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وأغان وألعاب نارية
نجوم ٍ
في تنصيب بايدن ص 11

إعادة ترتيب مواعيد تلقي لقاح ً«كورونا»

محليات

«الصحة» :لضمان استمرار التطعيم بعد توقف إنتاج «فايزر» مؤقتا بسبب التوسع
• ال تغيير على المواعيد الممنوحة في الجرعة األولى والكميات الموجودة مطمئنة
عادل سامي

عقب تــأخــر شــركــة «فــايــزر» المنتجة للقاح
«كــورونــا» عــن تــوريــد الكميات المتفق عليها
مــع الكويت وبــاقــي دول العالم بسبب إيقاف
المصنع للتوسع في خطوط اإلنـتــاج ،أعلنت
وزارة الصحة أنها ستعيد ترتيب مواعيد تلقي
التطعيم ،مراعاة لهذا التطور الجديد.
وق ــال ــت «ال ـص ـح ــة» ،ف ــي ب ـيــان لـهــا أمـ ــس ،إن
ً
المواعيد الجديدة تأتي حفاظا على استمرار
تقديم تطعيم «فايزر -بيونتيك» خالل الفترة
التي سيتم فيها إيقاف التوريد ،إلى أن نصل
إلى أقصى طاقة يومية لتقديمه.
وأوضحت الــوزارة أن مواعيد من وصلتهم
رســائــل نصية لتلقي الـجــرعــة األول ــى ،سارية
كما هي من دون أي تغيير بما في ذلك موعد
الجرعة الثانية.
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الجابر :أمن وسالمة السعودية ٌ
جزء ال يتجزأ من أمننا وسالمتنا

04
الصالح :تعزيز منظومة
اإلطفاء لحماية األمن
المجتمعي

الثانية

حريق في أكبر مصنع لقاحات بالعالم
الناصر :التعاون
ضرورة ملحة لمواجهة
التحديات

انــدلــع حــريــق فــي أكـبــر مصنع إلن ـتــاج الـلـقــاح فــي الـهـنــد والـعــالــم «سـيــروم
إنستيتيوت أوف إنديا» أمس ،مما أسفر عن  5قتلى ،في حين أوضحت وسائل
اإلعالم أن إنتاج اللقاحات المضادة لـ «كوفيد  »19لم يتأثر.
جاء هذا الحادث وسط األجواء اإليجابية التي أحدثها قرار الرئيس األميركي
الجديد جو بايدن االنضمام إلى تحالف «كوفاكس» األممي لتوفير لقاحات
على مستوى دولي ،ومع عودة الواليات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية.
إلى ذلــك ،أفــادت صحيفة «تليغراف» البريطانية ،أمــس ،بأن علماء جامعة
أوكسفورد يعكفون على تطوير نسخ جديدة من لقاحهم لمكافحة «متحورات»
بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل ،بينما أعلنت اإلمارات الترخيص للقاح
«سبوتنيك في» الروسي.
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وزير الدفاع خالل تفقده القوة الجوية يرافقه رئيس األركان أمس

٠٣

«الخدمة المدنية» يستعجل «الصفوف األمامية» «اإلعاقة» تحيل موظفين إلى النيابة
الديوان دعا الجهات الحكومية إلى تزويده بكشوفها خالل أسبوعين بشبهة االستيالء على المال العام
●

محمد جاسم

دع ــا ديـ ــوان ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة الـجـهــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،الـ ـت ــي ل ــم ت ـ ـ ــزوده ب ــاألس ـم ــاء
وال ـف ـئ ــات الـمـسـتـحـقــة ل ـم ـكــافــأة الـصـفــوف
األم ــام ـي ــة ف ــي م ــواج ـه ــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد ،إلى تسليمه كشوف المستحقين
ً
خالل أسبوعين ،تمهيدا لرفعها إلى اللجنة
الوزارية لطوارئ «كورونا».

وقال الديوان ،في بيان له أمس ،إن على
الجهات الحكومية اعتماد الكشوفات بعد
تدقيقها والتأكد من توافقها مع آلية منح
ً
المكافآت ،حفاظا على حقوق الموظفين
وضمان وصولها إلى المستحقين منهم،
مــع ض ــرورة تشكيل لجنة الستقبال أي
تظلمات في هذا الشأن بكل جهة حكومية.
وأشــار إلى أن هذا التكليف يأتي بعد
اج ـت ـمــاع مـمـثـلـيــه م ــع الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة،

ً
أم ــس األول ،مــؤكــدا حــرصــه عـلــى إنـجــاز
األعمال المكلف بها في أسرع وقت ورفع
الكشوفات المدققة إلى اللجنة.
ّ
وثمن الجهود التي بذلها الموظفون
وتفانيهم في أعمالهم لمواجهة «كورونا»،
وضمان سير مرافق الدولة بما ال يؤثر
على مصالح الوطن والمواطنين.

●

جورج عاطف

أح ــال ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة مــوظـفـيــن
(مواطنين ووافدين) إلى النيابة العامة للتحقيق معهم فيما
نسب إليهم من اتهامات تتعلق بصرف مبالغ دون وجه حق.
وصرح مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة مبارك البداح،
أمــس ،بــأن هــذه المبالغ ُصــرفــت لجهات تأهيلية وتعليمية
ً
بالمخالفة للقانون واللوائح التنفيذية ،مضيفا أن اإلحالة
جــاء ت بعدما تبين لــإدارة القانونية أن الواقعة قد 02

إدارة بايدن للشرق األوسط؟
دفاتر
تخبئ
ماذا
ً
ً
ً

• هاريس ترسم دورا خارجيا حساسا بين المرونة مع طهران ودعم إسرائيل
• ملف إيران يتقدم على عملية السالم ...وواشنطن ستعتمد «التدخل العسكري الذكي»
• ماكغورك الذي عمل مع  ٤رؤساء يبقي ملف مكافحة اإلرهاب في الصدارة ويقلق أنقرة
و«البنتاغون»
CIA
عمل
في
ستظهر
المنطقة
دهاليز
في
وأوستن
بيرنز
خبرة
•
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انتحاريان يقتالن العشرات في «ساحة الطيران» ببغداد
محاولة لخلط أوراق االنتخابات أم إعالن لعودة «داعش»؟
في هجوم هو األعنف منذ عام ،2018
ف ـجــر إره ــابـ ـي ــان ان ـت ـح ــاري ــان يــرتــديــان
حزامين ناسفين نفسيهما فــي ساحة
الطيران بمنطقة الباب الشرقي القديم،
وســط بغداد ،بين جموع الفقراء الذين
ً
يحتشدون يوميا قرب نصب الحرية في
ً
العاصمة بحثا عن العمل.
ووقـ ـ ـ ــع االن ـ ـف ـ ـجـ ــار األول ف ـ ــي س ــوق
لـبـيــع الـمــابــس المستعملة واألج ـهــزة
الكهربائية والمنزلية ،تبعه انفجار آخر
وسط تجمع للمواطنين كانوا يهرعون
ً
إلى المكان ،مما أدى إلى مقتل  32عراقيا،
وجرح .111
وع ـ ـقـ ــد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـفــى
ً
الـ ـك ــاظـ ـم ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا عـ ـق ــب ال ـه ـج ــوم
اإلرهــابــي ،وأقــال الـلــواء باسل العامري
مدير استخبارات قيادة عمليات بغداد.
وج ــاءت الـتـفـجـيــرات بـعــد ي ــوم واحــد
م ــن إعـ ـ ــان ح ـك ــوم ــة ال ـك ــاظ ـم ــي تــأجـيــل
االنـتـخــابــات التشريعية الـمـبـكــرة التي

ك ــان ــت مـ ـق ــررة ف ــي يــون ـيــو ال ـم ـق ـبــل إلــى
أك ـت ــوب ــر ،وسـ ــط ت ـج ــاذب ب ـيــن «ال ـح ــراك
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــي» مـ ــن جـ ـه ــة وال ـف ـص ــائ ــل
الموالية لطهران من جهة أخرى.
ومع بروز عالمات استفهام عن كيفية
ّ
تمكن االنتحاريين من تجاوز أربع نقاط
أمنية قبل الوصول إلى مكان الحادث،
ّ
غصت التعليقات السياسية على مواقع
التواصل بلغة تحذير من عودة الهجمات
االنتحارية بعد نحو ثالثة أعــوام على
انقطاعها عــن الـمــدن الكبرى وتركزها
بالمناطق النائية.
وان ـص ـب ــت م ـع ـظــم ال ـت ـع ـل ـي ـقــات عـلــى
االستحقاق االنتخابي ال ـمــراد إج ــراؤه
في اقتراع الخريف المقبل تحت إشراف
دولي يمنع التالعب وتدابير في آليات
ال ـم ـش ــارك ــة تـتـضـمــن ب ـص ـمــات ال ـع ـيــون
واألصابع للحد من التزوير ،وهو أمر من
شأنه تغيير خريطة القوى السياسية في
البرلمان المقبل.
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اقتصاد

08
تباين أداء مؤشرات
البورصة ...والسيولة
 31.1مليون دينار

رؤى عالمية

17-16

الطائرات بدون طيار
و«اتفاقيات أبراهام»...
آفاق جديدة لحفظ
السالم في سيناء

دوليات

١٣

رئيس القضاء اإليراني
لروحاني :التفاوض لن
يحل مشاكلنا

رياضة

١٨
موقع االنفجار المزدوج في ساحة الطيران ببغداد أمس (رويترز)

الكويت يدشن حملته للدفاع
عن اللقب ...والقادسية
ّ
لتخطي الفحيحيل

الثانية

•
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ةديرجلا

األمير يهنئ تبون بنجاح
العملية الجراحية

الناصر :التعاون ضرورة ملحة لمواجهة التحديات

سلة أخبار

ترأس وفد الكويت في االجتماع الوزاري الـ  17لحوار التعاون اآلسيوي

«إحياء التراث» تطرح حملة
«سورية تحت الصفر»

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد ببرقية
تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ،أعرب فيها سموه
عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ،راجيا
سموه له دوام الصحة وموفور العافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

أكــد وزيــر الخارجية الشيخ
د .أحمد الناصر ،األهمية التي
توليها الكويت لتعزيز التكامل
وال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك بـيــن دول
الحوار اآلسيوي في المجاالت
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة وال ـ ـت ـ ـن ـ ـمـ ــويـ ــة
الـمـخـتـلـفــة ،ومـكــافـحــة جائحة
"كورونا" ،الفتا إلى أن التعاون
وال ـت ـن ـس ـي ــق ب ـي ــن دول الـ ـق ــارة
أضحى ضرورة ملحة لمواجهة
التحديات العالمية.
وشـ ـ ــدد الـ ـن ــاص ــر ،ف ــي كـلـمــة
لــه ،خــال تــرؤســه وفــد الكويت
إل ــى االج ـت ـمــاع الـ ـ ــوزاري ال ـ ـ 17
لحوار التعاون اآلسيوي الذي
عقد ،أمس ،عبر تقنية االتصال
ال ـ ـمـ ــرئـ ــي والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــوع ،ع ـلــى
ال ـحــرص ال ــذي تــولـيــه الـكــويــت
تـ ـج ــاه رف ـ ــع كـ ـ ـف ـ ــاءات ال ـ ـحـ ــوار،
والــدفــع بها نحو آفــاق جديدة
تعكس مــدى أهمية قــارة آسيا
بحجمها وتعدادها ومواردها،
بـ ـم ــا ي ـح ـق ــق آم ـ ـ ــال وت ـط ـل ـع ــات
شعوبها.
وأع ـ ـ ــرب ع ــن خ ــال ــص ش ـكــره
للجمهورية التركية الصديقة
على استضافة هذا االجتماع،

معربا عــن تـقــديــره لــدولــة قطر
الشقيقة على جهودها المقدرة
خ ـ ـ ـ ــال ت ـ ــرؤسـ ـ ـه ـ ــا االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
الوزاري السادس عشر.
وقـ ـ ــال "إنـ ـن ــا ن ـج ـت ـمــع وس ــط
ظ ـ ـ ــروف دق ـي ـق ــة واس ـت ـث ـنــائ ـيــة
مــع تفشي وب ــاء كــورونــا ،وفي
ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد أت ـ ـقـ ــدم ب ـخــالــص
ال ـت ـعــازي إل ــى أس ــر الـضـحــايــا،
وأع ـ ــرب ع ــن أصـ ــدق الـتـمـنـيــات
للمصابين بالشفاء العاجل"،
م ـض ـي ـف ــا أن "ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات ه ــذه
الـجــائـحــة ق ــد خـيـمــت بظاللها
ع ـلــى جـمـيــع م ـنــاحــي حـيــاتـنــا،
وه ــددت أمــن واسـتـقــرار دولنا،
لذا فإن التعاون والتنسيق قد
أضحى ضرورة ملحة لمواجهة
التحديات العالمية ،ولضمان
سالمة مواطنينا".

تطلعات شعوبنا
وأك ـ ـ ـ ــد أن "الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ت ــول ــي
أهمية كبرى للتعاون اآلسيوي،
ولتقريب دول قــارتـنــا ،ويمثل
ح ـ ـ ـ ـ ــوار ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي
المنتدى الــوحـيــد ال ــذي يجمع

local@aljarida●com

الناصر خالل االجتماع
مختلف دول القارة" ،مردفا أن
ال ـك ــويــت تـشـجــع أع ـم ــال ح ــوار
التعاون اآلسيوي انطالقا من
إيـمــانـهــا ب ــأن عـلــى دول الـقــارة
أن ت ـ ـنـ ــدمـ ــج فـ ـ ــي تـ ـكـ ـت ــل قـ ـ ــادر
ع ـلــى تـحـقـيــق آمـ ــال وتـطـلـعــات
شعوبها.
وتابع أن الكويت تفخر بأن
تكون أول دولة تستضيف حوار
ال ـت ـع ــاون اآلسـ ـي ــوي ع ـلــى عــدة
مستويات ،حيث استضافت أول
قمة كما استضافت اجتماعا

وزاريـ ـ ـ ــا وت ـس ـت ـض ـيــف األم ــان ــة
العامة للحوار.

خطوات إيجابية
وبـ ـي ــن الـ ـن ــاص ــر أن ـ ــه "ي ـجــب
علينا زيــادة التعاون وتضافر
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــود م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل م ـن ـف ـع ــة
ش ـ ـ ـعـ ـ ــوب ـ ـ ـنـ ـ ــا ،وذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ــي ظ ــل
التحديات التي تواجهها الدول
األع ـ ـضـ ــاء ف ــي ح ـ ــوار ال ـت ـع ــاون
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي" ،الف ـت ــا إلـ ــى أن مــن

ال ـخ ـطــوات اإلي ـجــاب ـيــة ف ــي هــذا
ال ـم ـجــال الـمــؤتـمــر االف ـتــراضــي
األول الـ ـ ــذي ع ـق ــد أم ـ ــس األول
لغرف الـتـجــارة والصناعة في
الدول األعضاء.
وأوضـ ــح أن "ه ــذا االجـتـمــاع
يوفر فرصة سانحة لمناقشة
التحديات ،ويوفر أساسا نعمل
ع ـل ـيــه ن ـح ــو ت ـح ـق ـيــق األهـ ـ ــداف
الواردة في رؤية مملكة تايلند
لـ ـع ــام  ،2030وا ل ـ ـتـ ــي تـبـنـتـهــا
قـمــة ح ــوار الـتـعــاون اآلسـيــويــة
الثانية انطالقا من المكانة التي
تحتلها ال ـقــارة اآلسـيــويــة وما
تحظى بــه مــن م ــوارد وطــاقــات
هائلة".
وفـ ـ ـ ــي خـ ـ ـت ـ ــام كـ ـلـ ـمـ ـت ــه ،قـ ــال
الـ ـن ــاص ــر "إنـ ـن ــي أجـ ـ ــدد عـظـيــم
شـ ـك ــري وامـ ـتـ ـن ــان ــي ل ـح ـكــومــة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ع ـلــى
جـ ـه ــوده ــا ،وأتـ ـمـ ـن ــى ال ـن ـج ــاح
لمساعينا نحو كل ما فيه خير
لدونا وشعوبنا".

العلي :التواصل بين المواطنين الجارالله والسفير السعودي يبحثان
ورجال األمن مطلب وطني
كرم المشاركين في ضبط  10متسللين بشاليهات ميناء عبدالله العالقات الثنائية والتطورات
●

ثامر العلي

محمد الشرهان

كرم وزيــر الداخلية الشيخ
ث ــام ــر ال ـع ـل ــي ،صـ ـب ــاح أم ــس،
ً
ع ـ ــددا م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن الــذيــن
شاركوا في إلقاء القبض على
 10متسللين كانوا على متن
طـ ـ ــراد قـ ـ ــادم م ــن إحـ ـ ــدى دول
الـجــوار في منطقة شاليهات
ميناء عبدالله.
وش ـ ـ ـكـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر الـ ـعـ ـل ــي
المواطنين المكرمين ،مؤكدا
أن "ي ـق ـظ ـت ـه ــم وإح ـس ــاس ـه ــم
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى أم ـ ــن
الـ ــوطـ ــن ك ــان ــا الـ ـمـ ـح ــرك نـحــو
قيامهم بهذا العمل الوطني،
وهــذه هي فزعة أهــل الكويت
ال ـتــي ع ــرف ــوا بـهــا دائ ـم ــا ،وأن
التعاون والتواصل بين رجال
المؤسسة األمنية والمواطنين
والمقيمين مطلب وطني".
وأشار إلى أنه يؤمن إيمانا
كامال بــأن المنظومة األمنية

السفير السعيدي :ال ضحايا
كويتيين في انفجار مدريد
أعلن سفير الكويت لدى
م ـم ـل ـك ــة إسـ ـب ــانـ ـي ــا عـ ـي ــادة
ال ـ ـس ـ ـع ـ ـيـ ــدي ،ع ـ ـ ــدم وجـ ـ ــود
ك ــوي ـت ـي ـي ــن بـ ـي ــن ض ـح ــاي ــا
االنفجار القوي الــذي وقع
فــي مبنى وســط العاصمة
مدريد أمس األول.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدي ف ــي
تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح ل ـ ـ ـ ـ "كـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــا" إن
المعلومات تشير إلى انه ال
يوجد مواطنون كويتيون
ب ـ ـيـ ــن ض ـ ـحـ ــايـ ــا االن ـ ـف ـ ـجـ ــار
ال ــذي نـجــم عــن تـســرب غــاز
في مبنى وأسفر عن مقتل
ث ـ ــاث ـ ــة أف ـ ـ ـ ـ ــراد وج ـ ـ ـ ــرح 10
آخرين.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـسـ ـف ــارة

الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة س ـ ــارع ـ ــت م ـنــذ
ال ـل ـح ـظــات األولـ ـ ــى لــوقــوع
االن ـف ـجــار لــاطـمـئـنــان إلــى
ع ــدم وجـ ــود أي م ــن رعــايــا
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت بـ ـ ـي ـ ــن ضـ ـح ــاي ــا
الـ ـح ــادث .ودعـ ــا الـسـعـيــدي
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
ال ـمــوجــوديــن فــي إسبانيا
إلــى الـتــواصــل مــع السفارة
ف ــي حـ ــاالت الـ ـط ــوارئ على
مدار الساعة.

إعادة ترتيب مواعيد تلقي...
وكشفت مـصــادر صحية ل ـ «الـجــريــدة» أن الكميات الـمــوجــودة
ً
من اللقاح مطمئنة نسبيا وال تدعو إلى القلق ،بيد أنها رفضت
اإلفصاح عن موعد الشحنات والجرعات التي ستصل إلى البالد،
ً
مشيرة إلى أن ذلك يأتي التزاما بمذكرة وقعتها الكويت بشأن سرية
معلومات الجرعات والشحنات التي تصل إليها.
وذكرت المصادر أن الوزارة تعمل بموازاة ذلك على استيراد أنواع
ً
أخرى من اللقاحات ،وجار حاليا التنسيق مع شركة «أسترازينيكا»
لتوريد أولى شحنات لقاحها إلى الكويت ،متوقعة وصول الدفعة
األولى من اللقاح البريطاني منتصف فبراير المقبل.
وأضافت أن «الصحة» تجري كذلك اتصاالت مع شركة «موديرنا»
األميركية لتوريد لقاحها ،مشيرة إلى أن إبرام االتفاقيات مع تلك
الـشــركــات يـهــدف إلــى الـحـصــول على كفاية الـبــاد مــن اللقاحات
المطلوبة.
٠٦

«اإلعاقة» تحيل موظفين إلى النيابة...
تشكل شبهة تسهيل االستيالء على المال العام.
ومن جهتها ،أكدت مصادر من الهيئة ،لـ «الجريدة» ،أن العمل
قائم لحصر هذه المبالغ بغية استردادها بالطرق القانونية.

انتحاريان يقتالن العشرات في...
وتقول مصادر سياسية رفيعة في بغداد ،إن الفصائل المتحالفة
مع طهران لن تقبل بهزيمة على يد التيار العراقي المؤيد للحراك
ً
الشعبي ،الــذي يحظى باحترام محلي ودولــي ،ويتلقى دعما من
مرجعية النجف الدينية العليا.

ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة ل ـ ــن ت ـت ـح ـق ــق إال
بتعاون المواطنين مع رجال
األمن.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
الـ ـمـ ـك ــرمـ ـي ــن أث ـ ـب ـ ـتـ ــوا أن كــل
مــواطــن خفير ،وأنـهــم شركاء
مع إخوانهم وأبنائهم رجال
األمـ ــن ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى أمــن
وأمـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ــوطـ ـ ــن ،الف ـ ـتـ ــا إل ــى
تشكيل لجنة تحقيق للنظر
فــي واق ـعــة التسلل والــوقــوف
على حيثيات القضية وكيفية
دخ ـ ـ ــول ال ـم ـت ـس ـل ـل ـيــن ل ـل ـم ـيــاه
اإلقليمية.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــم ،ت ـ ـقـ ــدم
المواطنون المكرمون بالشكر
إلــى وزيــر الداخلية على هذه
الـلـفـتــة الـكــريـمــة ،مــؤكــديــن أن
ما قاموا به ليس بجديد على
أبـنــاء الـكــويــت الــذيــن سجلوا
على مــر الـتــاريــخ أروع صور
البطولة والشجاعة.

تطـرح جمعيـة إحيـاء
التـراث اإلسالمي اليـوم
حملـة إغاثيـة تحت شعــار
"سورية تحت الصفر"،
ضمـن مشاريعهـا ملوسـم
شتــاء هـذا العام.
وقالت الجمعية ،في بيان
أمس ،إن الحملة تهدف
إلى تخفيف معاناة
الالجئني السوريني في
ظل موجة البرد الحالية،
وكذلك الظروف املعيشية
الصعبة التي يعيشها
الالجئون واملهجرون
السوريون والفقراء.
وأشارت إدارة مشروع
إغاثة سورية بالجمعية
إلى أن الحملة التي
تطلقها ضمن مشاريع
"صدقة السر" ستركز على
توفير املواد الغذائية
ومواد التدفئة واملالبس
املناسبة التقاء شدة
البرودة ،وكذلك الخيام
ومستلزماتها ،باإلضافة
لإلغاثة الطبية لالجئني
واملهجرين والفقراء.
ودعت كل من يستطيع
املشاركة في هذه الحملة
من أبناء الشعب الكويتي
إلى التواصل معها لدعم
الحملة ،مشيرة إلى
أنها تستقبل التبرعات
النقدية فقط ،حيث إن
التبرعات العينية يصعب
إيصالها إلى مستحقيها
حاليًا.

انطالق فعاليات دورة
«تعظيم العلم» بعد غد
ً
الجارالله مستقبال السفير السعودي أمس
اجـ ـتـ ـم ــع نـ ــائـ ــب وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة خ ــال ــد
الجارالله ،أ مــس ،مــع سفير المملكة العربية
السعودية لدى الكويت األمير سلطان بن سعد
آل سعود ،وتم خالل اللقاء بحث عدد من أوجه
العالقات الثنائية بين البلدين ،إ ضــا فــة إلى

تطورات األوضــاع على الساحتين اإلقليمية
والدولية.
وح ـض ــر ال ـل ـق ــاء م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

«كفو» :تطوير األمن السيبراني والمواطنة الرقمية
أقام فعالية لقاء الخبراء «مجتمع السياسات العامة» بحضور عدد من الباحثين
نـ ـظ ــم مـ ـ ـش ـ ــروع ك ـ ـ ـفـ ـ ــاءات ال ـك ــوي ــت
لـ ـف ــرص م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة "كـ ـ ـف ـ ــو" ،ال ـت ــاب ــع
للديوان األميري ،فعالية لقاء الخبراء
"مـجـتـمــع ال ـس ـيــاســات ال ـع ــام ــة" ،وهــو
أحــد مجتمعات المشروع المتعددة،
بـ ـحـ ـض ــور مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـخـ ـب ــراء
والباحثين لتبادل آخر المستجدات.
وقالت المديرة التنفيذية للمشروع
د .فاطمة الموسوي ،في بيان صحافي،
أمس األول ،إن الفعالية جاء ت ضمن
النسخة السنوية الرابعة لـ "مجتمع
السياسات العامة" ،مضيفة أن عددا
من المشاركين المقيمين في مجتمع
"ك ـفــو" تـطــرقــوا إل ــى مــوضــوع تطوير
سياسات األمن السيبراني والمواطنة
ال ــرق ـم ـي ــة ،بـتـنـسـيــق م ــن م ــدي ــر إدارة
التطوير في أكاديمية مؤسسة الكويت

للتقدم العلمي د .أبرار الموسى ،التي
عــرضــت بـعــض ال ــدراس ــات والـبـحــوث
المتعلقة بالتجربة الرقمية خالل فترة
الجائحة.
وأشارت د .الموسوي إلى أن د .ظاهر
علي قدم في حديثه عن األمن السيبراني
والجريمة السيبرانية بعض النصائح
المهمة لتجنب األ خـطــاء اإللكترونية،
مثل مشاركة البريد اإللكتروني والرمز
ال ـ ـسـ ــري ،داعـ ـي ــا ال ـ ــى ال ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
تحديث البرامج على الجهاز ،وأن كلمات
السر البد أن تكون غير سهلة.

التنمر اإللكتروني
وأف ــادت د .الـمــوســوي بــأن د .علي
ال ـك ــاظ ـم ــي ع ـ ــرض ب ـع ــضس ـي ــاس ــات

وألقت طبيعة التفجير الذي كان بأسلوب انتحاري ال بسيارة
مفخخة ،بالضوء على جانب آخر وهو توريط المجتمع السني
باتهامات جديدة ،إذ تحاول الفصائل إجبار القوى السنية على دعم
مواقف إيران ،ومنع اقترابها من التيار الوطني وحراك «تشرين».
وبدأت منصات إعالمية تابعة لما يعرف بمحور المقاومة توجيه
االتهام إلى المدن السنية التي يتحدر منها معظم عناصر تنظيمي
«داع ــش» و«ال ـقــاعــدة» ،فــي الـهـجــوم ،وهــو مــا اعتبرته شخصيات
ً
ً
سنية ضغوطا جديدة لتقييد مناطق غــرب العراق سياسيا في
االصطفافات المتوقعة خالل ماراثون االنتخابات المقبل.
وقالت مصادر مقربة من النجف «العاصمة الدينية» ،إنها تتوقع
منذ شهور هجمات منسقة قــد تستهدف مــراقــد دينية وتحاول
إشعال فتنة طائفية لمنع االنتقال السياسي واإلصالحات ،التي
بدأت منذ اندالع االحتجاجات.
كما يأتي االعتداء ،الذي يحمل بصمات «داعــش» ،بعد يوم من
ً
تولي إدارة الرئيس األمـيــركــي الجديد جــو بــايــدن السلطة خلفا
ّ
للرئيس الـســابــق دونــالــد تــرامــب ال ــذي قــلــص الــوجــود العسكري
األميركي بالعراق إلى نحو  2500فرد ،وتزامن مع مقتل جنديين
في صحراء األنبار بانفجار عبوة ناسفة.
في غضون ذلك ،صدرت إدانات واسعة من عدة عواصم إقليمية
ودولية ،إذ أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت
بأشد العبارات لـ «الهجوم اإلرهابي اإلجرامي اآلثم الذي استهدف
ً
المواطنين األبرياء وأمن واستقرار العراق الشقيق ،ويشكل انتهاكا
للشريعة اإلسالمية السمحة ولكل القيم واألعراف».
وأكدت «الخارجية» تضامن الكويت مع العراق الشقيق ،وتأييدها
لـجـهــوده فــي الـحـفــاظ عـلــى أمـنــه واس ـت ـقــراره ،مـعــربــة عــن خالص
التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين
بالشفاء العاجل.
(بغداد ـ ـ وكاالت)

األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــرانـ ــي لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات
والحكومة ،وكيفية وضعها في تنظيم
وسياسات للمواطنة الرقمية ،بينما
شرح د .علي الفيليسياسات حماية
األطفال إلكترونيا ،وخاصة التعليم
اإللكتروني ،وكيفية حماية الطفل من
التنمر إلكترونيا.
وبـيـنــت أن ــه تــم أيـضــا الـتـطــرق إلــى
مــوضــوع عـلــم ال ـس ـلــوك والـسـيــاســات
العامة بتنسيق من د .أحمد السري،
حيث قام بعرض الموضوع وتناول
ك ـي ـف ـيــة رس ـ ــم ال ـس ـي ــاس ــة وتـقـيـيـمـهــا
واتخاذ الـقــرار ،عبر دراسته لمشكلة
السمنة فــي ال ـم ــدارس بــالـتـعــاون مع
جامعة لندن لالقتصاد.
وذك ــرت أن د .علي بورسلي سلط
ال ـض ــوء عـلــى عــاقــة ال ــدم ــاغ ف ــي علم

الـسـلــوك ،م ـشــددا عـلــى أهـمـيــة معرفة
ال ـقــرارات الـتــي يتم اتـخــاذهــا فــي علم
السلوك قبل وبعد وضع السياسات،
ودعـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــاءات الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة إلـ ــى
االنـضـمــام لفعاليات "كـفــو" الـقــادمــة،
وال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي م ـن ـصــة ال ـم ـش ــروع،
التي تعتبر المنصة الوطنية األولى
لعرض الـكـفــاء ات الشبابية لتسهيل
عملية البحث والـتــواصــل والتعاون
فيما بينهم.

تنظم جمعية إحياء
التراث اإلسالمي فعاليات
الدورة اإللكترونية
العشرين في شرح كتاب
"تعظيم العلم" والتي
يحاضر فيها الشيخ
د.صالح العصيمي ،ابتداء
من األحد املقبل ،وتستمر
حتى  30الجاري.
وأوضحت الجمعية ،في
بيان أمس ،أنه يمكن
املشاركة في الدورة من
خالل حسابات برامج
التواصل بفيسبوك
وتويتر وانستغرام
لفرع الجمعية بمنطقة
األندلس ،داعية الجمهور
إلى املشاركة في فعاليات
األنشطة التي تقيمها،
"األمر الذي يعود عليه
بالنفع والفائدة في دينه
ودنياه".
وبينت أن "هذه الدورة
تأتي استمرارًا للنجاح
الذي حققته الدورات
السابقة بمشاركة كبيرة
من الشباب ،وخاصة
طلبة العلم منهم ،حيث
تخدمهم مثل هذه
البرامج والدورات في
التواصل مع الشيوخ
والعلماء من داخل وخارج
الكويت ،واالستفادة من
علمهم فيما هو نافع لهم
في دينهم ودنياهم".
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محليات

الجابر :أمن وسالمة السعودية جزء ال يتجزأ من أمننا وسالمتنا
ّ
تفقد القوة الجوية وأكد أن التاريخ يسجل بأحرف من نور إنجازاتها المشرفة
محمد الشرهان

مشاركة قواتنا
بعملية «إعادة
األمل» محل
فخر وتأكيد
لمفهوم األمن
الخليجي
المشترك

نعتز بما
سطرته
صقورنا
الجوية من
تضحيات
في «عاصفة
الصحراء»
لتحرير الوطن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء،
وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر،
أن أمن وسالمة السعودية ٌ
جزء ال
يتجزأ من أمن وسالمة الكويت ,وان
مشاركة قواتنا في عملية "إعــادة
األمل" بالمملكة تأكيد على مفهوم
األمــن المشترك بين دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
وأشـ ـ ــاد ال ـج ــاب ــر ،خـ ــال زيـ ــارة
ت ـف ـقــديــة ل ـل ـقــوة ال ـج ــوي ــة ،شملت
ق ــاع ــدة نـ ـ ــواف األحـ ـم ــد ال ـج ــوي ــة،
وقـ ــاعـ ــدة ع ـل ــي ال ـس ــال ــم ال ـج ــوي ــة,
بدور تلك القوات ،وقال إن التاريخ
يسجل بأحرف من نور إنجازاتها
المشرفة ،وتضحياتها في "عاصفة
الصحراء" لتحرير الوطن ,وكذلك
في مواجهة تداعيات "كورونا".
ورافق وزير الدفاع خالل الزيارة
رئ ـيــس األرك ـ ـ ــان ال ـعــامــة للجيش
الفريق الركن خالد الصالح ،ونائب
رئ ـيــس األرك ـ ـ ــان ال ـعــامــة للجيش
الفريق الركن فهد الناصر ،وعدد
مــن كبار ق ــادة الجيش ,وك ــان في
استقباله مساعد آمر القوة الجوية
العميد الركن طيار بندر المزين،
وع ــدد مــن كـبــار الـضـبــاط بالقوة
الجوية.
وقد ألقى العميد المزين كلمة
بهذه المناسبة ،رحب فيها بنائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
وال ـح ـضــور ،وأعـ ــرب عــن امتنانه
وتقديره للزيارة ،والتي تأتي في
اطار حرص وزير الدفاع واهتمامه
ً
بمنتسبي القوة الجوية ،ودافعا
لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء
والتميز.
بـعــد ذل ــك اسـتـمــع ال ـجــابــر إلــى
ـاز م ـف ـصــل ع ــن أهـ ــم ال ـم ـهــام
إي ـ ـجـ ـ ٍ
والـ ــواج ـ ـبـ ــات ال ـم ـن ــوط ــة ب ــال ـقــوة

ال ـج ــوي ــة ،وأه ـ ــم ب ــرام ــج الـتـطــويــر
والتحديث التي تقوم بتنفيذها،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى خ ـطــط ال ـتــدريــب
والتأهيل لمنتسبيها.
وأع ـ ــرب نــائــب رئ ـيــس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع ،في كلمة له
خــال الــزيــارة ،عن سعادته بلقاء
ً
صـقــور الـقــوة الـجــويــة ،نــاقــا لهم
تـحـيــات وتـقــديــر صــاحــب السمو
أمير البالد القائد األعلى للقوات
المسلحة الشيخ ن ــواف األحـمــد،
وسمو ولــي العهد الشيخ مشعل
األح ـمــد ورئ ـيــس مجلس الـ ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد على
جـهــودهــم وعـطــائـهــم الـمـتــواصــل
والـ ـ ــدؤوب ،لحماية أم ــن وسالمة
أجواء البالد.
وأضاف أنه وفي مثل هذه األيام
ً
تمر علينا ذك ــرى م ــرور  30عاما
على بدء عملية عاصفة الصحراء
ل ـت ـحــريــر دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ،وال ـت ــي
شــاركــت بها الـعــديــد مــن جيوش
ال ــدول الشقيقة والصديقة ،وهي
ذكرى غالية على قلوبنا ،نستذكر
مــن خــالـهــا ،بـكــل مـشــاعــر الفخر
واالع ـتــزاز ،مــا سطره أبناؤنا من
منتسبي القوة الجوية الكويتية من
صــور البذل والعطاء والتضحية
ً
والـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــداء ،دفـ ـ ــاع ـ ــا ع ـ ــن وط ـن ـه ــم
وسيادته ،وحفظ أمنه واستقالله
وتحرير أرضه وبحره وسمائه.

األمن المشترك
ك ـمــا أكـ ــد ال ـج ــاب ــر أن ال ـتــاريــخ
بأحرف من نــور إنجازات
يسجل
ٍ
الـقــوة الجوية المشرفة ،ودوره ــا
الوطني المشهود ،طوال تاريخها
ال ــزاخ ــر بــال ـب ـطــوالت ،مــن خاللها

الجابر خالل تفقده القوة الجوية يرافقه رئيس األركان
مشاركتها في العديد من الحروب
إل ـ ــى ج ــان ــب األش ـ ـقـ ــاء ف ــي ال ـ ــدول
الـعــربـيــة ،ومنتسبو ال ـقــوة اليوم
يستكملون سلسلة هذه اإلنجازات
ً
المضيئة ،ويقفون جنبا إلى جنب
مــع إخــوانـهــم فــي ق ــوات التحالف
لدعم الشرعية فــي عملية "إعــادة
األمل" بالمملكة العربية السعودية
الشقيقة ،مــؤكــديــن بــذلــك مفهوم
األمــن المشترك بين دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،وأن
أمن وسالمة المملكة ٌ
جزء ال يتجزأ
م ــن أم ــن وس ــام ــة دولـ ــة الـكــويــت،

وه ــذه الـمـشــاركــة هــي مـحــل فخر
واع ـتــزاز وتقدير لــدى كــل مواطن
كويتي.
كما بين وزير الدفاع أن الهدف
األسمى للقوة الجوية ومنتسبيها
توفير األمن والسالمة واالستقرار
لـ ـه ــذا ال ــوط ــن ال ـم ـع ـط ــاء وشـعـبــه
ال ـكــريــم ،و"ه ــو مــا رأي ـنــا ترجمته
من خالل مشاركتهم الفعالة بدعم
جهود الدولة في مكافحة انتشار
جائحة كورونا ،وذلك عبر قيامهم
بعمل جسر جــوي مع العديد من
دول ال ـع ــال ــم ،لـتـسـهـيــل عـمـلـيــات

الشحن لألجهزة والمعدات الطبية،
والتي تتطلبها مثل هذه الظروف
الطارئة ،باإلضافة إلي اإلسهام في
نقل األطقم الطبية والمشاركة في
خطة إجالء المواطنين من الخارج،
وتحقيق معدالت طيران قياسية،
تعكس ما يتمتعون به من كفاء ٍة
وقدرات وإمكانات متميزة جاءت
ً
لسنوات طويلة من التدريب
ثمرة
ٍ
واإلعـ ـ ـ ـ ــداد وال ـت ــأه ـي ــل ،ل ـلــوصــول
إلــى مثل هــذا المستوى من األداء
واالحترافية".
وأضــاف أن المهام والواجبات

ال ـم ـل ـق ــاة ع ـل ــى ع ــات ــق مـنـتـسـبــي
القوة الجوية اليوم تتطلب منهم
بذل المزيد من الجهود ،لمواكبة
ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـح ــدي ــث وال ـت ـطــويــر
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ،ودخ ـ ـ ـ ــول م ـن ـظــومــات
ً
ط ـيــران جــديــدة ،سـتـحــدث تـحــوال
ً
وتقدما فــي كـفــاءة وق ــدرات القوة
الجوية ٌ الكويتية ،ووزارة الدفاع
حريصة كل الحرص على ترجمة
ال ـتــوج ـي ـهــات ال ـســام ـيــة لـلـقـيــادة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،م ــن خ ـ ــال تسخير
مختلف اإلم ـك ــان ــات ،وتــذلـيــل كل
العقبات في سبيل إعداد وتأهيل

لقاء إرشادي للعسكريين غير محددي الجنسية
أقــامــت هيئة اإلدارة والقوى
ال ـب ـش ــري ــة ب ـم ـش ــارك ــة ال ـج ـه ــاز
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـم ـع ــال ـج ــة أوضـ ـ ــاع
المقيمين بصورة غير قانونية
لقاء إرشــاديــا للعسكريين غير
محددي الجنسية.
ويهدف اللقاء لتوعية هؤالء
الـعـسـكــريـيــن بــالـمـمـيــزات التي
ت ـت ــرت ــب ع ـل ــى ت ـع ــدي ــل ال ــوض ــع
لدى الجهاز المركزي لمعالجة
أوضــاع المقيمين بصورة غير
قــانــون ـيــة وال ـت ـق ـيــد بـ ــإجـ ــراءات
البطاقات األمنية.
وافتتح اللقاء بكلمة لمعاون
رئ ـي ــس األرك ـ ـ ــان لـهـيـئــة االدارة

وزير يستمع إلى عرض لمهام القوة الجوية

وفد «األشغال» تفقد
«الشقايا للطاقة المتجددة»
ً
 792بالغا إلصالح الطرق في أسبوع

ومدير أمن المعلومات عبدالله
ال ـفــرحــان مــن الـجـهــاز الـمــركــزي
ب ـ ــإلـ ـ ـق ـ ــاء مـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة ت ــوع ــوي ــة

ل ـل ـع ـس ـك ــري ـي ــن لـ ـبـ ـي ــان أه ـم ـي ــة
اإلجراءات التي يقوم بها الجهاز
المركزي.

البداح :بشبهة تسهيل االستيالء على المال العام وصرف مبالغ دون حق

حصر هذه
المبالغ والعمل
على استردادها
بالطرق
القانونية

ً
الوفد متفقدا المشروع
زار وفد من وزارة األشغال،
بـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــة وكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
إسماعيل الفيلكاوي ،مشروع
م ـ ـج ـ ـمـ ــع الـ ـ ـشـ ـ ـق ـ ــاي ـ ــا لـ ـلـ ـط ــاق ــة
المتجددة ،وكان في استقباله
المدير ا لـعــام لمعهد الكويت
لــأ بـحــاث العلمية د .سميرة
السيد عمر ،والمدير التنفيذي
لمركز أبحاث الطاقة والبناء د.
أسامة الصايغ ،وذلك في إطار
تنفيذ الرؤية السامية لرغبة
س ـمــو األم ـي ــر ال ــراح ــل الـشـيــخ
صباح األحمد بتأمين  15في
المئة من حاجة الكويت للطاقة
مــن مـصــادر مـتـجــددة بحلول
عام .2030
وق ــد أن ـشــأ مـعـهــد األب ـحــاث
م ـ ـح ـ ـطـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـق ـ ــاي ـ ــا لـ ـلـ ـط ــاق ــة
ال ـم ـت ـجــددة ،ال ـتــي ت ـهــدف إلــى
تعزيز أمن الطاقة الكهربائية
وت ـنــويــع م ـص ــادره ــا ،إضــافــة
إلـ ــى تــوف ـيــر فـ ــرص ع ـمــل غير
ت ـق ـل ـيــديــة ،وت ــوف ـي ــر اق ـت ـصــاد
ـواز لـلـصـنــاعــات الـمـســانــدة،
مـ ٍ
ال يعتمد على النفط كمصدر
رئـ ـي ــس لـ ـل ــدخ ــل فـ ــي الـ ــدولـ ــة،
بالعمل والتعاون مع العديد
م ـ ــن ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ــوط ـن ـي ــة

جانب من اللقاء

مواكبة
التطوير ودخول
منظومات
طيران جديدة
ُ
سيحدثان
ً
تحوال في كفاءة
قواتنا

«اإلعاقة» تحيل موظفين مواطنين ووافدين إلى النيابة
●

ب ـت ـب ـن ــي تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات الـ ـط ــاق ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــددة فـ ـ ـ ــي خ ـط ـط ـه ــا
واستراتيجياتها ومشاريعها
التنموية للعمل على تضمين
المشاريع المستقبلية.
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال آخ ـ ـ ـ ــر ،أع ـل ـن ــت
وزارة األشغال العامة أن عدد
الشكاوى والبالغات الخاصة
بإصالحات الطرق والشبكات
ال ـت ــي ت ـل ـقــاهــا ق ـط ــاع هـنــدســة
الـ ـصـ ـي ــان ــة ،مـ ــن  13ح ـت ــى 20
الـجــاري ،بلغ  792شكوى في
محافظات البالد الست.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فــي
ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،أن إج ـمــالــي
عـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى الـ ـمـ ـنـ ـج ــزة
خ ــال نـفــس ال ـف ـتــرة بـلــغ 601
ش ـ ـكـ ــوى ،فـ ــي ح ـي ــن ب ـل ــغ ع ــدد
الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــاوى ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ال ـع ـم ــل
ب ـه ــا  ،189مـ ــؤكـ ــدة حــرص ـهــا
على االستجابة الفورية لكل
شكاوى المواطنين والمقيمين
على مدار الساعة ،ومتابعتها
داخل قطاعات الوزارة المعنية
فــي كــل الـمـنــاطــق إل ــى أن يتم
إنجازها.

والقوى البشرية العميد الركن
د.خ ــال ــد ال ـك ـن ــدري أع ـ ــرب فيها
ع ــن أه ـم ـي ــة األع ـ ـمـ ــال الـجـلـيـلــة
الـ ـت ــي يـ ـق ــوم ب ـه ــا ال ـع ـس ـكــريــون
ف ــي خ ــدم ــة الـ ــوطـ ــن ،وضـ ـ ــرورة
التقيد بإجراءات تعديل الوضع
ً
وتجديد البطاقة األمنية ،مبينا
المميزات التي سوف تتبع تلك
اإلجـ ـ ــراءات كتمكينهم بالعمل
والحصول على الضمان الصحي
واالجتماعي ،وأن وزارة الدفاع
لن تتخلى عن منتسبيها وتبذل
الغالي والنفيس لخدمتهم.
كـمــا ق ــام مــديــر إدارة تعديل
الوضع العميد محمد الوهيب،

منتسبي الجيش الكويتي على
مـثــل ه ــذه الـمـنـظــومــات الحديثة
والمتطورة ،لكي يواصلوا مسيرة
التضحية والبذل والفداء في الدفاع
عن هذا الوطن المعطاء.
وف ــي خ ـتــام جــولـتــه دع ــا نائب
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الدفاع منتسبي القوة الجوية إلى
المحافظة على درجة جاهزيتهم،
والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـطــور
واالرتـ ـق ــاء ف ــي أدائـ ـه ــم ،لـلــوصــول
إلى المستويات التي نتطلع إليها
ً
ً
جميعا ،وحتى يكونوا دائما على
أت ــم االس ـت ـع ــداد لتنفيذ مختلف
ال ـم ـهــام وال ــواجـ ـب ــات ال ـت ــي تــوكــل
إليهم ،لحفظ أمن وسالمة وطننا
ً
العزيز ،متمنيا لهم دوام التوفيق
والسداد ،والعمل لما فيه خير هذا
الــوطــن المعطاء ،فــي ظــل القيادة
الحكيمة لـصــاحــب الـسـمــو أمير
البالد ،وسمو ولي عهده األمين.

جورج عاطف

ك ـشــف م ــدي ــر إدارة الـ ـش ــؤون ال ـقــانــون ـيــة،
المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة مبارك البداح ،عن قيام الهيئة بإحالة
بعض الموظفين إلى النيابة العامة للتحقيق
معهم فيما نسب إليهم من اتهامات تتعلق
بصرف مبالغ مالية دون وجه حق.
وبينما أوضح البداح ،في تصريح ،أن هذه
المبالغ ُصرفت لجهات تأهيلية وتعليمية
بــالـمـخــالـفــة لـلـقــانــون وال ـلــوائــح التنفيذية
ال ـ ـص ـ ــادرة بـ ـه ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،ذك ـ ـ ــرت م ـص ــادر
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" أن اإلح ــال ــة شـمـلــت مــواطـنـيــن
وواف ــدي ــن موظفين ل ــدى الـهـيـئــة ،بـعــد ثبوت
الواقعة عليهم.
وقال البداح إن اإلحالة جاءت بعدما تبين

لإلدارة القانونية أن الواقعة قد تشكل شبهة
تسهيل االسـتـيــاء على الـمــال الـعــام ،مشددا
ً
على أن هــذه الخطوة تأتي تنفيذا لقوانين
الــدولــة الــرامـيــة للمحافظة على الـمــال العام
والتصدي لمحاوالت هدره.
إلى ذلك ،أكدت المصادر استعداد الهيئة،
ممثلة في "الشؤون القانونية" ،لتزويد النيابة
ال ـعــامــة ب ــأي أوراق أو مـلـفــات أو مـسـتـنــدات
تطلبها بشأن هــذه الوقائع السالف ذكرها،
م ــوض ـح ــة أن ال ـه ـي ـئــة ف ــي طـ ــور ح ـص ــر ه ــذه
الـمـبــالــغ ،والـعـمــل عـلــى اس ـتــردادهــا بــالـطــرق
ً
القانونية ،خصوصا أنها أمــوال عامة ولها
حرمتها.
وأض ــاف ــت أن "الـهـيـئــة" ممثلة فــي اللجنة
المشكلة بــرئــاســة مــديــر ال ـشــؤون القانونية
وا لـخــا صــة بتحصيل مديونياتها ،نجحت،

خالل السنوات الماضية ،في تحصيل قرابة
 600ألــف ديـنــار صرفت لبعض المؤسسات
الـتـعـلـيـمـيــة والـ ـم ــدارس دون ح ــق ،وذل ــك من
الدفعات المالية الخاصة بهذه الجهات.
من جانب آخر ،وتعقيبا على ما نشر على
بـعــض مــواقــع ال ـتــواصــل ب ـشــأن ص ــدور حكم
بحبس موظفين مصريين في الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة مدة  7سنوات مع االبعاد
اإلداري عن البالد في قضية تزوير شهادات
إع ــاق ــة نـظـيــر تـقــاضــي مـبــالــغ مــال ـيــة ،أعلنت
الهيئة أنها هــي التي قامت بكشف التزوير
والتالعب في الشهادات وبادرت برفع الواقعة
إلى النيابة العامة في يناير .2019
وأش ــارت إلــى أن القضية مــاتــزال منظورة
أمام القضاء.

مبارك البداح

تأخر تشكيل الحكومة يعلق اعتماد الخطة اإلنمائية الثالثة
توجه إلعادة جدولة بعض المشاريع مع بدء السنة المالية وزيادة اإلنفاق لتسريع إنجازها
●

محمد الجاسم

ذكـ ـ ـ ــرت م ـ ـصـ ــادر فـ ــي األم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة
للمجلس األ عـلــى للتخطيط والتنمية أن
تأخر تشكيل الحكومة سيعلق االعتماد
النهائي للخطة اإلنمائية الثالثة ،خاصة
مع قرب دخول السنة المالية .2022 - 2021
وبينت المصادر ،لـ«الجريدة» ،أن السنة
المالية المقبلة تعتبر الثانية من الخطة
اإلنمائية الثالثة ،حيث لم يتم تنفيذ أي
من معطيات الخطة المعدة من المجلس
األع ـلــى للتخطيط فــي عــامـهــا األول ،مما
سيزيد مــدة انـجــاز العديد مــن المشاريع
المدرجة.

وأشارت إلى أن هناك توجها إلعادة جدولة
بعض المشاريع مع بــدء السنة المالية ،مع
محاولة لــزيــادة نسبة اإلنـفــاق واالعتمادات
المالية لتسريع إنـجــازهــا ،وخصوصا تلك
الـتــي شــارفــت على االنـتـهــاء ،وفــي مقدمتها
المستشفيات الحكومية و بـعــض مشاريع
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة فـ ــي وزارتـ ـ ـ ـ ــي ال ـك ـه ــرب ــاء
واالشغال.

مستشارو الوزير
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ط ــال ــب وزي ـ ــر ال ـت ـج ــارة
والصناعة وزير الدولة للشؤون االقتصادية
فيصل المدلج ،األمين العام للمجلس األعلى

للتخطيط والتنمية بالتعاون مع مستشاريه
في مكتب الوزير.
وأكدت مصادر في األمانة أن الوزير المدلج
أبلغ القطاعات ضرورة تزويد المستشارين
بجميع المستندات والمخاطبات مع الجهات
الـحـكــومـيــة والـمـتـعـلـقــة بــالـخـطــة االنـمــائـيــة،
فضال عن الــدراســات التي قامت بها األمانة
واألخ ــرى الـتــي طلبت إعــدادهــا مــن الجهات
المعنية بمشاريعها.
وأش ــارت الـمـصــادر إلــى أن المستشارين
ط ـل ـبــوا عـ ــددا م ــن ال ـح ـســابــات ل ـلــدخــول إلــى
النظام اآللي لمتابعة الخطة اإلنمائية ،مما
أثار استياء العديد من القيادات بهذا الشأن
خاصة بعد استقالة الحكومة.

المجلس األعلى للتخطيط والتنمية
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لإلطفاء وأعلن اهتمام الحكومة بتوفير الخدمات للسكان
الوفرة
مركز
ن
دش
•
ً
• «افتتاح المركز يؤثر إيجابا في سرعة االستجابة للحوادث بالمنطقة»

إحدى صاالت األنشطة

الصالح خالل افتتاح مركز اإلطفاء أمس

محمدالشرهان

مركز
افتتح الصالح أمس ً
الوفرة لإلطفاء ،مؤكدا اهتمام
الحكومة بتوفير الخدمات
لسكان المنطقة ،وتعزيز
منظومة قوة اإلطفاء لحماية
األمن المجتمعي.

أك ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
مجلس الوزراء ،أنس الصالح،
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـت ــوف ـي ــر
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـس ـك ــان
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــرة ال ـس ـك ـن ـي ــة
ال ـج ــدي ــدة ،ك ـمــا أك ــد االه ـت ـمــام
بتعزيز منظومة قــوة اإلطفاء
لحماية األمن المجتمعي.
وك ـ ـ ــان الـ ـص ــال ــح قـ ــد اف ـت ـتــح
أمـ ــس م ــرك ــز الـ ــوفـ ــرة لــإط ـفــاء
ال ـ ـكـ ــائـ ــن ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ــوفـ ــرة
السكنية ،بحضور رئيس قوة
اإلطـ ـف ــاء الـ ـع ــام ال ـف ــري ــق خــالــد
المكراد ،ونوابه وكبار القادة
والضباط في القوة.
وقـ ــال ال ــوزي ــر ،ف ــي تـصــريــح
له ،إن منطقة الوفرة السكنية

ال ـج ــدي ــدة م ــن ال ـم ـنــاطــق الـتــي
ت ــول ـي ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة االه ـت ـم ــام
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ل ـ ـ ـسـ ـ ــرعـ ـ ــة تـ ــوف ـ ـيـ ــر
الخدمات الالزمة لسكانها ،وقد
جاء افتتاح هذا المركز ليكون
ل ـ ــه األثـ ـ ـ ــر اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي ب ـس ــرع ــة
االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــوادث فــي
منطقة الوفرة السكنية والوفرة
ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة ،كـ ـم ــا سـ ـيـ ـك ــون مــن
المراكز المساندة لمركز الكوت
لإلطفاء الكائن بمدينة صباح
األحمد لتعزيز منظومتنا في
الحفاظ على األمن المجتمعي
وحماية األرواح والممتلكات.

تجهيزات المركز
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن تـ ـجـ ـهـ ـي ــزات

ال ـم ــرك ــز روع ـ ــي ف ـي ـهــا تــوفـيــر
كــل مــا يـحـتــاجــه أع ـضــاء قــوة
اإلطـ ـف ــاء الـ ـع ــام ،ل ـت ـكــون بيئة
صحية تتناسب مــع طبيعة
ع ـم ـل ـه ــم ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــم عـلــى
الـتـغـلــب عـلــى مـشــاق المهنة،
ح ـيــث ي ـح ـتــوي ال ـم ــرك ــز عـلــى
صـ ــاالت لــأل ـعــاب الــريــاضـيــة
المتعددة األغ ــراض وحــوض
لـ ـلـ ـسـ ـب ــاح ــة ،بـ ـم ــا ي ـس ـه ــم فــي
الحفاظ على اللياقة البدنية
ل ـ ــدى أع ـ ـضـ ــاء ال ـ ـقـ ــوة ل ـل ـق ـيــام
بمسؤولياتهم المناطة فيهم.

تصميم عصري
من جانبه ،قال المكراد إن
تـصـمـيــم ال ـم ــرك ــز أتـ ــى بشكل

ع ـ ـ ـصـ ـ ــري ون ـ ـ ـمـ ـ ــوذجـ ـ ــي ل ـك ــي
يتناسب مع جميع احتياجات
رجال اإلطفاء وتوفير أقصى
درجــات الخدمة والراحة لهم
بـنــاء عـلــى تــوجـيـهــات الــوزيــر
ال ـص ــال ــح ،م ـش ـيــدا ف ــي الــوقــت
نفسه بدور المؤسسة العامة
للرعاية السكنية التي نفذت
المشروع بالتعاون مع إدارة
اإلنشاء ات والصيانة التابعة
ل ـق ــوة اإلطـ ـف ــاء الـ ـع ــام ،وشـكــر

كــل مــن ساهم فــي إنـجــاز هذا
الصرح المميز.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـن ـ ــا ح ــرصـ ـن ــا
عـلــى ت ــزوي ــد ال ـمــركــز بــأحــدث
اآلل ـي ــات وال ـم ـعــدات الـخــاصــة
في عمليات مكافحة الحرائق
واإلنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاذ ،آمـ ـ ــا أن ي ـســاهــم
ذ لــك فــي تعزيز منظومة قوة
اإلطفاء العام المواكبة لخطط
ال ــدول ــة الـتـنـمــويــة ف ــي جميع
المناطق.

حـ ـ ـض ـ ــر االف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح ن ــائ ــب
المدير العام لشئون التنفيذ
بــا لـمــؤ سـســة ا لـعــا مــة للرعاية
ال ـس ـك ـن ـيــة ال ـم ـه ـنــدس صــالــح
الرشيدي.

المكراد

اتحاد الجمعيات يوقع بروتوكول تعاون مع «العربي للتضامن»
الكشتي :يهدف إلى تعزيز التالحم المجتمعي واألمن األسري في مجتمعاتنا
دعم المشاريع
الخيرية واإلنسانية
للمجتمعات التي
تحتاج
إلى المساعدات
اهتمام
بالتوعية
للقضاء على
آفات تهدد
مجتمعاتنا
وتنافي
ثوابتنا

البوير

●

جورج عاطف

وق ــع ات ـحــاد الـجـمـعـيــات التعاونية
بروتوكول تعاون مع االتحاد العربي
للتضامن االجتماعي العربي ،التابع
لمجلس الوحدة االقتصادية العربية،
المنبثق من جامعة الدول العربية ،من
أجل تعزيز التالحم المجتمعي واألمن
األسري في مجتمعاتنا العربية.
وأكــد رئيس اتحاد الجمعيات فهد
الكشتي «أهمية االتفاق ،من أجل تعزيز
التعاون المشترك في تحقيق أهــداف
الميثاق العربي لالتحاد ،والذي يتركز
على تحقيق التالحم المجتمعي واألمن
األسري في مجتمعاتنا العربية ،وفق
الثوابت والقيم العربية ،مما يضمن
االستقرار المجتمع ونموه».
وأش ــار الكشتي إلــى أن بــروتــوكــول
التعاون سيستهدف تعاون الجانبين
ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـم ـش ـت ــرك ــة،
وم ــن بينها دع ــم الـمـشــاريــع الخيرية
واإلنسانية للمجتمعات التي تحتاج
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات ،ت ـ ـحـ ــت إشـ ـ ـ ــراف

المؤسسات الرسمية في الدول المعنية.
م ــن ج ـه ـتــه ،رحـ ــب رئ ـي ــس االت ـح ــاد
العربي للتضامن االجتماعي العربي
إبراهيم البوير بتوقيع البروتوكول،
ال ـ ـ ــذي س ـي ـس ـهــم فـ ــي ت ـح ـق ـيــق أه ـ ــداف
الـ ـتـ ـض ــام ــن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،م ـ ــن خ ــال
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األنـ ـشـ ـط ــة واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات،
ومنها إقامة الندوات والمؤتمرات ذات
الـعــاقــة بــالـقـضــايــا االجـتـمــاعـيــة التي
مــن الممكن أن تـعــوق تماسك األســرة
والمجتمع ،وإيجاد حلول لها من خالل
مشاركة الجهات الرسمية في الدولة
مــع أصـحــاب االخـتـصــاص المعنيين،
والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق.
وأضاف البوير أن «التعاون سيشمل
التركيز على التوعية اإلعالمية للقضاء
على اآلفــات التي من الممكن أن تفتك
بمجتمعاتنا العربية ،وتنافي ثوابتنا
وقيمنا العربية ،سواء نفسيا أو عينيا،
إض ــاف ــة إلـ ــى إق ــام ــة دورات تــدري ـب ـيــة
وتأهيلية لمساعدة األفراد على إعالة
أنـفـسـهــم وأس ــره ــم ،وال ـحــد مــن تفشي
عوزهم وفقرهم».

تبادل بروتوكول التعاون

مصرع طفلة وإصابة  5بحادث
على طريق العبدلي

تصميم المركز
يتناسب مع
احتياجات
رجال اإلطفاء
وتوفير راحتهم

«األرصاد» :الطقس شديد
ً
البرودة اليوم وغدا
ت ــوق ـع ــت إدارة األرصـ ـ ـ ــاد ال ـج ــوي ــة أن
ي ـك ــون ط ـقــس الـ ـب ــاد ش ـتــويــا بـ ـ ــاردا إلــى
مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليال،
مع نشاط للرياح الشمالية الغربية على
الـمـنــاطــق الـســاحـلـيــة ي ــؤدي إل ــى ارت ـفــاع
الـ ـم ــوج م ــع فـ ــرص ل ـت ـك ــون ال ـص ـق ـيــع فــي
المناطق الزراعية والصحراوية وظهور
بعض السحب المتفرقة.
وق ـ ــال م ــراق ــب ال ـت ـن ـب ــؤات ال ـج ــوي ــة في
اإلدارة عـبــدالـعــزيــز الـ ـق ــراوي ،لـ ـ «كــونــا»،
إن الطقس الـيــوم يـكــون ب ــاردا إلــى مائل
لـ ـلـ ـب ــرودة نـ ـه ــارا وش ــدي ــد ال ـ ـبـ ــرودة لـيــا
وغائما جزئيا ،والــريــاح شمالية غربية
خ ـف ـي ـف ــة إلـ ـ ــى م ـع ـت ــدل ــة الـ ـس ــرع ــة تـنـشــط
ع ـل ــى ال ـم ـن ــاط ــق ال ـس ــاح ـل ـي ــة ،م ــع فــرصــة
لـتـكــون الـصـقـيــع فــي الـمـنــاطــق الــزراعـيــة
والصحراوية ،مبينا أن درجات الحرارة
العظمى المتوقعة تتراوح بين  14و16
درجة مئوية ،والصغرى بين  2و.4
وحــول الطقس غــدا ،أوضــح أنــه يكون
ب ــاردا إلــى مــائــل لـلـبــرودة ن ـهــارا وشــديــد
ال ـب ــرودة ل ـيــا ،وال ــري ــاح شـمــالـيــة غربية
خفيفة إ لــى معتدلة ،مضيفا أن در جــات
الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 16
و 18درجة مئوية ،والصغرى بين  6و.9

ّ
«الجمعيات النسائية» يوقع مذكرة
تفاهم مع «المرأة العربية»
للتنسيق والتعاون في مجاالت دعم المرأة وتمكينها

السيارة بعد الحادث

●

محمد الشرهان

ش ـهــد طــريــق ال ـع ـبــدلــي م ـســاء أم ــس األول،
ً
ً
ً
وتحديدا عند الكيلو  ،50حادثا مروريا أسفر
عــن م ـصــرع طـفـلــة تـبـلــغ مــن الـعـمــر  9سـنــوات
وإصــابــة جدها وجدتها وثالثة من أشقائها
بجروح.
وف ــي التفاصيل الـتــي رواه ــا مـصــدر أمني
لـ «الجريدة» أن غرفة عمليات وزارة الداخلية
ً
تـلـقــت ب ــاغ ــا بــان ـقــاب س ـي ــارة ربــاع ـيــة الــدفــع
ع ـلــى ط ــري ــق ال ـع ـبــدلــي ،ف ـتــم تــوج ـيــه دوريـ ــات
قسم الحركة المرورية في إدارة مرور الجهراء

ودوري ـ ــات قـســم ال ـطــرق الـشـمــالـيــة فــي االدارة
العامة لشرطة النجدة.
وتبين لهم أن المركبة تقل  5أشخاص من
أسرة واحــدة ،وأن الحادث أسفر عن إصابة 4
ووف ــاة طفلة ،مشيرا إلــى أن رج ــال الــدوريــات
استدعوا سيارات اإلسعاف من إدارة الطوارئ
الطبية والتي تولت عملية نقل المصابين الى
المستشفى فيما نقلت جثة الطفلة الى ادارة
الطب الشرعي ،وسجلت قضية انقالب ووفاة
وإصابة في مخفر شرطة القشعانية.

أعـ ـ ـل ـ ــن االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـك ــويـ ـت ــي
لـلـجـمـعـيــات ال ـن ـســائ ـيــة ،أم ــس،
توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة
المرأة العربية بهدف التنسيق
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت دع ــم
وتمكين المرأة.
وق ـ ـ ـ ــال االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صـ ـح ــاف ــي ،إن ت ــوق ـي ــع م ــذك ــرة
التفاهم مع المنظمة يأتي في
إطــار حــرص كال الطرفين على
االرتقاء بالعمل النسائي ودعم
الـجـمـعـيــات الـنـســائـيــة لتفعيل
دورها المجتمعي.
وأوضح أن المذكرة ّ
تنص على
بحث أهــم القضايا التي تخص
الـمــرأة وتــدعــم مكانتها وتسهم
في تمكينها في شتى المجاالت،
إضافة الى تقديم الدراسات وعقد
الدورات التدريبية وورش العمل
وتبادل الخبرات.
ون ـ ـقـ ــل الـ ـبـ ـي ــان ع ـ ــن رئ ـي ـســة
االت ـح ــاد ،الشيخة فــاديــة سعد
ال ـع ـبــدال ـلــه ،اع ـت ــزازه ــا بـتـفــاعــل
م ـن ـظ ـم ــة الـ ـ ـم ـ ــرأة الـ ـع ــربـ ـي ــة مــع
م ــا ق ـ ّـدم ـت ــه ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
لــات ـحــاد م ــن م ـق ـتــرحــات لــدعــم
س ـبــل ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك بين
الـ ـط ــرفـ ـي ــن وتـ ـق ــدي ــر ال ـم ـن ـظ ـمــة
ل ـج ـهــود ال ـك ــوي ــت ف ــي م ـجــاالت
العمل اإلنساني ودعــم قضايا
المرأة العربية.

فادية السعد توقع مذكرة التفاهم
ّ
وثـ ـ ـم ـ ــن ـ ــت الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة فـ ــاديـ ــة
السعد جهود المغفور له بإذن
الله األمـيــر الــراحــل قائد العمل
اإلنساني الشيخ صباح األحمد،
طـيــب الـلــه ث ــراه ،وم ــا قـ ّـدمــه من
رســالــة إنسانية ألقت بظاللها
على العمل النسائي.
واسـتــذكــرت مــا ّ
قدمته رائــدة
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـنـ ـس ــائ ــي ال ـت ـط ــوع ــي
الشيخة لطيفة الفهد ودورهــا
ال ـبــارز فــي إع ــاء مـكــانــة الـمــرأة
وإسهامات الواضحة.

من جانبهاّ ،
عبرت المديرة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة
العربية ،د .فاديا كـيــوان ،عن
سـعــادتـهــا ب ـم ـبــادرة الشيخة
فادية وتواصلها مع المنظمة
ب ـشــأن ال ـت ـعــاون فـيـمــا يخص
ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـه ــادف ــة لـتـمـكـيــن
المرأة العربية.
وأعربت كيوان عن فخرها
واع ـ ـ ـتـ ـ ــزازهـ ـ ــا بـ ـت ــوقـ ـي ــع هـ ــذه
االتفاقية وتفاؤلها بتحقيقها
لألهداف المنشودة منها.

ةديرجلا

•
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«المرأة» :تفعيل الشرطة المجتمعية واستعجال مراكز اإليواء

الشاهين :تخمة في التشريع ومجاعة في التنفيذ وتفعيل القوانين القائمة محل اهتمام اللجنة
محيي عامر

عقدت لجنة المرأة واألســرة
وال ـط ـف ــل اج ـت ـمــاع ـهــا الـخــامــس
أمس ،والذي خصص لالستماع
إلى مرئيات الجمعيات المشهرة

«المالية» تناقش ملف
المنطقة الشمالية األحد
تفتح لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية بعد غد ملف
"المنطقة الشمالية" ،إذ وجه رئيس اللجنة الدعوة إلى أعضائها لحضور
االجتماع لمناقشة هذا المشروع الحيوي ،الذي سينقل الكويت نقلة
كبيرة في حال إقراره ،كما أكد ذلك الراحل الشيخ ناصر صباح األحمد.
وكان الشيخ ناصر ،رحمه الله ،قد أكد في لقاء له بتاريخ  25مارس
الماضي ،أن المنطقة الشمالية تستوعب استثمارات بحجم يتراوح
بين  450و 650مليار دوالر ،لكن ذلك مشروط بجاذبية القوانين التي
تستقطب رؤوس األم ــوال األجنبية مثل تخفيف الـضــرائــب وإلغاء
البيروقراطية القاتلة.
وكان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون االقتصادية
فيصل المدلج خالل توليه رئاسة جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة
بوبيان ،قــال" :نفكر أن نجعل من منطقة الشمال االقتصادية المركز
التجاري للمنطقة" ،وذلك خالل الحلقة النقاشية التي نظمتها اللجنة
المالية البرلمانية في المجلس السابق بتاريخ  16مارس الماضي.

المتخصصة في حماية ورعاية
الطفل.
وقـ ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة النائب
أسـ ــامـ ــة الـ ـش ــاهـ ـي ــن إن ال ـل ـج ـنــة
استضافت عددا من المختصين
وال ـم ـه ـت ـم ـيــن ب ــال ـط ـف ــول ــة حـيــث
أمــر الـشــرع الحنيف والدستور
والقوانين ومنها قانون حماية
ال ـط ـف ــل ل ـس ـنــة  2018بــالـعـنــايــة
باالطفال ورعايتهم.
وأع ـ ــرب الـشــاهـيــن ع ــن شكره
للمجتمع المدني بعد عقد اللجنة
 3جلسات مع المختصين بالمرأة
واألسرة والطفل وتلقيها عشرات
بل مئات التوصيات والمالحظات
التي وصلت إلى اللجنة.
وط ــال ــب ال ـشــاه ـيــن الـحـكــومــة
ب ـ ــإع ـ ــادة ت ـف ـع ـيــل دور ال ـشــرطــة
المجتمعية في وزارة الداخلية
ال ـتــي كــانــت ت ــؤدي م ـهــام وتسد
ً
ثغرة كبيرة ،مضيفا أنه لوحظ في
الفترة االخيرة خاصة بعد صدور
قانون بشأن العنف األس ــري أن
ه ـنــاك نــوعــا مــن االرتـ ـب ــاك بــدور
هذه الشرطة وهل ستتوقف أم ال.
ودعا إلى زيادة مراكز الرؤية

جانب من اجتماع لجنة المرأة والطفل أمس
ف ــي وزارة الـ ـع ــدل ال ـت ــي لــديـهــا
فـقــط م ــرك ــزان ف ــي ك ــل ال ـكــويــت،
وهنالك ازدح ــام كبير فــي هذه
المراكز ،وال تتيح الخصوصية
والراحة لألطفال الذين يقعون
ض ـح ـيــة نـ ـ ــزاع ب ـي ــن ال ــزوج ـي ــن،
متمنيا أن تكون هذه المراكز في
المحافظات كافة على األقل كحد
ً
أدن ــى ب ــدال مــن وج ــود مركزين
ً
فقط حاليا للرؤية.
وطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن
باالستعجال فــي إنـشــاء مراكز

الحميدي يستفسر عن مالءمة عضوية
«الخارجية» بلجنة تحقيق الجنسية

ً
وجه النائب بدر الحميدي ســؤاال إلى نائب
رئ ـيــس مجلس الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح عن سبب مشاركة
وزارة الـخــارجـيــة فــي عـضــويــة اللجنة العليا
لتحقيق الجنسية الكويتية.
وقال في سؤاله :من أجل تدقيق وتنسيق األعمال
ذات الصلة بالموضوعات الخاصة بالجنسية،
على ضوء أحكام المرسوم األميري رقم  15لسنة
ً
1959م ب ـقــانــون الجنسية الـكــويـتـيــة ،واس ـت ـنــادا
إلــى التنظيم ال ــوارد به في المادة  21منه صدرت
المراسيم الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق
الجنسية للنظر والفصل واتخاذ القرار فيها وعرضه
الستكمال اإلجراءات القانونية في شأن المسائل ذات
الصلة بمنح الجنسية ،وتحقيق ما يعرض بشأنها.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :صـ ـ ــدر الـ ـم ــرس ــوم رقـ ـ ــم  181لـسـنــة
 2020بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية
الكويتية بــرئــاســة وزي ــر الــداخـلـيــة وعـضــويــة كل

مــن وزي ــر الصحة ووزي ــر النفط ووزي ــر الكهرباء
وال ـم ــاء واألم ـي ــن ال ـع ــام لمجلس ال ـ ـ ــوزراء ونــائــب
وزير الخارجية ،وبالنظر الى طبيعة عمل اللجنة
العليا واالخ ـت ـصــاصــات الـمـسـنــدة الـيـهــا ،جــاءت
ً
ه ــذه االخ ـت ـصــاصــات جميعها خ ـل ــوا م ــن أي من
االختصاصات المحددة ألعمال وزارة الخارجية
ً
وفقا للمرسوم األميري رقم  32لسنة  1962بتنظيم
وزارة الخارجية التي تقتصر على تنسيق السياسة
الخارجية للدولة ،وعالقات الكويت بالدول األخرى،
ورعــايــة مصالح الكويتيين بــالـخــارج الــى سائر
االختصاصات األخرى التي ال عالقة لها بمسائل
الجنسية ،األمــر الــذي يثير التساؤل حول مالءمة
عضوية نائب وزير الخارجية ألعمال اللجنة.
وطلب إفادته بالدور الــذي يمكن أن يسهم به
نائب وزير الخارجية في ضوء مشاركته في عمل
اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وفق
طبيعة العمل واالختصاص المسند إليه.

بدر الحميدي

إيـ ـ ـ ــواء ل ــأطـ ـف ــال الـ ـت ــي ق ــرره ــا
ً
قانون حماية الطفل ،معربا عن
أسفه لعدم إنشاء تلك المراكز
ً
حتى اآلن ،الفتا إلــى أن تفعيل
وت ـط ـب ـي ــق الـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـقــائ ـمــة
سـ ـيـ ـك ــون مـ ـح ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــات
المقبلة للجنة ،مضيفا أن "هناك
تخمة في التشريع ومجاعة في
التنفيذ".

النساء المعنفات
وأشـ ــار إل ــى أن م ــراك ــز إي ــواء

الـنـســاء المعنفات الـتــي قررها
القانون بشأن العنف األسري لم
تر النور حتى هذه اللحظة ،ما
يمثل ثغرة كبيرة وضررا دائما.
وأعـ ـ ــرب ال ـشــاه ـيــن ع ــن أمـلــه
بمبادرة الحكومة في سد هذه
ال ـث ـغــرات وال ـق ـيــام ب ــدوره ــا في
ً
تطبيق القوانين القائمة ،مؤكدا
ح ـ ــرص ال ـل ـج ـنــة ع ـل ــى مـتــابـعــة
األداء الحكومي في هذه الملفات
المهمة والحيوية.

مراكز إيواء النساء
المعنفات التي
قررها قانون العنف
األسري لم تر النور
حتى اللحظة

المضف للصالح :ما آلية تعيين المستشارين
والقياديين في الجهات الحكومية؟
وجــه الـنــائــب عبدالله المضف س ــؤاال إلــى نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن آلية تعيين المستشارين
والقياديين في الدولة.
وطـلــب الـنــائــب فــي ســؤالــه إفــادتــه بما يـلــي :هــل تعيين المستشارين
والـقـيــاديـيــن فــي ال ــدول ــة يتطلب مــواف ـقــة مـجـلــس ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة؟ إذا
كانت اإلجــابــة باإليجاب فيرجى تــزويــدي بصورة ضوئية من محاضر
االجتماعات الموقعة من أعضاء مجلس الخدمة المدنية منذ سنة 2016
حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وتابع :هل أصدرت اللجنة الثنائية قرارات تتعلق باختصاصات مجلس
الخدمة المدنية؟ إذا كانت االجابة باإليجاب ،فما السند القانوني لذلك؟
طالبا تزويده بكشف بأسماء أعضاء اللجنة الثنائية وجميع محاضرها
منذ تشكيلها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وأض ــاف :هــل وافـقــت اللجنة الثنائية على مــواضـيــع تتعلق بتعيين
المستشارين أو القياديين فــي الـجـهــات الحكومية؟ إذا كــانــت اإلجــابــة
باإليجاب ،فيرجى تزويدي بكشف مفصل بأسماء جميع المستشارين
والـقـيــاديـيــن الــذيــن واف ـقــت الـلـجـنــة الـثـنــائـيــة عليهم مــع ب ـيــان رواتـبـهــم
ومؤهالتهم العلمية وجنسياتهم.

عبدالله المضف

المضف يسأل حمادة عن نتائج الدعاوى ضد مدير التأمينات السابق
وجه النائب مهلهل المضف سؤاال الي وزير
المالية خليفة حمادة عن الدعاوى المرفوعة ضد
المدير العام السابق للتأمينات.
ً
وطلب إفادته باآلتي ،مشفوعا بالمستندات :ما
نتائج الدعاوى المدنية التي رفعتها المؤسسة
الـعــامــة لـلـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة فــي بريطانيا
على مدير عام التأمينات السابق؟ وما التقرير
النهائي من الفريق القانوني الذي شكلته إدارة
الفتوى والتشريع والمستندات واألدلة الناتجة
عن عمليات البحث بشأن تورط البنوك وبعض
مديري الصناديق ومدير التأمينات السابق؟
وأضــاف :هل تم تصديق االتفاقية بين دولة

الكويت والمملكة المتحدة (بريطانيا وايرلندا
ال ـش ـمــال ـيــة) وال ـت ــي ت ـنــص ع ـلــى وجـ ــوب تسليم
األشـ ـخ ــاص اذا كـ ــان س ـلــوكــه أدى الـ ــى ارت ـك ــاب
جريمة؟ واذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدنا
بــاإلجــراء ات التي قامت بها الــوزارة حول الدور
ً
المطلوب منها سعيا السترداد األموال أو معاقبة
المتهم أو تسليمه .وما نتائج أو التقرير النهائي
من اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم (18
لسنة  )2019بــرئــاســة إدارة الـفـتــوى والتشريع
عــن حصر كــافــة الممتلكات الـعـقــاريــة واألسـهــم
في الداخل والخارج واالقارب من الدرجة األولى
بالنسبة الــى المدير السابق للمؤسسة العامة

للتأمينات االجتماعية؟ وهل تم الحجز على هذه
األمالك؟ وهل تمت مصادرة أو استرداد أي منها؟
وهل تم تحرير الغرامات بشأنها؟

 70ألف نخلة
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،وجـ ـ ــه الـ ـمـ ـض ــف س ـ ـ ــؤاال ال ــى
وزي ــر ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة وزي ــر الــدول ــة للشؤون
االقتصادية فيصل المدلج عما إذا كانت هناك أي
خطة بيئية لمعالجة حاالت التلوث المعلن عنها
وفقا للتقارير المعلنة من المنظمات التي تعتني
بالبيئة بمنطقة علي صباح السالم السكنية ،وهل
هناك حلول تقدمت بها الهيئة حول عملية تشجير

الـمـنـطـقــة؟ ومـتــى كــانــت آخ ــر م ــرة تــم عـمــل صيانة
لتنظيم وترتيب الزراعة في شوارع المنطقة؟ وما
آخر التقارير بشأن الوضع الزراعي للمنطقة؟ وهل
قــامــت هيئة الــزراعــة بتقديم دراس ــة حــول تشغيل
تشجير المنطقة؟
وق ــال :قــامــت دول ــة اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة المتحدة
بــإهــداء دول ــة الـكــويــت  70ألــف نخلة زراعـيــة وذلــك
بمناسبة تسمية طــريــق الــدائــري الـخــامــس باسم
الشيخ زايد النهيان ،وذلك وفقا للتقارير اإلعالمية،
فهل وصلت تلك الشحنة وتسلمتها الهيئة؟ وما
اإلجراءات التي قامت بها الهيئة بهذا الخصوص؟
ً
وأين تلك النخالت حاليا؟

صالح المطيري

ً
وجــه الـنــائــب د.صــالــح المطيري ســؤاال
إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ،قال
في مقدمته :صرح رئيس الجهاز المركزي
لمعالجة أوض ــاع المقيمين بـصــورة غير
قانونية في لقاء صحفي منشور بأن نسبة
 %90من المسجلين في الجهاز ثبت لهم
جناسي ،لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
ما السند الدستوري والقانوني للمرسوم
رق ـ ــم  467ل ـس ـنــة  2010ب ــإنـ ـش ــاء ال ـج ـهــاز
المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة
غير قانونية؟ وما األسس القانونية لوضع
جنسية للمسجلين في الجهاز المركزي؟
وم ــا الـمـسـتـنــدات وال ــوث ــائ ــق ال ـتــي يعتمد
عليها الجهاز في نسب هــؤالء األشخاص

وهدفت الورشة ،التي حاضرت فيها الموظفة بقسم الوعي
البرلماني بإدارة اإلعالم مريم العبيدلي ،إلى شرح أساسيات
التعامل مع الهوية المؤسسية الجديدة ،واستراتيجية تطبيقها
على كافة قطاعات وإصدارات األمانة العامة للمجلس.

الجمهور يسأل الصباح عن «كورونا» واألدوية والمستشارين
وجه النائب فايز الجمهور أسئلة إلى
وزير الصحة د .باسل الصباح عن كورونا
واألدوية واللجان والمستشارين.
وق ــال الجمهور ،فــي ســؤالــه" ،صــدرت
ق ــرارات غير مــدروســة مــن وزي ــر الصحة
فــي  2020/2لمكافحة جائحة كــورونــا،
مما أدخل الرعب والهلع في قلوب الناس،
وتكبد خسائر كبيرة للمواطنين بجميع
فـئــاتـهــم م ــن أرواح ،وأمـ ـ ــوال وش ــرك ــات
ومــؤسـســات ال ــدول ــة ،وم ــا زال سيناريو
الـخــوف مــن كــورونــا وإغ ــاق الــدولــة مع
وج ــود االش ـتــراطــات الصحية واللجان
والداخلية والفرق المتعاونة والمتضامنة
والمتطوعين ألجل البلد".
وأضاف :لذا يرجى تزويدنا بالقرارات
التي أخذت من بداية الجائحة ،والقرارات
ال ـت ــي س ـح ـبــت ،وهـ ــل ت ــم تـشـكـيــل لجنة
عليا أو فريق عمل لمكافحة كورونا من

عدم الشراء وتوفرها للمواطنين".
وتابع" :صدرت قرارات تدوير قبل
استقالة الحكومة فــي ،2020/10/04
وتم سحبها ،أرجو تزويدي بالقرارات
التي تــم إصــدارهــا ،وهــل تــم عرضها
على لجنة الوظائف اإلشرافية للبت
فـيـهــا أم ف ــي ق ـ ـ ــرارات ف ــردي ــة ص ــدرت
من قبل الــوزيــر والوكيل؟ وأيضا ما
أسباب سحب القرارات؟ أرجو تزويدي
بالقرارات التي تم سحبها وأسباب
السحب ،وهل تم التحقيق بالقرارات،
ونتيجة التحقيق؟".

وزارة الصحة مــن مستشارين أو ذوي
االخ ـت ـص ــاص؟ ارجـ ــو ت ــزوي ــدي بـصــورة
ضوئية ،واللجان التي تم تشكيلها من
بداية الجائحة إلى يومنا هذا للمحاجر
الصحية ،وفرق العمل التي تم تشكيلها
مع اختصاصاتهم".

فرق طبية
وأردف الجمهور" :ورد لنا وجود فرق
طبية من الصين وكوريا وكوبا ،وأعدوا
تقاريرهم أثناء وجودهم ،فما العقود التي
تمت بالعقد المباشر أثناء الجائحة من
مستلزمات طبية ومستهلكات وأدويــة
وأجهزة طبية؟ وما التكلفة المالية لها؟
مــع ت ــزوي ــدي بــالـمـسـتـنــدات ال ـتــي تشير
لها الـحــاجــة ،والـعـقــود الـتــي تمت خالل
الجائحة من مساكن وفـنــادق ومحاجر
وما تكلفة كل حجز؟".

باسل الصباح

فايز الجمهور

واسـ ـت ــدرك" :ورد لـنــا وج ــود عجز
بــالـمـسـتــودعــات الـطـبـيــة مــن األدوي ــة
والمستلزمات ،نتيجة ســوء اإلدارة

ال ـ ــذي ت ــم ف ــي وزارة ال ـص ـح ــة ،وع ــدم
مراعاة صحة المواطن ،أرجو تزويدي
بجميع األدوية غير المتوفرة ،وسبب

ملفات مهمة
وأشـ ـ ـ ــار ال ـج ـم ـه ــور ال ـ ــى ان ـ ــه وق ــع
ح ــري ــق ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـم ــال ــي ب ـ ــوزارة
الصحة (إدارة المشتريات) ،واحترقت
بـعــض الـمـلـفــات الـمـهـمــة ،فـهــل التهم

العارضي يستفسر عن
الوكالء في «الصناعة»

ّ
وجه النائب مساعد العارضي
سؤاال إلى وزير التجارة
والصناعة وزير الدولة
للشؤون االقتصادية فيصل
املدلج ،طلب فيه كشفًا
بأسماء الوكالء املساعدين
في الهيئة العامة للصناعة
مع بيان قطاع كل منهم،
"وتزويدي ببداية تعيينهم
وفقا للمرسوم الخاص بذلك،
ونهايته ،والسيرة الذاتية
لكل وكيل مساعد ،وسبب
عدم التجديد للوكالء املنتهية
مدتهم منذ سنوات".
وطلب العارضي "كشفًا
بعدد املستشارين املعينني
بعقود خاصة في الهيئة ،مع
بيان جنسياتهم ،ورواتبهم،
والسيرة الذاتية لكل منهم".

العرو يسأل  3وزراء
عن الوظائف القيادية

ّ
وجه النائب مبارك العرو
ً
سؤاال إلى كل من وزير
الصحة الشيخ د .باسل
الصباح ،ووزيرة األشغال
العامة وزيرة الدولة لشؤون
البلدية د .رنا الفارس ،ووزير
النفط وزير الكهرباء واملاء
د .محمد الفارس ،يطلب كشفا
بكل الوظائف القيادية في
الشؤون املالية واإلدارية في
كل وزارة وجهاتها التابعة،
مع بيان عدد الوظائف
الشاغرة واملشغولة منها.
وتساءل العرو "هل راعت
الوزارات والجهات التابعة
لكم الضوابط املنظمة لشغل
الوظائف القيادية وضرورة
توافر الشروط الالزمة لشغلها
وفقا لبطاقات الوصف
املعتمدة وتعليمات ديوان
الخدمة املدنية في هذا الشأن،
تحقيقا وتنفيذا ملا قرره
مجلس الوزراء بضرورة أن
يكون شاغلو تلك الوظائف
من املختصني وأصحاب
الخبرة الكافية؟".

مهلهل المضف

جانب من ورشة العمل
نظم قطاع اإلع ــام فــي األمــانــة العامة لمجلس األمــة،
أم ــس ،ورش ــة عـمــل ح ــول الـتـعــديــات عـلــى نـظــام الهوية
المؤسسية  2021الحديث ،بالتعاون مــع قسم البرامج
التدريبية بإدارة التدريب.

سلة برلمانية

العتيبي :ما مزايا «خدمات
الطيران»؟

المطيري للعلي :ما األسس القانونية تنظيم ورشة تعديالت الهوية المؤسسية
لوضع جنسية لـ «البدون»؟
ً
إلى جنسية معينة؟ وهل فعال يعتمد على
مستندات غير الجواز والجنسية؟
وتابع :وفــي حــال اعتمد الجنسية لدولة
معينة من دون اعتراف هذه الدولة بمواطنة
هــذا الشخص ما األض ــرار واآلث ــار المترتبة
ً
ً
قانونيا ودوليا على هذا األمــر؟ وما الضرر
المترتب على دولة الكويت في حال اشتكت
دولة من هذه الدول المنسوب إليها شخص
ً
ال تعترف بمواطنته خاصة إذا ارتكب جرما
له آثار دولية كاإلرهاب وغسل األموال وغيرها
من الجرائم الدولية؟ وهل خوطبت الدول بأن
هؤالء مواطنوهم؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب،
فماذا كان رد تلك الدول؟ مع تزويدي بصورة
ضوئية من تلك المخاطبات والردود.

برلمانيات

الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــق ال ـ ـم ـ ـل ـ ـفـ ــات وال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــدات
المباشرة وغيرها؟ وهل يوجد حفظ
لـلـمـسـتـنــدات والـمـلـفــات ال ـتــي حرقت
لـ ـل ــرج ــوع ل ـه ــا ف ـي ـمــا بـ ـع ــد؟ وه ـ ــل تــم
تشكيل لجنة تحقيق بالحادثة؟ وما
التقرير الذي وصلت اليه؟
وأض ـ ـ ــاف" :ن ـم ــى إلـ ــى عـلـمـنــا عــدم
وج ـ ــود اع ـت ـم ــاد ال ـه ـي ـكــل الـتـنـظـيـمــي
لـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة م ــن دي ـ ــوان الـخــدمــة
المدنية ،لذا أرجو تزويدي بالمسؤول
عن الهيكل وما تم عمله بذلك ،حيث
ت ـب ـيــن وجـ ـ ــود ب ـع ــض اإلدارات غـيــر
المعتمدة مــن دي ــوان الـخــدمــة ،وهــذا
ي ـع ـت ـبــر م ـخ ــال ـف ــة ،وكـ ــذلـ ــك ت ــزوي ــدي
بكشف بعدد المستشارين الوافدين
في مكاتب الوزير والوكيل والوكالء
ال ـم ـســاعــديــن ،م ــع ب ـي ــان مـسـمـيــاتـهــم
ومهام عملهم ومدة خدمتهم".

وجه النائب فارس العتيبي
سؤاال إلى وزير املالية خليفة
حمادة عن سبب عدم صرف
املزايا املقررة ملوظفي الشركة
الكويتية لخدمات الطيران.
وقال :ملاذا لم تصرف املزايا
املقررة ملوظفي الشركة
الكويتية لخدمات الطيران
حتى تاريخ ورود هذا
السؤال؟ وما الشروط التي
تسمح بصرف هذه املزايا
لهم؟ وكم عدد املوظفني في
الشركة الكويتية لخدمات
الطيران املستحقني هذه
املزايا؟ وكم تبلغ قيمة هذه
املزايا لهم؟ وهل تشمل
امليزانية الحالية قيمة صرف
هذه املزايا؟ إذا كانت اإلجابة
النفي فما السبب في ذلك؟

الكندري :ضرورة إنشاء
طريق «المقوع»

قال النائب د .عبدالكريم
الكندري إن إنشاء طريق
"املقوع" أصبح ضرورة
إلنعاش املناطق الجنوبية.
ودعا الكندري وزارتي
األشغال واإلسكان إلى "إدراك
أن اعتراض بعض الجهات
الحكومية على إقامة هذا
املشروع يجب أال يؤدي
إلى رفض فكرة الطريق،
بل مناقشة املوانع التي قد
تكون مبنية على أسس غير
صحيحة ،والبحث عن حلول
فنية لتجنبها".

6
محليات
«الصحة» :إعادة ترتيب مواعيد تلقي لقاح «كورونا»
ةديرجلا
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ً
ّ
لضمان استمرار عملية التطعيم عند توقف «فايزر» مؤقتا عن اإلنتاج
عادل سامي

 570إصابة
جديدة بـ «كورونا»
و 406حاالت شفاء
وال وفيات

أعلنت وزارة الصحة أنها
بصدد إ ع ــادة ترتيب مواعيد
ت ـل ـقــي ت ـط ـع ـيــم ل ـق ــاح ك ــورون ــا
«ف ـ ــاي ـ ــزر-بـ ـ ـي ـ ــونـ ـ ـت ـ ــك» م ـ ــراع ـ ــاة
لـلـفـتــرة الــزم ـن ـيــة ال ـت ــي سيتم
فيها إيقاف التوريد إثر تأخر
شــر كــة فــا يــزر المنتجة للقاح
ع ــن ت ــوري ــد ك ـم ـيــات الـتـطـعـيــم
ال ـم ـت ـفــق عـلـيـهــا إلـ ــى ال ـكــويــت
وج ـم ـي ــع دول ال ـع ــال ــم بـسـبــب
إيقاف إنتاج المصنع للتوسع
في خطوط اإلنتاج.
وأوض ـ ـحـ ــت «الـ ـصـ ـح ــة» فــي
بـيــان لـهــا أمــس أنــه نـظــرا إلــى
تــأ خــر شــر كــة فــا يــزر المنتجة
للقاح كورونا «فايزر-بيونتك»
ع ــن ت ــوري ــد ك ـم ـيــات الـتـطـعـيــم
ال ـم ـت ـفــق عـلـيـهــا إلـ ــى ال ـكــويــت
وج ـم ـي ــع دول ال ـع ــال ــم بـسـبــب
إيقاف إنتاج المصنع للتوسع
في خطوط اإلنتاج فإن الوزارة
بصدد إعادة ترتيب المواعيد
لتلقي التطعيم مراعاة للفترة
ال ــزمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي س ـي ـت ــم فـيـهــا
إيـقــاف الـتــوريــد حتى تستمر
ع ـم ـل ـيــة ت ـق ــدي ــم ال ـط ـع ــوم دون

والجهات الرسمية في الدولة
لـ ـ ــاطـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
والتوصيات ،وكل ما من شأنه
المساهمة في احتواء انتشار
الفيروس.

ضوابط اإلجازات

جانب من عملية التطعيم
تــوقــف إل ــى نـصــل إل ــى أقـصــى
طاقة يومية لتقديم الطعوم.
في مجال آخر ،أعلنت وزارة

الـصـحــة تسجيل  570إصــابــة
ج ــدي ــدة ب ـم ــرض «ك ــوف ـي ــد »19
خ ــال الـ ـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة،

حملة «لك» للوقاية من سرطان عنق الرحم
أعلنت مديرة اإلدارة المركزية للرعاية
الصحية األولية في وزارة الصحة د .دينا
الضبيب إطالق حملة «لك» بالتعاون مع
البرنامج التدريبي لطب العائلة للوقاية
ً
من سرطان عنق الرحم ،تزامنا مع شهر
التوعية بهذا المرض.
وقالت الضبيب ،في تصريح صحافي،
إن الحملة تهدف إلى توعية جميع النساء
على طرق الوقاية المختلفة من سرطان
عنق الــرحــم ،ومــن أهمها فحص مسحة
ع ـن ــق ال ــرح ــم الك ـت ـش ــاف فـ ـي ــروس الـ ــورم
الـحـلـيـمــي ال ـب ـشــري ،الـمـتــوفــر فــي أقـســام
أمراض النساء واألمومة في مراكز الرعاية

الصحية األولية والمستشفيات المختلفة.
وكـشـفــت عــن وج ــود  37ع ـيــادة أمــومــة
ب ــال ـم ــراك ــز ال ـص ـح ـيــة ب ـج ـم ـيــع ال ـم ـنــاطــق
الصحية.
وأوضحت أنه بسبب الظروف الراهنة
ً
وح ــرص ــا م ــن الـمـنـظـمـيــن لـلـحـمـلــة على
س ــام ــة ال ـج ـم ـيــع ،ف ـقــد ت ــم ع ـمــل الـحـمـلــة
بطريقة آمنة بحيث يمكن للجميع عمل
م ـســح ل ـل ـبــاركــود ال ـم ــوج ــود ف ــي اإلع ــان
والحصول على كل المعلومات المطلوبة
مثل «تعريف سرطان عنق الرحم وطريقة
الـ ـفـ ـح ــص وأمـ ـ ــاكـ ـ ــن عـ ـم ــل الـ ـفـ ـح ــص فــي
الكويت» ،وغيرها من المعلومات المهمة.

ودعت النساء إلى الحصول على موعد
في أقرب وقت لعمل مسحة عنق الرحم من
قسم أمراض النساء واألمومة في المركز
الصحي التابعة له أو من طبيب أمراض
النساء والوالدة المعالج.
وأشـ ــارت إل ــى أن ســرطــان عـنــق الــرحــم
ً
يعد ثالث أنواع السرطانات شيوعا بين
النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 15
ً
و 44عاما ،الفتة إلى أن معدل عمر المرأة
عند تشخيصها بسرطان عنق الرحم 53
سنة ،كما أن معدل عمر المرأة عند وفاتها
ً
من هذا السرطان يبلغ  59عاما.

ليرتفع إجمالي عــدد الحاالت
المسجلة في البالد بذلك إلى
 159ألـفــا و 834حــالــة ،إضافة
إلى عدم تسجيل وفيات جديدة
ج ـ ــراء م ـضــاع ـفــات ال ـف ـي ــروس،
لـيـسـتـقــر ع ــدد ال ــوف ـي ــات حتى
أمس عند  951حالة.
وأكدت الوزارة ،في تقريرها
ال ـ ـيـ ــومـ ــي أمـ ـ ـ ــس ،ش ـ ـفـ ــاء 406
ح ـ ـ ـ ــاالت مـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــرض خـ ــال
الــ 24ساعة الماضية ،ليرتفع
إج ـم ــال ــي ح ـ ــاالت ال ـش ـف ــاء من
ال ـم ــرض إل ــى  152أل ـفــا و826
حــالــة وبـنـسـبــة  95.6بالمئة،
وذل ــك عقب الـتــأكــد مــن تماثل
تـ ـل ــك الـ ـ ـح ـ ــاالت ل ـل ـش ـف ــاء بـعــد
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــوص ال ـط ـب ـي ــة
الــازمــة وال ـخ ـطــوات المتبعة
بهذا الشأن.
وأوضحت أن عدد من يتلقى
ال ــرع ــاي ــة ال ـط ـب ـي ــة فـ ــي أق ـس ــام
العناية المركزة بلغ  51حالة،

ليصبح بذلك المجموع الكلي
لـجـمـيــع الـ ـح ــاالت ال ـت ــي ثبتت
إصابتها بمرض «كوفيد»-19
وما زالت تتلقى الرعاية الطبية
الالزمة  6057حالة.
وذك ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن ع ــدد
الـمـسـحــات ال ـتــي تــم إجــراؤهــا
خالل الـ 24ساعة الماضية بلغ
 10712مسحة ،ليبلغ مجموع
الفحوص منذ بداية الجائحة
وحتى اآلن مليونا و 436ألفا
و 192فحصا مخبريا ،لتبلغ
نسبة اإلصــابــات الجديدة من
المسحات  5.4بالمئة.
و ج ـ ـ ـ ـ ــددت وزارة ا ل ـص ـح ــة
د ع ــوة المواطنين والمقيمين
ل ـ ـمـ ــداومـ ــة األخـ ـ ـ ـّـذ بـ ـك ــل س ـبــل
الـ ــوقـ ــايـ ــة وت ـ ـجـ ــنـ ــب م ـخــال ـطــة
اآلخرين والحرص على تطبيق
استراتيجية التباعد البدني،
مــوص ـيــة بـ ــزيـ ــارة ال ـح ـســابــات
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أصـ ـ ـ ــدر وك ـي ــل
وزارة ا ل ـص ـح ــة ،د .مصطفى
رضـ ـ ــا ،ت ـع ـم ـي ـمــا إداريـ ـ ـ ــا حـمــل
ر ق ـ ـ ــم  8لـ ـسـ ـن ــة  ،2021ق ـضــى
باستمرار العمل بالتعميم رقم
 135لـسـنــة  ،2020المتضمن
الـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررة ب ـش ــأن
ا لـسـمــاح للعاملين فــي وزارة
الـصـحــة بــالـتـمـتــع ب ــاإلج ــازات
الـ ــدوريـ ــة ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة أب ــري ــل
 ،2021مــع مــراعــاة مــا جــاء في
التعميم رقــم  149لسنة 2021
م ــن ت ــول ــي ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد
المختص الـبــت فــي اإلج ــازات
التي ال تتجاوز المدة المحددة
واالستثناءات المقررة لها.
وج ـ ـ ــاء فـ ــي ال ـت ـع ـم ـي ــم الـ ــذي
وجـ ـ ـه ـ ــه رضـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى ال ـ ــوك ـ ــاء
المساعدين ومديري المناطق
ال ـص ـح ـيــة ومـ ــديـ ــري اإلدارات
الـمــركــزيــة ،أن ه ــذا ال ـقــرار جــاء
نظرا للوضع الصحي الوبائي
وت ــداعـ ـي ــات ان ـت ـش ــار ف ـي ــروس
كورونا ،واتساقا مع التعاميم
الـ ـص ــادرة ب ـش ــأن تـنـظـيــم آلـيــة
منح اإلجازات الدورية لموظفي
الـ ـ ــوزارة وب ـن ــاء عـلــى مصلحة
العمل.

أكثر من  550مدرسة رفعت نتائج طلبتها ...واستئناف مقابالت «اإلشرافية» مطلع مارس
●

فهد الرمضان

بينما انتهت مدارس وزارة
الـ ـت ــربـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،مـ ــن أعـ ـم ــال
الفصل الــدراســي األول ،إذ تم
رفع نتائج الطلبة على موقع
الوزارة ،كشفت مصادر تربوية
مطلعة ل ــ»ال ـجــريــدة» أن نسب
الـنـجــاح الـعــامــة ج ــاء ت عالية
والم ـ ـسـ ــت الـ ـ ـ ـ ــ 100فـ ــي ال ـم ـئــة،
م ــوض ـح ــة أن نـ ـظ ــام الـتـعـلـيــم
عـ ــن ب ـع ــد س ــاه ــم فـ ــي ارتـ ـف ــاع
النسب ،إذ إن حضور الطالب
وم ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــه ف ـ ــي ال ـح ـص ــص
ً
يعطيه جزء ا من درجة المادة
ي ـصــل إلـ ــى  40ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي الدرجات.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر «رغـ ـ ــم
ارتفاع نسب النجاح فإن ذلك
ال يعكس المستوى الحقيقي
لـلـطــاب» ،مـنــوهــة إل ــى أهمية
تطوير آلية التعليم عن بعد،
وإدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وسـ ـ ــائـ ـ ــل ل ـت ـف ــاع ــل
المتعلمين مع معلميهم بشكل
م ـبــاشــر م ــع ف ـتــح ال ـكــام ـيــرات،
لـ ـضـ ـم ــان وج ـ ـ ـ ــود ومـ ـش ــارك ــة
الـطــالــب بنفسه ،وع ــدم تدخل
أول ـ ـ ـيـ ـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــور ف ـ ــي ع ـم ـل ـيــة
اإلجابة عن األسئلة.
إلــى ذلــك علمت «الـجــريــدة»
مـ ـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــادرهـ ـ ــا ،أن قـ ـط ــاع

ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــام ،ب ــال ـت ـع ــاون
م ــع ق ـطــاعــات تــربــويــة أخ ــرى،
س ـ ـ ـي ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إحصائيات النجاح ،ومراجعة
آل ـيــة الـتـعـلـيــم ع ــن ُب ـع ــد ،الـتــي
طـ ـبـ ـق ــت فـ ـ ــي ا ل ـ ـف ـ ـصـ ــل األول،
إلدخ ـ ـ ـ ــال بـ ـع ــض ال ـت ـع ــدي ــات
ع ـل ـي ـهــا ،ب ـم ــا ي ـض ـمــن ســامــة
العملية التعليمية ،والوصول
إلــى نتائج أكثر دقــة فــي حال
استمرار التعليم عن بعد طوال
الفصل الدراسي الثاني.
وك ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت إح ـ ـ ـصـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة
«التربية» عن انتهاء أكثر من
 550م ــدرس ــة م ــن رف ــع نتائج
ط ـل ـب ـت ـهــا ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة دوام
أمس ،موضحة أنه تم توجيه
ال ـ ـمـ ــدارس ب ــاس ـت ـم ــرار الـعـمــل
ح ـت ــى االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن رف ـ ــع كــل
نتائج الطلبة ،حتى إذا تطلب
األمــر البقاء في المدارس إلى
نهاية اليوم.

المقابالت اإلشرافية
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ت ـ ــرب ـ ــوي آخ ـ ــر،
أبلغت الجهات المختصة في
وزارة الـتــربـيــة أع ـضــاء لجان
المقابالت اإلشرافية للوظائف
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ب ـ ــوق ـ ــف إجـ ـ ـ ــراء
ً
المقابالت اعـتـبــارا مــن نهاية

المضف يبحث التعاون التربوي مع  4سفراء

ً
المضف مستقبال السفيرة الفرنسية
استقبل وزي ــر التربية وزي ــر التعليم
ً
العالي د .علي المضف عددا من السفراء
المعتمدين لدى الكويت ،حيث استقبل
كال من سفيرة فرنسا آن كالر لوجوندر،
ومستشار التعاون والعمل الثقافي مدير
المعهد الفرنسي بيير كوليو ،وسفير
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة مــاي ـكــل داف ـن ـب ــورت،

ترافقه رئيسة قسم الشراكات والبرامج
ف ــي ال ـم ـج ـلــس ال ـبــري ـطــانــي ه ـبــة ال ــزب ــن،
ورئيس بعثة االتحاد األوروبي السفير
د.كريستيان تودور والوفد المرافق له.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل س ـف ـيــر س ـل ـط ـنــة ع ـمــان
الــدكـتــور صــالــح ال ـخــروصــي ،وت ــم خــال
اللقاء ات مع السفراء التباحث في أمور

«أبحاث الجامعة» ينظم الملصق العلمي للكليات
اإلنسانية والعلمية في مارس المقبل

القطاع يدعو الباحثين للمشاركة في الفعالية عبر التسجيل بالموقع اإللكتروني
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن م ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـ ــي
واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارات فـ ـ ــي قـ ـط ــاع
األبـ ـ ـح ـ ــاث ب ـج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـم ـل ـص ــق
الـعـلـمــي لـلـكـلـيــات اإلنـســانـيــة
وال ـع ـل ـم ـي ــة ،وال ـب ــاح ـث ـي ــن مــن
م ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ــأب ـ ـحـ ــاث
ال ـع ـل ـم ـيــة ،ف ــي مـ ـ ــارس ،2021
برعاية مدير الجامعة باإلنابة
د .ف ــاي ــز الـ ـظـ ـفـ ـي ــري ،ون ــائ ـب ــه
لألبحاث د .رشيد العنزي.
وذك ـ ــر ال ـم ـك ـت ــب ،ف ــي ب ـي ــان،
أن الفعالية ستقام هذا العام
ً
إل ـك ـتــرون ـيــا ع ــن طــريــق عــرض
الملصقات العلمية عبر رابط
إلكتروني موحد.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أكـ ــد
ا ل ـع ـنــزي« ،أن ا لـبـحــث العلمي

يـعــد أح ــد الــركــائــز األســاسـيــة
فــي الـجــامـعــة» ،مشيرا إلــى ان
قطاع األبحاث يولي اهتماما
ملحوظا بتشجيع الباحثين
وتـحـفـيــزهــم لـتـقــديــم األبـحــاث
والــدراســات التي تثري العلم
والمعرفة وتخدم المجتمع في
شتى المجاالت.
وذكـ ــر ال ـع ـنــزي «أن ال ـهــدف
م ـ ــن عـ ـق ــد فـ ـع ــالـ ـي ــة ال ـم ـل ـص ــق
ً
الـعـلـمــي س ـنــويــا هــو تشجيع
الباحثين الستثمار قدراتهم
و خـبــرا تـهــم البحثية ،و عــرض
نتائج أبحاثهم وإنجازاتها،
ومـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــة ن ـ ـتـ ــائ ـ ـج ـ ـهـ ــا م ــع
ال ـ ـبـ ــاح ـ ـث ـ ـيـ ــن والـ ـمـ ـهـ ـتـ ـمـ ـي ــن»،
ً
دا عـيــا الباحثين مــن الكليات
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة والـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة إل ــى
سـ ــرعـ ــة الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل وتـ ـق ــدي ــم

أبحاثهم العلمية على الموقع
اإللكتروني لقطاع األبحاث.

الجودة واالصالة
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أكـ ـ ــد م ـســاعــد
ن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـج ـ ــام ـ ـع ـ ــة
ل ـل ـت ـعــاون الـبـحـثــي ال ـخــارجــي
واالس ـت ـش ــارات بـمـكـتــب نــائــب
م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ل ــأبـ ـح ــاث
د .سلمان الصباح ،ان الجامعة
حــريـصــة عـلــى تـعــزيــز جــوانــب
الجودة واألصالة والتنافسية
ال ـع ـل ـم ـيــة ب ـيــن ال ـبــاح ـث ـيــن فــي
ً
مختلف التخصصات» ،الفتا
الــى ان جـهــود قـطــاع األبـحــاث
ت ــرك ــزت ع ـلــى تـشـج ـيــع إقــامــة
فـ ـع ــالـ ـي ــة الـ ـمـ ـلـ ـص ــق ال ـع ـل ـم ــي
السنوية لتحقيق هــدف نشر

متعلقة بالتعاون المشترك في مجاالت
الـتـعـلـيــم والـعـمـلـيــة ال ـتــربــويــة ال سيما
ال ـت ـع ــاون ب ـمــا ي ـخــص الـتـعـلـيــم ف ــي ظل
جائحة كورونا.

سطو على محل للصيرفة
في «سعد العبدالله»
وقع بعد ظهر أمس حادث سطو على أحد محالت الصيرفة في
منطقة سعد العبدالله.
وقال أصحاب المحل إلى أن مجهوال دخل ،بعد ظهر أمس ،الى
المحل وبيده ساطور هدد به الموظفين ،وتمكن من سرقة  3آالف
دينار والفرار الى جهة مجهولة.
وع ـمــدت الـمـبــاحــث الـجـنــائـيــة ال ــى رف ــع اآلثـ ــار وتـتـبــع المتهم،
مستعينة بكاميرات المراقبة للقبض عليه.

«اإلدارية» تلزم «التعليم العالي»
بمعادلة شهادة مواطن
رشيد العنزي

سلمان الصباح

ثقافة اإلبداع واالبتكار العلمي
والبحثي ،وتوفير منبر لنشر
المنجزات العلمية والبحثية
في الجامعة.

يـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن ا خـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــو ع ـ ــد
لـ ـلـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ف ـ ـ ــي الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة
ه ــو ي ــوم األحـ ــد ال ـم ــواف ــق 31
الجاري.

سلة أخبار
«اتحاد الجامعة» يحذر
من برنامجين غير آمنين

طالب رئيس االتحاد
الوطني لطلبة جامعة
الكويت عبدالرحمن
املطيري القائم بأعمال
عميد شؤون الطلبة في
جامعة الكويت د .سلمان
العنزي بحظر استخدام
برنامجي "lock down
 "browsetو"،"respondus
لتقييم الطلبة وإجراء
االختبارات ،وهما
برنامجان غير آمنني
ويسببان الكثير من
املشكالت الفنية ألجهزة
الالبتوب والهواتف.
وقال املطيري :عند
تشغيل البرنامج على
جهاز الالبتوب فإن جميع
التطبيقات والبرامج
املوجودة على الجهاز يتم
غلقها ،وال يبقى مفتوحا
سوى االختبار فقط.
ولفت الى أن هناك عددا
كبيرا من أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة
والطلبة قدموا شكاوى
حيال هذا البرنامج الذي
تسبب في أعطال بأجهزة
الالبتوب الخاصة بهم.
وطالب املطيري االدارة
الجامعية بتوفير بدائل
آمنة ال تسبب مشكالت
فنية بأجهزة الالبتوب،
وال تؤدي لتحمل الطلبة
تكاليف إضافية باهظة
لصيانة أجهزتهم.

«اتحاد التطبيقي» لطرح
مقرر «الميداني» بالصيفي

مدارس «التربية» اختتمت أعمال الفصل األول ...والنجاح %100
دوام أمس ،موضحة أن إيقاف
المقابالت جاء نتيجة تعطيل
ال ـع ـم ــل بـ ــال ـ ـمـ ــدارس ودخـ ـ ــول
عطلة منتصف العام.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ت ــرب ــوي ــة
لـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،إن ت ـع ـط ـيــل
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــدارس ف ـ ـ ـ ـ ــرض إي ـ ـ ـقـ ـ ــاف
ال ـم ـقــابــات إل ــى ح ـيــن انـتـهــاء
الـعـطـلــة ف ــي األول م ــن م ــارس
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل عـ ـل ــى أن ت ـس ـت ــأن ــف
ً
المقابالت اعتبارا من  2مارس
وحـ ـت ــى االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن إج ـ ــراء
ال ـم ـقــابــات ل ـكــل الـمـتـقــدمـيــن،
إذ سيتم ا سـتـكـمــال مقابالت
رؤس ـ ــاء األقـ ـس ــام إض ــاف ــة إلــى
إ ج ـ ــراء م ـقــا بــات للمتقدمين
لوظائف مدير مدرسة ومدير
مساعد لتسكين الشواغر وسد
النقص الحاصل في المدارس
ب ـس ـبــب إح ــال ــة أك ـث ــر م ــن 130
م ــدي ــر م ــدرس ــة إل ـ ــى ال ـت ـقــاعــد
نهاية ديسمبر الماضي.
وأشـ ــارت الـمـصــادر إل ــى أن
مــن الـمـتــوقــع إصـ ــدار الـ ــوزارة
قـ ـ ـ ــرارات ال ـت ــرق ــي لـلـنــاجـحـيــن
بوظيفتي مدير مساعد ومدير
مدرسة خالل الفصل الدراسي
الثاني.

local@aljarida●com

حكمت المحكمة اإلدارية بإلزام
وزارة التعليم ا لـعــا لــي بمعادلة
شهادة تخرج أحد المواطنين من
كلية الحقوق في مصر.
وك ــان ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة ق ــد رف ـضــت
مـعــادلــة الـشـهــادة لـعــدم حصول
ال ـم ــواط ــن ع ـلــى إذن دراس ـ ــي من
ج ـه ــة ع ـم ـل ــه ،ب ـي ــد أن الـمـحـكـمــة
ق ـض ــت ب ــرف ــض ت ـع ـل ـيــل ال ـ ـ ــوزارة
وألزامتها بمعادلة الشهادة.

دعا رئيس االتحاد العام
لطلبة ومتدربي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب صالح الجاركي
عميد القبول والتسجيل
في الهيئة د .مشعل
املنصوري الى طرح مقرر
التدريب امليداني في
الفصل الدراسي الصيفي
لطلبة الهيئة.
وذكر الجاركي في
تصريح صحافي أمس
ان "االتحاد تلقى العديد
من املناشدات الطالبية
لطرح هذا املقرر بالفصل
الصيفي ملساعدتهم على
التخرج وعدم ضياع فصل
دراسي كامل من حياتهم
لقضاء فترة التدريب
امليداني فقط" ،داعيا إدارة
التطبيقي الى االلتفات
لهذا املطلب الطالبي
وتحقيقه على ارض الواقع
ليستفيد منه العديد من
الطلبة.
وأضاف الجاركي أن أبواب
االتحاد مفتوحة لجميع
االقتراحات واملطالبات
الطالبية وتحقيق
مكتسبات الطلبة.

اتفاقية تعاون بين «بلد
الخير» و«األوقاف»
أشاد رئيس مجلس إدارة
جمعية بلد الخير سعد
الراجحي ،بجهود ودور
األمانة العامة لألوقاف
كونها شريكا رئيسيا
وفاعال للجمعية في
مجال دعم ورعاية البرامج
اإلنسانية التي تستهدف
إعفاف وإغناء األسر
املحتاجة داخل الكويت.
وقال الراجحي ،في
تصريح صحافي أمس،
على هامش توقيع اتفاقية
تعاون ودعم بني جمعية
بلد الخير واألمانة العامة
لألوقاف ،إن اتفاقية
التعاون تهدف إلى القيام
بأعباء وتنفيذ مصرف
النوافل والعشيات ،وهو
املصرف الذي يقوم على
تقديم الطعام واملأكل
واملشرب إلى املحتاجني
من فقراء ومساكني طوال
العام.
وبني أن االتفاقية تتضمن
تنفيذ املصرف ملصلحة
شريحة املحتاجني داخل
الكويت من األيتام واألرامل
واملطلقات وأسر السجناء
واملرضى واألسر املتعففة.
وتابع أن االتفاقية نصت
على وضع برنامج فوري
لتنفيذ توزيع املصرف
طوال العام ،متضمنا
البنود التي أجازت
االتفاقية توزيع املعونات
عليها.

ةديرجلا
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«كل تعلوم بطراق!»

شوشرة :دماء غير قانونية

ناجي المال

د .مبارك العبدالهادي

آهات الكويتي الحزين

شتان ما بين "بــدون" و"ب ــدون" ،فهناك فــرق بين من هو "بــدون"
أخ ــاق وكــرامــة وع ــزة ،وم ــن ُح ــرم مــن حــق الـمــواطـنــة المتأصلة
فيه ،وشتان ما بين من هو "بدون" إنسانية ومن يحمل في قلبه
اإلنسان ،وشتان ما بين حرامي وآخر يبحث عن لقمة عيش كريمة.
هــذه الكلمة المتشعبة األوص ــاف أصـبـحــت وصـفــا يحمل معه
معاناة طال أمدها ،فمهما كان وضعها بين السطور فسيكون لها
وقع مختلف وواقع مؤلم وتفسير مزدوج وصفة تسطر حروفها
بأقسى ما تحمله من معان تتطابق اليوم مع صرخات استغاثة
ال تجد من يلتفت لها سوى ردات فعل خجولة ووقتية ،وتنتهي
بانتهاء يومها الحافل بصدمات أو أحداث غير متوقعة.
إلى متى بدون؟
هذا السؤال الذي يطرحه العديد من األبرياء الذين قست الحياة
عليهم كثيرا إجابته في علم الغيب ،ألن خريطة الطريق التزال في
علم المجهول ،فهي أمام إلزامية االنتماء إلى اآلخر حتى تستطيع
الحصول على بطاقة التأهل لتصفيات الال نهاية ،رغم التعهدات
بأوهام وأحالم يعتقد البعض أنها الوسيلة الوحيدة لالستقرار،
لكنهم يجهلون حقيقة األمر.
"بــدون" هناك من يتعمد القذف بها لالستفزاز والتالعب بمن
ً
أمــام ـهــم ،ول ـكــن ال ي ــدرك ــون أن ه ــذه الـكـلـمــة أصـبـحــت انـعـكــاســا
لحقيقتهم ومبادئهم وأفالمهم وأساليبهم وأالعيبهم ،وال يعلمون
أن من يحاولون ابتزازهم بهذه الكلمة أنقى وأسمى منهم كثيرا.
وهناك من ينادي بالحلول ووضع العالج على طاولة الحوار بعد
كل حادثة يدفع ثمنها شخص ضاق ذرعا بسبب ظروف كانت
أكبر من دفعه إليجار منزله وتوفير قوت أسرته وشــراء ثياب
ألطفاله وعالج يداوي جراحه ،ورداء يستر به جسده المنهك.
أيــن الحلول؟ وأيــن أولئك الذين يتاجرون في قضايا اآلخرين
إلبراز دورهم اإلنساني الذي يخرج في أوقات تكون كل الملفات
األخرى في دائرة مغلقة ،وال يجدون أمامهم سوى هذه القضية
المستحقة للحديث عنها بشجون لكنها سرعان ما تتالشى
مع األيام ألنهم وجدوا ضالتهم في قضية أخرى يدغدغون بها
مشاعر الجمهور؟
إن استمرار األفكار المسمومة والعنصرية البغيضة واإلرهاب
الـفـكــري مــن بعض الــذيــن أصـبـحــوا خ ــارج حـســابــات اإلنسانية
سينذر بعواقب أكثر سوءا ،وازدراء لحقوق بشر ليس لهم ذنب
سوى أنهم خرجوا إلى الحياة بال هوية.
إلى متى ستنزف دماء األبرياء الذين انتهت بهم خيوط األمل إلى
الهاوية والضياع ،ودموع لن تجف بسبب ذكريات أليمة وأطفال
يتامى وأم تبددت أحالمها وتحولت إلى حرقة وصرخات ونيران
تثور في جسدها الضعيف؟
وفي الختام لن تستطيع التبرع لشقيقك أو شقيقتك المريضة
بدمك مادمت خارج أسوار التجديد ،فقد تلجأ لآلخر إلنقاذ ما
ً
يمكن إنقاذه لكنك ستظل محروما ما لم يكن دمك قانونيا ألننا
نعيش في زمن اإلنسانية.

في رثاء الشهيد يوسف
الزامل
يوسف نايف الزامل
إن الحياة مستمرة واأليــام تتغير والسنين تنطوي والذكرى
ً
تتجدد ،ويبقى األمل لكل بائس ينتظر اللقاء  30عاما بين انتظار
هاتف أو مكتوب مرسل أو طرقة باب مع بزوغ الشمس أو غروبها
أو باألحرى لقطة من التلفاز يوجد فيها طرف جسم أو رأس.
ً
نعم يوجد أمــل يجعلنا ننتظر ولكن لم نتخيل اجتماعا بال
ً
ً
نفس أو روح ،مجرد ثياب بالية تكسو عظاما عــائــدة من أرض
ً
الغزاة ،ونحمد الله أن الشهيد ال يموت أبدا بل هو حي عند رب
السموات واألرض ،رافــع الرحمة ومنزل العذاب على الظالمين،
ّ
محكم تنزيله:
بنعيم الجنة ،يقول جل وعال في
وال شك أنه يتنعم
َّ
َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ ُ ُ
ـاء عندَ
اللهِ َأ ْمـ َـو ًاتــا َبـ ْـل َأ ْحـ َـيـ ٌ
َ
يل
ِ
سب َن الـ ِـذيــن ق ِتلوا ِفــي س ِب ِ
"ول تح َ ُ
َر ِّب ِه ْم ُي ْرزقون".
لو لم تكن تضحيات الشهداء لضاعت األرض وسلبت الثروات
وانتهكت األعــراض واستبيحت المحارم ،وإن الشهيد هو الدرع
الحصينة والحزام المتين لوطنه وأرضــه التي يدين لها بالوالء
فــي الـشــدة وال ــرخ ــاء ،وال ننسى أن البطل يصنع المجد والـعــزة
ً
وفداء حتى إن رحلت روحه
والكرامة فمن قدم دمه لبالده تضحية،
إلى الرفيق األعلى فرسالته "شهيد سيتلوه شهيد" ،وإن الوطن
ال ينكسر وفيه أبناؤه البواسل الذين يحاربون لرفعته وشموخه
وكرامته مهما كلفهم األمر ،ألننا نعلم أن الروح ملك لله ،واألرض
ملك الله وإليه مصيرنا وملتقانا ،واألرض التي لم يدفن فيها شهيد
يدافع عن أرضه وعرضه ال يمكن أن تدوم مهما عاشت في سالم.
تقبلك الله في الفردوس األعلى وجعلك الله من الشهداء األبرار
ً
شفيعا ألبيك وأمك ،وجمعنا الله بك في الفردوس األعلى ،ستكون
ً
ً
ب ـطــا نـفـتـخــر ب ــه ون ـب ــراســا ي ـضــيء لـنــا ال ـطــريــق ف ــي ح ــب الــوطــن
مدح أو ثناء.
والتضحية من أجله بالغالي والنفيس بال انتظار ٍ
وفــي الختام شهيدنا الغالي كــان االنتظار يحمل األمــل ولكن
ً
قدر الله غالب ،وأحمد الله أني قد أخذت إرثا من أثرك فكنت أول
ً
ً
من سمي باسمك ،فمازال ذلك يزيدني فخرا وشموخا ما حييت،
شهيدنا الغالي يوسف زيد زامل الزامل ارقد بسالم.

اليوم الدولي للتعليم
غادة عمر قاسم
يعد يوم ( )24يناير كل عام مناسبة سنوية لالحتفال بالتعليم
حسب تصنيف األمم المتحدة ،وهذه السنة يأتي االحتفال به
مختلفا ليس لتداعيات "كوفيد "19العالمية ،وما رافق ذلك من
تعليق وإغالق وتأجيل للتعليم النظامي في كثير وأغلب دول
العالم لعام  2020وم ــازال حتى حينه من عــام  2021فقط ،بل
لتحول التعليم من التعليم النظامي إلى التعليم عن بعد أو
التعليم المدمج بين التعليم النظامي والتعليم عن بعد.
ً
وإذا كان السبب األول وقتيا يعالج بزوال سببه عاجال أم آجال
َّ
بتعويض الطالب؛ فإن التعليم عن بعد لم يشكل لسنوات قادمة
معضلة فقط ،بل تفاوت بين أنظمة التعليم بين الــدول ،ففي
حين أن بعض الدول أقرت بنجاحه واعتبرته خطوة استباقية
لسياستها في التحول إلى التعليم عن بعد (اإللكتروني) والتي
كانت مقررة ومخططة له منذ سـنــوات ،فــإن دوال أخــرى أقرت
بفشله وتنتظر عــودة طالبها للتعليم النظامي مع تعويض
ما فاتهم من تحصيل علمي سواء بعد العودة الطبيعية أو في
نطاق محدود بالتعليم عن بعد إلكترونيا.
ولكل من الرأيين مبرراته حسب طبيعة الدول مما يجعل كال
منها محقة فــي نهجها وسياستها ،ولكن يبقى الطالب في
كل دولة هو المستفيد من المزايا التي حاولت الدول جميعا
إرضـ ــاء ه والـتـيـسـيــر عليه إل ــى أبـعــد حــد إلن ـجــاح سياساتها
التعليمية في هذه المرحلة.
إن حقيقة األمر على الطالب أن يلتزم التعليم النظامي بشكل
كامل ويعوض بنفسه التعلم اإللكتروني بشكل متكامل وجدي
وإال فوت على نفسه المميزات التعليمية لكل نظام ،لكي يلتحق
ويواكب المستوى التعليمي الدولي العام الذي ال يقتصر على
مـعــدل التحصيل لـكــل دول ــة عـلــى ح ــدة؛ فمقياس الـنـجــاح في
التعليم األساسي هو اإلنجاز واالبتكار الستكمال الدراسة في
التعليم العالي والعمل مستقبال.

ل ـم ــاذا يـجــد ا لـكــو يـتـيــون بـمـخـتـلــف أ ع ـمــارهــم ف ــي مسلسل
ً
"درب الزلق" و"األ قــدار" استرجاعا لسعادة مفقودة؟ السبب
يكمن في انتقال الوعي والشعور عبر هذين العملين الفنيين
بالذات إلى فتنة الماضي بكل تفاصيله الرائعة والثاوية في
أغلب مشاهده ،وال يخفاكم الترويح عــن النفس بالمواقف
المضحكة التي تم حبكها وأداؤها من قامات فنية كوميدية
باذخة.
إن المسلسلين يشكالن منتجعا ومالذا ألرواح الكويتيين
المرهقة التي استوحشت حــا ضــر هــا ،حيث تحاصرهم فيه
السياسة البشعة وما تفرزه من قلق و خــوف من المستقبل
وع ـل ـيــه ،وم ــا تـقــذفــه آالت ـهــا الـسـيــاسـيــة واإلعــام ـيــة الـصــدئــة
من مشاهد مبتذلة مـكــرورة توجع أروا حـهــم في ظل ظروف
ُ
ـاف لـجـمــالـيــات مــاضـيـهــم الـ ُـمـفــرح
مــرتـهـنــة بـ َـواقــع قـبـيــح م ـج ـ ٍ
ِّ
ْ
ّ
َّ
المطر ز بألق بحره وشواطئه التي كالتبر البر اق ،وفرجانه
وبرايحه التي ترتج بلعب األطفال وأهازيجهم ،واألجمل تلك
القلوب الناصعة والعالقات الطيبة والتواصل الحميم بين
ناس ذلك الماضي ،وال ننسى صحراء ه بسحرها ومرابعها
ِّ
بالنو ير والخزامى والموشاة باألحياء وأجناس
المزركشة
الطيور الجميلة التي تالشت بكل تجلياتها بعد أن زحفت
عليها المدن التي تنتعل اإلسمنت واإلسفلت والكربستون.
ً
ف ــا ب ـحــر وال ش ــوا ط ــئ وال ف ــر ج ــان وال ب ــرا ي ــح وال أ ي ــا من
جماليات الماضي إال مــا نشاهده فــي لــو حــات الفنان أ يــوب
حسين رحمه الله.
إن مــاضـيـنــا الـجـمـيــل بـمـغــانـيــه وأه ـل ــه الـطـيـبـيــن ف ــردوس
َ
التقمنا ِش ْد ق واقعنا المرير الذي
سعادتنا المفقود بعدما

بشاير يعقوب الحمادي
يــورثـنــا احـتـقــانــا مــؤلـمــا وغـصــة نـتـجــرعـهــا كــل ســاعــة أينما
ُ
تهاجمنا
ووقتما كنا ،بل حتى ونحن في برزخ النوم حيث
هواجس ،وأضغاث أحالم مزعجة تطاردنا.
نــرجــوكــم يــا صـنــاع الـقـبــح انـسـحـبــوا مــن حـيــاتـنــا ال نــريــد
أن ن ــرى وجــوهـكــم وال بـصـمــاتـكــم فــي حـكــومـتـنــا وبــرلـمــانـنــا
ومدارسنا وال مشافينا وال في سكننا وال في شوارعنا وال
في إعالمنا بل حتى كل حياتنا.
نــريــد أن ُ نـعـجــن واقـعـنــا بــأيــديـنــا ،نــريــد أن نــرســم لــوحــات
ح ـيــات ـنــا ب ــف ـ َـرش عـبـقــريـتـنــا وب ـ ــروح مــاض ـي ـنــا ال ـف ـت ــان ،نــريــد
اس ـت ــرج ــاع ش ــواط ـئ ـن ــا ،ن ــري ــد أن ن ـع ـيــد ألط ـفــال ـنــا بــراي ـح ـهــم
وألعابهم ونستعيد فرجاننا وقهاوينا وكل تراثنا الحبيب.
نريد أن نهرب مــن أي وا قــع تساكننا فيه عاهاتكم ألنها
سترسم بريشة القبح خطوط حياتنا وتلونها بألوان الكآبة
المتناقضة والمتصافعة التي ال توحي وال تثير فينا أدنى
شعور باإلعجاب والفرح.
ألياد تمتد للسرقة ،ونفوس تتلظى فيها الرغبة
ال يمكن
ٍ
اللـتـهــام الـمــال ال ـحــرام ،وتـعـبــد أصـنــام ذوات ـهــا ورغــائـبـهــا أن
تصنع الجمال والفرح.
َّ
ن ــري ــد ل ـص ـنــاعــة ال ـح ــاض ــر ش ـخ ـص ـيــات ف ـ ــذة م ـت ـح ــررة مــن
ً
ً
ً
ً
ً
رفيعا وإحساسا مرهفا وقد
غلظة المادة وتملك ذوقا فنيا َّ
َّ
ومكنها
تشر بت جماليات الماضي وتمثلت روحه وطيبته
َ
الفهم العميق واالحترافي للواقع أن تسكب فيه بإبداع نفس
الماضي ،فترسم لنا عبر الواقع بإنسانه وترابه وزمانه لوحة
حـيــة مــوضــوعـهــا الـسـعــادة وتـعـلــق عـلــى ج ــدار روح اإلنـســان
الكويتي الحزين.

د .فيصل ملفي المطيري

«وال الضالين»
ّالتاريخ يعيد نفسه ألنه يؤمن فقط بأن
سنة الله في الحياة هي الحقيقة الوحيدة
ً
التي نقبلها بال جدل ،وألنه دائما يؤكد
ف ــي س ـ ــرده ال ـق ـص ـصــي وي ــذك ــرن ــا بـتـمــرد
البشر على تلك الحقيقة دون تردد أو كلل.
بمعنى ،أن التاريخ اعتاد على تناول هذا
ً
الموضوع دراميا بمفاهيم الخير والشر،
والـ ـح ــق والـ ـب ــاط ــل ،ك ــأح ــداث متسلسلة
تـ ـك ــررت م ـن ــذ ال ـخ ـل ـي ـقــة وف ـ ــق س ـي ـنــاريــو
معروف النهاية ،ويحرص في كل مرة أن
يصف بدقة إصرارنا على التصرف بشكل
منشق وغير متناغم معها.
ً
حــاول الـتــاريــخ جــاهــدا أن يثبت لنا
يـ ّ
أن سنة الله في الحياة تسمح لنا بخلق
ً
عالم خــاص بنا طبقا لخصائصنا ،وال
تحرمنا من العيش واالستمتاع في أسعد
ً
تفاصيله ،وإنها ال تمنعنا أبدا أن نكون
أنفسنا وال تجبرنا أن نكون كاآلخرين،
وإنها فقط تذكرنا بأخطائهم واستنكار
مــا آلــت الـيــه تصرفاتهم لنقرر بأنفسنا
م ــا ي ـن ـب ـغــي ع ـل ـي ـنــا ف ـع ـل ــه .وب ــال ــرغ ــم مــن
صدق وثبات تلك الــدروس تعودنا على
الـتــذاكــي وال ـخ ــروج عــن الـنــص وتجاهل
جميع الشواهد اإلنسانية ذات األخطاء
والنهايات المتشابهة التي غصت بها
كتب التاريخ على مر العصور.

فــي ظ ــروف سياسية غــامـضــة ،تشكل
ل ــدي مــا يـكـفــي مــن ال ــدواف ــع ألك ـتــب حــول
ه ــذه ال ـم ـســألــة ،ألن ـه ــا بـبـســاطــة متعلقة
بالبقاء واالستقرار والشروط القياسية
ال ـ ــازم ـ ــة ل ــأم ــن واألم ـ ـ ـ ــان وال ـط ـمــأن ـي ـنــة
والـ ـعـ ـي ــش الـ ـه ــان ــئ فـ ــي ك ـن ــف األوطـ ـ ـ ــان.
وحتى أق ــاوم غربة العقل وشــح األماني
واألحـ ـ ـ ــام ،وأح ــاف ــظ ع ـلــى م ــا ت ـب ـقــى من
مــام ـحــي الــوط ـن ـيــة ال ـم ـت ـع ـط ـشــة لـلـعــدل
واألمل واإلنجاز والفخر باالنتماء ،فإني
أكتب التالي :ما يحدث في الكويت اآلن
ً
ليس صحيحا ،والتصديق عليه جريمة
تاريخية قبل أن تكون وطنية ،ستلومنا
عليه أج ـيــال مــن بـعــدنــا تـبــرع فــي ق ــراء ة
التاريخ لكنها لن تملك ما نملكه اآلن من
ً
ف ــرص ،أج ـيــال ستصفنا يــومــا بالعجز
عن التفكير والتدبير ما لم يثبت لديها
تعمدنا خيانة األمانة وضياع اإلرث على
أقل تقدير.
أتـســاء ل :نحن فــي الكويت نعيش في
دول ـ ــة ص ـغ ـيــرة غ ـن ـيــة ،ن ـع ـيــش ك ـق ـلــة في
ّ
بــادنــاّ ،
نقدر ونجل ونحترم بالحسنى
كــل خيط فــي نسيجنا االجتماعي وفي
مقدمتهم حكامنا .نعيش بطريقة مختلفة
ً ّ
ع ــن ج ـيــران ـنــا ،ال ن ـعــانــي ع ـق ــدا خلفتها
تناقضات الماضي والحاضر كما إيران،

وال نشكو من دسائس الطوائف والشقاق
االجـتـمــاعــي كـمــا هــي ال ـحــال فــي ال ـعــراق،
وعلى كل حال ،ال نملك أراضي شاسعة،
ممتدة ،ينتشر عليها عشرات الماليين من
البشر في كل االتجاهات ضمن ثقافات
ً
ً
متعددة ومتنوعة تتطلب إط ــارا خاصا
لـلـحـكــم وال ـس ـي ـطــرة كــالـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية .فما ضالتنا؟
أي إج ــاب ــة سـتـخـطــر ف ــي ذه ـن ــك حــول
تلك الضالة تستدعي االعتراف بالفشل،
وستغمرك بالخجل ،وستجعلك تتحسب
ً
ال ـق ــدي ــر وت ـت ـم ـتــم ع ـف ــوي ــا ب ــدع ــاء سـيــدنــا
الـحـبـيــب ،الـلـهــم إن ــي أعـ ــوذ ب ــك م ــن الـهــم
والحزن والعجز والكسل ،والبخل والجبن،
وضلع الــديــن ،وغلبة الــرجــال .أي إجابة
ستقودك للتأمل والتفكر حول تساؤالت
بــدهـيــة ،م ـثــل ،مــن هــم الـحـكـمــاء وم ــن هم
الغوغاء؟ ومن منا يملك األدوات والقدرة
ع ـلــى الـتـغـيـيــر؟ وم ــن فـيـنــا يـسـتـطـيــع أن
يحطم أصنام السياسة النمطية ،واإلدارة
التقليدية واالستراتيجيات السطحية في
التعامل مع الشعب والدستور؟ بكل تأكيد
ستنتهي باللهم أنعم علينا بنعمة العقل
والرزانة واهدنا ،واعف عنا ،وال تجعلنا
من المغضوب عليهم "وال الضالين".

د .نبيلة شهاب

القيادة
تعتبر ا لـقـيــادة مــن ا لـصـفــات اإل يـجــا بـيــة وا لـمـهـمــة فــي كل
ً
الـمـجــاالت ،وكـثـيــرا مــا توقفت أعـمــال وتــأثــر اسـتـقــرار بيوت
ب ـس ـبــب عـ ــدم وجـ ـ ــود الـ ـمـ ـس ــؤول الـ ـقـ ـي ــادي ،ول ـك ـن ـه ــا كـصـفــة
ال توجد عند الجميع ،إلى جانب تفاوت قوتها ونوعها عند
مــن يحملها ،وا لـقـيــادة ال عالقة لها بالمستوى التعليمي،
ً
فقد نجد أما وربة منزل تتمتع بكل الصفات القيادية ونجد
أخرى على مستوى عال من التعليم أقل منها بكثير في ذلك.
وت ـظ ـهــر ال ـس ـلــوك ـيــات ال ـق ـي ــادي ــة ع ـلــى الـ ـف ــرد م ـنــذ مــرحـلــة
ال ـط ـفــولــة ،وت ـب ـنــى وت ـص ـقــل ح ـســب ال ـظ ــروف ال ـتــي ي ـمــر بها
الفرد خالل فترة طفولته ،ولذا من المهم أن يشجع الوالدان
والـمـعـلـمــون الـطـفــل عـلــى اك ـت ـســاب ه ــذه الـصـفــة وتـطــويــرهــا
ً
ً
بالطريقة الصحيحة ،حتى يشب قياديا نافعا لنفسه وأسرته
ومجتمعه.
القياديون األكفاء في ّ
أي مكان ومجال ينهضون باألوطان
سالحهم القوة البشرية أو باختصار أصحابهم (من يعمل
معهم) يتصف الشخص القيادي بقدرته على العمل بمرونة
وحزم وكفاء ة وذكاء مع أصحابه ،ويتشارك معهم الخبرات
والمعرفة ،وال يستغل خبرات أصحابه وينسبها لنفسه أو
يملي عليهم ما يجب القيام به ،وهو بذلك يعلو بهم ومعهم
وال يعلو على أكتافهم ،يأخذ بيد قليل الخبرة من أصحابه
والضعيف حتى يقوى ويكون بالمستوى نفسه لآلخرين،
ّ
والمجد ويدعمه.
ويشجع المميز
القائد على الرغم من ثقته بنفسه وقدراته ومعرفته بما

يريد القيام به فإنه يستشير أصحابه ويستنير بآرائهم،
وال يشعر بأي تردد أو خجل من تغيير ما يفكر القيام به أو
خططه إذا تبين له خطأ ذلك.
صفة التعالي ال يعرفها القائد الناجح ،وال يعني ذلك عدم
شعوره بالفخر بإنجازاته ولكن ينسبه لمجهوده ومجهود
من يعمل معه ،وال يتصرف بأنانية وذاتية مطلقة ،كما ال
يستخدم لغة األمر الجامد والنهي في الحديث وفي تقسيم
ً
أدوار العمل ،فهو غالبا ما يستخدم اللغة المهذبة الواضحة
الحازمة ،ألن الحزم على الرغم من شعور البعض أنه تسلط
فإنه أبعد ما يكون عن ذلك ،فلوال الحزم لتداخلت المواعيد
واألو قــات والمهام ،مما يــؤدي الى تعطيل أو تأخير العمل
أو شــؤون الحياة ،فعلى سبيل المثال حين يحدد الرئيس
ً
أو ا لـمـســؤول مــو عــدا ال سـتــام خـطــة عـمــل معينة ويتقاعس
ً
ً
البعض عن ذ لــك يجب عليه أن يتخذ موقفا حازما إن كان
ً
تقصيرهم بال سبب ،فالحزم وخصوصا في موضوع الوقت
ً
وترتيب األعمال مهم جــدا  ،و مــع ذ لــك فهو ال يعني التسلط
والتعالي على اآلخرين.
ً
صـفــة الـقـيــادة عـلــى اخـتــاف درجــاتـهــا مهمة ج ــدا فــي كل
ً
سواء كانت شؤون المنزل أو العمل
نواحي الحياة وشؤونها،
أو أغلب السلوكيات الخاصة بالعالقات االجتماعية على
اختالفها ،ولذا فإن فهم السلوك القيادي وتدعيمه عند الطفل
ً
ً
واليافع والتشجيع على ذلك يعتبر مطلبا مهما ال غنى عنه.

ّ
مشاري ملفي المطرقة

ً
ً
أوال وأخيرا :حاميها حراميها
رغ ــم ال ـج ـهــود ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي تـبــذلـهــا
ال ـ ــدول ـ ــة فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ظـ ــاهـ ــرة ال ـف ـس ــاد
وتــأكـيــدات صــاحــب السمو أمـيــر البالد
ً
أن محاربة الفساد ليست خيارا بل هي
واجـ ـ ــب ش ــرع ــي واس ـت ـح ـق ــاق دسـ ـت ــوري
وم ـســؤول ـيــة أخــاق ـيــة وم ـش ــروع وطـنــي
يشترك الجميع فــي تحمل مسؤوليته،
وأن ـ ــه ال ح ـمــايــة ل ـفــاســد وأال أحـ ــد فــوق
الـ ـق ــان ــون م ـه ـم ــا ك ـ ــان اسـ ـم ــه أو صـفـتــه
أو مـنـصـبــه ف ــإن مـظــاهــر ال ـف ـســاد الت ــزال
تتفشى فــي معظم وزارات و مــؤ سـســات
الدولة وذلك بشهادة صادرة عن الهيئة
الـعــامــة لمكافحة الـفـســاد «نــزاهــة» التي
أعلنت قبل أ يــام فــي تقرير لها تسجيل
ً
ً
 90بــاغــا جــديــدا خــال عــام  2020حول
شبهات فساد في  37جهة حكومية.
والمالحظ أن البالغات المقدمة إلى
«نـ ـ ــزاهـ ـ ــة» بـ ـخـ ـص ــوص وج ـ ـ ــود ش ـب ـهــات
ف ـس ــاد وم ـخ ــال ـف ــات مــال ـيــة ف ــي عـ ــدد مــن
الـجـهــات الـحـكــومـيــة كــانــت ضــد مــديــري
إدارات بنسبة  %34يليهم ا لـقـيــاد يــون
بـ ــدر جـ ــة و كـ ـي ــل وزارة م ـس ــا ع ــد بـنـسـبــة
تتجاوز  %15ثم مديري هيئات ونوابهم
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إضافات

لينطبق عليهم المثل الشعبي الشهير
«حــامـيـهــا حــرام ـي ـهــا» األم ــر ال ــذي يشير
إل ــى خ ـطــورة مــا وص ــل إلـيــه الـفـســاد في
ا لـبــاد ،وأن المسؤولين الكبار المنوط
بهم حماية المال العام هم المتورطون
ف ــي ســرق ـتــه واالس ـت ـي ــاء ع ـل ـيــه ،وأن كل
الـ ـت ــدابـ ـي ــر واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات وال ـت ـش ــري ـع ــات
الرادعة للفاسدين لم تؤت ثمارها بعد،
وأن ضعاف النفوس وعديمي الوطنية
يجدون البيئة الخصبة لتحقيق مآربهم
الفاسدة.
وفــي حقيقة األمــر أن وجــود هــذا الكم
مــن مـظــا هــر ا لـفـســاد ال يستقيم فــي ظل
ت ـعــدد ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة وم ــا ت ـقــوم به
م ــن ج ـه ــود ومـ ــا ت ــزخ ــر ب ــه تـشــريـعــاتـنــا
م ـ ــن أحـ ـ ـك ـ ــام تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف حـ ـم ــاي ــة الـ ـم ــال
ا لـعــام وا لـحــد مــن مظاهر التعدى عليه،
وب ــال ـت ــال ــي ن ـح ـت ــاج إلـ ــى آلـ ـي ــات ج ــدي ــدة
وتـشــريـعــات تـغـلــظ الـعـقــوبــات وتـســاهــم
في الكشف عن بــؤر الفساد حتى يمكن
ً
اج ـت ـث ــاث ـه ــا مـ ـبـ ـك ــرا ،ك ــذل ــك ن ـح ـت ــاج إل ــى
االنتقال من حالة التذمر والشكوى إلى
خطوات عملية جــادة لمواجهة الفساد

تؤدي إلى تجفيف منابعه ومنع أسبابه
ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد
واسترجاع األموال العامة التى تعرضت
ل ـل ـن ـهــب والـ ـس ــرق ــة وات ـ ـخـ ــاذ االجـ ـ ـ ــراء ات
ال ـق ــان ــون ـي ــة ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــديــن الـمـحـلــي
والـخــارجــي بـمــا يستوجبه كــل ذلــك من
ج ــدي ــة ال ـت ـح ــرك وت ـض ــاف ــر ك ــل ال ـج ـهــود
و تـعــاون كــل الجهات وتفعيل التنسيق
األمثل بين الجهات الرقابية.
فالمحافظة على المال العام وحماية
سمعة دولة الكويت ومكانتها تستوجب
اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة آفة
ال ـف ـس ــاد ،وأن ي ـك ــون ه ـن ــاك ت ـح ــرك جــاد
وقوي من قبل الجهات الحكومية المنوط
بها ا لــر قــا بــة ،وال تكتفي بمجرد إ صــدار
الـبـيــانــات الـتــي تــرصــد شـبـهــات الفساد
إنـمــا تـضــع الـحـلــول وت ـحــدد اإلجـ ــراء ات
ال ـتــي ي ـجــب ات ـخ ــاذه ــا ،وك ــذل ــك ي ـجــب أن
ت ـ ـقـ ــوم مـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـم ــدن ــي
والمواطنين بدورهم في هذا المشروع
ا لــو طـنــي ا لـمـهــم ،فالكويت تستحق منا
ً
ج ـم ـي ـع ــا أن ن ـع ـم ــل مـ ــن أج ـ ــل نـهـضـتـهــا
ورفعتها وأن تكون خالية من الفساد.

"كل تعلوم بطراق" مثل كويتي قديم له معان منها العبرة في
ُ
جد نفعا في هذه األيام
ارتكاب الخطأ ،أو التربية واإلصالح ،ربما لم ي ِ
مع بعض أبناء هذا الجيل ،فطرق التربية الحديثة تجرم بالقانون
استخدام العنف اللفظي! فكيف تصل إلى العنف الجسدي والضرب؟
ً
نعم أنا شخصيا كتربوية ضد تعذيب وتعنيف الصغار أو النساء،
فهي سلوكيات غير غير سوية ،لكن جيل آبائنا وأجــدادنــا كانوا
رجاال أشداء محترمين متحملين للمسؤولية التامة ،ونرى كم هي
أخالقهم عالية سامية ،ونحاول أن نصبح مثلهم بقدر المستطاع
ً
فصبر الجدات في الماضي كان عظيما ،وتحمل األجداد بالبحث عن
رزقهم كان جليال كما يحكى بالقصص والروايات.
هذه األجيال التي أنتجها هؤالء النخبة لم تتبع معهم التربية
الحديثة والقوانين ،بل التربية الحازمة التقليدية القديمة التي
اعـتـمــدت على الصفعات أحـيــانــا (ال ـطــراقــات) كما تـقــال بالعامية
والشدة والتوبيخ ،وال تخلو من الرحمة كذلك ،ونرى بعدها استقامة
المراهق الطائش والهداية واإلحساس بالرهبة والخوف من األب
واحترامه واحترام كلمته ورأيــه وخاطره وأوامــره ،فصفعات األب
كانت بمثابة التأديب والتربية والتقويم عند الخطأ أو االنحراف
عن الطريق الصحيح.
ونرى كم كان هذا الجيل صالحا ،وبهذا الحديث ال أبرر الضرب
ً
أو أدافع عن العنف ضد الصغار األبرياء أبدا ،لكن الحسبة اختلفت
في هذا الزمن ،فبعض الصغار ال يحترمون الكبير كما ينبغى مثل
ما كان في السابق ،حتى طريقة حوار األبناء اآلن اختلفت ،فال نرى
هدوءا وال نشعر بالوقار أثناء حديثهم مع األب ،لذلك أصبح الكبير
ً
يتجنب الحوار أو النصح أو التهذيب خوفا من ردة الفعل العكسية
للبعض هداهم الله.
فأبناء جيلي الثالثينيين كانت الطاعة عندنا وما زالت تامة عمياء
للوالدين ،وال نقاش فيها ألكثريتنا ،فهي من بر الوالدين في مفهومي
واحترام وحب وعادة جريت عليها ولله الحمد ...لكن التربية الحديثة
تعطي حرية االختيار للطرق التي يختارها االبناء في تصرفاتهم،
وسلوكهم ،فالصالح يبقى صالحا والعكس ،والتربية طبعا حتى
ً
لو كانت بعيدة عن العنف فإنها تجدي نفعا ونتاجا طيبا إن شاء
ً
الله ...نعم الحياة اختلفت جدا والتربية اختلفت كذلك ،لكن يبقى
زمن القدماء أفضل.

بالعربي المشرمح :ما زلنا في
المربع األول!
محمد الرويحل
ب ــدأ ال ـيــأس ي ــدب فــي جـســد الــوطــن وف ــي ع ــروق الـمــواطــن بـعــد أن
ً
فشلت محاوالتهما في تغيير الواقع المؤلم الذي أصبح فرضا ال
مفر منه وواقعا يجب التعايش معه وال أحد يعلم متى سيتغير
وإلى أين الطريق؟
فمنذ مرسوم الصوت الواحد والطريق في انحدار شديد ،عجز
ً
المواطن أن يصنع سدا يوقف هذا االنزالق الكارثي رغم محاوالته
العديدة ،وكأن هناك قوة خفية تريد بالمركبة السقوط لعقر الوادي
السحيق حيث الهاوية والهالك.
في المقال السابق ذكرنا أن الحل بيد الرئيسين (األمة والحكومة)
ألننا موقنون بأنهما يملكان القرار وشاهدنا قدرتهما على تحقيق
كل ما يريدانه وما يخططان له ،ولذلك فالحل بيدهما خصوصا
أنهما قد سبق أن أقرا واعترفا بوجود الفساد وتراجع الدولة في
كل النواحي وعلى المستوى الداخلي واإلقليمي.
ً
نعلم أن العناد والفجور بالخصومة وإطالة أمدها ال تصنع وطنا
ولن تقصي على الفساد ،بل تلك األمور تخلق بيئة مناسبة وخصبة
لمنظومة الـفـســاد ،كـمــا أنـهــا ال تليق بــرجــال الــدولــة ومكانتهم،
فالتاريخ ال يرحم ،ولــن يقف هكذا ،فالشواهد كثيرة وعلينا أن
نعتبر من دروس الماضي.
ولكون الحل بيد الرئيسين ،وهو أمر واضح ومؤكد ،فعليهما أن
يبادرا به ويستغال هذه الفرصة قبل أن يفلت الحل من أيديهما
كما حصل لمجلس وحكومة  ،٢٠٠٩ونــدخــل فــي دوام ــةٍ جــديــدة،
وعبث آخــر وصــراع لن يترك ألجيالنا واحــة األمــن واألم ــان الذي
خلفها لنا أسالفنا.
يعني بالعربي المشرمح:
ما زلنا في المربع األول منذ مرسوم الصوت الواحد ،ونعتقد أننا
أصبحنا سجناء فيه ومفاتيح هذا السجن بيد الرئيسين (األمة
والحكومة) فهل يبادران بفتحه قبل أن يحطمهما السجناء؟

من حساب الرئيس
عمر علي العثمان
لــم تكن األي ــام األول ــى مــن ال ـعــام الـجــديــد بسيطة بــأخـبــارهــا أو
خفيفة بأحداثها ،وكأنها عرض أولي لما سيحصل في القادم من
األشهر ،واحد من تلك األحداث التي عشناها هو قضية اقتحام مبنى
الكونغرس ،ليس هنا الخبر الجديد ،لكن ما حدث أوصلني لكتابة
هذه المقالة ،فبين كرامة وطن وحادثة اقتحام الكونغرس بالنسبة
إلى حديثي هنا زاويــة واحــدة اشتركت بين األمرين ،وهي طريقة
التواصل مع الشريحة المستهدفة.
في الكويت ،الذي استطاع أن يوجه الرأي العام ،حساب واحد في
"تويتر" ،جمع الناس التي تؤمن بالهدف نفسه وجعلها تتحرك في
شــوارع الكويت من نقطة الى أخــرى ،في حين شاهدنا في أميركا
ً
حسابا آخر يقوم بهذا الدور دون أدنى اعتبار لكونه حساب الرئيس!
مــن بين كــل رؤس ــاء العالم الــذيــن يملكون حسابات فــي مواقع
َ ً
متابعا بهذه الطريقة
التواصل االجتماعي ،كيف أصبح تــرامــب
وتغريداته مؤثرة في اإلعالم والواقع المحيط وغير المحيط؟ حتى
أصبحت البرامج التلفزيونية األميركية تبدأ المونولوج الخاص بها
بتغريدة منه! قد نختلف معه بما يكتب بنسبة  ٪٩٩لكننا سنتفق أن
تغريداته تجذب المتابعين بمختلف مراحلهم العمرية ومستوياتهم
ً
األكاديمية ،ألنه يغرد بعيدا عن البروتوكول الرئاسي أو السياسي.
َ
اختلف بطريقته عما تعود عليه الناس من رؤسائهم ومسؤولي
ّ
الحسابات الحكومية التي تطبعت بالجفاف واختيار المصطلحات
التي لطالما ظنوا أنها تزيدهم قوة ووجاهة ،لكنها على النقيض
بالتأثير وهم ال يعلمون!
ـات م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي وازدهـ ـ ـ ــار ال ـعــوالــم
ف ــي ب ــداي ـ ُ
االفـتــراضـيــة ،فـتـ َـح للناس بــاب ليقولوا مــا يــريــدون ويـبـشــروا بما
يؤمنون ،حتى ركبت الشركات والجهات الرسمية تلك الموجة بهدف
الحضور مع الناس ،إليصال معلومة أو بيع منتج ،وكالمها تسويق!
شاهدنا الشركات تتفاعل مع هاشتاغات ،مراكز شرطة في أميركا
ً
تغرد وتـبــارك للمسلمين بحلول رمـضــان ،ورئـيــس فرنسا مغردا
بالعربية ،وجهات حكومية تشجع فريقها الوطني!
في هذا العصر إن اردت التأثير فتحدث بلغة الناس مهما كان
وبالطريقة التي تمكنهم من استيعاب رسائلك ،حتى
مركزك ومكانك
ُ
ً
إن لم يوافقك العامة الــرأي ،فسيجعلك بنظهرهم قريبا ،ودعوتي
للجهات الحكومية الـتــي أبــت إال أن تحضر فــي مــواقــع التواصل
االجتماعي أن تعي شريحتها المستهدفة ،تغرد بما ُيفهم وترد عما
ُيسأل ،فوجود أكثر من مسؤول للموافقة على نشر تغريدة واحدة
أمر غير منطقي.
في ذلك العالم ،الدقة والسرعة أهم من صياغة التغريدة وشكل
ً
التصميم! كن قريبا تتكلم بما يفهمه العامة قبل الخاصة فتصل
إلى المسامع وتؤثر بمن تريد ،وتذكر قبل أن تكتب للناس ..أنت
من الناس!

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٥.٦٨٧

6.201

٤.676

2.408 2.719 3.302

تباين أداء مؤشرات البورصة ...والسيولة  31.1مليون دينار

ّ
تراجع «الوطني» و«بيتك» بنسب محدودة أثر على إيجابية السوق األول
علي العنزي

مؤشرات السوقين
رئيسي 50
والرئيسي دعمت
األداء العام

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ت ـب ــاي ـن ــا
واض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــا ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرت
مؤشرات السوق العام ورئيسي
 50والـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي عـ ـل ــى الـ ـل ــون
األخ ـض ــر ،بـيـنـمــا تــأخــر مــؤشــر
ال ـســوق األول ،وسـجــل خـســارة
محدودة ،واستقر مؤشر السوق
العام على ارتفاع محدود ُ
بعشر
نقطة مئوية فقط تـعــادل 6.01
ن ـ ـقـ ــاط ،ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
 5687.17نقطة بسيولة تراجعت
الى  31.1مليون دينار تداولت
 238م ـل ـيــون س ـهــم ع ـبــر 9785
ص ـف ـق ــة ،وارت ـ ـفـ ــع عـ ــدد األس ـه ــم
الـ ـمـ ـت ــداول ــة الـ ـ ــى  140س ـه ـمــا،
وه ــو ال ـع ــدد األك ـب ــر خ ــال هــذا
ال ـش ـهــر رب ــح مـنـهــم  74وخـســر
 ،51بينما استقر  15دون تغير،
وكـ ــان ال ـض ـغــط نـتـيـجــة تــراجــع
أكـبــر سهمين فــي الـســوق ،هما
«ال ــوطـ ـن ــي» و«بـ ـيـ ـت ــك» ،ليخسر
مـ ــؤ شـ ــر ا لـ ـ ـس ـ ــوق األول نـسـبــة
مـ ـ ـح ـ ــدودة ج ـ ــدا هـ ــي  0.02فــي
ا لـ ـمـ ـئ ــة ،أي  1.02ن ـق ـطــة ف ـقــط،
ليبقى على مستوى 6201.09
نـقـطــة ب ـس ـيــولــة م ـتــراج ـعــة الــى

حـ ـ ـ ــدود  18.4مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـنـ ــار،
تـ ـ ــداولـ ـ ــت  42.1مـ ـلـ ـي ــون س ـهــم
ع ـب ــر  3114ص ـف ـق ــة ،وربـ ـ ــح 10

أسهم فــي الـســوق األول ،بينما
خسر  8أسهم واستقر سهمان
دون تـغـ ّـيــر ،ودع ـمــت مــؤشــرات

السوقين رئيسي  50والرئيسي
األداء ال ـعــام ورب ــح رئـيـســي 50
نـسـبــة  0.44ف ــي ال ـم ـئــة ،تـعــادل

 21.42نقطة ليقفل على مستوى
 4843.97نقطة بسيولة بلغت
 10ماليين دينار تداولت 138.1

مليون سهم عبر  4031صفقة،
وربح  23سهما بين  46سهما
متداوال في الرئيسي  50وخسر
 ،18بينما استقر  5أسهم دون
تغير.

نشاط أسهم جديدة
اسـتـقــرت األس ـهــم الـقـيــاديــة
حـ ــول م ـس ـتــويــات ـهــا الـسـعــريــة
الجديدة لهذا األسبوع ،حيث
بـقــي «ال ــوط ـن ــي» ب ـح ــدود 855
ف ـل ـس ــا ،ب ـي ـن ـمــا ت ـم ــاس ــك سـهــم
«بيتك» على أسـعــار أعـلــى من
 700فلس ،وهي قريبة من ّ
قمته
للفترة ما بعد كورونا ،ونشط
أجيليتي وزين ،وتراجع األخير
أيضا ،بينما استمر الدفة في
قيادة السوق األول امس سهم
البورصة ثم المتكاملة ،اللذان
شاركا في قائمة ال ــ 5األفضل
س ـ ـيـ ــولـ ــة ،ب ـي ـن ـم ــا رب ـ ـ ــح س ـهــم
وربـ ــة بـنـسـبــة  2.5ف ــي الـمـئــة،
ليتقدم الرابحين ،تــاه أسهم
المتكاملة ثم مشاريع والقرين،
ليبقى السوق األول متوازنا،
في المقابل ّ
تقدم سهم وطنية

ع ـق ــاري ــة األسـ ـه ــم ف ــي ال ـس ــوق
الرئيسي وحقق قفزة سعرية
مهمة بدعم من نمو أسهم كتلة
أجيليتي ،خصوصا أجيليتي
األم ،وارتفعت سيولة الوطنية
لتصل الــى  1.3مليون دينار،
مـتـقــدمــا عـلــى سـهــم أجيليتي
والرابع من حيث السيولة في
السوق العا،م كما استقر نشاط
أسهم اعيان وأالفكو والتعمير
وإيـ ـف ــا واألولـ ـ ـ ــى ،ال ـ ــذي سجل
تراجعا محدودا ،وكان األكثر
تداوال ،لتنتهي جلسة السوق
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي خـ ـ ـض ـ ــراء ،وي ــدع ــم
مؤشر السوق العام.
خ ـل ـي ـج ـيــا ،م ـ ــال األداء ال ــى
الـ ـه ــدوء وال ـت ــراج ــع ،وخ ـســرت
 5م ـ ــؤش ـ ــرات مـ ـق ــاب ــل ارت ـ ـفـ ــاع
مـ ـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ـ ــري سـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــي عـ ـ ـم ـ ــان
والـبـحــريــن ،وكــانــت الـخـســارة
األكبر ،وعلى وقع جني أرباح،
في ســوق ابوظبي وبنسبة 1
في المئة ،بينما تماسك البقية
وأقفلوا على خسائر محدودة،
وســط استمرار أسـعــار النفط
ح ـ ــول م ـس ـت ــو ي ــات  55دوالرا
للبرميل.

أخبار الشركات
«أجيليتي» تحصل على تسهيالت
ائتمانية من عدة بنوك
كشفت شركة أجيليتي للمخازن العمومية عن حصولها على
اتفاقية تسهيالت ائتمانية من عــدة بنوك .وقالت إن االتفاقية
تنص على تجديد وزيادة خط ائتمانها من  725مليون دوالر (219
مليون دينار) إلى  800مليون دوالر ( 240مليون دينار).وأوضحت
«أجيليتي» ،أن االتفاقية مع البنوك القائمة ،وبإضافة بنوك محلية
وخليجية ودولية جديدة .وبينت أن مدة هذه التسهيالت هي 3
سنوات لقسم منها ،و 5سنوات للقسم اآلخر .وإضافة إلى ذلك،
ً
تعمل «أجيليتي» أيضا على تجديد تسهيالت ائتمانية أخرى
لزيادة خط االئتمان بحدود  1.4 - 1.2مليار دوالر .وأفادت بأن هذه
التسهيالت الهدف منها هو تمويل مشاريع الشركة ،موضحة أن
ما يتم استخدامه منها سوف ينعكس على بيانات الشركة المالية.

«أعيان» :استقالة الطواري
ذكــرت شركة أعـيــان لــإجــارة واالستثمار ،أن نائب الرئيس
التنفيذي خالد الطواري َّ
تقدم باستقالته من منصبه ،على أن
يكون آخر يوم عمل له هو  28فبراير .2021

«التجاري» :استقالة الرميح
أفاد البنك التجاري ،باستقالة نائبة رئيس الجهاز التنفيذي
لقطاعي الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية
الدولية سحر الرميح ،وأن آخر يوم عمل لها هو  28الجاري.

«بورتالند» :توريد حديد تسليح بـ  317.6مليون دينار
ً
أبرمت شركة أسمنت بورتالند كويت عقدا مع
الشركة الكويتية للتموين ،بشأن توريد حديد
تسليح مدعوم بقيمة إجمالية تبلغ  317.55مليون
دي ـنــار ،للمستفيدين مــن ق ــروض بـنــك االئـتـمــان
الكويتي.
وق ــال ــت «ب ــورت ــان ــد» إن ـه ــا س ـت ـقــوم بـمــوجــب
العقد المبرم مع «الكويتية للتموين» بتزويد
ال ـمــواط ـن ـيــن ب ـحــديــد م ــدع ــوم (ح ــدي ــد تـسـلـيــح)

«المغاربية» تقرر أخذ مخصصات بـ  467.6ألف دينار
وا ف ــق مجلس إدارة الشركة
الخليجية المغاربية على أخذ
مخصصات لبعض استثمارات
الـ ـش ــرك ــة عـ ــن الـ ـسـ ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة

منح  6مقاولين عقود اختبار
ال ـح ـق ــول ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،بـقـيـمــة
إجمالية تقدر بـ 60مليون دينار
( 198م ـل ـيــون دوالر) ،و يـعـمــل
المقاولون بموجب العميل وفق
عـقــود مــع شــركــة نفط الكويت،
حسب مصادر صناعية.
وب ـح ـس ــب «م ـ ـيـ ــد» تـ ــم إبـ ــاغ
الـمـقــاولـيــن بـتــرسـيــة الـعـقــد في
 18يناير ،وهــم :شركة الخليج
ل ـص ـي ــا ن ــة ا لـ ـحـ ـف ــر (- )GDMC
ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ،و - SGSس ــو ي ـس ــرا،
وشـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــات حـ ـ ـق ـ ــول
الـ ـغ ــاز والـ ـنـ ـف ــط (ج ــوف ـس ـك ــو) -
الـكــويــت ،وسبيتكو – الكويت،
وش ــرك ــة الـ ـصـ ـح ــراء ل ـل ـخــدمــات
البترولية (سابيسكو) – مصر،
والمنصوري -اإلمارات العربية
المتحدة.
وتقدر قيمة العقد الممنوح

الماضية ( ،)2020بمبلغ إجمالي
ُيقدر بنحو  467.62ألف دينار.
وقــالــت «المغاربية» إن اإلجــراء
ال ـســابــق سـيـنـعـكــس أثـ ــره على

الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة ال ـس ـنــويــة
للشركة عن السنة المنتهية في
 31ديسمبر.2020

«بتروغلف» تتخلف عن سداد  7.46ماليين دينار
تخلفت الشركة الخليجية لالستثمار البترولي
(ب ـتــروغ ـلــف) ع ــن سـ ــداد مـبـلــغ  7.46مــايـيــن ديـنــار
مستحق عليها ألح ــد الـبـنــوك خ ــارج الـكــويــت منذ
ديسمبر  .2017وأرجعت الشركة السبب في ذلك إلى

 6شركات تفوز بعقود اختبار الحقول
في الكويت بإجمالي  60مليون دينار
لشركة  GDMCبمبلغ  15مليون
دينار ،والعقد الممنوح لشركة
 SGSبقيمة  12.8مليونا ،بينما
العقد الممنوح لشركة Gofsco
بـ ـقـ ـيـ ـم ــة  5م ـ ــايـ ـ ـي ـ ــن ،والـ ـعـ ـق ــد
الممنوح لشركة  Spetcoبقيمة
 12.3مليونا.
وق ــال م ـصــدر فــي الـصـنــاعــة:
«كانت قيمة العقود بشكل عام
مــرت ـب ـطــة ب ـخ ـب ــرة ال ـم ـقــاول ـيــن،
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه هـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى
الـ ـت ــي ت ـح ـص ــل ف ـي ـه ــا Gofsco
ع ـل ــى ع ـق ــد م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع فــي
ال ـك ــوي ــت ،وبــال ـتــالــي ف ــإن قيمة
ال ـع ـق ــد ال ـم ـم ـن ــوح أق ـ ــل م ـقــارنــة
ببعض العقود األخرى التي تم
إرساؤها».
ويمتد كل عقد مدة  5سنوات،
ومن المتوقع ان تزود الشركات
الـتــي تــم منحها العقود شركة

غير محدد ا لـمــدة ينتهي بانتهاء تسليم آخر
كمية للمواطنين .وأوضحت أن العقد له تأثير
إيجابي على البيانات المالية للشركة ،حيث ال
يمكن تقديره أو تحديده ،لطبيعة مــدة العقد،
المتمثل بأكثر من سنة مالية ،كما يعتمد على
مدى احتياجات المواطنين الخاصة بهم إلتمام
عملية البناء ،دون أي تدخل من الشركة لكميات
الحديد المسحوبة.

نفط الكويت بخدمات اختبار
اآلبار ،وتغطي حقول النفط في
البالد كلها.
وسـ ـتـ ـق ــوم وحـ ـ ـ ــدات اخ ـت ـبــار
اآلب ــار المتنقلة ،الـتــي يوفرها
الـمـقــاولــون ،بتسليم البيانات
إل ــى شــركــة نـفــط الـكــويــت فيما
يـتـعـلــق بـنـسـبــة ال ـم ـح ـلــول بين
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز والزيت (.)GOR

توقف تشغيل الحفارات المتفق مع البنك لتحويل
جار التفاوض مع البنك
إيراداتها للسداد ،علما أنه ٍ
على تسوية المبلغ المستحق والشروط المناسبة
للطرفين ،وسيتم اإلفصاح حال االتفاق على التسوية.

1.11
البرميل الكويتي يرتفع ً
دوالر ليبلغ  56.47دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.11دوالر ليبلغ 56.47
ً
ً
دوالرا في تداوالت أمس األول مقابل  55.36دوالرا في تداوالت
الثالثاء الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وف ــي األسـ ــواق الـعــالـمـيــة ،تــراجـعــت أس ـعــار الـنـفــط صباح
أمس بعد يومين من المكاسب التي دعمتها اآلمال في زيادة
اإلنفاق المالي في الواليات المتحدة مع تولي الرئيس جو
بايدن الحكم.
وتــراجــع خ ــام بــرنــت الـقـيــاســي بنسبة  0.8فــي الـمـئــة إلــى
ً
 55.61دوالرا للبرميل ،كما تراجعت العقود اآلجلة لخام غرب
ً
تكساس الوسيط  0.8في المئة إلى  52.86دوالرا.
وعادت المخاوف بشأن تأثير القيود المفروضة ،للسيطرة
على تفشي جائحة كورونا ،على الطلب إلى الظهور بعد
نشر بيانات أوضحت زيــادة غير متوقعة في مخزون
الخام األميركي األسبوع الماضي.
وأظـهــر تقرير معهد الـبـتــرول األمـيــركــي زي ــادة غير
متوقعة في مخزونات الخام التجارية األميركية بمقدار
 2.6مـلـيــون بــرمـيــل فــي األس ـب ــوع الـمـنـتـهــي فــي 15
يناير ،على عكس توقعات بانخفاض قدره 1.2
مليون برميل.

مجلس التأديب يغرم «أزيان كابيتال» و«يونيكاب»
أعـلـنــت هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال ،صـ ــدور ق ــرار
مجلس ا لـتــأد يــب فــي جلسته المنعقدة يوم
الخميس الموافق  2021 /1 /21في المخالفة
ال ـم ـق ـيــدة ب ــرق ــم « 2020/71م ـج ـلــس ت ــأدي ــب»
« 2020/104هيئة» ضد شركة أزيان كابيتال،
وتـغــريـمـهــا أل ــف دي ـن ــار ع ــن ك ــل مـخــالـفــة من
المخالفتين المسندتين إ لـيـهــا .و قــد انتهى
منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها
التالي:
 .1حكم الـمــادة « »3 - 2من الكتاب السابع
عشر (تعليمات كفاية رأس المال لألشخاص
المرخص لهم) من الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما ،لعدم التزامها
ح ـتــى ت ــاري ـخ ــه ب ـت ـقــديــم ال ـت ـقــريــر وال ـن ـم ــاذج
الـخــاصــة بكفاية رأس الـمــال للفترة المالية
المنتهية فــي ( 2020 /6 /30ا ل ــر ب ــع ا لـثــا نــي)
للهيئة خــال المهلة المحددة والتي انتهت
في .2020 /8 /14
 .2أح ـك ــام الـتـعـمـيــم رق ــم ( )6لـسـنــة 2017
بشأن البيانات المالية المرحلية المراجعة
والـ ـسـ ـن ــوي ــة الـ ـم ــدقـ ـق ــة (ت ـع ـم ـي ــم إلـ ـ ــى جـمـيــع
األشخاص المرخص لهم فيما عدا صناديق
االس ـت ـث ـم ــار) ،ل ـعــدم ال ـتــزام ـهــا ح ـتــى تــاريـخــه
بتقديم نسخة من بياناتها المالية السنوية

لـلـفـتــرة الـمــالـيــة المنتهية فــي 2020 /6 /30
للهيئة خالل المهلة المحددة ،والتي انتهت
في .2020 /8 /14
كما كشفت هيئة أســواق المال عن صدور
ق ــرار مجلس الـتــأديــب فــي جلسته المنعقدة
ي ـ ــوم ا ل ـخ ـم ـيــس ا لـ ـم ــوا ف ــق  2021 /1 /21فــي
الـمـخــالـفــة الـمـقـيــدة بــرقــم « 2020/72مجلس
تأديب» « 2020/113هيئة» ضد شركة يونيكاب
لالستثمار والتمويل ،بتغريمها ثالثة آالف
دينار َّ
عما أسند إليها ،على أن تتجدد الغرامة
ً
ً
ش ـه ــري ــا اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن  2021 /3 /30ولـحـيــن
تصويب المخالفة.
وقـ ـ ــد ان ـت ـه ــى م ـن ـط ــوق الـ ـ ـق ـ ــرار إلـ ـ ــى إدانـ ـ ــة
المذكورة بمخالفتها حكم الـمــادة «»11-2-3
من الكتاب الخامس (أنشطة األوراق المالية
واألشخاص المسجلون) من الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما ،لعدم
قيامها بشغل وظيفة كبار التنفيذيين منذ
 2020 /1 /1حتى تاريخه ،رغــم انقضاء مدة
الشغور منذ تاريخ .2020 /10 /19

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

 %64تراجع في فائض الكويت التجاري مع اليابان
أظـهــرت بيانات حكومية أن فائض
الـكــويــت ال ـت ـجــاري مــع ال ـيــابــان تــراجــع
فــي ديـسـمـبــر الـمــاضــي بنسبة  64في
المئة ،مقارنة بنفس الفترة من 2019
ليصل إلى  17.5مليار ين ياباني (170
مليون دوالر أمـيــركــي) ،بسبب تراجع
الصادرات.
وقالت وزارة المالية اليابانية ،في
تقرير أولــي ،انه رغم هذا التراجع فإن
فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل
إيجابيا  12عاما و 11شهرا ،إذ التزال
الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضـ ــافـ ــت أن إج ـم ــال ــي ال ـ ـصـ ــادرات
الكويتية الى اليابان انخفض في الشهر

الـمــاضــي بنسبة  51.3فــي الـمـئــة على
اساس سنوي ،ليصل الى  34.3مليار ين
ياباني ( 332مليون دوالر أميركي) فيما
تراجعت ال ــواردات مــن اليابان بنسبة
 22.9في المئة ،لتصل إلى  16.8مليار
ين ياباني ( 162مليون دوالر أميركي).
ولفتت الوزارة إلى أن فائض الشرق
األوســط التجاري مع اليابان انخفض
فــي الـشـهــر الـمــاضــي بنسبة  47.0في
ال ـم ـئ ــة ،ل ـي ـصــل الـ ــى  312.8م ـل ـي ــار يــن
ياباني ( 3.0مليارات دوالر أميركي) ،مع
تقلص الصادرات المتجهة الى اليابان
م ــن الـمـنـطـقــة بـنـسـبــة  39.1ف ــي الـمـئــة،
مقارنة بالعام السابق.

وأو ض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــط ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــام
والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي
الـمـســال وال ـم ــوارد الطبيعية األخ ــرى،
والـتــي تمثل نسبة  93.9فــي المئة من
اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان
انخفضت بنسبة  40.7في المئة ،فيما
انكمشت واردات المنطقة من اليابان
بـنـسـبــة  18.6ف ــي ال ـم ـئــة م ـت ـضــررة من
تباطؤ الطلب على السيارات والمواد
المصنعة واآلالت الكهربائية.
وذكرت الوزارة أن ثالث أكبر اقتصاد
فــي الـعــالــم سـجــل فــي الـشـهــر الماضي
فائضا عالميا بقيمة  751.0مليار ين
ياباني ( 7.3مليارات دوالر أميركي).

ونمت ال ـصــادرات اليابانية بنسبة
 2.0في المئة عن العام السابق ،مدعومة
ب ـ ــزي ـ ــادة طـ ـل ــب الـ ـصـ ـي ــن عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــواد
البالستيكية والمعادن غير الحديدة.
ً
ووف ـق ــا لـلـتـقــريــر انـخـفـضــت واردات
الـيــابــان أيـضــا بنسبة  11.6فــي المئة،
بسبب انخفاض فواتير الطاقة وخاصة
النفط الخام والفحم.
وأشــار التقرير إلــى أن الصين ظلت
أك ـب ــر ش ــري ــك تـ ـج ــاري ل ـل ـي ــاب ــان تـلـيـهــا
الواليات المتحدة.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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اقتصاد

قرارات بايدن األولى في البيت األبيض تطمئن األسواق
األسهم األميركية ترتفع لمستويات قياسية جديدة ...و«ناسداك» يبلغ الذروة
ارتفعت مؤشرات األسهم
األميركية لمستويات قياسية
جديدة في ختام جلسة
تنصيب جو
أمس
األول ،مع ً
ً
للواليات
بايدن رئيسا جديدا ً
المتحدة الذي شكل دافعا
لتفاؤل المستثمرين ،مع
اقتراح الرئيس حزمة لتحفيز
االقتصاد بقيمة  1.9تريليون
دوالر.

الساعات األول ــى للرئيس األميركي الجديد
جــو بــايــدن فــي البيت األبـيــض لــم تكن بالسوء
الــذي بــدت به لهجته خــال حملته االنتخابية،
بالنسبة للشركات واألسـ ــواق ،إذ وضــع بايدن
تحفيز االقتصاد األميركي في بداية أولوياته.
وأص ــدر  15ق ــرارا تنفيذيا يـبــدو مــن خاللها
ع ــازم ــا ع ـلــى م ـحــو إرث سـلـفــه دون ــال ــد تــرامــب،
لكن دون التطرق إلــى موضوعات الضرائب أو
العالقات التجارية مع الصين.
وأع ـل ــن إل ـغ ــاء ان ـس ـحــاب ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
مــن منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس
للمناخ ،باإلضافة إلى وقف بناء الجدار العازل
مع المكسيك ،لكنه لم يشر إلى الزيادات الضريبية
التي كان أعلنها سابقا ،وهاجم بسببها الرئيس
السابق ترامب.
ويبدو أن الوضع االقتصادي أجبر فيما يبدو
بايدن على العدول عن ،أو على األقل تأجيل بعض
وعوده االنتخابية.
ونـ ـ ـ ــدد بـ ــايـ ــدن خـ ـ ــال ح ـم ـل ـت ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
ب ـس ـيــاســات ت ــرام ــب ال ـت ــي قـ ــال إن ـه ــا ت ـصــب في
م ـص ـل ـحــة األم ـي ــرك ـي ـي ــن ذوي ال ــدخ ــل ال ـمــرت ـفــع
والشركات الكبيرة ،وأعلن خطة لزيادات ضريبية
أب ــرزه ــا رف ــع ال ـضــرائــب عـلــى ال ـشــركــات م ــن 21
فــي المئة إلــى  28فــي المئة ،باإلضافة إلــى رفع
الضريبة على الدخل من  37في المئة إلى 39.6
في المئة على ذوي الدخول األعلى من أربعمئة
ألف دوالر سنويا.
وأكدت مرشحة بايدن لمنصب وزيرة الخزانة
ورئـيـســة ال ـفــدرالــي الـســابـقــة جــانـيــت يلين هــذا
االتجاه خالل خطابها إلى مجلس الشيوخ ،قبيل
ساعات من تنصيب بايدن .وأكدت أهمية المزيد
مــن التحفيز إلنـقــاذ االقـتـصــاد األمـيــركــي وسط
تداعيات جائحة كورونا ،خصوصا مع انخفاض
أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية تاريخية.
وقالت يلين إن الرئيس بايدن أكد أنه يرغب في
إلغاء أجزاء من التخفيضات الضريبية لعام 2017
ولكن ليس اآلن وسط تواصل جائحة كورونا.
المالحظة الالفتة كانت لهجة يلين العدائية
ت ـجــاه الـصـيــن ،إذ أك ــدت أن إدارة الــرئـيــس جو
بايدن ستكون مستعدة لمواجهة الصين بشأن
سرقة للملكية الفكرية واإلعانات غير القانونية
للشركات وسياسات اإلغراق ،ما يطرح تساؤالت
حول ما إذا كان بايدن سيشن جولة أخــرى من
الحرب التي بدأها ترامب ضد الصين.
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات األسـ ـ ـه ـ ــم األم ـي ــرك ـي ــة
لـمـسـتــويــات قـيــاسـيــة جــديــدة فــي خ ـتــام جلسة

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوعين
صعد الذهب أمس إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين ،مع تراجع الدوالر
بفعل آمــال بشأن المزيد من التحفيز ،بعد تولي اإلدارة األميركية الجديدة
برئاسة جو بايدن السلطة ،وإن كانت بعض عمليات جني األرباح حدت من
مكاسب المعدن النفيس.
وبحلول الساعة  06:53بتوقيت غرينتش ،صعد الــذهــب فــي المعامالت
الفورية  0.1في المئة إلى  1873.36دوالرا لألوقية (األونـصــة) ،بعدما سجل
أعلى مستوياته منذ  8يناير عند  1874.50دوالرا لألوقية في وقت سابق من
الجلسة ،وربح الذهب  1.7في المئة أمس األول ،وارتفعت العقود اآلجلة للذهب
 0.3في المئة إلى  1871.70دوالرا لألوقية.
كما تركز السوق على خطة بايدن للتحفيز ،إذ يتأهب لبدء التعامل مع
جائحة كوفيد  ،19التي أودت بحياة ما يربو على  400ألف أميركي ،وقلبت
أكبر اقتصاد عالمي رأسا على عقب.
وتراجع مؤشر الــدوالر  0.2في المئة مقابل عمالت منافسة ،كما تماسك
العائد على سندات الخزانة األميركية القياسية ألجل  10أعــوام عند أقل من
أعلى مستوى في  10أشهر ،الذي بلغه في األسبوع الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى ،زادت الفضة  0.3في المئة إلى 25.87
دوالرا لألوقية ،ونــزل البالتين  0.1في المئة إلى  1108.28دوالرات لألوقية،
وارتفع البالديوم  0.4في المئة إلى  2381.15دوالرا لألوقية.

ً
ً
أمس األول ،مع تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا
للواليات المتحدة.
ً
ً
وشكل تنصيب بايدن رئيسا خلفا لدونالد
ً
ترامب دافعا لتفاؤل المستثمرين ،مع اقتراح
األول ح ــزم ــة لـتـحـفـيــز االق ـت ـص ــاد بـقـيـمــة 1.9
تريليون دوالر.
وع ـنــد اإلغـ ـ ــاق ،صـعــد مــؤشــر "داو جــونــز"
بنسبة  0.8في المئة أو  257نقطة ليصل إلى
 31.188ألف نقطة ،وهو مستوى قياسي جديد.
كما ارتفع مؤشر " "S&P 500بنحو  1.4في
ً
ً
الـمـئــة أو  53نـقـطــة ،مـسـجــا مـسـتــوى قياسيا
ً
ج ــدي ــدا ع ـنــد  3851ن ـق ـطــة ،وص ـع ــد "ن ــاس ــداك"
بحوالي  2في المئة أو  260نقطة ليسجل 13.457
ألف نقطة ألول مرة على اإلطالق.
وعــن أوروب ــا ،سجل مؤشر "ستوكس "600
ً
األوروب ــي ارتفاعا بنسبة  0.7في المئة أو 2.9
نقطة إلى  410نقاط عند اإلغالق.
كما زاد "فوتسي  "100البريطاني  0.4في المئة
( +27نقطة) إلــى  6740نقطة ،وارتـفــع "داكــس"
األلـمــانــي بنسبة  0.8فــي الـمـئــة ( +106نـقــاط)
ً
مسجال  13.921ألف نقطة ،وارتفع "كاك" الفرنسي
 0.5في المئة ( +30نقطة) إلى  5628نقطة.
وف ــي آس ـيــا ،ارت ـف ـعــت ال ـمــؤشــرات الـيــابــانـيــة
في ختام تعامالت أمس ،رغم تثبيت المركزي
على سعر الـفــائــدة دون تغيير ،ولـكــن تعززت
ثقة المستثمرين على آمــال تحقيق الشركات
اليابانية المزيد من األرباح.
وثبت "المركزي" سعر الفائدة عند  0.1-في
المئة ،ولم تتأثر األســواق بالنظرة التشاؤمية
التي تبناها البنك والمتعلقة بانكماش االقتصاد
بنحو  5.6في المئة ،خالل العام المالي المنتهي
في مارس المقبل ،بعدما كانت  5.5في المئة في
أكتوبر الماضي.
وارتفع سهم مجموعة اإلعالنات "دينتسو"
بــأكـثــر مــن  5فــي الـمـئــة ،بـعــد تـقــريــر يفيد بــأن

الشركة تدرس بيع مقرها في "طوكيو" ،والتي
قد تحصل مقابله على  300مليار ين (ما يعادل
 2.9مليار دوالر) ،كما ارتفع سهم "باناسونيك"
بما يقرب مــن  5فــي المئة بعد أنـبــاء عــن تفيد
باحتمال بيعها ثالجات تستخدم لتبريد وحفظ
اللقاحات.
وارتفع "نيكي  "225في ختام التعامالت بنحو
ً
مسجل  28757نقطة ،كما صعد "توبكس"
%0.8
ً
األوسع نطاقا  0.6في المئة عند  1861نقطة.
ً
أيضا ،ارتفعت المؤشرات الصينية في ختام
التداوالت ،رغم ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس

الدوالر يتراجع مع التفاؤل بالعمالت العالية المخاطر
تراجع الدوالر مقابل العمالت المناظرة الرئيسية أمس ،إذ تقوض الطلب
على عمالت المالذ اآلمــن بفعل تفاؤل بأن حزمة تحفيز كبيرة تضخها
اإلدارة األميركية الجديدة ستعزز النمو.
وتلقت العمالت المرتبطة بالسلع األولية األعلى مخاطرة الدعم ،إذ
اقتفت األسهم اآلسيوية أثر نظيرتها األميركية في االرتفاع إلى مستويات
قياسية ،بعد أن أدى جو بايدن اليمين رئيسا .وأعلن بايدن حزمة مساعدات
للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا بقيمة  1.9تريليون دوالر.
وقال شينشيرو كادوتا ،كبير محللي العمالت لدى باركليز كابيتال في
طوكيو "معنويات المخاطرة إيجابية اآلن ،ونتوقع أن تظل كذلك في العام
الجاري ،إذ من المتوقع أن ينتعش النمو بقوة كبيرة" .وأضاف أن الدوالر
الكندي والكرونة النرويجية سيسجالن أداء أفضل من سائر السوق على
األرجح ،بينما ستتخلف العمالت األوروبية.
وقال إن العملة األميركية يجب أن ترتفع هذا العام مقابل اليورو ،إذ
إن الواليات المتحدة تتعافى على نحو أسرع من معظم الدول األخرى.
وانخفض الدوالر األميركي  0.2في المئة إلى  1.2611دوالر كندي في
آسيا ،ليتراجع لليوم الثالث .والمس أدنى مستوى في ثالث سنوات عند
 1.2607دوالر كندي أثناء الليل بعد أن اختار بنك كندا المركزي عدم خفض
أسعار الفائدة.

«الفدرالي» في زمن بايدن ...له وجه آخر
بعد أرب ــع س ـنــوات مــن االض ـط ــراب في
الـعــاقــة بين الـفــدرالــي األمـيــركــي والبيت
األبيض تحت امرة الرئيس السابق دونالد
ت ــرام ــب ،يـسـتـعــد أك ـبــر صــانــع للسياسة
الـنـقــديــة ف ــي ال ـعــالــم لـمــرحـلــة ج ــدي ــدة من
العالقة في زمن الرئيس األميركي الجديد
جــو بــايــدن ال ــذي نصب رئيسا قبل نحو
ساعات.
ولطالما انتهج ترامب سياسة الهجوم
على "الفدرالي" خالل سنوات حكمه ،مطالبا
إيــاه بتخفيض أسعار الفائدة ،التي يرى
من وجهة نظره أن تلعب دورا كبيرا في
تحفيز االقتصاد ،وزيادة إقراض الشركات،

م ــا يـسـمــح ف ــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف بــاإلنـفــاق
الرأسمالي التوسعي.
ويشير تقرير لشبكة  CNBCاألميركية
إل ــى أن ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ستشهد تحسنا
ملموسا في العالقة بين البنك ،الذي يتمتع
باستقاللية تامة في اتخاذ قراراته وإدارة
الرئيس جو بايدن.
وذكر التقرير "لن يكون هناك المزيد من
التغريدات المزعجة في منتصف الليل التي
تهاجم أعضاء الفدرالي وتصفهم بالحمقى،
إذا لم تتسق قراراتهم مع رغبات الرئيس
جو بايدن".
ولكن التقرير أشــار أيضا إلى مجموعة

من الصعوبات تنتظر الفدرالي األميركي
فــي زم ــن جــو بــايــدن فــي مقدمتها جائحة
"كورونا" ،والتحركات التي يتعين على البنك
اتخاذها في مواجهة آثارها ،بما يسمح في
نهاية المطاف في انتشال االقتصاد األميركي
األكبر بالعالم من براثن الركود.
ومن بين المؤشرات على استقرار العالقة
بـيــن الــرئـيــس الـجــديــد لـلــواليــات المتحدة
والفدرالي اختياره لجانيت يلين ،رئيسة
الفدرالي السابقة كمسؤولة عن ملف المالية،
في إشارة ال تخطئها العين على ثقة بايدن
في أعضاء البنك الذي يدير األمور النقدية
لالقتصاد األول بالعالم.

"كورونا" في الصين ،مسجلة أكبر عدد إصابات
يومية منذ مارس الماضي.
وسجلت مقاطعة "هيلونجيانغ" أكبر زيادة
يومية أمس األول في عدد حاالت اإلصابة حتى
اليومية
اآلن بنحو  68حالة من إجمالي اإلصابات
ً
الجديدة في الصين البالغة  144إصابة-مطابقا
لــإصــابــات الـيــومـيــة ،الـتــي سجلتها فــي الــرابــع
عشر من يناير وهو المستوى األعلى منذ مارس
الماضي.
وت ـع ـتــزم ال ــدول ــة ف ــرض اخ ـت ـب ــارات فـيــروس
"كورونا" خالل موسم عطلة العام القمري الجديد،

ونزل الدوالر  0.4في المئة إلى  8.456كرونة نرويجية ،وهو أيضا ثالث
يوم من االنخفاض.
مضيفا
أميركيا،
سنتا
77.74
إلى
المئة
في
0.4
األسترالي
وارتفع الدوالر
ُ
إلى صعود  0.7في المئة حققه في الجلسة السابقة .وأظهرت بيانات نشرت
أمس أن أستراليا سجلت زيادة أخرى قوية في التوظيف في ديسمبر.
وخسر الــدوالر  0.2في المئة إلى  103.59ينات ،وهو عملة مالذ آمن
أخرى اليوم ،بعد أن تراجع ألدنى مستوى في أسبوعين عند .103.33
وربح اليورو  0.2في المئة ليعكس تراجعا مماثال سجله في الجلسة
السابقة ،ليجري تداوله عند  1.2135دوالر.
وتراجع مؤشر الدوالر  0.2في المئة إلى  ،90.268منخفضا لليوم الثالث
منذ المس أعلى مستوى في شهر تقريبا عند  90.956يوما االثنين.
واستهلت العملة األميركية العام بارتفاع أقوى ،مدعومة من زيادة
عوائد سندات الخزانة األميركية في رد فعل على خطة بايدن لتحفيز
هائل.
لكن الكثير من المحللين يتوقعون عودة الدوالر للمسار النزولي الذي
شهده خالل  2020بخسارة نحو سبعة في المئة ،في ظل توقعات بأن
السياسة النقدية في الواليات المتحدة ستظل فائقة التيسير وآمال في
تعاف عالمي بعد الجائحة.

كوبا 20 :مليار دوالر خسائر عقوبات ترامب

وقـ ـ ــال ال ـم ـح ـلــل ال ـم ــال ــي لـ ــدى Whalen
" :Globalسيحترم منصبه ،إنه رجل تقليدي
سيكون بمنزلة كابح لكثير من األشخاص
المتطرفين فــي حــزبــه" .وعـلــى م ــدار العام
المضي تحرك الفدرالي األميركي في أكثر
مـنــاسـبــة لـمــواجـهــة تـبـعــات الـجــائـحــة من
خ ــال خـفــض أس ـعــار ال ـفــائــدة لمستويات
متدنية وزيــادة ميزانيته وبرنامجه لشراء
األصول ،للعمل على توفير السيولة الالزمة
بــالـســوق" .وق ــال محلل آخــر "الـفــدرالــي اآلن
يمكنه االسترخاء والعمل بأريحية أكثر ،فلن
يكون هناك المزيد من العدائية والتغريدات
(العربية .نت)
الكريهة".

أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الكوبية أمس
األول أن إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب
فرضت عقوبات مشددة على هافانا كلفتها نحو 20
مليار دوالر.
وصرحت يوهانا تــابــاالدا ،وهي مسؤولة رفيعة
في وزارة الخارجية الكوبية ،لوكالة فرانس برس ،بأن
"الضرر الذي لحق بالعالقات الثنائية خالل هذه الفترة
(واليــة ترامب) كان كبيرا ،كما أن األذى االقتصادي
الذي لحق بكوبا كان هائال" .وجاء في رسالة لها عبر
البريد اإللكتروني "نقدر (الضرر الالحق بكوبا) بنحو
 20مليار دوالر".
وكان ترامب ،الذي انتهت واليته أمس األول ،بعدما
أدى الديمقراطي جو بايدن اليمين الدستورية ليصبح
الرئيس الـ 46للواليات المتحدة ،شدد القيود األميركية

هل ستواصل واشنطن صدامها مع بكين؟

ت ــول ــى ج ــو ب ــاي ــدن مـنـصـبــه كــرئ ـيــس ل ـلــواليــات
الـمـتـحــدة ،أث ـنــاء تفشي جــائـحــة ك ــورون ــا ،والــركــود
االقـتـصــادي العالمي ،فضال عــن حــالــة انـقـســام في
الداخل األميركي.
وي ـقــول خبير صـنــاعــة الـطــاقــة الـمـخـضــرم نائب
رئيس شركة التحليالت  IHS Markitدان يرغين إن
أكثر المشاهد إثــارة على المسرح العالمي ستكون
عالقة واشنطن ببكين ،حيث يتصادم أكبر اقتصادين
في العالم على أسس أيديولوجية ونشاط عسكري
وسلطة ،فضال عن االعتماد االقتصادي المتبادل،
وتأثير تلك الـعــاقــات على بقية الـعــالــم ،مــا يجعل
المخاطر عالية بصورة كبيرة.
وأشـ ــار يــرغ ـيــن ،خ ــال مـنـتــدى ال ـطــاقــة العالمي
االفـ ـت ــراض ــي لـمـجـلــس أت ــان ـت ـي ــك ،الـ ـث ــاث ــاء ،ال ــذي
اس ـت ـض ــاف ـت ــه ش ـب ـكــة " ،"CNBCإل ـ ــى أن "ال ـق ـض ـيــة
الجيوسياسية األول ــى هــذا الـعــام هــي العالقة بين
الواليات المتحدة والصين" ،وفقا لما اطلعت عليه
"العربية.نت".
ونـفــى وج ــود تشابه بين هــذا التوتير والـحــرب
الباردة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي،
فـ ــي ظـ ــل وج ـ ـ ــود تـ ــرابـ ــط ق ـ ــوي ب ـي ــن االق ـت ـص ــادي ــن
المتناطحين هذه المرة ،إال أن دوال أخرى قلقة بشأن
االضطرار إلى أن تكون في أحد جانبي الصراع.
وعبر قادة في جنوب شرق آسيا والشرق األوسط

وأميركا الالتينية عن قلقهم ،مؤكدين معارضتهم
للوقوع في وسط الخالفات بين الالعبين العالميين.
ويعتقد يرغين أن اختيار بايدن لوزير الخارجية
أنتوني بلينكين ،خالل جلسة التعيين في مجلس
الشيوخ ،الثالثاء ،يعد تأكيدا على أن "الرئيس ترامب
كان محقا في اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه الصين"،
رغم تأكيده عدم االتفاق مع أساليب ترامب ،إال أنه
شدد على أن الصين تشكل التحدي األكبر للواليات
المتحدة.
وأدت سياسات ترامب تجاه الصين ،بما في ذلك
شن حرب تجارية أضرت بالنمو العالمي وأثرت على
الشركات والصناعات في جميع أنحاء العالم ،إلى
دفع العالقات بين البلدين إلى ما وصفه العديد من
الخبراء بأنه أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة،
كما منعت إدارته العديد من الشركات الصينية من
ممارسة األعـمــال التجارية فــي الــواليــات المتحدة،
بحجة المخاطر األمنية.
وأكد بايدن عزمه تحميل الصين مسؤولية دورها
في انتشار فيروس كورونا ،لكن على عكس ترامب،
يــؤمــن بــايــدن بــوجــود تحالف متعدد األطـ ــراف من
الحلفاء المتشابهين في التفكير لمواجهة ما يعتبره
تهديدات صينية وممارسات غير عادلة.
وخــال الحملة الرئاسية ،تبادل بايدن وترامب
االنتقادات الالذعة في اإلعالنات السياسية ،واتهم

حيث يسافر ماليين المواطنين لزيارة أسرهم.
كما فــرضــت الــدولــة اآلسـيــويــة عقوبات على
ً
ً
 28مسؤوال أميركيا في إدارة الرئيس السابق
تــرامــب ،أبــرزهــم وزي ــر الخارجية السابق مايك
بومبيو ،النتهاك سيادة الصين ،ويمنع القرار
هؤالء األشخاص من دخول الصين.
وارتفع "شنغهاي المركب" في ختام التعامالت
ً
بأكثر من  1في المئة ،مسجل  2621نقطة ،كما
ً
أغلق "شنتشن المركب" مرتفعا بنسبة  1.5في
المئة عند  2449نقطة.

المفروضة على كوبا ،وكانت إدارته أعلنت في وقت
سابق من الشهر الجاري إعادة إدراج كوبا في قائمة
"الدول الراعية لإلرهاب" ،بعدما كانت إدارة الرئيس
األسبق باراك أوباما شطبت الجزيرة الشيوعية منها،
وألـغــى تــرامــب ع ــددا مــن الخطوات االنفتاحية على
كوبا التي كان سلفه اتخذها .وقالت تاباالدا إنه تم
اتخاذ  240إجراء ضد كوبا في عهد الرئيس الخامس
واألرب ـع ـيــن لـلــواليــات الـمـتـحــدة ،شملت حظر رسو
سفن الرحالت السياحية األميركية في كوبا ،وفرض
عقوبات على مجموعة كبيرة من الشركات الكوبية
ومديريها ،وإطالق مالحقات قضائية بحق الشركات
األجنبية المتعاملة مع الجزيرة ،وتشديد القيود على
التحويالت المالية للكوبيين الذين يعملون في الخارج
ويرسلون األموال إلى بالدهم.

شركات صينية تطلب مراجعة
شطبها من بورصة نيويورك

كل منهما اآلخر باللين مع الصين ،لكن في حين أنه
من المتوقع أن يحافظ بايدن على موقف متشدد
تجاه الـحــزب الشيوعي الصيني ،فمن المرجح أن
تكون األساليب بين اإلدارتين ذات اختالفات كبيرة.
ومهما كانت تلك االختالفات ،فإن العواقب ستظل
كبيرة  -ألسباب ليس أقلها تراكم المعدات العسكرية
في بحر الصين الجنوبي.

وأوضح أنه "يمر كل يوم من النفط عبر بحر الصين
الجنوبي بقدر ما يمر عبر مضيق هرمز ،لذا فإن ما
يحدث هناك مهم جــدا ،هذا هو المكان الــذي يوجد
فيه اتصال عسكري مباشر بين الواليات المتحدة
والصين ،لذا إذا كنت تبحث عن مكان يمكن أن يحدث
فيه خطأ ما ،فهو موجود ،ومن المهم جدا فهم طبيعة
موضوع هذا الصراع واالختالفات .لذا يجب مراقبته".

ذكرت شركات االتصاالت تشاينا يونيكوم هونغ كونغ ،وتشاينا
موبايل ،وتشاينا تليكوم ،أمس ،أنها طلبت من بورصة نيويورك
مراجعة قرارها بشطب شهادات اإليداع األميركية لها.
وشطبت بــورصــة نـيــويــورك ،بعد بعض الـتــذبــذب ،شركات
االتصاالت الصينية الثالث في وقت سابق من الشهر الجاري،
عقب أمر تنفيذي أصدره الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب،
حظر على األميركيين االستثمار في الشركات العامة التي تعتبرها
واشنطن على صلة بالجيش الصيني.
وأدى الحظر األميركي إلى تداعيات أوسع نطاقا على الشركات،
إذ باع المستثمرون األميركيون سريعا حصصهم ،وحذفت شركات
المؤشرات (إم إس سي آي وفوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو
جونز) شركات االتصاالت من مؤشراتها القياسية هذا الشهر ،مما
محا  5.6مليارات دوالر من القيمة المجمعة ألسهمها المتداولة في
هونغ كونغ .وقالت الشركات إن المراجعة التي ستجريها بورصة
نيويورك مقررة في غضون  25يوما من إفصاحاتها الصادرة أمس
األول ،وإنها طلبت سريان تعليق التداول على أسهمها لحين
االنتهاء من النتيجة.
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عمد «المركزي» األوروبي إلى
تعزيز «برنامج شراء السندات
في طوارئ الجائحة» ،سالحه
الرئيسي الذي باشر العمل
به في مارس ،للحفاظ على
شروط تمويل مواتية وتشجيع
اإلنفاق واالستثمار ،فرفعه
إلى  1850مليار يورو ومدده
إلى مارس .2022

ّ
ي ـ ـ ـعـ ـ ــزز ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ــدابـ ـ ـي ـ ــر الـ ــدعـ ــم
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــدي ل ـ ــاقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ،ق ـب ــل
امـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــان دقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق لـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــم
الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر الـ ـ ـن ـ ــاجـ ـ ـم ـ ــة ع ــن
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرار فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــود
ال ـم ـف ــروض ــة ل ـم ـكــاف ـحــة وب ــاء
« ك ــو ف ـي ــد  »19وار ت ـ ـفـ ــاع سعر
اليورو.
ب ـعــد م ـضــي س ـتــة أســابـيــع
ع ـ ـلـ ــى آخـ ـ ـ ــر اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع عـ ـق ــده
ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي األوروبـ ـ ـ ــي
فــي ديسمبر ا لـمــا ضــي ،يقول
ف ـ ـلـ ــوريـ ــان ه ـي ـن ـس ــه ال ـخ ـب ـيــر
االقتصادي لدى بنك بيرنبرغ
إن المؤسسة المالية« :ما زالت
تحلل وطأة قرارها» القاضي
ب ـت ـعــزيــز ت ــداب ـي ــره ــا ال ـن ـقــديــة
للتصدي لألزمة الناجمة عن
الوباء.
وعمدت المؤسسة المالية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـخ ــذ م ـ ـقـ ــرا لـ ـه ــا فــي
فـ ـ ــران ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــورت إل ـ ـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز
«بــرنــامــج ش ــراء الـسـنــدات في
ط ــوارئ الـجــائـحــة» ،سالحها
ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ب ـ ــاش ـ ــرت
العمل به في مارس ،للحفاظ
عـلــى ش ــروط تـمــويــل مــواتـيــة
وتشجيع اإلنفاق واالستثمار،
فرفعته إلى  1850مليار يورو
ومددته إلى مارس .2022
أما برنامجها اآلخر إلعادة
شـ ــراء أص ـ ــول ،وه ــو بــرنــامــج
ّ
الكمي المعتمد من
التيسير
ق ـب ــل ال ـ ــوب ـ ــاء ،ف ـم ــن ال ـم ـتــوقــع
أن يـتــواصــل بــوتـيــرة عشرين
ً
مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارا فـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ـهـ ــر بـ ـ ــدون
تحديد فترة زمنية له.

كـ ـم ــا س ـت ـم ـن ــح ال ـم ــؤس ـس ــة
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـمـ ـص ــارف دف ـع ــات
جديدة من القروض المتدنية
ال ـك ـل ـف ــة ،فـ ــي وق ـ ــت ت ــراج ـع ــت
مـ ـع ــدالت الـ ـف ــائ ــدة إلـ ــى أدن ــى
مستوياتها.
ويـ ـف ــرض ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
األوروبي منذ سبتمبر 2019
ر س ــو م ــا بـقـيـمــة  %0.5-على
ق ـســم م ــن ال ـس ـيــولــة ال ـمــودعــة
لــد يــه ،للتشجيع عـلــى إ ع ــادة
توزيعها على شكل قروض.
يـتـفــق ال ـمــراق ـبــون ع ـلــى أن
المؤسسة المالية ،التي تجهد
لـمـكــافـحــة األزمـ ــة ف ــي منطقة
الـيــورو منذ بــدء تفشي وبــاء
كــوفـيــد  ،19ال تــواجــه وضعا
ضاغطا يرغمها على ز يــادة
حجم تدخلها.
ل ـكــن ال ـخ ـب ـيــر االق ـت ـص ــادي
ل ــدى مـجـمــو عــة «آي إن جــي»
كــار سـتــن برجسكي لـفــت إلــى
أن «ق ـ ـ ـ ــدرات (رئـ ـيـ ـس ــة ال ـب ـنــك
المركزي األوروبي) كريستين
الغارد على التواصل ستكون
م ـ ــرة ج ــدي ــدة ع ـل ــى ال ـم ـح ــك»،
عـ ـن ــدم ــا ت ـ ــواج ـ ــه ال ـص ـح ــاف ــة،
اع ـت ـب ــارا م ــن ال ـس ــاع ــة 13.30
(ت غ).
فآمال التعافي االقتصادي
السريع أحبطت مــع الموجة
الثانية من الوباء ،في نهاية
ال ـعــام الـمــاضــي ،وم ــا واكبها
من قيود وتدابير جديدة في
أوروبا.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ــر جـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي إن
المؤسسة األوروبية ستعلن
أن ال ـم ـخ ــاط ــر ع ـل ــى ال ـن ـشــاط

تسريع برنامج اللقاحات يعزز أداء
الشركات الصغيرة في 2021
ار ت ـ ـ ـفـ ـ ــع م ـ ــؤ ش ـ ــر Russell
 ،2000ا ل ـ ـ ـ ــذي يـ ـقـ ـي ــس أداء
الشركات الصغيرة ،بأكثر من
 8في المئة منذ بداية العام،
ً
متجاوزا بكثير مكاسب S&P
 500للشركات الكبيرة ،والذي
صعد بنحو  1في المئة فقط،
وســط آم ــال بــأن إدارة بــايــدن
س ـت ـقــدم ال ـم ــزي ــد م ــن اإلغ ــاث ــة
المالية للشركات الصغيرة،
والتي ُينظر إليها على أنها
أقرب لالقتصاد الحقيقي.
وق ـ ـ ــال الـ ـعـ ـض ــو ال ـم ـن ـت ــدب
السـتــراتـيـجـيــة الـفــوركــس في
ش ــر ك ــة  BKإلدارة األ صـ ـ ــول،
ب ـ ـ ــور ي ـ ـ ــس ش ـ ـ ـلـ ـ ــو س ـ ـ ـبـ ـ ــرغ ،إن
«ا ل ـس ـب ــب األول وراء ار ت ـف ــاع
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ه ــو
الرئيس المنتخب جو بايدن،
الـ ـ ــذي ص ـ ــاغ ن ـف ـس ــه كــرئ ـيــس
مساند للمشاريع الصغيرة
في الواليات المتحدة».
وتشمل حزمة إغاثة بايدن

البالغة قيمتها  1.9تريليون
دوالر م ــن ف ـي ــروس ك ــورو ن ــا،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ــم ال ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ـن ـه ــا
األسبوع الماضي ،مدفوعات
م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـكـ ـي ــن،
و 350مليار دوالر كمساعدة
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
الوالية والمستوى المحلي.
وأضاف شلوسبرغ ،لقناة
« « :»CNBCسـيـعـتـقــد ا ل ـســوق
أنــه سـيـحــاول الـقـيــام بـكــل ما
ف ــي وسـ ـع ــه ،م ــن وج ـه ــة نـظــر
ً
مالية وأيضا من وجهة نظر
ً
تنظيمية» .و فـقــا لما اطلعت
عليه «العربية .نت».
وي ــرى أن تـســريــع بــرنــامــج
اللقاحات سيعزز ،خالل العام
الحالي ،نمو نشاط الشركات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت مــن
أوائ ــل الـمـتـضــرريــن ،وهــو ما
ي ـع ـتــزم ب ــاي ــدن ال ـق ـيــام ب ــه من
خالل برنامج وطني للتطعيم
بقيمة  20مليار دوالر.

وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع« :ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك ن ـ ـفـ ــوذ
تـشـغـيـلــي م ــذه ــل ع ـلــى حـجــم
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،ألن
تـ ـل ــك ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـتـ ــي ن ـجــت
اآلن لــد ي ـهــا فــر صــة لـلـتـعــا فــي
أك ـبــر مــع ع ــدد مــوظـفـيــن أقــل،
وبالتالي هوامش ربح أفضل
بكثير».
ً
ووفقا لمؤسس «Trading
 ،»Analysisت ـ ـ ــود ج ـ ـ ــوردن
«عـلـيــك أن تــأخــذ خ ـطــوة إلــى
ا لـ ـ ـ ـ ــوراء أ ك ـ ـثـ ــر وال ت ـ ـقـ ــول إن
ال ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة بـشـكــل
عـ ـ ـ ــام س ـ ـت ـ ـت ـ ـفـ ــوق فـ ـ ــي األداء
عـلــى ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاق ـ ــة ،ي ـ ـجـ ــب ت ـق ـس ـي ــم
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة إلـ ــى
ق ـ ـس ـ ـم ـ ـيـ ــن؛ أس ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـقـ ـيـ ـم ــة،
وأسهم النمو».

االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي «تـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــه إل ـ ــى
االن ـ ـح ـ ـسـ ــار أك ـ ـثـ ــر م ـن ـه ــا فــي
ديسمبر».
ومـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــذي الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاوف
تفشي نسخ متحورة جديدة
لـلـفـيــروس ال تـعــرف عواقبها
بـشـكــل واض ـ ــح ب ـع ــد ،ووت ـي ــرة
ت ــوزي ــع ال ـج ــرع ــات األول ـ ــى من
اللقاحات التي تتم بشكل أبطأ
مما كان متوقعا ،إال أن رئيسة
الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي األوروب ـ ـ ـ ــي

تـ ــؤمـ ــن بـ ــأنـ ــه س ـي ـت ــم تـحـقـيــق
توقعات النمو المقدرة بـ%3.9
مــن إجـمــالــي الـنــاتــج الــداخـلــي
لمنطقة اليورو عام .2021
وعلقت فريتسي كولر-غايب
رئ ـي ـس ــة ق ـس ــم االقـ ـتـ ـص ــاد فــي
ب ـنــك «ك ــا إف ف ــي» الـ ـع ــام ،بــأن
«الـمــركــزي» األوروب ــي يريد أن
«ي ـن ـت ـظــر لـ ـي ــرى م ــا إذا كــانــت
الـ ـقـ ـي ــود ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ــال ــوب ــاء
ستستمر حتى الفصل الثاني»،

المنتدى االقتصادي العالمي
ِّ
يحذر من تجاهل المخاطر
أعلن المنتدى االقتصادي العالمي ،أن جائحة كورونا كشفت
عن اآلثار الكارثية لتجاهل المخاطر طويلة األجل كاألوبئة ،مشيرا
إلى أن التداعيات االقتصادية والسياسية لها قد تتسبب في أزمات
تستمر لسنوات.
وأشار االستفتاء السنوي للمنظمة بشأن أكبر المخاطر العالمية
من حيث التأثير ،والـصــادر في األسـبــوع الـجــاري ،إلــى األمــراض
ُ
المعدية كأكبر خطر عالمي ،ويأتي اإلخفاق في التصرف تجاه
تغير المناخ في المركز الثاني ،وأسلحة الدمار الشامل بالمركز
الثالث ،وفقدان التنوع البيولوجي وكوارث الموارد الطبيعية في
المركزين الرابع والخامس على الترتيب.
ولفت التقرير إلى أن األمراض ُ
المعدية جاءت في المركز العاشر
من حيث أكبر المخاطر العالمية في بداية .2020
أما أكبر الكوارث من حيث احتماالت الحدوث ،فجاءت الظروف
المناخية القاسية بالمرتبة األولى ،واإلخفاق في التصرف تجاه
تغير المناخ في المرتبة الثانية أيضا .أما الضرر البيئي البشري
واألمــراض المعدية ،فجاء ا في المركزين الثالث والرابع ،وفقدان
التنوع البيولوجي في المركز الخامس.
وذكر التقرير أن أغلب الدول عانت إلدارة األزمة أثناء الوباء ،وهو
ما يسلط الضوء على مدى الحاجة الستعداد القادة ألي صدمات
في المستقبل ،خصوصا مع ارتفاع التكلفة البشرية واالقتصادية
لجائحة كــورونــا .وأوصــى بزيادة المرونة لمكافحة المعلومات
المضللة ،خصوصا عند توزيع لقاحات «كورونا».

«ذا كونفرنس بورد الخليج»
يعقد ورشة عن االبتكار
ضمن أنشطته الهادفة إلى تقديم كل ما من شأنه المساعدة
ف ــي تـطــويــر وتـنـمـيــة اق ـت ـصــاد الـ ــدول الـخـلـيـجـيــة ،عـقــد مــركــز ذا
كونفرنس بورد الخليج للبحوث االقتصادية والتجارية ورشة
عمل حول االبتكار حاضر فيها البروفيسور جون ميتسيالر من
كلية «سولفاي بروكسيل لالقتصاد واإلدارة» .ضمت الورشة
ً
 20مشاركا من كبار المسؤولين عن قطاع االبتكار في القطاع
الـخــاص مــن دول مجلس الـتـعــاون الخليجي وكـبــرى الشركات
العالمية العاملة في المنطقة في قطاعات التكنولوجيا والبنوك
واالتصاالت واألبحاث.
كما شارك في الورشة ممثلون من جهات حكومية من الكويت
وال ـس ـعــوديــة ،وت ــم خــالـهــا مـنــاقـشــة دور الـحـكــومــات فــي وضــع
سـيــاســات وخـطــط لتنمية االبـتـكــار وتشجيعه وال ـشــراكــة بين
القطاعين العام والخاص ،إضافة إلى المعوقات التي يواجهها
القطاع الخاص في االستفادة من االبتكار واالبداع.
وذكــر المدير التنفيذي للمركز د .مهدي الـجــزاف أن المركز
ً
ق ــام بعقد ه ــذه الــورشــة اس ـت ـعــدادا إلع ــداد تـقــريــر بحثي يحدد
استراتيجيات االبتكار القتصادات دول مجلس التعاون الخليجي
بــاسـتـخــدام ن ـمــوذج «ع ــام ــات االب ـت ـكــار» الـمـتـبــع مــن منظمة ذا
كونفرنس بورد العالمية ،والذي سيتم من خالله االستفادة من
مجموعة متنوعة من مجموعات البيانات العامة وتلك التي تمتلك
منظمة ذا كونفرنس بورد حقوقها «بما في ذلك قاعدة بيانات
االقتصاد اإلجمالي ،وقاعدة بيانات مقارنات العمل الدولية».
ً
ً
وأضاف أن هذا التقرير سيطلق مؤشرا جديدا لالبتكار والقدرة
التنافسية لمنطقة الخليج يربط بين عدد من األبعاد لنموذج
عالمات االبتكار التي تتراوح بين التكنولوجيا والتحول الرقمي
واالبتكار واالستدامة بقيادة العمالء إلى ثقافة االبتكار وأداء
المنظومة البيئية ،موضحا أن التقرير سيحدد عند االنتهاء
منه توجهات السياسة العامة لدفع القدرة التنافسية على أساس
االبتكار ،والتي سيتم مناقشتها في ورش عمل عامة وخاصة مع
المجموعات المختصة ،وتلك ذات االهتمام في المنطقة.
وقال إن مركز ذا كونفرنس بورد الخليج سيعمل بشكل مكثف
مع الجهات المحلية والخليجية في القطاعين العام والخاص
لضمان استخدام أفضل تدابير االبتكار القائمة واستخدامها
بـجــودة وكـفــاء ة ،إضــافــة إلــى تطوير تدابير جــديــدة تساهم في
تحقيق النتائج المرجوة من هذا التقرير البحثي.
يذكر أن مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث االقتصادية
ً
ً
والتجارية الــذي يتخذ من دولــة الكويت مقرا اقليميا لــه ،تابع
لمنظمة ذا كــونـفــرنــس ب ــورد الـعــريـقــة ال ـتــي أن ـشــأت فــي ،1916
وهــي منظمة غير هــادفــة للربح ومستقلة فــي أعمالها عــن فكر
وآراء االحزاب السياسية ومقرها الرئيسي بمدينة نيويورك في
الــواليــات المتحدة ،وتضم في عضويتها أكثر من  1000شركة
ً
ومنظمة من  60دولة .بدأ المركز أعماله في الكويت في  2018وفقا
لقانون تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت ،وبدعم من
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واتحاد مصارف الكويت.
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وليظهر «إلى أي مدى ستؤثر
على الوضع االقتصادي».
ويـ ـ ـ ــرى ف ـ ــران ـ ــك دي ـك ـس ـم ـيــر
مدير إدارة السندات في شركة
«آليانز غلوبال إينفستورز» أنه
مــع أكثر مــن ألــف مليار يــورو
م ـتــاحــة ل ــه لــإن ـفــاق ف ــي إط ــار
«بــرنــامــج ش ــراء ال ـس ـنــدات في
طوارئ الجائحة» ،يمكن للبنك
المركزي «شــراء الكمية ذاتها
مــن ال ـس ـنــدات ،ال ـتــي اشـتــراهــا

العام الماضي ،في حين يتوقع
أن يكون العجز في الميزانيات
العامة أدنى».
وت ـب ـق ــى أس ـ ـ ــواق ال ـس ـن ــدات
مستقرة ،على الرغم من األزمة
الحكومية في كل من إيطاليا
وهولندا.
وأوض ـ ـ ــح إريـ ـ ــك دور مــديــر
األبحاث في معهد االقتصادي
العلمي واإلدارة أن هذا «يثبت
فاعلية سياسة البنك المركزي

األوروبي الحتواء أي زيادة في
نسب الفوائد البعيدة األمــد»،
بعدما كــان ذلــك السبب خلف
اندالع أزمة الديون في منطقة
اليورو في مطلع األلفية.
غير أن ارتفاع سعر اليورو
يطرح معضلة للبنك المركزي
األوروبي ،الذي يعجز عن دفع
التضخم إلــى االرتـفــاع بهدف
ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى  %2ب ــوت ـي ــرة
سنوية ،وهــو المستوى الذي
ي ـع ـت ـب ــر مـ ـن ــاسـ ـب ــا ل ـت ـش ـج ـيــع
النشاط االقتصادي.
وازدادت قـ ـيـ ـم ــة ا ل ـع ـم ـل ــة
ال ـمــوحــدة مـنــذ نـهــايــة فـبــرايــر
بأكثر مــن  %10بالنسبة إلى
الدوالر .ويتحتم على مؤسسة
فــران ـك ـفــورت أن تـقـ ّـيــم إل ــى أي
مـ ــدى س ـت ـح ـتــم ع ـل ـي ـهــا زيـ ــادة
جديدة في سعر اليورو تحركا
أكثر شدة.
ف ــالـ ـي ــورو ال ـ ـقـ ــوي يـخـفــض
كـلـفــة ال ـ ـ ـ ــواردات ،لـكـنــه يجعل
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات أقـ ـ ــل قـ ـ ـ ــدرة عـلــى
المنافسة.
ويزداد الوضع صعوبة ،في
ظــل نسبة تضخم سلبية في
منطقة الـيــورو منذ أغسطس
وحتى ديسمبر.
وم ـ ــن ال ـم ــرت ـق ــب أن تــرت ـفــع
األس ـ ـعـ ــار مـ ـج ــددا ع ـ ــام 2021
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة زي ـ ـ ــادة ضــري ـبــة
القيمة المضافة فــي ألمانيا،
والتوقعات بالعودة إلى حياة
طبيعية أكثر ،غير أن الخبراء
االق ـت ـصــادي ـيــن يـ ـح ــذرون بــأن
مـ ـف ــاعـ ـي ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة فــي
األسعار ستكون محدودة.

المنازل في لندن
أسعار
متوسط
ً
يتجاوز مستوى قياسيا
ارتـفــع متوسطأسـعــار الـمـنــازل فــي لندن إلى
أكـثــر مــن  500أل ــف جنيه إسـتــرلـيـنــي « 685ألــف
دوالر» للمرة األولى ،مما أدى إلى ابتهاج أصحاب
المنازل وتراكم البؤس للمتخارجين من السوق
ً
العقاري مبكرا.
وأظ ـ ـهـ ــرت الـ ـم ــؤش ــرات ارت ـ ـف ــاع م ـتــوس ــط قـيــم
العقارات في العاصمة لندن بنحو  9.7في المئة
في شهر نوفمبر مقارنة بعام  ،2019وهي زيادة
لم يقابلها ســوى يوركشاير وهامبر في شمال
ً
إنـكـلـتــرا ،وف ـقــا لـبـيــانــات الـسـجــل ال ـع ـقــاري ،التي
نشرها مكتب اإلحـصــاء ات الوطنية أمــس األول
ً
ً
عند  513997جنيها إسترلينيا في المتوسط،
أصبحت األسعار في لندن اآلن أكثر من ضعف
المتوسط العام في باقي أنحاء المملكة المتحدة.
وتزامنت الزيادة مع أزمة فيروس كورونا ،التي
أغــرقــت االقـتـصــاد فــي أعـمــق رك ــود لــه منذ ثالثة
قــرون .وأدى ذلــك إلــى اتساع الهوة بين الشباب
غير القادرين على تحمل الدفعة األولــى للمنزل
ً
واألجيال األكبر سنا التي استفادت من عقود من
القيم المتزايدة.
كانت العوامل الدافعة وراء الزيادة هذا العام
من بينها الطلب المكبوت بعد اإلغالق األول في
الــربـيــع وخـفــض الـضــرائــب على ش ــراء المساكن

بقيمة تصل إلى  15ألف جنيه إسترليني .ومن
المقرر أن انتهاء فترة تأجيل رسوم الدمغة ،التي
ً
بدأت في يوليو ،في نهاية مارس .وفقا لما ذكرته
«بلومبرغ» ،واطلعت عليه «العربية.نت».
وق ــال مكتب اإلح ـصــاء الــوطـنــي« :الـطـلــب على
ً
ال ـع ـق ــارات ف ــي وس ــط ل ـنــدن ق ــد ي ـكــون مـتـجــاوبــا
بشكل خاص مع التغييرات المؤقتة في ضريبة
الممتلكات ألن أسعار العقارات مرتفعة ،بالتالي
فإن الضريبة المقابلة يجب دفعها»ً .
وتــابــع« :إضــافــة إلــى ذل ــك ،مـقــارنــة بالمناطق
األخرى في المملكة المتحدة ،تمتلك لندن نسبة
ً
عالية نسبيا من العقارات المشتراة لالستثمار،
بما في ذلك من المشترين الماليين والمستثمرين
األجانب».
وقــد يــزداد الطلب على لندن الداخلية بشكل
أك ـب ــر ع ـلــى الـ ـم ــدى ال ـق ـص ـيــر ح ـيــث ي ـس ـعــى غير
المقيمين إل ــى اقـتـنــاص الممتلكات قـبــل زي ــادة
ضريبة الممتلكات المقرر تقديمها في أبريل.

«األهلي» يعلن فائزي سحب
«طلبات» األخير
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي
ا لـ ـك ــو يـ ـت ــي (  ،)ABKأ سـ ـم ــاء
ا لـ ـف ــا ئ ــز ي ــن ا ل ـ ـ ـ  18بــا ل ـس ـحــب
األ خ ـي ــر لـشـهــر ي ـنــا يــر ،2021
وال ـ ــذي ـ ــن رب ـ ـحـ ــوا «اسـ ـ ـت ـ ــرداد
م ـب ـلــغ اإلن ـ ـفـ ــاق» ع ـل ــى مــوقــع
«طـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــات» ،ع ـ ـ ـنـ ـ ــد الـ ـ ــدفـ ـ ــع
باستخدام بطاقات االئتمان
أو ال ـب ـطــاقــات مـسـبـقــة الــدفــع
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة م ـ ـ ــن «األه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي».
وتـ ــم إجـ ـ ــراء ال ـس ـح ــب يـ ــوم 7
يناير  ،2021بــإ شــراف وزارة
التجارة والصناعة.

وال ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ــزون ه ـ ـ ــم :ن ــاج ــي
ض ـيــف ال ـل ــه م ـن ـيــع ،ع ـبــدال ـلــه
ف ــاض ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــذران ،ع ـب ــدال ـل ــه
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ع ـ ـلـ ــي ،ب ـ ـ ــدر ح ـمــد
ع ـبــدال ـلــه ،ط ــال ب ــدر م ـبــارك،
م ـح ـمــد ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـح ـم ـيــد،
عـبــدالـعــزيــز مـحـمــد الــرئـيــس،
علي سالم الطرفي ،ريم عيد
الفزران ،فرح مروان العيسى،
خـ ـ ــالـ ـ ــد ول ـ ـ ـيـ ـ ــد الـ ـ ــدوي ـ ـ ـسـ ـ ــان،
إبراهيم عبدالله السيد عمر،
م ـح ـمــد أح ـم ــد ال ـط ـح ــو ،أب ـنــر
بــرسـتــون فـيــرنــانــديــس ،أنــور

عـ ـل ــي مـ ـع ــرف ــي ،ف ـي ـص ــل ع ـيــد
ف ـ ــاح ،ف ـهــد س ــال ــم ال ـص ـبــاح،
وحمد عبدالعزيز القطامي.

«البترول الوطنية» تصدر قصة
مصورة جديدة للطفل
أصدر فريق العالقات اإلعالمية بشركة البترول
الوطنية الكويتية قصة مصورة جديدة موجهة
للطفل ،بعنوان «الـبـتــرول الوطنية فــي مواجهة
كورونا».
وتحكي القصة ،في قالب مبسط وشائق ،جهود
الشركة وموظفيها منذ بدء جائحة كورونا ،سواء
مــن جـهــة تسيير أعـمــالـهــا وال ـم ـضــي فــي تنفيذ
مـشــاريـعـهــا ،أو دورهـ ــا فــي م ـســانــدة مــؤسـســات
الــدولــة والمجتمع فــي الـتـصــدي لـتــأثـيــرات هــذه
األزمة.
ويـعـكــس اإلصـ ـ ــدار ح ــرص ال ـشــركــة عـلــى أداء
مـســؤولـيـتـهــا االج ـت ـمــاع ـيــة م ــن خ ــال االه ـت ـمــام
بمختلف شرائح وفئات المجتمع ،وفي طليعتها
األطفال.
وهذه ليست المطبوعة األولى التي تصدرها
الشركة لألطفال ،إذ سبق لها إصدار سلسلة من
القصص التعليمية المخصصة لهم ،التي تهدف
إل ــى تثقيفهم وتـنـمـيــة ال ــوع ــي لــديـهــم بـجــوانــب
الحياة المختلفة ،وعلى وجه الخصوص تعريفهم
بالصناعة النفطية ،التي تعتمد عليها بالدنا
ً
ً
مصدرا رئيسيا للدخل.
ً
وتتوفر القصة حاليا بنسختها اإللكترونية

ويمكن تنزيلها من موقع الشركة www.knpc.
 ،comوم ــراع ــاة لـلـتــدابـيــر االح ـت ــرازي ــة لـلــوقــايــة
مــن انتشار فـيــروس كــورونــا ،ومــن بينها تقليل
ال ـت ـعــامــات ال ــورق ـي ــة ،ف ــإن ال ـشــركــة س ــوف تـقــوم
ً
مستقبال بتوفير القصة بنسختها المطبوعة،
وتوزيعها في حينه على الجهات المعنية بشؤون
الطفل ،وعلى األفراد الراغبين بالحصول عليها.
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في حب صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمدّ ،قدم الشاعر
يوسف ناصر أغنيات وطنية عدة
بصحبة كبار المطربين والملحنين.

يهدف معرض «لوتس ليبيا» إلى توطيد
حبل التواصل بالمحبة واإلخاء ،وتبادل
الخبرات الثقافية والفنية ،في إطار
توحيد الشعوب.

١٢

تتأهبالفنانة أحالم لطرح ألبومها
الجديد ،الذي تتعاون فيه مع أهم
الشعراء والملحنين والموزعين
الموسيقيين بالساحة الغنائية.

وأغان وألعاب نارية في تنصيب بايدن
نجوم ٍ
لوبيز وليدي غاغا وبيري وهانكس شاركوا في الحفل
ضمن أجــواء مبهرة من الغناء واالستعراض ،اجتمع عدد
من نجوم هوليوود بينهم توم هانكس وبروس سبرينغستين
وكـيـتــي ب ـيــري وجـنـيـفــر لــوبـيــز ول ـيــدي غــاغــا وج ــون ليجند
بحضور الرئيس األميركي الجديد جو بايدن في واشنطن
لالحتفال بأدائه القسم في إطار حفلة من دون جمهور تضمنت
عرض ألعاب نارية.
وكانت األمسية بعنوان "سيليبريتنيغ أميركا" (االحتفاء
بأميركا) وحلت مكان السهرات الراقصة والحفالت الموسيقية
التقليدية التي تقام عادة في العاصمة الفدرالية بعد تنصيب
الرئيس الجديد ،وألغيت هذه المرة بسبب جائحة كوفيد.19-
وخالل تسعين دقيقة تعاقب عبر شاشة التلفزيون مغنون
ً
عدة في لقطات مسجلة أحيانا في مناطق أميركية أخرى ،فيما
قدم األمسية الضخمة الممثل العالمي الشهير توم هانكس.
وحملت األغاني المختارة رسائل إيجابية مع تطلع إلى
المستقبل مثل "فيلينغ غود" التي حققت شهرتها نينا سيمون
وأداها هذه المرة جون ليجند.

عرض كالسيكي
من جانبها ،أطلقت المغنية ليدي غاغا حفل تنصيب جو
ً
بايدن رئيسا للواليات المتحدة ،من خالل عرض كالسيكي
ً
ً
أدت خالله النشيد الوطني األميركي مرتدية فستانا فضفاضا
باألسود واألحمر ،ثم اعتلت منصة مراسم التنصيب النجمة
الـعــالـمـيــة جنيفر لــوبـيــز حـيــث أدت أغـنـيــة "وودي غــوثــري"
الكالسيكية "ذيس الند إيز يور الند".
وأنهت لوبيز وصلتها الموسيقية عبر أداء أغنية "أميركا
ذي بيوتيفل" (أميركا الجميلة) ،مضيفة إليها جملة باإلسبانية
ً
قالت فيها "الحرية والعدالة للجميع دائما".

ً
وخــال أدائـهــا ،هتفت لوبيز" :فلنرفع صوتنا عاليا" ،في
تذكير بأغنيتها الضاربة التي أطلقتها قبل نحو عقدين.

حلم الرئاسة

ً
وكان الشعر حاضرا خالل الحفل ،من خالل قصيدة ألقتها
الشاعرة أماندا غورمان من تأليفها دعت فيها مواطنيها
إلى الوحدة ،فأسرت بكلماتها وأدائها الحاضرين على
درج الكابيتول والمشاهدين خلف الشاشات.
ً
وغورمان ( 22عاما) ،ألقت قصيدة بعنوان "ذي
هيل وي كاليمب" (التل الذي نتسلقه) ،في إشارة
إلى "الكابيتول هيل" ،الذي اقتحمه حشد من أنصار
الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي مستهل قصيدتها ،وصفت الشاعرة نفسها
بأنها "فتاة سوداء نحيفة ،تنحدر من عبيد ،ربتها
أم عــزبــاء ،بإمكانها أن تحلم بــأن تصبح رئيسة،
لتجد نفسها تتلو قصيدة أمام رئيس".
وبعد حفل التنصيب ،أصبحت كتب أماندا غورمان
ً
م ــن األك ـث ــر مـبـيـعــا ف ــي أمـ ـ ــازون ،وف ــق تـقــريــر ف ــي (The
.)Independent
وكـتـبــت غ ــورم ــان عـلــى تــويـتــر "كـتـبــي فــي الـمــرتـبــة األول ــى
ً
ً
والثانية في أمازون بعد يوم واحد!" ،وأضافت "شكرا جزيال
للجميع على دعمهم لي ودعم كالمي".
واختتمت األمسية بأغنية "فــايــروورك" لكيتي بيري التي
أدتها فيما أضاءت األلعاب النارية سماء العاصمة األميركية،
ونقلت غالبية المحطات التلفزيونية الكبيرة األمسية الفنية
الضخمة.
(أ ف ب)

أنيا تايلور

جنيفر لوبيز

روبي ويليامز وزوجته

ويل سميث

أنيا تايلور تنضم لفريق فيلم ديفيد راسل ويل سميث يبدأ تصوير «الملك ريتشارد»
انضمت النجمة األميركية أنيا تايلور جــوي ،بطلة مسلسل  ،Queen's Gambitإلى
الفنانين زوي سالدانا ورامــي مالك ومــارجــوت روبــي ،في فيلم جديد من اخــراج ديفيد
أو .راسل.
ويعد الفيلم المرتقب ،الذي لم يعلن اسمه حتى اآلن ،أول فيلم يخرجه ديفيد أو .راسل
منذ أن أخرج فيلم  ،Joyوتم التأكيد أيضا على وجود النجمين كريستيان بايل وجون
ديفيد واشنطن ضمن فريق الفيلم.
وعرض مسلسل  The Queen's Gambitلبطلته أنيا تايلور جوي ،عبر منصة نتفليكس،
وتــراوحــت تقييمات حلقاته بين  8.9و 9.4على نفس الـمــوقــع ،إضــافــة إلــى الـعــديــد من
التعليقات اإليجابية حول المسلسل من قبل المشاهدين والنقاد حول العالم.
وأعلنت النجمة العالمية أنها ستشارك في موسم ثان من المسلسل ،بعد نجاح الموسم
األول.

بدأ النجم العالمي ويل سميث تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "الملك ريتشارد"،
الذي يقوم ببطولته مع مجموعة كبيرة من األبطال ،وسيطرح العمل في  19نوفمبر
المقبل.
ويـجـســد سميث شخصية ريـتـشــارد ويـلـيــامــز ،وال ــد أسـطــورتــي الـتـنــس سيرينا
وفـيـنــوس ،وسـتـقــوم ديـمــي سينجلتون بلعب دور سيلينا ،وســانـيــة سيدني دور
فينوس ،والعمل من إنتاج شركة  ،Warner Brosكما انضم إلى فريق العمل الفنانان
ليف شرايبر ،وسوسي أبروميت.
وصرح سميث بأنه شغوف بشكل كبير لتجسيد تلك الشخصية األسطورية.

«كورونا» يعزل روبي ويليامز في الكاريبي
يخضع المغني العالمي روبي ويليامز للحجر الصحي في منطقة البحر الكاريبي،
بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا أثناء إجازته مع أسرته.
وكان ويليامز ( 46عاما) سافر مع زوجته عايدة فيلد وأطفالهما األربعة إلى سانت
بارتس ،إحدى ُجزر البحر الكاريبي ،لقضاء عطلة العام الجديد ،لكن تشخيصه اإليجابي
ً
ً
بـ"كورونا" دفعه لعزل نفسه ذاتيا ،ممدا فترة إقامته في الفيال التي يدفع بها  106آالف
ً
جنيه إسترليني أسبوعيا.
وجــاء في تقرير إعالمي" :أن ويليامز مريض إلى حد ما .ليس أســوأ مكان في العالم
ً
يتم عزله فيه ،لكنه ال يستطيع الذهاب إلى الشاطئ ،وسيبقى في العزل  14يوما" ،مشيرا
إلى تصريحاته السابقة ،حيث قال" :إنه كان يعيش فوق جبل ،لتجنب اإلصابة بفيروس
كورونا".

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا  :الخوف من المغامرة ُيبقيك
في مكانك ،والظروف اليوم مناسبة
لك.
ً
ً
عاطفيا  :يحبك الشريك كثيرا  ،ألنك
تتعاطى معه بكل احترام وعطف.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال ـم ـح ـب ــة الـ ـت ــي تـكـنـهــا
فــي قلبك ألف ــراد الـعــائـلــة يشعر بها
الجميع.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :قد يقع أمر وسط عملك ِّ
يغير
ً
تفكيرك ويجعلك تعتمد أسلوبا آخر.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ــري ــد ال ـح ـب ـيــب أن يسمع
ً
منك دائـمــا كلمات الـحــب ،فــا تبخل
بها عليه.
ً
ً
اجتماعيا :إذا كنت فعال تحب أفراد
عائلتك ،فتفهم حالة كل واحد منهم.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :أنــت تسير فــي طــريــق النجاح،
ألنك مستقيم ،فال تحد عن هذه الطريق.
ً
عاطفيا :كلما تعاظم حبك لرفيق عمرك
ً
ازداد احتراما وتضحية من أجلك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـتـحـ َّـمــل ت ـصــرفــات بعض
األص ـ ــدق ـ ــاء الـ ـت ــي ال ت ـع ـج ـب ــك ،وت ــري ــد
مصارحتهم.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :االنـتـصــار على زمـيــل يعاونك
هو في حد ذاته هزيمة ،فاعتمد الرفق.
ً
عاطفيا :ليس من حب ذي قيمة إال حبك
ً
إذا كان متحررا من األنانية.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :يـ ـفـ ـك ــر بـ ـ ــك األص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء،
ويـنـصـتــون إل ــى كــامــك ،ألن ــك متحدث
لبق.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يشيد الزمالء بمواهبك المهنية
الكثيرة ،فاعرف كيف تستفيد منها.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ل ـل ـق ـلــب أس ـ ـبـ ــاب ال يـفـهـمـهــا
الـمـنـطــق ،فــا تتعجب كـيــف وقـعــت في
الحب.
ً
ً
ً
اجتماعيا :أحيانا تعطي وعدا وتنسى
ً
االلتزام به ،فيما الموعود يظل متذكرا.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :الخوف من الفشل في عملك أسوأ
ً
من الفشل ذاته ،فكن شجاعا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ط ـع ــم ل ـح ـبــك إن ل ــم ت ـغــذه
بالتضحية والعطاء للمحبوب.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :اح ـ ــذر مـ ــن ق ــري ــب يـنـتـظــر
الفرصة المناسبة لإليقاع بك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنيا :إرادتــك القوية هي ّ
صمام أمان
لحياتك ،فاستعملها في تنفيذ عملك.
ً
عاطفيا :ال تدع العاطفة في قلبك تجف،
وابتعد عن الرتابة في تصرفاتك.
ً
اجتماعيا :تركض وراء سعادة كاذبة،
فيما هي موجودة مع أفراد عائلتك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :بـ ـع ــض َمـ ـ ــن ال ت ـح ـب ـه ــم فــي
المؤسسة التي تعمل فيها تضطر إلى
مصادقتهم.
ً
عــاط ـف ـيــا :ع ـنــدمــا ت ـقــول لـلـحـبـيــب أنــا
أحبك ،تفتح أمامه أبواب السعادة.
ً
اجتماعيا :قد تفقد أحد المعارف بعد
عناء طويل تحمله خالل مرضه.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ال تفقد الصبر مهما كانت طريق
عملك صعبة ،ألن الفرج قريب.
ً
عاطفيا :بكالمك الحلو تستطيع جلب
أي شخص من الطرف اآلخر.
ً
ً
اجتماعيا :ضع في قلبك شيئا من حب
الخير تمأل أيامك بالفرح والسعادة.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مـهـنـيــا :تـسـلـيــم أع ـمــالــك ف ــي أوقــاتـهــا
المحددة خير دليل على نجاحك.
ً
عاطفيا :افتح قلبك ليتعلق بشخص
آخر ،فأسوأ السجون هو قلب مغلق.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تشتد األزم ــات العائلية،
لكنها تفقد نـصــف مفعولها عندما
ً
تتعاونون معا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :إذا كنت ُحرا في عملك ،فذلك
ً
يعني أن تكون مسؤوال أمام زبائنك.
ً
عاطفيا :أعظم قوة تملكها هي الحب،
شرط أن تحسن استعمالها بالوقت
المناسب.
ً
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ت ـت ـك ـل ــم دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا أم ـ ــام
األص ـحــاب عــن الـمـكــرمــات ،فـلـمــاذا ال
تقوم بها؟
رقم الحظ.56 :

ً
مهنياُ :ر ّب عداوة نشبت في عملك من
لفظة قلتها في غير مكانها.
ً
عاطفيا :ما أجمل من أن تبذل نفسك
َ
وعملك من أجل من تحب!
ً
ً
اجتماعيا :ابحث دائما عن الجليس
َ
ال ـص ــال ــح ،ف ـهــو م ــن يـعــاتـبــك م ــن أجــل
مصلحتك.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر
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يوسف ناصر :األغنية العاطفية يتيمة في زمن «كورونا»
يستعد لعدة أغنيات بصحبة كبار المطربين والملحنين
عزة إبراهيم

ّقدم شيخ الشعراء يوسف
ناصر عدة أغنيات وطنية في
حب صاحب السمو األمير
الشيخ نواف األحمد ،بصحبة
كبار ًالمطربين والملحنين،
مؤكدا في لقاء مع «الجريدة»
أن األعمال الوطنية مالذ
صناع الطرب ،بعد أن أصبحت
يتيمة في
األغنية العاطفية ً
زمن «كورونا» ،مشيرا إلى أن
األجواء ال تدفع الشعراء نحو
الكتابة العاطفية ،كما أن
ً
متقبال لهذا
الجمهور ليس ً
النوع الغنائي حاليا.

أعتز
بمشاركتي
في مسلسل
«الفرية»

• انتهيت أخـيــرا مــن تقديم
أغنيات وطنية ...حدثنا عنها.
 شاركت بتجهيز  5أغنياتفي حب صاحب السمو ،بعضها
بتكليف من اإلذاعة وبعضها من
ّ
«سمح
التلفزيون ،منها أغنية
الـ ـل ــه ط ــري ـق ــك» بـ ـص ــوت مـحـمــد
البلوشي وألحان أنور عبدالله،
ك ـمــا ك ــان لـلـشـبــاب نـصـيــب من
أداء بعض هذه االغنيات ،منهم
ال ـم ـطــربــة ال ـص ــاع ــدة ن ـ ــورا ،في
أغ ـن ـيــة م ــن أل ـح ــان ح ـمــد راش ــد
الخضر ،وتحمل عنوان «البسي
ال ـقــايــد» ،وانـتـهـيــت أخ ـيــرا من
أغنية جديدة بعنوان «نعم نعم
وألفين نعم» ،من ألحان محمد
المسري ،وال يزال البحث جاريا
عن الصوت المناسب ألدائها.
• وهل تستعد بأعمال أخرى
ً
ت ـج ـه ـي ــزا الحـ ـتـ ـف ــاالت األعـ ـي ــاد
الوطنية؟
 األوضـ ـ ّـاع الـسـيــاسـيــة غيرمستقرة ،وأث ــر ذلــك على خطة
وم ـي ــزان ـي ــة ال ـت ـل ـفــزيــون لـلـفـتــرة
الـمـقـبـلــة ،خ ــاص ــة م ــع تــوقـعــات
ـي ال ـقــريــب،
بـتـغـيـيــر الـ ـ ـ ــوزارة ف ـ ّ
وحـ ـت ــى اآلن لـ ــم أت ـ ـلـ ــق تـكـلـيـفــا
مــن وزارة اإل عـ ــام للعمل على
أغ ـ ـن ـ ـيـ ــات األعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
لشهر فبراير المقبل ،وبمجرد
تلقي التكليف ســأ كــون جاهزا
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـح ــدث
الوطني المهم.
• وكيف ترى حضور األغنية
الــوطـنـيــة بــالـفـتــرة األخ ـي ــرة مع
غياب واضح للعاطفية؟
 -ب ــال ـف ـع ــل ،ل ـ ــوال ال ـح ـض ــور

أنور عبدالله

محمد البلوشي

حمد الخضر

القوي لألغنية الوطنية أخيرا
ألص ـ ـ ـبـ ـ ــح الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــال الـ ـغـ ـن ــائ ــي
مـ ـتـ ـجـ ـم ــدا ،وفـ ـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة أن
الـظــروف هي ما فرضت ظهور
األغـ ـنـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـقـ ــوة فــي
م ـن ــاس ـب ــة وفـ ـ ـ ــاة سـ ـم ــو األمـ ـي ــر
الــراحــل الشيخ صباح األحمد،
وت ـ ــول ـ ــي سـ ـم ــو األمـ ـ ـي ـ ــر ن ـ ــواف
األحـ ـ ـم ـ ــد ،وسـ ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
ال ـش ـي ــخ م ـش ـعــل األح ـ ـمـ ــد ،وه ــا
نحن اآلن في استقبال األعياد
الوطنية الشهر المقبل ،ولذلك
فـ ـ ـ ــإن ال ـ ـش ـ ـع ـ ــراء وال ـم ـل ـح ـن ـي ــن
وال ـم ـطــرب ـيــن ف ــي ح ــال ــة نـشــاط
مـسـتـمــر وح ـ ــراك ج ـيــد بــاآلونــة
األخيرة.

إل ــى أجـ ــواء سـيــاسـيــة وصحية
م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ــرة إلنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاج ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
العاطفي ،فكيف يمكن الشعور
بالرومانسية في ظل حالة القلق
وال ـ ـخـ ــوف الـ ـت ــي ت ـس ـي ـطــر عـلــى
ال ـج ـم ـيــع؟ فــاألغ ـن ـيــة الـعــاطـفـيــة
أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت يـ ـتـ ـيـ ـم ــة ف ـ ـ ــي زم ـ ــن
«ك ــورون ــا» ال تـجــد م ــن يكتبها
أو يـتـلـقــاهــا ،وأرج ـ ــو أن تـعــود
لسابق عهدها ،فهي مالذ طيب
للنفس ،وال يستطيع المستمع
االستغناء عنها بــأي حــال من
األحـ ـ ـ ـ ــوال ،ف ـه ــي ش ــري ـك ــة آالم ــه
وأحالمه وتطلعاته مع الحبيب،
ول ـه ــا ف ــي ال ـن ـف ــس وقـ ــع جـمـيــل
يضفي عليها البهجة أو يرتقي
بها في عالم حالم.

أس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ــردا ال أك ـ ـث ـ ــر فــي
ديوانيتي لمناقشة أي تفاصيل
تخص العمل ،أو أستبدل ذلك
بالتواصل بالرسائل دون لقاء
م ـب ــاش ــر ،وأع ـت ـق ــد أن ال ـت ـبــاعــد
االج ـت ـم ــاع ــي أصـ ـب ــح ضـ ـ ــرورة،
وخـ ــاصـ ــة مـ ــع ظـ ـه ــور ال ـم ــوج ــة
الثانية من الفيروس ،فأنا شديد
الحرص من هذا الوباء اللعين
الذي يفتك بالماليين.

• هل تشعر بالشوق لكتابة
األغنية العاطفية بعد نحو عام
من االنقطاع؟
 ال ـ ـ ـمـ ـ ــزاج ال ـ ـع ـ ــام ال ي ــدف ــعال ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر ل ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة
ال ـعــاط ـف ـيــة ،ك ـمــا أن الـجـمـهــور
ال يـتـقـبـلـهــا ،فــالـشــاعــر يـحـتــاج

• م ـ ـ ــع ع ـ ـ ــودت ـ ـ ــك ل ـل ـن ـش ــاط
الـغـنــائــي ،هــل ال ت ــزال حريصا
على التباعد االجتماعي؟
 أنا شديد الحرص ،وحتىاآلن ال أحضر في استديوهات
الـتـسـجـيــل م ــع ال ــزم ــاء ،وربـمــا

• ل ـ ـ ــك م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــات م ـه ـم ــة
ب ــأغ ــان ــي ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــات ...هــل
ت ـش ــارك بــأحــد أع ـم ــال الـمــوســم
الرمضاني المقبل؟
 عـ ـ ــادة ف ــي رمـ ـض ــان تـكـثــرالمسلسالت ،وتأتيني العروض
للمشاركة في أحدها بأغنيات
المقدمة أو النهاية ،أو مقاطع
داخـ ـ ــل ال ـح ـل ـ ّق ــات ،ولـ ـك ــن حـتــى
اآلن لـ ــم أت ـ ـلـ ــق ع ــرض ــا م ـح ــددا
ألح ــد أع ـم ــال ال ـمــوســم ،وكــانــت
آخـ ـ ـ ــر م ـ ـشـ ــاركـ ــاتـ ــي ب ـم ـس ـل ـســل
«سـ ــاهـ ــر الـ ـلـ ـي ــل» ق ـب ــل ع ــام ـي ــن،

يوسف ناصر
ال ـت ــي غ ـن ــاه ــا ال ـم ـط ــرب مـحـمــد
المسباح ّ
ولحنها عامر جعفر،
و هــي تجربة مهمة لكل شاعر
أن يـشــارك بمسلسل يدخل كل
الـ ـبـ ـي ــوت وي ـع ـي ــش مـ ــع ال ـن ــاس
ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،ولـ ــذلـ ــك ف ــأن ــا أع ـت ــز
ج ــدا ب ـمـشــاركـتــي ف ــي مسلسل
«الـ ـف ــري ــة» م ــن ب ـطــولــة وتــأل ـيــف
حياة الفهد ،حيث حقق نجاحا
كبيرا وحـصــد الـجــوائــز ،كتبت
األغـنـيــات والـمـقــاطــع الداخلية
للعمل.

 الـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــد م ـب ـشــرويحمل الخير الكثير ،ومنهم
ع ــدة أص ــوات أسـتـمــع لـهــا ،كما
أنـ ـه ــم ي ـع ـم ـل ــون ع ـل ــى أنـفـسـهــم
النتقاء األعمال المؤثرة ،ومنهم
خ ــال ــد م ـس ـع ــود وع ـب ــدال ـع ــزي ــز
لويس وعبدالعزيز الضويحي،
وم ــن ال ـن ـســاء الـمـطــربــة شيماء
سـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــان وخـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا هـ ـن ــد
الـبـلــوشــي ،الـتــي تمتلك صوتا
مميزا ،إال أنني أراه ــا أكثر في
التمثيل ال بالغناء.

• كيف تــرى الجيل الجديد
من المطربين كأصوات واعدة...
فضال عن انتقائهم للكلمة؟

أحالم تكشف تفاصيل ألبومها الجديد نيكول سابا :سئمت الحجر المنزلي
تتأهبالفنانة اإلماراتية أحالم لطرح ألبومها الجديد ،الذي تصفه
بأنه من الطراز الرفيع وتراهن عليه ،وتتعاون فيه مع أهم الشعراء
والملحنين والموزعين الموسيقيين في الساحة الغنائية.
ونشرت إدارة أعمال أحالم في صفحتها على موقع للتواصل
االجتماعي التفاصيل الرسمية لأللبوم الــذي يتضمن 20
أغنية فأشارت إلى الشعراء والملحنين والموزعين الذين
عملوا عليه والـشـعــراء هــم :األمـيــر الشاعر خالد الفيصل،
واألمـ ـي ــر ال ـشــاعــر ب ــدر ب ــن عـبــدالـمـحـســن ،واألمـ ـي ــر الـشــاعــر
عبدالرحمن بــن مـســاعــد ،واألم ـيــر محمد بــن عبدالعزيز،
وتــركــي آل الـشـيــخ ،ومـنـصــور ال ـشــادي ،ومـعـنــزه ،وقــوس،
وعبدالرحمن العثمان ،وخــالــد الـعــوض ،والـجــادل فيصل
الشعالن ،وعبدالله أبــوراس ،وسعود البابطين ،ومساعد
الرشيدي ،وحسان العبيدلي.
ووض ــع األل ـح ــان كــل مــن الملحنين خــالــد ع ــز ،وهـشــام
ال ـس ـك ــران ،وسـ ـي ــروس ،وم ـش ــاري الـيـتـيــم ،ورأفـ ــت بـشــار
سلطان ،وروكيت ،وأسامة الهندي ،ومدحت خميس،
ووليد فايد ،وعدنان عبدالله.
وش ـ ــارك ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـت ــوزي ــع ال ـم ــوزع ــون ط ــال،
وص ـ ـ ـ ـ ــادق ال ـ ـش ـ ـعـ ــر ،وس ـ ـ ـهـ ـ ــم ،وأح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـهـ ــرمـ ــي،
وعبدالرحمن العثمان ،وناصر الصالح ،وعزوف،
ومحمود خيامي ،وعبدالقادر الهدهود ،ونواف
عبدالله ،وعبدالله بدر.
وكانت أحالم اعتمدت طوال األربعة أعوام السابقة
على إصدارات غنائية منفردة منوعة.
واستفتت أحــام جمهورها حــول اســم ألبومها في
مـنـشــور لـهــا بصفحتها الــرسـمـيــة عـلــى مــوقــع للتواصل
االجتماعي ليخمن المتابعون عبر التعليقات عنوان األلبوم.

أحالم

عـ ّـبــرت الـفـنــانــة الـلـبـنــانـيــةنـيـكــول ســاب ـا عــن انــزعــاجـهــا من
استمرار الحجر المنزلي بسبب تفشي الموجة الثانية من
فيروس كورونا.
وأعربت سابا عن أملها أن تنتهي هذه األزمة بسرعة؛
ألن سنين العمر تمر مــن دون الشعور بها والــوقــت
يسرق أجمل األيام ،مطالبة محبيها في الوقت نفسه
ً
بأن ينتبهوا جيدا على صحتهم.
وتــابـعــت« :سئمنا هــذا الــوضــع الصعب فهناك
ق ـي ــود م ـف ــروض ــة واحـ ـ ـت ـ ــرازات وت ــداب ـي ــر ف ــي كل
موضوع أو أمر تنوي القيام به ،إنها ظروف
ً
استثنائية وصعبة جدا».
وشاركت محبيها صورة لها بدت فيها
باألبيض واألسود وقد وضعت غطاء
أسود للرأس وعلقت« :ايه نعم ..وال
تــزال أيــام وليالي الحجر المنزلي
م ـس ـت ـمــرة ..وسـ ّـمــرت ـنــا مـعـهــا كــأنــو
ّ
ال ــوق ــت واقـ ــف م ـحــلــو ب ــس ال ـفــرق
عم يخطف عمرنا وأحلى سنين
ّ
حياتنا ..الله يقطع هاأليام على
خير ونخلص منها على خير..
انتبهوا على حالكن».

نيكول سابا

«المعارض االفتراضية ِّ
تقرب المسافات مهما بعدت»

محمد الشيباني

يهدف معرض «لوتس ليبيا»
إلى توطيد حبل التواصل
بالمحبة واإلخاء ،في إطار
توحيد الشعوب ،وتبادل
الخبرات الثقافية والفنية.

●

فضة المعيلي

يـجـمــع ال ـم ـعــرض الـعــالـمــي
ل ـل ـف ـنــون الـتـشـكـيـلـيــة «لــوتــس
ً
ل ـي ـب ـي ــا» عـ ـ ـ ــددا مـ ــن ال ـف ـنــان ـيــن
َّ
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن .وع ـ ــب ـ ــر ال ـف ـن ــان
ن ــاج ــي الـ ـح ــاي ع ــن س ـع ــادت ــه،
بــاخ ـت ـيــاره مـنـسـقــا للمعرض
لدولة الكويت.
وقال إنه شارك في المعرض
 23ف ـنــانــا كــوي ـت ـيــا م ــن ال ـ ــرواد
وال ـش ـب ــاب ،ه ــم :نــاجــي ال ـحــاي،
محمد الشيباني ،سعود الفرج،
ابتسام العصفور ،عبدالحميد
إس ـمــاع ـيــل ،ع ـبــدال ـعــزيــز آرت ــي،
ع ــادل الـمـشـعــل ،قــاســم ياسين،
سليمان حـيــدر ،جــواد النجار،
د .ريهام الرغيب ،سكينة الكوت،
جميلة حسين ،و لـيــد الناشي،
فــوز النشيط ،سهيلة العطية،

حمزة نمرة والعسيلي
يتصدران «أنغامي»

احتلت أغنية الفنان حمزة
نمرة «فاضي شوية»،
المركز األول على تطبيق
أنغاني فور طرحها ،محققة
نجاحا مدويا ،في حين
جاء بالمركز الثاني أغنية
الفنان محمود العسيلي
«حب غلط» ،التي طرحها
منذ أيام قليلة عبر قناته
بموقع «يوتيوب» ،حيث
تصدرت «تريند» الكثير
من مواقع استماع األغاني
ّ
الشهيرة .وعلق العسيلي
على النجاح الكبير لألغنية
عبر حسابه الشخصي
بموقع فيسبوك ،قائال:
«توب موقع أنغامي عالميا
وفي مصر بأقل من يومين»،
ثم استمر في فرحته بهذا
النجاح ،ممازحا المطرب
حمزة نمرة الذي جاء في
المركز األول وكتب« :ما
ّ
توسع شوية يا عم حمزة».
واقتربت أغنية «حب غلط»
التي طرحها عسيلي منذ
أيام على قناته بموقع
يوتيوب من مليون مشاهدة
في أقل من يومين ،وهي
من إخراج إبراهيم حدرج،
وكلمات أمير طعيمة،
وألحان محمود العسيلي.

هنا الزاهد تعيش قصة
حب مع «النمر»

بسبب تفشي الموجة الثانية من «كورونا» في بيروت

ً
ً
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فريدة البقصمي

خبريات

تشهد أحداث مسلسل
«النمر» العديد من قصص
الحب المتعددة التي
تكشفها الحلقات األولى
من العمل ،حيث تعيش
الفنانة هنا الزاهد قصة
حب مع بطل العمل الملقب
بـ «النمر» ،ويجسده الفنان
محمد إمام .بدأ فريق العمل
تصوير المشاهد األولى
قبل أيام في الديكور األول
للعمل بمدينة اإلنتاج
اإلعالمي ،ومن المقرر أن
يستمر التصوير عدة أيام
قبل االنتقال إلى ديكور
آخر حسب الجدول الذي
وضعته مخرجة العمل
شيرين عادل لالنتهاء من
التصوير بحلول شهر
رمضان المقبل .مسلسل
«النمر» تأليف محمد صالح
العزب وإخراج شيرين عادل
وإنتاج شركة سينرجي،
بطولة محمد إمام وهنا
الزاهد ،نرمين الفقي،
ومحمد رياض ،وأحمد
عبدالله محمود ،وبيومي
فؤاد وأحمد خالد صالح،
إضافة إلى عدد آخر من
الفنانين الشباب للمشاركة
في العمل.

سامو زين ّ
يجهز «حبيته»
لعيد الحب

سكينة الكوت

عبدالعزيز آرتي

قاسم ياسين

يعقوب يوسف ،داليا العاصي،
هيثم ال ـجــوهــر ،فــاتــن ال ـعــروج،
نبيلة الشطي ،فريدة البقصمي،
ومريم الغيث.
وأضاف أن المعرض نظمته
مـ ـنـ ـظـ ـمـ ــة ريـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــي ب ـص ـم ـت ــي
للفنون والثقافة ،لتوطيد حبل
التواصل بالمحبة واإلخاء ،في
إطــار توحيد الشعوب وتبادل
الـ ـخـ ـب ــرات ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـف ـن ـيــة،
الفتا إلى أن المعرض سينطلق
فـ ــي  14ف ـ ـبـ ــرايـ ــر ،الـ ـس ــاع ــة 12
ظ ـهــرا بـتــوقـيــت ليبيا فــي بيت
الثقافة -الزاوية ،ويستمر حتى
 17فبراير.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ـشـ ـ ــارك فــي
ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض  46دو لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـل ــى
الـصـعـيــديــن الـعــربــي وال ــدول ــي،
ويـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوة ش ـ ـعـ ــريـ ــة
وع ـ ــروض ـ ــا م ــوس ـي ـق ـي ــة رائـ ـع ــة

وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزة والـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات م ــن
ال ـت ــراث الـشـعـبــي لــدولــة ليبيا.
وأشــار إلى أن المعرض يعطي
فـ ــرصـ ــة ل ـل ـم ـه ـت ـم ـي ــن ل ـل ـت ـجــول
فـ ـي ــه ،واالطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى األعـ ـم ــال
الـفـنـيــة ال ـم ـشــاركــة عـبــر الــواقــع
االف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ــي ،م ـ ــوضـ ـ ـح ـ ــا أن
ال ـم ـع ــارض االف ـت ــراض ـي ــة بــاتــت
وسـيـلــة لـجـمــع الـفـنــانـيــن تحت
منصة واحدة تقرب المسافات
ب ـي ـن ـهــم م ـه ـمــا بـ ـع ــدت ،ف ــي ظــل
ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف الـ ـح ــالـ ـي ــة ل ـجــائ ـحــة
كورونا ،ما يساهم في انتشار
ا لـثـقــا فــة التشكيلية ،و تــو سـيــع
قاعدتها ،واالطالع على إبداعات
الفنانين وأدواتهم الفنية.
عـ ـ ـ ــن األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ،قـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـحـ ـ ــاي إن
«المشاركين هم نخبة الفنانين،

وهـ ــذا أم ــر يــدعــو إل ــى االع ـت ــزاز
والفخر ،واتسمت أعمالهم في
مضامينها بالتنوع مــن حيث
األسلوب والخيال والواقعية».
وفــي الـخـتــام شكر الفنانين
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن ،وج ـم ـي ــع ال ــذي ــن
ساهموا بالجهد الكبير لتنظيم
هذا الحدث ونجاح المعرض.

رؤية تشكيلية
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» رصـ ـ ــدت بـعــض
أعمال المشاركين في المعرض،
حيث يشارك الفنان عبدالعزيز
آرتـ ــي بـعـمــل ب ـع ـنــوان «ال ـش ــارع
ً
ال ـج ــدي ــد ق ــديـ ـم ــا» .وم ـ ــن خ ــال
الـعـنــوان ،يفتتح آرت ــي لذاكرته
المجال لكي تسافر عبر الزمن،
ويــرصــد مظاهر أمــاكــن قديمة،
ً
فجاء الـشــارع معبرا عن حركة

ناجي الحاي
الحياة في األســواق والـشــوارع
ً
قديما بالكويت.
ورسمت التشكيلية ابتسام
العصفور عمال واقعيا بعنوان
«بـ ـ ــواخـ ـ ــر إس ـ ـط ـ ـن ـ ـبـ ــول» ،ح ـيــث
رصـ ـ ـ ــدت ال ـ ـبـ ــواخـ ــر ف ـ ــي وس ــط
ال ـب ـح ــر ،واس ـت ـخ ــدم ــت األلـ ـ ــوان
ال ــزيـ ـتـ ـي ــة ،ف ــأظـ ـه ــرت ت ــدرج ــات
األلوان ،ووظفت العناصر الفنية
بصورة دقيقة.
أما التشكيلي عادل المشعل،
فيشارك بعمل يرصد فيه عدة
بيوت وفرجان ألحياء شعبية،
أظ ـهــر ال ـنــواحــي الـجـمــالـيــة في
انعكاس الضوء ،وبيان الجانب
التاريخي.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ل ـ ـ ــوح ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
التشكيلي سعود الفرج بأسلوب
ت ـجــريــدي ،اسـتـخــدم فـيـهــا عــدة
تـقـنـيــات ف ـن ـيــة ،مـنـهــا «الـمـكــس

م ـ ـيـ ــديـ ــا» واأللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـم ــائـ ـي ــة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى الـ ـصـ ـم ــغ .ويـ ـق ـ ِّـدم
ا لـفـنــان عبدالحميد إسماعيل
عمال نحتيا من الخشب يظهر
فيه رؤ يـتــه التعبيرية النابعة
والـمـلـيـئــة ب ــإح ـس ــاس ،بـعـنــوان
«انتظار» َّ
جسد فيه حمامة.
وي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان ق ــاس ــم
ياسين بعمل بعنوان «أسطورة
جـلـجــامــش  ،»1رس ـمــه ف ــي عــام
 ،2004و م ـق ــا س ــه ،150X 150
واستخدم فيه ألوان اإلكريليك،
وتـقـنـيــة اإلس ـف ـن ــج .أم ــا الـفـنــان
ً
هيثم الجوهر ،فرسم عمال من
ف ــن ال ـح ــروف ـي ــات ،واع ـت ـم ــد من
خالله على إبراز الحرف كمفردة
تـشـكـيـلـيــة مـهـتـمــا بـهـنــدسـتـهــا
وجماليتها.

انتهى المطرب سامو
زين من تسجيل أغنية
جديدة تحمل اسما مبدئيا
«حبيته» ،من كلمات وألحان
وتوزيع أكرم عادل ،ومن
المقرر أن يتم طرحها في
عيد الحب المقبل.
ويجدد سامو التعاون مع
الملحن أكرم عادل بعد
النجاح الذي حققاه معا في
عدة أغنيات منها «القطة»،
و«قصة حب» ،و«أنا وانت»،
و«كسرت قلبي» ،و«قولي
قولي» وغيرها.
وكان سامو قد طرح
أخيرا ،أغنية «اخطبوطا
مش عنكبوتا» ،عبر موقع
الفيديوهات «يوتيوب»،
واألغنية من كلمات محمود
شوقي ،وألحان سامو
زين ومعتز أمين ،وتوزيع
وماستر أسامة عبدالهادي.
وكان آخر ألبومات سامو
بعنوان «لو عمري يرجع»،
والذي طرحه عام .2018
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دوليات

ً
ّ
ّ
حريق بأكبر مصنع لقاحات و«أوكسفورد» تطور طعما لـ «المتحور»
ّ
• «النقل العام» في بريطانيا يتحول إلسعاف •واشنطن تنضم لـ«كوفاكس» وتعيد تمويل «الصحة العالمية»
في وقت يعكف علماء «جامعة
أوكسفورد» على تطوير نسخ
جديدة من لقاحهم لمكافحة
فيروس «كورونا» المتحور،
قررت الواليات المتحدة بقيادة
الرئيس الجديد جو بايدن
االنضمام إلى آلية «كوفاكس»،
والعودة إلى عضوية منظمة
الصحة العالمية بينما ًبات
الوضع الصحي مأساويا في
المملكة المتحدة التي أصبحت
مستشفياتها أشبه بـ «مناطق
حرب» وحولت بعض حافالت
النقل العام إلى سيارات
إسعاف مؤقتة.

ب ـي ـن ـمــا يـ ــواجـ ــه الـ ـع ــال ــم أربـ ــع
س ــاالت م ـت ـحـ ّـورة ج ــدي ــدة ،وفــي
وقــت يتسابق العالم على إنتاج
لقاحات للحد من انتشار فيروس
"كورونا" المستجد ،اندلع حريق
ف ــي أك ـب ــر م ـع ـهــد إلنـ ـت ــاج ال ـل ـقــاح
ف ـ ــي الـ ـهـ ـن ــد وال ـ ـعـ ــالـ ــم "س ـ ـيـ ــروم
إينستيتيوت أوف إنــديــا" أمــس،
أس ـفــر ع ــن  5قـتـلــى ،لـكــن وســائــل
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن إن ـ ـتـ ــاج
اللقاحات المضادة لـ"كوفيد "19
لم يتأثر.
وظ ـ ـهـ ــرت فـ ــي ل ـق ـط ــات بـثـتـهــا
ال ـق ـن ــوات الـتـلـفــزيــونـيــة الـهـنــديــة
سـ ـح ــاب ــة ض ـخ ـم ــة م ـ ــن الـ ــدخـ ــان
ال ـ ــرم ـ ــادي ف ـ ــوق م ــوق ــع ال ـم ـع ـهــد
"سيروم" في منطقة بوني حيث
ً
يتم حاليا إنتاج ماليين الجرعات
من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته
شركة مختبرات "أسترازينيكا"
وجامعة "أوكسفورد".
وأف ـ ـ ـ ــاد مـ ـص ــدر فـ ــي "سـ ـي ــروم
إنـس ـت ـي ـت ـيــوت أوف إنـ ــديـ ــا" ،بــأن
"منشأة إنتاج اللقاح لم تتأثر ولن
ً
يؤثر ذلك على اإلنتاج" موضحا
أن ال ـح ــري ــق "ان ــدل ــع ف ــي مصنع
جديد قيد اإلنشاء".
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة مــدي ـنــة
ب ـ ــون ـ ــي ،مـ ــورل ـ ـيـ ــدهـ ــار م ــوه ــول
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن" ،قـ ـ ـت ـ ــل خ ـم ـســة
أشخاص إثر الحريق الذي تمت
السيطرة عليه.
ً
والهند ثاني دولة أكثر تضررا
بالوباء بعد الواليات المتحدة مع
أكثر مــن  10ماليين إصــابــة رغم
أن مـعــدل الــوفـيــات فيها مــن بين
األدنى في العالم.
وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـط ـ ـلـ ــع يـ ـ ـن ـ ــاي ـ ــر ت ـم ــت
الموافقة بشكل طارئ على لقاحي
"أسـ ـت ــرازيـ ـنـ ـيـ ـك ــا" ال ـ ـ ــذي ط ــورت ــه
ج ــام ـعــة "أوك ـ ـس ـ ـفـ ــورد" ويـنـتـجــه
"سيروم إنستيتيوت أوف إنديا"،
و"كوفاكسين" الذي تصنعه شركة
"بهارات بيوتيك" المحلية.

«أوكسفورد»

ّ
اإلمارات ترخص
لـ«سبوتنيك»
ولبنان ُي ّ
مدد
اإلغالق الشامل
أسبوعين

إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أف ـ ـ ـ ـ ــادت ص ـح ـي ـفــة
"ت ـل ـي ـغــراف" ال ـبــري ـطــان ـيــة ،أم ــس،
بــأن علماء "جــامـعــة أوكـسـفــورد"
يعكفون على تطوير نسخ جديدة
من لقاحهم لمكافحة "متحورات"
ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا وجـ ـ ـن ـ ــوب إف ــري ـق ـي ــا
والبرازيل.
وك ــان ــت "جــام ـعــة أوك ـس ـفــورد"
أعلنت في  17يناير الـجــاري ،أن
لقاحها يحقق استجابة مناعية
أف ـ ـضـ ــل عـ ـن ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ن ـظ ــام
ً
الـجــرعـتـيــن الـكــامـلـتـيــن بـ ــدال من
جرعة كاملة واحدة تليها نصف
جرعة داعمة.
ولــم تشر التفاصيل الخاصة
بالتجارب السريرية للمرحلتين
األولـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي ن ـشــرت
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـم ــاض ــي إل ـ ــى ن ـظــام
نصف الجرعة والجرعة الكاملة
الـ ـ ــذي ق ــال ــت "أوك ـ ـس ـ ـف ـ ــورد" إن ــه
"ل ـ ــم ي ـك ــن ض ـم ــن الـ ـخـ ـط ــط" ،لـكــن

سلة أخبار
«الجنوبي» يستحدث
قوات «طوق عدن»

أعلن املجلس االنتقالي الجنوبي
في اليمن إنشاء قوات جديدة في
العاصمة املؤقتة عدن جنوبي
البالد ،في ظل خالف مع الرئاسة
حول تعيينات جديدة.
ُ
وأصدرت ما تسمى «قوات اإلسناد
والدعم» ،التابعة للمجلس ،قرارًا
باستحداث قوات «حزام طوق
عدن» .وألول مرة ،يعلن املجلس،
املسيطر على عدن منذ نحو عام
ونصف العام ،تلك القوات التي لم
يتم الكشف عن مهامها وال عدد
عناصرها .ويأتي الكشف عن
تلك القوات في ظل رفض املجلس
تعيينات أصدرها الرئيس اليمني
عبدربه منصور هادي ،الجمعة
املاضية ،وبينها تعيني أحمد
صالح املوساي نائبا عاما للبالد،
وأحمد عبيد بن دغر رئيسا
ملجلس الشورى.

اشتية« :فتح» سترشح
عباس للرئاسة مجددًا
الدخان يتصاعد من معهد «سيروم اينستيتيوت أوف إنديا» وموظفون يخلونه أمس (ا ف ب)
المنظمين وافقوا عليه.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــة أن ـ ـهـ ــا
اسـتـكـشـفــت نـظــامـيــن لـلـجــرعــات
في مرحلة التجارب المبكرة هما
نظام الجرعتين الكاملتين ونظام
الجرعة الكاملة ونصف الجرعة.

منطقة حرب
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،عـ ــانـ ــت
بريطانيا التي تخضع لإلغالق
الوطني الثالث ،من أسوأ يوم لها
في الوباء ،إذ تم تسجيل أكثر من
 1800وفاة خالل  24ساعة.
وق ــال بــاتــريــك ف ــاالن ــس ،كبير
المستشارين العلميين للحكومة،
لشبكة "سكاي نيوز" ،عندما سئل
ع ــن ال ــوض ــع ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات:
ً
ً
"ال ـ ــوض ـ ــع سـ ـي ــئ ج ـ ـ ـ ــدا ح ــالـ ـي ــا،
هـ ـن ــاك ضـ ـغ ــوط ه ــائ ـل ــة وب ـعــض
المستشفيات تبدو وكأنها منطقة
حرب".
وأع ـل ـنــت صـحـيـفــة "غ ــاردي ــان"
أن وزارة الـصـحــة ق ــررت تحويل
عدد من حافالت النقل العام إلى
"س ـي ــارات إس ـعــاف مــؤقـتــة" لنقل
مصابي "كورونا".
وت ـم ــت إزال ـ ــة مـعـظــم الـمـقــاعــد
فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ــاف ـ ــات ذات الـ ـط ــاب ــق
ا ل ــوا ح ــد بحيث يمكن لـكــل منها
نـ ـق ــل  4م ـ ــرض ـ ــى ،ف ـ ــي مـ ـح ــاول ــة
لتخفيف الـضـغــط الـشــديــد على
المستشفيات وخــدمــة اإلسعاف
في لندن.
وكتبت "غادريان" ،إن استخدام
ح ـ ــاف ـ ــات ال ـ ـن ـ ـقـ ــل الـ ـ ـع ـ ــام ل ـن ـقــل

الـمـصــابـيــن ه ــي عــامــة واضـحــة
ع ـلــى "الـ ـم ــأس ــاة" ال ـت ــي تعيشها
البالد جراء تفشي الجائحة.

حد للشائعات
من ناحيتها ،وضعت "منظمة
ً
الصحة العالمية" حدا لشائعات
وت ـ ـك ـ ـه ـ ـنـ ــات سـ ـ ـ ــرت عـ ـ ــن ت ـس ـبــب
ب ـع ــض الـ ـلـ ـق ــاح ــات بـ ــوفـ ــاة ع ــدد
م ــن األشـ ـخ ــاص تـلـقــوهــا الـشـهــر
الماضي ويناير الجاري في عدد
من الدول ،فقالت مساعدة المدير
الـعــام للمنظمة ،وهــي الــدكـتــورة
البرازيلية ماريانجيال سيماو،
إن المنظمة لــم تسجل أي و فــاة
نتجت عــن تلقي المصابين ألي
لقاح مضاد للفيروس.
وأوضحت" :لدينا لقاح واحد
يتم استخدامه على نطاق واسع
ً
عــالـم ـيــا ،هــو ف ــاي ــزر ،ول ــم نــرصــد
أي وفـ ـي ــات ن ــاج ـم ــة ع ــن أي مــن
ً
الـلـقــاحــات المستخدمة حــالـيــا"،
م ـض ـي ـف ــة ،أن "ال ـم ـن ـظ ـم ــة ت ـتــابــع
اس ـت ـخ ــدام ف ــاي ــزر وت ـق ــاري ــر عنه
م ــن دول ت ــم ت ــوزي ـع ــه ف ـي ـهــا" في
إش ــارة إلــى مــا أعلنته السلطات
ال ـنــروي ـج ـيــة األسـ ـب ــوع الـمــاضــي
ً
عن وفاة  23مسنا من المصابين
بالفيروس ،تلقوا "فايزر" واتضح
من السلطات نفسها عدم وجود
عالقة لوفاتهم باللقاح.

الواليات المتحدة
وف ـ ــي م ــوق ــف م ـع ــاك ــس لـنـهــج

إدارة الــرئ ـيــس ال ـســابــق دونــالــد
ترامب ،شكرت الواليات المتحدة
أ م ــس ،منظمة الصحة العالمية
لـ ــدورهـ ــا الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي مـكــافـحــة
ف ـ ـيـ ــروس "كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ال ـم ـس ـت ـجــد
ً
مؤكدة دعمها المالي لها ،مشيرة
إل ــى أن ـهــا سـتـنـضــم إل ــى م ـبــادرة
"ك ــوف ــاك ــس" ،ل ـتــوزيــع الـلـقــاحــات
بصورة عادلة بين الدول الغنية
والفقيرة.
ّ
فبعد أق ــل مــن  24ســاعــة على
تنصيبه ،أظهر الرئيس الجديد
ً
جو بايدن فورا موقفه المختلف
ع ـ ــن م ـ ــواق ـ ــف سـ ـلـ ـف ــه ،م ـ ــن خ ــال
مداخلة أجــراهــا خبير األمــراض
المعدية أنتوني فاوتشي أثناء
اجـ ـتـ ـم ــاع ل ـل ـم ـج ـلــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لمنظمة الصحة.
ً ّ
ودائ ـم ــا قــلــل تــرامــب مــن شــأن
ال ــوب ــاء وأنـ ـك ــر م ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
ً
واص ـ ـفـ ــا إي ــاه ــا بـ ــ"ال ــدمـ ـي ــة" بـيــد
ال ـص ـي ــن ،رغـ ــم أن إج ـم ــال ــي عــدد
وف ـي ــات "كـ ــورونـ ــا" ف ــي ال ــوالي ــات
ّ
ّ
ال ـم ــت ـح ــدة ت ـخ ــط ــى الـ ـ ـ  400أل ــف
وفــاة فــي حصيلة تــزيــد عــن عدد
الـعـسـكــريـيــن األمـيــركـيـيــن الــذيــن
قتلوا في الحرب العالمية الثانية.

فاوتشي
وف ــي خ ـطــابــه ،أع ـلــن فــاوتـشــي
ً
الذي كان عضوا في خلية األزمة
ّ
ّ
التي شكلها ترامب وعينه بايدن
ً
ً
أيـ ـض ــا م ـس ـت ـش ــارا ،أن ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة "ل ــديـ ـه ــا ن ـي ــة اإليـ ـف ــاء
ب ــالـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا الـ ـم ــالـ ـي ــة ح ـي ــال

رئيس القضاء اإليراني لروحاني :التفاوض لن يحل مشاكلنا
مــع تشعب الـخــافــات بـيــن أجنحة
الـنـظــام اإلي ــران ــي المنقسم بـيــن تيار
مـ ـعـ ـت ــدل ،ي ـع ـ ّـل ــق آمـ ــالـ ــه ع ـل ــى تـحـســن
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ب ـ ـعـ ــد رحـ ـ ـي ـ ــل مـ ـ ــا وصـ ـف ــه
بـ"كابوس ترامب" ،وتيار متشدد ينظر
إلــى اإلدارة األميركية الجديدة بعين
تشاؤم ،رأى رئيس السلطة القضائية
اإليرانية األصولي ،إبراهيم رئيسي،
أن المفاوضات المحتملة مع الواليات
المتحدة لن تحل مشاكل البالد.
وبعد يوم من حث الرئيس اإليراني
ال ـم ـع ـت ــدل ،ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي ،ن ـظ ـيــره
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ج ـ ــو بـ ـ ــايـ ـ ــدن ،عـ ـل ــى رف ــع
العقوبات والعودة إلى االتفاق النووي
الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب
عــام  ،2018قــال رئـيـســي" :مخطئ من
يعتقد أن المفاوضات ستحل مشاكل
البالد .التفاوض لن يحل مشاكلنا بأي
شكل من األشكال ،أينما تقدمنا تراجع
العدو" .واعتبر رئيسي ،وهو أحد أبرز
ال ــوج ــوه الـمــرشـحــة لـخــافــة الـمــرشــد
الحالي علي خامنئي ،أن بالده تمكنت
من التغلب على معظم العقوبات التي
فرضها ترامب عليها.
ويــأتــي انـتـقــاد رئـيـســي لــروحــانــي،
في وقت تشهد إيــران أزمة اقتصادية
خـ ــان ـ ـقـ ــة ،وس ـ ـ ـجـ ـ ــاال ح ـ ـ ــول ال ـت ـع ــوي ــل
على بــايــدن ،فــي ظــل معارضة التيار
المتشدد ،و"الحرس الثوري" لمطالبة
البيت األبيض والدول الغربية بتمديد
الـ ـقـ ـي ــود الـ ـمـ ـف ــروض ــة عـ ـل ــى ب ــرن ــام ــج
طهران الذري ،ولجم برنامج تسلحها
الصاروخي وأنشطتها في المنطقة.
وعـلــى وق ــع أزم ــة انـهـيــار الـبــورصــة
واألح ــداث المتصلة بها ،بعد أن قام
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المنظمة" التي شكرها "لدورها
القيادي في االستجابة الصحية
العامة العالمية لهذا الوباء".
وأك ـ ــد أن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
س ـت ـن ـض ــم إل ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـت ــي
تقودها األمــم المتحدة ،لتوزيع
ال ـل ـق ــاح ــات بـ ـص ــورة ع ــادل ــة بين
الدول الغنية والفقيرة.
وتابع أن من المقرر أن يصدر
ً
الرئيس األميركي توجيها بشأن
االنضمام إلى مبادرة "كوفاكس"
التي تهدف إلــى التوزيع العادل
للقاحات بين الـبـلــدان المتقدمة
والنامية.

غيبريسوس
ورحــب المدير الـعــام لمنظمة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة تـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدروس أدهـ ـ ــانـ ـ ــوم
غـيـبــريـســوس ب ــإع ــان فــاوتـشــي،
ً
قــائــا" :ه ــذا يــوم جميل لمنظمة
ال ـص ـح ــة ويـ ـ ــوم ج ـم ـيــل لـلـصـحــة
العالمية" .وقال" :منظمة الصحة
ً
عــائـلــة مــن ال ــدول ونـحــن جميعا
سـعــداء لبقاء الــواليــات المتحدة
ضمن العائلة".
مـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ــاح ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت
"ك ــوف ــاك ــس" ،أمـ ــس ،إن ـه ــا تـهــدف
إلــى تقديم  1.8مليار جرعة إلى
ً
ال ـب ـل ــدان األك ـث ــر ف ـق ــرا ه ــذا ال ـعــام
وت ــأم ــل ف ــي ال ــوف ــاء بـ ــاإلمـ ــدادات
ل ـل ــدول األك ـث ــر ثـ ــراء ف ــي الـنـصــف
الثاني من .2021
لكن "كــوفــاكــس" ،الـتــي يشارك
فــي قيادتها "التحالف العالمي
لـلـقــاحــات والـتـحـصـيــن" (جــافــي)

ومنظمة الصحة العالمية وجهات
أخرى ،قالت إن "هناك العديد من
األمــور غير الواضحة التي تؤثر
على شراء وتوريد اللقاحات ،وإن
شروط الصفقات عرضة للتغيير".

اإلمارات ولبنان
ً
عــرب ـيــا ،أكـ ــدت وزارة الصحة
اإلم ــاراتـ ـي ــة ،أم ـ ــس ،أن ـه ــا واف ـقــت
عـلــى االس ـت ـخــدام ال ـط ــارئ للقاح
"سبوتنيك في" الروسي ،ليصبح
ثالث لقاح توافق عليه اإلمارات.
ك ـم ــا قـ ـ ـ ّـرر ال ـم ـك ـتــب اإلع ــام ــي
ل ـح ـك ــوم ــة دب ـ ــي ت ـع ـل ـيــق إص ـ ــدار
ً
التصاريح الترفيهية مؤقتا في
مواجهة ارتفاع عدد اإلصابات.
وأعـ ـلـ ـن ــت ه ـي ـئ ــة ال ـص ـح ــة فــي
ً
دبــي أيضا أنــه تم توجيه جميع
الـمـسـتـشـفـيــات "بـتـعـلـيــق جميع
العمليات الجراحية االختيارية
ً
غير الضرورية طبيا حتى  19من
فبراير المقبل".
بدوره ،قرر لبنان أمس ،تمديد
اإلغـ ــاق الـكــامــل ل ـمــدة  24ساعة
الذي فرضه هذا الشهر لمكافحة
ّ
التفشي مدة أسبوعين.
وقالت الحكومة في بيان ،إن
القيود المشددة على الحركة في
جميع أنـحــاء الـبــاد ،والـتــي كان
ً
م ـقــررا أن تستمر حتى االثنين،
ستظل سارية حتى  8فبراير.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

لبنان :القضاء يستمع إلى
سالمة في «التحويالت»
الراعي يكثف مساعيه لتأمين لقاء الرئيسين
● بيروت  -ةديرجلا
•

ّ
يتسوقون في بازار تاجريش في طهران أمس (اي بي ايه)
إيرانيون
رئيسها ،حسن قاليباف ،باالستقالة،
ذكر مركز اإلحصاء اإليراني أن معدل
التضخم النقطي ،في سعر السلع ،بلغ
ذروتــه عند  46.2في المئة في الشهر
الماضي.
وأظ ـ ـهـ ــرت ت ـف ــاص ـي ــل ت ـق ــري ــر مــركــز
اإلحصاء ،أن معدل التضخم لمجموعة
األغــذيــة والـمـشــروبــات والـتـبــغ وصــل
إل ــى نـحــو  60فــي الـمـئــة ،وب ـلــغ معدل
التضخم لمجموعة السلع والخدمات
غير الغذائية نحو  40في المئة.
وك ــان الـتـضـخــم فــي إيـ ــران مــن رقــم
واحد حتى مايو  ،2018لكن منذ ذلك

الحين ار تـفــع سعر العملة األجنبية
والتضخم بشكل حــاد ،بعد انسحاب
ترامب من االتفاق النووي واعتماده
س ـيــاســة "ال ـض ـغ ــوط ال ـق ـص ــوى" الـتــي
أغرقت االقتصاد اإليراني في الركود.
فــي غـضــون ذل ــك ،ع ــاد سـعــر صــرف
ـددا
الـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي ل ــارت ـف ــاع م ـجـ ً
ووصل إلى نحو  23000تومان ،أمس،
بـعــد أس ـبــوع مــن تـحـســن أداء العملة
اإليرانية.
فــي سـيــاق قــريــب ،قــال وزي ــر النفط
اإلي ــران ــي بيغن نــامــدار زنـغـنــه ،خــال
ت ــدشـ ـي ــن مـ ـ ـش ـ ــروع ب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات

بمدينة بـهـبـهــان" :لـقــد اعـتـقــد تــرامــب
أننا سنموت بالعقوبات ،لكننا نحن
أحياء وبصحة جيدة ،ولدينا أمل أكثر
من ذي قبل".
في هذه األثناء ،ذكر مسؤول كبير
بــوزارة الخارجية الكورية الجنوبية،
أمس ،أن بالده تتوقع أن تسهم إدارة
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ال ـجــديــد ف ــي حل
أزمة احتجاز "الحرس الثوري" لناقلة
نفط كورية ،باإلضافة إلى إنهاء أزمة
األرصدة اإليرانية المجمدة في سيول
بسبب العقوبات األميركية.

تـتــوالــى ف ـصــول طـلــب الـمــدعــي ال ـعــام فــي ســويـســرا مــن السلطات
اللبنانية ُ
المساعدة القانونية ،إلجراء تحقيق بعد االشتباه في قيام
مصرف لبنان بعمليات اختالس وغسل أموال؛ فبعد كشف وزيرة العدل
في حكومة تصريف األعمال ماري كلود نجم ،قبل يومين ،عن الطلب
السويسري مثل حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،أمس ،أمام مدعي
عام التمييز القاضي غسان عويدات.
وقال حاكم "المركزي" إنه ّ
قدم لعويدات "كل األجوبة عن األسئلة
التي حملها باألصالة ،كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري"،
وجــزم بأن "أي تحويالت لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو
من موازناته".
ً
وأكــد سالمة أنه جاهز دائما لإلجابة عن أي أسئلة ،كما احتفظ
ّ
يصرون على نشر
لنفسه "بحق المالحقة القانونية بوجه جميع الذين
ً
اإلشــاعــات المغرضة واإلس ــاء ات التي تطالني شخصيا ،كما تسيء
لسمعة لبنان المالية".
فــي م ــوازاة ذلــك ،يبدو أن حركة الــوسـطــاء على خــط بعبدا – بيت
الوسط لترطيب العالقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس
المكلف تشكيل الحكومة سعد الـحــريــري ،وتأمين لـقــاء يجمعهما،
ّ
تحركت من جديد .وينشط في هذا السياق تحرك البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،الــذي استقبل قبل ظهر أمس
في الصرح البطريركي في بكركي مستشار رئيس الجمهورية الوزير
السابق سليم جريصاتي ،في إطار استكمال مساعيه لإلسراع بتشكيل
حكومة جديدة.
وك ـش ـفــت م ـص ــادر س ـيــاســة م ـتــاب ـعــة ،أمـ ــس ،أن "ال ــراع ــي ط ـلــب من
جريصاتي ضرورة االسراع بتشكيل الحكومة ،نظرا لما يعانيه لبنان
من تدهور على كافة الصعد" .وقالت المصادر إن "البطريرك تمنى
من خالل جريصاتي ان يقوم الرئيس عون بالتواصل مع الحريري
خالل اليومين المقبلين لترتيب لقاء بينهما" ،مشيرة الى ان "الراعي
حمل بطريقة غير مباشرة الرئيس عون مسؤولية تدهور العالقة مع
الحريري تحديدا ،مع تسريب الفيديو االخير الذي يتهم خالل رئيس
الجمهورية الرئيس المكلف بالكذب".

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني،
محمد اشتية ،نية حركة فتح
ترشيح الرئيس محمود عباس
في انتخابات الرئاسة املتوقع
تنظيمها في يوليو املقبل.
وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني،
في مقابلة متلفزة أمس أن
«عباس هو مرشحي الشخصي
ومرشح فتح للرئاسة ،ولدينا
إجماع على هذا األمر ،وأعتقد أن
كل إخواني في اللجنة املركزية
لديهم نفس الرأي ،لكن بالنهاية
األمر له» .وأصدر عباس (85
عاما) ،أخيرًا مرسومًا بإجراء أول
انتخابات تشريعية ورئاسية،
وانتخابات للمجلس الوطني
في عموم األراضي الفلسطينية
منذ عام  ،2006بعد تفاهم مع
«حماس».

فرنسا 3 :هيئات إسالمية
ترفض «شرعة المبادئ»

أعلنت  3هيئات منضوية في
«املجلس الفرنسي للديانة
اإلسالمية» وهي «اللجنة
التنسيقية للمسلمني األتراك في
فرنسا» ،و«االتحاد اإلسالمي
مللي غوروش في فرنسا»،
وحركة «إيمان وممارسة»
ّ
املتشددة ،رفضها توقيع «شرعة
مبادئ» لتنظيم شؤون املسلمني
في فرنسا بصيغتها الحالية،
ّ
معتبرة أن بعض مندرجات هذه
ُ
الشرعة «تضعف أواصر الثقة
بني مسلمي فرنسا واألمة».
واعتبرت الهيئات في بيان
ّ
مشترك أن «بعض العبارات
ّ
الواردة في الشرعة تمس شرف
ّ
املسلمني ولها طابع اتهامي
وتهميشي».

مدريد 4 :قتلى
بانفجار ّ
تسرب غاز

ارتفعت حصيلة قتلى االنفجار
الضخم الناجم عن ّ
تسرب للغاز
والذي ّ
دمر مبنى في وسط
مدريد ،أمس األول ،إلى  4بعد
ً
وفاة ُكاهن ليال متأثرًا بجروح
بالغة أصيب بها ،وفق ما أعلنت
السلطات الدينية أمس.
وكان الكاهن البالغ ُ 36عامًا بني
الجرحى الـ 11الذين أعلن عنهم
بعد االنفجار الذي ّدمر مبنى
تعود ملكيته إلى رعية ويعيش
فيها كهنة في أحد شوارع
العاصمة اإلسبانية.
ُ
وقتل أيضًا في االنفجار رجالن
كانا يسيران في الشارع وعامل
كان يجري تصليحات في
التدفئة املركزية في املبنى.
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بداية واثقة لبايدن في الداخل ...وتفاؤل حذر في «الخارج»
قائمة أمنيات أوروبية للرئيس األميركي وبكين مستفزة من دعوة تايوان إلى حفل التنصيب

سلة أخبار
بايدن تسلم رسالة ودية
جدًا من ترامب

رغم قرار مقاطعته مراسم أداء
القسم ومغادرة البيت األبيض
من دون لقاء خلفه ،في خطوة
لم تشهدها الواليات المتحدة
ً
منذ  150عاما ،ترك الرئيس
السابق دونالد ترامب رسالة
ً
"ودية جدا" ،إلى خليفته
الديمقراطي جو بايدن لم
يكشف عن فحواها.
ّ
ً
واكتفى ترامب علنا بتمني
"الحظ السعيد" لإلدارة
الجديدة من دون أن يلفظ
باسم جو بايدن .ووعد
بالعودة "بطريقة أو بأخرى"
قبل وصوله إلى منتجعه
السياحي ماراالغو في
فلوريدا ،حيث سيبدأ حياته
في مرحلة ما بعد الرئاسة.

 ...ويترك آليات محاكمته
إلى مجلس الشيوخ

بايدن وعائلته يتابعون األلعاب النارية من شرفة الغرفة الزرقاء بالبيت األبيض أمس األول (أ ف ب)

ّ
دشن الرئيس األميركي
الجديد جو بايدن عهده
بخطى واثقة ،للتخلص
من إرث سلفه الجمهوري
دونالد ترامب الثقيل ،في
تسلمه ًالسلطة
وقت ًالقى ً
ترحيبا أوروبيا حارا ،مع قائمة
أمنيات وتساؤالت حول
سياساته المنتظرة والعالقات
المستقبلية.

دش ـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
الجديد جو بايدن واليته بخطى
داخلية واثـقــة ،توحي بقطيعة
تامة مع خط سلفه الجمهوري
دونــالــد تــرامــب ،وتـتــوج مسيرة
متواصلة منذ نصف ق ــرن ،مع
نية معلنة ليكون فــي الجوهر
ً
ً
ً
والشكل رئيسا مختلفا تماما.
وفور تنصيبه ،أمس ،ليصبح
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس رق ـ ـ ــم  46لـ ـل ــوالي ــات
المتحدة ،وقع بايدن في المكتب
ً
ً
ال ـب ـي ـضــاوي  15أم ـ ــرا تـنـفـيــذيــا
تبطل إج ــراء ات سابقة لترامب
حــول األزمــة الصحية والهجرة
والمناخ وقضايا أخرى.
وفي يومه األول ،أطلق بايدن،
أ م ــس ،خطة مبنية على "العلم
والـ ـبـ ـي ــان ــات وال ـص ـح ــة ال ـعــامــة
وليس السياسة" ،لكبح انتشار
فـيــروس كــورونــا ،وأم ــر بوضع
الـكـمــامــات وااللـ ـت ــزام بالتباعد
ال ـج ـس ــدي ف ــي جـمـيــع الـمـبــانــي
االتـ ـح ــادي ــة ،وت ـط ــوي ــر بــرنــامــج
للكشف عــن إ صــا بــة الموظفين
االتـحــاديـيــن بــالــوبــاء ،وتوجيه
الــوكــاالت إلــى "اتـخــاذ إج ــراءات
فورية لطلب االمتثال إلرشادات

م ـ ـ ــراك ـ ـ ــز م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ــراض
والوقاية منها".
و قـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل أن ي ـ ـ ــد ل ـ ـ ــي ب ـ ــا ي ـ ــدن
بتصريحات علنية عن جهوده
ل ـمــواج ـهــة ال ــوب ــاء ،وق ــع بــايــدن
ً
الح ـ ـق ـ ــا أوام ـ ـ ـ ـ ــر ل ـ ـفـ ــرض وض ــع
ال ـك ـمــامــات ف ــي ال ـم ـط ــارات وفــي
وسائل معينة للنقل العام ،منها
الكثير من القطارات والطائرات
وال ـحــاف ــات بـيــن ال ـم ــدن ،وآلـيــة
"كــوفــاكــس" ،لـتــوفـيــر الـلـقــاحــات
للدول الفقيرة.
ً
ووض ـ ـ ــع بـ ــايـ ــدن ك ــذل ــك حـ ــدا
ل ـ ـقـ ــرار مـ ـن ــع دخـ ـ ـ ــول الـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة يـشـمــل مــواطـنـيــن من
دول أغلبيتها مسلمة ،وهو من
أول اإلج ــراء ات المثيرة للجدل
ال ـت ــي ات ـخــذهــا ت ــرام ــب ،وإل ـغ ــاء
تصريحه الممنوح لخط أنابيب
النفط المثير للجدل (كيستون
إكس.إل).

أول التعيينات
وف ــي تــرجـمــة ف ــوري ــة إلمـكــان
تـ ـم ـّـري ــر ت ـع ـي ـي ـن ــات ــه وت ـث ـب ـي ــت
ّ
مرشحيه لتولي حقائب الدفاع
والـخــارجـيــة وال ـخــزانــة ،صــادق

مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،أم ــس األول،
على تعيين المسؤولة السابقة
في وكالة االستخبارات المركزية
"سي آي إيه" أفريل هينز مديرة
ألجهزة االستخبارات الوطنية،
لتصبح أول عضو في حكومته
يتم تثبيته في منصبه.
ً
وبــأغـلـبـيــة  84صــوتــا مقابل
 10أصـ ـ ـ ـ ــوات ،أص ـب ـح ــت هـيـنــز
أول ام ــرأة فــي تــاريــخ الــواليــات
ّ
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدة تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأس أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات فـ ــي الـ ــواليـ ــات
ّ
الـ ـم ــتـ ـح ــدة الـ ـب ــال ــغ عـ ــددهـ ــا 18
ً
جهازا.

طمأنة الحلفاء
وفي رسالة إلى الخارج ،شدد
بايدن على أن الواليات المتحدة
سـتـعــود إل ــى تـحــالـفــاتـهــا الـتــي
شهدت تقلبات في عهد ترامب،
ً
الفـتــا إلــى أن إدارت ــه ستصحح
أخطاء الماضي وستعود لقيادة
ً
ً
العالم وستكون شريكا موثوقا.
وأعرب األمين العام لمجلس
ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ن ـ ــاي ـ ــف ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف،
أمـ ــس ،ع ــن تـطـلــع دول الخليج
ال ـ ـسـ ــت ل ـل ـع ـم ــل الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك مــع

مسؤولون يغادرون وآخرون يشترطون إقالتهم
الرئيس لموظفي البيت األبيض :سأطرد من يهين زميله
غـ ـ ـ ــادر ثـ ــاثـ ــة مـ ـس ــؤولـ ـي ــن أم ـي ــرك ـي ـي ــن
مناصبهم ،بعد تنصيب جو بايدن رئيسا
للواليات المتحدة.
وأكد الجراح العام جيروم آدامز ،أن إدارة
بــا يــدن طلبت منه التنحي قبل تنصيب
بايدن ،وفق ما نقله موقع "ذا هيل".
وكتب آدامــز على "تويتر"" :كــان شرف
حياتي أن أخــدم هــذه األم ــة ،وسأفعل كل
ما بوسعي لضمان حصول الجميع على
فرصة متساوية لتحقيق الصحة والحفاظ
عليها".
واخ ـتــار بــايــدن ال ـجــراح ال ـعــام السابق
فيفيك مــورثــي للعودة إلــى المنصب من
جديد.
واستقال العديد من المسؤولين ،الذين

عينوا في عهد ترامب قبل فترة وجيزة من
تولي بايدن دفة القيادة ،من بينهم رئيس
الــوكــالــة األم ـيــرك ـيــة ل ــإع ــام مــايـكــل ب ــاك،
ومديرة مكتب الحماية المالية للمستهلك
كاثي كرانينغر ،بناء على طلب من فريق
بايدن.
ورفض بيتر روب ،الذي يعمل مستشار
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـعـ ـم ــل،
االستقالة بناء على طلب اإلدارة الجديدة،
قبل أن تتم إقالته.
وفي ظل إمكانية الديمقراطيين حسم
أي تصويت داخل مجلس الشيوخ ،بوجود
صوت نائبة الرئيس كماال هاريس ،الذي
يرجح كفة الديمقراطيين المتساوية مع
الجمهوريين ،فــإن بايدن بإمكانه تمرير

التعيينات الجديدة بسالسة.
وحسب موقع "بلومبيرغ لو" ،فإن البيت
األبـيــض أخـطــر روب بإقالته بعد دقائق
فقط من أداء بايدن اليمين الدستورية.
إلى ذلك ،قال بايدن ،إنه لن يتسامح في
حال إهانة أي موظف في البيت األبيض
ً
لزميله ،وسيتم طرده فورا من العمل.
وأكــد خــال حفل أداء اليمين لموظفي
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض" ،ال أم ـ ــزح ع ـنــدمــا أق ــول
هذا" .وتابع" :على الفور ال استثناءات أو
تحفظات".
ً
وأضــاف" :كان هذا مفقودا بشكل كبير
خــال الـسـنــوات األرب ــع الـمــاضـيــة ،وأكمل
"لكن أنا واثق أن لديكم القدرة على القيام
بذلك".

عامان فقط أمام بايدن لتمرير سياساته

ً
ب ــاي ــدن ،م ــؤك ــدا حــرص ـهــا على
"الـعـمــل لتعزيز األم ــن والـســام
واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ف ـ ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة
والعالم".
ك ـم ــا ه ـن ــأ الـ ـحـ ـج ــرف ،ك ـمــاال
ه ـ ــاري ـ ــس ب ـت ـن ـص ـي ـب ـه ــا ن ــائ ـب ــة
ً
للرئيس ،متمنيا لهما "التوفيق
والـنـجــاح وللشعب الـمــزيــد من
التقدم واالزدهار".

بكين وروسيا
وف ــي تـهـنـئـتـهــا ،اسـتـخــدمــت
بكين ،أمــس ،كلمات من خطاب
ً
ب ــاي ــدن ،لـتــدعــو ه ــي أي ـض ــا إلــى
"ال ــوح ــدة" ف ــي ال ـع ــاق ــات ،الـتــي
ت ــده ــورت ألدن ـ ــى مـسـتـ ّـويــاتـهــا
ً
في عهد ترامب ،بعد شنه حربا
تجارية وتكنولوجية عليها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة هـ ـ ــوا ت ـشــان ـي ـي ـنــغ:
"الحظت أن الرئيس بايدن ّ
شدد
مرات عدة في خطابه على كلمة
ً
وحدة .أعتقد أن هذا تحديدا ما
ً
نحتاجه حاليا في عالقاتنا".
وفي حين أعلنت بكين فرض
ً
ً
عقوبات على  28مسؤوال سابقا
ف ــي إدارة ت ــرام ــب بـيـنـهــم وزي ــر
الخارجية مايك بومبيو ،دعيت
ً
ت ــاي ــوان رس ـم ـيــا لـحـضــور حفل
تنصيب بايدن ،في سابقة منذ
 1979استفزت بكين.
ونشرت المبعوثة التايوانية
شاو باي-كهيم صورة لها أثناء
مـ ــراسـ ــم ال ـت ـن ـص ـي ــب األربـ ـ ـع ـ ــاء،
وكـتـبــت أنـهــا "تـشــرفــت بتمثيل
شعب وحكومة تايوان هنا أثناء
تنصيب بايدن".
وأم ـل ــت روس ـي ــا بـعـمــل "بـنــاء
أكـ ـث ــر" م ــع إدارة ب ــاي ــدن بـشــأن
م ـس ــأل ــة ت ـم ــدي ــد ات ـف ــاق ـي ــة "ن ـيــو
سـ ـت ــارت" ل ـل ـحــد م ــن ال ـتــرســانــة
ال ـن ــووي ــة ،مـطــالـبــة ب ــأن "تـظـهــر
ً
اإلدارة الجديدة موقفا أكثر إزاء
الحوار" حول هذا الموضوع.
وف ـ ــي ح ـي ــن اع ـت ـب ــر الــرئ ـيــس
اإليـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـس ـ ــن روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي
أن "ال ـ ـكـ ــرة فـ ــي م ـل ـع ــب" ب ــاي ــدن
ب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات واالت ـ ـف ـ ــاق
حــول الـبــرنــامــج ال ـنــووي ،أكــدت
المتحدثة باسم البيت األبيض
ج ـيــن س ــاك ــي أن م ـســألــة إيـ ــران
ً
سـتـكــون ج ــزءا مــن ال ـم ـشــاورات

ال ـم ـب ـك ــرة ل ـب ــاي ــدن م ــع ن ـظــرائــه
األج ــان ــب وح ـل ـف ــائ ــه ،مــوضـحــة
أن ــه يـسـعــى إل ــى تـعــزيــز الـقـيــود
ال ـنــوويــة عـلـيـهــا ،حـتــى ال ـعــودة
إلـ ــى تـطـبـيــق ك ــاف ــة ال ـتــزامــات ـهــا
حـســب االتـ ـف ــاق ،الـ ــذي انسحب
منه ترامب.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
ب ــاي ــدن ون ــائ ـب ـت ــه ه ــاري ــس إل ــى
"الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـح ــال ــف
ومواصلة توسيع نطاق السالم
م ــع ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ومــواج ـهــة
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـم ـش ـتــركــة ،وعـلــى
رأسها تهديد إيران".
وفــي األراض ــي الفلسطينية،
أش ــار الــرئـيــس مـحـمــود عباس
ً
إلــى التطلع "للعمل ســويــا" مع
بايدن الذي دعته حركة "حماس"
بــدورهــا إل ــى "تصحيح مـســار"
السياسات األميركية.

قائمة أوروبية
وف ـ ــي ظ ــل ت ــرح ـي ــب أوروبـ ـ ــي
ح ـ ـ ــار ،وعـ ـ ــد بـ ــايـ ــدن بـتـحـسـيــن
ال ـعــاقــات مــع الـحـلـفــاء ،قـبــل أن
ً
ً
ي ـج ــري ال ـي ــوم اتـ ـص ــاال هــاتـفـيــا
ب ــرئ ـي ــس وزراء كـ ـن ــدا جــاسـتــن
ت ــرودو ،فــي أول تــواصــل لــه مع
مسؤول أجنبي.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
إيـ ـم ــان ــوي ــل مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ل ـب ــاي ــدن
ً
"م ــرح ـب ــا ب ـع ــودت ــك" إلـ ــى ات ـفــاق
ّ
باريس للمناخ ،في حين أكدت
الـمـسـتـشــارة األلـمــانـيــة أنجيال
ّ
ميركل أنها "تتطلع لفتح فصل
جديد" من العالقات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
البريطاني بوريس جونسون،
الــذي تعرض النتقادات بسبب
عــاق ـتــه الــوث ـي ـقــة ب ـت ــرام ــب ،إنــه
يـتـطـلــع "ل ـل ـع ـمــل ع ــن ك ـث ــب" مع
بايدن في المعركة ضد "كوفيد
 "19وح ـ ــول ال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـنــاخــي
وال ــدف ــاع واألم ـ ـ ــن ،وف ــي تـعــزيــز
الــديـمــوقــراطـيــة وال ــدف ــاع عنها،
أهدافنا واحدة وستعمل دولنا
يدا بيد لتحقيقها".
وط ــال ــب األم ـي ــن ال ـع ــام لــأمــم
المتحدة أنطونيو غوتيريش،
ال ـ ـ ــذي رحـ ـ ــب "ب ـ ـ ـحـ ـ ــرارة" ب ـق ــرار
الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ب ــاري ــس،

ً
بايدن بأن يضع "أهدافا طموحة
ج ــدي ــدة" ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال يتم
تنفيذها خالل السنوات العشر
المقبلة.
وإذ اعتبرت رئيس المفوضية
األوروب ـ ـيـ ــة أورسـ ـ ــوال ف ــون ديــر
اليين أن أوروبا "لديها من جديد
صديق في البيت األبيض بعد
أرب ــع س ـنــوات طــوي ـلــة" ،وجهت
رس ـ ــال ـ ــة بـ ـنـ ـب ــرة م ـخ ـت ـل ـف ــة ب ــأن
االتحاد األوروبي مستعد إلعادة
ضبط العالقات عبر األطلسي،
واقترحت عدة مجاالت للتعاون
فــي سبيل تحقيق هــذه الغاية،
م ـن ـه ــا إنـ ـ ـش ـ ــاء م ـج ـل ــس ج ــدي ــد
للتجارة والتكنولوجيا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
األوروبـ ــي ش ــارل مـيـشــال" :أريــد
أن ّ
أوجـ ــه بـشـكــل رس ـمــي ال ـيــوم،
ّ
ف ــي ي ــوم ت ـســلــم ب ــاي ــدن مـهــامــه،
ً
دعــوة إلى أن نبني معا ميثاقا
تأسيسيا جديدا من أجل أوروبا
أقوى ،ومن أجل واليات متحدة
أقوى ،ومن أجل عالم أفضل".
وقـ ـ ــال األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـحـلــف
ش ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال األطـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــي ي ـ ـنـ ــس
ّ
ستولتنبرغ" :يشكل اليوم بداية
فـصــل جــديــد لـلـتـحــالــف الـعــابــر
لألطلسي".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإليطالي جوزيبي كونتي "بيوم
ّ
عظيم لـلــد يـمـقــرا طـيــة ،تتخطى
أهميته الحدود األميركية" .وقال
المتحدث باسم رئيس الــوزراء
اإلس ـبــانــي ب ـيــدرو ســانـشـيــز إن
"ف ـ ـ ــوز بـ ــايـ ــدن ي ـم ـث ــل ان ـت ـص ــارا
ل ـل ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة عـ ـل ــى ال ـي ـم ـيــن
المتشدد".
وأكـ ـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـف ـنــزوي ـلــي
ّ
نـيـكــوالس مـ ــادورو أن ــه يتطلع
ً
إل ــى تحسين ال ـعــاقــات ،داعـيــا
ّ
إدارة بــايــدن إل ــى الـتـغــلــب على
"ش ـي ـط ـنــة" الـتـشــافـيــزيــة و"ط ــيّ
صفحة حفلت بــاألكــاذيــب بعد
أرب ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات مـ ــن الــوح ـش ـيــة
الترامبية".
ّ
ورحبت الحكومة المكسيكية
بتوقيع بايدن في أول يوم له في
ً ّ
ً
البيت األبيض أمرا تنفيذيا علق
بموجبه بناء جدار عند الحدود
بين البلدين ،كما أشادت بعزمه
على إصالح قوانين الهجرة.

في أول مؤتمر صحافي لها
بعد ساعات من التنصيب،
أعلنت المتحدثة باسم البيت
األبيض جين ساكي ،أن
بايدن سيترك آليات وتوقيت
وتفاصيل محاكمة ترامب
لمجلس الشيوخ ،الذي انتقلت
أغلبيته من الجمهوريين إلى
الديمقراطيين .وإذ تعهدت
ساكي بالعودة إلى سياسة
تقديم الحقيقة والتحلي
بالشفافية بالتعاون المهني
مع وسائل اإلعالمّ ،
هدد
بايدن بطرد أي موظف يقلل
من احترام زميل له .واضطر
بايدن الستخدام صالحياته
في اتخاذ قرار فوري بإقالة
 3مسؤولين في عهد ترامب
رفضوا االستقالة بناء على
طلب إدارته ،وهم رئيس
وكالة اإلعالم مايكل باك،
ومديرة مكتب الحماية المالية
للمستهلك كاثي كرانينغر،
ومستشار المجلس الوطني
لعالقات العمل بيتر روب.

حفيد الرئيس يسرق
األضواء من جده

سرق حفيد جو بايدن
األضواء منه خالل حفل
ً
تنصيبه رئيسا للواليات
المتحدة ،مثيرا إعجاب رواد
مواقع التواصل االجتماعي.
وأظهر فيديو متداول الطفل ذا
األشهر الثمانية وهو يرقص
على أغنية ""Lovely Day
لبيل ويذرز ،بين ذراع جده
أثناء مشاهدة العائلة حفال
موسيقيا متلفزا من داخل
البيت األبيض.
ُ
وسمي الطفل "بو" على اسم
نجل بايدن ،المتوفى بسرطان
المخ عام  2015عن عمر يناهز
ً
 46عاما.

ساندرز «االشتراكي» نجم «التنصيب» على وسائل التواصل

هل يجب تعديل نظام األغلبية في «الشيوخ» للخروج من الجمود الحزبي؟ قفازاته المعاد تدويرها تثير موجة تعليقات حول العالم
كتب مدير الشؤون العامة بمؤسسة
"ديموكراسي فوروارد" آدم جنتلسون،
ً
مـقــاال فــي صحيفة "نـيــويــورك تايمز"
دع ــا فـيــه إل ــى تـعــديــل نـظــام األغـلـبـيــة،
الذي يتم به تمرير القرارات في مجلس
ً
الشيوخ؛ تفاديا للشلل الذي يكبل قدرة
ً
المجلس عـلــى أن يـكــون ف ـعــاال ،وقــال
إن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن
أمامها عامان فقط لتنفيذ السياسات
الضرورية التي تتطلع إليها.
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـن ـ ـت ـ ـل ـ ـس ـ ــون إن عـ ـل ــى
الديمقراطيين التخلص مــن اإلج ــراء
ً
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـط ـل ــب  60ص ـ ــوت ـ ــا إلنـ ـه ــاء
النقاش بمجلس الشيوخ حول معظم
الموضوعات واالنتقال إلى التصويت،
ً
ً
الذي شكل حاجزا صعبا أمام األجندة
السياسية ألي رئيس جديد.
وأوض ــح أن كـثـيــريــن فــي الحزبين
الـجـمـهــوري والــديـمـقــراطــي دع ــوا إلــى
اإلصالح في مواجهة الجمود الحزبي،
ً
ً
مضيفا أن التغيير قد يكون ممكنا إذا
فاز أحد الحزبين بمجلسي الكونغرس
والبيت األبيض.

وأضــاف أن الحقيقة القاسية أنه
ع ـنــدمــا ي ـه ــدأ ال ـغ ـبــار ع ــن الـفــوضــى
والعنف اللذين مـ ّـيــزا نهاية رئاسة
دونالد ترامب ،ستكون لدى أعضاء
مجلس الشيوخ الجمهوريين حوافز
قوية لحرمان بايدن من  ،10أو نحو
ذلك ،من األصوات التي سيحتاجها،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى جـ ـمـ ـي ــع أصـ ـ ـ ــوات
الديمقراطيين الخمسين للموافقة
على التصويت على معظم مشاريع
القوانين في مجلس الشيوخ.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه م ـ ــع احـ ـتـ ـي ــاج
ال ـج ـم ـهــوري ـيــن إلـ ــى عـ ــدد ق ـل ـيــل مــن
ال ـم ـق ــاع ــد السـ ـتـ ـع ــادة األغ ـل ـب ـي ــة فــي
مجلسي ال ـنــواب وال ـش ـيــوخ ،فإنهم
سيسعون إلى جعل الديمقراطيين
ي ـ ـبـ ــدون ع ــاج ــزي ــن إلثـ ـ ـ ــارة اس ـت ـي ــاء
ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ل ـت ـح ـق ـيــق م ـك ــاس ــب فــي
ا نـتـخــا بــات التجديد النصفي لعام
.2022
ّ
وذك ـ ـ ــر ال ـك ــات ــب ب ــأن ــه ف ــي جـمـيــع
ال ـ ـمـ ــرات ،م ــا عـ ــدا  3ف ـق ــط م ـن ــذ ع ــام
 ،1914خسر الحزب الذي فاز بالبيت

األبيض مقاعد في مجلس النواب في
االنتخابات النصفية ،لذلك قد يكون
ال ـعــامــان الـمـقـبــان األف ـض ــل ،وربـمــا
الـفــرصــة الــوح ـيــدة ،لـبــايــدن لتمرير
جدول سياساته.
واسـ ـتـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـكـ ــاتـ ــب بـ ـم ــا ق ــال ــه
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي األس ـب ــق ب ــاراك
أوبـ ــامـ ــا فـ ــي مـ ــذكـ ــراتـ ــه؛ إن ـ ــه يـشـعــر
باألسف ألنه "لم تكن لديه البصيرة"
لـحـشــد الــديـمـقــراطـيـيــن ف ــي مجلس
ال ـش ـيــوخ مــن أج ــل "مــراج ـعــة قــواعــد
الغرفة والتخلص من اإلجراء المعطل
للمجلس مرة واحدة وإلى األبد".
وختم جنتلسون مقاله بأن بايدن،
وبسبب خدمته الطويلة في مجلس
ا لـشـيــوخ ،يتمتع بمصداقية فريدة
لقيادة إصــاحــات ناجحة ،مضيفا
أن أميركا ال يمكنها تحمل أن يظل
مجلس الشيوخ المكان الذي تموت
فـيــه األف ـكــار ال ـج ـيــدة ،وه ــي بحاجة
لجعل مجلس الشيوخ عظيما مرة
أخرى.

تحول المرشح الرئاسي السابق،
السناتور اليساري بيرني ساندرز،
إلـ ــى ن ـج ــم ح ـفــل ت ـن ـص ـيــب الــرئ ـيــس
جــو بــايــدن عـلــى وســائــل الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ب ـع ــد تـ ـ ـ ــداول صـ ــورة
ل ــه ع ـلــى ن ـطــاق واسـ ــع ح ــول الـعــالــم
وهو يجلس خالل الحفل في باحة
الكابيتول.
وظهر ساندرز ،الــذي ترشح هذا
العام للمرة الثانية في االنتخابات
الـتـمـهـيــديــة ل ـل ـحــزب الــدي ـم ـقــراطــي،
ووصل في المرتين ليكون وصيف
ً
ً
الـمــرشــح الــرئــاســي جــالـســا وح ـيــدا
بسبب إجراءات التباعد االجتماعي
ً
ً
مرتديا قفازات صوفية ضخمة جدا
أثارت الكثير من التعليقات الطريفة
على مواقع التواصل االجتماعي.
وأوض ــح ه ــذا الـسـنــاتــور الـيـهــودي
ً
البالغ من العمر  79عاما ،والذي يصف
نفسه بأـنه اشتراكي ديمقراطي ،أنه
حصل على تلك الـقـفــازات مــن معلمة
م ــدرس ــة ت ــدع ــى ،ج ـيــس إل ـي ــس ،تـقــوم
بـ ــإعـ ــادة تـ ــدويـ ــر الـ ـم ــاب ــس ال ـقــدي ـمــة
وحـيــاكـتـهــا وبـيـعـهــا كــوسـيـلــة لكسب

مــال إضــافــي وقــد أهدتهما إي ــاه منذ
أكثر من عامين.
وتقول إليس إنها صنعت القفاز من
كنزة قديمة ،وإن ابنتها ذات األعــوام
الستة التي تذهب إلى حضانة مملوكة
ألح ــد أق ـ ــارب س ــان ــدرز ،ع ـنــدهــا قـفــاز
مطابق للذي أهدته للسناتور ساندرز.
وك ـ ــان سـ ــانـ ــدرز ال ـ ــذي ع ـ ــرف عـنــه
عدم اهتمامه بالموضة واألزيــاء قال
لقناة " "cbsفي وقت سابق" :في والية
فيرمونت نعرف معنى البرد،
ال تـهـمـنــا ال ـمــوضــة ،فـقــط نــريــد أن
نشعر بالدفء".
وبعد فــوز بــايــدن قــال ســانــدزر ،إن
"ال ـت ـح ــدي يـتـمـثــل ف ــي ال ــوص ــول إلــى
الناس والقول لهم :نحن نسمع ألمكم...
حان الوقت اآلن لسماع الطبقة العاملة
ومعالجة آالمها".
وقد أعلن "National Bobblehead
 "Hallأنـ ـ ــه ي ـت ـل ـقــى ط ـل ـب ــات مـسـبـقــة
للحصول على نسخة مــن "Sanders
 ،"bobbleheadمـشـيــرا إل ــى أن هــذه
الدمية ستباع مقابل  25دوالرا ،ولن
تصبح متوافرة قبل شهر مايو المقبل.

ً
تفاعال
صورة ساندرز التي أثارت
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ماذا تخبئ دفاتر إدارة بايدن للشرق األوسط؟

بترقب وحذر ،تنتظر منطقة الشرق
األوسط ومختلف األطراف الفاعلة في
قضاياها بدء والية الرئيس األميركي
ال ـجــديــد ج ــو ب ــاي ــدن ،وك ـي ــف سـتـكــون
س ـيــاســات أرك ـ ــان إدارات ـ ـ ــه بــالـسـيــاســة
الخارجية ،السيما أن خبرات معظمهم
م ـن ـخ ــرط ــة ب ـع ـمــق فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــم وبـ ــؤر
صراعاته.
ومـ ـ ـ ــع ت ــركـ ـي ــز ب ـ ــاي ـ ــدن ،ف ـ ــي أغ ـل ــب
تـ ـص ــريـ ـح ــات ــه وم ـ ـ ــا نـ ـق ــل ع ـ ـنـ ــه ،ع ـلــى
قضايا مثل الملف اإليــرانــي الشائك،
ً
فـ ـض ــا ع ــن أزم ـ ـ ــات ل ـي ـب ـيــا ،وال ـ ـعـ ــراق،
وسورية ،واليمن ،وعالقاته بالحلفاء
التقليديين لواشنطن ،وأنقرة ،والقضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ت ـت ـبــدى اح ـت ـم ــاالت أن
تكون المنطقة على موعد مع متغيرات
جوهرية ،السيما عقب إعــان بايدن،
وفق ما كتبه في مقالته بمجلة «فورين
أفـ ـي ــرز» األم ـي ــرك ـي ــة ،أن ــه يـتـعـيــن عليه
كرئيس «أن يخاطب الـعــالــم كما هو،
التركيز في التفاصيل مهمة
وسيكون
ُ
ً
هــائ ـلــة ،بـحـيــث أص ـب ــح م ـلــزمــا بــإنـقــاذ
سمعتنا ،وإعادة بناء الثقة في قيادتنا،
وتعبئة دو لـتـنــا وحلفائنا لمواجهة
التحديات الجديدة».
وفيما يتعلق بإيران ،يجدد الرئيس
الجديد أولوية الدبلوماسية والتحاور
للوصول إلى اتفاق مع طهران ،من دون
تجاهل سلوكها المزعزع لالستقرار،
ً
ف ـض ــا ع ــن إبـ ـ ــداء ص ــرام ــة أك ـب ــر فيما
ي ـت ـع ـل ــق بـ ـمـ ـلـ ـف ــات ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـسـ ــان
وال ـحــريــات ،واحـتـمــال إع ــادة تموضع
في القضية الفلسطينية ومسار السالم
ً
مــع اإلسرائيليين ،الــذي شهد انقالبا
غير معهود في عهد الرئيس السابق
دونالد ترمب.
فأية تحديات تمثلها منطقة الشرق
األوسـ ــط بالنسبة ل ـ ــإدارة الـجــديــدة؟
ومــاذا يحمل عناصرها في جعبتهم؟
ُ
ومن أية غرفة بالبيت األبيض سترسم
أو سـتـعــاد صـيــاغــة ت ـفــاعــات قضايا
اإلقليم مع عودة الديمقراطيين لصدارة
ً
المشهد السياسي األميركي مجددا أربع
سنوات مقبلة؟
ي ـحــاول ه ــذا الـتـقــريــر ،ال ــذي نشرته
«انــدبـنــدنــت عــربـيــة» اإلجــاب ــة عــن هــذه
األسئلة ،من خــال تتبع التصريحات
المعلنة والـمـكـتــوبــة وال ـمــذاعــة طــوال
األش ـهــر وال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ألعـضــاء
ف ــري ــق بـ ــايـ ــدن ،وال ـت ـع ـم ــق ف ــي آرائ ـه ــم
وم ــواقـ ـفـ ـه ــم الـ ـس ــابـ ـق ــة وخ ـل ـف ـيــات ـهــم
األي ــدي ــول ــوج ـي ــة ،الس ـي ـمــا َمـ ــن تــرتـبــط
ً
ً
ط ـب ـي ـعــة وظ ــائ ـف ـه ــم ارت ـ ـبـ ــاطـ ــا وث ـي ـقــا
بالسياسة الخارجية والدائرة المقربة
مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس الـ ـج ــدي ــد ،فـ ــي م ـحــاولــة
الس ـت ـشــراف مستقبل قـضــايــا اإلقليم
المرهونة بطبيعة النظام العالمي الذي
تتربع على رأسه الواليات المتحدة.

كاماال هاريس وأزمات المنطقة
على الرغم من أن الدستور األميركي
يحصر أدوار نائب الرئيس ،ثاني أرفع
مـنـصــب ح ـك ــوم ــي ،بـشـكــل رئ ـي ــس في
ً
دوري ــن هما أن يكون رئيسا لمجلس
ال ـش ـيــوخ «ال ي ـص ـ ّـوت إال عـنــد ح ــدوث
ت ـعــادل فــى األص ـ ــوات لـتــرجـيــح إحــدى
الكفتين» ،وأن يكون األول في تسلسل
الخالفة الرئاسية في حال عزل الرئيس
من منصبه أو استقالته أو وفاته ،فإن
سلطاته وواجباته تتحول إلى نائبه،
وفق ما تنص عليه المادة الثانية من
ً
الدستور ،لكن كونهم قريبون جدا من
صميم العمل ،فيمكن لنواب الرؤساء
تشكيل أدوار جوهرية ألنفسهم.
ً
ومع دخول بايدن « 78عاما» البيت
ً
األبيض ،كأحد أكبر رؤساء البالد سنا،
يرجح مراقبون أن تؤدي نائبته كاماال

ً
ً
هــاريــس دورا نـشـيـطــا فــي الـحـكــومــة،
بينها التعامل مع ملفات محددة في
السياسية الخارجية.
وبـتـقـصــي م ــواق ــف ه ــاري ــس ،خــال
سنواتها الماضية سواء عندما كانت
مدعية عامة أو عضو كونغرس ،فإنه
وبحسب مــا نقلت شبكة «سـ ــي.إن.إن»
األميركية ،ال تختلف رؤيــة أول امــرأة
تتبوأ منصب نائب الرئيس في البالد،
بشكل جوهري عن مجمل رؤية بايدن
وأعضاء حكومته في ما يتعلق بقضايا
الشرق األوسط.
فهاريس تدعم االتفاق النووي مع
طـ ـه ــران ،ووبـ ـخ ــت ت ــرام ــب عـ ــام 2018
الن ـس ـحــابــه م ـن ــه .وق ــال ــت ح ـي ـن ـهــا ،إن
ال ـخ ـطــوة «ق ـ ــرار ي ـه ــدد أم ـن ـنــا الـقــومــي
ويعزلنا عن أقرب حلفائنا».
وفــي أوائ ــل عــام  ،2020بعد الـغــارة
األميركية التي قتلت قائد فيلق القدس
ب ــالـ ـح ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي قــاســم
سليماني ،شاركت هاريس في رعاية
تشريع يهدف إلى منع استخدام أموال
وزارة ال ــدف ــاع «ال ـب ـن ـتــاغــون» ف ــي عمل
عسكري ضد إيــران .وقالت حينها« ،ال
ً
شك أن سليماني كــان عــدوا للواليات
المتحدة ،لكن تصرفات تــرامــب زادت
تــأجـيــج ال ـتــوتــرات وزع ــزع ــت اسـتـقــرار
المنطقة».
فيما يتعلق بفلسطين وإسرائيل،
تـعـتـبــر ه ــاري ــس أح ــد أبـ ــرز الـمــؤيــديــن
إلس ــرائـ ـي ــل ،ف ـب ـعــد ش ـه ــور م ــن أدائ ـه ــا
اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ
عام  ،2017قالت في كلمة لها أمام لجنة
الشؤون العامة األميركية  -اإلسرائيلية
«أيـ ـب ــاك»« ،يـنـبـغــي أال ت ـكــون إســرائـيــل
قضية حزبية على اإلط ــاق .ومادمت
عضوة بمجلس الشيوخ فسأفعل كل
ما في سلطتي لضمان الدعم الواسع
وال ـحــزبــي ألم ــن إســرائ ـيــل وحـقـهــا في
الدفاع عن النفس».
وفــي بــدايــات  ،2019كــانــت هاريس
ً
واحدة من  23ديمقراطيا صوتوا ضد
مشروع قانون شجع الواليات األميركية
على تقييد الحق في مقاطعة إسرائيل،
لكنها فــي الــوقــت ذاتــه تـعــارض خطط
الحكومة اإلسرائيلية لضم أجــزاء من
الضفة الغربية ،واصفة الخطوة بأنها
عمل «أحادي» يضر بإسرائيل».
وعن الخليج العربي ،انتقدت هاريس
ف ــي أك ـث ــر م ــن مـنــاسـبــة ع ــاق ــة تــرامــب
ب ــال ــري ــاض ،وفـ ــي عـ ــام  2019صــوتــت
لمصلحة ق ـ ــرارات إلن ـه ــاء ال ـح ــرب في
اليمن».

بلينكن يقود «الخارجية»
يـعــد بلينكن ،ال ــذي درس بجامعة
هارفارد وتخصص في القانون بجامعة
كولومبيا ،أحد أبرز الوجوه النافذة في
اإلدارة الجديدة لقربه الشديد من بايدن،
وعقود عمله الثالثة في وزارة الخارجية
حتى شغل منصب نائب وزير خارجية
ُ
ب ــاده خــال والي ــة أوبــامــا ،وتنسب له
أدوار كبيرة في عــدد من الملفات بين
عــامــي  2015إل ــى  ،2017مثل محاربة
تنظيم داعش وإعادة التوازن إلى آسيا
ومهماته تجاه أزمة الالجئين العالمية.
وتقول صحيفة «نيويورك تايمز»،
إن بلينكن يقدم المشورة لبايدن في ما
يتعلق بالسياسة الخارجية منذ عام
 ،2002وساعد في صياغة االستجابة
األم ـيــرك ـيــة ع ـقــب الــرب ـيــع ال ـعــربــي عــام
 ،2011ويعد أحد داعمي الرئيس بايدن
في السعي للعودة إلى االتفاق النووي
اإليراني ،مع منع طهران من زعزعة أمن
واستقرار المنطقة.
وبحسب ما نقل عنه موقع «جيويش
إنسايدر» ،فإنه إذا تمت العودة لالتفاق

تحديات تواجهها رؤية الرئيس
وفــق تقرير مطول لصحيفة «ذي هيل» األميركية،
هناك عــدد مــن التحديات التي ستواجه إدارة بايدن
في المنطقة ،على رأسها إيران ،والقضية الفلسطينية،
ً
وإســرائـيــل ،إذ لــن يـكــون الـطــريــق مـعـبــدا للتعاطي مع
تلك الملفات.
ففي قضية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،
تـقــول «ذي ه ـيــل» ،إن بــايــدن يـتــولــى منصبه فــي وقــت
ً
يكون فيه اإلسرائيليون والفلسطينيون أكثر تباعدا
في التفاوض على حل الدولتين ،في وقت تتحد دول
الخليج مع إسرائيل لمعارضة جهود االنفتاح المرتقب
على إيران.
ومــن غير الــواضــح مــا ال ــدور ال ــذي ستلعبه عملية
السالم بالشرق األوسط في إدارة بايدن ،والتي ستجد
ً
نفسها أيضا في صراع مع جائحة كورونا واقتصاد
ضعيف في البالد ،والتحديات في إعادة بناء العالقات
األميركية مع الحلفاء في الخارج ومواجهة الصين .وفي
الـنــووي وتعليق العقوبات األميركية
المفروضة على إيران بهذا الخصوص،
فستواصل بالده العقوبات غير النووية
كنوع من التحوط القوي ضد السلوك
اإليراني المزعزع لالستقرار في مناطق
الشرق األوسط والعالم.
وكمعظم أعـضــاء اإلدارة األميركية
الجديدة ،يتشارك بلينكن الدعم المطلق
إلســرائـيــل ،لكن ليس على حساب حل
ً
الــدولـتـيــن ،معتبرا أن أي ق ــرار يتخذه
بايدن تجاه إسرائيل لن تكون له عالقة
بالمعونة العسكرية التي وصفها بأنها
«غير مشروطة».
ً
وإجـ ـم ــاال وص ـفــت رؤى وتــوجـهــات
بلينكن تجاه قضايا الـشــرق األوســط
بالمعتدلة أو التقليدية ،لكنه في الوقت
ذات ــه مــن أت ـبــاع انـتـهــاج سـيــاســة أكثر
صــرامــة مــع توجهات الرئيس التركي
رج ــب ط ـيــب إردوغ ـ ـ ــان بـسـبــب خططه
التوسعية في شرق المتوسط ومناطق
أخرى مجاورة لتركيا.
ووفــق ما ذكــرت «واشنطن بوست»،
تجمع عقلية بلينكن بين الدبلوماسية
واحـتـمــاالت التدخل العسكري ،إذ أيد
ً
مثال العمل العسكري في ليبيا ،ودعا
خ ــال إدارة أوبــامــا إل ــى عـمــل أميركي
ع ـس ـكــري ف ــي س ــوري ــة وان ـت ـقــد مسعى
تــرامــب لـسـحــب كــل ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
من هناك.
وعليه أبدى بلينكن رغبته في عودة
ب ــاده لـلـشــرق األوس ـ ــط ،وأهـمـيــة بقاء
قواتها بعدد من مناطق النزاع الحالية
هناك ،كما يعتقد أن التخلي عن األكراد
أحد نقاط الضعف الكبرى في سياسة
إدارة ترامب نحو سورية.
ويـ ــؤمـ ــن ب ـل ـي ـن ـكــن ،وف ـ ــق ال ـت ـق ــاري ــر
األميركية ،بأن انسحاب بالده سيؤدي
لـ ـف ــراغ ت ـم ـلــؤه دول م ـنــاف ـســة ،وي ـقــود
لنتائج عكسية من خالل ارتفاع األعمال
االستفزازية على حلفاء واشنطن.

ً
في بيان إعالنه أوستن وزيرا
ل ـل ــدف ــاع ،قـ ــال ب ــاي ــدن إن يـتـطـلــع
ل ـل ـع ـمــل م ـع ــه ل ـ ـ «ق ـ ـيـ ــادة جـيـشـنــا
وإعــادة الحيوية لتحالفاتنا في
مــواج ـهــة ال ـت ـهــديــدات الـعــالـمـيــة،
وضـ ـم ــان س ــام ــة وأمـ ـ ــن الـشـعــب
األميركي».
و تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول  CNNإن ا خ ـ ـت ـ ـيـ ــار
أوسـتــن أول رجــل أس ــود سيقود
«ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» ف ــي حـ ــال تـثـبـيـتــه
بـمـنـصـبــه ،سيجعله يتحكم في
أكبر وكالة حكومية ويقود القوات
في جميع أنحاء العالم واألعمال
الــداخ ـل ـيــة ال ـم ـع ـقــدة لـلـبـنـتــاغــون
ال ـت ــي تـجـعـلـهــا واح ـ ــدة م ــن أكـثــر
ً
البيروقراطيات رعبا في العالم.
يملك أوستن خبرة واسعة في
قضايا الـشــرق األوس ــط ،وتعرفه
مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادات ال ـع ـس ـك ــري ــة
واأل م ـن ـيــة فــي المنطقة لتاريخه
الطويل في «البنتاغون».

ً
وعمل سابقا مع بايدن بعهد
أوبـ ــامـ ــا ،وكـ ـ ــان اس ـم ــه بـ ــرز بعد
أح ــداث  11سبتمبر ،حـيــث عمل
ً
ب ـيــن  2001إل ــى  ،2003م ـســاعــدا
ل ـقــائــد ال ـف ــرق ــة ل ـل ـم ـن ــاورة لـفــرقــة
ال ـم ـشــاة ال ـثــال ـثــة بــال ـج ـيــش ،كما
س ــاع ــد فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـغـ ــزو عـلــى
العراق في مارس  .2003وأشرف
ع ـلــى خـ ــروج الـ ـق ــوات وال ـم ـعــدات
العسكرية األميركية مــن الـعــراق
مـ ـ ـن ـ ــذ سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر  2010ح ـت ــى
ديسمبر.2011
وتــولــى أوس ـتــن إدارة الـقـيــادة
ال ـمــركــزيــة الــوس ـطــى «سـنـتـكــوم»
ال ـم ـســؤولــة ع ــن ال ـش ــرق األوس ــط
بين عامي  2013و .2016وتولى
ع ـم ـل ـي ــات الـ ـ ـح ـ ــرب ض ـ ــد تـنـظـيــم
«داعـ ـ ــش» ف ــي س ــوري ــة والـ ـع ــراق.
وب ـح ـســب  CNNيـنـتـمــي أوس ـتــن
إل ـ ــى مـ ــدرسـ ــة ق ـ ـ ــادة ال ـب ـن ـتــاغــون
العسكريين المعروفين باعتدالهم

شهادته أمام الكونعرس لتثبيت تعيينه قال بلينكن،
ً
ً
‘نه ال يتوقع أن تشهد عملية السالم تقدما سريعا.
فــي المقابل ،يرجح خـبــراء أن تكون إي ــران القضية
األك ـب ــر .ونـقـلــت «ذي ه ـيــل» ع ــن الـمـحـلــل ف ــي مؤسسة
كارنيغي للسالم الدولي ،آرون ديفيد ميلل ،قوله« :إيران
القضية الوحيدة في هذه المنطقة بأكملها التي يمكن
ً
أن تخلق نوعا من التوترات والتصعيد الذي يؤدي إلى
مواجهة عسكرية ،ليس فقط بين إسرائيل وإيران ،لكن
ً
أيضا بين الواليات المتحدة وايران».
كــذلــك ،وبحسب مــا نشره موقع «نيو إي ــدج» ،هناك
ً
تحديات داخلية تصطدم بطروحات بايدن ،فمثال في
ما يتعلق بعودة واشنطن لالتفاق النووي اإليراني ،ال
يــزال الجمهوريون يعارضون هــذه الخطوة ،في وقت
ً
ً
ال تلق إجماعا واسـعــا بين الديمقراطيين .وال تؤكد
المؤشرات حتى الوقت الراهن ما إذا كان بايدن سيوقف
حملة الضغط القصوى.

بلينكن

سوليفان

سوليفان ...مستشار األمن القومي
كأقرانه في اإلدارة الجديدة ،فإن جيك
ً
سوليفان الذي عمل من قبل مستشارا
ً
لألمن القومي لبايدن حين كــان نائبا
للرئيس ،تتقاطع توجهاته ورؤاه مع
الخطوط العريضة الـتــي تحكم أفكار
كبار أعـضــاء البيت األبـيــض المعنين
بالسياسة الخارجية.
ففيما يتعلق بالملف اإليراني ،الذي
ً
ك ــان أدى دورا فـيــه عـبــر الـمـفــاوضــات
الـســريــة بـيــن واشـنـطــن وط ـه ــران التي
قادت لالتفاق النووي في  ،2015يؤمن
مستشار األمن القومي الجديد بضرورة
ال ـع ــودة لــات ـفــاق الـ ـن ــووي ،إل ــى جانب

أول أسود يقود البنتاغون تعرفه كل قيادات المنطقة

إزاء الـنــزاعــات الــدولـيــة ،إذ يدعم
التعاون مع الحلفاء التاريخيين
مــن أج ــل حــل ال ـنــزاعــات الــدولـيــة،
ويؤمن بما يسميه «البراغماتية
العسكرية» ويبتعد من المجازفات
ً
غير المضمونة ،ودائما ما يدافع
ع ــن اسـتــراتـيـجـيــة «ال ـت ـعــامــل مع
ال ـقــوى الـمـحـلـيــة لـحــل الـخــافــات
الــداخـلـيــة فــي ال ــدول الـتــي توجد
بها قوات أميركية».

ي ـكــون ه ـنــاك م ـجــال إلجـ ــراء مـحــادثــات
أكـ ـبـ ــر حـ ـ ــول الـ ـيـ ـم ــن وس ـ ــوري ـ ــة ودول
الخليج واألمن البحري ،عبر استخدام
الــدب ـلــومــاس ـيــة لـتـحـقـيــق ن ـتــائــج أكـثــر
استدامة.

وليام بيرنز مدير CIA

رف ــع الـعـقــوبــات بـشــرط امـتـثــال طهران
لشروط االتفاق .لكنه أوضح في أكثر
مــن مناسبة أنــه يجب الـتـفــاوض على
بــرنــامــج إي ــران ال ـصــاروخــي ،وذل ــك في
س ـيــاق رغ ـبــة اإلدارة ال ـج ــدي ــدة إع ــادة
طهران «إلى الصندوق» ،وإجبارها على
االمتثال لشروط االتفاق األصلي.
وعـ ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن م ـل ــف ال ـح ـق ــوق
والحريات سيمثل مكانة متقدمة في فكر
اإلدارة الجديدة ،وفق ما يرى البعض،
تقول «واشنطن بوست» ،إن سوليفان
يدعم انتهاج موقف أميركي أكثر صرامة
تجاه «انتهاكات حقوق اإلن ـســان» في
ً
الـشــرق األوس ــط ،إيـمــانــا بــأن مثل تلك
ً
ال ـمــواقــف تـعـكــس جــان ـبــا م ــن سياسة
عريضة تعيد القيم والديمقراطية إلى
صلب السياسة الخارجية األميركية.
وبـحـســب مــا كـتـبــه جـيــك سوليفان
بالتعاون مع دانيال بينيم «مستشار
س ــاب ــق فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ل ـش ــؤون
ال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط» ،ف ــي مـجـلــة «فــوريــن
أفيرز» األميركية في مايو الماضي ،فإن
استراتيجية إدارة بايدن ستكون «أقل
ً
طموحا من الخط التقليدي للواليات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط وأك ـثــر
ً
ً
ً
طموحا فــي آن مـعــا .فأقل طموحا من
حيث األه ــداف العسكرية التي تسعى
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة لـتـحـقـيـقـهــا وفــي
مـســاعـيـهــا إل ــى إع ـ ــادة تـشـكـيــل ال ــدول
ً
مــن ال ــداخ ــل ،وأك ـثــر طـمــوحــا مــن حيث
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـنـ ـف ــوذ وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
للضغط من أجل تخفيف حدة التوترات،
والتوصل في نهاية المطاف إلى فرض
تـســويــة مــؤقـتــة ج ــدي ــدة بـيــن الـجـهــات
اإلقليمية الفاعلة الرئيسة».
ك ـم ــا ي ـ ــرى س ــول ـي ـف ــان ،ف ــي مـقــالـتــه
المعنونة بـ «فرصة أميركية في الشرق
األوسـ ـ ــط» ،إن «أيـ ــام إرسـ ــال نـحــو 180
ّ
أل ــف ج ـنــدي لـلـقـتــال ف ــي ال ـع ــراق ول ــت،
وعلى الــواليــات المتحدة إعــادة تركيز
أول ــوي ــات ـه ــا ع ـلــى ال ـت ـحــديــات الـحــالـيــة
ً
ً
والمستقبلية األكثر إلحاحا» ،موضحا
ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه أن تـقـلـيــص الــوجــود
األمـيــركــي فــي الـشــرق األوس ــط يتطلب
ت ـح ـق ـيــق ت ـ ـ ــوازن ص ـع ــب ،وه ـ ــو تـقـلـيــل
البصمة العسكرية األميركية التي عفا
عليها الزمن من دون خلق حال جديدة
من انعدام األمن ،مع الحفاظ على الردع
والـتــأثـيــر عـنــد الـحــاجــة لـلـحـفــاظ على
المصالح األميركية الرئيسة المتبقية.
ويرى سوليفان أن التخلي عن مسار
تصادمي في شــأن الملف النووي أمر
م ـل ـ ّـح ،لـكــن لـيــس الـعـمــل الــدبـلــومــاســي
ال ــوح ـي ــد الـ ـ ــذي ي ـج ــب ع ـل ــى ال ــوالي ــات
المتحدة القيام به ،وأنه في حال توافر
الـظــروف مع التشجيع الخارجي ،فقد

جاء تعيين وليام بيرنز ،الدبلوماسي
المخضرم الذي شغل مراكز عدة حول
العالم ،لتولي إدارة وكالة االستخبارات
المركزية « « CIAليكون بمنزلة األول من
نــوعــه على رأس الــوكــالــة ذات األهمية
االستراتيجية.
وب ـي ــرن ــز ك ـغ ـيــره م ــن ال ـقــري ـب ـيــن من
بايدن ،عمل طوال عمره في السياسة،
فقد تولى منصب نائب وزير الخارجية
ً
ف ــي ف ـت ــرة أوب ــام ــا ،وك ـ ــان س ـف ـيــرا لــدى
ً
روس ـ ـيـ ــا واألردن ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــدا ل ــوزي ــر
الخارجية لشؤون الشرق األدنى.
تولى هــذا الدبلوماسي المخضرم،
م ـن ـص ــب رئ ـ ـيـ ــس مـ ــركـ ــز «ك ــارنـ ـيـ ـغ ــي»
ً
لألبحاث ،ورئيسا لفريق المفاوضيين
األمـيــرك ـيـيــن ف ــي ال ـم ـحــادثــات الـســريــة
التي مهدت الطريق لالتفاق مع طهران
عام  .2015كما شارك في مؤتمر مدريد
لـلـســام ،ول ــه ع ــدد مــن الـمــؤلـفــات التي
تناولت قضايا ودول المنطقة.
ً
ف ـفــي  ،1985أصـ ــدر ك ـتــابــا بـعـنــوان
«المساعدات االقتصادية والسياسات
األمـيــركـيــة تـجــاه مـصــر مــن ع ــام 1955
ح ـت ــى  ،»1981ق ـ ّـي ــم ف ـي ــه م ـ ــدى ن ـجــاح
سـ ـي ــاس ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
بــوصـفـهــا أداة لـلـسـيــاســة الـخــارجـيــة
األميركية في مصر بعد حكم الرئيس
ً
الراحل جمال عبدالناصر ،محاوال إظهار
أهـمـيــة اس ـت ـخــدام ب ــرام ــج الـمـســاعــدات
االق ـت ـص ــادي ــة ل ــدف ــع م ـص ــر ن ـح ــو دع ــم
المصالح األميركية فى الشرق األوسط
على مدار ربع قرن ،خالل فترة ما بعد
ات ـف ــاق األس ـل ـحــة ال ـم ـصــري -التشيكي
عام .1955
وطوال سنوات عمله في الخارجية،
ك ــان بـيــرنــز ،الـتــي كــانــت مـصــر بوابته
األول ــى لـلـشــرق األوس ــط عـنــدمــا زاره ــا
ً
شابا في سنة  ،1974وهو بعمر
ً
ً
الـ  18عاما ،قريبا من ملفات المنطقة.
ففي عام  ،2001بعد نحو ثالث سنوات
ً
م ــن عـمـلــه س ـف ـيــرا ل ـب ــاده ف ــي األردن،
انخرط بيرنز في المفاوضات مع العقيد
الليبي الراحل معمر القذافي للوصول
إل ــى ت ـســويــة ف ــي قـضـيــة لــوكــربــي عــام
 ،1998وحاول إقناع القذافي بتعويض
ً
أهــالــي الـضـحــايــا ،ثــم ش ــارك أيـضــا في
المفاوضات لتفكيك البرنامج النووي
الليبي.
بكتابته مذكرة
اشتهر
بعام
وبعدها
ّ
«العاصفة المثالية» التي حذر فيها من
خطورة وتبعات التدخل األميركي في
العراق بعد هجمات  11سبتمبر.
ومع موجة «ثورات» الربيع العربي،
اعتبر بيرنز خالل مشاركته في حوار
المنامة فــي  ،2012أن الــربـيــع العربي
بمثابة «فرصة» ومن لحظات «اإلمكانات
ً
المفتوحة» ،معتبرا أن األح ــداث التي
شهدها عدد من بلدان المنطقة فرضت
أربعة عوامل متداخلة تؤثر في القرار
األميركي ،األول العنصر األمني ،ومعه
السلوك اإليــرانــي المتهور بالمنطقة،
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،وس ـي ــاس ــة
واشنطن تجاه برنامج إيــران النووي،
ومشكلة انتشار الجماعات اإلرهابية،
والـعــامــل الـثــانــي ،هــو الــدعــم األميركي
لـ ـم ــزي ــد م ـ ــن اإلصـ ـ ـ ـ ــاح ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
ً
واالنـفـتــاح الـسـيــاســي ،وثــالـثــا للعامل
ّ
االقـتـصــادي الــذي ال يمكن ألي انتقال
سياسي ديمقراطي النجاح من دونه،
ً
وراب ـعــا حشد الـجـهــود لحل الـنــزاعــات

اإلقليمية ،في إشــارة للصراع العربي-
اإلسرائيلي.
وبحسب رؤية بيرنز ،ال يزال الشرق
ً
األوســط يعيش انهيارات وفشال وراء
فشل بسبب الحروب األهلية في اليمن
وليبيا وسورية ،وتراجع حل الدولتين.
ً
وفي مقالته المعنونة بـ «وداعا للتفكير
السحري بالشرق األوس ــط» ،المنشور
على موقع «كارنيغي» في  ،2019كتب
ً
بيرنز أن واشنطن أخفقت كثيرا في فهم
ّ
وقــراءة الشرق األوســط ،وأن طموحات
ً
أميركا تجاوزت دائما قدراتها ،وأن على
بالده تقليل التوقعات تجاه التغيرات
والتحوالت في الشرق األوسط.
ويرى بيرنز أهمية تخلي الواليات
ُ
المتحدة عــن سياساتها الـتــي تخرج
أســوأ ما عند حلفائها ،واالبتعاد عن
أي مواجهات مصيرية تجاه خصومها
مثل ما حدث بعد هجمات سبتمبر ،كما
أن عليها عــدم االنـجــرار وراء االنحياز
العاطفي ال ــذي وقــع فيه أوبــامــا بداية
سنوات الربيع العربي ،وما ترتب عليه
في الحرب األهلية السورية.
وانتقد بيرنز سياسة ترامب تجاه
ً
الشرق األوســط ،خصوصا في سورية
واتـهـمــه بــإعـطــاء ض ــوء أخـضــر ألنـقــرة
بــالـتــدخــل الـعـسـكــري شـمــالــي ســوريــة،
وعدم كبح تقوية نظام األسد من روسيا
وإيران ،ووصف «صفقة القرن» للسالم
في المنطقة بأنها تقوض حل الدولتين،
وزادت قوة اليمين اإلسرائيلي.
ويعتقد بـيــرنــز أن ال ـشــرق األوس ــط
اليوم «أقــل أهمية» بالنسبة لواشنطن
ً
مقارنة بأهميته قبل  30عاما .ويشير
ل ــوج ــود أخـ ـط ــار ج ـيــوس ـيــاس ـيــة تـهــم
واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي أمـ ــاكـ ــن أخ ـ ـ ـ ــرى ،يـجــب
تخصيص م ــوارد ومـصــادر أكـثــر لها.
واق ـتــرح ركــائــز استراتيجية بالنسبة
لبالده في الشرق األوســط ،تمثلت في
ضمان حرية المالحة والوصول للنفط
فــي الخليج الـعــربــي ،وض ـمــان حماية
الحلفاء التقليديين ،مثل إسرائيل أو
الــدول العربية من أي أخطار خارجية
ت ـه ــدد أم ـن ـهــم ،وتـكـثـيــف ال ـت ـع ــاون مع
اآلخ ــري ــن لمكافحة ظ ـهــور الـجـمــاعــات
اإلره ــابـ ـي ــة وان ـت ـش ــار أس ـل ـحــة ال ــدم ــار
ال ـشــامــل ،وكــاه ـمــا ي ـهــدد أم ــن أمـيــركــا
الداخلي.
ولـفـهــم أعـمــق لعقلية بـيــرنــز ،تأتي
أحـ ــدث م ــذك ــرات ــه الـمـعـنــونــة بـ ـ «الـقـنــاة
الخلفية :مذكرات الدبلوماسية األميركية
وحالة تجديدها» ،الصادرة عام ،2019
والتي أوضح فيها أنه وبعد أن شاهد
أحداث  11سبتمبر  ،2001كتب مذكرة
إلــى وزيــر الخارجية آنــذاك كولن باول
ف ــي أرب ـ ــع ص ـف ـح ــات ،تـضـمـنــت كيفية
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ــدع ــم ال ـعــال ـمــي غير
ً
ال ـم ـس ـبــوق ت ـقــري ـبــا ،واس ـت ـع ــادة زم ــام
الـمـبــادرة فــي الـشــرق األوس ــط ،وإمكان
رس ــم استراتيجية لــن ت ــرد فـقــط بقوة
على اإلرهابيين وعلى أي دول استمرت
ً
فــي إيــوائـهــم ،لكن أيـضــا وضــع أجندة
إيجابية تساعد فــي الـحــد مــن اليأس
والـغـضــب ال ــذي يستغله المتطرفون.
وق ــال« :ك ــان يمكن أن نستخدم تأثير
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فـ ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان
لتركيز أذهان القادة في ليبيا وسورية
واس ـت ـخ ــدام الــدب ـلــومــاس ـيــة الـقـســريــة،
وال ـض ـغــوط الـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة
المدعومة بالتهديد باستخدام القوة،
الح ـتــواء وتـقــويــض ص ــدام حسين في
العراق» .لكن في األشهر الـ  18التي تلت
ذل ــك ،وبعد غــزو أفغانستان والـعــراق،
ً
ً
اتـخــذنــا م ـســارا مختلفا وف ــي النهاية
ً
كارثيا».

ماكغورك يعمل مع الرئيس الرابع
بــريــت مــاك ـغــورك ،ال ــذي عينه بــايــدن
ً
منسقا الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
هــو م ـحــام ودبـلــومــاســي أم ـيــركــي ،لعب
ً
أدوارا في عهود ثالثة رؤســاء هم بوش
االب ــن ،وأوبــامــا وتــرامــب ويعود اآلن مع
بايدن.
وب ـح ـس ــب م ـج ـلــة «ب ــول ـي ـت ـي ـك ــو» ،ف ــإن
ً
ً
لماكغورك تاريخا طويال من المواقف
واآلراء في ملفات العراق وسورية وإيران
ً
ً
وتــركـيــا ،إذ عمل سابقا نائبا لمساعد
وزير الخارجية األميركية لشؤون العراق
وإيران ،وقاد مفاوضات سرية مع إيران
بـيــن أكـتــوبــر  2014ويـنــايــر  ،2016أدت
إلى اإلفراج عن أربعة سجناء أميركيين
ف ــي ط ـ ـهـ ــران ،ب ـي ـن ـهــم م ــراس ــل صـحـيـفــة
«واشنطن بوست» ،جيسون رضائیان.
ً
ً
ك ــذل ــك ع ـمــل م ـس ــاع ــدا خ ــاص ــا لـلــرئـيــس
ً
ال ـســابــق جـ ــورج دبـلـيــو بـ ــوش ،وم ــدي ــرا
لشؤون العراق وأفغانستان ،وأسهم في
صياغة مسودة الدستور العراقي المؤقت
والقانون اإلداري االنتقالي ،وأشرف على

اإلج ــراءات القانونية النتقال الحكم من
سلطة االئـتــاف المؤقتة إلــى الحكومة
العراقية المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء
إياد عالوي.
في عام  ،2005انتقل ماكغورك للعمل
ً
في مجلس األمن القومي األميركي مديرا
ً
ً
لشؤون العراق ،ثم عمل مستشارا خاصا
للرئيس األميركي ومدير شؤون العراق
وأفغانستان ،وكان من بين أبرز توجهاته
وآرائ ــه دعوته في عــام  2006إلــى تغيير
جـ ــذري ف ــي الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة تـجــاه
الـعــراق ،وروج لفكرة زيــادة عــدد القوات
األميركية هناك والتي بدأت بالفعل في
يناير .2007
طلب منه الرئيس األميركي األسبق
ج ــورج بــوش االب ــن ،قـيــادة المفاوضات
م ــع ح ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ــراق ب ـج ــان ــب الـسـفـيــر
ريان كروكر ،لوضع أسس اتفاق اإلطار
االستراتيجي واالتـفــاق األمني لضمان
االسـتـمــراريــة فــي ذلــك النهج السياسي
بعد نهاية واليـتــه ،ليكون بعد ذلــك في

عـ ــام  2009أحـ ــد ال ـس ـيــاس ـي ـيــن ال ـثــاثــة
الذين انتقلوا من إدارة بــوش إلــى إدارة
أوباما ،وتولى منصب مستشار الرئيس
ومستشار سفير الواليات المتحدة في
العراق.
ثم عينه أوباما في  23أكتوبر 2015
ل ـي ـك ــون ال ـم ـب ـع ــوث ال ــرئ ــاس ــي ال ـخ ــاص
للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش»
ً
ً
خلفا للجنرال جون ألين ،بعدما كان نائبا
له منذ  16سبتمبر .2014
ً
ً
ولعب دورا رئيسا في تشكيل تحالف
رسمي من  62دولة لدعم العراق ومساعدة
الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي
آنذاك ،في محاربة «داعش».
واسـ ـتـ ـق ــال م ــاكـ ـغ ــورك م ــن الـمـنـصــب
الــذي أبقاه فيه ترامب ،بعد قــرار األخير
االنـسـحــاب مــن شمال شــرق ســوريــة في
 ،2018وانتقد بشدة تخلي واشنطن عن
حلفائها األكراد ،وتغاضيها عن المساعي
التركية لمواجهة الفصائل التركية.
وكـتــب إن «تـعــامــل تــرامــب مــع األك ــراد

ً
ُيظهر جهال بالقيم األميركية واللياقة
اإلنسانية والكرامة» ،واتهمه بـ «الدعوة
لنزوح جماعي لألكراد إلى الصحراء».
وبحسب مراقبين ،فإن عودة ماكغورك
تحمل رسائل عدة بشأن استمرار مكافحة
اإلرهاب في المنطقة كأولوية ،كما تبعث
برسائل مقلقة ألنقرة ،تتعلق بسياسات
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضد
األك ـ ــراد ،واس ـت ـخــدام مــرتــزقــة متطرفين
داخل سورية وفي بقاع أخرى.

ةديرجلا
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رؤى عالمية

ّ
فك شفرة رسالة إيران النووية األخيرة
سايمون هندرسون-
واشنطن إنستيتوت

من المؤكد أن إيران أنشأت
مصانع تخصيب لليورانيوم،
وفي الثمانينيات بنت باكستان
منشأة بسعة  2000جهاز
طرد مركزي في مستودع
غير معروف يقع في مصنع
ذخيرة كبير خارج إسالم أباد،
باإلضافة إلى منشأة أصغر
ً
حجما في نفق في التالل
المحيطة بكاهوتا ،لم يتم
التفتيش على مرافق التخصيب
الخاصة فيها.

رغم وضع محطات
الطرد المركزي
في منشآت جيدة
الدفاع في «نطنز»
وداخل جبل
«فوردو» اليزال
البرنامج النووي
عرضة لهجمات
عسكرية

ّ
رك ــز فــريــق الــرئـيــس األميركي
المنتخب جو بايدن على وضع
قيود على جوانب فنية مختلفة
م ــن ب ــرن ــام ــج إي ـ ــران ال ـ ـنـ ــووي ،ال
سيما فيما يتعلق بعدد أجهزة
الطرد المركزي الفائقة السرعة،
ً
وردا على ذلــك ،أعلنت طهران أو
ه ــددت بــات ـخــاذ خ ـط ــوات نــوويــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي م ـ ـس ـ ـعـ ــى واض ـ ـ ــح
لتحسين موقفها في المساومة،
ً
ب ـ ـ ــدءا بــاس ـت ـئ ـنــاف "ال ـت ـخ ـص ـيــب
بنسبة  "٪20في منشأة "فوردو"
ً
وص ــوال إل ــى ط ــرد مفتشي األمــم
المتحدة إذا لم يتم رفع العقوبات.
خ ــال إع ــراب ــه عــن نـ ّـيـتــه عكس
انسحاب إدارة تــرامــب مــن «خطة
الـعـمــل الـشــامـلــة الـمـشـتــركــة» في
ّ
عام  ،2018ركــز فريق بايدن على
وض ــع ق ـي ــود ع ـلــى ج ــوان ــب فنية
مختلفة من برنامج إيران النووي،
ال سيما فيما يتعلق بعدد أجهزة
الـطــرد الـمــركــزي الفائقة السرعة
وأنواعها المستخدمة في فصل
النظير األساسي "يورانيوم"235-
ً
عــن ال ـيــوران ـيــوم الـطـبـيـعــي .وردا
على ذلك ،أعلنت طهران أو هددت
باتخاذ خطوات نووية جديدة في
مسعى واضــح لتحسين موقفها
ً
فــي الـمـســاومــة ،ب ــدءا باستئناف
"ال ـت ـخ ـص ـيــب ب ـن ـس ـبــة  "٪20فــي
ً
منشأة "فــوردو" وصــوال إلى طرد
مفتشي األمم المتحدة إذا لم يتم
رفع العقوبات.
غير أن هذه الخطوة قد تكون
لعبة دبـلــومــاسـيــة خـطـيــرة ،وإذا
شعر المسؤولون اإليرانيون بأنهم
مــرغـمــون عـلــى وص ــف الـبــرنــامــج
ً
بــأنــه أعـظــم مما هــو عليه فعليا،
فــإنـهــم ي ـخ ــاط ــرون ب ــال ــدعــوة إلــى
التدخل الدولي ،وربما إلى العمل
ً
العسكري ،وبدال من ذلك يمكن أن
ينتهي المطاف بمزيد من التدقيق
األج ـن ـبــي إل ــى الـكـشــف ع ــن قـيــود
ّ
يضر بقيمة
فنية رئيسةً ،مما قد
البرنامج نسبة إلى مساعي الردع
التي يبذلها النظام خارج البالد
والشرعية السياسية في الداخل.
ولتجنب الكشف عــن أوراقـهــا
ق ـبــل األوان أو إخ ـف ــاء ك ــل ش ــيء،
ً
غــالـبــا مــا تـحــرص إي ــران عـلــى أن
يطغى الغموض على تصريحاتها
النووية بحيث تستخدم عبارات
يـصـعــب فـهـمـهــا م ــن دون خلفية
ع ـل ـم ـي ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي ،مـ ــن ال ـم ـهــم
مراجعة القضايا النووية الرئيسة
ً
قـيــد الـمـنــاقـشــة حــال ـيــا م ــن خــال
إعادة صياغتها بلغة األشخاص
العاديين.

إذا شعر المسؤولون
اإليرانيون بأنهم
مرغمون على وصف أجهزة الطرد المركزي
عـ ـل ــى غـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـغـ ـس ــال ــة ال ـت ــي
البرنامج بأنه أعظم
يـتـ ّـم تحميلها مــن األع ـلــى خــال
ً
مما هو عليه فعليا
ال ـ ـ ــدوران ،ف ــإن ال ـه ــدف م ــن جـهــاز
الطرد المركزي هو فصل الشكل
فإنهم يخاطرون
الغازي لليورانيوم إلى مادتين:
النظير المهيمن "يورانيوم "238-
بالدعوة إلى التدخل
ً
والـنـظـيــر األك ـث ــر نـ ــدرة ب ــل األه ــم
الدولي
"يــوران ـيــوم ،"235-ويعتمد نجاح

جهاز الطرد المركزي  P1اإليراني لتصنيع اليورانيوم من الجيل األول ()IR-1
ه ــذه ال ـخ ـطــوة ع ـلــى ك ــون ال ـطــرد
ً
المركزي متوازنا بصورة جيدة
ً
ً
ومصنوعا من مادة قوية جدا ال
تضعف تحت ضغط التسريع إلى
سرعات عالية.
وتـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاس ـ ــب كـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءة جـ ـه ــاز
ال ـ ـطـ ــرد ال ـ ـمـ ــركـ ــزي -قـ ــدرتـ ــه عـلــى
فـ ـص ــل "ي ـ ـ ــورانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم "235 -مــع
ارتـفــاعــه وســرعــة دورانـ ــه ،فكلما
ك ــان الـجـهــاز أط ــول وأسـ ــرع ،كــان
ت ــراك ــم "يـ ـ ــوارن ـ ـ ـيـ ـ ــوم "235-أس ــرع
وأفـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــل ،وع ـ ـ ـنـ ـ ــد مـ ـسـ ـت ــوي ــات
الـتـخـصـيــب الـمـنـخـفـضــة ،يمكن
استخدام "يورانيوم "-235كوقود
للمفاعالت ،ولكن عند التخصيب
ّ
العالي ،يمكن أن يشكل الصمام
المتفجر لقنبلة ذرية.
وكـ ــانـ ــت إي ـ ـ ـ ــران قـ ــد اك ـت ـس ـبــت
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـي ــب مــن
باكستان ،التي طـ ّـورت نموذجي
أج ـهــزة ال ـطــرد الـمــركــزي  P1وP2
من تصاميم أوروبية .وفي إيران،
ُي ـعــرف ال ـن ـمــوذج  P1بــأنــه جهاز
طرد مركزي من الجيل األول (IR-
ً
 .)1وطـ ـ ّـورت إي ــران أيـضــا نسخة
ّ
معدلة من نموذج  ،P2المعروف
ب ــاس ــم جـ ـه ــاز ال ـ ـطـ ــرد ال ـم ــرك ــزي
المتطور من نوع "آي آر -2إم" (IR-
 ،)2mوكان يجب تحويله ألغراض
غير نووية بموجب «خطة العمل
الشاملة المشتركة» .واآلن ،تدعي
طهران أنها ستعيد استخدام "آي
آر -2إم" ألغـ ــراض ن ــووي ــة ،ولكن
ُيعتقد أن القليل من هــذه اآلالت،
إن وجدت ،صالحة للعمل بسبب
ق ـلــة االسـ ـتـ ـخ ــدام ،وقـ ــد ت ـضــررت
المحطة المستخدمة لتجميعها
بـشــدة بسبب انـفـجــار فــي يوليو
 .2020ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،في
حين أن "آي آر -2إم" وما يرتبط به
ً
من "آي أر  "4و "آي آر  "6غالبا ما
ّ
يطلق عليهم اسم "متقدم" ،إل أن

تقنيتهم تعود إلى السبعينيات.

التخصيب
م ـ ـق ـ ــا ب ـ ــل كـ ـ ـ ــل أ ل ـ ـ ـ ـ ــف ذرة م ــن
اليورانيوم الطبيعي ،هناك سبع
ذرات فـقــط مــن "ي ــوران ـي ــوم،"235-
لذلك ُيقال إن اليورانيوم الطبيعي
مـخـ ّـصــب بنسبة  ،٪0.7وعندما
يكون مستوى التخصيب (الــذي
ً
يوصف أحيانا في وسائل اإلعالم
بأنه تنقية)  -٪3.67الحد األقصى
الـمـتـفــق عـلـيــه ف ــي «خ ـط ــة الـعـمــل
الشاملة المشتركة» -يكون معدل
ال ـ ــذرات ق ــد تـغـيــر م ــن  993:7إلــى
ّ
التحول في
 .183:7ويوضح هذا
النسب أنــه على الرغم من القفزة
الصغيرة على ما يبدو في النسب
ال ـم ـئــويــة ،ف ـقــد ت ــم إن ـج ــاز معظم
أع ـمــال الـفـصــل بـمـجــرد الــوصــول
إلى .٪3.67
وح ـت ــى أن م ـع ــدل الـتـخـصـيــب
بنسبة  ٪20أق ــوى ويبلغ معدل
ال ــذرات فيه  ،28:7ومــن هنا جاء
الـقـلــق ب ـشــأن قـ ــرار إي ـ ــران األخـيــر
بالتخصيب عند هــذا المستوى.
ً
ون ـ ـ ـظـ ـ ــريـ ـ ــا ،ي ـ ـم ـ ـكـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ال ـم ـخ ـصــب بنسبة
 ٪20إلحداث انفجار نووي ،على
الرغم من أن  )7 :1( ٪90هو شرط
التصميم المعتاد لسالح نووي.

اآلالت التعاقبية
يـ ـتـ ـمـ ـث ــل ع ـ ــام ـ ــل رئـ ـ ـي ـ ــس آخـ ــر
بالنسبة إلى تخصيب اليورانيوم
في توصيل األنابيب التي تسمح
لغاز سداسي فلوريد اليوارنيوم
( )UF6بالمرور عبر أجهزة الطرد
ً
ً
ال ـم ــرك ــزي م ـ ــرارا وت ـ ـكـ ــرارا ،حيث
ي ـت ـ ّـم ف ــي ك ــل مـ ــرة ت ـس ـي ـيــل ذرات
"يورانيوم ،"238-ومن خالل تعديل

تـصـمـيــم ت ــم ال ـح ـصــول عـلـيــه من
باكستان ،تجري عملية التخصيب
اإليرانية على مرحلتين :من٪0.7
إلـ ــى  ،٪3.5ومـ ــن ث ــم  ٪3.5إل ــى
 ،٪20وإذا م ــا رغ ـب ــت إي ـ ــران في
الـحـصــول عـلــى م ــواد مستخدمة
فــي صنع قنبلة ذري ــة ،ستحتاج
إلــى مرحلتين إضافيتين٪20 :
إل ــى  ٪60وم ــن  ٪60إل ــى .٪90
ً
ون ـظــريــا ،سيتطلب تحقيق هــذا
ال ـ ـهـ ــدف  38آل ـ ــة ت ـعــاق ـب ـيــة تـضــم
م ــا مـجـمــوعــه  5832ج ـه ــاز طــرد
ً
مركزي ،وهو العدد نفسه تقريبا
الــذي ُحــدد إليــران بموجب «خطة
العمل الشاملة المشتركة» ،غير
أنه من الناحية العملية ،ال يمكن
استخدام أجهزة الطرد المركزي
م ــن الـجـيــل األول ( )IR-1إلنـجــاز
توصيل اآللة التعاقبية هذه بسبب
مشاكل استقرار سداسي فلوريد
الـ ـي ــوارنـ ـي ــوم الـ ـت ــي تـمـنـعـهــا مــن
التخصيب إلى أعلى المستويات.
وعـ ـ ــادة م ــا ي ـك ــون الـتـخـصـيــب
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ب ـ ـط ـ ـي ـ ـئـ ــة ،ف ـ ـقـ ــد ح ـص ــل
الـبــرنــامــج ال ـن ــووي الباكستاني
عـلــى ب ــداي ــة قــويــة ف ــي ع ــام 1981
عـنــدمــا أهــدتــه الـصـيــن يــورانـيــوم
عالي التخصيب بقيمة  ٪93ما
يـكـفــي لـصـنــع قـنـبـلـتـيــن وخـطــط
ل ـت ـص ـم ـي ــم األسـ ـلـ ـح ــة الـ ـن ــووي ــة،
وبحلول أواخر التسعينيات ،كان
معمال التخصيب الباكستانيان
الموجودان في كاهوتا -كل منهما
مجهز بـ  5500جهاز طرد مركزي
مــن الـنــوع  P2-ينتجان مــا يكفي
من اليورانيوم العالي التخصيب
لجهاز نووي واحد كل شهرين.

زمن تجاوز العتبة النووية
يصف هــذا المصطلح مقدار
الوقت الــازم للحصول على ما

ي ـك ـفــي م ــن ال ـي ــوران ـي ــوم ال ـعــالــي
التخصيب لصنع قنبلة نووية،
ورغم أن إيران بدأت بشراء أجهزة
الـطــرد المركزي فــي تسعينيات
ال ـ ـقـ ــرن ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،فـ ـ ــإن الـ ـج ــدل
مستمر حول ما إذا أنجزت على
اإلطـ ـ ـ ــاق ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـصـمـيــم
سـ ـ ـ ــاح نـ ـ ـ ـ ـ ــووي ،ح ـ ـيـ ــث اق ـ ـتـ ــرح
الـبـعــض أنـهــا ال ت ــزال عـلــى بعد
عامين على األقل من تطوير مثل
ه ــذه الـخـبــرة أو ج ـهــاز اخـتـبــار.
وألغـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـم ـ ـقـ ــارنـ ــة ،أج ـ ــرت
ً
ً
ً
باكستان "اختبارا باردا" ناجحا
(أي باستخدام مواد غير نووية)
ألول سالح مصنوع من قبلها في
أكتوبر  ،1984بعد ثالث سنوات
مــن تلقيها خطط التصميم من
الصين.
تجدر المالحظة أن احتساب
ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــروري ل ـم ــراك ـم ــة
ن ـس ـب ــة  ٪90م ـ ــن الـ ـي ــورانـ ـي ــوم
العالي التخصيب الالزم لصنع
س ــاح واحـ ــد (ال ـم ـع ــروف بــاســم
ً
كمية كبيرة) سهل نسبيا حين
تـكــون المعلومات بـشــأن كفاء ة
أجهزة الطرد المركزي الخاصة
ُ
بــال ـبــرنــامــج م ـت ــواف ــرة ،وت ـق ــاس
إنـ ـت ــاجـ ـي ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز م ـ ــن خ ــال
"وح ــدات فصل" (إس دبليو يو)
أو كمية "ي ــورانـ ـي ــوم "-235التي
يمكن لجهاز طرد مركزي واحد
ُ
إنتاجها فــي عــام واحــد وتقاس
بالكيلوغرامات.
ً
ووف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي
الـبــاكـسـتــانــي عـبــد الـقــديــر خــان،
فإن النوع  P1أو الجيل األول "آي
أر  "1قادر على بلوغ " 3وحدات
ُف ـصــل" عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه كما
ً
ذك ــر ســابـقــا ،ال يمكن اسـتـخــدام
"آي أر  "1لمستويات أ عـلــى من
ً
التخصيب ،وادع ــى خــان أيضا
أن نــوع  P2يمكن أن يبلغ نحو

 8وحدات ،ومن أجل إنتاج "كتلة
حرجة" من "يــورانـيــوم -"235-أي
الكمية المطلوبة لصنع سالح
واح ـ ــد ن ـحــو  15ك ـغ ــم -ي ـجــب أن
يتمكن البرنامج من إنتاج 3500
"وحــدة فصل" ،أو حوالي أربعة
أش ـه ــر م ــن ال ـ ـ ــدوران ف ــي مصنع
لـلـطــرد الـمــركــزي بــاسـتـخــدام ما
ال يقل عــن  5000آلــة ق ــادرة على
التخصيب العالي ،ويمكن تقليل
هذا الوقت إذا تم استخدام مادة
م ـن ـخ ـف ـضــة ال ـت ـخ ـص ـيــب ك ـم ــادة
وسيطة.

دور وكالة الطاقة
كـ ـم ــا هـ ــي ال ـ ـحـ ــال مـ ــع الـ ـ ــدول
األعضاء األخرى ،يقوم مفتشون
م ــن "ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة لـلـطــاقــة
الذرية" بمراقبة إيران للتأكد من
التزامها بالموجبات المنصوص
عليها في "معاهدة عدم انتشار
األسـلـحــة ال ـن ــووي ــة" ،وكــذلــك في
«خطة العمل الشاملة المشتركة»
في حالة طهران ،ويقومون بذلك
من خالل تثبيت كاميرات والقيام
بـ ـ ــزيـ ـ ــارات ش ـخ ـص ـيــة ل ـم ـن ـشــآت
معروفة ،وإذا أرادت إيــران وقف
هذه الزيارات أو تقييدها لفترة
ط ــوي ـل ــة م ــن الـ ــوقـ ــت ،فـسـتــؤجــج
أزم ـ ـ ــة مـ ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
وأوروبـ ـ ـ ـ ــا وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وح ـل ـف ــاء
واشنطن العرب .وفي  11يناير،
ص ــرح ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ــ"الــوكــالــة
الدولية للطاقة الذرية" رافائيل
غ ــروس ــي بـ ـص ــورة غــام ـضــة أنــه
لــم يتبق ســوى أســابـيــع إلحياء
الــدبـلــومــاسـيــة مــع إيـ ــران .وبعد
يومين ،كشفت "الوكالة" أن إيران
كــانــت تـطــور ال ـقــدرة على إنتاج
معدن الـيــورانـيــوم ،وهــي مهارة
ضرورية لمجموعة متنوعة من

األغراض ،بما في ذلك بناء نواة
قنبلة نووية.
وح ـ ـتـ ــى م ـ ــن دون "الـ ــوكـ ــالـ ــة
الدولية للطاقة الذرية" ،لن تكون
واشنطن بالضرورة ملزمة بما
يحصل ،فمن المؤكد أن المراقبة
االستخباراتية لبرنامج إ يــران
النووي وعملية صنع القرار فيها
شبه شاملين ،وعـلــى الــرغــم من
وضــع محطات الـطــرد المركزي
ف ــي م ـن ـشــآت ج ـي ــدة ال ــدف ــاع في
"ن ــات ــان ــز" (ن ـط ـنــز) وداخ ـ ــل جبل
"ف ــوردو" ،فــإن البرنامج النووي
ال يزال عرضة لهجمات عسكرية.
ومـ ـ ــن الـ ـم ــؤك ــد أن إي ـ ـ ـ ــران قــد
أنشأت مصانع تخصيب أخرى،
رب ـمــا ت ـكــون مـخـفـيــة عـلــى مــرأى
من الجميع ،وفــي الثمانينيات،
ب ـن ــت ب ــاك ـس ـت ــان م ـن ـش ــأة بـسـعــة
 2000ج ـه ــاز طـ ــرد م ــرك ــزي فــي
م ـ ـس ـ ـتـ ــودع غـ ـي ــر مـ ـ ـع ـ ــروف ي ـقــع
فــي مصنع ذخ ـيــرة كبير خــارج
إسالم أباد ،باإلضافة إلى منشأة
ً
أصغر حجما في نفق في التالل
المحيطة بـكــاهــوتــا( .بــاكـسـتــان
ليست مــن ال ــدول الموقعة على
"مـعــاهــدة عــدم انتشار األسلحة
النووية" ،لذلك لم يتم التفتيش
على مرافق التخصيب الخاصة
فيها).
وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ال ــوض ــع
ال ـح ــال ــي ل ـل ـم ـن ـشــآت اإلي ــرانـ ـي ــة،
فمن الـمــرجــح أن تـكــون القضية
النووية االختبار األول للسياسة
ال ـخــارج ـيــة إلدارة ب ــاي ــدن ،وفــي
ن ـهــايــة ال ـم ـط ــاف ،ف ــإن ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة فــي وض ــع أق ــوى ،لكن
إي ـ ـ ــران ق ــد ت ـت ـم ـكــن م ــع ذل ـ ــك مــن
ممارسة هذه اللعبة بشكل جيد
رغم موقفها الضعيف.

هل تتجه العالقة بين بريطانيا واالتحاد األوروبي نحو خصومة سيئة؟
المملكة المتحدة ستبقى رغم استقالليتها بعد «بريكست» عالقة في مفاوضات مستقبلية متواصلة
ّ
يصب التركيز بكل وضوح
على «العالقات المستقبلية
مع االتحاد األوروبي» تحت
إشراف غوف الذي يبدو
ً
عمليا الوزير المعني بجميع
الملفات ،وفي المقابل يعتبر
البريطاني
وزير الخارجية ً
ملف «أوروبا» جزءا من
مسؤولياته ،ففي عهده،
ُ
خ ّصص منصب لوزير ثانوي
ُيعنى بشؤون «جوار أوروبا
َ
واألميركيتين».

ثمة وفاق واضح
بين بريطانيا
ومعظم الدول
األوروبية األخرى
في ما يخص
روسيا والصين
وإيران واألزمة
المناخية

●

تــيــمــوثــي غ ــارت ــون آش– المجلس
األوروبي للعالقات الخارجية
بعد تنفيذ خطة "بريكست" ،يسود اليوم
منطق سياسي قوي يدفع بريطانيا واالتحاد
األوروب ـ ــي إل ــى اسـتـغــال فـشــل ال ـطــرف اآلخــر
لتحقيق نجاح شخصي.
ً
هــذا المنطق ليس مـحــوريــا بالنسبة إلى
ً
االتحاد األوروبي ألنه منشغل أصال بمسائل
ً
ً
كـثـيــرة أخـ ــرى ،لـكـنــه يـبـقــى خ ـي ــارا واردا في
الدول التي يحرص فيها سياسيون نافذون
مــن المعسكر الـمـعــارض لـلــوحــدة األوروب ـيــة
(من أمثال مارين لوبان) على اإلشادة بنجاح
ّ
بريطانيا بعد "تحريرها" .يتضح هذا المنطق
عـبــر ت ـغــريــدة كتبها وزي ــر ال ــدول ــة الفرنسي
لـلـشــؤون األوروبـ ـي ــة كـلـيـمــان ب ــون ،فــذكــر في
تغريدته أن بريطانيا تعاقب نفسها عن طريق
ً
"بريكست" ،لكن من الضروري أن تكشف أيضا
عن الثمن الذي ستدفعه مقابل االنسحاب.
تـ ـف ــاوض ــت حـ ـك ــوم ــة بـ ــوريـ ــس ج ــون ـس ــون
عـلــى ات ـفــاق مـمـتــاز فــي م ـجــال ت ـجــارة السلع
ً
(كــان ممتازا بالنسبة إلى االتحاد األوروبــي
ً
تدفقها
تحديدا) .ستتابع السيارات األلمانية ُ ّ
إلى بريطانيا ،باإلضافة إلى بضائع مصنعة
ً
أخرى حقق االتحاد األوروبي بفضلها فائضا
ً
تجاريا مــع بريطانيا ،ففي مــا يخص قطاع
ّ
ال ـخــدمــات الـ ــذي يـشــكــل  %80م ــن االقـتـصــاد
البريطاني ،لم يتم االتفاق على معظم البنود
بعد ،بما في ذلك مجال الخدمات المالية الذي
ّ
يشكل نحو  %10من الصادرات البريطانية.
وفق تقرير ممتاز من إعداد خبير التجارة
دي ـف ـيــد هـيـنـيــغ ل ـصــالــح م ـج ـمــوعــة "األف ـض ــل
م ــن أج ــل بــري ـطــان ـيــا"ُ ،ي ـع ـت ـبــر االتـ ـف ــاق ال ــذي
أبــرمــه جونسون مـجـ ّـرد "إط ــار عمل للتعاون

مايكل غوف
المستقبلي" ،ثم يطرح هينيغ الئحة طويلة
من المجاالت التي تحتاج فيها بريطانيا إلى
عـقــد اتـفــاقـيــات إضــافـيــة لـحـمــايــة مصالحها
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ع ـل ــى الـ ـم ــدى الـ ـط ــوي ــل .ي ـصـ ّـب
ع ــدد كـبـيــر م ــن ت ـلــك ال ـم ـج ــاالت ف ــي مصلحة
االتـحــاد األوروب ــي وح ــده ،منها إيـجــاد "قــوة
معادلة" للخدمات المالية البريطانية ،ويمكن
ِ
ً
االنـ ـسـ ـح ــاب طـ ــوعـ ــا مـ ــن ب ـع ــض االت ـف ــاق ـي ــات
المرتقبة (هــذا ما اكتشفه السويسريون في
مشابهة) .باختصار ،أ صـبــح تفاوت
تجربة
َ
ً
النفوذ بين الطرفين اليوم أكثر وضوحا من
أي وقت مضى.
لكن هــل تستحق هــذه الـتـحــوالت العناء؟
إذا كانت "السيادة" تعني أن تتمكن السلطة
ّ
القانونية الرسمية في الدولة من سن قوانينها
ال ـخــاصــة بـنـفـسـهــا ،ت ـحــت إش ـ ــراف الـمـحــاكــم

بوريس جونسون
المحلية ،يمكن ا لـقــول إن بريطانيا ّ
وسعت
هامش استقالليتها ،لكن إذا كانت "السيادة"
تعني أن تكتسب الدولة قوة حقيقية للتحكم
بمصيرها وتحقيق مصالحها الوطنية ،فمن
الواضح أن بريطانيا خسرت سيادتها.
ال تهدف هذه الفكرة إلى إعادة إحياء الجدل
القديم حــول صوابية خطة "بريكست" ،لكن
يجب أن يتنبه الجميع إلــى نشوء حــاالت ال
متناهية مــن ا لـخــا فــات السيئة والمنافسة
ال ـم ـح ـت ــدم ــة والـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات الـ ــدائ ـ ـمـ ــة بـسـبــب
ه ــذا الـمـسـتـنـقــع الـمـسـتـجــد مــن الـمـفــاوضــات
المتواصلة.
لهذا السبب ،على جميع األذكياء وأصحاب
َ
المعسكرين ّأن يجيبوا عن
النوايا الحسنة في
السؤال التالي :كيف يمكن تجنب محاوالت
النجاح على حساب الطرف اآلخــر؟ ال يعني

ذل ـ ــك إل ـ ـغـ ــاء ال ـم ـن ــاف ـس ــة ب ــالـ ـك ــام ــل ،إذ تـبـقــى
ً
ً
المنافسة عامال إيجابيا في قطاع األعمال.
لطالما اعتبر المؤرخون أن مستوى المنافسة
بين مختلف الالعبين هو الذي أعطى أوروبا
ً
ـرواتـهــا ونـفــوذهــا تــاريـخـيــا ،عـلــى عـكــس ما
ُثـ ّ
تحققه األنظمة السياسية األحادية في دول
مـثــل الـصـيــن ،ل ــذا تقضي الـحـيـلــة األســاسـيــة
بــإي ـجــاد الـ ـت ــوازن ال ـم ـنــاســب ب ـيــن الـمـنــافـســة
والتعاون.
ي ــدرك كــل مــن تــابــع أي مـفــاوضــات داخلية
فــي االت ـحــاد األوروب ــي أن الخصومة ال تــزال
محتدمة بين أعضاء االتحاد ،لكن تتصافح
ُ
وت ّ
شجع
جميع األط ــراف فــي نهاية المطاف
ً
بعضها ألنها تعرف جيدا أنها تلعب لصالح
الجهة نفسها ضد اآلخرين .كذلك ،تدرك الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي أنها قد تضطر
ً
مـسـتـقـبــا لـلـتـحــرك ض ــد روس ـي ــا أو الـصـيــن
ً
لحماية مصالح الفريق األوروبي عموما.
يبرز بصيص أمل في هذا المجال بالذات،
فـفــي مــا يـخــص روس ـيــا أو الـصـيــن أو إي ــران
أو األزم ــة الـمـنــاخـيــة ،ثـمــة وف ــاق واض ــح بين
بريطانيا ومعظم ال ــدول األوروب ـيــة األخــرى
ولــن ّ
تغير خطة "بريكست" هــذا الــوضــع ألي
سبب .بعبارة أخــرى ،يتفوق منطق التعاون
االستراتيجي العام على المنطق السياسي
المرتبط بالتنافس والغيرة.
لـكــن لــن ي ـكــون ه ــذا الـ ــرأي الـمـنـطـقــي الــذي
يدعمه حتى أش ــرس مــؤيــدي "بــريـكـســت" في
ً
الحكومة البريطانية كافيا لضمان عالقات
إيجابية وسليمة في أنحاء القارة األوروبية
بعد مرحلة "بريكست" ،بل تتطلب هذه العملية
عــوامــل مـثــل الـثـقــة وحـســن الـنـيــة والـتــواصــل
الـصــريــح والـتـفــاعــات الـمـتـكــررة .بـعــد مــرور
ً
خـمــس س ـنــوات تـقــريـبــا عـلــى ال ـجــدل البائس

الذي رافق تجربة "بريكست" كلها ،ثمة نقص
واضح في الثقة والنوايا الحسنة.
في هذا السياق يقول وزير شؤون مجلس
الوزراء مايكل غوف ،الذي ُيعتبر من أهم قادة
خطة "بريكست" إلى جانب بوريس جونسون،
إن بريطانيا تربطها اليوم "عالقة مميزة" مع
االتحاد األوروبي ،لكن يبقى هذا الموقف حتى
اآلن ّ
مجرد كالم على ورق .لتحويله إلى واقع
ملموس ،ال بد من إنشاء قنوات تواصل جديدة
الستبدال شبكة التفاعالت اليومية المكثفة
التي خسرها البريطانيون بعد انسحابهم من
االتحاد األوروبي .تبرز مؤشرات واعدة حول
استعداد مجلس الوزراء البريطاني لتحقيق
هذا الهدف عبر عالقات ثنائية ،ال سيما مع
ً
ألمانيا وفرنسا ،لكنه ليس مستعدا للقيام
ً
بالمثل بعد مع االتحاد األوروبي عموما.
عند مراجعة القائمة اإللكترونية الخاصة
ّ
يصب التركيز
باألدوار الوزارية البريطانية،
بكل وضــوح على "العالقات المستقبلية مع
االتـحــاد األوروب ــي" تحت إشــراف غــوف الذي
ً
يبدو عمليا الوزير المعني بجميع الملفات،
وفي المقابل يعتبر وزير الخارجية البريطاني
ً
"أوروبـ ـ ــا" جـ ــزءا مــن مـســؤولـيــاتــه ،ففي
مـلــف ُ
ُ
عهده ،خ ّصص منصب لوزير ثانوي يعنى
َ
بشؤون "جوار أوروبا واألميركتين" .إذا تابعت
الحكومة البريطانية هذا المسار ،فقد تصبح
عالقتها "المميزة" مع االتحاد األوروبي أكثر
عرضة للسخرية والشماتة بما يتماشى مع
موقف المستشار األلماني السابق هلموت
ً
شميت حين تكلم يوما عن العالقة المميزة
ال ـتــي تـتـبــاهــى ب ـهــا بــريـطــانـيــا م ــع ال ــوالي ــات
المتحدة ،فقال" :إنها عالقة مميزة لدرجة أال
يعرف بوجودها إال طرف واحد"!
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الطائرات بدون طيار و«اتفاقيات أبراهام» ...آفاق
جديدة لحفظ السالم في سيناء
أساف أوريون -
واشنطن إنستيتوت

منذ عدة سنوات ترتكز مراقبة
الوضع في سيناء على األصول
الجوية لـ«القوة المتعددة
الجنسيات والمراقبون»،
وبشكل خاص 8 ،مروحيات
عسكرية أميركية من طراز
«يو إتش 60-بالك هوك»
وطائرة حربية أميركية من
طراز «بيتش كرافت سي12-
هورون» وطائرة شحن من
طراز «كاسا سي 295-إم» من
إيرباص تابعة للسالح الجوي
التشيكي.

دول الخليج تعتبر
أن «القوة المتعددة
الجنسيات
والمراقبون» فرصة
جيدة لكسب نقاط
في نظر واشنطن
وتعزيز شراكاتها
الدفاعية مع مصر

تطورات البيئة
االستراتيجية
لـ«القوة المتعددة
الجنسيات
والمراقبون»
تستحق إعادة
النظر سواء
لمواجهة التهديدات
أو االستفادة من
الفرص الجديدة

ال ت ـ ـ ـ ـ ــزال مـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــدة ال ـ ـسـ ــام
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة-اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
ذروة مـ ــا ح ـق ـق ـت ــه أمـ ـي ــرك ــا فــي
الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،وق ـ ـ ـ ــد أدت
"ال ـ ـقـ ــوة ال ـم ـت ـع ــددة الـجـنـسـيــات
ً
ً
وال ـم ــراق ـب ــون" دورا ح ـيــويــا في
دعمها منذ عام  ،1982من خالل
بناء الثقة والتحقق من ظروفها
الـمـيــدانـيــة ،وإن اس ـت ـبــدال مهام
ال ـم ــراق ـب ــة ال ـم ــأه ــول ــة ب ـط ــائ ــرات
بدون طيار ودعوة دول الخليج
للمشاركة مــن شــأنــه أن يساعد
في تحسين األمن ،وتقليل العبء
والـمـخــاطــر األم ـيــرك ـيــة ،وتقليل
التكاليف ،وتعزيز هيكل السالم
اإلقليمي.
ف ـ ــي ف ـ ـبـ ــرا يـ ــر  ،2020أ ث ـ ـ ــارت
ق ـيــادة الـبـنـتــاغــون إم ـكــان إنـهــاء
المشاركة العسكرية األميركية
في "القوة المتعددة الجنسيات
وال ـ ـمـ ــراق ـ ـبـ ــون" (الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوة) ،وه ــي
بـعـثــة ح ـفــظ ال ـس ــام األســاس ـيــة
ف ــي ش ـبــه ج ــزي ــرة س ـي ـن ــاء ،وفــي
الوقت الحالي على األقل ،توقف
ال ـحــديــث ع ــن ه ــذا ال ـخ ـطــأ ال ــذي
ً
ق ــد ي ـك ــون ج ـس ـي ـم ــا ،وال سـيـمــا
بـعــد "إن ـهــاء فـتــرة خــدمــة" راعـيــه
الرئيس وزيــر الــدفــاع األميركي
مـ ــارك إس ـب ــر ف ــي نــوف ـم ـبــر ،ومــع
ذلك ،تستحق التطورات األخرى
في البيئة االستراتيجية لـ"القوة
متعددة الجنسيات والمراقبون"
إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ،سـ ــواء لـمــواجـهــة
ال ـت ـه ــدي ــدات أو االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
الفرص الجديدة.
ً
أوال ،ص ـ ّـع ــد تـنـظـيــم «ال ــدول ــة
اإلسالمية» حدة تحديه لسيطرة
الـحـكــومــة الـمـصــريــة ف ــي شـمــال
سيناء ،وشهد منتصف يوليو
ّ ً
ً
ـروعـ ــا ض ــد مـعـسـكــر
ه ـج ــوم ــا مـ ـ
ل ـل ـج ـيــش ال ـم ـص ــري ف ــي راب ـع ــة،
أس ـ ـ ـفـ ـ ــر عـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـقـ ـ ــوط عـ ـ ـش ـ ــرات
الـضـحــايــا ،وب ـعــد ذل ــك اسـتــولــى
ال ـج ـه ــادي ــون ع ـل ــى خ ـم ــس ق ــرى
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة بـ ـئ ــر الـ ـعـ ـب ــد ل ـع ــدة
أشـهــر ،وتـسـبـبــوا بتشريد آالف
ال ـ ـس ـ ـكـ ــان وصـ ـ ـ ـ ـ ــدوا مـ ـ ـح ـ ــاوالت
ال ـج ـي ــش لـ ـط ــرده ــم ،وم ـ ــع ت ـقــدم
ً
تنظيم «الدولة اإلسالمية» غربا،
سـعــى الـجـيــش إل ــى تـعــزيــز قناة
الـســويــس ،وتطهير الـقــرى التي
تــم االسـتـيــاء عليها ،ومـطــاردة
المتمردين ،وهدم أوكارهم.
ُ
ويـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرض أن ا لـ ـحـ ـك ــو م ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وافـ ـق ــت ع ـلــى هــذا
الـ ــوجـ ــود ال ـع ـس ـك ــري ال ـم ـصــري
الـ ـمـ ـتـ ـن ــام ــي ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـج ــاوز
بكثير قيود االنتشار في سيناء
المنصوص عليها في معاهدة
السالم لعام  ،1979وعلى الرغم
من التعاون غير المسبوق الذي
ات ـس ـم ــت ب ــه الـ ـع ــاق ــات األم ـن ـيــة
ال ـث ـنــائ ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ،فـ ــإن بعض

«القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون» تستفيد من الطائرات بدون طيار
قــدامــى المخابرات اإلسرائيلية
يخشون من أن الحشد العسكري
الـ ـمـ ـص ــري فـ ــي سـ ـيـ ـن ــاء يـعـكــس
ً
هــدفــا طــويــل ال ـمــدى يتمثل في
االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـح ــرب مـسـتـقـبـلـيــة
مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وم ـ ــن ثـ ــم تـبـقــى
"ال ـ ـقـ ــوة ال ـم ـت ـع ــددة الـجـنـسـيــات
ً
والـمــراقـبــون" أيـضــا ذات أهمية
كــآلـيــة لـبـنــاء الـثـقــة بـيــن أط ــراف
ال ـ ـم ـ ـعـ ــاهـ ــدة م ـ ــن خ ـ ـ ــال ج ـه ــود
االت ـص ــال وال ـمــراق ـبــة ،مــع وضــع
خـ ـ ــط أسـ ـ ـ ـ ــاس ظ ـ ــرف ـ ــي م ـش ـت ــرك
لمناقشاتهم.

لماذا الطائرات بدون طيار؟
ف ــي األشـ ـه ــر األخ ـ ـيـ ــرة ،ح ـ ّـدت
الـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ووبـ ـ ـ ــاء
"كـ ــوف ـ ـيـ ــد "19مـ ــن ق ـ ـ ــدرة "وح ـ ــدة
الـ ـم ــراقـ ـب ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة" ال ـت ــاب ـع ــة
ل ــ"ال ـق ــوة ال ـم ـت ـعــددة الـجـنـسـيــات
وال ـمــراق ـبــون" عـلــى تنفيذ مهام
الـتـحـقــق الـمـيــدانـيــة ،وم ـنــذ عــدة
س ـنــوات تــرتـكــز مــراقـبــة الــوضــع
في سيناء وبشكل متزايد على
األصول الجوية لـ"القوة" :وبشكل
خـ ــاص 8 ،م ــروح ـي ــات عـسـكــريــة
أميركية مــن ط ــراز "يــو إت ــش60-
ب ـ ـ ــاك هـ ـ ـ ــوك" وطـ ـ ــائـ ـ ــرة ح ــرب ـي ــة
أميركية من طراز "بيتش كرافت
ســي -12هــورون" وطائرة شحن
من طراز "كاسا سي -295إم" من
إيــربــاص تابعة للسالح الجوي
ال ـت ـش ـي ـكــي .وفـ ــي ح ـي ــن أن ه ــذه
المراقبة الجوية المؤقتة تخفف
ً
جزئيا من المخاطر األمنية ،إال
أن ـه ــا ال ت ـن ـقــل ص ـ ــورة واض ـح ــة
ً
نسبيا عما يجري ،وعلى الرغم
م ــن أن ال ـم ـه ــام ال ـج ــوي ــة تــواجــه
تـ ـه ــدي ــدات أقـ ـ ــل مـ ــن ال ـ ــدوري ـ ــات
البرية ،فإنها ال تزال تنطوي على

مخاطر ،حيث أشار الجهاديون
فــي سيناء بشكل ينذر بالسوء
إل ـ ـ ــى "ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات ال ـص ـل ـي ـب ـي ـي ــن"
ف ــي م ـن ـشــورات ـهــم ع ـلــى وســائــل
التواصل االجتماعي.
كما أن زيادة النشاط الجوي
ً
تزيد مخاطر السالمة ،نظرا ألن
ح ـ ــوادث ال ـط ـي ــران -مـهـمــا كــانــت
ً
ن ــادرة -ت ــؤدي ع ــادة إلــى وفيات
متعددة ،ففي منتصف نوفمبر،
ع ـل ــى س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،تـحـطـمــت
طائرة هليكوبتر تابعة لـ"القوة
متعددة الجنسيات والمراقبون"
ف ــي ج ــزي ــرة ت ـي ــران خ ــال مهمة
لوجستية ،مما أسفر عــن مقتل
سـبـعــة مــن ج ـنــود حـفــظ الـســام
بـشـكــل م ــأس ــاوي :خـمـســة منهم
أم ـيــرك ـيــون وفــرن ـســي وتشيكي
واح ــد .وأسـفــر حــادث سابق في
م ــاي ــو  2007ع ــن مـقـتــل ثـمــانـيــة
جنود فرنسيين وكندي.
وفي ظل إدارة بايدن القادمة،
س ـيــواصــل ال ـب ـن ـتــاغــون ب ــا شك
إع ـ ـ ــادة ت ـح ــدي ــد م ـع ــال ــم ال ــوض ــع
العسكري األمـيــركــي فــي الشرق
األوسط ،مما يسمح له بتحويل
ثقله نحو التحديات الناشئة من
ال ـص ـيــن ،ويـمـكــن ض ـمــان بعض
الـ ـم ــرون ــة ال ــدف ــاعـ ـي ــة ال ـم ــرج ــوة
م ــن خـ ــال ال ـط ـلــب م ــن ال ـشــركــاء
اإلقليميين تحمل بعض األعباء،
ً
وهو خيار أصبح أكثر وضوحا
في أواخر العام الماضي بعد أن
فتحت "اتفاقيات أبراهام" المجال
أمام مبيعات أسلحة كبيرة.
وإن وضـ ــع م ــرك ـب ــات جــويــة
ج ــدي ــدة ب ـ ــدون ط ـي ــار ف ــي أي ــدي
ال ـ ـ ـ ــدول ال ـش ــري ـك ــة ل ـي ــس م ـجــرد
ط ــري ـق ــة جـ ـي ــدة ل ـت ـعــزيــز ق ـ ــدرات
هذه البلدان وتعزيز الصناعات
الدفاعية األميركية ،بل بإمكانه

ً
أن ي ـ ـق ـ ـلـ ــل أ يـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا م ـ ـ ــن ح ـص ــة
الصين في السوق فيما يتعلق
بمبيعات الطائرات بــدون طيار
في المنطقة.
ويـسـتــدعــي ال ــوض ــع الـنــاشــئ
إدخ ـ ـ ـ ــال ط ـ ــائ ـ ــرات بـ ـ ـ ــدون ط ـي ــار
خــال مهمات الـمــراقـبــة الجوية
التي تقوم بها "القوة المتعددة
الـجـنـسـيــات وال ـم ــراق ـب ــون" ،وقــد
تتمثل الفائدة الكبرى في تقليل
ال ـت ـع ــرض ل ـل ـم ـخــاطــر بــالـنـسـبــة
ألط ـق ــم ال ـط ــائ ــرات وال ـمــراق ـب ـيــن،
ومعظمهم مواطنون أميركيون.
وستعمل الطائرات بــدون طيار
ً
أيضا على تحسين جودة الرصد
بشكل ملحوظ من خالل تحسين
قـ ـ ــدرة ال ـم ــراق ـب ــة وت ــوفـ ـي ــر وق ــت
طيران أطول مقارنة بالطائرات
الـحــالـيــة ذات األجـنـحــة ال ــدوارة
وال ـ ـثـ ــاب ـ ـتـ ــة ،وخـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
الـ ـث ــاث ال ـم ــاض ـي ــة ،اس ـت ـحــوذت
ً
مهمات المراقبة الجوية معدال
ت ـ ــراوح ب ـيــن  35و 40ف ــي الـمـئــة
من ساعات تحليق مروحية "يو
إت ـ ــش "60-فــي ال ـس ـنــة ،وب ـيــن 10
و 12في المئة من ساعات تحليق
طــائــرة "س ــي ،"12-ونحو  25في
المئة من ساعات تحليق طائرة
"سـ ـ ـ ـ ــي "295-ال ـت ــاب ـع ــة جـمـيـعـهــا
ل ــ"ال ـق ــوة ال ـم ـت ـعــددة الـجـنـسـيــات
والمراقبون".
ومـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــأن اس ـ ـت ـ ـب ـ ــدال هـ ــذه
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي ي ـن ـفــذهــا أفـ ــراد
ّ
بمنصات آلية أن يقلص التكاليف
ً
التشغيلية أ يـضــا  ،وتبلغ تكلفة
ســاعــة ال ـط ـي ــران ال ـن ـمــوذج ـيــة ما
يقرب من  2000إلــى  3000دوالر
لـ ـلـ ـط ــائ ــرات الـ ـم ــأه ــول ــة م ـق ــارن ــة
ب ـن ـحــو  1000دوالر ل ـل ـطــا ئــرات
بدون طيار ،عالوة على ذلك ،فإن
اس ـت ـبــدال مــروح ـيــات "ي ــو إت ــش-

 "60ب ـط ــائ ــرات ب ـ ــدون ط ـي ــار فــي
مهام المراقبة قد يسمح لـ"القوة
المتعددة الجنسيات والمراقبون"
باالستغناء عــن مروحيتين من
ال ـم ــروح ـي ــات ال ـث ـمــانــي الـتــابـعــة
لها (إلــى جانب أطقمها الجوية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة) ،ف ــي وق ـ ــت ت ــواص ــل
فيه المروحيات الست المتبقية
مهمات اإلجالء الطبي الضرورية
ونقل الجنود والشحن والقيادة
واالتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــال .ولـ ـتـ ـمـ ـكـ ـي ــن مـ ـه ــام
الـ ـط ــائ ــرات بـ ـ ــدون طـ ـي ــار ،يـمـكــن
ل ــ"ال ـق ــوة ال ـم ـت ـعــددة الـجـنـسـيــات
والـمــراقـبــون" إمــا الحصول على
محطة أرض ـيــة وث ــاث إل ــى أربــع
طائرات بدون طيار أو استئجار
خدمات الطائرات بدون طيار من
مقاولين خاصين.

الدور الخليجي
يـمـكــن لـ ــدول الـخـلـيــج تـعــزيــز
ب ـن ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــام م ـ ــن خ ـ ـ ــال دع ــم
"ال ـ ـقـ ــوة ال ـم ـت ـع ــددة الـجـنـسـيــات
وال ـ ـ ـمـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــون" ع ـ ـبـ ــر وسـ ــائـ ــل
تدريجية متعددة ،ويمكن كذلك
االنضمام للدول الدول المانحة
لـ ــ"الـ ـق ــوة" ،ال ـت ــي ت ـش ـمــل فـنـلـنــدا
وأل ـم ــان ـي ــا والـ ـي ــاب ــان وه ــول ـن ــدا
والـ ـن ــروي ــج وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
والسويد وسويسرا والــواليــات
الـمـتـحــدة .وتـضـيــف مساهمات

ً
الـمــانـحـيــن حــالـيــا مــا ي ـقــرب من
 4مــاي ـيــن دوالر إلـ ــى مـيــزانـيــة
ال ـت ـش ـغ ـيــل ال ـس ـن ــوي ــة لـ ــ"الـ ـق ــوة"
البالغة  75مليون دوالر ،والتي
يتم تقسيم تكلفتها بالتساوي
بين مصر وإسرائيل والواليات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة (لـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
تفاصيل الميزانية الكاملة ،راجع
موقع "القوة المتعددة الجنسيات
والمراقبون").
وعلى نطاق أوسع ،قد تعتبر
دول الخليج أن "القوة المتعددة
الجنسيات والمراقبون" فرصة
ج ـ ـ ـيـ ـ ــدة ل ـ ـك ـ ـسـ ــب ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط ب ـن ـظ ــر
واش ـن ـط ــن ،وت ـع ــزي ــز شــراكــات ـهــا
الدفاعية مع مصر ،والمساهمة
في االستقرار اإلقليمي ،ولكن قد
يشير المراقبون الذين يدركون
ً
الـ ــوضـ ــع جـ ـ ـي ـ ــدا ،وه ـ ــم م ـح ـقــون
بذلك ،إلى الحساسيات اإلقليمية
المحتملة التي قــد تترتب على
السماح لدول الخليج بالمشاركة
في مهمة حفظ السالم في سيناء
أو إدخـ ــال تـقـنـيــات ج ــدي ــدة إلــى
ذل ــك ال ـم ـســرح ،وك ــان ــت ال ـقــاهــرة
ً
م ـتــرددة تقليديا فــي الـنـظــر في
أي من هــذه التغييرات ،ويرجع
ً
ذل ــك جــزئ ـيــا إل ــى ال ـم ـخــاوف من
الـتـجـســس عـلـيـهــا (م ـمــا يعكس
ال ـم ـخ ــاوف اإلســرائ ـي ـل ـيــة بـشــأن
الحشد العسكري المصري) ،ومع
ذلــك ،يبدو اآلن أن مصر تواكب

العصر ،فمنذ عام  ،2015سمحت
ل ــ"ال ـق ــوة ال ـم ـت ـعــددة الـجـنـسـيــات
والمراقبون" باستخدام كاميرات
الـ ـت ـح ـك ــم ع ـ ــن بـ ـع ــد وم ـن ـظ ــوم ــة
"س ــي-رام" المضادة للصواريخ
لتعزيز حماية القوات األميركية،
وه ــذه الـحــاجــة نفسها يجب أن
ّ
المحرك الرئيس للسماح
تكون
لــ"الـقــوة" بنشر الـطــائــرات بــدون
طيار ،وقد يساهم الحفاظ على
االت ـ ـصـ ــال ل ـت ـب ــادل ال ـم ـع ـلــومــات
بين األط ــراف المصرية ووضــع
تدابير أمنية ومراقبة أخرى في
تـبــديــد م ـخــاوف الـقــاهــرة بشكل
أكبر بشأن مشاركة دول الخليج
والطائرات بدون طيار.
وعلى الصعيد الدبلوماسي،
ك ــان ــت األط ـ ــراف ع ـلــى اس ـت ـعــداد
ً
ظـ ـ ــاهـ ـ ــريـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــاون األم ـ ـنـ ــي
اإلقليمي في سيناء قبل سنوات
م ــن "ات ـف ــاق ـي ــات أب ـ ــراه ـ ــام" ،ففي
عـ ــام  ،2017واف ـق ــت م ـصــر على
نـقــل جــزيــرتــي ت ـيــران وصنافير
إلــى الـسـعــوديــة رغــم المعارضة
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ،فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن واف ـ ـقـ ــت
ال ــري ــاض عـلــى ق ـيــود الـمـعــاهــدة
ف ــي ه ــذه األراض ـ ــي م ــن سـيـنــاء،
مـ ـم ــا جـ ـع ــل الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ت ـخ ـضــع
لـلـمــراقـبــة الـمـسـتـمــرة ه ـنــاك من
قبل "القوة المتعددة الجنسيات
والمراقبون".

جو بايدن أمام حقبة سياسية جديدة في كوريا الجنوبية
يتوقف مستقبل العالقات
بين واشنطن وسيول على
ّ
تفهم الواليات المتحدة
المعسكر الليبرالي
ألولويات
ً
الذي يسيطر راهنا على
كوريا الجنوبية.

●

براين كيم – دبلومات

أص ـب ــح ت ـنــامــي ال ـن ـف ــوذ ال ـص ـي ـنــي م ــن أب ــرز
التحديات المطروحة على السياسة الخارجية
األميركية ،مما يجعل كوريا الجنوبية حليفة
أساسية لواشنطن ألن مكانتها الجيوسياسية
وقـ َـي ـم ـهــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة ل ـهــا دور م ـح ــوري في
ِ
رؤيــة الرئيس جو بايدن "السترجاع الواليات
المتحدة" ،لكن تثبت التغيرات المحلية البارزة
ف ــي سـيـئــول خ ــال ال ـس ـنــوات األربـ ــع الـمــاضـيــة
أن ال ـعــودة إلــى حقبة مــا قبل تــرامــب لــن تكون
سهلة .تحمل كــوريــا الجنوبية ،بـقـيــادة أقــوى
حزب حاكم في تاريخ البلد الديمقراطي ،رؤية
جديدة قد تترافق مع تداعيات سياسية كبرى
على عالقاتها مع واشنطن ،لذا يجب أن تفهم
ً
إدارة بايدن المقبلة سريعا أولويات الليبراليين
الحاكمين هناك لتصميم استراتيجية خارجية
قادرة على تنشيط العالقات الثنائية.

أولويات الليبراليين في كوريا الجنوبية

على بايدن وفريقه
إدراك دور الوساطة
في أي تعاون بين
كوريا الجنوبية
واليابان عبر
تنظيم قمة ثالثية
محتملة

بشكل عــام ،تبدو السياسة الخارجية التي
يـطـبـقـهــا ال ـل ـي ـبــرال ـيــون ف ــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
ُ ّ
واضحة ،فهي تركز على زيادة التناغم في عالقة
الشمالية ،وتحقيق العدالة ضد
البلد مع كوريا
ّ
الـيــابــان ،وتجنب تــدخــل الــدول الكبرى بما في
ذل ــك واش ـن ـطــن .تـتـعــارض ه ــذه األج ـن ــدة بشدة
توجهات المحافظين في كوريا الجنوبية،
مع ّ
ً
إذ ي ـف ــض ــل هـ ـ ــذا ال ـم ـع ـس ـك ــر ت ـق ـل ـي ــدي ــا ات ـخ ــاذ
مــواقــف مـتـشــددة مــن كــوريــا الشمالية ،وإقــامــة
تعاون استراتيجي مع اليابان ،واالتـكــال على
التحالف األميركي الكوري الجنوبي واألفكار
اإليــديــولــوج ـيــة ال ـتــي ت ـعــود إل ــى حـقـبــة الـحــرب
ال ـ ـبـ ــاردة .يـفـهــم صــان ـعــو ال ـس ـيــاســة األمـيــركـيــة
ً
مواقف المحافظين جيدا ،لكن لتقوية الروابط
مع سيئول واسترجاع الدور األميركي القيادي،
يجب أن تعتبر إدارة بايدن التزامات الحكومة
الــراهـنــة فــي مـجــال الـسـيــاســة الـخــارجـيــة نقطة

جو بايدن
بداية لتحركاتها.
لم يسبق أن تعاملت أي إدارة أميركية بقيادة
الـحــزب الديمقراطي مــع إدارة كــوريــة ليبرالية
عـلــى مــر سبعين سـنــة مــن الـعــاقــات الثنائية.
عندما تعامل جورج بوش االبن مع إدارة كورية
ليبرالية (كانت أقل قوة بكثير من الحزب الحاكم
ً
راهنا) ،أدى امتناعه عن مراعاة الظروف المحلية
في كوريا الجنوبية إلى نشوء ثغرات سياسية
خ ـط ـيــرة م ـ ّـه ــدت ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـط ــاف لـتــأجـيــج
المشاعر المعادية للواليات المتحدة وتصاعد
دعوات الشباب الكوري الجنوبي إلى انسحاب
ُ
القوات األميركية .تشدد هذه اإلخفاقات السابقة
على أهمية تعديل االستراتيجية األميركية كي
تتماشى مــع الــوقــائــع السياسية المتبدلة في
سيئول.

توصيات للسياسة األميركية
لن يتعرض التحالف بين الواليات المتحدة
وكــوريــا الجنوبية بــرئــاســة مــون جــاي إن ألي

مون جاي إن
تهديد وجودي على المدى القريب ،لكن تواجه
ً
ً
ً
إدارة بايدن حزبا ليبراليا حاكما يتبنى مقاربة
براغماتية وغـيــر إيديولوجية فــي تعامله مع
هــذا التحالف ال ــذي ال يرتكز مــن وجـهــة نظره
على المنافسة التي كانت قائمة في زمن الحرب
ال ـب ــاردة بــل عـلــى رؤي ـتــه اإلقـلـيـمـيــة لـلـســام مع
كوريا الشمالية والعدالة ضد اليابان واالستفادة
من الوضع القائم بين بكين وواشنطن.
فــي مــا يـلــي مـجـمــوعــة تــوصـيــات يستطيع
بــا يــدن اعتمادها لتحسين العالقة المحورية
مع سيئول:
ً
أوال ،يجب أن يحل بايدن الخالف المرتبط
بتقاسم تكاليف الدفاع بين الحلفاء ،فقد ألقى
هــذا الـنــوع مــن الـخــافــات بثقله على التحالف
وأضعف القوة األميركية بنظر بكين وبيونغ
يانغ ،حتى أن الرئيس ترامب طالب في مرحلة
معينة بزيادة المساهمة المالية التي تقدمها
سيئول بخمسة أضعاف وذهب إلى حد التهديد
بسحب الـقــوات العسكرية األميركية .سبق أن
تعهد بايدن بعدم "ابتزاز" حلفائه ويجب أن يقبل

عــرض سيئول بــزيــادة مستوى تقاسم األعباء
بنسبة تصل إلى .%13
ً
ثانيا ،يجب أن تحترم إدارة بايدن تردد كوريا
ّ
الـجـنــوبـيــة فــي االن ـح ـيــاز إل ــى ط ــرف مـعــيــن ّ في
المنافسة القائمة بين واشنطن وبكين .تفضل
سـيــول الـتـعــامــل مــع الـتـهــديــد األم ـنــي الصيني
الـمـتــزايــد عــن طــريــق الـحـيــاد ،ويــرتـكــز المنطق
الـكــوري الجنوبي فــي هــذا المجال على مقولة
ً
كورية شهيرة"ُ :ي َ
سحق السمك الصغير دومــا
حين تتقاتل الحيتان"! بعد وصول الليبراليين
إل ــى الـسـلـطــة ف ــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ،ق ــد ي ــؤدي
فرض أي خيار عليهم إلى تأجيج المخاوف من
ّ
تحول كوريا الجنوبية إلى قطعة شطرنج في
المنافسة األميركية الصينية أو برج مراقبة تابع
لألميركيين على حدود الصين.
من المعروف أن عدد السياح الصينيين في
كوريا الجنوبية يفوق المسافرين من بكين إلى
الــواليــات المتحدة بست مــرات ،وترسل كوريا
الجنوبية الطالب إلى الصين أكثر من واشنطن
اليوم ،فمن وجهة نظر سيئول ،تبقى التقلبات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ضـ ــروريـ ــة ل ـض ـم ــان ص ـمــودهــا
االقتصادي .في المقابل سيؤدي فرض الخيارات
ً
على سيئول ،عبر الضغط عليها مثال لالنضمام
إلى الحوار األمني الرباعي ،إلى تأجيج مخاوفها
ً
من أن تصبح هدفا للردود االنتقامية الصينية
ُ
واألم ـي ــرك ـي ــة ف ــي آن ،لـ ــذا ي ـف ـت ــرض أن يصبح
ً
ً
االنحياز إلــى الــواليــات المتحدة خـيــارا جاذبا
على المستويين االستراتيجي واالقتصادي،
حتى بالنسبة إلى الحلفاء.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،ي ـج ــب أن ي ــدع ــم ب ــاي ــدن
َ
استمرار التواصل بين الكوريتين ،إذ ال يوافق
الليبراليون في كوريا الجنوبية على المفهوم
األميركي القائل إن القمم التي جمعت بين ترامب
وكيم جون أون كانت مجرد استعراض .في تلك
ال ـف ـتــرة ،دع ــم  %81مــن الـكــوريـيــن الجنوبيين
عـقــد الـقـمــة ،واعـتـبــر أكـثــر مــن  %78منهم كيم
ً
جــونــغ أون "جــديــرا بالثقة" أو "ذات مصداقية
عالية" .وفق استطالع في ديسمبر  ،2020يدعم

 %73مــن الكوريين الجنوبيين الـيــوم أن يبدأ
بايدن محادثات مع كيم ،وخالل التسعينيات،
ّ
وقــع الرئيس بيل كلينتون على إطــار عمل مع
كوريا الشمالية وانتقده حينها الجمهوريون
ً
واعتبروه شكال من االسترضاء .انقلبت األدوار
ال ـي ــوم ،إذ ب ــات الــديـمـقــراطـيــون الــذيــن انـتـقــدوا
ال ــره ــان الــدبـلــومــاســي ال ــذي ق ــام بــه تــرامــب مع
كوريا الشمالية مضطرين لتقييم تداعيات دعم
كوريا الجنوبية للتواصل المستمر في الوقت
الراهن ،فال مفر من أن تؤدي العودة إلى المواقف
المتشددة في ظل غياب أي استفزازات من كوريا
الشمالية إلى اضطراب العالقات مع سيئول ،مما
يزيد تعقيد جهود واشنطن العامة لتقوية ركيزة
تحالفاتها في آسيا.
ً
أخ ـي ــرا ،يـجــب أن ي ــدرك بــايــدن وفــري ـقــه دور
الوساطة فــي أي تـعــاون بين كــوريــا الجنوبية
واليابان عبر تنظيم قمة ثالثية محتملة .كانت
إدارة ترامب غائبة على نحو الفت حين غرقت
سيئول وطوكيو في خالف تاريخي مرير بسبب
مسائل السخرة ونساء المتعة ،وفي ظل غياب
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،نـظـمــت الـصـيــن وال ـيــابــان
ً
وكــوريــا الجنوبية قـمـمــا ثــاثـيــة ،ل ــذا يـجــب أن
ً
يصبح بــايــدن سريعا جسر تــواصــل بين هذه
ال ـج ـهــات ويــوفــر الـمـنـصــة الـمـنــاسـبــة لسيئول
وطــوكـيــو كــي يحضر الـطــرفــان عـلــى األق ــل إلــى
طــاولــة ال ـم ـفــاوضــات مــن دون أن ي ـت ـعـ ّـرض ٌّ
أي
منهما لإلحراج.
تعني القوة غير المسبوقة التي يتمتع بها
ّ
الحزب الليبرالي الحاكم في كوريا الجنوبية أن
بايدن سيضطر بعد  20يناير للتعامل مع هذا
التحالف بطريقة تعكس إدراكه لمالمح السياسة
ال ـك ــوري ــة الـ ـج ــدي ــدة ،وفـ ــي ظ ــل ت ـنــامــي ال ـن ـفــوذ
الـصـيـنــي ،قــد ال يـكــون مستقبل ه ــذا التحالف
وحـ ــده ع ـلــى ال ـم ـحــك ،ب ــل إن ج ـهــود اس ـتــرجــاع
الــدور األميركي القيادي في العالم قد تصبح
ً
ُمهددة أيضا.

ةديرجلا
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رياضة

الكويت يدشن ّحملته للدفاع عن اللقب
والقادسية لتخطي الفحيحيل

باختصار
«الثالثية» سمحت للمنتخبات
بأداء التدريبات والسفر

ً
 4مباريات اليوم وغدا في «الممتاز»
حازم ماهر

يلتقي اليوم الشباب مع النصر،
والقادسية مع الفحيحيل ،بينما
ً
يلعب غدا كل من كاظمة مع
السالمية والكويت مع العربي،
في الجولة األولى للدوري
الممتاز.

ت ـتــواصــل ال ـجــولــة األولـ ــى من
مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز،
حيث تقام اليوم مباراتان يلتقي
خــال ـه ـمــا ال ـش ـب ــاب م ــع ال ـن ـصــر،
الساعة  4:25على استاد الشباب،
والقادسية مع الفحيحيل ،الساعة
 6:55على استاد محمد الحمد.
ف ــي ح ـي ــن ت ـخ ـت ـتــم م ـنــاف ـســات
ال ـج ــول ــة غـ ــدا ب ـم ـب ــارات ــي كــاظـمــة
مع السالمية ،الساعة  4:25على
استاد الصداقة والسالم ،والكويت
م ــع ال ـعــربــي ،ال ـســاعــة  6:55على
استاد الكويت.

الشباب والنصر

لقاء كاظمة
والسالمية يشهد
ً
ً
صراعا مؤثرا من
خارج الخطوط بين
المدرب اإلسباني
بيانكي ومحمد
المشعان

تعد مـبــاراة الـشـبــاب والنصر
ً
خ ـ ــارج ن ـط ــاق ال ـت ــوق ـع ــات ،ن ـظــرا
لرغبة الفريقين في تحقيق نتيجة
ايجابية في انطالق البطولة.
الشباب نجح بدوره في التأهل
لـ ـل ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ،ب ـعــد اح ـتــال
المركز السابع برصيد  22نقطة
في دوري التصنيف ،بعد تقديم
مستوى جيد في البطولة تحت
قيادة المدرب الصربي مارجان.
ً
أما النصر ،فقدم مستوى رائعا
ف ــي دوري ال ـت ـص ـن ـيــف ،وتــوجــه
باحتالل مركز الوصافة برصيد
ً
متساويا مع القادسية
 32نقطة،
المتصدر ،الذي رجحت األهداف
كفته.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــر خـ ـط ــوط ــه
بالتعاقد مع فهد الرشيدي ،بعد
رحيل الليبي سالم المسالتي ،في
حين توصل التفاق مع المهاجم
الـفـلـسـطـيـنــي ت ــام ــر صـ ـي ــام ،لكن
ال ـص ـف ـق ــة مـ ـه ــددة ب ــال ـف ـش ــل بـعــد
ت ــوقـ ـي ــع الـ ــاعـ ــب ألحـ ـ ــد االن ــدي ــة
الفلسطينية.

جانب من لقاء الكويت والعربي في مباراة «السوبر»
نتيجة غير الفوز ستضع المدرب
على المحك.
ويفتقد األصفر اليوم لجهود
الع ـب ـيــه اح ـم ــد ال ـظ ـف ـيــري ورض ــا
هاني بسبب اإليـقــاف ،علما بأن
ال ـفــريــق ل ــم يــدعــم ص ـفــوفــه حتى
أمس.
أمـ ــا ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ،ال ـ ــذي تــأهــل
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدوري ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــاز ب ـص ـع ــوب ــة
رغـ ــم ب ــداي ـت ــه ال ـق ــوي ــة ف ــي دوري

ً
التصنيف ،فــإنــه يــدخــل اخـتـبــارا
ً
جــادا في بداية البطولة ،ويمني
مــدربــه ظــاهــر ال ـعــدوانــي النفس
لتحقيق نتيجة إيجابية قد تلقي
بظاللها اإليجابية على الفريق
في الفترة المقبلة.

كاظمة والسالمية
مــن الـمـتــوقــع أن تــأتــي مـبــاراة

كاظمة والسالمية متكافئة ،نظرا
لتقارب المستوى بين الفريقين،
فالبرتقالي جاء في المركز الرابع
في دوري التصنيف برصيد 28
نقطة ،وبـفــارق نقطة واحــدة حل
السماوي ثالثا.
وسـ ـيـ ـك ــون هـ ـن ــاك ص ـ ـ ــراع مــن
خ ـ ــارج الـ ـخـ ـط ــوط ب ـي ــن الـ ـم ــدرب
اإلسـ ـب ــان ــي ب ـي ــان ـك ــي ،والـ ـم ــدرب
محمد المشعان ،والــذي سيلعب

ً
ً
دورا مؤثرا في نتيجة اللقاء.
ودع ـ ـ ــم ال ـب ــرت ـق ــال ــي ص ـفــوفــه
ب ــالـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ـ ــع الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـيـ ـي ــن
كاردسون وسواريز ،بينما يواجه
ال ـس ـم ــاوي ع ـقــوبــة ال ـف ـي ـفــا بـعــدم
التعاقد مع العبين جدد ،بسبب
عدم ســداد مستحقات المحترف
السوري فراس الخطيب.

الكويت والعربي
تعد مـبــاراة الكويت والعربي
األقــوى في هذه الجولة ،وتشهد
ت ـج ــدد ال ـ ـصـ ــراع ب ـي ــن الـفــريـقـيــن
الكبيرين ،إذ نجح األ خـضــر في
تحقيق لـقــب ك ــأس سـمــو األمـيــر
في ختام الموسم الماضي على
ح ـس ــاب م ـنــاف ـســه بـنـتـيـجــة ،1-2
ث ــم ال ـف ــوز ف ــي دوري الـتـصـنـيــف
بـنـتـيـجــة  ،1-3ل ـيــرد ل ــه االب ـيــض
ال ــدي ــن ف ــي لـ ـق ــاء الـ ـس ــوب ــر ال ــذي
حسمه لمصلحته بنتيجة .0-1
ً
ال ـكــويــت ل ــم يـكــن مـقـنـعــا على

مباريات اليوم والغد

القادسية والفحيحيل
تقع على كاهل مدرب القادسية
اإلسباني بابلو فرانكو مسؤولية
مضاعفة ،اليوم ،في مباراته امام
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ،ف ــال ـف ــري ــق م ـطــالــب
بتحقيق الفوز الستعادة توازنه
بعد خسارة لقب كأس ولي العهد
على يد الكويت مؤخرا ،كما أن أي

اإلطـ ـ ــاق ف ــي دوري الـتـصـنـيــف،
وجاء في المركز الخامس برصيد
 24نقطة ،لكنه استعاد الكثير من
مـسـتــواه فــي بـطــولــة ك ــأس سمو
ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـت ــي ح ـقــق لـقـبـهــا،
ومباراة اليوم تعد تحديا للمدرب
محمد عبدالله ،للتأكيد على قدرة
الفريق في الدفاع عن لقبه الذي
حققه في العام الماضي ،علما بأن
الفريق يدخل اللقاء بدون غيابات
او صفقات جديدة.
كـ ـم ــا تـ ـع ــد ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ت ـحــديــا
ل ـمــدرب الـعــربــي ال ـكــرواتــي انتي
م ـي ـشــا ،ف ــي ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ق ــدرة
ال ـعــربــي ف ــي ال ــدخ ــول ف ــي اج ــواء
المنافسة على اللقب من عدمه.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ــم األخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر صـ ـف ــوف ــه
بالتعاقد مــع الفلسطيني عــدي
ال ـ ـ ـ ــدب ـ ـ ـ ــاغ ،وح ـ ـس ـ ـيـ ــن ال ـ ـحـ ــربـ ــي،
واستعاد العبه مشاري الكندري
المعار للشباب.

«االنضباط» تعاقب رئيس القادسية ونائبه األزرق يواجه فلسطين في القدس
قررت لجنة االنضباط باتحاد
ال ـ ـكـ ــرة ،خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ـه ــا ،أم ــس
األول ،م ـع ــا ق ـب ــة ر ئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة نادي القادسية الشيخ خالد
الفهد ،بتغريمه  800دينار ،بسبب
ت ـص ــري ـح ــه ال ـ ـ ــذي أدل ـ ـ ــى بـ ــه عـقــب
ن ـهــائــي ك ــأس س ـمــو ول ــي الـعـهــد،
ال ــذي أق ـيــم  12الـ ـج ــاري ،وخـســره
األصـ ـف ــر أمـ ـ ــام ال ـك ــوي ــت بـهــدفـيــن
مقابل هدف.
وعــاق ـبــت الـلـجـنــة أي ـضــا نــائــب
رئيس نادي القادسية الشيخ فهد
طالل الفهد بتغريمه  1500دينار،
بعد التصريح الذي أدلى به عقب
النهائي المذكور.
واعـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرت "االنـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاط"
ال ـت ـص ــري ـح ـي ــن إسـ ـ ـ ــاءة ل ــات ـح ــاد
ولـ ـج ــان ــه الـ ـع ــامـ ـل ــة ،وت ـح ــري ـض ــا

لـبـعــض الـجـمــاهـيــر عـلــى كــراهـيــة
االت ـح ــاد وأع ـض ــائ ــه ،مـمــا يشجع
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـف ــرق ــة بـ ـي ــن ال ـم ـج ـت ـم ــع
الرياضي.
وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،غ ـ ّـرم ــت
الـلـجـنــة الع ــب الـقــادسـيــة سلطان
العنزي  200ديـنــار بعد انتقاده،
ع ـلــى صـفـحـتــه ال ـخ ــاص ــة بـمــوقــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي "تــوي ـتــر"،
الحكم ال ــذي أدار "الـنـهــائــي" علي
عباس.
ومن ناحية أخرى ،قررت اللجنة
حرمان مدير كرة الصاالت بنادي
كاظمة محمد عبدالله السند من
مرافقة فريقه  4مباريات ،وتغريمه
 400دينار العتراضه بطريقة غير
الئقة على قرارات الحكام.
إل ــى ذل ــك ،علمت "ال ـجــريــدة" أن

ن ــادي الـقــادسـيــة لــم يـطـعــن حتى
صـبــاح أم ــس ،على ق ــرارات لجنة
االنضباط يإيقاف الالعبين
أحمد الظفيري  12مباراة
وتغريمه  5000دينار،
ورض ـ ـ ـ ـ ــا ه ــان ــي
 7مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ي ـ ـ ــات
وتغريمه 2500
دي ـن ــار ،لـمــا بــدر
منهما تجاه حكم
النهائي ،علما بأن
آخ ــر مــوعــد للطعن
ع ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــرارات أم ــام
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الجاري.

أعـلــن رئيسا اتـحــاد الـكــرة الشيخ
أحمد اليوسف ،واالتحاد الفلسطيني
اللواء جبريل الرجوب ،االتفاق على
إقامة مباراة ودية ثانية بين
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن (ال ـك ــوي ــت
وف ـل ـس ـط ـيــن) فــي
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدس ،ع ـل ــى
أن يـ ـت ــم ت ـح ــد ي ــد
ً
موعدها الحقا.
وأشار الرجوب
إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
ً
الــوديــة تشكل تأكيدا
عـ ـل ــى عـ ـم ــق الـ ـع ــاق ــات
األخـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ــرب ــط
الكويت وفلسطين.
واع ـت ـب ــر أن م ــواف ـق ــة االت ـح ــاد
الكويتي على إقامة مباراة ودية ثانية
ً
فــي فلسطين تـعــد تــو ثـيـقــا للموقف

ً
ال ـكــوي ـتــي ال ــداع ــم دومـ ـ ــا لـفـلـسـطـيــن،
وحقها فــي تطوير الــريــاضــة وإقــامــة
األنشطة الرياضية على أرضها دون
معوقات.
وأكد الرجوب أن االتحاد سيضمن
دخول كل أعضاء الوفد الكويتي إلى
فلسطين دون معوقات ،مثمنا الموقف
الكويتي ،الذي يعبر عن صدق انتماء
ً
ً
الـكــويــت ق ـي ــادة وشـعـبــا ومــؤسـســات
لقضية فلسطين العادلة.
مــن جــانـبــه ،أك ــد الـيــوســف أن هــذا
االت ـف ــاق يـعــد تــأك ـيــدا عـلــى اس ـت ـمــرار
التعاون والتنسيق بين االتحادين،
الفتا إلــى أن إقامة هــذا اللقاء الــودي
فـ ــي ال ـ ـقـ ــدس ل ـت ــأك ـي ــد دعـ ـ ــم ال ـك ــوي ــت
لحقوق الشعب الفلسطيني بممارسة
الرياضة على أرضه وبين جماهيره،
أسوة بشعوب العالم أجمع.

يذكر أن منتخبنا الوطني ونظيره
الفلسطيني قد تواجها يــوم االثنين
الماضي في المباراة الودية الدولية
على استاد جابر األحمد ،التي انتهت
بفوز المنتخب الضيف بهدف دون رد.

إعالن قائمة لقاء العراق
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،يـعـلــن الـجـهــاز
ال ـف ـنــي لـمـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي ب ـق ـيــادة
ال ـم ــدرب اإلس ـبــانــي كــاراس ـكــو قائمة
م ـ ـبـ ــاراة ال ـ ـعـ ــراق ،ع ـق ــب ان ـت ـه ــاء ل ـقــاء
الـعــربــي وال ـكــويــت م ـســاء غ ــد ،والـتــي
ستضم ما بين  23إلى  26العبت.
وم ــن الـمـقــرر أن ي ـجــري الــاعـبــون
ال ـم ـس ـح ــات ي ــوم ــي ال ـس ـب ــت واألح ـ ــد
ً
المقبلين ،وفـقــا لــإجــراء ات المتبعة
عند السفر إلى الخارج.

كاترين توجت بأول بطولة نسائية لألسكواش
توجت الالعبة كاترين رافول
بلقب البطولة النسائية األولى
ل ــأس ـك ــواش ،ب ـعــد تـغـلـبـهــا في
المباراة النهائية على الالعبة
شيماء الرشيد  - 3صفر.
وف ـ ــي لـ ـق ــاء ت ـح ــدي ــد ال ـمــركــز
الثالث ،فازت زينب عبدالشافي
على زميلتها شيخة الدبوس.
وع ـ ـقـ ــب ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء الـ ـخـ ـت ــام ــي،
قامت عضوة المجلس البلدي
المهندسة مها البغلي بتوزيع
الميداليات والجوائز ،إلى جانب
رئيس االتحاد وليد الصميعي
ومدير إدارة االتحادات بالهيئة
خليفة الطراروة.
وفي البطولة ذاتها ،حصلت
الواعدة هديل العبيد على لقب
ا لــا عـبــة المثالية ،حيث قدمت
ً
مستوى مميزا.
وق ــدم ــت ال ـل ـج ـنــة الـنـســائـيــة
ً
دروعــا تذكارية إلى المهندسة
م ـه ــا ال ـب ـغ ـل ــي ون ــائـ ـب ــة رئ ـي ـســة

ن ــادي الـفـتــاة ســامـيــة المكيمي
وعـ ـض ــوة مـجـلــس إدارة ن ــادي
الـكــويــت بلسم األي ــوب والحكم
العام للبطولة أحمد الكندري.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا ،اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت

البغلي مع الالعبات المتفوقات
وحـثـتـهــن عـلــى االس ـت ـم ــرار في
مـ ـم ــارس ــة ال ـل ـع ــب ت ـح ــت أيـ ــدي
مدربين متخصصين للوصول
إلـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى فـ ـن ــي يــؤه ـل ـهــن

للمشاركات الخارجية ،مؤكدة
أنـهــا شخصيا تـقــدم كــل الدعم
لالعبات ،ســواء بالحضور في
البطوالت أو التدريبات ،متمنية
التوفيق للجميع.

الوكرة يفسخ عقد
األنصاري بالتراضي

قرر نادي الوكرة القطري،
بالتراضي مع العب الفريق
فهد األنصاري ،فسخ
العقد املوقع بينهما منذ
فترة قصيرة ،نظرا لحاجة
الجهاز الفني للفريق
القطري إلى البحث عن
محترف يجيد في مركز
املهاجم.
وكان األنصاري قد خاض
مع الوكرة  3مباريات
فقط ،منذ انتقاله في
امليركاتو الشتوي الحالي،
إال أن النتائج لم تكن على
مستوى الطموح ،إذ خسر
الفريق في مواجهتني،
وتعادل في الثالثة.
وبات على األنصاري ،الذي
تلقى القرار الفني للوكرة
بكل أريحية ،العودة إلى
القادسية لتعويض الغياب
اإلجباري بداعي االيقاف
لكل من أحمد الظفيري،
ورضا هاني ،كما أن
اللوائح املنظمة النتقاالت
الالعبني ال تسمح لالعب
باالنتقال إلى فريق ثالث
خالل موسم واحد.

السالمية يواجه طموح
خيطان في «ممتاز اليد»
●

الالعبات الفائقات مع كبار الحضور

وافقت اللجنة الثالثية
املعنية بعودة استئناف
النشاط الرياضي على
السماح لالعبي املنتخبات
الوطنية املقبلني على
استحقاقات خارجية قادمة
ملراحل الناشئني والشباب
والعمومي في ألعاب "كرة
القدم ،واأللعاب املائية،
والرماية ،والتراثليون،
وألعاب القوى ،واملبارزة،
والفروسية ،والكرة
الطائرة ،وكرة السلة ،وكرة
اليد ،والجمباز ،وتنس
الطاولة ،والتنس األرضي"
بأداء التدريبات والسفر
مع تطبيق كل اإلجراءات
واالشتراطات الصحية.
جاء ذلك خالل االجتماع
الذي عقد بمقر وزارة
الصحة بحضور
د .صقر املال نائب املدير
العام للهيئة العامة
للرياضة لقطاع الرياضة
التنافسية ،وحسني املسلم
أمني سر اللجنة األوملبية
"عبر تقنية االتصال املرئي
زووم" ود .فهد الغمالس
مدير إدارة الصحة العامة
في وزارة الصحة
ود .حمد بستكي
ود .محمد السعيدان.
وأرجأت اللجنة الثالثية
خالل اجتماعها النظر في
مرحلة عودة العبي البراعم
لخوض التدريبات إلى
االجتماع املقبل ،إضافة إلى
آلية تطعيم الرياضيني،
مع إجراء فحوصات وأخذ
عينات على كل األلعاب
الجماعية بشكل دوري
وعشوائي.

محمد عبدالعزيز

ً
تنطلق الـجــولــة الـ ـ  12مــن ال ــدوري الممتاز لـكــرة الـيــد غــدا
بمباراتين األولى في الساعة  5.30مساء بين السالمية وخيطان،
والثانية في  7.15بين برقان والقرين ،وتقام المباراتان على
صالة الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم.
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ،يتطلع الـســالـمـيــة ،الـخــامــس بـفــارق
األهــداف عن برقان السادس ولكل منهم  8نقاط ،لتعويض
خـســارتــه األخ ـيــرة أم ــام الـكــويــت بـتـكــرار الـفــوز على خيطان
الثامن واألخـيــر بنقطتين والساعي للثأر مــن خسارته في
الدور األول على أمل الهروب من شبح الهبوط المباشر لدوري
الدرجة األولى.
وينطبق الشيء نفسه على المباراة الثانية ،التي يسعى
فيها برقان السادس بـ  8نقاط لتحسين موقعه وفك الشراكة
مع السماوي عبر بوابه القرين قبل األخير بـ  3نقاط والطامح
للثأر مــن هزيمته فــي الــدور األول والمحافظة على حظوظه
قائمة في البقاء بالممتاز حتى ولو عن طريق المباراة الفاصلة
مع ثاني الدرجة األولى.
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لقب أول لبيرلو مدربا ورونالدو أفضل هداف في التاريخ
ةديرجلا
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ِّتوج يوفنتوس اإليطالي بلقب
كأس السوبر اإليطالية للمرة
التاسعة في تاريخه ،بفوزه
المثير على نابولي بهدفين
دون رد ،في اللقاء الذي
احتضنه ملعب تريكولوري،
أمس األول.

يوفنتوس بطل
السوبر للمرة
التاسعة بفوزه
على نابولي

أهدى يوفنتوس أندريا بيرلو لقبه
األول فــي مسيرته الـتــدريـبـيــة ،بـفــوزه
بـكــأس الـســوبــر اإليـطــالـيــة لـكــرة الـقــدم
للمرة التاسعة في تاريخه على حساب
نــابــولــي ،بــالـفــوز عليه -2ص ـفــر ،أمــس
األول ،في مباراة أصبح فيها البرتغالي
كريستيانو رونالدو أفضل هداف في
تاريخ كرة القدم ،بتسجيله الهدف رقم
 760في مسيرته االحترافية.
وسجل رونــالــدو ( ،)64واإلسباني
الفارو موراتا ( )5+90هدفي يوفنتوس،
فـيـمــا أهـ ــدر قــائــد نــابــولــي لــورنـتـســو
إينسينيي ركلة جزاء مصيرية (.)80
َّ
وح ــط ــم ال ــدول ــي ال ـبــرت ـغــالــي الــرقــم
الـقـيــاســي ألفـضــل ه ــداف فــي الـتــاريــخ
( ،)759ا لـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان ي ـ ـت ـ ـشـ ــار كـ ــه مــع
النمسوي-التشيكي جــوز يــف بيكان
(.)1955-1931
وقال بيرلو ،الذي وصل على رأس
الجهاز الفني للفريق الــذي دافــع عن
ألوانه بين عامي  2011و 2015مطلع
الموسم الحالي ،خلفا لماوريستيو
س ــاري ،إن الـفــوز بلقب أول (كـمــدرب)
يشكل فــرحــة كـبـيــرة تختلف عــن تلك
ال ـتــي تـشـعــر بـهــا كــاعــب" ،ه ــي أجمل
صراحة".
وتــابــع العــب خــط الــوســط السابق
( 41عاما)" :في المباريات النهائية من
الصعب اللعب جيدا ،األهم هو الفوز.
أنــا أعـتــذر مــن جـيـنــارو غــاتــوزو ،لكن
أردنا أن نقوم بردة فعل بعد الخسارة
أمام إنتر".
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،اعـ ـتـ ـب ــر رونـ ـ ــالـ ـ ــدو أن
"هــذا اللقب مهم جــدا ،ألن بإمكانه أن
يمنحنا الثقة لبقية الموسم".
وكان نابولي ِّ
توج الموسم الماضي
بلقب الكأس على حساب يوفنتوس
بالذات ،بالفوز عليه بركالت الترجيح،
بعد تعادلهما السلبي فــي الوقتين
األصـلــي واإلض ــاف ــي ،إال أنــه فشل في

جانب من مراسم تتويج يوفنتوس بلقب كأس السوبر
الفوز بكأس السوبر للمرة الثالثة في
تاريخه ،بعد  1990و 2014حين فاز في
المناسبتين على يوفنتوس بالذات،
قبل أن يثأر األخير لنفسه عام .2012
وأج ـ ـ ــرى ب ـي ــرل ــو أربـ ـع ــة ت ـغ ـي ـيــرات
ع ـل ــى ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـت ــي س ـق ـطــت أم ــام
إنـتــر ،حيث دفــع ب ــاإلك ــوادوري خــوان
كوادرادو العائد إلى المنافسات بعد
ت ـعــاف ـيــه م ــن إص ــاب ـت ــه ب ــ"ك ــوف ـي ــد"19-
كظهير أيمن ،بدال من فابيان فرابوتا،
لينتقل الـبــرازيـلــي دانـيـلــو إلــى مركز
الظهير األيـســر ،كما دفــع في الوسط
ب ـم ــواط ــن األخـ ـي ــر آرث ـ ـ ــر ،واألم ـي ــرك ــي

ويستون ماكيني بــدال مــن الفرنسي
أدريان رابيو والويلزي آرون رامسي.
وفــي المقدمة ،أشــرك السويدي ديان
ً
كــولــوسـيـفـسـكــي ،ب ــدال مــن اإلسـبــانــي
الفارو موراتا.
في المقابل ،أجرى غاتوزو تغييرا
وحيدا على التشكيلة التي اكتسحت
فيورنتينا بسداسية نظيفة ،حيث
عاد جيوفاني دي لورنتسو إلى مركز
الظهير األيمن ،بدال من األلباني اليد
هيساج.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت أخـ ـ ـط ـ ــر فـ ـ ـ ــرص ال ـ ـشـ ــوط
األول عـبــر رأس ـيــة صــاروخـيــة رائـعــة

للمكسيكي هيرفينغ لــو ســا نــو ،بعد
عــرضـيــة مــن األل ـمــانــي ديـيـغــو ديمي
تصدى لها ببراعة الحارس البولندي
فويتشيغ تشيشني (.)28
و لــم يشكل فريق السيدة العجوز
ُ
خطورة تذكر على المرمى ،حيث لم
يسدد أي مــرة بين الخشبات الثالث
ف ــي ال ــدق ــائ ــق الـ ـ ـ ــ 45األولـ ـ ـ ــى ،وج ــرب
رونالدو حظه من تسديدة عن الجهة
اليسرى للمنطقة علت العارضة (.)40
وبدأ فريق السيدة العجوز الشوط
الثاني بطريقة مختلفة ،حيث هدد
ب ــاك ــرا بــرأس ـيــة م ــن كــولــوسـيـفـسـكــي،

الكويانو من الدرجة الثالثة يقصي الملكي من الكأس

كازانوفا العب الكويانو يحتفل بهدفه

«فيفا» لن يعترف بالدوري
السوبر األوروبي
أك ــد االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم (فيفا)
أنه لن يعترف بالدوري السوبر األوروبــي،
الــذي تسعى أندية عــدة إلطــاقــه ،وذلــك في
بيان رسمي صــادر عنه أمــس ،مشيرا إلى
أن الالعبين يواجهون االستبعاد عن كأس
ال ـع ــال ــم ف ــي حـ ــال م ـشــارك ـت ـهــم ف ــي صـفــوف
أنديتهم.
وقال بيان صادر عن "فيفا" وحمل توقيع
رئيسه السويسري جاني إنفانتينو ،وسائر
رؤســاء االتحادات القارية "أي ناد أو العب
يشارك في هذه المسابقة يواجه عقوبة عدم
ّ
السماح له بالمشاركة في أي بطولة ينظمها
فيفا أو االتحاد القاري التابع له".
ً
وجاء البيان ردا على ما وصفه بـ"تكهنات
ً
إعالمية سرت أخيرا" حول إمكانية تنظيم
بطولة من قبل أغنى أندية العالم.

َّ
فجر فريق الكويانو ،مــن الدرجة
الـثــالـثــة ،مـفــاجــأة مــن الـعـيــار الثقيل،
ب ــإق ـص ــائ ــه ض ـي ـفــه ريـ ـ ــال م ــدري ــد من
ال ــدور الـ ــ 32لمسابقة كــأس إسبانيا
في كرة القدم عندما تغلب عليه 1-2
بـعــد الـتـمــديــد (الــوقــت األص ـلــي ،)1-1
أمس األول.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ريـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدريـ ـ ــد ال ـ ـ ـبـ ـ ــادئ
بالتسجيل ،بواسطة مدافعه البرازيلي
إيدر ميليتاو ( )45بضربة رأسية ،إثر
تمريرة رائعة من مواطنه مارسيلو،
لكن ألكونيا نجح في إدراك التعادل
( )80بــواس ـطــة خــوس ـيــه ســولـبـيــس،
فارضا التمديد ،حيث كانت له الكلمة
ـان سجله خــوانــان
األخ ـيــرة بـهــدف ث ـ ٍ
كاسانوفا ( ،)115رغــم أنــه كــان يلعب
ب ـع ـشــرة الع ـب ـي ــن ،إثـ ــر طـ ــرد لــوبـيــس
أوليفان قبل الهدف بخمس دقائق.
وج ـ ــاء إقـ ـص ــاء ري ـ ــال م ــدري ــد بعد
أسبوع على خروجه من الدور نصف
ال ـن ـه ــائ ــي ل ـم ـســاب ـقــة ك ـ ــأس ال ـســوبــر
المحلية على يد أتلتيك بلباو .2-1

وأراح الفرنسي زيــن الــديــن زيــدان
العديد مــن عناصره األســاسـيــة ،ولم
ي ـك ــن ض ـم ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــة األس ــاس ـي ــة
سوى البرازيلي كاسيميرو ولوكاس
فاسكيس ،حيث منح الفرصة اليسكو
ومارسيلو واألوروغوياني فيديريكو
فــالـفـيــردي والـبــرازيـلــي فينيسيوس
جونيور ،قبل أن يدفع بمواطنه كريم
بـنــزيـمــة ( )67م ـكــان الــدومـيـنـيـكــانــي
ماريانو دياس ،وماركو أسنسيو مكان
فينيسيوس ( )90دون جدوى.
كما أشــرك زي ــدان البلجيكي إديــن
هــازار واأللماني طوني كــروس (،)98
دون أن يتفادى الخروج من المسابقة،
ويفشل فــي الـفــوز بمبارياته الثالث
األخيرة في مختلف المسابقات.
وفـ ــي مـ ـب ــاراة ث ــان ـي ــة ،ح ـجــز ري ــال
ســوسـيـيــداد بطاقته إل ــى دور الـ ــ،16
بفوزه على مضيفه قرطبة من الدرجة
الثالثة بثنائية لمهاجمه البرازيلي
ويليان جوزيه ( 57و.)84

إثــر عرضية من ماكيني تصدى لها
الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا
(.)47

رونالدو يفتتح التسجيل
وأبـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــع ال ـ ـي ـ ــون ـ ــان ـ ــي
كوستانتينوس مانوالس عرضية من
رونالدو إلى ركنية وصلت منها الكرة
إلى الدولي البرتغالي غير المراقب على
باب المرمى ،بعد سوء تغطية من دفاع
الخصم تابعها سهلة في الشباك (.)64
وأهــدر اينسينيي ركلة جــزاء كادت

أثار الفرنسي زين الدين زيدان ،المدير الفني لريال
مــدريــد ،الشكوك حــول مستقبله مــع الفريق الملكي،
عقب توديع الفريق لكأس ملك إسبانيا ،أمس األول،
في مفاجأة مدوية على يد فريق الكويانو من الدرجة
الثالثة ،حيث رد على ســؤال حــول هــذه النقطة ،وقــال:
"سنرى ماذا سيحدث".
َّ
وفجر ألكويانو مفاجأة من العيار الثقيل ،بعدما
أطاح الفريق الملكي من دور الـ 32لكأس الملك ،بالفوز
عليه  ،1-2بعد أن امتدت المباراة لشوطين إضافيين.
وقال زيدان في تصريحات بعد المباراة" :عندما تكون
هناك خسارة ،يتم التطرق والحديث عن أمــور كثيرة،
َّ
أتحمل المسؤولية ،وسيحدث مــا سيحدث .أنا
لكني
هادئ .عندما نكون داخل الملعب ،فالالعبون يبحثون
عن الفوز ،ويحاولون ،لكن أحيانا تحدث أمور معاكسة.
علينا تقبل الهزيمة ،وسنرى ماذا سيحدث خالل هذه
األيام".
وحـ َّـمــل ال ـم ــدرب الـفــرنـســي نـفـســه الـمـســؤولـيــة كاملة
لـلـخــروج مــن كــأس الـمـلــك ،وهــي البطولة الــوحـيــدة التي
يحصدها مع الفريق حتى اآلن.
َّ
وأتحمل المسؤولية
وقال في هذا الصدد" :أنا المدرب،
كاملة ،كما هو الحال دائما .الالعبون حاولوا ،لكن الهدف
ـأت .الــاعـبــون بــذلــوا أقـصــى مــا لــديـهــم ،لكننا
الـثــانــي لــم ي ـ ِ
أصبحنا خارج البطولة".

زيدان

كافالييرز يفسد بداية الثالثي الكبير لنتس إصابة ووكر ودي بروين تقلق غوارديوال
أفـســد كليفالند كــافــالـيـيــرز بــدايــة الثالثي
الكبير في صفوف بروكلين نتس والمؤلف من
جيمس هاردن وكيفن دورانت وكايري إيرفينغ
بــالـفــوز عليه  135-147بـعــد الـتـمــديــد مرتين
ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفين،
ال ــذي شـهــد الـمــزيــد مــن ال ـم ـبــاريــات المؤجلة
ليرتفع العدد هذا الموسم إلى .17
وسقط نتس ،على الرغم من تألق الثالثي
ً
ال ــذي كــان يلعب للمرة األول ــى مـعــا ،إذ نجح
ه ـ ــاردن ف ــي "تــري ـبــل دبـ ــل" م ــع  21نـقـطــة و12
ت ـم ــري ــرة حــاس ـمــة و 10م ـت ــاب ـع ــات ،ف ــي حين
أضاف دورانت  38نقطة و 12متابعة وإيرفينغ
ً
 37نقطة ،لكن ذ لــك لــم يكن كافيا ألن كولين
سـكـسـتــون خـطــف األض ـ ــواء مـنـهــم بتسجيله
أعلى نسبة في المباراة مع  42نقطة بينها 15
في الوقت اإلضافي الثاني ليقود كافالييرز
إلى الفوز.

حــافــظ مانشستر يونايتد على ص ــدارة ال ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم بفوزه ،أمس األول ،على مضيفه
فــول ـهــام بنتيجة  1-2ف ــي الـمــرحـلــة الـثــامـنــة عـشــرة،
فيما ارتقى غريمه وجــاره سيتي إلى المركز الثاني
بانتصاره على ضيفه استون فيال بهدفين نظيفين
في مباراة مؤجلة من األولى.
ً
ورفع يونايتد رصيده إلى  40نقطة متقدما بفارق
نقطتين عن سيتي ،واألخير بفارق األهداف عن ليستر
الثالث الفائز على تشلسي -2صفر الثالثاء .ويملك
سيتي مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.
في المباراة األولى ،سجل االوروغوياني ادينسون
كــافــانــي ( ،)21وال ـفــرن ـســي ب ــول بــوغـبــا ( )65هــدفــي
ال ـض ـيــوف ،بـعــدمــا افـتـتــح أدي ـم ــوال لـقـمــان النتيجة
ألصحاب األرض (.)5
وافتتح فولهام التسجيل ،بعدما مرر الكاميروني
أندريه أنغويسا الكرة الى لقمان الذي افلت من مصيدة
التسلل على الجهة اليمنى داخل المنطقة سددها زاحفة
على يمين الحارس اإلسباني دافيد دي خيا (.)5

ون ـج ــح  7الع ـب ـيــن ف ــي ص ـف ــوف ال ـفــائــز في
تخطي حاجز العشر النقاط.
وت ـغ ـلــب داالس مــافــري ـكــس ع ـلــى انــديــانــا
بايسرز  112-124بفضل  27نقطة و 13متابعة
لالتفي كريستابس بورزينغيس و 22نقطة
ً
لـتــري ب ــورك ليضع الـفــائــز ح ــدا لـثــاث هزائم
متتالية .ونجح السلوفيني لوكا دونتشيتش
فــي تحقيق "تريبل د ب ــل" للمرة الثالثين في
مـسـيــرتــه مــع  13نقطة و 12مـتــابـعــة ومثلها
تمريرات حاسمة.
وفي مباريات أخرى ،فاز فينيكس صنز على
هيوستن روكتس  ،103-109وأتالنتا هوكس
على ديترويت بيستونز  115-123بعد التمديد،
وميامي هيت على تورونتو رابتورز ،102-111
ولوس أنجلس كليبرز على ساكرامنتو كينغز
 ،96-115وأورالنـ ــدو ماجيك على مينيسوتا
تمبروولفز .96-97

دي بروين

وسجل بوغبا هدف الفوز ليونايتد الساعي إلى
لقب أول في الدوري منذ عام  2013بعد رحيل مدربه
األسطوري االسكتلندي اليكس فيرغسون بتسديدة
رائعة بيسراه عن الجهة اليمنى من خارج المنطقة في
الزاوية اليمنى البعيدة لمواطنه أريوال (.)65
وك ــاد كــافــانــي يسجل ال ـهــدف الـثــالــث بـعــد دقيقة
برأسية قوية ،إثر عرضية من فرنانديش تصدى لها
الحارس (.)66

سيتي يهزم أستون فيال
بوغبا نجم مانشستر يحرز هدفه في مرمى فولهام
وه ـ ــدد يــونــاي ـتــد ع ــن ط ــري ــق ال ـبــرت ـغــالــي بــرونــو
فرنانديش ،الــذي ســدد كــرة قوية بيسراه من خارج
ثوان
المنطقة ارتدت من القائم ( ،)21قبل ان يمرر بعد ٍ
عرضية أبعدها الـحــارس الفرنسي ألفونس أريــوال
لتتهيأ أمام كافاني تابعها سهلة في الشباك (.)21

وواصل الدولي البرتغالي ضغطه وسدد مرة اخرى
كرة قوية بيمناه من خارج المنطقة في اعلى الزاوية
اليمنى ،أبعدها الحارس الى ركنية (.)23
وت ـص ــدى دي خـيــا لـتـســديــدة م ــن لــوك ـمــان داخ ــل
ً
المنطقة حارما فولهام من التقدم في النتيجة (.)52

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

تغير المعادلة َّ
تحصل عليها البلجيكي
دريــس مرتنز إثــر عرقلة مــن ماكيني،
لـكــن قــائــد ال ـفــريــق الـجـنــوبــي ســددهــا
بطريقة غريبة بجانب القائم (.)80
وتصدى تشيشني مرة أخرى بحسم
ع ـنــدمــا أوقـ ــف ت ـس ــدي ــدة ل ــوس ــان ــو في
الــوقــت الـقــاتــل ك ــادت تــأخــذ الـلـقــاء إلى
وقتين إضافيين (.)4+90
ومـ ــع ان ــدف ــاع الع ـب ــي ن ــاب ــول ــي إلــى
األمام لمعادلة النتيجة ،شن يوفنتوس
مرتدة حسم على اثرها موراتا النتيجة
بالهدف الثاني بتمريرة من كوادرادو
(.)6+90

زيدان يثير الشكوك حول مستقبله

مان يونايتد يحتفظ بالصدارة وسيتي إلى الوصافة

www.aljarida.com

رياضة

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

ً
وفي الثانية ،حقق سيتي فوزه السادس تواليا على
حساب ضيفه استون فيال -2صفر ،في مباراة مؤجلة
من المرحلة األولى شهدت طرد مدرب الضيوف دين
سميث.
وسجل البرتغالي برناردو سيلفا ( ،)79واأللماني
ايلكاي غوندوغان ( 90من ركلة جزاء) الهدفين.

اإلعالنات:

تــأثــرت سـعــادة بيب غ ــواردي ــوال بـفــوز فريقه مانشستر سيتي
-2صفر على أستون فيال في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
أمس األول ،بإصابة العب الوسط كيفن دي بروين والمدافع كايل
ووكر.
وب ــدا أن البلجيكي دي بــرويــن تـعــرض إلصــابــة عضلية في
الـســاق ،وخــرج عند مــرور ساعة مــن اللعب باستاد االتـحــاد،
فيما كان ووكر خرج في الشوط األول بعد اصطدام مع جاك
غريليش العب فيال.
وأبلغ غوارديوال مؤتمرا صحافيا" :لم أتحدث مع الطبيب.
لو طلب كايل الخروج ،فهذا بسبب حدوث أمر ما .أتمنى أن
تكون إصابة بسيطة".
وأشار غوارديوال إلى أن إصابة دي بروين من المرجح
أن تكون بسبب الجدول المزدحم.
وأضــاف المدرب اإلسباني" :كيفن وضع يده على ساقه،
لذا أعتقد أنها إصابة متعلقة بالعضالت .هذا طبيعي في ظل
هذا العدد من المباريات".

مباريات اليوم
المباراة
التوقيت
 ١٠:٣٠مونشنغالدباخ  -دورتموند
سان جرمان  -مونبيلييه
١١:٠٠

القناة الناقلة
ZDF HD1
beINSPORTS HD6

مباريات السبت
الدوري االسباني
٤:٠٠
٦:١٥
٨:٣٠
١١:٠٠

هويسكا  -فياريال
اشبيلية  -قادش
ريال سوسييداد – ريال
بيتيس
أالفيس – ريال مدريد

beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3

الدوري االيطالي
٥:٠٠
٨:٠٠
٨:٠٠
١٠:٤٥

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

روما  -سبيتزا
ميالن  -أتاالنتا
أودينيزي – انتر ميالن
فيورنتينا  -كروتوني

الشكاوى والتوزيع:

beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD5
beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD4

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

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

ثروة يجب
الحفاظ عليها

د .ناجي سعود الزيد

ل ـيــس هـ ـن ــاك م ــن ه ــو ض ــد ت ـعــديــل الـتــركـيـبــة
السكانية ،و لـيــس مــن السهل تغييرها مــا بين
يوم وليلة...
المسألة ال تنحصر فــي العمالة ا ل ــزا ئ ــدة ،أو
ً
فيمن تجاوزوا الستين عاما ،وإن كان لنا رأي
آخــر فــي ذلــك ،كونها تتنافى مــع اإلنسانية في
كثير من الحاالت.
ما يقلقني في الموضوع هو إحساس الوافد
ً
ً
المتميز ،والذي تحتاج إليه الكويت علميا وفنيا،
هذا اإلحساس بأنه مهدد في أي لحظة للتخلص
منه ،ومهما كانت التطمينات والتأكيدات فإن
ما تنقله الصحف وما تثيره شبكات اإلنترنت
من خالل "السوشيال ميديا" يجعل ذلك الوافد
ً
الـمـتـمـيــز ق ـل ـقــا م ــن أي ــة قـ ـ ــرارات مـتـســرعــة تـهــدد
ً
استقراره واستقرار عائلته ،وخصوصا تعليم
أبنائه...
هؤالء بدأوا بالتفكير في ترك الكويت إلى بلد
آخر يمنحهم االستقرار والطمأنينة ،وال يالمون
على ذلك.
هناك أســاتــذة متميزون في جامعة الكويت،
وكذلك في الجامعات الخاصة ،وتخصصاتهم
ال ُيقبل عليها الكويتيون ،وهناك أطباء وأطباء
أسنان وأطباء بيطرة ومهندسون وفنيون نحن
بحاجة ماسة لهم ،واستقرار الجو العام حولهم
يعطيهم الطمأنينة لالستمرار في العطاء والعمل
وخدمة المؤسسات التي يعملون بها.
أود م ــن ك ــل قـلـبــي أن يــأتــي ت ـصــريــح رسـمــي
من جهة عليا تؤكد لهؤالء أنهم في أمــان ،وأن
استقرارهم مهم للبلد ،مما يجعلهم ال يفكرون
في الذهاب إلى بلد آخر ،وفي ذلك التأكيد حفاظ
على ثروة علمية وفنية تحتاجها الكويت.

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

05:19
06:42
12:00
02:57
05:17
06:38

«الترامبية»...
هل انتهت؟!

أدنى جزر

nashmi22@hotmail.com

أرب ــع سنين وحــالـنــا حــال قرطاس
طاير على جناح الهوا في هبوبه
ّ
مــنــه تـعـ ّـودنــا على حـ ْـبــس األنـفــاس

َ
ٍّ
إذا ط ـ ـ ــل ـ ـ ــع ...ك ـ ـ ــل تـ ـل ـ ّـم ــس ج ـي ــوب ــه

غلطة زمــن ،عقله فــراغــات وإفــاس
ّ
چــنــه عـلــى هــال ـكــون صــايــر عقوبه
ضد العدل ضد العقل ضد األجناس
ضــد الـمـهــاجــر والـ ُـسـ ُـمــر والـعــروبــه

فوضى عارمة وسط «سديم الجبار»
كشفت صور "ناسا" عن "فوضى" في قلب
سديم بعيد ،حيث تصطدم النجوم والغاز
بعنف في عرض آخر للقوة الهائلة للكون،
كما رصدها تلسكوب هابل الفضائي.

وعلى ُبعد أكثر من  1500سنة ضوئية يقع
سديم الجبار ( .)Orion Nebulaومن بعيد،
يـبــدو ال ـســديــم ،الـمـكــون مــن الـغـبــار وال ـغــاز،
ً
جميال بألوانه األحمر واألخضر واألصفر.

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد

ّ
وضاح

18
08
ً
 05:34صب ــاحـ ـ ــا
 06:02م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 00:10صب ــاحـ ـ ــا
ً
 11:35ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

وق ـ ـ ــال م ــوق ــع روس ـ ـيـ ــا الـ ـ ـي ـ ــوم ،أم ـ ـ ــس ،إن
ص ــورة مــن تلسكوب هــابــل الـفـضــائــي التي
تم تحليلها بواسطة وكالة ناسا كشفت عن
فوضى في قلب السديم .وتوجد غازات مثل
الهيدروجين والكبريت والهيدروكربونات
في سديم الجبار.
ً
ً
ووفقا لوكالة ناسا ،يتم تسخين الغازات
بشكل كبير بالقرب من النجوم ،مما يؤدي
إلى تفاعالت قوية.
وقالت وكالة الفضاء األميركية" :الدوامات
الـ ـ ـغ ـ ــازي ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـه ـ ـيـ ــدروج ـ ـيـ ــن والـ ـكـ ـب ــري ــت
والـهـيــدروكــربــونــات تحتضن مجموعة من
النجوم الصغيرة في هذه الصورة المركبة
لـســديــم الـجـبــار ،كـمــا يــراهــا تلسكوب هابل
الفضائي وتلسكوب سبيتزر الفضائي".
ً
وأض ـ ــاف ـ ــت" :يـ ـع ــرض ال ـت ـل ـس ـك ــوب ــان م ـعــا
الـجــزيـئــات الغنية بــالـكــربــون فــي السحابة
ّ
الكونية لمصنع تشكل النجوم هــذا الواقع
على ُبعد  1500سنة ضوئية".

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

اللي نقل ظهره حجر قدس األقداس
ّ
ب ــس فــش ـلــه ال ـت ــاري ــخ بــآخــر دروب ــه
ت ــاري ــخ أق ــوى م ــن كـتــايــب وح ـ ّـراس
بالسلم يهزم مــن نــوى فــي حروبه
هو انتهى؟! وإال ابتدا بتربة الناس
بذره تعود إن صادفتها خصوبه؟!
هذا السؤال الصعب ويدور وسواس:
عادي يموت الشر ...وإال بصعوبه؟!

ّ
وإل بإسم ثاني يــرد البــس إلباس
َ
والعنصريه ما اعلنت يــوم توبه؟!

بريطانيا تتعهد في عام  1939بدعم مشروع هيئة
تشريعية فلسطينية منتخبة ودستور إذا سمحت الظروف
هل ّ
تحدث الكتاب األبيض البريطاني لعام
 1939عن مجلس نيابي وتشريعي لفلسطين؟
الـجــواب :نعم ،تحدث عــن ذلــك ،لكنه لــم يحبذه
في تلك المرحلة.
لقد أ كــد ا لـكـتــاب أن الحكومة البريطانية ال
تريد تقديم أي مقترحات بهذا الخصوص ،إلى
أن تتفق األط ــراف المختلفة على الشكل العام
واألرك ــان األساسية لدولة فلسطين المستقلة.
"ان حكومة جاللته ال تتقدم فــي هــذه المرحلة
بــأيــة مـقـتــرحــات ح ــول تشكيل هيئة تشريعية
منتخبة .ولكنها على الرغم من ذلك تعتبر هذا
االمر تطورا دستوريا في محله ،واذا اعرب الرأي
العام في فلسطين فيما بعد عن تأييده لمثل هذا
التطور تكون حكومة جاللته مستعدة لتشكيل
األداة ال ــازم ــة بـشــرط
ان تـ ـسـ ـم ــح األ حـ ـ ـ ـ ــوال
المحلية بذلك".
بـ ـ ـ ـ ــل إن ا ل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــاب
ً
األبـيــض تـحــدث أيضا
عن دستور فلسطيني
ي ـتــم ال ـت ـف ــاوض حــولــه
ب ـع ــد انـ ـقـ ـض ــاء خـمــس
سـنــوات مــن االسـتـقــرار
والنظام ،وأن يتأسس
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ع ـلــى
قـ ـ ـ ــواعـ ـ ـ ــد م ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــة م ــن
األس ـ ـ ــس الـ ـت ــي تـضـمــن
ال ـت ـعــايــش ب ـيــن جميع
األط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف وتـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــق
الـ ـع ــدال ــة ب ـي ـن ـه ــا ،وم ــن
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه األسـ ـ ـ ـ ــس
حماية األماكن المقدسة
ل ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع األديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان،
وت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــل ال ـ ــوص ـ ــول
إليها ،وحماية مصالح
وأمالك الهيئات الدينية
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة
إل ـ ـ ــى حـ ـم ــاي ــة م ـخ ـت ـلــف
ال ـطــوائــف فــي فلسطين
ً
وف ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ـ ـ ــات
المترتبة على الحكومة
البريطانية نحو العرب

ونـحــو الـيـهــود والمتضمنة فــي صــك االنـتــداب
ً
الـبــريـطــانــي .ونـجــد أي ـضــا فــي الـكـتــاب األبـيــض
ما يؤكد حرص حكومة بريطانيا على تحقيق
هدف إنشاء حكومة فلسطينية مستقلة ،إذ ورد
في النص "وستبذل حكومة جاللته كل ما في
وسعها اليجاد ظروف تمكن الدولة الفلسطينية
المستقلة من الـخــروج الــى حيز الــوجــود خالل
عشر سنوات".
وإذا ك ــان ــت ال ـ ـظـ ــروف ال ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى ذل ــك
ألسباب ال يمكن السيطرة عليها ،فإن الحكومة
البريطانية تعهدت بــأن تتخذ إج ــراء بتأجيل
اإلعالن عن ذلك ،وأن ّ
تنسق مع جميع األطراف
ً
سـ ـي ــرا ن ـح ــو ت ـح ـق ـيــق ه ــدف ـه ــا ،تـ ـق ــول الــوث ـي ـقــة
الـبــريـطــانـيــة "واذا ظـهــر لـحـكــومــة جــالـتــه لــدى
انقضاء عشر سنوات ان الظروف تتطلب ارجاء
تشكيل الدولة المستقلة ،خالفا لما تأمله ،فإنها
تتشاور مــع ممثلي أهــالــي فلسطين ،ومجلس
عصبة األمم والدول العربية المجاورة قبل اتخاذ
قرار بشأن هذا اإلرجاء".
وبعد اتخاذ القرار ،تعمل حكومة بريطانيا
على الـتـشــاور مــع األط ــراف المعنية ،وتتعاون
معها بهدف تحقيق الهدف المنشود ،وهو إعالن
الدولة الفلسطينية في أقرب فرصة ممكنة ،مع
اسـتـمــرار تعاونها مــع الـعــرب والـيـهــود لــزيــادة
مـشــاركـتـهــم ف ــي مــؤس ـســات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
الـتـنـفـيــذيــة الـمـخـتـلـفــة كــالـبـلــديــات والـمـجــالــس
المحلية والدوائر الحكومية.
وكما يرى القراء الكرام ،فإنه كان من المفترض
قـيــام دول ــة فلسطينية خــال عشر سـنــوات من
صدور الكتاب األبيض عام 1939م ،يشترك في
إدارتـهــا العرب واليهود ،حسب نسبة التعداد
السكاني لكل طــرف آنــذاك .وكــان من المفترض
أن يكون لها مجلس تشريعي منتخب ودستور
ي ـضـمــن ال ـت ـعــايــش ال ـس ـل ـمــي ب ـيــن ك ــل األط ـ ــراف
فــي فلسطين ،لكن كــل ذلــك لــم يتحقق ،بــل على
العكس قــا مــت دو ل ــة لليهود فقط بمباركة من
القوى العظمى ،وفرضت نفسها منذ عام 1948
وتــوس ـعــت وقـلـبــت م ــوازي ــن ال ـق ــوى ف ــي الـشــرق
األوس ـ ـ ـ ــط ،وأصـ ـبـ ـح ــت ه ــي ال ـم ـظ ـل ــوم ــة وت ــري ــد
تعويضات عن الظلم الذي وقع عليها!
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