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كريستين ديفيس تواجه
إلين بومبيو في « »Deedsص 13

نواب :ال جلسة دون صعود
رئيس الوزراء المنصة

الساير ومهلهل وجوهر يطلبون من الغانم السماح بإجراء بروفة الستجوابهم
َ
ُ
• المطير :إذا لم يدرج استجوابنا على جدول أعمالها ما راح تمشي
• النيابة تطلب رفع الحصانة عن  6نواب 5 ...منهم بسبب «الفرعيات»
في خطو ٍة تعكس عدم قبولهم بالقرار ،الذي اتخذه
ً
مجلس األمــة مــؤخــرا بتأجيل االستجوابات المقدمة
والـمــزمــع تقديمها إل ــى رئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،إلى ما بعد نهاية دور االنعقاد
الـثــانــي ،ق ـ ّـدم ال ـنــواب مهند الـســايــر ومهلهل المضف
ً
ود .حسن جوهر طلبا إلجراء بروفة الستجوابهم الذي
قدموه للخالد في  29مارس الماضي.
ّ
وقال النواب في طلبهم ،الذي تسلمه رئيس المجلس
مـ ــرزوق الـغــانــم أم ــس" :ب ــاإلش ــارة إل ــى طلبنا بـتــاريــخ
 5أبريل بشأن إدراج استجوابنا المقدم لرئيس الوزراء

محيي عامر

على جــدول أعـمــال جلسة  13أبــريــل ،نطلب التصريح
لفريق العمل بــد خــول قاعة عبدالله السالم للتجهيز
لالستجواب وإعداد بروفة له ،في  12أبريل ،مع السماح
له بدخول الجلسة في اليوم التالي".
في موازاة ذلك ،أعلن النائب محمد المطير أن "جلسة
الثالثاء المقبل هي المفصلية؛ جلسة نكون أو ال نكون،
فــإمــا أن يـصـعــد رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء مـنـصــة االس ـت ـجــواب
خاللها ،أو ما راح تمشي الجلسة".
وأضــاف المطير" :إذا لم ُيـ َ
ـدرج استجوابي والنائب
حـمــدان الـعــازمــي للخالد على جــدول أعمالها مــا راح

الحكومة تستعجل محاربة الفساد

أحالت للبرلمان مشروعين بتغليظ عقوبة جرائمه ومنع تعارض المصالح
●

محيي عامر

بصفة االستعجال ،أحالت الحكومة
إلى مجلس األمة مشروعين بقانونين،
أولهما بشأن منع تعارض المصالح،
ع ـلــى ن ـحــو «ي ـض ـمــن ت ــاف ــي الـمـثــالــب
وأوج ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـق ـ ـصـ ــور ال ـ ـتـ ــي رص ــدتـ ـه ــا
الـمـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة ف ــي حـكـمـهــا»

 2003/12/9اتـفــاقـيــة األمـ ــم الـمـتـحــدة
لمكافحة الفساد في المكسيك ،وصدر
القانون رقم ( )47لسنة  2006بالموافقة
على االتفاقية ،موضحة أن الفقرة ()4
ً
ً
من المادة  7منها أوردت نصا خاصا
يتعلق بتضارب المصالح.
وأضافت أن المادة  19من االتفاقية
نصت على أن «تنظر كل دولة 02

الصادر بهذا الصدد ،واآلخر بتعديل
ق ــان ــون الـ ـج ــزاء ل ـي ـنــص ع ـلــى تغليظ
عقوبة جرائم الفساد.
وقـ ــالـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،فـ ــي ال ـم ــذك ــرة
اإل يـ ـض ــا حـ ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع األول ،إن
وزارة العدل والهيئة العامة لمكافحة
الـفـســاد (ن ــزاه ــة) ،عكفتا عـلــى إع ــداده
ً
استنادا إلى أن الكويت وقعت بتاريخ

مستشفى
حسم ملف إدارة ً
الجهراء الجديد قريبا

ً
تمشي الجلسة ،خصوصا أن الخالد لم يحصل على
العدد الكافي لتأجيل استجوابنا ،وأصبح أمام خيارين،
إما أن يصعد المنصة ،أو يستقيل".
ّ
يــأتــي ذل ــك فــي وق ــت تـســلــم مـجـلــس األم ــة  6طلبات
من النيابة العامة برفع الحصانة عن  6نواب ،خمسة
منها خاصة بانتخابات فرعية ،وعلمت "الجريدة" من
مصادرها ،أن هذه الطلبات ستكون على رأس جدول
أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية
في اجتماعها االثنين المقبل.
وقالت المصادر إن اللجنة ّ
الدعوة
هت
وج
02

ً
الداخلية 25798 :مخالفا
وزير ُ
لالقإمة أ ِبعدوا خالل  8سنوات
فـ ــي رده عـ ـل ــى س ـ ـ ــؤال ل ـل ـنــائــب
د .ح ـ ـسـ ــن جـ ـ ــوهـ ـ ــر ،أعـ ـ ـل ـ ــن وزيـ ـ ــر
الــداخـلـيــة الـشـيــخ ثــامــر الـعـلــي ،أن
ع ـ ــدد ال ـ ُـمـ ـب ـ َـع ــدي ــن عـ ــن ال ـ ـبـ ــاد مــن
مخالفي قانون اإلقامة منذ السنة
ا ل ـمــا ل ـيــة  2013 - 2012ح ـتــى 31
ديسمبر  ،2020بلغ  ،25798مما
يـعـنــي أن  3.2آالف يـتــم إبـعــادهــم
ً
سنويا.

ويسلط هــذا الرقم الضوء على
جملة من الثغرات في ملف تجارة
اإلقامات ومخالفي قانون اإلقامة
الذين بلغ عددهم حتى نهاية العام
ً
ّ
الماضي  157ألـفــا ،وقــد رك ــز عدد
مــن ال ـن ــواب عـلــى ه ــذا الـمـلــف عبر
أسئلة برلمانية وجهوها إلى عدة
ً
وزراء ،فضال عما أورده مسؤولون
سـ ــاب ـ ـقـ ــون ب ـ ـ ــأن ت ـكــال ـيــف 02

عودة المدارس
في سبتمبر...
استعداد حكومي
وترحيب شعبي
07

جانب من توقيع االتفاقيات

م ـش ــاري ــع ال ـت ــدف ــق األخ ـ ـ ــرى ،ال ـم ـقــدرة
بـ  150مليون دوالر لكل منها ،حتى
 19أب ــري ــل ،وت ـش ـمــل تــرك ـيــب خـطــوط
الـتــدفــق واألع ـم ــال المرتبطة بـهــا في
منطقة برقان ،وتركيب خطوط التدفق
واألعمال المصاحبة آلبار حقول النفط
ال ـج ــدي ــدة ف ــي مـنـطـقــة غ ــرب ال ـكــويــت،
وتــركـيــب خـطــوط انسيابية 02

متى ينتهي وباء كورونا؟
●

سارون شاروميليند
ومات كرايفن
وجيسيكا المب
وآدم سابو ومات ويلسون

ُ
ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـول مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـ ـ ـ ــدول ع ـلــى
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاحـ ــات لـ ـت ـحـ ـقـ ـي ــق م ـن ــاع ــة
جـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وع ـ ـنـ ــد ب ـل ــوغ ـه ــا قــد
تتوقف مقاربات الصحة العامة
المستمرة اليوم لمكافحة «كوفيد
 »19دون أن يخشى أحــد تجدد
الفيروس ،غير أن توقيت النهاية
يختلف بين بلد وآخر ،وسيتأثر

ب ـ ـعـ ــدة ع ـ ــوام ـ ــل تـ ـشـ ـم ــل ت ــأم ـي ــن
ّ
وتقبلها
ا لـلـقــا حــات وفاعليتها
ً
بين الـنــاس ،فـضــا عــن مستوى
المناعة الطبيعية لــدى السكان
ّ
التعرض للفيروس ،وسط
نتيجة
ت ـقــديــرات ب ــوج ــود تـلــك الـمـنــاعــة
ً
لنحو  300مليون شخص عالميا.
ك ـمــا س ـي ـتــأثــر تــوق ـيــت نـهــايــة
الفيروس بنشوء مناعة متقاطعة
ّ
التعرض ألنواع
محتملة نتيجة
أخرى من فيروسات كورونا ،مع
مـنــاعــة جــزئـيــة مـحـتـمـلــة بفضل
لقاحات أخرى مثل لقاح «عصية

كالميت غـيــران» المضاد للسل،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن االخ ـ ـت ـ ــاف ـ ــات ب ـيــن
ال ـم ـن ــاط ــق ف ــي ط ــري ـق ــة اخ ـت ــاط

فايزة أحمد...
ُإذاعة حلب
تطلق «الصوت
الماسي»
إلى الشهرة
والمجد
ألف ليلة وليلة

حكاية تاج الملوك
مع بنت شهرمان

٠٣

حديث عن صفقة بـ  4مليارات دوالر
الستحواذ «تويتر» على «كلوب هاوس»

«ميد» :األوضاع السياسية و«كورونا» وراء تأخر المشاريع النفطية
من دون تقديم مبرراتّ ،
أجلت شركة
نفط الكويت المواعيد النهائية لتقديم
العطاءات للعديد من مشاريع خطوط
تدفق النفط والغاز والتي تبلغ قيمتها
 30مليون دينار.
وبـ ـحـ ـس ــب شـ ــركـ ــة «م ـ ـي ـ ــد» ،تـشـمــل
الـ ـمـ ـش ــاري ــع إعـ ـ ـ ــادة ت ــوج ـي ــه خ ـطــوط
التدفق واألعمال المرتبطة بالمنشأة

سيرة

وجبة متكاملة
تضاعف طاقة
الجسم

«نفط الكويت» تمدد المواعيد النهائية
لعطاءات مشاريع خطوط األنابيب
المعروفة باسم «مركز التجميع »32
في جنوب شرق الكويت ،على أن يكون
الـمــوعــد الـنـهــائــي لـتـقــديــم الـعـطــاءات
الخاصة بالمشروع  19الجاري.
وش ـه ــد ال ـمــوعــد ال ـن ـهــائــي لـتـقــديــم
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـطـ ـ ــاءات لـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع عـ ــدة
تمديدات ،إذ كان موعدها  15مارس ثم
 29مــارس ثم  5أبريل ،كما تم تأجيل

فاروق الفيشاوي
البرنس الذي
رفض الوظيفة
الحكومية ليعمل
«كومبارس»

COOKING

عادل سامي

ع ـ ـل ـ ـمـ ــت «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» ،م ــن
مصادرها ،أن الجهات الصحية
الـمـحـلـيــة أعـ ــادت تـحــريــك ملف
م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـجـ ـه ــراء ال ـج ــدي ــد
بـهــدف حـســم إدارتـ ــه وتشغيله
بكل طاقته في المرحلة المقبلة.
ً
وكـشـفــت ال ـم ـصــادر أن وف ــدا
ً
كوريا من جامعة سيول أجرى
ً
أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا وع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــدى ي ــوم ـي ــن
م ـبــاح ـثــات م ــع ق ـي ــادي ــي وزارة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـف ــاوض 02

سيرة

 6اتفاقيات تعاون بين الكويت وتركيا

وفد كوري َ
تفاوض حول تشغيله
●

في رمضان ةديرجلا

رغ ـ ــم قـ ـي ــام «ت ــويـ ـت ــر» ب ـب ـن ــاء واخـ ـتـ ـب ــار أداة
«س ـبــاس ـيــز» ل ـلــدردشــة ال ـصــوت ـيــة ،ف ــي مـحــاولــة
لـمـنــافـســة تـطـبـيــق ك ـلــوب ه ــاوس ال ــذي ينتشر
انـتـشــار ال ـنــار فــي الـهـشـيــم ،ف ــإن الـشــركــة أجــرت
بالفعل مناقشة حول فكرة االستحواذ المباشر
على التطبيق.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» ،فإن «تويتر» عقدت
مناقشات مباشرة مع «كلوب هاوس» لالستحواذ
على تطبيقها مقابل  4مليارات دوالر.
ووفــق ما ورد ،فــإن هــذه المحادثات توقفت،
دون أي سبب واضــح ،كما أنه من غير الواضح
ً
أيضا من كان المبادر األول «تويتر» أو «كلوب
هاوس».
02

حكم أوروبي :التطعيم اإللزامي
ضروري في مجتمع ديمقراطي

ال ـنــاس ،مــا يعني ظـهــور عتبات
مختلفة للمناعة الجماعية.
ي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــع 02

ف ــي ح ـك ــم هــو
األول من نوعه
قـ ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـج ـ ـيـ ــب
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاؤالت
حـ ـ ـ ــول إلـ ــزام ـ ـيـ ــة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم ضـ ــد
«كورونا» ،وما بات يعرف
بـ «جــواز سفر كورونا» ،رأت
المحكمة األوروبـيــة لحقوق
اإلنسان ،أمس ،أن «التطعيم

اإللزامي ضروري في مجتمع
ديمقراطي».
ورأت المحكمة األوروبية،
ومقرها مدينة ستراسبورغ
الفرنسية ،والتي لجأ إليها
آب ـ ـ ـ ــاء أط ـ ـ ـفـ ـ ــال رف ـ ـضـ ــت دور
حضانة قبولهم لعدم تلقيهم
لـقــاحــات ضــد «ك ــورون ــا» في
تشيكيا ،أن التطعيم اإللزامي
ل ــأط ـف ــال ف ــي تـشـيـكـيــا ضــد
 9أمـ ـ ـ ـ ـ ــراض ب ـي ـن ـهــا 02

فتنس

 13طريقة
لتقوية جسمك
من دون ّ
تمرن

جريمة

رصاصة طائشة
تودي بحياة
مطرب في فرح
شعبي

•

ةديرجلا

•
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الخالد :دعم جهود الحل السياسي باليمن الجابر بحث التعاون مع  4سفراء
استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد بحضور وزير الصحة ووزير
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
باإلنابة الشيخ الدكتور باسل الصباح في
قصر السيف أمس وزير الخارجية وشؤون
المغتربين في اليمن الدكتور احمد عوض
بن مبارك والوفد المرافق له وذلك بمناسبة
زيارته للبالد.
وأكــد الخالد دعــم الكويت لكافة الجهود
التي من شأنها التوصل لحل سياسي شامل
وانـهــاء األزمــة في اليمن الشقيق معربا عن
تــرحـيــب الـكــويــت بــال ـم ـبــادرة ال ـتــي أطلقتها
المملكة العربية السعودية الشقيقة للوصول
إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء المعاناة
االنسانية للشعب اليمني الشقيق.
حضر المقابلة مساعد وز ي ــر الخارجية
لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي.

اس ـت ـق ـبــل ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع ،الشيخ حمد
ً
ال ـجــابــر ،بـمـكـتـبــه أمـ ــس ،ع ـ ــددا من
ال ـس ـفــراء الـمـعـتـمــديــن ل ــدى ال ـبــاد،
كل على حدة ،وهم :سفير كرواتيا
أمير مو هاريمي ،وسفير السودان
عبدالمنعم األمين ،وسفير إيطاليا
كارلو بالدوتشي ،والقائم باألعمال
فــي الـسـفــارة اللبنانية المستشار
هادي هاشم.
وتم خالل اللقاءات مناقشة أهم
األمــور ،والمواضيع ذات االهتمام
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،وبـ ـح ــث س ـب ــل ت ـعــزيــز
أواصــر التعاون والعمل المشترك
ب ـي ــن الـ ـك ــوي ــت والـ ـًـ ـ ــدول ال ـش ـق ـي ـقــة
والصديقة ،إضــافــة إلــى بحث آخر
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات عـلــى
الساحتين اإلقليمية والدولية.

ً
الخالد مستقبال وزير خارجية اليمن أمس

ً
الجابر مستقبال سفير إيطاليا امس

العلي :غير معقول مطالبة الموظف بمكافأة على عمله
تفقد اإلدارة العامة للجمارك ومركز التحكم والسيطرة ودعا لالرتقاء بالعمل الجمركي إلى حدود غير مسبوقة
●

محمد الشرهان

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر
العلي أن مطالبة بعض الموظفين
ب ـم ـكــافــآت م ــادي ــة نـظـيــر قيامهم
بعملهم في الضبطيات الكبيرة
ً
أم ــر غـيــر مـعـقــول ،مـبـيـنــا أن تلك
الضبطيات من صميم عملهم.
وشـ ـ ــدد ال ـع ـل ــي ،خ ـ ــال تـفـقــده
اإلدارة الـعــامــة لـلـجـمــارك ومــركــز
التحكم والسيطرة التابع لها ،في
أول زيارة له لإلدارة عقب إلحاقها
بـ "الداخلية" ،على ضرورة االرتقاء
بالعمل الجمركي لحدود لم تكن
موجودة في السابق.
وأشار إلى أن "هناك من يضمر
للكويت السوء ،ورجــال الجمارك
هــم الخط األول مــع إخوانهم في
وزارة الداخلية ،من خالل عملهم
الدؤوب اليومي الذين سيحفظون
به أوالدنا وأبناءنا من كل مكروه".

هناك من
يضمر
للكويت
السوء ورجال
الجمارك خط
الدفاع األول
مواجهة المخاطر
مع إخوانهم
وأشــاد العلي بجهود رجال
في «الداخلية»
"الجمارك" في مواجهة مخاطر
وزير الداخلية

ت ـهــريــب ال ـ ـمـ ــواد واألمـ ـ ـ ــور غير

نواب :ال جلسة دون...
إلــى النواب الستة لالستماع إلــى أقوالهم قبل أن تتخذ قراراتها
بشأن هذه الطلبات ،وستحيل تقاريرها عنها إلى المجلس ،صاحب
الكلمة األخيرة فيها ،سواء بالموافقة أو الرفض.
وتعلق طلب النيابة األول برفع الحصانة النيابية عن النائب
د .حسن جوهر في القضية ( )2020/520حصر نيابة اإلعالم ،بينما
ارتبط الطلب الثاني برفع الحصانة عن نائب رئيس المجلس أحمد
الشحومي في القضية ( )2020/2076حصر العاصمة والمقيدة برقم
( ) 2020/536جنايات المباحث.
أما الطلب الثالث فكان من نصيب النائب يوسف الغريب في
القضية ( )2020/2076حصر العاصمة والمقيدة برقم ()2020/536
جنايات المباحث ،والــرابــع خــاص بالنائب سلمان الحليلة في
القضية ( )2020/2075حصر نيابة العاصمة ( )2020/450جنايات
المباحث.
وبينما يتعلق الخامس بالنائب د .أحمد مطيع في القضية
( )2020/2064حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ()2020/514
جنايات المباحث ،جاء الطلب األخير من نصيب النائب د .حمود
مبرك العازمي في القضية ( )2020/2064حصر نيابة العاصمة
والمقيدة برقم ( )2020/514جنايات المباحث.
٠٥

الحكومة تستعجل محاربة...
طــرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى
لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغالل وظائفه أو موقعه،
أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما ،لدى االضطالع بوظائفه ،بغرض
الحصول على ميزة غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص
ً
أو كيان آخر ،مما يشكل انتهاكا للقوانين».
ولفتت إلــى أن القانون رقــم  2لسنة  2016بشأن إنشاء «نزاهة»
واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ،نص في المادة الرابعة
على جملة من األهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها ،ولما كانت
سياسات وتدابير منع تعارض المصالح تعد من الركائز التشريعية
واإلجرائية األساسية في منظومة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد،
ً
نـظــرا لما يترتب على تـعــارض المصالح مــن مخاطر على حسن
ونزاهة أداء الموظفين العموميين وعلى الثقة بأجهزة الدولة ،فإنه
من المهم تنظيم التعامل مع تضارب المصالح».
أما المشروع الخاص بتعديل قانون الجزاء ،فتضمن إضافة مادة
ً
برقم  52مكررا تنص على أنه «مع عدم اإلخالل بالمسؤولية الجزائية
للشخص الطبيعي يعاقب الشخص االعـتـبــاري بضعفي الغرامة
المقررة ألي جريمة من جرائم الفساد المبينة في المادة ( )22من
القانون رقم  2لسنة  2016المشار إليه إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه،
ما لم يثبت عدم علم ممثله القانوني بها».
وبموجب النص الجديد يجوز الحكم بحرمان الشخص االعتباري
الخاص مــدة ال تزيد على ثــاث سنوات من ممارسة كل أو بعض
أنشطته بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،أو استبعاده من التعاقد
مع الجهات الحكومية ،أو بإغالق مکاتبه التي استخدمت في ارتكاب
الجريمة ،كما يجوز تصفية أعماله ،أو تعيين حارس قضائي إلدارة
أمواله ،وال يشترط في ذلك أن يكون قد تمت إدانة الشخص الطبيعي.

وزير الداخلية...25798 :
إبعاد هؤالء المخالفين سيتحملها كفالؤهم.
أما التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص بهذا
الشأن ،فأشار إلى أن العقود الحكومية تنص على عمالة احتياطية
غير مدفوعة األجر بنسبة  ،%10مما يؤدي إلى وجود عمالة متجولة
وعدم وفاء الشركات برواتبها ،وهو ما لم ُيجب عنه وزير الداخلية،
إذ أوضح ،في رده ،أن «تحديد عدد المستقدمين من هؤالء المخالفين
على نسبة  %10عقود حكومية ليس من اختصاص وزارة الداخلية،
بل من اختصاص الهيئة العامة للقوى العاملة».

حسم ملف إدارة...
حول إدارة المستشفى وتشغيله ،وتفاصيل العقد المقترح وبنوده

الـ ـمـ ـش ــروع ــة ،م ــؤك ــدا أن ه ـنــاك
آليات كثيرة تدخل من الميناء
والـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدود ال ـ ـ ـبـ ـ ــريـ ـ ــة ،ويـ ـج ــب
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا فــي
التعامل معها.
وأك ــد أن كــل ال ـحــدود البرية
والبحرية فــي أم ــان ،وبانتظار
اكتمال منظومة المطار الجديد،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن رج ـ ــال ال ـج ـمــارك
و"الداخلية" عنصر أساسي في
المنظومة األمنية ،وهم الصف

األول في صد وردع كل من يريد
السوء للكويت.
وأش ـ ــاد ب ـحــرص "ال ـج ـمــارك"
على تطوير المنظومة األمنية
والجمركية بــاسـتـخــدام أحــدث
الوسائل التكنولوجية ،فضال
عــن تطوير العناصر البشرية
وت ـحــديــث ال ـن ـظــام اإللـكـتــرونــي
بما يساهم في تسهيل عملية
االستيراد والتصدير التجاري.
وب ـي ـن ـمــا أكـ ــد أن ال ـك ــل لــديــه

عرض المؤشرات
قــدم رئيس قسم الميكنة والنظم األمنية الجمركية
ب ـ «الـجـمــارك» طــال الـعـيــدان عــرضــا للمؤشرات العامة
لالعمال واالجراءات الجمركية التي تم تنفيذها باالدارة.

التحكم والسيطرة الجمركية
تفقد الوزير العلي والمستشار الجالوي خالل الزيارة إدارة
جمارك الموانئ الشمالية (ميناء الشويخ) ،عبر تقنية التحكم
والسيطرة الجمركية عن بعد.

الفنية والمالية واإلداريــة ،موضحة أن الوفد قام بجولة ميدانية
في المستشفى وأجرى لقاء ات مع قياديين ومسؤولين بالوزارة
وأعضاء اللجنة المختصة.
ً
وتوقعت المصادر أن تحسم «الصحة» هذا الملف قريبا ،ومن
ً
ثم عرضه على الجهات الرقابية للحصول على موافقاتها ،علما
أن العرض الكوري جاء من بين عدة عروض درستها الوزارة لكنها
رجحته إلدارة وتشغيل المستشفى الــذي تم افتتاحه في يوليو
ً
 ،2018ليبدأ العمل به جزئيا خالل  2019وبجزء يسير من طاقته
االستيعابية الضخمة.
ً
ويتكون المستشفى من أربعة أبراج رئيسية بارتفاع  14دورا،
ً
ويبلغ عدد ّ
أسرة األقسام الداخلية  1234سريرا تغطي التخصصات
الطبية الـعــامــة المتكاملة ،إل ــى جــانــب وح ــدات الـعـنــايــة الـمــركــزة
والعناية بالقلب والحاالت الحرجة وخدمات األشعة والمختبرات
ً
وبنك الدم والصيدلية ،فضال عن  131عيادة خارجية تغطي جميع
التخصصات.

«نفط الكويت» تمدد...
لــآبــار المنتجة فــي شـمــال الـكــويــت ،وأم نــاقــة ،وتــركـيــب خطوط
األنابيب واألعمال المصاحبة لها في غرب الكويت.
وأف ــادت «مـيــد» بــأن خطوط التدفق عـبــارة عــن خطوط أنابيب
تربط رأس بئر واحــدة بمشعب أو معدات معالجة .وفــي حقول
النفط والغاز الكبيرة ،قد تربط خطوط التدفق المتعددة اآلبار
الفردية بمشعب ،وقد ينقل خط التجميع التدفق من المشعب إلى
مرحلة ما قبل المعالجة أو إلى منشأة نقل أو خــزان ،وتستخدم
خـطــوط الـتــدفــق فــي الـحـقــول الـبــريــة والـبـحــريــة ويمكن دفنها أو
وضعها فوق األرض.
وأشارت إلى أنه على مدى العامين الماضيين شهدت الكويت
ً
ً
انخفاضا كبيرا في نشاط المشاريع النفطية ،إذ تفاقمت القضايا
المتعلقة بوباء كوفيد  19والتحول العالمي للطاقة بسبب األوضاع
السياسية الجارية.

حديث عن صفقة بـ ...4

ً
لـكــن هــذا يعطينا انـطـبــاعــا عــن ضـعــف الـمـنــافـســة ،الـتــي أتــت بها
«تويتر» من خالل ميزة «سباسيز».
وكما ذكرت «بلومبرغ» ،أمس األول ،فإن «كلوب هاوس» تتطلع اآلن
إلى جمع استثمارات بقيمة  4مليارات دوالر ،ومن المحتمل أن يكون
هذا ُالرقم قد خرج من المناقشات مع «تويتر».
وأط ـلــق «ك ـلــوب ه ــاوس» ال ـعــام ال ـمــاضــي ،ونـشــر فـكــرة استضافة
المحادثات الصوتية الحية .وقام المشاهير والمديرون التنفيذيون
والتقنيون واألفراد العاديون باستضافة غرف صوتية منذ ذلك الحين.
وبحسب ما ورد ،قام أكثر من  10ماليين شخص بتنزيل التطبيق،
ً
ً
الذي يتوافر حاليا بدعوة فقط على نظام «آي أو إس» حصريا.
ً
وي ــواج ــه الـتـطـبـيــق أي ـضــا الـكـثـيــر مــن الـمـنــافـســة ،مــن «فـيـسـبــوك»
و«تويتر» و«ديسكورد» و«لينكد إن» و»سالك» وغيرها .ويأتي حجم
الضغط والمنافسة من جهة أن هذه المنصات تملك قواعد مستخدمين
بالماليين ،منذ سنوات ،باإلضافة إلى إتاحة تطبيقاتها في الويب
ونظامي آي أو إس وأندرويد.
ال يزال «كلوب هاوس» يحاول االبتكار بسرعة ،وتوظيف مهندس
لتصميم تطبيق أندرويد الخاص به ،كما أطلق هذا األسبوع ميزة
تقديم البقشيش داخــل التطبيق ،كوسيلة للمبدعين لكسب المال،
ً
ويقول التطبيق إنه لن يأخذ جزءا من تلك اإليرادات.
من جانبها ،أطلقت «تويتر» ،أداة «سباسيز» على كل من «آي أو إس»
ً
و«أنــدرويــد» .وتخطط الشركة أيضا إلطــاق إصــدار خــاص بالويب،
وفتح إمكانية االستضافة لجميع المستخدمين هذا الشهر.
رغبة «تويتر» في االستحواذ على «كلوب هاوس» ليست منطقية
بشكل كامل ،إال إذا أرادت ببساطة القضاء على المنافسة واكتساب
قــاعــدة مستخدمين مخصصة واســم صــاخــب .وفــي كلتا الحالتين،
سيستمر كل من «كلوب هاوس» و«تويتر» اآلن في المواجهة ،في رحلة
السيطرة على أكبر حصة ممكنة من مستخدمي «الدردشة الصوتية»،
ً
ً
ً
التي تشهد اهتماما متزايدا ،وفقا لما نقلته «البوابة العربية لألخبار
التقنية».

غيرة على هــذا البلد ،استغرب
بـعــض األص ـ ــوات الـنـشــاز التي
تطالب بمكافأة إذا تم القبض
ً
ع ـلــى ضـبـطـيــة م ـ ـحـ ــددة ،الف ـتــا
إلـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــرة بـ ـ ــدأت
تظهر فــي الكثير مــن ال ــوزارات
والمؤسسات.

تعاون مشترك
مــن جانبه ،ذكــر المدير العام
لـ ـ "ال ـج ـم ــارك" الـمـسـتـشــار جـمــال
ال ـجــاوي أن اإلدارة تـتـعــاون مع
"الداخلية" في عدد من المجاالت
المشتركة ،مثل التحريات األمنية
واالس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة
التهريب واالتجار غير المشروع.
وأضاف الجالوي ،في تصريح،
ً
أن ال ـت ـع ــاون ي ـش ـمــل أيـ ـض ــا أمــن
المنافذ الـحــدوديــة بغية تيسير
حركة التبادل التجاري والربط
اآلل ــي لـلـبـضــائــع الـمـقـيــدة وع ــدد
م ــن الـ ـمـ ـج ــاالت األخـ ـ ـ ــرى ،مـبـيـنــا
أن "ال ـج ـمــارك" ستعمل بعد نقل
التبعية و فــق منظومة متكاملة
وخطة استراتيجية ستواجه من
خاللها كــل التحديات ،وتساهم

العلي خالل زيارته الجمارك أمس
ف ــي ت ـحــويــل ال ـك ــوي ــت إل ــى مــركــز
مالي وتجاري.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن "الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارك"
تستهدف زيادة اإليرادات المالية
ومكافحة االتجار غير المشروع
وتطوير إدارة المخاطر وتبادل
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة
وت ــوف ـي ــر بـيـئــة ع ـمــل رق ـم ـيــة إلــى
جانب تطبيق الذكاء االصطناعي
واألع ـ ـم ـ ــال ال ـج ـم ــرك ـي ــة وال ــرب ــط

متى ينتهي وباء كورونا؟
ـاف م ــن ال ـس ـكــان ل ـب ـلــوغ مــرح ـلــة الـمـنــاعــة
ال ـل ـقــاحــات ع ـلــى ع ــدد كـ ـ ٍ
الجماعية فــي نحو ستة أشـهــر ،لكن هــذا الـهــدف يستلزم توفير
ً
مئات الماليين من الجرعات سريعا ،وتأمين سالسل فاعلة لتزويد
الدول باللقاحات ،وضمان ّ
تقبل الناس لتلقيه خالل النصف األول
ً
وبناء على بيانات شركات تصنيع اللقاحات ونتائج
من ،2021
االستطالعات المرتبطة بموقف المستهلكين منها ،تبدو هذه
التوقعات منطقية.
ً
تلك المناعة الجماعية يمكن تحقيقها اعتبارا من الربع الثاني
من  2021إذا كانت اللقاحات شديدة الفاعلية ،وســارت حمالتها
بسالسة ،أو في حال اكتشاف مستوى مرتفع من المناعة المتقاطعة
لدى السكان ،لكن الوباء قد ال ينتهي قبل عام  2022أو في مرحلة
الحقة إذا واجهت اللقاحات مشاكل على مستوى الفاعلية والسالمة
الشخصية ،أو إذا تباطأت عمليات التوزيع وحمالت التلقيح.
وفي أسوأ الحاالت ،قد تتابع الواليات المتحدة محاربة «كورونا»
حتى عام  ،2023أو أكثر ،إذا اجتمعت عوامل عدة ضدها ،مثل عدم
فاعلية اللقاحات وتراجع مدة المناعة الطبيعية.
مــن الـمـتــوقــع أن تـكــون م ـســارات الـمـنــاعــة الجماعية فــي ال ــدول
األخرى ذات الدخل المرتفع مشابهة للوضع األميركي ،وقد يختلف
ً
التوقيت و فـقــا لمستويات المناعة المتقاطعة و نـطــاق الحماية
التي تضمنها لقاحات أخرى ،غير أنه حتى لو حققت عدة مناطق
ً
المناعة الجماعية المنشودة فمن المتوقع أن يتضمن العالم بؤرا
دائـمــة لـ «كوفيد  ،»19السيما فــي المناطق الـغــارقــة بــالـحــروب أو
المجتمعات التي تتراجع فيها حمالت التلقيح ،إذ يصبح «كوفيد
ً
 »19في هذه األماكن ،مشابها لمرض الحصبة حتى بلوغ المناعة
ً
ً
الجماعية ،ما يعني أنه ال يطرح تهديدا يوميا على معظم الناس،
لكن مخاطره تبقى قائمة ،وإذا تالشت المناعة بسبب عدم تلقي
اللقاح فقد تتوسع نقاط ّ
ترسخ الفيروس.
ال يعني تحقيق الـمـنــاعــة الجماعية إن ـهــاء جميع الـمـقــاربــات
الصحية المعمول بها ،فقد تبرز الحاجة إلى تكرار اللقاح بانتظام
للحفاظ على تلك المناعة ،ومتابعة مراقبة مسار تطور «كوفيد ،»19
لكن هذه المناعة في المقابل تعني إمكانية رفع التدابير المفروضة
ً
راهنا في عدد كبير من الدول.
سيكون إيقاع تخفيف التدابير الصحية التي تفرضها الحكومات
ً
ً
عامال أساسيا في هــذا المجال ،إذ يترافق جــزء من تلك التدابير
(مثل اإلقفال التام وفرض ضوابط معينة على بعض الصناعات)
مع تداعيات اجتماعية واقتصادية بــارزة ،لكن التدابير األخــرى،
مثل إجــراء الفحوصات وتعقب اإلصــابــات ،لن تكون مسيئة ،مع
أنها عالية الكلفة.
يمكن بلوغ المرحلة النهائية من الوباء في وقت أبكر من المرحلة
األولى ،إذ تشير التقديرات إلى احتمال تحقيق هذا الهدف خالل
الربع األول أو الثاني من  2021في الواليات المتحدة واالقتصادات
المتقدمة األخرى ،ويتعلق العامل األساسي في هذا المجال بتراجع
حاالت الوفاة.
لقد اعتادت المجتمعات تعقب أعداد اإلصابات بـ «كورونا» ،ألن
الناس يموتون بسبب العدوى ،وألن الناجين قد يواجهون عواقب
صحية طويلة األمد بعد التقاط الفيروس ،وما من معطيات علمية
مــؤكــدة حتى اآلن حــول هــذه الفئة الثانية مــن الـنــاس ،لكن هناك
مخاوف من احتمال أن يواجه بعض المتعافين تداعيات أخرى
على المدى الطويل.
ً
ً
أحرزت معظم الدول تقدما بــارزا على مستوى تخفيض أعداد
الوفيات وحاالت االستشفاء المرتبطة بالفيروس ،حتى أن بعضها
يوشك أن يتجاوز مشكلة فائض الــوفـيــات ،لكن هــذه النتائج لم
ً
تتحقق عموما بسبب إنجاز واحد وواضح ،بل بفضل خليط من
ً
المقاربات الفاعلة نسبيا.
سـتـبــدأ الـمــرحـلــة االنـتـقــالـيــة نـحــو الــوضــع الطبيعي الـجــديــد،
بغض النظر عن شكله ،حين يتأكد الناس من قدرتهم على عيش
حياتهم السابقة دون ا لـتـعـ ّـر ض للمخاطر أو تعريض اآل خــر يــن
للخطر ،والسترجاع هــذه الثقة البــد من متابعة التقدم الحاصل
ً
لتخفيض عدد الوفيات والمضاعفات المحتملة ،فضال عن تكثيف
الــدراســات العلمية المرتبطة بالعواقب الصحية التي يواجهها
المتعافون على المدى الطويل ،وحين تتجدد هذه الثقة ،لن يتردد

م ــع ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة ب ــاإلف ــراج
الـجـمــركــي وإن ـج ــاز الـمـشــروعــات
والمبادرات الموضوعة في الخطة
االستراتيجية المستقبلية ،مثمنا
الدعم الذي يوليه وزير الداخلية
لمنتسبي اإلدارة ،والذين يعملون
جنبا إلــى جنب مع زمالئهم في
ال ـ ـ ـ ــوزارة ل ـض ـم ــان أمـ ــن وس ــام ــة
المواطن والمقيم.

نعمل مع
الوزارة وفق
ريادة جمركية
وأمنية
ومنافذ ذكية

الجالوي

الناس في ملء الحانات والمطاعم والمسارح والنوادي الرياضية
ً
مجددا ،ولن يرفضوا السفر إلى الخارج (باستثناء الوجهات األكثر
عرضة للخطر) ،وسيحرصون على تلقي الرعاية الطبية االعتيادية
بمستويات مشابهة لما كانوا يفعلونه قبل زمن الوباء.
ويتوقف توقيت هذه العملية االنتقالية على إيقاع التقدم الذي
ً
يمهد لتحقيق مناعة جماعية ،فضال عن فاعلية استجابة قطاع
ً
الصحة العامة داخل الدول ،وسيكون ذلك تدريجيا.
سبق أن بدأت هذه المرحلة في بعض المناطق ويمكن تسريعها
ً
في معظم البلدان بحلول الربع األول أو الثاني من  ،2021ونظرا
إلى ترابط االقتصاد العالمي ،لن تكون عــودة الــدول إلى الوضع
الطبيعي مستقلة بالكامل عن مسار البلدان األخرى.
لتحقيق هذه الغاية ،يجب أن يحصل تقدم بارز في مساعي إنهاء
الوباء ،ويتطلب ذلك أن تحصد اللقاحات الفاعلة «إذن االستخدام
في حاالت الطوارئ» ،كما حصل خالل الربع الرابع من  2020أو األول
من  ،2021بشرط أن تليها حملة سلسة لتوزيع اللقاحات وتلقيح
الجماعات السكانية األكثر عرضة للخطر.
قــد تسهم ا لـنـتــا ئــج اإل يـجــا بـيــة المرتبطة بالمناعة الطبيعية
والمتقاطعة في تسريع توقيت التعافي ،وكذلك تؤثر خمسة معايير
أخرى على تسهيل العملية االنتقالية واسترجاع الوضع الطبيعي،
وكلما زادت األهداف المحققة من بين تلك العوامل تراجعت المدة
التي تفصلنا عن بلوغ المرحلة المنشودة ،وتشمل متابعة الجهود
الحكومية لتحسين طريقة تطبيق مقاربات الصحة العامة (مثل
ال ـف ـحــوصــات وتـعـقــب اإلص ــاب ــات) م ــن دون ال ـحــد م ــن الـنـشــاطــات
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة ،مــع االل ـتــزام بتدابير الصحة العامة
حتى بلوغ المناعة ،ثم إجراء فحوصات دقيقة وسريعة وشائعة
لتسهيل المتابعة.
كما تتضمن تلك العوامل متابعة التقدم فــي ابتكار عالجات
«كورونا» ،إلى جانب تجديد ثقة الناس بتالشي أي عواقب صحية
على المدى الطويل وسط المتعافين من الفيروس.
ً
في النهاية ،سيكون االنتقال إلى وضع طبيعي جديد إنجازا
ً
ً
ً
اجتماعيا واقتصاديا بارزا ،وقد تصبح المناعة الجماعية نهاية
حاسمة للوباء ،وقد تنتهي هذه المرحلة االنتقالية أبكر من المتوقع
داخل الواليات المتحدة ،لكن نقطة انتهاء الوباء لن تتحقق على
األرجح قبل النصف الثاني من .2021

حكم أوروبي :التطعيم...

ً
ّ
الدفتيريا والتيتانوس وشلل األطفال ،ال ُيشكل انتهاكا ألحكام
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان بشأن «الحق في احترام الحياة
الخاصة».
وش ـ ّـددت عـلــى أن «سـيــاســة التطعيم تسعى إلــى تحقيق األه ــداف
المشروعة المتمثلة فــي حماية الصحة وحـقــوق اآلخــريــن ،مــن حيث
ً
إنها تحمي كال من الذين يتلقون اللقاحات المعنية ،والذين ال يمكن
تطعيمهم ألسباب طبية» ،مشيرة إلى أن هؤالء «يعتمدون على الحصانة
الجماعية لحماية أنفسهم من األمراض المعدية الخطيرة المعنية».
وقــالــت المحكمة ،الـتــي ال يمكن اسـتـئـنــاف قــرارات ـهــا ،إنــه «ينبغي
تقديم مصالح األطفال في جميع القرارات ،التي تمسهم» ،مضيفة أن
«الجمهورية التشيكية تتمتع بهامش تقدير كبير في هذا السياق».
ورأى الحقوقي المتخصص في المحكمة ،نيكوالس هيرفيو ،أن
هذا الحكم الصادر عن الغرفة الكبرى ،وهي الهيئة العليا للمحكمة
األوروبية«ُ ،يعزز إمكانية التطعيم اإللزامي في ظل الظروف السائدة
جراء وباء كورونا الحالي».
لكن الخبير ،الذي يحاضر في معهد العلوم السياسية في باريس،
أشــار إلــى «هــامــش التقدير الــذي تركته المحكمة لـلــدول فــي سياسة
التطعيم الخاصة بها».
وقال إن قرار المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان «يالحظ التوافق
العام على اآلثــار المفيدة للتطعيم ،التي لم تضعفها اآلثــار الجانبية
الحتمية ،ما دام هناك رقابة علمية صارمة».
وتابع هيرفيو أن المحكمة تؤيد «مبدأ التكافل االجتماعي ،الذي
يمكن أن ّ
يبرر فرض التطعيم على الجميع ،حتى أولئك الذين يشعرون
ّ
بأنهم أقل عرضة لتهديد المرض ،عندما يتعلق األمر بحماية األشخاص
ً
األكثر ضعفا».
(فرنسا -أ ف ب)
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محليات

الكويت وتركيا توقعان  6اتفاقيات لتطوير التعاون الثنائي
المشتركة وأكد تطابق الرؤى
للجنة
الثانية
الدورة
وترأس
إردوغان
إلى
األمير
من
رسالة
سلم
الناصر
•
ً
• أوغلو :الكويت «ماركة دولية» فيما يتعلق بالوساطة وهي لم تفقد حيادها أبدا
أهمية لجنة
التعاون
المشتركة
تتمثل في
إعطاء إطار
مؤسسي
للعالقات

الناصر

نأمل أن يكون
التطبيع
بين دول
ً
الخليج دائما
بفضل جهود
الكويت

أوغلو

ت ــوج وزي ــر الـخــارجـيــة وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر لقاءاته
فــي تركيا أمــس بلقاء الرئيس
ال ـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان،
ح ـيــث سـلـمــه رس ــال ــة م ــن سمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد
ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة
الــوث ـي ـقــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن وسـبــل
تعزيزها وتطويرها في جميع
المجاالت.
وق ــد وق ـعــت ال ـكــويــت وتــركـيــا،
صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس 6 ،ات ـف ــاق ـي ــات مــن
شــأن ـهــا اإلسـ ـه ــام ف ــي ف ـتــح آف ــاق
أوسـ ـ ــع ل ـل ـت ـع ــاون ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
وتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة
وتوطيدها.
ّ
ووقـ ــع االت ـفــاق ـيــات م ــن جــانــب
ال ـكــويــت وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة وزي ــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء،
وم ـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـ ـتـ ــركـ ــي وزي ـ ــر
الخارجية مولود جاويش أوغلو،
خ ــال تــرؤسـهـمــا أع ـم ــال الـ ــدورة
الثانية للجنة المشتركة للتعاون
الكويتية  -التركية ا لـتــي ُعقدت
أعمالها في أنقرة.
وشـ ـمـ ـل ــت االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات خـطــة
العمل بين البلدين لألعوام -2021
 ،2022ومــذكــرة تفاهم في مجال
البيئة ،وبروتوكول التعاون بين
وزارة اإلعالم الكويتية ومؤسسة
اإلذاعـ ـ ـ ــة وال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـتــرك ـيــة،
وبروتوكول التعاون في مجاالت

«الخارجية» :مراجعة آلية حجز
المواعيد بـ «التصديقات»
أك ــدت وزارة الـخــارجـيــة أنـهــا بـصــدد مــراجـعــة آلـيــة حجز
المواعيد المسبقة والخاصة بقسم التصديقات بالشويخ
والمراكز التابعة في كل من برج التحرير ومركز صبحان ،بما
ييسر ويسهل على المواطنين والمقيمين تصديق وثائقهم.
وذكرت الــوزارة ،في بيان صحافي نشرته بحسابها على
«تويتر» ،أن هذه المراجعة تأتي في إطــار تفاعلها تجاه ما
يشهده القسم من ازدح ــام في المواعيد ،في ظل اإلج ــراء ات
ً
المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ،وذلك حرصا على مصالح
المواطنين والمقيمين.

ال ـص ـحــافــة واإلع ـ ـ ــام ،بــاإلضــافــة
إلـ ــى م ــذك ــرة ت ـفــاهــم ب ـيــن مكتبة
الكويت الوطنية والمديرية العامة
للمكتبات والمنشورات في وزارة
الثقافة والسياحة ،ومذكرة تفاهم
فــي مـجــال الـشــؤون والسياسات
االجتماعية.

مجاالت التعاون
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت أع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ً
اس ـ ـت ـ ـعـ ــراضـ ــا ل ـج ـم ـي ــع مـ ـج ــاالت
الـتـعــاون الحيوية والمهمة بين
الـجــانـبـيــن ،السـيـمــا الـسـيــاسـيــة،
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ،والـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة،
واإلعالمية ،واالجتماعية والبيئية
م ـن ـه ــا ،وبـ ـح ــث س ـب ــل ت ـعــزيــزهــا
ورف ـع ـه ــا إل ـ ــى آفـ ـ ــاق أرحـ ـ ــب بـيــن
البلدين الصديقين ،مما يعكس
الــرغـبــة الـمـشـتــركــة بـيــن البلدين
لـ ـتـ ـط ــوي ــر وتـ ــوط ـ ـيـ ــد الـ ـع ــاق ــات
الثنائية على كل المستويات ،كما
تشكل أ عـمــال اللجنة المشتركة
ً
ل ـل ـت ـع ــاون ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا ل ـل ـعــاقــات
الثنائية ا لـتــي تجمع الجانبين
الـكــويـتــي  -ال ـتــركــي ،وتـسـهــم في
تحقيق ما يصبو إليه الطرفان من
تقدم وازدهار للبلدين وشعبيهما
الصديقين.
حـ ـض ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء م ـ ــن ال ـج ــان ــب
ال ـك ــوي ـت ــي س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
تركيا غـســان ال ـ ــزواوي ،القنصل
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـك ــوي ــت فـ ــي إس ـط ـن ـبــول
الــوزيــر مـفــوض محمد المحمد،
ونــائــب مساعد وزي ــر الخارجية
لشؤون مكتب الوزير ،المستشار
أح ـم ــد ال ـش ــري ــم ،ون ــائ ــب مـســاعــد
وزيــر الخارجية لشؤون أوروبــا،
المستشار محمد حياتي ،وعدد
مــن كـبــار الـمـســؤولـيــن فــي وزارة
الخارجية.
وأكـ ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة وزي ــر
ال ــدول ــة ل ـشــؤون مـجـلــس الـ ــوزراء
ون ـظ ـيــره ال ـتــركــي تـطــابــق ال ــرؤى
الـ ـت ــام إزاء ال ـق ـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة
والدولية وأهمية إيجاد الحلول
السياسية لها.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاصـ ــر ،فـ ــي مــؤت ـمــر
صـ ـح ــاف ــي مـ ـشـ ـت ــرك م ـ ــع أوغـ ـل ــو
سبقه توقيع مذكرات تفاهم بين
ال ـب ـل ــدي ــن ،إنـ ــه ب ـحــث م ــع نـظـيــره

وكيل الشؤون عبدالعزيز شعيب
يعود إلى عمله األحد
●

ع ـل ـمــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن وكـ ـي ــل وزارة الـ ـش ــؤون
االجتماعية عبدالعزيز شعيب سيكون على رأس
ً
عمله اعتبارا من األحــد المقبل ،عقب بــراء تــه مما
نسب الـيــه مــن مخالفات إداري ــة ،أوق ــف بموجبها
ثالثة أشهر عن العمل في  9يناير الماضي.
وك ــان وزي ــر ال ـشــؤون الـســابــق عيسى الـكـنــدري
ً
أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق من إدارة الفتوى
والتشريع ،مع وكيل الشؤون شعيب ،لبحث ما نسب
إليه من مخالفات ،والتي بــدورهــا برأته وأوصــت
بعودته إلى العمل.
ف ــي م ـج ــال آخـ ــر ،أصـ ــدر وك ـي ــل وزارة ال ـش ــؤون
باالنابة مسلم السبيعي ،القرار االداري رقم (/931أ)

ال ـتــركــي ع ــدة ق ـضــايــا م ــن بينها
الـ ـ ــوضـ ـ ــع فـ ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــة ول ـي ـب ـي ــا
واس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــام،
ً
خصوصا لألشقاء في فلسطين.
وأض ـ ــاف أن ال ـكــويــت وتــركـيــا
قدما الدعم للمبادرة السعودية
فـيـمــا يـتـعـلــق ب ــاألزم ــة الـيـمـنـيــة،
ً
مـعــربــا عــن الشكر لجميع الــدول
بما فيها تركيا التي قدمت الدعم
ل ـم ـســاعــي أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ــراح ــل
الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد ط ـيــب
ال ـل ــه ثـ ــراه وس ـم ــو أم ـي ــر الـكــويــت
الشيخ نواف األحمد لحل األزمة
الخليجية.
وأوض ــح أنــه «مــررنــا بالخليج
ً
وباإلقليم وأيضا على المستوى
ال ـ ــدول ـ ــي بـ ـث ــاث ــة أع ـ ـ ـ ــوام مـلـيـئــة
بــالـمــرارة واألل ــم نتيجة الخالف
بالخليج» بيد أن جميع الجوانب
المتعلقة ب ــاألزم ــة تــم تـجــاوزهــا
بحكمة قادة دول الخليج ومصر
فـ ــي قـ ـم ــة (ال ـ ـع ـ ــا) م ـط ـل ــع الـ ـع ــام
الحالي.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـع ــاق ــات
الثنائية مع تركيا ،وصف الناصر
ً
العالقات التي تمتد إلى  57عاما
بالمتينة والوطيدة تخللها الكثير
م ــن الـ ـتـ ـع ــاون والـ ـتـ ـط ــور ف ــي كــل
المجاالت وعلى مختلف الصعد

ً
خصوصا في العقدين الماضيين.
وأك ـ ــد أه ـم ـيــة ل ـج ـنــة ال ـت ـعــاون
المشتركة الكويتية  -التركية في
إعـطــاء إط ــار مؤسسي للعالقات
الثانية بين البلدين وإعطائها
ً
أي ـ ـضـ ــا م ــوض ــوعـ ـي ــة فـ ــي كـيـفـيــة
تـطــويــرهــا فــي جميع الـقـطــاعــات
والمجاالت.
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
السياسية والثقافية واالقتصادية
والتجارية والسياحية وغيرها
من المجاالت بين الكويت وتركيا
ً
تـمـضــي ع ـلــى ق ــدم وس ـ ــاق ،الف ـتــا
إلى توقيع ست وثائق ومذكرات
تـ ـع ــاون ل ـي ـص ـبــح إج ـم ــال ــي ع ــدد
االتفاقيات المبرمة بين البلدين
 61اتفاقية ومذكرة تعاون تعالج
وتناقش كل المجاالت.
وأشار إلى االتفاق على مذكرة
تعاون للعامين القادمين واتفاق
آخـ ــر ع ـلــى رؤي ـ ــة لـخـمـســة أعـ ــوام
م ـق ـب ـلــة ل ـت ـط ــوي ــر الـ ـتـ ـع ــاون بـيــن
ً
الـبـلــديــن ،مـعـتـبــرا أن الـتــداعـيــات
المرتبطة بتفشي فيروس كورونا
تعتبر فرصة الستكشاف مجاالت
التعاون بين الكويت وتركيا.
وفي هذا الصدد ،بين الناصر
أن ـ ــه ب ـح ــث مـ ــع جـ ــاويـ ــش أوغ ـل ــو
تعزيز المنظومة الصحية بين

ّ
يرعى
الرومي
ر»:
«القص
ً ً
تكريم  760فائقا غدا

ً
نقل الموظفين سنويا يقتصر على شهري أبريل وسبتمبر
جورج عاطف

الناصر وأوغلو يترأسان أعمال الدورة الثانية للجنة ُ
المشتركة

لسنة  ،2021والقاضي بقصر نقل الموظفين بين
الوحدات التنظيمية على مستوى قطاعات الوزارة
المختلفة على شـهــري أ بــر يــل وسبتمبر فقط من
كل عام.
واس ـت ـث ـنــى الـ ـق ــرار ف ــي م ــادت ــه ال ـثــان ـيــة ك ــا من
شاغلي الوظائف اإلشرافية بمختلف مستوياتها،
وكذلك الحاصلين على مؤهالت تخصصية للعمل
فــي م ـجــال تـخـصـصـهــم ،وم ــا تستقر عـلـيــه الجهة
المختصة بالتحقيق.
وقـضــى الـقــرار أن يعمل بــه اعـتـبــارا مــن  2مايو
المقبل ويجب على كافة المعنيين تنفيذه والتقيد
به وعدم التوقيع على النموذج المخصص للنقل
في غير شهري أبريل وسبتمبر من كل عام ،تفاديا
التخاذ اإلجراءات المقررة قانونا في حال مخالفته.

تحت رعاية نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر العدل وزير
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
ً
لشؤون القصر عبدالله الــرومــي ،تقيم الهيئة حفال افتراضيا
لتكريم  760من ّ
القصر المتفوقين في جميع المراحل الدراسية
لعام  ،2020-2019في السابعة مساء غــد ،عبر تقنية االتصال
المرئي.
وقــال المدير الـعــام للهيئة العامة لـشــؤون القصر باإلنابة
حمد البرجس ،إن "الهيئة قررت إقامة حفلها السنوي افتراضيا،
لمراعاة الظروف الصحية ،التي تمر بها البالد ،وحرصا منها
على سالمة المشاركين والمدعوين ،وفي نفس الوقت االستمرار
في عادتها السنوية باالحتفاء بأبنائها من القصر المتفوقين".
وأكد البرجس حرص الهيئة على تعزيز أنشطتها االجتماعية
وأداء رسالتها اإلنسانية والقيام بــدورهــا تجاه المشمولين
بــرعــايـتـهــا مــن جـمـيــع ال ـف ـئــات ،وم ــن بينهم أب ـنــاؤهــا وبناتها
ال ـفــائ ـقــون لـتـشـجـيـعـهــم ع ـلــى االس ـت ـم ــرار ف ــي م ـس ـيــرة الـنـجــاح
والتفوق".

البلدين إضافة إلى كل الجوانب
المتعلقة باألبحاث والتطوير.
وأض ــاف أن الجانبين ناقشا
ً
أيضا مجاالت التعليم واألنشطة
الثقافية واالستفادة من الخبرات
التكنولوجية فيما يخص التعليم
واألمن السيبراني.
وأعرب عن تعازي أمير الكويت
وح ـكــوم ـت ـهــا وش ـع ـب ـهــا لـسـقــوط
ضحايا جــراء اإلصابة بفيروس
ً
كورونا في تركيا متمنيا الشفاء
العاجل للمصابين بالجائحة.

ماركة دولية
من جانبه ،ثمن وزير الخارجية
التركي وساطة دولة الكويت في
المنطقة وقيامها بدبلوماسية
ً
«مكوكية» بين دول الخليج مؤكدا
دعم بالده للكويت في هذا اإلطار.
ووصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف دولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
«بالماركة الدولية» فيما يتعلق
ً
بــالــوســاطــة وأيـ ـض ــا ل ـهــا جـهــود
كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي م ـن ـظ ـم ــة الـ ـتـ ـع ــاون
اإلسالمي وهي لم تفقد حيادها
ً
أبدا.
وأشـ ـ ــاد بـ ـ ــاإلرث ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
تركه أمير الـبــاد الــراحــل الشيخ
ً
صباح األحمد ،مؤكدا استمراره

فــي عـهــد صــاحــب الـسـمــو األمـيــر
الشيخ نواف األحمد.
وقــال وزيــر الخارجية التركي
إن جهود الوساطة التي تبذلها
الكويت تستحق االحترام ،وتركيا
تدعم دائما هذا الــدور المحوري
الهام ،وستواصل ذلك في الفترة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،م ــؤك ــدا أن م ــا أنـجــزتــه
الكويت خالل األزمة الخليجية لم
يكن سهال طوال  4سنوات.
وأضـ ـ ــاف« :م ــا نــأم ـلــه اآلن هو
أن يـصـبــح ه ــذا الـتـطـبـيــع دائ ـمــا
بفضل جهود الكويت ،وأن تتقدم
ال ـع ــاق ــات ب ـيــن الـ ـ ــدول الـشـقـيـقــة
نـحــو األفـ ـض ــل» ،م ـش ــددا عـلــى أن
هـ ــذا ال ــوض ــع سـيـنـعـكــس بشكل
إيجابي أيضا على عالقات تركيا
م ــع مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي
والبلدان الشقيقة في المنطقة.
وحــول العالقات بين البلدين
أوضــح جــاويــش أوغـلــو أنــه اتفق
مــع الـنــاصــر على عقد االجتماع
كل عام في إطار اللجنة المشتركة
فـ ــي ح ـي ــن ي ـع ـقــد ن ـ ــواب الـ ـ ـ ــوزراء
اجتماعاتهم كل ستة أشهر لتقييم
العالقات على كافة الصعد.
وأكد أن الهدف من ذلك تفعيل
اآللـيــات المشتركة واستخدامها
بـشـكــل ف ـعــال إلي ـص ــال ال ـعــاقــات

بين البلدين إلى أعلى المستويات
ً
مشيرا إلى الزيارات التي أجراها
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي رج ـ ـ ــب ط ـيــب
ً
إردوغان وزيارته الرسمية أيضا
إلى الكويت باإلضافة إلى زيارة
رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ـ ــة ال ـكــوي ـتــي
مـ ــرزوق الـغــانــم إل ــى أن ـقــرة الـعــام
الماضي.
ول ـف ــت إل ــى أن ح ـجــم ال ـت ـبــادل
الـتـجــاري بين البلدين بلغ 704
ماليين دوالر في عــام  2019بيد
ً
أنــه تراجع قليال العام الماضي،
ً
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــددا ع ـ ـلـ ــى أن ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف هــو
بلوغ المليار دوالر وفــق الخطة
الموضوعة بين البلدين.
وأض ـ ــاف أن حـجــم الـمـشــاريــع
الـتــي تنفذها الـشــركــات التركية
في الكويت بلغ  8.5مليارات دوالر
ً
مؤكدا استمرار هذه الشركات في
مشاريع الكويت لرؤية .2035
ودعـ ـ ـ ــا إلـ ـ ــى تـ ـن ــوي ــع مـ ـج ــاالت
التعاون بالعالقات بين البلدين
ً
خصوصا فــي قـطــاع الصناعات
الدفاعية فــي ظــل الجائحة التي
أثــرت على العالم أجمع وتعزيز
التعاون في إطار منظمة التعاون
اإلسالمي.

إغالق المساجد غير الملتزمة باالشتراطات
شدد وزير األوقاف والشؤون
اإلس ــام ـي ــة ،عـيـســى ال ـك ـن ــدري،
عـلــى ض ــرورة ال ـتــزام المساجد
ً
باالشتراطات الصحية حفاظا
ع ـلــى س ــام ــة الـمـصـلـيــن ،لـعــدم
إغ ــاقـ ـه ــا ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه عـلــى
جميع األئمة توجيه المصلين
إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـقـ ـي ــد بـ ــاالش ـ ـتـ ــراطـ ــات
ال ـص ـح ـي ــة م ـ ــن خـ ـ ــال تـحـقـيــق
التباعد الجسدي ،ولبس الكمام،

وإحضار سجادة الصالة.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــال
ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدري مـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع
المساجد ب ــال ــوزارة فــي مكتبه
أم ــس ،بـحـضــور وك ـيــل الـ ــوزارة
المهندس فريد عمادي ،لبحث
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادات خ ـ ـ ـ ــال ش ـه ــر
رمضان المبارك.
وأكـ ــد ال ــوزي ــر ،خ ــال الـلـقــاء،
ض ــرورة حــث األئـمــة والخطباء

عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ه ـ ـ ــذا ال ـش ـه ــر
الفضيل في توجيه المصلين،
واالهتمام والعناية بالمساجد،
واالستجابة السريعة لطلبات
الصيانة الدورية ،لتحقيق جو
روح ــان ــي لـلـمـصـلـيــن ،وال ـع ـمــل
بروح الفريق الواحد.

الظفيري يبحث التطورات مع سفير قطر
اج ـت ـم ــع ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،م ـجــدي
الظفيري ،أمــس ،مــع سفير قطر لــدى الكويت
بندر بن محمد العطية ،وتم خالل اللقاء بحث
عدد من أوجه العالقات الثنائية بين البلدين،

إضافة إلى تطورات األوضاع على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

الدخنان لـ ةديرجلا  :استقدام العمالة الفلبينية خالل أيام
•

ً
ً
أكد أن الملحق العمالي بالسفارة رفع تقريرا «إيجابيا» إلى مانيال
●

جورج عاطف

ك ـشــف رئ ـي ــس ات ـح ــاد م ـكــاتــب اس ـت ـق ــدام الـعـمــالــة
المنزلية خالد الدخنان ،أن استئناف استقدام العمالة
الـمـنــزلـيــة الـفـلـبـيـنـيــة سـيـكــون خ ــال األيـ ــام القليلة
المقبلة ،مشيرا إلى أن الملحق العمالي في السفارة
الفلبينية لــدى الـبــاد ناصر مصطفى رفــع تقريره
النهائي إلــى وزارة العمل في مانيال ،حــول أوضــاع
عمالة بالده في الكويت.
وأوض ــح الــدخـنــان ،فــي تصريح ل ـ "الـجــريــدة" ،أمــس،
عقب اجتماعه مع السفير الفلبيني لدى البالد محمد
نــورالــديــن لــومــونــدوت ،والـمـلـحــق الـعـمــالــي بالسفارة
لمناقشة االسـتـعــدادات النهائية الستئناف استقدام
العمالة المنزلية الفلبينية الجديدة ،أن التقرير المرسل
إلــى مانيال ممتاز وإيـجــابــي ،ألنــه حمل فــي طياته كل
الـجـهــود الـمـبــذولــة عـلــى الـمـسـتــوى الــرسـمــي الكويتي
ومن االتحاد ،للمحافظة على حقوق ومكتسبات هذه
العمالة ،ومـنــع تعرضها ألي مضايقات مــن أصحاب
األعمال ،مؤكدا أن هذا التقرير من شأنه إذابــة الجليد

بين الجانبين الكويتي والفلبيني ،والعمل على تسريع
إصدار قرار معاودة االستقدام.

حقوق «العقد الثالثي»
وأش ــار إلــى أن االجـتـمــاع تـطــرق إلــى أم ــور وقضايا
عدة خاصة بالعامالت وضمان حفظ حقوقهن ،والتي
تضمنها "الـعـقــد ال ـثــاثــي" ال ــذي تــم االت ـفــاق عليه من
ً
الجانبين ،وجــاء مستندا إلــى كل الحقوق والواجبات
الـتــي تضمنها الـقــانــون رقــم  ،2015/68الـصــادر بشأن
العمالة المنزلية ،معبرا عن شكره للجهود المضنية
الـمـبــذولــة مــن الـجـهــات ذات ال ـعــاقــة ،ممثلة بــوزارتــي
الخارجية والداخلية ،والهيئة العامة للقوى العاملة،
والتي ساهمت بصورة فاعلة في إيجاد حلول جذرية
للمشكالت العالقة.
كما وجه شكره إلى أعضاء االتحاد والمكاتب التي
تعمل تحت لوائه ،للمتابعة الحثيثة لهذا الملف منذ
بداية المشكلة حتى حدوث االنفراجة التي باتت قاب
قوسين.

الدخنان والسفير والملحق العمالي الفلبيني خالل اجتماعهم أمس
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«األمم المتحدة» :ال تهاون أو تجزئة لحقوق ذوي اإلعاقة
مكتبها بالكويت عقد ندوة افتراضية عن «األطفال المعاقين» باليوم العالمي للصحة
ربيع كالس

ش ـ ــدد م ـم ـثــل األم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
المنسق المقيم لألمم المتحدة
ل ــدى الـكــويــت د .ط ــارق الشيخ
على أن «حقوق اإلنسان لجميع
األش ـخــاص ذوي اإلعــاقــة جزء
ال يتجزأ مــن العمل الجماعي
وغير قابلة للتهاون أو التجزئة
من حقوق اإلنسان والحريات
األساسية».
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ك ـل ـمــة أل ـقــاهــا
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ خـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـق ـ ــد نـ ـ ـ ــدوة
افـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن «تـ ـ ـك ـ ــام ـ ــل
السياسات الحضرية من أجل
ً
م ـســاحــات عــامــة أك ـثــر ش ـمــوال

القالف :إنشاء مكاتب «إشراقة»
لالهتمام بالمعاقين
قدم البطل العالمي لرياضة سالح الشيش طارق القالف
اق ـتــراحــا لـعـقــد ورش ــة ح ــول إي ـجــاد آل ـيــة لــدمــج الــريــاضـيـيــن
المعاقين مع الرياضين االسوياء بدال من اآللية المعمول بها
حاليا حيث يتاح للمعاقين فقط االلتحاق بنادي المعاقين».
كما اقـتــرح «إنـشــاء مكتب يمكن أن نطلق عليه (اشــراقــة)
ف ــي ك ــل مـنـطـقــة سـكـنـيــة ان أم ـك ــن لــاه ـت ـمــام بـ ــذوي اإلع ــاق ــة
وتذليل العقبات التي تواجههم يشرف على الطرق بالمنطقة
والخدمات بمساعدة ذوي االعاقة وكل من له مالحظة يوصلها
للمكتب لعالجها».

ويسهل الوصول إليها لألطفال
ذوي اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت»
بــرعــايــة مكتب االم ــم المتحدة
ف ــي ال ـك ــوي ــت وم ـم ـثــل بــرنــامــج
األ م ــم المتحدة للمستوطنات
البشرية (موئل) لدول الخليج
العربي وبرنامج «اليونيسيف»
للطفولة بالتعاون مع «المدن
الـعــربـيــة» و«االت ـح ــاد العالمي
للمكفوفين» و بـلــد يــة ا لـكــو يــت
والـمـجـلــس الـبـلــدي ،بمناسبة
اليوم العالمي للصحة.
ومـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أكـ ـ ــد ال ـم ـم ـثــل
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ل ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج م ــوئ ــل
بـ ــاألمـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة د .ع ــرف ــان
علي «اسـتـعــداد برنامج موئل
لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون الـ ـفـ ـن ــي م ـ ــع جـمـيــع
الجهات ذات االختصاص بما
فـيـهــا ب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت لتنفيذ
م ـشــاريــع لـتـحـسـيــن ال ـخــدمــات
ال ـم ـقــدمــة ل ـف ـئــة ال ـم ـعــاق ـيــن من
األطفال والكبار وفــق األجندة
ال ـح ـضــريــة ال ـج ــدي ــدة وأج ـن ــدة
 2030و تـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادل ا لـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات
ال ـمــرت ـب ـطــة بــال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة
لذوي االحتياجات الخاصة».

مدن صديقة لذوي اإلعاقة
بدوره ،شدد عضو المجلس
البلدي م .حمود العنزي على

«ضرورة االستمرار في تطوير
االشتراطات الخاصة بتصميم
الـ ـم ــدن االس ـك ــان ـي ــة وال ـم ــراف ــق
المنشآت العامة ولوائح البناء
بـمــا يـتـنــاســب م ــع احـتـيــاجــات
ذوي اإلع ــاق ــة» ،وأك ــد «ض ــرورة
ان ت ـكــون جـمـيــع م ــدن الـكــويــت
صديقة لذوي اإلعاقة».
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـعـ ـن ــزي أن ـ ــه «ت ــم
ان ـ ـ ـشـ ـ ــاء عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت
الكبيرة الترفيهية والثقافية
ب ــالـ ـت ــزام ك ـب ـيــر ف ــي ال ـم ـعــاي ـيــر
الدولية الخاصة باشتراطات
بـ ـن ــاء ذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة ،اال أن ـنــا
نحتاج أكثر من جهود لتبني
ه ـ ــذا ال ـم ـف ـه ــوم ع ـل ــى م ـس ـتــوى
المدينة ككل».
وكشف أن «المجلس البلدي
أط ـل ــق م ـ ـبـ ــادرة ب ـي ـئــة صــالـحــة
ل ـل ـم ـع ــاق ـي ــن كـ ـم ــا ت ـ ــم ت ـط ــوي ــر
الئ ـح ــة ال ـب ـن ــاء لـتـشـمــل بعض
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات الـ ـخ ــاص ــة ،لـكــن
فــي ظــل غـيــاب وج ــود سياسة
ح ـضــريــة واحـ ـ ــدة ف ــي الـكــويــت
سـيـكــون مــن الـصـعــوبــة ال ـتــزام
ك ــاف ــة الـمـخـطـطــات الـعـمــرانـيــة
الـخــاصــة بــالـمــدن ومخططات
المشاريع االنشائية للمرافق
العامة فــي المعايير العالمية
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــذوي اإلع ـ ـ ــاق ـ ـ ــة»،
مطالبا «بسرعة تطوير سياسة

ح ـضــريــة وط ـن ـيــة ف ــي الـكــويــت
ت ـت ـب ـنــى ال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـعــال ـم ـيــة
ال ـخــاصــة بـتـطــويــر ال ـم ــدن بما
ضمنها المدن الصديقة لذوي
اإلعاقة».

التصميم العمراني
وم ــن جــان ـبــه ،ش ــدد الــوكـيــل

ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــد رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس قـ ـ ـط ـ ــاع
ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
والـتـنـمـيــة ف ــي ب ـلــديــة الـكــويــت
م .س ـع ــد ال ـم ـح ـي ـل ـبــي ع ـل ــى أن
«المعاقين وذوي االحتياجات
الخاصة والمهمشين هــم فئة
مـهـمــة ف ــي الـمـجـتـمــع ال يمكن
تجاهلهم ،لذلك يجب تطبيق
الشروط الخاصة في التصميم

الـعـمــرانــي والـحـضــري بما في
ذلك المباني العامة والساحات
الـ ـع ــام ــة ل ـ ـ ــذوي االح ـت ـي ــاج ــات
الخاصة».

«تعاونية الروضة» تهنئ ماما أنيسة المطيري :تعزيز العمل الخليجي لتمكين الشباب
بتعافيها من الوعكة الصحية
●

عزة إبراهيم

ه ـنــأت جـمـعـيــة ال ــروض ــة وح ــول ــي الـتـعــاونـيــة
اإلعالمية الكبيرة أنيسة جعفر ،الشهيرة بـ «ماما
أنيسة» ،بمناسبة تعافيها بعد الوعكة الصحية
ّ
التي ّ
ألمت بها ،حيث أرسلت إليها سلة رمضانية
بمناسبة شهر رمضان المبارك وباقة زهور.
من جانبهاّ ،
وجهت ماما أنيسة ،في تصريح
لـ «الجريدة» ،الشكر إلدارة الجمعية على لفتتها
ال ـكــري ـمــة وال ـط ـي ـبــة ب ـم ـنــاس ـبــة ت ـحـ ّـســن حــالـتـهــا
ال ـص ـح ـيــة ،بــال ـتــزامــن م ــع دخـ ــول ش ـهــر رم ـضــان
المبارك ،أعاده الله على الجميع بالخير واليمن
والبركات.
وأضــافــت أن «أج ـمــل شـعــور أن يـجــد اإلنـســان
ّ
الحب يحيطه من كل مكان ،القريب والبعيد يكن
لــه المشاعر الطيبة ،وهــو نتاج سـنــوات طويلة
مــن الـعـمــل ال ـ ــدؤوب والـمـخـلــص لـخــدمــة اإلع ــام
ال ـكــوي ـتــي وأبـ ـن ــاء ديــرت ـنــا ال ــذي ــن ن ـض ـجــوا على
برامجي المخصصة لهم ،وهو ما يسعدني كثيرا،
ويشعرني بالفخر بأوالدي الذين لم ينسوا يوما
ماما أنيسة».
وأعربت ماما أنيسة عن سعادتها بحضورها
المرتقب خــال شهر رمـضــان مــن خــال برنامج
«عـيــال الــديــرة» ،الــذي تعود مــن خالله بعد فترة
الحلقات
غـيــاب طــويـلــة ،مــوضـحــة أنـهــا سـ ّـجـلــت
ّ
من المنزل ،نظرا لظروفها الصحية ،وسيتم بثه

ماما أنيسة

يوميا عبر أثير البرنامج العام في إذاعة «كويت
 ،»FMبالتعاون مع المخرج صالح القيالني.
يذكر أن ماما أنيسة ّ
اللتهاب
تعرضت أخيرا
ّ
بالدمّ ،
تسبب في حدوث مضاعفات قوية ،لكنها
تعافت أخيرا بعد فترة من الراحة وتلقي الرعاية
الطبية.

شارك في االجتماع الـ  34لوزراء الشباب بدول التعاون
أكــد وزيــر اإلعــام والثقافة
وزير الدولة لشؤون الشباب
عبدالرحمن المطيري ،أمس
األول ،أهـمـيــة االسـتـثـمــار في
ال ـ ـطـ ــاقـ ــات الـ ـشـ ـب ــابـ ـي ــة ب ـ ــدول
مـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
وإقامة برامج وأنشطة تسهم
في إبراز إمكاناتهم المتنامية
ومـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم وريـ ـ ــادت ـ ـ ـهـ ـ ــم
وإب ـ ــداع ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــم
المورد والثروة لألوطان.
وقال الوزير المطيري ،في
كلمة له خــال اجتماع وزراء
ال ـش ـبــاب والــريــاضــة فــي دول
مـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
ال ـ ـ ــ 34ال ـ ــذي ع ـقــد «عـ ــن ب ـعــد»،
إن ق ـمــة قـ ــادة دول ا لـمـجـلــس
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة «ق ـ ـ ـمـ ـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــان
قابوس والشيخ صباح» التي
استضافتها السعودية أكدت
األه ـ ــداف ا لـســا مـيــة للمجلس
المتمثلة في تحقيق التعاون
والترابط والتكامل بين دول
المجلس في جميع المجاالت
ومنها الجانب الشبابي.
وش ــدد عـلــى أهـمـيــة تعزيز

ال ـع ـمــل ال ـم ـش ـتــرك الـخـلـيـجــي
في تنمية وتمكين هذه الفئة
المهمة عبر تكثيف الفعاليات
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـك ـس ـب ـهــم
خـ ـب ــرات م ـه ـمــة ،مــوض ـحــا أن
أج ـ ـ ـنـ ـ ــدة االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ح ــاف ـل ــة
بالموضوعات واألنشطة التي
تسير في هذا االتجاه.
وذ كــر أن الكويت انتهجت
م ـب ــدأ االس ـت ـم ــاع واإلنـ ـص ــات
إلى الشباب وآرائهم وإتاحة
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـف ــرص أمــام ـهــم
للتعبير والمشاركة وإ طــاق
روح اإل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع وا ل ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ــادة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
لتحقيق التنمية المستدامة.

استراتيجية العمل التطوعي
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
إعداد االستراتيجية الوطنية
ل ـل ـع ـم ــل الـ ـتـ ـط ــوع ــي ،م ـش ـي ــرا
إل ــى أن االسـتــراتـيـجـيــة تمثل
إ طــارا توجيهيا للدولة فيما
يـ ـخ ــص الـ ـتـ ـط ــوع وارتـ ـب ــاط ــه
بـ ـك ــاف ــة الـ ـ ـم ـ ــراح ـ ــل ال ـع ـم ــري ــة

وتشمل السياسات والبرامج
المتعلقة بالتطور المؤسسي
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدام ،م ـ ـس ـ ـتـ ــدركـ ــا أن
مـ ـ ــا يـ ـمـ ـي ــزه ــا أنـ ـ ـه ـ ــا رسـ ـم ــت
م ــن ال ـش ـب ــاب ال ـم ـت ـطــوع ذات ــه
وب ـم ـن ـه ـج ـيــة م ـت ـكــام ـلــة فـيـمــا
سيكون ا لــدور الحكومي هو
توفير البيئة اآلمنة والداعمة
للمتطوعين.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ص ـ ـ ــادر
ع ــن األم ــان ــة ال ـعــامــة لمجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ن ــاق ــش االجـ ـتـ ـم ــاع
م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات مـ ـشـ ـت ــرك ــة فــي
المجال الشبابي في مقدمتها
تنفيذ الـقــرارات الصادرة عن
المجلس األ عـلــى فــي المجال
الشبابي باألخص ما يتعلق
بتمكين ا لـشـبــاب للمستقبل
ورصد وتوثيق جهود وزارات
ال ـش ـبــاب والــريــاضــة فــي دول
مجلس التعاون في التصدي
وم ــواجـ ـه ــة ج ــائ ـح ــة ف ـي ــروس
كورونا.
ورك ــز الـ ــوزراء عـلــى أهمية
دعـ ـ ـ ـ ــم وتـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــم ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون
ا ل ـم ـش ـتــرك ب ـيــن دول مجلس

عبدالرحمن المطيري

ال ـت ـع ــاون ف ــي م ـج ــال ريــاضــة
ذوي اإل ع ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ــة واأل ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاب
البارالمبية لما لهذه الفئة من
أهمية في المجتمع.

ً
ً
التميمي :المؤسسة تعمل على حفظ الهوية الخليجية تراثيا وتاريخيا
قال المستشار اإلعالمي في مؤسسة
االن ـت ــاج ال ـبــرام ـجــي الـمـشـتــرك لمجلس
التعاون لــدول الخليج العربية ،فخري
التميمي ،إن «المؤسسة تهدف الى تقديم
رسالة اعالمية ذات مردود إيجابي على
المجتمع الخليجي».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـم ــي ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي ،أمس ،عقب اجتماع سفراء دول
مجلس التعاون لــدول الخليج العربية
ل ــدى ال ـك ــوي ــت ،ان «ال ـمــؤس ـســة تـتـفــاعــل
مــع كــل ح ــدث ،وقــدمــت رســائــل اعالمية
صحية وتربوية واجتماعية وتعليمية
تهدف الى معالجة السلبيات الناتجة عن
جائحة كورونا».
وذكـ ــر أن إحـ ــدى سـلـبـيــات الـجــائـحــة
فقدان هيبة المدرس امام الطالب بسبب

من اإلنتاج البرامجي الخليجي
اإلع ــام ــي ال ـم ـش ـتــرك ب ــأق ــل ك ـل ـفــة ،حيث
قدمت «افتح يا سمسم» ،وبرامج أخرى،
ومسلسالت مدبلجة ،وتكيفت وتطورت
مــع م ــا يـحـتــاج إل ـيــه ال ــزم ــن ،كـمــا قــدمــت

بــرامــج توثيقية لكل مــا يحفظ الـتــراث،
مبينا أن هذه البرامج مدروسة ،وأهدافها
أسمى من تكلفتها.

«النجاة» :مشاريع رمضانية طقس غير مستقر ورياح وأمطار متفرقة
في  14دولة

قال المدير العام لجمعية النجاة الخيرية بالتكليف ،د .جابر
الوندة ،إن «النجاة وضعت خطة استراتيجية مميزة لمشاريعها
الرمضانية ،بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،كتوفير
فرص تعليم أفضل للمستفيدين ،ومكافحة الفقر ،ودعم المشاريع
اإلنتاجية ،وتقديم الرعاية الطبية المميزة للمرضى ،وتوفير
الحياة الكريمة آلالف المستفيدين في الكويت و 13دولة».
وأضــاف« :من مشاريعنا التي نطرحها على أهل الخير في
شهر رمضان «أبشروا بالخير» ،والخاص بسداد اإليجارات عن
األســر المتعففة داخــل الكويت ،ومشروع «التعريف باإلسالم»
الــذي نهدف من خالله إلى دعــوة غير المسلمين للتعرف على
اإلســام من خــال العديد من الوسائل الدعوية الحديثة التي
نستخدمها ،والتي تخاطبهم بطريقة سهلة وميسرة ،وكذلك
مشروع دعم ومساندة الالجئين في الروهينغا واليمن ومشروع
« 7سنابل تقبل الزكاة».

تـ ــو ق ـ ـعـ ــت إدارة األر ص ـ ـ ـ ـ ــاد
الجوية أن تتأثر البالد بامتداد
مـنـخـفــض جـ ــوي ت ـت ـكــاثــر مـعــه
ال ـغ ـي ــوم ت ــدري ـج ـي ــا م ــع فــرصــة
ألمطار متفرقة قد تكون رعدية
أح ـ ـيـ ــانـ ــا ،م ـ ــع ريـ ـ ـ ــاح ج ـنــوب ـيــة
شرقية مثيرة للغبار ،خصوصا
على المناطق المكشوفة.
وقال مراقب التنبؤات الجوية
في اإلدارة ،عبدالعزيز القراوي،
فــي تصريح ل ـ «كــونــا» ،إن «هــذا
المنخفض يتعمق لتبلغ حالة
ذروته يوم السبت ليسود طقس
غير مستقر ومغبر».
ول ـفــت إل ــى أن الـطـقــس نـهــار
اليوم يكون حارا وغائما جزئيا،
والرياح جنوبية شرقية خفيفة
إلى معتدلة السرعة تنشط على

فترات تـتــراوح ما بين  12و45
كيلومترا فــي الـســاعــة ومثيرة
لـ ـلـ ـغـ ـب ــار ،ودرجـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــرارة
العظمى المتوقعة مــا بين 37
و 39درجة ،وتنخفض ليال الى
مــا بين  22و 24درج ــة مئوية،
وحالة البحر خفيف إلى معتدل
الموج يعلو أحيانا ارتفاعه ما
بين  2و 6أقدام.
وت ــوق ــع الـ ـ ـق ـ ــراوي أن ي ـكــون
طقس الغد غير مستقر وحــارا
ومغبرا وغائما جزئيا ،والرياح
جـنــوبـيــة شــرق ـيــة مـعـتــدلــة إلــى
نشيطة السرعة تتراوح ما بين
 25و 65كيلومترا في الساعة،
م ــع فــرصــة ألم ـط ــار مـتـفــرقــة قد
تـكــون رعــديــة أحـيــانــا ودرج ــات
الـ ـ ـح ـ ــرارة ال ـع ـظ ـمــى ال ـم ـتــوق ـعــة

برنامج عروض وخصومات
لمنتسبي الجمعية الصيدلية
أعلن عضو الجمعية
الصيدلية عبدالعزيز الخالدي
إطالق شراكة بني الجمعية
وإحدى الشركات املتخصصة
في تطوير التكنولوجيا
وخدمات قطاع األعمال
والقطاع العام في الكويت،
إلطالق برنامج العروض
والخصومات لجميع أعضاء
الجمعية ،والذي سيقدم
عروضا وأسعارا خاصة
ملنتسبي الجمعية عبر موقع
.Octoffer.com
وقال الخالدي ،في تصريح
صحافي ،إن هذا البرنامج
يهدف إلى تزويد األعضاء
بعروض خاصة وخصومات
بأسعار تنافسية ألحدث
األجهزة اإللكترونية،
وستكون انطالقة العروض
مع أجهزة وشاشات
ذكية ،بما فيها الهواتف
واألجهزة اللوحية وشاشات
التلفزيونات الذكية ،ومن
ثم ستتم إضافة العديد من
العروض واملنتجات األخرى
تباعًا.

«الرحمة» ّ
تكرم  14فريقًا
تطوعيًا لجهودها
ّ
كرمت جمعية الرحمة
العاملية  14فريقًا تطوعيًا،
من بينها  6فرق نسائية
لجهودها في تنفيذ العديد
من املشروعات والبرامج
الخيرية خالل الفترات
املاضية ،وذلك برعاية األمني
املساعد لشؤون القطاعات
بالجمعية ،فهد الشامري،
وبإشراف مستشار التسويق
وتنمية املوارد ،د .عدنان
الحداد ،وذلك عبر تطبيق
"زووم".
وقال ممثل الفرق التطوعية،
د .عبدالله العجمي ،في كلمة
حفل التكريم ،إن
له خالل ّ
"الرحمة" وفرت كل وسائل
النجاح ملختلف الفرق
التطوعية ،عبر تحقيق
شراكة متميزة أدت إلى
إنجاح التجربة التطوعية
في الكثير من األعمال
واملشروعات.
بدورها ،قالت رئيسة
وحدة النشاط النسائي في
"الرحمة" ،ناهد الرفاعي ،إن
حفل التكريم يأتي في إطار
تقديرنا للجهود الرائدة
التي ّ
تقدمها الفرق التطوعية
في ساحات العمل الخيري
ّ
واإلنساني ،موضحة أن ما
تقدمه تلك الفرق التطوعية
يرسم أعظم البصمات في
صفحات العمل الخيري.

«إحياء التراث» تنظم
«وقفات مع رمضان»

«اإلنتاج البرامجي» :رسائل إعالمية لمعالجة
سلبيات تداعيات «كورونا»
«التعليم عن بعد» ،وكذلك مشاركة األهل
في واجبات الطالب ودروسه ،وقد يكون
لذلك تأثير سلبي على حصيلة الطالب
العلمية.
و بـ ّـيــن أن للمؤسسة دورا كـبـيــرا في
مـعــالـجــة تـلــك األمـ ــور م ــن خ ــال رســائــل
اعالمية تعد وفق دراســات وبحوث من
قبل المختصين ،مبينا ان الهدف الحالي
من الرسالة اإلعالمية ليس إيصالها فقط
بل تحقيق المردود منها.
وأك ـ ــد أن ال ـم ــؤس ـس ــة مـ ــازالـ ــت ت ـطــور
ً
نـفـسـهــا ت ـب ـعــا ل ـم ـع ـط ـيــات ال ــزم ــن ال ــذي
ن ـع ـي ـش ــه ،وت ـع ـم ــل ع ـل ــى ح ـف ــظ ال ـه ــوي ــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة تـ ــراث ـ ـيـ ــا وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــا ،مــع
المحافظة على العادات والتقاليد.
وأشـ ــار إل ــى أن ـهــا سـ ّـبــاقــة ف ــي الجهد

سلة أخبار

مــا بين  38و 40درج ــة مئوية،
وتنخفض ليال الــى ما بين 24
و 26درجة.

ضمن فعاليات برنامجها
الثقافي الرمضاني ،الذي
تقيمه جمعية إحياء التراث
اإلسالمي واملخصص
للنساء ،تنظم إدارة فروع
العمل النسائي درسًا
بعنوان "وقفات مع رمضان"،
تلقيه د .سعاد الشيحة،
مساء األحد من الساعة ()6-5
عن طريق برنامج "زوم".
كما بدأ مركز التنوير
باإلسالم في األندلس
فعاليات برنامجه
ً
الرمضاني بعنوان "أهال
رمضان" ،وهو مخصص
للجاليات األجنبية من
النساء والفتيات ،حيث
سيحتوي البرنامج على
سلسلة دروس فقهية
خاصة بشهر رمضان
املبارك ،وستكون الدراسة
فيها للجالية الناطقة
باللغة الفلبينية كل يوم
أحد ،وباللغة اإلثيوبية
كل يوم اثنني ،أما اللغة
الهندية فستكون الدراسة
فيها كل يوم ثالثاء ،واللغة
السنهالية كل يوم أربعاء،
من الساعة ( )7 – 6مساء عبر
برامج (زووم – الفيسبوك -
الواتساب).

ةديرجلا
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سلة برلمانية

ً
ً
• المال يسلم طلب عزل رئيس مجلس األمة موقعا من  23نائبا
• المطير :إما أن يصعد رئيس الوزراء المنصة  ١٣الجاري أو «ما راح تمشي الجلسة»
محيي عامر

ً
استمرارا لمسلسل األزمات
منذ بداية عمل مجلس أمة
 ،2020أعلن النائب محمد
المطير أنه إما أن يصعد رئيس
الوزراء منصة االستجواب في
جلسة الثالثاء المقبل وإال «ما
وقت
راح تمشي الجلسة» ،في ً
قدم ً النائب د .بدر المال طلبا
نيابيا ًلعزل رئيس ًالمجلس
موقعا من  23نائبا.

م ـن ــذ ال ـ ـيـ ــوم األول الن ـت ـخ ــاب
م ـج ـل ــس األم ـ ــة الـ ـح ــال ــي ،وأزم ـ ــة
تـلــد أخـ ــرى ،فـبـعــد أزم ــة الجلسة
االفتتاحية وما شهدته من معركة
الرئاسة وتوابعها ،انتقلت إلى
جـلـســة ان ـت ـخــابــات ال ـل ـجــان الـتــي
انتهت بتقديم استجواب ثالثي
إل ــى س ـمــو رئ ـيــس ال ـ ــوزراء عطل
ال ـج ـل ـســات وأدى إلـ ــى اس ـت ـقــالــة
الحكومة.
وبـعــد انـتـهــاء مــرســوم تعليق
الجلسات مدة شهر ،كانت األزمة
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي إعـ ـ ــان  ٣٠نــائ ـبــا
مقاطعة جلسة  30مارس بهدف
عــدم تمكين الحكومة مــن تأدية
اليمين الدستورية ،لكن المجلس
نجح في إكمال نصابه "بالكاد"
وأدت الحكومة القسم وتم إعالن
خلو مقعد بــدر الــداهــوم ،ووافــق
المجلس على طلب رئيس الوزراء
تــأج ـيــل اس ـت ـج ــواب ــات ــه الـمـقــدمــة
والمزمع تقديمها إلى ما بعد دور
االنعقاد الثاني.
ل ـك ــن قـ ـ ـ ــرارات ال ـج ـل ـســة ول ــدت
أزم ـ ـ ـ ــة أك ـ ـب ـ ــر ،إذ اعـ ـتـ ـب ــر ب ـعــض
الـ ـن ــواب ال ـط ـلــب ب ـم ـنــزلــة ان ـقــاب
على الدستور ،وتقدم على إثرها
النائب يوسف الفضالة باستقالة
تاريخية من مجلس األمة.
وفـ ــي م ـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ك ـل ــه ،أعـلــن
النائب محمد المطير أن جلسة
الـ ـث ــاث ــاء ال ـم ـق ـب ــل ه ــي الـجـلـســة
الـمـفـصـلـيــة ،جـلـســة ن ـك ــون أو ال
نـ ـك ــون ،ف ــإم ــا أن ي ـص ـعــد رئ ـيــس
الوزراء منصة االستجواب خاللها
وإال "ما راح تمشي الجلسة".

جلسة  30مارس
وأك ــد المطير أن مــا حــدث في
جلسة الثالثاء  ٣٠مارس عمل ال
دستوري وال قانوني وال أخالقي
ب ـ ــداي ـ ــة م ـ ــن م ـ ــوض ـ ــوع ع ـض ــوي ــة
الداهوم ثم تأجيل االستجوابات،
وال يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـس ـ ـكـ ــوت ع ـ ــن ذل ــك

"ول ــدي ـن ــا الـجـلـســة الـمـقـبـلــة وإذا
لــم يـتــم إدراج اسـتـجــوابــي واالخ
ح ـمــدان الـعــازمــي مــا راح تمشي
الجلسة".
وق ـ ــال إن "رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء لم
يحصل على العدد الكافي لتأجيل
اسـ ـتـ ـج ــوابـ ـن ــا ،وأصـ ـ ـب ـ ــح أم ــام ــه
خ ـيــاران ،إمــا أن يصعد المنصة
أو يستقيل".
ول ـ ــم ت ـت ــوق ــف ت ــداعـ ـي ــات ق ــرار
تأجيل استجوابات رئيس الوزراء
عند ذلــك ،إذ أعلن النائب د .بدر
ال ـم ــا ت ـقــديــم ط ـلــب عـ ــزل رئـيــس
مجلس األمة موقعا من  23نائبا
أمس.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــا :نـ ـظ ــرا الم ـت ـن ــاع
الــرئـيــس عــن اع ــان سـقــوط طلب
تأجيل االسـتـجــوابــات المخالف
لالئحة الداخلية وتجاوز رئيس
المجلس لــا ئـحــة فــي جلسة 30
م ــارس ال ـمــاضــي ،مـمــا نـتــج عنه

العازمي :مخطط تأجيل استجوابات
الخالد كشفته الضرائب
بين النائب حمدان العازمي أن نوايا تأجيل استجوابات رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد انكشفت باعتباره معدا
لتمرير مخطط فرض الضرائب وزيادة الرسوم على المواطنين.
وقــال العازمي في تصريح "انكشفت نوايا الحكومة وراء تأجيل
استجوابات الرئيس الذي يعد مخططا لتمرير فرض الضرائب وزيادة
الرسوم في وقت يكون رئيس الوزراء محصنا من المساءلة" ،مضيفا:
لكننا لن نقف متفرجين أمام هذا المخطط المفضوح ،فالمساس بجيب
المواطن سيكون اخر مسمار في نعش هذه الحكومة.

العتيبي لحل مشاكل
جهاز المناقصات

جلسة سابقة لمجلس األمة
وأد اداة االستجواب الدستورية
فقد سلمت (امس) مكتب الرئيس
طـلــب اع ـفــاء الــرئـيــس كـمــا وعــدت
موقعا من  23نائبا إلــى ومرفقا
معه المذكرة القانونية.
وجــاء فــي نــص الطلب المقدم
االت ــي" :اسـتـنــادا للمادة ( )92من
ال ــدس ـت ــور والـ ـم ــواد ( )28و()29
و( )118م ــن ال ــائ ـح ــة الــداخ ـل ـيــة
لمجلس األمة ،ونظرا لما ارتكبه
ال ـ ـس ـ ـيـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس مــن
م ـخــال ـفــات جـسـيـمــة وق ـع ــت منه
أثـنــاء إدارت ــه للجلسة المنعقدة
بـتــاريــخ  2021/3/30فــي مجلس
األمـ ـ ـ ــة فـ ــي الـ ـفـ ـص ــل ال ـت ـشــري ـعــي
ال ـس ــادس ع ـشــر وه ــي مـخــالـفــات
جسيمة غير مسبوقة والتي من
خاللها تم ايقاف العمل بالمادة
( )101م ــن الــدس ـتــور ل ـمــدة سنة
ونصف السنة تجاه سمو رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء م ــن دون سند

دس ـتــوري أو قــانــونــي أو الئحي
بل وبالمخالفة الصريحة لمواد
الدستور والالئحة الداخلية".
وأضاف المال في طلبه" :ولما
كــانــت ال ـمــادة ( )118مــن الالئحة
الــداخـلـيــة تـنــص عـلــى أن ــه (يـقــدم
العضو إلــى الرئيس ما يقترحه
م ــن رغ ـب ــات ف ــي األم ـ ــور الــداخ ـلــة
في اختصاص المجلس أو التي
يری توجيهها إلى الحكومة في
المسائل العامة ،وتسري في شأن
هذا االقتراح األحكام المقررة في
الفقرة األولى من المادة  97بشأن
اقـتــراحــات الـقــوانـيــن ،وللمجلس
ف ــي ح ــال ــة االس ـت ـع ـجــال أن يـقــرر
ن ـظــر االق ـ ـتـ ــراح ب ـق ــرار أو بــرغـبــة
مباشرة دون إحالته إلى اللجنة
المختصة ،وللحكومة أو الوزير
المختص طلب تأجيل مناقشة
االقتراح لمدة أسبوع على األكثر
ف ـي ـج ــاب هـ ــذا ال ـط ـل ــب وال ي ـكــون

موقعو طلب العزل

حمدان العازمي

ب ــدر ال ـم ــا ،ثــامــر ال ـس ــوي ــط ،خــالــد ال ـم ــون ــس ،م ـبــارك
الحجرف ،اسامة المناور ،سعود بوصليب ،عبدالعزيز
الصقعبي ،الصيفي الصيفي ،شعيب المويزري ،حمدان
العازمي ،صالح الشالحي ،فارس العتيبي ،عبدالكريم
الكندري ،اسامة الشاهين ،احمد مطيع ،مهند الساير،
حمد المطر ،مرزوق الخليفة ،محمد المطير ،حمد روح
الدين ،مهلهل المضف ،حسن جوهر ،مساعد العارضي.
وأي ـ ــد ال ـط ـلــب ع ـقــب ت ـقــدي ـمــه ك ــل م ــن الـ ـن ــواب مـحـمــد
الـ ـح ــويـ ـل ــة ،م ـح ـم ــد ال ــراجـ ـح ــي ،ف ـ ــرز ال ــديـ ـح ــان ــي ،فــايــز
الجمهور.

التأجيل ألكثر من هذه المدة إال
بقرار من المجلس".
وت ـ ــاب ـ ــع" :لـ ــذلـ ــك ن ـط ـل ــب نـحــن
الموقعين أدن ــاه ،إدراج االقتراح
بقرار بشأن النظر في طلب إعفاء
رئيس مجلس األمــة من منصبه
كرئيس لمجلس األمة في جدول
أعمال أول جلسة تالية استنادا
لــأســانـيــد الـ ـ ــواردة فــي الـمــذكــرة
المرفقة مرفق المذكرة القانونية".

تأييد الطلب
وأي ــد عــدد مــن الـنــواب الطلب،
حيث قال النائب أسامة المناور:
"دك ـت ــور ب ــدر ال ـمــا وع ــد وأوف ــى،
ونـحــن كــذلــك ب ــإذن ال ـلــه ،سأضع
توقيعي إ ل ــى جــا نــب توقيعه إن
ً
شاء الله ،وليقضي الله أمرا كان
مفعوال".
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـن ــائ ــب س ـعــود
بــوص ـل ـيــب" :ح ـيــث إن الـمـجـلــس
ً
سيد قراراته ،كما أعلنت سابقا،
أؤ يــد الطلب ا لــذي أ عــده النائب
ال ـفــاض ـل د .ب ــدر ال ـمــا بــوجــوب
عــزل م ــرزوق الـغــانــم مــن رئــاســة
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ــة وسـ ـ ــأوقـ ـ ــع غ ــدا
(أمس) على الطلب".
أما النائب د .صالح الشالحي،
فقال" :رسالة لمن يهمه األمر ،إن
أردنـ ــا فـعــا الـنـجــاح و الــوصــول
على أقل تقدير لبر أمان سياسي
م ـح ـتــرم وح ـمــايــة ل ـلــدس ـتــور في
المستقبل! يمكن الجميع للعمل
بمهنية مــن أج ــل خــدمــة الشعب
ً
والوطن" ،مضيفا" :فالواجب الدفع
باستقالة الرئيسين ليس فقط من

األعضاء بل من كل عاقل وحكيم
في هذا الوطن المعطاء".
ب ـ ـ ــدوره ،ذكـ ــر ال ـن ــائ ــب مـ ــرزوق
ً
الخليفة أنه "انتصارا الرادة األمة
ً
والــدس ـتــور والــائـحــة واحـتــرامــا
ل ـقــاعــة ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم ســأوقــع
الطلب".
وفــي السياق ذاتــه قــال النائب
م ـب ــارك ال ـح ـجــرف أع ـلــن تــأيـيــدي
وتوقيعي لطلب المال ،وليعلم كل
من ينتهك الدستور ويلوي عنق
النصوص لتتوافق مع أهوائه و
يمارس الصعلكة البرلمانية أننا
سنوقفه عند حــده،وليعرف كل
نائب متخاذل أن الشعب سيراقبه
و يعاقبه".
أما النائب أحمد مطيع فقال
إن سياسة الرئيسين اإلقصائية
وع ــرق ـل ــة اإلص ـ ـ ــاح وال ـت ـن ـم ـيــة،
واالنحدار المستمر باألوضاع
االقتصادية والسياسية ،أمور
يـ ـت ــوج ــب ع ـل ـي ـن ــا عـ ـ ــزل رئ ـي ــس
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وت ـ ــأيـ ـ ـي ـ ــد كــل
االستجوابات المقدمة لـرئيس
ال ـ ــوزراء وك ـتــاب ع ــدم الـتـعــاون،
وأم ـ ــا تــأجـيـلـهــا ف ـغ ـيــر الئ ـحــي،
ومخالف لمبادئ الدستور".
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب
شعيب الـمــويــزري" :أك ــدت عدة
م ـ ـ ــرات بـ ــوجـ ــوب عـ ـ ــزل وإعـ ـف ــاء
مرزوق الغانم من رئاسة مجلس
اال م ــة لتعمده المتكرر انتهاك
الـ ــدس ـ ـتـ ــور وال ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة ،وآخ ـ ــر
انتهاكاته كانت في جلسة /30
ً
 ،"2021 /3معلنا تأييده الكامل
وتوقيعه طلب المال.

الفيلي لـ ةديرجلا• :استقالة النائب تقبل بعد  10أيام
«يجب أن تعبر عن إرادة صريحة للعضو بال ضغط أو إكراه»
•

فهد تركي

ك ـش ــف ال ـخ ـب ـي ــر ال ــدسـ ـت ــوري
ً
د .محمد الفيلي أنه وفقا للمادة
 17من الالئحة الداخلية لمجلس
ُ
األم ــة ،ت ـعــرض اسـتـقــالــة النائب
بـعــد وصــولـهــا لــرئـيــس مجلس
األمـ ــة ،بـعــد ع ـشــرة أيـ ــام ،ليكون
أ م ــام العضو المستقيل فرصة
لمراجعة قراره.
وق ـ ــال ال ـف ـي ـلــي ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة"،
إن ــه إذا لــم يـتــراجــع الـعـضــو عن
استقالته قبل ذلك ،فالمجلس هو
المختص بقبولها ،ويتعين عليه
التأكد من أن االستقالة تعبر عن
إرادة صريحة للعضو ،وأال يكون
هناك ضغط أو إكراه ،فإذا لم يكن
ه ـنــاك م ـبــرر لــرفــض االسـتـقــالــة
يصبح من غير المنطقي أن يكره
ال ـنــائــب عـلــى ال ـع ـضــويــة ،وه ــذه
م ــن الـ ـح ــاالت ال ـت ــي ي ـجــب فيها

على المجلس قبول االستقالة،
ً
مضيفا أن المرحلة التالية تكون
ب ــإع ــان خ ـلــو ال ـم ـق ـعــد الـنـيــابــي
والدعوة النتخابات تكميلية.
وتــابــع "ي ـجــب أن ُيـفـهــم نص
ال ـ ـمـ ــادة ع ـل ــى أن ل ـل ـم ـج ـلــس أن
ي ــرف ــض االسـ ـتـ ـق ــال ــة فـ ــي ح ــال ــة
وج ـ ـ ــود إكـ ـ ـ ــراه ول ـ ــم ت ـك ــن ه ـنــاك
إرادة صحيحة مــن النائب ،أما
إذا تـحـقـقــت اإلرادة ف ــا يـســوغ
رفض االستقالة وال إكراه إنسان
ع ـل ــى مـ ــا ال يـ ــريـ ــده ،وف ـ ــي ه ــذه
خال،
الحالة سنكون أمام مقعد
ًٍ
ألن ال ـع ـضــو ال ي ــري ــده" ،مــؤكــدا
"م ـق ـت ـضــى ال ـن ــص أن الـمـجـلــس
مختص بقبول االستقالة ،وهي
على هــذا الصعيد تــوجــه لــه ،ال
للناخبين وال الحكومة".
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن م ـ ـ ـ ـ ــدة ق ـ ـبـ ــول
االس ـت ـقــالــة ه ــي ع ـشــرة أيـ ــام من
الـ ـن ــاحـ ـي ــة اإلج ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـعــدهــا

ي ـع ــرض األمـ ـ ــر ع ـل ــى ال ـم ـج ـلــس،
وبعد قبولها ،سواء بالتصويت
أو عدم االعتراض ،تأتي المرحلة
الالحقة التي تنظمها المادة 18
وهي إعالن خلو المقعد ،وبعدها
الــدعــوة لالنتخابات التكميلية
إذا كان ما بقي من عمر المجلس
أكثر من  6أشهر.
ولـفــت الفيلي إلــى أن الـمــادة
 16م ــن ال ــائ ـح ــة ال ــداخ ـل ـي ــة لم
ت ـت ـحــدث ع ــن االس ـت ـق ــال ــة ،لــذلــك
نــؤكــد أن نـهــايــة الـعـضــويــة لها
أكثر من سبب ،إما البطالن الذي
كان يختص بتقريره المجلس،
قبل أن ُينقل هــذا االختصاص
لـلـمـحـكـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،وإم ــا
االستقالة ،أو حالة الجمع ،أو
الوفاة ،فنهاية العضوية ليس
ل ـهــا س ـبــب واح ـ ــد ،والـ ـم ــادة 16
جاءت لتنظم حالة من حاالتها،
وهــي إسـقــاط الـعـضــويــة ،وهــذا

ال ي ـع ـنــي أن تـنـظـيــم اإلس ـق ــاط
ً
لـيــس مـسـتـحـقــا ،فنحن بصدد
ن ـ ـ ــص ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور ي ــرب ــط
ع ـضــويــة ال ـم ـج ـلــس بــال ـشــروط
الــواجــب تــوافــرهــا فــي الناخب،
وهناك نص بقانون االنتخاب
ي ـقــرر ال ـب ـطــان ،وه ــي ال ـحــاالت
المذكورة بالمادة الثانية ،سواء
الحالتان المذكورتان مثل ،2016
أو ال ـح ــال ــة الـ ـت ــي أض ـي ـف ــت فــي
 ،2016فهذه حاالت موجودة في
ً
قانون االنتخاب ،ووفقا لمنطق
ال ـم ــادة  82م ــن الــدس ـتــور فهي
تــؤثــر عـلــى ال ـع ـضــويــة ،وال ـيــوم
ب ـ ـ ــدون الـ ـ ـم ـ ــادة  16ن ـح ــن أمـ ــام
بوصلة غير مستقرة ،خاصة أن
المادة  50من قانون االنتخاب
ُوضعت قبل الالئحة الداخلية
ً
وه ـ ــي ت ـن ـظــم وضـ ـع ــا ي ـف ـتــرض
بالالئحة تنظيمه ،وتكلمت عن
سقوط العضوية ال إسقاطها،

ً
ور بـطـتــه بالتصويت ،علما أن
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة قــالــت
إن ــه إذا ك ــان ال ـس ـقــوط ألسـبــاب
قــانــونـيــة فــا يـجــوز التصويت
ع ـل ـي ــه ،ف ـن ـحــن ن ـح ـت ــاج إلع ـ ــادة
التعامل مع المادة  ،16ألنها ال
عالقة لها باالستقالة ،بل بحالة
من حاالت نهاية العضوية.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـت ــأج ـي ــل
االستجوابات المقدمة لرئيس
الحكومة ،وما الزمه من شكوك
نيابية حول هذه القضية ،قال
ال ـف ـي ـلــي :ن ـحــن أم ـ ــام ت ـصــويــت،
ويجب أن نعترف بــأن الالئحة
الداخلية لــم تنظم آ لـيــة معينة
ل ـل ـط ـع ــن ف ـ ــي سـ ــامـ ــة األع ـ ـمـ ــال
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،سـ ــوى م ــا قــررتــه
الالئحة من أن مكتب المجلس
مختص بــالـنــزاع فــي مــوضــوع
التصويت.
وأضاف أن سالمة التصويت

محمد الفيلي

من اختصاص مكتب المجلس،
واآلن بعد ذلك يمكن لالئحة في
تعديل الحق إيجاد آلية لبحث
الموضوع ،ويمكن من باب إثارة
الموضوع بسالمة التصويت أن
يحال لمكتب المجلس ،أو إعداد

نحن أمام
بوصلة غير
مستقرة
والحاجة ملحة
إلعادة التعامل
مع المادة
 16من الئحة
المجلس
تقرير من قبل لجنة تشكل ،لكن
ال ــوض ــع ال ـقــائــم يـلـفــت االنـتـبــاه
ل ـ ـعـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود آل ـ ـيـ ــة واضـ ـح ــة
للبحث في السالمة القانونية
لمشروعية القرارات البرلمانية.

حماد :تأجيل أقساط القروض ال يتضمن أي ضرائب العارضي والطريجي :تصريح العلي
يتعارض مع نظم «الجمارك»

ق ــال ال ـنــائــب س ـع ــدون ح ـم ــاد ،إن الـجـلـســة
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة شـ ـ ـه ـ ــدت ع ـ ـلـ ــى ق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن م ـه ـم ــة
لـ ـلـ ـم ــوا طـ ـنـ ـي ــن ،مـ ـ ــؤ كـ ـ ــدا أن قـ ـ ــا نـ ـ ــون ت ــأ ج ـي ــل
أ ق ـســاط ا ل ـقــروض مــدة  6أ شـهــر ينطبق على
المتقاعدين.
وقال حماد ،في تصريح صحافي ،بمجلس
األمة ،إن "المجلس وافق في الجلسة الماضية
ع ـلــى قــوان ـيــن م ـه ـمــة بــالـنـسـبــة لـلـمــواطـنـيــن،
منها قــا نــون تأجيل أ قـســاط ا لـقــروض مــدة 6
أشهر ،وقانون إنقاذ المشروعات الصغيرة
والمتوسطة من تداعيات أزمة كورونا بتكلفة
 500مليون دينار".
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن قـ ـ ــا نـ ـ ــون "اإل نـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاذ" ي ـم ـن ــح
أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قـ ـ ــرو ضـ ـ ــا ب ـ ـحـ ــد أ قـ ـ ـص ـ ــى  250أ ل ـ ـ ــف د يـ ـ ـن ـ ــار،
س ــواء لـلـمـقـتــرضـيــن مــن ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي
لـلـمـشــروعــات الـصـغـيــرة أو الـمـقـتــرضـيــن من
البنوك المحلية.

وأكـ ــد ح ـم ــاد أن ه ــذه ال ـقــوان ـيــن انـتـظــرهــا
ال ـمــواط ـنــون وت ــم وضـعـهــا ضـمــن األولــويــات
وت ـح ــدي ــد ج ـل ـســة إلقـ ــرارهـ ــا ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
هـنــاك نــوابــا قــاطـعــوا تـلــك الـجـلـســة ،وغيرهم
حضروا للتصويت على هذه القوانين التي
تهم شريحة كبيرة من المواطنين.
و قــال "استغرب قيام البعض بتبرير عدم
ح ـض ــور ال ـج ـل ـســة بـ ــأن ه ـن ــاك ض ــرائ ــب عـلــى
األ ف ـ ـ ـ ــراد ،أو أن ت ــأ ج ـي ــل األ ق ـ ـسـ ــاط ال يـشـمــل
المتقاعدين" ،مبينا أن "النواب الذين حضروا
الجلسة حرصوا على إقرار هذه القوانين".
وأكــد أن "قــانــون تأجيل أقساط الـقــروض ال
يتضمن أي ضرائب بل فقط تأجيل األقساط
كما حصل في السابق ،وينص على أن التأجيل
يشمل ا لـمــوا طـنـيــن المسجلين فــي صندوقي
مـعــالـجــة أوضـ ــاع الـمـتـعـثــريــن ،ودع ــم األس ــرة،
والمسجلين في التأمينات االجتماعية ،وبنك
االئتمان ،ومؤسسة الرعاية السكنية".

سعدون حماد

برلمانيات

قــال النائب مساعد العارضي :إن وزيــر الداخلية الشيخ ثامر
العلي سيتحمل نتائج تصريحه بشأن مطالبات موظفي الجمارك
ما لم يعتذر عن وصف مطالبهم بأصوات "نشاز".
وق ــال الـعــارضــي ،فــي تصريح لــه :يــا وزي ــر الداخلية ستتحمل
نتائج تصريحك ان لم تعتذر ألبطالنا في الجمارك الذي وصفت
مطالباتهم "بأصوات النشاز" والتي نص عليها القانون الموحد
ً
للجمارك لدول مجلس التعاون الذي تجهله ،مضيفا ،وال تعتقد
أن مكافآتك كوزير أحق من مكافآت أبنائنا الذين أتقنوا عملهم
أكثر منك".
بدوره ،قال النائب عبدالله الطريجي إن تصريح العلي بشأن
عدم مكافأة الموظفين المجتهدين في الجمارك غير موفق على
اإلط ــاق ،وال يعكس االهتمام الرسمي الــواجــب تجاه النماذج
المشرفة من الموظفين الكويتيين المخلصين في أجهزة الدولة
المختلفة ،فضال عن تعارض تصريحه مع القوانين واللوائح
المنظمة للعمل.

مساعد العارضي

دعا النائب فارس العتيبي
رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد
الى االنتصار لصغار
املستثمرين في منطقة
أمغرة.
وقال العتيبي في تصريح
له :يا رئيس الوزراء انتصر
للمستضعفني صغار
املستثمرين في أمغرة من
نفوذ التاجر ومدير الهيئة
العامة للصناعة ،مضيفا
"توضع العراقيل والحجج
من أجل إزاحتهم من
أماكنهم ،ويسعى التاجر
لالستحواذ عليهم وتعطيل
تعاقدهم مع الهيئة".
الى ذلك ،دعا العتيبي نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير
العدل وزير الدولة لشؤون
تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي الى سرعة حل
مشاكل جهاز املناقصات
الذي يعاني منها منذ
عدة سنوات ،موضحا أن
"جهاز املناقصات ال يمكن
إهماله ،إذ يمثل أهمية في
تنظيم املشاريع الحكومية
كافة ،وتقدمت وبعض
النواب بعدد من األسئلة
بخصوص األوضاع غير
الطبيعية داخل هذا املكان
الحيوي ،ونحن بانتظار
ردود الوزير".

الخليفة لتعيين خريجي
«التربية» على «المساند»

أعلن النائب مرزوق
الخليفة تقدمه باقتراح
برغبة نص على "تعيني
خريجي التربية على
التخصص املساند ،لسد
النقص الحاصل في املراحل
الدراسية بالتعليم العام".
قال الخليفة في مقدمة
اقتراحه ،إن "املادة 13
من الدستور تنص على
أن (التعليم ركن أساسي
لتقدم املجتمع ،تكفله
الدولة وترعاه)" ،مضيفًا أن
"مهنة التدريس والتعليم
من الوظائف العامة التي
تمثل خدمة وطنية تهدف
إلى املصلحة العامة ،وهذا
ما نص عليه دستور دولة
الكويت في املادة (.")26
وتابع "انه ملا كان
خريجو كلية التربية
لديهم تخصص رئيسي
وتخصص مساند ،ونظرًا
لحاجة وزارة التربية
إلى بعض التخصصات
التعليمية لسد النقص
الحاصل في املراحل
الدراسية".

جوهر يسأل عن رشا
جوازات المادة 17

وجه النائب د .حسن جوهر
سؤاال الى وزير الداخلية
الشيخ ثامر العلي حول ما
أثير عن رشا جوازات املادة
.17
وطلب جوهر في سؤاله عدد
الجوازات التي تم إصدارها
من وزارة الداخلية وفقًا
للمادة  17خالل الفترة من
عام  2014حتى  ،2018مع
بيان الجهة أو الجهات التي
منحت املوافقة النهائية على
إصدارها ،وعدد الجوازات
التي تم إصدارها من وزارة
الداخلية وفقًا للمادة 17
خالل الفترة من عام 2014
حتى  2018مقابل رشا مالية
بحسب معلومات الوزارة ،مع
بيان الجهة أو الجهات التي
منحت املوافقة النهائية على
إصدارها.
وتابع :ما مدى صحة
املعلومات بشأن ما ورد
في بعض التقارير املحلية
والعاملية حول صرف
جوازات سفر كويتية مادة 17
في مقابل رشا مالية خالل
الفترة املشار إليها.
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ةديرجلا
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المدلج لـ ةديرجلا  :لقاء بلدي مع الشايع إلعادة
طرح تخصيص منتزه أبوحليفة لـ «اإلسكان»
•

تعويض أصحاب «األرض الصخرية» بالمطالع إلنصافهم
محمد جاسم

دفع توظيف
محامين
في الجهاز
التنفيذي
بسبب الحاجة
إليهم

ك ـ ـشـ ــف ع ـ ـضـ ــو الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
الـ ـبـ ـل ــدي ،ح ـم ــد الـ ـم ــدل ــج ،عــن
لـقــاء يجمعه و مـجـمــو عــة من
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـمـ ـجـ ـل ــس بـ ــوزيـ ــر
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االسـ ـ ـك ـ ــان
وال ـت ـط ــوي ــر ال ـع ـم ــران ــي وزي ــر
الدولة لشؤون البلدية ،شايع
الشايع ،خالل األيام المقبلة،
لـمـنــا قـشــة  3مــوا ض ـيــع مهمة
ً
جدا في البلدية واإلسكان.
ّ
وبين المدلج ،في تصريح
لـ ـ "ال ـجــريــدة" ،أن الـمــواضـيــع
تـتـمـثــل بــإ عــادة ط ــرح مقترح
أعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـب ـل ــدي
بشأن تخصيص موقع منتزه
أب ــوح ـل ـي ـف ــة الـ ـ ــى ال ـم ــؤس ـس ــة
العامة للرعاية السكنية لدفع
ملف طلبات اإلسكان ،بعد أن
رفضه الوزير السابق ،ومرور

ال ـ ـمـ ــدة الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـك ــاف ـي ــة
إلع ـ ـ ــادة ط ــرح ــه م ـ ــرة أخ ـ ــرى،
وفــق الـلــوائــح الـمـعـمــول بها،
مضيفا أنه الوقت المناسب
ل ـب ـح ـث ــه م ـ ــن جـ ــديـ ــد ف ـ ــي ظــل
تـ ــوافـ ــق الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح مـ ــع رؤيـ ــة
الـبـلــديــة واإلس ـك ــان ،ووج ــود
وزي ـ ـ ــر ي ـح ـم ــل ال ـح ـق ـي ـب ـت ـيــن،
ويــدعــم ات ـخــاذ خـطــوة جــديــة
لتحريك الطلبات االسكانية.

تعويض «المطالع»
وذكر أن الموضوع الثاني
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــإي ـ ـجـ ــاد آلـ ـ ـي ـ ــة فــي
اتخاذ قرار التنازل عن كلفة
األرض التي تدفع لإلسكان،
وت ـ ـق ـ ـت ـ ـطـ ــع م ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــرض ب ـن ــك
االئتمان لبعض المواطنين
في مدينة المطالع السكنية،

« :»KiLAWنتسلم مستندات الطلبة المتوقع
تخرجهم للفصل الثاني حتى  22الجاري
•

أحمد الشمري

دع ــت كـلـيــة ال ـقــانــون الـكــويـتـيــة العالمية
( )KiLAWالطلبة المتوقع تخرجهم للفصل
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـج ــام ـع ــي
 2021-2020الى إرسال المستندات المطلوبة
إلى إدارة شؤون الخريجين حتى الخميس
 22الجاري.
وأشــارت الكلية في بيان صحافي إلى أن
المستندات المطلوبة للطالب الكويتي هي
الـبـطــاقــة الـمــدنـيــة ،وج ــواز الـسـفــر ،وشـهــادة
أســاس القبول (ثانوية أو دبـلــوم) ،وشهادة
لمن يهمه األمر من وزارة الشؤون االجتماعية
والـ ـعـ ـم ــل ،وشـ ـ ـه ـ ــادة ل ـم ــن ي ـه ـم ــه األم ـ ـ ــر مــن
المؤسسة ا لـعــا مــة للتأمينات االجتماعية،
واستمرارية زواج اذا كان الطالب متزوجا.
ولفتت الكلية إلى أن المستندات المطلوبة
لفئة أبناء الكويتيات هي البطاقة المدنية،
وشهادة لمن يهمه األمر من وزارة الشؤون

االجتماعية والعمل ،وشهادة لمن يهمه األمر
من هيئة القوى العاملة ،وصورة جنسية األم،
وصورة البطاقة المدنية لألم ،وصورة شهادة
ميالد الـطــالــب ،وأمــا المستندات المطلوبة
للطالب غير الكويتي فهي البطاقة المدنية
وجواز السفر ،وشهادة أساس القبول (ثانوي
أو دبلوم) وشهادة لمن يهمه األمر من هيئة
ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ،وامـ ــا الـجـنـسـيــات االخ ــرى
فهي احضار البطاقة المدنية وجواز السفر
وشهادة أساس القبول.
وشـ ـ ـ ــددت ال ـك ـل ـي ــة ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ارس ـ ــال
الـبـيــانــات على الـبــريــد اإللـكـتــرونــي الخاص
ب ـش ــؤون الـخــريـجـيــن @graduatesoffice
 ،kilaw.edu.kwالفتا إلى أن الكلية لن تقبل
المستندات اال بصيغة .pdf
وأضافت :إذا كان الطالب مسجال في وزارة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل يـجــب وضــع
تــاريــخ بــدايــة صــرف المساعدة مــن الشؤون
بشهادة لمن يهمه األمر الخاصة بالطلب.

ً
م ـش ـي ــرا إ لـ ــى أن ا ل ـع ــد ي ــد مــن
المواطنين ممن حصلوا على
أذونـ ــات الـبـنــاء فــي الـمـطــاع
اص ـ ـطـ ــدمـ ــوا ب ـك ـت ــل ص ـخــريــة
أث ـنــاء بــدء الـبـنــاء ،مـمــا جعل
كلفة الحفر عالية ،وعليه من
ب ــاب ال ـم ـس ــاواة وال ـع ــدال ــة ،ال
ّ
بد من المطالبة بتعويضهم
ّ
ع ـبــر لـجـنــة مـشــكـلــة مهمتها
ال ـك ـش ــف عـ ــن ن ـس ـب ــة ت ـع ـ ُّـرض
ص ـ ــا ح ـ ــب األرض لـ ـع ــرا قـ ـي ــل
األرض الصخرية.
و قـ ـ ـ ــال إ نـ ـ ــه ال يـ ـعـ ـق ــل ب ـعــد
فحص الدولة مدى صالحية
أرض ا لـ ـمـ ـط ــاع ل ـل ـب ـن ــاء ،أن
ت ـخ ــرج م ـثــل ه ــذه ال ـعــراق ـيــل،
مضيفا أن ا لـتـعــو يــض يأتي
لتخفيف ا ل ـعــبء عـلــى األ ســر
ال ـت ــي ان ـت ـظ ــرت اك ـث ــر م ــن 15

عـ ــامـ ــا لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى حــق
السكن.
و ت ــا ب ــع ا ل ـم ــد ل ــج أن ا ل ـل ـقــاء
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدع ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــك م ـ ـلـ ــف
ال ــدرج ــة الــوظـيـفـيــة الـخــاصــة
ب ــالـ ـمـ ـح ــامـ ـي ــن فـ ـ ــي الـ ـجـ ـه ــاز
ال ـت ـن ـف ـي ــذي مـ ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
فــي د ي ــوان ا لـخــد مــة المدنية،
ً
الفتا إلى أنه كان هناك ّ
تحرك
مــن وزي ــرة الـبـلــديــة الـســابـقــة
ب ـمــدى الـحــاجــة الـفـعـلـيــة إلــى
تلك الوظيفة ،بعد ان رفعت
ك ـتــاب ل ـعــر ضــه ع ـلــى مجلس
ال ـمــدن ـيــة ،وم ـنــذ ذل ــك الـحـيــن
لم يجتمع ،موضحا أن إعادة
ف ـت ـحــه ي ـع ـت ـبــر إحـ ـي ــاء لـلـبــدء
باستقبال طلبات التوظيف
من المواطنين في تخصص
القانون.

حمد المدلج

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية
المجتمعية ِّ
تكرم «نماء»
كرمت الشبكة اإلقليمية للمسؤولية المجتمعية الرئيس
التنفيذي لـ"نماء" الخيرية بجمعية اإلصالح االجتماعي سعد
العتيبي ،لرعاية "نماء" مؤتمر "الكويت لإلنتاج واالستهالك
المستدام".
وفي هذا الصدد ،قال رئيس الشبكة ،د .شهاب العثمان :إن
"نماء الخيرية لديها رؤية رائدة في العمل اإلنساني والتنموي"،
ً
مـشـيــرا إلــى أنـهــا تتفق مــع الشبكة اإلقليمية فــي الـعــديــد من
القضايا ،ويأتي على رأسها تمكين المجتمعات من استثمار
مواردها ،وتحسين وصناعات االكتفاء الذاتي وتحويلها من
مجتمعات استهالكية إلى مجتمعات إنتاجية ،فهي تسعى إلى
تحقيق األهداف المستدامة من خالل مشروعاتها.
وقالت السفيرة الدولية للمسؤولية المجتمعية ،الشيخة
سهيلة سالم العلي" :أسعدني وجود طاقات شبابية كويتية
من إدارة وتنسيق" ،مشيرة إلى أن "نماء الخيرية تتمتع برؤية
مستقبلية تنموية رائدة".
وأشادت بالتقنية الحديثة التي استخدمتها "نماء" الخيرية
خالل أزمة "كورونا" من خالل "الباركود" ،وتوزيع المساعدات
على مستحقيها ،متمنية أن تستمر في نهجها برعاية ذوي
االحتياجات الخاصة والمرأة والشباب واستثمار طاقاتهم.
ومن ناحيته ،توجه العتيبي بالشكر إلى الشبكة اإلقليمية
ً
للمسؤولية المجتمعية على هذا التكريم ،مؤكدا أن "نماء" لديها
إسهامات كبيرة في المشاركة ببرنامج المسؤولية المجتمعية،
ً
الذي يشمل قطاعات كبيرة من المحتاجين والمرأة والطفل ،مبينا
أنها تمثل إحدى منظمات المجتمع المدني الكويتي الرائدة ،التي
تسهم في كثير من المشروعات الخدمية واإلنسانية.

ً
«المهندسين» 2837 :مهندسا عاطلون
عن العمل حتى مطلع الشهر الجاري

العتيبي :في  9تخصصات ...وبعضهم ينتظر منذ عدة سنوات

فهد العتيبي

ّ
حثت جمعية المهندسين ديوان الخدمة المدنية
والمعنيين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية
على تطوير آليات استقطاب المهندسين المسجلين
في الديوان ،واعتبرت أن من غير المقبول وجود
 2837مهندسا ومهندسة مسجلين في الديوان
حتى الثاني من الشهر الجاري ،وبعضهم ينتظر
التوظيف منذ نحو  3سنوات.
وأش ــار أمـيــن ســر الجمعية فهد العتيبي ،في
بـيــان أم ــس ،الــى أن هــذا الــرقــم حتى يــوم الجمعة
الماضي ،ويتضمن  9تخصصات هندسية ،مشيرا
الى وجود  922مهندسا ومهندسة في تخصص
الهندسة الميكانيكية ،و 764بتخصص الهندسة
الصناعية ،و 462في الهندسة الكهربائية ،و240
هندسة كيميائية ،وهندسة بترول  ، 207و 115من

تخصص الهندسة المدنية ،و 72هندسة كمبيوتر،
إضافة الــى  13مهندسا ومهندسة في تخصص
الهندسة البيئية.
ودعا العتيبي المسؤولين في الديوان والوزارات
والهيئات العامة والخاصة الى التعاون وفتح قنوات
التواصل المباشر الستقطاب هؤالء المهندسين
والمهندسات ،الفتا الى أن وجود هذا الرقم بقوائم
االنتظار في الوقت الذي نعاني فيه نقصا بالعمالة
الفنية – الهندسية ،يؤكد وجــود خلل فــي آليات
التواصل بين الوزارات والديوان وهيئات القطاعين
والخاص.
العام ّ
وحـ ــذر مــن تـفــاقــم ه ــذه الـمـشـكـلــة وتحويلها
الــى مشكلة مزمنة ،في ظل غياب تطوير آليات
ال ـت ـع ـي ـيــن ل ـل ـم ـه ـنــدس ـيــن وال ـم ـه ـن ـي ـيــن ع ـمــومــا،

مشيرا الــى أن ســوق العمل يستقبل سنويا ما
ال يقل عن  500خريج وخريجة من المهندسين
وال ـم ـه ـن ــدس ــات ،سـ ــواء م ــن جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت أو
الجامعات الخاصة أو المبتعثين من الدولة التي
نأمل أن تـســارع الــى دراس ــىة متطلبات السوق
ُ
وتوائمها مع توجيه الطلبة لدراسة التخصصات
ال ـنــادرة الـتــي يـحـتــاج إلـيـهــا ســوق الـعـمــل خــال
السنوات المقبلة.
وأكد العتيبي أن فرص الحل في الفترة الحالية
ممكنة وسهلة التكاليف على الحكومة ،ويمكن
الـتـغـلــب عـلـيـهــا بـفـتــح ب ــاب ق ـبــول الـمـهـنــدسـيــن
مـبــاشــرة فــي الـجـهــات الـتــي تحتاج إلـيـهــم ،ومن
ثـ ّـم يتم إبــاغ الــديــوان وإرس ــال ملفات تعيينهم
واستكمال اإلجراءات.

ُّ
«البيئة» :تغير لون البحر بالدوحة الغربية
سببه قلة األوكسجين المذاب
أ كــدت الهيئة العامة للبيئة ،أ مــس ،أن تغير لون بالعمليات الال هوائية التي تتم عن طريق الكائنات
ال ـب ـحــر وال ـتــربــة ف ــي مـنـطـقــة ال ــدوح ــة ال ـغــرب ـيــة جــاء الحية الدقيقة (البكتيريا الالهوائية) والتي تقلل
نتيجة قلة نسبة االوكسجين المذاب بالماء بسبب الـكـبــريـتــات ويـنـتــج عــن ه ــذه الـعـمـلـيــة ان ـب ـعــاث غــاز
كبريتيد الهيدروجين.
قلة التيارات وألن المنطقة شبه مغلقة.
وأعلنت الهيئة ،في بيان صحافي ،أن فريقا من
الهيئة عاين الساحل صباح أمس استجابة للبالغ
الوارد حول وجود تلوث بحري في منطقة الدوحة
الغربية قرب الشاليهات وتم أخذ القياسات الحقلية
وجمع العينات الجراء التحاليل المخبرية.
وأوض ـ ـح ـ ــت ان ت ـغ ـي ــر خـ ـ ـ ــواص الـ ـ ـم ـ ــاء والـ ـت ــرب ــة
الـفـيــزيــائـيــة والـكـيـمـيــائـيــة يـعــد أحــد أس ـبــاب تغير
لــون الماء والتربة ا لــى اال ســود حيث ينتج هذا
اللون عن ازدياد مادة كبريتيد الهيدروجين
م ــن ال ـت ـف ـكــك ال ـم ـي ـكــروبــي الزدي ـ ــاد ال ـم ــواد
ا لـ ـعـ ـض ــو ي ــة ف ـ ــي غ ـ ـيـ ــاب او قـ ـل ــة ن ـســب
االوكسجين المذاب بالماء بسبب قلة
التيارات والن المنطقة شبه مغلقة.
وأض ــاف ــت ان ه ــذه الـعـمـلـيــة تـعــرف
مشهد لتغير لون البحر بالدوحة الغربية

جمعية «الراسخون في العلم» تدعم
أكاديمية الشريعة بالجامعة
 2000طالب استفادوا من برامجها العلمية
أكد الناطق باسم جمعية "الراسخون في العلم"
الخيرية عمر الدمخي ،أن الجمعية ،بالتعاون مع
األمانة العامة لألوقاف ،ترعى وتدعم أكاديمية
الشريعة المنبثقة من كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية بجامعة الكويت.
وقال الدمخي" :من أهداف األكاديمية ،حث طلبة
العلم في الجامعة على إكمال سبيل التخصص،
وال ـس ـي ــر ع ـلــى ن ـهــج ال ـع ـل ـم ــاء ،ون ـش ــر تـجــاربـهــم
والـخـبــرات التي اكتسبوها مــن األكاديمية بين
زمالئهم الطلبة ،ليكونوا سفراء نشر العلم في
كل مكان" ،الفتا إلى أن  2000طالب استفادوا من
برامجها العلمية.
ولفت إلــى أنــه نظرا لظروف جائحة كورونا،
فقد عملت األكاديمية على تقديم مقرراتها عبر
تفعيل مسار تطبيقات التعليم عن ُبعد ،إضافة
إل ــى تـسـجـيــل وت ـصــويــر ت ـلــك ال ـ ـ ــدورات ب ـصــورة
احترافية ،ليستفيد منها الجميع بشكل منظم
عبر منصتها التعليمية.
وأوضح أن األكاديمية بدأت مسيرتها المتميزة
منذ  ،2019ونفذت العديد من الخطط الدراسية

المحكمة ،وقدمت كثيرا من ال ــدورات والمناهج
التي تصب في تخصص طالب وطالبات الكلية،
وتزيد من تمكنهم العلمي والعملي ،وإكسابهم
الخبرات المتنوعة ،وتمرسهم على أيــدي نخبة
من المدربين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
جدير بالذكر ،أن األكاديمية قدمت أكثر من 65
برنامجا علميا وتدريبيا ،بإجمالي  540ساعة
تــدريـبـيــة ،وبـلـغــت أع ــداد الـمـشــاركـيــن حـتــى اآلن
 18000مشارك من أعضاء هيئة التدريس والطلبة،
ومن جميع فئات المجتمع.
من جانب آخر ،أقامت كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،متمثلة بالقائم بأعمال عميد الكلية،
ومـ ـس ــاع ــد ال ـع ـم ـي ــد ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط واالس ـ ـتـ ـشـ ــارات
والـ ـت ــدري ــب د .ي ــاس ــر ال ـن ـش ـمــي ،ح ـفــا تـكــريـمـيــا
ل ـخ ــري ـج ــي األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،ث ــم أعـ ـق ــب ذل ـ ــك ت ـكــريــم
الخريجين ،وتسليمهم مكافآتهم ،إ ضــا فــة إلى
شهادات اإلجازة في أكاديمية الشريعة ،وتم إعالن
فـتــح ب ــاب التسجيل فــي االلـتـحــاق باألكاديمية
ل ـل ــدف ـع ــة ال ـث ــال ـث ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ع ـب ــر مــوقـعـهــا
ومنصتها اإللكترونية.

عمر الدمخي

ةديرجلا
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تحقيق

في سباق مع الزمن ،دخلت وزارتا «التربية» و«الصحة» في
معركة التصدي لوباء «كورونا» على جبهة الطالب والمعلمين
واإلداريين بالمدارس ،إذ لم يتبق سوى  5أشهر على عودة
الدراسة ،ويجب خالل هذه الفترة توفير  40شرطا وبندا للتأكد
من حماية العاملين في المدارس من خطر انتقال العدوى لهم
أو ألهاليهم.
هل العودة محفوفة بالمخاطر أم أنها في ظل االستعدادات
وااللتزام باالشتراطات الصحية ستبقى آمنة ،السيما أنه ال مفر
من عودة الطالب إلى مقاعد الدراسة خالل الفترة المقبلة؟ وعلى
الرغم من أهمية التعليم عن بعد والذي كان المنقذ للطلبة من
توقف تعليمهم على مدى عام ونصف العام بسبب الجائحة ،فإن
التعليم التقليدي يعد السند الحقيقي للطلبة واألفضل من جهة
التحصيل العلمي ،ألهمية وجود تفاعل بين الطالب والمعلم
الذي له دور كبير في صقل شخصية الطالب وتطوير قدراته
ومعارفه.
«الجريدة» استطلعت آراء قياديي «التربية» بشأن
استعداداتهم لفتح أبواب المدارس للطلبة ،وكذلك المواطنين
والمقيمين حول مدى تقبلهم لفكرة ذهاب أبنائهم إلى
مدارسهم مطلع العام الدراسي المقبل  ،2022-2021ومدى
ثقتهم بإمكانية وقدرات الوزارة على تحقيق االشتراطات التي
قامت باتخاذها وتجهيزها لصحة أبنائهم ،حيث أكد عدد كبير
من أولياء األمور أهمية العودة الى مقاعد الدراسة لضمان تلقي
أبنائهم تعليما جيدا وتقليل الفاقد التعليمي لديهم ...وفيما يلي
التفاصيل:
فهد الرمضان ومريم طباجة

عودة المدارس في سبتمبر
استعداد حكومي وترحيب شعبي

ً
«التربية» و«الصحة» تسابقان الزمن لتوفير  40شرطا لحماية الطلبة والمعلمين وذويهم من «كورونا»
نؤيد العودة
وندعم
إجراءات
«التربية»
في تطبيق
ضوابط الدوام

ماجدة سليم

قال المدير العام لمنطقة الفروانية التعليمية
منصور الظفيري إن الــوزارة اصــدرت تعليماتها
بالبدء في التجهيزات واالجراءات الالزمة لعودة
الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية ،بعد موافقة مجلس
الوزراء والسلطات الصحية في البالد ،الفتا إلى أن
"تعليمية الفروانية" بدأت ومنذ تلقيها التعليمات
م ــن ق ـيــاديــي ال ـ ــوزارة ات ـخ ــاذ االج ـ ـ ــراءات الكفيلة
بتجهيز ال ـمــدارس والتنسيق مــع وزارة الصحة
لتوفير االشـتــراطــات الصحية الــازمــة مــن خالل
الفرق واللجنة المشتركة مع "الصحة".
وأض ــاف الظفيري أن "الـتــربـيــة" ،وإن كانت قد
طبقت نـظــام التعليم عــن بـعــد لـمـســاعــدة الطلبة
ومنع توقف التعليم ،والذي أثبت نجاحه كنظام
تعليمي بديل للتعليم التقليدي ،إال أن التعليم
التقليدي يـظــل هــو األفـضــل مــن جـهــة التحصيل
العلمي ألهمية وجود تفاعل بين الطالب والمعلم
ال ــذي ل ــه دور كـبـيــر ف ــي صـقــل شـخـصـيــة الـطــالــب
وتطوير قدراته ومعارفه ،وألن الجائحة استمرت
ألكثر من عام ونصف ،ولكون الوزارة لمست فاقدا
تعليميا لدى الطلبة فإن عودة الدراسة التقليدية
باتت أمرا ضروريا.
وأشار إلى أن أكثر الطالب تأثرا بإغالق المدارس
ن ـت ـي ـجــة ج ــائ ـح ــة "ك ـ ــورون ـ ــا" ه ــم طـ ــاب ال ـمــرح ـلــة
االبتدائية وخاصة الصفوف الثالثة األولى ،لكونهم
في مرحلة تأسيس تتطلب وجودهم في المدرسة
وتلقي تعليم تفاعلي يساهم في تعزيز مهاراتهم
في القراءة والكتابة.
وأوضح أن التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة
قــائــم مـنــذ بــدايــة أزم ــة ك ــورون ــا ،و"ال ـص ـحــة" بــدأت
فعليا عمل ورش تدريبية توعوية للعاملين في
المناطق التعليمية والمدارس على كيفية التعامل
مع الطلبة وتطبيق االشتراطات الصحية ،الفتا إلى
وجود أكثر من  40بندا تعمل "التربية" و"الصحة"
على ضـمــان توفيرها للتأكد مــن حماية الطلبة
والعاملين بــالـمــدارس مــن خطر انـتـقــال الـعــدوى
لهم أو ألهاليهم.

التعليمية باالنابة حمد السعيد أن الـعــودة إلى
المدارس أمر ال مفر منه ،مع أهمية التأكيد على
م ــراع ــاة ال ـج ــوان ــب الـنـفـسـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة الـتــي
تسببت فيها الجائحة واالغالق ،الفتا إلى أن عودة
الحياة إلى طبيعتها مرتبطة بعودة الدراسة.
وأضاف السعيد أن "الوزارة لجأت إلى التعليم
عن بعد في مرحلة بداية أزمــة كورونا ألننا كنا
في مفترق طرق ،إما توقف التعليم أو استمراره
بــأي وسيلة ،وكــان التعليم عن بعد هو الوسيلة
الوحيدة التي سعينا إلى تطويرها وتحقيق أكبر
استفادة منها ،لكننا نؤمن بأنه ال غنى عن التعليم
الـتـقـلـيــدي" ،مــؤكــدا أن ــه عـنــد ع ــودة ال ـم ــدارس في
سبتمبر سيتم تطبيق عدة اشتراطات ،منها إلغاء
طابور الصباح والفرص ومنع تشغيل المقصف
وغيرها مــن االم ــور الـضــروريــة لتجنب الـعــدوى،
إض ــاف ــة إل ــى األخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار الـطـلـبــة ذوي
الحاالت المرضية الخاصة وكيفية التعامل معهم.
وأفـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن ال ـط ـل ـب ــة وخـ ــاصـ ــة فـ ــي ال ـص ـف ــوف
االبتدائية بحاجة ماسة إلى برامج تأهيل وعالج
للمهارات االساسية التي افتقدوها خالل السنة
والنصف الماضية ،مشيرا الى أهمية تعزيز هؤالء
الطلبة في المواد األساسية على األقــل من خالل
حضور يومي أو جزئي للمدارس ويترك التعليم
"أونالين" لبقية المواد وحل الواجبات.
وشـ ــدد ع ـلــى "أه ـم ـي ــة االخـ ــذ بــال ـح ـس ـبــان عمل
برامج تأهيل وتدريب للمعلمين الجدد الذين تم
تعيينهم في الفترة االخيرة ،والذين لم يمارسوا
التعليم التقليدي وانخرطوا في التعليم عن بعد
منذ بداية تعيينهم ،فهم بحاجة إلى برامج تأهيل
وتدريب متخصصة ،سنعمل على توفيرها قبل
بدء الدوام واثنائه".
وأكــد ض ــرورة اع ــادة النظر فــي ق ــرارات االعفاء
الخاصة بالمعلمين والعاملين بالمدارس ،السيما
مــع قــرب ع ــودة ال ــدوام الـمــدرســي ،حيث إن نسبة
االعـفــاء ات كبيرة ،واذا تم تشغيل الـمــدارس فإنه
يتطلب تقليل نسبة الحاصلين على اعفاء للحاجة
الماسة لهم ،الفتا إلى أن قرار عودة الدراسة بحاجة
ألن يدرس من جميع الجوانب التعليمية والتربوية
والنفسية والمجتمعية.

وفــق ضــوابــط واشـتــراطــات صحية ضــروريــة يتم
توفيرها والتأكد مــن تطبيقها بشكل صــارم مع
انطالقة الدوام ،مضيفا ان الوزارة تعمل بالتعاون
مع "الصحة" ،حيث تم تشكيل فرق فرعية مشتركة
بين "الصحة" و"التربية" في كل منطقة تعليمية،
ل ـل ـع ـمــل ع ـل ــى وضـ ــع الـ ـض ــواب ــط والـ ـت ــدري ــب عـلــى
تنفيذها في المدارس.
وأشـ ــار الـعـجـمــي إل ــى أن إدارة مـنـطـقــة مـبــارك
الـكـبـيــر التعليمية تعمل كـفــريــق عـمــل واح ــد من
أجــل تنظيم عملية تجهيز الـمــدارس والتأكد من
سالمتها وتــوفــر متطلبات عــودة الــدراســة فيها،
مبينا أن العمل بدأ منذ اليوم األول العالن مجلس
الوزراء قرار عودة الدراسة التقليدية.

إن ـهــا م ــن ال ـمــؤيــديــن ل ـع ــودة ال ـط ــاب ال ــى مـقــاعــد
الدراسة في سبتمبر المقبل ،الفتة إلى أنها تدعم

عودة أبنائنا
للمدارس آمنة فرق فرعية
مع التزامهم
مــن جــانـبــه ،ذكــر الـمــديــر الـعــام لمنطقة مبارك
باللوائح
ال ـك ـب ـيــر الـتـعـلـيـمـيــة ب ــاالن ــاب ــة م ـح ـمــد الـعـجـمــي مقاعد الطالب
أن ال ـ ـ ــوزارة أوع ـ ــزت لـلـمـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة لـلـبــدء
الصحية
واالستعداد لعودة الدراسة التقليدية في سبتمبر،
ومــن جانب أولـيــاء األمــور ،قالت ماجدة سليم
محمد عبد العزيز

استنفار تربوي
قبل موعد الدراسة
إلثبات سالمة قرار
العودة

منصور الظفيري

الظفيري

كلي ثقة
باإلجراءات
الوقائية
ونأمل أن
تتكلل مراحل
العودة
بالنجاح

آية يوسف

فرق مشتركة
مع السلطات
الصحية
للتأكد من
تطبيق
ضوابط
العودة

العجمي

انخراط معلمين
في التدريس
خالل الجائحة
يحتم تأهيلهم
لالنتقال من التعليم
«أونالين» إلى
«التقليدي»

االجراءات التي اتخذتها التربية وتؤيدها كونها
قادرة على توفير االجهزة والمواد الالزمة لتطبيق
االشتراطات الصحية" ،لكنني ال اثق بالتزام بعض
المدارس بهذه االجراءات".
من جهته ،أكد ولي االمر محمد عبدالعزيز أن
المهم هــو االل ـتــزام بما قــررتــه وزارة التربية من
قرارات ،وحرصها على تنفيذ جميع االشتراطات
والمعايير الطبية ،مؤكدا "أهمية عودة الطلبة الى
مقاعد الدراسة ،مع مراعاة التعليمات التي يجب
االلتزام بها لصحة وسالمة ابنائنا والجميع".
وأضاف عبدالعزيز أن العودة لمقاعد الدراسة
أم ــر مـهــم ومـطـلــوب بـعــد غـيــاب دام أكـثــر مــن عــام
ونـصــف ،مضيفا" :طالما الـضــوابــط واإلج ــراء ات
الالزمة موجودة فعودة ابنائنا للمدارس بال شك
آمنة ،خاصة مع التزامهم باالشتراطات واللوائح

سيظهر
تفاوت كبير
بين مستويات
الطلبة...
والتعليم
التقليدي
أفضل

أؤيد العودة
فتأثير الجهل
ً
أشد فتكا من
المرض

سهيلة العطية

الجوانب النفسية واالجتماعية
مــن جهته ،أكــد المدير الـعــام لمنطقة الجهراء

محمد العجمي

بدأنا تجهيز
المدارس
وتوفير
االشتراطات
بالتنسيق مع
«الصحة»

سهيلة عطية

وليد محمد

وليد محمد

يوسف الخضر :نثق بقدرات «التربية» موزة الجناع :مخاوف لدى بعض األسر
على تحقيق االشتراطات الصحية

أعــرب ولي األمــر يوسف الخضر عن تأييده وبشدة عودة
الطلبة الى مقاعدهم الدراسية في سبتمبر المقبل" ،حيث إن
الوضع يحتاج منا جميعا الــى التأقلم معه لكون الجائحة
مستمرة وقــد يطول أمــدهــا" ،متابعا" :نحن نثق بامكانيات
وقدرات التربية على تحقيق االشتراطات الصحية ،كونها قادرة
ولديها االمكانيات والكوادر البشرية لضمان سالمة الطلبة،
مع تأكيد أهمية توعية وتثقيف اإلدارات المدرسية بإجراءات
تطبيق االشتراطات الصحية وطبيعة المرحلة وحساسيتها".

حمد السعيد

ايـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـ ــوزة ال ـ ـج ـ ـنـ ــاع ،وه ــي
إحـ ـ ـ ــدى أول ـ ـ ـيـ ـ ــاء األم ـ ـ ـ ـ ــور ،ع ـ ــودة
المدارس ،خاصة ان الجائحة قد
تستمر فترات طويلة ،وبالتالي
من غير المنطقي استمرار غلق
المدارس ،كما ان بعض االنشطة
ال ـت ـج ــاري ــة واالسـ ـ ـ ــواق ت ــرت ــاده ــا
بعض االسر ،وال داعي ان نشعر
بالخوف على ابنائنا الطلبة من
العودة الى مقاعد الدراسة ،لكن

ا عـتـقــد ان ا ل ـع ــودة سـتـكــون شبه
آ مـنــة ،حيث أ كــدت وزارة التربية
استعداد فرقها وطواقمها ،وأنها
وضعت خطة آمنة بالتعاون مع
االدارات ا ل ـم ــدر س ـي ــة ل ـكــن يـبـقــى
ال ـت ـع ــاون والـ ـت ــواص ــل م ــع االس ــر
للعودة هو الفيصل".
و ب ـ ـي ـ ـنـ ــت ا لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاع أن ب ـع ــض
األسر ال تزال لديها مخاوف من
العودة ،لكن عليهم بالمقابل أن

يخافوا من التجمعات العائلية
والزيارات والتجمهر على البحر
وال ـ ـ ــذه ـ ـ ــاب ل ـ ـ ــأس ـ ـ ــواق ،م ـش ـي ــرة
إ ل ــى أن "أ عـ ـض ــاء وزارة ا لـتــر بـيــة
ومسؤوليها هم في األصل أولياء
أم ـ ــور ل ـط ـل ـبــة وإخـ ـ ــوة ل ـن ــا ،وم ــن
غ ـي ــر ال ـم ـق ـب ــول وغـ ـي ــر الـمـنـطـقــي
أن ي ــرض ــوا ب ــأن ي ـقــع ض ــرر عـلــى
الطلبة".

عودة الحياة
ضرورة
وتطبيق
االشتراطات
كإلغاء الطابور
والفرص ووقف
المقصف

السعيد

الصحية ،وكلي ثقة بـقــدرات وزارة التربية على
تحقيق االشترطات".

مقاعد الدراسة أفضل
أما وليد محمد فأكد ان العودة لمقاعد الدراسة
سـتـظـهــر ت ـفــاوتــا كـبـيــرا بـيــن مـسـتــويــات الـطـلـبــة،
وخاصة أن وجود التفاعل والمساعدة المباشرة
مع المعلم تساهم بشكل كبير في استيعاب ابنائنا
الطلبة للدروس التي تشرح لهم ،لذلك الجلوس
على مقعد الدراسة امام المعلم أهم وأفضل بكثير
من التلقين عن طريق "االونالين".
وذكر أنه يثق باإلجراءات التي ستوفرها وزارة
التربية خالل سبتمبر المقبل ،الى جانب الشروط
التي وضعتها كونها قادرة على تأمين متطلبات
العملية التعليمية ،م ـشــددا عـلــى أ ن ــه مــن المهم
العودة الى مقاعد الدراسة ،وعدم تأخر هذا االجراء.
بدورها ،قالت ولية األمــر آية يوسف إن عودة
الطلبة الى المدارس أمر مهم جدا ،بعد ان اصبح
التعليم عن بعد بديال بسبب ازمة فيروس كورونا،
معربة عن أملها أن تتكلل مراحل العودة بالنجاح
خاصة مع التزام المعلمين والطلبة باالحترازات
واالش ـتــراطــات الــوقــائـيــة ،واص ـفــة ق ــرار "الـتــربـيــة"
بـ ـع ــودة ال ـط ـل ـبــة ل ـم ـقــاعــد الـ ــدراسـ ــة ف ــي سبتمبر
المقبل بـ"الخطوة الممتازة ،وكلي ثقة باإلجراءات
الوقائية".

ً
الجهل أشد فتكا

من جانبها ،أيدت سهيلة العطية قرار العودة
الى المدارس قائلة" :أؤيد قرار وزارة التربية بدء
الـعــودة الــى مقاعد الــدراســة في سبتمبر المقبل،
وفقا لالشتراطات االحترازية والصحية ،خاصة
ان تأثير الجهل اشد فتكا من المرض".
وأضافت العطية ان الجلوس امام المعلم يساهم
بـشـكــل كـبـيــر ف ــي تـلـقــي الـمـعـلــومــة بـشـكــل افـضــل،
"وأعـتـقــد أن وزارة الـتــربـيــة ستجتهد فــي توفير
البيئة الصحية المناسبة ،لكن يجب على أولياء
األم ــور أيـضــا تنبيه أبـنــائـهــم بــاالل ـتــزام والتقيد
بالتعليمات العامة من وزارتــي الصحة واالعــام
والـمـســاهـمــة فــي الـتـنـظـيــم اإلداري مــع الـمــدرســة
وم ـج ـلــس اآلب ـ ـ ــاء" ،مـتـمـنـيــة ان يـ ــزول ه ــذا الــوبــاء
بالقريب العاجل.

إضافات
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شوشرة :موسم ووسم
د.مبارك العبدالهادي
فــي كــل مــوســم نـيــابــي تـخــرج لـنــا بـعــض ال ـع ــادات غـيــر المألوفة
واأللفاظ غير المتوقعة واأللقاب المميزة التي تلتصق بالبعض حسب
أدائهم وتصرفاتهم ومخارج الحروف عندهم ،والكلمات الصادرة
من أفواههم والتي أصبحت كالوسم ،خصوصا أننا نمتاز ببعض
المراقبين والمتربصين والمتابعين الذين باتوا يعشقون نجوم
الكوميديا النيابية الذين يتحورون حسب األجواء واألهواء والقضايا
المثارة ،ومع تبادل االتهامات في خضم المشاحنات السياسية إثر
تطور األحــداث التي اعتدنا عليها في مجلسنا الذي من المفترض
أن يدخل موسوعة غينس ألدائــه الــذي ال يخفى على الجميع ،فإن
على بعض النواب مسح ذاكرة غوغل التي أصبحت مرجعا للتذكير
بأدائهم وألقابهم وتصريحاتهم وازدواجية مواقفهم.
وأمام استمرار معركة المناصرين والرافضين فإن احتدام المواقف
قد ينعكس خالل األيام المقبلة لتتحول المواجهات إلى أكثر سخونة
رغم محاوالت االلتفاف عليها ،ولكن بحكم القضايا المتراكمة فإن
الساحة ستكون فارغة لمناقشتها وكشف المستور عنها دون أي
مباغتات أو تالعب ألن العملية ستكون مكشوفة لمن يحاولون
االصطياد بالماء العكر ،ورغم المحاوالت الحكومية لكسب المزيد
مــن الــوقــت لعل وعـســى أن تفلح اجتهاداتها فــي كسب المزيد من
المناصرين ،إال أن المتابعة الشعبية ألي مواقف نيابية أصبحت
تشكل فارقا بين األمس واليوم ألن وضع بعض النواب أصبح على
شفا حـفــرة ،والحسابات تجاههم تغيرت رغــم المساعي لتجميل
الصورة أو تمرير بعض المعامالت الصعبة إلعادة كسب الوالءات
في ظل وجود بعض الناخبين الذين يستهدفون من اهتزت صورتهم
في الوقت الحالي الستخدام ورقة االبتزاز لكسب العديد من المنافع
والهبات والقفز بالبراشوت قدر ما استطاعوا للحصول على بعض
المناصب ،في حين أن هناك آخرين من أبناء الشعب الذين قد يكونون
فــي أمــس الحاجة لمساعدتهم لتمرير معامالتهم إال أنهم تخلوا
عنها وتمسكوا بمبادئهم التي تثنيها اإلغراءات ،فذلك لن يفلح مع
المخلصين من أبناء هذا الوطن.
وأمام سيل األسئلة النيابية التي وجهها بعض النواب إلى عدد
من الــوزراء فإن الــردود إما أن تكون واضحة وصريحة للكشف عن
خبايا أحــداث جديدة أو أنها تواجه التصعيد الــذي قد يصل إلى
المساءلة ،وبالتالي ستكون االستجوابات حــاضــرة وبـقــوة ألنها
ستكون بمثابة المتنفس لهذا االحتقان السياسي الذي انعكس سلبا
على كل شيء في حياتنا.
ورغم المراهقة السياسية من بعض المبتدئين الذين يحاولون
استخدام وسيلة االسـتـفــزاز كعالج لتغطية بالويهم ،فــإن ذلــك لن
يفلح بعد اكتشاف هذه األساليب الملتوية ونحن نعيش في ثورة
تكنولوجية وعالم جديد يدار بالريموت كنترول.

بالعربي المشرمح :سرقوا
الصندوق يا محمد!
محمد الرويحل
شدا بها الفنان الكبير سيد درويش ،وكتب كلماتها محمد النوبي،
ً
ً
وأصبحت مثال مشهورا يستشهد به الكثير "سرقوا الصندوق يا
محمد ومحمد يقول ما تخفوش المفتاح معاي".
ً
ٌ
وكثير من أبناء
تذكرت هذا األمر الذي ينطبق علينا تماما ،فأنا
هذا الوطن نحذر ونكتب ونغرد ولكن دون اكتراث ،فكلما قلنا لهم
سرقوا الصندوق قال لسان حالهم" :المفتاح معانا" حتى وصلنا إلى
ما وصلنا اليه اليوم "المفتاح معانا" فقط.
ً
فتخيلوا ومنذ سرقت الناقالت واالستثمارات مرورا بالتأمينات
والتحويالت والقبيضة وعمولة الــداو واليوروفايتر حتى وصلنا
لصندوق الجيش وضيافة الداخلية والصندوق الماليزي وال نملك
سوى المفتاح فقط ،وحكومتنا المبجلة تصرخ من عجز ميزانيتها
وتريد فتح الصناديق المتبقية قبل أن تسرق لتسدد رواتبنا وتحاول
إنعاش اقتصادنا ولسان حالها يقول ال خطة لدينا وال بديل وكل
ما نملكه هو المفتاح.
وحتى صندوق الديمقراطية التي ميزتنا عن بقية دول اإلقليم
ّ
تمت سرقته ،في حين نوابنا المتصارعون المتناحرون كل منهم
ً
يدعي أن المفتاح معه ،بل يتهمون بعضهم بعضا بسرقة صندوق
الديمقراطية والدستور .الكارثة أن المفتاح الذي يملكون ال يمكن أن
يفتح إال الصناديق المسروقة ،األمر الذي يجعلنا نسأل حكومتنا
ومجلسنا ما نفع المفتاح والصندوق قد سرق؟
يعني بالعربي المشرمح :المفتاح اللي معاكم لن ينفع البلد طالما
أن الصناديق قد سرقت ونهب ما في داخلها ،وإن نجحتم في استعادة
الصناديق فستجدونها خاوية ،وليست كما تعتقدون أنه وطالما
المفتاح معكم فالسارق سيعجز عن فتحها وسرقة ما فيها ،لذلك إما
أن تسلموا المفتاح أو تعيدوا الصناديق بما فيها!

ومضة :إشهار الهيئات
السياسية ضرورة ديمقراطية
أسامة العبدالرحيم
على الرغم من ِقــدم التجربة الديمقراطية الكويتية في المنطقة
فإنها ال تزال مشوهة وغير مكتملة ،وتعاني تناقضا بين مشروع
الدولة المدنية الحديثة ومشروع دولة المشيخة ،وعلى الرغم من
وجود األحزاب أو الهيئات السياسية على أرض الواقع فإنها ال تزال
غير مشهرة ،مما جعل الساحة السياسية فــي الكويت عـبــارة عن
فوضى تكرست عبر العمل الفردي وظاهرة نواب المعامالت وتقديم
المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن ،ولألسف أسهمت السلطة
على مدى التاريخ في ترسيخ هذا الوضع البائس وتفتيت المجتمع
وتفككه ،حتى أصبح صوت الخطاب الطائفي والقبلي والعنصري هو
الصوت السائد في العملية السياسية واالنتخابية ،وأصبح المواطن
يلجأ لمكونه االجتماعي ألخذ حقوقه ،وزاد نظام الصوت الواحد
المجزوء الطين بلة ،وتحولت المكونات االجتماعية إلى أحزاب وهذا
أمر في غاية الخطورة ،ويجب على السلطات االنتباه إليه وتعديله،
فال يمكننا الحديث عن محاربة الفساد واإلصــاح من غير إصالح
ً
المنظومة السياسية الــذي يعتبر مدخال إلصــاح بقية المجاالت
األخرى .فالبد من إصدار قانون يسمح بإشهار الهيئات السياسية
بحيث تتشكل على أسس وطنية وديمقراطية تسهم في تنظيم العمل
السياسي وتكريس ثقافة العمل الجماعي ،ووضع نظام انتخابي
عــادل عبر الـقــوائــم االنتخابية ونـظــام التمثيل النسبي أو النظام
المختلط بحيث يتم االنتخاب على أساس برامج ال أفراد ،باإلضافة
إلى إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة االنتخابات وتضمن حرية ونزاهة
االنتخابات وتقدم االقتراحات لالرتقاء بآليات العمل االنتخابي
والبرلماني ،وهذا ما يحدث في الدول الديمقراطية المتقدمة التي
يضرب بها المثل من قبل حكوماتنا التي تنظر لها فقط في مجال
الحريات االقتصادية والتوجهات االقتصادية النيوليبرالية لكنها ال
تعرفها في مجال الحريات السياسية والحقوق اإلنسانية!
صحيح أن المسؤولية تكون على قدر السلطة إال أن هناك مسؤولية
ً
أيضا وتقصيرا من بعض النخب السياسية التي تتحدث عن تطور
العملية الديمقراطية والسياسية وفــي الــوقــت نفسه تستهويها
الزعامات الفردية وليس لها نموذج أو تجربة للعمل الجماعي المنظم
على أرض الــواقــع بــل حتى بعض هــذه النخب ال تستطيع العمل
ً
سياسيا مع دائرة ضيقة من األفــراد ،ولذلك عليها مراجعة نفسها
لتصحيح هذا االعوجاج.
ً
فــي النهاية نؤكد أن إشـهــار الهيئات السياسية ليس تــرفــا بل
ً
استحقاقا ديمقراطيا ضــروريــا ،وأدع ــو أيـضــا الشابات والشباب
المهتمين بالعمل السياسي لالنضمام للتيارات السياسية القريبة
ً
منهم فكريا بل حتى إنشاء تيارات جديدة لممارسة هذه التجربة
الديمقراطية لخلق جيل يؤمن بالعمل الجماعي المنظم.

ةديرجلا
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ناجي المال

حتى ال يكون برنامج عمل الحكومة «كومة ألفاظ»
لدى المواطن بأن الحكومة
لقد تأصل مفهوم تحول لقناعة ال تتزحزح ّ
سلبي ،أو بالتعبير
متلق
هي من يجب أن تفعل كل شيء والمواطن
ُّ ً
الفلسفي المواطن قابل ال فاعل ،ومما زاد هذه القناعة تجذرا أن الحكومة
بعد الطفرة والوفرة النفطية تولت إنتاج وإدارة معظم الخدمات من
تعليم وصحة وصناعة الطاقة والماء ومواصالت واتصاالت وتوفير
وظائف ...إلخ.
بطبيعة الحال كانت بداية إنتاج وتقديم هذه الخدمات في الذروة،
ولكن مع الزمن وتضخم القطاع الخدمي والصناعي ُ
المدار من القطاع
العام بدأت الشروخ ومالمح التراجع تتفاقم وتزايدت رداءة الخدمات
ُّ ً
توحال
وطغت الفوضى والعشوائية ليأتي الفساد الفاقع ليزيد الطين
حتى وصلنا إلى ما نحن فيه.
وما زال هناك إصرار على استحواذ وتفرد الحكومة في ملكية وادارة
قطاعات اإلنـتــاج عبر جهاز وظيفي متهالك تنخر فيه المحسوبية
والمحاصصة والتنفيع والفساد.
وال ي ـف ـكــر أحـ ــد ف ــي ال ـت ـخ ـلــص م ــن هـ ــذا ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ع ـبــر نـظــام
للخصخصة يضعه البرلمان فيكون في الذروة في رشده وإحكامه.
والخطير في األمر أنه في ظل هذه البنية البيروقراطية الشمولية
ً
بسن ذائب في تروس هذا
يتحول المواطن عمليا إلى كائن سلبي أشبه ِ
ً
الوضع الذي يفرم الفرادة واالستقالل وبالتالي اإلبداع فرما.
وتظل عقلية المواطن ضمن هذه البنية الشمولية ال تتسع الستيعاب
أن مبدأ تحويل الكويت إلى دولة يدير القطاع اإلنتاجي فيها القطاع
الخاص الذي هو اآلخر اكتنز بآفة االستغالل واالستحواذ ومن هنا لن
ً
ينفطم المواطن عن الضرع الحكومي الذي سيجف يوما ويتجعد وقد
بدأت بالفعل عملية الجفاف.
وقــد تخلى الشعب فــي هــذا الــواقــع عــن مسؤوليته الـتــي يبلورها
الدستور في وجوب تقديم الحكومة برنامج العمل فور تشكيلها الذي
ال يتأتى تحقيقه حسب منطوق ومفهوم المادة الدستورية رقم  98إال
بقيام منظمات المجتمع المدني والكتل والقوى السياسية الحية بوضع
برنامج العمل في بحر السنوات األربع الفائتة فيتم اختيار الحكومة
من قبل رئيس الــوزراء بناء على متطلبات ومقاييس برنامج العمل،
ولكن العقلية التي انعجنت في ظل النظام االقتصادي الشمولي ودولة

َّ
الرعاية لم يتفطن إلى مقصود المشرع ،فقد قرأت قبل أيام توجه البعض
إلى رفع غموض المادة الدستورية  98بخصوص كلمة فور تشكيلها
لتحدد المحكمة الدستورية التفسير لهذه الكلمة والمدة المطلوبة.
ها هي الحكومة تقدم برنامج عملها الذي أشبه بشعارات معلقة في
الهواء بال استهدافات تالمس متطلبات المرحلة التي نعيشها بكل ما
تموج به من تحديات ومخاطر ،وبدون معايير كمية وزمنية تحكم هذه
االستهدافات وبدون احتذاء للتجارب والتطورات الجذرية والمتسارعة
في دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
برنامج عمل ال يعدو أن يكون كومة ألفاظ وتمنيات نمطية تلوكها
ً
الحكومات المتعاقبة سنويا.
الكرة في ملعب المجلس لكي يضع مالحظاته بشكل مكتوب بعد
تلقي مــاحـظــات وآراء ذوي االخـتـصــاص لكي يجبر الحكومة على
وضــع برنامج عمل يستجيت لمتطلبات المرحلة ،وينهي البرامج
الهالمية والزئقبية التي تقدمها الحكومة ولنتذكر في هذا السياق ما
قاله الدكتور عادل الطبطبائي إن مجرد عدم أخذ الحكومة بمالحظات
المجلس على البرنامج يوجب تحريك المساءلة السياسية التي تصل
إلى حد إعالن عدم التعاون أو حجب الثقة عن الوزير المختص( .النظام
الدستوري في الكويت -د .عادل الطبطبائي .)839 –834
وقبل هذا البد للبرلمان أن يضع استهدافات على رأسها تخصيص
القطاع العام كله ،وتعديل مبرمج وواضح للتركيبة السكانية بما ال يقل
عن جعل نسبة الكويتيين  %50خالل أربع سنوات وفرض التكويت
ً
بنسبة  %70وتوزيع  %25من صافي أرباح الصناديق السيادية سنويا
ونشر بياناتها (أون الين) ،وتحرير الساحل من التعديات والشاليهات
وإقامة مدن إسكانية على نظام شقق للمواطنين ،لتقليل حوادث المرور
بنسبة  %90التي يروح ضحيتها  428قتيال سنويا وفرض السيارة
الكهربائية كما في النرويج خالل أربع سنوات.
وبرمجة السرعات مركزيا حسب المناطق والشوارع الداخلية 45
والسريعة  80وهــي مــا ستكون أول تحربة فــي العالم ومناسبة مع
صغر مساحة الكويت وتنهي الحوادث القاتلة ،والحكومة فقط تدير
األمــن ومؤسسات العدالة والرقابة على جــودة الخدمات وتطويرها
ومتابعة األداء.

حسن الخرس

«ليش يا حمد؟»
كان حمد طالبا مجتهدا ،بدأ مشوار التعليم
ومعه قلم وورق ،فكان كتاب القراءة الجديدة
هو المعلم األول لحمد الذي أسسه منذ البداية
على القراءة والكتابة ،وكان قلم حمد نبراس
العلم والبحث والمعرفة ،مما أدى ذلك إلى تقدم
الكويت بمجال التعليم والبحث ،وكانت جامعة
الكويت تتمركز بين أعلى الجامعات جودة
بالمنطقة ،ويدير اتحاد طلبتها قائمة وطنية
ال تعرف الرجعية أو العنصرية.
ومــع مــرور السنين تغيرت الظروف فقرر
حـمــد تـغـيـيــر مـنـهـجــه ل ـيــواكــب تـلــك ال ـظــروف
فــاع ـت ـقــد أن ال ـق ـلــم وال ـ ـ ــورق أص ـب ـحــت أدوات
قديمة ويجب تبديلها باألكل والشرب ليعيش
ويكبر! إال أن بعد هذا المنهج بدأ حمد يشعر
بالسمنة ،وبدأ يتراجع مستوى التعليم لثقل
وزنه ،لم يكن لحمد خيار إال أن ينتقل من األكل
والـشــرب الــى أصدقائه سالم وعبير ومــن ثم
أصبح فراشة بيضاء وملونة.
كل هذه المحاوالت جعلت حمد طالبا بال

هوية ،يعاني منهجا ثقيال يحمله على ظهره
كل يوم الى المدرسة حتى يوم االمتحان ،ليأتي
ويفرغ ما حفظه طــوال الفصل الدراسي دون
أن يفهم أو يتعلم من هذه األثقال شيئا! فهنا
يأتي السؤال :هل تعمد حمد تدمير أهم ركائز
الدولة والمجتمع لتتخرج أجيال بهذا السوء
من التعليم والثقافة؟ وهل يمكن إزاحة التيار
الوطني وسيطرة التيار الرجعي الذي ال يسعى
إال لتحقيق أجنداته المتطرفة والعنصرية على
اتحاد جامعة الكويت كل هذه السنوات إن لم
يتم إفساد المؤسسة التعليمية حتى تستديم
هذه السيطرة؟ وهل استوعب حمد أنه ال يمكن
تقبل سوء اإلدارة والفساد المتفشي بالدولة
إذا ل ــم يـتــم ه ــدم أخــاق ـيــات وث ـقــافــة األج ـيــال
الـقــادمــة؟ وهــل يعقل أن ميزانية التعليم في
الكويت تتجاوز المليار دينار ويخرج تقرير
حسب ما ذكرت جريدة (الجريدة) بأن الطالب
الكويتي متأخر خمس مراحل عن المستوى
الطبيعي؟

عــاوة على ذلــك يتم ربــط جميع العالوات
والـ ـك ــوادر بــالـمــؤهــل ال ــدراس ــي دون الــرجــوع
للتحصيل العلمي مما افتعل أزمــة شهادات
مزورة بعد الطوابير على «دكاكين الشهادات»
كي يتمتع المواطن بهذه االمتيازات ،باإلضافة
الى إقرار كادر المعلمين دون وضع ضوابط
وشروط صارمة للقبول ،مما جعل أغلب الطلبة
تتكالب على كلية التربية والتربية األساسية
طمعا بالراتب واإلجازات دون التعليم.
كــل ه ــذه ال ـت ـســاؤالت تجعل مــن حـمــد في
وضع الشك بنواياه ،لذلك آن األوان لحمد أن
يعود الى قلمه وورقته وينهض بالتعليم من
جديد ،فال قيمة إلنسان يحمل أعلى الشهادات
دون تحصيل علمي حقيقي! وال استدامة لدولة
دون االهتمام بالتعليم والثقافة ،فالمشكلة
لـيـســت بــالـمـنــاهــج وال ـم ـيــزان ـيــات والـ ـك ــوادر،
المشكلة بالنوايا والقرار الصادق ليعود حمد
الى نهجه السابق.

د .منيرة عبد الكريم العجالن

المجتمع الدرزي بين الثقافة واللغة
مع اقتراب فصل الصيف ،استذكرت األيام الجميلة عندما كنا نقضي
الصيف في مدن لبنان الجبلية ،تستوقفني لحظة التقائي بأشخاص
يــرتــدون مالبس غريبة ليوضح لي وال ــدي ،رحمه الله ،أنهم «دروز»،
اعتدت مالقاتهم وإلقاء التحية أثناء المشي مع والدي من آرصون إلى
ً
حمانا مرورا بـبتخنيه ،لم أكترث وقتها بهذه العقيدة ،إال أن فضولي
اتسع بعدها.
تعود جــذور الديانة الــدرزيــة إلــى اإلسماعيلية ،وهــي حركة دينية
فلسفية أسست الخالفة الفاطمية في مصر في القرن العاشر ،تعود كلمة
الدروز الى مؤسس الطائفة ،إسماعيل الدرازي والتي تعني «إسماعيل
الخياط» ،في حين يرى بنيامين فون توديال المتوفى  ١١٧٣أن اشتقاق
الكلمة من البارون المسيحي (دي دروز) والتي يعدها البعض خرافة
نشأت في عهد فخر الدين الذي استغلها لكسب تأييد المسيحيين في
حربه ضد األتراك.
يتحدث الدروز اللغة العربية وينتمون الى الثقافة والعادات العربية.
ومــن محادثاتي لبعض ال ــدروز فــي لبنان ،تتميز صوتيات لكنتهم
ُ
عن المجتمعات اللبنانية األخرى ،فمثال تنطق القاف عادة همزة (ء)
ً
 -glottal stopفي اللهجة اللبنانية ،إال أن القاف تنطق قافا (ق) uvular
في اللهجة الدرزية للحفاظ على نطق العربية الصحيح.
تبحث روزنهويز في لهجة الدروز بتسجيل نصوص لستة طالب
في العشرينيات والثالثينيات من العمر ،وترى روزنهويز أنه يوجد
اختالف وفروق واضحة في اللهجتين وخصوصا في استخدام الحروف
المتحركة (.)vowels
وت ـق ــول الـبــاحـثــة م ــع وجـ ــود ه ــذه ال ـف ــروق الـصــوتـيــة بـيــن الـ ــدروز
والمسيحيين والمسلمين ،إال أن هذه اللهجات متقاربة جغرافيا.
وتحتوي العقيدة الــدرزيــة على الكثير مــن األفـكــار المستمدة من
الديانات الوثنية ومدارس الفلسفة القديمة ،كما تأثرت العقيدة الدرزية
بالمسيحية (بالرغم من أنها -حسب إيمانهم -ترتكز على اإلسالم) ،يشير
المستشرق األلماني والباحث في العقيدة الدرزية ماكس أوبنهايم أن

اإلنجيل والقرآن الكريم كتابان مقدسان ال مرجعان للدين ،في حين تؤكد
ديانة الدروز على وحدانية الله ،ويفضل الدروز تسميتهم «الموحدين»
على الدروز.
يقول أبونهايم إن الدروز يؤكدون أنهم مسلمون ،إال أنني أختلف
بهذا االعتقاد ،حيث تنص العقيدة الدرزية على إعفائهم من تطبيق
أربعة أركــان :الصالة ،الحج ،الصيام والزكاة ،والتي تعتبر من ركائز
اإلس ــام .ويــرى أوبنهايم أن لـلــدروز شبها في الديانة اإلسالمية في
المظاهر الخارجية وخصوصا في المناسبات واألعراس ودفن األموات،
كما يحتفل الدروز بعيد األضحى.
يقول لي والدي إن الديانة الدرزية ديانة سرية ومغلقة للمتحولين،
حيث إنهم ال يدعون أحدا لالطالع على طقوسهم .وتعتبر الكتب الدينية
الدرزية متاحة فقط للمبتدئين ،وهم العقال ،بمعنى (العارفين) ،ويقبل
الشخص الجهل (الجاهلون) اإليمان على أساس التقليد المتوارث من
جيل إلى جيل.
فيما يتعلق بــاألحــوال الشخصية ،تعتبر حقوق النسوة الدرزية
مماثلة لحقوق الرجل ،فالنسوة الدرزيات مفضالت على الرجال في
االنضمام إلى العقال ،ألنهن يعتبرن أفضل و»مهيآت روحيا» ،وبذلك
هـنــاك نـســاء أكـثــر مــن الــرجــال فــي الـعـقــال ،وت ـشــارك أنـثــى الـعـقــال في
التجمعات الدينية إال أنها تجلس منفصلة عن الرجال.
يعتبر ال ــزي ال ـ ــدرزي مـمـيــزا ج ــدا ،حـيــث ي ـقــوم ال ـ ــدروز بتصنيعه
بأنفسهم ،ويتألف زي الرجل من قميص أبيض وسروال أسود وعباءة
سوداء من غير أكمام وحزام للوسط ،ويتميز العقال عن غيره بحزام
الوسط المصنوع من الجلد في حين يصنع من الصوف لــدى عامة
الدروز ،ويرتدي الرجل الدرزي أيضا عمامة وطربوشا.
يعود أصــل ال ــدروز الــى الـفــارســي أو ال ـكــردي ،ويــؤكــد أوبنهايم أن
السكان الــدروز الحاليين يعودون الى قبائل عربية جــاءت في القرن
الثاني الهجري الى لبنان ،ويشكل الــدروز نحو  %5.2وسكنوا وادي
التيم والشوف وعاليه.

دانة الراشد

محبة
الحب فعل مضارع ،والحب وعد وميثاق.
عندما نقول ألحدهم «أنا أحبك» فإننا نأتمنه
على قلبنا فنعطيه كامل الثقة ،ونعده بدورنا
باالستمرارية والوفاء ،لكن الحب حرية كذلك،
وهنا تكمن المفارقة.
الحب هو محرك الحياة وأطيافه غنية ال
متناهية ،أخطأنا عندما اختزلناها في حالة
الحب الرومانسي بين الرجل والمرأة ،وهي
حالة سامية كذلك ،لكن للحب جذور أعمق
من ذلك بكثير.
الحب هو انعكاسك في عيون قطتك التي
انـتـظــرت عــودتــك مــن الـعـمــل ب ـفــارغ الصبر،
والحب هو فرحة الطفل بوجودك واختياره
لك كي يريك ألعابه وطلبه منك للعب معه،
والحب هو صديقك الذي يرى جانبك المنير
ً
في أشد األيام سوادا .الحب هو ما يجعلنا
نستيقظ من النوم حينما يكون الشغف هو
دافعنا ،فحب العمل أو الحرفة التي اخترناها
هــي إح ــدى أكـثــر أشـكــال الـحــب خصوصية،

فهي تفتح باب اكتشاف الذات والتعرف على
بواطنها ثم صقلها.
أما أهم نوع من المحبة فهو حبك لذاتك
وتقديرك لها ،فعالقتنا مع أنفسنا هي األدوم
في هذا الزمن المتقلب ،لذا فمن األحــرى أن
تكون هذه العالقة صادقة ومتينة ومليئة
بــالـحــب ،فـحــب ال ــذات هــو غــذاؤهــا الــروحــي
الذي يجعلها تنمو وتتطور ،وهو أحد صور
العرفان وشكر لله على هذه الحياة الجميلة
بأجساد صحيحة وحياة آمنة مستقرة ،لكن
يـجــب أال نخلط بـيــن حــب ال ــذات واألنــانـيــة
والغرور النابعين من الخوف.
فالحب حضور ،والحب حالة روحية .ال
شيء يفسد الحب أكثر من اختالطه بسموم
الخوف ،فالخوف من الفقدان يخنق العالقات
ا لـبـشــر يــة بأطيافها فتتحقق ن ـبــوء ة الفقد
كـتـحـصـيــل ح ــاص ــل ،وال ـخ ــوف م ــن الــوحــدة
يـتــراكــم فيصبح بـمـثــابــة ق ــوة طـ ــاردة تولد
ال ـع ــاق ــات م ـي ـتــة بـسـبـبـهــا .ال ـح ــب م ـن ـبــع ال

ينضب والحب طاقة ال متناهية ،فال تجعل
الغيرة تقف بينك وبين نور الحب ،فهو يكفي
للجميع ،وال تحجب محبتك عمن يحتاجها
ً
فقد تكون سببا في تغيير حياتهم إلى األبد،
فــالـحــب طــاقــة شـفــائـيــة عظيمة تـنـقــذنــا من
وحشية وفراغ هذا الوجود.
ً
كن محبا واستمع إلــى حكمة قلبك ،فأن
ً
تفتح قلبك على مصراعيه دائما قد يودي
بك إلــى العديد من الجروح العميقة والتي
ك ــان مــن الـسـهــل تجنبها بقليل مــن الـحــذر
ً
وال ـت ــروي ،أم ــا إغ ــاق قلبك مــوصــدا بسبب
إحدى التجارب السلبية العابرة فهو أسوأ
بكثير من القلب المفتوح بال تمييز ،فالقلب
المتحجر موت بطيء ووأد في الحياة .سامح
ً
الحياة وثق بالناس مجددا ،فالدنيا مازال
«فيها خير» ،ولتكن جميع تجاربك– الجميل
ً
ً
منها والـمــؤلــم -نـصــا ح ــادا يصقل جوهر
قلبك فيتجلى كــالـمــاس بـنــوره الـقــاهــر لكل
الظلمات.

«:»High Light
عزل الرئيسين
د .حمود حطاب العنزي
إن الـمـتــأمــل فــي الـمـشـهــد الـسـيــاســي الـكــويـتــي وم ــا فـيــه مــن توتر
واحتقان يكتشف أننا أمام مستقبل مجهول ،فمعدالت البطالة مرتفعة
والتنمية شبه معطلة في كل جوانبها سواء الحضارية أو اإلنسانية
أو االجتماعية ...إلخ ،ومؤشرات مدركات الفساد تتصدر اإلحصائيات
العالمية والرشوه ظاهرة للعيان وفي أعلى مستوياتها على اإلطالق!
وقضايا غسل األموال وصلت إلى حد العالمية ،وكل ذلك بسبب تحالفات
قوى نافذة مع السلطة على مدار  15سنة الماضية زادت حدتها في آخر
 7سنوات ،فهناك أسئلة تطرح نفسها حيرت كل الكويتيين باختالف
مرجعياتهم االجتماعية والثقافية والفكرية هي علي النحو التالي:
وين رايحين؟ وما الحل؟ وكيف نخرج من هذا النفق المظلم؟ وفي
تقدرينا ال حل لألزمة السياسية التي نعيشها قبل رحيل الرئيسين،
ومــا مطالبات وكــاء األمــة لهم بالرحيل إال دليل على ذلــك ،فالكويت
ً
أكبر من الجميع ،فكلفة بقائهما أصبحت عالية جدا ،لذلك نهيب بكل
رجــاالت الدولة الوطنيين الشرفاء المقربين لمصادر القرار النصح
في هذا االتجاه .والذي يدعو للفخر واالعتزاز في هذا الجو السياسي
المحبط هو الوعي السياسي للشعب الكويتي الذي كان كالصخرة التي
تحطمت عليها محوالت عبث الدولة العميقة ،فتحولت قيم التعصب
القبلي الى قيم وطنية ،وامتثاال لذلك وقف العجمان مع النائب حسن
جوهر ضد مرشحهم العجمي عندما حاول اللعب على وتر الطائفية
وفــي الــروح نفسها ،والـعــوازم يحتفون بنائب تشاجر مع مرشحهم
العازمي ،إن هذه الروح المهيمنة على هذا الحراك الرقمي الذي تقوده
القوى الشعبوية سنحصد ثماره في القريب العاجل ،حتى لو تم حل
مجلس األمة فالشعب الكويتي وبما يتمتع به من وعي سياسي راق
قادر على إخراج مجلس أقوى منه!
وغير خفي على أحد أن تحالف الرئيسين أضر بالمصلحة العامة
واألدلة على ذلك كثيرة آخرها ما تم من عبث في جلسة القسم فمن غير
المقبول تحصين سمو رئيس الوزراء ،ما من شأنه تجريد النواب من
أهم أدواتهم ،فهذا اإلجراء باطل وغير دستوري في الظروف العادية،
فكيف الوضع إذا كان احتمالية أن يكون النصاب غير مكتمل؟!
ختاما :الوضع متفجر ومــؤشــرات التصادم واضحة فالمعارضة
خسرت كل معاركها ،ولــن تسمح تحت أي ظــرف بمصادرة حقوقها
الدستورية ،وال سيما حقها باالستجواب ،ومتجهة على ما يبدو إلى
خيار عزل الرئيسين والشارع الكويتي بكل أطيافه هو من يدفع بهذا
االتجاه ،وما عليك إال متابعة كتابات نشطاء السوشال ميديا وال سيما
الشباب الوطنيين المندفعين بحماس الكتشاف هذا التوجه ،والذي
يري عكس ذلك يكون غير مدرك حقيقة الوضع.

المكتب الثقافي ليس
ً
ً
ً
مكتبا تعليميا أو تربويا
د .فهد عبد الرحمن الناصر
أنشأت دولة الكويت المكاتب الثقافية في أنحاء العالم لإلشراف على
الطلبة المبتعثين الذين يدرسون في الخارج لتقديم خدمة اإلشراف
األكاديمي والتربوي للطلبة الدارسين في الخارج بشكل عام ،والتي
ً
قد تأخذ صــورا عديدة من الخدمات واألنشطة الثقافية والتعليمية
واألكــاديـمـيــة والـتــربــويــة بــاإلضــافــة إلــى أن دور المكتب الثقافي في
اإلشراف على الطلبة الدارسين والمبعوثين من قبل مؤسسات الدولة
المختلفة مثل وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت وبقية مؤسسات الدولة التي
لديها خطط ابتعاث.
ومــن األدوار التي يجب على المكتب الثقافي القيام بها توطيد
العالقات الثقافية مع بلد المقر ،فعلى المكتب ممثال بقيادته أن يتعرفوا
على فرص ومجاالت التعاون مثل التبادل الطالبي واألساتذة الزائرين
وتـبــادل اإلص ــدارات والكتب والتدريب في جميع المجاالت وتنظيم
األمسيات الثقافية والمحاضرات.
ويستطيع المكتب الثقافي أن يقوم بمسؤوليات كبيرة وعديدة
بالتعاون مع المنظمات الثقافية والتعلمية في دولة المقر إال أن هناك
لألسف من ينظر إلى المكتب الثقافي كمؤسسة لصرف األموال فقط
على الطلبة من خالل تحويل الرواتب ودفع الرسوم للجامعات وتطبيق
لوائح البعثات على المبعوثين ،وإن بعض المكاتب الثقافية ال تشرف
على الطالب أكاديميا وال تقوم بحل مشاكله مع الجامعة كما يفترض،
وتؤدي دور مؤسسة صرف مالي فقط.
فيجب أن تتغير النظرة التقليدية للمكاتب الثقافية وذلــك بفتح
قنوات للتعاون الثقافي بشكل عام للمشاركة في األسابيع الثقافية
الدولية التي تنظمها الجامعات ،وعلى المكتب الثقافي أن يشارك في
المؤتمرات والندوات وهي فرصة للتعريف بالكويت وتبادل الخبرات
وخصوصا في الجامعات الغربية ،وال يمكن القول إنه ال يمكن تحميل
المكتب الثقافي فوق طاقته إال أنه يمكن توزيع العمل ،حيث إن المكتب
فيه رئيس مكتب وملحقه الثقافي وأكثر ،وأعتقد يمكن تكليف أحد
القياديين للقيام بالمساهمة في تعزيز العالقات الثقافية مع دولة
المقر ،وهذه نصيحة لمن سيتم اختيارهم للعمل في المكاتب الثقافية
في المستقبل القريب إن شاء الله.

برنامج عمل الحكومة
والمتقاعسون
خالد محمد خالد الردعان
تطرح الحكومة دائما برنامج عملها الــذي تهدف إلى تحقيقه في
بداية التشكيل الحكومي ،ومــن المفترض أن تكون أهــداف الخطة أو
البرنامج والمرحلة التي تحققت وسيلة لتقييم أدائـهــا ،والمسؤول
األول عن األداء هو رئيس الحكومة بصفته أعلى الهرم ،ومن ثم الوزراء
كل حسب الجهات التابعة له ،وأي تأخير أو تقصير في الخطة يتحمل
رئيس الحكومة والوزراء المسؤولية السياسية عند أي مساءلة برلمانية،
ً
ً
وأيضا شعبيا أمام المواطنين.
ً
وألن الجميع يعلم أن الوزراء هم أقصر الناس عمرا في الحكومة ،وقد
ال يخدمهم الوقت ألداء هذه الخطة من خالل وزاراتهم أو الجهات التابعة
لهم ،فالمفترض أن الــوزارات والجهات الحكومية تعمل بموجب هذه
ً
الخطة سواء كان هناك وزير من عدمه ،والقياديون المسؤولون وظيفيا
في هذه المهمة تكون الخطة من صميم عملهم.
ً
لكن المستغرب حاليا أن خطة برنامج عمل الحكومة التي طرحت
ً
منذ ما يزيد على العام لم يتم التطرق لها بتاتا سواء من الحكومة أو
المجلس التشريعي الــذي يراقب الحكومة ،وإن كانت جائحة تفشي
كورونا معوقا رئيسا إال أنها ال تمنع محاور الخطة والمشاريع التنموية
العدة خصوصا بتوافر االعتمادات الالزمة واالمكانات التي ال تؤثر بها
الجائحة ،ال سيما أن خطة برنامج العمل الحكومي من ثالثة محاور
رئيسة تعريز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير األداء الحكومي ،وهذه
المحاور ال تتطلب سوى قياديين مخلصين ينجزونها بكل يسر من
خالل متابعة جادة ال سيما أن الجائحة تتطلب ضرورة التحول الرقمي
بكل الخدمات الحكومية.
ومع العلم أن بعض الجهات تقاوم هذا التحول ليكون للمسؤولين
نفوذ ودور في إنجاز معامالت المواطنين عن طريقهم ،في حين أن هؤالء
المسؤولين هم السبب الرئيس لتعطل المعامالت.
سمو رئيس الوزراء :الجميع يعلم أنك تأمل التطوير واإلصالح ،وهذا
ً
الطريق يتطلب أن تزيح أي مسؤول يكون عائقا لبرنامج عمل الحكومة،
وكن على يقين أن وجودهم مطب في طريقك ،خصوصا عند مراجعة
أو متابعة أدائـهــم الفعلي فستجد أن العديد منهم ال يستحق البقاء
في هذا الموقع الذي يخدم البلد ،مع اإلشارة أن العديد من القياديين
الحاليين يملؤون مقاعدهم ولديهم العديد مــن اإلن ـجــازات الفعلية.
يتمنى المواطنون أن يلتمسو إنجازات الحكومة وأن يتطور الجهاز
التنفيذي للدولة وأن تعاد الثقة به ،قبل أن تنعدم الثقة بالمرة أكثر مما
ً
هي مفقودة حاليا.

ةديرجلا
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كتاب

نور الحبشي ترصد وتحلل في أول كتاب أكاديمي (الحلقة الثالثة واألخيرة)

العالقات بين الكويت وواشنطن عام 1981م
ولقاء ريغان مع محمد جاسم الصقر

نور الحبشي

حمزة عليان

اختطاف
الطائرات الكويتية
ما بين عامي
1988 - 1984م

الجذور التاريخية للعالقات السياسية معروضة بالفصل التمهيدي ،ثم الصراع
لما كانت العالقات الكويتية – األميركية واحدة من العالقات الدولية المميزة على مستوى
أقدمت أستاذة التاريخ في جامعة الكويت د .نور الحبشي على التصدي لهذه المهمة ،البريطاني -األميركي على نفط الكويت ،والتطورات التي طرأت عليه في أعقاب
العالمً ،
وطرقت
أحداث.
من
صاحبها
وما
الثانية،
العالمية
الحرب
والدراسة.
البحث
من
حقه
ينل
لم
بابا
ً ً
َّ
كتاب العالقات الكويتية  -األميركية  ١٩٩١ - ١٨٦٨الذي أصدرته الحبشي يتناول العالقة وفي بقية الفصول ،خصصت الكاتبة لكل عقد من العقود مبحثا خاصا ،كما في
الفصل الخامس ( )1989 – 1980فترة الثمانينيات والعالقات في عهد الرئيس
واالجتماعية ،منذ نشأتها ،ومع البدايات األولى للوجود
بنواحيها السياسية واالقتصادية
ً
َّ
األميركي في منطقة الخليج العربي ،مرورا بقدوم أول رحالة أميركي (لوشر) إلى الكويت عام رونالد ريغن ،حيث تفرد األستاذ محمد جاسم الصقر ،بصفته رئيس تحرير
ً
حينئذ ،بلقاء معه ،شرح فيه رؤية اإلدارة األميركية للحرب العراقية –
 ،1868وصوال إلى سنة التحرير عام  1991وعودة الشرعية إلى أصحابها.
«القبس» ٍ
تكتسب العالقات المشتركة خصوصيتها ،وهو ما تشير إليه المؤلفة بكونه سبب تفردها
اإليرانية ،وأزمة أفغانستان ،واإلطاللة على أمن الخليج العربي.
األهداف والمصالح الذاتية لكل دولة كانت َّ حاضرة وبقوة ،واالختالف يعود اختارت «الجريدة» بعض الفصول الواردة في الكتاب ،لعرضها وإلقاء الضوء
وتميزها ،رغم أن ً
إلى أن الكويت قانونيا تحت الحماية البريطانية ،وهذا ما تطلب من األميركيين طريقة أخرى على مسار تلك العالقات مع دولة عظمى ،كان لها الدور الكبير والفاعل في
من الحضور على الساحة الخليجية بعيدة عن المعاهدات التي كانت بريطانيا تعمل وفقها .المنطقة والعالم.
الكتاب يؤكد أهمية الكويت ،من خالل الصراع والمنافسة عليها ،وأن اإلنكليز كانوا يدركون أعطى الكتاب صورة حقيقية عن نموذج من العالقات الدولية الفريدة من
تلك المكانة الجيواستراتيجية والعمق الذي تشكله.
نوعها ،بين الواليات المتحدة و بلد صغير الحجم ،لكنه كبير وناجح في فن
احتوى الكتاب على ستة فصول مع ًتمهيد ومقدمة وخاتمة وعدد من المالحق ،وقائمة
سياسة التوازن والدبلوماسية.
بالمصادر والمراجع ،وقد صدر حديثا عن دار ذات السالسل للنشر والطباعة.
الثمانينيات كانت مختلفة بأحداثها ،وال ّ
سيما
مــؤشــر الـعــاقــات مــع الــواليــات المتحدة األميركية؛
إذ تعرضت الكويت الختبارات كثيرة كان معظمها
ً
ً
مؤلما وقاسيا ،وإن أردنــا أن نكون منصفين يجب
ً
القول :إن الكويت عانت كثيرا ،لكنها ظلت شامخة،
ً
وأعطت العالم أجمع درســا أكدت فيه أنها دولة ذات
سياسة استقاللية مطلقة تعمل بقناعاتها السياسية
والقومية العميقة ،دولــة تتصرف بوحي مطلق من
ضميرها؛ لذا كانت هذه المرحلة عبارة عن مخاض
عسير ،وبعد استراتيجي في العالقات بين الكويت
وواشنطن ،تخللها فتور وهدوء وتأييد ،ودعم مطلق...
باختصار كانت عبارة عن درس في العالقات الدولية،
وأحــد أهــم العوامل في ميزان القوى العظمى ،ودور
الدول الصغيرة في االستراتيجية العالمية وال ّ
سيما
إذا كانت باألهمية التي تتمتع بها الكويت.
ً
ً
ً
وأخذت األحداث هنا بعدا ديناميكا وتفاعليا تجاه
التفجيرات ،واختطافات الطائرات ،ومحاولة اغتيال
رمز الكويت المتمثل بسمو األمير الشيخ جابر األحمد،
ً
وكلها أحداث جعلت من اإلدارة األميركية تفهم جيدا
أن الكويت الدولة الصغيرة الحجم تحارب اإلرهاب،
وتتصدى له ،وإنني سأذكر هذه األحداث كما جرت مع
االستنتاجات المستخلصة منها ،ولكن أرجو أن تكون
الضمائر حاضرة للحكم عليها بتجرد وموضوعية،
وما جاء في هذا الفصل باختصار هو صورة شاملة
للعالقات الكويتية  -األميركية.
وقد كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي إحدى
نتائج الحرب العراقية – اإليرانية ،وأطلق عليها كذلك
ً
مصطلح حرب الخليج األولى التي أشعلت حربا من
العيار الثقيل في المنطقة ،والمفاجأة أنها لن تكون
األخـيــرة ،وآثــرت أن أفردها بالدراسة؛ ليكون الشرح
ً
ً
وافيا لدور الكويت؛ كونه جزءا ال يتجزأ من تاريخها
الدبلوماسي العريق في محاولة رأب الصدع ،وإنقاذ
المنطقة مــن التدمير ،وتقليل حجم الخسائر التي
دفعت دول الخليج العربية ومنها الكويت فاتورتها
المستحقة من اقتصادها ،ومن أمنها واستقرارها.
كما كان لسنوات الثمانينيات من القرن المنصرم
تأثير على تــاريــخ الكويت وعالقاتها مــع الــواليــات
المتحدة األميركية ،فكانت الكويت الصوت العربي
الصادق والشفاف في قضايا كثيرة أبرزها القضية
الفلسطينية على الرغم من أن الكويت لم تكن دولة
عظمى ولكن سياستها كانت محط تقدير واحترام
اآلخرين.

العالقات مطلع الثمانينيات

أمن الخليج
بين مبدأ كارتر
والمبادرة
السوفياتية

تفجيرات السفارات
والمقاهي والمطار
ومصفاة النفط
في الكويت

أعلن الرئيس األميركي جيمي كارتر مبدأه Carter
 Doctrineفــي  23يناير 1980م فــي رســالــة وجهها
لـلـكــونـغــرس األم ـيــركــي ،وع ـبــر فـيــه ب ـصــورة رسمية
عن القلق األميركي الشديد إزاء الخطر الــذي يواجه
الــواليــات المتحدة ،ومصالح حلفائها فــي الخليج،
وعبر فيه كذلك عن تصميم بالده على أن تقاوم بكل
الوسائل الممكنة بما فيها استخدام القوة المسلحة
أية محاولة للسيطرة على هذه المنطقة ،وال ّ
سيما
مــن جــانــب االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،فـجــاء فـيــه« :إن أيــة
محاولة من أية قوة خارجية للسيطرة على الخليج
ً
اعتداء على المصالح الحيوية للواليات
العربي تعد
المتحدة األميركية ،ومثل هذا االعتداء ُ
سي َر ُّد عليه بأية
وسيلة مناسبة بما في ذلك الرد العسكري» ،ولعل من
ً
المناسب هنا ذكر عاملين كانا سببا في إعالن هذا
المبدأ على األقل ،وذلك سيساعدنا على فهم العقلية
األميركية ،وتصور استراتيجيتها تجاه الخليج ودوله:
ال ـعــامــل األول :االح ـت ــال الـعـسـكــري الـســوفـيــاتــي
ألفـغــانـسـتــان؛ إذ يصر األمـيــركـيــون على أن ــه مؤشر
واق ـعــي عـلــى تـصــاعــد أخ ـطــار الـتـهــديــد الـســوفـيــاتــي
واق ـتــرابــه الحثيث مــن منطقة الـخـلـيــج ،وأن ــه مجرد
البداية نحو زحــف أبعد إلــى إيــران ،وإلــى غيرها من
الدول النفطية الرئيسية هناك ،وتوافقت تلك الرؤية
مع تحذير برجينسكي مستشار األمن القومي للرئيس
جيمي كارتر من أن لدى السوفيات مخططات إقليمية
في أفغانستان ،وربما في منطقة جنوب آسيا بأكملها.
العامل الثاني :قيام الـثــورة اإلسالمية اإليرانية،
والتدهور الحاد الذي أصاب العالقات بين واشنطن
وط ـهــران ،ناهيك عــن أزم ــة الــرهــائــن ،ومــا سببته من
تبعات سلبية على العالقات بين البلدين.
وجاءت ردود فعل زعماء وحكام المنطقة على هذا
المبدأ ما بين تحفظ ورفض وقبول ،وقد صرح وزير
الخارجية الشيخ صباح األحمد في يوليو عام  1980م
بموقف الكويت في قوله« :إن وصول قوات أميركية من
المشاة البحرية للمنطقة على خلفية غزو السوفيات
ألفغانستان هو تصرف غير مقبول ،وإشارة واضحة

ريغان خالل لقائه محمد جاسم الصقر

ريغان يوجه رسائل ساخنة
للسوفيات عبر الصحافة الكويتية
إلى أن الواليات المتحدة تستخدم الغزو السوفياتي
ً
ذريعة ومبررا لزيادة وجودها في المنطقة».
ول ـع ــل م ــن ال ـم ـنــاســب ه ـنــا ال ـت ـطــرق إل ــى ال ــوج ــود
العسكري األميركي في منطقة الخليج قبل إنشاء قوات
التدخل السريع؛ إذ إن الكويت  -محل الدراسة  -لم تمنح
الواليات المتحدة األميركية أية قواعد على أراضيها،
وتعد موافقة الكويت أثناء الحرب العراقية – اإليرانية
نهاية عــام 1987م على استئجار الــواليــات المتحدة
ً
ً
رصيفا عاما يقع على مياهها اإلقليمية ،التسهيل
الــوح ـيــد الـ ــذي قــدم ـتــه ال ـكــويــت ل ـل ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ً
األميركية ،وسيتم الحديث عنه الحقا عند اإلشــارة
إلى حرب الناقالت إبان الحرب العراقية – اإليرانية.
ولعل االنـتـقــاد الــذي وجهته الصحافة الكويتية
لـلــواليــات المتحدة األميركية إب ــان قــرارهــا مقاطعة
األلعاب األولمبية في موسكو ،إثر اعتراض األخيرة
على إعالن الرئيس كارتر في يناير 1980م باستخدام
القوة؛ لحماية مصالحها الحيوية ،وقد ذكر السفير
األمـيــركــي فــرانـســوا ديكمان Francois.M Dickman
أن أهــم العناوين الـتــي تـصــدرت الصحف الكويتية
«استدعاء السفير األميركي في الكويت الستالم كتاب
احتجاج الكويت على التصرفات األميركية» ،وكان ذلك
عن طريق وكيل وزارة الخارجية راشد الراشد.

العالقات في عهد الرئيس ريغان
جــاء عــام  1981م ليبدي األميركيون رغبتهم في
التغيير ،ويأتي نجاح المرشح الجمهوري الرئيس
رونالد ريغان Ronald Reagan؛ نتيجة استحقاقات
رآه ــا الـشـعــب األم ـيــركــي واج ـبــة نـحــو مـجـمــوعــة من
القضايا ،ومن المعلوم أن من يعتلي سدة الحكم في
البيت األبيض يبقى أسير سياسة الواليات المتحدة
الرئيسية ،وهي الهيمنة على العالم إال أن الوضعية
ً
التي وصل لها الرئيس ريغان كانت مختلفة جدا ،فإرث
ً
سلفه السابق الرئيس كارتر كان ثقيال ،مع أنه ورث
سياساته المعلنة الدبلوماسية والعسكرية ،إال أن
هناك عوامل كثيرة عجلت بضرورة التغيير ،ومجيء
من ينقذ واشنطن ومكانتها في العالم ،وهي:
 )1مبدأ كارتر.
 )2قوات التدخل السريع.
 )3المواجهة مع االتحاد السوفياتي.
 )4فقدان الشاه الحليف االستراتيجي في منطقة
الخليج.
 )5أزمــة الرهائن وأعتقد أنها كانت (القشة التي
قصمت ظهر البعير).
 )6األزمات البترولية.
 )7العالقات مع إسرائيل (مـبــادرة السالم ما بين
ضد وموافق)
كل تلك العوامل أكدت دور واشنطن الداعم والقوي،
وأنها ما زالت موجودة على الساحة العالمية ،والزالت
دولــة عظمى وقــويــة ،ولعل االنطالقة األولــى لــإدارة
الجديدة جــاءت بتحرير الرهائن يــوم نجاح ريغان
ً
بعد مــدة احتجاز نــاهــزت  444يــومــا ،مما يــدل على
عجز أميركي واضح وكبير في عملية تحريرهم بعد
عملية عسكرية فاشلة لسببين :األول تكنولوجي،
ً
والـثــانــي :عــوامــل طبيعية ،وقــد أعلن فشلها رسميا
الرئيس كارتر في خطاب له ،وأعتقد أنه كان مؤشر

محاولة اغتيال
أمير الكويت
الشيخ جابر األحمد

ُ
البعد األخالقي
ً
لم يكن بعيدا عن
سياسة الكويت
حتى مع الدول
غير العربية

مجلس التعاون ...ورفع األعالم على الناقالت
تطرق الكتاب إلى دبلوماسية الكويت ،وفكرة تأسيس
مجلس التعاون لــدول الخليج العربية ،وكيف أسهمت
الثورة اإليرانية في زيادة الشعور ،وحاجة دول الخليج
العربي إلى التضامن للوقوف في وجه التحديات ،وهو
ما كان له أكبر األثر في إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
ّ
وبينا موقف الــواليــات المتحدة األميركية منه ،وكيف
ً
ً
لعبت الكويت دورا كبيرا في تقارب وجهات النظر بين
األخــوة واألشـقــاء في دول الخليج العربية في محاولة
ً
ً
جــادة لخلق تنظيم يكون مــوازيــا ورادع ــا لكل من إيــران

والـعــراق ،وليكون حمامة السالم بينهما أثناء الحرب،
ويمكننا التأكيد على أن مجلس التعاون الخليجي جاء
نتيجة حتمية للعوامل اإلقليمية المتمثلة في الثورة
اإلسالمية اإليرانية ،ونشوب الحرب العراقية – اإليرانية،
واضطراب النظام اإلقليمي العربي.
وقد كانت الثمانينيات سنوات استثنائية للكويت،
وه ــي تـتـعــامــل م ــع دولـ ــة عـظـمــى ك ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األمـيــركـيــة ،ولـعــل الــوثــائــق األميركية تــؤكــد أن الكويت
تحاول لعب دور استثنائي في عملية التوازن الدولي

من خالل تنفيذ عملية رفع األعــام ،التي جاءت لتأكيد
حنكة الدبلوماسية الكويتية ،وسعيها الحثيث وتأكيدها
ً
على مبدأ توازن القوى ،مما جعل الكويت تحسم حربا
طــاحـنــة اسـتـمــرت لـسـنــوات فــي م ـيــاه الـخـلـيــج الـعــربــي،
وهــذه التجربة سلطت الضوء على ما يمكن أن تفعله
دولة صغيرة الحجم مثل الكويت ،إلى جانب الواليات
المتحدة ،واالتـحــاد السوفياتي ،وبقية الــدول الكبرى.
وأجمل وصف لتلك السنوات بأنها كانت عربية ،وذات
مد عروبي ،ووطني بامتياز.

سقوط اإلدارة األميركية السابقة؛ إذ خسر االنتخابات
لصالح منافسه.
وبالعودة للعالقات بين الكويت وواشنطن في عهد
الرئيس ريغان ،فقد تميزت بأنها مرت بمراحل متعددة
من تعاون ممتاز إلى بعض التوتر إلى فترة هدوء،
ويبدو أن تصريحات بعض المسؤولين الكويتيين
قد أخذت مآخذها في مهاجمة السياسة األميركية،
حيث وصفها وزير الخارجية الشيخ صباح األحمد في
أحد التصريحات بقوله« :إنها خرجت عن كل معقول»
على حد تعبيره.
ولم تكن الكويت بعيدة عن أي موقف عربي يتعرض
له أحد األشقاء فخالل عامين من العمل في مجلس
األمن ظل وفد الكويت في مجلس األمن يعاني فقدان
الثقة بين لبنان ومنظمة التحرير؛ إذ كانت الكويت
تحاول التوفيق ،وإرضاء جميع األطراف العربية ،وحل
خالفهم ،ولم يكن ذلك فقط ففي  4يونيو 1982م ،عندما
تعرض لبنان للغزو اإلسرائيلي ،وقــد كــان للكويت
موقف مشرف إذ استهجنت واستنكرت هذا التصرف،
وعدته غير مقبول ،وذهبت كما ذهب الملك فهد بن
عبدالعزيز في تهديده الواليات المتحدة األميركية من
خالل سحب الودائع السعودية في البنوك والمصارف
األميركية المقدرة بمئة مليار دوالر ،ولم تكن الكويت
بعيدة أيضا عــن اتـخــاذ قــرار مثله ،حتى أن أعضاء
مجلس األمة طالبوا الحكومة الكويتية بقطع العالقات
الدبلوماسية واالقـتـصــاديــة مــع الــواليــات المتحدة
األميركية ،ومنع تصدير النفط لها ،إضافة إلى سحب
األرصدة الكويتية من بنوكها ومصارفها.
وقد وصفت الكويت في أحيان كثيرة بأنها الداعي
األول إلقــامــة عــاقــات مــع الـ ــدول االش ـتــراك ـيــة ودول
الخليج؛ مــن منطلق عالقتها المميزة مــع االتـحــاد
السوفياتي ،وعلى الرغم من إدانتها العلنية لالتحاد
السوفياتي على غزوه دولة إسالمية هي أفغانستان،
فإن بعضهم وصفها بأنها المعارض األكبر للسياسات
األميركية في الخليج العربي.
ً
ول ــم يـكــن أي ـضــا ال ـت ـصــادم الـسـيــاســي ب ـع ـيــدا عن
ً
البلدين ،ولعل لغة الكويت وتعاملها نحى جانبا
بــال ـعــاقــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن إل ــى ن ــوع م ــن ال ـف ـت ــور ،ففي
أغسطس من عام 1983م رفضت الكويت تعيين السفير
األم ـيــركــي الـجــديــد بـهــا ب ــران ــدون ج ــروف Brandon
ً
 H. Grove Jrخلفا للسفير فرانسو ديكمان؛ بسبب
ً
ً
ّ
عمله قنصال أميركيا فــي تــل أبـيــب ،وقــد شــكــل ذلك
ّ
الـمــوقــف الـكــويـتــي الـمـتـحــدي صــدمــة إلدارة ريـغــان،
ً
ً
ولقي استحسانا عربيا ،وأثــار مخاوف أميركية من
أن يتحول الموقف الكويتي المتحدي إلــى كــرة ثلج
جارفة تسحق مصالح أميركا في المنطقة ،وأذكر هنا
تعليق صحيفة الواشنطن بوست Washington Post
على هذه الحادثة بقولها« :كانت الحكومة الكويتية
رافضة لقبوله بسبب خدمته السابقة في القدس معلنة
أن القيام بذلك سيكون بمثابة قبول الضم اإلسرائيلي
ألجزاء من القدس» وهذا غير مقبول لدى الكويتيين.
وت ـج ــدر اإلش ـ ــارة ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق إل ــى الــوجــود
الفلسطيني المتزايد في الكويت؛ إذ شنت الصحافة
الـكــويـتـيــة الـتــي ك ــان يسيطر عليها الفلسطينيون
حـمــات عنيفة ضــد إســرائ ـيــل ،وقمعها االنتفاضة
الفلسطينية ،وقد تكون حقيقة أن التعاطف الكويتي
ً
كان واضحا مع الفلسطينيين نتيجة األزمــات التي
ً
كــانــوا يـمــرون بـهــا ،وظـهــر هــذا التعاطف جليا على
الـمـسـتــوى الــرس ـمــي ،ويـجــب الـتــأكـيــد هـنــا عـلــى قــوة
الصحافة الكويتية؛ إذ حظيت بالتقدير من الجانب
األميركي ،فقد ذكر ذلك في موضوع الرئيس األميركي
ريغان الــذي لم يقابل أي صحافي في العالم ،ولكنه
ً
أجــرى لقاء مميزا مــع رئيس تحرير جــريــدة القبس
السيد محمد جــاســم الصقر (رئـيــس غــرفــة التجارة
ً
ً
والصناعة حاليا) وكــان اللقاء ساخنا ،وعـبــارة عن
رسائل للسوفيات عن طريق الصحافة الكويتية؛ لما
تميزت به من قوة مؤثرة ليس في الشارع الكويتي
فحسب بل في الشارع العربي ،وكانت السلطة الرابعة
بحق.
وقد أوضح وكيل وزارة الخارجية الكويتية راشد
الراشد للسفير األميركي المنتهية مدته أن جروف
غير مقبول؛ بسبب وظيفته األخيرة ،وأن ذلك سيجعله
محل انتقاد وسخط شديدين ،وكــان موقف الكويت
ً
واض ـحــا تـجــاه القضية الفلسطينية ،فلها الفضل
باحتضان كــوادرهــا منذ أن بــدأت ونـشــأت القضية،
حيث أسست ونـشــأت منظمة التحرير فــي الكويت،
وكذلك نشأت فيها وترعرعت وتعلمت كوادر وقيادات
ً
حركة «حماس» ،ولم تتخل الكويت يوما عن مبدئها
ً
ً
الذي كلفها كثيرا ،ورأينا في الفصل السابق كثيرا من
ّ
األحــداث المؤسفة على يد الفلسطينيين ،وال سيما
اختطاف الطائرات ،واقتحام السفارة اليابانية في
الكويت ،وكيف كانت الفصائل الفلسطينية تصفي
حساباتها الداخلية وصراعاتها على حساب أمن
واسـتـقــرار الـكــويــت ،دون مــراعــاة الـكــويــت أو احـتــرام
قيادتها وشعبها وحرمة أراضيها ،وال أريد التطرق
للتفجير ال ـم ــروع ال ــذي ح ــدث لـجــريــدة الـ ــرأي الـعــام
ومطبعتها ،ا لـتــي تــم تفجيرها
الكويتية ومبناها
َ
ً
بسبب مقال صحافي لم يلق قبوال عند منظمة فتح،
وراح ضحيته أبرياء عام 1980م ،ويذكر أن األسلحة
كانت مساهمة من حكومة الكويت لدعم الفدائيين ،وقد
استطاعت السلطات الكويتية القبض على مرتكبي
التفجير ،الــذيــن بــدورهــم أبـلـغــوا عــن العقل المدبر،
ولكن السلطات الكويتية لم تحصل على دليل إدانته؛
لذا حوكم المنفذون وهم أربعة أشخاص ،ثالثة منهم
بالسجن ،والرابع باإلعدام.
ً
وبالعودة إلى وضوع رفض تعيين جروف سفيرا
ً
في الكويت؛ لم ّتدخر إدارة الرئيس ريغان وسعا في

الضغط على الكويت لتغيير موقفها ،إال أن الحكومة
الـكــويـتـيــة أص ــرت عـلــى مــوقـفـهــا؛ مـمــا جـعــل اإلدارة
األميركية تـقــوم بتعيين مـســؤول مــؤقــت بالسفارة
يدعى فليب جريفين  Philip Josep Griffinما بين
أغسطس  1983إل ــى ديسمبر 1984م ،وه ــو تاريخ
تعيين السفير الدائم لها بالكويت أنتوني سيسل
أي ــدن  ،Anthony Cecil Eden Quaintonوقــد جاء
تعيينه لينهي األزمة الدبلوماسية بين البلدين.
ولــم يكن هــذا هــو الـخــاف الدبلوماسي الوحيد
بين الكويت والواليات المتحدة األميركية ،ففي عام
1980م أبلغت حكومة الكويت القنصل األميركـي فـي
الـكويت روبـن بيـشوب  Robin Bishopبـأنـه شخصـية
غـير مـ ــرغـ ــوب فـيها  ،Persona non grataحسب
ما أعلنت وكالة األنـبــاء الكويتية (كــونــا) ،حيث إنه
خالف القانون الكويتي بإصداره جواز سفر لطفلين
سعوديين؛ لتسهيل سفرهما إلى الواليات المتحدة
مع والدتهم أميركية الجنسية ،ومغادرتهم عبر مطار
الكويت الدولي.
ً
وحمل عام 1983م في ثناياه مؤشرا على تدهور
في العالقات بين البلدين ،وال ّ
سيما قرار وزير العدل
األميركي في مارس من عام  1983م ،القاضي بمنع
شــركــة سانتافي الــدولـيــة International Santafe
 ،Companyال ـتــي اشـتــرتـهــا الـكــويــت قـبــل ذل ــك ،من
استئجار أراض أميركية للعمل فــي مـجــال الطاقة
والتعدين ،والتنقيب عن النفط في األراضي األميركية،
وكــانــت تـعــد تـلــك الـشــركــة واح ــدة مــن االسـتـثـمــارات
الكويتية المهمة فــي الــواليــات المتحدة ،وكــان من
المتوقع أن يعول عليها في رفع الحيازات الكويتية
االقتصادية لدى الغرب ،إال أن التعامل معها بتعسف
ومنعها مــن الحصول على عقود عمل؛ بــدعــوى أن
ً
ً
الكويت تمارس تمييزا واضحا ضد شركات النفط
ً
األمـيــركـيــة كما أن أهلها ي ـهــددون دائ ـمــا بمقاطعة
المنتجات األميركية ،ولم تكن خسائر الكويت سهلة
ً
في هذه العملية ،حيث يذكر أن ثمن شرائها كان نقدا
–  2.5مليار دوالر.
ً
ولــم يكن البعد األخــاقــي بعيدا عــن الكويت في
ً
سياستها أبــدا حتى مع الــدول غير العربية ،فيذكر
أن الكويت أبــدت استنكارها واستياءها من الغزو
األميركي لجزيرة جرينادا  Island in Grenadaفي
 25أكتوبر 1983م ،وجاء اعتراض الكويت عبر وزير
خارجيتها الشيخ صباح األحمد بقوله إن «الكويت
ال ترى فيه أي أساس قانوني ،كما أنه يخالف نص
وروح ميثاق األمم المتحدة ،وأنه ظاهرة خطيرة».
وفيما يخص ال ــزي ــارات الرسمية فقد قــام وزيــر
الدفاع الكويتي الشيخ سالم صباح السالم بزيارة
واشنطن في أواخــر مايو 1984م ،وكــرر عبر زيارته
طلب الكويت شراء صواريخ ستينجر ،وهو الطلب
ٌّ
ال ـ ــذي طـلـبـتــه كـ ــل م ــن ال ـك ــوي ــت وال ـم ـم ـل ـكــة الـعــربـيــة
السعودية في أبريل من العام نفسه ،وكانت المفاجأة
أنه تمت الموافقة على الطلب السعودي بينما رفض
الطلب الكويتي ،وقد دفع الرفض األميركي الكويت
تجاه موسكو ،فقام وزير دفاعها بالتوقيع على صفقة
مــع االت ـحــاد السوفياتي بــواقــع  300مليون دوالر،
على الرغم من إبداء الكويت أسفها بخصوص رفض
واشنطن بيع الكويت العتاد العسكري عن طريق وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبد العزيز حسين.
لم يمنع ذلك الرفض األميركي الكويت من تقديم
طلب ل ــإدارة األميركية بخصوص إنـشــاء مدرسة
لتعليم الطيران في الكويت تحت إشــراف أميركي،
ً
ً
إضافة إلى إرسال  150طيارا كويتيا؛ لدراسة علوم
الطيران في الواليات المتحدة بكلفة  78مليون دوالر.
تبين لنا أن العالقات بين الكويت وواشنطن في
السنوات العشر من عقد الثمانينيات قد تميزت بأمور
كثيرة ،وال سيما مطلع الثمانينيات بين مبدأ الرئيس
جيمي كارتر ،والمبادرة السوفياتية فيما يخص أمن
الخليج عام 1980م ،كما كان لوصول رئيس أميركي
جديد من الحزب الجمهوري هو رونالد ريغان أكبر
ً
األثر في تطور العالقات ،واتخاذها أشكاال متعددة
تراوحت بين الفتور ،والهدوء ،والقبول ،والثقة ،والدعم
بين البلدين.
كما تــم إل ـقــاء ال ـضــوء على الـعــاقــات الكويتية -
األميركية فـي ضـوء الـحـرب العـراقـيـة – اإليــرانيـة
(1980 – 1988م) ،وتــداع ـيــات ـهــا م ــن تـفـجـيــرات في
الكويت ،وعملية اغتيال األمير الشيخ جابر األحمد،
واخـتـطــاف طــائــرات مدنية تابعة لشركة الخطوط
الـجــويــة الـكــويـتـيــة ،وح ــرب ال ـنــاقــات ،وعملية رفــع
األعــام مع سقوط أبرياء وجرحى ،وخسائر مادية
كبيرة تصل للمليارات ،وكل ذلك بسبب إيمان الكويت
بموقفها ،والثبات على مبدئها؛ إذ ظلت شامخة ضد
كل إرهــاب غــادر هــدد أهلها وروعـهــم ،وروع كل من
يعيش على أرضها.
ً
عموما كانت حقبة الثمانينيات -بال شك -مليئة
ب ــاألح ــداث الـســاخـنــة إال أن ـهــا كــانــت وم ــازال ــت أحــد
الدروس الذي تقدم في العالقات الدولية ،وأعتقد أن
الكويت أبدعت في إعطائه للعالم بجدارة واستحقاق؛
لتعطي نتائج مؤثرة في مكافحة ومواجهة اإلرهاب
ً
أوال ،واإليـ ـم ــان ب ـكــل م ــا ي ـخــص ال ـع ــرب وال ـعــروبــة
ً
والقضية الفلسطينية ثانيا ،كما أنها عانت أكثر من
أي دولة خليجية أخرى من عمليات استهداف أمن
وأمان أراضيها وحرمتها.
وعلى الرغم من كل ذلك فإن الكويت وفي ظرف عشر
سنوات استثنائية ليس لها فقط ،بل للمنطقة ككل،
َ
لم تتوان في أن تضع بصمة عالمية في توازن القوى
الدولي بين الكتلتين الشرقية والغربية ،والحقيقة أن
هذه المعادلة الصعبة لم يستطع أحد أن ينفذها إال
الكويت الدولة الصغيرة بحجمها ،الكبيرة بفعلها.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.926

السوق األول السوق الرئيسي

6.504

4.772

2.408 2.790 3.314

ً
ً
 20صندوقا استثماريا تتحول إلى الربح في الربع األول
مؤشر إيجابي لنتائج الشركات المنتظر إعالنها بقيادة البنوك
محمد اإلتربي

 2.588مليار دينار
سيولة تداوالت
السوق منذ بداية
العام حتى آخر
مارس

خرجت الصناديق االستثمارية مع نهاية
ا ل ــر ب ــع األول م ــن ا لـ ـع ــام ا ل ـح ــا ل ــي م ــن دوا مـ ــة
ً
ً
ا لـخـســا ئــر ،و حـقــق  20صـنــدو قــا استثماريا ،
ً
ما بين تقليدي واسالمي ،اداء ايجابيا منذ
بداية العام تراوحت بين  %5.7و.%4.8
واعتبرت مصادر استثمارية ان األداء جاء
م ـب ـشــرا ب ـعــد مــرح ـلــة صـعـبــة م ــن ال ـتــداع ـيــات
والضغوط التي ا صــا بــت كــل ا ســواق العالم،
و مــن بينها ســوق ا لـكــو يــت بسبب الجائحة
الصحية ،وأن أداء الصناديق يعكس تحسن
اداء نتائج العديد من الشركات ،خصوصا
األسهم القيادية متوقعة ان تكون البيانات
المالية للفترة األولى افضل بكثير من .2020
وكشفت المصادر أن ترقب حصول نحو
 4شـ ــركـ ــات اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة مـ ــن جـ ــانـ ــب ه ـي ـئــة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ع ـل ــى م ـس ــاه ـم ــة ج ــدي ــدة ضـمــن
المحفظة الوطنية من شأنه ان يدعم السوق
إيجابيا على المدى البعيد.
أ ي ـ ـضـ ــا يـ ـمـ ـك ــن اإل شـ ـ ـ ـ ــارة ا لـ ـ ــى ان ا لـ ـس ــوق
اسـ ـتـ ـف ــاد مـ ــن تـ ـب ــاط ــؤ سـ ـ ــوق الـ ـعـ ـق ــار ح ـيــث
وج ـهــت اغـلـبـيــة الـسـيــولــة ال ــى ال ـبــورصــة في
ظل انخفاض اسعار الفائدة ،وكذلك حصل
ع ـلــى دعـ ــم اي ـج ــاب ــي م ــن ت ــوزي ـع ــات عـ ــدد مــن
الشركات ألرباح نقدية جيدة في ظل ظروف
استثنائية.
و م ـ ــن ا ل ـم ــر ت ـق ــب ان تـ ــوا صـ ــل ا ل ـص ـن ــاد ي ــق
صحوتها الجيدة ،خصوصا انها تركز على
األسهم القيادية بشكل اساسي والمعروف
ع ـن ـهــا س ــرع ــة اع ـ ــان اربـ ـ ــاح ون ـت ــائ ــج ال ــرب ــع
األول ،حـيــث سـتـكــون ا لـبـنــوك اول ا لـشــر كــات
ال ـم ـع ـل ـن ــة اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ـق ـب ــل،
والمؤمل ان تكون ايجابية بعد ان تحررت
م ــن ع ـم ـل ـيــات اإلغ ـ ــاق ،وف ــي ض ــوء تــوقـعــات

متفائلة وايجابية من كبرى بيوت االستثمار
الـعــالـمـيــة وال ـب ـنــوك م ــن بـ ــوادر تـحـســن اكـبــر
ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـع ــالـ ـم ــي سـ ـتـ ـك ــون اف ـ ـضـ ــل مــن
المتوقع ،كل ذلك عوامل تصب في مصلحة
اسواق المال عموما.
الجدير بالذكر بأن سرعة تحقيق المناعة
ً
المجتمعية ضد وباء كورونا ستعزز مزيدا
من االنفتاح االقتصادي تدريجيا ،وبالتالي
ً
ً
س ـت ـش ـهــد ك ــل فـ ـت ــرة م ــال ـي ــة ت ـح ـس ـنــا نـسـب ـيــا
ً
ملحوظا عن السابقة.
وتـ ــراهـ ــن مـ ـص ــادر ع ـل ــى ان ن ـت ــائ ــج ال ــرب ــع
األول ستسهم بشكل كبير في جذب سيولة
اضافية للسوق اضافة ا لــى ان عــدة شركات
لديها تخارجات كانت اجلتها لحين عودة
األوضاع وتحسن األسعار ستظهر نتائجها
في النصف الثاني.
وعلى صعيد أداء بــور صــة الكويت خالل
م ــارس ال ـمــاضــي ،فـقــد ارت ـفــع مــؤشــر الـســوق
األول بنحو  2.7فــي ا لـمـئــة ،و مــؤ شــر السوق
ً
الرئيسي بنحو  0.8في المئة ،وارتفع أيضا
مــؤش ـ ــر ال ـس ـ ــوق الـ ـع ــام ،وه ـ ــو حـصـيـلــة أداء
السوقين بنحو  2.2في المئة ،وكذلك ارتفع
مــؤ شــر ا ل ـســوق ا لــر ئـيـســي  50بـنـحــو  1.1في
المئة.
وإ جـمــاال ،بلغ حجم سيولة البورصة في
ا لــر بــع األول مــن ا ل ـعــام ا لـحــا لــي نـحــو 2.588
م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار ،وب ـل ــغ م ـع ــدل ق ـي ـمــة الـ ـت ــداول
ً
ا لـيــو مــي للفترة نحو  43.1مليونا ،مرتفعا
بـنـحــو  1.5فــي ا لـمـئــة ،مـقــار نــة بـمـعــدل قيمة
التداول اليومي للفترة ذاتها من  2020البالغ
نحو  42.5مليـونا.

أداء الصناديق االستثمارية حتى مارس 2021
نوع الصندوق

اسم الصندوق

مدير الصندوق

أداء شهر مارس 2021

األداء منذ
بداية العام

صناديق تقليدية

صندوق المركز لالستثمار والتطوير

شركة المركز المالي

%4.47

%5.79

صندوق كامكو لمؤشر السوق األول

كامكو إنفست

%3.81

%5.53

صندوق األهلي الكويتي

شركة أهلي كابيتال لالستثمار

%3.85

%5.34

صندوق الوطنية االستثماري

شركة االستثمارات الوطنية

%3.52

%5.30

صندوق الرائد لالستثمار

الشركة الكويتية لالستثمار

%3.56

%5.10

صندوق المركز للعوائد الممتازة

شركة المركز المالي

%3.96

%5.09

صندوق كامكو االستثماري

كامكو إنفست

%2.33

%4.99

صندوق وفرة

شركة وفرة لالستثمار الدولي

%2.85

%4.58

صندوق فرصة المالي

شركة المركز المالي الكويتي

%3.02

%4.10

صندوق الساحل

شركة الساحل للتنمية واالستثمار

%2.19

%4.06

صندوق الوسم

الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار

%2.38

%2.73

صندوق ثروة االستثماري

شركة ثروة لالستثمار

%-0.37

%2.42

صندوق الرؤية

شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار

%1.70

%2.30

صندوق الدرة اإلسالمي

كامكو إنفست

%4.32

%7.89

صندوق الكويت االستثماري

الشركة الكويتية لالستثمار

%4.53

%7.63

صندوق المركز اإلسالمي

شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع

%4.74

%7.20

صندوق الفجر اإلسالمي

شركة وفرة لالستثمار الدولي

%4.17

%7.17

صندوق ثروة اإلسالمي

شركة ثروة لالستثمار

%1.88

%7.15

صندوق الدارج االستثماري

شركة االستثمارات الوطنية

%4.36

%7.15

صندوق كاب كورب المحلي

شركة كاب كورب لالستثمار

%4.17

%5.48

صندوق الهدى اإلسالمي

شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار
المالي  -كميفك

%3.80

%4.80

صناديق إسالمية

قفزة قوية لمؤشرات البورصة ومكاسب بنسبة %1

أخبار الشركات

السيولة  57.8مليون دينار وعمليات شراء واسعة تركزت على األسهم القيادية

إفصاحات حول قرارات مجلس التأديب

●

علي العنزي

واصلت مؤشرات بورصة الكويت قفزتها
التي بدأت بمنتصف األسبوع وسجلت مكاسب
كبيرة ،أمس ،هي األكبر خالل  3أشهر تقريبا،
حـيــث رب ــح مــؤشــر ال ـســوق ال ـعــام نسبة  1في
المئة ،أي  58.82نقطة ،ليبلغ مستوى 5926.08
نقطة ،وهي من اعلى نقاطه لهذا العام بسيولة
كبيرة بلغت  57.8مليون دينار تداولت 358.7
مليون سهم عبر  13394صفقة ،وتم تداول 139
سهما ربح منها  75سهما وخسر  ،44بينما
استقر  20دون تغير.
وقفز مؤشر السوق األول بنسبة أكبر بلغت
 1.14فــي المئة ،أي  73.08نقطة ،ليقفل على
مستوى  6504.39نقطة ،بسيولة بلغت 35.6
مليون دينار تــداولــت  99.2مليون سهم عبر
 5282صفقة ،وربح  15سهما مقابل تراجع 6
أسهم واستقرار  4دون تغير ،وكانت مكاسب
رئيسي  50اقــل نسبيا ،حيث كانت  0.63في
الـمـئــة ،أي  30.87نقطة ،ليقفل على مستوى
 4969.31نقطة مقتربا جدا من مستوى  5آالف
نقطة بسيولة كبيرة بلغت  17.2مليون دينار
هــي األع ـلــى خ ــال ع ــام  2012ت ــداول ــت 183.1
مليون سـهــم ،بينما بلغت سيولة الرئيسي
 22.1مليون دينار ،وتم تداول  5105صفقات في
رئيسي  ،50وتم تداول  46سهما من إجمالي 46
سهما ،ربح منها  28وخسر  ،12بينما استقر
 6دون تغير.

شراء واسع وتقييم إيجابي
يبدو أن هناك إعادة تقييم ألسعار األسهم
الكويتية خالل هذه الفترة ،وبعد انتهاء جزء
كبير من تأثيرات جائحة كورونا وعودة بيئتها
التشغيلية الى وضعها الطبيعي على معظم
القطاعات وبنظرة إيجابية على البعض اآلخر،
كذلك تقديرات أرب ــاح الــربــع األول اإليجابية،
خصوصا لقطاع المصارف الذي ينتظر إقرار

أفصحت شركة الوطنية للرماية بناء على
طلب هيئة أسواق المال بشأن قرار مجلس
التأديب في المخالفة المقيدة برقم  24لسنة
 ،2021أفادت بأن مساهمة الشركة الوطنية
للرماية من خالل شركاتها التابعة تبلغ قبل
صــدور الـقــرار مــا نسبته  11.75بالمئة من
اسهم شركة جياد القابضة.
وأف ـ ــادت بــأنــه بــالـنـسـبــة ل ـقــرار مجلس
ال ـتــأديــب ،فــإنــه بـعــد إل ـغــاء اسـهــم اكتتاب
الشركات المبنية بالقرار الصادر بتاريخ
 2021 /4 /1بشأن المخالفة سالفة الذكر،
ف ــان ــه س ـي ـتــرتــب ع ـلــى ذلـ ــك زيـ ـ ــادة ملكية
ال ـش ــرك ــة (مـ ــن خـ ــال ال ـش ــرك ــات ال ـتــاب ـعــة)
لتصبح  22بالمئة ،وبينت ا نــه ال يمكن
تـحــديــد األث ــر الـمــالــي فــي الــوقــت الـحــالــي
لحين تطبيق القرار.

عدة مشاريع في مصلحته ونمو أرباحه منها
َّ
الدين العام والرهن العقاري ،ناهيك بتطلعات
الى ترقية جديدة لمؤشرات البورصة الكويتية
األسواق الناشئة المتقدمة ،والتي
في مؤشرات
ّ
سيتولد عنها تدفق عدة مليارات على األسهم
القيادية على وجه الخصوص ،واجتمعت هذه
الظروف في ظل ّ
تحسن مستمر ألسعار النفط
ومستويات  63دوالرا للبرميل قابله ارتفاعات
كبيرة للمؤشرات الخليجية ،خصوصا السوق
السعودي الذي اخترق امس األول مستوى 10
آالف نقطة للمرة األولى منذ عام  ،2014لتبدأ
بورصة الكويت على وقع مختلف وبعمليات
شراء واسعة على مجموعة كبيرة من األسهم،
خصوصا بيتك والــوطـنــي وبــوبـيــان ،إضافة
الــى أسهم اصغر نسبيا مثل أجيليتي وزين
وبـمـكــاســب أق ــل كـمــا صـعــدت اسـهــم اق ــل وزنــا
كهيومن سوفت والمباني وبنكي وربة وأهلي
م ـت ـحــد ،بـيـنـمــا ك ــان ــت ال ـت ــراج ـع ــات م ـح ــدودة

وبسيولة محدودة جدا أيضا ،وقاد سهم أعيان
تداوالت السوق الرئيسي ،رافقه أعيان العقارية
واستحوذا على نسبة كبيرة من السيولة في
الرئيسي تصل الــى  20بالمئة ،كما تحركت
اسهم االستثمار مثل أرزان ،وتراجعت أسهم
خليجي واألول ــى والبيت ،بعد إعــان خفض
رأسماله امس األول ،إجماال تداوالت إيجابية
وبعمليات ش ــراء راسـيــة متنوعة وبأفضلية
ل ـق ـط ــاع ال ـب ـن ــوك رف ـع ــت ال ـس ـي ــول ــة الـ ــى أع ـلــى
معدالتها لهذا العام ،إذا ما استثنينا تداوالت
المزاد التي حدثت في تاريخ تغيير األوزان.
خليجيا ،مالت مــؤشــرات األس ــواق المالية
الخليجية الى ارتفاع ،حيث حققت مؤشرات
ال ـكــويــت ودبـ ــي وأب ــوظ ـب ــي وق ـط ــر ارت ـفــاعــات
متفاوتة بقيادة الكويتي ودبي ،بينما تراجعت
أســواق السعودية وعمان والبحرين وبنسب
محدودة ،وكانت أسعار النفط تخسر بنسبة
محدودة وتداول برنت  62.5دوالرا.

من جانبها ،بينت شركة اكتتاب القابضة
أن ــه ب ــاإلش ــارة إل ــى الـمـعـلــومــات الـجــوهــريــة
بخصوص بشأن قــرار مجلس التأديب في
المخالفة المقيدة برقم  24لسنة  2021والذي
تضمن بمقتضاه إلغاء أسهم االكتتاب لعدة
شركات في زيــادة رأسمال جيادة القابضة
البالغ إجماليها  16.9مليون دينار ،حيث إن
من بين تلك الشركات شركة بترو لألعمال
المتكاملة الشركة التابعة لشركات اكتتاب
ً
القابضة ،علما بأن شركتنا التابعة أفادتنا
بـعــدم اعــانـهــا بـهــذا الـقــرار حتى اآلن ،وأنــه
سيتم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة في
هــذا الشأن لالطالع على اسباب وحيثيات
ذل ـ ــك الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـ ـ ــذي لـ ــم ت ـع ـل ــن بـ ــه شــرك ـت ـنــا
الـتــابـعــة ،وعليه سيتم اإلف ـصــاح فــي حينه
عن التطورات.

وبينت أنــه ال يمكن تحديد األثــر المالي
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي لـحـيــن ب ــت اإلج ـ ــراءات
القانونية وانتهائها .بدورها ،قالت شركة
مجموعة السالم القابضة ،تعقيبا على طلب
هيئة اسواق المال عن المعلومات الجوهرية
بخصوص قرار مجلس التأديب في المخالفة
المقيدة ( 2021 /24مجلس الـتــأديــب) (/12
 / 2021هيئة) أنــه سيتم اتـخــاذ اإلج ــراء ات
القانونية الالزمة في هذا الشأن على ضوء
األس ـبــاب والحيثيات لــذلــك ال ـقــرار ال ــذي لم
تعلن به شركاتنا التابعة والزميلة ،وسيتم
اإلفصاح في حينه عن أية تطورات.
وعن أثر المعلومة الجوهرية على المركز
المالي للشركة ،بينت ا نــه ال يمكن تحديد
األثــر في الوقت الحالي لحين االنتهاء من
اإلجراءات القانونية.

ّ
صدور حكم لمصلحة شركة «المشتركة» وقعت عقد بيع حق انتفاع بـ 3.6ماليين دينار
تابعة لـ «عقارات الكويت»
كشفت شركة المجموعة المشتركة للمشتري .وأوضحت أن الربح الخاص

أعلنت شــركــة ع ـقــارات الـكــويــت ص ــدور حكم
لمصلحة شــركــة المجموعة المالية الكويتية
القابضة ،التابعة للشركة ،ضد محامي الشركة
السابق ،في دعوى تعويض.
وق ــال ــت «عـ ـق ــارات ال ـك ــوي ــت» ،ف ــي إفـصــاحـهــا
للبورصة ،إن حكم أول درجة جاء بإلزام المدعى
ً
أصليا بأن يؤدي للشركة ُ
المدعية (تابعة)
عليه
ً
أصليا مبلغ  926.315ألف دينار ،وألزمته مبلغ
 500دينار مقابل أتعاب المحاماة .وأوضحت
الـشــركــة أن حكم االستئناف ال ـصــادر األربـعــاء
الماضي ،جاء بعدم جوازه وبقية االستئنافات
برفض وتأييد.
وبالنسبة لألثر المالي للحكم السابق ،قالت
«عقارات الكويت» إن األثر متوقف على إجراءات
تنفيذ هذا الحكم وما تسفر عنه هذه اإلجراءات.

للمقاوالت عــن توقيع عقد بخصوص
بيع حق انتفاع مملوك للشركة ،بمبلغ
 3.6ماليين دينار.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت «الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــة» ،فـ ـ ــي بـ ـي ــان
للبورصة ،إن هذا العقد يتطلب موافقة
ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة لـنـقــل حــق االنـتـفــاع

بمساهمي المجموعة الناتج عــن هذا
العقد يقدر بحوالي  3.58ماليين دينار.
وبينت أن الربح المذكور سيتم االعتراف
به في البيانات المالية للمجموعة في
الربع الثاني المنتهي في .2021 /6 /30

«التخصيص» :الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة
قالت شركة التخصيص القابضة إنه تمت موافقة هيئة أسواق المال على
تجديد حق بيع أو شراء أسهم الشركة (الخزينة) ما ال يتجاوز  10بالمئة من
اسهمها ،وذلك لمدة ستة اشهر من تاريخ منح الموافقة ،مع مراعاة أال يتجاوز
ً
مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحة ،وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7
لسنة  2010والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

«هيئة األسواق» تغرم «كاب كورب» و«المدينة» و«أم القيوين» و«أزيان»
أعـلـنــت هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال ص ــدور قــرار
مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس
في المخالفة المقيدة برقم ( 2021/11مجلس
تــأديــب) ( 2020/122هـيـئــة) ،والـمـقـيــدة ضد
ش ــرك ــة "ك ـ ــاب كـ ـ ــورب" لــاس ـت ـث ـمــار ،بـتـغــريــم
الشركة المخالفة مبلغ  2000دينار عن كل
مخالفة.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة
لمخالفتها حكم المادة ( ،)10 -2 -3والمادة
( )9 -3-3مـ ــن الـ ـكـ ـت ــاب الـ ـخ ــام ــس (أن ـش ـطــة
األوراق الـمــالـيــة واألشـ ـخ ــاص المسجلين)
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010وتـعــديــاتـهـمــا ،ل ـعــدم ال ـت ــزام الـشــركــة
بإلغاء تسجيل مجلس إدارتها المستقيل في
الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة
المالية المنتهية في  2018/12/31المنعقدة
بتاريخ  2019/09/25عن طريق تقديم طلبات
تعديل بيانات أعضاء مجلس اإلدارة من خالل
ً
بوابة الهيئة اإللكترونية ،وفقا لنموذج "طلب
إلغاء تسجيل المناصب والوظائف واجبة
التسجيل لدى الشخص المرخص له" الوارد

في الملحق رقم ( )16من ذات الكتاب المذكور.
كما خالفت الشركة حكم المادة (،)3-2-3
والمادة ( ،)5 -2 -3والبند رقم ( )1من المادة (-3
 ،)8 -3والفقرة (د) "تسجيل المناصب واجبة
التسجيل" من الملحق رقــم (" )4آلية تقديم
طلب الترشيح والتسجيل" من ذات الكتاب
المذكور ,لعدم التزام الشركة بتزويد الهيئة
بشهادة لمن يهمه األمــر النهائية الصادرة
م ــن وزارة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ألع ـض ــاء
مجلس اإلدارة الــذيــن تــم انتخابهم بتاريخ
 ,2019/09/25و ع ــدم تسجيلهم عــن طريق
تقديم طلبات تعديل بيانات أعضاء مجلس
اإلدارة من خــال بوابة الهيئة اإللكترونية،
ً
وفـ ـق ــا ل ـن ـم ــوذج "ط ـل ــب تـسـجـيــل الـمـنــاصــب
والوظائف واجبة التسجيل لــدى الشخص
المرخص له" الوارد في الملحق رقم ( )14من
ذات الكتاب المذكور.
من جانب آخر ،أصدر قرار مجلس التأديب
في المخالفة المقيدة برقم ( 2021/18مجلس
ت ــأدي ــب) ( 2020/142ه ـي ـئــة) ض ــد شــركــة أم
القيوين لالستثمارات العامة ،تغريم الشركة

المخالفة مبلغ  1000دينار ،على أن تتجدد
ً
ً
الغرامة شهريا اعتبارا من  2021/5/30إلى
حين تصويب المخالفة لتخلفها عن تقديم
طلبات هيئة أسواق المال الخاصة بدراسة
البيانات المالية،
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة
لمخالفتها حـكــم ال ـم ــادة ( )1-1مــن الـكـتــاب
الثالث (إنفاذ القانون) من الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما ،لعدم
التزامها بتزويد الهيئة بطلباتها المتعلقة
بــالـمـتـطـلـبــات ال ـخــاصــة ب ــدراس ــة الـبـيــانــات
المالية للسنة المنتهية فــي ،2019/12/31
وال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة لـلـفـتــرة الـمـنـتـهـيــة في
 ،2020/06/30وا ل ـ ـتـ ــي ت ـم ـث ـلــت ب ــا ل ـن ـم ــاذج
التفصيلية للبنود ال ــواردة ضمن البيانات
ً
المالية الـمـشــار إلـيـهــا ،وذل ــك وفـقــا لرسائل
الهيئة اإللكترونية الموجهة للشركة بهذا
الـشــأن بـتــاريــخ  2020/11/02و2020/11/05
و 2020/11/10و ،2020/11/15إال أن ــه حتى
تاريخه لم يتم استكمال المتطلبات سالفة
الذكر من قبل الشركة.

وكذلك اعلنت هيئة أســواق المال صدور
قــرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة
برقم ( 2021/23مجلس تــأديــب) (2020/120
هـ ـيـ ـئ ــة) ض ـ ــد شـ ــركـ ــة "الـ ـم ــديـ ـن ــة ل ـل ـت ـمــويــل
واالستثمار" ،تغريم الشركة المخالفة مبلغ
 1000دينار عن كل مخالفة
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة
بمخالفتها حـكــم الـبـنــد رق ــم ( )3مــن الـمــادة
( )5 -1 -9من الكتاب السابع (أمــوال العمالء
وأصــولـهــم) مــن الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما:
وثـبــت للهيئة بشكل قــاطــع عــدم الـتــزام
الشركة بأحكام عقد المحفظة االستثمارية
رقم ( )111476المؤرخ  2020/10/28المدارة
من قبلها ،حيث تبين أن الصفقة المنفذة
بتاريخ  2020/11/9على سهم شركة البريق
القابضة ص ــادرة بموجب أمــر كتابي من
الـعـمـيــل (ش ــرك ــة ال ـم ــاس ــة ال ـب ـي ـضــاء لبيع
وشراء األراضي والعقارات لحساب الشركة)
المؤرخ  2020/11/4ببيع عدد من األسهم
ً
بقيمة  200,000د.ك بالسرعة الممكنة ،وفقا

ألي سعر متاح في البورصة.
وحكم البند رقم ( )3من المادة ( )3 -2 -5من
الكتاب السابع (أموال العمالء وأصولهم) من
الالئحة التنفيذية سالفة البيان:
وتـبـيــن للهيئة بـشـكــل قــاطــع أن الـجـهــاز
اإلداري ال ـم ـس ـجــل ل ــدي ـه ــا والـ ـق ــائ ــم ب ـ ــإدارة
الـمـحــافــظ االسـتـثـمــاريــة جميعهم قــائـمــون
بإدارة المحافظ االستثمارية ،التي تكون شكل
آلية إدارتها بإدارة الشركة ليس لديها جهاز
قائم إلدارة المحافظ االستثمارية التي يكون
شكل إدارتها بإدارة العميل ،مما يوقع الشركة
في مخالفة عدم الفصل بين الجهاز اإلداري،
الــذي يدير المحافظ االستثمارية للعمالء
التي تكون بإدارة الشخص المرخص له عن
تلك التي تكون بإدارة العميل.
كـمــا أعـلـنــت "أس ـ ــواق ال ـم ــال" ص ــدور قــرار
مجلس التأديب في جلسته المنعقدة امس
في المخالفة المقيدة برقم ( 2021/25مجلس
تــأديــب) ( 2021/06هيئة) ضــد شــركــة أزيــان
كابيتال ،تغريم الشركة المخالفة مبلغ 1000
دينار عن كل مخالفة.

وقـ ــد ان ـت ـه ــى م ـن ـط ــوق ال ـ ـقـ ــرار إلـ ــى إدانـ ــة
ً
الـمــذكــورة بمخالفتها أوال :حكم البند ()6
من الـمــادة ( )3 -2من الكتاب الـســادس عشر
(مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب) من
الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة 2010
وتعديالتهما:
لعدم قيام الشركة بمراقبة أحد المخاطر
الـتــي تــم تـحــديــدهــا مــن خ ــال دراس ــة تقييم
م ـخ ــاط ــر غ ـس ــل األمـ ـ ـ ــوال وت ـم ــوي ــل اإلره ـ ــاب
الخاصة بالشركة وهي المخاطر المرتبطة
بالعمالء ،حيث أشارت الدراسة سالفة الذكر
إلى وجود نظام ()Transaction Monitoring
لمراقبة عمليات العمالء ،ولم يثبت للهيئة ما
يفيد وجود هذا النظام.
ً
ثــان ـيــا :حـكــم ال ـم ــادة ( )20 -3مــن الـكـتــاب
ال ـم ـشــار ال ـي ــه :ل ـعــدم ق ـيــام ال ـشــركــة بتحديد
عميلها صالح حسن العفالق بأنه مــن فئة
ً
المعرضين سياسيا ،على الرغم من شغله
عــدة مناصب سياسية ،بحسب مــا ورد في
النتائج المتحصلة من النظام اآللي المتبع
لدى الشركة.

11
فقاعة تضخم مزادات الساعات الثمينة ...متى تنفجر؟!
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اقتصاد

ّ
الحمود لـ ةديرجلا  :تخوف من انكشاف مستثمريها لتتبخر معها أموالهم!
•

جراح الناصر

سيولة جديدة
دخلت مزادات
الساعات
الثمينة من
تأجيل أقساط
القروض

عندما يزيد
سعر الساعة
 %400في
جلسة مزاد
فهذه أسعار
غير حقيقية

يشهد سوق بيع الساعات الثمينة في مزادات
ً
التواصل االجتماعي رواجــا خالل أزمة كورونا،
وذلك بعد مضي عام من االرتفاعات المتواصلة.
وكـشــف خبير تـجــارة الـســاعــات فــي الكويت،
عبدالغفار الـحـمــود ،أن ســوق أسـعــار الساعات
الثمينة شهدت ارتفاعات ُمبالغا فيها وصلت إلى
ً
أعلى مستوياتها على اإلطالق ،صاعدة بقيمتها
السوقية ألكثر من  4أضعاف ،وتاركة المتعاملين
ـش بــارتـفــاع قيمة
فــي س ــوق الـســاعــات بـيــن مـنـتـ ٍ
ساعته التي ارتفعت لمستويات قياسية متتالية،
ّ
ومقبل للحاق بقطار االرتفاعات.
وأوضح ،في حديثه لـ "الجريدة" ،أن هناك أزمة
ً
مقبلة في تلك االرتفاعات ،واصفا إياها بالفقاعة،
على غرار عده أزمات اقتصادية سابقة في سوق
ّ
الساعات ،وموضحا أنه عقب تخطي أزمة فيروس
كورونا وعــودة الحياة الى طبيعتها المعهودة
قد يسبب انكشاف
قد تنفجر تلك الفقاعة ،مما ّ
المستثمرين بهذا السوق وتبخر أموالهم.
وأكــد أن هناك سيولة جــديــدة دخلت السوق
الكويتي ومزادات الساعات الثمينة ،والتي أتت من
تأجيل أقساط القروض عدة أشهر ،حيث إن هناك
ّ
عمالء لم تحل عليهم أقساط القروض جعلتهم
يقبلون على البيع والشراء في سوق الساعات.
ّ
ّ
وبين أن عملية بيع الساعات قد تنجح ،ألن
ً
الزوبعة تكبر واألسعار تتفاقم ،مبينا انه عندما
تـعــود األس ــواق الــى ســابــق عهدها قبل جائحة
ً
كورونا ،فإن األزمة ستنفجر ال محالة ،وموضحا
أنه عندما يزيد سعر الساعة الثمينة  400بالمئة
فــي جلسة م ــزاد واح ــدة ،فــإن هــذه الطفرة تلفت
أن ـظــار المستثمرين ال ـج ــدد ،والـمـتــوهـمـيــن في

األسعار غير الحقيقية بالسوق ،والذين يتساءلون
بسرعة :م ــاذا حــدث لسعر الـســاعــة ،ومــا أسباب
تلك القفزة ،وهل حدثت طفرة في أسعار الساعة
األصلية ،أم أنها ثابتة ،ولماذا هذا اإلقبال غير
المنطقي؟
ً
وكشف أن األسعار متضخمة جدا ،وسط دخول
ً
أموال لالستثمار في سوق الساعات أخيرا ،على
خالف ّ
رواده السابقين ذوي األسماء المعروفة،
ً
متسائال :ما وظائف المستثمرين الجدد ومصادر
دخـلـهــم الـتــي ضمنت لـهــم ش ــراء تـلــك الـســاعــات
الباهظة الثمن؟
وفي تفسيره لسيناريو ما يحدث من غرائب
م ــزادات الـســاعــات الثمينة فــي مــواقــع التواصل
االجتماعيّ ،
بين الحمود أن المصانع خفضت
ً
ّ
ال ـع ـمــالــة ،ل ـك ــن اإلنـ ـت ــاج ل ــم ي ـقــف لــدي ـهــا ب ـتــاتــا،
ً
مستغربا المزايدة المتضخمة.
وأوضح أن استمرار الجائحة وانخفاض عمل
المصانع ساهما في ارتفاع األسعار بالمزادات
فقط ،حيث إن المصانع األم لــم ترفع أسعارها
إال بنسب بسيطة ال تتجاوز ال ـ  20بالمئة ،الى
جانب دخول أموال ال نعلم مصدرها ،فهناك من
اشترى الساعات بأثمان عالية ،ثم باعها بأسعار
أعلى ،حيث إن المبالغ األسبوعية التي ينفقها
المستثمرون الجدد في سوق المزادات تصل الى
اآلالف ،السيما أنهم يشترون ســاعــات بأسعار
تصل الى  40ألف دينار للسـاعة الواحدة وخالل
الجلسة الواحدة.
ووصف االستثمار في المزايدة المبالغ فيها
في سوق الساعات الثمينة ،مثل لعبة الكراسي،
وسيخسر فيها مــن يـقــوم بتجميع الـســاعــات،

ما وظائف المستثمرين
الجدد ومصادر دخلهم
كي يشتروا الساعات
الباهظة الثمن؟

يجب تنظيم السوق
ليكون أسوة بنظيره
األجنبي

ساعة قيمتها ال تتجاوز
 1800دينار قبل «كورونا»
سجلت  5آالف!

ً
وانخفاضها مستقبال ينذر بأزمات شبيهة بالتي
حدثت في السوق نتيجة تبعات األزمة اآلسيوية
ع ــام  1997واسـتـقـطــاب رؤوس األم ـ ــوال ،وأزم ــة
التكنولوجي شيرز عام  ،2001واألزمة العالمية
عام  ،2008إضافة الى أزمة جائحة كورونا.

تثبيت األسعار
وفــي طريقة مبتكرة جــديــدة ،كشف أن هناك
عـ ـ ــددا م ــن رواد الـ ـ ـم ـ ــزادات ابـ ـتـ ـك ــروا سـيـنــاريــو
تثبيت األسعار ،حيث يطرح ساعة خالل المزاد
ويـقــوم شخص (قــد يـكــون على صلة بالمزايد)
بالمزايدة ،ليرفع السعر ،ومن ثم يبيعه بالسعر
الجديد ،ليقوم اآلخر بوضعها في المزاد بالسعر
المتضخم الجديد أعلى من السابق.
وطالب بتنظيم سوق المزادات ليكون أسوة
باألسواق األجنبية ،وبالتحديد سوق المزادات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،عـ ـب ــر وضـ ـ ــع آلـ ـي ــة ل ــأش ـخ ــاص
الحقيقيين ،وإخ ــراج الشخصيات الوهمية من
تلك المزادات.
وبـ ّـيــن أن الطريقة المتبعة عالميا أن يكون
المزايد شخصية فعلية ال وهمية ،وأن يكون لها
كيان قانوني مثبت وله رقم مدني ،أما الدخول
عـبــر أس ـمــاء وهـمـيــة فــإنــه يفقد الـمـصــداقـيــة في
المزايدات ،متسائال :ما المانع من تنظيم السوق؟
خ ــاص ــة أنـ ــه سـ ــوق ن ـشــط خـ ــال أزم ـ ــة ك ــورون ــا،
فتنظيمه يزيد اإلقبال عليه ويضفي عليه الثقة
بين المتعاملين؟
وأف ــاد بــأن قيمة الساعة السوقية ال تتجاوز
 1800دينار قبل أزمة جائحة كورونا ،مبينا أن

عبدالغفار الحمود

ً
تلك الساعات سجلت أسعارا جديدة لتصل إلى
 5آالف دينار ،ومستغربا سبب مواصلة تحليقها
متجاوزة سعرها األصلي ،على الرغم من استمرار
ً
المصنع فــي تصنيع تـلــك الـســاعــة ،مـشـيــرا الــى
أن هــذا الــرواج ساهم في استقطاب مستثمرين
جدد كانوا ينوون االستثمار في قطاعات أخرى،
كالدخول فــي أسهم الـبــورصــات والـعـقــار ،إال أن
أرباح المزادات جذبتهم اليها.

ً
األيوب :قيود تشريعية خاطئة تقف عائقا أمام انتعاش السوق العقاري
قال الخبير العقاري المدير العام في شركة "سلم العقارية الدولية" سعود
عبدالعزيز األيوب ،إن :السوق العقاري المحلي يمتلك أدوات االنتعاش
والتطور ليصبح أكثر انتعاشا خليجيا ،اال أن القيود التشريعية الخاطئة
تعوق هذا التطور واالنتعاش ،وتتمثل هذه القيود في:
 قانون الرهن العقار السكني( ،خصوصا تملك عقار السكن األول)،والذي أدى إلى حرمان البنوك المحلية من فرصة تقديم خدماتها التمويلية
للراغبين في شراء السكن الخاص ،ورغم أن الحكومة ملزمة عن طريق بنك
االئتمان بمنح قروض طويلة األجل للمواطنين فترات تبدأ من  20الى 70
سنة ،فإن ذلك ال يعطي لشريحة الطبقة المتوسطة المجال لشراء منزل
العمر على نفقتهم الخاصة ،بل يكتفون بالحصول على  70ألف دينار،
وم ــواد البناء المدعومة مثل الحديد واألسمنت وغيرها ،اال أنــه نظرا
لوضعية القانون الحالي في تمويل العقار السكني يضطر المواطن إلى
ً
االعتماد مجبرا على الحكومة من التمويل إلى األرض.
 -تشريع قانون  8لسنة  2008والذي أدى الى المضاربات في التملك

السكني ،وارتفاع األسعار ،فهذا القانون منذ تشريعه قبل  13عاما ،لم
يحقق النتائج المرجوة منه ،وتعد هذه الفترة  ،٢٠٠٨بداية حقيقية ألزمة
العقار في البالد ،خصوصا القطاع السكني.
 اتجاه األسعار في الصعود الحاد أو الهبوط الحاد ،وعدم توافر االتجاهالصعودي المعتدل تدريجيا ،الذي يعتبر حافزا جيدا لتملك العقار السكني
للطبقة الوسطى في المجتمع ،علما بأن السوق الكويتي الصحي مبني
على عاتق الطبقة الوسطى في المجتمع.
 عدم وجود آليات في الكويت تمنع الشركات المطورة للعقار السكنيبالتجارة في بيع األراضي السكنية ،مثل بعض دول الخليج ،ومنها المملكة
العربية السعودية ،فهناك آلية تفرض على الشركات المطورة للمنازل عدم
المتاجرة في األراضي السكنية ،فعلى الشركة المطورة بناء جميع األراضي
التي تم شراؤها لغرض التطوير خالل فترة تتراوح ما بين سنتين إلى
سنوات ،لتطوير العقار ،واال فسيتم بيع العقار في مزاد.
وأكد األيوب أن قانون  8أثبت "فشله" في تثبيت األسعار منذ إقراره،

«الجزيرة» تعلن تطعيم طياريها
وطاقمها ضد «كوفيد »19

أعلنت "طيران الجزيرة" ،أمس،
استكمال تطعيم جميع طياري
ال ـشــركــة بـلـقــاح ك ــوف ـي ــد ،19-من
قبل وزارة الصحة بمركز الكويت
للتطعيم ،وأن طــا قــم طائراتها
سيتم تطعيمهم بالكامل بحلول
 12ال ـج ــاري ،إذ تــواصــل العمل
ع ـلــى ســامــة رك ــاب ـه ــا ،ك ـمــا يتم
ً
تعقيم طائراتها تبعا للمعايير
ال ـع ــال ـم ـي ــة الـ ـت ــي ت ـن ــص عـلـيـهــا
الصناعة وإج ــراء ات صارمة ما
قبل السفر ،وستواصل الشركة
حـمـلــة ا لـتـطـعـيــم لتشمل جميع
الموظفين العاملين في اإلدارات
المساندة.
وقـ ـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة

الشركة ،مروان بودي" :بالنيابة
عــن جميع العاملين فــي طيران
ال ـجــزيــرة أت ـقــدم بـجــزيــل الشكر
والعرفان لوزير الصحة الشيخ
الــدك ـتــور بــاســل ال ـص ـبــاح ،وكــل
العاملين في الخطوط األمامية
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة عـ ـل ــى جـ ـه ــوده ــم
الـ ـقـ ـيـ ـم ــة فـ ـ ــي ت ـ ـسـ ــريـ ــع ع ـم ـل ـيــة
ً
التطعيم ،وتحديدا للعاملين في
الشركات الخدماتية ،حيث يكون
الموظفون على تواصل مباشر
بــال ـع ـمــاء ،وي ـعــد طــاقــم ط ـيــران
الـجــزيــرة مــن بين العاملين في
الخطوط األمامية".
وأض ـ ـ ــاف بـ ـ ــودي أن ال ـشــركــة
ال ـت ــزم ــت م ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـجــائ ـحــة

بـ ــإجـ ــراءات ال ـص ـحــة وال ـســامــة
ً
حرصا على جميع ركابها ،ودعا
ال ـع ـم ــاء لــاط ـم ـئ ـنــان وال ـت ــأك ــد
أن ـهــم ي ـســافــرون ف ــي بـيـئــة آمـنــة
ً
ت ـم ــام ــا ع ـنــد ال ـس ـفــر م ــع ط ـيــران
الجزيرة ،مؤكدا أن الشركة على
أشد استعداد لتسيير الرحالت
م ــن م ـطــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي مع
استئنافها في المستقبل القريب.
وت ـش ـغ ــل "ط ـ ـيـ ــران ال ـج ــزي ــرة"
ً
أس ـ ـط ـ ــوال م ـ ـكـ ــون م ـ ــن طـ ــائـ ــرات
إي ــرب ــاص  A320neoال ـجــديــدة
المزودة جميعها بفالتر الهواء
ذات م ـع ــا ي ـي ــر ا ل ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
 .HEPAكـ ـم ــا ا ت ـ ـخ ـ ــذت ج ـم ـيــع
إجراءات السالمة واالحتياطات

على طائراتها وفي مبنى ركابها
 T5في الكويت لضمان سفر آمن.

دعم الجهود الحكومية
منذ بداية جائحة كوفيد،19-
ً
لـ ــم ت ــدخ ــر الـ ـش ــرك ــة ج ـ ـهـ ــدا فــي
دع ــم حـكــومــة دول ــة الـكــويــت في
ج ـ ـهـ ــودهـ ــا لـ ـمـ ـح ــارب ــة ان ـت ـش ــار
الـ ـفـ ـي ــروس ،إذ وض ـع ــت ط ـيــران
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزيـ ـ ــرة أسـ ـ ـط ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا ت ـح ــت
ت ـص ــرف الـ ــدولـ ــة ،وش ــارك ــت في
أكبر برنامج إجالء تنفذه ،حيث
قامت بتشغيل أكثر من  60رحلة
إلعـ ــادة أك ـثــر م ــن  6800مــواطــن
كويتي من جميع أنحاء العالم،
باإلضافة إلــى تحويل مرافقها
المخصصة لـخــدمــةPark & Fly
وفي وقت قياسي إلى أول مركز
ل ـل ـف ـح ــص الـ ـس ــري ــع ب ــال ـس ـي ــارة
لفيروس كوفيد -19في الكويت،
والـ ـ ـ ــذي ق ــام ــت وزارة ال ـص ـحــة
بــاس ـت ـخــدامــه ،ك ـمــا أن ـشــأ فــريــق
ً
ً
ال ـشــركــة م ــرك ــزا ثــان ـيــا للفحص
السريع في استاد جابر.
كـمــا واص ـل ــت ال ـشــركــة خــدمــة
الـ ـش ــرك ــات والـ ـم ــؤسـ ـس ــات دون
انـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ت ـش ـغ ـي ــل
رحـ ـ ـ ــات شـ ـح ــن ك ــامـ ـل ــة ب ـس ـعــة
ً
تـصــل إل ــى  15طـنــا لـكــل طــائــرة،
ل ـض ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــراري ــة األعـ ـم ــال
ونقل المنتجات األساسية إلى
ً
ال ـب ــاد ،وقــامــت أي ـضــا بتسيير
رح ـ ـ ــات ل ـن ـق ــل ال ـم ـق ـي ـم ـيــن إل ــى
خ ــارج ال ـكــويــت ،وذل ــك بموجب
ت ــوج ـي ـه ــات وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
وبطلب من السفارات المحلية.
وبحلول نهاية يونيو ،أعلنت
"طيران الجزيرة" تقديم  50ألف
ت ــذك ــرة مـجــانـيــة ذه ـ ًـاب ــا وع ــودة
لألبطال العاملين في الخطوط
األمامية ،وتقدر القيمة اإلجمالية
لـهــذه الـتــذاكــر بمبلغ  5ماليين
دينار.

وعدم معالجته تضخم األسعار ،فمثال كان سعر البيت قبل صدور القانون
 155الف دينار ،للشارع الواحد ،و 170الف دينار للزاوية ،أما حاليا فتجاوز
السعر  600الف دينار ،متسائال :أين مشرعو قانون  8لسنة  2008الذين
كانوا يتباهون بهذا التشريع؟ ،وأنه سيؤتي ثماره عندما يتم تطبيقه،
وسيعمل على تخفيض األسعار إال أنه أثبت العكس.
ً
ً
وأشار إلى أن إلغاء القانون سيبقى مطلبا ملحا رغم التجاهل ،ألن فيه
ظلما وضررا على المواطن الكويتي وشركات التطوير العقاري الكويتية
واالقتصاد الكويتي بشكل عام ،الفتا إلى أن ذلك القانون أدى الى خروج
شركات التطوير العقاري في استثماراتها الى األسواق الخارجية ،ما أدى
ً
الى شح في عمليات التطوير السكني محليا ،الذي مازلنا نعانيه حتى االن.
وأضاف األيوب أن شركات التطوير العقاري لعبت دورا محوريا في
تطوير مناطق سكنية كاملة ،مجددا مطالبته بالعمل على إعادة شركات
التطوير العقاري التي خرجت من الكويت بسبب القانون رقم " ،"8موضحا
ً
ً
أنه من المتعارف عليه أن النشاط العقاري يرتبط ارتباطا وثيقا بالتمويل،

مما يدعو إلى ضرورة إيجاد حل جذري من خالل سن القوانين ،والضوابط
ً
لكل من قانون التملك العقاري ،وقوانين التمويل العقاري معا في آن واحد.
وتساءل :كيف سيتمكن المواطن الكويتي متوسط الدخل من تملك
سكن مناسب لــه وألســرتــه؟ ،ب ــدون الحصول على تمويل مــن الجهات
ً
التمويلية المختلفة كما كان معموال به في السابق ،منتقدا حظر القانون
تملك الشركات الكويتية التي تعمل في مجال التطوير العقاري لألراضي،
ً
مؤكدا في ذات الوقت على أن هذا القانون لم يفرق بين شركة مطورة،
وأخرى مضاربة.
ً
وأضــاف أن العديد من المناطق السكنية الجديدة نسبيا لم تتطور
إال بسواعد وقدرات القطاع الخاص الكويتي ،ولعل أكبر مثال على ذلك
منطقة جنوب السرة والزهراء والصديق والعقيلة والمنقف وشرق القرين،
وغيرها الكثير.
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ناقش فتح آفاق تجاریة جدیدة خالل لقاء افتراضي مع رئیس غرفة التجارة في أديس أبابا

ضرورة
تعرف
أصحاب
األعمال على
اإلجراءات
الخاصة
باالستيراد
والتسهيالت
الممنوحة

بـتـنـظـیــم م ـش ـتــرك م ــن غــرفــة
تجارة وصناعة الكویت وسفارة
اثیوبیا لدى الكویت ،أقیم اللقاء
التجاري االستثماري الكویتي
 االث ـیــوبــي االف ـت ــراض ــي ،أمــساألول ،ح ـی ــث ت ـ ـ ــرأس ال ـج ــان ــب
ال ـ ـكـ ــوی ـ ـتـ ــي ف ـ ـهـ ــد الـ ـ ـج ـ ــوع ـ ــان -
ال ـن ــائ ــب ال ـثــان ــي لــرئ ـیــس غــرفــة
تجارة وصناعة الكویت ،ومن
ال ـجــانــب االث ـی ــوب ــي د .مـیــاكــو
إیزیزیو  -رئیس غرفة التجارة
وال ـج ـم ـع ـی ــات ال ـق ـط ــاع ـی ــة ،كـمــا
حـ ـض ــر حـ ـم ــد الـ ـعـ ـم ــر – ن ــائ ــب
المدير العام.
واجـ ـت ــذب ه ــذا ال ـل ـقــاء أكـثــر
من  40مشاركا من الجانبین،
ی ـم ـث ـلــون ش ــرك ــات ت ـع ـمــل فــي
قطاعات متعددة ،منها الغذاء،
اللحوم ،االسماك ،الخضراوات،
الـ ـف ــواك ــه ،الـ ــزیـ ــوت ال ـن ـبــات ـیــة،
االلبان ،القهوة ،أغذیة االطفال،
ال ـ ـشـ ــوكـ ــوالتـ ــة ،الـ ـمـ ـش ــروب ــات
ال ـغــازیــة ،أع ــاف الـحـیــوانــات،
وه ـ ــدف ال ـل ـق ــاء إلـ ــى ال ـت ـحــاور
ح ـ ـ ــول اآلفـ ـ ـ ـ ــاق ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـیــة
لتجارة الـمــواد الغذائیة بین
اثیوبیا والكویت.

جانب من اللقاء
وعبر الجوعان ،في كلمته
الـ ـت ــرحـ ـیـ ـبـ ـی ــة ،ع ـ ــن سـ ـع ــادت ــه
بـعـقــد هـ ــذه ال ـف ـعــال ـیــة الـهــامــة
ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة ف ـ ــي فـ ـت ــح آف ـ ــاق
تجاریة جدیدة بین البلدین،
حـیــث ال ـعــاقــات االقـتـصــادیــة
بـ ـ ـی ـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــویـ ـ ــت واث ـ ـیـ ــوب ـ ـیـ ــا

تـعــود ال ــى ع ــام  ،1967مثمنا
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـ ـتـ ـ ــي بـ ـ ــذلـ ـ ــت م ــن
س ـفــارة اثـیــوبـیــا نـحــو إنـجــاح
الفعالیة ،بهدف تعزیز أواصر
التعاون التجاري بین الكویت
واثیوبیا.
وأش ــار إلــى عمق العالقات

الـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـی ـ ــة بـ ـ ـی ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدیـ ــن
الصدیقین وا ل ـت ـعــاون القائم
بینهما فــي شتى القطاعات،
ومـ ـنـ ـه ــا الـ ـ ــزراعـ ـ ــة وال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد
الطبیعیة ،إضافة الى العمالة
وغـ ـی ــره ــا ،م ـض ـي ـفــا أن حـجــم
التبادل التجاري بین البلدین

شهد تقدما واضـحــا فــي عام
 ،2018ومـ ــن أهـ ــم الـمـنـتـجــات
الـتــي تستوردها الـكــویــت من
اثیوبیا اللحوم ،الخضراوات،
القهوة ،والمشروبات.
ول ـفــت إل ــى أن م ــن األهـمـيــة
ألصحاب األعمال التعرف على

اإلجراءات الخاصة باالستيراد
وال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات الـ ـمـ ـمـ ـن ــوح ــة
لذلك ،كما من األهمية بمكان
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرف عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن
الخاصة باالستثمار والمزايا
الممنوحة الستقطاب رؤوس
األموال الراغبة في االستثمار
بإثيوبيا.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،عـ ـب ــر د .م ـی ــاك ــو
إیزیزیو عــن شكره للجوعان
ع ـل ــى ك ـل ـم ـت ــه ،ول ـل ـم ـشــارك ـیــن
على حسن اهتمامهم ،مشیرا
إل ــى ال ـفــرص الـمـتــاحــة للعمل
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك بـ ـی ــن ال ـج ــان ـب ـی ــن،
والتي تتجاوز تجارة المواد
الغذائیة ،في مجاالت صناعة
األدوي ـ ــة وال ـط ــاق ــة ،الـسـيــاحــة،
ص ـن ــاع ــة الـ ـجـ ـل ــود ،األق ـم ـش ــة،
وتمتد إلى مجاالت أخرى مثل
التقنیات ا لــزرا عـیــة وتقنیات
معالجة المواد الغذائیة.
وأش ــار إلــى التطور الــذي قد
تحققه تجارة الـمــواد الغذائیة
بین الـكــویــت واثـیــوبـیــا ،والتي
ازداد ح ـج ـم ـهــا ب ـش ـكــل م ـطــرد
فــي ال ـس ـنــوات األخ ـی ــرة ،بسبب
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ــال األم ـ ـ ــن

الغذائي وجهود اثیوبیا لتنویع
الصادرات ،مؤكدا وجود الكثیر
من الفرص الجدیدة المتاحة.
كـ ـم ــا ت ـخ ـل ــل ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ت ـق ــدي ــم
عروض من قبل وكالة التصنيع
ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــي االثـ ـ ـي ـ ــوب ـ ــي وه ـي ـئ ــة
االس ـت ـث ـمــار االث ـيــوب ـيــة ،تـشــرح
الـمـنــاخ االسـتـثـمــاري والـمــزايــا
التي تقدم للمستثمر األجنبي،
وك ــذل ــك الـ ـف ــرص ال ـم ـت ــاح ــة فــي
مـ ـ ـج ـ ــال الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــع الـ ـ ــزراعـ ـ ــي
والجدوى االقتصادية منها.
وف ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ش ـكــر
ال ـ ـجـ ــوعـ ــان س ـ ـفـ ــارة اث ـی ــوب ـی ــا
وغــرفــة الـتـجــارة والجمعیات
القطاعیة وا لـمـشــار كـیــن على
ح ـســن ت ـعــاون ـهــم وتـجــاوبـهــم
مع األنشطة االقتصادیة التي
من شأنها دفع عجلة التعاون
االقـتـصــادي ،مؤكدا استعداد
غرفة تجارة وصناعة الكویت
الـ ــدائـ ــم ل ـتــوف ـیــر ال ـم ـع ـلــومــات
والخدمات ألصحاب األعمال
م ـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــان ـ ـب ـ ـیـ ــن الـ ـك ــویـ ـت ــي
واالث ـ ـیـ ــوبـ ــي ،بـ ـه ــدف تـیـسـیــر
أع ـمــال ـهــم وإق ــام ــة ال ـش ــراك ــات
االستثماریة.

ُ
ّ
«زين» تقدم «الماچلة الرمضانية» بالتعاون مع «الطعام»  ...و«الوطني» يواصل تقديمها بالتعاون مع «ريفود»

لتأمين احتياجات األسر ُالمتعففة خالل الشهر الكريم
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة زي ـ ـ ـ ــن انـ ـ ـ ـط ـُـ ــاق أول ـ ـ ــى
ُمـبــادر تـهــا الخيرية ُ
بمناسبة ق ــرب حلول
شهر رمضان ُ
المبارك ،وذلك عبر تقديمها
"الـ ـم ــاچـ ـل ــة ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة" ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
شــريـكـهــا االس ـتــرات ـي ـجــي ،الـبـنــك الـكــويـتــي
للطعام واإلغاثة ،ليتم توزيعها على األسر
ُ
المتعففة داخل الكويت لتأمين احتياجاتهم
مــن الـمــواد الغذائية التموينية األساسية
قبل دخــول الشهر الفضيل وخــال ظروف
الجائحة.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي ،أنها
قــامــت بـتــوفـيــر "الـمــاچـلــة الــرمـضــانـيــة" في
م ـخــازن الـبـنــك الـكــويـتــي للطعام واإلغــاثــة
في منطقة الصليبية بحضور نائب رئيس
مجلس إدارة البنك مشعل األنصاري وفريق
زيــن ،حيث سيستفيد مــن "الماچلة" التي
قـ ّـدمـتـهــا زي ــن ه ــذا ال ـعــام أكـثــر مــن  10آالف
ُمستفيد داخــل الكويت قبل دخــول الشهر
الفضيل.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت "زي ـ ـ ـ ــن" أنـ ـ ــه س ـي ـت ــم ت ــوزي ــع
"الماچلة الرمضانية" على األسر ُ
المتعففة
ُ
والمحتاجين عن طريق شبابيك ُمخصصة
ً
لمرور السيارات ،وذلك التزاما باالشتراطات
الصحية وللحفاظ على صحة ُ
المستفيدين
ُ
من خطر العدوى التي تصاحب التجمعات.
ُ
وب ـي ـنــت ال ـش ــرك ــة أن م ـ ـبـ ــادرة "ال ـمــاچ ـلــة
ُ
الــرمـضــانـيــة" تـعـتـبــر أح ــد روافـ ــد حملتها
الرمضانية السنوية "زين الشهور" ،والتي
ّ
تأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية
االجتماعية واالستدامة لتأمين احتياجات

ً
متوسطا مسؤولي «زين» وفريق بنك الطعام
األنصاري
األسر ُ
المتعففة داخل البالد ،وذلك بالتعاون
ُ
مــع ُمـخـتـلــف الـجـهــات الـخـيــريــة المعتمدة
ومنها البنك الكويتي للطعام واإلغاثة.
وأضـ ــافـ ــت "زي ـ ـ ــن" أن خ ـط ـت ـهــا لـتـغـطـيــة
احتياجات الشهر الكريم تتضمن توزيع
"ال ـم ــاچ ـل ــة ال ــرم ـض ــان ـي ــة" ع ـبــر ال ـم ــزي ــد من
ال ـج ـه ــات ال ـخ ـيــريــة الــرس ـم ـيــة األك ـب ــر على
مستوى الـكــويــت ،وذلــك لضمان وصولها
إلــى أكبر عــدد ممكن مــن األســر المحتاجة
والمتعففة بالوقت الكافي قبل قدوم شهر
رمضان المبارك ،إضافة إلى تزامنها هذا
ال ـع ــام م ــع ال ـجــائ ـحــة ،آم ـلــة أن ي ـكــون لـهــذه

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

البادرة األثر البالغ في تعزيز مساهماتها
والتزاماتها تجاه مختلف فئات المجتمع
خالل هذه الظروف.
وب ـص ـف ـت ـهــا ال ـ ـمـ ـ ّ
ـزود الـ ــرائـ ــد ل ـل ـخــدمــات
الــرق ـم ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،فـ ــإن "زيـ ـ ــن" تسعى
ج ــاه ــدة ل ـخ ــدم ــة مـجـتـمـعـهــا وأف ـ ـ ـ ــراده مــن
خــال تنظيم ودع ــم ال ـم ـبــادرات اإلنسانية
الـقـيـمــة عـلــى م ــدار الـسـنــة بشكل ع ــام وفــي
شهر رمـضــان الـمـبــارك بشكل خ ــاص ،لما
يحمله ه ــذا الـشـهــر مــن م ـعــان وق ـيــم تعزز
ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع
المختلفة.

يواصل بنك الكويت الوطني حملة "ماجلة
رمـضــان" ،لدعم األســر ذوي الدخل المحدود
بــالـتـعــاون مــع "ري ـف ــود" ،وتـسـتـهــدف الحملة
مساعدة  3آالف عائلة في الكويت ،في إطار
برنامج البنك الرمضاني السنوي "افعل الخير
ً
في شهر الخير" المستمر منذ  27عاما.
وق ــام متطوعو البنك و"ري ـف ــود" بتجميع
وتـخــزيــن وتـنـظـيــم الـمـنـتـجــات االستهالكية
والـ ـغ ــذائـ ـي ــة ال ـف ــائ ـض ــة عـ ــن ح ــاج ــة الـ ـس ــوق،
لتوزيعها على  3آالف عائلة من ذوي الدخل
المحدود في الكويت ،ومن خالل هذه المبادرة،
يتم إنـقــاذ الطعام والـحـفــاظ على البيئة في
ً
آن معا.
وتـحـتــوي "مــاجـلــة رم ـضــان" الـتــي أطلقها
"الوطني" و"ريفود" على مجموعة متنوعة من
العناصر الغذائية واالستهالكية األخرى التي
تلبي احتياجات األسر المتعففة خالل الشهر
الفضيل ،وتهدف هــذه السالل الــى تأمين ما
تحتاجه األســر على المدى الطويل ،وتتميز
بجودة منتجاتها العالية والمنتقاة بعناية.
وتهدف الحملة إلى دعم العائالت المتعففة
ب ـس ـل ــة م ـ ــواد غ ــذائـ ـي ــة واس ـت ـه ــاك ـي ــة عــال ـيــة
الجودة ،وهو ما يساهم في منع هدر الغذاء
وإيـجــاد حــل مناسب لشركات تــوزيــع السلع
االس ـت ـهــاك ـيــة ف ــي الـتـخـلــص م ــن الـمـنـتـجــات
الغذائية الزائدة والفائضة عن حاجة السوق،
وهذا من شأنه تقليل نسبة النفايات الغذائية
في المرادم ،ومحاولة خلق توازن بين اإلنتاج
واالستهالك.
وت ـع ـم ــل ه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة ل ـخ ــدم ــة أه ـ ــداف
مـجـتـمـعـيــة تـتـعـلــق ب ــاس ـت ــدام ــة الـمـجـتـمــع
واقتصاده وبيئته ،السيما بالنظر إلى أثر
ه ــدر الـطـعــام فــي بيئتنا ومجتمعنا ،إلــى

جانب من مشاركة «الوطني» في الحملة
جانب تعزيز ا لــو عــي المجتمعي للمضار
البيئية واالجتماعية لهدر الطعام ،من خالل
االلـتــزام بدعم برامج مستدامة مثل إعــادة
التوزيع الغذائي الذي تقوم به "ريفود".
ويواصل "الوطني" برامجه االجتماعية،
تعزيزا للدعم المجتمعي ومواصلة لخططه
في التنمية المستدامة ،وقد نجح البنك في
تحقيق نتائج واضحة فيما يتعلق بجهوده
في مجال االستدامة من خــال العديد من
المساهمات والمبادرات التي تغطي مختلف
الجوانب االجتماعية وفي المقدمة المجال
الصحي.
ً
وتأتي مساهمة البنك انطالقا من التزامه
بواجبه االجتماعي ،حيث يشارك في توفير
الــدعــم والـمـســاعــدة ألســر الــدخــل المحدود

«المتحد» يعلن فائزي السحب
األسبوعي لـ «الحصاد»
مـ ـ ـ ــع االل ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزام ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــام بـ ـك ــل
اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الـ ـ ــوقـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة م ــن
الجهات الصحية ،أ جــرى البنك
األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد أمـ ــس الـسـحــب
األسبوعي على جوائز الحصاد
اإلســامــي ،حـســاب الـسـحــب على
ا لـ ـ ـج ـ ــوا ئ ـ ــز اإل سـ ـ ــا مـ ـ ــي األول فــي
ال ـكــويــت ،وال ـحــاصــل ع ـلــى جــائــزة
أفضل برنامج اد خــار في الكويت
لعام  2019مــن مجلة بانكر ميدل
إيست المرموقة ،نظرا للعديد من
ال ـم ـم ـيــزات ال ـتــي يـنـفــرد ب ـهــا ،حيث
يـ ـق ــدم ل ـع ـم ــائ ــه م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى 750
جــا ئــزة س ـنــو يــا ،وا س ـت ـطــاع أن يعيد
رســم حـيــاة اآلالف مــن الــرابـحـيــن من
سعداء الحظ.
وأسـ ـف ــر ال ـس ـح ــب ع ــن ح ـص ــول 20
فــائــزا عـلــى  1000دي ـنــار لـكــل مـنـهــم،
وهم :كارم عبدالحميد حماد ،جاسم
م ـح ـم ــد الـ ـغ ــان ــم ،خ ــال ــد ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـغـ ـف ــور ،م ـح ـم ــد ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الميلم ،موسى عبدالستار الصفار،
سحر سامي التميمي ،فيصل أحمد
العصفور ،صالح عمر منصور ،مالك
طــارق الحبيب ،علي نــا صــر العطار،
و فــاء محمد األر بــش ،إسماعيل علي
دشتي ،آمنة محمد الخميس ،أحمد
علي دشتي ،ظافر محمود طربوش،
عارف عبدالرحمن جودة ،غدير علي
سـلـيــم ،ن ــوال بـنـيــه ال ـخــري ـنــج ،ه ــادي
محمد محسن ،فالح سعيد الصعب.
ا ل ـ ـجـ ــد يـ ــر بـ ــا لـ ــذ كـ ــر أن سـ ـح ــو ب ــات
الحصاد تتضمن العديد من الجوائز،
بينها جائزة قيمتها  100ألف دينار
في كل من العيدين ،وتبقى الجائزة
ربع السنوية الكبرى بقيمة  250ألف
دي ـن ــار أه ــم م ــا ي ـط ـمــح إل ـي ــه ال ـع ـمــاء
ل ـت ـح ـق ـي ــق أحـ ــام ـ ـهـ ــم وت ـط ـل ـع ــات ـه ــم،
وك ــذل ــك تـ ـق ــدم ج ــوائ ــز الـ ـحـ ـص ــاد 20
جــائــزة أسـبــوعـيــة بـقـيـمــة أل ــف ديـنــار
لـكــل راب ــح .وإضــافــة إل ــى ه ــذه الـبــاقــة
من الجوائز الجذابة ،يحظى العمالء
بأرباح سنوية متوقعة على أساس
ع ـقــد ال ــوك ــال ــة ض ـمــن هـ ــذا ال ـح ـســاب،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـج ـع ــل ح ـ ـسـ ــاب ال ـح ـص ــاد

ليستقبلوا الشهر الفضيل هذا العام بطريقة
مختلفة ملؤها األمل.
وتـعـتـبــر "ري ـف ــود" م ـب ــادرة كــويـتـيــة غير
ربحية تسعى لتعزيز ا لـتــدا بـيــر الوقائية
مــن ه ــدر ال ـط ـعــام ،وعـمــل حلقة وص ــل بين
الفائض من الشركات والمحتاجين للطعام
والـ ـمـ ـس ــاع ــدة فـ ــي حـ ــل م ـش ـك ـلــة ال ـن ـف ــاي ــات
ال ــوط ـن ـي ــة .ك ـم ــا ب ــإم ـك ــان األسـ ـ ــر الـمـهـتـمــة
باالستفادة التسجيل واالشتراك في برنامج
"ريفود" لالستفادة من السالل بشكل دوري،
حيث يتم توصيل السالل إلى منازل األسر
م ــن خ ــال شــاح ـنــات م ـب ــردة لـحـفــظ ج ــودة
المنتجات وسالمتها ،وهو ما يساهم في
تبادل المنافع لجميع األطراف.

ُ
ّ
«طلبات» تحدث خاصية اإلكرامية
الذكية قبل رمضان
تخطت حاجز  100ألف يورو العام الماضي

اإل ســا مــي مفيدا لألسرة وللراغبين
فـ ــي ال ـت ــوف ـي ــر ب ــوج ــه ع ـ ــام مـ ــن خ ــال
تحقيقه العديد من المميزات سواء
على المدى القصير أو الطويل ،مما
يقابل باستحسان وتقدير مختلف
العمالء ،سواء الجدد أو الحاليون.
إ ض ــا ف ــة إ ل ــى ذ لـ ــك ،وألول م ــرة فــي
الكويت ،تم تقديم "سحب األفضلية"
رب ــع ال ـس ـنــوي بـقـيـمــة  25أل ــف ديـنــار
حصريا للعمالء الذين لم يفوزوا بأي
من جوائز الحصاد اإلسالمي خالل
ال ـس ـنــوات ال ـخ ـمــس األخـ ـي ــرة ،بـشــرط
مـ ـ ــرور ع ـ ــام ع ـل ــى ف ـت ــح ح ـس ــاب ــات ـه ــم،
و ت ـت ـي ــح ك ــل  50د ي ـ ـنـ ــارا ف ــي ح ـســاب
الـ ـعـ ـم ــاء ضـ ـم ــن هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـئ ــة ف ــرص ــة
واحدة للمشاركة في السحب.
ونـ ـ ـ ــال ح ـ ـسـ ــاب ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد ج ــائ ــزة
أف ـض ــل ب ــرن ــام ــج ادخ ـ ــار ف ــي ال ـكــويــت
ل ـع ــام  2019م ــن م ـج ـلــة بــا ن ـكــر مـيــدل
إي ـســت ال ـمــرمــوقــة ،ن ـظــرا لـلـعــديــد من
المميزات التي ينفرد بها ،ومنها أنه
أبسط وأسهل برنامج ادخار ،والذي
يقدم إلى أكبر عدد من الفائزين أكبر
قـيـمــة م ــن ال ـج ــوائ ــز ،وك ــذل ــك لـتـمـيــزه
بـسـحــوبــات مـتـمـيــزة فــي عـيــد الـفـطــر
وعيد األضحى ،فضال عن مضاعفات
نـقــاط بــرامــج ال ــوالء ،مــع مـيــزة فريدة
لفتح الحساب عبر االنترنت ،واتسام
ا لـسـحــو بــات عـلــى ا لـجــوا ئــز بالنزاهة
والشفافية ،حيث يتم بثها من خالل
ا ل ـبــرا مــج اإلذا ع ـي ــة و ح ـســا بــات البنك
عبر وسائل التواصل االجتماعي.

ف ــي عـ ــام  ،2020أط ـل ـق ــت «طـ ـلـ ـب ــات» خــاصـيــة
اإلكرامية الذكية على منصتها ،لتكون وسيلة
سهلة وآمنة للمستخدمين لتقدير الجهد الذي
يـبــذلــه ســائـقــو ال ـتــوص ـيــل .ف ــي ال ـســابــق ،كــانــت
اإلكراميات تقدم نقدا إلى السائق ،ولكن بسبب
تداعيات جائحة «كورونا» ،قدمت طلبات هذه
الخاصية لعمالئها حتى يتمكنوا مــن إكــرام
السائقين والحفاظ على سالمة الجميع في
الوقت نفسه.
اإلك ــرامـ ـي ــة ال ــذك ـي ــة ع ـن ــد إط ــاق ـه ــا كــانــت
تهدف الــى تمكين المستخدمين مــن تقدير
جهود السائقين بعد توصيل الطلب ،فقد
ك ــان الـعـمــاء يــراج ـعــون طلباتهم السابقة
ثــم يضغطون على خـيــار «كــافــئ السائق»،
وب ـعــدهــا ي ـتــم ت ـحــويــل  100ف ــي ال ـم ـئــة من
اإلكــرامـيــة إلــى حساب السائق المصرفي،
لتدفع له مع راتبه الشهري ،أمــا اآلن فقد
ُح ّدثت خاصية اإلكرامية الذكية ليتمكن
ال ـم ـس ـت ـخــدمــون م ــن ت ـق ــدي ــم اإل ُك ــرامـ ـي ــات
للسائق أثناء توصيله للطلب ،وأطلق هذا
التحديث األسبوع الحالي ،ويمكن لجميع
العمالء االستمتاع به خالل أيام معدودة.
ومنذ إطالق هذه الخاصية العام الماضيّ ،
قدم المستخدمون ما يزيد على 100
ألف يورو إكراميات لجهود السائقين وتضحياتهم في أوقات الحجر المنزلي،
وفي فبراير  2021حصل سائقو «طلبات» إقليميا على إكراميات قرابة  10آالف
يورو ،وهذا هو أعلى رقم هذا العام.
وقدم مستخدمو اإلمارات أكبر إكراميات على مستوى اإلقليم بما يزيد على 36
ألف يورو ،يتبعهم في المركز الثاني مستخدمو قطر بما يزيد على  29ألفا ،ثم
البحرين بما يزيد على  22ألفا ،وبنظرة عامة يميل المستخدمون القطريون إلى
مكافأة السائقين بأعلى مبلغ متاح على التطبيق ( 8رياالت) مقارنة بمستخدمي
التطبيق من اإلمــارات ،الذين يميلون لتقديم المبلغ الوسط ( 4دراهــم) ،وأكبر
إكرامية إقليميا على التطبيق كانت في اإلمارات بمبلغ  112درهما ( 26يورو)
ُ
ظهر المستخدمون كرما أكثر في اإلكراميات
في يناير  ،2021ومن المدهش أن ي ِ
خالل أيام العطالت األسبوعية؛ الجمعة والسبت ،مقارنة بأيام األسبوع األخرى.
بدوره ،قال المدير التنفيذي المالي لشركة طلبات خالد الفقش" :سائقو طلبات
هم في قلب عملية توصيل أفضل تجربة ممكنة ،ولهذا من الرائع أن يقدر العمالء
ما يبذلونه من جهود وإخالص في عملهم يوميا ،ونحن نؤمن بأن التحديث
الذي أطلقناه لخاصية اإلكرامية الذكية سيجعل اإلكراميات أسهل ،فقد أصبح
بإمكانهم تقديم اإلكرامية أثناء انتظار توصيل الطلبات إلى باب منزلهم ،بدال
من االنتظار إلى حين االنتهاء من عملية التوصيل .أبطالنا في أسطول التوصيل
هم عمودنا الفقري وهم أساس نجاحنا ،لهذا نحن متحمسون لهذا التحديث
لخاصية اإلكرامية الذكية».

«أولئك الذين يتمنون لي الموت» لجولي الشهر المقبل
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كشفت الشركة المنتجة لفيلم "أولئك الذين يتمنون لي الموت" Those Who Wish Me
 Deadبطولة النجمة العالمية أنجلينا جولي ،عن المقطع الترويجي الرسمي األول للفيلم.
ومن المقرر انطالق العروض بدور السينما العالمية وعبر منصات  HBOالتليفزيونية
في  14مايو المقبل.
وضم المقطع الذي نشرته شركة  HBOوتناولته المواقع والمنصات ،الكثير من المفاجآت
واألحداث التي تدور في إطار األكشن والغموض بعد طول غياب للنجمة العالمية أنجلينا
جولي عن السينمات.
يستند الفيلم لرواية مايكل كوريتا التي قدمها عام  2014وتحمل االسم نفسه ،ويحكي
ً
الفيلم قصة صبي في الرابعة عشرة من عمره يشهد جريمة قتل وحشية ،يجد نفسه مطاردا
من قاتلين توأمين في برية مونتانا ،وفي وقت الحق يحصل على هوية مزيفة ويتم إخفاؤه
في برنامج مهارات الحياة البرية للمراهقين المضطربين بينما يذهب القتلة إلى أي مدى
ضروري من أجل العثور عليه.
ً
ً
الفيلم الجديد الذي تقود بطولته النجمة العالمية أنجلينا جولي ،يضم عددا كبيرا من
النجوم على رأسهم جون بيرثال ونيكوالس هولت وتايلر بيري ،وإخراج تايلور شيريدان.
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أنجلينا جولي

كريستين ديفيس تواجه إلين بومبيو في «»Deeds
المسلسل يدور في إطار الكوميديا السوداء
ت ـس ـت ـعــد ال ـم ـم ـث ـلــة األم ـيــرك ـيــة
كــريـسـتـيــن ديـفـيــس ل ـبــدء الـعـمــل
ع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـلـ ـس ــل "األفـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــال" أو
 ،Deedsالجديد الذي سيدور في
إط ــار كــومـيــديــا س ــوداء ودرام ــا،
على أن تشاركها البطولة بطلة
سـلـسـلــة Grey’s Anatomy
إلين بومبيو.
وق ــام بـكـتــابــة الـمـسـلـســل
الجديد ( )Deedsالمؤلف
م ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــل داف ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــدوف
(  ، )W o r k i n gو م ـ ـ ــن
ال ـم ـقــرر أن ي ــدور الـعـمــل
الجديد حــول سمسارة
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات يـ ـ ــائ ـ ـ ـسـ ـ ــة
(دي ـف ـي ــس) ،ت ـبــدأ رحـلــة
م ـح ـفــوفــة بــال ـم ـخــاطــر،
ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد اضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــراره ـ ـ ـ ــا
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع زوج ـي ــن
شــا بـيــن مــد مـنـيــن على
المخدرات.
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل يـ ـ ــدور
ف ــي إطـ ــار كــوم ـيــديــا
الـمــوقــف ،جـنـبــا إلــى

إلين بومبيو

بعض اللقطات الدرامية ،ويطرح
رؤيـ ــة مـخـتـلـفــة لـقـضـيــة اإلدمـ ــان
الـتــي يـقـ ّـدمـهــا الـعـمــل فــي صــورة
مغايرة ،ور غــم أن القضية جرى
تناولها فنيا ودراميا بأكثر من
ص ـ ـ ــورة ،فـ ــإن م ــؤل ــف الـمـسـلـســل
يـ ــراهـ ــن عـ ـل ــى رؤي ـ ـتـ ــه ال ـخ ــاص ــة
للمسلسل الجديد.
وذك ـ ــرت ال ـت ـقــاريــر ال ـف ـن ـيــة أنــه
يـعــاد إنتاجه مــن جــد يــد ،وسبق
طــرح نـسـخــة أخ ــرى قــديـمــة منه،
وي ـعــرض عـلــى شـبـكــة بــث MAX
التابعة لـ .HBO
ف ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،م ــن ال ـم ـق ــرر
أن تعيد ديفيس تمثيل دور هــا
كشارلوت يورك جولدنبالت أمام
سارة جيسيكا باركر ،وسينثيا
نيكسون في إحياء سلسلة Sex
 ،and the Cityب ـع ـن ــوان And
 ،Just Like Thatالتي تعمل فيها
ً
أيضا منتجة تنفيذية في العمل،
وفقا لتقارير فنية.
وسـيـمـثــل "ك ــورون ــا" ج ــزء ا من
مسلسل  ،Sex and the Cityحيث

أوض ـحــت دي ـف ـيــس ،فــي تـصــريــح
صحافي ذلك أن "الوباء سيكون
ج ـ ــزء ا م ــن ق ـصــة Sex and the
 ،Cityألن هذه هي المدينة التي
تعيش فيها هــذه الشخصيات،
ويبنتشر فيها فيروس كورونا،
وبالتالي سيظهر المسلسل كيف
ّ
غير ذلك العالقات بمجرد اختفاء
األصدقاء".
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ال ـ ـ ــذي
س ـي ـطــرح ت ـحــت ا س ــم And Just
 ،Like Thatسـ ـيـ ـت ــا ب ــع ت ـق ــد ي ــم
ش ـخ ـص ـيــات الـمـسـلـســل الـشـهـيــر
الـســابــق ،وق ــد لـعـبــت بــاركــر دور
البطولة في المسلسل األصلي،
وي ـغ ـيــب ع ــن الـمـسـلـســل الـجــديــد
 ،K i m C a t t r a l lا لـ ـ ـ ـ ــذ ي ل ـع ــب
دور  ،Samantha Jonesحيث
اخ ـتــارت كــاتــرال عــدم الـمـشــاركــة
في اإلصدار الجديد.

كريستين ديفيس

كاني ويست

ليلي ديب

فيلم وثائقي عن كاني ويست بـ  30مليون دوالر ليلي جوني ديب :أحلم بالتمثيل مع والدي
قــررت إحــدى المنصات اإللكترونية شــراء حقوق إنتاج وبث فيلم وثائقي جديد عن
حياة النجم العالميكاني ويست ،بمبلغ قدره  30مليون دوالر.
على صعيد آخــرَّ ،
غير ويست رقــم هاتفه ،بعد طالقه من نجمة تلفزيون الواقع كيم
كارداشيان .وأفادت وسائل إعالم عالمية ،بأنه ال يريد أن يتواصل معها بشكل مباشر
بعد اآلن ،وفقا لمصادر من مقربين منه.
ً
ومــن المرتقب أن يتضمن الفيلم أسـ ــرارا حــول الثنائي كيم ووي ـســت ،وخــاصــة بعد
انفصالهما حديثا ،بعد زواج دام  7أعوام ،في صفقة طالق باهظة بلغت قيمتها أكثر من
ملياري دوالر.
ُيذكر أن ويست وكيم تزوجا في عام  ،2014بعد أعوام من صداقتهما ،ولديهما  4أطفال:
نورث ،ساينت ،شيكاغو وسالم.

أكدت الممثلةليلي رو ز ابنة الممثلجوني ديب ،في مقابلة صحافية ،أنها تحب أن تمثل مع
والدها مرة أخرى.
وقالت ليلي إن المهم بالنسبة لها أيضا هو الدور الذي ستؤديه ،وإنها ترحب دائما بالتمثيل
الى جانب الممثلين الكبار.
وبدأت ليلي روز ديب مسيرتها السينمائية في فيلم " "Tuskعام  ،2014وشاركت بعد عامين في
فيلم " ."Yoga Hosersوكان لوالديها جوني ديب وفانيسا بارادي أيضا أدوار ثانوية بذات العمل.
وأشارت ليلي إلى أن الشهرة من اآلثار الجانبية الغبية لمهنة التمثيل ،مضيفة :أحب عملي،
وأتحمس له جــدا ،كم أشعر باالمتنان واالمتياز لكوني أفعل ما أحــب! ما يثير اهتمامي هو
القصص الرائعة والشخصيات المعقدة التي أؤديها ،هذا هو الجزء الوحيد المثير لالهتمام
بالنسبة لي.

سيلفستر ستالون

ستالون لن يشارك في فيلم «»Creed 3
أكد النجم سيلفستر ستالون ،أنه لن يظهر في فيلم  Creed 3القادم ،دون أن يكشف عن
سبب عدم مشاركته.
وقال ستالون ،في تصريح صحافي ،إن الفيلم من المقرر عرضه في  23نوفمبر ،2022
وهو من إخراج الفنان األميركي مايكل بي جوردان.
وترشح ستالون عام  2015لجائزة األوسكار ألفضل ممثل مساعد ،عن الجزء الثاني من
الفيلم ،الذي تم إصداره في نوفمبر  ،2018بعدما حقق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر.
شخصيته مايكل بي
ويــدور  Creed 2حول ابن "أبولو كريد" ،أدونيس ،الذي يجسد
ُ
صدام ال مفر منه مع ابن المصارع الروسي إيفان دراغو ،الذي قتل داخل الحلبة
جوردان نحو ِ
في فيلم  ،Rocky IVوهو من إخراج ستيفن جونيور ،وتأليف ريان كوجلير ،وسيلفستر
ستالوني ،وجويل تايلور.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :لوال مهارتك المهنية ودقتك في
االنجاز لما استطعت النجاح.
ً
عاطفيا :لتأمين حياة عاطفية طويلة مع
ً ّ ً
الشريك كن صادقا أوال.
اجـتـمــاعـيـ ًـا :العفوية الـتــي لــديــك ّ
تحبب
الكثيرين إلـيــك ألنـهــا ّ
تعبر عــن مشاعر
ّ
نقية.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
ً
مـهـنـيــا :تـتـخــذ م ـس ــارا ج ــدي ــدا وتـتـقـ ّـدم
بخطوات مدروسة في تنفيذ مشاريعك.
ّ
ً
ً
عاطفيا :نظرا للجاذبية التي تتمتع بها
فإن خوف الحبيب عليك ال يهدأ.
ً
اجتماعيا :أصبحت يومياتك مبهجة
ً
ألنك تتفاهم سريعا مع جميع األطراف.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
مهنيا :أصبحت مرجعا يثق به اآلخرون ألن
ّ
تصح بمجملها.
آراءك
ً
عاطفيا :انتبه من الكذب واالدعاء والتظاهر
أمام الحبيب واعتمد الصدق.
ً
اجتماعيا :تشعر بنفور تجاه أحد األشخاص
فابتعد عنه لعدة أيام.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :استشر أهل ّاالختصاص عند كل
ّ
مشكلة ال تستطيع حلها وال تؤجل.
ً
عاطفيا :تتمكن من توجيه مسارك العاطفي
بطريقة أكثر ايجابية.
ً
اجتماعيا :تشعر بأنك بصحة جيدة وأن
معنوياتك مرتفعة بسبب تفاؤلك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :الحظ هو استعدادك الدائم اللتقاط
الفرصة المناسبة.
ً
ّ
يتحسس شريك العمر باالرتباط
عاطفيا:
العاطفي المتين وبالهناء معك.
ً
ً
اجتماعيا :ابحث ّ
عما يؤرقك فعال ثم جد له
ًّ
حال لترتاح أعصابك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً ّ
مهنيا :وظف جميع طاقاتك النتشال الوضع
وتقوية مصالحك.
ً
ً
عاطفيا :تقابل شخصا مــن الـطــرف اآلخــر
تشعر معه بعاطفة ثم تزول.
ً
اجتماعياّ :
خصص الفترة القادمة إلعادة
االتصال بجميع أفراد عائلتك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً ّ
مـهـنـيــا :خــفــف مــن الـقـلــق عـلــى مصيرك
الوظيفي وابحث عن موارد أخرى.
ً
عاطفيا :المحافظة على وضعك العاطفي
الراهن يؤدي ّالى األسوأ فحاول التغيير.
ً
اجتماعيا :تخلص من همومك اليومية
ً
بمشاهدة الـبــرامــج الترفيهية ب ــدال من
المشادات.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مـهـنـيــا :راجـ ــع حـســابــاتــك ج ـي ــدا واعـتـمــد
االقتصاد ألنك أمام ظروف قاهرة.
ً
عاطفيا :تتشارك مع الحبيب في مناقشة
ً
أمور لم تجد لها حال بعد.
ً
اجتماعيا :تجري بعض التغيير في أسلوب
ً
تعاملك مع أحدهم إظهارا لحسن نيتك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ًّ
ً
ـويــا حتى تستطيع مواجهة
مهنيا :كــن قـ
األحداث الى أن ّ
تمر األزمة.
عــاطـفـيـ ًـا :ال تتمسك بـنـمــاذج عاطفية مــرّ
عليها الزمن واعتمد التغيير.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـح ـتــاج الـ ــى ب ـعــض ال ــراح ــة
ال ـن ـف ـس ـيــة ف ــاخ ــرج م ــع األصـ ــدقـ ــاء وانـ ـ َـس
همومك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :اليوم صعب جدا فدعه يمر بسالم
ً
وغدا هو يوم آخر.
ً
عاطفيا :قضاء العطالت وتبادل األحاديث
ّ
خالل العشاء أمور تمتن العالقة.
ً
اجتماعيا :انزع الحقد من قلبك وإال فأنت
الذي سيدفع الثمن.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :بــاكــر الــى عملك واستعن بالزمالء
لتتمكنوا من االنجاز بسرعة.
ً
عاطفيا :ترغب في اقتسام خلوتك بحضور
الحبيب والتمتع بحديثه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إح ــم عينيك مــن أنـ ــوار مكتبك
الساطعة وانتبه الى صحتك.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :مهما كـثــرت واجـبــاتــك او صعبت
ّ
فأوجد الحلول وال تقصر.
ً
ً
عاطفيا :تتمنى أحيانا مشاركة رفيق العمر
بما تشعر به نحوه بدون خجل.
ً
اجتماعيا :مشاركتك وانغماسك في حوارات
ً
مع األهل ستلقى ترحابا.
رقم الحظ.22 :

ثقافات
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فاطمة مراد :الكويت تفتقر للنقاد التشكيليين
أكدت أن ثقافة االقتناء مقتصرة على نخبة من الناس

●

تنقلت الفنانة التشكيلية فاطمة مراد بين البلدان وصقلت خبرتها التشكيلية بمجهودها
الشخصي ومن واقع تعرفها على فنون الدول األخرى ،مثلما تنقلت فرشاتها بين األلوان حتى
تخرج لنا لوحات جميلة فيها إبداع متجدد ،وهذا التعب والتميز لم يأتيا من فراغ فقد كان لهما
قصة لها بصمات واضحة من حياتها الشخصية ،وهو ما توج بحصولها على جائزتي معرض
الربيع التشكيلي عام  ،2019ومجموعة الفنان القدير سامي محمد.
فضة المعيلي

الفن التشكيلي
نوع من أنواع
البوح

اإلنسان كتلة
من المشاعر
تحركه
الذكريات
واألمكنة

كـشـفــت ا لـفـنــا نــة التشكيلية
فــاطـمــة مـ ــراد أن لـهــا قـصــة مع
ال ـف ــن الـتـشـكـيـلــي رغ ــم أن ـه ــا لم
تـ ــدرس ال ـف ـنــون الـجـمـيـلــة ،فقد
در سـ ـ ـ ــت اآلداب وأ قـ ـ ــا مـ ـ ــت فــي
ب ــاري ــس فـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة ،وع ـنــد
إقــامـتـهــا تــذوقــت الـفــن وأحبته
ك ـث ـيــرا ،مــوض ـحــة أن ـه ــا تنقلت
ف ــي عـ ــدة دول م ـن ـهــا ال ـق ــاه ــرة،
وإسبانيا ،وتركيا ،وفنزويال،
والهند ،ونيويورك وغيرها.
وذك ــرت م ــراد ،ل ـ "ال ـجــريــدة"،
أن لــديـهــا شغفا كـبـيــرا بــزيــارة
المتاحف واالطــاع على فنون
وآث ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــدول األخـ ـ ـ ـ ــرى ،وه ــو
م ـ ــا سـ ــاهـ ــم بـ ـ ـ ـ ــدوره ف ـ ــي إث ـ ـ ــراء
حصيلتها من الفنون ،مضيفة:
"أنـ ـ ــا أح ـ ــب الـ ـف ــن ب ـك ــل ص ـ ــوره،
سواء أكان فنا تشكيليا ،أو من
فنون الـعـمــارة ،أو الموسيقي،
أو المسرح".
وتابعت" :الحياة في باريس
كــان لها أثــر واضــح ،فقد أقمت
فيها عشر سنوات ،والمعروف
ع ـ ـن ـ ـهـ ــا أن ـ ـ ـهـ ـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت ع ـ ــام ـ ــرة
بــال ـم ـتــاحــف ب ـش ـتــى أن ــواع ـه ــا،
وكنت من رواد المتاحف وأتردد
عليها بـصــورة
مـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرة،
وأت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
أنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
والثقافية ،ولم
أفـ ـك ــر بــالــرســم
إطالقا إال بعد
سنوات طويلة
وف ـ ــي ي ـ ــوم مــا
ف ــي منتصف
ا لتسعينيا ت
رسمت بالقلم
الـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــاص،
ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــي
من أعمالها
أنـ ـج ــذب إلــى

ذلك العالم ،ثم بدأت االنضمام
إل ــى مـعــاهــد أتـ ــدرب عـلــى فيها
أســاسـيــات الــرســم فــي كــل دولــة
انـتـقــل إل ـي ـهــا ،إض ــاف ــة إل ــى أنــي
أزور المعارض والجاليرهات
ألرى األس ــالـ ـي ــب ال ـف ـن ـيــة ال ـتــي
يتبعها كل فنان".

اهتمام يومي
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـ ـ ــراد إل ـ ـ ــى أن ـه ــا
أح ـب ــت ال ـف ــن الـتـشـكـيـلــي ولـكــن
في عام  2010أصبحت تشتغل
بـشـكــل يــومــي بــا كـلــل أو ملل،
وصبت اهتمامها بهذا المجال،
وان ـض ـم ــت إلـ ــى ال ـم ــرس ــم الـحــر
وت ـعــرفــت حـيـنـهــا إل ــى فـنــانـيــن
ك ـب ــار كـ ــان ل ـه ــم دور ك ـب ـيــر فــي
تـحـفـيــزهــا ودع ـم ـه ــا ،مــوضـحــة
أنها انضمت كذلك إلى "المعهد
األهلي للفنون التشكيلية" في
منطقة الجابرية.
وأك ــدت أنـهــا بــذلــت مجهودا
ذاتيا في تثقيف نفسها فنيا إلى
أن وجدت أنها جاهزة ومستعدة
فقامت باالشتراك في المعارض
ح ـت ــى ت ـح ـقــق ش ـي ـئــا وب ـص ـمــة،
مـبـيـنــة أن ـه ــا ك ــان ــت ع ـض ــوة في
مجموعة الفنان القدير سامي
محمد واشتركت معهم في عدة
معارض منها معارض مهرجان
القرين ،ومعارض جمعية الفنون
التشكيلية ،و م ـعــارض المعهد
األهلي ،ومعارض المرسم الحر
"ال ـ ـل ـ ـيـ ــوان" ،وم ـ ـعـ ــارض ال ـف ـنــان
القدير سامي محمد.
وذك ــرت أنـهــا انضمت أخيرا
إلى مجموعة "أثر" ،التي نظمت
مـعــرضـهــا األول م ـنــذ سـنـتـيــن،
مضيفة" :أصبح الفن التشكيلي
أسـ ــاسـ ــا فـ ــي ح ـي ــات ــي ال ـيــوم ـيــة
كعمل ،وهو في األصل تراكم في
الـخـبــرات ،ومــع التجربة يتملك
الفنان مـهــارات تمكنه من عمل

فاطمة مراد
فني ،يطرح فيه قضية أو فكرة
تشغل باله".
وع ــن أهـمـيــة الـنـقــد ف ــي الـفــن
التشكيلي ،قالت م ــراد" :ال شك
أن للنقد دورا مهما في المشهد
التشكيلي ،وفي تطوير الفنان،
لكن مع األسف في الكويت نحن
نفتقر لــو جــود نقاد حقيقيين،
والنقاد غائبون عن المشهد وإن
وجــدوا فهم قلة .والناقد يجب
ً
ً
أن يكون منهجيا وموضوعيا
ونـ ـق ــده بـ ـن ــاء ،وأن ي ـك ــون على
درايـ ـ ــة ت ــام ــة بــأســاس ـيــات الـفــن
التشكيلي وقــواعــده ،كما يجب
أال يـخــرج النقد مــن انطباعات
شخصية أو استحسان فقط".
وتطرقت إلــى أبــرز الصعاب
التي يواجهها الفنان التشكيلي
وهي تسويق أعماله ،الفتة إلى
أن ذلــك يـعــود إلــى عــدة أسباب
منها غياب الثقافة التشكيلية
ب ـص ـفــه ع ــام ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
أن ثـقــافــة االق ـت ـنــاء فــي الـكــويــت
مقتصرة على نخبة من الناس
ً
أو المهتمين بالفن ،فضال عن
غـيــاب الـسـيــاســة الــواضـحــة من
الجهات الرسمية لتشجيع الفن
وتفعليه بصورة أفضل كإبرازه
في مختلف مؤسسات الدولة.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت" :م ـ ـ ــن ال ـم ــؤس ــف
أح ـيــانــا أن ن ــرى فـنــانــا قــد بــذل
م ـ ـج ـ ـهـ ــودا فـ ـ ــي عـ ـمـ ـل ــه الـ ـفـ ـن ــي،
ونـ ـظ ــم م ـع ــرض ــا وي ـ ـكـ ــون ع ــدد
ً
اعماله المقتناة مـحــدودا جدا،
وأح ـيــانــا ال ش ــيء ،وال أري ــد أن
أعمم الـصــورة أن الفنان يرسم
بغرض البيع ولكن الفنان الذي

قاعة بوشهري تقدم بانوراما تشكيلية
بـ «لوحات عربية في بيوت كويتية»

يحب الفن للفن ال ينظر للجانب
ه ــذا ،ولـكــن مــن الـجـيــد أن يجد
أعـمــالــه تقتنى مــن ال ــدول ــة بــأن
توضع في المؤسسات الرسمية
لـ ـه ــا أو الـ ـمـ ـت ــاح ــف واألمـ ــاكـ ــن
الـعــامــة ،وتـلــك الـعــوامــل تساهم
ف ــي ت ـش ـج ـيــع ال ـف ـن ــان لـلـمـضــي
بطريقه واالستمرار في انتاجه
وأن يسعى لتطوير نفسه .وأنا
على الجانب الشخصي عندما
أرسـ ــم ال أف ـكــر فـيـمــن سيقتني
عملي الـفـنــي ،كــل ال ــذي يهمني
هــو اكتشاف عــوالــم جــديــدة في
الفن التشكيلي".

مذكرات
وعن مقولة بيكاسو "الرسم
طريقة اخرى لكتابة المذكرات"
قـ ــالـ ــت م ـ ـ ـ ــراد" :أنـ ـ ـ ــا أؤيـ ـ ـ ــد ه ــذه
ال ـم ـقــولــة ،ف ــأن ــا أع ـت ـبــر أن الـفــن
التشكيلي هــو ن ــوع مــن أن ــواع
البوح والتنفيس واالستشفاء
ويشابه في ذلك الكتابة وغيره
مــن الـفـنــون األخ ــرى ،فاإلنسان
كـ ـتـ ـل ــة م ـ ــن الـ ـمـ ـش ــاع ــر ت ـح ــرك ــه
الذكريات واألماكن التي يزورها،
والقضايا التي تشغله ويحاول
أن يجد لها حلوال ،لذلك نراها
ً
تنعكس في أعمال الفنان ،فضال
عــن أن ال ـف ـنــان إن ـســان حـســاس
وي ــرتـ ـب ــط ب ــال ـم ـك ــان والـ ــزمـ ــان،
وي ـض ــع األفـ ـك ــار ال ـتــي يــري ــد أن
يرسمها في صور ذهنية ومن
ثــم يقوم بتطبيقها على أرض
الـ ــواقـ ــع ،م ـث ـل ـمــا ي ـف ــرغ ال ـكــاتــب
النص".

فضة المعيلي

تستضيف قــا عــة بوشهري
للفنون معرض "لوحات عربية
في بيوت كويتية" خــال هذه
الـفـتــرة ،ويستمر حـتــى نهاية
مايو المقبل.
المعرض يضم عــددا كبيرا
م ـ ــن ل ـ ــوح ـ ــات رواد ال ـ ـفـ ــن فــي
الوطن العربي ،وجاءت األعمال
مـتـنــوعــة االت ـج ــاه ــات لتشمل
م ـ ـ ـ ــدارس ت ـش ـك ـي ـل ـيــة م ـت ـنــوعــة
لـفـنــانـيــن ع ــرب أثـ ــروا الـســاحــة
التشكيلية بأعمال متميزة.
ـرض عـ ــددا من
يـجـمــع ال ـم ـعـ ّ
ً
الفنانين الذين يمثلون أجياال
فـنـيــة مـخـتـلـفــة ،وي ـضـ ّـم بعض
األعمال لفنانين متوفين تركوا
إرثا فنيا ضخما ،وكل األعمال
ّ
محبي التشكيل
من مقتنيات
في الكويت.
ً
وقـ ــد وزع ـ ــت ال ـق ــاع ــة ب ـيــانــا
ً
صحافيا بهذه المناسبة ،قالت
ف ـيــه" :يـسـجــل ال ــواق ــع للكويت
دورا ثـقــافـيــا رف ـي ـعــا م ـنــذ أمــد
ط ــوي ــل واه ـت ـمــام ـهــا الـمـتـجــذر
ّ
بحب الفن ،ونتذكر دور الكويت
منذ ستينيات القرن الماضي
فــي التنمية الثقافية العربية
واستقبالها ،وتفتح أبوابها
ل ـل ـث ـق ــاف ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة مـ ــن سـبــل
تشجيع ودعم وتنمية للعطاء

من األعمال المعروضة
واإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـثـ ـق ــاف ــي وال ـف ـن ــي
العربي على وجه الخصوص،
وأقبلوا بكل الحب على اقتناء
األ عـمــال التشكيلية المتميزة
للفنانين العرب الراسخين من
جميع الدول العربية الشقيقة
دون تـمـ ّـيــز وديــدن ـهــم فــي ذلــك
االختيار ،األعمال ّ
القيمة التي
ت ـن ـض ــح ب ــال ـت ـق ــدم والـ ـجـ ـم ــال،
كما كــان الـحـ ّـس القومي ألهل
الكويت يدفعهم لهذا االقتناء
الذي ألفوه مع ّ
تقدمهم الثقافي
ونمو إدراكهم ألهمية الفنون
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة وتـ ـ ّ
ـذوق ـ ـهـ ــا ،فـهــم
َم ــن رف ــع شـعــار "ال ـكــويــت بــاد
الـ ـ ـع ـ ــرب" ،الـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـت ـصــدر
ك ـ ــل الـ ـمـ ـطـ ـب ــوع ــات ال ــرس ـم ـي ــة
ف ــي ال ــدول ــة ،وت ـم ـهــر الــرســائــل
والطرود البريدية كافة بخاتم

يحمل الشعار نفسه ،وهذا ما
أخــذ بــه دسـتــور دول ــه الكويت
فــي مــادتــه األول ــى ،تأكيدا بأن
الكويت عاشت طــوال حياتها
تفتخر بانتمائها األصيل الى
األمة العربية ،وينسحب عليها
بما ُجبلت عليه األمة العربية
من مزايا وخصال".
وت ـ ـع ـ ـتـ ــز ق ـ ــاع ـ ــة ب ــوشـ ـه ــري
ل ـ ـل ـ ـف ـ ـنـ ــون ب ـ ــري ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــا لـ ـه ــذه
السلسلة من المعارض النوعية
المتميزة.
ي ــذك ــر أن ع ـ ـ ــددا ك ـب ـي ــرا مــن
الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن شـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــوا ،م ـن ـهــم
السوري إدوار شهدا ،والليبي
الـقــذافــي ال ـفــاخــري ،وال ـســوري
ف ـ ـ ــات ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدرس ،وضـ ـ ـي ـ ــاء
الـعــزاوي ،وأدهــم وانلي ،وبول
غيراغوسيان ،وإياد القاضي.

جانب من األعمال المشاركة

توابل ةديرجلا

•
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مزاج

المسلسالت الخليجية على الفضائيات في رمضان
فضة المعيلي

المسلسل
«الناموس»

«سما عالية»

فريق العمل
تأليف محمد أنور محمد ،وإخراج جاسم المهنا ،ويتكون
طاقم العمل من :محمد المنصور ،وجاسم النبهان ،وهيفاء
عادل ،وخالد أمين ،وبثينة الرئيسي ،وعبير أحمد ،وحسين
المهدي ،وفيصل العميري ،وعبدالله بهمن ،وحصة النبهان،
ومشاري المجيبل.
تأليف صالح النبهان وشيخة بن عامر ،وإخراج محمد
دحام الشمري ،ومخرج منفد رافع حمدي ،ويتكون طاقم
العمل من جاسم النبهان ،وزهرة الخرجي ،والراحل سليمان
الياسين ،وحمد العماني ،ونور العبد الله ،وشيماء سليمان،
وفوز الشطي ،وغادة الكندري ،وعبدالله التركماني ،ونجاح
الخطيب.

القصة

القناة

تدور أحداث المسلسل الجديد في قالب من الغموض والتشويق ،في فترة السبعينيات من القرن الماضي،
حول طبيعة الحياة في ذلك الزمان ،والمجتمع والمرأة والكثير من المواقف ،إلى جانب أحداث بوليسية
حول جريمة قتل غامضة وتحقيقات مكثفة تتم في إطار حبكة درامية تراجيدية مشوقة.

تلفزيون دبي
وOSN
تلفزيون الكويت

ً
تبدأ األحداث في ستينيات القرن العشرين ،حيث تتناول معاناة المرأة الكويتية خالل عقود ،انطالقا من
ً
خصوصا عندما يقترن الرجل المتفتح بفتاة
الستينيات حتى العصر الجاري ،عبر مجموعة من األحداث،
من بيئة محافظة ومنغلقة ،المرأة نفسها تعيش حياة جديدة عليها تصيبها بتوترات وتحوالت كثيرة.

تلفزيون دبي
aTV

«غريب»

من تأليف عبدالله بالعيس ،وإخراج نعمان حسين ،ويتكون
طاقم العمل من :طارق العلي ،وعبدالرحمن العقل ،وأحمد
الفرج ،وشهاب حاجيه ،وفاطمة الطباخ ،وعبدالله بهمن،
ورانيا شهاب ،وأحمد التمار ،وعبدالله البصيري ،وفيصل
الـسـعــد ،وشــاهـيــن الـشــاهـيــن ،ومـحـمــد ال ــوزي ــر ،وإبــراهـيــم
الشيخلي ،ومحمد باش.

تــدور أحــداثــه خــال خمسينيات وستينيات القرن الماضي ،في قالب كوميدي اجتماعي ،ضمن حلقات
متصلة منفصلة ،حــول شــاب بسيط يحاول حل مشكالت وأزم ــات ،لكنه يقع ضحية لتلك الـمـبــادرات مع
عائلة زوج شقيقته.

«ياما كان وكان»

من تأليف يوسف المانع وفاطمة العامر ،وإخراج عبدالله
العراك .ويتكون طاقم العمل من عبدالناصر درويش ،وأحمد
الـسـلـمــان ،ومـيــس كـمــر ،وأح ـمــد الـمـظـفــر ،وم ــي التميمي،
وضاري عبدالله ،وعبدالله الرميان ،وسلطان الفرج ،ومبارك
المانع ،وسامي مهاوش.

يتطرق المسلسل في حلقات متصلة منفصلة إلى قصص متنوعة من المجتمع.

«حامض حلو»

من تأليف عبدالله زيد ،من إخراج سيف الشيخ ،ويتكون
طــاقــم الـعـمــل مــن نـجــوم ال ــدرام ــا اإلمــارات ـيــة عـبــدالـلــه زيــد،
وجمعة علي ،وأحمد األنصاري ،وعبدالله صالح ،وسلوى
بخيت ،وخالد المعني.

تــدور أحــداث المسلسل التراثي الكوميدي مع بداية السبعينيات من القرن الماضي ،في قرية مطلة على
البحر ،بالتزامن مع الطفرة العمرانية وتنوع األحداث واختالف القصص ضمن إطار متصل يتم من خالل
إبراز بطلي العمل وما يتمتعان به من شخصية متناقضة على الرغم من صداقتهما الوطيدة.

«الروح والرية»

للكاتبة أنفال الدوسري ،والمخرج منير الزعبي ،ويتكون
طاقم العمل من يعقوب عبدالله ،وهبة الدري ،وشيماء علي،
وفاطمة الحوسني ،وعبدالله التركماني ،ومحمد الحملي،
وفهد البناي ،وإيمان الحسيني ،وإبراهيم الشيخلي ،وريم
أرحمهّ ،
وفي الشرقاوي ،وصمود المؤمن ،ومحمد الدوسري.

تــدور أحداثه حول مجموعة من القضايا االجتماعية والعائلية أثناء مرحلة التسعينيات .تأخذ (آمنة)
الشخصية الرئيسية في العمل ،المشاهد إلى العديد من األحداث الفاصلة في حياة أفراد أسرتها منهم من
ً
تحمل المسؤولية مبكرا في سبيل اآلخرين.

«وأنا أحبك بعد»

للكاتبة مريم الهاجري ،والمخرج خالد جمال ،ويتكون
طاقم العمل من بثينة الرئيسي ،وحسين المهدي ،ومحمد
ال ــرم ـض ــان ،وف ـهــد الـعـبــدالـمـحـســن ،وم ـيــس ك ـمــر ،ونــاصــر
كرماني ،ومبارك الشطي ،وعيسى الحساوي

يسلط الضوء على العديد من الموضوعات االجتماعية التي يتم طرحها بأسلوب كوميدي خفيف ،حيث
تدور األحداث بشكل مكثف حول العالقات والصراعات بين األزواج.

سما دبي

«مارغريت»

من تأليف محمد وعلي شمس ،وإخراج باسل الخطيب ،يتكون
طاقم العمل من حياة الفهد ،وحسن البالم ،وسعاد علي ،وهبة
الدري ،ونور الكويتية ،وحمد العماني ،وبشار الشطي ،وريم
أرحمه ،ونور الشيخ ،وخالد الشاعر ،ونواف النجم ،وأبرار
سبت ،وليالي دهراب ،وزينب غازي ،ومنيرة محمد.

تحكي األحداث في إطار درامي تشويقي عن سيدة بريطانية من أصول عربية ،تعيش في أوساط المجتمع
الخليجي ،وتتشابك قصتها مع قصص المحيطين ،وتحدث لها مفارقات كثيرة بسبب بعض السلوكيات
العربية.

قناة إم بي سي
و شاهد VIP

«شليوي ناش»

من تأليف عبدالله السعد ،ومن إخراج عيسى ذياب ،يتكون
طاقم العمل من عبدالله السدحان ،ويعقوب عبدالله ،ولطيفة
المجرن ،وعـبــداإلمــام عبدالله ،ومحمد العجيمي ،ومــرام
البلوشي ،وشهد سليمان ،وفوزي القاضي ،وعبدالمحسن
القفاص ،وحصة النبهان ،وعبدالعزيز النصار ،وغــرور،
ونواف العلي ،ونواف الشمري ،وغدير زايد.

تدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي ،عندما يجمع القدر بين الصديقين (شليويح وناشي)،
ّ
فيتعهدان بالسير بين دروب
بالرغم من فارق العمر بينهما الكبير ،إال أن صداقتهما تتحدى كل الفوارق،
الحياة ليتجاوزا معا أي عراقيل ومصاعب.

«الناجية الوحيدة»

من إخراج هيا عبدالسالم ،وتأليف منى النوفلي ،يتكون
طاقم العمل من هدى حسين ،وجمال الردهان ،ولمياء طارق،
وأحمد بن حسين ،ونوف السلطان ،وأوس الشطي ،وفاطمة
الطباخ ،ومحمد العلوي ،وإيمان العلي ،وشهاب حاجيه.

تنجو امرأة من حريق في منزلها يروح ضحيته جميع أفراد أسرتها ،وكونها الناجية الوحيدة ،تبدأ الشبهات
ّ
وتحول نجاتها إلى أسوأ ما حدث لها.
تحوم حولها

«نبض مؤقت»

من تأليف مريم القالف ،وإخراج سعود بوعبيد ،ويتكون
طــاقــم الـعـمــل مــن هـيــا عـبــدالـســام ،ومـيـثــم ب ــدر ،وهـنــادي
ال ـك ـنــدري ،وش ـهــاب جــوهــر ،وش ــوق ال ـه ــادي ،وعبدالعزيز
النصار ،وروان العلي ،وأحمد السداني.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي يتطرق إلى عدد من القضايا االجتماعية ،إضافة إلى مشاكل الشباب،
واألسر في التربية ،ومشاكل الحرمان من نعمة األمومة.

قناة أبوظبي
تلفزيون الكويت

«عالء الدين»

من تأليف جمال سالم ،وإخــراج بطال سليمان ،ويتكون
فــريــق العمل مــن عبدالناصر دروي ــش ،وأحـمــد الـعــونــان،
وسلطان الفرج ،وعلي التميمي ،وأحمد الجسمي.

تدور أحداثه حول عالء الدين الخمسيني الذي يعيش مع ابنتيه الشابتين قمر وشمس في منطقة «ستي
ووك» بدبي.

تلفزيون أبوظبي

«اختطاف»

«ممنوع التجول»

مــن تــألـيــف إي ـمــان الـسـلـيـمــي ،وإخ ـ ــراج الـبــريـطــانــي مــارك
سليبيرز ،ويتكون طاقم العمل عبداإلله السناني ،وليلى
السلمان ،وإلهام علي.
من تأليف خلف الحربي ،وإخــراج أوس الشرقي ،ومخرج
مـنـفــذ ن ـشــأت الـمـلـحــم .وي ـت ـكــون طــاقــم الـعـمــل م ــن نــاصــر
الـقـصـبــي ،وع ـبــداإللــه الـسـنــانــي ،وحـبـيــب الـحـبـيــب ،وفــايــز
المالكي ،وراشد الشمراني ،وإلهام علي ،وريماس منصور،
وفاطمة الحوسني وغيرهم من النجوم.

تدور أحداثه في إطار من اإلثارة والتشويق.

تلفزيون الكويت
روتانا دراما

قناة سما دبي
سما دبي
OSN
تلفزيون الكويت
aTV

ً
تــدور أح ــداث المسلسل فــي قالب كوميدي جــديــد ،حــول يوميات مــن المجتمع السعودي فــي ظــل انتشار قناة  mbcوأيضا شاهد
نت
فيروس كورونا.

«أمينة حاف»

المسلسل من كتابة علي دوحان ،ومن إخراج سائد بشير
الهواري ،ويتكون طاقم العمل من الهام الفضالة ،وطيف،
وليالي دهراب ،وعبدالله الطليحي ،وشهاب جوهر ،وغرور
صفر ،ورندا حجاج ،وخالد العجيرب ،وطالل باسم ،وشوق
الهادي ،وفي الشرقاوي ،وشهد سلمان ،وشهاب حاجيه.

في إطار درامي اجتماعي ،إضافة إلى الكوميديا الخفيفة ،يتناول العمل فكرة تعدد الزوجات ويتطرق إلى
المشكالت والقضايا التي تهم الرجل والمرأة في المجتمع .ويناقش فكرة الزوجة الرابعة التي تعيش بنفس
المنزل مع الزوجات األخريات ،ويبدأ الصراع بين الزوجات في إطار درامي مختلف.

MBC
تلفزيون الكويت
تلفزيون الراي
سما دبي

«بيت الذل»

من تأليف منى النوفلي ،وإخــراج أحمد الفردان ،ويتكون
طاقم العمل من عبدالرحمن العقل ،وأحالم حسن ،والراحل
مشاري البالم ،وعبدالله الطليحي ،ولولوة المال ،وإيمان
الحسيني ،وعبدالله الطراروة ،وفاطمة الطباخ ،وفهد باسم،
وكفاح الرجيب،

«بوطار»

للكاتب والمنتج بندر السعيد ،ومن إخراج ثامر العسالوي،
ويتكون طاقم العمل من داود حسين وإبراهيم الحربي،
ومحمد العجيمي ،وعبير الجندي ،وعبدالله الخضر ،وهبة
العبسي ،ومحمد الحملي ،ومحمد الصراف ،وهيام الحسن.

«اللي نحبهم»

من تأليف مرعي الحليان ،وإخراج باسم شعبو .ويتكون
طــاقــم ال ـع ـمــل م ــن أح ـمــد ال ـج ـس ـمــي ،وفــاط ـمــة الـحــوسـنــي،
وعــائـشــة عـبــدالــرحـمــن ،وجمعة عـلــي ،ونـشــوى مصطفى،
ومروان عبدالله.

«حين رأت»

مــن تــألـيــف محمد حـســن أح ـمــد ،وإخـ ــراج حسين دشـتــي،
ويتكون طاقم العمل من خالد أمين ،وليلى عبدالله ،وطالل
مارديني ،وأمل محمد ،وعبدالله الزيد ،وعلي الحسيني.

مسلسل «مارغريت»

قناة MBC
وشاهد

«يجيب الله مطر»

«الوصية الغائبة»

مسلسل «مطر صيف»

قناة إم بي سي دراما
وشاهد VIP

ويتكون طاقم العمل من زهــرة عــرفــات ،وأحمد السلمان،
ويعقوب عبدالله ،ومرام البلوشي ،وشهد ياسين ،وميس
كمر ،عبدالله المسلم ،وعبدالله الطراروة ،وهدى حمدان.

«مطر صيف»

مسلسل «الروح والرية»

قناة إم بي سي دراما

في إطار الدراما الممزوجة بالكوميديا ،تدور أحداث المسلسل حول شخصية أب يخرج من السجن ،بعد
قضاء فترة عقوبته ،ويفاجأ بمعاملة أوالده السيئة له.

«بنات مسعود»

مسلسل «سما عالية»

تلفزيون دبي
تلفزيون الكويت

تلفزيون الراي
روتانا دراما

من تأليف يوسف إبراهيم ،وإخراج عمر إبراهيم .ويتكون
طاقم العمل من جمال الردهان ،وسلوى بخيت ،وشيماء
سبت ،وهيفاء العلي ،وإبراهيم سالم ،ومنصور الفيلي،
وخالد العجيرب ،وخالد المظفر.
من تأليف ياسر حمداني ،وإخــراج مناف عبدال .ويتكون
طاقم العمل من سعد الفرج ،وعبدالرحمن العقل ،وميس
كـمــر ،وحـسـيــن الـمـهــدي ،وعـبــدالـلــه بـهـمــن ،وزي ـنــة مـهــدي،
وحصة النبهان ،وكفاح الرجيب ،ومشاري المجيبل.
مــن تأليف مـشــاري حمود العميري ،ومــن إخ ــراج حسين
أبل ،ومخرج منفذ رامي مختار ،ويتكون طاقم العمل من
جاسم النبهان ،وعبدالرحمن العقل ،وزهرة عرفات ،والراحل
مشاري البالم ،وعبداإلمام عبدالله ،وعبير الجندي ،ومحمد
الصيرفي ،وعبدالله الطراروة ،وعبدالله الدبيس ،وعبدالله
الفريح ،وغدير زايد.

مسلسل «الناموس»

يتناول العمل العديد من الصراعات التي تنشأ داخل األسرة الواحدة .والمشاكل التي تواجه أفرادها.

تدور أحداث مسلسل «بوطار» حول فرقتين ،فرقة أبو طار وأسرته ،أما الفرقة األخرى فأبو طار األصلي،
ولدى الفرقتين مدير أعمال يتسبب لهما في العديد من المشاكل الكوميدية.

مسلسل «ممنوع التجول»

مسلسل «شليوي ناش»

قناة OSN

تلفزيون الكويت

مسلسل «الوصية الغائبة»
يحكي قصة سيدة مصرية تتزوج من رجــل أعمال إمــاراتــي ،وتتجه من أجــل إقامة مشاريعها اإلنتاجية
الخاصة ،لكنها تتعرض لالحتيال.

قناة اإلمارات

تدور األحداث حول مسعود وبناته ،وتجسد الفنانة شيماء سبت دور البنت الكبرى من بنات مسعود التي
تتحمل المسؤولية ،األمر الذي يجعلها تتعرض لمشاكل ومواقف كوميدية.

قناة دبي

تدور أحداثه حول «سعد الفرج» الذي تتوفى زوجته ويبتعد عنه أوالده ،ويعيش حالة جحود من أبنائه.
ويتطرق العمل لكثير من الحاالت اإلنسانية

قناة أبوظبي
تلفزيون الكويت

هي قصة ّتراثية ،ومستوحاة من المجتمع الكويتي في الخمسينيات إلــى منتصف السبعينيات ،وهي
واقعية ،تمثلت في أسماء شخصيات كويتية عايشت تلك الفترة.

تلفزيون الكويت

في قالب درامي اجتماعي ،تدور أحداث المسلسل حول التطرف واإلرهاب ،ومحاولة تصحيح المفاهيم غير
الصحيحة عن التعايش في ظل األديان األخرى ،واحترامها.

قناة أبوظبي

مسلسل «الناجية الوحيدة»

مسلسل «أمينة حاف»

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

عبدالعزيز صفر :سنقدم «عزوبي السالمية» برؤية جديدة

«اعتذرت عن عدم التمثيل عدة مرات بسبب األدوار المتكررة»
فضة المعيلي

األلوان
الدرامية
صعبة سواء
تراجيدية
أو كوميدية

السينما
تحتاج إلى
دعم الجهات
الرسمية

ك ـ ـشـ ــف ال ـ ـم ـ ـخ ـ ــرج والـ ـمـ ـمـ ّـث ــل
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ص ـف ــر ،أنـ ــه يـحــضــر
ل ـع ـم ــل ج ـ ــدي ـ ــد ،وه ـ ــو م ـســرح ـيــة
«عزوبي السالمية» ،الفتا إلى أنها
إع ــادة لمسرحية الـفـنــان الــراحــل
عـبــدالـحـسـيــن ع ـب ــدال ــرض ــا .وق ــال
بهذا الصدد« :أحببنا أن نعيدها
بشكل مختلف ،وبــرؤيــة جديدة،
ً
تكريما للفنان الراحل عبدالحسين
عبدالرضا ،وفي اإلعادة لم نعتمد
إط ــاق ــا عـلــى ال ـف ـيــديــو ،لـكــن على
ال ـن ــص األصـ ـل ــي ،ال ـ ــذي يتضمن
أصـ ـ ــل الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات والـ ـمـ ـك ــان
والقصة ،وحتى نثبت أن المسرح
الكويتي ال يختلف عــن المسرح
ال ـع ــال ـم ــي ف ــي ك ـف ــاء ت ــه وق ــدرت ــه،
حـيــث يمكننا إعـ ــادة الـنـصــوص
القديمة بفكرة وديكورات مختلفة،
وبـ ـ ـ ــرؤيـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،وان ـ ـطـ ــاقـ ــة
كوميدية مختلفة .نستطيع إعادة
المسرحيات القديمة ،لما فيها من
ثراء ،كما تطرح مواضيع وقضايا
مهمة».
وأشـ ــار إل ــى أن ــه س ـي ـشــارك في
الـمـســرحـيــة الـفـنــان خــالــد مظفر،
وف ـ ــؤاد ع ـل ــي ،وه ـي ــا ع ـبــدال ـســام،
وأمير مطر ،وأحمد مظفر ،ومهدي

دشتي ،ومجموعة من الممثلين
الشباب.

المسرح هو الحياة
وي ـ ـقـ ــدم ص ـف ــر دورة ب ـع ـنــوان
«ال ـم ـس ــرح ه ــو الـ ـحـ ـي ــاة» ،تعتمد
مـحــاورهــا على عــدة نـقــاط مهمة
في المجال المسرحي ،هي :الترقب،
التقاط الزمن ،الفعل المؤقت ،الفن
العابر ،الصمت ،االرتجال ،الخيال
والتألق ،وأيضا أنواع المشاهد.
وأوضــح أن الــدورة ترتكز على
ســؤال مهم يبين أهمية المسرح،
والـفــائــدة مــن الــذهــاب إلـيــه .ولفت
إلى أنه يحاول في كل دورة يقدمها
أن تكون مختلفة ،حيث يركز على
األمور التي تهم الفنان والمحترف
والـ ـه ــاوي .وذكـ ــر صـفــر أن هـنــاك
قضايا وصعوبات عديدة تخص
الـ ـمـ ـس ــرح ،ل ـك ــن ف ــي ال ـم ـنــاق ـشــات
والمقابالت دائما مقتصرة فقط
ع ـل ــى م ــوض ــوع ـي ــن ،هـ ـم ــا :غ ـيــاب
المسرح السياسي ودور الرقابة،
ً
ً
فـ ـض ــا عـ ــن أن هـ ـن ــاك جـ ـي ــا مــن
الـفـنــانـيــن ال ـج ــدد ب ـ ــدأوا يـنـســون
المهمة األساسية للمسرح.

ولفت إلى أنه في الدورات التي
يقدمها دائما يجيب عن التكوين
الالواعي في المسرح ،وأهميته من
الناحية النفسية وبنائه الثقافي،
فالمسرح ليس فقط للتسلية ،فهو
يـقــدم رســالــة ،لــذلــك «أق ــدم دورات
عميقة جــدا فــي ال ـطــرح ،وأستند
ف ـي ـه ــا إلـ ـ ــى دراس ـ ـ ـ ـ ــات وم ـف ــاه ـي ــم
مسرحية جديدة».

ف ــإذا أردن ــا التعمق فــي شخصية
الممثل ،فإنه يتوجب أن نركز على
نقاط مهمة ،وهي حركات جسده،
م ــن خ ــال ردود األفـ ـع ــال ف ــي كل
مشهد ،وطبقات صوته التي ّ
تعبر
عن فرحه وحزنه وتوتره وغضبه».
وذكــر أن النجاح الــدرامــي يعتمد
فــي األول واألخ ـي ــر عـلــى الكتابة
والحبكة بشكل صحيح.

األلوان الدرامية

التمثيل واإلخراج

ويـ ـ ــرى ص ـف ــر أن كـ ــل األلـ ـ ــوان
ال ــدرامـ ـي ــة ص ـع ـب ــة ،سـ ـ ــواء كــانــت
تراجيديا أو اجتماعية أو درامــا
الشخصيات ،حتى في الكوميديا.
وع ـ ـ ـ ـ ــن أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
ومكامنها ومدلوالتها ،قال« :تكمن
ص ـع ــوب ــة األل ـ ـ ـ ــوان ال ــدرامـ ـي ــة فــي
االنغماس بتجسيد الشخصيات،
حـيــث تعتمد كــل شخصية على
المغزى والمعنى ،والتجارب التي
تخوضها في كل دور .أمــا النظر
َ
مــن زاوي ــت ــي اإلخ ـ ــراج والتمثيل،
فيكون سطحيا في بعض األحيان،
وال يـعـطــي ال ـم ـشــاهــد أو الـنــاقــد
المكامن الخفية وراء كل شخصية.

َّ
وعما أيهما أحب إليه؛ اإلخراج
أم التمثيل؟ أجاب صفر« :في بداية
حـيــاتــي أحـبـبــت أن أك ــون ممثال،
وح ـت ــى اآلن لـ ـ ـ َّ
ـدي هـ ــذه ال ــرغ ـب ــة،
وف ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة اب ـت ـعــدت
ع ــن ال ـم ـجــال ،واعـ ـت ــذرت ع ــن عــدم
التمثيل أكثر من مرة ،بسبب أدوار
الشخصيات الـمـتـكــررة ،حيث لم
يتم ترشيحي لتجسيد شخصيات
ذات أطـبــاع هــادئــة ،ورومانسية.
أطـمــح أن أجـ ّـســد أدوارا مختلفة،
كما أقوم بإعطاء دورات تدريبية
في المسرح والتمثيل ،فأنا أملك
ال ــدراي ــة وال ـخ ـب ــرة ال ـكــاف ـيــة الـتــي
تؤهلني لتجسيد أي دور تمثيلي».

عبد العزيز صفر
وتابع« :لقد وجدت نفسي الحقا
فــي اإلخ ــراج بـصــورة كبيرة ،لكن
أن ــا أح ــب التمثيل بالمسلسالت
واألف ــام .أمــا في المسرح ،فأحب
أن أك ــون مخرجا ،فهو يشغلني.
أمــا التمثيل ،فأريد أن أكــون أمام
ال ـك ــام ـي ــرا ،وأجـ ـ ّـسـ ــد شـخـصـيــات
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ولـ ـيـ ـس ــت ذات ن ـمــط
واح ـ ــد ف ـق ــط ،فــال ـف ـنــان بطبيعته
ي ـحــب ال ـت ـجــديــد وال ـت ـج ــري ــب في
الشخصيات المتنوعة واألدوار
المختلفة».

السينما
وذك ــر صـفــر أن الـسـيـنـمــا مثل
أي ع ـمــل أو ح ــرف ــة ،ت ـح ـتــاج إلــى

الدعم ،بشتى أنواعه ،من الجهات
الــرسـمـيــة ،ومتخصصين ،وق ــال:
«إل ــى اآلن نحن نــرى تـجــارب ،وال
نستطيع أن نحكم على شبابنا،
رغم الجهود الكبيرة التي يقومون
بها .أنا أرى أن الموضوع يحتاج
إلى تخصص أكبر ،ودراسة دقيقة
ُ
تبنى على معطيات ومخرجات
مدروسة».
وطرح صفر سؤاال مفاده« :ماذا
ن ـح ـتــاج ن ـحــن م ــن هـ ــذه الـشــاشــة
الـكـبـيــرة أن تـقــدم ل ـنــا؟» ،ليجيب:
َّ
«يتعين علينا أن نفهم أوال ،هل
سنقدم كوميديا دون أي طرح أو
معنى ،أو أفالم مطاردات ال تعتمد
ع ـل ــى حـ ــس ج ــدي ــد فـ ــي األكـ ـش ــن،
وأيضا نركز على التأليف».

 3منصات تتنافس على الدراما الرمضانية مهرجان البحرين السينمائي يعلن
●
جوائزه عبر «يوتيوب»
القاهرة  -هيثم عسران

ت ـت ـن ــاف ــس  3م ـن ـص ــات درامـ ـي ــة
إل ـك ـتــرون ـيــة ب ـش ـكــل رئ ـي ـســي على
ع ـ ـ ــرض الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات الـ ــدرام ـ ـيـ ــة
ب ــرمـ ـض ــان ،ف ــي وقـ ــت تـ ـح ــاول كــل
مـ ـنـ ـص ــة تـ ـق ــدي ــم م ـ ـيـ ــزة م ـخ ـت ـل ـفــة
لجمهورها ،من أجل جذب شريحة
أكبر من المشاهدين.
ُ
وت ـ ـ ـعـ ـ ــد مـ ـنـ ـص ــة ش ـ ــاه ـ ــد أكـ ـث ــر
المنصات من حيث األعمال التي
سـتـقــوم بـعــرضـهــا ،بـعــدمــا أعلنت
ع ـ ـ ـ ــرض  20مـ ـسـ ـلـ ـس ــا مـ ـص ــر ي ــا
وعربيا على األقل ،ومنها مسلسل
«االخ ـت ـي ــار  »2ل ـكــريــم عـبــدالـعــزيــز
وأحمد مكي ،و«عالم موازي» لدنيا
سمير غانم.
وقــدمــت منصة شاهد عروضا
مـخـتـلـفــة ل ـل ـت ــروي ــج ل ــأع ـم ــال مــن
خاللها عبر طرح حلقة المسلسل

ملصق مسلسل «االختيار »2
على منصة شاهد  VIPقبل موعد
اإلذاعة على شاشة التلفزيون بـ24
ساعة ،في وقت لن تتمكن المنصة

م ــن إت ــاح ــة جـمـيــع األعـ ـم ــال بـهــذه
الطريقة ،ألسباب مرتبطة بحقوق
العرض مع القنوات واتفاقيات مع
الشركات المنتجة.
وتقتصر منافسة منصة واتش
ات على مصر بشكل رئيس ،بعدما
أصبحت الوجهة الرئيسة لعرض
األع ـ ـمـ ــال ال ـم ـص ــري ــة ب ـش ـكــل شـبــه
كامل وحـصــري ،مع إتاحة بعض
المقاطع من الحلقات عبر حسابات
الـ ـ ـس ـ ــوشـ ـ ـي ـ ــال م ـ ـيـ ــديـ ــا الـ ـخ ــاص ــة
بالقنوات والخاصة بالمنصة.
وت ـن ــاف ــس مـنـصــة ف ـيــو بـعــرض
ث ــاث ــة م ـس ـل ـســات م ـص ــري ــة ،هــي:
«بنت السلطان» ،و«المداح» ،إضافة
إلى مسلسل «والد ناس».

أع ـلــن م ـهــرجــان ال ـب ـحــريــن الـسـيـنـمــائــي
جــوائــز دورت ــه األولـ ــى ،الـتــي أقيمت تحت
شـ ـع ــار «س ـي ـن ـم ــا ألج ـ ـلـ ــك» ،وح ـم ـل ــت اس ــم
الــروائــي والسيناريست والمنتج الراحل
فريد رمضان.
وحصل فيلم «أغنية البجعة» ،للمخرج
يــزيــد الـ ـق ــادري م ــن ال ـم ـغــرب ،عـلــى جــائــزة
أفضل فيلم روائي قصير ،فيما منحت لجنة
تحكيم المسابقة جائزتها للفيلم الجزائري
«كاين وال مكانش» ،إخراج عبدالله قادة.
ك ـمــا مـنـحــت لـجـنــة الـتـحـكـيــم ش ـهــادات
تـقــديــر لفيلم «مـهـنــدس غـنــم» مــن سلطنة
ع ـمــان ،وفـيـلــم «ع ــودة الـ ــروح» مــن ال ـعــراق،
وفيلم «السابعة والربع مساء» من سورية.
تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الممثلة
المصرية ليلى عـلــوي ،وعضوية الممثل

والـمـخــرج الـسـعــودي إبــراهـيــم الـحـســاوي
والناقد البحريني أمين صالح.
وف ــي مـســابـقــة األف ـ ــام الــوثــائ ـق ـيــة ،فــاز
بالجائزة فيلم «القرى السبع» ،إخراج فرح
أبوخروب من لبنان .ومنحت لجنة التحكيم
شـهــادات تقدير لفيلم «رضــا» من سورية،
وفيلم «لم تكن وحيدة» من العراق ،وفيلم
«الشيخ والجبل» من المغرب.
وفـ ـ ــي م ـس ــاب ـق ــة أفـ ـ ــام الـ ـتـ ـح ــري ــك ،ف ــاز
بالجائزة الفيلم األردني «أزرار» إخراج أحمد
جابر ،فيما منحت لجنة التحكيم شهادتي
تقدير للفيلمين المصريين «يا خبر» إخراج
عبدالحكيم طـلـعــت ،و«ال أرى ال أسـمــع ال
أتكلم» إخراج مصطفى جاد.
وف ــي مسابقة أف ــام ال ـم ــرأة ،الـتــي يقدم
جائزتها مركز تفوق االستشاري للتنمية،

ذهبت الجائزة للفيلم المصري «توك توك»
إخراج محمد خضير .وحصل فيلم «رسالة
لوالدي» ،للمخرج المصري لؤي جالل ،على
شهادة تقدير.
تم إعالن الجوائز عبر بث مباشر على
قـنــاة الـمـهــرجــان على «يــوت ـيــوب» ،مــراعــاة
لإلجراءات االحترازية ،لكبح تفشي فيروس
كورونا.
وك ــان الـمـهــرجــان ،ال ــذي تــأجــل أكـثــر من
م ــرة ،بسبب الـحــالــة الــوبــائـيــة ،تلقى 450
فيلما من  18دولــة عربية اختار منها 92
فيلما للتنافس على جوائزه.
(رويترز)

خبريات
الفنانين
نانسي عجرم أكثر ً
العرب متابعة واستماعا

أعلنتمجلة فورب 
س
العالمية ،أننانسي عجرم
هي الفنانة اللبنانية األكثر
متابعة على جميع مواقع
ً
التواصل واستماعا على
التطبيقات الموسيقية،
متفوقة على كل زمالئها في
المهنة ،ضمن الدراسة التي
تكشف عنها كل فترة.
وتتناول فوربس «قائمة
المشاهير :نجوم الموسيقى
ً
العرب  50 ،»2021مطربا
وفرقة موسيقية ،يعدون
ً
ً
األكثر استماعا ونشاطا
في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا على منصات
البث ووسائل التواصل
االجتماعي.

أندريا بوتشيلي يغني في
السعودية للمرة الثانية

يعود التينور اإليطالي
العالمي أندريا بوتشيلي إلى
السعودية ،للغناء في موقع
الحجر األثري بمحافظة
العال .وكان وزير الثقافة
السعودي ،األميربدر بن
عبدالله ،أعلن الخبر عبر
حسابه بموقع التواصل
االجتماعي ،وأرفقه بصور
لبوتشيلي ،وكتب« :العال
ترحب ببوتشيلي مرة ثانية
هذه السنة» ،ليعلق بوتشيلي
على منشوره بالقول:
«يسعدني أن أكون قادرا على
ْ
البكر ،وهي
العودة إلى الجنة ِ
العال بالسعودية .من دواعي
سروري أن أغني في مكان
رائع لواحد من أكثر المواقع
األثرية استثنائية في العالم».

ةديرجلا

•
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رؤى عالمية
استراتيجية أوروبا تجاه الصين هشة بامتياز
آدم توز  -إنترناشيونال
بوليتيك

ُ
عتبر الرأي العام قوة مؤثرة
ي
ً
جدا في الصين وأوروبا ،وإذا
هاجمت بكين شرائح واسعة
من الرأي العام األوروبي ،فال
مفر من أن ُت ّ
ّ
مهد االضطرابات
والتناقضات الكامنة في
استراتيجية االنفراج
المتشعبة لنشوء تحالف
عدائي ،ويثبت نجاح الصين ًفي
تأجيج السخط العام ،تزامنا مع
زيادة االنقسامات في أوروبا،
مدى هشاشة التوازن في
أوروبا.

االستراتيجية
األميركية متماسكة
وانعكاس لرؤية
كالسيكية
الستراتيجية
كبرى تليق بمكانة
الواليات المتحدة

وسط ذهول
ّ
من المعلقين
األميركيين اعتبر
االتحاد األوروبي
الصين شريكة
ومنافسة
محتملة
ِ
بارزة ووضعها في
مصاف الخصوم
المنهجيين

لجأت الــواليــات المتحدة إلى
استراتيجيتها التقليدية الكبرى
للتعامل مع بكين بهدف الحفاظ
على ّ
تفوقها ،وفي المقابلّ ،
يطبق
ً
االت ـحــاد األوروبـ ــي نهجا ّمتعدد
ً
المسارات وأقل تماسكا ،لكنه أكثر
ً
ّ
تناسبا مــع الــوضــع الـقــائــم ،لكن
تحركات الصين األخيرة قد تدفع
األوروب ـي ـيــن إل ــى االصـطـفــاف مع
الواليات المتحدة بالكامل ،وهي
خطوة مؤثرة وخطيرة في آن.
ولتحليل الظروف المستجدة،
يكفي أن نفكر بوضع العالم في
ديسمبر  ،2020إذ خرجت الصين
بـ ـك ــل قـ ـ ـ ـ ّـوة مـ ــن ص ــدم ــة فـ ـي ــروس
كورونا ،في حين غرقت الواليات
المتحدة بفوضى غير مسبوقة
غداة االنتخابات الرئاسية ،وكانت
إدارة تــرامــب قــد سمحت بخروج
ً
الوباء عن السيطرة محليا.
أم ــا االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،فكان
يـعـمــل عـلــى ط ــرح «ح ــزم ــة الجيل
الـمـقـبــل» إلط ــاق م ـســار التعافي
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وفـ ــي آخـ ــر خ ـطــوة
اتخذتها زعيمة أوروبا الحقيقية
أنجيال ميركلّ ،أيدت المستشارة
األلـمــانـيــة االت ـف ــاق الـشــامــل حــول
االستثمار بين االتحاد األوروبي
والـصـيــن ،بــدعـ ٍـم مــن حلفائها في
المفوضية األوروبية.

حرب اقتصادية في األفق
أصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــح هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك م ـ ـف ـ ـهـ ــومـ ــان
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــان م ـخ ـت ـل ـفــان عـلــى
ال ـم ـحــك ف ــي طــري ـقــة ال ـت ـعــامــل مع
ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،ف ـم ـن ــذ عـ ـه ــد ال ــرئ ـي ــس
األمـيــركــي األسـبــق ب ــاراك أوبــامــا،
تـقـضــي نــزعــة م ـت ــزاي ــدة بالجمع
بـيــن م ـجــاالت سـيــاسـيــة مختلفة
(ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة ،واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات،
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ،والـ ـسـ ـي ــاس ــة
األمنية ،والحقوق) ووضعها في
خانة المنافسة الجيوسياسية،
وقد ترسخت هذه النزعة بدرجة
إضافية خالل عهد دونالد ترامب.
وق ــد ط ـغــى م ـف ـهــوم الـمـنــافـســة
بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوى ال ـ ـع ـ ـظ ـ ـمـ ــى ع ـل ــى
النقاشات األميركية بكل وضوح
ف ـ ــي الـ ـمـ ـس ــاح ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـسـ ّـم ـي ـهــا
األميركيون منذ عام  2017منطقة
َ
المحيطين الهندي والهادئ.
ً
واعـتـبــارا مــن ربيع عــام ،2020
اتـ ـخ ــذت هـ ــذه ال ـم ـنــاف ـســة مـنـحـ ًـى
ً
دراماتيكيا ،وأصبحت أقــرب إلى
نسخة أيــديــولــوجـيــة مــن الـحــرب
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاردة ،حـ ـت ــى أن ال ـع ـق ــوب ــات
التكنولوجية األميركية قد تكون
مرادفة إلعالن حرب اقتصادية.
وتبدي إدارة بايدن استعدادها
لـلـتـعــاون مــع الـصـيــن فــي مسائل
م ـثــل ال ـت ـغـ ّـيــر ال ـم ـنــاخــي ،ل ـكــن إذا
اس ـت ـمــرت ال ـضــوابــط الـمـفــروضــة
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـصـ ــديـ ــر مـ ـ ـع ـ ــدات ص ـنــع
الرقائق والعقوبات ضد شركات
مـثــل «ه ـ ــواوي» و»س ـم ـيــك» و»دي

تعافي الصين من صدمة «كورونا»
ج ــي آي» ،س ـي ــوح ــي ال ــوض ــع أن
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة تـسـعــى إلــى
ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـص ـن ــاع ــي
الصيني ،حتى أنـهــا تـقــوم بذلك
ً
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن اع ـ ـت ـ ـبـ ــارات األمـ ــن
ّ
القومي ،وهذا الوضع يعيق تقدم
الصين ويتعارض مع طموحاتها
عالم
باكتساب مكانة مهمة فــي
ٍ
يتأثر بتاريخ الصين ومكانتها
ً
ً
االقتصادية راهنا ومستقبال.
تتسم االستراتيجية األميركية
بتماسكها القوي ،فهي عبارة عن
رؤيـ ــة كــاسـيـكـيــة السـتــراتـيـجـيــة
كـ ـب ــرى ت ـل ـيــق ب ـم ـكــانــة ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ك ـق ــوة ع ـظ ـمــى ،لكنها
ً
تـشـمــل ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه جــانـبــا
ً
شائكا ،فقد بدأ المجمع الصناعي
العسكري األميركي يشبه نظيره
في الصين .هــذه الظاهرة ليست
جــديــدة ،فقد كــان الرئيس دوايــت
ً
أيــزنـهــاور قلقا مــن هــذه المسألة
خالل الخمسينياتّ غداة الحملة
المكارثية ،وقــد ح ــذر حينها من
ن ـشــوء مـجـمــع صـنــاعــي عسكري
ودولة حامية.

مقاربة أوروبية متعددة المسارات
فـ ــي ظـ ــل اح ـ ـت ـ ــدام ال ـم ــواج ـه ــة
مـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن
الـ ــواحـ ــد وال ـع ـش ــري ــن ،ت ـت ـعــارض
ع ـ ــودة ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة إل ــى
استراتيجيتها الكبرى الكالسيكية
ح ـت ــى اآلن مـ ــع جـ ـه ــود االتـ ـح ــاد
األوروبي لصياغة سياسة ّ
معينة
ً
تـ ـج ــاه الـ ـصـ ـي ــن ،واس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إل ــى
الــوثـيـقــة الـسـيــاسـيــة التأسيسية
ع ــام  ،2019تــرتـكــز تـلــك المقاربة
على رفض منطق التوليف والربط
األميركي ،لكن االتحاد األوروبــي
ق ــرر ،وس ــط ذه ــول ع ــدد كبير من
ّ
الـمـعــلـقـيــن األم ـيــرك ـي ـيــن ،اعـتـبــار

دوايت آيزنهاور

ومنافسة
الصين شريكة محتملة
ِ
صــاف
ـ
م
ـي
بـ ـ ـ ـ ــارزة ،ووضـ ـعـ ـه ــا فـ ـ
ّ
ال ـخ ـصــوم الـمـنـهـجـيـيــن ،لـكــنــه لم
يسمح ألي جانب من هذه العالقة
بالتأثير على الجوانب األخرى.
تـ ـتـ ـم ــاش ــى م ـ ـس ـ ــودة االت ـ ـفـ ــاق
االستثماري المبرم في ديسمبر
 2020مع هذا الموقف على أكمل
وجه ،وتفتح المجال أمام حصول
تعاون مستقبلي وتعزيز المنافسة
التجارية العادية من دون فرض
شــروط مفرطة ،باستثناء التزام
ال ـصـيــن بــواجـبــاتـهــا كـعـضــو في
منظمة العمل الدولية ،إنه ّ
مجرد
ت ـل ـم ـي ــح لـ ـلـ ـمـ ـخ ــاوف ال ـمــرت ـب ـطــة
ً
بالسخرة إذا.
ـط مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاد غ ـيــر
وب ـ ـض ـ ـغـ ـ ٍ
المقتنعين بذلك االتـفــاق ،أصـ ّـرت
ب ــرل ـي ــن وب ـ ــاري ـ ــس ع ـل ــى أن دع ــم
االتفاق االستثماري ال يمنع اتخاذ
مــوقــف صـ ــارم ف ــي مـلـفــات أخ ــرى
يعتبرها األوروبيون شائكة ،منها
النظام القمعي فــي «شينغيانغ»
أو قمع الحريات في هونغ كونغ.
ً
ّ
وي ـش ــك ــل هـ ــذا ال ـم ــوق ــف جـ ــزءا
من المقاربة األوروبية المتعددة
الـ ـمـ ـس ــارات ،وب ـع ـب ــارة أخ ـ ــرى ،ال

يمنع التعاون في أحد المجاالت
االعـ ـ ـت ـ ــراف ب ـ ــوج ـ ــود اخـ ـت ــاف ــات
واضحة بين الطرفين أو التصادم
ف ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت أخـ ـ ـ ـ ــرى ،حـ ـت ــى أن
ّ
التمسك بمواقف متنوعة قد يكون
ً
ضروريا لضمان شرعية العالقات
الثنائية ككل.
وقــد شهدت األسابيع القليلة
ً ُ
ال ـم ــاض ـي ــة أح ـ ــداث ـ ــا ت ـج ـ ّـس ــد ه ــذا
المنطق عـلــى أرض ال ــواق ــع ،لكن
هل تستطيع الصين ّ
تحمل هذه
التعقيدات؟
ُيـ ـفـ ـت ــرض أال ي ـت ــوق ــع ال ـن ـظــام
ال ـص ـي ـنــي م ــن الـ ـغ ــرب ال ـتــرح ـيــب
بمرتكبي جرائم ضد اإلنسانية.
ويجب أال يتوقع حصول أي تعامل
بين منظماته األمنية والغرب ،قد
ال تحبذ بكين هــذا الــوضــع ،لكن
مــن األفـضــل أن تعتبر العقوبات
المقترحة حتى اآلن ّ
مجرد مبادرة
رمزية ومحدودة ،فهي ال تستهدف
كبار الـقــادة الصينيين ،مع أنهم
الـمـســؤولــون عــن االرت ـكــابــات في
«شينغيانغ».
أما إذا ّردت بكين عبر استهداف
ال ـنــواب األوروب ـي ـيــن والمنظمات
الـبـحـثـيــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،فـيـجــب أن
ّ
تتحمل مسؤولية ّ
توسع الصراع.
ُ
ويفترض أال تفاجأ حينها بتعليق
ّ
االتـ ـ ـف ـ ــاق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري وتـ ـق ــرب
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي مــن الــواليــات
المتحدة نتيجة احتدام الصراع.
بكين هي التي تسعى إلى فرض
ـروف ي ـ ـح ـ ــاول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــون
ظـــــ ٍ
الـمـ ّـدافـعــون عــن سياسة االنـفــراج
تجنبها.

إلى أين تتجه المرحلة المقبلة؟
ف ـ ــي الـ ـ ــوق ـ ــت الـ ـ ـ ــرا ّهـ ـ ـ ــن ،ي ــأخ ــذ
ـوض
الـمـعـسـكــر ال ـ ــذي ي ـفــضــل خـ َ
الـمــواجـهــة ال ـم ـبــادرة عـلــى طــرفــي

ً
الـمـحـيــط األط ـل ـس ــي ،ونـ ـظ ــرا إلــى
تـكـتـيـكــات الـصـيــن الـمـبـنـيــة على
الـ ـمـ ـض ــايـ ـق ــات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ،مــن
ال ـم ـن ـط ـقــي أن ت ـت ـمــاشــى م ـقــاربــة
أوروبا مع ّ
توجه الواليات المتحدة
وشــركــائ ـهــا اآلخ ــري ــن ،وي ـجــب أن
تتلقى بكين رســالــة واضـحــة :إذا
أرادت التعامل مع أوروباُ ،يفترض
أن ت ـع ـتــرف بــال ـن ـظــام الـسـيــاســي
األوروبـ ــي وتـحـتــرم طريقة عمله
والحدود التي يفرضها والفرص
الـتــي يـقـ ّـدمـهــا ب ـنـ ً
ـاء عـلــى الـتــزامــه
ال ـج ـ ّـدي بـ ُـحـكــم ال ـقــانــون وحماية
ح ـقــوق الـمـلـكـيــة وم ـســائــل مهمة
أخرى.
ق ــد يــؤثــر ال ـخ ـطــاب الـهـجــومــي
المرتبط بـ «قرن اإلهانة» على الرأي
ً
الـعــام الصيني طـبـعــا ،لكنه غير
نافع في أوروبا ،ويجب أن تعترف
الصين بهذا الواقع المزعج .وعلى
عـ ـك ــس وض ـ ـ ــع األوروب ـ ـي ـ ـي ـ ــن مــع
إفريقيا ،فمن المعروف أن أوروبا ال
الصين ،قد ال
تشعر بالذنب تجاه ً ّ
يكون هذا الوضع عادال ،لكنه جزء
من الواقعية السياسية.
فــي المقابل ،يجب أن تعترف
ً
أوروبا أيضا بحدود قدرتها على
المساومة ،وال شك في أن الدفاع
عن قيم أوروبا ضروري وغير قابل
ّ
للتفاوض ،لكن أي ادعــاء أوروبي
بـ «تغيير» وجهة التطور الصيني
بطريقة جذرية هو موقف سخيف
ً
بكل بساطة .قد تقرر بكين مثال
أن «تصلح» عملية إنـتــاج القطن
فـ ــي «ش ـي ـن ـغ ـي ــان ــغ» وق ـ ــد تـخـفــف
نـطــاق الـنـظــام القمعي فــي هونغ
ّ
لكن هذه الخطوات لن ّ
تغير
كونغ،
موقفها االستراتيجي األساسي
في هذين الملفين.
س ـ ـيـ ـ ّ
ـرحـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـع ـ ــام فــي
أوروبـ ــا بــإطــاق جـهــود جماعية
بـيــن الـ ــدول األوروب ـي ــة للتصالح

ً
أزمات بايدن الخارجية تتضاعف سريعا
●

مع اإلرث التاريخي لإلمبريالية
األوروبية في الصين ،وقد تسهم
ه ــذه ال ـخ ـطــوة ف ــي تــوع ـيــة ال ــرأي
العام وتليين مواقف المتشددين
َ
المعسكرين ،لكن يخطئ من
فــي
ي ـت ــوق ــع أن ي ـت ـق ــرب ال ـ ـ ــرأي ال ـع ــام
ً
األوروبي يوما من النظام الصيني
الذي ال يشبهه في شيء ،وال يمكن
إغفال حجم الشكوك وانعدام الثقة
شــاعــر ال ـب ـغــض ال ـكــام ـنــة بين
وم ـ َ
ين.
الطرف
ً
نتيجة لذلك ،ستحاول الشركات
ـي تـ ـق ــرر ك ـس ــب ال ـم ـن ــاف ــع فــي
الـ ـت ـ َ
ً
السوقين معا التعامل مع درجات
متفاوتة مــن الشكوك والمعايير
ً
األخ ــاقـ ـي ــة ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع م ــراع ــاة
حاجات المستهلكين الصينيين
بضغط
واحتمال تضرر سمعتها
ٍ
م ـ ــن ال ـم ـن ـظ ـم ــات الـ ـغ ــربـ ـي ــة غـيــر
الحكومية .وإذا كانت هذه المقاربة
تعني تراجع كميات المالبس التي
ُ
تباع في الغرب وتكون أقــل كلفة
ومصنوعة من قطن «شينغيانغ»،
سيكون الثمن الذي تدفعه الصين
ً
ً
صغيرا نسبيا.
لـ ـ ـك ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـغ ـ ــى ه ـ ــذه
الصراعات على األجندة األوروبية
كـلـهــا؟ يثبت االق ـت ــراح األوروبـ ــي
ب ــدع ــم االتـ ـف ــاق االس ـت ـث ـم ــاري في
ديسمبر الماضي أن تلك الخالفات
لن تؤثر على المسار المعمول به.
لكن تجازف ردود األفعال المفرطة
م ـ ــن ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ب ــدم ــج
مختلف المسائل ومنع أي ّ
تقدم
في الملفات األخرى ،حتى أن هذا
النهج قد يؤدي إلى دعم الموقف
األمـيــركــي بــالـكــامــل .سيكون هذا
ً
ّ
التوجه خطيرا.

درس مهم
هذه االستراتيجية المتشعبة

فريد كابالن -ساليت

ً
ك ـ ــان م ـف ــاج ـئ ــا أن يـ ـط ــرح ال ــرئـ ـي ــس جــو
ّ
بايدن نفسه كأفضل شخص مخول لتسلم
الرئاسة األميركية في هذه المرحلة ،خالل
أول مؤتمر صحافي يعقده يــوم الخميس
الماضي ،فاعتبر نفسه صاحب مبادئ ،رغم
ً
ً
نزعته البراغماتية ،ومـســؤوال هــادئــا رغم
حماسته ،كما أنه يتنبه إلى المشهد العام
وأدق التفاصيل ويتبنى مقاربة إنسانية
فــي تعامله مــع المشاكل! يظن البعض أن
هذه الصفات تنطبق على أدائه في الملفات
ً
الداخلية ،لكنها تتماشى أيضا مع مواقفه
حول السياسة الخارجية.
لـكــن قــد تـكــون ه ــذه الـمــواصـفــات مـجـ ّـرد
ً
أمنيات ،بعد مــرور  65يوما فقط على بدء
عهد بايدن .يواجه الرئيس الجديد تحديات
كبرى في جميع قارات العالم ،وربما «عادت»
الــواليــات المتحدة إلــى الساحة العالمية،
كما قال ،لكن لم يسبق أن كانت مصالحها
وق َيمها ُمهددة لهذه الدرجة.
ِ
تحتل الصين وإيــران وكوريا الشمالية
وأفغانستان أهمية كبرى في أجندة األمن
بايدن .في الملفات
القومي ،التي يطرحها ّ
الثالثة األولــى ،يصعب توقع الوجهة التي
سيتخذها الرئيس .قد تكون خطته واضحة
في الملف الرابع ،لكن تطرح طريقة تطبيقها
إشكالية بارزة .سبق أن بدأت «المراجعات
ال ـس ـيــاس ـيــة» ل ـه ــذه ال ـم ـل ـ ّفــات األربـ ـع ــة بين
الوكاالت المعنية ،لكن تعثر فريق بايدن منذ
ً
البداية في تعامله مع أكثر المسائل إلحاحا،
وقد تصل هذه األزمات المحتملة إلى نقاط
ّ
تحول محورية خالل أسابيع.
ً
ال تــزال إي ــران المسألة األكـثــر إربــاكــا ،إذ
انسحب الرئيس دونالد ترامب من االتفاق
ال ـ ـنـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي ،م ــع أن طـ ـه ــران كــانــت
ملتزمة بشروطه ،ثم أعاد فرض العقوبات
ً
عـلـيـهــا ب ـعــد رف ـع ـهــا ســاب ـقــا م ـقــابــل تفكيك
بــرنــامــج إي ــران ال ـن ــووي .وبـعــد م ــرور سنة

أنتوني بلينكن
عـلــى م ـح ــاوالت الـتـحــايــل عـلــى الـعـقــوبــات،
عـبــر الـتـعــامــل م ــع األوروبـ ـيـ ـي ــن ،اسـتــأنـفــت
ً
إي ــران تخصيب ال ـيــوران ـيــوم اس ـت ـنــادا إلــى
االتـ ـ ـف ـ ــاق ،ف ـه ــو ي ــذك ــر أن
ال ـم ـق ـط ــع  36م ــن َ
ان ـت ـهــاك أح ــد ال ـطــرف ـيــن الل ـتــزامــاتــه يعطي
الحق للطرف اآلخــر بالقيام بالمثل .خالل
الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة فــي ع ــام  ،2020تعهد
بايدن بالعودة إلى ذلك االتفاق .لكنه أعلن
َ
فور تسلمه الرئاسة أن اإليرانيين ُملزمون
بــأخــذ الـخـطــوة األولـ ــى ،عـبــر التخلص من
اليورانيوم ُ
الم ّ
خصب ،قبل رفع العقوبات،
ً
رفض اإليرانيون هذا العرض طبعا ،وبما
أن إيـ ـ ــران ل ــم ت ـكــن ال ـج ـهــة ال ـت ــي انـسـحـبــت
مــن االت ـفــاق ،فما ال ــذي يدفعها إلــى تقديم
تنازالت أحادية الجانب أو تصديق الوعود
األميركية؟
على صعيد آخــر ،تطرح الصين مشكلة
ً
أكثر تعقيدا ،حيث عمد الرئيس الصيني،
شي جينبينغ ،إلى تكثيف تحركاته ومواقفه
العدائية ،لكن الــواليــات المتحدة والصين
تتقاسمان مصالح مشتركة على مستوى
محاربة التغير المناخي واإلرهــاب والحد
م ــن االن ـت ـش ــار الـ ـن ــووي ،ويـتـعـلــق الـتـحــدي
الحقيقي بإطالق مسار يراعي الطموحات

جايك سوليفان
ويستفيد
الصينية في المسائل الخالفية
َ
من تعاونها في المجاالت التي ّ
تهم الطرفين.
لكن وزي ــر الخارجية األمـيــركــي أنتوني
بـلـيـنـكــن اخ ـت ــار ومـسـتـشــار األمـ ــن الـقــومــي
جايك سوليفان إطالق مواجهة شاملة ،خالل
أول لقاء لهما مــع دبلوماسيين صينيين
ـت
فــي مدينة «أن ـكــوراج» فــي أالسـكــا ،فــي وقـ ٍ
سابق من هــذا الشهر ،فعرض المسؤوالن
األميركيان أخطاء بكين الداخلية والخارجية
أمام الصحافيين والكاميرات .كان ُيفترض
ً
ً
أن يتوقعا ردا صــارمــا من الدبلوماسيين
الصينيين ،وه ــذا مــا حـصــل خ ــال خطاب
هجومي مدته  16دقيقة ،لكن بلينكن بدا
ً
متفاجئا بهذا الموقف ،وهاجم الصينيين
ً
ً
ّ
م ـجــددا ،ثــم ق ــدم سوليفان تفسيرا اعتبره
ً
ً
الصينيون ساذجا ومتغطرسا ،حين تكلم
عن أسباب ّ
تفوق النظام األميركي.
ال ض ـيــر م ــن ال ــوق ــوف ف ــي وج ــه الـصـيــن
ً
دف ــاع ــا ع ــن ال ـق ـيــم وال ـم ـصــالــح األم ـيــرك ـيــة،
لكن كان بايدن والدبلوماسيون في فريقه
ي ـخ ــوض ــون ح ـم ـلــة ت ـه ــدف إلـ ــى اس ـتــرجــاع
ال ـح ـل ـف ــاء ،ب ـع ــد أربـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ق ــات ـم ــة مــن
عهد تــرامــب .يفكر عــدد مــن هــؤالء الحلفاء
باالنضمام إلى تحالف جانبي ضد الصين،

اللقاء األميركي الصيني في مدينة «أنكوراج» في أالسكا
لكن ال يوافق آخــرون على هــذا التوجه وال
يـ ّ
ـرح ــب ال ـك ـث ـي ــرون ب ـع ــام ــات الـ ـح ــرب بين
واشنطن وبكين.
ي ــدرك بــايــدن ه ــذا الــواقــع لحسن الـحــظ.
حين ُسـ ِـئــل خــال مؤتمره الصحافي ،منذ
ايام ،عن احتمال تشديد السياسات التجارية
تجاه الصين غداة التوتر ،الذي طغى على
لـقــاء «أن ـك ــوراج» ،قــال إن تلك المسائل هي
ّ
«مجرد جزء بسيط من العالقات األميركية
مع الصين».
لكن تتمحور االستراتيجية األميركية
األساسية ،اليوم ،حول زيادة االستثمارات
لمصلحة العمال األميركيين وقطاع العلوم
األمـ ـي ــرك ــي ،إذ أعـ ـل ــن ب ــاي ــدن أن ال ــوالي ــات
المتحدة كانت تستثمر فــي السابق  2في
المئة من ناتجها المحلي اإلجمالي لدعم
العلوم ،لكن تراجعت هذه النسبة اليوم إلى
 ،%0.7لذا ينوي الرئيس تغيير هذا الوضع
ً
واالقتراب مجددا من نسبة .%2
برأي بايدن ،يتعلق الصراع األساسي في
العالم باحتدام المواجهة بين الديمقراطية
واالستبداد ،وال تقتصر هذه المواجهة على
ً
الصين بل تشمل دوال عدة قد تكون حليفة
ً
لواشنطن أحيانا أو تتواجد ضمن الحدود

ت ـبــدو ه ـشــة بــام ـت ـيــاز ،إذ ُيعتبر
ً
ال ــرأي الـعــام قــوة مــؤثــرة ج ــدا في
الـصـيــن وأوروب ـ ـ ــا ،وإذا هاجمت
بـكـيــن ش ــرائ ــح واس ـع ــة م ــن ال ــرأي
ال ـعــام األوروب ـ ــي ،فــا مـفــر مــن أن
ُت ّ
مهد االضطرابات والتناقضات
الكامنة في استراتيجية االنفراج
المتشعبة لنشوء تحالف عدائي،
ويثبت نجاح الصين في تأجيج
ً
السخط ال ـعــام ،تــزامـنــا مــع زيــادة
االن ـق ـس ــام ــات ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،مــدى
هشاشة هذا التوازن.
ً
هذا الصراع ليس جامدا ،فقد
أطلقت أوروب ــا مـحــاوالت جديدة
ك ــي ت ـص ـبــح العـ ـب ــة م ــؤث ــرة عـلــى
الساحة العالمية ،وبدأت الجهات
األخـ ـ ــرى تـتـعـلــم كـيـفـيــة الـتـفــاعــل
مـ ـعـ ـه ــا .لـ ـق ــد اتـ ـضـ ـح ــت ه ـشــاشــة
االستراتيجية األوروبـيــة الكبرى
اليوم ،فهي ال تتمتع باالستقاللية
ُ
الـ ـت ــي تـ ـم ـ ّـي ــز اآلل ـ ـيـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
األميركية ،ومن األصعب تطبيقها
مــع الـصـيــن عـلــى وج ــه التحديد.
ً
ق ــد ي ـكــون ه ــذا الـتـقـيـيــم ُمـحـ ِـبـطــا
بـنـظــر ال ـخ ـبــراء ّاالسـتــراتـيـجـيـيــن
فــي أوروب ـ ــا ،لـكــنــه يعكس البنية
السياسية الفريدة من نوعها في
االتحاد األوروبي.
ُ
تعتبر استراتيجية االن ـفــراج
المتشعبة مـقــاربــة اعـتـيــاديــة في
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـك ـن ـهــا ت ـت ــأث ــر بــوجـهــة
الــرأي العام والبنى الديمقراطية
الناشطة على مستويات مختلفة،
وال ض ـيــر م ــن أن تـتـعـلــم ال ـقــوى
ال ـعــال ـم ـيــة األخ ـ ـ ــرى ه ـ ــذا ال ـ ــدرس
المفيد.

األمـيــركـيــة .ي ــدرك بــايــدن أن هــذه المنافسة
مفتوحة على جميع االحتماالت رغم إصراره
على إطالق مواقف تفاؤلية.
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،ي ــدع ــو االت ـ ـفـ ــاق ،ال ــذي
أبرمته إدارة ترامب جميع القوات األميركية
إلـ ــى االن ـس ـح ــاب ب ـح ـلــول  1م ــاي ــو الـمـقـبــل.
أعلن بــايــدن ،خــال مؤتمره الصحافي ،أن
االنـسـحــاب فــي ذلــك الـتــاريــخ مستحيل من
الناحية اللوجستية ،لكنه تعهد بالرحيل
ً
قريبا .وحين ُس ِئل عن احتمال بقاء القوات
األميركية هناك حتى السنة المقبلة ،أجاب
ً
قــائـّـا« :ال أت ـصــور ذل ــك»! لـكــن مــن األصـعــب
ت ــوق ــع طــري ـقــة االن ـس ـح ــاب بــالـتـنـسـيــق مع
الشركاء في حلف الناتو ،ومن دون انهيار
البلد .قد يفترض بايدن في نهاية المطاف
أن األميركيين ما عــادوا قــادريــن على فعل
شيء ،وقد حان الوقت للرحيل بعد  20سنة
ً
مــن الـقـتــال ،عـلـمــا أن ــه ك ــان قــد شـ ّـجــع ب ــاراك
أوب ــام ــا عـلــى ات ـخ ــاذ خ ـطــوة مـمــاثـلــة خــال
عهده الرئاسي.
على صعيد آخر ،تطرح كوريا الشمالية
ً
مشكلة أكثر تعقيدا ،ولن يتخلى كيم جونغ
أون عن أسلحته النووية ولن تجبره الصين
ع ـلــى ف ـعــل ذلـ ــك ،وق ــد ع ـمــد ك ـيــم ف ــي الـفـتــرة

األخيرة إلــى تأجيج االضطرابات القائمة،
وهــي الطريقة الوحيدة التي يتقنها للفت
األنظار َ والضغط على اآلخرين ،فقرر اختبار
َّ
بالستيين باتجاه بحر اليابان.
صاروخين
وحين ُسئل بايدن عن ّ
رده على ما يحصل،
ِ
قــال إن تلك التجارب انتهكت قــرار مجلس
األمن وإنه يتشاور مع حلفائه كي يبدي الرد
ً
المناسب ،لكنه مستعد أيضا إلطالق بعض
الـجـهــود الــدبـلــومــاسـيــة .ك ــان ذل ــك ال ـجــواب
ً
صادقا ألن األميركيين ال يستطيعون فعل
الكثير في الوقت الراهن.
ّ
على غرار معظم الرؤساء ،يفضل بايدن
ً
أن يفكر مليا ويحل المشاكل «الكبرى» ،لذا
ً
اجتمع حديثا مع مجموعة من المؤرخين
ل ـل ـت ـك ـلــم م ـع ـهــم ح ـ ــول ف ــران ـك ـل ـي ــن روزفـ ـل ــت
والرؤساء العظماء اآلخرين لتحليل طريقة
تعاملهم مع المشاكل .كــان أوباما قد لجأ
إل ــى ه ــذه الـمـقــاربــة فــي مـنــاسـبــات مـتـكــررة
ً
سابقا ،وقد أراد أن يتجه نحو محور آسيا
والمحيط الهادئ ويتعامل مع التحديات
الـمـطــروحــة فــي أكـثــر الـمـنــاطــق ديناميكية
ً
في العالم ،بدل أن يبقى عالقا في صراعات
الشرق األوسط الطائفية ،لكنه عاد وغرق في
ذلك المستنقع في مطلق األحوال.
لن يكف العالم عن الــدوران ،ولن تنتهي
ال ـخــافــات ال ـقــدي ـمــة ،ول ــن ي ـتــوانــى الـحـكــام
ال ـم ـس ـت ـب ــدون ال ـم ـت ـع ـط ـشــون ل ـل ـس ـل ـطــة عــن
ً
اسـ ـتـ ـع ــراض ق ــوت ـه ــم ،ت ــزامـ ـن ــا م ــع صـيــاغــة
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى أو ت ـط ــوي ــر
رؤى عــال ـم ـيــة مـتـنــافـســة حـ ــول الـفـلـسـفــات
السياسية .بعبارة أخرى ،يصعب أن يحارب
ً
الـمـســؤولــون المشاكل اليومية تــزامـنــا مع
مـتــابـعــة الـتــركـيــز عـلــى األه ـ ــداف الـنـهــائـيــة.
هذا ما يحاول بايدن فعله اليوم ،وهــذا ما
ُيـفـتــرض أن يـقــوم بــه جميع ال ــرؤس ــاء .إنــه
ج ــزء م ــن ال ــواج ـب ــات الــرئــاس ـيــة ،وي ـب ــدو أن
ّ
بايدن يدرك هذا الواقع .لكن يجب أن ُيركز
المراقبون في المقابل على تقييم براعته في
أداء هذه المهمة.
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حان الوقت إلبرام صفقة واقعية مع كوريا الشمالية
إيريك بروير وسو مي
تيري – فورين أفيرز

إذا حاول جو بايدن الحد من
أنظمة كوريا الشمالية بعيدة
المدى ،فقد يطالب الرئيس
الكوري في المقابل بالحد
من الدفاعات الصاروخية
األميركية ُالم ّ
صممة لحماية
الحلفاء أو حتى األراضي
األميركية ،وقد يدعو إلى
فرض ضوابط معينة على
نشر الطائرات ذات القدرات
النووية والصواريخ والسفن
األميركية في المنطقة.

كيم جون أون
لم يكن يتأثر
بسهولة بالضغوط
االقتصادية لكنه
قد يتوق اليوم
إلى التخلص من
العقوبات ويثق
بقدراته النووية
الراهنة

كوريا الشمالية
ترفض تدابير
التحقق المفرطة
السيما اللجوء إلى
مفتشين دوليين
خشية أن تسمح
لواشنطن بتحديد
مواقع منشآتها
ً
النووية استعدادا
لضربة عسكرية

تأتي االختبارات الصاروخية
ال ـتــي أطـلـقـتـهــا ك ــوري ــا الشمالية
ً
ّ
ح ــدي ـث ــا ل ـت ــذك ــرن ــا ب ـ ــأن الــرئ ـيــس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ال يــواجــه
مشكلة مستعصية أسوأ من كيم
جــونــغ أون ف ــي م ـجــال السياسة
ً
الخارجية ،علما أن أسالف بايدن
ّ
جربوا جميع المقاربات الممكنة
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
باستثناء الحرب.
فعلى مر السنين ،عمد الرؤساء
األمـ ـي ــركـ ـي ــون ال ـم ـت ــاح ـق ــون إل ــى
ً
ً
تشديد العقوبات تدريجيا ،فضال
عــن إص ــدار عــدد مــن ال ـقــرارات في
ً
مـجـلــس األمـ ــن ت ــزام ـن ــا م ــع إب ـقــاء
ً
ال ـم ـجــال م ـف ـتــوحــا أمـ ــام الـجـهــود
ً
الــدبـلــومــاسـيــة ،علما أن الرئيس
ال ـس ــاب ــق دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب صـ ّـعــد
باللجوء إلى التحركات
تهديداته ّ
العسكرية وكثف خطاباته النارية،
ثم حاول إقناع كيم بالتخلي عن
أسلحته النووية خالل ثالث قمم
رفيعة المستوى في َ
عامي 2018
و 2019لكنه لم ينجح في مساعيه.
ف ـ ــي خـ ـض ــم ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
ك ـل ـهــا ،تــاب ـعــت ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
إنـتــاج األسلحة الـنــوويــة بوتيرة
متسارعة ،وتتفاوت التقديرات في
ً
هذا المجال ،علما أن البلد ينتج
كمية كافية من المواد االنشطارية
ً
ً
لتصنيع  12ســاحــا ج ــدي ــدا كل
سـنــة ،وربـمــا يملك اآلن مــا يكفي
ً
مــن ال ـم ـعــدات إلن ـتــاج  60ســاحــا
على األقل.
وإضــافــة إلــى الـصــواريــخ التي
تكون قصيرة ومتوسطة المدى
وت ـس ـت ـط ـيــع اسـ ـتـ ـه ــداف ال ـي ــاب ــان
وكــوريــا الجنوبية ،تنتج كوريا
ً
الشمالية أيـضــا صــواريــخ قــادرة
ع ـ ـلـ ــى بـ ـ ـل ـ ــوغ جـ ـمـ ـي ــع األراض ـ ـ ـ ـ ــي
األميركية ،ولم تتقن بيونغ يانغ
عـلــى األرجـ ــح ه ــذه التقنية بعد،
لـكــن ال يستطيع األمـيــركـيــون أن
ي ـف ـتــرضــوا ال ـي ــوم أن ـه ــم م ــا زال ــوا
ب ـم ـنــأى ع ــن ال ـض ــرب ــات ال ـنــوويــة
الكورية الشمالية.
ً
وتعمل بيونغ يانغ أيضا على
إنتاج صواريخ سريعة االنطالق
وال يمكن رصــدهــا بسهولة ومن
األص ـع ــب أن تــردع ـهــا الــدفــاعــات
بالصواريخ البالستية.
ويمكن القول ،إن إطالق ضربة
استباقية ضــد كــوريــا الشمالية
ً
ً
سـ ـيـ ـك ــون نـ ـهـ ـج ــا مـ ــري ـ ـعـ ــا ،وم ــن
المستبعد أن تقضي أي ضربة
مماثلة على ترسانة بيونغ يانغ
ً
ك ـل ـه ــا ،ل ـك ـن ـهــا ق ــد ت ــؤج ــج ح ــرب ــا
إقليمية أو حتى نووية.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ق ــد يـ ـك ــون ع ــدم
التحرك وسط استمرار العقوبات
وتداعياتها ،أي التمسك بسياسة
ً
ً
االح ـت ــواء ،خ ـي ــارا أكـثــر أم ــان ــا من
الحرب أو الدبلوماسية ،لكنه قد
يسمح لكوريا الشمالية بتوسيع
برامجها النووية والصاروخية.
تستطيع إدارة بايدن أن تلجأ

جانب من االختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية
إل ــى طــري ـقــة أخـ ــرى لـلـتـعــامــل مع
ك ــوري ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ،فـتـسـتـكـشــف
ً
م ـث ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ذات ن ـطــاق
أصـغــر ،وتــوقــف م ـحــاوالت إقناع
كيم بالتخلي عن جميع أسلحته،
وتسعى إل ــى إبـطــاء نمو أسلحة
ال ـ ــدم ـ ــار الـ ـش ــام ــل الـ ـت ــي يـمـلـكـهــا
وتقليص مخاطر الحرب.
بـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــارة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـس ـت ـط ـيــع
واشنطن أن تحاول تجميد قدرات
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة أو تقليصها
ً
ً
جـ ــزئ ـ ـيـ ــا ،تـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع تـخـفـيــف
االضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب ـ ـ ــات ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ،بـ ــدل
التخلص من ترسانة كيم النووية
بالكامل.
أي يجب أال تتخلى الــواليــات
المتحدة عن طموح نزع األسلحة
النووية على المدى الطويل ،لكن
يمكنها أن تحاول في هذه الفترة
عقد صفقة أكـثــر واقـعـيــة وتمنع
تفاقم التهديدات المطروحة.
ويجب أن تختبر واشنطن مدى
فاعلية تطبيق مقاربة محصورة
للحد من التسلح ،لن يكون نجاح
ً
هذه االستراتيجية مضمونا ،حتى
أن احتمال الفشل كبير.
لكن يبقى هذا االحتمال أفضل
مـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات األخـ ـ ــرى
فــي هــذه المرحلة ،مــادامــت إدارة
بايدن توضح ما تتوقع تحقيقه،
وسيكون أي اتفاق فاعل للحد من
التسلح وتقليص التهديدات التي
تطرحها األسلحة النووية الكورية
الشمالية ،من دون التأثير على أمن
ً
اليابان أو كوريا الجنوبية ،تقدما
ً
بارزا في مسار المواجهة القائمة
ّ
اليوم ،لكن أي اتفاق شائب سيكون
أسوأ من المراوحة الراهنة.

الحفاظ على الحلفاء
إذا قــررت إدارة بايدن متابعة

كيم جونغ أون

دونالد ترامب

التفاوض حول الحد من التسلح
مــع كــوريــا الـشـمــالـيــة ،فـيـجــب أن
ت ـبــذل ق ـصــارى جـهــدهــا للحفاظ
نوع من التناغم بين اليابان
على ٍ
َ
وكوريا الجنوبية ،أهم حليفتين
لواشنطن في تلك المنطقة .ومن
ال ـم ـتــوقــع أن ي ـق ـلــق ال ـيــابــان ـيــون
وب ـعــض الـمـســؤولـيــن ف ــي كــوريــا
الجنوبية من احتمال أن تؤدي أي
صفقة محدودة بشأن الصواريخ
بعيدة المدى إلى ترسيخ مكانة
كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ب ـي ــن ال ـق ــوى
ال ـن ــووي ــة ب ـش ـكـ ٍـل دائ ـ ــم ومـتــابـعــة
تـطــويــر ال ـق ــدرات قـصـيــرة الـمــدى
التي ُتضعف موقع َ
البلدين.
ِ
ً
ستتفاقم تلك المخاوف حتما
إذا طــالــب كـيــم بتعديل ال ـقــدرات
األم ـيــرك ـيــة وإم ـك ــان ــات الـجـيــوش
الحليفة وتخفيف نـقــاط ضعف
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة م ـقــابــل إب ـقــاء
اليابان وكوريا الجنوبية عرضة
لهجوم بيونغ يانغ.
ً
إذا حـ ــاول ب ــاي ــدن م ـث ــا الـحــد
م ـ ــن أنـ ـظـ ـم ــة ك ـ ــوري ـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة
ب ـع ـيــدة الـ ـم ــدى ،ق ــد ي ـطــالــب كيم
في المقابل بالحد من الدفاعات
الم ّ
الصاروخية األميركية ُ
صممة

لحماية الحلفاء أو حتى األراضي
األميركية ،وقــد يدعو إلــى فرض
ض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط مـ ـعـ ـيـ ـن ــة عـ ـ ـل ـ ــى ن ـش ــر
الـطــائــرات ذات ال ـقــدرات النووية
وال ـصــواريــخ والـسـفــن األميركية
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،أو ك ـبــح بــرنــامــج
ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـص ــاروخ ــي
الناشئ ،أو استراتيجية «سلسلة
ال ـق ـت ــل» ال ـت ــي ت ــدع ــو إلـ ــى إط ــاق
ضربات استباقية ضد المدفعيات
والصواريخ الكورية الشمالية عند
ّ
توقع هجوم وشيك.
ت ـت ـمــاشــى هـ ــذه ال ـم ـطــالــب مع
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
القديمة التي تقضي باستغالل
ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات كـ ــي يـ ـعـ ـت ــرف بـهــا
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ك ـقــوة نــوويــة
وي ـتــوســع ال ـش ــرخ بـيــن ال ــوالي ــات
المتحدة وحلفائها.
لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــب ،ي ـ ـ ـجـ ـ ــب أن
ي ـق ـ ّـيــم ب ــاي ــدن اآلث ـ ـ ــار الـمـحـتـمـلــة
لـلـمـفــاوضــات عـلــى ن ـظــام ال ــردع،
ويضمن موافقة حلفاء واشنطن
على أي تنازالت مطلوبة ،ويتأكد
م ــن اس ـت ـع ــداد ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
التخاذ تحركات متكافئة ويسهل
التحقق منها.

كــذلــك ،يـجــب أن يـحـلــل بــايــدن
ت ــأثـ ـي ــر هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات ع ـلــى
سياسته تجاه الصين والعكس
ً
صحيح .من المتوقع مثال أن تزيد
صعوبة المحادثات حول الحد من
التسلح مع كوريا الشمالية نتيجة
نشر أنظمة صاروخية أميركية
م ـتــوس ـطــة الـ ـم ــدى ف ــي الـمـنـطـقــة
بهدف ردع الصين.
لكن ال يتعلق أكبر عائق أمام
عـقــد ات ـفــاق مــع كــوريــا الشمالية
ب ـم ـخــاوف ال ـح ـل ـفــاء ب ــل ب ــإص ــرار
بيونغ يانغ على رفــض عمليات
التحقق من نشاطاتها.
رغ ـ ــم ص ـع ــوب ــة الـ ـت ــوص ــل إل ــى
ات ـف ــاق م ــع ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة في
الحاالت العادية ،أثبتت التجارب
التاريخية في مناسبات متكررة
أن ف ــرض ات ـفــاق مـمــاثــل سيكون
أكـثــر صـعــوبــة ،إذ تــرفــض كــوريــا
بشكل قاطع أي نوع من
الشمالية
ٍ
تدابير التحقق المفرطة ،السيما
اللجوء إلى مفتشين دوليين ،ألنها
تخشى أن تسمح ه ــذه الخطوة
للواليات المتحدة بتحديد مواقع
ً
م ـن ـشــآت ـهــا الـ ـن ــووي ــة اسـ ـتـ ـع ــدادا
لضربة عسكرية.
سمحت بيونغ يانغ للمفتشين
الـ ـ ــدول ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة مـ ـنـ ـش ــأة
«ي ــونـ ـغـ ـبـ ـي ــون» بـ ـع ــد تــوق ـي ـع ـهــا
على ات ـفــاق إط ــاري لــوقــف إنتاج
البلوتونيوم مع إدارة الرئيس بيل
كلينتون في عام  ،1994لكن انهار
ذل ــك االتـ ـف ــاق ب ـعــد مـ ــرور ثـمــانــي
سنوات ،عندما اكتشفت الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة أن ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
ً
ُت ّ
خصب اليورانيوم سرا.
ثم فشلت إدارة الرئيس جورج
ب ـ ــوش االبـ ـ ــن ف ــي م ـح ــاول ــة رس ــم
حـ ــدود ج ــدي ــدة ل ـبــرنــامــج كــوريــا
النووي بين عامي 2005
الشمالية
َ
و 2007ألن الطرفين عجزا عن عقد

اتفاق حول التحقق من العمليات
الحاصلة في بيونغ يانغ.
كـ ـ ــي تـ ـت ــو ص ــل إدارة ب ــا ي ــدن
إل ــى ات ـف ــاق حـقـيـقــي ي ــواف ــق عليه
الكونغرس والجمهوريون ،يجب
أن تكون عملية التحقق متينة.
وب ـ ـف ـ ـضـ ــل االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي
اإلي ــران ــي ال ـم ـبــرم ف ــي ع ــام ،2015
خضعت منشآت نــوويــة إيرانية
أساسية لمراقبة متواصلة وتمكن
المفتشون الدوليون من الوصول
إلى أي مواقع غير معلنة.
لكن الجمهوريين ،وحتى عدد
صغير من الديمقراطيين ،انتقدوا
ذلك االتفاق باعتباره غير شفاف
بما يكفي.
فــي الـمـقــابــل ،لــم تــوافــق كوريا
ً
الشمالية يوما على هذا المستوى
من التفتيش.
مــن الـنــاحـيــة التقنية ،ستزيد
ّ
سهولة هــذه العملية إذا رك ــز أي
اتفاق محتمل على عدد ّ
معين من
المواقع المرتبطة ب ــدورة تأمين
الــوقــود ألن المفتشين الدوليين
مــؤهـلــون للقيام بـهــذا ال ـنــوع من
المهام.
لكن سيكون أي تدبير يشمل
ال ـم ـن ـشــآت الـمــرتـبـطــة ب ــال ــرؤوس
الحربية أو إنتاج الصواريخ أكثر
ً
تعقيدا  .تستطيع االستخبارات
األميركية أن ّ
تسد بعض الثغرات
الـ ـق ــائـ ـم ــة ،لـ ـك ــن ت ـب ـق ــى ع ـم ـل ـيــات
التفتيش الميدانية ضرورية.

خيار يستحق التجربة
قـ ــد ت ـل ـق ــى مـ ـق ــارب ــة الـ ـح ــد مــن
التسلح مصير االستراتيجيات
األميركية الفاشلة األخرى للتعامل
مع كوريا الشمالية ،لكن ُيفترض
أن تتمكن إدارة بايدن من اختبار
مدى فاعليتها.

ك ــان ــت ال ـس ـن ــة ال ـم ــاض ـي ــة مــن
أصـعــب الـسـنــوات الـتــي شهدتها
كوريا الشمالية منذ المجاعة التي
اجتاحت البلد خالل التسعينات.
أدت الـتــدابـيــر الـتــي اتـخــذهــا كيم
إلنقاذ بلده من فيروس كورونا،
بـمــا فــي ذل ــك إغ ــاق ال ـح ــدود مع
ال ـص ـيــن ،إل ــى أض ـ ــرار اقـتـصــاديــة
تفوق ما ّ
سببته العقوبات.
ل ــم ي ـكــن ك ـيــم ي ـتــأثــر بـسـهــولــة
ب ــالـ ـضـ ـغ ــوط االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة فــي
ال ـمــاضــي ،لـكـنــه ق ــد ي ـتــوق الـيــوم
إلى التخلص من العقوبات ويثق
بـقــدراتــه الـنــوويــة والـصــاروخـيــة
الراهنة لدرجة أن يوافق على رسم
بعض الحدود لبرنامج التسلح
الكوري الشمالي مقابل تخفيف
العقوبات.
لــن تخلو هــذه االستراتيجية
من المخاطر ،ولن يكون تقليص
األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـتـ ــي ت ـص ـب ــو إل ـي ـه ــا
ً
مـقــاربــة الـحــد مــن التسلح كافيا
لتسهيل هذا المسار .على عكس
مـســاعــي ن ــزع األسـلـحــة الـنــوويــة
بالكامل ،وهو هدف بعيد المنال،
ق ــد ي ـف ــرض أي اتـ ـف ــاق مـحـصــور
ل ـل ـحــد مـ ــن ال ـت ـس ـل ــح م ـقــاي ـضــات
صارمة على المدى القريب مقابل
تحقيق أهداف أخرى من السياسة
األميركية.
ً
لكن نظرا إلى فشل المقاربات
ً
المعتمدة راهـنــا ،يبقى الحد من
ً
التسلح خيارا يستحق التجربة
عـلــى األقـ ــل .مـ ــادام بــايــدن يمتنع
عن تقديم تـنــازالت مبكرة بشأن
ال ـع ـقــوبــات م ـقــابــل وعـ ــود فــارغــة
م ــن ال ـجــانــب الـ ـك ــوري الـشـمــالــي،
ستقتصر أســوأ نتيجة محتملة
على عودة إدارته إلى نقطة البداية
من نظام االحتواء الراهن.

أي جمهور تستهدفه حمالت التضليل االستبدادية؟
●

دارين لينفيل وباتريك وارين

أدى تدخل روسيا في االنتخابات األميركية
عام  ،2016وفي التحقيق الالحق الذي أجراه
المستشار الخاص روبرت مولر ،إلى توجيه
انـتـبــاه الـعــالــم نحو حــرب الـمـعـلــومــات .ومن
ال ـم ـع ــروف أن روس ـي ــا ودوال ف ــاس ــدة أخ ــرى
اس ـت ـع ـم ـلــت م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
ً
ل ـل ـتــأث ـيــر ع ـل ــى ج ـم ـيــع الـ ـجـ ـه ــات ،بـ ـ ـ ــدءا مــن
ً
الناخبين األميركيين وصوال إلى المشاركين
البريطانيين في استفتاء «بريكست» ومؤيدي
الحرب األهلية في ليبيا .لكن ال يدرك الكثيرون
حتى اآلن أن معظم حـمــات التضليل التي
تدعمها الدول عبر مواقع التواصل االجتماعي
ال تستهدف الرأي العام الخارجي بل المحلي.
وي ـك ــون ن ـطــاق مـعـظــم ح ـمــات التضليل
المدعومة من الحكومات على مواقع التواصل
ً
االج ـت ـم ــاع ــي م ـح ـل ـي ــا ،وقـ ــد ج ـم ــع «م ـش ــروع
الدراسات التجريبية للصراعات» في جامعة
«برينستون» الئحة من  18دولة أطلقت حمالت
ً
م ــؤث ــرة ع ـبــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل م ـح ـل ـيــا ،لكن
ست دول منها فقط سعت إلــى التأثير على
بلدان خارجية ،منها الصين وإيران وروسيا
والسعودية.
ويــذكــر تـقــريــر جــديــد أصـ ــدره «فـيـسـبــوك»
اسـتـنـتــاجــا مـشــابـهــا ،وي ــوث ــق عـلــى منصته
حمالت جديدة تستهدف الجماهير المحلية
في  4دول ألسباب داخلية .وكانت إيران الدولة
ً
الــوحـيــدة الـتــي اسـتـهــدفــت أي ـضــا الجماهير
ال ـخ ــارج ـي ــة ،الس ـي ـمــا ف ــي الـ ـ ــدول اإلقـلـيـمـيــة،
فــي محاولة منها للتأثير على مستخدمي
فيسبوك في العراق وإسرائيل.
وكثف المتصيدون التابعون لوكالة أبحاث
اإلنترنت ،التي يملكها األوليغارشي الروسي،
يفغيني بريغوجين ،والمعروفون بجهودهم
الرامية إلى تحسين حظوظ دونالد ترامب في
انتخابات  ،2016حمالتهم لكتابة تغريدات
روسـيــة واسـتـهــداف الجمهور الــروســي .كان
ه ــؤالء الـمـتـصـيــدون ناشطين فــي أول ستة

أش ـهــر مــن ع ــام  ،2014وح ـص ــروا تواصلهم
بالجماهير الروسية قبل أن يبدأوا استعمال
اللغتين اإلنكليزية واألوكرانية .لكن لم يوقف
الـمـتـصـيــدون فــي الــوكــالــة م ـحــاوالت توجيه
ال ـم ـحــادثــات المحلية فــي روس ـيــا بـعــد هــذه
ً
ً
المرحلة أيضا .رصد «تويتر» علنا أكثر من
ّ
 9ماليين تغريدة من متصيدي وكالة أبحاث
اإلنترنت بين عامي  2014و ،2018وكان أكثر
من نصفها باللغة الروسية.
في األسابيع األخيرة ،رصد فريق األبحاث
في جامعة كليمسون شبكة مؤلفة من مئات
الحسابات المزيفة والناطقة باللغة الروسية
على «تويتر» ،وهي تعمل بالطريقة المعتمدة
فــي الـحـســابــات الـتــي تــديــرهــا وكــالــة أبـحــاث
ً
اإلنترنت .تعمد هذه الشبكة دوما إلى تضخيم
أخ ـبــار وســائــل اإلع ــام الــروسـيــة الحكومية
ُ
وتكرر أفكار الكرملين وتهاجم الديمقراطيات
ُ
الغربية ،وتعتبر هذه الحسابات ذكية وبارعة،
ً
وتشمل صور الملف الشخصي فيها خليطا
مــن الـمــراجــع التاريخية والـنـســاء الجذابات
والنفحات الفنية والميمات المعاصرة ،وقد
ُ ّ
تركز الحسابات على مواضيع محددة لكنها
تبقى موالية لبوتين.
يـ ّـدعــي مستخدمو ه ــذه الـحـســابــات أنهم
مواطنون روس عاديون ،فيتقاسمون وجهات
نـظــرهــم ح ــول الـمـســائــل الـمـحـلـيــة ال ـتــي تهم
النظام ،مثل أزمــة كورونا وألكسي نافالني،
زعيم المعارضة الــذي تعرض للتسمم على
يــد عـمــاء أمنيين روس فــي شهر أغسطس
الماضي ثم ُح ِكم عليه بالسجن ثالث سنوات
ً
تـقــريـبــا فــي مستعمرة عـقــابـيــة روس ـي ــة .من
ال ــواض ــح أن الـكــرمـلـيــن يــريــد الـسـيـطــرة على
المواقف المرتبطة بنافالني بأي ثمن ،ويبذل
المتصيدون التابعون لــه قـصــارى جهدهم
لتشويه سمعته .في هــذا السياق ،غـ ّـرد أحد
الحسابات المزيفة الناطقة باللغة الروسية:
«ال ـغــرب يحتاج إلــى روسـيــا الضعيفة ،على
ع ـكــس ش ـع ـب ـنــا .ي ـجــب أال نـسـمــح لـنــافــالـنــي
وأصدقائه بتدمير بلدنا .ال تنخدعوا بجميع

«لماذا أصبح مصير المشاركين في اقتحام
ً
مـبـنــى ال ـكــاب ـي ـتــول م ـج ـهــوال ب ــال ـك ــام ــل»؟ من
الواضح أن هذه الحمالت الخارجية والداخلية
تتبادل الــدعــم وتتكاتف لتصوير الــواليــات
المتحدة كديمقراطية فاشلة ولتخفيف وطأة
الـمـشــاكــل الــروس ـيــة م ـقــارنــة بــاالض ـطــرابــات
األميركية.

حقيقة حمالت التضليل
فالديمير بوتين
استفزازاتهم»ُ .ت ّ
صور حسابات أخرى نافالني
كــدم ـيــة ب ـيــد ال ـغ ــرب وت ـش ـكــك ف ــي سـيــاســاتــه
ً
ومـ ـي ــول ــه ال ـج ـن ـس ـيــة أي ـ ـضـ ــا .كـ ــذلـ ــك ،يــذهــب
المتصيدون إلى حد تحذير األهالي الروس
من احتمال أن يقع أوالده ــم ضحية حمالت
التضليل األميركية والمؤيدة لنافالني على
شبكة اإلنترنت.
وي ـع ـت ـبــر هـ ـ ــؤالء ال ـم ـت ـص ـي ــدون نــافــال ـنــي
ً
والغربيين أشخاصا ضعفاء ومقيتين ،لكنهم
يـنـسـبــون ف ــي الـمـقــابــل ص ـفــات بـطــولـيــة إلــى
ّ
ً
بوتين ونظامه .يتضح هذا الخطاب تحديدا
في تقارير المتصيدين عن محاربة روسيا
لفيروس «كوفيد  .»19تتفاخر هذه الحسابات
بشجاعة العاملين الروس في القطاع الصحي،
وتشيد بفاعلية اللقاح الروسي «سبوتنيك
 ،»Vوتثير ضجة كبرى حين تشتري أي دولة
جديدة جرعات منه وتبدي امتنانها لروسيا.
ومثلما ّ
يصور المتصيدون نافالني كشخصية
ً
شريرة في عالم السياسة يميلون أيضا إلى
إعطاء صفة الشر إلى شخصية أخرى في عالم
الطب :إنها الطبيبة «المجرمة» أناستاسيا
فاسيليفا التي انتقدت طريقة تعامل الكرملين
ً
مع فيروس كورونا علنا.
ً ُ
ّ
ليس مفاجئا أن تـصــمــم روسـيــا حمالت
تضليل محلية الستهداف الرأي العام الداخلي،

نافالني
لكن الحمالت المعلوماتية الهجومية التي
يطلقها الكرملين ضد جهات خارجية تهدف
ً
إلى توجيه الرأي العام الروسي أيضا .ذكرت
ً
صـحـيـفــة «وول سـتــريــت ج ــورن ــال» م ـثــا أن
االستخبارات الروسية كانت مسؤولة على
األرج ــح عــن إط ــاق حملة إلكترونية باللغة
اإلنكليزية إلضعاف الثقة بلقاحات كورونا
ّ
مصممي تلك اللقاحات
الغربية ،فزعمت أن
يـعـمـلــون بـمــا يضمن تــوفـيــر ال ـمــال والــوقــت
وتترافق ابتكاراتهم مع آثار جانبية خطيرة.
وتهدف الحمالت ،التي تطلقها روسيا عبر
مواقع التواصل االجتماعي منذ وقت طويل،
إلى نشر معلومات كاذبة عن الواليات المتحدة
ودول أخــرى في حلف الناتو ،وإضعاف ثقة
ال ــروس والـغــرب بالمؤسسات الديمقراطية.
ّ
أججت الحسابات الناطقة باللغة اإلنكليزية
وال ـم ــدع ــوم ــة م ــن ال ـكــرم ـل ـيــن الـ ـمـ ـخ ــاوف من
محاوالت التزوير ومظاهر التمييز العنصري
خالل االنتخابات األميركية عام  ،2020ونشرت
الحسابات الناطقة باللغة الروسية تقارير
متواصلة عن أوراق اقتراع أميركية مفقودة،
حتى أنها ذهبت إلــى حــد التكلم عــن حــاالت
اختفاء غامضة وغـيــر قانونية غ ــداة أعمال
الشغب في مبنى الكابيتول في  6ينايرّ .
غرد
حساب على صلة بشبكة الحسابات المزيفة:

تتجاهل النقاشات المرتبطة بطريقة فهم
حمالت التضليل والتعامل معها إقدام الحكام
المستبدين من أمثال بوتين على دعــم هذه
الحمالت الكاذبة ضد الغرب لتوجيه الــرأي
الـعــام المحلي .حتى ال ـيــومّ ،
رد األميركيون
ع ـل ــى حـ ـم ــات ال ـت ـض ـل ـيــل ال ـه ـج ــوم ـي ــة ال ـتــي
ُ
أطلقتها جهات خارجية عبر توجيه الت َهم
بشكل عابر واالستيالء
للمسؤولين الــروس
ٍ
على نطاقات المواقع اإللكترونية اإليرانية.
تهدف هذه التدابير الضعيفة إلى ردع حمالت
التأثير الخارجي ً
بناء على الفرضية القائلة
إن األميركيين هم المستهدفون األساسيون.
واتخذ الرئيس األميركي جو بايدن مواقف
ً
فاعتبر بوتين «قاتال»
أكثر
صرامة من سلفهّ ،
ً
وحشيا «سيدفع ثمن» تدخله في انتخابات
ع ــام  .2020لـكــن ارتـكـبــت إدارة بــايــدن غلطة
مـشــابـهــة لـمــا فعلته إدارة الــرئ ـيــس دونــالــد
ً
ترامب سابقا حين افترضت أن هدف الرئيس
ال ــروس ــي األس ــاس ــي يـتـعـلــق بــالـتــأثـيــر على
الرأي العام األميركي .قد ينجح خطاب بايدن
ً
الناري في كبح أي حمالت مؤثرة مستقبال
أو يفشل في ذلــك ،لكنه قد يؤجج في الوقت
نفسه آلية الحمالت الدعائية االستبدادية التي
يستعملها بوتين .سبق ّ
ورد الزعيم الروسي
على بايدن عبر ّ
تحديه ودعوته إلى المشاركة
في مناظرة مباشرة لتحديد القاتل الحقيقي،
وقــد اعـتـبــرت وســائــل اإلع ــام الــروسـيــة هذه
الخطوة في مصلحة بوتين .في غضون ذلك،
بدأت شبكات المتصيدين الروس تعمل بدوام

إضافي لتضخيم خطاب الكرملين وتصوير
ّ
بايدن كرجل ُ«مسن ومصاب بالخرف».
قــد يتخذ «الـثـمــن» ال ــذي تكلم عنه بايدن
شـكــل عـقــوبــات اقـتـصــاديــة .وق ــد تنجح هــذه
العقوبات في ردع روسيا أكثر من الخطابات
ً
النارية وحدها ،لكنها قد ُت ّ
رسخ أيضا خطاب
الـضـحـيــة الـ ــذي يستعمله بــوتـيــن والـحـكــام
المستبدون مع شعوبهم .سيكون هذا النهج
ً
ً
إذا سيفا ذا حدين .على صعيد آخر ،ستجازف
العقوبات بتصوير بوتين كزعيم قوي وبارع
في التكنولوجيا بما يفوق قدراته الحقيقية.
ً
في النهاية ،تبقى حمالت التضليل نوعا من
التكتيكات غير المتكافئة في جوهرها.
للتصدي لـحـمــات التضليل الـخــارجـيــة،
تـقـضــي أف ـض ــل طــري ـقــة بـتـحـلـيــل الـعـمـلـيــات
وف ـض ـح ـهــا ،الس ـي ـمــا ت ـلــك ال ـت ــي تستعملها
األنـظـمــة االسـتـبــداديــة السـتـهــداف شعوبها
ً
الـخــاصــة ،بــدل محاولة ردعـهــا .بما أن عــددا
ً
كبيرا من حمالت التأثير يحصل عبر منصات
خاصة على مواقع التواصل االجتماعي ،ال
ً
يمكن أن يأتي الرد من الحكومات حصرا .اتخذ
«تويتر» بعض الخطوات المثيرة لإلعجاب
حين كشف عن محتويات حمالت التضليل
ّ
المنسقة والمرتبطة بجهات حكومية .لكن
يستطيع «تويتر» ومنصات أخــرى ،السيما
فيسبوك وغوغل ،بذل جهود إضافية لفضح
األساليب الخبيثة التي تستعملها األنظمة
االس ـت ـب ــدادي ــة لـلـتــأثـيــر ع ـلــى شـعــوبـهــا عبر
حمالت ّ
منسقة من األكاذيب المنشورة على
مواقع التواصل.
ً
ً
ً
ُيعتبر التضليل تكتيكا استبداديا يائسا
يهدف إلى إخفاء الحقائق وإرباك المعارضة
وقـمـعـهــا .م ــن خ ــال كـشــف الـحـقـيـقــة بـشــأن
ً
حمالت التضليل إذا ،يمكن إضـعــاف نفوذ
الجهات التي تستعملها .لكن لتحقيق هذا
الـهــدف ،يحتاج بايدن إلــى مقاربة مختلفة
ً
ُ
وم ّ
صممة داخليا بدل تطبيق استراتيجية
ّ
م ــوح ــدة لـمـعــالـجــة مـخـتـلــف ال ـم ـل ـف ــات .في
النهاية.
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ً
واشنطن :ال جدول زمنيا لالنسحاب من العراق

نتائج «الحوار االستراتيجي» تثير ردود فعل متضاربة والكاظمي هدد إيران بكشف حلفائها
ّ
خيمت قضية عدم تحديد
موعد لالنسحاب األميركي
من العراق على نتائج
الجولة الثالثة من الحوار
االستراتيجي ،التي شهدت
تطورا بارزا يتعلق بتحول
مهمة دور القوات من
«قتالية» إلى «تدريبية
واستشارية» ،مع إعادة نشر
المتبقي منها في الخارج.

السفير األميركي
يحذر من استمرار
قصف القوافل
العسكرية

م ـ ــع ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ثـ ــالـ ــث ج ـ ــوالت
ال ـح ــوار االس ـتــرات ـي ـجــي ،اتـفـقــت
بـغــداد وواشـنـطــن ليل األربـعــاء
 الـخـمـيــس ع ـلــى تـقـلـيــص دورالقوات األميركية من القتال إلى
المشورة والتدريب ،دون تحديد
جدول زمني لالنسحاب الكامل،
خالفا لرغبة الفصائل خصوصا
الـمــوالـيــة إليـ ــران ،وال ـتــي هــددت
ب ـتــوج ـيــه ض ــرب ــات إذا ل ــم يـتــم
تحديد موعد للمغادرة.
وف ــي خـطــوة تـنــذر بمواجهة
مفتوحة مع الفصائل العراقية،
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع
األم ـيــرك ـيــة (ال ـب ـن ـت ــاغ ــون) جــون
كيربي أمــس أنــه ليس هناك أي
تفاهم مــع بـغــداد حــول الجدول
الزمني المتعلق بعملية سحب
"القوات القتالية" من العراق.
وبعد انتهاء الجولة الثالثة
ل ـل ـح ــوار االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،ال ـتــي
عقدت ليل األربعاء  -الخميس،
ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري خـ ــارج ـ ـيـ ــة
الـ ـع ــراق ف ـ ــؤاد ح ـس ـيــن ون ـظ ـيــره
األميركي أنتوني بلينكن ،عبر
دائ ــرة تـلـفــزيــونـيــة ،ق ــال كيربي،
خ ـ ـ ـ ــال م ـ ــؤت ـ ـم ـ ــره الـ ـصـ ـح ــاف ــي
الـ ـي ــوم ــي ،إن "ع ـ ـبـ ــارة ال ـتــوصــل
الى توافق بخصوص استمرار
عملية سـحــب ا ل ـق ــوات القتالية
الموجودة بالبيان المشترك ال
تعني فــي الــواقــع أن االنسحاب
سيبدأ" ،مضيفا" :البيان ينص
على أنــه تـقــرر إج ــراء مباحثات
فنية إضافية من قبل الطرفين
بخصوص االنسحاب النهائي".
وتمسك كيربي بأن "الوجود
األميركي الدائم جاء بناء على
مــوافـقــة ودعـ ــوة ب ـغــداد ومهمة
مالحقة تنظيم دا ع ــش لــم تكن
ق ــائ ـم ــة ،واإلدارة (األم ـي ــرك ـي ــة)
ذكـ ــرت م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة أنـهــا
ي ــوم ــا م ــا سـتـسـحــب ج ـنــودهــا،
وهــذا ليس جديدا لكن النقطة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان ه ــي
إجـ ـ ــراء م ـح ــادث ــات فـنـيــة بـشــأن
االن ـس ـحــاب" ،مضيفا أن هناك
اتـ ـف ــاق ــا بـ ـي ــن ال ـج ــان ـب ـي ــن عـلــى
"أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـ ــوجـ ـ ــود األمـ ـي ــرك ــي
ب ــال ـع ــراق وم ــا ورد ف ــي الـبـيــان
تــأك ـيــد ع ـلــى أه ـم ـيــة شــراك ـت ـنــا،
والمهمة المستمرة ضد داعش،

أول مناورات علنية
بين اإلمارات وإسرائيل

تدريب لفريق الخدمات الصحية بالقوات األميركية بالعراق أمس األول (عملية العزم الصلب)
وفـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة الـ ـمـ ـط ــاف سـيـتــم
التحدث عن التوقيت المناسب
النسحاب مناسب".
ورغـ ـ ــم ع ـ ــدم ت ـح ــدي ــد جـ ــدول
زمني أو موعد محدد النسحاب
القوات األميركية ،وصف رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـفــى ال ـكــاظ ـمــي
نتائج الجولة الثالثة للحوار
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ب ــأن ـه ــا ب ــواب ــة
الس ـت ـع ــادة ال ــوض ــع الـطـبـيـعــي
وإنـ ـ ـج ـ ــاز ج ــدي ــر أن ي ـه ـن ــئ بــه
ش ـع ـبــه .وقـ ــال ال ـكــاظ ـمــي ،ال ــذي
ط ـ ــال ـ ــب إيـ ـ ـ ـ ـ ــران بـ ـكـ ـب ــح جـ ـم ــاح
الميليشيات ا لـمــوا لـيــة لها في
العراق وتوعد بمواجهتها ،إن
"الحوار هو الطريق السليم لحل
األزمـ ــات ،وشعبنا يستحق أن
يعيش السلم واألمن واالزدهار،

م ـخ ـمــور ،مـبـيـنــة أن ث ــاث م ـقــاتــات م ــن ط ــراز
"تايفون" هاجمت عناصره باستخدام صواريخ
"ستورم شادو" ،وبالمتابعة الالحقة تأكدت من
نجاح الضربة.
وف ــي س ــوري ــة ،أشـ ــارت ال ــدف ــاع الـبــريـطــانـيــة
لعملية منفصلة فــي  4أبــريــل نجحت خاللها
طائرة بدون طيار تابعة لسالح الجو الملكي
مسلحة بـصــواريــخ "هـيـلـفــايــر" فــي اسـتـهــداف
مجموعة صغيرة من "داعش" غرب الحسكة.

ال الصراعات والحروب والسالح
المنفلت والمغامرات".

تهديدات الكاظمي
وتزامنا مع جولة المحادثات،
وجه الكاظمي ردة فعل غاضبة
تجاه إيران ،وطالب قادتها بكبح
ن ـفــوذ فـصــائــل ب ــال ـع ــراق ،وه ــدد
ب ــأن ــه سـ ـ ــوف "يـ ـعـ ـل ــن ب ــوض ــوح
الجهات التي تدعمها" ،بحسب
مسؤولين عراقيين.
ول ــم يـتـضــح إل ــى م ــن وجـهــت
الرسالة ،لكن التوقيت يدل على
أن الكاظمي ،الذي بدا عاجزا عن
مواجهة الفصائل داخل العراق،
كـ ــان ي ـت ـط ـلــع إلـ ــى ك ـس ــب رض ــاء
األميركيين قبل انعقاد الحوار
االستراتيجي.
وذكـ ـ ـ ــرت م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
فــي بـغــداد أن زيــارة قائد "فيلق
القدس" إسماعيل قاآني للعراق
جـ ـ ــاءت ب ـع ــد رس ــال ــة ال ـكــاظ ـمــي
الـ ـمـ ـلـ ـيـ ـئ ــة بـ ــال ـ ـش ـ ـكـ ــوى واألل ـ ـ ـ ــم
والغضب غير المسبوق حيال
تـهــد يــدات الفصائل وإهاناتها
الـ ـمـ ـتـ ـك ــررة لـ ــه ش ـخ ـص ـي ــا ،عـبــر
مواقف واستعراضات ووسائل
إعالم موالية لطهران.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر أن
ق ــاآن ــي ال ـت ـقــى ق ـ ــادة عـسـكــريـيــن
وس ـي ــاس ـي ـي ــن ش ـي ـع ــة ،وحـ ـ ــاول
تهدئة أكثر األجنحة تشددا في
الفصائل العراقية ،وطلب منهم
تخفيف الضغط على الكاظمي،

ل ـك ــن تـ ـق ــدي ــرات االس ـت ـخ ـب ــارات
ال ـع ــراق ـي ــة ت ـب ــدو أب ـع ــد م ــن ذلــك
ووص ـل ــت ل ــدرج ــة الـتـشـكـيــك في
ق ـ ــدرة ق ــائ ــد فـيـلــق ال ـق ــدس على
التحكم في الفصائل بمستوى
االنضباط الذي كان عليه األمر
في عهد سلفه قاسم سليماني
ال ــذي اغـتـيــل فــي غ ــارة أميركية
مطلع العام الماضي.
وقبل انطالق الحوار ،أصدرت
مـجـمــوعــة م ــن ال ـف ـصــائــل بـيــانــا
ط ــالـ ـب ــت فـ ـي ــه ب ـت ـح ــدي ــد م ــوع ــد
انسحاب القوات األميركية خالل
ال ـم ـح ــادث ــات ،مـ ـه ــددة بـتــوجـيــه
ض ــرب ــات كـبـيــرة ودق ـي ـقــة إذا لم
تعلن بـغــداد وواشـنـطــن موعدا
واضحا لالنسحاب.
والحـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا ،أعـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـسـ ـفـ ـي ــر
األم ـي ــرك ــي مــاث ـيــو تــول ـيــر أمــس
ع ــن ق ـل ـقــه م ــن اسـ ـتـ ـم ــرار قـصــف
قــوافــل تنقل الــدعــم اللوجستي
لـ ـلـ ـق ــوات الـ ـتـ ـح ــال ــف ،م ـب ـي ـنــا أن
"الحوار االستراتيجي بين بغداد
وواش ـن ـطــن رك ــز عـلــى الـجــوانــب
المشتركة كما ركز على مصلحة
الـعــراق ،وأظـهــر االلـتــزام الجدي
من الرئيس جو بايدن" ،وأشار
إلــى "رضــا واشنطن على الدعم
الـ ـق ــوي ال ـ ــذي ت ـقــدمــه الـحـكــومــة
الـعــراقـيــة فــي حـمــايــة المنشآت
األجنبية".

بيان مشترك
وفـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان مـ ـشـ ـت ــرك ،أع ـل ــن

حسين وبلينكن اتفاقهما على
"ت ـحــول دور ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
وقــوات التحالف اآلن للمهمات
الـتــدريـبـيــة واالس ـت ـشــاريــة على
نحو يسمح بإعادة نشر المتبقي
من القوات القتالية خارج العراق،
ع ـلــى أن يـتـفــق ال ـجــان ـبــان على
ال ـمــواع ـيــد ف ــي م ـح ــادث ــات فنية
مقبلة".
وذ ك ـ ـ ـ ــرت وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن ه ــذا
الـ ـتـ ـح ــول فـ ــي ط ـب ـي ـع ــة م ـه ـمــات
ال ـ ـقـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة
األخ ــرى مــن العمليات القتالية
للتدريب والتجهيز والمساندة
"ي ـ ـ ـع ـ ـ ـكـ ـ ــس ن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاح ال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وي ـض ـم ــن دع ــم
ال ـج ـه ــود ال ـم ـت ــواص ـل ــة ل ـل ـقــوات
ال ـع ــراق ـي ــة ،ل ـض ـم ــان أن تـنـظـيــم
داعش لن يهدد استقرار العراق
مجددا" ،مبينة أن "القواعد التي
ي ـت ــواج ــد ب ـه ــا أف ـ ـ ــراد ال ـت ـحــالــف
عراقية ووجودهم فيها حصرا
لدعم جهود الـعــراق فــي الحرب
ضد داعش".
وإذ جددت الحكومة العراقية
التزامها بحماية عناصر وقوافل
ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي وال ـب ـع ـث ــات
الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـتــاب ـعــة لــدولــه،
أعــربــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عن
دعمها لجهود الـعــراق إلصالح
قطاع الطاقة وإمـكــان الشركات
األميركية تقديم المساعدة في
تنويع االقتصاد عبر االستثمار

فــي مـشــاريــع تخلق فــرص عمل
وت ـ ـح ـ ـسـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـع ــام ــة
وال ـم ـســاعــدة فــي تـطــويــر م ــوارد
الطاقة.

ردود فعل متضاربة
وشـنــت وســائــل اع ــام مقربة
من الفصائل المتحالفة مع ايران
ووســائــل اعــام ايرانية هجوما
على مـخــرجــات ال ـحــوار ،وقالت
انه "غامض".
وذكر ائتالف النصر ،بقيادة
رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء األس ـب ــق حـيــدر
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان" ،ن ــرح ــب
بمخرجات الحوار االستراتيجي
بما يتصل بتوصيف وتنظيم
وجـ ـ ـ ـ ــود الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة،
واق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارهـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـهـ ــام
التدريبية واالستشارية" ،مطالبا
بـ"إنجاز االتفاق الفني لجدولة
خ ـ ــروج الـ ـق ــوات ال ـق ـتــال ـيــة وف ــق
الــرؤيــة والـحــاجــة الـتــي تقدرها
المؤسسات العراقية المختصة".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد االئ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــاف دعـ ـ ـم ـ ــه
للسياسات والمواقف الحكومية
وال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـم ـت ـص ـل ــة بـحـفــظ
وت ـع ــزي ــز ال ـم ـصــالــح وال ـس ـي ــادة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة تـ ـج ــاه الـ ـ ـ ــدول ك ــاف ــة،
ف ـق ـضــايــا الـ ــوحـ ــدة وال ـم ـصــالــح
والسيادة الوطنية كل ال يتجزأ
ف ــي ت ـع ــام ــل الـ ـع ــراق م ــع جـمـيــع
الدول دون استثناء.
(بغداد  -وكاالت)

اتفاقية عسكرية بين مصر وأوغندا مع تصاعد «أزمة النهضة»

أديس أبابا لواشنطن :متمسكون بالوساطة اإلفريقية «المنصفة»
•

القاهرة  -حسن حافظ

فــي خـطــوة تكشف عــن نية القاهرة
مد ذراعها العسكرية إلى أعالي النيل،
بالتزامن مع التوتر وتبادل االتهامات
ح ــول أزمـ ــة سد
بـيــن مـصــر وإث ـيــوب ـيــا ّ
ال ـن ـه ـضــة اإلث ـي ــوب ـي ــة ،وقـ ـع ــت أوغ ـن ــدا
ات ـف ــاق ـي ــة أم ـن ـي ــة ل ـت ـب ــادل ال ـم ـع ـلــومــات
العسكرية مع مصر ،وهي الثانية لمصر
مع إحدى دول حوض نهر النيل ،بعد
اتفاقية مماثلة مع دولة السودان الشهر
الماضي.
وق ـ ــال ـ ــت قـ ـ ـ ــوات الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ال ـش ـع ـب ـيــة
األوغندية (المسمى الرسمي للجيش
األوغ ـن ــدي) ،فــي بـيــان لها مـســاء أمس
األول ،إن "اال ت ـ ـفـ ــا ق ـ ـيـ ــة أ ب ـ ــر م ـ ــت ب ـيــن
جـهــاز الـمـخــابــرات المصرية ،ورئــاســة
المخابرات العسكرية التابعة لقوات
الــدفــاع األوغ ـنــديــة" ،لكنها لــم توضح
أبـعــاد االتفاقية أو بـنــودهــا ،وال شكل
الـتـعــاون الـعـسـكــري بـيــن مـصــر ودول ــة
أوغندا ،إحدى دول منابع نهر النيل.
ونـقــل بـيــان ق ــوات الــدفــاع الشعبية
األوغندية عن اللواء أركان حرب سامح
صابر الدجوي ،رئيس الوفد المصري
ق ـ ــول ـ ــه" :ح ـق ـي ـق ــة ان أوغ ـ ـ ـنـ ـ ــدا وم ـص ــر
تتقاسمان النيل تجعل التعاون بين
ً
البلدين ً
حتميا ،ألن ما يؤثر على
أمرا
األوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على
مصر" ،لكن الجانب المصري لم يصدر
عـنــه أي ب ـيــان رس ـمــي ح ــول االتـفــاقـيــة

جولة الدبيبة الخليجية:
سعي لـ«موقف موحد»

أنهى رئيس حكومة
الوحدة الوطنية الليبية،
عبدالحميد الدبيبة ،أمس
األول ،زيارة لإلمارات،
بعد زيارته للكويت ،فيما
سيتوجه خالل الساعات
المقبلة إلى السعودية
وبعدها قطر ،بحثا عن
"توحيد المواقف الدولية
بشأن األزمة الليبية".
وبحسب البيان ،فقد بحث
الدبيبة مع بن زايد "تعزيز
العالقات الثنائية بين
البلدين وتنميتها من خالل
تكثيف التعاون والعمل
المشترك ،وإقامة شراكات
في مختلف المجاالت.

 10أيام «بريطانية» ضد «داعش»
كشفت وزارة الــدفــاع البريطانية أمــس ،عن
تنفيذ قــواتـهــا الـجــويــة الملكية ع ــدة ضــربــات
اسـتـهــدفــت تنظيم "داع ـ ــش" الـشـهــر الـمــاضــي،
في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية
استغرقت  10أيام ،وتمكنت خاللها من طرده
من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي
من أربيل.
وذكــرت الدفاع البريطانية أن قــرار الهجوم
اتخذ في  22مارس عندما تم التأكد من تمركز
"داعـ ـ ـ ــش" ف ــي ش ـب ـكــة م ــن ال ـك ـه ــوف ف ــي ج ـبــال

سلة أخبار

التي تعكس خطة عمل واضحة المعالم
لـلـقــاهــرة إلع ــادة االنـفـتــاح عـلــى الـقــارة
اإلفريقية بعد عقود من اإلهمال.
وتعد هذه هي االتفاقية العسكرية
حوض
الثانية لمصر مــع إحــدى دول
ّ
النيل في نحو شهر ،إذ سبق أن وقع
رئيس أركان القوات المسلحة المصرية
م ـح ـمــد ف ــري ــد ،م ــع ن ـظ ـيــره ال ـس ــودان ــي
محمد عثمان الحسين ،على اتفاقية
عسكرية فــي الـخــرطــوم مطلع مــارس،
وقال فريد إن القاهرة مستعدة لتلبية
كل طلبات الخرطوم العسكرية ،في ظل
التحديات المشتركة التي تواجه مصر
والسودان.
ال ـت ـحــركــات الـمـصــريــة الـمـكـثـفــة في
حوض النيل تتزامن مع تعقد ملف أزمة
سد النهضة ،بعد فشل الجولة األخيرة
م ــن ال ـم ـفــاوضــات ال ـتــي أشـ ــرف عليها
االتحاد اإلفريقي الثالثاء الماضي ،ما
أدى إلى تصاعد حدة اللهجة المصرية
التي لم تعد تستبعد خيار الحرب ،إذ
خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي ،أمس
األول ،وتحدث عن أن "جميع الخيارات
مفتوحة" حال مساس إثيوبيا بحصة
مصر المائية.

حشد سياسي
وفي خطوة لدعم القيادة السياسية
فــي مـلــف ســد الـنـهـضــة ،يـعـقــد تحالف
األح ـ ــزاب الـمـصــريــة (ي ـضــم  35حــزبــا)،
اجتماعا السبت المقبل ،لبحث كيفية

عامالن يعقمان أحد مداخل مسجد الحسين في القاهرة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك (رويترز)
دعـ ــم األحـ ـ ـ ــزاب ل ـل ــدول ــة ال ـم ـص ــري ــة فــي
تحركاتها في أزمة السد ،بينما أصدر
الـعــديــد مــن األحـ ــزاب ون ــواب البرلمان
المصري بغرفتيه الكثير من البيانات
الـمــؤيــدة لموقف الــدولــة المصرية في
األزم ـ ــة ،عـقــب كـلـمــة الــرئ ـيــس السيسي
أمس األول.
وعبر عضو مجلس الـنــواب ،محمد

عبدالحميد ،عن أفكار نــواب البرلمان
الـمـصــري وحــالــة الـغـضــب الـتــي تسود
بينهم بسبب المواقف اإلثيوبية ،معلنا
تـفــويـضــه ال ـكــامــل وال ـم ـط ـلــق لـلــرئـيــس
السيسي التخاذ جميع الخطوات تجاه
مـلــف ســد الـنـهـضــة ،فــي ض ــوء التأكيد
عـلــى الـحـقــوق الـتــاريـخـيــة لـلـقــاهــرة في
مياه النيل ،وأن مصر حكومة وشعبا

لــن ت ـفــرط فــي أي ق ـطــرة م ـيــاه ،مطالبا
المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف
التعنت اإلثيوبي.

إثيوبيا
فــي المقابل ،قــال وزي ــر الخارجية
اإلث ـي ــوب ــي دم ـق ــي م ـك ــون ــن ،إن ب ــاده
متمسكة بــرعــايــة االت ـح ــاد اإلفــريـقــي

ل ـم ـف ــاوض ــات س ــد ال ـن ـه ـض ــة .وخ ــال
ات ـص ــال هــات ـفــي م ــع مـسـتـشــار األم ــن
القومي األميركي ،جيك سوليفان ،قال
مكونن ،إن "مفاوضات سد النهضة
بــرعــايــة االت ـحــاد اإلفــريـقــي ضــروريــة
ً
ً
بــالـنـظــر إل ــى ك ــون ــه م ــراق ـب ــا م ـحــايــدا
ً
ومنصفا".
وك ــان ــت اث ـيــوب ـيــا ت ـم ـك ـســت ،أمــس
األول ،بموعد الـمــلء الثاني لبحيرة
س ــد ال ـن ـه ـضــة ال ـم ـق ــرر خـ ــال مــوســم
األمـ ـط ــار ،ف ــي يــول ـيــو ال ـم ـق ـبــل م ــع أو
دون اتفاق.
من ناحيته ،قال وزير المياه والري
اإلثـيــوبــي إنــه ال يعتقد أن هـنــاك من
يحاول اإلضــرار بسد النهضة ،وأكد
أنــه "إذا كــان هـنــاك مــن يفكر فــي ذلك
فهذا جنون".
إلى ذلــك ،اثــار فيديو نشره رئيس
الـ ـ ــوزراء اإلث ـيــوبــي أب ــي أح ـم ــد ،أمــس
األول على "تويتر" تساؤالت عن مغزاه
لــدى رواد وســائــل الـتــواصــل .وتظهر
في الفيديو دجاجة تستند على ظهر
كلب من أجل تناول الطعام ،ثم يسند
الـكـلــب عـلــى ظـهــر الــدجــاجــة مــن أجــل
ً
تناول الطعام أيضا .وعلق أبي أحمد
على شريط الفيديو قائال" :كما ندعم
بعضنا البعض لمواجهة مشاكلنا".

ذكرت القناة اإلسرائيلية
الـ" "12أن أول تدريب
عسكري علني بين إسرائيل
واإلمارات سينطلق االثنين
المقبل في اليونان .وأفادت
القناة بأن سالح الجو
األميركي سيشارك في
المناورات ،التي تستمر
حتى  22الجاري ،إضافة
إلى طيارين من إسبانيا
وسلوفانيا وكندا وقبرص.
وأشارت إلى أن سالح
الجو اإلسرائيلي سيشارك
في المناورات بمقاتالت
من طراز  15-Fو،16-F
أما اإلمارات واليونان
فستشاركان بمقاتالت من
طراز .16-F

األردن :عوض الله
ال يزال محتجزًا

نقلت وكالة األنباء األردنية
عن مصدر رسمي قوله،
أمس ،إن وزير المالية
السابق باسم عوض الله
ً
اليزال محتجزا على ذمة
التحقيقات المستمرة ،ولم
يغادر البالد ،كما ذكرت
معلومات على وسائل
التواصل.
كان عوض الله ،رئيس
الديوان الملكي سابقا
ً
أيضا ،ضمن عدد من
األشخاص ،قالت الحكومة
إنها ألقت القبض عليهم
في إطار تحقيق في أنشطة
تهدف إلى زعزعة استقرار
المملكة.

توقف القتال في مدينة
الجنينة السودانية

ذكر سكان مدينة الجنينة
ً
السودانية أن هدوء حذرا
ساد عاصمة والية غرب
دارفور السودانية بعد قتال
دام  5أيام بين قبائل عربية
وقبائل المساليت ،وأسفر
عن مقتل العشرات.
وذكرت لجنة أطباء والية
غرب دارفور أن  87شخصا
قتلوا وأصيب  191منذ يوم
السبت الماضي في القتال
الذي اندلع في الجنينة.

ةديرجلا
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إسرائيل تتحرك على مسارات عدة لمواجهة «انفراجة فيينا»
نتنياهو :االتفاق مع النظام اإليراني ال يساوي «قشرة ثوم»
تحركت إسرائيل على
عدة مسارات في مواجهة
االنفراجة النووية بين
واشنطن وطهران التي
تحققت في فيينا .وبعد
ساعات من ضرب سفينة
"سافيز" اإليرانية ،شنت
المقاتالت اإلسرائيلية غارات
على مجموعات موالية إليران
في سورية ،كما أوفدت رئيس
"الموساد" الى واشنطن التي
عاد منها قبل أسابيع قليلة.

وســط توقعات ب ـ "نتائج أكثر
إيجابية" الجتماع مهم تستضيفه
العاصمة النمساوية فيينا اليوم
ب ـي ــن م ـج ـم ــوع ــة " "1+4وإيـ ـ ـ ــران،
وت ـشــارك ال ــوالي ــات المتحدة فيه
بشكل غير مباشر لبحث إعــادة
العمل باالتفاق الـنــوويّ ،
صعدت
إس ــرائ ـي ــل ت ـحــركــات ـهــا لتصعيب
المهمة على خصمها اللدود وإدارة
الرئيس األميركي جو بايدن.
وأع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـم ـك ـلــف ،بنيامين
نتنياهو ،رفض تل أبيب أي اتفاق
دولي مع طهران ،وقال إن إسرائيل
ّ
لن تكون ملزمة باتفاق يمكن إيران
من تطوير أسلحة نووية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ن ـ ـت ـ ـن ـ ـي ـ ــاه ـ ــو ،ف ــي
تـصــريـحــات عـبــر "تــوي ـتــر" ،أن أي
اتفاق مع إيران ّ
يمهد الطريق لها
لصناعة أسلحة نــووي ُــة "أسلحة
تهددنا باالندثار ،لن نرغم عليه
ب ــأي شـكــل مــن األشـ ـك ــال" .وتــابــع:
"االت ـفــاق ال ـنــووي مــع إُي ــران الــذي
سـمــح لـهــا بــالـمـضــي ق ــدم ــا نحو
تطوير ترسانة من القنابل النووية
مطروح مرة أخــرى على الطاولة،
ّ
ولكن التاريخ علمنا بأن اتفاقات
مع أنظمة مثل النظام اإليراني ال
تساوي قشرة ثوم".

رئيس «الموساد»

اتهام إيراني
لـ «دولة ثالثة»
بالتورط في «هجوم
سافيز»

وأف ـ ـ ـ ــادت ت ـق ــاري ــر إســرائ ـي ـل ـيــة
ب ــأن رئـيــس جـهــاز االسـتـخـبــارات
الخارجية (الموساد) اإلسرائيلي
يوسي كوهين سيقوم خالل األيام
المقبلة بزيارة إلى واشنطن إلجراء
اجتماعات مــع كبار المسؤولين
بالبيت األبيض ورؤساء األجهزة
االستخباراتية بالواليات المتحدة،
ف ــي زي ـ ــارة ه ــي األول ـ ــى لـمـســؤول
إسرائيلي إلى واشنطن بعد دخول
بايدن البيت األبيض.
وم ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـت ـ ــوق ـ ــع أن ي ـ ـقـ ــوم
كــوهـيــن بــاس ـت ـعــراض مـعـلــومــات
اسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة وأدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أم ـ ـ ــام
األميركيين تشير إلــى "استمرار
اإليـ ــران ـ ـي ـ ـيـ ــن بـ ــال ـ ـكـ ــذب وإخ ـ ـفـ ــاء
ّ
معلومات بما يتعلق ببرنامجهم
الـ ـن ــووي خـ ــال االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
ال ـم ـب ــرم عـ ــام  2015وح ـت ــى هــذه
األيام".

ضربة دمشق
ّ
في موازاة ذلك ،شن الطيران
ال ـ ـحـ ــربـ ــي اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ف ـجــر

دوليات
سلة أخبار
موسكو :انضمام أوكرانيا
ّ
إلى «الناتو» سيفككها

مع تصاعد التوتر امليداني في
شرق أوكرانيا ،والسجال حول
الحشود الروسية العسكرية قرب
الحدود معهاّ ،
جددت موسكو،
أمس ،تحذيرها من انضمام
كييف إلى حلف «الناتو».
وقال الناطق باسم الكرملني،
ديمتري بيسكوف ،إن ذلك،
ّ
«سيؤدي إلى تفكك أوكرانيا» .من
ناحيتها ،أعلنت وزارة الدفاع
الروسية انها حركت أكثر من
 10سفن تابعة للبحرية من
بينها سفن إنزال من بحر قزوين
إلى البحر األسود للمشاركة
في تدريبات .وكان الرئيس
فالديمير بوتني واملستشارة
األملانية أنجيال ميركل أعربا
عن «القلق لتصاعد التوتر»
في النزاع في شرق أوكرانيا.
وبالتزامن ،زار الرئيس
األوكراني فالديمير زيلينسكي،
أمس الخطوط األمامية مع
االنفصاليني املدعومني من
موسكو في منطقة دونباس.

رئيس حكومة فرنسا
يزور الجزائر

إسرائيلي أمام نصب لضحايا «المحرقة النازية» في اشكلون أمس (رويترز)
أمس ،غارات جديدة استهدفت
م ــواق ــع ع ـس ـكــريــة يـعـتـقــد أنـهــا
تــا بـعــة للميليشيات اإل يــرا نـيــة
المتحالفة مع الحكومة السورية
فــي مـحـيــط دم ـشــق ،مـمــا أسفر
عن سقوط عدة جرحى وتدمير
مستودعات أسلحة.
وذك ــرت م ـصــادر أن القصف
اإلسرائيلي الذي ّ
يعد الثامن من
نوعه منذ مطلع العام الحالي،
استهدف مواقع عسكرية غربي
وجـنــوبــي دمـشــق ،تستخدمها
ق ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة
وميليشيات موالية لها مدعومة
من طهران.
ونـقـلــت وكــالــة أن ـبــاء "ســانــا"
ع ــن م ـص ــدر ع ـس ـكــري ق ــول ــه إن
ال ـه ـج ـم ــات أسـ ـف ــرت ع ــن مـقـتــل
 3وإص ــاب ــة  4ج ـنــود ،وألـحـقــت
أضـ ـ ــرارا م ــادي ــة ،ف ــي وق ــت أف ــاد
ت ـل ـف ــزي ــون "ال ـ ـم ـ ـنـ ــار" الـ ـت ــاب ــع ل ـ
"حــزب الله" اللبناني ،بــأن أحد
صـ ــواريـ ــخ ال ــدف ــاع ــات ال ـجــويــة
الـســوريــة الح ــق طــائــرة حربية
إســرائـيـلـيــة مـعــاديــة فــي أج ــواء
المنطقة الحدودية ،وسمع دويه

في أرجاء الجنوب اللبناني.

المواجهة البحرية
وجاءت الضربات الجوية غداة
اعتداء استهدف السفينة اإليرانية
"س ــاف ـي ــز" ف ــي ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ،لم
تـنــف إســرائـيــل الـمـســؤولـيــة عنه،
بعد ّ تقارير عن إبالغها واشنطن
ً
ّ
بحرية
شــنــه انـتـقــامــا لهجمات
بـ ّ
ُ
شنتها إيران ضمن ما بات يعرف
بـ "الحرب البحرية".
ّ
ورجـ ـ ـح ـ ــت أوس ـ ـ ـ ــاط ع ـس ـكــريــة
ّ
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،أن تــت ـســع
الـمــواجـهــة الـبـحــريــة ،وأن تفضل
إي ــران اسـتـخــدام طــائــرات ّ
مسيرة
بعيدة المدى ،يمكن إطالقها من
ّ
الجمهورية اإلســام ـيــة ،فــي شن
هجوم انتقامي داخل إسرائيل.
في غضون ذلــك ،نقلت تقارير
إيرانية عن أحد مالحي السفينة
"ســاف ـيــز" قــولــه إن ــه "قـبــل ي ــوم من
الـ ـح ــادث كــانــت ه ـنــالــك مــروحـيــة
مـجـهــولــة حــامــت م ــا بـيــن  5و10
دق ــائ ــق ع ـن ــد أط ـ ـ ــراف ال ـس ـف ـي ـنــة"،
ً
مضيفا أنه "في يوم الحادث ،وبعد

ّ
مضي نحو  4ساعات من الهجوم
على السفينة ،قام زورقان سريعان
مجهوالن ما بين الساعة  10و11
صباحا بالتوقيت المحلي بدورية
قرب السفينة".
وقال موقع "نور نيوز" القريب
من المجلس األعلى لألمن القومي
اإليراني ،عن الهجوم على "سافيز"
قرب باب المندب" :هناك احتمال
أن تكون دولة أخرى غير إسرائيل
متورطة في الحادث".

انفراجة نووية
وتــأتــي تلك الـتـطــورات بعد أن
بعثت إدارة بايدن بأقوى إشارات
على استعدادها لتسريع خطوات
إح ـيــاء االت ـفــاق ال ـنــووي اإليــرانــي
الذي انسحب منه الرئيس دونالد
ترامب عام .2018
وف ــي م ـحــاولــة ،عـلــى مــا يـبــدو،
لـكـســب ال ــوق ــت ق ـبــل االن ـت ـخــابــات
الــرئــاسـيــة اإليــران ـيــة الـمـقــررة في
يونيو المقبل ،قال المتحدث باسم
"الخارجية" األميركية نيد برايس
إن بالده جاهزة لرفع أي عقوبات

مـفــروضــة عـلــى ط ـهــران ال تتسق
مــع االت ـف ــاق ال ـن ــووي الـمـبــرم عــام
ً
 ،2015مــؤكــدا استعداد واشنطن
التخاذ الخطوات الالزمة للعودة
إلــى االل ـتــزام ببنود االت ـفــاق ،رغم
معارضة أطراف داخلية وإقليمية
للخطوة المرتقبة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ب ـ ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ــس إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـم ـحــادثــات غ ـيــر ال ـم ـبــاشــرة مع
إي ــران فــي فيينا سـتـكــون صعبة
لعدة أسـبــاب ،منها االفـتـقــار إلى
ً
الثقة بين طهران وواشنطن ،معربا
عن أمله في التوصل إلى االلتزام
المتبادل باالتفاق وعودة طهران
إلى االمتثال لقيوده.
وكشف المتحدث باسم وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة أن فــريــق
بــاده في فيينا أجــرى مشاورات
مع وفود كل من االتحاد األوروبي
وروسيا والصين ،واستمع منها
إلى الموقف اإليراني.
في غضون ذلك ،احتفى الرئيس
اإليراني المعتدل حسن روحاني
ب ـمــا وص ـف ــه ب ـ ـ "اع ـ ـتـ ــراف اإلدارة
األميركية الجديدة بفشل سياسة
الضغوط القصوى" ،التي تبناها

ترامب ضد طهران بعد انسحابه
من االتفاق.
واتهم روحاني ،في تصريحات
أمس ،ترامب بـ "شن حرب شاملة
ضــد الشعب اإليــرانــي لــم يستثن
ّ
أي شيء فيها لحرمان البالد من
الغذاء والدواء ،ومتجاوزا بذلك كل
الجالدين في التاريخ"ّ .
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،تــوقــع أسـتــاذ
الجغرافيا السياسية ،رضا فرجي
راد ،أن تـخــرج مـفــاوضــات الـيــوم
بــأخـبــار "أك ـثــر إيـجــابـيــة" .وأش ــار
راد إلــى أن مهلة الشهر المتبقية
مــن االت ـفــاق الـمــؤقــت بين طهران
والــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الذرية
حول سجل كاميرات المراقبة في
منشآت إيران النووية ،باعتبارها
عــامــا حاسما فــي دفــع التوصل
إلى تفاهم لمنع تدهور األمور بين
طهران والقوى الغربية التي ّ
يرجح
أن ـهــا سـتـتـحــوط م ــع ق ــرب إج ــراء
االنتخابات الرئاسية اإليــرانـيــة،
واحتمال نجاح رئيس متشدد.
(واشنطن ،طهران ـ وكاالت)

«إهانة» فون ديرالين بأنقرة :إساءة للمرأة أم ثغرة بروتوكولية أوروبية؟

يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي
جان كاستيكس األحد املقبل،
زيارة للجزائر ،في خطوة جديدة
في التقارب الثنائي الذي بدأه
الرئيسان إيمانويل ماكرون
وعبداملجيد تبون.
وسيترأس كاستيكس بشكل
مشترك مع نظيره عبدالعزيز
جراد اللجنة الحكومية رفيعة
املستوى ،الهيئة التي تجتمع
بانتظام لتقييم التعاون
االقتصادي بني البلدين
بشكل خاص .وقالت اوساط
كاستيكس ،إن «زيارته تندرج
في إطار إعادة تفعيل العالقة
التي يريدها الرئيسان» ،لكن
هذه الزيارة تأخرت بسبب
دخول الرئيس الجزائري مرتني
املستشفى في املانيا نهاية 2020
ومطلع .2021

عقوبات أميركية على
 ٧كيانات صينية

ً
ّ
جاويش أوغلو يؤكد اعتماد «البروتوكول األوروبي» ...وبروكسل تطلب تفسيرا
تفاعلت "الهفوة" الدبلوماسية ،التي ّ
تعرضت
لها رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون
ديرالين في أنقرة ،يوم الثالثاء الماضي ،خالل
استقبالها مع رئيس المجلس األوروبي شارل
مـيـشــال ،مــن قـبــل الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طيب
إردوغان.
ُ
وأث ـ ــارت ال ـحــادثــة ال ـتــي ت ــرك ــت خــالـهــا فــون
ديرالين بال مقعد بينما جلس زميلها البلجيكي
إلى جانب إردوغان ،وكانت ضحيتها أول امرأة
تتولى أحد أرفع منصبين في االتحاد األوروبي،
غـضــب الـعــديــد مــن الـمـســؤولـيــن والسياسيين
ً
األوروبـ ـيـ ـي ــن ،ال ــذي ــن رب ــط بـعـضـهــم خـصــوصــا
النساء ،بينها وبين خروج تركيا قبل أيام من
اتفاقية اسطنبول االوروبية بخصوص العنف
ضد المرأة.
وقالت رئيسة الكتلة االشتراكية في البرلمان
األوروبي ،إيراتكس غارسيا بيريز ،في تغريدة
عـلــى "تــوي ـتــر"" :ب ــداي ــة يـنـسـحـبــون مــن اتـفــاقـيــة
إسـطـنـبــول ،واآلن يـتــركــون رئـيـســة المفوضية
األوروبية من دون مقعد في زيــارة رسمية .إنه
مخز".
أمر
ٍ
ورأت العضوة في البرلمان األوروبي ،صوفي

إن فيلد ،أن الحادث لم يكن مصادفة.
ولــم يسلم ميشال مــن االنـتـقــاد ،إذ تساء لت
عضوة البرلمان األوروبي الليبرالية الهولندية
إن-ف ـي ـل ــد ع ــن س ـبــب الـ ـت ــزام رئ ـيــس الـمـجـلــس بـ
"الصمت" ،بينما كانت زميلته بال مقعد.
م ــن نــاحـيـتـهــا ،قــالــت رئـيـســة بـلــديــة بــاريــس
آن ه ـيــدال ـغــو ال ـمــرش ـحــة ال ـي ـســاريــة المحتملة
لـلــرئــاســة "إن ــه مـشـهــد صـ ــادم ،لــم يـكــن يفترض
بــرئـيـســة الـمـفــوضـيــة ال ـب ـقــاء فــي ه ــذا الــوضــع"،
مضيفت" :هناك نوع من اإلذالل ،ونرى في ذلك
ً
أيضا صلة مع خروج تركيا مؤخرا من معاهدة
حقوق المرأة".
وذكرت رئيسة كتلة نواب الحزب االشتراكي
في الجمعية الوطنية الفرنسية فاليري رابــو،
أن "اإلذالل الذي تعرضت له فون دير اليين غير
مقبول بتاتا" .وأوضحت أنه "اذا أرادت أوروبا
أن تتمتع بمصداقية عليها أن تفرض نفسها
أيضا كقوة عظمى وأن تؤكد قيمها .طالما لم
تفعل ذلك سنجد صعوبة في اكتساب مصداقية
حقيقية دبلوماسيا".
وك ـتــب كــزاف ـي ـيــه ب ــرت ــران الـيـمـيـنــي الـمــرشــح
لــان ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ع ـلــى "ت ــوي ـت ــر" أم ــس،

"م ـشــاهــد فــاض ـحــة ف ــي أنـ ـق ــرة .ل ـســوء ال ـحــظ لم
يقابل االزدراء لتمثيل أوروبا بالموقف المحترم
الوحيد من الجانب األوروبي والذي كان يقتصر
على مغادرة المكان".
وأع ـلــن كليمان ب ــون وزي ــر الــدولــة الفرنسي
للشؤون األوروب ـيــة "إنـهــا صــور مؤلمة! أرفــض
فكرة أوروبا ساذجة وضعيفة" .وفي تلميح إلى
ً
أن الحادث قد يكون مقصودا ،قال بون" :الرئيس
التركي يعرف قوة الصور وقيمة الرمز .وعلينا
أن نكون أقوى وأكثر حزما في هذا الخصوص".
وق ــال الــرجــل الـثــانــي فــي "الـتـجـمــع الــوطـنــي"
الـيـمـيـنــي الـمـتـطــرف ،جـ ــوردان ب ــاري ــا" :قــارتـنــا
ممسحة له .إردوغان يستفز ويهدد ألنه يعرف
سذاجة وعجز وضعف القادة األوروبيين".
ّ
ورغــم أن المجلس األوروب ــي أكــد أن لرئيسه
األسبقية على مستوى البروتوكول الدولي على
رئيسة المفوضية ،شدد المتحدث باسمها إريك
مامر على أن "رئيسي المؤسستين (األوروبيتين)
لهما رتبة البروتوكول نفسها".
وأضاف مامر" :فوجئت الرئيسة فون ديرالين،
ّ
وقررت التغاضي وإعطاء األولوية للجوهر ،لكن
هذا ال يعني أنها ال تولي أهمية للحادثة" .وتابع:

"تـتــوقــع الـسـ ّـيــدة ف ــون ديــراليــن أن تـعــامــل وفقا
لقواعد البروتوكول ،وطلبت من مكتبها ضمان
عدم تكرار هذا النوع من الحوادث في المستقبل".
مــن ناحيته قــال األلـمــانــي ،مانفريد ويبير،
رئيس كتلة «الحزب الشعبي األوروبي» اليميني
المؤيد الوروبــا ،إن «لقاء أنقرة كان يفترض أن
يوجه رسالة حــزم ووحــدة المقاربة األوروبـيــة
حيال تركيا ،لكن لألسف أظهر رمــز شقاق ،لم
ي ـعــرف الــرئ ـي ـســان كـيــف يـقـفــان جـبـهــة مــوحــدة
حين كان يلزم األمر .ننتظر المزيد من السياسة
ً
الـخــارجـيــة ألوروب ـ ــا» ،مـطــالـبــا بعقد نـقــاش في
جلسة عامة.
من جهتها ،طلبت رئيسة كتلة االشتراكيين
والديمقراطيين ،اإلسبانية ايــراتـشــي غارسيا
ب ـيــريــز ،جـلـســة اس ـت ـمــاع لــرئـيـســي الـمـفــوضـيــة
والمجلس «لتوضيح ما حصل ومعرفة كيفية
فرض احترام المؤسسات األوروبية».
في المقابل ،نددت تركيا أمس بـ "االتهامات
الجائرة".
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش
أوغلو ،خالل مؤتمر صحافي مشترك مع وزير
الـخــارجـيــة أحـمــد الـنــاصــر فــي أن ـقــرة أم ــس ،انــه

جــرى تنفيذ بــروتــوكــول الجلوس المعتمد من
االتحاد األوروبي.
وأوض ـ ــح أن ــه "ت ــم ت ـحــديــد تــرت ـيــب الـجـلــوس
بما يتماشى مع االقتراحات المقدمة من طرف
االتحاد األوروبي .نقطة انتهى".
وزاد" :لو لم تكن هناك اتهامات موجهة ضد
تركيا لما كنا سنعلن األمر بهذا الوضوح".
ّ
وبين جاويش أوغلو أن هناك من يحمل تركيا
المسؤولية في هذا الصدد ،وأنه ال يريد الخوض
لالتحاد األوروبي.
في اإلجراءات الداخلية ّ
وكـ ــانـ ــت الـ ـك ــامـ ـي ــرات وث ـ ـقـ ــت ل ـح ـظ ــة دخـ ــول
المشاركين الثالثة في هذا االجتماع إلى غرفة
ت ـح ـتــوي ع ـلــى كــرس ـي ـيــن ف ـق ــط ،ج ـلــس عليهما
إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ومـ ـيـ ـش ــال .وم ـ ــا ك ـ ــان ع ـل ــى رئ ـي ـســة
المفوضية األوروبية ،إال أن تجلس على أريكة
مقابل وزير الخارجية التركي ،الذي يحتل مرتبة
أقل ،وفقا للبروتوكول الدبلوماسي .ويخصص
هذا المكان في العادة للمترجمين وغيرهم من
المشاركين في االجتماعات.
(أنقرة --وكاالت)

أضافت وزارة التجارة األميركية
سبعة كيانات صينية،
متخصصة في أجهزة الكمبيوتر
العمالقة ،إلى قائمة الشركات
الخاضعة للعقوبات ،ألن
واشنطن تعتبرها تهديدا ألمنها
القومي.
وقالت وزيرة التجارة جينا
ريموندو ،في بيان أمس ،إن هذه
العقوبات تهدف إلى "منع الصني
من االستفادة من التقنيات
األميركية لدعم الجهود املزعزعة
لالستقرار من خالل التحديث
العسكري" .وبموجب العقوبات،
لن تتمكن هذه الشركات بعد اآلن
من إقامة عالقات تبادل تجارية
مع الشركات األميركية.

ميانمار« :انقالب» ألنصار
العسكر في سفارة لندن

شبح الصراع الطائفي يعود إلى أيرلندا الشمالية
عاد شبح الصراع الطائفي ليخيم فوق أيرلندا الشمالية،
إذ أنهت أعمال عنف يعتقد أن "الوحدويين" المؤيدين للبقاء
في الممكلة المتحدة وهــم من البروتستانت يقفون وراء هــا،
أسبوعها األول.
وفي آخر حلقة من االشتباكات التي تعيد إلى األذهان ذكرى
ثالثة عقود من "االضطرابات" الدامية بين القوميين المؤيدين
إليرلندا والوحدويين أدت إلى سقوط  3500قتيل ،تسببت أعمال
عنف ليلية اندلعت ،مساء أمــس األول ،بإصابة  50من رجال
الشرطة وصحافي .وأضرم متظاهرون في منطقة النارك واي
في بلفاست النيران في حافلة.
كما تم إحراق بوابات عند «خط السالم» ،وهي جدران حديدية
فاصلة بين األحياء الكاثوليكية والبروتستانتية في بلفاست،
وألقت حشود زجاجات حارقة من فوق الجدار.
وذكرت وكالة األنباء "برس أسوسييشن" ،أنه تم تعليق حركة
المترو في المنطقة.
وقالت رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية أرلين فوستر "هذا
ً
ليس احتجاجا بل تخريب ومحاولة قتل .هذه األعمال ال تمثل
التمسك بالوحدة أو الوالء".
ً
وعقدت حكومة أيرلندا الشمالية أمس اجتماعا خصصته
لألوضاع المضطربة.
وجــاء في بيان نشرته ميشيل أونـيــل ،نائبة الــوزيــر األول
أليرلندا الشمالية وزعيمة حــزب "شين فين" القومي المؤيد
ً
إليرلندا بعد االجتماع ،أن السياسيين "قلقون جدا إزاء العنف،
ويدعون إلى التحلي بالهدوء".

وقالت أونيل أن "الهجمات التي استهدفت رجــال الشرطة
والخدمات العامة والمجتمعات ،أمر مؤسف ويجب أن تتوقف.
التدمير والعنف والتهديد بالعنف أم ــور غير مقبولة على
اإلطالق ،وغير مبررة ،بغض النظر عن المخاوف التي قد تكون
موجودة في المجتمعات".
وأضافت أونيل ":فــي حين أن مواقفنا السياسية مختلفة
ً
ً
جــدا بشأن العديد من القضايا ،فنحن جميعا متحدون في
دعمنا للقانون والنظام ونعلن بشكل جماعي دعمنا لجهود
الشرطة ولرجال الشرطة الذين يعرضون أنفسهم لألذى لحماية
اآلخرين".
ّ
وخــال جلسة الحكومة ،اتـهــم عــدد مــن الـقــادة مجموعات
شبه عسكرية موالية للمملكة المتحدة بتدبير أعمال العنف،
ً
باستخدام أطفال بعضهم يبلغ  12عاما ،إللقاء قنابل حارقة
بعد تضييق الشرطة عليها وسط تدابير اإلغالق المفروضة
الحتواء فيروس كورونا.
وات ـهــم "شـيــن فـيــن" وأحـ ــزاب أخ ــرى" ،ال ـحــزب الديمقراطي
الوحدوي" بزعامة الوزيرة األولى أرلين فوستر بتأجيج التوتر
بسبب المعارضة الشديدة لقيود التجارة الجديدة التي يشعر
ً
الكثير من الوحدويين بأنها تمحو جزءا من هويتهم.
ّ
وعبر رئيس وزرائها بوريس جونسون عن "القلق العميق" ،
وقال إن "طريقة حل الخالفات هي من خالل الحوار وليس عبر
العنف أو الجريمة".
واعتبر قادة قوميون موالون أليرلندا وآخرون وسطيون ،أن
بريكست هو أحد أسباب اندالع أعمال العنف ،موجهين انتقادات

حافلة اختطفها مشاغبون وأحرقوها في بلفاست أمس األول (رويترز)
ّ
إلى لندن التي اتهموها بنكث وعود قطعتها للوحدويين.
والتوتر يتصاعد خالل األشهر القليلة الماضية ،حيث تعاني
هذه المقاطعة البريطانية عمليات التفتيش على الحدود بينها
وبين باقي المملكة المتحدة بسبب "بريكست".
وكانت اتفاقية السالم الموقعة في  1998أخفت الحدود بين
المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا .لكن خروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي أضعف التوازن الدقيق ألنه تطلب فرض
ضوابط جمركية بين المملكة المتحدة والتكتل.
وبعد مفاوضات شاقة ،تمكنت لندن وبروكسل من االتفاق
على حل سمي بروتوكول أإيرلندا الشمالية ويسمح بتجنب

العودة إلى الحدود المادية في جزيرة أيرلندا عبر نقل إجراءات
المراقبة إلى موانئ أيرلندا الشمالية.
وانفجر التوتر األسبوع الماضي بعد أن قررت المحكمة عدم
معاقبة قياديين في حزب "شين فين" وأنصاره من الكاثوليك،
شــاركــوا رغــم قـيــود كــورونــا فــي يونيو  2020بـجـنــازة بوبي
ستوري ،أحد القياديين العسكريين في "الجيش الجمهوري
األيرلندي" المنحل .وشارك في تشييع ستوري أكثر من ألفي
شـخــص ،بينهم أونـيــل الـتــي اع ـتــذرت األس ـبــوع الـمــاضــي عن
المشاركة.
(لندن ،بلفاست ـ ـ وكاالت)

مع استمرار ارتفاع منسوب
القمع الدموي لقوات األمن
للحركة املطالبة بالديمقراطية
ّ
التي تهز ميانمار منذ أكثر من
شهرين ،وسط استهجان دولي،
استولى دبلوماسيون ّ
مقربون
من املجلس العسكري الحاكم
على سفارة ميانمار في لندن،
ورفضوا السماح للسفير كياو
زوار مني ،الداعم لسوتشي،
بدخول املبنى.
وكان املجلس العسكري أمر
دبلوماسييه في لندن بإقصاء
السفير .وقال كياو" :امللحق
العسكري سيطر على السفارة،
هذا انقالب .هذه اململكة املتحدة،
نحن لسنا في ميانمار ،هم ال
يستطعيون فعل ذلك ،الحكومة
البريطانية لن تسمح بذلك
وسترون".
ودان وزير الخارجية البريطاني
دومينيك راب أمس" ،الترهيب"
الذي تمارسه املجموعة
العسكرية البورمية عقب
استيالئها على السفارة في
لندن.
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رياضة
الكويت والسالمية في
نهائي كأس اليد اليوم
●

محمد عبدالعزيز

ُيسدل الستار الساعة 6:00
ً
مساء اليوم على موسم
من
ك ــرة ال ـيــد الـمـحـلـيــة ،بــإقــامــة
ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة للنسخة ال ـ ـ  53مــن بـطــولــة كــأس
االتحاد ،والتي ستجمع بين الكويت (حامل اللقب في
آخر  7مواسم) ونظيره السالمية ،على صالة مجمع
الـشـيــخ سـعــد الـعـبــدالـلــه فــي منطقة ص ـبــاح الـســالــم،
ً
ويسبقها في الرابعة والنصف عصرا مباراة تحديد
المركز الثالث بين كاظمة والعربي على نفس الصالة.
ويتطلع الكويت إ لــى تحقيق الثنائية الثامنة له
على التوالي ،بعدما حقق لقب بطولة الدوري الممتاز
ً
م ــدع ــوم ــا ب ـص ـفــوفــه الـمـكـتـمـلــة وطـ ـم ــوح الع ـب ـيــه في
المحافظة على إنجازهم التاريخي في عدد األلقاب

هيثم الرشيدي

المحلية التي حصلوا عليها في السنوات األخيرة.
ً
وسيعمل مدرب الكويت ،هيثم الرشيدي ،جاهدا على
ترجمة تفوق فريقه الفني والفردي ،لتحقيق غايته،
ومواصلة التربع على عرش اللعبة محليا.
ً
وسيخوض الرشيدي اللقاء مدعوما بتألق العبيه
المميزين ،وعلى رأسهم الشقيقان محمد وعبدالله
الغربللي ،ومحمد الخميس صانع األلـعــاب ،إضافة
إلى الجناحين المميزين صالح الموسوي وعبدالعزيز
الشمري.
وسـيــواصــل نـجــم الـفــريــق م ـشــاري طــه الـغـيــاب عن
الفريق لإلصابة.
على الجانب اآلخر ،يأمل السالمية إنقاذ موسمه،
بعدما حقق المركز الرابع في الدوري الممتاز ،وكسر
احـتـكــار "األب ـيــض" فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،طمعا في
التحليق بلقب الكأس.

ومـ ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى ،سـيـعـتـمــد م ــدرب
السالمية د .أحمد فــوالذ على نفس توليفة
الالعبين الشباب ،وخاصة حيدر دشتي وبندر
الشمري وعلي العطية والحارس المتألق حسن
صفر.
وسيغيب عن "السماوي" فواز يوسف وبشار
تقي لإلصابة.

كاظمة والعربي
وفــي المباراة الثانية ،يسعى كاظمة والعربي
إلنـ ـق ــاذ مــوس ـم ـهــا ،وت ـح ـق ـيــق ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث في
البطولة ،مستندين إلى عناصر الخبرة والطموح
العالي.

أحمد فوالذ

سلة كاظمة تتأهل لدور الثمانية في كأس السلة القادسية يحرز «ممتاز الطائرة» قبل الختام

●

صراع ثالثي على المركزين الثاني والثالث

جابر الشريفي

ن ـج ــا ف ــري ــق ك ــاظ ـم ــة مـ ــن فــخ
نـظـيــره الـشـبــاب ،بـعــد أن هزمه
بنتيجة  ،84-92خــال المباراة
التي جمعتهما أمس األول على
صالة االتحاد في مجمع الشيخ
سـعــد الـعـبــدالـلــه الــريــاضــي في
افتتاح منافسات كأس االتحاد
ل ـكــرة الـسـلــة ال ـتــي ت ـقــام بنظام
خ ــروج الـمـغـلــوب وبــذلــك يكون
كــاظ ـمــة تــأهــل لـمـنــافـســات دور
الثمانية ،الذي سيلتقي به فريق
الصليبيخات.
وقـ ــد ج ـ ــاءت الـ ـمـ ـب ــاراة قــويــة
ومـثـيــرة منذ انـطــاقـهــا ،بعدما
ت ـ ـبـ ــادل الـ ـف ــريـ ـق ــان الـ ـتـ ـق ــدم مــع
أفضلية لفريق كاظمة ،بسبب
تنظيم هـجـمــاتــه ،عـبــر المتألق
أحمد البلوشي ،لينتهي الربع
األول بتقدم "البرتقالي" .15-16
واس ـت ـط ــاع ال ـش ـب ــاب تنظيم
صـفــوفــه فــي الــربــع ال ـثــانــي ،من
خ ــال تــألــق ال ــدف ــاع وال ـه ـجــوم،
وسـ ـ ــط ت ـ ـسـ ـ ُّـرع العـ ـب ــي كــاظ ـمــة
فــي إن ـهــاء الـهـجـمــات ،واعـتـمــاد
منافسه على الهجوم المعاكس
السريع ،ليخرج "أبناء األحمدي"
متقدمين بنتيجة .32-39
وطغت اإلث ــارة على المباراة
في الربع الثالث ،بعدما تبادل
الفريقان التسجيل ،لكن الشباب
ح ــاف ــظ خ ـ ــال ال ــدق ــائ ــق ال ـســت
األولى على تقدمه ،ورفع الفارق
إل ــى  12نـقـطــة ،لـكــن ســرعــان ما
اس ـت ـع ــاد كــاظ ـمــة تـ ــوازنـ ــه ،عبر

جانب من مباراة كاظمة والشباب
اخـتــراقــات المتألق عبدالعزيز
ري ـ ـحـ ــان ،ل ـي ـح ـقــق الـ ـتـ ـع ــادل مع
نهاية الربع الثالث .58-58
وتــواصـلــت اإلث ــارة فــي الربع
الــرابــع ،بعدما تـبــادل الفريقان
الـتـقــدم حـتــى آخ ــر دقـيـقــة ،التي
ش ـهــدت ت ـقــدم ال ـش ـبــاب ،80-84
لكن خبرة العبي كاظمة قلبت
الـ ـط ــاول ــة ع ـل ــى م ـنــاف ـس ـهــم فــي
ال ـ ـثـ ــوانـ ــي ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة ،ل ـي ـخــرج
ً
"البرتقالي" فائزا بنتيجة .84-92

برقان يلتقي الجهراء اليوم
ُ
وت ـخ ـت ـت ــم الـ ـي ــوم م ـنــاف ـســات

الــدور التمهيدي لبطولة كأس
االتحاد بلقاء برقان والجهراء
ف ــي ال ـس ــاع ــة  6:30م ـس ــاء على
صالة االتحاد في مجمع الشيخ
سعد العبدالله الرياضي.

القادسية يطلب تأجيل
مباراته مع القرين
بعثت إدارة نــادي القادسية
ً
كـتــابــا إل ــى االت ـحــاد تطلب فيه
تأجيل مباراة فريقها أمام الفائز
م ــن م ـب ــاراة ال ـســاحــل وال ـقــريــن،
التي أقيمت أمس في منافسات
دور الثمانية لبطولة ا لـكــأس،

بـسـبــب إص ــاب ــة  4الع ـب ـيــن ،هــم:
فهاد السبيعي ،رباح الحسيني،
عـبــدالـلــه تــوفـيــق وعبدالرحمن
السهو ،إضافة إلى مدرب الفريق
ال ـل ـي ـتــوانــي ل ــوك ــاس م ـنــدوجــاز
بفيروس كورونا.
ُي ـ ــذك ـ ــر أن الئ ـ ـحـ ــة االت ـ ـحـ ــاد
تنص على أنه من حق أي فريق
ي ـقــع ب ـيــن ص ـفــوفــه  5إص ــاب ــات
بالفيروس طلب تأجيل مباراته.

أحـ ــرز فــريــق ال ـقــادس ـيــة لقب
بطولة ا ل ــدوري الممتاز للكرة
الطائرة للمرة الـ  23في تاريخه،
بعد غياب  9سنوات ،وذلك رغم
خسارته أمــام العربي بنتيجة
ثــاثــة أشـ ــواط مـقــابــل شوطين
أم ــس األول ،فــي ال ـم ـبــاراة التي
جـمـعــت ال ـفــريـقـيــن ع ـلــى صــالــة
االتحاد بمجمع صاالت الشيخ
س ـعــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه ،ف ــي ال ـجــولــة
الـ ـخ ــامـ ـس ــة قـ ـب ــل األخ ـ ـي ـ ــرة مــن
المربع الذهبي للبطولة.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـق ــادسـ ـي ــة اس ـت ـف ــاد
معنويا ،قبل لقاء العربي ،من
تـعـثــر أق ــرب م ـطــارديــه الـكــويــت
امام كاظمة ،وخسارته بنتيجة
ثالثة اشواط مقابل شوط واحد
أ مـ ـ ــس األول ضـ ـم ــن ا ل ـم ــر ح ـل ــة
نفسها.
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذه الـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج ح ـص ــد
ال ـق ــادس ـي ــة ال ـل ـقــب بــرص ـيــد 29
ن ـق ـطــة ق ـبــل ج ــول ــة ع ـلــى نـهــايــة
ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـت ـن ــاف ــس
كاظمة الثاني برصيد  24نقطة
وال ـك ــوي ــت ال ـثــالــث ب ـ ـ  22نقطة
والعربي الرابع بـ 21نقطة على
تحديد هوية المركزين الثاني
والثالث.

ً
الختام غدا

وي ـس ــدل ال ـس ـتــار غ ــدا على
ال ــدوري الممتاز بإقامة آخر

طائرة القادسية والعربي
مباراتين في المربع الذهبي
عـلــى صــالــة االتـ ـح ــاد ،بحيث
يلعب في  4:30عصرا كاظمة
مع القادسية ،ويليها في 6:30
مباراة الكويت مع العربي.
ويحتاج كاظمة إلــى الفوز
ب ــأي نـتـيـجــة لـلـحـصــول على
المركز الثاني ،وكذلك الكويت
لحسم المركز الثالث ،بينما
خ ـســارة أي منهما ستدخله
في حسبة معقدة مع العربي
لـ ـتـ ـح ــدي ــد هـ ــويـ ــة الـ ـم ــرك ــزي ــن
الشرفيين الثاني والثالث.
وعـقــب الـمـبــاراتـيــن ستقام
مراسم التتويج وتسليم درع

الدوري للقادسية.
مــن جهة ثانية ،قــررت لجنة
ال ـم ـســاب ـقــات ف ــي اتـ ـح ــاد ال ـكــرة
ال ـطــائــرة تــأجـيــل مـبــاراتـيــن في
الدوري الممتاز للفتيات ،بسبب
إص ــاب ــة إحـ ـ ــدى العـ ـب ــات ن ــادي
ال ـف ـت ــاة ب ـ ــ"كـ ــورونـ ــا" ،إحــداه ـمــا
لنادي الفتاة مع النادي العربي،
وكان من المقرر اقامتها اليوم
لتقام غدا الساعة الثالثة عصرا
على صالة نادي الفتاة.
كـمــا تــم تــأجـيــل مــوعــد إقــامــة
مباراة نادي الفتاة مع "سلوى
الصباح" ،التي كــان من المقرر
اق ــام ـت ـه ــا ي ـ ــوم االحـ ـ ــد ال ـم ـق ـبــل،

لتقام يوم  12الجاري في الثالثة
ـرا عـ ـل ــى صـ ــالـ ــة االت ـ ـحـ ــاد
ع ـ ـصـ ـ ً
بـمـجـمــع صـ ــاالت الـشـيــخ سعد
العبدالله بصباح السالم.
كما قــررت "المسابقات" نقل
مـ ـك ــان مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـتـ ـض ــام ــن مــع
الصليبيخات فــي ختام دوري
الدرجة األولى من نادي كاظمة،
لـ ـتـ ـق ــام عـ ـل ــى صـ ــالـ ــة االت ـ ـحـ ــاد
بـصـبــاح الـســالــم فــي الخامسة
والنصف مساء بسبب تتويج
ال ـت ـضــامــن بـلـقــب ال ـ ـ ــدوري هــذا
الموسم.

ً
الساحل يقسو على الجهراء وديا بسبعة أهداف «الكرة» يدرس تأجيل كأس األمير
●

احمد حامد
وعبدالرحمن فوزان

ماهر الشمري

فاز فريق الساحل لكرة القدم
على نظيره في الجهراء بسبعة
أه ــداف مــن دون رد فــي الـمـبــاراة
الودية التي جمعت بينهما أمس
األول على اسـتــاد مـبــارك العيار
ضمن استعدادات الفريقين لعودة
المنافسات.
وتـنـتـظــر الـســاحــل م ـب ــاراة في
الـجــولــة ال ـعــاشــرة مــن منافسات
الـمـمـتــاز أم ــام خـيـطــان الخميس
ال ـم ـق ـب ــل ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـش ـه ــد اي ـض ــا
مواجهة بين الجهراء واليرموك
بدوري الدرجة األولى.
وسعى الجهاز الفني للساحل
بقيادة المدرب محمد دهيليس
إلـ ــى الـ ــوقـ ــوف ع ـل ــى جــاهــزيــة
فريقه ومنح أكبر عــدد من
الالعبين فرصة للمشاركة
لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـ ـلـ ــى ل ـي ــاق ــة
المباريات.
وق ـ ـ ــال ده ـي ـل ـي ــس ان
التجربة أمــام الجهراء
جاءت مفيدة ،واعطت
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات ع ـ ـلـ ــى
جاهزية الفريق قبل
المواجهات الرسمية،
مضيفا لـ "الجريدة"
ان فـ ــر ي ـ ـقـ ــه ي ـت ـط ـلــع
لتقديم مردود أفضل
فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي
وال ـت ـقــدم ف ــي ج ــدول
الترتيب إلى منطقة
األمان.
وشدد على ان رصيد
فــري ـقــه ال ـح ــال ــي  8ن ـق ــاط فــي
المركز السابع ال يتناسب مع
قــدرات الفريق والنتائج التي
حققها في الدور األول.
وك ـشــف مـ ــدرب ال ـســاحــل ان
فــري ـقــه ال ي ـعــانــي غ ـي ــاي ــات في

الــوقــت الـحــالــي ،مـعــربــا عــن أمله
ان تكون نتيجة "مسحة" كورونا
وال ـ ـتـ ــي اج ـ ــراه ـ ــا الـ ـف ــري ــق أم ــس
سلبية.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ان ال ـس ــاح ــل
ل ــن ي ـخ ــوض م ـنــاف ـســات الـجــولــة
ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة بــالـمـمـتــاز أم ــام
ال ـك ــوي ــت ل ـت ــزام ـن ـه ــا م ــع مـ ـب ــاراة
لــأب ـيــض أمـ ــام ش ـب ــاب األم ـع ــري
الفلسطيني.

الجهراء يدرس ملف الكرة
وعـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب االخـ ـ ــر ال ـقــت
الـخـســارة الثقيلة البـنــاء القصر
االحـ ـم ــر ب ـظــال ـهــا ع ـل ــى مـجـلــس
االدارة الـ ــذي سـيـعـقــد اجـتـمــاعــا

طــارئــا خــال الـفـتــرة الحالية مع
ادارة الـكــرة لــدراســة وضــع فريق
الكرة ونتائجة المتراجعة وبحث
اس ـ ـبـ ــاب ه ـ ــذا الـ ـت ــراج ــع ووضـ ــع
الـ ـحـ ـل ــول ال ـم ـن ــاس ـب ــة وت ـح ـس ـيــن
االوضاع.
وي ـم ــر ف ــري ــق ال ـج ـه ــراء بـفـتــرة
انعدام توازن ونتائج سلبية تذيل
معها ترتيب دوري الدرجة االولى
برصيد نقطتين من  7مباريات.
وع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" ان الـنـيــة
تتجه لدى ادارة الكرة في تجديد
ال ـث ـقــة ب ــال ـم ــدرب ال ــوط ـن ــي مــاهــر
الشمري خصوصا انها ترى أنه
ال يتحمل نتائج الفريق الحالية
ال سـيـمــا وانـ ــه ق ـبــل ال ـم ـه ـمــة في
مـنـتـصــف ال ـمــوســم وف ــي توقيت

عانى الفريق فترة احالل وتجديد
تراجعت معه النتائج كما انه لم
يـشــرف عـلــى عملية االعـ ــداد ولــم
يكن صاحب القرار في تعاقدات
المحترفين الذين خذلوا النادي
ب ـم ـس ـتــويــات ضـعـيـفــة ويـصـعــب
تغييرهم في ظل صعوبة السفر
ودخ ــول الـبــاد بسبب االوض ــاع
الصحية.
وتـتـجــه ادارة ال ـكــرة ومجلس
االدارة ف ــي مـنــح ال ـش ـمــري كــامــل
الفرصة لالستفادة من مباريات
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـ ـحـ ــالـ ــي فـ ـ ــي اعـ ـ ـ ــداد
الالعبين الصاعدين وتولي ملف
ال ـت ـع ــاق ــدات وخ ـط ــة االع ـ ـ ــداد في
الصيف المقبل وحصد هذا العمل
وتحمل كامل المسؤولية.

ً
بيانكي :توقف الدوري لم يكن مفيدا
ف ـ ــاز ال ـف ــري ــق األول لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم بـ ـن ــادي ك ــاظ ـم ــة ع ـل ــى ضـيـفــه
الصليبيخات بهدف دون رد ،في المباراة التجريبية التي جمعتهما
أمــس األول على اسـتــاد الـصــداقــة وال ـســام ،اسـتـعــدادا الستئناف
دوري  stcالممتاز.
وأحرز هدف المباراة الدولي شبيب الخالدي.
وقال مدرب كاظمة اإلسباني روبيرتو بيانكي ،لـ "الجريدة"" ،رغم
أنها تجريبية فإن المباراة جاءت ممتعة ،وقد تمكنت من الوقوف
على مستوى الالعبين السيما الدوليين منهم".
وأضــاف بيانكي" :من وجهة نظري الشخصية ،توقف الــدوري
من يــوم  20مــارس الماضي ،حتى  13الـجــاري ،لم يكن مفيدا ألي
ناد ،لكنني أحترم القرار كونه جاء بسبب حجر العبي المنتخبين
األول واألولمبي كإجراء احترازي" ،متابعا" :أعتقد أن كاظمة من أكثر
المتضررين من هذا اإليقاف ،حيث نجح الفريق في تقديم مستوى
رائع قبل التوقف مصحوب بنتائج إيجابية".
وفيما يتعلق بتوقف الــدوري في مايو ،واستئنافه في يونيو
المقبل ،قال بيانكي" :شيء صعب ومعقد جدا .الالعبون والمدربون
الذين ستنتهي عقودهم في مايو سيواجهون مشكلة يصعب حلها،
ففي حال تمديد عقودهم لمدة شهر ،فإن التعاقدات تنشط في شهر
يونيو ،وأعتقد أن أحدا لن يخاطر بقرار التمديد ،وخسارة عروض
جيدة قد تأتي لهم ،لذلك فإن األمر معقد جدا".

بيانكي

ي ــدرس مجلس إدارة اتـحــاد الـكــرة تأجيل كأس
سمو األمـيــر إلــى مطلع الموسم الرياضي المقبل
 ،2022-2021ن ـظــرا لـضـيــق ال ــوق ــت ،حـيــث تختتم
منافسات دوري  stcللدرجتين الممتازة واألولــى
يوم  30يونيو المقبل.
ويرى عدد من اعضاء المجلس أنه من الصعوبة
بمكان أن تقام البطولة خالل شهر يوليو المقبل في
ظل انتهاء عقود المدربين والالعبين األجانب في
نهاية شهري مايو ويونيو المقبلين.
ويـعـقــد الـمـجـلــس اجـتـمــاعــا تنسيقيا مــع لجنة
المسابقات من أجل تحديد مصير البطولة بشكل
نهائي ،والـتــي ستقام بنظام خــروج المغلوب من
م ـبــاراة واح ــدة اب ـتــداء مــن ال ــدور األول حتى الــدور
النهائي.
وعلمت "الـجــريــدة" أن لجنة المسابقات تفضل
إن ـهــاء الـمــوســم بـكــأس سـمــو األم ـيــر ،خـصــوصــا أن

انتهاء الموسم في وقت متأخر جاء دون ارادتها ،إذ
توقف النشاط مدة  22يوما بسبب فيروس كورونا،
إلى جانب تأجيله  11يوما بعد حجر المنتخبين
األول واألولمبي بعد العودة من اإلمارات والبحرين،
فضال عن التوقف لتجهيز المنتخب الوطني األول
للتصفيات اآلسيوية المشتركة.
مــن جهة أخ ــرى ،لــم تـحــدد اللجنة الفنية موعد
اجتماعها مع كاراسكو بعد الغاء االجتماع الذي كان
مقررا عقده أمس االول بسبب إصابة  7من عناصر
المنتخب األول بفيروس كورونا المستجد.
وتنتظر اللجنة الفنية ما ستسفر عنه االتصاالت
بـعــدد مــن المنتخبات اآلسـيــويــة والـعــربـيــة لحسم
مصير المعسكر ،حيث ستحدد المباريات الودية
الدولة التي ستسضيفه ،ما بين اإلمارات والسعودية
وقطر ،وعلى اثر ذلك قد تحدد موعد االجتماع مع
كاراسكو.

اليوم
سيمبا
يستضيف
األهلي
ً
والزمالك ينتظر هدية الترجي غدا
يـسـتـضـيــف ف ــري ــق األه ـلــي
الـ ـمـ ـص ــري فـ ــي ال ـع ــاش ــرة
م ـ ـسـ ــاء ال ـ ـي ـ ــوم ب ـتــوق ـيــت
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــت ،ن ـ ـ ـظ ـ ـ ـيـ ـ ــره
س ـي ـم ـب ــا ال ـ ـت ـ ـنـ ــزانـ ــي فــي
خ ـ ـتـ ــام مـ ـن ــافـ ـس ــات دور
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ل ـ ـ ـ ــدوري
األب ـط ــال اإلف ــري ـق ــي ،وهــي
المواجهة التي أصبحت
"تحصيل حاصل" بعدما
ت ـ ــأه ـ ــل ال ـ ـفـ ــري ـ ـقـ ــان لـ ـ ــدور
الثمانية بشكل رسمي ،بفوز
سيمبا األخير على فيتا كلوب الكونغولي ،واعتالء
صــدارة المجموعة األولــى برصيد  13نقطة ،ويأتي
بعده األهلي في مركز الوصافة برصيد  8نقاط بعد
تعادله خارج األرض في الجولة الماضية مع مضيفه
المريخ السوداني.
ويستغل الـجـنــوب إفــريـقــي بيتسو موسيماني
مباراة اليوم في تجهيز العبيه على نحو أمثل لكل
االستحقاقات المحلية المقبلة.

وفي البطولة ذاتها ينتظر الزمالك
ال ـم ـص ــري ،وص ـي ــف بطل
النسخة الماضية ،هدية
م ــن ال ـت ــرج ــي ال ـتــون ـســي
ليخطف بطاقة التأهل من
مولودية الجزائر إلى ربع
نهائي دوري أبطال
إفريقيا في كرة القدم.
ويـحـتــاج الــزمــالــك
إلى الفوز على ضيفه
تــونـغـيــث السنغالي
غدا على ملعب القاهرة الدولي ،شرط خسارة عميد
ً
األندية الجزائرية أمــام مضيفه الترجي على ملعب
"حمادي العقربي" برادس في التوقيت عينه.
وضـمــن الـتــرجــي ( 10ن ـقــاط) الـتــأهــل ،فيما يملك
المولودية  8نقاط والزمالك  5نقاط.
ّ
وتغير شكل أداء الزمالك مع عودة المدرب الفرنسي
بدال من البرتغالي المقال جايمي
باتريس كارتيرون ً
باتشيكو ،الذي قاده للفوز على المولودية في الجزائر
(-2صفر).

٢٣
الليغا تشتعل بكالسيكو ساخن السبت
ةديرجلا
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ً
تتجه األنظار غدا إلى قمة الدوري
اإلسباني لكرة القدم،
عندما يلتقي ريال
مدريد بضيفه
برشلونة ضمن
الجولة الثالثين من
المسابقة.

بـ ـع ــد ج ـ ـ ـ ــوالت ع ـ ــدي ـ ــدة مــن
ً
التحليق في الصدارة بعيدا
عن أقرب مالحقيه ،أصبح
أتلتيكو مــدريــد اآلن على
شـ ـف ــا ال ـ ـس ـ ـقـ ــوط م ـ ــن قـمــة
ترتيب الدوري اإلسباني
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،ف ـ ــي ظــل
تراجع مستوى الفريق
وض ـ ـغـ ــط ب ــرش ـل ــون ــة
وريــال مدريد ،اللذين
س ـ ـي ـ ـل ـ ـت ـ ـق ـ ـيـ ــان الـ ـسـ ـب ــت
على ملعب ألـفــريــدو دي
س ـت ـي ـف ــان ــو فـ ـ ــي ن ـس ـخــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــن ك ــاس ـي ـك ــو
األرض ،الــذي سيكون اختبارا
صعبا في المراحل األخيرة من
السباق على اللقب.
وفي ظل االتجاه التنازلي
ألداء للروخيبالنكوس مؤخرا،
والـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـف ــاق ــم بــال ـهــزي ـمــة
فــي الـجــولــة الـمــاضـيــة أمــام
إش ـب ـي ـل ـيــة ،تقلص
الفارق إلــى نقطة

واحــدة فقط مع برشلونة الوصيف
وثالث مع ريال مدريد صاحب المركز
الثالث.
وستمثل مباراة الكالسيكو اليوم
تحديا أكبر على المستوى البدني
بالنسبة لـلــريــال ،لكونها تــأتــي في
خ ـض ــم الـ ـ ـ ــدور رب ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي أمـ ــام
ليفربول الذي سقط على أرض الملكي
يوم الثالثاء في لقاء الذهاب (.)1-3
لكن من الناحية المعنوية ،يمثل
ه ــذا االنـتـصــار دفـعــة قــويــة لطموح
وثـقــة فــريــق ال ـم ــدرب الـفــرنـســي زيــن
الــديــن زي ــدان قبل الكالسيكو ،لكنه
يظل يحمل هم مباراة اإلياب المقررة
األرب ـعــاء المقبل على ملعب أنفيلد
حـيــث سـيـسـعــى "الـ ــريـ ــدز" لتحقيق
انتفاضة على الملكي.
وف ـ ــي ح ـي ــن ي ــواج ــه الـ ــريـ ــال ه ــذا
الموعد الكالسيكي المهم بــإرهــاق
بدني لكونه يأتي بين ذهاب وإياب
رب ــع النهائي -األمـ ــر ال ــذي قــد يدفع
زي ـ ـ ــدان ،ال ـ ــذي مـ ـ ــازال يـفـتـقــد جـهــود
مدافعيه سرخيو راموس ورافائيل
ف ــاران ،إلدخــال بعض التغييرات
ع ـل ــى تـشـكـيـلـتــه ل ـم ــواج ـه ــة ه ــذه
الـمــرحـلــة الـحــاسـمــة مــن الـمــوســم-
ي ـس ـت ـعــد الـ ـب ــرش ــا لـ ـه ــذه ال ـم ـعــركــة
بأريحية فــي ظــل انـحـصــار جهوده
على المسابقات المحلية.

برشلونة في أحسن حال
كما تأتي زيارة برشلونة لمعقل

ميسي

بيرلو :ديباال قيمة مضافة
احتفى اندريا بيرلو مدرب
يــوف ـن ـتــوس األربـ ـع ــاء ب ـعــودة
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ب ــاول ــو دي ـب ــاال
ووصفه بأنه "قيمة مضافة"
ألي فريق.
وقـ ـ ـ ــال بـ ـي ــرل ــو ف ـ ــي ن ـه ــاي ــة
مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ـتـ ــي ف ــاز
فيها فريقه  1-2على نابولي
وسـ ـج ــل ف ـي ـه ــا كــري ـس ـت ـيــانــو
وديـ ـب ــاال "ح ـي ــن ي ـك ــون لــديــك
العــب مـثــل دي ـبــاال ت ـحــاول أن
ت ـج ـع ـلــه ي ـل ـع ــب ألطـ ـ ــول وق ــت
م ـم ـكــن ،ل ــأس ــف ل ــم ن ـحــظ بــه
هــذا ا لـعــام .إ نــه قيمة مضافة
الي فـ ـ ــر يـ ـ ــق و ل ـ ـيـ ــو ف ـ ـن ـ ـتـ ــوس
أيضا".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ــوال
اإلص ـ ــاب ـ ــات الـ ـت ــي ل ـح ـق ــت بــه
هـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ،لـ ـك ــان لــاعــب
األرجنتيني دور بطولي هذا
الموسم.
وعاد الالعب األربعاء بعد

غ ـيــاب مـنــذ  10يـنــا يــر بسبب
إصابة في الركبة اليسرى.
وقـ ــال ب ـيــرلــو لـ ــدى ســؤالــه
ع ـم ــا إذا كـ ــان د يـ ـب ــاال يــر غــب
ف ــي ال ـب ـقــاء ال ـمــوســم الـمـقـبــل
"لديه عام في عقده ،وال يزال
هناك وقت ،نأمل أن يستطيع
(إفي)
البقاء معنا".

سجل المهاجم الدولي كيليان
مبابي ثنائية ليقود فريقه باريس
س ــان ج ــرم ــان الــوص ـيــف ال ــى فــوز
ثمين على مضيفه بايرن ميونيخ
االلـمــانــي ،حامل اللقب 2-3 ،أمس
األول في ذهاب ربع نهائي دوري
ابطال اوروبا في كرة القدم ،وخطا
تشلسي االنـكـلـيــزي خـطــوة هامة
ج ــدا نـحــو ب ـلــوغ نـصــف النهائي
ب ـ ـ ـفـ ـ ــوزه ع ـ ـلـ ــى م ـض ـي ـف ــه بـ ــورتـ ــو
البرتغالي -2صفر في اشبيلية.
وحقق سان جرمان انجازا ألنه
ال ـح ــق ال ـخ ـس ــارة االولـ ـ ــى بـبــايــرن
ميونيخ بعد مرور نحو السنتين
و 19مباراة لم يخسر فيها الفريق
البافاري في المسابقة االوروبية.
وأقـيـمــت ال ـم ـبــاراة عـلــى ملعب
"اليانز ارينا" وسط تساقط ثلوج
كثيفة معظم فترات المباراة.
وحقق سان جرمان بداية مثالية
عـنــدمــا تلقى مـبــابــي ك ــرة امامية
مــن االرجنتيني انـخــل دي ماريا
فكسر مصيدة التسلل واطلق كرة
فشل حــارس بايرن مانويل نوير

فــي الـتـقــاطـهــا ف ـمــرت بـيــن ساقيه
وتهادت داخــل الشباك بعد مرور
 3دقائق فقط.
ورد الفريق البافاري عن طريق
رأسية لتشوبو موتينغ ارتدت من
العارضة (.)6
ونجح سان جرمان في اضافة
الهدف الثاني عندما مرر البرازيلي
نيمار كــرة متقنة داخ ــل المنطقة
فكسر مواطنه وقائد سان جرمان
م ــارك ـي ـن ـي ــوس م ـص ـي ــدة الـتـسـلــل
لينفرد بنوير ويسدد على يساره
(.)28
لكن ماركينوس لم يكمل المباراة
بسبب اصــابــة عضلية بعد ثالث
دقائق من تسجيل هدفه.
لم ينل الهدف الثاني من عزيمة
ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ فـ ــرد ع ــن طــريــق
ت ـش ــوب ــو مــوت ـي ـنــغ ال ـ ــذي اسـتـغــل
تـ ـمـ ــريـ ــرة م ـت ـق ـن ــة م ـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي
بنجامان بــافــار ليسددها برأسه
داخل الشباك (.)37
وواصل بايرن ميونيخ ضغطه
وبعد محاوالت عدة نجح في ادراك

غ ــري ـم ــه األزلـ ـ ـ ــي ف ــي ل ـح ـظــة جـيــدة
ل ـل ـفــريــق ،ح ـيــث ل ــم ي ـت ـجــرع رج ــال
الـمــدرب الهولندي رونــالــد كومان
الهزيمة منذ  19مباراة ولديهم ستة
انتصارات متتالية.
كـمــا أظ ـهــر الـبـلــوغــرانــا تحسنا
كبيرا فــي األداء يجعله يبدو اآلن
فريقا مختلفا عن ذلــك الــذي سقط
على أرضه ( )1-3أمام الملكي في 24
أكتوبر الماضي في النصف األول
من الدوري.
وبينما التــزال مشاركة جيرارد
بيكيه فــي معركة الكالسيكو غير
م ــؤك ــدة ،سـيـتـطـلــع ن ـجــم ال ـبــرشــا،
األرجنتيني ليونيل ميسي إلنهاء
صيامه التهديفي في شباك الريال
الـتــي عجز عــن زيــارتـهــا فــي آخــر 6
مــواجـهــات بين الفريقين ،رغ ــم أن
اشتياق مهاجم الملكي ،الفرنسي
كـ ــريـ ــم بـ ـن ــزيـ ـم ــة لـ ـم ــرم ــى ال ـ ـنـ ــادي
الكتالوني أكـبــر ،لكونه لــم يسجل
فــي عــريــن الـبــرشــا على م ــدار تسع
مباريات ،منذ كأس السوبر في 16
أغسطس .2017
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بنزيمة :الكالسيكو أفضل
مباراة في العالم
من جانب آخــر ،قال كريم بنزيمة
مهاجم ريــال مدريد بعد الفوز على
ل ـي ـف ــرب ــول  3-1ف ــي دوري األب ـط ــال
إن الكالسيكو بين ال ـنــادي الملكي
وبــرشـلــونــة ،يــوم السبت هــو أفضل
م ـبــاراة فــي الـعــالــم .وأض ــاف بنزيمة
أم ــس األول ف ــي تـصــريـحــات م ــع "ال
لـيـغــا" أن "الـكــاسـيـكــو بالنسبة لي
أفضل مباراة في العالم وليس فقط
بــالـنـسـبــة ل ــي ،ب ــل لـلـجـمـيــع ،ألنهما
فريقان لديهما تاريخ كبير ودائما ما
تكون مباراة هامة".
وت ــاب ــع" :س ـت ـك ــون دائـ ـم ــا م ـب ــاراة
صعبة ضد فريق يحب االستحواذ
على الكرة .بالنسبة لنا نحن نحب
أيضا االسـتـحــواذ .سيتم اللعب في
المنتصف وكما في الذهاب ،سندخل
ال ـم ـب ــاراة ب ـهــدف ال ـف ــوز ألن ــه نهائي
النسبة لنا" ،مؤكدا أنه يسعى للفوز
بــالـم ـبــاراة مــن أج ــل الـمـنــافـســة على
لقب الليغا.

كاماتشو يثير الشكوك
حول مستقبل ميسي
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،يـعـتـقــد العــب
وم ـ ـ ـ ــدرب ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ال ـس ــاب ــق،
خــوسـيــه أنـطــونـيــو كــامــاتـشــو ،أن
األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل مـيـســي قد
ي ـخــوض فــي الـجــولــة المقبلة من

أندريا بيرلو

الـ ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
الكالسيكو األخير له مع برشلونة،
حيث يــرى أن بقاء البرغوث بين
صفوف البرشا "صعب" ،معتبرا
أنــه إذا كــان يريد ذلــك لكان قد
ص ـ ــرح بـ ــاألمـ ــر ب ـع ــد وصـ ــول
ج ـ ــوان الب ــورت ــا إلـ ــى رئــاســة
النادي الكتالوني.
وطوال مسيرته كالعب بين
ص ـفــوف الـمـلـكــي ،بـيــن عامي
 1973و ،1989خاض كاماتشو
الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات أم ـ ــام
برشلونة ،لكن كمدرب للفريق في
 ،2004لم يلعب الريال أي كالسيكو
تحت إمرته.
وع ــن الـمــواجـهــة المرتقبة بين
ق ـط ـبــي ال ـل ـي ـغ ــا ي ـ ــوم غ ـ ــد ،ق ــال
كاماتشو "أرى ريــال
م ـ ـ ــدري ـ ـ ــد ح ــالـ ـي ــا
فــي حالة جيدة،
حيث صــار لديه
اآلن ه ــذا الشيء
الــذي كــان يفتقر
إلـ ـي ــه ق ـب ــل ش ـهــر.
أص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــح يـ ـتـ ـمـ ـت ــع
بـ ـس ــاس ــة ،فـ ــي حـيــن
ستساعده الروح المعنوية
التي اكتسبها من الفوز على
ليفربول (في ذهاب ربع نهائي
التشامبيونز ليغ) على مواجهة
هذا الكالسيكو".
(إفي)

فينيسيوس يبدد الشكوك ويخطف األضواء

َّقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور واحدة من أجمل مبارياته مع ريال
مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا ،والتي انتهت
بفوز فريقه  1-3على ليفربول ،ليبدد الشكوك حول احتمال استبداله في
صفقة لضم كليان مبابي ،أو بشأن تطوره كالعب كرة قدم.
لم يتردد الالعب في هدفيه في مرمى الحارس اليسون بيكر .وأشار إلى
وقبله ،وبعد الهدف الثاني َّ
شعار النادي َّ
وجه رسالة إلى الكاميرا" :أنا هنا".
ال يريد الرحيل ،ويثبت أنه يعشق الفريق المدريدي في كل رسالة.
وقال بعد المباراة لقناة موفيستار" :الناس تتحدث في الخارج ،لكني
أعمل ،وكل أصدقائي يمنحوني القوة والثقة المطلوبة لتسجيل أهداف
في األوقات المهمة .أعمل كثيرا ،ألني حلمت باللعب للريال ،حلمت باللعب
مع أفضل الالعبين في العالم".

مودريتش

مباريات الغد
التوقيت

فينيسيوس

تشلسي يهزم بورتو
وخـطــا تشلسي خـطــوة كبيرة
نحو نصف النهائي بفوزه الثمين
على مضيفه بورتو -2صفر على
ملعب "رامون سانشيس بيسخوان"
ف ــي مــدي ـنــة اشـبـيـلـيــة االس ـبــان ـيــة

2:30

مانشستر سيتي  -ليدز

beINSPORTS pr1

5:00

ليفربول  -استون فيال

beINSPORTS pr1

7:30

كريستال باالس  -تشلسي

beINSPORTS pr1

وإن محاوالت الفريق لم تؤت ثمارها ،وكان
سان جرمان فعاال جدا.
وأضــاف" :لكن نحن بايرن ميونيخ ،وال
يزال أمامنا مباراة العودة .وبعد ذلك لنرى".

3:00

خيتافي  -قاديش

beINSPORTS HD1

5:15

اثلتيك بلباو  -االفيس

beINSPORTS HD1

7:30

ايبار  -ليفانتي

beINSPORTS HD1

10:00

ريال مدريد  -برشلونة

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
7:00

beINSPORTS pr2

بارما  -ميالن
الدوري األلماني

ً ً
ثنائية مبابي تمنح سن جرمان فوزا ثمينا على بايرن
التعادل عندما رفع يوزوا كيميش
كــرة متقنة داخــل المنطقة فانسل
مولر في غفلة من دفاع سان جرمان
بأكمله ليسدد كرة رأسية خادعة
داخل الشباك مدركا التعادل (.)60
وظن الجميع بان بايرن ميونيخ
س ـي ـخ ــرج ف ــائ ــزا ال س ـي ـمــا وس ــط
سيطرته المطلقة على مجريات
اللعب ،بيد ان مبابي استغل هجمة
مرتدة سريعة ليسدد كــرة ماكرة
خدعت الـحــارس نوير واستقرت
في شباكه معلنة هدف الفوز (.)68
ورمى بايرن ميونيخ بكل ثقله
الدراك التعادل وسنحت له اكثر من
فرصة لكن مهاجميه لم يحسنوا
استغاللها.

المباراة

الدوري اإلسباني

رغم خسارته  3-2أمام باريس سان جرمان،
أمس األول ،في ذهاب دور الثمانية.
وقال كان ( 51عاما) ،في مقطع فيديو عبر
تطبيق إنستغرام ،إن هذا هو حال كرة القدم،

بسبب قيود السفر الـســاريــة بين
انكلترا والبرتغال.
ويلتقي الفريقان إيابا الثالثاء
المقبل على الملعب ذاته.
وقـطــع ال ـنــادي اللندني شوطا
ك ـب ـيــرا ن ـحــو ب ـل ــوغ دور االرب ـع ــة
للمسابقة للمرة االول ــى منذ عام
 2014ب ـعــدمــا عـ ــرف كـيـفـيــة كبح
جماح مضيفه البرتغالي بطل 1987
و 2004والذي كان فجر مفاجأة من
العيار الثقيل بإطاحته بيوفنتوس
االيطالي من الدور ثمن النهائي.
وكاد البرازيلي أوتافيو يفعلها
م ــن رك ـلــة ركـنـيــة لـعـبـهــا مـبــاشــرة
باتجاه المرمى وابعدها حــارس
الـمــرمــى الــدولــي السنغالي ادوار
مـيـنــدي بـصـعــوبــة وت ـه ـيــأت ام ــام
النيجيري زاي ــدو سانوسي الذي
س ــدده ــا م ــن م ـســافــة قــري ـبــة فــوق
العارضة (.)23
ونجح مــاونــت فــي منح التقدم
لـتـشـلـســي ع ـنــدمــا تـلـقــى كـ ــرة من
االيطالي جورجينيو خارج المنطقة
ف ــاس ـت ــدار حـ ــول نـفـســه وتـخـلــص

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي

أوليفر كان يثق في قدرة بايرن على التأهل
أع ــرب أول ـي ـفــر ك ــان ،الــرئ ـيــس التنفيذي
لنادي بايرن ميونيخ األلماني لكرة القدم،
عن ثقته في قدرة فريقه على التأهل للدور
قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا،

رياضة

4:30

بايرن ميونيخ  -يونيون برلين

فرحة العبي باريس بالهدف األول
بطريقة رائعة من المدافع سانوسي
وتــوغــل داخـلـهــا قـبــل أن يسددها
قــويــة زاح ـف ــة بـيـمـنــاه ع ـلــى يمين
حارس المرمى الدولي االرجنتيني
أغوستين مارشيسين (.)32

وع ـل ــى غ ـ ــرار الـ ـش ــوط االول،
دخـ ــل ب ــورت ــو ال ـث ــان ــي ضــاغـطــا
ب ـق ــوة وك ـ ــاد ال ـم ـهــاجــم ال ــدول ــي
المالي موسى ماريغا يفعلها
ع ـنــدمــا ت ــوغ ــل داخـ ــل الـمـنـطـقــة

وسدد كرة قوية أبعدها ميندي
(.)51
وتمكن تشيلويل من استغالل
خطأ فــادحــا للمدافع كــورونــا في
ق ـط ــع كـ ــرة ط ــوي ـل ــة لـجــورجـيـنـيــو

فخطفها المدافع االيسر السابق
لليستر سيتي وانـطـلــق بسرعة
م ـت ــوغ ــا داخـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة فـ ــراوغ
الحارس مارشيسين وتابعها داخل
المرمى الخالي (.)85

ليوناردو يتحدث عن عقدي مبابي ونيمار ليفاندوفسكي يغيب عن لقاء توخيل يعترف بتراجع مستوى
اإلياب ضد باريس
هافرتز وفيرنر
تحدث المدير الرياضي لباريس سان جرمان،
ليوناردو عن تطورات تجديد عقدي نجمي الفريق،
كيليان مبابي والبرازيلي نيمار ،مشيرا إلى أنه
قد يتم التوصل إلى نتيجة خالل وقت قصير.
وف ــي مـقــابـلــة م ــع "س ـك ــاي إي ـطــال ـيــا" ،قــال
لـ ـي ــون ــاردو "س ـن ـت ـحــدث قــري ـبــا ع ــن أش ـيــاء
محددة ،كما يسعدنا التحدث عن العقود،
لكن اآلن علينا التركيز فقط على مواجهة
بايرن ميونيخ".
وأضاف "اآلن علينا أن ننظر ألمور
مـخـتـلـفــة ،وس ـن ـصــل إلـ ــى نتيجة
خالل وقت قصير ،لكن المهم هو
التركيز على التشامبيونز ليغ
وليس في الميركاتو".
وب ـ ـهـ ــذه اإلجـ ـ ــابـ ـ ــات ،ع ــاد
الـمــديــر الــريــاضــي لـبــي إس
جي للتحدث بغموض حول
ت ـجــديــد ع ـقــد م ـبــابــي ال ــذي
ينتهي ال ـتــزامــه م ــع ال ـنــادي
الباريسي فــي  2022ويبدو
أن ــه ال يـنــوي االس ـت ـمــرار في
العاصمة الفرنسية ،علما منه
بأنه يقع ضمن خطط ريال
مدريد لهذا الصيف.
نيمار
أما بالنسبة لنيمار ،الذي

كانت هناك نية لتجديد عقده حتى  ،2026فهناك
معلومات تشير إلى أنه جمد المفاوضات على أمل
أن يعود للعب إلى جانب األرجنتيني
ليونيل ميسي في برشلونة.

إيقاف نيمار
من جانب آخــر ،أوقفت لجنة
االن ـض ـب ــاط ف ــي راب ـط ــة ال ـ ــدوري
الفرنسي لكرة القدم ،البرازيلي
ن ـي ـمــار ،ن ـجــم ب ــاري ــس ســان
جرمان ،مباراتين وأخــرى
م ــع وقـ ــف ال ـت ـن ـف ـيــذ ،بعد
ط ــرده فــي مــواجـهــة ليل
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدوري
األسبوع الماضي.
وحصل نيمار على
إن ــذاري ــن ف ــي ال ـم ـبــاراة
ال ـ ـتـ ــي خـ ـس ــره ــا س ــان
جــرمــان بهدف وحيد،
األول بعدما وضع يده
عـ ـل ــى وجـ ـ ــه ب ـن ـجــامــان
أندريه ،والثاني لدفعه
البرتغالي تياغو دجالو.

ّ
أكـ ــد ال ــدول ــي ال ـبــول ـنــدي
روب ـ ـ ـ ــرت ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي
مـ ـه ــاج ــم بـ ــايـ ــرن م ـيــون ـيــخ
بطل أورو ب ــا أ نــه لــن يكون
حــاضـ ًـرا الي ــاب ال ــدور ربــع
النهائي من دوري األبطال
ضــد بــاريــس ســان جــرمــان
الفرنسي الثالثاء المقبل.
وغاب الدولي البولندي
ع ــن مـ ـب ــاراة ال ــذه ــاب الـتــي
فاز بها النادي الباريسي
 2 -3فـ ـ ــي مـ ـعـ ـق ــل ا لـ ـ ـن ـ ــادي
الـ ـبـ ـف ــاري "ألـ ـي ــان ــز أريـ ـن ــا"
لـ ـيـ ـص ـ ّـع ــب الـ ـمـ ـهـ ـم ــة ع ـل ــى
ح ـ ــام ـ ــل ال ـ ـل ـ ـقـ ــب فـ ـ ــي لـ ـق ــاء
العودة.
وقـ ـ ـ ــال ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي
لشبكة "سكاي سبورتس"
حيال إمكانية عودته" :كال،
ً
مبكر ا.
كــا ،ا لــو قــت ال يــزال
عندما أشعر بحال أفضل
ً
متأكدا ،سأعود".
وأكون

ّ
وتعرض متصدر ترتيب
هـ ـ ــدافـ ـ ــي الـ ـب ــون ــدسـ ـلـ ـيـ ـغ ــا
اللـ ـت ــواء ف ــي ال ــرك ـب ــة خــال
مشاركته مع منتخب بالده
في النافذة الدولية أواخر
الشهر الماضي.
وأعلن النادي البافاري
على إثرها أن أفضل العب
فـ ـ ــي ا ل ـ ـعـ ــا لـ ــم لـ ـ ـع ـ ــام 2020
سيبتعد أربعة أسابيع ًعن
المالعب حيث غاب أيضا
ع ــن ق ـمــة ال ـ ــدوري الـمـحـلــي
االس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــت ض ــد
اليـ ـب ــزي ــغ والـ ـت ــي حـسـمـهــا
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــاري لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـحـ ـت ــه
ليبتعد بفارق سبع نقاط
فــي ال ـص ــدارة ويـقـتــرب من
ً
تواليا.
لقب تاسع

أ كــد األلماني تــو مــاس توخيل ،المدير الفني
ل ـن ــادي تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـيــزي ،أن ــه ق ــرر اس ـت ـبــدال
العبيه األلمانيين كــاي هافرتز وتيمو فيرنر،
بعد المستوى الباهت الذي ظهرا به خالل الفوز
ع ـلــى ب ــورت ــو ال ـبــرت ـغــالــي بـهــدفـيــن دون مـقــابــل،
أ م ــس األول ،فــي ذ ه ــاب دور ا لـثـمــا نـيــة ل ــدوري
أبطال أوروبا.
وغ ــادر هــافــرتــز وفـيــرنــر الـمـلـعــب قـبــل 25
دقيقة من النهاية ،و شــارك أوليفييه جيرو
وكريستيان بوليسيتش بدال منهما.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ت ـ ــوخـ ـ ـي ـ ــل ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
ص ـحــاف ـيــة" :ت ـق ـب ـلــت أن ـه ــا ك ــان ــت م ـب ــاراة
ص ـع ـبــة لـتـيـمــو وك ـ ــاي ،الـ ـي ــوم ل ــم يـكــن
يــومـهـمــا ،لـكــن ال ـكــرة لــم تـصــل لهما
بشكل جيد .التواصل بين الالعبين
السبعة في العمق والالعبين الثالثة
فـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم كـ ـ ــان مـ ـفـ ـق ــودا ب ـعــض
الشيء".
وختم" :الكرة التي قدمناها لم تكن
األفضل ،وأشعر بأن المهاجمين األلمانيين كاي
وتيمو لم يقدما أفضل ما لديهما اليوم ،لذلك
لجأت لمقاعد البدالء".

توخيل
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

نقطة

مليار في الهوا

فهد البسام

ح ـكــوم ـت ـنــا ب ـع ــد سـ ـن ــوات م ــن ال ـت ـح ــذي ــر وال ـت ـش ـكــي
وال ـت ـخ ــوي ــف م ــن ال ـم ـس ـت ـق ـبــل الـ ـغ ــام ــض ،رمـ ــت مـلـيــار
دينار في الهوا بال داع يذكر أو مــردود ينتظر ،فبعد
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـم ـس ـت ـمــرة م ـنــذ أي ـ ــام رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
السابق بانتهاء دولــة الــرفــاه و"مــوس أنــس اللي فوق
ً
كل ال ــروس" ،وصــوال إلــى جائحة كــورونــا ،وانخفاض
أسعار النفط العالمية ،والتلميحات بفرض الضرائب
والقيمة الـمـضــافــة ،ونـقــص الـسـيــولــة ،وشــد األحــزمــة،
تأتي سيادتها في غفلة من حــرص أو حصافة ،وفي
ً
مرحلة صعبة ،كما تدعي دائما ،لتصرف ما في الجيب،
بانتظار ما يأتي به الغيب.
إن ف ــوت ـن ــا مـ ـك ــاف ــأة الـ ـصـ ـف ــوف األمـ ــام ـ ـيـ ــة ،رغ ـ ــم أن
القيام بالواجب وحــب الــوطــن يجب أال يربط بالمال
واألعطيات؛ لما في ذلك من تشويه للمفاهيم والقيم،
ف ــإن تــأج ـيــل سـ ــداد الـ ـق ــروض ودفـ ــع ف ــوائ ــد تــأخـيــرهــا
للبنوك أمر ال يمكن تفويته بذات اليسر والسهولة من
ذات السلطة ،الـتــي كــانــت تــرفــض إسـقــاط أصــل الدين
ل ـس ـنــوات طــوي ـلــة ،ب ــدع ــوى ع ــدم الــدس ـتــوريــة الن ـعــدام
ال ـم ـســاواة وال ـعــدالــة ،ف ــإذا ك ــان إس ـقــاط ال ـق ــروض غير
دستوري فالقياس بالضرورة ينسحب على فوائدها،
ثم إن البنوك لم تطلبها والناس لن يستفيدوا منها،
فالدين سيظل ثــابــت الـمـقــدار وواج ــب الـســداد عليهم
بالكامل في آخر األمــر ،ولن يربح إال تجار الكماليات
والسلع الفاخرة.
م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار ك ــان ــت ك ـف ـي ـلــة ب ــال ـم ـس ــاع ــدة ف ــي حــل
مشكلة اإلسـكــان وبـنــاء آالف المساكن أو إنـشــاء عدد
من المستشفيات أو ابتعاث آالف الطلبة للدراسة في
دول محترمة ،لعلهم ينقذون مستقبل البلد من أيدي
زمالئهم خريجي الجامعات غير المحترمة ،وأخطر
مــا فــي األم ــر أن مــا جــرى لــم يعترض عليه وال نائب،
ً
خـصــوصــا َم ــن أزع ـجــونــا بـمــزايــداتـهــم الـمـبـتــذلــة ضد
التجار ،فلم نسمع صوتهم عند تقديم الـ  ٤٠٠مليون
للبنوك.
وهذا ما يؤكد أن الحكومة ومجلسها ليسوا سوى
وجهين لعملة واح ــدة ،يتنافسون فقط على التبذير
بهدف شــراء الشعبية وال ــوالء ات ،أمــا حكاية "الشعب
الكويتي يستاهل" لتبرير الصرف غير المسؤول فهذه
مصيبة أخرى في العقلية واإلدارة ،قد تؤسس لتبرير
جــرائــم قــادمــة فــي حــق أمـ ــوال ال ــدول ــة واحتياطياتها
وأجيالها القادمة ،فما دام "الشعب الكويتي يستاهل"
فبال دراسات وبال تخطيط وبال استشراف للمستقبل
ووجع الراس ،وخلوا زرع الميانين برعاية رب العالمين.

درايش

ً
رجاء عدم التراخي
بدأت بريطانيا الدراسات واألبحاث للتحضير لتطعيم
ً
طــاب الـمــدارس ممن هم دون الثامنة عشر عاما ،وسيتم
التطعيم في شهر أغسطس القادم.
وها هي شركة  Pfizerتعلن أن لقاح التطعيم آمن وفعال
ً
 100%لألطفال ما بين  12و 15عاما.
ً
الكويت يجب أن تبدأ التحضير لتلك الحملة مبكرا؛ حتى
ال يكون هناك عوائق تمنع فتح المدارس.
ً
وليكن التطعيم شرطا لدخول الـمــدارس واالنتظام في
الدراسة بغض النظر عمن يريد من أولياء األمور أن ّ
يلوح
بحريته الشخصية أو بجهله لقواعد الصحة العامة.
التراخي في تطبيق الحظر الجزئي والتراخي في تطبيق

االحترازات الصحية كلبس الكمامات والتباعد االجتماعي
وغسيل األيــدي والتعقيم ...ذلــك التراخي أدى إلــى ازديــاد
الحاالت وأعداد الوفيات ،ولكي ال تتكرر هذه الظروف ،يجب
أن يكون هناك حــزم من اآلن في تفادي تعريض اآلخرين
للخطر.
ً
ً
ً
من المهم جدا أن تكون العملية منظمة تنظيما جيدا لكي
تتم عملية التطعيم بالسرعة المطلوبة ولكي تغطي جميع
الطلبة والمدرسين في أقصر فترة ممكنة.
ً
وبــذلــك سـتـكــون الـحـكــومــة ف ـعــا قــد أدت واج ـب ـهــا نحو
المجتمع.

ال للضريبة

nashmi22@hotmail.com

والـ ـ ـل ـ ــه هـ ــالـ ــديـ ــره ع ـج ـي ـبــه
بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــوان ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ُـم ـ ــريـ ـ ـب ـ ــه
يـ ـشـ ـفـ ـط ــون ــك ي ـ ـ ــا مـ ــواطـ ــن
واحـ ـت ـ ِـم ــل ان ـ ــت ال ـم ـص ـي ـبــه!
َ
اصـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ــوا كـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوارد
م ـ ـث ـ ــل أس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـب ـ ــارد
َ
واع ـ ـ ـلـ ـ ــنـ ـ ــوا فـ ـ ــي دم بـ ـ ـ ــارد:
ه ــذا ه ــو وق ــت "ال ـضــري ـبــه"
من نوى "القيمه ُ
المضافه"
هــو نسى "بند الضيافه"؟!
والـ ـل ــي ُي ـن ـشــر بــالـصـحــافــه
ـق" غ ــري ـب ــه؟!
عـ ــن "ص ـ ـنـ ــاديـ ـ ٍ
ِّ ُ
وق ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ــوا ن ـ ـ ْـه ـ ــش الـ ــذيـ ــابـ ــه
فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـل ـ ــد م ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــروك غ ــاب ــه
ْ
و"عجزكم" يضبط حسابه
يـ ـطـ ـف ــح الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاي ب ـج ـل ـي ـب ــه
ّ
"ع ـ ـ ـ ْـج ـ ـ ــزك ـ ـ ــم" كـ ـ ــلـ ـ ــه عـ ـ ـي ـ ــاره
ب ـ ـ ـ ــوق /ت ـ ـبـ ــذيـ ــر /وش ـ ـطـ ــاره
ع ـ ـي ـ ـن ـ ـكـ ــم بـ ـ ـ ــس ل ـ ـل ـ ـف ـ ـقـ ــارى
ِّ
وال ـ ـ ـلـ ـ ــي مـ ـتـ ـع ــث ــر ن ـص ـي ـبــه
چ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ــو ك ـ ـ ــل األسـ ـ ــامـ ـ ــي
ت ـن ـك ـش ــف ،وأك ـ ـبـ ــر ح ــرام ــي
ج ـ ـهـ ــدكـ ــم مـ ـ ــا َسـ ـ ـ ــد ظ ــام ــي
وفـ ـعـ ـلـ ـك ــم مـ ـ ــا ف ـ ـيـ ــه ِط ـي ـب ــه
ودام مـ ـ ــو روس ا لـ ـكـ ـب ــار
تـ ـنـ ـح ـ ِـش ــر خ ـ ـلـ ــف الـ ـ ـج ـ ــدار
ه ــالـ ـحـ ـچ ــي مـ ــالـ ــه اعـ ـتـ ـب ــار
وراحـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــره ن ـه ـي ـبــه

َّ
خطط لشل خطيبته بالحمض الكاوي
أع ـل ـنــت ال ـشــرطــة اإلي ـطــال ـيــة،
أنها أحبطت خطة "رهيبة" ،بعد
ً
تــوقـيـفـهــا رج ــا ك ــان يــريــد شل
خطيبته ا لـســا بـقــة وتشويهها
بالحمض الكاوي على يد رجل
َّ
آخـ ــر ج ــن ــده ل ـه ــذه ال ـغ ــاي ــة عبر
شبكة اإلنـتــرنــت المظلم (دارك
ويب).
ووصفت الشرطة هذه الخطة،
بأنها "فيلم تشويق معاصر"،

د .ناجي سعود الزيد

ّ
وضاح

مــوضـحــة أن ـهــا "ال ـم ــرة األول ــى"
ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـج ــح ف ـي ـه ــا ب ــإح ـب ــاط
ج ــري ـم ــة م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع ج ــرى
التخطيط لها عبر اإلنترنت.
وقد ُوضع الرجل ،وهو خبير
معلوماتية في األربعينيات من
ُ
العمر يعمل فــي شــركــة كبيرة،
ُّ
ف ــي اإلقـ ــامـ ــة ال ـج ـب ــري ــة ،وات ـه ــم
بـمـحــاولــة إل ـحــاق أذى جسدي
جسيم وممارسة مضايقات.

َّ
وخطط الرجل للعملية "بأدق
تفاصيلها" ،وكان يسعى لجعل
خطيبته السابقة مشلولة على
كرسي متحرك ،وقد وافق على
دف ـ ــع "م ـب ـل ــغ ك ـب ـي ــر" مـ ــن عـمـلــة
بتكوين المشفرة للرجل ا لــذي
َّ
ج ــن ــده ،ودف ـ ــع ل ــه سـلـفــة مــالـيــة
لهذه الغاية.

عجوزان يعودان للشباب بعد تلقي اللقاح
ألـقــت الـ ُّـسـلـطــات المكسيكية
القبض على رجلين ،لصبغهما
ش ـع ــره ـم ــا بـ ــالـ ـلـ ــون األب ـ ـيـ ــض،
وال ـت ـظ ــاه ــر ب ــأن ـه ـم ــا مـ ــن ك ـبــار
السن ،من أجل تلقي تطعيم ضد
فـيــروس كــورونــا قبل أن يحين
دورهما.
وقالت عمدة مدينة مكسيكو
سـيـتــي ،كـلــوديــا شـيـنـبــاوم ،في
مــؤتـمــر صـحــافــي ،أم ــس األول،

إن الــرجـلـيــن عـمــرهـمــا  30و35
ً
عــامــا ،ذهـبــا إل ــى مــركــز تطعيم
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ق ـبــل أسـبــوعـيــن
ببطاقات هوية مزورة.
وتم حقنهما بالفعل بجرعات
ال ـل ـق ــاح ،رغ ــم أن الـعــامـلـيــن في
مـ ـج ــال ال ـص ـح ــة الـ ـع ــام ــة ف ـقــط،
وبعض المعلمين واألشخاص
ً
الذين تبلغ أعمارهم  60عاما أو
أكثر هم الذين لهم األولوية في

التطعيم بالمكسيك حتى اآلن.
فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،تـ ــم اك ـت ـش ــاف
اح ـ ـت ـ ـيـ ــال ـ ـه ـ ـمـ ــا ،بـ ـسـ ـبـ ــب نـ ـب ــرة
صــوتـيـهـمــا ،ال ـتــي ال ت ــدل على
أنـ ـهـ ـم ــا مـ ــن كـ ـبـ ــار ال ـ ـسـ ــن .وت ــم
ال ـ ـق ـ ـبـ ــض عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـم ــا ،وي ـ ـجـ ــرى
التحقيق معهما بتهمة تزوير
بطاقات هوية.
(د ب أ)

وفيات

مقاتلة جوية على طريق سريع

منال عبدالله ضويحي المطيري زوجة ناشي عفراوي الخالدي
 41عاما ،شيعت ،ت66289929 ،99961222 :
منيرة سالم عايد الرشيدي أرملة محمد خالد الجاسر الراجحي
 80عاما ،شيعت ،ت55572255 :

عبدالعزيز راشد عبدالعزيز المذن

 53عــامــا ،شيعت ،ت،94004401 ،69006007 ،99897728 :
99323969

زياد حسين سلطان نجم

 47عاما ،شيع ،ت97855112 ،99634969 ،99668770 :

عبدالخضر أحمد قنبر منصور

 59عاما ،شيع ،ت96978778 ،97787710 :

عادل علي سعد الخبيزي

 67عاما ،شيع ،ت99601389 :

إبراهيم مبارك إبراهيم السماعيل

 60عاما ،شيع ،ت99555613 ،96644700 :

سوهج سراهيد محمد الجبري

 83عاما ،شيع ،ت99633161 :
نعيمة عيسى الصالح زوجة سعود عبدالعزيز المطوع
 86عاما ،شيعت ،ت99389061 ،99603200 ،97220669 :

سلطان محمد سلطان المزعل

 71عاما ،شيع ،ت90059000 ،99217777 :

مواعيد الصالة
فاجأت قاذفة "سو "24 -الميدانية سائقي
السيارات ،بسيرها في أوتوستراد "إم – 4
دون" الفدرالي الروسي بالقرب من مدينة
فورونيغ.
ون ـش ــرت شـبـكــة اإلن ـت ــرن ــت ،أم ــس األول،
ً
ف ـي ــدي ــو وص ـ ـ ـ ــورا ف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــة ل ـل ـطــائــرة
المقطورة في األوتوستراد ،ونقلها موقع
روسيا اليوم.

وأثار الفيديو تعليقات ونكات كثيرة على
اإلنترنت ،حيث افترض بعض المستخدمين
أن ال ـط ــائ ــرة هـبـطــت ع ـلــى ال ـطــريــق لنقص
الوقود.
وســارت الطائرة ،التي قطرتها شاحنة،
بــرفـقــة س ـي ــارات شــرطــة ال ـم ــرور والـشــرطــة
العسكرية ،بعد أن تم فصل الجناحين عن
جسمها.

وتم قطر الطائرة المشطوبة من الخدمة
فــي س ــاح الـجــو الــروســي بــالـلـيــل ،حـتــى ال
تمنع السيارات المدنية من الـمــرور .وكان
يجب أن تصل الطائرة إلى متحف في بلدة
نــوفــايــا أوس ـم ــان ،حـيــث ت ـعــرض ف ــي ه ــواء
ً
الـطـلــق حــالـيــا نــاقـلــة األفـ ــراد ال ـمــدرعــة "بــي
تــي إر –  60بــي بــي" ودبــابــة "تــي –  80بي"
الروسيتان.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

ُي ــذك ــر أن ال ـط ــائ ــرات ال ـحــرب ـيــة الــروس ـيــة
تـسـيــر ف ــي األوت ــوسـ ـت ــراد ل ـيــس ألول م ــرة.
وعلى سبيل المثال ،فــإن مقاتلة "ســو"-34
فاجأت في األوتوستراد نفسه الصحافيين
األميركيين الذين صوروها في خريف عام
 2019أثناء نقلها من بلدة بوتورلينوفكا
إلى مدينة فورونيغ.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:09

العظمى 30

الشروق

05:30

الظهر

11:50

العصر

03:23

المغرب

06:10

العشاء

07:30

الصغرى 18
ً
أعلى مد  11:07ظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 10:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  04:46صب ــاحـ ـ ــا
 04:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

