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«العفو الخاص» بشروطه
و«الشامل» يحل المجلس

األمير يقبل ًاستقالة الحكومة ...وال جلسة للبرلمان اليوم

• الغانم 20 :نائبا لم يقدموا بياناتهم لـ «نزاهة» ...و 4فبراير آخر موعد لهم
بينما أصدر سمو أمير البالد الشيخ
ً
نواف األحمد أمرا بقبول استقالة رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الخالد ،والوزراء ،مع استمرار كل منهم في
تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى
حين تكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة
جديدة ،كشفت مصادر رفيعة ،لـ«الجريدة»،
أن ه ـن ــاك رس ــائ ــل وج ـه ــت م ـب ــاش ــرة إلــى

عــدد مــن ال ـنــواب بــأن التصعيد النيابي
المستمر منذ ما قبل دور االنعقاد الحالي،
وم ـح ــاوالت ال ـن ــواب المستميتة لـفــرض
«الـعـفــو ال ـشــامــل» سـيــواجـهــان بتصعيد
مقابل ،قد يصل إلى حل مجلس األمة.
وقالت المصادر إن إحدى هذه الرسائل
تشدد على أنه «ال عفو إال العفو الخاص»
الـقــائــم بـشــروطــه الـســابـقــة الـتــي لــم يطرأ

عليها أي تغيير ،و فــي مقدمتها تقديم
اعـ ـت ــذار خ ـطــي مـتـفــق ع ـل ـيــه ،مـتــوقـعــة أن
ً
يكون رد الفعل في هذا الملف قويا بحيث
يتجاوز منسوب التصعيد النيابي.
وعقب قبول صاحب السمو االستقالة،
أعلن رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم
ً
ع ــدم ان ـع ـقــاد جـلـســة ال ـي ــوم ،مـضـيـفــا أنــه
سيحضر إلى القاعة وسيرفع الجلسة.

وصـ ــرح ال ـغــانــم أم ــس بــأنــه تـسـلــم من
ال ـخــالــد رس ــال ــة ب ـص ــدور األمـ ــر األم ـي ــري
ّ
ً
بـقـبــول االسـتـقــالــة ،كـمــا تـســلــم كـتــابــا من
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة مبارك
الـحــريــص يتضمن اعـتــذار الحكومة عن
عدم حضور جلسة اليوم والغد.
وفــي سـيــاق آخ ــر ،كشف الـغــانــم أن 20
ً
نــائ ـبــا ل ــم ي ـقــدمــوا ب ـيــانــات ـهــم إل ــى هيئة

«التربية» حددت آلية رصد الدرجات «الجنايات» تبرئ متهمي «التسريبات األمنية»

حملة تطعيم للمعلمين واإلداريين بداية الفصل الثاني
أم ــا تـقـيـيــم طـلـبــة «ال ـثــانــويــة»
● فهد الرمضان
ً
أ خ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرا ح ـ ـس ـ ـم ـ ــت وزارة
التربية مــوضــوع رصــد درجــات
الـطــاب للفصل الــدراســي األول،
بـ ــإصـ ــدار وك ـي ــل ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــام
أســامــة السلطان آلـيــة توزيعها،
ُ
ب ـح ـي ــث ُتـ ـ ـ َ
ـرصـ ـ ــد وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول إل ــى
 100درج ــة لـطــاب «االبـتــدائـيــة»
و«المتوسطة» ،منها « 60تقييم
تحصيلي» ،و« 40تقييم نهائي».

فسيتم إدخ ــال ال ــدرج ــات حسب
آلية التعليم عن ُبعد ،وهي 100
درج ـ ــة ،ع ـلــى أن تـ ـت ــواء م بسجل
الطالب فيما بعد.
وأفـضــى االجـتـمــاع الـتــربــوي-
الصحي ،برئاسة وزيــر التربية
د .عـ ـل ــي الـ ـمـ ـض ــف ،أمـ ـ ـ ــس ،إل ــى
اتخاذ قرار بإطالق حملة تطعيم
للهيئتين التعليمية واإلدارية مع
بداية الفصل الثاني.
٠٣

• أكدت أن إقرار المتهم األول بالتهمة نتيجة فقده لإلدراك
• دعت إلى مراجعة المنظومة األمنية لجهاز أمن الدولة
ّ
برأت محكمة الجنايات ،برئاسة المستشار د .حمد المال ،أمس،
سبعة متهمين في قضية ما يسمى «التسريبات األمنية» ،بعدما
انتهت إلى عدم اطمئنانها لألدلة التي رفعتها النيابة العامة.
وقالت المحكمة ،في حيثيات حكمها ،إن القضية اعتمدت على
أقوال ضابط المباحث والمتهم األول بأن المتهمين ارتكبوا الواقعة،
فــي حين أن مــا انتهت إليه التحريات ال يكفي للنهوض بالتهم
الستناده إلى تحليالت ال ترقى إلى مرتبة الدليل اليقين 02

ً
مكافحة الفساد (نزاهة) حتى اآلن ،الفتا
إلــى أن « 4فبراير المقبل هــو آخــر موعد
لـتـقــديــم ه ــذه ال ـب ـيــانــات ،لــذلــك أرج ــو من
النواب اإلسراع في تقديمها».
وعـلــى وق ــع قـبــول اسـتـقــالــة الحكومة،
طالب عدد من النواب باإلسراع في تشكيل
ً
حكومة جــديــدة مــن الـكـفــاءات بـعـيــدا عن
المحاصصة والترضيات.
02
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األمير وولي العهد يستقبالن المبارك

local@aljarida●com

النواف والسفيرة الفرنسية بحثا القضايا المشتركة
استقبل نائب رئيس الحرس
الــوط ـنــي ال ـفــريــق أول متقاعد
الشيخ أحمد النواف ،في ديوانه
ب ــال ــرئ ــاس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـح ــرس،
سفيرة جمهورية فرنسا لدى
الـ ـك ــوي ــت آن ك ـل ـي ــر ل ـي ـج ـي ـنــدر،
ح ـي ــث تـ ــم خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء بـحــث
الـ ـم ــوض ــوع ــات ذات االه ـت ـم ــام
المشترك.
ورح ـ ــب ال ـ ـنـ ــواف بــالـسـفـيــرة
ً
الفرنسية ،مؤكدا عمق العالقات
بين الكويت وفرنسا.

ً
األمير مستقبال المبارك أمس
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ
جابر المبارك.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد أمس بقصر السيف المبارك.

العجيـل يلتقي «تكنولوجيا المعلومات»
في «العدل» لمتابعة «اإلعالن اإللكتروني»
اجـتـمــع رئ ـيــس مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز ،رئ ـيــس المجلس
األ عـلــى للقضاء ،المستشار أحمد العجيل ،بحضور
أعضاء "األعلى للقضاء" ،كل من :نائب رئيس "التمييز"
المستشار د .ع ــادل بــورسـلــي ،ونــائــب رئـيــس محكمة
االستئناف المستشار علي المطيرات ،ورئيس المحكمة
الكلية المستشار عبداللطيف ثنيان ا لـثـنـيــان ،أمس
األول ،بقصر الـعــدل ,مــع وكيل وزارة الـعــدل المساعد
لقطاع تكنولوجيا المعلومات هاشم القالف ،وعدد من
مسؤولي القطاع ،لمتابعة واستعراض ما تم إنجازه
بشأن موضوع اإلعالن اإللكتروني ،الذي صدر به قرار
مــن وزيــر الـعــدل د .نــواف الياسين ،يتعلق بالشروط
والضوابط الخاصة باإلعالن اإللكتروني.
وعرض القالف ما قامت به الوزارة من إجراء ات في
سبيل تطوير وإنجاز اإلعالن االلكتروني ،وتابع رئيس
المجلس األعلى للقضاء ،وأعضاء المجلس ما أنجزته
ً
ً
الوزارة في هذا الشأن ،حيث قطعت شوطا كبيرا وفق
استحسان الحضور ،لما بذل فيه من جهد ،وقد أوصى
رئيس "األعلى للقضاء" بضرورة عمل دورات تدريبية
سريعة ومكثفة لمندوبي اإلعالن بالمحاكم المختلفة،
حتى تؤتي هــذه اإلج ــراء ات ثمارها بسرعة إجــراء ات
اإلعالن ،وما يؤدي إليه ذلك من تيسير اإلجراءات على
المتقاضين ،وسرعة الفصل في القضايا.

المطيري :الرعاية األميرية لجائزة التميز
تجسد دعم سموه للشباب
تشمل  10مجاالت مهمة لتنمية الوطن

أحمد العجيل

«الخبراء» تدعو وزير العدل القادم
إلى إقرار مطالبها المستحقة
طــالـبــت نـقــابــة ال ـخ ـب ــراء ،وزيـ ــر الـعــدل
ال ـقــادم بــإقــرار مطالب وحـقــوق الخبراء
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ،داع ـ ـيـ ــة إل ـ ــى اإلس ـ ـ ـ ــراع فــي
الموافقة عليها بعد تأخرها سنوات.
وأع ـل ـنــت الـنـقــابــة ،فــي ب ـيــان أم ــس ،أن
"االدارة العامة للخبراء ،عانت سنوات
من تأخر في تطورها اإلداري بسبب أن
ً
التبعية إدار ي ــا للسلطة التنفيذية عبر
وزارة الـعــدل فــي حين أن مهنة الخبرة
ً
ً
تابعة للسلطة القضائية فنيا ومهنيا
كجهاز معاون للقضاء والنيابة العامة،
مما خلف تبعات وإشكاالت على مهنة
الخبير بسبب واقع اإلدارة بين التبعية
اإلداري ـ ـ ـ ــة وال ـت ـب ـع ـيــة ال ـم ـه ـن ـيــة وال ـف ـن ـيــة
للمهنة".
وأردفـ ـ ــت :كـمــا ال يـخـفــى عـلــى أح ــد أنــه
خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة أص ــاب ــت جل
الخبراء أضــرار مادية وإداري ــة ووظيفية
ومـعـنــويــة بـسـبــب تـبـعــات حـكــم التمييز
رق ــم  911لسنة  2019ال ــذي ألـغــى خدمة
الخبراء المعينين عام  2017رغم أنه ليس
للخبراء يد في قرار تعيينهم أو قرار إنهاء
ً
خدمتهم ،ولم يكونوا طرفا بالدعوى ،ولم
يمكنوا من الدفاع ،ولم يرتكبوا أي خطأ
أو مخالفة تستدعي معاقبتهم.

ً
النواف مستقبال السفيرة الفرنسية أمس

وت ــابـ ـع ــت :ورغ ـ ـ ــم كـ ــل ذل ـ ــك تـ ــم إن ـه ــاء
خــدمـتـهــم وإعـ ـ ــادة ال ـم ـســاب ـقــة واج ـت ـيــاز
الكثير منهم وإعادة تعيينهم مرة أخرى
فــي  2020/5/31بــذات الــدرجــة الوظيفية
والمالية فــي عــام  2017بــدون احتساب
سنوات الخدمة التي عملوا فيها باإلدارة
العامة للخبراء والترقيات التي استحقها
كــل منهم رغــم رأي "الـفـتــوى والتشريع"
ب ـج ــواز اح ـت ـســاب ال ـخــدمــة وم ــا يـتــرتــب
عليها من آثار ،حيث إنه لم يتم احتساب
الخدمة ومعالجة اآلث ــار المترتبة على
تنفيذ الحكم.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت :وك ـ ــذل ـ ــك ع ـ ـ ــدم احـ ـتـ ـس ــاب
التسويات المالية الخاصة باحتساب
سـ ـ ـن ـ ــوات الـ ـخ ــدم ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ل ـل ـخ ـب ــراء
المعينين قـبــل  2016والمستحقة لهم
بعد تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية
ف ــي اجـتـمــاعــه رق ــم  2لـسـنــة  2016ال ــذي
قضى بزيادة الحد األقصى لعدد سنوات
الخبرة التي تحسب للخبير الذي يدخل
بــالـخــدمــة لـتـصـبــح  15سـنــة ب ــدال م ــن 4
س ـن ــوات وال ـ ــذي ت ــم بـمــوجـبــه احـتـســاب
الــدرجــة المالية لهم على ضــوء سنوات
الخدمة المحتسبة.

أكد وزير اإلعالم وزير الدولة
لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب ع ـبــدالــرح ـمــن
الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ان رعـ ــايـ ــة ص ــاح ــب
السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،لجائزة التميز واإلبداع
ال ـش ـب ــاب ــي ال ـت ــي ت ـش ــرف عـلـيـهــا
وزارة ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
س ـنــويــا تـجـســد اه ـت ـمــام سـمــوه
بدعم ورعــايــة الشباب الكويتي
المتميز.
وقـ ــال ال ــوزي ــر ال ـم ـط ـيــري ،في
تـصــريــح صـحــافــي أم ــس األول،
ع ـقــب ت ــرؤس ــه اج ـت ـمــاعــا للجنة
ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـجــائــزة ع ـقــد ف ــي مقر
وزارة الشباب إن الجائزة تشمل
 10مجاالت مهمة لتنمية الوطن،
مـنــوهــا بــالـمـشــاركــات الشبابية
العالية المستوى التي شهدتها
هذه النسخة من المسابقة.
وأوضــح انــه تم في االجتماع
اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض خـ ـط ــة الـ ـعـ ـم ــل مــن

تونس :تنسيق
الجهود مع الكويت
لمواجهة «كورونا»
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة
ال ـت ــون ـس ــي ،د .فـ ـ ــوزي م ـه ــدي،
عــن تـقــديــر ب ــاده لإلسهامات
الكبيرة التي تقدمها الكويت
لـتــونــس فــي جميع الـمـجــاالت
الصحية وغيرها من المجاالت
الحيوية.
ودعــا مـهــدي ،فــي بـيــان ،بعد
لقائه سفير الكويت لدى تونس
عـلــي الـظـفـيــري إل ــى الـمــزيــد من
الـتـنـسـيــق لـلـجـهــود المشتركة
بين البلدين في مواجهة جائحة
فيروس كورونا المستجد.
وذكـ ــر ال ـب ـيــان أن الـجــانـبـيــن
بحثا كذلك سبل دفــع التعاون
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن فـ ـ ــي الـ ـمـ ـج ــال
الصحي ،حيث تم التطرق إلى
وضعية المشروعات الصحية
الممولة من الصندوق الكويتي
للتنمية.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد ال ـس ـف ـي ــر
الـ ـظـ ـفـ ـي ــري ،فـ ــي أث ـ ـنـ ــاء ال ـل ـق ــاء،
حـ ـ ــرص الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى مـ ــد يــد
الـ ـ ـع ـ ــون لـ ــأشـ ـقـ ــاء ف ـ ــي ت ــون ــس
ومساعدتهم في التصدي آلثار
ون ـت ــائ ــج ج ــائ ـح ــة ك ــوفـ ـي ــد،-19
مـ ـشـ ـي ــدا ب ـم ـس ـت ــوى الـ ـع ــاق ــات
المميزة التي يشهدها البلدان
على الصعد كافة.

اللجنة واآللية المتبعة في إعالن
الـفــائــزيــن فــي الـنـسـخــة الحالية
الـتــي تــزخــر بــالـكــوادر الشبابية
المميزة الذين قدموا إسهامات
مميزة.
وأشار إلى انه تم اعتماد آلية
واضـحــة لتكريم الفائزين لهذه
ال ـج ــائ ــزة ال ـت ــي تـكـتـســب أهـمـيــة
ب ــال ـغ ــة ك ــون ـه ــا ت ـح ـظــى بــرعــايــة
أميرية سامية إضــافــة الــى انها
بـمـنــزلــة تـكــريــم لـشـبــاب الـكــويــت
ال ـم ـبــدع وح ـث ـهــم ع ـلــى االب ـت ـكــار
والتألق في أهم المجاالت التي
تسهم بتقدم البالد.

 10مجاالت
ومن جانبه ،أفاد وكيل وزارة
الشباب الدكتور مشعل الربيع
بــأن الجائزة تشمل  10مجاالت
هي "ري ــادة األعـمــال" و"التعليم"

المطيري خالل ترؤسه اجتماع لجنة جائزة التميز
و"اإلع ـ ـ ــام" و"ال ـث ـقــافــة والـف ـنــون
واآلداب" و"ال ـع ـم ــل ال ـت ـطــوعــي"
و"ال ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــوم والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا"
و"ال ــري ــاض ــة" و"ت ـعــزيــز الصحة"
و"العمارة والتخطيط العمراني

«كفو» يناقش أفكار «مجتمع األعمال»
للمساهمة في تحقيق الرؤية التنموية
ضرورة تعاون القطاعين الحكومي والخاص إلنشاء مشروعات ومراكز ابتكار
نـظــم م ـشــروع ك ـفــاء ات ا لـكــو يــت لـفــرص مستقبلية ( كـفــو)،
التابع للديوان األميري ،فعالية عرض األفكار لـ"مجتمع رواد
األعمال" ،وهو أحد مجتمعات المشروع المتعددة ،بحضور
مجموعة من أعضاء "كفو" لتبادل األفكار والمبادرات.
وقالت المديرة التنفيذية للمشروع د .فاطمة
الموسوي ،في بيان صحافي مساء أمس األول،
إن ال ـف ـعــال ـيــة ج ـ ــاء ت ض ـمــن ال ـن ـس ـخــة ال ـس ـنــويــة
ا لــرا بـعــة لمجتمع رواد األ ع ـم ــال ،بـحـضــور نائب
المدير لقطاع خدمات ريادة األعمال في الصندوق
ال ــوط ـن ــي ل ــرع ــاي ــة وت ـن ـم ـيــة الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة
والـمـتــوسـطــة ف ــارس الـعـنــزي ،ومــؤســس ومــديــر شركة
 Trachinvestفهد الشارخ.
وأشـ ــارت ال ـمــوســوي إل ــى أن ال ـهــدف األســاســي
من الفعالية مناقشة األفكار التي تساهم في
تحقيق الرؤية التنموية للبالد ،وتوفير
مساحة للتفاعل ،وبناء فرص التعاون
بـيــن ال ـك ـف ــاء ات ،وال ـم ـشــاركــة ف ــي عــرض
األفكار.
وأو ض ـحــت أن ا لـفـعــا لـيــة ب ــدأت بكلمة
من سفير "كفو" في مجتمع رواد األعمال
م ـح ـمــد ال ـق ـط ــان ،ح ـيــث قـ ــام ب ـعــرض
تعريفي عن "كفو" ،وكيفية التعاون
واالن ـض ـم ــام لـلـفـعــالـيــات ال ـقــادمــة،
ودعوة الجميع من أفراد وكفاء ات
للتسجيل في تعهد المجتمع الذي

معهد دسمان يبرم اتفاقية مع «الصحة العالمية»

الدويري :إنشاء منصة إلكترونية متقدمة تعنى بأبحاث السكري وتعزيز الوعي به
●

عادل سامي

قال المدير العام لمعهد دسمان
للسكري د .قيس الدويري إنه تم
إبــرام اتفاقية تعاون بين المعهد
ومنظمة الصحة العالمية ،بهدف
تقديم التدريب المتطور لالرتقاء
ب ـم ـس ـتــويــات وم ـعــاي ـيــر الــرعــايــة
الصحية الخاصة بمرض السكري
في مراكز الرعاية األولية بالكويت.
وأضــاف الدويري في تصريح
صـ ـح ــاف ــي أن اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ـن ـظ ـمــة
ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة ل ـل ـت ـعــاون مع
معهد دس ـمــان يــأتــي نتيجة لما
لـلـمـعـهــد م ــن ج ـه ــود ودور رائ ــد
ومهم في أبحاث ومكافحة مرض
السكري ومضاعفاته ونشر الوعي
حول سبل الوقاية منه على مدى
السنوات الماضية ولكونه حاصال
عـلــى اع ـت ـمــاد الـمـكـتــب التنفيذي
ل ـم ـج ـلــس وزراء ال ـص ـح ــة لـ ــدول
مجلس التعاون كمركز مرجعي
مـ ـتـ ـع ــاون لـ ـم ــرض الـ ـسـ ـك ــري فــي
ال ـكــويــت ودول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي.

وأوض ــح أن االتفاقية المبرمة
ت ـنــص ع ـلــى ع ــدة م ـح ــاور أهمها
إنشاء منصة إلكترونية متقدمة
وفـعــالــة تعنى بــأبـحــاث السكري
والـتــوعـيــة ،وتعزيز الــوعــي العام
بـ ـم ــرض ال ـس ـك ــري وم ـضــاع ـفــاتــه
المختلفة ،وبذل المزيد من الجهود
للحد من معدالت انتشار واالصابة
بـمــرض الـسـكــري ،بــاإلضــافــة إلــى
ح ــث ك ــاف ــة أف ـ ــراد الـمـجـتـمــع على
ً
اتباع نمط حياة صحي ،استنادا
إلـ ـ ــى أحـ ـ ـ ــدث ال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـط ـب ـيــة
العالمية المعتمدة.

أنشطة بحثية
وأشــار إلــى أن االتفاقية تنص
أيـ ـض ــا ع ـل ــى إجـ ـ ـ ــراء الـ ـع ــدي ــد مــن
األنـشـطــة والـمـمــارســات البحثية
والـطـبـيــة واالداري ـ ـ ــة الـمـتـمـحــورة
حول مرض السكري ومضاعفاته
المختلفة لتحقيق رسالة المعهد
ورؤيته ،ومن بين بنود االتفاقية
الـتــي تــم اعـتـمــادهــا إج ــراء برامج
ودورات تــدريـبـيــة ح ــول الــوقــايــة

واإلسكان" و"العلوم الشرعية".
وذكر الربيع أن هذه النسخة
شـ ـه ــدت مـ ـش ــارك ــات م ـم ـي ــزة مــن
ال ـش ـبــاب ف ــي مـعـظــم ال ـم ـجــاالت،
موضحا أن لجان التحكيم في كل

أقسام الجائزة والتي تضم نخبة
من األكاديميين والمتخصصين
في كل المجاالت ستعلن النتائج
خ ــال الـفـتــرة المقبلة فــي مركز
شباب منطقة جابر األحمد.

يحث على شراء منتج واحد محلي في اليوم لدعم المنتج
الوطني.
وذك ــرت أن الـمـشــاركـيــن تـطــرقــوا لـلـحــديــث عــن الـتـحــديــات
ال ـتــي ت ــواج ــه الـقـطــاعـيــن الـحـكــومــي وال ـخ ــاص ،وتـسـتــوجــب
بناء حلول وفرص ،إضافة الى فتح المجال أمام المبادرين
للتعاون على طرح تلك الحلول ،مبينة أن المشاركين
شددوا على ضرورة تعاون القطاعين الحكومي
وا ل ـخــاص ،وذ لــك بتشجيع ا لـقـطــاع ا لـخــاص في
إنشاء مشروعات ومراكز ابتكار.
ول ـف ـتــت إل ــى أن ـهــم أوض ـح ــوا أه ـم ـيــة االب ـت ـكــار
ود عــم ا لـمــوا هــب ا لـشــا بــة ،وخصوصا فــي المجال
ال ـت ـك ـنــولــوجــي ،ودع ـ ــم حــدي ـث ـهــم بـبـعــض
ال ـح ـلــول ال ـتــي يـسـتـفـيــد مـنـهــا الـقـطــاع
الـ ـصـ ـن ــاع ــي ،م ـض ـي ـفــة ان ـ ــه ب ــإم ـك ــان
جميع األفراد والكفاء ات التسجيل
ف ـ ــي مـ ـنـ ـص ــة كـ ـف ــو ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـبــر
الـ ـمـ ـنـ ـص ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة األولـ ـ ـ ــى
ل ـع ــرض الـ ـكـ ـف ــاء ات ال ـش ـبــاب ـيــة
لـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــل عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـبـ ـح ــث
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون
فيما بينهم ،دا عـيــة ا يــا هــم
لــا نـضـمــام لفعاليات كفو
القادمة.

«العفو الخاص» بشروطه...
وقــال النائب ثامر السويط إن «الحكومة التي تنتهك كرامة األمــة،
ً
وتستهين بــإرادتـهــا مصيرها الـسـقــوط» ،مــؤكــدا أن «ه ــذا هــو الــدرس
األول فقط» ،في حين دعا النائب د .عبدالله الطريجي إلى تشكيلها من
ً
الكفاءات ،وبعيدا عن المحاصصة والترضيات.
وق ــال الـطــريـجــي« :نـتـطـلــع إل ــى حـكــومــة حــريـصــة عـلــى ال ـت ـعــاون مع
المجلس في مواجهة الفساد ،ومحاسبة المفسدين ،وحسم استحقاقات
المرحلة ،وإنجاز األولويات والملفات العالقة التي ال تحتمل التأخير».

«الجنايات» تبرئ متهمي «التسريبات...

قيس الدويري

وال ـ ـت ـ ـح ـ ـكـ ــم ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـسـ ـك ــري ــة
مـخـصـصــة لـلـعــامـلـيــن ف ــي مـجــال
ال ـس ـك ــري ف ــي ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
األول ـ ـيـ ــة م ــن أطـ ـب ــاء وم ـم ــرض ــات
تـهــدف للوقاية والتحكم بالقدم
الـسـكــريــة وك ــل مــا يـخــص فحص
القدمين وصحة القدمين واالعتناء
ب ــاالص ــاب ــات وال ـ ـجـ ــروح وال ـق ــرح
وااللتهابات وغيرها ،وذلك بشكل
دوري تحت اشراف المختصين من

منظمة الصحة العالمية.
وأوضــح الدويري أن االتفاقية
تنص كذلك على وضع وتصميم
مـ ـنـ ـهـ ـج ـي ــة تـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة م ـت ـق ــدم ــة
ومتخصصة تعتمد على التدريب
والتقييم المبني على األدلة.
وكـ ـش ــف الـ ـ ــدويـ ـ ــري أن مـعـهــد
دس ـم ــان لـلـسـكــري الـ ــذي أنـشــأتــه
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ً
ً
يحرز تقدما ملحوظا ال سيما في
ً
ً
مجال األبحاث ،ونشر عددا كبيرا

ً
ج ــدا مــن ال ــدراس ــات فــي دوري ــات
عالمية مرموقة ومحكمة ،ويولي
جل اهتمامه للبحث العلمي في
ال ـم ـقــام األول ،إال أن ذل ــك يسير
ً
ج ـن ـب ــا إلـ ــى ج ـن ــب م ــع ال ـخ ــدم ــات
التي يقدمها كالعالج في مختلف
ت ـخ ـص ـصــات م ـض ــاع ـف ــات م ــرض
الـ ـسـ ـك ــري ،والـ ـت ــوعـ ـي ــة ب ـمــرضــى
السكري وللعامة من أجل الوقاية
من المرض والتدريب على مستوى
متقدم ومتكامل.

وأع ـ ـ ــرب ال ـ ــدوي ـ ــري ع ــن جــزيــل
شكره وامتنانه وتقديره لكل من
أعـ ـض ــاء مـجـلــس إدارة مــؤسـســة
الكويت للتقدم العلمي والى رئيس
مـجـلــس أمـ ـن ــاء ال ـم ـع ـهــد د .هــال
ال ـســايــر ،وأع ـض ــاء مـجـلــس أمـنــاء
المعهد ،ووزارة الصحة وقيادييها
لكل مــا يقدمونه مــن بــذل وعطاء
ودع ــم ألبـحــاث وخــدمــات المعهد
على مدى السنوات الماضية.

الذي َّ
يعول عليه في إدانتهم ،معربة عن تشككها في إقرار المتهم
األول باعتباره فاقد اإلدراك وفق التقارير الطبية.
ولفتت إ لــى عــدم اطمئنانها لما انتهت إليه التحريات من
نسبة الحسابات الوهمية في مواقع التواصل االجتماعي إلى
أشخاص محددين دون بيان صلتهم بها سوى أنهم متهمون
هاربون من البالد ،موضحة أن األوراق خلت من األدلة على أن
المتهمين من الثالث حتى السابع هم أصحاب تلك الحسابات
ومرتكبو الواقعة.
وأهابت «الجنايات» بإداريي جهاز أمن الدولة وقيادييه مراجعة
المنظومة اإلداري ــة واألمنية للجهاز ،بعدما تبين لها أن نظامه
اإلداري يعتريه القصور ،إلى جانب ضعف منظومته األمنية بعد
نشرها تلك المعلومات دون إسناد صحيح ألشخاص مرتكبيها،
مؤكدة أن «أمن الدولة» يختلف عن بقية األجهزة األمنية ،إذ يعول
ً
ً
عليه في حفظ أمن البالد داخليا وخارجيا.

ةديرجلا
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محليات
«التربية» :حملة تطعيم للمعلمين واإلداريين بداية الفصل الثاني
المضف ترأس االجتماع التربوي  -الصحي وأكد السعي لقرارات مناسبة بشأن خطة دوام المدارس
فهد الرمضان

إرسال بيانات
العاملين
بالمدارس
إلى «الصحة»
إلدخالهم
ضمن أولوية
التطعيم

المقصيد

أك ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة وزي ـ ــر
التعليم العالي ،د .علي المضف،
سعي ال ــوزارة التـخــاذ الـقــرارات
المناسبة بـشــأن خـطــة الـعــودة
التدريجية للدوام في المدارس،
بــاإلضــافــة ال ــى سعيها إلطــاق
حملة تطعيم شاملة مــع بداية
ً
الفصل الدراسي الثاني ،مبينا
أنه سيتم االتفاق على األولويات
وال ـق ــرارات فــي مجلس ال ــوزراء،
الـ ـت ــي ت ـص ــب ب ـف ــائ ــدة الـعـمـلـيــة
التربوية.
جــاء ذلــك فــي اجتماع ترأسه
الــوزيــر الـمـضــف ،صـبــاح أمــس،
م ـ ــع الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـيــن
وزارة التربية ووزارة الصحة،
لمناقشة مقترح خطة ا لـعــودة
الـتــدريـجـيــة ل ـل ـمــدارس للفصل
الثاني ،في ظل جائحة «كورونا».
وش ــدد المضف على حرص
«التربية» بالتعاون مع «الصحة»
ع ـل ــى اتـ ـب ــاع ج ـم ـيــع ال ـم ـعــاي ـيــر
واالشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة ،بما
يضمن سالمة الطلبة والهيئتين
التعليمية واإلدارية ،والعاملين
بالمدارس.

ً
المضف مترئسا االجتماع أمس
وأشـ ـ ـ ــارت مـ ـص ــادر ت ــرب ــوي ــة،
شـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــي االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع،
لـ ــ»الـ ـج ــري ــدة» ،إلـ ــى أن االت ـف ــاق
تـ ـ ــم مـ ـب ــدئـ ـي ــا ع ـ ـلـ ــى أن ت ـش ـمــل
حملة الـتـطـعـيــم ,بــدايــة الفصل
ال ـ ــدراس ـ ــي الـ ـث ــان ــي ,الـهـيـئـتـيــن
التعليمية واإلداريــة العاملتين
في المدارس.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن وكـ ـي ــل
وزارة التربية بــاإلنــابــة فيصل
المقصيد ،أن «التربية» ستعمل

عـ ـل ــى ت ـ ــزو ي ـ ــد وزارة ا ل ـص ـح ــة
بــأسـمــاء المعلمين واإلداري ـيــن
العاملين بالمدارس مع أرقامهم
المدنية ،موضحا أن هذا اإلجراء
يــأ تــي بالتنسيق مــع «الصحة»
إلدخـ ـ ــال ال ـعــام ـل ـيــن ب ــال ـم ــدارس
ضمن الشرائح التي لها األولوية
في الحصول على لقاء «كورونا».
وقال المقصيد لـ «الجريدة»،
ان الوزارة سترسل هذه البيانات
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة بـ ـ

«ال ـص ـحــة» ال ـي ــوم ،م ـش ــددا على
أن ج ـم ـيــع األع ـ ـمـ ــال الـمـتـعـلـقــة
بـعــودة ال ــدوام المدرسي ستتم
ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ـ ــع الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
الصحية وبموافقتها ،وذلك من
خالل اللجنة المشتركة.

خطة عودة المدارس
وقــال المقصيد في تصريح
لــه ،إن «االجتماع هو األول من

ن ــوع ــه لـلـتـنـسـيــق ب ـيــن وزارتـ ــي
الـصـحــة والـتــربـيــة ،للبحث في
م ــوض ــوع الـ ـع ــودة الـتــدريـجـيــة
للمدارس خالل الفصل الدراسي
الثاني».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــد ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح ل ـ ـ ــه« ،أن ـ ـ ـ ــه ت ـ ــم خ ــال
االجتماع استعراض خطة عودة
المدارس من قبل وزارة التربية،
ووضع الكثير من االشتراطات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــودة
الـتــدريـجـيــة ،أو االس ـت ـمــرار في
عملية التعليم عن بعد».
وذك ـ ـ ــر أن ـ ــه ت ـم ــت ال ـتــوص ـيــة
بـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل فـ ـ ـ ـ ــرق ف ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ــي
المناطق التعليمية للتنسيق
مــع المناطق الصحية مــن قبل
الوزارتين ،لبحث ودراسة البيئة
المدرسية الصحية على أرض
الــواقــع ،الفتا إلــى عقد اجتماع
آخ ــر ف ــي األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل مع
أعضاء وزارة الصحة ،لدراسة
األمور بشكل تفصيلي.
حـ ـض ــر االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ــوك ـي ــل
المساعد للتعليم العام أسامة
ال ـس ـل ـطــان ،والــوك ـيــل الـمـســاعــد

للتعليم ال ـخــاص وال ـنــوعــي د.
عبدالمحسن الحويلة ،والوكيل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـن ـش ــآت
التربوية والتخطيط م .ياسين
ال ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن ،ورئـ ـ ـي ـ ــس ج ـم ـع ـيــة
ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن م ـط ـي ــع ال ـع ـج ـم ــي،
ومــراقــب االمـتـحــانــات وش ــؤون
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة س ـ ـل ـ ـطـ ــان الـ ـمـ ـشـ ـع ــل،
وأعضاء وزارة الصحة ،الوكيلة
المساعد لشؤون الصحة العامة
د .بثينة المضف ،ومدير إدارة
منع العدوى د .أحمد المطوع،
ومديرة إدارة الصحة المدرسية
د .دالل الودعاني ،ومدير إدارة
ا لـمـسـتــود عــات الطبية يعقوب
ال ـم ـج ـح ــول ــي ،ومـ ــديـ ــر مـنـطـقــة
مبارك الكبير الصحية د .سعود
الدرعة ،ومديرة إدارة الهندسة
الطبية م .فرح دشتي ،ورئيسة
ق ـس ــم م ـن ــع ال ـ ـعـ ــدوى د .خ ـلــود
الفضالة.

حسم آلية رصد درجات الفصل األول للمراحل التعليمية

سلة أخبار
«التأهيل» تنظم عمرة
لنزالء «منتصف الطريق»
أعلن مدير إدارة التأهيل
والتقويم بوزارة األوقاف ،د.
ناصر العجمي ،استئناف
اإلدارة لبرامجها التأهيلية
والتربوية بعمرة للمتميزين
من نزالء منزل منتصف
الطريق في مارس المقبل.
وقال العجمي إن «اإلدارة
تحرص على تحقيق
األهداف والغايات التي
تعمل من أجلها مع الفئات
المستهدفة من نزالء
المؤسسات اإلصالحية
ودور رعاية األحداث
والمتعافين من آفة اإلدمان
بمنزل منتصف الطريق،
من خالل إعداد وتنفيذ
البرامج التأهيلية والتربوية
المتعددة» .وأوضح أنه
«ضمن البرامج المخصصة
لنزالء منزل منتصف
الطريق؛ رحلة العمرة
السنوية ،التي ستكون
وفق االشتراطات الصحية
والوقائية المرتبطة بجائحة
كورونا ،بما يحقق سالمة
النزالء بصورة تامة».

«النجاة» :قدمنا  202دورة
«الزهراوان» خالل 2020

طالب الثانوي ترصد لهم  100درجة ...ومن الرابع حتى التاسع  60درجة «تحصيلي» و« 40نهائي»
أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم العام أسامة السلطان
آلية توزيع الدرجات للفصل الدراسي األول من العام الحالي
 2021-2020للطلبة في المراحل التعليمية الثالث.
وق ــال الـسـلـطــان ،فــي ن ـشــرة عــامــة لـلـمـنــاطــق التعليمية
والتعليم الديني ،أمــس ،وحصلت "الـجــريــدة" على نسخة
منها ،إنه بناء على اعتماد وكيل الــوزارة يتم البدء برصد
درجات الطالب بحيث يتم تحويل الدرجة النهائية لطالب
المرحلة االبتدائية الـ 100إلى  60درجة تقييم تحصيلي ،و40
درجة تقييم نهائي ،بحيث تكون درجة التقييم التحصيلي
 ،0.6×100ودرجة التقييم النهائي .0.4×100
وأشار إلى أنه بالنسبة للصفوف من األول حتى الثالث

نش

رة توزيع الدرجات

يتم تحويل التقدير اللفظي إلى درجات ،بحيث يكون تقدير
ممتاز من  90إلى  ،100وجيد جدا من  75إلى  ،89وجيد من
 60إلى  ،74ومقبول من  50إلى  ،59وضعيف ترصد درجته
إقل من .50
وفيما يخص المرحلة المتوسطة ،أكد أن التقييم سيتم
بتحويل الدرجة النهائية لطالب المرحلة المتوسطة الـ100
إلــى  60درج ــة تقييم تحصيلي و 40درج ــة تقييم نهائي،
مضيفا أنه سيتم إدخال الدرجات بالنسبة لطالب المرحلة
الـثــانــويــة حـســب اآلل ـيــة المعتمدة للتعليم عــن بـعــد ،وهــي
 100درجة ،على أن تتم مواءمة الدرجات في سجل الطالب
فيما بعد.

وأوضحت مصادر تربوية أن آلية توزيع الدرجات لطالب
المرحلة الثانوية لم تحدد ترحيل نسبة من الدرجات للفصل
الثاني من عدمه ،الفتة إلى أن النسبة المقررة في الوثيقة
التعليمية تقسم الدرجات الى  30في المئة لالعمال ،و70
في المئة لالختبارات ،وبما أنه تم إلغاء االختبارات فسيتم
رصد الدرجات بواقع  100في المئة.
وضربت المصادر مثاال لدرجات الصف العاشر ،حيث
سترصد  12درجة لالعمال ،و 28درجة لالختبارات ،اي الـ40
درجة الخاصة بالفصل األول ،بما أن درجة المادة بالصف
العاشر هي  80درجة للفصلين.

ً
ً
«الشؤون» تقطع شوطا طويال في التحقيق «التجارة» و«القوى العاملة» :العمل سار
بقرار أسعار استقدام العمالة المنزلية
المخالفة
«التعاونيات»
مجالس
مع
●

بناء على القرار الوزاري بشأن مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات
●

جورج عاطف

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في
وزارة الشؤون االجتماعية أن اللجنة المشكلة
بناء على القرار الــوزاري (/1ت) لسنة 2021
بـشــأن آلـيــة وضــوابــط التحقيق والمراجعة
ألعـمــال وحـســابــات الجمعيات واالت ـحــادات
ال ـت ـعــاون ـيــة ع ـق ــدت ع ـلــى م ـ ــدار األس ـبــوع ـيــن
الماضيين اجتماعات عــدة برئاسة الوكيل
المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة؛
لـلـتـحـقـيــق م ــع م ـجــالــس إدارة الـجـمـعـيــات
التعاونية فيما نسب اليهم من مخالفات بناء
على الشكاوى المقدمة إلى الوزارة أو التقارير

الصادرة من إحدى اإلدارات التابعة للقطاع.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن الـلـجـنــة قطعت
ش ـ ــوط ـ ــا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــص ال ـت ـح ـق ـي ــق
والمراجعة ألعمال وحسابات «تعاونيات»
ع ـ ـ ــدة ،بـ ـه ــدف ت ـع ــدي ــل أوض ــاعـ ـه ــا وت ــاف ــي
مخالفاتها ،وتوجيهها إلى الطريق األمثل
لتطبيق صـحـيــح ال ـقــانــون ،مـشـيــرة إل ــى أن
اللجنة منوطة بالتحقيق فــي الشكاوى أو
الـتـقــاريــر الـخــاصــة بالمخالفات المنسوبة
للجمعية بالتنسيق مــع اإلدارة وا لـجـهــات
المعنية والمراقبين التعاونيين العاملين
فــي الجمعية ،وفحص ومراجعة الميزانية
العامة لها والقوائم المالية والوثائق اإلدارية

الرشدان لـ ةديرجلا %25 :
من المجتمع يعاني «ضغط الدم»
•

●

عادل سامي

ك ـش ــف اسـ ـتـ ـش ــاري أم ـ ــراض
ال ـق ـلــب وال ـق ـس ـطــرة الـتــداخـلـيــة
د .إبــراهـيــم ال ــرش ــدان أن نسبة
أمراض ضغط الدم في المجتمع
الـ ـك ــويـ ـت ــي تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراوح بـ ـي ــن 20
و 25فــي المئة مــن المواطنين
والمقيمين.
وأكــد الــرشــدان ،لـ «الجريدة»،
ان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــار أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـق ـ ـلـ ــب
والـشــرايـيــن فــي الكويت بشكل
كـبـيــر ،خـصــوصــا بـيــن الـفـئــات
صغيرة السن وفي العشرينيات
والثالثينيات واألربـعـيـنـيــات،
م ــوض ـح ــا أن «أمـ ـ ـ ــراض ال ـق ـلــب
ف ــي مـنـطـقـتـنــا ت ـصـيــب أع ـم ــارا
أق ـ ــل ب ـع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات م ـم ــا هــو
ف ــي أوروب ـ ـ ــا وأمـ ـي ــرك ــا ،بسبب
انـ ـتـ ـش ــار ال ـس ـم ـن ــة والـ ـسـ ـك ــري
وزيادة معدالت التدخين ،وعدم
ممارسة الرياضة بشكل كبير».
وأشار إلى أن انتشار أمراض
ال ـق ـل ــب ب ـك ـثــافــة ف ــي الـمـجـتـمــع
الكويتي يصعب العالج ،حيث
تـكــون الـشــرايـيــن الـمـصــابــة في
حــالــة صعبة ج ــدا ،مضيفا أن
حاالت القلب التي نعالجها في
الكويت أصعب بكثير من تلك

إبراهيم الرشدان

الحاالت التي تعالج في أوروبا
وأمـ ـي ــرك ــا .وأض ـ ـ ــاف ال ــرش ــدان
أن مـ ــرض ال ـق ـل ــب ي ـت ـفــاعــل مــع
نـمــط ال ـح ـيــاة ،والـطـبـيــب عنده
التشخيص ،لكن المريض يكون
له الــدور األكبر في الوقاية من
اإلصابة بالمرض باتباع نمط
ح ـ ـيـ ــاة ص ـ ـحـ ــي ،واإلق ـ ـ ـ ـ ــاع عــن
التدخين ،واتباع نظام رياضي،
ن ــاصـ ـح ــا الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ب ـ ـضـ ــرورة
ممارسة رياضة المشي لمدة 30
دقيقة يوميا ،مع أهمية تناول
الوجبات الصحية للحفاظ على
صحة القلب.

والدفاتر والسجالت المحاسبية كافة ذات
الصلة بنشاطها.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر إل ـ ـ ــى أن ال ـل ـج ـن ــة
طــالـبــت بـعــض مـجــالــس اإلدارة بـتــزويــدهــا
ب ــالـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ــوض ــع ال ـم ــال ــي
واإلداري لجمعياتهم ،مع أخذ إفادة األعضاء
ومـ ـس ــؤول ــي وم ــوظ ـف ــي ال ـج ـم ـع ـيــة ف ـي ـمــا تــم
رصــده من مخالفات ومالحظات ،موضحة
أن الخطوة التالية تتمثل فــي إع ــداد تقرير
م ـف ـصــل ب ـن ـتــائــج ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ورفـ ـع ــه إل ــى
الوكيل المختص لالجتماع بمجالس اإلدارة
ومواجهتهم بالمخالفات ،مع منحهم مهلة
لتالفيها ومعالجة أوضاع الجمعية.

 467إصابة بـ «كورونا»
وشفاء  354حالة
أعلنت وزارة الصحة تسجيل
 467إصـ ــابـ ــة جـ ــديـ ــدة ب ـمــرض
«كــوف ـيــد  »19خ ــال ال ـ ــ 24ساعة
الماضية ليرتفع بذلك إجمالي
الحاالت المسجلة في البالد إلى
 158ألفا و 244حالة ،إضافة إلى
تسجيل حالة وفاة جديدة ترفع
إجمالي الوفيات إلى  948حالة.
وأك ـ ــدت ال ـ ـ ـ ــوزارة ش ـف ــاء 354
ح ــال ــة م ــن الـ ـم ــرض خـ ــال ال ـ ــ24
ساعة الماضية ،ليرتفع إجمالي
ح ــاالت الـشـفــاء مــن ال ـمــرض إلــى
ً
 151أل ـفــا و 496حــالــة وبنسبة
 95.7ف ــي ال ـم ـئــة .وأوض ـح ــت أن
عــدد مــن يتلقى الــرعــايــة الطبية
فــي أقـســام العناية الـمــركــزة بلغ
 56حالة ليصبح بذلك المجموع
الكلي لجميع الحاالت التي ثبتت
إصــابـتـهــا ب ـمــرض «كــوف ـيــد»-19
وما زالت تتلقى الرعاية الطبية
الــازمــة  5800حــالــة .وذك ــرت أن
عدد المسحات التي تم إجراؤها
خــال ال ــ 24ساعة الماضية بلغ
 8807مـسـحــات ،ليبلغ مجموع
الفحوصات منذ بداية الجائحة
ً
مليونا و 406آالف و 352فحصا
مخبريا ،لتبلغ نسبة اإلصابات
الـجــديــدة مــن المسحات  5.3في
المئة.

جورج عاطف

أك ــدت وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة والهيئة
العامة للقوى العاملة ،أن العمل سار بالقرار
 2019/446بشأن تثبيت تكلفة استقدام العمالة
المنزلية ،والقانون رقم  2015/68بشأن التزامات
صاحب مكتب االستقدام.
وقالت «التجارة» و«القوى العاملة» في بيان
مشترك ،إن القرار المذكور «وضع حدا أقصى
هو  990دينارا ،للعمالة المطلوبة عن طريق
المكاتب ،و 390دينارا للعمالة المطلوبة بشكل
مباشر عن طريق صاحب العمل».
وأضــاف ـتــا أن «ال ـقــانــون رق ــم  2015/68حــدد
الـتــزامــات صاحب مكتب االسـتـقــدام ،وأبــرزهــا
أن المكتب يضمن استمرارية العامل المنزلي
مدة ستة أشهر في العمل ،ويتعين عليه خاللها
إع ــادة العامل المنزلي إلــى بلده ورد المبالغ

التي تقاضاها من صاحب العمل إذا كان هناك
عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله
لدى صاحب العمل فيه».
وأك ــدت ــا حــرصـهـمــا ع ـلــى تـخـفـيــف ال ـع ــبء عن
المواطنين والمقيمين ،داعيتين إياهم إلى اإلبالغ
عــن أي زي ــادة فــي األس ـع ــار عـبــر الـخــط الساخن
بحماية المستهلك التابع لـ «التجارة» على رقم
 ،١٣٥وعبر االيميل الـخــاص ب ـ «الـقــوى العاملة»
.Domestic.workers@manpower.gov.kw
وشددتا على أنهما «لن تتوانيا عن تطبيق
القانون تجاه الذين يستغلون رخصة استقدام
ا لـعـمــا لــة المنزلية بطريقة مخالفة للقوانين
المعمول بها».

«الصحة» تشكل لجنة لوضع ضوابط
أدوية لغير دواعي االستخدام المعتمدة
تختص بتقييم المنافع والمخاطر لالستخدام غير المعتمد للدواء
أصـ ــدر وك ـيــل وزارة الـصـحــة د .مصطفى
ً
ً
رضا قرارا إداريــا بتشكيل لجنة فنية لدراسة
طلبات استخدام أدوية لغير دواعي االستخدام
المعتمدة في إدارة تسجيل ومراقبة األدويــة
الطبية والنباتية ووضع ضوابط الستخدامها،
برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة
ال ــدوائ ـي ــة وال ـغــذائ ـيــة ،وم ــدي ــر إدارة تسجيل
وم ــراق ـب ــة األدويـ ـ ــة الـطـبـيــة وال ـن ـبــات ـيــة أو من
ً
ينوب عنه نائبا للرئيس ،وعضوية عدد من
المختصين.
وحددت المادة الثانية من القرار الذي حمل
الــرقــم  87لسنة  2021اخـتـصــاصــات اللجنة
بدراسة الطلبات المقدمة من األطباء الستخدام
أدوي ــة لــدواعــي اسـتـخــدام طبية غير معتمدة
مــن إدارة تسجيل ومــراق ـبــة األدوي ـ ــة الطبية
والنباتية والبت فيها ،إلى جانب وضع ضوابط
الستخدامها بما يكفل سالمة المرضى ،على
أن تقتصر الطلبات فقط على االدعاءات الطبية
التي ليس لها أدوية معتمدة أو إذا ثبت عدم
استجابة المريض عالجيا لألدوية المعتمدة.
ً
وج ــاء فــي ال ـمــادة الـثــانـيــة أي ـضــا ،أن يرفق
مع الطلبات ،الــدراســات السريرية التي تدعم
االس ـت ـخ ــدام غـيــر الـمـعـتـمــد واع ـت ـمــاد نـمــوذج
الموافقة المستنيرة للمرضى عند استخدام

أي دواء لدواعي استخدام غير معتمدة ،بعد
صدور قرار بالموافقة من قبل اللجنة.
ً
وف ــي حـيــن خـتــص الـلـجـنــة أي ـض ــا بتقييم
المنافع والمخاطر لالستخدام غير المعتمد
للدواء ،جاء في المادة الثالثة من القرار أن تعقد
اللجنة اجتماعات دورية وكلما دعت الحاجة
لذلك بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس وال
ً
يكون اجتماع اللجنة صحيحا إال بحضور
أغلبية األعضاء على األقــل ،على أن يكون من
بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ،وتصدر قرارات
وتوصيات اللجنة بأغلبية الحاضرين ويرجح

الجانب الذي فيه الرئيس.
وج ـ ــاء ف ــي الـ ـم ــادة ال ــراب ـع ــة م ــن الـ ـق ــرار أن
لـلـجـنــة دع ـ ــوة م ــن ت ـ ــراه م ــن الـمـخـتـصـيــن في
مجالها لالستئناس بــآرائـهــم دون أن يكون
لهم صــوت مـعــدود عند الـتـصــويــت ،ويسري
على اجتماعاتها ونظام عملها أحكام القرار
الوزاري رقم  56لسنة  1984وتعديالته ،وقرار
مجلس الخدمة المدنية رقــم  40لسنة .2016
وحــددت المادة الخامسة من القرار بأن ترفع
ً
اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها
إلى وكيل الوزارة.

قالت رئيسة قسم التطوير
والتدريب بالقسم النسائي
بإدارة شؤون القرآن الكريم
والسنة النبوية بجمعية
النجاة الخيرية عبير
الهجرس ،إنه رغم تحديات
جائحة كورونا فإن اإلدارة
نظمت سلسلة مميزة من
المحاضرات والدورات
واألنشطة «عن بعد»
ً
وذلك تطبيقا لإلجراءات
االحترازية .وبينت الهجرس،
في تصريح صحافي أمس،
أن من إنجازات إدارة شؤون
القرآن الكريم خالل عام
 ،2020تقديم  202دورة
«الزهراوان» التي تهتم
بحفظ وتثبيت سورتي
البقرة وآل عمران للعنصر
النسائي من عمر  18سنة
فما فوق ،مشيرة إلى إقامة
حلقات «الجنان» التي تهدف
ً
إلى حفظ القرآن الكريم كامال
بإتقان .وتابعت :كما أقمنا
«حلقات فردية لمدارسة
القرآن» أسبوعية لدراسة ما
تفضلهالطالبة من قرآن أو
تجويد أو تفسير ،حيث القت
ً
ً
تفاعال مميزا من المشاركات،
مردفة :كما أقمنادورة
«اإلتقان» لتجويد القرآن.

تدشين حجر أساس قرية
«بسمة أمل» للنازحين باليمن
دشن محافظ الحديدة
اليمنية ،الحسن طاهر،
حجر أساس مشروع بناء
قرية «بسمة أمل» السكنية
النموذجية للنازحين في
مديرية الخوخة ،التابعة
لمحافظة الحديدة -غربي
اليمن ،والتي ستقام بتمويل
من الجمعية الخيرية
العالمية للتنمية والتطوير
بالكويت .وأعرب المحافظ
طاهر ،في تصريح صحافي،
خالل حفل تدشين المشروع،
عن شكره وتقديره باسم
ُّ
السلطة المحلية للكويت؛
أميرا وحكومة وشعبا ،على
دعمهم اإلنساني والتنموي
السخي إلخوانهم اليمنيين،
مثمنا الدعم الكريم والنوعي
َّ
المقدم من جمعية تنمية
لتأسيس هذا المشروع
المؤثر في حياة النازحين.
وأشار إلى أن هذا المجمع
السكني ،بما يوفره من
خدمات صحية وتعليمية
ومياه وغيرها ،سيكون له
بالغ األثر في تحسين حياة
عشرات األسر النازحة في
الحديدة .من جانبه ،قال
رئيس مؤسسة التواصل
للتنمية اإلنسانية المنفذة
للمشروع ،رائد ابراهيم ،إن
المشروع عبارة عن مجمع
سكني من  60منزال يحتوي
كل منها على غرفتين وفناء
ومطبخ وحمام ،إضافة إلى
مجمع خدمي.
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محليات
«البلدي» يحسم طريق المطالع من «السادس» بالتصويت العلني
ةديرجلا
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ً
هيئة الطرق طلبت غطاء قانونيا من المجلس للتعاقد مع مستشار لدراسته
محمد الجاسم

تخصيص موقعين
لـ«البيئة» في
الشدادية بمساحة
 2.6مليون متر
مربع لتدوير
النفايات

اللجنة القانونية
والمالية ستقدم
ً
تقريرا عن معوقات
مشروع سعد
العبدالله

بـ ـع ــد ج ـ ـ ــدال ون ـ ـقـ ــاش ح ــاد
بين األعضاء ،حسم المجلس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ،أمـ ـ ـ ــس ،اسـ ـتـ ـح ــداث
طـ ــريـ ــق م ـ ــن س ـل ـي ــل الـ ـجـ ـه ــراء
يربط الدائري السادس بمدينة
المطالع بطول  6كيلومترات،
بالموافقة على المشروع عن
طريق آلية التصويت العلني
(المناداة باألسماء).
وواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ،ف ــي
جلسته ،أمس ،برئاسة أسامة
ال ـع ـت ـي ـب ــي ،عـ ـل ــى تـخـصـيــص
مـ ــوق ـ ـع ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــداديـ ـ ــة،
ً
وتـ ـح ــدي ــدا ف ــي جـ ـن ــوب ش ــرق
الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــة ،وشـ ـ ـ ــرق ط ــري ــق
ال ـص ـل ـي ـب ـيــة «كـ ـب ــد» بـمـســاحــة
 2.6مليون متر مربع ،لتأهيل
وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـ ــدويـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــاي ــات
اإلنشائية والخرسانية ،فيما
أب ـ ـقـ ــى مـ ـخ ــالـ ـف ــات وتـ ـع ــدي ــات
الـمـنـتــزه ال ـقــومــي ف ــي منطقة
الجهراء على جــدول األعمال،
إلـ ــى ح ـي ــن م ـخــاط ـبــة ال ـج ـهــاز
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ــزراع ــة وال ـ ـثـ ــروة الـسـمـكـيــة،
وتــوضـيــح مـحــاضــر التسليم
وال ـت ـس ـلــم ،م ــع إرفـ ــاق العضو
كـتــاب هيئة ال ــزراع ــة الموجه
للبلدية.
كما أقر المجلس طلب وزارة
األوقــاف والشؤون اإلسالمية
تـ ـخـ ـصـ ـي ــص مـ ـ ــوقـ ـ ــع م ـس ـج ــد
«القصمة» ،وموقف السيارات
ف ــي مـنـطـقــة ش ــرق قـطـعــة رقــم
« »8كـمـسـجــد بــديــل ع ــن ال ــذي
تم هدمه.
وحول ربط مدينة المطالع

بــالــدائــري ال ـســادس عــن طــرق
الـ ـسـ ـلـ ـي ــل ،قـ ـ ــال رئـ ـي ــس لـجـنــة
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء الـ ـ ـعـ ـ ـض ـ ــو حـ ـم ــود
ال ـع ـن ــزي ،إن «ال ـم ـق ـت ــرح تمت
كـ ـت ــابـ ـت ــه بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى وج ـ ــود
ش ـكــوى ،ول ـكــن أح ــد األع ـضــاء
وضـ ـ ـ ـ ــع اس ـ ـ ـمـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ه ـي ـئ ــة
ً
مـقـتــرح» ،مــؤكــدا أن التوصية
الـ ـ ـت ـ ــي ق ــدمـ ـتـ ـه ــا الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ان
ت ـكــون ه ـنــاك  6أش ـهــر لــوضــع
الدراسات والمخططات الالزمة
لهذا المشروع.
بـ ــدوره ،ق ــال الـعـضــو أحمد
هديان ،إن «المقترح ال يمثله
ً
شـ ـخـ ـصـ ـي ــا بـ ـ ـق ـ ــدر مـ ـ ــا ي ـم ـثــل
جميع أعضاء البلدي ،ويخدم
المواطنين الــذيــن سيقطنون
في المطالع السكنية».
واس ـت ـغ ــرب ه ــدي ــان حــديــث
ً
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــو ،واص ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــا األم ـ ـ ـ ــر
ً
بالمخجل ،قائال «ال مشكلة أن
يكون المقترح باسم المجلس
إذا أراد منه التنازل».

غطاء قانوني
مــن جــانــب آخ ــر ،ق ــال نائب
المدير العام لقطاع التنظيم
والمخطط الهيكلي م .محمد
الـ ــزع ـ ـبـ ــي ،إن «هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـط ــرق
ً
ط ـل ـب ــت غ ـ ـطـ ــاء ق ــان ــونـ ـي ــا مــن
ال ـم ـج ـلــس الـ ـبـ ـل ــدي ،لـتـتـعــاقــد
م ــع مـسـتـشــار لـتـقــديــم دراس ــة
مــروريــة تتناسب مــع المسار
ً
المقترح» ،موضحا أن المسار
وتـ ـق ــدي ــم ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـخ ــاص ــة
مــن اخ ـت ـصــاص هـيـئــة الـطــرق

ال الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،وه ـ ــي ال ـم ـخــولــة
بـمـتــابـعــة ال ــدراس ــة ال ـمــروريــة
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـسـ ــار
والمقترح الخاص به.
وأبــدى العضو ،د .علي بن
ســايــر ،اسـتـغــرابــه مــن حماس
البلدية في إقــرار واستحداث
ط ـ ـ ــري ـ ـ ــق ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــاع وربـ ـ ـط ـ ــه
بــالــدائــري ال ـســادس ،فــي حين
أنها مــن جانب آخــر تتجاهل
طريق المقوع وأهميته.

األرشفة اإللكترونية
مــن جـهــة أخ ــرى ،لــم يكتف
المجلس بالرد على موضوع
مباني البلدية المستغلة من
ق ـبــل ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـغــذاء
والتغذية ،فيما اكتفى بالرد
ع ـل ــى األرش ـ ـفـ ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
لـلــوثــائــق والـمـخـطـطــات التي
قامت بها البلدية.
وأثـ ـن ــى ال ـع ـض ــو ،د .حـســن
كمال ،على جهود البلدية في
ال ـع ـق ــود ال ـت ــي أبــرم ـت ـهــا على
مــرح ـل ـت ـيــن ،إح ــداهـ ـم ــا كـلـفــت
الـبـلــديــة فــي الـمــرحـلــة األول ــى
نحو  3ماليين دينار ،وتتعلق
بمحافظات العاصمة وحولي
ومبارك الكبير.
وأ ش ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ــى أن ا ل ـب ـل ــد ي ــة
أرشفت ما يقارب  40مليون
ً
ص ـف ـح ــة ،م ـت ـم ـن ـيــا أن ت ـكــون
ملفات ثمينة وليست أوراقا
لمجرد األرشفة.
بـ ــدوره ،ق ــال نــائــب الـمــديــر
الـ ـع ــام ف ــي ال ـب ـل ــدي ــة ل ـش ــؤون

جانب من جلسة «البلدي» أمس
قـطــاع ا لـمـســا حــة ،م .عبدالله
عـمــادي ،إن «البلدية ستقوم
بـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــة كـ ـ ـ ـ ــل األرش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف
الموجود في اإلدارات المهمة
في البلدية».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـع ـ ـ ـضـ ـ ــو ،ف ـ ـهـ ــدي
ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــو يـ ـ ـ ــزري ،إن ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ا لـقــا نــو نـيــة وا لـمــا لـيــة ستقدم
ً
تقريرا عن معوقات مشروع
س ـع ــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه ،م ــع دع ــوة
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ل ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــة كـ ـ ــل م ــا
يـتـعـلــق ب ـهــذه الـمـنـطـقــة الـتــي
ت ــم ت ـع ـط ـي ـل ـهــا ،وال ـت ــأخ ــر فــي
مشروعها اإلسكاني.

ً
 11عضوا إلشراكهم في تعديل القانون ٢٠١٦/٣٣
طالب أعضاء المجلس البلدي ،وزيــرة الدولة
ل ـش ــؤون ال ـب ـلــديــة وزي ـ ــرة األشـ ـغ ــال رن ــا ال ـف ــارس،
بضرورة إشراك المجلس في مسودة تعديل قانون
البلدية .2016/33
وتال العضو مشعل الحمضان في بداية الجلسة
الكتاب الموقع من  11عضوا في المجلس ،والذين
أكـ ــدوا فـيــه أن ال ـقــانــون اح ـتــوى عـلــى الـكـثـيــر من
المثالب والغموض في نصوصه ،مما أثر بالسلب

على أداء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.
ولفت الكتاب إلى أن المطالبة تأتي بعد أن تم
إعطاء الجهاز التنفيذي مسودة القانون المقترح
لـلــدراســة ،وإب ــداء رأيـهــم دون أخــذ رأي المجلس
ً
بشأنه ،رغم أنه رافد من روافد هذا القانون ،مشددا
عـلــى ض ــرورة أخ ــذ رأي المجلس قـبــل رفـعــه إلــى
مجلس الــوزراء وإق ــراره ،للخروج بأفضل نتائج
وتجنب تكرار حدوث المثالب.

البلدية :فريق عمل لميكنة مواقع التشوينات
المنفوحي :حصر التراخيص وإدخال المواقع بالبرنامج اآللي لمتابعتها
ق ــرر ال ـمــديــر ال ـعــام ل ـب ـلــديــة ال ـكــويــت م .أحـمــد
الـمـنـفــوحــي ،تـشـكـيــل فــريــق عـمــل لميكنة مــواقــع
التشوينات في المحافظات برئاسة مدير إدارة
الـســامــة بـفــرع بلدية محافظة األح ـمــدي ومدير
إدارة الـســامــة ب ـفــرع بـلــديــة مـحــافـظــة العاصمة
ً
نائبا للرئيس وعضوية مدير إدارة السالمة بفرع
بلدية مبارك الكبير ،ومدير إدارة السالمة بفرع
بلدية محافظة الجهراء ،ومدير إدارة المساحة،
ومراقب تراخيص السالمة بفرع بلدية األحمدي،
ورئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية الجهراء،
وممثلين عــن اإلدارة القانونية وإدارة التنظيم
العمراني ،وإدارة مركز نظم المعلومات.
وأوضح المنفوحي في قراره أن اختصاصات
وم ـه ــام ال ـفــريــق تـشـمــل ح ـصــر جـمـيــع تــراخـيــص
ال ـت ـشــويــن م ــن إدارات ال ـس ــام ــة ب ــأف ــرع الـبـلــديــة
بالمحافظات كما أ نـهــا تشمل حصر تراخيص
التشوين الـصــادرة إلكترونيا من إدارة التنظيم
العمراني للمساحات األقل من  500متر مربع.

وقال إن من مهام الفريق إدخال جميع المواقع
المرخصة الوارد ذكرها البرنامج اآللي عن طريق
إدارة مركز نظم المعلومات وصــوال إلــى الهدف
الـمــرجــو مـنــه بمتابعتها آلـيــا مــع ربـطـهــا بفترة
االنتهاء على ثالث مراحل «سار ،وقريب االنتهاء،
ومنته».
وأش ـ ــار إلـ ــى أن م ـه ــام ال ـف ــري ــق اتـ ـخ ــاذ جـمـيــع
اإلجـ ــراءات الـقــانــونـيــة الــازمــة حـيــال مــا يتكشف
من تعديات على أراضــي أمــاك الدولة إن وجدت
وصوال إلزالة التشوينات المخالفة بالتنسيق مع
اإلدارات المختصة.
وأضــاف المنفوحي أن الفريق سيدرس مسار
معامالت تراخيص التشوين سواء كانت تراخيص
جديدة أو تجديدا للتراخيص ،فضال عن وضع
آلية مقترحة تضمن انسيابية اإلجراءات وتقليص
الدورة المستندية مع مراعاة االلتزام بالتعاميم
الصادرة في هذا الشأن.

ةديرجلا
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الحجرف :موقفي ثابت بشأن عدم التعاون مع الخالد
وكل من ال ينحاز إلرادة األمة

برلمانيات
سلة برلمانية
عبدالكريم الكندري يسأل
عن  ٤مليارات دوالر
مودعة في مصر

«ال حصانة ألي رئيس وزراء حالي أو قادم ...وعلى السياسي أن ينضج ويتعلم من أخطائه»
وضع النائب مبارك الحجرف
 5استحقاقات تشريعية
كأولويات ضرورية في المرحلة
القادمة في مقدمتها قانون
العفو الشامل في قضية
«دخول المجلس» ،وتعديل
قانون الجرائم اإللكترونية.

الصوت
ّ
الواحد فكك
المجتمع
ويجب إيجاد
قانون عادل

●

علي الصنيدح

حدد النائب مبارك الحجرف
 5اسـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــاق ـ ــات ت ـش ــري ـع ـي ــة
اعـتـبــرهــا أول ــوي ــة ض ــروري ــة في
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،ف ــي مقدمتها
إق ــرار قــانــون العفو الـشــامــل في
قضية "دخول المجلس" ،وكذلك
القضايا ذات الشأن السياسي.
وقــال الـحـجــرف ،فــي تصريح
صـحــافــي بــالـمـجـلــس ،أم ــس ،إن
"ثاني هذه االستحقاقات يتعلق
بقانون الجرائم اإللكترونية
ال ــذي كمم األف ــواه وهـجــر خيرة
ش ـب ــاب ال ـك ــوي ــت ،واالس ـت ـح ـقــاق
ال ـث ــال ــث ب ـس ــط س ـل ـطــة ال ـق ـضــاء
على مسائل الجنسية ،والرابع
إعــادة النظر في قانون الصوت
الواحد ،ثم حماية جيب المواطن
ب ــال ـم ــرح ـل ــة الـ ـق ــادم ــة مـ ــن س ــوء
وعجز اإلدارة الحكومية".
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن "ه ـ ـنـ ــاك مــن
ي ـ ــراه ـ ــن ب ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع م ــزاج ــه
سيتغير ،ويتوقع أن االنتخابات
كما تفرز نوابا هدفهم اإلصالح،
سـتـفــرز غ ــدا مــن هــم عـلــى مــزاج
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،ل ـ ــذل ـ ــك هـ ـ ـن ـ ــاك مــن
ي ـ ــراه ـ ــن عـ ـل ــى مـ ـث ــل ه ـ ـ ــذا األم ـ ــر
وخـلــق الـخــافــات واالخـتــافــات
بين ال ـنــواب حتى ينجحوا في
اختراق هذه الثلة أو المجموعة
التي يأمل بها الشعب الكويتي
تحقيق مصالحه وطموحاته في
المرحلة المقبلة".

رسالة إلى الشرفاء
ّ
ووج ــه الـحـجــرف رســالــة لمن
وصـفـهــم بــالـشــرفــاء مــن أعـضــاء

مجلس األمــة ،قال فيها" :وأقول
للشرفاء فقط الذين ال يخضعون
ل ـل ـم ــال الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وال ـ ــذي ـ ــن ال
تبتزهم ا لـحـكــو مــة بأساليبها،
لن تكون لنا قيمة أو قدر إن لم
نوحد الصفوف والجهود بيننا
حـتــى نحقق اإلص ــاح الـجــذري
والـحـقـيـقــي الـ ــذي يـنـتـظــره منا
الشعب الكويتي".
وفـيـمــا يتعلق بــاإلصــاحــات
الـتـشــريـعـيــة ،ق ــال ال ـح ـجــرف إن
"أول اإلصالحات هو إقرار قانون
ال ـع ـفــو ال ـس ـيــاســي ال ـش ــام ــل عن
قضية دخــول المجلس ،وكذلك
القضايا ذات الشأن السياسي،
وه ـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر لـ ـي ــس انـ ـتـ ـص ــارا
ألشـخــاص إنما حماية لكل من
يــريــد اإلصـ ــاح فــي ه ــذا الـبـلــد"،
الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه "ال يـنـفـصــل عن
هـ ــذا اإلصـ ـ ــاح إص ـ ــاح الـجـســد
القضائي".
وأضــاف أن هناك استحقاقا
آخ ـ ـ ـ ــر ه ـ ـ ــو "قـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون ال ـ ـجـ ــرائـ ــم
اإللـكـتــرونـيــة ال ــذي كـمــم األف ــواه
وه ـج ــر خ ـي ــرة ش ـب ــاب ال ـكــويــت،
ويـ ـ ـج ـ ــب أن يـ ـ ـك ـ ــون مـ ـ ــن أولـ ـ ــى
األولويات في المرحلة المقبلة"،
مبينا أن هناك استحقاقا ثالثا
سـبــق أن داف ــع عـنــه فــي الفصل
التشريعي الماضي ،وهو بسط
س ـل ـط ــة الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى م ـســائــل
الـجـنـسـيــة" ،فـمــن غـيــر المعقول
وال الـمـقـبــول ،خــاصــة فــي القرن
 ،21أن السلطة تسحب جنسية
من ال يعجبها".

الصوت الواحد
وأشار الحجرف إلى أن رابع

ومـ ـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ــك يـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر م ـج ـل ــس
الــوزراء تصريحا يعبر فيه عن
االرتـ ـي ــاح" ،مــؤكــدا أن "الجلسة
االف ـت ـت ــاح ـي ــة هـ ــي ط ـ ــاق بــائــن
بيننا وبينكم إن لم تعدل هذه
األمور وتوضع في نصابها".

أمانة المسؤولية

مبارك الحجرف

األمـ ـ ــور ه ــو "إع ـ ـ ــادة ال ـن ـظــر في
ق ــان ــون ال ـص ــوت ال ــواح ــد ال ــذي
ّ
قـ ّـســم الـمـقـ ّـســم وفــكــك المجتمع
ال ـك ــوي ـت ــي ،لـ ــذا ي ـجــب أن ي ـعــاد
النظر في إيجاد تشريع وقانون
عادل يعكس التمثيل الحقيقي
لـ ـلـ ـشـ ـع ــب ا ل ـ ـكـ ــو ي ـ ـتـ ــي وإرادة
المواطنين الـحــرة" ،مضيفا أن
خامس األمور هو "حماية جيب
المواطن في المرحلة القادمة من
سوء وعجز اإلدارة الحكومية".
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن " سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو ر ئ ـ ـيـ ــس
الـ ــوزراء الـشـيــخ صـبــاح الخالد
ن ـظ ـيــف الـ ـي ــد ب ـش ـه ــادة ك ــل مــن
يعرفه وعمل معه وسمع عنه،
لكنه مــع األســف ضعيف تجاه
الفاسدين وأمام اإلعالم الفاسد"،
مضيفا أن "رئيس الــوزراء كان
خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة أم ــام 4
اخ ـت ـب ــارات تـتـعـلــق بــاسـتـخــدام
جهاز أمن الدولة في التجسس

والتنصت وانتهاك خصوصية
الناس ولم يحرك ساكنا ،بل مع
األســف تمت معاقبة من كشف
هذا الفساد".
ولفت إلى أن "حكومة الخالد
كانت ضعيفة في التحقيق أمام
العبث في الصندوق الماليزي
واس ـت ـخــدام أج ـهــزة ال ــدول ــة في
ذلـ ـ ـ ــك ،وكـ ــذلـ ــك فـ ــي مـ ـل ــف نـهــب
صندوق الجيش وعدم محاسبة
اللصوص" ،مبينا انه وجه في
ه ــذا ال ـصــدد س ــؤاال ،وبانتظار
الرد ،وسيكون محور استجواب
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد أو أي
رئـيــس وزراء ق ــادم إذا لــم تأته
اإلجابة.
وأشار إلى "ما تم في مجلس
األمة الحالي ،ووقوف الحكومة
فـ ـ ــي و جـ ـ ـ ــه اإلرادة ا ل ـش ـع ـب ـي ــة
ال ـتــي يـمـثـلـهــا  42نــائـبــا بـشــأن
ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ــة الـمـجـلــس،

وذكر الحجرف أن المسؤولية
المكلف بها رئيس الوزراء أمانة
في الدنيا واآلخرة ،مؤكدا موقفه
الـثــابــت مــن "ع ــدم ال ـت ـعــاون معه،
ومـ ــع ك ــل رئ ـي ــس وزراء ق ـ ــادم ال
ينحاز إلــى إرادة األمــة ومصالح
الكويت وأهلها ،وأنه ال حصانة
ألي رئـيــس وزراء حــالــي أو قــادم
وال ألعضاء حكومته" ،ولفت الى
ان "الـسـيــاســي فــي عمله ينضج
ويتعلم من أخطائه".
وقــال إن "الرسالة الرابعة هي
لـ ــوالـ ــدي ووالـ ـ ـ ــد ال ـج ـم ـي ــع سـمــو
األمير ،حفظه الله ورعاه ،وسمو
ولي عهده األمين ،ولذرية مبارك
ك ــاف ــة ،إنـ ــه ف ــي ك ــل م ـح ــك ي ـجــدد
ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي ب ـي ـع ـت ــه لـكــم
وألسرتكم الكريمة بالوالء والوفاء
والمحبة ،وهذا ليس وليد اليوم".
وأضاف أن "ذلك إرث توارثناه
عن اآلباء واألجداد في هذا األمر،
وهـ ــذا م ــا ي ـنــص عـلـيــه الــدس ـتــور
الـ ـ ــذي ن ـح ـتــرمــه وب ــاي ـع ـن ــا سـمــو
األم ـي ــر وال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي على
اح ـت ــرام ــه ،لــذلــك ه ــذا األم ــر ليس
محل جدال وال نقاش" ،مبينا أنه
"فــي عــام  ٢٠٠٦نــال سمو األمير
الراحل إجماع ممثلي الشعب في
بيعتهم ،وفي  ٢٠٢٠نال سمو أمير
البالد الحالي هذا اإلجماع ،لكن

أخـشــى أال يتحقق مـثــل ه ــذا في
القادم من األيام عند تولية مسند
والية العهد ،وهذا ما ال أريده".

محبة صادقة
وأردف ال ـح ـجــرف" :ال ـن ــاس يا
سمو األمير تحبك ،وال تظن فيك
إال ك ــل خـ ـي ــر ،وم ـح ـب ـت ـهــا مـحـبــة
ص ــادق ــة ،وم ــن حـســن الـطــالــع أنــه
فــي بــدايــة عـهــد سـمــوك الميمون
تـحـقـقــت الـمـصــالـحــة الخليجية
التي هي نتاج عمل قام به سمو
األم ـي ــر ال ــراح ــل ،طـيــب ال ـلــه ث ــراه،
وت ـك ـل ـل ــت فـ ــي عـ ـه ــدك ال ـم ـي ـم ــون
وبـ ـجـ ـه ــودك ال ـح ـث ـي ـثــة بـتــوحـيــد
الصف الخليجي".
وأض ــاف" :لــذلــك مــن بــاب أولــى
أن تستكمل مـثــل ه ــذه المسيرة
الـ ـمـ ـيـ ـم ــون ــة بـ ـت ــوحـ ـي ــد ال ـك ـل ـم ــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وت ــوحـ ـي ــد ال ـج ـب ـهــة
الداخلية ،وهذا هو نهجك ونهج
وال ــدك وأســافــك مــن قبلك الذين
يـتـبــاد لــون المحبة بينهم وبين
شـعـبـهــم ،ول ــذل ــك أي ـضــا ي ــا سمو
األمير من يحاول أن يصور العفو
العام على أنه تهديد لبيت الحكم
أو كـســر لهيبة ال ــدول ــة فـهــذا هو
الكذب والزور بل إنه بهتان مبين".
واع ـت ـب ــر أن "مـ ــا ي ـك ـســر هيبة
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة هـ ـ ــو نـ ـ ـه ـ ــب ث ـ ــرواتـ ـ ـه ـ ــا
وخـ ـي ــراتـ ـه ــا والـ ـعـ ـب ــث بــال ـج ـســد
القضائي واسـتـخــدام مؤسسات
الدولة وخاصة األمنية لمصالح
الفاسدين وتسخير أجهزة الدولة
كافة لخدمة فرد أو ثلة فاسدة ال
ت ــراع ــي ف ــي ال ـلــه وال ف ــي الـكــويــت
ذمة".

الشاهين :موقفي من التحقيق بجلسة المويزري يسأل الناصر عن عدم التزام
االفتتاح واضح ال يقبل اللبس
«الخارجية» بسياسة التكويت
أكد النائب أسامة الشاهين أن
موقفه من موضوع التحقيق في
األح ــداث ،التي شهدتها جلسة
اف ـت ـتــاح دور االن ـع ـق ــاد الـحــالــي
لمجلس األمــة ،واضــح وال يقبل
اللبس.
وق ــال الشاهين ،فــي تصريح
بــالـمـجـلــس أم ـ ــس ،إنـ ــه بـتــاريــخ
 ١٧ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ط ـلــب
التحقيق فــي ال ـت ـجــاوزات التي
شـهــدتـهــا الـجـلـســة االفـتـتــاحـيــة
لدور االنعقاد الحالي ،وبتاريخ
 ١٩ديسمبر الـمــاضــي تـقــدم مع
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب بـطـلــب
لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية
في هذا الموضوع.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ ٢٨
ديـسـمـبــر أك ــد ع ــدم ق ـبــولــه بــأي
لجنة تشكل أو تعقد قبل صدور
قــرار بشأنها مــن مجلس األمــة،
وفي  ٢٩ديسمبر الماضي جدد
التأكيد أنه في حل من أي لجنة
ال يشكلها مجلس األمة.
وأفــاد الشاهين بأنه بتاريخ
 ٤يناير الجاري جدد التأكيد أن
إ ع ــان مكتب المجلس تشكيل
لجنة تحقيق ال يمثله وال يعنيه،
وفي تاريخ  ٥يناير الجاري تقدم
بــاسـتـقــالــة خـطـيــة مــن أي لجنة
ق ــد ت ـك ــون شـكـلــت خ ــاف ــا ل ـقــرار
المجلس ومن دون تفويض منه.

أسامة الشاهين

وأكــد أن الحقائق والوثائق
واضحة ودامغة وال تقبل الشك
والـتـلـبـيــس أو حـتــى االج ـت ــزاء،
مشيرا إلى أنه "التزاما بخطي
الدائم وانحيازي التام للشعب
والـ ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــور وال ـ ـم ـ ـع ـ ــارض ـ ــة
اإلصـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة أي ـ ـن ـ ـمـ ــا وج ـ ـ ــدت
وحيثما كانت ،فإنني ال أرغب
ف ــي إض ــاع ــة أوق ـ ــات ثـمـيـنــة من
عـ ـم ــر ال ـ ــوط ـ ــن والـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن،
وأكـتـفــي بشكر الــدعــم الشعبي
والسياسي الكبير الذي أدرك أنه
ليس لشخصي المتواضع بقدر
مــا هــو دف ــاع عــن قــاعــة عبدالله
الـ ـس ــال ــم وع ـ ــن حـ ـق ــوق ال ـش ـعــب
وممثليه".

م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أع ـ ـلـ ــن
الـشــاهـيــن تـقــديـمــه ،م ــع ال ـنــواب
محمد المطير ود .عبدالعزيز
الصقعبي ود .حمد المطر ود.
ً
صالح المطيري ،اقتراحا بقانون
بـصـفــة االس ـت ـع ـجــال بـقـصــر كل
المناقصات العامة الحكومية،
ال ـت ــي ت ـب ـلــغ قـيـمـتـهــا  5مــايـيــن
ديـ ـن ــار وأك ـ ـثـ ــر ،ع ـل ــى ال ـش ــرك ــات
ال ـمــدرجــة فــي بــورصــة الـكــويــت،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن إج ـم ــال ــي قيمة
الـمـنــاقـصــات الـعــامــة فــي السنة
ال ـ ــواح ـ ــدة ي ـب ـلــغ مـ ـلـ ـي ــارا و360
مليون دينار ،وأن هذه المبالغ
يجب أن يلمس أثرها في الدورة
االقتصادية المحلية.
وأكــد أن االق ـتــراح يـحــدد مدة
سـنــة واح ــدة لتوفيق األوض ــاع
ودخ ــول الـقــانــون حيز التنفيذ،
ً
مـبـيـنــا أن ال ـه ــدف م ـنــه إن ـعــاش
س ــوق األوراق ال ـمــال ـيــة وإفـ ــادة
جميع ا لـمــوا طـنـيــن المتداولين
فــي ال ـبــورصــة وت ــدوي ــر األرب ــاح
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــة م ـ ـ ـ ــن اإلن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق
الرأسمالي العام للحكومة على
أكبر عدد ممكن من المواطنين
والـ ـقـ ـط ــاع ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة فــي
الكويت ودعم الشركات الوطنية
المسجلة في البورصة وتشجيع
صغار المستثمرين.

ّ
وجه النائب شعيب المويزري
سؤاال إلى وزير الخارجية الشيخ
د .أحمد الناصر ،طلب فيه إفادته
وت ــزوي ــده بــاآلل ـيــة ال ـتــي يتبعها
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي لـلـتـنـمـيــة
االقتصادية العربية عند تقديم
الـمـنــح أو ال ـق ــروض ،وه ــل هناك
مـعــايـيــر لـتـقــديـمـهــا أو الـمــوافـقــة
عـلـيـهــا؟ وم ــا أس ـمــاء ال ــدول التي
قــدمــت الـمـنــح لـهــا وال ـ ــدول الـتــي
أقرضها الصندوق خــال الفترة
م ــن ي ـن ــاي ــر  1990ح ـت ــى ت ــاري ــخ
ورود ه ــذا ال ـس ــؤال؟ وم ــا أسـمــاء
ال ـش ــرك ــات الـمـحـلـيــة واألج ـن ـب ـيــة
والـمـتـحــالـفــة ال ـتــي تـعــاقــد معها
الصندوق لتنفيذ المشاريع خالل
الفترة المشار إليها أعــاه؟ وما
اإلجــراءات التي اتبعها للترسية
وال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ت ـل ــك الـ ـش ــرك ــات؟
وه ــل ت ـك ــرر ال ـت ـعــاقــد م ــع أي من
تلك الشركات؟ إذا كانت اإلجابة
بــاإليـجــاب ،فما أسـبــاب التكرار؟
مـ ــع تـ ــزويـ ــدي ب ــاس ــم ال ـم ـش ــروع
والدولة والشركة المتعاقد معها
وقيمة العقد وأس ـمــاء الشركات
الـتــي تـكــرر الـتـعــاقــد معها ومــدة
العقد .وهل نفذت جميع العقود
بــالـكــامــل؟ وه ــل أخـلــت الـشــركــات
الـ ـت ــي ت ـع ــاق ــدت ــم م ـع ـه ــا لـتـنـفـيــذ
الـمـشــاريــع بــأي بند مــن البنود؟

ورشة لتفعيل الدورة المستندية
لمواضيع اللجان البرلمانية

ً
نظمها قطاع اللجان في «أمانة المجلس» مواكبة للتطور التكنولوجي

جانب من الورشة التعريفية
نظم قطاع اللجان في األمانة العامة
ل ـم ـج ـلــس األم ـ ــة أمـ ــس ورش ـ ــة تـعــريـفـيــة
ع ــن تـفـعـيــل ن ـظ ــام الـ ـ ــدورة الـمـسـتـنــديــة
لمواضيع اللجان البرلمانية ،بالتعاون
مع قطاع المعلومات في األمانة.
وجـ ـ ــرى خ ـ ــال الـ ــورشـ ــة اس ـت ـع ــراض
الـخـطــوات الـتــي اتـخــذهــا قـطــاع اللجان
مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـط ــوي ــر ن ـ ـظـ ــام م ــوض ــوع ــات
اللجان البرلمانية ،وتزويدها بتقنيات

برمجية حديثة من قبل كوادر وخبرات
كويتية باألمانة العامة.
وهدفت الورشة ،التي عقدت في قاعة
التدريب بمبنى المعلومات ،إلى شرح
آلية العمل بهذا النظام الجديد ،وكيفية
ا س ـت ـخــدا مــه ،ودوره فــي تــو فـيــر ا لــو قــت
وال ـج ـهــد ع ـلــى ال ـعــام ـل ـيــن والـمـعـنـيـيــن،
وح ــاض ــر ف ـي ـهــا رئ ـي ــس ق ـســم ال ـت ـقــاريــر
والـمـتــابـعــة بـ ــإدارة الــدعــم االس ـت ـشــاري

ف ــي قـ ـط ــاع الـ ـلـ ـج ــان ف ـي ـص ــل ال ـع ـت ـي ـبــي،
والموظفة بإدارة تقنية المعلومات في
قطاع المعلومات دالل المسلم.
يــذكــر أن تـطـبـيــق ه ــذا ال ـن ـظــام يــأتــي
انطالقا مــن قيم األ مــا نــة العامة ممثلة
بجودة الخدمات المقدمة والريادة في
الـتـغـيـيــر ،وح ــرص ق ـطــاع ال ـل ـجــان على
مواكبة التطور التكنولوجي المعاصر،
في ظل بيئة سرية وآمنة.

شعيب المويزري

إذا كــانــت اإلجــابــة اإلي ـجــاب ،فما
إجـ ــراءات الـصـنــدوق تـجــاه ذلــك؟
وه ــل يـتــابــع ال ـص ـنــدوق ويــراقــب
ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـمـ ـش ــاري ــع؟ إذا ك ــان ــت
اإلج ـ ــاب ـ ــة بـ ــاإلي ـ ـجـ ــاب ،ف ـم ــا آل ـيــة
المتابعة وكيفيتها؟
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــزري :ه ــل
ت ـع ــاق ــد الـ ـصـ ـن ــدوق مـ ــع م ـكــاتــب
اس ـت ـش ــاري ــة ل ـت ـقــديــم ال ــدراس ــات
الـخــاصــة بــالـمـشــاريــع؟ إذا كانت
اإلج ــاب ــة ب ــاإلي ـج ــاب ،فـمــا أسـمــاء
تلك المكاتب االسـتـشــاريــة؟ وما
آلـيــة اخـتـيــارهــا؟ وهــل تتم دعــوة
ال ـم ـكــاتــب االس ـت ـش ــاري ــة لـتـقــديــم
الــدراســات لتلك الـمـشــاريــع؟ وما

ق ـي ـمــة ك ــل ع ـق ــد اسـ ـتـ ـش ــاري؟ مــع
تـ ــزويـ ــدي بـ ـص ــورة ض ــوئ ـي ــة مــن
اإلع ــان والــدعــوة وقائمة تشمل
قيمة كــل عــرض مــن عــروض تلك
المكاتب االستشارية.
و ه ـ ـ ـ ــل تـ ـسـ ـلـ ـمـ ـت ــم أو أي مــن
المسؤولين في وزارة الخارجية
أي ش ـ ـك ـ ــاوى أو تـ ـظـ ـلـ ـم ــات مــن
موظفي الوزارة ،سواء (اإلداريين
أو الـ ـسـ ـل ــك الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي) أو
ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي س ـ ـف ـ ــارات دولـ ــة
الـ ـك ــوي ــت بـ ــال ـ ـخـ ــارج؟ إذا كــانــت
اإلجابة باإليجاب ،فما اإلجراءات
الـ ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا الـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـجــاه
تلك الشكاوى والتظلمات؟ وكم
يـبـلــغ ع ــدد ال ـق ـضــايــا ال ـمــرفــوعــة
ضد الــوزارة في محاكم الكويت؟
وهل صدرت بها أحكام نهائية؟
وهل نفذتها الوزارة ،سواء كانت
لصالحها أو ضدها؟ وهل تلقت
سفارات دولة الكويت في الخارج
أي شـكــاوى أو أحـكــام ضــد دولــة
ا لـ ـك ــو ي ــت أو أي مـ ــن أ ج ـه ــز ت ـه ــا
الحكومية؟ وما إجراءاتكم؟
وقال :رغم توافق الحكومة مع
مـجـلــس األم ــة عـلــى  3اقـتــراحــات
بقوانين فــي الفصل التشريعي
ال ـخــامــس عـشــر ب ـشــأن الـتـكــويــت
لوظائف البعثات التمثيلية ،فإن
الـ ــوزارة زادت الـصــرف على بند

ال ـع ـقــود ف ــي بــرنــامــج ال ـس ـفــارات
وال ـق ـن ـص ـل ـي ــات فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج ب ـ
 4.345.789د ي ـ ـنـ ــارا ف ــي ا لـسـنــة
المالية 2020 /2019؟ فما أسباب
ع ـ ــدم ال ـ ـتـ ــزام وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
بسياسة التكويت؟ وما اإلجراءات
ال ـم ـت ـخــذة ف ــي وزارة الـخــارجـيــة
بشأن مالحظة ديوان المحاسبة
ف ـ ــي تـ ـق ــري ــره الـ ـسـ ـن ــوي األخـ ـي ــر
 2020 /2019ع ــن إق ــام ــة س ـفــارة
دولة الكويت في واشنطن بعض
الحفالت بتكاليف مبالغ فيها؟
وم ــا أس ـب ــاب ع ــدم إع ـ ــادة تقييم
ال ــوزارة لــأصــول الـتــي اشترتها
منذ س ـنــوات؟ ومــا أسـبــاب فــارق
ال ـت ـق ـي ـي ــم بـ ـم ــا ي ــزي ــد عـ ـل ــى 110
ماليين ديـنــار؟ ومــا أسـبــاب عدم
استغالل وزارة الخارجية ألرض
مالصقة لمقر البعثة في سفارة
دول ــة الـكــويــت بــواشـنـطــن مـنــذ 7
سـنــوات رغــم شــرائـهــا بمبلغ 10
ماليين دوالر؟ وهــل زود ديــوان
المحاسبة بتقييم جديد لقيمة
األرض بعدما بلغت الخسائر
غير المحققة فيها  72بالمئة
مـ ــن ق ـي ـم ـت ـهــا اإلج ـم ــال ـي ــة عـلــى
النحو المبين تفصيال في تقرير
ديوان المحاسبة للسنة المالية
2020 /2019؟
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وجه النائب د .عبدالكريم
الكندري سؤاال الى وزيري
الخارجية الشيخ أحمد
الناصر واملالية خليفة
حمادة استفسر فيه عما
إذا قامت الكويت باسترداد
 ٤مليارات دوالر مودعة
في البنك املركزي املصري
ومستحقة السداد منذ أكثر
من سنتني.
وأضاف :هل هناك قروض
مستحقة السداد على
دول أخرى لم تقم الكويت
باستردادها حتى اآلن؟.

الخليفة إلنشاء مدارس
في الجهراء القديمة

قدم النائب مرزوق الخليفة
اقتراحا بإنشاء مدارس
جديدة بجميع مراحلها
للطالب والطالبات في
منطقة الجهراء القديمة
وترميم وعمل صيانة
للمدارس التي بحاجة
للصيانة.
وقال الخليفة إن منطقة
الجهراء القديمة تعاني عدم
وجود مدارس فيها بجميع
املراحل الدراسية من رياض
األطفال إلى املرحلة الثانوية
العامة ،مشيرا الى ان وزارة
التربية قامت بإغالق بعض
املدارس بحجة عمرها
االفتراضي والبعض اآلخر
منها آيل للسقوط ،وبرغم
مرور سنوات لم تقم الوزارة
بترميم تلك املدارس أو
بناء مدارس جديدة ألهالي
املنطقة.

الحويلة لتكويت جميع
وظائف «الخارجية»

تقدم النائب د .محمد
الحويلة باقتراح لتكويت
جميع الوظائف في وزارة
الخارجية بجميع قطاعاتها
وأجهزتها من قنصليات
وسفارات والبعثات
الدبلوماسية املختلفة.
وعزا االقتراح إلى تزايد
أعداد املواطنني املنتظرين
للوظيفة في الوقت الذي
تكتظ فيه الجهات الحكومية
بالوافدين ومنها وزارة
الخارجية في القنصليات
والسفارات الكويتية ،مقابل
أعداد كبيرة من الخريجني
والعاطلني عن العمل مازالوا
ينتظرون تعيينهم واألعداد
تتزايد سنويًا.

العنزي يسأل عن تطوير
واجهة الصليبيخات

«الداخلية والدفاع» تناقش «إقامة األجانب» وتحدد أولوياتها
تعقد  7لـجــان برلمانية اجتماعات مختلفة
لها اليوم لمناقشة الموضوعات المدرجة على
جداول أعمالها.
وتجتمع لجنة األولويات لوضع خطة العمل
ال ـت ـشــري ـعــي ل ـ ــدور االن ـع ـق ــاد الـ ـع ــادي األول من
الـفـصــل الـتـشــريـعــي ال ـس ــادس ع ـشــر ،ومــراجـعــة
جدول أعمال الجلسة القادمة .فيما تعقد لجنة
الظواهر السلبية اجتماعا لمناقشة آلية عمل
اللجنة وتحديد أولوياتها فيما يخص الظواهر
السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي والتي
تؤثر على تماسكه األمني واالجتماعي والقيمي،
وسبل مكافحتها ،وإيجاد الحلول الالزمة لها.
ودعــت اللجنة إلــى حضور االجتماع كال من
جمعية اإلص ــاح االجـتـمــاعــي ،وجمعية إحياء
ال ـت ــراث اإلس ــام ــي ،وال ـم ـبــرة الـكــويـتـيــة لحماية
األسرة ،وجمعية علم النفس الكويتية ،وجمعية
ك ـي ــان ل ـل ــرع ــاي ــة األسـ ــريـ ــة ،وال ــرابـ ـط ــة الــوط ـن ـيــة
لألمن األســري ،وجمعية معا للتنمية األسرية،
والـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لـتـعــزيــز ال ـق ـيــم ،وجمعية
بشاير الخير ،ومركز تبيان للدراسات ،واالتحاد
الوطني لطلبة جامعة الكويت ،واالتحاد العام
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،وعميد كلية العلوم االجتماعية.

الميزانيات
وتجتمع لجنة الميزانيات والحساب الختامي
لمناقشة اإلطار العام للحساب الختامي واإلدارة

المالية للدولة عــن السنة المالية ،٢٠٢٠/٢٠١٩
بـحـضــور ممثلين ع ــن وزارة ال ـمــال ـيــة ،ودي ــوان
المحاسبة ،وديــوان الخدمة ،وجهاز المراقبين
الماليين.
وتـنــاقــش لجنة الـمــرافــق الـعــامــة فــي اجتماع
يعقد اليوم آلية عمل اللجنة ،اضافة الى مناقشة
مجموعة من االقتراحات برغبة.
وتبحث لجنة ش ــؤون البيئة مــا يتعرض له
ال ــوط ــن م ــن م ـلــوثــات بـيـئـيــة ال سـيـمــا ف ــي جــون
الكويت ،وكذلك مناقشة الموضوعات المتعلقة
بنقطة االرتباط الكويتية لمشاريع البيئة.

تشريعات األسرة
وتعقد لجنة المرأة واألسرة والطفل اجتماعا
لمناقشة التشريعات الخاصة بــاألســرة وبحث
سبل تعديلها للنهوض بدور األسرة وتمكينها
م ــن م ـمــارســة دوره ـ ــا ع ـلــى أك ـم ــل وجـ ــه ،وكــذلــك
االط ــاع عـلــى مجموعة مــن االق ـتــراحــات برغبة
ب ـح ـضــور ك ــل م ــن رئ ـي ــس راب ـط ــة االجـتـمــاعـيـيــن
الكويتية ،ورئيس جمعية األم المثالية واألسرة
ال ـم ـت ـم ـي ــزة ،ورئ ـي ـس ــة ج ـم ـع ـيــة ت ـم ـك ـيــن األس ـ ــرة
الكويتية ،ورئيس جمعية المحامين.
وتناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في
اجتماعها اليوم المشروع بقانون في شأن اقامة
األجانب ،المحال بالمرسوم رقم  ١١٧لسنة ،٢٠٢٠
اضافة الى تحديد أولويات اللجنة.

وجه النائب د .خالد العنزي
سؤاال إلى وزيرة األشغال
وزيرة الدولة لشؤون البلدية
د.رنا الفارس عن مشروع
تطوير الواجهة البحرية
ملنطقة الصليبيخات.
وقال العنزي :رغم ان املشروع
من املشاريع املدرجة على
خطة الدولة اإلنمائية
()2020/2019-2016/2015
وبدايته كانت في عام 1959
فإنه لم ير النور حتى اآلن.
وطلب إفادته بصورة
ضوئية من العقد املبرم
مع املكتب االستشاري
والدراسات املرتبطة
باملخططات اإلنشائية
والبيئية واملرورية التي
أعدها املكتب االستشاري،
وصورة ضوئية من العقد
املبرم مع املقاول لتنفيذ
املشروع وقيمته ،وما
صرف من دفعات واألوامر
التغييرية ،ونسبة اإلنجاز
الحالية للمشروع ،وهل
تعد نسبة اإلنجاز الحالية
متأخرة عن الجدول الزمني؟
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العنزي لـ ةديرجلا  :أنجزنا  %90من المبنى ومساحته  35ألف متر مربع
•

سيد القصاص

تكلفة المجمع
 16.7مليون
دينار ويتسع
لـ  300نزيل

يحتوي على
مبان تأهيلية
ٍ
وورش صناعية
ومالعب
رياضية

كـ ـش ــف مـ ـهـ ـن ــدس مـ ـش ــروع
م ـب ـنــى دور رع ــاي ــة األحـ ـ ــداث
الـ ـج ــدي ــد م .أسـ ـع ــد ال ـع ـن ــزي،
ع ــن إنـ ـج ــاز  90ف ــي ال ـم ـئــة من
أعـ ـم ــال الـ ـمـ ـش ــروع ،الـ ـ ــذي يـقــع
فــي محافظة الجهراء بمنطقة
الصليبية ا لـصـنــا عـيــة ،مقابل
السجن المركزي ،على مساحة
 35ألــف متر مــربــع ،وبإجمالي
م ـســاحــة كـلـيــة ت ـق ــدر ب ـ ــ 56ألــف
متر مربع.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزي ،ف ــي
ت ـص ــري ــح لـ ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" خ ــال
جــولــة ع ـلــى أع ـم ــال ال ـم ـشــروع،
أن وزارة األشغال العامة تنفذ
ه ــذا الـمـجـمــع لمصلحة وزارة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة بتكلفة
إجمالية تبلغ  16.718مليون
دينار.
وأشار إلى أن المشروع يعد
أحد المشاريع الصديقة للبيئة،
حـيــث يـحـتــوي عـلــى مـســاحــات
كبيرة من المسطحات الخضراء
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــات ال ـت ـج ـم ـي ـل ـي ــة
الــداخـلـيــة وال ـخــارج ـيــة ،ويجد
بــه أنـظـمــة تحكم فــي التكييف
والـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء والـ ـمـ ـيـ ـك ــانـ ـيـ ـك ــا،
ويشتمل المشروع على تقنية
ال ـم ـس ــح الـ ـض ــوئ ــي ،ح ـي ــث يـتــم

ال ـم ـس ــح ع ـل ــى الـ ـسـ ـي ــارات عـنــد
دخـ ــول ـ ـهـ ــا أو خـ ــروج ـ ـهـ ــا إل ــى
المبنى ،إضافة إلى نظام التتبع
الذاتي للنزالء.

مبان خدمية
ٍ 8
وأك ــد أن وت ـيــرة األع ـم ــال في
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،ال ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــارب عـلــى
اال نـتـهــاء ،تسير بشكل ممتاز،
ً
مـ ـبـ ـيـ ـن ــا أن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع م ـج ـمــع
األحـ ـ ـ ــداث ال ـج ــدي ــد ي ـت ـك ــون مــن
سـ ـ ـ ـ ـ ــرداب بـ ـمـ ـس ــاح ــة  25ألـ ــف
ـان خــدمـيــة،
مـتــر م ــرب ــع ،و 8م ـب ـ ٍ
وم ـس ــاح ــات خـ ـض ــراء ومــاعــب
ريـ ــاض ـ ـيـ ــة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى غ ــرف
الحراسة وسور أمني.
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـمـ ـجـ ـم ــع
يـتـســع لـمــا ي ـق ــارب  300ح ــدث،
وي ـت ـكــون ال ـم ـش ــروع م ــن مبنى
اإلدارة المركزية ودار الرعاية
اال ج ـ ـت ـ ـمـ ــا ع ـ ـيـ ــة ،ودار ت ـق ــو ي ــم
السلوك ،ومبنى الورش المهنية،
وم ـ ـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ــة ،وع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادة طـ ـبـ ـي ــة،
ومـسـجــد وصــالــة أل ـعــاب و401
موقف سيارة.
وأوض ــح الـعـنــزي أن المبنى
اإلداري خــاص بموظفي وزارة
الشؤون االجتماعية وموظفي

إنجاز معامالت المهندسين في
«خدمة المواطن» بـ «المحامين»

أعلنت جمعية المهندسين ،أ نــه أصبح
بإمكان المهندسين والمهندسات الكويتيين
األعـ ـض ــاء بــالـجـمـعـيــة ،إن ـه ــاء مـعــامــاتـهــم
بـ ـم ــرك ــز خ ــدم ــة ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ب ـم ـق ــر جـمـعـيــة
المحامين ،مشيرة إلــى أن هــذا االتـفــاق تم
ً
مــع "الـمـحــامـيــن" ،تفعيال لـمــذكــرة الـتــوأمــة
والتعاون بين الجانبين.
جــاء ذلــك خــال زي ــارة أمين ســر جمعية
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن م .ف ـه ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي ،وع ـضــو
مجلس اإلدارة م .علي محسني ،إلى مركز
خدمة الـمــواطــن ،الــذي تــم افتتاحه مؤخرا
ب ــ"ال ـم ـحــام ـيــن" ،ح ـيــث اسـتـقـبـلـهـمــا رئـيــس

مجلس إدارة الجمعية شــريــان الـشــريــان،
وأمين السر عدنان أبــل ،وأمين الصندوق
عبدالرزاق العنزي.
وأك ــد ال ـشــريــان والـعـتـيـبــي وأب ــل حــرص
الجانبين على استفادة أعضاء الجمعيتين
من الخدمات التي تقدم في مقريهما.
ً
وتناول اللقاء عــددا من المواضيع ذات
االهتمام المشترك ،ومــن ثــم قــام الحضور
بـ ـج ــول ــة ب ـم ـق ــر ال ـ ـمـ ــركـ ــز ،واط ـ ـل ـ ـعـ ــوا ع ـلــى
التجهيزات واالستعدادات القائمة الستقبال
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن وال ـم ـه ـن ــدس ــات الـكــويـتـيـيــن
والراغبين في إنهاء معامالتهم في المركز.

ً
وزارة الـ ـ ـع ـ ــدل ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن
مبان اجتماعية،
المجمع به 3
ٍ
وهي خاصة بمالحظة ورعاية
وتقويم سلوك الـنــزالء وبسعة
اسـتـيـعــابـيــة  294غ ــرف ــة نــزيــل،
مقسمة بالتساوي على المباني
الثالثة.

وبين أن مبنى المدرسة هو
مـبـنــى تعليمي يـتـكــون مــن 13
فصال تعليميا ،إضافة الى غرف
المدرسين والمشرفين ومعامل
الكمبيوتر والموسيقى ،وورش
تعليمية.
وفيما يخص مبنى المركز

ال ـط ـب ــي ،أشـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه مـبـنــى
لـ ـلـ ـخ ــدم ــات الـ ـع ــاجـ ـي ــة لـ ـن ــزالء
مجمع األحداث ،ويحتوي على
عـ ـي ــادة أسـ ـن ــان وغ ــرف ــة أش ـعــة،
ومختبرات وصيدلية ،إضافة
إل ـ ـ ــى غ ـ ـ ــرف خـ ــاصـ ــة ب ــال ـط ــاق ــم
ً
ال ـط ـب ــي ،م ـض ـي ـفــا أن الـمـجـمــع

يـ ـحـ ـت ــوي كـ ــذلـ ــك عـ ـل ــى مـسـجــد
وصالة رياضية ،وملعب لكرة
الـقــدم وكــرة السلة ،إضــافــة إلى
حمام سباحة.
وأوضح العنزي أن المشروع
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ـب ـنــى ل ـل ــورش
الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة ،ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ب ـم ـث ــاب ــة

تطبيق عملي على مــا يتعلمه
النزالء من أنشطة فنية كأعمال
الـ ـنـ ـج ــارة وال ـ ـخـ ــراطـ ــة ،وورش
ميكانيكا سيارات وورش تعليم
كمبيوتر ومكتبة للقراء ،إضافة
إلــى األمــاكــن الـخـضــراء بالجزء
األوسط من المشروع.

«التطبيقي» تشكل لجنة ترقيات أعضاء التدريس

«اتحاد بريطانيا»:
«التعليمية» البرلمانية
وعدت بمتابعة مطالبنا
●

وفد «المهندسين» خالل جولته في جمعية المحامين

مجمع رعاية األحداث الجديد وفي اإلطار مهندس المشروع أسعد العنزي

التسجيل في منح بدل السكن حتى مطلع مارس
●

حمد العبدلي

أحمد الشمري

أ صــدر المدير ا لـعــام للهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب باإلنابة
د .ج ــاس ــم األنـ ـص ــاري ق ـ ــرارا بــاعـتـمــاد
تـشـكـيــل لـجـنــة تــر ق ـيــات أ ع ـض ــاء هيئة
الـتــدريــس فــي الـهـيـئــة لـلـعــام الــدراســي
 ،2021 -2020ب ــر ئ ــا س ــة أ س ـ ـتـ ــاذ كـلـيــة
الـتــربـيــة األســاسـيــة د .عـلــي الـيـعـقــوب،
و ن ــص ا ل ـقــرار عـلــى أن تتشكل اللجنة
م ــن األعـ ـض ــاء األس ــات ــذة م ــن "ال ـتــرب ـيــة
األساسية" د .نهالء الحمود ،ود .خالد
الشعيب ،ود .علي النجادة ،وأستاذة
من "العلوم الصحية" د .عليا العتيبي.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،أعـ ـلـ ـن ــت ال ـه ـي ـئ ــة
ضـ ــوابـ ــط م ـن ــح ب ـ ــدل ال ـس ـك ــن ألع ـض ــاء
هيئة ا لـتــدر يــس وا لـتــدر يــب "الكويتية
الـ ـمـ ـت ــزوج ــة" ب ــال ـك ـل ـي ــات ،ودعـ ـ ــت إل ــى
ضـ ـ ــرورة ت ـس ـل ـيــم ج ـم ـيــع ال ـم ـس ـت ـنــدات
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ل ـل ـت ـقــديــم ع ـل ــى الـ ـب ــدل فــي
مبنى الهيئة حتى االثنين ،أول مارس
ال ـم ـق ـبــل ،ح ـتــى ي ـتــم ت ـعــديــل قـيـمــة بــدل
السكن من فئة أ عــزب ا لــى فئة متزوج،
وفـقــا لـلـمــادة األول ــى مــن ضــوابــط بــدل
السكن" :تستحق عضو هيئة التدريس
وا لـتــدر يــب الكويتية بــدل السكن بفئة
متزوج إذا كان لديها أوالد من زوجها
شريطة استمرار العالقة الزوجية".

كشف رئيس اللجنة اإلعالمية باالتحاد
الــوط ـنــي لـطـلـبــة ال ـكــويــت – ف ــرع الـمـمـلـكــة
المتحدة علي رجب عن تقديم االتحاد عددا
من المطالبات التي تخص طالب وطالبات
المملكة المتحدة سواء طلبة التعليم العالي
أو الدراسات العليا أو طلبة مبتعثي ديوان
ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة إل ــى الـلـجـنــة التعليمية
البرلمانية.
وأوضـ ـ ــح رجـ ــب أن وفـ ــد االتـ ـح ــاد قــابــل
رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر والنواب
د .ع ـبــدال ـكــريــم ال ـك ـن ــدري ود .عـبــدالـعــزيــز
الصقعبي ود .حمد روح الــديــن ،مبينا أن
النواب أكدوا حرصهم على مصلحة الطلبة،
وأن ي ــول ــوا جـمـيــع ال ـم ـطــال ـبــات االه ـت ـمــام
ال ـك ــام ــل ،م ــؤك ــدي ــن أن ج ـم ـيــع ال ـم ـطــال ـبــات
مستحقة وستجد كل الدعم من النواب.
وأوضح رجب ان النواب أكدوا أن الطلبة
هم الرافد األساسي في تنمية الكويت ،وبهم
ستنهض البالد في مختلف دول االبتعاث
ســواء في بريطانيا وأميركا وجميع دول
االبتعاث.
وأكد رجب أن االتحاد حريص دائما على
إيصال صوت الطلبة الى جميع المسؤولين
بـ ـ ــالـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ـ ـحـ ــل مـ ـش ــاكـ ـلـ ـه ــم وت ــوصـ ـي ــل
اقتراحاتهم في جميع االتجاهات.

وذكرت الهيئة ،في بيان صحافي ،أن
المستندات المطلوبة للحصول على
بدل السكن هي :شهادة لمن يهمه األمر
من المؤسسة العامة للرعاية السكنية
تفيد بـعــدم التخصيص ،شـهــادة لمن
ي ـه ـمــه األمـ ــر م ــن ب ـنــك االئ ـت ـم ــان بــاســم
ال ــزوج وال ــزوج ــة ،وش ـهــادة لـمــن يهمه
األم ــر مــن الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي وزارة

ال ـع ــدل تـفـيــد ب ـعــدم تـمـلــك ع ـقــار بــاســم
الزوج والزوجة ،وشهادة تفصيل راتب
من جهة عمل ا لــزوج تبين عدم صرف
بدل السكن من جهة عمله ،وصورة من
ش ـهــادة م ـيــاد أح ــد األب ـن ــاء ،ب ـيــان عن
الحالة االجتماعية من الهيئة العامة
للمعلومات المدنية تفيد باستمرارية
الزواج.

ِّ
األمن السيبراني يحذر من «الفدية الضارة»

برمجة تستخدمها عصابات اإلنترنت لمنع ضحاياها من استخدام أجهزتهم
●

تحذير من البرمجية الضارة

محمد الشرهان

حذرت وزارة الداخلية ،ممثلة في قطاع األمن السيبراني،
التابع لالدارة العامة ألمن الدولة ،من مجرمي وعصابات
اإلن ـت ــرن ــت ال ــذي ــن ي ـس ـت ـخــدمــون بــرنــام ـجــا ض ـ ــارا يــدعــى
" ،"malwareلمنع ضحايا عصابة اإلنترنت من القدرة على
استخدام أجهزتهم اإللكترونية أو الوصول إلى بياناتهم
قبل دفع مقابل إلرجاعها.
وأبلغت مصادر أمنية "الـجــريــدة" أن األجـهــزة األمنية
ً
رصدت عــددا من البالغات من مواطنين ومقيمين ،خالل
األي ــام القليلة الماضية ،تفيد بتعرضهم الختراقات من
قبل عصابات ومجرمي اإلنترنت عن طريق ارسال روابط
معينة بواسطة وسائل عبر التواصل االجتماعي ،وبمجرد
فتح الرابط يتم االستيالء على كل المعلومات والصور
والمستندات الـمــوجــودة فــي الهاتف الــذكــي أو الحاسب
اآللي للضحايا.
ولفتت إلى أن األجهزة األمنية في القطاع السيبراني
اتـخــذت كــل اإلجـ ــراءات األمنية االحـتــرازيــة لتعقب هــؤالء

المجرمين ،الذين طلبوا مبالغ مالية كبيرة مقابل إرجاع
الملفات والبيانات للشخص المخترق.
وأص ــدرت إدارة األم ــن السيبراني عــدة تعليمات لكل
مستخدمي األجـهــزة الذكية وأجـهــزة الـحــاســوب ،أبرزها
ض ــرورة اسـتـخــدام بــرامــج مكافحة البرمجيات الـضــارة،
وض ــرورة عمل نسخ احتياطي للبيانات بشكل دوري،
وتفعيل التحقق الثنائي ،وعدم الضغط أو زيارة الروابط
المشبوهة ،وعــدم فتح الرسائل اإللكترونية المشبوهة،
مــع ض ــرورة اسـتـخــدام كـلـمــات م ــرور مـعـقــدة للحسابات
اإللكترونية.
وأشارت إلى أن قطاع األمن السيبراني شدد على عدم
استجابة المخترقين للمجرمين وعـصــابــات اإلنترنت،
ودفع الفدية التي يطلبونها ،مع ضرورة أخذ المعلومات
من مصادرها الرسمية.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن "األم ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي" بـصــدد
إطالق حملة توعية للتعاون والتنسيق مع اإلدارة العامة
للعالقات العامة واإلعالم األمني من أجل توعية المواطنين
والمقيمين بخطورة عصابات ومجرمي شبكات اإلنترنت.

«إحياء التراث» تتبرع بـ  225ألف دينار لـ «إعانة المرضى»
مركز الفرقان :فتح باب التسجيل في حلقات السند للنساء
●

محمد راشد

تبرعت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي بـ 225ألف دينار لعالج
مرضى الكلى والسرطان والقلب
ا لــذ يــن تكفلهم جمعية صندوق
إعانة المرضى.
وث ـ َّـم ــن رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
"إحياء التراث" ،م .طارق العيسى،
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،عـقــب
ت ـس ـل ـيــم ش ـي ــك الـ ـتـ ـب ــرع لــرئ ـيــس
مجلس إدارة صندوق المرضى
د .م ـح ـم ــد ال ـ ـشـ ــرهـ ــان" ،جـ ـه ــود
ص ـ ـنـ ــدوق إعـ ــانـ ــة الـ ـم ــرض ــى فــي
تخفيف وطــأة األلــم عن شريحة
كبيرة تعيش على أرض الكويت"،

مــؤكــدا "أهمية العمل اإلنساني
لخدمة هذه الشريعة ،تأكيدا على
دور الكويت وجمعياتها الخيرية
ف ــي إث ـ ــراء قـيـمــة الـخـيــر والـعـمــل
اإلنساني؛ إقليميا وعالميا".
بدوره ،شكر الشرهان "إحياء
الـ ـت ــراث" عـلــى تـعــاونـهــم الطيب
في تخفيف آالم أكثر من  5آالف
مريض كانوا في أمـ ِّـس الحاجة
للدواء والمساعدة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـب ــرع
سـيـســد حــاجــة ه ــؤالء الـمــرضــى
ِّ
بأمس الحاجة لسد
الذين كانوا
حاجتهم من الدواء غالي الثمن،
ســواء أدويــة السرطان أو القلب
أو تكاليف الغسيل لمن ابتلي

بالفشل الكلوي ،والذين يتطلب
ب ـع ـض ـهــم أك ـث ــر م ــن  300دي ـن ــار
شهريا تكلفة لـ  8غسالت ،بواقع
غسلتين في كل أسبوع.
من جانب آخر ،أعلنت "إحياء
التراث" ،بدء التسجيل في حلقات
ال ـس ـن ــد ،والـ ـت ــي يـنـظـمـهــا مــركــز
الـفــرقــان لتحفيظ الـقــرآن الكريم
الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـج ـنــة ال ـن ـس ــائ ـي ــة فــي
منطقة العارضية.
وق ــال ــت الـجـمـعـيــة ،ف ــي ب ـيــان،
أم ـ ـ ـ ــس ،إن الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة س ـت ـك ــون
يومي االثنين والخميس مــن 4
إل ــى  8م ـسـ ً
ـاء عــن طــريــق حساب
"إن ـس ـت ـغــرام" و"ت ــوي ـت ــر" ،مشيرة
إلـ ــى أن ت ـن ـظ ـيــم هـ ــذه ال ـح ـل ـقــات

«التراث» تسلم التبرع لـ«إعانة المرضى»
ي ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ــداد ح ــافـ ـظ ــات
متقنات م ـجــازات فــي ال ـقــراء ات،
وتخريجهن وفق أفضل المعايير

تحت إشراف محفظات ضابطات
مجازات في العديد من األسانيد
والمتون.

ةديرجلا

•
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قصر العدل

السمات الوراثية ال تصلح
«التمييز»:
ً
أن تكون ً سندا إلدانة المتهمين

مرافعة

• المحكمة برأت متهما من تعاطي المخدرات بعد العثور على سماته بجوار جثة متوفى
• «تحريات الضابط ال ترقى إلى الدليل ومجرد رأي ال يستند للمشاهدة وأقواله مبناها الظن والتخمين»
حسين العبدالله

في حكم قضائي بارز ،أكدت
محكمة التمييز الجزائية
برئاسة المستشار صالح
المريشد أن العثور على سمات
وراثية تعود الى متهم عثر
المتوفى ال
عليها بجوار جثة ً
يصلح أن يكون سندا لإلدانة
ضده.

األحكام الجزائية
تبنى على الجزم
واليقين وما يثبته
الدليل المعتبر

قضت «التمييز» بـبــراء ة
مـ ـتـ ـه ــم مـ ـ ــن تـ ـهـ ـم ــة ح ـ ـيـ ــازة
وإحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراز مـ ـ ـ ـ ــواد مـ ـ ـخ ـ ــدرة،
وإلـ ـ ـغ ـ ــاء الـ ـسـ ـج ــن الـ ـص ــادر
ب ـح ـق ــه ع ــام ـي ــن م ــع ال ـش ـغــل
وال ـن ـفــاذ ،عـلــى ذم ــة اتـهــامــه
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاطـ ــي ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
آخر عثر عليه متوفى بعد
تعاطيه مواد مخدرة.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـح ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــة
ال ــدرج ــة األولـ ـ ــى وتـبـعـتـهــا
«االسـ ـ ـتـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــاف» ق ـ ــد أي ــدت ــا
إدانـ ـ ــة ال ـم ـت ـه ــم ،ع ـل ــى سـنــد
وجود سمات وراثية تعود
إلـ ـي ــه وتـ ـ ــدل ع ـل ــى أن ـ ــه ك ــان
مـ ــوجـ ــودا ب ـت ـل ــك الـ ـح ــادث ــة،
وك ـ ــذل ـ ــك ت ـ ـقـ ــريـ ــر تـ ـح ــري ــات
ا ل ـم ـب ــا ح ــث ،إال أن مـحـكـمــة
ال ـت ـم ـي ـيــز ال ـج ــزائ ـي ــة أك ــدت
فــي حـيـثـيــات حـكـمـهــا ،عــدم
ســا مــة ذ لــك التقرير كسند
إلدانته ،وقضت ببراء ته من
التهم المنسوبة إليه.

تحديد األسانيد
وقالت إن الشارع يوجب
فــي ال ـمــادة  175مــن قــانــون
االج ـ ـ ـ ــراء ات وال ـم ـح ــاك ـم ــات
ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــزا ئ ـ ـ ـيـ ـ ــة أن يـ ـشـ ـتـ ـم ــل
الـحـكــم عـلــى األس ـبــاب التي
بـ ـ ـن ـ ــي ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وإال ك ـ ــان
باطال ،وا لـمــراد بالتسبيب
المعتبر تـحــد يــد األ ســا نـيــد
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــج الـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــي ه ــو
عـلـيـهــا ،والـمـنـتـجــة هــي لــه،
س ــواء م ــن ح ـيــث ال ــواق ــع أو
م ــن ح ـيــث الـ ـق ــان ــون ،ول ـكــي
ي ـح ـقــق ال ـغ ــرض م ـنــه يـجــب
أن ي ـ ـكـ ــون فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ج ـلــي
م ـف ـص ــل ،ب ـح ـي ــث ي ـس ـت ـطــاع

صالح المريشد

ا لــو قــوف على مسوغات ما
قضى بــه ،أ مــا إ فــراغ الحكم
فــي عـبــارة عــا مــة أو وضعه
في صورة مجهلة مبهم فال
يحقق الغرض الذي قصده
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع مـ ـ ــن اسـ ـتـ ـیـ ـج ــاب
تسبيب األحكام ،وال يمكن
محكمة التمييز من مراقبة
ص ـ ـحـ ــة تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون
ع ـل ــى الـ ــواق ـ ـعـ ــة ،ك ـم ــا ص ــار
إثباتها فــي ا لـحـكــم ...و كــان
ال ـبـ ّـيــن م ـمــا ح ـص ـلــه الـحـكــم
ال ـم ـط ـع ــون ف ـي ــه ،س ـ ــواء فــي
بيانه لواقعات الدعوى أو
إ ي ــراده ألد لـتـهــا ،أن أسبابه
جـ ـ ــاء ت ف ــي ع ـ ـبـ ــارات عــامــه
شــابـهــا اإلج ـمــال واإلي ـهــام،
فـ ـق ــد خـ ـل ــت ج ـم ـي ـع ـه ــا م ـمــا
يـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــد إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراز الـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــن
لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـج ــارة ،والـ ـ ـت ـ ــي ع ـثــر
ب ـهــا ع ـلــى الـ ـم ــادة ال ـمــؤثــرة
عقليا ،وأن تلك السيجارة
عـ ـث ــر ع ـل ـي ـه ــا ب ـ ـجـ ــوار ج ـثــة
ال ـم ـتــوفــى ال ـتــي ت ــم الـعـثــور
عليها بالحديقة ،وقد خلت
األوراق من دليل أو شاهد

يـفـيــد إ حـ ــراز ا ل ـطــا عــن لتلك
ا لـ ـسـ ـيـ ـج ــارة ،أو أ ن ـ ــه ا لـ ــذي
قام بتعاطيها ،وأن إسناد
الحكم تلك الواقعة للطاعن
إن ـ ـ ـمـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاه ع ـل ــى
ا لـظــن والتخمين ،ال الجزم
واليقين ،ومن ثم فإن الحكم
الـ ـمـ ـطـ ـع ــون يـ ـ ـك ـ ــون ،ف ـضــا
ع ـم ــا ش ــاب ــه مـ ــن فـ ـس ــاد فــي
االستدالل ،معيبا بالقصور
فــي الـتـسـبـيــب ،مـمــا يــوجــب
القضاء بتمييزه.

يكفي القاضي أن
يتشكك في صحة
إسناد التهمة
للمتهم لكي يقضي الجزم واليقين
له بالبراءة
ولـ ـفـ ـت ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة إل ــى

إزالة حاويات شركة نظافة من أمام مكتب محاماة

أسباب الحكم
على المطعون فيه
جاءت بعبارات
عامة شابها
اإلجمال

رفضت ا لــدا ئــرة المدنية الثانية
ف ـ ــي م ـح ـك ـم ــة الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز ،ب ــرئ ــاس ــة
المستشار عــادل العيسى ،الطعن
الـ ـمـ ـق ــام مـ ــن ب ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت عـلــى
ال ـ ـ ُـحـ ـ ـك ـ ــم الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ألحـ ـ ـ ــد مـ ـك ــات ــب
المحاماة ،بإزالة جميع الحاويات
أم ـ ــام م ـك ـت ـبــه ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـك ــوي ــت،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا إلـ ـ ـ ـ ـ ــزام ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة الـ ـقـ ـي ــام
بواجباتها بالحفاظ على النظافة
والصحة العامة وفقا ألحكام قانون
البلدية.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرار
ال ـ ـصـ ــادر م ـن ـه ــا ب ـغ ــرف ــة ال ـم ـش ــورة
ب ــرف ــض ط ـع ــن ال ـب ـل ــدي ــة ع ـل ــى ُح ـكــم
م ـح ـك ـم ــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ،ال ـ ـ ــذي َّأيـ ــد
ُحـ ـك ــم م ـح ـك ـمــة أول در جـ ـ ــة ب ــإزا ل ــة
جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـ ـحـ ـ ــاويـ ـ ــات أم ـ ـ ـ ــام م ـك ـتــب
ا لـ ـمـ ـح ــا م ــي ،إن ا ل ـ ُـحـ ـك ــم ا ل ـم ـط ـعــون
فـ ـي ــه أق ـ ـ ــام ق ـ ـضـ ــاء ه ب ـ ــإزال ـ ــة جـمـيــع
حـ ـ ــاويـ ـ ــات تـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـق ـ ـمـ ــامـ ــة مــن
أمـ ـ ـ ــام مـ ــدخـ ــل ال ـ ـ ـبـ ـ ــرج ،ومـ ـ ــا ي ـن ـتــج

ع ـن ـهــا م ــن ان ـت ـش ــار رائـ ـح ــة كــري ـهــة
ُوت ـجـ ُّـمــع ل ـل ـح ـشــرات الـ ـض ــارة الـتــي
ت ـنــذر بتفشي األ مـ ــراض ،مــا يــؤدي
إل ــى ض ــرر جـسـيــم لـكــل الـمـتــردديــن
ع ـلــى ال ـب ــرج م ـحــل الـ ـن ــزاع ،وي ـكــون
ت ـخ ـص ـيــص هـ ــذا ال ـم ـك ــان لـتـجـمـيــع
حــاويــات الـقـمــامــة غـيــر سـلـيــم ،وأن
الطاعن بصفته هــو ا لـمـســؤول عن
أعمال تنظيف المدن والمساحات
وا ل ـشــوارع و نـقــل ا لـنـفــا يــات  -طبقا
ل ـ ـنـ ــص ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــادة  ۳۲مـ ـ ــن ا ل ـ ـقـ ــا نـ ــون
ر ق ــم  33لـسـنــة  2016ب ـشــأن بـلــد يــة
الـكــويــت  -ويـكــون لــه حــق اإلشــراف
والرقابة والمتابعة على الشركات
المتعاقد معها ،وتوجيهها بالعمل
ال ـ ـ ـ ــازم ،ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى س ــام ــة
وصحة ا لـسـكــان ،وال ينال مــن ذلك
مــا تـمـ َّـســك بــه ال ـطــاعــن بـصـفـتــه من
تـ ـح ــري ــر م ـخ ــال ـف ــة ضـ ــد الـ ـش ــرك ــات
المسؤولة عن الموقع محل النزاع،
و ق ـي ــا م ــه ب ـت ـن ـظ ـيــف ا ل ـم ـك ــان ،إذ إن

ذ لــك مـمــا يــد خــل ضـمــن مسؤوليته
فـ ــي ال ــرق ــاب ــة واإلش ـ ـ ـ ـ ــراف ،وت ـك ــون
ا لــد عــوى قائمة على سند صحيح
من القانون .وأضافت أنه لما كان
هـ ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـخـ ــاص سـ ــائ ـ ـغـ ــا ،ول ــه
مـعـيـنــه ال ـثــابــت ب ـ ـ ــاألوراق ،ويـكـفــي
لحمل قضاء الحكم المطعون فيه،
و ي ــؤدي إ لــى النتيجة ا لـتــي انتهى
إليها مما ينحل النعي عليه بسبب
ا لـطـعــن إ ل ــى ج ــدل مــو ضــو عــي فيما
تستقل محكمة الموضوع بتقديره
تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز،
َّ
يتعين التقرير معه بعدم قبول
بما
الطعن.

أن مـ ــن ا لـ ـمـ ـق ــرر أن األ صـ ــل
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة ه ـ ــو ت ـق ــري ــر
ال ـ ـش ـ ـخـ ــص ل ـ ـمـ ــا يـ ـ ـك ـ ــون قــد
رآه أو س ـم ـع ــه ب ـن ـف ـســه أو
أدركـ ـ ــه ع ـل ــى وجـ ــه ال ـع ـمــوم
بــإحــدى حــواســه ،وك ــان من
المقرر أن األحكام الجزائية
يجب أن تبنى على الجزم
واليقين وعلى الواقع الذي
ي ـث ـب ـت ــه ال ــدلـ ـي ــل ال ـم ـع ـت ـب ــر،
وال ت ـ ــؤ س ـ ــس ع ـ ـلـ ــى ا لـ ـظ ــن
والتخمين وعلى الفروض
واالعتبارات المجردة .كما
أنه من المقر أنه يكفي في
ال ـم ـحــاك ـمــات ال ـج ــزائ ـي ــة أن
يتشكك القاضي في صحة
إسناد التهمة إلى المتهم،
لكي يقضي له بالبراء ة ،إذ
م ــرج ــع األم ـ ــر ف ــي ذلـ ــك إل ــى
مــا يطمئن إ لـيــه فــي تقدير
الــدلـيــل ،مــا دام الـظــاهــر في
الحكم أ نــه أ حــاط بالدعوی
عن بصر وبصيرة.

أدلة ناقصة
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت أنـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ـعـ ــد أن
عــرضــت لــواق ـعــات الــدعــوى
وأدلـ ــة ال ـث ـبــوت فـيـهــا ،الـتــي
ســاق ـت ـهــا ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة،
ترى أنها غير كافية إلسناد
االتهام إلى المتهم ،إذ إنها
جـمـيـعــا قــد خـلــت مــن دلـيــل
ق ــا ط ــع ع ـلــى أن ا ل ـس ـي ـجــارة
المضبوطة بمكان الواقعة،
على المادة
والتي عثر بها ً
ال ـ ـمـ ــؤثـ ــرة عـ ـقـ ـلـ ـي ــا ،خ ــاص ــة
بالمتهم وال يقدح في ذلك
ما شهد به ضابط الواقعة
مــن أن تـحــر يــا تــه د ل ــت على
أن ا ل ـم ـت ـهــم ه ــو ا ل ـ ــذي ك ــان
يحوزها؛ إذ إن تلك األقوال
م ـب ـنــاهــا ال ـظ ــن والـتـخـمـيــن
وال ترقى إلى مرتبة الدليل
وهي مجرد رأي لصاحبها
استمدها من تحريه ال من

مشاهدته ،ومن ثم ال يمكن
الـ ـتـ ـع ــوي ــل ع ـل ـي ـه ــا وح ــده ــا
كسند لإلدا نـة.

السيجار المضبوطة
وقالت المحكمة إنه كما
ال يغير من ذلك تقرير قسم
االسـ ـتـ ـع ــراف ،ومـ ــا أف ـ ــاد بــه
م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـثـ ــور عـ ـل ــى س ـم ــات
وراثية للمتهم بجوار جثة
المتوفى ،إذ ال يصلح ذلك
سـنــدا لــإدا نــة أو فــي نسبة
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـجـ ــارة الـ ـمـ ـضـ ـب ــوط ــة
للمتهم ،األمر الذي تضحي
معه أوراق ا لــد عــوى خالية
م ـ ـ ــن دل ـ ـ ـيـ ـ ــل تـ ـطـ ـمـ ـئ ــن إلـ ـي ــه
المحكمة في ثبوت اإلتهام
قـ ـبـ ـل ــه ،وإذ خ ــا ل ــف ا ل ـح ـكــم
المستأنف هذا النظر؛ فإنه
ي ـت ـع ـي ــن الـ ـقـ ـض ــاء ب ــإل ـغ ــائ ــه
وال ـق ـض ــاء بـ ـب ــراء ة الـمـتـهــم
مـمــا أسـنــد إلـيــه وم ـصــادرة
ا لـم ـض ـبــو طــات عـمــا بحكم
ا ل ـم ـ ـ ــادة ( )49م ــن ا ل ـقــا نــون
رقم  48لسنة  1987في شأن
مكافحة المؤثرات العقلية
وتنظيم تداولها واالتجار
ف ـي ـه ــا وا ل ـم ـ ـ ـ ـ ــاد ت ـی ــن (،172
 )209من قانون اإل جــراء ات
والمحاكمات الجزائية.

حسابات «تويتر» واجبة الترخيص إذا مارست المهنية اإلعالمية
في حكم يستثني «المدونات الشخصية» من الخضوع للرقابة
رغ ــم تـمـســك صــاحــب حساب
إع ــام ــي عـلــى شـبـكــة الـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ب ـع ــدم
ان ـط ـبــاق أح ـك ــام ق ــان ــون اإلع ــام
االلكتروني على حسابه لكونه
ً
ً
حـســابــا خــاصــا ،أك ــدت محكمة
الـتـمـيـيــز ال ـجــزائ ـيــة أن اتـصــاف
ا لـحـســاب بالمهنية لمباشرته
الـ ـنـ ـش ــاط اإلع ـ ــام ـ ــي يـخـضـعــه
ألحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة ،في حيثيات
حكمها ،إن المادة الخامسة من
ال ـق ــان ــون  8لـسـنــة  2016بـشــأن
تنظيم اإلع ــام اإللـكـتــرونــي ،قد
حـ ـ ــددت الـ ـم ــواق ــع أو ال ــوس ــائ ــل
االلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـس ــري
عـلـيـهــا ه ــذا ال ـق ــان ــون ،وعــددهــا
 6حـ ـ ـص ـ ــرا ،وت ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي دور
ال ـن ـشــر االل ـك ـت ــرون ــي ،ووك ـ ــاالت
األنباء االلكترونية ،والصحافة
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرون ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
اإلخـ ـب ــاري ــة ،وم ــواق ــع الـصـحــف

الــورق ـيــة ،وال ـق ـنــوات الفضائية
الـمــرئـيــة والـمـسـمــوعــة ،وأخـيــرا
الـمــواقــع وال ـخــدمــات اإلعــامـيــة
التجارية اإللكترونية.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن أح ـ ـ ـكـ ـ ــام هـ ــذا
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون «ال تـ ـنـ ـسـ ـح ــب ع ـلــى
الحسابات الشخصية بمواقع
التواصل االجتماعي ،والمواقع
ال ـش ـخ ـص ـي ــة م ـث ــل ال ـ ـمـ ــدونـ ــات،
وذل ــك كــونـهــا تـخــرج عــن نطاق
اإلعالم اإللكتروني الذي يتصف
ب ــالـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة»،
مبينة أن « تـقــد يــر مــا اذا كانت
المواقع والخدمات او الوسائل
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة تـ ـخـ ـض ــع لـ ـه ــذا
القانون او انها مجرد حسابات
و م ــوا ق ــع شخصية ال تنسحب
عليه احكامه مــرده الــى قاضي
الموضوع».
ول ـف ـت ــت ال ـ ــى أن ال ـث ــاب ــت فــي
العبارات المنشورة في الحساب
ً
انـ ـه ــا ن ـش ــر اخـ ـ ـب ـ ــارا ع ــن وزارة

الـ ـصـ ـح ــة ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـخ ــرج
ً
عـ ــن ك ــون ــه مـ ــدونـ ــة او ح ـس ــاب ــا
ً
شخصيا يطرح آراء معينة أو
ً
ام ـ ــورا حـيــاتـيــة شـخـصـيــة ،مما
ً
يؤكد اتصافه بالمهنية ،أ خــذا
من تحريات المباحث والصور
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــرج ــة ،وأن الـ ـغ ــرض
م ـ ــن انـ ـ ـش ـ ــاء مـ ــوقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي «تويتر» هو ممارسة
نشاط إخـبــاري يتعلق بأخبار
الكويت ،ومتاح للجميع االطالع
ع ـل ـي ـه ــا ،دون الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ترخيص من الوزارة المختصة،
وعليه فإن هذا الحساب يخضع
ألح ـك ــام ق ــان ــون تـنـظـيــم االع ــام
االلكتروني.

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

حبس المغردين
القول بأن إلغاء قانون جرائم
تقنية المعلومات رقــم  63لسنة
 ،2015المسمى بقانون الجرائم
اإللـكـتــرونـيــة س ـيــؤدي إل ــى إلـغــاء
عقوبات الحبس على المغردين
ومـسـتـخــدمــي وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي ،هو قول تعوزه الدقة،
ِّ
المشرع
ألن األحكام التي أوردها
ب ـهــذا ال ـقــانــون ال تـنــص صــراحــة
عـلــى تــوقـيــع ع ـقــوبــات بالحبس
إال لمن يخالف أحكامه بجرائم
الدخول غير المشروع والتهديد
واالبتزاز ،في حين يسمح بحكم
الـمــادة  16فيه بإمكانية تطبيق
الـعـقــوبــة األشـ ــد بــأح ـكــام قــانــون
ال ـ ـج ـ ــزاء وق ـ ــان ـ ــون أم ـ ــن الـ ــدولـ ــة
والوحدة الوطنية على المغردين
ومستخدمي وســائــل الـتــواصــل،
والتي تقرر عقوبة الحبس على
مستخدمي وسائل التواصل ،وهو
أمر َّ
يتعين معه للحفاظ على ُحرية
الرأي والتعبير إلغاء نص المادة
 ،16وإزال ـت ـهــا مــن قــانــون جــرائــم
تقنية المعلومات ،وإزالتها كذلك
مــن قــوانـيــن الـصـحــافــة والـمــرئــي
لذات العلة .وال يقتصر األمر بزوال
تلك المادة ،بل يتطلب زوال عقوبة
الحبس الــواردة بنص المادة 70
من قانون هيئة االتصاالت ،والتي
توجهها جهات التحقيق ،كاإلدارة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ـقــات وال ـن ـيــابــة
الـ ـع ــام ــة ،ل ـم ـس ـت ـخــدمــي وس ــائ ــل
التواصل االجتماعي على تهمة
إساءة استعمال وسيلة االتصال،
والـتــي تعطي المحكمة القضاء
بــالـحـبــس ل ـ َمــدة سـنــة وغ ــرام ــة ال
تزيد على ألفي دينار ،وهو األمر
ال ــذي يقتضي مـعــه تـعــديــل تلك
المادة ،لكونها تؤدي إلى حبس
مـسـتـخــدمــي وس ــائ ــل ال ـتــواصــل،
وعـلــى غ ــرار ذل ــك الـتـعــديــل ،الــذي
يـنـهــي ع ـقــوبــة ال ـح ـب ــس ،يـتـعـ َّـيــن
الـ ــوقـ ــوف ع ـل ــى أحـ ـك ــام ال ـق ـضـ ًـاء
ال ــداعـ ـم ــة ل ـل ـح ــري ــات ،وت ـح ــدي ــدا
قضاء المحكمة الدستورية ،الذي
تتمتع أحكامه بالحجية المطلقة
واإلل ـ ـ ــزام ،وف ـقــا لـمــا نـ َّـصــت عليه
ال ـمــادة األول ــى مــن قــانــون إنشاء
المحكمة الدستورية رقم  14لسنة
 ،1973وال ــذي ب ــات يتسبب إزاء
عدم االلتزام بأحكامها في إحداث
ت ـنــاق ـضــات قــانــون ـيــة وقـضــائـيــة
تـجــاه تفسير ال ـمــواد القانونية،
الس ـي ـمــا ال ـع ـقــاب ـيــة ،وخ ـيــر دلـيــل
على ذلــك مــا قضت بــه المحكمة
الــدس ـتــوريــة فــي ع ــام  2016عند
تـصــديـهــا لـنــص ال ـم ــادة الــرابـعــة
م ــن ق ــان ــون أمـ ــن الـ ــدولـ ــة ،وب ـيــان
انطباقها عـلــى اآلراء والـمــدلــول
التشريعي لها ،فخلصت إلى أنها
ال تنطبق على اآلراء ،وإنما على
األع ـمــال الـمــاديــة مــن ذات جنس
جمع الجند.
ورغـ ـ ــم أن ح ـك ـم ـهــا ال ـم ـن ـشــور
حجة
في الجريدة الرسمية بات
ً
على الكافة ،وعلى المحاكم ،وفقا
لـ ـص ــراح ــة ن ــص ال ـ ـمـ ــادة األول ـ ــى
مــن قــانــون إنشائها ،فــإن محاكم
ال ـم ــوض ــوع ل ــم ت ـل ـتــزم جميعها
ب ـم ــدل ــول وت ـف ـس ـيــر ذل ـ ــك الـحـكــم
الدستوري ،وأصدرت العديد منها
ً
أحكاما قضائية بعضها حضوري
والـعـشــرات منها غيابي بحبس
العديد من المغردين.
وب ـع ــد  4س ـن ــوات م ــن ص ــدور
حـكــم «ال ــدس ـت ــوري ــة» تـطــل علينا
محكمة التمييز الجزائية بحكم
متطابق للتفسير ال ــذي أوردت ــه
الـمـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة ف ــي عــام
 ،2016لتقرر بــأن الــركــن الـمــادي
لجريمة العمل العدائي التي تنص
عليها الـمــادة الرابعة مــن قانون
أمن الدولة يستلزم ارتكاب أعمال
م ــادي ــة خـ ـط ــرة وج ـس ـي ـمــة بـحــق
الــدولــة التي تربطها عالقات مع
الكويت ،وأن من شأن ما يرتكبه
ال ـج ــان ــي ال ـت ـس ـبــب ب ـخ ـطــر قـطــع
ـرأي
الـعــاقــات السياسية ،وأن الـ ً
بنقد الدولة األجنبية ،ولو عدائيا،
إال أنــه ال يمثل الركن المادي في
الـجــريـمــة الـ ـ ــواردة بـنــص ال ـمــادة
الرابعة.
ً
وع ـل ـيــه ب ــات م ـه ـمــا ،وحـمــايــة
لحرية الرأي والتعبير ،التي َّ
نصت
عليها ال ـمــادة  37مــن الــدسـتــور،
ال ـتــوقــف عــن األخ ــذ بالنصوص
الجزائية الواردة بنصوص قانون
أمن الدولة ،ومنها المادة الرابعة
تجاه األفعال المبنية على حرية
الرأي والتعبير ،وإنزال النصوص
المالئمة تجاههم ،إذ ال يستقيم
ال ـم ـن ـطــق ال ـق ــان ـ ًـون ــي ال ـس ـل ـيــم أن
تكلف  140حــرفــا حـبــس إنـســان
بـعـقــوبــة ق ــد ت ـصــل ب ــه إل ــى مــدى
ال ـح ـي ــاة بـسـبــب ك ـل ـمــة ،وخــاصــة
أن المادة الرابعة من قانون أمن
ال ــدول ــة تـنــص عـلــى وض ــع الـحــد
األدن ــى للعقوبة بـثــاث سـنــوات،
وهي عقوبة بخالف أنها تخالف
المنطق للحد األدن ــى للعقوبة،
فإنها تسمح بــأن تصل العقوبة
إلى الحبس المؤبد ،وتحظر على
الـقــاضــي إصـ ــدار عـقــوبــة أق ــل من
الحبس ثــاث سـنــوات ،وهــو أمر
يثير شبهة المخالفة للمواد 34
و 50و 166من الدستور.

زوايا ورؤى

8

التكليف يجب أن يقيد
قيس األسطى
ً
ً
علينا أال نجامل أحدا ،فالكويت أكبر منا جميعا ،وإذا كان
سمو الرئيس الحالي غير قادر على مواجهة االستحقاقات
وليأت غيره لقيادة
الدستورية فليصر على استقالتهِ ،
التنفيذية ،لكن أن يعطل البلد بهذا الشكل مما
السلطة ً
يؤدي ،حكما ،إلى تعطيل مصالح الناس فهذا غير مقبول.
ً
إقرار الدستور قبل ستين عاما لم يكن لمصلحة فالن أو عالن،
ً
بل أقــر لينظم العالقة بين الحاكم والمحكوم ،وأقــر أيضا إلدارة
شؤون الدولة ولمصلحة البالد والعباد.
أكتب هــذه المقدمة ألقــول إن تعطيل الجلسات ألشـهــر ،وهــذا
ما هو واضح من خالل التوسع في الجدول الزمني الستقالة سمو
رئيس مجلس الــوزراء إثر االستجواب المقدم له من ثالثة نواب،
واحتمال إعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته ،وهو المرجح
يجب أال يستمر.
لن أدخــل في تحليل النصوص ،فهناك من هم أقــدر مني على
ذلك ،لكنني أستحلفكم بالله أال يعتبر عدم انعقاد الجلسات لمدة
ثــاثــة أشـهــر حسب مــا هــو مخطط وتعطيل حــزمــة مــن القوانين
ً
تتعلق بحياة الناس ومصالحها تناقضا مع ما تحدثنا عنه في
بــدايــة المقال والـخــاص بمصالح الـبــاد والـعـبــاد ،وأال يضر ذلك
بالحياة الدستورية!
هــذا النهج مستمر منذ سـنــوات ابـتــدأ بشطب االسـتـجــوابــات
والتوسع في اإلحالة الى المحكمة الدستورية واللجنة الدستورية
ً
تمهيدا لقبر أي استجواب يقدم لرؤساء الحكومات أو أي وزير
يراد الحفاظ عليه.
ً
ً
علينا أال نجامل أحدا ،فالكويت أكبر منا جميعا ،وإذا كان سمو
الرئيس الحالي غير قادر على مواجهة االستحقاقات الدستورية
وليأت غيره لقيادة السلطة التنفيذية ،لكن
فليصر على استقالته،
ِ
ً
أن يعطل البلد بهذا الشكل مما يؤدي ،حكما ،إلى تعطيل مصالح
الناس فهذا غير مقبول.
الحكومة تلعب بالوقت الضائع واستمرار اإلخفاقات يحملها
ً
ً
مــزيــدا مــن المشاكل ،خصوصا أن وضعها البائس جعل بعض
مسؤوليها يحتفلون بتشغيل "ميتر كهرباء" وسوق للخضار!
الـســادة أعـضــاء المجلس مطالبون بسن تشريع جديد ينظم
استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها بفترة ال تتجاوز الشهر ،وإن لم
تلتزم الحكومة بذلك تنعقد الجلسات حتى بدون حضور الحكومة
كي تقر القوانين الخاصة بمصالح الناس ،فقد تكون الحكومة
مشغولة بأمر جلل مثل تشغيل "الميتر" .أقسم بالله عيب فشلتونا.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك؟
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ً
مازال البحث جاريا عن شماعة
والحل يبحث عن الحل

مارتن كيتل *

أين منافع «بريكست»؟
ارتكزت خطة «بريكست» في األصل على الفكرة القائلة
بأن االتحاد األوروبي يستخف ببريطانيا والبريطانيين،
وهذا ما ّ
يفسر النجاح السياسي الهائل لهذه الحملة
ً
االنسحاب من االتحاد األوروبي،
باستثناء
لكن
،
محليا
ً
لم تكن «بريكست» يوما عبارة عن برنامج إلحداث تغيير
حقيقي ،بل كان المعيار الوحيد لتقييم هذه السياسة
يتعلق بعملية االنسحاب من االتحاد.
ً
ّ
مر أسبوعان منذ أن قطعت بريطانيا أخيرا جميع عالقاتها مع
ً
االتحاد األوروبي ،فمن المبكر إذا أن نتساءل عن تداعيات ما حصل.
ّ
لكن الــواقــع الــذي فرضته خطة «بريكست» فــي بــدايــة  2021واضــح:
ربما أصبحت بريطانيا اآلن دولة مستقلة بالكامل ،وهو عامل يهمّ
ّ
الكثيرين ،لكن وضعها اليوم يبدو أسوأ مما كان عليه قبل  1يناير
على جميع المستويات المادية.
تشير الوقائع الراهنة إلى تفاقم جميع المشاكل المادية القائمة في
ً
المرحلة المقبلة ،وينطبق هذا الوضع على سالسل التوزيع تحديدا،
فثمة حاجة إلى إعادة هندسة جميع سالسل اإلمدادات بين االتحاد
األوروبي والمملكة المتحدة خالل األشهر المقبلة ،وستكون تداعيات
هذه الخطوة هائلة على مستوى االقتصاد وفرص العمل ،ال سيما في
ظل تفشي فيروس كورونا اليوم .كذلك ،سيكون تأثير هذا الوضع على
ً
الصيد حساسا من الناحية السياسية ،ويعرف الجميع أن مستقبل
ً
أيرلندا الشمالية على المدى المتوسط بعد «بريكست» سيكون شائكا.
لـكــن تمتد الـشـكــوك المرتقبة إل ــى م ـجــاالت أخ ــرى مــن االقـتـصــاد
والمجتمع ،وبما أن لندن لم تعد المركز المالي لالتحاد األوروبــي،
فــا مفر مــن أن تتراجع أهمية الـخــدمــات المالية البريطانية ،ومن
ً
الـمـتــوقــع أي ـضــا أن تـتــراجــع جــاذبـيــة الـجــامـعــات البريطانية بنظر
الطالب والباحثين .في الوقت نفسه ،يــزداد ضعف صناعة الفنون
ً
وقد اتضح ذلك مثال عبر قرار المايسترو سيمون راتل بالعودة إلى
ً
ألمانيا .وتعني تدابير اإلقفال التام ومنع السفر تراجع التركيز راهنا
على مشاكل السياحة التي تلي مرحلة «بريكست» ،لكن ستعود هذه
ً
المسائل إلى الواجهة حتما.

أ .د .فيصل الشريفي
من مصلحة المحافظين و»حزب العمال» أن يعتبروا مرحلة
ً
«بريكست» جزءا من الماضي .يريد بوريس جونسون أن يكون
هذا الحدث جواز سفره لدخول التاريخ ،ال سيما في ظل إخفاقاته
في ملف كــورونــا .ال يظن رئيس «حــزب العمال» ،كير ستارمر،
أن حزبه يستطيع كسب األغلبية أو توحيد صفوفه عبر إعادة
الملف
فتح الموضوع األوروبي ،لذا حاول هذا األسبوع أن يغلق
ً
ً
الـمــرتـبــط بـحــريــة الـتـنـقــل .قــد يـكــون ه ــذا الـمــوقــف م ـبــررا خــدمــة
لمصالحه االنتخابية الخاصة ،لكن ال يعني ذلــك أن مصلحة
الحزب توازي المصلحة العامة.
ارتـكــزت خطة «بريكست» فــي األصــل على الفكرة القائلة إن
االت ـحــاد األوروبـ ــي يستخف ببريطانيا والبريطانيين ،وهــذا
ً
مــا ّ
يفسر النجاح السياسي الهائل لهذه الحملة محليا  ،لكن
باستثناء االنسحاب من االتحاد األوروبــي ،لم تكن «بريكست»
ً
يوما عبارة عن برنامج إلحداث تغيير حقيقي ،بل كان المعيار
الــوح ـيــد لـتـقـيـيــم ه ــذه الـسـيــاســة يـتـعـلــق بـكــل بـســاطــة بعملية
االنسحاب من االتحاد.
ً
ّ
تشكل هذه البساطة حتى اآلن جزءا من نقاط قوة «بريكست»
ونقاط ضعفها في آن ،مما يعني ضرورة ملء جميع المجاالت
التي بقيت فارغة قبل عام  2016وبعده ،لكن تتطلب هذه العملية
التعاون مع االتحاد األوروبي بدل منافسته في قطاع التجارة
أو السياسة الخارجية بشكل عام ،وفي هذا السياق ،كتب روبين
نيبليت ،رئيس معهد الشؤون الخارجية «تشاتام هاوس» ،هذا
«بريكست» إذا ّحاولت أن
األسـبــوع أن
بريطانيا ستفشل بعد ّ
ً
تطرح نفسها مجددا «كقوة عظمى مصغرة» ،كذلك ،توقع الوزير
الـســابــق ديـفـيــد ليدينغتون أن تنشأ مــع م ــرور الــوقــت أشـكــال
متنوعة من «اتفاقيات الشراكة» بين بريطانيا واالتحاد األوروبي.
ال تعني هذه المعطيات كلها أن عودة بريطانيا إلى االتحاد
األوروبي خيار وارد في أي وقت قريب ،لكن مع مرور الوقت ،من
َ
العامين 2016
المتوقع أن يضعف تأثير استفتاء «بريكست» في
و ،2019وفي المقابل لن تزول العالقات النابضة والمتنوعة بين
بريطانيا وأوروبا ألي سبب ،بل ستبرز الحاجة إلى اتخاذ قرارات
ً
حاسمة والمضي قدما في مرحلة معينة ،وبطريقة أو بأخرى ،لن
ّ
تصبح العملية التي نسميها اليوم «بريكست» مسألة محسومة
ً
يوما ،فكل من يعتبرها كذلك يخدع نفسه!
* «الغارديان»

جيري شيه وليلي كيو*

ترامب يزعزع سياسة الواليات المتحدة
تجاه تايوان
طوال عقود ،كانت العالقات الدبلوماسية األميركية مع تايوان ترتكز
على قواعد معقدة وغامضةّ وتهدف إلى دعم شريك آسيوي محوري
من دون استفزاز بكين وتجنب اندالع الحرب في مضيق تايوان ،ففي
غضون ذلك ،بقيت تفاصيل االستراتيجية األميركية تجاه الصين
سرية ،لكن ذهبت تلك القواعد أدراج الرياح هذا األسبوع.
ّ
تخلت إدارة ترامب عن السياسات القديمة تجاه الصين وتايوان
قبل أيــام مــن انتهاء عهدها ،مما أدى إلــى نشوء توقعات مختلفة
وفرض ضوابط جديدة على طريقة تعامل إدارة بايدن المرتقبة مع
منافسة جيوسياسية لها.
أكبر ِ
يوم السبت الماضي ،تخلى وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو
ً
فجأة عن القواعد األميركية التي تمنع أي تفاعل بين الدبلوماسيين
ُ
ً
ً
األميركيين والتايوانيين ،فاعت ِبرت هذه الخطوة تحديثا رمزيا لكن
ً
مؤثرا للعالقات األميركية مع الجزيرة الديمقراطية التي تعتبرها
ً
الصين جزءا من أراضيها.
خالل أيام بدأ الدبلوماسيون األميركيون ،من الهاي إلى واشنطن،
ّ
يروجون الجتماعاتهم مع نظرائهم التايوانيين ويثيرون بذلك غضب
بكين ،ففي الوقت نفسه ،كانت كيلي كرافت ،السفيرة األميركية لدى
األمــم المتحدة ،تستعد للسفر إلــى تايبيه بصفتها ثالث مسؤولة
أميركية رفيعة المستوى تزور الجزيرة في آخر ثمانية أشهر.
أدى قــرار بومبيو األخـيــر إلــى إع ــادة إحـيــاء الـجــدل فــي واشنطن
وتايبيه حول صوابية أن تساعد الواليات المتحدة تايوان وأفضل
طريقة لفعل ذلكّ .
تقيم اإلدارات األميركية المتالحقة المسائل العملية
بشكل روتيني ،بما في ذلك كيفية تنظيم
بتايوان
والرمزية المرتبطة
ٍ
الزيارات مع المسؤولين التايوانيين ونوع األسلحة األميركية المتقدمة
أو الطائرات المقاتلة التي تستطيع الجزيرة شراءها.
بعد تدهور العالقات األميركية مع بكين في السنة الماضية ،قررت
إدارة ترامب القيام بسلسلة من الزيارات الرسمية والرفيعة المستوى
إلى تايوان ،ثم أدى إعالن بومبيو األخير إلى إزالة حاجز رمزي آخر
أمام مطالب تايوان باالعتراف بها على الساحة الدولية.
حاول مسؤولون تايوانيون ،ال سيما أعضاء "الحزب الديمقراطي
ً
التقدمي" الحاكم الــذي يميل تقليديا إلــى إعــان استقالل الجزيرة
ً
رسميا عن الصين ،االستفادة من تقليص القواعد التي تفرضها وزارة
الخارجية األميركية على طريقة التواصل بين الطرفين منذ أكثر من
عشر سنوات .تكثفت تلك المطالبات في السنة الماضية وفق معلومات
ّ
َ
شخصين مطل َعين على طريقة تفكير حكومة الرئيسة تساي إنغ ون.
ّ
ُس ــر المسؤولون التايوانيون بــإعــان بومبيو الـجــديــد ،فكتبت
المبعوثة التايوانية في واشنطن ،بيخيم هسياو ،على "تويتر"" :إنه
يوم عظيم لعالقاتنا الثنائيةّ .
أقدر قيمة كل فرصة من هذا النوع" ،وفي
ُ ّ
المقابل ،لم تعلق الرئيسة التايوانية المعروفة بمواقفها الحذرة على
هذه الخطوة .في الصين حيث كان الخبراء واإلعالميون الحكوميون
يستعدون لجولة أخرى من القرارات المفاجئة الصادرة عن إدارة ترامب،
تعهدت وزارة الخارجية بفرض "عقوبات قاسية" على بومبيو ألنه
تخلى عن التقاليد الدبلوماسية القائمة منذ عقود ،وانتشرت توقعات
مكثفة على مواقع التواصل االجتماعي هذا األسبوع مفادها أن بومبيو
ً
قد يــزور تايوان شخصيا كخطوة أخيرة في عهد ترامب المنتهية
واليته .ويوم االثنين الماضي تطرقت صحيفة "غلوبال تايمز" التي
يسيطر عليها الحزب الشيوعي لتلك الشائعات في افتتاحيتها وحذرت
ً
من إرسال الطائرات المقاتلة الصينية فوق تايوان فورا في حال وصول
بومبيو ،فكتبت ما يلي" :إذا تجرأت الواليات المتحدة وجزيرة تايوان
على اتخاذ هذا النوع من الخطوات المبالغ فيها ،فستندلع الحرب".
يظن شيونغ ليلي ،عميد العالقات الدولية في "جامعة األعمال
الدولية واالقتصاد" في بكين ،أن رفع الضوابط الدبلوماسية هو "آخر
خطوة جنونية" قد تنسف التوازن الهش في العالقات بين الواليات
المتحدة والصين وتايوان في حال قرر بايدن التمسك بها" :تعني هذه
الخطوة تطبيع التبادالت السياسية والعسكرية العالية المستوى بين
الواليات المتحدة وتايوان ،فالعواقب ستكون كارثية".
يقول الخبراء في السياسة الصينية إن التغيير األخير الذي أعلنه
ً
بومبيو ،سواء كان منطقيا أو لم يكن كذلك ،سيعيد إحياء األسئلة
ً
األميركية الصينية :إنه وضع حتمي نظرا
المحورية حول العالقات
َ
ّ
وتوسع نفوذ بكين على الساحة
إلى احتدام المنافسة بين الطرفين،
العالمية ،وزيادة التحركات االستبدادية التي يتخذها الحزب الشيوعي
ً
ً
الصيني محليا وخارجيا.
ً
أخيرا تقول مارغريت لويس ،أستاذة قانون في جامعة "ستيسون
ً
هـ ــول"" :تـحـمــل الـعــاقــات بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وت ــاي ــوان طابعا
ً
استعراضيا ،مما يعني أنها ّ
منمقة ومدروسة .يكون محتوى اللقاءات
ً
ً ً ّ
الثنائية حساسا جدا لكن شكلها الخارجي مؤثر أيضا ،فمن خالل
إحداث تغيير بارز في هذه العالقات ،ال مفر من التساؤل عن طبيعة
تلك التفاعالت في المرحلة المقبلة".
* «واشنطن بوست»

faisal.alsharifi@hotmail.com

قد تكون االستقالة فرصة للحكومة نحو استمالة المزيد
من النواب إلى كفتها ،لكن هذه االستمالة مشروطة
حكومي يحاكي ويرتقي لتطلعات
بتقديم برنامج عمل ً
الشارع الكويتي ،وأيضا بتغيير بعض الحقائب الوزارية
برجال على قدر كبير من الكفاءة.
ت ـغ ـي ــرت ال ـم ـن ـظــومــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ــي دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت بـكــل
االتجاهات ،حيث بدأت بالدوائر العشر من مجلس  1963إلى
عام  1975على أساس خمسة أعضاء لكل دائرة ،ثم انتقلت في
عام  1981إلى نظام الخمس والعشرين دائرة ،بواقع عضوين
لكل دائ ــرة ،ثــم إلــى خمس دوائ ــر فــي مجلس  2008كــل دائــرة
ً
يمثلها عشرة أعضاء وأربـعــة مرشحين لكل ناخب ،وأخيرا
استقرت الحال عند عام  2012على نظام الدوائر الخمس يمثلها
عشرة نواب ومرشح واحد لكل ناخب.
ً
مع كل هــذه التغيرات يظل الـســؤال قائما حــول أثــر توزيع
الــدوائــر االنتخابية على تـطــور الـحـيــاة الديمقراطية وعلى
م ــواك ـب ــة األح ـ ـ ــداث ال ـس ـيــاس ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
والقضاء على مظاهر الفساد اإلداري والمالي والتقسيم الفئوي
للمجتمع والمحسوبية وتطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص
بين المواطنين.
عند قراءة المسيرة التاريخية لمنظومة الدوائر االنتخابية
تـجــدهــا عملت بشكل أو بــآخــر عـلــى االن ـح ــراف عــن األه ــداف
السامية التي جاء عليها الدستور الكويتي وعن مسار العمل
الحقيقي لمجلس األمة ،وانحرفت أكثر وأكثر بالمهام الوظيفية
التي يؤديها عضو المجلس بحيث أصبح الشك فــي نزاهة
النواب هو األصل.
الحقيقة األخ ــرى التي ال يمكن تـجــاوزهــا تعود إلــى مــزاج
الناخب ،فهو من يملك أدوات التغيير وهو صاحب القرار في
التغيير ،لكن تفاعله يظل محل تساؤل لعدم ثباته على المواقف
وتغير مزاجه المستمد من حالة األوضاع التي يمر بها البلد،
ً
ً
فتارة تجده حاضرا وفاعال كما حدث في انتخابات المجلس
وفي المجلس الحالي ،وتارة يغيب عن المشهد
المبطل ِ 2012
كما حدث مرات عديدة ،ولعل أبرزها في مجلس .2016
ال ـت ـفــاوت ف ــي ال ـح ـضــور ال يـعـنــي نـسـبــة ال ـم ـشــاركــة ب ــل في
حسن االختيار الــذي يقودنا إلــى حقيقة أخــرى بــأن ممارسة
الديمقراطية ال يمكن تركها وتحميل مسؤوليتها على عاتق
الناخب لوحده ،ما لم تصاحبها معالجة أوجه القصور التي
تظهر بالدستور وفي الالئحة الداخلية ،وتفعيل أدوات الرقابة
المالية واإلدارية على مؤسسات الدولة ومتابعة التضخمات
المالية للقياديين وممثلي األمة.
المشهد السياسي القادم إلى أين؟
احتماالت حــل مجلس األمــة لــم تعد تكهنات بعد أن رمت
نتائج انتخابات رئاسة المجلس بظاللها على عالقة النواب
فيما بينهم من طرف وعالقة كتلة المعارضة مع الحكومة من
طــرف آخــر ،فحالة الشك بعد انفراط سبحة انتخاب الرئيس
ونائب الرئيس تزداد يوما بعد يوم ،وقد يكون تصريح "موالنا"
الدكتور عبدالرزاق الشايجي األخير حول تصويت ثالثة وزراء
ً
وخمسة وعشرين نائبا للسيد بدر الحميدي زاد الطين بلة.
ُ
هــذه الحالة لم تبق أمــام كتلة المعارضة ســوى التصعيد
نحو الحكومة ممثلة برئيسها لكشف حــاالت التسلل التي
أحدثتها انتخابات الرئاسة على أمل حل مجلس األمة بأسرع
ً
وقت قبل أن يتغير مزاج الشارع مرة أخرى بهدف معاقبة من
لم يلتزم منهم.
قد تكون االستقالة فرصة للحكومة نحو استمالة المزيد
من النواب إلــى كفتها ،لكن هــذه االستمالة مشروطة بتقديم
بــرنــامــج ع ـمــل ح ـكــومــي ي ـحــاكــي ويــرت ـقــي لـتـطـلـعــات ال ـشــارع
ً
الكويتي ،وأيضا بتغيير بعض الحقائب الوزارية برجال على
قدر كبير من الكفاءة.
ودمتم سالمين.

داني رودريك*

مناورة الصين في أوروبا
ال رغبة للواليات المتحدة
في تشكيل جبهة موحدة
ضد الصين ،وليست
حقيقة أن االتفاقية
ستخفق في جعل ًالصين
أكثر حرية وتوجها نحو
السوق حجة صالحة
ضد االتفاقية وغيرها
من اتفاقيات التجارة
واالستثمار المماثلة،
ويجب أن نحكم على هذه
االتفاقية من خالل ما إذا
كانت ستسمح ألوروبا أن
تظل وفية لقيمها.

االتحاد األوروبي
منفتح على
االستثمار الصيني
ً
مما يثير تساؤال
عما تعتقد الحكومة
الصينية أنها
ستحصل عليه

مــع انـتـهــاء ع ــام  ،2020أعـلــن االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وال ـ ـص ـ ـيـ ــن إت ـ ـم ـ ــام ات ـف ــاق ـي ــة
شاملة بشأن االستثمار بين العمالقين
االقتصاديين ،فتفاخر اإلعــان الرسمي
ال ـص ــادر عــن الـمـفــوضـيــة األوروبـ ـي ــة بــأن
هذا «سيكون االتفاق األكثر طموحا الذي
أبرمته الصين مع دولة ثالثة».
تمنح االتـفــاقـيــة الـشــركــات األوروب ـيــة
الـ ـ ــولـ ـ ــوج إل ـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،مــع
إزالـ ــة (أو تـخـفـيــف) مـتـطـلـبــات الحكومة
الـصـيـنـيــة ب ـش ــأن ال ـم ـشــاريــع الـمـشـتــركــة
ونقل التكنولوجيا في بعض القطاعات،
َ
وتـ ِـعــد بمعاملة متساوية مع مؤسسات
ال ــدول ــة وال ـش ـفــاف ـيــة الـتـنـظـيـمـيــة ،ع ــاوة
ع ـلــى ذلـ ــك ،ت ـع ـهــدت ال ـح ـكــومــة الصينية
ببعض االلتزامات المتعلقة باالستدامة
البيئية وح ـقــوق الـعـمــال ،وال سيما من
خالل الموافقة على بذل «جهود مستمرة
ومتواصلة» للتصديق على اتفاقية العمل
الجبري.
على الورق ،هذا مكسب ليس للصناعة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ف ـق ــط ،ول ـك ــن أي ـض ــا لـحـقــوق
اإلنسان ،لكن االستقبال الذي تلقاه هذه
االتفاقية لم يكن إيجابيا بشكل موحد،
فقد تراوح رد الفعل األميركي بين خيبة
األمــل والـعــداء الـصــريــح ،ففي مــا يتعلق
بالمتشددين ،بمن فيهم المسؤولون في
إدارة ترامب المنتهية واليتها ،بدا قرار
أوروبــا وكأنه رضوخ للقوة االقتصادية
الصينية ومنح البالد فــوزا دبلوماسيا
مهما.
لكن العديد من المعتدلين ،بمن فيهم
مستشار األمــن القومي المعين مــن قبل
الــرئ ـيــس الـمـنـتـخــب جــو ب ــاي ــدن ،شـعــروا
ب ــال ـف ــزع أيـ ـض ــا ،ف ـ ـ ــإدارة ب ــاي ــدن ال ـقــادمــة
تفضل تقديم جبهة موحدة ضد الصين،
م ــن خـ ــال إبـ ـ ــرام ص ـف ـقــة اق ـت ـص ــادي ــة مع
أوروبا أوال.
بــالـنـسـبــة إلـ ــى اآلخ ــري ــن فـ ــإن م ــا أث ــار
غضبهم هــو ســذاجــة االت ـحــاد األوروب ــي
الواضحة بشأن وعود الصين في مجال
حقوق اإلنسان ،إذ إن غي فيرهوفشتات،
رئيس الوزراء البلجيكي السابق وعضو
البرلمان األوروبي ،كتب على (تويتر) أن
«أي توقيع صيني على حقوق اإلنسان ال
ُ
يستحق الورقة الذي كتب عليه».
تــؤكــد االتـفــاقـيــة األوروب ـي ــة الصينية
ع ـلــى م ـســألــة أســاس ـيــة تـتـعـلــق بــالـنـظــام
العالمي بعد الــوبــاء :كيف ينبغي إدارة
العالقات االستراتيجية واالقتصادية بين

القوى الكبرى ذات الترتيبات المؤسسية
والـسـيــاسـيــة المختلفة ج ــدا؟ عـلــى وجــه
الخصوص ،هل يمكن للديمقراطيات أن
تـظــل وف ـيــة لقيمها أث ـنــاء االن ـخ ــراط في
التجارة واالستثمار مع الصين؟
ل ــإج ــاب ــة ع ــن هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال ،ي ـجــب أن
نعترف بحقيقتين:
ً
أوال ،من المستحيل تصور فصل كبير
لالقتصاد الصيني واقتصادات الغرب ال
يتسبب في كارثة اقتصادية.
ً
ثانيا  ،هناك القليل مما يمكن للدول
الغربية فعله ،بشكل فــردي أو جماعي،
إلع ـ ــادة تـشـكـيــل ال ـن ـم ــوذج االق ـت ـص ــادي
الصيني ال ــذي تـقــوده الــدولــة أو النظام
القمعي لحقوق اإلنسان والعمال.
ال يمكن التفاقيات التجارة واالستثمار
تحويل الصين إلــى اقتصاد ســوق على
ال ـن ـمــط ال ـغــربــي أو تـحــويـلـهــا إل ــى دول ــة
ً
ديمقراطية ،وأفضل أمل إذا ،هو السعي
إلــى نـظــام عالمي جــديــد يعترف بتنوع
األوض ــاع االقـتـصــاديــة والسياسية دون
أن يقوض بشدة المكاسب مــن التجارة
واالستثمار الدوليين.
ال يـعـنــي أي م ــن ه ــذا أن ــه ي ـجــب على
الــدول الغربية تنحية حقوق اإلنسان أو
ً
االعتبارات السياسية جانبا عند إشراك
الصين في المجال االقتصادي ،إنه يعني
ببساطة أنه يجب على الواليات المتحدة
وأوروبـ ـ ــا الـسـعــي لتحقيق أهـ ــداف أكـثــر
محدودية وأكثر قابلية للتحقيق وأكثر
قابلية للدفاع في نهاية المطاف.
اث ـن ــان م ــن ه ــذه األه ـ ـ ــداف ل ـهــا أهـمـيــة
قصوى:
ً
أوال ،يجب أن تضمن قواعد التجارة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ع ـ ــدم مـ ـش ــارك ــة ال ـش ــرك ــات
والمستهلكين الغربيين بشكل مباشر
في انتهاكات حقوق اإلنسان في الصين.
ً
ثــانـيــا ،يجب أن تحمي هــذه القواعد
ال ـ ـ ــدول ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة م ــن ال ـم ـم ــارس ــات
الصينية التي يمكن أن تقوض الترتيبات
المؤسسية المحلية الخاصة بها بشأن
الـعـمــل والـبـيـئــة والـتـكـنــولــوجـيــا واألم ــن
القومي ،ويجب أن يكون الهدف هو دعم
وحماية القيم الغربية الخاصة ،بدال من
تصديرها.
ل ــذا ،ف ــإن ال ـس ــؤال الـمـهــم ب ـشــأن مـطــار
القاهرة الدولي ليس ما إذا كان االتحاد
ً
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ــادرا ع ـل ــى ت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظــام
االقتصادي الصيني أو تحسين حقوق
اإلنسان ونظام العمل في الصين ،حتى

إذا ت ـح ـس ـنــت م ـعــام ـلــة أق ـل ـي ــة األويـ ـغ ــور
ا لـمـسـلـمــة ،فسيستمر قـمــع المعارضين
وحرية التعبير ،وحتى إذا صدقت الصين
ع ـلــى ات ـفــاق ـيــة ال ـع ـمــل ال ـج ـبــري وفــرضــت
أح ـكــام ـهــا -وه ــو أم ــر م ـش ـكــوك ف ـيــه -فــإن
القادة الصينيين ال يخططون لالعتراف
بالنقابات المستقلة ،فالسؤال ذو الصلة
هو ما إذا كان االتحاد األوروبي قد تخلى
عن حريته في اتباع سياسات تحد من
ال ـتــواطــؤ فــي انـتـهــاكــات حـقــوق اإلنـســان
والعمل أو حماية األمن القومي األوروبي
ومعايير العمل.
زعمت المفوضية األوروبية أن االتفاق
يسمح لالتحاد األوروبــي بالحفاظ على
«حيز سياسته» ،ال سيما في القطاعات
«الحساسة» مثل الطاقة والبنية التحتية
وال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وف ــي
المناطق المتبقية ،فإن االتحاد األوروبي
منفتح بالفعل على االستثمار الصيني،
حيث يثير هــذا تـســاؤال حــول مــا تعتقد
الحكومة الصينية أنها ستحصل عليه
من االتفاقية.
يبدو أن اإلجابة هي أن الصين تشتري
تأمينا ضد القيود المستقبلية في أوروبا،
حيث تحتوي االتفاقية على نظام تحكيم
ّ
يمكن األطراف من رفع شكاوى االنتهاكات
ضد بعضهم ،فإذا فشلت المشاورات في
حــل هــذه الـمـســألــة ،يتم عــرض الـنــزاعــات
على لجان التحكيم مع إجراءات االمتثال
المحددة .في حين أن المفوضية األوروبية
تنظر إلى هذا على أنه آلية لمنع تراجع
الصين عن االلتزامات ،فإنه يمكن أيضا أن
يكون بمثابة وسيلة للحكومة الصينية
ل ـت ـح ــدي حـ ــواجـ ــز دخ ـ ـ ــول م ـ ـحـ ــددة ضــد
الشركات الصينية.
ً
يعد إطار حل النزاعات أمــرا ضروريا
ألي نـظــام عالمي قــا بــل للتطبيق ،ولكن
ماذا لو أرادت دولة أوروبية ،على سبيل
المثال ،منع شركة صينية تعامل عمالها
معاملة سيئة أو تعمل في شينجيانغ؟
تطالب فرنسا بالفعل الشركات الفرنسية
ال ـك ـب ـي ــرة بـ ــاالل ـ ـتـ ــزام ب ـح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
الدولية والمعايير البيئية في عملياتها
الخارجية.
ماذا يحدث إذا تبنت الدول األوروبية
إجـ ـ ــراءات أك ـثــر ص ــرام ــة تـمـنــع الـشــركــات
الصينية التي تعاني مشاكل عمالية أو
مـمــارســات بيئية مــن العمل فــي االتحاد
األوروبي؟ هل ترى آلية التحكيم أن هذه
اللوائح متوافقة مع مطار القاهرة الدولي؟

وبالمثل ،ما مقدار االحترام الذي ستظهره
ال ـل ــوح ــات ل ــاس ـت ـث ـن ــاءات م ــن ال ــوص ــول
إلــى األس ــواق بناء على اعتبارات «األمــن
القومي»؟
اإلجابات عن مثل هذه األسئلة ليست
واضـ ـح ــة ،ح ـيــث سـيـعـتـمــد ال ـك ـث ـيــر عـلــى
النص النهائي لالتفاقية ،والدرجة التي
تختار بها لجان التحكيم إعطاء األولوية
للوصول إلى السوق على «الغرض العام»
ً
للبلدان الموصوفة ذاتيا.
عـ ـل ــى أي ح ـ ـ ـ ــال ،ال رغ ـ ـبـ ــة لـ ـل ــوالي ــات
المتحدة فــي تشكيل جبهة مــوحــدة ضد
ال ـص ـي ــن ،ول ـي ـســت ح ـق ـي ـقــة أن االت ـفــاق ـيــة
سـتـخـفــق ف ــي ج ـعــل ال ـص ـيــن أك ـث ــر حــريــة
ً
وتوجها نحو السوق حجة صالحة ضد
االتفاقية وغيرها من اتفاقيات التجارة
واالستثمار المماثلة ،ويجب أال نحكم على
ّ
هذه االتفاقية من خالل ما إذا كان يمكن
أوروبا من تصدير نظامها وقيمها ،ويجب
أن نـحـكــم عـلـيـهــا م ــن خ ــال م ــا إذا كــانــت
ستسمح ألوروبا أن تظل وفية لقيمها.
* أستاذ االقتصاد السياسي
الدولي بكلية جون إف كينيدي للعلوم
الحكومية بجامعة هارفارد ،ومؤلف
كتاب «حديث صريح عن التجارة :أفكار
القتصاد عالمي سليم».
«بروجيكت سنديكيت  »2021باالتفاق
مع «الجريدة»

إدارة بايدن القادمة
تفضل تقديم جبهة
موحدة ضد الصين
بإبرام صفقة اقتصادية
ً
مع أوروبا أوال

ةديرجلا

•
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.186

5.662

4.630

2.434 2.732 3.296

نقاش حكومي لنقل أصول «االحتياطي العام» إلى صندوق األجيال
• حل مؤقت لتوفير السيولة لحين إيجاد حلول دائمة • النقل سيتم باألسعار المسجلة ال بالقيمة الدفترية
عيسى عبدالسالم

كـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادر م ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــة
ً
ً
لـ "الجريدة" أن هناك نقاشا حكوميا
بين الجهات المختصة لنقل بعض
األصـ ـ ـ ــول الـ ـسـ ـي ــادي ــة وال ـح ـك ــوم ـي ــة
ً
مـ ـج ــددا م ــن صـ ـن ــدوق االح ـت ـيــاطــي
العام إلى صندوق األجيال القادمة.
ً
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ،إن أصـ ـ ــوال
ح ـكــوم ـيــة تـ ــدر ت ــدف ـق ــات وإي ـ ـ ــرادات
خاللها تدبير مزيد
جيدة يمكن من ّ
من السيولة وضخها في صندوق
االحـتـيــاطــي ال ـعــام لـســد الـعـجــز في
الموازنة العامة للدولة ومصاريفها
 ،مثل المحفظة الوطنية ومؤسسة
البترول وبعض األصول األخرى.

«المركزي» :سندات وتورق
بـ 240مليون دينار
أعلن بنك الكويت المركزي أنه تم تخصيص آخر إصدار لسندات
ّ
وتورق البنك المركزي ،بقيمة إجمالية بلغت  240مليون دينار ،ألجل
 3أشهر ،وبمعدل عائد ( 1.125في المئة).

وبينت أن هذه األصول لها قيمة
دفترية ،وتقييم مسجل بالموازنة
الـ ـع ــام ــة ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن ال ـت ــوج ــه
ال ـح ــال ــي ي ـك ـمــن ف ــي ن ـق ــل مـلـكـيـتـهــا
ً
إلى صندوق األجيال المقبلة وفقا
للتقييم الخاص بها لضمان توفير
م ــزي ــد م ــن ال ـس ـي ــول ــة خـ ــال ال ـف ـتــرة
المقبلة.
وأش ــارت المصادر إلــى أن هناك
ً
ملكيات وأصوال مملوكة لصندوق
االحتياطي ا لـعــام لــن تــؤ تــي عملية
نقلها أي فــا ئــدة ،ألن بعضها غير
مسعرة أو قد يكون ا لـخــروج منها
ً
مستحيال أو لها طبيعة سياسية
ً
م ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــا" ،مـ ـ ـث ـ ــل صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق األس ـ ـ ـ ــرة
والمتعثرين ،والصندوق الكويتي
للتنمية االقـتـصــاديــة والـعــربـيــة أو
بنك الكويت المركزي.
وأك ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر أن ع ـم ـل ـيــات
نقل مزيد من األصول غير السائلة
إلى صندوق األجيال المقبلة ربما
ً
تـعـطــي ح ـل ــوال مــؤق ـتــة وت ـن ـجــح في
ت ــدب ـي ــر جـ ــزء م ــن ال ـس ـي ــول ــة ،لـكـنـهــا
ليست الخيار األمثل لوضع حلول
ن ــاج ـع ــة ي ـم ـكــن م ــن خ ــال ـه ــا إجـ ــراء

إصـ ــاحـ ــات فـ ــي ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة ال ـعــامــة
للدولة.
وش ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر عـ ـل ــى رأي
ال ـح ـك ــوم ــة بـ ـض ــرورة إقـ ـ ــرار ق ــان ــون
الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام وبـ ـشـ ـك ــل ع ــاج ــل مــن
أجـ ــل ال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى أزم ـ ــة الـسـيــولــة
ً
التي تواجه الحكومة وتفاديا ألي
مشكالت مستقبلية قد تصدر عنها
من تخفيض التصنيف االئتماني

أو تـخـفـيــض س ـعــر ص ــرف الــدي ـنــار
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ك ــذل ــك ت ـن ـف ـيــذ ب ــرن ــام ــج
إصـ ــاحـ ــي واس ـ ـ ــع الـ ـنـ ـط ــاق يـشـمــل
ض ـبــط ال ـن ـف ـقــات ال ـج ــاري ــة ،السـيـمــا
الرواتب والدعومات ،وفرض المزيد
م ــن ال ــرس ــوم والـ ـض ــرائ ــب ،وإط ــاق
الخصخصة ومشاريع الشراكة بين
الـقـطــاعـيــن ال ـعــام وال ـخ ــاص ،ولجم
ال ـهــدر ومـكــافـحــة ال ـف ـســاد ،وتـنــويــع

االقتصاد بقطاعات إنتاجية جديدة
بديلة للنفط.
ول ــإش ــارة ،ف ــإن الـحـكــومــة ّأمـنــت
سيولة إضافية مــن خــال موردين
اس ـت ـث ـنــائ ـي ـيــن غ ـي ــر م ـت ـك ـ ّـرري ــن إل ــى
جانب اإليرادات النفطية التقليدية
خالل الفترة الماضية من خالل نقل
ملكية أص ــول ســائـلــة مــن صـنــدوق
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـ ـعـ ــام إل ـ ــى ص ـن ــدوق

 5.4مليارات دينار عجز الميزانية في  9أشهر
●

جراح الناصر

كـشـفــت بـيــانــات وزارة الـمــالـيــة أن
ً
الموازنة العامة للدولة سجلت عجزا
بلغ  5.39مليارات دينار في  9أشهر
من السنة المالية الحالية .2021/2020
وبينت أن إجمالي إي ــرادات خالل
الفترة بين شـهــري أبــريــل وديسمبر
الماضيين بلغت  6.90مليارات دينار،

في حين وصل إجمالي المصروفات
خالل الفترة ذاتها إلى  10.19مليارات،
وبلغ االلتزام نحو  2.10مليار.
وفي تحليل اإليرادات والمصروفات
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى االقـ ـتـ ـص ــادي تـبـلــغ
إج ـم ــال ــي الـ ـمـ ـص ــروف ــات ال ـع ــام ــة فــي
الـمـيــزانـيــة الـعــامــة لـلــدولــة عــن السنة
المالية  2021/2020نحو  21.5مليار
ديـ ـ ـن ـ ــار ،ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن تـسـجــل

الميزانية عجز مالي يقدر بنحو 14
مليار دينار.
و كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف ا ل ـ ـت ـ ـق ـ ــر ي ـ ــر أن م ـج ـم ــل
المصروفات وااللتزام بلغ  12.3مليار
دينار في حين أن  3.88مليارات دينار
للمنح و 413مليون دينار لإلعانات.
يذكر أن وكالة «ستاندرد آند بورز»
توقعت اتساع عجز الموازنة العامة
في الكويت إلى نحو  30في المئة من

 11شركة مدرجة مسجلة لدى صناع السوق
بنسبة  %6.5من حجم البورصة
●

محمد اإلتربي

بلغ عـ ّـدد الشركات المسجلة
لـ ـ ــدى صـ ــنـ ــاع ال ـ ـسـ ــوق ال ـث ــاث ــة
ً
الـمــرخـصـيــن رس ـم ـيــا م ــن هيئة
أس ــواق الـمــال  11شركة مدرجة
ف ـ ـقـ ــط ،وص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق عـ ـ ـق ـ ــاري مــن
إجمالي  171شركة مدرجة في
البورصة أي ينسبة .٪٦.٥
وي ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــر دخ ـ ـ ـ ـ ــول العـ ـبـ ـي ــن
جـ ــدد ف ــي الـ ـس ــوق خـ ــال ال ــرب ــع
األول مــن ال ـعــام الـحــالــي ،وأب ــرز
ت ـلــك ال ـش ــرك ــات «االس ـت ـث ـم ــارات
الوطنية» ،إذ تعمل على إضافة
النشاط ضمن النظام األساسي
في الجمعية العمومية المقبلة
للشركة.
وي ـن ـت ـظ ــر أن ت ـن ـج ــح ش ــرك ــة
االس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة بـجــذب
مجموعة غير قليلة من الشركات
لـ ـ ــن تـ ـق ــل عـ ـ ــن خـ ـم ــس ش ــرك ــات
ً
تقريبا بحسب بعض التقديرات،
مستندة إلى خبراتها التاريخية
كصانع سوق قبل أن يتم تنظيم
الـخــدمــة مــن هيئة األس ـ ــواق ،إذ
كانت تقود كتلة شركات قيادية.
في سياق آخر ،كشف مصدر
استثماري في إحــدى الشركات
التي لديها خدمة صانع السوق

«استثمارات» :استقالة أحمد محمد

ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي ت ـت ـســم ب ـ ــاألداء
ال ـم ـضــاربــي وض ـعــف الـسـيـطــرة
عليها من جانب كبار المالك غير
مهتمة بأهمية هذه الخدمة في
المرحلة الراهنة.
ً
وع ـم ـل ـي ــا مـ ــا لـ ــم ت ـك ــن ه ـنــاك
ً
ضــوابــط ومعايير تضمن حــدا
أدنى من الدوران أو االنتقال إلى
ً
أسواق أخرى ،وحدا أدنى وأعلى
من سائلية األسهم وغيرها من
ال ـش ــروط ،ستبقى تـلــك الخدمة
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة وم ـ ـ ـجـ ـ ــرد ت ـح ـص ـيــل
حاصل.
عـلــى صعيد مـتـصــل ،كشفت
م ـصــادر اسـتـثـمــاريــة فــي إحــدى
الـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــي ح ـص ـلــت عـلــى
تــرخ ـيــص ال ـخــدمــة أن ـه ــا قــدمــت
العديد من الـعــروض المباشرة
إلى مجاميع عديدة في السوق
مـنـهــا شــر كــات تشغيلية كبرى
وشــركــات مـمـتــازة وف ــي انتظار
ال ـق ــرار ،لـكــن خ ــال ورش العمل
المشتركة لــم تكن هـنــاك قناعة
وحافز يذكر ،السيما أن بعض
الـمـجــامـيــع غـيــر مهتمة ب ــاألداء
وتـتـعــامــل مــع الـسـهــم والـشــركــة
كملكية خاصة دون النظر إلى
االعتبارات األخرى.

مكاسب محدودة لمؤشرات البورصة
والسيولة ترتفع إلى  34مليون دينار
●

علي العنزي

س ـج ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
ارتـفــاعــات م ـحــدودة فــي ثــانــي تعامالتها
األس ـبــوع ـيــة أمـ ــس ،وربـ ــح مــؤشــر الـســوق
ال ـعــام نسبة  0.15فــي الـمـئــة ت ـعــادل 8.23
نقاط ليقفل على مستوى  5662.57نقطة،
ً
بسيولة جيدة ارتفعت قياسا على سيولة،
أم ــس األول ،بنسبة فــاقــت  25فــي الـمـئــة،
لكنها بقيت أدن ــى مــن م ـعــدالت األسـبــوع
الـمــاضــي ،وكــانــت أمــس  34مليون دينار
تداولت عدد أسهم بلغ  256.8مليون سهم
من خالل  9569صفقة ،وتم تداول أعلى عدد
ً
أسهم لهذا العام بلغ  134سهما ربح منها
ً
ً
 57سهما وخسر  62سهما بينما استقر
ً
 15سهما دون تغير.
وكانت مكاسب مؤشر السوق األول أكبر
وارت ـفــع بنسبة رب ــع نقطة مـئــويــة تـعــادل
 15.72نقطة ليقفل على مستوى 6186.75
نقطة بسيولة اقتربت من  20مليون دينار
تــداولــت حوالي  50مليون سهم تمت من
ً
خالل  3320صفقة ،وربح  13سهما بينما
خـســر  6أسـهــم واسـتـقــر سـهــم واح ــد دون
تغير.
واستقر مؤشر «رئيسي  »50حول نقطة
ً
األســاس وبنمو محدود جــدا كــان بنسبة
 0.03في المئة فقط ،أي  1.56نقطة ليقفل

على مستوى  4794.5نقطة بسيولة جيدة
بلغت  11.6مليون ديـنــار تــداولــت 147.4
مليون سهم عبر  4059صفقة وارتفع 18
ً
ً
سهما مقابل تراجع  23سهما واستقرار 3
أسهم في «رئيسي  »50دون تغير.

عودة للقياديات
بعد هــدوء جلسة أمــس األول ،وتحول
ك ـب ـيــر ل ــأس ـه ــم ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ف ــي ال ـس ــوق
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ورئ ـ ـي ـ ـس ـ ــي  50ع ـ ـلـ ــى وجـ ــه
الخصوص وارتفاع مستوى مساهمتها
في سيولة السوق اإلجمالية عادت أمس،
وبشكل تدريجي سيولة األسهم التشغيلية
ال ـق ـيــاديــة ف ــي ال ـس ــوق األول وع ـل ــى وجــه
الـخـصــوص الــوطـنــي وبيتك وزي ــن ،كذلك
ً
س ــاه ــم ص ـنــاعــات ب ـعــد أن س ـجــل نـشــاطــا
ً
كبيرا أمس تاله بنكا الخليج وأهلي متحد
بحريني لتعود نسبة سيولة السوق األول
إل ــى ســابــق عـهــدهــا أو قــريـبــة مـنــه وســط
عمليات شراء كبيرة تمت بنهاية الجلسة،
وخالل فترة المزاد رفعت األسعار وزادت
السيولة بحوالي  4ماليين ديـنــار ،وهي
تـشـكــل ح ــوال ــي  12ف ــي الـمـئــة م ــن سيولة
الجلسة اإلجمالية.
بينما على الطرف اآلخــر استمر األداء
النشيط لــأ سـهــم التشغيلية فــي ا لـســوق

الــرئـيـســي وتــأل ـقــت أس ـهــم أرزان وآالف ـكــو
واالمـ ـتـ ـي ــاز ووط ـن ـي ــة ع ـق ــاري ــة وجـمـيـعـهــا
ارت ـف ـع ــت ب ـن ـســب قــري ـبــة م ــن  3ف ــي الـمـئــة
ً
تقريبا ،كذلك بدأت تــداوالت نشيطة على
سهم التسهيالت وبسيولة عالية هذه المرة
لكن دون ارتفاع سعري وربح رماية  10في
المئة وسط ارتفاع التعامالت عليه رافقه
سـهــم بـتــروغـلــف لـكــن بـمـكــاســب مـحــدودة
لتنتهي الـجـلـســة خ ـضــراء عـلــى مستوى
مؤشراتها األربعة.

سوق أبوظبي
ً
خليجيا فاجأ ســوق أبوظبي الجميع
بنمو بنسبة  4في المئة تركز على قطاع
ً
البنوك خصوصا بنك أبوظبي األول ،الذي
أعلن دخول مستثمرين جدد ،مما دعم بقية
األسهم في قطاعات البنوك والعقار على
وجه الخصوص وبقية أسهم السوق ،وربح
سوق دبي أكثر من  1في المئة ،وتفاوتت
مكاسب البقية لكنها بقيت أدني من  1في
المئة وسط تدفق محدود لبيانات الربع
األخير من العام الماضي أو إجمالي نتائج
 ،2020في حين استقرت أسعار النفط حول
ً
مستوى  55دوالرا للبرميل.

الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي فــي العام
ال ـمــالــي  ،2021/2020م ـقــارنــة بعجز
يقارب  10في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي في عام .2020/2019
بينما يـقـتــرب الـمـصــدر الرئيسي
لتمويل الموازنة العامة ،وهو صندوق
االحتياطي العام من النضوب.

أخبار الشركات

«االستثمارات الوطنية» تسعى لترخيص الخدمة و 5شركات في محفظتها بحد أدنى
أن من أبــرز األسباب التي أثرت
على فاعلية صانع السوق إلغاء
شـ ـ ــروط ال ـت ـن ـقــل ب ـي ــن األسـ ـ ــواق
بالنسبة للشركات ،إذ في بداية
الترخيص كان هيكل البورصة
ي ـح ـتــوي ع ـلــى أك ـث ــر م ــن س ــوق،
وك ــان ــت ه ـنــاك مـعــايـيــر لضمان
بـقــاء الـشــركــات فــي ه ــذا الـســوق
أو االنتقال إلــى الـســوق األدنــى،
ومـ ـ ـ ــع إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـضـ ــوابـ ــط
ت ــراخ ــت ال ـش ــرك ــات ف ــي اإلق ـب ــال
على تسجيل الورقة المالية لدى
صانع السوق.
ً
أيـضــا ،أشــارت المصادر إلى
أن الـســوق والـخــدمــة يحتاجان
إلى وقت أطول القتناع الشركات
بالجانب المؤسسي ،الذي يمكن
أن يقدمه صانع السوق للشركة،
ا لـتــي يـتــم التسجيل عليها مع
صانع السوق.
ً
ه ـنــاك أي ـضــا عــامــل آخ ــر ،هو
أن تـ ـع ــام ــات األفـ ـ ـ ـ ــراد ال تـ ــزال
ه ــي الـمـسـيـطــر الــرئ ـي ـســي على
تعامالت البورصة مقابل األداء
المؤسسي ،بالتالي يالحظ إقبال
م ــن جــانــب ال ـشــركــات الـمـمـتــازة
ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة ،الـ ـت ــي فــي
األس ـ ـ ــاس رب ـم ــا ال ت ـح ـت ــاج إل ــى
صــانــع س ــوق ،فــي حـيــن أغلبية

األج ـي ــال بـقـيـمــة  2.2مـلـيــار دي ـنــار،
إضــافــة إلــى وقــف اسـتـقـطــاع حصة
األجـيــال المقبلة الـمـقـ ّـررة ب ـ  10في
الـمـئــة مــن اإلي ـ ــرادات الـعــامــة والـتــي
وصلت خالل العام المالي الماضي
نحو ملياري دينار.

قالت شركة االستثمارات الوطنية ،إن الرئيس التنفيذي
للعمليات أحمد محمد ،الذي يشغل منصب أمين سر مجلس
اإلدارة استقال من منصبه على أن يكون آخر يوم عمل له 13
أبريل .2021

«برقان» :الفيلي رئيسة لدائرة االتصاالت
ذكر بنك برقان أنه تم تعيين خلود الفيلي بوظيفة رئيسة
دائرة االتصاالت التسويقية للمجموعة.

حكم استئناف ضد تابعة
لـ«بيت الطاقة» في اإلمارات
أعـلـنــت شــركــة بـيــت الطاقة
صــدور حكم االستئناف ضد
إح ـ ـ ـ ــدى ش ــرك ــاتـ ـه ــا ال ـت ــاب ـع ــة
ف ــي دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات الـعــربـيــة
المتحدة لمصلحة أحد موردي
م ـشــروع مـشـتــرك تـســاهــم فيه
الشركة التابعة.
وق ــال ــت «ب ـيــت ال ـط ــاق ــة» ،إن
حكم االستئناف ألــزم الشركة
التابعة ب ــأداء مبلغ  928ألف
دوالر ب ـمــا ُيـ ـع ــادل  281ألــف
دينار لمصلحة المورد ،بفائدة
سنوية قدرها  9في المئة من
تاريخ  23ديسمبر .2019
وأوض ـح ــت «ب ـيــت الـطــاقــة»

أن الشركة تعتزم الطعن على
هذا الحكم بمحكمة التمييز،
ً
في حين تعمل الشركة حاليا
على تقييم موقفها القضائي
حيال كــل المطالبات وسيتم
اإلف ـ ـص ـ ــاح عـ ــن أي ت ـ ـطـ ــورات
جوهرية إن وجدت.
ويـتـمـثــل األثـ ــر ال ـمــالــي من
الـحـكــم الـســابــق فــي االع ـتــراف
بمخصصات إضافية بمبلغ
ً
 170أل ــف دي ـن ــار ت ـقــري ـبــا في
المعلومات المالية المرحلية
للربع األول من عام .2021

ّ
«الجزيرة» تتسلم طائرة جديدة

ّ
تسلمت شــركــة ط ـيــران الـجــزيــرة طــائــرة جــديــدة مــن طــراز
أيرباص ( )A320neoليرتفع أسطولها إلى  15طائرة.
وقــالــت الـشــركــة ،إن الـطــائــرة الـجــديــدة وصـلــت إل ــى مطار
الكويت الدولي السبت الماضي.

الدوالر يصل ألعلى مستوى في شهر
مع ترقب األسواق سياسة بايدن
تعزز الدوالر األميركي لليوم الثالث على
التوالي أمس ،وصوال إلى ذروة أربعة أسابيع،
وس ــط حــالــة مــن ال ـعــزوف عــن الـمـخــاطــرة في
أس ــواق الـعـمــات دفـعــت بــالــدوالر األسـتــرالــي
والجنيه اإلسترليني إلى الهبوط.
وفي ظل إغالق األسواق األميركية في عطلة
عامة اليوم واقتراب موعد تنصيب الرئيس
المنتخب جو بايدن المقرر غدا ،ظلت العمالت
الرئيسية ضمن نطاقاتها وسط متابعة دقيقة
لموقف اإلدارة الجديدة حيال الدوالر.
ف ـفــي ح ـيــن ظ ــل ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد تــرامــب

ً
ينتقد قــوة ال ــدوالر علنا لسنواتُ ،يتوقع أن
تـعـلــن جــانـيــت يـلـيــن ،ال ـتــي اخ ـتــارهــا بــايــدن
لتولي وزارة الخزانة ،أن بالدها ال تسعى إلى
إضعاف الدوالر ،وفقا لما ذكرته صحيفة وول
ستريت جورنال.
إضافة إلــى ذلــك ،أدت خطة بايدن لتقديم
حزمة تحفيز بقيمة  1.9تريليون دوالر إلى
ارت ـف ــاع كـبـيــر ف ــي ع ــائ ــدات س ـن ــدات ال ـخــزانــة
األميركية ،وارتفاع قيمة الدوالر بعد تراجعه
أواخر .2020
وصعد مؤشر ال ــدوالر إلــى أعلى مستوى

في شهر ،وسجل في أحدث المعامالت ،90.94
وهو أعلى مستوى منذ  21ديسمبر الماضي.
وت ــراج ــع الـ ـي ــورو إل ــى أدنـ ــى م ـس ـتــوى في
ستة أسابيع مسجال  1.2066دوالر .وتراجع
الدوالران األسترالي والنيوزيلندي أيضا أمام
العملة األمـيــركـيــة ،ليسجل األسـتــرالــي أدنــى
مستوى في أسبوع عند  0.7679دوالر أميركي،
فــي حين سجل النيوزيلندي أدنــى مستوى
في ثالثة أسابيع عند 0.7117دوالر أميركي.
(رويترز)

توقعات التحفيز األميركي ترفع الذهب
ارتفعت أسعار الذهب ،أمس،
بـعــدمــا سـجـلــت أدن ــى مستوى
خ ـ ـ ــال شـ ـه ــر ون ـ ـصـ ــف ال ـش ـهــر
ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق م ــن الـجـلـســة،
مــدعــومــة ب ـف ــرص إق ـ ــرار حــزمــة
أم ـيــرك ـيــة ضـخـمــة لــإغــاثــة من
تداعيات فيروس كورونا ،األمر
الذي طغى على صعود الدوالر
وعـ ــزز جــاذب ـيــة ال ـم ـعــدن ك ــأداة
تحوط من التضخم.
وبـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة 0728
بتوقيت غرينتش ،كــان السعر

ال ـ ـفـ ــوري ل ـل ــذه ــب مــرت ـف ـعــا 0.5
ً
فــي المئة إلــى  1836.29دوالرا
ل ـ ــأوقـ ـ ـي ـ ــة (األونـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــة) ،ب ـعــد
انخفاضه إلى  1809.90دوالرات،
أدنى مستوى له منذ الثاني من
ديسمبر .وزادت عقود الذهب
األميركية اآلجلة  0.4في المئة
ً
لتسجل  1836.80دوالرا لألوقية.
وقـ ــال سـتـيـفــن إي ـن ــس ،كبير
استراتيجيي السوق العالمية
لــدى «أكـســي» إن «ســوق الذهب
ً
مـ ـ ـ ــازال م ــدع ــوم ــا ن ـس ـب ـيــا عـنــد

هذه المستويات ،إذ إن صعود
الدوالر في الوقت الحالي يتعلق
أك ـث ــر بــال ـب ـحــث ع ــن مـ ــاذ آم ــن،
ولـيــس تـحــوال ملحوظا صوب
دوالر أقوى».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ا ل ـ ـت ـ ـح ـ ـف ـ ـيـ ــز
ً
األميركي كبير جــدا ،سنحصل
على نحو  1.9تريليون دوالر أو
 1.5تريليون ،وكــا التصورين
جيد للذهب».
وس ـج ــل ال ـ ـ ــدوالر ذروتـ ـ ــه في
أربعة أسابيع ،مما يزيد تكلفة

الذهب لحملة العمالت األخرى.
وك ـش ــف ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
المنتخب جــو بــايــدن األسبوع
الـ ـم ــاض ــي عـ ــن حـ ــزمـ ــة تـحـفـيــز
مقترحة حجمها  1.9تريليون
دوالر لتنشيط االقتصاد وقال
إن ــه ي ــري ــد ت ــوزي ــع  100مـلـيــون
جرعة من لقاح كوفيد -19خالل
أول  100يوم من رئاسته.
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الكندري :توفير البنى التحتية اللوجستية المدعمة بأحدث التقنيات العالمية
قال الكندري ان «توفير بنى
تحتية لوجستية مدعمة بأحدث
النظم والتقنيات العالمية يعزز
من إمكانات الدولة اللوجستية،
ومن استعدادها وجاهزيتها
لمواجهة األزمات.

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت "أج ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـتـ ــي" ،أنـ ـه ــا
بــال ـت ـعــاون م ــع ش ــرك ــات عــالـمـيــة
م ـت ـخ ـص ـص ــة ،ت ـس ـت ـع ــد لـتـنـفـيــذ
م ـ ـشـ ــروع إن ـ ـشـ ــاء وتـ ـط ــوي ــر أول
مستودع رأسي متعدد الطوابق
لـ ـخ ــدم ــة ق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات فــي
ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـت ـخ ــزي ـن ـي ــة ب ـم ـي ـنــاء
عبدالله.
ويعتبر نظام التخزين الرأسي
ً
متعدد الطوابق بديال عن خدمات
التخزين التقليدية في الساحات
المفتوحة ،حيث يعزز استخدام
المساحات بأفضل صورة ممكنة،
األمر الذي سيزيد من السعة دون
الحاجة إلــى استخدام مساحات
سطحية إضــافـيــة .وسيقوم هذا
ال ـن ـظ ــام ع ـن ــد ت ـش ـغ ـي ـلــه بـخـفــض
ت ـك ـل ـفــة ال ـت ـخ ــزي ــن ع ـل ــى ال ـع ـمــاء
والدولة ،وهو األمر الذي سيعود
بالفائدة على المستهلك.
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ضـمــن
مـســاعــي "أجـيـلـيـتــي" الـمـسـتـمــرة
لـ ـتـ ـط ــوي ــر مـ ـنـ ـش ــآتـ ـه ــا ،وت ـع ــزي ــز
خــدمــاتـهــا بــالـحـلــول والـتـقـنـيــات
الحديثة ،وبكل ما يعود بالنفع
على المستثمرين والعمالء ،حيث
ُ َّ
سيعزز المبنى الجديد في ميناء
عبدالله بأرقى المعايير العالمية
لـلـبـنــاء وأح ـ ــدث ال ـن ـظــم الــرقـمـيــة
لألمن والمراقبة ،وخدمات القيمة
المضافة األخرى.
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال ن ــادر

الـ ـكـ ـن ــدري ،ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـ ــ"أج ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـت ـ ــي" لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـمـ ـع ــات
اللوجستية بالكويت والخليج:
"بينما نعمل على بناء وتطوير
م ـج ـم ـعــات ـنــا ال ـلــوج ـس ـت ـيــة ،وف ــق
أرقى المعايير العالمية وأحدثها،
ً
نضع دائـمــا نصب أعيننا رؤيــة
الـكــويــت  2035وأهــداف ـهــا .فدعم
الصناعات الوطنية والمشاريع
الصغيرة والمساهمة في تنويع
االقتصاد ،وخلق فرص وظيفية
للمواهب الوطنية تأتي في مقدمة
أولوياتنا".
وأضـ ــاف ال ـك ـنــدري ان "تــوفـيــر
بـنــى تـحـتـيــة لــوجـسـتـيــة مــدعـمــة
ب ـ ـ ــأح ـ ـ ــدث ال ـ ـن ـ ـظـ ــم والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات
العالمية يعزز من إمكانات الدولة
الـلــوجـسـتـيــة ،وم ــن اس ـت ـعــدادهــا
وجاهزيتها لمواجهة األزم ــات،
وهــذا بالفعل مــا أثبتته جائحة
كوفيد  ،-19فقد كانت "أجيليتي"
عـ ـل ــى قـ ـ ــدر عـ ـ ــال مـ ــن ال ـج ــاه ــزي ــة
لتساهم بشكل فــاعــل مــع الــدولــة
في مواجهة هذه األزمة من خالل
توفير أحدث المستودعات لحفظ
المخزون االستراتيجي والمواد
الدوائية وغيرها من االحتياجات
األســاسـيــة لـكــل أف ــراد المجتمع،
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي وضـ ـ ــع خـطــط
ال ــدول ــة الـمـسـتـقـبـلـيــة لـلـمـخــزون
االستراتيجي".
الجدير بالذكر أن "أجيليتي"

البورصة المصرية تنتهي من تطوير
منهجية المؤشر الرئيسي «»EGX30
أعلنت البورصة المصرية االنتهاء مــن تطوير
منهجية الـمــؤشــر الــرئـيـســي " ،"EGX30والـخــاصــة
بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات،
ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب االستثمارات،
وك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـق ـ ــراره وج ــاذبـ ـيـ ـت ــه
االستثمارية والـمــزيــد مــن المساهمة فــي تحسين
التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.
تــأتــي ه ــذه الـخـطــوة فــي ض ــوء عملية التطوير
المستمرة لمنهجية المؤشر ومدى مالءمتها ألفضل
الـمـمــارســات الـعــالـمـيــة ،وبـعــد الـتـشــاور مــع أطــراف
السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات
بالبورصة المصرية ،وكذا بيوت األبحاث بمختلف
شركات الوساطة وبنوك االستثمار.
وتعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر
فــي اإلدراج ،أن ــه إل ــى جــانــب مـعـيــار الـسـيــولــة "قيم
ً
التداوالت" ،إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحا
بــالـتــداول الـحــر "يـشـتــرط أال تقل قيمة رأس المال
ً
السوقي مرجحا بالتداول الحر للشركات المؤهلة
لالنضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية ،عن
ً
قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحا باألسهم
حرة التداول ألعلى  60شركة من حيث السيولة،
لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات األحجام
الكبيرة ،التي تتمتع بمعدالت سيولة مرتفعة ،وهو
ً
ما يحافظ أيضا على جاذبية المؤشر لالستثمار
ً
ً
محليا وعالميا".
باإلضافة إلى تعديل يستهدف تحقيق مزيد من

االستقرار في مكونات المؤشر ،وتجنب حــذف عدد
كبير من الشركات في المراجعة الــواحــدة ،وذلــك بما
يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ،حيث سيتم
ترتيب الشركات من حيث" السيولة" ،على أن تكون تلك
الشركات مستوفاة لكل معايير االنضمام بالمؤشر.
يتبعه تطبيق قاعدة  ،Buffer Ruleوهي قاعدة
تعزز استقرار مكونات المؤشر وتحد مــن تغيير
عــدد كبير فــي الشركات خــال المراجعة الــواحــدة،
وه ــي الـمـنـهـجـيــة الـمـتـبـعــة فــي ك ـبــرى الـمــؤسـســات
ً
التي تصدر مؤشرات عالميا ،حيث يتم عمل قائمة
تضم الشركات الـ 27األعلى من حيث السيولة ،وكذا
المستوفاة لباقي المعايير ،ثــم يتم اخـتـيــار الـ ـ 3
شركات المتبقية من عينة تتضمن  6شركات بداية
من الشركة رقم " "28حتى " "33في الترتيب من حيث
السيولة ،من خالل مطابقتهم مع الشركات المكونة
لـلـمــؤشــر ال ـحــالــي ،حـتــى يـسـتـكـمــل ع ــدد الـشــركــات
الـمـكــونــة لـلـمــؤشــر إل ــى  30ش ــرك ــة ،ه ــذا بــاإلضــافــة
إلــى معيار آخــر يقضي بحذف الشركات التي يتم
تصفيتها من المؤشر.
وفي بيان ،قال رئيس البورصة المصرية محمد
فريد ،إن "هذا التطوير يستهدف تحقيق مزيد من
االستقرار للمؤشر وتعزيز جاذبيته االستثمارية،
ً
فضال عن المساهمة في تحسين معدالت التوزيع
ً
النسبي للشركات المكونة للمؤشر ،تماشيا مع
أفضل الممارسات العالمية".
(العربية .نت)

نادر الكندري

تــوفــر مـجـمــوعــة م ــن المجمعات
الـلــوجـسـتـيــة مــن أب ــرز الـمـنـشــآت
ال ـ ـت ـ ـخـ ــزي ـ ـن ـ ـيـ ــة والـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة
وال ـح ــرف ـي ــة ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وب ـنــى
ت ـ ـح ـ ـت ـ ـيـ ــة ع ـ ـص ـ ــري ـ ــة مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
ً
ً
 13م ــوقـ ـع ــا م ـن ـت ـش ــرة انـ ـتـ ـش ــارا
ً
استراتيجيا بالقرب من المطارات
وال ـم ــوان ــئ وم ـنــاطــق التخليص
ال ـ ـج ـ ـمـ ــركـ ــي ،وتـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــد م ـن ـهــا
الشركات الكبرى أو المتوسطة أو
الصغيرة على حد سواء ،وبحسب
م ـت ـط ـل ـب ــات األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـخ ــاص ــة
ب ـك ــل م ـن ـه ــا .وت ـت ـم ـيــز مـجـمـعــات
"أجيليتي" ببنى تحتية مجهزة
ً
ً
ت ـج ـه ـي ــزا ك ـ ــام ـ ــا ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ــك
شبكات الطرق والمياه والكهرباء
واألنـ ـظـ ـم ــة ال ـح ــدي ـث ــة لـمـكــافـحــة

الحرائق وأنظمة المراقبة.
كـ ـ ـم ـ ــا أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت "أج ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـتـ ــي"
للمجمعات اللوجستية المرحلة
األولـ ـ ــى م ــن ن ـظ ــام PRO-LEASE
لـلـحـلــول الــرقـمـيــة والـمـخـصـصــة
للعمالء ،حيث أصبح بإمكانهم
 ومـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام -ً
الـتــواصــل مــع "أجـيـلـيـتــي" رقميا
واالستفادة من الحلول الرقمية
المتكاملة الـتــي يــوفــرهــا النظام

دون الحاجة إلى حضورهم لمقر
ال ـش ــرك ــة ،م ـثــل ت ـقــديــم ومـتــابـعــة
الخدمات التشغيلية وغيرها من
المعامالت.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،أوض ـ ــح
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري" :لـ ـ ـق ـ ــد اس ـت ـخ ــدم ـن ــا
ك ــل إم ـك ــان ــات ـن ــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــراري ــة
ع ـم ـل ـيــات ـنــا وع ـم ـل ـي ــات عـمــائـنــا
خــال الــوقــت الـحــرج الــذي مررنا

ِّ
استقرار ثقة المصنعين اليابانيين
في يناير وتراجع الخدمات
أظـهــر اسـتـطــاع "روي ـتــرز تــانـكــان"
استقرار ثقة المصنعين اليابانيين
ف ــي ي ـنــايــر ال ـ ـجـ ــاري ،لـيـصـبـحــوا أقــل
ً
ت ـش ــاؤم ــا خ ــال أك ـث ــر م ــن ع ــام حـيــال
تــداع ـيــات "ك ــوف ـي ــد ،"-19لـكــن شــركــات
ً
الـخــدمــات ازدادت تـشــاؤمــا بالتزامن
مع بدء إغالقات جديدة تشمل أغلبية
سكان البالد.
وبلغت درجة التشاؤم في أوساط
ال ـم ـص ـن ـع ـيــن ب ـث ــال ــث أكـ ـب ــر اق ـت ـص ــاد
ف ــي ال ـع ــال ــم أدن ـ ــى م ـس ـتــويــات ـهــا مـنــذ
يــولـيــو تـمــوز  ،2019لـكــن الـتــوقـعــات،
ً
وخـصــوصــا لـقـطــاع ال ـخــدمــات ،تــرزح
تـ ـح ــت ظـ ـ ــال حـ ــالـ ــة ط ـ ـ ـ ــوارئ بـسـبــب
ً
الـجــائـحــة تـشـمــل طــوكـيــو وع ـ ــددا من
المدن األخرى حتى السابع من فبراير.
وجـ ـ ـ ــاء ت ـح ـس ــن ثـ ـق ــة ال ـم ـص ـن ـع ـيــن
ب ـف ـضــل رؤى م ـت ـفــائ ـلــة ف ــي ق ـطــاعــات
الـكـيـمــاويــات والـمـنـتـجــات المعدنية
واآلالت الكهربائية ،بحسب االستطالع
الشهري الذي تجريه "رويترز" ،الذي
يقتفي أثر مسح "تانكان" ربع السنوي
الذي يجريه بنك اليابان المركزي.
وكتب مدير بشركة لصناعة اآلالت
الـكـهــربــائـيــة ش ــارك فــي الـمـســح الــذي
يشمل  482شركة غير مالية مــا بين
كـبـيــرة ومـتــوسـطــة "س ــوق ال ـس ـيــارات

ً
تتعافى سريعا ،السيما في الصين،
والـطـلــب على الـمـكــونــات الكهربائية
ينمو".
ً
وأج ــاب  253مـشــاركــا عـلــى أسئلة
االستطالع دون ذكر أسمائهم.
وارتفع مؤشر "رويترز تانكان" لثقة
المصنعين إلى سالب  1من سالب 9
فــي الـشـهــر ال ـســابــق ،بينما انخفض
مؤشر قطاع الخدمات إلى سالب 11
ً
في ديسمبر ،وفقا لنتائج
من سالب ُ 4
المسح الــذي أجــري بين  24ديسمبر
و 13يناير.
ت ـع ـنــي أي ق ـ ــراء ة سـلـبـيــة أن عــدد
المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.
نما اقتصاد اليابان  22.9في المئة
على أساس سنوي في الربع الثالث،
ً
م ـن ـت ـع ـشــا م ــن ان ـك ـم ــاش ب ـي ــن يــولـيــو
وسبتمبر هو األســوأ لحقبة ما بعد
ا لـحــرب العالمية الثانية ،إذ عصفت
الجائحة بالنشاط االقتصادي.
وتـعـهــدت الـحـكــومــة بــإنـفــاق ثالثة
تريليونات دوالر لتدعيم االقتصاد.
وفــي الـشـهــر الـحــالــي ،أعـلــن رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء يــوش ـي ـه ـيــدي س ــوج ــا حــالــة
طوارئ ثانية ،أصبحت تشمل طوكيو
وأوس ــاك ــا وك ـي ــوت ــو وم ـن ــاط ــق أخ ــرى
يقطنها  55في المئة من سكان اليابان.

ً
ً
بــه جـمـيـعــا .لـقــد عملنا ي ــدا بيد
م ـع ـهــم ،وقــدم ـنــا أحـ ــدث األنـظـمــة
لضمان تقديم خدمات َّ
فعالة ذات
مستوى راق ،بينما نحافظ على
التباعد االجتماعي ،وكان واليزال
في مقدمة اهتماماتنا ضمان أمن
وأمان عمالئنا وموظفينا".
ي ــذك ــر أن ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة
لنظام  Pro-Leaseوالمخصصة
للتواصل مع اإلدارات والجهات

ً
الـحـكــومـيــة قـيــد التنفيذ حــالـيــا،
والتي ستتيح للجهات اإلداريــة
والرقابية مثل البلدية ،والهيئة
العامة للصناعة ،واإلدارة العامة
لإلطفاء ،والهيئة العامة للبيئة
وغيرها مــن الجهات الحكومية
والرقابية ذات العالقة استخدام
ه ــذا الـنـظــام لمتابعة تــراخـيــص
ً
الشركات والمخالفات أوال بأول
من خالل شبكة اإلنترنت.

االقتصاد الصيني يتجنب االنكماش...
خالف القاعدة في 2020
أظهرت بيانات من مكتب اإلحصاءات الصيني،
أمس ،تعافيا اقتصاديا فاق توقعات المحللين في
الربع األخير من العام الماضي ،إذ بلغ معدل النمو
 6.5في المئة على أساس سنوي.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم
توقعوا نموا نسبته  6.1في المئة ،في حين كان
معدل النمو في الربع الثالث  4.9في المئة .ونما
الناتج المحلي اإلجمالي  2.3في المئة في ،2020
وفقا لألرقام ،لتصبح الصين االقتصاد الرئيسي
الوحيد في العالم الذي ال ينكمش العام الماضي
في ظل مصاعب تواجهها دول عديدة الحتواء
جائحة كوفيد.-19
وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا
قويا السنة الماضية من حالة الشلل التي تسبب
فيها فيروس كورونا ،تغذيه متانة مفاجئة من
قطاع التصدير ،لكن االستهالك  -محرك رئيسي
للنمو -لــم ي ــرق إل ــى مـسـتــوى الـتــوقـعــات وســط
مخاوف من عودة إصابات كوفيد -19لالرتفاع.
وقللت البيانات االقتصادية اإليجابية من
الحاجة لمزيد من التيسير النقدي هذا العام ،مما
حدا بالبنك المركزي إلى تقليص بعض إجراءات
الدعم ،حسب ما ذكرته مصادر لـ "رويترز" ،لكن
كبار صناع السياسات يقولون إنه لن يكون هناك
تحول حاد في اتجاه السياسات.
ومقارنة مع ربــع السنة السابق ،نما الناتج
المحلي اإلج ـمــالــي  2.6فــي الـمـئــة بـيــن أكتوبر

وديسمبر ،وفقا لمكتب اإلحصاءات ،بينما كان
من المتوقع نموه  3.2في المئة ،ومقارنة مع زيادة
بلغت  3في المئة في الربع السابق.

الصناعة
وأفادت البيانات الصادرة أمس بارتفاع الناتج
الصناعي للصين بمعدل أسرع من المتوقع بلغ
 7.3فــي المئة فــي ديسمبر مقارنة بــه قبل عــام،
ليواصل النمو للشهر التاسع على التوالي في
اسـتـمــرار لتعافي مــا بعد كوفيد ال ــذي يشهده
قطاع الصناعات التحويلية الضخم ،مدعوما
بصادرات قوية.
وك ــان محللون استطلعت "روي ـت ــرز" آراء ه ــم
توقعوا انحسار نمو الناتج الصناعي السنوي
إلــى  6.9فــي المئة فــي ديسمبر مــن  7فــي المئة
في نوفمبر.
وارتفعت مبيعات التجزئة الصينية  4.6في
المئة على أساس سنوي الشهر الماضي ،بينما
كانت توقعات المحللين أعلى من ذلك عند نمو
يبلغ  5.5في المئة ،ومقابل نمو نسبته  5في المئة
في نوفمبر.
وزادت اسـتـثـمــارات األص ــول الثابتة  2.9في
المئة في  ،2020مقارنة بتوقعات لنمو  3.2في
المئة وارتفاع  2.5في المئة في الـ  11شهرا األولى
من السنة.

مؤتمر لدعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة في القطاع النفطي
ي ـن ـط ـل ــق ف ـ ــي األول م ـ ــن ف ـ ـبـ ــرا يـ ــر ا لـ ـمـ ـقـ ـب ــل ا ل ـم ــؤ ت ـم ــر
االفتراضي لنظام تأهيل وتسجيل المشروعات الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ف ــي م ـنــاق ـصــات ال ـق ـطــاع ال ـن ـف ـطــي ،وال ــذي
تنظمه مؤسسة البترول الكويتية وا لـشــر كــات التابعة
لـهــا ،بــالـتـعــاون مــع الـصـنــدوق الــوطـنــي لــرعــايــة وتنمية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتـ ــؤكـ ــد م ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة والـ ـش ــرك ــات
التابعة لها ،من خالل هذا المؤتمر ،على أهمية االلتزام
بالقانون رقم ( )74لسنة  2019بتعديل أحكام القانون
ر قــم ( )49لسنة  2016بـشــأن المناقصات ا لـعــا مــة ،ا لــذي
منح العديد من الميزات ألصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،التي تمكنهم من تعزيز إمكانياتهم وتزيد
قــدرات ـهــم الـتـنــافـسـيــة .وس ـت ـقــوم ال ـمــؤس ـســة وال ـشــركــات
التابعة لها بتخصيص نسبة معينة مــن مناقصاتها
وع ـ ـقـ ــودهـ ــا ،ل ـت ـك ــون مـ ــن ن ـص ـي ــب أص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـش ــاري ــع
الصغيرة والمتوسطة كخطوة أولى منها لتقديم الدعم
والمساندة لهم.
يـعـقــد ا لـمــؤ تـمــر ا فـتــرا ضـيــا مــن خــال تطبيق Teams
فــي ا لـســا عــة ا لـعــا شــرة صـبــاحــا ،و يـنــا قــش كــل التفاصيل
ا لـخــا صــة بنظام تأهيل وتسجيل ا لـمـشــار يــع الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ف ــي م ـنــاق ـصــات ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي وكـيـفـيــة
االستفادة منها.
كما يشهد المؤتمر حلقة نقاشية تضم ممثلي القطاع
النفطي ،وممثلي أ صـحــاب ا لـمـشــار يــع .و تـهــدف الحلقة
النقاشية الى االجابة عن استفسارات أصحاب المشاريع
بخصوص إجراء ات وضوابط نظام التأهيل والتسجيل
في مناقصات القطاع النفطي.
وفي هذا السياق ،حث رئيس اللجنة المنظمة نائب
رئيس لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول
الـكــويـتـيــة وال ـشــركــات الـتــابـعــة عـلــي عـبــدالـلــه الـكـنــدري،
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التسجيل
والمشاركة في المؤتمر ليتسنى لهم معرفة كيفية تأهيل
مشاريعهم لالستفادة مــن المناقصات المطروحة في
القطاع النفطي.
ويسعى المؤتمر كذلك إلى وضع اآلليات المناسبة،
التي تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من
العمل في بيئة تنافسية تشجع اإل بــداع وترتقي بروح
ً
ال ـم ـبــادرة وال ـت ـنــافــس ،سـعـيــا إل ــى االرت ـق ــاء بــاالقـتـصــاد
ال ـكــوي ـتــي ،األمـ ــر الـ ــذي ي ــؤك ــد ج ــدي ــة مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
الكويتية والشركات التابعة لها في الوفاء بالتزاماتها
ً
تجاه الشباب ،وصوال إلى تحقيق رؤية "كويت جديدة"
بسواعد الشباب من أبناء الكويت.
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اقتصاد

قيادات نفطية سابقة لـ ةديرجلا  :سيقضي على المشاريع المزدوجة ويضفي على اتخاذ القرارات مزيدا من المرونة
•

يعد دمج الشركات النفطية خطوة جيدة تمت المطالبة بها منذ سنوات
عدة ،وقد تؤدي  -في نظر كثير من الخبراء والمهتمين  -إلى تقليل
المصروفات ،وإلغاء ما يسمى بالمشاريع المزدوجة بين الشركات ،فضال
عن أنها ستضفي على الشركات رشاقة وتنافسية عالمية في إدارة القضايا
المتعلقة بالقطاع.
ّ
بعض الشركات النفطية
ويرى البعض أن
هناك ضرورة ملحة للتخلص من ً
ً
غير المدرة للربح ،فضال عن أن تلك الشركات تشكل عبئا على ميزانية
القطاع النفطي ،بسبب تضخم الميزانية الخاصة بها.
وفي تحقيق أجرته «الجريدة» مع بعض القيادات النفطية السابقة حول
جدوى عمليات دمج الشركات النفطية ،أكدت تلك القيادات أن ذلك
المشروع قديم ،وكان يعرف باسم مشروع «الرؤية».
وقالوا إن ذلك المشروع سيؤدي الي تخفيض الهياكل اإلدارية ،السيما
بالنسبة للقيادات العليا ،إذ تتطلب عمليات الدمج قيادات ذات خبرة ،ألن
ذلك المشروع سيعمل على تجميع الشركات في بوتقة محدودة ،لكن في
المقابل سيزيد من تحديات اإلدارة في تحقيق نجاحات كانت متوقفة،
بسبب ضخامة حجم القطاع ،وأيضا سيعمل على تقليل الفرص الوظيفية
في الشركات الجديدة.

أشرف عجمي

بداية ،أشار وزير النفط األسبق،
هاني حسين ،الى أن هذا المشروع
الـ ـخ ــاص بـعـمـلـيــات ال ــدم ــج ليس
جديدا ،وكان يعرف باسم "الرؤية".
وقال حسين إن مؤسسة البترول
تسير ً
حاليا بالخطوات المطلوبة
إلتمام عمليات الدمج بين الشركات
النفطية ذات األنشطة المتشابهة.
وأكد أن ذلك المشروع سيؤدي
ال ــى تخفيض الـهـيــاكــل اإلداريـ ـ ــة،
وخاصة بالنسبة للقيادات العليا،
حيث تتطلب عمليات الدمج قيادات
ذات خـ ـب ــرة ،ألن ذل ـ ــك ال ـم ـش ــروع
سيعمل على تجميع الشركات في
بوتقة محدودة.

ولفتوا الى أن مشروع دمج الشركات ّ كان يسير بقوى ،إال أن وباء كورونا
المستجد قد أوقفه مؤقتا ،بسبب توقف أعمال القطاع النفطي بشكل عام
منذ ما يقارب العام.
وكشفوا أن مشروع الدمج المزمع يعد جزءا ال يتجزأ من استراتيجية
 2040الهادفة لزيادة اإلنتاج ،مشيرين في الوقت نفسه الى أنه يصب في
نهاية األمر بتحسين اإلنتاجية وطريقة عمل المصافي.
وأشاروا الى أن المشروع سيسهم في سرعة التنسيق بين اإلدارات ،حيث
سيكون اتخاذ القرار سريعا ،مما يسهم في الوصول بشكل أسرع إلى
الهدف في أقصر وقت ممكن ،بعيدا عن الروتين والتعقيدات اإلدارية.
ولفتوا الى أن هناك أمرا مهما وأساسيا ال ّبد من النظر في كل تفاصيله
وإيجاد الحلول له ،مشيرين الى أن المشروع سينتج فائضا كبيرا من العمالة
نتيجة الدمج بين األنشطة المتشابهة ،ومعربين عن اعتقادهم بأن ذلك
األمر سيكون من أصعب األمور التي ستواجه المؤسسة ،مشددين على
ضرورة دراسة هذا الوضع بكل تفاصيله قبل النظر في تفاصيل الدمج،
وإيجاد الحلول المناسبة والمرضية له.
وفيما يلي تفاصيل التحقيق:

مـجـلــس إدارة مــؤسـســة الـبـتــرول
األس ـب ــق عـبــدالـلـطـيــف الـ ـت ــورة ،أن
الحديث عن عمليات دمج الشركات
ال ـن ـف ـط ـي ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ب ـك ـي ــان ــات
م ـحــدودة ومتشابهة يعد خطوة
جيدة ،ومن شأنها دمج األنشطة
المتشابهة ،والعمل على رفع كفاءة
ال ـع ـمــل وتــوف ـيــر األعـ ـب ــاء الـمــالـيــة
واإلدارية والفنية.
وقــال التورة إن عمليات الدمج
ال بـ ّـد أن تكون منتقاة ومــدروســة
بشكل جيد ،بمعنى أنه على سبيل
المثال دمج شركة كيبيك مع شركة

البترول الوطنية ،لكون الشركتين
تعمالن داخ ــل الكويت فــي نشاط
التكرير ،وهو أمر مطلوب ،كما أن
دمج شركة نفط الخليج مع شركة
نـفــط ال ـكــويــت ،وه ــم يـعـمـلــون في
نشاط االستكشاف وإنتاج النفط،
وهو الوضع الــذي كان قائما قبل
سنة .2001
أمـ ـ ــا م ـ ــا يـ ـخ ــص دمـ ـ ــج ش ــرك ــة
االستكشافات البترولية الخارجية
(ك ــوف ـب ـي ــك) م ــع ش ــرك ــة "ال ـب ـت ــرول
مجد
الـعــالـمـيــة" أوضـ ــح أن ــه غـيــر ٍ
من جميع النواحي ،وذلك النتفاء

الـ ـتـ ـش ــاب ــه ف ـ ــي عـ ـم ــل ال ـشــرك ـت ـيــن
واخ ـت ـصــاصــات ـه ـمــا ،ح ـيــث تعمل
"كوفبيك" في نشاط االستكشافات
وإن ـ ـتـ ــاج ال ـن ـف ــط خـ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت،
وت ـع ـمــل "ال ـب ـت ــرول ال ـعــال ـم ـيــة" في
نشاط إدارة محطات الوقود خارج
ال ـكــويــت ،وال يــوجــد تـشــابــه على
اإلطالق في نشاط الشركتين.

آثار سلبية
وأع ـ ــرب ع ــن اع ـت ـقــاده بــأنــه من
األجــدى أن تنظر المؤسسة جديا

الدمج فكرة
قديمة ُعرفت
باسم مشروع
«الرؤية»
ويهدف
لتحسين
اإلنتاجية
هاني حسين
فـ ــي أوضـ ـ ـ ـ ــاع وم ـس ـت ـق ـب ــل ش ــرك ــة
كوفبيك ،قبل أن تأخذ هذه الخطوة
التي ستكون لها آثار سلبية.
وأش ـ ـ ــار ال ـ ـتـ ــورة الـ ــى أن هـنــاك
عمليات هيكلة في القطاع النفطي
تعود الــى نحو  15عاما ماضية،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ت ـس ـبــب فـ ــي إح ـ ــداث
عمليات تضخم بالقطاع ،الفتا الى
أن شركة الخدمات البترولية مثال
التي تمت تصفيتها أنشئت أساسا
إلرضاء البعض من أجل التوظيف
فقط ،دون فائدة تعود منها.
وشــدد على أن عمليات الدمج

تعطل المشروع
ولـ ـف ــت الـ ـ ــى أن م ـ ـشـ ــروع دم ــج
الشركات كان يسير بشكل قوي ،إال
أن وباء كورونا المستجد قد عطله،
بسبب توقف أعمال القطاع النفطي
بشكل عام منذ ما يقارب العام.

ً
ً
وكان خام برنت منخفضا  30سنتا
ب ـمــا ي ـع ــادل  0.5ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى 54.79
ً
دوالرا للبرميل ،بعد نزوله  2.3في المئة
يوم الجمعة .وتراجع الخام األميركي 21
ً
سنتا أو  0.4فــي المئة ليسجل 52.15
ً
دوالرا ،بعد أن هبط  2.3فــي المئة في
الجلسة السابقة.

«الطاقة» تحض قطاع البترول
على تقليص انبعاثات الميثان

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ولـفــت الــى أن هـنــاك أم ــرا مهما
وأساسيا ال بـ ّـد مــن النظر فــي كل
تفاصيله وإيجاد الحلول له ،حيث
سينتج المشروع فائضا كبيرا من
العمالة ،نتيجة الدمج بين األنشطة
المتشابهة ،معتقدا ان ــه سيكون
مــن أصعب األم ــور التي ستواجه
المؤسسة ،وبالتالي من المجدي
أن ي ـ ـ ـ ــدرس ه ـ ـ ــذا الـ ـم ــوض ــع بـكــل
تفاصيله ،قبل النظر في تفاصيل
الدمج ،وإيجاد الحلول المناسبة
ُ
والمرضية له.

فـ ــي ظـ ــل االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـج ــدي ــد ح ــول
المنطقة المقسومة لم يعد هناك
اح ـت ـي ــاج ل ـش ــرك ــة ن ـف ــط ال ـخ ـل ـيــج،
لكون أعمالها تتشابه مــع أعمال
ً
شركة نفط الكويت ،ومشيرا الى
أن عـمـلـيــات ال ــدم ــج سـتـسـهــل من
عمليات المناقصات ،ألن الكيانات
النفطية ستكون محدودة بعد إتمام
عمليات الدمج بشكل كامل.
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـ ــى أن إلـ ـ ـغ ـ ــاء بـعــض
الشركات الحالية ينسحب ايضا
عـلــي شــركــة "ال ـب ـت ــرول الـعــالـمـيــة"
و"ك ــوفـ ـبـ ـي ــك" ،ح ـي ــث إن كـلـيـهـمــا
تخصصها واحد.

انعكاس إيجابي
ول ـف ــت الـ ـه ــاج ــري الـ ــى أن ذلــك
المشروع سينعكس بشكل إيجابي
على توفير الكلفة المادية العالية
والـتـضـخــم ال ــذي يعانيه القطاع
ً
النفطي حــالـيــا ،وذك ــر أن مشروع
الدمج سيعمل على تحسين األداء
في القطاع ،ألن ال ـقــرارات ستكون
س ــري ـع ــة ب ـع ــد ت ــوح ـي ــد اإلدارات
ال ـح ــال ـي ــة ،وب ـع ــد إلـ ـغ ــاء األنـشـطــة
المتشابهة للشركات الموجودة
حاليا ،واأله ــم هــو الكلفة المالية
العالية ،الفتا الــى أن تعدد دوائــر
ً
ال ـتــدريــب يـعــد أيـضــا هـ ــدرا للمال
ً
العام ،ومـشــددا على ضــرورة عدم
التراخي في اتخاذ خطوات جادة
ن ـحــو وض ــع ه ــذا ال ـم ـش ــروع على
أرض الواقع.

تنامي إصابات «كورونا» يبدد موجة صعود النفط
تراجعت أسعار النفط بدرجة أكبر عن
ً
أعلى مستوى في  11شهرا الذي المسته
األسبوع الماضي ،منهية موجة صعود
بــدأت في نهاية أكتوبر الماضي بفعل
تخفيضات اإلنتاج وطلب صيني قوي،
وسط تساؤالت بخصوص اتجاه السوق
مع تنامي اإلصابات بفيروس كورونا.

أسعار صرف العمالت العربية

فائض عمالة

من ناحيته ،قال عضو المجلس
األع ـلــى لـلـبـتــرول األس ـب ــق ،محمد
الهاجري ،إن مشروع دمج الشركات
النفطية فــي كيانات مـحــددة يعد
مشروعا قديما تم التطرق له منذ
سنوات طويلة ماضية.
وأض ــاف أن المشروع أعــدت ّله
دراسات عديدة متتالية ،ولم يتبق
س ــوى ال ــدراس ــة األخ ـي ــرة ال ـتــي لم
ُ
تعرض بعد على المجلس األعلى
للبترول ،معتبرا أن هذا المشروع
قد تأخر الى حد ما.
وأش ـ ــار ال ــى أن ه ـنــاك شــركــات
لــم يكن هـنــاك فــائــدة مــن األس ــاس
إلن ـشــائ ـهــا ،مـثــل شــركـتــي "كـيـبــك"
ً
و"نـ ـف ــط ال ـخ ـل ـيــج" ،الفـ ـت ــا الـ ــى أنــه

وكشف أن مشروع الدمج المزمع
ج ــزء ال يـتـجــزأ م ــن استراتيجية
 2040ال ـه ــادف ــة ل ــزي ــادة اإلنـ ـت ــاج،
مشيرا الــى انــه مشروع يصب في
نهاية األمر في تحسين اإلنتاجية
وتـ ـط ــوي ــر ع ـم ــل الـ ـمـ ـص ــاف ــي ،ألن
الـتـنـسـيــق بـيــن اإلدارات سيكون
محدودا وفي نطاق معروف ،بدال
من تعدد اإلدارات ،حيث سيكون
اتخاذ القرار أسهل وأسرع للوصول
إلى الهدف.
مــن جهته ،أك ــد رئـيــس مجلس
إدارة شــركــة نفط الـكــويــت ،عضو

أسعار صرف العمالت العالمية

المزمع تنفيذها ال ّبد أن تتم وفقا
إلطار محدد ،وهو رفع كفاءة العمل
والقضاء على االزدواجية ،وهو ما
يصبو الـيــه جميع المعنيين في
القطاع النفطي.

دراسات عديدة

استراتيجية 2040

سيؤدي إلى
التخلص من
الشركات التي
ً
ّ
تشكل عبئا على
ميزانية القطاع
النفطي

سيؤدي إلى
فائض في
العمالة وهو من
األمور الصعبة
التي ستواجه
مؤسسة البترول
عبداللطيف
التورة

المشروع
سيسهم في
توفير الكلفة
المادية العالية
والتضخم الذي
يعانيه القطاع
النفطي
محمد الهاجري

بعد تراجع انبعاثات الميثان العام الماضي ،دعــت الوكالة الدولية
للطاقة ،أمس األول ،قطاع إنتاج المحروقات إلى التحرك ،لتفادي تجدد
االرتفاع في هذا الغاز ،الذي يلحق أضرارا بيئية فادحة.
وقال المدير التنفيذي للوكالة ،فاتح بيرول ،إن "مهمة قطاع النفط والغاز
باتت تقتضي التأكد من عدم عودة انبعاثات الميثان إلى االرتفاع ،حتى
مع عودة عجلة االقتصاد العالمي إلى الــدوران ،وبأن تبقى  2019سنة
المستويات القصوى التاريخية" لهذه االنبعاثات.
ويؤدي هذا الغاز إلى ارتفاع معدالت الحرارة بدرجة أكبر بكثير من
األثر الناجم عن ثاني أكسيد الكربون .وإضافة إلى الزراعة ،تأتي انبعاثات
الميثان بجزء كبير منها من التسرب المتصل بقطاع النفط والغاز.
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن انبعاثات الميثان المتصلة بهذا
القطاع تراجعت بنسبة  10في المئة العام الماضي ،ليس بسبب جهود
القطاع َّالنفطي ،بل بفعل تراجع اإلنتاج خالل جائحة "كوفيد."19-
وح ــذرت الوكالة ،في تقرير خصصته لهذا الموضوع ،من أن "هذه
االنبعاثات قد تعود لالرتفاع بقوة من دون تعزيز الشركات وأصحاب
القرار السياسي والهيئات الناظمة خطواتهم" في المجال ،فيما ُيتوقع
أن يشهد اإلنتاج النفطي انتعاشا هذا العام ،مع بدء التعافي االقتصادي
ووصول اللقاحات .وأوضح بيرول" :ما من سبب وجيه للسماح باستمرار
هذه التسربات المؤذية ولدى الشركات المسؤولة كل األسباب الوجيهة
للتأكد من حل" هذه المسألة.
وشــددت الوكالة أيضا على وجــود مصلحة اقتصادية في الحد من
انبعاثات الميثان ،من خالل اإلفادة من هذا الغاز ،بدل السماح بتسربه،
دون إغفال ذكر المخاطر على ُسمعة الشركات العاملة في القطاع.
ولم تقتصر نصائح الوكالة ،التي توفر استشارات للبلدان المتقدمة
في سياساتها بمجال الطاقة ،على الشركات ،بل طاولت أيضا المسؤولين
السياسيين.
وأشار بيرول إلى أن "السياسات الحكومية لديها دور مهم ،أال وهو
تشجيع الشركات على التحرك بسرعة ،والدفع باتجاه الشفافية وتحسين
األداء ،ومن خالل دعم االبتكار لتحقيق نتائج".
ونشرت الوكالة الدولية للطاقة "خريطة طريق" لمساعدة البلدان على
التحرك ،إضافة إلى بيانات تظهر أن قطاع النفط والغاز أصدر  72مليون
طن من انبعاثات الميثان في العام الماضي ،بينها نحو  14مليونا في
روسيا ،و 11.8مليونا بالواليات المتحدة.

وصعد خاما القياس فــي األسابيع
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،م ــدع ــومـ ـي ــن بـ ــال ـ ـشـ ــروع فــي
ال ـت ـط ـع ـي ــم ض ـ ــد ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد 19-وخ ـف ــض
مفاجئ في إنتاج الخام من السعودية،
أكبر مصدر لــه فــي الـعــالــم .لكن تنامي
اإلص ــاب ــات ال ـجــديــدة فــي أن ـحــاء العالم
ً
يثير شكوكا حيال مدى تماسك الطلب.

وقـ ــال جـيـفــري ه ــال ــي ،كـبـيــر محللي
الـ ـس ــوق ف ــي أوانـ ـ ـ ــدا" ،مـ ــؤشـ ــرات ال ـقــوة
الـنـسـبـيــة ل ـكــا ال ـع ـقــديــن بـلـغــت نـطــاق
المغاالة في الشراء ،مما ينبئ بتصحيح
في الطريق".
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ً ً
تقدمان لحامليهما أمياال مجانا ومزايا عند الشراء في الداخل والخارج
تتيح بطاقتا «بيتك»
الجديدتان لمستخدميهما
إلى جانب الميزات الشرائية
والخصومات الفريدة ،فرصة
الحصول على أميال من
نادي الواحة مع كل عملية
األميال يمكن
شراء ،وهذه ً
استبدالها الحقا للحصول
على مزايا سفر حصرية
على متن الخطوط الجوية
الكويتية.

أصــدر بيت التمويل الكويتي
«بيتك» بطاقتين ائتمانيتين غير
مقسطتين ،بطاقة (ماستركارد
«ب ـي ـت ــك» نـ ـ ــادي الـ ــواحـ ــة وورلـ ـ ــد)
()Oasis Club Mastercard World
وبطاقة (ماستركارد «بيتك» نادي
الواحة وورلد إيليت) (Oasis Club
 )Mastercard World Eliteضمن
ال ـت ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق الـمـسـتـمــر
ب ـيــن «ب ـي ـت ــك» وش ــرك ــة ال ـخ ـطــوط
الجوية الكويتية و«نادي الواحة»،
ومجموعة ماستركارد العالمية.
وت ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــان
ل ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ـه ـم ــا إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
الميزات الشرائية والخصومات
ال ـف ــري ــدة ،فــرصــة ال ـح ـصــول على
أم ـي ــال م ــن ن ــادي ال ــواح ــة م ــع كل
عملية شراء ،وهذه األميال يمكن
ً
استبدالها الحقا للحصول على
م ــزاي ــا س ـفــر ح ـصــريــة ع ـلــى متن
الخطوط الجوية الكويتية.
وقـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
للبطاقات المصرفية بالتكليف
فـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» طـ ــال
ال ـعــرب ـيــد ،إن إط ــاق البطاقتين
بــال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة الـمـشـتــركــة
لـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــاث« ،ب ـ ـي ـ ـتـ ــك»
والـ ـخـ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ومــاسـتــركــارد العالمية ،يساهم
في تقديم ميزات فريدة لتشجيع
العمالء على استخدام البطاقتين
ً
ف ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـ ـشـ ـ ــراء م ـح ـل ـي ــا
ً
وخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــا ،وب ـ ـم ـ ـجـ ــرد ت ـف ـع ـيــل
البطاقة سيمنح العميل حتى 15
ً
ألف ميل مجانا ،وحتى  4أميال
م ـقــابــل ك ــل عـمـلـيــة شـ ــراء بقيمة
ً
دي ـن ــار م ـح ـل ـيــا ،وح ـت ــى  5أم ـيــال
مقابل عملية شــراء بقيمة دينار
ً
خــارج ـيــا ،ويـمـكــن اسـتـبــدال هــذه
األم ـي ــال فـيـمــا بـعــد ل ـشــراء تــذاكــر
أو ترقية درجــة السفر على متن
الخطوط الجوية الكويتية.
وهـ ـك ــذا ي ــؤك ــد «ب ـي ـت ــك» ب ـهــذه
الـمـنـتـجــات حــرصــه ع ـلــى تـقــديــم
أفـ ـ ـض ـ ــل م ـ ـسـ ـتـ ــوى مـ ـ ــن الـ ـمـ ــزايـ ــا
وال ـخ ــدم ــات لـعـمــائــه ،بمختلف
شرائحهم وعلى تعدد إمكاناتهم
وتطلعاتهم ،إضــافــة إلــى تعزيز
الــروابــط مع الشركات الكويتية،

والمؤسسات المصرفية العالمية،
بما يخدم أعمالها ،ويوفر خدمة
راقية للعمالء المشتركين.
وأضاف العربيد أن البطاقتين
«ت ـتــوج ـهــان إل ــى شــريـحـتـيــن من
ع ـم ــائ ـن ــا ،ي ـت ـم ـت ـع ــان بــاه ـت ـمــام
خـ ـ ــاص ،إذ ت ـس ـت ـهــدف ال ـب ـطــاقــة
األولى (ماستركارد «بيتك» نادي
الواحة وورلــد) شريحتي التميز
وال ـ ــرواد ،فـيـمــا تـتــوجــه الـبـطــاقــة
ال ـث ــان ـي ــة (م ــاسـ ـت ــرك ــارد «ب ـي ـتــك»
نــادي الــواحــة وورلــد إيليت) إلى
عمالء الخدمات المالية الخاصة،
ب ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع اح ـت ـي ــاج ــات
وخ ـ ـصـ ــائـ ــص ك ـ ــل ش ــريـ ـح ــة مــن
العمالء المذكورين».
وأوض ــح أن الـبـطــاقــات تشمل
ً
ح ــدودا مختلفة مــن االسـتـخــدام،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ــزاي ــا ع ــدي ــدة مثل
القابلية لالستخدام في ماليين
المتاجر وأج ـهــزة السحب حول
الـ ـع ــال ــم ،وهـ ــي ب ـط ــاق ــات مـ ّ
ـؤم ـنــة
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ع ـ ـبـ ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت
م ــع خ ــدم ــة ال ــرس ــائ ــل ال ـق ـص ـيــرة
للمشتريات الخارجية والداخلية،
وتعمل بال تالمس بما يتناسب
مع الظروف الحالية ،كما بإمكان
ح ــامـ ـل ــي الـ ـبـ ـط ــاقـ ـتـ ـي ــن ال ـت ـم ـت ــع
ب ـ ـخـ ــدمـ ــات ق ـ ــاع ـ ــات االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
للعديد من المطارات الدولية.
وذك ــر أن إص ــدار بـطــاقــات من
ً
هذا النوع ،يأتي استمرارا لخطة
«ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ف ـ ــي تـ ـط ــوي ــر خ ــدم ــات ــه
وم ـن ـت ـج ــات ــه الـ ـت ــي ت ـع ـك ــس أداء
«بيتك» المتميز ،بالتالي ز يــادة
قاعدة عمالئه وحصته السوقية،
وم ـ ــرك ـ ــزه الـ ـم ــال ــي فـ ــي ال ـك ــوي ــت
ً
وال ـع ــال ــم ،م ـش ـيــدا بــال ـت ـعــاون مع
شركة الخطوط الكويتية العريقة،
وجهود فريق العمل من مجموعة
م ــاس ـت ــرك ــارد ال ـعــال ـم ـيــة إلن ـجــاح
ً
اإلصـ ـ ـ ـ ــدار ،آم ـ ــا اسـ ـتـ ـم ــرار روح
ال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك فــى مشاريع
ً
ومنتجات أخرى مستقبال.
وأفاد بأن مثل هذه البطاقات
ت ـع ـت ـب ــر الـ ـح ــل األم ـ ـثـ ــل لـلـتـحـكــم
ً
بــالـمـصــروفــات ،وهــي أكـثــر أمــانــا
من حمل أموال نقدية ،وتتماشى
مع التوجهات المصرفية العالمية

لتعزيز مفهوم استخدام البطاقات
ً
ال ـم ـصــرف ـيــة ب ــدي ــا ع ــن ال ـن ـقــود،
ولدورها في حركة انتقال األموال
عبر األسواق المحلية والعالمية،
ومساهمتها فــي دعــم المبيعات
وت ــوفـ ـي ــر اح ـت ـي ــاج ــات ال ـع ـم ــاء،
ً
تفاديا للمخاطر التي يتعرضون
لها مــن التعامل الـنـقــدي ،والتي
أصبحت مالية وصحية.

أميال إضافية
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال م ــدي ــر دائ ــرة
خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء الـمـتـمـيــزيــن في
شركة الخطوط الجوية الكويتية،
م ـش ـعــل ال ـم ـط ـي ــري ،إنـ ــه بـمـجــرد
ت ـف ـع ـي ــل ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات س ـي ـح ـصــل
العميل على أميال إضافية غير
األم ـيــال الـتــي تــوجــد فــي رصيده
ً
ً
إذا كان مشتركا سابقا في «نادي
الواحة» ،ويمكن استبدال األميال
ل ـ ـشـ ــراء تـ ــذاكـ ــر م ـج ــان ـي ــة حـســب
ال ـش ــروط واألح ـك ــام ،إضــافــة إلــى
ترقية المقعد إلــى الفئة األعلى،
ً
وأي ـض ــا إل ــى الـمــزيــد مــن الـمــزايــا
التي يوفرها «نــادي الــواحــة» من
خصومات على الفنادق الداخلية،
وكسب األميال من خالل الحجز
ع ــن طــريــق ال ـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي
للكويتية بالشراكة مع booking.
 comف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـعــالــم
مـمــا يـضـيــف عـلــى بـطــاقــة (بيتك
ن ــادي الــواحــة) المزيد مــن الربح
واالسـتـثـمــار األمـثــل للعمالء في
االسـتـخــدام فــي جميع الوجهات
ال ـ ـتـ ــي تـ ــذهـ ــب إلـ ـيـ ـه ــا ال ـخ ـط ــوط
الجوية الكويتية وإلى أي وجهة
في العالم.

وكـشــف الـمـطـيــري ،أنــه يجري
اآلن ال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـطــويــر مــوقــع
نادي الواحة اإللكتروني المدعم
باللغة الـعــربـيــة إلضــافــة تجربة
م ـم ـيــزة لـتـسـهـيــل ك ــل ال ـخــدمــات،
وإضافة الرفاهية من خالل معرفة
الــرص ـيــد واألمـ ـي ــال للمشتركين
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام األجـ ـ ـه ـ ــزة ال ــذكـ ـي ــة،
سواء بالحجز للسفر أو استبدال
األمـ ـي ــال وال ـت ــرق ـي ــة إلـ ــى الـمـقـعــد
األعلى.
ً
وأضــاف :رأينا أيضا أن نقوم
ب ـم ـضــاع ـفــة ال ـم ـم ـي ــزات بـتـقــديــم
ال ـع ــروض وال ـب ــاق ــات إل ــى جميع
ً
وجهاتنا وخصوصا بعد جائحة
ك ــورون ــا ب ــأن يـسـتـطـيــع الـعـمــاء
ح ـج ــز الـ ـب ــاق ــات إل ـ ــى ال ــوج ـه ــات
اآلمـنــة ،وأن نقدم لهم النصيحة
ب ــالـ ـحـ ـج ــز مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال خـ ــدمـ ــات
ال ـع ـط ــات ع ـلــى رقـ ــم ،1806060
ونخطط لهم وجهاتهم القادمة
باحترافية كبيرة ،كما نؤكد بأننا
نـبـحــث ع ــن أي ج ــدي ــد ذي قيمة
يضيف لبرنامج الــواحــة المزيد
من األعضاء واإلقبال والرضا عن
الخدمات والمنتجات ،ما يجعلنا
ً
دائما بالمقدمة بمواصلة االبتكار
ً
وال ـت ـطــويــر خ ـصــوصــا الـتـطــويــر
التكنولوجي.
وأعـ ـ ــرب ع ــن تـ ـق ــدي ــره الـكـبـيــر
للتعاون المثمر على مدار ثماني
س ـ ـنـ ــوات مـ ــن الـ ـنـ ـج ــاح فـ ــي ه ــذه
ال ـشــراكــة بـيــن الـخـطــوط الـجــويــة
الكويتية الناقل الوطني و«بيتك»
ً
وماستركارد ،مؤكدا أن برنامج
ال ـ ــوالء ل ـل ـنــاقــل ال ــوط ـن ــي «نـ ــادي
ال ـ ــواح ـ ــة» ح ــري ــص ع ـل ــى تــوف ـيــر
جـمـيــع سـبــل ال ــراح ــة والــرفــاهـيــة

إحدى
البطاقتين
تستهدف
عمالء الخدمات
المالية الخاصة
واألخرى
عمالء التميز
والرواد

نعمل
على إضافة
المزيد من الربح
واالستثمار
لعمالء
البطاقات
في جميع
الوجهات

طالل العربيد

مشعل المطيري

ً
لعمالء الناقل الوطني وخصوصا
لـ ــأش ـ ـخـ ــاص م ـ ـت ـ ـعـ ــددي ال ـس ـف ــر
وال ـم ـه ـم ـي ــن وال ـم ـس ــاف ــر ال ــدائ ــم،
بما يعطي العميل تجربة قيمة
وممتعة للسفر مــرة أخ ــرى ،كما
تمت إضــافــة الـعــديــد مــن المزايا
لمسافرينا الكرام ومنها التجارب
الشيقة بالتسوق والشراء ببطاقة
«نادي الواحة بيتك».
من ناحيته ،قال مدير تطوير
األعمال فى ماستركارد ،الكويت،
وق ـطــر ،وع ـمــان وال ـع ــراق ،محمد
دباغ« :ربما أثرت الظروف الراهنة
على قدرتنا على السفر واللقاءات
ً
المباشرة ،لكنها قطعا لم تؤثر
على تعاوننا المثمر مع شركائنا
في الكويت بهدف إطالق العديد
م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـم ـه ـم ــة ،وع ـقــد
الشراكات التي تقدم للمستهلكين
منتجات مبتكرة تلبي متطلباتهم
الحالية والمستقبلية ،ومن هنا

جاء إطالق بطاقتين ائتمانيتين
جــديــدت ـيــن ت ـت ـم ـت ـعــان بـمـمـيــزات
جديدة وفريدة :بطاقة ماستركارد
«ب ـي ـت ــك» نـ ــادي ال ــواح ــة وورل ـ ــد -
،Oasis Club Mastercard World
وبطاقة ماستركارد «بيتك» نادى
الواحة ورلد إيليت Oasis Club -
. Mastercard World Elite
ً
ّ وأشـ ــار دب ــاغ إل ــى أن ــه دائ ـمــا
مــثــل ال ـســوق الـكــويـتــي «أهـمـيــة
خـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة لـ ـ ـن ـ ــا ف ــي
ً
مــاس ـتــركــارد ،إذ نـسـعــى دائ ـمــا
لـ ـتـ ـلـ ـبـ ـي ــة ت ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء
مـ ــن خ ـ ــال ت ــزوي ــده ــم بــأف ـضــل
الـ ـع ــروض وأب ـ ــرز ح ـلــول الــدفــع
العالمية المتقدمة ،لهذا يشكل
إطالق البطاقتين االئتمانيتين
الـ ـج ــدي ــدتـ ـي ــن ث ـ ـمـ ــرة الـ ـتـ ـع ــاون
الممتد وا لـفـعــال والمثمر بين
ماستركارد وشركائنا في دولة
ً
ً
الـكــويــت ،وتــأك ـيــدا جــديــدا على

اإلصدار
يرسخ
ً
مفهوما
ً
جديدا
ً
ومبتكرا
للمدفوعات
في الكويت

محمد دباغ

ً
حــرصـنــا جـمـيـعــا عـلــى الــريــادة
والتميز».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :يـ ـعـ ـك ــس ت ــوج ـي ــه
الـبـطــاقـتـيــن إل ــى شــرائــح مـحــددة
مـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،س ـع ـي ـن ــا ل ـت ـقــديــم
ً
تجارب مصممة خصوصا لتوفر
ل ـك ــل ش ــري ـح ــة م ــن الـمـتـعــامـلـيــن
المزايا التي تالئم احتياجاتها،
وحــرصـنــا عـلــى أن تشتمل هــذه
ال ـب ـطــاقــات ع ـلــى أحـ ــدث تـقـنـيــات
ال ــدف ــع الــاتــامـسـيــة بــاعـتـبــارهــا
ً
أسلوب الدفع األكثر أمانا واألكثر
ً
تفضيال لدى العمالء ،كما توفر
ً
ً
بديال مثاليا لطرق الدفع النقدية
ً
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة» ،مـ ـع ــرب ــا عـ ــن ثـق ّـتــه
ب ــأن ال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك والـبــنــاء
بـيــن ال ـج ـهــات ال ـث ــاث سيستمر
ل ـس ـن ــوات م ـق ـب ـلــة ،ي ــوف ــر خــالـهــا
خدمات تتجاوز توقعات العمالء
ً
ً
ً
وترسخ مفهوما جديدا ومبتكرا
للمدفوعات في الكويت.

«الوطني» يطلق الخدمات المصرفية لألعمال الصقعبي« :بوبيان» يطلق حملة «خطوات»
بالتعاون مع حديقة الشهيد
بلس لتوفير حلول استثمارية متطورة
ً
ح ــرص ــا ع ـلــى تــوف ـيــر ك ــل أوجـ ــه الــدعــم
الـمـمـكــن ألص ـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
والمتوسطة ،أطلق بنك الكويت الوطني
الخدمات المصرفية لألعمال بلس ،والتي
توفر العديد من الخدمات والحلول التي
تساعد رواد األعـمــال على نمو أعمالهم
وتحقيق أهدافهم.
وتــوفــر الـخــدمــات المصرفية لألعمال
بلس باقة مــن الخدمات المتنوعة التي
تـشـمــل تخصيص مــديــر عــاقــات عمالء
مــن أص ـحــاب الـخـبــرة إلن ـهــاء المعامالت
المصرفية ،اإلعـفــاء مــن رســوم الخدمات
المصرفية ،خدمة المساعدة الشخصية
(الكونسيرج) ،إضافة إلى حصول صاحب
العمل على باقة الذهبي مجانا ،إضافة
إلى العديد من الخدمات المتميزة التي
ي ـقــدم ـهــا ب ـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي لـعـمــاء
الخدمات المصرفية لألعمال.
بـ ـه ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،قـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة لــأع ـمــال فــي بنك
الكويت الوطني بدر المطوع« :يأتي إطالق
الخدمة الجديدة في إطــار حرصنا على
تقديم الــدعــم واالس ـت ـشــارات والـخــدمــات
المصرفية المتميزة لرواد األعمال ،والذين
تربطنا بهم عالقة وثيقة تنمو وتتطور
بالتزامن مع تحول أفكارهم إلى كيانات
اقتصادية تثري تنوع االقتصاد الوطني
والمنافسة محليا وإقليميا».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــوع« :يـ ـعـ ـتـ ـم ــد رواد
األعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة على الحلول التكنولوجية،
والتي يتفوق الوطني في تقديمها على
الصعيدين المحلي واإل قـلـيـمــي ،بفضل
م ــا يـ ـح ــرزه ال ـب ـن ــك م ــن ت ـق ــدم ف ــي تـنـفـيــذ
اسـتــراتـيـجـيـتــه لـلـتـحــول الــرق ـمــي ،والـتــي

بدر المطوع

ان ـع ـك ـســت ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات رقـمـيــة
متطورة ،وإضافة العديد من التحسينات
إل ــى ال ـخــدمــات ال ـقــائ ـمــة ،وف ــي مقدمتها
خــدمــة الــوط ـنــي عـبــر ال ـمــوبــايــل» ،مــؤكــدا
سـعــي الـبـنــك إل ــى تـطــويــر م ــا يـقــدمــه من
حلول لرواد األعمال بما يساهم في إثراء
التجربة المصرفية التي يحصلون عليها
ويرسخ الشراكة القائمة معهم.
جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني
بـ ـ ــادر خـ ــال ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا إلـ ــى دع ــم
ال ـم ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة،
وتخفيف تداعيات األزمــة على أعمالهم،
حيث ســارع منذ األيــام األولــى إلــى وقف
رسوم أجهزة نقاط البيع ،كما قام بإعفاء
عـمــائــه مــن رس ــوم اإليـ ـج ــارات الشهرية
ألجهزة نقاط البيع لمدة  3أشهر.
كما لم ينقطع البنك عن التواصل مع
عمالئه من رواد األعمال رغم األزمــة ،بل
كثف من إجراء المقابالت االفتراضية عن
طريق المنصات اإللكترونية المتعددة،

وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ن ـ ــاق ـ ــش مـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا الـ ـحـ ـل ــول
المصرفية المتكاملة التي يمكن تقديمها
لهم بطريقة سلسة وآمنة ،ومع بدء العودة
للحياة الطبيعية ،تم تخصيص  8فروع
إضافية لخدمة عمالء الخدمات المصرفية
لــأعـمــال ،إلــى جانب فــرع أحمد الجابر،
حيث اهتم البنك بتصميم  5مــن هــؤالء
الفروع لخدمة عمالء الخدمات المصرفية
لألعمال وتوفير كل احتياجاتهم.
وتوفر الخدمات المصرفية لألعمال في
بنك الكويت الوطني العديد من المنتجات
وال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ،ومـنـهــا مـســؤول
مختص ،نقاط البيع ،بطاقات االئتمان
الـتـجــاريــة ،تـحــويــل ال ــروات ــب إلكترونيا،
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ع ـب ــر اإلن ـت ــرن ــت،
الـتــأمـيــن ،ال ـقــروض الـتـجــاريــة ،خطابات
االع ـت ـمــاد ،خـطــابــات ال ـض ـمــان ،الـفــواتـيــر
المحلية.

أعـ ـل ــن ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان ان ـط ــاق
ح ـم ـل ـتــه «خـ ـ ـط ـ ــوات ب ــوبـ ـي ــان فــي
الشهيد» ،مع بداية العام الجديد،
والتي تستمر لمدة شهر ،بهدف
تشجيع المواطنين والمقيمين
ع ـل ــى م ـم ــارس ــة ري ــاض ــة الـمـشــي
فــي األمــاكــن المفتوحة ،حيث تم
اخ ـت ـيــار حــديـقــة الـشـهـيــد لتـكون
مكانا للحملة.
وقال المدير بإدارة االتصاالت
وال ـعــاقــات الـمــؤسـسـيــة فــي بنك
ب ــوبـ ـي ــان ولـ ـي ــد ال ـص ـق ـع ـب ــي« :ت ــم
اختيار حديقة الشهيد باعتبارها
من األماكن المفتوحة التى تلقى
إقباال كبيرا من الجميع لممارسة
رياضة المشي بصورة دائمة ،وهو
الهدف الذي تهدف إليه الحملة من
خالل رفع الوعي بأهمية ممارسة
الرياضة والمشي لتقوية المناعة».
وأضــاف الصقعبي أن أبــرز ما
يـمـيــز الـحـمـلــة أن ـهــا تـعـتـمــد على
تـطـبـيــق خـ ـط ــوات ب ـنــك بــوب ـيــان،
إضافة إلــى جانبها الخيري ،من
خالل قيام البنك بالتبرع بدينار
بــال ـن ـيــابــة ع ــن ك ــل ش ـخــص يـقــوم
بتحميل التطبيق ،حـيــث سيتم
تخصيص ريع الحملة للمساهمة
في مساندة مرضى السكري ،من
خالل دعم أنشطة الفريق التطوعي
(بلوسيركل).

كوفيد 19
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـص ـق ـع ـب ــي إل ـ ـ ــى أن
الحملة تأتي استمرارا لفعاليات

وليد الصقعبي

بنك بوبيان االجتماعية الخيرية،
خاصة في ظل استمرار تطورات
ج ــائ ـح ــة ك ــوف ـي ــد  ،19ح ـي ــث إن
الحملة مفتوحة للمشاركة أمام
ال ـج ـم ـيــع لـلـجـنـسـيــن م ــن جميع
األعمار.
وأضاف أن الحملة ملتزمة بكل
اإلج ـ ــراء ات الصحية المطلوبة،
سواء من خالل إجراءات التباعد
واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ـ ــارت ـ ــداء ال ـك ـم ــام ــات
وغيرها من اإلج ــراءات ،تحقيقا
أله ــداف السلطات الصحية في
الـتــوعـيــة بــأهـمـيــة ال ـح ـفــاظ على
الصحة العامة.
وح ـ ـ ـ ــول ك ـي ـف ـي ــة الـ ـمـ ـش ــارك ــة،
ق ـ ــال إن ـ ــه ع ـن ــد ت ـح ـم ـيــل تـطـبـيــق
خطوات بوبيان سيتمكن هؤالء
الـ ـمـ ـش ــارك ــون مـ ــن ال ـ ــدخ ـ ــول فــي
مـنــافـســات ،حـيــث سيتم اختيار
 20فائزا للفوز بإحدى الجوائز

الـ ـقـ ـيـ ـم ــة ع ـ ــن طـ ــريـ ــق اح ـت ـس ــاب
ممارسته للرياضة والمشي في
حديقة الشهيد.

الحملة للجميع
وأشار الصقعبي إلى أن الحملة
مـخـصـصــة ل ـل ـج ـم ـيــع ،سـ ـ ــواء من
عمالء البنك أو غيرهم ،إيمانا من
البنك بأن التشجيع على ممارسة
الــريــاضــة والـحـفــاظ على الصحة
الـ ـع ــام ــة مـ ـس ــؤولـ ـي ــة مـجـتـمـعـيــة
تستهدف مشاركة مختلف شرائح
المجتمع.
وأردف« :ك ـنــوع مــن التشجيع
ت ــم تـخـصـيــص  10ج ــوائ ــز لفئة
ال ــرج ــال ،ومـثـلـهــا لـفـئــة الـسـيــدات
والـفـتـيــات ،قيمة الـجــائــزة األولــى
لكل منهما  200ديـنــار ،والثانية
 ،150والـثــالـثــة  100دي ـن ــار ،ومــن

المركز الرابع إلى العاشر جوائز
عبارة عن ساعات رياضية ذكية»،
مضيفا أن حملة خطوات بوبيان
تعد من أيقونات فعاليات البنك
لـلـمـســؤولـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة تـجــاه
المجتمع الكويتي ،فمنذ إطالقها
في السنوات السابقة يتم توجيه
تـ ـب ــرع ــاتـ ـه ــا ل ـم ـخ ـت ـل ــف ش ــرائ ــح
المجتمع ســواء داخــل الكويت أو
خارجها.
كـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـ ــم تـ ـخـ ـصـ ـيـ ـصـ ـه ــا ف ــي
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ــذوي
االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة ومــرضــى
السرطان ،إلى جانب عمليات إعادة
البصر التي يجريها البنك ضمن
حملة ن ــور بــوبـيــان فــي إفــريـقـيــا،
والتي نجحت في إجــراء أكثر من
 10آالف عـمـلـيــة اس ـت ـعــادة نـظــر،
استفاد منها أطفال وشباب وكبار
في السن.

« »KIBيعلن فائزي حملة حساب الشباب لعام 2020
أع ـل ــن ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي ()KIB
أسـمــاء الـفــائــزيــن فــي السحب النهائي
لـحـمـلــة ح ـس ــاب ال ـش ـبــاب ل ـع ــام ،2020
والتي انطلقت بعنوان ّ
«حول مكافأتك
الـطــابـيــة واخ ــذ مــزايــا مــا لـهــا نـهــايــة»،
ومنحت الحملة ثالثة عمالء محظوظين
فرصة الفوز بجائزة نقدية بقيمة 350
دي ـن ــارا ل ـكــل م ـن ـهــم ،وهـ ــم :غـ ــادة أحـمــد
الرشيدي ،وعبدالله مسعود النصر الله،
وعبدالعزيز خالد علي ،علما أنه سيتم
إيـ ــداع ال ـجــوائــز فــي حـســابــات الـعـمــاء
خالل  10أيام عمل بعد تحويل المكافأة
الطالبية الشهرية.
واستمرت هذه الحملة خالل الفترة
من  8أكتوبر حتى  31ديسمبر الماضي،
وت ـ ــم إج ـ ـ ــراء ال ـس ـح ــب وإع ـ ـ ــان أس ـم ــاء
الـفــائــزيــن مــؤخــرا فــي الـمـقــر الرئيسي
للبنك ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة

والصناعة ،إلى جانب عدد من موظفي
إدارتي التسويق والخدمات المصرفية
لألفراد في البنك.
بـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال الـمــديــر الـعــام
للخدمات المصرفية لألفراد في البنك
عثمان توفيقي« :يؤكد إطالق مثل هذه
الـحـمــات م ــدى اهـتـمــام  KIBبمختلف
شرائح العمالء وخاصة الشباب ،إلى
جانب حرصه الدائم على تقديم أفضل
المزايا والمكافآت التي تناسب أسلوب
حياتهم».
وأوض ــح توفيقي أن «ه ــذه الحملة
ش ـم ـل ــت كـ ــل عـ ـم ــاء حـ ـس ــاب ال ـش ـب ــاب
الجدد والحاليين ممن لديهم حساب
نشط طوال فترة الحملة ،حيث حصل
كــل عميل عـلــى فــرصــة واح ــدة لــدخــول
الـسـحــب الـنـهــائــي لــربــح واحـ ــدة مــن 3
جوائز بقيمة  350د.ك لكل فائز ،وذلك

بـمـجــرد تـحــويــل مـكــافــأتـهــم الـطــابـيــة
الشهرية بقيمة  200د.ك كحد أدنى إلى
حساباتهم ،وبشرط أن يكون التحويل
مباشرة من جامعة الكويت ،والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
والهيئة العامة للقوى العاملة ،ووزارة
التعليم العالي ،ووزارة الدفاع أو وزارة
الداخلية».
وأضــاف« :لــم تقتصر مزايا الحملة
ع ـل ــى دخ ـ ـ ــول ال ـس ـح ــب الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،بــل
تضمنت أيضا تقديم باقة من المميزات
والجوائز الفورية وغيرها الكثير من
الـعــروض والخصومات التي تناسب
احـتـيــاجــات الـشـبــاب الـيــومـيــة ،والـتــي
شملت بدل بنزين بقيمة  10د.ك يودع
فــي ح ـســاب الـعـمـيــل م ــرة واحـ ــدة ،بــدل
بـقـيـمــة  5د.ك ل ــدف ــع ت ـكــال ـيــف ف ــات ــورة
الهاتف النقال تودع في حساب العميل

ً
شهريا طوال مدة الحملة ،إضافة إلى
عـ ــروض  Blue Dealsال ـم ـم ـيــزة لـيــوم
واحــد أو كمية مـحــددة مــن المنتجات
أو الخدمات ّ
القيمة والتي يتم اإلعالن
عنها على وسائل التواصل االجتماعي
الـخــاصــة بــالـبـنــك وصـفـحــة انـسـتـغــرام
@ ،KIBpageوال ـخ ـص ــوم ــات الــرائ ـعــة
ال ـتــي ي ـتــم تـقــديـمـهــا ع ـلــى مـ ــدار ال ـعــام
بالتعاون مع العديد من أشهر مراكز
ال ـتــرف ـيــه وال ـم ـح ــات ال ـت ـج ــاري ــة لبيع
المالبس واإللكترونيات وإكسسوارات
ال ـس ـيــارات والـمـطــاعــم والـمـقــاهــي ،إلــى
جانب االستفادة من المزايا والخدمات
األ خ ــرى المصممة خصيصا لعمالء
حساب الشباب».
يذكر أن « »KIBصمم حساب الشباب
للعمالء الذين تتراوح أعمارهم بين 15
و 25سنة ،وهــو حساب توفير يجمع

بين ميزتي االدخ ــار واالسـتـثـمــار في
آن واح ــد ،ومــن أهــم الـمــزايــا الـتــي يتم
ت ـق ــدي ـم ـه ــا ل ـع ـم ــاء حـ ـس ــاب ال ـش ـب ــاب
ح ـص ــول الـعـمـيــل ع ـلــى ب ـطــاقــة سحب
آل ــي مـجــانـيــة يـمـكــن اس ـت ـخــدام ـهــا في
أكثر من مليون جهاز سحب آلي حول
العالم ،وتوزيع أرباح بشكل ربع سنوي
وبنسبة استثمار  60في المئة.
إضافة إلى تمكينهم من االستمتاع
بـ ـخ ــدم ــة الـ ـسـ ـح ــب م ـ ــن غـ ـي ــر ب ـط ــاق ــة،
والـ ــدخـ ــول إلـ ــى ال ـح ـس ــاب ع ــن طــريــق
أج ـه ــزة الـسـحــب اآلل ــي الـمـنـتـشــرة في
مختلف مـنــاطــق الـكــويــت ،إل ــى جانب
م ـ ـيـ ــزة الـ ـ ـم ـ ــرون ـ ــة ،حـ ـي ــث ي ـم ـك ــن ف ـتــح
الحساب دون توقيع الوصي الشرعي،
ودون وجود حد أدنى لفتح الحساب،
كما ال يوجد حد أدنى لرصيد الحساب.
هذا إلى جانب المزايا األخرى التي

تـتـمــاشــى م ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـحـ ّـول
الرقمي الجديدة للبنك ،والتي تشمل
إمكانية الدخول إلى الحساب وإتمام
الـ ـمـ ـع ــام ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة عـ ــن طــريــق
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة
المتاحة عبر تطبيق الهواتف الذكية،
خدمة  KIBأونالين المصرفية وخدمة
 KIBالهاتفية المتاحة على مدار الساعة
طوال أيام األسبوع.
وأكد توفيقي أن « »KIBسيستمر في
ابتكار المزيد من الحمالت التسويقية
والترويجية الهادفة لمكافأة مختلف
ال ـع ـم ــاء وم ـن ـح ـهــم ت ـجــربــة مـصــرفـيــة
تـتـجــاوز تــوفـيــر الـحـلــول والمنتجات
المصرفية فحسب ،بل أيضا تمنحهم
الـعــروض الحصرية على مــدار السنة
وال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزات الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة ال ـ ـتـ ــي ت ـف ــوق
تطلعاتهم وتميزهم عن غيرهم.

عثمان توفيقي

ةديرجلا
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متوسطالدين الشخصي لألميركيين يرتفع بقوة
الدين األميركي
يبلغ متوسط ً
 90460دوالرا ،ويشمل
هذا جميع أنواع منتجات
الديون االستهالكية ،من
بطاقات االئتمان إلى القروض
الشخصية والرهون العقارية
وديون الطالب.

فــي إطــار الجهود لمواكبة باقي دول
العالم أو مجرد البقاء خالل هذه الفترة
من عدم اليقين االقتصادي ،أصبح الدين
ً
ً
جزءا طبيعيا من نمط الحياة األميركي.
ً
ً
غالبا ما يكون اقتراض األمــوال جزء ا
ً
مهما من خطة مالية طويلة األجل ،سواء
ك ــان ذل ــك ل ـلــوصــول إل ــى ف ــرص التعليم
والعمل ،أو شراء سيارة للتنقل أو العثور
على مكان لالتصال بالمنزل.
ال ي ـق ـت ـصــر األمـ ـ ــر ع ـل ــى دف ـ ــع ال ـف ــوائ ــد
والرسوم ،بل يتطلب االقتراض من أي نوع
تسديد مدفوعاتك في الوقت المحدد ،من
أجل الحفاظ على حسابك ودرجة االئتمان
الخاصة بك في وضع جيد.
بــاس ـت ـخــدام ب ـيــانــات  2019م ــن مكتب
االئ ـت ـمــان  ،Experianت ــم تـقـسـيــم مـقــدار
الديون التي يتحملها المواطن األميركي
العادي في كل مرحلة من مراحل حياته،
وت ــم تقسيمها حـســب إجـمــالــي الرصيد
(األرصدة) والنوع ،لمعرفة حجم اقتراض
ً
األميركيين ولماذا؟ ،وفقا لما ذكرته شبكة
 ،CNBCواطلعت عليه «العربية .نت».
وفي حين أن متوسطالدين األميركي
ً
يبلغ  90460دوالرا ،فإن هذا يشمل جميع
أنواع منتجات الديون االستهالكية ،من
بطاقات االئتمان إلى القروض الشخصية
والرهون العقارية وديون الطالب.
وفــي مــا يلي متوسطأرص ــدة الديون
حسب الفئة العمرية:

ً
الجيل ( Zمــن  18إلــى  23عــامــا)9593 :
ً
دوالرا
ً
جـيــل األل ـف ـيــة (م ــن  24إل ــى  39ع ــام ــا):
ً
 78396دوالرا
ً
الجيل ( Xمن  40إلى  55عاما)135841 :
ً
دوالرا
ً
مواليد (مــن  56إلــى  74عــامــا)96984 :
ً
دوالرا
ً
الجيل الـصــامــت ( 75عــامــا فما فــوق):
ً
 40925دوالرا
ً
وفقا لـ  ،Experianشهد المستهلكون
ً
ً
في أقدم فئتين عمريتين انخفاضا كبيرا
فــي الــديــون منذ ( 2015حــوالــي  -7.5في
المئة للجيل الصامت و  -7.7فــي المئة
للجيل الصامت بشكل عام).
وفــي الــوقــت نفسه ،شهد جيل األلفية
أك ـب ــر زي ـ ـ ــادة ف ــي الـ ــديـ ــون ف ــي ال ـس ـن ــوات
الخمس الماضية .في  ،2015كان متوسط
ً
ديون جيل األلفية حوالي  49722دوالرا
ً
أميركيا ،وبحلول  2019تحمل متوسط
ً
إجـمــالــي دي ــون  78396دوالرا  -بــزيــادة
قدرها  58في المئة.
وأصغر المستهلكين ،الجيل  ،Zلديهم
أدنى رصيد دين إجمالي في المتوسط،
لكنهم يكافحون أكثر من غيرهم لتسديد
المدفوعات .كان حوالي  12.24في المئة
من حسابات بطاقات االئتمان الخاصة
بالجيل  Zقد فات موعد استحقاقها مدة
ً
 30يوما أو أكثر في عام .2019

ويمتلك الجيل  Xأعلى متوسط رصيد
دين في جميع الفئات ،باستثناء القروض
الشخصية.

نوع الدين
ب ـطــاقــات االئ ـت ـم ــان :يـتـمـتــع ال ـج ـيــل X
ب ــأع ـل ــى رص ـي ــد ب ـط ــاق ــة ائ ـت ـم ــان م ـقــارنــة
بــال ـف ـئــات ال ـع ـمــريــة األخ ـ ـ ــرى ،بـمـتــوســط
ً
مديونيات  8215دوالرا.
قروض السيارات :يمتلك الجيل  Xأعلى
ً
رصيد لقرض السيارة ،عند  21570دوالرا.
قــروض الرهن العقاري :يمتلك الجيل
 Xأعلى متوسطرصيد للرهن العقاري،
ً
حـيــث يـبـلــغ  238344دوالرا  .ج ــاء جيل
األلـفـيــة فــي المرتبة الـثــانـيــة ،ب ـ 224500
دوالر.
ال ـقــروض الـشـخـصـيــة :فــي المتوسط،
يـتـمـتــع مــوال ـيــد ط ـفــرة ال ـمــوال ـيــد بــأعـلــى
ر صـيــد للقرض الشخصي يبلغ 19253
ً
دوالرا (مقارنة بأقل رصيد ،الجيل  ،Zعند
ً
 4526دوالرا).
قــروض الطالب :يمتلك الجيل  Xأكبر
بمتوسط

مبلغ من دين قروض الطالب،
ً
 39.981دوالرا.
(العربية .نت)
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«جي بي مورغان» :تراجع «بتكوين» دون
 40ألف دوالر ينذر باستمرار الخسائر
تراجعت العملة المشفرة
بتكوين إلى مستوى  35ألف
دوالر في تداوالت اليوم ،وهو
ما ينذر بمزيد من الخسائر
ل ـل ـع ـم ـلــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،بـحـســب
محللي بنك االستثمار جي
بي مورغان.
ورأى ا لـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـل ـ ــون أن
مستوى  40ألف دوالر يمثل
نقطة سعرية هامة للبتكوين،
ل ـت ـح ــاف ــظ ال ـع ـم ـل ــة الــرق ـم ـيــة
عـلــى زخ ــم االرت ـفــاعــات التي
دعـمـهــا إق ـبــال المستثمرين
خ ــال الـفـتــرة األخ ـي ــرة ،وهــو
م ـمــاثــل ل ـمــوجــة االرت ـف ــاع ــات
ا ل ـتــي سجلتها ف ــي نوفمبر
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،عـ ـن ــدم ــا ك ـس ــرت
حاجز الـ  20ألف دوالر للمرة
األولى.
وأش ــار المحللون إلــى أن
صندوق Grayscale Bitcoin
 Trustوهـ ــو أك ـب ــر ص ـنــدوق
مـ ـت ــداول ل ـل ـع ـمــات الــرقـمـيــة
عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــا ،ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج ل ـل ـب ـق ــاء
عـنــد مـسـتــوى تـ ــداوالت عند
م ـئ ــة م ـل ـي ــون دوالر يــوم ـيــا،

لالحتفاظ بإقبال المستثمرين.
ُ
وت ـ ـ ـظ ـ ـ ـهـ ـ ــر ب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات س ـ ــوق
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات أن ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
يــراهـنــون عـلــى ارت ـفــاع مستمر
وي ـ ـحـ ــددون اح ـت ـمــال ـيــة بنسبة
 %20الرتـفــاع العملة المشفرة
فــوق  50.000دوالر بحلول 29
يناير ،وهو تاريخ إغالق المراكز
ً
ال ـم ـف ـت ــوح ــة ،وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـب ـيــانــات
الـ ـمـ ـق ــدم ــة م ـ ــن شـ ــركـ ــة أبـ ـح ــاث
المشتقات الرقمية .Skew
يتم حساب احتماالت الخيار
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام مـ ـع ــادل ــة Black-
ً
استنادا إلى المقاييس
Scholes
ال ـه ــام ــة م ـث ــل أسـ ـع ــار خ ـي ــارات

االت ـصــال وأس ـعــار اإلض ــراب
وس ـ ـعـ ــر األص ـ ـ ـ ــل األسـ ــاسـ ــي
وسـعــر الـفــائــدة «الـخــالــي من
المخاطر» على االستثمارات
مثل أذون الخزانة األميركية
ووقت االستحقاق.
وال ـ ـخ ـ ـي ـ ــارات ه ـ ــي ع ـق ــود
مشتقة تمنح المشتري الحق،
ولـكــن لـيــس االل ـت ــزام ،بـشــراء
األصل األساسي بسعر محدد
ً
م ـس ـب ـقــا ف ــي أو ق ـب ــل ت ــاري ــخ
مـحــدد .ويمثل خيار الشراء
حــق ال ـش ــراء ،ويـعـطــي خيار
البيع الحق في البيع.
(العربية .نت)

هل يشهد  2021اكتتابات ضخمة في قطاع التكنولوجيا؟
ب ـع ــد أن ش ـه ــد ال ـن ـص ــف الـ ـث ــان ــي مــن
 2020اكتتابات عــا مــة ضخمة لشركات
الـتـكـنــولــوجـيــا ،ي ـبــدو أن  2021سيكون
ً
امتدادا للعام السابق ،إذ شهد األسبوع
الماضي طرحين مرا بنجاح وسط ترقب
المزيد من االكتتابات األخرى في األسواق
األميركية ...فما هي هذه الشركات؟
ً
أوال  :ش ــر ك ــة « »Affirmو هـ ــي شــر كــة
إقراض للمستهلكين تسمح لألشخاص
بتقسيم فواتير المشتريات الكبيرة مثل
إكـسـبـيــديــا وول م ــارت إل ــى سلسلة من
المدفوعات األصغر.
بدأ سهم الشركة بالتداول في بورصة
ناسداك األربعاء الماضي ،وافتتح السهم
ً
بسعر  49دوالرا وحقق ارتفاعات بنسبة
 98في المئة عن سعر اإلدراج ...لتنهي
الشركة يومها األول بقيمة سوقية بلغت
 23.6مليار دوالر.

وضــاع ـفــت ال ـشــركــة إي ــراداتـ ـه ــا ال ـعــام
الماضي ،لتصل إلى  510ماليين دوالر
ل ـل ـس ـنــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي يــونـيــو
الماضي.
مـ ــن األسـ ـ ـم ـ ــاء ال ـم ـه ـم ــة فـ ــي ال ـش ــرك ــة،
م ــؤ سـ ـسـ ـه ــا  ،Max Levchinا ل ـش ــر ي ــك
المؤسس في .PayPal
ً
ووفـقــا لمجلة فــوربــس ،تـقــدر حصته
بنسبة  11في المئة في الشركة عند 2.7
مليار دوالر.

حمى االكتتابات مازالت ساخنة
ثــانـيــا ،»Poshmark« :وه ــي منصة
مبيعات البضائع المستعملة ...بدأ
سهمها بالتداول الخميس الماضي.
وي ـبــدو أن حـمــى االك ـت ـتــابــات مــازالــت
ســاخ ـنــة ،إذ ش ـهــد س ـهــم Poshmark

ً
أيضا ارتفاعات بنحو  100في المئة
في اليوم األول من التداول في بورصة
ناسداك.
ً
ُ
وسعر السهم بـ  42دوالرا ،وهو أعلى

بكثير من المستهدف عند بداية عملية
ً
الطرح .وبدأ التداول عند  97.60دوالرا
لكل سهم ،مما أدى الى تقييم الشركة
بأكثر من  7مليارات دوالر.

ف ــي األش ـه ــر الـتـسـعــة األول ـ ــى م ــن عــام
ً
 ،2020حققت أرباحا بـ 8ماليين دوالر.
من األسماء المهمة في الشركة مديرها
الـمــالــي أن ــان كــاشـيــاب ال ــذي لــديــه خبرة
فــي عملية االك ـت ـتــاب ال ـع ــام ،حـيــث عمل
ع ـلــى أك ـثــر م ــن  20ص ـف ـقــات مـمــاثـلــة في
دويتشه بنك.
ثــالـثــا »Roblox« :وهــي منصة ألعاب
مجانية ،ارتفع عدد مستخدميها إلى 31
ً
مليون مستخدم يوميا في  2020مقارنة
ً
بـ  17مليونا في .2019
وتـ ـحـ ـق ــق األربـ ـ ـ ـ ــاح مـ ــن االش ـ ـتـ ــراكـ ــات
الخاصة ،ووصلت اإليرادات في الفصول
الـثــاثــة األولـ ــى مــن ع ــام  2020إل ــى 209
ماليين دوالر ،بارتفاع بـ  190في المئة
عن الفترة المقابلة من عام  ..2019بدفعة
من إغالقات «كورونا»! وقيمت الشركة بـ4
مليارات دوالر في أوائل عام .2020

وأجلت منصة األلعاب طرحها العام
األول ــي فــي ديسمبر  2020حتى فبراير
 ،2021إلع ـ ـ ــادة ت ـق ـي ـيــم اس ـتــرات ـي ـج ـيــات
الـتـسـعـيــر ال ـخــاصــة ب ـهــا ب ـعــد أن قيمت
االكـتـتــابــات الـعــامــة األول ـيــة فــي Airbnb
و DoorDashبــأقــل مــن سـعــرهــا .وتــأمــل
 Robloxال ـح ـصــول ع ـلــى س ـعــر اكـتـتــاب
أعلى في العام الجديد .ومن غير المرجح
أن ينخفض اإلقبال على ألعاب الفيديو
في المستقبل القريب ،ولكن مع انتشار
اللقاح ،فإن السؤال الكبير هو ما إذا كان
بإمكان  Robloxالحفاظ على مستويات
اإليرادات ما بعد «كوفيد .»19
مـ ــن األسـ ـ ـم ـ ــاء ال ـم ـه ـم ــة فـ ــي ال ـش ــرك ــة،
مــديــرهــا ال ـمــالــي  Mike Guthrieوهــو
ال ـمــديــر ال ـمــالــي ال ـســابــق ال ـم ـس ــؤول عن
اكتتاب شركة .TrueCar
(العربية .نت)

١٤
اقتصاد
«األهلي المتحد» :دور مجتمعي بارز خالل  2020رغم «كورونا»
ةديرجلا
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العام المنقضي شهد العديد من مبادراته لحماية البيئة والتوعية بأهمية الحفاظ عليها
أطلق مبادرته
السنوية لعام 2020
لرفع المخلفات عن
الشواطئ وتنظيف
الحياة البحرية
في بعض الجزر
الكويتية

احتفل بيوم
المرأة العالمي
عبر خطابات
شكر وهدايا
رمزية مقدمة من
«لش» تحت شعار
«تقدرين»

رغم تداعيات جائحة كورونا ،التي فرضت
ظاللها على كل األنشطة ،استطاع البنك األهلي
المتحد مواصلة جهوده لدعم المجتمع وسط
هـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف ،م ــن خـ ــال بــرنــام ـجــه الـمـمـيــز
للمسؤولية المجتمعية.

األنشطة البيئية في الصدارة
ولما كانت األنشطة البيئية تتصدر برنامج
البنك للمسؤولية المجتمعية ،شهد عام 2020
العديد من المبادرات لحماية البيئة والتوعية
بأهمية الحفاظ عليها .ووضع "األهلي المتحد"
ً
ً
نـ ـم ــوذج ــا م ـ ـطـ ــورا ل ـح ــاوي ــة تـجـمـيــع وت ــدوي ــر
ُ
البالستيك في منطقة اليرموك ،التي تعد من
الـمـنــاطــق الـنـمــوذجـيــة الـصــديـقــة للبيئة ،وتــم
تصنيعها من مــواد ُمعاد تدويرها بتصميم
عـلــى شـكــل ص ــراف آل ــي بـمـســاهـمــة مصممين
مـبــدعـيــن م ــن ال ـش ـبــاب الـكــويـتـيـيــن المهتمين
بالبيئة.
ً
ً
ً
ُ
ويـ ـع ــد ذلـ ــك أيـ ـض ــا دعـ ـم ــا ل ـه ــم ،وتـشـجـيـعــا
لـمـهــاراتـهــم .وأس ـفــرت م ـب ــادرات الـبـنــك إلع ــادة
ً
التدوير عن تجميع أكثر من  32685كيلوغراما
من النفايات البالستيكية خالل عام  ،2020ما
يــزيــد عـلــى ضـعــف الكمية الـتــي تــم تجميعها
خالل نفس الفترة من العام الماضي ،وهو ما
ً
ً
أسهم في توفير  32685مترا مكعبا من المرادم،
من خــال الشراكة الناجحة مع مصنع أمنية
إلعادة تدوير البالستيك .وجاءت هذه المبادرة
كرسالة من البنك للتوعية بخطورة التخلص
من النفايات البالستيكية بطريقة غير مناسبة.
وسبق أن وضع "األهلي المتحد" مجموعة
من الحاويات لتجميع وتدوير البالستيك قرب
فروعه في عدد من مناطق الكويت ،مثل :سلوى
والرميثية وبيان والجهراء والمباركية.
كذلك ،أثمرت فعالية سباق "الجري المرح"
ال ـخ ـي ــري ــة الـ ـت ــي أق ــامـ ـه ــا ال ـب ـن ــك ت ـح ــت ش ـعــار
"خ ـطــواتــك س ـتــزرع نـخـلــة" فــي حـصــد النجاح
وتحقيق النتائج اإليجابية ،إذ تم تخصيص
كل عوائد الفعالية لزراعة النخيل ،وتقديم ما
يتم إنتاجه من تمور لدعم ومساندة األسر غير
المقتدرة بصورة مستمرة.
واحـ ـتـ ـف ــل الـ ـبـ ـن ــك ب ـت ـس ـل ـيــم ال ـن ـخ ـي ــل الـ ــذي
تـمــت زراع ـتــه لـهــذا ال ـغــرض فــي حــديـقــة جمال
عبدالناصر ،ليكون تحت إشراف الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية.
ً
واستمرارا لجهوده في مجال حماية البيئة،
أطلق البنك مبادرته السنوية لعام  2020لرفع
ال ـم ـخ ـل ـفــات ع ــن ال ـش ــواط ــئ وت ـن ـظ ـيــف الـحـيــاة
الـبـحــريــة فــي أع ـمــاق بـعــض الـ ُـجــزر الكويتية،
ب ـم ـشــاركــة عـ ــدد م ــن ال ـم ـت ـطــوع ـيــن م ــن محبي
الـغــوص مــن موظفيه ،الــذيــن انطلقوا لقضاء
الـيــوم بأكمله فــي تنظيف الشواطئ والحياة
البحرية مــن الـمـلــوثــات ،بـهــدف نشر التوعية
البيئية المجتمعية ،و غــرس وتعزيز الثقافة
البيئية لدى جميع فئات المجتمع والتوعية
بالمخاطر الصحية التي يسببها انتشار هذه
المخلفات والنفايات ،سواء على أفراد المجتمع
أو الحياة البحرية.
كذلك ،أعلن البنك تعاونه مع شركة ريفود
غـيــر الــربـحـيــة ،إذ ســاهــم فــي تخفيض الـهــدر
للتركيز على االستدامة البيئية واالجتماعية
واالقتصادية عن طريق تقديم رعاية لـ  ٢٦٦سلة
من المنتجات الغذائية واالستهالكية الفائضة
ع ــن ح ــاج ــة الـ ـم ــوردي ــن ،ال ـت ــي ت ـق ــوم "ريـ ـف ــود"
بتوزيعها على األسر المتعففة.
وساعدت هذه المساهمة من "األهلي المتحد"
في إنقاذ ما يفوق

أحد المتطوعين من «األهلي المتحد» يساعد في التأكد من إجراءات السالمة

رعى سلسلة ورش
عمل المهارات
المهنية األساسية
التي أطلقتها
«لوياك»

أطلق الخطوة
الثانية من رعايته
لتطبيق «خيركم»
للتفسير الميسر
للصم من خالل
تطوير «جزء
األحقاف»

أفضل بنك للمسؤولية
المجتمعية في الكويت
لعام 2020
حصد "األهلي المتحد" جائزة "أفضل
بنك للمسؤولية المجتمعية في الكويت
لعام  "2020مــن مجلة إنترناشيونال
ً
فــايـنــانــس ،الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ،تـقــديــرا
ل ـم ـبــادراتــه الـمـتـمـيــزة واسـتــراتـيـجـيـتــه
الهادفة إلى إحــداث إسهام إيجابي في
المجتمع.
وي ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذا االعـ ـ ـت ـ ــراف
بـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــج
المجتمعي الهادف للبنك
للعام الثاني على التوالي،
إذ سبق أن حصد جائزة
"أف ـضــل بـنــك للمسؤولية
المجتمعية فــي الكويت
ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام  "2019م ــن
مؤسسة "سي بي آي
فاينانشال" ،الناشر
لمجلة ذا بانكر ميدل
إيست المرموقة.

سحر دشتي مع عواطف السلمان المدير العام لمعهد البناء البشري وأماني العيسى عضو فريق
البناء البشري وعبدالله العوضي مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
 6 . 5أ طـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــا ن مـ ــن
بدعم الـمــرأة ،إذ احتفل بيوم
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـ ـغـ ـ ــذائ ـ ـ ـيـ ـ ــة
ال ـ ـمـ ــرأة ال ـع ــال ـم ــي عـبــر
ً
واالستهالكية ،إيمانا
مجموعة من خطابات
من البنك بأهمية هذا
الشكر والهدايا الرمزية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع فـ ـ ــي دعـ ــم
الـجـمـيـلــة ال ـم ـقــدمــة من
ال ـت ـكــافــل االج ـت ـمــاعــي
شركة "لش" تحت شعار
ب ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــل مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدي ـ ــم
"ت ـقــدريــن" ،وال ـتــي كانت
يـضـمــن وصـ ــول هــذه
مـفــاجــأة س ــارة بانتظار
المنتجات الغذائية
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع ال ـ ـ ـمـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــات
واالس ـت ـهــاك ـيــة إلــى
لتكريمهن وتقديم الشكر
مـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــاجـ ـ ـه ـ ــا،
على تفانيهن وإخالصهن،
و تـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــز ي ـ ـ ـ ـ ــز دور
والذي ساهم باإليجاب في
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص
دعم مسيرة نجاح البنك.
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ـ ــام "األه ـ ـ ـلـ ـ ــي
بـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــة
الـ ـمـ ـتـ ـح ــد" بـ ــرعـ ــايـ ــة ورش
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة،
عـ ـ ـم ـ ــل ل ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب أعـ ـ ـض ـ ــاء
ً
فـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــن أن
ُصناع التقنية النسائية من
االهتمام بقضايا
م ـج ـمــوعــة مـ ـط ــوري "غــوغــل
البيئة والحد من
أونالين" -فرع الكويت ،التي
ً
ال ـهــدر يــأتــي على جائزة
أف
ض
ل
أقيمت أخيرا ،إذ قامت ورش
بن
ك
ف
ي
الكوي
ت للمسؤولية ال
رأس أو لـ ـ ــو يـ ـ ــات
العمل على تــدريــب وتثقيف
مجتمعية لعام
20
20
برنامج البنك للمسؤولية
الـمـشــاركــات حــول أساسيات
المجتمعية.
تطوير البرمجيات والبرمجة،
تبرع بتكاليف
مع التركيز بوجه خاص على
دراسة  ٥طالب من
دعم المرأة
ع ــدد م ــن األدوات ،م ـثــل :ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
وتحليل البيانات.
وتقديرا لدور الــم ــرأة ومـكــانـتـهــا الـحـيــويــة األسر غير المقتدرة
ً
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـم ـب ــادرة م ــن مـنـطـلــق حــرص
فــي كــل الـمـجــاالت ،اهتم بالجامعة العربية
البنك على المشاركة في الفعاليات التي تدعم
برنامج
تطوير المرأة ،وتؤهلها لمواكبة كل جديد ،بما
المسؤوليةـة المفتوحة
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ـ
يساعدها على التميز المهني.
م ــن "األه ـلــي
المتحد"
اهتمام خاص بذوي الهمم
ً
اسـ ـتـ ـم ــرارا ل ـشــراك ـتــه م ــع جـمـعـيــة الـمـنــابــر
القرآنية ،أعلن "األهلي المتحد" إطالق الخطوة
الثانية من رعايته لتطبيق "خيركم" للتفسير
الميسر للصم ،من خالل تطوير "جزء األحقاف"،
بعد النجاح الملموس الذي حققه التطبيق في
مرحلة إطالق "جزء عم" ،الذي قام البنك برعايته
ك ـخ ـط ــوة أولـ ـ ــى م ــن ت ـط ـب ـيــق "خـ ـي ــرك ــم" ،ال ــذي

ُيـعــد البرنامج األول مــن نــوعــه ال ــذي يتضمن
القرآن الكريم مع تفسير اآليــات بلغة اإلشــارة
المصاحبة للرموز التعبيرية.
وكــان البنك الــداعــم األول لدمج ذوي الهمم
في القطاع الـخــاص ،وتعيين تسعة موظفين
مــن ذوي اإلع ــاق ــة الـبـسـيـطــة والـمـتــوسـطــة في
بعض فــروعــه وإداراتـ ــه المختلفة ،إذ أضافت
هذه المبادرة نكهة مميزة لبيئة العمل ،التي
ً
ً
القت استحسانا كبيرا من الموظفين والعمالء.

أنشطة لدعم الشباب واألطفال
وفي إطار اهتمامه بالشباب من األسر غير
ً
الـمـقـتــدرة ،وحــرصــا عـلــى إتــاحــة الـفــرصــة لهم
السـتـكـمــال تعليمهم ،أعـلــن "األه ـلــي المتحد"
تبرعه بتكاليف دراسة خمسة من الطالب من
األسر غير المقتدرة بمجموعة من التخصصات
بالجامعة العربية المفتوحة.
ً
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـم ـب ــادرة اس ـت ـم ــرارا لـلـتـعــاون
المستمر بين البنك وجمعية ا لـهــال األحمر
ً
الكويتي ،وتأكيدا لدوره اإلنساني والمجتمعي،
ال ـ ـ ــذي ي ـض ــع ال ـت ـع ـل ـي ــم ع ـل ــى س ـل ــم أول ــوي ــات ــه
واع ومتعلم
واهتماماته ،ويسهم في دعم جيل ٍ
وقــادر على التعامل مع التحديات والوصول
إلى حياة أفضل.
كــذلــك ،ق ــام الـبـنــك بــالـتـبــرع لجمعية الـهــال
األحمر بتكلفة إجراء جراحة ضروروية لطفلة
م ــن األسـ ــر غـيــر ال ـم ـق ـتــدرة ،وال ـت ــي اسـتـطــاعــت
أن تواصل حياتها بشكل طبيعي بعد إجــراء
الجراحة والتخلص من معاناتها مع المرض.
كما أعلن "األهلي المتحد" رعايته لسلسلة
ورش عمل المهارات المهنية األساسية ،التي
أطلقتها مؤسسة لوياك أونــايــن عبر منصة
زووم للطلبة من ُعمر  18إلى  30سنة.
وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه ال ــرع ــاي ــة فـ ــي إطـ ـ ــار ال ـش ــراك ــة
المجتمعية بين البنك و"لوياك" ،بهدف تزويد
الطالب بالمهارات والمعارف الالزمة لنجاحهم
في ميادين العمل المستقبلية.

متطوعون من موظفي «المتحد» محبي الغوص في مبادرة تنظيف الشواطئ

البنك نموذج في التعامل
مع تداعيات «كوفيد»19 -
ً
استطاع البنك أن يقدم نموذجا يحتذى في
التعامل مــع تداعيات جائحة "كوفيد ،"19 -إذ
بدأ منذ بدايات الجائحة اتخاذ كل اإلجــراء ات
االحـتــرازيــة واإلرش ــادات الصحية التي طالبت
بها وزارة الصحة والجهات المسؤولة ،بهدف
الـمــواء مــة بين االلـتــزام باالشتراطات الصحية
وحماية موظفيه وعمالئه من جهة ،ودفع عجلة
التنمية وتلبية احـتـيــاجــات عـمــائــه من
جهة أخرى.
واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع الـ ـبـ ـن ــك الـ ـقـ ـي ــام بـ ـ ــدوره
المجتمعي خــال جائحة "كوفيد،"19 -
إذ قـ َّـدم العديد من الرسائل التوعوية
التي تحث على الحفاظ على الصحة
ال ـع ــام ــة ،م ــن خ ــال ق ـنــواتــه لـلـتــواصــل
االجتماعي ،وااللتزام بالشفافية التامة
في إعالن اإلصابات بين موظفي الفروع
في حال حدوثها.
وك ــان ــت ج ـه ــود ال ـم ـت ـطــوع ـيــن م ــن فــريــق
ال ـم ـســؤول ـيــة الـمـجـتـمـعـيــة بــال ـب ـنــك الــذيــن
اسـ ـتـ ـم ــروا ف ــي أداء ع ـم ـل ـهــم وس ـ ــط ه ــذه
ال ـظــروف االسـتـثـنــائـيــة ،وقــامــوا بخدمة
ال ـع ـمــاء أث ـن ــاء جــائـحــة ك ــورون ــا ،محل
ً
إشادة من إدارة البنك ،خصوصا لما

قــامــوا بــه مــن جهود ملموسة فــي ضمان اتباع
تــداب ـيــر ال ـســامــة الـصـحـيــة عـلــى الــوجــه األمـثــل
لحماية عمالئه وموظفيه.
كما استجاب البنك لمبادرة بنك الدم الكويتي،
التي طالبت جميع المتعافين من فيروس كورونا
بــال ـت ـبــرع ب ــال ــدم لـتـلـبـيــة ال ـط ـلــب ال ـم ـتــزايــد على
البالزما المناعية ،إذ قام البنك بتوعية موظفيه
بأهمية التبرع بالبالزما بعد التعافي إذا حدث
أن أصيب أحد بالفيروس.
كذلك ،شارك "األهلي المتحد" في رعاية حملة
"حياتهم غــا لـيــة" ،التي أطلقتها الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة ،بهدف دعم الصحة النفسية
لذوي الهمم في مواجهة اآلثار السلبية الناتجة
عن انتشار جائحة كورونا.
وشــارك متطوعو البنك في تصنيع "الفيس
شـيـلــد" ،بــالـتـعــاون مــع فــريــق ه ــوب -فــريــق عمل
وط ـن ــي غ ـيــر رب ـح ــي ي ـق ــوم ب ـم ـســاعــدة الـ ـك ــوادر
الوطنية من خالل توفير حلول متعلقة باألزمات
الصحية ،إذ ساهم الفريق التطوعي بتصنيع ما
ً
يقارب " 1500فيس شيلد" يوميا لتوزيعها على
الصفوف األمامية في المستشفيات ،لحاجتهم
الماسة لمواجهة الجائحة.
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بين السينما والتلفزيون وتقديم
البرامج ،يتنقل الفنان اللبناني نيقوال
معوض بمشاريع وأعمال جديدة بما
فيها تجربة سينمائية عالمية جديدة.

أعرب الملحن المخضرم جاسم الخلف عن
فخره وسعادته بتكريمه من سمو
األمير الشيخ نواف األحمد.

18

ينتظر الفنان حسين الحداد عرض فيلمين
سينمائيين فور إعادة فتح دور العرض في
الكويت.

ميغان ترينور :لألمومة طعم آخر
مع اقتراب موعد وضعها خالل فبراير المقبل
مازالت النجمة العالمية ميغان
ترينور تعطي عشاقها ومحبيها
المزيد مــن التفاصيل عــن أصعب
وأجـ ـم ــل ف ـت ــرة ف ــي ح ـيــات ـهــا وهــي
فترة الحمل ،حيث اعتادت النجمة
الشهيرة نشر العديد من صورها
على مــواقــع الـتــواصــل كاشفة عن
اقتراب موعد اإلنجاب.
ون ـشــرت تــري ـنــور ،ال ـتــي تحظى
ب ـش ـع ـب ـي ــة ج ـ ــارف ـ ــة ح ـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم
صورة جديدة لها على صفحتها
الشخصية على موقع «إنستغرام»
الـتــي تـضــم أكـثــر مــن  11.6مليون
شـ ـخ ــص ،وظ ـ ـهـ ــرت وه ـ ــي ت ــرت ــدي
مالبس مناسبة للحمل في األشهر
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ذات ت ـص ـم ـي ــم ب ـس ـيــط،
وعلقت مؤكدة أنــه يتبقى أقــل من
شهر.
وحصدت صورة ميغان ترينور
الـتــي نشرتها أمــس أكـثــر مــن 456
ألـ ــف إعـ ـج ــاب ع ـل ــى «إن ـس ـت ـغ ــرام»،

وانهالت التعليقات على صورتها
ل ـت ــؤك ــد أن م ـي ـغ ــان تـ ـب ــدو جـمـيـلــة
وج ــذاب ــة وب ــراق ــة حـتــى فــي الشهر
األخير من الحمل.

سـيـكــون ال ـحــدث المنتظر ،وربـمــا
األهم في حياتي بقدوم طفلي الذي
انتظرته طويال ،وكذلك حياة والده
داريل سابارا».

رعاية المولود

شعبية جارفة

وقـ ــالـ ــت ال ـن ـج ـم ــة الـ ـش ــاب ــة إن ـهــا
تعيش أجمل لحظات حياتها مع
اق ـتــراب مــوعــد الـ ــوالدة السيما أن
شعور األمومة كثيرا ما حلمت به
واآلن بدأ يتحقق بالحمل ثم بعد
ذلك أثناء الوالدة ورعاية المولود.
وتشير تــريـنــور إلــى أن للحياة
طـ ـع ــم آخ ـ ـ ــر لـ ـي ــس فـ ـق ــط ل ـل ـن ـجــاح
والـ ـشـ ـه ــرة وت ـح ـق ـيــق األمـ ـ ـ ــوال بــل
األمومة مجموعة مشاعر ال يمكن
وصفها فهي أحاسيس مجتمعة
تظهر دفعة واحدة لكن ما أجملها
وما أروعها.
وت ــاب ـع ــت« :فـ ــي ف ـب ــراي ــر الـمـقـبــل

ً
ي ــذ ك ــر أن ت ــر يـ ـن ــور ( 27ع ــا م ــا)
تـحـظــى بـشـعـبـيــة ج ــارف ــة ،وب ــدأت
مـ ـسـ ـي ــرتـ ـه ــا الـ ـفـ ـنـ ـي ــة عـ ـ ـ ــام 2009
واسـ ـتـ ـط ــاع ــت ب ـف ـض ــل مــوه ـب ـت ـهــا
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــرة أن ت ـ ـخ ـ ـطـ ــف أنـ ـ ـظ ـ ــار
الـمـعـنـيـيــن بــالـمــوسـيـقــى والـغـنــاء
حول العالم ،ومن أشهر أغنياتها:
« « me tooو» « no excusesو»like
.»i›m gonna lose you

ميغان ترينور وداريل سابارا

مشهد من «ذا ماركسمان»

جيسون ستاثام

سيلين ديون ورينيه أنجليل

ستاثام يصور فيلمه الجديد في قطر

«ذا ماركسمان» يتصدر إيرادات السينما األميركية سيلين تتذكر زوجها الراحل بصورة عاطفية

يصور الممثل العالمي ،جيسون ستاثام ،أحدث أعماله السينمائية في قطر ،وهو من
إخراج المنتج والمخرج الشهير غاي ريتشي ،وتأليف إيفان أتكينسين ومارن ديفيس.
وجرى تصوير بعض مشاهد الفيلم قرب كورنيش الدوحة وسوق «واقف» التاريخي،
ومتحف الفن اإلسالمي.
ويضم الفيلم ،الذي لم يعلن اسمه بعد ،كال من الممثلة أوبري بالزا ،والممثل كاري
إلويس ،ومغني الراب باغزي مالوني.
ويحكي الفيلم قصة عميل االستخبارات البريطانية أورسون فورتشين ،الذي يلعب
دوره ستاثام ،والذي يجنده تحالف استخبارات عالمي لتعقب ووقف بيع تكنولوجيا
األسلحة الفتاكة الجديدة التي تهدد بتعطيل النظام العالمي.
ويضطر أورس ــون للعمل مــع ســارة فـيــدل ،خبيرة التكنولوجيا الفائقة فــي وكالة
المخابرات المركزية األميركية ،وينطلق في مهمة ٍّسرية حول العالم حيث سيتعين
عليه استخدام كل ما يمتلكه من ِح َيل وإبداع وتخف للوصول إلى سمسار األسلحة
الملياردير غريغ سيموندز.

َّ
تصدر فيلم الحركة الجديد «الرامي» (ذا ماركسمان) ،للممثل ليام نيسون ،صدارة إيرادات
ً
السينما بأميركا الشمالية ،مسجال  3.2ماليين دوالر.
تــدور أح ــداث الفيلم حــول صاحب مــزرعــة على الـحــدود بين واليــة أريــزونــا األميركية
والمكسيك تقحمه األحداث في الدفاع عن صبي مكسيكي صغير يفر من عصابة تتعقبه
إلى داخل الواليات المتحدة.
َّ
تصدر
وتراجع الجزء الثاني من فيلم «المرأة الخارقة  »1984إلى المركز الثاني ،بعدما
قائمة اإليرادات ثالثة أسابيع .ولم تقدم شركة وارنر بروس أرقام اإليرادات ،لكنها توقعت
جمع  2.6مليون دوالر.
ً
وجاء فيلم الرسوم المتحركة «عائلة كرود :عهد جديد» في المركز الثالث ،مسجال 2.04
ميلون دوالر.
واحتل فيلم «أخبار العالم» المركز الرابع ،بإيرادات  1.05مليون دوالر .وجمع فيلم اإلثارة
ً
«صائد الوحوش»  920ألف دوالر ،محتال المركز الخامس.
(رويترز)

فتحت النجمة سيلين د يــون قلبها ومشاعرها لمتابعيها بمناسبة الذكرى
الخامسة لرحيل زوجها رينيه أنجليل ،عبر صورة نشرتها على مواقع التواصل
ً
االجتماعي ،تجمعها بزوجها ،ممسكا كالهما بيد اآلخر على الشاطئ ،وكتبت
ً
ً
ً
تعليقا عاطفيا مؤثرا يكشف معاناتها الداخلية لرحيله المبكر.
و فــي تعليقها على ا لـصــورة كتبت سيلين« :لقد مــرت خمس سنوات بالفعل،
ليس هناك يوم واحد ال نفكر فيه بك ،نحن نتواصل معك اآلن أكثر من أي وقت
مضى ،إلرشادنا وحمايتنا ،ومواصلة رعايتنا ،ونصلي من أجل أن تشرق بحبك
ً
على العالم بأسره .في هــذه اللحظة بــا لــذات ،لكل أولئك الذين يواجهون أوقاتا
صعبة ،أنتم في قلوبنا ،و فــي حياتنا إ لــى األ بــد ،نحبك ،سيلين ورينيه تشارلز
ونيلسون وإيدي».
ً
وأثبتت سيلين ،من خالل هذا المنشور ،أنها من أخلص النجوم عاطفيا ،إذ إنها
حتى اليوم لم تنس زوجها ومدير أعمالهاّ ،
وكرمته في ذكرى وفاته الخامسة.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــا :ي ــدع ــوك الـفـلــك إل ــى االل ـت ــزام
بمواعيدك وإنجاز ما لديك.
ً
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـ ـص ــادف وجـ ـه ــا ج ــدي ــدا
يستوقفك ويجعلك تفكر بالتعرف
إليه.
ً
اجتماعيا  :استثمر موهبتك ،مهما
كان نوعها ،فأنت إنسان مبدع.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :إذا كنت تريد االستمرار في
النجاح ،فال تحد عن مبادئك.
ً
عاطفيا :الصدق في عاطفتك يؤمن
لك حياة مليئة بالفرح.
ً
اجتماعيا :انتبه إلى برنامج غذائك
ً
يوميا ،وال تبالغ في األكل.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً ّ
مـهـنـيــا :قــلـمــا تـعــانــدك األب ـ ــراج ،لكنها
قاسية عليك هذه األيام.
ً
عاطفيا :ينشغل بال شريك حياتك ،ألنه
ً
ً
يراك منهمكا وحزينا.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلــى بعض الترفيه
عن نفسك ،فال تتأخر في طلب الراحة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا  :حبك للشيء يعميك أحيانا ،
ففكر قبل اإلقدام على األمور.
ً
عــاطـفـيــا :ل ــدى الـحـبـيــب شـعــور بأنك
معجب بشخص آخر.
ً
اجتماعيا :ال َ
تنس زيــارة والــديــك أو
التحدث معهم كلما سنحت الظروف.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تنمية مهنتك وتطويرها أصبح
ً
أمرا البد منه.
ً
عاطفيا :تقف أمامكما بعض العوائق
لكنها لن تؤثر في حبكما.
الماديةُ ً ،
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :تـ ــدعـ ــى إل ـ ــى ت ـل ـب ـيــة حـفــل
اجتماعي ،وتبرز شخصيتك فيه.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :ثــابــر عـلــى اج ـت ـهــادك ،فسوف
ً ً
تقطف ثماره قريبا جدا.
ً
عاطفيا :شريك عمرك معجب بكل ما
تقوم به ،ألنك صادق ومجتهد.
ً
اجتماعيا :اخلد إلى الطبيعة وجمالها
وعش معها لحظات هدوء.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :صادق زمالء عملك ،ألنك قد
تحتاج إليهم وقت الضيق.
ً
عاطفيا  :يــز عــل منك الحبيب ،ألنك
ً
أعطيته وعدا وتخليت عنه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اقـتـصــد فــي كــامــك مع
األصدقاء ،لتأمن شر الجدال.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ـح ـك ـمــة ف ــي ال ـت ـص ــرف مــع
ً
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ت ـج ـع ـلــك م ـح ـت ــرم ــا فــي
أعينهم.
ً
عاطفيا :ينتظرك الحبيب على أحر من
ً
الجمر ،وال تغادر تفكيره أبدا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :كـلـمــا احـتـجــت إل ــى وقــت
تخلو به إلى نفسك ،فال تتأخر.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـي ــا :أت ـع ــاب ــك ل ــن ت ــذه ــب س ــدى،
ً
وعليك الصبر قليال.
ً
عاطفيا :استمع إلى نصائح شريك
عمرك ،فقد يكون الخير فيها.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :االقـ ـتـ ـص ــاد ،ال ال ـب ـخــل،
ضروري في هذه المرحلة من حياتك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مـهـنـيــا :اذه ــب إل ــى عملك ب ــاك ــرا ،وال
تتأخر في نومك وتتكاسل.
ً
عاطفيا  :يفاجئك الحبيب بتصرف
لطيف أو بهدية متواضعة.
ً
اجتماعيا :تهمل مفروشات بيتك منذ
زمن ،ويلفت أحدهم نظرك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :اثبت لكل من يعمل معك النوعية
التي يتحلى بها عملك.
ً
عاطفيا :أمامكما رحلة أو سفر ،واأليام
ً
القريبة ستكون سعيدة جدا.
ً
اجتماعيا :أوقات الفراغ ليست للكسل،
َّ
فابحث عما يسليك ويفيدك.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :دع َالزمالء يتكلمون عن جودة
ً
عملك ،وابق متواضعا.
ً
عاطفيا :بعض اإلشـكــاالت العاطفية
بينكما ،لكنها ال تلبث أن تزول.
ً
ً
اجتماعيا :يسأل األصدقاء عنك دائما،
ويرغبون في رفقتك المرحة.
رقم الحظ.22 :

مزاج
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معوض« :قعدة رجالة» شجعني على العودة لتقديم البرامج

«استفدت من سوسن بدر ومي عز الدين في مسلسل خيط حرير»

أخبار النجوم

هنادي مهنا تواصل التصوير
في «تماسيح الليل»

بين السينما والتلفزيون وتقديم البرامج ،يتنقل الفنان اللبناني نيقوال معوض بمشاريع وأعمال
"الجريدة" يتحدث نيقوال عن
جديدة بما فيها تجربة سينمائية عالمية جديدة .في دردشته مع ً
تجربته األخيرة في "خيط حرير" وفيلم "ماكو" الذي ينتظر عرضه قريبا ،وغيرها من التفاصيل:
القاهرة  -هيثم عسران

● كـيــف وج ــدت ردود الفعل
على تجربتك في “خيط حرير”؟
 سعيد بتفاعل الجمهور معالـعـمــل وردود الـفـعــل اإليـجــابـيــة
ً
عليه خـصــوصــا اإلشـ ــادات التي
تــابـعـتـهــا ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي أثناء عرض الحلقات،
وأسـعــدتـنــي حــالــة الـتــرقــب ،التي
كانت لدى الجمهور لألحداث مع
عرض الحلقات ،وهذا األمر كنت
أتــوقـعــه ألن ــه ح ــدث مـعــي عندما
قرأت السيناريو للمرة األولى.
● ما سبب حماسك للتجربة؟
 ثمة عوامل شجعتني بدايةم ـ ــن ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة والـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة غ ـيــر
التقليدية واالخـتــاف الموجود
ف ـ ــي شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ح ـ ـ ـ ـ ــازم ع ـ ــن أي
شخصية قدمتها من قبل بجانب
وجود مخرج مميز مثل إبراهيم
فخر ،الذي تتميز أعماله ببصمة
ً
مختلفة دائما ويستطع من خالل
تعامله مع الفنانين إخراج أفضل
مــا لديهم أمــام الـكــامـيــرا ،وفريق
العمل ال ــذي يضم أسـمــاء كبيرة
في الدراما المصرية ،ومن ثم فهي
تجربة مميزة بالنسبة لي.
● هل شعرت بالضيق من فترة
التصوير الطويلة للعمل؟

«ماكو» من
األعمال
السينمائية
التي أراهن
عليها

 فترة التصوير لم تكن طويلة،لـكــن ال ـظ ــروف الـتــي عملنا فيها
ً
كانت صعبة خصوصا أننا بدأنا
التحضيرات فــي بــدايــة الـعــام ثم
توقفنا فترة بسبب أزمة فيروس
ً
ك ــورون ــا ق ـبــل أن ن ـع ــود م ـج ــددا
الستئناف التصوير ،وه ــذا أمر
لــم يـحــدث معنا فـقــط ،لكن بعدة
أعمال ،وهو ما تسبب في تأجيل
ت ـصــويــرهــا ،الس ـي ـمــا ب ـعــد قـيــود
السفر وإغالق الطيران وما حدث
خــال الـمــوجــة األول ــى مــن ظهور
فيروس كورونا.
● أل ــم تـقـلــق م ــن أن حـلـقــات
الـعـمــل أكـثــر مــن  30حلقة بقليل
وهو عكس المتعارف عليه؟

 أع ـت ـبــر أن الـمـسـلـســل حققمعادلة مهمة وهو ما لمسته منذ
قراءة السيناريو ،معادلة دمجت
بين مناقشة قضايا عدة في عدد
لـيــس طــويــل م ــن الـحـلـقــات ومــن
دون مط أو تطويل في الحلقات،
وهذه المعادلة الصعبة ال تتحقق
ً
كثيرا وهــي أحــد أسـبــاب رهاني
على المسلسل.

هنادي مهنا

● كـيــف وج ــدت ال ـت ـعــاون مع
مي عز الدين؟
 مي من الشخصيات الودودةً
جــدا والمتواضعة ،فبالرغم من
أن ال ـم ـس ـل ـســل ه ــو أول تـجــربــة
فــي الـعـمــل بيننا فــإنـنــي سعدت
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـع ـه ــا واع ـت ـب ــرت ـه ــا
إضافة لي على المستوى الفني
والشخصي ،فهي فنانة ملتزمة
ومحترفة وتبذل أقصى ما لديها
لتقديم أعمال جيدة على الشاشة
بـجــانــب عــاقــاتـهــا بـمــن حــولـهــا،
ف ـهــي مـكـســب ع ـلــى الـمـسـتــويـيــن
الشخصي والفني.
● وبالنسبة لسوسن بدر التي
جسدت دور والدتك؟
 سـ ــوسـ ــن ب ـ ـ ــدر واحـ ـ ـ ـ ــدة مــنأهــم الـمـمـثــات الـمـصــريــات على
اإلط ــاق وهــي ممثلة مخضرمة
ول ــدي ـه ــا خ ـب ــرة ك ـب ـي ــرة ت ـحــرص
ً
دائـمــا على أن تفيد بها غيرها،
وشـ ـع ــرت أنـ ـن ــي اب ـن ـه ــا بــالـفـعــل
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ت ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـهـ ــا مـ ـ ـع ـ ــي ف ــي
ال ـت ـصــويــر ،وه ــي م ــن الـمـمـثــات
ال ــات ــي ت ـح ــب أن ت ـع ـمــل مـعـهــن
باستمرار ليس فقط بسبب الروح
اإليجابية التي تقوم بإضفائها
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـك ـ ــان وج ـ ـ ــوده ـ ـ ــا ولـ ـك ــن
ً
أي ـض ــا لــاس ـت ـفــادة م ــن خبرتها
واه ـت ـم ــام ـه ــا بـ ـ ــأدق ال ـت ـفــاص ـيــل
ومساعدة غيرها التي ال تتوقف.
● كيف تعاملت مع شخصية
حازم؟
 ال ـم ـس ــاح ــة ال ــزم ـن ـي ــة ال ـتــيأتــاحـتـهــا الـشـخـصـيــة بالنسبة

نيقوال معوض
لـ ــي س ــاع ــدت ـن ــي ع ـل ــى ال ـت ـعــامــل
معها ومــع مواقفها واختالفها
ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات ،إض ــاف ــة
إلـ ــى ال ـم ـنــاق ـشــات ال ـت ــي سـبـقــت
الـ ـتـ ـص ــوي ــر ل ـت ـح ــدي ــد مــام ـحــه
بشكل كــامــل ،فهو شخص ملئ
بـ ــاالض ـ ـطـ ــرابـ ــات ،وفـ ـ ــي أح ـي ــان
ً
ً
تــراه إنسانا جـيــدا ،وفــي أحيان
أخ ـ ــرى ت ـ ــراه شـخـصـيــة شــريــرة
وهو ما حرصت على أن أحافظ
ع ـل ـيــه ،ف ـمــن أص ـع ــب األم ـ ــور أن
تجسد نفس الشخصية قبل 10
سنوات واآلن وهو ما ساعدني
على تجاوزه بشكل كبير مخرج
العمل.
ً
● شاركت أخيرا في برنامج
“قـ ـع ــدة رجـ ــالـ ــة” ،ك ـيــف وج ــدت
التجربة؟
 سعدت بفكرة العودة لتقديمً
البرنامج التلفزيونية مـجــددا ،
خاصة وأن بداياتي كمذيع هي
التي جعلتني أستطع الوقوف
أم ـ ـ ــام الـ ـك ــامـ ـي ــرا فـ ــي ال ـت ـم ـث ـيــل،
ً
والـ ـب ــرن ــام ــج ك ـ ــان م ـم ـت ـعــا عـلــى
ً
جميع الـمـسـتــويــات ،خصوصا
مع تلقائية التصوير والتعامل
أم ــام الـكــامـيــرا فـلــم أشـعــر خــال

العمل بوجود الكاميرا وأعتقد
ً
أن زمــائــي أي ـضــا فــي التجربة
خالد سليم وقيس الشيخ نجيب
وصلهم نفس األحساس ،وهذا
م ــا م ـي ــز ال ـع ـم ــل وج ـع ـل ــه يـصــل
للجمهور.
● هـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـع ـ ـن ـ ــي ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك أن ـ ــك
تفضل االسـتـمــرار بين التقديم
والتمثيل؟
 أبـ ـح ــث عـ ــن ال ـع ـم ــل ال ـج ـيــدس ــواء ف ــي الـتـمـثـيــل أو الـتـقــديــم
الـتـلـفــزيــونــي ،وإذ وج ــدت فكرة
جيدة على غــرار تجربة “قعدة
رجالة” أو فكرة مميزة ولم تقدم
من قبل فلن أتــردد في الموافقة
عليها.
● ح ـ ــدث ـ ـن ـ ــا عـ ـ ـ ــن تـ ـج ــربـ ـت ــك
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــة ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة فــي
“ماكو”؟
 “م ــاك ــو” م ــن األفـ ـ ــام الـتــييمكن الــرهــان عليها لتبقى مع
الجمهور ،وانتهيت من تصويره
بــال ـف ـعــل ق ـبــل ف ـت ــرة ل ـكــن الـعـمــل
ت ــأج ــل ع ــرض ــه ب ـس ـب ــب ظـ ــروف
ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ،ومـ ــا تـبـعـهــا

من إجــراءات بغلق دور العرض
السينمائية وغيرها من األمور،
لكن الفيلم يحمل تفاصيل كثيرة
مشوقة وأراهن عليه عند عرضه
ً
حيث يفترض أن يعرض قريبا
في الصاالت.
● ماذا عن أحداثه؟
 ت ــدور ف ـكــرة الـفـيـلــم ح ــول 8أش ـخــاص لــديـهــم شــركــة إلنـتــاج
األف ـ ـ ــام ال ـت ـس ـج ـي ـل ـيــة ويـ ـق ــرروا
تقديم فيلم عن العبارة الغارقة
ف ــي ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ومـ ــن خــال
أحداث عديدة نشاهد ما يحدث
لـ ـه ــم ومـ ـ ــا يـ ـتـ ـع ــرض ــوا لـ ـه ــا مــن
أحداث.

 بــدأت بالفعل تصوير فيلمجديد مع المخرج جورج ميلر،
وسيتم تصويره في أستراليا،
وهو من األعمال المهمة لكن ال
أرغــب في الحديث عنه بالوقت
الـ ـ ــراهـ ـ ــن لـ ـحـ ـي ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مــن
التصوير.

علي الحجار
أعرب النجم علي الحجار عن سعادته البالغة بردود الفعل،
الــذي تلقاها عن أغنيته األخيرة "لــو عايز" ،والتي صورها
على طريقة الفيديو كليب في منزله ،حيث قال ":أنا قصدت
أعـمــل أغـنـيــة خفيفة ومــرحــة فــي ظــل أزم ــة كــورونــا الكئيبة،
وصورتها في البيت بالموبايل علشان أقــول للناس إن كل
وا حــد فينا ممكن يتغلب على الملل واإل ح ـبــاط حتى وهو
محبوس في بيته".
وكان الحجار قد طرح خالل األسبوع الماضي أغنية "لو
عايز" ،وتقول كلماتها:
لوعايز تنسى مشاكلك اضحك
أوعى يبان على شكلك
ماتسيبش الهم يطولك
إفرد طولك ال الخوف ياكلك
خليها على الله وقول
إن شاء الله تعدي وخيرها فـ غيرها
الدنيا عشان تغلبها اضحك
لها بقى علشان تضحكلك
يذكر أن أغنية "لو عايز" ،من كلمات محمد جالل ،وألحان
م ـمــدوح ص ــاح ،وتــوزيــع أســامــة ك ـمــال ،وه ــي إح ــدى أغــانــي
ألبومه الجديد ،حيث من المقرر أن يضم األلبوم الجديد 17
ُ
أغنية ،منها  10أغنيات جديدة لم تطرح من قبل.

تحضيرات ألعمال تكلفتها محدودة يتصدى لبطولتها نجوم الصف الثاني
القاهرة – هيثم عسران

بات من المؤكد أن األعمال
الكوميدية المشاركة في
السباق الرمضاني لعام
 2021لن تكون الرهان
األول لصناع الدراما ً
التلفزيونية ،خصوصا مع
غياب التحضيرات لعدد كبير
من األعمال الكوميدية ،التي
كان يفترض أن ترى النور في
.رمضان المقبل

دنيا سمير غانم
لم تحسم موقفها
حول مشروعها
الكوميدي المرتقب

شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي

ّ
تحضيرها خالل الفترة الماضية ،لكن
أي ــا منهم لــم يـبــدأ بـعــد بــوقــت تــواجــه
فـيــه أع ـمــال أخ ــرى مـشـكــات إنتاجية
مرتبطة بميزانيات التصوير ،وأجور
بعض النجوم ،وغيرها من التفاصيل
اإلنتاجية ،في ظل تأخر بعض القنوات
ع ــن سـ ــداد مــديــون ـيــات ـهــا ،وتـخـفـيــض
سـقــف مـيــزانـيــاتـهــا فــي األع ـم ــال التي
ستقوم بشرائها للعرض في رمضان
المقبل.

تكرار التجربة
أب ــرز الـفـنــانـيــن الــذيــن لــم يحسموا
م ــواق ـف ـه ــم دنـ ـي ــا س ـم ـيــر غـ ــانـ ــم ،ال ـتــي
يفترض أنها كانت تعمل على مشروع
درامـ ـ ــي كــوم ـيــدي م ــع الـمـنـتــج هـشــام
جمال ،لكن العمل لم يتم االنتهاء منه
حتى اآلن واالستقرار على تفاصيله،
ً
خصوصا أن دنيا ال ترغب في تكرار
تجربة التعجل ببداية تصوير مشروع
درا م ــي غير مكتمل ،بسبب المشاكل
التي تعرضت لها في آخر عملين.
دنـ ـي ــا س ـت ـع ـقــد ج ـل ـســة أخ ـ ـيـ ــرة مــع
هشام جمال بعد تعافيه من فيروس
"ك ــورون ــا" لحسم األم ــر بشكل كــامــل،
وتحديد ما إذ كانت ستخوض السباق
ً
الرمضاني من عدمه ،علما بأنها غابت
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ب ـس ـبــب ت ـح ـض ـيــرات
فيلمها الجديد ،الذي تعرقل خروجه
للنور بسبب أزمة الجائحة.

علي الحجار« :لو عايز» أغنية مرحة
لتحدي كآبة «كورونا»

● وبالنسبة لفيلمك العالمي؟

تراجع األعمال الكوميدية في دراما رمضان 2021
تعتمد األعمال الكوميدية محدودة
التكلفة لهذا العام على نجوم الصف
ً
الثاني بشكل رئيسي ،خصوصا أن
ت ـصــويــرهــا س ـي ـكــون بــال ـكــامــل داخ ــل
ً
البالتوهات ،علما بأن مسألة التسويق
ه ــي الـ ـت ــي س ـت ـح ـســم ب ـش ـكــل رئـيـســي
خ ــروج هــذه األعـمــال للنور مــن عدمه
خالل األسابيع القليلة المقبلة.
ويعتبر الجزء الثاني من مسلسل
"اللعبة" ،الذي يتقاسم بطولته هشام
م ــاج ــد وشـ ـيـ ـك ــو ،ال ـع ـم ــل ال ـك ــوم ـي ــدي
الــوح ـيــد ال ـم ـقــرر عــرضــه ف ــي الـسـبــاق
ال ــرم ـض ــان ــي ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــات ،حـيــث
يواصل فريقه التصوير خالل الفترة
الـحــالـيــة ،ألن ــه يــراهــن عـلــى استكمال
ً
نجاح الجزء األول ،الذي حقق تفاعال
ً
كبيرا مــع الجمهور عند طرحه على
ً
منصة "شــاهــد" أوال قبل عرضه على
ال ـش ــاش ــات ،وه ــو االح ـت ـمــال الـ ــذي قد
يتكرر مع الجزء الثاني.
أمــا مـشــروع الفنان علي ربـيــع ،مع
المخرج معتز التوني لرمضان ،2021
فـهــو عـمــل درام ـ ــي كــوم ـيــدي يفترض
ً
أن تـبــدأ تـحـضـيــراتــه قــري ـبــا ،فــي عــدد
حلقات ال يتجاوز ال ــ ،15فيما ينتظر
رب ـ ـيـ ــع انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـت ــون ــي مـ ــن ت ـجــربــة
"اللعبة  "2حتى يبدأ تصوير مسلسله
الــذي يفترض أن يصور أغلبيته في
االستوديو.
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ف ـ ـ ــإن ث ـ ـمـ ــة أع ـ ـمـ ــاال
كوميدية كان يفترض أن يبدأ صناعها

تــوا صــل الفنانة هـنــادي مهنا ،تصوير فيلمها الجديد
"ت ـمــاس ـيــح ال ـن ـي ــل" ب ـمــدي ـنــة األقـ ـص ــر ،م ــع ال ـم ـخ ــرج ســامــح
عبدالعزيز.
وقالت هنادي إنها فرغت نفسها لتصوير "تماسيح النيل"
الذي بدأ تصويره األسبوع الماضي على متن إحدى المراكب
النيلية بمدينة األقصر ،مضيفة أن فيلمها الثاني "ليلة العيد"
لم تحدد جهة اإلنتاج موعد استئناف تصويره حتى اآلن،
حيث توقف التصوير عقب إصابة بطلة الفيلم الفنانة يسرا
بفيروس كورونا.
يــذكــر أن "تـمــاسـيــح ال ـن ـيــل" م ــن بـطــولــة مـصـطـفــى خــاطــر
وهـنــادي مهنا وحـمــدي الميرغني وخــالــد الـصــاوي وكريم
عـفـيـفــي وويـ ــزو وب ـيــومــي فـ ــؤاد ومـحـمــد ثـ ــروت وعـ ــدد آخــر
من الفنانين ،الفيلم من تأليف لــؤي السيد وإخــراج سامح
عبدالعزيز ،وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.
ّ
ويعد "تماسيح النيل" ثاني تجارب هنادي في السينما،
بعدما خاضت التجربة للمرة األولى في فيلم "بنات ثانوي"،
الذي عرض في يناير  ،2020وشارك في بطولته جميلة عوض،
مايان السيد ومي الغيطي وهدى المفتي ومحمد الشرنوبي
ومحمد مـهــران ومحمد جمعة وتــامــر هـشــام ،تأليف أيمن
سالمة وإخراج محمود كامل.

فاطمة الناصر فرعونية
بأحدث تصوير
دنيا سمير غانم
أم ــا ال ـف ـنــان حـســن الـ ـ ــرداد فيباشر
ق ــراء ة تجربة درامـيــة كوميدية ،لكنه
لــم يحسم أ م ــره منها بشكل نهائي،
خـصــوصــا م ــع انـشـغــالــه بالتحضير
لفيلمين سينمائيين ،فيما يفترض أن
يحسم حسن موقفه مع المنتج أحمد
السبكي وإح ــدى الـمـنـصــات الرقمية
الـتــي يـفـتــرض أن تنتج الـعـمــل خــال
األيام المقبلة.
وبعد إخفاق تجربتهم في "رجالة
البيت" ،قــرر الفنان أحمد فهمي عدم
خ ــوض الـسـبــاق الــرمـضــانــي المقبل،
ً
مترقبا عرض مشاريعه السينمائية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ف ـي ـم ــا لـ ــم ت ـن ـج ــح ج ـه ــود
أكـ ــرم حـسـنــي ف ــي ال ـع ــودة م ــع الـفـنــان
أحمد أمين ،ســواء من خالل جزء ثان
لمسلسل "ري ــح ال ـم ــدام" ،أو مــن خالل
مشروع درامي ،حيث كان يفترض أن
يعمل الثنائي على عمل درامي جديد
خــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،لكن انشغال
أمـ ـي ــن ب ـت ـجــربــة "م ـ ــا وراء ال ـط ـب ـي ـعــة"
وأعماله األخرى عطلت المشروع حتى
إشعار آخر.
و حـ ـ ـت ـ ــى اآلن ال ي ـ ــو ج ـ ــد م ـ ـشـ ــروع
كــومـيــدي ي ـشــارك فـيــه الـفـنــان بيومي
ف ـ ـ ــؤاد ،الـ ـ ــذي اع ـ ـتـ ــاد ت ـق ــدي ــم األعـ ـم ــال

ً
الكوميدية كل عــام ،علما بأن بيومي
سبق أن اعتذر عن مستوى الكوميديا
ال ـم ـتــواضــع ف ــي "رج ــال ــة ال ـب ـيــت" بعد
ً
تقديمه العام الماضي ،مرجعا األمر
إل ــى أزم ــة "ك ــورون ــا" الـتــي جعلتهم ال
يستطيعون تصوير أغلبية المشاهد
في أماكنها ،واضطرارهم إلى االعتماد
ً
على االرتجال وقت التصوير ،التزاما
بموعد العرض.
ورغـ ـ ــم غـ ـي ــاب كـ ـب ــار ال ـف ـنــان ـيــن عــن
التجارب الكوميدية فإن مشاريع أخرى
يجري تحضيرها بميزانيات محدودة
قد ترى النور ،مرشح لبطولتها سعد
الصغير ،ونجمة مسرح مصر ويزو،
بجانب أعمال أخــرى تباشر شركات
إنـ ـ ـت ـ ــاج صـ ـغـ ـي ــرة ت ـج ـه ـي ــزه ــا لـبـحــث
ً
إمكانية تسويقها عربيا قبل الشروع
في إنتاجها ،خصوصا أن المحطات
الـمـصــريــة بــاتــت خــريـطـتـهــا واضـحــة
الـتـفــاصـيــل ،بــاسـتـثـنــاء ع ــدد مـحــدود
سيتشارك في شراء األعمال محدودة
التكلفة.

فاطمة الناصر
ظهرت الفنانة التونسية فاطمة الناصر ،بإطاللة فرعونية
خالل أحدث جلسة تصوير بعدسة المصور شريف البوهي،
وبتوقيع االستايلست سوشا ،التي شاركتها مع متابعيها
عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وارتـ ــدت فــاطـمــة خ ــال جـلـســة الـتـصــويــر فـسـتــانــا بــالـلــون
األسـ ــود ،ونـسـقــت عليه ح ــزام مــن نـفــس ال ـلــون ح ــول منطقة
الخصر ،واعتمدت تسريحة شعر ومكياج مناسبين لـ "اللوك"
الفرعوني.
من جهة أخرى ،أعلنت فاطمة ،أخيرا خوضها مجال اإلنتاج
الدرامي للمرة الثانية بمسلسل تونسي جديد سيعرض خالل
شهر رمضان القادم من تأليف رفيقة بوجدي ،وإخراج مراد
بالشيخ ،ويشارك في بطولة العمل فتحي الهداوي ،وفارس
األنــدلـســي ،ووحـيــدة الــدريــدي ،وحلمي الــدريــدي ،وم ــرام بن
عزيزة ،وسارة حناشي ،وياسمين بوعبيد ،إضافة إلى كوكبة
من نجوم الدراما التونسية.

توابل ةديرجلا
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هجوم ترامب على الواليات المتحدة
ً
ً
فجأة في عقر ّ
مقر السلطة األميركية .كان ملتحيا ويضع قبعة
وقف ذلك الرجل
َ
حوله .هرب
من
ينظر
وراح
بيده
أميركا
علم
وحمل
رأسه
على
من فرو وقرنين
ََ
جميع أعضاء مجلس الشيوخ الذين وصلوا إلى المكان منذ دقائق وخلت الغرفة
من الجميع باستثناء عدد ضئيل من الرجال اآلخرين الذين اقتحموا قاعة مجلس
الشيوخ .صرخ المقتحمون« :أين بنس؟ اخرج من مخبئك»!
«دير شبيغل»

الرجل الذي كان
يضع قبعة الفرو
على رأسه ُيدعى
جيك أنجيلي وهو
ّ
مؤيد شرس لترامب
ً
ويبدو مقتنعا
بنظرية المؤامرة
التي ّ
يروجها
الرئيس المنتهية
واليته

كان ُيفترض أن يرأس نائب الرئيس األميركي
مايك بنس ،بصفته رئيس مجلس الشيوخ ،عملية
احتساب أصوات المجمع االنتخابي التي تؤكد
ً
على انتخاب جو بايدن رئيسا للواليات المتحدة.
ً
ً
تحمل هذه المناسبة في العادة طابعا احتفاليا
ً
ً
ّ
وتشكل جزء ا أساسيا من عملية انتقال السلطة
ّ
الديمقراطية .لكن مشاركة بنس في هذه العملية
ً
ً
جعلته شخصا منبوذا في أوساط من يتابعون
تأييد ترامب.
كــان الرجل الــذي يضع قبعة الفرو على رأسه
ُيــدعــى جيك أنجيلي ،وهــو مـ ّ
ـؤيــد شــرس لترامب
ً
ّ
ويـبــدو مقتنعا بنظرية الـمــؤامــرة التي يروجها
الــرئـيــس المنتهية والي ـتــه .ص ـ ّـرح أنجيلي ألحد
المراسلين بأنه يريد أن يثبت للرئيس وجود عدد
كبير من الوطنيين المستعدين لدعمه مهما فعل.
ّ
انضم مئات الرجال والنساء إلى أنجيلي وحاولوا
َ
مجلسي
اقـتـحــام مبنى الـكــابـيـتــول ال ــذي يشمل
الشيوخ والنواب يوم األربعاء الماضي.
ّ
ً
اتضح سريعا إلــى أي حد كــان الطاقم األمني
هناك غير مستعد لهذا النوع من األحداث .أصيب
العشرات خالل المناوشات وتعرضت امرأة إلطالق
ً
النار على يد شرطة الكابيتول فسقطت أرضا وهي
ً
مضرجة بالدماء ،ثم ماتت الحقا في المستشفى.

اعتداء على الديمقراطية

اقتحام
«الكابيتول» يثبت
توسع االنقسامات
في المجتمع
األميركي خالل عهد
ترامب ومدى ّ
تغير
نظرة األميركيين
إلى معنى
الديمقراطية

بايدن يستطيع اآلن
أن ّ
يعين المناصب
الحكومية والقضاة
والسفراء من دون
مراعاة مواقف
الجمهوريين

ً
لم يكن الهجوم على مبنى الكابيتول مفاجئا،
فقد ح ـ ّـرض عليه الــرئـيــس األمـيــركــي ّ
وروج ــه مع
أن مهمته األ ســا سـيــة تقضي بحماية شعبه من
أي أذى.
ترامب هو من طالب في منتصف يوم األربعاء
ً
الماضي بأن يطلق نائب الرئيس انقالبا .ترامب
هو من ّ
شجع مناصريه على الزحف باتجاه مبنى
الكابيتول في آخر خطاب له أمام البيت األبيض.
ي ـب ــدو م ـع ـظــم م ــؤي ــدي ت ــرام ــب مـقـتـنـعـيــن بــأن
االنتخابات ُس ِرقت من "بطلهم" وأن الديمقراطيين
ّ
زوروا النتائج وألـغــوا األص ــوات التي ّ
صبت في
مصلحة ترامب وتالعبوا بآليات التصويت.
َ
ش ِهد العالم أجمع على ذلــك االعـتــداء الفاضح
ً
على الديمقراطية ،علما أن التحضيرات له بدأت
م ـنــذ أش ـهــر وح ـ ـ ّـرض عـلـيــه م ـس ــؤول ــون م ــن أعـلــى
المراتب في الحكومة األميركية.
استعان ترامب بالجمهوريين لمحاولة االنقالب
عـلــى ق ــرار الناخبين األمـيــركـيـيــن وال ـفــوز بــواليــة
رئــاسـيــة ثــانـيــة وتـعـ ّـرضــت الـجـهــات الـتــي رفضت
هــذا التوجه لضغوط هائلة .حــاول ترامب إقناع
ً
نــائــب الــرئـيــس بــأن يصبح حليفا لــه فــي حملته
االنتخابية ،وحـيــن فشلت مساعيه ح ــاول اتهام
مايك بنس بالخيانة .ما حصل في واشنطن خالل
ّ
األسبوع الماضي ال َي ِقل عن محاولة انقالب بقيادة
الرئيس المنتهية واليته.
بـعــد ســاعــات مــن ال ـتــزام الـصـمــت ،نـشــر تــرامــب
ً
أ خ ـيــرا فيديو يــد عــو فيه مثيري الشغب للعودة
إلى منازلهم .لكنه أوضح في الوقت نفسه موقفه
ً
الحقيقي حين قــال" :نحبكم ،أنتم مميزون جــدا".
لم يكن ذلك العنف ّ
مجرد نتيجة ثانوية وعرضية
لحمالت التحريض التي أطلقها ترامب ،بل إنها
نتيجة مباشرة لمواقفه.
يــوم الخميس طالبت رئيسة مجلس ا لـنــواب
األم ـيــركــي ،نــانـســي بـيـلــوســي ،بــإقــالــة تــرامــب من
منصبه .فدعت نائب الرئيس بنس إ لــى تطبيق
التعديل الخامس والعشرين من الدستور وطرد
ً
ترامب فورا من البيت األبيض.
س ـت ـكــون إق ــال ــة ت ــرام ــب م ــن مـنـصـبــه بـمــوجــب
التعديل الخامس والعشرين من الدستور األميركي
سابقة في تاريخ الواليات المتحدةُ .استعملت هذه
المادة في مناسبات عدة في الماضي لنقل السلطة
ً
ً
موقتا إلى نائب الرئيس .هذا ما حصل مثال حين
خضع رونالد ريغان لعملية جراحية وبقي تحت
َ
ستعمل
تأثير التخدير العام لفترة قصيرة .لكن لم ُي
ً
هذا التعديل يوما لخلع أي رئيس بالقوة.
فــي منتصف ي ــوم األرب ـع ــاء ،ظـهــر تــرامــب أمــام
مناصريه في منتزه "ناشونال مــول" الــذي يمتد
مــن البيت األبـيــض إلــى مبنى الكابيتول ،فألقى
ً
ً
ً
خطابا مدته  70دقيقة تقريبا وبدا كالمه مضطربا
ً
ً
ً
ومشينا وخطيرا ومليئا باألكاذيبّ .
توجه ترامب
ً
ً
إلى مؤيديه قائال" :لن نستسلم مطلقا .لن نتنازل
ً
ً
مطلقا .لن يحصل ذلك أبدا .ال أحد يستسلم عند
حـصــول ســرقــة مــن أي ن ــوع .بـلــدنــا سـئــم مــن هــذا
ّ
نتحمل ما يحصل بعد اآلن".
الوضع .لن
دعا ترامب في نهاية خطابه الناس إلى السير
نحو مبنى الكابيتول في آخــر جــادة بنسلفانيا
"للتعبير عن فخرهم بالجمهوريين وتشجيعهم
على استرجاع بلدنا" .ثم عاد الرئيس إلى البيت
األبيض لمشاهدة الفوضى الالحقة عبر التلفزيون.

خسارة فردية
ً
بـعــد ه ــذه األح ـ ــداث ،لــم يـعــد تــرامــب شخصيا

حشود المتعصبين لترامب خالل اقتحامهم مبنى الكابيتول
ّ
ً
جهد
متأكدا من مصيره .اشتقت تلك الخسارة من ٍ
فردي وقد حرص ترامب منذ  3نوفمبر على رسم
خط واضح بين األصدقاء و"الخونة" ،فطرد وزير
الدفاع مارك إسبر الذي أثار استياءه بعدما رفض
إرسال القوات المسلحة إلى المدن األميركية.
في غضون ذلــك ،استقال المدعي العام وليام
بار من تلقاء نفسه ،مع أنه كان من أبرز الجهات
ً
التي يتكل عليها تــرا مــب سابقا  .يتعلق السبب
على ما يبدو بعدم رغبته في البقاء داخل معسكر
المقربين من ترامب.
ً
ح ـت ــى روب ـ ـ ــرت م ـ ـ ــردوخ وجـ ــد م ـك ــان ــا ل ــه عـلــى
الئحة ترامب السوداء .يظن ترامب أن هذا القطب
اإلعــامــي األسـتــرالــي يدين لــه بالكثير ألن عهده
ً
الرئاسي كان كفيال برفع ِن َسب المشاهدة على قناة
ّ
"فوكس نيوز" .لكن قناة مردوخ التلفزيونية هي
التي أعلنت فوز جو بايدن في والية أريزونا في
يوم االنتخابات ،ما أدى إلى تالشي حلم ترامب
بإعادة انتخابه.
على صعيد آخ ــر ،يستمتع تــرا مــب حتى اآلن
ً
بالتكلم ّهاتفيا مع محاميه الوفي رودي جولياني
لكنه يفضل اليوم التكلم مع سيدني باول ،النجمة
الجديدة في محيطه.
سيتابع ترامب رسم معالم السياسة األميركية
بعد رحيله من السلطة ،فقد ّ
صوت له حوالى 74
مليون أميركي في انتخابات  3نوفمبر ،أي أكثر
من األعداد التي دعمته في عام  2016بـ  11مليون
صوت.
ّ
يستطيع ترامب أن يترشح للرئاسة األميركية
ً
مجددا في عام  2024وسبق ّ
وعبر عن هذه الفكرة
في أوســاطــه الداخلية .يقول توماس باترسون،
ْ
أس ـتــاذ فــي آل ـيــات الـ ُـحــكــم فــي جــامـعــة "ه ــارف ــارد":
"يرتفع احتمال أن يعود ترامب"!
ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ـس ـي ــاس ــي ،س ـي ـب ـقــى ت ــرام ــب
شخصية يضطر الـعــالــم لــاعـتــراف بـهــا :مثلما
نجح في تقسيم البلد ،ها هو يبث االنقسامات
بين الجمهوريين اآلن .بدأ البعض داخل الحزب
الجمهوري يدير ظهره لترامب .على سبيل المثال،
تـشــاجــر عـضــو الـكــونـغــرس آدم كينزينغر ،وهــو
طيار سابق في سالح الجو األميركي ،مع ترامب
ّ
في مرحلة سابقة وهو يتهمه اليوم بالتحريض
على أعـمــال العنف .كــذلــك ،يتلقى وزيــر خارجية
والية جورجيا براد رافنسبرغر تهديدات بالقتل
منذ أن تجرأ على إعالن فوز جو بايدن في واليته.
لكن لم يتمتع الجميع بقوة ّ
تحمل رافنسبرغر.
الــوضــع أشـبــه بالتوقف عــن تعاطي الـمـخــدرات.
يضمن تــرامــب كــل مــا يـتــوق إلـيــه الجمهوريون:
قـضــاة مـحــافـظــون ،تخفيضات ضــريـبـيــة ،رفــض
قــاطــع لتشديد قــوانـيــن ال ـحـ ّـد مــن األسـلـحــة .لكن
بدأ الجمهوريون يدركون اآلن تداعيات "اإلدمان"
على ترامب.
يكتف الرئيس بإخضاع الجمهوريين ،بل
لم
ِ
ً
إنه ّ
حولهم أيضا إلى جزء من "طائفته" الخاصة،
فــراحــوا يتمسكون بـكــل كلمة ينطق بـهــا وكــأنــه
مرشد حقيقي لهم.
وكما يحصل في أي طائفة ،يطغى اإليمان على
ً
الحقيقة دومــا .يشعر عدد كبير من المسؤولين
الجمهوريين اليوم بأنه مضطر للخضوع لهذا
الــواقــع ال ـم ــوازي .ي ــدرك جــزء مــن أعـضــاء مجلس
الشيوخ المعترضين على المصادقة على نتائج
االنتخابات ،من أمثال جوش هاولي أو تيد كروز،
أن االنتخابات لم ُت َ
سرق من ترامب.
ك ــان خ ــوض ه ــذه الـمـعــركــة إل ــى جــانــب تــرامــب
ً
للمرة األخ ـيــرة ج ــزء ا مــن الـحـســابــات السياسية
المنطقية والمريبة بالنسبة إلى هاولي وكروز.
ّ
ّ
لكن قرارهما بدعم أي محاولة انـقــاب ستلطخ
إرثهما إلى األبد .في الوقت نفسه ،يثبت موقفهما
إلى أي حد يخشيان أن ّ
يخيبا آمال قاعدة ترامب.
يقول مارك سميث ،أستاذ في العلوم السياسية
ُ
ف ــي جــامـعــة "س ـيــدرف ـيــل" ف ــي أوه ــاي ــو" :ســتـحــدد
األشهر الستة المقبلة مصير ترامب وقدرته على
متابعة السيطرة على الحزب".
مــن األفـضــل بــرأيــه أن يفك الـحــزب الجمهوري
ارتباطه بالرئيس المنتهية واليته على المدى
ً
ال ـط ــوي ــل ألن ت ــرام ــب ل ــم يـتـمـتــع ي ــوم ــا بشعبية
ً
واسعة خــارج نطاق قاعدته ون ــادرا ما تجاوزت

نصب الرئيس روزفلت في واشنطن

كـ ــذلـ ــك ،ي ـس ـت ـط ـيــع تـ ــرامـ ــب أن ي ـم ـن ــع الـ ـح ــزب
الجمهوري من العودة إلى مواقفه الوسطية .خالل
ُ
ّ
نكر التغير
عهده ،تحول هذا الحزب إلى حركة ت ِ
المناخي وتعتبر العنصرية مسألة هامشية في
أفـضــل األحـ ــوال .تــرامــب هــو ال ــذي وضــع االتـحــاد
األوروب ــي فــي مـصــاف أع ــداء الــواليــات المتحدة،
مع أن الجمهوريين كانوا يشددون على ضرورة
تطوير الصداقات العابرة لألطلسي منذ عقود.

معركة شاقة أمام بايدن

في استطالع أجراه
معهد "يوغوف"
ّ
عبر  %45من
الجمهوريين عن
تأييدهم لالقتحام
في حين دان %43
منهم التحرك

الديمقراطيون
يريدون منح معظم
ً
األميركيين شيكا
َ
بقيمة ألفي دوالر
وهي خطوة كان
ً
ترامب دعمها أيضا
لكنها فشلت بسبب
معارضة ماكونيل

ِنـ َـســب تــأيـيــده عتبة الخمسين فــي الـمـئــة .كذلك،
يتكلم سميث عن وجود أدلة قوية تثبت أنه بدأ
ً
يخسر أع ــدادا كبيرة من الناخبين ،ال سيما في
الضواحي".
تجدر اإلشارة إلى أن الحزب الجمهوري حقق
نـتــائــج ج ـيــدة عـلــى نـحــو مـفــاجــئ فــي انـتـخــابــات
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ف ــي نــوف ـم ـبــر ،وفـ ــي ان ـت ـخــابــات
ً
الواليات أيضا.
ترامب هو الذي خسر في هذه االستحقاقات.
ً
حصد هــذا األخـيــر أ ًع ــدادا متزايدة مــن األصــوات
ّ
االنـتـخــابـيــة م ـقــارنــة بــال ـعــام  ،2016لـكـنــه شــجــع
م ـ ـنـ ــاصـ ــري ب ـ ــاي ـ ــدن ودفـ ـ ـ ــع الـ ـكـ ـثـ ـي ــري ــن م ـ ــن ب ـيــن
الجمهوريين المعتدلين المتبقين إلى التصويت
ّ
للمرشح الديمقراطي .هذه الجماعة األخيرة هي
التي ّ
رجحت الكفة لصالح الديمقراطيين.
س ـيــدخــل ت ــرام ــب ت ــاري ــخ ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري
بــاع ـت ـبــاره الــرئ ـيــس ال ــذي ج ــازف بـمـكــانــة البيت
األبـيــض خــال عهده وباألغلبيات التي يملكها
َ
مجلسي النواب والشيوخ .إنه سجل
الحزب في
كارثي ولهذا السبب بدأت شخصيات مؤثرة مثل
ميتش ماكونيل (يتجه إلى خسارة دوره كزعيم
ً
األغلبية في مجلس الشيوخ) تنقلب فجأة ضد
ترامب.
ف ــي آخـ ــر أرب ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ،ع ـم ــد م ــاك ــون ـي ــل إل ــى
التغطية على معظم األكاذيب والمواقف الجنونية
الصادرة من البيت األبيض .التزم هذا السياسي
ً
من واليــة كنتاكي الصمت مثال حين قرر ترامب
سـلــخ أوالد الــاجـئـيــن ع ــن أهــال ـي ـهــم ،ودافـ ــع عن
ّ
الرئيس حين اتضح أن ترامب يحاول ابتزاز رئيس
أوكرانيا لشن حملة ضد بايدن .كما أنه لم يحرك
ً
ساكنا عندما دعا ترامب المدعي العام ويليام بار
إلى فتح تحقيقات بشأن بايدن.
لكن في منتصف يوم األربعاء الماضي ،اتخذ
ً
ً
ً
ماكونيل أخيرا موقفا معاكسا بالكامل .فعارض
َ
بكل وضوح خطة زميليه في الحزب الجمهوري،
تيد ك ــروز وج ــوش هــاولــي ،الـلــذيــن ح ــاوال إعاقة
المصادقة على فوز بايدن بالتعاون مع أعضاء
جـمـهــوريـيــن آخــريــن فــي مجلس الـشـيــوخ وأكـثــر
من مئة عضو في مجلس النواب .أطلق ماكونيل
ً
ً
موقفا مدويا حين قال" :لن ّأدعي أن هذا التصويت
هو ّ
مجرد احتجاج حميد" .ثم أوضح للجميع أن
صداقة المصلحة التي جمعته مع ترامب في آخر
أربع سنوات انتهت.
ً
لكن هل ينطبق هذا الموقف أيضا على بقية
أعضاء الحزب؟ في ساعات الصباح األولى من يوم
الخميسّ ،
صوت أكثر من مئة ُم ّ
شرع جمهوري في
مجلس النواب على قرار إعادة احتساب األصوات
االن ـت ـخــاب ـيــة .ه ــؤالء لـيـســوا م ــن مـحـ ّـبــي الــرئـيــس
بالضرورة ،لكنهم يخافون من غضب مناصريه.
ّ
يصب في مصلحة ترامب .قد
هــذا الوضع قد
ً
ً
يؤدي هذا األخير دورا مؤثرا في تحديد حظوظ
ً
ً
الحزب الجمهوري مستقبال .أكد ترامب أصال على
ّ
االنتقام من أي شخص يدير ظهره له .خالل تجمع
انتخابي في واليــة جورجيا يــوم اإلثنين ،تعهد
ترامب بإطالق حملة ضد الحاكم الجمهوري براين
ّ
لمجرد أن كامب
كامب خالل االنتخابات المقبلة
تجرأ على المصادقة على فوز بايدن في واليته.

هذه التطورات كلها ليست إيجابية بالنسبة
ً
إلــى بــايــدن .دائـمــا كــرر هــذا األخـيــر أنــه سيحاول
التعاون مع الجمهوريين إذا فاز بالرئاسة .لكن
ً
إلى أي ّ
حد يمكن اعتبار هذا االحتمال واردا إذا
ك ــان مـعـظــم أع ـض ــاء ذل ــك ال ـح ـّـزب منفصلين عن
َ
ديمقراطيين
الواقع؟ بعد الفوز المزدوج لمرش َحين
فــي مجلس الـشـيــوخ عــن والي ــة جــورجـيــا ،وهما
جون أوسوف ورافاييل وارنوك ،سيحصل الحزب
الديمقراطي اآلن على أغلبية المقاعد في مجلس
الشيوخ للمرة األولى منذ سنوات .أصبح الجمود
ّ
ال ــذي امـتــد لـسـنــوات وش ــل عهد أوبــامــا ،السيما
ً
خالل واليته الثانية في البيت األبيض ،جزءا من
ً
ً
ً
الماضي .لن يواجه بايدن إذا مجلسا عدائيا حين
يقسم اليمين في  20يناير الجاري.
ك ـخ ـط ــوة أولـ ـ ـ ــى ،ي ـس ـت ـط ـيــع ال ــرئـ ـي ــس الـمـقـبــل
أن يـ ّ
ـوســع حــزمــة م ـســاعــدات ك ــورون ــا ال ـتــي تمت
الديمقراطيون أن يمنحوا
المصادقة عليها .يريد
َ
ً
معظم األميركيين شيكا بقيمة ألفي دوالر ،وهي
ً
خطوة كان ترامب قد دعمها أيضا لكنها فشلت
بسبب معارضة ماكونيل.
لكن ال تتوقف خطة بايدن عند هذا الحد .خالل
حملته االنتخابية ،أعلن أنــه سيساعد الواليات
َ
والبلديات عبر تقديم ُحــزم ضخمة من الحوافز
ً
ً
ّ
االق ـت ـصــاديــة .يــريــد بــايــدن أي ـضــا أن ي ـقــدم دعـمــا
ً
متزايدا للعاطلين عن العمل .ستكون سرعة تعافي
ّ
االقتصاد األميركي من األزمة التي سببها فيروس
ً
ً
كورونا عامال حاسما لضمان نجاح عهد بايدن
ُ
الــرئــاســي .تعتبر األغـلـبـيــة فــي مجلس الشيوخ
ً
ً
عامال مهما آخر في التعيينات التي سيقوم بها
ّ
بــايــدن .يستطيع بايدن اآلن أن يعين المناصب
الحكومية والقضاة والسفراء من دون أن يضطر
لمراعاة مواقف الجمهوريين .مع ذلك ،لن يتمكن
بــايــدن ونائبة الرئيس كــامــاال هــاريــس مــن إقــرار
أي تشريع يريدانه .تتطلب قوانين كثيرة أغلبية
بنسبة  60فــي الـمـئــة فــي مـجـلــس الـشـيــوخ ومــن
الـمـعــروف أن الـحــزب الــديـمـقــراطــي منقسم بقدر
الجمهوريين.
سـيـسـتـفـيــد ب ــاي ــدن م ــن ك ـســب تــأي ـيــد ع ــدد من
ً
الجمهوريين المعتدلين طبعا .لكن لن ينجح أي
تعاون مع الجمهوريين إال إذا تحرر هذا الحزب
من ترامب.
كذلك ،يثبت اقتحام مبنى الكابيتول إلــى أي
حد ّ
توسعت االنقسامات في المجتمع األميركي
خالل عهد ترامب ومدى ّ
تغير نظرة األميركيين
إلى معنى الديمقراطية .في استطالع أجراه معهد
"يوغوف"ّ ،
عبر  45في المئة من الجمهوريين عن
تأييدهم القتحام مبنى الكابيتول فيما أدان 43
في المئة منهم هذا التحرك.
ً
لــم يتمتع تــرامــب يــومــا بــالـمـهــارة السياسية
الالزمة إلخضاع الجهاز السياسي بالكامل .لكنه
ً
كــان وحـشـيــا فــي طريقة فضحه لنقاط الضعف
ّ
ُ
في الديمقراطية األميركية .قد يمهد هذا الوضع
لوصول ديماغوجيين أكثر ً
ذكاء إلى السلطة ،منهم
كروز أو هاولي اللذان أمضيا حياتهما كلها وهما
يـحــاوالن اكتساب النفوذ السياسي .لــن تنتهي
المخاطر الـتــي تواجهها الــواليــات المتحدة مع
بلد
تنصيب جو بايدن ،بل إنه سيصبح رئيس ٍ
خسر توازنه بكل وضوح.

مقتحم الكابيتول جيك أنجيلي
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جاسم الخلف :التكريم السامي فخر لي ودفعة قوية لألمام
حصل على شهادة تقدير عن أغنيته الوطنية األخيرة «نواف الخير» للصوت الجريح
أعرب الملحن المخضرم جاسم الخلف عن فخره وسعادته
بتكريم سمو األمير الشيخ نواف األحمد له ،مؤكدا أنه تقدير
عالي المقام من سموه الذي أثنى على األغنية الوطنية "نواف
الخير" ،التي وضع لحنها وغناها الصوت الجريح عبدالكريم
عبدالقادر ،وشدد ،في لقائه مع "الجريدة" ،على أن التكريم
عزة إبراهيم

ً
أعمل حاليا
على تأليف
الموسيقى
التصويرية
لمسلسل
«بوطار»
للفنان القدير
داود حسين

أجهز 10
أغنيات
وطنية
بصحبة كبار
المطربين
والشعراء
بمناسبة
العيد الوطني

* ك ـيــف تـلـقـيــت ت ـكــريــم سمو
األمير ألغنيتك الجديدة "نــواف
الخير"؟
 ال يمكن وصف هذا الشعور،لـكـنـنــي أجـ ــزم ب ــأن ت ـكــريــم سمو
األمـيــر الشيخ ن ــواف األحـمــد لي
كملحن العمل وللصوت الجريح
ال ـ ـم ـ ـطـ ــرب ال ـ ـقـ ــديـ ــر ع ـب ــدال ـك ــري ــم
عبدالقادر هو عالمة فخر ودفعة
قوية لألمام تؤكد مدى متابعته
السامية للحركة الفنية بالبالد
ومدى تذوق سموه للفن ودعمه
للفنانين ،وكذا سمو ولي العهد
الـشـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد ،المحب
للفنون ،وهــو ما ّ
يحملنا مزيدا
مـ ــن الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة فـ ــي أع ـم ــال ـن ــا
القادمة ،لنكون عند الثقة ذاتها
التي وضعها فينا أمير البالد.
* وم ـ ــا ال ـ ــذي ت ـخ ـطــط ل ــه مــن
أعمال موسيقية قادمة؟
 ا ن ـ ـت ـ ـه ـ ـي ـ ـنـ ــا مـ ـ ـ ــن ت ـس ـج ـي ــلأغ ـن ـيــة ج ــدي ــدة لـلـمـطــرب محمد
ال ـب ـلــوشــي ،وه ــي وط ـن ـيــة أيـضــا
بعنوان "بالخير يا كويت" ،ومن
المرتقب إذاعتها عبر تلفزيون
الكويت قريبا ،وهي من ألحاني
وكـلـمــات عـبــدالـلــه الـعـجـيــل ،كما
أجهز لـ  5أغنيات وطنية أتولى
مهمة توزيعها واإلشراف عليها،
وجـمـيـعـهــا م ــن ك ـل ـمــات الـشــاعــر
الغنائي الشاهين ،ويتولى مهمة
تلحينها بــاقــة مــن أكـبــر الــزمــاء
الملحنين ،هم يوسف المهنا ود.
أحمد حمدان وعلي أبا الخيل ود.
يعقوب الخبيزي ،ومن المقرر أن
يغنيها المطربان خالد المسعود
وشـ ـيـ ـم ــاء س ـل ـي ـم ــان ،ب ـم ـشــاركــة
مجاميع غنائية ،وجميعها في
حــب ودع ــم سـمــو األم ـيــر الشيخ

ً
السامي دفعة قوية لألمام ،كاشفا عن تجهيزه عدة أعمال
وطنية جديدة ،منها  10أغنيات بصوت كبار النجوم ،استعدادا
لألعياد الوطنية في فبراير المقبل ..المزيد من التفاصيل
واآلراء في السطور التالية.
نـ ـ ـ ـ ــواف ،وقـ ــري ـ ـبـ ــا ن ـ ـبـ ــدأ ع ـم ـل ـيــة
ال ـت ـس ـج ـي ــل اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا إلطـ ــاق
األغنيات تباعا عبر التلفزيون.
* هـ ــل انـ ـخ ــراط ــك فـ ــي أع ـم ــال
وطنية متتالية يعني ابتعادك
عن األغنية العاطفية؟
 ال ي ـس ـت ـط ـي ــع ا لـ ـمـ ـلـ ـح ــن أنيـبـتـعــد ع ــن األعـ ـم ــال الـعــاطـفـيــة،
فـ ـه ــي ج ـ ــزء مـ ـه ــم ف ـ ــي ح ـي ــات ـن ــا،
والجمهور يحبها ويقبل عليها،
إال أن متطلبات المرحلة الحالية
تــدفـعـنــا ف ــي ات ـج ــاه م ـعـ ّـيــن ،كما
أن الـظــروف التي مـ ّـر بها العالم
أخيرا تجعل اإلقبال والرغبة في
ضعيفين ،سواء
األغنية العاطفية ّ
من الجمهور أو صناعها ،فلقد
مررنا برحيل سمو األمير الراحل
الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد ،وفقدنا
الكثيرين من أهلنا وحول العالم
جراء أزمة كورونا ،وخيم الحزن
واإلحباط علينا ألشهر طويلة..
كلها تجعل األجواء غير مناسبة
لــأغ ـن ـيــة ال ـعــاط ـف ـيــة ف ــي مـقــابــل
األع ـم ــال الـحـمــاسـيــة والــوطـنـيــة
ال ـتــي تــزيــد ارت ـبــاط ـنــا بـ ــاألرض،
وتمنحنا الـتـفــاؤل واألم ــل حول
م ـس ـت ـق ـبــل أفـ ـض ــل فـ ــي ظـ ــل عـهــد
جديد بقيادة سمو األمير الشيخ
نواف األحمد.
* ي ـع ـنــي ذلـ ــك أنـ ــك س ـت ـشــارك
ب ـقــوة ف ــي االح ـت ـف ــاالت الــوطـنـيــة
المقررة الشهر المقبل؟
 بالتأكيد ..فلدينا مجموعةض ـخ ـمــة م ــن األعـ ـم ــال الـغـنــائـيــة
ال ــوط ـن ـي ــة أتـ ـش ــاركـ ـه ــا بـصـحـبــة
ك ـ ـبـ ــار الـ ـمـ ـط ــربـ ـي ــن وال ـ ـش ـ ـعـ ــراء،
وأتولى مهام التلحين والتوزيع
واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،وع ـ ــدده ـ ــا ح ــوال ــي
 10أغ ـن ـيــات قــريـبــا ت ـبــدأ مرحلة

ً
سميرة سعيد :ألبوم  ...2021قريبا
تتعاون فيه مع كبار الشعراء والملحنين

ال ـت ـس ـج ـيــل ،لـكـنـنــي أت ـح ـفــظ عن
ذكـ ـ ــر أس ـ ـمـ ــاء الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن بـهــا
لـمــرحـلــة الح ـقــة ،وج ــار الـتـعــاون
مــع تلفزيون الـكــويــت لتنفيذها
وإذاعـ ـتـ ـه ــا ف ــي ت ـل ــك ال ـم ـنــاس ـبــة
الوطنية األهم بالبالد ،كما أتلقى
تكليفات من التلفزيون ،فالتعاون
متبادل في كال االتجاهين.
*هــل تتوقع في ظل "كورونا"
ت ـن ـظ ـي ــم فـ ـع ــالـ ـي ــات اح ـت ـف ــال ـي ــة
وح ـ ـ ـفـ ـ ــات غـ ـن ــائـ ـي ــة بـ ــاألع ـ ـيـ ــاد
الوطنية كما هو معتاد؟
 ال أس ـت ـط ـيــع الـ ـج ــزم ب ــذل ــك،فاألمر متروك للسلطات الصحية
ب ــال ـب ــاد ،ل ـكــن ع ـلــى األرجـ ـ ــح لن
ت ـك ــون ه ـن ــاك ت ـج ـم ـعــات ف ــي ظل
األزمة أو حفالت جماهيرية ،كما
هو معتاد من كل عــام ،وخاصة
ب ـع ــد إلـ ـغ ــاء احـ ـتـ ـف ــاالت األعـ ـي ــاد
الوطنية من العام الماضي لنفس
السبب ،لكن في األغلب ستكون
هـنــاك حـفــات مــذاعــة للجمهور،
إمــا يحييها كبار المطربين من
دون حضور جماهيري ،أو يتم
ت ـس ـج ـيــل األغـ ـنـ ـي ــات وع ــرض ـه ــا
عـبــر شــاشــة الـتـلـفــزيــون ..ولــذلــك
ف ــالـ ـس ــاح ــة ال ـغ ـن ــائ ـي ــة اآلن مــن
م ـط ــرب ـي ــن وم ـل ـح ـن ـي ــن وشـ ـع ــراء
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ي ـ ـس ـ ـت ـ ـع ـ ــدون ل ـت ـل ــك
المناسبة ،ألن أزم ــة كــورونــا لن
تعطل اإلنتاج الغنائي الذي يعد
واحــدا من أهــم مظاهر االحتفال
األس ــاسـ ـي ــة ب ــاألعـ ـي ــاد الــوط ـن ـيــة
الكويتية.
* أنــت لست مـعــزوال عــن جيل
الشباب ،فقد تعاملت مع العديد
م ـن ـه ــم ،ولـ ـك ــن ي ـب ـق ــى ارت ـب ــاط ــك
األقوى بالكبار ..هل ألنك تنتمي
لهذا الجيل ،أم ألنك ترى الشباب

جاسم الخلف ومحمد البلوشي
غير قادرين على حمل الراية؟
 بــالـفـعــل ت ـعــاونــت م ــع كثيرمن المطربين الشباب ،ولم َ
أسع
أب ـ ــدا إلـ ــى االن ـ ـعـ ــزال ع ـن ـهــم ،فهم
نـ ـت ــاج ال ـع ـص ــر وي ـ ـعـ ـ ّـبـ ــرون عـنــه
ويختلفون كليا عن الجيل القديم
الــذي أعتبر نفسي منتميا إليه،
ال أري ــد الـمـقــارنــة بـيــن الجيلين
حتى ال أظلم الشباب ،ألن العصر
الماضي ّقدم لنا أصواتا ومواهب
وقامات فنية ال ّ
تعوض ،ومقارنة
الـشـبــاب بـهــم تـظـلـمـهــم ،لـكــن في
المقابل حتى وإن كان المطربون
الصاعدون ليسوا على المستوى
ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،ل ـك ـن ـه ــم يـ ـجـ ـتـ ـه ــدون فــي
تقديم األفضل وزيادة رصيدهم
ال ـف ـنــي ،وي ـت ـعــاونــون م ــع الـكـبــار
وي ـس ـعــون لـلـتـعـلــم ،إال أن ـهــم في
النهاية روح مختلفة تماما عن
جيل ال ــرواد ،وأذك ــر مــن الشباب
ال ــذي ــن ت ـع ــاون ــت م ـع ـهــم م ـطــرف
ال ـم ـط ــرف وع ـب ــدال ـع ــزي ــز لــويــس
وفهد السالم وعبدالعزيز أحمد
وبدر الشعيبي ،وغيرهم الكثير،
وأت ـم ـنــى ل ـهــم جـمـيـعــا الـتــوفـيــق
واالستمرار.
* أنت حريص على المشاركة
بموسيقى األعمال الدرامية ،فما
أهمية ذلك بالنسبة لك؟

 بالفعل فلقد انتهيت أخيرامـ ـ ــن ت ـل ـح ـي ــن مـ ـقـ ــدمـ ــة م ـس ـل ـســل
"الـ ــوص ـ ـيـ ــة ال ـ ـغـ ــائ ـ ـبـ ــة" ل ـل ـص ــوت
الـجــريــح عـبــدالـكــريــم عـبــدالـقــادر،
وأعـ ـ ـم ـ ــل حـ ــال ـ ـيـ ــا ع ـ ـلـ ــى ت ــأل ـي ــف
الموسيقى التصويرية لمسلسل
"بـ ــوطـ ــار" ل ـل ـف ـنــان ال ـق ــدي ــر داود
حسين وبــاقــة مــن الـنـجــوم ،وفي
العام الماضي شاركت بألحاني
فــي مسلسلي "رحــى األي ــام" و"آل
ديـسـمـبــر" ،وأعـتـقــد أنـهــا تجربة
مهمة جدا ،حيث تمنحه الحرية
ف ــي ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـم ــوس ـي ـق ــي ،كـمــا
يحظى بمساحة أكبر من الخيال،
ت ـض ـم ــن لـ ــه الـ ـتـ ـن ــوع والـ ــوصـ ــول
ل ـل ـج ـم ـه ــور مـ ــن ط ـ ــرق م ـخ ـت ـل ـفــة،
وخاصة بالسنوات األخيرة ،حيث
أثبتت األغنيات الدرامية تأثيرها
واستمرارها مع الجمهور ،حتى
أن الـبـعــض تـعـلــق بــذهـنــه أغنية
العمل أكثر مــن العمل نفسه ،أو
أن األغ ـن ـيــة تـنـفـصــل ع ــن الـعـمــل،
وتـصـبــح ذات ك ـيــان مـسـتـقــل ،أو
تستمد نـجــا حـهــا مــن المسلسل
أو ال ـف ـي ـلــم ..إن ـمــا ك ــل ه ــذا يـعــود
إلــى ج ــودة العمل ككل والحبكة
الــدرامـيــة لألغنية والـقـصــة على
حد سواء ونجاح توظيفها دراميا
على الوجه األكمل.

* طوال مسيرتك الفنية قدمت
الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن أش ـ ـهـ ــر مــوس ـي ـقــى
المسلسالت ...فما أقربها لك؟
 حقيقة الكثير ربما يتجاوزال ـ ـ  60مـسـلـســا درامـ ـي ــا ،ولــذلــك
أتــذكــر مـنـهــم ع ــدة أع ـمــال مهمة،
مـ ـنـ ـه ــا مـ ـسـ ـلـ ـس ــل "أم ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــات"
للفنانة القديرة سعاد عبدالله،
الـ ــذي اع ـت ـبــر ف ــي ح ــد ذاتـ ــه نقلة
نــوعـيــة بــالــدرامــا الـمـحـلـيــة ،كما
أتــذكــر أنــي حينها حرصت على
تـطــويــر لـحــن جــديــد بــاسـتـخــدام
آالت ح ـيــة ج ــدي ــدة ،م ـثــل ال ـنــاي
والـغــارنـيــت ،وك ــان لــذلــك اللحن
صــدى قــوي لــدى الجمهور ،كما
شاركت بالعديد من أعمال الفنان
الكبير عبدالعزيز المسلم ،ربما
آخرها مسلسل "الجسر" ،وغناها
المطرب فهد الكبيسي ،ومسلسل
"المنقص" للفنان القدير أحمد
جوهر ،ومسلسل "الليوان" ،حيث
لحنت األغـنـيــة بـصــوت عبدالله
الرويشد ،و"الدنيا حراير" بصوت
ال ـم ـطــرب هــانــي ش ــاك ــر ،ولحنت
أغنية مسلسل "ال ــوداع" بصوت
راشــد الـمــاجــد ،كما تعاونت مع
حياة الفهد في عدة أعمال منها
"جبروت امرأة".

حسين الحداد :سعيد بردود الفعل
اإليجابية على «بيت بيوت»
ينتظر عرض فيلمين سينمائيين خالل الفترة المقبلة

●

الديفا
ً
ً
كشفت سميرة سعيد عن طرحها ألبوما جديدا
خالل الفترة المقبلة ،تعتمد فيه طريقة جديدة،
حيث تطرحه على مدار العام بالكامل من خالل
أغنية أو أكثر خالل كل شهر.
وشوقت سعيد جمهورها بنشر صورة دعائية
لأللبوم من خالل حسابها على موقع "انستغرام"،
ً
ً
حيث كتبت" :وأخيرا ألبوم  ...2021قريبا".
وت ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ــدي ـ ـفـ ــا م ـ ــع ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـشـ ـع ــراء

والملحنين ،من الشعراء محمد القاياتي ،وشادي
نــور ،ومحمود طلعت ،وأشــرف أمين ،ورمضان
محمد ،أما في مجال التلحين فتتعاون مع بالل
س ـ ــرور ،وإيـ ـه ــاب ع ـب ــدال ــواح ــد ،وم ـح ـمــد يـحـيــى،
وحـ ـم ــدي ص ــدي ــق ،ورض ـ ـ ــوان األسـ ـم ــر ،وشـ ــادي
محسن ،وأحمد العدل ،أما عن الموزعين فتتعاون
م ــع م ـح ـمــد م ـص ـط ـفــى ،وه ــان ــي ي ـع ـق ــوب ،وأم ـيــر
محروس ،وهاني ربيع ،وأحمد حسام.

نرمين أحمد

ً
ُعـ ـ ــرض أخ ـ ـيـ ــرا ع ـل ــى مـنـصــة
أبوظبي الرقمية مسلسل "بيت
بيوت"ُ ،
ويعرض اآلن على قناة
أبوظبي التلفزيونية .وكان من
المقرر عرضه في رمضان ،٢٠٢٠
ل ـك ــن ظـ ـ ــروف ج ــائ ـح ــة ك ــورو َّن ــا
أدت إلى وقف تصويره ،ما أخر
موعد عرضه.
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل م ـ ـ ــن ت ــألـ ـي ــف
عبدالمحسن الروضان ،وإخراج
سلطان خسروه ،وإنتاج شركة
مــاجـيــك الن ــس .ويـلـعــب الـفـنــان
حـسـيــن ال ـح ــداد ف ــي المسلسل
دور سـ ــالـ ــم ،شـ ـ ــاب ي ـع ـم ــل فــي
اإلطفاء ،ويعيش صراعا ،ما بين
إرضاء والدته وقبوله الزواج من
الفتاة التي اختارتها له ،وبين
رغبته في العودة لزوجته التي
طلقها بناء على رغبة والدته.

وقال الحداد" :لله الحمد ،ردود
األفعال على الــدور جيدة جدا،
وتصلني كثير مــن التعليقات
اإليجابية ،وهذا شيء أسعدني
جدا".
وحـ ـ ـ ـ ــول أعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــه األخـ ـ ـ ـ ــرى،
أوضـ ــح" :انـتـهـيــت م ــن تصوير
فيلمين سينمائيين لم يتحدد
مـ ــوعـ ــد ع ــرضـ ـهـ ـم ــا ،ب ــان ـت ـظ ــار
إ ع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ف ـ ـتـ ــح دور ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــرض.
الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـم ــان ت ــألـ ـي ــف د .أح ـم ــد
مشاري حمادة ،وإخــراج حاتم
حـســام الــديــن .الفيلم األول هو
(خــرمــس) ،وت ــدور قصته حول
إخـ ـ ـ ــوة يـ ــواج ـ ـهـ ــون ص ـع ــوب ــات
الحياة وصراعا مع الفقر ،وهو
بطولة جمال الــردهــان وإيمان
الحسيني وزينب بهمن وسالي
فراج ونخبة من الفنانين.
وتابع" :الفيلم الثاني لم يقع
االخ ـت ـيــار الـنـهــائــي عـلــى اسمه

حسين الحداد
ب ـعــد ،وانـتـهـيــت م ــن تـصــويــره،
وتـ ـ ــدور أح ــداث ــه حـ ــول جــريـمــة
قتل ،وألـعــب فيه دور المحقق،
وهو بطولة زهرة عرفات وأحمد

إيراج وسماح وإيمان الحسيني
وضـ ـ ــاري راضـ ـ ــي ،وأن ـ ــا حــالـيــا
بــانـتـظــار ال ـ ــدور الـمـنــاســب في
العمل المناسب".

«أسوان الدولي» ينجز تقرير «صورة المرأة في السينما العربية»
موعد الدورة الخامسة التي كانت ستعقد في فبراير المقبل لم يحدد حتى اآلن
بينما أنهت إدارة مهرجان
أسوان الدولي ألفالم المرأة
جميع التفاصيل الخاصة
بالدورة الخامسة ،التي كان من
المقرر انطالقها في فبراير
المقبل ،لم يحدد حتى اآلن
الموعد الجديد لها ،بسبب
فيروس كورونا.

كشفت إدارة مهرجان أســوان الدولي
ألف ـ ــام الـ ـم ــرأة ع ــن االن ـت ـه ــاء م ــن جميع
الـتـفــاصـيــل ال ـخــاصــة بـطـبــاعــة اإلصـ ــدار
الثاني للتقرير السنوي الذي يحمل عنوان
"صورة المرأة في السينما العربية" ،والذي
يصدر ضمن فعاليات ال ــدورة الخامسة
للمهرجان ،بعد أن شهدت الدورة الرابعة
اإلصدار األول منه عام .2020
وقالت إدارة مهرجان أسوان إن تقرير
"صورة المرأة في السينما العربية" ُيعد
أول محتوى بحثي يرصد أوضاع المرأة
فيما يصدر من أفالم سينمائية بالمنطقة
العربية ،وكيف يراها ُصناع هذه األفالم
كموضوع ألفــامـهــم ،وكــذلــك كيف ِّ
تعبر
هــي بــذاتـهــا عــن نفسها فيما تقدمه من
إبداع سينمائي على مستوى المضمون
والذوق اإلبداعي.

وثيقة بحثية
وأضافت إدارة المهرجان أن التقرير
يرصد جملة مشاركات النساء في صناعة
األف ــام بالمنطقة الـعــربـيــة ،وإسهامها
وحــريـتـهــا فــي الـعـمــل وال ـم ـعــوقــات التي
تقابلها ،وحقيقة المساواة بينها وبين
أدوار الرجال العاملين بنفس المهام في

المرأة وتطوير نظرة الصناع لها.

صورة المرأة

من أجواء الدورة السابقة من مهرجان أسوان الدولي ألفالم المرأة
هذه الصناعة ،سعيا من المهرجان لتكون
إص ــدارات هــذا التقرير بعد عــدة سنوات
بمنزلة مرجع بحثي مدقق يفيد الباحثين
والدارسين ألوضاع السينما في المنطقة.
وأوضحت أن التقرير يقدم معلومات
تـفـصـيـلـيــة س ـن ــوي ــة ع ــن ح ـج ــم اإلنـ ـت ــاج

وط ـب ـي ـع ـتــه ،وكـ ــل م ــا ي ـم ـكــن رصـ ـ ــده مــن
عـنــاصــر ف ــي أول وثـيـقــة بـحـثـيــة دوري ــة
لـهــذا ال ـغــرض ،رصــدهــا نـقــاد محترفون
عبر نموذج موحد للرصد يتم تطبيقه
على األفالم المنتجة في كل دولة عربية
خالل عام ،إضافة إلى محتوى متنوع لكل

ناقد حرية تحريره فيما يتعلق برؤيته
لخصوصيات موضوع البحث في سينما
بالده خالل العام ،ليكون التقرير السنوي
الذي يصدر في كتاب باللغتين العربية
واإلنكليزية محتوى بحثيا ق ــادرا على
ال ــرص ــد ،قــد يسهم فــي تـصــويــب صــورة

من ناحيتها ،قالت الكاتبة والناقدة
انـتـصــار درديـ ــر ،الـمـشــرفــة عـلــى تحرير
التقرير" ،يشارك في اإلصدار الثاني 14
ناقدا من كبار النقاد العرب ،ويطرح كل
منهم رؤيـتــه وتقييمه لــوضــع السينما
في بالده في ظل جائحة كورونا ،وكيف
عكست األفالم التي عرضت سينمائيا أو
عبر المنصات صورة المرأة ،وهل َّ
عبرت
عن أزماتها وطموحاتها وعــن حقيقية
دورهـ ــا فــي مجتمعها ،وم ــدى مـشــاركــة
النساء في صناعة األفالم".
من جهة أخــرى ،أكــدت إدارة مهرجان
أس ــوان ال ــدول ــي ألف ــام ال ـم ــرأة ،االنـتـهــاء
من جميع التفاصيل الخاصة بالدورة
الخامسة ،التي كــان من المقرر عقدها
من  20إلى  26فبراير المقبل ،حيث بدأ
المهرجان بالفعل تسلم األفالم المشاركة
في مسابقتي األفالم الطويلة والقصيرة،
ولكن نظرا النتشار فيروس كورونا تقرر
تأجيل انعقاد الدورة الخامسة ،وسيتم
إع ــان مــوعــدهــا الـنـهــائــي وفـقــا ل ـقــرارات
مجلس الوزراء.

خبريات
سبيكتور غادر الزنزانة ومات
في المستشفى

ذكرت تقارير إعالمية ،أمس
األول ،أن املؤلف املوسيقي
الشهير فيل سبيكتور ،الذي
َّ
غير شكل موسيقى البوب
في الستينيات ،وأدين في
جريمة قتل إحدى ممثالت
هوليوود عام  ،2003توفي
عن ُعمر  81عاما ،متأثرا
بإصابته بـ"كوفيد."19-
َّ
ولحن سبيكتور  20أغنية
كانت من أفضل أربعني
أغنية في عام إنتاجها بني
 1961و ،1965وعمل مع فرق
شهيرة مثل البيتلز ،وألهم
العديد من الفنانني ،منهم
فرقة بيتش بويز وبروس
سبرينغستني ،الذي استخدم
تقنية "جدار الصوت" التي
أبدعها سبيكتور .وقالت
التقارير إن إصابته تأكدت
بفيروس ُكورونا قبل أربعة
أسابيع ،ونقل إلى املستشفى
من زنزانته ،حيث كان يقضي
عقوبة السجن  19عاما
في جريمة قتل املمثلة النا
كالركسون.
(رويترز)

فؤاد :تنظيم «األقصر
للسينما اإلفريقية» شرط
موافقة السلطات

قال رئيس مهرجان األقصر
للسينما اإلفريقية سيد
فؤاد إن الدورة العاشرة من
املهرجان ستقام من  25إلى
 31مارس املقبل ،في حال
موافقة مجلس الوزراء،
واستقرار األوضاع الصحية
بالبالد في ظل جائحة
كورونا.
وأضاف فؤاد أن الدورة
العاشرة من املهرجان
ستشهد إطالق كتابني
جديدين بمناسبة مرور 10
سنوات على بداية انطالق
املهرجان ،والثاني سيحمل
عنوان سمراء النيل ،ويتناول
قصة الفنانة الراحلة مديحة
يسري بمناسبة مرور 100
عام على ميالدها.
ولفت إلى أنه سيتم تكريم
الفنانة هند صبري ،والفنان
سمير صبري ،إضافة إلى
املخرج علي عبدالخالق،
موضحا أنه في حال إقامة
املهرجان سيشهد معبد
األقصر حفلي االفتتاح
والختام اللذين يتضمنان
إقامة فعاليات جديدة هذا
العام.

ماريان فايثفل مهددة
بعدم القدرة على الغناء

كشفت املغنية البريطانية
ماريان فايثفل ،عبر تقارير
إعالمية ،أنها قد ال تستطيع
العودة يوما إلى الغناء،
بسبب تبعات إصابتها
بحالة خطيرة من كوفيد 19
في أبريل املاضي.
وكانت أيقونة الروك في
الستينيات ،البالغة  74عاما،
مكثت  3أسابيع باملستشفى
في أبريل املاضي ،بعدما
تعرضت ملضاعفات خطيرة.
وقالت في التقارير قبل
إطالق ألبومها املرتقب "شي
ووكس إين بيوتي" في أبريل
املقبل ،والذي سجلته قبل
إصابتها بالفيروس" ،كل ما
أعلمه هو أني كنت في مكان
مظلم ،كان ذلك أشبه باملوت".
ورغم زوال الخطر عن
حياتها ،أوضحت املغنية
أن رئتيها ال تزاالن في
وضع سيئ ،كما أنها ال
تزال تستعني بجرعات من
األكسجني ،مشيرة إلى أنها
عاجزة حاليا عن الغناء.
وتابعت" :أتت طبيبة لرؤيتي
وأبلغتني أنها ال تظن أن
رئتي ستتعافيان يومًا"،
مضيفة" :لن أستطيع الغناء
يومًا ربما ،قد يكون كل شيء
قد انتهى ،سأعيش اضطرابا
هائال إذا حصل ذلك".

ةديرجلا
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دوليات

ُ
إيران ت ِعد معاهدة تخولها وحلفاءها الرد ًعلى الهجمات اإلسرائيلية

الفروف :ال نريد استخدام سورية ضد تل أبيب وال ُّ
تحولها ساحة للنزاع بين طهران وإسرائيل
بدأ مشرعون إيرانيون مساعي
مثيرة للجدل إلبرام اتفاق
دفاعي لما يسمى
بـ «محور المقاومة» الذي
يضم إيران وسورية إلى جانب
أحزاب وميليشيات في لبنان
والعراق اليمن واألراضي
الفلسطينية ،مما سيعزز
التدخل اإليراني في دول
المنطقة.

طلبنا من
إيران التدخل
لوقف
استهداف
السفارة
األميركية

وزير خارجية العراق

فــي مـحــاولــة اسـتـبــاقـيــة لقطع
الطريق أمــام الــدعــوات اإلقليمية
والدولية لتضمين أي مفاوضات
مرتقبة مع إدارة الرئيس األميركي
الجديد جو بايدن بهدف إحياء
االتفاق النووي لملفي تدخالتها
في المنطقة وتسلحها الباليستي،
أع ـ ـلـ ــن الـ ـن ــائ ــب ف ـ ــي ال ـب ــرل ـم ــان ــي
اإليـ ــرانـ ــي أب ــوال ـف ـض ــل أب ــوت ــراب ــي
إعـ ــداد م ـش ــروع قـ ــرار «الـمـعــاهــدة
ال ـ ــدف ـ ــاع ـ ـي ـ ــة األم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـمـ ـح ــور
ً
ال ـم ـقــاومــة» ،الف ـتــا إل ــى أن العمل
ـار اآلن لجمع التواقيع الالزمة
جـ ٍ
لطرحه للمناقشة والتصويت.
وقال أبوترابي ،في تصريحات
أمــس ،إن مشروع القانون ينص
على أنه في حال هاجمت إسرائيل
أحد أطراف «جبهة المقاومة» ،في
إشارة إلى الجماعات والفصائل
المتحالفة مع طهران والحكومة
الـســوريــة ،أو أقــدمــت على اتخاذ
إجـ ــراء ض ــده فــإنــه يـتــوجــب على
أعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــدة ب ـ ـ ـ ــذل كــل
مساعيهم من النواحي العسكرية
واالقـتـصــاديــة والسياسية لــدرء
الخطر بصورة كاملة.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ال ـم ـل ـح ــق األول
لمشروع القانون يتضمن تعريف
«حركات التحرر» بأنها «الحركات
ال ـت ــي تـحـظــى بـتــأيـيــد الـمـجـلــس
األعلى لألمن القومي اإليراني».
وأشــار إلى أن المحلق الثاني
ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـم ــرت ـق ــب
يتضمن أن «الـنـظــام التأسيسي
حـ ــول م ـك ــان األمـ ــانـ ــة وال ـن ـف ـقــات
وتقسيم العمل بين األجهزة يتم
إعداده والمصادقة عليه من قبل
أم ــان ــة ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لــأمــن
القومي».
ويـ ـت ــأل ــف الـ ـق ــان ــون مـ ــن م ــادة
واح ــدة نصها« :أن جميع الــدول
مع حركات التحرر األعضاء في
المعاهدة ،فيما لو هاجم الكيان
ً
الصهيوني الغاصب أراضــي أيا
منها فــإنــه يـتــوجــب عـلــى جميع
األعضاء تقديم الدعم الشامل من
النواحي االقتصادية والعسكرية
والسياسية حتى درء الخطر».
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ان ـت ـق ــد رئ ـيــس
األركــان العامة للقوات المسلحة
اإليــران ـيــة ،ال ـلــواء محمد بــاقــري،
أمـ ــس ،الـمـســاعــي لـلـتـفــاوض مع
واشـنـطــن ،واعـتـبــر أن «الجلوس
إلى طاولة واحدة ،وشرب فنجان
من القهوة ،وتبادل االبتسامات
ً
لن يغير من األمر شيئا» ،مضيفا:
«إذا تصور أحد أن أميركا والكيان
الصهيوني وسائر أعداء الشعب
اإليراني سيغيرون نهجهم فهو
ً
ً
مخطئ تماما ويتصور عبثا».

وج ـ ــاء اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن ال ـخ ـطــوة
اإليرانية التي يتوقع أن تتسبب
ف ــي إثـ ـ ـ ــارة انـ ـتـ ـق ــادات ح ـكــومــات
وأطـ ـ ـ ـ ــراف إق ـل ـي ـم ـي ــة خ ــاص ــة فــي
العراق ولبنان بالتزامن مع نفي
مــديــر مـكـتــب الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي،
محمود واعظي ،أن تكون طهران
على تواصل مع اإلدارة األميركية
الجديدة مــن أجــل إحـيــاء االتفاق
النووي.
وغ ـ ــداة ال ـت ـقــريــر الـ ــذي نـشــرتــه
«ال ـج ــري ــدة» عــن ش ــروط وضعها
فريق الرئيس األميركي المنتخب
جــو بــايــدن عـلــى ط ـهــران للعودة
لالتفاق النووي ورفــع العقوبات
ب ـ ــال ـ ـك ـ ــام ـ ــل ،قـ ـ ـ ـ ــال واع ـ ـ ـظـ ـ ــي ف ــي
تصريحات أمس ،إن إيران «لم تقم
أي عالقات ثنائية» ولن تقبل بأي
شــروط مقابل الـعــودة إلــى اتفاق
عام .2015
وقــال المتحدث ،إن «السياسة
اإلي ــران ـي ــة م ــع اإلدارة األمـيــركـيــة
الجديدة ستكون االلـتــزام مقابل
االلتزام وتنفيذ اإلجراءات مقابل
تنفيذ اإلجراءات والبيانات مقابل
البيانات».
وكــانــت «ال ـجــريــدة» علمت من
مصدر مشارك في االتصاالت بين
إدارة بايدن والحكومة االيرانية،
ً
أن ف ــري ــق ب ــاي ــدن وض ــع ش ــروط ــا
س ـيــاس ـيــة بـيـنـهــا وقـ ــف ال ـتــدخــل
بــالـشــؤون الخليجية واالعـتــراف
بحل الدولتين وتجفيف تمويل
الميليشيات.

أف ـ ـ ـ ــادت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة بــأن ـهــا
ستستورد المزيد من النفط الخام لتغطية
نـقــص الــوقــود ال ــذي تلقي بــالــائـمــة فيه
على العقوبات الغربية عليها التي عطلت
شحنات النفط اإليراني.
ونقل عن رئيس الوزراء حسين عرنوس
ً
ّ
قوله ،إن الوضع زاد سوء ا بعد اعتراض
سبع ناقالت نفط بـ«هجمات إرهابية» في
عرض البحر وهي في طريقها إلى سورية،

علما إيران ولبنان فوق مستشفى في النبطية التي تقع بمنطقة نفوذ حزب الله جنوب لبنان
أمــس األول ،للمرة الثانية خالل
شهر ،إلى المنطقة ،ليحذر وزير
الخارجية اإليــرانــي محمد جواد
ظريف من استمرار طلعاتها في
ً
المنطقة ،مؤكدا أن بــاده لم ولن
تبدأ الحرب.
وخــاطــب ظــريــف ،فــي تـغــريــدة
ً
عـبــر «تــوي ـتــر» ،تــرامــب قــائــا «إذا
ك ــان ال ـه ــدف م ــن قـ ــدوم وطـلـعــات
قاذفاتك  B52Hهو تخويف إيران

ً
 400ألــف برميل يوميا من حقول النفط
ً
فــي شـمــال ش ــرق ال ـبــاد الـخــاضــع حاليا
لـسـيـطــرة «قـ ــوات س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة»
من الواليات المتحدة.
المدعومة ُ
إلــى ذل ــك ،قـتــل ثــاثــة جـنــود سوريين،
ّ
ً
أم ــس ،بـهـجــوم مـســلــح اسـتـهــدف حــاجــزا
ً
عسكريا قرب المنطقة المنزوعة السالح
في الجوالن المحتل بريف القنيطرة ،وفق
المرصد السوري لحقوق اإلنسان.

أو تحذيرها ،فـكــان عليك صرف
هـ ــذه ال ـم ـل ـي ــارات م ــن الـ ـ ـ ــدوالرات
ألج ــل ص ـحــة داف ـع ــي ال ـضــرائــب»
األميركيين.

موسكو
وبعد تقارير في وسائل إعالم
عربية وعبرية عن اجتماع سوري
ـ إسرائيلي برعاية موسكو ،كشف
وزي ــر خــارج ـيــة روس ـيــا سيرغي
الفـ ــروف أن ب ــاده اقـتــرحــت على
إس ــرائ ـي ــل إبــاغ ـهــا بــالـتـهــديــدات
األمنية المفترضة الـصــادرة عن
أراضي سورية لتتكفل بمعالجتها
كـ ـ ــي ال تـ ـ ـك ـ ــون سـ ـ ــوريـ ـ ــة س ــاح ــة
للصراعات اإلقليمية.
وق ـ ـ ـ ــال الفـ ـ ـ ـ ـ ــروف« :إذا ك ــان ــت
إسرائيل مضطرة ،كما يقولون،
للرد على تهديدات ألمنها تصدر
مــن األراض ــي الـســوريــة ،فقد قلنا
لزمالئنا اإلسرائيليين عدة مرات:
إذا رصدتم مثل هذه التهديدات،
ف ـيــرجــى ت ــزوي ــدن ــا بــالـمـعـلــومــات
المعنية».
وشدد الفروف على أن موسكو

القاهرة تسعى إلنهاء اإلنقسام الفلسطيني قبل مايو

●

القاهرة  -حسن حافظ

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني
مـحـمــد اشـتـيــة ع ــن أم ـلــه أن يتكلل
الـحــوار الفلسطيني ،الــذي سيعقد
األسبوع األول من الشهر المقبل في
القاهرة ،بحضور جميع الفصائل،
بالنجاح.
وقال اشتية ،في مستهل اجتماع
الحكومة أمس ،في رام الله ،إن «بند
ال ـن ـقــاش سـيـكــون مـتـعـلـقــا بكيفية
إن ـجــاح االنـتـخــابــات ،ون ـعــول عليه
ك ـث ـيــرا ،ون ــأم ــل أال ت ـكــون ه ـنــاك أي
عقبات تذكر».
وع ـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي ال ـق ــدس
وم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة الـ ـمـ ـق ــدسـ ـيـ ـي ــن ف ـي ـه ــا
أوضح« :إسرائيل قالت انها تلتزم
بــاالتـفــاقـيــات الـمــوقـعــة ،وأح ــد أهــم
بنودها مشاركة أهلنا في القدس
باالنتخابات ،ونحن سنطلب منها
بشكل رسمي أن تسمح بمشاركتهم،
سواء كان ترشحا او انتخابا».
وك ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس أصـ ـ ــدر مــرســومــا
رئــاس ـيــا ح ــدد فـيــه مــواع ـيــد اج ــراء
االنتخابات بشكل غير متزامن ،على
أن تجري االنتخابات التشريعية في
 22مايو المقبل ،ثم الرئاسية في 31
يوليو ،مع اعتبار نتائج انتخابات
المجلس التشريعي ا لـمــر حـلــة في

تشكيل المجلس الوطني لمنظمة
التحرير الفلسطينية ،وتستكمل
انتخابات المجلس في  31أغسطس،
ً
وفقا للتفاهمات الوطنية.
الـ ـتـ ـط ــورات الـفـلـسـطـيـنـيــة تــأتــي
بالتوازي مع حــراك مصري-أردني
مــدعــوم مــن دول اوروب ـي ــة لترتيب
الـبـيــت الـفـلـسـطـيـنــي والـ ـع ــودة إلــى
مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات س ـ ـ ــام اس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة-
فلسطينية.
وأ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس األول ،زار ر ئ ـ ـيـ ــس
المخابرات المصرية اللواء عباس
كامل ،يرافقه نظيره األردني اللواء
أحمد حسني ،الرئيس الفلسطيني
محمود عباس في رام الله ،وبحثا
معه ملف المصالحة الفلسطينية
واالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ك ـت ـم ـه ـيــد الن ـط ــاق
م ـب ــاح ـث ــات ال ـ ـسـ ــام الـفـلـسـطـيـنـيــة
اإلسرائيلية.
وفـ ـ ـ ــي األث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ،بـ ـ ـ ــدأ ال ــرئـ ـي ــس
المصري عبدالفتاح السيسي زيارة
إل ــى ع ـمــان ،لـلـقــاء الـعــاهــل األردن ــي
الملك عبدالله الثاني ،في لقاء تناول
مجمل العالقات الثنائية والتطورات
اإلقليمية والدولية وتأثيراتها ،لكنه
ركز على ملف القضية الفلسطينية
وإحياء السالم في الشرق األوسط.
واستضافت القاهرة قمة لوزراء
خــارجـيــة مـصــر واألردن وألـمــانـيــا
وفرنسا  11يناير الـجــاري ،بهدف

ُ
يعين
سلطان عمان ً
رئيس أركان جديدا للجيش

ً
اليمن 150 :قتيال
بمواجهات الحديدة

دمشق تتطلع إلى استيراد مزيد من نفط طهران
وتأخير اثنتين منها أكثر مــن شهر في
البحر األحمر .ولم يوضح عرنوس كيف
ستوفر بــاده اإلمـ ــدادات اإلضــافـيــة لكنه
قال إنها استوردت بالفعل  1.2مليون طن
من النفط الخام اإليراني ،وإن الشحنات
كلفتها ،بجانب منتجات بترولية أخرى،
نحو  820مليون دوالر في األشهر الستة
ّ
األخيرة .وقال عرنوس إن بالده تنتج اآلن
ً
 20ألف برميل يوميا فقط مع خسارة نحو

سلة أخبار

أصدر سلطان عمان هيثم بن
طارق ،أمس ،مرسومين قضى
األول بترقية اللواء الركن بحري
عبدالله بن خميس الرئيسي
ً
إلى رتبة فريق ،وتعيينه رئيسا
ألركان قوات السلطان المسلحة.
وقضى المرسوم الثاني بترقية
العميد الركن بحري سيف بن
ناصر الرحبي إلى رتبة لواء،
ً
وتعيينه قائدا للبحرية ،وترقية
العميد الركن طيار خميس
بن ّ
حماد الغافري لرتبة لواء،
ً
وتعيينه قائدا لسالح الجو.
وتأتي الخطوة بعد أسبوع
من اعتماد آلية جديدة النتقال
الحكم في السلطنة.

مناورات هجومية
في هذه األثناء ،أعلن الجيش
اإليراني ،اعتزامه إجراء مناورات
«اقتدار  »99البرية الواسعة ،اليوم،
على امـتــداد شواطئ مكران عند
بحر عمان جنوب شرقي البالد
ليواصل بذلك سلسلة مـنــاورات
شاملة بــدأهــا خــال األسبوعين
األخـ ـي ــري ــن ب ــال ـت ــزام ــن م ــع حـشــد
الواليات المتحدة حاملة طائرات
وقــاذفــات نووية بالمنطقة لردع
أي تهديدات صادرة من طهران.
وق ــال قــائــد ال ـقــوات الـبــريــة في
الجيش اإليراني ،العميد كيومرث
حيدري ،إن «المناورات هجومية
ول ـه ــا أه ـ ــداف مـ ـح ــددة ،وت ـجــري
القوات البرية ألول مرة هذا النوع
ً
من الـمـنــاورات» ،مشيرا إلــى أنها
تــأتــي «بـعــد تغييرات شاملة في
هيكلية وحـ ــدات ال ـق ــوات الـبــريــة
للجيش».
ووسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
الـ ـمـ ـشـ ـح ــون ــة ،وص ـ ـلـ ــت قـ ــاذفـ ــات
« »B52األميركية االستراتيجية
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تحريك جهود السالم المتعثرة في
المنطقة.
وقالت مصادر مصرية مطلعة
لـ ـ «ال ـجــريــدة» ،إن ال ـقــاهــرة تــأمــل أن
تساهم التحركات في انهاء االنقسام
الفلسطيني قبل إجراء االنتخابات

والدخول في مفاوضات مع الجانب
اإلسرائيلي ،في النصف الثاني من
العام الجاري ،بهدف الوصول إلى
اتفاق عادل ونهائي وشامل لألزمة
الفلسطينية.

يعتقد أن فصائل عراقية مسلحة
متحالفة مع طهران تشنها على
ال ـم ـن ـط ـقــة الـ ـخـ ـض ــراء ح ـي ــث تـقــع
سـفــارة واشنطن ،تحرج حكومة
مصطفى الكاظمي.
وك ـش ــف أن الـ ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة
ً
اع ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن مـ ـنـ ـف ــذي
االع ـتــداء ات خاصة بعد الهجوم
الذي سبق الذكرى األولى الغتيال
واشنطن قاسم سليماني مطلع
يناير الحالي.
ورف ـ ـ ـ ـ ــض وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
الـتــدخــات الـخــارجـيــة فــي الشأن
ً
الــداخـلــي ل ـبــاده ،م ـشــددا إل ــى أن
التوتر بين واشنطن وإيران يؤثر
ً
سلبا على الساحة العراقية.
فـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاء ،ص ـ ــرح
المتحدث باسم وزارة الخارجية
اإليرانية ،سعيد خطيب زاده ،بأن
بالده اقترح دفع رسوم اشتراكها
في األمم المتحدة عبر االستفادة
من األرصدة اإليرانية المجمدة في
كوريا الجنوبية بسبب العقوبات
األميركية.
(طهران ـ وكاالت)

لبنان :بكركي تجدد مساعيها
لمصالحة عون والحريري

●

طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية القطرية» في مطار حمد الدولي بالدوحة
تستعد ألول رحلة متجهة إلى القاهرة بعد استئناف الرحالت بين البلدين
(أ ف ب)
بعد ثالث سنوات ونصف من القطيعة

ال تــريــد «أن تـسـتـخــدم األراضـ ــي
الـســوريــة ضــد إســرائـيــل ،أو ال أن
ت ـس ـت ـخــدم ،ك ـمــا ي ـش ــاء ك ـث ـيــرون،
س ــاح ــة ل ـل ـم ــواج ـه ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ـ
اإلسرائيلية».
ويأتي ذلك بعد توجيه الطيران
الـ ـح ــرب ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي سـلـسـلــة
ض ــرب ــات وص ـفــت بــاألع ـنــف على
عدة مواقع ومخازن لميليشيات
وفصائل تتبع «الحرس الثوري»
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي شـ ـم ــال سـ ــوريـ ــة ق ــرب
ال ـح ــدود ال ـعــراق ـيــة وأس ـف ــرت عن
مقتل نحو  57من العناصر غير
السورية.
في السياق ،أكد وزير الخارجية
الـعــراقــي ،ف ــؤاد حسين ،أن بــاده
طـلـبــت مــن إيـ ــران ال ـتــدخــل لوقف
اس ـت ـه ــداف الـمـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء،
ً
مشيرا إلى أن واشنطن قد تتخذ
إجــراءات مشددة حال استهدفت
سفارتها.
وأضـ ــاف ال ــوزي ــر ال ـعــراقــي في
تصريحات ،أمس ،أن بغداد تعمل
مع البعثات الدبلوماسية لتوفير
ً
ال ـح ـمــايــة الـ ــازمـ ــة ،م ـن ـ ّـوه ــا إلــى
أن الهجمات الـصــاروخـيــة ،التي

(أف ب)

بيروت  -ةديرجلا

•

ً
ب ـقــي ال ـج ـم ــود م ـس ـي ـطــرا ع ـلــى ضفة
ات ـص ــاالت تشكيل الـحـكــومــة اللبنانية
وس ــط مـعـطـيــات تـحــدثــت عــن مـســاع قد
تتحرك مطلع األسبوع المقبل ،مع عودة
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري
من أبوظبي مساء أمس األول ،سينشط
على خطها الثنائي الشيعي إضافة إلى
بكركي ،لردم الهوة بين رئيس الجمهورية
ميشال عون والحريري ،وربما تأمين عقد
«لقاء مصالحة» يجمعهما.
ورغـ ــم ان ـح ـســار ال ـك ـبــاش ال ـح ــاد بين
الـطــرفـيــن ،فــي الـشـكــل عـلــى األق ــل ،تتجه
األنظار إلى مساعي البطريرك الماروني
الـكــارديـنــال مــار بـشــارة بـطــرس الــراعــي،
ال ـ ــذي ي ــرف ــض االس ـت ـس ــام أو التسليم
بالواقع المأزوم الــذي بلغه لبنان ،وهو
ك ــان ن ــاش ــد ،أم ــس األول ،الــرئ ـيــس عــون
ً
متمنيا عليه «أخذ المبادرة بدعوة دولة
الرئيس المكلف إلى عقد لقاء ،فالوقت ال
يرحم ،وحالة البالد والشعب المأساوية
ال تبرر على اإلطالق أي تأخير في تشكيل
الحكومة».
وكـشـفــت م ـصــادر سـيــاسـيــة متابعة،
أمـ ــس ،ع ــن «دور لـمـسـتـشــار الـبـطــريــرك

الراعي الوزير السابق سجعان قزي على
خط بيت الوسط-بعبدا» ،مشيرة إلى أن
ُ
«الكوة الوحيدة التي يمكن أن تفتح في
الجدار الحكومي السميك ،هي من خالل
تواصل مباشر بين الطرفين المعنيين
بالتأليف في بعبدا وبيت الوسط وهو
ما يسعى قزي لتحقيقه».
واعتبرت المصادر أن «الـحــل يتمثل
بقرار إنقاذي كبير يتخذه الرئيس عون
بمد يــده إلــى الرئيس المكلف ودعــوتــه
إلى قصر بعبدا لرأب ما ّ
تصدع بينهما،
وال ـت ـفــاهــم عـلــى ط ــي صـفـحــة االشـتـبــاك
بينهما وفـتــح صفحة أخ ــرى عنوانها
التأليف بأي ثمن».
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،ق ــال رئـيــس مجلس
النواب نبيه بري ،في كلمة عبر الفيديو
ف ـ ــي ال ـج ـل ـس ــة االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة ل ـل ـمــؤت ـمــر
ال ـبــرل ـمــانــي ال ــدول ــي ل ــدع ــم االن ـت ـفــاضــة
الفلسطينية ال ــذي تستضيفه طـهــران،
أمــس ،إن «لبنان الــذي يــرزح تحت وطأة
أزم ـ ــة س ـي ــاس ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة ومــال ـيــة
ومعيشية وصحية هي األخطر بتاريخه،
نــاه ـيــك ع ــن ح ـص ــار غ ـيــر مـعـلــن لــدعـمــه
المقاومة ورفــض الــرشــوات واإلغ ــراءات
ش ــرط التخلي عــن الـتــزامــاتــه بالقضية
الفلسطينية».

ُ
قتل  150من المتمردين والقوات
الموالية للسلطة اليمنية
خالل أسبوع من المعارك
جنوب مدينة الحديدة مع
محاولة الحوثيين ّ
التقدم نحو
مناطق جديدة في المنطقة
االستراتيجية غرب البلد
الفقير ،حسبما أفادت مصادر
عسكرية وطبية أمس.
ولقي نحو نصف هؤالء
مصرعهم خالل يومي
السبت واألحد الماضيين في
مواجهات بمناطق متاخمة
لجنوب مدينة الحديدة التي
تضم ميناء ُيعتبر بمنزلة
شريان حياة لماليين السكان
في البلد الغارق في نزاع مسلح
منذ سنوات.

مصرع  20في تجدد
اشتباكات بدارفور

ً
لقي  20شخصا حتفهم ،أمس،
في قرية الطويل سعدون على
ً
بعد نحو  65كيلومترا جنوب
مدينة نياال عاصمة والية
جنوب دارفور في السودان؛
إثر هجوم شنه مسلحون على
القرية.
وقال محمد صالح أحد زعماء
قبيلة «الفالتة» أمس« :هاجم
مسلحون من العرب الرزيقات
قرية الطويل سعدون وهم
ً
يركبون دراجات نارية وجماال
وعربات .وأحصي حتى اآلن
ً
مقتل  20شخصا .كما أحرقوا
ً
عددا من المنازل».
ً
ويشهد إقليم دارفور تجددا
للمواجهات القبلية التي أوقعت
عشرات القتلى والجرحى،
أمس األول ،بالتزامن مع انتهاء
مهمة بعثة السالم المشتركة
بين األمم المتحدة واالتحاد
اإلفريقي ،التي استمرت 13
ً
عاما.

أمطار تشرد عشرات آالف
المهجرين شمال سورية

تشرد عشرات األالف من
المدنيين المهجرين في مناطق
شمال سورية بعدما جرفت
العواصف المطيرة خيامهم في
شمال سورية .ووصف مدير
أحد المخيمات في محافظة
إدلب وضع المخيمات بأنه
كارثي بسبب العاصفة المطيرة
التي بدأت السبت.
وقال فريق «منسقو استجابة
سورية» إن مخيمات بشمال
غربي البالد تعرضت ألضرار
بالغة .وأضافوا في بيان:
أن»عدد الخيام المتضررة
بشكل كلي بلغ  278خيمة،
و 513بشكل جزئي».
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أميركا :مخاوف من هجوم داخلي خالل تنصيب بايدن

ً
هويات  25ألفا من الحرس الوطني مكلفين تأمين واشنطن
في
ً
يدقق ً
• «ً »FBI
•  29ضابطا حاليا وسابقا شاركوا باقتحام «الكابيتول» ...واعتقال مفوض والية هدد بإسالة الدماء

 200ألف علم أميركي وضعت أمام مبنى الكابيتول في واشنطن لتكريم األميركيين الذين
قضوا بفيروس كورونا (أ ف ب)

في تطور صادم ،أبدت وزارة
الدفاع األميركية مخاوف
من أن يقوم المتعاطفون
مع اليمين المتطرف وأنصار
الرئيس المنتهية واليته
دونالد ترامب ،من داخل
صفوف الحرس الوطني
المكلف حراسة مبنى
«الكونغرس» ،بتنفيذ اعتداء
الرئيس
خالل حفل تنصيب ً
المنتخب جو بايدن غدا ،مما
دفع مكتب التحقيقات ()FBI
إلجراء عملية تدقيق ضخمة
النتقاء  25ألف عنصر لتأمين
الحماية الالزمة.

مـ ــع بـ ـ ــدء أس ـ ـبـ ــوع ت ــاري ـخ ــي
ح ــاف ــل ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
يشهد تنصيب رئيس وإجراءات
عــزل آخــر ،كشفت وزارة الدفاع
(البنتاغون) عن محاوف جدية
مـ ــن "ه ـ ـجـ ــوم مـ ــن الـ ـ ــداخـ ـ ــل" ،أو
تهديد صادم من أفراد الحرس
ال ــوط ـن ــي ال ـم ـنــوط ـيــن بـتــأمـيــن
العاصمة.
وبعد توصل التحقيقات إلى
ً
تورط ما ال يقل عن  29ضابطا
ً
ً
ح ــالـ ـي ــا وس ــابـ ـق ــا فـ ــي اق ـت ـح ــام
مبنى الكابيتول فــي الـســادس
م ــن ي ـن ــاي ــر ،دفـ ـع ــت ال ـم ـخ ــاوف
مكتب التحقيقات الفدرالي إلى
القيام بعملية ضخمة ومعقدة
ل ـل ـت ـح ـقــق مـ ــن ج ـم ـي ــع ع ـنــاصــر
ال ـح ــرس ال ــوط ـن ــي ،ل ـل ـتــأكــد من
ً
ً
أنهم ال يمثلون تهديدا مباشرا
للرئيس المنتخب جــو بايدن
ول ـ ـك ـ ـبـ ــار الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـت ــي
ً
ستحضر حفل تنصيبه غدا.
ً
وتزامنا مع دخول اإلجراءات
ً
األمنية مرحلة متقدمة بدءا من
ه ــذه الـلـيـلــة ،ق ــال رئـيــس مكتب
الحرس الوطني ،الجنرال دانيال
هــوكــان ـســون ،لشبكة "س ــي بي
إس" ،أمس األول" ،بالتنسيق مع
أجهزة االستخبارات و FBIيتم
التحقق مــن جميع الموظفين
ال ـق ــادم ـي ــن" لـتــأمـيــن الـعــاصـمــة
وفحص ملفاتهم.
وأفـ ـ ــادت وك ــال ــة "أســوشـيـتــد
برس" بأن  FBIسيفحص جميع
قـ ــوات ال ـح ــرس ال ــوط ـن ــي ،الـتــي
ً
يـبـلــغ عــددهــا  25أل ـف ــا ،مشيرة
إلى أن العملية تتضمن فحص
ملفات وقواعد البيانات وقوائم
الـ ـم ــراقـ ـب ــة ،الـ ـت ــي ي ـح ـت ـفــظ بـهــا
المكتب ،لمعرفة ما إذا كان هناك
أي شيء ينذر بالخطر.

تدريب مكثف
وبعد أن خاض وقادة عسكريون
آخرون تدريبات أمنية مكثفة لمدة
ً
 3س ــاع ــات ،اس ـت ـع ــدادا لتنصيب
الرئيس الجديد ،أشار وزير الجيش

رايان مكارثي إلى أن "المسؤولين
يدركون التهديد المحتمل" ،محذرا
القادة من أن "يكونوا على اطالع
على أي مشاكل داخل صفوفهم مع
اقتراب موعد المراسم".
وقال مكارثي ،في إطار الحديث
عن هذه اإلجــراءات" :نحن بحاجة
إلــى أن نـكــون جاهزين ومدركين
لــذلــك ،ونحتاج إلــى وضــع جميع
اآلليات في مكانها ،إلجراء فحص
شامل للعناصر ،الذين قد يدعمون
أي عمليات مثل هذه ،ونلقي نظرة
ثــان ـيــة وث ــال ـث ــة ع ـلــى ك ــل فـ ــرد من
المكلفين بها".
وفي حين أكد قــادة عسكريون
أن "الـتــدقـيــق لــم يـبــرز أي قضايا
كانوا على علم بها" ،أوضح وزير
الجيش أن "أعضاء الحرس يتلقون
ت ــدريـ ـب ــات ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة ت ـحــديــد
التهديدات الداخلية المحتملة".
وأف ـ ـ ـ ــادت صـحـيـفــة "واش ـن ـط ــن
ب ــوس ــت" ب ـ ــأن م ــا ال ي ـق ــل ع ــن 29
ضابطا حاليا وسابقا شاركوا في
تظاهرات  6يناير ،مشيرة إلى أن
 13منهم خضعوا للتحقيق بتهمة
الشغب داخل "الكونغرس" ،إضافة
إل ــى  10ض ـبــاط آخ ــري ــن ينتمون
لـشــرطــة الـمـبـنــى س ــاع ــدوا بعض
المتظاهرين بعملية االقتحام.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات أن
مشاركة الضباط في
الكشف عن
ّ
أعمال الفوضى يمثل ضربة لسمعة
إنفاذ القانون ،حيث يأتي ذلك في
أعقاب احتجاجات ّ
عمت مناطق
مـخـتـلــف م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بسبب عنف الشرطة.
ومع ظهور صور ومقاطع فيديو
على وسائل التواصل االجتماعي
لبعض الضباط خارج أوقات الدوام
الرسمي وهم يشاركون في أعمال
الشغب ،يشعر بعض األميركيين
بــالـخـيــانــة ،بينما ك ــان مـســؤولــو
الـشــرطــة قلقين بـشــأن مصداقية
مهنتهم بأكملها.

إسالة الدماء
ب ــدوره ــا ،أعلنت وزارة الـعــدل،

مسلحون من ميليشيا «بوغالو بويز» المناهضة للمؤسسات خالل تجمع أمام مقر حكومة كنتاكي أمس األول (أ ف ب)
أمس األول ،اعتقال مفوض مقاطعة
أتـيــرو فــي ،المنتخب بــواليــة نيو
مكسيكو ،ك ــوي غريفين ،بعد أن
ً
توعد بالسفر إلى واشنطن محمال
بــالـســاح للمشاركة فــي التنديد
بتنصيب بايدن وإسالة الدماء.
وأوضـ ـح ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة أن الـتـهــم
الموجهة بحق غريفين ،مؤسس
حركة "رعاة البقر من أجل ترامب"،
تتضمن "الدخول عن سابق إصرار
وإدراك أو الـمـكــوث فــي مــواقــع أو
مبان أمنية دون تصريح قانوني".
ووثقت وزارة العدل  80دعوى
قـضــائـيــة فــي الـمـحــاكــم الـفــدرالـيــة
ت ـش ـمــل  40شـخـصــا ًع ـل ــى عــاقــة
بالهجوم ،بينما فتح " "FBIنحو
 200تحقيق وحصل على قرابة 140
ألف مقطع وصورة ،بعد أن طلبت
السلطات مساعدته.

أسبوع حافل
ومــع بــدء األس ـبــوع التاريخي،
ان ـط ـل ـقــت أم ـ ــس األول ت ـظ ــاه ــرات
مؤيدة لترامب أمــام أبنية رسمية
في كل والية ،بهدوء ،مع مجوعات
صغيرة من المتظاهرين المسلحين
في واليات مثل أوهايو وتكساس
وأوريغون وميشيغان.
وفــي أول حــدث رئيسي بعد 6
يناير ،تجاوز عدد مسؤولي إنفاذ
القانون عدد المحتجين بفارق كبير
أملم مباني "الكونغرس" المحلية
بأنحاء الــواليــات مــع ّ
تجمع عدد
محدود من مؤيدي ترامب.
وعـ ـ ـب ـ ــأت أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  12والي ـ ــة
حــرسـهــا الــوطـنــي لـلـمـســاعــدة في
تــأم ـيــن أب ـن ـيــة "ال ـك ــون ـغ ــرس" بكل
واليــة في أعقاب تحذير " "FBIمن
احـتـجــاجــات مسلحة لمتطرفين
ّ
يمينيين.
فـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،تـ ـق ــرر اخ ـت ـص ــار
المظاهر االحتفالية الـتــي ترافق
ع ـ ـ ـ ــادة حـ ـف ــل ال ـت ـن ـص ـي ــب بـسـبــب

ال ـهــواجــس المرتبطة بالجائحة
ّ
والتخوف من تجدد أعمال العنف.
وفي مقابلة مع شبكة "سي .بي.
إس" قالت نائبة الرئيس المنتخبة
كاماال هاريس إن "حفل التنصيب
سيكون فريدا ،في الغالب بسبب
كوفيد ،-19لكننا سنؤدي َ
القسم.
ّ
وسنؤدي المهمة التي كلفنا بها".
وقــرر ترامب مـغــادرة واشنطن
الساعة الثامنة مــن صباح اليوم
قبل  4ساعات من انتقال السلطة
ً
رسميا إلى جو بايدن.

تأمين السجون
وكإجراء احترازي ،أعلن مكتب
السجون االتـحــادي ُوضــع داخل
منشآته الفدرالية في جميع أنحاء
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة قـيــد اإلغ ــاق
ً
ً
مؤكدا أنه ّ
يؤمنها تماما
المؤقت،
"في ظل األحداث الجارية وليس
ً
ردا على أي أحداث مهمة".
وتـ ـ ــم ت ـق ـس ـي ــم واشـ ـنـ ـط ــن إل ــى
منطقتين أمنيتين ،األو ل ــى هي
المنطقة الحمراء ،حيث الدخول
مـ ـحـ ـظ ــور ب ــالـ ـك ــام ــل بــاس ـت ـث ـنــاء
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات ال ـ ـشـ ــرطـ ــة واآلل ـ ـ ـيـ ـ ــات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،وهـ ـ ـ ــي تـ ـمـ ـت ــد مــن
غ ــرب الـبـيــت األب ـي ــض إل ــى شــرق
"الـكــونـغــرس" ومــا بينهما ،فيما
المنطقة ا لـخـضــراء متاحة فقط
للعاملين والقاطنين فيها ،لكن
سيرا على األقدام.
وأق ـ ــام ـ ــت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة الـ ـس ــري ــة
والحرس الوطني  8نقاط تفتيش،
ي ـخ ـض ــع الـ ـ ـم ـ ــارة ف ـي ـه ــا أح ـي ــان ــا
ل ـت ـف ـت ـيــش دق ـ ـيـ ــق ،وتـ ــزامـ ــن ذل ــك
مــع إقـفــال تــام للمراكز التجارية
والحديقة الوطنية.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة الـ ـس ــري ــة
ب ـ ــأن ع ـم ـل ـيــات ت ـش ـي ـيــد ال ـس ـيــاج
ال ـحــديــدي اكـتـمـلــت عـلــى ام ـتــداد
م ـس ــاح ــة ال ـع ــاص ـم ــة م ــن نــاحـيــة
الـغــرب ،بــدء ا من نصب لينكولن

هل يصل كمبيوتر بيلوسي
إلى المخابرات الروسية؟
أفادت صحيفة "بوليتكو" بأن مكتب التحقيقات الفدرالي
( )FBIيحقق بشهادة تفيد بــأن الـمــرأة التي سرقت كمبيوتر
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المحمول ،خالل أعمال
الشغب في الكابيتول ،خططت لبيعه لالستخبارات الروسية.
وجاء في مذكرة طلب اعتقال موجهة من مكتب التحقيقات
إلى المحكمة ،بحق رايلي جون ويليامز ،أن شاهد عيان قال
لرجال األمن ،إنه شاهد المرأة المذكورة ،وهي تخرج الحاسوب
المحمول أو الديسك الصلب من مكتب رئيسة مجلس النواب
األميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي.
ويزعم الشاهد بأن "ويليامز كانت تخطط إلرسال الجهاز
إلــى صديقتها فــي روسـيــا ،لبيعه لالستخبارات الخارجية
الــروس ـيــة" ،لكن لسبب مــا فشلت عملية إرس ــال الـجـهــاز إلى
روسيا ،وال يزال الكمبيوتر في حوزة ويليامز أو تم إتالفه.
وقال مصدر في مكتب التحقيقات للصحيفة ،إن التحقيق ال
ً
ً
يزال مستمرا في هذه القضية ،موضحا أن ويليامز وهي من
سكان والية بنسلفانيا ،ال تزال متوارية عن األنظار.
وقالت الشرطة المحلية ،إن المرأة حزمت حقيبتها ،وأخبرت
والدتها أنها ستغادر لمدة أسبوعين دون أن تذكر وجهتها.
ال ـ ـتـ ــذكـ ــاري ،وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ش ــرق
منطقة الـ نايڤي يارد.

أولويات بايدن
وب ـمــوازاة إطــاق محاكمة عزل
ترامب ،التي لم تحدد بعد رئيسة
مجلس ال ـنــواب نانسي بيلوسي
وزع ـيــم األقـلـيــة الــديـمـقــراطـيــة في
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ تـ ـش ــاك شــومــر
اللوائح االتهامية تمهيدا لبدئها،
عـ ـ ــرض ف ــري ــق بـ ــايـ ــدن ال ـخ ـط ــوط
الـعــريـضــة ل ـج ــدول األع ـم ــال ال ــذي
ينوي بدء واليته بتنفيذه لمعالجة
األزمات.
وقـ ــال ك ــاي ــن ،لـشـبـكــة "س ــي إن
إن"" ،آمـ ــل أن ي ـكــون قـ ــادة مجلس
الشيوخ قد وجدوا أسسا ُ مشتركة
بـيــن الـحــزبـيــن للمضي قــدمــا في
االض ـ ـطـ ــاع ب ـك ــل م ـســؤول ـيــات ـهــم،
ومـنـهــا مـحــاكـمــة ت ــرام ــب وتنفيذ
الـمـشــاريــع ال ـمــدرجــة عـلــى جــدول

بايدن ،وفي مقدمتها تفعيل عملية
التصدي لفيروس كورونا".
وف ـ ــي ح ـي ــن ش ـ ــدد ك ــاي ــن على
أن هــذا الزخم سيستمر لـ  10أيام
على األقــل لالبتعاد عن سياسات
ترامب األكثر جدلية ،أكد أن بايدن
سينتظر توصية من مستشاريه
لشؤون االستخبارات حول إمكانية
إطالعه على معلومات سرية بعد
خروجه من البيت األبيض.
وأكـ ــد الـسـيـنــاتــور الـجـمـهــوري
ليندسي غــراهــام أن بــايــدن ربما
يسعى لـلــذهــاب أبـعــد وأس ــرع من
الالزم ،معتبرا أنه "ال فائدة من عزل
ترامب بعد مغادرته المنصب".
وقال غراهام المقرب من ترامب:
"أعتقد أننا سنكون في األيام المئة
األولى من والية بايدن أمام جهود
حثيثة هي األكبر في تاريخ البالد
على صعيد السياسة االجتماعية".
(واشنطن  -وكاالت)

سلة أخبار
بكين :بومبيو «سرعوف»
يقف أمام عجلة التاريخ

في معرض تنديده
ً
مجددا بالعقوبات
األميركية ،بسبب
التوقيفات الواسعة
لنشطاء هونغ كونغ،
شبه مكتب بكين لشؤون
هونغ كونغ وماكاو،
أمس ،وزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو
بأنه "حشرة سرعوف
تحاول دون جدوى وقف
ً
عجلة التاريخ" ،مؤكدا
أن "تطور المدينة من
الفوضى إلى االستقرار
ال يمكن وقفه".
في إطار نزاع القوتين
حول تايوان ،أعلنت
المتحدثة باسم وزارة
الخارجية الصينية
هوا تشون ينغ "فرض
عقوبات على مسؤولين
أميركيين يتصرفون
بشكل فاضح ويتحملون
مسؤولية كبيرة" ،محذرة
من أن أي سلوك "بغيض"
حيال تايوان سيتم
مواجهة بالعقوبات.

بايدن سيلغي مشروع
خط أنابيب مع كندا

ينوي الرئيس المنتخب
جو بايدن إلغاء مشروع
خط أنابيب النفط
"كيستون أكس إل"،
المثير للجدل والذي
يربط حقول كندا النفطية
بالواليات المتحدة،
بمرسوم رئاسي عند
ً
تنصيبه غدا.
وأشارت قناتا "سي بي
سي" ،و "سي تي في"
الكنديتان ،أمس األول،
إلى مذكرات إخطار من
فريق بايدن إلى شركات
فاعلة في القطاع ،تفيد
بأن إلغاء ترخيص بناء
خط األنابيب سيكون
ً
جزء ا من اإلجراءات التي
من المقرر أن يعلنها
بايدن في يوم تنصيبه.
يهدف مشروع المجموعة
الكندية "تي سي
إنيرجي" ،الذي تبلغ
كلفته حوالي  8مليارات
دوالر أميركي ،إلى نقل
أكثر من  800ألف برميل
ً
يوميا ،عبر
من النفط
خط بطول نحو 2000
كيلومتر ،بين حقول
النفط في مقاطعة ألبرتا
الكندية ومعامل التكرير
في خليج المكسيك.

ترقب لقائمة «عفو ترامب»
تشمل  100شخصية بعضها «اشترت» القرار الرئاسي
ك ـش ــف مـ ـص ــدر م ـط ـلــع أن ال ــرئـ ـي ــس دون ــال ــد
ترامب اجتمع مع مستشاريه أمس األول ،لوضع
اللمسات األخيرة على قائمة تتضمن أكثر من
 100ا س ــم ستشملهم ق ـ ــرارات ا لـعـفــو وتخفيف
األحكام اليوم.
وأضـ ــاف ال ـم ـصــدر أن ت ــرام ــب ،ال ــذي سـبــق أن
أص ـ ــدر مـجـمــوعـتـيــن م ــن ق ـ ـ ــرارات ال ـع ـفــو الـشـهــر
الماضي ،يميل حتى اآلن لعدم إصدار قرار بالعفو
عــن نفسه ،وال يعتزم أيضا إص ــدار ق ــرارات عفو
احترازية عن أفراد أسرته ،وهو أمر سبق أن ناقشه
أيضا مع مستشاريه.
وأك ــد مـسـتـشــارون بالبيت األبـيــض أن ترامب
بحث بصفة غير رسمية مــع مستشاريه اإلقــدام
على هذه الخطوة االستثنائية بالعفو عن نفسه،
لكن بعض المسؤولين في اإلدارة حذروه من ذلك،
ألنه سيبدو مذنبا بهذا القرار .وقال عدد كبير من
الـخـبــراء إن الـعـفــو عــن الـنـفــس سـيـكــون ق ــرارا غير
دستوري ،ألنه ينتهك المبدأ األساسي القائل إنه
يجب أال يـكــون أي إنـســان الحكم فــي قضية يقف
فيها موقف المتهم.
وجــادل آخــرون بــأن العفو عن النفس دستوري،
ألن سلطة العفو وردت بصياغة عامة في الدستور.
وتوضح النصوص التاريخية أن مؤسسي الدولة
في القرن الثامن عشر ناقشوا فكرة العفو عن النفس،
لكنهم اختاروا أال يفرضوا قيدا صريحا على سلطة
العفو.
ووفــق صحيفة نيويورك تايمز أمــس األول ،فإن
حلفاء ومـعــاونــي تــرامــب جمعوا عـشــرات اآلالف من
ال ــدوالرات كــرســوم مــن الساعين إلــى الحصول على
عفو رئاسي.
وأفــادت الصحيفة ،نقال عن وثائق ومقابالت مع
أكثر من  30من أعضاء جماعات الضغط والمحامين،

بأن الضغط من أجل العفو قد اشتد ،مشيرة إلى أن من
بين الذين استثمروا جهود الضغط مدعيا عاما فدراليا
سابقا ومحاميا شخصيا سابقا ومستشارا سابقا كبيرا
لحملة ترامب.
وأوضحت أن المحامي السابق بريت تولمان جمع
عشرات اآلالف من الدوالرات في األسابيع األخيرة لطلب
العفو عن عدة أشخاص ،كما قبل محامي ترامب السابق
جون دود "عشرات اآلالف من الــدوالرات من مجرم ثري
نصحه عمالء محتملون آخرون باالستفادة من شكاوى
ترامب بشأن نظام العدالة".
وحصل مستشار كبير سابق في حملة ترامب على
 50ألــف دوالر لتأمين عفوعــن جــون كيرياكو ،ضابط
االستخبارات السابق في وكالة االستخبارات المركزية،
الــذي أديــن بالكشف بشكل غير قانوني عن معلومات
سرية في  ،2012ووافق على مكافأة قدرها  50ألف دوالر
إذا منحه ترامب العفو الرئاسي ،بحسب نسخة من اتفاق
حصلت عليها الصحيفة.
وق ــال كـيــريــاكــو ،وفـقــا للصحيفة ،إن أح ــد مساعدي
المحامي الشخصي لـتــرامــب رودي جولياني زعــم أن
رئيس بلدية نيويورك السابق يمكن أن يساعد في طلب
عفو بمبلغ مليوني دوالر ،ورفض جولياني تلك المزاعم
للصحيفة ،وتواصلت  CNNمع جولياني للتعليق ،أمس
األول.
ك ـمــا ذك ـ ــرت  CNNأن ش ــرك ــاء ال ـع ـمــل ال ـم ـقــرب ـيــن من
الرئيس والعديد من المجرمين البارزين كثفوا جهودهم
للحصول على عفو قبل مغادرته منصبه.
واعـتـبــارا مــن أواخ ــر ديسمبر ،كــان تــرامــب يفكر في
إصــدار عفو عن أكثر من  20شخصا في دوائــره ُيعتقد
أ نـهــم مستهدفون أو يمكن استهدافهم فــي المستقبل
ألغ ــراض سياسية ،بجانب مـئــات الطلبات مــن آخرين
تواصلوا مع البيت األبيض مباشرة ،وعشرات اآلالف
غيرهم ممن التماساتهم معلقة في وزارة العدل.

٢١
ّ
تونس تنشر الجيش و«انتفاضة القصر» تتسع
ةديرجلا
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تبادل اتهامات بشأن الطرف السياسي وراء التظاهرات ...وصراع الرئاسات يضاعف األزمة
بعد ليلة ثالثة من االضطرابات
التي تشهدها مدن تونسية
عدة ،اعتقل ُأكثر من 600
ُ
شخص من الق ّصر ،فيما نشرت
قوات من الجيش في بعض
الواليات ،لحماية المقرات
السيادية من أعمال النهب
والحرق ،في وقت اعتبر
«الحزب الدستوري الحر» أن
هناك جهات ّ
خططت لهذه
االحتجاجات.

ن ـش ــرت ال ـس ـل ـطــات الـتــونـسـيــة
قوات الجيش في عدد من الواليات
لحماية المقرات السيادية ،بعد أن
تـجـ ّـددت ،مساء أمــس األول ،لليلة
الثالثة على التوالي ،االشتباكات
ً
ال ـتــي قــالــت الـسـلـطــات إن شـبــانــا
قــاصــريــن يـقـفــون وارء هـ ـ ــا والـتــي
ان ـط ـل ـقــت ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ال ــذك ــرى
العاشرة للثورة التي أطاحت نظام
الرئيس زين العابدين بن علي.
وقـ ــال ال ـنــاطــق الــرس ـمــي باسم
وزارة الدفاع الوطني محمد زكري،
ف ــي بـ ـي ــان ،إن "وحـ ـ ـ ــدات الـجـيــش
ّ
ع ــززت وجــودهــا بــواليــات سوسة
وال ـق ـص ــري ــن وب ـ ـنـ ــزرت وسـلـيــانــة
لحماية المقرات السيادية في هذه
ً
الــواليــات األربـ ــع ،تحسبا لتطور
األوض ـ ـ ـ ــاع جـ ـ ــراء أعـ ـم ــال الـشـغــب
والتخريب".
ومساء األحد ،واجه المتظاهرون
في عدة مدن قوات األمن بالحجارة
وبإشعال اإلط ــارات ،رغــم اإلغــاق
المشدد للحد من انتشار فيروس
"كورونا".
ول ـف ـتــت ت ـق ــاري ــر إلـ ــى أن ع ــددا
مــن ال ـمــدن بــواليــات مختلفة ،من
بينها تونس العاصمة ،وسليانة،
وبـ ـن ــزرت ،والـمـنـسـتـيــر ،ومـنــوبــة،
ونــابــل ،والـقـيــروان شهدت أعمال
شغب وغلقا لطرقات رئيسية الى
جانب محاوالت اقتحام لمحالت
تـجــاريــة كـبــرى ونـهـبـهــا ،ولمركز
أمني ومستودع بلدي ومصارف
وغيرها من الممتلكات الخاصة
والعامة.
وشهدت منطقة حي التضامن
بالعاصمة مواجهات بين قوات
مكافحة الشغب وشبان وأطفال
رشقوا الشرطة بالحجارة ،بينما
ردت قـ ــوات األمـ ــن بــإل ـقــاء قنابل
ً
الغاز ،واستعملت أيضا خراطيم
المياه.
وشهدت منطقة المنهيلة أيضا
مــواج ـهــات ،وأحـ ــرق المحتجون
إطارات سيارات ،وحاولوا إغالق
الطرق.
وام ـت ــدت رق ـعــة االحـتـجــاجــات
بعد ذلك إلى مناطق عدة لتشمل
المهدية وسوسة وقبلي وقفصة.
ً
ودارت مواجهات عنيفة أيضا
بمدينة بــاجــة فــي ش ـمــال الـبــاد
منذ بداية حظر التجول فيها ،كما
اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة

آلية للحرس الوطني في أحد شوارع العاصمة التونسية
(أ ف ب)
خالل تجدد االشتباكات مساء أمس األول
سبيطلة وف ــي الـقـصــريــن ،حيث
الحـقــت ق ــوات األم ــن المحتجين
وأطلقت قنابل الغاز.
وفـ ــي ب ـل ــدة ج ـل ـمــة بـمـحــافـظــة
سيدي بوزيد ،ألقت الشرطة الغاز
المسيل لـلــدمــوع ،لتفريق شبان
أغلقوا الطرقات وأحرقوا إطارات
سيارات ،احتجاجا على التهميش
والفقر والبطالة.
وب ـع ــد يـ ــوم م ــن إع ـ ــان وزارة
الــداخ ـل ـيــة اع ـت ـقــال  242ت ـت ــراوح
ً
أعمارهم بين  14و 17عاما ،بعدما
ع ـم ــدوا إل ــى ت ـخــريــب ممتلكات،
وحاولوا سرقة متاجر ومصارف،
قال الناطق الرسمي باسم الوزارة
خالد الحيوني ،أمس ،إنها أوقفت
أكثر من  600شخص أغلبهم من
ُ
الق ّصر.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان قـ ـ ـ ـ ـ ــوات األم ـ ـ ــن
وال ـ ـح ـ ــرس ال ــوط ـن ـي ـي ــن ت ـصــدت
ب ـن ـج ــاع ــة وح ــرفـ ـي ــة ل ـم ـح ــاوالت
االسـتـيــاء والنهب ألم ــاك عامة
ّ ً
وخاصة ،مؤكدا أنه تم إيقاف 630

ُ
شـخـصــا معظمهم م ــن الــقـ ّـصــر،
ً
م ـع ـت ـب ــرا أن "األح ـ ـ ـ ـ ــداث الـلـيـلـيــة
هــي أعـمــال شغب وال عــاقــة لها
باالحتجاج الذي يكون مبنيا على
طلب واضح ومشروع وفي وضح
القانونية".
النهار بالطرق
ُ
وأظهر مقطع فيديو نشر على
اإلنترنت شبانا يقودون سيارة
شرطة.
كـمــا أظ ـهــرت مـقــاطــع مـصـ ّـورة
ً
شـ ـ ـب ـ ــان ـ ــا ،ي ـ ـحـ ــرقـ ــون اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــارات
ويشتبكون مع عناصر الشرطة،
وينهبون المتاجر.
وال تــزال المناطق الريفية في
وسط وجنوب البالد بؤرة التوتر
ألعمال الشغب.
ُ
ول ـ ــم ت ـع ـل ــن م ـط ــال ــب واض ـح ــة
خالل االحتجاجات العنيفة والتي
وصفتها السلطات ووسائل إعالم
محلية بأنها "أعمال شغب" ،لكنها
تأتي مع تنامي الغضب ،بسبب
صـعــوبــة األوض ـ ــاع االقـتـصــاديــة
واالجتماعية ،بينما تركز النخبة

السياسية اهتمامها على معركة
النفوذ والصراع على السلطة.
مــن ناحيتها ،اعتبرت رئيسة
"ال ـحــزب الــدس ـتــوري ال ـحــر" عبير
م ــوس ــي ،أم ـ ــس ،أن ه ـن ــاك جـهــات
ّ
خــط ـطــت ل ــاح ـت ـج ــاج ــات ،داع ـيــة
خالل مؤتمر صحافي عقدته في
الـبــرلـمــان ،السلطات األمـنـيــة إلى
ك ـشــف ال ـج ـهــات ال ـت ــي ت ـقــف وراء
تأجيج االحتجاجات الليلية ،وإلى
نشر نتائج التحقيقات األولية مع
"األط ـف ــال الــذيــن تــم اعتقالهم في
أحداث االحتجاجات".
واعتبرت أنــه "بتحليل بسيط
يثبت أن استعمال األطفال وراءه
نية نشر الفوضى ،من دون اعتقال
أي بأقل األضرار".
وحـ ّـم ـلــت رئـيـســة "الــدس ـتــوري
الحر" ،المسؤولية لرئيس الحكومة
هشام المشيشي ،معتبرة أنه "أقال
وزير الداخلية في وقت حساس".
وأضــافــت ان "تنظيم اإلخ ــوان
ً
يصدر تصريحات ّ
تحمل ضمنيا

المسؤولية للرئيس قيس سعيد،
لفتح الطريق أمام الدعوات لعزله
وتعويضه براشد الغنوشي حسب
الدستور ،للتخلص من الغنوشي
لـيـسـتـقـيــل م ــن ال ـن ـه ـضــة ويـ ــرأس
البالد".
وقـ ــالـ ــت م ــوس ــي إن األح ـ ـ ــداث
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ق ـ ــد س ـب ـق ـه ــا ت ـصــريــح
للغنوشي يتضمن تهديدات" :إما
الحوار الوطني أو االقتتال".
وقال الكاتب والمحلل السياسي
الـتــونـســي ،فــريــد العليبي ،أمــس،
إن "م ــوج ــة ال ـت ـظــاهــرات مرشحة
ل ـل ـت ـص ــاع ــد ،ألنـ ـه ــا تـ ـض ــم ف ـئــات
كبيرة خصوصا الشباب" ،مشيرا
إل ــى أن "ال ـص ــراع بـيــن الــرئــاســات
ال ـثــاث ،الحكومة والـبــرلـمــان من
ج ـه ــة ،ورئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة من
ً
جهة أخرى ،سينكعس سلبا على
األوضاع في تونس".
وأوضح العليبي أن "السلطات
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة واإلعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة وب ـع ــض
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـيـ ـي ــن يـ ـتـ ـع ــامـ ـل ــون مــع

الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ع ـل ــى أنـ ـه ــا تـتـعـلــق
بـ ـش ــراذم وم ـجــرم ـيــن ول ـص ــوص،
كما تعامل الــرئـيــس الــراحــل زين
العابدين بن علي مع التظاهرات
التي أطاحت بحكمه عام ."2011
وأك ــد أن "أع ـم ــال الـعـنــف خــال
التظاهرات تركزت على مراكز مالية
ومؤسسات كبرى ولم تتم مهاجمة
أمـ ــاك الـمــواطـنـيــن ،وهـ ــذا ُيــؤشــر
عـلــى أن تـلــك ال ـمــواج ـهــات ليست
أع ـم ــال ش ـغــب إن ـم ــا احـتـجــاجــات
شعبية يقوم بها شبان يعانون
الحرمان من الدراسة والعمل الذي
كان المطلب الرئيسي لالنتفاضة
التونسية" ،معتبرا أن "ما ّ
تروج له
الحكومة في هذا السياق يختلف
عن الواقع" .وتمثل االحتجاجات
اخ ـت ـبــارا حقيقيا ل ـقــدرة حكومة
ه ـشــام الـمـشـيـشــي عـلــى التعامل
معها ،بينما يشهد الوضع توترا
كبيرا بين الفرقاء السياسيين.
(تونس ـ ـ وكاالت)

إلــى ذل ــك ،خلصت دراس ــة بريطانية إلــى أن
نحو ثلث المتعافين يعودون للمستشفيات مرة
أخــرى خــال  5أشهر من تعافيهم ،مضيفة أن
واحدا من بين كل  8متعافين من يتوفى بسبب
مضاعفات متعلقة بالفيروس.
وتـ ــوصـ ــل ال ـب ــاح ـث ــون فـ ــي ج ــام ـع ــة لـيـسـتــر
البريطانية ومكتب االحـصــاءات الوطنية إلى
أن من بين  47ألفا و 780شخصا خرجوا من
المستشفى خالل الموجة األول ،عاد  29.4في
المئة للمستشفى خالل  140يوما ،وتوفي 12.3
في المئة بسبب مضاعفات اإلصابة ،الفتين إلى
أن التأثيرات المدمرة طويلة المدى لإلصابة
بالفيروس يمكن أن تتسبب في إصابة الكثير
مــن المتعافين بمشاكل فــي الـقـلــب والـسـكــري
وبأمراض مزمنة في الكبد والكلى.
وفي برلين ،كتبت صحيفة ميركور ،أمس ،انه

تم في األسبوع الماضي اكتشاف طفرة جديدة
للفيروس ،في أحد مستشفيات بافاريا ،وبعد
اكتشاف هذا التحور في الفيروس اتصل أطباء
المستشفى بزمالئهم في مستشفى شاريتيه،
الذين أكدوا أن الحديث قد يدور عن نوع جديد
من الفيروس .وال يزال غامضا حتى اآلن مصدر
هذه الطفرة ،وكذلك مدى عدوى النوع الجديد
من الفيروس.
وف ــي جـنـيــف ،أع ـلــن ال ـمــديــر ال ـع ــام لمنظمة
الـصـحــة الـعــالـمـيـ ةت ـي ــدروس غـيـبــريـســوس أن
"ال ـعــالــم عـلــى شـفــا فـشــل أخــاقــي كــارثــي فيما
ي ـت ـع ـلــق ب ـت ــوزي ــع الـ ـلـ ـق ــاح ــات" ،وحـ ــض الـ ــدول
والـشــركــات المصنعة على مشاركة الجرعات
ال ـم ـضــادة لـلـفـيــروس بشكل أكـثــر إنـصــافــا في
جميع أنحاء العالم.
وأضاف غيبريسوس ،خالل افتتاح االجتماع

السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة أمس ،أن
فرص التوزيع العادل "في خطر جسيم" ،في وقت
يهدف "برنامج اللقاحات العالمي" (كوفاكس)،
الذي أعلنت عنه منظمة الصحة ،إلى بدء توزيع
الجرعات الشهر المقبل.
وأش ــار إلــى أن "أسـلــوب أنــا أوال" فــي توزيع
اللقاحات جعل األكثر فقرا وضعفا بالعالم في
خطر ،موضحا أنه "في نهاية المطاف ،لن تسفر
هذه التصرفات إال عن إطالة أمد الوباء".
بدوره ،أعلن كبير خبراء األمراض المعدية في
الواليات المتحدة أنطوني فاوتشي أن الهدف
الذي حدده الرئيس األميركي الجديد جو بايدن
لجهة استخدام  100مليون جرعة لقاح في األيام
المئة األولى من واليته "قابل للتطبيق".
وس ـي ـب ـقــى ف ــاوت ـش ــي ك ـب ـيــر ال ـم ـس ـت ـشــاريــن
للرئاسة حول معالجة "كورونا" ،وأعلن لقناة

 NBCأن "األمر قابل للتطبيق تماما .ال شك على
اإلطالق .يمكننا القيام بذلك".
ووتـ ـي ــرة الـتـلـقـيــح ف ــي الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
تتعرض النتقادات لبطئها ،رغم تطوير لقاحين
واختبارهما والموافقة عليهما من قبل السلطات
الصحية في فترة زمنية قياسية.
وفي موسكو ،كشف وزير الخارجية الروسي
سـيــرغــي الف ـ ــروف ع ــن تـعــرضــه بـشـكــل خفيف
لـ"كورونا" ،وقال خالل مؤتمر صحافي ،ردا على
سؤال عما إذا كان يخطط ألخذ اللقاح" ،تكونت
ل ــدي أج ـس ــام م ـض ــادة ألن ـن ــي أص ـب ــت ب ـعــدوى
كورونا بشكل خفيف ،لكنني علمت أخيرا أن
األخصائيين ينصحون حتى المتعافين من
كورونا بالخضوع للتطعيم .لقد سمعت هذا
الخبر أمس ،وسأستشير األطباء".
(عواصم  -وكاالت)

ترفض دعوات الغرب إلطالق
موسكو
ّ
نافالني :ركزوا على مشاكلكم
هل يصبح معارض بوتين األول «خميني روسيا»؟
رغم ردود الفعل العالمية التي أثارها اعتقال
المعارض الروسي أليكسي نافالني لدى عودته
إلى بالده بعد أشهر من تعرضه لعملية تسميم
ً
مفترضة والــدعــوات إلى اطالقه فــورا ،أعلن وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف أمس ،أن حديث
الدول الغربية عن غضبها "يهدف إلى صرف انتباه
مواطنيها عن مشكالتها الداخلية".
بدورها ،قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية
مــاريــا زاخ ــاروف ــا ،موجهة الحديث إلــى منتقدي
توقيف نافالني" :على السياسيين األجانب الذين
يعلقون على الوضع احـتــرام القانون الــدولــي ،ال
تتطاولوا على التشريعات الوطنية للدول ذات
السيادة ،وركزوا على المشاكل في بالدكم".
والـمـعــارض نافالني ( 44عــامــا) ،الناشط في
مجال مكافحة الفساد والعدو اللدود للكرملين
والمعارض األول للرئيس الروسي فالديمير بوتين،
يتهم األخير بإصدار األوامــر لقتله عبر تسميمه
بغاز األعصاب "نوفيتشوك" ،في أغسطس ،إال أن
موسكو تنفي أن تكون ضالعة في عملية كهذه.
وع ــاد ال ـم ـعــارض ،أم ــس األول ،إل ــى العاصمة
الروسية بعدما أمضى فترة نقاهة استمرت  5أشهر
في ألمانيا .وأوقفته سلطات السجون الروسية فور
عودته ،ألنها تأخذ عليه انتهاكه شروط المراقبة
القضائية التي يخضع لها من خالل انتقاله إلى
الخارج للحصول على العالج.
وأكدت وزارة الداخلية الروسية ،أنه سيتم إيداع
نافالني  30يوما في السجن.
وفي تسجيل مصور نشرته المتحدثة باسمه،

سلة أخبار
رئيس أساقفة اليونان يثير
أزمة بتصريحات عن اإلسالم

أثارت تصريحات مثيرة
للجدل ومدانة لرئيس
أساقفة اليونان إرونيموس،
بشأن اإلسالم والمسلمين
أزمة بعد أن قال هذا
المسؤول الديني المسيحي
في حديث إذاعي حول
حرب االستقالل اليونانية
ً
إن "اإلسالم ليس دينا،
والمسلمون يقفون دائما مع
الحرب" .وأمس األول دانت
شخصيات من األقليات
اإلسالمية اليونانية
تصريحات إرونيموس.
ووصفت وزارة الخارجية
التركية أمس التصريحات
بأنها "استفزازية وتتطاول
على ديننا المقدس" ،مشددة
على أنه ينبغي على رجال
الدين "العمل لخدمة السالم
بدال من زرع بذور الفتنة".

ً
ّ
بريطانيا تطعم  140شخصا كل دقيقة ...وطفرة لـ«كورونا» في ألمانيا
في وقت بدأت المملكة المتحدة توسيع حملة
التطعيم ضد فيروس كورونا ،مؤكدة أنها تطعم
 140شخصا كل دقيقة ،أعلنت ألمانيا اكتشاف
طفرة جــديــدة للفيروس فــي أحــد مستشفيات
بافاريا.
وقال وزير توزيع اللقاحات البريطاني ناظم
الزهاوي ،أمس ،إن السلطات تطعم  140شخصا
كل دقيقة في المتوسط ،مضيفا" :ستالحظون
أن األمور ستتحسن مع افتتاح المزيد من مراكز
التطعيم الكبيرة 17 ،مركزا هذا األسبوع ،و50
بحلول نهاية الشهر".
وكانت بريطانيا قررت توسيع حملة التطعيم
لتشمل األشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70
عاما ،في وقــت يبدأ أيضا فــرض حجر صحي
عـلــى جميع الــوافــديــن ،تجنبا النـتـشــار نسخ
متحورة جديدة من الفيروس.

دوليات

أمــس ،ســأل نافالني عــن سبب عقد الجلسة "في
مركز للشرطة" للنظر في تمديد توقيفه ،واصفا
اإلجــراءات بأنها دليل على أن السلطات "أطاحت
ً
بإجراءات قانون العقوبات الجزائية" ،معتبرا أن
ً
ً
إجراءات توقيفهُ تعكس "غيابا مطلقا للقانون".
وفي فيديو نشر قبل بضع دقائق من صدور
قرار قضائي بوضعه في الحجز حتى  15فبراير،
دعــا نافالني ال ــروس "لـلـنــزول إلــى ال ـشــارع" ضد
النظام،
وقال" :أكثر ما تخشاه هذه العصابات في الحكم
ً
تعرفونه ،هو أن ينزل الناس إلــى الـشــارع ،إذا ال
تخافوا ،انزلوا إلى الشارع ،ليس من أجلي لكن من
أجلكم ،من أجل مستقبلكم".
ّ
الخارجية األميركي
وفي ردود الفعل ،أعلن وزير
ّ
مايك بومبيو ،أمس األول ،في بيان ،أن الواليات
ً ّ
المتحدة "تــديــن بـشـ ّـدة ق ــرار روس ـيــا" ،معتبرا أن
"اع ـت ـق ــال نــافــال ـنــي ه ــو األح ـ ــدث ف ــي سـلـسـلــة من
ّ
وشخصيات معارضة أخرى
المحاوالت إلسكاته
ّ
ّ
تنتقد السلطات الروسية".
وأصوات مستقلة
ّ
أضاف بومبيو" :نحض الحكومة الروسية على
توفير مجال يكفل تكافؤ الفرص لجميع األحزاب
السياسية والمرشحين الذين يسعون للتنافس
في العملية االنتخابية" ،داعيا إلى "اإلف ــراج غير
المشروط" عن نافالني.
وجاء بيان بومبيو بعد ساعات من دعوة فريق
الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن لإلفراج عن
المعارض الروسي.
وكان جيك سوليفان ،الذي سيعمل مستشارا

لــأمــن الـقــومــي لـبــايــدن إذا ص ــادق عـلــى تعيينه
مجلس الشيوخ ،قال" :يجب إطالق السيد نافالني
عـلــى ال ـف ــور ،ويـجــب محاسبة مرتكبي الهجوم
الشنيع على حياته".
وف ــي ل ـنــدن ،ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة البريطاني
دومـيـنـيــك راب ،إن "تــوقـيــف الـسـلـطــات الــروسـيــة
لنافالني الــذي تعرض لجريمة شائنة ،أمر يثير
ً
الصدمة" داعـيــا روسيا إلــى التحقيق في كيفية
"استخدام سالح كيماوي على أراضيها بدال من
اضطهاد نافالني .وطالبها باالفراج عنه "فورا".
وفي برلين ،ذكر وزير الخارجية األلماني هايكو
ماس ،أن نافالني "أخذ القرار المدرك للعودة إلى
روسيا ألنه يعتبرها موطنه الشخصي والسياسي،
وتوقيفه من جانب السلطات الروسية لدى وصوله
غير مفهوم على اإلطالق".
وأشار إلى أن "تسميما خطرا استهدف نافالني
على األراضي الروسية وتدعو برلين موسكو إلى
التحقيق بشكل عميق في هــذا الهجوم ،وإحالة
منفذيه إلى القضاء".
مــن جهتها ،دع ــت فــرنـســا إل ــى "اإلف ـ ــراج ف ــورا"
عن المعارض الروسي ،وأعلنت وزارة الخارجية
ال ـفــرن ـس ـيــة أن ـه ــا "ت ـت ــاب ــع وض ـع ــه م ــع شــركــائـهــا
األوروبيين ،بأقصى درجات اليقظة".
ووص ـفــت أوتـ ــاوا توقيف نافالني بــأنــه "غير
مقبول".
وف ــي بــروك ـســل ،انـضـمــت رئـيـســة المفوضية
األوروبية أورســوال فون دير اليين إلى األصوات
المنددة باعتقال نافالني ،وقــالــت" :يتعين على

فرنسا« :شرعة مبادئ»
لتنظيم شؤون المسلمين

أقر المجلس الفرنسي
للديانة اإلسالمية رسميا
أمس األول" ،شرعة مبادئ"
لالسالم في فرنسا ستشكل
انطالقة إلعادة تنظيم
شؤون ثاني ديانة في هذا
البلد األوروبي .وبعد أزمة
داخلية استمرت أسابيع،
أعلن مسؤولو المجلس
التوصل إلى اتفاق يؤكد
"توافق" الدين اإلسالمي
مع "العلمانية" و"المساواة"
بين الرجل والمرأة ،ويرفض
"توظيف اإلسالم ألغراض
سياسية" .وكان الرئيس
إيمانويل ماكرون طالب
بإعادة تأكيد هذه المبادئ
الجمهورية في إطار حملة
ضد التطرف الديني اتخذت
طابعا رسميا مع إدراجها
ضمن مشروع قانون بدأ
البرلمان دراسته أمس.

أفغانستان :مقتل 10
جنود بهجوم على قاعدة

أعلن مسؤولون أمس،
مقتل  10من أفراد الجيش
األفغاني في هجوم لحركة
"طالبان" على إقليم بغالن
شمال البالد .وقال أحد
أعضاء مجلس اإلقليم،
ويدعى بسم الله عطاش،
إن المسلحين هاجموا
قاعدة عسكرية واقعة على
طريق بغالن-سامانغان
السريع ليال .وظلت
بغالن لسنوات واحدة من
األقاليم المضطربة في
شمال البالد ،وشهدت
وقوع هجمات متكررة من
جانب "طالبان".

ْ
دبلوماسيين
روسيا تطرد
من سفارة هولندا

مؤيدون لنافالني وإعالميون خارج السجن حيث
(أ ف ب)
يقبع المعارض الروسي أمس
الـسـلـطــات الــروس ـيــة اإلف ـ ــراج عـنــه ف ــورا وضـمــان
سالمته".
وفي خطوة الفتة ،عنون موقع "روسيا اليوم"
ال ـم ـم ــول م ــن ال ـح ـكــومــة ال ــروسـ ـي ــة" :هـ ــل يصبح
المعارض الروسي نافالني خميني روسيا؟"
ونقل الموقع عن المحلل السياسي ألكسندر
نازاروف ،أن "شهادة الوفاة السياسية للسياسي
أليكسي نافالني صدرت عام  ،2014عندما رفض
االعتراف باالستفتاء على عودة شبه جزيرة القرم
إلى روسيا".
ً
وتــابــع ن ـ ــازاروف" :ال شــك أن هـنــاك ف ـســادا في
روسيا ،كما هو موجود في أي بلد آخر ،ونافالني
يبني مستقبله المهني على فضح هذا الفساد،
ً
لكن الجيل األكـبــر يتذكر يلتسين جـيــدا ،وكيف
بدأ بنفس الطريقة ،تحت شعارات رنانة ،وآمال

عــريـضــة ،فانتهى بــه الـمـطــاف بتدمير االتـحــاد
ّ
السوفياتي" .وأضــاف" :نافالني مغامر متعطش
للسلطة ،والـشـبــاب ال يملكون خـبــرة كافية ،وال
مناعة ضد الديماغوجيين ،ويمكن التالعب بهم
بسهولة من خالل الشعارات ّ
البراقة ،ومن الواضح
أن واشنطن ق ــررت استخدام نافالني كصاروخ
وحيد االستخدام ،يمكن التخلص منه ما دام ال زال
لديه بعض التأثير".
وختم نــازاروف" :ربما يكون ذلك هو التفسير
المنطقي المعقول لـقــرار نافالني بــالـعــودة إلى
روس ـيــا اآلن ،فهو ال يحظى بتأييد واس ــع مثل
الخميني في زمانه ،حينما كان الناس مستعدين
من أجله لالشتباك مع السلطة ،أما نافالني فقد
باع نفسه".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

أعلنت وزارة الخارجية
الروسية ،أمس ،طرد
اثنين من موظفي السفارة
الهولندية لدى موسكو
بناء على مبدأ الرد
بالمثل .وجاء في بيان
للوزارة أنها استدعت،
القائم باألعمال بالنيابة
لهولندا ،لتعرب له عن
احتجاج موسكو الشديد
على إعالن السلطات
الهولندية ،في ديسمبر
" ،2020ومن دون سبب،
اثنين من الدبلوماسيين
الروس في هولندا
شخصين غير مرغوب
فيهما ،بزعم قيامهما
بأنشطة تتعارض مع
صفتهما الدبلوماسية".

ةديرجلا
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رياضة

األزرق يخسر أمام ضيفه الفلسطيني بهدف «مراعبة»
حازم ماهر

فاز المنتخب الفلسطيني
على منتخبنا الوطني  -1صفر
في المباراة التجريبية الودية
األولى لألزرق منذ عام ،2019
والتي جمعتهما أمس على
استاد جابر الدولي.

خـ ـس ــر م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا ال ــوط ـن ــي
األول ل ـك ــرة الـ ـق ــدم أم ـ ــام ضـيـفــه
الفلسطيني بنتيجة ه ــدف من
دون رد ،ف ــي ال ـم ـب ــاراة الــدول ـيــة
الودية التي جمعتهما أمس على
استاد جابر األحمد الدولي.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـم ـب ــاراة ضمن
اسـ ـتـ ـع ــدادات األزرق ل ـم ـبــاراتــي
ا سـ ـت ــرا لـ ـي ــا واالردن ي ــو م ــي 25
و 30م ــن مـ ــارس ال ـم ـق ـبــل ،ضمن
منافسات المجموعة الثانية من
الـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة لنهائيات
كأس العالم  2022بقطر ،وكأس
آسيا  2023بالصين.
ك ـ ـم ـ ــا ي ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
الفلسطيني لمواجهة سنغافورة
في  25مارس بالتصفيات ذاتها.
ج ـ ــاء ال ـ ـشـ ــوط االول اق ـ ــل مــن
الـمـتــوســط ،ول ــم يـقــدم منتخبنا
الـعــرض المنتظر منه ،فــي حين
ك ـ ــان ـ ــت االف ـ ـض ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ـم ـص ـل ـح ــة
المنتخب الفلسطيني.
اع ـت ـم ــد ال ـ ـمـ ــدرب االسـ ـب ــان ــي،
كـ ـ ــاراسـ ـ ــو عـ ـل ــى ط ــريـ ـق ــة 3-3-4
وت ـش ـك ـيــل ي ـت ـك ــون م ــن سـلـيـمــان
ع ـبــدال ـغ ـفــور ل ـح ــراس ــة ال ـمــرمــى،
وامـ ــامـ ــه ف ـه ــد الـ ـه ــاج ــري وف ـهــد
ح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــود وح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ـ ـ ــي
وعبدالعزيز ناجي لخط الدفاع،
وخــالــد شــامــان ورض ــا هاني
وطـ ــال ال ـفــاضــل ل ـخــط ال ــوس ــط،
وبـ ــدر ال ـم ـطــوع واح ـم ــد الــزنـكــي
وحسين الموسوي لخط الهجوم،
على أن يلعب الثنائي المطوع
والزنكي دور همزة الوصل بين
الهجوم والدفاع.
انـ ـحـ ـص ــر الـ ـلـ ـع ــب ف ـ ــي وس ــط
الملعب في البداية ،وكانت أول
هـجـمــة لـ ــأزرق فــي الــدقـيـقــة ،15
بعد مــرور احـمــد الزنكي لتصل
الكرة إلى بدر المطوع الذي سدد
في المدافعين.
ثـ ـ ـ ـ ـ ــم سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وه ــاج ــم وك ــان ــت
أبـ ــرز هـجـمــاتــه ف ــي الــدقـيـقــة ،26
والتي مر خاللها سامح مراعبة
لكنه سدد بعيدا عن المرمى ،ثم
تسدية لتامر صيام من ركلة حرة

كرة عالية مشتركة أمام مرمى األزرق (تصوير نوفل إبراهيم)
مباشرة بعد ثالث دقائق أبعدها
عبدالغفور بصعوبة.
ولــم تشهد الدقائق المتبقية
ج ــدي ــدا ،لـيـنـتـهــي ال ـش ــوط األول
بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،ج ــاءت
البداية هــذه المرة من منتخبنا
ال ــوط ـن ــي ،وك ـ ــاد ف ـهــد ال ـهــاجــري
يضع المنتخب في المقدمة ،غير
أن رأس ـي ـتــه م ــرت ب ـجــوار الـقــائــم
األيـ ـم ــن ل ـل ـح ــارس الـفـلـسـطـيـنــي
توفيق أبوحماد.
وأج ـ ــرى ك ــاراس ـك ــو تـغـيـيــريــن
بنزول شبيب وفيصل زايد بدال
م ــن ح ـس ـيــن الـ ـم ــوس ــوي وط ــال
الفاضل.
ث ـ ـ ـ ــم اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـف ـس ـط ـي ـنــي أف ـض ـل ـي ـتــه وع ـ ــاود
هجومه ،وتمكن مهاجمه سامح

المراعبة من إحراز هدف السبق
ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  ،70بـ ـع ــد تـلـقـيــه
ع ــرض ـي ــة م ــن م ـح ـم ــود اب ـ ـ ــوردة،
ح ــول ـه ــا ب ــرأس ـي ــة م ـت ـق ـنــة داخ ــل
شباك عبدالغفور من خطأ دفاعي
فادح ،في الدقيقة .70
ب ـع ــد الـ ـه ــدف دف ـ ــع ك ــاراس ـك ــو
ب ـف ــواز عــايــض وع ـيــد الــرشـيــدي
ً
ب ـ ــدال م ــن بـ ــدر ال ـم ـط ــوع وأح ـمــد
الزنكي.
هاجم األزرق بغية إحراز هدف
التعادل ،وأتيحت الفرصة لشبيب
الخالدي ليزور شباك أبوحامد
في الدقيقة  ،86لكن رأسيته علت
العارضة ،ثم جاءت تسديدة من
فهد الهاجري من الناحية اليمنى
أنقذها أبوحماد ببراعة ،لينتهي
اللقاء بفوز المنتخب الفاسطيني
بهدف نظيف.

ُّ
«األولمبي» أنهى تجمعه بالفوز على اليرموك
قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني
األولـ ـمـ ـب ــي ،ب ـق ـي ــادة ال ـ ـمـ ــدرب اإلس ـب ــان ــي
المؤقت كارلوس غوانزليس ،إقامة تجمع
ً
للفريق مجددا خالل شهر فبراير المقبل.
وم ــن الـمـقــرر أن يـحــدد الـجـهــاز الفني
توقيت التجمع وعدد المباريات الودية،
ال ـ ـتـ ــي س ـي ـخ ــوض ـه ــا الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ،وذل ـ ــك
بالتنسيق مع اللجنة الفنية.
وت ـت ـجــه ال ـن ـيــة داخ ـ ــل ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
إ لــى التركيز على العبي تحت  19سنة
ً
للدخول في القائمة المقبلة ،خصوصا
أنه ال توجد توقفات خالل شهر فبراير
ل ـل ــدوري الـمـمـتــاز وال ــدرج ــة األولـ ــى ،ألن
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــي األول ل ــن يـخــوض

«االنتخابية» تدعو لعمومية غير عادية للجهراء

تركي الظفيري

ق ــررت الـلـجـنــة االنـتـخــابـيــة فــي نــادي
الـ ـجـ ـه ــراء دعـ ـ ــوة ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة
الجتماع غير عادي في  27يناير الجاري،
ً
وف ـقــا لـلـمــادة  45مــن الـنـظــام األســاســي
للنادي.
وا عـتـبــرت اللجنة أن مجلس اإلدارة
في حكم المستقيل لعدم انعقاده خالل
ً
ثالثة أشهر متتالية ،وفقا لشكوى قدمها
ال ـع ـض ــوان ال ـم ـس ـت ـق ـيــان م ــن الـمـجـلــس
محمد علي العنزي ووليد السالمة.
وق ــال رئـيــس اللجنة تــركــي الظفيري
إن اللجنة عقدت اجتماعها صباح أمس
ب ـح ـضــور جـمـيــع اع ـضــائ ـهــا بــاسـتـثـنــاء

عـبــدالـلــه الـعـنــزي ،ال ــذي اع ـتــذر عــن عــدم
الحضور ،واطلعت على الطلب المقدم
من عضوي مجلس االدارة المستقيلين
محمد العنزي ووليد السالمة ،إذ طالبا
ب ــدع ــوة الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة الجـتـمــاع
غير عادي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـظ ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــري ان األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء
المستقيلين قــد مــوا جميع المستندات
الرسمية الدالة على عدم انعقاد مجلس
االدارة ثــاثــة أشـهــر متتالية ،بما فيها
تـحــريــات المباحث وأب ــراج االت ـصــاالت،
باإلضافة إلى تقرير النيابة في القضية
ً
ً
المنظورة أمام القضاء حاليا ،مشيرا إلى

«سيدات» سلوى يفتتح مشوار
«اليد» بالفوز على العيون

المونس تتوسط عضوتي لجنة المسابقات دالل علي وفاطمة المجبيل

●

محمد عبدالعزيز

استهل فريق سلوى للسيدات
لكرة اليد مشواره في دوري كرة
اليد بفوز مستحق على نظيره
ا لـ ـعـ ـي ــون ب ـن ـت ـي ـجــة  12 -17فــي
ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي جمعتهما أمــس
األول ع ـلــى صــالــة نـ ــادي سـلــوى
ب ـم ـن ـط ـق ــة ال ـ ـقـ ــريـ ــن ف ـ ــي اف ـت ـت ــاح
منافسات البطولة الــذي يشارك
فـيـهــا بـجــانـبـهـمــا فــريــق الـقــريــن.
وأدار اللقاء الحكمان محمد قاسم
وعبدالله طاهر.
وبتلك النتيجة ،حصد فريق
س ـلــوى أول نـقـطـتـيــن ف ــي سـبــاق
الـ ـبـ ـط ــول ــة ،فـ ــي ح ـي ــن ظـ ــل فــريــق
العيون بدون رصيد.

ويلتقي في السادسة من مساء
الـ ـي ــوم ف ــري ــق ال ـع ـي ــون م ــع فــريــق
القرين على صالة سلوى الصباح
في منطقة القرين ضمن الجولة
الثانية من الدوري.

الجازي سعيدة
من جانبها ،أعربت رئيسة
الـلـجـنــة الـنـســائـيــة ل ـكــرة الـيــد
د .الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازي الـ ـ ـم ـ ــون ـ ــس ،فــي
ت ـص ــري ــح لـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،عــن
س ـعــادت ـهــا ال ـبــال ـغــة بــانـطــاق
منافسات النسخة األولى من
دوري "سـيــدات الـيــد" ،مؤكدة
أن الـبــدايــة جـيــدة والمستوى
العام مميز ويبشر بمستقبل

ك ـب ـيــر ل ـل ـع ـبــة ،وي ـع ـكــس مــدى
ح ــرص األنــديــة النسائية في
الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى نـ ـش ــر ال ـل ـع ـبــة
والمشاركة الفعالة في جميع
االستحقاقات المقبلة.
ووجـ ـ ـه ـ ــت ال ـ ـ ـجـ ـ ــازي ال ـش ـك ــر
الـجــزيــل التـحــاد الـيــد على دعمه
الدائم ورعايته للجنة النسائية
وتوفيره سبل النجاح للبطولة
األولى ،كما شكرت عضوة اللجنة
األولمبية الكويتية فاطمة حيات
والـهـيـئــة ال ـعــامــه لـلــريــاضــة على
دع ـم ـه ـم ــا ال ـ ـم ـ ــادي وال ـم ـع ـن ــوي
للعبة ،متمنية أن تشهد النسخة
الثانية من الدوري مشاركة عدد
أكبر من األندية سواء الشاملة او
المتخصصة في دوري اليد.

إعارة حسون من العربي إلى الساحل

أن اللجنة ،بـنــاء على تلك المستندات،
ً
اتخذت قرارا بدعوة الجمعية العمومية
لــان ـع ـقــاد ف ــي اج ـت ـم ــاع غ ـيــر ع ـ ــادي في
ال ــرابـ ـع ــة م ــن ع ـص ــر  27ال ـ ـجـ ــاري بـمـقــر
النادي.
وأضاف الظفيري أن اللجنة خاطبت
مجلس ادارة ال ـنــادي وهـيـئــة الــريــاضــة
بـ ــاالضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى الـ ـلـ ـجـ ـن ــة االولـ ـمـ ـبـ ـي ــة،
لتمكينها من مقر النادي إلقامة الجمعية
العمومية فيه.

«يد» القادسية يصطدم بكاظمة
والكويت يتربص بالسالمية
تختتم اليوم منافسات الجولة الـ  11من الدوري الممتاز
لكرة اليد بإقامة مباراتين ،إذ يلتقي في الساعة  5.30مساء
القادسية مع كاظمة ،ويليها في  7.15مباراة أخرى تجمع
بين الـكــويــت والـســالـمـيــة ،وتـجــرى الـمـبــاراتــان على صالة
الشيخ سعد العبدالله في منطقة صباح السالم.
في المباراة األولى يسعى القادسية ،الثاني بـ  17نقطة،
إلى مواصلة عروضه القوية ومطاردته للكويت المتصدر
بتكرار الفوز على كاظمة الرابع بـ  11نقطة ،والطامع في
الثأر ،واستعادة اتزانه بعد خسارته أمام العربي في الجولة
الماضية.
ومرة أخرى سيحاول مدرب األصفر الوطني وليد فيروز
استغالل خبرة المخضرم مهدي القالف وسعد سالم في
خلخلة دفاعات البرتقالي ،وقيادة هجمات الفريق لتحقيق
غايته.
وعلى الجانب اآلخــر ،سيسعى مــدرب البرتقالي مــروان
رج ــب ،إل ــى تفعيل جميع أسـلـحـتــه ،عـلــى مـسـتــوى الــدفــاع
والهجوم المنظم المصحوب بتصويبات سعد الحيدري
وعلي أشكناني ،وكذلك تفعيل دور األجنحة النتزاع الفوز.

الكويت والسالمية
وفي المباراة الثانية ،يطمح الكويت المتصدر بـ  20نقطة
ِ
في االبتعاد بالقمة عبر بوابة السماوي الخامس بـ  8نقاط،
والمتطلع للثأر من هزيمته في الدور األول ،وتحقيق مفاجأة
يوقف بها تقدم األبيض.
وسيخوض الكويت اللقاء مدعوما بتألق عبدالله الغربللي
وشقيقه محمد وعبدالله الخميس ،بينما سيعتمد السالمية
على حيدر دشتي وبـشــار تقي فــي الخط الخلفي ،والـحــارس
المميز حسن صفر.

مباراتان في «األولى»
وتقام اليوم مباراتان على صالة االتحاد بالدعية في الجولة
الـ  11لــدوري الدرجة االولــى ،إذ يلتقي في الساعة  5.30مساء
اليرموك األول بـ  17نقطة مع الجهراء الرابع بـ  14نقطة ،ويليها
فــي الـ ـ  7.15مـســاء م ـبــاراة الفحيحيل الـثــانــي ب ـ  16نقطة مع
الصليبيخات الثالث بـ  15نقطة.

مباريات ودية خالل هذا الشهر.
إلى ذلك ،اختتم المنتخب تجمعه ،الذي
انطلق مساء الخميس الماضي على ملعب
المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة،
بالمواجهة الودية مع الفريق االول بنادي
الـيــرمــوك ،التي أقيمت مساء أمــس األول
على استاد عبدالله الخليفة.
وحسم منتخبنا األولمبي نتيجة اللقاء
لمصلحته بالفوز بهدفين مقابل هدف
واح ــد ،أحــرزهـمــا محمد دح ــام ويــوســف
عايض ،ولليرموك أحمد هاني.
ج ـ ــاءت الـ ـمـ ـب ــاراة م ـف ـيــدة لـلـمـنـتـخــب،
الس ـي ـمــا أن ـه ــا ش ـه ــدت ب ـعــض األخ ـط ــاء،
ا لـتــي سيعمل غونزاليس على تالفيها

في التجمع المقبل ،وهو أمر طبيعي في
المباريات الودية.
وأبدى غونزاليس ومعاونوه رضاهم
عـ ــن اداء ال ــاعـ ـبـ ـي ــن بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن
األخطاء ،خصوصا أن التجمع كان لمدة
اربعة ايام فقط.
كما حقق الجهاز الفني لليرموك أهدافه
ً
م ــن ال ـم ـب ــاراة بــالــدفــع ب ـ ـ  22العـ ـب ــا ،على
غــرار مــا فعله غونزاليس ،للوقوف على
مـسـتــواهــم الـفـنــي وال ـبــدنــي قـبــل انـطــاق
دوري الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى ،وال ـ ـ ــذي يــدشــن
منافساته يوم الخميس المقبل ويواجه
الصليبيخات في الجولة االولى.

●

عبدالرحمن فوزان

انتقل صــانــع ألـعــاب الفريق األول لكرة
الـقــدم بالنادي العربي حسن حسون إلى
الـســاحــل عـلــى سبيل اإلعـ ــارة حـتــى نهاية
الموسم الكروي الحالي.
وجـ ـ ــاءت م ــواف ـق ــة ال ـع ــرب ــي ع ـلــى انـتـقــال
حسون بناء على رغبته الشخصية ،حيث
سعى خــال الـفـتــرة الماضية إلــى البحث
عن فرصة للعب باستمرارية ،في ظل عدم
االعتماد عليه في "األخضر" ،في ظل وجود
رباعي الوسط :عبدالله الشمالي ،وحسين
أشكناني ،ونايف حميد ،والغاني عيسى
يعقوبا.

ُ
ويعد حسون من مواهب "األخضر" تحت
َّ
 20سنة ،ويعول عليه في المستقبل ،لذلك
حرص الساحل على ضمه ،لتدعيم صفوفه
خالل منافسات الدوري الممتاز ،خصوصا
أنه يعمل على المنافسة بقوة للبقاء بين
أندية الكبار .وأبرم أخيرا صفقة قوية ،بضم
ً
المهاجم فيصل عجب ،قادما من صفوف
التضامن.
ُيذكر أن الساحل سيدشن مبارياته في
الــدوري الممتاز بمواجهة خيطان في 21
الجاري ،فيما يبدأ العربي بمواجهة نارية
مع الكويت في  23من الشهر ذاته.

أسقط «طائرة» الكويت
األصفر ّ
وكاظمة حلق في الصدارة

جانب من مباراة القادسية والكويت
أرب ــك فــريــق الـقــادسـيــة لـلـكــرة الـطــائــرة حسابات
الـ ــدوري الـمـمـتــاز بـعــدمــا أسـقــط الـكــويــت المتصدر
بثالثة أشواط مقابل ال شيء ،وجاءت نتائج األشواط
كالتالي ( ،)15-25 ،22-25 ،16-25ومنح كاظمة قمة
الـتــرتـيــب بـعــد تـغـلــب األخ ـيــر عـلــى ال ـج ـهــراء بنفس
النتيجة  -3صفر بواقع أشواط (-25 ،21-25 ،21-25
 ،)21وذلك في المباراتين اللتين جرتا امس االول على
صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بمنطقة
صباح السالم ،ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.
بــذلــك رف ــع الـبــرتـقــالــي رص ـيــده ال ــى  14نقطة في
المركز االول متقدما بـفــارق االش ــواط عــن الكويت،
ال ــذي تــراجــع إل ــى الـمــركــز الـثــانــي بــالــرصـيــد نفسه،
وارتـقــى القادسية إلــى النقطة  ،12وظــل فــي مركزه
الرابع متأخرا بفارق االشواط خلف العربي الثالث
بنفس الرصيد ،بينما يحتل الجهراء المركز الخامس
بـ  10نقاط.

أداء مميز
ً
قــدم القاسية أداء مميزا ج ــدا ،وعـكــس الـصــورة

الباهتة التي ظهر عليها في المباراة الماضية أمام
الجهراء ،بعدما فرض العبوه كلمتهم على مجريات
اللقاء من البداية إلى النهاية بفضل تألق معظمهم
خصوصا المعد المميز عبدالوهاب الجيران ،الذي
منح الجميع الفرصة كاملة فــي الـضــرب الساحق
من على طرفي الشبكة عن طريق راشد عنبر وبدر
جوهر مــن منتصفها عبر ناصر دشتي وسلطان
أحمد ،باالضافة إلى حوائط الصد الجيد والتغطية
خلفها ،كما أظهر البرازيلي دجالما مستواه الحقيقي
في الضرب الساحق من الخطين األمامي والخلفي.
وفـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ل ــم يـظـهــر ال ـك ــوي ــت بــالـمـسـتــوى
المنتظر ،وغاب عن العبيه التركيز ،وكثرت أخطاؤهم
الشخصية على مستوى ا لــد فــاع والتغطية خلف
ال ـض ــارب ـي ــن وحـ ــوائـ ــط الـ ـص ــد ،وك ــذل ــك االرس ـ ـ ــاالت
الضائعة.
ول ــم ي ـقــدم ن ـجــومــه ال ـم ـخ ـضــرمــون وال محترفه
البرازيلي ايـفــانــدرو مــا يشفع لهم طــوال الـمـبــاراة،
وزادت األم ــور تعقيدا بغياب النجم عامر السليم
بسبب االصابة ،مما منح القادسية الفرصة لحسم
اللقاء لمصلحته.

ةديرجلا
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أتلتيك بلباو يسقط برشلونة ويتوج بكأس السوبر اإلسبانية
توج أتلتيك بلباو بلقب كأس
السوبر اإلسبانية لكرة القدم
للمرة الثالثة في تاريخه ،عقب
فوزه  2-3على برشلونة بعد
التمديد ،أمس األول ،في
المباراة النهائية للمسابقة
بمدينة إشبيلية.

حرم أتلتيك بلباو الهولندي
رون ــال ــد كــومــان مــن إحـ ــراز ّأول
أل ـق ــاب ــه كـ ـم ــدرب م ــع بــرشـلــونــة
اإلسباني ،عندما أسقط الفريق
الـكــاتــالــونــي  2-3بـعــد التمديد
(ال ــوق ــت األص ـل ــي  ،)2-2ليظفر
ب ــال ـك ــأس ال ـس ــوب ــر اإلس ـبــان ـيــة
أمــس األول ،فــي مـبــاراة شهدت
طرد نجمه وقائده األرجنتيني
ليونيل ميسي.
وحـ ـس ــم الـ ـف ــري ــق ال ـب ــاس ـك ــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة بـ ـ ـه ـ ــدف إيـ ـنـ ـي ــاك ــي
ويليامس ( ،)97بعدما تعادال
 2-2في الوقت األصلي بثنائية
ال ـف ــرن ـس ــي أن ـ ـطـ ــوان غ ــري ــزم ــان
مـ ـق ــاب ــل ه ـ ــدف ـ ــي أوسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار دي
ماركوس ( )42وأسيير فياليبر
(.)90
وك ــان يــأمــل فــي إحـ ــراز لقبه
األول منذ أبريل  ،2019والرابع
عشر فــي المسابقة ،خصوصا
بعدما نجح بتصحيح بدايته
الـسـيـئــة ف ــي الـ ـ ــدوري ،حـيــث لم
يخسر في آخــر تسع مباريات،
وارتقى الى المركز الثالث.
وكـ ـ ــان ال ـف ــري ــق ال ـكــاتــالــونــي
في طريقه الــى تحقيق مسعاه
عندما تقدم  1-2حتى الدقيقة
األخيرة من الوقت األصلي قبل
ان تستقبل شباكه هدف التعادل
عبر فياليبر ،ليحتكم الفريقان
إلى التمديد ،حيث كانت الكلمة
األخ ـي ــرة ألتـلـتـيــك بـلـبــاو ،الــذي
سجل هدف الفوز عبر وليامس.
و بــدا تأثر العبي برشلونة
في الدقائق األخيرة ،وتحديدا
ق ــائ ــده ــم م ـي ـس ــي الـ ـ ــذي تـلـقــى
بطاقة حمراء بعد اللجوء الى
حكم الفيديو المساعد ،حيث
ضـ ـ ــرب ف ـي ــال ـي ـب ــر ب ـ ـ ــدون كـ ــرة،
وأ س ـق ـط ــه ع ـل ــى األرض خ ــال

جانب من مراسم تتويج أتلتيك بلباو
قيادته احدى الهجمات (.)120
وهـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــرة األول ـ ـ ـ ــى ال ـت ــي
يـتـلـقــى ف ـي ـهــا م ـي ـســي الـبـطــاقــة
ال ـح ـم ــراء م ـب ــاش ــرة ف ــي م ـب ــاراة
رس ـم ـيــة ،حـيــث سـبــق ل ــه ان تم
طرده مرتين مع منتخب بالده
األرجنتين.
وك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـشـ ــك ي ـ ـحـ ــوم ح ــول
م ـشــاركــة م ـي ـســي ،اف ـضــل العــب
في العالم ست مرات ،بعد غيابه
ع ــن م ــواج ـه ــة س ــوس ـي ـي ــداد في
نصف النهائي وا لـتــي تابعها
مــن الـمــدرجــات ،إلصــابــة لحقت
بــه ضــد غــرنــاطــة (-4ص ـف ــر) في
الدوري المحلي.

كومان :الخسارة كانت قاسية
وصف الهولندي رونالد كومان،
المدير الفني لبرشلونة ،مواجهة
ف ــري ـق ــه ف ــي ن ـه ــائ ــي كـ ــأس ال ـســوبــر
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي أم ـ ـ ـ ــام أتـ ـلـ ـتـ ـي ــك ب ـل ـب ــاو
بـ"المتكافئة" ،في الوقت الذي أبدى
ُ
"حزنه" ألن "كرة القدم تلعب من أجل
الفوز باأللقاب".
واعترف كومان ،في تصريحات
بعد المباراة التي احتضنها ملعب
ال ك ــارت ــوخ ــا ،ب ــأن األم ـ ــور "تـصـبــح
صعبة للغاية للفوز" عندما يتقدم
ف ــري ــق "م ــرت ـي ــن" وي ـع ــود الـمـنــافــس
"بتعادل مستحق قبل االستراحة"
و"فــي الدقيقة  90تقريبا" ،مضيفا:
"استقبلنا هدفين يوضحان مدى
حاجتنا للتسحن في الدفاع ،وإلى
أن ن ـكــون أك ـثــر حـسـمــا أم ــام مــرمــى
المنافس".
وأوض ـ ــح أن عـمـلــه يـعـتـمــد على
"تقديم أفضل أداء ممكن" ،لكنه أقر
أيـضــا بــأن الـخـســارة "كــانــت قاسية

لـلـغــايــة" ،ولكنها ال تعني "الـعــودة
ل ـل ــوراء" فــي مــرحـلــة تـطــور الـفــريــق،
التي يأمل أنها "تسير في الطريق
الصحيح" ،ورفــض التطرق لألمور
الـتـحـكـيـمـيــة أو طـ ــرد ق ــائ ــد فــريـقــه
األرجنتيني ليونيل ميسي ،مؤكدا
أن مـشــاركـتــه كــأســاســي ف ــي الـلـقــاء
جاءت بعد تأكده من جاهزيته.

ول ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــف الـ ـ ــدقـ ـ ــائـ ـ ــق
ال ـم ـت ـب ـق ـيــة العـ ـب ــي بــرش ـلــونــة
فـ ــي إدراك الـ ـتـ ـع ــادل وفـ ــرض
ركـ ـ ــات ال ـت ــرج ـي ــح ع ـل ــى غ ــرار
مـ ـب ــاراة ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ضد
ريال سوسييداد ( 2-3بركالت
الترجيح) ،ليخسروا النهائي
ال ـعــاشــر ف ــي ال ـك ــأس الـســوبــر،
فيما توج أتلتيك بلباو بلقبه
الثالث بعد لقبي عامي 1984
و.2015
وح ــرم أتلتيك بـلـبــاو ،الــذي
أط ـ ـ ــاح بـ ــريـ ــال مـ ــدريـ ــد حــامــل
لـ ـق ــب ال ـن ـس ـخ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة مــن
ال ــدور نصف النهائي،

كــومــان مــن لقبه األول كمدرب
لبرشلونة.
ل ـ ـ ــم يـ ـ ـك ـ ــن ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوط األول
ب ـ ــالـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة،
فــان ـح ـصــر ال ـل ـع ــب فـ ــي وس ــط
الـمـلـعــب ،م ــع شـبــه اسـتـحــواذ
لمصلحة بلباو فــي أول ربع
ساعة من المباراة.
غريزمان يفتتح التسجيل
وبعد تسديدة قوية لميسي
م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ع ـل ــت
العارضة ( ،)37عاد األرجنتيني
ليمرر كرة إلى جوردي ألبا الذي
أع ــاده ــا الـ ــى م ـي ـســي ف ـســددهــا
وارتدت من الدفاع ووصلت إلى

فياليبري :ميسي
استحق الطرد

فياليبري

أكد العب أتلتيك بلباو ،آسيير فياليبري،
صاحب الهدف الذي قاد فريقه لخوض
شوطين إضافيين أمام برشلونة ،والفوز
عـلـيــه  ،2-3وال ـت ـتــويــج ب ـكــأس الـســوبــر
اإلسباني ،أن مهاجم الفريق الكتالوني،
لـيــونـيــل مـيـســي ،اسـتـحــق ال ـط ــرد بعد
االعتداء "بشكل واضح" عليه.
وصـ ــرح فـيــالـيـبــري عـقــب ال ـم ـبــاراة
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة "وضـ ـ ـع ـ ــت ج ـس ــدي
أمــامــه كــي ال يـتـقــدم ليغضب،
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ــي هـ ـ ــذا اع ـ ـتـ ــداء
واضـ ــح" ،مـشـيــرا إل ــى أن مــا فعله
أمر "طبيعي" ،نظرا ألنه كانت تتبقى دقيقة واحدة
فقط على نهاية المباراة ،مشيرا إلى أن "الهزيمة" أمر
يمكن أن يتعرض له أي العب.
وقال إن الفريق كله "سعيد" بتحقيق اللقب "جئنا
جميعا من أجله ونستحق الكأس .لم نستسلم في
أي وقت وهذا هو األهم".

غريزمان الذي سددها قوية في
الشباك (.)40
ل ــم ي ـن ـت ـظــر ب ـل ـب ــاو أكـ ـث ــر مــن
دقيقتين ،حتى مــرر ويليامس
عرضية متقنة خلف المدافعين
ان ـس ــل أوس ـ ـكـ ــار دي م ــارك ــوس
ب ـي ـن ـهــم ،وتــاب ـع ـهــا ب ـي ـم ـنــاه من
مسافة قريبة داخل المرمى.
وان ـ ـت ـ ـظـ ــر ب ــرشـ ـل ــون ــة ح ـتــى
ال ــدق ـي ـق ــة  77ل ـل ـت ـق ــدم مـ ـج ــددا،
ع ـنــدمــا م ــرر أل ـبــا ك ــرة عــرضـيــة
إل ــى غــريــزمــان داخـ ــل المنطقة
فأسكنها الشباك.
وظ ـ ـ ــن ب ــرشـ ـل ــون ــة أن ـ ـ ــه ظ ـفــر
بــالـمـبــاراة ،لكن الباسكيين لم

يستسلموا ،وع ــادوا ليسجلوا
هـ ـ ــدف ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل ف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة
األخيرة عن طريق فياليبر.
وفــي الدقيقة  94من الشوط
اإلضافي األول ،تسلم وليامس
ك ــرة عـلــى خــط منطقة ال ـجــزاء،
وسـ ــددهـ ــا رائـ ـع ــة ف ــي الـم ـقــص
األ ي ـســر لتير شتيغن ،مسجال
الهدف الثالث لبلباو.
وفي الدقيقة  120+1استسلم
ميسي للضغط ،وتلقى بطاقة
ح ـ ـ ـمـ ـ ــراء ب ـ ـعـ ــد ارتـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــه خ ـطــأ
عـلــى الع ــب ب ـل ـبــاو ،تــأكــد منها
الحكم عبر تقنية حكم الفيديو
المساعد (في إيه آر).

غريزمان مستاء وغاضب
أق ـ ـ ـ ــر ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي أن ـ ـ ـطـ ـ ــوان
غــريــزمــان ،مهاجم برشلونة،
ب ــأن ــه "م ـس ـت ــاء وغ ــاض ــب" من
الخسارة أمــام أثلتيك بلباو،
أمس األول.
وأوض ــح الـمـهــاجــم الــدولــي
ف ــي ت ـص ــري ـح ــات تـلـفــزيــونـيــة
بعد الـمـبــاراة ،أن "خـســارة أي
نهائي" تسبب له "كل المشاعر
السيئة" ،في الوقت الذي أثنى
على الفريق الباسكي ،مشيرا
إلـ ـ ــى أن الـ ـ ـف ـ ــرق ال ـ ـتـ ــي تـلـعــب
تحت إمرة المدرب المخضرم
مارسلينو غــار سـيــا "تضغط
بشكل جيد جــدا" ،لكنه أرجع
الهزيمة إلــى بعض "األخطاء
ف ــي اسـتــراتـيـجـيــة التحضير
للمباراة على مدار األسبوع".
واختتم صاحب الـ 29عاما
تصريحاته" :ال أعرف إذا كنا
ق ــد داف ـع ـن ــا ب ـش ـكــل س ـيــئ في

األهـ ـ ــداف ال ـث ــاث ــة ،لـكـنـهــا في
النهاية تفاصيل مهمة للفوز
بالمباريات .لم أشاهد لقطة
طرد ميسي في نهاية المباراة،
وال أعرف ماذا حدث".

ً
يونايتد يفرض التعادل في قمته أمام ليفربول بوكا يتوج بطال للدوري األرجنتيني

حافظ مانشستر يونايتد على الصدارة
ً
ً
بانتزاعه تعادال سلبيا من مضيفه وغريمه
التقليدي ليفربول ،حامل اللقب ،على ملعب
"أنفيلد" في ليفربول.
وحقق مانشستر يونايتد األهم بكسبه
نقطة واح ــدة عــزز بها موقعه فــي صــدارة
الـ ــدوري الـتــي انـتــزعـهــا ال ـثــاثــاء الماضي
مــن ليفربول بــالــذات ،بـفــوزه على مضيفه
بـيــرنـلــي -1ص ـف ــر ،ف ــي م ـب ــاراة مــؤجـلــة من
المرحلة األول ــى ،مــواصــا سجله الخالي
مــن الهزائم منذ سقوطه على أرضــه أمــام
أرس ـ ـنـ ــال صـ ـف ــر 1-ف ــي األول م ــن نــوفـمـبــر
الماضي.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 37
نقطة بـفــارق نقطتين ا م ــام ليستر سيتي
الفائز على ساوثمبتون -2صفر ،السبت،
في افتتاح المرحلة.
في المقابل ،واصل ليفربول الذي خاض
الـمـبــاراة الـ ــ 200بــإشــراف مــدربــه األلماني

يــورغــن كـلــوب فــي الـ ــدوري ،نــزيــف النقاط
بسقوطه في فخ التعادل للمرة الثالثة في
مبارياته األربع األخيرة ،التي لم يذق فيها
طعم الفوز ،علما بأنه لم يسجل أي هدف
للمباراة الثالثة تواليا ،فتراجع إلى المركز
الرابع برصيد  34نقطة.
واس ـت ـغــل مــانـشـسـتــر سـيـتــي تعثرهما
النتزاع الوصافة بفوز كبير على كريستال
ب ــاالس -4ص ـفــر ،أمــس االول ،فــي المرحلة
ال ـتــاس ـعــة ع ـش ــرة م ــن ال ـ ـ ــدوري االن ـك ـل ـيــزي
لكرة القدم.
وب ـ ــات مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ي ـت ـقــدم على
ليفربول بفارق نقطة واحدة ،ويتخلف عن
جــاره مانشستر يونايتد بفارق نقطتين،
ً
علما بأنه يملك مباراة مؤجلة من المرحلة
األولـ ـ ـ ــى ضـ ــد أس ـ ـتـ ــون ف ـي ــا سـيـخــوضـهــا
األربعاء المقبل ،حيث يملك فرصة انتزاع
الصدارة.

توج بوكا جونيورز بطال لكأس
دييغو مارادونا لكرة القدم (الدوري
األرجنتيني) ،بعد تغلبه في النهائي
ع ـل ــى بــان ـف ـي ـلــد بـ ــركـ ــات ال ـتــرج ـيــح
( ،)3-5عقب انتهاء المباراة بالتعادل
اإليجابي بهدف لمثله ،ليحرز اللقب
رقم  70في مسيرته.
ت ـق ــدم ب ــوك ــا أوال ب ـه ــدف إلدويـ ــن
كـ ـ ـ ــاردونـ ـ ـ ــا سـ ـجـ ـل ــه فـ ـ ــي ق 64ب ـعــد
تصويبة رائعة من خــارج المنطقة،
وبينما كانت المباراة في أنفاسها
األخ ـي ــرة ،نـجــح بــانـفـيـلــد فــي خطف
ه ـ ـ ـ ــدف ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادل (ق )6 +90ع ـبــر
لتوتشيانو لولو ،في لقاء شهد طرد
العب بوكا ،إيمانويل ماس (ق.)87
وف ــي رك ــات الترجيح نجح بوكا
في الفوز  ،3-5وسط فرحة غامرة من
الجهاز الفني والالعبين على ملعب

ديل بيثنتيناريو في مدينة سان خوان.
وبهذا الشكل يحتفظ بوكا باللقب
الذي أحرزه العام الماضي قبل وباء
كـ ــورونـ ــا ،وي ـس ـت ـع ـيــد ال ـب ـس ـمــة بـعــد
توديع كأس ليبرتادوريس األسبوع
الماضي على يد سانتوس من الدور
نصف النهائي.
ووضــع هــذا اللقاء نهاية للموسم
الكروي الحالي في األرجنتين ،حيث
كان فيليز سارسفيلد قد فاز أمس على
روساريو سنترال  ،1-3ليفوز بمرحلة
التصفيات من كأس دييغو مارادونا.
وعانت كرة القدم األرجنتينية من
تــوقــف دام أكـثــر مــن ستة أشـهــر منذ
مارس من العام الماضي الحتواء وباء
كوفيد 19-ولينتهي الموسم.
ومع استئناف اللعبة ،قرر اتحاد
كــرة ا لـقــدم االرجنتينية وجمعية

جانب من مراسم تتويج بوكا
كــرة الـقــدم األرجنتينية أن تحمل
ال ـ ـكـ ــأس اس ـ ــم األسـ ـ ـط ـ ــورة دي ـي ـغــو
مارادونا ،الذي رحل في  25نوفمبر
الماضي عن عمر  60عاما.
وس ـي ـن ـط ـلــق الـ ـم ــوس ــم ال ـجــديــد
يوم  12فبراير القادم بمشاركة 24

فريقا شاركوا هذا الموسم ،إضافة
إلى سارميينتو دي خونين الذي
صـعــد الـسـبــت الـمــاضــي لــأضــواء
وفريق آخر من البطولة المصغرة
المؤهلة لألضواء.
(إفي)

إنتر يحسم «ديربي إيطاليا» بثنائية نظيفة

لوكاكو نجم االنتر وزميله الوتارو يحتفالن بالهدف االول

حسم نــادي إنتر "ديربي إيطاليا" بفوزه
على يوفنتوس حامل اللقب -2صفر ،أمس
األول ،على ملعب "جوسيبي مياتسا" في قمة
المرحلة الثامنة عشرة من الدوري اإليطالي،
ً
معززا وصافته وتشديد الخناق على جاره
ميالن المتصدر.
وس ـج ــل الـتـشـيـلــي أرتـ ـ ـ ــورو فـ ـي ــدال ()13
ونيكولو باريال ( )52الهدفين.
ورفع إنتر رصيده إلى  40نقطة في المركز
الثاني وبفارق األهداف عن ميالن الذي اختتم
المرحلة أمس في ضيافة كالياري ،فيما بقي
ً
نــادي السيدة العجوز خامسا مع  33نقطة
بمباراة مؤجلة.
وهذا هو الفوز األول إلنتر على يوفنتوس
فــي آخــر ثماني مـبــاريــات بينهما منذ عام
.2016
وقدم يوفنتوس أسوأ مباراة له منذ بداية
الـمــوســم الـحــالــي ،ومـنــي بخسارته الثانية
بعد االول ــى امــام ضيفه فيورنتينا -3صفر
في  22ديسمبر الماضي ،وتراجع الى المركز
الخامس ،بعدما تجمد رصيده عند  33نقطة
مع مباراة مؤجلة امام نابولي.

ً
وألغى حكم المباراة دانييلي دوفيري هدفا
لبوفنتوس بسبب تسلل للدولي البرتغالي
كريستيانو رونالدو (.)10
وسرعان ما رد إنتر بهدف مستحق عن
طريق العب وسطه السابق فيدال الذي حول
برأسه كرة عرضية من باريال في الشباك (.)13
والحــت فرصة أخــرى إلنتر حينما سدد
البلجيكي روميلو لوكاكو كرة قوية بيسراه
قوية تصدى لها الحارس الدولي البولندي
تشيزني ،فارتدت الى مارتينيس الذي سددها
بعيدا والمرمى مشرع امامه (.)22
واستغل إنتر تذبذب مستوى يوفنتوس
لفرض سيطرته التامة ،وهدد مرمى السيدة
العجوز مــرة عن طريق مارتينيس بانفراد
سدد على اثره إلى جوار القائم األيسر (،)33
وأخرى عن طريق لوكاكو بتسديدة تصدى
لها تشيشني.
وتابع إنتر سيطرته على المجريات في
الشوط الثاني ،ونجح في التعزيز بعد سبع
دقائق من انطالقه ،عندما مــرر أليساندرو
باستوني كرة بينية على طبق من ذهب من
خلف منتصف الملعب إلى باريال المنطلق

ب ـي ــن ق ـط ـبــي الـ ــدفـ ــاع ج ــورجـ ـي ــو كـيـيـلـيـنــي
وليوناردو بونوتشي ،فتوغل داخل المنطقة
وسددها قوية بيسراه في سقف المرمى (.)52
وأهـ ـ ـ ـ ـ ــدر م ــارتـ ـيـ ـنـ ـي ــس ف ـ ــرص ـ ــة إضـ ــافـ ــة
الـهــدف الثالث مــن تسديدة قــويــة مــرت إلى
ج ــواء الـمــرمــى ( ،)73فيما تــألــق قــائــد إنتر
ح ــارس المرمى الــدولــي السلوفيني سمير
هاندانوفيتش في التصدي لتسديدة قوية
لفيديريكو كييزا مــن مسافة قريبة قبل ان
يشتتها الدفاع (.)87

تعادل أتاالنتا وجنوى
وأهدر أتاالنتا أولى نقاطه في  ،2021بعدما
فـشــل فــي إي ـجــاد طــريـقــه ال ــى ش ـبــاك جنوى
ً
وتعادل معه سلبا األحد.
ً
وفشل أتاالنتا بتحقيق فوزه الرابع تواليا،
وفرط بفرصة مزاحمة روما واالنضمام إلى
ً
ف ــرق الـمـقــدمــة ،خـصــوصــا أن ــه يملك مـبــاراة
مؤجلة.
وبقي فريق برغامو في المركز السادس
برصيد  32نقطة ،وجنوى في المركز السادس
عشر برصيد  15نقطة.

رياضة
سلة أخبار
أوزيل سيحقق «حلمه»
باالنتقال إلى فنربخشة

أكد األلماني مسعود
أوزيل ،أمس ،عقب الوصول
السطنبول استعدادا للتوقيع
فنربخشة ،أنه باالنتقال
لصفوف النادي التركي
سيكون قد حقق "حلما".
وأعلن النادي التركي أمس،
عبر موقعه اإللكتروني،
وصول الالعب األلماني على
متن طائرة خاصة قادمة
من لندن ،حيث كان يلعب
هناك منذ عام  2013بصفوف
أرسنال .وكان في استقبال
أوزيل من مطار أتاتورك،
المدير الرياضي لفنربخشة،
أمري بيلوز أوغلو .وقال
أوزيل لقناة ناديه" :أنا
متحمس للغاية ،دائما كنت
مشجعا لفنربخشة ،بالنسبة
لي أحقق حلما ،أتمنى ارتداء
قميص النادي ،وآمل أن أحظى
بالنجاح إلى جانب زمالء
الفريق".

«كورونا» يضرب بورتو
قبل مواجهة سبورتنغ
ضرب فيروس كورونا
المستجد (كوفيد)19-
صفوف فريق بورتو من
جديد بعد تأكيد إصابة
كل من الجناح الكولومبي
لويس دياز والعب الوسط
سرجيو أوليفيرا والمهاجم
البرازيلي إيفانيلسون خالل
الساعات األخيرة .وينضم
هؤالء المصابون الثالثة إلى
البرازيلي أوتافيو الذي أصيب
بالوباء األسبوع الماضي
ولم يتمكن من المشاركة مع
فريقه في مباراة الكالسيكو
أمام بنفيكا الجمعة الماضي.
ويجب على المدرب سرجيو
كونسيساو إعادة تشكيل الـ11
العبا الذين سيبدأون مواجهة
اليوم أمام سبورتنغ لشبونة
في نصف نهائي كأس الدوري
البرتغالي.

ميتز يفوز على ليون
بهدف قاتل
حقق فريق ميتز فوزا قاتال
على مضيفه ليون بهدف دون
رد في المباراة التي جمعتهما
األحد في إطار الجولة الـ 20من
الدوري الفرنسي لكرة القدم
"ليغ آ" .وعلى ملعب جروباما
ستاديوم ،سجل الالعب حسام
عوار هدفا ألصحاب األرض
في الدقيقة ( )77إال أن حكم
المباراة ألغاه بعد الرجوع
لتقنية الـ .VARوفي الدقيقة
( )1+90سجل أرون ليا إسيكا
هدف الفوز القاتل للضيوف
مهديا فريقه نقاط المباراة
الثالث .وبهذه النتيجة ،رفع
ميتز رصيده إلى  28نقطة في
المركز التاسع ،فيما تجمد
رصيد ليون عند  40نقطة في
المركز الثالث.

بولز يفسد «تريبل دابل»
تاريخية لدونتشيتش
أفسد شيكاغو بولز "تريبل
دابل" تاريخية للنجم
السلوفيني الشاب لوكا
دونتشيتش ،بتغلبه على
داالس مافريكس 101-117
في دوري كرة السلة االميركي
للمحترفين ،أمس األول ،في
ليلة شهدت فوز نيويورك
نيكس على بوسطن سلتيكس
 .75-105وأنهى بولز سلسلة
من  4هزائم متتالية بفضل
هداف الفريق في األمسية
الفنلندي لوري ماركانين مع
 29نقطة و 10متابعات ،بينما
سجل غاريت تامبل  17من
نقاطه الـ 21في الشوط األول.
أما النجم الواعد دونتشيتش
( 21عاما) فقد أنهى المباراة
مع  36نقطة و 16متابعة
و 15تمريرة حاسمة ،محققا
الـ"تريبل دابل" رقم  29في
مسيرته ،ليتجاوز أسطورة
بولز نفسه مايكل جوردان
ويتقدم إلى المركز الخامس
عشر على الئحة الدوري.
وأصبح رابع العب فقط في
تاريخ الدوري يحقق أقله
 35نقطة و 15متابعة و15
تمريرة حاسمة في مباراة
واحدة وأصغرهم سنا ،بينما
حقق أوسكار روبرتسون هذا
االنجاز  5مرات.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أجمل نساء عصر
النهضة!

د .نجم عبدالكريم

اعتبرها كل من رآها أجمل من خلق الله من نساء العالمين،
ً
مؤرخ عصر النهضة بايار ،مثال ،كتب عنها" :أروع نساء الدنيا
مـقــارنــة بــأي ام ــرأة سبقتها ،فمهما كــانــت الـتــي قبلها بارعة
الجمال فهي أمامها كالقصدير إلى جانب الفضة ،وكالنحاس
بجانب الذهب".
ً
أما الفيلسوف أريو ست ،الذي طلبته ليعطيها دروســا في
ً
بعد
فلسفة أرسطو ،فقد وقف أمامها ذاهال ،فاغر الفم ،ثم ،كتب ً
ذلك في مذكراته" :ال أصدق إمكان أن يكون هذا الجمال حقيقة
ُ
فأنت لم تخلقي مثلنا
واقعة ...عودي إلى السماء يا سيدتي،
ِ
من الطين".
***
ً
وصفوا جمالها؟ ومن جانب
• هل كانت -لوكريزيا -حقا كما
ُ ً
ً
رادع
آخــر ...هل كانت حقا امــرأة ُمتسيبة خلقيا تتصرف بال
ٍ
ضمير ،وال دين؟!
يردعها ،وبال
ٍ
• عند مطالعة تاريخ هذه المرأة ،يجد المرء نفسه أمام الكثير
ُ
من الــروايــات التي تنسب إليهاُ ،حيث إنها تنتمي إلــى أسرة
ُ
"بورجيا" التي ُعرفت باإلجرام ،فنسبت إليها معظم الجرائم

التي ارتكبها أبوها ،وإخوتها ...بينما يحاول المؤرخ بيريون
أن يصفها في تاريخه ،فيقول:
"كانت صغيرة الحجم ،شقراء ،لون شعرها أذهل كل عشاقها،
ذات وجهٍ طفولي ،رقيقة إلى درجة أن تسقطها أية دفعة من يد
طفل صغير ،كثيرة التردد ،وهي من الطراز الذي ُولد ليخضع،
ٍ
ليسيطر ...ولــوال جمالها الطاغي ،لما كتب التاريخ عنها
ال ً
كلمة في سجالته ،فكيف يمكن أن تقوم صاحبة هذه األوصاف
التي تتسم بالرقة والبراء ة ،بكل هذه األعمال اإلجرامية التي
ُ
تنسب إليها؟!"
***
ُ ّ
• م ــؤرخ ــون ك ـث ـيــرون ،وك ــت ــاب عـصــر الـنـهـضــة ،يّــؤك ــدون أن
لوكريزيا قد استخدمت فتنتها الطاغية ،وجمالها األخاذ ،فقتلت،
ودست السم ،ودفعت كثيرات من زوجات عشاقها إلى االنتحار،
لكن هـنــاك َمــن تـصــدى للدفاع عنها بــالـقــول :إن الـجــرائــم التي
ارتكبها "البابا" والدها ،وإخوتها قد شملتها ،بينما ال عالقة لها
هي بكل تلك الجرائم ،فهي كانت كما وصفها الشاعر والفيلسوف
والسفير الذي أحبها أصدق الحب" :لؤلؤة نساء العالم".
***
• وهذا الذي أحبها كان له منها موقف سلبي قبل أن يعرفها،
من كثرة ما كان يسمعه عن سمعتها السيئة ،لكن صديقه أركول
ستوروزي قام بترتيب إقامة حفل عشاء ليجمع بينهما ،فوقع
السفير بيترو بمبو في حبها من النظرة األولى ،كان يختلس
إليها النظر ،دون أن يــدور بينهما حديث ،وكانت هي ترمقه
بنظرات خاطفة ،يكتنفها الـغـمــوض ...وألنـهــا متزوجة ،فقرر
أن يحبها بـكــل مــا يــرضــى عـنــه ال ـشــرف والـعـفــة فــي الـعــاقــات
اإلنسانية ،وأوحــت هي– إلى صديقه -بحبها الجارف له ،بما
ْ
يفوق كل َمن أحبتهم ،بمن فيهم أزواجها الثالثة.
ولما ّ
ألمت به وعكة ،قال له صديقه:
 لوكريزيا هنا ،تريد االطمئنان عليك. تعني أنها في القصر؟ مع والدتي تنتظر دخول غرفتكً
ً
 إذا ...انتظر هنا بحق السماء لتبقى معنا ،لكي تكون شاهداعلى نقاء حبي لها.
***
• أحـسـســت أن الـسـمــاء قــد طـهــرت جـســدي مــن أث ــر الـ ُـحـمــى،
إكسير قدسي ،وكانت ترانيم نغمات كلماتها
وكأنني شربت من
ٍ
ُ
المفعمة بأرق المشاعر قد رفعت عني كل آثار ما أصابني من
ً
آالم ،وعندما غادرت غرفتي ،هويت إلى األرض مصليا لربي:
"يا رب هذا الكون ،أشكرك على أن خلقت هذا المالك الرائع
الجمال ...فكم أنــت رحيم بالبشر عندما أهديتهم هــذا المالك
على األرض".
***
• هذا كان مضمون القصيدة التي جاشت بها مشاعر الحب
العذري المرأ ٍة تعرضت سمعتها ألطهر التصنيفات وأحقرها
في تاريخ النهضة اإليطالية!

ال تهددونا ...ترى راس مالنا الراتب!
ما عندنا مانع نصدقكم...
َ
وه ـ ـ ـ ـ ـ ْـم مـ ـ ــا ع ـ ـنـ ــدنـ ــا م ـ ــان ـ ــع نـ ـص ــدق
التصنيفات الدولية السلبية عن مركز
الكويت المالي...
وح ـت ــى ال ـت ـل ـم ـيــح بـ ــأن ال ـك ــوي ــت لن
تستطيع دفع رواتب الموظفين!
وال ـلــي يفهم وال ـلــي مــا يفهم يــردد
أسطوانة اإلصالح هاأليام...
وإذا لـ ــم ي ـت ــم تـ ــرديـ ــد ه ـ ــذه الـكـلـمــة
يستعمل عبارة "القضاء على الفساد"!
نعم نرددها على مسامعكم ،ليس
لــدي ـنــا م ــان ــع ل ـت ـصــديــق ذل ـ ــك ،وحـتــى
أرقام العجز ما عندنا مانع تكررونها

د .ناجي سعود الزيد

وتمررونها علينا كالطيف ،ساعات
ّ
نطوفها ،وساعات أكثر نبدأ بالتساؤل:
 )1م ــا ه ــو ال ــدخ ــل ال ـف ـع ـلــي لـلــدولــة
ً
سنويا؟
 )2كم حجم استثماراتنا الخارجية؟
 )3ما هو حجم احتياطياتنا؟
 )4ما هو حجم احتياطيات األجيال
القادمة؟
وســؤال أخير رج ـ ً
ـاء :أيــن ذهبت كل
تـلــك األمـ ــوال الـطــائـلــة خ ــال الخمسة
ً
عشر عاما الماضية؟!
نعم...
ً
ج ــاوب ــون ــي ع ـل ــى ه ــاألس ـئ ـل ــة بـ ــدال

من التهديد بوقف الــرواتــب أو الدعم
للكهرباء والماء والبنزين والتموين
ً
وغيرها من األمور التي تعلمون تماما
ً
أنها جزء بسيط جدا وليست السبب
الرئيسي في العجز ،وليس هناك سبب
للتهديد بعقاب المواطن بجريرة لم
ً
يرتكبها ...وتعلمون جيدا أن راس مال
معظم الكويتيين هالراتب الشهري!

اختبأ من «كوفيد  »19بالمطار
ألقت الشرطة في الواليات
المتحدة القبض على مواطن
من كاليفورنيا عاش في مطار
شيكاغو ثــاثــة أشـهــر خوفا
من فيروس كورونا.
وق ـ ـ ــال س ـب ــوت ـن ـي ــك ،أم ـ ــس:
وص ــل أدي ـت ـيــا سـيـنــغ الـبــالــغ
 36ع ــام ــا إل ـ ــى ش ـي ـكــاغــو فــي
 19أكتوبر الـمــاضــي ،وعــاش
منذ ذلــك الحين في المنطقة
األمنية بمطار أوهير الدولي،
واع ـ ـت ـ ـقـ ــل الـ ـسـ ـب ــت ال ـم ــاض ــي
عندما أظهر بطاقة مسروقة
ل ـ ـعـ ــامـ ــل آخـ ـ ـ ــر فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـطـ ــار،
وقــال سينغ إنــه كــان يتناول

الطير يللي

حسن العيسى

من سيقرأ رأيهم ومن سيسمع لهم عند السلطة؟!
أربعة من المهمومين بأزمة االقتصاد والمال هم
عبدالمجيد الشطي ،وجــاســم الـسـعــدون ،وعباس
ال ـم ـجــرن ،وع ـلــي ال ـب ــدر ،عــرضــت حـصــة الـمـطـيــري
ت ـص ــورات ـه ــم لـمـصـيـبــة ع ـجــز ال ـم ـيــزان ـيــة ف ــي عــدد
"الجريدة" أمس ،لكن من سينصت ألي منهم عند
جماعة الحكم؟!
يـ ـ ـك ـ ــاد يـ ـتـ ـف ــق األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى "ضـ ـ ـع ـ ــف اإلدارة
الـحـكــومـيــة" ،لكن لـمــاذا هــي ضعيفة! اإلجــابــة هي
ببساطة ألنها حكومة وحكومات من بداية عصر
النفط ترفع وتمارس شعارات عائلية ،عشائرية،
قبلية فاسدة ،عنوانها "إن حبتك عيني ما ضامك
الدهر" ،واألنظمة العشائرية التي تقوم على شراء
واسترضاء الوالءات هي ما زالت في مرحلة الثقافة
القبلية ولم تصل إلى وضع الدولة.
الشطي يقول إن اقترضنا الـيــوم لـســداد الراتب
دون تنمية إيرادات فسنظل في دائرة مغلقة شريرة
تقودنا للخراب ،عباس المجرن يقول ال حل اآلن غير
االقتراض ،السعدون يسأل كيف لنا أن نتحدث عن
التخصيص وإقناع المجلس به ،إذا كانت الحكومة
عــا جــزة عــن إ قـنــاع طفل فكيف يمكن لها أن تقنع
أغلبية أعضاء مجلس وقفت ضدهم من البداية،
وأن الحكومة قــامــت بــإجــراء غير دس ـتــوري وغير
قانوني بأن قامت ببيع أصول من االحتياطي العام
واحتياطي األجيال لتواجه متطلبات السيولة وهذا
سحب غير مشروع.
ً
يذكر جاسم السعدون أن دوال مثل الصين وكوريا
الجنوبية قامت تنميتها الكبيرة بداية على القطاع
العام ،لكن هذا القطاع منتج وكفؤ تحكمه قواعد
ضبط وربط وحزم ،وال يوجد عندهم "طال عمرك
مش هذه المعاملة ...هذا ولد عمنا ...هذا قريبي...
أو ضبط هذه المناقصة على فالن من جماعتنا".
يعني في النهاية رجعنا على "الطير يللي" رجعنا
على سيفوه ،رجعنا على غطيني يا صفية ،وعلى
الفساد السياسي وشراء الوالء ات ،وما لم يتم بتر
ً
هــذا الفساد ب ــإرادة حــازمــة فغدكم أسـ ــود ....طبعا
أسود علينا وليس عليهم.

«كورونا» تعيد البصمة في «آيفون »13

الطعام ال ــذي قــدمــه لــه بعض
المسافرين.
وأف ـ ــاد ال ـمــدافــع ال ـع ــام بــأن
سـيـنــغ يـعـيــش ف ــي ضــواحــي
لـ ــوس أن ـج ـل ــس ،وع ــاط ــل عــن
العمل حــالـيــا ،رغــم أنــه درس
الـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــاف ـ ــة وح ـ ـ ــاص ـ ـ ــل ع ـل ــى
درجــة الماجستير ،ومن غير
ال ـ ــواض ـ ــح س ـب ــب هـ ــروبـ ــه مــن
فيروس كورونا واالختباء في
المطار .ووجهت إلى الجاني
تهمتا الدخول غير القانوني
إلى منطقة محظورة والسرقة.

كشفت تـقــار يــر تقنية ،مــؤخــرا ،أن هاتف
"آيفون  "13المرتقب في سبتمبر المقبل ،لن
يأتي بمزايا "ثورية" ،لكنه قد يتضمن قارئ
بصمة مدمجا في الشاشة.
وق ــال ــت "سـ ـك ــاي ن ـ ـيـ ــوز" ،أمـ ـ ــس ،إن ق ــارئ
البصمة المدمج يشكل أبرز خاصية تعكف
ش ــرك ــة "أب ـ ــل" ع ـلــى ت ـجــري ـب ـهــا ،خـ ــال الـسـنــة
الحالية.
وبدء ا من هاتف "آيفون  ،"Xطرحت شركة
"أبـ ـ ــل" ،ك ــل ه ــوات ــف "آيـ ـف ــون" م ــن دون ق ــارئ
بصمة ،باستثناء "آيفون  "SEالذي تم اإلعالن
عنه فــي سنة  ،2020وتــم التخلي عــن قــارئ
الـبـصـمــة مــن أج ــل االع ـت ـمــاد عـلــى حــل بديل
يتمثل في خاصية التعرف البيومتري عن
طريق الوجه.

لكن تبين فيما بعد أن خاصية التعرف عن
طريق الوجه كانت أضعف أداء ،من الناحية
العملية ،السيما في ظل الوباء الحالي الذي
يحتاج فيه الناس إلى ارتداء الكمامات ،وربما
يجدون صعوبة في تعرية وجوههم بالكامل
عندما يكونون في الخارج.
وتـ ـبـ ـع ــا ل ـ ــذل ـ ــك ،وجـ ـ ــد كـ ـثـ ـي ــرون أن ـف ـس ـهــم
مـضـطــريــن إل ــى إدخـ ــال "ال ـك ــود" ال ـس ــري ،من
أجل تفادي نزع الكمامة الواقية من فيروس
كـ ــورونـ ــا ،ولـ ــن ت ـت ـخ ـلــى "أب ـ ـ ــل" ع ــن خــاصـيــة
التعرف عن طريق الوجه ،بل ستضيف قارئ
البصمة فقط ،حتى يكون المستخدم أ مــام
خيارات أكثر عندما ينوي فك القفل.

وفيات

قصر كسرى ...في العراق «طاق»
وبإيران «إيوان»

جاسم أحمد عمر العمر

 80عاما ،شيع ،ت99600057 ،99888117 :

سعدية محمد معطش العنزي

 55عاما ،شيعت ،ت97256664 :

إيمان إسماعيل حجي محمد

 61عاما ،شيعت ،ت99462288 ،97275010 :
زهرة عبدالله غلوم حسين أرملة عبدالله علي الكندري
 69عاما ،شيعت ،ت90903082 ،91111684 ،51111558 :

موسى يعقوب بن موسى محمد

 70عاما ،شيع ،ت99021970 ،66766777 :

نسيمة جاسم محمد الموالني

 72عاما ،شيعت ،ت99990707 :
عائشة عبدالواحد محمود قاسم زوجة علي سلمان علي الخواري
 61عاما ،شيعت ،ت99952779 ،99701040 ،99814027 :

علي عبدالمحسن محمد المطير

 74عاما ،شيع ،ت55311110 :
وسمية مبارك سالم الهولي أرملة محمد شبيب الهولي
 84عاما ،شيعت ،ت60010111 ،66637276 ،66677186 :

مواعيد الصالة

أعلن وزیــر الـتــراث الثقافي اإلیــرانــي
علي أصـغــر مونسان تخصيص بــاده
ميزانية لصيانة إيوان كسرى ،جنوبي
العاصمة العراقية بغداد.
وقال مونسان ،في تصريح صحافي

نـقـلــه "روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم" ،أم ــس األول ،إن
"رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة ال ـت ـخ ـط ـيــط والـ ـم ــوازن ــة
اإلي ــران ـي ــة ب ـحــث أه ـم ـيــة ص ـيــانــة إي ــوان
كـســرى فــي ب ـغــداد" ،مضيفا أنــه "حصل
ع ـلــى ال ـم ــواف ـق ــات ال ــازم ــة لتخصيص

ميزانية لصيانة اإليــوان ،المعروف في
العراق بـ طاق كسرى".
وأش ــار إلــى أن "ب ــاده ستوفد خبراء
إيــران ـي ـيــن لـمـشــاهــدة ال ـمــوقــع مـيــدانـيــا،
بعد التنسيق مع وزارة الثقافة واآلثار

العراقية ،كما أرسلت طلبا رسميا إلى
العراق حــول هــذا الموضوع" ،مبينا أن
"التقديرات األولية لصيانة اإليوان ترجح
تخصيص  600أ ل ــف دوالر لصيانته،
وإيران مصممة على توفير هذا المبلغ".
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يذكر أن منطقة المدائن تقع على بعد
 30كم جنوبي بغداد ،وتحتضن معالم
أثرية قيمة تعود إلى حقبة اإلمبراطورية
الساسانية ،بما فيها القصر الساساني
المعروف بـ"طاق كسرى".

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:20

العظمى 18

الشروق

06:43

الصغرى 08

الظهر

11:59

ً
أعلى مد  02:51صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:55

المغرب

05:15

 03:17م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  09:58صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:36

 10:19م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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