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األمير يتسلم من الخالد
استقالة الحكومة

الثانية

َّ
تسلم سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،في قصر بيان أمس،
لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد،
كتاب استقالة الحكومة.
وك ــان الخالد قــد تسلم مــن نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء وزيــر
الــدفــاع الشيخ حمد الجابر ،أمــس األول ،استقالة ال ــوزراء ،الذين
قدموها بداعي «ما تقتضيه المصلحة الوطنية» ،إثر ما آلت إليه
تطورات األوضــاع نتيجة التصادم بين مجلس األمــة والحكومة
ً
عقب استجواب قدم إلى رئيس الوزراء وأيده  38نائبا.

ً
األمير مستقبال الخالد الذي قدم لسموه أمس استقالة الحكومة

ً
ً
 2.7مليار دينار هدرا وغموضا في الميزانية

ِّ
• مراجعة إنفاق «كورونا» لم تقلص نفقات المؤتمرات والرحالت والمعارض والضيافة والمهمات!
ً
• بنود مبهمة بـ  639مليونا بين مصروفات خاصة وأعمال أخرى وخدمات متنوعة وأنشطة مختلفة

09

ً
ً
أحكام
تنفيذ
تكاليف
مليونا
19
•
و22
لالستشارات
مليونا
61
• بند «القرطاسية» تضاعف
ً
•  506ماليين دينار كلفة البعثات • ً
خالل  4سنوات رغم تزايد الحديث الدراسية الداخلية والخارجية وإنشاء
مليونا لعقود المستشارين و 93.3قضائية ضد الدولة و 26مليونا
ً
لألوسمة والنياشين
الحكومي عن التحول اإللكتروني جامعة جديدة ال يكلف إال  1.5مليار! مليونا مكافآت لغير الموظفين

ً
ً
•  10ماليين للتدريب و 34مليونا للمهمات الخارجية و 18مليونا لتشغيل الطائرات الحكومية
• المليارات الـ  3المهدرة على «العالج بالخارج» بالسنوات الماضية تكفي لتأسيس بنية عالجية أفضل من العالمية

أميركية
إسرائيلية
ضربة
ثرى الكويت يحتضن الشهداء الـ ١٣
ً
موجعة تستهدف «طريقا
ً
إيرانيا» بين سورية والعراق
04

• طهران تستعرض أسلحتها ...ومدنها تغرق في الظالم
• إيران تتوعد بإرسال أحدث سفنها إلى البحر األحمر
●

طهران ـ فرزاد قاسمي

قـ ـب ــل أس ـ ـبـ ــوع واحـ ـ ـ ــد مـ ــن م ـ ـغـ ــادرة
األميركي دونالد ترامب البيت
الرئيس
ّ
األب ـي ــض ،شــنــت إســرائ ـيــل بالتنسيق
م ــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ضــربــة جــويــة
مــوجـعــة اسـتـهــدفــت أه ــم طــريــق إم ــداد
بري تستخدمه طهران وفصائلها على
الحدود بين سورية والعراق.
وتــركــز الـقـصــف ،ال ــذي وص ــف بأنه
األشد كثافة في األشهر األخيرة ،على
مدينة البوكمال ،وشمل مناطق تمتد

تصعيد خطير بين السودان وإثيوبيا

من شرق محافظة دير الزور إلى مدينة
الميادين.
وفي حصيلة ُت ّ
عد األعلى منذ نحو
عــامـيــن ،أوق ـعــت ال ـغ ــارات اإلسرائيلية
ً
 57قـتـيــا أغلبيتهم مــن المجموعات
الموالية لطهران ،في وقت قال المرصد
السوري لحقوق اإلنسان إن بين القتلى
 9جنود سوريين حكوميين.
وجــاءت الغارة غــداة هجوم مماثل،
لكن الالفت كان إعالن مسؤول أميركي
لــوكــالــة «أســوشـيـتـيــد ب ــرس» أن بــاده
زودت إسرائيل بـ «معلومات 02

اختراق جوي إثيوبي بالتزامن مع زيارة البرهان للحدود
تصاعدت حــدة أزمــة الحدود بين إثيوبيا
والسودان منذرة بحرب بين البلدين ،في حين
يستمر التوتر بالمنطقة؛ بسبب سد النهضة
اإلثيوبي الذي يثير غضب الخرطوم والقاهرة.
وب ـعــد اش ـت ـبــاكــات دام ـي ــة خ ــال األســابـيــع
الماضية على الحدود اإلثيوبية  -السودانية،
أعـلـنــت ال ـخــرطــوم أم ــس ،أن طــائــرة عسكرية
إثيوبية اخترقت األجــواء السودانية ،واصفة
ذلك بـ «تصعيد خطير».
وقــالــت وزارة الـخــارجـيــة ال ـســودان ـيــة ،في

بيان« :في تصعيد خطير وغير مبرر ،اخترقت
طائرة عسكرية إثيوبية الحدود السودانية -
اإلثيوبية ،األمر الذي يمكن أن تكون له عواقب
خطيرة ،ويتسبب فــي المزيد مــن التوتر في
المنطقة الحدودية».
وطــال ـبــت ال ـخــارج ـيــة ال ـســودان ـيــة إثـيــوبـيــا
ب ــاالم ـت ـن ــاع ع ــن «ت ـ ـكـ ــرار م ـث ــل ه ـ ــذه األعـ ـم ــال
ال ـع ــدائ ـي ــة» ،م ـح ــذرة م ــن أن ل ـهــا «ان ـع ـكــاســات
خطيرة على مستقبل العالقات بين البلدين».
وتزامن الحادث الخطير مع زيارة 02

٠٣
قاعة التطعيم الجديدة
تفتتح اليوم في أرض
المعارض

محليات

٠٣
«الهالل األحمر»
لتمكين ذوي الهمم
ومساندتهم

أكاديميا

٠٦

ّ
« »AUMتنظم نشاطًا
افتراضيًا للحفاظ على
اللياقة البدنية

١٧

البارجة «زره» القاذفة للصواريخ تنضم إلى األسطول اإليراني خالل مناورات أمس

يتجسد بحبوب تبث بيانات من داخل الجسم أو أ ّ
سرة ذكية تتابع نبضات القلب والتنفس
قـ ّـدم "إنترنت األشـيــاء" للبشرية فــي ثوبها
المعاصر السيارات ذاتية القيادة ،والمبردات
الذكية ،وأجــراس الباب التي تعمل بالفيديو،
واكتسبت سائر األشياء التي نتعامل معها في
حياتنا اليومية خواص جديدة بعد تزويدها
بـمـجـســات ووح ـ ــدات اس ـت ـش ـعــار ،وتــوصـيـلـهــا
بشبكة اإلنترنت ،واآلن بعد أن اعتادت البشرية
ه ــذه الـنــوعـيــة ال ـجــديــدة مــن األش ـي ــاء ،طالعنا
ال ـع ـلــم ال ـحــديــث بـمـفـهــوم آخ ــر وه ــو "إن ـتــرنــت

محليات

دوليات

لمفهوم «إنترنت األجسام»؟
مهيأة
البشرية
هل
َ
األجـ ـس ــام" ،الـ ــذي يـضـفــي عـلــى الـتـكـنــولــوجـيــا
صبغة شخصية ،إذ صارت تخاطب كل إنسان
ً
منفردا عن اآلخرين.
ويوضح محلل االتصاالت بمؤسسة األبحاث
والتنمية األمـيــركـيــة (ران ــد) دوج إيـفــريـنــغ ،أن
"إن ـت ــرن ــت األج ـ ـسـ ــام" ق ــد يـتـجـســد ف ــي ص ــورة
يتناولها اإلنسان وتبث بيانات
حبوب ذكية
من داخل جسمه ،أو َأ ّ
سرة ذكية تتابع نبضات
ً
القلب ومـعــدالت التنفس أثـنــاء الـنــوم ،مشيرا

«الخارجية» تحتفي بتقليد
األمير للناصر وسام الكويت
من الدرجة األولى

ً
ً
ً
َ
تطوير مرحاض
إلى أن فريقا طبيا أعلن أخيرا
ذكــي يحلل الـفـضــات البشرية لـلــوصــول إلى
استنتاجات طبية تخص صحة المستخدم
على المدى الطويل.
ورغم المكتسبات التي يمكن أن تعود على
ال ـب ـشــريــة م ــن "إن ـت ــرن ــت األج ـ ـسـ ــام" ،كتحسين
نوعية الـحـيــاة ،والـتــوصــل إلــى تقنيات تسبر
ً
أغوار اإلنسان وقد تنقذ حياته يوما ما ،يحذر
خبراء مؤسسة "راند" من أن أي أداة إلكترونية

ً
تـظــل قــابـلــة لـلـقــرصـنــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،حـتــى لو
كانت داخــل الجسم البشري ،مما يفتح الباب
على مصراعيه أم ــام ت ـســاؤالت كثيرة تتعلق
بحماية الخصوصية ،والمخاطر األمنية لهذه
األجـهــزة التي تعيش معنا ،أو حتى داخلنا،
على مدار اليوم.
وتقول عالمة الرياضيات في "راند" ماري لي،
إن "العمل يجري على قدم وساق لتنظيم قواعد
إنترنت األجسام ،ونحن نريد تحديد أطر بعض

الفوائد التي تعود علينا من وراء هذه التقنيات،
فشعبيتها آخذة في التصاعد ،وال بد من حسم
ً
القضايا السياسية الخاصة بها أوال ،والتأكد
من وضع األمور في نصابها الصحيح".
وغرست طالبة الدكتوراه بمدينة انتاريو
ال ـك ـن ــدي ــة ،تـ ـم ــارا ب ــان ـب ــري ،ال ـت ــي تـنـتـمــي إلــى
مجموعة صغيرة من المبتكرين الذين يحاولون
غزو الجسم البشري بالتكنولوجيا الحديثة،
فــي يــديـهــا رقــاقـتـيــن إلكترونيتين02 ،

ترامب يواجه ثاني
مساءلة ...وجمهوريون
يؤيدون عزله

دوليات

١٧
ما مصير «كورونا» بعد
بلوغ «مناعة القطيع»؟

ةديرجلا

•
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األمير استقبل ولي العهد والغانم

www●aljarida●com

ولي العهد استقبل الغانم والخالد

تسلم من الخالد استقالة الحكومة
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
ف ــي ق ـصــر ب ـيــان ص ـبــاح أم ــس،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األح ـم ــد ،ك ـمــا اسـتـقـبــل سـمــوه
رئ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ــة م ــرزوق
الغانم.
واس ـت ـق ـبــل ص ــاح ــب الـسـمــو
كــذلــك رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
سـمــو الـشـيــخ ص ـبــاح الـخــالــد،
ح ـي ــث رفـ ــع إلـ ــى س ـم ــوه ك ـتــاب
استقالة الحكومة.

ً
ولي العهد مستقبال رئيس الوزراء أمس
ً
األمير مستقبال رئيس مجلس األمة أمس

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
بقصر بـيــان ،صباح أمــس ،رئيس مجلس األمــة
مرزوق الغانم.

ً
واستقبل سموه أيضا ،رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد.

«الخارجية» تحتفي بتقليد األمير للناصر وسام الكويت من الدرجة األولى
الناصر :التكريم محفز لمزيد من العطاء خدمة للبالد وأميرها وشعبها

لمسة وفاء
لجهود
رأب الصدع
بمواجهة
تحديات
خطيرة

الجارالله

أقامت وزارة الخارجية ،أمس ،احتفالية بمناسبة
تقليد صاحب السمو أمير الـبــاد الشيخ نــواف
األحمد وزيــر الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر
وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة األولى.
وأقـيـمــت االحتفالية فــي قــاعــة الشيخ صباح
األحمد الكبرى بديوان عام وزارة الخارجية ،حيث
افتتح فعاليتها الوزير الناصر بحضور نائب وزير
الخارجية ومدير معهد "سعود الناصر الصباح
الدبلوماسي" ومساعدي وزير الخارجية ونوابهم.
وألـقــى الناصر كلمة فــي االحتفالية ثمن في
ً
مستهلها التكريم السامي "الذي جاء تتويجا لثمرة
تعليمات وتوجيهات صاحب السمو بضرورة
متابعة كل األمور التي تحققت في السابق خالل
فترة المغفور له الشيخ صباح األحمد رحمه الله
لرأب الصدع في الجدار الخليجي وإعادة اللحمة
الخليجية واالنطالق لفجر جديد سواء لمجلس
التعاون وكذلك لمسيرة العمل العربي المشترك".
ً
وقال" :باسمكم جميعا أوجه هذه المباركة إلى
ربــان سفينتنا صاحب السمو على هذا اإلنجاز

الذي تحقق ،وال يفوتني أن أذكر أن الثالث سنوات
ونصف السنة الماضية كانت مليئة بالمرارة واأللم
في عالمنا ومجتمعنا الخليجي ،ونحن نستذكر
ومنذ اليوم األول توجيهات المغفور له بإذن الله
األمير الراحل وكل الزيارات المكوكية التي قام بها
منذ اليوم األول وفي شهر رمضان المبارك وهو
يجول بين الــدول لــرأب الصدع ولم الشمل ،كذلك
أستذكر المتابعة الدقيقة لسمو رئيس مجلس
الـ ــوزراء الشيخ صـبــاح الـخــالــد لكافة التفاصيل
المتعلقة بإنجاح قمة العال.
واعـتـبــر أن ه ــذا التقدير والـتـكــريــم هــو تقدير
وتكريم لكل الوزراء الذين تعاقبوا على "الخارجية"
ً
ً
منذ  60عاما ولكل العاملين في الــوزارة ،مضيفا
أن هــذا التكريم ليس إال محفز لمزيد من الجهد
والعطاء خدمة للكويت وأميرها وشعبها.
وأل ـقــى نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـفـيــر خالد
الجارالله كلمة بالمناسبة ثمن فيها دعــم سمو
األمير وسمو ولي العهد المستمر لوزارة الخارجية
ً
وللدبلوماسية الكويتية ،مشيدا بما يشكله هذا

وزير الخارجية يتوسط المشاركين في االحتفال أمس
التكريم للوزير الناصر من لمسة حضارية تتسم
ً
بالوفاء ألحــد أبناء الكويت الذين بذلوا جهودا
متواصلة وسط تحديات خطيرة جــراء التصدع
فــي البيت الخليجي ومـسـيــرة مجلس التعاون
لدول الخليج العربية وما شكله ذلك من خطر كبير
على مستقبل المجلس وأبنائه بذلت في سبيله
جهود متواصل تخللها رحالت مكوكية من أجل
ً
رأب الصدع الذي عانت منه دول المجلس جميعا.

وهنأ الجارالله الناصر على هذا التكريم ،وقال
التهنئة موصولة لجميع منتسبي وزارة الخارجية،
وهــو تكريم ألداء منتسبي ودبلوماسيي وزارة
الـخــارجـيــة ،فعندما تتلمس الـقـيــادة ه ــذا ال ــدور
وتـتـفــاعــل ال ـق ـيــادة بـتـكــريــم مــن ي ـقــود ه ــذا ال ــدور
وقــائــد هــذه المؤسسة فإنه يمثل قمة الحضارة
وقمة الوفاء.
واستذكر "في هذا اليوم األمير الراحل ودوره

ً
وجهوده المخلصة منذ الساعات األولى مستشعرا
خطر التصدع في الموقف الخليجي وقد أبى إال أن
يتصدى ويتحرك لرأبه بعناية وحرص مستمرين
والحمد لله طوينا الصفحة في قمة العال صلحا
يحقق آمالنا ومستقبل أجيالنا".
ً
وختم الجارالله معاهدا القيادة الحكيمة على
"مواصلة الجهد والدور لمستقبل أفضل ألداء وزارة
الخارجية وبلدنا الحبيب".

وزير الشؤون يحدد إجراءات وضوابط جمع تبرعات «الدية»
• جورج عاطف
أصدر وزير الشؤون االجتماعية وزير األوقاف
ً
ً
والشؤون اإلسالمية عيسى الكندري قرارا وزاريا
بشأن إجراءات وضوابط جمع التبرعات لسداد
الدية والتعويضات المرتبطة بها.
وق ـضــى ال ـق ــرار ،ال ــذي حـصـلــت "ال ـجــريــدة"
عـلــى نـسـخــة م ـنــه ،ب ــأن يـلـغــى ال ـق ــرار اإلداري
رق ــم (/1496أ) لـسـنــة  2019ب ـشــأن إج ـ ــراء ات
وضوابط جمع التبرعات لمشروع سداد الدية
والتعويضات المرتبطة بها.
ً
وألزم القرار ،الجمعيات الخيرية المشهرة وفقا
ألحكام القانون رقم ( )24لسنة 1962م المشار
إليه وتعديالته الراغبة بجمع التبرعات لسداد
الدية والتعويضات المرتبطة بها االلتزام بعدة
ضــوابــط وإجـ ــراءات يأتي فــي مقدمتها العمل
بآلية جمع الدية والتعويضات المرتبطة بها
كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المعمول
بها والمنظمة للعمل الخيري تحت مظلة جمعية
ً
خيرية مشهرة من الــوزارة ووفقا لالئحة جمع
التبرعات على أال يخالف ذلك القوانين المعمول
بها وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
واس ـت ـب ـعــد الـ ـق ــرار ال ـم ـب ــرات ال ـخ ـيــريــة من
الجهات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات
ل ـســداد الــديــة والـتـعــويـضــات الـمــرتـبـطــة بها،
ً
مشيرا إلى اقتصار قبول تنفيذ طلبات الدية
والتعويضات المرتبطة بها من الجمعيات
الخيرية على المحكوم عليهم داخل الكويت
فقط ،واستثناء من ذلك الكويتيين المحكوم

عـلـيـهــم خـ ــارج ال ـكــويــت بـشـ ــرط أخ ــذ مــوافـقــة
ال ـس ـل ـط ــات والـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ف ــي ال ــدول ــة
المحكوم فيها ،وأن يـكــون نـظــام البلد يقبل
مبدأ الدية مع تحديد جهة استالم مبلغ الدية
بجهة رسمية وال تقبل الحسابات الشخصية.

اإلعالن عن التبرعات
وأوض ــح الـقــرار أنــه يــراعــى عند اإلع ــان عن
استقبال التبرعات لمصلحة الدية والتعويضات
المرتبطة بها أن يتم تــدويــن عـبــارة "تفويض
الجمعية الخيرية فــي حــال عــدم اكتمال مبلغ
الدية بصرف هذا المبلغ على اعمال البــر والنفع
العام بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية"
ومنها تسديد مديونيات الغارمين في السجون
الكويتية ،وكذلك تدوين ذات العبارة على رابط
التبرع اإللكتروني على أال يفتح الــرابــط دون
تأكيد الموافقة على ذلك مراعاة أحكام الشريعة
اإلسالمية بشأن وجوب معرفة المتصدق مـآل
الصدقة والجهات المستفيدة منها.
ودعــا القرار الجمعيات الخيرية إلــى تقديم
طلب تنفيذ مشروع جمع التبرعات لسداد الدية
والتعويضات المرتبطة بها بناء على طلب أهل
المحكوم عليه مع توضيح "الحكم النهائي ،واسم
المحكوم عليه" مع إرفاق األوراق الرسمية الدالة
على ذلك ،وكذلك االتفاق الذي تم بين الطرفين،
ً
مصدقا من الجهات المعنية في البالد.

األموال الخارجية
وأشـ ــار إل ــى فـتــح ح ـســاب مـصــرفــي واحــد

ضربة إسرائيلية  -أميركية موجعة...

ً
استخبارية» لتنفيذ الضربة ،مضيفا أنها استهدفت «مستودعات
كانت بمنزلة خط أنابيب لمكونات تدعم البرنامج النووي اإليراني».
وأكــد المسؤول أن «وزيــر الخارجية مايك بومبيو ناقش الغارة،
أمس األول ،مع يوسي كوهين رئيس الموساد» الذي كان في واشنطن.
كما تزامنت الغارة مع إطالق إيران مناورات بحرية صاروخية في
بحر ُعمان وشمال المحيط الهندي مع عــرض سفينتين حربيتين
جديدتين واستخدامهما في التدريبات.
ووسط تحذير خبراء ُمن تكرار األخطاء القاتلة على غرار ما حدث
ً
ً
ً
في مايو الماضي ،عندما قتل  19ضابطا وجنديا بحريا خالل إصابة
فرقاطة «كنارك» بصاروخ قيل إنه أطلق «عن طريق الخطأ» من مدمرة
للجيش أثناء تدريبات بنفس المنطقة ،قالت طهران إن السفينة «مكران»
ً
التي تعد أكبر وأحدث سفينة حربية يتم تصنيعها محليا سترسل
ً
في مهمة من خليج ُعمان إلى البحر األحمر مرورا ببحر العرب وخليج
عدن قبالة اليمن ،حيث توجد جماعة «أنصار الله» الحوثية المتمردة
والمدعومة من طهران.
وأعلن رئيس األركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية اللواء محمد
باقري أن إيران ستجعل البحر األحمر ضمن منطقة دورياتها البحرية.
إلى ذلك ،استمرت انقطاعات الكهرباء في طهران وبعض المدن حتى
صباح أمس ،في مشهد أغضب اإليرانيين الذين عبروا عن استيائهم
على مواقع التواصل االجتماعي.
وأك ــد مـصــدر رفـيــع فــي قـســم الــدفــاع الـسـيـبــرانــي بــالــدفــاع المدني
اإليراني ،لـ «الجريدة» ،أن اختراق سيبراني مسؤول عن جزء من انقطاع
الكهرباء ،إذ نجح قراصنة في اختراق أنظمة الكمبيوتر التي تدير
شبكات الكهرباء.
ً
وقــال المصدر إن الهجوم كشف خلال في أنظمة الــدفــاع التي من
المفترض أن تعمل بنظام تشغيل احتياطي في حال تعطل الشبكة،
ً
ً
لكن ذلك لم يحصل ،مما يعني أن قسما من البالد كان مكشوفا أمام
الهجمات مدة ساعتين.
وك ــان مـصــدر فــي وزارة الـطــاقــة اإليــرانـيــة ،قــال إن سبب الـشــح في
الطاقة هو بيع الحكومة للعراق كميات كبيرة من الكهرباء للحصول
على العملة األجنبية بموجب االتفاق األخير الذي توصل إليه وزير
الطاقة اإليراني خالل زيارته لبغداد ،والذي ينص على دفع بغداد ثمن
ً
الكهرباء نقدا إلى طهران وقيام واشنطن بتمديد إعفاء العراقيين من
العقوبات  3أشهر أخرى.
ً
وأضاف المصدر أنه بسبب ارتفاع سعر العملة الرقمية ،خصوصا
«الـبـتـكــويــن» ،فــي ال ـبــورصــات الـعــالـمـيــة األي ــام الـمــاضـيــة ،ف ــإن مــراكــز

فقط بموافقة وزارة الشؤون االجتماعية في
أحد البنوك المحلية باسم الجمعية الخيرية
بتحصيل التبرعـات لمصلحة مشروع جمع
التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة
بها ،ويغلق بعد انتهاء فترة الجمع المحددة
من الوزارة أو تمام عملية الجمع المرخص به
أيهما أقرب وفي جميع األحوال يحظر الجمع
في الحساب بما يزيد عن المبلغ المرخص به،
كما حظر استقبال األموال من الخارج إال عن
طريق الرابط المصرفي للحساب المرخص.
وحظر ا لـقــرار على الجمعيات الخيرية
جمع المبالغ النقدية أو تحصيل التبرعات
العينية وتكون التبرعات المالية من خالل
أجهزة "الكي.نت" والرابط اإللكتروني ،أو ما
يستجد من آليات جديدة تحددها الوزارة
على أن تتم برمجة الحساب لعدم استقبال
أكثر من المبلغ المحدد من ال ــوزارة للدية
وال ـت ـعــوي ـضــات ال ـم ـط ـلــوب س ــداده ــا ،وفــي
جميع األحوال يحظر الجمع النقدي داخل
أو خارج مقر الجمعية ،كما يحظر تنظيم
مشروع سداد الدية في الخيام أو القاعات
أو األماكن العامة أو الخاصة واقتصار ذلك
على الوسائل اإللكترونية المرخص بها.

مدة التبرع
وسـمــح ال ـقــرار للجمعية الـمــرخــص لها
ج ـم ــع ال ـت ـب ــرع ــات لـ ـم ــدة ش ـه ــر مـ ــن ت ــاري ــخ
ال ـم ــواف ـق ــة ال ـك ـتــاب ـيــة ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن وزارة
الشؤون االجتماعية بجمع تبرعات سداد

تعدين العملة الرقمية زادت من عملها ،وارتفع الضغط على الشبكة
ً
ً
الكهربائية ،وأوقفت الحكومة قــرارا سابقا بقطع الكهرباء عن هذه
المراكز لالستفادة من ارتفاع «البتكوين».
ولفت كذلك إلى وجود ضغوط لوقف المعامل التي تعمل بالمازوت،
ً
والتي أعيدت إلى العمل أخيرا وذلك بسبب ازدياد التلوث في المدن
الكبرى إلى ما يزيد على  200درجة.
١٦

تصعيد خطير بين السودان...
رئيس المجلس السيادي االنتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان
ً
ً
إلى منطقة الفشقة ،التي تبلغ مساحتها نحو  250كيلومترا مربعا،
ويؤكد السودان أحقيته بها ،فيما يستغل مزارعون إثيوبيون أراضيها
الخصبة.
وزار البرهان برفقة رئيس هيئة األركان الفريق أول محمد عثمان
الحسين ،مدينة القضارف «للوقوف على األوضاع األمنية والعسكرية
على الحدود».
وفي وقت سابق تحطمت مروحية عسكرية سودانية ،في القضارف،
ولم يتضح إذا كان لها عالقة باالختراق الجوي اإلثيوبي أو بزيارة
البرهان.
وجاء الحادث بعد يوم من تحذير إثيوبيا من نفاد صبرها إزاء ما
قالت إنه «استمرار جارتها في الحشد العسكري في المنطقة الحدودية
المتنازع عليها».
واتهم السفير اإلثيوبي لدى السودان يبلتال أميرو ،في تصريح
خ ــال اج ـت ـمــاع م ــع مـمـثـلــي مـنـظـمــات دول ـي ــة وسـ ـف ــراء دول أجـنـبـيــة
بالخرطوم ،أمس ،الجيش السوداني باالستيالء على تسعة معسكرات
ً
إثـيــوبـيــة مـنــذ نوفمبر الـمــاضــي ،م ـشــددا عـلــى أن مــا ق ــام بــه الجيش
السوداني سيؤدي إلى اإلضرار بعالقة البلدين.
ً
ً
وأثار السفير غضبا عارما في الخرطوم ومطالبات بطرده ،بعد أن
قال خالل اللقاء ،إن الترسيم البريطاني للحدود انحاز للسودان ورسم
ً
حــدودا غير عادلة ،وأكد أن المواطنين اإلثيوبيين ال يمكن إزاحتهم
من هذه المنطقة.
وفــي عــام  ،1902تــم إب ــرام اتـفــاق لترسيم ال ـحــدود بين بريطانيا
العظمى ،القوة االستعمارية في السودان في ذلك الوقت ،وإثيوبيا ،لكن
الترسيم بقي يفتقر إلى خطوط واضحة .وأجرى الجانبان محادثات
حدودية نهاية العام الماضي.
وأمس األول ،قال الناطق باسم وزارة الخارجية اإلثيوبية دينا مفتي،
في مؤتمر صحافي بأديس أبابا« :يبدو أن الجانب السوداني يسبق
ً
ليشعل الموقف على األرض» .وتـســاء ل« :هــل ستبدأ إثيوبيا حربا؟

الدية والتعويضات المرتبطة بها ،ويجوز
ل ـل ــوزارة تـجــديــدهــا إل ــى م ــدة مـمــاثـلــة لمرة
واحدة ،كما حظر على الجمعية أخذ نسبة
من أمــوال التبرعات ويجب على الجمعية
التنسيق مع الوزارة بشأن النفقات الخاصة
بالمشروع قبل البدء في تنفيذه.
وشدد القرار على اعتماد اإلعالنات الخاصة
بالمشروع قبل نشرها واستخدامها ،ويحظر
وضــع إعــانــات فــي الـشــوارع أو المناطق مع
االلتزام باإلعالنات المرخص بها من الوزارة
على أن ي ــدون بها (رق ــم ترخيص المشروع،
رقم ترخيص اإلعالن ،منع استقبال التبرعات
النقدية أو العينية) وتــدويــن عبارة (تفوض
الجمعية الخيرية بالتنسيق مع وزارة الشؤون
االجتماعية في حال عدم اكتمال مبلغ الدية
بـصــرف هــذا المبلغ على أعـمــال الـبــر والنفع
العام).

عدم اكتمال المبلغ
وأوض ــح ال ـقــرار أن ــه فــي ح ــال ع ــدم اكتمال
المبلغ المرخص بجمعه وعدم قبول أهل الدم
ً
للمبلغ الذي تم تحصيله تؤول األموال وفقا
للضوابط ال ــواردة بالبند الرابع ما لم يتفق
أولـيــاء الــدم وأهــل المحكوم عليه على قبول
المبلغ الذي تم تحصيله وتوثيق االتفاق على
ً
ذلك ،مؤكدا أنه يجوز للوزارة في حال مخالفة
الجمعية لإلجراءات والضوابط المحددة في
تصريح الجمع إنهاء الترخيص بالمشروع
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

الكندري بحث مع «تعاونية مشرف» مطالباتها

ً
الكندري مستقبال وفد الجمعية
استقبل وزير الشؤون االجتماعية عيسى
الكندري وفــدا من جمعية مشرف التعاونية
بــرئــاســة رئـيــس مجلس اإلدارة علي الفهد،
ونائب رئيس مجلس اإلدارة وائل المسعود،
وأم ـي ــن ال ـســر م ـعــاذ الـيـحـيــا ،ورئ ـي ــس لجنة
المشتريات د .محمد منصور ،حيث تطرق
اللقاء لمناقشة عدة قضايا عالقة والمطالبات
التي تقدمت بها تعاونية مشرف للوزارة.
وأك ــد الـفـهــد ،فــي تصريح صحافي عقب
اللقاء ،أن الــوزيــر الكندري شــدد على أهمية
القطاع التعاوني ،ووعد بتذليل كل العقبات
في سبيل مصلحة العمل التعاوني والتطوير
المستمر له.

ً
حسنا ،نحن نقول دعونا نعمل بالدبلوماسية».
وأضــاف مفتي أن الـقــوات السودانية مــا زالــت تتقدم فــي المنطقة
الحدودية ،ووصف الخطوة بأنها انتهاك «غير مقبول» للقانون الدولي
ويؤدي «إلى نتائج عكسية».
لكن وزارة الخارجية السودانية ردت ببيان قالت فيه ،إن خمس
ً
نساء وطفال قتلوا في هجوم نفذه مسلحون إثيوبيون في منطقة
الفشقة بوالية القضارف.
وفي بداية ديسمبر الماضي ،اتهم السودان «القوات والميليشيات»
اإلثيوبية بنصب كمين للقوات السودانية على طول الحدود ،مما أسفر
ً
عن مقتل أربعة جنود وإصابة أكثر من  20عسكريا.
ّ
ّ
وقــالــت إثـيــوبـيــا األس ـبــوع الـمــاضــي ،إن الـجـيــش ال ـســودانــي «نــظــم
هجمات باستخدام الرشاشات الثقيلة» ،وإن «العديد من المدنيين
قتلوا وجرحوا» .وفي  31ديسمبر ،أعلن السودان أن جيشه استعاد
السيطرة على األراضي التي يحتلها مزارعون إثيوبيون.
(الخرطوم ـ ـ وكاالت)

هل البشرية مهيأة لمفهوم «إنترنت...
تبدوان في صورة نتوء أزرق فاتح اللون تحت الجلد ،حيث تخزن على
الرقاقة في يدها اليسرى كلمات المرور وبيانات الهوية الخاصة بها،
أما الثانية بيدها اليمنى فتستخدمها لتشغيل مقاطع الفيديو على
هاتفها المحمول ،عن طريق التلويح للجهاز عن بعد.
وتقول بانبري ،التي تعد رسالة دكتوراه عن التكنولوجيا وأبعادها
ً
الثقافية" :نحن ال نريد أن ننظر إلى الوراء بعد  20عاما من اآلن ونقول
ً
إنه كان ال بد أن نفرض حدودا على هذه التقنيات ،فيجب أن نفكر في
هذه المسألة اآلن ،بينما المخاطر ال تزال محدودة".
ويعكف الباحثون فــي "ران ــد" على محاولة وضــع تعريف واضــح
لمفهوم "إنترنت األجسام" ،وتوصلوا في النهاية إلى رؤية فضفاضة
لمساعدة ُصناع السياسات على فهم التحديات والفرص السانحة،
وخلصوا إلــى أن هــذا المفهوم ينطبق على أي جهاز يجمع بيانات
صحية أو بيومترية ،ويبثها عبر اإلنترنت سواء بذاته ،أو من خالل
جهاز آخر كالهاتف المحمول.
وي ـن ــدرج تـحــت ه ــذا الـتـعــريــف أج ـهــزة ق ـيــاس الــوظــائــف الـحـيــويــة
للرياضيين ،ووحدات تسجيل المؤشرات الصحية ،وبطاقات التعريف
ً
اإللـكـتــرونــي للموظفين ،ويتسع هــذا التعريف ليشمل أيـضــا جهاز
الـبـنـكــريــاس الـصـنــاعــي ال ــذي يضبط نـســب الـسـكــر بــالــدم ،والــرقــائــق
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـتــي ت ـغــرس ف ــي ال ـمــخ لـتـشـغـيــل األطـ ـ ــراف الـصـنــاعـيــة
والدعامات الذكية التي تثبت داخــل األوردة لتالفي حــدوث جلطات

وأش ــار إل ــى اسـتـمــرار الـتـعــاون الـبـنــاء مع
وزارة الـشــؤون االجتماعية لتحقيق المزيد
من التطوير في منظومة العمل التعاوني التي
أثبتت جدارتها ،وأنها أحد أعمدة االقتصاد
واألمــن الغذائي في وطننا الحبيب وخاصة
وقت األزمات.
وأوضح أن اللقاء مع الوزير الكندري تناول
المطالبات التي تقدمت بها إدارة الجمعية
وتتعلق بتطوير المنشآت الحالية للجمعية
وتحديث البنية التحتية وكذلك إنشاء وإنجاز
مجموعة مشاريع منها الحضانة والمبنى
اإلداري ومبنى بقالة ق.٤

ُ
الدم ،إضافة إلى الوحدات االصطناعية التي ت َزرع داخل األذن الستعادة
حــاســة الـسـمــع ،أو داخ ــل العين السـتـعــادة النظر أو تحسين الــرؤيــة
بشكل عام.
ويــرى الباحثون في "رانــد" أن تأثير هــذه التقنيات على منظومة
ً
الــرعــايــة الصحية سـيـكــون بــا شــك ث ــوري ــا ،فالبنكرياس الصناعي
والــدعــامــات الــذكـيــة سـيـحــافـظــان عـلــى حـيــاة الـبـشــر ،ولـكــن المكسب
الحقيقي يتمثل بالكم الهائل من المعلومات والبيانات التي ستجمعها
األجهزة الذكية ويمكن توظيفها للتوصل إلى أفضل السبل للحفاظ
على صحة اإلنـســان مــن خــال التوصل إلــى وســائــل عالجية أفضل،
وتحسين الخدمة الطبية في المستشفيات ،وخفض تكلفة الرعاية
الصحية .ولكن هذه العملية لها وجه آخر يكشفه لنا خبير الكمبيوتر
بوالية تكساس األميركية توني شميدت ،الذي يعاني اضطرابات في
التنفس تتطلب استخدام جهاز معين لمنع انسداد مجرى التنفس
أثناء الـنــوم ،وبــدون هــذا الجهاز ،يستيقظ مئات الـمــرات أثناء الليل
وهو يشعر باالختناق.
ويقول شميدت إنه استيقظ ذات صباح على رسالة إلكترونية من
الشركة المصنعة للجهاز تهنئه بقضاء أول ليلة له من النوم الهادئ،
ً
مضيفا "أدركت عندئذ أن الجهاز ينقل بيانات خاصة بي إلى الشركة
المصنعة ،فسارعت إلى شراء جهاز جديد وفصلته عن اإلنترنت".
ويستطرد" :إنني لم أوقع أي وثيقة تسمح بنقل معلوماتي الصحية
إلى أي شخص باستثناء طبيبي ،وقد شعرت بانزعاج بالغ من نقل
بياناتي إلى أشخاص ال أعرفهم".
ً
وتمثل هــذه االنـتـهــاكــات للخصوصية مـصــدر خـطــورة بــالـغــا من
األجهزة الطبية الذكية ،السيما بعد أن أظهر باحثون أنه يمكن -على
ً
سبيل المثال -التسلل إلكترونيا إلى جهاز حقن االنسولين لشخص
ما وإعطاؤه جرعة غير صحيحة قد تنهي حياته.
وكــان نائب الرئيس األميركي األسبق ديك تشيني يشعر بالقلق
من احتمال أن يتسلل شخص ما عبر اإلنترنت للعبث بجهاز ضبط
نبضات القلب الخاص به ،لدرجة أنه فصل الخاصية الالسلكية للجهاز
الذي يستخدمه.
وخ ـل ــص ال ـبــاح ـثــون إل ــى ض ـ ــرورة وض ــع ق ــواع ــد ل ـض ـمــان حـمــايــة
خصوصية مستخدمي هذه األجهزة اإللكترونية ،مع ضرورة ابتكار
برامج لقياس درجة الحماية التي توفرها من القرصنة اإللكترونية،
والتأكيد على أهمية أن تعمل الشركات المصنعة على سد الثغرات
األمنية لهذه األجهزة التي ربما تكون داخل الجسم البشري بالفعل.
وتؤكد ماري لي أن "إنترنت األجسام" له فوائد طبية حقيقية" ،ولكن
ً
يجب مجابهة المخاطر األمنية أوال لنحقق هذه الفوائد بالفعل".
(سان فرانسيسكو ـ ـ د ب أ)

ةديرجلا
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محليات
الخالد يفتتح قاعة  6للتطعيم بأرض المعارض اليوم

«الهالل األحمر» لتمكين ذوي الهمم

عدم رصد أي حالة متحورة من الفيروس في الكويت
عادل سامي

يفتتح رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صـبــاح الخالد في
الثامنة من صباح اليوم قاعة 6
في مركز الكويت للتطعيم بأرض
المعارض بمنطقة مشرف.

سفارتنا في واشنطن« :بي
سي آر» للقادمين إلى أميركا
دع ــت س ـف ــارة ال ـكــويــت ف ــي واش ـن ـطــن جـمـيــع الـمــواطـنـيــن
القادمين إلى الواليات المتحدة األميركية إلى ضرورة إجراء
اختبار فحص "بي سي آر" يثبت خلوهم من فيروس كورونا،
اعتبارا من  26الجاري.
وأوضحت السفارة ،في بيان ،أن الشهادة التي تثبت عدم
اإلصــابــة بالفيروس يتعين أن تكون صــادرة قبل  72ساعة
من موعد المغادرة ،وفق اإلجراءات الجديدة التي ستطبقها
ُّ
السلطات الصحية األميركية.
كما دعت السفارة إلى زيارة المراكز الوطنية للسيطرة على
األمراض والوقائية ( )CDCللحصول على مزيد من المعلومات.

وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
أن الـ ـق ــاع ــة الـ ـج ــدي ــدة سـتـعـمــل
ً
ج ـن ـب ــا إل ـ ــى ج ـن ــب مـ ــع ق ــاع ــة ،5
ب ـه ــدف مـضــاعـفــة األعـ ـ ــداد الـتــي
تتلقى التطعيم مــن المواطنين
والمقيمين.
وأوضحت أن القاعة الجديدة
يمكنها استيعاب أكثر من 150
وحـ ـ ـ ــدة ت ـط ـع ـي ــم أي ضـ ـع ــف مــا
تستوعبه قاعة .5
في إطار متصل ،أكدت مصادر
ص ـح ـيــة مـطـلـعــة عـ ــدم رصـ ــد أي
حـ ــالـ ــة م ـ ـت ـ ـحـ ــورة م ـ ــن فـ ـي ــروس
"كورونا" في الكويت حتى اآلن.
وقالت المصادر لـ "الجريدة"
إن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة وكـ ــافـ ــة أج ـه ــزت ـه ــا
تتابع الوضع الدولي واإلقليمي
عــن كثب ،خصوصا عقب رصد
حاالت متحورة من الفيروس في
دول خليجية.
وأشارت إلى وجود رقابة على
م ــدار الـســاعــة ،ألي حــالــة ترصد
داخ ـ ــل م ـنــافــذ ال ــدول ــة ل ـكــي يتم

صباح الخالد

تحليلها جينيا والكشف عن هذا
الفيروس المتحور.
وفي شأن اإلصابات بالوباء،
أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة أ م ــس
ت ـس ـج ـيــل  539إصـ ــابـ ــة ج ــدي ــدة
بفيروس "كوفيد  "19في الساعات
الـ ـ ـ  24ال ـمــاض ـيــة ل ـيــرت ـفــع بــذلــك
إجمالي عــدد الحاالت المسجلة

في البالد إلى  155874في حين
لـ ــم ي ـت ــم ت ـس ـج ـيــل ح ـ ـ ــاالت وفـ ــاة
ليستقر مجموع ح ــاالت الــوفــاة
المسجلة حـتــى أم ــس عـنــد 946
حالة.
وأك ــدت ال ـ ــوزارة فــي تقريرها
ال ـيــومــي ش ـفــاء  234إص ــاب ــة في
الساعات ال ـ  24الماضية ليبلغ
م ـج ـم ــوع عـ ـ ــدد ح ـ ـ ــاالت ال ـش ـف ــاء
 149809حاالت.
وأوضحت أن عــدد من يتلقى
ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي أقـ ـس ــام
الـعـنــايــة ال ـمــركــزة بـلــغ  48حــالــة
ليصبح بــذلــك الـمـجـمــوع الكلي
ل ـل ـحــاالت ال ـتــي ثـبـتــت إصــابـتـهــا
ب ـم ــرض (ك ــوف ـي ــد  )19وم ــازال ــت
تتلقى الــرعــايــة الـطـبـيــة الــازمــة
 5119حالة.
وأض ــاف ــت أن ع ــدد المسحات
الـتــي تــم إجــراؤهــا فــي الـســاعــات
الـ 24الماضية بلغ  11567مسحة
ل ـي ـب ـل ــغ مـ ـجـ ـم ــوع الـ ـفـ ـح ــوص ــات
 1359421فحصا.

الساير أثناء لقائه وفد النادي الرياضي للصم
أكــد رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر،
د .هالل الساير ،أهمية تمكين األفراد من ذوي الهمم
في المجتمع ومساندتهم وتقديم الدعم اللوجستي
والمعنوي الالزم لهم.
وقال الساير لـ "كونا" ،عقب لقائه وفدا من النادي
الكويتي الرياضي للصم ،إن الجمعية تؤمن بشكل
كبير بضرورة االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة،
السـيـمــا الـصــم والـبـكــم ،وتــوفـيــر سـبــل الــرعــايــة لهم
ولعملهم في العمل التطوعي لخدمة البالد.
وأضــاف أن الجمعية بصدد عمل اتفاقية تعاون
م ــع ال ـن ــادي الـكــويـتــي لـلـصــم ف ــي م ـج ــاالت الـتـطــوع
واإلس ـعــافــات األول ـيــة والـتــدريــب على لغة اإلش ــارة،
مشيرا الى أنها خطوة جيدة ستصب في مصلحة
المجتمع .وأع ــرب عن بالغ شكره وتقديره للنادي
الرياضي الكويتي للمعاقين لما ّ
قدمه من إنجازات

في المحافل الرياضية العالمية ،ورفــع رايــة الوطن
عاليا وإبراز مكانة الكويت الرياضية.
واستقبل الـســايــر ،أم ــس ،السفير التونسي لدى
البالد الهاشمي عجيلي الذي قال عقب اللقاء إن دولة
ً
ً
الكويت جسدت نموذجا متميزا للعمل اإلنساني
الخيري ،إذ لم تتوان في تلبية نداء الواجب اإلنساني
عبر تقديمها المساعدات السخية والدائمة لجميع
الشعوب.
وأع ــرب عجيلي ،فــي تـصــريــح ،عــن تـقــديــره لــدور
الجمعية في إغاثة الشعوب المتضررة جراء الكوارث
الـطـبـيـعـيــة أو ال ـتــي م ــن صـنــع اإلن ـس ــان وال ـح ــد من
انتشارها .وأشاد بجهود الجمعية على الصعيدين
العربي والــدولــي ومــا تقوم به لخدمة الكويت عبر
تقديم المساعدات اإلنسانية بصورة عاجلة للدول
المنكوبة.

«القوى العاملة»« :براءة الذمة» شرط أساسي للشركات لدخول المناقصات
العازمي :تنسيق مع جهاز المناقصات الستبعاد العطاءات غير المتضمنة الشهادة
●

جورج عاطف

كشف نــا ئــب مــد يــر الهيئة العامة
للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية
القوى العاملة د .مبارك العازمي أنه
ً
يـجــري حــالـيــا التنسيق مــع الجهاز
الـ ـم ــرك ــزي ل ـل ـم ـن ــاق ـص ــات لـتـضـمـيــن
أوراق الـمـنــاقـصــات ال ـم ـطــروحــة من
ً
قبل الجهات الحكومية شرطا ُيلزم
الشركات بشهادة براء ة ذمة صادرة
ً
عــن الـهـيـئــة ،م ـشــددا عـلــى أن ــه سيتم

استبعاد العطاء ات التي ال تتضمن
هذه الشهادة.
وأوضـ ـ ــح الـ ـع ــازم ــي ،ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،أنـ ـ ــه ي ـت ـع ـيــن عـلــى
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـ ــراغ ـ ـ ـبـ ـ ــة ف ـ ـ ــي دخ ـ ـ ــول
ال ـم ـنــاق ـصــات إرفـ ـ ــاق هـ ــذه ال ـش ـهــادة
ضـ ـم ــن أوراق ع ـ ـطـ ــاء ا ت ـ ـهـ ــم وا لـ ـت ــي
تفيد بعدم وجــود أيــة إيقافات على
ع ـق ــوده ــم ال ـح ـكــوم ـيــة الـمـنـتـهـيــة أو
المتعثرة ،مشيرا إلى أن هذا اإلجراء
ال ـ ـهـ ــام يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ت ــاف ــي م ــواط ــن

الخلل السابقة التي شابت العقود
الحكومية.

تصفية العمالة
وق ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ،إنـ ـ ــه "فـ ـ ــي ض ــوء
التكليف الصادر عن مجلس الــوزراء
للهيئة العامة للقوى العاملة بمتابعة
التنسيق مع الجهات الحكومية ذات
الصلة التـخــاذ اإلج ــراء ات القانونية
تـ ـج ــاه م ـعــال ـجــة م ــواط ــن ال ـخ ـل ــل فــي

العقود الحكومية المنتهية في ضوء
توصيات لجنة الشؤون االقتصادية
ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ــدرت ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ال ـت ـق ــري ــر
الـمـقــدم مــن الـهـيـئــة ،تــم التنسيق مع
الجهات الحكومية كافة التي لديها
ع ـق ــود ل ـم ـشــاريــع ح ـكــوم ـيــة منتهية
التـخــاذ اجــراء ات ـهــا حـيــال المقاولين
المتعاقدين مع هذه الجهات لتصفية
الـعـمــالــة المسجلة عـلــى تـلــك العقود
مــع منحهم مهلة لــن تـتـعــدى الشهر
لتنفيذ إجراء ات التصفية وفي حالة

وزيرا العدل واألشغال تفقدا مبنى
مجمع محاكم حولي
الياسين 52 :محكمة مجهزة بتكنولوجيا متطورة لخدمة القضاة والمتقاضين
●

سيد القصاص

تفقد وزي ــر ال ـعــدل د .نــواف
ال ـي ــاس ـي ــن ،ووزيـ ـ ـ ــرة األشـ ـغ ــال
وزيــرة الــدولــة لشؤون البلدية
د .رن ــا ال ـف ــارس ،صـبــاح أمــس،
م ـب ـن ــى م ـج ـم ــع الـ ـمـ ـح ــاك ــم فــي
محافظة حــولــي ،حـيــث اطلعا
عـلــى جــاهــزيــة الـمـشــروع الــذي
نفذته "األشغال" لوزارة العدل.
َّ
وعبرت الفارس عن فخرها
بــإن ـجــاز ه ــذا ال ـم ـش ــروع ،ال ــذي
تـ ـ ــم تـ ـشـ ـيـ ـي ــده ع ـ ـلـ ــى م ـس ــاح ــة
أرض تبلغ  9آالف متر مربع،
بمساحة بـنــاء تبلغ  148ألف
متر مربع.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـمـ ـبـ ـن ــى
م ـك ــون م ــن  31ط ــاب ـق ــا ،ع ــاوة
على مبنى لمواقف السيارات
مـتـعــدد األدوار يـتـســع لـ ــ1200
س ـيــارة ،مـشـيــرة إل ــى أن مبنى
م ـج ـمــع ال ـم ـح ــاك ــم ي ـت ـك ــون مــن
ثالثة سراديب ،و 28طابقا فوق
األرض ،ويشتمل على  52قاعة
محكمة ،وكذلك مكاتب منفصلة
تتسع ألكثر من  4330موظفا.
وأض ـ ــاف ـ ــت" :ال ـم ـب ـن ــى يـضــم
مـكـتـبــة ق ــان ــون ـي ــة ،واس ـت ــراح ــة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــن،
ومقاهي ،ومصليات ،وقاعات
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــرات ،وص ـ ـ ــال ـ ـ ــة
للمناسبات ا لـخــا صــة ،وكذلك
أم ــاك ــن ان ـت ـظ ــار ل ـل ـمــراج ـع ـيــن،
و غ ــرف حجز للمدعى عليهم،
إض ــاف ــة إل ــى جـمـيــع ال ـخــدمــات
الـ ـكـ ـه ــرومـ ـيـ ـك ــانـ ـيـ ـكـ ـي ــة الـ ـت ــي
تتطلبها تلك االستخدامات".
وبـ ـيـ ـن ــت الـ ـ ـف ـ ــارس أن أبـ ــرز
مــا يميز ه ــذا ال ـم ـشــروع ،الــذي
نـفــذ ل ـ ــوزارة ال ـع ــدل ،أن ــه مبنى
ذكـ ــي م ـت ـعــدد االس ـت ـخ ــدام ــات،

الياسين والفارس خالل تفقدهما المبنى أمس
يـ ِّ
ـؤمــن لمستخدميه مجموعة
كبيرة من الخدمات القضائية
والقاعات والمساحات المجهزة
لـتـلـبـيــة ج ـم ـيــع احـتـيــاجــاتـهــم
بسهولة ُ
ويسر ،كما ُيعد مبنى
ص ــدي ـق ــا ل ـل ـب ـي ـئــة ،ل ـم ــا يـتـمـتــع
ب ــه م ــن أنـظـمــة ت ــراع ــي ترشيد
االسـ ـتـ ـه ــاك ،واالعـ ـتـ ـم ــاد على
المصادر الطبيعية باستخدام
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ،ك ـم ــا
يـحـتــوي عـلــى م ـب ــردات الـمـيــاه
الستخدامها في التكييف.
من جانبه ،قــال وزيــر العدل
إن مبنى مجمع ا لـمـحــا كــم في
حـ ــولـ ــي يـ ــأخـ ــذ فـ ــي تـصـمـيـمــه
الطابع اإلسالمي ،ومستوحى
من شعار وزارة العدل ،كما ُيعد
نقلة مميزة في مسيرة الوزارة،
ل ـكــونــه م ـب ـنــى ذك ـي ــا وصــدي ـقــا
لـ ـلـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،ويـ ـتـ ـمـ ـت ــع بـ ــأحـ ــدث
تقنيات العصر ،وتــم تجهيزه
بأحدث الوسائل التكنولوجية
لتقديم كــل خــدمــات التقاضي

بأسرع وقــت وبسهولة ُ
ويسر
على الجمهور من المواطنين
والمقيمين.
و كـشــف أن المبنى يحتوي
ع ـلــى  52قــاعــة مـحـكـمــة ،منها
 40محكمة كلية ،و 12محكمة
استئناف ،وتم فيه إدخال نظام
متطور خاص بالقضاة ،حيث
يتم عرض المستندات المتعلقة
بالقضايا عبر شاشات عرض،
وال تعرض أي مستندات إال من
خالل تلك الشاشات ،كما أنه في
حال وجــود أي مستند حديث
ت ــوج ــد ك ــامـ ـي ــرات ل ـل ـت ـصــويــر،
ومـ ـ ــن ث ـ ــم يـ ـت ــم ع ــرضـ ـه ــا ع ـلــى
الموجودين.
و ب ـ ـ ـ َّـي ـ ـ ــن أن هـ ـ ـ ـ ــذا ا لـ ـمـ ـبـ ـن ــى
سيكون نقلة مهمة في محاكم
ح ـ ـ ــول ـ ـ ــي ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال إدخ ـ ـ ـ ــال
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـح ــدي ـث ــة فــي
قــاعــات الـمـحــاكــم ،ع ــاوة على
مسرح متعدد األغ ــراض لعقد
الدورات القانونية والقضائية

والفعاليات ذات الصلة.
وأكـ ـ ــد الـ ــوزيـ ــر د .ال ـيــاس ـيــن
ف ـ ــي خ ـ ـتـ ــام حـ ــدي ـ ـثـ ــه" :ن ـط ـم ــح
إل ــى تـطــويــر مـبــانــي الـمـحــاكــم،
ً
ً
ت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــا وت ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــرا ع ـل ــى
المتقاضين".

المبنى أحد
المشاريع
ِّ
الذكية ُ
وصمم
وفق أنظمة
صديقة
للبيئة

الفارس

ً
 333بالغا إلصالحات الطرق خالل أسبوع
ّ
أعلنت وزارة األشغال تلقيها  333شكوى
ّ
ف ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــات الـ ـس ــت ،ت ـت ـعــلــق ب ـش ـكــاوى
وبالغات خاصة بإصالحات الطرق والشبكات
تلقاها قطاع هندسة الصيانة من  9إلــى 13
الجاري.
وأوضحت الوزارة ،في بيان ،أن إجمالي عدد

الشكاوى المنجزة خالل الفترة نفسها بلغ 226
ش ـكــوى ،فــي حـيــن بـلــغ ع ــدد الـشـكــاوى الـجــاري
العمل بها .70
وش ــددت ال ــوزارة على حرصها الكامل على
االسـتـجــابــة الـفــوريــة لـكــل ش ـكــاوى المواطنين
والمقيمين.

ع ــدم الـ ـت ــزام ال ـم ـقــاول ـيــن ي ـتــم اخ ـطــار
الهيئة بذلك".
إلـ ــى ذلـ ــك أكـ ــد الـ ـع ــازم ــي ،أنـ ــه جــار
التنسيق مــع الـجـهــات كــافــة المالكة
لـلـعـقــود الـحـكــومـيــة الـمـنـتـهـيــة نحو
استخدام الصالحيات التي رسمها
ال ـقــانــون لـمـعــالـجــة أوضــاع ـهــا ســواء
المشار إليها في قانون المناقصات
ال ـع ــام ــة أو ال ـم ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا فــي
ال ـقــانــون ( )2010/6بـشــأن الـعـمــل في
القطاع األهلي والقرارات المنفذة له.

 800عقد حكومي قيد اإللغاء
علمت "الجريدة" أن توجيهات مجلس الوزراء بشأن متابعة
التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة ،التخاذ اإلجراءات
القانونية تجاه معالجة مــواطــن الخلل فــي العقود الحكومية
المنتهية ،أسفرت عن إلغاء نحو  400عقد حكومي منته مسجل
عليها قرابة  74ألف عامل.
وأوض ـحــت مـصــادر مطلعة أن هـنــاك  800عقد ال ت ــزال طور
اإللغاء ،كاشفة عن تشكيل لجنة لمتابعة هذه العقود ،ومحاولة
االسـتـفــادة مــن العمالة المسجلة عليها ،عبر نقلها إلــى عقود
جديدة ،لسد أي نقص عمالة قد تواجهه هذه المشروعات ،السيما
مع استمرار تقنين إصدار تصاريح العمل من الخارج.

4
محليات
ثرى الكويت يحتضن الشهداء ...واألمير يعزي ذويهم
ةديرجلا

•
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ّ
صاحب السمو :نعتز بتضحياتهم وبذل دمائهم الزكية في سبيل الذود عن حمى الوطن

نعوش الشهداء على أكتاف العسكريين خالل التشييع أمس (تصوير عوض التعمري)

محمد الشرهان

مالحم
تضحياتهم
ستبقى
ً
نبراسا يضيء
لألجيال دروب
المستقبل

الجابر

ُ
تالحم أهل
الكويت ُيبقي
ً
بلدنا شامخا
ً
وعصيا على
األعداء

العلي

قدموا الروح
وهي أغلى
ما يملكون
واستشهدوا
ألجل بقاء
الوطن

الصالح

احـتـضــن ث ــرى ال ـكــويــت ،أم ــس،
ً
رفـ ـ ـ ــات  13شـ ـهـ ـي ــدا مـ ــن األسـ ـ ــرى
والـمـفـقــوديــن ،فــي مــوكــب تشييع
رسمي وشعبي للشهداء إلى مقبرة
الصليبيخات.
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن ،بـ ـع ــث ص ــاح ــب
السمو أمـيــر الـبــاد الشيخ نــواف
األح ـمــد بــرقـيــات تـعــزيــة إل ــى أســر
ال ـش ـهــداء ،أع ــرب فيها س ـمــوه عن
خالص تعازيه وصــادق مواساته
بــوفــات ـهــم ،مـسـتــذكــرا س ـمــوه بكل
االعـ ـت ــزاز تضحياتهم وأدواره ـ ــم
البطولية في الذود عن حمى الوطن
الـعــزيــز وب ــذل دمــائـهــم الــزكـيــة في
سبيل ترابه ،سائال سموه ،الباري
تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته
ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته
وينزلهم منازل الشهداء األبرار ،وأن
يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر
وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
م ـش ـع ــل األح ـ ـمـ ــد وسـ ـم ــو رئ ـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد برقيات تعزية مماثلة.
وأق ـي ـم ــت ع ـص ــر أم ـ ــس ج ـن ــازة
عسكرية مهيبة للشهداء ،وشارك
فــي التشييع كــل مــن نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
حمد الجابر ،ونائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء أن ـ ــس الـ ـص ــال ــح ،ووزي ـ ــر
الداخلية الشيخ ثامر العلي ،ووزير
التربية وزير التعليم العالي علي
المضف ،ووزير الخدمات واالسكان
عبدالله معرفي ،وبحضور قيادات
وزارتي الدفاع والداخلية والحرس
ال ــوطـ ـن ــي وقـ ـ ـ ــوة اإلط ـ ـف ـ ــاء الـ ـع ــام
وأعـ ــداد غفيرة مــن ذوي الشهداء
والمواطنين.

مالحم التضحية
من جهته ،عبر وزير الدفاع عن
فخره واعتزازه بما "قدمه الشهداء
سبيل أن تبقى
من
تضحيات في ً
ً
ً
ُ
الكويت حرة شامخة عزيزة ،وذلك

ً
ومعزيا ذوي الشهداء
...

ً
حامال نعش أحد الشهداء
وزير الدفاع

الصالة على األرواح الطاهرة
مــن خ ــال مــا س ـطــروه مــن مالحم
التضحية والـعــزة وال ـفــداء ،والتي
ً
س ــوف تبقى ن ـبــراســا يـضــيء لنا
ولألجيال القادمة دروب المستقبل
للعمل والبذل واالخــاص لخدمة
وطننا الغالي والمحافظة على أمنه
واستقراره".
وأضاف في تصريح له بأن "ثرى

الوزراء الصالح والجابر والمضف يتقدمون المشيعين

أسماء الشهداء الـ ١٣
بدر حسين الكندري ،وسليمان كاظم طاهر،
وط ــارق محمد أحـمــد ال ـيــاقــوت ،وعـبــدالــرحـمــن
عبدالعزيز الشويماني ،وعبدالمهدي عبدالحميد
محمد بهبهاني ،وعيسى محمد زمــان محمد،
وكامل عبدالرحمن محمد الفايز ،ومحمد سعد

مسعود األحمد ،ومحمد صالح محمد المهيني،
ومسفر شبيب محمد الدوسري ،ومهدي حبيب
علي البلوشي ،ومصطفى حسين أحمد القطان،
ويوسف زيد زامل الزامل.

موكب النعوش

دفن الشهداء

الكويت يحتضن رفات أبنائه الذين
قدموا أرواحهم ،في سبيل أن ننعم
بنعمة األمن واألمان والعزة والرفعة
واالستقرار ،وبهذه المناسبة فنحن
نهنئ أنفسنا وذوي الشهداء بنيل
أبنائنا شــرف الـشـهــادة والخلود
فــي ذاكـ ــرة وطننا الـغــالــي ،وال ــذي
يفخر ببطوالتهم وتضحياتهم
الكبيرة ،سائلين المولى عز وجل أن
يسكنهم فسيح جناته وأن يلهمنا
وذويهم والشعب الكويتي الكريم
جميل الصبر وحسن العزاء".
ومن جانبه ،قال وزير الداخلية
"ن ـح ـت ـف ــل ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة غـيــر
ال ـم ـس ـت ـغــربــة ع ـل ــى أبـ ـن ــاء ال ــوط ــن
المخلصين الذين ضحوا بأنفسهم
وب ــدم ــائ ـه ــم ف ــي س ـب ـيــل أن تبقى
ال ـك ــوي ــت شــام ـخــة وع ـص ـيــة على
االع ـ ــداء ،مبتهال ال ــى ال ـمــولــى عز
وجــل ان يكون هــؤالء الشهداء في
اعلى مراتب الجنة ،وأن يجمعهم
مع األنبياء والصديقين".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن "هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـم ـش ـهــد
ال ــذي ن ــراه الـيــوم هــو فعال تالحم
أهــل الكويت فيما بينهم ،واليوم
ً
وبعد  30عاما على الغزو الغاشم
نـسـتـطـيــع أن ن ـقــول ان ـن ــا ارتـحـنــا
بــإعــادة رفــات أبنائنا المخلصين
ودف ـن ـه ــم ف ــي ثـ ــرى وط ـن ـهــم ال ــذي
ضحوا ألجله".
ب ـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ــوزي ــر ال ـصــالــح:
"نـ ـشـ ـه ــد ت ـش ـي ـي ــع ابـ ـ ـن ـ ــاء ال ــوط ــن
المخلصين الذين قدموا اغلى ما
يـمـلـكــون وه ــي ال ـ ــروح وال ـش ـهــادة
ً
ألجـ ــل ب ـق ــاء الـ ــوطـ ــن" ،مـضـيـفــا أن
"تشييع جثامين أبناء الوطن هو
أبلغ رســالــة يقدمها المواطن في
سبيل بقاء الكويت .ونقدم اليوم
التعازي الــى ذويـهــم ونــزف فرحة
اعــان استشهادهم في الــذود عن
تراب الكويت الغالية".
أما الوزير معرفي فقال" :أعزي
وأهنئ أهالي شهداء الكويت ،وقد
حرصنا ان ــا وزمــائــي ال ـ ــوزراء أن
نشارك أهلنا مراسم دفن شهدائنا
الــذيــن بــذلــوا كــل جهد ألمــن البلد،
ونالوا منزلة الشهادة ،ونسأل الله
ان يفسح في قبورهم وأن يجعلهم
من اهل الفردوس".
وقد أقيمت الصالة على أرواح
الشهداء ،قبل أن يواروا الثرى ،حيث
تم دفن  8شهداء في مقبرة السنة
و 5في المقبرة الجعفرية.

ةديرجلا
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برلمانيات

«حقوق اإلنسان» تجتمع بحضور قيادات «الداخلية»
السويط :تفاعل وكالء الوزارة مع اللجان رسالة إيجابية عن عمل دولة المؤسسات

اجتماع اللجنة الصحية أمس

محيي عامر

حضرت الحكومة ،أمس،
اجتماع لجنة حقوق اإلنسان
البرلمانية ،ممثلة في عدد من
الوكالء والقيادات بوزارة
«الداخلية» ،وهو ما دفع
رئيس اللجنة ،ثامر السويط
إلى اإلشادة به ،في وقت
حددت اللجنة الصحية
أولوياتها.

«الصحية» ترفض
فرض غرامة 100
دينار على من ال
ً
يرتدي كماما

قيادات «الداخلية» في اجتماع «حقوق اإلنسان» أمس

ع ـ ـقـ ــدت ل ـج ـن ــة ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـسـ ــان
ً
البرلمانية اجتماعا ،أمس ،بحضور
قيادات وزارة الداخلية بينهم وكيل
الـ ــوزارة الـمـســاعــد لـشـئــون اإلقــامــة،
ال ـ ـلـ ــواء أنـ ـ ــور الـ ـب ــرج ــس ،وال ــوك ـي ــل
الـمـســاعــد ل ـشــؤون األم ــن الـجـنــائــي،
ال ـل ــواء مـحـمــد ال ـش ــره ــان ،والــوكـيــل
المساعد لشؤون األمن العام اللواء
الـحـقــوقــي ف ــراج الــزع ـبــي ،والــوكـيــل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
اإلصالحية وتنفيذ األحكام ،اللواء
ط ــال م ـعــرفــي ،والــوك ـيــل الـمـســاعــد
لشؤون التعليم والتدريب باإلنابة،
ال ـل ــواء نــاصــر ب ــورس ـل ــي ،ومـســاعــد
المدير العام لإلدارة العامة لمتابعة
شؤون المجالس واللجان الوزارية،
العقيد الحقوقي د .نــا صــر ا لـمــري،
و مــن إدارة متابعة شــؤون مجلس
األمـ ـ ـ ــة الـ ـعـ ـقـ ـي ــد الـ ـحـ ـق ــوق ــي م ـح ـمــد
الخالدي.
وقال رئيس اللجنة النائب ثامر
ال ـس ــوي ــط ،ف ــي ت ـصــريــح أمـ ــس :كــان
اللقاء إيجابيا ومثمرا ،حيث تمت
مناقشة الوكالء بخصوص الحالة
الحقوقية لإلنسان في الكويت ،وتم
ب ـح ــث س ـب ــل ت ـط ــوي ــر ت ـل ــك األج ـه ــزة
ب ـش ـكــل يـ ـت ــواء م م ــع م ـب ــادئ حـقــوق
اإلنسان ،وتم توجيه بعض األسئلة
عن طبيعة عمل تلك األجهزة ،وتم
إم ـهــال ـهــم ف ـت ــرة ش ـهــر لــإجــابــة عــن
تلك األسئلة ،تمهيدا إلعداد تقرير

ب ــرل ـم ــان ــي عـ ــن الـ ـح ــال ــة ال ـح ـقــوق ـيــة
ألجهرة وزارة الداخلية التي تعتبر
ً
الجهة األكثر احتكاكا مع اإلنسان.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــط بـ ـ ـ ــأن تـ ـف ــاع ــل
ال ـ ــوك ـ ــاء وال ـ ـق ـ ـيـ ــادات فـ ــي ال ـ ـ ــوزارة
وتواصلهم مع اللجان البرلمانية
ي ــوص ــل رس ــال ــة إي ـجــاب ـيــة ع ــن عـمــل
دو لــة المؤسسات ،حيث ال تتعطل
أعـ ـ ـم ـ ــال تـ ـل ــك ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات وتـ ـت ــأث ــر
بسبب الظروف السياسية التي قد
ت ـت ـعـ ّـرض لـهــا الـحـكــومــة فــي الـعـمــل
ال ـس ـي ــاس ــي وال ـب ــرل ـم ــان ــي ،ف ـح ـقــوق
االن ـ ـ ـسـ ـ ــان وم ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـم ــواط ـن ـي ــن
مسألة ال تخضع للتعطيل.
على صعيد آخر ،تحدث السويط
عن عزم اللجنة االلتقاء مع قيادات
الــديــوان الــوطـنــي لـحـقــوق اإلنـســان
لتقييم عملهم منذ إنشاء الديوان
وم ــراق ـب ــة ذل ــك ال ـج ـهــاز بـخـصــوص
ً
أدائه ،استنادا إلى الدور المطلوب
ّ
مـ ـن ــه وف ـ ــق مـ ــا قـ ـص ــد الـ ـمـ ـش ــرع فــي
قانون ذلك الديوان.

غرامة الكمامات
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ــد مـ ـ ـق ـ ــرر ال ـل ـج ـن ــة
الصحية النائب سعدون حماد أن
اللجنة أبلغت وزارة الصحة خالل
االج ـت ـم ــاع ،أمـ ــس ،رف ـض ـهــا ال ـم ــادة
الموجودة في قانون االحتياطات
ال ـص ـح ـي ــة ل ـل ــوق ــاي ــة مـ ــن األمـ ـ ــراض

ال ـســاريــة ال ـتــي تـتـيــح ف ــرض غــرامــة
 100دي ـنــار عـلــى ال ـمــواطــن ال ــذي ال
يرتدي الكمام.
وأضاف ،في تصريح صحافي ،أن
غالبية أعضاء اللجنة رفضوا هذا
المقترح ،باستثناء النائب صالح
الـشــاحــي ال ــذي طـلــب رفــع الـغــرامــة
إ لـ ـ ــى  500د يـ ـ ـن ـ ــار ،إال أن غــا ل ـب ـيــة
اللجنة رفضت فرض أي غرامة على
المواطنين.
و ق ـ ـ ـ ــال :أ بـ ـلـ ـغـ ـن ــا وزارة ا ل ـص ـح ــة
الـمـخــاوف مــن ف ــرض غــرامــات على
مـخــا لـفــي لـبــس ا لـكـمــا مــات ،وطلبنا
ردا واضحا منها حول طريقة فرض
الـ ـغ ــرام ــات ،الف ـت ــا إلـ ــى أن اخ ـتــافــا
ح ـص ــل ب ـي ــن أعـ ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة عـلــى
المادة  17مكررا من القانون.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة ن ــا ق ـش ــت
إجراء ات وزارة الصحة في مواجهة
"كـ ــورونـ ــا" م ــن خـ ــال ب ـحــث قــانــون
االحتياطات الصحية ،كما تم بحث
حملة تطعيمات "كورونا" ،والطعوم
المتوافرة وجودة اللقاحات وسبل
اإلسراع في استكمال الحملة.
وأضـ ـ ـ ــاف :اس ـت ـم ـع ـن ــا إل ـ ــى ش ــرح
ّ
مفصل عــن التطعيمات فــي العالم
وال ـشــركــات ال ـتــي تـعــاقــدت الـكــويــت
مـ ـعـ ـه ــا ،مـ ـشـ ـي ــرا إ ل ـ ـ ــى أن ا لـ ـ ـ ـ ــوزارة
تعاقدت مع شركة فايزر لتزويدنا
بمليون لقاح لعدد  500ألف شخص
وفاعليته  90في المئة.

وق ــال إن فــاعـلـيــة ل ـقــاح مــوديــرنــا
 90في المئة ،لكن وزارة الصحة لم
تتعاقد مع الشركة ،كما لم تتعاقد
م ــع ش ــرك ــة س ـي ـن ــوف ــارم الـ ــذي تـبـلــغ
فاعلية لقاحها  80في المئة.
وذكر حماد أن لقاح استرازينيكا
البريطاني فعاليته  70فــي المئة،
وا ل ــوزارة تعاقدت مــع هــذه الشركة
ع ــن ط ــري ــق وكـ ـي ــل م ـح ـلــي بـ ـع ــدد 3
مــايـيــن لـقــاح تـكـفــي مـلـيــونــا و500
أ ل ــف ش ـخ ــص ،أي أن م ــا و ص ــل مــن
اللقاحات في الكويت يكفي مليوني
شخص فقط خالل سنة كاملة ،لذا
طلبنا من الوزارة التعاقد مباشرة
م ـ ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــات لـ ـت ــوفـ ـي ــر لـ ـق ــاح ــات
" كــورو نــا" بشكل يكفي لتطعيم كل
السكان خالل سنة واحدة فقط.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ح ـ ـ ــددت
أولوياتها في قوانين االحتياطات
ال ـص ـح ـي ــة ل ـل ــوق ــاي ــة مـ ــن األمـ ـ ــراض
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــري
وال ـم ـن ـظ ـمــات ال ـن ـقــاب ـيــة ،وال ـتــأم ـيــن
الصحي والمساعدات العامة.

تطعيم فايزر
م ــن جـهـتــه ،وج ــه ال ـنــائــب أســامــة
الشاهين ســؤاال إ لــى وز يــر الصحة
الشيخ د .باسل الصباح ،قــال فيه:
"لما كانت عــودة الحياة الطبيعية
في كل دول العالم مرهونة بإيجاد

لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا،
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدوره أك ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــة أن
الحملة ستبدأ التطعيم بكبار السن
والصفوف األولى من العاملين في
وزارات الصحة والداخلية والجيش
ثم الفئات األخرى".
وأضـ ـ ــاف ال ـش ــاه ـي ــن" :ولـ ـم ــا ك ــان
عــدد المسجلين على النظام اآللي
الـ ـمـ ـع ــد ل ـل ـت ـس ـج ـي ــل ي ـ ـفـ ــوق الـ ـع ــدد
الـ ـي ــوم ــي ل ـل ــذي ــن ي ـت ـل ـق ــون ال ـل ـق ــاح،
و بـنــاء على ا لـتــو قـعــات فــإن الحملة
ستستمر عــدة شهور إذا استمرت
بـ ـه ــذا ا لـ ـمـ ـع ــدل ،و بـ ـم ــا أن ا ل ـم ـنــا عــة
ا لـمـجـتـمـعـيــة ال تـتـحـقــق إال بـبـلــوغ
الـتـطـعـيــم ن ـس ـبــة  65ف ــي ال ـم ـئــة مــن
ا ل ـس ـك ــان ،و ن ـظ ــرا ألن ا ل ـكــو يــت تعد
األخ ـي ــرة بـنـسـبــة الـتـطـعـيــم مـقــارنــة
بالبحرين واإلمارات وغيرهما".
وتابع" :على ضوء ما سبق أطلب
اإلج ــاب ــة عــن اآلت ــي :مــا أس ـبــاب قلة
عــدد التطعيمات اليومية باللقاح
المعد لفيروس كورونا؟ وما خطة
وزارة ا لـصـحــة لــا نـتـهــاء مــن حملة
ال ـت ـط ـع ـيــم ض ــد الـ ـفـ ـي ــروس وص ــوال
لـلـمـنــاعــة الـمـجـتـمـعـيــة؟ وه ــل هـنــاك
ن ـيــة ال س ـت ـق ــدام ف ــرق تـطـعـيــم طبية
أجنبية؟".

مهلهل المضف لتكريم شهداء الكويت الكندري يسأل  4وزراء عن الصندوق الماليزي
أعلن النائب مهلهل المضف
عن أنه تقدم باقتراحين برغبة
بـ ـش ــأن ت ـخ ـل ـي ــد ذك ـ ـ ــرى شـ ـه ــداء
الكويت بإطالق أسمائهم على
الطرق والشوارع والميادين في
مناطق سكنهم.
ووفقا لنص االقتراحين فإن
الهدف منهما "الوفاء لشهدائنا
األبـ ـ ــرار ال ــذي ــن س ــال ــت دم ــاؤه ــم
ا لـ ــز ك ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى أرض ا لـ ـك ــو ي ــت
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ل ـل ــدف ــاع
والـ ــذود عـنـهــا ،فـمــن أق ــل أن ــواع
ا لـتـكــر يــم ا ل ــذي يـقــدم لشهدائنا
هو إطالق أسمائهم على الطرق
والشوارع الداخلية والميادين
ا لـعــا مــة فــي مـنــا طـقـهــم السكنية
الـتــي كــانــوا يـقـيـمــون فـيـهــا قبل
فقدهم واستشهادهم".
وأ كــد المضف في اقتراحيه
أن االه ـت ـم ــام ال ــدائ ــم م ــن دول ــة
الكويت ومجلس االمة بتخليد
أسـ ـ ـم ـ ــاء وب ـ ـ ـطـ ـ ــوالت ش ـه ــدائ ـن ــا
األ بــرار ليس بجديد ،حيث هذا
االه ـت ـمــام يــولــد عـنــه غ ــرس قيم
الشهادة والتضحية في نفوس

مهلهل المضف

األجيال الحاضرة والقادمة ،بما
يحقق معاني الوحدة الوطنية،
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزز االنـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاء الـ ــوط ـ ـنـ ــي
وروح ال ـف ــداء والـتـضـحـيــة لــدى
المواطنين الكويتيين للحفاظ
على أرض الكويت الغالية.
و نـ ــص اال ق ـ ـتـ ــراح األول عـلــى
ما يلي :تشكيل لجنة من وزارة
ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة ووزارة ا ل ـب ـل ــد ي ــة
تختص ببحث وتجميع و فــرز
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نـ ـه ــائ ــي عـ ــن أس ـ ـمـ ــاء الـ ـشـ ـه ــداء
و مــن ثــم تسمية أ حــد ا لـطــرق أو
الشوارع الداخلية أو الميادين
العامة لكل شهيد فــي منطقته
السكنية التي كــان يقطن فيها
قبل استشهاده.
وج ـ ــاء ف ــي االق ـ ـتـ ــراح ال ـثــانــي
إ طــاق أ سـمــاء ا لـشـهــداء التالية
اس ـمــاؤهــم عـلــى أح ــد ال ـطــرق أو
الشوارع الداخلية أو الميادين
ا لـعــا مــة فــي منطقتهم السكنية
الـتــي كــانــوا يـقـيـمــون فـيـهــا قبل
استشهادهم.
من جهة اخرى ،وجه النائب
ا ل ـم ـض ــف  9أ س ـئ ـل ــة إ لـ ــى وزراء
المالية والدفاع والعدل وشؤون
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ــداخـ ـلـ ـي ــة
والصحة ،تعلق أغلبها بقضايا
ال ـ ـمـ ــال ال ـ ـع ـ ــام ،ومـ ـ ــا قـ ــامـ ــت بــه
الحكومة من إجراء ات لمكافحة
غسل األموال.

وج ــه الـنــائــب د .عبدالكريم
الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري  4أسـ ـئـ ـل ــة ل ـ ـ ـ ــوزراء
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـ ـعـ ــدل وال ـمــال ـيــة
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن قـ ـضـ ـي ــة
الصندوق السيادي الماليزي.
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ــؤالـ ـ ــه إلـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ــر
الــداخـلـيــة الشيخ ثــامــر العلي،
قـ ــال ف ــي م ـقــدم ـتــه :أع ـل ــن وزي ــر
ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق إجـ ـ ـ ــراء
تـحـقـيــق ح ــول م ــا أث ـي ــر ونـشــر
من تسريبات تخص التحقيق
فيما يسمى بقضية الصندوق
السيادي الماليزي والذي ظهر
فيه مدير جهاز أمن الدولة وهو
يتحدث ويلقن المتهم الشيخ
صباح جابر المبارك الصباح
أقواله قبل بداية التحقيق.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ــوء ذلـ ـ ـ ـ ــك ط ـل ــب
تــزويــده بـقــرار لجنة التحقيق
وم ــا تــوصـلــت إلـيــه مــن نتائج،
وه ــل تـقــدمــت وزارة الــداخـلـيــة
ب ـ ـبـ ــاغ بـ ـح ــق مـ ــديـ ــر الـ ـجـ ـه ــاز
الـ ـس ــاب ــق؟ إذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة
ب ــاإليـ ـج ــاب ،ف ـيــرجــى ت ــزوي ــدي
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة ضـ ــوئ ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن بـ ــاغ

اإلحالة إلى النيابة العامة مع
إخفاء األسماء.
وت ـ ـس ـ ــاء ل :هـ ــل أج ـ ــرت وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ت ـح ـق ـي ـقــا ف ـي ـم ــا أث ـيــر
ون ـ ـشـ ــر وت ـ ـس ـ ــرب م ـ ــن مـ ـش ــارك ــة
مــديــر جـهــاز أمــن الــدولــة السابق
مــع الـشـيــخ حـمــد جــابــر الـمـبــارك
ال ـ ـص ـ ـب ـ ــاح ل ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ت ـف ـي ــد
التجسس على مواطنين ونواب؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب ،فما
نـتـيـجــة ال ـت ـح ـق ـيــق؟ وهـ ــل قــدمــت
الــوزارة بالغا إلى النيابة العامة
بمواجهتهم؟ مع تزويدي بصورة
ض ــوئ ـي ــة م ــن الـ ـب ــاغ م ــع إخ ـف ــاء
األسماء.
أم ــا ف ــي س ــؤال ــه ال ـثــانــي ال ــذي
وج ـه ــه إلـ ــى وزي ـ ــر الـ ـع ــدل ن ــواف
ال ـيــاس ـيــن ف ـس ــأل ع ــن اإلجـ ـ ــراءات
ال ـم ـت ـخــذة والـ ـ ـق ـ ــرارات الـ ـص ــادرة
مــن النيابة العامة بشأن كــل من
ساهم أو تورط عن عمد أو بسبب
اإلهمال أو تستر على المتهمين
فيما يسمى بقضية ا لـصـنــدوق
السيادي الماليزي.
وفــي سؤاله إلــى وزيــر المالية

عبدالكريم الكندري

خليفة حـمــادة طلب إجــابـتــه عن
االتي :هل أجرت وحدة التحريات
المالية الكويتية تحقيقا داخليا
للوقوف على أسباب التأخر في
ت ـقــديــم الـ ـب ــاغ ب ـحــق الـمـتـهـمـيــن
فيما يسمى بقضية ا لـصـنــدوق
السيادي الماليزي؟ وهل ثبت أن
هناك تسترا أو إهماال أو اشتراكا
م ـ ــن الـ ـقـ ـي ــاديـ ـي ــن أو ال ـع ــام ـل ـي ــن
ب ــال ــوح ــدة مـ ــع ال ـم ـت ـه ـم ـي ــن؟ إذا

كانت اإلجابة باإليجاب ،فيرجى
تزويدي بنتيجة التحقيق.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ه ـ ــل أج ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـن ــك
الكويت المركزي تحقيقا داخليا
للوقوف على أسباب التأخر في
ت ـقــديــم الـ ـب ــاغ ب ـحــق الـمـتـهـمـيــن
فيما يسمى بقضية ا لـصـنــدوق
السيادي الماليزي؟ وهل ثبت أن
هناك تسترا أو إهماال أو اشتراكا
من القياديين أو العاملين بالبنك
مع المتهمين؟ إذا كانت اإلجابة
ب ـ ــاإليـ ـ ـج ـ ــاب ،فـ ـي ــرج ــى تـ ــزويـ ــدي
بنتيجة التحقيق.
وط ـل ــب ف ــي س ــؤال ــه إل ــى وزي ــر
الخارجية الشيخ د .أحمد ناصر
الـمـحـمــد إجــاب ـتــه ع ــن االتـ ــي :هل
طـلـبــت دولـ ــة مــال ـيــزيــا م ــن تـلـقــاء
نـفـسـهــا أو ب ـنــاء عـلــى ع ــرض من
دول ــة الـكــويــت إج ــراء مـفــاوضــات
أو تسويات أو دفع مبالغ بصفة
ت ـعــويــض إلغـ ــاق أو ت ـســويــة أو
وق ــف الـمــاحـقــة الـقــانــونـيــة على
دول ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت أو ال ـم ـت ـه ـم ـيــن
فيما يسمى بقضية ا لـصـنــدوق
السيادي الماليزي؟

سلة برلمانية
بوصليب لتشكيل لجنة
تحقيق في إطارات إرحية

طالب النائب سعود
بوصليب بتشكيل لجنة
تحقيق للوقوف على
أسباب الحريق الذي
وقع في منطقة تجميع
اإلطارات المستعملة
بمنطقة إرحية في
محافظة الجهراء.
وقال بوصليب في
تصريح صحافي إن هذه
المشكلة ممتدة منذ أكثر
من  10سنوات ،ويجب
على الحكومة اإلسراع
باتخاذ خطوات وقائية
للحد من اآلثار السلبية
على الناس والبيئة التي
نجمت عن انبعاثات
الدخان الناتج عن
الحرائق المتكررة في هذه
المنطقة.
وأشار بوصليب إلى أن
تصريح المدير العام
للهيئة العامة للبيئة
الشيخ عبدالله األحمد
يجب أن يؤخذ على محمل
الجد ،وأن تعمل األجهزة
األمنية لتتبع أي أشخاص
قد يكونون وراءه.
واختتم بوصليب
تصريحه قائال إن وجود
هذه اإلطارات ،باالضافة
إلى ضررها البالغ على
صحة المواطنين ،أحد
أسباب تعطيل مشروع
جنوب سعد العبدالله
اإلسكاني.

العرو :منح «المحاسبة» الحق
في إبالغ النيابة بالمخالفات

أعلن النائب مبارك العرو
ً
تقديمه اقتراحا بقانون
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  30لسنة
 1964بإنشاء ديوان
المحاسبة.
ويقضي االقتراح بمنح
الحق لرئيس الديوان
في إبالغ النيابة العامة
بالمخالفات المالية التي
تشكل جرائم اعتداء على
المال العام من واقع
ممارسته لدوره الرقابي.
ونص على أن تضاف
مادة جديدة برقم ()60
مكرر إلى القانون المشار
إليه يكون نصها كالتالي:
(تكون للهيئة المشكلة
بموجب المادة  60من
هذا القانون إذا ما تبين
لها أن المخالفات المالية
المرتكبة والمنصوص
عليها بالمادة  52ترتقي
لتشكل جريمة اعتداء
على المال العام أن تقوم
بإخطار رئيس الديوان
لتقديم بالغ إلى النيابة
العامة التخاذ اإلجراءات
القانونية حيال تلك
الجرائم).

روح الدين يتابع خبر ةديرجلا بحزمة أسئلة إلى  3وزراء
•

سأل «اإلسكان» و«األشغال» و«الكهرباء» عن قسائم المطالع و«جنوب عبدالله المبارك»
ّ
وجه النائب حمد روح الدين  7أسئلة برلمانية إلى
وزراء ال ـشــؤون وال ــدول ــة ل ـشــؤون اإلس ـكــان واألش ـغــال
وشــؤون مجلس ال ــوزراء والمالية والنفط والكهرباء،
ثالثة أسئلة منها ارتبطت بخبر نشرته "الجريدة" تحت
عنوان «ال بناء في المطالع وجنوب عبدالله المبارك
قبل سنتين».
فقد تضمن سؤاله األول إلــى وزيــر الــدولــة لشؤون
اإلس ـكــان وزي ــر الــدولــة لـشــؤون الـخــدمــات ،د .عبدالله
معرفي ،ما يلي" :نشرت جريدة الجريدة بتاريخ /1 /1
 2021خبرا عنوانه «ال بناء في المطالع وجنوب عبدالله
الـمـبــارك قبل سنتين» ،وكــانــت الـجــريــدة قــد أوضحت
في تفاصيل الخبر أن سبب هــذا التعطيل هو غياب
التنسيق".
وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن اآلتي :ما مدى
صحة الخبر المذكور أعاله وما جاء فيه؟ وهل طرحت
المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناقصة إيصال
التيار الكهرباء لمشروعي مدينة المطالع ومنطقة
جنوب عبدالله المبارك؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب،
فهل أرست المؤسسة المناقصة؟ وما الشركة التي رست
عليها المناقصة؟
ّ
ووجــه روح الدين سؤال الثاني عن خبر "الجريدة"
إلى وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية،
د .رنا الفارس ،وطلبها فيه إجابته عن اآلتي :ما مدى

صحة الخبر المذكور وما جاء فيه؟ وما سبب تعطيل
تسليم رخص وأوامر البناء للمواطنين أصحاب القسائم
السكنية في مشروعي مدينة المطالع ومنطقة جنوب
عبدالله المبارك؟ وما الخطة الموضوعة واإلجــراءات
المتخذة لتفادي هذا التعطيل؟
وفي السؤال الثالث الذي ّ
وجهه إلى وزير النفط وزير
الكهرباء والماء د .محمد الـفــارس ،عن خبر الجريدة
«ال بـنــاء فــي الـمـطــاع وج ـنــوب عبدالله الـمـبــارك قبل
سنتين» ،طلب تزويده بالموعد المحدد إليصال التيار
الكهربائي في مدينة المطالع السكنية ومنطقة جنوب
عبدالله المبارك؟
وشملت أسئلته األخرى سؤالين برلمانيين إلى وزير
الشؤون االجتماعية وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
عيسى الكندري ،طلب فيهما إجابته عن اآلتي :كم يبلغ
عدد الموظفين غير الكويتيين الذين ُع ّينوا في الهيئة
العامة لـشــؤون ذوي اإلعــاقــة منذ تولي مدير الهيئة
الحالي؟ مع تزويدي بكشف بأسمائهم ،ومسمياتهم
الوظيفية ،ومرتباتهم ،والزيادات التي حصلوا عليها
خالل فترة تعيينهم ،وما إذا كانت هناك صلة قرابة أو
مصاهرة بينهم.
وأض ــاف :ما المعايير التي تتبعها الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة في تحديد اإلعاقة ودرجتها؟ وهل
هي معايير معتمدة عالميا ودوليا؟ مع تزويدي بصورة

حمد روح الدين
ضوئية من المعايير الحالية المعتمدة لدى الهيئة ،وما
سبب عدم صرف الدعم المالي الشهري الخاص بذوي
اإلعــاقــة وفــق الـمــادة األول ــى من القانون رقــم  11لسنة
 2011بتعديل المادة األولى من القانون رقم  27لسنة
 2008بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ  50دينارا؟

وتابع النائب :كم عدد األحكام الصادرة ضد مدير
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،بصفته ،فيما يتعلق
بامتناعه عن صرف الدعم المالي الشهري وفق المادة
األولى من القانون رقم  11لسنة 2011سالف الذكر؟ وهل
نفذت هذه األحكام؟ وما خطة الهيئة المستقبلية في
صرف هذا الدعم؟
ّ
ووج ــه روح الدين ســؤاال إلــى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح،
نص على ما يلي :نشرت جريدة القبس بتاريخ  7نوفمبر
 2020وجريدة "الجريدة" في تاريخ  11أغسطس 2020
خبرا عن رفض المحاكم البريطانية الدعوى المقامة
من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،المتعلقة
بالمدير العام للمؤسسة السابق ،معللة ذلك بأن هذه
الــدعــوى يجب رفعها فــي جنيف ولــوكـسـمـبــورغ ،لذا
يرجى إفــادتــي وتــزويــدي بــاآلتــي :هــل الخبر المذكور
أعاله صحيح؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب ،فمن المسؤول
عن الخطأ اإلجرائي الذي تسبب في خسارة الدعوى؟
وما اإلجراء الذي اتخذ ضد المتسبب بهذا الخطأ الذي
تسبب في رفض الدعوى؟ وما الضرر الــذي سيترتب
على أموال الدولة نتيجة رفض الدعوى؟
وتساءل :ما التكاليف المالية التي ّ
تكبدتها الدولة
لرفع الــدعــوى المرفوضة مــن حيث أتـعــاب المحاماة
والرسوم القضائية وغيرها؟ وما الدعاوى القضائية

ال ـمــرفــوعــة ض ــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـمــؤسـســة الـتــأمـيـنــات
السابق فهد الرجعان لدى القضاء البريطاني؟ ومتى
رفعت؟ وما موضوع كل دعوى على حدة؟ وما األحكام
الصادرة فيها؟ وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي؟
وكيف ستتعامل المؤسسة مع هذا الملف بعد األحكام
الصادرة ضدها؟
ّ
ووجه النائب سؤاال إلى وزير المالية خليفة حمادة،
نص على ما يلي :لما كان مجلس األمة قد أقر تعديل
على القانون رقم  6لسنة  2008في شأن تحويل مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ،حيث
ّ
المشرع نص المادة  8من القانون المشار إليه
استبدل
باآلتي« :يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم في ترك
الخدمة بالشركة خــال فـتــرة التحويل بالجمع بين
الـمــزايــا الـمـقــررة لـهــم ،وفـقــا لألنظمة المطبقة عليهم
والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة ،ووفقا للمواد
السابقة ،وذلك من تاريخ استحقاقها».
وعلى ضــوء ما سبق ،طلب روح الدين إجابته عن
اآلتي :ما سبب عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة الخاصة
بموظفي الشركة الكويتية لخدمات الطيران حتى تاريخ
ورود هــذا الـســؤال؟ وكــم عــدد الموظفين المستحقين
لمكافأة نهاية الخدمة بالشركة الكويتية لخدمات
الطيران؟ وكم تبلغ قيمتها اإلجمالية؟

6
أكاديميا
ً
ً
ّ
« »AUMتنظم نشاطا افتراضيا للحفاظ على اللياقة البدنية
ةديرجلا

•
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في إطار جهود الجامعة لتعزيز ثقافة الصحة والرفاهية بين الطلبة والموظفين

نقاشات رياضية بين المدربين

دعا ليام أوبرين طلبة
« »AUMإلى االستفادة
من منصة «Online
ّ Coaching and
« Trainingالتي توفرها
الجامعة عبر األونالين مع
مدربين محترفين لمساعدتهم
في الحفاظ على لياقتهم
البدنية والتمتع بحياة صحية.

جاهزون
ً
دائما لتقديم
االستشارات
الفردية للطلبة
من أجل الحفاظ
على لياقتهم
البدنية
أوبرين

حوار حول أحد تمارين كرة السلة

ّ
نظمت جامعة الشرق األوسط
األ م ـ ـيـ ــر ك ـ ـيـ ــة ( )AUMن ـش ــا ط ــا
ريــاض ـيــا عـبــر األون ــاي ــن تحت
ع ـ ـنـ ــوانGet Fit with the« :
 ،»Champsكجزء مــن جهودها
لتعزيز ثقافة الصحة والرفاهية
بين الطلبة والموظفين.
وذكـ ـ ــرت ال ـجــام ـعــة ف ــي بـيــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أم ـ ـ ـ ــس أن «ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء
االفتراضي عبر برنامج Zoom
تناول محاور عدة في الرياضة
واللياقة البدنية ،ول ـقــاء ات مع
م ــدرب ــي والعـ ـب ــي  AUMالــذيــن
تـ ـح ـ ّـدث ــوا ع ــن أه ـم ـي ــة م ـمــارســة
ال ــري ــاض ــة ب ـش ـكــل دائـ ـ ــم ،وم ــدى

ف ـع ــال ـي ـت ـه ــا فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
صحة الفرد» ،فضال عن مشاركة
الـطـلـبــة ف ــي ال ـت ـحــدي الـمـبــاشــر
ال ـ ــذي أط ـل ـق ـتــه ال ـجــام ـعــة خــال
اللقاء بقدرتهم على أداء تمارين
رياضية مختلفة في وقت ّ
محدد.

ّ
منصة للتدريب

وق ــال ــت الـجــامـعــة إن الطلبة
ّ
بالتعرف أكثر
قاموا خالل اللقاء
على ّ
منصة «Online Coaching
 ،»and Trainingالتي أطلقتها
ً
مؤخرا ،والتي تحتوي على نحو
 100فيديو للتدريب الرياضي

أحمد الشمري

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الهيئة
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أنه
ج ــرى تــأجـيــل ط ــرح خـطــة ال ـشــواغــر لــالـتـحــاق
بكليات الهيئة ومعاهدها في الفصل الدراسي
الثاني  2021-2020إلــى نهاية الشهر الجاري،
بـعــدمــا ك ــان مـتــوقـعــا إعــانـهــا نـهــايــة األس ـبــوع
الجاري.
وذك ــرت الـمـصــادر أن اللجنة العليا للقبول
في «التطبيقي» ستجتمع خالل األيــام المقبلة
بــرئــاســة ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة لـتـحــديــد آلـيــة
ال ـت ـحــاق الـمـتـقــدمـيــن فــي ه ــذه ال ـخ ـطــة ،وإع ــان
موعد استقبال الطلبات عبر الموقع اإللكتروني،
الف ـت ــة إلـ ــى أن ال ـخ ـطــة س ـت ـكــون لـلـتـخـصـصــات
تستغل من المقبولين في خطة القبول
التي لم
ُ
ً
األصلية التي أعلنت أخـيــرا ،فضال عن الفئات

الـتــي سيسمح بــاسـتـقـبــال طـلـبــات المتقدمين
بها وهي :الكويتيون ،وأبناء الكويتيات ،ومن
تضمنهم قرار معاملة كويتي ،وسيتاح «التقديم
لمن لــم يسبق لهم التقدم أو ألـغــوا قبولهم أو
سحبوا أوراقهم».
وأشارت إلى أن «اللجنة ستناقش العديد من
المواضع وأبرزها خطة القبول لمختلف الكليات
وال ـم ـعــاهــد ،وإدراج الـتـخـصـصــات وال ـش ــروط
ال ـم ـت ــاح ــة ون ـس ــب ال ـق ـب ــول وج ــاه ــزي ــة ال ـمــوقــع
اإللكتروني لفتح باب التسجيل الستقبال طلبات
المتقدمين».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن عـ ـ ـم ـ ــادة الـ ـقـ ـب ــول
والـتـسـجـيــل استقبلت خـطــة الـقـبــول لمختلف
الـكـلـيــات والـمـعــاهــد وقــدرت ـهــا عـلــى استيعاب
الـطـلـبــة وفـقــا للتخصصات الـمـتــوافــرة لقبول
الطلبة بها والطاقة االستيعابية ،الفتة إلى أن
التطبيقي لن تتجاوز الميزانية المرصودة لها.

أداء متميز
وقــال مدير الـفــرق الرياضية
ف ــي « ،»AUMل ـي ــام أوب ــري ــن إن
جميع فرق الجامعة ّالرياضية
للرجال والسيدات حققت أداء
ّ
متميزا واحترافيا في رياضات
مختلفة مثل كــرة الـقــدم ،وكــرة
السلة ،والكرة الطائرة ،والتنس،
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــاحـ ـ ــة ،واالس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــواش

النادي الرياضي في الجامعة

تطبيق أحد التمارين الرياضية من المشاركين

فتح باب التقديم لـ «شواغر التطبيقي»
نهاية الشهر الجاري
●

عن ُبعد ،بهدف تشجيعهم على
ممارسة الرياضة والتمارين.
وأض ـ ــاف ـ ــت :ق ـم ـن ــا ب ـت ـصــويــر
ف ـيــديــوهــات م ــع م ــدرب ــي AUM
ت ـ ـش ـ ـمـ ــل ت ـ ـ ـمـ ـ ــاريـ ـ ــن وح ـ ـ ــرك ـ ـ ــات
رياضية مختلفة ،باإلضافة إلى
وضــع ج ــداول وخطط تدريبية
تتناسب مع مستوى كل طالب،
بـحـيــث يـمـكــن أن ي ـبــدأ مــن أحــد
المستويات الـثــاثــة :المبتدئ،
ّ
ّ
والمتقدم .كما يمكن
والمتوسط،
ً
أن يحجز موعدا له عبر Zoom
للحصول على استشارة فردية
مـ ــع مـ ــدربـ ــي وم ـ ــدرب ـ ــات AUM
االختصاصيين.

وتابعت الجامعة أن «اللقاء
أتاح الفرصة أمام الطلبة الجدد
جــازات
لمعرفة الـمــزيــد عــن اإلن ـ ّ
المحلية والدولية التي حققتها
فـ ــرق  AUMا ل ــر ي ــا ض ـي ــة لفئتي
الرجال والسيدات».
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا ه ـ ـت ـ ـمـ ــا م ـ ـهـ ــا
بالرياضة يأتي سعيا منها إلى
بناء جيل صحي فكريا وبدنيا،
يمتلك المهارات والمواهب في
مـخـتـلــف الـ ـمـ ـج ــاالت ،ك ـمــا يـعـ ّـد
انـ ـتـ ـق ــال خـ ــدمـ ــات م ــرك ــز AUM
ً
الرياضي إلى األونالين جزءا من
حــرص الجامعة على استمرار
تــوف ـيــر كــافــة خ ــدم ــات مــرافـقـهــا

لتزويد الطلبة بتجربة تعليمية
شاملة ،وللتأكد من استفادتهم
بشكل كامل من موارد الجامعة
حتى خالل جائحة .COVID-19

وغيرها ،مشيرا إلى أن الطلبة
استطاعوا أن يحصدوا المراكز
األولى في العديد من البطوالت
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة والـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة م ـن ـه ــا:
ب ـطــولــة  T5Bف ــي ب ــاري ــس عــام
 ،2017وب ـطــولــة EUROJADA
في ألمانيا عام  ،2019ودوري
الجامعات الخاصة في الكويت.
ودع ـ ــا أوب ــري ــن ال ـط ـل ـبــة إلــى
االستفادة من منصة «Online
»Coaching and ّ Training
ا لـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــوف ـ ــر ه ـ ــا  AUMع ـبــر
األونالين مع مدربين محترفين
لمساعدتهم فــي الحفاظ على
لياقتهم البدنية والتمتع بحياة

صـحـيــة ،الف ـتــا إل ــى أن مــدربــي
ومـ ــدربـ ــات  AUMف ــي ال ـمــركــز
الـ ــريـ ــاضـ ــي جـ ـ ــاهـ ـ ــزون دائـ ـم ــا
لـتـقــديــم االس ـت ـش ــارات الـفــرديــة
عبر .ZOOM
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن إط ـ ـ ـ ــاق الـ ـج ــامـ ـع ــة
م ـ ـسـ ــا ب ـ ـقـ ــة « AUM Virtual
 »W a l k a t h o nل ـ ـش ـ ـهـ ــر
ديـسـمـبــر الـمـقـبــل ،وأن الطلبة
سيتنافسون على إكمال مسيرة
 32كيلومترا من الخطوات على
أن ت ـتــم م ـتــاب ـعــة ت ـقـ ّـدم ـهــم من
خالل موقع رياضي إلكتروني
و عـبــر تطبيقات ّ
تتبع اللياقة
البدنية.

«الهيئة» :شهادة «الشؤون» شرط لمكافأة الطلبة
ش ــدد أم ـيــن ص ـن ــدوق االت ـح ــاد ال ـعــام
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،سلطان العتيبي،
ع ـلــى جـمـيــع ال ـط ـل ـبــة ،ض ـ ــرورة إح ـضــار
ش ـهــادة مــن وزارة ال ـشــؤون ،ولـيــس من
«ال ـت ــأم ـي ـن ــات» ،ت ـف ـيــد ب ـع ــدم تـقــاضـيـهــم

مساعدة ،وإعادة تعديل الطلب بالنظام
اآل لــي للطلبة بكليات ومعاهد الهيئة،
ليتسنى لهم صرف مكافأة الطلبة.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ،فـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
المستجدين ا لــد خــول لحساباتهم عبر

النظام اإللكتروني في الهيئة ،والتأكد
م ــن ع ــدم وجـ ــود ن ــواق ــص فـيـمــا يـتـعـلــق
بـمـسـتـنــدات اإلع ــان ــة ال ـطــاب ـيــة ،مـشـيــرا
إلى أهمية هذه الخطوات ،ألنه في حال
عدم قيام الطالب بذلك ،فإنه سيدخل في
دوامة المستندات لصرفها.

رأي طالبي
«الخيرية اإلسالمية» :مساعدة 440
صعوبات تواجه مديري مراكز أسرة سورية في األردن

التربية الخاصة
ً
ي ـ ـعـ ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــر مـ ـ ـح ـ ــورا
ً
مـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة والـ ـت ــرب ــوي ــة،
ف ـهــو ا ل ـم ـس ــؤول األول فــي
مــدرسـتــه ،والـمـشــرف على
جميع شــؤو نـهــا التربوية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وال ـ ـقـ ــدوة
ال ـح ـس ـن ــة لـ ــزمـ ــائـ ــه ،وم ــن
مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــات ـ ــه الـ ـمـ ـع ــرف ــة
الكاملة بأهداف المرحلة،
وا لـتـعــرف عـلــى خصائص
ط ــاب ـه ــا ،وت ـه ـي ـئــة الـبـيـئــة
ا لـتــر بــو يــة لـبـنــاء شخصية
الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــب ،وتـ ـ ـسـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــل
ع ـم ـل ـي ــة الـ ــدمـ ــج ال ـم ـك ــان ــي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وم ـتــاب ـعــة
اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ــراف ـ ــق
ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة وت ـج ـه ـي ــزات ـه ــا
وتنظيمها.
إن مدير المدرسة يمثل
ح ـجــر األسـ ــاس ف ــي نـجــاح
عـمـلـيــة الــدمــج ،ف ــإذا كــانــت
ا ت ـجــا هــا تــه إ يـجــا بـيــة نحو
الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة فستنجح عملية
الدمج ،أما إذا كانت سلبية
ف ـ ـ ــإن ذل ـ ـ ــك يـ ـنـ ـعـ ـك ــس ع ـلــى
العملية.
وي ــواج ــه م ــدي ــرو مــراكــز
الـتــربـيــة ال ـخــاصــة الـعــديــد
مـ ــن الـ ـمـ ـشـ ـك ــات اإلداريـ ـ ـ ــة
والفنية ،منها عدم وجود
خ ــدم ــات م ـســانــدة (مـكـتـبــة
 مـ ـخـ ـتـ ـب ــرات  -و سـ ــا ئـ ــل)،وه ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــؤث ـ ـ ـ ــر ع ـ ـلـ ــى
ت ـح ـق ـي ــق أه ـ ـ ـ ــداف الـ ــدمـ ــج،
وعـ ـ ـ ــدم ت ــوفـ ـي ــر ال ـص ـي ــان ــة
ا لــاز مــة لمبنى ا لـمــدر ســة،
وك ــذل ــك غ ـي ــاب الـمـعـلـمـيــن
أو تأخرهم ،حيث يشتكي

الديحاني :الكويت مستمرة بنهجها اإلنساني لدعم الشعوب
معظم المديرين من غياب
الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــن عـ ـ ــن الـ ـم ــرك ــز
ً
صباحا .
ويـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــل ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
أول ـيــاء أم ــور الـطـلـبــة ذوي
اإلعاقة عودة أبنائهم إلى
ا ل ـمــدارس ،و قـلــة استجابة
أولياء األمور الستدعاء ات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرسـ ـ ــة ،وع ـ ـ ـ ــدم قـ ـي ــام
مـ ـجـ ـل ــس اآلبـ ـ ـ ـ ـ ــاء ب ـ ــال ـ ــدور
الملقى على عاتقه لتفعيل
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة م ـ ــع ال ـم ـج ـت ـم ــع،
فضال عن نقص في هيئة
التدريس.
و مــن الحلول المقترحة
لمواجهة هذه الصعوبات
ع ـ ـمـ ــل تـ ــوص ـ ـيـ ــف وظ ـي ـف ــي
يــوضــح دق ــة الـصــاحـيــات
الـمـمـنــوحــة لـمــديــر الـمــركــز
ومـ ـس ــؤولـ ـي ــات ــه ال ـم ـن ــوط ــة
بـ ــه ،وت ــوف ـي ــر ال ـت ـج ـه ـيــزات
الـ ــازمـ ــة ل ـل ـمــركــز م ــن قـبــل
الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـص ــة مــع
تـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ
ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرار ب ـ ــاحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـك ـ ـي ـ ـيـ ــف
ا لـمـنــا هــج و تـعــد يـلـهــا ،بما
ي ـ ـت ـ ـنـ ــاسـ ــب م ـ ـ ــع م ـ ـ ـقـ ـ ــدرات
ا لـطـلـبــة ،و تــدر يــس المعلم
ل ـت ـخ ـص ـص ــه األكـ ــادي ـ ـمـ ــي،
وتوظيف التكنولوجيا في
تطوير أداء اإلدارة.
الطالبة :وضحه فالح
خليل الحربي
كلية التربية األساسية
تخصص لغة عربية -
تربية خاصة

ن ـف ــذت ال ـه ـي ـئــة ال ـخ ـيــريــة اإلس ــام ـي ــة الـعــالـمـيــة
الكويتية ،بالتعاون مــع فــريــق «تــراحــم» التطوعي
الـكــويـتــي ،أم ــس ،م ـشــروع الـشـتــاء اإلغــاثــي لتوزيع
مساعدات على  440أسرة سورية الجئة في األردن.
وقال سفير الكويت لدى األردن عزيز الديحاني،
لـ «كونا» ،خالل مراسم التوزيع التي أقيمت بمركز
ل ـل ـخــدمــات الـمـجـتـمـعـيــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة عـ ـم ــان ،إن
الكويت تحت قيادة سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد مستمرة في نهجها اإلنساني القائم على
دعــم الشعوب ومساعدتها ضمن إطــار المشاريع
والبرامج اإلنسانية حول العالم .وأضاف الديحاني
أن الـتــوجـيـهــات الـســامـيــة تــؤكــد عـلــى «االسـتـجــابــة
الدائمة» للنداء اإلغاثي ،والوقوف على االحتياجات
اإلنسانية للشعوب ،مشددا على حرص المؤسسات
الخيرية الرسمية واألهلية في الكويت على ترجمة
هذه التوجيهات على أرض الواقع.

وأشار إلى أن «مشروع الشتاء» ،الذي يعمل على
تأمين احتياجات فصل الشتاء لألشقاء الالجئين
السوريين ،يأتي ضمن سلسلة األنشطة والبرامج
اإلنـســانـيــة الـتــي تـقــوم بها الـمــؤسـســات الكويتية،
ويؤكد مكانة الكويت «الــرائــدة» في ميادين العمل
اإلغاثي.
من جانبه ،قال المشرف العام بالتكليف لمكتب
الهيئة الخيرية في األردن زياد أبو طالب ،لـ«كونا»،
إن المشروع اإلغاثي لفصل الشتاء يشمل توزيع 440
حقيبة ،تحوي بطانيات وأجهزة تدفئة ومحروقات
ألسر الالجئين السوريين وعدد من األسر الفقيرة
األش ــد حــاجــة فــي مختلف مناطق األردن ،مضيفا
أن الـهـيـئــة ق ــام ــت ،بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارة التنمية
االجتماعية األردن ـيــة ،و 16جمعية خيرية محلية
معتمدة ،بتوفير قائمة بــأ سـمــاء المستحقين من
هذه األسر.

ً
«الصفا» 8636 :مستفيدا من «دفء الشتاء»
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية
الصفا الخيرية اإلنسانية محمد
الـ ـش ــاي ــع أن ع ـ ــدد الـمـسـتـفـيــديــن
مـ ــن ح ـم ـل ــة «دفء ال ـ ـش ـ ـتـ ــاء» فــي
قـيــرغـيــزيــا بـلــغ  8636مستفيدا.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ــاي ـ ــع ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي ،إن «ال ـج ـم ـع ـيــة دأب ــت
على تخصيص حمالت مواجهة
برد الشتاء ،لتوفير المستلزمات
التي يحتاجها األرام ــل واأليـتــام
والـمـســاكـيــن قـبــل اشـ ـت ــداد وط ــأة
ال ـ ـبـ ــرد ،ح ـي ــث أط ـل ـق ــت الـجـمـعـيــة
حـمـلــة ال ـش ـتــاء ل ـعــام  2020تحت
ش ـع ــار دفء الـ ـشـ ـت ــاء» ،مــوضـحــا
أن «وف ـ ــد ال ـج ـم ـع ـيــة ت ــواج ــد فــي
قيرغيزيا لتوزيع الكسوة الشتوية
وال ـف ـح ــم وال ـب ـط ــان ـي ــات ،لـحـمــايــة
األرام ــل واألي ـتــام والمساكين من
ب ــرد ال ـش ـتــاء الـ ـق ــارس ،وتخفيف

معاناتهم ،وسد احتياجاتهم».
وأشار إلى أن «المشروع شهد
إق ـ ـبـ ــاال كـ ـبـ ـي ــرا مـ ــن ال ـم ـح ـس ـن ـيــن
وال ـم ـح ـس ـنــات م ــن أه ــل ال ـكــويــت،
ال ــذي ــن ج ـب ـلــوا ع ـلــى ح ــب الـخـيــر،

واإلحسان إلى الغير» ،مشيرا إلى
أنــه «تــم بفضل الله توزيع الفحم
والبطانيات وأطقم كسوة شتوية
على األرامــل واأليتام والمساكين
األكثر احتياجا في قيرغيزستان».

7
نقابة «الداخلية» :ندعم رؤية العلي بشأن تطوير الوزارة
ةديرجلا
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الهاجري :الوزير وعدنا بافتتاح مكاتب لخدمة ذوي اإلعاقة بالمحافظات واالهتمام بمطالبهم
●

محمد الشرهان

ال ـت ـقــى وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،ال ـش ـيــخ ثــامــر
ً
العلي ،صباح أمس ،وفدا من أعضاء نقابة
العاملين بالوزارة ،بحضور المدير العام
لــادارة العامة للعالقات العامة واإلعــام
األمني العميد توحيد الكندري.
وقــال رئيس نقابة العاملين المدنيين
ب ــ»ال ــداخ ـل ـي ــة» ب ــدر ال ـع ـن ــزي ،ف ــي تـصــريــح
ً
صـحــافــي ،أم ــس ،إن «الـلـقــاء كــان إيجابيا
ً
ً
ومثمرا ،مستبشرين خيرا بوجود الوزير
العلي ،وتجاوبه مع ما كنا ننادي به منذ
سنوات من حقوق ومكتسبات للعاملين
المدنيين بالوزارة».
وأضاف العنزي أن مجلس النقابة يعلن
دعمه ووقوفه مع وزير الداخلية ،ورؤيته
لتطوير ال ــوزارة والنهضة التي يرجوها
ويرغب في تحقيقها ،للنهوض بـ«الداخلية»
لالفضل مع دعم كوادرها الوطنية.
وبشر العاملين المدنيين بالوزارة بأن
العلي حريص على نيل المدنيين حقوقهم،

العلي متوسطا اعضاء نقابة «الداخلية»
وسيكون لهم دور بارز في المرحلة القادمة
ً
سيعلن قريبا.

دعم مطالب «المعاقين»
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ث ـ ّـم ــن رئ ـي ــس ال ـن ــادي
ال ـك ــوي ـت ــي ال ــري ــاض ــي ل ـل ـم ـعــاق ـيــن ،شــافــي
الهاجري ،جهود وزيــر الداخلية في دعم

أبنائه من ذوي اإلعاقة ،وتفاعله مع مطالب
مجلس إدارة النادي ،واهتمامه البالغ بتلك
ً
ً
المطالب التي يراها حقا لهم جميعا.
وأثنى الهاجري ،في تصريح صحافي،
عـقــب زيـ ــارة وف ــد م ــن ال ـن ــادي ل ـلــوزيــر في
مكتبه ،صباح أمس ،على حسن االستقبال
والضيافة ،وتأكيد دعمه الكامل في جميع
ق ـط ــاع ــات ال ـ ـ ـ ــوزارة ،دع ـم ــا ل ـ ــذوي اإلع ــاق ــة

صرف لوحات المرور األوروبية من اليوم
●

محمد الشرهان

أعلنت االدارة الـعــامــة لـلـمــرور ،ممثلة فــي قسم
مصنع اللوحات المرورية ،البدء في توزيع اللوحات
الورقية الالصقة «األوروبية الصغيرة» اعتبارا من
اليوم لمن يرغب ،بعد مراجعة قسم الفحص الفني.
وق ــال رئـيــس قـســم الـتــوعـيــة ال ـمــروريــة ب ــاإلدارة
الـعــامــة لـلـمــرور ،النقيب عـبــدالـلــه أبــوالـحـســن ،في
تصريح صحافي ،إن اللوحة الجديدة يتم تثبيتها
عـلــى جـســم الـمــركـبــة م ـبــاشــرة لـلـمــركـبــات ال ـتــي ال
تحتوي على قاعدة للوحدة المعدنية على حاجز
التصادم األمامي «الدعامية».
ودعـ ــا أبــوال ـح ـســن م ــن يــرغــب بــال ـح ـصــول على
الـلــوحــة «اسـتـيـكــر» إل ــى مــراجـعــة قـســم المقاييس
ال ــدول ـي ــة ب ـ ــإدارة ال ـف ـحــص ال ـف ـنــي وم ــراج ـع ــة قسم
المركبات بإدارات المرور بالمحافظات الـ 6لتسجيل
ّ
المعاملة ،ومن ثم مراجعة مصنع اللوحات لتسلم
اللوحة الجديدة.
من جهة أخرى ،قال رئيس قسم التوعية المرورية
باإلدارة العامة للمرور ،العقيد عبدالله بوالحسن،
إن قاضي محكمة المرور أصدر صباح أمس حكما
بحبس أحد المستهترين أسبوعا ،وإعادة عرضه
عـلــى الـمـحـكـمــة ف ــي واحـ ــد م ــن األح ـك ــام ال ـمــروريــة
العاجلة.
وأضاف أن إدارة تحقيق المخالفات ،قسم ادعاء

المخالفات المرورية ،أحالت المستهتر للمحكمة
بعد أن ضبطه رجــال األمــن في منطقة كبد بتهمة
الــرعــونــة واالسـتـهـتــار بــالـطــريــق ال ـعــام ،وتعريض
حياة اآلخــريــن للخطر ،وانـتـشــار مقطع فيديو له
على مواقع التواصل.
مــن جــانــب آخ ــر ،واص ــل رج ــال قـطــاع العمليات
وزارة الداخلية متمثال بدوريات الحركة المرورية
واإلدارة العامة لشرطة النجدة مالحقة المستهترين
ومرتكبي المخالفات الـمــروريــة الجسيمة بإقامة
نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة فــي جميع مناطق
البالد وعلى مدار الساعة.
وأوضحت اإلحصائية المرورية ،أمس ،أن رجال
دوري ـ ــات ال ـم ــرور وش ــرط ــة ال ـن ـجــدة سـجـلــوا 2404
مخالفات مرور متنوعة في مختلف مناطق البالد،
منها  189مـخــالـفــة لـلـمــركـبــات الـتــي تـصــدر منها
أص ــوات مزعجة ،و 804مخالفات عــدم ربــط حــزام
األمان ،و 533مخالفة لشاحنات لمخالفتها شروط
األمن والمتانة.
وذكـ ــرت أن رج ــال ق ـطــاع الـعـمـلـيــات أح ــال ــوا 20
مستهترا ال ــى الـحـجــز التحفظي بـ ــاإلدارة العامة
للمرور ،وتم ضبط مركبتين مطلوبتين قضائيا.

ومطالبهم ،وأن مكتبه مفتوح دائما لحل
المشاكل التي قد تواجه أي معاق.
وأوضـ ــح أن اسـتـقـبــال وزي ــر الــداخـلـيــة
كــان يثلج الـصــدر ،وترحيبه كــان قمة في
الـتــواضــع ،وأب ــدى اهتماما كبيرا بجميع
المطالب التي تقدمنا بها ،ووعدنا بفتح
باب التعاون ،وإعطاء تعليماته المباشرة
بافتتاح مكاتب لخدمة المواطن ،خصوصا
ب ـم ـعــامــات ذوي اإلع ــاق ــة بــالـمـحــافـظــات
لخدمة المعاقين وأسرهم.
وأردف« :كـمــا وعــدنــا بــزيــادة وتوسعة
مواقف المعاقين في جميع وزارات الدولة،
وال ـم ـج ـم ـع ــات ال ـت ـج ــاري ــة وال ـم ــؤس ـس ــات
األهلية ،واألندية الرياضية والمستشفيات
والـ ـح ــدائ ــق ال ـع ــام ــة ،وفـ ــي أي م ـك ــان آخــر
ي ـق ـص ــده ذوو اإلع ـ ــاق ـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك ح ـمــايــة
الـمــواقــف ممن ال يملكون ك ــروت اإلعــاقــة،
حتى ال يجد أي معاق صعوبة في إيجاد
موقف فارغ الستغالله».

«اإلطفاء» :األدلة أثبتت
أن حريق إرحية متعمد
●

محمد الشرهان

أعلن مراقب تحقيق حوادث الحريق بقوة اإلطفاء العام،
ال ـم ـقــدم سـيــد ال ـم ــوس ــوي ،أن نـتــائــج الـتـحـقـيــق ف ــي ح ــادث
حريق إطارات إرحية ،الذي اندلع صباح أمس األول ،ظهرت
بعد أن بــاشــرت فــرق التحقيق عملها فــي مــوقــع الـحــادث،
وأتمت اإلجراء ات المتمثلة بالمعاينة الفنية وجمع األدلة
والمعلومات ،وقد تبين بعد االنتهاء من تلك اإلجراءات ،أن
سبب الحريق ناتج عن فعل فاعل متعمد.
وأض ــاف الـمــوســوي ،فــي تصريح لــه ،أن مراقبة تحقيق
حــوادث الحريق ستعد تقريرا فنياُ ،
ويرسل إلــى الجهات
المعنية بالدولة ،التخاذ الالزم.
من جانب آخر ،قال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
بقوة اإلطفاء العام ،العقيد محمد الغريب ،إن غرفة عمليات
قوة اإلطفاء العام انتهت بالكامل من إخماد حريق إطارات
إرحية عند التاسعة من مساء أمس األول ،أي بعد  10ساعات
من عمليات المكافحة والتفتيش.
وأضــاف الغريب أن  7مراكز إطفاء شاركت في عمليات
ُ
المكافحة والتفتيش منذ بداية الحادث حتى االنتهاء الكلي
وإخ ــاء الـمــوقــع ،الفتا إلــى أن الـحــادث لــم يسفر عــن وقــوع
إصابات بين رجال اإلطفاء أو الجهات المساندة.

ً
«تعاونية اليرموك» :توزيع  %10أرباحا للمساهمين
●

جورج عاطف

أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
جـمـعـيــة ال ـيــرمــوك الـتـعــاونـيــة م.
عبدالرحمن الرميح توزيع  10في
المئة عائد األرباح على مشتريات
المساهمين (وهو الحد القانوني
األقصى) ،بعد أن حققت الجمعية
أرق ــام ــا ق ـيــاس ـيــة ف ــي الـمـبـيـعــات

واألرباح مقارنة باألعوام السابقة.
وقـ ـ ــال ال ــرمـ ـي ــح ،ف ــي ت ـصــريــح
ص ـحــافــي ،إن «الـمـبـيـعــات بلغت
 13.441م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ب ــزي ــادة
 2.522مليون عن العام الماضي،
ف ـ ــي حـ ـي ــن بـ ـل ــغ صـ ــافـ ــي ال ــرب ــح
 1.344مـلـيــون ب ــزي ــادة  198ألفا
عــن الـعــام الـمــاضــي» ،مضيفا أن
هـنــاك نقلة نوعية فــي اإلي ــرادات

العامة التي بلغت  1.992مليون.
وأفاد بأن «تحقيق اإلنجازات،
رغم التحديات والصعوبات التي
واجهتنا هذا العام نتيجة جائحة
فـيــروس كــورونــا ،جــاء مــن خالل
التركيز على المبيعات وتقليل
ال ـم ـش ـتــريــات وزي ـ ــادة اإلي ـ ــرادات
وتـقـلـيــل ال ـم ـصــروفــات واألع ـب ــاء
األخرى».

دروازة العبدالرزاق
على جدول
«عاصمة البلدي»
● محمد الجاسم
أب ـق ــت ل ـج ـنــة مـحــافـظــة
ال ـع ــاص ـم ــة ف ــي الـمـجـلــس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـج ـ ــدول
االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراح ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ـ َّـدم م ــن
أع ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء «الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــدي»:
د .ح ـس ــن ك ـم ــال ومـشـعــل
الحمضان وأحمد هديان
ومـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـب ـ ـغ ـ ـلـ ــي ،بـ ـش ــأن
ظهور شــروخ في أسفلت
تـقــاطــع ال ـ ــدروازة وإغ ــاق
الحركة المرورية ،لدعوة
إدارة تنمية المشاريع في
البلدية ووزارة الداخلية
ووزارة ا ل ـم ــا ل ـي ــة وإدارة
المرافق العمومية.
و قــال رئيس اللجنة،
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـم ـع ـجــل،
فــي تـصــريــح صـحــافــي،
إن ا لـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة وا فـ ـ ـق ـ ــت
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى طـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب وزارة
األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ت ـخ ـص ـي ــص
مــو قــع مسجد القصمة
وم ــواق ــف سـ ـي ــارات في
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة شـ ـ ـ ــرق ق ـط ـعــة
رق ـ ــم  8ك ـم ـس ـجــد بــديــل
ع ــن ال ـم ـس ـجــد الـ ــذي تم
هدمه ،كما وافقت على
كتاب «البلدي» المتعلق
بشأن محوالت كهرباء
في منطقة قرطبة قطعة
رقم .1
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـع ـ ـجـ ــل
إل ــى أن الـلـجـنــة أحــالــت
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ال ـ ـم ـ ـقـ ـ َّـدم مــن
نــا ئــب ر ئـيــس المجلس
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدي ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـلـ ـ ــه
الـ ـمـ ـح ــري ،بـ ـش ــأن عـمــل
م ـط ـب ــات ص ـن ــاع ـي ــة فــي
مـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
ل ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــا ط ـ ـ ـبـ ـ ــة و ز ا ر ة
الداخلية.

محليات

8

زوايا ورؤى
ناصر صباح األحمد...
رؤية وطموحات

د .سليمان طارق العبدالجادر
الشيخ ناصر صباح األحمد الجابر المبارك الصباح ،رحمه
الله ،عشق تراب الوطن وتراثه ،وتبلورت لديه فكرة
يحمل فيها طموحات وطن ،ال شركة أو مناقصة أو
منفعة آنية .وتعدى طموحه األقاليم وأدرك أنها مسألة
وجود.
ً
هــي رؤي ــة حملت أب ـع ــادا مــزجــت االقـتـصــاديــة منها واألمـنـيــة
والثقافية على خطوط متوازية استقطبت قوانا الوطنية ورسخت
فخر الماضي وص ــورت اتـجــاه المستقبل حتى بــدأنــا نستشعر
هواها.
هــي رؤي ــة تجتث حــال الـبـلــد مــن م ــأزق اقـتـصــادي محتم بين
عجوزات مالية واكتوراية وبين مسايرة الباب األول التصاعدي
وتركيز مصدر الدخل وهجرة الشباب من وظائف القطاع الخاص،
وبين الموس والروس و"الضرايب" و"الطاليب" ،هي بارقة أمل لنزع
فتيل القنبلة الموقوتة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
التي بالرغم من العديد من تحذير ذوي االختصاص فهي باتجاه
أزمة مناخ بل أدهى وأمر.
هي رؤية نالت اهتمام الدواوين وفي الكشتات وشاي الضحى
للمتقاعدات ،وأصبح نقاشها يحوم بين قهاوي مروج ،وممشى
حديقة الشهيد ،تحدثت عنها طالبات الجامعة حامالت أكواب
"سبانيش التيه" وشباب بين "الجوالت" في نوادي أكسجين.
هي رؤية لم نجرؤ أن نتعمق في استيعابها في حين طموحاتنا
أصبحت ال تتعدى بناء مطار جميل ،جاء تنا بشيء من الريبة،
كـيــف لـجـهــاز تـنـفـيــذي أن ينجز وعـلـيــه شـكــوك حـتــى فــي تنفيذ
المتطلبات البسيطة نسبيا بالرغم من امتالكه كل المقومات،
وصلتنا كحلم لم يسبق لها مثيل في تاريخنا الحديث ،وبدأنا
نحصي عقباتها في حين ال نستغرب تحوالت مماثلة في الدول
المجاورة.
عندها ظهر لنا صاحب الرؤية من العيار الثقيل فتزامن معه
بصيص األمل ،قاد إنشاء جهاز خاص لهذه الرؤية فازددنا أمال،
ومـســودة مـشــروع بقانون تـجــول بين أروق ــة مجلس األم ــة ،هنا
تــرددت عبارة "والـلــه جنها بتصير" .شاهدنا تحركات صاحب
الرؤية ومقابالته وسعيه ،أحببناه وأحببنا تواضعه رغم سلطته
وبساطته رغم ثقافته ،وشهدنا طيبته بين الناس رغم شراسته
ضــد الـفـســاد .هـنــا التففنا حــولــه وكــانــت مـبــاركــة األمـيــر الــراحــل
الشيخ صباح ،طيب الله ثراه ،بمثابة نقطة االنطالق لقطار كويت
الجديدة.
هو ناصر صباح األحمد الجابر المبارك الصباح ،عشق تراب
الوطن وتراثه وتبلورت لديه فكرة يحمل فيها طموحات وطن،
ال شــركــة أو مـنــاقـصــة أو مـنـفـعــة آن ـيــة .ت ـعــدى طـمــوحــه األقــالـيــم
وأدرك أنها مسألة وجود ،استثمر سمعته العالمية ليأتي بكبار
الشخصيات لمجلس محافظين تكسب رؤيته ثقة المجتمع الدولي،
وارتبط بأفضل العقول واالستشاريين لرسم خريطة طريق واقعية
واستند إلى إيمانه بقدرة أبناء بلده في الوصول إلى المبتغى
ورجح كفة المصلحة العليا فاعتلى قدره.
رحمك الله أيتها النفس المطمئنة ،ولن أتباكى عليك بل أفرح
على ما غرست واآلن تحصد من دعائنا وما سينفع الناس ليمكث
في األرض ،هي راية حملتها وستسعد بتوجيهات القيادة الحكيمة
في أمرها ،فصبر جميل والله المستعان.

ةديرجلا
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د .سلطان ماجد السالم

البالد «لهم»!

العدالة البيئية
أشرت ﺇلى موضوع توزيع الثروات ومفهوم الضريبة البيئية في
مقال نشر لي سابقا في جريدة "الجريدة" وبالتحديد في السادس من
أغسطس  ،2020فكما تفضل القائمون على الجريدة بقبول ذاك المقال
ً
للنشر وقد القى استحسان القراء كذلك ممن تواصل معي شخصيا،
أرى أنه من الواجب ّ
علي أن أسهب في بعض المفاهيم المتعلقة في
ً
مــوضــوع مهم وقــريــب لقلبي شخصيا ليستكمل المضمون مــن كل
ً
ً
زواي ــاه ،فهذا الموضوع هــو "الـعــدالــة البيئية" اصطالحا ومفهوما
ً
ً
تطبيقيا وعمليا.
أن ــا شـخـصـيــا كـنــت وم ــازل ــت عـلــى قـنــاعــة ب ــأن االٕنـ ـس ــان ه ــو عــدو
ً
ٓ
البيئة األول واألخير ،بشكل أو باخر ،وإن كنت أيضا أرى أن الحياة
وبطريقة مستدامة يمكن لها أن تستمر بشكل "هارموني" متناغم
إذا مــا استفاد االٕنـســان مــن الـمــوارد الطبيعية بشكل صحيح وقلل
(االٕنسان) من بصمته الملوثة للبيئة من خالل تدخله الصناعي تارة
ً
واستنزاف الـمــوارد بطريقة جنونية تــارة أخــرى ،وهنا أشير أيضا
(ومــرة أخــرى) إلــى التحذير الصارخ الــذي نــادى به المفكر "فريدريك
انجلز "1895-1820 ،وهو يحذر بصريح العبارة عن انتقام البيئة من
ً
االٕنسان داعيا جموع العالم أن "ال تغتروا" بانتصاراتهم الصناعية
على البيئة المحيطة بهم.
وهنا أزيد كذلك أن المفكر والفيلسوف االقتصادي الشهير وهو
ً
أيضا صديق انجلز "كارل ماركس" قد تطرق بالحدة نفسها للموضوع
ذاته ،وقد حذر العالم أجمع من انتقام البيئة إثر االستغالل المفرط
لألراضي الزراعية في إشــارة واضحة في كتابه األكثر شهرة "رأس
ً
المال "1867 ،وكأنما الصديقان يضعان معا أول قانون وإعالن لحماية
ً
البيئة على مستوى التاريخ الحديث نسبيا ،وهنا أيضا وجــب أن
نضع األمــور في نصابها وأن نشرح ونفسر مالمقصود باصطالح
ً
العدالة البيئية ،وكيف له أن يتمم ما أسلفت به سابقا فيما يخص
الضريبة البيئية؟!
من ناحية التعريف يمكن لنا وبإيجاز أن نعرف مفهوم العدالة
ً
البيئية وكما وصفها سابقا "نجيب بيلو" بأنها منظومة القوانين

عبدالله الفالح
العادلة ما بين الناس بغض النظر عن أعرافهم وأصولهم القومية
أو مدخولهم ،والتي تهدف إلى تطوير السياسات وتطبيق القوانين
البيئية بشكل متساو بين الجميع.
وهــا هنا يكمن السر الحقيقي للعدالة البيئية ،و هــو فــي الواقع
عــدم تحميل قطاع أو شريحة كــادحــة (بسيطة أو مـحــدودة الدخل)
دون غـيــرهــا ،أي تـبـعــات أو س ــوء اسـتـغــال أو سـلـبـيــات نـحـتــاج أن
نصلح من خاللها المنظومة البيئية دون غيرها من الطبقات ،بل أنا
ً
شخصيا أزيــد بــأن من الطبيعي ومــن واقــع المسؤولية المجتمعية
لكبار البرجوازيين وباألخص من أصحاب رأس المال الصناعي أن
يتحملوا هــذا العبء دون غيرهم ،أو على األقــل الـســواد األعظم منه
مساهمة مع الجهاز الحكومي .وأرجع ذلك لسبب فني دقيق أال وهو
تسبب هذا االستثمار الرأسمالي بدمار البيئة ،فمن البدهي أن يكون
صاحب رأس المال (إياه) هو من يتحمل تلك التبعات والخسائر على
المنظومة البيئية وبشكل مباشر ،وهنا يطرح سؤال لعله مفيد لدولنا
في العالم الثالث الريعي ذي االقتصاد البترولي الخالص :أين يكمن
(أو من الممكن أن يكون) تدخل الدولة في إنقاذ البيئة إذا ما كان هناك
ً
استفادة من أصحاب رؤوس األموال بدورها تؤثر سلبا على البيئة؟!
اإلجــابــة وم ــن مـنـظــور ال ـعــدل الـبـيـئــي تـكــون ب ــأن الــدولــة مسؤولة
بأجهزتها الفنية كونها من أعطى الرخص والضوء األخضر لتلك
ً
الـمـمــارســات ،لـكــن وبطبيعة ال ـحــال لـيــس مـطـلــوبــا منها أن تتحمل
العبء المادي لوحدها بل يكون على حسب تمازج دورها مع القطاع
ً
ً
الصناعي خصوصا إذا لم يكن ممتثال لقوانين البيئة والصحة العامة.
ً
طبعا من يستغفل العامة والدولة ويدعي أنه يساهم في حماية
البيئة وتقليل الملوثات وإعادة التدوير ،وفي حقيقة األمر هو عكس
ذلك تماما وهي منه براء ،فلعمري هو من أهم أسباب تأرجح كفتي
ميزان العدالة البيئة.
عزيزي القارئ ،أي تطابق بين ما تم سرده واإلشارة إليه وواقعنا
هو محض مصادفة ،فأنا أتكلم عن إقليم شمال جمهورية سوارستان
الشعبوية ال دولة الكويت.

إن مــا يـحــدث أكـثــر بشاعة مــن ال ـعــار ،فــي بــاد كلما دق
قلبها دق قلب اإلنـســانـيــة ،ولـكــن اآلن حتى الخجل مصاب
ً
بالخجل أيضا!
ألنه ال أحد يلتفت -أو يريد أن ينتبه -ألولئك الذين يشرعون
شبابيك بيوتهم على األنـيــن ،فــي بــاد تــريــد أن تتقاسمها
«فئات» بأيدي الشياطين ،ليغرق الناس أكثر بالفقر والهم
ويغرقوا هم بالمال و«ما يلزمهم»!
ال أحد يلتفت للذين يبحثون عن مكان في قاعة االنتظار،
ً
ً
ممن يعودون دوما سيرا على أحالمهم ،يعلقون صرخاتهم
كل يوم على الجدران ،دون أن يرف جفن لحالهم ،جفن الذين
تعلموا الغزل ،ولنقل :غزل السلطة وغزل المال!
ال أحد يلتفت للحالمين بعد أن ضاع أملهم ومستقبلهم
بسبب الذين يتقاسمون البالد وما فيها «بالورقة والقلم»،
وال أحد يتعاطف معهم -أو يعطف عليهم -بعد أن تم التعامل
معهم على أنهم لزوم ما ال يلزم!
ً
ال أحد يلتفت للذين أصبحوا مستودعا للضياع بعد أن
سقطت كل آمالهم ،بسبب الذين وعدوهم بجنة البالد وهم
يبنون الجحيم ،بسبب الذين يلتقون بأقنعتهم المخملية..
وما التقى منهم اثنان إال كان الشيطان ثالثهما!
ال أحــد يلتفت للمواطن الــذي يـحــاول أن يعقد صفقة مع
الحياة ،ال مع العدم ،وهو يحاول إقناع طفله -الذي يرى كل
شيء لدى األطفال اآلخرين ويريد أن يكون مثلهم -أن األمل
ق ــادم ،ليترك ابتسامة طفله تتشكل بـبــطء ،وهــو الــذي رسم
الكثير من األحالم ،ثم وضعها في أقرب سلة مهمالت!
ال أحد يلتفت..
ال أمل مقابل أمل ،بل يأس مقابل يأس ،وكلما اتسع اليأس
ضــاق األم ــل ،أم ــام الــذيــن تــراكـمــت عليهم الــديــون والـمــآســي،
على مــن تــدق األه ــوال أبوابهم وهــم بالكاد يـجــدون ليلة أو
ً
بابا يتسع للبكاء!
ال أح ــد يلتفت رغ ــم أن صـمــت الـيــائـسـيــن واض ــح وكـبـيــر،
والمتعبين أكـثــر مما نعتقد ،ومــن يخفون أوجــاعـهــم خلف
عيونهم أكثر.
ال أحــد يلتفت ..ال أحــد ،فــي بــاد كلما دق قلبها دق قلب
اإلنسانية ،ليبقى بؤساؤها -بؤساء فهد العسكر -ال يقلون
ً
هوال عن بؤساء «هوغو» ..وكل يوم من شدة اليأس ،يبكون
بصمت وترقص ظاللهم مع الحطام ،وقلوبهم تغني :كلنا
للكويت ..والكويت «لهم»!

أمبيرين زمان *

ديفيد كينير*

تركيا تشمت بالهجوم على مبنى الكابيتول

خليل علي حيدر

هروب مفتي فلسطين الحسيني من برلين (األخيرة)
الحظ العديد من ساسة العراق تدخل مفتي
فلسطين والقدس الحاج أمين الحسيني في كل
صغيرة وكبيرة من سياسات العراق وعالقاتها
ببريطانيا ،وكان الساسة العراقيون متعاطفين
مع المفتي و مــع القضية الفلسطينية ،وكان
الـمـفـتــي ق ــد ل ـجــأ إل ــى الـ ـع ــراق ب ـعــد ه ــرب ــه من
لبنان وســوريــة ،حيث ساهم في ثــورة رشيد
عــالــي الـكـيــانــي االنـقــابـيــة ضــد اإلنـكـلـيــز في
العراق ،وهرب الى روما وبرلين ،ونسق بعد
ذلك مع هتلر للزحف على بغداد عبر االتحاد
السوفياتي وإيــران مع المقاتلين في الكتيبة
العربية التي سلحها األلـمــان ،وذلــك إذا هزم
الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ،كما كانت
تحتم توقعات المفتي الحسيني.
وكــان المفتي كما ذكــرنــا يعتبر كــل تفاهم
فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق وغـ ـي ــره ــا مـ ــع اإلن ـك ـل ـي ــز "خ ـيــانــة
للقضية العربية" ،وكان لشدة تأثره بما جرى
لفلسطين ،وكـمــا يـقــول نــاجــي شــوكــت ينظر
إلى الحوادث كعربي فلسطيني ،ويحاول أن
يــوجــه السياسة العراقية مــن خــال ذل ــك ،أما
تــوفـيــق الـســويــدي فيحتج فــي مــذكــراتــه على
تحركات المفتي ،ويؤكد أن "ليس له أن يورط
الـ ـع ــراق!" ،وق ــد أك ــد ه ــذا الـ ــرأي العقيد صــاح
ال ــدي ــن ال ـص ـبــاغ صــديــق الـمـفـتــي الـحـمـيــم في
مذكراته كذلك ،ومنير الريس أحــد الالجئين
السياسيين السوريين في العراق آنذاك ،حيث
يقول فــي كتابه "حــرب الـعــراق عــام  "1941أن
المفتي يجاهر بأن األلمان سيقفون في العراق
في وجه اإلنكليز.
يقول ّ
الريس إن الحاج أمين الحسيني في
لقاء اته بقادة الجيش وبالوزراء الوطنيين في
العراق "يحرضهم على التشدد مع بريطانيا
وال ـض ـغــط عليها ويـظـهــرهــا أمــام ـهــم عــاجــزة
عن االعتداء على العراق ،بل كان يزين لهم أن
الجيش األلماني الذي أخضع أوروبا سيهب
ل ـن ـج ــدة ال ـ ـعـ ــراق ف ـي ـمــا إذا تـ ـع ــرض ل ـل ـع ــدوان
البريطاني ،ويرى ضرورة زيادة الضغط على
بــريـطــانـيــا خ ــال الـ ـح ــرب ،حـتــى تـحــل قضية
ُ
فلسطين ،وأن هــذه القضية لــن تحل لصالح
ُ
العرب إذا لم ترغم بريطانيا على حلها ،وهي
مرتبكة في حربها مع دول المحور".
وتوقعات المفتي هذه وتمنياته المتسرعة
تذكرنا كما أشرنا بموقف السيد ياسر عرفات
عــام  -1991وهــو بالمناسبة كــذلــك مــن أســرة
الحسيني الكريمة -عندما أشار على الرئيس
العراقي صــدام حسين بعدم الــرضــوخ لطلب
سحب القوات العراقية من الكويت والصمود
أمام الضغوط الدولية ،ألن أميركا بعد أن جرى
لها ما جرى في فيتنام لن تغامر بخوض أي
ح ــرب ك ــي ال تـتـعــرض لـهــزيـمــة ن ـك ــراء أخ ــرى،
وكان ذاك موقفا فادح الخطأ ،وقد عرفنا الثمن
الفادح الذي دفعته بسببه القضية الفلسطينية
على الصعيد السياسي والشعبي والنتيجة
المرة المدمرة لمصالح الشعب الفلسطيني
في الكويت والدول الخليجية.
ظهرت بوادر الخالف بين المفتي الحسيني
ورشيد الكيالني في المنفى ببرلين ،ويذهب
ف ــوزي الـقــاوقـجــي إلــى أن طـمــوح المفتي إلى
ُ
الملك والـخــافــة هــو سبب الـخــاف ،فهو ،أي
المفتي ،يقول القاوقجي "ال يقبل أية مداخلة

ال أحد يلتفت للمواطن الذي يحاول أن يعقد صفقة مع
الحياة ،ال مع العدم ،وهو يحاول إقناع طفله -الذي يرى
كل شيء لدى األطفال اآلخرين ويريد أن يكون مثلهم-
أن األمل قادم ،ليترك ابتسامة طفله تتشكل ببطء،
وهو الذي رسم الكثير من األحالم ،ثم وضعها في أقرب
سلة مهمالت!

وال يعترف بوجود أي شخصية من العرب" ،أي
شخصية منافسة له سياسيا في مكانته ،وهو
غــرور واض ــح ،وكــان المفتي يقول القاوقجي
ً
كذلك "مستبدا بكل المواضيع" ،ويعزو منير
الريس موقف المفتي الحسيني هذا الى "رغبة
المفتي فــي أن يكون الزعيم العربي الوحيد
الذي له الكلمة األولى لدى األلمان والطليان".
وك ــان مــن نـتــائــج طـمــوح الــرجـلـيــن المفتي
الحسيني والكيالني الى الزعامة وظمأهما إلى
السلطة ورغبتهما في احتالل المكانة االولى
ل ــدى الــزعـيــم األلـمــانــي أدول ــف هتلر والــزعـيــم
اإليطالي بنيتو موسوليني ظهور الخصومة
بين الرجلين و"انقسام الالجئين السياسيين
الـعــرب فــي دول المحور الــى فريقين :أولهما
مـ ــؤيـ ــد ل ـل ـم ـف ـت ــي وي ـ ـتـ ــألـ ــف ف ـ ــي م ـع ـظ ـم ــه مــن
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن والـ ـس ــوريـ ـي ــن وال ـم ـصــري ـيــن،
وثانيهما مؤيد للكيالني ويتألف في معظمه
من العراقيين".
ويضيف المؤرخ األردني د.علي محافظة أن
هذا االنقسام أحدث استياء في أوساط وزارة
الخارجية األلمانية ،وسعت هذه إلى التوفيق
بين الزعيمين العربيين.
وأب ــدى المفتي لأللمان رأي ــه فــي الكيالني
بــأنــه "رجـ ــل م ــن الـسـهــل الـتــأثـيــر عـلـيــه ،يغير
رأيه بين يوم وليلة ،وانفعالي غير منضبط".
وأض ــاف المفتي منتقدا الـكـيــانــي "لـقــد كــان
الكيالني معلما ثم أصبح محاميا ثم نائبا
فــي مجلس ال ـنــواب الـعــراقــي ورئـيـســا ل ــوزراء
ال ـعــراق لـعــدة أســابـيــع فــي عهد فيصل األول،
فهو في الواقع نتاج الديمقراطية البرلمانية،
وتنقصه مقومات الزعامة" .ولكي يرفع المفتي
من مكانته الشخصية في نظر األلـمــان فيما
يبدو أوضــح ل ــوزارة الخارجية األلمانية أنه
"ليس رجل دين إنما كان ضابطا في الجيش
العثماني ،ثم أصبح سياسيا واحتفظ بمنصب
مـفـتــي ال ـق ــدس ألن ال ــدي ــن اإلس ــام ــي ال يـفــرق
بـيــن ال ـن ـشــاط الـسـيــاســي وال ـن ـشــاط الــدي ـنــي".
(د.محافظة ،ص.)264
ول ـ ـمـ ــا وشـ ـ ــى ب ـ ــه أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـكـ ـي ــان ــي ل ــدى
السلطات األلمانية واتهموه بالوالء إليطاليا
دحــض المفتي التهمة واتـهــم "الـهــر غــروبــا"-
الوزير المفوض األلماني السابق في بغداد-
بـتـلـفـيــق هـ ــذه ال ـش ــائ ـع ــات ،وك ـ ــان غ ــروب ــا من
المجندين لالعتراف بزعامة الكيالني وتقديمه
على المفتي اعـتـقــادا منه أن ذلــك فــي صالح
أل ـمــان ـيــا ،وق ــد اق ـت ــرح ال ــوزي ــر األل ـمــانــي كــذلــك
االستفادة من العرب عبر تشكيل مجلس عربي
أعلى  Oberster Arabischer Ratمن ثالثة من
العراقيين واثنين من السوريين وفلسطيني
واحد ولبناني واحد وشرق أردني واحد تحت
زعــامــة المفتي ،وتـكــون ق ــرارات هــذا المجلس
مـجــرد تــوصـيــات تــوضــح االت ـجــاه الـعــام لحل
المسائل العربية في منطقة الهالل الخصيب.
ي ـق ــول د.م ـح ــاف ـظ ــة" :ك ـ ــان ال ـم ـف ـتــي نشيطا
وس ــري ــع ال ـت ـح ــرك ،ف ـقــد س ــاف ــر الـ ــى روم ـ ــا في
مطلع أيلول (سبتمبر)  1942وقدم مذكرة الى
موسوليني عــرض عليه فيها اقتراحا بنقله
ال ــى شـمــال إفــريـقـيــا مــن أج ــل التمهيد للعمل
السياسي والعسكري المقبل في الشرق األدنى،
ورج ــا الزعيم اإليـطــالــي أن يعترف بــه ناطقا

بلسان الحركة القومية العربية ،واشترط أن
يتم هذا االعتراف قبل سفره الى مصر ليبدأ
نشاطه بالتعاون مع الـقــادة السياسيين في
األقطار العربية ،وقد رد شيانو وزير خارجية
إي ـط ــال ـي ــا ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـم ــذك ــرة فــأب ـل ـغــه شـكــر
موسوليني لــه واالع ـت ــراف بــه رئـيـســا لحزب
األمة العربية وممثال لنضال األقطار العربية
في المشرق األدنى".
(العالقات األلمانية الفلسطينية ص .)266
كــانــت الـخــارجـيــة األلـمــانـيــة فــي زم ــن هتلر
حائرة بعض الشيء بين الحاج أمين الحسيني
ورشيد عالي الكيالني ،فــاألول كان يصر في
اتصاالته بالمسؤولين األلمان انه زعيم لحزب
األمة العربية! في حين أكد الثاني في حديثه
مع وكيل ال ــوزارة "الـهــرفــورمــان" أن "ال وجود
لحزب األمة العربية السري ،وأنه -أي الحزب-
من بنات خيال المفتي"( .د .محافظة.)266 ،
ولـخــص ال ـم ـســؤول األل ـمــانــي "غ ــروب ــا" في
مذكرة له تساؤالت الوزارة وعموم المسؤولين
األلمان حيث جاء فيها" :يزعم المفتي وجود
جمعية األم ــة الـعــربـيــة ،وأن ــه رئيسها بينما
ينكر الكيالني ذلك .إنني ال أعرف لماذا يطلب
المفتي اعتراف دول المحور به رئيسا لهذه
الجمعية ،فإذا كان أعضاء الجمعية يعترفون
به زعيما لها فلماذا يطلب من دول المحور
االعـتــراف بــه؟ ومــا دامــت الجمعية سرية فما
ق ـي ـمــة اع ـ ـتـ ــراف دول ال ـم ـح ــور ب ـه ــا؟ م ــن غير
الطبيعي أن تعترف حكومتان بــر جــل ديني
زعيما لمنظمة سرية أجنبية ،ومن غير الحق
أن يتم ذلك في عصرنا"( .ص.)267
ج ـ ــرت م ـ ـحـ ــاوالت ل ـل ـت ـقــريــب وال ـم ـصــال ـحــة
بين المفتي والكيالني ،إذ وجد المسؤولون
األلمان حرجا في النزاع القائم بين الزعيمين
ال ـعــرب ـي ـيــن ،غ ـيــر أن هـ ــذه "ال ـم ـصــال ـحــة" الـتــي
ت ـم ــت ف ــي مـ ـن ــزل "غـ ـ ــام صـ ـ ــادق خ ـ ـ ــان" ،وزي ــر
خارجية أفغانستان السابق ،في برلين يقول
د .محافظة" ،لــم تــزل ما علق في النفوس من
أضـ ـغ ــان" ،وع ــن مـصـيــر الــرجـلـيــن مــع انــدحــار
ألمانيا الهتلرية واقتراب سقوط برلين يقول
د .محافظة" :وبعد تراجع قوات دول المحور
على جميع الجبهات خــال عــام  ،1943أهمل
ال ـم ـس ــؤول ــون األلـ ـم ــان واإليـ ـط ــالـ ـي ــون مـســألــة
ال ـخ ــاف ب ـيــن الـمـفـتــي وال ـك ـي ــان ــي ،ولـ ــم تعد
القضية العربية من القضايا التي تحتل مرتبة
األولوية في حساباتهم.
ولما اقترتب نهاية الحرب العالمية الثانية
وج ــد الـمـفـتــي وال ـك ـيــانــي ف ــي بــرل ـيــن ،وكــانــا
يتنقالن باستمرار من منزل الى آخر ،حتى إذا
استلسمت ألمانيا هربا الى سويسرا ،فرفضت
السلطات السويسرية دخول الكيالني ،فعرج
على بلجيكا ففرنسا حيث هرب من مرسيليا
بحرا في منتصف تموز (يويلو)  1945وبلغ
بـيــروت ،وانتقل منها الــى دمـشــق فالرياض،
حيث حل الجئا سياسيا على الملك عبدالعزيز
آل سعود"( .ص.)267
واخ ـت ـلــف مـصـيــر ال ـح ــاج أم ـي ــن الحسيني
بـعــض ال ـشــيء ،فـيـقــول ال ـمــؤرخ إن الحسيني
"دخل سويسرا وحاول اإلقامة في بيرن ،غير
أن السلطات السويسرية رفضت السماح له
باالقامة ،فحاول عبر الحدود الفرنسية ،وألقي

ال ـق ـبــض عـلـيــه ووضـ ــع ف ــي دار ق ــرب بــاريــس.
وسمح له باالتصال بالعرب هناك ،ولما أحس
بــاحـتـمــال مـحــاكـمـتــه كـمـجــرم ح ــرب ه ــرب في
مايو (أيار)  1946بجواز سفر الطالب السوري
معروف الدواليبي المقيم في باريس .وغادر
فرنسا الى القاهرة على متن طائرة عسكرية
أميركية وحــل في العاصمة المصرية ضيفا
على الملك فاروق".
وفي كتاب المستشار عبدالله العقيل "من
أعالم الدعوة والحركة اإلسالمية" ،المشار اليه
في مقال سابق ،المزيد من التفاصيل ويقول:
ُ
"وفي يوم 1945/ 5/5م أخرج المفتي وإخوانه
الى سويسرا ومنها إلى فرنسا ،حيث اعتقلهم
الجيش الفرنسي يوم 1945 /5 /19م وقد طالب
السفير البريطاني والسفير األميركي بتسليم
المفتي لمحاكمته كما كــان اليهود يصرون
ع ـلــى م ـحــاك ـمــة ال ـم ـف ـتــي ك ـم ـجــرم ف ــي محكمة
(نورمبرغ) وعندها انتقل من فرنسا الى مصر
ً
متنكرا بمعاونة "معروف الدواليبي" واستقر
فيها ،وكــان ذلــك فــي 1946 /5 /29م" (العقيل،
ص)129
وينقل "العقيل" تفاصيل فــرار المفتي كما
يرويها الحسيني نفسه فيقول ..." :إن الــدور
األول والجانب األهم في تلك المغامرة قد قام
به الصديق الكريم الدكتور معروف الدواليبي،
فقد شــاء لــه خلقه الـكــريــم أن يعطيني جــواز
سفره ،واقتضى هذا تبديل الصورة وتغيير
ال ـل ـبــاس وح ـجــز م ـكــان مــا فــي طــائــرة مسافر
من باريس الى القاهرة ،وكــان ركــاب الطائرة
ً
خليطا مــن مدنيين وعسكريين .و لــم يحدث
ع ــائ ــق ف ــي مـ ـط ــار (أورل ـ ـ ـ ــي) الـ ـ ــذي ق ــام ــت مـنــه
الطائرة من باريس الى روما ،وفي روما فحص
المختصون جوازات سفر الركاب ...وكان الجو
ً
رديـئــا فقضينا الليل فــي أحــد الـفـنــادق ،وفي
الصباح التالي استأنفنا السفر الى القاهرة،
ولحسن الحظ لم يكن من يعرفني بين ركاب
الطائرة ،وفي المساء هبطت الطائرة في مطار
(بنفليد) الذي أصبح اآلن مطار القاهرة الدولي،
ولما تم فحص جــوازات الركاب وخرجت من
الـمـطــار تنفست الـصـعــداء وحـمــدت الـلــه على
السالمة ورددت قول البوصيري:
وق ــاي ــة ال ـلــه أغ ـنــت ع ــن مضاعفة
مــن ال ـ ــدروع وع ــن ع ــال مــن األطــم
ول ــم أش ــا ال ــرك ــوب بــالـسـيــارة الـمـعــدة لنقل
الركاب بالسيارة المعدة لنقل الركاب وآثرت
سيارة أجرة عادية فنقلتني الى فندق (مترو
بوليتان) بالقاهرة "( .ص)129
لــم يـبــق مفتي ال ـقــدس ال ـحــاج محمد أمين
ً
الحسيني في القاهرة طويال بعد قيام النظام
الجديد عام  1952ومجيء الرئيس عبدالناصر
وال ـصــدام مــع اإلخ ــوان المسلمين وغـيــر ذلــك،
فغادرها عــام  1959الــى بـيــروت ،فبقي هناك
حتى وفاته عام .1974
هل درســت القيادات والنخب الفلسطينية
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة ت ـجــربــة الـ ـح ــاج أمـيــن
ال ـح ـس ـي ـن ــي وت ـع ـم ـق ــت فـ ــي دروس ـ ـ ـهـ ـ ــا؟ رب ـمــا
لألسف ...لم تفعل.

بعدما اقتحم مناصرو الرئيس األميركي المنتهية واليته
ّ
تصدر
دونالد ترامب مبنى الكابيتول في الواليات المتحدة،
هاشتاغ "أميركا تحترق" موقع "تويتر" في تركيا لكنه لم يكن
ً
َ
تعبيرا عن القلق بل َعكس مشاعر طاغية من الشماتة ،حيث
يشعر عدد كبير من األتراك بعداء قوي تجاه الواليات المتحدة،
فبنظر الكثيرين ،تحصد واشنطن اليوم ما تستحقه بعد الذل
ً
الذي ألحقته بدول أخرى أكثر ضعفا منها على مر عقود طويلة،
وانـتـشــرت على مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي صــور مناصري
تــرامــب بمالبسهم الغريبة وتمثال الحرية وهــو يضع جهاز
تنفس اصطناعي ،وقوبلت هذه المشاهد بالسخرية والبهجة،
وذكــرت تغريدة نموذجية" :لعنات األطفال الذين ذبحتموهم
بـ ــدأت تـتـحـقــق ل ـل ـتــو" ،وأض ــاف ــت ت ـغــريــدة أخ ـ ــرى" :فـلـتـحـتــرق،
فلتحترق ،فلتحترق"!
األوسط ،حيث اكتسبت
الشرق
في
غريبة
ليست
هذه المشاعر
ّ
ً
ً
واشنطن عددا كبيرا من األعداء بسبب تدخلها العسكري هناك
ودعمها غير المشروط إلســرائـيــل ،لكن تلك المشاعر تحتدم
ً
ً
في تركيا تحديدا نظرا إلى الدعم األميركي الواضح للضباط
ُ
الفاسدين الذين حاولوا إسقاط الرئيس المنتخب رجب طيب
إردوغان بطريقة دموية في  2016وفشلوا في مساعيهم :عمد
وزير الداخلية التركي العدائي ّ سليمان صويلو إلى نشر هذه
ً
النظرية على نطاق واسع ،إذ تأثر الوضع أيضا بالعقوبات التي
فرضتها الواليات المتحدة على أنقرة في ديسمبر بعد شرائها
الصواريخ الروسية "إس "400-ودعم البنتاغون للمقاتلين من
أكراد سورية الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.
في عالم نظريات المؤامرة الشائع في تركيا ،الحظ البعض
َ
نقاط تشابه بين ترامب وإردوغان ألن الرجلين يعتبران أنفسهما
ضـحــايــا .يشتق الـتـعــاطــف مــع تــرامــب مــن إع ـجــاب ه ــذا األخـيــر
بنظيره الشعبوي ،فحرص الرئيس األميركي المنتهية واليته
على حماية الرئيس التركي من مجموعة عقوبات محتملة في
معظم فترات عهده ،وتساءل الصحافي هالل كابالن من صحيفة
ُ ّ
سيعلق
"صباح" التركية ،وهو من أشرس مناصري إردوغان :هل
ً
"تويتر" حساب الرئيس إردوغان أيضا كما فعل مع ترامب؟ وهل
َ
ُيعقل أن ترفض قوى معينة نتائج أي انتخابات تخسرها؟ وهل
ستسارع المنصات العمالقة على مواقع التواصل االجتماعي،
مثل "تويتر" ،إلى إنقاذها في هذه الحالة؟
حتى رئيس البرلمان التركي مصطفى سنتوب لم يمتنع عن
الشماتة بالوضع األميركي ،فدعا "جميع األطراف في الواليات
المتحدة إلــى االعـتــدال واستعمال المنطق لتجاوز هــذه األزمــة
ّ
تتحمل سامانثا ب ــاور ،السفيرة
السياسية المحلية" ،لكن لــم
األميركية لدى األمم المتحدة في عهد باراك أوباما ،هذا الموقف
ّ
فغردت قائلة" :إردوغان وقادة آخرون من أمثال فالديمير بوتين
ً
وشــي جين بينغ انـتـظــروا طــويــا كــي ي ـصــدروا هــذا الـنــوع من
التصريحات".
ً
قائال" :نحن ّ
نرد لكم الجميل بكل بساطة
ثم ّرد عليها كابالن
ُ ّ
يا سامانثا ،تستطيع تركيا أن تعلمكم الكثير حول االنقالبات
ّ
بفضل الــواليــات المتحدة ،لكن إردوغ ــان تغلب على االنـقــاب
ً
األخير ،وال شك أن فوزه كان صعبا عليكم".
في غضون ذلك ،تفاخرت قناة "تي آر تي وورلد" (قناة حكومية
ً
ناطقة باللغة اإلنكليزية ون ــادرا مــا تنشر مــواقــف المعارضة
التركية) بــإجــراء مقابلة مع زعيم جماعة "الفتيان الفخورين"
إنريكي تاريو.
في هذا السياق يقول نيكوالس دانفورث ،باحث مرموق في
"المؤسسة اليونانية للسياسة األوروبية والخارجية" في أثينا:
"بالنسبة إلى الحكومة التركية واألنظمة األخرى ،كانت األحداث
األخيرة فرصة مناسبة لمهاجمة الخصوم وتحويل االنتباه عن
أفعالهم الخاصة".
ص ـ ّـرح دان ـفــورث لموقع "الـمــونـيـتــور"" :بالنسبة إلــى جهات
كثيرة أخــرى كانت تسمع المحاضرات األميركية المتغطرسة
ّ
المبرر أن تكون األحداث األخيرة
والمنافقة عن الديمقراطية ،من
ً ِ
ً ُ
ّ
سببا للشماتة ،لكن من الالفت أيضا أن تعبر أصــوات تقدمية
معينة ومنظمات غير حكومية ،تنشط في مجال حقوق اإلنسان
ً
وكانت األكثر انتقادا لمظاهر االستبداد في تركيا ،عن قلقها من
التطورات األخيرة في الواليات المتحدة".
* «المونيتور»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.٦٣٦

السوق األول السوق الرئيسي

٤.٧٣٧

٦.١٥٧

2.٤١١ 2.٧١٠ 3.٢٩٨

ً
ً
دينار هدرا وغموضا في الميزانية
مليار
2.7
ِّ

تقرير اقتصادي

● مراجعة إنفاق «كورونا» ًلم تقلص نفقات المؤتمرات والرحالت والمعارض والضيافة والمهمات!
● بنود مبهمة بـ  639مليونا بين مصروفات خاصة وأعمال أخرى وخدمات متنوعة وأنشطة مختلفة

المليارات الـ3
المهدرة على
«العالج بالخارج»
خالل السنوات
الماضية تكفي
لتأسيس بنية
تحتية عالجية
أفضل من العالمية

رغم كل ما يقال في الخطاب االقتصادي الرسمي
عــن ضـ ــرورة تــرشـيــد اإلن ـف ــاق ال ـعــام بـغـيــة تقليص
عجز الميزانية ،فإن الميزانية ًالعامة للدولة لعام
ً
 2021-2020المحدثة مؤخرا ،وفقا لتداعيات جائحة
حفلت بقدر مرتفع من الهدر الصريح في
كورونا،
ِ ً
اإلنفاق ،فضال عن رصد مئات الماليين من الدنانير
على أوج ــه صــرف غامضة أو تحتاج إلــى إيضاح
وتفسير.
وم ــع ت ـجــاوز أب ــواب فــي الـمـيــزانـيــة ال تخلو من
ال ـهــدر ،لكنها بحاجة إلــى إع ــادة هيكلة متوسطة
ال ـم ــدى كــالــدعــوم إلعـ ــادة تــوجـيـهـهــا لمستحقيها
من المواطنين ،وفصل المبالغ والدعوم الموجهة
ً
ل ــأف ــراد ع ــن ت ـلــك ال ـمــوج ـهــة ل ـل ـشــركــات ،ف ـضــا عن
ضبط الهدر في المشاريع والمناقصات وتوحيد
أنـظـمــة ال ـش ــراء وال ـط ــرح ف ــي أج ـه ــزة ال ــدول ــة ،ال ــذي
ً
يكلف الـمـيــزانـيــة سـنــويــا مـئــات الـمــايـيــن؛ ف ــإن ما
ّ
سنعرفه في هذا التقرير بـ «الهدر الصريح» هو ما
يتعلق بأوجه الصرف ،التي يمكن االستغناء عنها
ً
سريعا وبسهولة ،دون أن تكلف الدولة جهدا كبيرا،
ً
أو ينتج عنها نقص في الخدمة أو تنعكس سلبا
ً
على احتياجات المواطنين ،ودون التطرق أيضا
إلى تكلفة الفساد المالي ،مع أهمية اإلشارة إلى أن
عرض المبلغ في باب معين ال يعني ضرورة إلغائه
بالكامل ،بل يعني في بعض منها أهمية ترشيده
بشكل جذري ،وفق االحتياجات المعقولة.

 %12.5من الميزانية
ورغم أن ديباجة الميزانية المنشورة على موقع
وزارة ال ـمــال ـيــة شـ ــددت ع ـلــى أن ـه ــا راعـ ــت «تــرشـيــد
اإلنـ ـف ــاق وخ ـف ــض وض ـب ــط الـ ـمـ ـص ــروف ــات ،وإل ـغ ــاء
المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة
على أداء الجهات الحكومية» فإنه بعد استعراض
كافة مصروفات الميزانية تبين أن إجمالي الهدر
الـصــريــح ،مـشـمــوال بــالـبـيــانــات الـغــامـضــة ،بـلــغ 2.7
مليار دينار ،أي ما يوازي  12.5في المئة من اجمالي
مصروفات .2021-2020
وفــي التفصيل ،نجد أن رصــد قيمة  440مليون
دينار لتغطية نفقات العالج بالخارج ال مبرر له،
ً
أوال لكونه استمرارا لسياسات العالج السياحي،
الذي تعاظمت قيمته في السنوات الماضية لشراء
ال ـ ــوالء ات ،وثــانـيــا ألن وزارة الـصـحــة افتتحت في
ال ـس ـنــوات االخ ـيــرة الـعــديــد مــن مـشــاريــع التوسعة
الصحية وا ل ـمــرا كــز فــي المستشفيات الحكومية،
ً
فضال عن السبب الثالث ،وهــو األهــم ،كــون العالج
ب ــال ـخ ــارج ي ـف ـتــرض أن ــه م ـتــوقــف او ض ـمــن أضـيــق
الحدود ،بسبب تداعيات فيروس كورونا على السفر
او العالج في مختلف دول العالم.
والـحــديــث عــن الـهــدر فــي الـعــاج بــالـخــارج يجر
إل ــى ف ــات ــورة مــا ي ـعــرف فــي الـمـيــزانـيــة بـ ـ «الـتــأمـيــن
ا لـصـحــي للمتقاعدين» و تـبـلــغ قيمته  114مليون
ً
دي ـنــار سـنــويــا ،وه ــو إن ـفــاق أيـضــا ال معنى لــه في
دولـ ــة ت ـقــدم خــدمــة ال ـع ــاج الـمـجــانــي لـمــواطـنـيـهــا.

الهدر الصريح
طريقة اإلنفاق ال هدفه
بالميزانية يعوق
الشروع باي خطط
ول ـل ـتــوض ـيــح ،فـ ــإن الـ ـه ــدر ف ــي حــال ـتــي «ال ـع ــاج
حكومية كالضريبة بالخارج أو التأمين على المتقاعدين» يتمثل في
طريقة اإلن ـفــاق ال هــدفــه ،فما أنـفــق مــن أم ــوال على
واالستدانة لسد
الـعــاج بــالـخــارج خــال  6سـنــوات ماضية يالمس
 3م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار ،وه ــو مـبـلــغ يـمـكــن أن يــؤســس
العجز المالي
لبنية تحتية تجعل العالج الداخلي أفضل من أكبر

ً
•  ٢١مليونا للضيافة والحفالت والهدايا والرحالت
و ٨ماليين للمراسلين والفندقة
•  ً506ماليين دينار كلفة البعثات الداخلية والخارجية
سنويا ...وإنشاء جامعة جديدة ال يكلف إال  1.5مليار!
ً
•  61مليونا إيجارات المباني الحكومية رغم وجود
مدارس وكليات مملوكة للدولة دون استغالل
•  10ماليين للتدريب و 34للمهمات الخارجية
و 18لتشغيل الطائرات الحكومية
ً
•  61مليونا لالستشارات و 22لعقود المستشارين
و 93.3مكافآت لغير الموظفين
ً
•  19مليونا تكاليف تنفيذ أحكام قضائية ضد الدولة
و 26لألوسمة والنياشين
ً
للمتقاعدين
الصحي
•  114مليونا ثمن التأمين
ً
ً
في دولة تقدم لمواطنيها عالجا مجانيا

ً
المستشفيات العالمية ،فضال عن أن أموال التأمين
ال ـص ـحــي لـلـمـتـقــاعــديــن يـمـكــن ب ـهــا ب ـنــاء وتـشـغـيــل
مستشفى خاص بهم ،متخصص باألمراض التي
تشمل فئتهم العمرية ،فالهدر ال ينحصر فقط في
قيمة ما تنفقه الدولة على خدماتها بل أيضا في
مـحــدوديــة ك ـفــاءة ه ــذا اإلن ـفــاق وان ـع ــدام الديمومة
وتضييع فرص سهلة لتأسيس بنية تحتية صحية
مفيدة على المدى الطويل.

أعلى من سنوات الرخاء
كما تتضمن الميزانية مصروفات عالية تزيد
حتى على نظيراتها في سنوات الرخاء قبل العجز،
إذ تنفق الكويت على الضيافة والحفالت والهدايا
والــرحــات  21مليون دينار ،وهــو بند يختلف عن
بند المراسلين والفندقة الذي تبلغ كلفته  8.2ماليين
دينار ،والمعارض  3ماليين دينار ،وهــي تختلف
عن مصروفات المؤتمرات المحلية البالغة قيمتها
 3.4ماليين ،والقرطاسية واألدوات المكتبية 6.3
ً
ماليين ،وإيجارات المباني الحكومية  61مليونا،
رغم وجود العديد من المدارس او الكليات المملوكة
للدولة دون استغالل.

وتبلغ مصاريف التدريب الداخلي والخارجي
في الميزانية  10ماليين ديـنــار ،وهــي تختلف عن
مـصــرو فــات المهمات الرسمية الخارجية البالغة
 34مليون دي ـنــار ،دون احـتـســاب تكاليف تشغيل
ً
الطائرات الحكومية البالغة  18مليونا ،كما تحتوي
مـصــروفــات الميزانية مبالغ يفترض ان تصرفها
ج ـه ــات أخـ ــرى م ـثــل رص ــد  60م ـل ـيــون دي ـن ــار منح
لجهات وحكومات أجنبية ،وهــذا دور يضطلع به
الـصـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية االقـتـصــاديــة بمئات
ً
ماليين الدنانير سنويا.
أمــا عقود االسـتـشــارات فــي الميزانية ،فقيمتها
 61مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،وت ـخ ـت ـل ــف عـ ــن ق ـي ـم ــة ع ـق ــود
المستشارين في األجهزة الحكومية البالغ قيمتها
ً
 22مليونا ،وهما يختلفان أيضا عن بند ما يعرف
ً
بـ «مكافآت وجوائز لغير الموظفين» ( 93.3مليونا)،
كما تتحمل الميزانية تكاليف تنفيذ أحكام قضائية
ضد الدولة بقيمة  19مليون دينار ،وكذلك تصرف
ً
الميزانية على األوسمة والنياشين  26مليونا.

مصروفات مبهمة
أمــا المصروفات الغامضة أو المبهمة وغير

أسهم السوق الرئيسي تنشط ...والسيولة  40مليون دينار
تباين أداء «القيادية» ضغط على «العام» و«األول»
شهدت األسهم التشغيلية
في السوق الرئيسي نموا
بقيادة
واضحا في مؤشراتها
ً
سهم السفن ،الذي حقق نموا
ً
كبيرا.

●

علي العنزي

س ـج ـلــت م ــؤش ــرات بــورصــة
الـ ـك ــوي ــت ال ــرئ ـي ـس ـي ــة األربـ ـع ــة
تباينا خالل تعامالتها امس،
إذ تـ ـ ــراجـ ـ ــع مـ ـ ــؤشـ ـ ــرا ال ـ ـسـ ــوق
الـ ـع ــام واألول ،ورب ـ ــح مــؤشــرا
«الرئيسي» و«رئيسي .»50
وخسر مؤشر السوق العام
نسبة  0.15فــي المئة أي 8.69
ن ـ ـقـ ــاط ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
 5636.37ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ،ب ـس ـي ــو ل ــة
تـ ـ ـج ـ ــاوزت  40مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــار
ب ـق ـل ـي ــل ،وه ـ ــي اق ـ ــل مـ ــن م ـعــدل
سيولة جلسات هــذا األسبوع
ال ـن ـش ـي ــط ،وتـ ــم ت ـ ـ ــداول 223.9
مليون سهم عبر  9610صفقة،
وربــح  55سهما مقابل تراجع
 59س ـه ـمــا ،و ث ـب ــات  15سهما
دون تغير بين  129سهما تم
تداولها أمس.
وتـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع أي ـ ـ ـضـ ـ ــا م ــؤش ــر
الـســوق األول بنسبة  0.19في
المئة ،أي  11.69نقطة ،ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  6157.11نقطة
بسيولة متراجعة الى مستوى
 25.3م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ت ــداول ــت
 55.6مـلـيــون سـهــم عـبــر 3954
صفقة ،وتم تداول  20سهما هي
مـكــونــات ال ـســوق األول ،وربــح
منها  5اسهم فقط ،بينما خسر

 14سهما ،واستقر سهم وحيد
دون تغير.
وف ــي ال ـم ـقــابــل رب ــح مــؤشــر
رئيسي  50نسبة كبيرة بلغت
 0.3في المئة أي  13.99نقطة،
ليقفل على مستوى 4737.08
نقطة ،بسيولة تـجــاوزت 10.7
مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ت ــداول ــت 84.5
مليون سهم عبر  3361صفقة،
وربــح  20سهما مقابل تراجع
 21سـهـمــا واس ـت ـقــرار  4اسهم
دون تغير بين  50سهما هي
مـكــونــات ثــانــي أكـبــر مــؤشــرات
بورصة الكويت.

أسهم في «رئيسي »50
بـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـعـ ــامـ ــات ال ـج ـل ـســة
الـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع
اإلي ـج ــاب ــي الـ ــذي ت ـفــوق خــالــه
ال ـل ــون األخ ـض ــر ع ـلــى األح ـمــر،
بتراجع معظم األسهم القيادية
خـ ـص ــوص ــا أج ـي ـل ـي ـت ــي وزي ـ ــن
والوطني وبيتك ،ولكن بنسب
مـ ـ ـح ـ ــدودة وسـ ـي ــول ــة ضـعـيـفــة
ارت ـف ـعــت تــدري ـج ـيــا ح ـتــى قبل
ساعة من نهاية الجلسة.
وم ـ ـ ـ ــع ت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـحـ ـك ــوم ــة
اس ـت ـق ــال ـت ـه ــا ووضـ ـعـ ـه ــا بـيــن
يدي سمو امير البالد انطلقت
عمليات شــراء عــادت باألسهم

الــى نقطة األســاس او ارتفعت
أسـعــارهــا ،وك ــان فــي مقدمتها
اسهم اجيليتي وبيتك وز يــن،
ب ـي ـن ـمــا لـ ــم ي ـس ـت ـطــع ال ــوط ـن ــي
الـصـمــود عـلــى نـقـطــة األس ــاس
وخـ ـ ـس ـ ــر ربـ ـ ـ ــع نـ ـقـ ـط ــة م ـئ ــوي ــة
بنهاية الجلسة ،و كــذ لــك سهم
اهلي متحد ،الــذي تكبد نسبة
خـ ـس ــارة اكـ ـب ــر ب ـل ـغــت  1.3فــي
المئة ،وهو من األسهم الثقيلة،
غير ان مكاسب اسهم البورصة
وال ـم ـبــانــي إض ــاف ــة ال ــى ثــاثــي
زين وبيتك واجيليتي عوضت
تراجعات الكبار ،وبقي مؤشر
السوق قريبا من نقطة األساس
وعلى خسارة محدودة.
في المقابل ،شهدت األسهم
التشغيلية في السوق الرئيسي
ن ـمــوا واض ـحــا فــي مــؤشــراتـهــا
بقيادة سهم السفن ،الذي حقق
نـمــوا كـبـيــرا ،وبـسـيــولــة كبيرة
بلغت  3.7ماليين دينار ،وللمرة
االولى كأعلى سيولة يتداولها
السهم منذ عدة سنوات ،وارتفع
س ـهــم االس ـت ـث ـم ــارات الــوطـنـيــة
كذلك ،وحقق حوالي  3في المئة
بسيولة قريبة من مليون دينار.
ورب ـ ـحـ ــت اسـ ـه ــم االمـ ـتـ ـي ــاز
ومشتركة ومعامل وجميعها
اسهم تشغيلية لترجح الكفة
الخضراء في السوق الرئيسي

او مؤشر رئيسي  ،50لتنتهي
الـجـلـســة ح ـمــراء فــي ظــاهــرهــا،
ولكنها إيجابية ،حيث االرتداد
ا لــوا ضــح بنهايتها وعمليات
ال ـشــراء الرئيسية عـلــى معظم
األسـ ـه ــم ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة وأس ـه ــم
التوزيعات.
ً
خ ـل ـي ـج ـي ــا مـ ـ ــال األداء ا ل ــى
اإليجابية رغم خسارة مؤشرات
ثــاثــة أس ــواق مــن أصــل  ،7هي
مؤشرات األسواق المالية بدول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي،
وحقق مؤشرات االمارات وقطر
والسعودية مكاسب متفاوتة،
و لـكـنـهــا جـمـيـعـهــا دون نقطة
مئوية ،مدفوعة بنمو أسعار
ال ـن ـف ــط وت ـ ـجـ ــاوز س ـع ــر بــرنــت
تسليم مــارس المقبل مستوى
 57دوالرا للبرميل للمرة االولى
مـنــذ فـبــرايــر ال ـمــاضــي ،قـبــل ان
يتراجع الى مستوى  56دوالرا
للبرميل ،بينما خسرت أسواق
الـ ـك ــوي ــت والـ ـبـ ـح ــري ــن وع ـم ــان
بـنـســب م ـح ــدودة ل ــم ت ــزد على
نصف نقطة مئوية.

المفصلة في الميزانية فقيمتها أعلى بكثير من
ال ـهــدر ال ـصــريــح ،بــل إن أثــرهــا مــن حـيــث ضعف
ً
الشفافية أكبر ضــررا على األمــوال العامة ،فبند
«مـ ـص ــروف ــات خـ ــاصـ ــة» ،ال ـ ــذي ط ــال ـم ــا كـ ــان بــابــا
لشبهات مالية ،تبلغ كلفته  62مليون دينار ،أما
ً
بند «أعمال أخرى» فقيمته  84مليونا ،و«الخدمات
ُ
المتنوعة»  358مليونا و«األنشطة المختلفة» 135
ً
مليونا ،وهذه كلها بنود تصل قيمتها إلى 639
مليون دينار ،وال شك أن غموضها يفتح أبواب
الشك بجودة المصروفات ،ما بين اتهامات بالهدر
وحتى الفساد.

مدى متوسط
بــالـطـبــع تـحـفــل الـمـيــزانـيــة أي ـضــا بـبـنــود ذات
ه ــدر وغ ـمــوض يمكن الـتـعــامــل معها عـلــى مــدى
ً
ً
مـتــوســط ،لكن اسـتـمــرارهــا يمثل ه ــدرا صريحا
ويجب التحرك لمعالجته منذ اآلن ،مثل إنفاق
 506م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار ع ـل ــى ال ـب ـع ـث ــات ال ــدراس ـي ــة
الداخلية والخارجية سنويا ،وبشكل متصاعد،
مــع األخ ــذ بعين االعـتـبــار أن نحو  70فــي المئة
م ــن هـ ــذا االبـ ـتـ ـع ــاث داخ ـ ـلـ ــي ،ف ــي ح ـي ــن ان كـلـفــة
ان ـشــاء جــامـعــة جــديــدة كـبـنـيــة تـحـتـيــة مستمرة
على مستوى جامعة األمـيــرة نــورة فــي المملكة
العربية السعودية تبلغ نحو  1.5مليار دينار،
وهـ ــذه لـيـســت دعـ ــوة ًإلل ـغ ــاء ب ـنــد االب ـت ـع ــاث ،بل
لترشيده وحوكمته وفقا لضوابط مالية وتنموية
وتعليمية صارمة ،وفي المقابل نجد من ضمن
البنود الغامضة بند جديد في الميزانية ،وهو
«م ـصــروفــات طــارئــة» بقيمة  500مـلـيــون ديـنــار،
وهو متعلق بالمصروفات التي فرضتها تداعيات
جائحة كورونا على اإلنفاق العام ،لكن كان من
ً
المفترض أن يحدد هذا البند رسميا بمصروفات
الجائحة ،كــي ال تكون هناك مــرونــة غير مبررة
لتكراره في السنوات المقبلة ،مع العلم بأن وجود
ً
بند لـمـصــروفــات كــورونــا يستدعي منطقيا أن
تتقلص العديد من البنود الواردة في الميزانية
أعــاه ،بسبب ما فرضته الجائحة من تداعيات
كإغالق االقتصاد والـحــدود وتعطيل األعـمــال...
وهو ما لم ينعكس على الميزانية.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

ترشيد ال تصفير
ف ــي الـحـقـيـقــة أن ال ـه ــدر ال يـتـمـثــل ف ــي الـبـنــود
ذاتـهــا ،والـتــي ال تخلو جهة حكومية مــن حاجة
مــا إل ـي ـهــا ،وبــالـتــالــي لـيــس الـمـطـلــوب «تصفير»
مصروفات أي بند ،بل إعادة تقييم الصرف ،فال
يعقل أن يتضاعف مثال بند قرطاسية وأدوات
مكتبية خــال  4س ـنــوات ،فــي وقــت تتحدث فيه
أجهزة الدولة عن التحول إلى النظم االلكترونية
أو أن تنفق الدولة مئات الماليين على المؤتمرات
وال ــرح ــات وال ـض ـيــافــة وال ـت ــدري ــب وال ـم ـه ـمــات...
إلخ ،في ظل جائحة كورونا ،أو أن تكون البنود
غامضة تفتح أبواب التأويل والتشكيك في وقت
ّ
يدعي راسمو السياسات الحكومية حاجتهم إلى
إج ــراء ات اقتصادية وتمويلية ال تحظى بكثير
مــن تأييد ال ــرأي ال ـعــام ،مما يستوجب معالجة
هذه الثغرات وغيرها في الميزانية؛ لبناء الحد
األدنى من الثقة ،قبل الشروع في البدائل والخطط
الحكومية ،لسد العجز في الميزانية كالضرائب
واالستدانة.

أخبار الشركات
ً
«بيتك ريت» :توزيع  %0.375نقدا
أقرت الهيئة اإلدارية لصندوق بيتك كابيتال ريت توزيع أرباح
نقدية بنسبة  0.375في المئة ( 4.5في المئة على أساس سنوي)
من القيمة االسمية للوحدة عن ديسمبر  ،2020للمساهمين
المسجلين في سجالت الصندوق بنهاية يوم االستحقاق.

«سند لألسهم» تغير هدف تملكها في «إنجازات»
أعلنت شركة سند لبيع وشــراء األسهم والسندات تغيير
ه ــدف تـمـلـكـهــا ف ــي ش ــرك ــة إنـ ـج ــازات لـلـتـنـمـيــة ال ـع ـقــاريــة إلــى
«استثمار قصير األجل».
وأوضحت «إنجازات» أن «سند لبيع وشراء األسهم» تمتلك
حصة بنسبة  5.11في المئة في رأس المال بعدد إجمالي يقدر
بنحو  17.66مليون سهم.

«أسمنت الكويت» :استقالة كوفالي
كشفت شركة أسمنت الكويت عن استقالة هاريرام كوفالي،
مدير وحدة إدارة المخاطر ،ألسباب شخصية ،على أن يكون
آخر يوم عمل له  21يناير .2021

«الديرة» تعود للتداول اليوم
أعلنت بورصة الكويت إعادة التداول على أسهم شركة الديرة
القابضة (الديرة) اعتبارا من اليوم ،بناء على إفصاح الشركة الذي
يفيد بإطفاء كل خسائر الشركة المتراكمة.
ووا فـقــت الجمعية العمومية للشركة على إ طـفــاء الخسائر
المتراكمة البالغة  16.195مليون ديـنــار عــن طــريــق تخفيض
رأسمال الشركة ،كما في الميزانية المدققة عن الفترة المنتهية في
 10أغسطس  ،2020كما وافقت على زيادة رأسمال الشركة بـ5.634
ماليين ،مقسمة إلى  56.34مليون سهم قيمة كل سهم  100فلس.

بند «القرطاسية»
تضاعف خالل 4
سنوات رغم تزايد
الحديث الحكومي
عن التحول
اإللكتروني

أسعار النفط ترتفع
مدعومة بتراجع
المخزونات األميركية
ارتـ ـ ـف ـ ــع سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـفــط
ً
الكويتي  44سنتا ،ليبلغ 55.94
دوالرا فــي ت ـ ــداوالت ام ــس األول،
مقابل  55.50دوالرا في تــداوالت
يوم االثنين الماضي ،وفقا للسعر
ال ـم ـع ـل ــن مـ ــن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفعت
أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط أم ـ ــس مــدعــومــة
ب ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة أظ ـ ـهـ ــرت
انـخـفــاضــا أكـبــر مــن الـمـتــوقــع في
م ـ ـخـ ــزونـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــام ب ــال ــوالي ــات
المتحدة.
وارتفع خام برنت تسليم مارس
بنسبة  0.30في المئة إلى 56.76
دوالرا للبرميل ،بعد أن ارتـفــع بـ
 1.7في المئة في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام
غرب تكساس الوسيط بـ  0.4في
المئة إلــى  53.43دوالرا ،بعد أن
ارتفعت بنحو  2فــي المئة أمس
االول.
وأفاد معهد البترول األميركي
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت مـ ـت ــأخ ــر أم ـ ـ ــس األول
ب ــأن مـخــزونــات الـنـفــط ال ـخــام في
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة انـخـفـضــت
ب ـم ـقــدار  5.8مــاي ـيــن بــرم ـيــل في
األسبوع المنتهي في  8يناير.
وك ـ ــان ال ـم ـح ـل ـل ــون ي ـتــوق ـعــون
تراجع المخزون بنحو  2.3مليون
برميل.
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ناقش مع سفيرها الفرص االستثمارية المتاحة وحوافز جذب رؤوس األموال المباشرة
استقبل رئـيــس غــرفــة تجارة
وصناعة الكويت ،محمد الصقر،
ب ـم ـب ـنــى الـ ـغ ــرف ــة ،أم ـ ــس ،سـفـيــر
الجمهورية التونسية لدى دولة
الكويت الهاشمي عجيلي ،ونائب
ال ـس ـف ـي ــر ال ـم ـس ـت ـش ــار ع ـبــدال ـلــه
عميدي ،بحضور المدير العام
للغرفة رباح الرباح.
في بداية اللقاء ،رحب الصقر
ب ــال ـس ـف ـي ــر ،وق ـ ـ ـ ـ ّـدم لـ ــه ال ـت ـه ـن ـئــة
بمناسبة تقديم أوراق اعتماده
س ـف ـيــرا ل ـتــونــس لـ ــدى ال ـكــويــت،
مـتـمـنـيــا ل ــه ال ـتــوف ـيــق وال ـن ـجــاح
في تأدية مهام عمله ،ثم تطرق
إلى تاريخ العالقات االقتصادية
المميزة بين البلدين الشقيقين،
مـ ــؤكـ ــدا أن ال ـب ـل ــدي ــن يـتـمـتـعــان
بإمكانات جيدة لتنمية التعاون
الـتـجــاري واالسـتـثـمــاري ،عــاوة
عـلــى أن ال ــرواب ــط األخــويــة التي

تجمع الشعبين الشقيقين تحتم
بذل مزيد من الجهود في سبيل
تـحـقـيــق األه ـ ـ ــداف االق ـت ـصــاديــة
المرجوة ،وذلك من خالل تزويد
الغرفة بالمشاريع االستثمارية
والـ ـف ــرص ال ـت ـج ــاري ــة ال ـم ـتــاحــة،
إضافة إلى الحوافز التي تجذب
رؤوس األم ــوال المباشرة ،ليتم
نشرها على المهتمين من قطاع
األعمال الكويتي.
كما أكــد الرئيس أن «الغرفة»
على أتــم االسـتـعــداد لتقديم كل
خــدمــاتـهــا لـلـتــوصــل إل ــى نتائج
إيجابية بين البلدين الشقيقين.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أع ـ ـ ــرب ال ـس ـف ـيــر
عـ ــن سـ ـع ــادت ــه لـ ــزيـ ــارة ال ـغ ــرف ــة،
م ـث ـم ـنــا ج ـه ــوده ــا ال ـك ـب ـي ــرة فــي
س ـب ـيــل ت ــوط ـي ــد الـ ـع ــاق ــات بـيــن
ال ـب ـل ــدي ــن ال ـش ـق ـي ـق ـيــن ،وم ــؤك ــدا
حــرصــه عـلــى تـعـمـيــق الـعــاقــات

«التجاري» يجري سحب حساب «»YOU
أجـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
ال ـس ـح ــب ع ـل ــى حـ ـس ــاب YOU
األح ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،فـ ــي مـبـنــى
الـ ـبـ ـن ــك ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،ب ـح ـضــور
مـ ـمـ ـث ــل ع ـ ــن وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
والـصـنــاعــة أح ـمــد الـبـصـمــان،
مـ ــع االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ــاالشـ ـت ــراط ــات
الصحية والوقائية المتمثلة
في التباعد االجتماعي ،وقام
ال ـب ـن ــك بـتـغـطـيــة ال ـس ـحــوبــات
مباشرة عبر وسائل التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،وجـ ــاء ت نتيجة
السحب على النحو التالي:
 .1روبـ ـيـ ـن ــا أخ ـ ـتـ ــر مـجـيــب
الحق
 .2رن ـي ــم زي ـ ــاد ع ـبــدال ـكــريــم
صمودي
بجائزة «بــاي ستيشن »5
لكل منهما
وتتيح الحملة ،التي تستمر
ح ـت ــى  21ي ـن ــا ي ــر  ،2021لـكــل
ع ـمــاء ح ـســاب  Youالــدخــول
في السحوبات على  5أجهزة
بالي ستيشن  5الجديدة ،علما
أن السحب الثاني سيكون في
 24يناير.
وعـ ـ ـ ــن آلـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول فــي
الـ ـسـ ـح ــوب ــات ،أوض ـ ـ ــح ال ـب ـنــك
الـ ـتـ ـج ــاري أنـ ــه ي ـم ـكــن لـعـمــاء
ح ـســاب  Youال ـح ـصــول على
فرصة واحدة لدخول السحب
وال ـ ـفـ ــوز ب ــأح ــد أجـ ـه ــزة ب ــاي

س ـت ـي ـشــن  5عـنــد
الـ ـتـ ـس ــوق بـقـيـمــة
 10دنانير وأكثر
بـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدام
بـ ـط ــاق ــة ح ـس ــاب
 YOUلـلـسـحــب
اآلل ــي ال ـصــادرة
عن «التجاري»،
وال ـ ـتـ ــي تـحـمــل
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
مـ ــاس ـ ـتـ ــركـ ــارد
داخل أو خارج
الـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــت،
حيث يحصل
ال ـع ـم ـي ــل عـلــى
ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــول ال ـ ـس ـ ـحـ ــب
مقابل كــل  10دنانير ينفقها
باستخدام بطاقته ،وكلما زاد
استخدام العميل للبطاقة في
ال ـت ـســوق والـ ـش ــراء تضاعفت
فرصه للربح.
تجدر اإلشارة إلى أن «»You
يعتبر الحساب المثالي لفئة
الشباب ،السيما أنه يوفر لفئة
الـشـبــاب الـفــرصــة لــاسـتـفــادة
من ميزات عديدة عند فتحهم
ال ـح ـس ــاب بـقـيـمــة  10دنــان ـيــر
ف ـقــط ،وال ـح ـصــول عـلــى هــديــة
نقدية بقيمة  50د ي ـنــارا عند
تحويل المكافأة االجتماعية
إل ــى «ال ـت ـج ــاري» ،إض ــاف ــة إلــى
فرص لدخول السحب الشهري

ل ـل ـف ــوز ب ـج ــوائ ــز ق ـي ـم ــة ،وه ــي
فرصتان للدخول في السحب
الشهري للفوز بجائزة نقدية
بقيمة  250دينارا.
إضــافــة إلــى ذلــك ،يوفر هذا
الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب ف ــرص ــة
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـخ ـصــومــات
والـ ـع ــروض ال ـتــروي ـج ـيــة على
مدار العام ،حيث يمكن للعمالء
االطــاع على كل المزايا التي
يوفرها هذا الحساب ،وكذلك
الشروط والمعايير المرتبطة
بالحملة والعروض الترويجية
والـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوم ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـتـ ــاحـ ــة
ألصـ ـح ــاب هـ ــذا ال ـح ـس ــاب من
خـ ـ ـ ــال صـ ـفـ ـح ــة ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـلــى
اإلنترنت.

االقتصادية والـتـجــاريــة ،بهدف
ت ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــخ وت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
التعاون االقتصادي والتجاري
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ل ـمــا ف ـيــه تحقيق
الـ ـمـ ـص ــال ــح الـ ـمـ ـتـ ـب ــادل ــة ل ـق ـطــاع
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال فـ ـ ــي الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــن مــن
خ ـ ــال ش ـ ــراك ـ ــات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
لـفـتــح آف ــاق اق ـت ـصــاديــة جــديــدة،
كـ ـم ــا أك ـ ـ ــد حـ ــرصـ ــه ل ــاس ـت ـم ــاع
وال ـت ـعــرف إل ــى مــرئـيــات الـقـطــاع
ال ـخ ــاص الـكــويـتــي ح ــول كيفية
زي ـ ــادة ح ـجــم االس ـت ـث ـم ــارات في
المجاالت التجارية واالقتصادية
بالجمهورية.
في نهاية اللقاءّ ،
تقدم السفير
بالشكر واالمـتـنــان للغرفة على
حفاوة االستقبال وما تقدمه من
خدمات لقطاع األعمال ،والــدور
ال ــذي تــؤديــه لتحقيق األه ــداف
المشتركة بين الكويت وتونس.

ً
الصقر مستقبال السفير التونسي ومستشاره

ً
«المتحد» ٢٠ :فائزا في السحب
األسبوعي لـ «الحصاد»
مـ ـ ــع االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ال ـ ـ ـتـ ـ ــام ب ـكــل
اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة مــن
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،أج ـ ــرى
البنك األهـلــي المتحد ،أمــس،
الـ ـسـ ـح ــب األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي ع ـلــى
جــوائــز الـحـصــاد اإلســامــي،
حساب السحب على الجوائز
اإلسالمي األول في الكويت،
الحاصل على «جائزة أفضل
برنامج ادخار فى الكويت لعام  »2019من مجلة بانكر ميدل
إيست المرموقة ،وذلك نظرا للعديد من المميزات التى ينفرد بها،
حيث يقدم لعمالئه ما يزيد على  750جائزة سنويا ،واستطاع أن
يعيد رسم حياة اآلالف من الرابحين من سعداء الحظ.
وأسفر السحب عن حصول  20فائزا على  1000دينار لكل منهم
وهم :هدلة حسن عويد ،وباقر أكبر أكبر ،وسامر حكمت حلباوي،
وأحمد صالح الدعيج ،وهــدى حسن البصري ،وحمد سليمان
الصقعبي ،وفهد إرشيد العازمي ،وبدرية مفلح الصويلح ،ووليد
خالد حمودة ،وعفاف خالد الدبوس ،وشقحة محمد العجمي،
ومليحة فاضل أرتــي ،وعــدوان عبدالله المطيري ،وحسين علي
قبيسى ،وإبراهيم عبدالعزيز علي ،ومعصومة غلوم عبدالله،
وإبراهام اسحق إبراهام ،وعبدالحميد حسين دشتي ،وليلى طاهر
بوحمد ،ونواف ذعار السعيدي.
يذكر أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من الجوائز التي
من بينها جائزة قيمتها  100ألف دينار في كل عيد من العيدين.
وتبقى الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة  250ألف دينار أهم
ما يطمح إليه العمالء لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم .كذلك تقدم
جوائز الحصاد  20جائزة أسبوعية بقيمة  1000دينار لكل رابح.
وإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز الجذابة ،يحظى العمالء بأرباح
سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب.

اتفاقية تجمع «المال أوتوموبيلز» و«الكويت للتأمين»
سـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
للتأمين مجموعة متنوعة من
عروض التأمين على المركبات
لعمالء سيارات مرسيدس-بنز
الجديدة ،والمعتمدة باعتبارها
«مزود خدمة التأمين المفضل».
ووقعت «المال أوتوموبيلز»
مـ ــع ش ــرك ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـتــأم ـيــن
اتفاقية مشتركة تشمل توفير
ال ـتــأم ـيــن ع ـلــى سـ ـي ــارات عـمــاء
مــرس ـيــدس-ب ـنــز ،وت ـه ــدف هــذه
ال ـش ــراك ــة غ ـي ــر ال ـح ـص ــري ــة إل ــى
تـقــديــم خــدمــات مـمـيــزة لعمالء
مــرس ـيــدس-ب ـنــز م ــن أحـ ــد أب ــرز
م ـ ـ ـ ـ ـ ــزودي خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات الـ ـت ــأمـ ـي ــن
الرائدين في الكويت.
وفـ ــي ت ـع ـل ـيــق ل ــه حـ ــول ه ــذه
االتفاقية ،صرح عماد فليحان
رئيس مجموعة السيارات  -في
ً
مجموعة المال قائال« :يسعدنا
أن نتعاون مع الكويت للتأمين

لتكون م ــزود خــدمــات التأمين
ال ـم ـف ـضــل ل ـع ـم ــاء م ــرس ـي ــدس-
بنز .إن توفير أفضل الخدمات
ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات الـ ـت ــأمـ ـي ــن ع ــال ـي ــة
ال ـ ـج ـ ــودة ل ـع ـم ــائ ـن ــا ه ـ ــو أح ــد
أهـ ـ ـ ــم األول ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــات فـ ـ ــي «ال ـ ـمـ ــا
أوتوموبيلز» .تتيح هذه الشراكة
مــع الكويت للتأمين لعمالئنا
االس ـت ـف ــادة م ــن أع ـلــى مـسـتــوى
مــن خــدمــات التأمين مــن مــزود
خدمة التأمين المفضل لدينا،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ك ــون ـه ــا ت ـعــزز
تـجــربــة ع ـمــاء مــرسـيــدس-بـنــز
في الكويت ،وتزودهم بخيارات
واس ـع ــة م ــن خ ــدم ــات وع ــروض
م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات الـ ـ ـت ـ ــأمـ ـ ـي ـ ــن ع ــالـ ـي ــة
الجودة».
من جهته ،قال سامي شريف،
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي -ش ــرك ــة
ال ـكــويــت لـلـتــأمـيــن« :اتـفــاقـيـتـنــا
الـ ـي ــوم م ــع ال ـم ــا أوتــومــوب ـي ـلــز

تعكس التزامنا بتقديم تجربة
م ـ ـم ـ ـيـ ــزة وم ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــة وجـ ـ ــديـ ـ ــرة
بــالـثـقــة ،وخــال ـيــة م ــن الـمـتــاعــب
لعمالء سيارات مرسيدس-بنز
المميزين .قمنا مع فريق المال
أو تــو مــو ب ـي ـلــز ،بتصميم منتج
ش ــام ــل «م ـم ـي ــز» لـلـتــأمـيــن على
السيارات يستجيب الحتياجات

عمالئهم الـمـمـيــزيــن» .وأض ــاف
ً
«ان ـطــاقــا مــن ن ـمــوذج أعمالنا،
الـ ــذي يـتـمـحــور ح ــول الـعـمـيــل،
ستكون شركة الكويت للتأمين
ً
حاضرة دومــا في صالة عرض
مــرسـيــدس-بـنــز ،بــاإلضــافــة إلى
ورش الـعـمــل لـتــوجـيــه الـعـمــاء
بشكل صحيح و تـقــد يــم جميع

المعلومات والمساعدة الالزمة
لهم ،مما يجعل تجربتهم سهلة
وخالية من المتاعب».

«األهلي» يعلن فائزي السحب
األسبوعي في حملة «سامسونغ وفيزا»
أعلن البنك األهلي الكويتي
( )ABKأس ـم ــاء ال ـفــائــزيــن في
ال ـس ـح ــب األسـ ـب ــوع ــي لـحـمـلــة
«سامسونغ وفيزا» ،التي بدأت
في نوفمبر ،وحصل الفائزون
على ساعة سامسونغ :3
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر هـ ـ ــذه
ا ل ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة حـ ـ ـت ـ ــى  27يـ ـن ــا ي ــر
 ،2021ح ـيــث سـيـمـنــح ثــاثــة
فائزين محظوظين  3ساعات
س ــام ـس ــون ــغ ج ــاك ـس ــي  3كــل
أسبوع ،عند استخدام بطاقة
فـ ـي ــزا األهـ ـل ــي االئ ـت ـم ــان ـي ــة أو
بـطــاقــة األه ـلــي مسبقة الــدفــع
على تطبيق .Samsung Pay
للدخول في السحب والفوز،
يجب على العمالء إنـفــاق 20
دي ـنــارا أسبوعيا كحد أدنــى،
محليا أو دول ـيــا بــاسـتـخــدام
بطاقة فيزا األهلي االئتمانية
أو بطاقة األهلي مسبقة الدفع،
مــن خ ــال تطبيق Samsung

 ،Payعلى أي جهاز من أجهزة
نقاط البيع ،ومع كل  10دنانير
ي ـتــم إن ـفــاق ـهــا ي ـح ـصــل حــامــل
الـبـطــاقــة تـلـقــائـيــا عـلــى نقطة
تؤهله لــد خــول السحب لمرة
واحدة.
وت ــوف ــر خ ــدم ــة Samsung
 Payم ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك األ ه ـ ـ ـلـ ـ ــي
الكويتي للمستخدمين طريقة
أف ـ ـضـ ــل لـ ـل ــدف ــع ،وتـ ـ ـق ـ ــدم حــا

سريعا للدفع ب ــدون تالمس،
وسـ ـ ـي ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ت ـق ــدي ــم
ال ـح ـل ــول الــرق ـم ـيــة الـمـبـتـكــرة،
ودعــم التحول نحو مستقبل
رقمي بدون استخدام النقود.

السحب األول

السحب الثاني

السحب الثالث

السحب الرابع

السحب الخامس

خالد يخلف

سمر عبد الباقي

شون مينيزيس

محمد النمس

فيصل مندلي

ماجد المطيري

خالد الغيص

أحمد حمزة

سعود شوكت

عبدالصمد الصراف

رانجيث شندران

فهد المباركي

غانم الغانم

محمد الجحيل

جهاد جباره

 60جائزة ذهب من «الكويت للتأمين»

ً
بمناسبة مرور  60عاما على تأسيس الشركة
وزعت شركة الكويت للتأمين
 60جــائــزة ذه ــب ،ضـمــن حملة
ً
أط ـل ـق ـت ـهــا ف ــي  ،2020اح ـت ـفــاال
ً
بمرور  60عاما على تأسيسها.
ً
ً
والقت الحملة إقباال واسعا
م ــن ال ـع ـمــاء ال ــذي ــن دخ ـل ــوا في
سحوبات الذهب عند شرائهم
أو تجديد اشتراكهم في وثائق
التأمين المصدرة من الشركة.
وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ــ«ال ـك ــوي ــت ل ـل ـتــأم ـيــن» ،ســامــي
ً
شريف« :احتفاال بمناسبة مرور
ً
 60عاما على تأسيس الشركة،
أطلقنا حملة الذهب ،وبموجبها
ً
ت ـ ــم إجـ ـ ـ ـ ــراء  60سـ ـحـ ـب ــا خ ــال
ال ـس ـن ــة ،ت ـح ــت إش ـ ـ ــراف م ــراق ــب
وزارة الـتـجــارة ،ونتج عـ ُـن هذه
ً
الحملة تتويج  60فائزا ،أعلنت
أس ـمــاؤهــم عـلــى مــوقــع الـشــركــة

اإللكتروني ومنصات التواصل
االجتماعي الخاصة بها».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف شـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــف« :ب ـ ـعـ ــد
الـنـجــاح ال ــواس ــع ال ــذي حققته
حملة الذهب في العام الماضي،
ً
وضعت الشركة مخططا إلطالق
مبادرات عديدة ومتنوعة خالل
الـعــام الـحــالــي ،لتكرس دورهــا
المجتمعي ،إلــى جانب دورهــا
التنموي لخدمة قطاع التأمين
في السوق المحلي».
وتعتبر «ا لـكــو يــت للتأمين»
أول شــركــة تــأمـيــن فــي الكويت
ودول مـجـلــس ال ـت ـعــاون ،وهــي
تحتفظ لنفسها ُ
بسمعة طيبة
ومكانة رائدة في سوق التأمين
المحلي واإلقليمي ،بما تقدمه
من منتجات وخدمات تأمينية
م ــوث ـق ــة وم ـب ـت ـك ــرة ،ك ـم ــا تـضــم

سامي شريف

نـخـبــة م ــن ال ـخ ـب ــراء األك ـف ــأ في
م ـج ــال ص ـنــاعــة ال ـتــأم ـيــن على
مستوى الكويت ودول مجلس
التعاون.

كيف تدير مصر سوق الحديد بعد احتكار شركة واحدة لإلنتاج؟
القرار أصبح في يد «حديد عز» والحكومة المصرية ال تملك السيطرة عليه
ً
ب ـعــد ن ـحــو  67ع ــام ــا م ــن التحكم
وال ـس ـي ـطــرة عـلــى س ــوق إن ـت ــاج خــام
«البليت» المادة الرئيسية في صناعة
الحديد والصلب ،خرجت الحكومة
المصرية من السوق بعد قرار تصفية
شــركــة الـحــديــد والـصـلــب المصرية،
لتستحوذ شركة واحدة على السوق.
ال ـق ـصــة ال ـت ــي أثـ ـ ــارت ال ـك ـث ـيــر من
الـ ـ ـج ـ ــدل بـ ـي ــن أوسـ ـ ـ ـ ــاط ال ـم ـح ـل ـل ـيــن
وانـ ـتـ ـقـ ـل ــت إل ـ ـ ــى م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،ال تتعلق بقيام الحكومة
المصرية بمجرد تصفية الحكومة
إلحـ ــدى ال ـشــركــات ال ـخ ــاس ــرة ،ولـكــن
المشكلة أن الشركة مر على تأسيسها
ً
نحو  67عاما وساهمت بالشراكة مع
الشركة القومية لألسمنت التي تمت
تصفيتها قبل نحو  3سـنــوات ،في
الـعــديــد مــن الـمـشــاريــع الـقــومـيــة في
مصر ،وعلى رأسها بناء السد العالي
في نهاية ستينيات القرن الماضي.
يقول المحلل المالي نــادي عزام،
في حديثه لـ «العربية.نت» ،إن هذه

السوق كانت قاصرة على شركتين،
هما شركة الحديد والصلب المصرية
ً
التي تم اإلعالن أخيرا عن تصفيتها،
إض ــاف ــة إل ــى شــركــة حــديــد الــدخـيـلــة
التي استحوذت عليها شركة حديد
عــز بحصة تبلغ نسبتها  54.3في
المئة ،ولم يتبق للحكومة المصرية
سوى أقل من  50في المئة ،بالتالي
فإن القرار أصبح في يد شركة حديد
عز وال تملك الحكومة السيطرة على
القرار.

خسائر فادحة
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة وم ـ ـ ــن خ ــال
س ـي ـط ــرت ـه ــا عـ ـل ــى شـ ــركـ ــة الـ ـح ــدي ــد
وال ـ ـص ـ ـلـ ــب الـ ـمـ ـص ــري ــة ت ـت ـح ـك ــم فــي
السوق ،لكن مع تصفيتها ،فإن شركة
حديد أصبحت المسيطر والمتحكم
الرئيسي في سوق إنتاج خام البليت
ال ـم ـس ـت ـخــدم ف ــي ص ـن ــاع ــة ال ـح ــدي ــد،
وبالتالي فــإن آلـيــة تــدخــل الحكومة

في السيطرة على هذه السوق تتمثل
فـقــط ف ــي فـتــح ب ــاب االس ـت ـي ــراد أم ــام
الشركات حتى ال يحدث احتكار في
هذه السوق.
وتشير البيانات واألرقام المتاحة،
إل ــى أن خـســائــر الـشــركــة فــي ارتـفــاع
مـسـتـمــرة خ ــال ال ـس ـن ــوات الـخـمــس
الماضية ،إذ بلغ إجمالي الخسائر
خ ــال ع ــام  2016نـحــو  616مليون
جنيه ،ثم ارتفع إلى نحو  750مليون
ج ـن ـيــه خـ ــال عـ ــام  ،2017ووص ـل ــت
االرتـ ـف ــاع خ ــال ع ــام  2018لتسجل
نحو  900مليون جنيه.
ل ـكــن خـ ــال الـ ـع ــام  2019سجلت
ال ـش ــرك ــة خ ـس ــائ ــر ع ـن ـي ـفــة ت ـج ــاوزت
المليار جنيه لتسجل نحو 1.526
مليار جنيه ،ثم تراجعت خــال عام
 2020إلى نحو  982مليون جنيه.
وف ـي ـم ــا ت ــواج ــه ال ـش ــرك ــة خـســائــر
متراكمة قيمتها  8.5مليارات جنيه،
ً
ً
فإنها تواجه أيضا ديــونــا متراكمة
للموردين بقيمة  6.3مليارات جنيه،

مـنـهــا  4.06م ـل ـيــارات جـنـيــه لشركة
الغاز ،و 1.591لشركة الكهرباء ،و304
ماليين جنيه لشركة ال ـكــوك ،و116
ً
مليونا لشركة حديد مصر ،و 175
ً
مـلـيــونــا لـشــركــة م ـيــاه ال ـقــاهــرة .هــذا
إضــافــة إلــى ديــون تبلغ نحو 128.5
مليون جنيه لمصلحة الضرائب.
وي ــرج ــع ك ــل ذلـ ـ ــك ،وف ـ ــق «ع ـ ـ ــزام»،
إل ــى ع ــدم ق ـيــام إدارة الـشــركــة بعمل
الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة لـ ــأج ـ ـهـ ــزة
والـ ـمـ ـع ــدات ،إض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــدم قـيــام
الحكومة المصرية بتخصيص مبالغ
في الموازنات التخطيطية لتطوير
الشركة ،بالتالي فإنه لم يكن هناك
أي بدائل أخرى في ظل هذه الظروف،
س ــوى أن تـسـجــل الـشــركــة مـثــل هــذه
الخسائر العنيفة.
وكشفت الشركة ،أنه من المتوقع
أن يـ ـت ــم انـ ـتـ ـه ــاء أع ـ ـمـ ــال ال ـم ـص ـفــى
واالنتهاء من أعمال التصفية خالل
عــام ونـصــف إلــى عامين مــن تاريخ
التأشير بالتصفية.

وأكدت الشركة في بيان لبورصة
ً
مصر ،ردا على استفساراتها ،أنه ال
ً
توجد حاليا ّ
أي نية لــدى المساهم
الرئيسي بتقديم عرض شراء إجباري
ً
أو شطب أسهم الشركة اختياريا من
جداول القيد.
وف ـي ـمــا ي ـخــص الـ ـج ــدول الــزم ـنــي
المتوقع لتعيين المصفى عن الشركة
القاسمة ،لفتت الشركة إلــى أنــه من
المتوقع أن يتم هذا اإلجراء والتأشير
بــال ـت ـص ـف ـيــة ف ــي ال ـس ـج ــل ال ـت ـج ــاري
لـلـشــركــة الـقــاسـمــة خ ــال أسـبــوعـيــن
من تاريخ بــدء تــداول أسهم الشركة
المنقسمة بالبورصة المصرية.

هل كان قرار تصفية؟
وقــالــت الـشــركــة إن ــه مــن المتوقع
الحصول على موافقة الهيئة العامة
للرقابة المالية على إ ص ــدار أسهم
الشركة المنقسمة خــال أسبوعين
ً
ً
إل ــى  3أســابـيــع تـقــريـبــا اع ـت ـبــارا من

اليوم التالي لتاريخ قــرار الجمعية
غير العادية بالموافقة على االنقسام.
وأضافت الشركة أنه من المتوقع
أن يتم التأشير في السجل التجاري
للشركة القاسمة باالنقسام وتأسيس
الشركة المنقسمة خالل أسبوع إلى
 10أي ـ ــام م ــن ت ــاري ــخ إص ـ ـ ــدار أسـهــم
الشركة المنقسمة.
وف ـي ـمــا ي ـخــص الـ ـج ــدول الــزم ـنــي
المتوقع للتقدم للبورصة بطلب قيد
أسهم الشركة المنقسمة والبدء في
تداول أسهم الشركة ،نوهت إلى أنه
من المتوقع االنتهاء من هذا اإلجراء
وب ـ ــدء تـ ـ ــداول أس ـه ــم ال ـش ــرك ــة خــال
ً
أسبوعين إلى  3أسابيع اعتبارا من
يوم العمل التالي لتاريخ التأشير في
السجل التجاري للشركة المنقسمة.
ون ـ ـ ــوه ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــأن ك ــاف ــة
ال ـتــوق ـي ـتــات الــزم ـن ـيــة ال ـم ـع ـل ـنــة هي
توقيتات تقريبية قابلة للزيادة أو
النقصان حسب األحوال ومتطلبات
الجهات اإلدارية المعنية.

ووافقت الجمعية العامة العادية
لشركة الـحــديــد والـصـلــب المصرية
عـ ـل ــى حـ ــل وت ـص ـف ـي ــة الـ ـش ــرك ــة ف ــور
االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مـ ـ ــن ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـق ـس ـي ــم،
وتفويض رئيس الجمعية في تعيين
المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة
التصفية على أن يكون المركز المالي
ً
للشركة في  31ديسمبر  2020أساسا
للتصفية.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،أن قـ ـ ــرار
ً
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــة يـ ـ ــأتـ ـ ــي نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرا لـ ـت ــدن ــي
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ال ـم ــال ـي ــة واإلن ـت ــاج ـي ــة
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــة وع ـ ـ ــدم
ق ــدرت ـه ــا ع ـلــى ال ــوف ــاء بــال ـتــزامــات ـهــا
ت ـجــاه الـغـيــر وأه ـم ـهــا تــوفـيــر أج ــور
العاملين وتوفير مستلزمات اإلنتاج
وال ـت ـش ـغ ـيــل االقـ ـتـ ـص ــادي ،وت ــده ــور
اق ـت ـصــاديــات التشغيل والـخـلــل في
هيكلها المالي.
(العربية نت)
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ً
مؤسسة البترول :تكليف رؤساء تنفيذيين بدال
من المنتهية خدمتهم

سلطان لـ«نفط الخليج» والبدر لـ«كيبيك» بالوكالة والفليج للناقالت والصباح لـ«كوفبيك»
ب ـحــث مـجـلــس إدارة مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
الكويتية البدائل المتاحة لمناصب الرؤساء
التنفيذيين ،الذين تنتهي خدمتهم بـ  35سنة
في الشركات النفطية التابعة للمؤسسة.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم في بيان
صحافي ،أمــس ،إن اجتماع المجلس األول
لعام  2021عقد يوم األحد الماضي برئاسة
وزي ــر الـنـفــط وزي ــر الـكـهــربــاء وال ـمــاء رئيس
مجلس اإلدارة د .محمد الفارس.
وأض ـ ـ ـ ــاف ه ــاش ــم أن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،ن ــاق ــش
ً
مــوضــوع ال ـبــدائــل بــاسـتـفــاضــة أخـ ــذا بعين
االعتبار المرحلة الحالية التي تتطلب المزيد
من التكامل والترابط بين قطاعات المؤسسة
واالس ـ ـت ـ ـغـ ــال األم ـ ـثـ ــل ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة
وانعكاسات ذلك على اختيار القيادات في
القطاع للمرحلة المقبلة ،إذ أصدر المجلس
قرارته المتعلقة بهذا الشأن.
وأوضــح أن مجلس اإلدارة كلف الرئيس
التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان
الـقـيــام بـمـهــام الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي للشركة

الكويتية لنفط الخليج بالوكالة ،باإلضافة
إلى مهام عمله.
ً
وأفــاد بــأن المجلس كلف أيضا الرئيس
التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية
وليد البدر القيام بمهام الرئيس التنفيذي
لـلـشــركــة الـكــويـتـيــة لـلـصـنــاعــات الـبـتــرولـيــة
الـمـتـكــامـلــة «كـيـبـيــك» بــالــوكــالــة إضــافــة إلــى
مهام عمله.
وذك ـ ــر أن مـجـلــس اإلدارة ك ـلــف الـعـضــو
الـمـنـتــدب للتسويق الـعــالـمــي فــي مؤسسة
البترول الكويتية عبدالناصر الفليح القيام
بـمـهــام الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـشــركــة نــاقــات
النفط الكويتية بالوكالة ،إضافة إلى مهام
عمله على أن تبدأ قــرارات التكليف اعتبارا
من األول من فبراير المقبل.
وق ــال هــاشــم ،إن المجلس ق ــرر اسـتـمــرار
تكليف الشيخ نواف سعود الصباح الرئيس
التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية
لـلـقـيــام بـمـهــام الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي للشركة
الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية
«كوفبيك» بالوكالة إضافة إلى مهام عمله.

هاشم هاشم
وأعـ ــرب عــن ثـقـتــه الـكـبـيــرة وث ـقــة مجلس
إدارة المؤسسة في الصف الثاني من نواب
ال ــرؤس ــاء التنفيذيين بــالـشــركــات النفطية
ً
ال ـت ــاب ـع ــة ،م ــؤك ــدا أه ـم ـيــة م ـضــاع ـفــة الــدعــم
للرؤساء التنفيذيين واستمرار العمل بروح
الفريق الواحد في سبيل تحقيق التوجهات
االستراتيجية للمؤسسة.
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اقتصاد

السلمي :سداد وتسوية وإعادة
جدولة  %86من ديون «إيفا»
ق ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة الــرئ ـيــس
التنفيذي لشــركة االسـتـشــارات الماليــة الدوليــة
القابــضة (ايفا) صالــح السلمي ،إن الشركة نجحــت
فــي ســداد وتسوية وإع ــادة جــدولــة مــا يـقــارب 86
في المئة من ديونها المتعلقة بالقروض البنكية.
وكشف السلمي ،في تصريح ،أن إجمالي هذه
الديون كان قد بلغ  67.9مليون دينار ،وانخفضت
إلى  28.8مليونا كما في  ،2020/12/31إذ نجحت
الشركة خالل الفترة األخيرة في تسوية  39مليون
دينار ،رغم جائحـة «كوفيــد  »19وما صاحبها من
تداعيات وآثـ ــار سلبية.
وأوضح أنه لم يتبق سوى مديونية وحيدة لم
يتم التوصل إلى تسوية أو جدولة بشأنها ،وهي
تعود ألحد البنوك المحلية ،مع مالحظة أن أصل
هذا القرض قيمته  20مليون دينار ،وقد سددت
الشركة لهذا البنك نحو  22مليونا حتى تاريخه،
ويطالب البنك فــي الــوقــت الــراهــن بمبلغ نحو 8
ماليين دينار ،وهو محل خالف بين الطرفين.
وأش ــار إل ــى أن ه ــذا ال ـقــرض قائـ ــم فــي تــاريــخ
سابق على األزمــة المالية عــام  ،2008وهــذا بحد
ذاته ُيعد إنجازا للشركة كما للبنك المحلي ،ألن
المديونيات العائدة لفترة ما قبل األزمة المالية
عام  2008في القطـ ــاع االستثمـ ــاري في الكويت لم
تبلـ ــغ نسبة سداد تلك الق ـ ـ ــروض نصف النسب ـ ــة

صالــح السلمي
المسـددة من الشركة .وأكـد السلمي أن الشركة قد
ربحا من وراء التسويـ ــات التي نجحـ ــت في
حققت
ً
التوصـ ــل لهـ ــا خـ ــالل عام  2020بلغت  30مليون
دينار ،معـ ــربا عن تطلعه إلى التوصل لتفاهـ ــم مع
هذا البنك المحلي لتسوية المديونية المتبقية
مــن خ ــال تـســويــة مــرضـيــة تـحــافــظ عـلــى حقوق
الطرفين وتراعي األوضاع العامة والخاصة.

نمو هامشي إلصدارات الدخل الثابت في دول الخليج العام الماضي

«كامكو إنفست» :إجمالي قيمتها بلغ  140.3مليار دوالر بعد هدوء أنشطتها في ديسمبر
شهدت إصدارات الدخل الثابت
في دول مجلس التعاون الخليجي
ً
نـمــوا للعام الثاني على التوالي،
ووصلت إلى مستوى قياسي جديد
خالل عام  ،2020إال أن معدل النمو
ً
السنوي كان هامشيا مقارنة بالعام
الماضي .وكان مستوى النمو في
المنطقة أقل من المتوقع ،بعد أن
شـهــد ديـسـمـبــر  2020مستويات
إصـ ـ ـ ــدار ه ــام ـش ـي ــة ،إذ لـ ــم تـشـهــد
األسـ ـ ـ ــواق إص ـ ــدار أي سـ ـن ــدات أو
صكوك ،كما لم تصدر الشركات أي
صكوك جديدة.
وحسب تقرير صادر عن شركة
كامكو إنفست ،بلغ إجمالي قيمة
اإلص ـ ـ ـ ــدارات  140.3م ـل ـيــار دوالر
خالل العام الماضي مقابل 139.1
مليارا في عــام  2019على خلفية
تزايد معدالت إصدار السندات ،في
حين ظلت إصدارات الصكوك ثابتة
مقارنة بمستويات العام السابق.
وبلغت قيمة إصـ ــدارات السندات
 95.3مـلـيــار دوالر ف ــي  2020في
المنطقة مقابل  94.1مليارا في عام
ً
ً
 ،2019مسجلة نموا سنويا بنسبة
 1.2في المئة ،في حين بلغت قيمة
إصدارات الصكوك  45.0مليارا.
كـمــا ش ـهــدت إص ـ ــدارات الــدخــل
الـثــابــت لمنطقة ال ـشــرق األوس ــط
ً
وشمال إفريقيا نموا للعام الثاني
عـلــى ال ـتــوالــي ،وارت ـف ـعــت قيمتها
اإلجمالية بنسبة  15.8في المئة،
لتصل إلــى  211.7مليارا فــي عام

 2020مقابل  182.9مليارا في العام
السابق.
وتعزى تلك الزيادة التي شهدها
ً
 2020على أساس سنوي حصريا
إل ـ ــى ت ــزاي ــد إصـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـس ـن ــدات
ف ــي الـمـنـطـقــة ،ف ــي حـيــن اسـتـقــرت
إص ـ ـ ـ ــدارات ال ـص ـك ــوك ولـ ــم تشهد
ّ ً
تغيرا يذكر واقتصر مصدرها فقط
على منطقة دول مجلس التعاون،
ً
وذلــك نظرا لمواصلة دول الشرق
األوســط وشمال إفريقيا الخمس
واألردن ولبنان والمغرب
(مصر
ّ
وتــونــس) تجنب ســوق الصكوك،
في أداء مماثل للنهج الذي اتبعته
خالل عام .2019

صدارة الدوالر
أم ــا م ــن حـيــث عـمـلــة اإلص ـ ــدار،
فـقــد ت ـصــدرت ال ـس ـنــدات المقومة
بالدوالر في منطقة الشرق األوسط
وش ـمــال إفــريـقـيــا ،إذ بلغت 96.4
مليارا في عــام  2020مقابل 84.2
مـلـيــارا فــي  .2019وج ــاء الجنيه
الـمـصــري وال ــدره ــم الـمـغــربــي في
المرتبة التالية بــإصــدارات بلغت
قيمتها  36.4مليارا و 8.7مليارات
دوالر ،على التوالي .أما بالنسبة
للصكوك ،فقد احتل ال ــدوالر مرة
أخــرى مركز ال ـصــدارة بــإصــدارات
بـلـغــت قـيـمـتـهــا اإلج ـمــال ـيــة 21.8
مـلـيــارا ،تبعه الــريــال سـعــودي ثم
الريال العماني بــإصــدارات بلغت

قيمتها  21.1مليارا و 1.1مليار،
على التوالي.
ً
كـ ـم ــا س ـي ـط ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر أيـ ـض ــا
ع ـل ــى اإلص ـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـعــال ـم ـيــة من
الصكوك ،التي بلغت قيمتها 30.1
مليارا ،منتزعا مركز الصدارة من
الرينجت الماليزي الذي بلغت قيمة
اإلصدارات المقومة به  23.6مليارا.
زادت إصـ ـ ــدارات ال ـس ـنــدات في
منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط وشـمــال
إفريقيا للعام الثاني على التوالي
خ ـ ــال ع ـ ــام  2020ووصـ ـل ــت إلــى
م ـس ـتــوى ق ـيــاســي ج ــدي ــد .إال أنــه
ً
خالفا لما شهدناه في عام ،2019
الذي سيطرت خالله دول مجلس
ال ـت ـعــاون الخليجي عـلــى إص ــدار
السندات ،عكست أرقــام عام 2020
تزايد مشاركة الدول غير الخليجية
في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفــريـقـيــا ،إذ ارتـفــع إجـمــالــي قيمة
السندات الصادرة عن دول الشرق
األوس ــط وشـمــال إفريقيا بنسبة
 21.0في المئة ،ليصل إلى 166.7
مليارا مقابل  137.8مليارا في عام
 .2019وبلغت إصــدارات السندات
م ــن ق ـب ــل دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الخليجي  95.3مليارا في عام 2020
مقابل  94.1مليارا في عام ،2019
في حين بلغت إصدارات السندات
من الدول غير الخليجية في منطقة
الـشــرق األوس ــط وشـمــال إفريقيا
ً ً
نموا قويا بنسبة  63.4في المئة ،إذ
بلغت قيمة اصداراتها  71.5مليارا

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

المصدر :بلومبيرغ وبحوث
كامكو أنفست

في عــام  2020مقابل  43.7مليارا
في عام  .2019أما على صعيد جهة
اإلصدار ،ما زالت السندات الصادرة
عن حكومات منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا تستأثر بالنصيب
األكبر من إصــدارات أدوات الدخل
الثابت خالل العام .إذ ارتفع إجمالي
إصدارات السندات الحكومية للعام
الـثــانــي على الـتــوالــي ،ليصل إلى
 118.5مليارا في عام  2020مقابل
 92.4مليارا فــي عــام  ،2019بنمو
بلغت نسبته  28.1في المئة.
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ارتـ ـفـ ـع ــت
ً
إص ـ ــدارات الـشــركــات أي ـضــا للعام

أين اتجه رأس المال
ُالمخاطر بالمنطقة
في 2020؟
ك ـش ــف ت ـق ــري ــر ح ــدي ــث ،أن
م ـ ـصـ ــر جـ ـ ـ ـ ــاءت فـ ـ ــي الـ ـم ــرك ــز
ال ـث ــان ــي ب ـعــد دول ـ ــة اإلمـ ـ ــارات
في إجمالي استثمارات رأس
المال المخاطر بمنطقة الشرق
األوسط خالل عام .2020
وأوضـ ــح الـتـقــريــر الـصــادر
عــن منصة بـيــانــات الشركات
الناشئة «ماجنيت» ،والخاص
ب ــاالس ـت ـث ـم ــار ال ـم ـخ ــاط ــر فــي
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط
وشـمــال إفريقيا لـعــام ،2020
أن مصر حلت بالمركز الثاني
ف ــي اس ـت ـث ـم ــارات رأس ال ـمــال
الـ ُـم ـخــاطــر بــال ـشــرق األوس ــط
وش ـمــال افــريـقـيــا خ ــال الـعــام
الماضي ،بعدما تقدمت عليها
اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة الـمـتـحــدة
التي اسـتـحــوذت على  56في
المئة من إجمالي التمويالت
العام الماضي .وفق التقرير،
فقد شهدت مصر زيادة بلغت
نـسـبـتـهــا  31ف ــي ال ـم ـئــة على
أس ـ ــاس س ـن ــوي ف ــي تــدف ـقــات
رأس ال ـم ــال ال ـم ـخــاطــر خــال
 ،2020وهـ ـ ــو مـ ــا س ــاه ــم فــي
زيـ ــادة حصتها م ــن إجـمــالــي
ال ـ ـت ـ ــدف ـ ـق ـ ــات ف ـ ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة
بنقطتين مئويتين لتصل إلى
 17في المئة.
ً
ج ـ ـ ــاء االرتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع م ــدف ــوع ــا
باستثمارات النصف األول من
العام ،إذ تباطأت االستثمارات
بـنـسـبــة  58ف ــي ال ـم ـئــة خــال
ال ـ ـن ـ ـصـ ــف ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ،ب ـس ـبــب
التأثير االقتصادي لفيروس
«كوفيد .»-19وجاءت المملكة
العربية السعودية في المركز
الثالث ،بحصة بلغت نسبتها
 15فــي المئة مــن استثمارات
رأس المال المخاطر في سوق
المنطقة ،ارتفاعا من مستوى
 11في المئة خالل .2019

الخامس على الـتــوالــي ،ووصلت
إل ــى مـسـتــوى قـيــاســي جــديــد بلغ
 48.3م ـل ـيــارا ،إال أن مـعــدل النمو
على أساس سنوي كان األدنى على
مدار األعوام الخمسة ،إذ بلغ نسبة
 6.3في المئة مقارنة بمعدالت نمو
ثنائية الرقم خالل السنوات األربع
السابقة.
واستعادت مصر مركز الريادة
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوس ـ ــط وش ـم ــال إفــريـقـيــا كأكبر
جـهــة م ـص ــدرة لـلـسـنــدات ف ــي عــام
ً
 2020بعد  4أع ــوام تقريبا .وبلغ
إجـمــالــي اإلص ـ ـ ــدارات  42.2مليار

دوالر فــي عــام  ،2020أي أكثر من
ضعف إصــداراتـهــا فــي عــام 2019
الـتــي بلغت  19.1مـلـيــارا ،وكــانــت
الحكومة المصرية هــي المصدر
الوحيد لإلصدارات.

أكبر سوق رئيسي
واحتلت اإلمارات ،أكبر الجهات
الـ ـمـ ـص ــدرة ل ـل ـس ـن ــدات فـ ــي ال ـع ــام
الماضي ،المرتبة الثانية بإصدارها
سـنــدات بلغت قيمتها اإلجمالية
 40.2مـلـيــار دوالر فــي ع ــام 2020
مقابل  34.4مليارا في عام .2019

وي ـ ـع ـ ــزى ه ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـم ــو بـصـفــة
رئيسية للسندات الحكومية التي
بلغت قيمتها  17.3مليارا في عام
 2020م ـقــابــل  10.8م ـل ـي ــارات في
عام .2019
فــي حـيــن انخفضت إصـ ــدارات
ً
الشركات هامشيا إلى  22.9مليارا
فــي عــام  2020مقابل  23.7مليارا
ف ــي ع ــام  .2019م ــن ج ـهــة أخ ــرى،
واصلت اإلمــارات صدارتها كأكبر
ســوق رئيسي لسندات الشركات
على مستوى المنطقة ،تليها قطر
والسعودية.
وسـجـلــت الـمـغــرب ثــانــي أعلى

مـ ـع ــدل ن ـم ــو ب ــال ـق ـي ـم ــة الـمـطـلـقــة
ل ــإص ــدارات بقيمة  6.6مـلـيــارات
دوالر ،حيث بلغ إجمالي اإلصدارات
 12.9مـلـيــارا ،أي أكـثــر مــن ضعف
إصـ ــدارات ـ ـهـ ــا ف ــي عـ ــام  .2019في
ال ـم ـق ــاب ــل ،ان ـخ ـف ـض ــت إصـ ـ ـ ــدارات
ال ـس ـع ــودي ــة وقـ ـط ــر ع ـل ــى أسـ ــاس
سنوي في عام  ،2020إذ تراجعت
إص ـ ــدارات الـسـعــوديــة بنسبة 8.8
في المئة ،لتصل إلــى  22.6مليارا
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،2020ف ـ ــي حـ ـي ــن بـلــغ
إجمالي إصدارات قطر  21.8مليارا،
منخفضة بنسبة  13.9في المئة،
مقارنة بمستويات عام .2019

١٢
اقتصاد
«الوطني» :عام جيد ألسواق األسهم العالمية رغم الجائحة
ةديرجلا
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أنهت تداوالت العام بأداء قوي إثر حزم التحفيز المالي وطرح اللقاحات
رأى "الوطني" أن استمرار
ً
ارتفاع األسهم مستقبال
يتوقف على توقعات
االنتعاش االقتصادي ،التي
تعتمد بدورها إلى حد كبير
على إقرار المزيد من تدابير
التحفيز ومواصلة البنوك
المركزية اتباع سياسات
واحتواء الجائحة
تيسيرية
ً
بنجاح ،خصوصا مع طرح ً
العديد من اللقاحات أخيرا.

ق ــال تـقــريــر ص ــادر عــن بنك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ،إن ـ ــه عـلــى
ال ــرغ ــم م ــن ت ــزاي ــد ح ــال ــة ع ــدم
الـيـقـيــن والـتـقـلـبــات الـشــديــدة
الـ ـت ــي ش ـه ــدن ــاه ــا خـ ـ ــال ع ــام
 2020عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ت ـف ـشــي
ج ــائـ ـح ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،فـ ـ ــإن أداء
أس ــواق األسـهــم العالمية كان
ً
جـ ـ ـي ـ ــدا بـ ـع ــد أن ن ـج ـح ــت فــي
تـعــويــض الـخـســائــر الـفــادحــة،
ا ل ـتــي سجلتها خ ــال شهري
مارس وأبريل ،كما تمكنت في
العديد من الحاالت من تحقيق
مكاسب سنوية جيدة.
وح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر ،وصـلــت
المؤشرات األميركية الرئيسية
إل ــى أع ـل ــى مـسـتــويــاتـهــا على
اإلطـ ـ ـ ـ ــاق ف ـ ــي ال ـ ــرب ـ ــع الـ ــرابـ ــع
بفضل المكاسب القوية التي
حققتها األسهم ،والتي ترجع
إل ــى األخ ـب ــار اإليـجــابـيــة على
صـعـيــد ال ـل ـقــاحــات وال ـت ـفــاؤل
لـ ـن ــاحـ ـي ــة بـ ـ ــرامـ ـ ــج ال ـت ـح ـف ـي ــز
المالي اإلضافية في الواليات
الـمـتـحــدة ،وانـخـفــاض أسعار
الفائدة إلى أدنى مستوياتها
التاريخية.
لكن هذا األداء الجيد شابه
ب ـع ــض ال ـت ـق ـل ـب ــات الـ ـش ــدي ــدة،
فـيـمــا ي ـع ــزى بـصـفــة رئـيـسـيــة
إل ــى ارتـ ـف ــاع حـ ــاالت اإلصــابــة
بـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا وتـ ـج ــدد
عـمـلـيــات اإلغـ ــاق فــي الـعــديــد
من الدول.
وفـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ك ــان
أداء أســواق األسهم اإلقليمية
أضعف من مثيالتها العالمية

ف ــي ال ــرب ــع ال ــراب ــع م ــن ال ـع ــام،
ل ـك ـن ـهــا ت ـم ـك ـنــت مـ ــن تـحـقـيــق
مكاسب جيدة بدعم من ارتفاع
أسعار النفط وتحسن المشهد
الجيوسياسي.
ً
وم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــا ،يـ ـت ــوق ــف
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع األس ـ ـهـ ــم
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات االن ـ ـت ـ ـعـ ــاش
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،ال ـ ـتـ ــي تـعـتـمــد
ب ــدوره ــا إلـ ــى ح ــد كـبـيــر على
إق ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن ت ــدابـ ـي ــر
الـتـحـفـيــز وم ــواص ـل ــة الـبـنــوك
الـ ـم ــرك ــزي ــة ات ـ ـبـ ــاع س ـي ــاس ــات
تيسيرية وا ح ـتــواء الجائحة
ً
بنجاح ،خصوصا وسط طرح
ً
العديد من اللقاحات أخيرا.

التفاؤل بالتعافي
و جـ ـ ـ ـ ــاء األداء اإل ي ـ ـجـ ــا بـ ــي
بــالــربــع الــرابــع مــن ع ــام 2020
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن إع ـ ــادة فــرض
ت ــداب ـي ــر اإلغ ـ ـ ــاق ف ــي أوروبـ ـ ــا
والـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة وبـعــض
ال ــوالي ــات األمـيــركـيــة الـكـبــرى.
لـكــن مـعـنــو يــات المستثمرين
ظلت قوية بدعم من التعافي
االقتصادي وآمــال إقــرار حزم
ال ـت ـح ـف ـيــز الـ ـم ــال ــي ،ه ـ ــذا إل ــى
جــانــب ب ـ ــوادر الـتـحـســن الـتــي
طــرأت على بيانات االقتصاد
الكلي.
وس ـ ـجـ ــل مـ ــؤشـ ــر مـ ــورغـ ــان
ً
ً
ستانلي العالمي ارتفاعا قويا
بنسبة  12فــي ا لـمـئــة مقارنة
ب ــال ــرب ــع الـ ـس ــاب ــق بـ ــدعـ ــم مــن
األداء القوي لألسواق الناشئة

(م ـ ــؤش ـ ــر مـ ـ ــورغـ ـ ــان س ـتــان ـلــي
ل ـ ــأس ـ ــواق الـ ـن ــاشـ ـئ ــة+15.7 :
فــي ال ـم ـئــة) ال ــذي رب ـمــا يرجع
إلى ضعف الــدوالر األميركي،
والــذي تزامن مع تحسن آفاق
نمو االقتصاد العالمي.
وأدى ذلك التحسن إلى الحد
من جاذبية الــدوالر األميركي
كـمــاذ آم ــن وزاد مــن جاذبية
م ـح ــاف ــظ األس ـ ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة
بسبب إمكانية ارتفاع عمالت
تلك األسواق مقابل الدوالر.
ك ـ ـمـ ــا ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت األس ـ ـ ـ ـ ــواق
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ـ ـقـ ــوة ،إذ ارت ـف ــع
م ــؤش ــر سـ ـت ــان ــدرد آن ـ ــد ب ــورز
 500بـنـسـبــة  11.7ف ــي ا لـمـئــة
ً
محققا مكاسب للربع الثالث
على الـتــوالــي بــدعــم مــن إقــرار
ح ــزم ــة ت ـح ـف ـيــز م ــال ــي بـقـيـمــة
 900مليار دوالر في ديسمبر
لمواجهة تــداعـيــات الجائحة
(إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى إق ـ ـ ــرار سـلـسـلــة
م ــن ح ــزم اإلنـ ـف ــاق بـقـيـمــة 1.4
تريليون دوالر للحفاظ على
تمويل اإلنفاق الحكومي حتى
ً
نهاية عام  2021تقريبا) مما
ســاهــم فــي الـحــد مــن مـخــاوف
السوق المتعلقة بحدوث ركود
اقـتـصــادي آخــر بسبب زيــادة
حاالت اإلصابة بالفيروس.
من جهة أخــرى ،جاء معدل
ارت ـ ـفـ ــاع األس ـ ـ ــواق األوروب ـ ـيـ ــة
وأسواق المملكة المتحدة أقل
م ــن نـظـيــراتـهــا األم ـيــرك ـيــة ،إذ
ساهم فــي تعزيزها التوصل
ً
أخـ ـ ـي ـ ــرا إل ـ ــى ص ـف ـق ــة ت ـج ــاري ــة
لـ ـم ــرحـ ـل ــة م ـ ــا بـ ـع ــد انـ ـفـ ـص ــال

أداء أضعف لألسواق اإلقليمية
تباطأت وتيرة نمو أســواق األسهم اإلقليمية مقارنة
بنظيراتها العالمية ،لكنها نجحت في تحقيق مكاسب
جيدة في الربع الرابع من عام .2020
ً
وتلقت أســواق دول مجلس التعاون الخليجي دعما
ً
جيدا بفضل ارتـفــاع أسعار النفط مما أدى إلــى تحسن
التوقعات االقتصادية والمالية.
وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية ،شهدنا في
ديسمبر مؤشرات مبكرة إلنهاء الخالف مع قطر ،وهو ما
تم بالفعل في أوائل يناير خالل قمة دول مجلس التعاون
الخليجي التي تم عقدها في السعودية .وارتفع مؤشر
مورغان ستانلي الخليجي في الربع األخير من العام 5.6
في المئة على أســاس ربع سنوي مما ساهم في تقليل
خسائره منذ بداية العام إلى  -3.6في المئة.
ومن بين أكبر البورصات الرابحة كان كل من سوقي
أبوظبي ودبي ،إذ تعتبر اإلمارات من أكثر الجهات المهيئة

ً
للتعافي نظرا النكشافها الكبير على السياحة والتجارة
ً
والخدمات بصفة عامة ،كما استفادت أيضا من انخفاض
ً
أسعار األسهم نسبيا خالل العام.
فإمارة دبي على سبيل المثال ،كانت احدى الوجهات
ً
القليلة على مستوى العالم التي فتحت المجال أخيرا
أمــام أنشطة السياحة وبلغت مـعــدالت إشـغــال الفنادق
ً
مستويات مرتفعة نسبيا.
كما ارتفع مؤشر السوق السعودية ،أكبر سوق على
مستوى المنطقة ،بنسبة  4.7في المئة مقارنة بالربع
السابق (وكانت السوق الوحيدة على مستوى دول مجلس
التعاون الخليجي التي تمكنت من تحقيق مكاسب في
عام  2020بأكمله بنسبة  3.6في المئة) بدعم من االنتعاش
ً
االقتصادي القوي نسبيا في النصف الثاني من عام .2020

المملكة المتحدة عن االتحاد
األوروبـ ـ ــي ،وه ــو مــا ك ــان يعد
مــن أب ــرز عــوامــل ع ــدم اليقين
وضـ ـع ــف ال ـم ـع ـن ــوي ــات خ ــال
العام.
وك ـم ــا ي ـب ــدو ال ــوض ــع اآلن،
ً
سـ ـيـ ـك ــون عـ ـ ــام  2021واعـ ـ ـ ــدا
لـ ــأس ـ ـهـ ــم ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة وسـ ــط
ت ـ ـ ـضـ ـ ــاؤل م ـ ـخـ ــاطـ ــر انـ ـتـ ـش ــار
ً
الفيروس تدريجيا واستمرار
السياسات النقدية التيسيرية

وت ـط ـب ـيــق ب ــرن ــام ــج الـتـحـفـيــز
المالي اإلضافي في الواليات
الـمـتـحــدة بفضل ف ــوز الـحــزب
ً
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي أخـ ـي ــرا بـجــولــة
اإلع ـ ـ ــادة الن ـت ـخــابــات مجلس
ال ـش ـيــوخ ف ــي واليـ ــة جــورجـيــا
مـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أدى إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـي ـ ـطـ ــرة
ً
الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن ف ـع ـل ـيــا عـلــى
مجلس الشيوخ.
ل ـك ــن ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن تـلــك
الـ ـم ــؤش ــرات الـ ـ ــواعـ ـ ــدة ،يـبـقــى

بورصة الكويت ...والبحث عن محفزات جديدة

ً
ً
كــان أداء مــؤشــر الـســوق الـعــام لـبــورصــة الـكــويــت ضعيفا نسبيا ،إذ تأثر
بعوامل من بينها ارتفاع معدالت تقييم األسهم مقارنة بمؤشرات البورصات
الخليجية األخرى ،هذا إلى جانب تباطؤ وتيرة اإلصالحات ،وربما األهم من
ذلك ،اكتمال سلسلة ترقيات تصنيف السوق ،التي كانت بمنزلة دفعة قوية
وراء األداء االستثنائي الذي شهدته بورصة الكويت على مدار عامين متتالين
( 30 +( )2019-2018في المئة) مما دفع المستثمرين للبحث عن محفزات جديدة.
أمــا بالنسبة لــأداء المستقبلي ،فمن المرجح أن تواصل أســواق األسهم
الخليجية التأثر بنظرائها العالمية والعوامل الجيوسياسية واستقرار أوضاع
ً
سوق النفط وتطبيق اإلصالحات الهيكلية ،وأخيرا ،وتيرة التعافي االقتصادي
في دول مجلس التعاون الخليجي.
ً
ُ
ويعد طرح اللقاحات أخيرا عالمة فارقة لعام سادت خالله حالة من عدم
ً
اليقين وكان محفوفا بالمخاطر بالنسبة لألسهم مما يهيأ األجواء لتحسن
آفاق النمو في عام .2021
وتساهم تلك التطورات في تقليل مخاطر تجديد فرض القيود وعمليات
اإلغــاق (والـتــي كانت من أبــرز التحديات في العام  )2020مما يزيد من

قطاع األعمال األميركي يعاقب ترامب والجمهوريين
بدأت أسماء كبرى في قطاع األعمال
األميركي التخلي عن الرئيس دونالد
ترامب ،قبل أيام من انتهاء واليته ،على
خلفية اتـهــامــات لــه بالتحريض على
الـهـجــوم الــدامــي ال ــذي شـنــه حـشــد من
مناصريه على مبنى الكابيتول األسبوع
الماضي.
وفي الوقت الذي حظر موقع "تويتر"
الرئيس عن المنصة ،التي كــان ّ
يعول
عليها إليصال رسالته ،أغلقت شوبيفاي
صفحات التجارة اإللكترونية التي تبيع
لـ ــوازم متعلقة ب ــه ،فيما تـقــول منصة
الدفع سترايب إنها لن تجري بعد اآلن
معامالت لحملة ترامب.
ّ
وحولت شركات أخرى أنظارها إلى
السياسات الحادة للحزبين مع إعالن
كــل مــن "مــايـكــروســوفــت" ،و"فيسبوك"،
و"غوغل" تعليق التبرعات للمرشحين
الـجـمـهــوريـيــن والــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن على
حد سواء.
لكن ال شــيء يضمن اسـتـمــرار هذه
البرودة المفاجئة في عالقة عالم األعمال
األميركي بواشنطن ،السيما في وقت
يسعى جــو بــايــدن إلبـطــال العديد من
سـيــاســات تــرامــب الـمــراعـيــة للشركات
عندما يتولى مهامه األسبوع القادم.
وق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس مـ ــركـ ــز ال ـم ـح ــاس ـب ــة
الـسـيــاسـيــة ،ب ــروس إف فــريــد ،لوكالة
فرانس برس "إنها لحظة الحقيقة فعال.
هل يغيرون سلوكهم؟ أو يعودون إلى
سابق عهدهم بعد فترة من الوقت؟".

تعليق التبرعات
ك ـ ـ ــان ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم عـ ـل ــى ال ـك ــون ـغ ــرس
األسبوع الماضي قد هز الديمقراطية
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـص ـم ـيــم ،واس ـتــدعــى
إدانات دولية ،وولد أيضا جهدا جديدا
إلزاحــة ترامب المتهم بتحفيز الحشد
القتحام المجلس ،فيما كان المشرعون
يصادقون على فوز بايدن في انتخابات
الثالث من نوفمبر.
وسارعت مجموعات صناعية كبيرة
ونـقــابــات تـجــاريــة إلدان ــة تــرامــب حتى
فيما كانت أعمال الشغب مستمرة.
ودعت الجمعية الوطنية للصناعيين
التي طالما كانت مؤيدة ألجندة ترامب،
نائب الرئيس مايك بنس إلى أن "يفكر
جــديــا" فــي تفعيل الـتـعــديــل الخامس
والعشرين للدستور ،والــذي يسمح له
بتولي الرئاسة مؤقتا بعد اعتبار ترامب
غير أهل للحكم.
أم ــا شــركــات ال ـتــواصــل االجتماعي
القلقة السـتـخــدام تــرامــب ومناصريه

منصاتها للترويج للهجوم وتنظيمه،
ف ـت ـحــركــت ت ــال ـي ــا م ــع ح ـظ ــر "ت ــوي ـت ــر"،
و"ف ـي ـس ـبــوك" ،و"ان ـس ـت ـغــرام" ،و"سـنــاب
ت ـشــات" الــرئ ـيــس ،فيما قــامــت أم ــازون
بوقف منصة بارلر المحافظة للتواصل
االجتماعي.
لكن عندما يتعلق األمر بالتبرعات
السياسية ،التي كثيرا ما تمر من خالل
ل ـج ــان ال ـع ـمــل ال ـس ـي ــاس ــي ،ف ـقــد كــانــت
الشركات أكثر حرصا.
وأعـلـنــت مجموعة ف ـنــادق مــاريــوت
الـضـخـمــة ،وجمعية شــركــات التأمين
الصحي بلو كروس بلو شيلد ،وشركة
الـخــدمــات المالية أمـيــركــان اكسبرس،
وقف التبرعات للمشرعين الجمهوريين
الذي حاولوا وقف المصادقة على فوز
بايدن.
وباءت مساعي حلفاء ترامب بالفشل
التي كانت تجري في المجلس عندما
ق ــام م ـت ـظــاهــرون ،ال ـعــديــد مـنـهــم ممن
يؤمنون بأن االنتخابات كانت مزورة،
باقتحام الكابيتول.
لـ ـك ــن مـ ـص ــرف "جـ ـ ــي بـ ــي م ــورغ ــان
تشايس" قال إنه بصدد وقف التبرعات
لمرشحين من الحزبين ،وكذلك فيسبوك
ومايكروسوفت وغــوغــل ،مــا يعني أن
الديمقراطيين ،الذين يستعدون للهيمنة
بفارق ضئيل على مجلسي الكونغرس،
لــن ي ــروا بــالـضــرورة فــائــدة مــن تعليق
التبرعات.
وقال رئيس مؤسسة ماباليت ،دانيال
جي نيومان ،المعنية برصد تأثير المال
على السياسات األميركية ،إن "تعليق
المساهمات السياسية للمشرعين الذين
صوتوا برفض المصادقة على فوز جو
بــايــدن األسـبــوع الماضي ق ــرار مبرر"،
لكنه شدد على ضرورة القيام بمزيد من
الخطوات للتقليل من تأثير الشركات.
وأشار إلى أن الديمقراطيين عرضوا
م ـشــروع قــانــون فــي ذل ــك االت ـجــاه على
مجلس النواب الذين يسيطرون قبل أيام
من الهجوم على الكابيتول.

إمكانية تحقيق االنتعاش االقتصادي المستدام.
وقد يساهم االنخفاض القياسي ألسعار الفائدة ومواصلة البنوك المركزية
ً
تبني سياسات تيسيريه ،فضال عن توقعات برامج التحفيز المالي اإلضافية
في الواليات المتحدة ،في مواصلة تعزيز أداء األسواق خالل عام .2021
وينعكس هــذا االتـجــاه اإليجابي على األسهم العالمية التي وصلت إلى
أعلى مستوياتها على اإلطالق في ديسمبر بالتزامن مع ضعف الطلب على
أصول المالذ اآلمن مثل الذهب والدوالر األميركي ،مما يشير إلى تزايد اقبال
المستثمرين على المخاطر.
كما أن إبرام صفقة تجارية لمرحلة ما بعد انفصال المملكة المتحدة عن
ً
االتحاد األوروبي ونهاية الشق الذي دام ثالث سنوات مع قطر سيكون أيضا
من العوامل اإليجابية الداعمة لألسواق.
لكن كما أسلفنا الذكر ،تبقى هناك بعض المخاطر التي تتمثل في ارتفاع
أسعار األسهم ،وتوقع ارتفاع معدالت التضخم ،وإمكانية تجدد التوترات
التجارية بين الواليات المتحدة والصين ،ومخاطر أخرى متعلقة باللقاحات.

انتعاش الدوالر يتبدد وسط
تراجع العوائد األميركية
تكبد ال ــدوالر خسائر أمــس ،إذ أدى
تراجع العوائد األميركية إلى إضعاف
الزخم الناتج عن انتعاشها في اآلونة
األخيرة ،واستأنف المستثمرون بحذر
الــرهــانــات على أنـهــا يمكن أن تواصل
النزول.
وتــراج ـعــت عــوائــد س ـنــدات الـخــزانــة
األميركية القياسية ألجــل  10سنوات
أكثر من  6نقاط مئوية من أعلى مستوى
في  10أشهر ،والذي بلغته أمس األول،
وأوقف التحول سلسلة مكاسب للدوالر
استمرت ثالثة أيام.
ومقابل الـيــورو ،سجل الــدوالر أكبر
نزول يومي في أكثر من شهر ،وتراجع
مــا يــزيــد عـلــى واح ــد فــي الـمـئــة مقابل
الجنيه اإلسترليني ،الــذي تلقى الدعم
أ يـضــا مــن تقليل محافظ بنك إنكلترا
الـ ـم ــرك ــزي الحـ ـتـ ـم ــاالت ف ـ ــرض أس ـع ــار
فائدة سلبية.
وبلغ اإلسترليني أعلى مستوى في
أسبوع عند  1.3693دوالر في التعامالت
اآلسـيــويــة ام ــس ،بينما استقر الـيــورو
عند  1.2214دوالر.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالران األسـ ـ ـت ـ ــرال ـ ــي
والـنـيــوزيـلـنــدي مــن أدن ــى مـسـتــوى في

أسبوع ،لتصعد العملة األسترالية فوق
 77سنتا مجددا ،لتستقر عند 0.7758
دوالر ،وتــرتـفــع الـعـمـلــة النيوزيلندية
ف ــوق  72سـنـتــا لـيـجــري تــداول ـهــا عند
 0.7220دوالر.
ودف ـ ـ ـ ــع ت ـ ــراج ـ ــع ال ـ ـع ـ ــوائ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــدوالر
لــانـخـفــاض دون  104ي ـنــات يــابــانـيــة
ليجري تداوله عند  103.66ينات بحلول
مـنـتـصــف الـجـلـســة ف ــي آس ـي ــا ،رغ ــم أن
التحركات كانت ضعيفة.
واستقر مؤشر الدوالر عند ،90.004
بعد أن نــزل  0.5فــي المئة ،امــس األول
غير بعيد عن أدنــى مستوى في ثالث
سنوات تقريبا ،الــذي سجله األسبوع
الماضي عند .89.206
وتـمـكــن الــرنـجـيــت ال ـمــال ـيــزي ،ال ــذي
شهد مبيعات كثيفة مع دخــول البالد
في إجراءات عزل عام جديدة أمس األول،
من الصعود إلى  4.0400للدوالر.

الذهب يرتفع مع توقف ارتفاع الدوالر

تعليق مؤقت
أعلنت العديد من الشركات أنها تأخذ
فحسب فترة استراحة من عالم التمويل
السياسي.
وق ــال ــت "غـ ــوغـ ــل" إن إس ـهــامــات ـهــا
مجمدة "ريثما نقوم بمراجعة وإعادة
تقييم سياساتها في أعقاب األحداث
المقلقة األسبوع الماضي" ،فيما لفتت
مايكروسوفت إلــى أنها "تقوم دائما
بتعليق تبرعاتها في الربع األول من

ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد م ــن الـمـخــاطــر
ب ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك الـ ـتـ ـقـ ـيـ ـيـ ـم ــات
ً
المرتفعة لألسهم وخصوصا
في الواليات المتحدة .وكذلك
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع م ـ ـعـ ــدالت
التضخم أو توقعات ارتفاعه
على خلفية تزايد مستويات
الـ ـسـ ـي ــول ــة وع ـ ـ ـ ــودة ان ـت ـع ــاش
الطلب ما قد يؤدي إلى زيادة
عائدات السندات والذي يمكن
أن يثقل كاهل األسواق.

كما قد ينجم عن استمرار
تـفـشــي الـجــائـحــة ال ـعــديــد من
ً
التأثيرات المعاكسة ،وأخيرا،
فــإن إمكانية ع ــودة الـتــوتــرات
ً
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،خـ ـص ــوص ــا بـيــن
الــواليــات المتحدة والصين،
سـيـكــون لـهــا أث ــر سـلـبــي على
األسواق.

الكونغرس الجديد".
وق ــال ــت "ف ـي ـس ـب ــوك" ،ف ــي بـ ـي ــان ،إن
التعليق سيطبق فقط خالل الربع األول
"ع ـلــى األق ـ ــل" ،لـكــن فـقــط ذل ــك المتعلق
بلجان العمل السياسي ،وليس باإلنفاق
السياسي العام.

وال م ـفــر ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو م ــن ع ــودة
مؤسسات كبرى مجددا إلى مجموعات
ضغط في الكونغرس مجددا ،ال سيما
مع وعود بايدن بإصالحات مثل زيادة
ال ـضــرائــب عـلــى ال ـشــركــات ورف ــع الحد
األدنى لألجور للساعة الواحدة.

وت ـلــوح فــي أف ــق  2022االنتخابات
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن أن تـعـيــد
مجلسي النواب والشيوخ إلى سيطرة
الجمهوريين ،الــذيــن غالبا مــا تعتبر
سياساتهم أكثر مراعاة للشركات.
(فرانس برس)

ارتفع الذهب أمس ،إذ تراجع الدوالر
وع ــوائ ــد س ـن ــدات ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة،
فيما عــزز احتمال تقديم تحفيز مالي
ضـخــم فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة اإلقـبــال
على المعدن األصفر كــأداة تحوط من
التضخم.
وصعد الذهب في المعامالت الفورية
 0.1ف ــي ا ل ـم ـئ ــة إ لـ ــى  1857.76دوالرا
لألوقية (األونصة) بحلول الساعة 0537
بتوقيت غرينتش ،بينما ربحت العقود
األميركية اآلجلة للذهب  0.8في المئة
إلى  1859.20دوالرا.
وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي
مـ ــاركـ ــت "ال ـ ـص ـ ــورة ال ـك ـب ـي ــرة م ــازال ــت
إيـجــابـيــة بالنسبة لـلــذهــب .فــي ظــل أن
الـعــوائــد الحقيقية مــازالــت منخفضة،
وان الدوالر يواصل مساره النزولي مع
تقدم العام ،يظل الذهب اقتراحا جذابا".
وأضــاف "لكنني لن أفاجأ إذا رأينا
بعض االنخفاضات أو اتجاها نزوليا
قصير األمد في الذهب مع توازن سوق
الدوالر".
وتلقى الذهب المزيد من الدعم من

خطة للرئيس األميركي المنتخب جو
بــايــدن لـضــخ "تــريـلـيــونــات" الـ ــدوالرات
فــي إجـ ــراء ات لتخفيف الـتــداعـيــات في
االقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.
سيجري الكشف عن الخطة اليوم.
وارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات بـ ـفـ ـي ــروس
"كـ ــورونـ ــا" عــالـمـيــا ل ـمــا ي ــزي ــد ع ـلــى 91
مـلـيــون حــالــة ،فيما تطبق الـعــديــد من
الدول قيودا أشد صرامة لكبح االنتشار،
بينما تـظــل مـعــدالت التطعيم مخيبة
للتوقعات.
ويتوقع مسؤولو مجلس االحتياطي
االتحادي (البنك المركزي األميركي) أن
يتعافى االقـتـصــاد بـقــوة إذا تسارعت
وتيرة التطعيم ،لكن ذلك أيضا يطرح
أسئلة بـشــأن توقعات البنك المركزي
للسياسة النقدية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى،
تراجعت الفضة  0.4في المئة إلى 25.48
دوالرا ل ــأوق ـي ــة ،ونـ ــزل ال ـبــات ـيــن 0.1
فــي المئة إلــى  1074.55دوالرا ،وهبط
الـبــاديــوم  0.2فــي المئة إلــى 2386.72
دوالرا.
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أعرب الفنان عبدالعزيز مخيون
عن سعادته ،بتكريمه من مهرجان
قرطاج السينمائي في دورته
األخيرة عن مجمل أعماله الفنية.

قال المخرج هاني النصار إنه ال يرى
ً
نفسه مخرجا لألعمال الدرامية التلفزيونية،
ً
معربا عن رغبته في إنتاج مسرحية
سياسية كوميدية مع فرقة «تياترو».

15

انتهى المخرج حسين أبل من تصوير
المشهد األخير بمسلسل «الوصية
ً
الغائبة» ،تمهيدا لدخوله مرحلة المونتاج،
لتقديمه ضمن الموسم الرمضاني .2021

«نتفليكس» تستقطب نجوم
هوليوود في 2021
ً
 70فيلما لحاصدي «األوسكار» في السينما

بعد ازدياد كبير في قاعدتها الجماهيرية خالل األزمة
الصحية ،أعلنت "نتفليكس" أمس األول قائمة إصداراتها
الجديدة في  ،2021والتي تضم  70فيلما طويال وكوكبة
من النجوم ،كشفت عن بعضها.
واختارت الشبكة العمالقة أسلوبا جديدا لها في الترويج
لجديدها هذا العام بعدما اعتادت إعالن كل عمل تنتجه
على حدة ،مؤكدة تعزيز موقعها الريادي في المجال.
وباتت المنصة تتخطى بفارق كبير ،كل شركات اإلنتاج
فــي هــولـيــوود لناحية ع ــدد اإلن ـتــاجــات ،وخــاصــة فــي ظل
الجائحة التي أجبرت العديد من المنتجين على تأجيل
أعـمــالـهــم فــي ظــل تــوقــف دور ال ـعــرض السينمائية األمــر
الذي صب في مصلحة المنصة العالمية والتي تبث أقوى
اإلصدارات للجمهور في المنازل.
م ــن ال ــدرام ــا إل ــى ال ـكــوم ـيــديــا م ـ ــرورا بــال ـخ ـيــال العلمي
والرعب وحتى الويسترن ،حرصت "نتفليكس" على تنويع
إنتاجاتها لترضي مختلف األذواق ،مع بعض األعمال التي
تبدو كأنها منتجة للمنافسة على أبرز الجوائز السينمائية.
واك ـت ـفــت الـمـنـصــة بــالـكـشــف ع ــن ت ــواري ــخ ط ــرح عـشــرة
مــن أفــامـهــا ،مــن الـمـقــرر الـبــدء بعرضها كلها بين يناير

جنيفر لورانس

ومنتصف مارس .ومع قائمة األفالم ،نشرت "نتفليكس"
ت ـس ـج ـي ــا م ـ ـصـ ــورا قـ ـصـ ـي ــرا ي ـظ ـه ــر ك ــوكـ ـب ــة ال ـن ـج ــوم
المشاركين في أعمال هذه السنة ،بينهم غال غادوت
"وون ـ ــدر وومـ ــان  "1984ودواي ـ ــن ج ــون ـس ــون"ذي روك"
"فاست أند فيوريوس" و"جومانجي" ورايــن رينولدز
"ديدبول".
ومــن بين النجوم الكثر الــذيــن ستزخر بهم أعمال
"نتفليكس" الجديدة فــي  ،2021أسـمــاء كبيرة حــازت
جــوائــز أوسـكــار مــن أمـثــال ميريل ستريب وســانــدرا
بولوك وأوكتافيا سبنسر وجيريمي آيرنز إضافة
إلى ليوناردو دي كابريو وجنيفر لورانس وريجينا
كينغ وأدريان برودي.
وعلى صعيد المخرجين ،تضم قائمة إنتاجات
"نتفليكس" ه ــذا ال ـعــام جــايــن كــامـبـيــون الـحــائــزة
أيضا جائزة أوسكار ،مع "ذي باور أوف ذي دوغ"،
إضافة إلى الممثلة هالي بيري والكاتب والممثل
لين  -مانويل ميرندا اللذين ينتقالن للمرة األولى
إلى خلف الكاميرا.
ساندرا بولوك

سيلين ديون

ماركو هيتاال

ألكسندر ناناو

ً
هيتاال يترك فرقة «نايتويش» الفنلندية الشهيرة تأجيل فيلم «ألين» المستوحى من حياة ديون ألكسندر ناناو يرفض وساما لعدم دعم السينما
أعلن عــازف الغيتار في فرقة الميتال السيمفونية الفنلندية الشهيرة "نايتويش" ،ماركو
هيتاال ،أنه سيترك الفرقة ،ويتنحى "عن الحياة العامة" ،بسبب خيبة أمله بشأن قطاع الموسيقى.
ً
ً
ونشر هيتاال رسالة على "تويتر" ،أوضح فيها أن لديه "أمورا ينبغي إعادة النظر فيها" ،مضيفا:
ً
"بقائي سيكون خطرا بالنسبة لي وللمحيطين بي".
ً
الموسيقي ( 54عاما) منتجي الموسيقى بالضغط على الفنانين ،و"تقاسم األرباح
ويتهم
ُ
بشكل غير عــادل" .وأسست "نايتويش" في أواخر تسعينيات القرن العشرين ،وحققت شهرة
عالمية في مطلع العقد األول من القرن الحالي .وانضم ماركو هيتاال إلى الفرقة عام  2001كعازف
ومغن مشارك ،وبلغ حجم مبيعات أسطوانات "نايتويش" نحو تسعة ماليين ،حيث تعتبر
غيتار
ٍ
(أ ف ب)
فنلندا من أهم الدول في موسيقى الميتال.

أدت جائحة "كوفيد "19-إلى تأجيل إطالق فيلم "ألين" في الصاالت الفرنسية إلى نوفمبر ،2021
أي لنحو سنة ،وهــو من إخــراج الفرنسية فاليري ميرسييه وبطولتها ،ويستلهم حياة النجمة
سيلين ديون.
ً
وكان من المقرر أصال أن يكون نوفمبر  2020موعد إطالق عروض هذا الفيلم ،الذي يستند إلى
حياة المغنية الكندية.
ً
لكن اإلبقاء على هذا الموعد أصبح متعذرا ،بعدما أدت تدابير الحجر العام الثاني المعمول به منذ
نهاية أكتوبر الفائت في فرنسا إلى إقفال دور السينما وسواها من المؤسسات الثقافية.
واضطر ذلك شركة غومون ،التي تتولى توزيع الفيلم ،إلى إعادة النظر أكثر من مرة في تاريخ
(أ ف ب)
إطالقه ،وكان آخر موعد حددته هو  17فبراير.

َ ُّ
رفض المخرج الروماني ألكسندر ناناو تسلم وسام منحه إياه الرئيس الروماني ،بعدما حصد
ً
إعجاب الجمهور والنقاد عن فيلمه الوثائقي "كولكتيف" ،الذي يتناول حريقا في ملهى ليلي أسفر
ً
عن سقوط قتلى .وأراد ناناو أن تكون خطوته احتجاجا على "الالمباالة" تجاه القطاع الثقافي في
زمن جائحة "كوفيد."19-
ً
وكتب ناناو ( 41عاما) في رسالة إلى الرئيس كالوس يوهانيس" :سيكون نفاقا كبيرا من جانبي
الوسام في وقت تعاني صناعة السينما الموت السريري".
أن أقبل هذا
ُ
ً
وكان المخرج أبلغ أخيرا بقرار يوهانيس منحه وسام "االستحقاق الثقافي" ،بمناسبة يوم
الثقافة الروماني في  15الجاري ،إال أنه رأى أن "على ُّ
السلطات الرومانية إنقاذ القطاع الذي سيكون
ً
(أ ف ب)
أصال قد أغلق عندما تنتهي األزمة الصحية".

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا  :تشتد الضغوط عليك وتؤجل مهنيا :عمل جديد ستتسلمه وتفرح كثيرا
بإنجازه.
تسليم مشروع الى أصحابه.
ً
ً
عاطفيا :تستفيد من وضع مستجد مع عاطفيا :لم يعد باستطاعة الشريك احتمال
تصرفاتك المسيئة لكرامته.
الحبيب وتزداد سعادتكما.
ً
ً
اجتماعيا :كل عائلة تنقسم على نفسها اج ـت ـمــاع ـيــا :يـطـلــب أح ــد األهـ ــل رأيـ ــك في
ً
مشكلة عائلية مزمنة.
تخرب فابق متعاونا مع األهل.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :دع أعـمــالــك تخبر عنك وأنــت
لست بحاجة الى الكالم.
ً
عاطفيا :انتبه من عاصفة آتية ّ
لتفرق
بينك وبين من تحبّ.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـجــود بــوقـتــك ومــالــك من
ّ
ّ
أجل عائلتك وهم يقدرونك ويحبونك.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

َ
ً
مهنيا :فخر لك أن يقتدي بك الزمالء فابق
ً
ً
دائما نموذجا لهم.
ً
ّ
عــاطـفـيــا :ال ـحــب ال ي ـعــرف الـكـبــريــاء فال
تتعجرف أمام شريك العمر.
ً
اجتماعيا :إذا كنت تالحق نقائص الغير
ّ
فالبد أن تنقصك الفضيلة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :إذا وعــدت زبائنك بأمر فال تخلف
ً
بوعدك ًأبداّ .
ً
عــاطـفـيــا :تتلقى دعـمــا مــن الحبيب يفتح
ً
أمامك أبوابا جديدة.
ً
اجتماعيا :شعارك هو التعاون الكامل بين
أفراد العائلة وقد أحسنت.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :أن تغدو الــى عملك فــي الصباح
أفضل من النوم حتى الظهر.
ً
عاطفيا :ما من حـ ّـب أفضل من أن تمنح
جهدك ووقتك للحبيب.
ً
اجتماعيا :احفظ لسانك عند غضبك وال
تتركه يقودك الى المشاكل.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :م ــن خـ ــال ص ــدق ــك تستطيع
اعتالء المراكز الرفيعة.
ً
عــاطـفـيــا :يـطـلــب الـحـبـيــب مـنــك بعض
ّ
التفهم قبل اتخاذك ّ
أي قرار.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اب ـت ـعــد ع ــن الـنـمـيـمــة وال
تسمح ألحد من العائلة باعتمادها.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـنـيــا :الـغـنــى الـحـقـيـقــي عـنــد صــاحــب
المهنة فاعرف كيف تستثمرها.
ًّ
ً
ّ
قويا ألنه
الحب بينكما
عاطفيا :اجعل
يستر جميع األخطاء.
ً
اجـتـمــاعـيــا :استعمل وســائــل التواصل
ف ــي االت ـ ـجـ ــاه ال ـص ـح ـيــح ك ــي ال تـنـقـلــب
ً
سوءا عليك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ل ــدي ــك ب ـع ــض ال ـم ـط ــال ــب لـكــن
المسؤولين يستمهلونك لبعض الوقت.
ً
بينكما بعض الخالفات
عاطفيا :تظهر
ّ
الشخصية التي توتر عالقتكما.
ً
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :أع ـ ــد الـ ـنـ ـظ ــر قـ ـلـ ـي ــا فــي
م ـح ـت ــوي ــات م ـن ــزل ــك واسـ ـتـ ـغ ـ ِـن ع ـ ّـم ــا ال
لزوم له.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنياّ :كل ّ
هم إلى فرج وستفتح أمامك
أبواب جديدة.
ً
عاطفيا :ال تزدر شريك عمرك فهذا ليس
من شيمك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :قــد يـجــور عليك أحــد أفــراد
العائلة لكن حبه يبقى في قلبك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :سقوط اإلنسان ليس فشال إال إذا
بقي حيث هو.
ً
ً
شخصا فقل له ّ
أحبك
عاطفيا :إذا أحببت
ّ
بدون تردد.
ً
اجتماعيا :أنفع الناس للمجتمع هو من
أبعد ّ
الشر عن الناس.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :ال أجمل من الشهرة ولكن عليك
معرفة المحافظة عليها.
ً
عاطفيا :يعاتبك الحبيب على أمور كثيرة
وأنت غير مكترث له.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الــريــاضــة أمــر مفيد للجسم
وترفع المعنويات في الوقت نفسه.
رقم الحظ.22 :
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عبدالعزيز مخيون :ال أحضر مهرجانات الشو اإلعالمي
«سعدت بتكريم مهرجان قرطاج السينمائي ألنني لم أسع إليه»
كشف عن عودته إلى السينما من خالل «الغربان»
القاهرة – هيثم عسران

كرم مهرجان «قرطاج» السينمائي الفنان الكبير عبدالعزيز
مخيون عن مجمل أعماله الفنية ،وحظي باحتفاء من
المهرجان التونسي خالل دورته األخيرة ...في دردشته
مع «الجريدة» يتحدث مخيون عن التكريم ،وسبب غيابه
عن المهرجانات ،ومشاريعه الفنية الجديدة وغيرها من
التفاصيل.
• ك ـ ـيـ ــف وجـ ـ ـ ـ ــدت ت ـك ــري ـم ــك
األخير في مهرجان "قرطاج"؟
ً
 فــرحــت ج ــدا بـهــذا التكريمعــن مجمل أعـمــالــي ومسيرتي
ً
ال ـف ـن ـي ــة ،وكـ ـن ــت س ـع ـي ــدا ب ـكــرم
االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال واالح ـ ـت ـ ـفـ ــاء الـ ــذي
ل ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــه فـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ــون ـ ـ ــس خ ـ ــال
زيارتي ،وأكثر ما جعلني أشعر
ب ــالـ ـسـ ـع ــادة فـ ــي ه ـ ــذا ال ـت ـكــريــم
أنني لــم أســع إلـيــه ،ولكن إدارة
المهرجان هي ما تواصلت معي
وأخبرتني بالتكريم ،من خالل
المخرج رضا الباهي.
•هـ ـ ــل ت ـش ـع ــر ب ــال ـض ـي ــق مــن
تجاهل المهرجانات المصرية؟

مخيون أثناء التكريم

 ال أ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــو رمـ ـه ــرج ــان ــات الـ ـش ــو اإلع ــام ــي
مــن أجــل السير على السجادة
ال ـح ـمــراء ،والـت ـقــاط ال ـصــور في
حـ ــال وص ـل ــت إل ـ ـ ّـي ال ــدع ــوة من
األسـ ـ ـ ــاس ،ف ــال ـم ـه ــرج ــان ــات فــي
عالمنا العربي أصبحت اليوم
محكومة بالعالقات الشخصية
وال ـ ـم ـ ـجـ ــامـ ــات ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
ً
األم ــور الـمـعــروفــة مـسـبـقــا ،وإذ
بـحـثــت ع ــن ال ـم ـهــرجــانــات فلن
ت ـج ــد هـ ـن ــاك نـ ـش ــاط ــات فـعـلـيــة
لـهــا ،فــالـمـهــرجــانــات الحقيقية
ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــاضـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـع ــرض
الفيلم ،وتجد مناقشات موسعة
وكـ ـت ــاب ــات مـ ــن الـ ـنـ ـق ــاد ،وغ ـيــر
ذلــك من األمــور الكثيرة لم تعد
موجودة ،بل تجد إشادات قائمة
ع ـلــى تــوج ـيــه ال ـش ـكــر لــاب ـطــال
لـمـجــرد حـضــورهــم وتقديمهم
للعمل.
• هل ترى أن تقييم األعمال
فــي الـمـهــرجــانــات لــم يـعــد وفــق
أصول فنية؟
 ثمة مهرجانات عريقة فيالعالم العربي ولها تاريخ طويل
ومنها مهرجان "قرطاج" ،الذي
ش ــارك ــت فـيــه أفـ ــام سينمائية

مهمة على مــدار تاريخه ،وفي
مصر هناك مهرجان القاهرة،
وهــو مــن المهرجانات الدولية
ً
ً
ً
المهمة أيضا عربيا وعالميا ،
لكن بالنسبة إلي التكريم عندما
ي ـتــم ب ـن ــاء ع ـلــى مـعــايـيــر فـنـيــة،
ودون أن تطلبه أو تتحدث عنه
يـكــون أفـضــل بالنسبة للفنان،
وسـبــق أن كــرمــت مــن مهرجان
القاهرة عام  1992خالل ترؤس
الراحل سعد الدين وهبة له.
• لـ ـكـ ـن ــك لـ ـ ــم تـ ـ ـت ـ ــواج ـ ــد فــي
الدورات األخيرة؟
 ب ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــل ،لـ ـ ـ ـ ــم أ حـ ـ ـض ـ ــرال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان م ـ ـ ـنـ ـ ــذ س ـ ـ ـنـ ـ ــوات
طـ ــو ي ـ ـلـ ــة ،وإدارة ا لـ ـمـ ـه ــر ج ــان
ب ــات ــت ت ـت ـج ــاه ــل دعـ ــوتـ ــي ول ــم
اعـ ــد اسـ ـ ــأل أو اه ـت ــم ألن ف ـكــرة
الحضور نفسها ال تشغلني في
االجواء الحالية ،والمهرجانات
الـسـيـنـمــائـيــة عـمــومــا أصبحت
تحكمها ا لـعــا قــات الشخصية
ً
والمجامالت كما ذكرت لك سلفا
وهذه األمور ال تستهويني وال
أحبها على اإلطالق.
•لـمــاذا لــم تتحدث مــع إدارة
مهرجان القاهرة؟
 ال أبـ ـح ــث عـ ــن حـ ـض ــور أوتكريمات في المهرجانات ،وال
تـشـغـلـنــي هـ ــذه ال ـم ـس ــأل ــة عـلــى
اإلطالق وال يمكن أن أفكر فيها.
• هل هذا األمر سبب ابتعادك
ً
عن الوسط الفني مؤخرا؟
ً
 ل ـس ــت م ـب ـت ـع ــدا ول ـك ـن ــي الأ قـ ـب ــل أي أدوار تـ ـق ــدم لـ ــي فــي
أعمال ليست جيدة ،وهذا سبب
ً
اعتذاري مؤخرا عن  3مسلسالت
سـيـجــري تـصــويــرهــا ،منها ما
سيعرض فــي رم ـضــان ،ومنها
م ــا س ـي ـعــرض خ ــارج ــه ،فــاألمــر
بالنسبة إلي مرتبط ببحثي عن
األدوار الجيدة ،وهو ما لم أعد
ً
أجــده بسهولة ،خصوصا بعد
رحيل عمالقة الكتابة ،سواء في
الدراما أو السينما.
ً
• هــل سـتـكــون م ــوج ــودا في
الـ ـ ـج ـ ــزء ال ـ ـثـ ــالـ ــث م ـ ــن م ـس ـل ـســل
الجماعة؟

أخبار النجوم

تقال ً شمعون ترد على أنغام:
شكرا من القلب ...كلك ذوق
وجهت النجمة أنغام منذ
يومين الشكر إ لــى النجمة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ت ـق ــا ش ـم ـعــون،
حيث كتبت في تغريدة من
خ ــال حسابها بـ ـ "تــويـتــر":
"أن ـ ـ ـ ــا م ـع ـج ـب ــة ج ـ ـ ـ ـ ًـدا ب ـه ــذه
ال ـس ـي ــدة ال ـم ـم ـث ـلــة الـكـبـيــرة
تـقــا شـمـعــون ،يــاريــت أحــد
يـبـلـغـهــا ح ـبــي وت ـق ــدي ــري"،
وفور نشرها التغريدة ردت
الفنانة لطيفة" :أنا أبلغها يا
حبيبة قلبي فهي حبيبتي
وكلنا معجبين بها في كل
أعمالها عظيمة".
مـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،ردت
شمعون ،في تصريح ،على
إشادة أنغام ،وقالت لها في

تقال شمعون

رسالة شكر" :من القلب ست
أنغام أشكرك على رسالتك
الجميلة ويسعد أوقاتك كلك
ذوق أسعدتيني".

آسر ياسين يعرض الفيديو الدعائي
لـ «الوحيد هي دي الحكاية»
عبدالعزيز مخيون
 بكل تأكيد ،فهذا العمل مناألعمال الدرامية القيمة ،والتي
أس ـعــد بــال ـم ـشــاركــة ف ـي ـهــا ،لكن
حتى اآلن الي ــزال مــوعــد تقديم
هذا الجزء غير محدد بعد.
• لكنك صرحت بندمك على
اعـ ـ ـت ـ ــذارك عـ ــن ب ـع ــض األعـ ـم ــال
كمسلسل "العائلة"؟
 لكل عمل طبيعته وظروفه،وت ـحــدثــي عــن ال ـنــدم ال أعـتـبــره
يـنـتـقــص م ـنــي ،ول ـكــن توضيح
لبعض األم ــور ،وأحيانا تكون
لديك دوافع التخاذ قرار وتجد
أنه خطأ ،فتتراجع عنه ،وأحيانا
ال يكون هناك مساحة للتراجع،
ويكون األمر قد فاتك ،واإلنسان
ال ـط ـب ـي ـع ــي ي ـخ ـط ــئ وي ـص ـي ــب،
وح ــديـ ـث ــي عـ ــن ن ــدم ــي اع ـت ـب ــره
مــراجـعــة وإقـ ــرارا أنـنــي اتـخــذت
بعض ال ـقــرارات الخاطئة التي
جـعـلـتـنــي ل ــم أق ـ ــدم أدوارا كــان
يمكن أن تضيف لي.
• هل إقامتك خــارج القاهرة
السبب في عدم مشاركتك بكثير
من الفعاليات؟

 أع ـي ــش ف ــي م ـس ـقــط رأس ــيب ــالـ ـبـ ـحـ ـي ــرة ،وع ـ ـنـ ــدمـ ــا ي ـك ــون
لـ ّ
ـدي ارتـبــاطــات أك ــون مــوجــودا
ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،فــإقــام ـتــي خ ــارج
الـعــاصـمــة لـيـســت مشكلة على
اإلطــاق ،ألنني موجود عندما
يكون هناك مناسبة.
• مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـش ـ ــرو ع ـ ــك
السينمائي الجديد الذي تعمل
عليه حاليا؟
 ل ــدي فـيـلــم جــديــد بـعـنــوان"الـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــان" أش ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـيـ ــه مــع
مـجـمــوعــة كـبـيــرة مــن الفنانين
الشباب ،وهو من اخراج ياسين
حسن أحد المخرجين الشباب
الواعدين ،وتدور أحداث الفيلم
فـ ـ ــي واحـ ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـي ـ ــوة فـ ـ ــي إطـ ـ ــار
مختلف وأج ــواء جـيــدة ،وقمت
ب ـت ـصــويــر جـ ــزء م ــن م ـشــاهــدي
خالل الفترة الماضية ويتبقى
ج ـ ــزء آخ ـ ــر س ــأق ــوم ب ـت ـصــويــره
ً
قريبا.

ش ــارك الـنـجــم آس ــر ياسين
جـمـهــوره ومتابعيه الفيديو
ال ـ ــدع ـ ــائ ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـف ـي ـلــم
"الوحيد هي دي الحكاية" عن
الـسـيـنــاريـســت ال ــراح ــل وحيد
حامد ،وهو إخراج عبدالرحمن
ن ــاص ــر ،وع ـل ــق ع ـلــى الـفـيــديــو
عبر حسابه بموقع إنستغرام،
بمقولة وحيد حامد الشهيرة
خالل تكريمه بمهرجان القاهرة
ٔ
ٔ
األخير" :انا شايف إن انا حبيت
السينما ،وهي كمان حبيتني...
حبيت الجمهور وحبيت الناس
والناس حبوني ...وده ملخص
الحكاية".
وي ـع ــرض الـفـيـلــم ش ـهــادات
ألهم النجوم عن فارس الكلمة،
ً
تأثيرا
وصاحب أكثر األعمال
فــى ال ــوج ــدان الـمـصــري خــال
مشواره ،ويروون أبرز المواقف
التى جمعتهم بالسيناريست
الكبير ال ــراح ــل وحـيــد حــامــد،
وال ـن ـص ــائ ــح وال ـ ـ ـ ــدروس الـتــي
ت ـع ـل ـمــوهــا مـ ـن ــه ،وي ـظ ـه ــر في
الفيلم عدد كبير من صناع الفن
والسينما ،أبرزهم المؤلف تامر
حبيب والمخرج مروان حامد

آسر ياسين

والنجمة يسرا وآس ــر ياسين
والسيناريست مريم نعوم.
وكان ياسين شارك متابعيه
بجزء مــن فيلم "الــوحـيــد ..هي
دي الحكاية" بعد تكريمه في
مهرجان القاهرة السينمائي،
وظـ ـه ــر ب ــه ي ـت ـح ــدث ع ــن دور
وحيد حامد في مسيرته الفنية،
خاصة بعد قيامه ببطولة فيلم
"الوعد" وهو قصته ،حيث قال
في الفيديو عبر حسابه بموقع
إنستغرام" :كان ليا الشرف إن
أول بطولة سينمائية لي كانت
من تأليف وحيد حامد".

صراع تامر حسني وعمرو دياب األكثر مشاهدة
وسط اتهامات بشراء المشاهدات من دول غير عربية

محمد فؤاد

•
الصراع امتد
إلى محمد
فؤاد لطرحه
«الحفلة»
بنفس
التوقيت

عمرو دياب
التزم الصمت
ولم يدخل في
أي مناقشات
أو تعليقات

تامر حسني

القاهرة – هيثم عسران

شهدت مواقع التواصل االجتماعي سجاالت حادة
بين جمهوري الفنانين تامر حسني وعمرو ديــاب،
خالل األيــام الماضية ،على خلفية طرح البوم عمرو
دياب "يا أنا ياال" ،بالتزامن مع استكمال تامر لطرح
أغــانــي البومه "خليك فـ ــوالذي" ،حيث طــرح أغنيتي
"قد الفراق" ،و"طمعتيني" في نفس توقيت طرح البوم
عمرو دياب.
ووزع تامر وعمرو ديــاب بيانات صحافية تفيد
بتصدرهما نسب المشاهدة واالستماع عبر مواقع
طرح األغاني ،إال أن السجال الحقيقي جاء بعدما قام
تامر بكتابة تدوينة يتحدث فيه عن تصدر أغانيه
الترند في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"،
في الوقت الذي تولت فيه شركة عمرو دياب الترويج
ألخبار عن أغنيات البومه وتصدرها نسب االستماع
والمشاهدة عبر المواقع المختلفة ،سواء الرسمية أو
غير الرسمية.
تامر واجه انتقادات حادة بعد نشر عدد من متابعيه
تحليالت تفيد بــأن جــزءا كبيرا مــن أسـبــاب تصدره
لمواقع التواصل نتيجة وجــود زوار من دول عديدة
مثل إندونيسيا بشكل كبير فور طرح أغانيه ،بالرغم
من أن هذه البالد ال تتحدث العربية إال فيما ندر ،ولم
ً
يقم بإحياء حفل فيها ،فضال عن كونها من البالد التي
يسهل شراء المشاهدات اإللكترونية منها بمبالغ قليلة
مقارنة بدول أخرى.
في المقابل ،فإن عمرو دياب التزم الصمت الكامل
ً
كعادته دائما ،ولم يدخل في أي مناقشات أو تعليقات،
ً
مكتفيا بفريق عمله من شعراء وملحنين ،سواء الذين
احتفلوا معه باأللبوم الجديد في أكثر من مناسبة
محدودة ،أو كتبوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل
االجتماعي عن تميز أغانيه الجديدة التي يطرحها مع
شركته "ناي".
وقامت إحدى شركات االتصاالت المتعاقد معها
دي ــاب بجانب إح ــدى شــركــات الـمـيــاه الـغــازيــة التي
يطل بإعالنتها دياب بإطالق مسابقات على البومه
الجديد والمشاركة فــي الحملة الدعائية لاللبوم،
ســواء عبر الملصقات الدعائية فــي القاهرة أو من
خــال اإلعــانــات الممولة عبر حسابات الشركتين
لأللبوم ،مع اإلشارة إلى عمرو دياب الذي كان عادة ما
يقوم بإحياء حفل كبير بعد صدور األلبوم ،لكن هذه
ً
المرة قد يكون الحفل افتراضيا على غرار الحفل الذي

عمرو دياب

قام باحيائه الصيف الماضي في الساحل الشمالي.
وحــرص تامر حسني على توجيه الشكر لشركة
روتــانــا المنتجة والموزعة أللبومه الجديد ،بسبب
موافقتها على طلباته فيما يتعلق بعدم بيع األلبوم
وحقوق توزيعه والتحكم فيه بشكل كامل ،خصوصا
بعد طرحه عبر أحد التطبيقات وبصورة مختلفة عن
ً
باقي البوماته ،علما بــأن تامر تصدر بالفعل اسمه
وعدد من أغانيه مواقع التواصل في األسابيع الماضية،
حيث عمد لطرح األلبوم بفاصل زمني بين كل أغنية
وأخرى بجانب تكثيف الدعايا لكل أغنية قبل طرحها.
وشـهــدت تعليقات الجمهور ،س ــواء عبر صفحة
عمرو ديــاب أو صفحة تامر حسني الرسمية ،حالة
من الشد والـجــذب واالتـهــامــات للطرف االخــر بشراء
نسب المشاهدة واالستماع في مقابل التزام الطرفين
بالصمت ،وعدم التعقيب على هذه األمور بالمستوى
ً
الرسمي ،علما بأن حسني اعتذر عن عدم الظهور في
ً
برنامج تلفزيوني من أجل الحديث عن األلبوم ،مفضال
ً
االنتظار قليال خصوصا لتجنب الحديث عن مشكلته
األخيرة مع زوجته بسمة بوسيل ،التي كــادت تصل
إلى الطالق.
ً
صراع األكثر استماعا ومشاهدة امتد للفنان محمد
ف ــؤاد ال ــذي طــرح أغنية "الحفلة" فــي نفس التوقيت
ً
تقريبا ،وهــي من أغاني المهرجانات ،حيث تعاون
فيها مع الدبل زوكش في الكلمات ،وعالء فيفتي في
األلـحــان ،حيث تصدر نسبة االستماع بعد ساعات
من طرح األغنية الجديدة ،وسط تباين في اآلراء عن
االغنية التي يعود من خاللها فؤاد لجمهوره ،وتنتمي
إلى أغاني المهرجانات التي تواجه انتقادات حادة من
نقابة الموسيقيين.
ّ
فــؤاد لم يتحدث عن األغنية قبل طرحها ،وفضل
ً
التزام الصمت مع تزايد الجدل حولها ،علما بأنه لم
ً
يدخل من قبل في سجاالت األكثر مشاهدة واستماعا،
لكن الجدل الذي خلقته اغنيته ارتبط بشكل رئيسي
بمدى أحقية المطربين في العمل مع شعراء وملحنين
ترفضهم النقابة وتـحــارب أغانيهم ،كما يحدث مع
مطربي المهرجانات.
وتعتبر هذه هي المرة األولى منذ فترة طويلة التي
يقدم فيها محمد فــؤاد أغنية مثيرة للجدل ،وتشهد
انقسامات في التعليقات بين جمهوره ما بين مؤيد
لظهوره بشكل جيد ومعارض ،معتبرا أن األغنية ال
تليق بقيمته ومكانته كأحد أهم المطربين المصريين
في العقود الثالثة األخيرة.

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

ً
هاني النصار :ال أرى نفسي مخرجا للدراما التلفزيونية
«أرغب في إنتاج مسرحية سياسية طابعها كوميدي مع فرقة تياترو»
نرمين أحمد

هاني النصار مخرج مسرحي
أخرج العديد من المسرحيات،
وتحديدا «األكاديمية»،
وشارك في عدة مهرجانات
الكثير
محلية ودولية ،وحصد
ً
من الجوائز ،وعمل فترة أستاذا
للتمثيل واإلخراج في المعهد
العالي للفنون المسرحية،
وأنشأ فرقته الخاصة «تياترو»،
ومن أشهر مسرحياته
مدرسة الدكتاتور ،جمهورية
العوانس ،والبارج« ،الجريدة»
حاورته ،وفيما يلي التفاصيل:

أجد نفسي
في المسرح
األكاديمي
وال يستهويني
«التجاري»

• فضلت المسرح األكاديمي
ع ـل ــى ال ـم ـس ــرح الـ ـتـ ـج ــاري ،هــل
تـخـطــط لـتـقــديـمــه ب ـعــد انـتـهــاء
أزمة كورونا؟
 الـحـقـيـقــة أن ـن ــي م ـنــذ كنتطالبا في المعهد العالي للفنون
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ل ـ ــم ي ـس ـت ـهــوي ـنــي
المسرح التجاري نهائيا ،ولم
أتمن أن أخرج مسرحا تجاريا
أو أمثل فيه ،ولكن استهوتني
األعـ ـم ــال الـ ـج ــادة واألكــادي ـم ـيــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــانـ ـ ــات الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة
والعربية والعالمية ،ولــم أفكر
نـهــائـيــا فــي أن أك ــون ج ــزء ا من
منظومة المسرح الجماهيري أو
التجاري ،وبعد الخبرة الطويلة
خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة في
اإلخراج هناك اليوم فكرة لعودة
المسرح السياسي بالكويت.
وهذا النوع من المسرح كان
ناشطا في فترة الثمانينيات،
م ـث ــل «ح ــام ــي الـ ــديـ ــار» و«دقـ ــت
الساعة» و«هذا سيفوه» ،وهناك
اآلن فكرة لفرقة تياترو إلنتاج
م ـس ــرح ـي ــة س ـي ــاس ـي ــة طــابـعـهــا
كوميدي سياسي ،حيث نعقد
اجتماعات لمناقشتها ،وإن شاء
الله تنفذ وتخرج للجمهور كما
أتمنى ،وبرؤيتي اإلخراجية.
• ه ــل ف ـك ــرت ف ــي أن ت ـخــرج
عمال دراميا؟
 لـ ـ ــدي تـ ـج ــرب ــة فـ ــي األفـ ـ ــامال ـق ـص ـيــرة ه ــو «ف ـي ـلــم م ـنــديــل»،
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي م ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــارب أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة
 storyboardجــاهــزة للتنفيذ،
لكني ال أرى نفسي في األعمال
الــدرامـيــة التلفزيونية ،فــأنــا ال
أتقبل فكرة الوسيط بيني وبين
الممثل وأقصد بذلك الكاميرا،
أن ـ ــا أفـ ـض ــل ال ـع ـم ــل ال ـم ـســرحــي
وأحبه ،ألن تأثيره مباشر وردة
الـفـعــل مـبــاشــرة فــي نـفــس وقــت
ع ـ ـ ــرض الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ،ب ـخ ــاف
العمل الدرامي التلفزيوني الذي

النصار يحمل جائزتين في إحدى المناسبات
يستغرق وقـتــا طــويــا النتهاء
الـ ـتـ ـص ــوي ــر والـ ـ ـع ـ ــرض وردود
أفعال الجمهور ،وال أعتقد أنني
سأكون يوما ما خلف الكاميرا
وأخرج عمال تلفزيونيا.
• هــل فــرقــة ت ـيــاتــرو مــازالــت
مـتـمــاسـكــة؟ وه ــل ه ـنــاك أعـمــال
جديدة؟
 ب ــال ـت ــأك ـي ــد ف ــرق ــة ت ـي ــات ــرومازالت متماسكة ،بل وأصبحت
أقـ ـ ـ ـ ــوى وأشـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـمـ ــاس ـ ـكـ ــا ،ألن
الـ ـي ــوم أصـ ـب ــح ف ـي ـهــا أكـ ـث ــر مــن
م ـ ـخـ ــرج ،س ـ ـ ــواء ع ـل ــى م ـس ـتــوى
مـ ـس ــرح الـ ـطـ ـف ــل ،مـ ـث ــل ش ـم ــان
الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــار ،أو ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
ال ـش ـبــاب مـثــل مـحـمــد الـكـنــدري
ويــوســف الحربي وعبدالعزيز
النصار ،ولدينا أكثر من شاب
دائـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـقـ ــدمـ ــون الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
األفكار واألعمال لفرقة تياترو
المسرحية.
وأيـضــا كــانــت لفرقة تياترو
مشاركة في المهرجان المحلي

انتهاء تصوير «الوصية الغائبة»
ان ـت ـه ــى ال ـم ـخ ــرج ح ـس ـيــن أبـ ــل م ــن تـصــويــر
المشهد األخير من مسلسل «الوصية الغائبة»،
تمهيدا لدخوله مرحلة المونتاج ،لتقديمه ضمن
الموسم الرمضاني .2021
ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك فـ ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ،م ـن ـه ــم ج ــاس ــم
ال ـ ـن ـ ـب ـ ـهـ ــان وع ـ ـ ـبـ ـ ــداالمـ ـ ــام
ع ـبــدال ـلــه وع ـبــدالــرح ـمــن
ال ـع ـق ــل وزه ـ ـ ــرة ع ــرف ــات
وعـبـيــر ال ـج ـنــدي ،ومــن
النجوم الشباب محمد
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــرفـ ـ ــي

زهرة عرفات

وم ـشــاري ال ـبــام وعـبــدالـلــه ال ـط ــراروة ومحمد
العلوي وعبدالله الخضر وغدير زايد وغيرهم.
وأك ــد الـمــؤلــف م ـشــاري الـعـمـيــري أن العمل
يرتكز على الواقع الكويتي في الخمسينيات
مرورا بالستيسنات والسبعينيات ،مستعرضا
الحياة آنذاك ،مضيفا« :طرقت باب الوفاء بين
تجار الكويت قديما ،وسيتابع المشاهد كيف
ك ــان ــت ع ــاق ــة ال ـت ـجــار م ــع بـعـضـهــم م ــن لحمة
واخوة ،وليس كما يدعي البعض بأنها كانت
عبارة عن صراعات محتدمة دوما».
واس ـت ــدرك الـعـمـيــري« :سيكتشف المشاهد
أيـضــا أن هـنــاك مــا يستحق أن ي ــدرس كقيمة
مجتمعية مستحقة» ،مشيدا بجهود
المخرج حسين أبل التي بذلها طوال
مرحلة التصوير ،وتوجه بالشكر إلى
جميع العاملين خلف الكواليس.
وعـ ـ ـ ــن ح ـ ــرص ـ ــه ع ـ ـلـ ــى اخـ ـتـ ـي ــار
األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــراثـ ـي ــة ع ـل ــى عـكــس
ال ـمــوجــة ال ـس ــائ ــدة ف ــي االت ـج ــاه
ل ــأعـ ـم ــال الـ ـمـ ـع ــاص ــرة ،أوضـ ــح
أن ح ــال ــة م ــن ال ـش ـغــف ه ــي الـتــي
تسيطر على المشاهدين ،وهناك
ر غـبــة جامحة وحقيقية فــي متابعة
المسلسالت التراثية والتاريخية التي
تستنبط أحداثها من الواقع والقصص
الحقيقية ،وإن كان للمؤلف حقه المشروع في
استخدام فكره وخياله في الحبكة الدرامية
التي يطرحها ،وهــذا ما حــدث في «الوصية
الغائبة».

األخـ ـ ـي ـ ــر ب ـم ـس ــرح ـي ــة الـ ـ ـب ـ ــارج،
وح ـصــدن ــا ال ـج ــوائ ــز م ــن خــال
ال ـم ـخــرج ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـع ـنــزي،
ولــوال أزمــة كورونا لكان لدينا
أك ـث ــر م ــن ع ـمــل لـلـفــرقــة ت ـشــارك
بــه فــي مـهــرجــان ال ـش ـبــاب ،مثل
مسرحية الحذر إخراج شمالن
الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــار ،وعـ ـمـ ـلـ ـي ــن ل ـم ـس ــرح
الطفل في دبي والشارقة ،ولكن
نظرا لظروف الوباء تم تأجيل
هــذه االع ـمــال ،وقدمنا فــي عيد
األضحى الماضي فيديو كليب
من إخراج شمالن النصار ،وكان
هدية من الفرقة للشعب العربي
للتعبير عن فرحة العيد.
• ما الذي خرجت به من أزمة
كورونا؟ هل تغيرت لديك أفكار
أو اختلفت أولوياتك؟
 بـعــد أي أزم ــة ،وخصوصاب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـف ـن ــان ـي ــن ي ـت ـغ ـيــر
منظورنا لألشياء مــن حولنا،
وفــي هــذه األزمــة التي عايشها
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ك ـ ـلـ ــه أع ـ ـت ـ ـقـ ــد أن أهـ ــم

أشرفت على عمل تطوعي في مركز «الفوزان» للتوحد بالسعودية
●

فضة المعيلي

الـ ـف ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي ال يــأتــي
بـمـنـظــور ال ـهــوايــة أو الـحــرفــة
ك ـمــا يـعـتـقــد ال ـب ـع ــض ،ب ــل في
أغ ـ ـلـ ــب األح ـ ـي ـ ــان ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
إيـصــال رســالــة ،أو خــدمــة فئة

ال ـج ــائ ـح ــة ب ــال ـف ــن وال ـج ـم ــال
واإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع» ،م ـض ـي ـف ــا« :ب ـع ــد
االنتهاء من هذه الورشة يتم
تدريب مجموعة أخرى من ٢٠
شابا وصبية ،حتى نتمكن إن
شاء الله مع نهاية العام من
تدريب كل الشباب والصبايا
ال ــذي ــن ش ــارك ــوا ف ــي م ـشــروع
موهبتي من بيتي».

مـعـيـنــة م ــن الـمـجـتـمــع ،وهـ ــذا ما
قامت به الفنانة التشكيلية منال
الـشــريـعــان بـمـســاعــدة نـخـبــة من
الفنانات التشكيليات ،فقد أشرفت
وقــامــت بـمـشــروع تـطــوعــي ،وهو
تصميم وتنفيذ مـشــروع «رســام
آفاق» لمركز عبداللطيف الفوزان

مشروع «رسام آفاق»

لـلـتــوحــد فــي ال ـس ـعــوديــة .وقــالــت
الشريعان إن «المركز يساهم في
خدمة أبنائنا من ذوي اضطراب
طيف التوحد ،واستمر العمل في
هــذا المشروع  ٣أشهر» ،مضيفة
أن الـعـمــل الـتـطــوعــي هــو مرحلة
من مراحل تأسيس المركز ،وهو
نتاج تضافر جهود كثيرة وفريق
عـمــل م ـت ـعــاون مــن إدارة الـمــركــز
والـفـنــانــات ،ويعد مــن المشاريع
الضخمة الـتــي القــت استحسان
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر ،وبـ ـ ـ ـ ــإذن ال ـ ـلـ ــه ي ـس ـت ـمــر
ال ـت ـعــاون م ــع ال ـمــركــز السـتـكـمــال
المراحل التالية.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـم ـه ــم فــي
ال ـم ــوض ــوع ه ــو إب ـ ــراز دور الـفــن
وال ـ ـعـ ــاج بـ ــه ل ـل ـم ـج ـت ـمــع وذوي
االحتياجات الخاصة ،مؤكدة أن
الفن بكل أنواعه وأساليبه يستمد
قــوتــه مــن الـمـجـتـمــع ،وال ـف ـنــان له
دور فعال ومؤثر بما يمتلكه من

منال الشريعان

إمكانيات وأدوات ،فهو يتحمل
مسؤولية تجاه مجتمعه من
خالل ما يقدمه من أعمال فنية،
وتــوجـهــت بــالـشـكــر إل ــى إدارة
المركز الختيارها هذا العمل
وتعاونهم في جميع النواحي.

دارين حداد تصور مشاهدها
في مسلسل «فوبيا»

مشهد من مسرحية «حلم ليلة حظر»
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـم ـ ـ ـثـ ـ ــل ت ـ ــام ـ ــر
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـسـ ـ ــاف ،ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ــي
ال ـم ـس ــرح ـي ــة« ،اآلن ال ـم ـســرح
مهم ج ــدا ،وخـصــوصــا خالل
األوض ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـتـ ــي نـ ـم ــر ب ـه ــا،
وأعتقد أنه مهم جدا إليصال
رس ــائ ــل ت ــوع ــوي ــة ،ولـ ــو عـبــر
وسائل التواصل االجتماعي،
وضرورة أن نظل بعيدين».

مـ ــا خ ــرجـ ـن ــا بـ ــه هـ ــو ت ـق ــدي ــرن ــا
الالمتناهي للصحة ،أن صحة
مـ ـق ــاب ــل ك ـ ــل ش ـ ـ ـ ــيء ،وأه ـ ـ ـ ــم مــن
ك ــل شـ ــيء ،ق ــدرن ــا ه ــذه الـنـعـمــة
ال ـع ـظ ـي ـم ــة ،وج ـ ـ ـ ــاءت ال ـع ــائ ـل ــة
ف ــي الـمــرتـبــة األول ـ ــى ،فسمحت
لـنــا ه ــذه األزم ــة بــالـجـلــوس مع
عائلتنا وقـتــا أكـبــر ،ونتشارك
الـكـثـيــر م ــن تـفــاصـيــل وأحـ ــداث
يــوم ـنــا ،فعملنا فــي ال ـبــروفــات
والـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ي ـج ـع ــل وق ــت
العائلة محدودا ،وهذا كان من
إيجابيات األزمة ،وتعلمت منها
أن أكـ ــون ص ـب ــورا ومـ ـق ــدرا لكل
شيء حولي.
• هـ ــل ت ـج ـه ــز ح ــالـ ـي ــا عـمــا
مسرحيا؟
 نعم أعمل اآلن على تحضيرع ـم ـل ـي ــن م ـس ــرح ـي ـي ــن ،أول ـه ـم ــا
«البروة» ،تأليف الكاتبة الشابة
ف ـل ــول ال ـف ـي ـل ـك ــاوي ،وهـ ــو نــص
تراثي أحاول أنا وفلول أن نكمل
الثالثية التراثية التي بدأناها

بـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــرس ،والـ ـت ــي
ح ـص ــدن ــا ب ـه ــا خ ـم ــس ج ــوائ ــز،
م ـن ـهــا أف ـض ــل عـ ــرض مـتـكــامــل،
وأفضل إخراج ،وتلتها مسرحية
الـ ـ ـب ـ ــارج ال ـ ـتـ ــي حـ ـص ــدن ــا ب ـهــا
جائزتي أفضل ممثلة وأفضل
سينوغرافيا.
و»ال ـب ــروة» مصطلح كويتي
ق ــدي ــم ،وت ـع ـنــي وث ـي ـقــة ال ـب ـيــت،
ونحن نعمل عليها قبل جائحة
كــورونــا ،واكتمل العمل بشكل
جـمـيــل ،وف ــي ان ـت ـظــار الـمــرحـلــة
الخامسة ،حيث تعود المسارح
والـحـيــاة الطبيعية ،ألقــدم هذا
العمل ،وسيشارك فيه عدد من
النجوم الشباب.
وال ـع ـم ــل اآلخ ـ ــر م ــع الـكــاتـبــة
الـ ـش ــاب ــة ف ــاط ـم ــة الـ ـع ــام ــر ،ول ــم
ن ـت ـف ــق ع ـل ــى االس ـ ـ ــم بـ ـع ــد ،لـكــن
وضعنا ا لـفـكــرة والشخصيات
ورس ـ ـم ـ ـنـ ــا ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط األول ـ ـيـ ــة
لـلـعـمــل ،وه ــو بــالـلـغــة الـعــربـيــة،
وسنسعى للمشاركة به في أحد

المهرجانات المسرحية العربية
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وسـ ـيـ ـك ــون عـ ــودة
جديدة لي في المسرح باللغة
العربية الفصحى ،ألنني اتجهت
فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة االخـ ـ ـي ـ ــرة ل ـل ـت ــراث
وقدمت األعمال التراثية ،وطلب
م ـن ــي ال ـك ـث ـيــر ال ـ ـعـ ــودة لـتـقــديــم
م ـس ــرح ـي ــات ب ــال ـل ـغ ــة ال ـعــرب ـيــة
الفصحى.
• مــا الـجــائــزة الـتــي حصلت
عليها وكان وقعها مختلفا؟
 يصعب علي كثيرا الجوابعلى هذا السؤال ،فأنا حصدت
أك ـث ــر م ــن جـ ــائـ ــزة ،ف ـم ـثــا عـلــى
مستوى اإلخ ــراج حصلت على
ث ـ ـ ــاث جـ ـ ــوائـ ـ ــز ،وال أس ـت ـط ـيــع
ت ـح ــدي ــد األه ـ ـ ــم ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ــي،
فهي كبناتي ا لـثــاث إحداهما
الروح واألخرى القلب واألخيرة
العين ،وكل جائزة لها مكانتها
وأهميتها.

الشريعان :مشروع «رسام آفاق»
يهدف إلى إبراز دور الفن في العالج

«حلم ليلة حظر» ...عرض مسرحي
حول قيود «كورونا»
ف ــي ع ــرض مـســرحــي فــريــد
م ـ ــن نـ ــو عـ ــه روت م ـج ـم ــو ع ــة
مــن  20شــابــا أردن ـي ــا حكاية
أردنيين يعيشون في مبنى
سـ ـكـ ـن ــي واحـ ـ ـ ــد ب ــال ـع ــاص ـم ــة
عمان ،ويتغلبون على الرتابة
وال ـم ـلــل وعـ ــدم الـيـقـيــن أث ـنــاء
إج ــراء ات العزل العام بسبب
جـ ــائ ـ ـحـ ــة كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ،وحـ ـم ــل
العرض اسم «حلم ليلة حظر»،
وهو مستوحى من مسرحية
«حلم ليلة صيف» الكوميدية
الـشـهـيــرة لــأديــب الـمـعــروف
وليام شكسبير.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض هـ ـ ـ ـ ــذه
المسرحية في إطــار مشروع
«مــوهـبـتــي م ــن ب ـي ـتــي» ،ال ــذي
أطلقته وزارة الثقافة األردنية
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،لـ ـع ــرض
مواهب الشباب أثناء تفشي
فيروس كورونا في المملكة،
ُ
وط ـ ـ ـلـ ـ ــب مـ ـ ــن الـ ــراغ ـ ـب ـ ـيـ ــن فــي
المشاركة بالمشروع إرسال
فيديو أداء عبر اإلنترنت ،وتم
اخـتـيــار الـفــائــزيــن للمشاركة
في المسرحية.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج األردنـ ـ ـ ــي
حكيم حــرب« :نوصل رسائل
بأننا يجب أن نظل متفائلين،
ونتمتع بهذه الــروح العالية
الـ ـت ــي ت ـم ـك ـنــا م ــن أن ن ــواج ــه

هاني النصار

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة إلـ ــى
أنـهــا ستواصل إش ــراك باقي
ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي هـ ــذه ال ــورش ــة
الثقافية.

استأنفت الفنانة التونسية
دارين حداد تصوير مشاهدها
في مسلسل «فوبيا» ،مع المخرج
عــادل األعـصــر ،وهــو المسلسل
الـ ــذي ع ــاد ب ـعــد  3س ـن ــوات من
توقفه بسبب أزم ــات إنتاجية،
ح ـي ــث ع ـ ــاد ال ـع ـم ــل م ــع تـغـيـيــر
ب ـط ـل ــه خ ــال ــد ال ـ ـص ـ ــاوي ،الـ ــذي
اعتذر منذ توقف التصوير ،وتم
التعاقد مؤخرا مع الفنان فتحي
عبدالوهاب.
وقـ ــالـ ــت داريـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ــداد إن ـهــا
تصور مشاهدها بشكل مكثف
ط ـب ـقــا لـ ـلـ ـج ــدول الـ ـ ــذي وض ـعــه
المخرج ،لالنتهاء من التصوير
ف ــي ال ـم ــوع ــد الـ ـمـ ـح ــدد ،لـيـكــون
جـ ــاهـ ــزا لـ ـلـ ـع ــرض خـ ـ ــال شـهــر
رمضان ،الفتة إلى أن هذا العمل
هو الوحيد الــذي تظهر به في
دراما رمضان المقبل حتى اآلن.
ومسلسل «فوبيا» تم تغيير
اسمه ،ومن المقرر اإلعالن عنه
بــالـتــزامــن مــع الـتـصــويــر ،وهــو
بطولة فتحي عبدالوهاب وأيتن
عامر وميرهان حسين وأحمد
صـفــوت وم ــي الـقــاضــي وأحـمــد
فــؤاد سليم وطــارق عبدالعزيز
ومحسن منصور وبهاء ثروت
ونـ ــاصـ ــر سـ ـي ــف ،ومـ ـ ــن تــأل ـيــف
ط ـ ــارق ب ــرك ــات ،وإخ ـ ـ ــراج ع ــادل
االعصر.
يــذكــر أن آخ ــر أع ـم ــال داري ــن

دارين حداد
حداد المسلسل السوري «سوق
الحرير» ،تأليف حنان المهرجي،
وإخراج األخوين بسام ومؤمن
ال ـم ــا ،وب ـطــولــة ال ـن ـجــوم بـســام

كوسا ،وسلوم حــداد ،وكاريس
بشار ،وفادي صبيح ،ومن مصر
عبدالرحيم حسن ونهال عنبر
وماجد الشرقاوي.

خبريات
رسم لغالف أحد مجلدات
مغامرات «تانتان» في مزاد

تجري دار «أركوريال» ،اليوم،
ً
ً
مزادا علنيا على رسم من
عام  1936للفنان إيرجيه
َّ
أعده لغالف أحد مجلدات
مغامرات «تانتان» بعنوان
«زهرة اللوتس األزرق»،
بقيمة ِّ
قدرت بأكثر من
مليوني يورو.
هذا الرسم ،الذي ُوصف
بأنه «قطعة استثنائية
مميزة» ،يظهر بطل الروايات
ً
المصورة الشهير مرتديا
ً
ً
ً
زيا صينيا ومطال برأسه من
ّ
جرة ،وقبالته تنين يتربص
به .ومن غير المستبعد أن
يتجاوز هذا الرسم الرائع
المشغول بالحبر الهندي
والغواش واأللوان المائية
الرقم القياسي المسجل في
مزاد للدار الفرنسية نفسها
عام  2014لمبيعات غالفات
مجلدات «تانتان» ،ويبلغ
ً
 2.51مليون يورو (متضمنا
التكاليف)ُ .
ويعد رسم «زهرة
اللوتس األزرق» إحدى روائع
الرسام البلجيكي ،ويمثل
نقطة تحول في رسومه.
ونشرت رسوم هذا المجلد
بين عامي  1935-1934في
مجلة بوتي فانتيام قبل
إصدار المجلد نفسه عام
.1936
(أ ف ب)

 2020سنة سوداء للسينما
الفرنسية في الخارج

سجلت إيرادات األفالم
الفرنسية بالخارج تراجعا
كبيرا في  2020خصوصا
بفعل جائحة «كوفيد ،»19 -
مع ّ
تربع روسيا على صدارة
قائمة البلدان األكثر متابعة
للسينما الفرنسية.
وفي المجموع ،استقطبت
األفالم الفرنسية  13.7مليون
متفرج في العالم أجمع،
بالمناطق والفترات التي
كانت فيها صاالت السينما
مفتوحة في ظل انتشار
فيروس كورونا ،على ما
أعلنت شركة يونيفرانس،
المكلفة الترويج للفن السابع
الفرنسي في العالم .ويعكس
هذا الرقم تراجعا بنحو 70
في المئة مقارنة مع العام
السابق .وتراجعت اإليرادات
بالنسبة عينها ،مسجلة
 86.6مليون يورو .وفي غياب
النجاحات الضخمة ،تخطى
فيلمان فرنسيان فقط في
 2020عتبة المليون مشاهد
في الخارج منذ طرحهما
بالصاالت ،مقابل سبعة
أفالم في عام .2019
(أ ف ب)

فخر صيني إلدراج «تاي-
تشي» بقائمة التراث العالمي

أدرجت «يونسكو» فن التاي-
تشي ،بمسماه الصيني
(تايتشيتشوان) ،على
قائمتها للتراث العالمي
ِّ
غير المادي ،ليشكل محطة
إضافية في االعتراف العالمي
بالحضارة الصينية،
بعد إدراج الخط الصيني
( ،)2009وأوبرا بكين (،)2010
والوخز باإلبر ( )2010على
القائمة عينها .وأعرب مدرب
التاي-تشي وانغ جانجون
عن فخره بإدراج هذا الفن
القتالي في قائمة يونسكو
للتراث العالمي غير المادي.
وقال جانجون ( 47عاما):
«مساهمة ثقافتنا في
تحسين اللياقة البدنية لدى
أناس في العالم أجمع أمر
مفرح جدا» .وأضاف المدرب،
ّ
الذي علم تقنيات التاي-تشي
إلى الممثل جت لي ،نجم
أفالم الحركة« :أنا سعيد
جدا».
(أ ف ب)

ةديرجلا
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دوليات

ضربة إسرائيلية  -أميركية على طريق إمداد إيراني في سورية

• مناورات إيرانية بحرية صاروخية وسط مخاوف من «أخطاء قاتلة» •  4عوامل وراء انقطاع الكهرباء

صورة نشرها اإليرانيون للسفينة مكران

ّ
شنت إسرائيل بتنسيق أميركي
سلسلة غارات هي األعنف منذ
أشهر على مدينة البوكمال
السورية الواقعة على أهم
طريق بري لنقل األسلحة
اإليرانية والمقاتلين إلى
سورية ،وشملت مناطق تمتد
من شرق محافظة دير الزور
إلى مدينة الميادين بالقرب من
المطار.

جانب من المناورات اإليرانية في بحر عمان أمس

تعرضت مــوا قــع لـقــوات الحكومة
ال ـســوريــة والـمـيـلـيـشـيــات المرتبطة
ب ـ ــإي ـ ــران ،ف ـج ــر أمـ ـ ــس ،ألكـ ـب ــر قـصــف
جوي منذ أشهر من طيران إسرائيلي
وبتنسيق أميركي.
ووص ـ ـ ــف م ـ ـعـ ــارضـ ــون سـ ــوريـ ــون
وم ـص ــادر م ــن ال ـم ـخــابــرات الـغــربـيــة
الـ ـ ـغ ـ ــارة ب ــأنـ ـه ــا م ـ ــن أشـ ـ ــد ه ـج ـم ــات
إسرائيل كثافة في األشهر األخيرة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن ال ـ ـط ـ ـيـ ــران
ً
الحربي قصف قرابة عشرين هدفا ،
ابـتـ ً
ـداء مــن أط ــراف مدينة ديــر الــزور
ً
ً
مـ ـ ــرورا ب ـب ــادي ــة ال ـم ـي ــادي ــن ،وصـ ــوال
ً
إلى مدينة البوكمال ،مستهدفا أهم
طريق بري لنقل األسلحة اإليرانية
والمقاتلين إلى سورية.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـ ــأن م ـ ـ ـخـ ـ ــازن أس ـل ـح ــة
ومعسكرات تدريب لقوات الحكومة
وميليشيات "زينبيون" الباكستانية
و"ف ــاط ـم ـي ــون" األف ـغ ــان ـي ــة و"ك ـتــائــب
حزب الله ـ العراق" التابعة لـ"الحرس
الثوري" اإليراني أصيبت.
وأوقعت الغارات اإلسرائيلية على
مـ ـخ ــازن أس ـل ـحــة وم ــواق ــع عـسـكــريــة
ً
فـ ــي شـ ـ ــرق س ـ ــوري ـ ــة 57 ،قـ ـتـ ـي ــا مــن
ال ـم ـج ـم ــوع ــات الـ ـم ــوالـ ـي ــة ل ـط ـه ــران،
ُ
فــي حصيلة ت ـعـ ّـد األ ع ـلــى مـنــذ نحو
عامين.
وت ـس ـ ّـب ــب ال ـق ـصــف وفـ ــق حـصـيـلــة

ل ـ ــ"ال ـ ـمـ ــرصـ ــد الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري" ،ب ـم ـق ـت ــل 9
عناصر من قوات النظام.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"
عــن م ـســؤول اسـتـخـبــاراتــي أمـ ُيـ ِّـركــي
أن "الغارات اإلسرائيلية التي نفذت
ب ـن ــاء ع ـلــى م ـع ـلــومــات اس ـت ـخ ـبــاريــة
قدمتها الواليات المتحدة ،استهدفت
مـ ـسـ ـت ــودع ــات كـ ــانـ ــت بـ ـمـ ـث ــاب ــة خــط
أنــاب ـيــب ل ـم ـكــونــات تــدعــم الـبــرنــامــج
ً
النووي اإليراني" ،مضيفا أن "وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو نــاقــش
ا ل ـ ـغـ ــارة ا لـ ـج ــو ي ــة ،أ م ـ ــس األول ،مــع
يوسي كوهين رئيس الموساد" الذي
كان في واشنطن.
وجاء ذلك مع تزايد المخاوف من
صدام عسكري محتمل مع الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ق ـب ـيــل م ـ ـغـ ــادرة الــرئ ـيــس
المنتهية واليته دونالد ترامب البيت
األب ـيــض فــي  20ي ـنــايــر ،وبــالـتــزامــن
م ــع إطـ ــاق إي ـ ــران مـ ـن ــاورات بـحــريــة
صــاروخ ـيــة فــي بـحــر ُع ـمــان وشـمــال
المحيط الهندي مع عرض سفينتين
حربيتين جديدتين واستخدامهما
في التدريبات.
وجـ ـ ــاء ت ال ـ ـم ـ ـنـ ــاورات ،ال ـت ــي تـعــد
الـ ــراب ـ ـعـ ــة م ـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ف ـ ــي غ ـض ــون
أس ـ ـبـ ــوع ،ف ــي س ـي ــاق االسـ ـتـ ـع ــدادات
اإليرانية لمواجهة أي حرب محتملة
بعد تلقيها والجماعات المتحالفة

روحاني :ترامب كان يريد إسقاط نظامنا فسقط هو
ش ــن ال ــرئـ ـي ــس اإلي ـ ــران ـ ــي حـســن
ً
ً
روحاني أمــس ،هجوما قويا على
الرئيس األميركي المنتهية واليته
دونالد ترامب.
وقــال روحاني" :طــوال السنوات
الثالث الماضية ،كان هذا اإلرهابي
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ي ـ ــري ـ ــد إس ـ ـ ـقـ ـ ــاط الـ ـنـ ـظ ــام
اإلسالمي ،لكنه بالنهاية هو الذي
ً
سقط مكلال بالخزي والعار".
ووص ـ ـ ــف روح ـ ــان ـ ــي مـ ــا ي ـح ــدث
فــي الــواليــات المتحدة بأنه "ليس

نهاية فترة حكومة ،بل هزيمة نهج
سياسي :نهج اإلرهاب االقتصادي".
وق ـ ـ ــال إن الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
تحتاج سنوات طويلة للعودة لما
كانت عليه قبل عهد ترامب.
ورأى أن إدارة الرئيس األميركي
ال ـم ـن ـت ـخــب جـ ــو بـ ــايـ ــدن "ت ـع ـل ــم أن
سياسة الضغوط الـقـصــوى ،التي
ُ
تـبـنــاهــا ت ــرام ــب ،هــزمــت وال يمكن
االس ـت ـم ــرار ب ـه ــا .وش ـب ــه الــرئـيــس
اإليـ ــرانـ ــي األزم ـ ـ ــة ال ـت ــي يــواج ـه ـهــا

ً
تــرامــب حاليا مــع محاولة أعضاء
بالكونغرس لعزله بـ"هروب الشاه
من إيران.
م ـ ــن جـ ــا نـ ــب آ خ ـ ـ ـ ــر ،رأت وزارة
الخارجية الروسية أن تصريحات
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي مــايــك
بــومـبـيــو ع ــن ك ـشــف وث ــائ ــق تثبت
تورط إيران بتوفير مالذ آمان لقادة
تنظيم "القاعدة" بأنها "غير موثقة"،
واعتبرت أن بومبيو "يحاول إيذاء
إيران بأي طريقة".

معها في المنطقة سلسلة ضربات
اتهم إسرائيل بشنها بالتواطؤ مع
إدارة ترامب.
وشارك في المناورات التي تختتم
ال ـيــوم ،رئـيــس هيئة األرك ــان العامة
ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال م ـح ـم ــد بـ ــاقـ ــري والـ ـق ــائ ــد
العام للجيش عبدالرحيم موسوي.
ونظم حفل بجزيرة كـنــارك لتسليم
ال ـس ـف ـي ـن ـت ـيــن ال ـج ــدي ــدت ـي ــن "مـ ـك ــران"
و"زره" إلى القوات البحرية.
وذكــر "الحرس الثوري" أنه أطلق
خ ــال ال ـم ـنــاورات ال ـتــي ت ـشــارك بها
غ ــواص ــات "ع ــدة ص ــواري ــخ مـتـطــورة
ودق ـي ـقــة مـنـهــا ص ــواري ــخ ذات مــدى
بعيد" ،فيما حذر خبراء وناشطون
من تكرار األخطاء القاتلة على غرار
مــا حــدث فــي مايو الماضي ،عندما
ً
ً
ً
قتل  19ضابطا وجنديا بحريا خالل
إص ــاب ــة فــرقــاطــة "كـ ـن ــارك" ب ـصــاروخ
قيل إنه أطلق "عن طريق الخطأ" من
مدمرة للجيش أثناء تدريبات بنفس
المنطقة.

مهمة وقاعدة
ووس ـ ـ ـ ــط تـ ـصـ ـعـ ـي ــد لـ ـلـ ـتـ ـه ــدي ــدات
اإلقليمية ،ذكرت مصادر إيرانية إن
السفينة "مكران" التي قالت طهران
إن ـه ــا أك ـب ــر وأح ـ ــدث سـفـيـنــة حــربـيــة
ً
يتم تصنيعها محليا سترسل في
مـهـمــة م ــن خـلـيــج ُع ـم ــان إل ــى الـبـحــر
ً
األحمر مــرورا ببحر العرب وخليج
عدن قبالة اليمن ،حيث توجد جماعة
"أنـ ـص ــار الـ ـل ــه" ال ـحــوث ـيــة ال ـم ـت ـمــردة
والمدعومة من طهران.
ولفتت المصادر إلى أن السفينة
تـمـلــك الـ ـق ــدرة ع ـلــى ت ـخــزيــن كـمـيــات
كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ والـ ـعـ ـت ــاد
ال ـع ـس ـكــري وت ـض ــم مـ ـع ــدات لـلـحــرب
اإللكترونية وا لــر صــد و مــن مهامها
ت ـقــديــم خ ــدم ــات لـلـسـفــن الـعـسـكــريــة
والمدنية.
وأشـ ــارت إل ــى وج ــود مـهـبــط على
سطح السفينة قــادر على استقبال
أض ـ ـ ـخـ ـ ــم م ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات
اإليرانية.

(أ ف ب)

وك ـش ـف ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ال ـمــرشــد
األعلى علي خامنئي أمر بصناعة 4
سفن مماثلة لـ"مكران" ضمن مخطط
إلنـ ـش ــاء ق ــاع ــدة ب ـح ــري ــة ف ــي ش ـمــال
المحيط الهندي.
وك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــائـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـل ـح ــرس
ال ـث ــوري اإلي ــران ــي ،حـسـيــن ســامــي،
قد أزاح الجمعة ،الستار عن قاعدة
ص ــاروخـ ـي ــة ب ـح ــري ــة ت ـح ــت األرض
على شواطئ الخليج ،وصفت بأنها
استراتيجية".
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـم ــرت ان ـق ـط ــاع ــات
الكهرباء في طهران وبعض المدن
ح ـ ـتـ ــى صـ ـ ـب ـ ــاح أم ـ ـ ـ ــس ،فـ ـ ــي م ـش ـهــد
أغضب اإليرانيين الذين عبروا عن
اس ـت ـيــائ ـهــم ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي.
وأكد مصدر رفيع في قسم الدفاع
السيبراني للدفاع المدني اإليراني
"ال ـم ـعــروفــة بـمــؤسـســة ال ــدف ــاع غير
العسكري" بأن إيران واجهت ،أمس
ً
ً
ً
األول ،هجوما سيبرانيا عنيفا أدى
إلى اختراق انظمة الكمبيوتر التي
تدير شبكات الكهرباء.
وقــال الـمـصــدر ،إن أنظمة الدفاع
السيبرانية اإليرانية تواجه هجمات
عنيفة ومتكررة منذ حوالي أسبوع
ت ــرك ــزت ع ـلــى م ــول ــدات ال ـط ــاق ــة األم
التي تقوم بتأمين الكهرباء للمراكز
ال ـع ـس ـك ــري ــة والـ ـن ــووي ــة م ـث ــل نـطـنــز
وفوردو وأراك وبارشين ،لكن أمس
األول ،نجح المهاجمون في اختراق
أنظمة السيطرة على توزيع الكهرباء
في كل البالد.
وأضاف المصدر أن الهجوم أدى
إلـ ــى ان ـق ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء ع ــن بـعــض
المراكز العسكرية التي كانت تعمل
فـيـهــا أنـظـمــة الـ ـ ــرادارات لـلـصــواريــخ
وأنـظـمــة تشغيل الــدفــاعــات الجوية
اإل يــرا نـيــة لمدة ساعتين على األ قــل
فــي حين أن كــل هــذه األنظمة يجب
أن تعمل على الفور بنظام التشغيل
االحتياطي خالل عشرين ثانية كحد
أ قـصــى ،وتبين أ نــه تــم فصل أنظمة
التشغيل االضطراري لهذه األنظمة
ً
أو ت ـع ـط ـي ـل ـهــا ح ـي ــث إن ق ـس ـم ــا مــن

ً
البالد كــان مكشوفا أ مــام الهجمات
ساعتين.
فــي السياق نفسه ،أ كــد مصدر في
وزارة ال ـط ــاق ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،أن ال ـبــاد
ً
ً
تواجه بالفعل شحا كبيرا في إنتاج
ال ـطــاقــة ب ـعــد زي ـ ــادة ت ـصــديــر الـطــاقــة
إلى العراق عقب االتفاق األخير الذي
توصل إليه وزير الطاقة خالل زيارته
ً
إلــى بـغــداد لــدفــع ثمن الـكـهــربــاء نقدا
إلــى إي ــران وقـيــام الــواليــات المتحدة
بتمديد إعفاء العراقيين من العقوبات
لـ  3أشهر أخرى.
وقال المصدر ،إنه بعد هذا االتفاق
ضغطت الحكومة على وزارة الطاقة
بـ ـش ــدة ل ـب ـيــع ك ــل م ــا ت ـس ـت ـط ـي ـعــه مــن
ال ـك ـه ــرب ــاء ل ـل ـع ــراق واس ـت ـي ـف ــاء ثـمـنــه
ب ـس ـبــب ال ـش ــح ال ـم ــال ــي ال ـ ــذي ي ــواج ــه
صندوق الحكومة من العملة األجنبية
وعليه فلم تعد وزارة الطاقة اإليرانية
تستطيع تأمين مــا يكفي مــن حاجة
البالد من الطاقة.
وأضاف المصدر أنه بسبب ارتفاع
ً
سـ ـع ــر ال ـع ـم ـل ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة خ ـص ــوص ــا
صـ ـع ــود ال ـب ـت ـك ــوي ــن ف ــي ال ـب ــورص ــات
ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي األي ـ ــام ال ـمــاض ـيــة ،فــإن
مراكز تعدين العملة الرقمية زادت من
عملها وار تـفــع الضغط على الشبكة
ً
الكهربائية ،واو قـفــت الحكومة قــرارا
ً
سابقا بقطع الكهرباء عن هذه المراكز
لالستفادة من ارتفاع البتكوين.
وقـ ــال ال ـم ـص ــدر ،إن وزارة الـطــاقــة
أع ـ ــادت اس ـت ـخ ــدام م ـعــامــل ال ـك ـهــربــاء
التي تعمل على المازوت ،لكن بسبب
ازدياد التلوث في المدن الكبرى إلى
ما يزيد على  200درجة باتت تواجه
ً
ً
أي ـ ـضـ ــا ضـ ـغ ــوط ــا ل ــوق ــف عـ ـم ــل ه ــذه
ً
المعامل أيضا.
وأض ــاف أنــه فــي الـظــروف الحالية
والـ ـضـ ـغ ــوط الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا وزارة
الطاقة لتامين كهرباء مراكز التنقيب
وتصدير الكهرباء إضافة إلى الطلب
المتزايد فــي الــداخــل فمن األرجــح أن
تضطر هذه الوزارة الستمرار تقنين
ال ـك ـهــربــاء ع ــن الـمــواطـنـيــن حـتــى حل
هذه األزمة.
(طهران ،دمشق ـ وكاالت)

حذر رجل الدين العراقي النافذ ،مقتدى الصدر،
أم ــس ،مــن تأجيل االنـتـخــابــات المبكرة المقرر
ً
إجراؤها في السادس من يونيو المقبل ،داعيا
المواطنين إلى تحديث سجالتهم االنتخابية.
وقـ ــال ح ـيــدر ال ـجــابــري ال ـم ـســؤول اإلعــامــي
لمكتب الصدر خالل مؤتمر صحافي في النجف
أمـ ــس" :ه ـن ــاك أص ـ ــوات تعلو إلل ـغ ــاء أو تأجيل
االنتخابات من األحــزاب وبعض مثيري الفتن،
ونحذر من إلغائها وندعو المواطنين إلى تحديث
سجالتهم".
وعـبــر رئـيــس الـحـكــومــة الـعــراقـيــة ،مصطفى
الكاظمي في أكثر من مناسبة عن إصرار حكومته
على إجراء االنتخابات المبكرة في موعدها.
والسبت الماضي ،جدد وزير الثقافة العراقي،
المتحدث باسم الحكومة ،حسن ناظم ،تمسك
الحكومة ب ـ "مــراقـبــة دولـيــة جــديــة لالنتخابات
لضمان نزاهتها".
على مستوى آخــر ،أكد المتحدث أن "الصدر
يؤيد الحملة التي يحاول رئيس الــوزراء القيام
ً
بها ضد الفاسدين" مشددا على ضرورة "خضوع

فرنسا تستعيد 7
من أبناء «دواعش»

أعادت فرنسا أمس سبعة
أطفال من عائالت عناصر
تنظيم داعش الفرنسيين،
بعدما تسلمتهم من اإلدارة
الذاتية الكردية في شمال
شرق سورية .وأعلنت وزارة
الخارجية الفرنسية ،في بيان،
أنه تم تسليم األطفال "وهم في
وضع ضعف شديد" ،والذين
تتراوح أعمارهم بين عامين
و 11عاما ،بعد وصولهم
إلى فرنسا ،إلى "السلطات
القضائية" ،و"تقوم برعايتهم
الخدمات االجتماعية" .وبذلك
تكون فرنسا أعادت حتى اآلن
ما مجموعه  35طفال لجهاديين
فرنسيين من سورية منذ إعالن
"قوات سورية الديمقراطية"،
المدعومة أميركيا ،الهزيمة
العسكرية لتنظيم "داعش" في
مارس .2019

تعاون عسكري بين
اإلمارات وقبرص

وقعت قبرص واإلمارات مذكرة
تعاون عسكري ودفاعي،
وأفادت تقارير في قبرص
اليونانية ،أمس األول ،بأن
المذكرة تم توقيعها من قبل
وزيري دفاع البلدين ،عبر
دائرة اتصال مغلقة .إلى ذلك،
بحث وزير الخارجية اإلماراتي
عبدالله بن زايد ،مع ممثلي
الثالثي األوروبي الفرنسي
واأللماني والبريطاني ،سبل
تعزيز العمل المشترك.

عدن :الصرافات تغلق
لوقف هبوط الريال

الكاظمي يعتذر لمدير مدرسة بالناصرية اقتحمتها الشرطة العتقال طالب
جميع األحزاب لذلك وإحالة الفاسدين إلى القضاء
بغض النظر عن انتماءاتهم".
وجــدد الصدر مطالبته بـ "إنهاء تواجد قوات
االحتالل على األراض ــي العراقية" في إشــارة إلى
ً
ال ـقــوات األمـيــركـيــة ،مضيفا" :كـمــا أج ــدد شجبي
واستنكاري ألي تدخل خارجي بالشأن العراقي،
فكل ذلــك فيه إضـعــاف لهيبة الــدولــة واالستقرار
واستقالل القرار العراقي".
وأكــد الـصــدر أنــه "يجب على الحكومة إيجاد
البديل عن الغاز والطاقة الكهربائية ،السيما بعد
أن امتنعت الجارة إيران عن تصديرها لنا".
من جهة أخــرى ،دانــت نقابة المعلمين في ذي
قار اقتحام قوات أمنية لمدرسة للقبض على طالب
ناشطين في التظاهرات التي تشهدها المحافظة.
وقالت نقابة المعلمين في ذي قار في بيان" :
فوجئنا باقتحام مجموعة من منتسبي الشرطة
بناية اإلعــداديــة المركزية ودخولهم إليها عنوة
لمطاردة بعض الشباب".
وأضــاف البيان" :في الوقت الــذي نستنكر فيه
اقتحام مدارسنا دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي

اشتباك بين دبابات
إسرائيلية و«حماس»

قصفت القوات اإلسرائيلية
نقطة مراقبة ميدانية تابعة
لحركة حماس ،جنوب قطاع
غزة أمس ،وذكرت تقارير
فلسطينية أن عناصر الحركة
المسيطرة على القطاع
المحاصر أطلقوا النار صوب
عدة دبابات متوغلة في
أراضي مزارعين شرق خان
يونس .وقالت التقارير إن
إطالق النار جاء بعد أن دخلت
الدبابات حقول المزارعين
الفلسطينيين ،وبدأت تجريف
محاصيلهم وتوزيع إخطارات
عليهم تطالبهم بمغادرة
األراضي .في سياق قريب،
تستعد الحكومة اإلسرائيلية
إلقرار مخطط لبناء مئات
الوحدات السكنية في
مستوطنات الضفة الغربية
المحتلة ،األحد المقبل ،قبل
أيام من تنصيب الرئيس
األميركي المنتخب جو بايدن.

الصدر يحذر من تأجيل االنتخابات
ويدعو إليجاد بدائل لغاز إيران
أو إبالغ المديرية العامة للتربية ،فإننا نعتبر هذا
ً
التصرف منحى خطيرا وسابقة يجب أال تتكرر في
انتهاك قدسية الصروح التربوية".
وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل االجتماعي
مقطع فيديو يظهر قوات أمنية وهي تقوم بسحب
شاب واالعتداء عليه داخل المدرسة.
ويــأتــي ذلــك بعد أي ــام مــن الـصــدامــات العنيفة
بين متظاهرين وقوات أمنية في مدينة الناصرية
عاصمة محافظة ذي قــار بعد "موجة اعتقاالت"
قامت بها القوات األمنية مستهدفة ناشطين.
وأجرى رئيس الحكومة اتصاال بمدير المدرسة
المعنية في الناصرية .ووصف خالل االتصال ما
حدث بأنه "تصرفات فردية" ،مؤكدا أن حكومته
تعمل من أجل استعادة الهدوء في الناصرية.
وقال الكاظمي إنه "يعتذر" من تصرفات قوات
األم ــن ،ويــأمــل انها "لــم تخدش شعور الطلبة أو
المدرسين".
ونشر مكتب الكاظمي تسجيال مصورا للمكالمة
الهاتفية التي أجراها مع مدير اإلعــداديــة ،والتي
قال فيها إن "تصرف عناصر األمن ال يمثل سلوك

سلة أخبار

متظاهرون عراقيون يحرقون إطارات خالل مواجهات
(أ ف ب)
مع الشرطة في الناصرية قبل أيام
كل قوات األمن في المحافظة ،وانه تصرف فردي".
وتشهد الناصرية ،منذ أيام ،صدامات بين قوات
األم ــن ومتظاهرين يطالبون بــإيـقــاف الحمالت
األم ـن ـيــة واالعـ ـتـ ـق ــاالت ال ـتــي شـمـلــت زمـ ــاء لـهــم،
ويـقــولــون إنـهــا تـجــري بـ"تحريض مــن المحافظ
المنتمي لـلـتـيــار الـ ـص ــدري ،وم ــن قــائــد الـشــرطــة
المنتمي لنفس التيار".
وقتل شرطي في التظاهرات ،قبل يومين ،بعد
أن تعرض لطلق نــاري ،ويقول المتظاهرون إنه
أصيب بعيار نتيجة إطالق زمالئه النار في الهواء

بصورة كثيفة لتفريق المتظاهرين ،فيما تتهم
جهات مقربة من الميليشيات المتظاهرين بقتله،
بدون تقديم أدلة.
وأصيب عشرات المتظاهرين والشرطة بجروح
في الصدامات ،وأظهر شريط فيديو متظاهرين
يـخـتـبـئــون خ ـلــف ج ـنــود ال ـج ـيــش ل ـل ـخــاص من
مالحقة قوات مكافحة الشغب لهم ،ويظهر جنود
الجيش يطلقون النار باتجاه تلك القوات .وطالب
الـكــاظـمــي مـتـظــاهــري المحافظة بــ"الـتـعـبـيــر عن
مطالبهم بهدوء وسلمية تليق بالمحافظة".

أعلنت جمعية الصرافين في
العاصمة اليمنية المؤقتة
عدن إغالق جميع محال
الصرافة في المحافظة ،بدءا
من اليوم ،إثر تدهور سعر
صرف الريال مقابل العم
وسجل الريال اليمني ،أمس،
انهيارا جديدا أمام الدوالر ،إذ
بلغ  788رياال لكل دوالر ،بعد
تعاف نسبي بواقع 665 - 690
أواخر ديسمبر الماضي،
متأثرا بإعالن تشكيل الحكومة
الجديدة.

ةديرجلا
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دوليات

ترامب يواجه ثاني مساءلة ...وجمهوريون يؤيدون عزله
الجيش ملتزم بحماية الدستور ضد «أعداء الداخل» ...ودوريات مسلحة لـ «الحرس الوطني»
في سابقة بتاريخ الواليات
المتحدة ،يواجه الرئيس
دونالد ترامب ،الذي يتهمه
الديمقراطيون بـتحريض
أنصاره على العنف والهجوم
على مبنى الكابيتول ،إجراءات
عزل من منصبه للمرة الثانية
قبل ثمانية أيام من انتهاء
واليته األولى والوحيدة.

ب ـعـ ـ ــد أسـب ـ ــوع مـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ــداث
 6يناير ،أجــرى مجلس النواب
تصويتا أمس على الئحة اتهام
موجهة إلــى الرئيس المنتهية
واليـتــه دونــالــد تــرامــب ،وبدعم
كبير من الديمقراطيين ،إضافة
إل ــى حـفـنــة م ــن الـجـمـهــوريـيــن،
يفترض أن يقر النص بسهولة.
ومــع تمرير الـمـشــروع ،الــذي
اتـ ـهـ ـم ــه فـ ـي ــه ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــون
بــالـتـقـصـيــر وتــأج ـيــج أن ـص ــاره
ض ــد ال ـح ـكــومــة ب ـت ـك ــرار مــزاعــم
كــاذبــة بــأنــه ف ــاز فــي انتخابات
 3نــوفـمـبــر ،يصبح تــرامــب أول
رئ ـيــس ف ــي ال ـت ــاري ــخ األمـيــركــي
ي ــواج ــه مــرتـيــن ن ــص ات ـه ــام في
الكونغرس ضمن إجراء عزل.
وف ــي إط ــار إج ـ ــراء ات أقرتها
لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ق ـ ـ ـ ــواع ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة
والـ ـتـ ـص ــوي ــت ،ك ـش ـف ــت رئ ـي ـســة
مـجـلــس الـ ـن ــواب الــديـمـقــراطـيــة
نانسي بيلوسي أسماء فريقها
مــن «الـمــدعـيــن الـعــامـيــن» الذين
سيكونون مسؤولين عــن رفع
القضية إلى مجلس الشيوخ ذي
الغالبية الجمهورية.
ورغ ــم رف ــض نــائــب الــرئـيــس
مايك بنس رسميا اللجوء إلى
الـتـعــديــل الـخــامــس والـعـشــريــن
للدستور لتنحية ترامب ،الذي
الي ـ ـ ــزال مـقـتـنـعــا بـ ــأن أحـ ـ ــدا لــن
يعجل مغادرته البيت األبيض
حتى نهاية فترة واليته في 20
يناير ،وافق مجلس النواب الذي
تسيطر عليه غالبية ديمقراطية
ع ـلــى الـ ـق ــرار الـ ــذي أص ـب ــح اآلن
رمزيا ،لحضه على تطبيق هذا
التعديل.
وي ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــو اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء بـ ـن ــس
ل ـ ــاس ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ــاد إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل
الدستوري الخامس والعشرين
مــن أجــل «إع ــان مــا هــو واضــح
ألمــة مــذعــورة :أن الرئيس غير
قـ ــادر ع ـلــى أن يـ ــؤدي واج ـبــاتــه
وصالحيات منصبه».
وق ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـنـ ـ ــس ،ف ـ ـ ــي رسـ ــالـ ــة
إلـ ــى ب ـي ـل ــوس ــي ،إنـ ــه «مـ ــع ب ـقــاء
ث ـم ــان ـي ــة أيـ ـ ـ ــام فـ ـق ــط فـ ــي ف ـت ــرة
ـت والـكـتـلــة
والي ـ ــة ال ــرئ ـي ــس ،أن ـ ـ ِ
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ت ـط ـل ـب ــان مـنــي
ومــن الحكومة تفعيل التعديل
الخامس والعشرين» للدستور،
وال أعتقد أن مثل هــذا اإلجــراء
ي ـصــب ف ــي م ـص ـل ـحــة أم ـت ـنــا أو
يتماشى مع دستورنا».
وشدد على أن التعديل يمكن
الـلـجــوء إلـيــه فــي حــالــة وحـيــدة
هــي «إص ــاب ــة الــرئـيــس بالعجز
أو اإلعـ ــاقـ ــة» ،وال ي ـم ـكــن بـتــاتــا
استخدامه «وسيلة للعقاب أو

كيم ّ
يتعهد بتعزيز
ترسانته النووية

ّ
تعهد الزعيم الكوري الشمالي،
كيم جونغ أون ،في خطاب
ألقاه في ختام أعمال المؤتمر
العام للحزب الحاكم بتعزيز
الترسانة النووية للبالد.
ً
وقال كيم وفقا ما نقلت عنه
ّأمس ،وكالة األنباء الرسمية،
ّ
نعزز ّ
قوتنا في
إنه «في وقت
مجال الردع النووي ،يجب
ّ
علينا بذل كل ما في وسعنا
من أجل بناء أقوى جيش».
من ناحيتهاّ ،
وجهت شقيقة
ً
ً
كيم انتقادا الذعا لسلطات
كوريا الجنوبية ،على خلفية
تقارير ّ
تحدثت فيها سيول
عن رصد مؤشرات الستعراض
عسكري محتمل في بيونغ
يانغ».

نافالني سيعود إلى روسيا
رغم التهديد بسجنه
عناصر الحرس الوطني في استراحة داخل إحدى قاعات الكابيتول أمس األول إلى جانب تمثال رأسي للرئيس أبراهام لنكولن
الغتصاب السلطة» ،مضيفا« :لن
أستسلم اآلن للجهود المبذولة
ف ــي مـجـلــس ال ـن ــواب لـمـمــارســة
أالعيب سياسية في وقت شديد
الخطورة في حياة أمتنا».

موقف جمهوري
لكن في حين أن القرار دعمه
ج ـم ـهــوري واحـ ــد ف ـقــط ،وواف ــق
عـ ـلـ ـي ــه  223ع ـ ـضـ ــوا ب ـم ـج ـلــس
الـنــواب مقابل رفــض  ،205فإن
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات «ال ـ ـ ـعـ ـ ــزل» ي ـم ـك ــن أن
ت ـح ـظــى ب ـم ــواف ـق ــة الـ ـم ــزي ــد مــن
أعضاء الحزب الجمهوري.
وم ـ ـسـ ــاء ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،أعـ ـل ــن 5
جمهوريين دعمهم قرار العزل،
ومن بينهم ليز تشيني ،إحدى
ق ـ ــادة األق ـل ـي ــة ال ـج ـم ـهــوريــة في
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،وابـ ـن ــة نــائــب
الرئيس األميركي السابق.
وفي بيان اتسم بنبرة الذعة،
ق ــال ــت ت ـش ـي ـن ــي ،الـ ـت ــي تـعـتـبــر
ثــالــث أك ـبــر م ـســؤول جـمـهــوري
فــي مجلس الـنــواب« ،سأصوت
لمصلحة توجيه قــرار اتهامي
إلى الرئيس ،هذا التمرد تسبب
فـ ـ ــي سـ ـ ـق ـ ــوط ج ـ ــرح ـ ــى وق ـت ـل ــى
وحصول دمار في قدس أقداس
جمهوريتنا» ،معتبرة أنه «ليس

هـنــاك خيانة أكـبــر مــن هــذا من
جانب رئيس للواليات المتحدة
لمنصبه واليمين والدستور».
وهـ ــذه أول م ــرة يـعـلــن فيها
مـ ـ ـس ـ ــؤول ف ـ ــي أح ـ ـ ــد ال ـح ــزب ـي ــن
الرئيسيين تأييده إجراء يهدف
إلى عزل رئيس ينتمي لحزبه،
منذ استقالة الرئيس ريتشارد
نيكسون في  .1974وأتــى بيان
تشيني بعد أن أصبح زميلها
عن والية نيويورك جون ماكتو
أول نائب جمهوري يؤيد عزل
الرئيس ،فــي موقف مــا لبث أن
ان ـض ــم ال ـي ــه ال ـن ــائ ــب ع ــن والي ــة
إيلينوي آدم كينزنغر المعروف
بانتقاداته الشديدة لترامب.
ووف ـ ــق صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك
ت ــاي ـم ــز» وم ـح ـطــة «سـ ــي ان ان»
ف ـ ــإن زعـ ـي ــم ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن فــي
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ال ـس ـي ـنــاتــور
ميتش مــاكــونـيــل ،ال ــذي يتمتع
بـنـفــوذ كبير فــي ال ـحــزب ،ليس
مستاء من الخطوة التي أطلقها
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــون ف ـ ــي مـجـلــس
ال ـن ــواب ل ـعــزل ت ــرام ــب ،لـكـنــه لم
يحسم موقفه بشأن ما إذا كان
سـيـصــوت ف ــي نـهــايــة الـمـطــاف
لعزله أم ال ،ألنه ينتظر االطالع
على تفاصيل الـقــرار االتهامي
ليبني على الشيء مقتضاه.

وأب ـل ــغ مــاكــون ـيــل مـســاعــديــه
أنـ ــه ي ـع ـت ـقــد أن ت ــرام ــب ارت ـك ــب
جــرائــم تستوجب عــزلــه ،معربا
عن سعادته ألن الديمقراطيين
يتجهون لذلك ،واعتقد أن ذلك
«سيسهل إزاحـتــه مــن الـحــزب».
وق ــد ي ـكــون مــاكــونـيــل الـمـفـتــاح
لنتيجة هذا اإلجراء التاريخي،
ألن ت ـص ــري ـح ــا ع ـل ـن ـيــا واحـ ـ ــدا
يمكن أن يشجع أعضاء مجلس
الشيوخ الجمهوريين على إدانة
ترامب.

أكبر مطاردة
وفي أول خروج علني له من
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ع ـقــب اق ـت ـحــام
ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس ،ح ـ ـ ـ ــاول ت ــرام ــب
م ــن أالم ـ ــو ف ــي والي ـ ــة تـكـســاس
اتخاذ موقف أقل عدوانية مما
ك ــان عـلـيــه األس ـب ــوع الـمــاضــي،
مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـض ــرا وقـ ـ ـ ــت «الـ ـ ـس ـ ــام
والهدوء» ،ورأى أن اإلجراء الذي
يـسـتـهــدفــه م ـج ــرد مـ ـن ــاورة من
الديمقراطيين.
وإذ ا عـ ـتـ ـب ــر أن «ا لـ ـتـ ـع ــد ي ــل
الـخــامــس والـعـشــريــن ال يشكل
أي خ ـط ــر ع ـل ـي ــه» ،ب ـ ــرر ت ــرام ــب
خطابه أمــام مناصريه في ذاك
اليوم باعتباره «مناسبا تماما»،

 5سيناريوهات ليوم التنصيب
ال يبدو أن مشهد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب
للكونغرس هو آخر أعمال العنف المتوقعة .وعلى الرغم
ُ
من أن ما حدث يومها طبع في ذاكرة األميركيين كمشهد
لم تعتده الواليات المتحدة البتة ،فإن الكثير من التقارير
تشير إل ــى أن ه ــذا المشهد قــد ال يـكــون األخ ـيــر فــي ظل
تهديدات تم الكشف عنها في األيام الماضية .وفيما يلي
سيناريوهات ليوم تنصيب الرئيس المنتخب:
السيناريو :1استهداف مسؤولين حكوميين وصناعة
قنابل وأسلحة .ونقلت شبكة «إن بي سي» عن رئيس دائرة
البحث لــدى مركز األبحاث الدفاعية كريس سامبسون
أن جماعات يمينية متطرفة تدعو الستهداف مسؤولين
ً
حـكــومـيـيــن ي ــوم تـنـصـيــب ب ــاي ــدن ،م ـش ـيــرا إل ــى أن هــذه
الجماعات تستخدم رسائل مشفرة وغرف محادثة سرية
للتنسيق فيما بينها.

سلة أخبار

السيناريو  :2خـطــف وق ـتــل ،حـيــث أل ـقــي الـقـبــض على
الرجلين اللذين تم تصويرهما في دهاليز مبنى مجلس
ال ـش ـيــوخ وه ـم ــا ي ـح ـمــان أرب ـط ــة بــاسـتـيـكـيــة م ــن نــوع
«سيرفلكس» ،وهما :إيريك مانتشيل والري بروك.
وقالت مجلة نيويوركر إنهما من قدامى المحاربين
في سالح الجو .ويتساءل المحققون عن نواياهما بشأن
تلك األربطة ،وإن كانا يعتزمان مثال احتجاز مسؤولين
في الكونغرس رهائن ،أو حتى قتلهم.
السيناريو :3استهداف خــاص لرئيسة مجلس النواب
نانسي بيلوسي .وأوضــح مكتب التحقيقات أنــه أوقف
في واشنطن ،رجــا من واليــة جورجيا يدعى كليفالند
ميريديث ،وهــو متهم بــإرســال رسائل نصية إلــى أفــراد
عائلته وأصدقائه يخبرهم فيها عن نيته بإلحاق األذى
ً
ببيلوسي ،وبأنه كان أحضر معه سالحا وذخائر لضربها.

السيناريو  :4محاصرة الكونغرس والبيت األبيض.
وأفــاد موقع هافنغتون بوست بأن شرطة الكونغرس
حذرت مشرعين ديمقراطيين من  3مخططات لمظاهرات
ضخمة محتملة خالل تنصيب بايدن يتضمن أحدها
محاصرة مباني الكونغرس والبيت األبيض والمحكمة
العليا ،ومن ثم منع الديمقراطيين من دخول الكونغرس،
وربما اغتيالهم ،من أجل أن يسيطر الجمهوريون على
الحكومة.
السيناريو  :5ذخيرة مخبأة في الفنادق .وحسب صحيفة
ليبراسون الفرنسية ،فإن فريق الكوماندوز الذي اقتحم
مبنى الكابيتول في  6يناير ،لم يقم بالرحلة إلى واشنطن
خــالــي ال ــوف ــاض ،بــل عـثــر ب ـحــوزة عـنــاصــره عـلــى بـنــادق
هجومية ومـســدســات وذخ ـيــرة فــي غــرف الـفـنــادق التي
ينزلون فيها.

منددا في الوقت نفسه بـ»الخطأ
الـ ـ ـك ـ ــارث ـ ــي» ل ــوس ــائ ــل ت ــواص ــل
اجتماعي قررت وقف حساباته.
وعـ ـل ــق «يـ ــوت ـ ـيـ ــوب» ،ال ـتــابــع
لـ ـش ــرك ــة غـ ــوغـ ــل ،أمـ ـ ــس األول،
مؤقتا ،قناته ،وحــذف تسجيل
فيديو النتهاكه قواعد الموقع
الـ ـت ــي ت ـم ـن ــع ال ـت ـح ــري ــض عـلــى
العنف.

رئاسة بايدن
وس ـي ـتــولــى الــدي ـم ـقــراط ـيــون
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ـجـ ـل ــس
الـشـيــوخ فــي  20يـنــايــر ،لكنهم
سيحتاجون إلى حشد العديد
م ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــن ل ـت ـح ـق ـيــق
غ ــال ـب ـي ــة ال ـث ـل ـث ـي ــن ال ـم ـط ـل ــوب ــة
لإلدانة ،وتهدد هذه المحاكمة
اي ـ ـ ـضـ ـ ــا ب ـ ــإع ـ ــاق ـ ــة اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ال ـت ــي سـيـتـخــذهــا
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــون فـ ـ ــي بـ ــدايـ ــة
رئاسة بايدن ،من خالل احتكار
الجلسات في مجلس الشيوخ.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـ ــؤدي جو
ب ــاي ــدن ال ـي ـم ـيــن ت ـحــت حــراســة
مشددة في  20يناير ،مباشرة
على درجــات مبنى الكابيتول،
مـ ـ ـق ـ ــر ال ـ ـ ـكـ ـ ــون ـ ـ ـغـ ـ ــرس ،وس ـ ـمـ ــح
«ال ـ ـب ـ ـن ـ ـتـ ــاغـ ــون» ،ال ـ ـ ـ ــذي ان ـت ـق ــد
لـتــأخــره األرب ـع ــاء الـمــاضــي في
إرسـ ــال ال ـحــرس الــوط ـنــي ،هــذه
ال ـ ـمـ ــرة ب ـن ـشــر  15أل ـ ــف ج ـنــدي
للحفاظ على األمن خالل مراسم
التنصيب.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة األرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
إن الـ ـجـ ـي ــش مـ ـلـ ـت ــزم ب ـح ـمــايــة
ال ــدس ـت ــور ض ــد جـمـيــع األعـ ــداء
األجانب والمحليين ،وإن بايدن
س ـي ـص ـبــح ال ـق ــائ ــد  46ل ـل ـقــوات
المسلحة في  20يناير ،معتبرة
أن اقتحام الكونغرس مــن قبل
مؤيدي ترامب «هجوم مباشر
على العملية الدستورية».
وفــي تحول كبير عن موقف
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن ق ـ ـبـ ــل ت ـن ـص ـيــب
بـ ــايـ ــدن ،بـ ــدأ ع ـن ــاص ــر ال ـح ــرس
الوطني المنتشرون في شوارع
واشـنـطــن ،والـمـكـلـفــون حــراســة
مـ ـجـ ـم ــع ال ـ ـكـ ــاب ـ ـي ـ ـتـ ــول ،الـ ـقـ ـي ــام

(رويترز)

بـ ــدوريـ ــات مـسـلـحــة ف ــي ســاعــة
متأخرة أمس األول.

 160قضية
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،كـ ـ ـش ـ ــف م ـك ـت ــب
التحقيقات الفدرالي  FBIأمس
األول أ ن ـ ـ ــه فـ ـت ــح  160ق ـض ـيــة
مـتـعـلـقــة بــاقـتـحــام الـكــونـغــرس
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ف ــي حين
أكد االدعــاء العام بواشنطن أن
أشخاصا زرعوا قنابل وعبوات
ناسفة في محيطه.
وقال مساعد المدير المسؤول
عــن الـمـكـتــب الـمـيــدانــي ستيفن
دانتونو إن  FBIتلقى  100ألف
مقطع مصور ،وصورا يمكن أن
ت ـكــون خ ـيــوط أدلـ ــة ،مـعـتـبــرا أن
«هذا األمر ال يعكس سوى رأس
جبل الـجـلـيــد» ،وش ــدد على أنه
ل ــن يـتـســامــح «م ــع م ــا ج ــرى من
أحداث صادمة» ،وأن التحقيقات
«م ـس ـت ـم ــرة وت ـش ـمــل ك ــل أن ـح ــاء
البالد بحثا عن المتورطين».
وع ــرض  FBIم ـكــافــأة قــدرهــا
 50أ ل ـ ــف دوالر م ـق ــا ب ــل تـقــد يــم
مـ ـعـ ـل ــوم ــات ع ـ ــن م ـش ـت ـب ــه ب ـهــم
م ـ ـت ـ ـه ـ ـم ـ ـيـ ــن ب ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ع ـ ـ ـبـ ـ ــوات
ن ــاس ـف ــة خ ـ ــال أعـ ـم ــال ال ـش ـغــب
ف ــي ال ـكــاب ـي ـتــول ،ون ـش ــر ص ــورا
جديدة للمشتبه بهم .ويعتقد
أن الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــاب ـ ــل وض ـ ـ ـعـ ـ ــت أم ـ ـ ــام
م ـ ـقـ ــر ال ـ ـحـ ــزب ـ ـيـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري
والديمقراطي ،في نفس الوقت
تقريبا الــذي اقتحم فيه مثيرو
الشغب مبنى الكابيتول.
من جهته ،أكد القائم بأعمال
المدعي العام مايكل شيروين
أنه صدرت بالفعل لوائح اتهام
فــي  70قـضـيــة ،وأن ــه يـتــوقــع أن
يزيد العدد إلى المئات ،وأفضت
االعـتـقــاالت األول ــى إلــى توجيه
اتـ ـه ــام ــات ع ـل ــى غـ ـ ــرار ال ـســرقــة
وان ـت ـه ــاك ال ـح ــرم ــات ،مــوضـحــا
أن االدعـ ـ ــاء يـنـظــر ف ــي «قـضــايــا
جنائية كبيرة ترتبط بتهمتي
العصيان والتآمر» ،اللتين تصل
عـقــوبــة كــل منهما إلــى السجن
 20عاما.
(واشنطن  -وكاالت)

أعلن المعارض الروسي
أليكسي نافالني ،الذي
يتعافى حاليا في ألمانيا
من عملية تسميم مفترضة،
أمس ،أنه سيعود إلى روسيا
األحد المقبل رغم التهديد
بعقوبة السجن .وكتب زعيم
المعارضة على «إنستغرام»:
«لقد نجوت .اآلن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين
الذي أصدر األمر بقتلي يطلب
من موظفيه أن يفعلوا كل
شيء حتى ال أعود» ،مضيفا
أنه حجز رحلة على طيران
«بوبيدا» للعودة في 17
يناير إلى روسيا .ونافالني
موجود في ألمانيا منذ
أواخر أغسطس بعدما أصيب
بإعياء شديد خالل رحلة من
سيبيريا إلى موسكو ،للقيام
بحملة انتخابية.

ُ
إستونيا :تهم بالفساد
ُ
تطيح رئيس الوزراء

أعلن رئيس وزراء إستونيا
غوري راتاس استقالته من
منصبه ،على خلفية مزاعم
فساد ضد حزبه «حزب
الوسط» .وصرح راتاس
أمس ،في العاصمة تالين،
بأنه يريد تحمل المسؤولية
السياسية ،وإتاحة الفرصة
لتوضيح المزاعم .وتتعلق
التحقيقات بقرض بقيمة 40
مليون يورو ( 48مليون دوالر)
منحته مؤسسة «كريديكس»
اإلستونية في الصيف لتطوير
مشروع عقاري في تالين.

ما مصير «كورونا» بعد بلوغ «مناعة القطيع»؟
فوضى «سينوفاك» الصيني 3 :تجارب ...و 3نتائج مختلفة

ّ
ً
عامل بلدية هندي يعقم موقعا لرجال الدين الهندوس في
(رويترز)
			
والية البنغال أمس

بينما تــراهــن أغلبية الـحـكــومــات في
العالم على تلقيح مــا يزيد على  70في
الـمـئــة م ــن شـعــوبـهــا ،م ــن أج ــل ب ـلــوغ ما
يعرف بـ «المناعة الجماعية» أو «مناعة
القطيع» ،كي تعود الحياة إلى طبيعتها،
بعد فترة عصيبة من جـ ّـراء تفشي وباء
ّ
«كورونا»ّ ،
سجلت الواليات المتحدة أسوأ
يــوم من الوباء مع وفــاة  3أميركيين كل
دقيقة ،في حين اتخذت الصين خطوات
حاسمة لوقف انتشار طفيف للفيروس.
وي ـج ــري ال ــره ــان ع ـلــى الـتـطـعـيــم كي
ً
يكتسب الناس أجساما مضادة للمرض،
وسط تساؤالت عن الوضع الذي سيصبح
عليه الفيروس عندما يكون معظم الناس
محصنين ضد العدوى.
وحـســب صحيفة «نـيــويــورك تايمز»،
باق
فــإن األمــر المؤكد هو أن ً«الفيروس ٍ
معنا ،ولن يختفي نهائيا مهما تقدمت
حمالت التلقيح».
لـكــن ه ــذا ال ـف ـيــروس ل ــن يـظــل بمنزلة
تـ ـه ــدي ــد خـ ـطـ ـي ــر عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـكـ ــون أغ ـل ــب
األشخاص البالغين محصنين ضد مرض
«كوفيد  ،»19ألنه سيصبح شبيها بنزلة
البرد العادية ،وفق مجلة «ساينس».
ً
ويثير الفيروس المستجد هلعا ،في
الوقت الحالي ،ألنــه مسبب مرضي غير
مألوف ،وألن أجسامنا لم تتدرب بعد على
التعامل معه أو حتى مقاومته.
وأوضــح الخبراء أن الوضع الصحي
لن يظل بهذه الخطورة والتأهب ،عندما

ي ـك ــون عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن الـ ـن ــاس أص ـي ـبــوا
بالفيروس ثم تعافوا منه ،أي إن شراسة
المرض ستتراجع بشكل ملحوظ.
فــي غـضــون ذل ــك ،سيشكل الفيروس،
ً
تحديا لألطفال الصغار الذين لم يصابوا
به من قبل.
ويعني هذا األمر أن العدوى ستشكل
ً
ً
تحديا مقلقا فقط في حالة األطفال الذين
تقل أعمارهم عن  5سنوات.
ب ـم ـع ـنــى آخ ـ ـ ــر ،س ـي ـص ـبــح ال ـف ـي ــروس
ً
«م ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــا» ،ي ـن ـت ـش ــر ب ـم ـس ـت ــوي ــات
ً
ً
م ـن ـخ ـف ـضــة ،ون ـ ـ ـ ــادرا م ــا ي ـس ـبــب م ــرض ــا
ً
خطيرا.
وفي حين أن جميع هذه الفيروسات
التاجية تنتج استجابة مناعية مماثلة،
فإن الفيروس الجديد يشبه إلى حد كبير
فيروسات «كورونا» الباردة الشائعة ،كما
افترضت جيني الفين التي قادت دراسة
في جامعة إيموري في أتالنتا.
وبعد إعادة تحليل البيانات من أبحاث
سابقة ،وجدت الدراسة أن العدوى األولى
بـ ــ»فـ ـي ــروس الـ ــزكـ ــام» ت ـك ــون خ ـط ـيــرة في
المتوسط في عمر  3إلى  5سنوات ،وبعد
ً
ً
هذا العمر ،قد يصاب الناس مرارا وتكرارا،
لكن مناعتهم تكون بالمرصاد.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أظـ ـه ــرت ن ـتــائــج ال ـت ـجــارب
السريرية المتأخرة من لقاح «كورونا فاك»
الذي تنتجه شركة «سينوفاك» الصينية
ً
تباينا في األرقام المعلنة بين الدول التي
جرت فيها هذه التجارب.

ً
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـص ـح ـي ـف ــة «وول س ـت ــري ــت
جورنال» ،فإن «كورونا فاك» الذي تسعى
الصين من خالل تصديره للدول النامية
لتعزيز صورتها بعد الوباء ،أظهر معدل
فعالية ال تتجاوز  50في المئة بالتجارب
التي أجريت في البرازيل.
ً
في المقابل ،أعلنت تركيا سابقا عن
فعالية اللقاح الصيني ذاته بنسبة  91في
المئة ،في حين كان معدل الفعالية يبلغ
 63.3في المئة خالل التجارب التي أقيمت
في إندونيسيا.
و«سينوفاك» هو واحد من  5لقاحات
صينية مضادة لفيروس «كورونا»  ،لكنه
لم يحصل على الموافقة الستخدامه على
نطاق واسع في الصين حتى اآلن.
ولجأت الصين إلى هذه الدول إلجراء
التجارب السريرية للقاحاتها فيها بعد
سـيـطــرتـهــا عـلــى ال ــوب ــاء لـلـحـصــول على
نـتــائــج دقـيـقــة ،لـكــن الـنـتــائــج المتباينة
لـ«كورونا فاك» في البرازيل وإندونيسيا
وت ــرك ـي ــا يـثـيــر الـ ـتـ ـس ــاؤالت ب ـش ــأن مــدى
نجاحه.
في غضون ذلك ،أعلنت سلطات إقليم
هيلونغجيانغ الصيني البالغ عدد سكانه
 37.5مليون نسمة «حالة طــوارئ» أمس،
وطلبت من المواطنين عدم مغادرة اإلقليم
إال للضرورة القصوى ،وإلغاء المؤتمرات
والتجمعات.
وجاءت التدابير بعد رصد  28إصابة
للقضاء على عدد محدود من اإلصابات

بــ«كــوفـيــد  .»19ويـخـضــع أك ـثــر مــن 200
ً
مليون شخص حاليا لـنــوع مــن تدابير
اإلغالق في المناطق الشمالية.
واالثنين ،تم إغالق مدينة سويهوا في
هيلونغجيانغ والبالغ عدد سكانها أكثر
من  5.2ماليين نسمة .وأكــدت السلطات
ً
أمــس ،أنها ستغلق مدنا صغيرة أخرى
قــرب سويهوا أو ستفرض عليها قيود
تنقل.
ّ
المتحدة التي ّ
سجلت
وفــي الــواليــات
وفاة  4500شخص وإصابة أكثر من 235
ً
ألفا آخرين بالفيروس خــال  24ساعة،
في حصيلة يومية قياسية جديدة ،قال
م ـس ــؤول ف ــي ف ــري ــق الــرئ ـيــس الـمـنـتـخــب
جــو ب ــاي ــدن ،إن منصف ال ـس ــاوي كبير
مستشاري عملية «وارب سبيد» لتوزيع
ال ـل ـق ــاح ــات اس ـت ـق ــال م ــن م ـن ـص ـبــه لـكـنــه
ً
ً
سيكون متاحا للعمل مستشارا إلدارة
بايدن لنحو أربعة أسابيع.
وعـمـلـيــة «وارب سـبـيــد» هــي بــرنــامــج
الحكومة الخاص بتوزيع لقاحاتُ ،
وعين
الـ ـس ــاوي ف ــي الــرب ـيــع ال ـمــاضــي لـقـيــادة
جهود تطوير لقاح وفقا لـجــدول زمني
معجل.
وأع ـ ـلـ ــن م ــدي ــر «ال ـ ـمـ ــراكـ ــز األم ـي ــرك ـي ــة
ل ـل ـس ـي ـط ــرة عـ ـل ــى األم ـ ـ ـ ـ ــراض وال ــوق ــاي ــة
ّ
منها» CDCروبرت ريدفيلد ،أن المسافرين
ّ
ّ
بالتوجه إلى الواليات المتحدة
الراغبين
ً
ً
جــوا سيضطرون اعـتـبــارا مــن  26يناير
الـ ـج ــاري إلب ـ ــراز نـتـيـجــة ف ـحــص سلبية

لـ«كوفيد  »19للسماح لهم بالصعود على
متن الطائرة.
وفي باريس ،أعلن كبير المستشارين
ال ـع ـل ـم ـي ـيــن ل ـل ـح ـكــومــة ال ـفــرن ـس ـيــة ج ــان
فرانسوا ديلفريسي ،أمــس ،إنــه ال داعي
إلغ ــاق ال ـمــدارس فــي الـبــاد لكن يتعين
ات ـخ ــاذ تــداب ـيــر ج ــدي ــدة م ـش ــددة إلب ـطــاء
انتشار «الساللة البريطانية».
أم ــا وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ـبــري ـطــانــي مــات
ّ
فصرح أمس ،إن المرضى الذين
هانكوك،
ال يحتاجون للرعاية بالمستشفيات يمكن
نقلهم إلى الفنادق في إطار خطة بديلة
الستيعاب مرضى «كورونا» لم تطبقها
الحكومة بعد .وبينما أطلقت إندونيسيا
أمـ ـ ــس ،حـمـلـتـهــا ال ـج ـمــاع ـيــة لـلـتـطـعـيــم،
باستخدام اللقاح الصيني «كورونا فاك»،
أعلنت السلطات الصحية في تونس ،أن
ً
ً
ً
البالد ستشهد حجرا صحيا شامال مدة 4
أيام الحتواء التفشي الذي بلغ مستويات
قياسية ،معتبرة أن الوضع الوبائي في
ً
البالد «خطير ودقيق جدا».
وفــي سانتياغو ،دخــل رئـيــس رئيس
ً
ً
تشيلي سيباستيان بينيرا حجرا صحيا
ً
وقائيا بعد اتصال وثيق بشخص مصاب
بالفيروس ويعمل في منزله ،بينما أفاد
بيان صدر عن مكتب الرئيس البوليفي
السابق إيفو موراليس ،أن األخير «ثبتت
إصــاب ـتــه بــال ـف ـيــروس وحــال ـتــه مستقرة
ً
حاليا ويتلقى رعاية طبية».
(عواصم  -وكاالت)
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رياضة

سمو ولي العهد يهنئ إدارة الكويت بالفوز بالكأس

جانب من مراسم تتويج نادي الكويت بكأس سمو ولي العهد

ُ
َ
األبيض يحقق النجمة التاسعة ...والغانم :البطوالت تحسم داخل الملعب
أحمد حامد

في حين واصل فريق الكويت
لكرة القدم حصد األلقاب
بتحقيقه لقبه التاسع في
ّبطولة كأس سمو ولي العهد،
علق منافسه فريق القادسية
خسارته على شماعة التحكيم!

المهمة لم
تكن سهلة
ودكة البدالء
صنعت الفارق

عبدالله

أبرق سمو ولي العهد الشيخ
مـ ـشـ ـع ــل األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
مجلس إدارة نادي الكويت خالد
ً
الغانم مهنئا بمناسبة فوز نادي
الـكــويــت بلقب ك ــأس سـمــو ولــي
العهد الثامنة والعشرين.
وقال سموه" :يسرنا أن نعرب
لكم وجميع اإلخوة واألبناء عن
بالغ تقديرنا للجهود المبذولة
م ــن م ـج ـلــس اإلدارة وال ـج ـه ــاز
الفني واإلداري والالعبين ،التي
توجت بهذا الفوز الكبير وهذه
ال ـن ـت ـي ـج ــة ،ون ـت ـم ـن ــى ل ـنــادي ـكــم
الموقر كل التوفيق والمزيد من
اإلنجازات".
واستحق الفريق األول لكرة
ال ـقــدم ب ـنــادي الـكــويــت التتويج
بلقبه التاسع لبطولة كأس سمو
ولي العهد ،بفوزه على القادسية
بهدفين مقابل هدف ،بعد أن ّقدم
ً
ً
أداء متوازنا على مدار  4أشواط،
ّ
م ــك ـن ــه م ــن ق ـل ــب ت ــأخ ــره ب ـهــدف
إل ــى ال ـفــوز بـهــدفـيــن قـبــل نهاية
الشوط اإلضافي الثاني بدقائق
معدودة ،في حين ظهر األصفر
ف ــي ال ـش ــوط األول م ــن ال ـم ـبــاراة
فقط ليغيب بعد ذلك عن مستواه
المعهود ،وهو ما كلفه خسارة
لقب كان في متناوله لو استمر
على بدايته القوية خالل اللقاء.
ونجح األبيض في تعويض

الـ ـف ــروق ــات ال ـف ـن ـيــة م ــع األص ـفــر
ب ـف ـضــل ال ـع ـمــل الـ ـ ـ ــدؤوب ،فبعد
بــدايــة بــاهـتــة فــي ال ـشــوط األول
وأداء م ـهــزوز ألغـلــب الالعبين،
استطاع الفريق الـعــودة بهدف
الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف الـ ـت ــونـ ـس ــي أح ـم ــد
العكايشي في الدقيقة .65
ُ
وي ـح ـ َـس ــب لـ ـم ــدرب األب ـيــض
مـ ـحـ ـم ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـتـ ـب ــدي ــات
المثمرة ،وما أجراه من تدوير في
مراكز الالعبين بعد إصابة علي
حسين ،بالدفع بسامي الصانع
ف ــي ال ـج ـه ــة ال ـي ـم ـن ــى ،وتـكـلـيــف
المجتهد فهد الهاجري بمعاونة
ال ـبــديــل األن ـج ــح أح ـم ــد الــزنـكــي
في الجهة اليسرى ،لفتح جبهة
هجومية لم يتمكن ضاري سعيد
من إيقافها.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ل ـ ــم يـسـتـثـمــر
األص ـ ـفـ ــر ب ــدايـ ـت ــه ال ـم ـم ـي ــزة فــي
الـمـبــاراة وال ـهــدف المبكر الــذي
سـ ـجـ ـل ــه ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــرف األردن ـ ـ ـ ـ ــي
ع ـ ـ ــدي الـ ـصـ ـيـ ـف ــي ف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة
الـتــاسـعــة مــن عـمــر ال ـل ـقــاء ،وبــدا
ً
تــأثــر الــاعـبـيــن واض ـحــا بالشد
ال ـع ـص ـبــي ال ـم ــوج ــود ع ـلــى دكــة
االحتياط ،والذي انتقل تدريجيا
داخــل الملعب ،ليعطل المردود
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر لـ ــاع ـ ـبـ ــي األصـ ـ ـف ـ ــر،
وي ــوج ـه ـه ــم ف ــي اتـ ـج ــاه ال ـح ـكــم
ال ـصــاعــد عـلــي ع ـبــاس ،وه ــو ما

أدى إلى حصول أحمد الظفيري
على البطاقة الحمراء فــي وقت
ك ــان ال ـفــريــق ف ــي أم ـ ِّـس الـحــاجــة
إلى خدماته إلدراك التعادل ،بعد
اعتدائه على الحكم.
ويـ ـتـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
ل ـل ـقــادس ـيــة ب ـق ـي ــادة اإلس ـب ــان ــي
بابلو فــرانـكــو أيـضــا مسؤولية
كبيرة عن الخسارة ،بعد أن ّ
جرد
الفريق من أسلحته الهجومية،
وذل ـ ــك ع ـن ــدم ــا أبـ ـع ــد ال ـم ـهــاجــم
البرازيلي لوكاس ،ودفع بسيف
الحشان وعبدالعزيز وادي في
وسط الملعب.
وأك ـ ــد رئ ـي ــس ن ـ ــادي الـكــويــت
خــالــد الـغــانــم أحـقـيــة فــريـقــه في
الفوز باللقب الغالي ،مضيفا أن
الثقة كانت كبيرة في الالعبين
واألجهزة الفنية واإلدارية.
وقال الغانم إن االتهامات التي
يرددها البعض بمحاباة اتحاد
الكرة ولجنة الحكام للكويت غير
صحيحة ،مؤكدا أن فريقه يحسم
االلقاب داخل الملعب ،وعلى من
يريد منافسة األبـيــض وحصد
الـبـطــوالت مواجهته بعيدا عن
األح ــادي ــث ال ـتــي ت ـضــر بسمعة
الكرة الكويتية.
وتــابــع" :تــم وضــع خطة عمل
طويلة األمد ،ومنذ تسلم الرئيس
الفخري للنادي م ــرزوق الغانم

األصفر والبرتقالي للتأهل لذهبي «السلة»

●

جابر الشريفي

تنطلق ا لـيــوم منافسات الجولة الثانية مــن دور الثمانية في
دوري كرة السلة الذي يقام بنظام "البالي أوف" ،إذ يلتقي كاظمة
ً
مــع العربي فــي ال ـ  ،5:30ويلي ذلــك مـبــاشــرة مـبــاراة القادسية مع
الشباب ،وتقام المباراتان على صالة االتـحــاد في مجمع الشيخ
سعد العبدالله الرياضي.
وتغلب الجهراء على برقان والكويت على القرين وكاظمة على
العربي والقادسية على الشباب في الجولة األولى من "البالي أوف"،
الذي يقام من ثالثة مواجهات على أن يتأهل الفائز في مباراتين من

الثالث للمربع الذهبي ،كما ستتأهل الفرق األربعة التي ستصل إلى
المربع الذهبي للدوري الممتاز الموسم المقبل ،في حين ستضطر
الفرق األربعة الخاسرة في دور الثمانية ،إضافة إلى الخمسة التي
لم تتأهل عن دوري المجموعات ،إلى خوض دوري تأهيلي سيتأهل
منه فريقان فقط للدوري الممتاز في الموسم المقبل.
وفي مباراة العربي مع كاظمة تبدو فرصة األخير هي األرجح
ً
لحسم اللقاء لمصلحته ،نظرا للعروض التي يقدمها بقيادة مدربه
الصربي إيفان جيرمج ،إلى جانب فوزه بسهولة في الجولة األولى
من "البالي أوف" بعدما تغلب عليه بنتيجة .52-90

مـهـمـتــه ،عـمــل عـلــى حـصــد أكبر
ع ــدد مــن ال ـب ـطــوالت ،وه ــو األمــر
الذي تحقق".

تبديالت ناجحة
من جانبه ،أرجع مدرب الكويت
محمد عبدالله ما حققه فريقه من
إنجاز في نهائي كأس ولي العهد
إلى وجود البديل المناسب على
دك ــة الـ ـب ــدالء ،م ـش ـيــدا ب ـمــا قــدمــه
جميع الــاعـبـيــن ونـجــاحـهــم في
الحفاظ على التركيز المطلوب
رغم الهدف المبكر.
و ق ــال عبدالله إن المهمة لم
تكن سهلة أمــام منافس شرس
أخذ المبادرة في أوقــات كثيرة
من عمر اللقاء ،مضيفا ان األهم
في الوقت الحالي هو التركيز
على تصحيح األخطاء والدخول
فــي منافسات ال ــدوري الممتاز
أكثر جاهزية.

شماعة التحكيم!
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ــي
الـقــادسـيــة ،صـ ّـبــت إدارة الـنــادي
والـجـمــاهـيــر ال ـتــي ح ـضــرت إلــى
اسـتــاد جابر جــام غضبهم على
اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ول ـج ـن ــة ال ـح ـك ــام،
مــؤكــديــن أن سبب الـخـســارة هو

حسين حاكم يرفع الكأس إلى جانب ممثل سمو ولي العهد وخالد الغانم
ال ـح ـكــم ع ـلــي ع ـب ــاس ،الـ ــذي أدار
اللقاء.
وقـ ــال رئ ـيــس الـ ـن ــادي الـشـيــخ
خ ــال ــد الـ ـفـ ـه ــد ،انـ ـ ــه "ال أمـ ـ ــل فــي
حصول القادسية على بطوالت
في ظل وجــود االتحاد الحالي"،
م ــؤك ــدا ان "األصـ ـف ــر ي ـش ــارك في
المسابقات من أجل المشاركة في
البطوالت الخارجية فقط".
وأض ــاف الفهد أنـهــم يعملون
على ابـعــاد األصـفــر عــن منصات

التتويج ،رافضا في الوقت نفسه
التقليل من جهد الكويت وعمله
الدؤوب من أجل حصد البطوالت.

فرانكو يعترف
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،اعـ ـ ـت ـ ــرف م ـ ــدرب
ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة االسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ب ــاب ـل ــو
فــرا نـكــو ان التفاصيل الصغيرة
ك ـم ــا ت ــوق ــع ص ـن ـعــت ال ـ ـفـ ــارق فــي
مواجهة الكويت ،مؤكدا أن فريقه

ل ــم يـكــن بـعـيــدا ع ــن م ـس ـتــواه ،إال
انــه لم يستثمر الفرص المتاحة
للتسجيل فــي أوقـ ــات مـهـمــة من
عمر المباراة.
وطالب فرانكو المنتمين إلى
القلعة الصفراء بمواصلة الدعم
ل ـل ـفــريــق ،وااليـ ـم ــان ب ـق ــدرات ــه في
اتـجــاه حصد األل ـقــاب ،مــؤكــدا أن
فــريـقــه سـيـقــاتــل م ــن أج ــل حصد
لـقـبــي الـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ،وك ــأس
سمو أمير البالد.

ً
األزرق يدشن تدريباته اليوم استعدادا لفلسطين

ً
كاراسكو اختار  26العبا واستبعد أحمد الظفيري

«يد» األبيض لتأكيد التفوق على برقان
●

محمد عبدالعزيز

تختتم اليوم منافسات الجولة العاشرة
مــن مـنــافـســات الـ ــدوري الـمـمـتــاز لـكــرة اليد
بإقامة مباراتين ،يلتقي خاللهما الكويت
م ــع ب ــرق ــان ال ـســاعــة  ،5:30وال ـقــادس ـيــة مع
السالمية الساعة  ،7:15على صالة الشيخ
سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم.
ويسعى الكويت المتصدر برصيد 18
نقطة للمحافظة على سلسلة انتصاراته
وتـ ـك ــرار ال ـف ــوز ع ـلــى ب ــرق ــان الـ ـس ــادس ب ـ ـ 6
نقاط والطامع كذلك في الثأر من خسارته

في الــدور األول وتحسين موقعه بين فرق
الدوري.
ً
وس ـي ـخ ــوض األبـ ـي ــض ال ـل ـق ــاء مــدعــومــا
بتألق عبدالله الغربللي وعبدالله الخميس
ومشاري طه والحارس علي صفر ،في وقت
سيعتمد بــر قــان على الثنائي عبدالعزيز
نجيب وفواز عبدالهادي ،إلى جانب صانع
األلعاب حسين كرم.
أما لقاء القادسية والسالمية ،فسيكون
ً
الصراع فيه على أشده ،نظرا لطموح األصفر
الثاني برصيد  15فــي مواصلة مطاردته
لـلـكــويــت الـمـتـصــدر عـبــر ب ــواب ــه الـسـمــاوي

الخامس وله  8نقاط ،والذي يسعى بدوره
إلى إيقاف األصفر والظفر بنقطتي اللقاء
ً
طمعا في التقدم خطوة في جدول الترتيب.
من جهة أخرى ،يستمر الصراع على قمة
دوري الدرجة األولــى ،عندما يلتقي اليوم
في الـ  7:15مساء الصليبيخات الثاني مع
الـيــرمــوك األول ،والـفــريـقــان برصيد واحــد
 15نقاط ،وذلــك لفك الشراكة ،وينتظرهما
الفحيحيل الثالث بـ 14نقطة الذي سيلتقي
في الـ  5:30مساء التضامن األخير بنقطة
واحـ ـ ــدة ،وت ـج ــرى ال ـم ـب ــارات ــان ع ـلــى صــالــة
االتحاد بالدعية في ختام الجولة العاشرة.

«آسيوي اليد» يؤجل بطولة الناشئين  ...ودوري السيدات األول
ينطلق  17الجاري
قرر المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي لكرة اليد تأجيل موعد
إقــامــة البطولة اآلسـيــويــة التاسعة للناشئين "المؤهلة لنهائيات
ً
كأس العالم للناشئين" التي كان مقررا أن تستضيفها مدينة الماتي
الكازاخستانية خالل الفترة  1وحتى  12مارس المقبل ،لتقام خالل
الفترة من  5حتى  17يونيو المقبل في المدينة ذاتها.
كما قرر المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي نقل منافسات البطولة
اآلسيوية "السابعة عشرة" للشباب "المؤهلة لكاس العالم للشباب"
المقرر إقامتها من  20إلى  29مارس  2021في مدينة شيراز اإليرانية،
لتقام في العاصمة البحرينية المنامة في موعدها ذاته.
يذكر أن االتـحــاد اآلسـيــوي لكرة اليد ّ
أجــل في وقــت سابق جميع
بطوالته من منطلق حرصه على سالمة جميع الفرق المشاركة في
البطوالت القارية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

أصدر اتحاد كرة اليد جدول مباريات النسخة األولــى من
الدوري العام لكرة اليد للسيدات للموسم الرياضي ،2021-2020
بمشاركة ثالثة أندية ،هي :سلوى والعيون والقرين.
وستقام مباريات البطولة على صالة نادي سلوى بنظام
الدوري من دورين (ذهابا وإيابا) ،وينطلق في  17الجاري
وينتهي  30منه.
ُ
وتفتتح البطولة بلقاء فريق سلوى مع العيون في 17
الجاري ،ويلعب بالمباراة الثانية العيون مع القرين في 19
الجاري ،فيما يلتقي بالمباراة الثالثة واألخيرة من القسم
األول سلوى مع القرين يوم  21يناير.

من تدريبات األزرق في التجمع السابق

●

حازم ماهر

ي ـس ـت ـهــل مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي األول
لكرة القدم تدريباته في الساعة 5:30
مــن مـســاء الـيــوم على ملعب المرحوم
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـب ـك ــر ب ــاتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة،
اس ـت ـع ــدادا ل ـم ـبــاراتــه ال ــودي ــة الــدول ـيــة
مــع المنتخب الفلسطيني المقرر لها
االثنين المقبل على استاد جابر األحمد
الدولي.
ووقع اختيار مدرب األزرق ،اإلسباني
كــاراسـكــو على  26لـخــوض الـلـقــاء هم:
س ـعــود ال ـج ـنــاعــي ،ومـ ـب ــارك الـفـنـيـنــي،
ورضا هاني ،وعيد الرشيدي ،وشبيب
الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــدي ،وف ـ ـهـ ــد حـ ـ ـم ـ ــود ،وح ـس ـي ــن
الـ ـم ــوس ــوي ،ومـ ـه ــدي دشـ ـت ــي ،وخــالــد
إب ــراهـ ـي ــم ،وبـ ـن ــدر ب ــورس ـل ــي ،ومـحـمــد
العازمي ،وعبدالعزيز ناجي ،وفيصل
زاي ــد ،وحـمــد ال ـقــاف ،وبـنــدر السالمة،
وسـلـطــان الـعـنــزي ،وحـسـيــن كنكوني،
وضاري إبراهيم ،وطالل فاضل ،وخالد

ش ــام ــان ،وفـ ـ ــواز ال ـع ـت ـي ـبــي ،وسـلـيـمــان
ع ـب ــدال ـغ ـف ــور ،وبـ ـ ــدر الـ ـمـ ـط ــوع ،وح ـمــد
الحربي ،وفهد الهاجري ،وأحمد الزنكي.
وكانت اللجنة الفنية بالتنسيق مع
الجهاز الفني خالل االجتماع الذي عقد
ظـهــر أمـ ــس ،ق ــد ات ـف ـقــوا عـلــى ع ــدم ضم
الع ــب الـقــادسـيــة أح ـمــد الـظـفـيــري بعد
اعـتــدائــه على حكم نهائي كــأس سمو
ولي العهد علي عباس ،الــذي استحق
عليه إشـهــار البطاقة الـحـمــراء لــه ،مع
تحويل الــواقـعــة إلــى لجنة االنضباط
التخاذ العقوبة المناسبة بحقه.
وتسبب إخضاع أحمد عتيق لعملية
جــراحـيــة ،واإلصــابــة الـتــي تـعـ ّـرض لها
أحمد إبراهيم في عدم ضمهما لصفوف
المنتخب.

ً
الشمري :ليس منطقيا ضم الظفيري

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة،
رئيس اللجنة الفنية خالد الشمري ،أن

استبعاد أحمد الظفيري عــن صفوف
المنتخب في لقاء فلسطين الودي جاء
حفاظا على الالعب وحمايته حتى ال
تتكرر مثل هذه الوقائع مجددا من أي
العب ،مضيفا أنه ال أحد يختلف على
كفاءة الظفيري كالعب ،وال يختلف أحد
على أنه أخطأ خطأ جسيما في واقعته
مع الحكم علي عباس.
وأش ـ ــار ال ـش ـمــري إل ــى أن ــه ل ـيــس من
ال ـم ـن ـط ـق ــي أن ي ـت ــم ضـ ــم الـ ــاعـ ــب إل ــى
صفوف المنتخب في هذه المرحلة ،رغم
أهميته وتألقه ،مؤكدا أن القرار تفهمه
المدرب كاراسكو جيدا.
مــن جهة أخ ــرى ،أوضــح الشمري أن
المنخب الفلسطيني سيصل إلى البالد
فــي السابعة مــن مـســاء الـيــوم ،على أن
يجري تدريبه غدا الجمعة والسبت على
الملعب الذي سيتم تحديده الحقا ،فيما
يتدرب األحد على استاد جابر األحمد.

ةديرجلا
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رياضة

بوغبا يقود مان يونايتد لصدارة البريميير ليغ
تقمص النجم الفرنسي بول
بوغبا دور البطولة في انتصار
فريقه مانشستر يونايتد
خارج قواعده على بيرنلي
بهدف نظيف ،واالرتقاء
لصدارة البريميير ليغ ،في
اللقاء الذي جمعهما أمس
األول ،والمؤجل من الجولة
األولى من الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم.

وض ــع الع ــب ال ــوس ــط ال ــدول ــي
الـ ـف ــرنـ ـس ــي بـ ـ ــول ب ــوغـ ـب ــا فــري ـقــه
مانشستر يــونــايـتــد فــي ص ــدارة
ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ل ـك ــرة ال ـقــدم
بقيادته إلــى الـفــوز على مضيفه
ب ـيــرن ـلــي -1ص ـ ـفـ ــر ،أم ـ ــس األول،
فــي م ـب ــاراة مــؤجـلــة مــن المرحلة
األولــى من الــدوري اإلنكليزي في
كرة القدم.
وسجل بوغبا الهدف الوحيد
فــي الــدقـيـقــة  71بـتـســديــدة "على
الطاير" بيمناه من داخل المنطقة،
اث ـ ـ ــر ت ـ ـمـ ــريـ ــرة رائ ـ ـع ـ ــة مــن
ماركوس راشفورد.
وعاد فريق "الشياطين
الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــر" إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة
ً
للمرة األولــى بعد  40شهرا،

وتـ ـح ــدي ــدا م ـن ــذ عـ ـ ــام  2017فــي
عهد ال ـمــدرب البرتغالي جوزيه
مورينيو ،فبات يتفوق بفارق ثالث
نقاط عن شريكه السابق وغريمه
التقليدي ليفربول حامل اللقب قبل
قمتهما المرتقبة األحد المقبل على
ملعب "أنفيلد".
ك ـمــا ه ــي ال ـم ــرة األول ـ ـ ــى ،الـتــي
ينهي فيها  17مباراة في صدارة
الدوري منذ تويجه األخير باللقب
موسم  2013-2012بقيادة السير
اليكس فيرغسون.
وح ــاف ــظ مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
ع ـلــى س ـج ـلــه الـ ــرائـ ــع خ ــارج
قواعده هذا الموسم ،لكونه
الـفــريــق الــوحـيــد ال ــذي لم

ً
يتلق أي خسارة بعيدا عن ملعب
"اولدترافورد" فحقق الفوز السابع
م ـق ــاب ــل ت ـ ـعـ ــادل واحـ ـ ـ ــد ،وواص ـ ــل
ن ـتــائ ـجــه ال ــرائ ـع ــة ف ــي الـشـهــريــن
األخيرين.
واستهل مانشستر يونايتد،
ال ــذي ع ــاد ال ــى صـفــوفــه مهاجمه
الدولي األوروغــويــانــي إدينسون
كافاني بعد انتهاء فترة إيقافه،
بسبب مصطلح عنصري ،المباراة
ب ـ ـحـ ــذر ن ـس ـب ـي ــا أم ـ ـ ــام االن ـ ــدف ـ ــاع
الـ ـهـ ـج ــوم ــي ألص ـ ـح ـ ــاب األرض
الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى
م ـ ـ ــن اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل،
عـنــدمــا ســدد
كــريــس وود

كرة قوية من حافة المنطقة ارتمى
أمامها المدافع العاجي إريك بايي
وأبعدها بصدره إلى ركنية (.)22
ل ـ ـك ـ ــن سـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــا ف ـ ــرض
ا لـضـيــوف أفضليتهم وخلقوا
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـف ــرص ح ـت ــى أن
ق ـطــب ال ــدف ــاع هـ ــاري مــاغــوايــر
هـ ــز الـ ـشـ ـب ــاك بـ ـض ــرب ــة رأسـ ـي ــة
مــن مـســافــة قــريـبــة اث ــر تمريرة
عــرضـيــة مــن ل ــوك ش ــو ،بـيــد أن
حـكــم الـفـيــديــو الـمـســاعــد ألـغــاه
ب ــداع ــي خ ـطــأ ارت ـك ـبــه ال ـمــدافــع
الدولي بحق المدافع الهولندي
إريك بيترس (.)36
وكـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـه ــاج ــم ال ـف ــرن ـس ــي
انـ ـ ـط ـ ــون ـ ــي م ـ ــارس ـ ـي ـ ــال ي ـف ـع ـل ـهــا
بتسديدة رائعة من خارج المنطقة

أب ـ ـعـ ــدهـ ــا الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس نـ ـي ــك ب ــوب
بصعوبة الى ركنية (.)45
وت ــاب ــع الـ ـح ــارس بـ ــوب تــألـقــه
وتصدى لتسديدة قوية للبرتغالي
برونو فرنانديش (.)60
ونجح بوغبا في منح
ا ل ـت ـق ــدم لمانشستر
يونايتد بتديدة
رائعة "على

الطاير" بيمناه من داخل المنطقة،
إثر تمريرة عرضية من ماركوس
راشفورد (.)71
وأنقذ بوب مرماه من هدف ثان
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل
الضائع بإبعاده بقدميه تسديدة
مارسيال من مسافة قريبة.

إيفرتون يهزم ولفرهامبتون
ولحق ايفرتون بليستر سيتي
إلــى المركز الثالث مؤقتا بفوزه
الثمين على مضيفه ولفرهامبتون
 1-2فــي افتتاح المرحلة الثامنة
عشرة.
وبكر إيفرتون بالتسجيل عبر
الـنـيـجـيــري أل ـي ـكــس أي ــوب ــي (،)6
وأدرك ولفرهامبتون التعادل

مباراة اليوم

11:00

م

ارسنال  xكريستال باالس
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بوغبا نجم مان يونايتد يحرز هدفه

ً
أتلتيكو بطال للشتاء في «الليغا»

ساؤول نجم اتلتيكو يحتفل بالهدف الثاني

أعرب أوليفر بيرهوف ،مدير
االتحاد األلماني لكرة القدم ،عن
أمله فــي مقابلة وع ــودة الوئام
والهدوء مع مسعود أوزيل ،نجم
المنتخب األلماني الفائز بلقب
كأس العالم  2014بالبرازيل.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ــوف ،فـ ــي
تـصــريـحــات نـشــرتـهــا صحيفة
بـيـلــد األلـمــانـيــة ،أم ــس" :علمنا
أن رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد األل ـم ــان ــي
لكرة القدم تواصل مع مسعود.
سنكون سعداء إذا تم االجتماع
وع ــاد الـجـمـيــع لـلـجـلــوس حــول
المنضدة".
وأض ــاف" :تــواصـلــت بالفعل
م ـ ـ ــع مـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــود عـ ـ ـب ـ ــر ت ـط ـب ـي ــق
واتساب ،لتهنئته بعيد ميالده،
وجاء رده لطيفا جدا".
واعتزل أوزيل اللعب الدولي

وس ــط ات ـه ــام ــات بــالـعـنـصــريــة،
بعد الخروج المهين للفريق من
رحلة الدفاع عن لقبه العالمي،
ح ـي ــث ف ـش ــل فـ ــي اجـ ـتـ ـي ــاز دور
الـمـجـمــوعــات بـمــونــديــال 2018
بروسيا.
وقبل بداية مونديال ،2018
التقطت بعض الصور المثيرة
ل ـل ـج ــدل ل ــاع ــب أوزيـ ـ ـ ــل بــرف ـقــة
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب
إردوغان.
وقـ ـ ــال أوزيـ ـ ـ ــل ،يـ ــوم االث ـن ـيــن
الـ ـم ــاض ــي ،إنـ ــه ت ـل ـق ــى" :رس ــال ــة
ش ـخ ـص ـيــة ل ـط ـي ـفــة" م ــن فــريـتــز
كيلر رئـيــس االت ـحــاد األلـمــانــي
لكرة القدم.
وأكـ ـ ــد ال ــاع ــب أن ـ ــه ل ــم ي ـنــدم
على اللعب أللمانيا ،مستعيدا
"الذكريات المدهشة" له والفريق

بيرهوف

فــي بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم 2014
التي توج الفريق بلقبها.
(د ب أ)

الفوز األول لشيفيلد
قاد المهاجم المخضرم
بيلي شارب فريقه شيفيلد
يونايتد إلــى فــوزه األول
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ــوس ـ ــم ،وك ـ ــان
على حساب نيوكاسل
يونايتد -1صفر.
وسجل شارب (34
عاما) الهدف الوحيد
م ـ ــن رك ـ ـلـ ــة جـ ـ ـ ــزاء فــي
الدقيقة  ،73هو الهدف
الـ ـ ـ ـ ـ ــ 100ل ـ ــه ف ـ ــي الـ ـ ـ ــدوري
الممتاز.
ورفــع شيفيلد يونايتد
ال ــذي ك ــان الـفــريــق الوحيد
ال ـ ــذي ل ــم يـ ــذق ط ـعــم ال ـفــوز
ح ـت ــى اآلن ه ـ ــذا ال ـم ــوس ــم،
حيث حصد نقطتين فقط
قبل مرحلة اليوم (تعادالن
و 15خسارة) ،رصيده إلى
 5نقاط وبقي فــي المركز
األخير.
ويلعب اليوم أرسنال
مع كريستال باالس.

سيميوني :التفاني في العمل سر نجاحنا

ً
عاد أتلتيكو مدريد سريعا لدرب االنتصارات في "الليغا" ،بفوزه
على إشبيلية بهدفين دون رد ،في اللقاء الذي احتضنه ملعب واندا
ميتروبوليتانو ،أمس األول ،والمؤجل من الجولة األولى بدوري
الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم ،ليؤكد تمسكه بالصدارةُ ،
ويعلن
ً
نفسه بطال للشتاء.
يدين األتلتي بالفضل في هذا الفوز لألرجنتيني أنخيل كوريا
وساؤول نييغيز صاحبي الهدفين ( 17و.)76
وض ــرب أتلتيكو أكـثــر مــن عصفور بـهــذا الـفــوز ،حيث استعاد
توازنه سريعا بعد تعادله في الجولة الماضية سلبيا أمام أثلتيك
بلباو.
الفوز أيضا ضمن لكتيبة األرجنتيني دييغو سيميوني لقب
بطل الشتاء ،حيث رفع الفريق رصيده إلى  41نقطة في الصدارة،
ليبتعد عن أقرب مالحقيه وجاره اللدود ريال مدريد بفارق  4نقاط،
مع تبقي مباراة مؤجلة لكل فريق.
َّ
فتكبد خسارته الخامسة هــذا الموسم،
أمــا الفريق األندلسي،
ليتجمد رصـيــده عند  30نقطة فــي المركز الـســادس ،ولــه مباراة
مؤجلة.
(إفي)

بيرهوف يأمل مقابلة أوزيل

بـ ـع ــد ثـ ـم ــان ــي دق ـ ــائ ـ ــق ب ــواس ـط ــة
البرتغالي روبن نيفيش ( ،)14قبل
أن يسجل مايكل كين هدف الفوز
في الدقيقة .77
وهو الفوز الخامس إليفرتون
ف ــي م ـب ــاري ــات ــه الـ ـس ــت األخـ ـي ــرة،
فرفع رصيده الى  32نقطة بفارق
األهـ ـ ـ ـ ــداف خ ـل ــف ل ـي ـس ـتــر سـيـتــي
الذي يستضيف تشلسي الثالثاء
المقبل ،فيما مني ولفرهامبتون
بـخـســارتــه الـثــالـثــة فــي مبارياته
الخمس األخيرة التي لم يذق فيها
طعم الفوز.

ق ـ ـ ــال األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي دي ـي ـغ ــو
سـ ـيـ ـمـ ـي ــون ــي ،ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي
ألتلتيكو مدريد ،عقب انتصار
فريقه المستحق على إشبيلية
بهدفين نظيفين ،أ مــس األول،
في اللقاء المؤجل منذ الجولة
األولـ ــى فــي "الـلـيـغــا" وتتويجه
ً
بطال للشتاء ،إن "الفرد يجتهد
دائما من أجل أن يجد األفضل"،
في الوقت الــذي أبــدى سعادته
ب ــأن الع ـب ـيــه يـلـعـبــون بــ"شـغــف
ـان" عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار سـ ـن ــوات
وتـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ٍ
طويلة.
وأوضح المدرب األرجنتيني
خــال المؤتمر الصحافي بعد
المباراة التي احتضنها ملعب
وانـ ــدا مـيـتــروبــولـيـتــانــو" :أكـثــر
شيء يمنحني األمل والطموح
ه ــو تـ ـط ــور ال ــاع ـب ـي ــن ،وك ــذل ــك
الـنــادي ،حيث إننا نخوض كل
وبتفان ،وبالتزام
مباراة بشغف
ٍ

على مــدار  9سنوات .هذا األمر
يجعلني سعيدا .أما األمر اآلخر
(يقصد لقب الليغا) ،فهو نتاج
لكل ما سبق".
وحــول تتويج الفريق بلقب
الـ ـشـ ـت ــاء ق ـب ــل  3مـ ـب ــاري ــات مــن
نهاية الدور األول ،أوضح" :الفرد
يـجـتـهــد دائ ـم ــا لـلـحـصــول على
األفضل .الفريق يعمل بصورة
جيدة جدا ،وباستثناء ما حدث
أمام كورنيال (الخروج من كأس
ال ـم ـل ــك) ،فـنـحــن ن ـنــافــس بشكل
جيد جدا في جميع البطوالت".
وأث ـ ـ ـنـ ـ ــى "الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــول ـ ــو" ع ـلــى
ال ـم ـبــاراة الـتــي قــدمـهــا مواطنه
أنخيل كوريا ،الذي سجل هدف
افتتاح النتيجة (.)17
وف ـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة حـ ــدي ـ ـثـ ــه ،أك ــد
سـ ـيـ ـمـ ـي ــون ــي اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب ف ــري ـق ــه
كثيرا من التعاقد مع المهاجم
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاب مـ ــوسـ ــى

سيميوني

ديمبيلي ،العب أوليمبيك ليون
ال ـف ــرن ـس ــي ،ال ـم ــوج ــود بــالـفـعــل
فـ ــي إس ـب ــان ـي ــا ،ل ـي ـص ـبــح أولـ ــى
صفقات الفريق خالل الميركاتو
الشتوي.
(إفي)

ليلة استعراضية لدورانت وليبرون وأمبيد
ّ
تفنن الثالثي كيفن دورانت وليبرون
جـ ـيـ ـم ــس وج ـ ــوي ـ ــل امـ ـبـ ـي ــد ف ـ ــي ل ـي ـلــة
الثالثاء ب ــدوري كــرة السلة األميركي
للمحترفين ،وقادوا أنديتهم بروكلين
نتس ولوس انجلس ليكرز وفيالدلفيا
سفنتي سيكسرز ،إلى انتصارات الفتة.
ّ
سجل دورانت  34نقطة و 13تمريرة
حاسمة ،فقلب فريقه بروكلين نتس
تــأخــره بـفــارق  18نقطة ،وتغلب على
دنفر ناغتس .116-122
وفي هيوستن ،حصد لوس انجلس
ليكرز فوزه التاسع في  12مباراة ،على
حساب روكتس  ،100 -117ليتربع على
صدارة المنطقة الغربية.
مـ ـ ّـرة ج ــدي ــدة ،ك ــان ال ـن ـجــم لـيـبــرون
جيمس الـعــامــة الـفــارقــة فــي تشكيلة
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب ،ف ـس ـجــل  26ن ـق ـطــة و8
ت ـ ـمـ ــريـ ــرات ح ــاسـ ـم ــة ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ق ــدم

زمـيـلــه الـنـجــم اآلخ ــر أنـتــونــي ديفيس
اداء دفــاعـيــا رائـعــا مــع  19نقطة و10
متابعات و 5صدات "بلوك شوت".
وتعملق العب االرتكاز الكاميروني
ج ـ ــوي ـ ــل ام ـ ـب ـ ـيـ ــد مـ ـسـ ـج ــا  45ن ـق ـطــة
لفيالدلفيا سفنتي سيكسرز الفائز
عـلــى مـيــامــي ه ـيــت ،وص ـيــف الـمــوســم
الماضي 134-137 ،بعد التمديد.
وغاب عن هيت نجومه جيمي باتلر
وبـ ــام أدي ـب ــاي ــو والـسـلــوفـيـنــي غ ــوران
دراغيتش ،مما فتح الباب أمام تايلر
هيرو لتسجيل  34نقطة.

دورانت نجم بوكلين

ميالن إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بركالت الترجيح

فرحة العبي ميالن بعد الفوز

احـتــاج ميالن إلــى رك ــات الترجيح ليجدد تفوقه
للمرة الثانية على ضيفه تورينو ( 4-5الوقتان األصلي
واإلضافي صفر-صفر) وهذه المرة ليتأهل للدور ربع
النهائي من مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم.
وك ــان مـيــان تغلب على تــوريـنــو -2ص ـفــر السبت
الماضي على ملعب سان سيرو في ميالنو في المرحلة
السابعة عشرة من الدوري.
ويعيش ميالن أقــوى فتراته مــع مــدربــه ستيفانو
بيولي حيث يتصدر ترتيب الدوري برصيد  40نقطة،
حيث فاز في  12مباراة وتعادل في  4وخسر في لقاء
وح ـيــد أم ــام يــوفـنـتــوس الـبـطــل فــي ال ـس ـنــوات التسع
األخيرة.
وشـ ـه ــدت الـ ـمـ ـب ــاراة م ـش ــارك ــة الـ ـس ــوي ــدي زالت ـ ــان
ً
ً
إبــراهـيـمــوفـيـتــش الـ ــذي لـعــب ش ــوط ــا ك ــام ــا ،وع ــودة
ً
األرجنتيني ماتيو موساتشيو أســاسـيــا مــع ميالن
ً
للمرة األولى منذ مشاركته بديال في فبراير الماضي
أمام فيورنتينا ،بسبب تعرضه إلصابة في الكاحل.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي بين الفريقين
رغم أفضلية االستحواذ لمصلحة ميالن ولكن من دون

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 :

اإلعالنات:

تأثير ،في حين بدا تورينو أكثر خطورة في الدقائق
العشر األخيرة ولكن بال غلة.
مع بداية الشوط الثاني ،أجرى بيولي تغييرين دفعة
ً
واحدة لميالن بحثا عن الهدف ،فدفع بالنرويجي بيتر
ً
هاوغي والتركي هاكان جالهان اوغلو بدال من اإلسباني
سامو كاستييخو وإبراهيموفيتش.
أعقب ذلك محاوالت متتالية لـ"روزونيري" حيث حرم
القائم األيمن دافيد كاالبريا من التسجيل من تسديدة
قوية (.)57
وب ـع ــد دق ـي ـق ـت ـيــن ،ارت ـط ـم ــت ت ـس ــدي ــدة صــاروخ ـيــة
للبرتغالي ديوغو دالوت بالقائم األيسر (.)59
والحت بعدها فرصة لسيموني زازا للرد من جانب
تورينو ،لكن تسديدته مرت بعيدة عن المرمى.
في الدقيقة  ،71كاد البرتغالي رافايل لياو أن يفتتح
التسجيل بعد خطأ من الحارس ،قبل أن يتمكن األخير
من إبعادها باحتكاك مع لياو أثار الجدل حيال وجود
ركلة جزاء حيث اعترض الحارس جانلويجي دوناروما
الموجود في مقاعد البدالء فتلقى بطاقة حمراء.
وفي الدقيقة  ،76سدد جالهان أوغلو كرة قوية بعد

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

عرضية من دالوت ،تصدى لها حارس المرمى.
وكاد اإلسباني المغربي األصل إبراهيم دياس أن
ينهي المباراة في الدقيقة  ،86حينما تسلم كرة داخل
منطقة ال ـج ــزاء ،وســددهــا عالية ف ــوق الـعــارضــة رغم
سهولتها.
وبعد أربــع دقــائــق احتسبها حكم الـمـبــاراة كوقت
بــدل ضائع ،لجأ الفريقان إلــى شوطين إضافيين لم
ً
يشهدا فــرصــا تــذكــر ،ليحتكما إلــى رك ــات الترجيح
التي حسمها ميالن لمصلحته بعدما تمكن الحارس
الــرومــانــي كيبريان تــاتــاروشــانــو مــن الـتـصــدي لكرة
الفنزويلي توماس رينكون ،ليسجل بعدها جالهان
أوغلو ركلة الفوز.
ويحمل يــوفـنـتــوس ،بطل الـ ــدوري فــي آخ ــر تسعة
مواسم ،الرقم القياسي بعدد مرات إحراز لقب الكأس
( 13مــرة) ،متقدما على روما ( ،)9وإنتر والتسيو (،)7
وفيورنتينا ونابولي ( ،)6وتورينو وميالن (.)5
وتقام مباريات ربع النهائي في  27يناير الجاري
ونصف النهائي (ذهاب واياب) في  3و 10فبراير ،في
حين يتبارز المتأهالن للنهائي على اللقب في  19مايو.

الشكاوى والتوزيع:

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

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

مخالفة للحظر :زوجي كلب!

الله بالنور

ما تنفعون
ال طبخ وال شوي

د .ناجي سعود الزيد

الحكومة استقالت!...
والمجلس لم يتم حله إلى اآلن!...
وما أظن راح يتغير شي عقب "هاللوية والزعبلة"!...
وإحنا ،وأعني المواطنين" ،يا غافلين لكم الله"!
وهذا المثل ُيقال للشخص البريء الذي ُيحسن النية! ولكن
في حالة وقوعه في أمر جلل أو عظيم ال يتوقعه يوصف بهذا
المثل.
فهل نحن كشعب ينطبق علينا هذا المثل في هذه المرحلة؟!
وهل سيحدث لنا أمر جلل يهزنا كما الزلزال؟
ً
ال أعتقد ذلك ،وال أتوقع أبدا أن يهزنا أمر جلل بسبب غياب
القرار أو انعدام فاعلية الحكومة أو ألن المجلس موجود أو
حتى لو تم حله!
ً
ـا لكي تغيب ،و لــم َ
نر
نحن كمواطنين لــم نـ َـر حكومة أ ص ـ
مجلس أمة له اهتمام بأي نوع من االستقرار ...قولوا لي كالمي
َص ْح وال غلط؟!
ْ
خل تجتمع لجان المجلس على كيفها وما يحتاج حضور
ً
الوزراء ،وأصال قبل االستقالة ما كانوا يحضرون.
وحتى في وجود الحكومة اجتمع مجلس الوزراء وقرر أو
لم يجتمع أو يقرر ،ما أظن راح يفرق علينا ،ألن القصة كلها
ََ
ََ
صارت "كل ْك في كل ْك".
ّ
وبالياهم!
األمور ماشية فيهم
ً
فالرجاء ال تتعبون حالكم ،فنحن ّ
مغيبون أصال عن طريقة
اتخاذ القرارات ،وحتى إخطارنا بها يتم بطريقة غامضة أغلب
األحيان .المهم إنكم تعرفون أن هذا الشعب ال ّ
همه مجلس وزراء
وال سائل في مجلس أمة ،وتبون تتخانقون بروحكم إخذوا
ّ
راحتكم وماراح نفاككم ،ألننا بكل أمانة ملينا والعت جبودنا
منكم وما تنفعون "ال طبخ وال شوي"!

كاديالك ...سيارة أجرة طائرة
كشفت شركة جنرال موتورز،
فـ ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــرض اإللـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ـيـ ــات
االستهالكية  ،2021عن نموذج
لـ ـسـ ـي ــارة أج ـ ـ ــرة طـ ــائـ ــرة ذات ـي ــة
القيادة.
وقالت "سكاي نـيــوز" ،أمس،
إن ال ـشــركــة ع ــرض ــت سـيــارتـهــا
الكهربائية الـتــي تـنــدرج تحت
ع ــام ــة "ك ـ ــادي ـ ــاك" ال ـت ـج ــاري ــة،
وأطلقت عليها اســم "،"eVTOL

فرضت السلطات الكندية غرامة على زوجين النتهاكهما
قــواعــد حظر التجول ،بعد ضبط سيدة "تمشي مــع زوجها
ً
مربوطا بسلسلة كلب".
ونقلت "بي بي سي" ،أمس عن تقارير إعالمية محلية ،أن
السيدة ذكرت للشرطة أنها كانت في الخارج "تمشي مع كلبها"
بالقرب من منزلهما في مدينة شيربروك بمقاطعة كيبيك.
وفرضت المقاطعة السبت الماضي حظر تجول ليلي بين
ً
الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا.
وتمشية الكالب بالقرب من المنزل من األسباب المسموح
بها لمغادرة المنازل في تلك األوقات ،غير أن الشرطة رصدت
الزوجين في نحو الساعة التاسعة مساء يوم السبت ،بعد فترة
قصيرة من دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ ،فأخبراها
أنهما كانا يتبعان القواعد المطبقة على الحيوانات األليفة.
وق ــال ــت إي ــزاب ـي ــل جـ ـن ــدرون ،م ــن ق ـســم ش ــرط ــة ش ـيــربــروك،
لصحيفة "ال تريبيون" المحلية إن الزوجين "لم يتعاونا مع
الشرطة على اإلطالق".
وفرضت غرامة على كل منهما قدرها  1546دوالرا كنديا
( 1212دوالرا).
وح ــررت الـشــرطــة فــي جميع أن ـحــاء مقاطعة كيبيك 750
مخالفة انتهاك للقواعد خالل عطلة نهاية األسبوع األولى
لحظر التجول.

كــاش ـفــة أن ســرعـتـهــا الـقـصــوى
ً
ت ـص ــل إل ـ ــى  90ك ـي ـل ــوم ـت ــرا فــي
الـســاعــة ،وتتسع لــراكــب واحــد،
ِّ
وزودت بمحرك كهربائي بقوة
 90واط.
وإلـ ــى جــانــب ه ــذه ال ـس ـيــارة،
ً
عرضت "جنرال موتورز" أيضا
مــركـبــة أخ ــرى تـتـســع لــراكـبـيــن،
ذاتية القيادة ،تتميز بتصميم
أنيق مستقبلي.

باريس ِّ
تحول «الشانزليزيه» إلى حديقة

وردة تنفجر حول ثقب أسود
اكتشف علماء الفلك ظاهرة جميلة بشكل
ال يصدق في مجرةبعيدة تكشف عن حلقة
تنفجر بالنجوم تحيط بثقب أسود هائل،
مثل بتالت وردة.
وقال موقع روسيا اليوم ،أمس األول ،إن
المرصد األوروبــي الجنوبي التقط عرض
الضوء النجمي المذهل بفضل أداة MUSE
ً
على تلسكوبه الكبير جدا (.)VLT
وت ـل ـت ـق ــط ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة الـ ــرائ ـ ـعـ ــة ال ـم ـج ــرة
الحلزونية البعيدة المعروفة باسم NGC
 ،1097والتي تقع على ُبعد  45مليون سنة
ضوئية من األرض ،في كوكبة .Fornax
وي ــوج ــد ث ـق ــب أس ـ ــود ف ــائ ــق ال ـك ـت ـلــة فــي
مركز المجرة الــرائـعــة ،وتحيط بــه الحلقة
االسـتـثـنــائـيــة م ــن م ـنــاطــق تـشـكــل الـنـجــوم
بالكامل.
وتشير األبحاث إلى أن الحلقة المتوهجة
لمناطق تشكل النجوم بها شبكة من الغاز
والغبار تلتف حول الثقب األســود .وقالت
وكالة الفضاء األوروبية إن الصورة تظهر
ً
"مثاال" لحلقة نووية تنفجر بالنجوم.

ً
وتــولــد الـحـلـقــة نـجــومــا ج ــدي ــدة ،بفضل
ُتــدفــق ال ـمــواد نـحــو مــركــز الـمـجــرة .ويمتد
قطرها نحو  5000سنة ضوئية ،مما يعني
أنها تتضاء ل أمام الحجم الكامل للمجرة،
ال ـت ــي ت ـم ـتــد عـ ـش ــرات اآلالف م ــن الـسـنـيــن
الضوئية وراءها.

ُ
وت ـظ ـه ــر الـ ـمـ ـم ــرات األكـ ـث ــر ق ـت ــام ــة ال ـتــي
ُ
التقطت فــي صــورة  ،MUSEانتقال الغبار
والغاز والحطام إلى الثقب األسود الهائل.
وتم وضع التلسكوب في مرصد بارانال
 ESOفي صحراء أتاكاما شمال تشيلي.

أعـلـنــت عـمــدة ب ــاري ــس ،آن
هيدالغو ،أن عملية تجديد
شـ ــارع ال ـشــانــزل ـيــزيــه بقيمة
 250مـ ـلـ ـي ــون ي ـ ـ ـ ــورو (304
م ــا يـ ـي ــن دوالر) سـتـمـضــي
ً
ق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــا ،رغـ ـ ـ ـ ــم أن ذلـ ـ ـ ـ ــك ل ــن
ي ـح ــدث ق ـب ــل أن تـسـتـضـيــف
ال ـعــاص ـمــة ال ـفــرن ـس ـيــة دورة
األلـعــاب األولمبية الصيفية
ً
لـعــام  ،2024وف ـقــا لصحيفة
الغارديان البريطانية.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت هـ ـ ـي ـ ــدال ـ ـغ ـ ــو ،فــي
تصريح نقلته قـنــاة الـ ُـحــرة،
أ م ـ ـ ـ ــس األول ،إن ا لـ ـخـ ـط ــة
ُ
الـ ـت ــي كـ ـش ــف الـ ـنـ ـق ــاب عـنـهــا
ِّ
ع ــام  2019سـتـحــول نـحــو 2
كـلــم م ــن ال ـش ــارع ال ــواق ــع في
وس ــط ب ــاري ــس إل ــى "حــديـقــة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة" .وتـ ـق ــوم لجنة
الشانزليزيه بحملة إل عــادة
تصميم الشارع ومحيطه منذ

عــام  ،2018وقــد فقد الشارع
األسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوري رونـ ـ ـق ـ ــه خ ــال
ً
الثالثين عاما الماضية.
وذكر جان نويل رينهارت،
رئيس اللجنة عام  ،2019أن
"ال ـشــانــزل ـيــزيــه لــديــه الـمــزيــد
م ــن الـ ـ ــزوار وال ـش ــرك ــات ذات
األس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي
تتنافس على افتتاح األماكن
فيه ،لكن بالنسبة للفرنسيين
يبدو الشارع كأنه مهترئ".
وعقدت اللجنة مشاورات
عــامــة ح ــول مــا يـجــب الـقـيــام
به ،وتشمل الخطط؛ تقليص
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــة الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة
لـ ـلـ ـم ــركـ ـب ــات إل ـ ـ ــى الـ ـنـ ـص ــف،
وتحويل الطرق إلى مناطق
خ ـ ـضـ ــراء ل ـل ـم ـش ــاة ،وزراع ـ ـ ــة
األش ـ ـجـ ــار ل ـت ـح ـس ـيــن ج ــودة
الهواء.

«واتساب» لمستخدميها :نحترم خصوصيتكم
حاولت خدمة "واتساب" للمراسلة طمأنة
مستخدميها الــذيــن انـتــابـهــم الـقـلــق بعد
إعــانـهــا األس ـب ــوع الـفــائــت قــواعــد جــديــدة
تتيح لها مشاركة مزيد مــن البيانات مع
الشبكة ّ
األم "فيسبوك" ،مما أدى إلــى هلع
َ
ونــزوح كثيف إلى التطبيقين المنافسين
"سيغنال" و"تليغرام".
وكتبت "وات ـســاب" ضمن زاوي ــة "األمــان
والخصوصية"على موقعها اإللكتروني:
ً
"نـظــرا إلــى الشائعات التي تــدور في شأن
هــذه التحديثات ،ن ـ ّ
ـود اإلجــابــة عــن بعض
األسئلة الشائعة التي وردتناّ .
نود التأكيد
أن الـتـحــديًــث ال ــذي ط ــرأ عـلــى الـسـيــاســة ال
يؤثر إطالقا في خصوصية الرسائل التي
تتبادلها مع أصدقائك أو عائلتك".
وكـ ــانـ ــت "وات ـ ـ ـسـ ـ ــاب" ط ـل ـب ــت ال ـخ ـم ـيــس
الماضي مــن مستخدميها البالغ عددهم
نـ ـح ــو مـ ـلـ ـي ــاري ــن ف ـ ــي ك ـ ــل أنـ ـ ـح ـ ــاء ال ـع ــال ــم
ال ـمــواف ـقــة عـلــى ش ــروط اس ـت ـخــدام جــديــدة
تتيح لها مشاركة مزيد مــن البيانات مع
"فيسبوك" المالكة للتطبيق ،على أن ُيمنع
المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على
الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم
ً
اعتبارا من الثامن من فبراير المقبل.
وأكـ ـ ـ ــدت "وات ـ ـ ـسـ ـ ــاب" ع ـب ــر م ــوق ـع ـه ــا أن
التغييرات التي يتضمنها التحديث تتعلق
فقط "بتبادل الرسائل مع األنشطة التجارية
ع ـلــى واتـ ـس ــاب ،وه ــي م ـســألــة اخ ـت ـيــاريــة"،

موضحة أن الغرض منها "تعزيز الشفافية"
فيما يخص طريقة جمع الشركة البيانات
واستخدامها إياها.
وت ـ ـس ـ ـعـ ــى الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـح ـقــق
أرباحها الضخمة من اإلعالنات المحددة
االس ـت ـهــداف ،إل ــى تحقيق إي ـ ــرادات نقدية
ع ـبــر ال ـس ـم ــاح لـلـمـعـلـنـيــن ب ــال ـت ــواص ــل مع
زبائنهم من طريق "واتساب" ،أو حتى بيع
منتجاتهم مباشرة عبر المنصة ،وهو ما
بدأت الشبكة العمل به في الهند التي تضم

اكتشاف يقضي على السرطان
ُي ـ ـعـ ــرف ال ـش ـك ــل األي ـق ــون ــي
ل ـ ـجـ ــزيء ال ـح ـم ــض ال ـ ـنـ ــووي،
ب ـ ــأن ـ ــه ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة عـ ـ ــن خ ـي ـط ـيــن
ً
رفيعين متضافرين معا بشكل
حلزوني ،وفي بعض األحيان،
ً
ً
يمكن أن يشكل حلزونا رباعيا
ً
ً
ن ـ ـ ـ ـ ــادرا ق ـ ــد ي ـل ـع ــب دورا فــي
أمراض مثل السرطان.
وال ُيعرف الكثير عن هذه
الجزيئات األربعة ،والمعروفة
ب ــا س ــم .G-quadruplexes
وطـ ـ ـ َّـور ال ـع ـل ـمــاء اآلن طــريـقــة
ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة الكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاف هـ ـ ــذه
الـجــزيـئــات ال ـفــرديــة ومــراقـبــة
الحية.
سلوكها في الخاليا ُ
وفي دراســة جديدة نشرت
فــي  8يـنــايــر بمجلة Nature
 ،Communicationsونقلها
م ــوق ــع روس ـي ــا الـ ـي ــوم ،أم ــس،
وصــف الـفــريــق كيف تتسبب
بــروت ـي ـنــات مـعـيـنــة ف ــي تفكك
 .G - q u a d r u p l e xو فـ ـ ــي
الـمـسـتـقـبــل ،يـمـكــن أن ي ــؤدي
عـمـلـهــم إل ــى عـقــاقـيــر جــديــدة
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــوذ ع ـ ـلـ ــى الـ ـحـ ـم ــض
ال ـ ـنـ ــووي ربـ ــاعـ ــي الـ ـحـ ـل ــزون،
وتعطل نشاطه.
ويمكن لألدوية أن تتدخل،

ع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ،عـنــدمــا
يـ ـس ــاه ــم الـ ـحـ ـم ــض ال ـ ـنـ ــووي
ال ـ ـ ـغـ ـ ــريـ ـ ــب ف ـ ـ ــي نـ ـ ـم ـ ــو الـ ـ ـ ـ ــورم
السرطاني.
وقـ ـ ــال ُمـ ـع ــد الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،بــن
لويس ،من قسم الكيمياء في
إم ـبــريــال كــول ـيــدج ل ـن ــدن ،في
بـ ـي ــان" :هـ ـن ــاك أدل ـ ــة م ـتــزايــدة
ع ـلــى أن G-quadruplexes
ً
ً
تلعب دورا مهما في مجموعة
متنوعة من العمليات الحيوية
ل ـل ـح ـيــاة ،وف ــي مـجـمــوعــة من
األمراض".
وبـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،تـ ـظـ ـه ــر
 G-quadruplexesفي الخاليا
ال ـســرطــان ـيــة ب ـم ـعــدالت أعـلــى
بكثير من الخاليا السليمة.

أكـبــر ع ــدد مــن مستخدمي التطبيق وهــو
نحو  400مليون.
وسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت "وات ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــاب" إل ـ ـ ـ ـ ــى ط ـ ـمـ ــأنـ ــة
مستخدميها القلقين في الهند من خالل
نشر رسالة على صفحة كاملة في الصحف
الصادرة اليوم األربعاء ّ
أكدت فيها حرصها
على احترام خصوصياتهم.
(أ ف ب)

وفيات
هاشم ًعبدالوهاب سيد هاشم الغربللي
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