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مات ديمون ينضم إلى سلسلة
«»Thor: Love and Thunder

األمير أجرى المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة
فــي مــؤشــر إل ــى ق ــرب تكليف رئ ـيــس وزراء وتشكيل
حـكــومــة جــديــدة ،انطلقت أم ــس ال ـم ـشــاورات التقليدية
للتشكيل ،باستقبال سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ نــواف

َ
رئيسي مجلس
األحمد ،بقصر بيان أمس على التوالي،
واألسبق أحمد السعدون،
األمة َ ،الحالي مرزوق الغانمَ ،
ورئيسي مجلس الــوزراء األسبقين سمو الشيخ ناصر

ً
المحمد ،وسمو الشيخ جابر المبارك ،فضال عن رئيس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

متحور «كورونا» وصل الكويت
اكتشاف حالتين لمواطنتين قادمتين من بريطانيا بعد فحصهما بالمطار
•  PCRدولة اإلقالع أظهر سالمتهما ...و«الصحة» تعزلهما
أفضت استعدادات وزارة الصحة وإجراءاتها
المتخذة لمواجهة األنماط الجديدة لـ «كورونا»،
إلــى اكتشاف إصــابــة مواطنتين قادمتين من
المملكة المتحدة بالتحور الجديد للفيروس.
وأعـلــن المتحدث الرسمي بــاســم «الصحة»
د.عـبــدالـلــه الـسـنــد ،فــي تـصــريــح أم ــس ،أن ــه في
إطار خطة الوزارة المتعلقة بسلسلة اإلجراءات

عادل سامي

االح ـتــرازيــة ،تــم رص ــد الحالتين الجديدتين،
ً
مــو ضـحــا أن مسحتي  PCRللمواطنتين من
دولة اإلقالع أظهرتا سالمتهما ،بينما كشفت
مسحتا مطار الكويت عن إصابتهما بالفيروس
المتحور.
وأوض ـ ــح ال ـس ـنــد أن ــه ت ــم تـطـبـيــق إج ـ ــراءات
ً
العزل الصحي للحالتين وفقا للبروتوكوالت

الجابر« :اإلمداد والتموين» شريان الحياة
للجيش وسبب نجاحه وتطوره
03

المعتمدة ،كما اتخذت اإلج ــراء ات االحترازية
والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي
كافة.
وجدد السند دعوته للمواطنين والمقيمين
إل ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـمـ ــداومـ ــة ع ـل ــى االلـ ـ ـت ـ ــزام بـكــل
االشتراطات الصحية التي تتطلبها المرحلة
الراهنة من تغطية األنف والفم وتطهير اليدين

باستمرار ،والمحافظة على التباعد البدني،
وحماية أصحاب األمراض المزمنة وكبار السن،
ً
ومن يعاني ضعفا في المناعة.
وشــدد على ضــرورة تجنب التجمعات في
ً
مختلف المناسبات ،مطالبا بضرورة المبادرة
إلى التسجيل لطلب موعد مسبق في الموقع
اإللكتروني المخصص لتلقي اللقاح.

العلي :ال تهاون مع المقصرين
في حماية الوطن وتحقيق األمن

ص ١٣

اقتصاد

٠٩
ارتفاع مؤشرات
البورصة ...والسيولة تبلغ
 52.3مليون دينار

اقتصاد

١٠
«التمدين» تضم
«عود .كوم» إلى مظلة
أعمالها

02

جدل نيابي حول رفع الجلسة بغياب الحكومة السجن  ١٠سنوات لمدير بالبلدية
●
ووافد ّأجرا أراضي الدولة بالتزوير

تحقيق

فهد تركي ومحيي عامر

أثار رفع جلسة مجلس األمة
الـ ـع ــادي ــة أم ـ ـ ــس ،ب ـس ـب ــب غ ـيــاب
الـحـكــومــة نـتـيـجــة السـتـقــالـتـهــا،
ً
ً
اعتراضا نيابيا على عدم عقدها
ف ــي ظ ــل ت ــوف ــر ال ـن ـصــاب الـ ــازم،
ً
إذ كــان حــاضــرا وقــت رفعها 38
ً
نــائـبــا ،فــي وقــت يبحث عــدد من
ال ـن ــواب إمـكــانـيــة ال ـت ـقــدم بطلب
تـفـسـيــر لـلـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة
حول مدى صحة عقد الجلسات
دون ح ـضــور الـ ـ ــوزراء ،وتـعــديــل
الالئحة الداخلية للمجلس.
وشهدت قاعة عبدالله السالم
ً
ً
عقب رفع الجلسة جدال دستوريا
ً
م ـ ـطـ ــوال ب ـي ــن ع ـ ــدد مـ ــن الـ ـن ــواب
والـ ـغ ــان ــم م ــن دون م ـي ـكــروفــون
حـ ـ ـ ــول ال ـ ـمـ ــادت ـ ـيـ ــن 02 97

استوليا على أكثر من مليون دينار
●

جانب من الجدل النيابي حول صحة انعقاد جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)

إيران :رئيس البورصة يدفع
ثمن أخطاء الحكومة

حسين العبدالله

قضت محكمة الجنايات ،أمس ،برئاسة المستشار فيصل الحربي
بحبس مدير سابق في بلدية الكويت ووافد  ١٠سنوات مع الشغل
ً
والنفاذ لتزويرهما رخصا تتبع البلدية لتأجير أراضــي الدولة،
وحصولهما على أكثر من مليون دينار نتيجة لذلك ،وألزمتهما برد
المبلغ وضعفه ،في وقت أمرت بحبس اثنين آخرين في القضية ٥
سنوات مع الشغل والنفاذ ،وبرءاة المتهمة الخامسة.
وكانت النيابة وجهت للمتهم األول ،وهو مدير سابق بإحدى
إدارات البلدية في الجهراء ،تهمة التواطؤ مع الوافد الــذي يعمل
باألعمال الحرة ،على تزوير رخص التشوين والسالمة بعد إيهام
الجهات ذات الصلة بالبلدية وإدارة أمالك الدولة بــوزارة المالية
ب ــوج ــود م ـش ــروع لــوجـسـتــي (ت ـخــزيــن) ل ـخــدمــة الـجـيــش 02

العراق :إطالة عمر حكومة
الكاظمي تثير قلق الفصائل

استقال بعد تحميله وزر خسارة المواطنين نحو  50مليار دوالر الحراك االحتجاجي ينجح بفرض معايير صارمة على االنتخابات
●

طهران -فرزاد قاسمي

ق ــدم رئ ـي ــس ال ـب ــورص ــة اإلي ــران ـي ــة
حسن قاليباف أصل ،أمس ،استقالته
إلى وزير االقتصاد فرهاد دج بسند،
بعد مشاركتهما في جلسة مساء لة

بمجلس ال ـشــورى (ال ـبــرل ـمــان) حــول
الــوضــع االقـتـصــادي تـنــاولــت بشكل
خاص أزمة البورصة واالحتجاجات
المتواصلة آلالف المواطنين الذين
تكبدوا خسائر مليونية ،خالل العام
الماضي.
02

بايدن الرئيس الـ ٤٦

●

بغداد  -محمد البصري

بدأت القوى السياسية في العراق تخضع لسيناريو تأجيل االنتخابات
التشريعية حتى الخريف المقبل ،رغم أن ذلك سيطيل عمر حكومة مصطفى
الكاظمي ذات الطابع االنتقالي ،نحو خمسة أشهر إضافية ،مما يثير قلق
ً
أطراف عديدة خصوصا المقربة من طهران.
02

٠٤
عودة المدارس...
تباين آراء بين مؤيد
ومعارض

أكاديميا

٠٧
« »AUMنظمت أمسية
موسيقية بين الكالسيكي
والحديث

دوليات

١٥

17-16

ليلة رابعة من المواجهات
في تونس

رياضة

١٨

مواجهة األزرق أمام
أستراليا مهددة بالتأجيل
حتى يونيو

ةديرجلا

الثانية

•
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األمير استقبل الغانم والسعدون والمحمد والمبارك والخالد
في إطار المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة

ً
األمير مستقبال رئيس مجلس االمة أمس

 ...والسعدون

 ...وناصر المحمد

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األح ـم ــد ،بـقـصــر ب ـيــان ص ـبــاح أم ــس ،عـلــى الـتــوالــي
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس
األمـ ــة األس ـب ــق أح ـمــد ال ـس ـع ــدون ،ورئ ـي ــس مجلس
الوزراء األسبق سمو الشيخ ناصر المحمد ،ورئيس
مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ جابر المبارك،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد،
وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل
الحكومة الجديدة.
ً
صاحب السمو مستقبال المبارك

 ...ورئيس مجلس الوزراء

ولي العهد يستقبل الغانم والمحمد

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد  4سفراء

استقبل سـمــو و ل ــي العهد
الشيخ مشعل األحمد بقصر
بيان أمس رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك سمو
الشيخ ناصر المحمد.

تسلم وزير الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر
أمس نسخا من أوراق اعتماد عدد من السفراء
ال ــذي ــن اسـتـقـبـلـهــم أمـ ــس ،ك ــل ع ـلــى حـ ــدة ،وهــم
سفير إفريقيا الوسطى مرزوق ايسان دانيال،
وسفير كوبا خوسيه لويس نورييغا سانشيز،
وسفير فيتنام لي توان ثانغ ،وسفير البرازيل
فرانسيسكو ماورو برازيل دي هوالندا.
وتمنى الناصر للسفراء الجدد التوفيق في
مهام عملهم ،وللعالقات الثنائية الوثيقة التي
تجمع بين بالدهم والكويت المزيد من التقدم
واالزدهار.
ح ـضــر ال ـل ـق ــاءات ن ــائ ــب وزي ـ ــر الـخــارجـيــة
الـسـفـيــر خــالــد ال ـجــارال ـلــه ،وم ـســاعــد الــوزيــر
ل ـشــؤون الـمــراســم السفير ض ــاري الـعـجــران،
ومساعد الوزير لشؤون مكتب وزير الخارجية
الـسـفـيــر صــالــح ال ـلــوغــانــي ،وعـ ــدد م ــن كـبــار
مسؤولي الوزارة.

ً
ولي العهد مستقبال ناصر المحمد

ِّ
العلي :ال تهاون مع المقصرين في حماية الوطن وتحقيق األمن

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير البرازيل

ً
• شدد لدى ترؤسه اجتماعا لقيادات «الداخلية» على التصدي بحزم ألي قصور يشوب العمل األمني
• طالب باستراتيجية عمل لتطوير قطاعات الوزارة وتعديل القرارات القديمة لمواكبة التكنولوجيا
محمد الشرهان

ضمن السعي المتواصل للعمل
عـ ـل ــى االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء بـ ـ ـ ــأداء ال ـمــؤس ـســة
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،بـ ـم ــا ي ـ ــواك ـ ــب الـ ـطـ ـم ــوح

تعيين  40ضابط تحقيق
بالحوادث المرورية البسيطة
أصدر وزير الداخلية ،الشيخ ثامر العلي ،قرارا بتعيين  40ضابط
تحقيق في الـحــوادث المرورية البسيطة ،ليصل العدد الكلي الــى 70
ضابطا ميدانيا حقوقيا للحوادث المرورية البسيطة.
يأتي هذى القرار مع ّ
توجه وزارة الداخلية إلى التخفيف من الدورة
المستندية في الحوادث المرورية البسيطة ،والذي بدأ العمل الفعلي به
في  3/6/2018في محافظة العاصمة فقط كبداية تجريبية.
والحوادث المرورية البسيطة تعني ذات األضرار المادية فقط ،بمعنى
أن أي إصابة ولو بسيطة يتم تسجيلها قضية ،ألن هذه يترتب عليها
مطالبات وتعويضات على عكس الحوادث الجسيمة كحوادث عكس
ْ
السير وقيادة مركبة في حالة ُسكر.

جدل نيابي حول رفع الجلسة بغياب...
و 116من الدستور ،انتهى بطلب األخير منهم الذهاب إلى المحكمة
ً
ُالدستورية حتى تكون الفيصل في هذه المسألة ،مذكرا بطلب مماثل
ً
قدم في المجلس السابق ،ومؤكدا أنه ال يجوز تعديل اإلجراء بقرار
من الرئاسة في ظل العمل به منذ عام  ،1962غير أن النواب تمسكوا
بعدم الحاجة لذلك ،فنص المادة  97قصر صحة عقد الجلسة في توفر
النصاب الالزم ،أما المادة  116فتحدثت عن وجوب حضور الحكومة.
وعقب الجلسة ،صرح الغانم بأن رفع الجلسة لغياب الحكومة هو
تطبيق لنصوص الدستور واتباع لنهج كل الرؤساء المتعاقبين ،ومن
ً
لديه اختالف فالمحكمة الدستورية هي الفيصل ،مضيفا« :يفترض
أال يحصل خالف حول هذا الموضوع ،فقد وجهت الدعوة للجلسة،
وبعد ذلــك تسلمت األمــر األميري بقبول استقالة الحكومة وأرســل
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة اعتذار الحكومة عن عدم الحضور».
واستعرض الغانم  25سابقة ُرفعت فيها الجلسات لغياب الحكومة
ً
منذ عام  ،1968مؤكدا أنه «ال يمكن أن أخالف الدستور بعد كل هذه
السوابق لرؤساء المجالس السابقة ،وآخرها األربعاء الماضي حين
رفعت الجلسة لعدم حضور الوزراء ولم يحتج أحد على ذلك».
وبينما اعتبر النائب الصيفي الصيفي أن رفــع الجلسة لغياب
الحكومة ُسنة سيئة في المجالس السابقة ،أكد زميله بدر الداهوم
ً
ً
ً
أن «السوابق البرلمانية ليست عذرا ...نريد نصا واحدا من الدستور
أو الالئحة يفرض حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسة».
أمــا النائب عبدالله المضف فشدد على أنرفــع الجلسة لغياب
الحكومة عــرف يسيء إلــى الديمقراطية الكويتية ،ومخالف لنص
الـ ـم ــادة  50م ــن ال ــدسـ ـت ــور ،ال ـت ــي ال ت ـج ـيــز لـسـلـطــة أن ت ـت ـن ــازل عن
اختصاصاتها.
٠٥

السجن  ١٠سنوات لمدير بالبلدية...

َ
مستخدمين م ـحــررات م ــزورة منها كـتــاب مــن الــديــوان
األمـيــركــي
األميري بتخصيص  264000م 2للشركة التي يملكها الوافد وعقد

والـ ـتـ ـطـ ـلـ ـع ــات ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى أم ــن
وسالمة الوطن والمواطنين ،وكل
من يقيم على أرض الكويت ،ترأس
وزيــر الداخلية الشيخ ثامر العلي
أمس األول ،في مكتبه بمقر وزارة
الداخلية ،اجتماعا أمنيا بحضور
وكيل الوزارة الفريق عصام النهام،
والـ ــوكـ ــاء ال ـم ـس ــاع ــدي ــن ،ل ـلــوقــوف
على الرؤية المستقبلية لقطاعات
الوزارة ،وما يتطلبه ذلك من تطوير
نظم وأساليب العمل األمني.
في بداية االجتماع ،رحب العلي
بقيادات المؤسسة األمنية ،وطالب
جـمـيــع ق ـطــاعــات وزارة الــداخـلـيــة
بسرعة تقديم استراتيجية عمل،
والسير عليها لجميع القطاعات،
و خـطــة عمل ممنهجة لكل قطاع،
ت ـت ـض ـم ــن الـ ـنـ ـظ ــرة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
واالستراتيجية الخاصة بالتطوير
والتحديث ،سواء من خالل النظم

اإللـكـتــرونـيــة أو تــأهـيــل العناصر
البشرية ،ودراسة القرارات القديمة
والعمل على تعديلها بما يواكب
ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي الـعــالـمــي،
والعمل على المتابعة وااللتزام بها
بما يحقق الـهــدف المرجو منها،
مشيرا الى ان التغيير والتعديل من
أجل مستقبل العمل األمني.
وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ال ـت ـصــدي
بـ ـك ــل حـ ـ ــزم ألي قـ ـص ــور ي ـم ـك ــن أن
ي ـشــوب الـعـمــل األم ـن ــي ،مــؤكــدا أنــه
ال ت ـهــاون مــع الـمـقـصــريــن فــي أداء
الـ ـ ــواجـ ـ ــب تـ ـ ـج ـ ــاه حـ ـم ــاي ــة ال ــوط ــن
وتحقيق األمن واألمان للمواطنين
والـمـقـيـمـيــن ،وأكـ ــد أي ـضــا ض ــرورة
تقديم المشاريع المستهدفة خالل
المرحلة المقبلة ،مع تحديد نسبة
اإلنجاز والعقبات التي تواجه تلك
المشاريع واحتياجاتها.

مع الجيش المذكور.
ً
ً
واتهمت الوافد أيضا باستعماله محررا فقد قوته القانونية،
ً
وهو عقد مفسوخ كان مبرما بين شركته والشركة المتعاقدة مع
الجيش األميركي لتقديم خدمات التخزين داخل الموقع المخصص
للجيش ولـيــس خ ــارج ــه ،وه ــو مــا تــرتــب عليه إقــامــة م ـخــازن في
مساحة شاسعة.
ووجهت للمتهمين الثاني والثالث تهم عرض الموقع لإليجار
واستدراج شركة أثاث مشهورة والتعاقد معها لتخزين بضاعتها
فـيــه وجـعــل مخزنها عـنــد مــدخـلــه لمنح الـثـقــة لـلـشــركــات األخ ــرى
للتعاقد معهما ،ليحصال على ما يقارب مليون دينار قيمة إيجارات
على مدار سنتين ،إلى جانب إجرائهما إيداعات وتحويالت خارجية
لهذا المبلغ ،بمشاركة المتهمة الخامسة وهي زوجة المتهم الثاني
حيث قامت بالتحويالت بموجب توكيل منه.

العراق :إطالة عمر حكومة...
وتناقش األوساط السياسية في بغداد انزعاج الفصائل المسلحة
ذات التمثيل السياسي في البرلمان ،والتي تستعد لتحقيق مكاسب
ً
في عهد الرئيس األميركي الجديد جو بايدن تعويضا عن قسوة مكلفة
شهدها عهد دونالد ترامب ،لكن مسار السياسة في العراق بات يقيد
ً
نفوذها خصوصا في ملف االنتخابات.
ً
وبينما طلبت مفوضية االنتخابات وقتا أطول لتوفير انتخابات
عادلة في أكتوبر المقبل ،الذي يصادف ذكرى انطالق أوسع احتجاجات
شعبية عــام  ،٢٠١٩قــال رئـيــس الحكومة ،إنــه متمسك باالنتخابات
ً
المبكرة ،لكنه لــن يدعم اقـتــراعــا كيفما اتـفــق ،بــل ال بــد مــن اإلنصات
لمطالب الشعب بانتخابات عادلة بضمانة عدم التالعب ،ورقابة دولية
حقيقية ،على حد تعبيره.
ونجحت حركة «تشرين» االحتجاجية في إيصال صوتها بشأن
اشتراط بصمات العين واألصابع في بطاقات التصويت ،وهو ما كانت
تعارضه األحزاب الحليفة إليران ،ألن التنظيم الجديد سيمنعها من
ً
التالعب الذي كان متاحا مع نظام بدائي طبق عام .2018

ونقلت الحكومة مطابع خاصة للبطاقات الجديدة من إسبانيا إلى
مكان شديد التحصين في بغداد تحت إشراف المخابرات والقضاء،
كما استعانت بلندن وبرلين وباريس لتوفير استشارات فنية تحاصر
الثغرات وتقلص فرص التزوير.
ُ
ويعتقد على نطاق واسع أن الفصائل المسلحة حصلت على كتلة
نيابية كبيرة بفضل تزوير كبير استغل ثغرات حساسة ،كما يمكن أن
تتغير خريطة القوى في البرلمان المقبل لغير مصلحة حلفاء إيران إذا
ضمنت انتخابات بشروط فنية صارمة ورقابة دولية.
ونجح نشطاء حركة «تشرين» في إقناع أطراف دولية بتصميم قرار
وشيك من مجلس األمن يفرض رقابة فوق العادة على االقتراع المقبل.
لكن من المحتمل أن يطعن حلفاء إيران وأطراف أخرى بشكل حاد
في أي نتائج تسلبهم نفوذهم الحالي في البرلمان ،مما يعني أن على
مجلس األمن توفير حماية قانونية لشرعية االنتخابات.
وواصلت الفصائل المسلحة وصف حركة االحتجاج بأنها تتحالف
مــع حـكــومــة الـكــاظـمــي لتنفيذ أج ـنــدة ال ـغــرب ضــد مــا يـعــرف بمحور
المقاومة الذي ترعاه إيران ،ويحذر كثيرون من احتمال نشوب اقتتال
داخلي بسبب االنتخابات التي من شأنها إحــداث تغيير واضــح في
خريطة تهيمن عليها األحزاب الدينية منذ سقوط نظام صدام حسين
عام .2003
لكن مرجعية النجف الدينية وهــي طــرف روحــي مؤثر في البالد
وتحظى باحترام دولــي ،انـحــازت إلــى المحتجين ،وحــذرت األحــزاب
العراقية من ندم طويل إذا حصل تالعب في االقتراع المقبل وضيع
على الجمهور فرصة التغيير السياسي.

إيران :رئيس البورصة يدفع...
وقال مصدر في إدارة السوق مقرب من قاليباف أصل ،لـ «الجريدة»،
إن السبب المعلن لتقديم األخير استقالته هو تحميل وزير االقتصاد
ً
إلدارتــه مسؤولية جميع المشاكل التي واجهتها البورصة ،علما أن
جميع القرارات واإلجراءات التي اتخذتها فرضتها عليها الحكومة.
وأضاف المصدر أن قاليباف أصل قدم مستندات تؤكد أن مديري

ً
العلي مترئسا اجتماع قيادات «الداخلية»

السوق كانوا يعارضون بعض القرارات الحكومية ،لكن وزير االقتصاد
وخلفه حكومة الرئيس حسن روحاني ،فرضا تنفيذ قرارات سياسية
ً
بدل تركها تعمل بشكل مهني ،موضحا أن وزير االقتصاد غضب من
تقديم قاليباف أصل المستندات ،التي يمكن أن تؤدي إلى استجوابه
وإسقاطه من قبل النواب ،ووقع تالسن حاد بين الجانبين قام رئيس
البورصة اإليرانية على أثره بتقديم استقالته.
وذكر المصدر ،وهو من كبار مديري السوق اإليراني كذلك ،أن السبب
األصـلــي الستقالة قاليباف أصــل هــو أن الحكومة ووزي ــر االقتصاد
يطالبان إدارة البورصة بالتالعب لضبط وضعها بشكل مصطنع
لمدة قصيرة؛ إلسكات االحتجاجات ،مع وعود بتغطية الخسائر التي
يتكبدها المستثمرون بعد اإلفراج المتوقع عن األرصدة اإليرانية ،عقب
ُّ
تسلم جو بايدن الحكم في الواليات المتحدة.
ً
وأشار إلى أن إدارة السوق تعتبر أن هذا األمر لم يعد ممكنا ،وأن
ً
التالعب سيؤدي إلى تفاقم الخسائر ،خصوصا أنه من غير المؤكد
أن الحكومة سوف تستطيع تحصيل أموالها المجمدة ،وال تملك أي
تصور عن الجدول الزمني لحدوث ذلك.
وق ــال الـمـصــدر إنــه بــإيـعــاز مــن وزي ــر االقـتـصــاد ورئـيــس المصرف
المركزي بدأت الحكومة ،األسبوع الماضي ،بالتالعب بأسعار العملة
الصعبة والذهب في األسواق ،ونشر أخبار أساسها أن بايدن سوف
يفرج عن األموال اإليرانية المجمدة ،وأن المصرف المركزي اإليراني
سوف يقوم بضخ حجم كبير من العملة الصعبة في األسواق.
ورغم استقالة رئيس السوق ،استمرت االحتجاجات التي أصبحت
تطالب باستقالة وزير االقتصاد والرئيس روحاني.
وكانت البورصة اإليرانية ارتفعت ،خالل العام الماضي ،من ٨٠٠
ألف نقطة إلى  ٢.٩مليون نقطة ،وقامت الحكومة والرئيس روحاني
ً
شخصيا بتشجيع الناس لالستثمار فيها ،لكنها ما لبثت أن سقطت
إلى  ١.١مليون نقطة ،وقيدت حركة بيع األسهم.
وحسب بعض التقديرات ،وصلت خسائر السوق اإليراني إلى ما
يعادل  ٥٠مليار دوالر ،ذهبت كلها من جيوب المستثمرين المبتدئين
أو العاديين.

ةديرجلا

•
العدد  / 4637األربعاء  20يناير 2021م  7 /جمادى اآلخرة 1442هـ

local@aljarida●com

3

محليات
الجابر« :اإلمداد» شريان الحياة للجيش وسبب نجاحه وتطوره
زار الهيئة ودعا للمحافظة على درجة جاهزية منتسبيها والوصول بها إلى المستويات المأمولة

الجابر خالل الجولة

محمد الشرهان

«نتطلع
إلى اعتماد
أحدث ما
توصلت إليه
التكنولوجيا
في مجال
األجهزة
والمعدات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر الدفاع الشيخ حمد الجابر،
أن هيئة اإلمــداد والتموين تعتبر
شريان الحياة والعمل ألي جيش
ً
متقدم ،وسببا في نجاحه وتطوره،
ً
مضيفا أن وزارة ال ــدف ــاع تتطلع
ً
دائما إلى اعتماد أحدث ما توصلت
إل ـيــه الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة في
مجال األجـهــزة والمعدات الفنية،
التي تسهم بدورها في دعم جهود
الهيئة ورفع مستوى األداء فيها.
جاء ذلك في زيارة تفقدية للوزير
الجابر للهيئة ،ظهر أمــس ،رافقه
فيها رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن خالد الصالح ،ونائبه
الفريق الركن فهد الناصر ،وعدد
من كبار قــادة الجيش ،حيث كان
في استقباله لدى وصوله معاون

رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ـ ــان ل ـه ـي ـئــة اإلم ـ ـ ــداد
وال ـت ـمــويــن ،الـعـمـيــد ال ــرك ــن خــالــد
العبيدي ،وعدد من ضباط الهيئة.
ون ـق ــل ال ـج ــاب ــر خ ـ ــال ال ــزي ــارة
تـحـيــات وتـقــديــر صــاحــب السمو
أمير البالد القائد األعلى للقوات
المسلحة الـشـيــخ ن ــواف األحـمــد،
وسمو ولــي العهد الشيخ مشعل
األح ـمــد ،ورئـيــس مجلس ال ــوزراء
سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح الـ ـخ ــال ــد
لمنتسبي ال ـه ـي ـئــة ،ع ـلــى دوره ــم
الـ ـمـ ـش ــرف وم ـ ــا يـ ـق ــوم ــون بـ ــه مــن
عـمــل مخلص ومـتــواصــل لخدمة
وطننا الغالي ،والذي كان له األثر
الواضح من خالل مشاركتهم بدعم
جهود الدولة في مكافحة جائحة
ً
فيروس كــورونــا ،جنبا إلــى جنب
مع إخوانهم في مختلف الجهات

الرسمية بــالــدولــة ،مشيرا إلــى أن
ذلك يعكس حجم التنسيق الدائم
والعمل المشترك والمتواصل فيما
ً
بين هذه الجهات ،استعدادا لتنفيذ
مختلف المهام والــواجـبــات التي
تتطلبها مثل هذه الظروف الطارئة.

تالفي العقبات
وش ــدد عـلــى أن الـمـســؤولـيــات
الملقاة على عاتق هيئة اإلمــداد
وال ـت ـمــويــن تـتـطـلــب م ــن الجميع
ب ــذل الـمــزيــد مــن الـجـهــد والـعـمــل
على تالفي مختلف العقبات التي
قد تعترض سير عملية التطوير
فيها ،إضافة إلى المحافظة على
عملية التنسيق الدائم والمستمر
م ــع مـخـتـلــف ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة
بــالــدولــة لضمان نـجــاح مختلف

وزير الدفاع يعطي توجيهاته لعناصر «االمداد» بحضور رئيس األركان
برامج العمل والخطط المشتركة
فيما بينها.
ودعـ ــا ال ـجــابــر منتسبي هيئة
اإلم ــداد والتموين إلــى المحافظة
على درجة جاهزيتهم ،والوصول
بها إلــى المستويات التي نتطلع
ً
ً
إليها جميعا  ،متمنيا لهم دوام
ال ـتــوف ـيــق وال ـ ـسـ ــداد ،وال ـع ـمــل لما
فيه خير وطننا المعطاء ،في ظل
القيادة الحكيمة لسمو أمير البالد
وسمو ولي عهده األمين ،حفظهما
الله ورعــاهـمــا وس ــدد على طريق
الخير خطاهما.

المهام والواجبات
ـاز
واس ـت ـمــع ال ـجــابــر إل ــى إي ـجـ ٍ
مفصل تم من خالله بيان طبيعة
المهام والواجبات التي تنفذها

هيئة اإلم ــداد والتموين وال ــدور
ال ـم ـنــاط بـهــا ف ــي دع ــم ومـســانــدة
مختلف وحدات الجيش.
ب ـع ــد ذل ـ ــك ق ـ ــام وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
بـجــولــة تـفـقــديــة شـمـلــت وح ــدات
ال ـه ـي ـئــة ،ح ـيــث اط ـل ــع ع ـلــى سير
العمل واإلجراءات المتبعة فيها،
كما زار عددا من المخازن التابعة
للهيئة وا طـلــع على مــا تحتويه
م ــن مـ ـ ــواد وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ،إض ــاف ــة
إلى التعرف إلى حجم المخزون
االستراتيجي فيها وآلية الصرف
والتوريد التي تقوم بها الهيئة
مـ ــن خ ـ ــال إدارت ـ ـه ـ ــا ل ـم ـث ــل ه ــذه
المخازن.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــهّ ،
رحـ ـ ـ ـ ــب ال ـع ـم ـي ــد
ً
العبيدي بالوزير الجابر ،معربا
عن امتنانه وتقديره لهذه الزيارة،

ً
ال ـ ـتـ ــي تـ ــأتـ ــي تـ ــأك ـ ـيـ ــدا ل ـح ــرص ــه
واهتمامه بأبنائه منتسبي هيئة
ً
اإلمـ ــداد والـتـمــويــن ،وداف ـع ــا لهم
لبذل المزيد من الجهد والعطاء
والتميز.

دور منتسبي
الهيئة ّ
مشرف
خالل دعم
جهود الدولة
في مكافحة
جائحة
كورونا

ّ
اكتشاف أول حالتين مصابتين بالتحور الجديد لـ «كورونا»

لمواطنتين قادمتين من بريطانيا ثبتت إصابتهما بعد فحصهما بمطار الكويت
•

لقاح «فايزر» فعال
ضد الطفرات الجديدة
لـ«كوفيد »19

عادل سامي

أع ـلــن الـمـتـحــدث الــرس ـمــي بــاســم وزارة
الـصـحــة د .عـبــدالـلــه ال ـس ـنــد ،رص ــد إصــابــة
مواطنتين قادمتين مــن المملكة المتحدة
بالتحور الجديد لفيروس كورونا (B1.1.7
.(20I.501Y.V
وق ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــد ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـحــافــي
أمـ ــس ،إن ن ـتــائــج ف ـحــوصــات م ـس ـحــات "ال ـ ـ
 "PCRللمواطنتين مــن دول ــة اإلق ــاع كانتا
سليمتين لكن فحص "الـ "PCRالذي أجري في
مطار الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة

الصحة أثبت إصابتهما بالفيروس المتحور.
وأكد أنه تم تطبيق إجراءات العزل الصحي
ً
ً
وفقا للبروتوكوالت المعتمدة مضيفا أنه
"عند إجراء فحص التخطيط الجيني ثبتت
إصابتهما بنمط التحور الجيني األخير
للفيروس وعلى ضــوء نتيجة الفحص تم
ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة والــوقــائـيــة
الصحية وإجراءات التقصي الوبائي كافة".
وجدد دعوة الوزارة للمواطنين والمقيمين
الـكــرام إلــى ض ــرورة الـمــداومــة على االلـتــزام
بكل االش ـتــراطــات الصحية الـتــي تتطلبها
الـمــرحـلــة الــراهـنــة مــن تغطية األن ــف والـفــم

السعيد :الكمامة والتباعد وتجنب
السفر لتالفي موجة ثانية من الوباء
أكد عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة د .خالد السعيد ،أن التحور الجيني في فيروس
"كورونا" المستجد ،والذي تم رصده في بريطانيا نهاية عام  2020ينشأ من طفرات وراثية
في منطقة البروتين الشوكي ،مما ينتج عنه زيادة في سرعة انتشار وعدوى الفيروس بنسبة
 ،50%وال ينتج عنه زيادة في قوة أو فتك أو شدة الفيروس.
وقال السعيد ،في تصريح صحافي ،إن دراســات مخبرية اثبتت أن هذه الساللة ليس
لديها قدرة على مقاومة اللقاح الموجود حاليا بالكويت ،ولكن يجب التأكيد على أن التقصي
الوبائي وااللتزام باالشتراطات الصحية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي أصبح أكثر
أهمية ،بعد معرفة أن هذه الساللة لها القدرة على الوصول للكويت ،وذلك لتجنب موجة
ثانية من الوباء.
ً
وأكد أهمية إجــراء مسحات لجميع الواصلين للكويت من الخارج ،حيث إن كثيرا من
المسحات التي تعمل بالخارج قبل الوصول قد تكون أجريت في مختبرات تنقصها الدقة.
ونصح السعيد الجميع بتجنب السفر هذه األيام اال للضرورة القصوى.

خالد السعيد

وتطهير اليدين باستمرار والمحافظة على
التباعد البدني وحماية فئات ذوي االختطار
كأصحاب األمراض المزمنة وكبار السن ومن
ً
يعاني ضعفا في المناعة.
وشـ ـ ـ ــدد الـ ـسـ ـن ــد عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة تـجـنــب
ً
التجمعات في مختلف المناسبات ،مطالبا
بضرورة المبادرة إلى التسجيل لطلب موعد
سابق فــي الموقع اإللكتروني المخصص
لتلقي لقاح "كوفيد."-19

التطعيم والطفرة الجديدة
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أكـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر صـحـيــة
لـ"الجريدة" أن لقاح "فايزر بيونتيك" الموجود
في الكويت ّ
فعال ضد الطفرات الجديدة من
ال ـف ـيــروس ،الفـتــة إل ــى أن الـتـحــور والـطـفــرة
الجينية ف ــي ال ـف ـيــروس طفيفة وأدت إلــى
تغييرات بسيطة فــي شكل المفتاح الــذي
يستخدمه الفيروس للدخول إلى الخلية ،كما
أن األجسام المضادة ال تزال ّ
فعالة.
وأوضحت المصادر أن الطفرة الجديدة لن
تؤثر على فعالية اللقاح لعدة أسباب منها
أن اللقاح يدرب خاليا الجهاز المناعي على
التعرف على كل أجزاء الفيروس ،فإذا حدثت
طفرة في بعض أجزائه فإن الجهاز المناعي
يستطيع التعرف على بقية األجزاء ،مشيرة
إلى أن اللقاح يحفز خاليا الدفاع التائية التي
تعمل من خالل التعرف على األجزاء صغيرة
مــن البروتين الفيروسي وليس البروتين
ً
ً
ككل فإذا غيرت طفرة جزءا واحدا سيتسنى
للخاليا التعرف على األجزاء األخرى.

سريع االنتشار
وأكـ ـ ــدت أن ال ـف ـي ــروس ال ـم ـت ـحــور ســريــع

ً
االنتشار لكنه ليس أكثر شراسة أو عنفا من
ً
الموجود حاليا ،وهو ما يسفر سبب إغالق
عدد كبير من الدول في العالم للحيلولة دون
تفشي المرض من جديد.
وت ـ ـسـ ــاء لـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر عـ ــا إذا جـ ــاءت
الـمــواطـنـتــان مـبــاشــرة مــن لـنــدن قـبــل حظر
دخول الرحالت الجوية القادمة من المملكة
المتحدة يوم  20ديسمبر الماضي أم جاءتا
مــن خ ــال رحـلــة تــرانــزيــت مــن دول ــة أخ ــرى،
ومتى دخلتا إلى الكويت؟
وت ــوقـ ـع ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن تـ ــزيـ ــد نـسـبــة
اإلصــابــات جــراء التحور الجديد للفيروس
خ ــال الـفـتــرة المقبلة ،داع ـيــة إل ــى ض ــرورة
االلتزام بالتعليمات واإلجراءات واالشتراطات
الصحية والوقائية وأهمها ارت ــداء الكمام
والتباعد الجسدي وغسل األيدي باستمرار.
وأك ــدت أن ارتـ ــداء الكمامة بين الجميع
يقلل من اإلصــابــة بالعدوى بنسبة  95في
المئة ،مشددة على أن ارتداء الكمامة من أكثر
الوسائل األكثر فعالية في التصدي للمرض.

عبدالله السند

تفعيل قرار «الكمامة»
وطالبت بـضــرورة تفعيل الـقــرار رقــم 83
لسنة  2019والخاص بضرورة ارتداء الكمامة
وفرض غرامة فورية على من ال يلتزم بذلك.
ودعت المصادر وزارة الصحة إلى ضرورة
التوسع فــي أمــاكــن إعـطــاء التطعيم وليس
قصرها فقط على مركز الكويت للتطعيم
بــأرض الـمـعــارض ،فالتطعيم هــو الوسيلة
وال ـســاح الــوحـيــد للقضاء على الفيروس
بحيث يتم تطعيم  70في المئة من الشعب
لحدوث المناعة المجتمعية.

الفيروس المتحور
سريع االنتشار لكنه
ليس أكثر شراسة
ً
من الموجود حاليا

سلة أخبار
«التراث» تعتمد خطتها
لتنفيذ «مصرف العشيات»

اعتمـدت جمعية إحيـاء التراث
اإلسالمي ،خطتهـا التشغيليـة
لتنفيـذ "مصرف العشيات"
لتقديم الطعام الى املحتاجني
من الفقراء واملساكني طوال
العام داخل الكويت ،وذلك
تنفيذا لالتفاقيـة املوقعة
بينهـا وبني األمانة العامة
لألوقاف.
وقال مدير التنسيق واملتابعة
في الجمعية ،نواف الصانع
في تصريح له ،إن مصرف
العشيات هو أحد املشاريع
الوقفية التي دأبت على طرحه
جمعية إحياء التراث سنويًا
بدعم من األمانة العامة
لألوقاف ،وتصرف على شكل
كوبونات معتمدة يحصل من
خاللها على مواد غذائية من
اللحوم والدواجن والتموين
واملشتريات الغذائية
والوجبات والعشيات.
وأضاف الصانع أن الهدف
من هذا املشروع مساعدة
األسر املتعففة داخل الكويت،
وتخفيف األعباء عنهم وسد
جزء من حاجاتهم اليومية،
وتأكيد وتعزيز أهمية التراحم
والتكافل اللذين ُجبل عليهما
أهل الكويت في مساعدة
املحتاجني.

«الغذاء» :غلق إداري لـ 291
محل أغذية خالل 2020
كشفت إحصائية حديثة،
صادرة عن قطاع الرقابة
والتفتيش في الهيئة العامة
للغذاء والتغذية ،أن مجموع
املحالت الغذائية التي تم
غلقها إداريا خالل  2020بلغ
.291
وأكدت اإلحصائية أن مجموع
املخالفات في إدارات التفتيش
في املحافظات بلغ ،7290
بينما بلغ إجمالي التعهدات
 289تعهدًا .وأشارت إلى أن
إجمالي التراخيص الصحية
التي تم إصدارها خالل 2020
بلغ  ،2647بينما وصل عدد
التجديدات إلى .6917
وأكدت الهيئة في إحصائيتها
أن مجموع تراخيص املركبات
الغذائية الجديدة ،خالل العام
املنقضي ،بلغ  ،1372فيما
وصل عدد املركبات التي تم
تجديدها  3201ترخيص.
وذكرت أن كمية املواد الغذائية
التي تم إتالفها بلغ 851702
كيلوغرام.
أما فيما يخص إحصائية
أعداد الذبائح السليمة
والتالفة في املسالخ ،فأكدت
الهيئة أن إجمالي اإلتالفات
خالل عام  2020بلغ ،3692
في حني بلغ إجمالي الذبائح
السليمة مليونا و 309آالف
و 296ذبيحة ،والعدد الكلي
للذبائح بلغ مليونا و 312ألفا
و 988ذبيحة ،بينما وصل
عدد الذبائح من الدواجن
 17مليونا و 820ألفا و993
ذبيحة.

ّ
العاملة» :إطالق خدمات النظام
«القوى
ية»
«الد
لتبرعات
طلبات
5
تبحث
«الشؤون»
ً

الجديد تدريجيا لمدة شهر من البدء الفعلي

تنوعت بين مواطنين محكوم عليهم بالداخل والخارج
•

جورج عاطف

ع ـل ـمــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن وزارة
ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،مـمـثـلــة
ف ــي إدارة ال ـج ـم ـع ـيــات الـخـيــريــة
ً
والـ ـمـ ـب ــرات ،ت ـع ـكــف ح ــال ـي ــا على
ب ـح ــث ودراسـ ـ ـ ــة ن ـح ــو  5طـلـبــات
جـ ـم ــع تـ ـب ــرع ــات ل ـم ـص ـل ـحــة حــل
قضايا خالفات الثأر ّ
(الدية) تقدر
مبالغها بماليين الدنانير.
ً
ووفقا لمصادر "الشؤون" ،فإن
هــذه الطلبات الخمسة المقدمة
لعتق رقبة مواطنين تنوعت ما
بين محكوم عليهم فــي الــداخــل
وال ـ ـخـ ــارج ،مــوض ـحــة أن ال ـق ــرار
ال ـ ـ ــوزاري رق ــم /4أ لـسـنــة ،2021
الصادر بشأن إجراءات وضوابط
جمع التبرعات لمشروع ســداد
الــديــة والـتـعــويـضــات المرتبطة
ب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،أجـ ـ ـ ـ ـ ــاز جـ ـ ـم ـ ــع ت ـ ـبـ ــرعـ ــات
ا لــد يــة للمواطنين المحكومين

ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــارج ،وفـ ـ ـ ـ ـ ــق ضـ ـ ــوابـ ـ ــط
واشتراطات محددة.
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المحكومون بالخارج
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن "ال ـق ــرار
السالف ذكره ،قصر قبول تنفيذ
طـ ـلـ ـب ــات الـ ــديـ ــة وال ـت ـع ــوي ـض ــات
المرتبطة بها من قبل الجمعيات
الـخـيــريــة عـلــى الـمـحـكــوم عليهم
داخ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت فـ ـق ــط ،غ ـي ــر أن ــه
اس ـت ـث ـن ــى مـ ــن ذل ـ ــك ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
الـمـحـكــوم عـلـيـهــم خ ــارج ال ـبــاد،
شــريـطــة ال ـح ـصــول عـلــى مــوافـقــة
السلطات والجهات المعنية في
ال ــدول ــة ال ـم ـح ـكــوم عـلـيـهــم فـيـهــا،
وأن يكون نظام هــذا البلد يقبل
مـ ـب ــدأ الـ ــديـ ــة ،مـ ــع ت ـح ــدي ــد جـهــة
ّ
ت ـســلــم الـمـبـلــغ ال ـم ـج ـمــوع بجهة
رسمية ،وعــدم قـبــول الحسابات
الشخصية".
وذكـ ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن ـ ــه حتى

•

اآلن لــم تتم الموافقة على أي من
ال ـط ـل ـب ــات ال ـخ ـم ـس ــة ،الس ـي ـم ــا أن
جميعها في طور استكمال األوراق
والمستندات الخاصة بالموافقة
على الجمع ،على سبيل المثال،
طلب يفيد برغبة أه ــل المحكوم
في تنفيذ مشروع "الدية" ،مقدم من

إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة
والمعتمدة لــدى ال ــوزارة ،يوضح
خالله تاريخ الحكم النهائي ،واسم
المحكوم عليه ،إضافة إلى االتفاق
الذي أبرم بين الطرفين (أولياء الدم
وأهل المحكوم عليه) ،مصدقا من
الجهات المعنية.

جورج عاطف

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن
إطــاق الخدمات الخاصة بسوق العمل
عبر النظام اآللي الجديد من خالل خدمة
"أسهل" جاء بناء على خطة عمل محددة
بــإطــاق تــدريـجــي لـمــدة شهر مــن تاريخ
البدء الفعلي في  12الجاري.
وأه ــاب ــت ال ـه ـي ـئــة ب ــأص ـح ــاب األع ـم ــال
والـشــركــات العاملة فــي الـقـطــاع األهـلــي،
إل ــى ض ــرورة تـقــديــم الـطـلـبــات عــن طريق
الموقع اإللكتروني (خدمة أسهل) فقط،
وإرسال االستفسارات عن طريق الموقع
اإللكتروني لخدمة االستفسارات ،مشيرة
إلــى أن إدارة مــركــز نظم المعلومات في
الهيئة تــوا صــل الليل بالنهار لإلشراف
على إنجاز هذا العمل الضخم الذي يعد

نقلة نــوعـيــة فــي ال ـخــدمــات اإللـكـتــرونـيــة
للهيئة بالتعاون مع قطاع شؤون العمالة
والقطاعات المعنية.
وأكدت تفعيل خطة الطوارئ الداخلية
للتدخل السريع حال حدوث أي مشكلة،
الفتة إلى أنه بشأن أسماء المستخدمين
وصــاح ـيــات الـمــوظـفـيــن ،فـقــد ت ــم اتـبــاع
آلية إرسال اسم المستخدم عبر الرسائل
القصيرة  SMSألكثر من  1198مستخدما.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ـ ـ ــه "ت ـ ـ ــم تـ ـ ــدريـ ـ ــب ج ـم ـيــع
الموظفين في مسرح الهيئة على النظام،
وتوفير روابط فيديو لعرض التدريب لمن
يرغب في االطالع عليها من قبل موظفي
الهيئة" ،مشيرة إلى أنه تم تكليف فريق
عمل مختص مــوجــود بشكل يــومــي في
إدارات العمل مكونا مــن  31موظفا من
ذوي اال خـتـصــا صــات المختلفة لتقديم

الدعم الفني الفوري ،ورفع تقارير يومية
إلى اإلدارة.
وب ـ ـ ـشـ ـ ــأن إج ـ ـمـ ــالـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـت ــي
استفادت من خدمات النظام منذ إطالقه
حتى اآلن ،بينت الهيئة أنها بلغت ،24639
في حين بلغ اجمالي الخدمات المنجزة
نحو  25565خدمة ،أبرزها  10461خاصة
بتجديد أذونات العمل للوافدين ،و4638
بطباعة ش ـهــادات اعـتـمــاد تــوقـيــع ملف،
و 3637بتجديد إشعار عامل وطني آليا،
فضال عــن  3301خدمة خاصة باعتماد
الـمــؤهــل التعليمي ،و 1086بــإلـغــاء إذن
العمل بدعوى للسفر ،إضافة إلى جملة
خدمات أخرى.
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المواطنين والمقيمين حول التوجه الذي تدرسه
تباينت آراء
ً
وزارة التربية حاليا ،بالتنسيق مع وزارة الصحة ،لعودة الطلبة
إلى مقاعدهم الدراسية في الفصل الثاني ،حيث ّيرى البعض
أن الخطوة جيدة ،ويمكن القبول بها في حال وفرت «التربية»
االشتراطات الصحية ،وألزمت إداراتها بتطبيقها بشكل صارم،
مع توفير اللقاحات الالزمة لجميع العاملين بالمدارس ،بينما يرى
الخطوة خطورتها في الوقت الحالي ،السيما
المعارضون لهذه
ً
أن الفيروس مازال موجودا ،وبدأ يتحور إلى أشكال جديدة قد
تكون خطيرة ،إضافة إلى عدم ثقتهم بالتزام المدارس بالضوابط
بشكل يمنع إصابة ونقل العدوى إلى أبنائهم وأسرهم...
«الجريدة» استطلعت آراء الشارع حول هذه القضية ،وكانت
هذه اآلراء:

فهد الرمضان

عودة المدارس ...تباين آراء
بين مؤيد ومعارض
االشتراطات الصحية والخوف على الطلبة والمعلمين أبرز الهواجس المتحكمة في المواقف
تطعيم
المعلمين
لعودة الطالب
وأفضل
التعليم
المدمج

فيصل الشطي

أعارض
العودة
لخطورتها
على صحة
الطلبة
والمجتمع

إيمان الدوسري

العودة
لطلبة الصف
الخامس فما
فوق

أحمد بوجاسم

ّ
ش ــك ــل ق ـ ــرار وزارة ال ـتــرب ـيــة،
ب ــاالسـ ـتـ ـع ــداد الح ـت ـم ــال ع ــودة
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة ،خ ــال
ال ـ ـف ـ ـصـ ــل الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي م ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،ع ــام ــل
ت ـ ـجـ ــاذب بـ ـي ــن أولـ ـ ـي ـ ــاء األمـ ـ ــور
والمعنيين بــالـشــأن الـتــربــوي,
وال ــذي ــن ت ـبــاي ـنــت آراؤه ـ ـ ــم بين
مــؤ يــد ومتحفظ عـلــى الخطوة
ً
ال ـم ـت ــوق ـع ــة ,اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إل ـ ــى مــا
تقتضيه االشتراطات الصحية،
ومخاوف البعض حيال سالمة
الطلبة والمعلمين.
ب ــداي ــة قـ ــال الـ ـم ــواط ــن خــالــد
عبدالرحمن ،إنه يشجع العودة
إلى المدارس ،ألنه الجلوس في
المنزل بشكل متواصل أمر غير
صحي ،ويسبب أمراضا جسدية
ونفسية ،منوها إلى أن التعليم
فــي ال ـمــدارس أفضل بكثير من
ال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن ُبـ ـع ــد ،م ــع أهـمـيــة
توفير االشتراطات الصحية.
وأض ــاف أن وزارة "التربية"
قادرة على توفير االشتراطات
الصحية ا لـتــي تضمن سالمة
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب ،وهـ ـ ــي بـ ـح ــاج ــة إل ــى
ت ـعــاون مــن األس ــر لـنـجــاح مثل
هذا األمر.
وواف ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي عـ ـيـ ـس ــى
بــورس ـلــي ،ال ــذي أك ــد أن ال ــدول
العظمى مثل الواليات المتحدة
األمـيــركـيــة وبــريـطــانـيــا ،لديها
مـ ـع ــدالت عــال ـيــة م ــن االن ـت ـشــار
ل ـل ـف ـي ــروس ،وال ــوض ــع عـنــدهــم
أســوأ بكثير ،ونراهم ينظمون
مـثــا ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ،ولــم
يـقــدمــوا عـلــى خ ـطــوات بــإغــاق
المدارس ،متسائال :لماذا نغلق
م ــدارسـ ـن ــا وال يـ ـع ــود ال ـط ـل ـبــة
إليها؟
وأض ــاف أن وزارة "الصحة"
لــدي ـهــا م ـيــزان ـيــة ك ـب ـي ــرة ،وهــي
قـ ـ ــادرة ع ـلــى تــوف ـيــر ال ـخــدمــات
للناس ،وضمن هذه الخدمات
ت ــوفـ ـي ــر ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ــازم ــة
لصحة وســامــة الطلبة داخــل
ً
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس ،م ـ ـ ـشـ ـ ــددا عـ ـل ــى أن

خطوة عودة الدراسة أمر عادي
وينبغي اتمامه.

عودة جدية
مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ق ــال ــت تـ ـم ــارا
محمد إنها مع عودة المدارس
بشكل جدي ،ألن الدراسة فيها
أف ـضــل بكثير مــن الـتـعـلـيــم عن
بعد ،منوهة إلــى أهمية توفير
الشروط الصحية أوال ،ومن ثم
الـمـبــاشــرة ب ـعــودة ال ـطــاب إلــى
مقاعدهم الدراسية.
ب ــدوره ،قــال أحـمــد بوجاسم
"ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ـعـ ــودة ال ـ ـمّـ ــدارس
ف ــي مـ ـ ــارس ال ـم ـق ـبــل أف ــض ــل أن
تـكــون لفئة معينة مــن الطلبة،
ب ـح ـي ــث ي ـت ــم دوام ال ــدارسـ ـي ــن
مــن الـصــف الخامس فما فــوق،
ألن الطلبة فــي الصفوف األقــل
وغير مدركين لخطورة الوباء،
وع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ال ـ ـش ـ ــروط
الصحية ،وبالتالي سيكونون
عرضة للمرض وانتقال العدوى.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ل ـ ـ ـ ـ ــدي اب ـ ـ ـ ــن ف ــي
ال ـمــرح ـلــة االب ـت ــدائ ـي ــة ،وال أثــق
بــأ نــه سيلتزم بتطبيق شــروط
ال ـت ـب ــاع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ول ـبــس
الكمامات داخــل المدرسة ،ألنه
ً
غ ـيــر مـ ــدرك ل ـه ــا" ،م ــؤك ــدا ثقته
بــوزارتــي الصحة والتربية في
توفير الـظــروف المالئمة ،لكن
تبقى المشكلة في الطلبة صغار
السن ،الذين قد ال يلتزمون بهذه
الضوابط.

تجربة الـ«أونالين»
أمــا فيصل الشطي فـقــال" :إذا
ت ــم إ ع ـط ــاء ا لـتـطـعـيــم للمعلمين
والعاملين بالمدارس واعتبارهم
من الصفوف األمامية ،فإن عودة
الطالب إلى مقاعد الدراسة أفضل
بكثير من التعليم اإللكتروني".
وأضاف" :تجربتنا في تطبيق
الـتـعـلـيــم ع ــن ُب ـعــد ف ــي ال ـم ــدارس
الحكومية غير ناجحة على عكس
ال ـمــدارس الـخــاصــة ،لعدم وجــود
تفاعل في المراحل األولية ،وهذا
ً
شيء ضروري ومهم جدا في هذه
ال ـمــرح ـلــة ال ـع ـمــريــة ،إض ــاف ــة إلــى
ضعف اإلمداد من المعلمين بحكم
ان الساعات قليلة" ،منوها إلى أن
"التجربة كانت جديدة عليهم ولم
يكونوا مستعدين لها".
ودعا إلى تطبيق نظام التعليم
الـ ـم ــدم ــج ،م ــن خـ ــال تـخـصـيــص
أيام للذهاب إلى المدرسة ،وأيام
للتعليم اإللكتروني ،حتى يتمكن
ال ـم ـع ـل ــم م ــن م ــراجـ ـع ــة تـحـصـيــل
الطالب.
وقـ ـ ــال الـ ـم ــواط ــن ع ـل ــي بــولـنــد
إن ـ ــه ي ــؤي ــد فـ ـك ــرة عـ ـ ــودة الـطـلـبــة
إلـ ــى م ــدارس ـه ــم ح ـتــى ي ـت ـعــودوا

الدراسة
التقليدية
أفضل مع
ضمان
االشتراطات
الصحية

تمارا محمد

على الحياة مــن خــال االحتكاك
م ـ ــع ب ـع ـض ـه ــم وم ـ ــع ال ـم ـع ـل ـم ـيــن
والـمـشــرفـيــن واالخـتـصــاصـيـيــن،
وك ـ ــل مـ ــن لـ ــه عـ ــاقـ ــة بــال ـع ـم ـل ـيــة
التعليمية ،ألن هذا يساعدهم على
تكوين شخصيتهم ،فالمدرسة
ليست للتعليم فقط إ نـمــا عامل
مـ ـه ــم ل ـخ ـل ــق ش ـخ ـص ـي ــة ال ـط ـف ــل
وتكوينها ،وهذا هو سبب تسمية
الــوزارة بالتربية والتعليم ،فهي
تربي قبل أن تعلم ،إضافة إلى أن
المدرسة مكان يفرغ فيه الطلبة
ط ــاق ــات ـه ــم ب ــال ـل ـع ــب وال ــري ــاض ــة
وغير ذلك من األمور التي تحصل
بالمدارس بشكل طبيعي.
وأضاف أن الضوابط الصحية
واجبة على البيت قبل المدرسة،
وي ـ ـجـ ــب عـ ـل ــى األس ـ ـ ـ ــر أن ت ــوف ــر
ألب ـنــائ ـهــا ال ـك ـم ــام ــات وال ـغ ـســول

المدارس
تساعد الطلبة
في تكوين
شخصياتهم...
وحرمانهم
منها أمر خاطئ

علي بولند

ال أؤيد العودة
فالفيروس
ً
مازال موجودا
وبعد التطعيم
ممكنة

عايشة مشاري

التعليم التقليدي أفضل
قــال بــدر محمد إن التعليم عبر الــ"أونــايــن" لالبتدائي غير
مجد ،والدرجات العالية هذه دليل على أن التعليم بالطريقة
اإللكترونية غير مناسب إنما التقليدي أفضل.

احتياطات« ...والباجي على الله»
قالت أم عبدالله إنها مع قرار عودة الطلبة ،وتتمنى عودتهم
إلى المدارس ،ألنهم بحاجة إلى ذلك ،وكذلك االسر بحاجة إلى
هذه العملية ،مع توفير ضوابط التباعد والكمامات ،مشددة
على أن المدرسة يقع على عاتقها أخذ االحتياطات وتطعيم
المعلمين "والباجي على الله".

الحكومة
تسير عكس
التيار وهناك
دول تغلق
ً
أنشطة خوفا
من الفيروس

نؤيد
العودة إلى
المدارس...
والجلوس في
المنزل أمر
غير صحي

الدول العظمى
لديها معدالت
عالية من
االنتشار
ولم توقف
أنشطتها

خالد عبدالرحمن

ماجد اإلبراهيم

عيسى بورسلي

و"الـكـلـيـنـكــس" ،وتــوعـيـهــم بـعــدم
لـمــس األش ـي ــاء ،فــالــوعــي بالبيت
قبل المدرسة ،والمدرسة عليها
ال ــرق ــاب ــة وع ـ ــدم ف ـت ــح ال ـم ـق ـصــف،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــزام الـ ـطـ ـلـ ـب ــة بـ ــإح ـ ـضـ ــار مــا
يحتاجون إليه من طعام ومياه
من منازلهم.
وق ــال الـمــواطــن ف ــواز السعيد:
"أتمنى عــودة الـمــدارس بسرعة،
ف ـ ـكـ ــل شـ ـ ـ ــيء عـ ـ ـ ــاد إلـ ـ ـ ــى وضـ ـع ــه
الطبيعي إال ال ـم ــدارس ،وبنفس
ا لـ ـ ــو قـ ـ ــت مـ ـ ــا فـ ـ ــي أي م ـت ـن ـف ــس
لـ ـ ــأط ـ ـ ـفـ ـ ــال" ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن عـ ـ ــودة
الـ ـم ــدارس أف ـض ــل ش ــيء ألول ـي ــاء
األم ــور ،ألن التعليم اإللكتروني
ال يـعـطــي ن ـفــس ن ـتــائــج التعليم
ال ـت ـق ـل ـي ــدي خـ ـص ــوص ــا لـلـطـلـبــة
الصغار.
بـ ــدوره ،ق ــال نــاصــر م ـبــارك إن

قــرار "التربية" المتوقع بالعودة
إلى المدارس أمر إيجابي ،وأنا من
المؤيدين له ،لثقتي أن الحكومة
لــديـهــا الـبـيــانــات واإلحـصــائـيــات
ال ـتــي تــدفـعـهــا الت ـخ ــاذ مـثــل هــذا
الـقــرار ،وبالتأكيد هناك تنسيق
مع وزارة الصحة في هذا الشأن،
ولمصلحة الـطــاب الــذيــن فقدوا
ك ـث ـي ــرا م ــن ال ـت ـح ـص ـيــل الـعـلـمــي
بسبب هذه الجائحة.
من ناحيته ،قال بدر المحمد
إن ع ــودة ال ـمــدارس أف ـضــل ،ألن
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ضـ ـع ــف ،وال ــوض ــع
أصبح آمنا ،وهــا نحن نشاهد
ال ـم ـج ـم ـعــات مـكـتـظــة بــال ـنــاس،
ف ـل ـم ــاذ ن ـغ ـل ــق ال ـ ـم ـ ــدارس دون
جدوى؟
أما ماجد اإلبراهيم فقال إن
الـحـكــومــة تسير عـكــس الـتـيــار،

فالدول تسعى إلى إغالق بعض
ً
األنـ ـشـ ـط ــة خـ ــوفـ ــا مـ ــن ان ـت ـش ــار
الفيروس ،ولدينا نرى العكس
تماما.
وأضاف أن دول أوروبا ،التي
أحرص منا على التعليم ،بدأت
ت ـغ ـلــق ال ـ ـم ـ ـطـ ــارات وال ـ ـمـ ــدارس
وغير ذلك من األنشطة ،ونأتي
نـ ـح ــن لـ ـنـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن ت ـش ـغ ـيــل
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار ،وإع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـخـ ـ ــدم،
وتـشـغـيــل ال ـم ــدارس ،وه ــذا أمــر
ً
ف ــي خـطـيــر جـ ـ ــدا ،م ـش ــددا على
أن ــه م ــع اس ـت ـم ــرار الـتـعـلـيــم عن
ً
بعد ،تجنبا للوقوع في مشاكل
صحية كبيرة ستكون عواقبها
وخيمة.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت عــايـشــة
مشاري إنها غير مؤيدة لعودة
ال ـمــدارس ،ألن الـفـيــروس مــازال
ً
م ــوج ــودا ،ويـمـكــن الـحــديــث عن
مثل هــذه الخطوات بعد توافر
الـلـقــاحــات ،وتطعيم عــدد كبير
من الناس والمعلمين ،أما اآلن
ً
فــالــوضــع اليـ ــزال خ ـط ـيــرا ،ومــن
المغامرة إعادة أبنائنا الطلبة
إلى المدارس.
وش ــاركـ ـتـ ـه ــا الـ ـ ـ ـ ــرأي إيـ ـم ــان
الـ ـ ــدوسـ ـ ــري ،الـ ـت ــي ق ــال ــت إن ـهــا
مـعــارضــة تماما لـهــذا التوجه،
لـ ـ ـك ـ ــون ـ ــه خ ـ ـ ـطـ ـ ــرا عـ ـ ـل ـ ــى ص ـح ــة
وس ــام ــة ال ـط ـل ـبــة وال ـم ـج ـت ـمــع،
واليزال األهالي متخوفين على
أبنائهم ،وهناك رفض مجتمعي
لهذه الفكرة ،وعدم التكيف ّعلى
ال ــرج ــوع ل ـل ـمــدارس ،ل ــذا أفــضــل
االن ـت ـظ ــار إل ــى ال ـع ــام ال ــدراس ــي
المقبل.

األهالي يحلون واجبات أبنائهم
قالت المواطنة هيا محمد إنها مؤيدة لعودة الطلبة
إل ــى م ـقــاعــدهــم ال ــدراس ـي ــة ،ألن الـتـعـلـيــم ع ــن ب ـعــد غير
مـنــاســب ،خـصــوصــا أن بـعــض األهــالــي يـقــومــون بحل
واجبات أبنائهم ،ومنهم من يحضر نيابة عنهم ،وهذا
خطأ كبير وفادح بحق الطالب نفسه ،ألنه يتعود على
االتكالية والكسل.
م ــن ج ـه ـت ــه ،تـ ـس ــاء ل ف ـي ـص ــل الـ ـشـ ـط ــي :ك ـي ــف يـمـكــن
ق ـيــاس الـتـحـصـيــل الـعـلـمــي لـلـطــالــب دون اخ ـت ـبــارات؟،
فأنت بحاجة إلى ضوابط يتم التأكد من خاللها من
أن ا لـطــا لــب حـ ّـصــل تحصيال علميا مناسبا لمرحلته
السنية ،ونحن نواجه مشكلة كبيرة في مرحلة تأسيس
طلبة البتدائي.

«التربية» :تشكيل فرق مع «الصحة» لمتابعة الطالب
السلطان :إذا عاد الطلبة إلى مقاعد الدراسة في الفصل الثاني
•

فهد الرمضان

أعلنت وزارة التربية تشكيل فرق عمل
مشتركة مع وزارة الصحة للعمل على
متابعة أوض ــاع الطلبة فــي حــال عــودة
الدوام المدرسي بالمدارس في الفصل
الدراسي الثاني.
جــاء ذلــك خــال اجـتـمــاع تــرأســه وكيل
وزارة التربية باإلنابة ،الوكيل المساعد
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـت ــرب ــوي ــة واألنـ ـشـ ـط ــة فـيـصــل
ال ـم ـق ـص ـيــد ،ب ـح ـضــور ال ــوك ـي ــل الـمـســاعــد
للتعليم العام أسامة السلطان ومديري
عموم المناطق التعليمية ،حيث ناقش
ال ـم ـج ـت ـم ـعــون ب ـعــض ال ـب ـن ــود الـمـتـعـلـقــة
بتشكيل فريق العمل المشترك بين وزارتي
ال ـتــرب ـيــة وال ـص ـحــة ب ـش ــأن خ ـطــة ال ـع ــودة
التدريجية لـلــدوام فــي ال ـمــدارس للفصل

ال ــدراس ــي ال ـثــانــي  2021 - 2020وات ـبــاع
المعايير واالش ـتــراطــات الصحية خالل
جائحة كورونا.
وأش ـ ـ ــار ال ـس ـل ـط ــان الـ ــى االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
تشكيل فرق عمل داخل المناطق التعليمية
بالتعاون مع الجهات الصحية.
وتطرق االجتماع الى موضوع المعلمين
العالقين خ ــارج الـكــويــت والــذيــن بــاشــروا
العمل ،وأبدى المجتمعون حرص "التربية"
على تحديث بياناتهم أوال فأوال ،واالنتهاء
من تقييم الكفاءة لجميع العاملين بالوزارة
خالل فبراير المقبل ،إضافة الى مناقشة عدد
من عقود الخدمات الخاصة بوزارة التربية.
وفي هذا السياق ،قالت مصادر مطلعة إن
المناطق التعليمية رفعت أسماء مرشحيها
لهذه الفرق العتمادهم من اللجنة المشتركة،
حيث ستنظم وزارة الصحة دورات تدريب

جانب من االجتماع
لفرق التدخل السريع في الـمــدارس بشأن
كيفية التعامل مع الحاالت االستثنائية.
وأضــافــت الـمـصــادر أن معظم قياديي
"التربية" لديهم قناعة بأهمية عودة الدوام
ال ـمــدرســي ،وإعـ ــادة افـتـتــاح ال ـم ــدارس ،ال
سيما لطالب المرحلة االبتدائية ،وذلــك
بعد موافقة وزارة الصحة.

و فـيـمــا يـخــص المعلمين العالقين،
أك ــدت الـمـصــادر أن ال ــوزارة تعمل على
تحديث بياناتهم بشكل متواصل ،مبينة
أن إج ــراء ات إنـهــاء خــدمــات بعضهم ال
تزال قيد النقاش ،وسيتم التنسيق مع
ديوان الخدمة المدنية بشأنه.

5
المجلس يرفع جلساته لحين تشكيل الحكومة الجديدة
ةديرجلا
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برلمانيات

نقاش وجدل دستوري بين النواب ورئيس المجلس حول المادتين  97و 116من الدستور
حضر النواب وغابت الحكومة التي قبلت استقالتها أمس األول فطارت الجلسة.
المشهد باختصار في جلسة أمس ،التي أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق
هكذا كان
ً
الغانم رفعها نظرا لعدم حضور الحكومة ً التي تسلم مرسوم قبول استقالتها،
وبذلك يكون المجلس علق جلساته رسميا ،لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
لكن الالفت أمس هو النقاش الالئحي الذي دار بين النواب المعترضين علىً رفع
الجلسة الذين أكدوا صحة انعقادها بدون الحكومة في ظل وجود  38نائبا ،وهو
ما رفضه الرئيس الغانم الذي استشهد بكل السوابق منذ عام  ،1962حيث يتم
رفع الجلسة في حال عدم حضور الحكومة.
التقدم بطلب تفسير إلى
على
االعتراض،
وحث الغانم األعضاء ،في خضم هذا
ً
المحكمة الدستورية لنص المادة  116من الدستور ،مذكرا بالطلب المماثل الذي تم
تقديمه في المجلس السابق ،حتى تكون الفيصل في هذه المسألة ،حيث ال يجوز
تعديل اإلجراء بقرار في ظل العمل به منذ عام .1962
محيي عامر

األعراف
البرلمانية
سيئة وصحة
انعقاد
الجلسات
ال تشترط
حضور
الحكومة

نواب

ً
كـمــا ك ــان مـتــوقـعــا ،رف ــع رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم جلسة
المجلس العادية الساعة التاسعة
مــن صباح أمــس ،نتيجة استقالة
الحكومة ،وحتى تشكيل الحكومة
الجديدة.
ً
وقـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـ ـغ ــان ــم :ن ـظ ــرا
الس ـت ـق ــال ــة س ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء والـ ـ ـ ــوزراء وص ـ ــدور األم ــر
األميري بقبول االستقالة ،وتسلمي
ك ـتــابــا م ــن وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
مجلس األم ــة يفيد بـعــدم حضور
الحكومة ،وعليه ترفع الجلسة لعدم
حـضــور الـحـكــومــة وحـتــى تشكيل
الحكومة الجديدة.
وعقب رفع الجلسة ،شهدت قاعة
ً
ً
عبدالله السالم نقاشا دستوريا بين
عــدد مــن ال ـنــواب والــرئـيــس الغانم
بــدون ميكروفون ،ودفــع األعضاء
نحو ضرورة عقد الجلسة في ظل
تــوفــر الـنـصــاب ال ــازم مــن الـنــواب،
ً
طبقا لما تنص عليه المادة  97من
الــدسـتــور ،وهــو مــا قابله الرئيس
ً
الـغــانــم بــالــرفــض ،مستشهدا بكل
الـ ـس ــواب ــق ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة فـ ــي عـهــد
الــرؤســاء السابقين ،حيث تــم رفع
الجلسات لعدم حضور الحكومة.
وكان النقاش النيابي مع رئيس
ً
المجلس مطوال ،وانتهى إلى طلب
الرئيس الغانم منهم تقديم طلب
تفسير ال ـمــادة  116مــن الــدسـتــور
ً
إلــى المحكمة الدستورية ،مشددا
على أنه ال يجوز تغيير هذا اإلجراء
بقرار من الرئاسة ،في وقت تمسك

النواب الحاضرون للجلسة
قبل رفعها
 - 1مرزوق الغانم
 - 2بدر المال
 - 3الصيفي الصيفي
 - 4أحمد مطيع
 - 5محمد الحويلة
 - 6مبارك الحجرف
 - 7مبارك العرو
 - 8خالد العتيبي
 - 9عبدالعزيز الصقعبي
 - 10حسن جوهر
 - 11سعود بوصليب
 - 12ثامر السويط
 - 13أحمد الحمد
 - 14مهلهل المضف
 - 15عبدالله الطريجي
 - 16بدر الداهوم
 - 17عبدالكريم الكندري
 - 18فارس العتيبي
 - 19مرزوقالخليفة

 - 20عبدالله المضف
 - 21يوسف الفضالة
 - 22صالح المطيري
 - 23حمد المطر
- 24 مساعد العارضي
 - 25بدر الحميدي
 - 26اسامة المناور
 - 27أسامة الشاهين
 - 28مهند الساير
 - 29محمد الراجحي
 - 30خالد عايد
 - 31فرز الديحاني
 - 32مبارك الخجمة
 - 33خليل الصالح
 - 34فايز الجمهور
 - 35حمد روح الدين
 - 36شعيب المويزري
 - 37يوسف الغريب
 - 38حمود مبرك

حضور نيابي وغياب حكومي بجلسة أمس

النواب بعدم الحاجة للذهاب إلى
المحكمة الدستورية ،فنص المادة
 97يتحدث عن صحة عقد الجلسة
والـتــي قصرها فــي توفر النصاب
الالزم ،أما المادة  116فتتحدث عن
وجــوب حضور الحكومة جلسات
المجلس.
وكـ ـ ـ ــان أول ال ـم ـع ـت ــرض ـي ــن فــي
النقاش الذي دار بدون ميكروفون
النائب صالح المطيري ،الذي قال:
الـنـصــاب مــوجــود ،تــاه الـنــائــب د.
ً
عبدالكريم الـكـنــدري م ـشــددا على
ض ــرورة أن يناقش المجلس هذه
النقطة التاريخية اليوم (أمس).
من جهته ،اعتبر النائب الصيفي
ال ـص ـي ـفــي أن رفـ ــع ال ـج ـل ـســة لـعــدم
حـضــور الحكومة سنة سيئة في
المجالس السابقة.
ً
ورد الرئيس الغانم قائال :إنها
ســاب ـقــة ف ــي ك ــل ال ـم ـجــالــس ،فمنذ
عام  1962والمادة  116تنص على
أنه في حال عدم حضور الحكومة
ً
تــرفــع الجلسة ،مستدركا بالقول:
وأذكركم بالمجلس الماضي ،إذ تم
تقديم طلب لتفسير ال ـمــادة ،116
وقدموا طلبا بإحالة المادة  116من
الدستور إلى المحكمة الدستورية
وأنا معكم.
وقـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم ل ـل ـن ــائ ــب حـســن
جوهر :أنت موجود في المجالس
السابقة وكل السوابق حدثت برفع
الجلسة لعدم حضور الحكومة.

صحة انعقاد الجلسات
بدوره ،قال النائب ثامر السويط:
الـمــادة  116تتحدث عــن التمثيل،
لـ ـك ــن صـ ـح ــة ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد ال ـج ـل ـس ــات
حددتها الـمــادة  97مــن الدستور،
ً
ودخ ــل على الـخــط م ـجــددا النائب
عبدالكريم الكندري الذي قال :نحن
نتحدث اليوم عن مجلس قائم هو
من يناقش هذا العرف ،والحكومة
لم تدخل فقط في مرحلة مشاورات،
بــل أخــذت ثالثة أسابيع تفكر في
االس ـت ـق ــال ــة ،الـ ـي ــوم األم ـ ــر اخـتـلــف

ع ــن ال ـســابــق ،فـفــي ال ـســابــق كــانــت
ً
تستغرق وقتا حتى يتم تشكيلها،
ً
االن يستغرقون وقتا في التفكير
باالستقالة.
وأض ـ ــاف ال ـك ـن ــدري :م ــا الـمــانــع
من مناقشة هــذا األمــر في القاعة؟
وعلى إثرها البرلمان يقرر ،الفتا
الى أن «تمثيل الحكومة في المادة
 116خــاص بـهــا ،أنــت تتحدث عن
السوابق ونحن نتحدث عن مجلس
قائم من حقه أن يناقش ذلك».
وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء ل جـ ـ ــوهـ ـ ــر :إذا ظ ـلــت
الحكومة سنتين ما تحضر ما تعقد
الجلسات؟ ورد الغانم :ال تعقد ،وإذا
ال ـن ــواب لــم ي ـح ـضــروا سنتين هل
تعقد الجلسات؟

السوابق البرلمانية
ورد النائب بــدر الــداهــوم كذلك
ً
بدون ميكروفون على الغانم قائال:
ً
الـســوابــق البرلمانية ليست عــذرا
ً
ً
ي ــا ب ــوع ـل ــي ،ع ـط ـنــي ن ـص ــا واح ـ ــدا
مــن الــدس ـتــور أو الــائ ـحــة يفرض
حـضــور الـحـكــومــة لصحة انعقاد
الجلسة ،ورد الغانم :المادة  ١١٦من
الدستور نصها واضح ،ويا جماعة،
السوابق تقول :نقدم طلبا للمحكمة
الدستورية ،وعقب الداهوم :وليش
ن ــروح إل ــى الـمـحـكـمــة الــدسـتــوريــة
والنص واضح؟! ورد الغانم :وليش
ما نروح ...ومنو يحسم الجدل؟
وفي خضم ذلك تساءل النائب
ً
عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري مـ ـج ــددا :ما
الـ ـم ــان ــع مـ ــن م ـن ــاق ـش ــة ه ـ ــذا األمـ ــر
فــي الـقــاعــة وتمثيل الـحـكــومــة في
ال ـم ــادة  ١١٦مـجــرد تمثيل وليس
ً
شرطا للحضور؟ فرد جوهر :نعقد
جـلـسـتـنــا جـلـســة نـيــابـيــة ه ـنــا في
القاعة ،ثم رد نــواب :نعقد الجلسة
ورئيسنا موجود (فــي إش ــارة إلى
النائب بدر الحميدي).
وعقب انصراف النواب من القاعة
تــوالــت تغريداتهم وتصريحاتهم
الصحافية ،إذ اعتبر النائب عبدالله
المضف أنرفع جلسة أمس بسبب

(تصوير عبدالله الخلف)

ً
ُ
الغانم :رفعت الجلسة تطبيقا لنصوص الدستور

●

فهد تركي

قــال رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم إن
رف ــع الـجـلـســة بـسـبــب ع ــدم ح ـضــور الحكومة
هو تطبيق لنصوص الدستور ،واتباع لنهج
كــل الــرؤســاء المتعاقبين ،ومــن لديه اختالف
فالمحكمة الدستورية هي الفيصل.
وأضاف الغانم ،في تصريح صحافي عقب
الجلسة أمس ،يفترض أال يحصل خالف حول
هــذا الموضوع ،فقد وجهت الــدعــوة للجلسة،
وبعد ذلك استلمت األمر األميري بقبول استقالة
الحكومة ،وأرسل وزير الدولة لشؤون مجلس
االمة اعتذار الحكومة عن الحضور.
وتابع :صحيح أنه ومن أجل صحة انعقاد
الجلسة يجب توافر أكثر من نصف األعضاء
طبقا للمادة  ،97وأيضا ال يمكن عقد الجلسة
دون أن تكون الحكومة ممثلة طبقا للمادة .116
واستعرض كل السوابق البالغة  ،25وتم رفع
غـيــاب الـحـكــومــة ع ــرف يـســيء إلــى
الديمقراطية الكويتية ،ويجب أن
يصوب ومخالف لنص المادة 50
من الدستور ،التي ال تجيز لسلطة
أن تتنازل عن اختصاصاتها.
وشدد المضف على أن الجلسات
ً
من اختصاص مجلس األمة ،فوفقا
لنص الـمــادة  ٩٧من الدستور فإن
صحة عقد الجلسات تتطلب وجود
أغلبية األع ـض ــاء ،أم ــا ال ـمــادة ١١٦
من الدستور فهي إلــزام للحكومة
بالحضور ولـيــس بصحة انعقاد
الجلسة.

مطلب شعبي
ب ــدوره ،قــال النائب عبدالعزيز
ال ـص ـق ـع ـبــي :ألن ح ـض ــور ال ـن ــواب
جـلـســة أم ــس مـطـلــب ش ـع ـبــي ،فقد
حضرتها ومجموعة مــن الــزمــاء،
ّ
والـتــي تعطلت مــع األس ــف بسبب

الجلسات فيها بسبب عــدم حضور الحكومة
منذ عام  1968بداية من أحمد السرحان ،الذي
أكد عدم صحة الجلسة في ظل غياب الــوزراء
ك ــاف ــة فــرف ـع ـهــا ،وك ـ ــان ه ــذا ب ـح ـضــور الـخـبـيــر
ال ــدس ـت ــوري عـثـمــان خـلـيــل عـثـمــان وإبــراه ـيــم
ع ـب ــدال ــوه ــاب .وأضـ ـ ــاف :ال يـمـكــن أن أخــالــف
ال ــدسـ ـت ــور ب ـع ــد ك ــل هـ ــذه الـ ـس ــواب ــق ل ــرؤس ــاء
المجالس السابقة ،منهم أحمد السرحان وأحمد
السعدون وجاسم الخرافي ومشاري العنجري
وعلي الراشد وخالد السلطان ،وآخرها األربعاء
الماضي في  6يناير حين رفعت الجلسة لعدم
حضور الحكومة ولم يحتج أحد على ذلك.
وقــال الغانم :أحترم كل وجهات النظر وال
أسفهها ،لكننا أقسمنا على احترام الدستور،
وإذا اخ ـت ـل ـف ـنــا ف ـ ــإن ال ـم ــرج ــع ه ــو الـمـحـكـمــة
الدستورية المختصة دون غيرها في تفسير
النصوص الدستورية ،ويكون حكمها ملزما
للكافة طبقا للقانون  14لسنة  .1973وأشــار

ع ـ ـ ــرف ب ــرلـ ـم ــان ــي خـ ــاطـ ــئ واج ـ ــب
إصالحه،فمن غير المعقول تعطيل
الجلسات ومصالح الناس بسبب
ً
ع ــدم حـضــور الـحـكــومــة! ،مضيفا:
ال ـ ـم ـ ــادة  116ت ـك ـل ـ ّـم ــت عـ ــن شـكــل
تمثيلها ف ــي الـبــرلـمــان ال وج ــوب
حضورها لصحة االنعقاد.
أمــا النائب مهند الساير فقال:
س ـن ـظ ــل م ـت ـم ـس ـك ـيــن ب ــال ــدس ـت ــور
ورافضين ألي ممارسات لتعطيل
إرادة األمة.
وفي السياق ،أكد النائب مبارك
الـ ـحـ ـج ــرف أن «ال ـ ـع ـ ــرف ال ـس ــاق ــط
ً
دسـتــوريــا بعدم انعقاد الجلسات
إال بحضور الحكومة هو أمر يجب
إصالح اعوجاجه ،فعدم حضورها
مخالفة صريحة للمادة  ،97ويجب
انعقاد الجلسات بحضور النواب،
وحتى ال يتعلق النظام البرلماني
بـعــرف حكومي خــائــب يـهــدف إلى
تـقــويــض عـمــل الـمـجـلــس وال ـم ــادة
 50مــن الــدسـتــور هــي الضامن في
هذا اإلطار».

نصف األعضاء
وقال النائب شعيب المويزري:
يـشـتــرط لـصـحــة اج ـت ـمــاع مجلس
األمـ ـ ـ ــة ح ـ ـضـ ــور أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن نـصــف
ً
أعضائه ،مشددا على أن هذا األصل
في صحة انعقاد الجلسات وغير
ً
ذل ــك يعتبر عـبـثــا ،وال حــاجــة ألي
تفسير لـهــذا الـنــص الـصــريــح ،وال
قـيـمــة الع ـت ــذار الـحـكــومــة ع ــن عــدم
الحضور.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب خــالــد

المطر ...و«سيلفي» مع النواب

ال ـع ـت ـي ـب ــي :ي ـ ــرى أغ ـ ـلـ ــب ال ـف ـق ـه ــاء
ال ــدس ـت ــوري ـي ــن وم ـن ـهــم د .عـثـمــان
عبدالملك رحمه الله صحة انعقاد
ال ـج ـل ـســة دون ح ـض ــور الـحـكــومــة
بمجرد تحقق النصاب الذي ذكرته
المادة  97من الدستور،بل إن المادة
 116منه نصت على ج ــواز دعــوة
الــوزيــر المختص لمناقشته مما
يدل على أنه في األصل غير حاضر.
وعقب رفع الجلسة ،أكد النائب
حسن جوهر أن عذر الحكومة بعدم
حضور الجلسات غير مقبول ،إذ
س ـبــق ل ـهــا أن ح ـضــرت الـجـلـســات
وه ــي مستقيلة ع ــام  2017إلق ــرار
قوانين الرياضة.
وقــال جوهر ،في تصريح عقب
ال ـج ـل ـســة« ،ح ـت ــى يـتـبـيــن للشعب
الكويتي حقيقة ما دار في الجلسة
م ــن تـعـطـيــل ل ـج ـل ـســات الـمـجـلــس،
وب ـم ـش ــارك ــة ال ـح ـكــومــة واالتـ ـف ــاق،
لـ ــأسـ ــف ،مـ ــع رئـ ــاسـ ــة ال ـم ـج ـلــس،
فــي ســرقــة وقــت الشعب وقضاياه
وهمومه المستحقة نقول إن عذر
الحكومة بعدم حضور الجلسات
غير مقبول ،إذ سبق لها أن حضرت
وهــي مستقيلة وتـقــوم بتصريف
العاجل مــن األم ــور ،وكــان ذلــك في
عام  2017إلقرار قوانين الرياضة،
وال يمكن أن نقبل بهذه االزدواجية،
فـ ــإذا كــانــت الـقـضـيــة م ــن مصلحة
الحكومة ورئاسة المجلس تحضر
وإذا لم تكن تعطل أعمال المجلس،
وهذه قضية غير مقبولة تماما».
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـ ـمـ ــادة  107مــن
الــدسـتــور تـنــص عـلــى أن ــه ال تملك
الحكومة تعطيل أعـمــال المجلس

«التشريعية» ترفض رفع الحصانة عن الخليفة في «الفرعية»
●

محيي عامر

انتهت لجنة الـشــؤون التشريعية والقانونية ،بإجماع آراء
الحاضرين من أعضائها ،إلــى عــدم الموافقة على طلب النيابة
رفع الحصانة عن النائب مــرزوق الخليفة في قضية المشاركة
في انتخابات فرعية.
ُ
درج على جدول أعمال جلسة
وقالت اللجنة في تقريرها ،الذي أ ِ
مجلس األمة أمس ،ان اللجنة عقدت لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ
 ،2021 /1/17ودعت إليه النائب الخليفة لالستماع إلى رأيه ،إذ
أوضح للجنة أنه حضر أمام النيابة العامة في التحقيقات ،وأنكر
جميع التهم المنسوبة إليه ،وفند جميع األقوال ومقاطع الفيديو
التي استند إليها ضابط الواقعة في تحرياته.
وأضافت أن الخليفة أكد أن حديثه في هذه المقاطع كان عن
االنتخابات العامة لمجلس األمة ولجنته االنتخابية الخاصة،
وأنه لم يشارك بأي انتخابات تشاورية او فرعية ،الفتة إلى أنه

أجاب في معرض سؤال اللجنة عن تاريخ االنتخابات الفرعية
التي اتهمته النيابة بالمشاركة فيها ،أفاد بأنه حسب ادعاء النيابة
كانت بتاريخ  5سبتمبر  ،2020وال علم له بأي تواريخ محددة.
وتابعت أنه لما كان نص المادة ( )22من القانون رقم ( )12لسنة
 1963المشار إليه يقرر أنه« :ال تنظر اللجنة او المجلس في توافر
األدلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية ،بل يقتصر بحثها
فيما اذا كانت الــدعــوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء
واجبه بالمجلس ،ويأذن المجلس باتخاذ اإلجــراءات الجزائية
متى تبين له انها ليست كذلك».
وذكرت أنه بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه رأت اللجنة
أن ما استندت إليه النيابة في اتهامها هو مجرد تحريات ضابط
الواقعة ،ولم يساندها أي دليل آخر ،وال يوجد أي دليل مادي في
األوراق سوى ما ورد في تحريات المباحث من بعض التغريدات
في «تويتر».
وأشارت إلى أن «ما يؤكد كيدية االدعاء وعدم جديته عدم قيام

وزارة الداخلية بواجبها ابتداء بمنع االنتخابات الفرعية حسب
ادعائها كونها تعلم بموعدها والتحضيرات التي تمت لها ،فضال
عن ترشح أكثر من شخص باالنتخابات العامة من القبيلة الموجه
لها اتهام تنظيم االنتخابات الفرعية ،وهو ما ال يتصور مع ما
يدعيه ضابط الواقعة من تنظيم انتخابات فرعية ،التي يفترض أن
تنتهي إلى مرشح واحد فقط» .وقالت «أما التهمة األخرى الموجهة
للنائب الخليفة وهي التجمع العام بالمخالفة لقرار وزارة الصحة،
فإن مفهوم التجمع في القرار عام وغير منضبط ،ويمكن من خالله
ً
وبناء على ما تقدم
أن يكون أي تجمع محل المساءلة الجنائية»،
انتهت اللجنة إلى توافر صفة الكيدية في هذه القضية.
ولفتت اللجنة إلى أن المدة المحددة للبت في طلب اإلذن برفع
الحصانة النيابية عن الخليفة تنتهي بتاريخ  ،2021/2/12فإذا لم
يصدر مجلس األمة قراره في طلب اإلذن حتى هذا التاريخ ،اعتبر
ذلك بمثابة إذن ،طبقا لما هو مقرر في المادة ( )111من الدستور
والمادة ( )20من الالئحة الداخلية لمجلس األمة.

إل ــى أن ــه وف ــي الـمـجـلــس الـمــاضــي ق ــدم مـبــارك
الحجرف طلب تفسير للمادتين  116و ،97لكن
 27نائبا وافقوا ومثلهم رفضوا ،فسقط الطلب
ألنه يحتاج إلى أغلبية لم تتحقق ،والحكومة
والــرئــاســة كــانــت مــع ه ــذا الـطـلــب ألن األحـكــام
الدستورية مكملة لنصوص الدستور.
وأض ــاف :إن كنتم تــريــدون تغيير األعــراف
فقد كان عدد من النواب متواجدين في مجالس
سابقة ولــم يعترض أحــد ،وإذا كــان هــذا خطأ
فتغييره ليس بقرار من المجلس ،والتعديل
باالحتكام إلى الدستورية بتقديم طلب سبق
أن تقدم به مبارك الحجرف.
وأكد الغانم :أنا أقسمت على احترام الدستور
وقوانين الدولة وفق فهمي وفهم كل الرؤساء
السابقين والخبراء الدستوريين ،ونسأل الله
أن يعيننا على احترام الدستور واللوائح ،وأن
نكون ّ
بارين بقسمنا وال نحيد عنه ،واالختالف
في وجهات النظر ال يفسد للود قضية.
حتى في حال الحل ،والدليل على
ذلك إذا لم تدع الحكومة وقت حل
المجلس لالنتخابات خالل شهرين
ينعقد المجلس رغما عنها ،وهذه
ق ـض ـي ــة أس ــاسـ ـي ــة ،ف ـض ــا عـ ــن أن
المادة  97اشترطت لصحة انعقاد
ال ـج ـل ـســات ت ــوف ــر أغ ـل ـب ـيــة أع ـضــاء
المجلس.
واض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه ال ت ــوج ــد مـ ــادة
ت ـش ـتــرط ص ـحــة ان ـع ـقــاد المجلس
إال بوجود الحكومة ،والمادة 116
تـقــول للمجلس ان يطلب حضور
الوزير المختص عند مناقشة أمر
يتعلق بوزارته ،وأن تمثل الحكومة
بــرئ ـي ـس ـهــا أو ب ـع ــض أع ـضــائ ـهــا،
فالمادة األساس فيها عدم حضور
الــوزيــر ،والمجلس هــو مــن يطلب
حضور الوزير المختص لمناقشة
أم ــور تتعلق ب ــوزارت ــه ،وبــالـتــالــي
يـ ـج ــب عـ ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة ح ـض ــور
الجلسة ،لكن ال يشترط لحضورها
صحة انـعـقــاد الـجـلـســات .وأردف:
«ارب ـ ـ ــأ ب ــرئ ــاس ــة م ـج ـلــس األمـ ـ ــة أن
تستند إلى أعراف برلمانية في ظل
وجود نصوص دستورية صريحة،
وإذا كانت رئــاســة المجلس تدفع
فواتير الرئاسة فالحكومة أيضا
ستدفع فواتير رئاسة المجلس في
تعطيل أعماله وجلساته ،ولدينا
ح ـكــومــة ق ــادم ــة ي ـجــب أن تـتـعــظ،
وأقــولـهــا صــراحــة وبشكل مباشر
إذا استمرأت الحكومة هــذا النوع
من التالعب بالدستور ،ومحاولة
االستمرار في سرقة وقــت الشعب
الـكــويـتــي فـسـيـكــون ل ــن مــوقــف لن
تنساه في المستقبل».

بوصليب :تعطيل
المجلس بأعذار واهية

الخليفة يحمل ملفاته

ذكر النائب سعود بوصليب
أن ــه حـضــر الـجـلـســة انـتـصــارا
لــإرادة الشعبية ،لكن تم رفع
ال ـج ـل ـس ــة بـ ـع ــذر ع ـ ــدم وجـ ــود
الـحـكــومــة .وأك ــد أن الحكومة
هي المتسبب في تعطيل أعمال
المجلس ومصالح المواطنين
بــأعــذار واهـيــة وأع ــراف بالية
بعيدة عــن األطــر الدستورية،
فعذر استقالتها غير قانوني،
م ـس ـتــذكــرا ح ـضــورهــا جلسة
 2017 /12 /3ب ـ ــا ل ـ ــر غ ـ ــم م ــن
استقالتها ذلــك الــوقــت إلقــرار
قانون الرياضة.

«األسرة والطفل» :توفير بيوت منخفضة التكاليف للمرأة في المدن الجديدة

خفض سن الكويتية المستحقة للمساعدة العامة من  55إلى  45سنة
واصلت لجنة المرأة واألسرة والطفل
فـ ــي اج ـت ـم ــاع ـه ــا ،أم ـ ـ ــس ،لـ ـق ــاءاتـ ـه ــا مــع
جـمـعـيــات الـنـفــع ال ـعــام لـسـمــاع مــرئـيــات
ومــاحـظــات المجتمع الـمــدنــي لتحديد
أولــويــات عمل اللجنة فــي دور االنعقاد
الحالي ،كما وافقت على اقتراحين برغبة.
وق ــال رئـيــس الـلـجـنــة ،الـنــائــب أســامــة
الشاهين ،في تصريح بالمجلس أمس إن
اللجنة استضافت في االجتماع جمعية

تمكين األسرة الكويتية وجمعية الشيخة
فــريـحــة األح ـمــد ل ــأم الـمـثــالـيــة واألس ــرة
ال ـم ـت ـم ـيــزة ،وال ــرابـ ـط ــة الــوط ـن ـيــة لــأمــن
األســري ورابطة االجتماعيين وجمعية
ال ـم ـحــام ـيــن وم ــرك ــز ش ـ ــؤون األسـ ـ ــرة في
جمعية الحقوقيين.
وأضاف الشاهين أن اللجنة استمعت
إلى مرئيات هذه الجمعيات ومالحظاتهم،
حيث سيتم على ضوء هذه اللقاءات مع

المجتمع المدني تحديد أولويات اللجنة،
لـكــي تـعـكــس ه ــذه األول ــوي ــات م ــا يــريــده
ويهتم به أهل االختصاص.
وأوضــح الشاهين أن اللجنة ناقشت
أيضا مجموعة مــن االقـتــراحــات برغبة،
حـيــث واف ـقــت عـلــى اق ـتــراح مــن د .محمد
الـ ـحـ ــويـ ـلـ ــة ي ـت ـع ـل ــق بـ ـت ــوفـ ـي ــر الـ ـبـ ـي ــوت
المنخفضة التكاليف والشقق النموذجية
في المدن الجديدة للمرأة الكويتية.

وأوضح أن االقتراح يشمل المتزوجة
م ــن غ ـيــر كــوي ـتــي أو الـمـطـلـقــة واألرام ـ ــل
والعزباء التي ال معيل لها ،وأيضا األسر
الكويتية المتعففة ،وقــد وافقت اللجنة
على هذا االقتراح باإلجماع ،وسيحال الى
المجلس ومن ثم الى الحكومة.
وأض ـ ـ ــاف ال ـشــاه ـي ــن أنـ ــه ت ـمــت أيـضــا
الموافقة على اقـتــراح برغبة من النائب
ّ
مـ ـ ــرزوق الـخـلـيـفــة يـتـعـلــق بـخـفــض ســن

المرأة الكويتية التي تستحق المساعدة
العامة بموجب مرسوم  23لسنة 2013
بشأن المساعدات العامة من  55الى 45
سنة ميالدية ،وجاءت الموافقة باإلجماع
ك ــي ي ـحــال إل ــى مـجـلــس األم ــة وم ـنــه الــى
الحكومةّ .
وبين أن اللجنة ستجتمع غدا
لـمـنــاقـشــة م ـحــور الـطـفــل ،وسـتـتــم دعــوة
ً
الجمعيات المشهرة والمسجلة رسميا في
وزارة الشؤون والمعنية بالطفل.

الشاهين والمناور في اجتماع اللجنة أمس
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ً
•  %5من السكان أصيبوا ًبالسل وأجري الفحص لـ  20ألفا وأدخل المستشفى الصدري  800مريض
• الجدري أصاب  49شخصا وأودى بحياة  21وأول الضحايا كان فتى عمره  8سنوات
حمزة عليان

عزل صيهد
العوازم
والشدادية
والمقوع
ومدينة العمال
وتحويل
المستشفى
األميركاني إلى
جناح خاص
لألطفال
الحجي

م ـث ـل ـم ــا أصـ ـ ـ ــاب وبـ ـ ـ ــاء كـ ــورونـ ــا
الكويت أصاب العالم كله ،ومنذ عام
 2020وإلى اليوم ال تزال الجائحة
تـ ـفـ ـع ــل فـ ـعـ ـلـ ـه ــا ،ب ـ ـعـ ــد أن ت ـخ ـطــت
البشرية إلى حد ما عواقب االنتشار
السريع ،وراحــت العديد من الــدول
تأخذ اللقاحات المناسبة.
لكن في ستينيات القرن الماضي،
شهدت البالد نوعين من األمراض،
ه ـ ـمـ ــا ا لـ ـ ـس ـ ــل ع ـ ـ ــام  1963و مـ ـ ــرض
الجدري عام  ،1967وشتان ما بين
الـحــالـتـيــن؛ ف ــي الـسـتـيـنـيــات كــانــت
التطعيمات متوافرة ،واستطاعت
ا لـ ـ ـ ــدو لـ ـ ـ ــة ،ع ـ ـبـ ــر وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة،
السيطرة على المرض ومحاصرته
واتـخــاذ إج ــراء ات سريعة وفعالة،
س ـ ــواء ب ـع ــزل ال ـم ـنــاطــق ال ـم ــوب ــوء ة
أو بعمليات التطعيم التي أقدمت
عليها.
وب ـح ـســب ال ـب ـيــانــات ال ـم ـن ـشــورة
آن ــذاك ،فقد وصلت نسبة إصابات
مـ ـ ــرض ال ـ ـسـ ــل إلـ ـ ــى  5ب ــال ـم ـئ ــة مــن
السكان ،وتم فحص  20ألف شخص.
ّ
أما في عام  ،1967فقد حل مرض
الجدري ،وأسفر في النصف األول
ً
من تلك السنة عن وفاة  21شخصا
وإص ــاب ــة  ،49ب ـعــد عـ ــزل الـمـنــاطــق
ال ـمــوبــوء ة ،وأول ضحية كــان فتى
لم يتجاوز  8سنوات ،وجرى تلقيح
 400ألف شخص.

 ...وجانب آخر منها

إحدى حمالت التطعيم
بطريقة عشوائية ،نأخذ عشرة أو
ً
عـشــريــن بـيـتــا ،ونـحـصــر كــل أهــالــي
البيوت ،ونجري اختبارا لنرى ما
إذا كـ ــان ع ـنــدهــم مـ ــرض س ــاب ــق أو
الحق أو مناعة» ،وبالفعل تم فحص
حوالي  20ألفا من سكان الكويت.
الحملة قامت بها وزارة الصحة
مـ ـ ــع م ـن ـظ ـم ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
وبـمـســاعــدتـهــا ،واس ـت ـمــرت حــوالــي
خمسة أشهر ،وبلغ عدد المصابين
بمستشفى ال ـصــدري حــوالــي 800
ش ـ ـخـ ــص ،ثـ ـل ــث ال ـ ـعـ ــدد م ــواطـ ـن ــون
والبقية أجانب خارج المستشفيات
يتلقون الـعــاج والـعـنــايــة ،فــي ذاك
ال ــوق ــت كـ ــان مـ ــرض «ال ـش ــراخ ــوم ــا»
الذي يصيب العين بعدوى بكتيرية
ً
منتشرا في الكويت.

كنا نتجمع
مرض السل
عند دوار
العظام
فـ ــي عـ ـ ــام  1963و ص ـ ـلـ ــت نـسـبــة
إصـ ــابـ ــة ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن
وننطلق مع
بمرض السل إلى نحو  5في المئة،
الفجر لتطويق
كـ ــا نـ ــت إ جـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات وزارة ا ل ـص ـحــة
تقضي بمنع دخول أي شخص إلى
المناطق
األراضي الكويتية إذا لم يثبت أنه
بغرض
خال من هذا المرض.
وفي تحقيق نشرته جريدة الرأي
ً
التطعيم
ال ــعـــام ،ن ـق ـلــت ع ــن رئ ـي ــس األط ـب ــاء «الجدري» يودي بحياة  21شخصا
البرجس في ال ــوزارة قوله «نفحص السكان

مرض السل وكيفية دخوله البالد
مرض السل له  3درجــات أو مستويات ،وهو عبارة عن ميكروب
ينتقل بالعدوى ،ينتشر بين الناس ،وينتج عن سوء التغذية ومستوى
المعيشة المنخفض وتــؤكــد تـقــديــرات األطـبــاء أن الـمــرض جــاء من
القادمين من خارج الكويت ،والسبب  -كما يقول أحد األطباء  -كان
كرم حكومة الكويت التي تأوي الداخلين إليها للعمل والعيش دون
فحوصات طبية إلزامية!

ف ـ ــي عـ ـ ــام  1967أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة
الصحة أن عدد المصابين بمرض
الجدري بلغ حتى  7مايو نحو 49
ً
إصــابــة وف ــاة  21شـخـصــا 4 ،منهم
ّ
في سن البلوغ ،والبقية من األطفال،
وم ـع ـظ ـم ـهــم ي ـق ـط ـنــون ف ــي مـنــاطــق
ص ـي ـهــد ال ـ ـعـ ــوازم وم ــدي ـن ــة ال ـع ـمــال
والشدادية والمقوع.
ونـ ــاشـ ــدت الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ح ـي ـنــه،
الـمــواطـنـيــن الــذيــن تـلـقــوا التطعيم
ض ــد ال ـ ـجـ ــدري م ــراج ـع ــة أط ـبــائ ـهــم
للتأكد من نجاح اللقاح ،ليتسنى

للذين لم ينجح معهم الطعم األول،
تطعيمهم مــرة ثانية ،و تــم تحويل
الـمـسـتـشـفــى األم ـي ــرك ــان ــي الـســابــق
إلى جناح خاص الستقبال حاالت
األطفال.
و ب ــدأت حملة التطعيم الشاملة
ضــد مــرض الـجــدري الخطير الــذي
ً
ظ ـهــرت أع ــراض ــه عـلــى  16شخصا
من مناطق الكويت 6 ،منهم كانت
حــاال تـهــم خطيرة للغاية ،والبقية
وضعوا تحت المراقبة.
وقامت الوزارة بعمل «طوق طبي
ح ــول األمــاكــن ال ـمــوبــوء ة» ،وإع ــان
اإلجراء ات االحتياطية.
والتقت صحيفة الرأي العام آنذاك
وكيل الوزارة يوسف جاسم الحجي،
ال ـ ــذي شـ ــرح ق ـصــة الـ ـم ــرض قــائــا:
ال ـم ـنــاطــق ال ـتــي ظ ـهــر فـيـهــا الــوبــاء
وضـ ـ ـع ـ ــت ت ـ ـحـ ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــزل الـ ـطـ ـب ــي،
واإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ب ـل ـغ ــت  13إصـ ــابـ ــة،
ومعظمها للذين خالطوا المريض
األول ال ـم ـص ــاب الـ ـ ــذي ت ـس ـبــب فــي
ّ
تسرب الداء.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :أول إ ص ـ ـ ــا ب ـ ـ ــة م ــن
إح ــدى عــائــات الـبــدو الــذيــن كانوا
قـ ــد اسـ ـتـ ـض ــاف ــوا أح ـ ــد األشـ ـخ ــاص
القادمين من خارج البالد عن طريق
ال ـص ـحــراء ،وك ــان الـضـحـيــة األول ــى
صـبـيــا ف ــي الـثــامـنــة م ــن ع ـم ــره ،أمــا
حــاالت الـجــدري األخــرى فقد نقلت
إلى مستشفى الحميات».
وقال الحجي «قبل أربعين عاما

أص ــاب الـكــويــت ه ــذا ال ــداء الــوبـيــل،
وق ـض ــى ع ـلــى مـعـظــم ال ـس ـك ــان ،ألن
ً
هذا الداء لم يكن معروفا ،وإن كان
موطنه في الهند وباكستان».

الطبيب أحمد سالمة
ثم تحدث د .أحمد سالمة ،مدير
الصحة الوقائية والعالجية ،فقال:
«ال يوجد خطر في الوقت الحاضر
مــن الـمــرض ،إذ قــام جميع السكان
في الكويت بالتطعيم».
وشرح عوارض المرض وصعوبة
تشخيصه في أطواره األولى ،وكان
ً
بعد  16يوما تظهر عالمات المرض،
وبـشـكــل ق ـشــور تـحـمــل الـمـيـكــروب،
وال ــذي ينتقل عــن طــريــق األنسجة
الـ ـمـ ـخ ــاطـ ـي ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـسـ ــم ،ح ـيــث
ً
يحتضنها مدة  14يوما ،ثم يخرج
الطفح على الجسم خالل يومين.
أمـ ــا م ــدي ــر الـ ـخ ــدم ــات الــوقــائ ـيــة
والعالجية ،د .محمد حسن سلمان،
فقال« :تــم تلقيح  400ألــف شخص
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وال يـ ـ ــزال الـتـطـعـيــم
ً
جاريا.

رواية برجس البرجس
وعن تلك الفترة ،أي فترة مرض
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدري ،ي ـ ـ ــروي ب ــرج ــس ح ـم ــود
البرجس ،وكان يشغل منصب وكيل
مساعد للشؤون الصحية بالوزارة،

رئيس «البلدي» للوزيرة الفارس :عدم إحالة
الئحة البناء للمجلس مخالف للقانون
«تأخرها يجبر المواطنين على اللجوء للمكاتب الهندسية ويحملهم تكاليف إضافية»
●

ال ذنب
للمواطن
في عدم
قدرة الجهاز
التنفيذي
للبلدية على
القيام بمهامه
العتيبي
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ّ
وجه رئيس المجلس البلدي
ً
أس ــام ــة ال ـع ـت ـي ـبــي ،س ـ ـ ــؤاال إل ــى
وزي ــرة الــدولــة لـشــؤون البلدية
وزي ـ ــرة األشـ ـغ ــال رنـ ــا ال ـف ــارس
بشأن عــدم إحالة الئحة البناء
إلــى المجلس الـبـلــدي إلــى اآلن
وأس ـب ــاب تــأخـيــرهــا ،مــؤكــدا أن
عدم اإلحالة مخالف لنصوص
ا لـ ـ ـق ـ ــا ن ـ ــون  2016 /33و قـ ـ ـ ــرار
مجلس الوزراء إلصدار الالئحة
التنفيذية للقانون المذكور ،من
أجل تمكين المجلس من القيام
بدوره وفق اختصاصاته التي
نص عليها القانون ،وللتصدي
لـبـعــض اإلجـ ـ ــراءات ال ـتــي يقوم
بـهــا ا لـجـهــاز التنفيذي لبلدية
الكويت.
وذكـ ـ ــر ال ـع ـت ـي ـبــي ف ــي ك ـتــابــه
أن ال ـمــادة  21مــن الـقــانــون /33
 2016نصت على أن المجلس

ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ال ـم ـخ ـطــط
الهيكلي العام للدولة والميزانية
الـمـعـتـمــدة يـخـتــص بالمسائل
الخاصة بإقرار اللوائح المتعلقة
بــاألنـشـطــة والـخــدمــات البلدية
وال ـ ـلـ ــوائـ ــح الـ ـخ ــاص ــة لـتـنـظـيــم
ً
أعـمــال المجلس الـبـلــدي ،وفقا
ل ــاخـ ـتـ ـص ــاص ــات ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة لــه
ف ــي ه ــذا ال ـق ــان ــون ،وع ـلــى وجــه
ال ـخ ـص ــوص الـ ـل ــوائ ــح ،ومـنـهــا
الئحة تنظيم أعمال البناء.
وتابع أن الفقرة  2من المادة
 51م ــن ال ـق ــان ــون ذات ـ ــه أشـ ــارت
إل ــى اسـتـمــرار الـعـمــل باللوائح
وال ـ ـقـ ــرارت ال ـس ــاري ــة ق ـبــل نـفــاذ
هــذا الـقــانــون ،على أن تلغى أو
ت ـعـ ّـدل أو يـسـتـبــدل غـيــرهــا بها
ً
وفقا ألحكام هذا القانون ،وذلك
خالل  6أشهر من تاريخ إصدار
ً
الــائـحــة التنفيذية ،فـضــا عن
صدور قرار مجلس الوزراء رقم
 1358ل ـس ـنــة  2018بــا لــا ئـحــة

أسامة العتيبي

ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـل ـق ــان ــون رق ـ ــم 33
لسنة  2016بشأن بلدية الكويت
المؤرخ في  1أكتوبر .2018
وأض ـ ـ ــاف ال ـع ـت ـي ـبــي أن ع ــدم
إق ـ ـ ـ ـ ــرار الئـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ي ـج ـبــر
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء
للمكاتب الهندسية وتحميلهم

تكاليف إضافية تثقل أعباءهم،
بالرغم من انها إجراءات بسيطة
ومـ ـ ـ ــن صـ ـمـ ـي ــم ع ـ ـمـ ــل الـ ـجـ ـه ــاز
التنفيذي ،والتي كان يقوم بها
ً
ً
سابقا ،فضال عن االستثناء ات
التي تتطلبها بعض مخططات
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ،وال ـ ـتـ ــي ت ـض ـع ـه ــم فــي
حــرج وليسوا مرغمين عليها،
متسائال :ما الفائدة من إجبار
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــذه ـ ــاب
لـلـمـكــاتــب الـهـنــدسـيــة لمعاملة
إيصال التيار الكهربائي؟
وقال إنه ليس للمواطن ذنب
عـ ــدم ق ـ ــدرة ال ـج ـه ــاز الـتـنـفـيــذي
للبلدية على القيام بمهامه ،وال
ّ
بد من التصدي لهذه اإلجراءات
ً
ً
ووقفها ف ــورا ،مطالبا الــوزيــرة
ال ـ ـفـ ــارس والـ ـجـ ـه ــاز الـتـنـفـيــذي
االلتزام بالمدة الالئحية للرد،
وفق ما قضت به المادة  72من
الالئحة الداخلية لتنظيم أعمال
المجلس البلدي.

«مهن البلدي» :تراخيص مكاتب لغير المعماريين
العنزي :التأمين على األخطاء التصميمية يصل إلى مليون دينار
●
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عقدت لجنة مزاولة المهن
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـم ـج ـل ــس
البلدي أمس ورشة عمل حول
الـ ـتـ ـع ــدي ــات الـ ـخ ــاص ــة عـلــى
الئحة عمل المكاتب الهندسية
والدور االستشارية.
وكـ ـ ـش ـ ــف رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
حـمــود ال ـع ـنــزي ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ،ع ــن ف ـتــح ال ـم ـجــال
إلصدار ترخيص للمهندسين
غ ـ ـ ـيـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاريـ ـ ـي ـ ــن مـ ـث ــل
الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدسـ ـ ـي ـ ــن مـ ـ ـ ــن ح ـم ـل ــة
تـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس ـ ـ ــة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة والـمـيـكــانـيـكـيــة

وغـ ـ ـي ـ ــرهـ ـ ـم ـ ــا ،لـ ـفـ ـت ــح م ـك ــات ــب
ه ـ ـ ـنـ ـ ــدس ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال ـ ـهـ ــم
للمشاركة في أعمال البناء.
وأش ـ ـ ــار ال ـع ـن ــزي إلـ ــى دع ــوة
لجنة مزاولة المهن في الجهاز
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـب ـلــديــة لـمـنــاقـشــة
ع ـ ــدة مـ ـح ــاور ل ـت ـطــويــر أع ـم ــال
المهنة وتعزيز أخالق المهندس
وتطبيق الحوكمة والنزاهة في
أعمال المكاتب.
وأوضــح أنه تم االتفاق على
وضـ ـ ــع نـ ـظ ــام ل ـل ـت ـظ ـلــم يـسـمــح
ل ـل ـم ـكــاتــب ال ـه ـنــدس ـيــة بـتـقــديــم
ال ـت ـظ ـل ــم عـ ـب ــر ل ـج ـن ــة م ـح ــاي ــدة
مستقلة يشكلها وز ي ــر الــدولــة
لـشــؤون البلدية ،مــؤكــدا أنــه تم

جانب من اجتماع لجنة المهن
ت ـع ــزي ــز م ـس ــأل ــة ل ـل ـتــأم ـيــن عـلــى
األخـ ـط ــاء الـتـصـمـيـمـيــة لتصل
إل ـ ــى م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار م ــع وض ــع
شــروط للتأمين لحفاظ حقوق

ال ـم ــواط ـن ـي ــن ب ــال ـت ـع ــوي ــض فــي
وجود االخطاء .وأضاف أنه تم
التطرق لموضوع إنـهــاء مهام
اإلشراف لتشمل أعمال اإلشراف

ً
حتى توصيل التيار ،قائال :إننا
نـطـمــح إلص ـ ــدار ق ــان ــون خــاص
لتنظيم الـمـهــن الـهـنــدسـيــة في
الكويت.

كما جاء في كتابه «السدرة» ،قصة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــدس الـ ـ ـ ــذي ج ـ ـ ــرى إش ـ ـهـ ــاره
بوجهه وهو يقوم بحماية الناس
م ــن الـ ــوبـ ــاء ،بـ ــدأ األمـ ـ ــر م ــع ظ ـهــور
حــا لـتــي ج ــدري فــي منطقة صيهد
الـ ـ ـع ـ ــوازم ،وه ـ ــي م ـن ـط ـقــة يـسـكـنـهــا
خليط مــن كويتيين ومقيمين في
مـســاكــن بــدائـيــة ك ــان يـطـلــق عليها
تسمية «العشيش».
« ك ـ ـ ــان هـ ـ ــذا عـ ـ ــام  ،1967و ح ـ ــدد
األط ـ ـبـ ــاء ال ـم ـص ــدر ف ــي م ـن ــاط ــق لــم
ي ـش ـم ـل ـه ــا الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم ضـ ـ ــد مـ ــرض
الجدري ،واقترحوا القيام بحمالت
تـطـعـيــم ف ــي ال ـم ـنــاطــق ال ـخــارج ـيــة،
ً
وتـ ـق ــرر أن ن ــذه ــب فـ ـج ــرا لـتـطــويــق
هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاط ــق ،ن ـت ـج ـم ـ ّـع يــوم ـيــا
عند مستشفى العظام ،كنا أطباء
وممرضين وممرضات وأنا معهم،
ث ـ ــم نـ ـنـ ـطـ ـل ــق ،وع ـ ـنـ ــد بـ ـ ـ ــزوغ ض ــوء
الفجر نمسك بكل خارج من منزله
ّ
ونطعمه ،وانتقلنا إلى الوفرة ،وهي
في تلك األيام منطقة حدودية نائية
ومنعزلة ،وكان معي خالد الدهيم
الذي عمل صيدالنيا ،قبل أن يصبح
ً
مسؤوال عن المستوصفات.
طوقنا المنطقة ،وبدأنا بتطعيم
ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر ،وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ن ـح ــن
مشغولون جاء أحدهم واقترب منا
وسألني عن معنى ما يحدث ،فقلت
ملق
إننا نقوم بحملة تطعيم ،غير
ٍ
ب ــاال إل ــى م ــا ك ــان ق ــد فـهــم م ــا نـقــوم
ب ــه بــالـضـبــط ،وفــوج ـئــت ب ــه يشهر

ً
مسدسه مهددا ،ويقول« :لن أسمح
لـكــم بــا لـتـقــدم ،ه ــذه المنطقة تتبع
السعودية ،وال شــأن لكم بأهلها»،
وتقاطر علينا حشد من الناس من
ً
الواضح أنه لم يكن متفرجا ،بل كان
مـتـضــامـنــا مــع صــاحــب الـمـســدس،
فعقدت الدهشة لساني ،ثم تداركت
األمر بتقديم إيضاح بسيط «نحن
جئنا للقيام بعمل إنساني وإنقاذ
أهل المنطقة من مرض الجدري ،كل
الموضوع هو تطعيم ،وأضفت وأنا
أراه يـشــدد قبضته عـلــى مسدسه:
«إذا أردت قتل أحــد فأنا أن ّــوب عن
ج ـمــاع ـتــي ،فــاق ـت ـل ـنــي» ،ت ــوق ـع ــت أن
يحرجه هــذا المنطق البسيط ،إال
ً
أنه ازداد غضبا كأنه وجد في قولي
ً َ
تحديا ،وه ْم َهم الحشد من حوله»!
ح ـ ــدث ه ـ ــذا فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ــوف ــرة
وليس المنطقة المحايدة ،ورجعنا
إلــى الـكــويــت ومـعــي خــالــد الدهيم،
وأبلغت الوزير عبدالعزيز الفليج
بما حدث ،وسألته عن الحل ،فأجاب
«ابعد عن الشر»!

أجرينا تلقيح 400
ألف ضد الجدري
سلمان

«المهندسين» :الئحة المهنة تعطل
انخراط مئات المهندسين بـ «الخاص»
َّ
الجمعية حذرت من انهيار موقع باألندلس لتوسعة مسجد

جانب من الموقع المهدد باالنهيار بسبب توسعة مسجد
حذر رئيس جمعية المهندسين
فـيـصــل ال ـع ـتــل م ــن ال ـت ـســاهــل في
ت ـط ــوي ــر الئـ ـح ــة م ـ ــزاول ـ ــة الـمـهـنــة
الهندسية وتطبيق االشتراطات
ال ـت ــي ت ـحــددهــا بـمـخـتـلــف مــواقــع
ال ـع ـمــل ،وعـ ــدم وجـ ــود مهندسين
م ـع ـت ـمــديــن مـ ــن لـ ـج ــان اإلش ـ ـ ــراف
واالختبار للعمل بالمشاريع العامة
والخاصة.
وذكر العتل ،في بيان ،أن كوادر
الجمعية ومن خالل المتابعة تبدي
استغرابها من عدم دعوة الجمعية
رس ـم ـي ــا ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي تـطــويــر
الئـحــة مــزاولــة المهنة الهندسية
التي يعكف المجلس البلدي على
دراستها رغم أنها الجهة المهنية
الوحيدة المعنية بتطوير الالئحة
بما يتوافق ونظام إشهارها.
وق ــال إن "مــا يحدونا للحديث
عــن ه ــذا األم ــر هــو رص ــد كــوادرنــا
لموقع إنشائي يتم فيه العمل دون
تطبيق أي من االشتراطات وبغياب
مـهـنــدس م ـشــرف عـلــى الـتـنـفـيــذ"،
الفـتــا إل ــى عمليات حـفــر بأعماق
كبيرة وكشف أســاســات لتوسعة
أحــد المساجد بمنطقة األندلس،
"وت ـ ـ ــم الـ ـت ــواص ــل مـ ــع الـمـعـنـيـيــن
بــوزارة األوقــاف في أوقــات سابقة
وأوضحنا لهم مخاطر عدم وجود
مهندس مشرف معتمد".
وحذر من أن "ما يحدث في هذا
المشروع يجعلنا نستذكر انهيار

اعمال الحفر بالمطالع" ،مضيفا
أن جمعية المهندسين هي المظلة
الرسمية لكل المهندسين الراغبين
ف ــي ال ـع ـمــل ف ــي ال ـك ــوي ــت" ،ون ـحــن
ال ـطــرف ال ـح ـيــادي الــوحـيــد وســط
األطراف األخرى التي دعيت لبحث
الالئحة والتي لدى البعض منها
تضارب مصالح وتتداعى لتعديل
الالئحة بما يتوافق وأعمالها".
وأوض ـ ـ ــح ال ـع ـتــل أن الـجـمـعـيــة
سـ ـ ـب ـ ــق أن ق ـ ـ ــدم ـ ـ ــت مـ ـقـ ـت ــرح ــات
لتوسيع مزاولة المهنة لتشمل كل
الــزمــاء المهندسين مــن مختلف
ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـه ـنــدس ـيــة وع ــدم
اقتصارها على تخصصي العمارة
والـمــدنــي على الــرغــم مــن اشتمال
الالئحة الحالية لكل التخصصات
ذات العالقة بالبناء ،مشيرا الى ان
الجمعية ومن خالل توسيع هذه
الــائـحــة وتـنـظـيــم الـعـمــل ليشمل
ك ـ ــل الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات ال ـه ـن ــدس ـي ــة
للمهندسين الكويتيين تسعى إلى
فتح آفــاق جديدة لعمل المهندس
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي بـ ــال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص
لتقليص فـتــرات االنـتـظــار والحد
من تدفق المزيد من المهندسين
وال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــات ال ـ ـ ـ ــى الـ ـجـ ـه ــات
الحكومية.
وأشــار إلى "أننا أمام مئات من
المهندسين الذين يتم تخريجهم
سنويا ويرغبون في االنضمام الى
سوق العمل الخاص إال أن الئحة

فيصل العتل

الـمــزاولــة الحالية تحد مــن فرص
انخراطهم للعمل بالقطاع الخاص
م ــن خ ــال فـتــح مـكــاتــب هندسية
صغيرة وعــدم االنتظار بطوابير
دي ــوان الـخــدمــة المدنية للتعيين
بالقطاع الحكومي ليكونوا بطالة
مقنعة لسنوات طويلة ،حيث إن
أغلبهم يتم تعيينه بتخصصات
غير تخصصاته".
وذكــر أن الجمعية بصدد طلب
لقاء وزيرة الدولة لشؤون البلدية
والـمـعـنـيـيــن بــالـجـهــاز التنفيذي
إليضاح هذه النقاط لفتح المجال
ً
واس ـعــا أم ــام الـمـهـنــدس الكويتي
للعمل فــي الـقـطــاع ال ـخــاص الــذي
تعول الدولة عليه كثيرا في المرحلة
المقبلة.
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أكاديميا

مواهب الجامعة عزفت مقطوعات على البيانو والكمان والغيتار والعود والتشيلو
أحمد الشمري

الجامعة جهزت
نادي الموسيقى
لتوفير بيئة
حاضنة للمواهب

األمسية عكست
إبداع الطلبة
وبراعتهم في العزف
والغناء

ف ــي تـجــربــة ج ــدي ــدة ومـمـيــزة،
نـظـمــت جــامـعــة ال ـشــرق األوس ــط
األ مـ ـ ـي ـ ــر كـ ـ ـي ـ ــة (  )AUMأ مـ ـسـ ـي ــة
م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة اف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة ت ـحــت
عـ ـن ــوان ""AUM Music Night
م ـ ـ ــؤخ ـ ـ ــرا ،ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة عـ ـ ـ ــدد مــن
الطلبة الموهوبين الذين قدموا
معزوفات وأغاني متنوعة جمعت
بين الفن الكالسيكي والحديث.
وأشـ ــارت الـجــامـعــة ،فــي بيان
صـحــافــي أمـ ــس ،إل ــى أن الطلبة
قــدمــوا مـقـطــوعــات عـلــى البيانو
وال ـ ـك ـ ـمـ ــان وال ـ ـغ ـ ـي ـ ـتـ ــار وال ـ ـعـ ــود
والتشيلو فــي أج ــواء موسيقية
ـان
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى أغـ ـ ـ ٍ
عربية وأجنبية متنوعة ،منها
الكالسيكية مــن الــزمــن الجميل،
والفلكلورية الكويتية ،والحديثة
التي تتماشى مع ذوق الشباب.

مواهب الطلبة
وأفادت الجامعة بأن األمسية
ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة ع ـك ـس ــت م ــواه ــب
الطلبة الفنية وبراعتهم في أداء

أن ـ ــواع مـخـتـلـفــة م ــن الـمــوسـيـقــى
عزفا وغناء ،كما أنها أتت ضمن
الفعاليات التي تنظمها لطلبتها
عـبــر "األونـ ــايـ ــن" ،حــرصــا منها
عـلــى تــزويــدهــم بـحـيــاة جامعية
متكاملة ولــو عــن ُبـعــد ،وتعزيز
ال ـتــواصــل فـيـمــا بـيـنـهــم السيما
خالل جائحة .COVID 19

بيئة متكاملة
واضافت الجامعة انها تلتزم
بتشجيع طلبتها على اكتشاف
قــدرات ـهــم وت ـطــويــرهــا ،مــن خــال
توفير بيئة متكاملة وحاضنة
للمواهب المختلفة ،مشيرة إلى
أن ـه ــا ج ـه ــزت نـ ــادي الـمــوسـيـقــى
بأحدث اآلالت والتقنيات الفنية
المختلفة ،كــون الموسيقى تعد
ج ــزء ا ثقافيا ال يتجزأ مــن نهج
 AUMاألكاديمي.
ولفتت الى أن الطلبة يمكنهم
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مـ ـ ــن م ـ ــرك ـ ــز AUM
الثقافي بكل مسارحه ومعداته
المتطورة ،مضيفة "ان مدربين

معزوفة مشتركة لطالبين على العود والغيتار
م ـت ـخ ـص ـص ـي ــن ي ـ ـشـ ــرفـ ــون ع ـلــى
تدريب الطلبة وتنمية مواهبهم
في العزف والغناء".

المسيرة األكاديمية
وبينت الجامعة انها اعتادت

مجموعة من الطلبة يعزفون مقطوعة موسيقية بآالت مختلفة

إثـ ـ ـ ــراء م ـس ـيــرت ـهــا األك ــادي ـم ـي ــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــات وال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــاطـ ـ ــات
الموسيقية المختلفة ،لتعزيز
التنوع الثقافي داخل مجتمعها
وت ـح ـف ـيــز طـلـبـتـهــا ع ـل ــى صـقــل
م ــواه ـب ـه ــم ،ح ـي ــث اس ـت ـضــافــت
ف ــي حــرم ـهــا ال ـعــديــد م ــن أشـهــر

فناني الـعــرب ،إضافة إلــى فرق
م ــوس ـي ـق ـي ــة م ـح ـل ـيــة وعــال ـم ـيــة
قـ ــدمـ ــوا عـ ــروضـ ــا اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
وم ـ ـم ـ ـيـ ــزة ،أب ـ ــرزه ـ ــم ال ـف ـن ــان ــون
ح ـس ـيــن ال ـج ـس ـم ــي ،وب ـل ـق ـيــس،
وشـيــريــن عـبــدالــوهــاب ،إضــافــة
إلـ ــى فــرق ـتــي م ـي ــام ــي ،و"راديـ ـ ــو

درويش" اإليطالية ،وأوركسترا
الشباب من دار األوبرا في روما،
وغيرها.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن األم ـس ـي ــة
شارك فيها الطلبة علي دشتي،
وأنوار الكندري ،وبدر العنزي،
وفهد التميمي ،وأحمد العطار،

وج ــوم ــان ــا ال ـم ــوس ــوي ،وجـنــى
ي ــون ــس ،وف ــاط ـم ــة ال ـم ــوس ــوي،
وليلى البلوشي ،وحسن البغلي،
وبدر الخرجي ،ومريم شعيب".

«الشرق األوسط األميركية» :ملتزمون
بالمعايير العالمية لجودة التعليم
الجامعة بمرحلة التقييم واإلعداد العتماد باقي برامج الهندسة من «»ABET
أك ــدت جــامـعــة ال ـشــرق األوسـ ــط األمـيــركـيــة
سعيها الدائم إلى االلتزام بالمعايير العالمية
لجودة التعليم ،وتقديم األفضل لطالبها على
كــل الـصـعــد ،الفـتــة إلــى أهمية الـحـصــول على
االعتماد الدولي من الـ ABETالذي يعد شهادة
دولية بجودة برامجها التعليمية ،مضيفة أن
الخريجين مــن الـبــرامــج المعتمدة يتميزون
ب ــأس ــس تـعـلـيـمـيــة ت ـســاعــدهــم ع ـلــى االب ـت ـكــار
ً
وتوظيف مواهبهم دوليا.
وقالت الجامعة ،في بيان صحافي أمس،
إن هذا النجاح نتيجة للجهود المكثفة التي
تـقــوم بها الجامعة نتيجة اسـتـمــرار تطوير

طالبة تعزف على الغيتار

العملية التعليمية وتقييمها حتى تواكب أعلى
معايير الجودة لعمل أعضاء هيئة التدريس
والمسؤولين الذين يمتلكون كفاءات عالية في
مختلف االختصاصات.

االعتماد الهندسي
وأوضحت "أن كلية الهندسة والتكنولوجيا
ً
حازت سابقا االعتماد األكاديمي الدولي من
لجنة االعـتـمــاد الـهـنــدســي ( )EACعــن بــرامــج
الهندسة الصناعية والـهـنــدســة الكهربائية
وهـنــدســة الـكـمـبـيــوتــر ،بينما ح ــاز تخصص

االستراتيجية
الشراكة
تعزز
«األسترالية»
ً
ً
مع «سنترال كوينزالند» علميا وبحثيا
ج ـ ـ ــددت ال ـك ـل ـي ــة األس ـت ــرال ـي ــة
ب ــالـ ـك ــوي ــت اتـ ـف ــاقـ ـي ــة الـ ـش ــراك ــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ل ـ ـمـ ــدة خ ـمــس
س ـ ـن ـ ــوات أخ ـ ـ ـ ــرى م ـ ــع ش ــري ـك ـه ــا
الدولي جامعة سنترال كوينزالند
 أس ـت ــرال ـي ــا ،ل ـمــواص ـلــة الـتـمـيــزفــي الـتــدريــس والـتـعـلــم والبحث
ال ـع ـل ـم ــي ال ـم ـش ـت ــرك والـ ـتـ ـع ــاون
ال ــدول ــي ،كـمــا اح ـتــوت االتـفــاقـيــة
العديد من المبادرات التي تمت
إضافتها لتقوية وتعزيز العمل
بين الطرفين.
وقــال رئيس الكلية د .عصام
زعبالوي ،في تصريح صحافي،
"شــراك ـت ـنــا م ــع جــام ـعــة سـنـتــرال
كوينزالند أستراليا هي عملية
مـسـتـمــرة ت ـ ــزداد رس ــوخ ــا وق ــوة
ع ــام ــا ب ـع ــد ع ـ ـ ــام ،ح ـي ــث ن ـكــرس
أنـفـسـنــا لـقـضـيــة نـبـيـلــة ،وب ـهــذه
المناسبة تفخر الكلية األسترالية
ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت بـ ـ ـف ـ ــرص ـ ــة تـ ـج ــدي ــد
وت ـع ــزي ــز شــراك ـت ـهــا م ــع جــامـعــة
س ـن ـتــرال ك ــوي ـن ــزالن ــد ،لتشجيع

عصام زعبالوي

ال ـت ـم ـي ــز فـ ــي ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـب ـحــث
ودعــم التدويل ،وتطوير جسور
ال ـعــاقــات الـثـقــافـيــة والـمـصــالــح
الوطنية المشتركة بين أستراليا
والكويت".
وتعتبر "سنترال كوينزالند"
شريكا استراتيجيا للكلية منذ
ع ــام  ،2015وت ــواص ــل الـجــامـعــة

االهـتـمــام بــالـشــؤون األكــاديـمـيــة
لدى الكلية ،من خالل التصديق
عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع ب ـ ــرام ـ ــج ال ــدبـ ـل ــوم
وال ـب ـكــالــوريــوس الـمـمـنــوحــة من
ال ـك ـل ـيــة ،ل ـض ـمــان ال ـح ـف ــاظ على
جودة التعليم والتعلم والتطوير
ال ـم ـس ـت ـم ــر بـ ـم ــا يـ ـتـ ـم ــاش ــى مــع
ال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ــدولـ ـي ــة ،م ــن خ ــال
زي ـ ـ ــارات ال ـم ــراج ـع ــة األكــادي ـم ـيــة
الـمـنـتـظـمــة لـمـقــر الـكـلـيــة ،والـتــي
تـ ــؤدي دورا ف ـع ــاال السـتـكـشــاف
فرص تطوير المناهج والبرامج
المشتركة مستقبال.
وسـيـسـهــم تـجــديــد االتـفــاقـيــة
أيـ ـض ــا فـ ــي بـ ـن ــاء م ـج ـم ــوع ــة مــن
ال ـم ـشــاريــع الـبـحـثـيــة الـمـشـتــركــة
بمجال الهندسة وإدارة األعمال،
ت ـش ــرف ع ـل ـي ـهــا ل ـج ـنــة األب ـح ــاث
ال ـم ـش ـتــركــة ال ـت ــي تــأس ـســت عــام
 2016ب ـيــن ال ـك ـل ـيــة األس ـتــرال ـيــة
ب ــالـ ـك ــوي ــت وجـ ــام ـ ـعـ ــة س ـن ـت ــرال
كـ ــوي ـ ـنـ ــزالنـ ــد لـ ـتـ ـط ــوي ــر أجـ ـن ــدة
البحث وتعزيز األنشطة البحثية

ال ـم ـش ـتــركــة ب ـيــن الـمــؤسـسـتـيــن،
كما يجري حاليا تنفيذ عدد من
الـمـشــاريــع الـبـحـثـيــة ال ـتــي تــركــز
على أولــويــات البحث المتوافقة
لكل من الكويت وأستراليا.
وحـ ـ ــرصـ ـ ــت االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ع ـلــى
تـنـظـيــم عـمـلـيــة ال ـت ـن ـقــل ال ــدول ــي
بين الطرفين ،من خالل تشجيع
الـ ـتـ ـب ــادل وال ـ ـتـ ــواصـ ــل ال ـث ـقــافــي
ال ـم ـش ـت ــرك وال ـم ـس ـت ـم ــر ،وال ـ ــذي
سيلعب دورا مـهـمــا ،مـمــا يمكن
ال ـه ـي ـئــة األك ــادي ـم ـي ــة م ــن ال ـق ـيــام
بأنشطة التعليم أو البحث في
المؤسسة الشريكة ،إضافة إلى
ذل ـ ــك س ـي ـس ـت ـف ـيــد ط ـ ــاب الـكـلـيــة
األسـ ـت ــرالـ ـي ــة ب ــالـ ـك ــوي ــت بـشـكــل
مباشر مــن الـشــراكــة عبر إتاحة
الفرصة لهم للمشاركة في الجولة
الـصـيـفـيــة الـسـنــويــة ألسـتــرالـيــا،
ال ـتــي تـشـمــل زيـ ــارة مـقــر جامعة
سنترال كــويـنــزالنــد ،أو التفكير
في برنامج تبادل الطالب لفصل
دراسي واحد لدى الجامعة.

زينل لـ ةديرجلا  :هيكلة ًالمناهج الدراسية
في «العلوم اإلدارية» وفقا للتقنيات الرقمية
•

لتوفير كوادر وطنية وقيادات رائدة تواكب متطلبات السوق
ك ـش ــف ع ـم ـي ــد ك ـل ـي ــة ال ـع ـل ــوم
اإلداريـ ـ ـ ــة ف ــي جــام ـعــة ال ـكــويــت،
د .مـ ـحـ ـم ــد زي ـ ـن ـ ــل ،ع ـ ــن ت ــوج ــه
ا ل ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة ,بـ ـ ــد عـ ـ ــم م ـ ـ ــن اإلدارة
ال ـ ـجـ ــام ـ ـع ـ ـيـ ــة ,إلعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة
وتصميم مناهجها الــدراسـيــة،
ً
وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـت ـق ـن ـي ــات
الرقمية خالل المرحلة المقبلة،
واستحداث تخصص "Business
 ، "A n a l y t i c sإ ذ يـ ـ ـع ـ ــد م ــن
التخصصات المطلوبة عالميا،
ليتم تــدريــس مـقــرراتــه بطريقة
مـشـتــركــة ب ـيــن أغـلـبـيــة األق ـســام
العلمية بالكلية.
وأش ـ ــار زي ـن ــل ،ف ــي تصريح
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إلـ ــى أن الـكـلـيــة
أخـ ـ ــذت ع ـل ــى عــات ـق ـهــا تـطــويــر
مقرراتها الدراسية ،وفقا آللية
تعمل على توفير كوادر وطنية
ً
وقيادات مبدعة رائدة ،تماشيا
م ـ ـ ــع مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات وت ـ ـحـ ــديـ ــات

السوقين العالمي والمحلي.

تطوير المناهج
ولفت إلى أن جائحة "كورونا"
عـ ـ ّـج ـ ـلـ ــت ب ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـمـ ـن ــاه ــج
ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة ،وات ـ ـخ ـ ــاذ األقـ ـس ــام
العلمية في الكلية نهجا جديدا
يواكب التطور العالمي ،ويعمل
على حــل المشاكل االقتصادية
ال ـح ــدي ـث ــة ،ح ـي ــث ان ال ـجــائ ـحــة
أج ـ ـ ـبـ ـ ــرت الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـبـ ـش ــري
واألنـظـمــة إل ــى إع ــادة الـنـظــر في
الكثير من األمور.
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن إع ـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة
المناهج تتطلب تغيير الكثير من
الجوانب الحالية ،واتخاذ مسلك
جديد ،وهــو التصدي لمواجهة
ت ـح ــدي ــات وف ـ ــرص وم ـت ـط ـل ـبــات
الواقع الحالي ،وتحويله الى بيئة
أعمال مرنة ومتجاوبة ومتكيفة

على الوضع الحالي ،كما تحتم
المتغيرات المستمرة في الوضع
االقتصادي العالمي على الكلية
المبادرة بإدارة وجهة االقتصاد
ال ــوط ـن ــي وال ـت ـن ـبــؤ ب ــه بـ ــدال من
االنتظار.
وتابع زينل "أبرز ركائز بيئة
األع ـ ـمـ ــال ف ــي ه ـي ـك ـلــة ال ـم ـنــاهــج
ال ـج ــدي ــدة عـمـلـيــة تــوفـيــر ك ــوادر
وطنية مسلحة بقدرات تحليلية
للتقنيات الرقمية الــازمــة لحل
المسائل االقـتـصــاديــة الوطنية
الملحة والمعقدة ،بما يتماشى
مع رؤية الكويت عام ."2035
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة رب ــط
ال ـ ــواق ـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـح ــال ــي،
الذي يعيشه العالم في المناهج
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ،والـ ـت ــوج ــه الـعـلـمــي
ل ـل ـت ـق ـن ـيــات ال ــرق ـم ـي ــة م ــن خ ــال
اس ـت ـخ ــدام ال ـب ـي ــان ــات الـضـخـمــة
"."Bigdata

محمد زينل

وخـ ـت ــم ب ـق ــول ــه إن "ال ـمــرح ـلــة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ف ـ ــي الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ت ـت ـطـلــب
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـن ـهــج اإلل ـك ـت ــرون ــي،
وتغيير النمط التقليدي والتخلي
عــن الـنـظــام الــورقــي بشكل أكبر
وتطوير المناهج ،بما يتوافق
مع التطلعات العالمية".

االتـصــاالت وتكنولوجيا الشبكات االعتماد
األكاديمي الدولي من لجنة اعتماد الحوسبة
( )CACالتابعتين للهيئة الــدولـيــة لالعتماد
االكاديمي للهندسة والتكنولوجيا (.)ABET
وأض ــاف ــت أن ـه ــا ت ـل ـتــزم ب ـت ـعــزيــز مـكــانـتـهــا
كمؤسسة رائدة للتعليم العالي ،التي تهدف إلى
خلق المعرفة ونشرها في الكويت وخارجها،
مبينة أنها في مرحلة التقييم واالعداد العتماد
ً
باقي بــرامــج الهندسة والتكنولوجيا تباعا
مــن قبل هيئة االعتماد االكــاديـمــي للهندسة
والتكنولوجيا " "ABETعند تخريج الدفعات
األولى من طالب هذه االختصاصات.

 ...وأخرى تقدم مقطوعة موسيقية على الكمان
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بايدن و«مؤتمر دولي»
للشرق األوسط

خليل علي حيدر

طاعون أوروبا ...ورفع األجور
يقول الباحثون إنه من
المعروف عن الطاعون
أنه يبدأ بشواطئ البحار
ثم ينتشر داخل البالد،
أما الموت األسود فكان
كذلك طاعونا دمليا عنيفا
في عدواه ووبيال إلى أقصى
حدود الوبال ،إال أنه انتقل
الى أوروبا كما في فيروس
كورونا اليوم من الشرق
األقصى.

ك ــان وبـ ــاء "الـ ـم ــوت األسـ ـ ــود" كما
ُسمي مــرض الطاعون في العصور
الــوس ـطــى ك ــارث ــة م ــروع ــة اجـتــاحــت
أوروبــا عامي 1347و  .1348ويقول
"تشارلز سنجر" الباحث اإلنكليزي
فــي تــاريــخ ال ـطــب ضـمــن دراس ــة في
موسوعة "تــاريــخ العالم" إن الوباء
آنـ ـ ــذاك ك ـحــال ـنــا الـ ـي ــوم م ــع ك ــورون ــا
"دا هــم عالما لــم يكن على استعداد
إط ــاق ــا التـ ـخ ــاذ ت ــداب ـي ــر ت ـعــاون ـيــة
اج ـت ـمــاع ـيــة" ،ويـضـيــف "س ـن ـجــر" أن
الموت األسود أثر في خيال الناس
أعمق التأثير ،و"أحدث فيهم تفاعال
اجتماعيا وا قـتـصــاد يــا على جانب
كبير مــن األهـمـيــة"( .تــاريــخ العالم،
جون هامرتن ،دار النهضة بمصر،
ج ،5ص.)559-541
ومن أعجب آثار هذا الطاعون أنه
ك ــان فــي ال ــواق ــع مــن أس ـبــاب ارت ـفــاع
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـم ـع ـي ـشــي ف ــي أوروبـ ـ ــا
وزيــادة ثــراء العامل والـمــزارع فيما
ب ـع ــد ،رغـ ــم أنـ ــه أب ـ ــاد م ـئ ــات األلـ ــوف
ن ـحــو  50-30ف ــي ال ـم ـئــة م ــن سـكــان
أوروبا ،وتسبب بذلك كما هو وضع
اقتصاد العالم اليوم في عدد كبير
من االنهيارات االقتصادية.
إن عهد البشرية باألوبئة قديم،
ويعدد الطبيب االستشاري د.حسن
مـ ـحـ ـم ــد ص ـ ـنـ ــدوق ـ ـجـ ــي ن ـ ـ ـمـ ـ ــاذج مــن
انتشار الطاعون ،فيقول في مقاله
له" :إن ثمة ثالثة أوبئة بشرية كبرى
على مر التاريخ تم توثيق حصولها:
األولـ ــى طــاعــون جـسـتـنـيــان مــا بين
عامي  541و 544الذي استمر بشكل
مـتـقـطــع ح ـتــى ع ــام  ،750وال ـثــان ـيــة
سميت بالموت األســود في أوروبــا
م ــا ب ـيــن ع ــا م ــي  1347و 1351على

جيمس زغبي*
هيئة موجات وبائية متتالية أخف
وطأة إلى نهاية القرن السابع عشر،
والثالثة وباء طاعون الصين الذي
بدأ فيها نحو عام  ،1850وانتشر في
عدد من مناطق العالم إلى منتصف
القرن العشرين ،وهناك أيضا حاالت
وبائية أقدم مثل طاعون أثينا عام
 430قبل الميالد وطاعون أنطونيون
عام  165قبل الميالد".
وي ـض ـيــف أن ال ـبــاح ـث ـيــن وجـ ــدوا
آث ــار هــذا ال ـمــرض كــذلــك فــي عينات
ب ـشــريــة أوروب ـ ـيـ ــة وآس ـي ــوي ــة تـعــود
للعصر البرونزي( .الشرق األوسط
.)2015 /10 /30
و يـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرح س ـ ـن ـ ـجـ ــر دور و ب ـ ـ ــاء
ال ـطــاعــون ف ــي رف ــع األج ـ ــور ،فـيـقــول
في تاريخ العالم المشار إليه للتو،
إن ال ـجــائ ـحــة ش ـلــت ح ــرك ــة ال ــزراع ــة
وف ـس ــدت الـمـحــاصـيــل ف ــي ال ـح ـقــول،
ف ـك ــان ــت ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـح ـت ـم ـيــة أن عــم
ا لـقـحــط "وأدت قـلــة األ ي ــدي العاملة
بعد مــوت نسبة كبيرة من السكان
إلى نتائج اقتصادية بالغة األهمية
عميقة األثر وخاصة في انكلترا".
وكان المتبع في العهود الغابرة
أن ُيــزرع معظم األراضــي بالسخرة،
ث ــم ظ ـه ــرت بــال ـتــدريــج ع ـ ــادة أخ ــرى
وه ــي أن يـقــوم أرق ــاء ال ــزراع ــة ب ــأداء
ج ـعــل ن ـق ــدي ع ــن ح ـيــازت ـهــم مـقــابــل
ب ـعــض اإلع ـ ـفـ ــاء ات ،وكـ ــان أداء هــذا
الجعل قد أصبح عاما قبل أن يحل
ال ـ ـمـ ــوت األسـ ـ ـ ــود ،وت ـ ــم ع ـت ــق رق ـيــق
األرض أو األقـنــان ،وأصـبــح اسمهم
"الملتزمين بالتعريفة" ،أي بالجعل
ال ـن ـق ــدي ،وك ــذل ــك ظ ـه ــرت ط ـب ـقــة من
عمال الزراعة يمكن استئجارهم.
ُ
(الجعل والجعالة ما ُيجعل على

الـعـمــل مــن أج ــر أو رش ــوة وجمعها
ج ـع ــائ ــل ،ويـ ـق ــال ت ـجــاع ـلــوا ال ـش ــيء:
جعلوه بينهم .القاموس الوسيط).
ويضيف المؤرخ سنجر" :كان من
نتائج القحط الــذي جــاء في أعقاب
الموت األســود أن ارتفعت األسعار
ارتفاعا كبيرا ،ومن ثم أصبح األجر
ال ــذي ك ــان يــدفــع قـبــا ب ــدل الـخــدمــة
ال يـقــوم ب ــأود األج ـيــر ،وواج ــه مالك
األراضـ ـ ـ ــي الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا قـ ــد ق ـب ـلــوا
الفدية عن األعمال الزراعية مشكلة
جــديــدة ،وهــي أن الـفــديــة المدفوعة
من المستأجر في مقابل السخرية
ال تكفي الستئجار العمال الالزمين
لخدمة أرضهم الخاصة ،ألن ارتفاع
األج ـ ـ ــور ي ـس ـت ـلــزم م ـن ـط ـق ـيــا ارتـ ـف ــاع
األسـعــار ،وكانت أول خطوة لعالج
ه ــذا ال ـم ــوق ــف أن ُس ـن ــت تـشــريـعــات
ع ـم ــال ـي ــة م ـت ــاح ـق ــة تـ ـح ــرم ارتـ ـف ــاع
االس ـع ــار واالجـ ـ ــور ،ول ـكــن تـبـيــن أن
ت ـلــك ال ـق ــوان ـي ــن ك ــان ــت غ ـيــر مـجــديــة
بالرغم من اإلجراء ات الشديدة التي
اتخذت لتنفيذها ،وشرع المالك لكي
يـخــرجــوا مــن م ــأزق يـكــاد يستحيل
تـفــاديــه ،يــؤجــرون األرض جميعها
للمستأجرين ويمدونهم بحاجتهم
من الماشية والبذور على أن يلتزم
المستأجرون برد قيمتها في نهاية
عقد اإليجار ،ومن هذا النظام نظام
ع ـقــود الـمــاشـيــة وإي ـج ــار األراضـ ــي.
نـ ـج ــد م ـ ـبـ ــدأ ظ ـ ـهـ ــور ط ـب ـق ــة الـ ـ ـ ــزراع
الحديثة وهي تشمل المالك والفالح
المستأجر والعامل ا لــزرا عــي ،وهي
التي حلت محل الطبقة التي كانت
تتألف من المالك والعامل فحسب".
ويـتــابــع ال ـمــؤرخ دراس ــة النتائج
فـيـقــول إن "ق ـلــة ال ـيــد الـعــامـلــة الـتــي

ظ ـهــرت ب ـعــد ال ـم ــوت األسـ ــود كــانــت
ف ــي آخ ــر األمـ ــل ع ــام ــا حــاس ـمــا فــي
تحسين الحالة المعيشية للطبقة
الكادحة تحسينا ملموسا".
ومـ ـم ــا ي ـل ـفــت ال ـن ـظ ــر ف ــي دراسـ ــة
سنجر ا لـتــار يـخـيــة إ شــار تــه إ لــى أن
كلمة طاعون باالنكليزية Plague
ت ـع ـنــي ح ــر ف ـي ــا ا ل ـض ــر ب ــة (ص)541
و ن ــا ح ــظ أن ا ل ـم ـقــا بــل ا ل ـعــر بــي لها
هي الطاعون وأصلها طعن ،ويورد
قــامــوس "ال ـم ــورد" الـمـعــانــي اآلتـيــة
جائحة،
لكلمة " :Plagueآ فــة ،بــاء،
ٍّ
وباء ،طاعون ،مصدر إزعاج ،تفش،
ان ـت ـشــار م ـفــاجــئ ،ي ـنــزل ب ــه ب ــاء أو
كارثة ،يزعج ،يغيظ ،يعذب ،ومنها
كلمة  Plagueyبمعنى مزعج".
وال ـم ـع ــروف ع ــن ال ـطــاعــون يـقــول
الباحثون أنه يبدأ بشواطئ البحار
ثم ينتشر داخل البالد ،أما الموت
األ ســود فكان كذلك طاعونا دمليا
عنيفا في عدواه ووبيال إلى أقصى
حـ ــدود ال ــوب ــال ،إال أن ــه ان ـت ـقــل الــى
أوروبـ ـ ــا ك ـمــا ف ــي ف ـي ــروس ك ــورون ــا
الـ ـي ــوم م ــن الـ ـش ــرق األقـ ـص ــى كــذلــك
ول ـك ــن م ــن تــرك ـس ـتــان ع ـلــى األرج ــح
ك ـم ــا يـ ـق ــول "سـ ـنـ ـج ــر" وح ـم ـل ــه إل ــى
روسيا جنود التتر فاجتاح روسيا،
ووصل عام  1348الى مدينة "بيزا"
اإليطالية.
وقد أمر البابا "كليمنت السادس"
وهـ ـ ــو ف ـ ــي مـ ـنـ ـف ــاه ف ـ ــي "أفـ ـيـ ـنـ ـي ــون"
بـتـشــريــح جـثــث ال ـمــوتــى الكـتـشــاف
سـ ــر ال ـ ـمـ ــرض ،ولـ ـك ــن ذل ـ ــك لـ ــم يـكــن
مـ ـج ــد ي ــا ألن ا ل ـم ـج ـه ــر لـ ــم يـ ـك ــن قــد
وجد بعد".
كيف تعايشت أوروبا مع الوباء
آنذاك؟ سنرى!

جاكوب نايجل*

العودة إلى االتفاق النووي اإليراني
غير ممكنة!
يــزداد قلق إسرائيل وحلفائها الخليجيين الجدد من
ّ
توجه إدارة بايدن المقبلة إلى استئناف المفاوضات مع
ُإي ــران بهدف الـعــودة إلــى االتـفــاق الـنــووي الشائب الــذي
أب ــرم في عــام ُ 2015
ويـعـ َـرف باسم "خطة العمل الشاملة
ِ
المشتركة" ،وكان ذلك االتفاق يضمن تخفيف العقوبات عن
ّ
ويقدم لها تنازالت أخرى ،لكنه لم يكبح مسار أخطر
إيران
ّ
دولة راعية لإلرهاب في العالم ،ولم يمنعها من التوجه
ً
مباشرة نحو اكتساب ترسانة نووية خالل وقت قصير.
إذا عاد فريق بايدن إلى االتفاق ،فستكون التداعيات
ً
ّ ً
تقدما واضحا
أكثر خطورة بكثير ،فقد أحرز اإليرانيون
فــي الـمـجــال ال ـنــووي مـنــذ  ،2015ل ــذا سـتــواجــه الــواليــات
المتحدة وإســرائـيــل وحلفاؤهما فــي المنطقة تحديات
كبرى في المرحلة المقبلة.
حتى اآلن ،لم يتخذ المجتمع الدولي أي خطوات حاسمة
في هذا الملف ،وال تكون القرارات المتعددة األطراف سهلة
حتى في أفضل الظروف ،لكنها تزداد صعوبة اليوم في
ظل انتشار فيروس كورونا ووفرة التقلبات السياسية.
يستعمل اإليرانيون أوراقهم بذكاء ،فقد انتظروا انتهاء
االنتخابات األميركية على أمــل أن يخسر ترامب ،وهذا
مــا حصل ،فعلى إسرائيل وشركائها أن يتعاونوا اآلن
مع اإلدارة األميركية المقبلة لضمان محاسبة إيران على
انتهاكاتها النووية.
ال يعارض اإلسرائيليون وحلفاؤهم اإلقليميون عقد
اتفاق جديد ،لكن يجب أن يمنع أي اتفاق مستقبلي إيران
مــن اكتساب أسلحة نــوويــة دائـمــة .فشل االتـفــاق األخير
في تحقيق هذا الهدف ،لذا يجب أن يمنع االتفاق المقبل
إيران من الحفاظ على "برنامج نووي مدني" في منشأتها
ً
الواقعة تحت األرضُ ،
ويفترض أن يعالج أيضا العناصر
الثالثة مــن برنامج إي ــران الـنــووي غير الشرعي :المواد
االنشطارية ،وجهود التسلح ،ووسائل التسليم.
كذلك ،يجب أن تتكيف الواليات المتحدة وحلفاؤها مع
بعض الوقائع الجديدة ،لقد تغيرت استراتيجية إيران بكل
وضوح ولم يعد النظامً يحاول "التصادم" مع اآلخرين ،بل
ّ
يفضل "التسلل" خلسة عبر استخدام نسخ متقدمة من
أجهزة الطرد المركزي وجهود البحث والتطوير والمنشآت
السرية ،وال يمكن أن يسمح أي اتفاق مستقبلي باستمرار
عمل المنشآت تحت األرض أو المنظمات المدعومة من
ّ
النظام لتطوير جهود التسلح.
أوصى البعض إدارة بايدن المرتقبة بالتركيز على عقد
تسوية ،مثل مطالبة إيران بتقليص مخزون اليورانيوم
المنخفض التخصيب ،أو تفكيك بعض الجهود المتقدمة،
وقد ُيضاف اليوم إلى هذه الالئحة مطلب مرتبط بوقف
ـواه مقابل
الـتـخـصـيــب بـنـسـبــة  %20أو تـخـفـيــض م ـس ـتـ ً
ً
تخفيف العقوبات ،لكن سيكون هذا التوجه خطأ فادحا.
ه ــذا ه ــو الـمـنـطــق الـ ــذي سـمــح إلي ـ ــران ،بـمــوجــب االت ـفــاق
السابق ،بتخصيب اليورانيوم عبر استعمال أكثر من
ّ 5آالف جهاز للطرد الـمــركــزي .كوفئ اإليــرانـيــون بعدما
خفضوا أعداد تلك األجهزة التي كانت تبلغ  10آالف ،مع
أن قرارات مجلس األمن ّ
تنص على عدم استعمال أي جهاز
من هذا النوع.
يفترض كل من يسعى إلى إبرام اتفاق جديد وسريع مع
ً
إيران أن هذه المطالب الصارمة ستزيد الصراع تعقيدا مع
الجمهورية اإلسالمية ،لكنه تفكير خير صحيح قبل البدء
بأي مفاوضات مع إيران ،وعلى اإلدارة األميركية الجديدة
ً
أال تعود إلى طاولة المفاوضات سريعا بل ترفض مطالب
ق ــادة إي ــران بــأن تـعـ ّـوض الــواليــات المتحدة عــن سياسة
ترامب ،ويجب أن يدفع القادة اإليرانيون ثمن انتهاكاتهم
السابقة والراهنة.
فــي غضون ذلــك ،يجب أن تتنبه إدارة بــايــدن المقبلة
وحلفاؤها في الشرق األوسط إلى نشاطات إيرانية أخرى،
منها دعم اإلرهاب والذخائر دقيقة التوجيه وسواها ،ومن
غير المناسب أن ُيضاف دعم إيران لإلرهاب أو العمليات
العدائية فــي ســوريــة ولبنان إلــى المفاوضات النووية،
ويمكن التطرق إلى هذه المخاوف عبر جهود موازية أو
بعد حل المشكلة النووية ،وفي المقابل قد يؤدي الدمج
بين هذه الملفات كلها إلى تنازالت نووية خطيرة.
مــن المبرر أن تسعى اإلدارة األميركية الـجــديــدة إلى
معالجة الـتـحــديــات المرتقبة فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،لكن
من األفضل أن تكون خطواتها دقيقة وحذرة وأن تتعلم
مــن أخ ـطــاء الـمــاضــي ،حيث تستطيع إســرائـيــل أن تقدم
المساعدة فــي هــذا المجال شــرط أن ُتـ ّ
ـوحــد مواقفها مع
ّ
وتنسق جهودها مــع اآل خــر يــن بحذر لتجنب
شركائها
العودة إلى اتفاق  2015الكارثي.
* «ريل كلير»

ماري روبنسون*

وعد المناخ في باريس ...لقد أزف الوقت
مع انتقالنا من باريس إلى ،2030
يجب أن يتوقع قادة العالم والشركات
العالمية ومواطنو العالم أجمع أن
َ
ُيـحـكـم عليهم من خالل التدابير
التي سيتخذونها (أو يتقاعسون عن
اتخاذها) اليوم ،ولن يتسامح أحفادنا
وال كوكب األرض مع المزيد من
المالحقة األنانية للمصالح القصيرة
األمد.
ََ
في عام  ،2020قـل َـبـت جائحة مرض فيروس
كــورونــا ( 2019كــوفـيــد )19العالم رأس ــا على
عـقــب ،لكنها أثـبـتــت لـنــا أيـضــا أنـنــا ق ــادرون
عـلــى نـشــر اإلب ـ ــداع ال ـب ـشــري واالب ـت ـك ــار على
النطاق والسرعة الالزمين لمواجهة التحديات
العالمية عـنــدمــا يـتــوفــر اإلج ـمــاع السياسي
على العمل.
لقد نجحنا بسرعة غير مسبوقة في تطوير
وا َخ ـت ـبــار وبـ ــدء نـشــر ال ـعــديــد م ــن الـلـقــاحــات
الـف ّـعـالة لـكــوفـيــد ،19واآلن يتعين علينا أن
نــوظــف الـقــدر ذات ــه مــن العزيمة فــي مكافحة
ال ـخ ـطــر اآلخ ـ ــر ال ـع ـظ ـيــم ال ـ ــذي ي ـه ــدد وج ــود
البشرية :تغير المناخ .على حد تعبير األمين
العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في
الشهر الماضي« ،يعتمد أمننا وازدهارنا في
المستقبل على العمل المناخي الجريء».
م ــع ذلـ ــك ،وح ـتــى ف ــي أحـ ــدث قـمــة مناخية
طــامـحــة وال ـتــي ُعـ ـ ِقـ ـ َـدت فــي الـثــانــي عـشــر من
ديسمبر ،ظلت ال ـتــزامــات الـعــديــد مــن الـقــادة
قــاصــرة كـثـيــرا عــن الـمـطـلــوب للتصدي لهذا
التحدي الجماعي ،ومــن المؤكد أن االتحاد
األوروب ــي ،والمملكة المتحدة ،وحتى بعض
البلدان األصغر حجما واألكثر ُعـرضة لتغير
ال ـم ـنــاخ ،عـ ــززت بـشـكــل كـبـيــر أه ـ ــداف خفض
االنبعاثات لعام  ،2030لكن الواليات المتحدة،
واليابان ،والصين ،وغيرها من كبار ُمـطلـقي
االن ـب ـع ــاث ــات ال ـغ ــازي ــة الـمـسـبـبــة لــاحـتـبــاس
الحراري الكوكبي ،ال يزال من الواجب عليها
أن ت ـح ــذو ح ــذوه ــا ،وق ـب ــل ف ـت ــرة م ــن انـعـقــاد
مؤتمر األمم المتحدة للمناخ ( )COP26الذي
تستضيفه مدينة غالسكو في شهر نوفمبر
القادم .ونظرا لألزمة التي نواجهها ،لم يعد
مــن الممكن التسامح مــع المزيد مــن األعــذار
للتأخير والمراوغة.
ق ـب ــل خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ،وب ـع ــد م ـف ــاوض ــات

طويلة ومضنية ،اجتمع العالم إلبــرام اتفاق
بــاريــس للمناخ ،وك ــان هــذا واح ــدا مــن أعظم
انتصارات الدبلوماسية المتعددة األطــراف
في السنوات األخيرة ،لكن يجب أال يؤخذ هذا
على أنــه أمــر مسلم بــه ،ففي غياب قــدر أعظم
من االلتزام بالعمل ،ربما نجازف بإهدار إرث
باريس بالكامل.
خلقت األحداث التي وقعت خالل السنوات
الخمس األخيرة مشهدا جيوسياسيا لم يكن
يتوقعه أولئك الذين تجمعوا في باريس ،ففي
ذلك الحين ،لم تكن مصطلحات مثل «فيروس
كورونا» أو «الخروج البريطاني» لتستثير أكثر
من مجرد ردة فعل متحيرة غير مبالية؛ واآلن
أصبحت تحظى باهتمام شــديــد مــن جانب
صناع السياسات ورؤساء الدول والحكومات
في مختلف أنحاء العالم.
لكن ال يجوز لنا أن نسمح لهذه التطورات
بحجب احتياجنا المستمر والمتزايد اإللحاح
إلى العمل المناخي ،وخاصة تمويل تدابير
مـكــافـحــة تـغـيــر ال ـم ـنــاخ .قـبــل أك ـثــر م ــن عشر
سنوات ،تعهدت أكثر دول العالم ثراء بتعبئة
 100مليار دوالر أميركي سنويا بحلول عام
 2020لمساعدة البلدان األكثر فقرا على تمويل
جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من
آثاره ،واآلن انقضى هذا الموعد النهائي ،ولم
تف هذه البلدان بوعدها بعد.
لكن األمل قائم رغم ذلك ،فقد أسعدني كثيرا
أن يعيد الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن
التأكيد على التزامه بالعودة إلى االنضمام
إلى اتفاق باريس فور توليه منصبه ،والحق
أن القيادة األميركية مطلوبة بشدة بعد أربع
سنوات مهدرة من الدمار غير الضروري في
عـهــد دون ــال ــد ت ــرام ــب ،والـمـســاهـمــة بمبلغ 2
مليار دوالر في صندوق المناخ األخضر من
ِق َـبـل الواليات المتحدة للمساعدة في الوفاء
بحصتها في االلـتــزام الــذي تبلغ قيمته 100
َ
مليار دوالر ستكون ت ِـتـمة ملموسة للعودة إلى
االنضمام إلى اتفاق باريس .لقد جرى التعهد
بهذه األموال بالفعل أثناء رئاسة باراك أوباما،
ولهذا ال يوجد أي عذر لإلبقاء عليها قابعة في
خزائن وزارة الخزانة األميركية.
ع ـلــى ال ـم ـن ــوال ذاتـ ـ ــه ،يـتـعـيــن ع ـلــى الـ ــدول
ال ـغ ـن ـيــة األخـ ـ ـ ــرى أن ت ـم ـت ـنــع ع ــن اس ـت ـخ ــدام
الـتــركـيــز الـمـتـجــدد عـلــى ال ــوالي ــات المتحدة
كذريعة للتراجع عن التزاماتها .وكان إعالن
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل مؤخرا
أنها تعتزم إطالق عملية دولية جديدة بشأن
تمويل العمل المناخي في العام المقبل موضع
تــرحـيــب بــوصـفــه إع ــان ن ــواي ــا ،لـكــن تـجــارب

الماضي تشير إلــى أننا ال يمكننا االعتماد
على الخطاب النبيل.
عالوة على ذلك ،يتعين على جميع البلدان
فــي ع ــام  2021أن ت ـقــدم دل ـيــا واض ـحــا على
أن ـهــا ت ــراج ــع وتـسـعــى إل ــى زيـ ــادة طـمــوحــات
مـســاهـمــاتـهــا ال ـم ـحــددة وط ـن ـيــا ،وه ــي األداة
الـطــوعـيــة الـتــي مــن خــالـهــا ينفذ الموقعون
التزاماتهم بموجب اتفاق باريس.
يقع التضامن والعدالة في صميم كل من
اتفاق باريس وأهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة ،التي تبناها العالم في عام 2015
أيضا .الواقع أن ما تشكله هذه المبادئ وما
تنطوي عليه من مسؤوليات من أهمية اليوم
أعظم كثيرا من أي وقت مضى ،في وقت حيث
نرسم المسار إلى التعافي المستدام من صدمة
كوفيد.19
الحقيقة المؤلمة هي أننا أهدرنا الكثير من
الوقت في السنوات الخمس التي انقضت منذ
اتفاق باريس ،حيث كانت السياسات الالزمة
لخفض االنبعاثات -بما في ذلك إنهاء إعانات
دعم الوقود األحفوري ،وتحديد سعر معقول
للكربون ،واالستثمار في الطاقات المتجددة-
متقطعة وغير متسقة وتفتقر إلى التنسيق،
لكن أزمــة المناخ ،مثلها فــي ذلــك كمثل أزمــة
كوفيد ،19ال تحترم حدودا وال تبالي بالسيادة
الوطنية.
رغم أن االنتباه كان منصبا عن حق على
ال ـف ـي ــروس ،فـقــد شـهــد ال ـعــالــم أي ـضــا ظــواهــر
مناخية أشد تطرفا ،من حرائق الغابات في
أستراليا وكاليفورنيا إلــى العاصفة األشــد
تدميرا المسجلة في تاريخ خليج البنغال ،التي
أجبرت مليوني إنسان على إخــاء منازلهم.
لقد أصبحنا جميعا مدركين بشكل واضح
ووثيق لهشاشة الوجود البشري ومدى ترابط
مصايرنا عبر الحدود واألجيال.
مــع انتقالنا مــن بــاريــس إلــى  ،2030يجب
أن يـتــوقــع ق ــادة الـعــالــم وال ـشــركــات العالمية
َ
وم ــواط ـن ــو ال ـعــالــم أج ـمــع أن ُيـ ـحـ ــكـ ــم عليهم
م ــن خ ــال ال ـتــداب ـيــر ال ـتــي سـيـتـخــذونـهــا (أو
يتقاعسون عن اتخاذها) اليوم ،ولن يتسامح
أح ـفــادنــا وال كــوكــب األرض م ــع ال ـمــزيــد من
المالحقة األنانية للمصالح القصيرة األمد.
* رئيسة أيرلندا السابقة والمفوضة
السامية لألمم المتحدة لشؤون حقوق
ً
اإلنسان ،وحاليا رئيسة منظمة الحكماء.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

في يناير  ،2017كان الشرق األوسط الذي ورثه ترامب عن سابقيه
في حالة تمزق في معظمه ،وكــان «داع ــش» يسيطر على قطاعات
كبيرة من العراق وسورية ،والحروب األهلية مستشرية في اليمن
وليبيا ،وكانت إيران وتركيا -مع حلم كل واحدة منهما بأن تصبح
قوة إقليمية مهيمنة -متورطتين في صراعات عبر الشرق األوسط،
ً
وبدال من استمرار الجهود التي دشنها الرئيس باراك أوباما إللحاق
ً
الهزيمة بـ«داعش» ،وبدال من التصدي للحراك السلبي اإلقليمي على
جبهات أخرى ،اتبعت إدارة ترامب سلسلة من السياسات اإلقليمية
ً
القصيرة النظر وبطريقة التجزئة ،وبــدال من محاولة تأدية دور
القيادة في تقليص التوترات وحسم الصراعات ،أصبحت الواليات
ً
مشاركا فــي كثير منها ،مما تسبب فــي تفاقم توتر األوض ــاع في
المنطقة.
وهذا ما وصلنا إليه ونحن ندخل العقد الثالث من القرن الحادي
والـعـشــريــن ،فما زلـنــا نــدفــع ثمن الـعــواقــب الكارثية لـحــرب الـعــراق
التي شنها جورج بوش االبــن ،وعدم قدرة إدارتــي أوباما وترامب
على إصالح الضرر ،ويضاف إلى هذا تأثير جائحة كوفيد 19على
شعوب الشرق األوسط ،وعدم قدرة الدول األضعف في المنطقة على
التعامل مع االنتشار المتواصل لفيروس كورونا ،ومع بدء إدارة
بايدن المقبلة وضع خريطة لنهجها في هذه المنطقة يجب أن تكون
هناك عدة أمور واضحة:
ً
أوال ،ال يمكن العودة ببساطة إلى واقع الحال السابق والمتمثل
في إحياء االتفاق النووي ،كما كان أو استئناف محادثات السالم
اإلسرائيلية  -الفلسطينية ،بل يتعين التفكير في الوقائع الجديدة
ً
الـقــائـمــة حــالـيــا عـلــى ام ـت ــداد الـمـنـطـقــة ،ويـتـعـيــن تعلم دروس من
االخفاقات السابقة.
ً
ومن المهم أيضا االعتراف بأن الواليات المتحدة التي ما زالت
تمتلك قوة ومواد كبيرة لم يعد لها دور قيادي مهيمن ،كما كانت
ً
الحال قبل عقدين ،ومن الحيوي أيضا االعتراف بأنه من غير الممكن
تجاهل النظرة الشاملة والتعامل مع القضايا بالتجزئة ،فكل شيء
متشابك ،وكل الالعبين اإلقليميين متورطون ،بتشكيالت مختلفة،
في كل نقاط االضطراب في المنطقة .وما يحدث عبر الشرق األوسط
ربما ال يكون في قوة الحربين اللتين استعرتا في أوروبا في القرن
الماضي ،لكن حان وقت النظر إلى هذه الصراعات المتشابكة على
ً
امتداد الشرق األوسط باعتبارها حربا عالمية.
ً
وإذا كــان للواليات المتحدة أن تــؤدي دورا بـنــاء ،فسيكون من
ً
األفـضــل الـبــدء بحشد جهود دولـيــة واسـعــة النطاق تضع أساسا
لنهج شامل لحسم األزمات المتشابكة التي تمزق الشرق األوسط
حاليا ،والهدف اآلني من هذا المسعى يتمثل في الدعوة إلى مؤتمر
ســام دولــي تشارك فيه كل األط ــراف المتورطة تحت رعاية األمم
المتحدة ،والبند األساسي في قائمة أولويات هذا المؤتمر يتعين
أن يكون إقامة إطار عمل إقليمي على غرار «منظمة األمن والتعاون
ً
في أوروبــا» ،مما يوفر لكل الدول منبرا للحوار لمناقشة ضمانات
األمن اإلقليمي ،باإلضافة إلى التزامات بعدم التدخل وعدم العدوان،
ً
ويـتـعـيــن أي ـضــا وض ــع أس ــاس لـلـتـجــارة واالس ـت ـث ـمــار اإلقليميين
للمساعدة في تعزيز التكامل االقتصادي والرخاء.
وسيكون من الضروري انبثاق جماعات عمل عن المؤتمر الدولي
يعالج فيها كل المشاركين القضايا اإلقليمية المهمة ،وعلى سبيل
الـمـثــال ،يتعين إج ــراء مناقشات مكثفة عــن الـصــراع اإلسرائيلي-
الفلسطيني والحروب المستعرة في سورية واليمن وليبيا والتخلص
من أسلحة الدمار الشامل ،والدور الذي أداه التطرف الديني الطائفي
ً
فــي تفاقم األزم ــات .ومثل هــذا النهج ،سيكون صعبا وسيرفضه
ً
سريعا المتشددون في بعض الــدول ،لكن مزاياه أفضل من مزايا
الحلول البديلة.
وكل صراع من هذه الصراعات يتورط فيه قوى إقليمية متنافسة،
ول ــذا ستظل األوضـ ــاع فــي حــالــة أزم ــة إذا تعاملنا معها بطريقة
التجزئة ،وعالجنا كل صراع كما لو أنه مجرد نتاج اضطراب إقليمي،
لكن النهج الشامل الذي اتبعته الدول الدائمة العضوية الخمس في
ً
مجلس األمــن ،باإلضافة إلى ألمانيا يمثل استغالال أفضل بكثير
لقوة ونفوذ هذه الدول مجتمعة ثم التركيز على كل مشكلة ،وتبني
رؤية سلمية في الشرق األوسط تقنع الشعوب لدرجة يمكنهم فيها
ً
استبصار احتماالت مستقبل واعد ،ربما يمثل نهجا يحفز زعماء
ً
المنطقة وقادة الرأي فيها للمطالبة بتغيير في المسار بعيدا عن
االنحدار الحالي.
وتخبرنا استطالعاتنا للرأي أن شعوب الشرق األوســط تريد
وحــدة إقليمية واستثمارات إقليمية في المستقبل تحقق السالم
ً
والــرخــاء ،لقد شبعت هــذه الشعوب حروبا وصــراعــات وتريد اآلن
ً
وظائف مستقرة وتعليما ورعاية صحية ومستقبال أفضل ألطفالهم،
وقد حان وقت اإلنصات إليها.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.

دراسات لم تر النور
د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com
"الديمقراطية لم تأت إال نتاج ثورة أخالقية في مستوى القيم
االجتماعية ،وثورة سياسية بمنظور المجتمعات"( .برهان غليون).
هل الديمقراطية مسألة نسبية؟ أم أنها مظلة شاملة لممارسات
عديدة وجدت طريقها لدولنا عبر صناديق االقتراع؟ وهل علينا
نشر ثقافة الديمقراطية قبل ممارستها؟ أسئلة عــد يــدة أثيرت
خالل احتضان أروقة مؤسساتنا التعليمية العديد من المؤتمرات
والـمـبــادرات خــال األعــوام الماضية والتي اتخذت مكانها تحت
مظلة الديمقراطية.
وبادر العديد من الزمالء في الكتابة في هذا الشأن لكنها بقيت
في األدراج إلى جانب دراســات علمية أخرى مهمشة عديدة لدى
المراكز العلمية والبحثية أذكر منها على سبيل المثال ال الحصر
تلك األوراق العلمية التي تناولت انتشار العنف لــدى الشباب،
والتي بــادر بكتابتها أساتذة من كلية التربية وغيرهم من قسم
علم النفس ،ذلك العنف الذي امتد إلى أفراد األسرة وأروقة العمل
ً
والبرلمان فأصبح عنفا لفظيا وجسديا وذلــك فــي ظــل انحسار
الجهود الموجهة لتعزيز الصحة النفسية.
تـفــاقــم الـعـنــف الـجـســدي ل ــدى الـشـبــاب ودق نــاقــوس الـخـطــر،
ولكن لألسف لم يسمع أحد ،واليوم يتكرر السيناريو في مجال
التعليم ،فعلى الرغم من األوراق العلمية التي نشرت بجهود باحثي
مؤسسات التعليم العالي حول التعليم اإللكتروني فإننا تخبطنا
في عملية اتخاذ القرار ،ووقفنا في حيرة من أمرنا أمام المرحلة
التنفيذية ،بل تجاهلنا مؤسسات التقييم والقياس الختبار تجربة
التعليم في زمن كورونا فبقيت الدراسات في األدراج ولم تر النور.
خالصة األمر :هناك حاجة لتجديد مفاهيمنا تجاه الدراسات
االستشارية والـمــراحــل التنفيذية على الصعد كافة الشخصية
ً
والمؤسسية مـعــا ،فاالكتفاء بالشعارات لــن يسمن أو يغني من
جــوع ،وقــد آن األوان الستخراج الــدراســات من األدراج والتحفيز
إلجراء المزيد منها ،والوقت مناسب أيضا لربط نتائج الدراسات
باإلنتاجية والتنفيذ وإخضاعها للتقييم المباشر من مؤسسات
التقييم.
وللحديث بقية.
كلمة أخيرة:
رغم استقدام أطباء من دول عديدة ومنها كوبا والباكستان
فــإنـنــا لــم نلحق بــالــركــب فــي مــرحـلــة التطعيم ،فـفــي الــوقــت الــذي
أغلقت سلطنة عمان حدودها البرية خشية انتشار الوباء ،وكثفت
دولة اإلمارات التطعيم نسير ببطء نوعي تجاه تطعيم المواطن
والمقيم ،فما السبب؟

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.٦٧٣

6.١٩١

2.٤٢٢ 2.٧١٨ 3.٢٩٦

مراجعة جديدة لـ «فوتسي راسل» في  19فبراير

وجهة نظر
ِسفر التكويت

«هيرمس» تتوقع سيولة إضافية على «شمال الزور» و«القرين»
عيسى عبدالسالم

تـ ــو ق ـ ـعـ ــت مـ ـجـ ـم ــو ع ــة «إي إف جـ ـ ــي هـ ـي ــر م ــس»
المالية حــدوث ترقية لكل مــن سهم شركة القرين
ل ـل ـب ـتــروك ـم ـيــاويــات ،وش ــرك ــة ش ـمــال ال ـ ــزور األول ــى
للطاقة والمياه ،ضمن مؤشر فوتسي راسل لألسهم
الناشئة.
وقــالــت م ـصــادر مطلعة لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن هناك
مراجعة جديدة تحمل سيولة مؤسسية إضافية
لسوق الكويت لألوراق المالية ،على ضوء المراجعة
الجديدة لمؤسسة فوتسي راســل ،إذ قــررت إعــادة
ال ـمــوازنــة لــأسـهــم الكويتية لـمــؤشــرات «فــوتـســي»
وتــرق ـيــة ش ــرك ــات ج ــدي ــدة ،مـتــوقـعــة إت ـم ــام عملية

المراجعة في  19فبراير المقبل ،على أن يتم تنفيذها
في النصف الثاني من مارس المقبل.
ورجحت المصادر أن األمــوال المرتقب دخولها
إلى السوق الكويتي لن تكون كبيرة على السهمين،
مشيرة إلــى أن السوق الكويتي حقق نقلة نوعية
كبيرة منذ ترقيته على مؤشر فوتسي وستاندرد
آند بورز ومورغان ستانلي ،إذ إن السيولة المتدفقة
هي سيولة مؤسسية استثمارية تستهدف األسهم
الثقيلة في البورصة.
وبينت أن ما حــدث من تدفق سيولة على مدار
الترقيات المعلنة يؤكد متانة الخطط التي اتبعها

فريق بورصة الكويت لألوراق المالية خالل الفترة
الماضية ،بالتنسيق والتعاون مع أطراف المنظومة،
كالشركة الكويتية للمقاصة ،وشركات الوساطة،
بقيادة هيئة أسواق المال.
ولفتت الى أن البورصة باتت في مرمى كبريات
المؤسسات العالمية ،إذ أصبحت تحت مجهرها
منذ أن نالت بطاقة الترقية إلى «الناشئة» ،مبينة
أن نظام التداول ،وما خضع له من تحديثات خالل
ً
الفترة الماضية ،بات قــادرا على استيعاب نحو 4
ً
ماليين صفقة يوميا.

ارتفاع المؤشرات ...والسيولة  52.3مليون دينار
عمليات شراء مبكرة على «القيادية» ...وأسهم السوق الرئيسي تزيد نشاطها
●

علي العنزي

سـجـلــت م ــؤش ــرات بــورصــة
ً
ً
الكويت الرئيسية نموا جديدا
صـ ـحـ ـب ــه ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع كـ ـبـ ـي ــر فــي
مـتـغـيــرات ال ـســوق مــن سيولة
وك ـم ـي ــة األس ـ ـهـ ــم الـ ـمـ ـت ــداول ــة،
وارت ـف ــع مــؤشــر ال ـســوق الـعــام
بنسبة  0.19في المئة تساوى
 10.6نقطة ،ليقفل على مستوى
 5673.17نقطة ،بسيولة هي
األعلى خالل هذا الشهر بلغت
 52.3م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ت ــداول ــت
أعلى كمية اسهم وصلت الى
 335.7مليون سهم عبر 11844
صفقة ،وتــم ت ــداول أعلى عدد
اسـ ـه ــم ب ـل ــغ  137س ـه ـمــا رب ــح
مـنـهــا  65سـهـمــا ،وخ ـســر ،43
بينما ا سـتـقــر  29دون تغير،
وربـ ـ ــح م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق األول
نسبة اقل كانت  0.08في المئة
ت ـ ـسـ ــاوي  4.82نـ ـق ــاط لـيـبـقــى
على مستوى  6191.57نقطة
بسيولة كبيرة نحو  34مليون
ديـ ـن ــار ت ــداول ــت  82.8مـلـيــون
سـهــم عـبــر  4775صـفـقــة ،وتــم
تـ ـ ــداول  20س ـه ـمــا ربـ ــح منها
 5أس ـهــم وان ـخ ـفــض  8أس ـهــم،
بينما ثبت  7دون تغير ،وقفز
مـ ــؤشـ ــر ال ـ ـسـ ــوق رئـ ـيـ ـس ــي 50

بنسبة كبيرة بلغت  0.57في
المئة أي  27.31نقطة ليصل
ال ــى مـسـتــوى  4821.81نقطة
بسيولة مرتفعة ا قـتــر بــت من
 15مليون دينار بينما كانت
سـ ـي ــول ــة ال ــرئـ ـيـ ـس ــي نـ ـح ــو 18
مليون دينار تداول امس 189
مـلـيــون سـهــم فــي رئـيـســي ،50
ربح منها  28سهما وخسر 8
أسـهــم ،بينما استقر  10دون
تغير.
نـ ـش ــاط م ـب ـك ــر :ع ـل ــى عـكــس
جلسات السوق السابقة التي
تـ ـب ــدأ بـ ـ ـه ـ ــدوء ،ثـ ــم ت ــدري ـج ـي ــا
ت ـن ـشــط وحـ ـت ــى فـ ـت ــرة الـ ـم ــزاد
تكون ذروتها ،جاءت تداوالت
أم ـ ـ ــس عـ ـل ــى ن ـ ـشـ ــاط م ـح ـم ــوم
مبكر عـلــى األس ـهــم الـقـيــاديــة،
خ ـص ــوص ــا ال ــوط ـن ــي وب ـي ـتــك،
ح ـيــث ت ـج ــاوز بـيـتــك مـسـتــوى
 700ف ـل ــس ،ون ـج ــح بــال ـث ـبــات
فـ ـ ــوقـ ـ ــه بـ ـيـ ـنـ ـم ــا الم ـ ـ ـ ــس س ـه ــم
ا لـ ــو ط ـ ـنـ ــي سـ ـع ــر  860ف ـل ــس،
وارتفع بـ 6فلوس ،ولكنه فقدها
تدريجيا حتى عاد الى نقطة
األساس ،وكذلك تراجعت اسهم
زيـ ــن واج ـل ـي ـت ــي ،وغـ ـ ــرد سـهــم
ال ـبــورصــة وبـمـكــاســب كـبـيــرة،
بمرافقة اسهم بيتك والقرين
وب ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــان ،وخـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرت اسـ ـه ــم

المباني والمتكاملة وهيومن
س ــوف ــت وأج ـي ـل ـت ــي وب ــوب ـي ــان
ب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات ،ب ـي ـن ـمــا فــي
المقابل استمر نـشــاط اسهم
تشغيلية في السوق الرئيسي
واستمرت باالرتفاع الرئيسي
ك ـ ـ ـ ــان ابـ ـ ـ ــرزهـ ـ ـ ــا اس ـ ـ ـهـ ـ ــم س ـف ــن
وم ـع ــام ــل ،ك ـمــا رب ـح ــت اسـهــم
ارزان واعـ ـي ــان لـتـقـفــز سـيــولــة
الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي إلـ ــى أعـلــى
مستوياتها خ ــال ه ــذا الـعــام
وتنتهى الجلسة إيجابية.
ً
خليجيا تباين أداء مؤشرات
أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ب ـ ــدول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،حـيــث
اس ـت ـم ــر ن ـم ــو سـ ــوق أبــوظ ـبــي
وبـنـسـبــة  3.7ف ــي ال ـم ـئــة ،بعد
اعـ ـ ـ ــان ش ـ ــرك ـ ــات االتـ ـ ـص ـ ــاالت
مراجعة نسبة تملك األجانب
ب ــال ـش ــرك ـت ـي ــن ال ـل ـت ـي ــن ق ـفــزتــا
بنسب بلغت  14في المئة لدو
وات ـ ـصـ ــاالت اإلم ـ ـ ـ ــارات ،ورب ــح
مؤشر سوق دبي نسبة  1في
المئة ،كما ربح سوقا الكويت
وع ـم ــان ،وتــراج ـعــت مــؤشــرات
أس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وقـ ـط ــر
والـبـحــريــن وبـنـســب مـحــدودة
وســط اسـتـقــرار إعـســار النفط
حول مستوى  55دوالرا لمزيج
برنت تسليم شهر مارس.

«التأمينات» تهيكل ملكياتها في البورصة إلى «غير مباشرة»
أودعت الحصة في محفظة لدى شركة وفرة لالستثمار
●

محمد اإلتربي

قــامــت المؤسسة ا لـعــامــة للتأمينات
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ،ضـ ـ ـم ـ ــن سـ ـي ــاس ــاتـ ـه ــا
االس ـت ـث ـمــاريــة ،بـتـحــويــل مـلـكـيـتـهــا في
شركة بورصة الكويت من مباشرة إلى
غير مباشرة ،حيث تم تجميع الملكية
ف ــي مـحـفـظــة بــاســم ال ـتــأم ـي ـنــات ،لكنها
تـصـنــف عـلــى أن ـهــا غـيــر م ـبــاشــرة ،وتــم
إسنادها إلى إحدى شركات االستثمار
ال ـمــرخــص ل ـه ــا ،وال ـت ــي تـتـعــامــل معها
«التأمينات».
ووفـ ـق ــا ل ـم ـص ــادر فـ ــإن ح ـصــة شــركــة
البورصة تحديدا ،والتي تم إيداعها في
محفظة أودعت لدى الذراع االستثمارية
للتأمينات ،وهي شركة وفرة لالستثمار،
كون حصة البورصة تعتبر استراتيجية
ومـســاهـمــة نــوعـيــة غـيــر م ـكــررة ،كـمــا أن

«التأمينات» هي ممثل الحكومة الوحيد
في هيكل مالك شركة البورصة.
وبـحـســب م ـص ــادر ،تــم تـحــويــل الملكية
من مباشرة إلى غير مباشرة عبر محفظة،
بعد التنسيق مع الجهات الرقابية ممثلة
في هيئة أســواق المال ،وهــو إجــراء يسمح
بتحقيق مــرونــة مـحــددة للتأمينات .ومن
أبرز االنعكاسات التي تحققها تلك العملية:
 - 1الشركة المديرة تقوم بإدارة المحفظة
عبر متابعة كل حقوقها ،سواء التوزيعات
السنوية النقدية أو المنحة.
 - 2وض ـ ـ ــع األسـ ـ ـه ـ ــم تـ ـح ــت ال ـم ـت ــاب ـع ــة
والـ ـم ــاحـ ـظ ــة الـ ــدائ ـ ـمـ ــة وتـ ـ ــزويـ ـ ــد ال ـم ــال ــك
بالتوصيات الدائمة والتقارير الالزمة حول
كل التطورات.
 - 3متابعة حضور الجمعيات العمومية
للشركة والمشاركة في النقاشات التي تدور
والتصويت عليها.

 - 4التنسيق بشأن ممثل التأمينات في
مجلس اإلدارة.
 - 5دراسة بعض الملفات االستراتيجية
التي تحتاج إلى موافقة من المالك وإبــداء
الرأي الفني واالستثماري.
 - 6القيام بكل التحليالت الــازمــة على
س ـهــم ال ـش ــرك ــة ،واس ـت ـش ــراف ال ـم ـخــاطــر أو
المعطيات اإليجابية.
جدير بالذكر أن «التأمينات» تعتبر من
أبرز كبار الالعبين في السوق المالي محليا،
وتعتمد على أكثر من مدير استثمار محلي،
إال أن النصيب األكبر من حق شركة وفرة
لالستثمار.
وت ـب ـلــغ مـلـكـيــة «ال ـتــأم ـي ـنــات» ف ــي شــركــة
البورصة حاليا  6في المئة ،أي ما يعادل
 12.046مليون سهم ،تقدر قيمتها السوقية
حــالـيــا بنحو  13.889مـلـيــون دي ـنــار ،وفــق
إغالق سهم البورصة أمس عند  1.153دينار.

٤.٦٥٣

فيصل خاجة
ً
من المثير للدهشة فعال أن المعارك السياسية الطاحنة تتجاهل
خطورة الوضع االقتصادي المخيف للكويت ،واألمر ال يحتاج إلى
خبراء اقتصاديين لقراءة الموازنة المالية المعلنة من وزارة المالية
للعام الحالي لندرك أن إيراد النفط والغاز ،والذي يستأثر بنسبة %75
ً
من إجمالي إيرادات الدولة بمجموع  5.6مليارات دينار ،لم يعد كفيال
حتى بسداد مصروفات الباب األول «الرواتب المباشرة» ،البالغة قيمته
 7.5مليارات دينار في العام الحالي)1( .
وعلى الرغم من ذلك ،ال يزال النواب يتاجرون باقتراحات شعبوية
تستنزف الدنانير واألف ــاس غير آبهين بــاإلفــاس ،أو باقتراحات
تدغدغ مشاعر «تويتر» الشوفينية ،ومنها إقرار اللجنة التشريعية
ً
أخيرا تكويت الوظائف العامة ،بحجة أن «المقيمين» هم سبب الهدر
وســوء خدمات الــدولــة ،مع اقـتــراح فــرض الجباية على تحويالتهم
َ
النقدية إلى بالدهم ،والجباية تختلف عن الضريبة بكونها ال تمنح
لمن يدفعها أية حقوق! أشير إلى أن استخدامي لمفردة «مقيمين»
ً
ً
ً
المستخدمة رسميا وشعبيا منذ الستينيات إلى الثمانينيات عوضا
عن «وافدين» ،وذلك للفرق الواضح بداللة كل من المفردتين ،فاألولى
أقرب إلى شعور التعايش فهم مقيمون معنا ،ويشتركون معنا بذات
المصير ،أما الثانية فتعزز شعور الغربة ،فالوافد طارئ وغريب.
في البدء ،يجب علينا معرفة أن نسبة  %3.2من إجمالي المقيمين
ً
في الكويت يعملون في القطاع الحكومي بأكمله « 97.7ألفا ( )2من أصل
 3.1ماليين نسمة ( »)3في حين يعمل بقية العاملين في القطاع الخاص
ولــدى األســر الكويتية ،وتجدر اإلش ــارة إلــى أن  %68من المقيمين
العاملين في القطاع الحكومي يعملون في وزارتي الصحة والتربية
ً
تحديدا ( ،)4فهل الكوادر الوطنية كافية ومؤهلة لشغل تلك الوظائف
الحساسة؟ أم أن مشكلة الكويت تكمن في بضعة آالف من المقيمين
العاملين في مختلف الجهات الحكومية األخرى؟ آخذين باالعتبار أن
تكلفة رواتب المقيمين ال تتجاوز  %13من بند الرواتب في الموازنة
العامة ،إذ إن متوسط رواتبهم الشهرية يبلغ  710د.ك مقابل متوسط
ً
 1510د.ك للموظف الكويتي ،علما بأن متوسط رواتب الوافدين في
ً
الكويت يعتبر األقــل خليجيا «فــي القطاعين الحكومي والخاص»
بحسب تقرير «غلف بزنس» (.)5
نضيف إلى ما سبق ،أن متوسط نمو توظيف الكويتيين في القطاع
ً
الحكومي للسنوات الخمس الماضية بلغ  %18سنويا ،في حين أن
نمو توظيف غير الكويتيين في ذات القطاع بلغ نسبة  %2بحسب
بيانات اإلدارة المركزية لإلحصاء ( ،)6كما أن نسبة غير الكويتيين
العاملين في القطاع الحكومي الحاصلين على مؤهل فوق الثانوية
يبلغ  %81في مقابل نسبة  %67من الكويتيين ( ،)7فأي خطر ينذرنا
به المنذرون؟ وأي أولوية لهذا الملف على حساب الخطر الحقيقي الذي
ينتظر موازنتنا في الحاضر قبل المستقبل؟ ال أذكر ما سبق للتقليل
من أهمية السعي لخلق وظائف للمواطنين وإعطائهم األولوية في
التوظيف ،ولكن بدراسة متأنية لكل قطاع على حدة «على مستوى
الوزارات واإلدارات والوظائف» لمعرفة مدى كفاءة اإلحالل وبجدول
زمني مدروس حتى ال نقع في المحظور.
ً
يا سادة ،يا ساسة ،يا شعب ،الملف االقتصادي هو األشد ارتباطا
بمستقبل الكويت ،وهو شائك وشديد التعقيد ،يجب عدم التعاطي معه
بهذه البساطة ،ومشكلة المقيمين في الكويت هي مشكلة الكيف ال الكم،
ً
وإن كان غبار معاركنا قد أغشى األبصار فسنذوق طعم رمالها قريبا.

أخبار الشركات
ً
«المشتركة» توقع عقدا بقيمة  5ماليين دينار

دعوى ضد «إنوفست» أمام «غرفة البحرين»
أف ـ ـ ــادت ش ــرك ــة إن ــوف ـس ــت بـ ــأن ه ـن ــاك دع ــوى
م ــرف ــوع ــة ضـ ــدهـ ــا وأع ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس اإلدارة
والرئيس التنفيذي أمام غرفة البحرين ،لتسوية
الـمـنــازعــات على أحــد الـتـعــاقــدات االستثمارية
على مشروع استثماري في عام  2007من قبل
أحد المستثمرين .وأضافت الشركة أن الدعوى
تتعلق بطلب رد مبلغ استثمار يبلغ  515ألف
دينار بحريني ،والتعويض عن األضــرار التي
لحقت به بمبلغ  234.3ألفا ،والفوائد القانونية،
وفي الشق المستعجل بتوقيع الحجز التحفظي
على الحسابات البنكية للمدعى عليهم وعلى
عـقــاراتـهــم بــالـبـحــريــن وم ــا يملكونه مــن أسهم
بــال ـشــركــات ،وذلـ ــك ف ــي حـ ــدود مـبـلــغ الـمـطــالـبــة
والرسوم .ولفتت إلى أنه في  13يناير الماضي
صدر قرار في الشق المستعجل بقبول الحجز
التحفظي على العقارات المملوكة فقط للمدعى
عليهم ،ورفض ما عدا ذلك من طلبات ،لكنه وصل
إلى علم الشركة بتاريخ  18يناير  ،2021وعليه
تمت مباشرة إجراءات الدعوى من يوم العلم.

أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت توقيع عقد ممارسة تابعة لوزارة
األشغال العامة في الكويت بقيمة  5ماليين دينار ،مبينة أن مدة المشروع سنة واحدة،
حيث يتعلق بالصيانة العامة للطرق الرئيسية في محافظتي حولي والعاصمة.

«التقدم» :تجديد وزيادة تسهيالت
مصرفية بـ  35مليون دينار

«يونيكاب» :فرج
ً ً
مديرا ماليا

أف ـص ـح ــت ش ــرك ــة ال ـت ـق ــدم ال ـت ـك ـنــولــوجــي عــن
تعاقدها مع البنك التجاري على تجديد وزيادة
الـتـسـهـيــات الـمـصــرفـيــة الـمـمـنــوحــة لـهــا سابقا
بمبلغ إجمالي قدره  35مليون دينار كتسهيالت
مصرفية لتمويل أنشطة الشركة في مجال تجارة
السلع المعمرة األخــرى .وبينت الشركة أن مدة
هــذا العقد وفترة الـســداد تـتــراوح بين  31مايو
 2021للتسهيالت ،وتمتد خطة السداد لتسهيالت
التمويل للقرض التجاري إلى  30يونيو  2026مع
سريان مفعول العقد ،ويجوز التمديده لمدة أو
مدد أخرى مماثلة تبعا ألحكامه.

ذك ـ ــرت ش ــرك ــة يــونـيـكــاب
لــاسـتـثـمــار وال ـت ـمــويــل أنــه
ب ـعــد مــواف ـقــة هـيـئــة أس ــواق
ال ـ ـمـ ــال تـ ــم إل ـ ـغـ ــاء تـسـجـيــل
أسامة فرج في وظيفة واجبة
التسجيل (مسؤول التدقيق
الــداخ ـلــي) ،ومــن ثــم تعيينه
بــوظـيـفــة واج ـب ــة التسجيل
مديرا ماليا للشركة.

مكاسب لخام برنت بفعل تنامي التفاؤل بشأن االقتصاد

ً
البرميل الكويتي ينخفض  1.19دوالر ليبلغ  54.52دوالرا
زادت العقود اآلجلة لخام
برنت تسليم مارس  20سنتا،
أو ما يعادل ً 0.4في المئة ،إلى
 54.95دوالرا ًللبرميل بعد
أن نزلت  35سنتا في الجلسة
السابقة.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي
ً
 1.19دوالر لـيـبـلــغ  54.42دوالرا في
ً
تداوالت أمس األول ،مقابل  55.61دوالرا
ً
ف ــي ت ـ ــداوالت الـجـمـعــة ال ـمــاضــي ،وفـقــا
للسعر الـمـعـلــن مــن مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية.
وفـ ــي األس ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة ،ارت ـف ـعــت
العقود اآلجلة لخام برنت صباح أمس،
إذ تفوق التفاؤل بأن التحفيز الحكومي
س ـيــدعــم ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي الـعــالـمــي
والطلب على النفط على المخاوف من
أن تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة
جــائ ـحــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا عــال ـم ـيــا قد
يبطئ استهالك الوقود.
وزادت الـعـقــود اآلج ـلــة ل ـخــام برنت
تسليم مارس  20سنتا ،أو ما يعادل 0.4
ً
في المئة ،إلى  54.95دوالرا للبرميل بعد
ً
أن نزلت  35سنتا في الجلسة السابقة.
وب ـلــغ خ ــام غ ــرب تـكـســاس الــوسـيــط
ً
األ مـ ـي ــر ك ــي  52.19دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل،
ً
منخفضا  17سنتا أو ما يعادل  0.3في

المئة .ولم تتم تسوية الخام يوم االثنين
إذ أن األسواق األميركية كانت مغلقة في
عطلة عامة.
وينتهي أجــل الـعـقــود اآلجـلــة لغرب
ت ـك ـســاس تـسـلـيــم ف ـبــرايــر لـشـهــر أق ــرب
استحقاق اليوم األربعاء.
ويشعر المستثمرون بالتفاؤل إزاء
ـورد في
الطلب فــي الـصـيــن ،أكـبــر مـسـتـ ُ
العالم للنفط الخام ،بعد بيانات نشرت
أمس األول أظهرت أن إنتاج المصافي
زاد ثالثة في المئة إلى مستوى قياسي
جديد في  .2020والصين هي االقتصاد
الوحيد الكبير في العالم الــذي تفادى
تسجيل انكماش في العام الماضي في
الــوقــت ال ــذي كــانــت تعاني فيه العديد
من الدول الحتواء جائحة كوفيد.19 -
وي ـ ـتـ ــرقـ ــب الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون خ ـط ــاب
تنصيب الــرئـيــس األمـيــركــي المنتخب
جو بايدن اليوم األربعاء للحصول على
تفاصيل بشأن حزمة مساعدات بقيمة
 1.9تريليون دوالر.

وقال جيفري هالي ،كبير المحللين
ل ــدى أوان ـ ــدا لـمـنـطـقــة آس ـيــا والـمـحـيــط
الهادي« :كغيره من فئات األصول ،تلقى
النفط الدعم من التحفيز األميركي في
آسيا».
ويـقــول محللون لــدى إيــه .إن .زد إن
األسعار تتلقى الدعم من خفض إضافي
سعودي لإلمدادات على مدى الشهرين
القادمين والذي من المتوقع أن يتسبب
فــي تــراجــع الـمـخــزونــات الـعــالـمـيــة 1.1
مليون برميل يوميا فــي الــربــع األول.
وتـ ـض ـغ ــط ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف بـ ـش ــأن ارتـ ـف ــاع
اإلصابات بـ «كوفيد »19 -عالميا وتجدد
إجــراء ات العزل العام على الطلب على
الوقود مما يكبح أسعار الخام.
وأشار محللو إيه .إن .زد إلى مخاوف
بـ ـش ــأن تـ ــراجـ ــع م ـب ـي ـع ــات الـ ــوقـ ــود فــي
الهند فــي يناير ،مقارنة مــع ديسمبر،
وارت ـ ـفـ ــاع اإلصـ ــابـ ــات ب ــال ـف ـي ــروس فــي
الصين واليابان مما قد يثبط الطلب
على الخام.

وقــال البنك« :فــي أوروب ــا والــواليــات
المتحدة ،يثير بــطء تــوزيــع اللقاحات
أيضا مخاوف بشأن أن انتعاش الطلب
سيظل صعب المنال».

تضرر الطلب
مــن ناحيتها ،قــالــت وكــالــة الطاقة
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة إن تـ ـع ــاف ــي الـ ـطـ ـل ــب ع ـلــى
النفط سيتضرر مــن ارتـفــاع حــاد في
اإلصابات الجديدة بفيروس كورونا
وإن الوضع سيتحسن بفعل إجراءات
التطعيم والتحفيز في النصف الثاني
من العام.
وأض ــاف ــت ال ــوك ــال ــة ،ف ــي تـقــريــرهــا
الشهري ،أن «إغالق الحدود وإجراءات
التباعد االجتماعي وعمليات اإلغالق...
ستستمر في تقييد الطلب على الوقود
إلى أن يتم توزيع اللقاحات على نطاق
أوس ــع ،على األرج ــح بحلول النصف
الثاني من العام».

وق ــال ــت إن «هـ ــذا ال ـت ـعــافــي يعكس
بشكل أساسي تأثير حزم الدعم المالي
والنقدي ،إضافة إلى فعالية الخطوات
لحل الوباء».
وت ــرج ــع ت ــوق ـع ــات ال ــوك ــال ــة األك ـثــر
قـتــامــة إل ــى أس ـبــاب مــن بينها ظهور
سالالت جديدة من الفيروس وتطبيق
إجراءات العزل العام مجددا في الصين
والعقبات اللوجيستية التي تواجه
عمليات توزيع اللقاحات.
وف ــي إش ـ ــارة إل ــى أن الـتـحـســن في
الطلب العالمي على النفط قد انعكس
فــي ديـسـمـبــر ،خفضت الــوكــالــة التي
تتخذ من باريس مقرا لها توقعاتها
للربع األول بمقدار  580ألــف برميل
يوميا وتوقعاتها لعام  2021بمقدار
 300ألف برميل يوميا.
ويسير كل من العرض والطلب على
مـســار التعافي هــذا الـعــام .وســاعــدت
جـ ـه ــود كـ ـب ــار ال ـم ـن ـت ـج ـيــن ،لـتـحـقـيــق
الـ ـت ــوازن ف ــي ال ـس ــوق م ــن خ ــال كبح

اإلنـتــاج ،في خفض مخزونات الخام
والمنتجات النفطية في أنحاء العالم
على الرغم من بقاء مخزونات النفط
بالقرب من ذروة مايو.
وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في
الطلب في النصف الثاني من العام،
فإنه «من المرجح أن تكون هناك حاجة
إلى مزيد من النفط».
وق ــال ــت وك ــال ــة ال ـط ــاق ــة إن فـصــول
الشتاء اآلسيوية واألوروبية الباردة،
إلى جانب ضبط اإلمدادات من جانب
مـنـظـمــة ال ـب ـلــدان ال ـم ـصــدرة لـلـبـتــرول
(أوبك) وحلفائها ،عززت أسعار الخام
بينما مــن المتوقع أن تبقي صناعة
النفط الصخري في الواليات المتحدة
على اإلنتاج مستقرا .وأضافت الوكالة:
«إذا التزموا بتلك الخطط ،فقد تبدأ
أوب ـ ــك +اس ـت ـع ــادة ال ـح ـصــة الـســوقـيــة
التي فقدتها بشكل مطرد لمصلحة
الــواليــات المتحدة وغيرها منذ عام
.»2016
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«التمدين» تضم «عود.كوم»
إلى مظلة أعمالها

ً
ً
المرزوق :ندشن فصال جديدا للمجموعة ونواكب تطور التسويق

نجحت مجموعة التمدين ،المتخصصة في
تطوير المشاريع متعددة االسـتـخــدامــات في
الكويت ،بضم « ،»3oud.comأحد أبرز المواقع
اإللكترونية لألزياء والجمال ونمط الحياة في
منطقة الخليج إلى قائمة أعمالها.
وي ـعــد ال ـمــوقــع اإلل ـك ـت ــرون ــي ،الـ ــذي أطـلـقـتــه
رئـيـســة ت ـحــريــره زي ـنــب ال ـع ـب ــدال ــرزاق ف ــي عــام
 ،2015بمنزلة منصة إلكترونية بارزة ومميزة
تختص في كل ما يهم المرأة الخليجية ،السيما
التطورات الحاصلة بقطاع الموضة والجمال
والمكياج ،إلــى جانب آخــر أخبار المصممين
والمشاهير الخليجيين.
وت ـهــدف مـجـمــوعــة الـتـمــديــن مــن خ ــال ضم
الموقع ،إلى تعزيز ودعم اإلعالم اإللكتروني في
الكويت والمنطقة ومواكبة الطفرة التكنولوجية
في عالم الموضة ،لما تتمتع به المجموعة من
خبرة طويلة بالعديد من العالمات التجارية
الفاخرة الخاصة باألزياء والموضة.
ُ
وي ـت ــوق ــع أن يـكـتـســب ال ـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي
المزيد من الظهور والشعبية في دول الخليج
العربي والشرق األوسط بعد هذه الخطوة.
وقال رئيس مجلس إدارة «التمدين» محمد
المرزوق« :يسرنا إعالن انتقال موقع «عود.كوم»،

اللقاحات و«تحفيزية» بايدن تنعشان األسواق
«الوطني» :تجاهلت االضطرابات السياسية األميركية رغم المخاوف المتعلقة بالنمو
الرئيس األميركي
يعلن تفاصيل
حزمة مالية بقيمة
 1.9تريليون دوالر
تهدف إلى دعم
االقتصاد

محمد جاسم المرزوق

لفصل جــد يــد تـحــت مظلة مجموعة التمدين
الــرائــدة فــي تطوير المشاريع فــي الكويت من
خالل هذه الخطوة ،إذ يسعى الموقع للمزيد
من التطور واالنتشار في الخليج والمنطقة».
وأض ـ ــاف ال ـ ـمـ ــرزوق« :ج ـ ــاءت ه ــذه الـخـطــوة
ً
إيمانا منا بـضــرورة مواكبة التطور السريع
في مجال التسويق واإلعالم ولحاجة المنطقة
لقنوات إعالمية تعزز التواصل مع المجتمع،
وتدعم المواهب والطاقات الشبابية ،وكذلك
تدعم السوق المحلي واإلقليمي ،باعتبار موقع
«ع ــود.ك ــوم» مــن أه ــم الـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة في
الكويت والخليج».

أسعار صرف العمالت العالمية

تجاهلت األسواق المالية ،إلى
حد كبير ،االضطرابات السياسية
في الواليات المتحدة ،التي انتهت
ببدء مجلس النواب إجراءات عزل
الــرئ ـيــس ت ــرام ــب لـلـمــرة الـثــانـيــة،
وات ـج ـه ــت األن ـ ـظـ ــار ب ـش ـكــل أك ـبــر
نحو إمكانية طرح حزمة تحفيز
مالي كبيرة الحجم في وقت مبكر
من واليــة الرئيس المنتخب جو
بايدن.
ووف ــق تـقــريــر ص ــادر ع ــن بنك
ً
الكويت الوطني ،فقد ساهم أيضا
طرح اللقاحات المضادة لفيروس
كوفيد 19 -فــي تعزيز معنويات
الـ ـس ــوق (وإن اق ـت ـص ــر ذل ـ ــك إل ــى
ح ـ ّـد كبير حـتــى اآلن عـلــى ال ــدول
الـمـتـقــدمــة ،م ــع اخ ـت ــاف الــوضــع
حسب ال ــدول ــة) ،مما قــد يحد من
الـ ـضـ ـغ ــوط االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة خ ــال
األشهر المقبلة.
كما واصلت األسهم العالمية
تحقيق مكاسب مع ارتفاع مؤشر
سـ ـت ــان ــدرد آنـ ــد بـ ـ ــورز األم ـي ــرك ــي
ب ـن ـس ـبــة  4ب ــال ـم ـئ ــة خـ ـ ــال ف ـتــرة
الشهر و نـصــف الشهر المنتهي
في منتصف يناير ،كما ارتفعت
ع ـ ــائ ـ ــدات ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات األم ـي ــرك ـي ــة
ال ـق ـيــاس ـيــة .ف ــي ح ـيــن اس ـت ـفــادت
ً
أس ـع ــار مــزيــج خ ــام بــرنــت أيـضــا
مــن الـخـفــض الـشــديــد ل ــإم ــدادات
السعودية ،وتوقعات بأن يساهم
ّ
تحسن معدالت النمو في تعزيز
الطلب على النفط ،إذ وصل سعره
إلى أعلى مستوياته المسجلة في
ً
ً
 11شهرا عند  56دوالرا للبرميل،
ّ
ليمحو كل الخسائر التي تكبدها
خالل فترة الجائحة.

بايدن يستهدف «التحفيز»

«الفدرالي» يرد على
التكهنات الخاصة
بإمكان تراجعه عن
برنامج التحفيز
النقدي هذا العام

أسعار صرف العمالت العربية

قبل تنصيب جو بايدن رئيسا
ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة ال ـي ــوم ،ومــع
فـ ــوز الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن ف ــي سـبــاق
م ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ بـ ـج ــورجـ ـي ــا،
م ـمــا مـنـحـهــم ال ـس ـي ـطــرة الـكــامـلــة
على مجلسي ال ـنــواب والشيوخ
بـ «الكونغرس» األميركي ،يتحول
االنتباه إلــى سرعة إقــرار وحجم
حــزمــة الـتـحـفـيــز ال ـمــالــي الــازمــة
ل ــدع ــم االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ـ ــذي ي ـعــانــي

الفيروس .وكان
تداعيات تفشي
ّ
ال ــرئـ ـي ــس تـ ــرامـ ــب قـ ــد وق ـ ــع عـلــى
حــزمــة تـحـفـيــز مــالــي بـقـيـمــة 0.9
تــري ـل ـيــون دوالر ( 4بــال ـم ـئــة من
ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـم ــال ــي) في
أواخ ــر ديسمبر الماضي ،والتي
تضمنت إرسال شيكات مباشرة
بـقـيـمــة  600دوالر لــأمـيــركـيـيــن
وت ـمــديــد إع ــان ــات ال ـب ـطــالــة حتى
مارس المقبل ،وتوجيه  325مليار
دوالر لدعم الشركات الصغيرة .إال
أنه من المقرر أن يتبع ذلك حزمة
مالية بقيمة  1.9تريليون دوالر
فور تنصيب بايدن ،بما في ذلك
إرس ـ ــال شـيـكــات إضــاف ـيــة بقيمة
 1400دوالر للمواطنين ،وتمديد
إضافي لمزايا البطالة ،ومساعدة
حـكــومــات الــواليــات والحكومات
الـمـحـلـيــة ،وزيـ ـ ــادة ال ـحــد األدن ــى
ً
لألجور إلى  15دوالرا في الساعة.
وأب ـ ـ ـ ــرز تـ ـق ــري ــر سـ ـ ــوق ال ـع ـمــل
ً
ال ـ ـص ـ ــادر فـ ــي دي ـس ـم ـب ــر مـ ـج ــددا
أداءه الـضـعـيــف وم ــدى الـحــاجــة
الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية
لمعالجة األوضــاع ،إذ انخفضت
ال ــوظ ــائ ــف غ ـيــر ال ــزراع ـي ــة لـلـمــرة
األول ـ ــى م ـنــذ أب ــري ــل ،وظ ــل مـعــدل
ً
ال ـب ـطــالــة م ـس ـت ـقــرا ع ـنــد مـسـتــوى
 6.7بالمئة ،بانخفاض كبير عن
مـسـتــويــات ذروة األزم ـ ــة ،والـتــي
بلغت حينها  14.8بالمئة ،إال أن

تلك المستويات ما زالت أعلى من
نسبة  3.5بالمئة المسجلة قبل
الجائحة.
وت ـت ـم ـث ــل ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف ف ـ ــي أن
ت ـ ــده ـ ــور س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل سـيـضــر
باإلنفاق ،مما يتسبب بدوره في
ان ـت ـكــاس اق ـت ـص ــادي ،خــاصــة إذا
تأخر إقرار حزم التحفيز أو كانت
غير كافية.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ،هـنــاك
مــا يــدعــو إلــى الـتـفــاؤل الـحــذر ،إذ
تــركــزت معظم خسائر الوظائف
ف ــي ديـسـمـبــر ف ــي ق ـطــاع الـتــرفـيــه
وال ـض ـيــافــة ،وه ــو األك ـث ــر عــرضــة
ل ـل ـت ــأث ــر ب ــالـ ـج ــائـ ـح ــة .ومـ ـ ــع ب ــدء
تــوزيــع الـلـقــاحــات بـشـكــل موسع
فــي منتصف ديسمبر قــد نشهد
ان ـخ ـفــاض ع ــدد حـ ــاالت اإلصــابــة
ب ــالـ ـفـ ـي ــروس (ه ـ ـ ـ ــذا إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
مـســاهـمــة عـ ــودة ال ـط ـقــس األك ـثــر
ً
دفئا) ،مما قد يمهد الطريق إلعادة
التوظيف في القطاع خالل األشهر
المقبلة ،ويحد بدوره من المخاطر
ّ
يتعرض لها الطلب .ويشير
التي
األداء المميز لألسهم األميركية
( +4بالمئة في  1.5شهر الممتدة
حـتــى منتصف ي ـنــايــر) وارت ـفــاع
عائدات سندات الخزانة األميركية
(ارتفاع عائدات السندات ألجل 10
سنوات بمقدار  26نقطة أساس
إل ـ ــى  1.10ب ــال ـم ـئ ــة) إل ـ ــى تـهـيـئــة

عودة التباطؤ القتصاد منطقة اليورو
ي ـعــانــي اق ـت ـص ــاد مـنـطـقــة الـ ـي ــورو من
عــودة وتيرة التباطؤ على خلفية إعــادة
فـ ــرض ت ــداب ـي ــر اإلغـ ـ ــاق ال ـم ـش ــددة لمنع
تفشي الجائحة وارتفاع أعــداد المرضى
ب ــال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،ح ـت ــى مـ ــع بـ ـ ــدء ط ــرح
ال ـل ـقــاحــات .وظ ـلــت قـ ــراءة مــؤشــر مــديــري
المشتريات المركب أقل من مستوى ،50
إذ بـلـغــت  49.1فــي ديـسـمـبــر (وإن كانت
أعـ ـل ــى مـ ــن ال ـم ـس ـت ــوي ــات ال ـم ـس ـج ـل ــة فــي
فبراير الماضي البالغة  ،)45.3وتراجعت
ال ـم ـعــدالت فــي فــرنـســا ( )49.5وإسـبــانـيــا
( )48.7وإيطاليا ( ،)43.0وذلك على الرغم

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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الذهب يصعد
مع تراجع الدوالر
عن ذروة شهر
ارتفعت أسعار الذهب ،أمس،
لتصعد مــن أدن ــى مستوى في
شـ ـه ــر ونـ ـص ــف الـ ـشـ ـه ــر ،الـ ــذي
بـلـغـتــه ف ــي ال ـج ـل ـســة ال ـســاب ـقــة،
إذ تــراجــع ال ـ ــدوالر ،فيما تلقى
الـ ـمـ ـع ــدن األص ـ ـفـ ــر ،ال ـ ـ ــذي ُي ـعــد
مالذا آمنا ،الدعم من احتماالت
ض ــخ ال ـمــزيــد م ــن الـتـحـفـيــز في
االقتصاد العالمي.
وصـعــد الــذهــب بالمعامالت
ال ـ ـفـ ــوريـ ــة  0.1فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة إل ــى
 1 8 3 7 . 7 9د و ال ر ا ل ــأ و قـ ـي ــة
(األونصة) بحلول الساعة 5:37
بتوقيت غرينتش ،ليتعافى من
أدنى مستوياته منذ الثاني من
ديسمبر عند  1809.90دوالرات،
ال ـ ــذي ب ـل ـغــه االث ـن ـي ــن .ورب ـحــت
العقود األميركية اآلجلة للذهب
 0.5ف ــي ا ل ـم ـئ ــة إ ل ـ ــى 1839.40
دوالرا.
وق ــال مــايـكــل مـكــارثــي ،كبير
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ـي ــن ل ـ ــدى «سـ ــي.
إم.س ـ ـ ــي م ــاركـ ـت ــس»« :يـ ـب ــدو أن
ال ـعــامــل الــرئ ـي ـســي ه ــو الـعـمـلــة
(األم ـيــرك ـيــة)» ،مضيفا أنــه رغم
انـ ـتـ ـع ــاش الـ ـ ـ ـ ــدوالر فـ ــي اآلون ـ ــة
األخيرة ،فقد يكون هناك المزيد
مـ ــن الـ ـضـ ـع ــف ،وسـ ـي ــدع ــم ذل ــك
المعدن األصفر.
ونـ ـ ـ ـ ــزل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر عـ ـ ــن أعـ ـل ــى
م ـس ـت ــوى ف ــي أربـ ـع ــة أس ــاب ـي ــع،
الـ ــذي بـلـغــه الـجـلـســة الـســابـقــة،
قبل شهادة المرشحة لمنصب
وزيرة الخزانة األميركية جانيت
يلين أمام مجلس الشيوخ.
وبدأت العملة األميركية العام
بارتفاع بنحو اثنين في المئة
مقابل عمالت مناظرة رئيسة،
بدعم من صعود عوائد سندات
الخزانة األميركية ،في استجابة
لـ ـخـ ـط ــة لـ ـل ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي
المنتخب جو بايدن ،للتخفيف
م ــن تــداع ـيــات جــائـحــة كــورونــا
حجمها  1.9تريليون دوالر.

من نموها في ألمانيا ( ،)52.0إذ استفادت
تـلــك األخ ـيــرة مــن ال ـقــوة النسبية لقطاع
التصنيع مقابل الخدمات.
وت ـش ـي ــر الـ ـتـ ـق ــدي ــرات إل ـ ــى أن ال ـن ــات ــج
الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي قــد انـخـفــض بنسبة
تتراوح بين  2و 3بالمئة على أساس ربع
سـنــوي فــي الــربــع الــرابــع مــن ع ــام ،2020
ويمكن أن يستقر عند هــذا المستوى أو
حتى ينخفض مرة أخرى في الربع األول
من عام  ،2021مع تعليق آمال االنتعاش
ً
ف ــي ال ـم ــدى الـمـتــوســط أي ـض ــا عـلــى طــرح
اللقاحات ،والذي شهد بداية بطيئة.

من جهة أخــرى ،يعقد البنك المركزي
األوروبـ ـ ـ ــي اج ـت ـمــاعــه ال ـم ـق ـبــل غ ـ ــدا ،ومــن
المتوقع أن يبقي على سياساته النقدية
دون ت ـغ ـي ـيــر ،ب ـعــد أن قـ ــام ف ــي ديـسـمـبــر
الماضي بتوسيع برنامج شراء األصول
وتمديدها (تم زيــادة قيمتها لتصل إلى
 1.35تريليون يورو ّ
ومدها حتى مارس
 ،)2022وذلــك على الــرغــم مــن بقاء معدل
التضخم األساسي عند أدنى مستوياته
القياسية بنسبة  0.2بالمئة على أساس
سنوي في ديسمبر ،فيما يعتبر أقل بكثير
من المستوى المستهدف البالغ  2بالمئة.

األسواق بالفعل لمناخ اقتصادي
أفضل.
ويبدو أن مجلس االحتياطي
الفدرالي مستعد في الوقت الحالي
لــإبـقــاء عـلــى سـيــاســاتــه النقدية
دون تغيير ،بعد أن قام في العام
الماضي بخفض أسعار الفائدة
ً
إلى حوالي الصفر تقريبا ،والتزم
بـبــرنــامــج ش ــراء الـسـنــدات بقيمة
ً
تقارب  120مليار دوالر شهريا.
وتــزايــدت مطالبات مسؤولي
االحتياطي الفدرالي بطرح المزيد
من الحوافز المالية ،وإذا تم ذلك
بــالـفـعــل خ ــال األش ـه ــر الـمـقـبـلــة،
فقد تقل الحاجة إلى إقرار المزيد
من تدابير التيسير النقدي .وفي
واقع األمر ،يرى بعض المحللين
أن االحتياطي الفدرالي قد يبدأ في
التراجع عن سياساته التحفيزية
في وقــت الحــق من العام الحالي
عـلــى أق ــرب ت ـقــديــر ،إذ أدى طــرح
اللقاحات والسياسات التيسيرية
وعـ ـ ــودة اإلنـ ـف ــاق مـ ــرة أخ ـ ــرى مع
تالشي آثار الفيروس إلى حدوث
تعاف اقتصادي قوي مع إمكانية
ً
ارت ـف ــاع م ـعــدل الـتـضـخــم ،ووف ـقــا
لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين
األساسي ،الذي بقي في ديسمبر
عـنــد مـسـتــوى  1.6بــالـمـئــة ،على
أساس سنوي.
واعترض مسؤولو االحتياطي
ً
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــدرال ـ ـ ــي أخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا ع ـ ـلـ ــى ت ـل ــك
التلميحات ،وصرح الرئيس جاي
باول بأنه لن يتم رفع سعر الفائدة
ف ــي أي وق ــت ق ــري ــب ،ول ــن يـحــدث
ذلك حتى ظهور إشارات واضحة
عـلــى ارت ـف ــاع م ـع ــدالت الـتـضـخــم.
وتشير الـمـبــادرة الـجــديــدة التي
ّ
لتحمل
تتمثل فــي اس ـت ـعــدادهــم
مـسـتــويــات تـضـخــم ت ـفــوق نسبة
 2بــالـمـئــة لـفـتــرة م ــن ال ــوق ــت إلــى
ً
إعطائهم مجاال أوســع للمناورة
بصفة عامة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف بـ ـ ـ ـ ــاول« :س ـي ـح ـت ــاج
العامة لرؤيتنا نسمح للتضخم
بالتحرك أعلى من  2بالمئة لفترة
م ــن ال ــوق ــت ق ـبــل أن ي ـتــم اع ـت ـبــار
اإلطار الجديد ذا مصداقية».
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اقتصاد

ناقش مع السفير موبس في الغرفة ترسيخ العالقات االقتصادية
قال الصقر إن غرفة التجارة
على أتم االستعداد لتقديم كل
خدماتها للتوصل إلى نتائج
إيجابية بين الكويت وألمانيا،
ً
مشيرا من جانب آخر ،إلى أن
القطاع الخاص الكويتي له
خبرات وتجارب استثمارية
ناجحة ونموذجية في العديد
من دول العالم.

اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل مـ ـحـ ـم ــد ج ــاس ــم
ال ـص ـقــر رئ ـي ــس غ ــرف ــة ت ـجــارة
وصـنــاعــة ال ـكــويــت ،فــي مبنى
الـغــرفــة أم ــس ،ستيفن موبس
سـ ـفـ ـي ــر جـ ـمـ ـه ــوري ــة أل ـم ــان ـي ــا
االتحادية لــدى دولــة الكويت،
بحضور ربــاح الــربــاح المدير
العام للغرفة.
ورحـ ـ ــب ال ـص ـق ــر ف ــي ب ــداي ــة
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ب ــالـ ـسـ ـفـ ـي ــر مـ ــوبـ ــس،
وت ـطــرق إل ــى تــاريــخ الـعــاقــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة بـيــن
ً
ال ـكــويــت وأل ـمــان ـيــا ،م ــؤك ــدا أن
البلدين يتمتعان بإمكانيات
جيدة لتنمية التعاون التجاري
واالستثماري يجب االستفادة
منها ،من خالل تزويد الغرفة
ب ــالـ ـمـ ـش ــاري ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
وال ـفــرص الـتـجــاريــة المتاحة،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــوافـ ــز ال ـت ــي
ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــذب رؤوس األ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
الـمـبــاشــرة ،ليتم نشرها على

المهتمين مــن قـطــاع األعـمــال
الكويتي.
وق ـ ــال إن ال ـغ ــرف ــة ع ـلــى أتــم
االستعداد لتقديم كل خدماتها
للتوصل إلــى نتائج إيجابية
ً
بين البلدين الصديقين ،مشيرا
من جانب آخر ،إلى أن القطاع
ال ـخ ــاص الـكــويـتــي ل ــه خـبــرات
وت ـجــارب استثمارية ناجحة
ون ـم ــوذج ـي ــة ف ــي ال ـع ــدي ــد مــن
دول العالم.
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب السفير
م ــوب ــس ع ــن س ـعــادتــه ب ــزي ــارة
ً
الـ ـ ـغ ـ ــرف ـ ــة ،مـ ـثـ ـمـ ـن ــا جـ ـه ــوده ــا
ال ـك ـب ـي ــرة فـ ــي س ـب ـي ــل تــوط ـيــد
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن
الصديقين.
وأكـ ــد مــوبــس حــرصــه على
تعميق العالقات االقتصادية
والـ ـتـ ـج ــاري ــة ،ب ـه ــدف تــرسـيــخ
وتـ ـع ــزي ــز وت ـن ـم ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاون
االق ـت ـص ــادي وال ـت ـج ــاري بين

الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،لـ ـم ــا فـ ـي ــه تـحـقـيــق
ال ـم ـصــالــح ال ـم ـت ـبــادلــة لـقـطــاع
األعمال في الجانبين من خالل
ش ــراك ــات اسـتــراتـيـجـيــة لفتح
آفاق اقتصادية جديدة.
ك ـ ـم ـ ــا أك ـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ــرص ـ ـ ــه ع ـل ــى
االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرف ع ـلــى
مـ ــرئ ـ ـيـ ــات ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـ ــول كـ ـيـ ـفـ ـي ــة
زي ـ ـ ـ ــادة حـ ـج ــم االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
واالقتصادية في ألمانيا.
وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـلـ ـق ــاء ،ت ـقــدم
ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر مـ ـ ــوبـ ـ ــس ب ــالـ ـشـ ـك ــر
واالم ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــان ل ـ ـغـ ــرفـ ــة ت ـ ـجـ ــارة
وصناعة الكويت على حفاوة
االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ومـ ـ ــا ت ـق ــدم ــه مــن
خـ ـ ــدمـ ـ ــات ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع األع ـ ـ ـمـ ـ ــال،
والدور الذي تؤديه في تحقيق
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ب ـي ــن
البلدين.

ً
مستقبال سفير ألمانيا االتحادية
الصقر

«التجاري» يستقبل متدربين كويتيين لبرنامج «رواد»
استقبل البنك التجاري الكويتي
مـجـمــوعــة مــن ال ـك ـفــاء ات الكويتية
الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــة مـ ـ ــن حـ ـمـ ـل ــة الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات
ال ـ ـجـ ــام ـ ـع ـ ـيـ ــة حـ ــدي ـ ـثـ ــي ال ـ ـت ـ ـخـ ــرج،
لــالـتـحــاق بـبــرنــامــج "رواد" ،الــذي
أعـ ـ ـل ـ ــن فـ ـ ــي سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
وانطالقه في يناير الحالي ،حيث تم
تصميم البرنامج لتوظيف وتدريب
وتأهيل الخريجين للعمل في جميع
مجاالت القطاع المصرفي ،علما بأن
ً
مدة البرنامج  52أسبوعا.
وفــي هــذا الـصــدد ،صــرح المدير
الـ ـع ــام ل ـق ـطــاع ال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـشــريــة،
ص ـ ـ ــادق عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،بـ ـ ــأن "ب ــرن ــام ــج
"رواد" ت ـجــربــة ف ــري ــدة م ــن نــوعـهــا
ُ
تـ ـمـ ـك ــن ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن مـ ــن ال ـت ـع ــرف
ع ـلــى طـبـيـعــة ال ـع ـمــل ون ـط ــاق عمل
ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي ب ـكــل مـجــاالتــه
المالية والرقابية ،وكذلك الخدمات
الـ ـمـ ـس ــان ــدة فـ ــي ج ـم ـي ــع ق ـط ــاع ــات
وإدارات البنك.
وبـ ـ ّـيـ ــن أن ال ـب ـن ــك وض ـ ــع أف ـضــل
وسائل التدريب والتطوير لتنمية
ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات الـ ــذات ـ ـيـ ــة لـلـمـلـتـحـقـيــن
بالبرنامج ،بما يساعد في تحقيق

استقبال مجموعة من المتدربين
األداء المتميز واالبتكار من خالل
بــوابــة التعليم اإللـكـتــرونــي (ثــابــر)
و"أكــاديـمـيــة ال ـت ـجــاري" ،بالتعاون
م ــع عـ ــدد م ــن ال ـج ـه ــات ال ـتــدري ـب ـيــة
ال ـم ـع ـت ـم ــدة ،وه ـ ــو مـ ــا يـ ـه ــدف إل ــى
صقل مهارات وقــدرات الملتحقين
به ،لتنمية حس اإلبداع في العمل.
ونــوه إلــى أنــه قد تمت مشاركة
قصص نـجــاح الـعــديــد مــن أعضاء

اإلدارة ا ل ـت ـن ـف ـي ــذ ي ــة ب ــا ل ـب ـن ــك مــن
مختلف اإلدارات مــع الـمـتــدربـيــن،
وم ــن ث ــم نـقـلــت ال ـخ ـبــرات المكثفة
لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــادة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذيـ ـي ــن ب ــال ـب ـن ــك
لـلـمـشــاركـيــن ف ــي بــرنــامــج "رواد"،
بما يساهم في تحقيق االستفادة
القصوى منه.
وكـ ـ ـش ـ ــف ص ـ ـ ـ ــادق ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه أن
برنامج "رواد" تم اعتماده في ظل

الظروف االستثنائية التي تمر بها
ال ـبــاد ،األم ــر ال ــذي يعكس حــرص
ال ـب ـن ــك ع ـل ــى اس ـت ـق ـط ــاب ال ـط ــاق ــات
ال ـش ـب ــاب ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وتـسـخـيــر
ج ـم ـيــع س ـبــل الـتـعـلـيــم وال ـت ـطــويــر
االعتيادية واإللكترونية المتوافرة
ل ــدى "ال ـت ـجــاري" عــن طــريــق "ثــابــر"
و"أكاديمية التجاري" لخدمة هذا
الغرض.

ً
واخـتـتــم ص ــادق حــديـثــه ،مــؤكــدا
أن "ال ـت ـج ــاري" س ـيــواصــل جـهــوده
الـمـسـتـمــرة بـتــوفـيــر أف ـض ــل فــرص
الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب وال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر ل ـل ـش ـب ــاب
والـ ـ ـك ـ ــوادر ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،إلك ـســاب ـهــم
الـ ـخـ ـب ــرة ال ـع ـم ـل ـيــة وال ـم ـه ـن ـي ــة فــي
القطاع المصرفي.

«الخليج» يعلن فائزي حملة
حاملي بطاقاته المصرفية

أعلن "الخليج" أسماء الفائزين الذين حصلوا على أجهزة
 ،iPhone 12 Pro Maxبعد مشاركتهم فــي حملة "أنـفــق واربــح"
لحاملي بطاقات بنك الخليج المصرفية ،إذ حصل كل من األربعين
فــائــزا على جهاز  ،iPhone 12 Pro Maxأحــدث جهاز تــم إطالقه
ً
مؤخرا من شركة  ،Appleمن خالل سحب إلكتروني أجراه البنك
 17الجاري ،تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
واستمرت الحملة من  10نوفمبر  2020حتى  10يناير ،2021
حصل خاللها عمالء البنك على فرصة للدخول في السحب مقابل
ً
محليا باستخدام البطاقات االئتمانية
كــل  10دنانير أنفقوها
والـبـطــاقــات مسبقة الــدفــع ،وعـلــى  3ف ــرص لـلــدخــول فــي السحب
مقابل كل  10دنانير أنفقوها خارج الكويت باستخدام البطاقات
االئتمانية والبطاقات مسبقة الدفع ،باإلضافة إلى بطاقات السحب
اآللي ،وفيما يلي أسماء الفائزين:
بروموش فيريبري براكاسان ،وبدر سماح صقر المطيري ،وعلي
عبدالرؤوف محمد ،وأماني إبراهيم أحمد العماني ،وسيني لزار
صمويل ،وناصر مزيد مطلق ،وعبدالوهاب وليد محمد الدرويش،
وسحر عبدالحميد حسين الـصــايــغ ،وجــاســم الخليفة ،وصالح
عبداللطيف المسلم ،وهشام العصيمي ،ومنير القطان ،وسليمان
سعود العنزي ،ووحيد يوسف علي ،وبفلي جالل حنايساك ،وعادل
سليمان رمـضــان مــا علي ،ورفـعــة الــرفــاعــي ،ويــاســر أبوالحسن،
وسعود أنور عبدالعزيز الدوب ،وعيسى مريزيق بنيه ،وأونيس
غارو تغوينود ،وخالد عيد العازمي ،وناصر محمد علي الناصر،
الرشيدي ،وحنان عبدالله صادق ،وعماد سعد
وجراح فرج محسن
ّ
عطية ،ومادوسودانان كانيان ،وسعود عبدالعزيز عبدالرحمن،
َ
الصيديراوي،
وترتيل شعيب ،وأحمد بدر شريدة المطيري ،وناصر
ومحمد سبتي ،وحـنــان يوسف محمد أحـمــد ،ووضـحــة جدعان
سميليل العازمي ،وجومون جوزيه ،وعثمان فوزي الجيران ،وعامر
محمد رويشد الديحاني ،ونواف ركان هبيل ظاهر ،وعيسى جمال
حاجي آغا بهبهاني ،وفوزية محمد العنزي.
وأت ــت هــذه الحملة مــن منطلق الـحــرص الــدائــم فــي "الخليج"
عـلــى تـحـقـيــق أق ـصــى مـسـتــوى م ــن رض ــا ال ـع ـمــاء ،وع ـلــى تـقــديــم
أفضل العروض لهم ً
دائما ،إلى جانب أفضل الحلول والمنتجات
والخدمات المالية والمصرفية المتنوعة.
ولهذا تم إطالق هذه الحملة على البطاقات االئتمانية ،ومسبقة
الدفع وبطاقات السحب اآللي ،ليكافئ البنك العمالء على استخدام
بطاقاته عند تسوقهم.
وتحمل بطاقات "الخليج" االئتمانية العديد من المميزات التي
يمكن لعمالء البنك االستفادة منها ،حيث توفر لهم عروضا متعلقة
بالسفر كالخصومات على أسعار الفنادق ،والــرحــات ،وتأجير
السيارات .كما يمكن للعمالء من حاملي بطاقات البنك االئتمانية
االسـتـفــادة مــن الــدخــول المجاني إلــى صالة المطار فــي أكثر من
 600مطار حول العالم ،ويمكنهم ربح نقاط "الخليج" على جميع
مصروفاتهم عبر البطاقة خالل الحملة الصيفية.
ويـمـكــن اسـتـبــدال ه ــذه الـنـقــاط بــرحــات مجانية أو حـجــز في
الفنادق أو باقة سفر ،وتمنح هذه البطاقات حاملها تأمين السفر
له ولعائلته ،ويمكن استخدام هــذا التأمين للحصول على فيزا
الشنغن.

«هيرميس» تتصدر شركات الوساطة
باألسواق الناشئة
أعلنت المجموعة المالية "هيرميس"،
أم ــس ،عــن نـجــاحـهــا فــي ت ـصــدر ترتيب
شــركــات الــوســاطــة فــي األوراق المالية
باألسواق الناشئة التي تعمل بها عبر
 4قـ ـ ــارات حـ ــول ال ـع ــال ــم ،ح ـيــث حـصــدت
المركز األول على صعيد أســواق مصر
والكويت ودبي وكينيا لعام  ،2020كما
احـتـلــت الـمــركــز الـثــانــي مــن حـيــث قيمة
الـتــداوالت بسوقي أبوظبي ونيجيريا،
والمركز الثالث في السوق ُ
العماني ً ،علما
بأن الشركة تنفرد بتغطية  12سوقا في
وشمال إفريقيا،
منطقة الشرق
ً
األوسط ً
عالوة على  75سوقا مبتدئا.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،أعــرب أحمد والــي
رئيس قطاع الوساطة باألوراق المالية
ف ــي "ه ـي ــرم ـي ــس" ،ع ــن اعـ ـت ــزازه الـشــديــد
ب ـق ــدرة ال ـشــركــة ع ـلــى مــواص ـلــة ص ــدارة
ن ـش ــاط ال ــوس ــاط ــة ف ــي األوراق الـمــالـيــة
"وتحقيق الريادة من حيث حجم عمليات
التنفيذات باألسواق التي نعمل بها على
مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال
ً
مشيرا إلى أن هذه اإلنجازات
إفريقيا"،
ت ــأت ــي ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـحــديــات غير
المسبوقة ا لـتــي سببتها أز م ــة انتشار

ف ـي ــروس "ك ــورون ــا" وم ــن بـيـنـهــا تــراجــع
الــرغـبــة االسـتـثـمــاريــة بجميع األس ــواق
حول العالم.
وأش ـ ـ ــاد والـ ـ ــي ب ـت ـفــانــي ف ــري ــق ق ـطــاع
الوساطة في األوراق المالية بالمجموعة
باعتباره القوة الدافعة الرئيسية وراء
كل هذا النجاح ،حيث أثبت قدرته على
توظيف المكانة الرائدة التي تحظى بها
الشركة في اقتناص الفرص المطروحة
وس ــط ال ـظــروف الـســوقـيــة الــراه ـنــة ،بما
يـمـهــد الـطــريــق أم ــام الـشــركــة لمواصلة
تنمية خدماتها باألسواق األكثر ً
جذبا
على مستوى المنطقة.
وقــد نجحت "هيرميس" فــي الحفاظ
على صدارتها بالمركز األول في ترتيب
شــركــات الــوســاطــة فــي األوراق المالية
بــالـبــورصــة الـمـصــريــة ،بـحـصــة سوقية
بلغت  %36.40خالل عام  ،2020وكذلك
المركز األول بسوق دبي المالي وبورصة
ن ــاس ــداك دب ــي بـحـصــص ســوقـيــة بلغت
 %32.53و %58.33عـلــى ال ـتــوالــي .كما
ش ـهــد الـ ـع ــام احـ ـت ــال ال ـق ـط ــاع الـمــرتـبــة
األولى في بورصة الكويت للعام الثالث
على التوالي.

اقتصاد
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« »KIBفي  ...2020تحديات ونجاحات باإلصرار والعطاء
منذ األيام األولى لفرض
اإلغالق وتعطيل األعمال في
البالد ،إثر جائحة «كورونا»
سارع « »KIBإلى التأقلم مع
الظروف واحتواء المخاطر
من خالل إعادة هيكلة
طريقة إنجاز أعماله وتقديم
خدماته عبر اإلنترنت ،إضافة
إلى االلتزام بكل القرارات
الحكومية والتدابير الوقائية،
التي يمكن أن تساعد في
السيطرة على الفيروس
والتقليل من حدة انتشاره من
منطلق أن الوقاية خير من
العالج.

سيطر حدث بارز على مجريات
حـيــاتـنــا ف ــي ع ــام  ،2020إذ أدى
انتشار فـيــروس كــورونــا بسرعة
ش ـ ــرس ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى إح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ف ــوض ــى
وتـ ـغـ ـي ــرات م ـف ــاج ـئ ــة فـ ــي جـمـيــع
أنحاء العالم ،مما نتج عنه آثار
شــديــدة عـلــى مختلف الـمـجــاالت
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
وال ـص ـح ـيــة ،وال ـع ـل ـم ـيــة وغـيــرهــا
الكثير.
لـ ـك ــن هـ ـ ــذا الـ ــوضـ ــع لـ ــم يـمـنــع
بـنــك ال ـكــويــت ال ــدول ــي « »KIBمن
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي خ ــدم ــة ع ـمــائــه
على أكمل وجه ممكن ،ومواصلة
ال ـس ـع ــي ن ـح ــو ت ـح ـق ـيــق أه ــداف ــه
وس ـ ـيـ ــاسـ ــاتـ ــه ال ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة ل ـح ـصــد
مزيد من النمو واالزده ــار ،وكان
مــن أب ــرزه ــا الـتـســريــع فــي تنفيذ
اسـتــراتـيـجـيــة ال ـت ـح ـ ّـول الــرق ـمــي،
الـ ـت ــي بـ ــدأهـ ــا ال ـب ـن ــك م ـن ــذ بـضــع
ً
س ـن ــوات تـمــاشـيــا م ــع رؤي ـت ــه في
تقديم أفضل الخدمات والمنتجات
المصرفية الحديثة والمبتكرة.
ف ـم ـنــذ األيـ ـ ـ ــام األولـ ـ ـ ــى ل ـفــرض
اإلغــاق وتعطيل األعـمــال ،سارع
« »KIBإل ــى الـتــأقـلــم م ــع ال ـظــروف
واح ـ ـ ـتـ ـ ــواء ال ـم ـخ ــاط ــر مـ ــن خ ــال
إعادة هيكلة طريقة إنجاز أعماله
وتـقــديــم خــدمــاتــه عبر اإلنـتــرنــت،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى االلـ ـ ـت ـ ــزام بـكــافــة
الـ ـق ــرارات الـحـكــومـيــة وال ـتــداب ـيــر
الوقاية ،التي يمكن أن تساعد في
السيطرة على الفيروس والتقليل
مــن حــدة انـتـشــاره مــن منطلق أن
الوقاية خير من العالج.

االلتزام واجب وطني
فــي غـضــون ذل ــك ،وضــع «»KIB
حماية صحة األف ــراد فــي مقدمة
ً
أول ــوي ــات ــه ،م ـع ـت ـبــرا أن االلـ ـت ــزام
بتوجيهات السلطات الكويتية
ووزارة ال ـص ـحــة واجـ ــب وط ـنــي،
ً
ً
من هنا ،التزم البنك التزاما تاما
بقرار تعطيل األعمال الذي فرضته
البالد ،بينما تبنى سياسات مرنة
إلتـمــام العمل عــن ُبعد إذ استمر
الموظفون بأداء واجبهم وخدمة
ال ـع ـمــاء وه ــم ف ــي م ـنــازل ـهــم مما
يضمن سالمتهم.
ك ـم ــا كـ ـ ــان « »KIBع ـل ــى يـقـيــن
بــأن كــل األم ــور والقضايا تعتبر
ثانوية أمام سالمة وصحة أفراد
المجتمع ،لذلك قرر إعادة افتتاح
ً
ً
فروعه تدريجيا وفقا للخطة التي
وضعتها الحكومة ،وتــم تطبيق
كــل اإلج ـ ــراءات الــوقــائـيــة الــازمــة
ً
بدءا من توفير طاقم طبي خاص
لقياس درج ــة ح ــرارة الموظفين
والعمالء وتزويدهم بالكمامات
والقفازات قبل دخول الفروع ،مع
ً
توفير ميزة حجز المواعيد مسبقا
عــن طــريــق خــدمــة  Q-Maticعبر
تطبيق الهواتف الذكية.
كـ ـم ــا تـ ـم ــت م ـ ــراع ـ ــاة االل ـ ـتـ ــزام
ب ــالـ ـمـ ـس ــاف ــة الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـل ـت ـبــاعــد
االجتماعي بين األفراد في األفرع
وال ـم ـب ـنــى الــرئ ـي ـســي لـلـبـنــك ،إلــى
ج ــان ــب ال ـت ــأك ــد م ــن دخـ ـ ــول ع ــدد
م ـح ــدود م ــن ال ـع ـمــاء إل ــى ال ـفــرع

رعاية البنك لمشروع تركيب وصيانة المرابط البحرية
بالتعاون مع صندوق حماية البيئة

ال ـكــويــت ،وت ــم إدراج ـه ــا لـلـتــداول
في بورصة لندن « »LSEمما يعزز
مركز « »KIBالمالي ومكانته في
أسواق رأسمال الدين اإلقليمية.
وقامت وكالة فيتش للتصنيف
االئـتـمــانــي بـمـنــح ه ــذه الـصـكــوك
ً
ً
ً
تصنيفا ائتمانيا نهائيا طويل
األج ــل « »Long-termعـنــد «،»A-
وم ـ ـنـ ــح ال ـت ـص ـن ـي ــف االئ ـت ـم ــان ــي
طويل/قصير األجل عند «»A+/F1
لبرنامج الصكوك الخاص بالبنك.
م ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ق ــام ــت
وكالة فيتش بتثبيت التصنيف
االئـتـمــانــي طــويــل األج ــل «Long-
 »term IDRللبنك عند « »A+كذلك
تثبيت القدرة الذاتية « »VRللبنك
عند « »bb-مــع نـظــرة مستقبلية
«مـسـتـقــرة» ،مـمــا يعكس سمعته
القوية واستقرار مركزه المالي في
القطاع المصرفي.

خالل إصدار صكوك بقيمة  300مليون دوالر ضمن الشريحة الثانية
وتوفير مظالت خارجية لالنتظار
أو إمكانية االنتظار في السيارة.
واعتمد البنك على الموظفين
المتطوعين ضمن برنامج أبطال
« »KIBلـمـســاعــدة زمــائـهــم داخــل
الفروع على تنظيم عملية إنجاز
العمل والتقليل من االعتماد على
األي ـ ــدي الـعــامـلــة ال ـم ـســاعــدة ،مع
ات ـبــاع سـيــاســة تقليل اسـتـخــدام
األوراق المطبوعة مثل وصوالت
ً
أجهزة السحب اآللي تجنبا لنقل
ال ـعــدوى بسبب األوراق ،إضــافــة
إل ــى تعقيم كــل ال ـفــروع والمبنى
الرئيسي للبنك وأجهزة السحب
اآللي باستمرار ،وتوفير معقمات
اليدين بجوار كل أجهزة السحب
التابعة للبنك.

مساندة الجهود الحكومية
ً
وتفاعال مع الجهود المبذولة
من كل مؤسسات الــدولــة التخاذ
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ــوق ــائ ـي ــة ل ـل ـحــد من
ً
انتشار فيروس كورونا ،وتجسيدا
للتعاون المأمول من كل قطاعات
الدولة لتأمين سالمة المواطنين
والمقيمين ،قرر اتحاد المصارف
تلبية دعوة بنك الكويت المركزي
بالتبرع بمبلغ  10ماليين دينار
مساهمة من البنوك الكويتية في
صندوق دعم جهود الحكومة في
اإلنـ ـف ــاق ع ـلــى ب ـعــض اإلج ـ ــراءات
والتدابير االحـتــرازيــة والوقائية
للحد من انتشار فيروس كورونا
وم ـس ــان ــدة ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـعــامــة
والخاصة المعنية باتخاذ هذه
اإلجراءات.
و ب ـ ــذ ل ـ ــك ح ـ ـ ــرص « »KIBعـلــى
ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي هـ ــذا ال ـص ـنــدوق
ب ـ ـمـ ــا ي ـ ـ ـقـ ـ ــارب ال ـ ـن ـ ـصـ ــف م ـل ـي ــون
ً
دينار إيمانا بأن هذه المساهمة
ستحقق أثــرهــا ال ـم ــادي بنجاح
تـلــك الـجـهــود ،إضــافــة إل ــى أثــرهــا
ال ـم ـع ـنــوي ع ـلــى س ــام ــة وصـحــة
الـمــواطـنـيــن والمقيمين لـمــا فيه
مصلحة الكويت.
ك ـم ــا اس ـت ـم ــر « »KIBف ــي دع ــم
الشركات المتضررة من تداعيات
ً
أزمة كورونا ،وفقا للشروط التي
أقـ ــرهـ ــا ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي
كجزء من حزمة الحوافز المقدمة
م ــن ال ـب ـن ــوك ،م ـمــا ي ــدع ــم الـبـيـئــة
التشغيلية المحلية.
هـ ــذا إلـ ــى ج ــان ــب تـنـفـيــذ ق ــرار
«ال ـم ــرك ــزي» م ــن ات ـح ــاد مـصــارف
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــذي أق ـ ـ ـ ــر ب ـت ــأج ـي ــل
تحصيل أقساط كل من التمويل
االستهالكي واإلسكاني وبطاقات
االئ ـت ـم ــان م ــدة س ـتــة أش ـه ــر دون
تحميل أي أرباح إضافية نتيجة
ل ــذل ــك ال ـت ــأج ـي ــل ،إذ اع ـت ـب ــر ذل ــك

جانب من مشاركة البنك في رعاية حفل التخرج االفتراضي لطلبة الكويت

بمنزلة دعم سيولة قصير األجل
لمعالجة مشكالت التدفق النقدي
الـمـحـتـمــل ل ـل ـع ـمــاء واس ـت ـجــابــة
ل ــآث ــار ال ـم ـتــرت ـبــة جـ ـ ــراء تـفـشــي
جائحة «كورونا».

ّ
التحول االستراتيجي
والخدمات الرقمية

أهم ما ّ
يميز « »KIBعن غيره من
البنوك المحلية هو رغبته الدائمة
ً
بــال ـت ـغ ـي ـيــر وال ـت ـط ــوي ــر ت ـمــاش ـيــا
م ــع مـتـطـلـبــات عـصــرنــا الـحــالــي.
وخ ـ ــال ع ـ ــام  ،2020ب ـ ــدأ «»KIB
تـطـبـيــق خ ـط ـتــه االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ّ
للتحول الرقمي التي بدأت تتشكل
معالمها قبل سنوات.
ً
والــرح ـلــة ال ـتــي ك ــان م ـق ــررا أن
تـسـتـغــرق م ــن عــامـيــن إل ــى ثــاثــة
أع ـ ـ ـ ــوام مـ ــا قـ ـب ــل أزمـ ـ ــة كـ ــورونـ ــا،
أقلعت في غضون أسابيع بفضل
التخطيط السابق للبنك وسعيه
ل ـخ ـلــق وسـ ــائـ ــل ب ــدي ـل ــة ل ـض ـمــان
االرتقاء بتجربة العمالء ألفضل
ال ـم ـس ـتــويــات ،ب ـمــا يـتـنــاســب مع
أس ـلــوب حـيــاتـهــم ال ـع ـصــري ،إلــى
ج ــان ــب تـ ـق ــدي ــم أحـ ـ ــدث ال ـح ـل ــول
والخدمات المصرفية اإللكترونية
عبر مختلف القنوات المصرفية
المتاحة عبر موقعه اإللكتروني،
تطبيق الهواتف الذكية أو مركز
ّ
المطور.
االتصال
ويعتبر التركيز في المحافظة
عـ ـل ــى مـ ـك ــان ــة الـ ـبـ ـن ــك ال ـم ـت ـقــدمــة
ب ـي ــن الـ ـمـ ـص ــارف األخـ ـ ـ ــرى ،ال ـتــي
تـ ـق ـ ّـدم ال ـخ ــدم ــات الـتـكـنــولــوجـيــة
المتطورة في المنطقة من صميم
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة « ،»KIBم ـمــا حفز
البنك إلطالق خدمات إلكترونية
ج ــدي ــدة س ــاع ــدت ال ـع ـم ــاء عـلــى
إتـ ـم ــام م ـع ــام ــات ـه ــم ال ـم ـصــرف ـيــة
بمنتهى الــراحــة واألمـ ــان فــي أي
وقت ومن أي مكان دون الحاجة
لزيارة الفروع.
كما يسعى « »KIBإلــى إطــاق
ال ـمــزيــد م ــن ال ـخ ــدم ــات ال ـجــديــدة
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة ب ـه ــدف
إرضــاء مختلف شرائح العمالء،
م ــع ال ـح ـفــاظ عـلــى م ـيــزة سهولة
االستخدام.

الموارد البشرية
يــؤمــن « »KIBبــأن المؤسسات
ال ـ ـتـ ــي تـ ــركـ ــز اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ـه ــا
ع ـلــى ال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـشــريــة تعتبر
ً
أك ـث ــر ن ـج ــاح ــا ،ألن

األفراد هم أساس دفع استمرارية
أعـمــالـهــا .لـهــذا استمر البنك في
تعزيز وتنمية ق ــدرات ومـهــارات
م ــوظ ـف ـي ــه مـ ــن أج ـ ــل أن ي ـك ــون ــوا
قــادريــن على مـجــاراة االبتكارات
الحديثة التي يتبناها وبالتالي
تقديم أفضل خدمة للعمالء .ومن
ه ـنــا ،ق ــام ال ـب ـنـ ّـك ب ـتــدويــر إداري
للموظفين األك ــف ــاء واسـتـقـطــاب
الطاقات الشبابية الجديدة التي
تتمتع بمعرفة جيدة فــي مجال
التكنولوجيا المالية والبرامج
التقنية المبتكرة .كما قام بتنظيم
ال ـ ــدورات وال ـبــرنــامــج التدريبية
المكثفة لتأهيل الموظفين الجدد
وتطوير مهارات الحاليين منهم.
وحـ ـ ــرص « »KIBع ـل ــى تــوفـيــر
ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل ال ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـتــي
تـ ـج ــذب ال ـع ـم ــال ــة ال ــوط ـن ـي ــة مــن
ا لـشـبــاب الكويتيين الطموحين
للعمل في القطاع المصرفي ،إذ
وصـلــت نسبة الـعـمــالــة الوطنية
إلــى  73.14فــي المئة مــن منطلق
إي ـمــان ـنــا بــأه ـم ـيــة دعـ ــم الـعـمــالــة
الوطنية وتمكين الشباب الكويتي
ً
تماشيا مع تعليمات بنك الكويت
المركزي ورؤيته وخططه الرامية
إل ــى تــوفـيــر أكـبــر ع ــدد ممكن من
ال ـف ــرص الــوظـيـفـيــة لـلـمــواطـنـيــن
الكويتيين.

الطريق األقرب إلى العمالء
و ر أ ى «  »K I Bأ ه ـ ـم ـ ـي ـ ــة أ ن
تتماشى آلـيــة العمل فــي فروعه
ّ
التحول الرقمي
مع استراتيجية
ال ـج ــدي ــدة ،لــذلــك لـجــأ إل ــى إع ــادة
هيكلة شبكة فروعه وتطويرها
ً
إلكترونيا وتعزيز طريقة عملها
ل ـت ـت ـن ــاس ــب م ـ ــع أسـ ـ ـل ـ ــوب ح ـي ــاة
ً
العمالء األكثر تطورا.
ً
مــن هـنــا ،افتتح البنك فــروعــا
جـ ــديـ ــدة ذات م ـف ــاه ـي ــم حــدي ـثــة
ً
وتصاميم مختلفة كليا ومنها
ف ـ ــرع م ـج ـمــع  89م ـ ــول بـمـنـطـقــة
ّ
يتميز بمواصفات
العقيلة الــذي
ت ـق ـن ـيــة ع ــال ـي ــة ال ـم ـس ـت ــوى ،مـمــا
أهله للفوز بجائزة «أفـضــل بنك
فــي تصميم الـفــروع لعام »2020
من االتحاد الدولي للمصرفيين
العرب ضمن سياق حفل توزيع
ّ
التميز واإلنجاز المصرفي
جوائز
العربي لعام .2020
وتم تزويد هذا الفرع
بــال ـعــديــد

إكمال مسيرة النجاح
من األجهزة اللوحية والشاشات
الـتـفــاعـلـيــة وأجـ ـه ــزة الـكـمـبـيــوتــر
ال ـم ـح ـمــولــة لـتـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــورة وتـ ـع ــزي ــز
تجربتهم من الناحية التقنية.
كـمــا ح ــرص « »KIBعـلــى دمــج
ً
العنصر الجمالي والوظيفي معا،
إذ يـتـمـيــز الـتـصـمـيــم الـمـعـمــاري
للفرع بإنشاء مساحات داخلية
اجتماعية تخلق بيئة مصرفية
مشتركة ومنفتحة.
ُ
واستوحي التصميم الداخلي
ل ـل ـف ــرع مـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــارة وال ـث ـق ــاف ــة
التراثية الكويتية ،باتباع نفس
ت ـخ ـط ـيــط س ــاح ــة «الـ ـلـ ـي ــوان» فــي
المنازل الكويتية التقليدية ،هذا
إلــى جانب إضــافــة لمسة خاصة
لـمـنـطـقــة االن ـت ـظ ــار ،بتصميمها
ال ـفــريــد وال ـم ــرح ــب ،ال ـتــي تتميز
بوجود شجرة كاملة الحجم ترمز
للحياة والـنـمــو واالزده ـ ــار ،مما
يعكس شعار البنك «بنك للحياة»
وهدفه األساسي بتحقيق التنمية
ّ
والتطور الدائم.
المستدامة
وي ـس ـع ــى « »KIBإلـ ــى اف ـت ـتــاح
ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــروع ال ــرق ـم ـي ــة
فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف مـ ـن ــاط ــق ال ـك ــوي ــت
ً
وخصوصا المواقع االستراتيجية
الـمــزدحـمــة الـتــي تستقطب أكبر
ع ــدد مـمـكــن م ــن ال ـع ـمــاء لـيـكــون
ً
بالقرب منهم دائما.

ً
ً
دعم المجتمع ماديا ومعنويا

يــؤمــن « »KIBب ــأن المسؤولية
االجتماعية سلوك أخالقي يجب
أن تلزم به كل مؤسسة وفــرد في
ً
جميع األوقات وخصوصا خالل
األزمات والظروف الطارئة ،لذلك
استمر البنك في جهوده الرامية
ل ــدع ــم ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات الـمـجـتـمـعـيــة
ال ـه ــادف ــة إذ أط ـل ــق مـ ـب ــادرة «مــن
أجـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت» ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
الهيئة العامة للبيئة ،وتم توزيع
الكمامات والقفازات الواقية على
جميع وزارات الــدولــة والهيئات
الحكومية والمجمعات التجارية
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
والخاصة إضافة إلى توفير عدد
مــن حــاويــات القمامة الكرتونية
ال ـم ـخ ـص ـصــة إللـ ـق ــاء ال ـك ـم ــام ــات
والقفازات المستخدمة ،من منطلق
دعـ ـ ــم الـ ـجـ ـه ــود ال ـم ـش ـتــركــة
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى ال ـب ـي ـئ ــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ال ـم ـس ــاه ـم ــة
فـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــد مـ ـ ــن ت ـف ـشــي
الفيروس في البالد.
كـ ـ ـم ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـد م «»KIB
رعايته الرئيسية لحفل
ت ـخــرج طـلـبــة الـكــويــت
للعام الدراسي – 2019

ً
 ،2020الذي أقيم عن ُبعد ،حرصا
منه على رســم البسمة وإسـعــاد
ال ـ ـطـ ــاب الـ ــذيـ ــن أكـ ـمـ ـل ــوا ال ـس ـنــة
الدراسية بنجاح رغم الكثير من
ال ـت ـحــديــات ال ـتــي واج ـهــوهــا هــذا
ال ـع ــام ،مـمــا أه ـلــه لـلـفــوز بـجــائــزة
«إعــان المسؤولية االجتماعية»
ال ـتــي ح ـصــل عـلـيـهــا ض ـمــن حفل
جائزة الكويت لإلبداع الذي نظمه
الملتقى اإلعالمي العربي.

صفقات ناجحة
وتصنيفات متميزة
ووس ـ ـ ــط ال ـ ـفـ ــوضـ ــى الـ ـع ــارم ــة
ال ـت ــي ش ـهــدهــا ع ــام  ،2020أدرك
« »KIBأن ن ـ ـجـ ــاح ا ل ـم ـس ــؤو ل ـي ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ي ـق ـت ـص ــر ع ـلــى
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ف ـقــط،
ً
ب ــل يـجــب أن يـنـعـكــس أي ـض ــا من
خالل الممارسات التجارية .لذلك
ق ــرر ال ـم ـشــاركــة ف ــي أول صـكــوك
م ـخ ـص ـص ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة ت ـب ـع ــات
فيروس كــورونــا المستجد حول
ال ـع ــال ــم ،إذ ت ــم اخ ـت ـي ــاره لـيـكــون
ال ـم ــدي ــر ال ـم ـش ـتــرك ألول إصـ ــدار
م ــن نــوعــه لـ ـ «ص ـك ــوك اس ـتــدامــة»
يصدرها البنك اإلسالمي للتنمية
بقيمة  1.5مليار دوالر أمريكي
لمدة خمس سنوات ،بهدف دعم
المشاريع االجتماعية والتخفيف
من آثــار جائحة فيروس كورونا
«كوفيد »-19المستجد في الدول
األعضاء البالغ عددها  57دولة،
وذلـ ــك لـمـســاعــدتـهــا ف ــي معالجة
اآلث ـ ـ ــار ال ـص ـح ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
النـتـشــار الـفـيــروس تحت عنوان
«الـ ـ ـ ـ ــرد ،االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة ،وم ـ ـعـ ــاودة
االنطالق».
من جهة أخرى ،نجح « »KIBفي
إصدار صكوك بقيمة  300مليون
دوالر ض ـمــن ال ـشــري ـحــة الـثــانـيــة
 Tier 2م ــن ق ــا ع ــدة رأس ا ل ـم ــال
بحسب معيار كفاية رأس المال
«ب ــازل  ،»3وتـمـتــد ه ــذه الصكوك
لمدة  10سنوات وهي غير القابلة
لالسترداد لمدة الخمس سنوات
األولى.
وت ـ ــم ت ـس ـع ـيــر ه ـ ــذه ال ـص ـكــوك
الـ ـت ــي تـ ـع ــد األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن نــوع ـهــا
ف ــي دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ب ـم ـعــدل ربــح
سنوي  2.375فــي المئة ،ووصــل
مجموع المشاركة فيها ما يقارب
 2.7مـلـيــار دوالر ،أي مــا يمثل 9
أضعاف حجم الصكوك المصدرة.
كما تعتبر هذه الصكوك األعلى
ً
تصنيفا ضمن الشريحة الثانية
في الكويت ودول الخليج العربي،
إضافة إلى أنها أول صكوك ضمن
ال ـشــري ـحــة ال ـثــان ـيــة لـ ــرأس ال ـمــال
ت ـص ــدر بـ ــالـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي في

إن القاسم المشترك في قصص
الـنـجــاح ،هــو الــرغـبــة فــي التغلب
على التحديات وتحقيق األهداف
على الرغم من وجود المستحيل.
وتمكن « »KIBبفضل إصــراره من
نـيــل ع ــدة ج ــوائ ــز م ــن مــؤسـســات
إقليمية وعالمية مرموقة وموثوق
ب ـهــا ف ــي الـ ـس ــوق ،م ـن ـهــا :جــائــزة
«أفضل بنك إسالمي في الكويت»
ل ـعــام  ،2020لـلـعــام الـســابــع على
التوالي ،إلى جانب جائزة «البنك
ً
األك ـث ــر أم ــان ــا ف ــي ال ـكــويــت» لـعــام
 ،2020ض ـم ــن سـ ـي ــاق ال ـج ــوائ ــز
التي تمنحها هيئة التحرير في
ً
مجلة «وورلــد فاينانس» ،تقديرا
لـمــا يـتـمـتــع ب ــه الـبـنــك م ــن ج ــودة
عالية فــي الخدمات والمنتجات
المصرفية اإلسالمية المتوافقة
مع الشريعة اإلسالمية ،إلى جانب
اتباعه أعلى معايير األمن واألمان
فــي حماية الـخــدمــات المصرفية
اإللكترونية.
في نفس العام ،نال بنك الكويت
الدولي جائزتين من فئة «صفقات
ً
العام  »2019التي تنظمها سنويا
مجلة إســامـيــك فــايـنــانــس نيوز
« »IFNإذ حصل « »KIBعلى جائزة
«صفقة الـعــام لقطر لـعــام »2019
وجـ ــائـ ــزة «ال ـص ـف ـق ــة الـتـنـظـيـمـيــة
لعام  ،»2019عن مشاركته كمدير
رئيسي مشترك وحافظ سجالت
مـشـتــرك إلصـ ــدار ص ـكــوك يعتبر
األول من نوعه في قطر الشقيقة
للصكوك المصدرة من بنك قطر
الـ ــدولـ ــي اإلسـ ــامـ ــي ب ـق ـي ـمــة 300
م ـل ـيــون دوالر ض ـمــن الـشــريـحــة
األولى اإلضافية لرأس المال.
هذا باإلضافة إلى أنه نال عدد
مــن ال ـجــوائــز ضـمــن حـفــل جــائــزة
الكويت لإلبداع لعام  2020الذي
نظمه الملتقى اإلعالمي العربي،
وهـ ـ ـ ــم :ج ــائ ــزتـ ـي ــن مـ ــن الـ ـج ــوائ ــز
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ألفـ ـض ــل اإلع ــان ــات
الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـمــرئ ـيــة ،أول ـه ـمــا:
ّ
التميز
«ج ــائ ــزة اإلب ـ ــداع عــن فـئــة
في التأثير» عن إعــان «شتعرف
عنا» الــذي قدمه البنك بمناسبة
االحتفال باليوم الوطني الكويتي
للعام .2020
والجائزة الثانية هي« :جائزة
اإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ع ـ ــن فـ ـئ ــة الـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز فــي
الـمـحـتــوى» عــن إع ــان «ي ــا جامع
ال ـنــاس» ال ــذي قــدمــه الـبـنــك خــال
شهر رمضان المبارك للعام .2020
ً
كـ ـ ـم ـ ــا حـ ـ ـص ـ ــل أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا خ ـ ــال
الـحـفــل عـلــى «ج ــائ ــزة اإلبـ ــداع في
ً
المسؤولية االجتماعية» تقديرا
لـلـبـصـمــة ال ـم ـم ـيــزة ال ـت ــي تــركـهــا
في الفترة األخيرة عبر الحمالت
اإلعالنية واإلعالمية التي قدمها
أثناء فترة جائحة كورونا.

مبادرة «من أجل الكويت» لتوزيع حاويات خاصة للكمامات والقفازات الواقية المستعملة

ً
افتتاح فروع جديدة ذات مواصفات تقنية عالية وتصاميم مختلفة كليا

تعاون مع وزارة الصحة والطاقم الطبي لتوعية المجتمع
للوقاية من «كورونا»

رسائل توعوية لتمارين رياضية خالل الحجر بالتعاون مع نادي LEVO
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تهدف "البا" إلى اكتشاف قدرات
المرأة الكامنة ،عبر تقديم المساحة
الكافية لتحويل القلق والتوتر
وضغوط الحياة إلى طاقة إبداعية.

14

قال كامل العبدالجليل إن المجلس
الوطني للثقافة يهدف إلى المحافظة
على الهوية المعمارية والتراثية لدولة
الكويت.

استلهم المذيع طالل الماجد تفاصيل
روايته األولى «حافية على جسر الفرح»
من حكايات واقعية.

مات ديمون ينضم إلى سلسلة
«»Thor: Love and Thunder

وصل إلى أستراليا على متن طائرة خاصة برفقة عائلته
الحجر الصحي ،للتأكد من سالمة جميع أفراد طاقم
ا لـعـمــل .و قــد ح ــددت  Marvelمــو عــد طــرح فيلم Thor:
 ،Love and Thunderحيث من المقرر أن يتم طرحه 6
مايو  ،2022مع الوضع في الحسبان مواعيد التصوير
المتقطعة ،بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس
كورونا.
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،ذك ــرت ال ـشــركــة الـمـنـتـجــة لفيلم
األكشن واإلثارة  Thor: Love and Thunderأن البدء
في التصوير من جديد في شهر مــارس المقبل ،جاء
بعد توقف تصوير الكثير من األعمال ،بسبب تفشي
ف ـيــروس كــورو نــا المستجد ا ل ــذي ا ج ـتــاح ا لـعــا لــم منذ
عدة أشهر.

يعود الممثل العالمي مات ديمون إلى عالم مارفل
ا لـسـيـنـمــا ئــي ،مــن خــال ا نـضـمــا مــه إ لــى سلسلة Thor:
 ،Love and Thunderعلى أن يبقى في الحجر الصحي
فترة ،ثم يبدأ التصوير.
وك ــان ديـمــون وصــل وعــائـلـتــه إلــى مــديـنــة سيدني
بــأسـتــرالـيــا ،عـلــى مـتــن طــائــرة خــاصــة ،وفـقــا للتقارير
اإلعالمية.
ويشارك ديمون كوكبة من نجوم الصف األول في
هوليوود و هــم كريس هيمسورث وناتالي بورتمان
وكريس برات وتيسا تومبسون وكريستيان بايل.
وقال النجم مات ديمون ،في تصريحات صحافية:
"أشعر بحماس كبير أنني سأتمكن أنا وعائلتي من
اعتبار استراليا منزلنا في األشهر القليلة المقبلة"،
ً
ً
مـتــابـعــا" :تـشـتـهــر طــواقــم األف ــام األس ـتــرال ـيــة عــالـمـيــا
ً
بمهنيتها ،ومن الممتع العمل معهم ،لذا فإن  14يوما
من الحجر الصحي تستحق العناء".

أجواء عائلية
ويـ ـح ــرص ال ـن ـج ــم ،الـ ــذي أت ــم ع ــام ــه ال ـخ ـم ـس ـيــن فــي
أكتوبر الماضي ،على االستمتاع ببعض ا لــو قــت مع
زوجته األرجنتينية لوسيانا بوزان بيروزو وأوالده،
قبل الشروع في تصوير أي عمل ،وقد احتفل مع أوالده
ً
في الكريسماس ضمن أ جــواء عائلية ،رافضا تفويت
فرصة االحتفال على أسرته برغم "كورونا".

تصوير متقطع
وكشفت ا لـتـقــار يــر أن نـجــوم العمل يقيمون حاليا
ً
بأحد الفنادق استعدادا للتصوير ،بعد انتهاء فترة

مات ديمون وزوجته

نسليهان أتاغول

جاستن بيبر

ً
نسليهان أتاغو ل ِّ
»
ر
السفي
ابنة
«
مسلسل
ع
تود
جاستن بيبر يتنزه منفردا في هوليوود هيلز
فاجأت النجمة التركيةنسليهان أتاغو ل الجمهور ،بإعالنها توديع شخصيتها في مسلسلها
"ابنة السفير" ،بسبب تعبها وحاجتها للراحة.
ولم تكشف النجمة التركية على حسابها الخاص بموقع التواصل بمنشورها سبب اتخاذها
هذا القرار ،كما أنها لم تشر إلى الممثلة الذي ستؤدي دورها في العمل.
وعقب ذيوع الخبر بدأ متابعو النجمة التركية بالتساؤل؛ هل سيتم إيقاف العمل؟ وهل
ستكون هناك مواسم جديدة منه؟ وهــل ثمة خــاف نشب بين أطــراف العمل؟ وغيرها من
التساؤالت حول أسباب صدور هكذا قرار.
ُ
وكانت تقارير إعالمية أشارت إلى أن نسليهان تعرضت لوعكة صحية وأغمي عليها في
ً
العمل ،خصوصا أنها خسرت الكثير من وزنها ،بسبب ضغط التصوير واإلرهاق الشديد الذي
حل بها نتيجة تصويرها مسلسل "ابنة السفير" في موغال.

سيلينا غوميز

ً
يبدو أن النجم العالمي جاستن بيبر " 26عاما" يتمتع بحالة مزاجية جيدة خالل
هذه الفترة ،إذ شوهد وهو في نزهة بمفرده بهدف االسترخاء في هوليوود هيلز ،في
لحظات سجلتها عدسات مصوري "الباباراتزي".
وبمجرد أن الحظ بيبر وجود المصورين قام بتحيتهم ثم استكمل نزهته ،والغريب
ً
أنه يحرص دائما على وجود زوجته هايلي بالدوين معه لكن هذه المرة قرر أن يظهر
ً
وحيدا.
ً
وظهر بيبر بالصور التي التقطت له ونشرها عدد من المواقع مرتديا مالبس رياضية
بعدد من درجات اللون الرمادي المختلفة ،إضافة إلى حذاء رياضي باللون األبيض،
كما لم يتجاهل النجم الشهير ارتداء القناع الطبي بهدف تجنب خطر اإلصابة بفيروس
كورونا الذي يهدد العالم.

غوميز تخطف األنظار خالل تصوير مسلسلها
خطفت النجمة العالمية سيلينا غوميز األضواء في أحدث ظهور لها خالل تصوير مسلسلها
الجديد  ،Only Murders in the Buildingفي مدينة نيويورك األميركية ،وفقا لتقارير إعالمية.
الممثل ستيف مارتن ،حيث ارتدت معطفا
وظهرت غوميز ( 28عاما) في إطاللة شتوية بصحبة ّ
برتقاليا من الفرو ،وسترة صفراء ،إلى جانب بنطلون بني منقوش ،وأكملت مظهرها بأقراط
دائرية ذهبية ،وقالدة مطابقة وزوج من الجلد العنابي.
كما شوهدت الفنانة العالمية مرتدية بالطو أسود طويال ،متخذة بعض اإلجراءات الوقائية
واالحترازية من جائحة فيروس كورونا المستجد ،حيث ارتدت الكمامة لحماية نفسها واآلخرين
من "كوفيد ."19
وظهرت ممثلة  The Spring Breakersوهي تتحدث مع الممثلين ،ومن بينهم النجم ستيف
عاما) ومارتن شورت (ً 70
مارتن (ً 75
عاما) أثناء تصويرهما في موقع التصوير.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ًّ
ً
مهنياّ :
اهتم بشؤونك المهنية حاليا ألن
ّ
األوضاع تحتم ذلك.
ً
عاطفيا :تتملكك الحيرة عندما ّ
تتعرف
إلى وجه جديد يؤثر بك.
ً
اجتماعيا :ال تمزج أوقات راحتك بالعمل
فقد تخسر االثنين.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :يساعدك الفلك على استخدام
قدراتك لتحسين عملك.
ً
عاطفيا :لدى الحبيب إحساس بأنك
ً
ّ
تهتم أيضا بشخص آخر.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :يـنـبـئــك ب ــرج ــك بــان ـفــراج
همومك في المستقبل القريب.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـ ـ ـهـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا :ت ـ ـت ـ ـكـ ــاثـ ــر ع ـ ـل ـ ـيـ ــك الـ ـمـ ـش ــاغ ــل
والمسؤوليات وتبدو التحديات كبيرة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـفــرصــة ســانـحــة إلص ــاح ذات
البين مع الشريك.
ً
اجتماعياّ :
تحب الناس والحفالت والمرح
ً
وستدعى قريبا إلى مناسبة سعيدة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ال تعد بتسليم مشروع إن لم تكن
تستطيع ذلك.
ً
عاطفيا :هدية متواضعة لشريك حياتك
تفرح قلبه وتسعده.
ً
اجتماعيا :باللطف تستطيع الحصول
على ما تريد فال تعتمد العنف.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تستطيع اآلن المنافسة بإصرار من
أجل تحقيق هدفك.
ً
عاطفيا :أنت عصبي وتنفعل بسرعة أمام
ً
الشريك ،لكنك لست عنيفا.
ّ
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تّـمــل بـســرعــة وخ ـصــوصــا من
األغبياء وتفضل مشاهدة التلفاز.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
اشتد ُ
ّ
العسر في عملك ابحث
مهنيا :إذا
ّ
عن حل أفضل.
ً
عاطفيا :الحب هو الهدف الذي تسعى إليه
ً
وسوف تصادفه قريبا.
ً
ّ
المودة وفي
اجتماعيا :هناك من ُيظهر لك
قلبه حسد منك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
مـهـنـيــا :تقتحم أبــوابــا فــي عملك كــان
ً
محرما عليك فتحها في السابق.
ً
عاطفيا :انتبه من تفاقم المشكالت مع
الشريك بسبب غيرته.
ً
ً
اجتماعيا :ال يعرف األهل أحيانا متى
ً
ً
تكون غاضبا ومتى تكون مرتاحا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـ ّنـيــا :كــن ص ــادق الــوعــد مــع الــزبــائــن
وسلم أعمالك في مواعيدها.
ّ
ً
عاطفيا :من ّ
يحب ال يجادل الحبيب ألقل
ّ
تصرف بل يتفاهم معه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تــزدحــم الـهـمــوم فــي ف ــؤادك
وتلجأ إلى األهل للبحث عن حلول.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ب ــان ـت ـظ ــارك ن ـج ــاح ب ــاه ــر إذا
واصلت على المجهود الذي تقوم به.
ً
عاطفيا  :تعقد عــا قــة عاطفية جديدة
ّ
تستمر.
يبدو أنها سوف
ً
ينتظر األهل قدومك ليفرحوا
اجتماعيا:
ّ
بمجالستك فترفق بهم.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :إذا زرعت ّ
الصدق في أعمالك فال
ّبد أن تحصد ثقة اآلخرين.
ً
عــاطـفـيــا :تستعذب األرض الـتــي يسير
عليها الحبيب وتنتظر لقاءه.
ً
اجتماعيا :تشعر بتعب كبير ّ
جراء قيامك
بأعمال منزلية قاسية.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
ً
مهنيا  :تنجز مـشــرو عــا كبيرا وتتلقى
التهاني من المسؤولين.
ً
ً
عاطفيا :كن دبلوماسيا مع الطرف اآلخر
لتحظى بإعجابه ومحبته.
ً
اجتماعيا :ال تهمل التمارين الرياضية
أو رياضة المشي فهي ّ
تؤمن لك الصحة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مهنيا :إذا أغلق القدر عليك بابا فاستعن
بإدارتك وحكمتك.
ً
عاطفيا :جميل أن تغار من أجل ّ
حبك لكن
ضمن حدود الحقيقة.
ً
اجتماعيا :ال تخن من ائتمنك على أسراره
ألن ثقته بك كبيرة.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر
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فارعة السقاف« :فضفضة» باقة إبداعية لكل امرأة
تشعر باستحقاقها مكافأة نفسها

خبريات
السرطان يكتب نهاية
السيناريست جان بيار باكري

«البا» تعتمد الفن في مواجهة «كورونا» وضغوط الحياة
تهدف "البا" إلى اكتشاف
قدرات المرأة الكامنة ،عبر
تقديم المساحة الكافية
لتحويل القلق والتوتر
وضغوط الحياة إلى طاقة
إبداعية.

أطلقت "البــا" برنامجا جديدا
بعنوان "فضفضة" ،يتضمن باقة
فـنـيــة وإبــداع ـيــة مـتـنــوعــة ،منها:
الكتابة والفن والعزف والتمثيل
والرسم باأللوان.
وعــن طبيعة الـبــرنــامــج ،قالت
رئيسة مجلس إدارة "البا" ،فارعة
الـ ـسـ ـق ــاف" :ف ـض ـف ـض ــة ،ب ــرن ــام ــج
م ـب ـت ـكــر ف ــري ــد م ــن ن ــوع ــه نـقــدمــه
لـ ـلـ ـم ــرأة ،ان ـط ــاق ــا م ــن ش ـعــورنــا
بالمسؤولية تجاهها ،وتقديرنا
لـلــدور الكبير ال ــذي تـقــوم بــه في
ح ـيــات ـهــا ال ـي ــوم ـي ــة ،ف ـهــي تحمل
على كتفيها مسؤوليات مضاعفة
تشمل البيت والعمل والعائلة".
وأضـ ــافـ ــت" :ال ـب ــرن ــام ــج ُدرس
بـعـنــايــة فــائ ـقــة ،لـتـتـمـكــن ال ـم ــرأة
م ــن اك ـت ـشــاف شـغـفـهــا وقــدرات ـهــا
والـ ـفـ ـن ــان ــة الـ ـك ــامـ ـن ــة ب ــداخ ـل ـه ــا،
ول ـي ـقــدم ل ـهــا ال ـم ـســاحــة الـكــافـيــة

ال ـتــي تـحـتــاجـهــا ،ل ـت ـحــول الـقـلــق
وال ـت ــوت ــر وض ـغ ــوط ال ـح ـيــاة إلــى
طاقة إبداعية .البرنامج مصمم
ل ـم ـج ـم ــوع ــات م ـ ـح ـ ــدودة الـ ـع ــدد
ال ت ـت ـجــاوز س ـبــع س ـي ــدات فـقــط.
س ـت ـت ـع ـلــم ال ـم ـن ـت ـس ـب ــات أدوات
تـمـكـنـهــن م ــن إطـ ـ ــاق إب ــداع ـه ــن،
وسيتعرفن على أسرار وتقنيات
كــل فــن مــن الفنون بشكل سريع،
ل ـكــن األهـ ــم أن ه ـنــاك الـكـثـيــر من
اللعب والمرح والتأمل والراحة،
وس ـي ـك ــون ك ــل ل ـق ــاء م ــن ل ـق ــاءات
(فـضـفـضــة) بمنزلة احـتـفــال بها
وبذكائها وإنجازاتها".
وتـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــت" :ب ـ ــاخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار
(فضفضة) ،سيكون مكافأة لكل
ام ـ ــرأة ت ـش ـعــر أن ـه ــا ت ـس ـت ـحــق أن
تكافئ نفسها .فإذا لم نكن قادرات
على العناية بأنفسنا ،فلن نتمكن
من العناية بمن حولنا".

وأوض ـحــت" :سـيـكــون التركيز
في األسبوع األول على فضفضة
الـكـتــابــة بــإشــرافــي ،تـحــت شـعــار
(ح ـ ـكـ ــاي ـ ـتـ ــك اك ـ ـت ـ ـب ـ ـي ـ ـهـ ــا) ،ح ـي ــث
ً
أوال َّ
عما
تفضفض المشتركات
فــي أنفسهن بــالـحــوار والنقاش،
ثم بالكتابة اإلبداعية ،سيتعرفن
ع ـ ـلـ ــى أدوات جـ ـ ــد يـ ـ ــدة إل طـ ـ ــاق
إبــداعــات ـهــن واالقـ ـت ــراب أك ـثــر من
الطفالت المبدعات في داخلهن،
وسيتجلى ذلك في هيئة كلمات
ً
س ـت ـض ـفــي ع ـل ــى ح ـيــات ـهــن ُب ـع ــدا
ً
ً
جديدا سنكتشفه معا".

آثار نفسية سيئة
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت م ـشــرفــة
المشروع ،سارة عطا الله" :مازال
العالم يئن ويعاني تحت وطــأة
(ك ــورون ــا) ،وم ــا خـلـفـتــه م ــن آث ــار

من مدربات برنامج فضفضة ...من اليمين سارة عطاالله ونسرين ناصر وأنا مسكيرا وزينة دبوس

الجسمي لمتابعيه :جهزوا
أنفسكم ألحدث أعمالي

ن ـشــر ال ـف ـنــان حـسـيــن الـجـسـمــي مـقـطــع ف ـيــديــو ع ـبــر ح ـســابــه في
"إنستغرام" ،وظهر خالله وهو يجلس على بيانو ،وعلق" :جهزوا
ٔ
أنفسكم ألحدث عمل موسيقي الحان وغناء الفنان حسين الجسمي...
خليكم معناّ ...
حي هالصوت".
واعتاد الجسمي تشويق جمهوره بهذه الطريقة في حال اقترب
موعد طرح أي أغنية ،وكذلك أي حدث سيشارك فيه.
يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" للجسمي اقتربت من  400مليون
مشاهدة ،عبر قناته على "يوتيوب" ،منذ طرحها في  15أغسطس
الماضي ،لتحقق رقما قياسيا جديدا ،وهي كلمات أيمن بهجت قمر،
وألحان حسين الجسمي ،وتوزيع ومكساج وماستر توما.

فارعة السقاف
قيود باستخدام الفن".

البهجة المفقودة
رئ ـي ـســة ق ـســم ال ـمــوس ـي ـقــى في
"الب ـ ــا" نـســريــن نــاصــر والـمـشــرفــة
عـ ـل ــى األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ال ـ ـثـ ــالـ ــث ت ـحــت
شعار "حكايتك غنيها" ،قالت عن
الـمـشــروع" :أق ــول لكل فـتــاة ،ولكل
س ـي ــدة ع ــان ــت ت ـب ـعــات (ك ــورون ــا)،
ع ـنــدمــا ت ـج ــري األمـ ـ ــور ع ـكــس ما
ترغبين ،وعندما تتأخر خططك
وأحالمك ،وعندما يحاصرك التوتر
والقلق ،فإن برنامج فضفضة يتيح
ل ــك تـلـمــس الـحـكـمــة والـطـمــأنـيـنــة
والبهجة المفقودة بداخلك".
وت ــابـ ـع ــت" :م ـ ــن خ ـ ــال ال ـل ـحــن
والـ ـتـ ـن ــاغ ــم واإليـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاع ،سـتـتـعـلــم
المشتركات فــي األسـبــوع الثالث
كيفية اإلصغاء إلى أنفسهن بشكل
أفضل ،وتحقيق االنسجام مع َمن
حولهن .سيكتشفن كذلك مهاراتهن
الـقـيــاديــة عـبــر تـمــاريــن تطبيقية
البـ ـتـ ـك ــار م ـق ـط ــوع ــات مــوسـيـقـيــة
خ ــاق ــة ،ف ــي أسـ ـب ــوع الـفـضـفـضــة
بالغناء والموسيقى".
وس ـت ـك ــون ال ـم ـش ـت ــرك ــات عـلــى
مــوعــد م ــع فضفضة ال ــرق ــص في

األس ـ ـبـ ــوع ال ـ ــراب ـ ــع ،ت ـح ــت ش ـعــار
"ح ـك ــاي ـت ــك أديـ ـ ـه ـ ــا" مـ ــع ال ـم ــدرب ــة
االستعراضية آنــا مسكيرا ،التي
قــالــت" :ستتمكن المشتركات من
فهم مشاعرهن الدفينة ،من خالل
حركة الجسد ،ففي هــذه التجربة
السلسة سيتم استخدام الرقص
كـ ـ ـ ـ ــأداة ل ـل ـت ـع ـب ـيــر ع ـ ــن أفـ ـك ــاره ــن
وع ــواط ـف ـه ــن .ف ــا ت ــوج ــد طــريـقــة
للتنفيس عــن الـنـفــس أف ـضــل من
الرقص".
أخـ ـي ــرا ،يـخـتـتــم ال ـبــرنــامــج في
األس ـبــوع الـخــامــس مــع فضفضة
الـمـســرح ،بــإشــراف س ــارة عطالله
بعنوان "حكايتك مثليها" ،حيث
ً
تكتشف المشتركات معا قدرتهن
عـلــى التعبير مــن خ ــال الـحــركــة،
الصوت والسرد ،إلى جانب األلعاب
الدرامية ،ومن خالل لعب األدوار،
سنرى مشاهد من الحياة اليومية
بطريقة مختلفة.
إن "فضفضة" حالة لكل أنــواع
التعبير الممكنة عن طريق التأمل
والحديث الخاص والكتابة والغناء
والعزف والتمثيل والرسم باأللوان
والخطوات الراقصة ،ودعــوة لكل
امــرأة وفتاة ...فضفضي مع "البا"
في جو من األمان والبهجة.

طالل الماجد« :حافية على جسر الفرح» رواية
مستمدة من واقعنا االجتماعي
●

حسين الجسمي

نفسية سيئة عـنــد الـجـمـيــع ،من
ت ــوت ــر وقـ ـل ــق واكـ ـتـ ـئ ــاب وخ ــوف
وت ـ ــرق ـ ــب .وكـ ـم ــا ن ـع ـل ــم ج ـم ـي ـعــا،
ق ــد ت ـت ـح ـمــل ال ـن ـس ــاء وال ـف ـت ـيــات
عـلــى وج ــه الـخـصــوص ضغوطا
مـضــاعـفــة ،مــا بـيــن هـمــوم البيت
وضغوط العمل".
وأض ـ ــاف ـ ــت" :م ـ ــن ه ـن ــا أط ـل ـقــت
(الب ــا) بــرنــامــج فضفضة للنساء
والفتيات من ُعمر  21سنة ،لمدة
خمسة أسابيع ،بواقع  30جلسة،
أيــام السبت واالثنين واألربـعــاء،
لمدة ساعتين من  4:30إلى 6:30
مساء".
وبينت عطا الله أن البرنامج
ي ـت ـض ـم ــن دروس ـ ـ ـ ــا فـ ــي ال ـك ـت ــاب ــة
اإلبــداعـيــة ،والـفـنــون التشكيلية،
وال ــرق ــص ،والـ ــدرامـ ــا ،بـمـشــاركــة
ك ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـص ـ ـيـ ــن
والمبدعين .ولفتت إلى أنه يهدف
إلى تشجيع المنتسبات للتعبير
ع ــن أن ـف ـس ـهــن وم ـش ــاع ــره ــن عبر
الفنون المتنوعة ،ما يساهم في
التخفف من حدة التوتر ،ويساعد
ع ـلــى ت ـج ــاوز األزم ـ ــات الـنـفـسـيــة
بالفن ،وهو ما يتسق مع ما ثبت
ً
علميا أن الفن قادر على معالجة
هموم ومشاكل اإلنسان.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن الـ ـب ــرن ــام ــج
اجتماعي وإبداعي ثنائي اللغة،
يـ ـق ــام ف ــي فـ ـن ــدق ال ـش ـي ــرات ــون.
أمـ ـ ــا األس ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،فـهــو
فضفضة الرسم واأللوان تحت
ش ـع ــار "ح ـك ــاي ـت ــك ارس ـم ـي ـه ــا"،
بــإشــراف الفنانة زينة دبــوس،
ال ـت ــي ق ــال ــت" :س ـت ـك ــون ورش ــة
ف ـن ـي ــة فـ ــريـ ــدة س ـت ـت ـع ـلــم فـيـهــا
ال ـم ـش ـتــركــات ال ـت ــأم ــل ال ــذات ــي،
بالمعنى الحرفي للكلمة ،من
خ ــال رس ــم وتـلــويــن بــورتــريــه
ألنـ ـفـ ـسـ ـه ــن .ف ــأنـ ـت ــن مـ ــدعـ ــوات
للتنفيس عــن أنفسكن بــا أي

فضة المعيلي

أق ــام المذيع طــال الماجد حفل توقيع
روايته األولى "حافية على جسر الفرح" ،في
ديوانية جمعية الشعب التعاونية ،ضمن
فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر "بستان قلم"
لرعاية المواهب األدبية العربية ،بمشاركة
شباب من  ١٧دولة عربية ،إضافة إلى دارسي
اللغة العربية من مختلف دول العالم.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــاج ــد إن "الـ ـ ــروايـ ـ ــة واق ـع ـي ــة،
وتتضمن أحداثا سمعتها عن طريق الناس،
وضـمـنــت فيها مـعــانــي جميلة ونـصــائــح،
مـنـهــا ط ــاع ــة ال ــوال ــدي ــن ،وأه ـم ـيــة الـتـسـلــح
بالعلم والمعرفة ،كما ركزت على إيضاح أن
العائلة هي السند والضمان الرئيسي لكل
واحد منها ،فهي تعطى اإلحساس باألمن
واألمان والحماية".
وأضـ ــاف" :أم ــا فـكــرة ال ــرواي ــة فـتــأتــي في
سياق درامي ،إذ تحكي عن عائلة حرمت من
األبناء ،وبعد ذلك ترزق بابن ،ولسوء حظهم
يـكــون شخصا عــاقــا بــوالــديــه ،ومــع توالي
األحداث تأتيه لحظة صحوة فيدرك خطأه
ويرجع إلى صوابه ويقوم ببر والديه".

يتطرق إلى غيرة بين الشقيقات ،وتحدث
بينهم مشاكل ومفآجات كثيرة خارجة عن
المألوف ،الفتا إلى أن الرواية األولى والثانية
الـتــي يحضر لها اآلن جــاء تــه ع ــروض من
بعض المنتجين لتحويلهما إلى مسلسلين
تلفزيونيين.

النشاط المدرسي

الماجد أثناء حفل التوقيع
وعن القصة التي تؤثر فيه كإنسان ذكر
الماجد" :بصفتي إعالميا احتك مع الكثيرين
م ــن ف ـئــات الـمـجـتـمــع ،وأخــال ـط ـهــم وأسـمــع
مشاكلهم ،لفت انتباهي قضية فقد الدفء
العائلي ،وح ــدوث تصدع فــي هــذا الكيان،
لذلك أردت أن أرصد سلبيات ابتعاد البعض
عن أجواء العائلة ،وحرمانهم من ممارسة
حياتهم في كنف أسرهم".

وأش ــار إل ــى أن ــه أول مــا ورد إلـيــه ذهنه
لحظة التفكير فــي الـكـتــابــة وإطـ ــاق عمل
روائي أن يتبنى هذه القضية والموضوع،
مـشــددا على أن "العائلة عــالــم مــن الحنان
والحب ،فهي أغلى ما يملكه اإلنسان؛ ألنها
بمنزلة وطن يأوي إليه كل فرد منا في أي
وقت".
وأضاف أنه يحضر لعمل روائي جديد،

م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،أك ــد ال ـمــاجــد أهمية
اإلعالم بالنسبة له ،مضيفا" :ال يمكن أن أترك
اإلعالم ألنه في دمي وجزء من شخصيتي
وحياتي اليومية ،فأنا أسعد عندما أقدم
البرنامج ،وأيضا منذ صغري نشأت على
العمل اإلعالمي وكنت مذيعا في النشاط
المدرسي".
وتابع" :أما بالنسبة للعمل الروائي فقد
أردت أن أقتحم هذا العالم" ،وتوجه بالشكر
إلــى الــذيــن قــامــوا بدعمه وتشجيعه ،وهم
د .علي الـعــوضــي ،ودلــي الـعـنــزي ،والشكر
مــوصــول للشيخة أنـيـســة ســالــم الـحـمــود،
ومحمد أسد.

َّ
العبدالجليل :أعدنا سوقي التمر والجت التراثيين إلى عبق الماضي

عقب جولته على «المباركية» مع قيادات «الوطني للثقافة والفنون»
قال كامل العبدالجليل إن
المجلس الوطني للثقافة
يهدف إلى المحافظة على
الهوية المعمارية والتراثية
لدولة الكويت.

ً
قريبا طرح
مزايدة لـ 15
ً
ً
محال وفقا
للقنوات
الرسمية
والقانونية
المتبعة

ق ــام األم ـيــن ال ـعــام للمجلس الــوطـنــي
لـ ـلـ ـثـ ـق ــا ف ــة وا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــون واآلداب ك ــا م ــل
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـجـ ـلـ ـي ــل بـ ـج ــول ــة عـ ـل ــى أس ـ ـ ــواق
المباركية التراثية ،تفقد خاللها المرحلة
الجديدة من محالت سوق التمر وسوق
الـجــت الـتــراثـيـيــن ،وراف ـقــه خ ــال الجولة
األمين المساعد لقطاع الشؤون المالية
واإلداريـ ــة د .تهاني الـعــدوانــي ،واألمـيــن
ال ـم ـســاعــد ل ـق ـطــاع اآلث ـ ــار وال ـم ـتــاحــف د.
بـ ــدر الـ ــدويـ ــش ،وع ـ ــدد م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن
ف ــي ق ـطــاع اآلثـ ــار وال ـم ـتــاحــف وال ـش ــؤون
الهندسية والمباني التاريخية بالمجلس،
والمستشار اإلعــامــي بالمجلس مظفر
عبدالله.
وع ـق ــب ال ـجــولــة ص ــرح الـعـبــدالـجـلـيــل
قائال :سعدت أن أمثل المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب بزيارة محالت
أســواق المباركية التراثية القديمة ،بعد
أن أت ــم الـمـجـلــس إعـ ــادة تــرمـيــم وتــأهـيــل
وتـجـهـيــز ه ــذه الـمـحــات ال ـمــوجــودة في
"ســوق التمر" و"ســوق الجت" وإعادتها،
كما كانت ،إلى عبق الماضي وعلى الطراز
المعماري الكويتي القديم.
وأض ـ ــاف :اسـتـطـعـنــا إن ـج ــاز وتــأهـيــل
وإعــادة ترميم  23محال ،وهذه المحالت
م ـف ـتــوحــة وجـ ــاهـ ــزة لـ ـم ــزاول ــة األن ـش ـطــة
التجارية القديمة والمرخصة من بلدية
الـكــويــت ،الـتــي بــذلــت كــل مــا فــي وسعها
لتسهيل ه ــذه الـمـهـمــة ،وه ــذه األنـشـطــة

تـتـعـلــق بـبـعــض ال ـم ـهــن والـ ـح ــرف وبـيــع
السلع الـتــراثـيــة الـتــي كــانــت فــي الكويت
ق ــدي ـم ــا ،هـ ــذا ب ــاالض ــاف ــة إلـ ــى ال ـم ـحــات
التي تقدم الوجبات الشعبية والمالبس
الكويتية المعروفة وبعض المستلزمات
المرتبطة بأسواق الكويت القديمة ،وتمت
إعادة إحيائها من جديد.
وقال العبدالجليل إن هناك  15محال
جديدا سيتم االعــان عن مزايدة جديدة
ل ـمــزوالــة األن ـش ـطــة فـيـهــا ،وف ــق ال ـشــروط
الخاصة التي يضعها المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،وهذه المحالت
ستكون متاحة لكل المواطنين ،وخاصة
أصحاب المشاريع الصغيرة من شباب
الكويت ،لكي يستفيدوا من هذه المحالت
الـتــي تحمل ذكــريــات جميلة عــن تــاريــخ
الكويت في ســوق المباركية التاريخي،
بـ ـع ــد أن تـ ــم ت ــأه ـي ـل ـه ــا ب ـن ـف ــس ال ـ ـطـ ــراز
المعماري القديم الذي كانت عليه.
وأشار إلى أن لدى المجلس الوطني
 75محال فــي ســوق المباركية ،موزعة
بـيــن س ــوق الـتـمــر وسـ ــوق ال ـج ــت ،وكــل
الـمـحــات ال ـمــوجــودة مستغلة مــا عــدا
الــ 15محال األخيرة وهي بصدد إعداد
م ـ ــزاي ـ ــدة جـ ــديـ ــدة السـ ـتـ ـغ ــالـ ـه ــا ،وف ــق
ال ـمــواص ـفــات الـقــانــونـيــة الـمـتـبـعــة بين
المجلس وبلدية الكويت ووزارة المالية،
وسوف يتم اإلعــان عنها في الجريدة
الرسمية ،وفي قنوات المجلس الرسمية.

واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم الـ ـعـ ـب ــدالـ ـجـ ـلـ ـي ــل ب ــالـ ـق ــول:
مسؤوليتنا فــي المجلس ا لــو طـنــي هي
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى ال ـم ـب ــان ــي ال ـتــاري ـخ ـيــة
وال ـت ــراث ـي ــة ،ولــدي ـنــا ع ــزم وه ـم ــة وق ــدرة
عـلــى أن نـعـيــد الـكـثـيــر مــن الـمـبــانــي إلــى
طــابـعـهــا الـكــويـتــي األص ـي ــل ،للمحافظة
على الهوية المعمارية والتراثية لدولة
ال ـك ــوي ــت لـلـمـحــافـظــة ع ـلــى أص ــال ــة عبق
الماضي ،الذي يمثل ذكرى غالية علينا
يجب أن نصونها ونحافظ عليها تتمثل
ف ــي ال ـم ـبــانــي ال ـتــاري ـخ ـيــة بـصـفــة عــامــة،
ومـبــانــي ســوق الـمـبــاركـيــة الـتــراثــي على
وجه الخصوص ،كونها في قلب العاصمة
وبجوار متحف كشك الشيخ مبارك ،وكل
تفاصيل المكان تعبر عن هوية الكويت
األصيلة وجــانــب هــام فــي ذاك ــرة الوطن،
وهـ ـ ــذا واج ـب ـن ــا ف ــي ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
للثقافة والفنون واآلداب ،ونحن قادرون
ع ـل ــى ذلـ ــك ب ـف ـضــل ج ـه ــود ال ـم ـســؤول ـيــن
والقيادات في المجلس وفي قطاع اآلثار
والمتاحف والشؤون الهندسية.

معلم تاريخي
ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال األمـ ـي ــن الـمـســاعــد
لقطاع اآلثار والمتاحف د .بدر الدويش
إن سوق التمور بمنطقة المباركية يعد
أحد المعالم التاريخية في دولة الكويت،
والتي لها رمزية في المجتمع ،ليس فقط

كامل العبدالجليل
في الكويت بل لكل الزائرين لدولة الكويت،
مشيرا إلى استمالك المجلس الوطني 75
محال تراثيا موزعة في سوق المباركية
تخدم أنشطة تراثية وحرفية قديمة تحمل
عبق الماضي ،ومحالت معنية بالتراث
وكذلك هناك محالت تمت إعادة تأهيلها
وترميمها وفق النسق المعماري الكويتي
القديم ،وسيكون هناك مراجعة لمزاولة
أنشطتها.
ولفت الــدويــش إلــى حــرص المجلس
على توحيد النسق المعماري والشكل
الـعــام لـهــذه الـمـحــات الـتــراثـيــة القديمة،
ال ـتــي تـحـمــل رس ــال ــة بــالـغــة األه ـم ـيــة في
نفوس كل زوار سوق المباركية ،وكذلك
هذا النسق الموحد المحافظ على الطراز

الـمـعـمــاري الـكــويـتــي ال ـقــديــم يـمـثــل نــوع
مــن االس ـت ــدالل الـسـيــاحــي ،وه ــذا مفهوم
أع ـم ــق ل ـمــا ي ـس ـمــى ب ــال ـت ــروي ــج الـثـقــافــي
والذي يهتم به المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب في كل أنشطته التراثية
والتاريخية ،وكذلك عند ترميم وإعــادة
تأهيل جميع المباني التاريخية القديمة.
وقد شارك في الجولة المهندس راشد
الـعـتــل مــديــر إدارة ال ـش ــؤون الـهـنــدسـيــة
ب ــاالن ــاب ــة ،وال ـم ـه ـنــدس ول ـيــد الـحـمـيــدي
م ــراق ــب ال ـم ـبــانــي ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،وجــاســم
الشمالي رئيس قسم التوثيق والدراسات،
ب ــاالض ــاف ــة ال ـ ــى ع ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـســؤول ـيــن
بالمجلس.

توفي أمس األول املمثل
وكاتب السيناريو
الفرنسي جان بيار باكري
عن  69عامًا ،جراء إصابته
بالسرطان ،على ما قالت
مديرة أعماله آن ألفاريس
كوريا.
وحصل باكري مع شريكة
حياته أنييس جاوي
على أربع جوائز «سيزار»
ألفضل سيناريو بني
عامي  1987و 2012عن
عدد من األفالم ،بينها:
«سموكينغ /نو سموكينغ»
و»لو غو دي زوتر» ،إضافة
إلى نيله جائزة أفضل
ممثل في دور ثانوي عن
«أون كونيه ال شانسون».
وكان لباكري ،الذي
ُيعد أحد وجوه املسرح
والسينما في فرنسا،
مكانة خاصة لدى
الجمهور ،بفضل أدواره
التي كانت تتميز بعمقها
اإلنساني.
ومع جاوي كتب أيضًا
سيناريو عدد من األعمال
املسرحية ،أولها «كوزين
إي ديباندانس» (.)1992
وقد حققت هذه املسرحية
نجاحًا كبيرًا دفع إلى
اقتباس فيلم سينمائي
منها.
(أ ف ب)

«اللوفر» يخسر  90مليون
يورو في 2020

شهد متحف اللوفر الشهير
في باريس ،والذي يجذب
بالسنوات العادية ماليني
األشخاص املتحمسني
لرؤية «املوناليزا» وأعمال
فنية أخرى ،انخفاضا في
أعداد الزوار بنسبة  72في
املئة عام .2020
وبسبب اإلغالق ،الذي
استمر ستة أشهر ،بسبب
وباء كورونا ،شهد متحف
اللوفر انخفاضا في أعداد
الزائرين من  9.6ماليني
زائر في عام  2019إلى 2.7
مليون في عام 70 ،2020
في املئة منهم من السياح
املحليني.
وبشكل إجمالي ،تم
إغالق املتحف ملدة نصف
عام تقريبا :ما يقرب من
أربعة أشهر في الربيع ،ثم
شهرين بالشتاء.
ويقدر املتحف ،الذي يتم
تمويله ذاتيا بنسبة
تزيد على  50في املئة،
أن الخسارة الناتجة عن
اإلغالق كانت  90مليون
يورو ( 108ماليني دوالر)،
وغطت الدولة نحو نصف
هذه الخسائر.
(د ب أ)

كاسيت نادر لفريق
«راديوهيد» في مزاد

ذكرت دار مزادات «أوميغا
أوكشنز» ،أمس األول ،أن
شريط كاسيت يضم أغاني
لم تسمع من قبل لفريق
«راديوهيد» اإلنكليزي
سوف ُيعرض بمزاد نهاية
الشهر الجاري.
ويضم الشريط التجريبي،
املتوقع أن
الذي من
َ
ُيباع مقابل ألفي جنيه
إسترليني ( 2708دوالرات)،
ُ
أغان لم تسمع من قبل
ثالث
ٍ
كتبها الفريق وسجلوها
في يوم التدريب السابق
الذي كانوا يسمونه «أون
آيه فرايداي» (في يوم
جمعة).
ويشمل الشريط ،الذي
أغان ،مالحظات
يضم 6
ٍ
بخيط اليد املغني الرئيسي
توم يورك ،وسوف ُيعرض

باملزاد في  26الجاري.
(د ب أ)
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دوليات
تدريبات إيرانية في الخليج ...والحوار مع بايدن يثير أزمة
● ظريف ال يستبعد الترشح للرئاسة ● قطر تعرض التوسط بين واشنطن وطهران
أطلقت القوات اإليرانية
مناورات هجومية بمدخل
الخليج أمس ،مع مواصلتها
حالة التأهب حتى مغادرة
الرئيس األميركي دونالد
ترامب البيت األبيض ،اليوم،
وبينما تصاعدت الخالفات
اإليرانية الداخلية بشأن
المسار النووي عرضت الدوحة
تسهيل مفاوضات مرتقبة
بين طهران وإدارة الرئيس
األميركي الجديد جو بايدن من
أجل إحياء االتفاق النووي.

البرلمان اإليراني
يمنح ظريف
بطاقتين صفراوين
ونائب يتهمه بلقاء
ضابط إسرائيلي

عـ ـشـ ـي ــة م ـ ـ ـغـ ـ ــادرة ال ــرئـ ـي ــس
األمـ ـي ــرك ــي ال ـم ـن ـت ـه ـيــة والي ـت ــه
دونالد ترامب البيت األبيض،
ب ـ ـ ــدأت ق ـ ـ ــوات خ ــاص ــة وقـ ـ ــوات
مظالت تابعة للجيش اإليراني
تدريبات استعراضية هجومية
قرب مدخل الخليج أمس.
ومع مواصلة طهران سلسلة
مـنــاورات بدأتها بالتزامن مع
ذكــرى اغتيال واشنطن قاسم
سليماني مطلع يناير الجاري،
ظهرت على شاشة التلفزيون
الــرسـمــي ق ــوات مـظــات تهبط
خلف خطوط عدو وهمي قرب
ميناء جاسك على خليج عمان،
وت ـج ـه ــز ل ـه ـج ـم ــات ب ـق ــاذف ــات
صواريخ.
وقال قائد «الحرس الثوري»
الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــواء حـ ـسـ ـي ــن س ـ ــام ـ ــي إن
ال ـم ـنــاورات الحربية األخـيــرة:
«ت ـ ـظ ـ ـهـ ــر ل ـ ـ ــأع ـ ـ ــداء اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي ل ـلــدفــاع عن
اسـتـقــالــه وس ــام ــة أراض ـي ــه»،
مضيفا« :إصبعنا على الزناد
ب ــاس ــم ش ـع ـب ـنــا ،والـ ـمـ ـن ــاورات
تشكل جزء ا مهما من سياسة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردع لـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة اإلي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،كــي
ال ي ــرت ـك ــب األع ـ ـ ـ ــداء خ ـط ــأ فــي
حساباتهم أو تقييماتهم تجاه
قدرات البالد الدفاعية».
وك ـ ـ ـ ـ ــان «الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرس» أطـ ـل ــق
األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي صــواريــخ
بــالـسـتـيــة طــويـلــة ال ـمــدى على
سفن حربية لعدو وهمي في
ال ـم ـح ـي ــط ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي ،واخ ـت ـب ــر
طائرات مسيرة محلية الصنع
في منطقة صحراء وسط إيران.
وت ـم ـلــك طـ ـه ــران واحـ ـ ــدا من
أكـ ـب ــر ب ــرام ــج الـ ـص ــواري ــخ فــي
الشرق األوســط ،وتعتبره قوة
لـ ـل ــردع والـ ـ ــرد ع ـلــى واش ـن ـطــن
وأع ــدائ ـه ــا اآلخ ــري ــن ف ــي حــالــة
نشوب حرب.
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،اسـتـعــرت
الـخــافــات اإليــرانـيــة الداخلية
بشأن مسار البرنامج النووي،
وإذا كـ ــان ي ـجــب ال ـت ــوج ــه إلــى
التفاوض مع الرئيس األميركي
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن م ـمــا
يتطلبه ذلك من تقديم تنازالت
متبادلة والمبادرة إلى خطوات
لبناء الثقة ،أم يجب التمسك
بـسـيــاســات الـتـشــدد واالب ـتــزاز
وع ــدم الـقـيــام بــأي خـطــوات قد
تفهم أنها مؤشرات هزيمة أو
ضعف.
وش ـ ـهـ ــدت ج ـل ـس ــة م ـس ــاء ل ــة
عقدها البرلمان بحضور وزير

سلة أخبار
وفاة رئيس «الساللة
العثمانية» في دمشق

توفي أمس ،في دمشق ،األمير
دوندار عثمان أوغلو أفندي،
رئيس الساللة العثمانية عن
ً
عمر ناهز  88عاما ،بعد صراع
طويل مع مرض عضال.
وولد أفندي عام  1930في
دمشق ،وهو الحفيد الرابع
للسلطان عبدالحميد الثاني.
وهو كذلك الرئيس الـ54
للساللة التي حكمت الدولة
العثمانية من سنة 1281
إلى  ،1922وكان متزوجا من
يسرى هانم أفندي ،وليس
لديهما أبناء.

هدوء حذر بدارفور
ً
بعد سقوط  155قتيال

صورة وزعها «الحرس الثوري» لهدف أصيب خالل المناورات بمياه الخليج أمس (أ ف ب)
الخارجية محمد جواد ظريف
اتهامات مثيرة لألخير بالسعي
إلى التفاوض مع واشنطن رغم
معارضة المرشد األعلى علي
خامنئي ،وبعقد لقاء مع جنرال
إسرائيلي.
ودافـ ـ ـ ـ ــع ظـ ــريـ ــف ع ـ ــن ره ـ ــان
ح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس حـ ـس ــن
روحاني بتحسن الظروف مع
قـ ــدوم ب ــاي ــدن ،وإع ــان ــه العمل
ع ـلــى إحـ ـي ــاء االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
المبرم عام  .2015وقال الوزير،
المحسوب على التيار المعتدل،
أمام النواب ،إن سياسته تنبع
م ــن تــوج ـي ـهــات ال ـمــرشــد ال ــذي
قال سابقا إنه ال يجب تفويت
أي فرصة لرفع العقوبات عن
إي ــران ،وان طهران ليست على
عجلة بشأن عــودة أميركا إلى
االتفاق النووي.
وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا اع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــر ن ـ ـ ـ ــواب
الـ ـتـ ـي ــار الـ ـمـ ـتـ ـش ــدد ال ـم ـه ـي ـمــن
عـ ـل ــى الـ ـب ــرلـ ـم ــان أن الـ ـق ــان ــون
االستراتيجي الــذي أقــر أخيرا
لـتـقـلـيــص االلـ ـت ــزام ــات ال ــذري ــة
يهدف إلى دفن اتفاق عام ،2015
رأى ظــريــف أن «الـقــانــون الــذي

أصــدره المجلس جاء من أجل
انقاذ االتفاق النووي ،ال دفنه»،
مشيرا إلى أن بالده ستتعامل
مع اإلدارة األميركية الجديدة
على قاعدة خطوة مقابل خطوة
نافيا ضمنيا وجود شروط.
وخ ـتــم ظــريــف دف ــاع ــه« :لـقــد
ت ـ ـفـ ــاوضـ ــت حـ ـت ــى م ـ ــع ص ـ ــدام
ح ـس ـي ــن ،ه ــل ت ـع ـت ـق ــدون أن ـنــي
أحببت التفاوض مع الدكتاتور
ال ـعــراقــي؟ هــل تـعـتـقــدون أنني
استمتعت بالجلوس أمامه؟ ال،
هذا عملي وواجبي .ال تسجلوا
هــذا كخطيئة بالنسبة لــي .إن
شـ ــاء الـ ـل ــه ،م ـثــل هـ ــذه األف ـع ــال
سـتـكـفــر ع ــن ذن ــوب ــي» ،وت ــاب ــع:
«ي ـم ـكــن لــواش ـن ـطــن ب ـعــد فشل
ض ـ ـغـ ــوط ت ـ ــرام ـ ــب وس ـي ــاس ـت ــه
الـمـتـهــورة ال ـع ــودة إل ــى طــاولــة
 1+5ف ــي ح ــال رف ــع الـعـقــوبــات
وت ـن ـف ـي ــذ الـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــات االت ـ ـفـ ــاق
النووي».

إنذار واتهام
ل ـ ـكـ ــن رد ظ ـ ــري ـ ــف لـ ـ ــم ي ـق ـنــع
غــالـبـيــة الـبــرلـمــان ال ــذي منحه

ب ـط ــاق ـت ـي ــن صـ ـ ـف ـ ــراوي ـ ــن ل ـع ــدم
اق ـ ـت ـ ـنـ ــاعـ ــه ب ـ ــأج ـ ــوب ـ ــة ال ـ ــوزي ـ ــر
ح ــول أسـئـلــة وجـهـهــا ن ــواب له
بـشــأن قضيتين ،األولـ ــى حــول
تـصــريـحــات لـمـجـلــة «شـبـيـغــل»
األلمانية العام الماضي أعقبت
اغ ـت ـيــال قــاســم سـلـيـمــانــي ،قــال
فـ ـيـ ـه ــا إن ط ـ ـ ـهـ ـ ــران م ـس ـت ـع ــدة
لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض م ـ ـ ــع واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن،
والقضية الثانية بشأن انتقاد
الـمـشــرعـيــن األداء االقـتـصــادي
ل ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة م ــع ت ــردي
الــوضــع ج ــراء الـعـقــوبــات التي
فرضها ترامب وأغرقت طهران
في الركود.
ورد ع ـ ـضـ ــو لـ ـجـ ـن ــة األ م ـ ـ ــن
القومي والسياسة جواد كريمي
قــدوســي ،ال ــذي طلب استدعاء
ظ ــري ــف ،ب ــات ـه ــام ــه ب ـع ـقــد ل ـقــاء
مع ضابط إسرائيلي كبير ،لم
يحدد هويته ،بعد أسبوع من
اغتيال سليماني ،مضيفا« :إنك
دعــوت للتفاوض مع الواليات
الـمـتـحــدة ال ـتــي قـلــت م ــرة إنها
يمكن أن تشل البلد بقنبلة».
يــذ كــر أن توجيه البطاقتين
ال ي ـع ـن ــي اسـ ـتـ ـج ــواب ظ ــري ــف،

ليلة رابعة من المواجهات في تونس

بل يمهد له مستقبال في حال
وصل عددها إلى ثالث.

جدل الرئاسة
وفي وقت سابق ،أثار ظريف
ال ـت ـك ـه ـنــات ب ــاح ـت ـم ــال خــوضــه
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة المقرر
إج ــراؤهـ ــا ف ــي يــون ـيــو الـمـقـبــل،
وذل ــك فــي مقابلة أجــرتـهــا معه
إحـ ــدى ال ـص ـحــف ،أم ــس األول،
وتـنــاقـلـتـهــا وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي على نطاق واسع.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ظـ ـ ــريـ ـ ــف ل ـص ـح ـي ـف ــة
«هـمــدلــي»« :إنـنــي أفـضــل العمل
كـ ـمـ ـح ــاض ــر ب ــالـ ـج ــامـ ـع ــة ،ب ـعــد
انتهاء فترة منصبي ،لكن المرء
ال يمكنه تغيير مشيئة الله أو
النضال ضــدهــا» ،وهــو مــا يعد
المرة األولى التي ال ينفي فيها
ظريف بشدة كل األسئلة بشأن
خوضه االنتخابات الرئاسية.
لكن من غير الــواضــح ما إذا
ك ـ ــان ظ ــري ــف ي ـش ـيــر ب ــذل ــك إل ــى
ترشحه للرئاسة أم االستمرار
فــي منصبه كــوز يــر للخارجية
ف ــي ح ـك ــوم ــة جـ ــديـ ــدة ،ومـعـظــم

األشخاص يخمنون أنه يخطط
للترشح للمنصب الذي يتواله
حاليا روحاني.
وا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع أن ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة
االنتخابات تتعلق بدرجة أقل
بالمرشحين ،وبدرجة أكثر بجو
بايدن ،إذ يأمل ظريف وروحاني
أن يعيد بايدن االتفاق النووي،
ويــرفــع العقوبات بحلول وقت
انطالق الحمالت االنتخابية في
مارس المقبل ،وفي حال لم يفلح
رهان روحاني وظريف فإنه من
المتوقع أن تزيد حظوظ التيار
المتشدد فــي الهيمنة الكاملة
على المشهد.

دعوة قطرية
إل ــى ذلـ ــك ،ق ــال نــائــب رئـيــس
الوزراء وزير الخارجية القطري
م ـح ـمــد ع ـب ــدال ــرح ـم ــن آل ثــانــي
إن ب ـ ـ ــاده م ـس ـت ـع ــدة لـتـسـهـيــل
الـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ـي ــن الـ ــواليـ ــات
المتحدة وإيــران إذا طلب منها
ذلـ ــك ،داع ـي ــا دول الـخـلـيــج الــى
التحاور مع طهران.
(طهران  -وكاالت)

سويسرا تطلب تعاون لبنان
في التحقيق بـ«تحويالت سالمة»

دياب ّ
يتوسط لـ«التشكيل» ...ويزور الحريري وبري
●

متظاهرون في مدينة التضامن خالل جولة ليلية من المواجهات مع قوات األمن
لليلة الرابعة على التوالي ،ووسط تجاذبات
سـيــاسـيــة وأزم ـ ــة اق ـت ـصــاديــة غـيــر مـسـبــوقــة في
تونس ،تواصلت االشتباكات العنيفة بين مئات
الشبان والشرطة في مدن تونسية عدة ،في وقت
متأخر من مساء أمــس األول ،في حين انتشرت
عبر مواقع التواصل االجتماعي دعوات للتظاهر
«احتجاجا على الفقر وارتفاع األسعار» ،بينما
ّ
حذر الرئيس التونسي قيس سعيد شباب بالده
من «المتاجرين بفقرهم وبؤسهم».
وقــال صحافيون إن ما يصل إلــى  300شاب
اشتبكوا مع الشرطة في حي التضامن بالعاصمة،
بـيـنـمــا ت ـحــدث مـقـيـمــون ف ــي الـقـصــريــن وقفصة
وســوســة والمنستير عــن أعـمــال عنف بـشــوارع
تلك المدن.
ً
ودارت مــواج ـهــات م ـح ــدودة أي ـضــا فــي نابل
وباجة ،إضافة إلى مناطق أخــرى من العاصمة
مثل الكرم والعمران والمالسين.
ورش ــق الـمـحـتـجــون ق ــوات األم ــن بــالـحـجــارة
تم ّ
والقنابل الحارقة في العاصمة ،في حين ّ
الرد
عليهم بالغاز المسيل للدموع وبمدافع المياه في
محاولة لتفريق المحتجين.
وفــي شــارع الحبيب بورقيبة ،الــذي تصطف
على جانبيه األشجار ومكاتب حكومية ومبان
تعود لحقبة االستعمار وسط العاصمة ،حيث
انــدل ـعــت أك ـبــر االح ـت ـجــاجــات ف ــي  ،2011طــالــب
المتظاهرون بإطالق المعتقلين في أحداث األيام
الماضية.

١٥

(أ ف ب)

وتجمع محتجون أيضا االثنين فــي منطقة
م ـنــزل ب ــوزي ــان ال ـتــاب ـعــة ل ــوالي ــة س ـيــدي بــوزيــد،
حـيــث أدى ح ــرق بــائــع فــاكـهــة ف ــي أواخـ ــر 2010
إلــى ان ــدالع ال ـثــورة .ولــم يــردد المتظاهرون ليل
االثنين ،أي شعارات خالل اشتباكاتهم مع أفراد
السترات الواقية من
الشرطة الذين كانوا يرتدون
ّ
الرصاص ويحملون الهراوات .ونفذت قوات األمن
دوريــات في المنطقة في عربات تشبه العربات
العسكرية .وأعلنت الشرطة أن عــدد المعتقلين
وصل الى أكثر من ألف شخص.
وقـ ــال ال ـنــاطــق بــاســم وزارة الــداخ ـل ـيــة خــالــد
الحيوني إن «أغلبية المقبوض عليهم منذ ُاندالع
موجة االحتجاجات الجمعة الماضي كانوا ق ّصر،
ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين  15و 20عاما ،وأن
احتجازهم جاء بسبب صلتهم بأعمال تخريب
ونهب» .وتابع« :لم يكن لما حدث عالقة بالحركات
االحـتـجــاجـيــة ،ال ـتــي يـكـفــل ال ـحــق فــي تنظيمها
ُ
القانون والدستور .االحتجاجات تنظم في وضح
النهار من دون تورط في وقائع جنائية».
وف ــي ب ـل ــدة الـمـنـيـهـلــة ،ال ـت ــي ي ـقــع فـيـهــا بيت
الرئيس قيس سعيد ،خاطب الرئيس مجموعة من
ً
سكان احد األحياء الشعبية الذي زاره قائال« :أؤكد
ً
مجددا على حق الشعب في الشغل والحرية وفي
الكرامة الوطنية .في المقابل هناك من يسعى بكل
الطرق إلى توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم،
وهو ال يتحرك إال في الظالم ،وهدفه ليس تحقيق
مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى».

ودع ـ ــا س ـع ـيــد الـ ـشـ ـب ــاب ال ـت ــون ـس ــي إل ـ ــى «أال
يتعرضوا ألي كان ال في ذاته وال في عرضه وال
في ممتلكاته» .ورغــم عــدم وجــود خطة واضحة
لــاحـتـجــاجــات أو ق ـي ــادة سـيــاسـيــة أو دع ــم من
األحزاب الرئيسية ،انتشرت عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،أمــس ،دعــوات للتظاهر «احتجاجا
على الفقر وارتفاع األسعار».
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ط ــال ــب ع ـ ــدد م ــن الـ ـن ــواب،
أمــس ،بـضــرورة حضور رئيس الحكومة هشام
ال ـم ـش ـي ـشــي ،ل ـم ـســاء ل ـتــه ب ـش ــأن أح ـ ــداث الـشـغــب
واالحتجاجات ،مشيرين إلى أن المشيشي يعتبر
ً
وزيرا للداخلية بالنيابة أو ممثال للحكومة.
مــن ناحيتها ،دان ــت «حــركــة النهضة» أعمال
ً
العنف والنهب الليلية ،معتبرة أنها «تمثل خرقا
ٔ
لكل اشكال االحتجاج والتعبير السلمي المكفولة
بالقانون والدستور».
«الشباب
فناشدت
الشغل»
أما «منظمة اتحاد
ّ
المتظاهر لوقف االحتجاجات الليلية وتجنب
االنجرار وراء العنف والنهب ومظاهر الفوضى
واستنزاف مجهودات األمنيين».
وشجبت قيادات حزبية في المعارضة أعمال
ال ـن ـهــب وال ـت ـخــريــب ال ـتــي راف ـق ــت االح ـت ـجــاجــات
الليلية ،ومنهم رئيسة «الحزب الدستوري الحر»
عبير مــوســى ،الـتــي دع ــت إل ــى «م ـســاء لــة رئيس
الحكومة في البرلمان ،لمعرفة الجهات التي تقف
وراء هذه التحركات المشبوهة».
(تونس -وكاالت)
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للمرة األولى منذ بدء األزمة االقتصادية
في لبنان وما رافقها من شبهات حول قيام
ع ــدد مــن السياسيين والـمـصــرفـيـيــن ،ومــن
ضمنهم حاكم مصرف لبنان رياض سالمة،
بتحويل مـلـيــارات الـ ــدوالرات إلــى الـخــارج،
ً
استباقا لألزمة النقدية التي بدأت مالمحها
فــي الـظـهــور منذ نهاية عــام  ،2019أقدمت
ســويـســرا عـلــى فـتــح تحقيق بـحــق ســامــة،
بالتعاون مع االتحاد األوروبي ،على خلفية
تلك التحويالت شملت كال من شقيقه رجا
سالمة ومساعدته ماريان الحويك.
وك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ق ـضــائ ـيــة ،أم ـ ــس ،أن
«ال ـنــائــب ال ـعــام الـتـمـيـيــزي ال ـقــاضــي غـســان
عـ ــويـ ــدات وص ـل ـت ــه م ــراس ـل ــة م ـب ــاش ــرة عـبــر
ا لـقـضــاء السويسري تطلب منه العمل مع
ال ـج ـه ــات ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـم ـع ـن ـيــة ،وال سيما
النائب العام المالي ،من أجل الحصول على
تفاصيل معلومات حول حــواالت مصرفية
تخص الـحــاكــم وشقيقه ومـســاعــدتــه يصل
مـجـمــوعـهــا ال ــى نـحــو  400مـلـيــون دوالر»،
ف ــي حـيــن أكـ ــدت وزيـ ــرة ال ـع ــدل ف ــي حكومة
ّ
تصريف األعمال ماري كلود نجم تسلمها
طـلــب ت ـع ــاون م ــن الـسـلـطــات ف ــي ســويـســرا،
ً
مشيرة إلى أنها «قدمت الطلب للنائب العام
التمييزي للقيام بما هو ضروري» .كما أكد
ّ
مسؤول حكومي لوكالة «رويترز» ،أمس ،أن
ً
«السلطات السويسرية فتحت تحقيقا في
تـحــويــات ســامــة إلــى ال ـخــارج وأن رئيس
الجمهورية ميشال عون والوزراء على اطالع
على الملف» .خطوة السلطات السويسرية
ع ـلــى ف ـتــح ال ـت ـح ـق ـيــق ،اس ـتــدعــت م ــن حــاكــم
مصرف لبنان إصــدار بيان ،أمــس ،أكــد فيه
التزامه الدائم بالقوانين اللبنانية والدولية
المرعية ،وتعاونه مع جميع الحريصين على
لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل

والخارج .وقال سالمة إن «كل االدعاءات عن
تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج،
سـ ــواء بــاس ـمــه أو ب ــاس ــم شـقـيـقــه أو بــاســم
معاونته ،إنما هي فبركات وأخـبــار كاذبة
ال أسـ ــاس ل ـهــا .وس ـت ـكــون مــوضــع مــاحـقــة
قـضــائـيــة ب ـحــق ك ــل م ــن ن ـشــرهــا ويـنـشــرهــا
بقصد التمادي في اإلساءة».
وعلق النائب جميل السيد ،في تغريدة
عـلــى «تــوي ـتــر» أم ــس ،قــائــا« :طـلــب تحقيق
أوروبـ ـ ــي رس ـمــي إل ــى ل ـب ـنــان لـلـتـحـقـيــق مع
ري ــاض ســامــة وحــاشـيـتــه ح ــول تحويالت
من لبنان إلى الخارج بما يفوق  350مليون
دوالر ...وسياسيون وقضاة وضباط كبار
على الطريق!» .وأضــاف« :بالمبدأ ،كل دولة
م ـس ــؤول ــة ع ــن م ـحــاس ـبــة ف ــاس ــدي ـه ــا ،ولـكــن
عندما تقوم عصابة الفساد بالدولة بتجويع
الشعب بكامله تصبح المحاسبة دولية».
يــأتــي كــل ذل ــك ،مــع ب ــروز مسعى لرئيس
ح ـكــومــة ت ـصــريــف األعـ ـم ــال ح ـس ــان ديـ ــاب،
لـتـقــريــب وج ـه ــات الـنـظــر فـيـمــا خ ــص ملف
الحكومة ،فقد زار ،أمــس ،الرئيس المكلف
تشكيل الحكومة سعد الحريري.
وق ــال دي ــاب بـعــد الـلـقــاء« :لـبـنــان بــأمـ ّـس
الـ ـح ــاج ــة لـ ــوفـ ــاق س ـي ــاس ــي ب ـي ــن مـخـتـلــف
ً
شهرا ّ
تم تشكيل حكومتي
الجهات ،ومنذ 12
ً
(حكومة مواجهة التحديات)» ،مضيفا« :هناك
ّ
تــوافــق مــع الـحــريــري على أن األولــويــة هي
ّ
لتشكيل الحكومة ومعالجة كل اآلثــار على
ً
لبنان ،والـحــريــري أبــدى انفتاحا للتشاور
مع مختلف الجهات ،وأحــاول القيام بدور
إيجابي إلعادة إطالق عجلة التشكيل».
أمــا الحريري فـقــال« :بحثنا فــي ضــرورة
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ف ــي أسـ ــرع وق ــت مـمـكــن،
ّ
وأب ــدي ــت ك ــل ان ـف ـت ــاح لـلـتـشـكـيــل ،ومــوقـفــي
واضح».
وبـعــد لقائه الـحــريــري انتقل دي ــاب الى
عين التينة ،حيث استقبله رئيس مجلس
النواب نبيه بري.

ساد هدوء حذر أمس في
دارفور غرب السودان بعد
اشتباكات قبلية في واليتين
مختلفتين أسفرت عن
مقتل  155شخصا وجرح
العشرات ،وجاءت بعد أكثر
من أسبوعين على انتهاء
مهمة قوات السالم المشتركة
بين األمم المتحدة واالتحاد
اإلفريقي في اإلقليم.
وبدأت أعمال العنف السبت
الماضي بين مجموعات
عربية وأخرى من قبيلة
مساليت في مدينة الجنينة،
عاصمة والية غرب دارفور،
قتل فيها ما ال يقل عن مئة
شخص ،وأصيب  132آخرون
بجروح.

الصين تدافع عن إدارتها
للوباء بعد انتقاد خبراء

دافعت الصين عن إدارتها
لوباء "كورونا" ،أمس ،بينما
اعترفت بأنه كان يتعين
عليها "العمل بشكل أفضل"،
بعد االنتقادات التي وجهها
خبراء مستقلون يعملون مع
منظمة الصحة العالمية.
وفي تقريرها الثاني الذي
ُعرض أمس ،على منظمة
الصحة العالمية ،أشارت
لجنة الخبراء إلى أنه
"بالعودة إلى التسلسل األولي
للمرحلة األولى من الوباء،
نستنتج أنه كان باإلمكان
التحرك بشكل أسرع ً
بناء على
المؤشرات األولى" .وقالت
الناطقة باسم الخارجية
الصينية هوا شونيينغ إن
بكين ردت بسرعة مع فرض
اإلغالق في ووهان منذ 23
يناير ،مما أدى إلى "خفض
عدد اإلصابات والوفيات".

الكرملين ُي ّندد بدعوات
نافالني للتظاهر

ّندد الكرملين ،أمس ،بدعوات
أليكسي نافالني ،المعارض
األول للرئيس فالديمير
بوتين ،لمواطنيه بالخروج
إلى الشوارع احتجاجا على
ّ ً
مجددا التأكيد أنه لن
اعتقاله،
"يأخذ في االعتبار" المطالب
الغربية باإلفراج عنه .وقال
الناطق باسم الكرملين
ديمتري بيسكوف ، ،إن دعوات
نافالني للروس بالخروج
إلى الشوارع مقلقة ،لكنه
أضاف أن الكرملين ال يخشى
االحتجاجات.

دوليات
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ترامب معزول وشعبيته بالحضيض في آخر ساعاته
• خطاب وداعي مسجل للرئيس الجمهوري ...وخليفته يبدأ العدول عن سياساته منذ اليوم األول
تطوي الواليات المتحدة،
اليوم ،صفحة الرئيس دونالد
ترامب ،على وقع استياء
شعبي وعزلة غير مسبوقة في
آخر أيامه ،وتستقبل خليفته
جو بايدن ،الذي يسعى إلى
«إعادتها لقيادة العالم» ،لكن
خططه إلنهاء االنقسام
المجتمعي ،وإساءة معاملة
الحلفاء ستصطدم بتحديات
شائكة ،ممثلة بأزمات صحية
وسياسية في
واقتصادية ً
الداخل ،وخارجيا بمواجهة
تهديدات وتصرفات روسيا
والصين وإيران.

وس ــط أج ــواء أق ــرب السـتـعــداد
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات
األميركية ،يعاني الرئيس دونالد
ت ــرام ــب عــزلــة ت ــام ــة ،وتــراج ـعــا لم
يسبق لــه مثيل فــي شعبيته ،في
وق ــت يــدخــل غريمه الديمقراطي
جو بايدن البيت األبيض اليوم،
ليبدأ واليته األولى على رأس بلد
يحصد فيه وباء "كورونا" أكثر من
 3آالف أميركي كل يــوم ،ويسجل
مليون شخص في برنامج البطالة
ً
ك ــل أس ـ ـبـ ــوع ،وي ـش ـه ــد ان ـك ـمــاشــا
ً
اقتصاديا وعنصرية ،في الوقت
ن ـف ـس ــه ي ـت ـع ـي ــن ع ـل ـي ــه أن يـثـبــت
للطبقة السياسية المشككة أنه
ً
سيكون ق ــادرا على إظهار الحزم
ف ــي م ــواج ـه ــة ت ـص ــرف ــات روس ـيــا
والصين وإيران.
وقبل مغادرته ،سجل ترامب،
ال ــذي نـجــح فــي زرع الـشـكــوك في
أذه ـ ـ ـ ــان ال ـم ــاي ـي ــن مـ ــن أنـ ـص ــاره
بـشــرعـيــة ب ــاي ــدن" ،خ ـط ــاب وداع"
من البيت األبيض ،تحدث فيه عن
قائمة إنـجــازاتــه خــال  4سنوات
قضاها في المنصب.
ونقلت شبكة "ســي إن إن" عن
م ـس ــؤول ق ــول ــه ،إن ت ــرام ــب ،ال ــذي
ً
ظــل بعيدا عــن األنـظــار منذ أيــام،
أش ــار فــي التسجيل إل ــى "اإلدارة
ال ـجــديــدة" ،لكن لــم يتضح مــا إذا
ً
كان قد قدم تنازال قبل رفضه أكثر
من شهرين.
وق ـ ــال مـ ـص ــدر آخ ـ ــر إن األي ـ ــام
األخيرة للرئيس ترامب في البيت
األبـيــض اقتصرت على إحــاطــات
م ــن ج ـه ــاز االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ح ــول
التهديدات األمنية بشأن تنصيب
بــايــدن ،وإح ــاط ــات مجلس األمــن
القومي ،وصور المغادرة ،وتوديع
الموظفين المغادرين في اللحظة
األخيرة.
وقالت الشبكة إنه عندما يغادر
الرئيس والسيدة األولــى ميالنيا
واشنطن ،صباح اليوم ،سيرافقهما
مساعدون سيستمرون في دورهم
خ ــال فـتــرة مــا بـعــد الــرئــاســة في
بالم بيتش.
ومـ ــن ب ـيــن ه ـ ــؤالء ،ن ـيــك لــونــا،
الـ ـ ـم ـ ــراف ـ ــق الـ ـشـ ـخـ ـص ــي لـ ـت ــرام ــب
وزوجته كاسيدي دومبولد ،التي
ت ـع ـمــل ح ــال ـي ــا م ـس ــاع ــدة خــاصــة
للرئيس ،إلى جانب نائبه الحالي
دان سكافينو وربما غيرهم.
ولفتت "ســي إن إن" إلــى أنــه لم

يـكــن واض ـحــا مــا إذا ك ــان جــاريــد
كوشنر وإيفانكا ترامب سيسافران
مع ترامب في رحلته األخيرة على
متن طائرة الرئاسة أو السفر إلى
فلوريدا بشكل منفصل.

استياء شعبي
وفي استطالع صادم ،تراجعت
شعبية تــرامــب إلــى مستوى غير
مـسـبــوق ،مــع إبـ ــداء  ٢٩فــي المئة
فقط من األميركيين رضاهم عن
أدائ ـ ــه ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ل ــه في
البيت األبيض.
وب ـح ـس ــب االسـ ـتـ ـط ــاع ،ال ــذي
أجــراه معهد "غالوب" بين  4و15
يناير الجاري على ّ
عينة من 1.023
ً
ّ
ش ـخ ـص ــا ،ف ـ ــإن شـعـبـيــة الــرئـيــس
الجمهوري هبطت إلــى مستوى
تاريخي غير مسبوق قبل أيام من
ّ
انتهاء واليته وتسلم بايدن مقاليد
السلطة اليوم.
وسبق لشعبية ترامب أن بلغت
ً
في  2017مرارا عتبة  35في المئة،
ّ
والسيما بعد أعمال عنف دامية
ّ
حصلت خالل تظاهرة نظمها في
ّ
المتطرف
صيف ذلك العام اليمين
في شارلوتسفيل بوالية فرجينيا.
ولفت "غالوب" ،الذي يجري منذ
 1938استطالعات للرأي منتظمة
لـتـبـيــان درج ــة رض ــا األميركيين
ّ
عن رؤسائهم ،إلــى أن ترامب هو
الرئيس الوحيد الــذي عجز على
م ــدار والي ـت ــه عــن ال ـح ـصــول على
ّ
رضا نصف مواطنيه على األقل.
ً
ووفقا الستطالعات الرأي التي
أجــراهــا غــالــوب على امـتــداد عهد
ت ــرام ــب ،فـقــد ب ــدأ قـطــب الـعـقــارات
السابق واليته الرئاسية بنسبة
تأييد بلغت  45في المئة ،قبل أن
ترتفع هــذه الشعبية إلــى  49في
المئة فــي مطلع  ،2020ثــم تعود
وت ـن ـخ ـفــض ع ـش ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية التي جرت في  3نوفمبر
إلى  46في المئة.
ّ
ل ـ ـكـ ــن رف ـ ـ ــض ت ـ ــرام ـ ــب اإلق ـ ـ ـ ــرار
بهزيمته أمام بايدن ،ومحاوالته
ال ـ ــرام ـ ـي ـ ــة إلـ ـ ـ ــى تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ن ـت ـي ـجــة
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،واق ـ ـت ـ ـحـ ــام حـشــد
مـ ـ ــن أنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاره ال ـ ـكـ ــاب ـ ـي ـ ـتـ ــول فــي
الـســادس مــن ال ـجــاري ،باإلضافة
إلـ ــى ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ت ـعــامــل بها
م ـ ــع ج ــائـ ـح ــة كـ ــوف ـ ـيـ ــد ،19 -هــي
جميعها عوامل ساهمت في تآكل

وضع اللمسات األخيرة على المنصة الرئاسية في الكابيتول بواشنطن (ا ف ب)
شـعـبـيـتــه ف ــي األشـ ـه ــر األخـ ـي ــرة.
ّ
وك ـم ـعـ ّـدل وس ـطــي ف ــإن تــرامــب
يـ ـغ ــادر ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض بـنـسـبــة
تــأيـيــد بـلـغــت عـلــى مـ ــدار األعـ ــوام
األربعة التي قضاها في السلطة
 41في المئة ،في أسوأ أداء لرئيس
أميركي منذ بدأ المعهد قياس هذا
ّ
المؤشر مع هاري ترومان (-1945
 )1953الذي كان ،إلى أن انتزع منه
تــرامــب اللقب ،الرئيس األميركي
األدنى شعبية.
ّ
كذلك فإن ترامب يغادر السلطة
ً
ً
ً
ّ
تاركا وراء ه بلدا مقسوما بشدة
ب ـ ـيـ ــن أنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاره الـ ـجـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــن
وخصومه الديمقراطيين ،إذ أظهر
ّ
االس ـت ـطــاع أن  82فــي الـمـئــة من
الجمهوريين أبدوا رضاهم عن أداء

رئيسهم مقابل  4في المئة فقط من
الديمقراطيين ،و 30في المئة من
ّ
المستقلين.
ّ
وبالنسبة لـ"غالوب" فإن هزيمة
ترامب في االنتخابات الرئاسية
ت ـعــود فــي ج ــزء مـنـهــا إل ــى عجزه
عن الحصول على ّ
أي تأييد خارج
ق ــاع ـ ّـدت ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ف ــي وق ــت
ّ
يصنف فيه أقل من ثلث الناخبين
ّ
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـمــت ـحــدة أنفسهم
جمهوريين ،بينما يعتبر معظم
ّ
الـمـسـتـقــلـيــن أنـفـسـهــم أقـ ــرب إلــى
الحزب الديمقراطي منه إلى الحزب
الجمهوري.
في المقابل ،يعتزم بايدن توقيع
عشرات األوامر التنفيذية ،وإحالة
م ـشــروعــات قــوانـيــن كــاسـحــة إلــى

الـكــونـغــرس فــي األيـ ــام األولـ ــى له
فــي المنصب بـهــدف ال ـعــدول عن
س ـي ــاس ــات ت ـح ـمــل تــوق ـيــع سلفه
ً
تــرامــب ،خصوصا فــي مــا يتعلق
بالهجرة وتغير المناخ مع التحرك
فــي الــوقــت نفسه لتشديد قواعد
التصدي لفيروس "كورونا".
وق ــال ــت الـخـبـيــرة ف ــي ال ـشــؤون
ال ـس ـيــاس ـيــة ،مـ ــاري س ـتــوكــي ،من
جامعة والية بنسلفانيا "ما ّ
يميز
ع ـهــد ب ــاي ــدن ل ـيــس أن ال ـب ـلــد يمر
بأزمة بل عدد األزمات المتزامنة"
التي سيضطر إلى مواجهتها منذ
األيام األولى لواليته.
وبعض هذه األزمات مثل وباء
كوفيد 19 -واالنكماش االقتصادي،
ظ ــرف ـي ــة ومـ ـت ــرابـ ـط ــة ،وب ـع ـض ـهــا
اآلخ ــر كــاالنـقـســامــات السياسية
والعنصرية ،يعود إلى عقود .لكن
يتعين على بايدن مواجهتها كلها
مباشرة ،في وقت سيكون مجلس
ً
ً
الشيوخ منشغال جزئيا بمحاكمة
ت ــرام ــب بتهمة "الـتـحــريــض على
التمرد".
ول ـم ــواج ـه ــة وض ـ ــع ل ــم تـشـهــد
الواليات المتحدة أخطر منه منذ
اإلنـفـلــونــزا اإلسـبــانـيــة فــي ،1918
تعهد بايدن تكثيف الحملة لتلقيح
 100مليون شخص بحلول اليوم
المئة من واليته.
وأدت ت ــداب ـي ــر اإلغـ ـ ـ ــاق ال ـتــي
فــرضــت لكبح انـتـشــار الـفـيــروس

إلــى توقف عجلة االقتصاد الذي
شهد انكماشا بنسبة  2.4في المئة
عام .2020
واضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرت شـ ـ ــركـ ـ ــات عـ ــديـ ــدة
إل ـ ـ ــى إغ ـ ـ ــاق أبـ ــواب ـ ـهـ ــا وت ـس ــري ــح
مــوظـفـيـهــا .وه ـن ــاك ع ــدد آخ ــر من
الموظفين استقالوا لرعاية أوالدهم
المحرومين من المدرسة.
وفيما يعيش  18مليون أميركي
الـيــوم على إعــانــات البطالة ،أعلن
بايدن خطة طوارئ بقيمة  1.9مليار
ً
دوالر ،م ــؤك ــدا أن ــه يـعـتــزم تسريع
مصادقة الكونغرس عليها "تنتشر
المعاناة اإلنسانية في وضح النهار
وليس لدينا وقت نضيعه".
ّ
لكن التحدي مختلف تماما هذه
ال ـم ــرة ،وقــالــت شـيــرلــي آن وارش ــو
أستاذة العلوم السياسية في كلية
غيتيسبرغ "يجب أن يدير األزمــة
االقتصادية فيما يحاول تلقيح 300
مليون شخص بينما يقود دولــة
منقسمة بشكل خطر".
وب ـعــد أربـ ــع س ـن ــوات م ــن والي ــة
رئــاسـيــة عـمــد تــرامــب خــالـهــا إلــى
إثارة االنقسامات بين األميركيين،
أدت الحملة التي شنها ترامب على
نتئجة االنتخابات الرئاسية إلى
تعميق الهوة أكثر.

أزمة شرعية
ورف ـ ـ ـ ـ ــض ت ـ ــرام ـ ــب االعـ ـ ـت ـ ــراف

بالهزيمة وندد بعمليات "تزوير"
لم يقدم أي دليل عليها .وإذ فشل
في إقناع المحاكم ،نجح في زرع
الشكوك فــي أذه ــان الماليين من
أنصاره الذين شن عدد كبير منهم
هجوما على مبنى الكابيتول في
 6يناير.
ولـ ـف ــت دي ـف ـي ــد فـ ــاربـ ــر أس ـت ــاذ
التاريخ في جامعة كنساس إلى
أن "ال ــوالي ــات المتحدة لــم تعرف
أزمــة شرعية سياسية كهذه منذ
تـنـصـيــب ابـ ــراهـ ــام ل ـن ـكــولــن" عــام
 ،1861والذي أطلق شرارة الحرب
األهلية األميركية.
وب ـ ـعـ ــد ات ـ ـهـ ــامـ ــه بــال ـت ـش ـج ـيــع
على أعمال العنف هــذه ،فإنه من
ال ـم ـقــرر مـحــاكـمــة دون ــال ــد تــرامــب
أمام مجلس الشيوخ .وقال فاربر
"سـيـسـتـهـلــك ذل ــك حــرف ـيــا الــوقــت
الذي يحتاج إليه جو بايدن" لبدء
مشاريعه.
وأض ـ ــاف الـ ـم ــؤرخ أن ــه إن كــان
بعض الجمهوريين نأوا بأنفسهم
ً
أخ ـيــرا عــن الـمـلـيــارديــر المتهور،
"فسيبقى قوة صاخبة ،قد تستمر
ط ــوال فـتــرة إدارة بــايــدن الـتــي لن
يسعها الكثير حيال ذلك".
ويخاطر الديمقراطي الذي وعد
بتحقيق "مصالحة في أميركا" أيضا
بمواجهة حقيقة وجــود "نظامين
إع ــامـ ـيـ ـي ــن م ـخ ـت ـل ـف ـي ــن يـ ـق ــدم ــان
لـلـنــاس رؤي ـت ـيــن مختلفتين

ّ
مخاوف من تنكر«ذئاب يمينية
منفردة» في ّ
زي «الحرس»

انضمام أعضاء حركة «الفهود السود» إلــى مدافعين عن حق حمل
السالح أمام مقر والية فيرجينيا في ريتشموند أمس األول (أ ف ب)
التدابير األمنية الشبيهة باالستعداد
رغم ّ
لحرب ،حذر مكتب التحقيقات الفدرالي ()FBI
وكـ ـ ــاالت إنـ ـف ــاذ ال ـق ــان ــون م ــن أن الـمـتـطــرفـيــن
اليمينيين ناقشوا التظاهر على أنهم عناصر
بــال ـحــرس الــوط ـنــي ف ــي ال ـعــاص ـمــة واش ـن ـطــن،
لتعطيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو
بايدن اليوم.
ً
ون ـ ّـب ــه « »FBIإل ـ ــى أن «أف ـ ـ ـ ـ ــرادا آخ ــري ــن مــن
الجماعات المتطرفة راجعوا خرائط المواقع
ال ـم ـعـ ّـرضــة لـلـخـطــر ف ــي ال ـمــدي ـنــة ويـخـطـطــون
لتخريب الحدث عبر التصرف بشكل أحادي،
وهو ما يندرج ضمن ظاهرة الذئاب المنفردة».
وف ــي تـقــريــر اس ـت ـخ ـبــاراتــي نـقـلــت صحيفة
«واش ـن ـطــن بــوســت» تـفــاصـيـلــه ،ذك ــر « »FBIأن
«ال ـم ـع ـلــومــات ال ـم ـت ــواف ــرة تـفـيــد ب ـع ــزم أول ـئــك
ً
محاولة الدخول إلى المناطق المغلقة أمنيا،

عـبــر ارتـ ــداء مــابــس مـشــابـهــة ألفـ ــراد الـحــرس
الوطني المنتشرين حاليا ،وعبر التعرف على
الـثـغــرات األمـنـيــة ون ـقــاط الـضـعــف فــي تأمين
ً
الـعــاصـمــة» ،مبينا أنــه يتابع «نـشــر وتحميل
بعض من المتطرفين لخرائط مواقع حساسة
في واشنطن عبر اإلنترنت».
وت ـش ــارك وزارة ال ــدف ــاع و« »FBIفــي فحص
سـجــل أف ــراد ال ـق ــوات .وص ــدرت تعليمات إلــى
الحراس باإلبالغ عن أي شيء «غير مناسب»
ً
في صفوفهم ،وصــوال إلى قمة هرم التسلسل
القيادي.
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مثقلة بالتحديات
والية
يبدأ
وبايدن
الرئاسية...
ً
• «البنتاغون» :ال مؤشرات إلى تهديد داخلي ونشر  2750جنديا لدعم «الحرس»

بعض الجمهوريين
نأوا بأنفسهم
ً
أخيرا عن ترامب
«المتهور» لكنه
سيبقى قوة صاخبة
قد تستمر طوال
فترة إدارة بايدن

ً
لـ ـلـ ـع ــال ــم" ،وف ـ ـقـ ــا ل ـس ـت ــوك ــي.
وت ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت االح ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاجـ ـ ــات
ال ـض ـخ ـم ــة الـ ـت ــي ان ــدلـ ـع ــت عـقــب
مقتل جورج فلويد خالل توقيفه
م ـ ــن قـ ـب ــل شـ ــرطـ ــي أبـ ـ ـي ـ ــض ،لـكــن
الديمقراطي انتخب بدعم ساحق
من المواطنين السود ،وعليه اآلن
تلبية توقعاتهم.
وأوضحت شيرلي آن وارشو أن
"التفاوتات العرقية موجودة في
كــل مـكــان :فــي االقـتـصــاد والسكن
والتصويت وعنف الشرطة ...وهي
تـتـفــاقــم م ـنــذ سـ ـن ــوات" ،مـتــوقـعــة
"تعبئة قوية" لإلدارة الجديدة على
هذه الجبهة.
وم ـ ــن أج ـ ــل ت ـح ـق ـيــق أه ــداف ــه
وتـطـلـعــاتــه ،اخ ـت ــار ج ــو بــايــدن
فريقا أكثر تنوعا مــن أي وقت
مضى .وقــال ديفيد فــاربــر "لقد
أظـ ـه ــر ل ـم ــؤي ــدي ــه أن الـ ــواليـ ــات
المتحدة ستحاول طي الصفحة
في مسألة العدالة العرقية".
وفـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة كـ ـ ـ ــل ه ـ ــذه
"األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات" اع ـت ــرف ــت ك ــام ــاال
هاريس نائبة الرئيس المنتخبة،
الجمعة ،لإلذاعة الوطنية العامة
بأنه "يجب أن نكون قادرين على
القيام بمهمات متعددة".
ً
ونظرا إلى كل هذه التحديات
المختلفة ،يعتقد بايدن أن عزمه
عـلــى ت ـجــاوز خـطــوط الترسيم
ً
السياسي الحل الوحيد ،مبينا

«فيسبوك» يسبق التنصيب
بـ  3قرارات عاجلة

أعلن موقع «فيسبوك»
اتخاذ تدابير احترازية
في واشنطن ،بعد أعمال
العنف في السادس من
يناير الجاري ،موضحًا
أن اإلجراء األول هو
حظر إعالن تنظيم
فعاليات عبر صفحاته
قرب البيت األبيض
ومبنى الكونغرس أو
مباني برملانات الواليات
الخمسني ،خالل يوم
التنصيب.
وقال «فيسبوك» ،إن «مركز
العمليات فيه يجري حاليًا
مراجعة لجميع األحداث
املتعلقة بيوم التنصيب،
وسيجري إزالة تلك التي
تنتهك سياساتنا» ،مبينًا
أن اإلجراء الثاني يتمثل
في فرض بعض القيود
على من يخرق سياساته
بمنع نشر مقاطع فيديو
أو إنشاء مجموعات.
واإلجراء الثالث يتمثل
في حظر جميع اإلعالنات
التي تروج لألسلحة
ومعدات الحماية حتى 22
يناير.
كما منح ترامب وسام
الخدمة العامة لكل من
وزير الخارجية القطري
الشيخ محمد بن عبد
الرحمن آل ثاني ،وللسفير
القطري في واشنطن
الشيخ مشعل بن حمد آل
ثاني.

وسام االستحقاق األميركي
لملك البحرين
أن "الــوحــدة ليست مجرد وهم،
إنـمــا خـطــوة عملية للقيام بما
ً
يجب معا من أجل البالد".

"قيادة العالم"
ً
ولدى تعيينه مسؤولين جددا
في وزارة الخارجية ،قال بايدن:
"أم ـيــركــا أق ــوى عـنــدمــا تتعاون
مـ ــع ح ـل ـف ــائ ـه ــا" ،داع ـ ـيـ ــا إي ــاه ــم
إل ــى "تــرمـيــم الـقـيــادة األخالقية
والعالمية".
وهناك استحقاقات ملحة في
انتظاره ،منها تمديد معاهدة
"نـ ـي ــو س ـ ـتـ ــارت" لـ ـن ــزع ال ـس ــاح
الـ ـ ـن ـ ــووي مـ ــع روس ـ ـيـ ــا ح ـت ــى 5
فبراير فقط.
وانتقد الديمقراطيون ،على
ن ـطــاق واس ـ ــع ،مـمــاطـلــة تــرامــب

بشأن هــذه القضية .وبالتالي،
سـيـتـعـيــن ع ـل ــى إدارة ب ــاي ــدن،
المصممة على إظهار مزيد من
ال ـحــزم فــي مــا يتعلق بــروسـيــا
إيجاد طريقة للتفاوض بسرعة.
وق ــد ي ـكــون الـمـلــف اإلي ــران ــي
أكـثــر إلـحــاحــا ،فقد وعــد بايدن
بــال ـعــودة إل ــى االت ـف ــاق ال ـنــووي
ال ــذي تــم الـتــوصــل إلـيــه أوبــامــا
في  ،2015وانسحب منه ترامب.
ومـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ــذلـ ــك،
سيتعين عليه ر ف ــع العقوبات
ال ـ ـتـ ــي أعـ ـ ـ ــاد ت ـ ــرام ـ ــب ف ــرض ـه ــا،
واس ـت ـم ــر ف ــي ت ـشــديــدهــا حتى
اللحظة األخـيــرة لتعقيد مهمة
خـلـفــه ،مــع ض ـمــان ع ــودة إي ــران
أي ـض ــا ف ــي ال ـم ـقــابــل إلـ ــى بـنــود
االتفاق بعدما تخلت تدريجيا
عن بعض واجباتها بموجبه.
وسيتعين على الديمقراطي

ّ
بلينكن يتعهد بإصالح «الخارجية»
والعودة إلى قيادة العالم

في الوقت نفسه أن يثبت للطبقة
السياسية األميركية المشككة
أن ــه سـيـكــون قـ ــادرا عـلــى إظـهــار
ال ـح ــزم ف ــي مــواج ـهــة تـصــرفــات
ط ـ ـهـ ــران فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط.
وسيواجه بايدن اختبارا مماثال،
ل ـك ــن ع ـل ــى ن ـط ــاق ع ــال ـم ــي ه ــذه
المرة ،حيال بكين.
وي ـ ـصـ ــر ج ـ ــو بـ ـ ــايـ ـ ــدن ،ال ـ ــذي
ّ
يصوره العديد من الجمهوريين
ع ـل ــى أنـ ـ ــه "ضـ ـعـ ـي ــف" ،ع ـل ــى أن
"ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ي ـجــب أن
تـكــون حــازمــة فــي تعاملها مع
الصين".
لكن هل يتحول هذا الحزم ّإلى
حــرب ب ــاردة جــديــدة كــان يبشر
بها وزيــر الخارجية في اإلدارة
المنتهية واليتها مايك بومبيو،
أو إل ــى مـنــافـســة اسـتــراتـيـجـيــة
واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ل ـ ـكـ ــن أكـ ـ ـث ـ ــر هـ ـ ـ ــدوءا

«مسترشدين بهذه المبادئ ،يمكننا
التغلب على أزمــة كوفيد  ،19أكبر
ّ
تحد مشترك منذ الحرب العالمية
الثانية».
وأشار إلى أنه «يمكننا الفوز في
المنافسة مع الصين».
ويـ ـص ــر بـ ــايـ ــدن ،الـ ـ ــذي يـ ـص ـ ّ
ـوره
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن ،عـلــى
أن ــه «ض ـع ـيــف» ،عـلــى أن «ال ــوالي ــات
المتحدة يجب أن تكون حازمة في
تعاملها مع الصين».
لكن هــل يتحول هــذا الـحــزم ّإلى
ح ـ ــرب ب ـ ـ ــاردة ج ــدي ــدة ك ـ ــان ي ـبــشــر
ب ـهــا وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة ف ــي اإلدارة
المنتهية واليتها ،مايك بومبيو ،أم
إلى منافسة استراتيجية واضحة
لكن أكثر هــدوء ا تماشيا مع رغبة
األوروبيين؟
وس ـ ـت ـ ـحـ ــدد اإلج ـ ـ ــاب ـ ـ ــة عـ ـ ــن هـ ــذا
السؤال «نجاح السياسة الخارجية
األميركية أو فشلها» كما قال قبل
انـتـخــابــات نــوفـمـبــر ،الدبلوماسي
ال ـس ــاب ــق ب ـيــل ب ـي ــرن ــز ،ال ـ ــذي عـ ّـيـنــه
بايدن رئيسا لوكالة االستخبارات
المركزية.
كـمــا أوض ــح بلينكن فــي كلمته:
«عندما ال نشارك ال نقود ،ثم يحدث
أمر من اثنين :إما أن تحاول بعض
الـبـلــدان األخ ــرى أخــذ مكاننا ،لكن
عـلــى األرجـ ــح لـيــس بـطــريـقــة تدعم
مصالحنا وقيمنا ،أو ال يفعل أحد
ذلـ ــك ،وبــال ـتــالــي ت ـح ــدث ف ــوض ــى...
االت ـ ـجـ ــاهـ ــان ال يـ ـخ ــدم ــان ال ـش ـعــب
األميركي».
ك ـمــا اسـتـمـعــت لـجـنــة ال ـعــاقــات
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي م ـجـلــس ال ـش ـيــوخ،

ً
تماشيا مع رغبة األوروبيين؟

حفل التنصيب
فــي غـضــون ذل ــك ،ق ــررت وزارة
ال ــدف ــاع (ال ـب ـن ـتــاغــون) ن ـشــر نحو
ً
 2750جنديا من القوات المسلحة
النظامية لـمـســاعــدة  27ألـفــا من
"الحرس الوطني" في تأمين حفل
تنصيب بايدن.
وق ـ ـ ــال الـ ـق ــائ ــم ب ــأعـ ـم ــال وزيـ ــر
الدفاع كريستوفر ميلر ،إن مكتب
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات االت ـ ـحـ ــادي يـســاعــد
الجيش في إجراء تدقيق في أكثر
م ــن  25أل ــف ج ـنــدي م ــن ال ـحــرس
الوطني يتم نشرهم للمساعدة في
حماية الكابيتول خالل تنصيب
ً
بايدن ،موضحا أن "التدقيق أمر
طبيعي للدعم العسكري المشارك
فــي األح ــداث األمـنـيــة الـكـبــرى وال

توجد لدينا معلومات مخابراتية
تشير إلــى وجــود تهديد داخلي،
ً
وإنـنــا لــن ندخر جـهــدا فــي تأمين
العاصمة".
وفرضت وزارة الدفاع إجراءات
أمنية غير مسبوقة حــول مبنى
الـكــابـيـتــول شـمـلــت إقــامــة أس ــوار
ال يمكن تسلقها م ــزودة بأسالك
شائكة ،ومنطقة أمنية كبيرة غير
مسموح للجمهور بدخولها.
ومـنـعــت الـحـكــومــة األمـيــركـيــة،
منذ أيام ،دخول المتنزهات العامة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك مــركــز
ال ـت ـســوق الــوط ـنــي فــي واشـنـطــن،
وأغـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت الـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــور ع ـ ـبـ ــر ن ـهــر
بوتوماك بين فرجينيا ومقاطعة
كولومبيا .وتم إغالق أكثر من 12
محطة لقطارات األنفاق حتى يوم
التنصيب الموافق (اليوم).
(واشنطن  -وكاالت)

تقاليد وهفوات
في حفل التنصيب
لن يحضر دونالد ترامب حفل تنصيب جو بايدن ،وهو أمر لم يحصل
منذ عام  1869حين رفض رئيس منتهية واليته االلتزام بهذا التقليد
األميركي الذي ترافقه مفاجآت.
في ما يلي تذكير بلحظات طبعت في الذاكرة خالل تنصيب رؤساء
أميركيين خالل األعوام التالية:
•  :1801بعد هزيمة الرئيس جون آدامــز أمام توماس جيفرسون قام
األول بتقويض سمعة نائب الرئيس السابق ،وغادر البيت األبيض
فجر يوم التنصيب دون حضور الحفل.

الديمقراطيون يضغطون لتعيين أوستن :رسالة للعنصريين
تعهد أنتوني بلينكن ،المرشح
لمنصب وزير الخارجية األميركي
ف ــي إدارة الــرئ ـيــس الـمـنـتـخــب جو
ب ــاي ــدن ،أم ـ ــس ،ي ــإع ــادة ب ـ ــاده إلــى
دور «ال ـق ـي ــادة» وال ـس ـعــي إلنـعــاش
الدبلوماسية األميركية المتضررة
والتخلي عن الدبلوماسية األحادية
الجانب التي تبناها دونالد ترامب
وبـ ـن ــاء ج ـب ـهــة م ــوح ــدة ل ـمــواج ـهــة
ّ
الـتـهــديــدات الـتــي تشكلها روسـيــا
والصين وإيران وكوريا الشمالية.
وفي كلمته أمام لجنة العالقات
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
لـتـثـبـيــت تـعـيـيـنــه ،ت ـعـ ّـهــد بلينكن
( 58عاما) ،المخضرم في السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـم ـق ــرب م ــن ب ــاي ــدن،
بالتعاون مع الحلفاء وبالتواضع،
وبسياسة خارجية تخدم الشعب
األميركي.
وقال« :يمكننا تعزيز تحالفاتنا
الجوهرية التي تقوي نفوذنا في
ً
أنحاء العالم» ،مضيفا« :معا ،نحن
فــي وض ــع أفـضــل بكثير للتصدي
لتهديدات تمثلها روسـيــا وإي ــران
وكوريا الشمالية».
واخ ـ ـتـ ــار ب ــاي ــدن دب ـلــومــاس ـي ـيــن
متمرسين عـمـلــوا فــي إدارة ب ــاراك
أوب ــام ــا ،م ـمــا يـضـمــن الـ ـع ــودة إلــى
خ ــط ت ـق ـل ـيــدي أك ـث ــر ف ــي الـسـيــاســة
الخارجية األميركية.
واختار بلينكن على رأس هؤالء
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن ،وهـ ــو سـيـتـعـيــن
عليه «تصحيح م ـســار» السياسة
الخارجية األميركية.
وقال بلينكن« :القيادة األميركية
ما زال ُيحسب لها حساب» ،مضيفا

سلة أخبار

•  :1824فاز جون كوينسي آدامز نجل الرئيس جون آدامز ،في ظروف تم
االحتجاج عليها من أندرو جاكسون ،الذي ندد بسرقة االنتخابات.
وبعد أربع سنوات وحملة عنيفة ،تمكن جاكسون من الثأر .ولم يلتق
الرجالن ،وغادر آدامز عشية حفل التنصيب.
أمـ ــس ،إل ــى لــويــد أوس ـت ــن لتثبيت
تـعـيـيـنــه ع ـلــى رأس وزارة الــدفــاع
(الـبـنـتــاغــون) فــي اإلدارة المقبلة،
وإلى جانيت يلين لتثبيت تعيينها
وزي ــرة لـلـخــزانــة ،وإل ــى أليخاندرو
مــايــوركــاس المرشح لتولي وزارة
األمن الداخلي.
وف ـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــق ،ضـ ـغ ــط
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون م ــن أجـ ــل تـعـيـيــن
أوستن.
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـق ـ ــوات
ال ـم ـس ـل ـحــة ب ـم ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،آدم
س ـم ـي ــث ،إنـ ــه م ــن ال ـ ـضـ ــروري ج ــدا
تأييد تولي الجنرال األسود قيادة
«البنتاغون» ،حتى ال يكون رفضه
من «الكونغرس» رسالة مفادها أنه
ال يمكن ألسود القيام بهذه المهمة،
رغم أن لـ «الكونغرس» الحق برفض
ترشيح ّالرجل ،ألنه متقاعد.
وح ـ ـ ــض رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة الـ ـق ــوات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة ب ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب
ال ـم ـشــرع ـيــن الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن على
ال ـت ـص ــوي ــت ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـج ـن ــرال
أوس ـت ــن م ــن ش ــرط ال ـت ـقــاعــد ،حتى
يتمكن من شغل المنصب.
ون ـ ّـب ــه س ـم ـيــث إلـ ــى وج ـ ــود أدل ــة

مـقـلـقــة ع ـلــى ت ـعــاطــف ع ـنــاصــر في
الجيش مع أيديولوجية استعالء
العرق األبيض ،وقال إن عدم تثبيت
أوس ـتــن قــد يــرســل رســالــة خطيرة
مفادها أن «الكونغرس» ال يرى أي
أهـلـيــة ألمـيــركــي مــن أص ــل إفــريـقــي
لـتــولــي وزارة ال ــدف ــاع ،رغ ــم تمتعه
بالمؤهالت كافة.
وت ــول ــى أوسـ ـت ــن قـ ـي ــادة ال ـق ــوات
األميركية في الشرق األوســط بين
عــامــي  2013و ،2016وه ــو خريج
«أكاديمية وست بوينت العسكرية»
المرموقة ،وخدم أكثر من  40عاما
ف ــي ال ـج ـيــش ،قـبــل أن يـتـقــاعــد عــام
.2016
وعمل بايدن مع الجنرال أوستن
في عهد أوباما ،حينما أشرف على
تنفيذ قرار الرئيس السابق سحب
 50ألف عسكري أميركي من العراق
في .2011
من جانبه ،تعهد أوستن العمل
ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز ت ـح ــال ـف ــات ال ــوالي ــات
المتحدة فــي آسيا وأوروب ــا ،وقــال
إن الواليات المتحدة ستكون أقوى
عندما تعمل مع حلفائها.

• :1841وألسباب ظلت غامضة غاب مارتن فان بورين عن حفل تنصيب
وليام هنري هاريسون.
•  :1865نجا لينكولن أثناء توجهه لحفل تنصيبه من اعتداء .وفيما
كان يؤدي اليمين لواليته الثانية ،لم يكن يعلم أن جون ويلكس بوث،
ً
الذي اغتاله بعد  41يوما ،كان إلى جانبه على أدراج «الكابيتول».
•  ،1869بقي أندرو جونسون بالبيت األبيض أثناء تنصيب خليفته
يوليسيس غرانت ،الذي رفض مشاركة عربته معه للتوجه إلى مبنى
«الكابيتول».
•  :1961أدى ماس كهربائي إلى شتعال المنصة التي كان سيؤدي عليها
الرئيس كينيدي اليمين ،وظن عناصر األمن أن األمر ناجم عن اعتداء
وصعدوا للمنصة ،في حين بقي كينيدي هادئا.
•  :1961أذاب الجيش طبقة ثلج سماكتها  20سم ،وألقى كينيدي خطاب
التنصيب بدرجة حرارة  5تحت الصفر.
•  :1963بعد ساعات على اغتيال كينيدي في داالس يوم  22نوفمبر ،تم
جونسون بشكل طارئ في الطائرة الرئاسية
تنصيب نائبه ليندون ّ
«إير فورس وان» أثناء توقفها في المطار.
•  :1985لجأ رونالد ريغان إلى داخل «الكابيتول» ألداء اليمين ،تاركا
الحشد وحوالي  140ألف مدعو ينتظرون في الخارج ،حيث كانت
الحرارة  13درجة تحت الصفر.
•  :2009حصل خطأ أثناء أداء باراك أوباما اليمين بسبب عدم ترتيب
رئ ـيــس الـمـحـكـمــة الـعـلـيــا كـلـمــات الـقـســم ال ــدس ـت ــوري .وع ـلــى سبيل
االحتياط ،أدى اليمين ّ
مرة جديدة باليوم التالي في البيت األبيض.
وكان قد حصل أمر مماثل مع هربرت هوفر عام .1929

منح الرئيس دونالد
ترامب العاهل البحريني
امللك حمد بن عيسى آل
خليفة وسام االستحقاق
من الدرجة األولى ،مشيدا
بقراره إقامة عالقات مع
إسرائيل.
وقالت وكالة أنباء
البحرين أمس إن
ّ
امللك حمد تقلد وسام
االستحقاق األميركي
برتبة قائد أعلى بفضل
جوده في توطد العالقات
مع واشنطن و»رؤية
جاللته القيادية الحكيمة
بدعمه لرؤية السالم
وقراره إقامة عالقات
دبلوماسية كاملة مع
دولة إسرائيل».

بايدن يرفض رفع
ترامب لحظر السفر

أعلنت املتحدثة باسم
الرئيس املنتخب جو
بايدن ،أن اإلدارة املقبلة
لن تطبق القرار الذي
أصدره الرئيس دونالد
ترامب برفع الحظر عن
املسافرين إلى الواليات
املتحدة من البرازيل
وأوروبا.
وقالت جني ساكي ،التي
ستتسلم مهام املتحدثة
باسم البيت األبيض
اليوم في تغريدة على
«تويتر» إنه «مع تدهور
الوضع الوبائي وظهور
فيروسات متحورة أكثر
عدوى حول العالم ،فإن
هذا ليس الوقت املناسب
لرفع القيود املفروضة
على السفر الدولي».
وأضافت أنه «بناء على
نصيحة فريقنا الطبي،
فإن اإلدارة ال تعتزم رفع
هذه القيود في  26يناير.
في الواقع ،نحن نخطط
لتعزيز تدابير الصحة
العامة املتعلقة بالسفر
الدولي للحد أكثر من
تفشي كوفيد.»19-
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رياضة

مواجهة األزرق أمام أستراليا مهددة بالتأجيل حتى يونيو
أرنولد ناشد الحكومات الفدرالية تمكين منتخب «الكنغارو» من اللعب على أرضه
يـ ـب ــدو أن ال ـش ـك ــوك تـ ـح ــوم ح ـ ــول م ـص ـيــر ل ـقــاء
المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره األسترالي
الـ ـمـ ـق ــرر  25م ـ ـ ــارس ال ـم ـق ـب ــل ،ض ـم ــن م ـنــاف ـســات
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن ال ـت ـص ـف ـي ــات ال ـمــؤه ـلــة
لنهائيات كــأس العالم  2022بقطر ،وكــأس آسيا
 2023بالصين ،حيث بات اللقاء مهددا بالتأجيل
حتى يونيو المقبل ،بسبب اإلج ــراء ات الصحية
المطبقة في أستراليا.
وأثـ ــارت صحيفة "سـيــدنــي مــورنـيـنــغ هـيــرالــد"
األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة ،فـ ــي خ ـب ــر م ـن ـش ــور ع ـل ــى مــوق ـع ـهــا
اإلل ـك ـتــرونــي أم ــس ،م ـفــاجــأة بــذكــرهــا أن االت ـحــاد
األسترالي لكرة القدم يسعى للحصول على دعم

حكومي لخوض تصفيات كأس العالم على أرضه،
باستثنائه مــن اإلج ــراء ات الصحية المتبعة في
ال ـبــاد ،إال ان ــه تحسبا لــرفــض االس ـت ـث ـنــاء ات في
مارس فإن خطة الطوارئ لالتحاد هي طلب تأجيل
مباراة الكويت حتى يونيو المقبل.
وأوضـحــت الصحيفة أن االتـحــاد الــدولــي لكرة
القدم "فيفا" ،وبسبب جائحة كورونا ،سمح العام
الـمــاضــي لــأنــديــة بمنع الــاعـبـيــن مــن الـمـغــادرة
للواجب الدولي إذا كان من المقرر أن يلعبوا في
بلد يفرض فترة الحجر الصحي اإلجباري لمدة
 5أيام أو أكثر.
وي ـت ــوق ــع االتـ ـح ــاد األسـ ـت ــرال ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم أن

الشمري :الرؤية لم تتضح بشأن التصفيات
استدعاء
العبين نجوم
يلعبون في
أوروبا وآسيا
سيحتاج
إعفاءات
من الحجر
الصحي
غراهام أرنولد

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس
اللجنة الفنية خــالــد الـشـمــري ،أن ال ـصــورة لم
تتضح بـشــأن إقــامــة الـمـبــاريــات المتبقية في
التصفيات اآلسـيــويــة المشتركة فــي موعدها
ً
الـمـقــرر سـلـفــا وبشكلها الـحــالــي ،أم سـ ُـيـصـ ِـدر
االتـحــاد اآلسـيــوي قــرارا بإقامتها مجمعة في
إحدى الدول المحايدة.
وقـ ــال ال ـش ـمــري إن الـمـنـتـخــب س ـي ـغــادر إلــى
العراق في  25الجاري لمواجهة نظيره العراقي
في  27من الشهر نفسه ،علما بأنه سيتم اختيار
القائمة بعد انتهاء الجولة األولى من الدوري،
على أن يتجمع المنتخب مجددا مطلع مارس

قبل أن مواجهته مع نظيره السوري في الرابع
ً
من الشهر ذاته ،ثم بعدها يقيم معسكرا خارجيا
ً
استعدادا لخوض لقاءي أستراليا واألردن.
ُ
ورفض الحكم على مدرب المنتخب الجديد
اإلسباني كاراسكو بعد مباراة فلسطين ،التي
انتهت بخسارة األزرق بهدف نظيف .وقال" :من
الصعب الحكم على المدرب في المباراة االولى
ً
لــه مــع الـفــريــق" مـشـيــرا إل ــى أن أب ــرز المكاسب
من المباراة هو الــوقــوف على مستوى بعض
الالعبين ســواء بــااليـجــاب او السلب ،السيما
ً
أن أداء الـفــريــق فــي الـمـبــاراة كــان مـتـفــاوتــا في
شوطيها.

غراهام أرنولد

«الفنية» ناقشت مع كاراسكو أخطاء لقاء فلسطين

«يد» العربي تخطى القرين وواصل
مالحقته لفريقي المقدمة

عودة الظفيري وهاني لألزرق مرهونة بتخفيف العقوبة
●

جانب من مباراة العربي والقرين

●

يتم تطبيق هــذه الـقــاعــدة مــرة أخ ــرى عــام ،2021
مما يجعل من المستحيل على مــدرب المنتخب
األسترالي غراهام أرنولد استدعاء العبين نجوم،
مثل ماثيو رايان وآرون موي وأوير مابيل ،الذين
يلعبون ألنــديــة فــي أوروب ــا وآس ـيــا ،إذ سيحتاج
الــاعـبــون بالفريقين األس ـتــرالــي والـكــويـتــي إلــى
إعـ ـف ــاءات لــدخــول ال ـبــاد وال ـتــدريــب وال ـل ـعــب ،ثم
المغادرة ضمن متطلبات الحجر الصحي اإللزامي
لمدة  14يوما لجميع المسافرين.
وأكدت الصحيفة أن أرنولد ناشد الحكومات
الفدرالية وحكومات الواليات الحصول على دعم
لتمكين منتخب "الكنغارو" من اللعب على أرضه
فــي أق ــرب وقــت ممكن فــي م ــارس ،وإن ـهــاء أطــول
فترة خمول للفريق قد تزيد على عام ،وطرحت
سؤاال في نهاية خبرها عما إذا كان سيتمكن
المنتخب األسترالي من لعب مباراة التأهل
المقررة على أرضه ضد الكويت أم ال؟
يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـبـ ـي ــن الـ ـك ــويـ ـت ــي
واألسترالي قضيا عام  2020دون وجود
أي تـجـمـعــات أو معسكر تــدري ـبــي ،أو
مباريات رسمية ،التي يستأنفانها
فــي مـحــاولــة الـتــأهــل لـكــأس العالم
 2022وكــأس آسيا  2023مارس
ا لـمـقـبــل ،عـبــر التصفيات التي
تــأج ـلــت أك ـث ــر م ــن مـ ــرة خــال
العام المنصرم بسبب تفشي
مرض كورونا عالميا.

محمد عبدالعزيز

فــاز الفريق األول لكرة اليد بـنــادي العربي على
الـقــريــن بنتيجة  ،27-30فــي ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعت
الفريقين أمس األول على صالة الشيخ سعد العبدالله
بمنطقة صباح السالم ،في إطار منافسات الجولة الـ11
من الدوري الممتاز.
وفــي م ـبــاراة أخ ــرى جــرت ضمن المرحلة ذاتـهــا،
حقق فريق برقان فوزا مستحقا على خيطان بنتيجة
.25-31
وبذلك ارتقى األخضر للنقطة  15في المركز الثالث،
مواصال مطاردته لفريقي المقدمة الكويت والقادسية،
ورفع برقان رصيده الى  8نقاط في المركز السادس

متأخرا بفارق االهداف خلف السالمية الخامس بنفس
الرصيد ،وظل القرين في المركز السابع قبل االخير بـ3
نقاط ،وخيطان في المركز األخير بنقطتين.

فوز الساحل والنصر
وأسـفــرت نتيجة مـبــاراتــي دوري الــدرجــة األولــى
اللتين جرتا أمس األول عن فوز الساحل على الشباب
بنتيجة  ،24-32كما تغلب النصر على التضامن
.32-39
ورغم الهزيمة ظل الشباب في المركز الخامس بـ9
نقاط ،يليه النصر سادسا بـ 8نقاط ،والساحل سابعا
بـ 4نقاط ،والتضامن ثامنا وأخيرا بنقطتين.

حازم ماهر

عقدت اللجنة الفنية في اتحاد
كرة القدم ،التي يترأسها عضو
مجلس اإلدارة خــالــد الـشـمــري،
ً
اجتماعا مع كاراسكو ،بحضور
ع ـض ــو ال ـم ـج ـلــس ن ــائ ــب رئ ـيــس
اللجنة د .أحـمــد عـجــب ،ومــديــر
التطوير والـتــدريــب عبدالعزيز
حـمــادة ،وناقشت معه األخطاء
ً
األربـعــة المذكورة سلفا ،والتي
وقع فيها األزرق خالل لقائه مع
نظيره الفلسطيني.
وت ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــدرب خـ ـ ــال
االج ـت ـمــاع بتصحيح األخ ـطــاء،
ع ـ ـلـ ــى أن تـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـب ـ ــداي ـ ــة مــن
ل ـق ــاء ال ـ ـعـ ــراق ال ـم ـق ــرر ل ـه ــا ي ــوم
 27الـ ـج ــاري بــال ـب ـصــرة ،وال ـتــي
ستشهد استبعاد مــن  4إلــى 6
العبين ،مع ضم العبين آخرين،
من خالل متابعة الجولة األولى
لـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ب ــدرج ـت ـي ــه
الممتازة واألولى.
كما شهدت االجتماع مناقشة
مصير الالعبين أحمد الظفيري
ورضا هاني ،بعد أن وقعت لجنة

«طائرة» األخضر يهزم الشباب في «الممتاز»
ً
حـقــق فــريــق الـعــربــي لـلـكــرة ال ـطــائــرة ف ــوزا
ً
ثمينا على منافسة الشباب بنتيجة ثالثة
أشواط مقابل ال شيء في المباراة التي جمعت
الفريقين أمس األول على صالة االتحاد بمجمع
الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم
في ختام الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.
وجــاءت نتائج األشــواط كالتالي،25-27( :

 ،)28-30 ،24-26ليحافظ العربي بذلك على
الـمــركــز الـثــالــث بـفــارق نـقــاط األشـ ــواط خلف
كاظمة األول والكويت والثاني ولكل منهما
 14نقطة ،وبقي الشباب في المركز السادس
واألخير بـ  8نقاط.
ً
ً
قدم الفريقين أداء جيدا ،خصوصا العربي
الذي فرض أفضلية طفيفة علي مجريات اللعب

بفضل خبرة وتألق معظم العبيه على مستوى
الــدفــاع عــن المنطقة الخلفية وحــوائــط الصد
القوية والمتابعة خلفها والـضــرب الساحق
الذي برز خالله المحترف البلغاري كادانكوف
بضربات قوية من الخطين األمامي والخلفي،
ً
وأيضا إرساالت ال ترد ،ومحمد سويد من على
طرفي الشبكة وحسين المسري من منتصفها.

االن ـض ـب ــاط ع ـلــى األول عـقــوبــة
اإليقاف في  12مباراة ،وتغريمه
 5آالف دينار ،والثاني  7مباريات
وتغريمه  2500ديـنــار ،لما بدر
منهما تجاه الحكم علي عباس
الذي أدار نهائي كأس سمو ولي
العهد يوم  12الجاري.
واستقر األمــر على عــدم ضم
الالعبين في مباراة العراق ،مع
انتظار طعن نادي القادسية على
العقوبة أمــام لجنة االستئناف
باتحاد الـكــرة ،وهـنــاك توقعات
بتخفيضها إلى النصف لكل من
الالعبين ،بالتالي فإن عودتهما
س ـت ـك ــون ق ـب ــل ي ـ ــوم  25ف ـبــرايــر
المقبل ،وهــو األم ــر ال ــذي يتيح
للمدرب ضمهما لقائمة مباراة
المنتخب السوري.
وتـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــه الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ض ــم
الالعبين للقاء سورية في حال
اع ـت ـمــدت "االس ـت ـئ ـن ــاف" عـقــوبــة
ً
االنـضـبــاط ،وذل ــك نـظــرا لحاجة
المنتخب لجهود الالعبين أمام
أستراليا واألردن في التصفيات
المشتركة.

منتخب الدراجات الهوائية عاد من اإلمارات
عـ ــاد وفـ ــد الـمـنـتـخــب ال ــوط ـن ــي ل ـل ــدراج ــات
الهوائية إلى البالد أمس ،محققا نتائج إيجابية
في البطولتين اللتين شارك فيهما باإلمارات.
وض ـ ــم ال ــوف ــد الـ ـمـ ـش ــارك أمـ ـي ــن س ــر ن ــادي
الــدراجــات الهوائية عبدالله الشمري ،وثالثة
العبين استطاعوا تقديم مستوى الفت للنظر،
حيث شــارك الالعبون الثالثة :خالد الخليفة

البطولة النسائية لـ «فردي اإلسكواش» تختتم اليوم
الكاظمي :اللجنة تجتمع مباشرة للعمل على تالفي السلبيات
تـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــة
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة مـ ــن م ـ ـسـ ــاء الـ ـي ــوم
الـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـن ـس ــائ ـي ــة األولـ ـ ــى
لإلسكواش لفئة ا لـفــردي على
م ــاع ــب م ـج ـمــع ال ـش ـيــخ ســالــم
ال ـص ـب ــاح ف ــي جـ ـن ــوب الـ ـس ــرة،
حـ ـي ــث ي ـل ـت ـق ــي ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ــزتـ ـ ــان م ــن
مـبــارا تــي قبل النهائي اللتين
أقـ ـيـ ـمـ ـت ــا م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ـ ــس ،ح ـيــث
ت ـقــاب ـلــت ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ــى
زينب عبدالشافي مع كاترين
رافـ ـ ـ ــول ،فـ ــي ح ـي ــن ال ـت ـق ــت فــي
اللقاء الثاني شيماء الرشيد
وشيخة الدبوس على الملعب
الزجاجي.
ّ
وتمكن الرباعي من تجاوز
م ـنــاف ـســات ـهــن ف ــي ال ـ ـ ــدور رب ــع
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ،والق ـ ـ ـ ــت الـ ــدبـ ــوس

صعوبة في التأهل بعد فوزها
على الالعبة هديل العبيد التي
قدمت مستوى مميزا ،في حين
اس ـت ـط ــاع ــت ش ـي ـم ــاء ال ــرش ـي ــد
تجاوز الالعبة مريم الحوطي
بثالثة أشواط دون ّ
رد ،وتعتبر
ال ــرشـ ـي ــد مـ ـف ــاج ــأة ال ـب ـط ــول ــة،
لـتـمـيــزهــا فـنـيــا ،مـعـتـمــدة على
سرعة الحركة وقوة الضربات.
و فــي السياق نفسه ،أكدت
عـ ـض ــوة ال ـل ـج ـن ــة ال ـن ـس ــائ ـي ــة
د .م ـع ـصــو مــة ا ل ـك ــا ظ ـم ــي أ ن ــه
سـ ـيـ ـت ــم تـ ـقـ ـلـ ـي ــد الـ ـمـ ـي ــدالـ ـي ــات
ال ــاع ـب ــات صــاح ـبــات ال ـمــراكــز
األرب ـ ـعـ ــة األولـ ـ ـ ــى ،ال ـ ــى جــانــب
اخ ـت ـي ــار الع ـب ــة لـتـحـصــل عـلــى
كأس الالعبة المثالية ،مشيرة
إ لـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة س ـت ـج ـت ـمــع
مـبــا شــرة بـعــد نـهــا يــة البطولة

جانب من منافسات البطولة
الستعراض السلبيات والعمل
ع ـل ــى تــاف ـي ـهــا ف ــي ال ـب ـط ــوالت
المقبلة ،وتعزيز اإليجابيات،

مـ ــع وضـ ـ ــع خـ ـط ــة م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
لـضـمــان ديـمــومــة الـمـســابـقــات
النسائية في المواسم المقبلة.

عناد وحديث جانبي مع كاراسكو

وعبدالهادي العجمي وعلي الموله في سباق
البطولة األولــى ،وهي سباق السلم (النخبة)،
والتي انطلقت منافساتها الثالثاء الماضي،
وعلى مسافة  157كــم ،تحت رعــايــة وحضور
سمو الشيخ محمد بن راشد ،وبمشاركة العبين
من  37دولة.
ونجح الخليفة في أن يحصل على المركز

ال ــراب ــع بـمـهــارة فــائـقــة ،فــي حـيــن حـقــق زميله
عبدالهادي العجمي المركز الخامس عشر.
وكانت المفاجأة الكبرى في سباق البطولة
الثانية ،التي انطلقت الجمعة الماضي من نخلة
ديرة دبي على مسافة  80كم ،بمشاركة العبين
اثنين فقط من الكويت ،حيث استطاع الالعب
خالد الخليفة تحقيق المركز األول.

مجموعتان متوازنتان في كأس السلة
●

جابر الشريفي

أس ـف ــرت قــرعــة ب ـطــولــة كــأس
االت ـ ـحـ ــاد ال ـت ــي أج ــرت ـه ــا لـجـنــة
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات فـ ــي ات ـ ـحـ ــاد ك ــرة
السلة أمس األول ،والتي ستقام
بنظام خــروج المغلوب أواخــر
مارس المقبل ،عن مجموعتين
مـ ـت ــوازنـ ـت ـ ـي ــن ،ضـ ـم ــت األول ـ ـ ــى
الـ ـك ــوي ــت وب ـ ــرق ـ ــان والـ ـجـ ـه ــراء
والـ ـصـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـخ ــات وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
وكـ ـ ــاظ ـ ـ ـمـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ض ـم ــت
"ال ـث ــان ـي ــة" ال ـقــادس ـيــة وال ـقــريــن
والنصر والساحل والتضامن
والعربي واليرموك.
وت ــرأس الـكــويــت المجموعة
األول ـ ــى بـصـفـتــه ح ــام ــل الـلـقــب،
وأع ـ ـف ـ ـتـ ــه ال ـ ـقـ ــرعـ ــة م ـ ــن خ ــوض
الدور التمهيدي ،وسيلتقي في
الــدور الثاني الفائز من مباراة
الـجـهــراء مــع بــرقــان ،كما أعفت
ً
القرعة أيضا الصليبيخات من
خوض الدور التمهيدي على أن

يلتقي الفائز من مواجهة كاظمة
والشباب.
وترأس القادسية المجموعة
الـثــانـيــة بـصـفـتــه وص ـيــف بطل
ال ـ ـ ـكـ ـ ــأس ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
وسيلتقي ا لـفــا ئــز مــن مواجهة
الـ ـنـ ـص ــر م ـ ــع الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــن ،ب ـي ـن ـمــا
سيلتقي في المجموعة نفسها
بــالــدور التمهيدي الساحل مع
اليرموك ،والتضامن مع العربي.

مواجهة نارية في «الذهبي»
وفي الوقت ذاته شهدت قرعة
المربع الذهبي التي جــرت في
اليوم نفسه مواجهة نارية في
افـتـتــاح الـمـنــافـســات ،إذ يلتقي
كاظمة مع الكويت ،والقادسية
مع الجهراء األحد المقبل.
وت ـ ـقـ ــام مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـم ــرب ــع
الــذهـبــي ال ــذي تأهلت لــه أندية
ال ـقــادس ـيــة وال ـك ــوي ــت وكــاظـمــة
وال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ب ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـ ـ ـ ــدوري

مـ ــن ق ـس ـم ـي ــن ،ع ـل ــى ان يـلـتـقــي
بعدها بطل المربع مع الرابع،
وث ـ ــان ـ ــي الـ ـم ــرب ــع م ـ ــع الـ ـث ــال ــث،
بنظام "ال ـبــاي اوف" مــن ثالث
مواجهات ،حيث سيتأهل الفائز
بمباراتين للدور النهائي الذي
س ـي ـقــام ب ـن ـظــام "الـ ـب ــاي اوف"
ً
أيضا.

قرعة الدوري التأهيلي
وأسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت ق ـ ــرع ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري
التأهيلي عن مواجهة برقان مع
العربي ،والقرين مع الساحل في
الجولة االفتتاحية للدوري الذي
سينطلق األسبوع المقبل.
وت ـت ـن ــاف ــس ت ـس ـعــة ف ـ ــرق فــي
"التأهيلي" الذي سيقام بنظام
الــدوري على مقعدين مؤهلين
ل ـل ــدوري الـمـمـتــاز ف ــي الـمــوســم
المقبل ،إضافة الى الفرق األربعة
التي تأهلت للمربع الذهبي.
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خطف النجم السويدي زالتان
إبراهيموفيتش كعادته
األضواء من الجميع ،بعد أن
سجل هدفي انتصار فريقه
في شباك مضيفه كالياري،
في اللقاء الذي احتضنه ملعب
ساردينيا أرينا ،أمس األول،
في ختام الجولة الـ 18بدوري
الدرجة األولى اإليطالي لكرة
القدم «السيري آ».

ضـ ـ ــرب ال ـم ـه ــاج ــم ال ـس ــوي ــدي
زالتــان إبراهيموفيتش بقوة في
مشاركته الثالثة ،بعد العودة من
إصابة أبعدته عن المالعب منذ
 22نوفمبر ،وقاد بثنائيته ميالن
إلى االنفراد مجددا بالصدارة ،من
خالل الفوز على مضيفه كالياري
-2صـ ـف ــر أمـ ــس األول ،ف ــي خـتــام
المرحلة  18من الدوري اإليطالي.
وب ـعــد أن شـ ــارك ف ــي الــدقــائــق
الـ ـخـ ـم ــس األخ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن م ـ ـبـ ــاراة
المرحلة الماضية ضــد تورينو
(-2صفر) ،ثم في الشوط األول من
مباراة الثالثاء ضد الفريق ذاته
ف ــي ال ـك ــأس (فـ ــاز م ـيــان بــركــات
الترجيح) ،خاض إبراهيموفيتش
م ـ ـبـ ــاراة ك ــالـ ـي ــاري أس ــاس ـي ــا مــن
بــدايـتـهــا حـتــى نـهــايـتـهــا ،وأثـبــت
أنـ ــه م ــا زال ال ــرق ــم ال ـص ـعــب رغــم
أعوامه الـ.39
وب ـه ــدف ـي ــه أمـ ــس األول ،أع ــاد
السويدي ميالن وحيدا بالصدارة
بفارق ثالث نقاط عن جاره اللدود
إن ـت ــر م ـي ــان ال ـف ــائ ــز األح ـ ــد على
يوفنتوس حامل اللقب -2صفر،
مــان ـحــا فــري ـقــه ال ــدف ــع الـمـعـنــوي
ال ــازم قـبــل لـقــاء أتــاالن ـتــا الـقــوي
السبت ثــم إنتر بــالــذات األربـعــاء
في ربع نهائي الكأس.
وكـ ــانـ ــت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة تــاري ـخ ـيــة
لميالن ،إذ عادل أطول سلسلة له

من دون هزيمة خارج ملعبه ()16
منذ اعتماد النقاط الثالث للفوز
موسم  ،1995-1994والتي حققها
بين سبتمبر  2003وأبريل 2004
بحسب "أوبتا" لالحصاءات.
وبغياب الظهير الفرنسي تيو
هرنانديز ،والعب الوسط التركي
ه ــاك ــان ج ــال ـه ــان أوغـ ـل ــو ال ـلــذيــن
انضما للكرواتي أنتي ريبيتش
والبوسني رادي كرونيتش ،بعد
إصابتهما أيضا بفيروس "كوفيد
 ،"19استهل ميالن اللقاء بأفضل
طــريـقــة بـفـضــل إبــراهـيـمــوفـيـتــش
ال ـ ــذي وضـ ــع "روسـ ــون ـ ـيـ ــري" فــي
الـمـقــدمــة بـعــد  7دقــائــق فـقــط من
ركلة جزاء انتزعها بنفسه.

رقم قياسي لزالتان
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب "أوبـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــا" ،إنـ ـه ــا
ال ـمــرة األول ــى الـتــي يسجل فيها
إبراهيموفيتش لتسع مباريات
متتالية يـبــدأهــا أســاسـيــا خــال
مـسـيــرتــه ف ــي ال ــدوري ــات الـكـبــرى
(ل ـ ـعـ ــب ف ـ ــي إسـ ـب ــانـ ـي ــا وف ــرن ـس ــا
وإي ـط ــال ـي ــا وإن ـك ـل ـت ــرا ووح ــده ــا
ألمانيا من بين البطوالت الخمس
الكبرى لــم يلعب ابــن ال ــ 39عاما
ألحد أنديتها).
واسـتـنــادا إلــى الـمـصــدر ذاتــه،
وجــد مـيــان طريقه الــى المرمى

ً
ً
بيولي :ماندجوكيتش سيمنحنا سالحا إضافيا
سيمنح قدوم المهاجم الكرواتي المخضرم ماريو ماندجوكيتش
إلى نادي ميالن "سالحا إضافيا" ،وفق ما ذكر ستيفانو بيولي مدرب
متصدر الدوري اإليطالي لكرة القدم ،أمس األول.
وقال بيولي" :أنا سعيد .هذا سالح إضافي .مجددا ،أصبح النادي
طموحا .قدوم ماندجوكيتش يصب في هذا االتجاه .قد نتعرض
إلصابات ،حاالت إيجابية (فيروس كورونا) ،سنحتاج للكثير
من الالعبين".
وتــابــع لشبكة سـكــاي اإليطالية بعد انتهاء المرحلة الـ
 18من "سيري أ"" :عندما اقترح النادي َّ
علي ماندجوكيتش
وافقت فــورا ،فهو يبحث دومــا عن الفوز ،متحفز ويمنحنا
حلوال إضافية".
وأوض ــح أن الع ــب يــوفـنـتــوس وبــايــرن ميونيخ األلـمــانــي
السابق ( 34عاما) يحتاج إلى الوقت الستعادة لياقته ،إذ بقي
ناد منذ الصيف الماضي.
من دون ٍ
وأضاف بيولي" :هناك مباريات كثيرة بين الدوري/الكأس،
الدوري األوروبي .ستحصل مداورة دون أي شك".
ووفق الصحف المحلية ،سيرتبط ماندجوكيتش حتى نهاية
الموسم مع النادي اللومباردي.
وكان وصيف بطل العالم مع منتخب بالده في عام  2018ترك
يوفنتوس في ديسمبر  2019لالنضمام إلى الدحيل القطري ،قبل
أن يفترق عن األخير الصيف الماضي بعد أشهر قليلة.

إبراهيموفيتش نجم ميالن يحتفل بالهدف األول
في مبارياته الـ 19األخيرة خارج
ملعبه ،مـعــادال أطــول سلسلة له
فــي هــذه الناحية ،والـتــي حققها
بين مارس  1992وأبريل .1993
ورغ ـ ـ ـ ــم مـ ـع ــان ــات ــه أي ـ ـضـ ــا مــن

غ ـيــاب ال ـج ــزائ ــري إس ـمــاع ـيــل بن
نــاصــر ومــات ـيــو غــابـيــا لــإصــابــة
والبرتغالي رافايل لياو لإليقاف،
ن ـجــح ف ــري ــق الـ ـم ــدرب سـتـيـفــانــو
بيولي في إضافة الهدف الثاني

ً
نيكوال مدربا لتورينو
ً
خلفا لجامباولو
أعلن تورينو أمس بشكل رسمي تعاقده مع دافيدي نيكوال،
لــإشــراف على الفريق خلفا لماركو جامباولو الــذي أقيل من
منصبه.
وكان التعاقد مع ابن الـ 47متوقعا ،بعدما أفادت وسائل اإلعالم
المحلية بأنه كان حاضرا في تمارين الفريق بعد ظهر أمس األول،
ليعود بذلك إلى النادي الذي دافع عن ألوانه كالعب موسم -2005
 2006حين كان تورينو في الدرجة الثانية ،وساهم بهدفه في
الملحق الفاصل بعودته الى دوري األضواء.
وفــي بيانه عن التعاقد مع نيكوال ،عــاد تورينو إلــى ما
حققه العبه السابق "من أداء ال ينسى مع كروتوني خالل
موسم  ،2017-2016حيث حقق إنجازا مذهال بقيادته إلى
حصد  20نقطة فــي الـمــراحــل التسع األخ ـيــرة ،مما سمح
لنادي كاالبريا بالبقاء في دوري النخبة".
وسيكون نيكوال ،الذي بدأ مهامه التدريبية عام ،2010
وأش ــرف منذ حينها على ب ــاري وكــروتــونــي وأوديـنـيــزي
وجـنــوى ،الــذي أقــالــه مــن منصبه الصيف الماضي بعد
 8أشهر فقط على تعيينه ،أمام مهمة تكرار ما حققه في
موسم  ،2017-2016ألن تورينو موجود حاليا في منطقة
الخطر.

عبر إبراهيموفيتش أيـضــا ،إثر
تمريرة من دافيدي كاالبريا (،)52
راف ـعــا رص ـيــده ال ــى  12هــدفــا في
 8مـبــاريــات خاضها فــي الــدوري
هذا الموسم الذي غاب أيضا عن

يقف نــابــولــي بين أنــدريــا بيرلو ولقبه األول كمدرب
ليوفنتوس ،حين يلتقي الخصمان اللدودان على الكأس
السوبر اإليطالية لكرة القدم في مباراة يستضيفها ملعب
"مابي" اليوم.
وبعد أن أقيمت النسختان الماضيتان في السعودية،
تعود الكأس السوبر الى إيطاليا بسبب تداعيات فيروس
كورونا ،وسيكون يوفنتوس طرفا فيها للموسم التاسع
على التوالي ،لكن هذه المرة بقيادة العب وسطه السابق
بيرلو الــذي حل الصيف المنصرم بــدال من ماوريتسيو
ساري.
وت ــرت ــدي م ـب ــاراة ال ـيــوم أهـمـيــة ك ـبــرى بالنسبة
لبيرلو ويوفنتوس ،ليس ألنها ستمنحه فرصة
نيل لقبه األول كمدرب ،بل ألنها تأتي بعد
أيام معدودة على الخسارة الموجعة ضد
الـغــريــم ال ـلــدود إنـتــر مـيــان فــي ال ــدوري
بثنائية نظيفة ،مــا جعله تحت نيران
االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ،الس ـي ـم ــا أن ال ـبــرت ـغــالــي
كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو ورفـ ــاقـ ــه لــم
يقدموا شيئا يذكر في اللقاء.

وستكون مباراة اليوم المواجهة األولــى بين بيرلو
ال ـمــدرب ونـظـيــره فــي نــابــولــي جـيـنــارو غــاتــوزو الــذي
توج بجانب "المايسترو" بلقب مونديال  ،2006ولعب
بصحبته في صفوف ميالن لعقد من الزمن ،وأحرزا معا
الدوري مرتين ودوري أبطال أوروبا مثلهما.
وخالفا لعمالق تورينو ،الذي يحمل الرقم القياسي
بعدد ألقاب الكأس السوبر ( 8من أصل  15مشاركة) أمام
ميالن ( ،)7يدخل نابولي لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة جدا
بعد اكتساحه فيورنتينا 6-صفر األحد في الدوري.
وأف ــاد الـفــريــق الـجـنــوبــي عـلــى أكـمــل وج ــه من
خـ ـس ــارة رومـ ـ ــا أمـ ـ ــام جـ ـ ــاره الت ـس ـي ــو ص ـف ــر3-
ال ـج ـم ـعــة ،ويــوف ـن ـتــوس أمـ ــام إن ـت ــر ،لـيـتـقــدم
عليهما الى المركز الثالث.
وإذا قـ ـ ــدم ن ــاب ــول ــي مـ ـسـ ـت ــوى م ـمــاثــا
لـلـقــاء األح ــد فسيكون أم ــام فــرصــة جدية
إلحــراز الكأس السوبر للمرة الثالثة في
تاريخه ،بعد  1990و ،2014حين فاز في
المناسبتين على يوفنتوس بالذات ،قبل
أن يثأر األخير لنفسه عام .2012

بدايته نتيجة إصابته بفيروس
كورونا.
وح ــاف ــظ مـ ـي ــان ع ـل ــى تـقــدمــه
بـهــذيــن الـهــدفـيــن رغ ــم اض ـطــراره
إلى إكمال اللقاء بعشرة العبين

في ربع الساعة األخير بعد طرد
ال ـعــائــد م ــن اإلص ــاب ــة البلجيكي
أل ـي ـك ـس ـيــس س ــاي ـل ـم ــاي ـك ــرز بـعــد
دقـ ــائـ ــق مـ ـ ـع ـ ــدودة ع ـل ــى دخ ــول ــه
أرضية الملعب.

والد أالبا :لم
نتوصل بعدُ
التفاق مع الريال
أالبا
نفى والد المدافع النمساوي ديفيد أالبا ،الذي
ً
يلعب حاليا في صفوف بايرن ميونيخ ،توصل
الالعب إلى اتفاق مع ريال مدريد ،رغم التقارير
التي تؤكد انتقاله لصفوف "الملكي" في الصيف
المقبل ،بعد انتهاء عقده مع الفريق البافاري.
وقال جورج أالبا لصحيفة بيلد األلمانية "ال
أستطيع تأكيد التقارير القادمة من إسبانيا .ال
يوجد أي شيء نهائي ولم يتم توقيع أي شيء"،
ً
مضيفا أن "هناك أندية أخرى مهتمة .ديفيد مهتم
اآلن بتقديم أفضل أداء له مع بايرن".
ولم يتوصل أالبا إلى اتفاق بشأن تجديد عقده
مــع بــايــرن ،ال ــذي سينتهي فــي الصيف المقبل،

نابولي يصطدم بيوفنتوس في كأس السوبر

انسيني نجم نابولي

رياضة

ليصبح من حقه التفاوض مع أي ناد آخر.
ووص ـلــت الـم ـفــاوضــات لـنـفــق م ـســدود بسبب
الـمـطــالــب الـمــالـيــة الـمــرتـفـعــة ألالب ــا وع ــدم تلبية
النادي بطل ألمانيا وأوروبا لها.
وإضافة إلى ريال مدريد ،تهتم أيضا أندية مثل
بــي إس جــي ،وتشلسي ،وليفربول ومانشستر
سيتي بضم الالعب الدولي النمساوي صاحب
الـ 28عاما.
وتوج أالبا مع بايرن بلقب البوندسليغا تسع
مــرات ،وبلقب التشامبيونز ليغ مرتين ،ويجيد
اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير األيسر،
إضافة للعب في وسط الملعب.

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
beINSPORTS HD2

٩:٠٠

مانشستر سيتي – أستون فيال

١١:١٥

فولهام – مانشستر يونايتد beINSPORTS HD2
كأس السوبر اإليطالي
يوفنتوس  -نابولي

١١:٠٠

KSA SPORTS HD1

الدوري اإلسباني
٩:٠٠

خيتافي  -هويسكا

beINSPORTS HD3

١١:٠٠

ريال بيتيس -سيلتا فيغو

beINSPORTS HD4

١١:٣٠

فياريال  -غرناطة

beINSPORTS HD3

الدوري اإليطالي

رونالدو نجم يوفنتوس

أودينيزي  -أتاالنتا

٥:٠٠

beINSPORTS HD4

مان يونايتد في ضيافة فولهام اليوم ...وأرسنال يواصل صحوته

العبو مان يونايتد خالل مباراة سابقة

يتطلع مانشستر يونايتد الى الحفاظ على صدارة
ال ــدوري اإلنكليزي الممتاز ،عندما يــواجــه فولهام
اليوم في استكمال مباريات المرحلة الثامنة عشرة.
وسبق أن أقيمت أربع مباريات من المرحلة قبل
ان تؤجل أخرى ،بسبب بروتوكوالت رابطة الدوري
المتعلقة بفيروس كــورونــا ،أو مباريات مسابقتي
الكأس المحليتين.
ويأمل المتصدر مانشستر يونايتد المحافظة
على سجله المميز خارج الديار ،إذ لم يخسر أيا من
مبارياته ال ــ 16األخـيــرة خــارج القواعد فــي الــدوري
(فاز 12مرة وخسر  ،)4حيث سيتطلع لمعادلة أطول
سلسلة له من دون هزيمة في البرميرليغ ( )17حققها
في عام .1999
وي ـق ــدم فــريــق ال ـم ــدرب ال ـنــروي ـجــي اولـ ــي غــونــار
سولسكاير نتائج جيدة بعد بداية بطيئة للموسم ،إذ
لم يخسر في مبارياته الـ 12األخيرة منذ سقوطه أمام
أرسنال في المرحلة السابعة ارتقت به الى الصدارة،
لينعش آماله بلقب اول منذ  2013بعد اعتزال المدرب
االسطوري االسكتلندي اليكس فيرغسون.
أم ــا غــريـمــه سـيـتــي ،فـيـبــدو الـفــريــق ال ــذي يتمتع
بأفضل "فورمة" في الدوري في الوقت الراهن السيما
بعد ّ
تحسن هائل في ادائه الدفاعي.
ويستقبل فريق المدرب االسباني بيب غوارديوال
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اإلعالنات:

ع ـل ــى م ـل ـع ــب االتـ ـ ـح ـ ــاد اس ـ ـتـ ــون ف ـي ــا الـ ـع ــائ ــد ال ــى
المنافسات ،بعد تأجيل مباراته ضد إيفرتون االحد
إلصابات كوفيد 19-في صفوفه.
ً
ويـ ـق ـ ّـدم سـيـتــي م ـس ـتــوى م ـم ـي ــزا ،ح ـيــث سـتـكــون
ال ـفــرصــة مـتــاحــة ام ــام ــه لـخـطــف الـ ـ ًص ــدارة ف ــي حــال
فوزه على فيال وعلى ايفرتون الحقا ،بعدما أرجئت
مباراته ضد االخير مطلع العام إلصابات كورونا
في صفوف سيتي.
ويدخل بطل انكلترا عامي  2018و 2019المباراة
ب ـعــد سـلـسـلــة م ــن خـمـســة ان ـت ـص ــارات مـتـتــالـيــة في
الدوري ،آخرها برباعية نظيفة على كريستال باالس
األحد ،كما أنه لم يخسر في مبارياته التسع االخيرة.
ويـقـ ّـدم الفريق مستوى ً
عاليا دفــاعـ ًـيــا ،إذ شــارك
الثنائي جون ستونز صاحب الثنائية أمام باالس
والـبــرتـغــالــي روب ــن دي ــاش ال ـقــادم ه ــذا الـمــوســم في
الـتـشـكـيـلــة األســاس ـيــة ف ــي  10م ـبــاريــات ف ــي جميع
المسابقات هذا الموسم ،حقق خاللها الفريق تسعة
انتصارات مقابل تعادل واحد.

أرسنال يهزم نيوكاسل
واصل أرسنال صحوته ،بتحقيقه فوزه الخامس
فــي آخ ــر ســت م ـبــاريــات ،وج ــاء عـلــى حـســاب ضيفه

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
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نيوكاسل يونايتد -3صـفــر ،أمــس األول ،فــي ختام
المرحلة التاسعة عشرة من الدوري اإلنكليزي لكرة
القدم.
ومنذ خسارته القاسية على أرضه ضد مانشستر
سـيـتــي  4-1ف ــي رب ــع نـهــائــي ك ــأس الــراب ـطــة ف ــي 22
ديسمبر الماضي ،بدا فريق المدرب اإلسباني ميكل
إرتيتا بشكل مختلف تماما عن بداية الموسم ،وفاز
بأربع مباريات في الدوري ،وتعادل في أخرى ،كما
واصــل حملة الــدفــاع عــن لقبه بطال لكأس إنكلترا،
وتأهل إلى الدور الرابع ،بفوزه على نيوكاسل بالذات
-2صفر ،لكن بعد التمديد.
ويدين "المدفعجية" بفوزه الثامن إلى سرعته في
الهجمات المرتدة ،وتألق الغابوني بيار إيميريك
أوبــامـيــانــغ ،ال ــذي سجل ثنائية ( 55و )77رفــع بها
رصـيــده إلــى  5أهــداف فقط هــذا الموسم ،فيما كان
الشاب بوكايو ساكا صاحب الهدف اآلخر (.)60
ورفع أرسنال ،الذي يلتقي ساوثمبتون الثالثاء
قبل استضافة غريمه مانشستر يونايتد المتصدر
السبت ،رصـيــده إلــى  27نقطة فــي المركز العاشر،
بفارق  7نقاط عن أول المراكز المؤهلة إلــى دوري
أبـطــال أوروب ــا الموسم المقبل ،فيما تجمد رصيد
نيوكاسل عند  19فــي المركز الخامس عشر ،بعد
تلقيه الهزيمة التاسعة.

الشكاوى والتوزيع:
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

مارتن لوثر كنغ
ورحيل رئيس

أ .د .غانم النجار

آن موعد رحيل سيد البيت األبيض ،الذي ّ
تمسك بأهداب السلطة
حتى لــو كــان ثمن ذلــك تدمير مؤسسات الــدولــة ،وإث ــارة الــرعــب،
ً
ّ
وبث الكراهية ،والعنف ،والقسوة ،مثخنا الجراح بالديمقراطية
الجريحة بطبيعتها.
على مقربة من البيت األبيض ،يتم كل سنة في يناير االحتفال
ً
بيوم مارتن لوثر كنغ ،أو  MLKاختصارا ،بذكرى ميالده ،وجرى
هــذه الـمــرة قبل يومين مــن م ـغــادرة سيد البيت األبـيــض وقــدوم
سيد جديد.
كــان  MLKداعـيــة الحقوق المدنية األب ــرز ،المناهض للتمييز
ً
ً
الـعـنـصــري ب ـحــراك سـلـمــي ،خطيبا مـفــوهــا ،تـحــولــت كلماته إلــى
شـعــارات ووق ــود لكل ّ مــن داف ــع عــن االسـتـقــرار واألم ــن والـمـســاواة
وال ـع ــدال ــة ،ح ـتــى صــنــف خ ـطــابــه "ل ـ ـ ّ
ـدي ح ـلــم" كــأحــد أه ــم وأق ــوى
ّ
ً
ً
ً
الخطابات عالميا ،مع أنه لم يتقلد منصبا رسميا في حياته.
بدأت حملة الدعوة العتماد يوم كنغ ،بعد اغتياله في عام ،١٩٦٨
إال أنها واجهت اعتراضات رموز العنصرية ،واتهامات له ،حتى
بعد اغتياله ،بتهديد األمــن القومي ،فخسر بفارق  ٥أصــوات في
المرة األولى.
ً
ً
نظمت الحملة نفسها ،وأضافت زخما جديدا ،وفي إطار الحملة،
ص ــدح الـمـغـنــي الـشـهـيــر سـتـيـفــي ون ــدر بــأغـنـيـتــه األش ـهــر "هــابــي
بيرثداي" ،وتــم جمع  ٦ماليين توقيع على أطــول عريضة داعمة
المتحدة ،فـكــان أن تــم إقــرار
لقضية مـحــددة فــي تــاريــخ الــواليــات
ّ
القانون بأغلبية كبيرة في "الكونغرس" ،ووقــع القانون الرئيس
رونالد ريغان سنة  ،١٩٨٣على الرغم من عدم حماسه له ،ليصبح
عطلة فــدرال ـيــة ،وال ـتــي لــم يـحــظ بـهــا إال اث ـنــان قـبـلــه ،هـمــا جــورج
واشنطن ،وكريستوفر كولومبوس.
تذكرت ذلــك أثناء حضوري تكريم جامعة هــارفــارد لنيلسون
مانديال بمنحه الدكتوراه الفخرية ،باحتفال خاص في سبتمبر
 ،١٩٩٨وهو احتفال لم تقمه إال لشخصيتين هما جورج واشنطن
وونستون تشرشل .وكان من ُحسن حظي حضور ذلك الحفل الذي
ً
ً
حضره أكثر من  ١٠٠٠٠شخص حين كنت أستاذا زائرا بالجامعة
ذاتها .قال مانديال حينها إنه سعيد بانضمام رجل أسود لهذين
الزعيمين الكبيرين.
زرت االحتفاء بـ "يوم  "MLKفي واشنطن دي سي ،سنة ،١٩٩١
ً
ً
وكان احتفاال مهيبا ،كنا حينها ضمن وفد شعبي من  ١٣جمعية
نفع عام نقوم بجولة دولية لنشر قضية األسرى الكويتيين ،وكان
دينامو التنظيم د .سعود العنزي ،الذي كان حينها يدرس الدكتوراه
في العاصمة األميركية ،والذي لواله لما كانت لتقوم قائمة لتلك
ً
الزيارة الشعبية ،وال ننسى أيضا دور الراحل د .عبدالكريم السعيد
ً
في تلك المهمة اإلنسانية ،والتي سنتحدث عنها ّ الحقا.
وجود مارتن لوثر كنغ في الوعي األميركي يمثل عنصر توازن،
ً
ً
ـاء ،مخالفا لحالة
وعنصر ق ــوة ،وعنصر تـســامــح ،وخ ـيــاال مـعـطـ ّ
التوتر والقسوة ،وإثارة الخوف والكراهية التي يمثلها سيد البيت
األبيض الراحل.

درايش

أنصفه العلم
لديه نشاط وذهن متفتق...
ً
وعندما بلغ من العمر  17عاما قرر ترك بلده األم ،ألن طموحه أكبر
ً
ً
من أن يحتويه ذلك البلد ،فهاجر إلى فرنسا أوال طالبا للمزيد من
العلم ودرس الطب ،ثم انتقل وحصل على الدكتوراه في بلجيكا ،التي
رحبت به ومنحته جنسيتها مكافأة لنبوغه ،وواصل كفاحه العلمي
وتميز كطبيب وبــاحــث علمي ،ثــم واصــل كفاحه العلمي بالذهاب
إل ــى أمـيــركــا ،والـتـحــق بجامعة ه ــارف ــارد ،وتـمـيــز فــي عـلــم المناعة،
ً
ً
ونشر بحوثا كثيرة ومتميزة ،وعمل رئيسا لقسم المناعة وصناعة
ً
التطعيمات ،وكــان خالقا في شركة جالكسو سميث كالين Glaxo
ً
 ،smith Klineوكافأته أميركا باحتضانه ومنحته الجنسية أيضا.
مــرت السنوات وهــو يعمل بال كلل أو ملل ،واشتهر أكثر عندما
ً
ً
اخترع تطعيما ضد المالريا ،خصوصا أنــه األول في العالم الذي
حصل على االعتراف األوروبي بذلك العقار.
ً
ً
واصــل أبحاثه في أميركا ،وأيـضــا اخترع تطعيما ضد سرطان
عنق الرحم ( )cervical cancerوتطعيمات أخرى ،واستمر من نجاح
إلى نجاح أكبر.
من منا ال يذكر مدى الفشل والتخبط الذي سار به الرئيس السابق
دونــالــد تــرامــب فــي تجاهل خطر "كــورونــا"؟ وكيف جــر أميركا إلى
الهاوية وازدادت الحاالت بها وكذلك الوفيات؟
بعد ذلك الفشل الذريع وبعد التذمر من الشعب األميركي ضده

د .ناجي سعود الزيد
اضطر إلى االستعانة بذلك العالم الجليل لكي يشارك في العمل على
تصنيع لقاح أميركي ضد "كورونا" تحت مسمى operation warp
 ،speedكما أنــه وصـفــه فــي خـطــاب تعيينه بــأنــه الشخصية األهــم
ً
واألكثر احتراما في العالم ،وقبل سنوات اختارته مجلة فورتشن
ً
الشهيرة ( )fortuneضمن أهم  50شخصية األكثر تأثيرا في العالم.
ً
وهو أخيرا من كان وراء اختراع لقاح التطعيم األميركي مودرنا
( ،)Modernaوهو من ضمن ثالثة لقاحات تستعمل اآلن ،وفي طريقها
إلى إنقاذ البشرية من فيروس كورونا الفتاك ،ولم يخف ذلك العالم
ً
أنه حتى قبل اللقاح كان مستثمرا في هذه الشركة ،وسيترك المنصب
بمجرد بدء اإلنتاج ،وسيتم تعيين بديل له في عهد الرئيس بايدن
لكي يبعد الشبهات.
يجب أن تمألنا السعادة ويغمرنا الفرح والبهجة والفخر بذلك
المغربي الذي يحمل اآلن الجنسيتين األميركية والبلجيكية.
ً
إال أنني عكسكم جميعا أشعر باألسى والحسرة والتعاسة عندما
أرى شخصية عربية األصــل مثله تضطر إلى الهجرة ،وتــرى الجو
والتشجيع المناسب لإلبداع.
فــإلــى مـتــى فــي عــالـمـنــا الـعــربــي نـهـمــل الـعـلـمــاء ون ـقــوم بتمجيد
قياديين جهلة؟
إنه المغربي الدكتور منصف محمد السالوي الذي أنصفه العلم،
ولم يهتم به عالمنا العربي.

العاجل
من أمورنا!

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ــا "اس ـ ـت ـ ـع ـ ـجـ ــال"
ْ
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ـ ــو أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ت ـ ـ ـ ـ ـ ِـه ـ ـ ـ ـ ــم!
ب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــد واقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ـ ــل حـ ـ ـ ــال
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـده تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرع سـ ـ ــم
م ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــد أع ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــال
ّ
ْ
ْ
ش ت ـ ـ ـ ِـل ـ ـ ــم؟!
وش ت ـ ـ ـخـ ـ ــلـ ـ ــي و ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ِ
ص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر نـ ـ ـ ــا واأل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ــا زال...
نـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــه ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـت ـ ـ ـ ـ ـ ــم ...ب ـ ـ ـ ــس م ـ ـ ـ ــا ْيـ ـ ـ ـ ِـتـ ـ ـ ــم!
وال تـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ـ ــر األ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
ْ
شـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا أو كـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـذ م

«أزهري» يحرم فتح قبور الفراعنة
ذكــر أستاذ الفقه المقارن
بجامعة األزهر أحمد كريمة
أن "فتح القبور محرم ،ونهى
ال ـ ــرس ـ ــول صـ ـل ــى الـ ـل ــه عـلـيــه
وس ـ ـلـ ــم ع ـ ــن نـ ـب ــش الـ ـقـ ـب ــور،
وحتى فتح قبور الفراعنة في
األصل ممنوع".
وقــال كريمة ،في تصريح
ن ـق ـلــه م ــوق ــع روس ـ ـيـ ــا ال ـي ــوم
أمس ،إن "استخراج جثامين
أجــدادنــا الفراعنة وعرضها
فــي فــاتــريـنــات مقابل حصد
ال ـ ــدوالرات مــن الــزائــريــن لها
ممنوع ،لكن يجوز استخراج
الـ ـجـ ـث ــامـ ـي ــن ف ـ ـقـ ــط ل ـل ـب ـحــث
العلمي".

ولـفــت كــريـمــة ،فــي مقابلة
بثت على قناة مصر األولــى
بالتلفزيون المصري ،إلى أن
"حــرمــة قبر اإلنـســان كحرمة
داره في حياته ،والقبر نعمة
مـ ــن نـ ـع ــم الـ ـل ــه حـ ـت ــى ي ـك ــون
لــإن ـســان م ــأوى بـعــد مــوتــه،
وال يـتــرك كالحيوانات على
جانبي الطرق".

«مودبيم» يتابع نفسيات الموظفين من البيت
ل ـل ــوه ـل ــة األولـ ـ ـ ــى قـ ــد يـعـتـقــد
أن س ــوار الـسـيـلـيـكــون ال ــذي تم
ً
اخ ـ ـتـ ــراعـ ــه م ـ ــؤخ ـ ــرا هـ ــو سـ ــوار
مخصص لتتبع معدل ضربات
القلب أثناء ممارسة الرياضة.
وقالت "بي بي سي" أمس إن
هذه التقنية المصممة لالرتداء
في المعصم وتسمى "مودبيم"
ال تتابع الصحة الجسدية ،بل
تسمح لـصــا حــب ا لـعـمــل بتتبع
حالة الموظفين النفسية.
ويحتوي الجهاز الذي يتصل
بتطبيق هاتف محمول وموقع
إلكتروني على "زرين" ،أحدهما
أصفر واآلخر أزرق .وتقوم فكرته
على الضغط على "الزر" األصفر
إذا كنت تشعر بالسعادة وعلى
ً
األزرق إذا كنت حزينا.
وتستهدف الفكرة الشركات
التي ترغب فــي متابعة الحالة
ال ـن ـف ـس ـي ــة ل ـم ــوظ ـف ـي ـه ــا ال ــذي ــن
يعملون من المنزل.
ويـ ـت ــم ت ـش ـج ـيــع ال ـمــوظ ـف ـيــن
عـلــى وض ــع ال ـس ــوار ،ويمكنهم
أن يرفضوا ذلك ،والضغط على
"الـ ــزر" ال ــذي يـعـبــر عــن حالتهم
الـنـفـسـيــة ع ـلــى م ــدى أيـ ــام عمل
األسبوع.
وي ـم ـك ــن ل ـل ـم ــدي ــري ــن ع ـنــدئــذ

االط ـ ــاع عـلــى قــائـمــة الـبـيــانــات
ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت ل ـل ــوق ــوف على
الـ ـح ــال ــة ال ـن ـف ـس ـيــة لـلـمــوظـفـيــن
ومدى قدرتهم على التكيف.
وفي ظل عدم قدرة المديرين
على الـتــواصــل مــع فــرق عملهم

ً
بـصــورة مباشرة وجـهــا لوجه،
ت ــأم ــل "م ــودبـ ـي ــم" أن ت ـســد هــذه
الفجوة.
وت ـ ـقـ ــول كــري ـس ـت ـي ـنــا كــول ـمــر
م ــاك هـيــو الـشــريـكــة الـمــؤسـســة
لـ ـ "م ــودب ـي ــم" :ت ـحــاول الـشــركــات

البقاء على اتصال مع موظفيها.
ويمكنهم هـنــا أن يـســألــوا 500
شخص :هل أنتم بحالة جيدة؟
دون أن يضطروا لالتصال بهم
ً
هاتفيا.

رمى  270مليون دوالر في القمامة!
لــم يـكــن الخبير التقني الـبــريـطــانــي ،جيمس
هويلز ،يعرف أن رميه لقرص تخزين صلب في
عام  2013سيكلفه خسارة كبيرة تفوق قيمتها
ماليين الدوالرات.
ونقلت "سـكــاي نـيــوز" ،أمــس األول ،عــن موقع
"بيزنس إنسايدر" ،قوله إن جيمس تخلص قبل
سنوات من قرص صلب كان يحتوي على 7500
بتكوين ،تلك العملة الرقمية التي كانت ذات قيمة

وفيات
نور عبدالله عبدالرحمن عبدالله محمود

زوجة أحمد سامي عيسى العون
ً
 33عاما ،شيعت ،ت66633351 ،95599522 :

بدر عبدالكريم يوسف العيدان

ً
 58عاما ،شيع ،ت96697996 :

نوريه عبدالله عبدالعزيز المديرس أرملة عثمان عبدالوهاب العثمان
ً
 87عاما ،شيعت ،ت97662662 ،90000606 :
حصة الصالح المنصور أبا الخيل أرملة علي المحمد البسام
ً
 74عاما ،شيعت ،ت97676888 ،99070199 :
شدهه ناصر شخير أرملة سعد سعود الحربي
ً
 72عاما ،شيعت ،ت55665454 :

زيد أحمد عبدالله القويعي

ً
 72عاما ،شيع ،ت99117333 ،95531555 :

مـتــواضـعــة فــي سـنــة  ،2013بينما ت ـجــاوز ثمن
الواحدة منها لحظة كتابة هذه السطور حاجز
الـ 36ألف دوالر.
وبإجراء عملية حسابية سريعة ،يكون جيمس
قد رمى أكثر من  270مليون دوالر في القمامة،
ّ
بعدما ظن أنه حفظ نسخة احتياطية للبيانات
التي لديه.

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

05:20

العظمى 18

الشروق

06:43

الصغرى 07

الظهر

11:59

ً
أعلى مد  03:37صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:56

 04:56م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:16

ً
أدنى جزر  10:24صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:36

 11:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

