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استجواب يعمق الشلل السياسي
غابت الحكومة فرفعت الجلسة ...والخالد تسلم مساءلته الخامسة بالمجلس الحالي
َّ
• المويزري قدمه من  5محاور ...والشالحي طلب االنضمام إليه

ً
َ
الغانم :أبارك للوسمي ...وإذا لم تعقد «العادية» غدا فسأضع «قسمه» بأول جلسة خاصة

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح
وسط الضربات المتتالية التي توجه إلى الحياة
السياسية المعطلة في البالد بسبب تعنت السلطتين
ورغبة كل منهما في سحق األخرى ،انطلق أمس سهم
باستجواب
آخر إلى جسد العالقة الواهية بينهما،
ٍ
تمخض عن جلسة خاصة ،لم تكمل نصابها ،قدمه
النائب شعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،مما يجر البالد إلى هوة
جديدة تعمق شلل المصالح الذي يتكبد المواطنون
ً
ثمنه فادحا في غياب التشريع البرلماني واإلنجاز
الحكومي ،بعد انقطاع أي تعاون أو حوار بناء بين
الطرفين.
وبعد غياب الحكومة عن الجلسة ،التي كانت مقررة
لمناقشة  3اسـتـجــوابــات ،وط ــارت نتيجة 02

ً
عبيد نائبا بـ  %92.3من أصوات المقترعين

أكد أن االنتخابات تمخضت عن تضامن تاريخي
عبر بوابة الدائرة الخامسة ،وصل
النائب د .عبيد الوسمي إلــى مجلس
األمـ ـ ــة ،ب ـف ــوز ك ــاس ــح ف ــي االن ـت ـخــابــات
ال ـت ـك ـم ـي ـل ـيــة الـ ـت ــي جـ ــرت أمـ ــس األول،
بحصوله على نحو  %92.3من أصوات
المقترعين.

وب ـل ـغــت نـسـبــة ال ـم ـشــاركــة ف ــي تلك
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ــي ت ـنــافــس ف ـي ـهــا 15
ً
مرشحا على مقعد د .بدر الداهوم الذي
أبطلت المحكمة الدستورية عضويته،
 ،%28.5إذ شــارك فــي االقـتــراع 47454
ً
ن ــاخـ ـب ــا مـ ــن أصـ ـ ــل 02 166222

م ــع اس ـت ـئ ـنــاف اس ـت ـق ـبــال روادهـ ــا
ً
عمال بقرار مجلس ال ــوزراء السماح
ب ـ ــالـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــوس ف ـ ـي ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــع االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
بــاالش ـتــراطــات الـصـحـيــة ،اسـتـعــادت
المطاعم والمقاهي بعض حيويتها
أمس.

وش ـهــدت ه ــذه ال ـمــرافــق فــي الـيــوم
ً
ً
األول لتنفيذ هذا القرار إقباال محدودا
ف ــي ب ـع ـض ـهــا ،ل ـك ـنــه ي ـم ـثــل ،ف ــي رأي
ً
ً
مسؤوليها ،مؤشرا جيدا لعودة العمل
ً
تدريجيا إلى وضعه الطبيعي.
و بـ ـيـ ـنـ ـم ــا أ ك ـ ـ ـ ــد رواد ا لـ ـمـ ـط ــا ع ــم

والمقاهي شوقهم لهذه العودة بعد
غياب طويل ،أعلن أصحابها تشددهم
في االلـتــزام باالشتراطات الصحية،
بما في ذلك تطعيم العاملين لديهم،
حتى ال يــؤدي أي خلل إلى انتكاسة
تعيد األمور إلى المربع األول.

آلية جديدة لتوزيع الحيازات
والحظائر والمزارع السمكية

ً
تطبيق التعديالت فور إقرارها بدءا من سبتمبر المقبل
●

محمد جاسم

أكدت مصادر في الهيئة العامة لشؤون الزراعة
وال ـثــروة السمكية ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن مجلس إدارة
الهيئة الـجــديــد ،بــرئــاســة د .محمد األح ـمــدّ ،
وجــه
بإعادة دراسة شروط وضوابط أحقية الدخول في
قرعة الحصول على الـحـيــازات الــزراعـيــة وحظائر
الماشية والمزارع المخصصة لالستزراع السمكي،
ً
إلقرارها واعتمادها ،بدءا من سبتمبر المقبل.
وكشفت الـمـصــادر أن مجلس اإلدارة أسند
هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـه ــام إلـ ـ ــى ل ـج ـن ــة م ـخ ـت ـصــة02 ،

 ٧قاضيات جديدات يرفعن عدد
الكويتيات بـ «الكلية» إلى 15
●

حسين العبدالله

ً
ب ـعــد مــواف ـق ـتــه س ــاب ـق ــا على
ّ ً
تعيين ثماني قاضيات ،ممكنا
بذلك المرأة الكويتية من وضع
ق ــدمـ ـه ــا فـ ــي م ـ ـحـ ــراب ال ـس ـل ـطــة
ُّ
ال ـق ـضــائ ـيــة ،وت ـقــلــدهــا منصب
القاضية ،العام الماضي ،وافق
المجلس األعلى للقضاء ،أمس،
بـنــاء على عــرض الـنــائــب العام
المستشار ضرار العسعوسي،
على تعيين  ٧قاضيات جديدات،
بـعــد الـمــوافـقــة عـلــى نقلهن من
النيابة ،ليرتفع عدد القاضيات
الكويتيات إلى .١٥

وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ،مــن
م ـصــادرهــا ،أن الـمـجـلــس وافــق
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـقـ ــل  ٤١وكـ ـي ــل
ن ـي ــاب ــة إل ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء ،وال ـع ـمــل
ً
ف ــي الـمـحـكـمــة الـكـلـيــة ،اع ـت ـبــارا
مــن أول سبتمبر المقبل ،على
أن يـتــم إخـضــاعـهــم ل ــدورة مــدة
شهرين في معهد القضاء ،قبل
ممارستهم العمل القضائي.

«القطرية» تستعد لكأس
العالم بباقات سفر حصرية
للمشجعين
16

محمد الشرهان

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الــدفــاع الشيخ حمد الـجــابــر ،أن تعيين
رؤساء المكاتب والملحقين العسكريين
ً
الجدد جاء وفقا آلليةٍ وضوابط جديدة
فــي االخ ـت ـيــار ،كـمــا أن ــه ثـمــرة لجهودهم
وتميزهم العلمي والعملي ،واجتيازهم
ُ
ضعت في
المقابالت واالختبارات ،التي و ِ
ظل النهج الحديث ،والقيادات العسكرية
الجديدة.
وقـ ـ ــال الـ ـج ــاب ــر ،خـ ــال ل ـق ــائ ــه مـمـثـلــي
ال ـم ـكــاتــب ال ـع ـس ـكــريــة الـ ـج ــدد أم ـ ــس ،إن
هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء أصحاب
ال ـك ـف ــاءات حـقـهــم ف ــي ال ـع ـمــل والـتـمـثـيــل
المشرف لخدمة بلدهم ،وإبــراز الصورة
المشرفة وقدرات وإمكانيات ضباط وزارة
الــدفــاع ،فــي العمل والـعـطــاء وال ـبــذل من
مختلف المواقع والمسؤوليات03 .

«الحركات اإلسالمية السنية والشيعية
في الكويت (2019 – 1981م)»
٠٩
للدكتور علي الزميع ()18-٢
المالمح االجتماعية
والثقافية والسياسية
للمجتمع الكويتي ()٢

ً ً
• حقبة شهدت تغيرا كبيرا في
مسيرتها ومالمحها الثقافية
الرتباط تطورها بالحراك
السياسي واالجتماعي المتراجع

٠٨

الشطي لـ ةديرجلا  :التنافس
العالمي يؤخر إمدادات
لقاحات «كورونا» والمناعة
المجتمعية باتت قريبة
•

اقتصاد

12

المطاعم والمقاهي تأنس بعودة روادها الجابر :ضوابط الختيار الملحقين
العسكريين تعطي الكفاءات حقها
●

محليات

«الشراكة» ...الفرصة
الضائعة في تطوير
المشاريع بالكويت

اقتصاد

13
عمومية «أجيليتي»
توافق على صفقة
«»DSV Panalpina
وزير الدفاع خالل اللقاء أمس

َّ
«التربية» تسلمت تقرير «الصحة»
عن جاهزية مدارس االختبارات

محليات

٠٣

ً
المحكمة الكلية رفضت دعوى وقف قرار عقدها ورقيا
●

حسين العبدالله وفهد الرمضان

فـ ــي وقـ ـ ــت رف ـ ـضـ ــت الـ ـ ــدائـ ـ ــرة اإلداري ـ ـ ـ ــة
بالمحكمة الكلية أمــس الــدعــوى المقامة
من بعض أولياء أمور طلبة الصف الثاني
عشر لوقف قرار عقد االختبارات الورقية،
أكدت مصادر تربوية رفيعة لـ «الجريدة»
ّ
أن وزارة الـتــربـيــة تسلمت أم ــس التقرير
النهائي من وزارة الصحة حول جاهزية
مدارس االختبارات الورقية ،الفتة إلى أن
ً
معظم المعطيات تشير إلى المضي قدما

في عقد هذه االختبارات ،التي من المقرر
انطالقها األحد  30الجاري.
وقالت المصادر إن الجهات المختصة
في «التربية» عملت خالل الفترة الماضية
على تجهيز مدارسها الـ  321المخصصة
ً
لعقد هذه االختبارات ،وفقا لالشتراطات
الـ ـت ــي وض ـع ـت ـه ــا ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة فــي
«ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة»؛ ل ـ ـض ـ ـمـ ــان س ـ ــام ـ ــة ال ـط ـل ـب ــة
والـعــامـلـيــن بــال ـمــدارس .وأشـ ــارت إل ــى أن
الموقف النهائي من عقد هذه االختبارات
ُ َ
ً
سيعلن اليوم أو غدا.

ً
نجاد لخامنئي :مقربون منك يدفنونك حيا

انطالق الجسر
الجوي الكويتي إلغاثة
الفلسطينيين

دوليات

٢٠

ّ
حذر من انهيار النظام ودعا إلى تجنب «مصير سورية»
●

اإلمارات والعراق
على خط غزة ...وتوتر
في «األقصى»

طهران -فرزاد قاسمي

كشف مصدر مقرب من الرئيس اإليراني السابق محمود أحمدي
نجاد ،المرشح القوي لالنتخابات الرئاسية المقررة في  18يونيو،
أن األخير كتب رسالة خاصة إلى المرشد األعلى علي خامنئي ،أورد
فيها بالتفصيل بعض المعلومات الخاصة عن شخصيات مقربة من
المرشد يتهمها الرئيس السابق بالتنافس على وراثة خامنئي ،بل
و«يدفنونه وهو حي».
وصرح المصدر ،لـ«الجريدة» ،بأن نجاد قال في رسالته إنه لن يطلب
مــن خامنئي إجـبــار مجلس «صيانة الــدسـتــور» على تأييد ترشحه
لالنتخابات الرئاسية ،ألنه يعتبر أنه يقوم بأداء واجبه تجاه النظام
والبالد ،ألن الطريق الذي يسلكه المقربون من المرشد سوف يؤدي
إلى خسارة الجمهورية اإلسالمية دعم الناس ،وهو ما سيقود إلى
انهيار كل المنظومة السياسية.
وقــال إن نجاد شــرح في رسالته الوضع الداخلي ،وأشــار إلــى أن
 %70من اإليرانيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر ،في وقت تنعم
الشخصيات المسيطرة على أركــان الــدولــة وأســرهــم بحياة مرفهة،
ً
خالفا لشعارات الثورة والنظام التي تطالبهم بالزهد.
وأضــاف أن نجاد كشف عن مستندات تدين بعض المقربين من
ُ
خامنئي وبعض المرشحين النتخابات الــرئــاســة ،تظهر أن لديهم
ً
مزيفة وقصورا خارج البالد وحسابات أجنبية بماليين
عدة هويات ّ
الدوالرات «ويحضرون أنفسهم لكي يحلقوا ذقونهم ويهربوا من البالد
بمجرد انهيار النظام».
02

رياضة

٢٢
أحمدي نجاد يقدم أوراق ترشحه للرئاسة في طهران منتصف الشهر الجاري (أ ف ب)

األبيض يواجه شباب
األمعري اليوم بكأس
االتحاد اآلسيوي

ةديرجلا

•
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األمير :نتمنى لليمن األمن واالستقرار

ولي العهد استقبل الخالد ووزراء

سموه استقبل ولي العهد والخالد والجابر والرومي وهنأ هادي بالعيد الوطني
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،بقصر
السيف ،صباح أمس ،سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
واستقبل سـمــوه ،رئـيــس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،ونــائــب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ حمد
الـجــابــر ،ونــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء وزي ــر الـعــدل وزي ــر الــدولــة
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.
من جهة أخرى ،بعث سموه ،ببرقية تهنئة إلى الرئيس اليمني
عـبــد رب ــه مـنـصــور هـ ــادي ،عـبــر فـيـهــا س ـمــوه عــن خــالــص تهانيه
ً
بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا سموه له موفور الصحة
والعافية ،وأن يسود األمن واالستقرار جميع ربوع البلد الشقيق.
وبعث سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي
تهنئة مماثلتين.

ً
األمير مستقبال رئيس مجلس الوزراء أمس

ً
ولي العهد مستقبال الجابر والعلي أمس
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
بقصر السيف ،صباح أمس ،رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع ،الشيخ حمد الجابر ،ووزير الداخلية
الشيخ ثامر العلي ،ثم نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر العدل وزيــر الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الرومي.

النواف يستقبل نائب وزير خارجية التشيك
استجواب يعمق الشلل...

ً
النواف مستقبال نائب وزير خارجية التشيك أمس
استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد ،الشيخ
أحمد الـنــواف ،في ديــوانــه بالرئاسة العامة للحرس ،نائب وزير
خارجية التشيك توماش كوبيتشني ،والوفد المرافق له ،بمناسبة
زيارتهم للبالد.
ورحب نائب رئيس الحرس بالوفد التشيكي ،وتم خالل اللقاء
بحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

الحمود وشرار يستقبالن الصافي
استقبل المستشاران بالديوان
األمـيــري الشيخ فيصل الحمود،
وم ـح ـمــد ض ـيــف ال ـل ــه شـ ـ ــرار ،في
قصر السيف أمس ،سفير العراق
ل ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت ال ـم ـن ـه ــل حـسـيــن
الصافي ،حيث تم تناول العالقات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة وأط ـ ــر الـ ـتـ ـع ــاون بـيــن
البلدين.

فيصل الحمود

المكراد يلتقي
كوبيسني
بحث رئيس قــوة اإلطفاء
الـعــام الفريق خالد المكراد
أمــس مع نائب وزيــر الدفاع
التشيكي الــدكـتــور تــومــاس
كــوبـيـسـنــي ل ــدى اسـتـقـبــالــه
أمـ ـ ــس ،الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك
في مجال اإلطفاء والحماية
ال ـم ــدن ـي ــة وسـ ـب ــل ت ـعــزيــزهــا
وت ـن ـم ـي ـت ـهــا لـ ـل ــوص ــول إل ــى
طموح البلدين الصديقين.

غياب الحكومة ،قدم المويزري استجوابه من  5محاور،
ليعد بذلك المساءلة الخامسة التي تقدم لسموه خالل دور
االنعقاد األول ،الذي انطلقت أعماله  15ديسمبر الماضي.
وجاءت المحاور الخمسة تحت عناوين مختلفة تمثلت
في «عدم احترام نص المادة  ١٠٠من الدستور ،ومخالفة
َ
المستجوب للقانون رقم  2لسنة  2016بشأن إنشاء الهيئة
َ
الـعــامــة لمكافحة الـفـســاد ،وإخ ـفــاق المستجوب فــي أداء
واجـبــاتــه الدستورية التي نصت عليها الـمــادة  ١٢٧من
الدستور ،وعدم االلتزام بنصوص المواد  ٧و ٨و ١٦و٢٠
و ٢٥من الدستور ،والفشل في اإلشراف على التنسيق بين
الوزارات والجهات الحكومية المختلفة السترجاع األرباح
المحتجزة ،وعدم احترام نصوص المادتين  ٣٠و ٣١من
الدستور عند إصدار قرار بعدم السماح بالسفر إلى خارج
البالد للمواطنين».
وف ــور تـقــديــم االس ـت ـج ــواب ،أع ـلــن ال ـنــائ ـبــان د .صــالــح
الشالحي ومحمد الــراجـحــي تأييدهما لــه ،إذ قــال األول
إنــه سيتناقش مــع شعيب لالنضمام إلـيــه ،فــي وقــت أكد
الراجحي أن «الحكومة التي ال تحترم الدستور وحق نواب
ً
األمة في المراقبة والمحاسبة ال تستحق التعاون» ،معلنا
دعمه لالستجواب.
وعقب رفع جلسة األمس التي كان المجلس سيناقش
فيها االستجوابات المقدمة إلى وزراء الصحة والخارجية
ً
والمالية بناء على طلب  12نائبا ،صرح رئيس المجلس
مرزوق الغانم بأن «الحكومة أبلغته بعدم حضور الجلسة
الخاصة ،فتم رفعها لذلك ولعدم اكتمال النصاب النيابي،
ً
ً
إذ حضرها  23نــائـبــا» ،مضيفا« :أستثمر هــذه الفرصة
ألبــارك لــأخ الدكتور عبيد الوسمي على نيله ثقة األمة
في االنتخابات التكميلية عن الدائرة الخامسة ،متمنيا
له هو ولزمالئه النواب التوفيق والسداد في المجلس».
ً
وتــابــع الغانم« :إذا لــم تعقد الجلسة العادية غــدا ألي
سـبــب مــن األس ـبــاب فـســأضــع بـنــد الـقـســم فــي أول جلسة
ً
خاصة تتم الــدعــوة لها» ،موضحا أن مواعيد الجلسات
الخاصة التي ستتم الدعوة لها سيحددها مكتب المجلس،
وسـيـكــون هـنــاك اجـتـمــاع للمكتب (ال ـي ــوم) لـتـحــديــد تلك
المواعيد.
٠٧-٠٦

عبيد نائبًا بـ  %92.3من...

ً
يحق لهم التصويت ،ووصل الوسمي محموال على أكتاف
 43810منهم.
الوسمي الــذي احتفل بفوزه في ديــوان الــداهــوم الذي
ً
ً
ات ـخــذه م ـقــرا ل ــه ،بـمـشــاركــة نـحــو  30نــائ ـبــا ،ق ــال فــي أول
تـصــريــح ل ــه عـقــب إع ــان فـ ــوزه ،إن «م ــا آل ــت إل ـيــه مسألة
االن ـت ـخ ــاب ــات أرسـ ــى مـجـمــوعــة م ــن ال ـق ــواع ــد الـسـيــاسـيــة
ال ـج ــدي ــدة ،مـنـهــا ه ــذا ال ـت ـضــامــن ال ـس ـيــاســي المجتمعي
التلقائي االستثنائي الـتــاريـخــي ،ال ــذي ألـغــى كــل الحيل
ً
ً
التاريخية لتمزيق المجتمع فئويا وطائفيا ،وأتمنى أن
أعـلــن ،إذا سمح لــي الـنــواب ،أنــه ال طائفية وال فئوية في
الكويت بعد اليوم».
وأضــاف الوسمي أن «مشروع التخريب الذي بدأ منذ
ً
 60عاما أسقط في يــوم واحــد ،والــدائــرة الخامسة قائدة
لمشروع اإلصالح والتصحيح لكل المسارات السياسية
ً
ً
القادمة» ،مؤكدا أن هذا «ليس إعالنا للتحدي».

آلية جديدة لتوزيع الحيازات
لالجتماع بجميع القطاعات التابعة للهيئة؛ النباتية
والحيوانية والسمكية والقانونية ،لوضع تعديالت
على قراره بشأن تنظيم العالقة بين الهيئة وحائزي
ً
القسائم الزراعية ،والذي ينظم أيضا مسألة التنازل
واالنتفاع لألراضي المخصصة لألمن الغذائي التابعة
لهيئة الزراعة.
وبينت أن المجلس حدد مدة شهر للجنة المعنية
لمراجعة جميع القرارات المنظمة للحصول على قسائم
زراعـيــة وحظائر الماشية ،ورفعها بشكلها النهائي
من أجل مناقشتها واعتمادها ورفعها لوزير الدولة
لشؤون البلدية واإلسكان إلقرارها ،مضيفة أن المجلس
وجه اللجنة لمخاطبة الجهات المعنية والمشرفة على
الـخــدمــات فــي المناطق الــزراعـيــة لــوضــع المالحظات
والتعديالت لدفع التسهيالت ،التي تصب في مصلحة
مزيد من التوزيعات ،لدعم مشاريع األمن الغذائي.
وفيما يتعلق بالتوزيعات الجديدة ،قالت المصادر
إن المجلس يعتبر أن التعديالت الجديدة على القرار

هدفها الـحــد مــن الـتــوزيـعــات العشوائية واستغالل
الحيازات والحظائر بالشكل غير المخصص لها.

نجاد لخامنئي :مقربون منك...

وذكر أن نجاد ّبين للمرشد أن «الشعب لم يعد يتحمل
الــوضــع ،وأي شــرارة يمكن أن تفجر الساحة ،ولــن يكون
ً
باستطاعة األجهزة األمنية السيطرة على األمر ،ألن عددا
ً
كبيرا من عناصرها منزعجون من تردي المعيشة».
وأشار الرئيس الشعبوي السابق إلى أنه أجرى جوالت
ً
بـعــدة مناطق ،واصـفــا «الظلم المستشري بــاســم النظام
ً
واإلســام» بأنه «ال يمكن وصفه» ،ومحذرا من أن الناس
باتوا في حالة احتقان ويعادون الثورة والدين.
ولفت المصدر إلى أن نجاد انتقد بشدة وضع األقليات
ً
الدينية مثل السنة واألكراد والعرب والبلوش ،معتبرا أن
سياسات حكومة الرئيس حسن روحاني تدفعهم للتعاون
مع أعداء النظام .وحذر نجاد المرشد من اتباع سياسات
الــرئ ـيــس ال ـس ــوري ب ـشــار األسـ ــد ،ال ـتــي «ت ـجــر ال ـب ــاد إلــى
ً
وضع مشابه لما شهده البلد العربي» ،داعيا النظام إلى
التصرف على أساس أن إيران دولة في المجتمع الدولي
يجب أن تخضع للمعايير الدولية وال تكون رهينة بعض
الـشـخـصـيــات ،الـتــي تستغل ش ـعــارات ال ـثــورة ألطماعها
الخاصة ،وتجر البالد إلى الهاوية.
وف ــي وق ــت ســابــق ،ت ـحــدث ن ـجــاد عـبــر تطبيق «كـلــوب
هاوس» ،خالل اجتماع شارك فيه نحو  100ألف شخص
بينهم معارضون ونشطاء بالخارج ،مساء أمــس األول،
ً
عن رأيــه في «نظام واليــة الفقيه» ،قــائــا« :إذا أراد الناس
تغيير أي جزء من الدستور ،فإن إرادة الشعب هي األساس،
ً
ً ً
ووالية الفقيه يجب أن تكون أيضا رمزا ومظهرا من مظاهر
اإلرادة العامة» .وتجاذب نجاد الحديث مع مشاركين من
المعارضة ،بينهم نجل منافسه بانتخابات  2009مهدي
كروبي وابن نائب الخميني حسين علي منتظري ،وقال
ً
إنــه تعلم دروس ــا كثيرة ،خــال سـنــوات حكمه الماضية،
ووعد بتشكيل حكومة تضم جميع أطياف الشعب حتى
المعارضة ،في حال السماح له بخوض االنتخابات والفوز
بها ،ودافع عن حقوق األقليات ،بمن في ذلك البهائيون.
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محليات
الجابر للملحقين العسكريين :العمل بروح الفريق
الواحد إلبراز المكانة المرموقة للوطن

سلة أخبار
«تنمية الخيرية» تشارك
في «فزعة األقصى»

طالبهم بتقديم جميع أشكال الدعم للمبتعثين للخارج ودعاهم لاللتزام بقوانين الدول التي يعملون بها
محمد الشرهان

إعطاء الكفاءات
حقها في العمل
والتمثيل
المشرف
لخدمة بلدها
واختيارها
تم وفق آلية
وضوابط
جديدة
إبراز الصورة
المشرفة
لقدرات ضباط
«الدفاع» في
العمل والعطاء
والبذل من
مختلف المواقع
والمسؤوليات

دع ـ ـ ــا نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر ،ممثلي المكاتب العسكرية
الجدد ،إلى بذل قصارى جهدهم،
والتعاون الدائم مع أعضاء السلك
الدبلوماسي الكويتي بالخارج،
ً
وال ـع ـم ــل مـعـهــم ي ـ ــدا ب ـي ــد ،ب ــروح
الـفــريــق ال ــواح ــد ،لتعزيز أواص ــر
الـصــداقــة ،ومــد جـســور التعاون،
ب ـيــن ال ـك ــوي ــت وال ـ ـ ــدول الـشـقـيـقــة
والـصــديـقــة وبـمــا يعكس الرفعة
والـمـكــانــة الـمــرمــوقــة والـسـيــاســة
الحكيمة لبلدنا الحبيب.
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
ال ــوزي ــر الـجــابــر فــي مـقــر ال ــوزارة
صـبــاح أم ــس ،بــرؤســاء المكاتب
والملحقين العسكريين الجدد،
بـحـضــور رئـيــس األركـ ــان العامة
ل ـل ـج ـيــش الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن خــالــد
الـصــالــح ،ونــائــب رئـيــس األرك ــان
الفريق الركن فهد الناصر ،وعدد
من كبار الضباط القادة بالجيش.
وطالب الجابر رؤساء المكاتب
والملحقين العسكريين بتقديم
جميع أشكال الدعم والمساعدة،
الخوانهم منتسبي وزارة الدفاع
من المبتعثين وذويـهــم للخارج
للدراسة أو للعالج أو الموفدين
ً
في مهمات رسمية ،مؤكدا ضرورة
ت ـق ـي ــده ــم وال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــم بــأن ـظ ـمــة
وقــوانـيــن وإجـ ــراءات ال ــدول التي
يعملون بها.
وب ـ ـ ــارك ف ــي ب ــداي ــة االج ـت ـم ــاع

ل ــرؤس ــاء ال ـم ـكــاتــب والـمـلـحـقـيــن
العسكريين ا خـتـيــار هــم لتمثيل
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـك ــوي ـت ــي
فــي الـ ــدول الشقيقة والـصــديـقــة،
ً
مـ ــؤكـ ــدا أن ه ـ ــذا االخـ ـتـ ـي ــار ج ــاء
ً
ثمرة جهودهم وتميزهم العلمي
والعملي ،واجتيازهم المقابالت
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة واالخـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارات
التحريرية ،التي تم وضعها في
ظ ــل ال ـن ـهــج ال ـج ــدي ــد وال ـق ـي ــادات
العسكرية الجديدة ،وفي خطوة
نحو إعـطــاء الـكـفــاء ات حقها في
العمل والتمثيل المشرف لخدمة
ـط
ب ـل ــده ــا ،ووفـ ـ ــق آلـ ـي ــةٍ وض ــواب ـ ٍ
جديدة في االختيار ،والتي تهدف
إل ـ ــى إبـ ـ ــراز ال ـ ـصـ ــورة ال ـم ـش ــرف ــة،
لـ ـ ـق ـ ــدرات وام ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات ض ـب ــاط
وزارة الدفاع ،في العمل والعطاء
والـ ـ ـب ـ ــذل مـ ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـم ــواق ــع
والمسؤوليات.

تقييم ومراجعة
وأضـ ــاف أن الـلـجـنــة المكلفة
اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـكـ ــاتـ ــب
الـعـسـكــريــة وال ـم ـل ـح ـق ـيــن ،بــذلــت
ً
ً
جهودا كبيرة ،من خــال عملها
الـ ـمـ ـت ــواص ــل ،ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان تـحــت
ـراف ومـتــابـعــةٍ م ـبــاشــرة ،من
إشـ ـ ٍ
رئـيــس األركـ ــان الـعــامــة للجيش
ون ـ ــائـ ـ ـب ـ ــه ،وع ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ق ـ ـيـ ــادات
الجيش ،المكلفين بوضع معايير
وأس ـ ـ ـ ــس وضـ ـ ــوابـ ـ ــط االخـ ـتـ ـي ــار

ً
الجابر متوسطا القادة العسكريين ورؤساء المكاتب والملحقين الجدد
ل ـل ـض ـب ــاط ال ـم ـك ـل ـف ـي ــن بـتـمـثـيــل
مكاتبنا في الخارج ،وهو اختيار
سوف يخضع للتقييم والمراجعة
والـمـتــابـعــة الـمـسـتـمــرة ،لضمان
نجاح عملية وآلية هذا االختيار.
وف ـ ــي خـ ـت ــام االجـ ـتـ ـم ــاع ،دع ــا
الـ ـج ــاب ــر الـ ـم ــول ــى عـ ــز وج ـ ــل ،أن
يعين ممثلي المكاتب العسكرية
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ح ـ ـ ـمـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ـ ــذه األم ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــة،
والـقـيــام بمسؤوليتها ،والــوفــاء
ب ــواج ـب ــات ـه ــا ،ع ـل ــى أك ـم ــل وج ــه،
وأن يــوفــق الـجـمـيــع لـلـعـمــل لما
فيه خير ورفـعــة وازده ــار بلدنا
الحبيب ،في ظل القيادة الحكيمة
ل ـص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد

القائد األعلى للقوات المسلحة،
وسمو ولي عهده األمين ،وسمو
رئيس مجلس ال ــوزراء ،حفظهم
الله ورعــاهــم ،وســدد على دروب
الخير خطاهم.

معايير الكفاءة
بـ ـ ــدوره ،ش ـكــر ال ـفــريــق الــركــن
خ ــال ــد الـ ـص ــال ــح ،ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس الـ ــوزراء ووزي ــر الــدفــاع،
عـلــى دعـمــه وتــوجـيـهــاتــه للجنة
المكلفة باختيار ممثلي مكاتبنا
العسكرية بالخارج ،والتي قامت
بـعـمـلـهــا وف ــق أس ــس وض ــواب ــط

باسل الصباح بحث التوزيع العادل للقاحات
مع وزراء الصحة العرب
عادل سامي

شـ ـ ــارك وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة د .بــاســل
الـصـبــاح فــي االجـتـمــاع االفـتــراضــي
ل ـم ـج ـل ــس وزراء ا لـ ـصـ ـح ــة ا لـ ـع ــرب
فـ ــي دورتـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ  ،55والـ ـ ـ ــذي نــاقــش
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة إلت ــاح ــة
وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع ال ـ ـل ـ ـقـ ــاحـ ــات والـ ـتـ ـص ــدي
لجائحة كورونا المستجد واألحوال
الصحية باألراضي المحتلة.
وأكــد وزيــر الصحة ،في تصريح
صـحــافــي ،أن وزراء الصحة العرب
نــاقـشــوا الـعــديــد مــن الـمــوضــوعــات،
مــن أبــرزهــا مـشــروع االستراتيجية
العربية وإجراءات التصدي لجائحة
كــورونــا المستجد وآلـيــة الحصول
ع ـلــى ال ـل ـقــاحــات وض ـم ــان ال ـتــوزيــع
العادل لها على الدول العربية.
وأضــاف أن وزراء الصحة العرب
ً
ً
نــاقـشــوا أي ـضــا تـقــريــرا عــن األح ــوال
ا لـصـحـيــة ب ــاألرا ض ــي الفلسطينية
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـل ــة ب ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـقـ ــدس

باسل الصباح خالل االجتماع أمس
الشرقية والجوالن السوري المحتل
والمجلس العربي لالختصاصات
ال ـط ـب ـيــة وال ـك ـل ـمــة الـ ـم ــوح ــدة ،الـتــي
ستلقى باسم وزراء الصحة العرب
باجتماعات الدورة رقم  74لجمعية
الصحة العالمية ،التي من المقرر أن
تعقد بالتواصل المرئي خالل الفترة
من  24مايو وحتى األول من يونيو.
وذكر الصباح أن المجلس ناقش

ً
أي ـض ــا تـشـكـيــل الـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي
ل ـم ـج ـل ــس وزراء ا لـ ـصـ ـح ــة ا لـ ـع ــرب
للعامين  2021و.2022
وشــدد وزيــر الصحة على أهمية
االجتماع الوزاري للتنسيق وتبادل
الخبرات بين وزارات الصحة بالدول
ال ـعــرب ـيــة ،ب ـمــا ي ـعــزز ق ـ ــدرات الـنـظــم
الصحية بالدول العربية للتصدي
للتحديات المختلفة ويدعم الخطط

آلية اختيار
ممثلي
مكاتبنا
العسكرية
بالخارج
تضمن العدالة
والحياد
والتجرد

خالد الصالح

الصالح %50 :تراجع برامج
التوعية ومكافحة المخدرات

ً
شارك في اجتماع الدورة الـ  55افتراضيا وناقش األوضاع الصحية باألراضي الفلسطينية
●

م ـح ـك ـم ــة ،تـ ـق ــوم عـ ـل ــى م ـعــاي ـيــر
الكفاءة والقدرة والتميز للضباط
الذين وقع عليهم االختيار ،وفق
مـســار ونـهــج عـمـ ٍـل جــديــد ،يكفل
حـصــول الـمــؤهـلـيــن منهم لمثل
ه ــذه الـمـنــاصــب عـلــى حقهم في
تمثيل بـلــدهــم ،وم ــن خ ــال آلية
تضمن العدالة والحياد والتجرد
في عملية االختيار.
كـ ـم ــا وجـ ـ ــه رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ــان،
ال ـش ـك ــر ل ـن ــائ ــب رئـ ـي ــس األركـ ـ ــان
والـقـيــادات المشاركين فــي هذه
ال ـل ـج ـن ــة ع ـل ــى جـ ـه ــوده ــم ال ـتــي
بذلوها خالل عملهم على إنجاز
هذه المهمة.

وال ـب ــرام ــج ال ـت ـن ـمــويــة ذات الـعــاقــة
بالصحة بالدول العربية.
ي ــذ ك ــر أن و كـ ـي ــل وزارة ا لـصـحــة
المساعد لشؤون التخطيط والجودة
د .م ـح ـمــد ال ـخ ـش ـتــي وم ــدي ــر إدارة
العالقات الصحية الدولية د .رحاب
الوطيان شاركا في حضور االجتماع
االفتراضي.

«أغلب المتعاطين والمتاجرين من المواطنين»
●

عادل سامي

كشف األمـيــن الـعــام لالتحاد العربي
لـلــوقــايــة مــن اإلدمـ ــان د .خــالــد الـصــالــح
عــن تــراجــع بــرامــج الـتــوعـيــة والـتـصــدي
للمخدرات في السنوات األخيرة بنسبة
ً
 50ف ــي ال ـم ـئ ــة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن تـعــاطــي
ال ـم ـخ ــدرات يـشـكــل ال ـخ ـطــر األك ـب ــر على
التنمية في الكويت ويضر مباشرة بأكبر
شريحة في الشعب الكويتي أي الشباب.
وقال الصالح ،في تصريح صحافي،
أم ــس ،إن االت ـحــاد الـعــربــي لـلــوقــايــة من
اإلدمـ ـ ــان والـلـجـنــة الـكــويـتـيــة لمكافحة
الـمـخــدرات التابعة للجمعية الكويتية
ل ـم ـك ــاف ـح ــة الـ ـت ــدخـ ـي ــن والـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــان لــم
تفاجئهما ا لـمـعـلــو مــات ا ل ـتــي كشفتها
وزارة الداخلية عن زيادة عدد المقبوض
عليهم فــي قـضــايــا الـتـعــاطــي واالت ـجــار
بالمخدرات.
وأوض ـ ــح أن األرقـ ـ ــام أش ـ ــارت إل ــى أن
أغـ ـل ــب ال ـم ـت ـعــاط ـيــن وال ـم ـت ــاج ــري ــن مــن
المواطنين لألسف ،وأن الفترة األخيرة
شهدت زيــادة في الجرائم والعنف ذات

ً
العالقة بتعاطي المخدرات ،مشيرا إلى
أنه تم توقيف اللجنة الوطنية لمكافحة
المخدرات التي حققت نجاحات كبيرة
قبل سنوات عديدة.
وأكد أن أحداث األشهر األخيرة كشفت
ً
أن هناك استهدافا لدول مجلس التعاون
الخليجي من أجل نشر هذه المخدرات
فـيـهــا وأن وس ــائ ــل الـتـهــريــب ق ــد أخ ــذت
ً
ً
ص ــورا وأش ـكــاال عــديــدة مــن أجــل نجاح
ً
عمليات التهريب في دولنا ،مردفا :كما
أن الـ ـم ــواد ال ـم ـخ ــدرة الـمـصـنـعــة وعـلــى
رأس ـه ــا ح ـبــوب الـهـلــوســة والـكـبـتــاغــون
ً
أص ـب ـح ــت ال ـ ـمـ ــواد الـ ـت ــي ت ـل ـقــى رواجـ ـ ــا
ً
ً
وتسبب أيـضــا أض ــرارا صحية وعقلية
ً
وسـلــوكـيــة خـطـيــرة ج ــدا ويــدفــع ثمنها
ال ـشـبــاب وأس ــره ــم ،وه ــو مــا يـنـتــج عنه
مشاكل اجتماعية وأمنية واقتصادية
ت ـضــر بــالـمـجـتـمــع ب ـص ــورة ع ــام ــة ،إلــى
جــانــب المشاكل الصحية واألخــاقـيــة.
ودعـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح جـ ـمـ ـي ــع ال ـم ـه ـت ـم ـي ــن
وال ـم ـع ـن ـي ـيــن إلـ ــى ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي هــذه
ً
الحملة وورشة العمل المقامة افتراضيا
يوم  26يونيو لمكافحة المخدرات.

شاركت الجمعية الخيرية
العالمية للتنمية والتطوير
«تنمية الخيرية» في حملة
«فزعة لألقصى».
ودعا نائب رئيس مجلس
اإلدارة المدير العام للجمعية
الدكتور ناصر العجمي إلى
«فزعة كويتية أصيلة تليق
بما جبل عليه أهل الكويت
وعرف عنهم ،وتواكب ثبات
وصمود أشقائنا في فلسطين
المحتلة أمام آلة القتل
والدمار اإلسرائيلية» ،مبينا
أن «الحملة مازالت مستمرة
لمدة شهر ،والجمعية
تستقبل التبرعات عبر
روابطها الخاصة» .وقال إن
مشاركة «تنمية الخيرية»
بالحملة تأتي إيمانا منها
بمكانة المسجد األقصى
والمقدسات اإلسالمية لدى
أهل الكويت قيادة وحكومة
وشعبا ،ومواكبة لدور الكويت
اإلنساني العالمي ،واستمرارا
الستجابتها الميدانية
السريعة لنداءات االستغاثة
التي يطلقها األشقاء في
فلسطين المحتلة.

ً
«نماء» 1320 :طالبا استفادوا
من «علمني ولك أجري»
أعلنت «نماء الخيرية»
بجمعية اإلصالح االجتماعي
أن عدد المستفيدين من
مشروع «علمني ولك أجري»،
والذي يهدف إلى سداد
المصروفات الدراسية للعام
الدراسي  2021 - 2020عن
الطالب غير القادرين واأليتام
ً
بلغ  1320طالبا منهم 368
في المرحلة االبتدائية و725
في «المتوسطة» و 227في
«الثانوية» .وقال مدير إدارة
الجهات المانحة بالجمعية
مساعد الرخيص ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن المشروع
أطلق بالتعاون مع إدارة
الصناديق الوقفية والمتمثلة
بالصندوق الوقفي للتنمية
العلمية واالجتماعية باألمانة
العامة لألوقاف .وبين
الرخيص أن المشروع يهدف
إلى الحد من ظاهرة التسرب
التعليمي وتوفير الفرص
التعليمية لمن يستحقها
ويحتاج إليها من الطلبة
المقيمين ومساعدة األسر
المحتاجة ،مشيرا إلى أن
«نماء» في السنوات الثالث
األخيرة ساهمت في تعليم
أكثر من  2600طالب وطالبة
داخل الكويت.

«التراث» تقيم «الوسائل
المفيدة للحياة السعيدة»

انطالق الجسر الجوي الكويتي إلغاثة الفلسطينيين

ً
الساير 40 :طنا من األدوية والمستلزمات الطبية على متن الطائرة األولى
أعلنت جمعية الهالل األحمر
إق ــاع طــائــرة اإلغــاثــة األول ــى من
قــاعــدة عبدالله المبارك الجوية
إل ـ ــى مـ ـط ــار الـ ـق ــاه ــرة فـ ــي مـصــر
إل يـصــا لـهــا للشعب الفلسطيني
ً
في قطاع غزة ،الذي يواجه ظروفا
مـعـيـشـيــة ص ـع ـبــة ج ـ ــراء عـ ــدوان
االحتالل اإلسرائيلي الغاشم.

وق ـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة د .هـ ـ ـ ــال الـ ـس ــاي ــر
لـ»كونا» أمس ،إن الجسر الجوي
إلغ ــاث ــة ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي،
ال ــذي ب ــدأ أم ــس ،بــإقــاع طــائــرة
كويتية محملة بــاألدويــة يأتي
ترجمة لحرص سمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد والحكومة

«الهالل األحمر» توزع منتجات زراعية في لبنان
بــدأت جمعية الهالل االحمر أمس توزيع 200
طن من المنتجات الزراعية على االسر اللبنانية
المحتاجة والالجئين السوريين في لبنان.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل
انور الحساوي في تصريح لـ «كونا» ان الجمعية
ت ـهــدف مــن مـبــادرتـهــا إل ــى ش ــراء الـمـحـصــول من
المزارع اللبناني لتقوم بتوزيعه بالتنسيق مع
الصليب االحمر اللبناني على االســر المحتاجة
والالجئين وهــي بذلك تكون قد اصابت هدفين
هما دعم المزارع في ظل هذه الظروف االقتصادية
الصعبة من جهة ومساعدة المحتاجين والالجئين
من جهة اخرى.

م ــن جـهـتــه ،ق ــال رئ ـيــس بـعـثــة ال ـه ــال االحـمــر
الـكــويـتــي ال ــى لـبـنــان الــدكـتــور مـســاعــد الـعـنــزي لـ
«كونا» ان الجمعية تحرص على تنفيذ المشروعات
االن ـســان ـيــة ال ـتــي يـمـكــن ان تـسـتـفـيــد مـنـهــا اكـبــر
الشرائح االجتماعية المحتاجة.
وأكد مواصلة الجمعية لمشروعاتها االنسانية
واالغــاثـيــة التي تشرف على تنفيذها فــي لبنان
مــن دعــم االس ــر اللبنانية المحتاجة والالجئين
السوريين والفلسطينيين الى دعم المستشفيات
واألســر اللبنانية التي تضررت من جراء انفجار
بيروت في اغسطس العام الماضي.

الكويتية والشعب الكويتي على
مؤازرة األشقاء في قطاع غزة.
وأضــاف الساير ،أن الطائرة
ً
ت ـح ـم ــل عـ ـل ــى م ـت ـن ـهــا  40ط ـنــا
م ـ ــن األدوي ـ ـ ـ ـ ــة وال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات
الطبية والبطانيات والكراسي
ال ـم ـت ـح ــرك ــة ي ــراف ـق ـه ــا ع ـ ــدد مــن
المتطوعين ،الذين سيتوجهون
إلى معبر رفح لتسليمها للهالل
ً
األحـ ـم ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،م ـش ـيــرا
إل ــى أن الجمعية وزع ــت خــال
االي ــام الـمــاضـيــة س ــال غذائية
لــأشـقــاء فــي فلسطين ،إضافة
إلى سيارتي إسعاف.
وبين أن فريق الهالل األحمر
ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـمـ ـي ــدان ــي س ـي ـقــوم
بــزيــارة الجرحى واألســر سواء
فــي الـعــريــش أو فــي قـطــاع غــزة
لـ ــاطـ ــاع عـ ـل ــى اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم
وتــوف ـيــرهــا لـهــم بـشـكــل عــاجــل،
ً
مــؤكــدا أن الجمعية لن تتوانى
فـ ــي تـ ـق ــدي ــم كـ ــل أن ـ ـ ـ ــواع ال ــدع ــم
لألشقاء في فلسطين.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـسـ ــايـ ــر بـ ـم ــواق ــف
دول ــة الـكــويــت ق ـيــادة وحـكــومــة
وشعبا التخاذ خطوات عملية

طائرة اإلغاثة األولى للشعب الفلسطيني قبيل إقالعها أمس
وتحركات إنسانية تجاه إغاثة
ال ـم ـن ـك ــوب ـي ــن وت ـخ ـف ـي ــف ح ــدة
ً
األزمة اإلنسانية في غزة معربا
عــن بــالــغ شـكــره لـ ــوزارة الــدفــاع
ممثلة بالقوة الجوية الكويتية
التي عملت على إرسال الجسر
الجوي إلى مصر.
ولفت إلى أن هذه المساعدات

تدل على روابط االخوة الصادقة
ً
بين الشعبين مؤكدا أن الكويت
ً
«سباقة دائما في إغاثة الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي وال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف مــع
إخواننا في غزة».
ودع ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة ق ـي ــام
المجتمع ا لــدو لــي والمنظمات
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة بـ ــات ـ ـخـ ــاذ الـ ـ ـ ــازم

إليـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــال أكـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر م ــن
الـمـســاعــدات اإلغــاثـيــة والطبية
ً
إل ــى ق ـطــاع غـ ــزة ،م ـش ـيــدا بــدعــم
ال ـم ـت ـب ــرع ـي ــن مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ورج ـ ـ ــال األعـ ـم ــال
والقطاع الخاص لحملة «معك
يا فلسطين» إلغاثة األشقاء في
فلسطين.

تقيم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،دورة خاصة
للنساء في شرح كتاب
«الوسائل المفيدة للحياة
السعيدة» ،للشيخ عبدالرحمن
السعدي ،والتي سيكون
الشرح فيها للشيخ عبدالرزاق
البدر .وقالت الجمعية ،في
بيان ،أمس ،إن الدورة التي
ستشرف عليها لجنة صباح
ً
الناصر النسائية تبدأ غدا،
وستكون الدراسة فيها كل
يوم ثالثاء ،ولمدة ثالثة
أسابيع ،من خالل برنامج
الواتساب ،داعية النساء
والطالبات للمشاركة في هذه
البرامج ،واالستفادة منها في
استغالل الوقت فيما يعود
عليهن بالخير والمنفعة.
وأوضحت أن هذه األنشطة
ً
تأتي انطالقا من اهتمام
الجمعية الكبير بالدعوة
والتربية والتوجيه واإلرشاد،
وإبراز التعاليم اإلسالمية
الشرعية الصحيحة بأفضل
صورة ،والدعوة إليها
بالحكمة والموعظة الحسنة،
والتحذير من البدع والفتن
والتطرف والغلو.
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«جهراء البلدي» توافق على تخصيص  3مواقع
لسكن العمال غرب مدينة الحجاج
العنزي طالب باستحداث منظومة متكاملة للسكن الجماعي
محمد جاسم

سكن العمالة
الوافدة يمثل
ً
ً
تحديا كبيرا
يحتم إعادة
تنظيم التركيبة
السكانية
العنزي

وافـ ـ ـق ـ ــت ل ـج ـن ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء فــي
المجلس البلدي على تخصيص
ثالثة مواقع غرب مدينة الحجاج،
ش ـم ــال مــدي ـنــة الـ ـجـ ـه ــراء ،إلقــامــة
مجمعات سكنية خاصة بالعمالة
ال ــواف ــدة بـمـســاحــة  150أل ــف متر
مربع لكل موقع.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ح ـمــود
العنزي ،في تصريح صحافي ،إن
مــوافـقــة اللجنة ج ــاءت استجابة
لـ ـق ــرار م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ودع ـم ــا
ل ـج ـه ــوده ف ــي م ــوض ــوع الـعـمــالــة
الـ ـ ــوافـ ـ ــدة ،م ـط ــال ـب ــا ب ــاس ـت ـح ــداث
م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة مـ ـتـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة ل ـل ـس ـك ــن
الـجـمــاعــي ،تضمن وج ــود حلول
وت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات ب ـ ـلـ ــديـ ــة ول ـ ــوائ ـ ــح
ب ـنــاء تــدعــم اق ـت ـصــاديــات السكن
الجماعي ،وكذلك تقدم برنامجا
يتضمن السكن الجماعي سريع
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ورب ـ ـ ـطـ ـ ــه ب ــاحـ ـتـ ـي ــاج ــات
السوق وتعاقدات عقود العمالة
الحكومية.
وش ــدد الـعـنــزي عـلــى أن سكن
العمالة الوافدة يمثل تحديا كبيرا
يـضـغــط عـلــى ال ـن ـطــاق الـحـضــري
ومناطق السكن الخاص ،مشيرا

البلدية 4 :مواعيد لدفن
الجنائز في الصيف
ح ــددت ب ـلــديــة ال ـكــويــت ،مـمـثـلــة ب ــإدارة
شؤون الجنائز ،في تعميم إداري ،مواعيد
دفن الجنائز خالل فترة الصيف ،لتكون
ً
ع ـنــد ال ـســاعــة  9ص ـبــاحــا ،وب ـعــد ص ـلــوات
العصر والمغرب والعشاء.
وذكـ ـ ــرت ا ل ـب ـلــد يــة أن ا ل ـم ــوا ع ـي ــد تــأ تــي
ً
م ــراع ــاة الرتـ ـف ــاع درج ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة ،ومــا
ت ـق ـت ـض ـيــه ال ـم ـص ـل ـح ــة الـ ـع ــام ــة ،ل ـل ـح ـفــاظ
عـ ـل ــى صـ ـح ــة أه ـ ــال ـ ــي الـ ـجـ ـن ــائ ــز ،م ـن ــوه ــة
ألهـ ـ ــالـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــائـ ــز ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
باإلجراء ات الوقائية واالحترازية ،تطبيقا
لالشتراطات الصحية.

ج ــان ــب م ــن اج ـت ـم ــاع لـجـنــة
الجهراء في المجلس البلدي
الى أن هذا التحدي يكثف فرصة
إعــادة تنظيم التركيبة السكانية
وايـ ـ ـج ـ ــاد مـ ـش ــاري ــع ذات مـ ـ ــوارد
ممتازة.
وأفاد بأن لجنة الجهراء وافقت
ع ـل ــى ت ــوس ـع ــة م ـح ـطــة ال ـك ـهــربــاء
الرئيسية في الجهراء ،مما يعزز
كفاءة توسيع الشبكة الكهربائية
فــي الـمـحــافـظــة ،كـمــا واف ـقــت على
تخصيص مسجدين فــي منطقة
ال ـع ـب ــدل ــي الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ،م ـب ـي ـنــا أن

الموافقات شملت موقع تشوين
ومكاتب ل ــوزارة األشـغــال العامة
ضمن مـشــروع تشغيل وصيانة
شبكة خــزانــات المياه المعالجة
في منطقة الصليبية.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـل ـج ـن ــة أح ــال ــت
تخصيص  3م ــواق ــع ف ــي منطقة
الشدادية ضمن محافظة الجهراء
إلقــامــة مجمعات سكنية خاصة
بالعمالة الــوافــدة ،وكتاب الهيئة
ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون الـ ــزراعـ ــة بـشــأن

إنشاء مزرعة لالستزراع السمكي
فــي منطقة الـصـبـيــة إل ــى اللجنة
ال ـف ـن ـي ــة ،وطـ ـل ــب ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن
الموافقة على ارتفاع مباني مجمع
ك ـل ـي ــات ومـ ـع ــاه ــد ض ـم ــن حـ ــدود
محافظة الجهراء بارتفاع خمسة
طوابق إلى الجهاز التنفيذي ،من
أج ــل تـحــديــث ال ــدراس ــة الـمــروريــة
بشأن الزيادة ،وتحديد االرتفاعات
وتسليم المخططات.

إخالء ًعقارين مخالفين في بنيد القار
تمهيدا لهدمهما

ً
الخالد 149 :إزالة من  175إنذارا بمخالفات لعقارات بالعاصمة

أع ـ ـلـ ــن مـ ـح ــاف ــظ ال ـع ــاص ـم ــة
ال ـش ـيــخ طـ ــال ال ـخ ــال ــد أنـ ــه "تــم
إخ ـ ــاء ع ـق ــاري ــن اسـتـثـمــاريـيــن
م ـخ ــال ـف ـي ــن مـ ــن م ـن ـط ـق ــة بـنـيــد
الـ ـق ــار م ــن س ـكــان ـه ـمــا ،تـمـهـيــدا
لـهــدمـهـمــا" ،الف ـتــا إل ــى "ارت ـفــاع
ع ـ ــدد حـ ـ ــاالت إزال ـ ـ ــة م ـخــال ـفــات
البناء إلــى  149إزال ــة ،مــن 175
ً
إنـ ـ ـ ـ ـ ــذارا ب ـم ـخ ــال ـف ــات ب ـ ـنـ ــاء تــم
تــوج ـي ـه ـهــا ف ــي م ـن ــاط ــق ش ــرق
والمرقاب والقبلة وبنيد القار
ً
ح ـت ــى اآلن" ،ومـ ـشـ ـي ــرا إلـ ــى أن
"عدد اإلزاالت شمل  74حالة في
منطقة بنيد القار و 58في شرق
و 11في القبلة و 6في المرقاب".
وقـ ــال ال ـخ ــال ــد ،ف ــي تـصــريــح
لــه على هامش جولة ميدانية
في منطقة بنيد القار ،لمتابعة
م ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــدات حـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة إزالـ ـ ـ ـ ـ ــة
مخالفات البناء ،بحضور فريق
الطوارئ لفرع بلدية المحافظة
ـدد
ب ــرئ ــاس ــة زيـ ــد ال ـع ـن ــزي ،وعـ ـ ٍ
م ــن م ـس ــؤول ــي الـ ــديـ ــوان ال ـعــام
للمحافظة ،إن "عــدد اإلن ــذارات
الموجهة لمخالفات البناء في
الـمـنــاطــق األرب ــع شـمــل توجيه
ً
 86إنـ ــذارا فــي بنيد الـقــار و52
في شرق و 23في القبلة و 14في

الخالد خالل الجولة
ً
المرقاب" ،مبينا أن "حملة إزالة
مخالفات البناء فــي العقارات
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ــي الـمـحــافـظــة
م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة تـ ـبـ ـع ــا لـ ـلـ ـق ــوانـ ـي ــن
واللوائح المعمول بها".
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف عـ ـ ـ ــن "م ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات
ج ـس ـي ـم ــة فـ ــي أحـ ـ ــد الـ ـعـ ـق ــارات
االستثمارية فــي منطقة بنيد
الـقــار ،مــن بينها ســرقــة للتيار
الـكـهــربــائــي ووج ــود ام ـتــدادات
لـ ـغ ــرف ك ـي ــرب ــي م ـخ ــال ـف ــة ،إل ــى

جــانــب ع ــدم تــوافــر اشـتــراطــات
األمـ ـ ــن والـ ـس ــام ــة ف ــي ال ـع ـق ــار،
إضافة إلى عدم مالءمة مساحة
السكن لـعــدد العمالة القاطنة
فيه ،وعدم االلتزام باالشتراطات
الصحية".
وخ ـ ـتـ ــم ال ـ ـخـ ــالـ ــد ت ـصــري ـحــه
ً
مــؤكــدا "اس ـت ـمــرار الحملة بكل
ً
حــزم حتى القضاء تماما على
ج ـم ـيــع م ـخ ــال ـف ــات الـ ـبـ ـن ــاء فــي
المحافظة".

«األشغال» و«البيئة» تفحصان شبكات
األمطار والطوارئ بـ «الجهراء»

الفريق المشترك سحب عينات منها إلجراء الفحوصات المخبرية
رصد الفريق المشترك بين وزارة االشغال
الـعــامــة والـهـيـئــة الـعــامــة للبيئة ،المخالفات
والتعديات التي تتعرض لها الشبكات العامة
في محافظة الجهراء ،وأخذ عينات منها لبيان
مدى تعرضها للتلوث.
وكشف الفريق ،خــال زيــارة ميدانية ،على
عدد من شبكات األمطار والطوارئ في محافظة
الجهراء كمخرج محمية الطيور في الجهراء
وكذلك المخرج المربوط على بعض المناطق

الصناعية بمحافظة الجهراء ومنها الجهراء
الصناعية والجهراء الحرفية وأمغرة الصناعية
ومنطقة النقل العام بالقرب من منطقة أمغرة
وكذلك مجرور البراين من محطة الصليبية
التابعة لمستثمر.
كما سحب الفريق عينات من قبل مختبرات
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـبـيـئــة ل ـع ـمــل ال ـف ـحــوصــات
ال ـم ـخ ـب ــري ــة ال ـم ـط ـل ــوب ــة ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن ســامــة
المخرجات من تلك المصبات ومطابقتها مع

قــانــون حماية البيئة ،حيث أنــه فــي حــال كان
هناك ارتـفــاع في نسبة الملوثات سيتم عمل
مسح ميداني لكامل الشبكة ومخاطبة الجهة
المستفيدة ومـنــع الـتـعــديــات عـلــى الشبكات
العامة .يذكر أن الشبكات التي تم الكشف عليها
في محافظة الجهراء من قبل الفريق المشترك
ت ـخ ــدم م ـنــاطــق طـبـيـعـيــة وم ـنــاطــق صناعية
ومناطق عسكرية عالوة على بعض المناطق
السكنية بالمحافظة.

عاصفة غبار تلف أجواء البالد
شهدت البالد ،أمس ،طقسا غير مستقر ،حيث لف الغبار األجواء
وقلت معه الــرؤيــة األفقية بسبب تأثر الـبــاد بمنخفض جــوي على
سطح األرض ،مصحوبا بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات
الجو العليا.
وأعلنت إدارة األرصاد الجوية أن سرعة الرياح الشمالية الغربية
تجاوزت  70كيلومترا في الساعة ،ووصلت إلى حد العاصفة المثيرة
للغبار.
وقال مراقب التنبؤات الجوية باإلدارة عبدالعزيز القراوي ،لـ"كونا"،
إن الرؤية األفقية تدنت مع تلك الرياح إلى أقل من  500متر على بعض
الـمـنــاطــق ،وتـكــاثــرت الـسـحــب المنخفضة والـمـتــوسـطــة المصحوبة
ببعض األمطار المتفرقة التي تنحسر فجر اليوم ،على أن تقل سرعة
الرياح تدريجيا ظهرا ،مرجعا ذلك إلى تأثر البالد بامتداد منخفض
الهند الموسمي.
من جهتها ،دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى توخي
الحذر ،نظرا لموجة الغبار وسوء األحوال الجوية التي تسود البالد
حاليا ،والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية في بعض الطرق.
وحثت الوزارة ،في بيان صادر عن اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األم ـن ــي ،عـلــى االت ـص ــال عـنــد الـ ـض ــرورة ف ــي ح ــال ال ـحــاجــة إل ــى طلب
المساعدة بهاتف الطوارئ  112الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم
المساعدات األمنية والمرورية.
ودعت مرتادي البحر إلى االتصال بعمليات اإلدارة العامة لخفر
السواحل على هاتف  1880888عند مواجهتهم أي حالة طارئة.

جانب من معاينة شبكات األمطار والطوارئ بـ«الجهراء»

برلمانيات 6
ً
جلسة االستجوابات ...غابت الحكومة فرفعت نهائيا
ةديرجلا

•
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ً
الغانم :حضرها  ٢٣نائبا ...ومكتب المجلس يحدد اليوم مواعيد الجلسات الخاصة

الغانم لحظة رفع الجلسة

فهد تركي
وعلي الصنيدح

رفع رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم الجلسة
الخاصة التي كانت مخصصة
لمناقشة  3استجوابات أمس،
بسبب عدم حضور الحكومة،
ولفقدان النصاب ،لتظل
بذلك االستجوابات مدرجة
على جدول أعمال الجلسات
العادية ،ويزداد معها توتر
العالقة بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية.

ك ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ـ ــان م ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــا ،غ ــاب ــت
الحكومة فرفعت الجلسة الخاصة
أمـ ـ ـ ــس الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت م ـخ ـص ـصــة
لمناقشة  3استجوابات مقدمة إلى
وزراء الصحة والخارجية والمالية،
بـنــاء على طلب نيابي مـقــدم من
ً
ً
 12نائبا استنادا إلــى الـمــادة 72
من الالئحة الداخلية ،حيث أعلن
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
عند الساعة التاسعة من صباح
ً
أمس رفعها نهائيا.
وع ـقــب رفـعـهــا ،ق ــال الـغــانــم إن
الـحـكــومــة أبـلـغـتــه ب ـعــدم حـضــور
الجلسة الخاصة ،لذلك تم رفعها
لـ ـع ــدم حـ ـض ــور ال ـح ـك ــوم ــة وع ــدم
اك ـت ـمــال ال ـن ـصــاب الـنـيــابــي حيث
ً
كـ ــان ال ـح ـض ــور  23ن ــائ ـب ــا ،عقب
رفع الجلسة بمجلس األمة أمس،
وأس ـت ـث ـمــر ه ــذه ال ـفــرصــة ألت ـقــدم
بــالـمـبــاركــة ل ــأخ الــدك ـتــور عبيد
الوسمي على نيله ثقة األمــة في
االنتخابات التكميلية عن الدائرة
ال ـخــام ـســة ،مـتـمـنـيــا ل ــه الـتــوفـيــق
وال ـ ـسـ ــداد ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــة هو
وزمالؤه النواب.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـغ ـ ــان ـ ــم أن الـ ـبـ ـن ــود
الـ ـم ــوج ــودة ع ـلــى ط ـلــب الـجـلـســة
الـخــاصــة الـتــي كــانــت يفترض أن
تـعـقــد ال ـيــوم م ــوج ــودة أي ـضــا في
ط ـلــب الـجـلـســة ال ـع ــادي ــة ال ـقــادمــة
إضافة إلى بند قسم الدكتور عبيد
الوسمي.
وردا على ســؤال صحافي قال
الغانم :اذا لم تعقد الجلسة العادية
ال ـقــادمــة ألي سـبــب مــن األس ـبــاب

جلسة أمس التي طارت المتناع الحكومة عن حضورها وعدم اكتمال النصاب «تصوير نوفل إبراهيم»
سأضع بند القسم في أول جلسة
خاصة تتم الدعوة لها.

الجلسات الخاصة
وأوض ــح أن مواعيد الجلسات
الخاصة الـتــي ستتم الــدعــوة لها
ستحدد من قبل مكتب المجلس،
الفتا الى انه سيكون هناك اجتماع
لمكتب المجلس (الـيــوم) لتحديد
م ــواع ـي ــد ك ــل ط ـل ـب ــات ال ـج ـل ـســات
الخاصة المقدمة من النواب.
وفور إعالن رفع الجلسة ،أعلن
النائب شعيب الـمــويــزري تقدمه
باستجواب لرئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد لتغيب
الـحـكــومــة عــن الجلسة الـخــاصــة،
والذي تقدم به الى الرئيس الغانم
ظهر امس.
وقــال الموزيري في تصريحه:
بعد التغيب المتعمد للحكومة عن
حضور جلسة أمــس فــي محاولة
م ــن رئـيـسـهــا لـتـحـصـيــن الـ ـ ــوزراء
المستجوبين سأتقدم باستجواب
الــى رئيس الحكومة سيكون من
محاوره عــدم احترام نص المادة
 100من الدستور.
من ناحيته ،قال النائب صالح

الخرينج :النجاح الساحق للوسمي بـ «تكميلية
الخامسة» رسالة لمن يعنيه األمر
مــن خــال مؤتمر جــدة الشعبي ،وكنت أحد
الحضور ،حيث ألقى العم المرحوم عبدالعزيز
الصقر كلمة أمام المؤتمر".
وأض ــاف" :وأنـتــم عليكم أال تستغنوا عن
هذا الشعب الطيب الوفي ،وأال تتخلوا عنه،
فهناك إجراءات وقرارات وقوانين تحتاج من
القيادة الرشيدة والحكيمة إقرارها لمصلحة
الشعب ومصلحة الوطن ،وليس بالضرورة
إقرارها من مجلس معطل منذ ستة أشهر".
ولـفــت إلــى أن قــادة دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي أصـ ـ ـ ـ ـ ــدروا قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ل ـم ـص ـل ـحــة
شعوبهم ،ولم ينتظروا قرارات من مجالسهم
التشريعية ،مؤكدا أن "ثقة شعبكم مازالت عند
حسن الظن بكم".
مبارك الخرينج

أك ــد نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة األسـبــق
مبارك الخرينج ،أن النجاح الساحق للنائب
د .عبيد الوسمي في االنتخابات التكميلية
الـتــي جــرت بــالــدائــرة الخامسة أمــس األول،
"رسالة شعبية موجهة إلى من يعنيه األمر
مشددا على أن هناك قوانين يجب
في البالد"،
ً
إقرارها لمصلحة الشعب.
وقـ ــال ال ـخــري ـنــج ،ف ــي ت ـصــريــح أمـ ــس" :ال
أحد يريد تكرار ما حدث قبل الغزو العراقي
ال ـصــدامــي ال ـغــاشــم م ــن خ ــاف ــات وم ـش ــادات
وم ـش ــاح ـن ــات ح ــدث ــت ب ـي ــن ال ـس ـل ـط ــة آن ـ ــذاك
والـمـعــارضــة ،ثــم جــاء الـغــزو ليقول الشعب
ك ـل ـم ـتــه ف ــي ت ــوح ـي ــد ال ـص ــف حـ ــول ال ـق ـي ــادة
ال ـشــرع ـيــة ،ون ـســي م ــا ح ـصــل ،ول ـيــؤكــد ذلــك

الشالحي :لم يكن مستغربا عدم ع ــدم ح ـضــور الـحـكــومــة للجلسة
حضور الجلسة مع االحــداث في الخاصة لمناقشة االستجوابات
الـ  24ساعة االخيرة.
المقدمة للوزراء يؤكد بما ال يدع
بدوره ،قال النائب احمد مطيع :م ـج ــاال لـلـشــك أن هـ ــذه الـحـكــومــة
تواصل نهجها السقيم بالهروب
من المواجهة ،مضيفا :الحكومة
م ــازال ــت ال تجيدقـ ــراءة الــرســائــل
الصريحةوالواضحة التي أوصلها
الشعب الكويتيعبر االنتخابات
التكميليةبالدائرة الخامسة.
مــن جانبه ،قــال النائب محمد
ال ـ ــراجـ ـ ـح ـ ــي :حـ ـك ــوم ــة ال ت ـح ـتــرم
ال ــدس ـت ــور وح ــق ن ـ ــواب األم ـ ــة في
المراقبة والمحاسبة ال تستحق
الـتـعــاون ،وأعـلــن دعمي وتأييدي
لالستجواب المقدم من األخ الكبير
شعيب ال ـمــويــزري لسمو رئيس
مجلس الوزراء.
يــذكــر أن ن ــص ط ـلــب الـجـلـســة
ال ـخ ــاص ــة ال ـم ـق ــدم م ــن  12نــائـبــا
تـ ـعـ ـل ــق بـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب
النائبين د .أحمد مطيع وسعود
بوصليب الـمـقــدم فــي  30مــارس
الماضي إلى وزير الصحة الشيخ
الوسمي يحيي ناخبيه بعد إعالن فوزه أمس األول
د .باسل الصباح والمكون من 3
م ـحــاور ب ـشــأن عـجــز وزارت ـ ــه عن
يمكن لشخص وطني أن يقبل استمرارها" .قــائــدة لـمـشــروع اإلص ــاح والتصحيح لكل
مواجهة جائحة كورونا ،والفساد
وذكر أن "مشروع التخريب الذي بدأ منذ  60ال ـم ـســارات الـسـيــاسـيــة ال ـقــادمــة ،وه ــذا ليس
اإلداري والمالي بها ،إلى جانب
عاما أسقط في يوم واحد ،والدائرة الخامسة إعالنا للتحدي".
غ ـيــاب ال ـجــديــة ف ــي ال ـت ـعــاون مع
السلطة التشريعية.

ً ُ
سقط في يوم واحد
الوسمي« :تخريب الـ  60عاما» أ ِ
ف ـ ــي أول تـ ـص ــري ــح ل ـ ــه ،عـ ـق ــب فـ ـ ـ ــوزه فــي
االنتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة ،قال
النائب عبيد الوسمي إن "ما آلت اليه مسألة
االن ـت ـخــابــات أرسـ ــى مـجـمــوعــة م ــن ال ـقــواعــد
الـسـيــاسـيــة ال ـج ــدي ــدة ،مـنـهــا ه ــذا التضامن
السياسي المجتمعي التلقائي االستثنائي
التاريخي ،الــذي ألغى كل الحيل التاريخية
لتمزيق المجتمع فئويا وطائفيا".
وأضاف الوسمي" :أتمنى أن أعلن ،إذا سمح
لي النواب ،أنه ال طائفية وال فئوية في الكويت
بعد اليوم".
ً
وخاطب رئيس الوزراء" :أدبيا يا صباح
الـخــالــد ،بعد توجيه الــرســالــة مــن الــدائــرة
الخامسة ،بقاؤك يمثل تعديا على قواعد
ال ـ ـ ــذوق ال ـس ـي ــاس ــي" ،ك ـم ــا خ ــاط ــب رئ ـيــس
مـجـلــس األم ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم" :أتـمـنــى أن
تفيق الكويت على تنحيك االختياري حتى
تمنع األمة من استمرار سجال أدخلتنا أنت
فيه بتحالفك المشبوه مع صباح الخالد
في تجنيد الدولة ومؤسساتها ألغراض ال

وت ـ ـض ـ ـمـ ــن ال ـ ـط ـ ـلـ ــب م ـن ــاق ـش ــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ـ ــي الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ش ـع ـيــب
ال ـم ــوي ــزري ال ــى وزيـ ــر الـخــارجـيــة
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون مـجـلــس
ال ــوزراء الشيخ د .أحمد الناصر،
ووزير المالية وزير الدولة للشؤون
االقـتـصــاديــة واالسـتـثـمــار خليفة
حمادة المقدمين من محور واحد
ّ
يتعلق بعدم احترام المادة  99من
الدستور والمادة  121من الالئحة
الداخلية للمجلس.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،ج ــدول
أعمال جلسة غد الثالثاء سيكون
حـ ــافـ ــا ب ــال ـق ـض ــاي ــا ال ـس ـيــاس ـيــة
والمحلية ،عقب االحداث السياسية،
التي حدثت في البالد من انتخابات
تكميلية في الدائرة الخامسة فاز
فيها النائب عبيد الوسمي ،وبعد
توقف جلسات المجلس.

 ٦استجوابات
س ـت ــة اسـ ـتـ ـج ــواب ــات س ـت ـكــون
حاضرة في جلسة الغد ،وستشهد
الجلسة أيضا انتخاب أعضاء جدد
لشغل األماكن الشاغرة في بعض
اللجان.
اما بشأن اإلحــاالت فسيناقش
الـمـجـلــس ال ـمــداولــة الـثــانـيــة على
م ـش ـ ــروع ق ــان ــون بـتـعــديــل بعض

أحكام القانون رقم ( )61لسـنة 2007
بشـأن اإلعــام المرئي والمسموع
والمطبوعـات والنشـر.
يناقش المجلس مجموعة من
طلبات التحقيق والمناقشة هي:
 طلـب مناقشـة مقـدم مـن بعـضاألع ـ ـض ـ ـ ـ ــاء ب ـت ـخ ـص ـيــص س ـ ــاعــة
لمناقشـة عـدم رد بـعـض الـ ــوزراء
علـى األسـئلة البرلمانيـة ،وطلـب
مناقشـة مقـدم مـن بـعـض األعضـاء
لمناقشـة تعاقـد الصـندوق الـوطني
لرعايـة وتنميـة المشـاريع الصـغيرة
والمتوسـطة علـى معـدات بقيمـة
 15مليون ديـنــار ،وتشكيل لجنـة
تحقيـق بشـأن مـا يـثـار حـول عالقـة
الكـويـت بعمليـات احتيـال مصـرفي
وغسـل أمـوال للصـندوق السيادي
الـمــالـيــزي ،والـتــزويـ ــر فـ ــي وثـائق
الـجـنـسـيــة وال ـم ـســائــل المتعلقـة
بالتجنيس وبند االعمال الجليلة.
والتحقيـق مـن صـحة العديـد مـن
المعلومـات عـن وجـود تحـويالت
مــالـيـ ــة ال ـ ــى اط ـ ـ ــراف ف ـ ــي وسـ ــائــل
التواصـل االجتمـاعي ،للتـأثير علـى
سـمعة الكويـت ،والتحقيـق لـدى
كافـة الجهـات الرسـمية عـن مـدى
صـحة توزيـع أراض أو قسـائم أو
رخـص تجاريـة أو طبيـة ألعضـاء
مجلـس االمـة ،وذلـك كما هو وارد
بالطلب.

السويط :ال يجوز منع
المقيمين من السفر
ق ــال ال ـنــائــب ثــامــر ال ـســويــط :ف ــي الـكــويــت
مواطنون ومقيمون ،والمقيم شريك أساسي
في البلد وله حقوق مثلما عليه واجبات.
وذك ــر الـســويــط فــي تـغــريــدة ل ــه :ال يجوز
ً
ً
ً
أخــاقــا وال ديـنــا وال قــانــونــا أن يتم منعهم
من السفر لبلدانهم باالجراءات المتبعة على
المواطنين ،هناك أســر وأف ــراد انقطعوا عن
أهاليهم ما يتجاوز العام ،وهذا أمر تتحمله
الحكومة وال يمكن القبول به.

سلة برلمانية
الحميدي يسأل عن هيئة
االستثمار

وجه النائب بدر الحميدي
سؤاال برملانيا الى وزير
املالية وزير الدولة للشؤون
االقتصادية واالستثمار خليفة
حمادة ،بشأن الهيئة العامة
لالستثمار.
وقال في سؤاله :ما القواعد
املوحدة لشغل املناصب
الشاغرة بالهيئة؟ وهل تلقت
الهيئة تظلمات أو أقيمت
دعاوى من العاملني ضد
قرارات صدرت باملخالفة لهذه
القواعد؟ وما القواعد واألسس
الحاكمة واملنظمة الختيار
ممثلي الهيئة في مجالس
إدارة الشركات التابعة لها،
ومدة شغل كل منهم لهذا
التمثيل للهيئة واإلدارة التي
تتبع في االختيار؟

الصالح لعدم جواز تولي
الوزراء مناصب قيادية

قال النائب هشام الصالح:
تقدمت باقتراح بعدم جواز
تولي الوزراء بعد تركهم
للمنصب الوزاري ألي منصب
قيادي بأي درجة ،موضحا
أن "الحكومة في تعييناتها
االخيرة تعمدت إرجاع بعض
االسماء التي لم تترك البصمة
في عملها اثناء توليهم الوزارة،
ورغبة في ضخ الدماء الشابة
ورفضًا لسياسة استمرار نفس
الوجوه تقدمت باالقتراح" امس.
ونص االقتراح على انه "ال
يجوز أن يتولى الوزراء بعد
انتهاء مهمتهم الوزارية أي
منصب قيادي بأي درجة أو
صفة كانت في أي من الجهات
الحكومية والهيئات التابعة
لها".

الشاهين يقترح إعادة
فتح الحضانات

تقدم النائب أسامة الشاهني
باقتراح برغبة نص على
"إعادة فتح حضانات
األطفال الخاصة مع مراعاة
االشترطات الصحية الالزمة
للحد من انتشار فيروس
كورنا املستجد".

بوصليب :وفد رفيع إلى
تركيا للقاء أحرار الكويت

أعلن النائب سعود بوصليب
ان وفدا كويتيا رفيعا سيغادر
البالد الخميس املقبل إلى
تركيا للقاء أحرار الكويت.

النواب بعد رفع الجلسة

 16رسالة واردة أبرزها استقالة الفضالة والشهادات المزورة
يناقش مجلس األم ــة ،فــي جلسته غــدا،
 16رسالة واردة ،ضمن بند كشف األوراق
وال ــرس ــائ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــواردة ،أبـ ــرزهـ ــا م ــا يـتـعـلــق
بــاالخ ـت ـبــارات الــورق ـيــة واس ـت ـقــالــة الـنــائــب
يــوســف الـفـضــالــة والـبـنـيــة التحتية لمدن
جنوب صباح األحمد والمطالع وعبدالله
المبارك والتحقيق بالشهادات المزورة.
ً
ويناقش أوال كشف األوراق والرسائل
ال ــواردة التي تتضمن رسـالتين مـن سـمو
أميـر الـبالد ومـن سـمـو ولـي العهد ،يشـكران
بهمـا رئيس وأعـضـ ــاء مجلـس األمـ ــة علـى
تهنئتهم لسموهما بمناسبة عيـد الفطـر
السعيد.
كما يناقش رسـالة عضـو مجلـس األمـة
يو سـف الفضـالة ،وا ل ــذي تـقــدم بموجبها
بــاس ـت ـقــال ـتــه م ــن ع ـض ــوي ــة م ـج ـلــس األم ـ ــة.
ورســالــة مـن رئيس لجنـة حمايـة األمـ ــوال
العامـة يطلـب فيهـا تمديـد تكليـف اللجنـة
بــدراس ـ ــة الـمــوضـ ــوعـيــن الـمـحـ ــدديــن بـنص
الرسـالة لمدة شهر.
ك ـمــا ي ـنــاقــش رس ــال ــة م ــن رئ ـي ــس لجنـة
شـؤون التعليم والثقافة واإلرشـ ــاد يطلـب
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فيها تمديـد تكليـف اللجنـة ببحـث ومناقشـة
االختبـارات الورقيـة لطلبة الثاني عشر في
ظل جائحة كورونا لمدة أسبوعين .ورسالة
مـن رئيس لجنـة الظـواهر السلبية يطلـب
فيهـا تكليـف اللجنـة بحـث ودراسـة أسباب
ان ـت ـشــار ظ ــاه ــرة اإلدمـ ـ ــان ع ـلــى ال ـم ـخــدرات
والممنوعـات ،بهـدف إيجـاد السـبل الالزمـة
لمعالجتهـا والحـد مـن انتشارها .ورسالة
مـن رئـيس لجنـة الظـواهر السلبية يطلـب
فيهـا تكليـف اللجنـة بحـث ودراسـة أسـباب
انتشـار جـرائم العنـف بشـكل عـام وجـرائم
العنـف ضـد المـرأة بشـكل خـاص ،ورسـالـة
أخرى يطلـب لتكليـف اللجنـة ببحـث ودراسـة
سـبـل تعز يـز القـيم اإل سـ ــا مـيــة واأل خ ـ ــاق
الحسنة.
ك ـمــا ي ـنــاقــش ال ـم ـج ـلــس رس ــال ــة الـنــائــب
عبـدالعزيز الصقعبي يطلـب فيها تكليـف
لـجـنـ ــة ال ـش ـ ــؤون الـتـشــريـعـيــة والـقــانــونـيـ ــة
ببحـث الموانـع القانونيـة أو الالئحيـة فـي
توجيـه النائـب سـؤاال برلمـانيا.
ويبحث المجلس ر سـ ــا لــة مـن النائبين
عـبـ ــدا لـعــز يــز الصـقعبي و فـ ــا يــز الجمهـور،

يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون اإلسكان
بمتابعـة المؤسسـة العامـة للرعايـة السـكنية
وال ـج ـه ـ ــات الـحـكــومـيـ ــة األخ ـ ـ ــرى فـ ــي طـ ــرح
مناقصـات البنية التحتيـة لمدينـة جنـوب
صـباح األحمـد ورسالة أخرى حول إزالـة كل
العوائـق الموجـودة فـي مدينـة جـنـوب سعد
العبـدالله ،ورسـ ــالــة جــديــدة مــن الجمهور
والصقعبي لتكليـف اإلسكانية البرلمانية
بمتابعـة ا لـجـهـ ــود الحكوميـة فـ ــي تـذليل
كل العوائـق أمـام أهـالي المطـالع وجنـوب
عـبـدالله ا لـمـبـ ــارك ،وأ خ ــرى يطلبـان فيهـا
تكليـف لجنـة ش ـ ــؤون اإل س ـك ــان بمتابعـة
ال ـج ـه ـ ــود ال ـح ـكــوم ـي ـ ــة ف ـ ــي إن ـه ـ ـ ــاء الـبـنـيـ ــة
التحتيـة لمنطقـة جنـوب خيطـان وتسـليم
القسـائم لمسـتحقيها فـي أقـرب وقت.
وأخيرا يناقش المجلس رسالة من رئيس
لجنـة شـ ــؤون التعليم والثقافة واإلرشـ ــاد
يطلـب فيهـا إعـادة تكليـف اللجنـة بـالتحقيق
فـي مو ضـوع الشـهادات العلميـة المزورة
أو الوهمية.

الراجحي يسأل عن
«تخصصي الفروانية»

قال النائب محمد الراجحي
ان "تأخير وزارة الصحة في
مشروع بناء مركز الفروانية
التخصصي أمر غير مقبول،
وتسبب بمضايقات ألهالي
املنطقة ،وعليه تقدمنا بسؤال
الى وزير الصحة الشيخ د.
باسل الصباح ملعرفة موضع
املشروع وموعد انتهائه
وأسباب التأخير ،وسوف
نتابع األمر ألهميته".
وجاء في سؤال الوزير
الصباح :هل مشروع بناء
مركز الفروانية التخصصي
مازال قائمًا أم ال؟ وما هو
موعد االنتهاء من املشروع
وأسباب التأخير؟ وإذا كانت
اإلجابة بالنفي فما هو سبب
إلغاء املشروع؟

ةديرجلا
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برلمانيات

الخالد يتسلم استجوابه الخامس
ً
قدمه المويزري من  5محاور متهما رئيس الوزراء
بمصادرة حق النواب في المساءلة السياسية

المحور األول:

الثاني:

الرابع:

الثالث:

الخامس:

عدم احترام نص المادة مخالفة المستجوب لقانون اإلخفاق الذي أدى إلى الفشل في اإلشراف على عدم احترام نصوص
التنسيق بين الوزارات المادتين  ٣٠و ٣١من
ضياع أموال الشباب
 ١٠٠من الدستور بامتناع «نزاهة» فيما يتعلق
بتقديم جميع الخاضعين وانهيار أعمالهم وهدم والجهات السترجاع
الدستور بعدم السماح
الحكومة عن حضور
األرباح المحتجزة
بسفر المواطنين إلى الخارج
مستقبلهم
له ذممهم المالية
جلسة االستجوابات
ً
من  5محاور قدم النائب شعيب المويزري استجوابا إلى رئيس مجلس المستجوب للقانون رقم  2لسنة  2016في شأن إنشاء الهيئة
العامة لمكافحة الفساد ،وإخفاق سموه في أداء واجباته الدستورية
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،حيث أبلغ رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم سمو الرئيس بتسلمه االستجواب ،الذي يعد الخامس التي نصت عليها المادة  ١٢٧من الدستور ،وعدم االلتزام بنصوص
المواد  ٧و ٨و ١٦و ٢٠و ٢٥من الدستور ،والفشل في اإلشراف
له خالل دور االنعقاد األول للفصل التشريعي السادس عشر.
على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة السترجاع
وجاءت المحاور الخمسة تحت عناوين مختلفة« :عدم احترام نص
األرباح المحتجزة ،وعدم احترام نصوص المادتين  ٣٠و ٣١من
المادة  ١٠٠من الدستور ،ومخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء
محيي عامر

ً
اس ـت ـن ــادا إل ــى الـ ـم ــادة ()100
من الدستور والمادة ( )133من
الالئحة الداخلية لمجلس األمة،
تقدم النائب شعيب المويزري
باستجواب إ لــى رئيس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الخالد من  5محاور ،ليعد بذلك
االستجواب الخامس الذي يقدم
إلــى سـمــوه خــال دور االنـعـقــاد
األول ،الذي انطلقت أعماله يوم
 15ديسمبر.
وج ـ ــاء ف ــي م ـقــدمــة صـحـيـفــة
االستجواب ،التي تسلمها رئيس
م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم،
أمــس ،وأبـلــغ رئـيــس ال ــوزراء به:
إن ا لـتــزا مـنــا بـمــا أقسمنا عليه،
ً
وف ـقــا لـمــا ج ــاء فــي نــص ال ـمــادة
( )٩١مــن الــدس ـتــور»أق ـســم بالله
ً
العظيم أن أكون مخلصا للوطن
ولــأم ـيــر وأن أح ـت ــرم الــدسـتــور
و قـ ــوا ن ـ ـيـ ــن ا ل ـ ــدو ل ـ ــة وأذود عــن
ح ـ ــري ـ ــات الـ ـشـ ـع ــب وم ـص ــال ـح ــه
وأمواله وأؤدي أعمالي باألمانة

االعتذار عن خطأ مطبعي
ف ــور تـقــدمــه رسـمـيــا بــاسـتـجــوابــه ،اع ـتــذر الـنــائــب شعيب
ال ـم ــوي ــزري ع ــن خـطــأ مـطـبـعــي ورد ف ــي ال ـم ـحــور ال ـثــالــث من
استجوابه المقدم إلى سمو رئيس الوزراء ،حيث قال :ورد خطأ
ً
مطبعي ،حيث تم ذكر المادة  ٤من الدستور ،مشددا على أن
المواد الدستورية الصحيحة في المحور المذكور هي :عدم
االلتزام بنصوص المواد  ٧و ٨و ١٦و ٢٠و ٢٥من الدستور،
مستدركا بالقول :وأعتذر عن الخطأ المطبعي.

والـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــدق» -واجـ ـ ـ ـ ـ ــب ش ــرع ــي
وو طـنــي ،محاسبون عليه أ مــام
الله ثم الشعب ،نتمسك ونلتزم
ب ـ ــه ،وق ـ ــد ت ـح ـم ـل ـنــا وسـنـتـحـمــل
الكثير للثبات على هذا الموقف
المبدئي.
وقد ارتأينا عند تقديمنا لهذا
االسـ ـتـ ـج ــواب ال ـ ــذي ه ــو جـ ــزء ال
يتجزأ من واجباتنا الدستورية،
ال ـت ــي ال ي ـنــازع ـنــا ع ـل ـي ـهــا أح ــد،
كما جــاء فــي نــص الـمــادة ()١٠٠
من الدستور أن «لكل عضو من
أع ـضــاء مـجـلــس األم ــة أن يوجه
إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى
الــوزراء استجوابات عن األمــور
الداخلة في اختصاصاتهم».
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة
االستجواب« :وإذا كان هذا الحق
الــدس ـتــوري مــن األم ــور المسلم
ب ـه ــا وال ـم ـس ـت ـق ــرة ف ــي األن ـظ ـمــة
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ،ف ـ ـ ــإن ال ــدسـ ـت ــور
ال ـ ّك ــوي ـت ــي ل ــم ي ـك ـتــف ب ــذل ــك ،بــل
حــذر من المبالغة في ضمانات
السلطة التنفيذية ،كما ورد في
ا لـمــذ كــرة التفسيرية للدستور،
ً
ً
التي تضمنت تفسيرا واضحا
ال لـبــس ف ـيــه« :وذلـ ــك مـخــافــة أن
ت ـط ـغ ــى ه ـ ــذه الـ ـضـ ـم ــان ــات عـلــى
ش ـع ـب ـيــة ال ـح ـك ــم أو ت ـض ـيــع فــي
ال ـت ـط ـب ـيــق ج ــوه ــر ال ـم ـســؤول ـيــة
الوزارية ،التي هي جماع الكلمة
ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـب ــرل ـم ــان ــي ،وم ـمــا
يبعث عـلــى االطـمـئـنــان فــي هــذا
الـشــأن ،ويــدفــع تلك المظنة إلى
ح ــد كـبـيــر م ــا أثـبـتـتــه ال ـت ـجــارب
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة م ــن أن

م ـج ــرد ال ـت ـلــويــح بــال ـم ـســؤول ـيــة
فعال عادة في درء األخطار قبل
وقوعها أو منع التمادي فيها أو
اإلصرار عليها».

المسؤولية السياسية
وتابعت صحيفة االستجواب:
«ولذلك تولدت فكرة المسؤولية
السياسية تاريخيا عن التلويح
أو التهديد بتحريك المسؤولية
ال ـج ـنــائ ـيــة ل ـ ـلـ ــوزراء ،وق ــد كــانــت
ه ــذه الـمـســؤولـيــة الـجـنــائـيــة هي
ً
ال ــوح ـي ــدة ال ـم ـق ــررة ق ــدي ـم ــا ،كما
أن ت ـج ــري ــح ال ـ ــوزي ـ ــر أو رئ ـيــس
مجلس ال ــوزراء ،بمناسبة بحث
م ـ ــوض ـ ــوع ع ـ ــدم الـ ـثـ ـق ــة أو ع ــدم
التعاون كفيل بإحراجه ،والدفع
بــه إلــى االستقالة إذا مــا استند
هذا التجريح إلى حقائق دامغة
وأسـبــاب قوية تـتــردد أصــداؤهــا
ف ــي ال ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام ،ك ـم ــا أن ه ــذه
األصداء ستكون تحت نظر رئيس
الدولة باعتباره الحكم النهائي
فــي كــل مــا يـثــار ح ــول الــوزيــر أو
رئـيــس مجلس الـ ـ ــوزراء ،ول ــو لم
تتحقق في مجلس األمة األغلبية
الكبيرة الــازمــة إلص ــدار ق ــرار بـ
«عدم الثقة» أو بـ «عدم التعاون».

 5محاور
ً
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت :ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ل ـنــص
الـ ـم ــادة  ١٢٧م ــن ال ــدس ـت ــور فــإن
رئيس مجلس ال ــوزراء هو الذي
يتولى رئاسة جلسات المجلس

الدستور عند إصدار قرار بعدم السماح بالسفر إلى خارج البالد
للمواطنين».
وجاء تقديم االستجواب بعد أن تم رفع جلسة مجلس األمة الخاصة،
أمس ،والتي كانت مخصصة لمناقشة  3استجوابات لوزراء الصحة
والخارجية والمالية ،بسبب عدم حضور الحكومة وعدم اكتمال
النصاب.

وي ـش ــرف ع ـلــى تـنـسـيــق األع ـمــال
ب ـي ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،أم ــا
ً
مجلس الــوزراء فإنه وفقا لنص
الـ ـم ــادة  ١٢٣م ــن ال ــدس ـت ــور «هــو
الذي يهيمن على مصالح الدولة،
ويرسم السياسة العامة للحكومة
ويـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا وي ـ ـشـ ــرف
ع ـلــى س ـيــر ال ـع ـمــل ف ــي اإلدارات
الحكومية».
وال يـ ـت ــول ــى رئـ ـي ــس مـجـلــس
ً
الوزراء أية حقيبة وزارية ،ووفقا
لما جاء في نص المادة  ١٠٢من
الدستور ،التي أوضحت المذكرة
ال ـت ـف ـس ـيــريــة ب ـش ــأن ـه ــا« :م ــراع ــاة
ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في
التوجيه العام للحكم والتنسيق
ب ـي ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات وات ـج ــاه ــات ـه ــا،
وتحقيق رقــابــة ذاتـيــة يمارسها
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـلــى
الوزارات المختلفة ،مما يضاعف
أس ـب ــاب ال ـح ــرص ع ـلــى الـصــالــح
الـ ـع ــام والـ ـ ـت ـ ــزام ه ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــوزارات
للحدود الدستورية والقانونية
ال ـم ـق ــررة» ،مـبـيـنــة أن ــه إزاء هــذه
النصوص الدستورية الصريحة
ً
والـ ـت ــزام ــا بــالـقـســم ال ــدس ـت ــوري،
فــإنـنــا نـتـقــدم بــاسـتـجــوابـنــا هــذا
إلى سمو رئيس مجلس الوزراء
بصفته من خمسة محاور.
وتـحــت ع ـنــوان «ع ــدم احـتــرام
نــص الـمــادة  ١٠٠مــن الدستور»،
جــاء المحور األول ،وال ــذي تمت
اإلش ـ ـ ــارة ف ـيــه إلـ ــى عـ ــدم حـضــور
الـحـكــومــة ال ـتــي يـتــرأسـهــا سمو
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الجلسة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــدم ب ـط ـلــب

شعيب :هدف االستجواب حماية الدستور

المويزري والحجرف قبل رفع جلسة أمس (تصوير نوفل إبراهيم)
عـقــب تـقــديـمــه االس ـت ـجــواب أم ــس ،أكــد
الـنــائــب شعيب الـمــويــزري أن استجوابه
ل ــرئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الخالد يهدف إلــى التصدي ألي محاولة
للمساس بالدستور والالئحة واإلضــرار
بــالـمــواطـنـيــن ،الفـتــا إل ــى أن ع ــدم حضور
الحكومة محاولة غير مقبولة ،ودليل على
خلل في إدارة هذه الحكومة.
وقـ ــال ال ـم ــوي ــزري إن رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
أخـ ـف ــق ف ــي دع ـ ــم ال ـم ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـيــرة
والمتوسطة ما أدى الى أضرار وأزمات
وكـ ـ ـ ــوارث وتـ ـم ــزق أسـ ــر وح ـ ـ ــاالت ط ــاق
ومــديــونـيــات على الـشـبــاب الكويتيين،
مـشـيــرا إل ــى أن ال ـم ـحــور ال ــراب ــع يتعلق
بالفشل في اإلشراف على التنسيق بين
الوزارات والجهات الحكومية السترجاع
االربـ ــاح المحتجزة ل ــدى تـلــك الـجـهــات،
ً
الفـتــا إلــى وجــود مـلـيــارات مــن الدنانير
كــأربــاح محتجزة فــي مختلف الجهات
الحكومية ما جعل الحكومة تلجأ إلى

الدين العام والقروض والنقل بين البنود
بطرق غير منطقية.
وأكد أنه كان من المفترض توريد هذه
األرباح ،ما يعني عدم قدرة رئيس الوزراء
على التنسيق بين الوزارات وإرجاع هذه
ً
األم ــوال إلــى خزينة الــدولــة ،الفـتــا إلــى أن
الـمـحــور الـخــامــس يتضمن ع ــدم اح ـتــرام
ن ـصــي ال ـمــادت ـيــن  30و 31م ــن الــدس ـتــور
بإصدار قرار يمنع السفر إلى خارج البالد
للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة
األولى ما لم يكن حصل على لقاح كورونا.
وأوض ــح أن منظمة الـصـحــة العالمية
أعـ ـلـ ـن ــت أن ـ ـ ــه ال ي ـ ـجـ ــوز مـ ـن ــع سـ ـف ــر غ ـيــر
ال ـم ـط ـع ـم ـي ــن ،ورغ ـ ـ ــم ذل ـ ــك أص ـ ـ ــدر رئ ـيــس
الوزراء خالل اجتماع الحكومة في الثالث
مــن الشهر الـحــالــي ق ــرارا بـعــدم سفر غير
المطعمين رغم أنه ال يجوز إجبارهم وال
ً
ً
منعهم ،معتبرا أن هذا يعد تقييدا للحرية
ومخالفة صريحة للدستور خصوصا أن
الــدول األوروبـيــة واألميركتين لم تفرض

هــذا الشيء إنما اشترطوا فحص ال ـ «بي
ً
س ــي آر» ،م ـطــال ـبــا س ـمــو رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
بااللتزام بقرارات منظمة الصحة العالمية
خصوصا أن سموه يدير أجهزة حكومية
و»ليست شركة خاصة».
من جهة أخرى ،وجه المويزري الشكر
إلى الشعب الكويتي وبخاصة أبناء الدائرة
ال ـخــام ـســة ن ـس ــاء ورجـ ـ ــاال ع ـلــى الــرســالــة
التي أوصلوها إلى «من ال يحترم اإلرادة
الشعبية».
وق ــال «إن هــذه الــرســالــة يجب أن تفهم
بــأن الـمــواطــن لــم يعد يتحمل سلوكيات
الحكومة وسلوكيات حلفائها أيضا وال
يـتـحـمــل ق ـبــل ذل ــك م ــا ي ـحــدث ف ــي ال ـب ـلــد»،
ً
مشيرا إلــى أن «الـكــل شاهد الـيــوم (امــس)
عــدم حـضــور الحكومة الجلسة الخاصة
الـتــي تـقــدم بها عـشــرة ن ــواب وتــم تحديد
الـ ـ ـي ـ ــوم ل ـع ـق ــده ــا والـ ـ ـت ـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـت ـع ـلــق
باالستجوابات».
وأضاف :إذا كان رئيس الحكومة يعتقد

أنه حصن من االستجوابات فهو مخطئ،
فكل ما يبنى على باطل فهو باطل ،وأي
قرار تم اتخاذه لتحصينه هو قرار باطل
ويخالف الالئحة والدستور ،الفتا الى أن
«ما حدث اليوم (امس) محاولة من رئيس
الوزراء لتحصين وزراء الخارجية والمالية
والصحة من االستجوابات ،وتلك هي عادة
رئيس الحكومة في عدم المواجهة».
واعتبر أن «أي شخص يحاول التهرب
من المواجهة إما ضعيف وإما غير قادر
وإما في بطنه شيء ،وهذه األمور الثالثة
م ــن وج ـهــة ن ـظــري ه ــي ص ـفــات مــوجــودة
فــي رئـيــس ال ـ ــوزراء مــع اح ـتــرامــي الكامل
لشخصه إنما أتكلم عن أدائه السياسي».
وأك ــد ال ـمــويــزري ع ــدم قـبــولــه اسـتـمــرار
ه ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــر بــال ـب ـلــد
ً
وبالمواطنين ،محذرا من أن أي محاوالت
تمس الدستور والالئحة وقبل ذلك الوطن
والشعب لن يسكت عنها ،وال عن محاوالت
المساس بهما.

ع ـق ــده ــا م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـن ــواب
لمواجهة االستجوابات المقدمة
لمجموعة من ال ــوزراء ،مما يعد
ً
ً
تـ ـع ــدي ــا صـ ــارخـ ــا ع ـل ــى حـ ــق كــل
نــائــب فــي الـمـســاء لــة السياسية
للوزراء ورئيس الوزراء في األمور
الداخلة في اختصاصاتهم.
وج ــاء ال ـم ـحــور ال ـثــانــي تحت
عـ ـن ــوان «م ـخ ــال ـف ــة س ـم ــو رئ ـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـس ـت ـجــوب
لـ ـلـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  2ل ـس ـن ــة 2016
ف ــي ش ــأن إن ـش ــاء الـهـيـئــة الـعــامــة
ل ـم ـك ــاف ـح ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد واألحـ ـ ـك ـ ــام
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـ ـ ــه» ،حـ ـي ــث أش ـ ـ ــارت
صحيفة االستجواب هنا إلى ما
يتعلق بتقديم جميع الخاضعين
ألحـ ـك ــام هـ ــذا الـ ـق ــان ــون لــذمـتـهــم
ً
المالية خالل  60يوما من تاريخ
ت ــول ـي ـه ــم م ـن ــاص ـب ـه ــم ،وق ـ ــد ق ــرر
القانون مخالفة من يرتكب الجرم
المؤثم بعدم تقديمه ذمته المالية
فــي الــوقــت الـمـحــدد لــه عقوبات،
ً
وذلـ ــك وف ـق ــا ل ـنــص الـ ـم ــادة ()46
الـتــي تـقــول« :ومنها على سبيل
ال ـم ـث ــال :ال ـغ ــرام ــة ال ـت ــي ال تــزيــد
على خمسة آالف دينار ،وإذا زاد
ً
التأخير ألكثر من تسعين يوما
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على
ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن
ثالثة آالف دينار ،وال تزيد على
ثالثين ألف دينار ،كما أن عقوبة
عدم تحديث اإلقرار غرامة ال تزيد
على ثالثة آالف ديـنــار ،وإذا زاد
التأخير ألكثر من تسعين يوما
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على
سـنــة وبـغــرامــة ال تـقــل عــن ثالثة

آالف دينار وال تزيد على عشرة
آالف دي ـن ــار ،أو ب ــإح ــدى هاتين
العقوبتين ،ويجوز الحكم عليه
بالعزل من وظيفته».

اإلخفاق في أداء الواجب
أم ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــور الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ف ــي
اس ـت ـج ــواب الـ ـم ــوي ــزري لــرئـيــس
الـ ـ ــوزراء فـقــد ج ــاء فـيــه كـمــا ورد
بصحيفة االس ـت ـجــواب «إخ ـفــاق
س ـم ــو رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الـمـسـتـجــوب ف ــي أداء واج ـبــاتــه
الــدس ـتــوريــة ال ـتــي نـصــت عليها
ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة  ١٢٧م ـ ـ ــن ا ل ـ ــد سـ ـ ـت ـ ــور
والـتـفـسـيــر (ال ـم ـل ــزم) الـ ـ ــوارد في
المذكرة التفسيرية للمادة ١٠٢
مـ ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،وع ـ ــدم االل ـ ـتـ ــزام
بـ ـنـ ـص ــوص ا لـ ـ ـم ـ ــواد  ٧و ٨و١٦
و ٢٠و ٢٥من الدستور ،وقد أدى
ه ــذا اإلخ ـف ــاق ال ــى ض ـيــاع أم ــوال
الشباب وانهيار أعمالهم وهدم
مستقبلهم ،مما أدى و سـيــؤدي
ال ـ ـ ــى ت ـع ــري ـض ـه ــم ل ـل ـم ــاح ـق ــات
ال ـقــانــون ـيــة ال ـت ــي سـتـلـحــق بـهــم
ال ـ ـضـ ــرر وبـ ــأسـ ــرهـ ــم وت ـم ــزق ـه ــم
وت ـس ـحــق الـطـبـقــة الــوس ـطــى في
المجتمع ،والتي تمثل الغالبية
العظمى من الشعب الكويتي».
بينما يـنــص الـمـحــور الــرابــع
عـلــى «الـفـشــل فــي االشـ ــراف على
التنسيق بين الوزارات والجهات
الحكومية المختلفة السترجاع
األرب ـ ـ ـ ــاح ال ـم ـح ـت ـج ــزة ل ـ ــدى تـلــك
ً
الجهات مخالفا بذلك لواجباته
الــدس ـتــوريــة ال ـتــي نـصــت عليها

المادة  ١٢٧من الدستور ومذكرته
التفسيرية».
ونـ ـ ـ ــص الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــور الـ ـخ ــام ــس
واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــر عـ ـل ــى «ع ـ ـ ـ ــدم اح ـ ـتـ ــرام
نـصــوص الـمــادتـيــن  ٣٠و ٣١من
الدستور عند إصــدار قــرار بعدم
السماح بالسفر الى خارج البالد
للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء
ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،م ــا ل ــم ي ـكــن قد
ح ـص ــن م ــن اإلصـ ــابـ ــة ب ـف ـيــروس
كــورونــا عن طريق تلقيه اللقاح
وكون سموكم من يتولى «رياسة
جلسات مجلس الوزراء» ،كما جاء
بنص الـمــادة  ١٢٧من الدستور،
ف ــإن ه ــذا ال ـق ــرار الـ ــذي ص ــدر في
جـلـســة مـجـلــس ال ـ ــوزراء بـتــاريــخ
ً
ً
 ٢٠٢١/٥/٣يـعــد ت ـعــديــا صــارخــا
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــور ال ي ـس ـت ـط ـيــع
ً
أحــدا أن ينكره ،وعلى الرغم من
صــدور قــرار مــن منظمة الصحة
العالمية برفض اعتماد اللقاح
ً
ش ــرط ــا لـلـسـفــر «أصـ ـ ــدر مجلس
ً
الــوزراء قــراره المعيب دستوريا
والمخالف لقرار منظمة الصحة
العالمية».
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لقاحات
ً
ةديرجلا

•
العدد  / 4739االثنني  24مايو 2021م  12 /شوال 1442هـ

local@aljarida●com

«مشاريع إنشائية جديدة سترى النور في منطقة الصباح قريبا»
عادل سامي

كشف مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د .أحمد
الشطي عن وجود عدد من المشاريع اإلنشائية الجديدة التي
سترى النور قريبا في المنطقة ،مضيفا أن المنطقة تضم 21

إجراء أكثر من
 2000جراحة
غير عاجلة
في مركز
صباح األحمد
للمسالك منذ
نوفمبر

• بــدايــة مــا عــدد المستشفيات
التابعة للمنطقة والطواقم الطبية
والتمريضية والفنية؟
 ي ــوج ــد ف ــي مـنـطـقــة الـصـبــاحالطبية التخصصية  21مستشفى
عاما وتخصصيا ،بواقع مستشفى
عام واحد هو "الصباح" ،إلى جانب
مــراكــز ومستشفيات تخصصية
مثل الـ ــرازي للعظام ،واب ــن سينا
للجراحات التخصصية والــوالدة
وأسعد الحمد للجلدية والصدري
ألمـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـقـ ـل ــب وم ـ ــرك ـ ــز ال ـط ــب
التلطيفي ومركز الكويت لمكافحة
الـ ـس ــرط ــان وزيـ ـ ــن ل ــأن ــف واألذن
وال ـح ـن ـجــرة والـنـفـيـســي ألم ــراض
الكلى والبحر للعيون والبابطين
لـلـحــروق وبــدريــة األحـمــد للعالج
الكيماوي ومستشفى البنك الوطني
لألطفال والتأهيل الرئوي وغيرها.
وتعتبر منطقة الصباح مدينة
طبية متكاملة ،يعمل بها نحو 18
ألف طبيب وفني وإداري وممرض،
وهناك عدد من المشاريع اإلنشائية
التي يتم العمل على إنجازها في
المنطقة ،مثل مستشفى ال ــوالدة
الـ ـج ــدي ــد وم ـس ـت ـش ـف ــى ال ـص ـب ــاح
الجديد ومركز السرطان الجديد
وغـيــرهــا ،كـمــا أنـهــا تـضــم مكانيا
ع ــددا مــن اإلدارات المركزية ،مثل
العالج بالخارج والمجلس الطبي
العام والمختبرات وتعزيز الصحة
ونظم المعلومات والقطاع الدوائي
وغيرها.

اإلصابة
بالفيروس
أثناء العمل
تعتبر
«مهنية»
ويجدر إضافة
مضاعفات
المرض
إلى جداول
حملة التطعيم
األمراض
• ما حصيلة حملة التطعيمات
ضد "كوفيد  "19في المنطقة ،والتي
المهنية
دش ـن ــت م ــؤخ ــرا ف ــي م ــرك ــز الـطــب
اإلسالمي؟
 دشنا قبل أشهر قليلة منصةالتطعيم في مركز الطب اإلسالمي
لـلـعــامـلـيــن ف ــي الـمـنـطـقــة ،وكــانــت
مـ ـع ــدالت الـتـطـعـيــم تـ ـت ــراوح بين

مستشفى عاما وتخصصيا ،ويعمل بها نحو  18ألف طبيب
وفني وممرض وإداري.
وأعرب الشطي ،في حوار مع «الجريدة» ،عن تفاؤله بالوصول
إلى المناعة المجتمعية حيال «كورونا» قريبا ،بالرغم من
التنافسية العالمية التي تؤخر إمدادات اللقاحات حول العالم،
 1000و 1500تطعيم أسبوعيا،
وخــال الفترة الماضية توسعنا
في الحملة ،وشملت تحصين عمال
المقاوالت سواء العاملون في قطاع
النظافة أو الخدمات الفندقية أو
التغذية وغيرهم ،وبمجرد توافر
اللقاحات نستهدف تطعيم 1000
شخص يوميا في فترات صباحية
ومسائية.
وتــوس ـعــت ال ـكــويــت كـثـيــرا في
حمالت التطعيم ضد "كوفيد "19
خالل األسابيع الماضية ،وتميزت
بالفرق الميدانية التي تصل إلى
مختلف الفئات والمناطق ،وهو
األم ــر ال ــذي يبشر بــالــوصــول الى
ال ـم ـنــاعــة الـمـجـتـمـعـيــة قــري ـبــا إذا
تــوافــرت اإلمـ ـ ــدادات مــن اللقاحات
والتي تعاني طلبا وتنافسا عالميا.

المشاريع اإلنشائية
• هل تأثرت المشاريع اإلنشائية
ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة بـ ـسـ ـب ــب ج ــائ ـح ــة
"كورونا"؟
 ال يمكن الـقــول إن المشاريعلــم تـتــأثــر ،بــل إن مـشــاريــع الــدولــة
والعالم كله تأثرت بسبب الجائحة،
فاألزمة أحدثت مشكلة كبرى في كل
مناحي الحياة ،وأثرت على خروج
الـعـمــالــة بسبب اإلغـ ــاق الجزئي
أو الكلي ،مما ساهم في تأثر تلك
المشاريع ،وحاليا نحن متفائلون
بوتيرة البناء المتسارعة ،وسيكون
هناك الـتــزام بالمواعيد المحددة
لتسليم المشاريع ،وسترى مشاريع
إنشائية جــديــدة الـنــور قريبا في
المنطقة.
• مــا أس ـبــاب تــزايــد اإلصــابــات
ب ـي ــن ال ــواف ــدي ــن خ ـ ــال ال ـشـهــريــن
الماضيين؟
 بالفعل شهدت اآلونة األخيرةتصاعدا في أعداد اإلصابة بمرض
"كــوفـيــد  "19بين الــوافــديــن ،ربما
بـسـبــب ع ــدم الـتـقـيــد ب ــاإلج ــراءات

مشيرا إلى جاهزية البروتوكوالت التشغيلية لتدشين
عيادات ما بعد «متالزمة كوفيد  »19في المستشفيات
والمستوصفات قريبا ،وفيما يلي نص الحوار:
أحمد الشطي

االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ،وأع ـت ـق ــد أنـ ــه يـعــود
أيضا إلــى التطعيم ،فزيادته بين
المواطنين أدى إلــى تــراجــع كبير
في إصابات الكويتيين بالفيروس،
وخالل الفترة األخيرة زاد التطعيم
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،وارتـ ـفـ ـع ــت وت ـي ــرة
ال ـت ـط ـع ـي ـم ــات ،وش ـم ـل ــت ش ــرائ ــح
مختلفة وبطاقة استيعابية كبيرة.
وت ـش ـي ــر أح ـ ـ ــدث اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات
واألرق ـ ـ ـ ــام إلـ ــى أن  2ف ـقــط م ــن كل
 100إصــابــة بـمــرض "كــوفـيــد "19
تسببت ف ــي دخـ ــول المستشفى،
كانت حاصلة على الجرعة األولى
من التطعيم ضد الفيروس ولديها
سلوكيات مستهترة وغير ملتزمة
باتباع اإلجــراءات االحترازية ،كما
أنــه لــم يتم رصــد أي حالة إصابة
ممن تلقى جرعتين من التطعيم،
وهـ ــو م ــا ي ــؤك ــد أه ـم ـيــة التطعيم
فــي خفض اإلصــابــات خصوصا،
وانـخـفــاض أع ــداد دخ ــول العناية
المركزة بين المطعمين ،ويعتبر
التطعيم حجر الزاوية في السيطرة
على فيروس كورونا.

ال توجد حالة
طارئة ال يتم
استقبالها في
المستشفيات
وأولوية
إصابات
«كورونا»
ليست على
حساب
الحاالت
األخرى

دروس مستفادة
• ما الدروس المستفادة من أزمة
"كورونا"؟
 خالل جائحة "كورونا" قدمتخدمات ال تنسى في احتواء األزمة
والـ ـتـ ـص ــدي لـ ـه ــا ،ح ـي ــث تـعـلـمـنــا
الـكـثـيــر وزادت خ ـب ــرات ك ــوادرن ــا
الـطـبـيــة والـفـنـيــة واإلداري ـ ـ ــة خــال
الـ ـ ــ 15ش ـهــرا ال ـمــاض ـيــة ،فـمـثــا تم
خالل الشهور األولى لألزمة إعادة
هيكلة الخدمة الصحية الستيعاب
موجات وبائية مستجدة في وقت
قياسي ،كما تمت تهيئة أجنحة
الستقبال مرضى "كورونا" ،وإنشاء
المستشفيات الميدانية ،والتوسع
ف ـ ــي أقـ ـ ـس ـ ــام الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ وال ـخ ـي ــم
الميدانية بالمستشفيات الستقبال
المصابين ،وإنشاء المحاجر التي

رصدنا
حاالت اكتئاب
واحتراق
وظيفي
بين الفريق
الصحي
لعملهم مدة
تزيد على
سنتين دون
راحة

زادت على  ،10وكلها مساهمات
الحتواء الجائحة والتصدي لها.
وكذلك نفخر بالجوانب الصحية
الــرقـمـيــة ف ــي مـنـصــات التسجيل
بمرافق وزارة الصحة التي تعتبر
ث ــروة معلوماتية ســاعــدت كثيرا
في تسهيل أمــور الـنــاس ،وال شك
ف ــي أن ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن المشهد
الضبابي ال ــذي رسمته الجائحة
فـ ـ ــإن هـ ـن ــاك ب ـع ــض اإلي ـج ــاب ـي ــات
خ ـل ـق ـت ـه ــا األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ب ـي ـن ـه ــا خـلــق
تـطـبـيـقــات م ـثــل "شـ ـل ــون ــك" ،ال ــذي
تفردت الكويت بطرحه وتطبيقه
على مستوى المنطقة ،لمتابعة
حــالــة الـمـصــابـيــن والـمـخــالـطـيــن،
وب ــرزت عـيــادات التطبب عن بعد،
وتوصيل األدوية للمرضى ،وحجز
المواعيد للعيادات والمراجعات
لتجنب الزحام ،والتي ركزت على
النوعية أكثر من الكمية ،وأصبحت
هناك ثقافة استخدام التطبيقات
ال ــذك ـي ــة والـ ـت ــواص ــل ال ــرق ـم ــي في
المرافق الصحية ،وكذلك اختصار
ال ـم ـســافــات ف ــي ال ـبــرامــج الـمـعــدة،
سـ ــواء ف ــي الـمـلــف اإلل ـك ـتــرونــي أو
فــي المتابعة الطبية ،وهــذه كلها
"إيجابيات" في عمر الجائحة.
وت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن
الكويت فازت بالجائزة الذهبية
على مستوى العالم في برنامج
القلب والرئة الصناعية "إيكمو"،
رغم حداثة التجربة في الكويت
نسبيا ،وهــو مــا يعتبر مدعاة
فـ ـخ ــر لـ ـن ــا جـ ـمـ ـيـ ـع ــا ،حـ ـي ــث إن
أطـقـمـنــا الـطـبـيــة تـفــوقــت كثيرا
ع ـل ــى أق ــرانـ ـه ــا ،وك ــان ــت ت ـق ــارع
جامعات ومراكز صحية عريقة
مثل "هــارفــارد" و"مــايــو كلينك"
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا ،كـ ـم ــا أن األب ـ ـحـ ــاث
وال ــدراس ــات الـتــي قــامــت وزارة
الـصـحــة وأط ـبــاؤهــا بــإنـجــازهــا
خـ ـ ــال الـ ـج ــائـ ـح ــة ك ــان ــت مـحــل
إشادة دولية.

• م ــا م ــوق ــع "ك ـ ــورون ـ ــا" ضمن
األمراض المهنية؟ ومتى تتوقعون
صدور قرار بضم مصابي الفيروس
إليها؟
 إصــابــة الشخص بالفيروسأثناء العمل تعتبر إصابة مهنية،
ويجدر إضافة مضاعفات المرض
إلى جداول األمراض المهنية ،وبال
شك إذا أصيب الشخص بفيروس
ك ــورون ــا أثـ ـن ــاء ال ـع ـمــل أو بسبب
طـبـيـعــة ال ـع ـمــل ف ـه ــذا يـعـنــي أنـهــا
إصابة عمل.
وقد سقط جراء اإلصابة بمرض
"كوفيد  "19ضحايا ومصابون كثر،
كما نجمت آثار عن الفيروس لمن
ظل يعمل لمدة تزيد على السنتين
دون الحصول على راحة أو إجازة،
وأبرز تلك اآلثار تتعلق باالكتئاب
واالح ـت ــراق الوظيفي وه ــذه كلها
مسائل مهمة.
• م ـتــى ت ـع ــود الـمـسـتـشـفـيــات
التخصصية الستقبال مرضاها
كالمعتاد؟
 اآلن هناك تدفق للمرضى فيتلك المستشفيات التخصصية،
وجار العودة تدريجيا وتصاعديا
فــي ال ـع ــودة ،ونـ ــوازن بين حساب
المخاطر دون انقطاع الخدمة ،لكن
القاعدة الذهبية األولى أنه ال توجد
حالة طارئة ال يتم استقبالها سواء
ح ــاالت نــزيــف ال ــدم أو الـكـســور أو
األلم ،فجميع الحاالت يتم التعامل
معها في أقسام الطوارئ بعد فرزها
وإجــراء التقييم الطبي الــازم لها،
والجميع متاح له حجز موعد في
منصات التسجيل المسبق.
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن الفترة
الماضية شـهــدت تأجيال إلج ــراء
الـحــاالت الجراحية غير الطارئة،
وتم تخصيص مركز صباح األحمد
للمسالك والكلى التابع للمنطقة
إلجــراء مثل تلك الجراحات ،حيث
قــام المركز بإجراء أكثر من 2000

اإلعالم توهج في تغطية أخبار الجائحة توثيق تجربة التصدي للفيروس
نستهدف
تطعيم 1000
ً
شخص يوميا
على فترتين
بمجرد توافر
اللقاحات

أكد د .الشطي أن اإلعــام كان شريكا كبيرا
لــوزارة الصحة خالل جائحة "كورونا" ،ولعب
دورا مهما جدا في تغطية األحداث منذ اليوم
األول لإلعالن عن اكتشاف أول حالة في الكويت
بتاريخ  24فبراير .2020
وأشــار إلــى أن اإلعــام بكل أشكاله المقروء
والمسموع والمرئي والرقمي توهج في تغطية

يقدم
عميد «الفنون المسرحية» ً
رؤيته لعودة الدراسة تدريجيا
•

نرمين أحمد

أخ ـب ــار ال ـجــائ ـحــة ،وال يـمـكــن ألي مـنـصــف إال
التوقف أمام دور اإلعالم ،وال يمكن إغفال الجهد
الكبير ال ــذي وفــرتــه الحكومة ،س ــواء فــي أكبر
عملية إجــاء بتاريخ الكويت بإعادة أكثر من
 35ألف كويتي من الخارج خالل أسبوعين ،أو
رحالت الشحن الخاصة التي سافرت إلحضار
الكمامات والتجهيزات الطبية المختلفة.

تـمـنــى د .ال ـش ـطــي أن ي ـتــم تــوث ـيــق تـجــربــة
الـتـصــدي لـجــائـحــة "ك ــورون ــا" ،بـحـيــث تشمل
التخطيط والتطبيق والتطوير والمراجعات
الــدوريــة وتوفير اإلمـكــانـيــات وزي ــادة الطاقة
االسـتـيـعــابـيــة ،وب ـنــاء ال ـق ــدرات وخـلــق البيئة
المساندة لــانـجــاز ،والـتــواصــل المعلوماتي
ودي ـ ـنـ ــام ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــة ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار مـ ـ ــن ح ـيــث

المستجدات ،بناء على الــدراســات أو الرصد
على مستوى العالم ،ومؤخرا تحديات توفير
اللقاحات لضمان تدفقها ،فــي ظــل التنافس
العالمي واختيار األفضل من حيث المأمونية
والفعالية ،لتكون مــادة للتدريس والتوثيق
واالنجاز.

«طلبة مصر» يطالب «الخدمة المدنية»
بتفعيل ُحكم الجمع بين الوظيفة والدراسة
العتيبي لـ ةديرجلا• :ألنه ال يلزم الدارسين الحصول على التفرغ

كشف عميد المعهد العالي للفنون
المسرحية د .علي العنزي ،عن تقديم
المعهد دراســة ً حــول إمكانية عودة
الطلبة تدريجيا للدراسة الفعلية في
المعهد إلى وزير النفط وزير التعليم
العالي د .محمد الـفــارس بناء على
طلبه ،وبانتظار اعتمادها.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـعـ ـن ــزي ،فـ ــي ت ـصــريــح
ل ـ "الـجــريــدة" ،أمــس ،إلــى أن الــدراســة
قدمت بعد انقطاع الطلبة عن التعليم
التقليدي ألكثر من عام ونصف العام،
ً
تنفيذا لـقــرارات السلطات الصحية
ووزارة التعليم العالي المنبثقة من
مجلس الوزراء.
ول ـفــت ال ـع ـنــزي إل ــى أن ال ــدراس ــة
تـ ـط ــرق ــت إل ـ ـ ــى ت ـ ـ ـصـ ـ ــورات ال ـ ـعـ ــودة
للتعليم الفعلي في حال عودة الحياة
الـطـ ًبـيـعـيــة ،واسـ ـتـ ـع ــدادات ًالمعهد
وفقا آللية تفصيلية ،مضيفا أنه من
ـورات
المرتقب أن يـكــون هنالك تـطـ
ً
إي ـجــاب ـيــة ن ـحــو الـ ـع ــودة تــدري ـج ـيــا
لـلـنـشــاط الـ ــدراسـ ــي ال ـم ـســرحــي إذا

•

علي العنزي

انحسرت الجائحة" ،وبالنسبة لنا
كإدارة المعهد ،قمنا بتقديم الدراسة
وننتظر اإلذن من الجهات صاحبة
ال ـق ــرار" .وبـيــن أن الـمــوضــوع مــا زال
المرتبطة
قيد الدرس على كل الصعد
ً
بعودة الدراسة عن قرب ،متمنيا أن
تكون هناك تـطــورات مرتقبة خالل
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ف ــي ح ــال انـحـســار
الجائحة.

أحمد الشمري

ط ــال ــب أم ـي ــن ص ـن ــدوق اإلتـ ـح ــاد الــوط ـنــي لطلبة
الكويت فرع مصر ،د .ناصر العتيبي ،ديوان الخدمة
المدنية بضرورة تفعيل حكم "التمييز" الصادر أخيرا،
والذي يسمح بالجمع بين الوظيفة والدراسة.
وقال العتيبي ،في تصريح لـ "الجريدة"" :اذا كانت
للطالب قدرة على الجمع بين الدراسة والعمل ،فلماذا
يتم منعه من حقه في استكمال تعليمه؟! ،الفتا إلى أن
هذا األمر ليس فيه أي نوع من العدالة ،ومن المفترض
أن يتم تشجيعهم على استكمال دراستهم والحصول
على شهادات تلبي احتياجات سوق العمل".

الشهادات العليا
وت ـ ــاب ـ ــع" :ه ـ ـنـ ــاك ت ـخ ـص ـص ــات دراس ـ ـ ــة وخ ــاص ــة
أصحاب شهادات الدراسات العليا ،مثل الماجستير
والدكتوراه ،التي تعتمد على البحث العلمي وإعداد
الــرســالــة ،وال تتطلب تـفــرغــا كــامــا" ،فـلـمــاذا ال يتم

السماح لهم باستكمال دراستهم دون أي عوائق؟!
ولفت العتيبي إلى أن الحكم الصادر أخيرا ال
يلزم بالتفرغ الــدراســي للحصول على الشهادة
الجامعية ،ما دام الطالب قادرا على التوفيق بين
الوظيفة والدراسة ،مطالبا في الوقت نفسه ديوان
الخدمة المدنية بتفعيل هذا الحكم بأسرع وقت
ممكن ،والسماح للطلبة باستكمال دراستهم في
أسرع وقت ،مشيرا إلى أن حيثيات الحكم واضحة
وال تحتاج إلى دراسة.
وأضـ ــاف"ُ :ي ـف ـتــرض تـعـمـيــم الـحـكــم عـلــى جميع
الموظفين ،وأال يكون حكرا على الذين يحصلون
ع ـلــى أحـ ـك ــام ت ـس ـمــح ل ـهــم بــال ـج ـمــع ب ـيــن ال ــدراس ــة
والوظيفة ،مبينا ان هذا القرار يفترض أن ّ
يطبق
بــأثــر رجـعــي عـلــى الـمــوظـفـيــن الــذيــن حـصـلــوا على
شهادات دراسية مسبقا ،والتي تتطلب اعتمادها
من وزارة التعليم العالي وتصديقها بشكل رسمي،
حـتــى يـتــم الـعـمــل بـهــا فــي مـخـتـلــف ج ـهــات الــدولــة
الحكومية أو الخاصة".

ناصر العتيبي

«األبحاث» ينظم ورشة عن «معالجة مياه الصرف» اليوم
بالتنسيق مع سفارة إسبانيا وجمعية علوم وتقنية المياه في البحرين
•

فهد الرمضان

ينظم مركز أبحاث المياه في معهد الكويت
لألبحاث العلمية بالتنسيق مع سفارة مملكة
إسـبــانـيــا فــي الـكــويــت وجمعية عـلــوم وتقنية
ال ـم ـي ــاه ف ــي ال ـب ـح ــري ــن ،ال ـ ـيـ ــوم ،ورشـ ـ ــة الـعـمــل
االفتراضية "إدارة ومعالجة وإعــادة استخدام
مياه الصرف".
وي ـشــارك فــي فـعــالـيــات الــورشــة عــدة جهات

حكومية ،منها الهيئة العامة للصناعة ،ووزارة
األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة ،وم ـع ـهــد ال ـكــويــت لــأبـحــاث
الـعـلـمـيــة ،ومـمـثـلــون ع ــن س ـف ــارة إسـبــانـيــا في
الكويت.
وأعلن رئيس ورشة العمل ،د .عادل الحداد،
أن من ضمن أهــداف هذه الورشة التركيز على
كفاءة التقنيات التقليدية والحديثة المستخدمة
في معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي
في الكويت ،وإلقاء الضوء على تأسيس قاعدة

بيانات لجودة وكميات مياه الصرف الصناعي.
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ــورش ــة ت ـه ــدف أي ـض ــا إلــى
إع ــداد خــارطــة طــريــق للتعاون بين الباحثين
والـمـخـتـصـيــن ف ــي إسـبــانـيــا وال ـكــويــت ممثلة
بمعهد الـكــويــت لــأبـحــاث العلمية ،فــي مجال
وض ــع س ـيــاســات وك ـف ــاءة تـقـنـيــات الـمـعــالـجــة،
ومجاالت إعادة استخدام مياه الصرف ،عالوة
على عرض لتجارب إسبانيا في معالجة مياه
الصرف وإعادة استخدامها في الدول العربية.

عادل الحداد

حــالــة جــراح ـيــة غـيــر عــاجـلــة منذ
نوفمبر الماضي وحتى اآلن.

األمراض المزمنة
• كيف تأثر أصحاب األمراض
المزمنة بجائحة كورونا؟
 أصحاب األمراض المزمنة منالـشــرائــح "الـهـشــة" الـتــي استدعت
االلـ ـتـ ـف ــات ل ـه ــا خ ـ ــال ال ـج ــائ ـحــة،
وهذه الفئة كانت وما زالت أولوية
بالنسبة لنا ،سواء في تلقي الخدمة
الصحية أو تلقي اللقاح المضاد
للفيروس ،حيث كانت معظم حاالت
الــوفــاة مــن الـفـيــروس قبل وصــول
الـتـطـعـيــم م ــن أص ـح ــاب األمـ ــراض
المزمنة وكبار السن ،إضافة إلى
من لم يتلق التطعيم ،وهــذه الفئة
تظل أكثر عرضة وحاجة للمتابعة.

الصحة النفسية
• ما دور مركز الكويت للصحة
النفسية في التأهيل النفسي بعد
الشفاء أو أثناء اإلصابة بالفيروس؟
 أطلق مركز الكويت للصحةالنفسية برامج الدعم النفسي
لجميع الـعــامـلـيــن فــي الـمـجــال
الـ ـصـ ـح ــي وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــم ،ل ـت ـق ــدي ــم
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ل ـم ــرض ــى "ك ــوف ـي ــد
 ،"19ووف ـ ـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــريـ ــة الـ ـت ــام ــة
وال ـخ ـصــوص ـيــة ،وش ـهــد إقـبــاال
كـ ـبـ ـي ــرا ،وه ـ ــو خ ــدم ــة م ـت ـقــدمــة
للعاملين في المجال الصحي
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــم ،ك ـ ـمـ ــا أن عـ ـ ـي ـ ــادات
الصحة النفسية المنتشرة في
كل المناطق عملت بجهد كبير
أث ـنــاء الـجــائـحــة ،وتـعــامـلــوا مع
حاالت اكتئاب وإحباط واحتراق
وظيفي خالل الشهور الماضية.
ك ـم ــا أن ه ـن ــاك ت ــوج ـه ــا اآلن
إلنـشــاء ع ـيــادات لتوفير الدعم
ال ـن ـف ـســي ،ح ـيــث ان ـت ـهــت وزارة
الصحة من إعداد بروتوكوالت
استرشادية لعيادات "متالزمة
ك ــوف ـي ــد  ،"19الـ ـت ــي تـسـتـهــدف
ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن وال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــن
مـ ــن الـ ـ ـم ـ ــرض ،ع ـل ــى أن تــدخــل
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
والمستوصفات الصحية قريبا،
والفترة المقبلة ستشهد تقييم
الوضع لتوزيع هذه العيادات،
من خالل مراكز الرعاية الصحية
األول ـي ــة وأق ـس ــام الـبــاطـنـيــة في
المستشفيات العامة بالمناطق
الصحية.

رأي طالبي

تطوير مناهج العلوم
في الكويت
ك ــان ــت ال ـم ـن ــاه ــج ف ــي ال ـك ــوي ــت ق ــدي ـم ــا بــدائ ـيــة
وب ـس ـي ـطــة ،ع ـكــس م ــا ه ــي عـلـيــه اآلن ،وذلـ ــك بعد
التطوير الكبير الــذي حــدث لها ،حيث كانت في
السابق ترتكز على "المطاوعة" في المساجد أو
الكتاتيب ،و قــد استمر التعليم فــي الكويت على
هذا المنهج ،إذ يتعلم الطلبة العلوم الشرعية في
المسجد واللغة العربية ومـبــادئ الحساب عند
الكتاتيب.
وحين تم إنشاء أول مدرسة نظامية بالكويت
عام  ،1911وهي مدرسة المباركية ،تم تطوير منهج
بــدائــي بهذه الـمــدرســة ،التي كانت بــدايــة تطوير
المنهج في الكويت ،وكانت نقطة األصــل لبداية
التطوير الى ما نحن عليه.
ك ــان ــت ال ـم ــدرس ــة ت ـضــم م ـنــاهــج م ــن الـمــرحـلــة
االبـتــدائـيــة الــى الـثــانــويــة ،واسـتـمــرت فــي التعليم
وتطوير المناهج الى عام  ،1966حيث تم إنشاء
جامعة الكويت ،التي تم من خاللها إنشاء مناهج
خاصة بها ،و هــي المرحلة الجامعية ،وتختلف
األعمار منذ بداية التعليم (المرحلة االبتدائية)
الى نهاية التعليم (المرحلة الجامعية).
ومـ ـ ــع اخـ ـ ـت ـ ــاف أع ـ ـمـ ــارهـ ــم ي ـخ ـت ـل ــف ال ـم ـن ـهــج
الـمـسـتـخــدم ،حـيــث ه ـنــاك مـعـلــومــات ال يستطيع
فـهـمـهــا ال ـطــالــب ف ــي الـمــرحـلــة االب ـتــدائ ـيــة ،عكس
الطالب في المرحلة الجامعية ،فضال عن تطوير
المناهج والتعديل عليها الى زمننا هذا عام 2020
و 2021بسبب جائحة فيروس كورونا تم تطوير
المناهج ،حيث تكون الدراسة عن ُبعد ،عكس ما
كان يحدث في السابق من طريق التعليم التقليدية،
الس ـي ـمــا أن ت ـطــويــر ال ـم ـنــاهــج وال ـت ـعــديــل عليها
لألفضل من أسرع الطرق لتطوير عملية التعليم،
وأن المناهج تتطور ،مع مرور الزمن ،إلى األفضل،
وال نستبعد األخطاء الممكنة في تطويرها ،على
أن نتعلم من تلك األخطاء لتأسيس منهج أفضل
لبناء وطن أجمل.
الطالب :مشعل هادي الهاجري
مقرر مناهج علوم م/ث د .عبدالله الهاشم
كلية التربية  -جامعة الكويت
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الحركات اإلسالمية السنية والشيعية في الكويت (2019 – 1981م)
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()١٨ - 2

المالمح االجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي ()2
ً
 35عاما اتسمت بحالة شعبية عامة من اإلحباط

وتتناول بالوصف والتحليل حقبة زمنية يمثل العقد األخير منها ما يعتبره
ينطلق المؤلف في دراسته من أن أي عملية تطور أو إصالح اجتماعي
البعض بداية ًأزمة لتيارات الصحوة وتراجعها ،مما يجعل هذا الجزء من
وسياسي في واقعنا ال يمكن تحقيقها دون فهم وتفاعل مع الحالة
الدراسة تلقائيا محل جدل ونقاش كبيرين ،وهو ما تهدف إليه الدراسة
علي
د.
الدينية بمختلف تنوعاتها ،وعليه تهدف هذه الدراسة ،التي أعدها
ً
محاولة إيجاد مناخ ثقافي وفكري موضوعي قدر اإلمكان ،في ظل
الزميع ،إلى استكمال رصد مسيرة وتطور أبرز التيارات اإلسالمية السنية أساساِ ،
والشيعيةً على الساحة الكويتية بين عامي  1981و2019م ،التي شهدت ما يشهده العمل اإلسالمي المعاصر عامة والكويتي خاصة من بدايات
ً
زخما كبيرا على المستويين الفكري والميداني ،حيث تعد هذه الدراسة
مراجعة للذات في خضم حالة من الصراع الشديد الذي
وعمليات ً
لمتغيرات ً
ً
استكماال للجزء األول الذي غطى مسيرتها وتطور حركاتها على الساحة يشهده داخليا وخارجيا ،وأمام تحديات عديدة تمثل مفترق طرق لها
الكويتية بين عامي  1950و1981م ،والذي سبق لـ«الجريدة» أن نشرت
ولمجتمعاتها.
ً
ملخصه في حلقات سابقة في العام قبل الماضي .وتقوم الدراسة على ثالثة وتنبع أهمية الدراسة من أن هذه التيارات اإلسالمية الكويتية أدت أدوارا
أبواب ،هي «المالمح االجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي» ،مؤثرة في الحراك االجتماعي ًوالسياسي والثقافي في الحقب التاريخية
و«أهم مالمح التطور الفكري والسياسي للحركات والتيارات اإلسالمية» ،المتعاقبة ومازالت تؤدي أدوارا رئيسية ،ولهذا ستحاول الدراسة متابعة
و«المجاالت والفضاءات المجتمعية لنشاط التيارات اإلسالمية».
متواز ،مع رصد مالمح تطور الدولة والمجتمع
مالمح هذه الحركات بشكل ٍ

ونموهما في الفترة بين عامي  1981و2019م.
الكاتب إلى أنه حاول تجاوز ذكر الكثير من األمثلة والظواهر
ويشير
ً
المؤججة سلبا ًللمشاعر والمحيطة بحراك فصائل العمل
اإلسالمي ،حرصا على منع استغاللها في مناخ الفتنة الطائفية
الحرص
والمجتمعية القبلية والطبقية المستعرة ًفي المجتمع ،مع ً
على ذكر الحالة والقيم التي أفرزتها ،التزاما بالموضوعية ،وتجنبا
لمحاولة البعض استغاللها في معارك التشويه المتبادل،
مع االنتباه إلى أن هذه الحلقات ال تمثل تفاصيل األفكار
ومراجعتها الواردة في ثنايا الكتاب األساسي ،بل هي مجرد
محطات وومضات مختارة من متن الدراسة.
وفيما يلي تفاصيل الحلقة الثانية من المالمح االجتماعية
والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي:

ً
استكماال للحلقة السابقة من الكتاب تستمر هذه
الحلقة باستعراض المالمح االجتماعية والثقافية
والسياسية للمجتمع الكويتي وذل ــك باستعراض
الـ ـح ــراك ال ـف ـكــري وال ـث ـقــافــي وال ـم ـس ـيــرة التعليمية
والـمــامــح السياسية للمجتمع الكويتي فــي حقبة
(2019 –1981م).

تراجع الحراك الفكري والثقافي

المؤلف :د .علي الزميع

هذه الحقبة
ً
شهدت تغيرا
ً
كبيرا في مسيرتها
ومالمحها الثقافية
الرتباط تطورها
بالحراك السياسي
واالجتماعي
المتراجع

شـهــدت ه ــذه الحقبة تـغـيــرا كـبـيــرا فــي مسيرتها
ومــام ـح ـهــا ال ـث ـقــاف ـيــة الرتـ ـب ــاط ت ـط ــوره ــا بــال ـحــراك
السياسي واالجتماعي ،فمن المعلوم أن نمو الحركة
الثقافية يرتبط بصورة وثيقة سلبا أو إيجابا بنمو
وتطور المناخات السياسية واالجتماعية والعكس
صحيح ،وهو ما لم ينطبق في حالة الكويت ،إذ إن
األمر المثير للدهشة أنه قد واكب هذا التراجع الثقافي
ـازات سياسية
الـعــديــد مـمــا ك ــان يـجــب اعـتـبــاره إن ـج ـ ٍ
ووط ـن ـي ــة ،ال ـتــي ك ــان ي ـجــب أن ت ـعــوق ه ــذا ال ـتــراجــع
الثقافي وتمنعه ،لكنها ا سـتـخــدمـ ْـت بشكل سلبي؛
ٍ
فترات
فاستغل ارتفاع سقف الحريات السياسية في
ٍ
كبيرة من هــذه الحقبة في تكريس تراجع الحريات
الثقافية ،حيث أعطى هذا السقف العالي من الحريات
السياسية هيمنة وتسلطا لبعض القوى السياسية
التقليدية التي فرضت رؤاها الضيقة التقليدية على
الحياة العامة من خــال استغالل سلطتها وقوتها
السياسية برلمانيا.
ومـ ــن أب ـ ــرز ت ـج ـل ـيــات هـ ــذه ال ـح ــال ــة إهـ ـم ــال الـقـيــم
اإليجابية العامة في الثقافة اإلسالمية ،كالحريات
والعدالة والتسامح وقبول اآلخــر وغيرها ،فهيمنت
ٌ
ثقافة دينية سطحية سنية وشيعية ،أضف إلى ذلك
ثقافة الكتلة القبلية التقليدية المحافظة التي جاءت
منسجمة ومـتـحــالـفــة فـكــريــا مــع الـثـقــافــة التقليدية
الدينية.
وت ــم تــوظـيــف زي ـ ــادة ع ــدد ال ـمــؤس ـســات الثقافية
مخرجات
الرسمية والشعبية فــي خــدمــة وتكريس
ٍ
ثقافية سلبية فكريا ،وفي هذا السياق ،يلخص هذا
الواقع بكل موضوعية وأمانة أحد التقارير الرسمية-
الصادرة عن إدارة الدراسات والبحوث في مجلس األمة
الكويتي في يوليو  2013تحت عنوان «حرية التعبير
في دولــة الكويت ما بين التشريع والتطبيق» -الذي
يشير إلــى أنــه على الــرغــم مما شهدته المؤسسات
اإلعــام ـيــة الـكــويـتـيــة م ــن ن ـمـ ٍـو م ـتــزايــد ،ف ــإن غالبية
الصحف والمجالت والمحطات المرئية والمسموعة
في الكويت تخضع لسيطر ٍة رسمية أو فئوية خاصة
بـشـكــل م ـبــاشــر أو غ ـيــر م ـبــاشــر ،وي ـض ـيــف الـتـقــريــر
الرسمي أنه على الرغم من أن الدستور قد عهد إلى
السلطة التشريعية تنظيم المسائل المتعلقة بحرية
الرأي والحق في التعبير ،فإنه تم إصدار عدة قوانين
من شأنها تقييد حرية الرأي والحق في التعبير مما
أدى الى صــدور تقارير من منظمات حقوقية دولية
تنتقد هذا الحالة.

السقف العالي من
الحريات السياسية
أعطى هيمنة
ً
وتسلطا لبعض
القوى السياسية التي تراجع المسيرة التعليمية
فرضت رؤاها الضيقة
مــن القضايا المعوقة للتنمية الثقافية ،تراجع
التقليدية على الحياة المسيرة التعليمية كونها رافدا ثقافيا رئيسا يجب
أن يـسـهــم ف ــي ت ـعــديــل مـنـظــومــة ال ـق ـيــم االجـتـمــاعـيــة
العامة

المجتمع الكويتي
شهد إشكالية
استغالل قضايا
عدد
المواطنة في ٍ
من األمور أبرزها
قضية «الجناسي
المزورة»

وال ـس ـيــاس ـيــة ب ـمــا ي ـنــاســب ال ـط ـم ــوح ــات الـتـنـمــويــة
للمجتمع ،فمني التعليم في الكويت بهذا اإلخفاق
رغم ارتفاع إجمالي اإلنفاق على التعليم في الميزانية
الـعــامــة لـلــدولــة فــي ال ـكــويــت ،ف ـخــال الـفـتــرة مــا بين
عامي  1997و2015م ارتفعت مخصصات التعليم من
ٌ
مرتفع
الميزانية العامة من  %8.5إلى  ،%15وهو معدل
بالمقارنة بمعدالت اإلنفاق على التعليم في البلدان
المتقدمة ،ومع ذلك ما زالت مخرجات التعليم هزيلة.
إذ تـحــولــت العملية التعليمية فــي الـكــويــت إلــى
ـاق لتلقين المناهج وحفظها دون استيعابها،
سـبـ ٍ
ويصف تقرير رسمي آخر -صادر عن إدارة الدراسات
والبحوث في مجلس األمة الكويتي في أبريل 2009
تحت عنوان «التعليم الحكومي في الكويت مشكالته
وسبل الحل» -التعليم في الكويت بأنه يعاني قصورا
ْ
نوعيا ،وتتجلى أبرز مظاهر هذا القصور في اتصافه
بـعــدم التجانس والتكافؤ فــي المستوى وال ـجــودة،
ـام ال يلبي
ف ـن ـظــام ال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي ال ـك ــوي ــت ب ـش ـكــل ع ـ ـ ٍ
المتطلبات االجتماعية والسياسية واالقتصادية
للمجتمع ،كما أنــه ال يلبي احتياجات ســوق العمل،
كما أنه يفتقر إلى التخطيط السليم واإلدارة الجيدة
والرؤية االستراتيجية.

جدلية حول األطر السياسية
قراء ٍة الحراك والتغير السياسي في الكويت خالل
ـرار
 35عــامــا مـضــت تظهر أنـهــا كــانــت مـجــرد اسـتـمـ ٍ

من آثار التفجير االنتحاري بمسجد اإلمام الصادق
لـظــاهــرة تــاريـخـيــة اتـسـمــت بـحــالــةٍ مــن ع ــدم الـتــوافــق
السياسي بين الـقــوى الشعبية والسلطة الرسمية
ممثلة في الـصــراع حــول تفسير واستكمال مفاهيم
ومـبــادئ الــدولــة والحياة السياسية مما جعل هذه
الحياة تمر في فترات متباينة من التأزيم واالنفراج من
خالل المسيرة البرلمانية ،ويرجع كثير من المحللين
هــذه الحالة من التراجع إلــى عوامل عــديــد ٍة اكتنفت
المسيرة السياسية لهذه الحقبة ،ومــن أبرزها عدم
حسم قضيتين شكلتا هاجسا فــي عملية التطور
السياسي وهما :قضية المزج بين النظامين الرئاسي
والبرلماني في الدستور ،وقضية عدم تطور التجربة
الديمقراطية في الكويت لعدم وجود قانون لتنظيم
العمل السياسي وإشهار األحزاب.
أم ــا القضية األول ــى فـقــد لخصها الـشـيــخ صباح
األحمد رحمه الله أمير البالد في تصريح صحافي
لصحيفة ألمانية نقلته وكالة األنباء الكويتية (كونا)،
بتاريخ  26أبريل 2010م بالقول« :خطأ البرلمان في
أداء وظيفته يعود إلــى الدستور الكويتي؛ ألن هذا
النظامين البرلماني والرئاسي؛
الدستور يمزج بين
ٌ
ٌ
رئاسي صرف وال برلماني بالمطلق،
ولذلك فال هو
وإنما هو يجمع بينهما معا ،وهذا الوضع يؤدي إلى
تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية ،وهذا ينتهي
تنازع بين السلطتين؛ ألن كال منهما تسعى إلى
إلى
ٍ
تقليص صالحيات األخرى».
وأما القضية الثانية؛ فغياب قانون لتنظيم العمل
السياسي واألح ــزاب ،رغــم أن الكويت تتميز واقعيا
ـارات سياسيةٍ تعترف بها الحكومة من
بــوجــود تـيـ ٍ
الـنــاحـيــة الـعـمـلـيــة والـسـيــاسـيــة وخ ــاص ــة م ــن خــال
إشــراكـهــا فــي تشكيالت مجلس الـ ــوزراء ،على الرغم
من أن الدستور أقر اآللية الحزبية كإحدى السياسات
الرئيسة لتحقيق الديمقراطية السياسية ،حيث جعلت
المذكرة التفسيرية أمــر تنظيمها خاضعا لصدور
ـون ي ـقــرره مجلس األم ــة ،لـكــن الكثير مــن الـقــوى
قــانـ ٍ
السياسية الرسمية والشعبية تتحفظ وتتوجس
خيفة مــن استكمال المناخ الديمقراطي أو حفاظا
على مصالح اجتماعيةٍ ومصلحيةٍ وسياسية ضيقة.
وفي هذا اإلطــار ونتيجة لعدم استكمال التجربة
الدستورية بمعالجة االختاللين الهيكليين السابقين
وسياسات ورؤى تؤدي
لمعالجات
وغياب طرح جاد
ٍ
ٍ
إل ــى اسـتـمــرار تــأسـيــس المجتمع وال ــدول ــة الحديثة
المبنية على مفاهيم المواطنة الكاملة ،إضافة إلى
ضعف الـحــراك والنشاط السياسي الــذي اختزل في
النشاط البرلماني جعل من المسيرة الديمقراطية
ْ
استغلت من قبل الكثيرين ْ
وأدت إلى تكريس شرخ
أداة
اجتماعي ،يعوق عملية االندماج المجتمعي واستكمال
المسيرة التنموية بأوجهها المختلفة ،هذه الحالة من
الممارسة السلبية لم تكن مقتصرة على قــوى دون
أخرى فإضافة إلى محدودية رؤية التطور السياسي
ل ــدى السلطة ك ــان لـعــدم تـطــور فكر ال ـقــوى الوطنية
واإلســامـيــة ورؤاهـ ــا وحــراكـهــا ٌ
ٌ
سلبي فــي عدم
دور
إنضاج الحركة السياسية نتيجة للحالة الضبابية
والحيرة والتناقض تجاه تأصيل مفاهيم الديمقراطية
وسيادة األمة والحريات الكاملة لما تراه تناقضا مع
مصالحها أحيانا لدى البعض أو مع قيمها الدينية
لدى البعض اآلخر.

المسيرة البرلمانية
اتسم أداء مجلس األمــة في هــذه الحقبة بالتعثر
في ظل تزايد األزمــات المتتالية التي تلقي بظاللها
على مسيرة التنمية بشكل دائم ،ولعل أبرز تجليات
تلك األزمات ما مرت به تجربة الممارسة البرلمانية
الديمقراطية في الكويت من عدم استقرار وصدامات

أبرز مالمح دولة المحاصصة الريعية
كيانات
• قسمت قيم المحاصصة المجتمع الكويتي إ لــى
ٍ
جزئية مصطنعة ْ
أدت إلى عزل مكوناته عن بعضها على
أس ــاس االنـتـمــاء مــا يمكن أن يطلق عليه األثنو-طائفية
والمبني على التمحور حول الطائفة أو القبيلة.
• أدى هذا العزل بالضرورة إلى إضعاف حراك القوى الوطنية
المدنية؛ ألن هذا العزل أفضى إلى تجزئة هذه الكيانات
االجتماعية الرامية إلى التحرر والتطور.
• يقوم مشروع دولة المحاصصة على فلسفة توزيع الثروة
والخدمات والمناصب الوظيفية على أساس محاصصي
بهدف شراء الرضاء والوالء السياسي .مما قاد إلى تراجع
الوالءات الوطنية الكبرى وتحولها إلي والءات ضيقة.

• أدى تبني دولة المحاصصة في الكويت إلى ضعف السلم
االجتماعي في المجتمع.
• لـجــأت بـعــض مـكــونــات المجتمع الـكــويـتــي إل ــى االعـتـمــاد
على قوى خارجية إقليمية أو دولية لالستقواء بها على
المكونات المقابلة.
• استغل الستار الطائفي القبلي والطبقي من قبل بعض
الشرائح والرموز االجتماعية والسياسية لطلب السلطة
والقوة ونيلهما مستفيدة من الوضع.
وقد جاء ت الممارسات السياسية واالقتصادية الشائهة
لتعمق هذا التراجع الخطير على قيم المواطنة وسياساتها،
وتجعله يهيمن على ساحة الدولة والمجتمع.

أبرز تجليات الحالة
السلبية السائدة
هي إهمال القيم
اإليجابية العامة
في الثقافة
اإلسالمية كالحريات
والعدالة والتسامح
وقبول اآلخر

رغم غياب قانون
تنظيم األحزاب
السياسية في
الكويت فإنها تتميز
تيارات
بوجود
ٍ
سياسية تعترف بها
ٍ
الحكومة

سياسية حيث شهدت هذه الحقبة استمرار ظاهرة
المبالغة في حل مجلس األمة ولكن المالحظ أنه ما
بعد حل مجلس األمة في  3يوليو  ،1986وحتى اآلن
لم تشهد الكويت أي حل غير دستوري ،وتفاقمت هذه
الحالة من األزمات المستمرة للوصول إلى ما يطلق
عليه حــادثــة اقتحام مجلس األم ــة ،ففي  16نوفمبر
 2011ونتيجة لتصعيد سياسي بين النواب والحكومة
أقيمت احتجاجات سياسية برلمانية وشعبية أمام
مجلس األمة تالها دخول مبني المجلس من بعض
المحتجين والنواب ،والذين تمت إحالتهم الحقا الى
القضاء.

بين مجتمع المواطنة والمحاصصة
في محاولة لتحليل سبب هذا التراجع السياسي،
هناك من يرى أن الهويات االجتماعية تم توظيفها
كأداة في قمع الحراك السياسي الديمقراطي وإضعافه،
حيث بني على فلسفة الدولة الريعية المحاصصية،
ويرتبط بهذا التحليل ضرورة تحديد طبيعة الدولة
الكويتية في هذه الفترة ،فهل يمكن اعتبارها دولة
مــدنـيــة ديـمـقــراطـيــة أم هــي دول ــة مـحــاصـصــةٍ طبقية
وطائفيةٍ وإثنية؟ وبالتالي فإن السعي واإلصرار على
استبدال نظام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة
بنظام دولة المحاصصة يبقى تحديا وعتبة مهمة
النتقال المواطن الكويتي إلى مراحل متطورة تتحقق
فيها طـمــوحــاتــه ،ويحصل فيها على كــامــل حقوقه
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية بشكل
عادل ومتساو.
وب ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــة ف ـ ـكـ ــر وواقـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ودول
الـمـحــاصـصــة ،نـجــدهــا تفتقر إل ــى الـعــديــد مــن القيم
األســاس ـيــة ،كـعــدم اإلقـ ــرار بالديمقراطية التعاقدية
مبدأ أساسيا للتعامل بين أجهزة الدولة والمواطن
وبين المواطنين ،وضبابية تنظيم العالقة بين الدين
والدولة ومفاهيم الدولة المدنية ،ولألسف نجد في
مسيرة الحياة السياسية والديمقراطية الكويتية
الكثير من الممارسات المعارضة لهذا التوجه ممثلة
في العديد من التشريعات القانونية المناقضة حتى
للدستور وروح الدين في هذا الشأن.
وإذا أريـ ــد أن ي ـحــدد بـشـكــل مـبــاشــر وج ــه الخلل
ومحل التقويم لترميم هذا التراجع وتصحيح مسار
مفهوم المواطنةٌ ،فإن تحقيق ذلك يفرض ويوجب أن
تكون للدولة هوية جامعة يشعر المواطنون جميعا
ْ
رئيسين
باالنتماء إليها والــوالء لها ،هناك مكونين
هما :التاريخ والثقافة الجامعة ،والمصلحة المشتركة
والعدالة.
فعلى الدولة أن تقوم بتعزيز ما هو مشترك بين
المكونات االجتماعية لصناعة الــذاكــرة الجماعية
وتحقيق مصالحهم المشتركة بعدالة ومساواة ،وهذا
ما ينتج عنه تكون رابطة وطنية بين أبناء المكونات
االجتماعية الكويتية المختلفة ،تسهم في خلق حالة
جديدة من االلتحام تسمى األمة الوطنية.

التراجعات المجتمعية والمسؤولية عنها

من القضايا
المعوقة للتنمية
الثقافية تراجع
المسيرة التعليمية
ً
بوصفها رافدا
ً
ً
ثقافيا رئيسا لها

فــي الـخـتــام يتضح أن ــه فــي ظــل ه ــذا الـتــراجــع في
المالمح االجتماعية والثقافية والسياسية في هذه
الحقبة مـقــارنــة بحقبة الـتــأسـيــس ،يــاحــظ أن األمــر
الـمـثـيــر حـقــا وال ـبــاعــث عـلــى االس ـت ـغــراب هــو ضعف
اهتمام النخب المثقفة اجتماعيا وسياسيا ودينيا من
المنتمين للكيانات الرئيسة في المجتمع وتخاذلها
دور أك ـبــر ف ــي الـ ـخ ــروج م ــن ه ــذا ال ـمــأزق
ع ــن ت ــأدي ــة ٍ
بإسهامات علمية وسياسية فاعلة أو حتى بالحد
ٍ
األدنــى من اإلسهام في اإلنتاج النظري والتأصيلي

التكاتف الوطني والتماسك
المجتمعي في مواجهة التحديات
في  26يونيو  2015شهدت الكويت اختبارا جديدا لمدى تفعيل قيم المواطنة
بين مكوناتها والتماسك فيما بينها ،حينما نفذ أحد عناصر تنظيم داعش
تفجيرا انتحاريا في أحد المساجد الشيعية (مسجد اإلمام الصادق) ،ونتج
عن الحادثة مقتل  27شخصا وجــرح  227مواطنا على األقــل كان جلهم من
الكويتيين ،ورغم مأساوية الحادثة فإنها أبرزت حالة من اإليجابية الشعبية
تمثلت في التكاتف الوطني لمواجهتها استنكارا للحادث ،وظهر التماسك
عدد كبير من جميع فئات المجتمع للتبرع بالدم للمصابين،
المجتمعي بتقدم ٍ
وأقيم العزاء الذي حضره نحو  35ألف شخص في مسجد الدولة الرسمي.

ال ــذي مــن شــأنــه تتبع التطور المجتمعي والثقافي
لمكونات المجتمع المختلفة ورصد دورها في بناء
الكويت الحديثة.
ويتمثل الـخــروج مــن هــذا الـمــأزق االجتماعي في
البحث عن صيغة هوية وطنية جامعة مؤطرة بتعزيز
ما احتواه الدستور الكويتي من مبادئ ومضامين
أص ـلــت لـمــا يـتـطـلــع إل ـيــه ع ـمــوم م ـكــونــات المجتمع
وشرائحه من قيم الهوية والعدالة والمساواة والحرية،
التي من دونها ال يمكن قيام مشروع الدولة الوطنية
الحديثة باعتبارها الـقــادرة على استيعاب التنوع
والتباين المجتمعي والمنظمة للتنافس حول برامج
ومصالح تحقيق ال ــذات مــن خــال األط ــر السياسية
الـحــديـثــة وكــذلــك أط ــر مــؤسـســات المجتمع المدني
بديال ألطر الهويات التقليدية الضيقة التي من شأنها
تقييد هذه الكيانات في محيطها الجزئي ،مع االنتباه
إلى أن رفض االحتماء بتلك الهويات المجتمعية ال
يعني طلب تخلي أفراد هذه الكتل عن خصوصيتها
والتعددية وتمايزها االجتماعي والثقافي الذاتي،
فــإن هــذا التمايز ال يمثل فــي حــد ذات ــه إشكالية ،بل
هو إحدى سمات المجتمعات الحديثة التي تحترم
الخصوصيات بداخلها.
في ظل هذا السياق السلبي عموما ،يثار تساؤل
مـهـ ٍـم ه ــو :مــا أس ـبــاب ه ــذه الـتــراجـعــات المجتمعية؟
ومن يتحمل مسؤوليتها؟ قطعا ال يمكن الدفع بعامل
واحد وتقديمه قربانا على مذبح التبرير ،فاألمر أعقد
ٍ
من هذا بكثير؛ إذ تتحمل كل األطــراف في المجتمع
وال ــدول ــة الـمـســؤولـيــة ع ــن هـ ــذا ،وعـلـيــه فـقــد ال ـحــراك
المجتمعي المدني المعاصر أكثر إنجازاته السياسية
التي حققها تاريخيا ،وأصبحت المنظومة والعملية
السياسية المضطربة والـمـتــذبــذبــة تـعــوق إنـضــاج
العملية السياسية الديمقراطية وتطورها ،وهذا ما
أحــدث فــرزا اجتماعيا قسم مكوناته الجزئية وعظم
دور القوى المصلحية واالنتهازية االجتماعية ذات
األجـنــدات الخاصة ،والـتــي ال تملك رؤى مستقبلية
يعول عليها في مشروع تنموي حديث.
في ظل هذا التدهور االجتماعي والتراجع السياسي
واالقتصادي ،أصبح حتما على جميع قوى المجتمع
ومكوناته على اختالف خلفياتها الفكرية والسياسة
تراجع قناعاتها وبرامجها وواقعها الراهن ،وتلك
أن ٌ
حاجة أكثر إلحاحا مما مضى ،وهذا متغير يستدعي
حتمية المراجعة واإلب ــداع فــي المعالجات وهيكلة
السياسات اإلنمائية للتطور من عملية «نمو» إنفاقي
ٍ
عشوائي إلــى عملية «تنمية مستدامة شاملة» ذات
ٍ
ـداف اجتماعية وسياسية واقـتـصــاديــة واضحة
أه ـ ٍ
ومتفق عليها مجتمعيا ،وهذا ٌ
أمر ال مفر منه إذا كانت
ٌ
هناك رغبة ْحقيقية في إعادة بناء المجتمع الكويتي
وصياغته وفق استراتيجية مستقبلية شاملة تحقق
قيم الدولة الوطنية الحديثة ،وهذا ما يستدعي البحث
الموضوعي في األسباب السياسية واالقتصادية التي
ْ
أدت إلى هذا الواقع.
وف ــي ظــل ه ــذا االحـتـقــان االجـتـمــاعــي والسياسي
شهدت الكويت محطات عديدة من التحديات كان من
أبرزها بروز حالة التجاذب الفئوي والطبقي والطائفي
عدد من القضايا والحوادث
بين مكونات المجتمع في ٍ
التي شغلت الرأي العام ،حيث برزت جدلية وإشكالية
تسييس قضايا المواطنة سياسيا وانتخابيا في
عدد من القضايا كان من أبرزها ما أطلق عليها قضية
ٍ
«الجناسي المزورة» ،التي أدت ضبابية التعاطي معها
إلى حالةٍ من االحتقان الشديد في الشارع الكويتي،
وتعمق مخاطر التفكك المجتمعي وتزايدها نتيجة
استخدام هذه القضية الوطنية كأحد مفردات الصراع
واللعبة السياسية من خالل استخدامها أداة مكافأة
أو عقاب أحيانا أخرى ،مما شكل خطرا كبيرا على قيم
المواطنة وتماسك المجتمع.
وفــي هــذا اإلطــار ،يشير تقرير الشال إلــى خطورة
هذا الوضع بقوله« :والنموذج الصادم المطروح اليوم،
هو ذلك الجدل حول السكان المواطنين الذي شارك
فيه كل طرف ،ما عدا الحكومة ،حتى أعطى كل طرف
نفسه الحق بالتفتيش عن أحقية اآلخر بالمواطنة،
وه ــي فتنة مــا بـعــدهــا فـتـنــة .وحـســم ه ــذا ال ـجــدل في
غاية السهولة ،وهو أن تتولى الحكومة عرض األرقام
الصحيحة ،وهي تملكها ،وتحصر حجم ْالتالعب في
ملفات الجنسية إن وجد ،وتتعامل معه وفق القانون
ال وفق الموقف السياسي».
يبدو أن هناك تقاطعات سياسية وقانونية تؤجل
تفتيت في جسم
حسم هذه المسألة التي أصبحت أداة
ٍ
وباألخص أن هناك شرائح اجتماعية ترى
المجتمع،
ٌ
أنـهــا مستهدفة مــن ه ــذه الحملة الـتــي تــراهــا حملة
أسس حقيقية.
مصطنعة ال تقوم على
ٍ
متماسك
مجتمع
بناء
يمكن
ومــن المؤكد أنــه ال
ٍ
ٍ
ـوي دون عملية ت ـحــول دي ـم ـقــراطــي كــامــل ،على
وقـ ـ ٍ
ٍ
اعـتـبــار أن الديمقراطية هــي اآللـيــة األكـثــر تنظيما
وضبط العالقات ومنافسات
لشؤون الحكم واإلدارة ْ
الجماعات على الساحة وفق مبادئ المواطنة ،ومن
الضروري أن تسعى جميع شرائح المجتمع الوطني
لـلـتـصــدي ل ـم ـحــاولــة م ــلء فـ ــراغ الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
واستغالله مــن قبل الـحــراك السياسي الرسمي أو
الشعبي بوحدات مجتمع مدني مصطنعة ال تمثله؛
ٍ
إذ إن هناك تالزما وتوءمة وعالقة طردية بين نمو
المجتمع المدني وتـطــوره في أي مجتمع إنساني
ٍ
وبين التحول نحو الديمقراطية.
وعقب تناول الكتاب للمالمح االجتماعية والثقافية
والسياسية للمجتمع الكويتي في الحقبة بين عامي
1981و2019م ،يتعرض الكاتب إلى التطور الفكري
والسياسي للحركات والتيارات اإلسالمية السنية
والشيعية الكويتية وهي مواضيع الحلقات القادمة.

يتوافر الكتاب بجزأيه في مكتبة أفكار،
ذي فيو مول  -السالمية
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ُ
«حماس» لم تهزم
وإسرائيل لم تنتصر!

()1
ال والية على المرأة ً
المرأة القطرية نموذجا

أحمد باقر

ثقافة النواب الدستورية واألقصى في ضمير الكويت وغضبة التعيينات

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
ً
ثــاث حــروب وقعت بين حماس وإســرائـيــل قبل حــرب ال ــ 11يوما
األخيرة ،األولــى عام  2008والثانية عام  2012والثالثة عام 2014
فماذا نتج عنها؟
"حماس" لم تنهزم ولم تتوقف ،وفي ميزان القوى العسكرية إسرائيل
ً
تملك قوة رادعــة غير وارد المقارنة مع قوة حماس والجهاد معا!
حروب متنقلة خاضتها إسرائيل بهدف القضاء على "إرهاب حماس"
والصواريخ التي تمتلكها ،لكن هذه الحركة ومعها القطاع كانت
ً
تخرج من كل جولة أكثر قوة وتماسكا!
ً
ماذا يريد الفلسطينيون إذا؟
بعد االعتراف الرسمي من منظمة التحرير بدولة إسرائيل ،وبحدود
الرابع من يونيو  1967على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة
المرتقبة ،وتوقيع اتفاقية أوسلو عام  1993التي انتهت بإقامة "دولة
من ورق" على األرض ،انفصلت "غزة" عن "الضفة" عام  2007وبات
هناك فريقان يتنازعان على السلطة والتمثيل ،فريق يجنح إلى
السلم وآخر يرفع راية المقاومة المسلحة وبسقف عال من شروط
القبول باالعتراف.
الفلسطينيون ليسوا بأفضل حال من العرب الذين أعلنوا قبولهم
"بالسالم" في قمة بيروت العربية عام  ،2002ثم خرج منهم من يعلن
التطبيع والسعي ليعم "السالم" المنطقة بأكملها!
ً
خيار القبول بإسرائيل كدولة تعيش جنبا إلى جنب في المحيط
ً
العربي ،أصبح مقبوال عند غالبية الدول والشعوب العربية ..وهذا ما
ً
استقوت به تل أبيب على الفلسطينيين واعتبرته "إنجازا تاريخيا"
غير مسبوق منذ إنشاء الكيان عام .1948
جزء من الشعب الفلسطيني وقيادته الممثلة "بالسلطة الوطنية"
ً
ً
أذعن لألمر الواقع ،رمى البندقية جانبا ،ورفع راية "التعايش" أمال
في الحصول على شيء من الحقوق ،ودخل في شراكات كاملة مع
ً
ً
إسرائيل ،أمنيا واقتصاديا لعله في ذلك يحافظ على وجوده وما
تبقى منه ويحمي "شعبه" القابع تحت االحتالل.
ال ـج ــزء اآلخ ـ ــر م ــن ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي رف ــض ه ــذا ال ـن ـهــج وق ــرر
المضي بحمل السالح والمقاومة العسكرية مهما كانت الخسائر
والتضحيات والحروب المتواصلة وراح يعقد التحالفات مع دول
إقليمية لمده بالمال والسالح والصواريخ!
وها هو اليوم يعلن "انتصاره" على حملة "حارس األسواق" العسكرية
التي قادها نتنياهو ..وجوبه "بسيف األقصى" الذي "سرق" وهج
انتفاضة المقدسيين وخطفها بحرب الصواريخ واألنفاق كما رآها
بعض السياسيين واإلعالميين العرب.
الصراع الفلسطيني– اإلسرائيلي تعدى حسابات الربح والخسارة،
فالحروب لها كلفة مالية وضحايا بشرية ،وهذا أمر بدهي كما يقول
ً
خبراء االستراتيجيا ،إنما السؤال هو :هل حقق شيئا من األهداف
والطموحات الوطنية واستعاد جزء من األرض؟
مـيــزان الـقــوى العسكري والسياسي على المستوى الفلسطيني
والعربي والدولي ليس في مصلحة أصحاب القضية ،والكثير من
الدارسين يقولون إن العرب والفلسطينيين هم السبب فيما وصلوا
إليه ،ألنهم لم يحسنوا إدارة المعركة ،ولم يمتلكوا الرؤية وال القرار
الصائب ،ولم يعرفوا متى يتنازلون وكيف يواجهون .كانوا على
الدوام من "قبيلة الرفض والالءات" ورمي إسرائيل في البحر!
منذ تسعينيات القرن الماضيَ ،
تغير مستوى الصراع والمواجهة
فثالثة أرباع العرب وقعوا اتفاقيات "التطبيع والسالم" والممثلون
الشرعيون للفلسطينيين ذهـبــوا نحو "التعايش السلمي" ،وفي
المحصلة سكتت الـمــدافــع وعـلــت أص ــوات الـمـنــاديــن بــالـســام مع
إسرائيل.
خيار السلم من العرب والفلسطينيين اصطدم بالجدار اإلسرائيلي
ً
الذي لم يتقدم بوصلة واحدة باتجاه إعطاء أصحاب األرض شيئا
من حقوقهم ،فال حل الدولتين رأى النور وال الدخول "كمواطنين"
في دولة إسرائيل قابل للتطبيق ،ألن "يهودية الدولة" يعلو فوق أي
ً
اعتبار وصوال إلى القدس الشرقية ،التي يزحف إليها المستوطنون
ويقضمونها على مراحل لالستيالء على المدينة بأكملها وجعلها
"عاصمة موحدة" لهم!
أقصى نقطة وصــل إليها اإلسرائيلي اليوم هي القبول "بكانتون
فلسطيني" منزوع السالح يقبع تحت سيادة وعلم الدولة اليهودية..
ومــزروع بالمستوطنات وغير قابل للحياة!! فهل هــذا يكفي لطي
صفحات الـحــروب والـمــآســي والتشريد وبالتالي العيش بسالم
ورخاء؟

● التجمعات:

التهديد الذي وجهه بعض النواب وتلفظ به
أحد الشباب بأسلوب غير الئق لوزير الداخلية
يدل على عدم الفهم السليم ألحكام الدستور،
حيث تبين أنهم يعتقدون أن التجمعات في
الميادين العامة هو حق دسـتــوري يمكنهم
مــن التجمع فــي ســاحــة اإلرادة متى ش ــاؤوا،
وال يـحـتــاج تجمعهم ال ــى تــرخـيــص مسبق،
ولذلك هددوا الوزير باالستجواب والطرد من
الحكومة ،وهــذا خطأ فــادح ألنهم لو رجعوا
إلى أحكام المحكمة الدستورية بشأن تفسير
ال ـمــادة ( )٤٤مــن الــدسـتــور الـتــي نصت على:
"لــأفــراد حــق االجـتـمــاع دون حــاجــة إلذن أو
إخطار سابق وال يجوز ألحد من قوات األمن
حضور اجتماعاتهم الخاصة ،واالجتماعات
ً
العامة والـمــواكــب والتجمعات مباحة وفقا
للشروط واألوض ــاع التي يبينها الـقــانــون"،
لوجدوا خالف ما صرحوا به.
فـ ـق ــد تـ ــم الـ ـطـ ـع ــن فـ ــي دس ـ ـتـ ــوريـ ــة ق ــان ــون
التجمعات الذي صدر بالمرسوم بقانون 65
لسنة  ،1979أي أثناء فترة حل مجلس األمة
بحجة عدم دستوريته ،فقضت المحكمة في
حكمها بتاريخ  7مايو  2006بإلغاء المادتين
 1و 4مــن هــذ الـقــانــون ألن هــاتـيــن المادتين
جعلتا أن األصــل هو المنع في االجتماعات
الخاصة والعامة التي يقيمها المواطنون في
ً
الدواوين إذا زاد العدد على عشرين شخصا.
ً
إذا فالتجمعات في الدواوين وجمعيات النفع
العام ال تحتاج إلى إذن أو ترخيص.
وفي حكم المحكمة الدستورية الثاني رقم 5
لسنة  2014بشأن القانون نفسه ومدى توافقه
مــع ال ـمــادة  44مــن الــدسـتــور أك ــدت المحكمة
أن التجمع في الميادين العامة والمسيرات
والـمــواكــب البــد لــه مــن ترخيص وذك ــرت" :أن
الدستور لم يطلق حق هذا التجمع بل جعل
ً
ً
جــانــب التنظيم فـيــه أمـ ــرا م ـبــاحــا" ،و"أن من
مقتضيات التنظيم الحصول على الترخيص
من السلطة اإلدارية المختصة" ،و"ذلك بالنظر
إلى أن مصلحة الفرد ال تتوازى مع مصلحة

المجموع" ،و"ومــا عسى أن يترتب على ذلك
ً
من إخالل بمقتضيات األمن العام" .إذا ولهذه
األسباب وغيرها مما ذكرته المحكمة فالتجمع
في الميادين العامة والمسيرات يحتاج الى
ترخيص مسبق .لذلك كان األحــرى باإلخوة
الـنــواب االلـتــزام بالحكم الصحيح للدستور
وفق أحكام المحكمة الدستورية وعدم الدعوة
لمخالفته وتثقيف الشباب بضرورة وأهمية
الفهم السليم للدستور ،وأن ممارسة الحق ال
تعني الخروج على القانون ،مع ضرورة حسن
اختيار األلفاظ في العمل السياسي ومخاطبة
اآلخ ــر حـتــى يـتــم االرت ـق ــاء بــأسـلــوب النقاش
والحوار حتى في أثناء الخالفات.

● بيت المقدس:

الــوق ـفــة الـشـعـبـيــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي وقـفـهــا
الشعب الكويتي مع إخوانه المظلومين في
ً
فلسطين المحتلة وخصوصا بيت المقدس
تــدل على معدن هــذا الشعب األصـيــل ،الذي
لــم تكن وقفته فــي سبيل مصلحة دنيوية
أو سمعة أو جنسية أو حــزب ،وإنما كانت
مــن أجــل قضية إســامـيــة عــادلــة وإنسانية
يقف العالم القوي بأسره ضدها ،وفي هذه
المناسبة نتقدم بالدعاء إلى الله تعالى أن
يثيب كل من قام بأي دور في هذه الحملة،
وتعاطف وتبرع وتضرع بالدعاء إلخوانه
فــي فلسطين مــن المواطنين والمسؤولين
وج ـم ـع ـيــات ال ـن ـفــع ال ـع ــام وأخـ ــص بالشكر
المشايخ األعزاء د .عثمان الخميس وناظم
سلطان ومحمد السنين ود .نايف العجمي
ود .س ـع ــود الــرب ـي ـعــة وف ــاي ــز ال ـش ـم ــري ود.
محمد الطبطبائي ،وكل المشايخ األفاضل
الذين وجهوا الجماهير الوجهة اإلسالمية
الصحيحة ،ونسأله تعالى أن يجعل عملهم
ً
خالصا لوجهه الكريم وفــي ميزانهم يوم
يـلـقــونــه ،ولـلـشـهــداء ال ـف ــردوس األع ـلــى عند
ربهم يرزقون.
● قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" :من

بريان دويريز*

أعرب الرجل األعمى تيريسياس في مسرحية
"ال ـم ـل ــك أوديـ ـ ــب" ل ـل ـكــاتــب ســوفــوك ـل ـيــس عــن
ً
استيائه وأسفه قائال" :كم هو فظيع أن تتنبأ
بما سيحدث في المستقبل ،ألنه في النهاية،
ً
ال تكسبك المعرفة شيئا " ،فاستدعى الملك
أوديــب األعمى للكشف عن مصدر الطاعون
والكارثة البيئية التي تجتاح مدينة طيبة،
لكن تيريسياس كان يعلم أن الملك سيرفض
تصديق الحقيقة ،يمكن لعلماء المناخ وعلماء
األوبئة اليوم فهم هذا الشعور.
مثل تيريسياسُ ،يدرك العلماء ُ
المعاصرون
إلى أين يتجه الكوكب؟ ولماذا؟ لم يكتشفوا
ذلــك عــن طريق الـنـبــوءات ،بــل مــن خــال عدد
ال ُيحصى من التجارب المجهولة النتائج،
واالخ ـت ـبــارات العشوائية ،ومــراجـعــة األق ــران
الدقيقة ،إذ إن أدلتهم غير قابلة للشك ،وقد
ح ـظ ـيــت ب ــإج ـم ــاع س ــاح ــق ،ومـ ــع ذل ـ ــك ،تـبــدو
تكهناتهم العلمانية غير قادرة على التغلب
على الالمباالة ُ
المتعمدة من قبل السياسيين
أو الشعب ،حيث إن معرفة الغيب ال تكسبهم
ش ـي ـئــا ،ألن ق ـلــة م ــن الـ ـن ــاس ع ـلــى اس ـت ـعــداد
لالستماع.
إذا كــانــت ه ـنــاك طــري ـقــة يـمـكــن لـلـعـلـمــاء من
خــال ـهــا ج ـعــل ال ـن ــاس وق ــادت ـه ــم يستمعون
إلــى آرائ ـهــم ،فــا يـكــون الـحــل تغيير محتوى
خطابهم بــل طريقة اإلل ـقــاء ،تــم تصميم لغة
العلم لتكون نزيهة ،وعلى النقيض من ذلك،
فإن األزمات ُ
المتعددة التي ُيواجهها كوكبنا
ُملحة وشديدة ،كما تنطوي القرارات الفردية
ُ
والـجـمــاعـيــة ال ـتــي ت ـغــذي تـلــك األزم ـ ــات على
مخاطر عاطفية وأخالقية عالية ،لقد أودت
جائحة ُمميتة بحياة ثالثة ماليين شخص،
تشهد األرض ســادس انـقــراض جماعي لها،
ومن المقرر أن يتفاقم ُ
المشكل في المستقبل.
نحن بحاجة إ لــى لغة للتعبير عــن خطورة

قتل دون ماله فهو شهيد ،ومن قتل دون دمه
فهو شهيد ،ومن قتل دون حرمه فهو شهيد".
(مجموع الفتاوى ،صحيح).

● التعيينات الحكومية:

تـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد م ـ ــوج ـ ــه اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ع ـلــى
التعيينات الحكومية األخيرة ،ولألسف أخذت
بعض هــذه االحـتـجــاجــات أسـلــوب التشهير
والسخرية من العمر وطول سنوات الخدمة،
ولألسف ليست هــذه هي المعايير السليمة
لنقد هذه التعيينات ألن طول العمر والخدمة
ً
ً
قد يكونان مصدرا للخبرة وقد يكونان سجال
لمجموعة من اإلنـجــازات ،لذلك فــإن االنتقاد
ً
يجب أن يكون منصبا على العمل واإلنجاز
لكل اسم مثل اإليرادات التي حققها للميزانية
والقوانين التي ب ــادر فيها ومكامن الفساد
والمخالفات التي اكتشفها ،وذلك مقابل عدم
اإلنـجــاز واإلخـفــاق أو الواسطات أو مخالفة
القانون ألسماء أخرى.
لــذلــك ك ــان عـلــى رئـيــس ال ـ ــوزراء أو الــوزيــر
المختص بكل تعيين أن يواجه الناس ويبين
سبب اخـتـيــار كــل اس ــم وخـبــراتــه وانـجــازاتــه
وصالحيته للمنصب المعين فيه .وبناء على
ذلــك سيعلم الشعب أن بعض األسـمــاء التي
ُعينت يوجد أو ال يوجد أي إنجاز لها.

● أوكار الحسابات المسيئة:

تحية لرجال الداخلية الذين كشفوا اللثام عن
وكرين من أوكار الحسابات السرية والوهمية،
ون ـشــروا للشعب الكويتي أجهزتهم وصــور
حجورهم التي كــانــوا يـمــارســون فيها رذيلة
اإلش ــاع ــة وال ـط ـعــن والـتـشـهـيــر واإليـ ـق ــاع بين
المواطنين ،والمطلوب اآلن هو كشف من يقف
وراء هــم ومــن يمولهم ويــزودهــم بالمعلومات
الصحيحة أو الكاذبة ومن المستفيد من عملهم
الـفــاســد والـمـفـســد .واآلن المطلوب مــن وزيــر
الداخلية وفريقه أال يتركا أي حساب وهمي
آخر يعبث بالبالد دون اكتشافه وتقديمه هو
ومن وراءه للعدالة .والله الموفق.

د .عبدالحميد األنصاري*

aeansari@qu.edu.qa

تتعرض الـمــرأة العربية من يــوم إطاللتها على هــذه الحياة وحتى
رحيلها لسلسلة من اإلكــراهــات والمعامالت التمييزية ال لشيء إال
لكونها أنثى ،وليس الذكر كاألنثى في العرف االجتماعي العربي.
األنثى عورة بل مجموعة عورات يجب سترها بالزوج أو القبر ،كما
قال حجة اإلسالم اإلمام الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين" قبل ألف
ً
عــام ،طبقا لحديث رفعه إلى الرسول عليه الصالة والسالم أنه قال:
"للمرأة عشر عورات ،فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة ،فإذا ماتت
ستر القبر العشر عورات".
والـعــورات ينبغي سترها وفــرض الوصاية على صاحبتها في كل
ً
تصرفاتها ،طبقا للكاتبة سوزان المشهدي في مقالها المتميز "أبيض
وأسود" أبدعت في عرض نماذج المعاملة التمييزية التي يمارسها
المجتمع العربي تجاه نسائه.
تسعى هذه الورقة لتسليط األضواء على وضعية المرأة القطرية في
ظل التشريعات القانونية السائدة والتقاليد الحاكمة لنظرة المجتمع
القطري للمرأة في الحياة العامة ،وهي نظرة مرتكزها نظام اجتماعي
يقوم على مفهوم "والية الرجل" على المرأة ،فال والية للمرأة على نفسها
في أمر زواجها وعملها وتعليمها وسفرها وسفر محضونها ،فالبد
ً
من إذن الولي وموافقته طبقا للمفهوم الفقهي االجتماعي الحاكم ،وال
تكاد المجتمعات الخليجية األخرى تخرج عن هذا المفهوم في فرض
الوصاية على نسائها وتقييد حركتها المجتمعية سواء عبر نصوص
تشريعية معلنة ،أو تعليمات داخلية تلتزم بها الجهات التنفيذية في
تعامالتها مع المرأة وحدها.
تهدف هذه الورقة إلى تفكيك هذا المفهوم الفقهي االجتماعي ،وتجاوزه
إلى منظور إنساني يستشرف معطيات العصر وآفاق المستقبل كما
يستجيب للمتغيرات االجتماعية ،لكنه يتقيد بثوابت ثمانية حاكمة:
 -1المقاصد العليا لإلسالم المعززة لحقوق اإلنسان ،بغض النظر عن
دينه أو عرقه أو جنسه.
 -2أهداف ونصوص الدستور القطري في كفالة الحقوق والواجبات
المتساوية للمواطنين والمواطنات.
 -3المواثيق الدولية الداعمة للمساواة بين الجنسين ،والتي صادقت
عليها دولتنا والتزمت بموجبها تعديل تشريعاتها وتنقيتها من أي
تمييز جنسي أو عرقي أو ديني أو مذهبي.
 -4قيم ومبادئ وروح العصر ومنطقه.
 -5المرأة القطرية مواطنة كاملة الحقوق وهي شريكة رئيسة في خطط
البناء والتنمية واإلنتاج ،وعنصر فاعل في الحياة العامة السياسية
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية.
 -6المرأة القطرية إنسان مكرم من قبل خالقه "ولقد كرمنا بني آدم"،
فلها كل حقوقها اإلنسانية من غير أي تمييز أو تفرقة.
 -7يجب التمييز بين اجتهادات فقهائنا العظام في نظرتهم للمرأة
في ظل مجتمعاتهم القديمة والثوابت الشرعية المتعلقة بأحكام
المرأة في مجتمعاتنا ،فالفقهاء أبناء عصرهم ،وهم يعكسون ثقافات
مجتمعاتهم وعاداتها وتقاليدها وأعرافها االجتماعية في قراءاتهم
النصوص الدينية المتعلقة بالمرأة ويستلهمونها ،وعلى ضوئها
صاغوا أحكامهم الفقهية بشأنها ،والمرأة اليوم في القرن الحادي
والعشرين وفي ظل التحوالت المجتمعية التي مكنت المرأة أن تكون
ً
ً
عنصرا منتجا في المجتمع؛ غير امرأة الفقهاء التي كانت ال تشارك
في التنمية واإلنـتــاج قبل ألــف سنة ،وبناء عليه نحن غير ملزمين
باجتهادات السابقين ،مع احترامنا لهم ،إال ما دل عليه نص قاطع
الثبوت والداللة.
علينا التمييز بين المتغير والـثــابــت مــن أحـكــام ال ـمــرأة ،فكثير من
الشرعيين والقانونيين ال يميزون بين الحكم الفقهي المتغير والحكم
الشرعي الثابت .الحكم الفقهي رأي فقيه قابل للتغيير بتغير السياق
االجتماعي ،أما الحكم الشرعي فمبدأ ثابت.
ومــن هنا فــإن معظم الـمــواد المنصوص عليها في تشريع األحــوال
الشخصية (قانون األســرة) إنما تعكس وضعية المرأة االجتماعية
في الماضي قبل ألف عــام ،هي في الحقيقة تقاليد العرب ال تعاليم
اإلسالم الثابتة.
ً
 -8وأخيرا يهمني تأكيد أن قيادتنا معنية بتفعيل استراتيجية تمكين
المرأة القطرية في كل المجاالت المجتمعية في ظل الثوابت الشرعية
والقانونية واالجتماعية وبشكل متدرج يمهد لوعي مجتمعي وقبول
اجتماعي مستنير .من هذه المحددات الثمانية أبدأ حديثي عن مفهوم
(الوالية على المرأة) وإلى مقال قادم.
* كاتب قطري

تشارلز كوبتشان*

مأساة تغير المناخ
إن األزمات ُالمتعددة التي ُيواجهها
كوكبنا ُملحة وشديدة ،كما تنطوي
ُ
القرارات الفردية والجماعية التي تغذي
تلك األزمات على مخاطر عاطفية
ُ
وأخالقية عالية ،لقد أودت جائحة مميتة
بحياة ثالثة ماليين شخص ،تشهد
األرض سادس انقراض جماعي لها،
ومن المقرر أن يتفاقم ُالمشكل في
المستقبل.

opinion@aljarida●com

وتعقيد الـمــأســاة العالمية الـ ُـمـسـتـمــرة ،وقد
نجح اإلغــريــق الـقــدمــاء فــي خلق هــذه اللغة،
تتلخص مآسيهم فــي قصص الـنــاس الذين
ُ
يتعلمون بعد فوات األوان (تقاس عادة بالملي
ُ
ثانية) ،تتابع شخصياتهم بعناد ما يعتقدون
أنه صحيح دون فهم القوى التي يواجهونها:
الـمـصــادفــة ،الـمـصـيــر ،ال ـع ــادات ،الـحـكــومــات،
الـطـقــس ،وبـحـلــول الــوقــت ال ــذي ُيــدركـ ًـون فيه
ً
هذه األمور ،يكونون قد ارتكبوا خطأ ُمدمرا
ال رجعة فيه عن غير قصد.
وع ـلــى م ــدى قـ ــرون ،ك ــان ُيـنـظــر إل ــى الـمــآســي
اليونانية على أنها تعبيرات تشاؤمية عن
مجتمع ق ــدري ،وهــو مــا ُيــوضــح عــدم جــدوى
ُمحاربة القدر ،ومع ذلك ،قد يكون تأثير هذه
القصص عكسيا وغير ُمتوقع بالنسبة إلى
اليونانيين ،ونظرا إلى أنهم أظهروا للناس
م ــدى مـحــدوديــة وســرعــة زوال قــدرتـهــم على
اتخاذ القرار بشأن مستقبلهم ،كانت المآسي
ت ـث ـبــط ال ــامـ ـب ــاالة .ي ـم ـكــن أن ُي ـس ــاه ــم إبـ ــراز
مــدى تدمير خــداع الــذات في تحسين الوعي
والمعرفة ،وقــد ُيساهم توفير اللغة لوصف
ال ـت ـج ــارب الـصـعـبــة ف ــي ت ـعــزيــز الـ ـق ــدرة على
اتخاذ القرارات.
يعتقد البعض أن مسرحية "الـمـلــك أودي ــب"
قد ُعرضت ألول مــرة في ربيع عــام  429قبل
ال ـم ـيــاد ،أي بـيــن انـ ــدالع الـمــوجـتـيــن األول ــى
والثانية من وباء الطاعون الذي أودى بحياة
م ــا ي ـقــرب م ــن ثـلــث س ـكــان أث ـي ـنــا ،وبالنسبة
إلى مجتمع كان يعالج الصدمات ُ
المشتركة
وي ـت ـس ــاءل ع ــن م ــدى حـتـمـيــة ال ـخ ـســائــر ،من
المحتمل أن تكون قصة الزعيم ُ
المتعجرف
والتجاهل ُ
المتعمد قد أثارت ضجة كبيرة.
ومــع ذلــك لم يكن األثينيون القدماء وحدهم
ال ــذي ــن ألـهـمـتـهــم ال ـم ــآس ــي ال ـيــونــان ـيــة ،ففي
السنوات العشر الماضيةُ ،
قمت بإخراج أكثر
من  1000عرض مسرحي للكاتب سوفوكليس
ومعاصريه في أماكن تبدو بعيدة االحتمال،
م ـث ــل م ــاج ــئ ال ـ ُـمـ ـش ــردي ــن وال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
والسجون والقواعد العسكرية ومراكز إعادة
التأهيل ودور العجزة والحدائق العامة في
جميع أنحاء العالم.
ف ــي م ـنــاق ـشــات م ــا ب ـعــد األداء ،تـمـكــن بعض
المشاهدين أخيرا من التعبير عن التحديات
التي واجهوها والتضحيات التي قدموها،
وعلى سبيل المثال ،بعد عــرض مشاهد من
مسرحيتي "أ يــا كــس وفيلوكتيتس" للكاتب
سوفوكليس -إحدى أقدم المآسي التي وقعت
خالل حرب طــروادة -أمام جمهور يتألف من
 400جندي من مشاة البحرية األميركية ،تمكن
ه ــؤالء الـمـحــاربــون الـمـعــاصــرون الــرواقـيــون

تصحيح مسار سياسة بايدن الخارجية
أخيرا من فتح قلوبهم والتعبير عن الصراعات
األخالقية والعاطفية والروحية التي ّ
مروا بها
عقب عودتهم من الحرب.
عال عن شيء كان يصعب
إن التحدث بصوت ٍ
البوح به في السابق يمكن أن يكون مصدر
ُ
ارتياح في حد ذاته ،لكن تسمية مشكلة تعد
أيـضــا الـخـطــوة األول ــى فــي معالجتها ،وقــد
أخبرني العديد من ُ
المشاهدين الحقا أنهم
تـمـكـنــوا مــن تغيير حـيــاتـهــم ال ـخــاصــة ،على
سبيل المثال ،من خالل المشاركة في برنامج
إعادة تأهيل مدمني المخدرات.
مـثـلـمــا يـمـكــن لـلـغــة ال ـمــأســاة أن تـســاعــد في
إحـ ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر ش ـخ ـص ــي ،ي ـم ـك ـن ـهــا أي ـضــا
تحفيز التغيير ا لـمـنـهـجــي ،قــا لــت الناشطة
السويدية غريتا ثونبرغ فــي خطاب ُموجه
لـقــادة الـعــالــم فــي قمة األم ــم المتحدة للعمل
الـمـنــاخــي ل ـعــام  ،2019بلهجة عــاطـفـيــة" :إن
الناس ُيـعــانــون ...الناس يموتون ،إن أنظمة
بيئية بأكملها تنهار .نحن نــوا جــه مخاطر
االنقراض الجماعيُ ،
وجل ُما يمكنكم التحدث
عنه هو المال والقصص الخرافية حول النمو
االقتصادي األبدي .كيف تجرؤون!"
كــان ُيـمـكــن أن يـكــون هــذا خـطــابــا فــي مــأســاة
يونانية ،تحذيرا مــن رجــل يائس وغاضب؛
شخص يعرف ،كما نعلم جميعا ،أن الكارثة
قادمة ،وليس لدينا سوى القليل من الوقت
لتجنبها.
ُ
تدرك ثونبرغ والعديد من زمالئها الناشطين
في مجال المناخ أن لغة المأساة هي الطريقة
الوحيدة للتعبير عن الكارثة التي نواجهها،
وم ــع ذل ــك ،كـمــا تـعـلــم ثــونـبــرغ مــن تجربتها
الـشـخـصـيــة ،م ــن ال ـس ـهــل اس ـت ـب ـعــاد الـشـبــاب
بــاع ـت ـبــارهــم ح ـســاس ـيــن ل ـل ـغــايــة ُ
ومـبــالـغـيــن
فــي ردود أفـعــالـهــم ،لـهــذا الـسـبــب يـجــب على
الـبــالـغـيــن -وخــاصــة الـعـلـمــاء وقـ ــادة الـعــالــم-
االنضمام بشكل عاجل إلى صفوف الشباب
واستخدام لغة المأساة في التعبير عن آرائهم.
قــد يعتقد العلماء أن أي شــيء آخــر بخالف
الـبـيــانــات الدقيقة وال ـمــدروســة مــن شــأنــه أن
ُيقوض شرعية النتائج التي توصلوا إليها،
ل ـكــن ال ـب ـشــر ك ــائ ـن ــات عــاط ـف ـيــة ت ــواج ــه أزم ــة
وجــوديــة ،إن لغة المأساة هي أفضل فرصة
لنا -وربما آخر فرصة -لفتح أعين العالم قبل
فوات األوان.
* المدير الفني لإلنتاج المسرحي الحربي
ومــؤلــف كـتــاب «م ـســرح ال ـحــرب :مــا يمكن أن
تعلمنا إياه المآسي اليونانية القديمة اليوم».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

بينما يتأمل الرئيس األميركي جو بايدن في تصحيحات المسار بعد
أشهره األولــى في المنصب ،يبرز تغيير واحد يستحق الدراسة بشكل
خ ــاص :التحول باتجاه سياسة خارجية أكـثــر واقعية وعملية وأقــل
أيديولوجية.
ـصـدام
حتى اآلن ،كان بايدن يركز حنكته السياسية في إدارة الدولة على ال ِ
بين الديمقراطية واالستبداد ،وفي خطابه أمــام الكونغرس في أواخر
الشهر الماضيَ ،ح َّـد َد بايدن هوية خصوم البالد على أنهم "حكام العالم
المستبدون" ،متعهدا بأنهم "لــن يـفــوزوا بالمستقبل ،فالمستقبل لنا،
المستقبل ألميركا" ،تصور بايدن "معركة في القرن الحادي والعشرين
بين مؤسسة الديمقراطيات ...واألنظمة االستبدادية" ،فدعا إلى عقد "قمة
الفـكر ضد الخصوم
عالمية للديمقراطية" لحشد البلدان المتماثلة في ِ
غير الليبراليين.
َ
ربما يساعد هــذا النهج في حشد األميركيين حــول ال َـعـلم ،لكنه خطأ
وروسيا منذ
استراتيجي ،فقد اختلت العالقات األميركية مع كل من الصين
َ َ َ َ
ـاحـن
تولى بايدن المنصب ،فدقت الصين طبول الحرب مع تايوان ،وتـش
المسؤولون الصينيون واألميركيون علنا ،وأطلقت روسيا تهديدات
عسكرية جديدة ضد أوكرانيا .وتتبادل الواليات المتحدة والكرملين اآلن
فرض العقوبات وطرد الدبلوماسيين.
نظرا الختالف المصالح ،كان التوتر الكبير في العالقات األميركية الصينية
واألميركية الروسية أمرا ال مفر منه ،لكن التصعيد األخير للعداء يزيد من
خطر حدوث قطيعة دبلوماسية بغيضة ،أو ما هو أسوأ من ذلك ،ويعوق
التعاون الضروري في التصدي للتحديات المشتركة مثل تغير المناخ،
والصحة العالمية ،واالنتشار النووي ،وإدارة اقتصاد عالمي مترابط.
سيكون مــن الصعب للغاية أن تتعاون الــواليــات المتحدة مــع الصين
وروسيا في التصدي ألي قضية تقريبا ما دامت االستراتيجية األميركية
الكبرى تركز على إسقاط القوى غير الليبرالية ،وبــدال من إطــاق وابل
من الهجمات األيديولوجية ،ينبغي إلدارة بايدن أن تعكف على تصميم
استجابات محسوبة للتهديدات المنفصلة التي تفرضها كل من الصين
وروسيا بينما تسعى أيضا إلى العمل الجماعي العملي معهما.
في ما يتعلق بالصين ،ينبغي للواليات المتحدة وحلفائها التصدي
لممارساتها التجارية غير العادلة ،وإعادة سالسل التوريد المهمة إلى
الــوطــن ،والحفاظ على التفوق في المجاالت التكنولوجية األساسية،
ومواجهة القدرات العسكرية الصينية المتنامية ،وعندما يتعلق األمر
بروسيا ،يجب أن يكون الهدف فحص ومعاقبة توسع الكرملين العسكري،
والهجمات السيبرانية (اإللكترونية) ،والتدخل في االنتخابات األجنبية،
وعلى نطاق أوسع ،ينبغي لكل الديمقراطيات أن تدين انتهاكات الحقوق
السياسية وحقوق اإلنسان أينما حدثت.
َ
لكن في عالـم تحكمه العولمة ويتسم باالتكالية المتبادلة على نحو ال
رجعة فيه ،ال ينبغي لمواجهة المخاطر الواضحة الداهمة أن تستلزم رسم
خط صدع إيديولوجي جديد ،وعلى الرغم من نجاح جهود االحتواء ضد
االتحاد السوفياتي في الحرب الباردة ،فإن استراتيجية "معنا أو ضدنا"
ذروته
لن تحقق النتائج نفسها اليوم ،وفي ظل اقتصاد كان يعادل في َ
ثالثة أخماس حجم االقتصاد األميركي ،لم يقترب االتحاد السوفياتي قـط
من تطوير الوسائل الالزمة للتفوق على منافسيه الديمقراطيين ،وكانت
اشتراكيته المتصلبة وتحالفاته القسرية من األسباب التي أفضت إلى
إصابة اقتصاده بالشلل وإضعاف جاذبيته العالمية.
هذه ليست الحال مع الصين ،التي سيتجاوز ناتجها المحلي اإلجمالي
قــريـبــا نـظـيــره األم ـيــركــي ث ــم يـتـفــوق عـلـيــه ب ــأش ــواط ،وبـفـضــل إدارت ـه ــا
السياسية واالقتصادية المقتدرة التي تتجه من أعلى إلى أسفل ،وبراعتها
التكنولوجية ،واستثماراتها األجنبية الضخمة ،وانتشارها الدبلوماسي

الطموح (بما في ذلك صادراتها الضخمة الواسعة النطاق من لقاحها
ضد مرض فيروس كورونا  ،)2019تتمتع الصين بالفعل بنفوذ عالمي
كبير ،ولم يعد من الممكن العودة إلى النظام العالمي المنفصل المكون
من كتلتين الذي ساد أثناء الحرب الباردة.
فــي هــذا العالم الـنــاشــئ ،سيظل الحكم الديمقراطي محتفظا بميزته
الجوهرية المستمدة من حقيقة مفادها أن البشر يفضلون الحرية ،ولكن
للمرة األولى منذ ظهورها كقوة عالمية في أربعينيات القرن العشرين،
تواجه الــواليــات المتحدة في الصين اآلن منافسا كامل النطاق ،وألن
الواليات المتحدة تحتاج إلى مساعدة الصين لكبح جماح كوريا الشمالية،
ووقف االحتباس الحراري الكوكبي ،والتصدي للقضايا األخرى العابرة
للحدود ،فمن األفضل لها أن تبدأ في رسم استراتيجية ال تدور حول شعار
"نحن ضدهم" وحسب .إن ارتكاز السياسة األميركية على الصدام بين
الديمقراطية واالستبداد لن يقودها إلى الفشل في احتواء الصين وحسب،
بل األسوأ من ذلك أنه سيشجع في واقع األمر سلوك الصين المتمرد من
خالل تعضيد تحالفها غير المقدس مع روسيا فالديمير بوتين ،فقد
كانت الصين وروسيا متنافستين تاريخيا ،ومن الطبيعي أن يثير صعود
الصين انزعاج الكرملين ،لكن النظامين االستبداديين دخال بدال من ذلك
في زواج مصلحة لمقاومة ما يعتبرانه طموح الغرب الزاحف.
بدال من مقاومة روسيا والصين معا ،ينبغي للواليات المتحدة أن تعمل
على فطام روسيا عن تحالفها المريح مع الصين ،فكما مدت الواليات
المتحدة يدها للصين في سبعينيات القرن العشرين إلضعاف الكتلة
الشيوعية ،يجب على بايدن وحلفائه األوروبيين محاولة اجتذاب روسيا
نحو الغرب ،وكان انفتاح بايدن المعلن على عقد لقاء صيفي مع بوتين
خطوة في االتجاه الصحيح ،ورغم أن إيجاد أرضية مشتركة لن يكون
بالمهمة السهلة ،فإن الواليات المتحدة تتمتع بسجل مثير لإلعجاب في
العمل مع أنظمة بغيضة عندما تختار القيام بذلك.
إذا استمر بايدن في الدوران حول االتجاهات األيديولوجية ،فإنه يجازف
أيضا بإضعاف وليس تعزيز التضامن بين ديمقراطيات العالم ،فاألمر
ليس وكأن شركاء أميركا األوروبيين واآلسيويين يتوقون إلى الدخول في
حرب مع الصين ،وفي شهر ديسمبر المنصرم ،وضع االتحاد األوروبي
اللمسات األخ ـيــرة على معاهدة استثمار مــع الصين ،على الــرغــم من
اعتراضات إدارة بايدن التي كانت على وشك تولي السلطة آنذاك (وإن كان
التصديق على المعاهدة في البرلمان األوروبي يظل أمرا غير مؤكد) .على
نحو مماثل ،نجد أن كوريا الجنوبية ،واليابان ،وغيرهما من ديمقراطيات
آسيا في جــوار الصين ليست راغبة في الــدخــول في مواجهة عاصفة،
ويحسن بايدن ُصـنعا باالمتناع عن إجبار حلفاء الواليات المتحدة على
اتخاذ اختيارات قاسية .كانت نصيحة مؤسسي أميركا أنفسهم تتلخص
في الصبر وضبط النفس في السياسة الخارجية ،وكانت الواليات المتحدة
قادرة منذ أمد بعيد على االعتماد على قوة نموذجها لجلب بلدان أخرى
إلى الحظيرة الديمقراطية ،واآلن يتعين عليها أن تعود إل هذه اللعبة
الطويلة األمد ،وإن أفضل طريقة تنشر بها الديمقراطيات قيمها تتمثل في
ترتيب المنزل من الداخل ،حتى يتسنى لها في نهاية المطاف التغلب على
القوى غير الليبرالية من خالل التفوق عليها في األداء .يجب على الواليات
المتحدة وحلفائها الديمقراطيين أن يستمروا في التصدي للتهديدات
التي تفرضها األنظمة االستبدادية؛ ولكن يتعين عليها أيضا أن تحجز
مكانا للتعاون في التصدي للتحديات العالمية.
* كبير زمالء مجلس العالقات الخارجية ،وأستاذ الشؤون الدولية في
جامعة جورج تاون ،ومؤلف كتاب «االنعزالية :تاريخ جهود أميركا
لحماية ذاتها من العالم».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

ّ
شركات استثمار تقدم خدمات ومنتجات
السوق
من
أعلى
بعوائد
ً
عيسى عبدالسالم

أثارت اهتمام
الجهات الرقابية
وتأكدت من إطالقها
ً
وفقا للرخص
الممنوحة

أعلنت بعض شركات االستثمار إطالقها
خ ــدم ــة ال ـت ـم ــوي ــل ض ـم ــن الـ ـخ ــدم ــات ال ـتــي
تقدمها الشركة لعمالئها ،بما يتوافق مع
استراتيجية الشركة التي تستهدف تنويع
أنشطتها ومصادر دخلها ،األمر الذي أثار
ع ــدة اس ـت ـس ـفــارات ل ــدى ال ـج ـهــات الــرقــابـيــة
الستيضاح نوعية هذه الخدمات الجديدة
ُ
التي تقبل عليها شركات االستثمار ،وفقا
للرخص الممنوحة لها.
وقالت المصادر إنه بعد البحث والتحري
م ــن ال ـج ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة ،الح ـظ ــت أن ه ــذه
ال ـشــركــات ت ـق ـ ّـدم خــدمــاتـهــا وف ـقــا للرخص
الممنوحة لها ،حيث تمنح هذه الشركات
خدمة التمويل مقابل رهن مع تحديد قائمة
من األسهم التي يتم منح العمل تمويال لها،
ّ
مشيرة الــى أن بعض الشركات تخلت عن
بعض األنشطة التي كانت تركز عليها خالل
الفترة الماضية ،ونتيجة للتغيرات التي

السوق العام

6.296

السوق األول السوق الرئيسي

6.835

5.246

2.350 2.731 3.326

ً
العفاسي مستقيال من «التجارة»:
إفساح المجال لوجوه جديدة
●

اقتصرت على العمالء فقط وتحقق عائدا يصل إلى %8

طرأت على األسواق خالل الفترة الماضية،
ً
ب ــادرت هــذه الـشــركــات مـبـكــرا بالبحث عن
نـمــاذج عمل جــديــدة ،عبر تقديم منتجات
جديدة ّ
تدر من خاللها عوائد جيدة لها.
وأوضحت أن شركات استثمارية باتت
تبحث عن تحقيق عوائد جيدة لها من خالل
تقديم خدمات لعمالئها استطاعت تحقيق
عوائد من خالل تقديمها وصل في بعض
الـمـنـتـجــات ال ــى عــوائــد أع ـلــى مــن مستوى
السوق ،ووصلت في إحدى المنتجات الى
 8في المئة.
وذكــرت أن حركة التراخيص الممنوحة
م ــن ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال أظـ ـه ــرت ات ـج ــاه
بعض الشركات االستثمارية المدرجة في
ً
بورصة الكويت لألوراق المالية أخيرا إلى
طلب إلغاء ترخيص بعض أنشطة األوراق
ال ـم ــال ـي ــة ،وال ـت ــرك ـي ــز ع ـلــى ت ـقــديــم خــدمــات
مـمـيــزة لعمالئها لتحصيل عــوا ئــد جيدة

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

لها ولمساهميها ،الفتة الى أن بعض هذه
ال ـشــركــات اتـجـهــت ال ــى تقليص أنشطتها
والتركيز على غــرض أو غرضين لتعظيم
إيراداتها المتأتية منها ،فضال عن تفضيل
بعضها الـبـحــث عــن االسـتـثـمــار المباشر،
ً
بدال من االعتماد على خدمات سوق األسهم
كمورد رئيسي للدخل.
ولفتت الى أن هناك شركات استطاعت
تحقيق نتائج إيجابية في بعض القطاعات
الـ ـمـ ـح ــددة ،إذ ب ــات ــت ت ــرك ــز ع ـل ــى األصـ ــول
المدرجة واالستثمارات المباشرة المتمثلة
فــي قـطــاعــات م ـحــددة كالتعليم والـصـحــة
واألغــذيــة ،فضال أن بعضها فعلت رخصة
ن ـش ــاط ال ـت ـمــويــل ب ـعــد دراس ـ ــة م ـتــأن ـيــة ،إذ
بدأت تبحث في تمويلها عن تقديم حلول
تمويلية نوعية للعمالء ،مع التركيز على
قطاعات محددة مثل القطاع التعليمي أو
التكنولوجيا.

جراح الناصر

ت ـق ـ ّـدم وك ـي ــل وزارة ال ـت ـج ــارة والـصـنــاعــة
عبدالله العفاسي باستقالته مــن منصبه،
ً
ً
اعتبارا من  1يونيو المقبل ،مؤكدا أن هذا
ً
الـمــوقــف ج ــاء مــدفــوعــا بــالــرغـبــة فــي إفـســاح
المجال لدماء ووجوه جديدة.
ّ
ّ
المقدمة الى
وبين العفاسي في استقالته
وزير التجارة والصناعة د .عبدالله السلمان،
االستقالة جاءت لكسر هيبة الكرسي في
أن
ّ
مسعى مني لتمريره آلخرين ،ليستمر هذا
ً
الـمــوقــع زاخـ ــرا بــالـعـطــاء مــن مختلف عقول
الكويت النابضة.
وقـ ــال ف ــي ك ـتــاب االس ـت ـقــالــة" :إن سـنــوات
محملة بذكريات ستبقى عالقة في قلوبنا
ً
معا ،كنا خاللها نتفيأ بظالل العلم والمعرفة
ونكافح من أجــل رفعة وطننا الغالي ولغد
أجمل ،وربما من المرات القليلة التي أتذكرها
ً
في حياتي أن أواجه موقفا بهذه الصعوبة،
ُ
وإن مــا حـظـيــت بــه مــن مـحـبــة وت ـقــديــر لهو
مسك الختام لمسيرة امتدت على مدى أربع

عبدالله العفاسي
ً
سنوات ،كــان التنافس األخــوي فيها شرفا،
ً
والـحــوار إث ــراء ،والتوافق تحديثا ،والهدف
هو حب الكويت".

تباين أداء مؤشرات البورصة ...والسيولة  54.5مليون دينار
البنوك و«أجيليتي» تدعم المؤشرات الرئيسية وعمليات جني أرباح في الرئيسي
●

علي العنزي

ت ـب ــاي ــن أداء مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت
الرئيسية ،أمس ،وربح المؤشران الرئيسيان
الـعــام واألول ،بينما تــراجــع مــؤشــرا الـســوق
الرئيسي ورئيسي  ،50فيما تناصف السيولة
األول م ــع الــرئ ـي ـســي ،وح ـقــق مــؤشــر ال ـســوق
العام ارتفاعا بنسبة محدودة بلغت  0.09في
المئة تعادل  5.71نقاط ،ليقفل على مستوى
 6296.04نـقـطــة ،بـسـيــولــة مـتــراجـعــة قياسا
على معدل األسـبــوع الماضي ،حيث توقفت
أمــس عند  54.5مليون دينار تداولت 473.3
مليون سهم عبر  14927صفقة ،وتــم تــداول
 143سهما ،ربح منها  ،55في حين خسر ،66
واستقر  22دون ّ
تغير.
سجل مؤشر السوق األول أفضل أداء بين
المؤشرات ،حيث ربح بنسبة  0.16في المئة
ت ـع ــادل  10.66ن ـق ــاط ،لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 6835.47نقطة ،بسيولة بلغت  27.3مليون
دينار ،تداولت  80.3مليون سهم عبر 3941
صفقة ،وربحت  12شركة مقابل انخفاض 8
شركات واستقرار  5دون تغير.

وسـجــل مــؤشــر ال ـســوق الــرئـيـســي تراجعا
بـ ُـعـشــر نقطة مـئــويــة ،أي  5.73ن ـقــاط ،ليقفل
على مستوى  5246.13نقطة بسيولة معادلة
لسيولة السوق األول بلغت  27.2مليون دينار
تداولت  393مليون سهم عبر  10986صفقة،
وتم تــداول  118سهما ،ربح منها  43وخسر
 58بينما استقر  17دون تغير.

ّ
تعادل كفة السوقين

بين مـحــاوالت للتحول الــى الـســوق األول
وعودة نشاط وارتفاعات وقيادة األسهم وبين
اسـتـمــرار مكاسب الـســوق الرئيسي ودخــول
أس ـه ــم ج ــدي ــدة ف ــي ع ـم ـل ـيــات ش ـ ــراء وت ــدوي ــر
مستمرة انتهت الجلسة الى االستقرار ،وكان
دع ــم نـمــو أس ـعــار أس ـهــم ال ـب ـنــوك ،خصوصا
بيتك والخليجي وأهـلــي متحد ،إضــافــة الى
سهم أجيليتي كبيرا ،وعـ ّـوض خسارة سهم
الـبـنــك الــوطـنــي ال ـم ـحــدودة ،وسـجـلــت بعض
األسهم المتوسطة أداء مميزا في األول كان
أبرزها االمتياز وأالفكو وصناعات وميزان،
بينما تراجعت أسهم عقارات الكويت وبوبيان

بتروكيماويات والقرين ،لينتهي مؤشر السوق
األول بــالـلــون األخ ـض ــر ،ويــدعــم نـمــو مؤشر
السوق العام.
في المقابل استمرت عمليات التدوير في
السوق الرئيسي ،وكان أبرزها تداوالت سهم
بريق ،التي خصمت من سعره السوقي نسبة
كـبـيــرة بلغت  36.5فــي الـمـئــة ،كـمــا تراجعت
بعض األسهم النشيطة مثل التنظيف واألولى
ومزايا ،فيما ّ
تمت عمليات جني أرباح سريع
ع ـلــى أس ـهــم كـتـلــة أع ـي ــان ،وأف ـقــدت ـهــا نـمــوهــا
المبكر ،لتنتهي الجلسة حمراء على مستوى
مؤشري السوق الرئيسي ورئيسي .50
خليجيا ،مال أداء مؤشرات األسواق المالية
بدول مجلس التعاون الخليجي الى االرتفاع
في بداية تعامالتها األسبوعية ،وبرح مؤشر
دبــي واستمر بنمو كبير بلغ  1.5في المئة،
مواصال حالة االنتعاش التي بدأت األسبوع
الـمــاضــي ،راف ـقــه بــاإليـجــابـيــة مــؤشــرا سوقي
أبوظبي وقطر ،إضافة الى مكاسب الكويتي
ال ـ ـم ـ ـحـ ــدودة ،ف ــي ح ـي ــن ت ــراج ـع ــت م ــؤش ــرات
السعودية وعمان والبحرين بنسب محدودة.

أخبار الشركات
صدور حكم أولي ضد «فيوتشر تحالف يضم «سفن» يفوز
كيد» بدعوى «مستحقات عمالية» بمناقصة من نفط الكويت
أعلنت شركة «طفل المستقبل» الترفيهية العقارية بـ  55.6مليون دينار
«فيوتشر كيد» صــدو حكم أول درجــة ضــد الشركة
في دعوى مطالبة مستحقات عمالية المرفوعة من
رشا الغنيم.
وقالت «فيوتشر كيد» ،إن المحكمة حكمت بإلزام
ً
الشركة بأن تؤدي ُ
للمدعية رشا الغنيم مبلغا قدره
ً
 130.06ألف دينار تقريبا قيمة مستحقاتها العمالية.
ولفتت إلى أن الحكم ُ
المشار إليه سوف يتم الطعن
ً
عليه باالستئناف في المواعيد المقررة قانونيا.

«بيتك» :استقالة المحجم
قال بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن المدير
العام للخدمات المالية الخاصة عبداالله المحجم
اس ـت ـقــال م ــن مـنـصـبــه ألس ـب ــاب خ ــاص ــة ،وانـتـهــت
ً
خدماته لدى البنك اعتبارا من أمس.

كشفت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة
وبـنــاء السفن عــن ترسية مناقصة مــن شركة
نفط الكويت على تحالف يضم «سفن» ،بمبلغ
إجمالي قدره  185.23مليون دوالر «ما ُيعادل
 55.62مليون دينار».
وقالت «سفن» ،إن التحالف يضم الشركة،
إضافة إلــى شركة «هانغزو زاوب ــن» ثالث أقل
ً
األسعار ،علما أن المناقصة تتعلق بمشروع
ج ـنــوب ال ـكــويــت لـلـحـفــر وال ـن ـقــل والـمـعــالـجــة
(المنطقة الثانية) لمصلحة شركة نفط الكويت.
وأفادت الشركة بأنها ستعلن عن المشروع
ف ــور تسلم كـتــاب الـتــرسـيــة للمناقصة أعــاه
من الجهاز المركزي للمناقصات العامة في
الكويت.

«هيئة األسواق» تنفذ قرار شطب زيادة رأسمال «جياد»
ً
أعادته من  35مليون دينار إلى  17مليونا وعدلت سجالت المساهمين
●

جراح الناصر

نـ ـف ــذت ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال أم ــس
رس ـم ـيــا ق ـ ــرار ش ـطــب زيـ ـ ــادة رأس ـم ــال
شركة جياد القابضة ،وأع ــادت رأس
ال ـم ــال م ــن  35م ـل ـيــون دي ـن ــار ال ــى 17
ً
مـلـيــونــا ،وأصـبـحــت الــزيــادة السابقة
كأن لم تكن ،وتم التعديل رسميا في
سجالت المساهمين.
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،ت ـقــدم مـســاهـمــون
ب ـش ـكــوى إلـ ــى وك ـي ــل وزارة ال ـت ـجــارة
وال ـص ـنــاعــة أم ــس ط ـل ـبــوا فـيـهــا وقــف
الجمعية العمومية للشركة ،المقرر
انـعـقــادهــا فــي  30ال ـج ــاري ،وج ــاء في
الشكوى ،التي حصلت "الجريدة" على
نسخة منها:
"بـ ــاإلشـ ــارة إل ــى ال ـم ــوض ــوع أع ــاه،
وإل ــى الـمـخــالـفــات الـمــالـيــة واإلداري ـ ــة

وال ـق ــان ــون ـي ــة ال ـت ــي ارت ـك ـب ـهــا مجلس
إدارة شــركــة ج ـيــاد ال ـقــاب ـضــة ،والـتــي
ص ــدر بشأنها ق ــرار مجلس الـتــأديــب
الصادر عن هيئة أسواق المال الموافق
 2021/10/01فــي ا لـمـخــا لـفــة المقيدة
تحت رقــم  2021/24مجلس تــأديــب –
 2021/12هيئة ،والثابت مــن خاللها
قيام الشركة بعدة عمليات سحب من
الحساب الــذي حددته الشركة إليداع
مبالغ االكتتاب في زيــادة رأس المال
ل ـل ـشــركــة أثـ ـن ــاء مـ ــدة االكـ ـتـ ـت ــاب ال ـتــي
بـ ــدأت ف ــي  2017/10/01وان ـت ـهــت في
 ،2017/10/21حيث تم تحويل جزء من
المبالغ المودعة لصالح أطــراف ذات
عالقة بالشركة.
وم ــن ثــم قـيــام مجلس إدارة شركة
جياد القابضة باستغالل تلك األموال
بتحويلها هــي األخ ــرى ف ــورا وخــال

فترة االكتتاب ألطراف أيضا ذات عالقة
بـشــركــة جـيــاد الـقــابـضــة ،وه ــي شركة
ريـفـلـكـشــن الــدول ـيــة ل ـل ـت ـجــارة الـعــامــة
والمقاوالت (ذ م م) ،وشركة طابة الخير
القابضة (ش م ك مقفلة) ،وشركة القلم
ا لـعــر بــي التعليمية (ش م ك مقفلة)،
وش ــرك ــة ب ـي ـتــرو لــأع ـمــال الـمـتـكــامـلــة
الـقــابـضــة ،قــامــت بــاالكـتـتــاب فــي ذات
المبالغ بــزيــادة رأسـمــال شركة جياد
القابضة لتصبح تلك الشركات على
رأس قــائـمــة كـبــار ال ـمــاك فــي الشركة
المذكورة بناء على تلك التصرفات.
ومــن ثــم تــم توقيع العقوبات وفقا
للقرار سالف الــذكــر ،وكــان مــن ضمن
العقوبات ،وفقا للبند رابعا من القرار،
إلـغــاء أسهم اكتتاب شركة ريفلكشن
الدولية للتجارة العامة والمقاوالت
وشـ ــركـ ــة ال ـق ـل ــم الـ ـع ــرب ــي الـتـعـلـيـمـيــة

وش ــرك ــة بـ ـت ــرو ل ــأعـ ـم ــال الـم ـت ـكــامـلــة
ال ـق ــاب ـض ــة وش ــرك ــة ط ــاب ــة ال ـخ ـي ــر فــي
زيــادة رأسـمــال شركة جياد القابضة
والبالغة  16.9مليون ديـنــار ،على أن
تحتفظ شركة جياد بمبالغ االكتتاب
باعتبارها أموال الشركة والمساهمين
والمكتتبين ،ويـتــم اس ـتــردادهــا بعد
أن ت ــم تـحــويـلـهــا واالس ـت ـي ــاء عليها
ب ـخــاف ال ـقــانــون مــع مــا يـتــرتــب على
ذلك من آثار".

حملة صينية جديدة على العمالت الرقمية
بتكوين تقترب من  34ألف دوالر
تـعـمــل الـصـيــن عـلــى ات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات صــارمــة ضد
ً
تعدين "بتكوين" ،وفقا إلعالن مجلس الوزراء بعد ثالثة
أيام من تأكيد المنظمين حظرهم للرموز الرقمية في
المعامالت المالية ،ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على
صناعة العمالت المشفرة بعد عمليات البيع العالمية
األسبوع الماضي.
وسجلت بتكوين وإيثيريوم األربعاء الماضي أكبر
هبوط ليوم واحــد منذ مــارس من العام الماضي ،مما
تسبب فــي خسائر للقيمة السوقية لقطاع العمالت
المشفرة بكامله تقترب من تريليون دوالر.
وفــي تعامالت أمــس هبط بتكوين إلــى  34.69ألف
دوالر ،بحسب بيانات موقع  coinmarketcapاطلعت
عليها "العربية نت".
وخسرت بتكوين  6.4في المئة ،خالل  24ساعة ،فيما
بلغت خسائرها نحو  30في المئة ،خالل  7أيام.

وتعمل الحكومة على اتخاذ إجــراءات صارمة ضد
تعدين بتكوين والسلوك التجاري ،وتمنع بحزم نقل
ً
المخاطر الفردية إلى المجتمع ،وفقا لبيان صادر عن
لجنة االستقرار المالي والتنمية التابعة لمجلس الدولة
برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي  ،Liu Heكبير
ممثلي الرئيس الصيني للشؤون االقتصادية والمالية.
وتعتبر الصين أكبر موقع تعدين للعمالت المشفرة
فــي ال ـعــالــم ،إذ تـمـثــل  65فــي الـمـئــة مــن م ـعــدل تجزئة
ب ـت ـكــويــن ،وه ــي وح ـ ــدة ق ـي ــاس ل ـق ــوة ال ـم ـعــال ـجــة الـتــي
تستخدمها شبكة بتكوين للتحقق مــن المعامالت
ً
وتعدين الرموز الجديدة للعملة المشفرة ،وذلك وفقا
لتقديرات من قبل مؤشر  Cambridge Bitcoinالستهالك
الكهرباء ،وفقا للبوابة العربية لألخبار التقنية.
وغضت الحكومة ،التي حظرت المعامالت المالية
لعملة بتكوين وغيرها مــن الــرمــوز المميزة منذ عام

 ،2019الطرف عن مــزارع تعدين العمالت المشفرة في
منغوليا الداخلية وسيتشوان وشينجيانغ والمواقع
األخرى حتى اآلن.
وقال كبير الباحثين في أكاديمية شنغهاي للعلوم
ً
ً
االجتماعية :إن صياغة البيان لــم تترك مـجــاال كبيرا
لتعدين العمالت المشفرة.
وكان البنك المركزي الصيني يروج لعملته الرقمية
الخاصة  ،CBDCوال ينبغي الخلط بينها وبين العمالت
المشفرة ،حيث إن اليوان الرقمي هو عملة رقمية صادرة
عن بنك الشعب الصيني ،وتعادل قيمة األوراق النقدية
والعمالت المعدنية فــي الــدولــة .وتتبنى المؤسسات
المالية الصينية ،المحظورة من التعامل مع المعامالت
التي تنطوي على العمالت المشفرة ،اليوان الرقمي.
وقامت العديد من الحكومات المحلية واإلقليمية
في الصين بالفعل باتخاذ إجراءات صارمة ضد مرافق

تعدين العمالت المشفرة.
ف ــي وق ــت س ــاب ــق م ــن ه ــذا األسـ ـب ــوع ،دع ــت منطقة
مـنـغــولـيــا الــداخ ـل ـيــة ب ـش ـمــال ال ـص ـيــن – أح ــد ال ـمــواقــع
الرئيسية لتعدين العمالت الرقمية بسبب انخفاض
ً
أسعار الكهرباء – إلــى تقديم تقارير أكثر شموال عن
هذه الشركات للتخلص من األنشطة المستهلكة للطاقة
في المنطقة.
ويستخدم تعدين بتكوين نحو  121.36تـيــراواط

ساعي في السنة ،وهــو أكبر من إجمالي الطاقة التي
تستخدمها األرجنتين.
ويتعارض االستهالك الكبير لتعدين بتكوين مع
تعهد الصين بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
بنسبة  65في المئة على األقل بحلول عام  ،2030مقارنة
بمستويات عام  ،2005ومن ثم تحقيق الحياد الكربوني
بحلول عام .2060
(العربية.نت)
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أغلبيتها معطلة أو متأخرة أو ضحية الدورة المستندية

ً
بطبيعته االحتكارية
«الخاص»
ـ
ف
والعام،
الخاص
القطاعين
أفضلية
جدلية
تثار
ما
دائما
ً
ً
الحالية ال يصلح أن يكون متملكا بصورة كاملة للمشاريع العامة ،خصوصا الخدمية منها،
ّ
ألن ذلك يزيد من حالة عدم المساواة وتسارع في زيادة الفجوة بين طبقات المجتمع ،أما
التخطيط االقتصادي.
«العام» فمشكلته األساسية تكمن في اإلدارة ،لذا نحتاج إلى ً
من هنا يجب أن يكون الحديث عن دور الدولة في االقتصاد متعلقا بتحسين أدائها ال
بضرورة وجودها من عدمه ،فأساس التنمية والتقدم أن يكون التخطيط االقتصادي
ً
معتمدا بدرجة أكبر على القطاع الحكومي ،ومشاركة «الخاص» في التنمية أمر ال ّبد
حصة المطيري

تحديد
االستعماالت
لهذه األراضي
وأهم دور هو
االستعجال
في الدورة
المستندية

حسن كمال

بداية ،قال نائب رئيس مجلس
اإلدارة الرئيس التنفيذي لشركة
االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ال ـم ــال ـي ــة ال ــدول ـي ــة
القابضة (إي ـفــا) ،صــالــح السلمي،
إن القطاع الخاص يعاني بسبب
س ـي ـطــرة ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ع ـلــى كل
مفاصل الــدولــة ،وهــذا الخلل أدى
إل ــى جعل مهمة الــدولــة الـصــرف،
وهذا الصرف غير المدروس يؤدي
إل ــى مـشــاكــل كثير نعانيها اآلن،
مثل س ــوء الـحــالــة المالية وعجز
الميزانية والـتـبــذيــر غير المبرر،
وهذا ال يؤدي إلى تفعيل العملية
اإلنتاجية.
وأضاف السلمي :الكويت دولة
ريعية ،وقد أدى ذلك إلى عدم إضافة
ّ
أي قيمة لالقتصاد من قبل القطاع
ال ـخــاص ،إضــافــة إل ــى ع ــدم قــدرتــه
على القيام بدوره بتنويع مصادر
الدخل ،فاالعتماد على الدولة في
الصرف جعلنا نعيش تحت رحمة
النفط ال ــذي ال نملك غـيــره ،المال
الـعــام ليست لــه أهمية إن لــم يكن
هناك مردود إنتاجي يساعد على
تطور الكويت.
وذك ـ ـ ـ ــر أن ه ـي ـئ ــة مـ ـش ــروع ــات

ً
ً
منه وضروري لتوازن الحياة االقتصادية .وليكون قطاعا مشتركا يساهم في التطور
واالستدامة ،لتحديد طريقة سير االقتصاد والهيكل االجتماعي ،نحتاج إلى المشاركة بين
ّ
ويتحسن وضع كثير من الناس من خالل التخطيط االقتصادي السليم،
هذين النموذجين،
فالوضع االجتماعي ومستوى المعيشة المادي والثقافي للشعب هما أهم هدف في
التخطيط االقتصادي .وقد عززت الكويت دور القطاع ًالخاص في النشاط االقتصادي عن
طريق إنشاء هيئة مشروعات الشراكة عام  ،2014وفقا لقانون رقم  ،116ودور الهيئة
هو التنسيق المحوري لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،والمختص بالتقييم

الشراكة ليست الهدف الذي نطمح
ل ــه ،لـكــن بسبب وضـعـنــا  -كــدولــة
ريـعـيــة  -بـتـنــا نّـنـظــر إل ــى الهيئة
بمنظور مهم ،ألنه المجال الوحيد
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن ل ـل ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص
ال ــدخ ــول مــن خــالــه ل ـيــؤدي دوره
ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ،إن وج ـ ــود هيئة
مشروعات الشراكة جيد نسبيا،
لـيـسـتـطـيــع ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص أن
ي ـت ـن ـفــس ق ـل ـي ــا فـ ــي ظـ ــل ال ــدو ّل ــة
ال ــري ـع ـي ــة ،وي ـف ـت ــرض أن ـه ــا تـمــثــل
اهتمام الدولة ،ويكون لها تفكيرها
المستقل الخاص للمشاريع ،أيضا
يفترض أن يكون المطار من ضمن
المشاريع.

عوائق المستثمرين
وأشار السلمي إلى العوائق التي
يــواجـهــا الـمـسـتـثـمــرون مــع هيئة
مشروعات الشراكة ،وقــال إن أهم
عائق هو الدورة المستندية ،التي
يفترض أن تكون لها صالحيات
للقيام ّ
بأي دور من أدوات الوزارات
َ
وتكون أسرع ،لم نر صعوبات من
هيئة الشراكة أكثر من صعوبات

الدورة المستندية ،أخذنا المشروع
بـعــد  5-4س ـن ــوات بـسـبــب الـ ــدورة
المستندية ،م ـشــروع أم الهيمان
حـيــوي ج ــدا ،وم ــن الـمـفـتــرض أنــه
موجود قبل  30سنة.

اختيار المشاريع
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،ق ــال ــت م ــدي ــرة
هيئة مشروعات الشراكة ،فضيلة
ال ـح ـســن ،إن الـهـيـئــة تـعـمــل وفــق
إطار القانون رقم  116لسنة 2014
ب ـش ــأن ال ـش ــراك ــة ب ـيــن الـقـطــاعـيــن
العام والـخــاص ،وكذلك القانون
رقم  39لسنة  2010بشأن تأسيس
شركات كويتية مساهمة تتولى
بـ ـن ــاء وت ـن ـف ـيــذ م ـح ـط ــات ال ـق ــوى
الـكـهــربــائـيــة وتـحـلـيــة الـمـيــاه في
ال ـكــويــت ،وال ـ ــذي تـتــولــى الهيئة
من خاللهما دراسة المشروعات
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـع ــام ــة
المختصة بالمشروعات وإعداد
مستندات الطرح وفق متطلبات
ال ـ ـقـ ــانـ ــون وط ـ ـ ــرح الـ ـمـ ـش ــروع ــات
وفق المراحل المنصوص عليها
وبــال ـمــدة اإللــزام ـيــة لـكــل مــرحـلــة،

وبعد استيفاء الموافقات الالزمة.
وأش ـ ــارت الـحـســن إل ــى أن ــه في
حال ترسية المشروعات تختص
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة بـ ـت ــأسـ ـي ــس ال ـ ـشـ ــركـ ــات
المساهمة العامة التي تتولى تنفيذ
الـمـشــروعــات ،وذل ــك للمشروعات
التي تزيد تكلفتها على  60مليون
دينار ،ومن أمثلة تلك المشروعات
التي تم تأسيس شركات مساهمة
عــامــة لـهــا ،م ـشــروع محطة ال ــزور
الشمالية األولى ،ومشروع محطة
أم الهيمان لمعالجة المياه.
كما ت ــدرس الهيئة حاليا عدة
مشروعات الستكمال المتطلبات
ب ـشــأن ـهــا ،والـ ـت ــي س ـي ـتــم اإلعـ ــان
عنها الحقا.
وأوضحت أن المشروعات التي
تتولى الهيئة دراسة طرحها وفق
قانون الشراكة ترد للهيئة برغبة
مــن الجهات العامة ،وإضــافــة إلى
صالحية اللجنة العليا (مجلس
إدارة الهيئة) وفق القانون باقتراح
الـمـشــروعــات الـتــي يمكن طرحها
وفــق القانون ،فضال عن أن هناك
مبادرات ترد للهيئة من قبل الغير،
سواء أكانوا أشخاصا اعتباريين
أو طبيعيين.
وأضافت أن من ضمن متطلبات
القانون بشأن المشروعات مرحلة
إع ــداد دراس ــات الـجــدوى الخاصة
بكل مشروع على حدة ،والتي يتم
مــن خاللها عمل دراس ــات مقارنة
بين ط ــرح الـمـشــروع وف ــق النظام
التقليدي (المناقصات) ومــا بين
طرح المشروع وفق نظام الشراكة،
ومن خالل نتائج ُدراســة الجدوى
يتم تقرير المضي قدما نحو تنفيذ
المشروع وفق نظام الشراكة ،أو أن
يكون المشروع غير مجد طرحه
وفق نظام الشراكة ،وذلك بناء على
الـ ـق ــرارات ال ـتــي تـصــدرهــا اللجنة
العليا للمشروعات لكل مشروع
على حدة ،وبحسب نتائج دراسة
الجدوى.

أسباب البطء
وأشارت الحسن بشأن البطء في
تأخير تنفيذ المشروعات يرجع
إلى عدة عوامل منها:
• آلـ ـي ــات ت ـخ ـصــص األراضـ ـ ــي
الخاصة بالمشروعات.
• ع ــدم تــوافــر البنية التحتية
الالزمة لتنفيذ المشروعات.
• ّ
تغير المتطلبات الفنية بشأن
المشروعات أثناء الدراسة.
• المدد القانونية المنصوص
عليها لـمــراحــل الـطــرح اب ـتــداء من
مرحلة كل من إبداء الرغبة والتأهيل
المسبق وتقديم العروض.
وقالت الحسن إن الهيئة تباشر
اخ ـت ـص ــاص ــات ـه ــا بـ ـش ــأن تــرس ـيــة
المشروع من خالل الحصول على
الموافقات الــازمــة والمسبقة من
ديوان المحاسبة الذي يقوم بدوره
ب ـم ـم ــارس ــة اخ ـت ـص ــاص ــات ــه وف ــق
متطلبات الـقــانــون رق ــم  30لسنة
 1964بإنشاء دي ــوان المحاسبة،
وفــي حــال وجــود خــاف في الــرأي
بشأن ترسية المشروع يتم عرض
هذا الخالف على مجلس الــوزراء،
تمهيدا لحسمه ،ويعمل بالقرار
الذي يتخذه المجلس.
وعـلــى هــامــش مناقشة تنفيذ
المشروعات لفتت الحسن إلى ما
آل ــت إل ـيــه ح ــال أح ــد الـمـشــروعــات

ّ
المالي والفني لمشروعات الشراكة في كل مراحل المشروع منذ بدايته حتى إقفاله المالي.
وهناك العديد من المشاريع المشتركة بعضها تحت التنفيذ ،مثل مشروع تنفيذ وتوسعة
محطة أم الهيمان واألعمال المكملة لها ومشروع شركة شمال الزور األولى للطاقة
والمياه ،والبعض اآلخر ال يزال تحت الطرح ،مثل المشاريع في قطاعات الطاقة والمياه
وإدارة الصرف الصحي والنقل والعقارات والنفايات الصلبة ،ومشاريع في قطاع التعليم،
ومعظم هذه المشاريع متأخرة أو معطلة ،مما يضيع على الكويت فرصة االستفادة منها
للحصول على فائدة اقتصادية ّ
مرجوة.

الكويت دولة
ريعية وأدى
ذلك إلى عدم
إضافة أي
قيمة لالقتصاد
من القطاع
الخاص

في حال وجود
خالف في الرأي
بشأن ترسية
المشروع يتم
عرضه على
مجلس الوزراء
لحسمه

صالح السلمي

فضيلة الحسن

التي طرحت وفــق قانون الشراكة
من تأخير نتيجة لتداعيات أزمة
كــورونــا ،وتأثير هــذه األزم ــة على
نسب اإلنجاز ،خصوصا موضوع
اسـتـقــدام العمالة الــازمــة لتنفيذ
المشروع.

المتقدمين ،ســواء كــان المستثمر
محليا أو أجنبيا أو تحالفا بينها.
ول ــذل ــك ،ف ــإن جميع اإلج ـ ــراءات
التي تتم بشأن اختيار المستثمرين
لـتــرسـيــة ال ـم ـش ــروع ــات ت ـتــم وفــق
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ـح ــوكـ ـم ــة ،وت ـخ ـضــع
لـ ـم ــوافـ ـق ــات تـ ـص ــدر مـ ــن مـجـلــس
الوزراء بشأن تأهيل المستثمرين
لمحطات القوى الكهربائية ،وبقية
ال ـم ـشــروعــات تـخـضــع لـمــوافـقــات
اللجنة العليا.

المستثمر األجنبي
وختمت الحسن أن من األهداف
التي نص عليها القانون رقم 116
لسنة  2014المشار إليه هو خلق
ش ــراك ــات مــع مستثمرين أجــانــب
ل ـن ـق ــل الـ ـخـ ـب ــرة وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية،
ول ــذل ــك ف ــإن ال ـق ــان ــون ك ـفــل بعض
الـضـمــانــات وال ـمــزايــا الـتــي تكون
جاذبة للمستثمر األجنبي ،وبما
يحقق العدالة والمساواة بين جميع

المدن العمالية
من جانبه ،قال عضو المجلس
ال ـب ـلــدي ،د .حـســن ك ـم ــال ،أن دور
المجلس هو تخصيص األراضي
وتـ ـح ــديـ ــد االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــاالت ل ـه ــذه
األراضي ،وأهم دور هو االستعجال

ف ــي ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـم ـس ـت ـن ــدي ــة ،ب ــداي ــة
نخصص أنسب وأفـضــل المواقع
بمساحات مختلفة على مستوى
الـ ـك ــوي ــت ،ث ــم تـسـلـيـمـهــا لـلـقـطــاع
الـ ـخ ــاص لـلـتـنـفـيــذ واإلدارة ،إلــى
ج ــان ــب تـخـصـيــص األرض نـقــوم
فـ ــي ال ـم ـج ـلــس الـ ـبـ ـل ــدي بـتـحــديــد
االستعماالت واألنشطة داخل هذه
البقعة ،االستعماالت تنقسم إلى
(سكني – استثماري – تـجــاري –
صناعي – حرفي) ،واألنشطة على
سبيل المثال حالق ،سوبر ماركت...
وغيرها.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ك ـ ـمـ ــال إلـ ـ ـ ــى مـ ـش ــروع
المدن العمالية ،وقال إن المشروع
م ــن أه ـ ــم م ـش ــاري ــع الـ ـش ــراك ــة بين
القطاعين الـخــاص وال ـعــام ،حيث
خصص المجلس الـبـلــدي مواقع
للمدن العمالية في شمال الكويت
وجـ ـن ــوبـ ـه ــا ،ف ـت ــم ت ـج ـه ـيــز أراض
لخمس مدن عمالية ،واآلن المجلس
سيقر مواقع جديدة للمدن العمالية
فـ ــي مـ ــواقـ ــع م ـخ ـت ـل ـفــة ب ــال ـك ــوي ــت،
وس ـي ـعــود ه ــذا ال ـم ـشــروع بالنفع
على الكويت من عدة نواح ،أهمها
تقليل تكدس العمالة في المناطق
السكنية.
وأض ـ ــاف أن ال ـه ــدف األســاســي
مــن هيئة مشروعات الشراكة هو
االستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ
المشاريع العامة ،حيث إنه يخفف
العبء المالي عن الدولة ،ويساعد
على االستعانة بالطاقات البشرية
والخبرات المتوافرة لــدى القطاع
الخاص ،شراكة بهذا الهدف تعود
بــالـفــائـًـدة عـلــى اقـتـصــاد الـكــويــت،
خــاصــة فــي ظــل ال ـظــروف الحالية
ً
مــع معاناة الكويت مــالـيــا ،يوجد
الكثير من المشاريع الضخمة التي
تحتاج إلى مشاركة عدة جهات في
تنفيذها وتمويلها ،لتكون مفيدة
لمستقبل الكويت ،فالكثير من الدول
المتقدمة كانت مشاريع الشراكة
الضخمة سبب من أسباب ّ
تقدمها،
فلو كان بإمكان الحكومة تنفيذ هذه
المشاريع بمفردها لقامت بذلك،
لكنها بحاجة إلى القطاع الخاص
مــن الجانب التمويلي للمشاريع
الضخمة وسرعة تنفيذ المشاريع
التي يتمتع بها القطاع الخاص،
وع ـل ــى ال ـح ـكــومــة وضـ ــع ضــوابــط
للتحكم في هذه المشاريع.

وقت التنفيذ

يفترض من
هيئة الشراكة
أن تعجل
بالتنفيذ
وعلى مجلس
الوزراء
التعاون

حسن كمال

بعد  40سنة
من طرح
مشروع
السكك
الحديدية
لم نستطع
تنفيذ أولى
الخطوات

صالح ياسين

وقــال كمال إن هيئة مشروعات
ال ـشــراكــة أداؤه ـ ــا ب ـطــيء ،ول ــم يتم
تنفيذ المشاريع ً
بناء على الخطط
الموضوعة ،واألداء أقل من الطموح
ال ـم ـط ـلــوب م ـن ـهــم ،وي ـف ـت ــرض من
الهيئة أن ّ
تعجل بالتنفيذ ،وعلى
مجلس الــوزراء التعاون في تنفيذ
هذه المشاريع.
وأك ــد أن مشاريع ضخمة على
مستوى الـكــويــت ،مثل مشروعي
ال ـم ـتــرو وال ـس ـكــك ال ـحــديــديــة كانا
فكرة تعاون بين القطاعين الخاص
وال ـعــام ل ــدى هيئة ال ـشــراكــة ،وفــي
الواقع ال يوجد شيء ،فلم ير النور
ح ـتــى اآلن ،وم ـث ــل هـ ــذا الـتــأخـيــر
يتحمل نتيجته المواطن والمقيم
ع ـلــى أرض الـ ـك ــوي ــت ،ك ــل تــأخـيــر
ف ــي ال ـم ـش ــاري ــع ي ـس ـبــب ل ـن ــا أزم ــة
بالمستقبل ،خاصة مع زيادة عدد
السكان والحاجة إلى الخدمات ،مثل
الطرق والمرافق وغيرها.

ياسين :ما زالوا يتعذرون بالدورة المستندية
في جامعة الكويت د .صالح
قال أستاذ هندسة النقل والمرور ّ
ياسين :منذ  20سنة وإلــى اآلن يتعذرون بالدورة المستندية
لتأخير التنمية أو تنفيذ المشاريع بالكويت ،وأعتقد أن هذا أمر
ً
جزئيا صحيح في حاالت ّ
معينة ،الموضوع
مبالغ فيه ،رغم أنه
يحتاج إلــى متابعة مستمرة من الجهات المعنية ،مثل وزارة
األشغال وهيئة الطرق وبقية وزارات الدولة ،مضيفا :ال يوجد
متابعة للمراسالت التي تتم بينهم وبين الجهات المعنية؛ مثل
المالية وديوان المحاسبة.
وأش ــار يــاسـيــن إل ــى م ـشــروع الـسـكــك الـحــديــديــة ،السـيـمــا أن
الكويت من أوائــل دول مجلس التعاون الخليجي في تجهيز
المخططات وغيرها آنذاك ،وبعد  40سنة من طرح المشروع لم
نستطع تنفيذ أولــى الخطوات أال وهي اختيار المستشارين،

علما بأن هذا المشروع الضخم سيدخل حيز التنفيذ (المرحلة
السعودية وسلطنة عمان واإلمارات.
األولى) عام  2023في كل من
ّ
ً
وأضاف ياسين :سابقا كنت أمثل وزارة المواصالت مدة سنة
مستشارا لوزير المواصالت آنذاك عبدالرحمن الغنيم ،والحظت
كــم نـحــن م ـتــأخــرون فــي إن ـجــاز دورنـ ــا مــن اخـتـيــار المستشار
والتصميم ،لم نقم بأي خطوة ،والخطأ إداري بالدرجة األولى،
على الرغم من التزامنا مع دول الخليج بمشروع القطار ،حيث
يفترض أن يبدأ المسار من الكويت مــرورا بالدمام إلى مملكة
البحرين ،ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى ،وسيربط
قطر بالبحرين ،ومــن السعودية إلــى دولــة اإلم ــارات؛ أبوظبي
والعين ،ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.
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«عمومية أجيليتي» توافق على صفقة
DSV Panalpina

•

سلطان :عمليات االندماج من األولويات المهمة ألعمالنا اللوجستية
ستصبح «أجيليتي» ثاني أكبر
مساهم بشركة دي إس في
 DSVبحصة تبلغ نحو  8في
المئة بالشركة المندمجة.

عقدت شركة أجيليتي جمعيتها العامة غير
العادية بنسبة حضور  75.8في المئة .وقد وافقت
الجمعية على البند المدرج على جدول األعمال،
وال ــذي يتضمن اتـفــاقـيــة اسـتـحــواذ شــركــة DSV
 Panalpina A/Sعلى أعمال الخدمات اللوجستية
العالمية المتكاملة  GILالتابعة لـ"أجيليتي" ،من
خالل صفقة أسهم بالكامل من المتوقع االنتهاء
منها في الربع الثالث من عام .2021
في المقابل ،ستصبح "أجيليتي" ثاني أكبر
مساهم بشركة دي إس في  DSVبحصة تبلغ نحو
 8في المئة بالشركة المندمجة.
بهذه المناسبة ،قال طارق سلطان ،نائب رئيس
مجلس "أجيليتي"" :أوضحنا منذ عدة سنوات ،أن
عمليات االندماج من األولويات المهمة بالنسبة
ألعمالنا اللوجستية ،وهذا هو التوقيت المناسب
لتفعيل ذلك ،فقد أصبحت الصناعة اللوجستية على
عال من التنافسية ،كما أن هناك تكامال جيدا
قدر ٍ
بين شركة دي إس في  DSVوخدماتنا اللوجستية
ً
 ،GILفضال عن أن هذه الصفقة ستمنح (أجيليتي)
حصة في واحدة من أكبر شركات الشحن والخدمات
اللوجستية في العالم وأكثرها ربحية".
وأضـ ـ ـ ــاف سـ ـلـ ـط ــان" :سـ ـتـ ـق ــوم (أج ـي ـل ـي ـت ــي)
ً
أي ـضــا بــاسـتـكـشــاف ال ـفــرص بـيــن دي إس في
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قسيمة لم تزل مخالفاتها

طارق سلطان
 DSVوشركاتها األخ ــرى ،مــع مـجــاالت واعــدة
ل ـل ـت ـعــاون الـمـسـتـقـبـلــي ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك أع ـمــال
المجمعات اللوجستية ،ومجموعة شركات
 ،Shipaوالشراكات التكنولوجية ،فـ(أجيليتي)
ستبقى رائدة في األسواق الناشئة ،مستثمرة
فــي التكنولوجيات الــولـيــدة ،ورائ ــدة األعمال
المستدامة".

أغلقت الهيئة العامة للصناعة  11قسيمة
صـنــاعـيــة نـتـيـجــة عـ ــدم ال ـتــزام ـهــا بــالـفـتــرة
لها إلزالة مخالفاتها ،حيث ال تزال
الممنوحة ُ َ
قائمة ولم تزل.
وكشفت مـصــادر ل ـ "الـجــريــدة" أن الهيئة
أنذرت تلك القسائم نتيجة اكتشاف مخالفات
جسيمة ،مع منحها مهلة شهر إلزالتها ،إال
أن تلك المصانع ماطلت في تنفيذ التعهدات
الالزمة عليها عقب توقيع الجزاءات اإلدارية
واإلنذارات.
وتنوعت المخالفات التي لم تعمل تلك
الشركات على تالفيها ما بين التخزين السيئ
للمنتجات واكتشاف فريق الكشف الصناعي
أن القسائم مغلقة وانتهاء التراخيص ،الى
جانب القيام بأعمال التشوين خارج حدود
القسائم بمساحة  400متر مربع ،موضحة أن
مناطق تلك اإلغالقات تنوعت بين الفحيحيل
وأمغرة والنعايم ،الى جانب منطقة الشويخ
الصناعية.
يذكر أن التدرج في تطبيق القانون تنص
الـ ـج ــزاءات عـلــى ضـ ــرورة إزالـ ــة المخالفات
الـمــذكــورة فــي القسائم الصناعية الـتــي تم
تـحــريــر مـخــالـفــات لـهــا خ ــال م ــدة أقصاها
شهر واحــد ،وفــي حالة عــدم إزالــة المخالفة
سيتم اتخاذ إجراءات أشد تصل الى اإلغالق
وسحب القسيمة ،وفقا للقواعد المعمول بها
في القانون الصناعي والئحته التنفيذية.

«الوطني» :الدوالر يتعرض للضغوط
قال تقرير أسواق النقد األسبوعي الصادر عن
بنك الكويت الوطني ،إن الدوالر أكمل تراجعه
األسبوع الماضي على خلفية مواصلة مجلس
االحتياطي الفدرالي سياسته التيسيرية ،رغم
اإلقرار باالنتعاش القوي الذي شهده االقتصاد
األميركي في بداية العام الحالي.
وحسب التقرير ،يتزامن تحسن النمو
ال ـعــال ـمــي وال ـ ـتـ ــزام االح ـت ـي ــاط ــي ال ـف ــدرال ــي
بمواصلة السياسة النقدية التيسيرية في
تـعــزيــز أداء األص ــول عــالـيــة الـمـخــاطــر مما
ساهم في تحفيز االتجاه الهبوطي للدوالر.
في التفاصيل ،وفي نهاية يوم الجمعة
الماضي ،تمكن ال ــدوالر مــن الصعود بعد
نشر بيانات اقتصادية عــززت مــن تعافي
االقتصاد األميركي.
وكشف تقرير السياسة النقدية لالحتياطي
ال ـف ــدرال ــي ع ــن "ت ـح ـســن" ال ـن ـشــاط االق ـت ـصــادي
والتوظيف بدعم من "تقدم طرح اللقاحات والدعم
القوي للسياسات" ،كما ارتفع معدل التضخم،
لكنه يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية".
ويـتـســق ه ــذا الـمــوقــف مــع استراتيجية
االحتياطي ا لـفــدرا لــي القائمة على تحمل
ً
ارتـفــاع التضخم هامشيا عن المستويات
المستهدفة مع التركيز على ســوق العمل
كمؤشر لتغيير السياسات المتبعة.
ل ـك ــن األسـ ـ ـ ــواق ك ــان ــت ت ــأم ــل ف ــي تـحــديــث
التوجهات المستقبلية للبنك واتباع سياسات
ً
ً
أكثر تشددا ،لكن بدال من ذلك ،ظل االحتياطي
ً
الفدرالي غامضا ،إذ صرح أنه "قد يستغرق

األمــر بعض الوقت لتحقيق مزيد من التقدم
الـكـبـيــر" نـحــو األه ـ ــداف الـمــوضــوعــة لتبرير
تقليص التيسير الكمي .وإثر تلك التصريحات
ً
تراجعت عــائــدات سـنــدات الـخــزانــة هامشيا،
وانتعشت األسهم العالمية ،وتعرض الدوالر
األميركي للضغوط مما دفعه نحو االنخفاض
بصفة عامة.

خطة العائالت األميركية
في ذات الوقت ،ألقى الرئيس األميركي
جو بايدن خطابه األول أمــام الكونغرس،
وأع ــرب خــالــه عــن تـفــاؤلــه تـجــاه مستقبل
االقتصاد األميركي.
ً
ً
إذ شهدت برامج اللقاحات تقدما ملحوظا،
ووصلت نسبة من حصلوا على اللقاح بشكل
كامل في الواليات المتحدة  29.1في المئة ،في
حين بلغت نسبة من حصل على جرعة واحدة
على األقل حوالي  42.7في المئة .وساهمت حزم
اإلغاثة لمواجهة تداعيات الجائحة إلى جانب
عمليات إع ــادة فتح األنشطة االقتصادية في
تسريع وتيرة النمو هذا العام.
لكن بايدن زعم أنه ما يزال هناك المزيد
الــذي يتعين القيام بــه وقــدم خطة جديدة
لتعزيز اإلنـفــاق على البرامج االجتماعية
بقيمة  1.8تريليون دوالر أميركي تسمى
"خطة العائالت األميركية" التي تهدف إلى
مساعدة األسر ذات الدخل المتوسط.
ويــأمــل الــرئـيــس بــايــدن دم ــج ه ــذه الحزمة
المالية الجديدة مع "خطة الوظائف األميركية"

بقيمة  2.3تريليون دوالر وتركز على تحسين
ً
البنية التحتية .وتماما مثل "خطة الوظائف
األميركية" ،سوف يتم تمويل "خطة العائالت
األميركية" من الضرائب المفروضة على األثرياء.

الناتج المحلي اإلجمالي األميركي

ً
سجل االقتصاد األميركي نموا بنسبة
 6.4في المئة على أساس سنوي في الربع
األول من عام  ،2021مقابل  4.3في المئة في
الربع الرابع من عام .2020
وعكست تلك الزيادة استمرار االنتعاش
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وإع ـ ـ ــادة ف ـتــح ال ـمــؤس ـســات،
واالستجابة الحكومية المستمرة المتعلقة
بمواجهة الجائحة.
وأدى الطلب القوي على السلع بدعم من
جولتين هائلتين من حزم التحفيز المالي
إلى ارتفاع اإلنفاق االستهالكي بنسبة 10.7
في المئة على أساس سنوي.
وظهرت إحدى التبعات السلبية بعد توزيع
شيكات التحفيز ونمو الطلب المحلي والتي
تمثلت في اتساع العجز التجاري األميركي
إلى مستوى قياسي بلغ  90.6مليار دوالر.
إذ تـ ــراج ـ ـعـ ــت ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات م ـ ــن ال ـس ـل ــع
والخدمات مقابل ارتفاع الواردات من السلع
والخدمات ،ويشكل اتساع العجز التجاري
ً
ً
ع ــام ــا اض ــاف ـي ــا يــزيــد م ــن ال ـض ـغــوط الـتــي
ً
يتعرض لها الــدوالر األميركي وذلــك نظرا
لـقـيــام معظم الـمـسـتــورديــن ببيع عملتهم
المحلية للدفع بعملة الجهة المصدرة.

منصة « »C3للمطاعم تسعى لشراكات
إقليمية في السوق الخليجية
مع «كيتوبي» اإلماراتية و« »KLCللمطاعم االفتراضية في الكويت
فــي أول تــوســع دول ــي لـشــركــة " "C3منصة
المطاعم واألغ ــذي ــة ،الـتــي تتخذ مــن الــواليــات
ً
المتحدة مـقــرا لـهــا ،عـقــدت الشركة شــراكــة مع
 Kitopiإلط ــاق ع ــدد مــن الـعــامــات التجارية
األميركية مثل  Umami Burgerو Sam's Crispy
 Chickenو  Krispy Riceبمنطقة الخليج ،إذ تبدأ
التشغيل التدريجي في اإلمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية والكويت.
وب ـح ـس ــب "أرابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ب ـ ـيـ ــزنـ ــس" ،قـ ـ ــال أح ــد
المسؤولين التنفيذيين في الشركة األميركية،
إن منصة األغــذيــة والمشروبات القائمة على
التكنولوجيا في الواليات المتحدة ،تعمل على
إنشاء مجتمعات الطهي  -والمعروفة باسم ""C3
 للدخول إلى اإلمارات العربية المتحدة وسوقدول مجلس التعاون الخليجي األوسع من خالل
شراكة مع .Kitopi
كجزء من خطة اإلطالق األولية ،ستقوم ""C3
بترخيص  10من عالماتها التجارية للمطاعم
الــرقـمـيــة ،لــدعــم خطط شــركــة " "KLCللمطاعم
االفتراضية في الكويت ،لتحقيق التوسع على
المستوى الخليجي.

وفي هذا الصدد ،قال سام نازاريان ،المؤسس
والــرئـيــس التنفيذي لشركة " ،"C3إن الشراكة
ً
مع  Kitopiستوفر أيضا فرصة للمشاركة مع
الـعــامــات التجارية الخاصة ب ـ " "C3إضافية
على أساس النجاح في سوق اإلمارات العربية
المتحدة.
وأضــاف نــازاريــان ،أن "التوسع الدولي كان
أحد أعمدة نموذج نمو " "C3منذ البداية ،عندما
حان الوقت لتنفيذ هذه الرؤية ،علمنا أننا نريد
الدخول في شراكة مع  Kitopiوإطالق عالماتنا
التجارية ألول مرة في سوق مؤثر مثل الشرق
األوسط".
وتــابــع أن ــه" :مــع النمو الهائل المخطط له،
يــوفــر لـنــا ن ـمــوذج المطبخ الــذكــي مــن Kitopi
التكنولوجيا واألدوات لتوسيع نطاق عالماتنا
التجارية في أقــل من أسبوعين" ،كما ستتيح
الشراكة إطالق تطبيق  Citizens Goفي اإلمارات
العربية المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة " "C3إن تطبيق
ً
 ، Citizens Goالذي يضم سوقا للطهي لمطاعم
" "C3الرقمية التي تم فحصها وتمكين العمالء

جراح الناصر

مــن الطلب مـبــاشــرة مــن مطاعم مـتـعــددة عبر
طلب عربة واحدة  ،هو أول بديل في الصناعة
لمنصات توصيل تابعة لجهات خارجية.
هذا وستشهد الشراكة مع  ،Kitopiالتي تمثل
أول توسع دولــي لشركة " "C3خــارج الواليات
المتحدة ،إطالق شركة اإلمارات العربية المتحدة
الرئيسية للعالمات التجارية الشهيرة الثالث
لمنصة الطعام األميركية Umami Burger -
و  Sam's Crispy Chickenو  - Krispy Riceفي
طرح تدريجي في اإلمارات ،السعودية والكويت.
وذكــر أنــه سيتم تقديم العالمات التجارية
للمستهلكين في أسواق أخرى من خالل شبكة
 Kitopiفي جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا.
ومن المقرر إطالق أولى العالمات التجارية ""C3
في مطابخ  Kitopiبحلول  1يونيو.
وقــال أحــد كبار التنفيذيين في  Kitopiأنه
ً
"سيتم طرح أول  65موقعا في غضون األشهر
الستة المقبلة ،وسوف تتوسع بسرعة إلى 90
ً
مطبخا خالل العام األول ،كل منها يقدم عناصر
قــائـمــة مــن جميع الـعــامــات الـتـجــاريــة العشر
الشهيرة لشركة ."C3

١٣

اقتصاد

التسجيل بـ «ساي نت» قبل الحصول على
«المارجن»
لمزيد من االطمئنان إلى المالءة المالية للعميل
•

محمد اإلتربي

وج ـ ـهـ ــت هـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـم ـ ــال ش ــرك ــات
االستثمار إلى ضــرروة التسجيل لدى شركة
ساي نت قبل الحصول على التمويل بالهامش
(المارجن) لمزيد من االطمئنان الــى المالء ة
المالية للعميل ،وذلك ضمن سياسات التحفظ
بفاعلية.
والتحوط وإدارة المخاطر
ّ
ومـ ـ ـع ـ ــروف أن "س ـ ـ ــاي ن ـ ــت" تـ ــوفـ ــر خـلـفـيــة
تــاري ـخ ـيــة ع ــن س ـجــل الـعـمـيــل االئ ـت ـمــانــي في
القطاع المصرفي تبدأ ّ مــن حجم االلتزامات
القائمة عليه وتاريخ تعثره ،وما إذا كانت لديه
طلبات لدى جهات أخرى من عدمه.
لـكــن مــا ال ــذي يمكن أن تـقـ ّـدمــه "س ــاي نــت"
لشركات االستثمار؟
ّ
معنية ،فإن شركة ساي نت
وفقا لمصادر
تكشف للمشتركين ا لـمــر كــز ا لـمــا لــي للعميل
بخصوص القروض االئتمانية والمديونيات
القائمة لــدى شــركــات التمويل واالسـتـثـمــار،
وستعطي تصورا يساعده الجهة المانحة على
تعزيز ودعم اتخاذ القرار السليم.
ووفـ ــق ال ـم ـص ــادر ،س ـي ـكــون الـ ـق ــرار لـشــركــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،حـ ـي ــث إن ض ـ ــواب ـ ــط ال ـ ـقـ ــروض
االسـتـهــاكـيــة والـهــامــش المطبق بنسبة 40
بــال ـم ـئــة م ــن إج ـم ــال ــي ال ــدخ ــل ال ي ـطـ ّـبــق على
التمويل بالهامش.
وس ـي ـكــون اش ـت ــراك ال ـشــركــات لـمـعــرفــة وضــع

العميل والـكـفــاء ة المالية والـتــزامــاتــه ،حيث ال
يصنف التمويل بالهامش كتمويل استهالكي،
بل هي أموال ّ
توجه لالستثمار في السوق.
وتشترط بعض الشركات أن يكون لدى العميل
حساب الكتروني لدى شركة الوساطة ،في حين
ّ
تقدم شركات أخــرى تمويال بالهامش بنسبة 50
بالمئة مــن حـجــم الصفقة الـتــي يـحـتــاج العميل
شراءها ،أو نموذج آخر من الشركات يقدم التمويل
مقابل إيداع مالي من العميل ،حيث إن من يودع 50
ألفا يحصل على هامش شراء  100ألف.
يذكر أن التمويل بالهامش ليس مفتوحا
ع ـل ــى م ـص ــراع ـي ــه ،وفـ ـق ــا ل ـت ــأك ـي ــدات م ـص ــادر
اسـتـثـمــاريــة ،بـ ّـيـنــت أن ال ـشــركــات اسـتــوعـبــت
الدرس في األزمة المالية جيدا.
وأض ــاف ــت أن ب ـعــض ال ـش ــرك ــات تـسـتـخــدم
التمويل بالهامش مــن بــاب المحافظة على
ال ـع ـمــاء الـجـيــديــن لــديـهــا وتـلـبـيــة متطلبات
كبار العمالء وأصحاب المالءة ،خصوصا أنه
يتيح سيولة إضافية وخيارات مرنة لمزيد من
االستثمار والتحرك لعمالء محترفين لديهم
مالءة وخبرة في السوق المالي.
على صعيد آخ ــر ،كشفت م ـصــادر أن تطبيق
ن ـ ّمــوذج اع ــرف عميلك ،الـمـعـمــول بــه مـنــذ أع ــوام،
وف ــر قــاعــدة بيانات قوية لــدى شــركــات الوساطة
واستفادت منها شركات االستثمار بحكم الملكيات
القائمة بين شركات االستثمار والوساطة ،حيث إن
أغلب شركات الوساطة تابعة لشركات استثمارية.
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مشاريع الهيدروجين تتبلور في دول الخليج

اإلمارات تستعد على نطاق صغير والرياض ومسقط تتقدمان
ستلعب التطبيقات المختلفة
للهيدروجين األخضر  -كوقود
للنقل أو تبريد المباني أو
كعامل اختزال في الصناعات
تخفيفها ًمثل
التي يصعب
ً
إنتاج الصلب  -دورا مهما
في هدف اإلمارات لتقليل
انبعاثات الكربون بنسبة 70
في المئة بحلول عام .2050

تظهر مبادرات الهيدروجين،
أن اإلمارات العربية المتحدة على
استعداد للبدء على نطاق صغير،
ف ــي ح ـيــن أن ال ــري ــاض ومـسـقــط
تتقدمان في التنمية ،إذ افتتحت
المرافق الحكومية هيئة كهرباء
وم ـي ــاه دب ــي (دي ـ ــوا) وشــركــاؤهــا
سيمنز للطاقة األلمانية وإكسبو
 2020دبـ ــي األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي
أول مـشــروع رائ ــد للهيدروجين
األخضر في اإلمــارات في حديقة
محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
وسينتج مشروع الشراكة بين
القطاعين العام والخاص ()PPP
ال ـ ــذي ت ـب ـلــغ تـكـلـفـتــه  50مـلـيــون
درهــم إمــاراتــي ( 14مليون دوالر
أميركي) ،وهو جزء من مبادرات
البحث والتطوير الواسعة لهيئة
كهرباء ومياه دبــي ،التي تهدف
إلى دعم برنامج تخفيف الكربون
ً
في اإلم ــارة 20.5 ،كيلوغراما في
الساعة من الهيدروجين عند 1.25
ميغاوات من ذروة الطاقة.
وتــم تطوير المنشأة بـقــدرات
التحليل ا لـكـهــر بــا ئــي والتخزين
وإعادة الكهربة ومن المتوقع أن
تستوعب التطبيقات المستقبلية
ل ـ ـلـ ــوقـ ــود م ـن ـخ ـف ــض ال ـ ـكـ ــربـ ــون،
ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ـن ـقــل
واالستخدامات الصناعية.
ومن المتوقع أن يتم عرضه في
معرض إكسبو  2020دبي القادم،
والذي يتميز باالستدامة والتنقل
من بين موضوعاته الرئيسية.
ويـ ـع ــد ه ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع األول
م ــن سـلـسـلــة ال ـم ـشــاريــع ال ــرائ ــدة
للهيدروجين األخضر في جميع
أنحاء المنطقة.

على هــذا النحو ،فهو يذكرنا
ب ــأول مـشــروع للطاقة الشمسية
ا لـ ـكـ ـه ــرو ض ــو ئـ ـي ــة (PV) 10-13
ميغاوات في دبي ،الذي تم اإلعالن
عنه في عام  .2010وتم منح العقد
بقيمة  124مليون درهم إماراتي
في عام  2012لشركة First Solar
ومقرها الواليات المتحدة.
وتجدر اإلشارة إلى أن تصميم
مـصـنــع تـجــريـبــي لـلـهـيــدروجـيــن
األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة مـ ـص ــدر
بــأبــو ظـبــي ،الــذي ستبني بنيته
ال ـت ـح ـت ـيــة الــرئ ـي ـس ـيــة م ــن شــركــة
سيمنز إنرجي وشركة ماروبيني
اليابانية.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،أع ـلــن
كــونـســورتـيــوم مــن هــونــغ كونغ
وع ـ ـمـ ــان وال ـ ـكـ ــويـ ــت األس ـ ـبـ ــوع
ً
الماضي ،خططا لبناء مشروع
وق ــود أخ ـضــر مـتـعــدد الـمــراحــل
ب ـقــدرة  25غـيـغــاوات فــي الــدقــم،

وم ــن الـمـتــوقــع أن يـبــدأ تشغيل
ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ـيـ ــة ف ــي غ ـضــون
ً
 11-10عاما.
ف ـ ـي ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع
هـيـلـيــوس لـلــوقــود األخ ـضــر في
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
بـقـيـمــة  5م ـل ـيــارات دوالر ،وهــو
ق ـي ــد ال ـت ـص ـم ـيــم اآلن ،ف ــي حـيــن
عينت مجموعة  Acmeالهندية
ً
ً
مستشارا ماليا لمصنع األمونيا
ال ـخ ـضــراء الـمـخـطــط بقيمة 2.5
مليار دوالر في الدقم.
ف ــي ح ـي ــن الـ ـب ــدء ع ـل ــى ن ـطــاق
صغير من المرجح أن يقلل من
الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ،الس ـي ـم ــا فـ ــي ض ــوء
سـلـسـلــة الـقـيـمــة ال ـم ـع ـقــدة الـتــي
تنطوي عليها قطاعات المنبع
والوسط والمصب للهيدروجين
األخضر ،فإن المخططات واسعة
النطاق  -إذا نجحت  -يمكن أن
تثبت أنه ال توجد صيغة ثابتة

ُّ
االستثمار العالمي في تحول الطاقة
تجاوز  500مليار دوالر
●

واح ــدة فــي معالجة هــذا الوليد
صناعة.
ستلعب التطبيقات المختلفة
للهيدروجين األخـضــر  -كوقود
ل ـل ـن ـق ــل أو تـ ـب ــري ــد الـ ـمـ ـب ــان ــي أو
ك ـعــامــل اخـ ـت ــزال ف ــي الـصـنــاعــات
ال ـ ـتـ ــي ي ـص ـع ــب ت ـخ ـف ـي ـف ـهــا مـثــل
ً
ً
إن ـتــاج الـصـلــب  -دورا مـهـمــا في
هدف اإلمــارات لتقليل انبعاثات
ال ـك ــرب ــون بـنـسـبــة  70ف ــي الـمـئــة
بحلول عام .2050
وال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــر أن
اسـتــراتـيـجـيــة ال ـبــدايــة الصغيرة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
تتناقض مع نهج االنفجار الكبير
فـ ــي س ـل ـط ـن ــة ع ـ ـمـ ــان وال ـم ـم ـل ـك ــة
العربية السعودية فيما يتعلق
بـ ـبـ ـن ــاء ق ـ ـ ـ ـ ــدرات الـ ـهـ ـي ــدروجـ ـي ــن
الخضراء.

أشرف عجمي

ت ـجــاوز حـجــم االسـتـثـمــارات
في مجال ُّ
تحول الطاقة لخفض
االنبعاثات الكربونية الضارة
عتبة الـ  500مليار دوالر خالل
ع ـ ـ ــام  ،2020ألول مـ ـ ـ ــرة ،ر غ ــم
تحديات جائحة كورونا ،وفق
بعض اآلراء المتخصصة.
ول ـ ـع ـ ــل ح ـ ـجـ ــم االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
العالمي فــي هــذا اإلط ــار ارتفع
ب ـم ـقــدار ال ـض ـعــف م ــن مـسـتــوى
 250مليار دوالر ،ا ل ــذي ُسجل
في عام .2010
وتـ ـعـ ـه ــد ث ـم ــان ـي ــة م ـ ــن أك ـب ــر
 10اق ـت ـصــادات بــالــوصــول إلــى
ان ـ ـب ـ ـعـ ــاثـ ــات صـ ـف ــري ــة ب ـح ـل ــول
منتصف القرن الحالي ،ويوضح
ه ــذا األمـ ــر أن ه ـنــاك زي ـ ــادة في
قــدرة الطاقة المتجددة للدول،
وهو ما ساهم في تحقيق تقدم
ملحوظ في االستدامة البيئية
وأمن الطاقة.
وذكــرت بعض اإلحصائيات
العالمية حول الطاقة المتجددة،
أن هـ ـن ــاك ارتـ ـف ــاع ــا فـ ــي حـصــة
م ـصــادر الـطــاقــة الـمـتـجــددة في
توليد الطاقة إلى  29في المئة
العام الماضي ،من  27في المئة
عــام  ،2019وبلغت استثمارات
مشاريع تنقية اقتصادات العالم
التراكمية من انبعاثات الكربون
بشكل شامل نحو  130تريليون
دوالر.

نقطة ُّ
تحول

بيد أننا بحاجة إلى الحديث
عن السبب فيما تكتسبه الطاقة

ال ـم ـت ـجــددة م ــن أه ـم ـيــة كـبـيــرة،
ف ــال ـع ــال ــم ي ــواج ــه الـ ـي ــوم نـقـطــة
ُّ
تحول غير مسبوقة ،حيث يمثل
ً
ً
تغير ا لـمـنــاخ تـهــد يــدا حقيقيا
للرخاء الذي يتمتع به الكثيرون
ال ـ ـيـ ــوم ،وه ـ ـ ــذا الـ ــرخـ ــاء هـ ــو مــا
يطمح إليه الماليين ،ويعملون
على تحقيقه مستقبال.
ول ـعــل ت ــزاي ــد ان ـت ـشــار أن ــواع
ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة ق ــد ُيـسـفــر
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ع ـ ـ ــن ف ـ ـ ــوائ ـ ـ ــد أخ ـ ـ ـ ــرى،
باعتبار أن تكنولوجيات الطاقة
ال ـم ـت ـج ــددة ت ـ ــؤدي إلـ ــى تــوفـيــر
ف ــرص ع ـمــل ،وال ـح ــد م ــن تـلــوث
الهواء.
و ي ــرى بـعــض المحللين من
الذين يعملون في مجال الطاقة
المتجددة أن تكنولوجيات تلك
الـطــاقــة مــن الممكن أن تقتصر
على استخدام الموارد الداخلية
للبلدان ،ما يساعد على حماية
اقـ ـتـ ـص ــاداتـ ـه ــا مـ ــن ال ـص ــدم ــات
ال ـخــارج ـيــة فـيـمــا يـتـعـلــق بــأمــن
الطاقة.

اإلنشاء ،ليس فقط بين البلدان
بــل داخ ــل أي بـلــد مـنـهــا ،إال أن
ً
ب ـع ـض ــا م ــن ه ـ ــذه االخـ ـت ــاف ــات
يــرجــع إلــى مسائل هيكلية ،أو
ً
إل ـ ــى ق ـض ــاي ــا ت ـت ـصــل ت ـح ــدي ــدا
بمشروع بعينه ،وإن كان الكثير
من هذه القضايا يمكن التصدي
ل ــه م ــن خـ ــال ات ـب ــاع سـيــاســات
أفضل.
وي ـب ـق ــى ال ـ ـس ـ ــؤال :هـ ــل ح ــان
الوقت كي يتم اغتنام الفرصة
ا لـتــي تتيح التعجيل بانتشار
المصادر المتجددة ،بما يكفل
ت ـل ـب ـيــة أه ـ ـ ــداف الـ ـ ـ ــدول ،وال ـت ــي
تتمثل فــي الـتــوصــل إلــى قطاع
ً
ل ـل ـط ــاق ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة ب ـي ـئ ـي ــا،
ويتسم بأنه قطاع آمن وموثوق
وميسور التكاليف؟

زيادة االستثمارات
ووف ــق بعض الـبـيــانــات ،فإن
هناك مــا يفوق  160دولــة على
مستوى العالم تهدف إلى العمل
بالطاقة المتجددة ،فيما زادت
االس ـت ـث ـمــارات فــي ه ــذا الـقـطــاع
م ــن  55ب ـل ـيــون دوالر ف ــي عــام
 2004إلى أكثر من  260بليونا
في عام .2014
وتوضح بعض التحليالت،
أن تنافسية المصادر المتجددة
ُ
تـ ـع ــد ق ـض ـيــة م ـخ ـت ـل ـقــة ،فـفـيـمــا
ت ــوج ــد ت ـب ــاي ـن ــات ف ــي تـكــالـيــف

تكنولوجيات الطاقة
المتجددة تؤدي إلى
توفير فرص عمل
والحد من تلوث
الهواء

«الكويتية» تواصل تطعيم موظفيها بالتنسيق مع «الصحة»
تواصل شركة الخطوط الجوية الكويتية
جـ ـه ــوده ــا الـ ـ ــدؤوبـ ـ ــة السـ ـتـ ـكـ ـم ــال تـطـعـيــم
مــوظـفـيـهــا ض ــد ف ـي ــروس «كـ ــورونـ ــا» ،حيث
إنها بصدد تطعيم كل العاملين في الدوائر
التشغيلية والمساندة والشركات التابعة
لها ،بالتعاون والتنسيق مع مركز الكويت
للتطعيم بــوزارة الصحة ،بعد أن قامت في
البداية خالل شهر رمضان بتطعيم كل أطقم
قيادة الطائرات وأطقم الضيافة.
وفي هذا الشأن ،قال مدير دائرة العالقات
العامة واإلعالم في «الكويتية» فايز العنزي:
«ت ـس ـع ــى ال ـخ ـط ــوط بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع وزارة
ال ـص ـح ــة لـتـطـعـيــم ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ــدوائ ــر
التشغيلية والمساندة والشركات التابعة
لها ،ليتسنى لهم القيام بعملهم على أكمل
وج ــه ،وســط بيئة آمـنــة وصحية وسليمة،
ح ـيــث إن ذل ــك ي ـعــد ض ـمــن أول ــوي ــات إدارة
ال ـشــركــة ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى صـحــة وســامــة
موظفيها وعمالئها ،خصوصا أن الكثير
من موظفيها يتواصلون بشكل مباشر مع
العمالء ،سواء في أرض المطار أو من خالل
مكاتب الشركة فــي كــل أنـحــاء الـبــاد ،األمــر

ال ــذي تـبــذل فيه الـشــركــة قـصــارى جهودها
الستكمال تطعيم باقي الموظفين وتلقيهم
اللقاح بأسرع وقــت ،حيث قامت «الجوية»
بالتنسيق مــع ال ـ ــوزارة ،لــوضــع خـطــة عمل
تـتـضـمــن ارسـ ــال وحـ ــدات طـبـيــة ال ــى مبنى
الشركة الرئيسي إلجراء عملية التطعيم يوم
الخميس القادم».
وأض ــاف الـعـنــزي« :ج ــاءت ه ــذه الخطوة
ً
سعيا من الخطوط الستكمال دورها الريادي
في مشاركة القطاعات األخرى بالوقاية من
«كــورونــا» ،كذلك العمل على تسريع وتيرة
تـطـعـيــم مــوظـفـيـهــا ال ــذي ــن يــواج ـهــون خطر
اإلص ــاب ــة ب ــال ـف ـي ــروس ب ـح ـكــم ال ـع ـمــل ال ــذي
يــزاولــونــه ،حيث يعمل آالف الموظفين في
الكويتية والشركات التابعة لها ،األمر الذي
دفعنا إلى ضــرورة تطعيم الموظفين ،مما
يعود بالفائدة ويحقق المناعة المجتمعية
المكتسبة التي تسعى السلطات الصحية
لتحقيقها في أقرب فرصة ،حيث إن الشركة
ال تــألــو جـهــدا فــي المساعدة للحفاظ على
الصحة العامة لدولة الكويت».
ً
وتابع« :حرصا منها على صحة وسالمة

صورة أرشيفية لطواقم القيادة والضيافة في «الكويتية» أثناء تطعيمهم في أبريل الماضي
ً
ال ـمــوظ ـف ـيــن ،وت ـن ـف ـي ــذا لـتـعـلـيـمــات مجلس
الـ ــوزراء والـسـلـطــات الـصـحــة بــالـبــاد تقوم
«ال ـك ــوي ـت ـي ــة» ب ـش ـكــل دوري بـتـعـقـيــم ورش
كــل مباني الشركة ،متضمنة بذلك مكاتب

الموظفين والممرات وقاعات االجتماعات
وغ ـي ــره ــا م ــن األمـ ــاكـ ــن ال ـت ــي ي ـت ــواج ــد بـهــا
الموظفون بشكل مستمر ،إضافة إلى توفير
الكمامات والمعقمات داخل المباني ووضع

«برقان» يعلن
فائزي «يومي»

أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك بـ ــرقـ ــان
أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن فــي
ال ـس ـح ــوب ــات الـيــومـيــة
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ي ــوم ــي،
وفـ ــاز ك ــل واحـ ــد منهم
بـجــائــزة  5000ديـنــار،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ــزون هـ ـ ـ ــم:
خــالــد مـحـمــد ال ـخــالــد،
ح ـ ـ ـنـ ـ ــان ع ـ ـبـ ــدال ـ ـغ ـ ـفـ ــار
اتـ ـ ــش ،ش ــري ــان ضــافــر
ال ـ ـ ــدوس ـ ـ ــري ،ويـ ـس ــري
علي الخباز.
وإضـ ـ ــافـ ـ ــة ل ـل ـس ـحــب
اليومي ،يوفر "برقان"
سـ ـحـ ـب ــا ربـ ـ ـ ــع سـ ـن ــوي
لـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب "يـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــي"
لـلـفــوز بـجــائــزة نقدية
بقيمة  125.000دينار.
و لـلـتــأ هــل للسحوبات
رب ــع الـسـنــويــة يتعين
ع ـلــى ال ـع ـم ــاء أال يقل
رصـ ـ ـي ـ ــده ـ ــم ع ـ ـ ــن 500
ديـ ـن ــار لـ ـم ــدة شـهــريــن
ك ــام ـل ـي ــن قـ ـب ــل ت ــاري ــخ
السحب ،كما أن كل 10
دن ــان ـي ــر ت ـم ـثــل فــرصــة
واحدة لدخول السحب.
وإذا ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ر صـ ـ ـي ـ ــد
ال ـح ـس ــاب  500دي ـنــار
وما فوق ،فإن صاحبه
سيكون مؤهال لدخول
كل السحوبات اليومية
وربع السنوية.

ملصقات خاصة بــاإلرشــادات الصحة على
الـ ـج ــدران واألرض ـ ـيـ ــات ،لـلـحــد م ــن انـتـشــار
الفيروس».
ً
واختتم العنزي تصريحه قائال« :نتقدم

بـجــزيــل الـشـكــر ووافـ ــر االم ـت ـنــان للقائمين
ف ــي «ال ـص ـحــة» عـلــى تـعــاونـهــم واهـتـمــامـهــم
ال ـم ـل ـمــوس ف ــي ارسـ ـ ــال وحـ ـ ــدات طـبـيــة إلــى
م ـب ـنــى الـ ـش ــرك ــة ،وت ـط ـع ـيــم ك ــل الـمــوظـفـيــن
ً
ي ــوم الـخـمـيــس ،وأي ـض ــا لـلـجـهــود الحثيثة
وال ـم ـب ــذول ــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا ال ـ ـ ــوزارة وكــل
الـقـطــاعــات الـمـعـنـيــة بــالـحـفــاظ عـلــى صحة
وس ــام ــة ال ـمــواط ـن ـيــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ،لـلـحــد
م ــن ان ـت ـش ــار ال ـف ـي ــروس ع ـبــر تــوجـيـهــاتـهــم
ً
وارش ــادات ـه ــم الـصـحـيــة ،داع ـي ــا الـمــولــى عز
وجل بأن يحفظ بالدنا الحبيبة الكويت من
كل شر ومكروه».
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن «ال ـكــوي ـت ـيــة» أطـلـقــت
ف ــي أب ــري ــل ال ـمــاضــي حـمـلــة ضـخـمــة لتدعم
وتشجيع التطعيم ،حيث إن الحملة القت
ً
ً
اس ـت ـح ـس ــان ــا واس ـ ـعـ ــا م ــن ق ـب ــل ال ـم ـغــرديــن
والـمــواطـنـيــن والمقيمين ،كـمــا نجحت في
تحقيق أهــدافـهــا ،وهــي توصيل أكـبــر عدد
من الرسائل التوعوية للمجتمع الكويتي
عبر وسائل التواصل االجتماعي ووسائل
االع ــام المختلفة لـضــرورة تلقي التطعيم
ضد الفيروس.

١٥
«غلوبل فاينانس»« :بوبيان» أفضل بنك إسالمي في الكويت
ةديرجلا
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الجائزة توجت
نجاحنا
في مواجهة
تحديات
جائحة كورونا
التويجري

ً
ً
حقق بنك بوبيان إنجازا جديدا يضاف إلى سجل
إنجازاته بحصوله على جائزة أفضل بنك إسالمي
في الكويت من مؤسسة "غلوبل فاينانس" العالمية
لعام  2021للعام السادس على التوالي ،نتيجة ما
حققه من نمو في مختلف مؤشراته المالية ونمو
ً
حصصه السوقية خصوصا مع استمرار مواجهة
تداعيات جائحة "كوفيد–."19
وق ــال الــرئـيــس التنفيذي لـلـخــدمــات المصرفية
الشخصية والرقمية في "بوبيان" عبدالله التويجري:
"ب ـح ـمــدال ـلــه تـمـكـنــا م ــن اج ـت ـيــاز ت ـح ـ ّـد ج ــدي ــد على
مستوى المؤسسات المالية اإلسالمية في الكويت
ً
وسط ظــروف استثنائية مررنا بها جميعا ،وذلك
نرجعه إلى مواردنا البشرية المميزة وثقة عمالئنا
ومساهمينا فيما نقوم به منذ سنوات".
وأوض ـ ــح ال ـت ــوي ـج ــري ،أن ه ــذه ال ـج ــائ ــزة "تــأتــي
ً
تتويجا لجهودنا وإنجازاتنا في مجال الخدمات
المالية المصرفية خالل الفترة الماضية ،وحاولنا
قدر اإلمكان أن نكون األقرب إلى عمالئنا من خالل
خدماتنا ومنتجاتنا التقليدية وا لــر قـمـيــة والتي
أصبح بإمكان أي عميل الحصول عليها واالستفادة

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

منها بكل سهولة دون أي جهد أو وقــت من خالل
توافرها عبر قنوات البنك الرقمية".
ولفت إلى تميز "بوبيان" أثناء جائحة "كوفيد"19-
م ــن ت ـقــديــم أع ـل ــى م ـس ـتــويــات ال ـخ ــدم ــات الــرق ـم ـيــة
ً
والتواصل المعتمد على الذكاء االصطناعي ،مشيرا
إلــى نجاح رؤيــة مجموعة البنك الخاصة بإطالق
وتطوير العديد مــن الـخــدمــات الرقمية ،الـتــي بات
ً
واض ـح ــا تــزايــد اإلق ـب ــال عليها س ــواء عـبــر الـمــوقــع
اإللكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية.
وأكد "أن مثل هذه التقديرات العالمية تلقى على
عاتقنا كإدارة المزيد من المسؤوليات بالحفاظ على
مستويات الخدمة المميزة التي نقدمها للعمالء
ً
خـصــوصــا أن اإلب ـ ــداع واالب ـت ـكــار وخــدمــة الـعـمــاء
عال لرضاهم بجانب
المميزة والوصول إلى مستوى ٍ
األرقام والنتائج المالية وإنجازات السوق هو طريق
البنك للمحافظة على نجاحاته".

معايير الفوز بالجائزة
وكانت مؤسسة "غلوبل فاينانس" في معرض

توضيح أسـبــاب منحها الجائزة للبنك ،ذكــرت أن
ً
بنك بوبيان تمكن وخالل فترة قصيرة نسبيا من
تحقيق قـفــزات فــي مـعــدالت نمو مؤشراته المالية
الس ـي ـمــا ال ـح ـصــص ال ـســوق ـيــة ف ــي واحـ ــد م ــن أكـثــر
أســواق المنطقة منافسة ،منوهة بما قام به البنك
في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا وقدرته
على التأقلم مع المتغيرات التى فرضتها الجائحة
التى غيرت الكثير في حياتنا اليومية.
وك ــان الـبـنــك حـقــق خ ــال الــربــع األول مــن الـعــام
ً
الحالي أرباحا تشغيلية بلغت حوالي  24.8مليون
دينار مع استمرار البنك في تجنيب مخصصات
ً
ً
ً
ً
بقيمة  12مليونا محققا ربحا صافيا بلغ حوالي
ً
 12.6مليونا بزيادة  23في المئة عن العام الماضي
وبلغت ربحية السهم  3.97فلوس.
وبلغ إجمالي ودائع العمالء  5.2مليارات دينار
بنسبة نمو  12.5في المئة في حين بلغت محفظة
التمويل  4.9مليارات دينار بنسبة نمو  8في المئة،
وبلغت اإليرادات التشغيلية  45مليون دينار بنسبة
نمو 9في المئة.
أما على مستوى الحصص السوقية ،فقد ارتفعت

«التجاري» يجري سحب «النجمة»
األسبوعي و«أكثر من راتب»

أج ــرى الـبـنــك الـتـجــاري سـحــوبــاتــه عـلــى حـســاب النجمة
وحملة "أكثر من راتب" .وتم إجراء السحب ،أمس ،في مبنى
الـبـنــك الــرئ ـي ـســي ،بـحـضــور أح ـمــد الـبـصـمــان مـمـثــا وزارة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة ،مــع االل ـت ــزام بــاالش ـتــراطــات الصحية
والوقائية المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وق ــام الـبـنــك بتغطية الـسـحــوبــات مـبــاشــرة عـبــر وســائــل
التواصل االجتماعي .وجاءت نتيجة السحب كالتالي:
ً
أوال :سحب حساب النجمة األسبوعي– جائزة  5000دينار،
فاز بها ميرزا أوجيس بيج ميرزا.
ً
ثانيا :سحب حملة "أكثر من راتــب"– جائزة تعادل راتبا
تصل إلى  1000دينار ،وفازت بها زينب حميد بوشهري.
وأوضح البنك أن حملة "أكثر من راتب" موجهة للعمالء
الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم ،البالغة 500
دينار أو أكثر ،على البنك ،خصوصا العاملين في القطاعين
الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك.
ولفت إلى أن من مزايا هذه الحملة ،الحصول على هدية
نقدية فورية قيمتها من  250إلى  500دينار ،أو قرض من
دون فائدة بقيمة  5أضعاف الراتب ،وبحد أقصى 10.000
دينار ،وسيكون هناك سحب أسبوعي للعمالء الكويتيين
الحاليين والجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم على البنك
لربح مبلغ يعادل راتبا واحدا من الرواتب التي يتقاضونها
شهريا .كما يمكن للعمالء الكويتيين المتقاعدين إضافة إلى
المقيمين الذين يقومون بتحويل مديونيتهم البالغة 10.000
دينار وما فوق إلى البنك الحصول على هدية نقدية قدرها
 1في المئة من قيمة المديونية المحولة.
ُي ــذك ــر أن ج ــوائ ــز ح ـســاب الـنـجـمــة مـمـيــزة بـحـجــم مبالغ
الجوائز المقدمة ،إضافة إلــى تنوعها طــوال السنة ،والتي
تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة  5000دينار ،وشهرية
بقيمة  20.000دينار ،إضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة
 500.000دينار ،وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية
مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة  1.500.000دينار.
ويمكن فتح "النجمة" والتأهل لدخول السحوبات فقط
بإيداع  100دينار ،وأن يكون في الحساب  500دينار للتأهل
ودخــول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها
ً
الحساب ،فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز ،فضال
عــن الـمــزايــا اإلضــافـيــة الـتــي يــوفــرهــا الـحـســاب ،إذ يحصل
العميل على بطاقة سحب آ لــي ،ويستطيع الحصول على
بطاقة ائتمان بضمان الحساب ،وكذلك الحصول على كل
الخدمات المصرفية من "التجاري".
وكشف البنك أن حساب النجمة متاح للجميع ،وبإمكان
أي شخص فتحه من خالل تطبيق  CBK Mobileبخطوات
بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

«وربة» يعلن فائزي «السنبلة»
األسبوعي
أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك وربـ ـ ـ ـ ــة أس ـ ـمـ ــاء
الـفــائــزيــن بـسـحــوبــات السنبلة
األسبوعية ،وسيستمر "وربة"
بـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات ل ـع ـش ــرة
ً
راب ـح ـيــن أس ـب ــوع ـي ــا ،بـحـضــور
مـ ـمـ ـث ــل عـ ـ ــن وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والصناعة وموظفي البنك.
وقـ ــد تـ ــوج  10راب ـح ـي ــن مــن
عمالء "وربــة" ،حصل كل منهم
على  1000دي ـنــار ،وه ــم :سالم
عـبــدالـلـطـيــف ال ـح ـم ــدان ،أحـمــد
محمد الكندري ،عــادل يعقوب
القطامي ،محمد سالم العجمي،
إيمان حمود العازمي ،مساعد
ع ـلــي ال ـه ــاج ــري ،عـبـيــد درم ــان
ال ـع ـج ـمــي ،ســايــر ب ــدر ال ـســايــر،
فـ ـ ــادي ط ــاه ــر ال ـش ـن ـط ــي ،حـمــد
محمد السلوم.
وي ـم ـثــل "ال ـس ـن ـب ـلــة" ال ـخ ـيــار
األم ـثــل لـكــل الــراغـبـيــن بتوفير
األم ــوال وتحقيق عوائد مالية
م ـنــاس ـبــة ع ـل ــى أرص ــدتـ ـه ــم فــي
الوقت نفسه ،إضافة إلى فرص
ل ـل ـف ــوز ب ـج ــوائ ــز ن ـق ــدي ــة ط ــوال
العام .وحــول الشروط ،يتطلب
اآلن وجــود  100ديـنــار لدخول
سحوبات السنبلة األسبوعية
ً
والسحوبات الكبرى ،علما بأن
ال ـع ـم ـيــل ال يـ ــزال يـحـصــل على
ف ــرص ــة واح ـ ــدة م ـقــابــل ك ــل 10
دنانير في الحساب ،والفرص
تحتسب وفــق أدنــى رصيد في
ال ـح ـس ــاب خ ــال ال ـش ـه ــر .لــذلــك
يـ ـج ــب أن ي ـ ـكـ ــون مـ ـض ــى عـلــى

المبلغ شهر كامل في الحساب
ل ـل ـتــأهــل لـلـسـحــب األس ـب ــوع ــي،
وش ـه ــران ك ــام ــان للسحوبات
الكبرى الحتساب الفرص .وال
توجد قيود أو حــدود للسحب
واإلي ـ ـ ـ ــداع ،وك ـل ـمــا زاد الـمـبـلــغ
الـ ـم ــودع زادت فـ ــرص الـعـمـيــل
للربح .جدير بالذكر ،أن "وربة"
أطلق أحــدث حلوله المصرفية
Customer Onboarding
وفـ ـ ـ ــق ب ـ ـن ـ ــود اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه
الخمسية الطموحة التي تمكن
غـ ـي ــر ع ـ ـمـ ــاء الـ ـبـ ـن ــك ب ــال ـت ـق ــدم
بطلب فتح "السنبلة" بطريقة
إل ـك ـتــرون ـيــة سـهـلــة ع ـبــر مــوقــع
البنك االلكتروني دون الحاجة
ل ــزي ــارة أي فـ ــروع ال ـب ـنــك ،وفــي
غـ ـض ــون خ ـم ــس دقـ ــائـ ــق ف ـقــط،
من خالل النظام اآللــي الجديد
ا لــذي يستخدمه لتطبيق هذه
الخدمة وينفرد به في القطاع
المصرفي الكويتي ،سيتمكن
ال ـع ـمــاء ال ـج ــدد م ــن اسـتـكـمــال
طلب فتح "السنبلة" في أي وقت
وأي مكان.

حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة إلى
حــوالــي  10.4فــي المئة بينما ارتـفـعــت حصته من
تـمــويــل األفـ ــراد إل ــى حــوالــى  13فــي الـمـئــة ليصبح
بوبيان الثالث على مستوى البنوك المحلية من
حيث محفظة التمويل.
ً
ً
كـمــا نـجــح الـبـنــك إقـلـيـمـيــا وعــالـمـيــا فــي تغطية
االكتتاب بالصكوك التي قام بطرحها بقيمة 500
مليون دوالر بمعدل ربح سنوي  3.95في المئة إذ
تـجــاوز إجمالي طلبات االكـتـتــاب مبلغ  1.3مليار
دوالر (تمثل أكثر من من  2.6ضعف حجم الصكوك
المصدرة) مما يؤكد السمعة العالمية واإلقليمية
التي يتمتع بها بنك بوبيان نتيجة مــا حققه من
إن ـجــازات مشهودة خــال الـسـنــوات الماضية على
مختلف الصعد.
وأشار إلى أن بوبيان خالل هذه األزمة جنى ثمار
استثماراته في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية إذ
توضح منذ بدأت األزمة تزايد اإلقبال من عمالء بنك
على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية سواء من
خالل موقع البنك  www.bankboubyan.comاو من
خالل تطبيق البنك على الهواتف الذكية.
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«القطرية» تستعد لكأس العالم بباقات سفر حصرية للمشجعين
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ً
حجازين لـ ةديرجلا :.استضافة قطر للبطولة ستنعكس إيجابا على تنميتها االقتصادية والسياحية
أشرف عجمي

حاليا أكثر من  130وجهة ،مع خطط لزيادة عدد رحالتها لتصل
قال المدير اإلقليمي للخطوط الجوية القطرية ،فادي حجازين،
إن «القطرية» تدرك أهمية الرياضة في تقريب الشعوب في إطار الى اكثر من  1200رحلة أسبوعية ألكثر من  140وجهة مع نهاية
شهر يوليو المقبل ،وذلك في إطار إتاحة الفرصة أمام المسافرين
منافسات ودية.
ّ
للسفر مع «القطرية» الى جميع أنحاء العالم.
وأضاف حجازين لـ «الجريدة» أنه مما ال شك فيه أن استضافة دولة
قطر لمنافسات كأس العالم لكرة القدم  2022ستحظى باهتمام عالمي ،وأشار الى أن االستعدادات الستقبال النمو المتوقع لحركة
وستنعكس إيجابيا على قطاعي السياحة والتنمية االقتصادية في قطر ،المسافرين في مطار حمد الدولي تسير على قدم وساق ،من خالل
وذلك في الفترة التي ستلي البطولة ،الفتا الى أنه من الطبيعي أن تكون مشروع توسعة المطار لزيادة قدرته االستيعابية لتصل الى 53
مليون مسافر سنويا بحلول عام .2022
هناك شراكة بين االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وبين الخطوط
للعطالت» ستقدم مجموعة واسعة من
ولفت الى أن «القطرية
القطرية خالل فترة إقامة البطولة على األراضي القطرية.
ً
باقات السفر المصممة خصوصا لضمان سهولة المشاركة في حضور
وقال إن «القطرية» تواصل إعادة بناء شبكة وجهاتها التي تبلغ

الحدث الرياضي األكثر أهمية في العالم ،موضحا أنه سيتم توفير
كل التفاصيل من خالل منصة حجز ستتيح تجربة سهلة وسلسة
عن جميع باقات السفر المتاحة ،بما في ذلك رحالت الذهاب
والعودة والفنادق ،فضال عن تذاكر حضور المباريات.
وقال إن الخطوط القطرية تفتخر برعاية مجموعة
واسعة من األنشطة والمبادرات والفعاليات العالمية
من خالل رعاية الهيئات والكيانات والمسابقات
الرياضية العالمية .وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
فادي حجازين

الرحالت األسبوعية للخطوط القطرية ستصل إلى  1200رحلة لنحو  140وجهة في يوليو المقبل

الشركة ترعى عدة هيئات
ومسابقات عالمية إلبراز قيم الرياضة
في التقريب بين الشعوب

إقامة كأس
العالم في
الدوحة من
شأنه إنعاش
االقتصاد
الخليجي
وحركة السفر
بين دول
مجلس التعاون

ّ
توقعات
بوصول عدد
جماهير
البطولة
إلى أكثر
من مليارين

ً
الشقيقة حدثا عالميا
• تشهد دولة قطر
ّ
رياضيا فــي عــام  ،2022يتمثل باستضافة
كأس العالم لكرة القدم ألول مرة في منطقة
ال ـشــرق األوسـ ــط ،وحـيــث إن "الـقـطــريــة" أحــد
الرعاة الرسميين للبطولة ،كيف ترى الشركة
انـ ـعـ ـك ــاس ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث ع ـل ــى قـ ـط ــاع ال ـس ـفــر
واالقتصاد في المنطقة؟
 تــدرك الخطوط الجوية القطرية أهميةالرياضة وقدرتها على التقريب بين الشعوب
ّ
فــي إط ــار منافسات ّ
ودي ــة .ويـشــكــل االتـحــاد
الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم (فـيـفــا) ،الهيئة اإلداري ــة
للبطولة الرياضية األكثر شعبية في العالم،
ّ
ويجسد
وهي بطولة كأس العالم لكرة القدم.
ّ ً
عالميا؛
(فيفا) مــدى شعبية هــذه الــريــاضــة
ولذلك فمن الطبيعي أن يكون هــذا االتحاد
ً
شريكا للقطرية.
وتستضيف "القطرية" كــأس العالم فيفا
 قطر  ،TM 2022بوصفها الشريك الرسميوشــريــك الـطـيــران الرسمي لالتحاد الــدولــي
لكرة القدم ،مما سيتيح بدوره فرصة هائلة
ً
لتحفيز وتطوير النمو االقتصادي إقليميا
ً
ودوليا.
ـوط
ومـ ــن ال ـم ــؤك ــد أن دول ـ ــة ق ـطــر وال ـخ ـطـ ً
القطرية ستحظيان باهتمام عالمي نتيجة
الستضافة هذه البطولة المهمة والشعبية
ً
ع ــال ـم ـي ــا ،وس ـت ـس ـهــم بــال ـتــالــي إي ـجــاب ـيــا في
ق ـطــاعــي ال ـس ـيــاحــة وال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـصــاديــة
بالبالد ،وذلك في الفترة التي ستلي بطولة
كأس العالم.

بناء وجهات جديدة
• ال شك في أن إقامة بطولة كأس العالم
ف ــي ال ــدوح ــة م ــن شــأنـهــا إن ـع ــاش االقـتـصــاد
الخليجي و حــر كــة السفر بين دول مجلس
ال ـت ـع ــاون وق ـط ــاع ال ـف ـن ــادق ،ف ـمــا ه ــي خطط
"القطرية" لتلبية احتياجات النقل الجوي
خالل البطولة؟
 مـ ـ ــن ال ـ ـ ــواض ـ ـ ــح االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد الـ ـقـ ـط ــريالستضافة بطولة كــأس العالم فيفا  -قطر
 2022ف ــي ج ـم ـيــع أرجـ ـ ــاء الـ ـب ــاد .وت ــواص ــل

"القطرية" إعــادة بناء شبكة وجهاتها التي
ً
تبلغ حاليا أكثر من  130وجهة ،مع خطط
ل ــزي ــادة ع ــدد رحــاتـهــا لـتـصــل إل ــى أك ـثــر من
ًّ
أسبوعيا إلى أكثر من  140وجهة
 1200رحلة
بحلول نهاية يوليو  ،2021وذلــك مع زيادة
عدد الرحالت لنتيح للمسافرين إمكان السفر
معنا بأمان وموثوقية في ّ
أي وقت يرغبون
به إلى جميع أنحاء العالم.
كما تتواصل االستعدادات الستقبال النمو
المتوقع لحركة المسافرين في مطار حمد
ال ــدول ــي ،الـمـطــار الـشــريــك الــرسـمــي لبطولة
كأس العالم  ،2022وسيزيد مشروع توسعة
المطار من قدرته االستيعابية ،لتصل إلى
ً
أك ـثــر مــن  53مـلـيــون مـســافــر س ـنــويــا ،وذلــك
بحلول عام .2022

توسعة مطار
حمد الدولي
ترفع قدرته
االستيعابية
ألكثر من 53
مليون مسافر
ً
سنويا عام
2022

باقات سفر
• هــل سـتـقــدم "الـقـطــريــة" عــروضــا خــاص
للجماهير ا لــر يــا ضـيــة فيما يتعلق بالنقل
ذهــابــا وإيــابــا والـسـكــن؟ ومــا هــي التوقعات
ل ـن ـســب اإلش ـ ـغـ ــال؛ س ـ ــواء ل ـت ــذاك ــر ال ـس ـفــر أو
الحجوزات الفندقية خالل فترة البطولة؟
 ستقدم "القطرية" بــاقــات سفر حصريةلـ ـلـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن مـ ـ ــن مـ ـشـ ـجـ ـع ــي ك ـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم،
ّ
متميزة وحضور بطولة
لالستمتاع بتجربة
كأس العالم لكرة القدم  -قطر.TM 2022
ّ
ستقدم "القطرية للعطالت" مجموعة
كما
ً
واسعة من باقات السفر المصممة خصوصا،
حيث تضمن سهولة المشاركة في حضور
الـحــدث الــريــاضــي األكـثــر أهمية فــي العالم.
وس ـت ـت ـم ـي ــز مـ ـنـ ـص ــة الـ ـحـ ـج ــز ال ـ ـتـ ــي س ـي ـتــم
ً
تصميمها خـصــوصــا لـهــذا ال ـغــرض ،بأنها
للمسافرين تجربة سهلة وسلسة،
ستتيح ّ
حيث ستوفر كل التفاصيل عن جميع باقات
السفر المتاحة ،بما في ذلك رحالت الذهاب
والعودة والفنادق وتذاكر حضور المباريات.

أحداث وأنشطة
• تـحــرص الـعــديــد مــن شــركــات الـطـيــران

«القطرية»
توفر منصة
حجز تتيح
لجماهير
البطولة معرفة
كل تفاصيل
باقات السفر
وحجز تذاكر
المباريات

على رعاية أحداث وأنشطة رياضية عالمية
ومـحـلـيــة ،فـمــا ه ــي األه ـ ــداف ال ـتــي تسعى
شركات الطيران عبر هذه الشراكات التي
تعقدها مــع القطاع الــريــاضــي؟ وهــل لدى
"القطرية" خطط مستقبلية في رعاية أندية
عالمية أو استادات رياضية ،ال سيما في
أوروبا؟
 تـفـتـخــر "ال ـق ـطــريــة" بــرعــايــة مجموعةواسعة من األنشطة والمبادرات والفعاليات
ال ـع ــال ـم ـي ــة .وم ـ ــن خ ـ ــال رعـ ــايـ ــة ال ـه ـي ـئــات
وال ـ ـك ـ ـيـ ــانـ ــات وال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات ال ــري ــاضـ ـي ــة
العالمية؛ نعمل على إ ب ــراز قيم الرياضة
ُ
العليا بوصفها وسيلة مهمة للتقريب بين
الشعوب والمجتمعات المحلية ّفي جميع
أنحاء العالم ،وهو األمر الذي يمثل محور
رسالة عالمتنا التجارية ،وهو شيء يقع
ً
فــي صميم رســالـتـنــا الـتـجــاريــة "م ـعــا إلــى
ّ
كل مكان".
ّ
وتعد "القطرية" الشريك الرسمي وشريك
الطيران الرسمي لالتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،والشريك العالمي الرسمي لكأس
كــونـمـيـبــول كــوبــا ل ـي ـبــرتــادوريــس ،وكــأس
كــونـمـيـبــول كــوبــا س ــود أمــري ـكــانــا ،وكــأس
كونميبول ريكوبا.
وتـسـتـفـيــد ال ـنــاق ـلــة ال ـق ـطــريــة ب ــذل ــك من
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـفـ ــرص الـ ـت ــي ت ـت ـي ــح لـهــا
ال ـتــواصــل م ــع الـمـعـجـبـيــن وال ـمــاي ـيــن من
الـجـمــاهـيــر ح ــول ال ـعــالــم ،وذلـ ــك مــن خــال
العالمة التجارية لـ «القطرية» التي تظهر
ب ـش ـكــل ب ـ ــارز ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـمــاعــب
ومناطق المعجبين.
كـمــا تــواصــل "ال ـق ـطــريــة" دع ــم مجموعة
من أقوى الفرق واالتحادات على مستوى
ال ـعــالــم مــن ضمنها رعــايــة فــريــق بــاريــس
س ـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ـف ــرن ـس ــي ،ون ـ ـ ــادي ك ــاس
يــوبـيــن الـبـلـجـيـكــي ،ال ــذي ك ــان آخ ــر الـفــرق
التي انضمت إلى محفظة الناقلة القطرية
للرعايات العالمية في عام .2020 – 2019
ً
كما تفتخر "القطرية" أيضا برعاية نادي إي
إس روما اإليطالي ،ونادي بوكا جونيورز
األرجنتيني ،ونادي بايرن ميونخ األلماني،

ونادي سيدني سوانز األسترالي ،إضافة
إلى نادي بروكلين نتس لكرة السلة.
وت ـس ـمــح ل ـنــا هـ ــذا ال ــرع ــاي ــات ل ـع ــدد من
أكبر وأع ــرق األنــديــة الرياضية العالمية؛
بالتعامل مع المشجعين من جميع أنحاء
الـ ـع ــال ــم ،وإقـ ــامـ ــة عـ ــاقـ ــات مـ ــع ج ـم ـهــورنــا
العالمي بطريقة مذهلة.
وستحصل "القطرية" ،بوصفها الشريك
الــرسـمــي لـ ـ "فـيـفــا"؛ عـلــى حـقــوق التسويق
والعالمة التجارية خالل بطولة ّكأس العالم
فيفا  -قطر  ،TM 2022حيث يتوقع أن يصل
ع ــدد الـجـمـهــور الـ ــذي سـيـحـضــر الـبـطــولــة
ّ
متفرج .كما ستظهر
إلى أكثر من ملياري
العالمة التجارية لـ «القطرية» في بطوالت
عديدة لالتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا،
من ضمنها كأس العرب  -قطر  ،2021وكأس
العالم لألندية  -اليابان  ،2021وكأس العالم
ل ـكــرة ال ـص ــاالت  -لـيـتــوانـيــا  ،2021وكــأس
العالم لكرة القدم اإللكترونية  ،2021التي
ّ
تعد أكبر بطولة لأللعاب اإللكترونية في
العالم.
وفــي وقــت سابق مــن هــذا الـعــام ،أعلنت
"القطرية" انضمامها إلى االتحاد األوروبي
ل ـكــرة ال ـق ــدم كـشــريــك لـبـطــولــة أم ــم أوروبـ ــا
 ،™2020حيث من المقرر أن تكون الناقلة
الــوطـنـيــة لــدولــة قـطــر هــي شــريــك الـطـيــران
الــرسـمــي ل ـهــذه الـبـطــولــة ال ـتــي سـتـقــام في
الفترة من  11يونيو إلى  11يوليو .2021
وت ـع ــزز رع ــاي ــة "ال ـق ـطــريــة" لـبـطــولــة أمــم
أوروبا ™2020؛ من حضور الناقلة القطرية
القوي في عالم الرياضة ،بما يتماشى مع
الرؤية الوطنية لدولة قطر.

إيطاليا تفوز بمسابقة «يوروفيغن» الغنائية األوروبية
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فازت إيطاليا بمسابقة "يوروفيغن" الغنائية األوروبية لعام  ،2021متقدمة على فرنسا
وسويسرا ،بفضل األداء القوي لفرقة مونيسكين لموسيقى الروك ،إثر حفلة أرادها منظمو
الحدث رسالة أمل للعالم الغارق في األزمة الصحية.
واحتلت فرنسا المرتبة الثانية مع أغنية "فواال" ،للمغنية باربارا برافي ،التي أخفقت في
اللحظات األخيرة بإهداء بالدها كأس "يوروفيغن" ،بعد  44عاما على آخر فوز لها بالمسابقة.
َّ
وحلت سويسرا في المرتبة الثالثة.
وقدمت "مونيسكين" اإليطالية استعراضا حماسيا مفعما بالطاقة ارتدى فيه أعضاء الفرقة
األربعة مالبس جلدية مع مؤثرات ضوئية.
وأرغمت األوضاع الصحية االستثنائية منظمي المسابقة ،التي يتابعها عشرات ماليين
المشاهدين سنويا ،على استنباط نمط جديد إلقامة الحدث بعد إلغاء نسخة عام .2020
وقالت عازفة غيتار الباس في الفرقة ،فيكتوريا دي أنجيليس ،إن هذا الفوز "يمكن أن يبعث
رسالة أمل إلى إيطاليا" ،أحد أكثر البلدان األوروبية تضررا جراء فيروس كورونا.
ُ
وسمح لنحو  3500متفرج ،جميعهم خضعوا مسبقا لفحوص أثبتت عدم إصابتهم بفيروس
كورونا ،بحضور حفالت نصف النهائي والنهائي والتمارين الستة للمسابقة .وهذا العدد يمثل
(أ ف ب)
 20في المئة من القدرة االستيعابية لقاعة أهوي أرينا للحفالت في روتردام.

فرقة «مونيسكين» بالحفل

غراندي تحيي ذكرى الهجوم على حفلها

انضمام كيت هيدسون لنجوم
فيلم «»Knives Out 2

أحيت المغنية األميركية أريانا غراندي ( 27عاما)
ذكرى ضحايا الهجوم اإلرهابي على حفل موسيقي
لها في مانشستر بالمملكة المتحدة قبل  4أعوام.
وكتبت غراندي على موقع إنستغرام" :مانشستر،
قلبي معكم ،اليوم وإلى األبد" على رسم يصور قلبا
وسط سرب من النحل.
وتابعت قائلة :الحزن مرسوم على كل شيء ،وهذه
الذكرى لن تكون سهلة أبدا أبــدا ،وبهذه المناسبة
أدرجت غراندي أسماء جميع الضحايا على قائمة.
وكان الهجوم الذي وقع يوم  22مايو  2017بعد
حفل غنائي لغراندي أدى إلــى مقتل  22مــن رواد
الـحـفــل ،عـقــب انـفـجــار عـبــوة نــاسـفــة ،وك ــان معظم
الضحايا مــن الشباب ،وأصـيــب مئات األشخاص
بجروح أو بصدمات نفسية.
وكــانــت غــرانــدي وضعت عــام  2018وشــم نحلة
خلف أذنها اليسرى تخليدا للذكرى ،وهو رمز مدينة
مانشستر ،وتضامنا مع الضحايا قام العديد من
البريطانيين بعمل هذا الوشم بعد الهجوم.
(د ب أ)

يبدأ إنتاجه في اليونان خالل الصيف

أريانا غراندي

تصوير فيلم «لوثر» إلدريس ألبا في سبتمبر
دانييل كريغ وأنا دي أرماس في مشهد من الفيلم
انضمت النجمة العالمية كيت هيدسون
إ لــى نـجــوم ا لـجــزء ا لـثــا نــي مــن فيلم Knives
 ،Outوا ل ــذي يـشـهــد ع ــودة ا لـمـمـثــل الشهير
دانييل كريغ مع النجوم كاثرين هان ،وديف
باوتيستا ،وجانيل مــو نــي ،وليزلي أودوم
جونيور ،وإدوارد نــور تــون ا لــذ يــن انضموا
ً
مؤخرا إلى فريق التمثيل.

دراما وكوميديا
وقالت تقارير فنية إن تفاصيل الحبكة
الــدرام ـيــة لـلـجــزء الـثــانــي مــن الـفـيـلــم ال تــزال
غ ـي ــر م ـع ــروف ــة ف ــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،إذ يـتـكـتــم
عليها فريق العمل ،فيما تم فقط اإلفصاح
عن مالمح شخصية كريغ الذي يعود لحل
ل ـغــز آخ ــر يـ ــدور ح ــول مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة من
الـمـشـتـبــه ب ـهــم ،وم ــن غـيــر ال ـم ـعــروف أيـضــا
مــن سيلعب أدوارا أ خ ــرى فــي ا لـفـيـلــم ا لــذي
من المقرر أن يبدأ إنتاجه هذا الصيف في
ا لـيــو نــان ،والعمل سيكون مــن إ نـتــاج شركة
 ،Lionsgateو يــدور الفيلم في إطار جريمة
ودراما وكوميديا.
ودارت أ ح ـ ـ ــداث ا ل ـ ـجـ ــزء األول مـ ــن فـيـلــم
 Knives Outب ـع ــد ا ل ـع ـث ــور ع ـل ــى ا ل ــروا ئ ــي
الـمـتـخـصــص ف ــي ك ـتــابــة ال ـجــري ـمــة "ه ــارالن
ً
ثرومبي" ،ميتا في مزرعته بعد عيد ميالده
ا لـ ،85وتم تجنيد المحقق الفضولي بينوا
ب ـ ــان ف ــي ظـ ـ ــروف غ ــام ـض ــة ل ـل ـت ـح ـق ـيــق ،مــع
ً
عائلة هارالن المختلة وظيفيا إلى موظفيه
المخلصين ،حيث ينتقل بالنك عبر شبكة
م ــن ال ـشــائ ـعــات وأك ــاذي ــب ال ـخــدمــة الــذات ـيــة
ل ـل ـك ـشــف ع ــن ا ل ـح ـق ـي ـقــة وراء و ف ـ ــاة هـ ــارالن
المفاجئة.

وكــريــس إي ـفــانــز ،ودان ـي ــال كــريــغ ،وإدى
باترسون ،ومايكل شانون ،وجيمي لي
كورتيس ،وطوني كوليت ،وجايدين
مارتيل ،وكريستوفر بالمر ،والكيث
ستانفيلد ،ودون جونسون ،والعمل
من تأليف وإخراج ريان جونسون.
وكانت الممثلة األميركية الشهيرة
كيت هيدسون رغم نجاحاتها الكبيرة
بعالم الدراما األميركية إال أنها جانبها
التوفيق في آخر أعمالها السينمائية،
لـ ـتـ ـحـ ـص ــد جـ ـ ــائـ ـ ــزة أس ـ ـ ـ ــوأ مـ ـمـ ـثـ ـل ــة مــن
م ـه ــرج ــان ال ـت ــوت ــة الــذه ـب ـيــة بـفـيـلـمـهــا
"موسيقى" أو " "Musicالذي أخرجته
المغنية وكاتبة األغاني األسترالية
سيا ،حيث حصد الفيلم  3جوائز
رئيسية في الحفل الـ 41للمهرجان
السنوي ،المعروف باسم ريزيز،
والذي يوزع أجراسا على أسوأ
أفالم العام.

ألبا وزوجته
أكد النجم العالمي إدريس ألبا ،أن تصوير
فيلم "لوثر" ،الذي طال انتظاره ،من المقرر أن
يبدأ في سبتمبر المقبل.
وق ــال أل ـبــا ،فــي تـصــريــح صـحــافــي" :نـبــدأ
اإلنتاج في سبتمبر ،وأنا متحمس جدا لذلك.
لقد مـ َّـر وقــت طويل على ذلــك .نحن قريبون
جدا من جذب الضوء األخضر لإلنتاج".
وأض ــاف أل ـبــا" :الـسـمــاء هــي حــد أحالمنا
في مشروع فيلم لوثر ،وما يمكن أن يحققه.
كنت أتمنى تصوير هذا العمل التلفزيوني

كفيلم سينمائي ،وهذا ما سيحدث اآلن ،وأنا
سعيد لذلك".
وك ــان النجم العالمي وزوجـتــه سابرينا
دوور مـ ـ َّـرا ب ـع ــام ش ــدي ــد ال ـص ـعــوبــة ،بسبب
تعرضهما لإلصابة بفيروس كورونا خالل
الموجة األول ــى ،والمعاناة بسبب عزله في
َّ
الـحـجــر الـصـحــي .وتــذكــر ألـبــا ه ــذه األزم ــات
خــال احتفاله بعيد زواج ــه على سابرينا،
وحــرص على االع ـتــراف بــأن الـعــام الماضي
كان من أصعب األعوام في حياته.

« »Butterتحقق  100مليون مشاهدة

أسوأ ممثلة
و ف ـ ـ ـ ــاز فـ ـيـ ـل ــم " "Music
ب ـ ـجـ ــائـ ــزة أسـ ـ ـ ــوأ م ـم ـث ـلــة
لكيت هيدسون ،وأسوأ
ممثلة مساعدة لمادي
زيجلر ،وأسوأ مخرج
ل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،و ثـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت أن
ا لـفـيـلــم مـثـيــر للجدل
بعد إطالقه في وقت
س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
الجاري.

نجوم هوليوود
وفيلم ( Knives Outالجزء األول) تصدى
لبطولته بــا قــة كـبـيــرة مــن نـجــوم هــو لـيــوود
ه ــم ك ــاث ــري ــن النـ ـغـ ـف ــورد ،وأنـ ــا دي أرمـ ــاس،

كيت هيدسون

حققت أغنية « »Butterللفريق الكوري الشهير
 BTSفــي أول  24ســاعــة مــن إص ــداره ــا باللغة
اإلنكليزية 100 ،مليون مشاهدة على "يوتيوب".
وك ــان ــت فــرقــة  BTSحـقـقــت ال ــرق ــم القياسي
الـ ـس ــاب ــق بــأغ ـن ـي ـت ـهــا ال ـم ـن ـف ــردة لـ ـع ــام 2020
 ،Dynamiteوهي األولى باإلنكليزية بالكامل،
بـ 101.1مليون مشاهدة على "يوتيوب" في أول
 24ساعة.
واحتفظت  BTSبالعديد من األرقام القياسية
لمشاهدتها على مدار  24ساعة في الماضي،
م ـثــل فـيـلــم  ،Boy With Luvال ـ ــذي ظ ـهــر فيه
 Halseyفــي أبــريــل  ،2019وال ــذي حصد 74.6
مليون مشاهدة في أول يوم له .وستؤدي الفرقة
أغنية " "Butterفي حفل توزيع جوائز بيلبورد
لـلـمــوسـيـقــى ،وق ــد تـلـقــوا  4تــرش ـي ـحــات ،هــي:
أفضل مجموعة ،وأفضل فنان اجتماعي (للعام
أغان،
الخامس على التوالي) ،وأفضل مبيعات ٍ
واألغنية األكثر مبيعا لـ"."Dynamite

فريق BTS

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :أنــت تملك القوة على التغيير وقد
أتت الظروف الستغاللها.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـسـ ّـهــل ال ـق ــدر أم ـ ــورك العاطفية
الدرب الصحيح.
ويضعك ًعلى ّ
اجتماعيا :ال تتوقع المؤاساة من أي شخص
ّ
وتغلب على أحزانك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تشعر بتناغم تام بين عملك وحياتك
ً
الشخصية مما يجعلك سعيدا.
ً
عاطفيا :حياتك العاطفية تسير على ما يرام
وتعيد االستقرار إليك.
ً ًّ
ً
سارا من أحد أفراد
اجتماعيا :تتلقى خبرا
ً ً
العائلة يجعلك سعيدا جدا.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تشعر بالراحة وباإلنتاج ّ
الجيد
عندما تعمل مع فريق متضامن.
ً ّ
عاطفيا :لطف األجواء بينكما وأعد النظر
في األسباب التي ّأدت إلى الخالف.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـ ـقـ ـ ّـدم ب ـع ــض الـ ـتـ ـن ــازالت
للمساهمة في حل مشكلة عائلية قديمة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :الـ ـي ــوم أنـ ــت م ـف ـعــم بــالـحـيــويــة
والحماسة وترغب في اإلنجاز السريع.
ً
عاطفيا :يطمئن الشريك عندما تعود إلى
ً
ً
المنزل مبتهجا ومرتاحا.
ً
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـب ــدأ ت ــواص ــا اجـتـمــاعـيــا
والتحضير للقاءات صداقة بعد فترة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يمكنك البدء في تحقيق المشاريع
التي أعددتها منذ مدة.
ً
عاطفيا :مع بعض الصبر سوف تجتازان
المشكلة وتعود األمور الى طبيعتها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـيــأس مــن وضـعــك المالي
ً
وابحث عن طرق معالجته عائليا.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تواجهك بعض الفوضى في أعمالك
كما في عالقتك مع الزمالء.
ً
ً
عاطفيا :ال ّ
يرد الشريك لك طلبا فهو يضعك
على رأس اهتماماته.
ً
اجتماعيا :اشترك إذا استطعت في دورات
رياضية تدريبية فهي مفيدة لك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :عزيمتك الصلبة وقــدرتــك على
أساسيان في نجاحك.
المواجهة عامالن
ّ
ً
عاطفيا :تقلق بشأن يتعلق بالحبيب وال
تستطيع مفاتحته بالموضوع.
ً
اجتماعيا :دافع عن أفكارك بحجج مقنعة
كي تتلغب على المشككين.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :يساعدك أحد الزمالء على انجاح
خطة تجني منها بعض المال.
ً
ّ
تهتم بمظهرك الخارجي تلبية
عاطفيا:
لرغبة رفيق حياتك.
ً
اجتماعيا  :انفتح على محيطك وابتسم
ً
فأنت ال تعيش وحيدا.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :تنجح في القيام بخطوة مهنية
ّ
مهمة بعد دراستها مع المعنيين.
ً
عاطفيا :الحبيب مطمئن البال ومرتاح
الضمير فال عجب إن ّقدمت له هدية.
ً
اجتماعيا :االهتمام بمظهرك أمر ضروري
ً
خصوصا إذا كانت عالقاتك رسمية.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :بعض المواقف الصعبة ستكون
ً
لك اختبارا لمدى قدرتك على المواجهة.
ً
عاطفيا :ال ّ
تورط نفسك في وضع عاطفي
ً
جديد إذا كنت مرتبطا.
ً
ً
اجتماعيا :تفرح كثيرا لحدث عائلي أو
لنجاح أحدهم في امتحاناته.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :يتعرض عملك الختبار ما هذا اليوم
فال داعي للتوتر.
ً
عــاطـفـيــا :يـمـ ّـر شــريــك العمر بفترة صحية
تحتاج إلى اهتمامك وعنايتك.
ً
اجتماعيا :هذه الفترة خالية من الضغوط
العائلية عكس األجواء السائدة.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :كي ّ
تتقدم في عملك عليك المثابرة
ّ
عما يطور مهنتك.
والبحث ّ
ً
عاطفيا :يتغلب بعض الروتين على حياتك
العاطفية مما يزعج الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أن ــت متصالح مــع ذات ــك واثــق
ً
ً
بنفسك وتظهر سالما داخليا.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

استقبال الترشيحات لجائزة الدولة التشجيعية
تمديد
ّ

«الوطني للثقافة» يوقع مذكرة تعاون مع الجمعية الكويتية للتراث
أفاد المتحدث الرسمي باسم
المجلس الوطني للثقافة،
د .عيسى األنصاري ،بتمديد
فترة استقبال األعمال لنيل
جائزة الدولة التشجيعية.

أعلن المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب تمديد فتح باب
الترشح لجائزة الدولة التشجيعية
فـ ــي الـ ـفـ ـن ــون واآلداب والـ ـعـ ـل ــوم
االجـتـمــاعـيــة واإلنـســانـيــة إل ــى 29
يوليو المقبل.
وقــال المتحدث الرسمي باسم
المجلس ،األمين المساعد لقطاع
الثقافة ،د .عيسى األن ـصــاري ،إن
تمديد فترة استقبال األعمال لنيل
جائزة الدولة التشجيعية إلتاحة
المجال ألكبر عـ ّـدد مــن المبدعين
الكويتيين للترشح لنيل الجائزة؛
وبسبب ظروف جائحة كوفيد ،19 -
التي أثــرت على خريطة األنشطة
والفعاليات في الكويت والعالم.
وأضــاف :أن التسجيل للترشح
للمسابقة يتطلب التسجيل في
منصة "متى" ألخذ موعد لمراجعة
إدارة ال ـث ـقــافــة ب ــاألم ــان ــة ال ـعــامــة
ً
لـلـمـجـلــس ال ـت ــزام ــا ب ــاالح ـت ــرازات
المقررة من السلطات الصحية ،وإن
االطــاع على الشروط التفصيلية
ً
سـ ـيـ ـك ــون مـ ـت ــاح ــا عـ ـل ــى ال ـم ــوق ــع
اإللكتروني للمجلس www.nccal.
 gov.kwطوال فترة الترشح ،إضافة
إلى كل وسائل اإلعالم اإللكتروني
التابعة له.

ّ
مــن جــانــب آخ ــر ،وق ــع المجلس
وال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـت ــراث
مـ ــذكـ ــرة ت ـف ــاه ــم وت ـ ـعـ ــاون ثـقــافــي
وتـ ــراثـ ــي ،ص ـب ــاح أم ـ ــس ،تطبيقا
لرؤية الحكومة في تنمية التعاون
المشترك بين الجهات الحكومية
وم ــؤسـ ـس ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـمــدنــي
وت ـعــزيــز وتـفـعـيــل األن ـش ـطــة التي
تساهم في المشاركة المجتمعية
وف ــي الـفـعــالـيــات الفنية الثقافية
والدورات التدريبية.
وق ــال د .األن ـص ــاري إن توقيع
ً
م ــذك ــرات الـتـفــاهــم تــأتــي تطبيقا
لتوجيهات وزير اإلعــام والثقافة
وزي ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـش ـبــاب
عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري لتعضيد
الشراكة المجتمعية ،وخاصة مع
جمعية ذات تخصص واهـتـمــام
بجانب من جوانب الهوية الوطنية
كجمعية ال ـت ــراث الـكــويـتـيــة التي
أس ـســت ع ــام  2017وال ـت ــي يـعــول
عليها الـكـثـيــر ف ــي حـفــظ ال ــذاك ــرة
الوطنية لــدولــة الكويت وشعبها
ومكوناتها المختلفة ،وذلك لنقلها
لألجيال الحالية والقادمة.
وأضــاف األنصاري أن المذكرة
التي تسري لثالث سـنــوات قابلة
ً
ل ـل ـت ـجــديــد ت ـل ـقــائ ـيــا تـ ـن ـ ّـص على

الـ ـع ــدي ــد مـ ــن م ـ ـجـ ــاالت الـ ـتـ ـع ــاون،
ومــن ذلــك تنسيق حملة إعالمية
مشتركة لتسويق جميع الفعاليات
الثقافية ودورات التدريب للعاملين
المتفق عليها عبر مواقع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ال ـت ــاب ـع ــة لـلـطــرفـيــن
وحسب الوسائل اإلعالمية المتفق
عـلـيـهــا ،وتـشـجـيــع إقــامــة عــاقــات
تـعــاون وتـبــادل الخبرات العلمية
والبحثية والتدريبية والــرحــات
الـعـلـمـيــة بـيــن ال ـطــرف ـيــن ،وت ـبــادل
إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات الـ ـكـ ـت ــب وال ـ ــدوري ـ ــات
وال ـم ـط ـبــوعــات الـ ـص ــادرة عنهما
وال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـب ـح ـث ـيــة وتـشـجـيــع
اإلنتاج الفكري والثقافي والمعرفي
الـ ـ ـه ـ ــادف إل ـ ــى ت ـن ـم ـيــة الـمـجـتـمــع
والــوطــن ،وتـبــادل نتائج الـنــدوات
والمحاضرات والبرامج التدريبية
ومـجـمــل الـفـعــالـيــات والـنـشــاطــات
ذات العالقة بأغراض وأهداف كال
الطرفين ،وتقديم التعاون وتبادل
الـ ـخـ ـب ــرات ف ـي ـمــا ي ـخ ــص ال ـ ــورش
الثقافية والفنية المشتركة ،إضافة
إلى التنسيق والتعاون على إعداد
واع ـت ـم ــاد ب ــرن ــام ــج زم ـن ــي تنفيذ
لألنشطة والفعاليات المشتركة،
والـ ـت ــي س ـت ـقــام ع ـلــى م ـ ــدار ال ـعــام
والمشاركة في توفير مستلزمات

يقدمان
وجمال
التركماني
ً
«دبلوم اإلخراج والتمثيل» حضوريا
•

فضة المعيلي

سيقدم كل من الفنان عبدالله التركماني والمخرج
خالد جمال دورة بعنوان "دبلوم اإلخراج والتمثيل"،
وستقام الــدورة بشكل حضوري في الكويت .وذكر
التركماني عبر مــواقــع الـتــواصــل ،أنــه سيتم إعــان
ال ـت ـفــاص ـيــل قــري ـبــا ،وس ـي ـكــون ه ـن ــاك ل ـق ــاء تـعــريـفــي
للمشاركين في أحد الفنادق خالل الشهر الجاري.
وفيما يتعلق بشهادة الدورة ،قال التركماني إنها
معتمدة من الجهات الرسمية المحلية في الكويت،
ومن كلية كنغستون البريطانية إلدارة األعمال.
جــديــر بــالــذكــر ،أن الـتــركـمــانــي درس فــي المعهد
العالي للفنون المسرحية ،وبعد تخرجه عمل في
العديد من المسلسالت والمسرحيات بالمهرجانات،
كما عمل مخرجا لعدد من األعمال .أما المخرج خالد

جمال ،فقد عمل في الكثير من المسلسالت ،منها:
"ذاكرة من ورق"" ،حب ولكن" ،و"هذا ولدنا".

نرمين أحمد

ش ــارك الـمـخــرج سـعــود بــوعـبـيــد في
رم ـض ــان ه ــذا ال ـع ــام بـمـسـلـســل "نـبــض
م ـ ــؤق ـ ــت" ،والـ ـ ـ ــذي القـ ـ ــى ن ـج ــاح ــا الف ـتــا
لألنظار .وأكد بوعبيد بذلك إمكانياته
اإلخراجية ،وقدرته على تقديم الصورة
الدرامية بشكل مميز ومختلف.
وعن مدى سعادته ورضاه عن ردود
األفـ ـع ــال ال ـت ــي وص ـل ـت ــه ،قـ ــال بــوعـبـيــد:
"ال ـح ـم ــد لـ ـل ــه ،ردود أفـ ـع ــال إي ـجــاب ـيــة،
وأتلقاها من الجمهور والوسط الفني
ً
ح ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم ،وس ـع ـي ــد ج ـ ـ ــدا بـ ـ ـ ــاآلراء،
ً
خـ ـص ــوص ــا مـ ــن ال ـ ــزم ـ ــاء ال ـم ـخــرج ـيــن

باسكال مشعالني سجلت «استنى»
الـتــي عشناها وانـتـشــار "ك ــورون ــا" ،فضال
عن أحداث أليمة في لبنان" ،مشيرة
إلـ ــى أن "ظ ـه ــوره ــا ع ـلــى شكل
ش ـخ ـص ـي ــات ك ــرت ــون ـي ــة ك ــان
األنسب في تصوير الكليب،
وا لـتــي استغرقت فيه وقتا
طويال من أجــل ظهوره بهذا
الشكل".
ي ــذك ــر أن ب ــاس ـك ــال انـتـهــت
مــن تسجيل أ غـنـيــات ألبومها
الجديد ،ومن المقرر طرحه خالل
األيام المقبلة على مراحل ،بواقع
أغ ـن ـيــة ك ــل فـ ـت ــرة ،وفـ ــي الـنـهــايــة
ت ـط ــرح األلـ ـب ــوم ج ـم ـلــة واح ـ ــدة،
والذي يضم  8أغنيات.

انـ ـتـ ـه ــت ال ـن ـج ـم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ــاس ـك ــال
م ـش ـعــانــي م ــن تـسـجـيــل أغ ـن ـيــة بــالـلـهـجــة
المصرية تحمل اســم "استنى" من كلمات
محمد رفاعي ،وألحان ملحم أبوشديد ،ومن
المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب
وطرحها خالل الفترة المقبلة.
وأعــربــت بــاسـكــال عــن سعادتها بــردود
األف ـع ــال ال ـتــي تلقتها عـلــى أغـنـيــة " ًجـنــان
بجنان" التي طرحتها مــؤخـ ًـرا تزامنا مع
االح ـت ـف ــال ب ـي ــوم ع ـيــد م ـي ــاده ــا ،وحـقـقــت
نـجـ ً
ـاحــا ك ـب ـيـ ًـرا ،وه ــي مــن كـلـمــات رمـضــان
محمد ،وتوزيع شريف قاسم ،وألحان أحمد
مصطفى.
وأض ــاف ــت" :األغ ـن ـيــة تـحـمــل ال ـمــزيــد من
البهجة والتفاؤل في ظل الظروف الصعبة

مايا نعمة تمزج الغناء
بألعاب السيرك
تستعد الفنانة اللبنانية،مايا نعمة ،التي اشتهرت في
برنامج"ستار أكاديمي" ،ومن خالل أغنيات عديدة قدمتها
ً
ً
سابقا إلص ــدار أغنيتها الـجــديــدة قــريـبــا ،الـتــي استغرق
تحضيرها عدة أشهر.
وذك ــرت نعمة أن األغـنـيــة إيـقــاعـيــة ،راق ـصــة وشبابية
ُص ــورت على طريقة الفيديو كليب باللهجة اللبنانية،
ً
كما أشارت إلى أن الكليب سيقدم استعراضا على طريقة
"سيرك" على المسرح.
وك ــان ــت م ــاي ــا ق ــد اتـجـهــت
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة
الح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة
والرقص ،وهي دائما ما
ت ـقــدم نـفـسـهــا م ــن خــال
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـج ــاالت
إلى جانب الغناء
وال ـم ــوس ـي ـق ــى،
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ايـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ثـ ـ ــاث
أغ ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــات ه ـ ــي:
"روح" ،و"الراجل
األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي"،
و"آم ـ ــن بـحــالــي"،
وصــورت ـهــا على
طــري ـقــة الـفـيــديــو
ك ـ ـل ـ ـيـ ــب ،ك ـم ــا
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
فوازير.

مايا نعمة

الالزمة للتنظيم والتحضير ،على
أن ي ـكــون عــالــي الـمـسـتــوى ونــوع
ً
النشاط متميزا وغير تقليدي ،تبعا
لما يتفق عليه ويحقق أهداف قيم
المجتمع.
بـ ـ ـ ــدوره ،ش ـكــر رئ ـي ــس جمعية
التراث ،هاني العسعوسي ،الوزير
المطيري واألمين العام للمجلس
الوطني للثقافة كامل العبدالجليل
وق ـيــاديــي الـمـجـلــس عـلــى دوره ــم
الكبير في دعــم الجمعية وتفعيل
أنـشـطـتـهــا وحــرص ـهــم ع ـلــى بـنــاء
جسور التعاون المشترك ،وتوفير

مـقــر لـهــا بـمــا يـسـهــم ف ــي تحقيق
االس ـت ـق ــرار لــوظـيـفـتـهــا وتنشيط
عملها الفني المميز ،وخاصة بعد
منحها مـقــريــن لـمـمــارســة دوره ــا
وأنشطتها.
حـ ـض ــر م ـ ــراس ـ ــم الـ ـت ــوقـ ـي ــع د.
األن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاري ،واألم ـ ـي ـ ـنـ ــة ال ـع ــام ــة
المساعدة لقطاع اآلثار والمتاحف
وال ـ ـشـ ــؤون الـهـنــدسـيــة د .تهاني
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوانـ ـ ــي ،وم ـ ــراق ـ ــب ال ـث ـق ــاف ــة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ب ــال ـم ـج ـل ــس مـحـمــد
بــن رض ــا ،والـمـسـتـشــار اإلعــامـ ّـي
للمجلس مظفر عبدالله .فيما مثل

الجمعية الكويتية للتراث كال من
الرئيس هاني العسعوسي ،وأمين
الصندوق فهد العبدالجليل ،وكل
مــن أع ـضــاء مجلس اإلدارة قيس
الـ ـب ــدر ،ص ــال ــح ال ـم ـس ـبــاح ون ــواف
العصفور.
يذكر أن المجلس الوطني أعد
بــرنــامـجــا زمـنـيــا لتوقيع العديد
من مذكرات التفاهم والتعاون مع
جمعيات النفع العام ذات الصلة
بالشأن الثقافي والفني والتراثي
خالل الشهر الجاري.

راض وسعيد بردود
سعود بوعبيدٍ :
األفعال على «نبض مؤقت»
•

عبدالله التركماني

من أجواء توقيع مذكرة التعاون

باسكال مشعالني

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
يدشن دورته الثالثين
أط ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض
أبوظبي الدولي للكتاب
دورت ــه الـثــاثـيــن أمــس،
بـ ـمـ ـش ــارك ــة نـ ـح ــو 889
عـ ــارضـ ــا مـ ــن أكـ ـث ــر مــن
 46دول ـ ـ ـ ــة ،فـ ــي نـسـخــة
"ه ـج ـي ـن ــة" ت ـج ـمــع بـيــن
فـ ـع ــالـ ـي ــات اف ـت ــراض ـي ــة
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ــالـ ـحـ ـض ــور
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ــي ،ب ـس ـب ــب
جائحة فيروس كورونا.
ويـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل بـ ــرنـ ــامـ ــج
المعرض ،الــذي ينظمه
مـ ــركـ ــز أب ــوظـ ـب ــي لـلـغــة
العربية ،التابع لدائرة
ملصق المعرض
الـ ـثـ ـق ــاف ــة والـ ـسـ ـي ــاح ــة،
نحو  230جلسة واقعية
وافتراضية ،تناقش أبرز
قضايا وتحديات صناعة النشر.
ويقدم المعرض ،المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى
 29مايو ،قرابة نصف مليون كتاب بمختلف اللغات ،ويتضمن جدول
اليوم األول  18جلسة ،أبرزها "النشر في العالم العربي ...تسليط الضوء
على احترام صناعة النشر" ،ويتحدث فيها محمد رشاد رئيس اتحاد
الناشرين العرب ،و"النقد االفتراضي بين النظرية والتطبيق" ،بالتعاون
مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.
وف ــي الـســادســة مـســاء ال ـيــوم يقيم الـمـعــرض حـفــل تـكــريــم للفائزين
بالدورة الـ 15لجائزة الشيخ زايد للكتاب ،وينظم في اليوم التالي حوار
مع الفائزين يديره الناقد والمترجم األردني خليل الشيخ ،ويشارك في
فعاليات المعرض  315ضيفا ومتحدثا واقعيا وافتراضيا ،أبرزهم
الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي من اإلمارات ،رئيسة اتحاد الناشرين
الدوليين ،والروائي طالب الرفاعي ،والكاتبة المصرية ريم البسيوني،
والشاعر الفلسطيني سامح كعوش ،والكاتب الفرنسي جيلبير سينويه.
وكانت دائــرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أعلنت في وقت سابق
إعفاء جميع دور النشر المشاركة في المعرض من دفع رسوم األجنحة،
بهدف "دعم دور النشر بعد التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19
وتخفيف العبء عنها".
(رويترز)

والمؤلفين والفنانين ،وكالمهم يحملني
مسؤولية للمشاريع القادمة ،ومستمتع
ً
ج ــدا بــأنـنــي اسـتـطـعــت ال ـح ـصــول على
ثقة الجمهور والــوســط الفني ،من أول
عمل إخراجي منفرد بعد تجربتي في
(مانيكان) مع المخرجة هيا عبدالسالم،
وتلك خطوة كبيرة بالنسبة لي".
وح ـ ــول ج ــدي ــده م ــن أع ـم ــال درام ـي ــة،
قــال" :أعمل اآلن على أكثر من مشروع،
وإن شـ ـ ــاء ال ـ ـلـ ــه سـ ـيـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك عـمــل
درام ـ ــي ع ـب ــارة ع ــن  ١٠ح ـل ـقــات ،وعـمــل
رمضاني  ٣٠حلقة ،والعمالن لشركتين
مختلفتين ال أستطيع التصريح حاليا
عن تفاصيلهما".

سعود بوعبيد

خبريات
ً
عمر خيرت ُيحيي حفال
في دار األوبرا المصرية

يشهد مسرح النافورة بدار
األوبرا املصرية استعدادات
كبيرة لحفل املوسيقار عمر
خيرت ،واملقرر إقامته يوم
 30و 31الجاري ،وسوف
ُيقام الحفل باتباع إرشادات
التباعد االجتماعي وكل
إجراءات األمن والسالمة
االحترازية والتعقيم،
للحماية من فيروس كورونا.
ومن املقرر أن يقدم املوسيقار
عمر خيرت خالل الحفل أهم
مؤلفاته خالل مشواره الفني،
منها" :صابر يا عم صابر،
البخيل وأنا ،ليلة القبض
على فاطمة ،ضمير أبلة
حكمت ،خلي بالك من عقلك،
قضية عم أحمد ،مسألة مبدأ،
اللقاء الثاني ،عارفة ،إعدام
ميت ،غوايش" ،وغيرها من
املقطوعات املوسيقية.

أجر
مديحة كنيفاتي :لم ِ
أي لقاء منذ أكثر من سنة

أكدت املمثلة السوريةمديحة
تجر أي
كنيفاتي ،أنها لم ِ
لقاء صحافي منذ أكثر من
سنة ،وبالتالي فإن ما ُينشر
من لقاءات في الوقت الحالي
عارية عن الصحة ،بعدما
تم أخذها من لقاءات قديمة،
وتحويرها بشكل مستفز.
ونفت تماما أن تكون أدلت
بتصريح حول عروض زواج
أتتها من الوسط الفني،
مشيرة إلى أن هذا الكالم
معيب جدًا.

ةديرجلا

•
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دوليات

اإلمارات والعراق على خط غزة ...وتوتر في «األقصى»

• عباس يحذر من العودة إلى «نقطة البداية» • األعرجي يؤجل زيارة «تاريخية» إلى رام الله

سلة أخبار
بن عبدالرحمن يلتقي
الدبيبة بطرابلس

أفادت تقارير ليبية بأن نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية القطري محمد بن
عبدالرحمن آل ثاني وصل إلى
العاصمة طرابلس الغرب بزيارة
رسمية أمس.
ً
وأكدت التقارير ،نقال عن مصادر،
أن وزير الخارجية القطري عقد
محادثات مع رئيس حكومة
الوحدة الوطنية عبدالحميد
الدبيبة ،ورئيس املجلس
الرئاسي محمد املنفي ،ووزيرة
الخارجية نجالء املنقوش
ومسؤولني آخرين رفيعي
املستوى.

السعودية تقصر المكبرات
على األذان واإلقامة

مؤتمر صحافي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمام أنقاض برج الجالء أمس (أ ف ب)
ع ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـت ـ ــوت ـ ــر إل ـ ـ ـ ــى م ـح ـي ــط
ال ـم ـس ـجــد األقـ ـص ــى ،ف ــي ال ـقــدس
أم ـ ـ ـ ــس ،فـ ـيـ ـم ــا بـ ـ ــدا أنـ ـ ــه رس ــال ــة
إسرائيلية واضحة بعدم القبول
بالربط بين القدس وقطاع غزة،
ب ـي ـن ـمــا ب ـ ــدا أن الـ ـتـ ـه ــدئ ــة ،ال ـتــي
تحققت في القطاع ،وكانت مصر
الــاعــب األول فيها ،إضــافــة إلى
جـهــود قطرية وأخ ــرى أميركية،
ّ
ول ـ ـ ـ ـ ــدت ديـ ـن ــامـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة فــي
المنطقة التي تنتظر أول زيــارة
وزير الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن.

مساعي مصر
وغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة ب ـ ـح ـ ـثـ ــه م ـ ـ ــع عـ ـب ــاس
المستجدات المتعلقة بالتهدئة
ف ــي ال ـق ــدس وال ـض ـف ــة ،وتـنـسـيــق
إعــادة إعمار غزة والموضوعات
المتعلقة بترتيب البيت الداخلي
الفلسطيني ،عاد الوفد المصري
إلى القطاع للمرة الثانية خالل 48
ساعة ليبحث مع قيادة «حماس»
ترتيبات ما بعد وقف إطالق النار
والتصورات المقترحة لبدء إعادة
إعمار القطاع.
ً
والتقى الوفد خصوصا رئيس

رفع علم «الحرس الثوري»
في تظاهرات لندن

حــركــة «ح ـمــاس» فــي غ ــزة يحيى
ً
السنوار الذي كان مهددا بالقتل
خالل المواجهات التي استمرت
ً
 11يوما.
ووف ـ ـ ـ ــق م ـ ـصـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع ،ف ــإن
«حماس» تتمسك بمطالب وقف
ان ـت ـه ــاك ــات إس ــرائـ ـي ــل لـلـمـسـجــد
األق ـصــى وخـطــط تهجير سكان
ح ـ ــي الـ ـشـ ـي ــخ ج ـ ـ ـ ــراح ف ـ ــي ش ــرق
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى إدخ ـ ـ ــال
تسهيالت جوهرية على حصار
غزة.
وكشف وزير خارجية إسرائيل
غ ــاب ــي أشـ ـكـ ـن ــازي أنـ ــه ات ـف ــق مــع
نـظـيــره الـمـصــري ســامــح شكري
ً
على عقد لقاء قريبا.
وكتب أشكنازي في «تغريدة»:
«شـ ـ ـك ـ ــرت ـ ــه ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ـه ـ ــود م ـصــر
وال ـتــزام ـهــا بتحقيق االس ـت ـقــرار
والسالم في المنطقة ،وأكــدت له
أن أي تــرت ـيــب مـسـتـقـبـلــي يجب
أن يشتمل على ضمانات تتعلق
بقضايا األمن ومبادئ السياسة،
خاصة إعادة االستقرار والسالم
لـسـكــان ال ـج ـنــوب ،وال ـتــوقــف عن
تسليح حماس ،والتزام إسرائيل
بإعادة المواطنين اإلسرائيليين
المحتجزين بشكل غير قانوني
م ــن ق ـبــل الـمـنـظـمــة اإلره ــابـ ـي ــة»،
وفق تعبيره.

العراق على الخط

نـشــرت وكــالـتــا تسنيم ومـهــر اإليــرانـيـتــان ،مقاطعفيديو
لمتظاهرين في لندن يحملون علمالحرس الثوري اإليراني،
أثناء احتجاجات للتضامن مع فلسطين.
وتـظــاهــر ،أم ــس األول ،اآلالف فــي لـنــدن وم ــدن بريطانية
ً
ً
أخرى ،دعما للفلسطينيين ،واحتجاجا على الضربات الجوية
اإلسرائيلية علىقطاع غزة خالل القتال مع حركةحماس.

إلى ذلك ،أعلنت وسائل إعالم
عراقية أن مستشار األمن القومي
العراقي قاسم األعرجي توجه إلى
رام الـلــه لـلـقــاء الــرئـيــس محمود
ع ـبــاس .وف ــي ح ــال تـمــت الــزيــارة
ً
ً
ف ـس ـت ـكــون ح ــدث ــا ت ــاري ـخ ـي ــا ألن
األع ــرج ــي أرفـ ــع م ـس ــؤول عــراقــي
يزور األراضي الفلسطينية ربما
ً
م ـنــذ اس ـت ـق ــال الـ ـع ــراق ،وثــان ـيــا

سـيـكــون األع ــرج ــي ،وه ــو قـيــادي
في «منظمة بــدر» التي يتزعمها
هادي العامري ،أرفع مسؤول من
القوى المتحالفة مع طهران يزور
رام الله .ورغــم الصالت الوثيقة
بـ ـي ــن طـ ـ ـه ـ ــران و»مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ب ـ ــدر»
اس ـت ـطــاع األع ــرج ــي ب ـنــاء عــاقــة
بـ ـن ــاءة ووث ـي ـق ــة م ــع ال ـس ـعــوديــة
ً
عندما كان وزيرا للداخلية.
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت الحـ ـ ـ ـ ـ ــق ،ع ـل ـم ــت
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» أن األعـ ــرجـ ــي ّ
أجـ ــل
زي ــارت ــه ف ــي ال ـل ـح ـظــات األخ ـي ــرة
بعد أن تبين أن أحد مرافقيه في
الطائرة مصاب بكورونا .ونقلت
ت ـقــاريــر عــراق ـيــة ع ــن م ـص ــادر أن
التأجيل حدث ألسباب فنية.
وتزامن ذلك ،مع وصول وزير
ا ل ـخــار ج ـيــة الفلسطيني ر يــاض
ال ـمــال ـكــي إل ــى ال ـعــاص ـمــة ب ـغــداد
فــي زي ــارة رسـمـيــة لـلـقــاء رؤس ــاء
الجمهورية برهم صالح والوزراء
مـصـطـفــى الـكــاظـمــي والـبــرلـمــان
محمد الحلبوسي ،قبل أن يعقد
ً
ً
م ــؤتـ ـم ــرا ص ـح ــاف ـي ــا م ــع نـظـيــره
العراقي فؤاد حسين.
وكـ ــان ال ـمــال ـكــي زار ف ــي وقــت
س ـ ــاب ـ ــق ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
حيث أجــرى مـشــاورات مع وزير
الخارجية أيمن الصفدي.
وأك ــد ال ـص ـفــدي والـمــالـكــي أن
«ال ـت ـص ـع ـي ــد ال ـخ ـط ـي ــر بــال ـقــدس
وب ـ ـ ــاق ـ ـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـم ـح ـت ـل ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــدوان عـ ـ ـل ـ ــى غـ ـ ـ ـ ــزة أكـ ـ ـ ــدا
اسـتـحــالــة اس ـت ـمــرار غ ـيــاب آفــاق
زوال اال ح ـ ـت ـ ــال ،وأن ا ل ـق ـض ـيــة
الفلسطينية هي أساس الصراع
وأن المنطقة لــن تنعم بالسالم
العادل من دون حلها».

اإلمارات وقطر
وف ـ ــي تـ ـط ــور جـ ــديـ ــد ،أجـ ــرى

ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة الشيخ
ً
ً
محمد بن زايــد اتصاال هاتفيا
مع الرئيس المصري عبدالفتاح
ال ـس ـي ـســي رحـ ــب خ ــال ــه بــوقــف
إطــاق النار في غــزة ،وعبر عن
دعمه لجهوده الرامية لتحقيق
األمن واالستقرار في المنطقة.
وإذ أ ثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــى ع ـ ـل ـ ــى ج ـ ـهـ ــود
ا ل ـس ـي ـس ــي ودوره اإل نـ ـس ــا ن ــي
للتهدئة وحقن دمــاء المدنيين
األبـ ــريـ ــاء ،شـ ــدد ب ــن زاي ـ ــد على
ال ـح ــاج ــة إلـ ــى بـ ــذل ال ـم ــزي ــد من
الجهود خاصة من قبل القادة
اإلسرائيليين والفلسطينيين،
ً
م ــؤك ــدا اسـ ـتـ ـع ــداده لـلـعـمــل مع
جـمـيــع األط ـ ــراف لـلـحـفــاظ على
وقــف إطــاق النار واستكشاف
مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــارات جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ل ـخ ـف ــض
التصعيد وتحقيق السالم.
وفـ ــي الـ ــدوحـ ــة ،ال ـت ـقــى أمـيــر
قـ ـط ــر الـ ـشـ ـي ــخ ت ـم ـي ــم بـ ــن حـمــد
رئيس المكتب السياسي لحركة
«حماس» إسماعيل هنية ونائبه
ص ــال ــح الـ ـ ـع ـ ــاروري واألعـ ـض ــاء
موسى أبومرزوق ومحمد نزال
وح ـســام ب ــدران وع ــزت الــرشــق،
وت ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــوا ب ـ ــآخ ـ ــر تـ ـ ـط ـ ــورات
األوضـ ـ ــاع وال ـج ـه ــود الـســاعـيــة
إلعادة اإلعمار في غزة.
وج ـ ــدد أم ـي ــر ق ـطــر مــواص ـلــة
دعـ ـم ــه ل ـف ـل ـس ـط ـيــن وق ـض ـي ـت ـهــا
الـعــادلــة وأهـمـيــة وح ــدة الصف
لنيل حقوقها المشروعة ،وفي
مقدمتها إقامة الدولة المستقلة
وعاصمتها القدس.

األموال وإعادة اإلعمار
وب ــانـ ـتـ ـظ ــار زيـ ـ ـ ــارة بـلـيـنـكــن
إل ـ ـ ــى الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـكــل
إعـ ـ ـ ــادة إع ـ ـمـ ــار غ ـ ــزة أح ـ ــد أبـ ــرز

عناوينها ،أوصى رئيس األركان
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي أفـ ـي ــف ك ــوخ ــاف ــي
ال ـم ـس ـتــوى ال ـس ـيــاســي بـفــرض
تغيير في مسار إدخال األموال
القطرية إلى «حماس» ،لتصبح
عـ ـب ــر الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
عــن طــريــق ن ـظــام خ ــاص ينقله
للمواطنين مباشرة.

اقتحام األقصى
وفي أوج التحركات المصرية
واألميركية لتثبيت وقف إطالق
النار بغزة ،اقتحم مستوطنون
ي ـهــود ،أم ــس ،بــاحــات المسجد
األقصى من جهة باب المغاربة،
ال ـ ــذي ي ـس ـي ـطــر االح ـ ـتـ ــال عـلــى
مـ ـف ــاتـ ـيـ ـح ــه م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ــام ،1967
وقـ ــامـ ــوا بـ ـج ــوالت اس ـت ـف ــزازي ــة
وأداء ط ـق ــو س ـه ــم ا ل ـت ـل ـم ــود ي ــة
بحماية تامة من الشرطة ،التي
أخرجت المقدسيين الموجودين
ب ــالـ ـس ــاح ــة واعـ ـتـ ـقـ ـل ــت خـمـســة
بينهم أحد حراسه وموظف في
األوقاف اإلسالمية.
وفـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن راف ـ ـ ـقـ ـ ــت قـ ـ ــوات
االح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــن
و«ج ـم ــاع ــات ال ـه ـي ـكــل» وات ـح ــاد
«م ـن ـظ ـمــات ال ـم ـع ـبــد» وفــرضــت
إج ـ ـ ـ ــراءات مـ ـش ــددة ف ــي مـحـيــط
المسجد وعلى أبوابه ومنعت
دخ ـ ـ ــول الـ ـشـ ـب ــان ال ـم ـقــدس ـي ـيــن
م ــن دخـ ــولـ ــه ،ت ــوال ــت ال ــدع ــوات
لـلـفـلـسـطـيـنـيـيــن ل ـش ــد ال ــرح ــال
ً
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددا لـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــات ال ـم ـس ـج ــد
األق ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارك ،وعـ ـ ـ ــدم
ت ـ ــرك االح ـ ـتـ ــال وم ـس ـتــوط ـن ـيــه
يـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــردون ب ـ ـ ـ ــه وت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ
مخططاته التصفوية.
وحذر الناطق الرسمي باسم
الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو
ردي ـن ــة ،الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة

م ــن م ـغ ـبــة ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى مــربــع
الـتـصـعـيــد وال ـت ــوت ــر ،م ــن خــال
عودة اقتحامات المستوطنين
ل ـل ـح ــرم الـ ـق ــدس ــي ،واسـ ـتـ ـم ــرار
ح ـ ـصـ ــار ح ـ ــي الـ ـشـ ـي ــخ ج ـ ـ ــراح،
وسياسة االعتقاالت المستمرة،
ً
م ـ ـح ـ ـمـ ــا رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا ب ـن ـي ــام ـي ــن
ن ـت ـن ـيــاهــو م ـس ــؤول ـي ــة تـخــريــب
ج ـه ــود م ـصــر وإدارة الــرئـيــس
األمـ ـي ــرك ــي جـ ــو بـ ــايـ ــدن لــوقــف
إطالق النار مع حركة «حماس».

المربع األول
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا طـ ــال ـ ـبـ ــت الـ ــرئـ ــاسـ ــة
الفلسطينية «اإلدارة األميركية
بالتدخل السريع لمنع سياسة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــزازات والـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد»،
و ص ـ ـ ـفـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة
استمرار اقتحام المستوطنين
لباحات المسجد أنه استخفاف
واسـ ـتـ ـهـ ـت ــار بـ ـجـ ـه ــود ت ـث ـب ـيــت
الـتـهــدئــة ،معتبرة أن إســرائـيــل
ت ـت ـع ـم ــد تـ ـك ــري ــس اق ـت ـح ــام ــات
األقصى والتضييق على الشيخ
جراح عشية زيارة بلينكن.
وفي الضفة الغربية ،واصلت
قوات االحتالل حملة االعتقاالت
ف ــي ال ـق ــدس ورام ال ـلــه والـبـيــرة
ونابلس وجنين .وبحسب نادي
األسير طالت االعتقاالت أسرى
ً
مـحــرريــن ونــائـبــا فــي المجلس
التشريعي وأمين سر حركة فتح
في المدينة المقدسة وعشرات
الناشطين.
(عواصم -وكاالت)

لبنان« :عراضة» لـ «القومي» تهتف بقتل جعجع
الراعي على خط «أزمة النازحين» ...و«المستقبل» يصحح معلومات جنبالط

«الحزب القومي السوري» يحتفل في بيروت أمس بالذكرى  21النسحاب اسرائيل من الجنوب (اي بي آي)

ل ــم ت ـكــد ال ـن ـف ــوس ت ـه ــدأ ب ـعــد ال ـمــواج ـهــات
األخيرة بين شبان لبنانيين ونازحين سوريي ًن
ً
ّ
سورية
في شمال وشرق بيروت حملوا أعالما
وص ــور الــرئـيــس ال ـســوريبـشــار األس ـ د خالل
تـ ّ
ـوج ـه ـهــم ل ــاق ـت ــراع ف ــي س ـف ــارة ب ــاده ــم في
االنتخابات الرئاسية السورية ،واالتهامات التي
وجهت الى حزب «القوات اللبنانية» بمهاجمة
الـنــازحـيــن ،حـتــى ع ــاد الـتــوتــر ه ــذه ال ـمــرة من
محلة الحمراء في بيروت معقل الحزب القومي
السوري االجتماعي.
ورغــم االنـقـســام والـخــافــات القيادية التي
يعيشها هذا الحزب الذي يؤيد توحيد «سورية
ّ
الطبيعية» ،نــظــم الـمـئــات مــن أن ـصــار الـحــزب
ً
ً
استعراضا احتفاليا شبه عسكري في شارع
ال ـح ـمــراء بمناسبة ذك ــرى تـحــريــر لـبـنــان من
الجيش اإلسرائيلي.
وك ــان الفـتــا أن المشاركين رددوا هتافات
«طــار راســك يا بشير ،جايي دورك يا سمير».
في إشارة الى أن الحزب المتهم باغتيال رئيس
الجمهورية اللبنانية السابق بشير الجميل،
ينوي هذه المرة استهداف رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع.
وتــزايــدت التهديدات لجعجع في اليومين
الـمــاضـيـيــن عـقــب ال ـمــواج ـهــات مــع الـنــازحـيــن
السوريين.
وفي وقت الحق ،قال مسؤولون في «القومي»
لوسائل إعالم محلية إن الفيديو الذي تضمن

ً
ال ـه ـت ــاف ــات ل ــم ي ـك ــن ج ـ ـ ــزءا م ــن االس ـت ـع ــراض
الرسمي ،وأن شبانا من الحزب أو من أنصاره
رددوا الهتافات على هامش الحدث فيما هم
يغادرون الموقع.
م ــن نــاحـيـتــه ،ق ــال ال ــوزي ــر ال ـســابــقريـشــار
قيومجيان (القيادي في حزب القوات) إنه «على
الــدولــة أن تـتـصـ ّـرف فــي وجــه الــدعــوة للقتل»،
ً
مؤكدا أنه «ال القومي والالنظام السوري وال
حزب الل ه وال حلفائه المسيحيين قادرون على
ً
ّ
المس بالقوات» ،قائال« :نالوا من بشير الجميل
لكن لن يطالوا منسمير جعج ع أو القوات».
وش ـ ـ ــدد ق ـي ــوم ـج ـي ــان ع ـل ــى أن «م ـ ــا حـصــل
الخميس الماضي ّ
ردة فعل طبيعية من قبل
منطقة عانت ما عانته منالجيش السوري»
ً
 ،الفـتــا إلــى أن «حــزب الـقــوات اللبنانية يأخذ
مــواقـفــه مــن دون ح ـســابــات» وأن «المصلحة
بعودة

السيادية والمالية واالقتصادية تبدأ
النازحين السوريي ن إلى بلدهم».
في سياق متصل ،دخل البطريرك الماروني
بشارة الراعي على خط األزمة القديمة ـ الجديدة
بخصوص النازحين السوريين في لبنان.
وفي كلمة له خالل ترؤسه قداس األحد في
بكركي ،أمــس ،قــال الراعي إن سبب االشتباك
«االستفزاز لمشاعر اللبنانيين في منطقة ّ
تعج
بــالـشـهــداء ،فــي وقــت ال ي ــزال ملف المفقودين
ً
السوريين عالقا ،بينما معروف أن لبنان قام
بواجباته تجاهالنازحين السوريين».

يبقى

وأكـ ــد ال ــراع ــي أن ــه «ل ـيــس مـقـبــوال أن
النازحون في لبنان بانتظار الحل السياسي
الناجز لألزمة السورية .لسنا بلد انتظار انتهاء
صــراعــات المنطقة ،فال المنطق وال التركيبة
يسمحان بذلك».
وطالب الراعيالدولة السورية أن «تتفهم
الوضع اللبناني ،وأن تفتح جديا باب عودة
مواطنيها».
بــدوره ،قال متروبوليتبيروت وتوابعها
لـلــروم األرثــوذكــسالمطران إلـيــاس عــود ة في
قداس األحد «هل يقبل إخواننا السوريون أو
غيرهم من اإلخوة العرب أو األجانب أن يجوب
لبنانيون شوارع مدنهم منشدين ما يستفزهم،
ورافعين راية بلدهم؟».
ّعلى صعيد آخر ،وبعد الهجوم الالذع الذي
شنه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري
ع ـلــى رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال عـ ــون في
مجلس النواب أمس األول ،رد النائب عن «تيار
المستقبل» ،محمد الحجار ،على تصريح لزعيم
الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي الــوزيــر والنائب
السابق وليد جنبالط ،قال فيه إن السعودية
ال تريد الحريري في رئاسة الحكومة ،قائال:
«مـعـلــومــات جـنـبــاط عــن أن المملكة ال تريد
الحريري خاطئة» ،مضيفا« :الحريري ال مشكلة
لديه مع أحد ،وخصوصا السعودية».

أعلنت وزارة الشؤون اإلسالمية
في السعودية ،أمس ،أنها قررت
أن يتم قصر استخدام مكبرات
الصوت الخارجية في املساجد
على األذان واإلقامة فقط.
وأصدر وزير الشؤون اإلسالمية
عبداللطيف آل الشيخ تعميمًا
لكل فروع الوزارة ،ينص على "أال
يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت
في األجهزة عن ثلث درجة جهاز
مكبر الصوت ،واتخاذ اإلجراء
النظامي بحق من يخالف".
ووفقا للوزارة ،يستند التعميم
إلى األدلة الشرعية .مشيرة
إلى أن "تبليغ صوت اإلمام في
الصالة خاص بمن هو داخل
املسجد وليس ّ
ثمة حاجة شرعية
تدعو لتبليغه ملن في البيوت".

الحوثي يهدد بضرب
أماكن غير متوقعة

هدد القيادي في جماعة "أنصار
الله" اليمنية املتمردة ،محمد
علي الحوثي ،أمس" ،تحالف
دعم الشرعية" الذي تقوده
السعودية في اليمن ،بهجمات
حال استمرار عملياته العسكرية
والقيود املفروضة على املنافذ
التي تديرها الجماعة املتحالفة
مع إيران .وقال الحوثي عبر
"تويتر" ،إن العقوبات ال تخيف
جماعته في تعليق غير مباشر
على العقوبات التي فرضتها
الواليات املتحدة على قائدين
عسكريني يقودان هجوم
امليليشيات املتمردة على مدينة
مأرب االستراتيجية.
من جانب آخر ،أعلن املتحدث
باسم القوات املوالية لـ"أنصار
الله" العميد يحيى سريع،
إسقاط طائرة استطالع
مسيرة من طراز " "CH4تابعة
لـ"التحالف" بصاروخ لم يكشف
عنه في محافظة الجوف.

العراق خسر تريليون
دوالر بسبب الفساد

أعلن الرئيس العراقي برهم
صالح ،أن بالده خسرت ألف
مليار دوالر بسبب الفساد
إضافة إلى  150مليار دوالر تم
تهريبها من صفقات الفساد إلى
الخارج منذ  ،2003داعيًا إلى
تشكيل تحالف دولي ملكافحة
الفساد .وأكد صالح خالل كلمة
خاصة بملفات الفساد اإلداري
واملالي أمس ،أن "مشروع قانون
استرداد عائدات الفساد يتضمن
إجراءات عملية استباقية
رادعة ،ويتضمن خطوات الحقة
الستعادة أموال الفساد ،ودعم
املؤسسات املالية والرقابية
وتفعيل أدواتها" ،معتبرًا أن
"الفساد هو االقتصاد السياسي
للعنف".

دلبلا
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»رﺋﺎﺳﻴﺔ إﻳﺮان« و»ﺣﺮب ﻏﺰة« ﺗﻬﺪدان ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻴﻴﻨﺎ

»اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ« ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷﺻﻌﺐ وﻃﻬﺮان ﺗﺠﻨﺒﺖ »اﻟﻘﻄﻊ« ﻣﻊ »اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺬرﻳﺔ«
ﻋﺸﻴﺔ اﻧﻄﻼق ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻟﻠﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ،ﺣﺬر ﻣﺴﺆول
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ً
ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ًاﻟﻤﺴﺎر
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ،ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ أن
اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺰال ﻋﺎﻟﻘﺔ
ﻫﻲ اﻷﺻﻌﺐ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪت
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ
إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﺑﻌﺪ
ﺣﺮب ﻏﺰة ًاﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ
إﻳﺮان دورا ﺑﺪﻋﻢ »ﺣﻤﺎس«.

ﻗﺎل دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ أﻣﻴﺮﻛﻲ رﻓﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮى ،إن اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ
إﻳﺮان واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﺮاﻣﻴﺔ
إﻟ ــﻰ إﺣ ـﻴــﺎء اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق اﻟ ـﻨ ــﻮوي ﻓﻲ
ﻓﻴﻴﻨﺎ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﻏــﺪا اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷﺻﻌﺐ،
ً
ﻣ ـﺤ ــﺬرا ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻣــﻦ أن
اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ
ﻋﺎﺋﻘﺎ واﺿﺤﺎ أﻣﺎم اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ »دﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺗﻴﻚ« ،إﻧﻪ
ﻛﻠﻤﺎ اﻗـﺘــﺮﺑــﺖ اﻟ ــﻮﻓ ــﻮد اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻓــﻲ ﻣـﺤــﺎدﺛــﺎت ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻣــﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ ،ﻛ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﻟـﺼـﻌــﺐ ﺣﻞ
ً
اﻟـﻤـﺸـﻜــﻼت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣ ـﺤــﺬرا ﻣﻦ
اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار وﺟ ــﻮد ﺧــﻼﻓــﺎت ﻛﺒﻴﺮة
وﺗـ ـ ــﺮك ﺑ ـﻌ ــﺾ أﺻـ ـﻌ ــﺐ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ
ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت  10أﻳﺎم ،واﺧﺘﺘﻤﺖ
اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ) 19ﻣﺎﻳﻮ (2021
ﺣﻘﻘﺖ ً
ﺗﻘﺪﻣﺎ ً
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ
ﻣـ ـﺴ ــﻮدة ﻟ ـﺨــﺮﻳ ـﻄــﺔ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ ﺗــﺮﺳــﻢ
»اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮط اﻟـ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻀ ــﺔ« ﻻﺗ ـﻔ ــﺎق
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وإﻳﺮان ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة
إﻟ ـ ــﻰ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺜ ــﺎل اﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ﻟــﻼﺗ ـﻔــﺎق
اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﺎم .2015
إﻻ أﻧ ــﻪ ﺷ ــﺪد ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻋﻴﻨﻪ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق
ﻻ ﻳﺰال ﻏﻴﺮ واﺿﺢ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ،
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮﻗﺎء ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺧﻄﻮات ﻋﺪة
ﻓــﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻼﻣﺢ
ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أي ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ،ﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﺟﺮاؤﻫﺎ
ﻓﻲ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
ً
اﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎﺳ ــﺔ ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺎ ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ
»ﺳﻨﺘﺮك اﻷﻣــﺮ ﻹﻳــﺮان ﻟﺘﻘﺮر ﻛﻴﻒ
ﺳﺘﻠﻌﺐ أوراﻗﻬﺎ وﺗﺪﻳﺮ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ«.

»ﺑﺮس ﺗﻲ ﻓﻲ« ﺣﺮب ﻏﺰة

ً
ﺗﺒﺚ أﺧﺒﺎرا
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ
وﻣﺪﻣﺮة
ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت
اﻟﻨﻮوﻳﺔ

ﻋﻠﻲ رﺑﻴﻌﻲ

إﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،ﻗ ــﺎل ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ إن آﻣ ــﺎل
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﻓﻲ
إﺣ ـﻴ ــﺎء اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق اﻟ ـﻨ ــﻮوي »ﺗــﻮاﺟــﻪ
ﻣـ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ ﻣـ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪة ﻓـ ــﻲ أﻋ ـﻘ ــﺎب
أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻏﺰة ،ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ
اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﻮن ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪم ﺗـﺨـﻔـﻴــﻒ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان
ﺑﺴﺒﺐ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎس«.
وﻳ ـﺸ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ إﻟ ـ ــﻰ زﻳ ـ ــﺎدة

ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﺸﺮح داﺧﻞ ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ )إرﻧﺎ(
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺣــﺪة اﻟﻀﻐﻮط
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺑـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺪن ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ ﻻ ﻳ ـﺨ ـﻔــﻒ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺗ ـﻴ ــﺪ ﻛ ـ ـ ــﺮوز ﻗ ــﻮﻟ ــﻪ »ﻻ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ
اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة وﺣ ـﻠ ـﻔــﺎؤﻧــﺎ
ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﻛﺎرﺛﻴﺔ أﺧﺮى
ﻣﻊ إﻳﺮان«.
ﻛـﻤــﺎ أﺷ ــﺎر إﻟ ــﻰ رﺳــﺎﻟــﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
إﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪن دﻋﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40ﻋﻀﻮا
ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ،
ﺑﻘﻴﺎدة ﻣــﺎرﻛــﻮ روﺑـﻴــﻮ ،إﻟــﻰ إﻧﻬﺎء
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر
ُ
وﺗﻮﺿﻴﺢ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻦ ﺗﺮﻓﻊ.
وﻳـ ـﻘ ــﻮل اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ إن »إﺳ ـﻘ ــﺎط
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺘﺮك ﺑﺎﻳﺪن
ﻋــﺮﺿــﺔ ﻻﺗـﻬــﺎﻣــﺎت ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ
اﻹرﻫـ ـ ـ ـ ــﺎب« .ووﻓ ـ ــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ،ﻗــﺎل
ﻣﺴﺆول ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ إدارة ﺑﺎﻳﺪن إﻧﻪ
»ﻻ ﻳـﺨـﻄــﻂ ﻟــﻺﻳ ـﺤــﺎء ﺑ ــﺄن أوﻟ ـﺌــﻚ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻋﺎﻗﺒﻬﻢ ﺳﻠﻔﻪ ﻟــﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا
ﻳﺪﻋﻤﻮن اﻹرﻫﺎب« ،وأﺿﺎف »ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺠﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ
أن اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻳﻤﺜﻞ
أوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﻮﻣــﻲ ﺗـﺘـﺠــﺎوز
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت«.

اﺗﻔﺎق اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺛﻨﺎء ،ﺿﻐﻂ رﺋﻴﺲ

ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﻮرى )اﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن(
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ اﻟـﻤـﺘـﺸــﺪد ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑــﺎﻗــﺮ
ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﻫــﻢ ﺑ ـﻴــﻦ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﻤﻌﺘﺪل ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ً
اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟ ــﺬرﻳ ــﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا
أن اﻻﺗـﻔــﺎق اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺬي
أﺑــﺮم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ  3أﺷﻬﺮ ﺑﺸﺄن
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻧﺘﻬﻰ
أﻣﺲ اﻷول.
وﻗ ــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸــﻮرى
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ،أﻣﺲ ،إﻧﻪ »ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﻤﺘﺪ  3أﺷﻬﺮ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات
داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ«.
وأﺿــﺎف ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف ان اﻟﻤﺠﻠﺲ
»ﻋﺎزم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة اﻹﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻹﻟـﻐــﺎء
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺻﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ
اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻓــﻲ وﻗـﺘــﻪ اﻟـﻤـﺤــﺪد« ،ﻓﻲ
إﺷــﺎرة إﻟــﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺬي ﻳﻔﺮض
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺗـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ،ورﻓ ــﻊ
ﺗـﺨـﺼـﻴــﺐ اﻟـ ـﻴ ــﻮراﻧـ ـﻴ ــﻮم ،وإﻧ ـﻬ ــﺎء
اﻟـ ـﻤ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻹﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻠﺤﻖ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺒﺮم ﻋﺎم .2015
وﺧ ـ ـ ــﻼل اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن،
أﻣﺲ ،ﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﻮرى ،ﻋ ـﻠ ــﻲ رﺿ ــﺎ
ﺳﻠﻴﻤﻲ» :ﻛﺎن أﻣﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻣﻬﻠﺔ  3أﺷﻬﺮ ﻟﻠﻮﻓﺎء

ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ،إﻻ أن ﻫــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﻟﻢ
ﻳﺤﺪث واﻧﺘﻬﺖ ﻣﻬﻠﺘﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻮم أﻣﺲ«.
ً
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف »وﻓ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻳﺠﺐ ﻣﺤﻮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻮر
واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﻤﺼﻮرة ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻧﺘﻮﻗﻌﻪ
ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،وأن
اﻟـﺼــﻮر واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﻤﺼﻮرة
ﻗﺪ أزﻳﻠﺖ«.
ودﻋﺎ ﺳﻠﻴﻤﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻟﻺﻳﻌﺎز إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺬرﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮب
ﻣـ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ رﻓ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻨﻮوي ﻋﺎم .2018

اﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﺑﺄﻧﻪ »إذا ُﻣﺪد اﻻﺗﻔﺎق ﻟﺸﻬﺮ وإذا
ﻗﺒﻠﺖ اﻟ ـﻘــﻮى اﻟـﻜـﺒــﺮى ﺧ ــﻼل ﻫــﺬه
اﻟـﻤــﺪة ﻣﻄﺎﻟﺐ إﻳ ــﺮان اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ،
ُ
ﻓﺤﻴﻨﻬﺎ ﺳﺘﺴﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ُ
وإﻻ ﻓﺴﺘﺤﺬف اﻟﺼﻮر ﻟﻸﺑﺪ«.
وﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ ،أﻓ ــﺎد ﻣﺪﻳﺮ
اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺬرﻳــﺔ
راﻓــﺎﺋـﻴــﻞ ﻏــﺮوﺳــﻲ ﺑــﺄن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﺠ ــﺮي ﻣـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت ﻣــﻊ
ﻃﻬﺮان ﺑﺸﺄن ﺳﺒﻞ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ
ﻓﻲ اﺗﻔﺎق اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ
ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻻ ﻳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪو أن ﻟ ـ ـ ـ ــﺪى إ ﻳ ـ ـ ـ ــﺮان
ً
ﻣــﺎﻧـﻌــﺎ ﻟـﺘـﻤــﺪﻳــﺪ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق اﻟـﻤــﺆﻗــﺖ
ّ
ﻣــﻊ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗ ـﺤــﺪث ﻛﺒﻴﺮ
اﻟـﻤـﻔــﺎوﺿـﻴــﻦ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴـﻴــﻦ ،ﻋﺒﺎس
ﻋﺮاﻗﺠﻲ ،ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة ،ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻤﺪﻳﺪه »إن اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﻀﺮورة«،
ﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺢ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﺻـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ.

ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﻧـﻘــﻞ ﻋ ــﻦ ﻣـﺼــﺪر
ﻣﻄﻠﻊ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ أن ﻃﻬﺮان ﺗﺘﺠﻪ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﺪة ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ،وﺑﺸﺮوط ﻹﻓﺴﺎح
اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي
.1+4
وأﻓـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮن اﻹﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ

ﺗﺸﺒﺚ روﺣﺎﻧﻲ

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوط

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ روﺣﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﺪ ﻟـ ـﻤـ ـﻐ ــﺎدرة ﻣ ـﻨ ـﺼ ـﺒــﻪ ﻓــﻲ
أﻏـﺴـﻄــﺲ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﺗـﻤـﺴــﻚ ﺑ ــﻼده
ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﻛﻤﺎ أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن إدارة ﺑﺎﻳﺪن
أﻋﻠﻨﺖ ﺻﺮاﺣﺔ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﺮﻓﻊ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻓــﻮد ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
وﻓـ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ــﺎ واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﻦ وروﺳ ـ ـﻴ ـ ــﺎ،
وإﻳ ــﺮان ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻤ ـﺴ ــﺎوﻳ ــﺔ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻣ ـﻄ ـﻠــﻊ أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ .وﺷ ــﺪد ﻋـﻠــﻰ أن ﻣﺴﺎر
ً
ً
ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻻﻳﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮا وﻧﺸﻴﻄﺎ.
وﺑﺤﺚ روﺣﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع
ﺣﻜﻮﻣﻲ أﻣــﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻔﺎوﺿﺎت
اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ اﻧـﻄـﻠـﻘــﺖ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻊ ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ اﻟـ ـﺠ ــﺎري،
ً
ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋـ ــﻦ ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟﻠﺠﺎن اﻟـﺜــﻼث؛ »رﻓــﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت«
و»اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ« ،و»ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟ ـﺘ ــﺮﺗ ـﻴ ـﺒ ــﺎت اﻹﺟ ــﺮاﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌــﻮدة
ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي«.

ﺻﺮاع داﺧﻠﻲ
وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات وﺳــﻂ
ﺻﺮاع داﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ أﺟﻨﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم،
ﺣـﻴــﺚ ﻳـﺘـﺨــﻮف اﻟ ـﺘ ـﻴــﺎر اﻟﻤﺘﺸﺪد
ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﻔﺮاﺟﻪ ﻓﻲ
ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﻌﺘﺪل.
وأﻣ ــﺲ ،اﺗـﻬــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻋﻠﻲ رﺑﻴﻌﻲ ،ﻗﻨﺎة »ﺑﺮس
ﺗ ــﻲ ﻓ ــﻲ« اﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧـﻴــﺔ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ
اﻟ ـﺨــﺎﺿ ـﻌــﺔ ﻟـﻬـﻴـﻤـﻨــﺔ اﻷﺻــﻮﻟـﻴـﻴــﻦ
ﺑﺒﺚ أﺧﺒﺎر ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣﺪﻣﺮة
وﺿــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل
ﻣﺤﺎدﺛﺎت إﺣﻴﺎء اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي.
)ﻃﻬﺮان  -وﻛﺎﻻت(

ّ
»ﻓﺎﻳﺰر« و»أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﻜﺎ« ﻓﻌﺎﻻن ﺿﺪ »اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ«
ّ
ّ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺈﻧﻜﻠﺘﺮا أن
أﻇﻬﺮت دراﺳــﺔ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﻟـﻘــﺎﺣــﻲ »ﻓ ــﺎﻳ ــﺰر /ﺑــﺎﻳــﻮﻧـﺘـﻴــﻚ« و»أﺳـﺘــﺮازﻳـﻨـﻴـﻜــﺎ/أوﻛـﺴـﻔــﻮرد«
اﻟﻤﻀﺎدﻳﻦ ﻟﻔﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ«ّ ،
ﻓﻌﺎﻻن ّ
ّ
ﺿﺪ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
ً
ّ
اﻟﻤﺘﺤﻮرة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺮوس ﺑﻨﻔﺲ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ّ
ّ
ﺿﺪ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﻮرة ﻣﻨﻪ.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ »اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ّ
اﻟﺠﺎري ،ﻓﺈن ﻟﻘﺎح »ﻓﺎﻳﺰر«
إﻧﻜﻠﺘﺮا« ﺑﻴﻦ ّ 5أﺑﺮﻳﻞ و 16ﻣﺎﻳﻮ
ّ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻳــﻮﻓــﺮ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣــﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  88ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ّ
ﺿﺪ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ
ّ
ﺑــﺄﻋــﺮاض وﺑﻨﺴﺒﺔ  93ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺿــﺪ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺄﻋﺮاض.
ّ
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺈن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ »أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﻜﺎ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻠﻐﺖ

ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ّ
ﺿﺪ
ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺄﻋﺮاض و 66ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺿﺪّ
اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺄﻋﺮاض.
ّ
ّ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣــﺎت ﻫﺎﻧﻜﻮك ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
ورﺣــﺐ وزﻳــﺮ
ّ
ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻌﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ُﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ
اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ّ
اﺳﻢ » «B.1.617.2اﻟﺘﻲ ّ
ﻳﻬﺪد ﺗﻔﺸﻴﻬﺎ ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ
اﻟﺒﻼد.
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ّ
ّ
وﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ُﻳﺨﺸﻰ أن ﺗﺼﺒﺢ
ّ
ّ
»ﺳﺎﺋﺪة« ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ﻗﻠﺼﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻔﺘﺮة
ً
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻋﺘﻲ »أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﻜﺎ« ﻣﻦ  12أﺳﺒﻮﻋﺎ إﻟﻰ
ً
 8أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗﺰﻳﺪ أﻋـﻤــﺎرﻫــﻢ ﻋــﻦ  50ﻋﺎﻣﺎ

ّ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
وﻷوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻣﻦ
ّ
ّ
ّ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺈن »ﻓﺎﻳﺰر« و»أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﻜﺎ« وﻓﺮا
اﻟﺼﺤﻴﺔ .وﺣﺴﺐ ّ
ﺑﻌﺪ  3أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 33
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ّ
ﺿﺪ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺄﻋﺮاض وﺑﻨﺴﺒﺔ
ّ
 50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺄﻋﺮاض.
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ذﻛــﺮت اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣــﺮاض
واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ واﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻠﻘﻮا اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت اﻟﻮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ »ﻛــﻮروﻧــﺎ« ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺎب
ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ،وأوﺻــﺖ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎدرة،
ﻟﻔﺘﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ» ،أﻣﺲ ،إﻟﻰ أن »إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺟــﻮ ﺑــﺎﻳــﺪن ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟـﻤـﺘــﺮددﻳــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮق« ،ﻣﻀﻴﻔﺔ» :ﺑﻌﺪ أن ّﻗﺪﻣﺖ

واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﻴﻦ ﺑـ »ﻣﻌﺮﻛﺔ  «٥Gﻓﻲ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ ﺗﺮﻓﺾ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام »اﻟﻜﻴﻤﺎوي« ﻓﻲ ﺗﻴﻐﺮاي
ﻧ ـ ـﺠـ ــﺢ اﺋ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻼف ﺗ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎري ﻣــﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت )ﻛﻮﻧﺴﻮرﺗﻴﻮم( ﻣﺪﻋﻮم
ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ
»ﻛﻮﻧﺴﻮرﺗﻴﻮم« ﺗﻤﻮﻟﻪ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺰاد اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،ﻣﺎ ﻣﻨﺢ
واﺷﻨﻄﻦ اﻧﺘﺼﺎرا ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ
ﻟﺘﺤﺪي ﻧـﻔــﻮذ ﺑﻜﻴﻦ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻓﻘﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ وول
ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل.
وﻗﺎﻟﺖ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ ،أﻣﺲ اﻷول،
إﻧ ـﻬــﺎ ﺗ ـﻌــﺎﻗــﺪت ﻣ ــﻊ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻘﻴﺎدة ﺷﺮﻛﺔ
ﻓﻮداﻓﻮن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ
اﺗ ـﺼــﺎﻻت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣ ــﺰودة ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ  ،5Gﺑ ـﻌ ــﺪ أن
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ
ﻟـﻠـﻤـﺸــﺮوع ﺑ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎرات اﻟـ ـ ــﺪوﻻرات
ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺗ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺪم اﻟ ـ ـ ــﻮﻛ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـ ــﺮوﺿ ـ ــﺎ
ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ،ﻟ ـﻜــﻦ ﺑـﺸــﺮط
ﻋ ـ ــﺪم اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻮال ﻟ ـﺸ ــﺮاء
ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪات اﺗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎﻻت ﻣـ ـ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
ﻫﻮاوي اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ و ،ZTE Corpاﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﻤﺎ واﺷﻨﻄﻦ »أداة ﺻﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ«.
واﻛ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ــﺐ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺰاد ﺗ ــﺮﺧـ ـﻴ ــﺺ
اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت ﻓ ــﻲ إﺛ ـﻴــﻮﺑ ـﻴــﺎ أﻫـﻤـﻴــﺔ
ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﻲ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻃﺮح
ﺗﻘﻨﻴﺔ  5Gإﻟﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ.
وﻗﺎل زﻳﻤﺪﻳﻨﻪ ﻧﻴﻐﺎﺗﻮ ،رﺋﻴﺲ
ﺷﺮﻛﺔ ،Fairfax Africa Fund LLC
وﻫ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ

اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،وﺗــﺮﻛــﺰ ﻋﻠﻰ
إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ ،إن »اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ ﺗﺨﻮﺿﺎن ﺣﺮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻓﻲ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻔﻮذ«.
وذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن واﺷﻨﻄﻦ
أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪي
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻮذ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ﻟـﺒـﻜـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟ ـﺨ ــﺎرج ،ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أﻧـﻬــﺎ ﺑــﺪأت
اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام أدوات ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة
ﻟ ـﻜ ـﺴ ــﺐ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻮذ وﺿ ـ ـﻤـ ــﺎن ﺑ ـﻘ ــﺎء
اﻷﺻــﻮل اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان
أﻳﺪ ﺻﺪﻳﻘﺔ.
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ٍ
وأﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ »إم ﺗ ــﻲ إن«،
وﻣـ ـﻘ ــﺮﻫ ــﺎ ﺟ ــﻮﻫ ــﺎﻧـ ـﺴـ ـﺒ ــﺮغ ،وﻫ ــﻲ
أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﺗـﺼــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎرة،
وﻋﻤﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺘﻲ
ﻫــﻮاوي و»زد ﺗﻲ إي« ،اﻧﻬﺎ ﻗﺪﻣﺖ
ﻋــﺮﺿـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣــﻊ ﺻـﻨــﺪوق
ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨــﻲ ،اﻟ ــﺬي
ﻟﺪﻳﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻜﻴﻦ وﺑﻨﻚ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
واﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺼﻴﻨﻲ.
وﻏ ـ ـ ـ ـ ــﺮدت ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻻﺗ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻت
اﻹﺛـ ـﻴ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ إﻋ ـ ــﻼن اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰ
ﺑــﺎﻟـﻤــﺰاد» ،ﻫــﺬا ﻳﻤﺜﻞ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺣﻘﺒﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ« .وﻛﺎﻧﺖ وﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
واﻓﻘﺖ ﻓﻲ أواﺧــﺮ ﻋــﺎم  2020ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣــﺎ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ  500ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗــﺮوض أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
إذا ﻓﺎزت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ
»ﻓﻮداﻓﻮن« ،ﺑﺎﻟﻤﺰاد.
ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ اﻟـ ــﺬي
ﺗﻀﻐﻂ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ ،ﻟﻠﺴﻤﺎح
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل

ّ
ﺷﺮﻃﻴﻮن ﻗﺮب ﺻﻮر ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ
إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻴﻐﺮاي اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻋﺮﻗﻲ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،رﻓﻀﺖ اﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،أﻣﺲ،
ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ »ﻣﺰاﻋﻢ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام
ﻗﻮاﺗﻬﺎ أﺳﻠﺤﺔ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﺿﺪ ﺷﻌﺐ
ﺗﻴﻐﺮاي« .وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ »ﻫﻮ
ادﻋــﺎء ﻳﺴﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ أﻣﺘﻨﺎ«،
ﻣﺆﻛﺪة »اﻟﺘﺰام اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ
ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب
ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ ﺷﻌﺐ ﺗﻴﻐﺮاي أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ«.
واﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،ﻗـ ــﺮرت
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ 28
ﺟﻨﺪﻳﺎ ﻣــﻦ ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﺮاوح
ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻗ ـﺘ ــﻞ ﻣــﺪﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ واﻏ ـﺘ ـﺼ ــﺎب،
ﻓــﻲ ﺣــﺮب ﺷﻨﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ
اﻟ ــﻮزراء اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ أﺑــﻲ أﺣﻤﺪ ﺿﺪ
إﻗﻠﻴﻢ ﺗﻴﻐﺮاي ،ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد.

وإﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻛ ـﻤ ــﺎت
اﻟ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ،ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى
ﻋ ــﺪة ﺗ ــﻢ اﻹﺑ ـ ــﻼغ ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ،وﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑـﻤــﺰاﻋــﻢ ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب
ﺟﻨﻮد ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
وﺗﻌﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ
ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﺗﻴﻐﺮاي
إﻟﻰ  4ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﻦ أﻣﺮ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ
إﻟ ـ ــﻰ ﻋ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ اﻷوروﻣـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ ﺟﺒﻬﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﺗﻴﻐﺮاي ،ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻧ ـﺠــﺢ اﻟـﺠـﻴــﺶ اﻹﺛ ـﻴــﻮﺑــﻲ ﻓﻲ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ
وﻫﺰﻳﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ،
ﺣﺘﻰ وﺻــﻞ إﻟــﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ،
ﻣـﻘـﻠــﻲ ﻓــﻲ  28ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
وﺳـ ـ ــﻂ اﺗ ـ ـﻬـ ــﺎﻣـ ــﺎت ﻷدﻳـ ـ ــﺲ أﺑ ــﺎﺑ ــﺎ
ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﺤﻘﻮق

)أ ف ب(

اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻨﻔﻴﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺸﺪة.
وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺖ ﻋ ـ ـﻨـ ــﺎﺻـ ــﺮ اﻟ ـﺠ ـﺒ ـﻬ ــﺔ
وﻗ ــﺎدﺗـ ـﻬ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺠ ـﺒــﺎل اﻟـ ــﻮﻋـ ــﺮة ﻓﻲ
اﻹﻗﻠﻴﻢ ،وﻧﻔﺬوا ﻫﺠﻤﺎت ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ
ﺿــﺪ ﻗــﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺛـﻴــﻮﺑــﻲ ﻣﻦ
ﻓﺘﺮة ﻷﺧﺮى.
وﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دوﻟﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗﻴﺔ
ﻋ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎﻛــﺎت إﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻓــﺎدﺣــﺔ
ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ أدﻳ ــﺲ أﺑــﺎﺑــﺎ واﻟﺠﻴﺶ
اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮات إرﻳﺘﺮﻳﺔ،
ﺑﺤﻖ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﺴﻜﻨﻪ
ﻋــﺮﻗـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻴـﻐــﺮاي ،وﻫ ــﻲ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺒﻼد ﺧــﻼل اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﺷﻤﻠﺖ أﻋﻤﺎل
ﻗﺘﻞ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ وإﺑ ــﺎدة واﻏﺘﺼﺎب،
ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺔ أن  40ﻣ ــﺪ ﻧـ ـﻴ ــﺎ ﺟ ــﺮى
إﺧــﺮاﺟ ـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ ﻣـﻨــﺎزﻟـﻬــﻢ وﻗﺘﻠﻬﻢ
ﻓــﻲ ﻣــﺪاﻫـﻤــﺎت ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑـﻬــﺎ اﻟـﻘــﻮات
اﻹرﻳ ـﺘــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗ ـﻴ ـﻐــﺮاي ،وﻻ ﻳــﺰال
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺟﺎرﻳﺎ.
)أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ  -وﻛﺎﻻت(

ﺗﺤﻔﻴﺰات ﻛﺎﻟﺪوﻧﺎﺗﺲ واﻟﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ،وﺑﻌﺪ
أن ّ
ﺳﻬﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
ﻣﻦ دون ﻗﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﺠﺄت اﻹدارة إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﻤﻮاﻋﺪة ،ﻹﻗﻨﺎع اﻟﻤﺘﺮددﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح«.
وﻗﺎل أﺣﺪ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎري ﺑﺎﻳﺪن ﺑﺸﺄن ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ«
آﻧــﺪي ﺳﻼﻓﻴﺖ ،ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻓﺘﺮاﺿﻲ »وﺟﺪﻧﺎ
ً
أﺧﻴﺮا اﻟﺸﻲء اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟــﺬي ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ،
ً
اﻟـﺘـﻄـﻌـﻴــﻢ« .وأﻛ ــﺪ ﺳــﻼﻓـﻴــﺖ» :وﻓ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ــﺪ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﻤــﻮاﻋــﺪة،
 ،OkCupidﻓﺈن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﺿﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻬﻢ«.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﺎﻛﺮون ﺗﺮﺗﻔﻊ
وﻻ ﺛﻘﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻠﻮﺑﻦ
ﻓــﻲ وﻗــﺖ أﻇـﻬــﺮ اﺳـﺘـﻄــﻼع ﻟـﻠــﺮأي أن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺜﻘﻮن
ﺑﺰﻋﻴﻤﺔ ﺣﺰب »اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف ،ﻣﺎرﻳﻦ
ﻟ ــﻮﺑ ــﻦ ،ﻓ ــﻲ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ،ﻛـﺸــﻒ اﺳ ـﺘ ـﻄــﻼع أﺟــﺮﺗــﻪ
»اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴـﻴــﺔ ﻟ ـﻠــﺮأي اﻟ ـﻌــﺎم« ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻟﻮ
ﺟﻮرﻧﺎل دي دﻳﻤﺎﻧﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،أن ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻮاﻗﻊ  3ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 40
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
وذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎء أن ارﺗﻔﺎع ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻣﺎﻛﺮون ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻻﺣﺘﻮاء
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺷﻌﺒﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺟﺎن ﻛﺎﺳﺘﻴﻜﺲ ﺑﻮاﻗﻊ 4
ﻧﻘﺎط ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  38ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ
 34ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.
وﺷﻤﻞ اﻻﺳﺘﻄﻼع  1928ﺷﺨﺼﺎ ،وﺗﻢ إﺟﺮاؤه ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻋﺒﺮ
ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ  12إﻟﻰ  20اﻟﺠﺎري.
وﻛ ـ ــﺎن اﺳ ـﺘ ـﻄ ــﻼع أﺟ ــﺮﺗ ــﻪ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻫ ــﺎرﻳ ــﺲ اﻧـﺘــﺮاﻛـﺘـﻴــﻒ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺠﻠﺔ ﺷﺎﻟﻨﺞ ،وﻧﺸﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم ،أﻇﻬﺮ أن
ﻣﺎﻛﺮون وﻟﻮﺑﻦ ﻣﺎ زاﻻ »اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ« اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﻓﻲ  23أﺑﺮﻳﻞ .2022
ّ
وﺗﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﻄﻼع أن ﻳﻔﻮز اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ وﻻﻳﺘﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 53ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات )أﻗﻞ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ( ،ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  47ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻮﺑﻦ ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.
ّ
ﺑﻴﺪ أن اﻟـﻔــﺎرق ﻓــﻲ اﻟ ــﺪورة اﻷوﻟ ــﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣــﺎ زال
ً
ﺿﻴﻘﺎ ،ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼع اﻟﺮأي.
وﺳﺘﺤﻈﻰ ﻟﻮﺑﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﻴـ ــﻦ
ً
ً
 35و 49ﻋﺎﻣﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﻴﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻴﻦ
ﻣﻦ ﺗﺠﺎوزوا  65ﻋﺎﻣﺎ.
ورأى  61ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﺔ آراؤﻫﻢ أن ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻮﺑﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ »ﻏـﻴــﺮ ﺟــﺪﻳــﺮة ﺑــﺎﻟـﺜـﻘــﺔ« ،ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 53
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻟﻤﺎﻛﺮون .ﻛﺬﻟﻚ أﺷﺎر  57ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد »ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ً
ﺟ ــﺪا ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ« ،وﺗـﺼــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ
 94ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪي »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« و 84ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺑﻴﻦ
»اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ« )ﻳﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ( اﻟﻠﺬﻳﻦ ّ
ﻳﺘﻘﺪﻣﺎن ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺣﺰاب
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮ.
)ﺑﺎرﻳﺲ  -وﻛﺎﻻت(

دوﻟﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
واﺷﻨﻄﻦ ّ
ﺧﻄﻄﺖ ﻓﻲ ١٩٥٨
ﻻﺳﺘﻬﺪاف ﺑﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻮوي

أﻇﻬﺮت وﺛﻴﻘﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ داﻧﻴﺎل إﻟﺴﺒﺮغ
ّ
ﻣﺴﺮب »أوراق اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن«
اﻟﺸﻬﻴﺮة ،أن اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻗﺘﺮح ﺷﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﻧﻮوﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻦ ﻋﺎم 1958
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺗﺎﻳﻮان ﻣﻦ ﻏﺰو
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ.
واﻓﺘﺮض اﻟﻤﺨﻄﻄﻮن
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن
ً
أﻳﻀﺎ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ
ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻴﻦ وﻳﺮد
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ،
ً
وﻫﻮ ﺛﻤﻦ اﻋﺘﺒﺮوه ﻣﻘﺒﻮﻻ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺗﺎﻳﻮان ،وﻓﻖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻬﺎ أﻣﺲ،
ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ .وﻳﺸﺘﻬﺮ
إﻟﺴﺒﺮغ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻵن 90
ً
ﻋﺎﻣﺎ ،ﺑﺘﺴﺮﻳﺒﻪ ﻋﺎم 1971
ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم دراﺳﺔ ﺳﺮﻳﺔ
ً
ﺟﺪا ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﺮب
ُ
ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ »أوراق
اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن«.

ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر :اﻟﺠﻴﺶ ﻳﻘﺎﺗﻞ
ﻣﺘﻤﺮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﺼﻴﻦ

ﻧﺸﺐ ،أﻣﺲ ،ﻗﺘﺎل ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر
ﺑﻴﻦ ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ وﺗﺤﺎﻟﻒ
ﻣﻦ  4ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻋﺮﻗﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻻﻧﻘﻼب اﻷول ﻣﻦ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻳﻌﺮف ﺑـ»اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ« ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﻮز
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ
اﻟﺼﻴﻦ .واﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﻣﻴﻮز ،أﺣﺪ
اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ،
ﻫﻮ اﻷﺣﺪث اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺐ ﻓﻲ
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﻣﻨﺬ أن أدى اﻻﻧﻘﻼب
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺘﻤﺮدة ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺪودﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﺰاﻳﺪت وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات
وﻋﻤﻠﻴﺎت إﻃﻼق اﻟﻨﺎر وإﺿﺮام
اﻟﻨﻴﺮان .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻄﺮ أﻣﺲ،
ﻣﻘﺎﺗﻠﻮن ﻣﻌﺎرﺿﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﺑﺎي ﺷﺮق اﻟﺒﻼد
ً
وﻗﺎﻟﻮا ،إﻧﻬﻢ ﻗﺘﻠﻮا  13ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ
وأﺳﺮوا .4

اﺗﻬﺎم ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﺒﻦ ﻻدن

وﺟﻬﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻬﻢ
إﻟﻰ ﻣﺤﻠﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ FBI
ﻛﻴﻨﺪرا ﻛﻴﻨﺠﺴﺒﺮي ،ﺑﺴﺒﺐ
اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاد
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ »اﻟﻘﺎﻋﺪة«
وزﻋﻴﻤﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ وأﺳﺎﻣﺔ
ﺑﻦ ﻻدن واﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10
ﺳﻨﻮات .واﺗﻬﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ً
ﻛﻴﻨﺠﺴﺒﺮي ) 48ﻋﺎﻣﺎ( ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ أﻣﻨﻲ ﺳﺮي
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺑﺄﺧﺬ وﺛﺎﺋﻖ ﺳﺮﻳﺔ
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2004و2017
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،وﻫﻲ
ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ إﻟﻰ 10
ﺳﻨﻮات.

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺼﻒ روﺳﻴﺎ
ﺑـ»اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻷول«

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﺑﻦ واﻻس ،أن ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻔﻦ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺰاﻳﺪ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳﻮاﺣﻞ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ووﺻﻒ روﺳﻴﺎ ﺑـ
»اﻟﻌﺪو اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
اﻷول« .وأﺿﺎف اﻟﻮزﻳﺮ ،ﻓﻲ
ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﺗﻠﻐﺮاف«،
أﻣﺲ» ،ﺗﺰورﻧﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري
ﺳﻔﻦ روﺳﻴﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه
واﻻﺳﺘﻐﺮاب ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺮاﻫﻦ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ
ﻋﺪة ﺳﻔﻦ ﺣﺮﺑﻴﺔ روﺳﻴﺔ
ً
ﺑﺸﻜﻞ دوري« .ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮزﻳﺮ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﻼده
اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ
واﺳﺘﺨﺪام »أﺳﺎﻟﻴﺐ أﺧﺮى«،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﻟﻜﻦ اﻵن ،وإذا
ﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ روﺳﻴﺎ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ،
ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻓﻬﻢ إﻟﻰ أﻳﻦ ﻧﺤﻦ ﺳﺎﺋﺮون«.
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رياضة

األبيض يواجه شباب األمعري اليوم بكأس االتحاد اآلسيوي
ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة المقامة في األردن

العبو الكويت في لقاء سابق

أحمد حامد

يخوض فريق الكويت لكرة
القدم اليوم عند الرابعة عصرا
ثاني مواجهاته في بطولة
كأس االتحاد ضمن المجموعة
الثالثة والمقامة في األردن،
عندما يواجه شباب األمعري
الفلسطيني على استاد عمان
الدولي ،في حين تشهد
المجموعة مواجهة أخرى
تجمع المستضيف الفيصلي
مع تشرين السوري.

يرفع فريق الكويت لكرة القدم
شعار الفوز ،عندما يلتقي شباب
األمعري الفلسطيني عند الرابعة
من عصر اليوم على استاد عمان
الــدولــي في المرحلة الثانية من
م ــواج ـه ــات الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة
ل ـكــأس االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ،كما
يلتقي ضمن منافسات المجموعة
ذات ـ ـهـ ــا ال ـف ـي ـص ـلــي مـ ــع ت ـشــريــن
ال ـس ــوري عـنــد الـثــامـنــة وخمس
دقائق مساء.
وشـهــدت الجولة األول ــى من
منافسات المجموعة الثالثة،
فـ ـ ــوز ال ـف ـي ـص ـل ــي عـ ـل ــى ش ـبــاب
األمـعــري الفلسطيني بهدفين
مـ ــن دون رد ،فـ ــي حـ ـي ــن خـيــم
التعادل اإليجابي بثالثة أهداف
لكل فريق على مـبــاراة الكويت
وتـشــريــن ال ـس ــوري ،بـمــا يعني
أن الـفـيـصـلــي يــدخــل مــواجـهــة
تـشــريــن وف ــي جعبته  3نـقــاط،
ولكل من األبيض وتشرين نقطة
واحدة ،والفريق الفلسطيني من
دون نقاط.
ويـ ـ ـ ـ ـ ــدرك ال ـ ـكـ ــويـ ــت وم ـ ــدرب ـ ــه
اإلسـ ـب ــان ــي غ ــون ــزال ـي ــس أن أي
ن ـت ـي ـجــة غـ ـي ــر ال ـ ـفـ ــوز قـ ــد تـضــع
حامل اللقب في  3مــرات سابقة
كــأك ـثــر ال ـف ــرق تـتــويـجــا باللقب

متساويا مع القوة العراقي ،خارج
الـبـطــولــة ،السيما أن المواجهة
األخـ ـي ــرة بــالـمـجـمــوعــة الـمـقــررة
الخميس المقبل سـتـكــون أمــام
المستضيف الفيصلي ،علما بأن
صاحب الصدارة في المجموعة
سيتأهل مباشرة للدور الثاني،
في حين ينتظر الوصيف نتائج
بقية المجموعات الثالث ،إذ يتم
اخ ـت ـيــار أف ـضــل وص ـيــف بينهم
للتواجد في الدور الثاني.
وعمل األبيض خالل اليومين

الماضيين على تصحيح األخطاء
التي وقع فيها الفريق في مباراته
األولـ ـ ــى أم ـ ــام ت ـشــريــن ال ـس ــوري،
وحرص المدرب غونزاليس على
التحذير من التراخي في أي من
أوقـ ــات ال ـم ـبــاراة أم ــام األم ـعــري،
وزيادة غلة األهداف بقدر اإلمكان،
لـضـمــان الـتــأهــل ح ــال الـتـســاوي
فــي عــدد النقاط مــع أي مــن فرق
المجموعة.
ويفتقد األبيض جهود الالعب
الصاعد علي حسين ،الذي اصيب

غونزاليس :الفوز ضرورة الستكمال المشوار
شدد مدرب فريق الكويت لكرة
القدم ،اإلسباني غونزاليس ،على
أهمية تحقيق ا لـفــوز على شباب
األم ـ ـعـ ــري ،ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـم ـقــررة
اليوم ،للحفاظ على حظوظ التأهل
للدور الثاني واستكمال المشوار
بكأس االتحاد اآلسيوي.
وقـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــدرب "األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض" ،فــي
ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي الـ ـ ــذي ُع ـقــد
أم ــس بـ ـ ــاألردن ،إن ــه راق ــب الـفــريــق

الفلسطيني ف ــي م ـبــاراتــه األول ــى
أمام الفيصلي ،مشيرا إلى أنه رغم
الخسارة َّ
قدم أداء جيدا.
وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن الـ ـك ــوي ــت قـ ـ َّـدم
مباراة شاقة في مستهل مشواره
ً
بــال ـب ـطــولــة أمـ ـ ــام ت ـش ــري ــن ،عـطـفــا
على الجهد البدني فــي المباراة،
وسـيـنــاريــو ال ـت ـعــادل فــي الدقيقة
األخيرة من ُعمر اللقاء ،معربا عن
ثقته الكبيرة في العبي "األبيض"،

ّ
خيطان جدد للصقر وينتظر رزنامة االتحاد
جدد جهاز الكرة بنادي خيطان عقد مــدرب الفريق األول لكرة القدم
هاني الصقر ،يتولى بموجبه الفريق ،الذي ينافس في الموسم المقبل
في دوري  stcللدرجة األولى.
ووقع الصقر العقد الجديد مساء أمس األول في مقر النادي ،بعد اجتماع
عقده معه رئيس جهاز كرة القدم محمد المال.
يذكر أن الصقر تولى الموسم الماضي مهمة تدريب خيطان خلفا
للمدرب االسباني خوسيه ،وكــاد ينجح في مهمته الصعبة باستمرار
الفريق في دوري  stcالممتاز ،لوال التعادل مع العربي في الجولة األخيرة.
وأكد محمد المال أن جهاز الكرة في انتظار إصدار اتحاد الكرة رزنامة
الموسم المقبل ،من أجل تحديد برنامج إعــداد الفريق ،مضيفا" :تتجه
النية إلى إقامة معسكر خارجي لمدة  21يوما في تركيا ،في حال وافقت
السلطات الصحية على إقامة معسكرات خارجية".
وأشار المال إلى أن االجتماع مع الصقر أسفر عنه عدم تجديد عقود
المحترفين الذين شاركوا مع الفريق في الموسم الماضي رغــم كفاءة
بعضهم ،مبينا أنه ال حاجة لهم في الموسم المقبل ،كون الفريق يحتاج
إلى محترفين في مراكز أخرى حددها الجهاز الفني.

المال والصقر خالل توقيع العقد
وشدد على أنه ليست هناك نية على اإلطالق لبيع أي من نجوم خيطان
المحليين الذين ظهروا بمستوى جيد في الموسم الماضي ،مؤكدا أن
الفريق في حاجة ماسة إلى جميع الالعبين.

●

ن ـجــح ف ــري ــق ال ـســال ـم ـيــة ل ـك ــرة ال ـي ــد في
الحصول على خدمات العب منتخب قطر
ون ــادي الــريــان القطري أمين زك ــار ،ليكون
ً
الـمـحـتــرف الـثــالــث فــي صـفــوفــه ،اسـتـعــدادا
لمشاركته في منافسات البطولة اآلسيوية
الـ  23لألندية أبطال الدوري لكرة اليد المقرر
أن يستضيفها ن ــادي ال ــوح ــدة الـسـعــودي
خالل الفترة من  12وحتي  21يونيو المقبل.
وك ــان السالمية تعاقد فــي وقــت سابق
مع نجم المنتخب المصري السابق ونادي
األهلي المصري إسالم حسن ،الذي يلعب
في مركز صانع األلعاب ،والظهير األيسر
اإليراني سجاد استكي ،وذلك بجانب زكار

الذي سيعتمد عليه المدرب الوطني أحمد
ف ــوالذ فــي الـخــط الخلفي ،واالرت ـك ــاز عليه
في الدفاع.
وس ـي ـم ـثــل ال ـث ــاث ــي خ ـطــا خـلـفـيــا قــويــا
لـلـسـمــاوي فــي الـبـطــولــة ،الـتــي يلعب فيها
فــي ال ــدور األول ضمن المجموعة األول ــى،
إلــى جانب أنــديــة العربي القطري ،ومضر
السعودي ،وشاهد كرزون اإليراني ،والنجمة
البحريني.
ويــواصــل السالمية تــدريـبــاتــه المحلية
ً
اسـتـعــدادا للسفر يــوم الجمعة المقبل إلى
الدوحة لالنخراط في معسكره التدريبي،
الذي يستمر هناك حتى  10يونيو المقبل
استعدادا للبطولة.
وسـيـصــل الـمـحـتــرفــان ال ـم ـصــري حسن

ً
واإليراني استكي غدا إلى قطر لقضاء فترة
الحجر المؤسسي هناك قبل االنضمام ،مع
المحترف الثالث زكار ،إلى معسكر الفريق
هناك ،والذي يسعى من خالله الجهاز الفني
للفريق بقيادة الوطني د .أحمد فوالذ لدمج
المحترفين الثالثة مع باقي العبي الفريق
ف ــي ن ـســق واح ـ ــد ق ـبــل خـ ــوض ال ـم ـبــاريــات
الرسمية في البطولة.
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ي ـس ــاف ــر ف ــري ــق نـ ــادي
الكويت ،الذي يشرف على تدريبه الوطني
هيثم الرشيدي ،ممثل الكويت الثاني في
البطولة اآلسـيــويــة مـســاء غــد إلــى صربيا
لخوض معسكره التدريبي ،الــذي يستمر
هناك حتى موعد سفره إلى جدة السعودية
مقر إقامة البطولة.

وقــدرتـهــم على مواصلة المشوار
والتحلي بروح األبطال.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أش ـ ـ ــاد الع ـ ــب ال ـك ــوي ــت
شــريــدة ال ـشــريــدة خ ــال المؤتمر
ب ـم ـشــاركــة ش ـب ــاب األمـ ـع ــري ،رغــم
الـظــروف التي تمر بها فلسطين،
مــؤكــدا أن "األب ـي ــض" يـخــوض كل
ً
مبارياته في البطولة رافعا شعار
الفوز.

غونزاليس

منتخب «الصاالت» يواجه موريتانيا
الليلة وينتظر هدية البحرين
●

«يد» السماوي تعاقد مع زكار لـ «اآلسيوية»
محمد عبدالعزيز

بقطع فــي الــربــاط الصليبي ،إال
أن الـجـهــاز الفني جهز شاهين
الخميس ليكون بــديــا فــي هذا
المركز.
ويعول األبيض على توليفة
تضم حميد القالف في حراسة
الـ ـم ــرم ــى وفـ ـ ــي ال ـ ــدف ـ ــاع ســامــي
ال ـصــانــع ،وف ـهــد ح ـم ــود ،ورام ــي
ال ـب ــدوي مــع شــاهـيــن الخميس،
وفي الوسط يعول األبيض على
طالل فاضل ،وسيسوكو ،وفيصل
زايد ،وأحمد الزنكي ،وفي الهجوم

يوسف ناصر ،وأحمد العكايشي.
في المقابل ال يجد مدرب
ش ـبــاب األمـ ـع ــري إي ـهــاب
أبــوجــزر طريقه أفضل
مــن ال ــدف ــاع والـتـحــول
الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع ل ـل ـه ـج ــوم
ل ـم ــواج ـه ــة األبـ ـي ــض،
على أمل خطف نقاط
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوز وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
مفاجأة كبيرة أمام
الكويت.
وي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرز م ــن

تشكيلة الفريق الفلسطيني تامر
صـ ـ ــاح ،وخ ــال ــد مـ ـه ــدي في
الــدفــاع ،وأمـيــر نواجعه،
ورسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــاص ـ ـ ــي،
ونـمــر واص ــف ،وأحمد
غـ ـ ـف ـ ــري ف ـ ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط،
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم هـ ـم ــام
أبوحسنين ،وسامح
مراعبة.

القاهرة  -ةديرجلا

•

يتمسك منتخبنا الوطني لكرة
الصاالت بأمل الصعود إلى الدور
الـتــالــي فــي بطولة كــأس الـعــرب،
ال ـت ــي تـسـتـضـيـفـهــا م ـصــر حتى
 30الـجــاري ،حين يالقي نظيره
الموريتاني مساء اليوم في ختام
مباريات الدور األول للبطولة.
وتعادل منتخبنا أمس األول
م ــع ن ـظ ـي ــره الـ ـمـ ـص ــري ،صــاحــب
األرض ،بـ ـه ــد فـ ـي ــن ل ـم ـث ـل ـه ـم ــا،
ح ـيــث سـ ّـجــل لـ ـ ـ ــ"أزرق ال ـص ــاالت"
ا لـثـنــا ئــي عبداللطيف العباسي
وعـبــدالــرحـمــن الـمـسـبـحــي ،فيما
جـ ـ ــاء هـ ــدفـ ــا مـ ـص ــر ع ـ ــن ط ــري ــق
عبدالرحمن معوض ومصطفى
خلف.

أزرق الصاالت في لقاء سابق

وي ـم ـلــك "األزرق" ف ــي م ـب ــاراة
الليلة فرصة التأهل إلى المربع
الذهبي لكأس الـعــرب ،فــي حالة
تـحـقـيــق ال ـفــوز عـلــى مــوريـتــانـيــا
ب ـ ـعـ ــدد وافـ ـ ـ ــر م ـ ــن األه ـ ـ ـ ـ ــداف مــع
خـســارة المنتخب الـمـصــري من
نـظـيــره الـبـحــريـنــي فــي الـمـبــاراة
الـتــي تـقــام بينهما مـســاء الـيــوم
أيضا.
ويتصدر المنتخب البحريني
المجموعة األولى برصيد  6نقاط
قـبــل مــواج ـهــة مـصــر م ــن فــوزيــن
على الكويت وموريتانيا ،ويأتي
المنتخب ا لـمـصــري فــي المركز
الـثــانــي ب ــ 4ن ـقــاط ،يليه "األزرق"
ب ـن ـق ـط ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،ف ـي ـم ــا ي ـتــذيــل
المنتخب الموريتاني مجموعته
من دون نقاط.

م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ــال ال ـم ـن ـس ــق
اإلع ـ ــام ـ ــي ل ـم ـن ـت ـخــب الـ ـص ــاالت
أح ـمــد ال ـع ـنــزي ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن
الجهاز الفني ،بقيادة البرازيلي
كاكاوَّ ،
قدم الشكر لالعبين ،بعد
ظ ـهــورهــم بـمـسـتــوى مـمـيــز أم ــام
ً
ً
م ـصــر ،وك ــان ــوا نـ ــدا ق ــوي ــا ط ــوال
ال ـم ـبــاراة ،ونـجـحــوا فــي التعادل
وعدم تلقي الخسارة.
وأكـ ـ ــد ال ـع ـن ــزي أن الــاع ـب ـيــن
لــدي ـهــم رغ ـب ــة ق ــوي ــة ف ــي تحقيق
الفوز على موريتانيا ،والتمسك
بأمل الصعود في حالة خسارة
مصر من البحرين ،باعتبار أنه
أمر وارد الحدوث ،وليس ببعيد،
ويسعون لتحقيق هذا الهدف.

باختصار
معسكر «األولمبي»
في لبنان مهدد باإللغاء

بات معسكر منتخبنا
األولمبي لكرة القدم،
المقرر إقامته في لبنان
خالل الفترة من  1إلى
ً
 10يونيو المقبل مهددا
باإللغاء ،لعدم الحصول
على قرار الموافقة
بالسفر ،إلى جانب عدم
االستقرار الذي تشهده
المنطقة في الوقت
الحالي.
وكانت اللجنة الفنية
باتحاد الكرة اتفقت
على إقامة مباراتين في
المعسكر مع المنتخب
اللبناني يومي  5و9
يونيو المقبل .وسيحسم
مجلس إدارة اتحاد الكرة،
مصير المعسكر خالل
االجتماع الذي سيعقده
في األسبوع الجاري.
إلى ذلك ،دشن الفريق
تدريباته أمس األول
على ملعب المرحوم
عبدالرحمن البكر باتحاد
ً
الكرة ،بحضور  30العبا،
وفي حال االستقرار على
إلغاء المعسكر ستستمر
التدريبات تحت قيادة
المدرب محمد العزب
إلى حين عودة المدرب
اإلسباني غونزاليس،
الذي يتولى تدريب
الكويت حاليا.

الجهراء يستغني
عن محترفيه

استغنى نادي الجهراء عن
خدمات محترفي الفريق
األول لكرة القدم لتواضع
مستواهم الفني ،وهم
المهاجمان العاجي أحمد
تيتي ،والغابوني ماريو،
والمدافعان التونسي شكيب
الدرويش ،والمالي اداما
تراوري ،والعب خط الوسط
الغاني ميكائيل انابا.
من جانب آخر ،وقع اختيار
أمين السر العام رئيس جهاز
الكرة خلف السهو على نواف
الشمري لشغل منصب نائب
رئيس الجهاز ،في حين
سيعتمد تشكيل الجهاز
اإلداري للفريق األول خالل
األيام القليلة المقبلة.
إلى ذلك ،لم يحسم جهاز
الكرة مصير المدرب
ماهر الشمري ،الذي تولى
المسؤولية في منتصف
الموسم الماضي ،من
االستمرار أو تقديم الشكر
له ،والبحث عن مدرب جديد
لقيادة الفريق في الموسم
المقبل.

ندا إلى ألمانيا إلجراء
جراحة «الصليبي»

غادر ،أمس ،مدافع السالمية
لكرة القدم مساعد ندا
إلى ألمانيا ،إلجراء
جراحة الرباط الصليبي
والغضروف ،حيث َّ
تعرض
الالعب لإلصابة في مباراة
فريقه أمام النصر بالجولة الـ
 13بمسابقة الدوري الممتاز.
وكتب الالعب على حسابه
بـ"تويتر" ،حيث ظهر
بصحبة شقيقه الحكم خالد
ندا" :إلى ألمانيا ،إلجراء
عملية جراحية في الرباط
والغضروف ،سائال الله
العظيم أن يشفيني".
جدير بالذكر ،أن رئيس
اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد
اليوسف تكفل بتكاليف
جراحة ندا ،لعطاء الالعب
الطويل في المالعب.

ةديرجلا

•
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رياضة

سواريز يهدي ألتلتيكو مدريد
لقبه الـ 11في تاريخه
عاد أتلتيكو مدريد لتذوق
طعم التتويج بلقب الليغا،
بعد أن قلب الطاولة على
مضيفه بلد الوليد ،حيث كان
متأخرا بهدف نظيف ،قبل
أن يفوز في النهاية (.)1-2

أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــم
األوروغـ ـ ــويـ ـ ــانـ ـ ــي ال ـم ـخ ـض ــرم،
لويس سواريز ،فريقه أتلتيكو
مدريد لقب ال ــدوري اإلسباني
ف ــي كـ ــرة الـ ـق ــدم ل ـل ـمــرة االولـ ــى
منذ  ،2014والحادية عشرة في
تاريخه بتسجيله هدف الفوز
على مضيفه بلد ا لــو لـيــد ،1-2
وجـ ــرد "جـ ـ ــاره" وغــري ـمــه ري ــال
م ــن ال ـل ـق ــب ،رغـ ــم فـ ــوز األخ ـي ــر
عـلــى ضيفه ف ـيــاريــال  ،1-2في
ال ـمــرح ـلــة ال ـثــام ـنــة وال ـثــاث ـيــن
االخيرة السبت.
ورف ــع أتلتيكو رص ـيــده الــى
 86نقطة مقابل  84لجاره ريال
مدريد بطل الموسم الماضي.
وتـ ـخـ ـل ــف ات ـل ـت ـي ـك ــو ب ـه ــدف
س ـج ـلــه أوس ـ ـكـ ــار ب ــان ــو (،)18
قبل أن يدرك التعادل بواسطة
األرجنتيني أنخل كوريا ()57
ويسجل له سواريز هدف الفوز
ً
فــي الدقيقة  67رافـعــا رصيده
ً
الى  21هدفا هذا الموسم.
وك ـ ـ ـ ــان مـ ـه ــاج ــم ب ــرش ـل ــون ــة
ً
ال ـس ــاب ــق س ــواري ــز ( 33ع ــام ــا)
ان ـت ـق ــل الـ ــى صـ ـف ــوف اتـلـتـيـكــو
مـطـلــع ال ـمــوســم ال ـمــاضــي بعد
رف ـ ـ ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي الـ ـك ــات ــال ــون ــي
تجديد عقده.
وكـ ـ ــان ال ـل ـق ــب ان ـح ـص ــر بـيــن
قطبي العاصمة اإلسباني بعد
خ ــروج بــرشـلــونــة م ــن ال ـصــراع
ال ـ ـثـ ــاثـ ــي ف ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة ق ـبــل
األخ ـي ــرة ،وك ــان اتلتيكو يملك
مصيره بيده ،ألنــه كــان يبتعد
على منافسه المباشر بنقطتين.
واس ـت ـحــق أتـلـتـيـكــو بـقـيــادة
سـيـمـيــونــي ال ـت ـتــويــج بــالـلـقــب،
ألنه لم يتخل عن الصدارة منذ
ديسمبر الفائت حتى انه تقدم
بفارق شاسع في احدى مراحل

الـ ـ ـ ــدوري ق ـب ــل ان ي ـت ـق ـلــص فــي
األسابيع األخيرة.
أما ريال مدريد ،فتخلف بدوره
أمام فياريال بهدف سجله يريمي
بينو ( ،)20قبل ان يــرد بهدفين
ف ــي ال ــدق ــائ ــق االخـ ـي ــرة بــواسـطــة
ه ــداف ــه ال ـفــرن ـســي كــريــم بـنــزيـمــة
( )87والكرواتي لوكا مودريتش
(.)90+2
وأدت خ ـســارة ف ـيــاريــال الــى
ت ــراج ـع ــه ل ـل ـمــركــز ال ـس ــاب ــع فــي
الترتيب خلف ريال سوسييداد
الخامس الفائز على أوساسونا
 -1صفر وريال بيتيس السادس
الـفــائــز عـلــى سلتا فيغو ،2 -3
علما بأنهما ضمنا تأهلهما
ل ـم ـســاب ـقــة الـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ــي
(يـ ـ ــوروبـ ـ ــا ل ـ ـيـ ــغ) ف ـ ــي ال ـم ــوس ــم
المقبل.
وكـ ـ ـ ــان فـ ــريـ ــق "ال ـ ـغـ ــواصـ ــات
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــراء" ي ـ ـم ـ ـنـ ــي الـ ـنـ ـف ــس
ب ــالـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر بـ ـشـ ـك ــل أفـ ـض ــل
الستحقاقه االوروبي في نهائي
"ي ــوروب ــا لـيــغ" أم ــام مانشستر
يونايتد اإلنكليزي األربعاء.
في المباراة االولى ،لم يخسر
أتلتيكو مدريد أي من مبارياته
ال ـ  12األخـيــرة أمــام بلد الوليد
ف ــي "ال ـل ـي ـغ ــا" ،ح ـي ــث ح ـق ــق 11
ً
انتصارا مقابل تعادل.
ولـ ـ ـ ــم ي ـت ـم ـك ــن ب ـ ـلـ ــد ال ــولـ ـي ــد
المملوك مــن النجم البرازيلي
رون ــال ــدو ت ـف ــادي ال ـه ـبــوط إلــى
ّ
الثانية ،بعد ان حل في المركز
ً
التاسع عشر ،علما بأن مصيره
ل ــم ي ـك ــن ب ـي ــن ي ــدي ــه اذ تــوجــب
عليه تحقيق مـفــاجــأة والـفــوز
على أتلتيكو ،على أمــل دعسة
ن ــاق ـص ــة مـ ــن إل ـت ـش ــي ال ـس ــاب ــع
عشر الفائز على أتلتيك بلباو
-2صفر أو هويسكا الثامن عشر

أوبالك :ينتابنا شعور رائع

سيميوني خالل االحتفال مع العبيه
والذي سقط بدوره إلى الثانية
ً
بتعادله سلبا مع فالنسيا.

تشكيلة هجومية ألتلتيكو
واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــدرب أت ـل ـت ـي ـك ــو
األرج ـن ـت ـي ـن ــي س ـي ـم ـيــونــي عـلــى
تشكيلة هجومية فدفع بالثالثي
ك ــوري ــا وسـ ــواريـ ــز والـبـلـجـيـكــي
يانيك كاراسو في المقدمة .فيما
أشـ ــرك األوروغ ــوي ــان ــي خــوسـيــه
ً
خيمينيس فــي الــدفــاع ب ــدال من
المونتينيغري ستيفان سافيتش
الموقوف.
ً
سريعا بدأ أتلتيكو المباراة
ً
ض ــاغ ـط ــا الف ـت ـت ــاح الـتـسـجـيــل،
ً
فشكل خطرا عبر كاراسكو الذي
مـ ــرر كـ ــرة عــرض ـيــة ع ـنــد نقطة
ال ـجــزاء فتابعها أح ــد مدافعي
بلد الوليد لتسقط أمــام القائم
الـثــانــي ،تابعها ســواريــز "على

الطاير" من دون خطورة (.)9
ورد ال ـف ــري ــق ال ـم ـض ـيــف بـعــد
ً
دق ـي ـقــة ب ـت ـســديــدة م ــن  20م ـتــرا
م ــن تــونــي فـيــا صــدهــا ال ـحــارس
ال ـس ـلــوف ـي ـنــي يـ ــان أوبـ ـ ـ ــاك ،قـبــل
أن ي ـف ـت ـتــح ال ـت ـس ـج ـي ــل بـهـجـمــة
مرتدة ضربت الدفاع المدريدي
وم ـص ـيــدة الـتـسـلــل وص ـلــت إلــى
بالنو الذي اندفع ودخل المنطقة
وسدد بقدمه اليمنى أرضية عند
حافة القائم األيمن (.)18
خرج أتلتيكو لخوض الشوط
الـ ـث ــان ــي بـ ـ ـص ـ ــورة مـ ـغ ــاي ــرة عــن
ّ
األول ،فـسـجــل هــدفـيــن ع ــززا من
ص ــدارت ــه وأبـ ـع ــدا ش ـبــح "جـ ــاره"
ريـ ــال ع ـنــه :بـعــد فــاصــل مــراوغــة
س ــاح ــر م ــن ك ــوري ــا ت ـخ ـلــص مــن
سـ ــان إي ـم ـي ـت ـيــريــو وس ـ ــدد بـســن
ً
قدمه من  16مترا كــرة مــرت بين
قــدمــي ال ـمــدافــع الـمـغــربــي ج ــواد

سيميوني :القدر يرسم لنا
بعض اللحظات الحاسمة

أع ــرب السلوفيني ،يــان أوب ــاك ،حــارس
م ــرم ــى أت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ــدريـ ــد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ،عــن
سعادته الغامرة ،بعد تتويج فريقه بالدوري
اإلسباني.
وقال أوبالك في تصريحات صحفية بعد
الـلـقــاء :أنــا سعيد للغاية ،ال أستطيع قول
أي شيء آخر ،استعيد الكثير من الذكريات
فــي عــامــي الـســابــع مــع الـفــريــق ،وف ــي بــدايــة
كــل ع ــام قــد أض ــع ه ــدف الـتـتــويــج بــالــدوري
نصب عيني .حققنا الهدف بعد عدة أعوام
صـعـبــة .فــي كثير مــن األعـ ــوام كـنــا قريبين
مــن اإلن ـجــاز ،وابتعدنا فــي سـنــوات أخــرى،
وحققنا الهدف المنشود هذا العام ،ولذلك
ينتابنا شعور رائع.
وتـ ــابـ ــع :ج ـم ـي ـع ـنــا ك ـ ــان ل ــدي ـن ــا ال ــدواف ــع
واإلمكانيات (لتحقيق اللقب) .حتى تكون
الـ ـبـ ـط ــل ،ي ـت ـع ـيــن ع ـل ــى كـ ــل الـ ـف ــري ــق ت ـقــديــم
مستويات رائـعــة ،ال يستطيع العــب واحــد
فقط تحقيق الهدف المنشود .وقدم فريقنا
أفضل ما لديه لتحقيق اللقب.

قال األرجنتيني دييغو سيميوني ،المدير الفني ألتلتيكو
مدريد ،عقب تتويج فريقه بلقب الليغا ،إن "القدر" رسم "بعض
اللحظات المهمة" لفريقه "إلظهار إمكانية" الفوز باللقب ،وأن
"القدرة ال تفوز دائما ،ولكن العمل والمجهود".
وأض ــاف سيميوني فــي تصريحات لــوســائــل اإلع ــام عقب
المباراة التي احتضنها ملعب خوسيه ثوريا :لقد كان موسما
صعبا وشاقا للغاية ،مع تفشي جائحة كورونا ،وفقدان الزمالء
واألق ــارب والجماهير ،ظهر أتلتيكو وســط كل هــذه الظروف.
األمر ليس صدفة ،ولكن القدر رسم بعض اللحظات المهمة لكي
يقول لنا إن األمر ممكن ،وإن القدرة ال تفوز دائما ،وإنما العمل
والجهد هو من يفوز في النهاية.
وأوضح انه "سعيد للغاية من أجل كثيرين .هذا هو اإلحساس
األول ال ــذي راودنـ ــي فــي ع ــام صـعــب للغاية فـقــدنــا فـيــه أق ــارب
وأصدقاء وجماهير ألتلتيكو ،وألندية أخرى في الليغا ،ولكن
أتلتيكو هو البطل في النهاية .األمــر مختلف ،ألنــه كــان عاما
صعبا ،مثل تاريخنا ،وأهدافنا التي نحققها دائما ،واجهنا
صعوبات كثيرة ،ولكن هذا هو أحد أفضل أعوامنا للتتويج
كأبطال في النهاية".

كومان :إذا أرادت اإلدارة التغيير فلتتواصل معي
استبعد الهولندي ،رونالد كومان ،المدير
الـفـنــي لـبــرشـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ،أن تـكــون
مباراة إيبار هي األخيرة له على رأس
اإلدارة الفنية للفريق ،مشيرا إلى أن
عقده م ــازال ســاريــا ،وأن اإلدارة
عـلـيـهــا ال ـتــواصــل مـعــه إذا ما
أرادت تغيير أي شيء.
وهنأ كومان فريق أتلتيكو
مدريد بعد تتويجه بالدوري
اإلسباني للمرة الـ 11في تاريخه،

مـشــددا على أنــه كــان األحــق بحصد اللقب،
خصوصا بعدما استمر عدة أسابيع أطول
في الصدارة ،وكان لديه فريق أكثر جاهزية،
على حد تعبيره.
وأش ــار ال ـمــدرب الهولندي إلــى أن فريقه
يحتاج إلى مزيد من التطوير ،قائال "نحاول
تطوير الفريق فــي الفترة الحالية؛ فلدينا
العـبــون تقدموا فــي الـســن ،مــع كــل االحـتــرام
لهم ،وشباب يحتاجون للمزيد من الخبرة
وت ـع ـلــم ال ـك ـث ـيــر ،ب ـش ـكــل عـ ــام ال ـف ــري ــق ليس

مكتمال ،ولن يكون كذلك خالل موسم واحد".
ويعتقد العب برشلونة وأياكس السابق،
أن الفريق الكتالوني يحتاج إ لــى تحسين
الفاعلية الهجومية على المرمى ،ر غــم أنه
الفريق األقوى هجوميا في منافسات الدوري
المنتهي ،إال أنه يرى أن معدل األهداف أقل
م ــن الـ ــذي ي ـجــب أن ي ـحــرزهــا فــريــق بحجم
ال ـبــرشــا ،م ـشــددا فــي الــوقــت نـفـســه عـلــى أن
الفريق ال يمكن أن يكون مطالبا بتحقيق
ثنائية كل عام خالل مرحلة "إعادة البناء".

ً ً
ً
بيالتو تحطم رقما قياسيا عالميا
االيطالية بيالتو

حققت المراهقة اإليطالية بينيديتا
ً
ً
ً
بيالتو رقما قياسيا عالميا في سباق
50م ص ــدر ل ــدى ال ـس ـيــدات ف ــي نصف
نهائي بطولة أوروبا للسباحة المقامة
في العاصمة المجرية بودابست.
وأنهت ابنة الـً 16
عاما السباق بزمن
 29.30ثانية لتحطم ا لــر قــم القياسي
ا لـ ـس ــا ب ــق ( 29.40ث) ا ل ـ ـ ــذي حـقـقـتــه
االميركية ليلي كينغ في عام .2017

وقالت بيالتو "لم أعتقد أنني قادرة
على تحقيق ذلك اآلن .اعتقدت انني قد
ّ
أحطم ربما الرقم القياسي االوروبــي
وليس العالمي على اإلطالق".
وفي محاولة للحد من التوقعات،
أ ض ــا ف ــت " كـ ــا ،ل ـس ـ ُـت آدام ب ـي ـتــي فــي
سـ ـ ـب ـ ــاق ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر لـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدات"،
فـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى الـ ـبـ ـط ــل االولـ ـمـ ـب ــي
البريطاني في  100متر صدر وحامل

الرقم القياسي العالمي في  50و100
متر صدر.
في سن الــ ،14فازت بيالتو بفضية
هذه المسابقة خلف كينغ في بطولة
ال ـعــالــم ع ــام  2019ف ــي غــوانـغـجــو في
كوريا الجنوبية.
إال أن س ـب ــاق  50م ـتــر صـ ــدر ليس
مسابقة في دورة االلعاب االولمبية بل
مسافتا  100و 200متر.

العبو أتلتيكو مدريد يحتفلون خارج أسوار ملعب بلد الوليد بعد الفوز باللقب
الـيــامـيــق واس ـت ـقــرت فــي الشباك
( ،)57ل ـي ـض ـيــف سـ ــواريـ ــز ه ــدف
الفوز بعد كــرة غير متعمدة من
العب فياريال غوارديوال ،فانفرد

األوروغــويــانــي وس ــدد بــالــزاويــة
ال ـم ـع ــاك ـس ــة لـ ـلـ ـح ــارس خ ـ ــوردي
ماسيب (.)67
وأجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى سـ ـيـ ـمـ ـي ــون ــي عـ ــدة

ت ـب ــدي ــات ق ـبــل أن ي ـع ـلــن الـحـكــم
فــوز أتلتيكو بــالـمـبــاراة وبلقبه
ال ـ ـ  11ف ــي مـسـيــرتــه واالول منذ
عام .2014

كوكي :كثيرون لم يؤمنوا بنا
قــال كوكي ريسوركسيون ،قائد أتلتيكو
مــدر يــد ،عقب تتويج فريقه بلقب "الليغا"،
إن "كثيرين لم يؤمنوا" بحظوظ الفريق في
حصد اللقب ،بعد خسارة  11نقطة ،لكنهم
قدموا "بطولة رائعة".
وذكر كوكي ،في تصريحات تلفزيونية بعد
المباراة التي احتضنها ملعب خوثيه ثوريا:
"هــذ االفريق كــان يثق كثيرا فــي قــدراتــه ،إال
أن لكن كثيرين لم يؤمنوا بحظوظنا عندما
تقلص فــارق النقاط ،لكن هــذا أمــر طبيعي.
َّ
قدمنا بطولة رائعة".
ً
وأضــاف" :تحدثنا معا ،وكنا ندرك أنه إذا
قمنا بما علينا ،فسنلعب بـهــدوء .مــع بداية
الشوط الثاني كاد ماركوس (يورنتي) يسجل
الهدف ،لكن بعدها مباشرة أظهر أنخيليتو
(ك ــوري ــا) س ـح ــره ،ول ــوي ــس (سـ ــواريـ ــز) تــرجــم
الهدف الثاني ببراعة".
وأكــد أن "كــل لقب لــه طعمه الـخــاص ،وفي
ّ
وعلي
فترة مختلفة ،لكني اآلن قائد للفريق،
االسـتـمـتــاع بـهــذه الـلـحـظــة ،ويـجــب أن أشعر
بالفخر ،سواء في موسم  2014أو اآلن".

ً
ً
غوارديوال :ميسي هو األقوى فنيا وذهنيا
أكــد اإلسباني بيب غــوارديــوال ،المدير الفني
لـمــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي ،أم ــس األول ،أن
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ،قائد برشلونة
اإلسباني" ،هــو األق ــوى" ،مشيرا إلــى أن ما يؤثر
عليه "بعيدا عن قدراته الفنية" هو "عقليته".
وق ـ ــال غ ـ ــواردي ـ ــوال ،ف ــي ت ـص ــري ـح ــات لـمـنـصــة
"تــويـتــش" للبث الـحــي" ،هــو العــب قــوي ج ــدا ،بل
األق ــوى .بعيدا عــن قــدراتــه الفنية ،عقليته قوية،
تفكيره .على مدار  4سنوات في برشلونة ،أقمنا
مـبــاريــات كثيرة فــي الـتــدريـبــات ،ولــم يخسر أيا
منها ،هو يمتلك هذه العقلية التنافسية ،وهناك

 4أو  5العبين فقط عبر التاريخ يمتلكون شيئا
مختلفا".
وع ــاد بـطــل الـبــريـمـيـيــر لـيــغ ه ــذا ال ـمــوســم مع
السيتي بالذاكرة إلى فترته مع الفريق الكتالوني،
مضيفا" :العبو فريقي (في برشلونة) كانوا مثل
الحيوانات المتبارية ،تعلمت الكثير منهم .كانوا
يرغبون في الفوز كل  3أيــام ،وكانوا يريدون أن
يكونوا األفضل حتى عن زمالئهم بنفس الفريق.
كنت محظوظا بقيادة الالعب األفضل عبر التاريخ
(ميسي) ،بجانب  7أو  8العبين من أكاديمية ال
ماسيا بأعمار صحيحة  24و 25و 26عاما".

ميدلتون يسقط
ميامي بسلة قاتلة
سجل كريس ميدلتون سلة
ثنائية قبل أقــل من ثانية على
نهايةالمباراة ليقود ميلووكي
باكس لفوز مثير  107-109على
ميامي هيت بعد التمديد ،في
المباراة االولى التي جمعتهما،
أمـ ــس األول ،ف ــي ال ـ ـ ــدور األول
م ــن األدوار اإلق ـصــائ ـيــة (ب ــاي
أوف) ضمن منافسات المنطقة
الشرقية فــي دوري كــرة السلة
األميركي للمحترفين.
وح ـ ـ ــاف ـ ـ ــظ م ـ ـيـ ــدل ـ ـتـ ــون ع ـل ــى
رب ــاط ــة ج ــأش ــه لـيـسـجــل الـسـلــة
م ــن ال ـم ـســافــة الـمـتــوسـطــة قبل
 0.5ثانية ،ليمنح باكس التقدم
-1صفر في مواجهة يتأهل فيها
لنصف نهائي المنطقة الفريق
ال ــذي يحقق أرب ـعــة انـتـصــارات
فــي سلسلة مــن سبع مباريات
ممكنة.
وفـ ـ ــي م ـ ـبـ ــاريـ ــات اف ـت ـتــاح ـيــة
أ خـ ـ ـ ـ ــرى ل ـ ـ ـلـ ـ ــدور األول ،عـ ـ ــادة

ميدلتون يحتفل بعد تسجيله سلة الفوز
بــروك ـل ـيــن ن ـتــس م ــن ت ــأخ ــر 12
نقطة فــي الــربــع الـثــانــي ليفوز
 93-104على بوسطن سلتيكس.
أمـ ــا ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـغــرب ـيــة،
فحقق السلوفيني المتألق لوكا
دونتشيتش "تريبل دابل" ليقود
داالس مافريكس الى الفوز على

لوس انجلس كليبرز 103-113
عـلــى ملعب ستايبلس سنتر.
كما فاز بورتالند ترايل باليزرز
 109-123على دنفر ناغتس.
وفي المباراة الرابعة ،سجل
داميان ليالرد  34نقطة ليقود
ب ــاي ــزرز لـلـفــوز  109-123على

دنفر ناغتس ،حيث أحرز خمس
ثالثيات مــن اصــل  19تسديدة
ناجحة للفريق من  40محاولة
خلف القوس في األمسية.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

أميركي يفوز بـ  515مليون دوالر
فــاز مواطن أميركي من
والية بنسلفانيا بالجائزة
ا لـكـبــرى لليانصيب ،ليلة
الجمعة الماضية ،وقيمتها
 515مليون دوالر.
وكــانــت األرقـ ــام الـفــائــزة
 ،6-9-17-18-48مــع الــرقــم
الذهبي .8
وس ـي ـح ـص ــل ال ـش ـخــص
عـلــى  348.6مـلـيــون دوالر
ً
نقدا ،بعد خصم الضريبة
من الجائزة الكبرى.
ونـ ـ ـق ـ ــل م ـ ــوق ـ ــع روس ـ ـيـ ــا
الـ ـي ــوم ،ع ــن وس ــائ ــل إع ــام
أمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،قــول ـهــا
إنـ ـ ـه ـ ــا أكـ ـ ـب ـ ــر جـ ـ ــائـ ـ ــزة فــي
وال يــة بنسلفانيا ،منذ أن
أصبحت أحــد المشاركين
ف ــي  Mega Millionsفي
عـ ــام  ،2010وت ــاس ــع أكـبــر
ج ــائ ــزة ك ـب ــرى تـمـنــح منذ
بــدء اللعبة في عــام ،2002
وت ـب ـل ــغ احـ ـتـ ـم ــاالت ال ـف ــوز

الله بالنور

ّ
التكرار يعلم
الشطار

بـ ــال ـ ـجـ ــا ئـ ــزة  1عـ ـل ــى 303
ماليين بطاقة.
وتعد هــذه ثالث جائزة
كبرى فــي عــام  ،2021بعد
جائزة  1.050مليار دوالر،
ال ـت ــي جـمـعـتـهــا مـجـمــوعــة
من الالعبين في ميشيغان
فـ ــي  22يـ ـن ــاي ــر ،وجـ ــائـ ــزة
 96مـلـيــون دوالر ف ــاز بها
زوجـ ــان مــن ن ـيــويــورك في
 16فبراير.
وقالت Mega Millions
إنـهــا كــانــت واح ــدة مــن 53
تذكرة تطابق أربعة أرقام،
باإلضافة إلى Mega Ball
لـلـفــوز بـمــا ال يـقــل ع ــن 10
مــا ي ـيــن دوالر ف ــي جميع
أنحاء الوالية.

البرد َ
ْ
والب َرد يقتالن متسابقين
ً
قتل  21متسابقا من جراء موجة برد قارس اجتاحت
ً
سباقا للركض أمــس األول في منطقة غانسو بشمال
غرب البالد.
وقال موقع سكاي نيوز ،أمس ،إن السباق الذي امتد
ً
لمسافة  100كيلومتر ،وشارك فيه  172متسابقا ،أقيم
صباح السبت في ستونفورست ،وهي مقصد سياسي
بمنطقة جينغتاي التابعة لمدينة باين.
ونقلت "رويترز" عن وكالة الصين الجديدة لألنباء
ً
"ش ـي ـن ـخــوا" أن ــه تــأكــد ســامــة  151مـتـســابـقــا ،مـنـهــم 8
ّ
تعرضوا إلصابات طفيفة.
وكانت السلطات في مدينة بايين بمقاطعة غانسو
قالت إن "عاصفة هوجاء مفاجئة" تخللها تساقط ّ
حبات
ً
من َ
البرد وأمطار جليدية وريــاح عاتية ضربت جزء ا
من مسار هــذا الـمــاراثــون ،السبت ،عند الساعة 13:00
بالتوقيت المحلي (أمس األحد  05:00ت غ).
وأوضحت الوكالة أن سباق "األلترا ماراثون" الذي
ُأقيم في "غابة حجر النهر األصفر" قرب مدينة بايين
أوقف إثر هبوب العاصفة.
وتقع غانسو ،وهي إحدى أفقر مناطق الصين ،على
حدود منغوليا من الشمال وشينجيانغ من الغرب.

تحذير صيني من جائحة جديدة خالل  10سنوات
لــم يتعاف العالم بعد مــن تبعات جائحة
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ح ـتــى ت ــوال ــت ال ـت ـحــذيــرات
الصادرة عن مراكز األبحاث ،التي تحذر من
حدوث أوبئة أخرى قد تكون أكثر وطأة على
ً
البشرية ،خصوصا أن ذلك حدث عبر التاريخ.
َ
وق ــال ــت "ا ّل ـعــرب ـيــة ن ــت" أمـ ــس ،إن عــالــمـيــن
صينيين حذرا من أن جائحة "كوفيد  "19قد

تعقبها أخرى يتسبب فيها فيروس إنفلونزا
الطيور المنتشر منذ سـنــوات بمناطق عدة
َ
مشيرين إلــى أن قــدرة فيروسات
فــي العالم،
اإلنفلونزا على التحور أكبر بكثير من قدرة
"كورونا" ،وأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى ظهور
ً
جائحة أسوأ بكثير من التي نعانيها حاليا،
وأنها قد تظهر الشهر المقبل أو بعد  10أعوام.

حرامي محترم يعيد الشريحة و«الذاكرة»
في حادثة طريفة جرت بمدينة
قـ ـفـ ـص ــة الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ،ت ـع ــرض ــت
شــابــة إلــى حــادثــة ســرقــة هاتفها
ال ـم ـح ـم ــول أواخ ـ ـ ــر رم ـ ـضـ ــان ،إال
أن الـلــص تـصــرف بشكل غــريــب،
واحتفظ بالهاتف ،وأع ــاد إليها
شريحة الهاتف وبطاقة الذاكرة.
وقـ ـ ـ ــال مـ ــوقـ ــع مـ ــوزاي ـ ـيـ ــك ،فــي
الـخـبــر ال ــذي نقله مــوقــع روسـيــا
اليوم ،أمس األول ،إن رواد مواقع

ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ت ــداول ــوا
ح ــادث ــة ط ــري ـف ــة وق ـع ــت بـمــديـنــة
قفصة التونسية ،حيث تعرضت
دالل إلــى ســرقــة هاتفها الـجــوال
أواخ ـ ـ ــر أي ـ ــام ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ،إال
أنها فوجئت بــأن اللص احتفظ
بــال ـهــاتــف ،وأعـ ـ ــاد إل ـي ـهــا بـطــاقــة
ت ـع ــري ـف ـه ــا ال ــوط ـن ـي ــة وش ــري ـح ــة
الهاتف الجوال إضافة إلى بطاقة
ال ـ ــذاك ـ ــرة .وأك ـ ــدت ال ـش ــاب ــة دالل،

وقـ ـ ــال وايـ ـفـ ـن ــغ ش ــي وج ـ ـ ــورج ف ــو غ ــاو،
الباحثان في العلوم الوبائية ،اللذان كانا
أول من حدد مواصفات "كورونا" المستجد
في دراستهما ،التي نشرتها مجلة science
الـجـمـعــة ال ـم ــاض ــي ،إن ف ـي ــروس إنـفـلــونــزا
الطيور تأكد انتقاله إلى البشر فيما ال يقل
عن  7حاالت.
وظهر "إنفلونزا الطيور" في آسيا مطلع
ع ــام  ،2012وسـجـلــت إصــابــاتــه األول ــى في
أوروبا عام .2014
وش ـ ـ ــدد ال ـخ ـب ـي ــر ال ـص ـي ـن ــي ج ـ ـ ــورج فــو
غــاو ،الــذي يدير المركز الوطني لمكافحة
األم ــراض والــوقــايــة منها ،على أن انتشار
"إن ـف ـل ــون ــزا ال ـط ـي ــور" ه ــو خ ـطــر داهـ ــم على
ً
الصحة العامة ،الفتا إلى أنه قد يؤدي إلى
أوبئة كارثية بين البشر.
وأفاد الباحثان الصينيان بأن الفيروس،
ال ـ ــذي ان ـت ـقــل إلـ ــى ح ــادث ــة ع ـم ــال ال ـمــزرعــة
الروسية ،يحمل تحورات مثيرة للقلق تزيد
من احتماالت انجذابه إلى الخاليا البشرية،
َ
محذر ين من مغبة تجاهل خطر السريان
العالمي لهذا الفيروس على الطيور الداجنة
والبرية ،وعلى الصحة العامة.

د .ناجي سعود الزيد

مــا زال ــت الـحـكــومــة متمسكة ب ـعــادة وتـقـلـيــد ال
ً
ً
ً
يحمل في طياته تجديدا فكريا أو ثقافيا أو حتى
ً
اقتصاديا!
لماذا اإلصرار على إعادة تنصيب وتعيين نفس
الــوجــوه الــوزاريــة أو بعض القيادات السابقة في
هيئات ووزارات ،و ك ــأن البلد خلي مــن الكفاء ات
ً
ً
ال ـشــابــة وال ـم ـتــوه ـجــة إداري ـ ـ ــا وع ـل ـم ـيــا ،وم ــع ذلــك
ً
تـنــاسـتـهــم ال ـح ـكــومــة وأه ـم ـل ـت ـهــم ،م ـع ـت ـمــدة على
"كـشـكــول" بــه أسـمــاء بعضها مضى عليه الــزمــن،
ً
وأخذت أكثر من فرصة ،ولم يكن أداؤها متميزا أو
ً
مليئا باإلنجازات؟!
معظم التعيينات الـجــديــدة عـبــارة عــن اجـتــرار
لـنـفــس األس ـم ــاء وتـغـيـيــر ال ـم ـس ـم ـيــات ...فـهــل تلك
المناصب حكر على هؤالء؟!
أم أن ـه ــا س ـل ــوك ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ب ـعــض عــادات ـنــا
وت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــدنـ ــا ال ـ ـبـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ال ت ـ ـكـ ــافـ ــئ ال ـم ـج ــد
وال ـم ـت ـخ ـصــص ،ومـ ــن ل ــدي ــه ط ـم ــوح ــات سـتــرتـقــي
ً
بمؤسسات الــدولــة بــدال من بقائها جامدة وغير
قابلة للتطوير!
لماذا نفس الوجوه؟
ً
لو كانت الحكومة فعال مقتنعة بكفاء ة هؤالء
األشـخــاص ،فلماذا لم تحتفظ بهم كــوزراء أو في
مناصبهم القيادية السابقة؟!
ألم تكن إزاحتهم من المناصب قد أوحت بأنهم
كانوا فاشلين وال يستحقون االستمرار؟

كلمة المرور في أمان مع «كروم»
أض ـ ــاف ـ ــت شـ ــركـ ــة خ ــدم ــات
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
األمـ ـي ــركـ ـي ــة غ ــوغ ــل خــاص ـيــة
جديدة إلى برنامجها لتصفح
اإلنـتــرنــت غــوغــل ك ــروم تتيح
ح ــل مـشـكـلــة ك ـل ـمــات ال ـم ــرور
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـم ـس ـت ـخ ــدم فــي
العديد من الخدمات والمواقع
والـ ـت ــي ت ـم ــت قــرص ـن ـت ـهــا فــي
خطوة واحدة.
وفي حين أن برامج تصفح
اإلنـ ـت ــرن ــت ال ـم ـع ـت ــادة ت ـحــذر
المستخدم عندما يتم رصد
ك ـل ـم ــة الـ ـ ـم ـ ــرور الـ ـخ ــاص ــة بــه
ضـمــن قــائـمــة كـلـمــات ال ـمــرور
ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــرض ــت ل ـل ـق ــرص ـن ــة،

فــإن المتصفح كــروم سيتيح
للمستخدم حــل المشكلة من
خالل النقر على زر واحد.
وأعلنت الشركة األميركية،
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــؤتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوري
تطبيقات "غــوغــل آي/أو" ،أنه
ع ـن ــدم ــا ت ــرص ــد غ ــوغ ــل كـلـمــة
مـ ـ ــرور ض ـع ـي ـفــة أو تـعــرضــت
للقرصنة ،سـيـقــوم المساعد
ال ــرقـ ـم ــي غ ــوغ ــل أس ـي ـس ـت ـنــت
بـ ــإظ ـ ـهـ ــار زر "تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ك ـل ـمــة
المرور" أمام المستخدم.
(د ب أ)

ُ
زيت طبخ يحلق بـ «إير فرانس»
استخدمت الخطوط الجوية
ال ـف ــرن ـس ـي ــة وق ـ ـ ـ ــودا م ـس ـت ــدام ــا
تصنعه شركة توتال باالعتماد
على زيت الطهي المستعمل.
وق ــال ــت ص ـح ـي ـفــة "لـ ــوبـ ــوان"
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ف ــي ت ـق ــري ــر نـقـلـتــه
"الـجــزيــرة ن ــت" ،أم ــس ،إن رحلة
الخطوط الجوية الفرنسية ،342
الـتــي أقـلـعــت مــن مـطــار بــاريــس
شـ ـ ــارل دي ـ ـغـ ــول ،م ـت ـج ـهــة نـحــو

فــي اتـصــال هاتفي بــ"مــوزايـيــك"،
أن ال ـلــص أرسـ ــل أغ ــراض ـه ــا عبر
ش ـخ ــص آخ ـ ــر اتـ ـص ــل ب ـجــارت ـهــا
وسـلـمـهــا إي ــاه ــا وغـ ــادر الـمـكــان،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن ب ـطــاقــة ال ــذاك ــرة
تحتوي على صورها الشخصية،
وه ـ ــو مـ ــا دف ـع ـه ــا إل ـ ــى ال ـت ـع ـب ـيــر
عــن شـكــرهــا وامـتـنــانـهــا لــ"الـلــص
الحنون" ،وفق تعبيرها ،الذي لم
يستغل صورها وأعادها إليها.

مطار مونتريال الدولي بكندا،
استخدمت الــوقــود الـبــديــل في
رحلة عابرة للقارات دامت أكثر
م ــن  7س ــاع ــات ف ـ ــوق الـمـحـيــط
األطـ ـلـ ـس ــي ،ب ـط ــائ ــرة م ــن ط ــراز
"إيرباص إيه ."350-900
وبالنسبة لمجمل التكاليف،
قال مدير شركة توتال أفييشن
بـ ـ ــول مـ ـ ــان إن ت ـك ـل ـف ــة الـ ــوقـ ــود
الحيوي ،الــذي يتم إنتاجه في

فرنسا ،تصل إلــى  3أو حتى 4
أضعاف تكلفة الوقود التقليدي،
وه ــذا يعني أن  600دوالر من
الكيروسين ستترجم إلى تكلفة
إض ــافـ ـي ــة ع ـل ــى تـ ــذكـ ــرة ال ـس ـفــر
قــدرهــا  5دوالرات لكل مسافر،
وم ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــرجـ ــح أن ت ـن ـخ ـفــض
تكلفة الوقود الحيوي تدريجيا
بمجرد إنتاج كميات كبيرة منه.

وفيات

حمم «نيراغونغو» تجتاح شرق الكونغو

سعاد أحمد عبدالمقصود بركات
أرملة حسين علي عبدالله المتيرف
ً
 76عاما ،شيعت ،ت99067099 ،97848642 :

عبدالرحمن سعود المخيزيم

ً
 94عاما ،شيع ،ت66006606 ،95556666 ،99653931 :

ناصر سالم ناصر العكشان

ً
 83عاما ،شيع ،ت99332263 ،97236666 :

سارة عبداللطيف المحيميد
أرملة عبدالستار آغا علي بهبهاني
ً
 91عاما ،شيعت ،ت66233322 ،99719297 :

مواعيد الصالة
نـجــت مــديـنــة غــومــا الــواقـعــة فــي ش ــرق الكونغو
الــدي ـم ـقــراط ـيــة م ــن ال ـح ـمــم ،ال ـت ــي أطـلـقـهــا ال ـبــركــان
نـيــراغــونـغــو بـعــد ان ـف ـجــاره الـلـيـلــة قـبــل الـمــاضـيــة،
وتوقفت فــي ضــواحــي المدينة ،فــي حين يتخوف
ً
السكان من ثوران البركان مجددا.
وقـ ـ ــال الـ ـح ــاك ــم ال ـع ـس ـك ــري ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ال ـج ـن ــرال
كــونـسـتــان نــدي ـمــا ،ال ــذي ي ـقــود إقـلـيــم ش ـمــال كيفو
منذ إعــان حالة الحصار بالمنطقة في  6الجاري
لمكافحة المجموعات المسلحة ،أمس :إنه ُ"س ِّجلت
ســرقــات مــن المحالت التجارية ،ومحاولة لهروب

ً
سجناء" من سجن المدينة ،مستدركا" :لكن الوضع
تحت السيطرة".
وأضاف نديما أن "أكثر من سبعة آالف شخص
عبروا الحدود إلى روانــدا ،وقد بــدأوا بالعودة إلى
المدينة ،الـتــي شعر سكانها فجر أمــس بـعــدد من
الزالزل".
وق ــال أحــد الـسـكــان إن "بـعــض األش ـخــاص بــدأوا
يـعــودون إلــى بيوتهم ،والــوضــع أقــرب إلــى الـهــدوء
ً
اآلن" ،مستدركا "لكن السكان ما زالوا خائفين".
وكان وصول سيل من الحمم البركانية إلى تخوم

غوما بعد انفجار "نيراغونغو" ،الـذي يشرف على
المدينة بدون إنذار مسبق ،أدى إلى هروب السكان
باآلالف وسط حالة من الهلع.
وق ــال مـســؤول فــي محمية فـيــرونـغــا ،حيث يقع
ال ـب ــرك ــان ،لـيــل ال ـس ـبــت -األحـ ــد ،إن الـحـمــم "وصـلــت
إلى مطار غوما ،الذي يقع في الضاحية الشمالية
الشرقية للمدينة التي تمتد بين الحدود الرواندية
وشواطئ البحيرة".
وتدفقت الحمم بعد ذلك ببطء نحو المدينة ،التي
قسمتها لتكمل مسارها إلى بحيرة كيفو.

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

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

وبعد انفجار البركان بدأ لهب أحمر يخرج من
فوهته ،وانتشرت رائحة الكبريت في غوما الواقعة
على السفح الجنوبي للبركان على ضفاف "كيفو".
وأثار هذا النشاط البركاني المفاجئ ،على الفور،
قلق السكان المعتادين على ثوران البركان ،وإن لم
يروا أي تدفق للحمم ،أو يشعروا بزلزال.
وصرح أحد السكان لوكالة الصحافة الفرنسية
ً
بأن "السماء أصبحت حمراء" ،متحدثا عن "شعالت
لهب هائلة تخرج من الجبل".
(أ ف ب)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:20

العظمى 41

الشروق

04:52

الصغرى 26

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  09:56صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 10:38م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:38

ً
أدنى جزر  03:49صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:07

 04:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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