرة فــي االسـتـمــرار
على درب االنتصارات ،وحجز مكانه في نصف

النهائي ،رغم انه يدرك مدى صعوبة اللقاء.
وفي مباراتي الغد يأمل الكويت مواصلة حملة
دفاعه عن لقبه في البطولة بدون عثرات ،مستغال
الفرق الفني والفردي بين العبيه والعبي الفحيحيل
الطامحين لتحقيق مفاجأة أمــام األبيض صاحب
التكتيك العالي واالداء المميز.
وكذلك ستكون الفرصة في المباراة االخيرة امام
العربي ،ثالث الدوري الممتاز ،لتخطي عقبة الشباب
والصعود لنصف نهائي الكأس لنفس السبب وهو
الفوارق الفنية بين الفريقين.
يذكر أن العربي فاز على الجهراء بنتيجة ،16-32
وتغلب الشباب على التضامن  21-29أمس األول ،في
ختام الدور التمهيدي للبطولة.

تجربة تقنية الـ VAR
قــامــت لجنة الـحـكــام بــاتـحــاد كــرة الـيــد بتجربة
تقنية الـ ـ  VARخــال م ـبــاراة الـعــربــي والفحيحيل
التي جرت أمس األول في كأس االتحاد ،وأكد رئيس
لجنة الحكام باالتحاد جاسم السويلم ،لـ"الجريدة"،
أن االت ـحــاد يـقــوم بتطبيق تقنية  VARفــي بعض
الـمـبــاريــات الــرسـمـيــة حــالـيــا عـلــى سبيل التجربة،
بـهــدف تعميم التجربة فــي اق ــرب فــرصــة واقــرارهــا
بشكل رسمي ،لكن بعد تعليم وتدريب حكام اللعبة
على استخدامها بشكل جيد.

البلوشي يوقع إنشاء أول متحف كروي
أعلن الـمــؤرخ حسين البلوشي صباح أمس
توقيع عقد إنشاء أول متحف متخصص في لعبة
كــرة الـقــدم بـقــارة آسـيــا ،ومـقــره منطقة الرميثية
فــي مـبـنــى الـمـجـلــس الــوطـنــي للثقافة والـفـنــون
واآلداب ،ومن المتوقع أن يفتح أبــواب المتحف
الخاص للجمهور الرياضي في منتصف ،2022
فور انتهاء أعمال الترميم والصيانة الالزمة من
قبل المجلس الوطني ،وسيسرد المتحف عبر
مقتنياته األث ــري ــة وتـحـفــه الـفـنـيــة تــاريــخ الـكــرة
الكويتية والخليجية ،وسيحتوي على قطع نادرة
لمقتنيات نجوم الكرة الكويتية.
وقال البلوشي" :يمثل اعتماد الدولة اليوم في
تخصيص مقر إلنشاء المتحف الكروي إنجازا
عظيما ومهما ،ومصدر فخر لإلعالم الرياضي،
وسيهدف الى خلق سياحة رياضية في الكويت".
وبين أن أهمية المتحف ترجع إلى أنه يروي
م ــن خـ ــال ال ـق ـط ــع الـ ـك ــروي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة قـصــص
ن ـج ــوم ال ـع ـص ــر ال ــذه ـب ــي ف ــي الـ ـك ــرة ال ـكــوي ـت ـيــة،
ال ــى جــانــب س ـيــرة بـعــض ن ـجــوم ال ـكــرة العربية
خالل الستينيات والسبعينيات والثمانينيات
وحتى هذه اللحظة ،عبر مجموعة فنية كروية

حسين البلوشي يوقع عقد اإلنشاء
تـضــم مختلف الـقـطــع مــن الـقـمـصــان التاريخية
والميداليات والقطع النادرة.
وسيخدم المتحف الــوفــود اإلعالمية والفرق
الكروية الزائرة التي ستشارك وتلعب في الكويت.

ةديرجلا

•
العدد  / 4697الجمعة  2أبريل 2021م  20 /شعبان 1442هـ

sports@aljarida●com

19

رياضة

العالمة الكاملة إلنكلترا وإيطاليا
في التصفيات األوروبية للمونديال

سلة أخبار
بيريز يطلب الدعوة إلى
انتخابات الرئاسة

هزيمة مدوية للمانشافت أمام مقدونيا الشمالية
حقق المنتخب االنكليزي فوزا
ثمينا على بولندا ،في حين
تغلبت إيطاليا على ليتوانيا
أمس األول في الجولة الثالثة
من التصفيات األوروبية
المؤهلة لمونديال قطر
.٢٠٢٢

أنهت كل من إنكلترا وإيطاليا
ال ـن ــاف ــذة األول ـ ــى م ــن الـتـصـفـيــات
األوروبية المؤهلة لمونديال قطر
 2022بالعالمة الكاملة ،في حين
حققت كــل مــن فرنسا وإسبانيا
ً
فوزهما الثاني تواليا ،في مقابل
س ـق ــوط غ ـيــر م ـتــو قــع للمنتخب
األلماني.
وفـ ــي م ــواج ـه ــة إن ـك ـل ـتــرا أم ــام
ب ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا ،افـ ـتـ ـت ــح ه ـ ـ ـ ــاري ك ــاي ــن
النتيجة لبطلة العالم عام 1966
من ركلة جزاء ( ،)19قبل أن تعادل
بولندا عبر ياكوب مودير (،)58
ف ــي ح ـي ــن م ـن ــح الـ ـم ــداف ــع ه ــاري
ماغواير النقاط الثالث لبالده في
الدقيقة .85
ورفع منتخب "األسود الثالثة"
رصيده الى تسع نقاط في صدارة
المجموعة التاسعة نتيجة فوز
ث ــال ــث م ــن ثـ ــاث مـ ـب ــاري ــات ام ــام
ال ـم ـجــر ( 7نـ ـق ــاط) ال ـف ــائ ــزة على
مضيفتها أن ــدورا  ،1-4وألبانيا
( )6التي تفوقت على سان مارينو
-2ص ـفــر ،فــي حين تجمد رصيد
بولندا عند اربع نقاط في المركز
الرابع.
واخ ـت ـت ـمــت اي ـطــال ـيــا ال ـنــافــذة
االولــى بسجل مثالي بفوز ثالث
تـ ــوالـ ـ ًـيـ ــا ج ـ ــاء عـ ـل ــى مـضـيـفـتـهــا
ليتوانيا في العاصمة فيلنيوس
بنتيجة  -2ص ـفــر بفضل البديل
ستيفانو سينسي ( )48وتشيرو
ايموبيلي ( 4+90من ركلة جزاء).

ورفعت بطلة العالم اربع مرات
رصيدها الى  9نقاط في صدارة
المجموعة الثالثة امام سويسرا
( )6الـتــي لــم تلعب ال ـيــوم ،مقابل
نقطة لكل مــن بلغاريا وايرلندا
الشمالية اللتين تعادلتا ً
سلبا
فيما تتذيل ليتويانيا مــن دون
رصيد من مباراتين.
ودخـ ــل "اآلزوري" الـمــواجـهــة
بعدما عاد األحــد بفوز مستحق
على مضيفته بلغاريا  -2صـفــر،
بعد أول على إيــرلـنــدا الشمالية
بالنتيجة ذاتها.
وهو الفوز الحادي والعشرين
لـ"اآلزوري" بقيادة مدربه روبرتو
مانشيني مقابل سبعة تعادالت
وخ ـس ــارت ـي ــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى أنـهــا
ال ـم ـب ــاراة ال ـخــام ـســة وال ـع ـشــرون
ً
تواليا من دون هزيمة لمانشيني،
ليعادل بذلك رقم مارتشيلو ليبي
الفائز بكأس العالم .2006
ودف ـ ـ ــع م ــان ـش ـي ـن ــي بـتـشـكـيـلــة
أســاس ـيــة م ـغــايــرة كـلـ ًـيــا ع ــن تلك
التي بدأت المواجهة أمام بلغاريا
حـيــث أب ـقــى فـقــط عـلــى ال ـحــارس
ج ــان ـل ــوي ـج ــي دون ـ ــاروم ـ ــا ،فـيـمــا
اف ـت ـق ــد ل ـخ ــدم ــات الع ـ ــب ال ــوس ــط
ماركو فيراتي المصاب والمدافع
أليساندرو فلورنتسي المرهق.

خيبة أمل أللمانيا
وحـ ـ ـق ـ ــق م ـن ـت ـخ ــب م ـق ــدون ـي ــا
ال ـش ـمــال ـيــة م ـف ــاج ــأة م ــدوي ــة مــع

إنريكي :سعيد بأداء الالعبين

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال اإلنكليزي لكرة
القدم ،إن مستقبل ألكسندر الكازيت ستتم مناقشته في الصيف،
وســط تقارير تفيد بوجود رغبة لــدى عــدة أندية أوروبـيــة كبيرة
لضم الالعب.
وذكرت وكالة األنباء البريطانية (بي.ايه .ميديا) ،أن عقد الكازيت
ينتهي فــي  ،2022وأن أرتيتا سعيد بــأن المهاجم يجذب أنظار
العديد من األندية ،مما يعني أن الالعب يقدم أداء جيدا مع أرسنال.
وارتبط اسم الكازيت ( 29عاما) باالنتقال لفرق روما وإشبيلية
وأتلتيكو مدريد.
وق ــال أرتـيـتــا" :أك ــون سـعـيــدا دائ ـمــا عـنــدمــا يـتـحــدث الـنــاس
عن العبينا ويتكهنون -هذا يعني أنهم يقومون بعمل جيد،
ويجذبون اهتمامات األندية األخرى".
وأضــاف :إن "موقف الكــازيــت ستتم مناقشته في الصيف،
سنتحدث معه ،ونقدم فقط المستقبل الــذي نريده ،وهــذا كل
ما في األمر".
وذكر" :اآلن ،أريد أن يركز العبو الفريق فقط على تقديم أداء
جيد وتقديم أفضل ما عندهم من أجل الفريق".
وس ـج ــل الك ــازي ــت ف ــي آخـ ــر م ـب ــارات ـي ــن ل ـل ـفــريــق ب ــال ــدوري
اإلنكليزي ،بما في ذلك تسجيل هدف الفوز على فريق توتنهام
في ديربي شمال لندن.
وأص ـبــح الــاعــب فــي طــريـقــه لـتـقــديــم أفـضــل مــوســم لــه مع
أرسنال منذ انضمامه للفريق قادما من ليون في  ،2017حيث
ً
سجل  11هدفا في الدوري قبل مواجهة ليفربول غدا.

إسـقــاطــه مضيفه األلـمــانــي على
أرضه .1-2
ً
ً
وبعد  17انتصارا متتاليا في
التصفيات المؤهلة لكأس العالم،
سقطت ألمانيا على أرضها في
دويـسـبــورغ بشكل مفاجئ أمــام
مقدونيا الشمالية ،تاركة أرمينيا
فــي ص ــدارة المجموعة العاشرة
بالطريق إلى مونديال قطر .2022
ورغ ـ ـ ــم ال ـ ـهـ ــدف ال ـ ـ ــذي سـجـلــه
إيلكاي غوندوغان من ركلة جزاء
( ،)63تمكنت مقدونيا الشمالية
من حسم األمور لمصلحها بفضل
غ ــوران بانديف ( )2+45وإيليف
إيلماس (.)85
وك ــان ــت أل ـمــان ـيــا ت ـس ـعــى إلــى
مــواصـلــة انـطــاقـتـهــا الـقــويــة في
التصفيات بفوزها خارج ملعبها
على رومانيا  -1صفر في الجولة
ً
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ب ـع ــدم ــا ح ـق ـق ــت فـ ـ ــوزا

ً
عــري ـضــا عـلــى أيـسـلـنــدا بثالثية
نظيفة في مستهل مشوارها.
وه ـ ــذه ه ــي ال ـخ ـس ــارة األولـ ــى
لـ ـ "ال ـمــان ـشــافــت" ف ــي الـتـصـفـيــات
المؤهلة لكأس العالم ،منذ تعادله
 4-4مع السويد في عام .2012

فرنسا تهزم البوسنة
وواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ف ــرنـ ـس ــا
ً
ع ــروض ــه ال ـج ـي ــدة م ـح ـق ـقــا ف ــوزه
الثاني على التوالي أمام مضيفته
الـبــوسـنــة -1ص ـف ــر ،م ــا أب ـق ــاه في
صدارة المجموعة الرابعة برصيد
سبع نقاط ،بفارق أربع نقاط عن
أوكرانيا الثانية التي سقطت بفخ
التعادل أمام كازاخستان متذيلة
المجموعة.
ودخ ـ ـ ـلـ ـ ــت فـ ــرن ـ ـسـ ــا ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
مزهوة بفوز خــارج أرضها على
ك ــازاخ ـس ـت ــان نـفـسـهــا (-2صـ ـف ــر)

زاد نجم دوري كــرة السلة األميركي للمحترفين
ليبرون جيمس ،المتوج الموسم الماضي بلقب "أن
بي أيه" مع لوس أنجلس ليكرز ،من حصته في نادي
ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم في اتفاق تم تأكيده
ً
أمــس األول ،ليصبح بالتالي شريكا فــي مجموعة
"فينواي سبورتس غروب".
وأعلنت "فـيـنــواي سبورتس غ ــروب" أن جيمس
وشريكيه التجاريين القديمين مافريك كارتر وبول
واشتر باتوا شــركـ ً
ـاء في منصة الرياضة والترفيه
والعقارات العالمية ومقرها بوسطن ،الى جانب "ريد
بورد كابيتل".
ً
وكــان جيمس ( 36عاما) يمتلك منذ  2011اثنين
في المئة من أسهم النادي العريق الذي توج الموسم
الماضي بلقبه األول في الدوري اإلنكليزي منذ عام
 ،1990لكن حصته باتت أكبر اآلن في "الحمر" ،كما
ً
أصبح يملك حصصا في نادي بوسطن ريد سوكس
المشارك في دوري البيسبول األميركي (أم أل بي) ،في
شركة متخصصة في اإلدارة الرياضية ،شبكة كايبل
رياضية إقليمية ،وفريق رواتــش فينواي رايسينغ

المشارك في سلسلة سباقات ناسكار األميركية.
وانتقلت ملكية ليفربول الى مجموعة "فينواي
سبورتس غروب" في .2010
وت ـ ـقـ ــدر ق ـي ـمــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار وم ـج ـمــوعــة
ال ـم ـعــامــات ال ـم ـصــاح ـبــة ب ـ ـ 7.35
مليارات دوالر ،في حين أفادت
صحيفة "بوسطن غلوب" بأن
االت ـف ــاق الـجــديــد سيضخ
 750م ـل ـيــون دوالر في
خزينة ليفربول.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن
يـ ـسـ ـم ــح االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ل ـل ـي ـف ــرب ــول
بالتعافي من الضغوط
الـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـن ــاجـ ـم ــة عــن
تداعيات فيروس كورونا،
كما سيساعده على المضي
ً
قدما في خططه لتوسيع ملعب
"أنفيلد".

برشلونة يبدأ المفاوضات لضم هاالند
حط مينو رايوال ،وكيل أعمال النجم
النرويجي إرلينغ هاالند ،ووالــد األخير،
آلف-إينغه ،في برشلونة أمس ،للتفاوض على انتقاله
الــى الـعـمــاق الكتالوني ،وذل ــك بحسب مقطع فيديو
نشرته صحيفة "سبورت" الرياضية.
ومع عنوان "قنبلة :مينو رايوال ووالد هاالند في برشلونة"،
نشرت الصحيفة الكتالونية مقطع فيديو يظهر رايوال وآلف-إينغه
يخرجان من المطار ويصعدان في سيارة.
وكتبت أن "وكيل ووالد مهاجم بوروسيا دورتموند موجودان في برشلونة.
هاالند هو المهاجم الذي يريده جوان البورتا لبرشلونة ،وسيحاول التوقيع معه
هذا الصيف" ،مشيرة إلى أن مساعد البورتا كان في استقبالهما واصطحبهما
معه في السيارة.
وأضافت أن هاالند "هو المهاجم الذي اختاره مجلس إدارة جوان البورتا
لتقوية الفريق في سوق االنتقاالت (الصيفية) .مهاجم بوروسيا دورتموند
هو األكثر طلبا في السوق كلها ،كما أن فرقا مثل ريال مدريد وباريس سان
جرمان ومانشستر سيتي تتحقق أيضا من وضعه".
واعتبرت أن "العالقة الجيدة بين مينو رايوال وجوان البورتا تجعل نادي
برشلونة متفائال" ،مشيرة إلى أن سفر والـد المهاجم النرويجي الشاب الى
برشلونة بصحبة رايــوال "يعزز الشائعات بأن المهاجم النرويجي قد يكون
أحد العبي برشلونة الموسم المقبل".

هاالند

مدفيديف وأوساكا يودعان دورة ميامي

دعوة إللغاء مسيرة شعلة
األولمبياد في أوساكا

الـمـصـنـفــة  25عــالـمـيــا سلسلة مــن  23انـتـصــارا
ألوس ــاك ــا المصنفة ثــانـيــة وأقـصـتـهــا مــن ال ــدور
ربع النهائي لدورة ميامي لكرة المضرب ،ثانية
دورات األلف نقطة لدى السيدات ،بفوزها عليها
-6صفر و.4-6
وكانت المرة األولى التي تخسر فيها أوساكا
المتوجة في أستراليا المفتوحة الشهر الفائت،
مـجـمــوعــة بـسـتــة أشـ ــواط نظيفة مـنــذ سقوطها
أمام اإلسبانية سارا سوريبيس تورمو -6صفر،
 3-6في فبراير  2020في "كأس بيلي جين كينغ"
المخصصة لمنتخبات ا لـسـيــدات وا ل ـتــي كانت
تعرف سابقا تحت مسمى كــأس االتـحــاد ،حيث
حـقـقــت بـعــد تـلــك ال ـم ـبــاراة ب ــال ــذات  23انـتـصــارا
متتاليا.
وتلتقي ساكاري ( 25عاما) ،التي خاضت ربع
النهائي في "ميامي" للمرة األولى في مسيرتها
في المربع الذهبي مع الكندية بيانكا أندرييسكو
الفائزة على اإلسبانية سوريبيس تــورمــو 4-6
و 6-3و.3-6

أعـ ـل ــن ح ــاك ــم م ـقــاط ـعــة أوسـ ــاكـ ــا ال ـيــابــان ـيــة
هيروفومي يوشيمورا ،أمــس ،أنــه يجب إلغاء
مسيرة الشعلة األولمبية في المدينة من جراء
تزايد اإلصابات بفيروس كورونا.
وتــأتــي الــدعــوة مــع ف ــرض إج ـ ــراءات صحية
ج ــدي ــدة ف ــي أوس ــاك ــا ومـقــاطـعـتـيــن يابانيتين
أخريين لمواجهة تزايد أعداد الحاالت المصابة
ب ـ "كوفيدً ."19 -وق ــال يوشيمورا لصحافيين:
"أعتقد شخصيا أن مسيرة الشعلة في مدينة
أوساكا يجب أن تلغى .نود أن نبدأ المناقشات
مع مدينة أوساكا واللجنة المنظمة ألولمبياد
طوكيو  ."2020وأشارت وسائل إعالم محلية إلى
أن منظمي األولمبياد لم يعلقوا على الدعوة التي
يدعمها رئيس بلدية مدينة أوساكا.
البلدية
ونقلت صحيفة "نيكاي" عن رئيس ً
إيتشيرو ماتسوي أن "هذا أمر مؤسف جدا ،لكن
يجب إلغاء مسيرة الشعلة" .وبدأت مسيرة الشعلة
األولـمـبـيــة فــي  25م ــارس الـمــاضــي مــن مدينة
فوكوشيما ،حيث يأمل المنظمون أن يساعد ذلك
في إعادة الحماسة في أنحاء اليابان بعد عام من
التأجيل بسبب تفشي الجائحة.

أوساكا

حدثت مفاجأتان من العيار الثقيل في
الـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي مــن دورة ميامي
األميركية للرجال والسيدات بخروج
المصنف أوال والمصنفة ثانية في
ك ــل ف ـئــة ،بـسـقــوط ال ــروس ــي دانـيـيــل
مــدفـيــديــف أم ــام اإلس ـبــانــي روبــرتــو
باوتيستا اغوت  6-4و ،6-2واليابانية
ن ــاوم ــي اوس ــاك ــا امـ ــام الـيــونــانـيــة
ماريا سكاري صفر 6-و.6-4
وأث ـ ـ ـبـ ـ ــت اغ ـ ـ ـ ــوت ان ـ ـ ــه الـ ـعـ ـق ــدة
المستعصية لمنافسه الروسي،
ألنه حقق عليه الفوز للمرة الثالثة
في ثالث مباريات جمعت بينهما
حـتــى اآلن ،و يـلـتـقــي باوتيستا
اغـ ـ ـ ــوت ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـتـ ــالـ ــي مــع
اإليطالي يانيك سينر الفائز على
الكازاخستاني الكسندر بوبليك
 )5-7( 6-7و.4-6
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أن ـه ــت س ــاك ــاري

فــي الـجــولــة الـثــانـيــة ،بعد تعادل
ً
مخيب أمــام أوكــرانـيــا  1-1أيضا
في مستهل دفاعها عن لقبها.
وفرض الفرنسيون سيطرتهم
ع ـلــى ال ـم ـب ــاراة ب ـشــوط ـي ـهــا ،رغــم
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل ه ـ ـ ـ ــدف ي ـ ـت ـ ـيـ ــم ل ـن ـج ــم
ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي أنـ ـط ــوان
غريزمان (.)60
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدف رقـ ـ ــم
 35لـ ـغ ــري ــزم ــان م ـ ــع ال ـم ـن ـت ـخــب
الفرنسي ،وأصبح رابع الهدافين
ً
التاريخيين للديوك متقدما على
داف ـيــد تــريــزيـغـيــه ،وب ـف ــارق ستة
أهداف خلف ميشيل بالتيني.
من جهتها ،فازت إسبانيا على
كــوســوفــو  1-3فــي م ـب ــاراة طغى
عليها الطابع السياسي.
وس ـ ـجـ ــل دان ـ ـ ــي أولـ ـ ـم ـ ــو ()34
وفـ ـي ــران ت ــوري ــس ( )36وال ـبــديــل
ج ـ ـيـ ــرارد م ــوري ـن ــو ( )75ثــاثـيــة

إسبانيا التي تصدرت المجموعة
ال ـثــان ـيــة بـسـبــع ن ـق ــاط ،ف ــي حين
سـ ـج ــل بـ ـيـ ـس ــار ح ـل ـي ـم ــي ه ــدف
كوسوفو الوحيد (.)70
وكــان منتخب "ال روخــا" أفلت
فـ ــي م ـ ـبـ ــاراتـ ــه األخ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن فــخ
مضيفه الجورجي وقلب تخلفه
إلى فوز قاتل  1-2في تبيليسي،
بعد تعثر مفاجئ مع اليونان 1-1
في الجولة األولى.
ً
وال ت ـع ـت ــرف م ــدري ــد رس ـم ـيــا
ً
ب ـكــوســوفــو ال ـت ــي ك ــان ــت ســاب ـقــا
مـ ـق ــاطـ ـع ــة صـ ــرب ـ ـيـ ــة ،ووصـ ـفـ ـه ــا
االتـ ـح ــاد اإلس ـب ــان ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
بـ ــ"األراض ــي" ،مــا دفــع بكوسوفو
إلـ ـ ــى إص ـ ـ ـ ــدار بـ ـي ــان ب ــالـ ـق ــول إن
"كوسوفو دولــة مستقلة" مهددة
بـ ـع ــدم ل ـع ــب ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة فـ ــي ح ــال
عــدم السماح لها بعزف النشيد
الوطني.

راموس :ال جديد بشأن
مستقبلي

ليبرون جيمس ينضم إلى مجموعة مالكي ليفربول

أكد لويس إنريكي ،المدير الفني إلسبانيا ،عقب
االنتصار الكبير على كوسوفو أمس األول في ثالث
جــوالت المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة
ً
لمونديال  2022بقطر ،أنه "سعيد جدا بما شاهده
داخل الملعب" ،حيث إن إسبانيا تخطت "منافسا
ّ
غير طريقة لعبه وحاول أن يكون أكثر جرأة".
وفــي تصريحات عقب الـمـبــاراة دافــع إنريكي
عن حارسه األساسي أوناي سيمون ،رغم الهدف
الــذي استقبلته شباكه بعد فـقــدان للكرة بعيدا
عن مــرمــاه ،مؤكدا أن الـحــارس الباسكي يمنحه
"ثقة كاملة" ،وأنه ال يحكم "مطلقا على الالعبين
من األخطاء" التي يرتكبونها ،ألنها تعتبر "جزءا
من كرة القدم".
وأوضح أن "القائمة التي ستشارك في بطولة
األمــم األوروبية المقبلة ستكون من الــ "24العبا
الذين تم استدعاؤهم للمعسكر الحالي ،إضافة
إلى " 10آخرين ستكون لهم فرصة" للوجود مع
الـمـنـتـخــب ،وم ــن بينهم بـعــض الـمـصــابـيــن مثل
مــدافــع فـيــاريــال بــاو تــوريــس "ال ــذي يعد عنصرا
أساسيا" بالنسبة إلنريكي.

مستقبل الكازيت يحسم في الصيف

ماغواير نجم إنكلترا يحتفل بالهدف الثاني أمام بولندا

أعلن نادي ريال مدريد
اإلسباني ،أمس ،أن رئيسه
فلورنتينو بيريز طلب الدعوة
إلى انتخابات على رئاسة
النادي ومجلس اإلدارة .وقال
بيان للنادي" :طلب الرئيس،
طبقا للمادة  38من الئحة
النادي ،من اللجنة االنتخابية
بدء إجراءات الدعوة إلى
انتخابات على منصب
الرئيس ومجلس اإلدارة".
وكان بيريز تولى رئاسة
النادي في  19يونيو 2017
عندما كان المرشح الوحيد،
ُ
انتخابه لوالية
حيث أعيد
ُ
خامسة .وحينها أعيد
انتخابه مباشرة بعد أيام من
فوز الفريق األول لكرة القدم
بثنائية تاريخية بالتتويج
بالليغا (اللقب  ،)33ودوري
أبطال أوروبا (اللقب 12
والثاني في  3سنوات).

ليبرون جيمس

ليفاندوفسكي يأمل في العودة
إلى المالعب بعد أسبوعين
ذ ك ـ ـ ــر تـ ـق ــر ي ــر إ ع ـ ــا م ـ ــي أ م ـ ـ ــس أن رو ب ـ ـ ــرت
ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي مـ ـه ــاج ــم بـ ــايـ ــرن م ـيــون ـيــخ
األلماني لكرة القدم يأمل في العودة للمالعب
في وقت أقرب من المتوقع أو بعد أسبوعين،
وذلك بعد إصابته في الركبة.
وأصيب ليفاندوفسكي في أربطة الركبة
ف ــي عـطـلــة ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع األخـ ـي ــرة بـيـنـمــا
كان يلعب مع المنتخب البولندي .وقيل في
البداية أنه سيغيب لفترة تتراوح من خمسة
أي ــام إل ــى ع ـشــرة أي ــام ،ول ـكــن بـعــد الـفـحــوص
التي خضع لها في ميونيخ فإنه سيتعافى
بعد أربعة أسابيع.
وذكـ ــرت مـجـلــة "ك ـي ـكــر" األل ـمــان ـيــة" :أفـضــل
ال ع ـ ـ ــب ف ـ ــي ا ل ـ ـعـ ــا لـ ــم يـ ــر يـ ــد أن ي ـ ـعـ ــود خ ــال
اسبوعين .بالنظر إلى إصراره وقوة إرادته
واحـتــرافـيـتــه ف ــإن عــودتــه الـمـبـكــرة لــن تـكــون
بمنزلة معجزة".
ومثل هذا السيناريو قد يسمح له باللعب
في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا
أمام باريس سان جيرمان في المباراة المقرر
إقامتها يوم  13الجاري   .

مباريات السبت
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإليطالي
1:30
4:00
4:00
4:00
4:00
7:00
9:45

ميالن  -سمبدوريا
نابولي  -كروتوني
جنوى  -فيورنتينا
ساسوولو  -روما
التسيو  -سبيتزا
تورينو  -يوفنتوس
بولونيا – انتر ميالن

beinsports HD3
beinsports HD3
beinsports Xtra1
beinsports HD5
beinsports PR3
beinsports HD3
beinsports HD3

الدوري اإلسباني
5:15
7:30

ريال مدريد  -ايبار
اوساسونا  -خيتافي

beINSPORTS PR1
beinsports HD1

الدوري اإلنكليزي
2:30
7:30
10:00

تشلسي – ويست بروميتش beINSPORTS PR1
ليستر – مانشستر سيتي beINSPORTS PR1
beINSPORTS PR1
ارسنال  -ليفربول

أكد قائد ريال مدريد
والمنتخب اإلسباني سيرخيو
راموس ،بعد فوز إسبانيا
 1-3على كوسوفو ،أن مسألة
مستقبله اآلن "شيء منفصل"
وأنه في هذه اللحظة "ال يوجد
مستجدات" بهذا الشأن .وقال
راموس ( 35عاما) للتلفزيون
اإلسباني بعد المباراة التي
خاضها المنتخب الوطني
على ملعب ال كارتوخا في
إشبيلية ضمن التصفيات
المرهلة لمونديال قطر :2022
"عندما أتحدث عن المستقبل
كنت واضحا بالفعل ،ال يوجد
شيء جديد" .وأكد المدافع،
الذي ينتهي عقده مع ريال
مدريد في  30يونيو المقبل،
أنه "يركز" اآلن على المباريات
المقبلة ،إذ سيلعب فريقه
مباريات حاسمة لتحديد بطل
"الموسم في غضون أسبوع".

توجه لرفع عدد الالعبين
في كأس أوروبا
يتوجه االتحاد األوروبي
لكرة القدم (يويفا) إلى رفع
عدد الالعبين في كل من
التشكيالت الـ  24المشاركة
في نهائيات كأس أوروبا
المقررة الصيف المقبل في
 12مدينة ،ألكثر من ،23
بحسب ما أفاد االتحاد
القاري لوكالة فرانس برس
أمس .وقال متحدث باسم
االتحاد األوروبي ،إنه
"يدرس هذا الموضوع .لم
ُيتخذ أي قرار بهذا الشأن
حتى اآلن".
ويأتي هذا التصريح بعد
مطالبة مدربي المنتخبات،
السيما إيطاليا (روبرتو
مانشيني) وبلجيكا
(اإلسباني روبرتو
مارتينيس) وفرنسا بطلة
العالم (ديدييه ديشان)،
برفع عدد الالعبين في كل
تشكيلة ،لمنح الفرق المزيد
من الخيارات بسبب إمكانية
تعرض الالعبين لإلصابة
بفيروس كورونا.

إنفانتينو يستعرض
إصالحات «الفيفا»
استعرض السويسري جياني
إنفانتينو ،رئيس االتحاد
الدولي لكرة القدم ،ألعضاء
مجموعة عمل مكافحة
الفساد بمجموعة "جي ،"20
اإلصالحات الـ 11التي تم
إدخالها لمكافحة تلك اآلفة
في كرة القدم ،وعرض أن
يكون الفيفا شريكا لمساعدة
الحكومات في هذه المعركة.
وأشار "الفيفا" ،في بيان ،إلى
أنه تمت دعوة إنفانتينو
للحديث عن مكافحة الفساد
في الرياضة ،وشارك الدروس
التي تعلمها الفيفا الجديد
من خالل حركة اإلصالحات
التي تمت بعد  ،2016على
هامش فضيحة الفساد التي
أطاحت باإلدارة السابقة
للمنظمة.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

ممكن ...وسام
ونيشان؟

يمكن العدو
القديم أحسن!

د .ناجي سعود الزيد

ال أعلم فيما إذا كانت خدماتي للدولة من خالل عملي
تستحق الـتـكــريــم ،ف ــأدائ ــي وج ـهــدي ال ـم ـبــذول فــي عملي
كان مقابل الراتب الذي أستلمه ،وهو يكفيني وال حاجة
للتكريم.
ولكن بعد قراءة بنود الميزانية وجدت أن بعضها مبهم،
ومن الواجب علي تجاه حسابي في البنك أن أطالب بوسام
وكذلك بنيشان!!
قد يكون البعض ممن وهبتهم الدولة أوسمة ونياشين
يستحقونها أكثر مني ،ولكن بعضهم لربما ال يستحق
ذلك!!!
ملخص ال ـمــوضــوع أنـنــي طمعت بــالـمـكــافــأة ،بـعــد أن
اكتشفت أن بند األوسمة والنياشين في الميزانية العامة
ً
للدولة يكلف مبلغا وقــدره  26مليون ديـنــار ،وكــل همي
إن تفضلت الدولة علي بوسام ونيشان هو أن تستعيده
مني بنفس المبلغ الذي صرفته على شرائه ،حيث إنني
ال أطالب بكل الميزانية المخصصة لألوسمة والنياشين،
بل بقيمة وسام ونيشان واحد ،لعل وعسى أن يستجاب
لطلبي وأحصل على عشر المبلغ أو حتى خمس المبلغ...
وبعدين يقولون هناك هدر في الميزانية...
ً
طبعا سيكون هناك هــدر إذا كــان المرصود للضيافة
ً
والحفالت والهدايا أيضا بحدود  21مليون دينار...
حتى الخدمات االستشارية وصلت  160مليون دينار...
ً
وهناك أيضا بنود أخرى تخلي راسك يدور!!!
ذل ــك بـعــض م ــا ذك ــره األس ـت ــاذ مـحـمــد الـبـغـلــي مـشــرف
الصفحة االقتصادية في "الجريدة"ّ ،
وبين كمية الهدر في
ً
الميزانية ...ووفقا لألخ البغلي فإنه لم يجد أي مسؤول
مستعد ليشرح له هذه البنود وغيرها ،فهي مبهمة وال
تحاكي الواقع!!

وذيب عدى في عتمة الليل عاوي
ٍ

م ــا ه ـم ـكــم وت ـعــام ـلــونــه ب ــرخ ــاوه

وجــدر امتال ما ينرفع بالعراوي

عصير البرتقال يسبب سرطان الجلد
حذر باحثون من أضرار خطيرة على
الصحة من جراء شرب عصير البرتقال،
إذ وج ــدوا أن ذلــك يــرفــع فــرص اإلصــابــة

ب ــأم ــراض قــاتـلــة م ـقــارنــة بــأول ـئــك الــذيــن
يتناولون فاكهة البرتقال بشكل طبيعي.
ووجـ ـ ـ ــد بـ ــاح ـ ـثـ ــون أن شـ ـ ــرب عـصـيــر

ألقى رجل صيني بنفسه في فرن لصهر الحديد درجة حرارته
أكثر من  1500درجة مئوية ،بعد أن خسر ما يعادل  9100دوالر
في تداول األسهم.
ً
وقال موقع روسيا اليوم ،أمس األول ،إن وانغ لونغ ( 33عاما)
الذي يعمل في شركة "باوتو ستيل" في منغوليا ،فقده زمالؤه
خالل عمله في المناوبة خالل األسبوع الماضي ،وبعد البحث
عنه تبين أنه رمى نفسه في فرن الصهر .وانتشرت على شبكات
تواصل صينية مقاطع مفزعة التقطتها كاميرات المراقبة للرجل
وهو يلقي بخوذته في النار ،ثم يتبعها في حفرة مصهر الحديد.
وقــالــت الشركة إن "وف ــاة وانــغ قــد تـكــون مرتبطة بخسائره
التجارية ،إذ كان يستثمر في سوق األسهم".
وتبين فيما بعد أن وانغ خسر في يوم انتحاره أكثر من 60
ألف يوان أي أقل من  10آالف دوالر.

الحشيشة في نيويورك عدالة اجتماعية
ّ
وقــع حاكم واليــة نيويورك،
ً
الليلة قبل ا لـمــا ضـيــة ،قانونا
ي ـ ـشـ ـ ّـرع ت ـ ـنـ ــاول ال ـم ــاري ـغ ــوان ــا
للترفيه ،لتنضم إلى  14والية
أميركية أخرى تتيح للبالغين
تــدخ ـيــن ه ــذه الـحـشـيـشــة ،من
دون م ــواجـ ـه ــة م ـش ـك ــات مــع
الشرطة.
ُ هــذا القانون الجديد ،الذي
أقر بدعم أغلبية ديمقراطية في

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

السود والمتحدرين من أصول
أم ـيــرك ـيــة الت ـي ـن ـيــة ،م ــن خــال
ضريبة .%9
ً
وينص القانون أيضا على
تنظيف ا لـسـجــات القضائية
ً
ت ـل ـق ــائ ـي ــا ل ــأشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن
ً
ديـ ـن ــوا س ــاب ـق ــا ف ــي ارت ـك ــاب ــات
لـ ــم ت ـع ــد ت ـ ـعـ ـ ّـرض مــرت ـك ـب ـي ـهــا
لمالحقات بموجب التشريع
الجديد.

يومية سياسية مستقلة

البرتقال قد "يزيد خطر اإلصابة بسرطان
الـجـلــد" بــأكـثــر مــن الـنـصــف ،إذ تحتوي
ثـ ـم ــار ال ـح ـم ـض ـيــات ع ـل ــى مـ ـ ــادة تـسـمــى
ً
"سورالين" ،تجعل الجلد حساسا ألشعة
الشمس فــوق البنفسجية ا لـتــي تسبب
السرطان.
و قــا لــت الجمعية البريطانية ألطباء
األمـ ــراض الـجـلــديــة فــي دراس ــة نشرتها
صـحـيـفــة ال ـص ــن ون ـق ـل ـهــا م ــوق ــع سـكــاي
نيوز أمــس ،إن األشخاص الذين لديهم
تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان الجلد
قــد يـنـصـحــون بتجنب عصير الفاكهة
في المستقبل.
ووجدت الدراسة ،التي أجراها باحثون
من جامعة إنديانا ،أن األشخاص الذين
يشربون أكثر من كوب واحد من عصير
ً
ال ـبــرت ـقــال يــوم ـيــا لــدي ـهــم خ ـطــر مـتــزايــد
بنسبة  54في المئة لإلصابة بسرطان
الجلد.
وقال الباحث الرئيسي أندرو مارلي:
"يشير هذا البحث إلى زيــادة كبيرة في
خطر اإلصابة بسرطان الجلد المرتبط
بزيادة تناول الحمضيات".

وقال الحاكم أندرو كوومو،
ً
في بيان" ،لفترة طويلة جــدا،
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف حـ ـظ ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام
ال ـ ـح ـ ـش ـ ـي ـ ـشـ ــة ،بـ ـط ــريـ ـق ــة غ ـيــر
م ـت ـنــاس ـبــة ،األش ـ ـخـ ــاص ذوي
ال ـب ـش ــرة ال ـم ـل ــون ــة ،م ــن خ ــال
ف ــرض ع ـقــوبــات س ـجــن ثقيلة
في حقهم".
(أ ف ب)

أظهرت دراسة مواصفات غبار
يتضمنه ذيل مذنب "بوريسوف"
ال ـ ـق ـ ــادم مـ ــن خـ ـ ـ ــارج ال ـم ـن ـظــومــة
الشمسية أنــه يتألف مــن الـمــادة
الـكــونـيــة األول ـي ــة الـصــافـيــة التي
أنتجها أحد الكواكب الفتية.
وق ــال الفلكيون الــذيــن نشروا
ً
م ـ ـقـ ــاال بـ ـه ــذا ال ـ ـشـ ــأن فـ ــي مـجـلــة
 Nature Astronomyا لـفـلـكـيــة
العلمية ونقله موقع روسيا اليوم

«األوقاف» تتعاون مع مكتبنا اإلعالمي في الهند
وتتصدى لموقف مؤيد للعراق عام 1993
ً
تقدم الكويت حكومة وشعبا الكثير
مـ ــن الـ ـمـ ـس ــاع ــدات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ل ـش ـعــوب
ال ـع ــال ــم ،فـنـجــد م ـســاعــدات ـهــا ت ـت ــوزع في
جميع القارات ،وتستهدف جميع األديان
واأللوان واألصول ،دون تفرقة ودون ربط
مـســاعــداتـهــا ب ـش ــروط سـيــاسـيــة أو غير
ذل ــك .لكن ظ ــروف الـغــزو الـعــراقــي جعلت
الـكــويــت تعيد الـنـظــر فــي ه ــذه المسألة،
ألنها شاهدت مواقف غريبة تجاهها من
بعض الفئات والجماعات ،ومنها جماعة
إسالمية كبيرة في عدد من الدول.
عندما كنت أعـمــل فــي الـهـنــد ،اطلعت
على افتتاحية في إحــدى المجالت التي
تتحدث بلسان حال جماعة من الجماعات
اإلســامـيــة المهمة ،والـتــي كــانــت تتلقى
الكثير مــن الــدعــم الـمــالــي لمشاريع مثل
المدارس والمساجد ودور األيتام ،وغير
ذلــك مــن نـشــاطــات متنوعة .وقــد تركزت
االفتتاحية ،التي نشرت بتاريخ 11-17
يــول ـيــو  ،1993ع ـلــى م ــوض ــوع ال ـه ـجــوم
األميركي على مقر االستخبارات العراقية
في بغداد ،وكانت متعاطفة مع الجانب
ال ـعــراقــي ،حـيــث ج ــاء ع ـنــوان االفتتاحية
كالتالي "هجوم ال مبرر له" ...وإليكم أهم
ما ورد فيها:
• ارتكبت الواليات المتحدة خطأ في
الهجوم قبل اإلع ــان عــن ق ــرار المحكمة
في الكويت.

• شنت الــواليــات المتحدة هجومها
على العراق دون إذن من األمم المتحدة.
• ال ـعــديــد م ــن األب ــري ــاء ل ـقــوا حتفهم
بسبب الهجوم األميركي.
• إن ال ـعــالــم ك ـلــه وق ــف ض ــد الـهـجــوم
األميركي الذي لم يكن له مبرر باستثناء
المملكة المتحدة والكويت.
ً
لقد كان موقف هذه الجماعة متعاطفا
ً
جدا مع العراق ،رغم أن الكويت وشعبها
هم من تعاطفوا لسنوات طويلة مع هذه
الجماعة ،وقــدمــوا لها الكثير مــن الدعم
لتمكينها من تنفيذ مشاريعها!
ولـ ـق ــد ح ــرص ــت ع ـل ــى أن ت ـص ــل ه ــذه
الـمـعـلــومــة إل ــى وزارة األوقـ ـ ــاف ،لتتخذ
ً
ً
مــوقـفــا يتناسب مــع الـمــوقــف .وفـعــا تم
إصدار قرار بتجميد المساعدات المالية
لـهــذه الـجـمــاعــة ،مما دفعها بعد شهور
قليلة إلى التواصل معي واالعتذار عما
ورد في االفتتاحية .وفي شهر نوفمبر من
نفس العام نشرت المجلة ذاتها افتتاحية
أخرى تحت عنوان "زعزعة في الخليج"،
ً
ً
وك ــان مــوقـفـهــا داع ـمــا وم ــؤي ــدا للكويت،
وجاء في االفتتاحية ما يلي:
• إن العراق ال يعترف بالحدود التي
تــم ترسيمها مــع الكويت مــن قبل لجنة
مختصة من األمم المتحدة.
• طالما أن هذا هو الحال ،وأن العراق
ال يعترف بالحدود التي رسمتها األمم

متروك ألصحاب الطمع والشقاوه
َّ
شغل السنع ما هو منزل سماوي
ْ
ـس تـشـتـغــل ف ــي ضـ ــراوه
إال ب ـن ــف ـ ٍ
ِّ
مصدق ناقلين الدعاوي
وياللي
متى عن عيونك تزيح الغشاوه؟!
ال ـيــوم مــن زود الـتـعــب وال ـبــاوي
صرنا نشوف الحل بأهل العداوه

ثغرات في «غوغل كروم»
ً
أطلق مركز متخصص في األمن السيبراني تحذيرا عالي
الخطورة من متصفح "غوغل كــروم" التابع لشركة "غوغل"
األميركية.
ّ
ووجـ ـ ــه ال ـم ــرك ــز ال ــوط ـن ــي اإلرشـ ـ ـ ــادي ل ــأم ــن ال ـس ـي ـبــرانــي
السعودي ،التابع للهيئة السعودية لألمن السيبراني ،تحذيرا
أمنيا عالي الخطورة ،من اكتشافه ثغرات عديدة في متصفح
ً
"غوغل كروم" ،موضحا في بيان ،عبر حسابه على "تويتر"،
أن هــذه الـثـغــرات يمكنها أن تجعل الـهــاكــرز أو المتطفلين
يستغلون المستخدمين ،ويزرعون في أجهزتهم برمجيات
خبيثة متنوعة.
وح ــذر الـمــركــز المتخصص فــي األم ــن الـسـيـبــرانــي مــن أن
تلك الثغرات تجعل جميع قطاعات "غوغل كروم" مستهدفة،
وعالية الخطورة.

أول الكون على متن «بوريسوف»
أمس األول إن مذنب "بوريسوف"
ن ـشــأ ع ـلــى ه ــام ــش قـ ــرص غ ــازي
تشكل منه فيما بعد نجم وكواكب
فتية.
يذكر أن الفلكي من جمهورية
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرم الـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،غ ـ ـي ـ ـنـ ــادي
ب ــوريـ ـس ــوف هـ ــو ال ـ ــذي اك ـت ـشــف
م ـ ــذن ـ ــب "ب ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوف" فـ ـ ــي 30
أغسطس عام  .2019وال يختلف
ال ـمــذنــب عــن مــذن ـبــات أخ ــرى في

الـمـنـظــومــة الـشـمـسـيــة م ــن حيث
مساره ومظهره وسرعته.
وقام الفلكي ألبرتو تشيلينو،
مــن الـمـعـهــد اإلي ـطــالــي للفيزياء
الفلكية وزميله الروسي غينادي
ب ــوري ـس ــوف بـتـحـلـيــل مـعـلــومــات
واردة من تلسكوب  ALMAالذي
رص ــد ذي ــل م ــذن ــب "ب ــوري ـس ــوف"
وقام العالمان بقياس جسيمات
يتضمنه .

وفيات
حنان خالد مناور المطيري

زوجة رائد عبدالله حمد الغانم
 43عاما ،شيعت ،ت94980345 ،55444575 ،65813000 :

محمد علي أحمد القطان

 74عاما ،شيع ،ت99047746 :

شيخة عبدالعزيز سليمان العويد

أرملة عبدالله محمد الهندي
 89عاما ،شيعت ،ت98022228 :

ناصر سالم عبدالرحمن الصانع

 80عاما ،شيع ،ت99819801 ،66622440 :

باسم محمد عبدالله الصيبعي

 57عاما ،شيع ،ت60023311 :

األمـيــر الــراحــل الشيخ صباح األحـمــد رحمه الله في
زيارة للهند وإلى جانبه السفير ضرار الرزوقي
المتحدة ،فــإن حــوادث االعـتــداء العراقي
ضد الكويت ستتكرر وهو أمر مرفوض.
• يجب على منظمة المؤتمر اإلسالمي
ومنظمة األ م ــم المتحدة العمل السريع
وال ـ ـجـ ــاد إلقـ ـن ــاع صـ ـ ــدام ح ـس ـيــن بــوقــف
االع ـ ـت ـ ــداءات ض ــد الـ ـك ــوي ــت ،وفـ ــي حــالــة
ً
ال ــرف ــض عـلـيـهــا أن تـتـخــذ إج ـ ــراء عمليا
ً
وحاسما ضد العراق.
ً
• ع ـل ــى الـ ـ ـع ـ ــراق أي ـ ـضـ ــا أن ي ـت ـع ــاون
مـ ــع الـ ـك ــوي ــت إلن ـ ـهـ ــاء م ـش ـك ـل ــة األسـ ـ ــرى
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غصن األمل في ساحة الشمس ذاوي
وال تـ ـج ـ ّـمـ ـلـ ـت ــوا بـ ـقـ ـط ــرة ن ـ ـ ــداوه

ً
خسر في األسهم فانتحر منصهرا

مجلسي البرلمان في الوالية،
التي يقطنها عـشــرون مليون
نسمة ،يذهب أبعد من القوانين
ال ـت ــي أقــرت ـهــا والي ـ ــات أخ ــرى،
ّ
ويسعى القائمون عليه ليشكل
ً
نموذجا للعدالة االجتماعية.
وهو يلحظ توزيع نسبة من
إي ــرادات البيع المقدرة بنحو
ً
 350مليون دوالر سنويا ،على
مناطق ذات كثافة سكانية من

ّ
وضاح
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والمفقودين الكويتيين ،وأن يقدم كل ما
لديه من معلومات للعثور عليهم أحياء
ً
أو أمواتا.
ون ـش ــرت الـمـجـلــة ب ـعــد ف ـت ــرة قـصـيــرة
اف ـت ـت ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى مـ ــؤيـ ــدة وم ـت ـعــاط ـفــة
م ــع ال ـكــويــت ،وق ــد عــرفــت أن سـبــب نشر
االفتتاحية األولى المتعاطفة مع العراق
هــو ع ــدم الـتـنـسـيــق مــع الـمـســؤولـيــن في
ّ
هذه الجماعة ،واجتهاد أحد الكتاب دون
التشاور مع مسؤوليه.

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:17

العظمى 29

الشروق

05:37

الصغرى 16

الظهر

11:52

ً
أعلى مد  03:16صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

 02:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:07

ً
أدنى جزر  09:01صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:25

 09:58م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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