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ديمي لوفاتو تستعرض حياتها
السوداوية في فيلم وثائقي ص 13

بايدن إليران :العودة لالتفاق النووي
مشروطة بوقف التدخل في «الخليج»

طالبها باالعتراف بحل الدولتين وتجفيف دعم الميليشيات
• فريق الرئيس المنتخب حذر طهران من أن رفع سقف التحديات سيأتي بنتائج عكسية
طهران  -فرزاد قاسمي

مصدر في مكتب رئيس الجمهورية اإليراني،
أكد ُ
أن طهران أ ِبلغت رسالة واضحة من فريق الرئيس
األمـيــركــي المنتخب جــو بــايــدن ،خــال االتـصــاالت
المتواصلة بين الجانبين منذ أسابيع ،تضمنت
شروط العودة إلى االتفاق النووي ،وذلك قبل تسلم
ً
بايدن السلطة رسميا بعد أيام.

وقال المصدر ،الذي شارك في االتصاالت خلف
الكواليس مــع فــريــق بــايــدن ،ل ـ «الـجــريــدة» ،إن أحد
ً
أعضاء الفريق ،والذي من المقرر أن يشغل منصبا
ً
رفيعا في اإلدارة الديمقراطية المقبلة ،هو الذي نقل
هذه الرسالة إلى اإليرانيين ،وطلب إبالغها للرئيس
حسن روحاني ،والمرشد األعلى علي خامنئي.

إعطاء لقاح «أسترازينيكا -أكسفورد» تمويل الميزانية...
المنطق في
في المستشفيات والمستوصفات
الدفعة األولى فبراير المقبل ...و«فايزر الثالثة» وصلت الكويت ال يفرض
المستشفيات والمراكز الصحية نفسه
● عادل سامي
توقعت مصادر صحية أن تصل
أولى دفعات لقاح «أسترازينيكا-
أكسفورد» إلى الكويت خالل فبراير
المقبل أو أوائــل مــارس ،موضحة
أن الشحنة األولــى منه تبلغ 500
ألـ ــف ج ــرع ــة م ــن أصـ ــل  3مــايـيــن
سيتم توريدها خالل العام الحالي.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»،
إن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح س ـ ُـيـ ـعـ ـط ــى فــي

ومـ ـ ــراكـ ـ ــز الـ ـصـ ـح ــة ال ــوق ــائـ ـي ــة ال
بمركز الكويت للتطعيم في أرض
المعارض.
وعن الشحنة الثالثة من «فايزر
بيونتيك» ،كشفت المصادر أنها
و ُصـلــت إل ــى الـكــويــت فـجــر أمــس،
ون ِقلت مباشرة إلى مركز التطعيم
بأرض المعارض لتخزينها ،الفتة
إلــى أنها تكفي لتطعيم الشرائح
المستهدفة.
03

١١

ً
وأوضح ،نقال عن المسؤول األميركي المقبل ،أن
ّ
الرسالة حذرت طهران من أن زيادة سقف التحديات
على أمل الضغط على بايدن للتراجع عن الخطوات
ال ـتــي ات ـخــذهــا سـلـفــه ال ـج ـم ـهــوري دون ــال ــد تــرامــب
ً
بالملف النووي لن تجدي نفعا ،ويجب على إيران
أال تتصور أنها ستحقق مكاسب إضافية أكثر مما

ً
قرر فريق بايدن مسبقا تقديمه مقابل العودة إلى
تنفيذ االتفاق النووي بحذافيره.
ون ـقــل ال ـم ـصــدر ،عــن ال ـم ـســؤول نـفـســه ،قــولــه إن
أولــويــة اإلدارة المقبلة ستكون معالجة المشاكل
الــداخـلـيــة ،وبـعــدهــا يــأتــي مـلــف إص ــاح الـعــاقــات
بين الــواليــات المتحدة وحلفائها ،التي 02

عبدالله المضف :إجابة وزير المالية
عن «الماليزي» أثارت أسئلة مستحقة
●

علي الصنيدح

أ كــد ا لـنــا ئــب عبدالله المضف أهمية المتابعة
النيابية لتطورات ملف قضايا غسل األموال حتى
ً
مـحــاسـبــة جـمـيــع الـمـتــورطـيــن ف ـيــه ،م ـش ــددا على
ضرورة عدم إغالق الملف باستقالة الحكومة.
وصرح المضف ،أمس ،بأن «قضايا غسل األموال
تمس سمعة البلد المالية وسمعة الشعب الكويتي،
وتضع النظام المالي على المحك وال يمكن تجاوز
ه ــذا األمـ ــر ،وي ـجــب مـحــاسـبــة ك ــل م ــن تـثـبــت عليه
ً
الـتـهـمــة» ،مــوضـحــا أنــه وجــه أسـئـلــة عــدة 02

استياء نيابي من غياب الوزراء عن اللجان
«التشريعية» :ال يجوز للحكومة أو غيرها تعطيل عمل المجلس
البرلمانيةّ ،
وجه رئيس مجلس األمة
● محيي عامر
وسط استياء نيابي من استمرار
غياب الوزراء عن اجتماعات اللجان

م ــرزوق الـغــانــم الــدعــوة لعقد جلسة
ً
عادية غدا مدرج على جدول أعمالها
اسـ ـتـ ـج ــواب رئ ـي ــس مـجـلــس 02

محليات

٠٤

قطع الكهرباء
عن «الصفافير»
بسبب المخالفات

اقتصاد

09
غربلة شاملة
في التوجهات
االستثمارية للشركات

دوليات

16

هل انطلقت «انتفاضة
ُ
الق ّصر» في تونس؟

ةديرجلا
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األمير استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين ووزراء
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ولي العهد استقبل الغانم والخالد ووزراء

هنأ رئيس قيرغيزيا بمناسبة انتخابه

استقبل صــاحــب الـسـمــو أمـيــر الـبــاد الشيخ
نواف األحمد ،في قصر السيف أمس ،سمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم ،ثــم سمو رئيس مجلس ال ــوزراء الشيخ
صباح الخالد.
واستقبل سموه أيضا نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ،فنائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح.
ف ــي م ـج ــال آخـ ــر ،ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
البالد ببرقية تهنئة إلى رئيس قيرغيزيا صدر
جـبــاروف ،عبر فيها سموه عــن خالص تهانيه
بمناسبة انتخابه رئيسا لبالده ،متمنيا له كل
الـتــوفـيــق وال ـس ــداد ومــوفــور الـصـحــة والـعــافـيــة،
ولـلـعــاقــات الــوط ـيــدة بـيــن الـبـلــديــن ال ـمــزيــد من
التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس
الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

ً
مستقبال رئيس الوزراء أمس
صاحب السمو

النواف استقبل السفير التونسي

ً
مستقبال السفير التونسي أمس
النواف
استقبل نــائــب رئـيــس الـحــرس الــوطـنــي الشيخ أحـمــد الـنــواف،
في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني سفير تونس لدى
الكويت الهاشمي عجيلي ،وتــم خــال اللقاء بحث الموضوعات
ذات االهتمام المشترك.
ً
ورحــب الـنــواف بالسفير التونسي ،مــؤكــدا عمق العالقات بين
الكويت وتونس الشقيقة.

ً
مستقبال الوزراء الجابر والصالح والعلي والناصر أمس
ولي العهد
استقبل سمو ولــي العهد ،الشيخ مشعل األحمد،
بـقـصــر الـسـيــف ،أم ــس ،رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة م ــرزوق
الغانم.
واس ـت ـق ـبــل س ـمــوه ك ــذل ــك ،رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،ثم نائب رئيس مجلس

ُّ
العلي :لجنة تحقيق حول تسلل
إيرانيين للمياه اإلقليمية
ق ــرر وزي ــر الــداخـلـيــة الشيخ
ثـ ــامـ ــر الـ ـعـ ـل ــي ،ت ـش ـك ـي ــل لـجـنــة
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق لـ ـلـ ـنـ ـظ ــر فـ ـ ــي واق ـ ـعـ ــة
ال ـت ـس ـلــل ،ال ـت ــي ج ــرت م ــن جهة
البحر بمنطقة شاليهات ميناء
عبدالله ،والوقوف على حيثيات
القضية وكيفية دخولهم للمياه
اإلقليمية.
وذكرت الوزارة الداخلية ،في
بـيــان صـحــافــي لـ ــإدارة العامة
ل ـل ـع ــاق ــات واإلعـ ـ ـ ـ ــام األمـ ـن ــي،
ً
أم ــس ،أن ع ــددا مــن المواطنين
بالتعاون مــع األجـهــزة األمنية
ال ـم ـخ ـت ـصــة ت ـم ـك ـنــوا م ــن إل ـقــاء
الـقـبــض عـلــى  10أش ـخــاص من
ال ـج ـن ـس ـيــة اإلي ــرانـ ـي ــة ح ــاول ــوا
التسلل من جهة البحر بمنطقة
شاليهات ميناء عبدالله.
وأشادت الوزارة بالمواطنين
الـ ــذيـ ــن قـ ــامـ ــوا ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
رجـ ــال األمـ ــن ف ــي ال ـق ـبــض على
المتسللين ،حيث رسخوا مبدأ

ثامر العلي

أن "كـ ـ ــل مـ ــواطـ ــن خـ ـفـ ـي ــر" عـلــى
أم ـ ــن الـ ــوطـ ــن ،وأن ال ـم ـن ـظــومــة
األمنية المتكاملة ال تتحقق إال
بتعاون وتضافر المواطنين مع
المؤسسة األمنية.

«كفو» يناقش تجارب القطاع الثقافي
استجابة لتداعيات «كورونا»
نظم مشروع كفاء ات الكويت
لفرص مستقبلية (كفو) ،التابع
للديوان األميري ،فعالية "ويبنار
ك ـف ــو ل ـل ـت ـعــرف ع ـل ــى اس ـت ـجــابــة
القطاع الثقافي لجائحة كورونا
في الكويت" ،بحضور مجموعة
من الكفاءات الوطنية الثقافية.
وق ــال ــت ال ـم ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة
للمشروع د .فاطمة الموسوي،
فـ ــي بـ ـي ــان أم ـ ـ ــس ،إن ال ـف ـعــال ـيــة
الـتــي أقيمت أمــس األول جــاء ت
ضمن النسخة السنوية الرابعة
ل ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـثـ ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون،
وهــو أحــد مجتمعات المشروع
ال ـش ـب ــاب ــي ال ـس ـن ــوي ال ـم ـت ـعــدد،
مضيفة أن المشاركين عرضوا
تجاربهم وإنجازاتهم خالل فترة
"كورونا".
وأوض ـح ــت د .ال ـمــوســوي أن
الروائي واألديب طالب الرفاعي
اف ـت ـتــح ال ـج ـل ـســة بــال ـحــديــث عن

«المعلومات المدنية» و«تشجيع االستثمار»
توقعان مذكرة تفاهم للربط مع «هويتي»
وقعت الهيئة العامة للمعلومات
المدنية ،وهيئة تشجيع االستثمار
المباشر ،أمس ،مذكرة تفاهم تهدف
إلى تعزيز التعاون والربط المباشر
م ــع م ـن ـصــة تـطـبـيــق "ه ــوي ـت ــي" ،فــي
إ طــار ا لـتـعــاون ا لــدا ئــم بين الجهات
الحكومية.
ً
وتهدف المذكرة أيضا إلى تفعيل
الـ ـخ ــدم ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ومـيـكـنــة
اإلجراء ات الداخلية لدى الهيئة.
وعلى هامش توقيع المذكرة ،أشاد
الـمــديــر الـعــام لـ"تشجيع االستثمار
ال ـم ـبــاشــر" ،الـشـيــخ الــدك ـتــور مشعل
الجابر ،في تصريح صحافي ،بدور
"المعلومات المدنية" ،وحرصها على
تسخير إمكاناتها للجهات الحكومية

والخاصة ،لالستفادة من خدماتها
اإللكترونية.
وأضاف الجابر أن هذه الخطوة
ً
ت ــأت ــي اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال ل ـم ـس ــاع ــي هـيـئــة
تـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار الـمـبــاشــر إلــى
التحول الرقمي.
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
ل ــ"ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـم ــدن ـي ــة" ،مـســاعــد
الـعـسـعــوســي ،فــي تـصــريــح مـمــاثــل،
ح ـ ــرص ال ـه ـي ـئ ــة ع ـل ــى ت ـس ـخ ـيــر كــل
إمكاناتها وخدماتها ،ووضعها في
متناول مختلف الجهات الحكومية
ومؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف العسعوسي أن "هويتي"
يعد من التطبيقات المهمة بدولة
الـ ـك ــوي ــت إلنـ ـج ــاز ك ــل ال ـم ـع ــام ــات،

ّ
«الغذاء» تتسلم مبنى المختبر
المركزي لفحص األغذية وتحليلها

مختبر فحص األغذية

• عادل سامي
أعلنت المديرة العامة للهيئة
العامة للغذاء والتغذية باإلنابة،
د .ذكری بهبهاني ،االنتهاء من
ّ
إجــراء ات تسلم مبنى المختبر
ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي لـ ـفـ ـح ــص وت ـح ـل ـي ــل
األغــذيــة ومـبـنــى إدارة األغــذيــة
المستوردة في منطقة الشويخ
الصناعية أمس.
وقالت بهبهاني ،في تصريح،
ّ
إن ل ـج ـنــة ت ـســلــم و ن ـق ــل تبعية
مـخـتـبــر األغ ــذي ــة ال ـم ــرك ــزي من
بلدية الكويت إلى الهيئة العامة
للغذاء والتغذية ،المشكلة بقرار
وزير الصحة د .باسل الصباح،
وال ـ ـتـ ــي ت ـض ــم فـ ــي ع ـضــوي ـت ـهــا
ممثلين عن الجهات ذات العالقة
كبلدية الكويت ووزارتي المالية
والـصـحــة قــد استكملت أعـمــال
االنتهاء من نقل تبعية مختبر
األغذية.
ّ
وأوضحت أن تسلم المختبر

يـ ـع ــد خ ـ ـطـ ــوة رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ل ـن ـقــل
اختصاص الرقابة على المواد
الغذائية من بلدية الكويت إلى
ً
الهيئة وفقا لقانون إنشائها رقم
 112لسنة .2013
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه س ـي ـتــم
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات تـجـهـيــز
المختبر لبدء مرحلة التشغيل
الفعلي ،وبذلك تكتمل منظومة
الــرقــابــة عـلــى ال ـم ــواد الـغــذائـيــة
ب ـج ـم ـي ــع م ــراحـ ـلـ ـه ــا وت ــوح ـي ــد
الجهة المعنية بتطبيقها ،مما
يؤدي إلى نقلة نوعية في جودة
الخدمة المقدمة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت بـ ـ ـهـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــان ـ ــي أنـ ـ ــه
سـيـتــم نـقــل مـقــر إدارة األغــذيــة
المستوردة من موقعها الحالي
ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات إل ــى
ال ـم ــوق ــع ال ـج ــدي ــد ب ـ ـ "ال ـش ــوي ــخ
الصناعية" ،وذلــك خــال األيــام
القليلة المقبلة.

ً
السـيـمــا بـعــد اع ـت ـمــاده رس ـم ـيــا من
ً
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،م ـب ـي ـنــا أن هـيـئــة
تـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار ال ـم ـبــاشــر مــن

أوائ ـ ـ ــل الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـتــي
تعتمد على هذا التطبيق.
وأ ش ــار إ ل ــى أن ع ــدد مستخدمي

بايدن إليران :العودة لالتفاق...
أوصلتها سياسات ترامب إلى الحضيض ،ثم التصدي للتهديدات
الصينية والروسية لألمن القومي األميركي ،قبل التفكير في الملف
اإليراني ،لكن بمجرد وصوله إلى البيت األبيض ،فإن بايدن مستعد
لرفع بعض العقوبات والضغوط عن إيــران مقابل عودتها لالتفاق
النووي بشكل كامل.
وغداة تأنيب أوروبي متكرر لطهران بسبب خطواتها التصعيدية
بالملف النووي ،وتصريح وزير الخارجية الفرنسي بأن العودة إلى
االتفاق غير كافية ،ويجب التفاوض على برنامج إيــران البالتسي
وأنشطتها اإلقليمية ،قال المسؤول األميركي ،إنه إذا استمرت طهران
ً
برفع سقف التحديات ،فهي تعلم جيدا أن الدول األوروبية لن تكون
قادرة على تحمل تصرفات إيران في عهد بايدن ،ألن الظروف التي
كانت سائدة خالل والية ترامب والخالفات على ضفتي «األطلسي»
لن تكون موجودة ،ولن يحتاج بايدن للعودة إلى االتفاق لتفعيل آلية
الزناد التي تسمح بإعادة فرض كل العقوبات األممية على طهران ،بل
قد تتولى الدول األوروبية األعضاء في االتفاق ،أي بريطانيا وفرنسا
وألمانيا ،بنفسها هذه المهمة ،مما يعني أن طهران قد تصبح تحت
العقوبات األممية مع اإلبقاء على العقوبات األميركية.
وقــال المصدر إن هــذا اإلن ــذار من فريق بايدن لطهران جــاء بعد
إعــانـهــا ق ــرار تصنيع م ـعــدن ال ـيــوران ـيــوم والـتـجــربــة الـصــاروخـيــة
البالستية في المحيط الهندي ،التي سقطت ،بحسب فوكس نيوز،
على بعد  100ميل من حاملة الطائرات األميركية «نيمتز».
كما نقل المصدر عن المسؤول األميركي قوله إن بايدن سيتبع
سـيــاســة الـضـغــط عـلــى جميع دول المنطقة ،للجلوس إل ــى طــاولــة
المفاوضات ،ربما بإشراف مجلس األمن وأعضائه الدائمين ،للوصول
ً
إلــى صيغة تفاهم ،مــؤكــدا أن إدارة بايدن لن تقبل استمرار النهج
العدائي اإليــرانــي تجاه إســرائـيــل ،فــي حين بــدأت ال ــدول اإلسالمية
والعربية حل خالفاتها مع تل أبيب بشكل دبلوماسي.
وأضـ ــاف ال ـم ـســؤول األم ـيــركــي أن اإلســرائـيـلـيـيــن مـطـلـعــون على
جميع االتصاالت بين فريق بايدن والحكومة اإليرانية ،وأن اإلدارة
الديمقراطية ال تزال تعتبر دعم إسرائيل أولوية قصوى ،وأنه يجب
على إيران أن تفهم أن دول الخليج العربية حلفاء تاريخيون للواليات
ً
المتحدة وتهديدها يعتبر تهديدا للواليات المتحدة.
ولـفــت إلــى أن بــايــدن لــن يضغط بالتأكيد على إي ــران لالعتراف
بإسرائيل ،بل لوقف جميع تصرفاتها العدائية تجاه الدولة العبرية
ودعمها للجماعات التي تريد تدميرها ،وأن تحذو حذو الدول العربية
لتبني حل الدولتين ،الذي يحظى بدعم كبير من بايدن.
وأكـ ــد ال ـم ـصــدر أن ب ــاي ــدن مـسـتـعــد لـلـقـيــام بـتـخـفـيــف الـضـغــوط

الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ،ونائب رئيس
مجلس الــوزراء وزيــر الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
أنس الصالح ،ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد
الناصر ،ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

إصداره تحت عنوان "لون الغد"،
ال ــذي ط ــرح فـيــه ت ـس ــاؤال وجـهــه
لــأدبــاء ال ـعــرب :م ــاذا تتوقع أن
يحدث في عام 2021؟ الفتة إلى
أن كاتبة قصص األطفال باسمة
الوزان تحدثت عن بعض الكتب
ال ـتــي ش ــارك ــت ب ـهــا ف ــي مـعــرض
ال ـك ــوي ــت االفـ ـت ــراض ــي ل ـل ـك ـتــاب،
مثل "أفكار تنتصر" و"أريد غرة"،
والـعــديــد مــن القصص المفيدة
لالطفال.
وأفادت بأن الكاتبة والمؤلفة
اسـتـبــرق احـمــد ،الحاصلة على
جـ ــوائـ ــز ثـ ـق ــافـ ـي ــة ،شـ ــاركـ ــت مــع
مجموعة كتاب بإصدار كتابين
خالل فترة "كورونا" تحت عنوان
"شـ ـه ــود م ــن أه ـل ـه ــا" و"م ــرص ــد
ال ـم ـتــاهــة" ،مضيفة ان ــه بــإمـكــان
األف ـ ـ ــراد والـ ـكـ ـف ــاءات الـتـسـجـيــل
فــي مـنـصــة "ك ـف ــو" ،ال ـتــي تعتبر
المنصة الوطنية األولى لعرض

فاطمة الموسوي

الـ ـكـ ـف ــاء ات ال ـش ـبــاب ـيــة لتسهيل
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــث والـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
وال ـت ـعــاون فـيـمــا بـيـنـهــم ،داعـيــة
إياهم إلى االنضمام إلى فعاليات
"كفو" القادمة.

العاملة» :جميع خدماتنا
«القوى ً
متاحة آليا عدا «بيان حالة»
• جورج عاطف

التطبيق فــي تــزا يــد مستمر ،حيث
وص ــل حـتــى اآلن إل ــى أكـثــر مــن 1.5
مليون مستخدم.

والعقوبات عن إيران بمجرد وصوله إلى البيت األبيض ،بما في ذلك
السماح إليران ببيع نسبة معينة من النفط (بحدود المليون برميل
ً
يــومـيــا) وتحصيل أمــوالـهــا ،شريطة دخولها فــي معاهدة مكافحة
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ( ،)FATFوأن تكون جميع مصاريف
الحكومة اإليرانية شفافة أمام المجتمع الدولي ،مقابل تراجع طهران
عن جميع خطواتها في نقض االتفاق النووي.
وتابع« :أما رفع جميع العقوبات فسوف يتم بعد قبول إيران بوقف
تهديداتها العسكرية لجيرانها ،خاصة إسرائيل ،إضافة إلى وقف
تدخالتها في شــؤون الــدول األخــرى في المنطقة ،وتجفيف دعمها
للميليشيات».
وكان المراسل األمني لـ «القناة  »12التلفزيونية اإلسرائيلية قال،
فــي تـقــريــر ،إن إدارة بــايــدن أخـطــرت مسؤولين إسرائيليين بأنها
بــدأت اتصاالت ّ
سرية وهادئة مع مسؤولين إيرانيين ،للعودة إلى
االتفاق النووي.
ويجري رئيس الموساد ،يوسي كوهين ،مباحثات في العاصمة
األمـيــركـيــة ،واشـنـطــن ،التقى خاللها مسؤولين فــي إدارة الرئيس
المنتهية والي ـتــه ،دونــالــد تــرامــب ،أبــرزهــم وزي ــر الـخــارجـيــة ،مايك
بومبيو.
ّ
وتنص األعراف الدبلوماسية على أال يجري كوهين مباحثات مع
ّ
ً
ً
اإلدارة المنتخبة حديثا قبل تسلمها الحكم رسميا ،إال أن القناة 12
ذكرت أن كوهين أجرى مباحثات مع الطاقم األمني لبايدن.

عبداهلل المضف :إجابة...
لوزير المالية خليفة حمادة تتعلق بالصندوق السيادي الماليزي
واستقالة رئيس وحدة التحريات المالية والبالغات واإلخطارات
التي وردت للوحدة ،ومن إجابته خرجت عدة أسئلة مستحقة.
وأفــاد بأنه اطلع على استقالة رئيس «التحريات» التي كانت
مسببة بعدم استقاللية الوحدة وهو ما يخالف قانون إنشائها،
ً
مؤكدا أن تلك االستقالة تتطلب لجنة تحقيق.
وأكد أن الوزير اكتفى في رده بأن الوزارة وردت إليها بالغات
بتواريخ معينة وبناء عليها تم تقديم تقارير إلى وزارة الداخلية
ً
ً
مبينا أنه ّ
وجــه ســؤاال للخليفة يطلب
وبالغات للنيابة العامة،
فيه تزويده بكل البالغات المحالة للنيابة والتقارير المحالة لـ
«الداخلية» ليطلع عليها ويتعرف على كيفية تعامل الوحدة معها.
وأكد أنه سيحدد خطوته المقبلة بناء على إجابة ذلك السؤال،
ً
كــاش ـفــا عــن عــزمــه إح ـيــاء تـجــربــة ال ـنــائــب األس ـبــق ال ــراح ــل حمد
الجوعان في انتداب أحد أعضاء المجلس لالطالع على تقارير
«التحريات».

أك ـ ــدت م ــدي ــرة إدارة ال ـعــاقــات
العامة واإلعالم المتحدثة الرسمية
للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل
المزيد إطــاق وتشغيل الخدمات
على النظام اآللي الجديد للهيئة،
ً
اعتبارا من أمس ،فيما عدا بعض
الخدمات كالحصول على شهادة
بيان حالة.
وق ــال ــت ال ـم ــزي ــد ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،إنه يتوجب على راغبي
إصـ ـ ـ ــدار "ب ـ ـيـ ــان حـ ــالـ ــة" ال ـت ــوج ــه
إلـ ـ ــى إدارة ال ـع ـم ــل الـ ـت ــاب ــع لـهــا
ملف شركته في مراقبة التقييم
والمتابعة  -قسم االستقبال.
وفيما يخص الـخــدمــات التي
تم إطالقها عبر "أسهل" أوضحت
ً
أنـ ـه ــا ت ـش ـم ــل كـ ـشـ ـف ــا بــال ـع ـمــالــة
المسجلة ،وشهادة اعتماد توقيع

أسيل المزيد

ً
على مـلــف ،فـضــا عــن إلـغــاء إذن
ال ـع ـمــل (ل ـس ـقــوط اإلق ــام ــة خ ــارج
البالد ،وبغرض السفر النهائي،
ووفاة العامل) ،إضافة إلى إلغاء
تسجيل عمالة وطنية ،وتسجيل
إشعار عمالة وطنية".

استياء نيابي من غياب...
ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد ،فــي ظــل ع ــدم بــت استقالة
الحكومة التي رفعت إلــى سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد
في  13الجاري.
وقالت مصادر نيابية إن توجيه الدعوة ال يعني انعقاد الجلسة
أو حضور الحكومة ،بل جاء كاستحقاق دستوري بموجب جدول
ً
الجلسات المعتمد سابقا من مكتب المجلس ،السيما مع عدم إعالن
قبول استقالة الحكومة إلى اآلن ،متوقعة تكرار مشهد  6الجاري،
عندما غابت الحكومة ُ
فرفعت الجلسة.
وأعرب رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د .حمد المطر
عن استغرابه عدم حضور وزير التربية وزير التعليم العالي د .علي
ً
المضف اجتماع اللجنة ،الفتا إلى أنه «تم توجيه الدعوة للوزير منذ
أكثر من أسبوع لحضوره هو والقيادات التربوية إضافة إلى جمعية
المعلمين ،لكنه لألسف لم يحضر».
واعتبر المطر ،في تصريح أمس ،أن «عدم اعتذار الوزير عن غيابه،
وعدم إخطار اللجنة بأي رسالة في هذا الشأن تصرف غير مسؤول»،
ً
مــوضـحــا أن عــدم بــت استقالة الــوزيــر إلــى اآلن يعني اسـتـمــراره في
منصبه« ،فكيف ال يحترم أعضاء اللجنة؟».
وأض ـ ــاف« :أوجـ ــه اآلن خـطــابــي لــرئـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء ،هــل هــذا
ً
عهدك بوزرائك؟» ،مؤكدا أن «تصرف وزير التربية البد أن يكون محل
محاسبة».
من جانبه ،أعــرب مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب
مهند الساير عن أسفه لعدم حضور وزير العدل نواف الياسين
اجتماع اللجنة إلبداء وجهة النظر الحكومية في تعديل الالئحة
ً
الداخلية للمجلس ،داعيا الحكومة لتحمل مسؤوليتها ،إذ ال يجوز
لها أو غيرها تعطيل عمل المجلس ولجانه ،ومن الضروري تلبية
الدعوة الجتماعات اللجان والجلسات.
من جهتهم ،استعد النواب مقدمو استجواب رئيس الوزراء لكل
السيناريوهات ،إذ سيجرون اليوم بروفة الستجوابهم.
وقال النائب خالد العتيبي« :بعد تسلمي جدول أعمال جلسة
الثالثاء ،وفي ظل ضبابية الموقف الحكومي بعدم إعالن قبول
استقالتها ،سنقوم أ نــا وز م ـيــاي المستجوبان ثــا مــر السويط
وبدر الداهوم بإجراء بروفة الستجوابنا المقدم لرئيس الوزراء،
وأدعــو سمو الشيخ صباح الخالد لصعود المنصة ومواجهة
االستجواب».
أما النائب الداهوم فأكد أن الحكومة عاجزة عن مواجهة الشعب
ونوابه« ،ولن نقبل تعطيل البلد ألنها عاجزة هي ورئيسها عن
مواجهة استجواب مستحق».
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محليات

«استرازينيكا» يصل في فبراير ويعطى بالمستشفيات والمستوصفات
 3ماليين جرعة من اللقاح خالل العام الجاري بـ  8ماليين دينار
عادل سامي

توقعات بتوريد
 500ألف جرعة إلى
الكويت في الشحنة
األولى

رجـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ص ـح ـي ــة
مطلعة وصول أولى دفعات لقاح
"اس ـتــرازي ـن ـي ـكــا  -أك ـس ـف ــورد" إلــى
الـكــويــت خ ــال فـبــرايــر أو مــارس
المقبلين ،عقب تسجيل وترخيص
اللقاح لالستخدام الطارئ من قبل
اللجان المعنية المحلية بــوزارة
الصحة ،األسبوع المقبل ،تمهيدا
لتوريد أولى الدفعات من اللقاح.
وقالت المصادر ،لـ"الجريدة"،
إن إجمالي الــدفـعــات التي سيتم
توريدها إلــى الكويت مــن اللقاح
الـبــريـطــانــي يـصــل إل ــى  3ماليين
جرعة ،وعلى دفعات طــوال العام
الجاري ،حيث يستفيد منها 1.5
مليون شخص ،وتصل قيمة هذه
الجرعات إلى  25.680مليون دوالر

(نحو  8ماليين ديـنــار) ،متوقعة
أن يتم توريد  500ألف جرعة إلى
الكويت خالل الشحنة األولى.

التخزين
وذك ـ ــرت ال ـم ـصــادر أن تخزين
لقاح "استرازينيكا" يعد أحد أبرز
مزاياه ،حيث إنه ال يتطلب درجة
حرارة شديدة البرودة ،وسيكون
ت ـخــزي ـنــه ف ــي ال ـث ــاج ــة ال ـع ــادي ــة،
وبدرجة حرارة تتراوح بين  2و8
درجات مئوية ،الفتة إلى أنه سيتم
إعطاء هذا اللقاح في المستشفيات
والمراكز الصحية ومراكز الصحة
الوقائية وليس في مركز الكويت
للتطعيم بــأرض الـمـعــارض ،مما

يـ ـس ــرع ك ـث ـي ــرا ج ـ ــدا مـ ــن ال ـف ـئ ــات
المطعمة منه.

شحنات «فايزر»
وفي مجال اللقاحات األخــرى،
كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن ال ـش ـح ـن ــة
الثالثة من لقاح "فايزر بيونتيك"
وصـلــت الـكــويــت فجر أم ــس ،وتم
نقلها مباشرة إلى مركز الكويت
لـلـتـطـعـيــم ف ــي أرض ال ـم ـع ــارض
بمنطقة مشرف لتخزينها ،وتكفي
هـ ــذه ال ــدف ـع ــة لـتـطـعـيــم ال ـشــرائــح
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــة ،وه ـ ـ ــي ال ـم ــرض ــى
باألمراض المزمنة من كبار السن
والشباب ،إلى جانب المسنين.
وكانت الشحنة األولى من لقاح

«الكهرباء» تجدد البنية التحتية لـ  3مستشفيات
●

سيد القصاص

حصلت وزارة الكهرباء والماء أمس على
موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
ع ـلــى ط ــرح  3م ـم ــارس ــات إلن ـش ــاء وتـحــديــث
وت ـطــويــر الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـ ــ 3مستشفيات
حكومية تابعة ل ــوزارة الصحة ،حيث تقوم
الكهرباء بتوريد معدات ضغط متوسط 11
ك ف لمشروع مستشفى الـســرطــان الجديد

وت ــواب ـع ـه ــا ،ومـ ـش ــروع مـسـتـشـفــى الـصـبــاح
الجديد ،ومستشفى الوالدة الجديد.
وأوضحت مصادر أن المناقصات الثالث
تأتي في إطار جهود الوزارة وخدماتها التي
تقدمها للوزارات والجهات الحكومية ،ومنها
وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة بها،
مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارتين
لتوفير االحتياجات الالزمة من الكهرباء والماء
والبنية التحتية الالزمة إليصال الخدمتين

للمنشآت الصحية في جميع المناطق .ولفتت
إلى أن الجهاز حدد  21فبراير المقبل كآخر
مــوعــد لـلـعـطــاءات ،حيث ستتقدم الشركات
الــراغـبــة بـعـطــاءاتـهــا لـلـجـهــاز ،ال ــذي سيقوم
بـ ــدوره بــإحــالــة ه ــذه ال ـع ـطــاءات إل ــى الـ ــوزارة
كجهة منفذة ومشرفة لدراسة هذه العطاءات
وإعداد التوصية الفنية وإحالتها مرة أخرى
إلى الجهاز التخاذ قرار الترسية.

«كان» :النساء أكثر عرضة لإلصابة
بسرطان الغدة الدرقية

"فايزر" وصلت الكويت  23ديسمبر
الماضي ،وبعدها بيوم واحد تم
تدشين حملة التطعيمات ،وضمت
الــدف ـعــة األول ـ ــى  150أل ــف جــرعــة
تعطى ل ــ 75ألــف شخص ،كما أن
الــدفـعــة الثانية مــن لـقــاح "فــايــزر"
وصلت البالد  11الجاري.

تدشين قاعة 6
ع ـلــى ص ـع ـيــد م ـت ـصــل ،انـطـلــق
أمــس التشغيل الرسمي لقاعة 6
ف ــي مــركــز ال ـكــويــت للتطعيم في
أرض المعارض بمنطقة مشرف،
حـيــث استقبل الـمــركــز العاملين
م ــن ال ـط ــواق ــم الـطـبـيــة والـهـيـئــات
الـ ـتـ ـم ــريـ ـضـ ـي ــة والـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فــي
الـصـفــوف األمــام ـيــة الــذيــن تلقوا
الجرعة األولى من لقاح فايزر قبل
نحو  21يــومــا ،وذلــك لحصولهم
على الجرعة الثانية ،وتعمل القاعة
الجديدة جنبا إلى جنب مع قاعة
 ،5وتـتـســع الـقــاعـتــان مـعــا لـ ـ 195
وحدة تطعيم ،وبطاقة استيعابية
 10آالف شخص في اليوم.
وأكـ ـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ال ـم ـن ــاع ــة
اإلكلينيكية في وزارة الصحة د.
ميثم حسين أن التطعيم هو أحد
أه ــم وســائــل الــوقــايــة مــن الــوبــاء،
ولكن الوسائل األخــرى ضرورية
ج ــدا وفـعــالــة ،مـثــل ارتـ ــداء الكمام
وغسل األيدي باستمرار والتباعد
االجتماعي.

لقاح استرازينيكا

 378إصابة بـ «كورونا» وشفاء  464حالة
لليوم الثالث على التوالي ،تعلن وزارة الصحة
عدم تسجيل أي وفيات جديدة نتيجة مضاعفات
فـيــروس "كــورونــا كوفيد "19 -فــي الـبــاد لتستقر
الوفيات عند  947حالة منذ ظهور الوباء وحتى اآلن،
ً
كما كان الفتا أن عدد حاالت الشفاء أعلى من حاالت
اإلصابة وهو ما لم يحدث منذ أيام.
وأكدت وزارة الصحة تسجيل  378إصابة جديدة
بمرض "كوفيد  "19خالل الـ 24ساعة الماضية ليرتفع
بذلك إجمالي عدد الحاالت المسجلة في البالد إلى
ً
 157ألفا و 777حالة.

ً
سوق العمل الحكومي يعاني شحا في  32وظيفة
 25مسمى منها لحملة الشهادة الجامعية و 7للدبلوم
●

محمد الجاسم

رغــم زي ــادة أع ــداد العاملين فــي الجهات
الـحـكــومـيــة ،ال ـتــي نـتــج عـنـهــا بـطــالــة مقنعة
لـلـعـمــالــة الــوطـنـيــة بـسـبــب بـعــض ال ـعــوامــل،
أهـمـهــا س ــوء عـمـلـيــة ال ـتــوزيــع ف ــي االج ـهــزة
ال ـح ـكــوم ـيــة ح ـس ــب م ــا ذك ــرت ــه ال ـع ــدي ــد مــن
ال ـت ـق ــاري ــر ،ف ــإن ه ـن ــاك اح ـت ـيــاجــات وظـيـفـيــة

الصالح خالل إحدى الدورات
أكد رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية
بمرض السرطان (كان) د .خالد الصالح ،أن سرطان
الرأس والرقبة والغدة الدرقية من السرطانات التي
تحقق نسب شفاء عالية فى حالة االكتشاف المبكر،
ً
مشددا على أن التوعية بأهمية االكتشاف المبكر
وعمل الفحوصات الالزمة مطلب مهم لخفض نسب
اإلصــابــة بـهــذه ال ـســرطــانــات ،الفـتــا إل ــى أن النساء
معرضات أكثر من غيرهن لإلصابة بسرطان الغدة
الدرقية.
وذك ــر الـصــالــح ،فــي تصريح صحافي أم ــس ،أن
إطـ ــاق حـمـلــة ال ـتــوع ـيــة ب ـســرطــان ال ـ ــرأس والــرق ـبــة
وسرطان الغدة الدرقية خالل شهر يناير الجاري
ي ـه ــدف إل ــى تـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى أه ـم ـيــة الـكـشــف
المبكر للمرض.
ولفت إلــى تنفيذ عــدد من األنشطة ضمن حملة

"االكـتـشــاف المبكر وتـحــدي كــورونــا" والـتــي بــدأت
بــإقــامــة دورت ـي ــن ألط ـب ــاء األس ـن ــان لـتــدريـبـهــم على
اكتشاف العالمات األولية لسرطان الرأس والرقبة
مـمــا ي ــؤدي لـســرعــة اك ـت ـشــاف الـ ــورم والـتـشـخـيــص
المبكر الــذي يحقق للمريض سرعة الـعــاج ورفــع
نسب الشفاء.
وأوض ـ ــح أن هـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدورات أق ـي ـمــت بــال ـت ـعــاون
م ــع إدارة شـ ــؤون ط ــب األسـ ـن ــان ب ـ ــوزارة الـصـحــة،
وبالتنسيق مع إدارة التخطيط والتدريب بالوزارة،
مبينا أن حملة "كان" أقامت  4معارض منها  3في
الجمعيات التعاونية ،والرابع في مول البيرق.
وقال الصالح إن نشر ثقافة التوعية من أمراض
السرطانات والتعرف على األع ــراض األولـيــة التي
تكون جرس اإلنذار األول لعمل الفحوصات الالزمة
بهدف بدء العالج في حال اكتشاف المرض.

وأكدت الوزارة شفاء  464حالة من المرض خالل
الـ 24ساعة الماضية ،ليرتفع إجمالي حاالت الشفاء
ً
من المرض إلى  151ألفا و 142حالة وبنسبة 95.7
في المئة ،عقب التأكد من تماثل تلك الحاالت للشفاء
بعد إجراء الفحوصات الطبية الالزمة والخطوات
المتبعة بهذا الشأن .وأوضحت ،أن عدد من يتلقى
الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54
حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحاالت
التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد "-19وما زالت
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة  5688حالة.

بيان
بالمجموعات والمسميات الوظيفية التي تتسم بالندرة
وفقا لحاجة سوق العمل بالجهات الحكومية
ثانيا :الدبلوم
م

المجموعة الوظيفية

المسميات الوظيفية

1

مجموعة وظائف التفتيش

مفتش أغذية

2

مجموعة وظائف الدعم اإلداري

سكرتير – طباع

3

مجموعة الوظائف الهندسية

مساعد مهندس حاسوب –
فني ثان إلكترونيات  /أجهزة

4

مجموعة وظائف القانون

كاتب قانوني

مــازال يطغى عليها جانب الندرة وبحاجة
إلى شغلها من المواطنين ،وفق ما رسمته
اإلحـصــائـيــات وطـلـبــات االحـتـيــاج الـتــي ترد
إلى ديوان الخدمة المدنية ،ما يشير إلى شح
المتقدمين لبعض الوظائف ،رغم المخرجات
ً
التي يصل عددها لعشرات اآلالف سنويا.
ووفــق تقرير لـ "دي ــوان الخدمة المدنية"،
بلغ عدد المسميات الوظيفية التي يحتاج
ً
إليها الجهاز الحكومي  32مسمى وظيفيا
ً
مـعـتـمــدا  ،تنحدر مــن  11مجموعة وظيفية
بحسب تصنيف الدرجات الوظيفية المسجلة
ل ــدى ال ــدي ــوان ،منها  7مـجـمــوعــات وظيفية
تختص بحملة الشهادة الجامعية وأعلى،
ً
وتـضــم  25مسمى وظـيـفـيــا ،و 4مجموعات
تختص بحملة الدبلوم وتضم  7مسميات
وظيفية.

الشح الطبي
ويـتـبـيــن مــن خ ــال طـلـبــات االح ـت ـيــاج أن
ال ـشــح األك ـب ــر يـعــانـيــه ال ـق ـطــاع ال ـط ـبــي منذ
س ـ ـنـ ــوات ،مـ ــن خ ـ ــال م ـج ـم ــوع ــة ال ــوظ ــائ ــف
الطبية ،وا لـمـحــدد بمسميي طبيب بشري
وطـبـيــب أس ـنــان ،وكــذلــك مجموعة وظــائــف
ال ـت ـم ــري ــض بــوظ ـي ـف ـتــي مـ ـم ــرض وم ـم ــرض
ً
مـســاعــد ،فـضــا عــن االحـتـيــاج إل ــى وظــائــف
فــي مجموعة ا لـخــد مــات الطبية المساعدة

ب ــوظ ــائ ــف ت ـحــت ت ـخ ـص ـصــات ال ـم ـخ ـت ـبــرات
الطبية ،واألشعة ،والعالج الطبيعي ،والعالج
بالعمل ،ومختبرات أسنان ،وتعقيم ،وعالج
تنفسي ،وطب نووي ،إضافة إلى االحتياج
لشغل مسمى طبيب بيطري مــن مجموعة
الطب البيطري.
وب ـي ـن ــت ال ـج ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة حــاجـتـهــا
لوظائف صائغ برامج ،ومحلل مبتدئ وثائق
ومعلومات ،ومشغل حاسوب ،ومتخصص
فــي األمــن السيبراني مــن مجموعة وظائف
نظم وتقنية المعلومات.
وبــالـنـسـبــة لـمـجـمــوعــة وظ ــائ ــف التعليم
ف ـي ــأت ــي االحـ ـتـ ـي ــاج ل ـش ـغــل م ـس ـم ـيــات مـعـلــم
كيمياء ،ومعلم فـيــز يــاء ،ومعلم رياضيات،
ومعلم لغة عربية ،ومعلم لغة فرنسية ،ومعلم
أح ـي ــاء ،ومـعـلــم تــربـيــة فـنـيــة .وفـيـمــا يتعلق
بمجموعة وظائف الرياضيات واإلحصاء فإن
االحتياج يكمن في وظيفة محلل إحصائي.
وذكرت اإلحصائية أن المسميات الوظيفية
الـتــي تحتاج إليها الـجـهــات الحكومية من
حـمـلــة الــدب ـلــوم متعلقة بمفتش أغــذيــة من
م ـج ـمــوعــة وظ ــائ ــف ال ـت ـف ـت ـي ــش ،وس ـكــرت ـيــر
وطباع من مجموعة وظائف الدعم اإلداري،
ومـســاعــد مـهـنــدس ح ــاس ــوب ،وف ـنــي ،وفني
ثاني إلكترونيات أو أجهزة تحت مجموعة
الــوظــائــف الـهـنــدسـيــة ،وك ــات ــب قــانــونــي من
مجموعة وظائف القانون.

قرار السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة «حبر على ورق»

ّ
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جورج عاطف

رغـ ــم إعـ ـ ــان م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ــاسـ ـتـ ـق ــدام ال ـع ـم ــال ــة
الـمـنــزلـيــة ال ـجــديــدة ،ضـمــن إطــار
خ ـ ـطـ ــة ع ـ ــودت ـ ـه ـ ــا ع ـ ـبـ ــر م ـن ـص ــة
"بالسالمة" ،التي انطلقت أمس،
غير أن عملية إصدار التأشيرات
ً
ال ـجــديــدة م ــات ــزال م ـح ــدودة جــدا
ولـ ـ ــم تـ ـ ــرق أو تـ ـص ــل إلـ ـ ــى ال ـح ــد
ال ـمــأمــول ال ــذي مــن شــأنــه توفير
ع ـمــالــة ج ــدي ــدة ت ـعــوض الـنـقــص
الحاد في أعــدادهــا الــذي يعانيه
س ــوق الـعـمــل مـنــذ مــا يــربــو على
 10أشهر ماضية ،وسط تقديرات
تشير إ لــى نقص يناهز  80ألف
عــامـلــة مـنــزلـيــة ،مـمــا يجعل قــرار
مجلس ال ـ ــوزراء ،الـســالــف ذك ــره،
ً
حبرا على ورق ،وتظل أزمة نقص
هــذه العمالة عالقة دون حــل ،بل
ستتفاقم ،السيما مع قرب حلول
شهر رمضان المبارك ،الذي يزداد
خــالــه الطلب على هــذه العمالة
بصورة كبيرة.
وف ـ ـ ـ ــي تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــه ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـ ــرار
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدام الـ ـعـ ـم ــال ــة وال ـ ــواق ـ ــع
الراهن ،قال رئيس اتحاد مكاتب
استقدام العمالة المنزلية ،خالد
الدخنان ،إن "أزمة نقص العمالة

الـمـنــزلـيــة الــراه ـنــة ك ـب ـيــرة ،ولــم
ول ــن ت ـحــل إال م ــن خ ــال تـحــرك
ســريــع مــن األج ـهــزة الحكومية
ذات العالقة ،بما يضمن إفساح
المجال الستقدام عمالة منزلية
م ــن أس ـ ــواق عـ ــدة ،وعـ ــدم حصر
األم ــر أو االك ـت ـفــاء بــدولـتـيــن أو
ثالث فقط".
وجـ ــدد ال ــدخ ـن ــان مـنــاشــدتــه،
عـ ـب ــر "ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" إل ـ ـ ــى وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوى ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة ،بـ ـ ـض ـ ــرورة
الـبـ ّـت ،وبأقصى سرعة ممكنة،
ف ــي م ــذك ــرة ال ـت ـف ــاه ــم ال ـخــاصــة
ب ــاس ـت ـق ــدام ال ـع ـم ــالــة الـمـنــزلـيــة
اإلث ـيــوب ـيــة ،وال ـت ــي أرس ـل ــت من
الجانب اإلثيوبي وموجودة لدى
الوزارة منذ أشهر عدة ماضية،
غير أنـهــا مــاتــزال تائهة مابين
الوزارة والهيئة دون اتخاذ قرار
حاسم حيالها.

توفير مبالغ طائلة
وأكــد أن اعتماد هــذه المذكرة
وما يتبعها من السماح باستقدام
ً
العمالة اإلثيوبية يحدث توازنا
ف ــي الـ ـس ــوق ،وسـ ــط ق ـلــة طـلـبــات
االس ـ ـت ـ ـقـ ــدام مـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـث ــاث

ال ـت ــي ت ـ ــزود ال ـك ــوي ــت ب ـن ـحــو 80
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن احـتـيــاجــاتـهــا من
العمالة المنزلية و هــي الفلبين
ً
وسريالنكا والهند ،مشددا على
أن دخــول العمالة اإلثيوبية إلى
البالد يحل نحو  70في المئة من
مشكالت نقص هذه العمالة التي
ً
نعانيها حاليا.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن "االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد"
خ ــاط ــب "الـ ـخ ــارجـ ـي ــة" و"الـ ـق ــوى
العاملة" مــرات عـ ّـدة لالستفسار
عــن آخــر ت ـطــورات هــذه الـمــذكــرة،

واستعجالهما إلنـجــازهــا وبــدء
س ــري ــان ـه ــا ،الس ـي ـم ــا أن ـه ــا تــوفــر
م ـب ــال ــغ ط ــائ ـل ــة ع ــن ال ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين الراغبين في استقدام
العمالة المنزلية.
الم ّ
وعــدد أسـبــاب الرغبة ُ
لحة
لالتحاد في انجاز هذه االتفاقية
"فإثيوبيا ليست من ضمن قائمة
الـ ـ ــدول الـ ـ ـ  34ال ـم ـح ـظــور دخ ــول
الـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن الـ ـق ــادمـ ـي ــن م ـن ـهــا
مباشرة إلى البالد ،أي إنها خارج
مـنـصــة "بــال ـســامــة" وهـ ــذا يــوفــر

عـلــى الـمــواطــن والمقيمين نحو
 500دينار من تكاليف االستقدام".
وأضـ ــاف أن "تـكـلـفــة اسـتـقــدام
العمالة اإلثيوبية أقل من ُ
المعلنة
من جانب وزارة التجارة الستقدام
ً
العمالة المحددة بـ  990ديـنــارا،
ً
وهذه ميزة أخرى تنعكس إيجابا
على جيب المواطن والمقيم".
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
اس ـ ـت ـ ـقـ ــدام الـ ـعـ ـم ــال ــة ال ـف ـل ـب ـي ـن ـيــة
الجديدة ،بين الدخنان ،أن األمر
رهـ ــن ت ـجــديــد ع ـق ــود االس ـت ـق ــدام

دراسة استقبال متلقي اللقاح من دول الحظر
●

محمد الجاسم

أك ــدت م ـصــادر فــي اإلدارة الـعــامــة للطيران
المدني أ نــه فيما يتعلق بالمستجدات بشأن
الـقــادمـيــن مــن ال ــدول الـ ــ 35الـمـحـظــورة ال قــرار
رسميا بشأن رفع الحظر عن القادمين من تلك
الدول ،وأن هناك دراسة حول إمكانية استقبال
الــذيــن تلقوا الـلـقــاح ،لكن لــم يصدر قــرار بهذا
الشأن حتى اآلن ،وتبقى األمور على حالها.
وقالت المصادر ،لـ"الجريدة" ،إنه سيتم فتح
المطار الستقبال العمالة المنزلية الجديدة،

وذلك حسب القرار الصادر من مجلس الوزراء،
مبينة أن اإلجراءات ستكون مماثلة لإلجراءات
والتدابير التي فرضت على العمالة المنزلية
ســاريــة اإلقــامــة ،مــن خــال المكوث فــي الحجر
الصحي مدة أسبوعين.
وأفادت بأن الحجر سيكون في أحد الفنادق
أو ال ـش ـق ــق ال ـف ـنــدق ـيــة أو األمـ ــاكـ ــن ال ـم ـعــزولــة
والصالحة لإلقامة فيها بشكل إنساني على
نفقة الكفيل ،مضيفة أن هناك  5دول مصرح
بها الستقدام العمالة المنزلية ،وهــي الهند،
وسريالنكا ،ونيبال ،والفلبين ،وبنغالدش.

ّ
الموقعة بين المكاتب المحلية
ً
ونـظـيــراتـهــا فــي مــان ـيــا ،مـشـيــرا
إل ــى أن ال ـس ـفــارة الفلبينية لــدى
الـ ـب ــاد ان ـت ـق ـلــت إل ـ ــى م ـح ــل آخ ــر
وسـتـعــاود استقبال المراجعين
ً
بعد أسبوعين تقريبا ،وعقب ذلك
سيتم التقدم لتجديد هذه العقود.
وأضـ ـ ــاف أن "ث ـم ــة ص ـعــوبــات
عــدة تقف أمــام استقدام العمالة
الفلبينية الجديدة ،على رأسها
الفترة الزمنية الطويلة إلصــدار
ج ـ ــوازت ال ـس ـفــر ال ـخ ــاص ــة بـهــذه
العمالة ،وصعوبة التنقل مابين
ً
القرى هناك والعاصمة ،فضال عن
اإلجــراءات االحترازية والصحية
الـصــارمــة الـتــي قــد تـعــوق عملية
االستقدام".

حبر على ورق
من جانبه ،قال بسام الشمري،
(أح ــد أص ـحــاب مـكــاتــب اسـتـقــدام
العمالة المنزلية) ،ل ـ "الـجــريــدة"،
إن "اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
ال ـخ ــاص ــة بــاس ـت ـئ ـنــاف اس ـت ـقــدام
ّ
متسرعة وغير
العمالة المنزلية
م ــدروس ــة ،وتـمــت دون التنسيق
المسبق بين الجهات ذات العالقة
وت ـت ـصــدرهــا وزارتـ ـ ــا الـخــارجـيــة

خالد الدخنان

بسام الشمري

وال ــداخ ـل ـي ــة وال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة"،
ً
مؤكدا أن هذا اإلخفاق يجعل قرار
ً
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ال ـص ــادر أخ ـيــرا
بشأن السماح باستقدام العمالة
الـمـنــزلـيــة ال ـجــديــدة مـجــرد "حبر
على ورق".
وذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـش ـ ـمـ ــري ،أن عـمـلـيــة
االس ـت ـق ــدام م ــن الـفـلـبـيــن مــاتــزال
مــوقــوفــة حـتــى اآلن ،رغ ــم مــذكــرة
ال ـت ـفــاهــم واالت ـفــاق ـيــة الـمـشـتــركــة
التي أعلنتها وزارة الخارجية منذ
ً
فترة بعيدة ،معتبرا أن كل ما يثار
عــن تـحــديــد تـكــالـيــف ع ــودة هــذه
الـعـمــالــة ال يـعــدو كــونــه تكهنات

سوف تصطدم بالواقع عند بدء
االستقدام الحقيقي.
وأضـ ــاف ال ـش ـمــري ،أن ــه "حتى
آلية االستقدام عبر المنصة غير
واضحة ،ولم تفرق ما بين العمالة
الـجــديــدة أو الـتــي لديها إقــامــات
ً
صالحة في البالد" ،مؤكدا تراجع
أعــداد العمالة المنزلية الجديدة
خــال الـفـتــرة المقبلة ،بــواقــع 60
ً
في المئة ،مبينا أن المكتب الذي
ً
كــان يستقدم شهريا  100عاملة
لــن يستطع جلب ســوى  40فقط
أو أقل.

محليات
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ً
«أحمدي البلدي» تقر طريقا بين الكويت ومدينة صباح األحمد
اللجنة القانونية تبقي الئحة «المحال المضرة بالصحة» على جدولها
محمد الجاسم

إقرار مشروع معاهد
تدريب لـ «التطبيقي»
في منطقة صباح
األحمد

وافقت لجنة محافظة األحمدي
في المجلس البلدي على االقتراح
المقدم من مقرر اللجنة ،د .علي
بن ساير ،بشأن استحداث طريق
م ـخ ـت ـصــر ل ــرب ــط م ــدي ـن ــة ص ـبــاح
األحمد السكنية بمدينة الكويت.
وأك ــد ب ــن س ــاي ــر ،ف ــي تصريح
صحافي ،أن اللجنة وافقت على
ط ـل ــب ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب الـمــوافـقــة
على إنشاء مشروع معاهد تدريب
للهيئة في منطقة صباح األحمد
ال ـس ـك ـن ـيــة ،ك ـم ــا ت ـم ــت ال ـمــواف ـقــة
على طلب وزارة الكهرباء والماء
تخصيص موقع محطة تحويل
رئيسية ضمن القطعة  6بمنطقة
الوفرة الزراعية ،كما وافقت على
طلبها تخصيص مــو قــع محطة
تـحــويــل رئيسية ضـمــن قطعة 7
بمنطقة الوفرة الزراعية.
وق ــال إن اللجنة أحــالــت طلب
االت ـ ـحـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ل ـل ـمــزارع ـيــن
الـ ـم ــوافـ ـق ــة عـ ـل ــى مـ ـن ــح ت ــوس ـع ــة

خدمات «التوحد»« ...أونالين»
قالت رئيسة مجلس إدارة جمعية التوحد الكويتية ،رئيسة منظمة
التوحد العالمية ( )WAOد .سميرة السعد ،إن "الجمعية عقدت اتفافية مع
تطبيق "مستشاري" ،تمكنها من تقديم خدمة االستشارة عن بعد ألسر
ذوي التوحد ،مما يجعل عملية تقديم االستشارة أسهل وأسرع ،ودون
الحاجة للحضور الى مقر الجمعية.
وأضافت السعد ،في تصريح صحافي ،أمس ،ان من أهداف الجمعية
التيسير على أسر ذوي التوحد الحصول على االستشارة من خالل تطبيق
"مستشاري" بشكل مهني وآمــن ،خصوصا في ظل الجائحة العالمية
لمرض "كورونا" ،وما صاحبها من إجراءات تدعو للتباعد الجسدي.
وتابعت" :كما أن من مميزات هذا النظام الجديد في تقديم االستشارة
عن ُبعد مراعاة توفيرها بشكل أسرع من النظام التقليدي ،الذي يتطلب
الـحـضــور واالن ـت ـظــار فــي مـقــر الجمعية إل ــى حـيــن ب ــدء مــوعــد الجلسة
االستشارية مع المستشار أو المتخصص بالحالة".
وأشــارت السعد إلى أن سعي جمعية التوحد للتطوير أمر مستمر،
ً
ويأتي مواكبا لــدور الريادة الــذي تتمتع بها الجمعية على المستوى
الخليجي ،ومكمال لطموحاتنا للوصول إلى العالمية في هذا المجال.
من جانبه ،قــال الرئيس التنفيذي لتطبيق "مستشاري" د .يوسف
الوتار ،إن "الشراكة بين الجمعية والتطبيق تأتي في وقت مهم ،تسعى
فيه المنظمات لتقديم خدماتها عن ُبعد ،وبشكل يحافظ على صحة
وأمن المجتمع من انتشار العدوى ،وفي ذات الوقت يساهم في حصول
المستفيدين على الخدمات بصورة أسرع ،وبنفس الجودة المقدمة في
السابق".

مساحة كافتيريا بجنوب منطقة
الرقة إلى الجهاز التنفيذي لرفع
تقرير مفصل ،كما أ حــا لــت طلب
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة إع ــادة
تخصيص مــوقــع ن ــادي الشباب
الــريــاضــي الـقــديــم بمنطقة شرق
األحمدي لنادي برقان الرياضي.
وأشــار بن ساير إلى أنه تمت
الموافقة على طلب وزارة األوقاف
إق ـ ــام ـ ــة مـ ـسـ ـج ــد دائ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ــدال مــن
المصلى المؤقت القائم بمصلى
ال ـجــال بمنطقة هــديــة قطعة ،1
كما تمت الموافقة على تخصيص
مسجد ومواقف سيارات منطقة
الفحيحيل قطعة  ،36مبينا أنه
تـمــت ال ـمــواف ـقــة عـلــى تخصيص
مــوقــع مسجد ومــواقــف سـيــارات
بمنطقة الــوفــرة الــزراع ـيــة قطعة
 12قسيمة .45

«قانونية البلدي»
مــن جــانــب آخ ــر ،أبـقــت اللجنة

الـقــانــونـيــة فــي المجلس البلدي
بــرئــاســة فـهـيــد ال ـم ــوي ــزري على
الـجــدول مـشــروع الـقــرار ال ــوزاري
بشأن المحالت العامة والمقلقة
للراحة والمضرة بالصحة لحين
إرف ـ ــاق جـ ــدول يـبـيــن الـتـعــديــات
النهائية مع الالئحة المعمول بها
ً
حــالـيــا  ،كما أبـقــت عـلــى الكتاب
المقدم من صاحب العالقة بشأن
وض ــع الئ ـحــة خــاصــة بــالـمــداخــن
المستخدمة في السكن الخاص.
وأك ـ ــد الـ ـم ــوي ــزري أن الـلـجـنــة
أجلت ســؤال العضو عبدالعزيز
الـمـعـجــل ب ـشــأن م ـصــانــع تــدويــر
ال ـن ـف ــاي ــات اإلن ـش ــائ ـي ــة ف ــي رج ــم
خـشـمــان ،لحين دع ــوة وحـضــور
ق ـط ــاع ال ـم ـش ــاري ــع ف ــي ال ـب ـلــديــة،
كـمــا أج ـلــت االق ـت ــراح ال ـم ـقــدم من
الـ ـعـ ـض ــو أح ـ ـمـ ــد ه ـ ــدي ـ ــان ب ـش ــأن
الساحات واالرتدادات المالصقة
للقسائم السكنية لحين حضور
صاحب المقترح ،كما تم تأجيل
ّ
المقدم من العضو حمدي
االقتراح

العازمي بشأن إلغاء غرف المساج
مــن بـنــود الئـحــة الـمـحــال العامة
ال ـخــاصــة فــي الـمـعــاهــد الصحي
الرجالية والنسائية.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،وافـ ـق ــت الـلـجـنــة
الفنية في المجلس البلدي ،خالل
اج ـت ـمــاع ـهــا ،أمـ ــس ،ع ـلــى اق ـت ــراح
ال ـع ـضــو ،د .ح ـســن ك ـم ــال ،بـشــأن
تطبيق المؤسسة العامة للرعاية
السكنية الئحة الزراعة المنزلية
للمشاريع اإلسكانية.
وق ــال رئـيــس الـلـجـنــة ،د .علي
بن ساير ،إن "اللجنة وافقت على
إضافة أنشطة جديدة في االقتراح
الـ ـمـ ـق ــدم م ــن ال ـع ـض ــوي ــن مـشـعــل
الحمضان ومها البغلي للمناطق
الحرفية :الـجـهــراء ،والصليبية،
والعارضية ،وأبوفطيرة ،بينما
تمت إحالة االقتراح المقدم بشأن
تـسـمـيــة جـمـيــع ح ــدائ ــق الـكــويــت
ب ــأس ـم ــاء ال ـش ـه ــداء إلـ ــى ال ـج ـهــاز
التنفيذي ،لمخاطبة الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية".

جانب من اجتماع لجان «البلدي»
وأش ــار إلــى أن اللجنة أحالت
إ لــى اللجنة القانونية والمالية
فــي الـبـلــدي االق ـت ــراح الـمـقــدم من
الـ ـعـ ـض ــوة م ـه ــا ال ـب ـغ ـل ــي ،ب ـشــأن
إضافة مادة في الئحة البناء ،تلزم
المؤسسات والجهات الحكومية
وال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي يـ ــزيـ ــد ع ــدد
العامالت فيها على  50عاملة ،أو

قطع الكهرباء عن «الصفافير» بسبب المخالفات
محافظ العاصمة :لن نسمح باستمرار التجاوزات وسنواجهها بكل حزم
أكد محافظ العاصمة الشيخ
طـ ــال ال ـخ ــال ــد أن ق ـط ــع ال ـت ـيــار
الـكـهــربــائــي بــالـكــامــل عــن ســوق
الصفافير جــاء كإجراء قانوني
م ــن ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة ،لــوجــود
م ـخ ــال ـف ــات ج ـس ـي ـمــة لـلـمـحــات
وال ــورش الـمــوجــودة ،بما يهدد
األرواح والممتلكات ويتسبب
ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـم ــر فـ ــي ال ـ ـكـ ــوارث
وتهديد البيئة المحيطة.
جاء ذلك في تصريح صحافي
للمحافظ الـخــالــد ،على هامش
حملة المحافظة إلزالة مخالفات
مـ ـح ــات س ـ ــوق ال ـص ـف ــاف ـي ــر فــي
منطقة شرق الصناعية ،بحضور
رئيس فريق الطوارئ لفرع بلدية
المحافظة زيــد العنزي ،وممثل
قــوة اإلط ـفــاء الـعــام الـمـقــدم علي
ب ــن حـ ـي ــدر ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـمـثــل
وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء ،رئيس
الـضـبـطـيــة الـقـضــائـيــة م .أحـمــد
الشمري.
ول ـفــت ال ـخــالــد إل ــى أن فــريــق
الطوارئ لفرع بلدية المحافظة
وجه إنذارات إلى جميع المحالت
لممارستها مخالفات واضحة،
م ـن ـه ــا اسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـمـ ـم ــرات فــي
الـ ـس ــوق ألن ـش ـط ــة خ ــاص ــة ،إل ــى
جانب تسكير الممرات الداخلية
والـخــارجـيــة ألغ ــراض مختلفة،
إض ــاف ــة إل ـ ــى م ـم ــارس ــة أن ـش ـطــة
غ ـي ــر مـ ــذكـ ــورة ف ــي ال ـتــراخ ـيــص
الممنوحة لها.
وبين أن كثيرا مــن المحالت

معاينة المخالفات في سوق الصفافير
والــورش الموجودة في السوق
ت ـح ـتــوي ع ـلــى م ـخ ــازن إطـ ــارات
وزيوت وأخشاب ،وسلندرات غاز
ومواد سريعة االشتعال ،إضافة
إلى استغالل أسطح أبنيتها في
ممارسات تتسبب بـكــوارث في
كثير مــن األح ـيــان ،مـشــددا على
ضــرورة تطبيق إج ــراءات األمن
والـ ـس ــام ــة ف ــي ه ـ ــذه ال ـم ـحــات
والـ ــورش بــالـســوق ،إضــافــة إلــى
إزالـ ـ ـ ــة ج ـم ـي ــع ال ـم ـخ ــال ـف ــات فــي
السوق على وجه االستعجال.
وذك ـ ــر ال ـخ ــال ــد أنـ ــه ت ــم ات ـبــاع

اإلج ــراء ات القانونية لمواجهة
مخالفات هذه المحالت والورش،
ع ـبــر  4م ــراح ــل ،بـ ــدأت بــإخـطــار
مــاكـهــا ب ــإزال ــة مـخــالـفــاتـهــا ،ثم
إن ــذاره ــم وتـنـبـيـهـهــم ،ث ــم وضــع
ملصقات بــإغــاقـهــا لـعــدم إزال ــة
ال ـم ـخ ــال ـف ــات ،ث ــم م ـن ــح م ـه ـلــة 3
أيام ،يعقبها إغالقها تماما في
حــالــة االس ـت ـمــرار فــي ع ــدم إزال ــة
المخالفات ذات الصلة.
وأكد أن المحافظة لن تسمح
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ه ـ ــذه ال ـم ـخ ــال ـف ــات،
وس ـتــواج ـه ـهــا ب ـكــل ح ــزم مهما

اق ـت ـض ــى األمـ ـ ـ ــر ،بـ ــل وس ـت ـع ـمــل
عـلــى تـفـعـيــل جـمـيــع اإلج ـ ــراءات
ال ـقــانــون ـيــة الـمـطـلــوبــة لـلـقـضــاء
عـلـيـهــا ف ــي أسـ ــرع وق ــت مـمـكــن،
مضيفا أن التعاون مستمر بين
المحافظة والجهات التنفيذية
ال ـم ـع ـن ـي ــة لـ ـم ــواصـ ـل ــة ح ـم ــات
التفتيش على السوق ،ومتابعة
إزالـ ــة جـمـيــع الـمـخــالـفــات بحزم
ومـ ـك ــافـ ـح ــة جـ ـمـ ـي ــع ال ـم ـظ ــاه ــر
السلبية في المحافظة.

«النجاة» :سددنا إيجارات 576
أسرة متعففة خالل 2020
صــرح مدير إدارة المساعدات في جمعية النجاة الخيرية محمد
الـخــالــدي ب ــأن الجمعية نـفــذت ع ــددا مــن الـمـشــاريــع الـخـيــريــة لألسر
المتعففة والمحتاجة داخل الكويت خالل عام  2020تنوعت بين سداد
إيجارات ،ومساعدات مالية ،ورسوم دراسية.
وأوضح الخالدي أن الجمعية سددت إيجارات  576أسرة خالل العام
الماضي ضمن حملة "أبشروا بالخير" بتكلفة بلغت  346106دنانير.

«التعريف باإلسالم»
توزع كسوة الشتاء
على عمال النظافة
أك ـ ــد م ــدي ــر ف ـ ــرع مـحــافـظــة
األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي الـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع ل ـل ـج ـنــة
التعريف باإلسالم ،المحامي
منيف العجمي ،أن أهل الكويت
يـ ـق ــدرون ك ــل م ــن يـعـمــل بجد
واج ـت ـه ــاد وأم ــان ــة وإخ ــاص
من أجل تقدم ورفعة ونهضة
الكويت من ضيوفها الجاليات
الــوافــدة ويعتبرونهم شركاء
التنمية.
وقال العجمي ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس ،إن الـلـجـنــة
ت ـ ـ ـ ــوزع ح ــالـ ـي ــا ال ـب ـط ــان ـي ــات
وكـ ـ ـس ـ ــوة ال ـ ـش ـ ـتـ ــاء ل ـض ـي ــوف
ال ـك ــوي ــت م ــن ش ــري ـح ــة ع ـمــال
النظافة ،وغيرهم من الفئات
ضـعـيـفــة ال ــدخ ــل م ــن الـعـمــالــة
اآلسـيــويــة ،بمنطقة محافظة
األحمدي والمزارع والجواخير
بالوفرة والشاليهات ،وغيرها
مــن الـمـنــاطــق األخـ ــرى ،ضمن
ً
فعاليات مشروع "شكرا لكم".
وأعـ ـ ــرب ع ــن ش ـك ــره ل ـلــدور
الكبير والمشرف الذي يقوم به
عمال النظافة ،والذي هو محل
تقدير واحترام من أهل الكويت
ً
جميعا وضيوفها ،موضحا
أن ه ــؤالء الـبـسـطــاء يعملون
في أوقــات متأخرة من الليل،
ويـتـعــرضــون لـمــوجــات الـبــرد
الـشــديــدة ،لــذلــك "وج ــب علينا
رد الجميل لهم".

يتجاوز عدد العاملين فيها 200
عامل ،بإنشاء دور حضانة لها.
وأش ــار إلــى أن اللجنة أحالت
االقـ ـت ــراح ال ـم ـقــدم م ــن الـعـضــويــن
حـ ـ ـم ـ ــدي ال ـ ـع ـ ــازم ـ ــي وعـ ـب ــدالـ ـل ــه
الـ ــرومـ ــي ،ب ـش ــأن ت ـس ـم ـيــة ش ــارع
بــاســم ع ـج ـنــان ق ـبــان ال ـعــازمــي،
إلى الجهاز التنفيذي ،فيما أبقت

على ال ـجــدول الطلب الـمـقــدم من
وزارة ال ـص ـحــة ب ـش ــأن األنـشـطــة
الـ ــواردة ب ـقــرار المجلس البلدي
المتعلق بالساحة المجاورة ألحد
المستشفيات الـخــاصــة ،ودعــوة
الوزارة.

زيادة المحال في سوق الدسمة
وافقت بلدية الكويت على طلب وزارة الشؤون االجتماعية بإضافة
محال بالطابق األرضي لمركز ضاحية الدسمة ،وذلك باستقطاع مساحة
ً
 175مترا مربعا تقريبا ضمن السوق المركزي.
وذكر المدير العام لبلدية الكويت ،المهندس أحمد المنفوحي ،في
كتاب ّ
موجه لرئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أن مساحة السوق
المركزي اإلجمالية ،بعد استقطاع المحال الجديدة ستصبح 4724
مترا مربعا.
من جانب آخر ،اعترض مجموعة من أهالي منطقة العديلية على
ً
قــرار المجلس البلدي أخيرا إقامة جسر مشاة بين منطقتي الفيحاء
كتاب موجه لرئيس المجلس البلدي أن
والعديلية ،وذكر األهالي في ّ
مجموعة من األهالي سجلوا تحفظهم واعتراضهم على القرار المستغرب
بين منطقتي سكن نموذجي ،وليس ذات طابع تجاري أو استثماري.
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هل ستحضر الحكومة جلسة الغد ويصعد رئيسها المنصة؟
الغانم وجه الدعوة إلى األعضاء لحضورها ...وسيناريو  6يناير قد يتكرر
محيي عامر

"غـ ــابـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ...فـ ُـرف ـعــت
الجلسة" ،هـكــذا كــان المشهد في
ج ـل ـســة  6ي ـنــايــر ال ـم ــاض ــي ،فهل
سيتكرر فــي جلسة الـغــد بعد أن
وجه رئيس مجلس األمــة مرزوق
الـ ـغ ــان ــم ال ـ ــدع ـ ــوة إلـ ـ ــى األعـ ـض ــاء
لحضور الجلسة العادية المقررة
ً
غدا والمدرج على جدول أعمالها
االسـتـجــواب الثالثي المقدم إلى
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو
الشيخ صباح الخالد؟ أم ستحضر
الحكومة الجلسة وستتعامل مع
االس ـت ـج ــواب ،خـصــوصــا ف ــي ظل
عدم البت في االستقالة الى اآلن؟
دعوة الجلسة بحسب مصادر
نيابية ال تعني أن الجلسة ستعقد
أو أن الحكومة ستحضر ،ولكنها
جـ ـ ـ ــاءت ك ــاس ـت ـح ـق ــاق دسـ ـت ــوري
بموجب جدول الجلسات المعتمد
ً
م ـس ـب ـق ــا م ـ ــن م ـك ـت ــب ال ـم ـج ـل ــس،
خ ــاص ــة ب ـع ــد ع ـ ــدم إع ـ ـ ــان ق ـبــول
استقالة الحكومة ،التي رفعتها
إل ــى صــاحــب الـسـمــو أمـيــر الـبــاد
فــي  13يناير ال ـجــاري ،بعد نحو
ً
 30يوما من تشكيلها ،وذلك على

إثر االستجواب الذي قدمه النواب
خــالــد الـعـتـيـبــي وث ــام ــر الـســويــط
وب ــدر ال ــداه ــوم إل ــى سـمــو الشيخ
ً
صباح الخالد ،وإع ــان  38نائبا
تأييدهم له.
الـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــواب ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــوبـ ــون
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدوا ل ـك ــل
السيناريوهات ،وسيجرون بروفة
استجوابهم اليوم ،في إشارة منهم
لجاهزيتهم لمناقشة االستجواب
خاللها.

جدول األعمال
وت ـع ــد جـلـســة ال ـغ ــد ه ــي ثــانــي
ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــات ال ـ ـ ـعـ ـ ــاديـ ـ ــة ل ـل ـف ـصــل
ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادس عـ ـش ــر،
ومـ ـ ـ ـ ــدرج عـ ـل ــى جـ ـ ـ ــدول أع ـم ــال ـه ــا
 7بـ ـ ـن ـ ــود ،تـ ـتـ ـضـ ـم ــن الـ ــرسـ ــائـ ــل
ال ـ ــواردة وال ـعــرائــض وال ـش ـكــاوى،
واالسـتـجــواب الموجه إلــى سمو
رئيس مجلس ال ــوزراء ،ويحتوي
ً
جدول األعمال أيضا على طلبين
لتشكيل لجنتي تحقيق ،و 5تقارير
للجنة الشؤون الخارجية.

العتيبي :سنجري بروفة الستجواب الخالد
أعلن النائب خالد العتيبي أنه سيجري مع
النائبين ثامر السويط وبــدر الــداهــوم بروفة
الستجوابهم المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد من ثالثة محاور
استعدادا لمناقشة االستجواب.
وقــال العتيبي :بعد تسلمي جــدول أعمال
جـلـســة ال ـثــاثــاء ،وف ــي ظــل ضـبــابـيــة الـمــوقــف
الحكومي بعدم إعالن قبول استقالتها،سنقوم
أن ــا وزمـ ـي ــاي ال ـم ـس ـت ـجــوبــان ب ــإج ــراء بــروفــة
الستجوابنا المقدم لرئيس الـ ــوزراء ،وأدعــو

سمو الشيخ صباح الخالد لصعود المنصة
ومواجهة االستجواب.
وقال العتيبي :يجب على السلطة أن تدرك
أن مطالبنا المستمرة إلقرار حزمة تشريعية
هي تعبير ُ عن حال األمة كونها باألصل حقوقا
أهدرت أو أهملت بفعل فاعل.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن عـ ـل ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـت ـص ـح ـيــح
والـتـعــاطــي مــع ه ــذه الـحــزمــة إلق ــراره ــا بــروح
المسؤولية الواجبة عليها ال بنفس المساومة
أو التفضل ّ
والمنة.

وفي البند األول من المقرر أن
يصدق المجلس على المضبطتين
ال ـتــال ـي ـت ـيــن :م ـض ـب ـطــة (/1460أ)
بتاريخ  5يناير  ،2021ومضبطة
(/1460ب) بتاريخ  6يناير،2021
بعد أن قــام بسابقة فــي الجلسة
العادية األولى برفضه التصديق
على مضبطة الجلسة االفتتاحية
الـتــي شـهــدت انتخابات الرئاسة
وم ـك ـت ــب ال ـم ـج ـل ــس ،إض ــاف ــة إل ــى
م ـض ـب ـط ــة ج ـل ـس ــة  22دي ـس ـم ـبــر
الماضي ،والتي شهدت انتخابات
اللجان البرلمانية الدائمة.
أم ــا ف ــي ال ـب ـنــد ال ـثــانــي فينظر
المجلس كشف األوراق والرسائل
ال ـ ـ ــواردة ،والـ ـم ــدرج عـلـيــه نـحــو 4
رسائل ،إضافة إلى كشف العرائض
والشكاوى ،ثم ينظر المجلس في
بند األسـئـلــة حسب ترتيبها في
كشف األسئلة المتوقع أن يأتيها
الـ ــدور ال ـم ــوزع مــع ج ــدول أعـمــال
الجلسة ،وذلك بعد أن وصل عدد
من األجوبة عن أسئلة النواب.
وفي البند الرابع االستجوابات،
يناقش المجلس في حال انعقاد
الجلسة االستجواب الموجه من
األع ـض ــاء ثــامــر الـظـفـيــري وخــالــد
الـعـتـيـبــي ود .ب ــدر ال ــداه ــوم إلــى
س ـم ــو رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء،
حيث ال خيار أمــام الخالد وقتها
س ــوى ص ـعــود ال ـم ـن ـصــة ،خــاصــة
بـعــد ان ـق ـضــاء الـمـهـلــة الـقــانــونـيــة
الالزمة للمناقشة ،وأي تأجيل أو
إجراء آخر يتطلب موافقة أغلبية
األعضاء ،وهو ما يصعب تحقيقه.
وت ـض ـم ــن االسـ ـتـ ـج ــواب ثــاثــة
م ـح ــاور؛ الـمـحــور األول :مخالفة
ص ــارخ ــة ألح ـك ــام ال ــدس ـت ــور عند
تـشـكـيــل الـحـكــومــة ب ـعــدم مــراعــاة
ع ـن ــاص ــر وات ـ ـجـ ــاهـ ــات الـمـجـلــس
الجديد ،وجاء المحور الثاني تحت

عنوان :هيمنة السلطة التنفيذية
في تكوين البرلمان ،أمــا المحور
الثالث فتعلق باإلخالل بااللتزام
ال ــدس ـت ــوري ف ــي ال ـم ــادة ( )98من
الدستور.
بعد ذلــك يأتي البند الخامس
ال ـم ـت ـع ـلــق بـ ـ ــاإلحـ ـ ــاالت ،ويـنـتـقــل
ال ـم ـج ـل ــس إل ـ ــى ال ـب ـن ــد الـ ـس ــادس
الخاص بالخطاب األميري الذي
افـتـتــح ب ــه دور االن ـع ـقــاد ال ـعــادي
األول م ـ ــن الـ ـفـ ـص ــل ال ـت ـشــري ـعــي
الـ ـ ـس ـ ــادس ع ـش ــر ل ـم ـج ـلــس األمـ ــة
صباح الثالثاء  15ديسمبر ،2020
(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد
م ـش ــروع الـ ـج ــواب ع ـلــى الـخـطــاب
األم ـي ــري) ،ويـتــوقــع أن يــأخــذ هذا
البند أكثر من  4جلسات في حال
طلب األعضاء تخصيص  15دقيقة
لكل متحدث.
أمـ ـ ــا ال ـب ـن ــد الـ ـس ــاب ــع ف ــارت ـب ــط
بـطـلـبــات تشكيل ل ـجــان تحقيق،
وفـ ـ ـي ـ ــه ط ـ ـلـ ــب مـ ـ ـق ـ ــدم مـ ـ ــن ب ـعــض
األع ـضــاء بتشكيل لجنة تحقيق
بشأن ما يثار حول عالقة الكويت
بعمليات احتيال مصرفي وغسل
أمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ـ ـس ـ ـيـ ــادي
الماليزي ،وطلب مقدم من بعض
األع ـضــاء بتشكيل لجنة تحقيق
مكونة من خمسة نواب بشأن ما
أثير من تزوير في وثائق الجنسية
والمسائل المتعلقة بالتجنيس
وبند األعمال الجليلة.
وي ـن ـظ ــر ال ـم ـج ـل ــس فـ ــي ال ـب ـنــد
الثامن تقارير اللجان عن المراسيم
بقوانين والـمـشــروعــات بقوانين
واالقـتــراحــات بقوانين ،والتي تم
إدراجها طبقا لنص المادة ()۱۰۹
م ــن الــائ ـحــة الــداخ ـل ـيــة لمجلس
األمـ ـ ـ ــة ،وه ـ ــي ال ـت ـق ــري ــر الـ ـس ــادس
لـلـجـنــة الـ ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة عن
م ـش ــروع ق ــان ــون بــالـمــوافـقــة على

«التشريعية» :أسبوعان لـ «العدل» للرد على تعديالت «الالئحة»
وافـ ـ ـق ـ ــت ل ـج ـن ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـت ـشــري ـع ـيــة
والقانونية ،في اجتماعها امس ،على إحالة
حزمة من االقتراحات بقوانين الى اللجان
الـبــرلـمــانـيــة الـمـخـتـصــة ،وأرج ـ ــأت مناقشة
التعديالت الخاصة باالقتراحات بقوانين في
شأن الالئحة الداخلية لمجلس األمة.
وق ـ ــال رئ ـي ــس الـلـجـنــة ال ـن ــائ ــب د .خــالــد
ال ـع ـن ــزي ،ف ــي ت ـصــريـ ُـح أم ـ ــس ،إن م ــن بين
تلك االق ـتــراحــات الـتــي أحـيـلــت إلــى اللجان
المختصة تعديالت قانون بشأن الرسوم
والتكاليف المالية مقابل االنتفاع بالمرافق
والـخــدمــات العامة ،وإنـشــاء شركة كويتية
إلنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية.
وأضاف العنزي أن من ضمن المقترحات
ً
أيـضــا زي ــادة الـعــاوة االجتماعية لألبناء،
وزيادة مكافأة الطلبة بالجامعات والكليات
ومـعــاهــد التعليم الـعــالــي ،وتـعــديــل قانون
الـمـســاعــدات الـعــامــة لـلـمــرأة الـتــي تستحق
المساعدة مع جملة من االقتراحات النيابية

اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس
ب ـه ــذا الـ ـش ــأن .وأوضـ ـ ــح انـ ــه فـيـمــا يختص
بالمقترحات الموجودة على جــدول اعمال
الـلـجـنــة ف ـقــد ت ــم م ـنــح وزارة الـ ـع ــدل مهلة
أسبوعين للرد على االقـتــراحــات بقوانين،
الفتا إلــى أن وزيــر العدل د .نــواف الياسين
اع ـتــذر عــن ع ــدم ح ـضــور االج ـت ـمــاع بسبب
اسـتـقــالــة الـحـكــومــة ،وأنـ ــاب وك ـيــل الـ ــوزارة
ممثال عنه.

وذك ـ ــر ال ـع ـن ــزي أن مـمـثــل ال ــوزي ــر طلب
تأجيل مناقشة تلك االقتراحات نظرا لتقديم
ً
الحكومة استقالتها ،مشيرا إلى أن اللجنة
قررت منح "العدل" أسبوعين لتقديم الرأي
بشأن المقترحات المطلوبة.
ومن جهته ،قال مقرر "التشريعية" النائب
مـهـنــد ال ـســايــر ،إن الـلـجـنــة أج ـلــت مناقشة
اقـ ـت ــراح ــات ت ـع ــدي ــات ال ــائ ـح ــة الــداخ ـل ـيــة

للمجلس لمعرفة رأي الحكومة فيها ،إلى
جانب موضوعات أخرى مدرجة على جدول
أعمال اللجنة.
وأضاف الساير" :نتمنى ان يتسنى للجنة
بعد أسبوعين مــواصـلــة الـقـيــام بأعمالها
س ــواء بـحـضــور ال ــوزي ــر الـمـعـنــي ،أو بــرأي
مكتوب من الجهة المعنية" ،مشيرا إلى أنه
"من المفترض أن الحكومة ال تعطل أعمال
المجلس او اللجان" .وأكد أنه في حال عدم
تحقيق ذلك ستقوم اللجنة بأعمالها دون
االلتفات إلى رأي الحكومة ،واعتبارها ال تريد
الــرد وتقديم ال ــرأي المطلوب منها .وأشــار
إلــى إحــالــة كــل االقـتــراحــات المهمة ال ــواردة
على جدول اعمال اللجنة المتعلقة بتعديل
النظام االنتخابي وتعديل الدوائر االنتخابية
ً
والقوائم النسبية والبالغ عددها  16مقترحا،
معربا عن تمنياته ان تنتهي لجنة الداخلية
والدفاع من دراستها في أســرع وقت حتى
تعرض على المجلس ويتم تعديل القانون.

صورة ضوئية للدعوة للجلسة
اتفاقية تعاون في مجال التدريب
ال ـع ـس ـك ــري ب ـي ــن ح ـك ــوم ــة دولـ ــة
ال ـك ــوي ــت وح ـك ــوم ــة الـجـمـهــوريــة
التركية.
إض ــاف ــة إل ــى ال ـت ـقــريــر الـســابــع
عشر للجنة ال ـشــؤون الخارجية
عن مشروع قانون بالموافقة على
اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون
في المجال العسكري والمجاالت
األخ ـ ــرى ،والـتـقــريــر الـثــامــن عشر
لـلـجـنــة الـ ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة عن
م ـش ــروع ق ــان ــون بــالـمــوافـقــة على
اتفاقية بشأن التعاون في مجال
المالحة البحرية التجارية بين
حـكــومــة دول ــة الـكــويــت وحكومة
المملكة المغربية.
كما يناقش المجلس فــي هذا
البند التقرير األول للجنة الشؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة ع ــن مـ ـش ــروع قــانــون
بالموافقة على الوثائق الختامية
ب ـ ـشـ ــأن تـ ـع ــدي ــل م ـ ـ ـ ــواد وأح ـ ـكـ ــام

الشحومي :الشاهين طلب من مكتب
المجلس تشكيل لجنة التحقيق
كشف النائب أحمد الشحومي أن النائب أسامة الشاهين هو من طلب
في مكتب المجلس تشكيل لجنة تحقيق في أحداث جلسة االفتتاح.
وقال الشحومي ،في تصريح أمس :كل نائب من حقه أن يتحدث بما
على همزه ولمزه بشكل ال أقبله "إذا
يشاء ،لكن الشاهين أجبرني أن أرد ّ
حابب تلعب مع النواب العب بعيد عني".
وأض ــاف" :فــي بــدايــة لجنة التحقيق التي شكلها مكتب المجلس
صدر بيان بتاريخ  21ديسمبر من الحركة الدستورية اإلسالمية التي
ينتسب إليها الشاهين ،والبطولة يا أسامة تحتاج إلى فروسية ،فال
تأخذ دور البطولة ولديك مشكلة عالجها مع نفسك وال تعالجها على
حـســابــي ،وإذا عــدت ســأعــود وس ــأوج ــع" .وتــابــع الشحومي مخاطبا
الشاهين :تبنيت موقف الحركة الدستورية ،وطلبت تشكيل لجنة في
مكتب المجلس ،والرئيس قال بأنني طرف بها وليس ّ
لدي مانع ،ولكن
سأبتعد عنها ،وأقسم بالله يا أسامة الشاهين كنت أعلم بأنك ستفعل
هذا" ،فلو وجدت الشارع رافضا لها ستتبرأ منها ،وإذا وجدته معها
ستفتخر بها" ،وطلبت بأن تصعد البوديوم معي بعد اجتماع مكتب
المجلس ،ووصلت معي إلى هنا ،وأنا ليس ّ
لدي ثقة بك.
وزاد" :أقسم بالله يا الشاهين أنــت من طلبت في مكتب المجلس
تشكيل اللجنة ،وأقسم بالله لم تتحفظ عنها في اجتماعه".

اجتماع «التعليمية» و«التربية»
لم يحسم ترحيل الدرجات
المطر :عدم حضور المضف أو اعتذاره تصرف غير مسؤول

«التعليمية» في اجتماعها أمس

●

فهد الرمضان

لم يسفر اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية
مع قياديي وزارة التربية عن أي قرارات بشأن آلية
احتساب درج ــات طلبة المرحلة الثانوية للفصل
الدراسي األول.
وأكدت مصادر تربوية ،لـ "الجريدة" ،أن قياديي
الوزارة قدموا مجموعة من المقترحات آللية توزيع
ال ــدرج ــات ،مــوضـحــة أن أع ـضــاء الـلـجـنــة طالبوهم
بمقترح واضح حتى يمكن مناقشته.
وأشارت المصادر إلى أن القياديين لم يحسموا
قــرارهــم بـعــد بـشــأن آلـيــة تــوزيــع ال ــدرج ــات ،مــؤكــدة
أهمية صــدور قــرار واضــح خــال األسبوع الجاري
قبل دخــول عطلة منتصف العام وإغــاق المدارس
إلى حين عودة الدوام في مارس المقبل.
مــن جهته ،أع ــرب رئـيــس لجنة ش ــؤون التعليم
وال ـث ـق ــاف ــة واإلرشـ ـ ـ ــاد ال ـن ــائ ــب د .ح ـمــد ال ـم ـطــر عن
اس ـت ـغــرابــه م ــن ع ــدم ح ـض ــور وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
التعليم العالي د.علي المضف اجتماع اللجنة والذي
ك ــان مخصصا لـبـحــث مــا يتعلق بقضية ترحيل
الــدرجــات لطالب الثانوية العامة ،وبحث البدائل
بما ال يؤثر على معدالتهم الــدراسـيــة خــال العام
الدراسي الحالي.
وقــال المطر في تصريح صحافي امــس إنــه "تم
توجيه الدعوة إلى الوزير منذ أكثر من أسبوع بطلب
حـضــوره والـقـيــادات التربوية إضــافــة إلــى جمعية
المعلمين ولكنه لألسف لم يحضر" ،معتبرا أن "عدم
االعـتــذار عــن عــدم الحضور أو اخـطــار اللجنة بأي

دستور واتفاقية االتحاد الدولي
لــاتـصــاالت لمؤتمر المندوبين
المفوضين لعام  ،۲۰۱۰والتقرير
الثاني للجنة الشؤون الخارجية
عن مشروع قانون بالموافقة على
اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي والـجـمــاعــة
األوروبـ ـي ــة للطاقة ال ــذري ــة بشأن
حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة
االتحاد األوروبي في دولة الكويت.
ثــم يــأتــي الـبـنــد الـتــاســع تحت
عنوان "بند ما يستجد من أعمال"،
وهو الذي يتوقع أن يفتح بعض
ً
النواب من خالله مجددا ،موضوع
طلبهم بتشكيل لجنة تحقيق في
أحداث الجلسة االفتتاحية ،إضافة
إلــى إحــالــة الجمهور الــذي حضر
الجلسة إلــى النيابة العامة ،بعد
أن رف ــض نــائــب رئـيــس المجلس
أحمد الشحومي في جلسة  5يناير
الجاري التصويت على الطلبين
بدعوى عدم الئحيتهما.

رسالة في هذا الشأن تصرف غير مسؤول".
وأوضـ ــح ان وزيـ ــر الـتــربـيــة وإن ق ــدم اسـتـقــالـتــه
ووضعها تحت تصرف رئيس ال ــوزراء إال ان عدم
البت فيها يجعله مستمرا في منصبه كوزير فكيف
ال يـحـتــرم اع ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة؟" ،مـضـيـفــا "أوج ـ ــه اآلن
خطابي الى رئيس مجلس الــوزراء ،هل هذا عهدك
بوزرائك؟".
وقــال المطر "كنت اعـتــزم إلـغــاء االجـتـمــاع ولكن
ألهمية القضية التي يناقشها تحمل أعضاء اللجنة
مسؤولية استمرار االجتماع مع القيادات التربوية
ولهم كل االحترام والتقدير على حضورهم ،مؤكدا ان
"تصرف وزير التربية البد ان يكون محل محاسبة".

اجتماع الميزانيات
وفــي موضوع آخــر أفــاد المطر أنــه حضر ساعة
كاملة من اجتماع لجنة الميزانيات لمتابعة مناقشة
ما يتعلق بمعهد األبحاث الذي يعتبر تحت رقابة
وزير التربية وزير التعليم العالي.
وأضــاف "اتضح من خالل ما تم عرضه أن أكبر
جهة مخالفة في كل مؤسسات الكويت والــوزارات
والمؤسسات المستقلة هــي معهد األبـحــاث حيث
تبين أن لديه  168مخالفة تتعلق بصرف مكافآت
وأمور مالية لغير مستحقيها".
و ك ـشــف عــن أن ا لـلـجـنــة التعليمية ستخصص
اجتماعها االسبوع المقبل لبحث المواضيع ذات
الصلة بمعهد األبحاث العلمية.

سلة برلمانية
الصالح :ترحيل الوافدين
قبل محاكمتهم مكافأة

أكد النائب هشام الصالح أن
ترحيل الوافدين الذين باعوا
ملفات القضايا قبل محاكمتهم
وسجنهم يعتبر مكافأة لهم،
وسقوطا لهيبة الدولة وسيادة
الدستور ،وتذكرة مجانية من
املال العام ،أي ان «من يريد
مغادرة الكويت فليرتكب جريمة
ويغادر مجانا».
وقال الصالح« :لو كان أحد
املتهمني كويتيا لتم الزج به في
السجون سنوات طويلة» ،مشددا
على أن من «يرتكب الجريمة
يجب أن ينال عقابه».

الديحاني يسأل «الصحة»
عن لقاح كورونا

قال النائب فرز املطيري إن
وزارة الصحة اعتمدت تطعيما
محددا ضد فيروس "كورونا"
رغم وجود عدد من البدائل؛
لذلك تقدمت بسؤال الى وزير
الصحة عن سبب اعتماد هذا
اللقاح والدراسات املعتمدة
ووكيل الشركة في الكويت
والسعر ومضاعفات التطعيم
بعد شهر من اعتماده محليًا.

الطريجي يستفسر عن
المقبولين في «التحقيقات»

وجه النائب د .عبدالله الطريجي
سؤاال إلى وزير الداخلية الشيخ
ثامر العلي عن املقبولني في
اإلدارة العامة للتحقيقات.
قال الطريجي في سؤاله "ملاذا
لم تطلب الوزارة من الجهات
الرسمية بالدولة زيادة أعداد
املقبولني في ضوء احتياجات
إدارة التحقيقات لعدد من
املحققني؟ وملاذا لم تعلن أسماء
املقبولني في وسائل االعالم
إعماال ملبدأ الشفافية؟ وهل
ارتكز القبول على شروط
ومعايير علمية ومهنية أم على
شرط املقابلة الشخصية؟".
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محليات

خالل حفل الكلية لتكريم فرقها الطالبية المشاركة في المسابقات العربية والعالمية
فيصل متعب

وظائف مهمة
للكويتيين
بين أعضاء
هيئة تدريس
ومساعدين
علميين
في جميع
التخصصات

المقاطع

كشف ر ئـيــس كلية القانون
الكويتية العالمية ( )KILAW
د .محمد ا لـمـقــا طــع ،أن الكلية
س ـت ـش ـهــد تـ ـح ــوالت م ـه ـمــة فــي
شأن التعليم الجامعي النوعي،
الذي ستقدمه المرحلة القادمة
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـب ـكــالــوريــوس
ً
والماجستير مـعــا  ،بانتقالها
الى جامعة بعد أن كانت كلية،
وهو الطموح الذي ستتحول له
الكلية بعد عامين.
وأعلن المقاطع ،خالل حفل
الكلية لتكريم الفرق الطالبية
الـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــات
العربية والعالمية ،أمس ،بمقر
ال ـك ـل ـيــة بـمـنـطـقــة الـ ــدوحـ ــة عن
وظائف هامة للكويتيين فقط،
مــا بين أعـضــاء هيئة تدريس
ومـســاعــديــن علميين فــي كافة
الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــات ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة
ا ل ــى تـقــد يــم مـنــح للماجستير
والدكتوراه أمس األول.

رؤية استراتيجية

حصول طلبة
الكلية على
المركز التاسع
ً
عالميا من
ً
بين  745فريقا
في مسابقة
«جيسب»
إنجاز كبير

الكندري

وقــال إن «الكلية تنطلق من
رؤيــة استراتيجية راسخة في
ط ـب ـي ـعــة ال ـت ـع ـل ـيــم والـ ـت ــدري ــب،
الذي تقدمه لطالبها ،فضال عن
تأهيل أعضاء هيئة التدريس
وكادرها الفني والوظيفي على
ً
تقديمه بصورة متميزة ،بلوغا
للممارسات والتجارب األفضل
بـ ـی ــن جـ ــام ـ ـعـ ــات وم ــؤسـ ـس ــات
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـع ـ ــال ـ ــي ع ــالـ ـمـ ـي ــا
ومحليا».
وأشــار إلى انجاز منطلقات
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـك ـل ـيــة الـثــاثــة
والمتمثلة في مرحلة التميز في
التعليم خــال العشر سنوات
الـمــاضـيــة ،ومــرحـلــة الـنـمــوذج،
وهـ ـ ــي الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت مـ ــع ب ــداي ــة
ال ـعــام الـجــامـعــي ،2021-2020
باإلضافة الى مرحلة المرجعية
األك ــادي ـم ـي ــة ال ـش ــام ـل ــة ،وال ـتــي
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مسؤولو الكلية يتوسطون المكرمين

المسابقات القانونية
وأعرب المقاطع عن سعادته
بـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ح ـق ـق ـت ـه ــا
فـ ــرق ال ـك ـل ـيــة ف ــي ال ـم ـســاب ـقــات
القانونية ،التي شاركت فيها
مــؤخــرا رغ ــم جــائـحــة كــورونــا،
مضيفا ان األســاتــذة والطلبة
ك ــان ــوا ع ـلــى قـ ــدر ال ـم ـســؤول ـيــة
وح ـق ـق ــوا م ــراك ــز م ـت ـقــدمــة فــي
جميع المسابقات التي شاركوا
بها باسم الكلية ،مقدرا الجهود
المضنية التي قدموها خالل
مشاركتهم في تلك المسابقات.
وذكــر أن «فريق الكلية الذي
شارك في مسابقة فيليب سي
ج ـي ـس ــب حـ ـق ــق ف ـي ـه ــا ال ـم ــرك ــز
ال ـتــاســع م ــن أص ــل  745فــريـقــا
عالميا في المذكرات الخطية،
ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـس ــابـ ـق ــة
الـمـحـكـمــة ال ـج ـنــائ ـيــة الــدول ـيــة
التي حقق فيها الفريق جائزة
أفـضــل مــذكــرة كـفــريــق جــديــد»،
ً
م ـت ــاب ـع ــا« :ح ـق ـق ــت ال ـك ـل ـيــة فــي
مسابقة قطر لألمن السيبراني
ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس م ـ ــن أص ــل
 10ف ـ ـ ــرق ع ــالـ ـمـ ـي ــة ،والـ ـم ــرك ــز

وذكر أن الكلية أصبحت تملك
فــريـقــا مـنــافـســا ال يـسـتـهــان به
في القانون ،ينافس الجامعات
العريقة العالمية بالقانون في
المسابقات االقليمية والعالمية،
ومـحـكـمـيــن مــؤهـلـيــن أص ـحــاب
خبرة يستعان بهم لتحكيم تلك
المسابقات.

تذليل الصعاب

مــواهـبــه وتـنـمــي لــديــه ال ـقــدرات
القانونية».
وأض ــاف أن «اإلنـجــاز الكبير
يـتـمـثــل بـحـصــول طـلـبــة الكلية
ع ـلــى ال ـم ــرك ــز ال ـت ــاس ــع عــالـمـيــا
في مسابقة فيليب جيسب من
بين  745فريقا عالميا باللغة
ُ
وتجاوز طلبتنا من
اإلنكليزية،
خالل المسابقة جامعات عريقة
عالميا بالقانون».

وبدورها ،قالت مديرة إدارة
التطوير الطالبي والمسابقات
فـ ــي ك ـل ـيــة الـ ـق ــان ــون ال ـكــوي ـت ـيــة
ال ـعــال ـم ـيــة ه ـن ــاء اإلب ــراهـ ـي ــم إن
الكلية وا صـلــت مسيرة التميز
خالل جائحة كورونا بالتعليم
ال ـقــانــونــي وال ـت ــواص ــل الـعــربــي
وال ـع ــال ـم ــي ،وت ــذل ـي ــل الـصـعــاب
ل ـط ـل ـب ـت ـهــا ف ـ ــي أخـ ـ ــذ ال ـم ـع ــرف ــة
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب ف ــي
المسابقات القانونية والمناهج
الدراسية.
وتابعت اإلبراهيم أن «الكلية
ح ـق ـقــت ج ــائ ــزة افـ ـض ــل م ــذك ــرة
قانونية في مسابقة المحكمة

أشادت الكلية األسترالية في
ّ
لطالبها
المتميز
الكويت باألداء
ً
الــذيــن نـشــروا بنجاح  20بحثا
ًّ
علميا في تخصصات الهندسة
الميكانيكية والمدنية والبترول
مجالت
والكهربائية ،وذلــك في
ً
ع ـل ـم ـي ــة م ـ ـت ـ ـعـ ــددة و 13ب ـح ــث ــا
ف ــي ح ـقــل الـ ـم ــؤتـ ـم ــرات ،إضــافــة
إل ــى ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـعــديــد من
المؤتمرات المحلية والدولية.
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـك ـل ـي ــة ،ف ــي ب ـيــان
أمـ ـ ـ ــس ،الـ ـ ــى أن االن ـ ـ ـخـ ـ ــراط فــي
البحث يعود بالعديد من الفوائد
على ال ـطــاب ،وتـســاعــد الخبرة
ّ
التعرف على
البحثية الطالب في
الـمـســار الوظيفي وات ـخــاذ قــرار
على نحو أفضل.
بشأنه ً
وتـعـلـيــقــا عـلــى ه ــذا الـنـجــاح،
ق ـ ــال ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس ل ـل ـش ــؤون
األكــاديـمـيــة د .حسين عبدالله:
«تعتبر المشاركة الفعالة للطالب
ّ
ً
التعلم ً
ضروريا.
أمرا
في عملية
ون ـح ــن ال ـك ـل ـيــة األس ـت ــرال ـي ــة في
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ن ـ ـشـ ــرك الـ ـ ـط ـ ــاب فــي
ّ
ونشجع العمل
مناقشات هادفة،
ّ
الـجـمــاعــي ودم ــج الـتـعــلــم داخــل
الفصل الــدراســي وخــارجــه .كما

نـعـ ّـد طالبنا ليصبحوا طالبي
ع ـلــم مـ ــدى ال ـح ـي ــاة ،ونـمـنـحـهــم
األدوات ال ـتــي تـسـمــح ل ـهــم بــأن
يـ ـصـ ـبـ ـح ــوا مـ ــرن ـ ـيـ ــن وق ــاب ـل ـي ــن
ّ
للتكيف».
من جهتها ،تحدثت خريجة
ب ـ ـ ـكـ ـ ــالـ ـ ــوريـ ـ ــوس تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
الهندسة الميكانيكية ،المهندسة
ّ
الشمري ،عن تجربتها
مشاعل
الـبـحـثـيــة ع ـنــدمــا ك ــان ــت طــالـبــة
أثناء عملها في مشروع بعنوان
«ت ـص ـم ـيــم وت ـن ـف ـيــذ تــورب ـي ـنــات
ال ــري ــاح ذات ال ـم ـح ــور ال ــرأس ــي
ع ـلــى الـ ـط ــرق ال ـس ــري ـع ــة» ،تحت
إشـ ــراف عـضــو هـيـئــة الـتــدريــس
لدى قسم الهندسة الميكانيكية
د .إيـ ـه ــاب ب ـن ــي ه ــان ــي ،قــائ ـلــة:
ً
ممتعا وفــريـ ًـدا
«ك ــان الـمـشــروع
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
التحديات التي واجهناها خالل
م ــراح ــل الـ ـمـ ـش ــروع الـمـخـتـلـفــة.
لقد شعرنا بالفخر عندما حاز
عملنا التقدير العالي من خالل
نشره على صفحات مجلة دولية.
كما منحني هذا اإلنجاز كخبرة
أولـ ـي ــة بــال ـب ـحــث وال ـم ـن ـش ــورات
الدافع لمتابعة دراستي العليا

تكريم الفائزين بالمراكز األولى
األول ف ــي ال ـب ـط ــول ــة الــوط ـن ـيــة
الثالثة لـمـنــا ظــرات الجامعات
والكليات».

استمرار التعليم
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أعـ ـ ــرب عـمـيــد
الكلية د .فيصل الـكـنــدري ،عن
فخره باستمرار التعليم فيها
خـ ــال جــائ ـحــة ك ــورون ــا وع ــدم

توقفها مستعينة بنظام التعليم
عن بعد.
وأشار الكندري إلى أن الكلية
تـ ـق ــوم ب ـ ـ ــدور ريـ ـ ـ ــادي فـ ــي دع ــم
ق ــدرات الطالب وصقل مواهبه
التعليمية ،من خــال فتح باب
المشاركة والمنافسة مع جهات
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة ع ــال ـم ـي ــة والـ ــوقـ ــوف
على منح الطالب مجموعة من
الـ ــدورات العملية الـتــي تصقل

الـجـنــائـيــة ال ــدول ـي ــة ال ـتــي تـقــام
ب ــالـ ـلـ ـغ ــة االنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي ـ ــة ،وهـ ــي
متخصصة في القانون الجنائي
وتعقد سنويا في مملكة هولندا
بمدينة الهاي».
وذكـ ـ ـ ــرت أن «م ـس ــاب ـق ــة قـطــر
لألمن السيبراني الدولية كانت
ب ــال ـل ـغ ــة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ،وع ـق ــدت
ب ـجــام ـعــة ح ـمــد ب ــن خـلـيـفــة في
دولة قطر» ،مبينة أنها «مسابقة
تجسد روح الـمـحــاكــم الــدولـيــة
بما يشبه محكمة العدل الدولية
في األمم المتحدة ،حيث يشارك
فيها معظم جــا مـعــات وكليات
القانون ،فقد كان لطلبة الكلية
دور فعال في المسابقة ،بحيث
حصدوا المركز السادس خالل
مشاركتهم بها».
وأض ــاف ــت أن «ف ــري ــق الـكـلـيــة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة
حـقــق الـمــركــز األول فــي بطولة
المناظرات للتعليم العالي في
دولة الكويت ،كما حققت الكلية
جوائز فردية أبهرت من خاللها
لجان التحكيم في المسابقة».

ً
«اإلرشاد األكاديمي» تنظم ً
لقاء تنويريا لطلبة الجامعة طالب «األسترالية» في طليعة األبحاث
تطرق إلى الخدمات المقدمة للمستجدين والمستمرين
●

حمد العبدلي

نظمت إدارة اإلرشاد األكاديمي في عمادة شؤون الطلبة
بجامعة الكويت لقاء تنويريا لطلبة الجامعة عبر قناة
يوتيوب ،بالتعاون مع مركز التعليم اإللكتروني ،ومشاركة
ممثلين من إدارات عمادة القبول والتسجيل.
وتـ ـط ــرق ال ـل ـق ــاء إلـ ــى آل ـي ــة ال ـت ـس ـج ـيــل لـلـمـسـتـجــديــن
والمستمرين والمتوقع تخرجهم وغير المقيدين ،حيث
قالت رئيسة قسم ا لـجــدول بعمادة القبول والتسجيل
مي المفتاح إن «الطالب المستجد يقوم بالتسجيل في
الـمـقــررات على حسب التخصص الــذي تــم القبول فيه،
ويـكــون ج ــدول الـطــالــب ثــابـتــا ،أي ال يستطيع التعديل
عليه ،لكن وقت التسجيل له حرية اختيار المواعيد أو
اســم عضو هيئة الـتــدريــس ،وبـعــد االنـتـهــاء مــن الفصل
كطالب مستجد يحصل على كلمة سر ،ويقوم بتسجيل
الـمـقــررات على ضــوء مواعيد التسجيل المعلنة خالل
الخطة الزمنية».

السحب واإلضافة
وبشأن الطلبة المستمرين ،ذكرت المفتاح أن الطالب
المستمر يقوم بإضافة مقرراته أو السحب أو التسجيل،
مــن خ ــال نـظــام الـطــالــب بــالـفـتــرات المعلنة فــي الخطة

صورة جماعية للقائمين على اللقاء التنويري
الزمنية ،مشددة على الطلبة ضرورة التحقق من جداولهم
بصورة دورية قبل بدء الدراسة لمعرفة التغييرات على
جـمـيــع ال ـم ــواد م ــن سـحــب وإض ــاف ــة واس ـت ـح ـقــاق م ــواد،
والطالب المتوقع تخرجه يحسب كطالب خريج عندما
يكون خريج الفصل الحالي فقط ،لذا يجب عليه الحرص
على تسجيل المقررات التي يحتاجها للتخرج.
من جانبه ،شدد موظف إدارة القبول يوسف الصراف
على أهمية دور إدارة القبول في مساعدة الطالب على
كيفية االلتحاق بالجامعة ،وفئات القبول والشهادات

الثانوية المقرر قبولها ،وطريقة تقديم طلب االلتحاق
بالجامعة ،وشروط القبول.
وقدمت نورة الخضر ومريم الحمد ،من إدارة السجالت،
نبذة عن قسم السجالت ،المسؤول عن إدخــال صحائف
التخرج لنظام الطالب ،والتطرق إلى أهم المشاكل التي
يمكن أن تواجه الطالب من التحويل بين الكليات ومعادلة
الـمــواد ،إضــافــة إلــى دور قسم الـشــؤون األكاديمية ،وهو
الـمـســؤول عــن حـســاب الـمـعــدل واالنـسـحــاب النهائي من
الجامعة وإنذارات الطالب.

حسين عبدالله

وبدء مسيرتي المهنية بالمجال
أكاديمي».
من جهتهّ ،
عبر الدكتور هاني
عـ ــن فـ ـخ ــره بـ ــإن ـ ـجـ ــازات ط ــاب ــه،
ن ـت ـي ـجــة ن ـش ــر أب ـح ــاث ـه ــم ضـمــن
ال ـم ـجــات وأوراق ال ـمــؤت ـمــرات،
حيث تـ ّـم نشر مجموعة تتكون
م ـ ــن  8أب ـ ـح ـ ــاث ف ـ ــي الـ ـمـ ـج ــات
العلمية طرحها طالبه كمشاريع
ّ
تخرج من السنة األخيرة لمجال
الهندسة.

ً
«المرور» 43 :ألف مخالفة وإحالة  51حدثا للنيابة

«الجمارك» :ضبط  100ألف كيس
ً
تنباك مخبأة في حاوية بضائع متنوعة بوحسن :إحالة َ
وافدين إلى اإلبعاد وضبط  71مستهترا
●

التنباك المهرب

●

محمد الشرهان

تمكن رجال مراقبة التفتيش واالستيداع في
ميناء الشويخ ،من إحباط محاولة إدخــال 150
ً
كرتونا تحتوي على  100ألف كيس تنباك ،كانت
مخبأة وسط بضائع متنوعة في حاوية قادمة
من إحدى الدول اآلسيوية.
وفـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،قـ ــال ع ـض ــو ل ـج ـنــة اإلعـ ــام
ال ـج ـمــركــي ب ـ ـ ــاإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـج ـمــارك عـبــدالـلــه
المطيري ،إن رجال «الجمارك» في ميناء الشويخ
ً
اشتبهوا فــي حــاويــة بحجم  20قــدمــا قــادمــة من

إح ــدى ال ــدول اآلسـيــويــة ،وكــانــت تـحــوي بضاعة
متنوعة ،فتم ا خـضــاع الحاوية لعملية تفتيش
ً
دقيقة ،وعثر فيها على  150كرتونا بها  100ألف
كيس من مادة التنباك الممنوع استيرادها ،وتم
اتخاذ اإلجراءات الجمركية الالزمة.
وأضاف المطيري ان «الجمارك» تحذر كل من
ّ
تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع
المحظورة بكل أشكالها وأنــواعـهــا إلــى الـبــاد،
مشددا على أن المخالف ُ
سي ّ
عرض نفسه للمساءلة
القانونية واتخاذ اإلجراءات الجمركية بحقه.

محمد الشرهان

واصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرور
وال ـع ـم ـل ـي ــات ت ـن ـف ـيــذ ال ـح ـمــات
األمـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـمـ ــروريـ ــة ومــاح ـقــة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـه ـ ـتـ ــريـ ــن ومـ ــرت ـ ـك ـ ـبـ ــي
ال ـم ـخ ــال ـف ــات ال ـج ـس ـي ـم ــة ال ـتــي
ت ـ ـع ـ ــرض ح ـ ـي ـ ــاة م ـس ـت ـخ ــدم ــي
الطريق للخطر.
وأسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــات ع ــن
ً
تـحــريــر  42ألـفــا و 895مخالفة
مـ ـ ــروريـ ـ ــة ،وح ـ ـجـ ــز  13مــرك ـبــة
و 20دراجـ ــة نــاريــة وإح ــال ــة 71
ً
ً
مـسـتـهـتــرا مـخــالـفــا إل ــى نـظــارة
ً
حجز «الـمــرور» ،و 51حدثا إلى
ن ـي ــاب ــة األح ـ ـ ـ ـ ــداث ،وضـ ـب ــط 14
مركبة مطلوبة من جهات أمنية
ً
ً
وقضائية ،و 25شخصا مطلوبا
لـلـتـنـفـيــذ ال ـج ـنــائــي وال ـم ــدن ــي،
وإحالة وافدين إلى إدارة اإلبعاد
لضبطهم يقودون مركبات دون
الحصول على رخصة سوق.
وقــال ضابط قسم العالقات
ال ـع ــام ــة وال ـت ــوع ـي ــة ال ـم ــروري ــة
ب ـ ـ «الـ ـ ـم ـ ــرور» ال ـن ـق ـيــب ع ـبــدال ـلــه
ب ـ ــوحـ ـ ـس ـ ــن ،فـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح ،إن
وكيل وزارة الداخلية المساعد
لشؤون المرور والعمليات اللواء
جمال الصايغ طلب من إدارات
الـحــركــة الـمــروريــة ،والعمليات
ال ـ ـمـ ــروريـ ــة ،وش ــرط ــة ال ـن ـج ــدة،

والـعـمـلـيــات ال ـمــركــزيــة تكثيف
الـ ـ ــوجـ ـ ــود األمـ ـ ـن ـ ــي عـ ـل ــى م ـ ــدار
الساعة لضبط الحركة المرورية
وفـ ــرض الـسـيـطــرة األم ـن ـيــة في
م ـخ ـت ـلــف م ـن ــاط ــق الـ ـ ـب ـ ــاد ،مــع
التنبيه على الدوريات األمنية
وال ـمــروريــة ب ـض ــرورة التعامل
الراقي مع مستخدمي الطريق
مــن مــواطـنـيــن ومقيمين وعــدم
التعسف في تطبيق القانون.

االستهتار والرعونة
وأضـ ــاف بــوحـســن أن ال ـلــواء
الصايغ طلب أيضا من قيادات
قـطــاع الـتــراخـيــص والعمليات
شـ ــن ح ـ ـمـ ــات أمـ ـنـ ـي ــة مـ ــروريـ ــة
على المستهترين في مختلف
ً
مـ ـن ــاط ــق الـ ـ ـب ـ ــاد ،وخـ ـص ــوص ــا
ً
ت ـلــك ال ـت ــي ت ـش ـهــد ازدي ـ ـ ـ ــادا في
عمليات االستهتار والرعونة،
والتي تعرض حياة مستخدمي
الطريق للخطر وتسبب إزعاجا
للمواطنين والمقيمين ،الفتا
إل ــى أن رج ــال دوريـ ــات ال ـمــرور
في أقسام الحركة بالمحافظات
الـ ـ ـس ـ ــت اضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى إدارتـ ـ ـ ـ ــي
الـعـمـلـيــات ال ـم ــروري ــة والـم ـهــام
الخاصة وقسم مباحث المرور
نفذوا هذه التعليمات على ارض
الواقع.

نقل إحدى السيارات المخالفة إلى الحجز
وأش ـ ــار إل ــى أن اإلحـصــائـيــة
األسبوعية الصادرة عن قطاع
العمليات المرورية توضح أن
ادارة العمليات المرورية احتلت
ال ـم ــرت ـب ــة األول ـ ـ ــى ف ــي تـسـجـيــل
ال ـم ـخــال ـفــات إذ س ـج ـلــت 9121
م ـخــال ـفــة ،وج ـ ــاء ت ادارة م ــرور
حــولــي ثــانـيــة ب ـ ــ 8169مخالفة،
وال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ثـ ــال ـ ـثـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــ7241
مـخــالـفــة ،ث ــم األح ـم ــدي بـ ــ6346
مـ ـخ ــالـ ـف ــة ،ف ــالـ ـجـ ـه ــراء بـ ـ ـ ــ4442
مخالفة ،والفروانية بـ ،4147ثم

مـبــارك الكبير بـ ــ ،5450وأخـيــرا
ادارة الـمـهــام ال ـمــروريــة ب ـ 969
مخالفة.

ً
ضبط  51حدثا

وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة أن
رج ــال دوري ــات الـمــرور تمكنوا
ً
م ــن ض ـبــط  51ح ــدث ــا ي ـق ــودون
م ــرك ـب ــات دون ال ـح ـص ــول على
رخـصــة قـيــادة وتـمــت إحالتهم
للمباحث الجنائية ،ادارة شرطة

األحداث ،تمهيدا الحالتهم إلى
ن ـيــابــة االحـ ـ ـ ــداث ،الف ـت ــا ال ــى ان
رجال المرور تمكنوا من ضبط
ً
مستهترا ،إلى جانب َ
وافد ْين
71
يقودان مركبتين دون الحصول
ع ـ ـلـ ــى رخ ـ ـ ـصـ ـ ــة س ـ ـ ـ ــوق وتـ ـم ــت
احــال ـت ـه ـمــا الـ ــى ادارة االب ـع ــاد
تمهيدا إلبعادهما عن البالد.

٨
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الخليج وثقافة الديمقراطية
(« ...)9آفة تقديس السلطة»

أحمد باقر

رياح وأوتاد :مقارنة بين أولويات مجلس  92ومجلس  ...2020وتحية لعثمان الخميس
من أهم خطوات اإلصالح
قصر مناقصات المشروعات
الكبرى على الشركات
المدرجة في سوق األوراق
المالية ،حيث توجد الرقابة
المالية من أجل منع الفساد،
ولكي تساهم هذه الشركات
ً
أيضا في ميزانية الدولة،
وتتوزع أرباحها على قدر
كبير من المواطنين.

مجلس  92تصرف
بكل حكمة وذكاء
واستيعاب لروح
المسؤولية الوطنية
فكان أول قرار
للمجلس تشكيل
لجنة لتقصي
الحقائق في الغزو
العراقي

ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ولـ ـ ـ ــد مـ ـجـ ـل ــس  92ك ــان ــت
الـ ـنـ ـف ــوس م ـش ـح ــون ــة ب ـس ـبــب تـعـطـيــل
ال ـح ـيــاة الــدس ـتــوريــة ل ـمــدة تــزيــد على
س ــت سـ ـن ــوات ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـغــزو
ال ـع ــراق ــي ال ـمــدمــر الـ ــذي راح ضحيته
ً
كثير مــن ال ـش ـهــداء واألمـ ـ ــوال ،وأيـضــا
ســرقــات الـمــال الـعــام الـتــي تمت أثناء
ال ـح ــل واالح ـ ـتـ ــال ،ول ـك ــن م ـج ـلــس 92
تصرف بكل حكمة وذكــاء واستيعاب
لــروح المسؤولية الوطنية ،فكان أول
قــرار للمجلس تشكيل لجنة لتقصي
الحقائق في الغزو العراقي ،وأعطاها
الحق في أن تتحول إلى لجنة تحقيق
في أي موضوع تراه ،وكان أول قانون
أق ــره المجلس قــانــون حماية األم ــوال
العامة  ،1/93ثم انطلق المجلس ليلغي
قانون "حماية الوزراء" ،كما كنا نسمية
أثناء دواوي ــن االثنين ،وأقــر المجلس
ً
ً
قــانــونــا جــديــدا لمحاكمة ال ـ ــوزراء ،ثم
أتبعه بقانون استقالل القضاء ،كما أقر
ً
ً
ذلك المجلس عددا كبيرا من القوانين
المستمدة من الشريعة اإلسالمية مثل
قانون منع االختالط وقانون النقاب
وبعض التعديالت في قانون الجزاء،
وإعدام تاجر المخدرات ،وجرائم خطف
األط ـف ــال وال ـف ـت ـيــات ،وإج ـ ــازة األمــومــة
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـق ــوان ـي ــن ،وك ـ ــان هـنــاك
ٌ
ت ـعــاون طـيـ ٌـب بـيــن األع ـضــاء لــم أشهد
ل ــه مـثـيــل ف ــي جـمـيــع ال ـم ـجــالــس الـتــي
شاركت فيها.
ثـ ــم ش ـك ـلــت ل ـج ـنــة ال ـت ـق ـص ــي لـجـنــة
تحقيق برئاستي ،وأص ــدرت التقرير
المالي الذي نشرته صحيفة "القبس"
وأح ـي ــل إل ــى ال ـن ـيــابــة ،وأدخـ ـ ــل دي ــوان
الـمـحــاسـبــة ف ــي صـفـقــات ال ـج ـيــش ،ثم
أ ص ــدرت التقرير العسكري والتقرير
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـ ـ ــذي نـ ـش ــرت ــه ص ـح ـي ـفــة
"الطليعة" ،وجهر هذا التقرير بتحميل
المسؤوليات عن الغزو وبكل صراحة،
وهو منشور اليوم في أكثر من موقع.
وبفضل الـلــه ســاهــم قــانــون حماية
األم ـ ــوال ال ـعــامــة ف ــي اس ـتــرجــاع مـئــات
ال ـم ــاي ـي ــن ال ـم ـغ ـت ـص ـبــة إل ـ ــى ال ـخ ــزان ــة
ً
ال ـعــامــة ،وأي ـض ــا واف ــق الـمـجـلــس على

تـكـلـيــف دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة بــالــرقــابــة
على عمليات االستثمار التي تقوم بها
هيئة االستثمار في الخارج ،وبناء على
ً
ً
ذلك يصدر الديوان اآلن تقريرا سنويا
بعنوان (تقرير األم ــوال المستثمرة)،
كما أضاف هذا المجلس لجنة دائمة
لحماية المال العام إلى قانون الالئحة
الداخلية لمجلس األمة.
كل هذا تم في مجلس  ،92أما اليوم
فيواجه مجلس  ٢٠استحقاقات مهمة
ً
وضــروريــة لكنها سهلة ميسرة نظرا
لوجود أغلبية معينة تستطيع بحول
الـ ـل ــه إنـ ـج ــازه ــا إذا أح ـس ـن ــت ال ـع ـمــل،
ف ـع ـلــى ص ـع ـيــد ال ـش ــري ـع ــة اإلس ــام ـي ــة
ع ـلــى الـمـجـلــس أن يـعـيــد ق ــان ــون منع
االخ ـتــاط فــي الـجــامـعــات ،وه ــو الــذي
أل ـغ ــاه الـمـجـلــس ال ـمــاضــي م ــن قــانــون
ال ـجــام ـعــات الـحـكــومـيــة ،كـمــا أن عليه
أن يعيد الرقابة المسبقة على الكتب
ً
التي ألغاها المجلس الماضي أيضا،
كـمــا أن عـلـيــه أن يـعـيــد دراسـ ــة قــانــون
حماية األس ــرة والـطـفــل بعد أن تبين
وجود بعض المخالفات الشرعية فيه،
كما أن عليه أن يــوســع قــانــون الــزكــاة
لـيـشـمــل ال ـشــركــات الـعــائـلـيــة وغـيــرهــا
مــن األم ــوال الـظــاهــرة ،ويــزيــد نسبتها
وه ــي أفـضــل بــديــل لـقــانــون الـضــرائــب
الـمـقـتــرح م ــن غــرفــة ال ـت ـج ــارة ،كـمــا أن
عـلـيــه أن يـعـمــل عـلــى حـمــايــة كــرامــات
وأعــراض المواطنين ومصالح البالد
مقابل التوجه الحالي المنادي بمزيد
من الحريات ،وكذلك على مجلس 20
إلغاء نظام الفائدة الربوية من نظام
االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال فـ ــي ال ـت ــأم ـي ـن ــات ووضـ ــع
المرابحة أو التورق مكانها ،وغير ذلك
مــن القوانين والـتــوجـهــات اإلسالمية
المتاحة اآلن وقبل فوات األوان.
ومن األهمية أن يمنع المجلس أي
هدايا أو عطايا للنواب ،وذلــك بإقرار
قانون للقيم البرلمانية بصفة عاجلة
حتى ال تتكرر مشكلة اإليــداعــات مرة
أخرى.
وأما عن الوضع االقتصادي والمالي
فالحاجة ملحة وضرورية للتصدي من

قبل المجلس لمصلحة الوطن وأجياله
خـصــوصــا بـعــد انـخـفــاض التصنيف
االئتماني للكويت ،فال بد من البحث
عن مصادر جديدة للدخل ،حيث ُيجمع
االقتصاديون على أن دخل النفط وحده
ً
لــن يـكــون كــافـيــا فــي المستقبل ،ومــن
المؤسف أن تقوم الحكومة ببيع بعض
أصول االحتياطي العام وبالسحب من
احتياطي األجيال في الظروف الحالية
مما يحتم سرعة اإلصالح.
وم ــن أه ــم خ ـط ــوات اإلص ـ ــاح قصر
مناقصات الـمـشــروعــات الكبرى على
الـشــركــات الـمــدرجــة فــي ســوق األوراق
المالية ،حيث تــوجــد الــرقــابــة المالية
مــن أج ــل مـنــع ال ـف ـســاد ،ول ـكــي تساهم
ً
هذه الشركات أيضا في ميزانية الدولة،
وت ـتــوزع أربــاحـهــا على قــدر كبير من
المواطنين.
ومـ ــن ال ـم ـق ـتــرحــات ال ـش ـع ـب ـيــة الـتــي
ً
طالبت بها الغرفة مــؤخــرا وكثير من
االقتصاديين حتى تقرير بلير زيادة
القيمة اإليجارية ألمالك الدولة وتحرير
األراض ـ ـ ــي ل ـل ـش ـبــاب وم ـشــاري ـع ـهــم مع
ضرورة تفعيل قانون حماية المنافسة.
ومـ ـ ــن ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري أن ت ـ ـقـ ــوم لـجـنــة
الميزانيات بــدور فعال وملموس في
حذف كثير من أوجــه الهدر والصرف
غير المجدي في الميزانية.
وال يـجــوز أن ننسى لجنة حماية
األم ــوال العامة الحالية ،إذ إن عليها
أن تفتح ملفات جميع قضايا الفساد
ال ـت ــي ط ـفــت ع ـلــى ال ـس ـطــح ف ــي اآلونـ ــة
األخيرة مثل قضية النائب البنغالي
وصندوق الجيش وصندوق االستثمار
الماليزي ،وتتخذ اإلجراءات المناسبة
بشأنها ،و لـهــا أن تستعين بمن تــراه
م ــن الـمـتـخـصـصـيــن ال ـث ـق ــات ،ك ـمــا أن
عليها أن تجمع األدلــة الكافية إلحالة
أي مــوضــوع إل ــى الـقـضــاء إذا رأت ما
يستدعي ذلك.
أما الصفقات العسكرية فيجب على
المجلس أن يشكل لـهــا لجنة مؤقتة
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى م ــراجـ ـع ــة ج ـم ـي ــع ع ـقــود
الـتـسـلـيــح ال ـت ــي دار عـلـيـهــا كـثـيــر من

د .عبدالحميد األنصاري*

الكالم وتفحصها بشكل مهني ودقيق.
ً
خـ ـ ـت ـ ــام ـ ــا ،أعـ ـتـ ـق ــد أن جـ ـمـ ـي ــع ه ــذه
الموضوعات يجب أن تكون أولويات
ل ـم ـج ـل ــس  20قـ ـب ــل ان ـ ـ ـ ــدالع أي أزم ـ ــة
ً
سياسية جــديــدة ،خـصــوصــا أن هــذه
الموضوعات ال يوجد بشأنها خالف
شـعـبــي ،وم ــن الـصـعــب عـلــى الحكومة
معارضتها مما يجعل إقــرارهــا ،كما
ً
ً
ً
ذك ـ ــرت ،س ـهــا وم ـي ـســرا وم ــأج ــورا إن
شاء الله.

***
تحية للشيخ د .عثمان الخميس:

يـتـعــرض الـشـيــخ عـثـمــان الخميس
فــي ه ــذه األيـ ــام لحملة ظــالـمــة بسبب
بيانه لحكم شرعي معلوم مــن الدين
ب ــال ـض ــرورة ،وي ـب ــدو أن ال ـي ـهــود وراء
هــذه الحملة ا لـتــي يشنونها على كل
ً
من يقرع الجرس منبها على خطورة
تغلغل اليهود في بالد المسلمين.
وب ـ ـ ـ ـ ــدوري أش ـ ـكـ ــر الـ ـشـ ـي ــخ ع ـث ـم ــان
ال ـخ ـم ـي ــس وأشـ ـ ــد ع ـل ــى يـ ـ ــده ،فــإن ـكــار
الـ ـمـ ـنـ ـك ــرات ال ـع ـل ـن ـيــة واج ـ ـ ــب بـحـســب
الضوابط الشرعية ،كما عمل ،فجزاه
ً
الله خيرا.

مجلس  2020يواجه
اليوم استحقاقات مهمة
وضرورية لكنها سهلة
ً
ميسرة نظرا لوجود
أغلبية معينة تستطيع
بحول الله إنجازها إذا
أحسنت العمل

مايكل يونغ*

نحو مقاربة جيوسياسية أكثر واقعية
في الشرق األوسط
خالل الخمسينيات والستينيات ،كانت "سياسة المحاور"
تـطـغــى ع ـلــى ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي ،م ـمــا يـعـنــي أن الــدي ـنــام ـيــات
اإلقليمية تتأثر بالخصومات القائمة بين اصطفافات الدول
بمختلف أنواعها ،ومع انتهاء مفاعيل "السالم األميركي"
(باكس أمريكانا) في الشرق األوسط ،بدأت المنطقة تعود
إلى وضع مألوف ،حيث تنذر النتيجة النهائية بتطورات
إيجابية للدول العربية.
بشكل عــام ،تجد ا لــدول العربية نفسها اليوم و ســط ثالثة
اص ـط ـفــافــات واس ـع ــة ت ـت ــراوح ب ـيــن االت ـفــاق ـيــات الـعـسـكــريــة
الرسمية وعالقات التعاون الفضفاضة:
ً
أوال ،يبرز االصطفاف السعودي اإلماراتي المصري الذي
ً
ً
ُ ً
اتخذ بعدا مهما مستجدا حين توصلت دول الخليج إلى
ً
بناء على "اتفاقيات أبراهام".
اتفاق مع إسرائيل
ً
ثانيا  ،نشأ اصطفاف تقوده طهران بين دول أو منظمات
تشمل إيران ،وسورية ،والعراق بدرجة معينة ،وحزب الله في
لبنان ،والحوثيين في اليمن ،وحركة "حماس" في األراضي
ً
الفلسطينية ولو بطريقة أقل وضوحا.
أ مــا االصطفاف الثالث ،فهو يجمع بين تركيا وقطر لكن
يبدو أنه يشهد تغيرات اليوم غداة المصالحة األخيرة بين
دول مجلس التعاون الخليجي والدوحة.
هذه المجموعة من العالقات ليست نسخة مكررة من سياسة
المحاور القديمة ،فهي تشمل ثالث دول غير عربية (إسرائيل
وإيران وتركيا) لها دور مؤثر في السياسات العربية ،كذلك،
ال تبدو هذه االصطفافات متماسكة بقدر سابقاتها في فترة
الخمسينيات والستينيات ،حين كانت التحالفات العربية
تتأثر باالنقسامات اإليديولوجية بين الواليات المتحدة
واالتحاد السوفياتي.
ً
ّ
اليوم ،أصبحت اإليديولوجيا بعيدة جدا عن تفكير حكام
المنطقة ،فقد باتت العالقات ترتكز في المقام األول على
ً
ال ـم ــرون ــة وال ـح ـس ــاب ــات ال ـ ـبـ ــاردة س ـع ـيــا الك ـت ـس ــاب ال ـن ـفــوذ
وتحقيق المكاسب في المنطقة وسط مناخ سياسي تركت
ً
ً
كبيرا يـحــاول الجميع مــأه .ال ّ
تد عي
فيه واشنطن فــرا غــا
ا لــدول أنها تلتزم بأهم المبادئ لتبرير أفعالها ،بــل إنها
تحقق مصلحتها الوطنية لتبرير خياراتها ،وهذا ما ّ
يفسر
تقلباتها المفاجئة في حاالت كثيرة.
ينطبق هذا المبدأ على إيران وأطراف أخرى ،مع أن القيادة
ً
في طهران تستعمل دوما المصطلحات الدينية (والطائفية)
ً
ً
لتفسير سلوكها ،لكن هــذه الطريقة تـبــدو غـطــاء مناسبا
ً
لتصرفاتها ،فهي تخفي نــز عــة قومية إ يــرا نـيــة أ كـثــر عمقا
ّ
تغذ يها طـمــو حــات ضمنية بالهيمنة على المنطقة .على
ُ
صعيد آخر ،ال تعتبر إيران الدولة الوحيدة التي تعيد إحياء
نزعتها القديمة إلى فرض هيمنتها الكتساب النفوذ اليوم،
فقد استرجعت تركيا بدورها عوامل من ماضيها العثماني
لتلوين سياساتها المعاصرة.
اقتنعت إ يــران لفترة طويلة بقدرتها على توسيع نفوذها
في الدول العربية المضطربة ،لكن حدود هذه االستراتيجية
بدأت تتضح مع مرور الوقت ،فقد شاركت طهران في الحفاظ
ً
على نظام األسد في سورية مثال ،لكن حصل ذلك مقابل دمار
بشكل دائم وإطالق ردود عسكرية
البلد وزعزعة استقراره
ٍ
إسرائيلية متكررة ضد الجهود اإليرانية الرامية إلى تطوير
بنية تحتية عسكرية هناك.
على غ ــرار لبنان أو ا ل ـعــراق أو ا لـيـمــن ،أثبتت التجربة في
سورية أن الوجود في نطاق النفوذ اإليراني يخلق عالقة
أحادية االتجاه مع طهران .أدى ّ
توسع النفوذ اإليراني في
هــذه الــدول إلــى انتشار مظاهر الــدمــار واالنهيار والفساد
ً
ّ
ويصب هذا الوضع طبعا في مصلحة طهران .هذا النموذج
ً
ً
ليس مغريا أبدا للمجتمعات العربية ،مما يعني أن سطوة
ً
إي ـ ــران ق ــد تـضـعــف ت ــدري ـج ــا م ــع مـ ــرور ال ــوق ــت م ــا ل ــم تـغـ ّـيــر
مسارها الراهن.
إلع ــادة ترسيخ نـظــام مستقر وجــديــد فــي الـشــرق األوســط،
يجب أن تثبت اال صـطـفــا فــات اإلقليمية قــدر تـهــا على رسم
ً
الـحــدود للخصوم تــزامـنــا مــع طــرح حــوافــز مــن نــوع "القوة
ً
الناعمة" لزيادة جاذبيتها ،ونظرا إ لــى هشاشة األجندات
ّ
العسكرية في منطقة مسلحة بامتياز ،ستصبح أساليب
اإلقناع واالستمالة على األر جــح أكثر أهمية من الترهيب
لتحديد النتائج النهائية ،فال يمكن االستخفاف بهذا العامل
في ظل المشاكل الكبرى التي تلوح في أفق العالم العربي.
* «ذا ناشيونال»
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ً
تاريخ العرب السياسي هو تاريخ الصراع على السلطة ،وطبقا للمفكر
السعودي إبراهيم البليهي فإن (السلطة) في الحياة السياسية العربية
والثقافة العربية هي (القيمة المحورية) التي تتفرع عنها بقية القيم،
وقبل ألف سنة قال الشهرستاني في "الملل والنحل" إن أول سيف سل
في اإلسالم كان من أجل السلطة ،وال أدل على القيمة المركزية للسلطة
في تاريخنا من أن اثنين من الخلفاء الراشدين قتال في الصراع على
السلطة ،وما الفتنة الكبرى وحروب األصحاب وتداعياتها المريرة إال
صراع على الخالفة ومغانمها ،ولكل مسوغه الشرعي ،لخصه المفكر
المغربي الجابري باقتدار في ثالثية (العقيدة ،القبيلة ،الغنيمة).
هذه اآلفة الزمت العرب أينما حلوا وارتحلوا ،فقد حكموا األندلس 8
قرون تنازعوا فطردوا ،ولم يعرف تاريخنا الثورات االجتماعية إنما
أسرة حاكمة تمحق أخرى ،وحتى الثورات العربية هي انقالبات عسكرية
ال ثورات حقيقية .وقد تأسست ثقافتنا منذ الجاهلية على (التغالب)،
فالصراع على موارد الماء الشحيحة في بيئة صحراوية جعلت العربي
يرى الحياة ال تتسع إال لقبيلته ،والجنة ال يدخلها إال عشيرته ،لذلك
تفاخر شاعر القبيلة بأنه أول من يرد الماء يشربه صفوا ويتركه لآلخرين
ً
ً
ً
كدرا ،ما ضره لو شرب اآلخرون أيضا صفوا؟! لقد كان انتماء العربي
لقبيلته وافتخاره بها محور حياته ،لم يتكون لديه انتماء قومي ،لم
يعرف معنى األمة إال باإلسالم الذي شكل الثورة العربية الكبرى ،أحلت
"األمة" محل "القبيلة" و"الشريعة" محل "التقاليد" و"الرب" محل "األوثان"
ً
ً
طبقا لـ"جمال البنا" ،لكنه ظل محكوما بمنطق القوة والغلبة ،فشرعنت
ً
ً
الثقافة العربية والفقه اإلسالمي (التغلب) وجعلته سببا كافيا للحكم،
فالطاعة لمن غلب! حتى قال شاعر العربية األكبر:
والـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــوس فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن تـ ـج ــد
ذ ا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ي ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــم
وجاء ِفي المأثور :إنما العاجز من ال يستبد.
وكل الموبقات في سبيل السلطة مبررة :فرش العباسيون البسط وأكلوا
على جثث األمويين ،واألمويون ،قبل ،قطعوا رأس الحسين وطافوا به في
األمصار ،وضربوا الكعبة بالمنجنيق ،وصلبوا ابن الزبير ،واستباحوا
المدينة .نمر بهذه الشناعات أحداث عادية ألن العقل العربي أعطب بفعل
تقديس السلطة ،كان االستبداد قاعدة والعدل استثناء.
ً
ً
لم تستنكر ثقافتنا (الغزو) بل رأته أمرا طبيعيا ألن الحياة قائمة على
التغالب ،لذلك شرعن الفقهاء غزو األمم األخرى (جهاد الطلب) ،فعالقاتنا
كلها قائمة على التسلط :الزوج بزوجته ،األب بأبنائه ،المعلم بطالبه،
والرئيس بمرؤوسيه.
اإلسالم واالستبداد:
في التراث "السلطان ظل الله في األرض" ،لهذا جعل الفقهاء "الخليفة"
مصدر كل السلطات ،فذلك فهم فقهي له سياقه التاريخي ال يلزمنا اليوم،
القرآن نقيض االستبداد والطغيان ،والتوحيد تحرير لإلنسان من سلطة
ً
كل األوثان ،وطبقا للمفكر القطري عبدالعزيز الخاطر ،الدين اإلسالمي
ً
بريء من االستبداد العربي مستشهدا بالكواكبي في (طبائع االستبداد).
لكن لماذا ظلت ثقافة االستبداد راسخة الجذور رغم عقود التحديث
والتعليم والتثقيف واالستنارة؟
ً
ً
ً
اإلجابة ليست سهلة ،لكني أتصور أن عندنا مشكال معرفيا متجذرا
في الثقافة المجتمعية العامة ،وإن تعثر رسوخ قيم الديمقراطية ليس
مسؤولية النظام السياسي وحده ،بل تشاركه جهتان:
ً
األولى :النخب الثقافية التي تهافتت على موائد الطاغية العربي مديحا
ً
ً
وتملقا وتزييفا للوعي العربي.
الثانية :إن البديل السياسي (الـمـعــارضــات العربية) ردي ــف للنخب
الحاكمة التي تعارضها ،بل هي (البديل األسوأ) كون االستبداد تجذر
في المجتمع :سلطة ومعارضة.
المستبدون المحبوبون:
للدكتور الربعي مقالة رائعة عن ظاهرة تعلق مجتمعاتنا بالزعيم
المستبد ،حتى بعد رحيله ،وأنها ال تخص الجماهير وحدها بل النخب
ً
العربية التي يتلبسها الزعيم المستبد ،حنينا إلى عصره ،هم صانعو
الطاغية مقننو االستبداد.
ً
أخيرا :ليست الثقافة العربية وحدها ،وال العرب وحدهم ،من ابتلي بآفة
تمجيد السلطة والزعيم ،ثقافات عديدة وشعوب في إفريقيا وآسيا
وأميركا الالتينية منكوبة بها ،لكن معظم هــؤالء استطاعوا تجاوز
أوضاعهم السابقة ونجحوا في فرض قطيعة مع الموروث االستبدادي،
*كاتب قطري
			
ونحن لما ننجح بعد.

أمارا ثيبا*

مناورات بكين الجديدة في ميانمار
ديفيد أ .غراهام*

هل فـقـد ترامب السيطرة؟
ّمرت أيام عدة منذ ّ
حرض رئيس الواليات
المتحدة على مهاجمة مبنى الكابيتول
لكنه ال يزال في منصبه ،فهو لم يستحق
ً
يوما هذا المنصب المرموق ،وتشير مصادر
في ً«الجناح الغربي» إلى انزعاج مساعديه
راهنا من حالته النفسية.
مــن يـقــود السفينة األمـيــركـيــة؟ ه ــذا الـســؤال
ً
ليس فلسفيا ،فقد أمضينا آخر أربع سنوات
ونحن نتساءل عن جذور ظاهرة "الترامبية"
ودواف ـع ـهــا ،وال ـس ــؤال واض ــح :مــن الـمـســؤول
ال ـيــوم حـيــن يـضـطــر الـبـيــت األب ـيــض التـخــاذ
أي قرار؟
الجواب بسيط على الــورق :حتى ظهيرة 20
يناير سيبقى دونــالــد تــرامــب رئيس البالد،
ثــم سيقسم جــو بــايــدن الـيـمـيــن الــدسـتــوريــة
ً
ويتسلم الرئاسة ،ولكن عمليا ،يبدو الوضع
ً
أقــل وضــوحــا ،فيقال إن تــرامــب منفصل عن
شؤون ُ
الحكم ،وهو منشغل بمشاهدة نشرات
األخبار على التلفزيون ويشعر بسخط عارم
بسبب تعليق نشاطاته على مواقع التواصل
االجتماعي ،كذلك ،تفيد التقارير بــأن نائب
ال ــرئ ـي ــس م ــاي ــك ب ـنــس ب ـص ــدد ات ـخ ــاذ بعض
ال ـق ــرارات وتـتــواصــل رئـيـســة مجلس الـنــواب
ً
نانسي بيلوسي سرا مع رئيس هيئة األركان
المشتركة ،وفي الوقت نفسه ،يؤدي مسؤولون
ُ َ
نتخبين دورهم في السلطة التنفيذية،
غير م ّ
وق ــد فــضــل آخـ ــرون االس ـت ـقــالــة أو م ــا ع ــادوا
يحضرون إلى عملهم.
تبرز مفارقتان مريرتان في محاولة االنقالب
في  6يناير:
ً
أوال ،ح ــاول مـثـيــرو الـشـغــب تـغـيـيــر نتيجة
االنتخابات للتمسك برئيس غير مهتم بأداء
واجباته.
ً
ثانيا ،بدا وكأن أعمال الشغب ّ
سرعت إضعاف
عهد ترامب بدل تقويته.
ً
ت ـن ـتــج مـ ـح ــاوالت انـ ـق ــاب ك ـث ـيــرة ف ــراغ ــا في

ً
السلطة وشكوكا متوسعة ،وحتى تنصيب
ً
بايدن رسميا أو رحيل ترامب من السلطة إذا
قــرر االستقالة أو تطبيق التعديل الخامس
والعشرين مــن الدستور أو الـبــدء بــإجــراء ات
عــزل الــرئـيــس ،قــد تبقى الحكومة الفدرالية
في وضع هش ألنها تفتقر إلى قائد واضح.
تكشف الـتـقــاريــر الـمــرتـبـطــة بـحــالــة الرئيس
النفسية أنه يشعر بالسخط بعد حظر حسابه
ّ
وتوسع الدعوات إلى استقالته،
على "تويتر"
ً
فهو لم يظهر علنا منذ الخطاب الــذي ألقاه
قبل أعمال الشغب األخيرة ،ويبدو أن جميع
المبادرات الرئاسية السخيفة ،مثل العفو عن
األصدقاء وأفراد العائلة والمتملقين ،توقفت
اآلن ،ومــع ذلــك وجــد الــرئـيــس الــوقــت الكافي
لمنح "وسام الحرية" إلى ثالثة العبي غولف
ً
أيضا إلى ّ
مدرب فريق
ومن المنتظر أن يمنحه
"نيو إنغالند باتريوتس" ،بيل بيليشيك ،إذ
تثبت هــذه األحــداث كلها أن ترامب ،على مر
عهده الرئاسي ،لم يهتم ّ
جد ًيا بشؤون ُ
الحكم.
شـ ـه ــدت ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة س ـل ـس ـل ــة مــن
االستقاالت غــداة محاولة االنقالب األخيرة،
ويـقــال إن بنس استبعد تنحية تــرامــب عبر
التعديل الـخــامــس والـعـشــريــن مــن الدستور
األمـيــركــي ويـتــابــع تـصــريــف بـعــض األع ـمــال،
بما في ذلــك استضافة فريق العمل المعني
بـمـكــافـحــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا مـنــذ أيـ ــام ،وفــي
ّ
غ ـضــون ذل ــك ،فــكــر ك ـبــار الـمــوظـفـيــن بتقديم
استقالتهم لكنهم ع ــادوا وق ــرروا الـبـقــاء في
مناصبهم بهدف الحفاظ على االستقرار كما
يـقــولــون ،لكن مــا معنى هــذه األح ــداث كلها؟
ال تـهــدف هــذه الـتـحــركــات على مــا يـبــدو إلى
تنفيذ رؤية الرئيس ،بل إنها محاولة لمنعه
من اتخاذ خطوات خطيرة.
ً
ً
يبدو هــذا المسار دراماتيكيا وخطيرا أكثر
ً
مــن الــوضــع ال ــذي كــان ســائــدا حين انتشرت
ت ـقــاريــر ع ــن ت ـجــاهــل م ـســؤول ـيــن ف ــي اإلدارة
األميركية ألوامر الرئيس ،فمن جهة ،يتوقف
النظام الدستوري ُ
وحكم القانون على االلتزام
ً
بسلسلة ال ـق ـيــادة ،ف ــإذا أص ــدر الــرئـيــس أم ــرا
ً
ً
خـطـيــرا وغـبـيــا ،ول ــو أن ــه قــانــونــي ،يستطيع
هــؤالء المسؤولون أن يطبقوه أو يستقيلوا

أو ي ــرف ـض ــوا ت ـن ـف ـيــذه ويـ ـج ــازف ــوا ب ـطــردهــم،
لكنهم ال يستطيعون أن يـتـجــاوزوا سلطته
بكل بـســاطــة ،وحـتــى نــائــب الــرئـيــس ورئيس
مجلس النواب ورئيس هيئة األركان المشتركة
ً
يعجزون عن تجاهله أيضا .من جهة أخرى،
مرت أيام عدة منذ أن ّ
ّ
حرض رئيس الواليات
المتحدة على مهاجمة مبنى الكابيتول لكنه
ً
ال ي ــزال فــي منصبه ،فـهــو لــم يستحق يــومــا
هــذا المنصب المرموق ،وتشير مصادر في
ً
"الجناح الغربي" إلى انزعاج مساعديه راهنا
من حالته النفسية.
دع ــا أع ـض ــاء م ــن ال ـكــون ـغــرس ف ــي ال ـحـ َ
ـزب ـيــن
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري والـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي ت ـ ــرام ـ ــب إل ــى
االستقالة ،وطالبت بيلوسي بأن يلجأ بنس
إلى التعديل الخامس والعشرين من الدستور
األميركي ،وذكرت أن مجلس النواب سيعزل
تــرامــب إذا لــم ُيـقـ ِـدم نــائــب الرئيس على هذه
الـخـطــوة ،لـكــن لــن تنجح ه ــذه الـجـهــود على
ً
ً
األرج ـ ــح أو سـتـتـطـلــب وق ـت ــا ط ــوي ــا ق ـبــل أن
تعطي ثمارها.
قد تصبح الديمقراطية ُمهددة إذا تابع ترامب
قيادة الحكومة ،لكن المخاطر نفسها تبرز
عند تجاهل الدستور لكبح مسار الرئيس،
ل ـقــد وص ــل ال ـب ـلــد إل ــى وض ــع م ــري ــع ف ــي عــام
 2016مع انتخاب ترامب ،فنشأ هذا النوع من
الخيارات المستحيلة ،فقد حاول األميركيون
تصحيح هذا الخطأ في أكتوبر الماضي عبر
ّ
التصويت لجو بــايــدن ورف ــض تــرامــب ،لكن
الرئيس المنتهية واليته زاد خطورة في هذه
المرحلة ألنه بدأ يفقد السيطرة على الوضع.
* «ذا أتالنتيك»

الديمقراطية األميركية
ُمهددة إذا تابع ترامب قيادة
الحكومة لكن المخاطر
نفسها تبرز عند تجاهل
الدستور لكبح مسار الرئيس

بعد سنة على أول زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ميانمار،
وصل وزير الخارجية وانغ يي إلى العاصمة نايبيداو في جولة رسمية
تمتد َ
يومين ،تأتي هذه الرحلة إلى ميانمار غداة جولة إفريقية أوصلت
وان ــغ إلــى نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا
وتنزانيا وجمهورية سيشل ،ومن المتوقع أن تعطي األجندة الخاصة
بميانمار األولوية للتقدم المتواصل في مشروع "الممر االقتصادي
بين الصين وميانمار" والجهود الدبلوماسية المرتبطة بمكافحة
فيروس «كوفيد.»19
ّ
ً
ً
تبنت بكين نموذجا مختلفا في تعاملها مع ميانمار في الفترة األخيرة،
ُ ّ
ويركز هذا النموذج على االقتصاد والموارد االستراتيجية واالبتكار
والتكنولوجيا لتوسيع نطاق نفوذها بدل حصر تركيزها بمجال البنى
التحتية .ستبقى التجارة والبنى التحتية على رأس أولويات األجندة
ً
الدبلوماسية طبعا ،لكن تبرز ثالثة قطاعات مهمة أخرى تضمن تنامي
النفوذ الصيني في ميانمار:
األول يرتبط بالطاقة ،حيث فــازت الصين بمعظم مشاريع محطات
الطاقة الشمسية في ميانمار وتتابع سيطرتها على هذا القطاع ،ومن
خــال عــرض معدل إنتاج بمستوى  0.4سنتات مقابل كل كيلوواط
في الساعة ،أصبحت الصين أقوى العبة في مجال إنتاج ّالطاقة في
ميانمار ،وعقدت شراكات كثيرة مع شركات محلية ،حيث توفر الصين
ّ
ويؤمن الشركاء المحليون األراضي
التكنولوجيا في هذه المشاريع
لبناء محطات الطاقة الشمسية.
القطاع الثاني يتعلق بالبيع بالتجزئة والمدفوعات بواسطة الهواتف
الخليوية ،ففي مايو الماضي ،أعلنت مجموعة "آنت" المالية الصينية
استثمار  73.5مليون دوالر فــي  ،Wave Moneyأه ــم نـظــام للدفع
والتحويل المالي عبر الهواتف الخليوية في ميانمار ،واشترت مجموعة
"علي بابا" أكبر موقع إلكتروني تجاري ( )shop.com.mmوبدأت ُت ّ
وسع
أعمالها في مجال البيع بالتجزئة وأســواق الدفع .على صعيد آخر،
يتعاون أكبر بنك تجزئة في ميانمار" ،كانباوزا" ،مع شركة االتصاالت
الصينية العمالقة "هواوي" لتوسيع نظام الدفع  KBZPayالذي ُيعتبر
ً
ً
اليوم من أكثر المنصات شيوعا في ميانمار ،وتعمل "هواوي" أيضا
على توسيع خدماتها السحابية بوتيرة متسارعة.
الـثــالــث قـطــاع "ال ـم ــدن اآلم ـن ــة" ،قــد تـكــون الـصـيــن مــن أول ــى الجهات
الناشطة في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس ،لكنها لم تنجح في
ً
ترسيخ مكانتها في سوق ميانمار بعد ،ونظرا الحتدام المنافسة ّمع
ُ
"إيريكسون" ،قد ال تكون "هواوي" الالعبة المؤثرة الوحيدة حين يشغل
ُ
ً
هيمن "ه ــواوي" على
هــذا البلد شبكة الجيل الخامس محليا ،لكن ت ِ
مجاالت أخرى حتى اآلن ،فقد سبق أن وافقت على توفير نظام أمني في
َ
مشروعين َ
كبيرين لبناء "مدن آمنة" في "مانداالي" و"نايبيداو" ،وسيتم
ّ
ّ
تركيب مئات كاميرات المراقبة المزودة بتقنية التعرف على الوجه من
َ
إنتاج "هواوي" في كل واحدة من المدينتين ،ويكشف نجاح "هواوي" في
َ
َ
الضخمين أن الشركة لن تجد صعوبة في المشاركة
المشروعين
هذين
مستقبلية على المستويات اإلقليمية والوطنية.
مشاريع
في
ّ
في النهاية ،تفضل نايبيداو أن تقيم التوازن المناسب بين الصين
َ
المحيطين الهندي والهادئ ّ
للحد
والهند وشركاء آخرين في منطقة
من نفوذ بكين في ميانمار ،لكن هذه المهمة سهلة لن تكون ال سيما في
ً
القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا ،ونظرا إلى الدعم القوي الذي تحظى
به هذه القطاعات من الحكومة في بكين .تتفوق الصين على منافسيها
في المنطقة وال تستطيع أي جهات أخرى حتى اآلن أن تنافس بكين في
سوق ميانمار ،كذلكُ ،ت ّ
شجع خطة الصين الممتدة على خمس سنوات
دعم صناعتها المحلية ،مما يسمح بترسيخ هيمنة بكين في ميانمار
* «دبلومات»
وتسريع سيطرتها هناك		.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.171

5.654

4.637

2.421 2.722 3.289

غربلة شاملة في التوجهات االستثمارية للشركات

قطاعات التكنولوجيا والصحة واألغذية تعود لألضواء في 2021
محمد اإلتربي

التخلص من
حصص غير
مسيطرة وعقارات
غير مدرة
ومفاوضات مع
بنوك للسداد المبكر

تسعى مجالس إدارات العديد
م ــن ال ـشــركــات إل ــى وض ــع تصور
وخـ ــري ـ ـطـ ــة طـ ــريـ ــق اس ـت ـث ـم ــاري ــة
لـلـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة تـتـمــاشــى مع
التحديات والتداعيات الجديدة،
الـتــي فرضتها األزمـ ــة المرتبطة
بتداعيات جائحة كورونا.
وك ـ ـش ـ ـف ـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ــالـ ـي ــة
واسـتـثـمــاريــة ،أن بعض مجالس
إدارات الشركات ناقشت خريطة
الطريق للتوجهات االستثمارية
ل ـل ـعــام ال ـج ــدي ــد ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن
ش ــرك ــات اسـتـثـمــار ك ـبــرى عـقــدت
اجتماعات على مستوى مجالس
اإلدارات إلعادة النظر في خطتها
ط ــوي ـل ــة األج ـ ـ ــل وش ـ ـهـ ــدت جـمـلــة
ت ـ ـعـ ــديـ ــات وتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ت ــواك ــب
التحديات والتداعيات الجديدة
واعتمدت العديد من التوصيات
التي رفعتها اإلدارة التنفيذية.
ً
وعمليا ،قالت مصادر إن بعض
الشركات كانت لديها خطط طويلة
األجل لكن األزمة قطعتها ،إذ برزت
تــداع ـيــات ـهــا ب ـعــد ال ـس ـنــة األولـ ــى
لبعض المجاميع ولشركات أخرى
جــاءت في منتصف الطريق لكن
المصاعب في البيئة االستثمارية
ً
ً
محليا وعالميا تستدعي تحقيق
ً
ً
م ــرون ــة خ ـصــوصــا أن ك ـث ـيــرا من
األس ـ ــس ،ال ـتــي ت ــم ال ـب ـنــاء عليها
والمعطيات قد تغيرت.
في التفاصيل ،أشارت المصادر
إلى أن أبرز وأهم التعديالت التي
تمت مناقشتها واإلتـفــاق عليها

ً
أخـيــرا مــن جــانــب شــركــات أعلنت
ع ــن تـغـيــر تــوج ـهــات ـهــا تتلخص
في اآلتي:
 –1ت ـ ـق ـ ـل ـ ـي ـ ــص ا لـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــص
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة غ ـي ــر ال ـخــاض ـعــة
للسيطرة فــي األسـ ــواق المحلية
أو العالمية بحيث يتم استغالل
تحسن األداء في السوق العالمي،
وتسييل تـلــك األصـ ــول وتحقيق
ً
"كـ ــاش" ي ـكــون بــديــا لــاقـتــراض،
إذ تـشـيــر ال ـم ـص ــادر ع ـلــى سبيل
المثال إلى أن مؤشر  S&Pاألميركي

ً
ً
أنـهــى عــام  2020محققا ارتـفــاعــا
ً
نـسـبـتــه  18.5ف ــي ال ـم ـئــة تـقــريـبــا
بعكس كــل التوقعات رغــم قسوة
األزمة االقتصادية ،وهو ما اتفقت
عليه مجالس اإلدارات بضرورة
اسـتـغــال الـطـفــرة أو التحسنات
فــي األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة وتسييل
االستثمارات التي نضجت وحققت
ً
ً
عائدا جيدا.
بالنسبة للحصص المتناثرة
غير المسيطرة في شركات محلية
يـتــم الـبـحــث عــن مستثمر خــاص

يتم بيعها عليه في صفقة خاصة
وت ـح ـق ـيــق س ـي ــول ــة جـ ـي ــدة يـمـكــن
اسـتـخــدامـهــا ف ــي تـعــزيــز أنشطة
تشغيلية قائمة أو تخفيض أكالف
تمويلية.
اآلراء ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــؤ يـ ـ ــدة إل ع ـ ـ ـ ــادة
هيكلة محفظة اال سـتـثـمــارات
ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة ه ـ ـ ــي مـ ــدعـ ــومـ ــة
بفرضية أنها تقلص الكثير من
المصاريف الخاصة بالمتابعة
والمهام الخارجية والضرائب
وأكـ ـ ـ ـ ــاف إداراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا وأت ـ ـعـ ــاب

تباين مؤشرات البورصة والسيولة  25مليون دينار
تعادل تعامالت السوقين األول والرئيسي وسط اهتمام أكبر باألسهم التشغيلية
●

علي العنزي

سـجـلــت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة الـكــويــت
الرئيسة األربعة تباينا واضحا ،حيث
تراجع المؤشران العام واألول ،وارتفع
م ــؤش ــرا ال ـســوق ـيــن الــرئ ـي ـســي ورئـيـســي
 ،50واسـتـقــر مــؤشــر الـســوق الـعــام على
ً
خسارة محدودة بنسبة طفيفة جدا كانت
 0.03في المئة فقط ،تساوي  1.94نقطة،
ليبقى مؤشر السوق العام على مستوى
 5654.34نقطة ،بسيولة متراجعة ،قياسا
ع ـلــى أداء األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي الـنـشــط،
وفقدت حوالي  40في المئة من قوتها،
وكانت أمس  25.1مليون دينار ،تداولت
 229.2مليون سهم عبر  8904صفقات،
وت ــم تـ ــداول  130سـهـمــا ،رب ــح مـنـهــا 56
سهما ،وخسر  53سهما ،فيما استقر 21
سهما دون تغير.
فـيـمــا انـخـفــض مــؤشــر ال ـســوق األول
بـنـسـبــة أك ـب ــر قــري ـبــة م ــن ُع ـش ــري نقطة
م ـئ ــوي ــة ،أي  11.76ن ـق ـطــة ،لـيـقـفــل على
مـ ـسـ ـت ــوى  6171.03نـ ـقـ ـط ــة ،ب ـس ـيــو لــة

متراجعة إلى  12.6مليون دينار تداولت
 29.4مليون سهم عبر  2609صفقات،
ولم يربح سوى  3أسهم فقط ،فيما خسر
 12سهما ،واستقرت  5أسهم دون تغير.
وعـ ـل ــى ع ـك ــس األول ،ص ـع ــد مــؤشــر
رئيسي  50بنسبة واضحة بلغت 0.66
في المئة ،تعادل  31.35نقطة ،ليقفل على
مستوى  4792.94نقطة ،وتم تداول 129.8
مليون سهم عبر  4021صفقة .وكان قد
ربح  25سهما بين  44سهما تم تداولها
في رئيسي  ،50وخسر  13سهما فقط،
واستقرت  6أسهم دون تغير.

توازن السيولة
تـ ـ ـع ـ ــادل ـ ــت س ـ ـيـ ــولـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق األول
والرئيسي أمس تقريبا ،بعد انخفاض
ح ـ ـ ــاد ف ـ ــي سـ ـي ــول ــة األسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة
التشغيلية بــا لـســوق األول ،خصوصا
س ـهــم "ال ــوطـ ـن ــي" ،ال ـ ــذي ل ــم ي ـكــن ضمن
قائمة العشرة األفضل سيولة ،وتراجعت
سيولته بشكل كبير ،وكــانــت  593ألف

دينار فقط ،واستقر السهم دون تغير.
فـيـمــا ك ــان ــت س ـيــولــة "ب ـي ـت ــك" أف ـضــل،
وعلى وقع جني أرباح وخسارة فلسين،
وكذلك بنك بوبيان ،وسط استقرار بقية
أسهم قطاع البنوك .وكان الدعم من أسهم
أخرى ،أبرزها أمس سهم "مباني" ،الذي
ح ـقــق ح ــوال ــي نـقـطــة م ـئــويــة ،ث ــم سهما
"متكاملة" و"بــوبـيــان بتروكيماويات".
وكانت أسهم "زين" و"أجيليتي" تتداول
خضراء ،قبل أن تتحول إلى األحمر قبيل
نهاية الجلسة.
فــي المقابل ،استمر األداء اإليجابي
ع ـل ــى األس ـ ـهـ ــم ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ع ـل ــى وج ــه
الخصوص في السوق الرئيسي ،وكان
أبــرزهــا أمــس أسهم "االف ـكــو" ،ومشاركة
أسهم الكتل بنشاط السوقين الرئيسي
ورئيسي  ،50وكان أفضلها أسهم كتلة
إيفا ،بصدارة سهم أرزان وإيفا والديرة
وإيـفــا فـنــادق وع ـقــارات الـكــويــت .بينما
تراجع نشاط أسهم كتلة المدينة ،وكذلك
االستثمارات ،لتنتهي الجلسة متعادلة
مــن حـيــث الـسـيــولــة ولمصلحة الـســوق

الرئيسي ،بعد تسجيل مكاسب جيدة،
بــدعــم أسـهــم يــاكــو ونابيسكو واس تي
سي كأسهم ثقيلة بأسعار كبيرة قريبة
من الدينار.
ً
خليجيا ،مال األداء في بداية تعامالت
أسـ ـ ــواق ال ـم ــال ب ـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي إلـ ــى ال ـ ـهـ ــدوء ،وت ــراجـ ـع ــت 5
مؤشرات مقابل ارتفاع مؤشري سوقين
ف ـقــط ،ه ـمــا :أبــوظ ـبــي وعـ ـم ــان ،وبـنـســب
محدودة لم تزد على ثلث نقطة مئوية،
وتراجع البقية وسط جني أرباح واسع،
حـيــث حـقـقــت جـمـيــع األس ـ ــواق مكاسب
واضحة خالل األسبوع الماضي ،واستقر
سعر نفط برنت حول  55دوالرا للبرميل
بنهاية األسبوع يوم الجمعة الماضي.

القانونيين وغيرها من األعباء.
 -2مـ ــن أب ـ ـ ــرز الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـتــي
ً
ستطبق فــي الـعــام الحالي أيضا
دمـ ـ ـ ــج األن ـ ـش ـ ـطـ ــة الـ ـشـ ـبـ ـيـ ـه ــة فــي
كيانات قائمة إذ يوجد لدى بعض
المجاميع أكثر من شركة بأنشطة
متشابهة أو ضمن نشاطها نشاط
فــرعــي يمكن أن يغني عــن شركة
قــائ ـمــة مـسـتـقـلــة ب ـ ــذات ال ـن ـشــاط،
وهو ما ال يتماشى مع التحديات
القائمة التي تستوجب تخفيض
األكالف ورفع كفاءة التشغيل.

 -3مراجعة انكشافات الديون
القائمة على الشركة أو الشركات
التابعة المجمعة في ميزانيتها
والـ ـلـ ـج ــوء إل ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــداد الـمـبـكــر
والـ ـتـ ـف ــاوض الـ ـج ــاد م ــع ال ـب ـنــوك
م ــن أجـ ــل ال ـح ـص ــول ع ـل ــى نسبة
خ ـصــومــات لـلـتـســويــة الـنـهــائـيــة،
السـيـمــا إذ لــم تـكــن ه ـنــاك حاجة
لـلـسـيــولــة أو ف ــرص ذات ج ــدوى
مـضـمــونــة ال ـع ــوائ ــد ع ـلــى أن يتم
االعـ ـتـ ـم ــاد ب ـش ـكــل أس ــاس ــي عـلــى
ال ـس ـي ــول ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وت ـق ـل ـيــص
التمويل في أضيق نطاق.
 -4االتـ ـ ـج ـ ــاه ل ــاس ـت ـث ـم ــار فــي
األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـم ــاش ــى مــع
األزم ـ ــة ال ـج ــدي ــدة وه ــي قـطــاعــات
التكنولوجيا بشتى تخصصاتها
ً
وقـطــاع األغــذيــة عموما والقطاع
الصحي والطبي سواء عبر تملك
حصص في مجاميع قائمة كبيرة
ً
ً
ً
سواء محليا أو عالميا خصوصا
أن الــدخــول في فــرص قائمة أكثر
جدوى من التأسيس لجديد ،كذلك
ً
مرورا بعمليات هيكلة الصناديق
ال ـت ـق ـل ــدي ــة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ــال ــي
وتأسيس صناديق تتماشى مع
هذه األنشطة.
 -5ط ـل ـب ــت مـ ـج ــا ل ــس إدارات
مــن األج ـهــزة التنفيذية مواصلة
تحقيق خفض اضــافــي لألكالف
بحد أدنى  20في المئة عبر وقف
األنشطة والـفــرص التي كــان يتم
الرهان عليها مع الوقت ،لكن كان
يتم استيعاب أكالفها وسط أداء

أفضل ألنشطة وقطاعات أخــرى،
أي مـصــاريــف غـيــر ض ــروري ــة من
دراس ــات واستشارات وتقييمات
كانت تتم بهدف خلق سعر وقيمة
دائـمــة لبعض االستثمارات دون
جدوى.
 -6التخلص من العقارات غير
المدرة ،إذ عرضت مجاميع مدرجة
ـارات التي لديها
العديد مــن الـعـقـ ّ
بهدف بيعها إذ فضلت "الكاش"
على عروض أخرى مقابلة للدخول
في مشروع تجاري بقيمة األرض.
 -7وض ـع ــت ب ـعــض ال ـشــركــات
ً
آمــاال كبيرة على تحقيق سلسلة
تخارجات مبرمجة خالل الفترات
ال ـم ــال ـي ــة لـ ـع ــام  2021إذ سـيـتــم
االع ـت ـمــاد عليها بـشـكــل أســاســي
ً
فــي تحقيق نتائج جـيــدة نسبيا
ك ــأس ــاس الس ـي ـمــا وسـ ــط ضعف
السوق المحلي من جهة الفرص
والمشاريع الكبرى.
وتـ ـب ــدي أوس ـ ـ ــاط اس ـت ـث ـمــاريــة
ً
ً
ً
ومصرفية تفاؤال نسبيا خصوصا
أن أس ـعــار الـنـفــط قــد تـشـهــد أداء
أف ـض ــل ف ــي ضـ ــوء رهـ ـ ــان عــالـمــي
على التوجهات الجديدة لــإدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـح ــدث عــن
ض ــخ ن ـحــو  1.5تــري ـل ـيــون دوالر
ف ــي م ـفــاصــل االق ـت ـص ــاد ،م ـمــا قد
يقود االقتصاد العالمي للتنفس
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوران ،ومـ ـ ــن شـ ـ ــأن ذلـ ـ ــك أن
ينعكس على الطلب على النفط
ً
وبالتبعية يحسن نسبيا الصرف
على المشاريع.

أخبار الشركات
حكم لمصلحة «كميفك» ضد «دار االستثمار»
ح ـص ـلــت ش ــرك ــة ال ـك ــوي ــت وال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
لالستثمار «كميفك» على حكم لمصلحتها ضد
شــركــة دار االسـتـثـمــار فــي مــوضــوع االستئناف
رقم  ،747وما قضي في الدعوة األصلية والفرعية
بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار عقد البيع المؤرخ
 ،2008/11/16رهنا حيازيا لعقد وكالة االستثمار
المؤرخ في  ،2008/11/16والمحرر بين شركة دار
االستثمار (المستأنفة) وشركة كميفك المستأنف
ض ــده ــا ،وش ـط ــب وث ـي ـقــة ال ـت ـس ـج ـيــل رقـ ــم 4505
بتاريخ  2009/5/7عن العقار محل العقد المذكور،
والـمــوجــود فــي شــارع فهد السالم ،والموصوف

بالقسيمة رقــم  2من المخطط ،ومساحته 1221
مترا مربعا ،وأوصافه وحدوده بموجب المخطط.
وأضافت الشركة أن المحكمة قضت في الدعوى
الفرعية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى في
مــوضــوع الــدعــوى الفرعية ،وبرفضها ،وألــزمــت
المستأنف ضدهما األولــى والرابعة بمصاريف
االستئناف و 500دينار مقابل أتعاب المحاماة
الفعلية ،الفتة إلــى أن المحكمة قضت أيضا في
مــوضــوع االسـتـئـنــافـيــن رق ـمــي 2020 /399/599
بــرفـضـهـمــا ،وأل ــزم ــت ك ــل مـسـتــأنــف بـمـصــاريــف
استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.

انتهاء عملية االكتتاب في أسهم زيادة
رأسمال «الخليج للتأمين»

«اإلنماء» :المتناوي
ً ً
مديرا ماليا

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اكتمال عملية االكتتاب العام
في أسهم زيادة رأسمال الشركة ،وإقفال باب االكتتاب بنهاية 14
الجاري ،مؤكدة أنه تم االكتتاب في كل أسهم الزيادة المصدرة بعدد
 14.2مليون سهم عادي ،بقيمة إجمالية  7.1ماليين دينار.
وبينت «الخليج للتأمين» أن قيمة اإلصدار شملت  1.42مليون
دينار قيمة اسمية ،فضال عن عــاوة إصــدار ب ــ 5.68ماليين ،الفتة
إلى أن عوائد اإلصدار ستنعكس على البيانات المالية المرحلية
للشركة المنتهية في  31مارس .2021

أفادت شركة اإلنماء
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة ب ـت ـع ـي ـي ــن
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاوي
بمنصب المدير المالي
ل ـل ـشــركــة اعـ ـتـ ـب ــارا مــن
أمس.

إدارة بايدن ستضغط للحصول على المزيد من التشريعات المالية

ّ
«الوطني»« :الفدرالي» يحذر من التخلي عن دعم االقتصاد ونبرته تدفع الدوالر إلى االنخفاض
شهد األسبوع الماضي أحداثا اقتصادية
بطيئة للغايةّ ،حيث تراجعت مكاسب الدوالر
على خلفية تجنب المخاطر وتدابير االنعاش
االقـتـصــادي ،بعد أن تــأثــرت األس ــواق المالية
بالنبرة التيسيرية التي تبناها "االحتياطي
الفدرالي" فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وكان الدوالر األميركي قد بدأ في اكتساب
بعض الزخم الصعودي بعد الموجة الزرقاء
األخ ـيــرة الـتــي اجـتــاحــت الـكــونـغــرس والبيت
األب ـي ّــض ،مـمــا عــزز مــن فــرص قـيــام الحكومة
بضخ حزم تحفيز مالي إضافية.
ً
وبناء على ذلك ،ووفق تقرير أسواق النقد
األسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني،
ارتفعت توقعات التضخم وعائدات السندات
الطويلة األجل والدوالر.
إال أن ارتفاع الــدوالر بــدأ في التراجع بعد
صدور تصريحات رئيس مجلس االحتياطي
الفدرالي جيروم باول ،وإعالنه أن "االقتصاد
ً
األميركي ال يــزال بعيدا عن أهــداف التضخم
ً
والـ ـت ــوظـ ـي ــف ،ومـ ـ ــن ال ـم ـب ـك ــر جـ ـ ــدا لـمـجـلــس
االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي مناقشة تغيير معدل
ً
مشترياته الشهرية من السندات" ،مضيفا" :لم
يأت الوقت المناسب بعد للحديث عن الخروج
من السياسة النقدية الفائقة التيسير ،أعتقد
أن أحد الدروس المستفادة من األزمة المالية
ً
العالمية هو الحرص على عدم التخلي مبكرا
عن تقديم الدعم لالقتصاد".
ودفعت نبرة "االحتياطي الفدرالي" الدوالر
إلــى االنخفاض ،وأعطى إشــارة غير مباشرة
للمشاركين في السوق أال يستبقوا االحداث.
وكـشــف الــرئـيــس األمـيــركــي المنتخب جو
بايدن عن خطته الجديدة لتحفيز االقتصاد

بقيمة  1.9تريليون دوالر ،ووضعها في صدارة
األولويات التشريعية ،بينما يستعد لدخول
المكتب البيضاوي يــوم األربـعــاء .وإذا وافق
"الكونغرس" على تلك الحزمة ،فسوف تساهم
ف ــي ت ـقــديــم دع ــم هــائــل لــاق ـت ـصــاد األم ـيــركــي
المتعثر ،إضــافــة إلــى الحزمة المالية بقيمة
 900مليار دوالر التي تم االتفاق عليها الشهر
الماضي مــن قبل المشرعين األميركيين و3
تريليونات دوالر لدعم جهود اإلغــاثــة ،التي
تم تمريرها في بداية الجائحة.
ويسيطر الديمقراطيون اآلن على مجلسي
الشيوخ والنواب في الكونغرس األميركي بعد
فوز عضوين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ
ف ــي ال ـس ـب ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي ب ــوالي ــة ج ــورج ـي ــا.
لذلك ،أدى اجتياح الموجة الزرقاء للمجالس
التشريعية إلــى زيــادة إمكانية اقــرار مشروع
القانون المالي الذي اقترحه بايدن.
وتتضمن خطة الرئيس بايدن بقيمة 1.9
تــريـلـيــون دوالر دف ــع شـيـكــات جــديــدة بقيمة
 1400دوالر لمعظم األميركيين ،إضــافــة إلى
الشيكات بقيمة  600دوالر التي تم توزيعها
أخيرا على األميركيين أصحاب الدخول التي
ً
تقل عن  75ألف دوالر سنويا.
ومن شأن تلك الخطوة أن تساهم في رفع
القيمة اإلجمالية للمدفوعات المباشرة األخيرة
ً
إلــى  2000دوالر .كما تتضمن الخطة أيضا
توفير  350مليار دوالر لحكومات الــواليــات
والحكومات المحلية التي تعاني ضائقة في
الميزانية ،وسيتم تخصيص  50مليار دوالر
في هيئة منح للشركات الصغيرة المتعثرة،
وتوجيه  400مليار دوالر إضافية لمواجهة
تداعيات الجائحة ،هذا إضافة إلى  130مليار

دوالر لتسريع إعادة فتح المدارس في أنحاء
البالد كافة.
وبــال ـن ـظــر إلـ ــى ع ــائ ــدات سـ ـن ــدات ال ـخــزانــة
األميركية ،فقد ارتفع عائدات السندات ألجل 10
سنوات بمقدار  28نقطة أساس قبل أن تشهد
ا ل ـعــا ئــدات عمليات تصحيحية دفعتها إ لــى
ً
ً
التراجع ،ويعتبر ذلك تحركا ملحوظا خالل
سبعة أيام فقط من التداول.
وســاهـمــت الـتــوقـعــات الـتــي أش ــارت إلــى أن
اإلدارة الجديدة ستقوم بتمويل احتياجاتها
عــن طــريــق الـسـنــدات الطويلة األج ــل فــي دفع
مـنـحـنــى ع ــائ ــد ال ـس ـن ــدات طــوي ـلــة األجـ ــل إلــى
األعلى ،في حين لم تطرأ أي تغيرات تذكر على
المعدالت القصيرة األجل.
وتسبب ذلك التحرك في تزايد حدة انحدار
منحنى العائدات ألجل السندات ما بين  2و10
س ـنــوات بـمـقــدار  101نـقـطــة ،فــي وق ــت يعتبر
أعلى فارق منذ مايو  .2017ولم تكن النحدار
منحنى الـعــائــد آث ــار تــذكــر عـلــى الـ ــدوالر ،ألن
ارت ـف ــاع ع ــائ ــدات ال ـس ـنــدات ألج ــل  10سـنــوات
ً
لــم يـكــن نــاتـجــا عــن تغير تــوقـعــات سياسات
االحتياطي الفدرالي.
من جهة أخــرى ،ارتفعت عائدات السندات
ألج ــل عــام ـيــن ب ـم ـقــدار نـقـطـتــي أسـ ــاس فـقــط.
وي ـس ــاه ــم هـ ــذا االن ـ ـحـ ــدار ال ـش ــدي ــد لـمـنـحـنــى
ال ـ ـعـ ــائـ ــدات فـ ــي الـ ـح ــد مـ ــن ج ــاذبـ ـي ــة ال ـ ـ ــدوالر
األميركي .وفي حالة ما إذا بدأ اتجاه المنحنى
بأكمله في التحول ،تعتبر تلك إشارة أوضح
على قوة الدوالر.
أمــا بالنسبة ل ـلــدوالر ،فقد أنـهــى ت ــداوالت
األس ـب ــوع عـلــى ارت ـف ــاع هــامـشــي مـقــابــل سلة
م ــن ال ـع ـمــات الــرئ ـي ـس ـيــة ،ب ـعــد أن تـخـلــى عن

ً
معظم مكاسبه ،متأثرا بتعليقات "االحتياطي
ال ـفــدرالــي" ال ـحــذرة بـشــأن الـسـيــاســة النقدية.
ً
بينما تـجــري حــالـيــا إجـ ــراء ات ع ــزل الرئيس
ترامب المنتهية رئاسته للمرة الثانية ،ليصبح
بذلك أول رئيس أميركي في تاريخ الواليات
ّ
يتعرض إلجراءات عزله مرتين .ولم
المتحدة
يكن ألخبار مساء لته أي تأثير على الــدوالر
أو األسواق المالية ،حيث من غير المرجح أن
تبدأ إجراءات محاكمة مجلس الشيوخ لترامب
قبل انتهاء فترة رئاسته بعد غد .وأنهى مؤشر
الدوالر تداوالته عند مستوى  ،90.772مرتفعا
بنسبة  1.00بالمئة فقط خالل جلسات التداول
الخمس الماضية.

تباين بيانات التضخم
ارتـفــع معدل التضخم الكلي فــي الــواليــات
المتحدة الشهر الماضي على خلفية تزايد
أسعار البنزين بنسبة  8.4بالمئة ،مما ساهم
بأكثر من  60بالمئة في ارتفاع مؤشر أسعار
المستهلكين.
وكشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر أسعار
المستهلك األميركي بنسبة  0.4بالمئة على
أساس شهري في ديسمبر ،بعد ارتفاعه بنسبة
 0.2بالمئة في نوفمبر .وعلى أساس سنوي،
ارتفع المؤشر بنسبة  1.4بالمئة مقابل ارتفاعه
بنسبة  1.2بالمئة في الشهر السابق.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ارت ـف ــع م ــؤش ــر الـتـضـخــم
األساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد
ً
ال ـغــذائ ـيــة هــام ـش ـيــا .إذ صـعــد مــؤشــر أسـعــار
المستهلكين األ س ــا س ــي بنسبة  0.1بالمئة
على أساس شهري .وبلغ معدل المؤشر الذي

يفضل االحتياطي الفدرالي تعقبه  1.4بالمئة
فــي الــوقــت الـحــالــي ،فيما يعد أقــل بكثير من
متوسط التضخم المستهدف البالغ  2بالمئة.
ويشير تباين قراءات التضخم الشهرية إلى أن
مستويات التضخم اإلجمالية ال تزال ضعيفة،
ولــن يحفز ذلــك مـســؤولــي الـسـيــاســة النقدية
عـلــى تغيير لهجتهم .و ق ــد يبحث مسؤولو
االحتياطي الفدرالي عن أي ارتباط بين ارتفاع
معدالت التضخم والتأثيرات األساسية ،وقد
يتجهون لدراسة أسباب أي ارتفاع مؤقت في
األسعار في الفترة األخيرة من العام الحالي.

ضعف أساسيات االقتصاد األميركي
واص ــل المستهلكون األمـيــرك ـيــون خفض
مـعــدالت اإلنـفــاق للشهر الثالث على التوالي
خــال ديسمبر فــي ظــل إع ــادة تكثيف تدابير
الـحــد مــن انـتـشــار ال ـف ـيــروس .ويـمـثــل اإلنـفــاق
ً
االسـتـهــاكــي  70بــالـمـئــة تـقــريـبــا مــن الـنــاتــج
الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي لـلــواليــات الـمـتـحــدة ،مما
يجعل مبيعات التجزئة مــن أهــم المؤشرات
األساسية التي يمكن االعتماد عليها.
وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7
بــال ـم ـئــة ع ـلــى أس ـ ــاس شـ ـه ــري ،ف ــي ح ـيــن زاد
انخفاض بيانات نوفمبر بعد تعديلها لتصل
ً
إلى  -1.4بالمئة بدال من  -1.1بالمئة ،كما أعلن
في وقت سابق.
أما بالنسبة لمبيعات التجزئة األساسية،
والـتــي تستثني الـسـيــارات والـبـنــزيــن ومــواد
البناء والخدمات الغذائية فقد تراجعت 1.9
بالمئة .كما كشف أحــدث التقارير الـصــادرة
عن وظائف القطاع غير الزراعي عن تسجيل

خـســارة فــي الــوظــائــف خــال الشهر الماضي
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ أب ــري ــل  .2020وق ــد يفقد
االقتصاد المزيد من الوظائف في يناير ،مع
ارتفاع الطلبات الجديدة للحصول على إعانات
البطالة في األسبوع األول من الشهر.
وبـصـفــة عــامــة ،يـســاهــم ضـعــف أســاسـيــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد األم ـ ـيـ ــركـ ــي فـ ــي تـ ـع ــزي ــز ال ـن ـظ ــرة
الـتـيـسـيــريــة الـ ـح ــذرة ال ـتــي يـتـبـنــاهــا مجلس
االحتياطي الفدرالي.

السلع
تراجعت أسـعــار النفط األسـبــوع الماضي
وسط تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي
عـلــى الـنـفــط نتيجة الرت ـفــاع ح ــاالت اإلصــابــة
بفيروس كورونا في الصين وأوروبا .وفرضت
الـصـيــن ،أكـبــر مـسـتــورد للنفط على مستوى
ً
العالم ،عمليات إغالق في  4مدن رئيسية ،نظرا
الرتفاع حــاالت اإلصابة الجديدة بالفيروس
إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من
خمسة أشهر.
إال أن انخفاض مخزونات الخام األميركية
لألسبوع الخامس على التوالي وقوة بيانات
واردات النفط الصينية ساهمت في الحد من
تلك الخسائر .إذ انخفضت مخزونات النفط
الخام في الواليات المتحدة بمقدار  5.8ماليين
برميل األسـبــوع الماضي إلــى حــوالــي 484.5
ً
مليونا ،وفقا لبيانات معهد البترول األميركي.
وعلى أساس أسبوعي ،تراجعت أسعار مزيج
خام برنت بنسبة  2بالمئة ،أو ما يعادل 1.14
دوالر للبرميل.
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«نفط الكويت» تمدد مشروع الحقل الجوراسي

ً
انتظارا لرد الشركة على إيضاحات المقاولين
االضطراب الناجم عن
جائحة  Covid-19هو
المسؤول ً
جزئيا على األقل
عن التأخيرات ،حيث جعلت
قيود السفر بسبب انتشار
الفيروس من الصعب على
المقاولين إرسال خبراء
للنظر في مواقع المشاريع
قبل تقديم عروضهم.

الخزانات الجوراسية
تحتوي على
مجموعة متنوعة
من الهيدروكربونات

أك ــدت م ـصــادر مطلعة فــي «الـصـنــاعــة» أن
شركة نفط الكويت لم تــرد بعد على طلبات
المقاولين للحصول على توضيحات فنية
بشأن مشاريع مرافق اإلنتاج الجوراسية ()JPF
المعروفة باسم  JPF-4و.JPF-5
ً
ووفقا لـ «ميد» ،فقد أشارت المصادر الى أنه
تم تقديم طلبات التوضيح من قبل المقاولين
إلى العميل  kocفي النصف األول من ديسمبر.
وقالت« :حقيقة أن المتعاقدين لم يتلقوا
ً
ردود ا على أسئلتهم حتى اآلن ،مما يجعل
من المحتمل ً
جدا أنه سيكون هناك المزيد من
تمديد المواعيد النهائية لتقديم العطاءات».
وأضــافــت« :ال يتوقع من المقاولين إعــداد
ً
ردودا
عطاءاتهم بشكل صحيح إذا لم يتلقوا
على طلباتهم للحصول على توضيحات».
وقد تم بالفعل تأجيل المشاريع التي تقع
فــي شمال الكويت فــي عــدة مناسبات ،حيث
كــان الموعد النهائي لتقديم الـعـطــاء ات هو
 26الجاري ،فيما تم إصدار وثائق المناقصة
باألصل في  13سبتمبر ،مع الموعد النهائي
لتقديم العطاءات في  22ديسمبر .2020
وم ــن الـمـفـهــوم أن االض ـط ــراب الـنــاجــم عن
ً
جزئيا على
جائحة  Covid-19هو المسؤول
األقل عن التأخيرات ،حيث جعلت قيود السفر
بـسـبــب انـتـشــار ال ـف ـيــروس مــن الـصـعــب على
الـمـقــاولـيــن إرس ــال خ ـبــراء للنظر فــي مــواقــع
المشاريع قبل تقديم عروضهم.
ّ
وتقدر قيمة العقدين الرئيسيين لمشروعي
 JPF-4و JPF-5بإجمالي  900مليون دوالر .ومن
المقرر أن تقع المنشأة المعروفة باسم JPF-4
بالقرب من حقل الصابرية في شمال الكويت،
وستقع  JPF-5على بعد أقل من  10كيلومترات
شرق  .JPF-4وسيتم استخدام كال المرفقين
إلجراء اختبار ومعالجة ومناولة سوائل آبار
الهيدروكربون الرطب والحامض من حقول
النفط والغاز المتعددة.
وتـ ـشـ ـمـ ــل هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــول :الـ ــروضـ ـتـ ـيـ ــن،
وال ـصــابــريــة ،وش ـمــال غ ــرب الــروضـتـيــن ،وأم
ناقة ،وأبوظبي ،وبحرة ،وحقول مرات ونجمة
سارجيلو ،إضافة إلى تشكيالت أخرى تقع في
الحقول الجوراسية .كال المشروعين عبارة
عن منشآت إنتاج سطحية ،وسيتم تنفيذهما

بالك كات (قطر)
جوفسكو (الكويت)
( JGCاليابان)
بتروفاك (المملكة المتحدة)
( Samsung Engineeringكوريا الجنوبية)
Daewoo Engineering & Construction
(كوريا الجنوبية)
( KBRالواليات المتحدة)
سبيتكو (الكويت)
حقل نفط شلمبرجير إيسترن (الــواليــات
المتحدة)
مجموعة الخريف (السعودية)
على أساس البناء والتملك والتشغيل ()BOO
من قبل مقاول ،مع خيار لشركة نفط الكويت
إلعادة شرائها في تاريخ الحق.
ومــن المقرر أن يتم بناء المنشآت بطاقة
إنـتــاجـيــة  50.000بــرمـيــل يــومـ ًـيــا (ب  /د) من
الـ ـخ ــام ال ـح ـل ــو ال ـم ـع ــال ــج (زيـ ـ ــت ال ـج ــوراس ــي
الخفيف مع  40درجــة  50 -درجــة .وسيشمل
كالهما وحدة معالجة المياه المنتجة ووحدة
استعادة الكبريت ،إضافة إلى المرافق وأنظمة
ال ــدع ــم ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـه ــا .وت ــم إخ ـب ــار مـقــدمــي
الـعـطــاء ات بــأن مرحلة تنفيذ الـخــدمــات لكل
منشأة ستبلغ إجمالي ً 780
ً
تقويميا،
يوما
ً
بدء ا من تاريخ البدء.
ً
ويشمل ذلك  720يوما للتصميم والهندسة
وإدارة ال ـم ـش ــروع وال ـت ــوري ــد وال ـم ـش ـتــريــات
واالختبار واإلكمال الميكانيكي لكل
والبناء ً
منشأة .وفقا لشروط العقود ،ويجب االنتهاء
من التشغيل والتثبيت واختبار األداء الناجح
للمنشأة فــي غـضــون  60يـ ً
ً
تقويميا من
ـومــا
اإلكمال الميكانيكي للمرفق.
وقــد حضرت  10شــركــات اجتماع مــا قبل
المناقصة لمشاريع مرافق اإلنتاج الجوراسية
ال ـم ـعــروفــة بــاســم  JPF-4و JPF-5ف ــي شـمــال
الكويت ،حيث عقد اجتماع المشروعين في
 .2020ومــن المعلوم أن  11شركة
 5أكتوبر ً
مؤهلة مسبقا لتقديم عطاءات على المشروع.
الشركات:
سينوبك (الصين)

لـقــد تــم تــأخـيــر مـنــاقـصــات  JPF-4وJPF-5
بـشـكــل مـتـكــرر مـنــذ اإلعـ ــان عـنـهــا ألول مــرة.
وبموجب الشروط األصلية للعقود ،سيكون
أمام الشركات التي تقدمت ً 22
شهرا لتنفيذ
اإلن ـ ـشـ ــاءات ،ث ــم س ـت ـقــوم بـتـشـغـيــل وصـيــانــة
المرافق لمدة خمس سنوات.
ولن تكون خطوط أنابيب التصدير ً
جزء ا
من نطاق المشاريع .وكان من المتوقع طرح
عطاءات  JPF-4و JPF-5في النصف الثاني من
عــام  .2018وقــد تــم بالفعل منح ثالثة عقود
أخرى لمرافق إنتاج الحقل الجوراسي.
تستغل الكويت مكامن كربونات العصر
الجوراسي في شمال البالد لتلبية استهالك
الغاز المتزايد .بدأت شركة نفط الكويت إنتاج
الغاز من حقل الغاز الجوراسي في مايو 2008
مع بدء تشغيل مشروع المنبع المعروف باسم
منشأة اإلنتاج األولى .50
تـ ـحـ ـت ــوي ال ـ ـخـ ــزانـ ــات الـ ـج ــوراسـ ـي ــة عـلــى
م ـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة م ــن ال ـه ـي ــدروك ــرب ــون ــات
تتراوح من النفط إلى مكثف الغاز مع الغاز
الحامض .وفي يناير  ،2020كشفت  MEEDعن
تشغيل طائرة  JPF-3في حقل غرب الروضتين
بــالـكــامــل .ومـنـحــت شــركــة نـفــط الـكــويــت عقد
المشروع البالغ قيمته  377مليون دوالر إلى
شركة سبيتكو الكويتية في يوليو .2016

ّ
«الجزيرة» تتسلم إيرباص A320neo

economy@aljarida●com

نافذة المعرفة النفطية

ً
التنمية أوال
أحمد راشد العربيد
Twitter @aarbeed

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا قامت
الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها».
في هذا الحديث الشريف يحثنا النبي ،صلى
ال ـلــه عـلـيــه وس ـل ــم ،عـلــى أن نـتـجــه إذا ج ــاء يــوم
التنمية مهما كانت الظروف،
القيامة الى طريق
ّ
ورغم شدة الفساد الذي يلف كل ما يتحرك ويأتي
من كل حدب وصوب.
هذا الوصف المرعب والتحدي المعجز لقدرة
بني البشر لتركيز جهدهم على التنمية فقط
ال سواها ،هذا الموقف يجعلنا نراجع أنفسنا
الختيار الطريق الصحيح ا لــذي يطفئ سعير
الفساد.

التنمية هي البداية لمحاربة الفساد
أخــذت ـنــي ال ــذاك ــرة ال ــى م ــا ح ــدث عــالـمـيــا في
عــام  2000عندما تـهــاوت أســواق الـمــال ،بسبب
اشتعال الفساد في شركة نفطية أميركية هي
شركة إنــرون ،عندما تالعبت قياداتها بنتائج
ال ـت ـق ــري ــر الـ ـسـ ـن ــوي ل ـل ـش ــرك ــة ،وك ـ ـ ــان الــرئ ـي ـســة
التنفيذية للشركة هي ريبيكا مــارك ،وقــد حكم
عليها بالسجن ،وانتحر مسؤول كبير آخر ،وآلت
الشركة الى اإلفالس.
تـعـ ّـرضــت شــركــات س ــوق األس ـهــم فــي أميركا
لـمـتــوالـيــة م ــن اإلف ــاس ــات ،وص ــل تــأثـيــرهــا الــى
خ ـ ــارج أم ـي ــرك ــا ،وك ـ ــان ص ــدى ذل ــك ك ـب ـي ــرا ،مما
أدى ال ــى ت ـح ـ ّـرك هـيـئــة األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة للعمل
على خلق نظام دولــي يمنع حــدوث الفساد في
الدول والمؤسسات ،وكان هذا النظام هو نظام
الحوكمة.
منذ عام  ،2000وحتى اآلن ،لم يثبت أن نظام
الحوكمة قد حقق نجاحا ،بل إن الفساد استشرى
بقوة في أماكن كثيرة بعضها دول متقدمة .هذه
ّ
الدول والشركات والمؤسسات تخلت فيما بعد

عن هذا النظام ،ألنهم وجدوا أنفسهم قد وقعوا
فــي مـصـيــدة ل ـهــذا الـنـظــام ال ــذي ي ـفــرض عليهم
إضــاعــة الــوقــت لمراجعة مـئــات الــوثــائــق يوميا
ُ
دون فائدة تذكر ،ناهيك بحجم الوقت المطلوب
لمراجعة هذه الوثائق.
سيقول أحدهم :ماذا نفعل إذن لمنع الفساد؟
وسأجيبه قائال:
ارجــع الى الحديث الشريف الــذي ذكرناه في
مطلع هذا المقال ،واستلهم منه اإلجابة.
أنا أعتقد أن المرأة في هذا المجال أذكى من
الــرجــل ،فــانـظــر م ــاذا تفعل ال ـمــرأة بمقتنياتها
مــن الــذهــب والفضة واأللـمــاس والحجر الكريم
غير ذلك.
هــل يـســرق ال ـفــاســدون ث ــروة ه ــذه ال ـم ــرأة في
ك ــل مـ ــرة ت ـخ ــرج ف ـي ـهــا ل ـح ـض ــور األع ـ ـ ـ ــراس؟ أال
تكون المرأة في ذروة سعادتها وفرحها وهي
تستعرض زينتها ،بينما ال يجرؤ أحــد ،رجال
كان أم امرأة على سرقتها ،إال ما ندر من أحداث؟
قبل أيام وردت األخبار بأن الفساد هاجم 37
مؤسسة حكومية فــي الكويت .لــو افترضنا أن
هــذه الـمــؤسـســات ستعمل عـلــى مـحــاربـتــه ،وأن
األقسام والدوائر المعنية في هذه المؤسسات
س ـت ـن ـب ــري لـ ـه ــذه ال ـم ــواج ـه ــة ب ــاخ ـت ـي ــار أف ـضــل
موظفيها لضمان الـنـجــاح ،كــم يــا تــرى تحتاج
الـمــؤسـســة مــن ج ـهــود لـلـقـضــاء ال ـتــام عـلــى هــذا
الفساد ،وكم من الجهد مطلوب إلنشاء مبنى يقام
عليه صرح مفيد ليمارس الموظفون أعمالهم؟
أليس مــن األج ــدى أن تصرف الجهود لبناء
التنمية بدال من أن تهدر بال جدوى؟
الفساد باق إلى يوم القيامة...
لكن طريقنا هو التنمية
باختيار القوي األمين
واإلدارة الحصيفة

سادس طائرة من الطراز في أسطول الشركة
ّ
تسلمت شركة طيران الجزيرة طائرة جديدة
م ــن ط ـ ــراز إي ــرب ــاص  A320neoل ـيــرت ـفــع عــدد
الطائرة في أسطولها إلى  15طائرة .ووصلت
الطائرة الجديدة إلى مطار الكويت الدولي 16
الجاري.
وتـتـمـيــز ط ــائ ــرات  A320neoبــأنـهــا تحقق
وفـ ــورات فــي حـجــم اسـتـهــاك ال ــوق ــود ،وتـخــدم
نـ ـط ــاق ط ـ ـيـ ــران أط ـ ـ ــول ،وتـ ــوفـ ــر س ـع ــة ح ـمــولــة
وتساعد في انخفاض الضوضاء من
إضافية،
ّ
المحركات ،وتخفض التكاليف تشغيلية .وتم
تجهيز الـطــائــرة بتصميم مـقـصــورات طيران
ال ـجــزيــرة الـتــي تـنـفــرد بـمـقــاعــدهــا المصنوعة
من الجلد.
وب ـه ــذا الـ ـص ــدد ،ق ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـ
«طيران الجزيرة» روهيت راماشاندران« :يسرنا

أن ّ
نرحب بانضمام هذه الطائرة الجديدة إلى
أسطولنا ،وهي أول طائرة جديدة لعام 2021
ّ
من بين طلبيات سابقة سيتم تسلمها كذلك
خ ــال ال ـع ــام .ورغـ ــم ال ـت ـحــديــات ال ـتــي شهدها
قطاع الطيران منذ بداية العام الماضي بسبب
جــائـحــة كــوفـيــد  ،19 -فــإنـنــا نــؤمــن ب ــأن قطاع
ً
السفر سيعود تدريجيا إلى سابق عهده بفضل
نجاح إجراء ات الصحة والسالمة التي جعلت
ً
السفر آمنا للجميع».
ً
ً
وتشغل طيران الجزيرة أسطوال مكونا من
 15طائرة إيرباص ،تسع منها من طراز A320
و 6م ــن ط ـ ــراز  .A320neoومـ ــن ال ـم ـخ ـطــط أن
ّ
تتسلم الشركة ثالث طائرات جديدة من طراز
 A320neoفي .2021

النفط قرب أعلى مستوياته المسجلة في عام واحد

أسعار صرف العمالت العالمية

«كامكو إنفست» :على خلفية قيود اإلمدادات وآمال انتعاش الطلب
واصـ ـل ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ارت ـف ــاع ــات ـه ــا
خالل يناير  2021بعد أن انهت عام 2020
ً
بارتياح فوق مستوى  50دوالرا للبرميل.
وج ــاء االرت ـف ــاع األخ ـيــر عـلــى خلفية عــدد
من العوامل بما في ذلك انخفاض درجات
الـحــرارة ،وإعــان منظمة أوبــك وحلفائها
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار خـ ـف ــض اإلن ـ ـت ـ ــاج وانـ ـخـ ـف ــاض
ال ـم ـخــزونــات األمـيــركـيــة وض ـعــف ال ــدوالر
وتسارع وتيرة برامج التلقيح في جميع
أنحاء العالم.
وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو
إنفست ،ارتبطت العوامل التي أثرت على
األس ـع ــار بـصـفــة رئـيـسـيــة ب ـع ــودة ح ــاالت
اإلصابة بفيروس كورونا في أوروبا مما
أدى إل ــى إع ـ ــادة ف ــرض عـمـلـيــات اإلغ ــاق
الـمـشــددة فــي ظــل ارتـفــاع حــاالت اإلصابة
إل ــى م ـس ـتــويــات ق ـيــاس ـيــة غ ـيــر مـسـبــوقــة.
كما أدى صعود أســواق األسهم العالمية
وتسجيل العديد من األسواق الكبرى بما
في ذلك الواليات المتحدة واليابان والهند
الرتفاعات قياسية إلــى تعزيز معنويات
سوق النفط.
ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه ،ســاهــم ت ــزاي ــد ح ــاالت
اإلصـ ــابـ ــة ب ــالـ ـفـ ـي ــروس وارت ـ ـف ـ ــاع حـ ــاالت
ال ــوفـ ـي ــات إل ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ق ـي ــاس ـي ــة فــي
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة والـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
وع ـم ـل ـي ــات اإلغـ ـ ـ ــاق الـ ـمـ ـش ــددة الـ ـت ــي تــم
تطبيقها بالفعل أو المقرر إدخالها حيز
التنفيذ في التأثير على إمكانية انتعاش
الطلب في سوق النفط على األقل خالل
النصف األول مــن عــام  .2021كما أن
بـعــض ال ــدول الـتــي ك ــان يـتــوقــع لها
في وقت سابق أن تتمكن من إدارة
الجائحة بشكل فعال ،بما في ذلك
ً
الصين ،أعلنت أخيرا ارتفاع حاالت
اإلصابة.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،فـ ــإن ال ـمــواف ـقــة
ال ـعــال ـم ـيــة ع ـلــى ال ـل ـق ــاح ــات ال ـجــديــدة
وتسريع وتيرة برامج التلقيح وإعطاء ما
يقارب نحو  33مليون جرعة من اللقاحات
بالفعل يجلب بـعــض األ م ــل فــي التعافي
من الجائحة.
وع ـلــى صـعـيــد ال ـط ـلــب ،دع ـمــت درج ــات
الحرارة األكثر بــرودة من المعتاد الطلب

عـلــى زي ــت الــوقــود فــي الـعــديــد مــن ال ــدول.
وأدت ظـ ــاهـ ــرة ال ـن ـي ـن ـي ــا الـ ـج ــوي ــة ال ـت ــي
ضــربــت نصف الـكــرة الشمالي هــذا العام
إلــى انخفاض درج ــات ال ـحــرارة إلــى أدنــى
مستوياتها المسجلة منذ عشرات السنوات
ف ــي أوروبـ ـ ــا وآس ـي ــا ب ـمــا ف ــي ذل ــك الـصـيــن
وال ـيــابــان مـمــا أدى إل ــى نـمــو الـطـلــب على
ً
أســاس سنوي بنسبة  7في المئة تقريبا
في ديسمبر  2020في بعض الحاالت ،ومن
المتوقع أن يستمر هذا االتجاه حتى نهاية
الشهر الحالي.
ً
ووف ـق ــا لـلـبـيــانــات ال ـص ــادرة عــن شركة
فــورت ـك ـســا لـلـتـحـلـيــات الـنـفـطـيــة ووكــالــة
بـلــومـبــرغ زادت واردات زي ــت الــوقــود في
ال ـمــوانــئ الـيــابــانـيــة بنسبة  38فــي المئة
عـ ـل ــى أسـ ـ ــاس سـ ـن ــوي فـ ــي يـ ـن ــاي ــر 2021
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع زي ـ ـ ــادة ال ـط ـل ــب ع ـل ــى زي ــت
ال ــوق ــود مـنـخـفــض ال ـك ـبــريــت ال ـت ــي تعمل
بأنظمة الحقن المباشر من عدة دول في
المنطقة .في المقابل ،كان هناك انخفاض
حــاد فــي اسـتـخــدام الـطــرق فــي أوروب ــا ،إذ
شهدت المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا
ً
وإسبانيا انخفاضا بنسبة  37في المئة عن
ً
مستويات ما قبل الجائحة ،وفقا لوكالة
بلومبرغ.
ً
ووفقا لشركة رايستاد للطاقة ،فإن ذلك
من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الطلب على
ً
النفط بحوالي  1.76مليون برميل يوميا،
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت الـ ـبـ ـي ــان ــات

الحكومية الصادرة عن المملكة المتحدة
ان ـخ ـف ــاض ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـب ـن ــزي ــن خ ــال
األسـ ـب ــوع الـمـنـتـهــي ف ــي  7ي ـنــايــر 2020
بنسبة  45في المئة مقارنة بفترة ما قبل
اإلغالق.
كما أن عوامل جانب العرض تتوازن
إلى حد ما مع مخاوف الطلب المتعلقة
بعمليات اإلغالق .وفي االجتماع األخير
ألع ـ ـضـ ــاء «أوبـ ـ ـ ـ ــك» وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا ،بـ ـ ــادرت
ً
السعودية بخفض انتاجها طوعا بمقدار
ً
م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا إض ــاف ـي ــة خ ــال
ش ـه ــري ف ـبــرايــر وم ـ ــارس  .2021وتــأتــي
تلك التخفيضات رغم إحجام العديد من
األعضاء عن مواصلة خفض مستويات
اإلن ـت ــاج الـحــالـيــة لتجنب إع ـطــاء فرصة
لمنتجي النفط الـصـخــري فــي الــواليــات
الـمـتـحــدة ل ــزي ــادة إنـتــاجـهــم عـلــى خلفية
ارتفاع األسعار .كما تم استثناء روسيا
وكــازاخـسـتــان والـتـصــريــح لهما بــزيــادة
ً
اإلنتاج الكلي بمقدار  75ألف برميل يوميا

خالل شهري فبراير ومارس ألسباب فنية
تتعلق بتشغيل اآلبار.

األسواق في 2020
شـهــدت أسـعــار النفط واح ــدة مــن أعلى
التقلبات التاريخية خالل عام  2020حيث
وصلت أسعار خام برنت الفورية إلى أعلى
ً
مستوى لها فــي  2020عند  70.25دوالرا
للبرميل وأدن ــى سـعــر عـنــد  9.12دوالرات
للبرميل .وبلغ النفط الخام ذروته في بداية
العام بعد أن سجل أكبر مكاسب في ثالث
سنوات في عام  2019على خلفية األجــواء
اإليجابية في محادثات التجارة األميركية
مع الصين .لكن عندما بدأت حاالت كوفيد-
 19في االرتفاع وأدرك العالم خطورة الوباء،
بدأت المخاوف تنعكس على أسعار النفط.
في حين تم دفع توقعات سوق نفط بشكل
أكبر عندما تضرر الطلب على النفط بشدة
بسبب عمليات اإلغالق التي أعلنتها البلدان
في جميع أنحاء العالم .كما زاد انهيار قطاع
الـطـيــران مــن م ـخــاوف الطلب حيث توقف
السفر الدولي .وبلغت أسعار النفط أعلى
مستوياتها في  9أشهر مع اقتراب
نـهــايــة ديـسـمـبــر  ،2020مــدفــوعــة
بالتطورات اإليجابية على صعيد
ال ـل ـق ــاح ــات واألم ـ ـ ــل ف ــي ان ـت ـعــاش
اقتصادي أســرع في العام .2021
ومع ذلــك ،ظلت االتجاهات ثابتة
خالل األسبوعين األخيرين من عام
 2020مع عودة ارتفاع عدد الحاالت
فــي أوروب ــا وعــدة أج ــزاء أخــرى من
العالم والتي أدت إلى إعادة فرض
قيود أكثر صرامة .وبلغ متوسط
أسعار خام برنت الفوري إلى أدنى
ً
مستوى له في  16عاما عند 42.0
ً
ً
دوالرا ًللبرميل خالل العام مسجال
ً
ان ـخ ـف ــاض ــا س ـن ــوي ــا بـنـسـبــة 34.7
في المئة ،وهــو أكبر انخفاض في
خمس سنوات .وكان االنخفاض في
ً
متوسط أسعار خام أوبك أعلى قليال
عند نسبة  35.7في المئة لعام 2020
ً
دوالرا للبرميل،
بمتوسط سعر بلغ 41.4
وهو األدنى منذ المتوسط لعام .2016
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أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا

•
العدد  / 4635االثنني  18يناير 2021م  5 /جمادى اآلخرة 1442هـ

economy@aljarida●com

١١

اقتصاد

تمويل الميزانية...

المنطق في الكويت ال يفرض نفسه

خيارات تقليص الدعومات أو الخصخصة أو الضريبة تصطدم بضعف كفاءة اإلدارة الحكومية
حصة المطيري

عن هذه التساؤالت التي لم تجب عنها الحكومة منذ بدء العجز في
الميزانية سنة .2015/ 2014
وأكد هؤالء الخبراء أن التحول في الميزانية من فائض إلى عجز
تلو اآلخر يثير التشكيك في الوضع الحالي والقلق من المستقبل،
مشددين على أنه «إذا لم نقم بعمل صارم وحل فسنتعرض لخطر

يدور نقاش في مختلف األوساط االقتصادية حول الميزانية العامة
والعجز الذي تعانيه الكويت ،وما إذا كنا نستطيع تجاوزه ،وما إذا
كانت الحكومة قادرة على توفير اإليرادات الالزمة لسد العجز ،وغير
ذلك من األسئلة الكثيرة التي تحتاج إلى اإلجابة عنها .وفي هذا
الصدد التقت «الجريدة» مجموعة من الخبراء المتخصصين لإلجابة
في البداية ،قال الرئيس السابق لمجلس إدارة اتحاد المصارف
عبدالمجيد الشطي إن الوضع االقتصادي سيئ والسبب أن
تنمو بنفس نمو المصروفات ،والتي أهمها الرواتب
اإليرادات ال ً
والدعوم ،مؤكدا أن المشكلة تتمحور حول الرواتب بسبب عدم
قدرتنا على التحكم بها.
ً
وذكر الشطي أن الحكومة تنتحر سياسيا إذا خفضت الرواتب،
فمن المستحيل أن تقترب منها ،وهــذا ما يجر إلــى موضوع
الوافدين في القطاع العام وهو الموضوع الذي ال يجدي نفعا،
فحتى إذا سرحت الحكومة جميع الموظفين غير الكويتيين،
فالوظائف ال ًتكفي لعدد المواطنين الذين على أبــواب سوق
العمل ،خاصة أن الكثير من الوافدين موجودون في وظائف
مهمة كمدرسين (التربية) أو أطباء ،وكذلك في السلك القضائي،
وبالتالي فإن عدد الكويتيين القادمين لسوق العمل اكثر بكثير
مــن الــوظــائــف التي ممكن أن نوفرها عــن طريق تسريح غير
الكويتيين.
وأضاف أن بند الرواتب في ازدياد ،ومن الصعب على الحكومة
ان توقف التوظيفً ،فالدستور يجبر الدولة على توفير وظائف
للكويتيين ،موضحا أن ً الكويتيين الــذيــن تقل أعـمــارهــم عن
 25سنة يشكلون تقريبا  52في المئة من السكان وجميعهم
وخدمات ،فبالتالي الهيكل العمري
وتعليم ً
يحتاجون لوظائف ً
للكويتيين يمثل ضغطا كبيرا على الميزانية ،وعلى الدولة أن
تتصرف بحكمة" ،ف ــإذا اقترضنا بــدون تنمية إي ــرادات أخرى
(غير نفطية) فسنظل في معضلة ألننا سنستمر في االقتراض،
ولذلك يجب أن ننمي اإليرادات غير النفطية بجانب االقتراض
لنستطيع سداد القروض".
وعــن انخفاض تصنيف الكويت االئتماني ،علق الشطي
بأن الحكومة لم تقدم خطة تمويلية (كيفية تغطية العجز في
الميزانية) لوكاالت التصنيف بعد طلبها ذلك ،وعجزت عن تمرير
مجلس األمة ،ولذلك انخفض التصنيف
قانون الدين العام في ً
االئتماني للكويت ،مضيفا أن الحكومة تزيد المدة لتكون تكلفة
الفائدة أقل وتعطي أريحية للدولة للتسديد على مدى أطول.

مشاريع للقطاع الخاص
وعبر الشطي عن وجهة نظره بخصوص اإلصالح من غير
االق ـتــراض مــن الـبـنــوك ،عــن طــريــق تحويل المشاريع للقطاع
الخاص ليعمل عليها" ،فعلى سبيل المثال الشوارع بالكويت
ً
بدال من عمل طريق جديد من المطالع الى الديرة نقوم لتحويله
عليه رسوما ،ويسمى
للقطاع الخاص للعمل به كمشروع يأخذ ً
التحتية" ،مؤكدا أنه "من الصعب
ذلك تمويل مشاريع البنية ً
على الحكومة أن تفرض رسوما على الناس بعد عمل المشروع،
واألفضل القيام بذلك من البداية".
وأضاف أن على الحكومة تصدير سندات أو صكوك البنية
التحتية (معمول به في كثير من دول العالم) ،فعلى سبيل المثال
لتمويل المشروع ومن
محطة كهرباء تقوم بتصدير سندات ً
إيرادات المشروع تسدد القروض ،موضحا أن هذه حلول مؤقتة.
ورأى أن الحل الدائم هو "أن يكون لدينا قطاع خاص منتج
ليرفع
ونشيط ينوع إيرادات الدولة ،عن طريق الضرائب والرسوم
ً
الضغط عن الحكومة بخصوص التوظيف ،إذ سيخلق ذلك فرصا
وظيفية للكويتيين ،فالكثير لديه تخوف من القيام بالمشروع،
وتخوف من فقدان اإليراد ،ولألسف الشديد لم تتصرف الحكومة
بطريقة سليمة خــال الجائحة تجاه المشروعات الصغيرة،
وهــذا له تأثير سلبي على شهية الشباب ألخذ المخاطرة ،إذ
يفترض أن تساند الحكومة المشروعات الصغيرة ،كما يحصل
في الكثير من الدول".

وقف الهدر
وأوضح الشطي أن "أول خطوة لوقف الهدر وضع الرجل
المناسب في المكان المناسب ،وعلينا إنشاء هيئات زيادة،
ففي بعض المشاريع نأخذ أرخص األسعار لكن بعد سنتين
أو ثالث نحتاج إلى دفع أكثر على صيانتها ،ويفترض اال
نبخل عـلــى الـمـشــاريــع لتوفير ال ــزي ــادة فــي الـصـيــانــة .نحن
دائما نذهب الــى المناقصات .في الخمسينيات كنا نعمل
على ما يسمى  ،cost plusأي تكلفة زائد هامش ربح للشركة،
والحكومة تختار شركات معينة وتتفق معها على دراسة كل
المشروع ،وتحدد لهم المبلغ وله هامش ربح معين ،فمثال
مستشفى الصباح ومحطة الكهرباء وثانوية الشويخ ،كلها
مـشــاريــع تمت فــي الـســابــق على نفس الطريقة ،تكلفة زائــد
هامش ربح".

إجمالي اإلي ــرادات سيصل إلى نحو  12مليار دينار ،أي أن
العجز المتوقع في الميزانية سيصل الى نحو  10مليارات.
وأش ــار إل ــى أن ال ـقــانــون يـسـمــح لـ ــوزارة الـمــالـيــة بتمويل
العجز من صندوق االحتياطي العام فقط ،و"كما نعلم فإن
هــذا الصندوق يعاني شح السيولة النقدية ،وقــد اضطرت
الدولة ،في مواجهة هذه المشكلة ،إلى وقف تحويل نسبة 10
في المئة من اإليرادات العامة إلى صندوق األجيال القادمة،
ونقل استثمارات صـنــدوق االحتياطي الـعــام الــى صندوق
األجيال من أجل الحصول في مقابلها على سيولة إضافية.
وقــال المجرن" :مــن الجانب االقتصادي يبقى االقتراض
مــن السوقين المحلي والـخــارجــي هــو الـحــل األمـثــل للعجز
الــراهــن فــي الميزانية ،وذلــك بسبب انخفاض سعر الفائدة
على المستوى الدولي ،وبسبب التصنيف االئتماني السيادي
الجيد ،ال ــذي مــازالــت تتمتع بــه الـكــويــت ،رغــم تراجعها في
التصنيفات األخيرة".
وأض ــاف أن الــدولــة مضطرة إلــى االق ـتــراض مــن األس ــواق
الدولية ،ألن السيولة المتوافرة في السوق المحلي غير كافية
لتمويل العجز الحالي في الميزانية.
وقال إن "البديل لذلك هو السحب من صندوق احتياطي
األجيال ،وهــذا يتطلب أيضا الحصول على موافقة مجلس
األمة ،وهي موافقة ال تبدو ممكنة في الظروف الراهنة".

رقم ضخم
من جهته ،قال الخبير االقتصادي ،جاسم السعدون ،إن
"عجز الموازنة يحتمل أن يصل الى حدود  11مليار دينار،
وه ــذا بــاف ـتــراض أن أس ـعــار الـنـفــط سـتــرتـفــع ال ــى ح ــدود ٥٢
دوالرا كمعدل للسنة المالية األخـيــرة يناير /مــارس ،2021
وهذا رقم ضخم ،وإن لم تقترض الكويت فلن تستطيع بشكل
دستوري وقانوني ومالي صائب أن تمول عجز الميزانية،
ولذلك سيكون هناك في وقت ما مشكلة اسميتها في السابق
"الحريق".
وأك ــد ال ـس ـعــدون أن الـحـكــومــة قــامــت بـبـعــض اإلج ـ ــراءات
الخاطئة لتشتري بعض الــوقــت ،فــاإلجــراء األول قامت فيه
ببيع األصــول من االحتياطي العام الــى احتياطي األجيال
القادمة بنحو ملياري دينار فقط ،لتواجه متطلبات السيولة
لشهري أكتوبر ونوفمبر ،ثم ًقامت بإجراء غير دستوري وغير
قانوني وغير حصيف ماليا باستدعاء ما سبق ،وان حولته
لالحتياطي األجيال القادمة لثالث سنوات مالية ،هذا سحب
غير مشروع الغرض منه هو فقط محاولة ســداد متطلبات
السيولة الحرجة ،فسينتهي هذا ،وماذا ستفعل الحكومة؟
ولفت السعدون إلى أن خيارات الحكومة كالتالي :إما أن
تكون قادرة على إقناع مجلس األمة بقانون االقتراض ،وهو
يرى أن هذا صعب جدا ،ألنها دخلت في مواجهة مع المجلس
الجديد بمعركة غير مبررة وغير منطقية ،وأيضا دخلوا في
معركة على تشكيل لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ،التي
كانت تحتاج فيها إلى أحد يمكن أن يعارضها ،لكن يتفهم ما
يحدث ،هي استعدت غالبية أعضاء المجلس ،وأصبح من غير
الممكن تمرير قانون االقتراض (من الناحية السياسية) ،واآلن
خيارها اآلخر هو االستمرار في إجراءاتها غير الدستورية،
بمعنى أن تبحث عن أصول غير سائلة ّ
تقيمها حتى بقيمة
أكبر من قيمتها ،وتبيعها على صندوق األجـيــال القادمة،
وه ــذا خــرق للقانون ال ــذي يحمي الـصـنــدوق ،وبالتالي إذا
لجأت الى هذا اإلجراء أو قامت بسحب ثالث سنوات أخرى
بأثر رجعي ،فــإن هــذا تصرف كــارثــي ،الخالصة أنــه في ظل
مشكلة
هكذا إدارة حكومية مع األسف الشديد ،ستحولها إلى ّ
مالءة الحقة ،بدال من التعامل معها كمشكلة سيولة وحلها،
أرجو أن يكون هناك ما يكفي من وعي لوقف هذا االتجاه ،ولن

ً
يمتد سنوات ،فالحلول التي تتعلق مثال بتقليص الدعومات أو
الخصخصة أو الضريبة يمكن أن تكون ناجعة في أي اقتصاد آخر
لكنها في الكويت تصطدم بضعف كفاءة اإلدارة الحكومية ،مما يفتح
الباب لمزيد من األسئلة حول كيفية معالجة أوضاع المالية العامة بما
يضمن الديمومة واالستمرارية» ...وفيما يلي التفاصيل:

تحول فائض
الميزانية إلى عجز
يثير الريبة تجاه
الحاضر والخوف
من المستقبل

ي ـحــدث ذلــك
مـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــم تـ ـغ ـ ّـي ــر
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة مـ ــن
نهجها ،وهي حتى اآلن ال
يبدو أنها تدعم هذا االتجاه.

ال قدرة على الخصخصة والضريبة
وعما يقال عن تخصيص للمشروعات الحكومية
وفرض ضريبة عليها ،ذكر السعدون أن هذا لن يحدث
في ظل اإلدارة الحالية ،ألن الناس تختلف معها لمن تخصص
وبكم تخصص ،والمشكلة تكمن في حكومة ال تستطيع أن
تقنع طفال بالعمل الصحيح ،لذلك مــا لــم يكن لها صدقية
وتكون قادرة على إيصال أفكارها وكسب ثقة الناس ،فإنها
لن تستطيع أن تفعل أي شيء.
واختتم السعدون بأن الدولة يفترض أن تقوم بالقطاعات
الخدمية ،وأوال يجب أن نكون واعين وواضحين بأن المشكلة
ٌ
قطاع عام أو خاص ،القطاع العام هو الذي قاد
ليست في أن يدير
النهضتين الكورية والصينية ،في البداية كان قطاعا عاما ،لكن
المشكلة
كان مراقب ولديه أهداف محددة إذا لم يحققها يتغير،
ّ
لدينا أن القطاع العام يديره ابن عمي وصديق ابن عمي ،بغض
النظر عن قدراته وكفاءته ،فبالتالي القطاع العام تكلفته عالية
وإنتاجيته رديئة ،وهذا سببه اإلدارة وليس تصنيف اإلدارة
إذا كانت عاما أو خاصا ،على سبيل المثال شركة المطاحن
من أفضل الشركات (إدارة قطاع عام) ،والسبب إدارتها مختلفة،
فالقضية قضية من يدير وكيف يدير ،في ظل الوضع الحالي
والحكومة الحالية التي أساسا جــاءت من المحاصصة هذا
سينعكس على القطاع العام ،لذلك سيفشل ،ليس ألن اسمه
قـطــاع ع ــام ،ولـكــن ألن الـنـهــج الـحـكــومــي ال يملك إال أن يقوم
بتعيين ناس أقل كفاءة ،وربما حتى فاسدين في مؤسسات
القطاع العام ،يعتقد السعدون أن الموازنة بين القطاعين العام
والخاص ضرورة ّ
ملحة ،ال يفترض أن تقوم الحكومة بالعمل
الذي يفترض أن يقوم به القطاع الخاص (إنتاج سلعي بسيط
وإنتاج خدمي) ،المفروض أن الحكومة تكون قادرة على المراقبة
والتنظيم ،ونحن ليس لدينا حكومة حتى اآلن.

صعوبات غير مسبوقة
قال الخبير االقتصادي علي الرشيد البدر عن الصعوبات
التي تواجه االقتصاد الكويتي والمالية العامة الحالية أننا
نواجه صعوبات لم تواجهها من قبل بسبب العجز المالي

زيادة العجز
من ناحيته ،قال أستاذ االقتصاد بجامعة الكويت د .عباس
الـمـجــرن ،إن "الـمـيــزانـيــة الـعــامــة فــي الـكــويــت شـهــدت حــدوث
عجز في سنوات سابقة ،ولكن العجز الحالي ،الذي بدأ مع
تراجع أسعار النفط في  ،2014يعد األطول في مدته ،وليس
من المتوقع الخروج من دائرته ،ألن االنخفاض الحالي في
أسعار النفط يرتبط بالتغير الهيكلي الجاري في صناعة
النفط العالمية ،والمتمثل بدخول النفوط غير التقليدية،
خصوصا النفط الصخري األميركي إلى السوق ،مما أوجد
فائضا في العرض ،فضال عن انخفاض الطلب بسبب ضعف
الـنـمــو االقـتـصــادي الـعــالـمــي ،وقــد تسبب ذلــك فــي عـجــز في
الميزانية العامة للدولة بدأ منذ السنة المالية ."2015/2016
وتوقع المجرن أن يزداد العجز هذه السنة ،بسبب الضعف
الشديد الذي شهدته األسعار ،واالنخفاض الحاد في الطلب
على النفط في الربعين الثاني والثالث من سنة  ،2020بسبب
تداعيات وباء كورونا ،إذ تصل إيرادات النفط المقدرة للسنة
المالية الـجــاريــة الــى أقــل مــن  10مـلـيــارات ديـنــار ،وبإضافة
اإليــرادات غير النفطية إليها ،وهي نحو ملياري دينار ،فإن

عبدالمجيد الشطي

الحل الدائم أن
يكون لدينا قطاع
خاص منتج
ونشيط وينوع
إيرادات الدولة عن
طريق الضرائب
والرسوم

جاسم السعدون

عباس المجرن

االقتراض من
السوقين المحلي
والخارجي الحل
األمثل للعجز
الحالي

علي الرشيد البدر

مع إدارة
حكومية مثل
هذه ستتحول
مشكلة السيولة
إلى مالءة

على الدولة ترك
الجزء األكبر
من األعمال
االقتصادية
والخدمية
للمواطنين أنفسهم
ً
تملكا وإدارة

العامة ،وذلك عندما تراجعت
المتصاعد المؤلم في الميزانية ّ
إيــرادات الدولة من النفط والتي تمثل أكثر من  ٩٥بالمئة من
اإليرادات العامة ،بحيث أصبحت تلك اإليرادات تغطى بالكاد
 ٥٠بالمئة من مصروفات الدولة الحالية .وأدى ذلك العجز الى
استهالك كل السيولة في االحتياطي العام خالل شهور قليلة.
وأضاف البدر أنه رافق ذلك تزايد متصاعد في مصروفات
الدولة المتوقعة في السنوات القادمة بسبب تزايد احتياجات
التوظيف ،ومتطلبات الرعاية السكنية والصحية والتعليمية
المتزايدة مع التزايد في عدد السكان ودخول عشرات اآلالف
من الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
واستنتج البدر سببين لهذه الصعوبات المالية المتزايدة،
أولهما هو اعتماد البلد بشكل مخيف على إيرادات النفط فقط،
وثانيهما هو فشلنا الذريع في تنويع موارد االقتصاد وتنميته
بسبب هيمنة الدولة ممثلة بالجهاز الحكومي على أكثر من ٧٥
بالمئة على مجمل فعاليات االقتصاد الكويتي ،وقال مثل هذه
الهيمنة المطلقة تاريخيا تعد من أهم أسباب تواضع وتراجع
النمو االقتصادي وعجز االقتصاد عن تلبية احتياجات تلك
الدول التي تورطت في هذا النهج المدمر ،وأدت في النهاية الى
ّ
تعرضها ألزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية ثقيلة ال تزال
تلك الدول تعانيها ،بل وأدت إلى انهيار بعض األنظمة فيها.
وع ــن الـنـهــج ال ـ ــازم لـلـكــويــت ك ــي تـعــالــج تـلــك الـصـعــوبــات
الخطيرة قال إن الحل ممكن ومجرب ،وهو أن نعود الى المنطق
االقتصادي والمالي المطبق في كل الدول الناجحة والمتقدمة،
حيث تتركز جهود الجهاز اإلداري الحكومي على القيام بمهام
الدولة األساسية ،مثل إقامة العدالة وحفظ األمن ...الخ ،مع تأمين
العالج والتعليم للمواطنين ،وتوفير شبكة الضمان االجتماعي.
يــرى الـبــدر أنــه على الــدولــة تــرك الـجــزء األكـبــر مــن األعـمــال
للمواطنين أنفسهم يمتلكونه ويديرونه
االقتصادية والخدمية
ً
بــأسـلــوب نــاجــع متقدم بـعـيــدا عــن الـبـيــروقــراطـيــة الحكومية
والضغوطات السياسية وبما يعود بالمنفعة على مجمل
المواطنين المستثمرين والمستهلكين.
ولفت البدر إلى أن دور الدولة يجب أن يقتصر في مجال
االقتصاد على منع االحتكار وتشجيع المنافسة ،وتشجيع
البيئة
بما يخلق ً
التنمية والنشاط االقتصادي والرقابة عليه ً
التي تحفزه على التوسع واال نـتـشــار محليا وإقليميا مع
توفير التأمين التعليمي والصحي لكل المواطنين ،بحيث
تنمو في اقتصادنا عشرات الشركات الوطنية القوية يشارك
في ملكيتها كافة المواطنين ،تكون قــادرة على إحــداث ذلك
التوسع اإلقليمي والتنموي المطلوب ،وتوفر فرص العمل
القادمة على ً غرار تلك
السنوات
التي يحتاجها المجتمع في
ً
ً
الشركات الكويتية التي حققت نجاحا باهرا والزما فيه مثل
المحلية والعالمية.
بعض البنوك وشركات الخدمات
ً
واعتبر البدر أن من األحسن تلقائيا تطبيق ذلك اإلصالح
ومن شأن ذلك نمو عدة مدارس خاصة
االقتصادي والخدمي ً
متميزة تخرج لنا شبابا مؤهلين ومتحفزين يستطيعون
اللحاق بجامعات متميزة ،ومستشفيات عالية المستوى،
فيتحسن لدينا مستوى التعليم والـصـحــة ،وبــذلــك تتمكن
الدولة من القيام بمهامها األساسية على أحسن وجه بعد
التخلص من آالف االلتزامات واألعباء اإلداريــة التي صارت
تنوء تحت ثقلها المتزايد.
وأش ــار إلــى أن ذلــك يقلص إلــى أقصى حــد فــرص الفساد
واإلفساد الحالي ،وسيترتب على ذلك تقليص واسع النطاق
في فرص التوتر السياسي الحالي بين المجلس والحكومة،
وتنويع مصادر االقتصاد من أرباح وضرائب تلك الشركات
القوية الضخمة.
ورأى على صعيد مــواز ،أنه يجب االستعجال قبل فوات
وتنفيذه
ً
األوان بتنفيذ مشروع المنطقة الشمالية وإدارتــه ً
بشكل فني ومحترف وجذاب يجتذب المواطنين جميعا مالكا
ومستفيدين من عوائده المالية.

الرشيد :لدينا جهاز رائع للشراكة بين القطاعين لكنه غير مستغل
قــال رئيس الجمعية االقتصادية عبدالوهاب الرشيد ،إن
العجز االقـتـصــادي هــو المشكلة األعـظــم ألن ــه يشكل الناتج
اإلجمالي للدولة ،وأن ملف الدعومات هي جزء من سبب العجز،
وأهم أسبابه هو عندما يسند الملف االقتصادي والمالي لغير
أهله ،وعــدم االكتراث الحكومي ،وســوء اإلدارة والدليل أن من
 2009إلى  2016حققت الكويتً فوائض كبيرة من النفط والذي
جعل الكويت أن تصدر قانونا وتستقطع  15في المئة تذهب
لالحتياطي العام ،لكن هذه الفوائض التي حققناه انخفضت
لحد تصفير االحتياط العام.
وألقى الرشيد بالالئمة على الحكومة "ألنها مسؤولة بالدرجة
األولـ ــى ،وه ــي غير مكترثة وال تتعامل بــواقـعـيــة ،ول ــم تأخذ
ً
تحذيرات المختصين على محمل الجد" ،وضرب ً الرشيد مثاال
آخر عندما قالت الحكومة سنحدد سقف  20مليارا للمصروفات

ونأتي السنة التي بعدها ونكتشف انهم لم يلتزموا بالسقف.
وأشار إلى أن الجرعة السياسية طغت على كل شيء ،نتفق
على أن ملف الرواتب والدعوم يأخذ شريحة كبيرة من الميزانية
لكن ال يصح لوم المواطن فهذه الوضع وضعتنا به الحكومة
وعليها توفير البديل ،بمعنى تنويع االيراد غير النفطي.
ثــم تطرق الرشيد إلــى الـضــرائــب ،وق ــال إنها جــزء مــن عدة
إص ــاح ــات وب ــدل فــرضـهــا يـجــب مـعــرفــة أثــرهــا عـلــى الــوضــع
ً
ً
االقتصادي بالكويت أوال ،بالمقابل ذكر مثاال على دول فيها
مميزات مثل الكويت واكثر ،دولة النرويج إيرادها النفطي يذهب
الى الصندوق السيادي "وعايشين على الضرائب والفيز".
وأضـ ــاف أن ال ـقــوة الـشــرائـيــة ستقل بــالـتــالــي ستخلق لنا
مشكالت اقتصادية أخــرى كإغفال بعض المشاريع وزيــادة
البطالة.

وأشار الرشيد ًإلى االستفادة من الوافدين بأخذ عمولة على
تحويالتهم خارجيا" ،فالوافدون يسببون ضغوطات على البنية
التحتية (بالشوارع والمستشفيات وغيرهم) وفي المقابل يتم
تحويل ما يقارب  5و  6مليارات دينار على مدى سنوات للخارج،
فمن باب أولى االستفادة منها".
ووجه الرشيد رسالة إلى الحكومة وقال" :ال توجه أصابع
االتهام إلى المواطن ،أقفل حنفيات الهدر ّ
وغير هيكلة الميزانية،
ً
مثال صندوق األجيال َ
لم ال يدخل في الميزانية ؟ كأنه حصالة
فقط يدخل به المال وال نستخدمه!".
إن القطاع الـعــام محمل ميزانية الــدولــة الكثير ،فمن رأي
الرشيد أن يتم تحميل القطاع الخاص بالتكاليف عن طريق
تشجيعه ،فالشركات والقطاع الخاص بإمكانهما ّ
تحمل تكلفة
كل الموظفين ولكن على الحكومة توفير فرص استثمارية لهما

ً
مثال تحسن بيئة األعمال ،وتحرير األراضــي" ،لدينا مشروع
الحرير كفكرة ممتاز ولكن بالواقع اصطدم في خضم المعارك
السياسية والفشل الحكومي لحد ما مات بأرضه".
وتكلم الرشيد عن أمالك الدولة وأنه يجب إعادة تسعيرها
وتوزيع األراضــي ،وقال لدينا قطاع رائع اسمه هيئة الشراكة
بين القطاعين العام والخاص وعندما نسألهم مــاذا فعلتم؟
يردون :ال شيء.
وخلص إلى القول إن المشكلة "تتفاقم فإما مواجهتها أو
عليهم ترك مناصبهم ،ألن الذي حصل خالل  ١٠سنوات كارثة،
فساد والمليارات التي صرفت لدول خارجية ال عائد منها ،ندين
المواطن وبالمقابل نرى المليارات تذهب بال فائدة".
عبدالوهاب الرشيد
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بوخمسين KIB :ينجح في تطبيق
ّ
خطة التحول الرقمي الجديدة

ً
نال جائزتي «أفضل بنك إسالمي» و«البنك األكثر أمانا» من «وورلد فاينانس»
بـمـنــاسـبــة ح ـصــول ب ـنــك ال ـكــويــت الــدولــي
ً
( )KIBم ـ ــؤخ ـ ــرا عـ ـل ــى جـ ــائـ ــزة «أف ـ ـضـ ــل بـنــك
إس ــام ــي ف ــي الـ ـك ــوي ــت» ل ـع ــام  ،2020لـلـعــام
السابع على التوالي ،وجائزة «البنك األكثر
ً
أم ــان ــا ف ــي ال ـك ــوي ــت» ل ـ ـ  ،2020ض ـمــن سـيــاق
ال ـجــوائــز ال ـتــي تمنحها هـيـئــة الـتـحــريــر في
مجلة «وورلد فاينانس» ،المختصة بالشأن
المالي والمصرفي ،أكد نائب رئيس مجلس
اإلدارة ،الــرئـيــس التنفيذي فــي الـبـنــك ،رائــد
جــواد بوخمسين ،أن « »KIBيمضي بنجاح
فــي تطبيق خطة الـتـحـ ّـول الــرقـمــي الجديدة
من خالل تطوير طريقة عمله وإعادة هيكلة
ً
ً
شبكة فروعه ،إلى جانب إحرازه تقدما كبيرا
ف ــي اب ـت ـكــار ال ـمــزيــد م ــن ال ـخــدمــات والـحـلــول
المصرفية اآلمـنــة والـمـتــوافـقــة مــع الشريعة
اإلسالمية الغراء.
وأضاف بوخمسين أن حصول « »KIBعلى
ج ــائ ــزة «أف ـض ــل ب ـنــك إس ــام ــي ف ــي ال ـكــويــت»
ً
ج ــاء ت ـقــديــرا الس ـت ـمــراره فــي خــدمــة العمالء
عــن ُبعد خــال الفترة الماضية بسبب أزمــة
يكتف بذلك ،بل
فيروس كورونا ،كما أنه لم
ِ
أطلق خدمات مصرفية جديدة لألفراد ،وعقد
عــددا من الصفقات والصكوك االستثمارية
الناجحة ،مما زاد من صالبة مركزه المالي،
ً
وج ـ ـ ــودة أصـ ــولـ ــه ،وج ـع ـل ـت ــه ي ـح ـتــل مــوق ـعــا
ً
ريــاديــا فــي عــالــم الـمـصــارف اإلســامـيــة على
المستويين المحلي واإلقليمي.

رائد جواد بوخمسين

ً
كـمــا أش ــاد بوخمسين أي ـضــا بـمــركــز أمــن
المعلومات التابع للبنك ،والتزامه بحماية
المعلومات الشخصية للعمالء والبيانات
ً
المالية والمصرفية ،مؤكدا أن « »KIBيعتمد
أفضل الممارسات المهنية ،وأحدث األساليب
التكنولوجية لحماية ا لـبـيــا نــات واأل ص ــول
المصرفية ،و«أن أمن البنية التحتية لتقنية
ً
المعلومات يعتبر دائما على رأس أولوياتنا،
ً
مما أهلنا للفور بجائزة البنك األكثر أمانا في
الكويت لهذا العام».
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 ...والبنك يعين الربيعان نائبة للمدير
العام إلدارة التدقيق الداخلي
أعلن بنك الكويت الــدولــي « »KIBانضمام
منال الربيعان إلى فريق عمل البنك لتشغل
منصب نــائــب الـمــديــر ال ـعــام إلدارة التدقيق
الــداخـلــي ،ومــن المقرر أن تتولى إدارة فريق
ال ـت ــدق ـي ــق ال ــداخـ ـل ــي الـ ـمـ ـس ــؤول ع ــن تـحــديــد
وقياس ومراقبة نظم الرقابة الداخلية ،إلى
جانب تقديم التوصيات واإلرشادات الالزمة
لـتـصـحـيــح أي خ ـلــل أو ق ـصــور ف ــي عـمـلـيــات
وإجـ ــراء ات الـبـنــك ،مما سيساهم فــي تطوير
أع ـمــالــه وتـحـسـيــن عـمـلـيــات إدارة الـمـخــاطــر
والرقابة والحوكمة.
وتمتلك الربيعان مسيرة مهنية متميزة
ً
تمتد أكثر من  12عاما في الحقل المصرفي
اإلس ــام ــي ،إذ كــانــت تـشـغــل مـنـصــب رئـيــس
ال ـت ــدق ـي ــق ال ــداخـ ـل ــي ف ــي م ـص ــرف ال ــراج ـح ــي
فــرع الكويت ،وقبلها عملت مدققة أولــى في
بيت التمويل الكويتي ،كما شغلت منصب
مدقق داخلي في بنك بوبيان ،وتم تكريمها
مــن مـحــافــظ بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي بمنحها
ً
مسكوكة تــذكــاريــة خاصة تـقــديــرا لجهودها
فــي األب ـحــاث األكــاديـمـيــة فــي مـجــال التدقيق
الداخلي.
كما تعد أول كويتية يتم اختيارها كإحدى
القيادات النسائية المؤثرة في قطاع األعمال
والتمويل اإلسالمي لعام  2020من مؤسسة
كــام ـبــريــدج ل ــاس ـت ـش ــارات ال ـمــال ـيــة الــدول ـيــة
«،»Cambridge – Islamic Finance Advisory
و ج ــاء تصنيفها بالمرتبة  45ضـمــن قائمة

ضمت  300شخصية نسائية قيادية في نفس
المجال على مستوى عالمي.
وأف ــاد « »KIBب ــأن انـضـمــام الــربـيـعــان إلــى
فريق عمله «سوف يساهم في تعزيز وترسيخ
مكانتنا بين غيرنا من البنوك المحلية ،إلى
جانب تحقيق األهداف بعيدة وقصيرة المدى
إلدارة التدقيق الداخلي ،بفضل ما تتمتع به
من خبرة عريقة في إدارة العمليات التشغيلية
المتعلقة بالرقابة والحوكمة ،إلى جانب تقديم
التوصيات الالزمة لتحسين البيئة الرقابية».
وأضاف أن الربيعان تعتبر من الشخصيات
الكويتية المرموقة إذ حققت نتائج متميزة
عـلــى صعيد إدارة وتـنـظـيــم أع ـمــال التدقيق
الداخلي مع االلتزام بمعايير الجودة.
وسبق وأن اختارت الربيعان تجربة ّ
تحول
ً
« »KIBإلى مصرف إسالمي عنوانا لمناقشة
رســالــة الماجستير الـتــي حصلت عليها في
عام  2013من الجامعة الخليجية في البحرين،
وتــم نشر رسالتها هــذه فــي المجلة الدولية
لـ ــإدارة وتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات «،»IJMIT
بعنوان :تقييم أداء بنك الكويت الدولي «دراسة
تحليلية آلث ــار ت ـحـ ّـول الـمـصــرف مــن النظام
التقليدي المتخصص إلى النظام اإلسالمي
ً
الشامل» ،مما يعني أنها تدرك جيدا سياسة
الـعـمــل فــي « »KIBوأن ـهــا سـتـكــون ق ــادرة على
المشاركة في دفع البنك لتحقيق المزيد من
اإلنجازات في المستقبل القريب.
ً
وأض ـ ــاف« :ن ـحــن ف ــي « »KIBنـسـعــى دائ ـمــا

منال الربيعان

إلــى دعــم الشباب الكويتي الطموح وتطوير
مواردنا البشرية من خالل استقطاب الكفاءات
الوطنية المتخصصة ،والتي تتمتع بخبرات
متميزة في القطاع المصرفي ،مما سيساهم
في تحقيق أهدافنا الجديدة التي تتمثل في
ً
تكويت المناصب القيادية العليا وذلك تماشيا
مع تعليمات البنك المركزي».
وتـ ــابـ ــع «ان ـ ـنـ ــا نـ ــركـ ــز ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر عـلــى
االستثمار بقدرات ومواهب مواردنا البشرية
من خالل تقديم البرامج والدورات التدريبية
المكثفة التي تضمن تطويرهم وتعزيز أدائهم
المهني».

«الدراسات المصرفية» يوقع عقد تقديم «التجاري» يعلن فائزي «النجمة»
خدمة االختبارات مع «الصناعة»
األسبوعي و«أكثر من راتب»
أع ـلــن د .يـعـقــوب الــرفــاعــي
المدير العام لمعهد الدراسات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــع ع ـق ــد
ل ـت ـقــديــم خ ــدم ــة االخـ ـتـ ـب ــارات
بين المعهد والهيئة العامة
للصناعة ،يأتي ضمن العديد
مــن االتـفــاقـيــات والتحالفات
الـ ـت ــي ي ـع ـق ــده ــا ال ـم ـع ـه ــد مــع
المؤسسات والهيئات لتقديم
خــدمــاتــه والـعـمــل على تلبية
احتياجات عمالئه المختلفة.
وأعـ ـ ـ ــرب د .الـ ــرفـ ــاعـ ــي ،فــي
تـصــريــح صـحــافــي أم ــس ،عن
س ـعــادتــه ب ـهــذا ال ـت ـعــاون ،من
خ ــال االت ـفــاق ـيــة ال ـت ــي تمثل
إحدى أهم الخدمات المتميزة
التي يقدمها معهد الدراسات
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ـع ـم ــائ ــه ،وه ــي
خ ــدم ــة تـ ـق ــدي ــم االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــة ب ـ ــاس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام
ال ـح ــاس ــب اآلل ـ ــي ف ــي ال ـعــديــد
م ــن ال ـم ـج ــاالت ،م ـن ـهــا :الـلـغــة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ،وال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
المجاالت التخصصية مثل:
إدارة األعـ ـ ـم ـ ــال ،وال ـت ـم ــوي ــل،
والـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة ،واالقـ ـتـ ـص ــاد،
والـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــق واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

وال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـع ــام ــة ،ون ـظــم
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،والـ ـهـ ـن ــدس ــة،
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت
الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
إضــافــة إلــى اخـتـبــار السمات
الشخصية ،إذ تسعى العديد
م ــن ال ـج ـه ــات وال ـمــؤس ـســات،
للحصول على هــذه الخدمة
لـتـعـيـيــن مــوظ ـف ـيــن ج ـ ــدد ،أو
لتقييم الموظفين الحاليين
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ط ــري ـق ــة مـهـنـيــة
علمية واحترافية سليمة.
وأوضح أن المعهد مستمر
ب ـت ـقــديــم خ ــدم ــات ــه ال ـم ـع ـتــادة
ً
لعمالئه و فـقــا الحتياجاتهم
ً
وو ف ـقــا للمتطلبات الحديثة
فــي مـجــال الـتــدريــب والبحث
والـتـقـيـيــم وق ـي ــاس الـ ـق ــدرات،
ً
وت ـ ـ ـمـ ـ ــاش ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف
ال ـص ـح ـيــة ،ال ـت ــي ط ـ ــرأت على
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم أجـ ـم ــع
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ج ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا
«ك ــوف ـي ــد  ،»19إذ ت ــم تـطــويــر
آل ـي ــة ال ـع ـمــل ف ــي ت ـقــديــم هــذه
الخدمات وتوفيرها للعمالء
ع ـ ــن بـ ـع ــد م ـ ــن خ ـ ـ ــال ش ـب ـكــة
ً
اإلن ـت ــرن ــت ،كــذلــك إلـكـتــرونـيــا

يعقوب الرفاعي

داخ ــل قــاعــات ال ـتــدريــب بـنـ ً
ـاء
على طلب الجهة مع تطبيق
االشتراطات الصحية الالزمة
لـضـمــان ســا مــة الممتحنين
والمشاركين في البرامج.
وذكر أن المعهد سيتعاون
مع الهيئة العامة للصناعة،
ويـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوم بـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم خـ ــدمـ ــة
االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ل ـل ـم ـت ـق ــدم ـي ــن
للتوظيف ،بعد إعالن الهيئة
عن الوظائف الشاغرة لديها.

أج ـ ــرى ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري س ـحــوبــاتــه على
حساب النجمة وحملة «أكثر من رات ــب» ،في
مـبـنــاه الــرئـيـســي أم ــس ،بـحـضــور مـمـثــل عن
وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة أحـمــد البصمان،
مع االلتزام باالشتراطات الصحية والوقائية
الـمـتـمـثـلــة ف ــي ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي ،وتـمــت
تـغـطـيــة ال ـس ـح ــوب ــات م ـب ــاش ــرة ع ـبــر وســائــل
التواصل االجتماعي.
وقــال البنك ،فــي بيان صحافي ،إن إســراء
مـ ـع ــرف ــي ف ـ ـ ـ ــازت بـ ـسـ ـح ــب ح ـ ـسـ ــاب ال ـن ـج ـم ــة
األسبوعي وجائزة  5000دينار ،في حين فاز
بسحب حملة «أكثر من راتب» – جائزة تعادل
راتب وتصل لغاية  1000دينار -عبدالرحمن
عبدالمحسن البابطين.
وأوضح أن حملة «أكثر من راتب» موجهة
للعمالء الكويتيين الذين يقومون بتحويل
روات ـب ـهــم الـبــالـغــة  500دي ـن ــار أو أك ـثــر على
البنك وبصفة خاصة العاملين في القطاعين
الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى
ال ـب ـنــك ،واالس ـت ـف ــادة م ــن م ــزاي ــا ه ــذه الحملة
وال ـح ـص ــول ع ـلــى هــديــة ن ـقــديــة ف ــوري ــة تبلغ
قيمتها من  250إلى  500دينار أو قرض من
دون فائدة بقيمة خمسة أضعاف الراتب وبحد
أقصى  10000دينار ،وسيكون هناك سحب
أسبوعي للعمالء الكويتيين الحاليين والجدد
ممن يقومون بتحويل روا تـبـهــم على البنك
لربح مبلغ يعادل راتب واحد من الرواتب التي
ً
يتقاضونها شهريا.

كما يمكن للعمالء الكويتيين المتقاعدين
إضافة إلى المقيمين الذين يقومون بتحويل
مديونيتهم البالغة  10000دينار ،وما فوق
إلى البنك الحصول على هدية نقدية قدرها 1
في المئة من قيمة المديونية المحولة.
وتعتبر جــوائــز «حـســاب النجمة» مميزة
بحجم مبالغ الجوائز المقدمة ،إضــافــة إلى
تنوعها ط ــوال ا لـسـنــة ،وتتضمن سحوبات
أسبوعية بقيمة  5000دينار ،وشهرية بقيمة
 20000دينار ،إضافة إلى جائزة نصف سنوية
بقيمة  500000دينار ،وسحب آخر العام على
أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي
في العالم بقيمة  1500000دينار.
وع ــن آل ـيــة فـتــح ح ـســاب الـنـجـمــة والـتــأهــل
لدخول السحوبات ،فمن المعروف أنه يمكن

فتح الحساب فقط بإيداع  100دينار ،ويجب
أن يـكــون فــي الـحـســاب مبلغ ال يقل عــن 500
دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على
كــل ال ـجــوائــز الـتــي يـقــدمـهــا ال ـح ـســاب ،فكلما
ً
زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز ،فضال
عن المزايا اإلضافية التي يوفرها الحساب،
إذ يـحـصــل الـعـمـيــل عـلــى بـطــاقــة سـحــب آلــي
وي ـس ـت ـط ـيــع ال ـح ـص ــول ع ـلــى ب ـطــاقــة ائ ـت ـمــان
بضمان الحساب وكــذ لــك الحصول على كل
الخدمات المصرفية من البنك التجاري.
وك ـشــف ال ـب ـنــك أن ح ـســاب الـنـجـمــة مـتــاح
للجميع ،وبــإمـكــان أي شـخــص فـتــح حساب
ال ـن ـج ـمــة م ــن خ ـ ــال ت ـط ـب ـيــق CBK Mobile
بخطوات بسيطة ومن أي مكان و في أي وقت.

«برقان» 5 :فائزين
في «يومي»

أعلن «برقان» أسماء الفائزين
ف ــي ال ـس ـحــوبــات الـيــومـيــة على
حساب «يومي» ،وفاز كل واحد
مـ ـنـ ـه ــم ب ـ ـجـ ــا ئـ ــزة  5.000د.ك،
وكــان الحظ من نصيب :محمد
عـبــدالـلــه عـلــي ،وصــالــح راضــي
مـلـبــس ،وج ـنــان عـلــي بشاشي،
ونبيل يوسف العبدالله ،وعماد
عبدالرزاق الفهد.
ً
ويـ ــوفـ ــر ال ـب ـن ــك س ـح ـب ــا رب ــع
سنوي لحساب «يومي» للفوز
بجائزة نقدية بقيمة 125,000
دينار ،وللتأهل للسحوبات ربع
الـسـنــويــة يتعين عـلــى العمالء
أال يقل رصـيــدهــم عــن  500د.ك
مدة شهرين كاملين قبل تاريخ
السحب ،كما أن كل  10د.ك تمثل
فرصة واحــده لدخول السحب،
وإذا كــان رصيد الحساب 500
دينار فما فوق فسيكون صاحب
الحساب مؤهال للدخول في كل
مــن الـسـحــوبــات اليومية وربــع
السنوية.
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فاز د .محمد المسعودي بجائزة ابن
بطوطة ألدب الرحالت لعام  ،2021عن
كتابه "الرحلة ما بعد الكولونيالية
في األدب العربي المعاصر".

توفي صباح أمس المخرج والممثل
مشعل الخلف متأثرا بإصابته بفيروس
كورونا.
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قال د .سلطان الدويش إن اسم مدينة
ً
الجهراء حاليا مشتق من مملكة
الجرهاء ،التي كانت تمتد على ساحل
الخليج العربي في العصور القديمة.

ديمي لوفاتو تستعرض حياتها
السوداوية في فيلم وثائقي
تتناول قصتها مع اإلدمان وأسباب انفصالها عن أريش
قررت النجمة العالمية ديمي لوفاتو أن تـعـ ّـرضــت لـهــا الـنـجـمــة الـعــالـمـيــة عـلــى مــدى
تـتـحــدث ع ــن الـكـثـيــر م ــن تـفــاصـيــل حـيــاتـهــا األعوام القليلة الماضية ،مما دفعها لطرح
ّ
الـ ـس ــوداوي ــة ،وع ــن ت ـعـ ّـرض ـهــا ل ـل ـخـطــر بـعــد تـجــربـتـهــا ع ـلــى ال ـج ـم ـهــور لـتـعــلــم ال ــدروس
تـعــاطـيـهــا جــرعــة زائ ــدة مــن ال ـم ـخــدرات عــام ومشاركة أحزانها مع اآلخرين.
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـتـ ـق ــاري ــر اإلع ــامـ ـي ــة إل ـ ــى أن
 2018التي نقلت على أثرها إلى المستشفى،
ثم دخلت بعدها في مرحلة إعادة التأهيل .السنوات الماضية حملت للوفاتو عثرات
وكشفت لوفاتو ،في تقارير إعالمية ،انها ع ــدة ب ــدأت بــأزم ـتـهــا م ــع اإلدم ـ ــان ،وانـتـهــت
ستسرد هذه التفاصيل بفيلم وثائقي جديد بانفصالها عــن خطيبها الممثل العالمي
لها سيتم طرحه بعنوان  DEMI LOVATO:ماكس اريش ،بعد شهرين فقط من إعالنهما
DANCING WITH THE DEVILمــن إ خــراج خ ـبــر خـطـبـتـهـمــا ،وح ـي ـن ـهــا كـشـفــت تـقــاريــر
 M ichael D. Ratnerعبر قناتها الخاصة إع ــام ـي ــة ،أن الـ ـق ــرار ك ــان صـعـبــا لـلـثـنــائــي،
لكنهما قررا االنفصال من أجل التركيز على
على "يوتيوب".
وأوضحت لوفاتو أن الوثائقي سيتناول حياتهما المهنية ،وقالت" :لديهم االحترام
أك ـثــر األوقـ ــات صـعــوبــة فــى حـيــاتـهــا ،حيث وال ـحــب لـبـعـضـهــم /وس ــوف يـعـتــزون دائـ ًـمــا
ت ـك ـشــف ع ــن صــدمــات ـهــا ال ـس ــاب ـق ــة ،وأه ـم ـيــة بالوقت الذي يقضونه ً
معا".
وكـتـبــت لــوفــاتــو وقـتـهــا أن ـهــا "قــالــت نعم
صـحـتـهــا الـجـســديــة والـعــاطـفـيــة والـعـقـلـيــة،
ّ
وع ــلـ ـق ــت بـ ــدورهـ ــا فـ ــي أح ـ ــد ت ـصــري ـحــات ـهــا للشخص الذي جعلها تريد أن تكون أفضل
ً
الصحافية أ نـهــا مستعدة تـمــا مــا لمشاركة نـسـخــة مــن نـفـسـهــا" ،مـضـيـفــة" :ك ـنــت أعــرف
أنني أحببتك في اللحظة التي قابلتك فيها".
قصتها مع العالم.
يــذ كــر أن لــو فــا تــو كـشـفــت عــن مساعدتها
ت ــأت ــي ت ـلــك ال ـخ ـط ــوة ب ـعــد عـ ــدة صــدمــات

في إطالق صندوق الصحة النفسية وسط
ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا ،فـ ـق ــد أشـ ـ ـ ــارت ال ـم ـغ ـن ـيــة
العالمية إ لــى أن " هــذه المبادرة تهدف إلى
مساعدة المتضررين من القلق واضطرابات
ا لـصـحــة ا لـعـقـلـيــة" ،مضيفة " مــن ا لـمـهــم جــدا
أن ي ـكــون ل ــدى ال ـنــاس ه ــذه ال ـخ ـطــوط الـتــي
يـمـكــن ال ـعــودة لـهــا ،ألن ــك أحـيــانــا قــد تشعر
بالوحدة حقا وال تعرف إ لــى أ يــن تتجه أو
مع من تتحدث ،ففي ذلك الحين أنت تخشى
مــن األ ف ـكــار المظلمة لـلـغــا يــة ،و تـحـتــاج إ لــى
تــوج ـيــه ،لــذلــك ه ــذا هــو ال ـم ـكــان ال ــذي يــوفــر
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ل ــأشـ ـخ ــاص الـ ــذيـ ــن ي ـع ــان ــون
بالفعل".

ديمي لوفاتو

أنجلينا جولي

ليام نيسون

بوراك أوزجيفيت

السبعيني ليام نيسون يعتزل أفالم األكشن طرح فيديو دعائي لفيلم أنجلينا جولي الجديد بوراك أوزجيفيت يتسلم جائزة أفضل ممثل تركي
ً
ً
يظل ليام نيسون واحدا من أفضل ممثلي أفالم األكشن ،حيث قدم خالل مشواره أعماال
مثل  ،Takenكما شارك فى ثالثية باتمان وغيرها من أهم أعمال الحركة بهوليوود إال أنه
ً
ً
مؤخرا أكد اعتزال عالم األكشن بعد فيلمين يصورهما هذا العام ،متمنيا أال يعطل فيروس
كورونا تلك المشاريع.
وقال نيسون إنه سيتم عامه الـ  69في يونيو المقبل ،وإذا أنهى العام بصحة جيدة ولم
ً
ً
يفارق الحياة ،فسيتخذ قراره باالبتعاد عن عالم األكشن نهائيا ،مؤكدا أن هذا األمر لن يثير
استياءه أو غضبه ،مشيرا إلى أنه حقق جميع أحالمه.
ويعرض لنيسون بــدور العرض حاليا فيلم " "Honest Thiefحول ســارق بنوك يريد
أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب ،إال أن اثنين من عمالء مكتب التحقيقات
الفيدرالي ال يفلتانه.

طرحت شركة اإلنتاج  Warner Brosالفيديو الدعائي األول ألحداث أفالمها القادمة "Those
 ،"Who Wish Me Deadالذي تقوم ببطولته النجمة العالمية أنجلينا جولي.
وتضمن الفيديو ،المتداول عبر منصات التواصل ،المشاهد االفتتاحية من أفالم "Invocation
 "3 of Evilو" "Mortal Kombatو" "Space Jam: A New Legacyو"."Kong vs.Godzilla
والفيلم من إخراج تايلور شيريدان ،بمشاركة النجوم نيكوالس هولت ،وتايلر بيري ،وجيك
ويبر ،وجيمس جوردان ،أما قصة الفيلم فهي مأخوذة عن كتاب يحمل نفس االسم من تأليف
مايكل كوريتا.
وتتابع القصة صبيا يبلغ  14عاما ،شهد جريمة قتل وحشية ،وينضم إلى برنامج حماية
الشهود بهوية جديدة ،وفي هذه األثناء ،انطلق القتلة في رحلة للعثور عليه ،ودمروا كل من
وقف في طريقهم.

ت إلى العاصمة التركية أنقرة لتسلمجائزة أفضل ممثل
سافر النجم التركيبوراك أوزجيفي 
تركي لعام  ،2020التي فاز بها عن دوره في مسلسل "المؤسس عثمان" ،والتي قدمت له من جامعة
إسطنبول ،بعد فوزه لحصوله على  135ألف صوت.
ووصفت المذيعة ،التي تقدم الحدث ،بوراك بأنه من أكثر الممثلين الناجحين في تركيا بال
جدل ليس فقط بأدواره ،ولكن أيضا بشخصيته المحترمة وفاز بقلوب الجميع.
يذكر أن النجمين التركيين بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية أفجين اختارا االحتفال بليلة
رأس السنة في أجواء عائلية داخل منزلهما ،بصحبة ابنهما الوحيد كاران ،التزاما بإجراءات
الحد من انتشار فيروس كورونا .وشاركت أفجين المتابعين عبر صفحتها على موقع انستغرام
صورا من االحتفال ،ظهرت فيها بلقطات عفوية مع زوجها وابنهما ،وعلقت بالقول" :سنة سعيدة
ً
جمعيا 2021 ...تعالي بعافية".

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :بسبب طباعك المتوترة تخسر مهنيا :ابتعد عن الهواجس التي تجعلك
ً
ً
ً
مرتابا بجميع األشخاص.
أحيانا
فرصا ممتازةُ .
ً
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :م ـ ـفـ ــاجـ ــآت تـ ـسـ ـع ــد ح ـي ــات ــك عــاطـفـيــا :أحــدهــم مــن ال ـطــرف اآلخ ــر يريد
فانظر في األمر.
التقرب
وتمألها باإلثارة.
منك ّ
العاطفية ً َ
ً
ً
اجتماعيا :ابــق حــذرا من أحــد الجيران اجتماعيا :تجنب النقاشات والشجار كي
ّ
ال تخسر أصدقاء.
بتحركاتك.
الذي يتربص
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :اإليمان بقدرتك على اإلنجاز
هو
الخطوة األولى في عملكُ .
ً
عاطفيا :الحياة السعيدة بينكما تبنى
على التضحية والتفاهم واالحترام.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـك ـت ـش ــف ن ـ ــواي ـ ــا أح ــد
األصدقاء بعد أن تطلب مساعدته.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ًّ
ً
حاليا
مهنيا :الخطوات التي تقدم عليها
ليست في مصلحة مهنتك.
ً
عاطفيا :لديك الخيار الـيــوم فــي اتخاذ
ّ
قرار
عاطفي ُأجلته منذ زمنّ .
ً
اجتماعيا :ال تكرم اال من يستحق التكريم
فتملكه.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ّ ً
ً
تقدما على الصعيد المهني
مهنيا :تشهد

وتصل الى منصب مهم.
ً
عاطفيا :مصاعب غير متوقعة في عالقتكما
تظهر في اآلونة األخيرة.
ً
ً
اجتماعيا :صراحتك مع الغير تبدو أحيانا
وقحة ومؤذية.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :إن أصابتك ّ
ضراء في عملك فاصبر
إن الله مع الصابرين.
ً
الصدق مع الحبيب ّ
عاطفياّ :
يقوي روابط
عالقتكما والثقة بينكما.
ً
تتردد في شكر من ّ
اجتماعيا :ال ّ
يقدم لك
ً
خدمة أو نصيحة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ّ
مهنياّ :
وتقدمها بذكاء
تنسق أفكارك

فتحصل على نتائج ممتازة.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـمـنـحــك ال ـق ــدر الـ ـق ـ ّـوة على
تحقيق ما يرغب فيه الحبيب.
ً
اجتماعيا :أنت شخص متزن يهمه رأي
األهل واآلخرين به.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :عند أي صعوبة تواجهك اصبر
ً ّ ّ
قليال ثم فكر في الحلول.
ً
عاطفيا :أنت قادر على إنجاز كل ما تعد
الحبيب به.
ّ
ً
اجتماعيا :مــن يكثر فــي الـكــام قلما ال
يقع في الخطأ.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا  :كــي تستطيع ا قـتـحــام ميادين
عملك عليك أن تثق بنفسك.
ً
عاطفيا :وجه ما يثير إعجابك ّ
فتقرب
ً
منه إن لم تكن مرتبطا.
ً
اجتماعيا :إياك ومصادقة الكذاب فإنه
يودي بك إلى المهالك.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ّ
ً
مهنيا  :تتمتع بحظوظ كبيرة تحتاج
الى بعض تحركاتك المهنية.
ً
عاطفياّ :
عبر عن ّنياتك للحبيب بدون
تردد واعتمد الصراحة.
ً
اجتماعيا  :تحافظ على احتشامك في
اللباس والحديث وتكون محط احترام.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ّ
تتعهد بعمل ما ال طاقة لك به
مهنيا :ال
ّ
واصرف همك على ما لديك.
ً
عاطفيا :االنفعال المتمادي تجاه الحبيب
سيصل بك الى حائط مسدود.
ً
اجتماعيا :الصحة تاج على رأسك ال يراه
اال المرضى.
رقم الحظ.56 :

ً
ً
مهنيا :ارحم نفسك قليال وال تلهث وراء
المشاريع التي ال تنتهي.
ً
عاطفيا  :استعمل مــع الحبيب أساليب
مرنة لتحصل على مرادك.
ً
اجتماعيا :ال خير في صحبة من ال يرى
لك الخير كنفسه.
رقم الحظ.22 :

ثقافات ١٤
المسعودي« :ابن بطوطة» أكدت حسن اختياراتي النقدية
توابل ةديرجلا

•
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كتابه «الرحلة ما بعد الكولونيالية» فاز بالجائزة في صنف الدراسات

culture@aljarida●com

إصدار

«ذات السالسل» تترجم
«اإلنفلونزا العظمى»

فاز الشاعر والناقد المغربي د .محمد المسعودي بجائزة ابن بطوطة ألدب الرحالت لعام  ،2021عن كتابه "الرحلة ما بعد الكولونيالية
في األدب العربي المعاصر"ّ ،
وعبر المسعودي في حواره مع "الجريدة" عن سعادته بالحصول على الجائزة في صنف الدراسات ،لما تحمله
ً
من اسم علم من أعالم مدينته ،مشيرا إلى أن هذا االحتفاء جاء في أوانه ،ليؤكد أن اختياراته النقدية والفكرية ،واهتماماته األدبية ،التي
ً
ً
تشغله في السنوات األخيرة ،يمكن أن تلقى صدى طيبا لدى القارئ العربي ،كما أكد أن النقد المغربي يشهد تطورا ملحوظا مع بروز
أقالم شابة وجادة تسهم بشكل ال ُينكر في صيرورة النقد نحو آفاق جديدة من اإلبداع والتميز ،وإلى تفاصيل الحوار:
القاهرة  -محمد الصادق

• جــائــزة ابــن بطوطة ألدب
الرحلة تضعك أمام تحد جديد،
فكيف أعــددت لمرحلة ما بعد
الفوز؟
ً
 س ـع ــدت ح ـق ــا بــالـحـصــولعلى جــائــزة ابــن بطوطة ألدب
الــرحـلــة فــي صـنــف ال ــدراس ــات،
ع ــن ك ـت ــاب ــي «ال ــرحـ ـل ــة م ــا بـعــد
الـكــولــونـيــالـيــة» وه ــي الـجــائــزة
التي تحمل اسم علم من أعالم
م ــدي ـن ـت ــي وب ـ ـلـ ــدي ،وه ـ ــو اس ــم
عالمي يعرفه القاصي والداني،
وهــذا االحتفاء جــاء فــي أوانــه،
على األقل ،ليؤكد أن اختياراتي
النقدية والفكرية ،واهتماماتي
األدبـ ـ ـي ـ ــة ،الـ ـت ــي ت ـش ـغ ـل ـنــي فــي
ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،يـمـكــن أن
تلقى صدى طيبا لدى القارئ
ال ـع ــرب ــي ،ب ـعــدمــا حـظـيــت هــذه
ال ــدراس ــة ب ــرض ــا لـجـنــة ضمت
نخبة مــن الباحثين وا لـنـقــاد،
الــذيــن نـعـتــز بـهــم وبــإنـتــاجـهــم
ال ــذي أف ــادن ــا ،وال ش ــك ،ونعتز
بـ ـحـ ـكـ ـمـ ـه ــم ،وبـ ـثـ ـقـ ـتـ ـه ــم ف ـي ـمــا
كتبناه .وبعد الفوز بالجائزة
تصبح المسؤولية أكثر وطأة
مما يضعنا ،فـعــا ،أم ــام تحد
جديد يتطلب التفكير في إنجاز
أع ـ ـمـ ــال وأب ـ ـحـ ــاث جـ ــديـ ــدة فــي
مستوى هذه الدراسة الفائزة أو
أعلى من مستوى ما تم إنجازه.
أن ــا حـتــى اآلن مــازلــت تحت
نشوة الـفــوز بالجائزة ،ولهذا
ل ــم أدخـ ــل مــرح ـلــة اإلعـ ـ ــداد لما
بعد التكريم ...ولكن بالتأكيد
سأستمر فــي إ ن ـجــاز مشاريع
نقدية وإبــداعـيــة شــرعـ ُـت فيها
قبل إعالن الجائزة.
• إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ال ـ ـن ـ ـقـ ــد ل ــك
إسهامات شعرية ،فمتى استقام

اإلنتاج األدبي
المغربي
يضاهي
ويتفوق
ً
أحيانا
على مثيله
المشرقي

غالف الكتاب

لــديــك الـشـعــر وص ــارت الكتابة
جدية؟
 م ـ ـنـ ــذ أن نـ ـ ـش ـ ــرت أو لـ ـ ــىقصائدي أواخر الثمانينيات،
وانفتح المجال أمامي للنشر
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــريـ ـ ــة وال ـ ـق ـ ـص ـ ـص ـ ـيـ ــة
وال ـ ـنـ ــدوات ال ـن ـقــديــة ،اسـتـقــام
أمر الشعر عندي ،كما استقام
أمر القصة والكتابة النقدية،
و ص ــارت الكتابة فعال جدية
غايتها فــي األس ــاس السعي
إلى الجودة واإلتقان وتحقيق
المتعة للقارئ وإفادته ،وهذا
هو مدار األدب وجوهره .ولعل
المشروع ،أو باألحرى الهدف
الــذي أرمــي إليه من خــال كل
ما أنتجه أن أقول ما يدور في
نـفـســي وي ـج ــول ف ــي خــاطــري
ب ــأش ـك ــال إب ــداعـ ـي ــة م ـت ـنــوعــة،
ول ـك ـن ـه ــا ج ـم ـي ـع ـهــا تـمـثـلـنــي
وتـ ـعـ ـب ــر ع ـ ــن ش ـخ ـص ــي وع ــن
رؤيتي لما يجري من حولي،
وهـ ـ ـ ــذه االس ـ ـت ـ ـقـ ــامـ ــة ت ـط ـل ـبــت
مني جهدا كبيرا في القراء ة
وال ـك ـتــابــة ،وم ــازال ــت تتطلب
المزيد من الصقل والتجويد،
ألن رضــا األدي ــب عــن إنتاجه
يبقى دائـمــا منقوصا ،وهــذا
حــافــز مــن حــوافــز االس ـت ـمــرار
واإلبداع.

الكتابة الشذرية
• هـ ـ ــل لـ ـلـ ـغ ــة الـ ـنـ ـص ــوص
المنقودة تأثير وا ض ــح على
نتاج األعـمــال المتنوعة بين
ال ـخ ـط ــاب ال ـب ــاغ ــي وال ـن ـقــدي
القديم منه والحديث؟
ً
 ط ـب ـع ــا ل ـل ـغــة ال ـن ـصــوصاإلب ــداعـ ـي ــة ال ـم ـن ـق ــودة تــأثـيــر
واضح في إنتاج الناقد ،فهو
ي ـت ـعــامــل ب ــدرج ــة أس ـ ــاس مع
لغة ،وصيغ ،وأساليب ،وصور
فنية بالغية ،وتركيب نحوي،
وبناء صرفي ،والنقد والبالغة
م ـع ــا مـ ــا ك ـ ــان ل ـه ـم ــا ل ـي ـظ ـهــرا
لـ ـل ــوج ــود ل ـ ــوال س ـب ــق ال ـنــص
اإلبداعي ،لهذا التأثير موجود
وحقيقة قائمة ،ولكن ال ننسى
أن الـنــاقــد والـبــاغــي هما في
الجوهر أدي ـبــان ،ألن الكتابة
األدب ـ ـيـ ــة ،إبـ ــداعـ ــا ون ـ ـقـ ــدا ،في
نظري وحدة متكاملة ،فكما أن
الناقد الذي ال يطلع على أجد
النصوص وأجملها وأردئها
إلى جانب إلمامه بالنظريات

الـنـقــديــة وتـطـبـيـقــاتـهــا يـكــون
عمله مـهــزوزا ضعيفا ،كذلك
األم ــر بــالـنـسـبــة إل ــى الـمـبــدع/
األديـ ــب يـظــل إن ـتــاجــه ضحال
ضعيفا إذا لــم يـهـتــم بالنقد
ويستفيد منه ،والشك أن لغة
المجالين تتقاطع وتتواشج
في السياقين األدبي والنقدي
ً
معا.

غالف الكتاب

المتخيل
• م ــا ال ـ ــذي ك ـنــت ت ــري ــد أن
ت ـج ـع ــل ق ـ ــارئ ـ ــك ع ـل ـي ــه وأن ـ ــت
ت ـق ــدم ل ــه "ف ـت ـنــة ال ـت ــأوي ــل في
قراءة متخيل الرواية العربية
الجديدة"؟
 أن يفتتن بــالــروايــة ،وأني ــدرك قـيـمــة قـ ــراءة ه ــذا الـفــن،
وأن أ م ـ ـ ــده ب ـب ـع ــض األدوات
وال ــرؤى التي تمكنه مــن فهم
ال ــرواي ــة وتــأويـلـهــا والتفاعل
معها بــاعـتـبــارهــا فـنــا قــوامــه
ال ـم ـت ـخ ـيــل ،ومـ ـ ـ ــداره تـصــويــر
اإلن ـســان ...وهــذا الكتاب جزء
مــن مـشــروع متواصل لقراء ة
الـ ــروايـ ــة وم ـح ــاول ــة تــأويـلـهــا
من منظور خاص يتبلور مع
ال ــزم ــن ف ــي م ـقــاربــات عــديــدة،
ً
وقريبا سيصدر كتابي اآلخر
ال ـ ــذي يـغـنــي ه ــذا االش ـت ـغــال:
"الـ ــروايـ ــة واإلنـ ـس ــان ومـتــاهــة
ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــارة" عـ ـ ــن دار ن ـشــر
مصرية.

تنوع
• ب ــرأي ــك ه ــل الـتـنـقــل بين
صـ ـ ـف ـ ــوف األدب ا ل ـم ـخ ـت ـل ـف ــة
يثري تجربة المبدع أم يعرقل
مسيرته؟
 بالتأكيد إن ثــراء تجربةالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدع تـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل ب ـ ـت ـ ـنـ ــوع
اهـ ـتـ ـم ــام ــات ــه وانـ ـتـ ـق ــال ــه بـيــن
فنون األدب المختلفة .وحسب
وجهة نظري ما يعرقل مسيرة
األدي ـ ــب تـقــاعـســه ع ــن تـطــويــر
إب ـ ــداع ـ ــه وتـ ـج ــوي ــده وال ــرق ــي
ب ــه ،وذل ــك عـبــر تـنــويــع نطاق
قراء اته ،وفتح آفاق اشتغاله،
و ب ــا لـ ـطـ ـب ــع ال ي ـم ـك ــن ألي أن
إنسان أن يكون عطاؤه متميزا
فــي كــل الـمـجــاالت الـتــي يهتم
بها ،غير أن محاولته لتحقيق
ذلك تحسب له .ويبقى الحكم
دائ ـمــا لـلـقــارئ ولـلـنـقــاد ،فهم

محمد المسعودي
ال ــذي ــن يـكـشـفــون ع ــن الـمـجــال
ال ــذي ت ـفــوق فـيــه ه ــذا األدي ــب
أو قصر.
• ب ــالـ ـبـ ـح ــث عـ ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــراث
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـغـ ـ ــربـ ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ـ ـ ــي بـ ـي ــن
عـ ــوال ـ ـمـ ــك ...أي ـ ــن نـ ـج ــده فـيـمــا
قدمت؟
ً
 ن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــده ث ـ ـ ـ ـ ــاو ي ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـي ــنتضاعيف النصوص اإلبداعية
ش ـ ـعـ ــرا وقـ ـ ـص ـ ــة ،وم ـ ـ ــن خ ــال
حـ ـض ــوره ب ــأش ـك ــال مـتـنــوعــة:
إما عبر توظيفه المباشر ،أو
ال ـت ـنــاص ،أو مــن خ ــال تمثل
روح ـ ــه وتـشـغـيـلـهــا ف ــي بـنــاء
ا ل ـن ــص ،أو تـشـكـيــل متخيله.
ال ـ ـم ـ ـهـ ــم أن ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـحـ ـض ــور
مــوجــود ،وهــو موجود أيضا
فـ ــي ت ـض ــاع ـي ــف االنـ ـشـ ـغ ــاالت
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــة وااله ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــات
الدراسية.
• م ــا أبـ ـ ــرز م ــام ــح األدب
المغربي المعاصر ،وتأثيره
في الحركة األدبية العربية؟
 مــن الصعب الحديث عنمالمح خاصة باألدب المغربي
المعاصر بشكل عام وشامل،
ول ـ ـكـ ــن يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
سمات تطبع الكتابة الروائية
وال ـ ـ ـسـ ـ ــرديـ ـ ــة جـ ـعـ ـل ــت ه ــذي ــن
الفنيين يـحـمــان خصائص
دال ـ ــة ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة الـمـغــربـيــة
وخـصــوصـيــاتـهــا ،وتعكسان
تمثل بعض عناصر الموروث
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي وخـ ـص ــائـ ـص ــه فــي
بـنــاء الـنــص األدب ــي وتشكيل
متخيله .أما عن مسألة التأثر
فالناظر إلى اإلبداع المغربي
يلمس انفتاحه على الجديد
وت ـم ـث ـل ــه ألش ـ ـكـ ــال ت ـع ـب ـيــريــة
وت ـص ــوي ــري ــة م ـت ـنــوعــة تـعــود
إلــى ت ـيــارات وم ــدارس عديدة

في األدب العالمي المعاصر،
خصوصا األدب األوروبي ،أما
عن التأثير في الحركة األدبية
فـ ـنـ ـلـ ـم ــس ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي حـ ـض ــور
األدب ا لـ ـمـ ـغ ــر ب ــي ف ـ ــي أ غ ـل ــب
ال ـجــوائــز الـعــربـيــة ،وحـظــوتــه
بـ ـه ــذه الـ ـج ــوائ ــز الـ ـت ــي نــالـهــا
أدباء كثر في الرواية والقصة
وال ـش ـع ــر وال ـم ـس ــرح وال ـن ـقــد،
وغـ ـي ــره ــا م ـ ــن ف ـ ـنـ ــون األدب.
وف ــي ف ـتــرة مــن الــزمــن شاعت
مقولة إن المشارقة يبدعون،
والمغاربة يكتبون النقد عن
ذلك اإلبداع ...اآلن يمكن القول
إن اإلن ـت ــاج األدبـ ــي الـمـغــربــي
يـضــاهــي ،بــل يـتـفــوق أحيانا
على مثيله المشرقي .المهم
أن الحركة األدبية كانت بخير
لوال الوباء األخير (كوفيد ،)19
الــذي أثــر على الحياة تأثيرا
كبيرا بصفة عــامــة ،والحركة
األدبية بصفة خاصة.

مشاريع مستقبلية
• حدثنا عــن كتاباتك في
المرحلة القادمة؟
 ه ــي عـ ــدة أعـ ـم ــال شــرعــتف ـي ـه ــا مـ ــوزعـ ــة بـ ـي ــن اإلب ـ ـ ــداع
الـقـصـصــي والـ ــروائـ ــي ،وبـيــن
ال ــدراس ــة األكــادي ـم ـيــة والـنـقــد
األدبي ،خصوصا في الرواية
والقصة ...أرجو أن يطيل الله
في العمر ألنجزها.

«كوفيد »19
أطفأ وهج
الحركة األدبية

صـ ـ ــدرت ت ــرج ـم ــة ك ـتــاب
اإل نـفـلــو نــزا العظمى "THE
 "GREAT INFLUENZAعن
دار ذات ا ل ـس ــا س ــل ،و هــي
ا لـحـكــا يــة الملحمية ألكثر
ً
األوب ـ ـ ـئـ ـ ــة فـ ـت ــك ــا عـ ـل ــى م ـ ّـر
الـ ـت ــاري ــخ ي ــرص ــده ــا ج ــون
إم .باري .الكاتب والمؤرخ
األمـيــركــي الـمـعــاصــر الــذي
اخ ـ ـتـ ــارتـ ــه إدارتـ ـ ـ ـ ــا جـ ــورج
دبـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــو .ب ـ ـ ـ ــوش وب ـ ـ ـ ـ ــاراك
أوب ـ ـ ــام ـ ـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ــي
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات م ـكــاف ـحــة
األوب ـ ـ ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات
المتحدة.
وي ـقــول بـيــل غـيـتــس عن
ً
الكتاب" :أنجز باري عمال
ً
عظيما في إيضاح التأثير
ال ـع ـم ـيــق ل ـل ـجــائ ـحــة ،لـيــس
فقط على ماليين العائالت
م ـثــل عــا ئ ـل ـتــي ،و ل ـكــن على
م ـس ــار ال ـت ــاري ــخ بــأك ـم ـلــه"،
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة
ل ـ ــوس ان ـج ـل ــس ت ــاي ـم ــز أن
"الـكـتــاب الـنــاتــج عــن بحث
م ـ ـس ـ ـت ـ ـف ـ ـيـ ــض ،والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــروي
ب ـ ــأسـ ـ ـل ـ ــوب ب ـ ـ ــدي ـ ـ ــع ،ي ـث ـي ــر
السؤال الواضح :هل يمكن
أن يـ ـح ــدث ذ ل ـ ــك م ـ ـجـ ـ ً
ـدد ا؟
واإلجابة :بكل تأكيد!".
الكتاب توثيقي طبي من
ترجمة المترجم المتميز
ايـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاب عـ ـ ـب ـ ــد ال ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــد،
والـمــؤلــف ج ــون إم .ب ــاري.
كـ ــاتـ ــب ومـ ـ ـ ــؤرخ أمـ ـي ــرك ــي،
م ــوا لـ ـي ــد  .1947لـ ــه ك ـت ــب:
"الـ ـطـ ـم ــوح والـ ـ ـق ـ ــوة :قـصــة
ح ـق ـي ـق ـيــة عـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن"،
ّ
و"المد المتصاعد :فيضان
الـمـسـيـسـبــي ال ـع ـظ ـيــم عــام
 1927وكيف ّ
غير أمريكا"،
و"روجـ ـ ـ ــر ولـ ـي ــام ــز وخ ـلــق
الروح األمريكية :الكنيسة،
والدولة ،وميالد الحرية"،
و"أ لـعــاب القوة :السياسة،
وكـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،وريـ ــاضـ ــات
دموية أخرى".
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب ف ــي
م ـ ـقـ ــدمـ ــة ك ـ ـتـ ــابـ ــه" :ل ـي ـس ــت
ق ـص ــة ف ـ ـيـ ــروس إن ـف ـل ــون ــزا
عام  1918مجرد قصة عن
الخراب ،والموت ،والهالك

ّ
الذي حل بمجتمع يخوض
ً
حـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــا ضـ ـ ـ ــد الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة
تـ ــراك ـ ـبـ ــت مـ ـ ــع ح ـ ـ ــرب ضــد
مجتمع بشري آخر.
ً
إنـ ـه ــا أي ـ ـضـ ــا قـ ـص ــة عــن
الـعـلــم ،عــن االكـتـشــاف ،عن
ك ـيــف يـفـكــر ال ـم ــرء ،وكـيــف
يـغـيــر طــريـقــة تـفـكـيــره ،عن
كـ ـ ـي ـ ــف اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ب ـض ـع ــة
رجـ ــال ،فــي خ ـضـ ّـم فــوضــى
عـ ــارمـ ــة ،الـ ـتـ ـم ــاس ال ـتــأمــل
الـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــادئ ،واالح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاظ
ب ــر ب ــا ط ــة ا لـ ـ ـج ـ ــأش ،ال مــن
أج ــل الـتـفـلـســف وإن ـمــا من
أجــل ات ـخــاذ خ ـطــوات باتة
جازمة.
ل ـ ـ ـقـ ـ ــد ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت جـ ــائ ـ ـحـ ــة
اإلن ـف ـل ــون ــزا ال ـت ــي انــدلـعــت
عـ ـ ـ ــام  1918أول صـ ـ ــدام
عظيم بين الطبيعة والعلم
الحديث .كانت أول صدام
ع ـظ ـيــم ب ـيــن ق ــوة طـبـيـعـيــة
ً
ومـ ـجـ ـتـ ـم ــع ش ـ ـمـ ــل أفـ ـ ـ ـ ــرادا
ر ف ـض ــوا اال س ـت ـس ــام لتلك
القوة كما رفضوا استدعاء
ّ
تدخل إلهي إلنقاذ أنفسهم
ً
مـ ـ ـنـ ـ ـ ًه ـ ــا ،أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادا كـ ـ ــانـ ـ ــوا،
ع ــوض ــا ع ــن ذل ــك ،عــازمـيــن
ع ـلــى مــواج ـهــة ت ـلــك ال ـقــوة
مباشرة ،بتكنولوجيا قيد
التطور وبعقولهم.
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ،فــالـقـصــة ت ــدور
بــاأل ســاس حــول حفنة من
األشخاص االستثنائيين،
الـ ــذيـ ــن ُي ـ ـعـ ـ ّـد بـ ـ ــول ل ــوي ــس
ً
وا حـ ًـد ا منهم .كانوا رجال
وح ـ ـف ـ ـنـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء لــم
يستسلموا لحالة التخلف
الـعـلـمــي ،وطـ ــوروا الـعـلــوم
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــرت ـك ــز
عليها ْ
قد ر كبير من الطب
الذي نعرفه اآلن .كانوا قد
طوروا لقاحات ومضادات
سـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوم وأس ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــب ال
ت ـ ـ ـ ــزال ق ـ ـيـ ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام.
بـ ــل ووصـ ـ ـل ـ ــوا ،فـ ــي بـعــض
ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاالت ،إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـخـ ــوم
المعرفة التي نحوزها في
يومنا هذا".

نبيل« :في الدين والعقل والفلسفة» يركز على الجانب الفكري
خالل محاضرة «دروب الثلج ...رحلة في األدب الروسي»
فضة المعيلي

أكد الروائي والمترجم
يوسف نبيل أن ما جذبه
لألدب الروسي هو
تناوله لألسئلة الدينية
والوجودية بقوة أكثر من
اآلداب األخرى.

أق ـ ــام ـ ــت مـ ـنـ ـص ــة ال ـ ـفـ ــن الـ ـمـ ـع ــاص ــر
(كاب) ،عبر صفحتها في "إنستغرام"،
مـ ـح ــا ض ــرة أو نـ ــا يـ ــن بـ ـعـ ـن ــوان "دروب
ا لـ ـثـ ـل ــج ..ر حـ ـل ــة ف ــي األدب ا لـ ــرو سـ ــي"،
ت ـح ــدث خ ــال ـه ــا الـ ــروائـ ــي وال ـم ـتــرجــم
ي ـ ــوس ـ ــف ن ـ ـب ـ ـيـ ــل ،وأدارهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ــروائـ ـ ــي
عبدالوهاب سليمان.
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــة ،تـ ـ ـح ـ ــدث نـ ـبـ ـي ــل ع ــن
بــدايــاتــه فــي األدب الــروســي ،وقــال إنه
تـ ـع ـ ّـرف إل ـي ــه ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـثــانــويــة،
وب ــالـ ـمـ ـص ــادف ــة ال ـب ـح ـت ــة ت ـ ـعـ ـ ّـرف إل ــى
األعـ ـم ــال األدبـ ـي ــة ال ــروس ـي ــة م ــن خــال
الـ ـمـ ـكـ ـتـ ـب ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث ق ـ ـ ــرأ ع ـلــى
سـبـيــل ال ـم ـثــال "ال ـم ـســاك ـيــن" ل ـفـيــودور
دوستويفسكي ،وكتاب قديم عن سيرة
حياة تولستوي ،و مــن ثم اختار كلية
األل ـســن وتـخـصــص بــالـلـغــة الــروسـيــة،
وأحب أن يصبح مترجما لهذه اللغة.

أسئلة وجودية
وأ ش ـ ـ ــار إ ل ـ ــى أن ا لـ ـ ــذي ج ــذ ب ــه ل ـهــذا
األدب ه ــو ت ـن ــاو ل ــه لــأ س ـئ ـلــة ا لــد يـنـيــة
وا لـ ــو جـ ــود يـ ــة بـ ـق ــوة أ كـ ـث ــر مـ ــن اآلداب

استغرقت
نحو سنة
ونصف
إلنجاز كتاب
«اليوميات»

األ خــرى ،الفتا إلى أن كثيرا من أعمال
دوستويفسكي تتناول هــذا الجانب،
وموضحا أن هناك تشابها كبيرا ما
بين الشرق العربي وا لــروس في فكرة
االهتمام الكبير بالدين ،وأيضا تناول
األدب ا لــرو ســي فـكــرة الطبقة الكادحة
وال ـف ـق ـيــرة .وأك ــد فــي حــديـثــه أن األدب
الــروســي لــم يـحـقــق نـجــاحــا وانـتـشــارا
ع ـنــد ال ـق ــارئ ال ـعــربــي ف ـقــط ،ول ـكــن مع
القراء في كل أنحاء العالم.
وأ عـطــى نـمــاذج لـمـشــار يــع الترجمة
ا لـضـخـمــة لـلـتــر جـمــة ا لــرو س ـيــة ،ومنها
مـشــروع د .ســامــي الــدروبــي الــذي قدم
األعمال األدبية الكاملة دوستويفسكي،
الفتا إلى أنه في الوقت الحالي هناك
دور نـشــر تهتم ب ــاألدب ا لــرو ســي مثل
دار آفاق في مصر ،ودار المدى للثقافة
وا ل ـن ـش ــر ف ــي ل ـب ـن ــان ،ودار س ـ ــؤال فــي
لبنان.
وت ـ ـنـ ــاول االخ ـ ـتـ ــاف ب ـي ــن م ـش ــاري ــع
الترجمة المؤسسية والفردية ،مشيرا
إ لــى أن ا لـتــر جـمــات المؤسسية تتلقى
دعما قويا ،وليس هناك سعي للربح
كامل مثل دور النشر الخاصة ،إضافة

يوسف نبيل
إلى ذلك تجد في بعض األحيان ليس
ه ـنــاك اهـتـمــام كـبـيــر بـعـمـلـيــة اإلخ ــراج
الفني لكتاب.

طرق الحياة
من جانب آخر ،تحدث نبيل عن تجربته
فــي تــرجـمــة الـكـتــب الـفـكــريــة لـتــولـسـتــوي،
أولها كتاب جمع به بعض أشهر مقاالت
والـ ـخـ ـط ــاب ــات ج ـ ــاء بـ ـعـ ـن ــوان "ف ـ ــي ال ــدي ــن
والعقل والفلسفة" ،الفتا إلــى أنــه إطالله
م ـغــايــرة ت ــرك ــز وت ـظ ـهــر ال ـجــانــب الـفـكــري
لتولستوي ،وأصدرته دار آفاق ،الفتا إلى
أنه فوجئ بأنه حقق نجاحا كبيرا ،وبعد
ذلــك ترجم كتاب بعنوان "طريق الحياة"
وهــو كـتــاب ضـخــم ،ومــن ثــم قــام بتجميع
م ـق ــاالت وخ ـط ــاب ــات أخـ ــرى ب ـع ـنــوان "فــي
العلم واألخــاق والسياسة" ،ومن ثم وقع
اختياره على ترجمة اليوميات عبارة عن
 6أجزاء من عام  1847إلى  ،1910الفتا إلى
أنها تشتمل على معلومات هائلة ،وتكشف
جوانب مهمة من حياته ،مشيرا إلــى أنه
تفرغ تفرغا تاما لمدة سنة ونصف السنة
لـهــذا الـمـشــروع ،رافـضــا أي ع ــروض نشر
أخرى جاءت له أثناء عمله على اليوميات.

توابل ةديرجلا
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مشعل الخلف يرحل متأثرا بـ «كورونا»

15

مسك وعنبر
خبريات
روال سعد تحقق مليوني
مشاهدة لـ«الغيني تالقيني»

زمالؤه نعوه ووصفوه بالفنان الخلوق صاحب القلب األبيض
فضة المعيلي

توفي المخرج والممثل مشعل
الخلف ،إثر إصابته بفيروس
«كورونا» في مستشفى جابر
األحمد.

أحمد الشطي

عيد الرشيدي

غـ ـ ـ ّـيـ ـ ــب الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوت ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج
والفنان مشعل الخلف ،صباح
أمـ ــس ،ع ــن عـمــر يـنــاهــز ال ـ ــ،48
ب ـس ـبــب م ـض ــاع ـف ــات ف ـي ــروس
«كــورونــا» ،وقد ضجت مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي بخبر
وفاته ،ونعاه زمالؤه ،معبرين
عن حزنهم لفقدان زميلهم.
وك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــراح ـ ـ ــل ن ـ ـقـ ــل إلـ ــى
مستشفى جابر األحمد لتلقي
الـ ـع ــاج ،ل ـكــن بـسـبــب اش ـتــداد
المرض وافته المنية هناك.

وتخرج الخلف في المعهد
ال ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون الـمـســرحـيــة
بــالـكــويــت ،وعـمــل فــي المجال
ال ـف ـنــي م ـم ـثــا ،ث ــم ات ـج ــه إلــى
اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ،وعـ ـ ـمـ ـ ــل مـ ـخ ــرج ــا
ف ــي تـل ـفــزيــون ال ـكــويــت ،وق ــدم
العديد من البرامج ،أشهرها
« صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادوه» ،و«ردة ف ـ ـعـ ــل»،
باإلضافة إلى مشاركته كممثل
ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن الـمـسـلـســات
الــدرام ـيــة ،وش ــارك مــع الفنان
عـ ـب ــدالـ ـحـ ـسـ ـي ــن عـ ـب ــدال ــرض ــا،

«اإلعالم» :كفاءة وطنية ومخرج معطاء
نعت وزارة اإلعالم أحد منتسبيها المخرج
الـتـلـفــزيــونــي ،رئـيــس قـســم اإلعـ ــداد واإلخ ــراج
بقناة العربي بتلفزيون دولة الكويت المغفور
له ،بإذن الله تعالى ،مشعل الخلف ،الذي انتقل
إلى جوار ربه.
ونـقــل الـمـتـحــدث الــرسـمــي لـ ــوزارة اإلع ــام،
أنــوار مــراد ،تعازي وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة
ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـم ـط ـي ــري
ومواساته إلى ذوي الفقيد واألسرة اإلعالمية،

هاني النصار

حـيــث ق ــال «إن الـ ـ ــوزارة ف ـقــدت ك ـف ــاء ة وطنية
م ـع ـطــاء ة» ،داع ـيــا الـمــولــى الـقــديــر أن يسكنه
فسيح جناته ،وأن يلهم أهله وذويــه الصبر
والسلوان.
وذكر المتحدث الرسمي أن الراحل يعد من
المبدعين في عملهم ،وتسجل له مساهماته
الـفــاعـلــة بتلفزيون دول ــة الـكــويــت إل ــى جانب
زم ــائ ــه ،ال ــذي ــن ي ـش ـهــدون ل ــه بـحـســن الـخـلــق،
وطيب التعامل واإلخالص بالعمل.

والـ ـفـ ـن ــان ــة ح ـ ـيـ ــاة الـ ـفـ ـه ــد فــي
مسرحية قناص خيطان.

زميل الدراسة والمهنة
و ك ـ ـتـ ــب مـ ــد يـ ــر إدارة ق ـن ــاة
«إثـ ـ ـ ــراء» ب ـت ـل ـفــزيــون ال ـكــويــت،
أحـمــد دح ــام الـشـمــري «ببالغ
الـ ـ ـح ـ ــزن واألسـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وبـ ـقـ ـل ــوب
مــؤم ـنــة ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ــدره،
تلقينا قبل قليل خبر وفاة األخ
والصديق المخرج التلفزيوني
مـشـعــل ال ـخ ـلــف ،رئ ـي ــس قسم
اإلعداد واإلخراج بقناة العربي
بتلفزيون الكويت .الله يرحمه،
ويغفر له ،ويسكنه الجنة».
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
َّأما أحمد َّفؤاد الشطي فكتب
«(إنــا لله وإنا إليه راجعون)...
ببالغ الـحــزن واألس ــى تلقينا
اليوم خبر وفاة زميل الدراسة
وال ـم ـه ـن ــة الـ ـمـ ـخ ــرج ال ـخ ـل ــوق
ً
المبتسم دائما مشعل الخلف.
نـســأل الـلــه تـعــالــى لــه الرحمة
وال ـم ـغ ـفــرة ،ول ــذوي ــه ومحبيه
الصبر والسلوان».
وك ـت ـبــت اإلع ــام ـي ــة حبيبة
العبدالله ،في صفحتها على

«توتير»« :رحيل الزميل مشعل
ال ـخ ـلــف أف ـج ـع ـنــي! أسـ ــأل الـلــه
أن ي ـح ـش ــره مـ ــع ال ـصــدي ـق ـيــن
والشهداء( ...إنــا لله وإنــا إليه
راجعون)».
ودون ـ ـ ـ ــت اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة غـ ــادة
يوسف في صفحتها ،وقالت
«(إن ــا لله وإنــا إليه راجـعــون)،
انـتـقــل إل ــى رحـمــة الـلــه تعالى
زميل الدراسة والعمل الخلوق
مشعل الخلف .أسأل الله له أن
يسكنه الجنة».

القلب األبيض
أمــا المخرج هــانــي النصار
فـكـتــب «ال ـلــه يــرحـمــك برحمته
يا مشعل الخلف .كــان دفعتي
وزمـيــل الــدراســة صــاحــب قلب
أبـ ـي ــض وداي ـ ـمـ ــا م ـب ـت ـســم وم ــا
يكره أحد».
وكـ ـت ــب مـ ــراقـ ــب ال ـت ـن ـس ـيــق
والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـقـ ـن ــاة «إث ـ ـ ـ ـ ــراء»
ال ـم ـخ ــرج ف ـه ــد ال ـع ـن ــزي «(إن ـ ــا
لله وإنــا إليه راجـعــون) ،انتقل
إ لــى رحمة الله تعالى الزميل
الـخـلــوق مشعل الـخـلــف» .وقد
نعاه المذيع ومقدم البرنامج

مشعل الخلف
ول ـيــد جــاســم الـمـخـلــف ،فكتب
«(إنــا لله وإنــا إليه راجـعــون)...
رح ـ ـ ــم ال ـ ـلـ ــه الـ ــزم ـ ـيـ ــل ومـ ـخ ــرج
تلفزيون دولــة الكويت مشعل
ال ـخ ـل ــف .نـ ـس ــأل الـ ـل ــه الــرح ـمــة
وال ـم ـغ ـف ــرة ،وأن يـسـكـنــه الـلــه
ال ـج ـنــة ،وال ح ــول وال ق ــوة إال
بالله».
ودون اإلع ــام ــي وال ـشــاعــر
ص ـي ــاد ال ـع ـن ــزي ف ــي صفحته
«(إن ــا لله وإن ــا إلـيــه راج ـعــون)،
انـتـقــل إل ــى رح ـمــة ال ـلــه تعالى
الزميل الخلوق مشعل الخلف،
أح ــد أن ـبــل وأط ـيــب األص ــدق ــاء.
أسأل الله أن يسكنه الجنة».
وقــال المراقب فــي تلفزيون
الـكــويــت عيسى الـعـنــزي «الـلــه
يرحمه ويغفر له ،ويحسن إليه،
عرفته من أيام الطفولة جارنا
بـمـنـطـقــة ال ـ ـفـ ــردوس ،وزام ـل ـتــه
بالعمل أكثر من  20سنة ،كان
ن ـعــم الـ ـج ــار وال ــزم ـي ــل الـطـيــب
الحبيب الخلوق المحترم( ...إنا
لله وإنا إليه راجعون)».

ال ــرش ـي ــدي «ال حـ ــول وال قــوة
إال ب ــال ـل ــه ،رحـ ــم ال ـل ــه الــزم ـيــل
والـ ـص ــدي ــق ال ـع ــزي ــز ال ـم ـخــرج
مـشـعــل الـخـلــف زام ـل ـتــه وك ــان
نـ ـ ـع ـ ــم ال ـ ــزمـ ـ ـي ـ ــل والـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــق،
رحمك الله يابو إبراهيم» ،أما
اإلعالمي نواف الفي النومس
ف ـك ـت ــب «(إن ـ ـ ـ ــا لـ ـل ــه وإن ـ ـ ــا إل ـي ــه
راجعون) ،انتقل إلى رحمة الله
تعالى الزميل الخلوق المخرج
م ـش ـعــل ال ـخ ـل ــف ،غ ـفــر ال ـل ــه له
وأسكنه فسيح جناته ،وأعظم
أجر ذويه وألهمهم الصبر».
وقال المعد أسامة المخيال
«ببالغ الحزن واألســى تلقيت
قـ ـب ــل ق ـل ـي ــل خـ ـب ــر وفـ ـ ـ ــاة األخ
والزميل المخرج التلفزيوني
مشعل الـخـلــف .عرفته هــادئ
مبتسم دا ئـمــا طيب السمعة.
أس ـ ـ ــأل ال ـ ـلـ ــه ان ي ـص ـب ــر اه ـل ــه
ومحبيه ،وأن يتغمده ويرحمه
رح ـمــة واس ـع ــة ،وأن يـغـفــر له
ويتجاوز عنه».

صاحب االبتسامة

حققت الفنانة روال سعد،
من خالل كليب أغنيتها
الجديدة «الغيني تالقيني»،
أكثر من مليوني مشاهدة
على الـ«يوتيوب» ،واألغنية
من كلمات أسامة مصطفى،
وألحان محمد يحيى،
وتوزيع أحمد مجدي ،وتم
تصويرها بين سورية
وأماكن أخرى ،ومن إخراج
زياد خوري.
كما طرحت روال كليب
أغنيتها الجديدة «دكان
شالطة» عبر قناتها
الرسمية على الـ»يوتيوب»،
وتغني من خاللها باللهجة
المصرية ،مرتدية جلباب
الفتاة الشعبية ،من كلمات
فضل الراوي ،وألحان بينو،
وتوزيع رامي ،والكليب من
إخراج إيهاب عبداللطيف،
وهو من نوعية األغاني
المصرية ،وتم التصوير
داخل ديكور خاص بالحارة
الشعبية.
يذكر أن روال أعلنت مؤخرا
خطوبتها على مهندس
سوري من أصل فلسطيني،
يعيش بالواليات المتحدة
األميركية ،يدعي يحيى ،وذلك
خالل احتفاالت عيد الميالد
والعام الجديد.

«كورونا» يغيب أسطورة التانغو
األرجنتيني خوان كارلوس

وكتب اإلعــامــي عيد عبيد

«ثقافة وفنون» الدمام تستعد لمهرجان المجيبل :أتجنب تكرار شخصياتي

بيت السرد للقصة القصيرة
تستمر جمعية الثقافة والفنون بالدمام
في تقديم مجموعة من األنشطة الثقافية
المتنوعة ،التي تحاول من خاللها االقتراب
أكثر من المتلقي والمثقف ،بخلق روابــط
اهتمامات و نـقــاط بحث تلتقي فيها عند
المعرفة والترفيه والعمق.
و بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن األدب وا ل ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــون وا ل ـ ـ ــر س ـ ـ ــم
وال ـمــوس ـي ـقــى ،تـسـتـعــد الـجـمـعـيــة إلط ــاق
مهرجان بيت السرد للقصة القصيرة في
دورته الرابعة ،في  14فبراير المقبل ،والذي
تتخلله أمسيات قصصية وإعالن الفائزين
في مسابقة القصة القصيرة الدورية التي
تقدم كل عام ،ومعرض فني يتناول قصصا
قصيرة.
وي ـ ـقـ ــدم فـ ــي  9فـ ـب ــراي ــر ال ـ ـعـ ــازف نــاصــر
السعيد دروسا في العزف على آلة الكمان
مستوى أول ،يتمثل في كيفية مسك الكمان،
وأس ــاسـ ـي ــات ومـ ـب ــادئ الـ ـع ــزف ،وت ـمــاريــن
تقوية اليد اليسرى ،وتدريب سحب القوس
وغيرها مــن الـتـجــاذبــات الفنية والحسية
التي تجمع المهتمين بهذه اآللة الموسيقية.
ويـنـظــم بـيــت ال ـســرد م ـســاء ال ـثــاثــاء 19
يـنــايــر جـلـســة مـنــاقـشــة ل ــرواي ــة غ ـفــوة ذات
ظ ـه ـي ــرة ل ـل ـك ــات ــب الـ ـسـ ـع ــودي ع ـبــدال ـعــزيــز
الصقعبي في قاعة عبدالله الشيخ للفنون،
كما ينظم ملتقى شباب الكتابة بالجمعية
أمسية حوارية بعنوان «مقالي دروس ممن
عــام مـضــى» ،يتم خاللها مناقشة مقاالت
الكتاب الشباب مساء األربعاء  20يناير.
وف ــي بــرنــامــج االس ـتــوديــو الـمـفـتــوح في
حلقته الثانية يزور أعضاء الجمعية مكتبة

ج ــدل الثقافية الـتــي تـحــوي األرشـيــف
ال ـث ـقــافــي ال ـم ـت ـنــوع ع ـبــر ع ـقــود مضت
م ـس ــاء األحـ ــد  24ي ـنــايــر ،وبــال ـت ـعــاون
مع صالون بــوح الثقافي يقدم مساء
االثنين  ٢٥يناير مناقشة كتاب «ما
أع ــرف ــه ع ـلــى وجـ ــه ال ـي ـق ـيــن» لـلـكــاتـبــة
أوب ــرا وينفري ،ويــديــر اللقاء صباح
تركستاني.
وت ـ ـ ـطـ ـ ــرح الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة مـ ـ ــن خـ ــال
الملتقى الثقافي ورشــة عن مناهج
النقد المعاصر نظريات وتطبيقات
يـقــدمـهــا د .سـعــد ال ـبــازعــي ،أسـتــاذ
األدب المقارن بجامعة الملك سعود،
يومي األحد واالثنين 7و 8فبراير،
وبالتعاون مع منتدى الثالثاء الثقافي يقدم
مساء الثالثاء  9فبراير أمسية شعرية.
وت ـ ـقـ ــدم ل ـج ـن ــة الـ ـمـ ـس ــرح إعـ ـ ـ ــادة ع ــرض
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــات الـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ال ـم ـل ـت ـقــى
ال ـم ـس ــرح ــي ل ـل ـم ــون ــودرام ــا والـ ــديـ ــودرامـ ــا
ال ـتــي ب ــدأت فــي بــدايــة ديـسـمـبــر الـمــاضــي،
لـفـســح ال ـم ـجــال لـعــرضـهــا أمـ ــام أك ـثــر عــدد
مــن المتابعين ،مــن خ ــال بــرنــامــج رســالــة
واحدة وحوار الثنين ،وذلك دعما للمسرح
ولطاقات اإلبداع الفني والنشاط المسرحي
التي تميزت وحققت الكثير على مستوى
األداء والـ ـع ــرض واإلخـ ـ ـ ــراج وال ـس ـي ـنــاريــو
والـ ـن ــص ،والـمـخـصـصــة ك ــل خـمـيــس على
مــدى  9أسابيع لتسعة ع ــروض مسرحية
من المنطقة الشرقية.
ودعت الجمعية الفنانين التشكيليين إلى
المشاركة فــي المعرض الفني المصاحب

انتهى من تصوير «مطر صيف» ويستعد لمسلسل «الناموس»
●

ملصق المهرجان

لمهرجان بيت الـســرد فــي دورت ــه الرابعة
إلرســال أعمالهم ،عبر استمارة المشاركة
الـمـنـشــورة فــي مــواقــع تــواصــل الجمعية،
وحددت  3فبراير آخر موعد للمشاركة.
وعــن هــذه األنـشـطــة الـقــادمــة المستمرة
بـشـكــل م ــرت ــب وب ـت ـع ــاون واضـ ــح وتـنـظـيــم
مدروس يقول األستاذ يوسف الحربي مدير
الجمعية «إن هدفنا تقديم اإلضافة الثقافية
ال ـق ــادرة عـلــى خـلــق رؤى جــديــدة وتعميق
ال ــوع ــي وال ـب ـح ــث ال ـم ـب ـنــي ع ـلــى ال ـم ـعــارف
والكفاءات الوطنية القادرة على استيعاب
الـتــوافــق الـجـمــالــي بينها وبـيــن المتلقي،
فالجمعية فضاء مفتوح أردن ــاه أن يكون
مستمرا ببرامج ق ــادرة على خلق التنوع
وفتح أفق البحث وخلق روح التواصل بين
المثقفين والشباب».

نرمين أحمد

انتهى الفنان الشاب مشاري المجيبل من تصوير دوره في مسلسل مطر صيف ،من
تأليف ياسر حمداني وإخراج مناف عبدال ،وبطولة الفنان الكبير سعد الفرج
وعبدالرحمن العقل وحصة النبهان وحسين المهدي وكفاح الرجيب
وميس كمر ونور ،ونخبة كبيرة من الفنانين الشباب.
وقال المجيبل إن قصة المسلسل اجتماعية ،وهذا النوع يستهوي
المشاهدين ،حيث الواقعية ومتعة المشاهد برؤية األحداث الحياتية
التي من الممكن للجميع أن يعيشونها أو التعرض لمواقف مشابهة
لها ،وسيتم عرضه بــإذن الله في رمضان  ،2021وأتمنى أن ينال
رضا المشاهد.
وأضاف :سأبدأ تصوير مشاهدي في مسلسل الناموس
من تأليف محمد أنور وإخراج جاسم المهنا وبطولة
نخبة جميلة من الفنانين ،منهم الفنان القدير جاسم
النبهان ومحمد المنصور وهيفاء عادل وعبدالله
بهمن وحسين المهدي وبثينة الرئيسي وفيصل
العميري وجاسم عباس وحصة النبهان وعبدالله
الزيد ،وغيرهم الكثير ،وأيضا من المقرر عرضه
في رمضان  ،2021وسأقدم في هذا المسلسل
شخصية مختلفة تماما عن شخصيتي التي
أقدمها في مسلسل مطر صيف ،والمسلسل
ً
س ـي ـكــون مـمـتـعــا جـ ـ ــدا ،ح ـيــث ي ـحــاكــي حقبة
السبعينيات وغير مصرح لــي أن أفصح عن
طبيعة شخصيتي ،لـكــن أع ــد الـمـشــاهــد بأنه
سيستمتع كثيرا بهذا العمل.
وقال المجيبل :أحاول دائما أال أكرر الشخصيات
التي ّ
أقدمها ،وأعمل دائما على أن تكون اختياراتي
ّ
مختلفة ومتنوعة لألدوار التي أقدمها ،وأحرص أيضا
على اختالف المظهر الخارجي لكل شخصية ،حتى يكون
كل دور أقدمه مختلفا في الشخصية ،والمظهر الخارجي
الذي يتناسب معها.

مشاري المجيبل

الدويش :الجرهاء أهم كيان تجاري خالل العهد السلوقي

َّقدم دراسة عن أهمية المدينة وعرض بيانات تاريخية وشواهد أثرية عنها
قال د .سلطان الدويش ًإن
اسم مدينة الجهراء حاليا
مشتق من مملكة الجرهاء،
التي كانت تمتد على ساحل
الخليج العربي في العصور
القديمة.

●

فضة المعيلي

شـ ـ ـ ــارك مـ ــديـ ــر إدارة اآلثـ ـ ــار
وال ـ ـم ـ ـتـ ــاحـ ــف لـ ـ ـ ــدى ال ـم ـج ـل ــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب ،د .سـلـطــان الــدويــش،
ف ــي مــؤت ـمــر ع ـبــر مـنـصــة زووم
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،مـ ــع ن ـخ ـب ــة مــن
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن فـ ـ ــي الـ ــوطـ ــن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي ،بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان «ال ـ ـ ـمـ ـ ــدن
والعواصم في كتابات الرحالة
ع ـب ــر الـ ـعـ ـص ــور» ،ت ـح ــت رع ــاي ــة
عمي ـ ــد كلـ ـيـ ـ ــة اآلداب ب ــاإلنابة
د .عبدالله الهاجري.
وقـ ـ ـ ـ َّـدم د .ال ـ ــدوي ـ ــش دراسـ ـ ــة
ب ـع ـنــوان «مــدي ـنــة ال ـج ــره ــاء في
كـتــب الكالسيكيين» ،و بـ َّـيــن أن
الـ ــدراسـ ــة ت ـه ــدف إلـ ــى تـسـلـيــط
ال ـض ــوء ع ـلــى مــدي ـنــة ال ـجــرهــاء
العربية خالل الفترة من القرن
الـثــالــث قبل الـمـيــاد إلــى القرن
الثاني الميالدي ،من خالل رؤية
جديدة تشمل عــرض البيانات

بـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــل الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوب ال ـ َّـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
والـسـلــع الهندية ،ومــثــل نشوء
ال ـمــدي ـنــة ومــوق ـع ـهــا جـ ــدال دام
قــرونــا ،وكــانــت الـجــرهــاء مركزا
تجاريا مهما ،تصلها التوابل
والمنتجات األخرى من جنوبي
الجزيرة العربية ،ثم تنقل إلى
بابل وسلوقية بواسطة القوافل
الجرهائية ،وتستغرق الرحلة
مــن حضرموت إلــى جــرهــاء 40
يوما».

نقوش عربية قديمة
سلطان الدويش وشهاب عبدالحميد
الـتــاريـخـيــة وال ـشــواهــد األثــريــة
المتعلقة بنفس الفترة في أرض
الكويت.
وأع ـط ــى د .ال ــدوي ــش بعض
الـ ـنـ ـم ــاذج ل ـم ــن ذك ـ ــر ال ـم ــدي ـن ــة،
فقال« :وصف استرابون طريق

ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة بــأنــه خليج
عميق تقع عليه مدينة الجرهاء،
وه ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــة ل ـب ـع ــض
الــاج ـئ ـيــن ال ـك ـل ــدان م ــن بــابــل»،
مضيفا« :كـتــب أجــاثــر اسيدس
أن الجرهائيين جلبوا اللبان

والـبـخــور والـنـبــاتــات العطرية
من جنوب بالد العرب».
وتـ ــابـ ــع« :ال شـ ــك أن مــدي ـنــة
ال ـ ـجـ ــرهـ ــاء ش ـك ـل ــت أه ـ ـ ــم ك ـي ــان
ت ـ ـجـ ــاري مـ ـنـ ـف ــرد فـ ــي ال ـخ ـل ـيــج
العربي خــال العهد السلوقي،

َّ
وبين د .الدويش أن الجرهاء،
والـ ـت ــي ب ـق ـيــت ح ـت ــى اآلن ،هــي
«الجهراء» ،وقد ُُحرفت قليال مع
مرور الزمن ،أو نطقت خطأ من
ُ
ِقـبــل الــك ـتــاب الـيــونــانـيـيــن ،لكن
مدينة الجهراء احتفظت باالسم
والمكان القديم.
وأضـ ــاف أن ال ـجــرهــاء كــانــت
مملكة تمتد على ساحل الخليج

العربي ،واشتقاق اسم الجهراء
من االسم القديم الجرهاء ،وهو
األقرب.
وأكد من خالل الدراسة التي
َّ
قدمها ،أن أرض الكويت تشكل
الجزء األكبر من مملكة الجرهاء،
والـتــي كانت تلعب دورا كبيرا
ضمن مــراكــز التجارة الدولية،
وكــانــت حلقة الــوصــل للتجارة
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة لـ ـتـ ـج ــارة ال ـب ـخ ــور
واللبان واللؤلؤ.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـسـ ـج ــات
األثرية تؤكد مظاهر الحضارة
الـ ـ ـت ـ ــي كـ ـشـ ـف ــت عـ ـنـ ـه ــا م ـ ـعـ ــاول
اآلثــري ـيــن فــي مــواقــع أم الـنـمــل،
وعـ ـ ـك ـ ــاز ،وف ـي ـل ـك ــا ،وال ـص ـب ـي ــة،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـن ـقــوش الـعــربـيــة
القديمة (خط المسند) المنتشرة
ف ــي س ـف ــوح ج ـبــل واره ،وعـلــى
مرتفعات الخيران ،والنويصيب،
وكذلك ما ُعثر عليه من كتابات
غ ــائ ــرة ع ـلــى ال ـج ــرار ف ــي مــوقــع
جزيرة عكاز.

ّ
غيب الموت الراقص ومصمم
الرقصات األرجنتيني،
خوان كارلوس ،الذي ُي َ
عتبر
أسطورة التانغو الذي
ً
توفي عن  89عاما ،بسبب
مضاعفات مرتبطة بفيروس
كورونا.
وكتبت ابنته جوهانا كوبس
على «فيسبوك» ،أن «كل
شيء حصل بسرعة كبيرة».
وأضافت «والدي مات...
سيظل ً
دائما يتألق بين
النجوم وإلى األبد في تاريخ
رقص التانغو».
وكان الرجل الثمانيني
أصيب في ديسمبر الفائت
بالفيروس.
واشتهر خوان كارلوس،
المولود في  31مايو 1931
في بوينس آيرس ،بأنه جعل
ً
من رقصة التانغو أسلوبا
ً
كامال للرقص ،ونقل هذه
الرقصة الشعبية إلى أهم
المسارح العالمية.
ً
وشكل كوبس ثنائيا
ً
أسطوريا في مجال رقص
التانغو مع ماريا نيفيس.
ورغم أن حياتهما الزوجية
استمرت من  1964إلى ،1973
فإنهما استمرا في الرقص
ً
معا حتى .1997
(أ ف ب)

عبير شمس الدين :النفاق
يسيطر على الوسط الفني

كشفت الممثلة السورية،
عبير شمس الدين ،في
تصريح صحافي ،أن الوسط
ً
الفني أصبح مكانا للكثير
من الدخالء الذين اقتحموا
عالم التمثيل ألسباب باتت
معروفة .وقالت إن النفاق
بات يسيطر على األجواء،
والكذب بات صفة ال غنى
عنها ،وكأن الكذب بات
ً
مطلوبا أكثر من أي شيء
آخر ،خصوصا أن المصلحة
أصبحت تتغلب على
الموهبة .وأكدت أن الدراما
السورية تحتاج إلى إعادة
ترتيب أوراق من جوانب
كثيرة.
ً
دراميا ،يذكر أن شمس الدين
تصور مشاهدها في مسلسل
«خريف العشاق» ،في ثاني
أعمالها هذا الموسم بعد
الجزء الحادي عشر من
مسلسل «باب الحارة».

ةديرجلا
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دوليات

ِّ
« »B52أميركية تحلق فوق الخليج للمرة الخامسة

• إيران تواصل مناوراتها حتى رحيل ترامب وصواريخها تسقط قرب حاملة «نيميتز» في «الهندي»
• فرنسا :إحياء االتفاق النووي ال يكفي ...ال بد من مفاوضات حول «البالستية» واألنشطة اإلقليمية

سلة أخبار
العتيبة :ال صلة لإلمارات
بجريدة العرب

نفت مديرة االتصاالت
االستراتيجية في وزارة
الخارجية والتعاون الدولي
باإلمارات ،هند مانع العتيبة،
وجود صلة بين بالدها
وجريدة "العرب" الصادرة
من لندن ،وذلك بعد مقال
ُ
نشرته الجريدة اعتبر مسيئا
للمجتمع السعودي.
وكتبت العتيبة عبر "تويتر":
"تستمر دولة اإلمارات
ً
بالتعامل اإليجابي إعالميا
ً
وسياسيا ،لعلمنا أنه في
مصلحة المنطقة .يستمر
البعض في محاوالته ان
يربط اإلمارات بما ال صلة
لها به عبر استخدام عبارات
مستهلكة من وحي األزمات".

الكاظمي يقوم بزيارة
غير معلنة لـ«الحشد»
« »B52أميركية تتزود بالوقود فوق منطقة عمل القيادة الوسطى

عبرت قاذفتان أميركيتان
من طراز «بي  »52العمالق
األجواء اإلسرائيلية في
طريقهما إلى منطقة الخليج
في مهمة هي الخامسة من
نوعها باآلونة األخيرة ،في
حين واصلت القوات اإليرانية
مناوراتها الشاملة وسط
تقارير عن سقوط صاروخين
إيرانيين على بعد  100ميل
من حاملة الطائرات األميركية
«نيميتز» بالمحيط الهندي.

في مهمة تهدف الستعراض
القوة في مواجهة إيران وتعد
الخامسة من نوعها في اآلونة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،حـ ـلـ ـق ــت ق ــاذفـ ـت ــان
أميركيتان من طراز " "B52فوق
األج ــواء اإلسرائيلية باتجاه
الخليج أمس.
وي ــأت ــي تـحـلـيــق ال ـق ــاذف ــات
النووية العمالقة في ظل توتر
م ـتــزايــد ب ــاألي ــام األخـ ـي ــرة من
واليــة الرئيس دونالد ترامب
الذي اعتمد سياسة "ضغوط
قصوى" حيال طهران ،وغداة
تعزيز البيت األبيض شراكة
اإلمارات والبحرين األمنية مع
الواليات المتحدة ،باإلضافة
إل ـ ــى ض ــم إس ــرائـ ـي ــل ل ـل ـق ـيــادة
المركزية الوسطى "سنتكوم"
ب ـه ــدف ت ـعــزيــز ال ـج ـب ـهــة الـتــي
ت ـ ـم ـ ـخ ـ ـضـ ــت ع ـ ـ ــن ات ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات
إبراهام للسالم بمواجهة إيران
وحلفائها.
وس ـبــق أن أع ـل ـنــت ال ـق ـيــادة
المركزية األميركية ،بالشهر
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،تـ ـحـ ـلـ ـي ــق ق ـ ــاذف ـ ــات
"ب ــي  "52وال ـتــي تـعــرف باسم
"سـتــراتــوفــورتــرس" فــي سماء
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ب ـه ــدف ردع
أي عدوان.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــت ،ف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان،
أن نـ ـش ــر الـ ـق ــاذفـ ـتـ ـي ــن ي ــوج ــه

تجربة صواريخ إيرانية أمس األول
رس ــال ــة واض ـح ــة ورادع ـ ــة إلــى
ك ــل م ــن ي ـن ــوي إلـ ـح ــاق األذى
باألميركيين أو مصالحهم.
وت ــوج ــد حــام ـلــة ال ـطــائــرات
"يو إس إس نيميتز" في مياه
الـخـلـيــج مـنــذ نـهــايــة نوفمبر
الماضي.

استنفار إيراني
في المقابل ،أكدت السلطات
اإليرانية أنها تختبر صواريخ
بعيدة المدى وتؤكد االستنفار
ح ـ ـ ـتـ ـ ــى ت ـ ـن ـ ـص ـ ـيـ ــب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب جــو
ب ــاي ــدن ،األرب ـع ــاء الـمـقـبــل ،في
حين واصـلــت طـهــران اختبار
ص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ ب ــالـ ـسـ ـتـ ـي ــة س ـقــط
بـعـضـهــا ب ــال ـق ــرب م ــن حــامـلــة
طائرات أميركية.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز"
ع ــن مـســؤولـيــن أمـيــركـيـيــن أن
صواريخ إيرانية بعيدة المدى
سقطت على بعد  100ميل من
حــام ـلــة ال ـط ــائ ــرات األمـيــركـيــة
نيميتز ،وأن صاروخا واحدا
على األقــل سقط على بعد 20
مـيــا مــن سفينة تـجــاريــة في
المحيط الهندي.
وح ــدث ذل ــك خ ــال اخـتـبــار
"الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري" ص ــواري ــخ

بــالـسـتـيــة أطـلـقــت م ــن منطقة
صـ ـح ــراوي ــة إلصـ ــابـ ــة أه ـ ــداف
ب ـ ـحـ ــريـ ــة فـ ـ ــي خـ ـلـ ـي ــج ُع ـ ـمـ ــان
والمحيط الهندي.
وأفاد "الحرس الثوري" في
بيان له ،أن صواريخ من فئات
مختلفة استهدفت نماذج من
"س ـفــن الـ ـع ــدو" ،ودمــرت ـهــا من
مسافة  1800كلم.
وك ــان "الـ ـح ــرس" أع ـلــن يــوم
الجمعة الماضي بدء المرحلة
األولــى من مـنــاورات "الرسول
األع ـظــم  "15ال ـتــي تــم خاللها
اسـ ـتـ ـخ ــدام طـ ــائـ ــرات م ـسـ ّـيــرة
الس ـت ـهــداف مـنـظــومــات دف ــاع
صـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ،وإطـ ـ ـ ــاق "ج ـيــل
جديد" من صواريخ بالستية
مــن طــراز "ذو الـفـقــار ،وزل ــزال،
ودزفول".
وأكد أن الصواريخ "مزودة
بـ ـ ـ ــرؤوس ح ــربـ ـي ــة م ـن ـف ـص ـلــة،
وباإلمكان توجيهها من الجو،
كما أنـهــا ق ــادرة على اخـتــراق
دفـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــدو الـ ـمـ ـض ــادة
للصواريخ".
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاورات
الصاروخية ،قال قائد "الحرس
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــوري" حـ ـسـ ـي ــن سـ ــامـ ــي،
إن قـ ـ ــوات بـ ـ ــاده ق ـ ـ ــادرة عـلــى
تدمير حامالت الطائرات عبر
استهدافها بشكل مباشر ،وإن

ُ
ّ
هل انطلقت «انتفاضة القصر» في تونس؟

ه ــذا ج ــزء م ــن االسـتــراتـيـجـيــة
الدفاعية.
وأضـ ــاف ســامــي" :يمكننا
اآلن أن نضرب أهدافا متحركة
في المحيط" بدال من االعتماد
على صواريخ كروز االعتيادية
المنخفضة السرعة.
ويأتي التصعيد العسكري
ف ـ ــي وقـ ـ ــت تـ ـ ـن ـ ــاور ال ـس ـل ـط ــات
اإلي ــرانـ ـي ــة ب ـم ـل ـف ـهــا الـ ـن ــووي،
وتــرفــض إخـضــاع برنامجها
لتطوير الصواريخ البالستية
لمفاوضات مرتقبة مع الدول
الغربية وبايدن ،بهدف إحياء
االتفاق النووي الذي انسحب
منه ترامب عام .2018
ورف ـ ـضـ ــت م ـن ـظ ـمــة ال ـطــاقــة
الــذريــة التعنيف الــذي أعربت
عنه الترويكا األوروبية تجاه
قـ ــرار الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
إنتاج وقود يعتمد على معدن
اليورانيوم أمس األول.
وأك ـ ـ ـ ــدت أن إنـ ـ ـت ـ ــاج م ـع ــدن
ال ـيــوران ـيــوم مـســألــة منفصلة
بــال ـكــامــل ع ــن إنـ ـت ــاج ال ــوق ــود
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــور .واعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت أن
ت ـص ـن ـي ـع ــه ورد فـ ـ ــي قـ ــا نـ ــون
المبادرة االستراتيجية التي
أقرها البرلمان اإليراني بهدف
الـضـغــط عـلــى ال ــدول الغربية
لرفع العقوبات التي فرضها

الحجر ...و«الداخلية» تعلن ّ
• تظاهرات عنيفة رغم ْ
تصديها للنهب
• تعديل المشيشي الوزاري الواسع تحت االختبار
عاد الهدوء ،أمس ،إلى تونس بعد ليلة جديدة
ّ
من التوتر شهدت أعمال شغب ونهب واشتباكات
ب ـيــن ق ـ ــوات األم ـ ــن ومـحـتـجـيــن ف ــي ال ـع ــديــد من
المناطق ،وسط سخط على الوضع االقتصادي
واالجتماعي الصعب ،تخللها استخدام الشرطة
الغازات المسيلة للدموع واعتقال أكثر من 200
شخص ،وكان األمر الالفت أن معظم المعتقلين
ُ
من الق ّصر( ،ما دون الـ  25سنة) ،مما دفع بعض
المراقبين للوضعُ لتونسي الى التساؤل عما اذا
كانت "انتفاضة الق ّصر قد بدأت".
وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية ،أن "قوات
األمن عمدت إلى اعتقال  242من الشبان في واليات
تونس ومنوبة وسليانة وسوسة والمنستير
والقيروان ودوار هيشر وبنزرت ،بعدما أضرم
المحتجون النار في اإلطارات المطاطية ،وحاولوا
سد الطرقات ونهبوا محال تجارية".
وتابعت أن "المتظاهرين الشباب اشتبكوا في
القصرين بالحجارة مع قوات األمن التي ّفرقتهم
بالغازات المسيلة للدموع".
وقــال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية
التونسية ،خالد لحيوني ،إن قوات األمن نجحت
في التصدي لمحاوالت تخريب ونهب الممتلكات
العامة والـخــاصــة وإع ــادة ال ـهــدوء إلــى عــدد من
المناطق بعد ســاعــات مــن المواجهات مــن قبل
مجموعات من األشخاص ال تتجاوز أعمارهم
العديد من الموقوفين على
 25عاما'' .ولفت إلى أن ُ
خلفية أعمال الشغب "هم ق ّصر".
وتأتي أعمال الشغب مع حجر صحي شامل
عام فرضته السلطات ألربعة أيام انتهت ،أمس،
للتصدي لالنتشار المتسارع لفيروس كورونا.
م ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،وف ـ ــي اخ ـت ـب ــار حقيقي
لحكومته ،أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي
ً
ً
ً
تـعــديــا وزاريـ ــا واس ـعــا شمل  11وزارة ،بينها
الداخلية والعدل والطاقة والصحة.
ويجب أن يصادق البرلمان على الوزراء الجدد
الذين ليس بينهم أي امرأة.

هشام المشيشي خالل مؤتمره الصحافي أمس األول
وقال المشيشي ،في مؤتمر صحافي مساء
أمــس األول ،عقده بقصر الحكومة بالقصبة
وســط العاصمة ،إن الغاية مــن التعديل هي
"إضـفــاء المزيد مــن النجاعة واالنـسـجــام في
العمل الحكومي ،واإلبقاء على حكومة مستقلة
مدعومة مــن غـطــاء سياسي ذات غالبية في
البرلمان".
وتــابــع" :الـمــرحـلــة الـقــادمــة ستكون مليئة
بالتحديات واإلصالحات االقتصادية من أجل
العدالة االجتماعية".
واق ـت ــرح المشيشي تعيين الـكــاتــب الـعــام
للحكومة وليد الذهبي على رأس وزارة الداخلية
خلفا للمحامي توفيق شرف الدين المحسوب
ّ
سعيد ،والــذي
على رئيس الجمهورية قيس
أقيل بداية يناير ،واعتبرت الخطوة "بداية فكّ
االرتباط بقصر الرئاسة".
كما اقترح استبدال وزيــر البيئة مصطفى
العروي الذي أقاله قبل أن يوقفه القضاء على
خلفية قضية النفايات الخطيرة الموردة من

(أ ف ب)

إيطاليا ،بشهاب بن أحمد المدير العام لمركز
النهوض بالصادرات.
والتقى رئيس الحكومة قبل إعــان التعديل
بساعات رئيس الدولة ،الذي أكد أنه تم "االتفاق
على أن تـكــون الحكومة متكونة مــن أعـضــاء ال
يرتقي شــك إل ــى نــزاهـتـهــم" ،وف ــق بـيــان لرئاسة
الجمهورية .وأضافت الرئاسة أن "ال مجال لتعيين
ّ
من تعلقت بهم قضايا أو من تحوم حول سيرته
ّ
وتـصــرفــاتــه شـكــوك تـمــس بــالــدولــة ومصداقية
مؤسساتها وشرعية قراراتها" .واعتبر أسامة
الخليفي رئيس كتلة حزب "قلب تونس" ،الحزب
ال ـثــانــي ف ــي ال ـبــرل ـمــان ،أن الـمـشـيـشــي اسـتـعــاد
"صالحياته الدستورية" من خالل تعديل السبت
الوزاري.
وإلى جانب "قلب تونس" ،يدعم حزب "حركة
النهضة اإلسالمية" ،الحزب األول في البرلمان
حكومة التكنوقراط الـتــي يـقــودهــا المشيشي.
والحزبان في عالقة توتر مع ّ
سعيد.
(تونس ـ ـ وكاالت)

تـ ــرامـ ــب ،وأغـ ــرقـ ــت االق ـت ـص ــاد
اإليراني في الركود.
وفي وقت سابق شدد وزير
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـف ــرنـ ـس ــي ج ــان
إيـ ــف لـ ــودريـ ــان ع ـل ــى ضـ ــرورة
الترتيب لعودة إيران والواليات
المتحدة لالتفاق النووي ،الذي
يقيد أنشطة طهران لمنعها من
تطوير قنبلة ذرية.
وأشــار لــودريــان ،في الوقت
نفسه ،إلــى أن "إحـيــاء االتـفــاق
ً
الـنــووي ال يكفي" ،معتبرا أنه
ال بــد مــن مـحــادثــات جــديــة مع
طـ ـ ـه ـ ــران ب ـ ـشـ ــأن ص ــواري ـخ ـه ــا
الـ ـ ـب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة ،وأنـ ـشـ ـطـ ـتـ ـه ــا
ً
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،م ـت ـه ـم ــا إيـ ـ ـ ــران ب ـ
"العمل على بناء قدرات نووية".
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ف ــرنـ ـس ــا
وبريطانيا وألمانيا قد أعربت
ع ــن قـلـقـهــا إزاء إع ــان طـهــران
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا إلنـ ـ ـت ـ ــاج م ـع ــدن
اليورانيوم .وشدد بيان الدول
ال ـث ــاث ع ـلــى أن إن ـت ــاج إي ــران
م ـعــدن ال ـيــوران ـيــوم "ال يتمتع
ب ـم ـصــداق ـيــة مــدن ـيــة ولـ ــه آث ــار
عسكرية خطيرة".
ً
والحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم وزيـ ـ ـ ـ ــر
الخارجية اإليراني محمد جواد
ظــريــف ال ــدول األوروب ـي ــة التي
رفضت ضغوط ترامب إلنهاء
االتفاق النووي بأنها "لم تفعل

(أ ف ي)

شيئا" من أجل انقاذ المعاهدة
التي أبرمت عام .2015
وقــال ظريف إن طـهــران هي
الـ ـت ــي ح ــاف ـظ ــت وحـ ــدهـ ــا عـلــى
االتفاق النووي وليست الدول
األوروبية الثالث.
على صعيد منفصل ،كشفت
ملفات صوتية حصلت عليها
ق ـنــاة "إي ـ ــران إنـتــرنــاشـيــونــال"
المعارضة ،ونشرتها أمس ،عن
تورط امرأة والسفارة اإليرانية
فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة الـ ــرومـ ــان ـ ـيـ ــة
بوخارست ،في قضية تصفية
واغ ـت ـي ــال ال ـق ــاض ــي اإلي ــران ــي
غــام رضــا منصوري المتهم
بقضايا فساد مالي.
ومـ ـنـ ـص ــوري ،ال ـ ــذي ف ــر من
إيـ ـ ــران إلـ ــى أل ـمــان ـيــا وب ـعــدهــا
عــاد إلــى رومــانـيــا ،تــم العثور
على جثته في يونيو  2020في
فندق بالعاصمة بوخارست،
ب ـعــد ات ـهــامــه بـتـلـقــي رش ــاوى
وصلت إلى  500ألف يورو.
ّ
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،س ــل ــم
ال ـ ـعـ ــراق ،أم ـ ــس ،إليـ ـ ــران رف ــات
 55مــن جـنــودهــا الــذيــن قتلوا
خالل الحرب بين البلدين في
ثمانينيات القرن الماضي.
(واشنطن ،طهران ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

السيسي إلى األردن وملف «السالم» يتصدر
• الحكومة المصرية تدافع عن القطار الكهربائي
• طلبات إحاطة نيابية بعد تصفية «الحديد والصلب»
●

القاهرة  -حسن حافظ

وسط اتصاالت جارية بين القاهرة وعواصم
إقليمية وأوروبية الستعادة مسار السالم المتعثر
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،ي ـب ــدأ ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـصــري
عبدالفتاح السيسي زيارة إلى األردن اليوم ،حيث
يستقبله العاهل األردني الملك عبدالله الثاني.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" ،إن الزيارة
ال ـتــي جـ ــاءت ب ـعــد أيـ ــام م ــن اس ـت ـضــافــة ال ـقــاهــرة
ً
ً
اجتماعا ربــاعـيــا ضــم األردن وألمانيا وفرنسا
حول عملية السالم ،ال تنفصل عن الحراك الدولي
واإلقليمي من أجل استعادة التفاوض المباشر
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
وسيحضر ملف التعاون المصري  -األردنــي
 ال ـعــراقــي خ ــال لـقــاء الـمـلــك األردنـ ــي بالرئيسً
المصري ،تحضيرا لقمة مقررة في الربع األول
من العام الحالي ،بين الدول الثالث.
في غضون ذلــك ،دافعت الحكومة المصرية،
أم ـ ـ ــس ،عـ ــن م ـ ـشـ ــروع إن ـ ـشـ ــاء م ـن ـظ ــوم ــة ال ـق ـط ــار
الكهربائي السريع ،الذي ستنفذه شركة "سيمنز"
األلمانية ،بطول  1000كيلومتر ،وبتكلفة تقدر
بنحو  360مـلـيــار جنيه ( 23مـلـيــار دوالر) ،في
مــواج ـهــة األص ـ ــوات ال ـت ــي رأت أن ــه م ــن األف ـضــل
توجيه المبلغ الضخم لقطاعات أكثر احتياجا
في اللحظة الراهنة.
وشدد وزير النقل المصري كامل الوزير على
أن المشروع لن يتم دفع أمواله مرة واحدة ،فالخط
األول بطول  460كيلومترا سيتكلف  8.2مليارات
دوالر ،ستحصل "سيمنز" منها على  3مليارات
ً
فقط ،ثمن الوحدات المتحركة ،كاشفا أن المشروع
سينتهي خالل عامين (ً 24
شهرا) ،على أن يتم دفع
األقساط بعد  6سنوات ولمدة  14سنة.
ّ
ورد الــوزيــر على رجــل األعـمــال الـبــارز نجيب
ســاويــرس ،الــذي تـســاءل عــن سبب مــرور القطار
من عين السخنة للعلمين وليس من القاهرة أو
الغردقة.
وقال" :هو قلق يريد أن ّ
يمر القطار بالغردقة من
أجل مدينة الجونة ،وأنا أطمئنه بأن القطار سيمر
بالغردقة ،لكنك ستدفع ثمن محطة الجونة".

وح ـس ــب ب ـي ــان ال ــرئ ــاس ــة ال ـم ـصــريــة ،سـيـبــدأ
التنفيذ الفوري للخط الذي سيربط مدينة العين
السخنة المطلة على ســا حــل خليج السويس
ومدينة العلمين الجديدة بالبحر المتوسط،
ً
مرورا بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
إلى ذلــك ،ومع انطالق أعمال مجلس النواب
الرقابية بعد  3أي ــام مــن حلف الـنــواب اليمين،
ّ
تقدم عدد من البرلمانيين بطلبات إحاطة حول
ً
تصفية شركة الحديد والصلب ،التي تعد رمزا
ً
ً
وشعارا على مرحلة التصنيع الوطني في
وطنيا
مصر خالل حقبة الستينيات ،مما أثار مخاوف
عميقة من عودة سياسة الخصخصة التي يعتقد
الكثيرون أنه تم خاللها بيع عشرات الشركات
الحكومية لرجال أعمال متنفذين بسعر بخس.
وبين هــؤالء النائب المعارض ضياء داوود
ال ــذي ت ـقـ ّـدم بـطـلــب إحــاطــة إل ــى رئ ـيــس مجلس
الوزراء ووزراء قطاع األعمال والصناعة والقوى
العاملة ،لمعرفة أسباب تصفية "قلعة الصناعة
ً
تاريخيا.
المصرية"
ودعا داوود ،وهو ثاني نائب برلماني يتقدم
بـطـلــب إح ــاط ــة ف ــي ذات ال ـم ـلــف خ ــال يــومـيــن،
زمــاء ه الى وقف قــرار الحكومة ومنح الفرصة
لـ ـخـ ـي ــارات ب ــدي ـل ــة ل ـت ـطــويــر ال ـش ــرك ــة وخ ـط ــوط
بها.
اإلنتاج ّ
كما حذر النائب المعارض من رغبة حكومية
لفصل إدارة مناجم الحديد والحجر الجيري ،عن
شركة الحديد والصلب ،وتكوين شركة جديدة
للمناجم مع شريك أجنبي.
مــن جهتها ،قــا لــت لجنة الصناعة بمجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ،إن م ـس ــأل ــة ت ـص ـف ـيــة ش ــرك ــة ال ـحــديــد
والصلب ،يجب أال تخضع لألحكام المتسرعة،
ّ
وأن ــه ال يمكن حلها بـنــاء على الـعــواطــف ،وأن
مناقشة القضية ستتم "في ضوء قدرات الشركة
وما يمكن أن تكبد محاوالت تطويرها من عدمه".
وكانت الجمعية العامة غير العادية لـ "الحديد
والصلب" المملوكة للحكومة المصرية ،قد قررت
األسبوع الماضي ،تصفية الشركة ،بعدما بلغت
ديونها نحو  8.5مليارات جنيه (ال ــدوالر بـ 15.7
جنيها مصريا).

كشف مصدر سياسي رفيع،
أمس األول ،الهدف من زيارة
غير معلنة قام بها رئيس
الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي لمقر هيئة "الحشد
الشعبي" ،الخميس الماضي،
بعد نحو  24ساعة فقط
من فرض عقوبات أميركية
ضد رئيس أركان "الحشد"
عبدالعزيز المحمداوي
"أبوفدك" .وقال المصدر ،الذي
طلب عدم الكشف عن هويته
ألسباب أمنية ،إن الكاظمي
زار المقر من أجل تبرئة نفسه
من االتهامات التي وجهت
إليه بشأن العقوبات من قبل
رئيس الهيئة فالح الفياض.

عشرات القتلى في
أحداث عنف بدارفور

ارتفعت حصيلة ضحايا
أحداث عنف قبلية في مدينة
الجنينة بوالية غرب دارفور
في السودان إلى  48قتيال
و 97جريحا .وذكر بيان
لنقابة األطباء بغرب دارفور،
أن األحداث الدموية التزال
جارية في مدينة الجنينة
منذ صباح أمس األول،
وسط توقعات بازدياد أعداد
الضحايا .في غضون ذلك،
قرر رئيس الوزراء عبدالله
حمدوك ،إرسال وفد إلى
الجنينة الحتواء أعمال
العنيف التي استخدمت
فيها أسلحة رشاشة وثقيلة،
وأعادت مخاوف من تكرار
مشهد الحرب الدموية التي
اندلعت عام .2003

كابول :اغتيال قاضيتين
في المحكمة العليا

ّ
قتل مسلحون بالرصاص
قاضيتين أفغانيتين تعمالن
في المحكمة العليا ،في
كابول ،كانتا في طريقهما إلى
مكان عملهما أمس.
واتهم الجيش األميركي للمرة
األولى "طالبان" باالغتيال.
وشهدت أفغانستان ،في
األسابيع الماضية ،سلسلة
عمليات اغتيال استهدفت
شخصيات إعالمية
وسياسية ومدافعين عن
حقوق اإلنسان.

ةديرجلا
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ً
بايدن يبدأ واليته بـ « 12أمرا» ...وتعبئة «التنصيب» تتسع
ّ
ّ
• توقيف مسلح قرب «الكابيتول» • مشهد محاكمة ترامب بدأ يتشكل ...ونائب يدعو العتقاله

دوليات
سلة أخبار

ً
بايدن يختار  20مسؤوال
من أصل هندي

قام الرئيس المنتخب جو
بايدن ،إما بترشيح أو
ً
تسمية  20شخصا على
األقل من األميركيين الهنود،
بينهم  13امرأة ،في مناصب
رئيسية في إدارته ،وهو رقم
قياسي جديد لهذه الطائفة
العرقية الصغيرة ،التي
تشكل  1في المئة من سكان
أميركا .وذكرت صحيفة
«تايمز أوف إنديا» ،أمس ،أن
ما يصل إلى  17من هؤالء
المرشحين أو المعينين
سيكونون ضمن مسؤولي
البيت األبيض.

بريطانيا أول دولة يزورها
الرئيس الـ 46

عناصر من الحرس الوطني في طريقهم لالنتشار في الكابيتول وحوله أمس األول (أ ف ب)

مع بقاء أقل من  100ساعة
على تنصيبه التاريخي ،جهز
الرئيس األميركي المنتخب
جو بايدن سلسلة من األوامر
التنفيذية ،في وقت حشدت
السلطات الفدرالية قواتها
أنحاء الواليات المتحدة
في كل ً
استعدادا ليوم انتقال
السلطة إليه األربعاء المقبل
من الرئيس المنتهية واليته
دونالد ترامب.

على وقع تأهب غير مسبوق
في واشنطن ،وتعبئة عسكرية
شـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــت جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات
األم ـي ــرك ـي ــة ،س ـي ــوق ــع الــرئ ـيــس
المنتخب جو بايدن في اليوم
ً
األول من توليه الرئاسة خلفا
للرئيس دونالد ترامب سلسلة
مــن األوام ــر التنفيذية ،تتعلق
بالتصدي لجائحة كوفيد19 -
وتدهور االقتصاد والالمساواة
ال ـعــرق ـيــة وال ـت ـغ ـ ّـي ــر ال ـم ـنــاخــي،
بــاعـتـبــاهــا «أزمـ ـ ــات تـسـتــوجــب
ً
ً
تحركا عاجال».
وجــاء في بيان أصــدره رون
ك ــاي ــن ،الـ ـ ــذي اخ ـ ـتـ ــاره ب ــاي ــدن
لـتــولــي مـنـصــب كـبـيــر موظفي
الـ ـبـ ـي ّــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ،أن ب ــاي ــدن
ً
ً
سيوقع نحو « »12أمرا تنفيذيا
األربعاء عقب حفل التنصيب،
ال ـ ـ ــذي بـ ـ ــدأ ال ـع ـم ــل ب ـ ــإج ـ ــراءات
هائلة في واشنطن وكذلك في
عــواصــم ع ــدة والي ــات لتأمينه
ً
خشية من أعمال عنف ،مبينا
أن أحد المراسيم يقضي برفع
منع دخــول مواطني عــدة دول
ذات أغلبية مسلمة ،الذي فرضه
ترامب بعد أيام فقط من توليه
منصب عام .2017
وإذ أش ــار إل ــى نـيــة الرئيس
الـ ـج ــدي ــد الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى اتـ ـف ــاق
بــاريــس للمناخ ،قــال كالين إن
ّ
تتطلب ّ
تحركا
«األزمات األربع
ّ
ً
ع ــاج ــا .وب ــاي ــدن سـيــتـخــذ في
األيام العشرة األولى من واليته
تدابير حاسمة للتصدي لها،
ً
ولتجنيب البالد أضرارا طارئة
ال يمكن إصالحها ،والستعادة
أم ـيــركــا مـكــانـتـهــا ف ــي ال ـعــالــم»،
ً
مشيرا إلى أنه «سيتحرك ليس
ف ـ ـ ـقـ ـ ــط م ــن

أجـ ــل إص ـ ــاح األضـ ـ ـ ــرار األك ـث ــر
ً
خ ـ ـطـ ــورة الـ ـت ــي ت ـس ـب ـبــت فـيـهــا
ً
حكومة تــرامــب ،لكن أيـضــا من
أج ــل فـتــح الـمـجــال أم ــام الـبــاد
للتقدم».
ويعتزم بايدن تمديد المهل
النهائية للطرد من البيوت أو
وضع اليد عليها بسبب األزمة
المرتبطة بالوباء.
ومـ ــن أجـ ــل زي ـ ـ ــادة تـحـصـيــن
األميركيين ضــد الــوبــاء ،يريد
بـ ــايـ ــدن إن ـ ـشـ ــاء مـ ــراكـ ــز تـلـقـيــح
محلية وتـعــزيــز ال ـت ـعــاون بين
الـسـلـطــة ال ـفــدرال ـيــة وال ــوالي ــات
وزيادة حمالت الوقاية.
وسـ ـيـ ـص ــدر ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـ ــ46
ً
ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة مــرســومــا
يـجـعــل م ــن وض ــع الـكـمــامــة في
ال ـ ـم ـ ـقـ ــرات واألمـ ـ ــاكـ ـ ــن ال ـت ــاب ـع ــة
ً
ً
لـلــدولــة الـفــدرالـيــة أم ــرا إلــزامـيــا
وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك عـ ـ ـن ـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـقـ ــل ب ـي ــن
الواليات.
وتبني هذه االجراءات األولى
عـبــر مــراس ـيــم يـسـمــح للرئيس
ال ـجــديــد ب ـت ـفــادي الـ ـم ــرور عبر
الـكــونـغــرس وال سيما مجلس
الـشـيــوخ ،ال ــذي قــد يـكــون عليه
تـكــريــس نـفـســه إلج ـ ــراءات عــزل
ترامب.
وأنـ ـه ــى ب ــاي ــدن أمـ ــس األول
تشكيل فريقه الدبلوماسي الذي
ّ
يجسد الرغبة في إحداث قطيعة
مع النهج األحادي إلدارة ترامب،
كما يهدف إلى «تصحيح مسار»
السياسة الخارجية األميركية.
وبـ ـ ـع ـ ــد اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاره أنـ ـت ــون ــي
بلينكن لمنصب وزير الخارجية
وويـ ـن ــدي ش ـي ــرم ــان نــائ ـبــة لــه،
ً
سـ ـم ــى ب ـ ــاي ـ ــدن أي ـ ـض ـ ــا ب ــراي ــن
ً
ماكيون مساعدا لشؤون اإلدارة

والموارد وثالثة وكالء في وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ج ـم ـي ـع ـهــم ن ـس ــاء،
ً
م ــؤك ــدا ،ف ــي ب ـي ــان ،أن الــوجــوه
ّ
ال ـج ــدي ــدة لـلـخــارجـيــة «تـجــســد
اق ـت ـن ــاع ــا ع ـم ـي ـقــا ب ـ ــأن أم ـيــركــا
تكون األقوى حين تتعاون مع
حلفائها».

تأهب أمني
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ـ ـك ـ ـتـ ــب
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات االت ـ ـ ـحـ ـ ــادي FBI
ت ـ ـحـ ــذيـ ــراتـ ــه مـ ـ ــن االنـ ـتـ ـف ــاض ــة
ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـم ـح ـت ـم ـلــة ،كـثـفــت
ج ـم ـي ــع ال ـ ــوالي ـ ــات وواش ـن ـط ــن
ت ـع ـب ـئ ـت ـه ــا األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ورف ـ ـعـ ــت
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـ ـت ـ ــأه ـ ــب ل ـت ــأم ـي ــن
تنصيب بايدن.
وفـ ــي اس ـت ـع ــراض ل ـل ـقــوة لم
يـسـبــق لــه مـثـيــل ،ن ـشــرت قــوات
الـحــرس الوطني آالف الجنود
ل ـم ـنــع أي م ـ ـحـ ــاوالت ل ــإخ ــال
ب ــاألم ــن ،ع ـلــى غ ـ ــرار االق ـت ـحــام
التاريخي لمبنى الكابيتول قبل
نحو  10أيام .وأغلقت العاصمة
بالحواجز وعــدد مــن الجسور
المؤدية لها ،فضال عن عشرات
الـطــرق ومنعت الــزيــارات لعدد
مــن الـمـعــالــم الـشـهـيــرة بجميع
األنحاء حتى األسبوع المقبل.
ومن بين الواليات التي قامت
بتعبئة حرسها الوطني لتعزيز
األمـ ـ ــن ،مـيـشـيـغــان وفــرجـيـنـيــا
ووي ـس ـك ــون ـس ــن وب ـن ـس ـل ـفــان ـيــا
وواشـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ق ــام ــت
تكساس بإغالق مبنى كونغرس
الوالية اعتبارا من اليوم وحتى
يوم التنصيب.
وأعلنتوزارة األمن الداخلي
استعدادها لضمان أمن المجال
الـجــوي خــال تنصيب بــايــدن،

ّ
غواتيماال تحاول صد «قافلة المهاجرين»
واص ـ ــل م ــا ال ي ـقــل ع ــن  9آالف م ـهــاجــر من
هندوراس التقدم في غواتيماال ،بعدما نجحوا
ف ــي اخ ـ ـتـ ــراق الـ ـط ــوق األمـ ـن ــي ع ـل ــى الـ ـح ــدود،
ً
متجهين نحو المكسيك ،أمال بدخول أراضي
الواليات المتحدة ،رغم القيود ،وذلك قبل أيام
قليلة مــن رحـيــل دونــالــد تــرامــب ال ــذي اعتمد
سياسة متشددة تجاه المهاجرين.
ً
ون ـج ــح ال ـم ـه ــاج ــرون ال ـق ــادم ــون س ـي ــرا من
هندوراس من دخول الحدود نحو غواتيماال
ع ـنــد ن ـق ـطــة إل ف ـل ــوري ــدو ال ــواق ـع ــة ع ـلــى بعد
 220كلم إلــى شــرق العاصمة غواتيماال .ولم
تحمل عناصر الشرطة على الـحــدود أسلحة
بهدف تفادي استخدام القوة مع المهاجرين،
بعدما تبين أن بينهم العديد من العائالت مع
قاصرين.
بينما أوقـفــت شرطة واشنطن
ّ
ّ
ومدججا
الجمعة رجال مسلحا
بالذخيرة خالل محاولته عبور
إحــدى نقاط التفتيش الكثيرة
ال ـ ـم ـ ـقـ ــامـ ــة فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط م ـب ـنــى
الكابيتول حيث ستقام مراسم
الـتـنـصـيــب ،وع ـث ــرت مـعــه على
مسدس محشو وأكثر من 500
طـلـقــة ذخ ـي ــرة ومـلـصـقــات عــدة
على شاحنته تدافع عن الحق
في حيازة األسلحة.

االستعداد للمحاكمة
ً
فـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،بـ ـ ـ ــدأت ف ـع ـل ـيــا
االسـتـعــدادات لمحاكمة ترامب
بتهمة التحريض على العنف
والتسبب فــي مقتل أميركيين
في حادثة اقتحام الكونغرس،
ودعـ ـ ـ ــا الـ ـن ــائ ــب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
بريندان بويل إلى اعتقال ترامب
ووضعه في السجن.

واصـطــدمــت المجموعة الـتــي فــي الطليعة
وت ـضــم  3500م ـهــاجــر ب ـع ـشــرات م ــن عـنــاصــر
ال ـش ــرط ــة وال ـج ـي ــش ن ـشــرت ـهــم غ ــوات ـي ـم ــاال في
نقطة مراقبة بمدينة فادو هوندو في مقاطعة
شيكيموال.
ونجح بعضهم فــي اجتياز الـطــوق األمني
قبل أن تعترضه عناصر الشرطة ،وفق الجهاز
المحلي للهجرة الــذي طالبهم بإظهار أوراق
ثبوتية وفحوص «كوفيد» سلبية.
وطلب منهم المدير العام للهجرة غييرمو
دياز العودة إلى بلدهم ووضع تحت تصرفهم
ش ــاح ـن ــات وحـ ــافـ ــات لـتـقـلـهــم إلـ ــى الـ ـح ــدود.
وأكــد عبر تلفزيون «تي إن  »23أن «تعزيزات»
ستضاف على الشرطة.

ورغـ ـ ـ ــم أن ت ـ ــرام ـ ــب س ـي ـكــون
رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــا سـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــا ع ـ ـ ـنـ ـ ــد بـ ـ ــدء
ال ـم ـح ــاك ـم ــة ،ف ـ ــإن ه ـ ــذا ال ـح ــدث
سيكتسي زخما كبيرا ألنه إذا
ُ
اعــت ـبــر مــذنـبــا يـمـكــن أن يجري
تصويت ثان يمنعه من الترشح
مجددا للرئاسة.
وخ ـ ــاف ـ ــا ل ـل ـم ـح ــاك ـم ــة ال ـت ــي
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ـ ـتـ ــه قـ ـ ـب ـ ــل سـ ـ ـن ـ ــة ف ــي
القضية األوكرانية ،تبدو وحدة
الجمهوريين اليوم غير قائمة،
وبالتالي فإن إدانة ترامب ليست
مستحيلة.
وأ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـح ـ ــا مـ ـ ـي ـ ــه رودي
ج ــولـ ـي ــان ــي ،ب ــأن ــه ي ـ ـشـ ــارك فــي
«إع ــداد حجج الــدفــاع عنه أمــام
محاكمة العزل فيالكونغرس«،
ً
الفتا إلى أنه «سيدفع بأن ترامب
ل ــم يـ ـح ــرض ع ـل ــى ال ـع ـن ــف ،ألن
حديثه عــن تــزويــر االنتخابات
ً
كـ ـ ــان ص ـح ـي ـح ــا ووج ـ ـهـ ــة نـظــر
مشروعة».

وشـ ـ ـ ـ ــدد جـ ــول ـ ـيـ ــانـ ــي ،خـ ــال
حــديــث ص ـحــافــي ،عـلــى أن ــه «ال
ي ـس ـت ـب ـعــد إمـ ـك ــانـ ـي ــة أن ي ــدل ــي
ترامب بشهادته خالل محاكمته
ً
الثانية» ،معربا عن اعتقاده بأن
«األمر مبرر تماما فيما يتعلق
بإمكانية إص ــدار تــرامــب عفوا
لمصلحة نفسه».
وب ـي ـن ـمــا رأى ج ــول ـي ــان ــي أن
ت ــرام ــب ب ــإم ـك ــان ــه إص ـ ـ ــدار عـفــو
عن نفسه ،شــدد زعيم األغلبية
الديمقراطية في مجلس الشيوخ
ستيني هوير على أن استقاالت
مسؤولي إدارته الكبار لن تنقذ
سمعتهم.
(واشنطن  -وكاالت)

أعلنت صحيفة «ديلي
تلغراف» البريطانية ،أمس،
أن بريطانيا ستكون أول
أو ثاني دولة ،يزورها جو
بايدن ،بعد توليه منصب
رئيس الواليات المتحدة
السادس واألربعين .ونقلت
الصحيفة عن مصدر في
الوسط المحيط بالرئيس
المنتخب ،أن بايدن ال
يخطط للقيام بزيارات
خارجية ،قبل حلول الصيف
المقبل ،بسبب استمرار وباء
«كورونا» ،وضرورة التركيز
على السياسة الداخلية
األميركية ،لكن كندا فقط ،قد
تشكل االستثناء من ذلك.

سوليفان :تصنيف «الحوثي»
إرهابية يمنع إنهاء الحرب

اعتبر جايك سوليفان،
ّ
مرشح الرئيس المنتخب
جو بايدن لمنصب
مستشار األمن القومي،
ّ
أمس األول ،أن قرار
اإلدارة المنتهية تصنيف
المتمردين الحوثيين
جماعة إرهابية لن
يؤدي إال إلى مزيد من
المعاناة في اليمن .وكتب
سوليفان ،على «تويتر»،
«القادة الحوثيون يجب أن
ّ
ُ َ
يحاسبوا ،لكن تصنيف ّ
الجماعة بكاملها (على أنها
إرهابية) لن ّ
ّ
يؤدي إال إلى
مزيد من المعاناة للشعب
اليمني ،ويمنع الجهود
الدبلوماسية األساسية
إلنهاء الحرب».

 FBIيحقق في دعم حكومات أجنبية القتحام «الكابيتول»
 12جماعة شاركت في الهجوم واتهامات لترامب ...وال خطة لقتل مشرعين
مع تصاعد الشكوك حول الطابع
الـعـفــوي القـتـحــام الـكــونـغــرس فــي 6
يناير وإمـكــانـيــة حـصــول تــواطــؤ في
ظــل ب ــروز أفـعــال مشبوهة على غــرار
التنظيم الملحوظ وإعطاء التوجيهات
عبر ّ
مكبر الصوت إضافة إلى زيارات
ّ
مشبوهة سجلت عشية الحدث ،شكك
مكتب التحقيقات الـفــدرالــي ( )FBIفي
وقوف حكومات أجنبية وراء التخطيط
وتنفيذ الهجوم الدامي وغير المسبوق
عـلــى مــركــز الــديـمـقــراطـيــة فــي الــواليــات
المتحدة .وأفــادت شبكة  NBCبأن «»FBI
يحقق فيما إذا كانت حكومات أجنبية أو
منظمات أو أفراد أجانب قدموا دعما ماليا
لمن ساعدوا في تخطيط وتنفيذ الهجوم
على مبنى الـكــونـغــرس فــي ال ـســادس من
ً
الشهر الـجــاري ،مـجــددا تحذيره لوكاالت
الشرطة من احتجاجات مسلحة محتملة
في جميع عواصم الواليات ،بدءا من اليوم
حتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو
بايدن األربعاء.
وف ــي رســالــة إل ــى أج ـهــزة االسـتـخـبــارات
المركزية و FBIوأجهزة أمنية أخــرى ،دعت
 4لـجــان فــي مجلس ال ـنــواب إلــى تقديم كل
ال ــوث ــائ ــق واإلحـ ــاطـ ــات الـ ـض ــروري ــة لكشف
أي م ـحــاوالت خــارجـيــة محتملة الستغالل
األحداث ،وما إذا كان قد تم تبادل المعلومات
بـ ـي ــن أج ـ ـه ـ ــزة ااألم ـ ـ ـ ـ ــن أو نـ ـش ــر ال ـت ـض ـل ـيــل
المعلوماتي ،مطالبين بوثائق لتحديد جوانب
اإلخ ـفــاق وعــامــات التحذير وط ــرق مكافحة
التطرف.
كما تحقق الـلـجــان فيما إذا كــانــت أجهزة

االستخبارات والشرطة كانت على علم بالتهديدات
وم ــا إذا كــانــت الـمـعـلــومــات قــد تــم تـمــريــرهــا إلــى
األطراف المعنية أو تم حجبها.
وب ـع ــد مـ ــرور أك ـث ــر م ــن أس ـب ــوع ع ـلــى اقـتـحــام
ال ـك ــاب ـي ـت ــول ،اس ـت ـط ــاع خـ ـب ــراء ت ـح ــدي ــد أع ـض ــاء
أكثر مــن  12جماعة متطرفة شــاركــت فــي أعمال
الشغب ،مستدلين عليهم من مالبسهم والفتاتهم
وأعالمهم وعالمات أخرى.
وأوضـ ــح مــوقــع «ص ــوت أم ـيــركــا» أن الـهـجــوم
اجتذب مئات المتطرفين من عدة جماعات يمينية
متشددة مثل أتباع نظرية مؤامرة «كيو-آنون»،
و»ب ــراود بــويــز» أو أوالد ف ـخــورون ،وغيرهم من
المؤمنين بتفوق العرق األبيض.
ً
وشــاركــت أيـضــا جماعة «ال ـنــادي االشـتــراكــي
ً
القومي» ،وهي مجموعة كراهية تأسست أخيرا
وتـشـتـهــر بـتـعـطـيــل اح ـت ـجــاجــات «ح ـي ــاة الـســود
مهمة» ،في أعمال الشغب .وهناك مجموعة أخرى
هي «نو وايت غلت» ،وهي جماعة قومية بيضاء
ألـقــى مؤسسها بــالـلــوم عـلــى مـســألــة «مناهضة
البيض» المزعومة النتشار فيروس كورونا في
الواليات المتحدة.
أمــا بقية الجماعات المتطرفة فقد «شــاركــت
بطريقة أو بأخرى في التجمع» ،بحسب الخبراء،
الذين أكدوا أن العدد الدقيق للمشاركين في أعمال
الشغب وانتماءاتهم غير معروف.
وقالت ليسيا بروكس ،رئيسة فريق العمل في
مركز «الحاجة القانوني الجنوب» إنه «كان هناك
ً
عدد من المجموعات التي يتتبعها مركزنا عادة
ويراقبها كجزء من عملنا في معالجة الكراهية
وال ـت ـطــرف» ،مبينة أنـهــم استطاعو تمييز أكثر
من  12جماعة متطرفة لم تصنف بعد على أنها
جماعات إرهابية محلية.

وجــرى تمييز «بــراود بويز» من خــال قبعات
بــرتـقــالـيــة يــرتــدون ـهــا ،بينما ك ــان أع ـضــاء «ثــري
ي ـب ــرس ـن ــت» ي ـح ـم ـل ــون ع ـل ـم ــا يـ ـع ــود إل ـ ــى حـقـبــة
االستقالل.
وبينما ح ــدد الـمــدعــون حـتــى اآلن نـحــو 300
مشتبه فيهم متهمين بالتورط في أعمال الشغب،
ومن بينهم نيك أوش ،مؤسس «براود بويز» ،أكد
محققو وزارة الـعــدل أنـهــم لــم يـجــدوا حتى اآلن
أي دليل على أن أنصار الرئيس دونــالــد ترامب
خططوا الحتجاز مسؤولين منتخبين وقتلهم.
وفي جلسة استماع في محكمة أريزونا بشأن
اعتقال «ذي القرنين» جاكوب تشانسلي ،تراجع
الـمــدعــون ال ـفــدرال ـيــون عــن اتـهــامــات ســابـقــة بــأن
أنصار ترامب لديهم خطة القتل هــذه للمطالبة
بمواصلة توقيفه.
وسحب المدعون التهم الجمعة بعد أن قالت
وزارة ال ـع ــدل إن ــه رغ ــم ال ــدع ــوات أث ـن ــاء الـهـجــوم
للقبض على بعض المسؤولين المنتخبين وقتل
نائب الرئيس مايك بنس ،لم يتم العثور على دليل
على وجود خطة من هذا النوع.
وقــال المدعي العام لمنطقة واشنطن مايكل
شيروين الذي يشرف على التحقيق في الهجوم
على مبنى الكونغرس الجمعة «ال يــوجــد دليل
مباشر في هذه المرحلة على وجود فرق لألسر
واالغتيال».
وفي الوقت الذي ينقسم الخبراء القانونيون
حــول إمكانية تحمل تــرامــب مسؤولية جنائية
عن دوره في أحداث  6يناير ،فإن إفــادات مثيري
الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول وجهت
اتهامات لخطاباته .وربط آخرون خالل إفادتهم
لـمـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـف ــدرال ــي أو الـمــؤسـســات
اإلخبارية الحادثة بـ «أوامر مباشرة من الرئيس».

ةديرجلا
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ً
األزرق يواجه فلسطين استعدادا للتصفيات اآلسيوية

باختصار

يخوض مباراته الدولية األولى بعد غياب منذ  2ديسمبر 2019

الرشيدي يقترب من النصر
ومحاوالت لضم زويد

حازم ماهر

يواجه األزرق ضيفه
الفلسطيني في 5.45
مساء اليوم ،على استاد
جابر األحمد ،في المباراة
الودية الدولية التي تأتي
ضمن استعدادات المنتخبين
للتصفيات اآلسيوية
المشتركة.

يـلـتـقــي الـمـنـتـخــب ال ــوط ـن ــي األول
لكرة القدم مع نظيره الفلسطيني في
 5.45مـســاء ال ـيــوم ،على اسـتــاد جابر
الدولي ،في غياب الجماهير ،تطبيقا
لــاش ـتــراطــات الـصـحـيــة واإلج ـ ــراءات
االحترازية.
وتأتي المباراة ضمن استعدادات
المنتخب الوطني لمواجهتي أستراليا
واألردن ،المقرر لهما  25و 30مارس
الـمـقـبــل ،ف ــي الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة من
ال ـت ـص ـف ـي ــات اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ال ـم ـش ـتــركــة
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022
بقطر ،و 2023بالصين ،كما يستعد
المنتخب الفلسطيني لـمـبــارا تــه مع
ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـسـ ـنـ ـغ ــاف ــوري
 25مـ ــارس ،فــي المجموعة
ال ــرابـ ـع ــة مـ ــن ال ـت ـص ـف ـيــات
ذاتها.

وتـ ـق ــام الـ ـمـ ـب ــاراة ض ـمــن روزن ــام ــة
االتحاد الدولي لكرة القدم ،بعد موافقة
م ـســؤول ـيــه ع ـلــى ط ـلــب اتـ ـح ــاد ال ـكــرة
باعتبار المباراة دولية ودية رغم عدم
إقامتها ضمن "فيفا داي" ،وهي األولى
للمنتخب ا لــو ط ـنــي مـنــذ  2ديسمبر
 ،2019حيث خاض مباراته الثالثة في
"خليجي  ،"24التي استضافتها قطر،
حينما ا لـتـقــى المنتخب البحريني،
والتي خسرها األزرق .4-2

األهداف المرجوة
ثمة أه ــداف مــرجــوة يسعى الجهاز
ال ـف ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ال ــوطـ ـن ــي ،ب ـق ـيــادة
ال ـمــدرب اإلسـبــانــي كــاراس ـكــو ،إلــى
تحقيقها ،منها تجهيز
األزرق ل ـم ــوا ج ـه ــة

منتخبي استراليا واالردن ،والــوقــوف
على مستوى الالعبين الذين سيشاركون
فــي الـلـقــاء ،مــع الــوضــع فــي االعـتـبــار ان
الـتـغـيـيــرات الـمـتــاحــة لـكــل فــريــق هــي 6
تـغـيـيــرات كــونـهــا م ـبــاراة ودي ــة دولـيــة،
وك ــذل ــك ال ــوص ــول بــالــاعـبـيــن إل ــى قــدر
ال بــأس به من االنسجام والتناغم في
هذه المرحلة.
وهناك أهــداف أخرى يسعى الجهاز
ا لـفـنــي لتحقيقها ،تتمثل فــي تحقيق
ال ـف ــوز لــارت ـقــاء بـمــركــز الـمـنـتـخــب في
التصنيف الشهري الصادر عن االتحاد
الدولي لكرة القدم ،وكسب ثقة مسؤولي
االتحاد والجماهير في المباراة االولى
ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا ك ــاراس ـك ــو منذ
توليه المهمة.

ورغم عدم استقرار الجهاز الفني على
التشكيل االساسي الــذي سيخوض به
الـلـقــاء ،فــإن هناك اتفاقا على مشاركة
الحارس سليمان عبدالغفور ،بينما يعد
الــاعـبــون فهد حـمــود وفـهــد الهاجري
ومحمد العازمي وبدر المطوع وطالل
ف ــاض ــل وح ـس ـي ــن الـ ـم ــوس ــوي وشـبـيــب
الخالدي األقرب لبدء اللقاء ،وتبقى على
مقاعد البدالء أوراق رابحة ،منهم مبارك
الفنيني وعيد الرشيدي وحمد الحربي.

االرتقاء بالمستوى

ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـس ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــوري ،ل ـض ـم ــان
المشاركة في ملحق التصفيات المؤهلة
لكأس آسيا ،إذ إن الفريق يحتل المركز
األخير في مجموعته برصيد  4نقاط.

حكام المباراة
يــديــر ال ـم ـبــاراة طــاقــم ح ـكــام كويتي
يتكون من أحمد العلي (حكم ساحة)،
وأحـ ـ ـم ـ ــد ص ـ ـ ــادق وسـ ـ ـع ـ ــود ال ـش ـم ــال ــي
(مـســاعــديــن) ،وعبدالله جمالي (حكما
رابعا).

فــي الـمـقــابــل ،يسعى الـجـهــاز الفني
لـلـمـنـتـخــب الـفـلـسـطـيـنــي إل ــى االرت ـق ــاء
بــالـمـسـتــوى ال ـف ـنــي ،م ــن أج ــل تحقيق
الـ ـف ــوز عـلــى

اقترب العب السالمية لكرة
القدم فهد الرشيدي ،من
االنضمام إلى صفوف النصر
على سبيل اإلعارة حتى نهاية
الموسم الحالي.
وتأمل إدارة العنابي حسم
الصفقة بأسرع وقت ،لتعويض
رحيل الالعب الليبي سالم
المسالتي.
وقال مصدر في السالمية
لـ"الجريدة" ان الرشيدي ابدى
رغبة في االنتقال الى النصر،
بعد تلقيه عرضا جادا منه،
وهو ما قابلته ادارة السالمية
بالموافقة بعد اخذ الضوء من
الجهاز الفني بقيادة محمد
المشعان.
وأضاف المصدر ان ادارة
النصر فتحت خطا مباشرا
مع رئيس النادي الشيخ تركي
اليوسف للحصول ايضا على
خدمات الالعب نايف زويد،
إال ان الصفقة تنتظر بعض
التفاصيل المالية.
جدير بالذكر ان السالمية
محروم من ابرام صفقات
شتوية بسبب عدم سداد
مستحقات األردني عدي
الصيفي.

عجب إلى الساحل حتى
نهاية الموسم

كاراسكو :التأهل يعتمد على ما سنقدمه
أكد مــدرب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم،
اإلسباني كاراسكو ،ثمة صعوبة في االستعدادات
للمباريات الــوديــة الــدولـيــة ،مضيفا فــي المؤتمر
الصحافي الذي ُعقد أمس بمقر االتحاد ،أنه سعيد
بلعب الـمـبــاراة األول ــى منذ فـتــرة طــويـلــة ،بسبب
فيروس كورونا.
وأشــار إلى أنه يسعى للوقوف على إمكانيات
الالعبين في اللقاء ،وما سيقدمون ،موضحا أنه

علي :العربي رفض انضمام الدباغ للمنتخب

إلى جانب تجهيز الفريق للتصفيات القارية ،فإن
الفرصة ستكون سانحة لالرتقاء بمركز "األزرق" في
التصنيف الصادر عن االتحاد الدولي لكرة القدم.
وبشأن فرصة "األزرق" في التأهل للدور النهائي
من تصفيات مونديال  ،2022وكأس آسيا ،2023
َّ
علق كاراسكو" :التركيز حاليا على مباراة اليوم
أم ــام المنتخب الفلسطيني ،ثــم مــواجـهــة الـعــراق
المقبلة".

الرشيدي يتوج بلقب «سكيت»
والمقلد يخطف الـ«تراب»

أكد مدرب المنتخب الفلسطيني نورالدين ولد علي ،أن العربي
رفض انضمام محترفه عدي الدباغ إلى صفوف الفريق في مباراة
اليوم ،موضحا أن النادي لديه الحق في هذا الرفض ،ألن اللقاء
ال يقام ضمن الـ "فيفا داي".
وتابع علي "تمنينا موافقة مسؤولي العربي على انضمام
الدباغ بشكل ودي ،خصوصا ان لديه العبين تم ضمهم لمنتخب
الكويت ،وعلى أي حال ،هذا شأن خاص بالنادي سواء الرفض أو
الموافقة على انضمام الالعبين من عدمه".

العربي وبرقان يواجهان القرين وخيطان في «اليد»
●

محمد عبدالعزيز

ت ـن ـط ـل ــق الـ ـ ـي ـ ــوم م ـن ــاف ـس ــات
الـ ـج ــول ــة الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة مــن
الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز لـ ـك ــرة ال ـي ــد،
بإقامة مباراتين ،حيث يلتقي
ال ـس ــاع ــة  7:15مـ ـس ــاء ال ـعــربــي
مــع ا لـقــر يــن ،ويسبقها الساعة
 5:30مساء مباراة أخرى تجمع
ب ـيــن ب ــرق ــان وخ ـي ـط ــان ،وت ـقــام

في ختتام بطولة علي الصباح السنوية للرماية

الـمـبــاراتــان عـلــى صــالــة الشيخ
سعد العبدالله بمنطقة صباح
السالم.
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى يسعى
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـثـ ــالـ ــث ب ـ ـ ـ ــ 13ن ـق ـطــة
إل ــى مــواص ـلــة ع ــروض ــه الـقــويــة
وتضييق الخناق على القادسية
ال ـث ــان ــي بـ ـ ــ 15ن ـق ـطــة ،ع ـلــى أمــل
انتزاع الوصافة في حالة تعثره،
وذلــك على حساب القرين قبل

اإلصابة تنهي موسم فهد حسين
أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت لالعب
الفريق األول لكرة اليد بنادي الفحيحيل فهد
حـسـيــن إصــابـتــه بـقـطــع فــي ال ــرب ــاط الصليبي
وغضروف الركبة.
وأكد مدير اللعبة في الفحيحيل خالد فرج
أن الالعب تعرض لإلصابة قبل أسبوعين في
أح ــدى مـبــاريــات دوري الــدرجــة األول ــى ،وعقب
ذلك تم عمل الفحوصات الالزمة ،وأثبت التقرير

برقان وخيطان

النهائي ،الــذي خــرج أمــس ،إصابته بقطع في
الــربــاط الصليبي مـمــا يعني انـتـهــاء موسمه
ً
نظرا لطول فترة العالج والتأهيل الطبيعي قبل
العودة للمالعب مرة أخرى.
يذكر أن فريق الفحيحيل يحتل المركز الثاني
ف ــي دوري ال ــدرج ــة األول ـ ــى بــرص ـيــد  16نقطة
وينافس بشدة لحجز بطاقة التأهل للدوري
الممتاز في الموسم الجديد.

صورة تذكارية لوزير الداخلية مع الفائزين
اخـتـتـمــت أم ــس األول بطولة
ال ــراح ــل ال ـش ـي ــخ ع ـل ــي ال ـص ـبــاح
الـ ـسـ ـن ــوي ــة لـ ـل ــرم ــاي ــة ،ب ـت ـتــويــج
الفائزين بمسابقاتها األربع من
أب ـط ــال وب ـط ــات ن ــادي الــرمــايــة
والحرس الوطني.
وأسفرت نتائج البطولة ،التي
اس ـت ـم ــرت ث ــاث ــة أيـ ـ ــام ،ع ــن فــوز
الــرامــي مـنـصــور الــرش ـيــدي ،من
رماة الحرس الوطني ،بمسابقة
الـ"سكيت" لفئة الرجال ،متقدما
ع ـلــى ال ــرام ـي ـي ــن س ـع ــود حـبـيــب
وفـ ـيـ ـص ــل الـ ـمـ ـطـ ـي ــري مـ ــن رمـ ــاة
"النادي الكويتي" ،وهما أصحاب
المركزين الثاني والثالث على
التوالي.
وت ـ ِّـوج الــرامــي نــاصــر المقلد
بلقب مسابقة رمــايــة ال ــ"ت ــراب"،
فيما جاء الرامي طالل الرشيدي
ثانيا ،واحتل الرامي عبدالرحمن

ال ـ ـف ـ ـي ـ ـحـ ــان الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث،
وجميعهم من رماة النادي.
وف ـ ــي م ـن ــاف ـس ــات الـ ـسـ ـي ــدات،
أح ــرزت رامـيــة ال ـنــادي الكويتي
أف ــراح بــن حسين الـمــركــز األول
فــي مـســابـقــة رمــايــة الــ"سـكـيــت"،
في حين نجحت زميلتها شيخة
الــرش ـيــدي فــي اقـتـنــاص المركز
الثاني ،فيما ذهب المركز الثالث
إلى الرامية فاطمة الزعابي من
النادي أيضا.
وحققت الرامية سارة الحوال
مــن الـنــادي لقب مسابقة رماية
ال ـ ــ"تـ ــراب" ،فـيـمــا نــالــت زميلتها
فاطمة عبدالملك المركز الثاني،
وأح ــرزت الــرامـيــة شهد الـحــوال
المرتبة الثالثة.
وق ــال رئ ـيــس الـ ـن ــادي ،دعـيــج
العتيبي ،في تصريح صحافي
ع ـ ـ ـقـ ـ ــب ح ـ ـ ـفـ ـ ــل االخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــام ،إن

البطولة شهدت تسجيل الرماة
والراميات ،وخاصة المتأهلين
إلـ ــى األدوار ال ـن ـهــائ ـيــة ،نـتــائــج
ط ـي ـبــة ،م ـع ـت ـبــرا إي ــاه ــا "مـحـطــة
مهمة" الستعداد أبطال الكويت
للبطوالت الخارجية المقبلة.
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن ت ـ ـشـ ــرف أس ـ ــرة
نــادي الــرمــايــة الكويتية بإقامة
هـ ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــول ــة مـ ـن ــذ تــأس ـيــس
ال ـ ـن ـ ــادي ،ل ـم ــا ي ـح ـم ـلــه ال ــراح ــل
الكبير من مكانة وتقدير كبيرين
ع ـنــد جـمـيــع مـنـتـسـبــي ال ـن ــادي،
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره  -رحـ ـم ــه الـ ـل ــه  -مــن
الداعمين الكبار لرياضة الرماية
الـكــويـتـيــة ،مـثـمـنــا رع ــاي ــة وزي ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـش ـيــخ ث ــام ــر الـعـلــي
لحفل االختتام.

األخـيــر بــ 3نقاط والطامح إلى
الـ ـث ــأر م ــن خ ـس ــارت ــه ف ــي الـ ــدور
األول وا لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم خ ـ ـطـ ــوة إ ل ــى
منطقة األمان (منتصف جدول
الترتيب).
وس ـي ـخــوض ال ـعــربــي الـلـقــاء
مــدعــومــا بـتــألــق محمد مجدي
وعـبــدالـلــه مصطفى والـصــاعــد
بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوة عـ ـ ـل ـ ــي نـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــر ،ف ـي ـم ــا
سيعتمد القرين على جماعية
األداء و خ ـ ـبـ ــرة ب ـخ ـيــت جـمـيــل
وعبدالعزيز جاسم.

وفي المباراة الثانية يتطلع
بـ ـ ــرقـ ـ ــان الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس ب ـ ـ ـ ــ 6نـ ـق ــاط
الستعادة نغمة الفوز مجددا،
ب ـ ـعـ ــد س ـ ـقـ ــوطـ ــه ف ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة
الماضية أمــام الكويت ،وتكرار
ال ـ ـفـ ــوز عـ ـل ــى خـ ـيـ ـط ــان األخـ ـي ــر
بنقطتين ،والساعي كذلك إلى
الثأر من هزيمته في الدور األول
والهروب من قاع الترتيب.

الكويت تدعم مرشح اإلمارات لرئاسة «آسيوي
الدراجات الهوائية»
أكـ ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـلـهـيـئــة
العامة للرياضة حـمــود فليطح
دعــم الكويت للكوادر الرياضية
الـخـلـيـجـيــة ف ــي ال ـتــرشــح وإدارة
ال ـم ـن ـظ ـمــات الــريــاض ـيــة ال ـقــاريــة
وال ــدول ـي ــة ،ان ـطــاقــا م ــن اللحمة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،وت ــأكـ ـي ــدا لـتــوحـيــد
ال ـ ـمـ ــواقـ ــف الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ف ـ ــي كــل
المحافل.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــال ــه
الـنــائــب أســامــة الـشـعـفــار ،عضو
ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي رئ ـي ــس

االتحادين اإلمــاراتــي واآلسيوي
ل ـلــدراجــات الـهــوائـيــة ،والـمــرشــح
لرئاسة االتحاد اآلسيوي لدورة
ثانية في االنتخابات التي ستقام
 22مارس المقبل في دبي.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــاد فـ ـلـ ـيـ ـط ــح ب ــالـ ـطـ ـف ــرة
ال ـهــائ ـلــة ال ـت ــي حـقـقـتـهــا ريــاضــة
الــدراجــات الهوائية في اإلمــارات
ودول مجلس التعاون الخليجي
وال ـق ــارة اآلس ـيــويــة تـحــت قـيــادة
النائب أســامــة الشعفار ،مشيرا
إل ــى أن الـكــويــت لــن تــدخــر جهدا

ً
فليطح مستقبال الشعفار في مكتبه
في تقديم كل أوجه الدعم لتمكين
الشقيق اإلم ــارات ــي مــن مواصلة
مسيرة عطائه على رأس االتحاد
اآلس ـي ــوي ل ـل ــدراج ــات الـهــوائـيــة،

والذي يصب في مصلحة اللعبة
ب ــدول مجلس ال ـت ـعــاون وال ـقــارة
اآلسيوية.

انتقل مهاجم التضامن فيصل
عجب إلى الساحل حتى نهاية
الموسم الجاري ،من أجل
المشاركة معه في الدوري
الممتاز ،الذي سينطلق في
 21الجاري .ويرتبط عجب مع
التضامن بعقد ينتهي بنهاية
الموسم الجاري ،وبه بند يتيح
ناد آخر في
له االنتقال ألي ٍ
حال عدم تأهل فريقه للدوري
الممتاز.
تلقى أكثر من
الالعب
أن
وتردد
َّ
عرض محلي ،لكنه فضل في
النهاية االنتقال إلى الساحل.
ويسعى التضامن إلى تدعيم
صفوفه بعدد من الالعبين
المحليين قبل  31الجاري ،وهو
الموعد المحدد لغلق فترة
االنتقاالت الشتوية باتحاد
الكرة.

«السلة» يجري قرعة المربع
الذهبي وكأس االتحاد اليوم
يجري اتحاد كرة السلة في
السابعة من مساء اليوم
قرعة المربع الذهبي ،وقرعة
كأس االتحاد ،وكذلك قرعة
الدوري التأهيلي.
وتقام مسابقة المربع
الذهبي من قسمين ،ثم
يلتقي بعدها بطل المربع
مع الرابع ،وثاني المربع مع
الثالث ،بنظام "بالي أوف"
من  3مباريات.
وستجري قرعة المربع
الذهبي ،الذي سينطلق
األحد المقبل ،لتحديد
المواجهات فقط .كما
ستسحب قرعة بطولة كأس
االتحاد ،الذي سيقام بنظام
خروج المغلوب مساء اليوم
ً
أيضا.
وستنطلق بطولة كأس
االتحاد في أواخر مارس
المقبل.
وسيشهد االتحاد اليوم
أيضا سحب قرعة الدوري
التأهيلي الذي سيقام بين
الفرق التسعة التي لم تتأهل
للمربع الذهبي.

خالص العزاء
ي ـت ـقــدم ال ـق ـســم الــريــاضــي
ب ـخــالــص الـ ـع ــزاء إل ــى م ــدرب
منتخبنا الوطني للناشئين
لـ ـك ــرة الـ ـي ــد م ـح ـم ــد مـ ـب ــارك،
ل ــوف ــاة ال ـم ـغ ـفــور ل ـه ــا ،ب ــإذن
الـلــه تعالى" ،وال ــدت ــه" ،تغمد
الله الفقيدة بواسع رحمته،
وألهم أهلها وذويها الصبر
والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
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توتنهام يهزم شيفيلد في عقر داره

ً
ً
حقق توتنهام انتصارا مستحقا
خارج ملعبه ،وتغلب على مضيفه
شيفيلد يونايتد  1-3أمــس ،في
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـت ــاس ـع ــة عـ ـش ــرة مــن
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل األهداف الثالثة لتوتنهام،
سيرج أورييه ،وهاري كين ،وتانجي
ندومبيلي في الدقائق الخامسة و40
و ،62بينما سجل ديفيد ماكجولدريك
الهدف الوحيد لشيفيلد يونايتد في
الدقيقة .59
ورفع توتنهام رصيده إلى  33نقطة.
بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند خمس نقاط في
المركز العشرين األخير ،إذ تلقى ،أمس ،الهزيمة السادسة
عشرة له هذا الموسم مقابل انتصار وحيد وتعادلين.
ً
واستعرض توتنهام تفوقه مبكرا وأشعل أجواء المباراة
عندما افتتح التسجيل بعد أربع دقائق فقط من بدايتها عن
طريق سيرج أورييه.
وك ــان تــوتـنـهــام ال ـفــريــق األف ـض ــل م ــن حـيــث االس ـت ـحــواذ
وال ـض ـغــط الـهـجــومــي وق ــد أض ــاع الع ـب ــوه أك ـثــر م ــن فــرصــة
تهديفية حقيقية في الدقائق األولى.
وعزز توتنهام تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة  ،40حيث
تلقى النجم هاري كين تمريرة طولية وانطلق رغم الرقابة

المبارد يشيد بتطور ماونت

المبارد

يعتقد فرانك المبارد ،مدرب تشلسي ،أن ميسون ماونت يمثل
المثال الواعد في تطور الشباب ،بعدما سجل العب الوسط
هدف الفوز 1-صفر على فولهام أمس األول.
ودخ ــل الــاعــب ،الـبــالــغ  22عــامــا ،تشكيلة الـمــدرب
المبارد ضمن عدة العبين شبان في الموسم الماضي،
وساعد على احتالل المركز الرابع ،وظهر ماونت 17
من  18مرة في التشكيلة األساسية بالموسم الجاري.
وهدف ماونت في الدقيقة  78أمام فولهام هو
الثاني في مباراتين ،بعدما هز شباك موركامب
في كأس االتحاد اإلنكليزي ،ليمنح تشلسي فوزه
الثاني في  7مباريات بالدوري ويخفف الضغط
على المبارد.
وقال المبارد ،الهداف التاريخي لتشلسي ،في
مؤتمر صحافي" ،أعتقد أن مستواه العام كان رائعا.
إنه مميز العام الماضي والعام الحالي .إنه مثال واضح
لما أعنيه عند الحديث عن الشباب .لقد بلغ عامه الـ22
األسبوع الماضي".
وتابع" :عند النظر إلى خط الهجوم سنجد أيضا
كريستيان بوليسيك في نفس عمره تقريبا ،وكافي
هافرتس نفس العمر ،وكــالــوم ه ــودس ــون-أودوي
في عمر أصغر ،وكذلك تامي أبراهام وتيمو فيرنر
وكلهم صغار".

الدفاعية ثــم ســدد كــرة قوية مــن خــارج
حـ ـ ــدود م ـن ـط ـقــة ال ـ ـجـ ــزاء وج ــدت
طريقها إلى داخل الشباك معلنة
تقدم توتنهام  - 2صفر.
و ف ــي ا لــد قـيـقــة  ،59رد شيفيلد
ي ــون ــايـ ـت ــد ب ـ ـهـ ــدف سـ ـجـ ـل ــه دي ـف ـي ــد
ماكجولدريك ،الذي تلقى عرضية عالية من
جــون فليك ،ووجــه الكرة برأسه إلــى داخل
الشباك ليقلص تقدم توتنهام إلى . 1 / 2
وفـ ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  ،62أض ـ ـ ـ ــاف ت ــان ـج ــي
ندومبيلي ا لـهــدف الثالث لتوتنهام حيث
تبادل الكرة ببراعة مع ستيفن بيرجوين ،ثم
سدد كرة ساقطة (لوب) بلمسة مهارية رائعة
وجدت طريقها إلى داخل الشباك ،ولم يتمكن شيفيلد من هز
ً
الشباك مجددا لتنتهي المباراة بفوز توتنهام .1 / 3
مــن جهة اخ ــرى ،استعاد تشلسي نغمة االنـتـصــارات
بعد صيام فــي المراحل األرب ــع األخـيــرة بـفــوزه الصعب
على جاره ومضيفه فولهام -1صفر ،الذي خاض الشوط
الثاني كله بعشرة العبين.
ورفع تشلسي رصيده إلى  29نقطة في المركز السابع،
فــي حين مني فولهام ب ــأول خـســارة لــه بعد  5تـعــادالت
متتالية ،ليبقى رصيده  13نقطة في المركز الثامن عشر.
وسجل العب وسط تشلسي مايسون ماونت هدف

ً
غاغو مدربا أللدوسيفي األرجنتيني

تــولــى فــرنــانــدو غ ــاغ ــو ،الع ــب وس ــط ري ــال
م ــدري ــد وب ــوك ــا ج ــون ـي ــورز ال ـس ــاب ــق ،تــدريــب
ألدوسيفي األرجنتيني ،أمس األول.
واعـتــزل غــاغــو ،العــب منتخب األرجنتين،
لعب كرة القدم على المستوى االحترافي منذ
شهرين ،بعد سلسلة من اإلصابة ،وسيشغل
منصبه األول كمدرب.
وقضى غاغو ( 34عاما) فترات بمسيرته في
روما وفالنسيا وفيليز سارسفيلد ،وشارك مع
األرجنتين في كأس العالم  ،2014إلى جانب
الظهور في ثالث بطوالت لكوبا أميركا.

١٩

المباراة الوحيد في الدقيقة .78
وكــانــت الكفة متكافئة فــي الـشــوط األول،
حيث كان فولهام ،الذي انتزع تعادال ثمينا
من جاره اللندني اآلخر توتنهام منتصف
األسبوع ،ندا عنيدا للبلوز.
لكن نقطة التحول كانت في الدقيقة الـ،44
الـتــي شـهــدت طــرد العــب فــولـهــام انتوني
روبـ ـنـ ـس ــون ل ـم ـخــاش ـن ـتــه ق ــائ ــد تـشـلـســي
اإلسباني سيزار اسبيليكويتا.
وع ـلــى ال ــرغــم مــن الـنـقــص ال ـع ــددي في
صفوفه صمد فولهام العائد هذا الموسم
ال ــى ال ــدرج ــة ال ـم ـم ـتــازة ح ـتــى الــدق ـي ـقــة ،78
عـنــدمــا س ــدد مــاونــت ك ــرة قــويــة مــن  20مترا
فشل الحارس الفرنسي الفونس اريــوال في
التصدي لها.

ليستر يهزم ساوثمبتون
وص ـع ــد لـيـسـتــر سـيـتــي إل ــى ال ـمــركــز ال ـثــانــي ب ـف ــوزه على
ساوثمبتون بهدفين نظيفين.
وافتتح العب الوسط ،جيمس ماديسون ،التسجيل من زاوية
ضيقة في الدقيقة  ،37قبل ان يضيف هارفي بارنز الثاني في
الوقت بدل الضائع مستغال هجمة مرتدة سريعة.
ويملك ليستر  35نقطة ليتخطى ليفربول بنقطتين،

رياضة

عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــأن
األخ ـيــر التقى
مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر
يـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــد
الـمـتـصــدر في
لقاء قمة أمس.
وغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عـ ــن
سـ ـ ــاوث ـ ـ ـم ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــون
هدافه داني اينغز،
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب اصـ ــاب ـ ـتـ ــه
بفيروس كورونا.

الفوز األول
ألالردايس

هاري كين نجم توتنهام
يحتفل بالهدف الثاني
في مرمى شيفيلد

وحـقــق ال ـمــدرب ســام أالردايـ ــس ف ــوزه األول مــع وست
بروميتش ألبيون ،بعدما قلب تأخره في الشوط الثاني
 2-1إلى فوز على مضيفه ولفرهامبتون واندررز.

هاردن يبدأ مشواره مع نتس بأفضل طريقة
بــدأ جيمس ه ــاردن مـشــواره مــع فريقه الجديد بروكلين
نتس بأفضل طريقة وقاده للفوز على أورالندو ماجيك -122
 115بتحقيقه "تريبل دابل" أمس األول في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
وفــي أول مـبــاراة لـهــاردن مع نتس بجانب زميله السابق
كيفن دورانت الذي لعب معه ثالثة مواسم ( )2012-2009في
أوكالهوما سيتي ثــانــدر ،تألق االثـنــان بتسجيلهما  72من
نقاط فريقهما الـ.122
وس ـج ــل دورانـ ـ ــت  42نـقـطــة م ــع  5ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة و4
متابعات ،وأضاف هاردن في أول مباراة بعد صفقة التبادل
التي تمت األربعاء مع هيوستن روكتس 32 ،نقطة ،بينها 12
في الربع األخير ،مع  14تمريرة حاسمة و 12متابعة.
لكن بالنسبة لهاردن الذي اجتمع مجددا بمدربه السابق
في هيوستن مايك دانتوني ( ،)2020-2016مساعد المدرب
الحالي في الفريق النجم الكندي السابق ستيف ناش ،فإن
"هــذه األرقــام ال تعني شيئا ،أنا هنا من أجل الفوز ،هذا كل
ما في األمر" بحسب ما شدد أفضل هداف في الدوري خالل
المواسم الثالثة الماضية.
ورأى أن هذا االنتصار الذي هو الثامن لنتس في  14مباراة
والذي تحقق بغياب النجم الكبير اآلخر كايري إيرفينغ لخرقه
البروتوكوالت الصحية المتعلقة بفيروس "كوفيد ،"19-يشكل
ً
"بداية جيدة" ،معتبرا أن "التأقلم يستغرق وقتا لكن عندما
تلعب بجانب العبين جيدين يكون األمر أسهل".

هاردن

إشبيلية إلى ثمن نهائي الكأس سان جرمان يتخطى عقبة أنجيه بصعوبة

اقتنص إشبيلية بطاقة تأهله لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا،
بفوزه الماراثوني بشق األنفس بهدف نظيف في عقر دار ليغانيس،
الدرجة الثانية ،أمس األول ،بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين،
ضمن مواجهات دور الـ 32بالبطولة.
وعلى ملعب بوتاركي في مــدريــد ،لم ينجح الفريق األندلسي
فــي فــك شفرة شباك أصـحــاب األرض على مــدار شوطي المباراة
األصليين ،ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين علهما يحسمان
األمور ،وهو ما تحقق في الدقيقة  96بتوقيع النجم األرجنتيني
لوكاس أوكامبوس.
كما شهدت المباريات مفاجأة مــن العيار الثقيل كــان بطلها
ألميريا ،فريق الدرجة الثانية ،الذي أطاح بديبورتيفو االفيس من
البطولة ،بعد أن أمطر شباكه بخمسة أهداف نظيفة.
يذكر أن ألميريا مملوك حاليا لرجل األعمال السعودي رئيس
إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة تركي آل الشيخ.
وواصلت فــرق الدرجة الثانية مفاجآتها بتأهل جيرونا على
حساب قادش بهدفين دون رد.
من جانبه ،أفلت ليفانتي من مفاجآت الكأس بتأهله العصيب
بركالت الترجيح ( )2-4على حساب فوينالبرادا ،الدرجة الثانية،
ب ـعــد ن ـهــايــة الـ ـمـ ـب ــاراة ف ــي شــوط ـي ـهــا األص ـل ـي ـيــن واإلضــاف ـي ـيــن
بالتعادل بهدف.
(إفي)

تـخـطــى ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان عـقـبــة مضيفه
ان ـج ـيــه ب ـص ـعــوبــة بــال ـغــة -1صـ ـف ــر ف ــي الـمــرحـلــة
العشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم أمس األول.
وخ ــاض فــريــق الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة الـمـبــاراة
في غياب مدربه الجديد االرجنتيني ماوريسيو
بــوك ـي ـت ـي ـنــو ب ـع ــد إص ــابـ ـت ــه بـ ـفـ ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد.
وع ــاد النجم الـبــرازيـلــي نيمار إلــى التشكيلة
األساسية للمرة األولى منذ  13نوفمبر الماضي
إثــر إصابة في كاحله خــال المباراة ضد ليون،
عـلـمــا بــأن ــه شـ ــارك احـتـيــاطـيــا ف ــي مـ ـب ــاراة كــأس
االبطال منتصف االسبوع وسجل هدف الحسم
لفريقه في مرمى مرسيليا .1-2
وكاد انجيه يفاجئ الضيف بهدف مبكر عندما
س ــدد بـيـيــريــك كــابـيــل ك ــرة ب ـي ـســراه م ــن مـشــارف
المنطقة أبـعــدهــا ال ـح ــارس كـيـلــور نــافــاس فــوق
العارضة.
ورغم خوضه المباراة بتشكيلة هجومية ،فإن
ســان جرمان افتقد االيقاع السريع في مواجهة

جانب من مباراة باريس وأنجيه

دفــاع منظم فلم يصنع فرصا كثيرة في الشوط
األول.
وتحسنت األمور بالنسبة الى سان جرمان في
الشوط الثاني وتصدى حارس انجيه لتسديدة
يسارية من نيمار ( ،)49ثم اضاع كيليان مبابي
فــرصــة سهلة عندما انـفــرد بــالـحــارس والمرمى
مشرع امامه لكنه سدد بين يديه (.)53
وجــاء الفرج بعد تمريرة عرضية من الظهير
االي ـم ــن االي ـط ــال ــي ال ـي ـس ــان ــدرو ف ـل ــورن ــزي داخ ــل
المنطقة ،فتهيأت امــام اليفين كــورزاوا فأطلقها
االخير بيسراه داخل الشباك (.)70
ولـ ــم ي ـخ ـســر سـ ــان ج ــرم ــان ام ـ ــام ان ـج ـيــه منذ
سقوطه امام  3-1في  12يناير عام  ،1975خاض
بعدها الفريقان  21مواجهة ،ففاز فريق العاصمة
 14مرة وتعادال  7مرات.
وأنـ ـه ــى مــرسـيـلـيــا اس ـب ــوع ــا س ـي ـئــا بـسـقــوطــه
الـ ـمـ ـف ــاج ــئ ام ـ ـ ــام ض ـي ـف ــه نـ ـي ــم ص ــاح ــب ال ـم ــرك ــز
االخير .2-1

نابولي يستعد ليوفنتوس بـ «سداسية» في مرمى فيورنتينا
استعد نابولي بأفضل طريقة للقاء
األرب ـ ـعـ ــاء ف ــي ال ـك ــأس ال ـس ــوب ــر ،وذل ــك
باكتساحه ضيفه فيورنتينا  - 6صفر
األحــد فــي المرحلة الثامنة عشرة من
الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وحقق نابولي فــوزه الـحــادي عشر
هـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ،واسـ ـتـ ـع ــد ل ـم ــواج ـه ــة
خ ـص ـم ــه ي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء ف ـ ــي الـ ـك ــأس
الـســوبــر يــوفـنـتــوس ،رغــم غـيــاب العب
وسطه اإلسباني فابيان رويز إلصابته
بـفـيــروس كــورونــا المستجد ،لينضم
بالتالي الى زميله المهاجم النيجيري
فيكتور أوسيمين.
وك ـش ــف نــابــولــي ف ــي ح ـســابــه على
"تــوي ـتــر" أن نـتــائــج االخ ـت ـب ــارات الـتــي
أجــريــت قـبــل م ـب ــاراة فـيــورنـتـيـنــا على
زمالء رويس في الفريق وكذلك أعضاء
الـطــواقــم فــي ال ـنــادي ،ج ــاءت جميعها
سلبية.
وسيغيب رويس عن مباراة الكأس

السوبر التي تجمع سنويا بين بطلي
الدوري والكأس المحليين.
وأح ــرز نــابــولــي لقب الـكــأس بفوزه
الموسم الماضي في النهائي بركالت
الترجيح على يوفنتوس المتوج بلقب
الدوري للموسم التاسع تواليا.
وإذا ّ
قدم الفريق الجنوبي مستوى
مـمــاثــا لـلـقــاء الـسـبــت ،فـسـيـكــون أمــام
ف ــرص ــة ج ــدي ــة ل ـت ـجــديــد ت ـف ــوق ــه عـلــى
يوفنتوس.
وحسم نابولي لقاء أمس في شوطه
األول الذي أنهاه بـ "رباعية" نظيفة.
وض ــرب صــاحــب األرض ب ــاك ــرا ،إذ
افـتـتــح الـتـسـجـيــل بـعــد  5دق ــائ ــق فقط
عبر لورنتسو إنسينيي ،إثــر تمريرة
م ــن أن ــدري ــا بـيـتــانـيــا ،لـكــن س ــرع ــان ما
تراجع رجال المدرب جينارو غاتوزو،
مما سمح لضيوفهم بتهديد مرماهم
وكـ ــانـ ــوا قــري ـب ـيــن م ــن الـ ـتـ ـع ــادل ،لـكــن
الـ ـع ــارض ــة وقـ ـف ــت ف ــي وج ـ ــه م ـحــاولــة

كــريـسـتـيــانــو ب ـيــراغــي ( ،)23ث ــم تــألــق
ال ـحــارس الكولومبي دافـيــد أوسبينا
في صد تسديدة المخضرم الفرنسي
فرانك ريبيري (.)27
واستغل نابولي اندفاع فيورنتينا
خلف التعادل ،ليعزز تقدمه من هجمة
مرتدة سريعة بدأها البولندي بيوتر
زيلينسكي الذي توغل من قبل منتصف
ال ـم ـل ـع ــب ق ـب ــل أن يـ ـم ــرر ع ـل ــى ال ـج ـهــة
ال ـي ـســرى ل ـبــاتــان ـيــا ،فـعـكـسـهــا األخ ـيــر
عرضية الى األلماني دييغو ديمه الذي
انقض عليها وحولها في الشباك (.)36
وك ــان ه ــذا ال ـهــدف بمنزلة الضربة
القاضية للضيوف ،إذ اهتزت شباكهم
مرتين أخريين قبل استراحة الشوطين
عبر المكسيكي هرفينغ لــوزانــو ،بعد
تمريرة من إنسينيي ( )38ثم زيليسنكي
بتسديدة أرضية من مشارف المنطقة
الى الزاوية اليمنى (.)45
وسبق لنابولي أن سجل  4أهــداف

ف ــي الـ ـش ــوط األول خـ ــال الـ ـف ــوز على
أتــاالنـتــا  1-4فــي  17أكـتــوبــر ،ليصبح
بــذلــك ال ـفــريــق الــوح ـيــد ف ــي الـبـطــوالت
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـخ ـمــس ال ـك ـب ــرى يسجل
ربــاعـيــة مرتين فــي الـشــوط األول هذا
الموسم بحسب "أوبتا" لإلحصاءات.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ف ـ ـيـ ــورن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــا ت ـح ـج ـي ــم
األض ـ ـ ــرار ف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،وه ــدد
مرمى أوسبينا في أكثر من مناسبة،
لـكــن الـنـتـيـجــة بـقـيــت عـلــى حــال ـهــا ،بل
تلقى الـهــدف الخامس مــن ركـلــة جــزاء
انتزعها الفرنسي تيمويه باكايوكو
ونـفــذهــا إنسينيي ( ،)72ثــم الـســادس
بـمـجـهــود فـ ــردي رائـ ــع لـلـبــديــل ماتيو
بوليتانو أنهاه بتسديدة من مشارف
الـمـنـطـقــة ( ،)89م ــؤك ــدا بـشـكــل نهائي
الهزيمة الثانية تواليا لفريق تشيزاري
برانديلي والثالثة في آخــر  4مراحل،
ليبقى عند  18نقطة بفارق  5فقط عن
منطقة الهبوط.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

مشتهية
ومستحية أم ماذا؟

حسن العيسى

كيف تفكر السلطة اليوم مع أزمة االقتصاد والمال
الـتــي ستتصاعد حدتها فــي الـشـهــور الـقــادمــة؟ هل
يـمـكــن ال ـق ــول إن ـهــا "مـشـتـهـيــة وم ـس ـت ـح ـيــة" ،ل ــو كــان
ا لــود ود هــا لفرضت ضريبة القيمة المضافة ،التي
يتحملها المستهلك آخر األمر ،وهذا قد يمثل أضعف
ً
اإل يـمــان لترقيع القليل جــدا من أز مــة العجز ،لكنها
حتى بهذه مـتــرددة من "حائط الصد النيابي" ألي
فكرة تتعلق بالضريبة ،وهي تخشى أن ينبش بعض
النواب الكثير من قضايا الفساد والهدر التي مازالت
تراوح مكانها بأدراج األجهزة الحكومية ،والسلطة
ً
تقدر هذا جيدا حتى مع فئة النواب "الربع" الخاصين
ً
بها سيرفضون حتما فكرة الضريبة بكل صورها.
الطريق لمواجهة الرفض الشعبي المؤكد للضريبة
غـيــر تـحــريــك قـضــايــا الـفـســاد وال ـهــدر الـمــالـيـيــن هو
"التضحية" بالقليل من مصالح جماعات "يا دهينة
التنكتين" المقربين لها ،مثل إعادة احتساب قيمة
أرا ضــي الدولة المستأجرة في كل مناطق الكويت،
بما يتناسب مــع قيمتها الحقيقية ،وا ل ـشــروع في
ضريبة تصاعدية على ا لــد خــول العالية ،مع وضع
اسـتـثـنــاء لـلــدخــول الـمـتــوسـطــة والـبـسـيـطــة ،وإع ــادة
ً
تسعير خــدمــات ال ــدول ــة مــن كـهــربــاء وم ــاء ،وأيـضــا
مــع استثناء شــرائــح االسـتـهــاك الـمـحــدود ،وهناك
أمــور كثيرة يمكن أن تبدأ بها السلطة الــواحــدة لو
ً
كانت جــادة فعال في مواجهة أز مــة الميزانية ،مثل
االنفتاح التجاري واالستثماري على الدنيا ،مثلما
تفعل معظم دول الخليج اآلن من غير عمل حساب
أي اعتراض لقوى "ويحك يا هذا" المتزمتة ،والتي
ال ن ـعــرف كـيــف تـفـكــر لـخـلــق م ـصــادر ردي ـفــة للدخل
باإلضافة للنفط.
هــل صحيح أن ا لـسـلـطــة "مشتهية و مـسـتـحـيــة"؟!
إذا كان ذلك المثل الشعبي ينطبق على حال وضع
ً
ً
السلطة اليوم الرتحنا قليال ،وقلنا إن هناك بصيصا
من األمــل في الخروج من عنق الزجاجة ،لكن حتى
هذا الوضع يظهر أنه بعيد عنها ،فهي – كما يقول
تقرير "الشال"  -غير واعية بعمق اإلصابة المزدوجة
لسقوط أ سـعــار النفط وآ ث ــار "كوفيد  ،"19هــي على
ً
طمام المرحوم ،وما زالت متأثرة نفسيا من مشيتها
الغرابية ،فهل ننتظر ألجل غير معلوم حتى تتعلم
المشية الصحيحة على سكة األمن وتبديد القلق من
القادم ،الله يستر.

درايش

إخذوا راحتكم

د .ناجي سعود الزيد

أك ـثــر م ــن ج ــري ــدة يــومـيــة أشـ ــارت إل ــى أن التشكيل
الحكومي الجديد لن يتم بسرعة...
ً
لـيــس ه ـنــاك عـجـلــة أبـ ـ ــدا ...وإخـ ــذوا راح ـت ـكــم ،وتــرى
ماورانا شي ،وعسى أن يكون فال خير على البلد ويتم
التمحيص والتدقيق على خلفيات المرشحين للوزارة
قبل صدور المرسوم.
ال ـح ـكــومــة ال ـحــال ـيــة الـمـسـتـقـيـلــة ت ــم وص ــف عملها
بتصريف العاجل من األمور...
فهل العاجل من األمور سيشمل التالي:
 )1رفض واسطات النواب.
 )2وقف التعيينات في المناصب حتى تتضح األمور.

« »No one above the law

( لحظة توقيعها موافقة مجلس النواب
على عزل رئيس الواليات المتحدة)

ي ــا ان ـت ـص ــار األن ـث ــى ف ــي ه ــذا ال ــزم ــان
ي ــا " رج ــول ــه" ف ــي ال ـل ـيــالــي الـ ُـمـعـ ِـتـمــه

ي ـ ــا رئ ـ ـي ـ ـسـ ــه /أو رئ ـ ـيـ ــس الـ ـب ــرلـ ـم ــان
حـ ــام ـ ـيـ ــه ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ّ
وي ـ ـ ـ ـ ــا األن ـ ـظ ـ ـمـ ــه

ْ
ـت الـمـكــان
ـت ال ـشــعــب أو خ ـنـ ِ
م ــا خ ــذل ـ ِ

ـت ال ـ ـي ـ ـه ـ ــود /ال ـم ـس ـل ـم ــه
وال ج ـ ــامـ ـ ـل ـ ـ ِ
ـت ف ـ ـ ــان أو ح ـ ـضـ ــرة ف ــان
م ـ ــا عـ ـطـ ـي ـ ِ
م ــن ع ـط ــاي ــا ...وراح "ص ــوت ــه" يكتمه

ّ
وإل أي س ـل ـط ــه تـ ـه ــز ا لـ ـص ــو لـ ـج ــان
وصـ ـ ــرت ض ــد ال ـش ـ ْـع ــب ّ
وي ـ ــا األن ـظ ـمــه
ِ
ْ
ـت روح ال ـشــعــب ف ــي ص ــدر األم ــان
أنـ ـ ِ

يـ ــا ك ـب ـي ــره وي ـ ــا ال ـع ـظ ـي ـمــه ال ـم ـلـ ِـه ـمــه

بـ ــال ـ ـعـ ــرب يـ ـ ـف ـ ــداچ م ـ ــن واع ـ ـ ـ ــد وخ ـ ــان
ـس" ف ــي الـلـيــالــي الـ ُـمـظـ ِـلـمــه
وك ــل "رئـ ـي ـ ٍ

"ت ــوي ـت ــر" ،ف ــي ت ـغــريــدة نقلتها
"ب ـ ـ ــي ب ـ ــي سـ ـ ـ ــي" ،أم ـ ـ ــس األول،
إن ـهــا أضــافــت خـ ــوادم "بــوتـيــرة
قياسية" ،وتعمل على استعادة
الـخــدمــة ،مضيفة أن "الماليين
وم ـ ـ ــن ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن الـ ـج ــدد
يــرسـلــون رســالــة تفيد بأهمية
الخصوصية".
واس ـ ـت ـ ـفـ ــاد كـ ــل مـ ــن تـطـبـيــق
سيغنال وتليغرام ،وهو تطبيق
مراسلة مشفر مجاني آخر ،من
ال ـس ـخــط ال ـنــاجــم ع ــن ال ـش ــروط

حاسة شم لدى منظومة إلكترونية
رغــم أهمية الــروائــح كوسيلة
للتعرف على البيئة المحيطة،
فــإن تطوير منظومة إلكترونية
تحاكي حاسة الشم لدى الكائنات
الحية ظل بمنزلة أحد التحديات
التي تواجه العلم الحديث.
وط ـ ـ َّـور ف ــري ــق م ــن الـبــاحـثـيــن
ف ــي الـ ـي ــاب ــان م ـن ـظــومــة هـجـيـنــة
ت ـت ـك ــون م ــن ع ـن ــاص ــر طـبـيـعـيــة،
وأخرى إلكترونية ،يمكنها رصد
ال ــروائ ــح فــي صــورتـهــا الـغــازيــة،
بـغــرض اس ـت ـخــدام ه ــذه التقنية

واألح ـ ـكـ ــام ال ـم ـح ــدث ــة لـتـطـبـيــق
واتساب.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـب ـيــانــات م ــن شــركــة
ا ل ـت ـح ـل ـيــات ،Sensor Tower
أنــزل  246ألــف شخص تطبيق
سـ ـيـ ـغـ ـن ــال ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع أنـ ـح ــاء
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،بـ ــاألس ـ ـبـ ــوع ال ـس ــاب ــق
إلعــان واتـســاب التغيير فــي 4
الجاري ،لكن ذلك العدد قفز إلى
 8.8ماليين في األسبوع التالي.

فــي تشخيص األمـ ــراض ورصــد
المواد الخطرة.
وي ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـبـ ـ ــاحـ ـ ــث ش ـ ــوي
تــاكــوشــي ،م ــن مـخـتـبــر األنـظـمــة
ال ـح ـيــويــة الـهـجـيـنــة ف ــي جــامـعــة
طــوكـيــو بــال ـيــابــان ،إن "ال ــروائ ــح
والبصمات الكيميائية المنقولة
ً
ً
جوا تحمل معلومات مفيدة جدا
بشأن البيئة والعينات الخاضعة
للفحص ،لـكــن ه ــذه المعلومات
يـ ـتـ ـع ــذر ج ـم ـع ـه ــا ،ب ـس ـب ــب ع ــدم
وجــود وحــدات استشعار لديها

ح ـســاس ـيــة كــاف ـيــة لـتـمـيـيــز هــذه
الروائح".
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ف ــري ــق الـ ــدراسـ ــة
مستقبالت روائح تم استخراجها
م ــن حـ ـش ــرات م ـع ـي ـنــة ،ودم ـج ـهــا
ً
في جهاز تم ابتكاره خصوصا
ل ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاس اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ــذه
المستقبالت للروائح المختلفة،
ويقول الباحثون إن هذه التقنية
ح ـق ـق ــت حـ ـس ــاسـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة فــي
التمييز بين الروائح المختلفة.
(د ب أ)

وفيات
لطيفة أحمد البكر

أرملة عبدالرحمن حسن البصيري
 92عاما ،شيعت ،ت99082882 :

عثمان علي حسن اإلبراهيم

 75عاما ،شيع ،ت99011559 ،98991880 :

عبدالعزيز يوسف سعود الفهد

أص ـبــح الي ت ـشــي  -واي أول رج ــل في
هــونــغ كــونــغ يـتـسـلــق أك ـثــر م ــن  250مـتــرا
مــن واج ـهــة نــاطـحــة س ـحــاب وه ــو مــربــوط
بكرسي متحرك ،حيث استغرق أ كـثــر من
 10س ــاع ــات لـتـحـقـيــق ه ــذا اإلنـ ـج ــاز أمــس
األول ،من أجل جمع تبرعات لذوي إصابات
الحبل الشوكي.
ولم يتمكن الي ( 37عاما) ،الذي تعرض
لـ ـح ــادث س ـيــر ق ـبــل  10سـ ـن ــوات أدى إلــى
إصابته بالشلل النصفي ،من الوصول إلى
قمة برج نينا تــاور ،الــذي يرتفع  300متر
فــي شـبــه جــزيــرة ك ــاول ــون ،مـضـيـفــا" :كنت
خائفا جدا ...فيمكنني عند تسلق جبل أن
أتشبث بصخور أو فتحات صغيرة ،لكن ال
يمكنني مع الزجاج إال االعتماد على الحبل
الذي أتدلى منه".
ونجح الي في جمع  5.2ماليين دوالر
بالعملة المحلية ( نـحــو  670639دوالرا
أميركيا) ،وكان قد توج قبل عام  2011بطال
آلسيا  4مرات في تسلق الصخور ،واحتل
المرتبة الثامنة على مستوى العالم في
إحدى المرات.
وبعد الحادث ،الذي تعرض له ،استأنف
التسلق مــع ربــط كرسيه المتحرك بنظام
يعمل بمجموعة بـكــرات ،وقبل  5سنوات
تـمـكــن مــن ص ـعــود جـبــل ل ـيــون روك ،الــذي
يبلغ ارتفاعه  495مترا ،وهو رمز في التراث
الشعبي للمثابرة والعزيمة في هونغ كونغ.
(رويترز)

 70عاما ،شيع ،ت66078882 ،99883373 :

راجح مرسال معاشي الحسيني

 38عاما ،شيع ،ت66087777 ،55331115 :

خالدة عثمان عبدالله الضبيعي

زوجة وليد فيصل المشاري
 63عاما ،شيعت ،ت96691966 ،99084043 :

مشعل فؤاد نجم عبدالله خلف

 44عاما ،شيع ،ت99993857 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

و"ال ــرج ــول ــه" ف ــي ال ـل ـغــه وال ـتــرج ـمــان
مـ ـ ـ ـ ْـدح ل ـل ـج ـن ـس ـيــن م ـ ــا ي ـح ـم ــل ِس ـ َـم ــه
م ــو ذك ـ ــر وأنـ ـث ــى وغ ـل ـط ــات ال ـل ـس ــان:

ُ
مقعد يتسلق ًناطحة
سحاب مربوطا بكرسيه

www.aljarida.com

نانسي بيلوسي...

كـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــف تـ ـسـ ـتـ ـح ــق األوس ـ ـ ـمـ ـ ــه

ُ
«الزحمة» على «سيغنال» تعطله
قـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ـنـ ـص ــة ال ـ ـمـ ــراس ـ ـلـ ــة
«س ـ ـ ـي ـ ـ ـغ ـ ـ ـنـ ـ ــال» ،إن ـ ـ ـهـ ـ ــا ت ـ ــواج ـ ــه
"ص ـع ــوب ــات ف ـن ـيــة" نــات ـجــة عن
إقـ ـب ــال مــاي ـيــن الـمـسـتـخــدمـيــن
الجدد على تنزيل تطبيقها.
وأبلغ بعض المستخدمين،
يـ ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي،
بصعوبة إرســال الرسائل عبر
تنزيل التطبيق على الهواتف
المحمولة والحواسيب العادية
لعدة ساعات.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت "سـ ـ ـيـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــال" ،ع ـبــر

 )3وقف الندب والنقل بين اإلدارات الحكومية.
 )4وقف المكافآت والهبات.
وهناك أمور أخرى ،والهدف هنا هو االستيضاح عن
هذه األمــور ،ألن من سيتورط بها هم الــوزراء الجدد،
وستحد من خططهم ومن فعالية قدراتهم وقراراتهم،
ول ــن يـتـمـكـنــوا م ــن ال ـتــراجــع ع ــن ق ـ ــرارات م ــن سبقهم،
وستستمر اإلثارة وتتصاعد االحتجاجات والنعرات
ً
الـتــي غــالـبــا مــا تـكــون على المستوى الشخصي ،وال
عالقة لها بالمصلحة العامة!!!

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:20

العظمى 18

الشروق

06:43

الصغرى 07

الظهر

11:58

ً
أعلى مد  02:07صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:54

 03:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:14

ً
أدنى جزر  09:32صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:35

 09:36م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

