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أديل وزوجها يتوصالن إلى تسوية
طالق بعد عامين من االنفصال ص 13

الخالد :تحديد األولويات
مع النواب قبل التشكيل
على رأسها القوانين االنتخابية واإلعالمية وتشريعات مكافحة الفساد وتطوير االقتصاد
• أكد عقب تكليفه تشكيل الحكومة التشاور مع البرلمان والمختصين لرسم خريطة طريق أساسها التعاون
ً
ً
أصــدر سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحـمــد ،أمــس ،أمــرا أميريا
ً
بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء ،وتكليفه
ترشيح أعضاء الوزارة ،وعرض أسمائهم على صاحب السمو إلصدار
مرسوم تعيينهم.
وقضى األمر السامي ،في مادته الثانية ،بأن «على رئيس مجلس
الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبالغه إلى مجلس األمة ،ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».
وعقب إعادة تكليفه ،أعرب الخالد عن عظيم اعتزازه وتقديره لمقام
ً
األمير وتجديد ثقة سموه الغالية بــه ،متعهدا ببذل قصارى جهده
لترجمة التوجيهات السامية وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم.
وصرح رئيس الوزراء بأن «مسار العالقة بين الحكومة ومجلس األمة
ً
رسمته المادة  50من الدستور بفصل السلطات مع تعاونها» ،مؤكدا
سعيه الحثيث خالل المرحلة المقبلة إلى «تعزيز صور التعاون البناء
وتقريب وجهات النظر مع أعضاء مجلس األمة قبل إعالن التشكيل
ال ــوزاري ،والتنسيق معهم لتحديد األولــويــات التشريعية لتحقيق
اإلصالح المنشود في مختلف المجاالت ،وتطوير البيئة االقتصادية
وتحقيق الرخاء والتقدم لكويتنا الغالية وأهلها األوفياء»02 .

نواب :ال تحصين لرئيس الوزراء من المساءلة
●

ع ـقــب ص ـ ــدور األم ـ ــر األمـ ـي ــري ب ــإع ــادة
ً
تكليف الـخــالــد رئـيـســا لمجلس ال ــوزراء،
رهن عدد من النواب التعاون مع الحكومة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ـ ــإق ـ ــرار ال ـع ـف ــو وال ـم ـص ــال ـح ــة
الــوطـنـيــة ،فــي حـيــن أص ــدر أم ــس  7نــواب
ً
بيانا أعلنوا فيه رفضهم التام ألي اتفاق
ً
يتضمن تحصينا لرئيس مجلس الوزراء
م ــن ال ـم ـس ــاء ل ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،م ــؤك ــدي ــن أن
م ـح ــاور اس ـت ـج ــواب ال ـخ ــال ــد ،الـ ــذي قــدمــه

رومانوسكي :متحف شهداء القرين
يجسد شجاعة الكويتيين ضد الغزو
«مكاتب العمالة» يطالب
بتقليص الحجر إلى  5أيام

●

جورج عاطف

طــالــب اتـحــاد مكاتب استقدام
ال ـع ـمــالــة بـتـقـلـيــص مـ ــدة الـحـجــر
َ
للمستقدمين إلى  5أيام
الصحي
ً
فقط ،بدال من .14
واعتبر «االتحاد» ،خالل اجتماع
مع الهيئة العامة للقوى العاملة
ل ـم ـن ــاق ـش ــة آلـ ـي ــة ع ـ ـ ــودة ال ـع ـمــالــة
المنزلية ،أن تقليص فترة الحجر
ّ
ُي ـق ــل ــل م ـص ــروف ــات ـه ــا ال ـمــرت ـف ـعــة،
السـيـمــا أن أس ـعــار تــذاكــر السفر
ً
بلغت حــدا يرهق جيب المواطن
والمقيم.
وأض ــاف أن إج ــراء هــذه العمالة
 3تحاليل «بي .سي .آر» قبل وبعد
وصــول ـهــا إل ــى ال ـب ــاد ،لـلـتــأكــد من
خلوها من فيروس كورونا ،ال يبرر
ً
بقاءها في الحجر  14يوما٠٣ .

فهد تركي

ال ـنــواب خــالــد العتيبي ،وثــامــر السويط،
وبدر الداهوم مازالت قائمة.
وقال النواب السبعة ،وهم محمد المطير،
وخـ ــالـ ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي ،وش ـع ـي ــب الـ ـم ــوي ــزري،
ود .عبدالكريم الـكـنــدري ،ود .بــدر الــداهــوم،
وث ــام ــر ال ـس ــوي ــط ،ومـ ـب ــارك ال ـح ـج ــرف ،فــي
بيانهم« :نعلن رفضنا الـتــام والـقــاطــع ألي
اتفاق بتحصين رئيس مجلس الــوزراء من
المساءلة السياسية ،أو الرقابة الشعبية».
ومن جهته ،شدد النائب حمد المطر على
أن «طــريــق التعاون بين السلطتين مرتبط

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
ّ
توقع مذكرة تفاهم مع «لوياك»

02

«اإلدارية» :رائحة محسوبية سياسية
كريهة في تعيينات «الفتوى»

ً
ً
• أصدرت  20حكما ألغت فيها تعيين  220محاميا وأقرت أحقية  5متقدمين
ّ
• أكدت أن خفض درجات النجاح أثر على مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية
أصدرت الدائرة اإلدارية الرابعة في المحكمة الكلية،
ً
برئاسة المستشار محمد بهمن ،أمس 20 ،حكما ألغت
ً
خاللها تعيين أكثر من  220محاميا «ب» من أصل 500
مقبول في إدارة الفتوى والتشريع؛ لعدم سالمته ،إذ
تقل درجاتهم في االختبارات التحريرية عن  12درجة،
وأقرت أحقية  5متقدمين في التعيين؛ لحصولهم على
أكثر من  ،12في وقت أكدت مصادر أن «الفتوى» ستطعن
على تلك األحكام أمام محكمة االستئناف.
وقالت «اإلدارية» ،في حيثيات حكمها ،إن هناك جملة
مخالفات في عملية التعيين ،منها افتقادها السرية،

بـقـضــايــا وط ـن ـيــة ،وت ـشــري ـعــات مـسـتـحـقــة»،
ً
مؤكدا أن «العفو والمصالحة الوطنية هما
المدخل لهذا التعاون».
وفي السياق ذاته ،أكد النائب د.عبدالعزيز
الـصـقـعـبــي أن «خــري ـطــة ال ـت ـع ــاون الـمـقـبـلــة
اتضحتُ ،
وي َ
فترض استعداد الخالد لتبني
قضايا وتشريعات وطنية مهمة على رأسها
المصالحة الوطنية ،والتي ّ
تعهدت األغلبية
ال ـن ـيــاب ـيــة بــأن ـهــا س ـت ـكــون م ـع ـيــار ال ـت ـعــاون
المقبل».
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب د02 .

وقبول من لم يجتازوا المقابالت التحريرية ودرجاتهم
ً
أقل من  ،12وعدم قبول المتميزين علميا ،الفتة إلى أن
الجهة اإلدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في وضع
الحد األدنــى للنجاح في االختبار التحريري ،غير أن
ذلــك ال يفلتها مــن الــرقــابــة القضائية إذا امـتــدت يدها
بالتعديل بعد تمام أداء المتقدمين لالختبار؛ لئال يكون
ً
ذلك سبيال لفتح أبواب تفوح منها رائحة المحسوبية
السياسية أو االجتماعية الكريهة.
وأكدت أن «على الجهة اإلدارية مراعاة توافر الشروط
العامة التي وضعتها لجميع المرشحين قبل 02

 35ألف شخص تلقوا
لقاح «كورونا»

محليات

٠٣
«التربية» :إنجاز توزيع
الكتب قبل بداية الفصل
الثاني

٠٦

04

«الشؤون» تواجه استحالة إجراء
انتخابات الجمعيات التعاونية
«الداخلية» :إنجاز
بسبب تحديد «الصحة»  3ساعات إلتمامها
َ
مليوني معاملة
● جورج عاطف
«أونالين»

الشؤون االجتماعية،
كشفت مصادر في وزارة
َ
لـ «الجريدة» ،أنها تواجه استحالة إجراء انتخابات
مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ،التي انتهت
مددها القانونية.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن ت ـحــديــد وزارة الـصـحــة
مدة العملية االنتخابية بثالث ساعات ال يتيح
ً
إتمامها ،علما بــأن «ال ـشــؤون» خاطبتها لبحث
إمكانية إج ــراء االنـتـخــابــات ،لكنها لــم تتلق أي
رد حتى تاريخه ،الفتة إلــى أن نجاح «الشؤون»
في عقد «عموميات» نحو  40تعاونية ال يعني
بالضرورة قدرتها على إجــراء أو اإلشــراف على
ً
االنتخابات ،الختالفهما كليا.
وتوقعت أن تلجأ ال ــوزارة إلــى تعيين أعضاء
الستكمال ا لـنـصــاب القانوني لمجالس إدارات
ال ـج ـم ـع ـيــات ،ال ـتــي تـنـتـهــي والي ـت ـه ــا ،لتمكينها
مــن مـبــاشــرة اختصاصاتها ،حتى زوال موانع
االنتخابات.
٠٣

اقتصاد

09
«صناديق المؤشرات»...
فرصة غائبة عن السوق
الكويتي

اقتصاد

العائالت اليهودية المختلطة تقود اإلدارة األميركية الجديدة

١٢

«الكويتية» بحثت
مع «إنشيون» تعزيز
التعاون
لقطة من فيديو نشرته هاريس وزوجها إمهوف في عيد هانوكا اليهودي األخير

توتر مبكر بين واشنطن و«موسكو وبكين»
• تبادل انتقادات واتهامات بسبب «تظاهرات نافالني» • «روزفلت» إلى تايوان بعد اختراق صيني ألجوائها

«داعش» يهاجم «الحشد»
واستنفار بمطار بغداد
١٦

٠٣

محليات

بايدن وهاريس يصنعان التاريخ ...اليهودي
عندما تولى جو بايدن وكاماال هاريس منصبي الرئيس ونائبه
في الواليات المتحدة ،فإنهما صنعا التاريخ بكل أنواعه ،بما في ذلك
التاريخ اليهودي.
ً
بعض الحقائق التاريخية واضحة جدا :سيكون بايدن أكبر رئيس
يـشـغــل الـبـيــت األب ـيــض عـلــى اإلط ـ ــاق ،وسـتـكــون هــاريــس أول ام ــرأة
وشخص أصله جنوب آسيوي يشغل منصب نائب الرئيس.
بعض الحقائق األخــرى أقل شعبية :أوالد بايدن الثالثة تزوجوا
ً
جميعهم من يهود ،مما جعله جدا للعديد من األحفاد اليهود.
كذلك زوج هاريس ،دوغ إمهوف ،يهودي ،ويحتفل الزوجان باألعياد
ً
اليهودية معا .وتميز حفل زفافهما في عام  ،2014بتقليد كسر الزجاج
الـيـهــودي ،ويطلق طفال إمـهــوف مــن زواج ــه األول على هــاريــس لقب
«مــومــاال» ،وهو مزيج من كلمتي كاماال و«ماميال» اليديشية (إحدى
لهجات العبرية).
فــي عيد هــانــوكــا األخـيــر ،نشر الــزوجــان هــاريــس وإمـهــوف مقطع
فيديو على «تويتر» ،وهما يضيئان الشمعدان (المينروه) .وتقول نائبة
الرئيس األميركي في الفيديو« :أنا أحب هانوكا ،ألنه يتعلق 02

محليات

فيما بدا أنه «مواجهة مبكرة» مع بداية
عهد الرئيس األميركي الجديد جو بايدن،
بين الــواليــات المتحدة مــن جهة ،وروسيا
والصين من جهة أخــرى ،تبادلت واشنطن
وموسكو االتهامات واالنتقادات على خلفية
التظاهرات في روسيا المطالبة باإلفراج عن

أليكسي نافالني المعارض األول للرئيس
فالديمير بــوتـيــن ،فــي حين أرس ــل الجيش
األم ـيــركــي الـحــامـلــة ث ـي ــودور روزف ـل ــت إلــى
بحر الصين الجنوبي بعد اختراق صيني
ألجواء تايوان.
ّ
واتهم الكرملين ،أمس ،الواليات المتحدة

بــالـتــدخــل» فــي ال ـشــؤون الــداخـلـيــة لروسيا
بعدما نشرت سفارة واشنطن لدى موسكو
ً
ت ـحــذيــرا لـلــرعــايــا األمـيــركـيـيــن مــن الـتــوجــه
إلى أماكن التظاهرات في َالبالد مع تحديد
مواقعها وأوقاتها ،ووصف ذلك بأنه «دعم
مباشر لخرق القانون».
02

رياضة
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«األزرق» يغادر برًا
إلى البصرة اليوم
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َ
األمير يستقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين

ولي العهد استقبل الغانم والخالد ووزراء

سموه يعزي ملك البحرين في وفاة إبراهيم بن عبدالله آل خليفة
استقبل سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،بقصر السيف ،أمس،
سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مشعل
األحمد.
واستقبل سموه ،رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم ،وسمو رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد.
كما استقبل سموه ،نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
حمد الجابر ،ونائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح.
فــي م ـجــال آخـ ــر ،بـعــث صاحب

ً
األمير مستقبال رئيس الوزراء أمس

السمو ببرقية تعزية إل ــى عاهل
البحرين الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عبر فيها سموه عن خالص
تعازيه وص ــادق مــواســاتــه بوفاة
المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ
إبــراهـيــم بــن عبدالله بــن خالد بن
ً
علي آل خليفة ،سائال سموه المولى
تعالى أن يتغمده بواسع رحمته
ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن
يلهم األسرة المالكة جميل الصبر
وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد وسمو
رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء ببرقيتي
تعزية مماثلتين.

المطيري« :للسالم وطن»
شعار احتفاالت فبراير

وزير الدفاع يهنئ
نظيره األميركي بمنصبه

أعلن وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة لشؤون الشباب
رئيس اللجنة الدائمة لالحتفال بالمناسبات واألعياد
الوطنية عبدالرحمن المطيري أن االحتفاالت الوطنية
ه ــذا ال ـعــام بالعيد الــوطـنــي ال ـ ـ  60وال ــذك ــرى ال ـ ـ 30
للتحرير ستنطلق رسميا مطلع فبراير المقبل تحت
شعار "للسالم وطــن" مع الحفاظ على االشتراطات
واالحترازات الصحية.
وقال المطيري ،في تصريح صحافي أمس ،عقب
ترؤسه اجتماعا للجنة إن االحتفاالت الوطنية هذا
العام التي تستمر حتى  31مارس المقبل لها طابع
خاص ومميز ألنها تقام للمرة األولى بالعهد الميمون
للبالد تحت قيادة سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـش ـيــخ ح ـمــد ال ـجــابــر
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئــة إل ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي لـ ـ ــويـ ـ ــد أوسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــن وذل ـ ـ ــك
بـمـنــاسـبــة تــول ـيــه مـنـصـبــه ال ـجــديــد،
متمنيا لــه دوام التوفيق والنجاح،
ولـ ـ ـل ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
الصديقة دوام التقدم واالزدهار.
حمد الجابر

ً
ولي العهد مستقبال وزراء أمس
استقبل سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد،
بقصر السيف ،أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
ً
واستقبل سموه أيضا ،سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ صباح الخالد ،ثم نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ،ونائب رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون مجلس ال ـ ــوزراء أنس
الصالح ،ووزيــر الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر،
ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

نائب رئيس «الحرس» استقبل سفير اليابان
استقبل نائب رئيس الحرس
الوطني الشيخ أحمد الـنــواف،
ف ــي دي ــوان ــه بــالــرئــاســة الـعــامــة
للحرس الوطني ،سفير اليابان
لـ ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت م ــاس ــات ــو ت ــاك ــا
أوك ـ ــا ،وت ــم خ ــال ال ـل ـقــاء بحث
الـ ـم ــوض ــوع ــات ذات االه ـت ـم ــام
المشترك.
وأشــاد نائب رئيس الحرس
الــوط ـنــي خ ــال ال ـل ـقــاء السفير
ب ـع ـم ــق ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ـي ــن دول ـ ــة
الكويت وامبراطورية اليابان.

ً
النواف مستقبال سفير اليابان أمس

رومانوسكي« :شهداء القرين» يجسد شجاعة الكويتيين ضد الغزو
زارت المتحف في إطار حملة لالحتفال بالذكرى الثالثين للتحرير وجددت التزام بالدها بأمن الكويت
زارت سـ ـفـ ـي ــرة ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
األميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي
متحف ش ـهــداء الـقــريــن بــرفـقــة أمـيــن عــام
ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون
واآلداب كامل العبدالجليل واألمين العام
المساعد لقطاع الشؤون المالية واإلدارية
د .تهاني العدواني.
وتــأتــي الـجــولــة ضمن سلسلة فعاليات
تنظمها السفارة األميركية بمناسبة إحياء
الذكرى الثالثين لتحرير الكويت.
وجالت رومانوسكي في أرجاء المتحف،
وقــدم مراقب المتاحف بالمجلس سلمان
ً
بولند شرحا لمحتويات وأقسام المتحف،
الــذي ُيعد أحــد مراكز المقاومة الكويتية
إبان الغزو العراقي للكويت ،حيث وقعت
فـيــه مـعــركــة دام ـيــة فــي  24ف ـبــرايــر ،1991

اس ـت ـش ـه ــد عـ ـل ــى أثـ ــرهـ ــا عـ ـ ــدد مـ ــن أفـ ـ ــراد
المقاومة .وتمت مشاهدة فيلم تسجيلي
يــوثــق ب ـطــوالت الـمـقــاومــة الـكــويـتـيــة إبــان
شهور الغزو ،وفرحة تحرير الكويت.
وقــالــت الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة "إن متحف
شهداء القرين شاهد على شجاعة الشعب
الكويتي أثناء المقاومة والتضحيات التي
سطرها لتحرير بالده" ،مضيفة أن "التحرير
جزء مهم من تاريخ بلدينا المشترك وسند
لشراكتنا القوية للغاية ،التي نتمتع بها
اليوم .الواليات المتحدة ملتزمة بأمن الكويت
ً
ً
اليوم تماما كما كانت قبل  30عاما".
بدوره ،قال العبدالجليل "إن هذا الصرح
يعد خير شاهد على وطنية وإرادة شعب
الـكــويــت ،الــذي قبل التحدي وق ــاوم الظلم
في سبيل تحرير الوطن من الغزو العراقي

الخالد :تحديد األولويات...
وأو ض ــح سموه أن «الحكومة المقبلة ستعمل على التنسيق مع
أعضاء المجلس في جميع القضايا والملفات المطروحة على الساحة،
وع ـلــى رأس ـهــا االس ـت ـمــرار فــي مـكــافـحــة ال ـف ـســاد ،وذل ــك عـبــر ع ــدد من
التشريعات التي تستهدف معالجة هذا الملف ،والقضاء على الفساد
وأسبابه ،إلى جانب قوانين االنتخابات البرلمانية واإلعالمية».
وأض ــاف أن «الـشــأنـيــن االقـتـصــادي واالجـتـمــاعــي وتـطــويــر البنية
التحتية والخدمات العامة ،تحظى باهتمام الحكومة الجديدة وسيتم
التشاور مع اإلخوة النواب والمختصين من الكفاءات الوطنية لتحديد
خريطة طريق للحكومة أساسها التعاون مع مجلس األمة».
وأكد أن «أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية تحديات جسيمة
وعديدة في ظل المتغيرات الدولية واإلقليمية واألزمات التي يعانيها
االقـتـصــاد المحلي والـعــالـمــي ،والسـيـمــا فــي ظــل التصاعد المتزايد
ً
لجائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة» ،مشددا على أن «التعاون هو
السبيل األمثل لتحقيق تطلعات أهل الكويت األوفياء وخير وسيلة
لدفع مسيرة العمل الوطني لالرتقاء بوطننا وتعزيز أمنه واستقراره
وازدهاره».

نواب :ال تحصين لرئيس الوزراء...

ً
ً
عبدالكريم الكندري« :نرفض رفضا قاطعا تحصين رئيس الــوزراء،
وتـعــديــل الــدس ـتــور مــن ط ــرف الـسـلـطــة ،والـتـهــديــد بـحــل الـمـجـلــس إن
استخدم النواب أدواتهم الرقابية».
أمــا السويط فأكد أنــه «ال اتـفــاق وال حصانة إال لألمة وإرادت ـهــا»،
ً
معلنا رفضه تحصين رئيس الوزراء ،في حين شدد العتيبي على أنه
«مازالت خياراتنا الدستورية قائمة ،وال لتحصين رئيس الحكومة».
وبينما طالب النائب يوسف الغريب ،الخالد بتشكيل حكومته على
أساس مبدأ الكفاءة ،واختيار وزراء قادرين على تحمل مسؤولياتهم
السياسية أمام مجلس األمة ،قال النائب مبارك الحجرف« :لسنا دعاة
ً
تأزيم ،بل دعاة تفعيل الرقابة البرلمانية» ،مؤكدا أن «من غير الحصافة
ْ
تحصين َمن يرأس السلطة المهيمنة على مصالح البالد».
٠٥

«اإلدارية» :رائحة محسوبية سياسية...
تقدمهم لحضور المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة االختيار،
فــإذا سمحت بحضورها لعدد من المرشحين رغــم تدني مستواهم
التعليمي وفقدانهم الـقــدرة على التحصيل فــإن ال ـقــرارات الـصــادرة
بالتعيين ال تكون مشوبة بعيب في التقدير بل بعيب مخالفة القانون
لعدم تنقية قوائم المرشحين واستبعاد من ال تتوافر فيه االشتراطات
التي أفصحت عنها الجهة».
وأضافت« :أما وأن جهة اإلدارة لم تفعل ،فال منطق بعد ذلك يلزم
المحكمة بالوقوف مكتوفة األيدي دون بسط رقابتها على القرارات
ً
جادة الصواب وإال سايرت زمانا
المطعون عليها ،وأن ترد الجهة إلى ُ
رادفت فيه المواءمة بعدم المشروعية ،وأ ِلبس فيه االنحراف بالسلطة
رداء السلطة التقديرية تاركة جهد المتقدمين ظاهري التميز العلمي
ليذهب سدى».
وقــالــت إن تخفيض الــدرجــات الــذي أقــدمــت عليه اإلدارة ال يحقق
المصلحة العامة ،ألنها ال تتحقق بتوسيع قاعدة المشاركة في المقابلة
الشخصية بل بتقديم أفضل العناصر المرشحة وأكفأها ممن اجتازوا
االخـتـبــار الـتـحــريــري ب ـجــدارة قـبــل تخفيض درج ــة الـنـجــاح وحجب
أؤلئك الذين أخفقوا في اجتيازه بسيرته األولى عن دخول المقابلة،
موضحة أن ذلك الخفض وإن تم قبل إعالن النتائج فقد حدث بعد أداء

الغاشم ،فكانت الحصيلة قافلة من الشهداء
س ـطــرت بــدمــائـهــا ملحمة خ ــال ــدة ،ليحيا
الوطن بعون دولي شجاع وغير مسبوق
بقيادة الواليات المتحدة األميركية التي
قادت جهود التحرير مع حكومة الكويت
ودول التحالف آنذاك".
وأض ــاف أن "المجلس الــوطـنــي للثقافة
والـفـنــون واآلداب يــرعــى إرادة الـشـعــب من
خالل حفاظه على متحف القرين ومكوناته،
ً
وي ـحــاول جــاهــدا لتطويره والـحـفــاظ عليه
ً
لـيـكــون معلما وذاك ـ ــرة ألب ــرز أحـ ــداث دولــة
الكويت واستنفار دول العالم ،من أجــل رد
الـظـلــم والـبـغــي ال ــذي وق ــع عليها صبيحة
الثاني من أغسطس ."١٩٩٠
وستطلق السفارة األميركية في الكويت
سلسلة من األنشطة في األسابيع القليلة

ال ـم ـق ـب ـلــة ل ــاح ـت ـف ــال ب ــال ــذك ــرى ال ـثــاث ـيــن
لتحرير الكويت ،بما في ذلك إزاحة الستار
عن منحوتة زجاجية سيتم إهداؤها لسمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،باإلضافة
إل ــى ال ـت ـعــاون عـلــى فـيــديــو مــوسـيـقــي بين
فنانين أميركيين وكويتيين.

المتقدمين لالختبار.
وبـيـنــت «اإلداريـ ـ ــة» أن مــا حـمــل جـهــة االدارة عـلــى ذل ــك التخفيض
هو اطالعها على بعض النتائج أو جميعها بعد تأدية المرشحين
لــاخـتـبــار ،ويـعــزز ذلــك تـصــدر بعض المتقدمين أسـمــاء المقبولين
بدرجات أعلى من  90في المقابلة الشخصية في حين أنهم حصلوا على
تقدير جيد في الشهاد الجامعية ودرجة  9.5في االختبار التحريري،
لهم.
وهو ما يدل لكل ذي بصر وبصيرة على محاباة لجنة االختيار َ
ولـفـتــت إل ــى أن الـتـعـيـيــن بــأس ـلــوب الـمـســابـقــة ي ـقــوم عـلــى م ـبــدأي
الجدارة في تولي الوظائف العامة ،وتكافؤ الفرص الوظيفية ،وعليه
ال يجوز أن تساوي جهة اإلدارة بين مرشح توافرت فيه الشروط وآخر
ال تتوافر فيه ،وهو ما حدث بتعيين الحاصلين على درجة أقل من 12
في االختبار التحريري.

بايدن وهاريس يصنعان التاريخ...
بالنور وجلب الضوء ،حيث يكون هناك ظلمة» ،ولفظت هاريس هانوكا
ً
بحرف «شيت» العبري ،أي الحاء العربي ،بدال من «الهاء» اإلنكليزية،
مضيفة :هــذا احتفال دائــم بـ «تيكون عــوالم» (إصــاح العالم) ،والــذي
يتعلق بالنضال من أجل العدالة وكرامة جميع الناس والتفاني.
ال ـعــائــات الـيـهــوديــة المختلطة ،الـتــي سـتـقــود اإلدارة األمـيــركـيــة
الجديدة ليست حالة ش ــاذة ،فهي رمــز لقصة يهود أميركا ،فمعظم
ً
هؤالء يتزوجون من خارج الدين اليهودي ( 58في المئة ،وفقا ألحدث
مسح وطني أجراه مركز بيو لألبحاث في عام .)2013
ً
مــع ذل ــك ،وبـ ــدال مــن الـتـخـلــي عــن ال ـي ـهــوديــة ،ي ـقــوم ه ــؤالء األزواج
الـمـخـتـلـطــون بـشـكــل مـتــزايــد بـتــربـيــة أطـفــالـهــم كـيـهــود ،أو االحـتـفــال
ً
بالتقاليد اليهودية جنبا إلى جنب مع أعياد الديانات األخرى.
وبحسب إحـصــاء مركز «بـيــو» ،فــإن نحو  45فــي المئة مــن اليهود
المتزوجين من ديانات أخرى يربون أطفالهم كيهود ،بارتفاع نحو
 28في المئة عن عام .1990
وبينما كان ُينظر ،قبل نصف قرن ،إلى اليهود الذين تزوجوا من
دين آخر على أنهم خسارة للمجتمع اليهودي ،فإن العائالت المختلطة
هي اليوم جزء ال يتجزأ من الجالية اليهودية األميركية.
في حركة اإلصــاح ،وهي أكبر طائفة دينية يهودية في الواليات
المتحدة ،يعقد الحاخامات حفالت الـقــران المختلطة ،والعديد من
الـمـعــابــد الـيـهــوديــة فيها أع ـضــاء مــن غـيــر الـيـهــود ،كــذلــك ف ــإن بعض
الطقوس خالل خدمات المعابد مفتوحة لغير اليهود.
وفــي عــام  ،2015دخلت حركة إع ــادة البناء ،التي تضم نحو 100
كنيس وتعتبر أصغر الطوائف اليهودية الليبرالية في أميركا ،التاريخ،
عندما أسقطت الحظر على قبول الطالب المتزوجين من ديانات أخرى
في المدرسة الحاخامية التابعة لها.
أمــا في صفوف حركة المحافظين ،فأكثر من ربــع العائالت تضم
ً
ً
أف ــرادا مــن غير الـيـهــود ،وفـقــا لمسح مــركــز «ب ـيــو» .حتى بين العديد
ً
من اليهود األرثوذكس ،بدال من نبذ اليهود المتزوجين من ديانات
أخرى ،أصبح من الشائع اتباع نهج ترحيبي تجاه األزواج من مختلف
األديــان ،على أمل أن يتحول الــزوج غير اليهودي في نهاية المطاف
إلى الدين اليهودي.
ً
بشكل عام ،تحسنت المواقف السائدة لدى األميركيين عموما تجاه
اليهود ،ففي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ،كانت أعداد
كبيرة من األميركيين تحتقر اليهود بطريقة أو بأخرى :في عام ،1958
قال  62في المئة فقط من األميركيين إنهم مستعدون للتصويت لمرشح
ً
سياسي يهودي مؤهل جيدا ،مقارنة بـ  91في المئة عام  .2015وفي
ّ
 ،1964وجد استطالع أن  43في المئة من األميركيين حملوا اليهود
مسؤولية موت السيد المسيح ،مقارنة بـ  26في المئة عام .2004

مجلس «الثقافة»
يرعى إرادة الشعب
بحفاظه على
المتحف

العبدالجليل

ً
ورغــم أن عــام  2019شهد أعلى مستوى منذ  40عاما في حــوادث
معاداة السامية في الواليات المتحدة ،فقد أصبح من الشائع بالنسبة
لغير اليهود الذين لديهم أفراد يهود في عائالتهم التعبير عن فخرهم
بأقاربهم اليهود.
بايدن ،الكاثوليكي ،هو أحد األمثلة على ذلــك .فقد قال في تجمع
سياسي بأوهايو عام « :2016أنا الكاثوليكي األيرلندي الوحيد الذي
تعرفه والــذي حقق حلمه ألن ابنته تــزوجــت مــن جــراح يـهــودي» ،في
إشارة إلى صهره اليهودي ،هاورد كراين ،الذي تزوج آشلي ابنة بايدن
الصغرى ،في حفل مختلط األديان في عام  2012برئاسة قس كاثوليكي
وحاخام إصالحي رقص فيه بايدن رقصة الهورا اليهودية التقليدية.
ً
نجل بايدن ،بو ،الذي توفي بالسرطان في عام  ،2015كان متزوجا
ً
أيضا من اليهودية هالي أوليفير ،التي عرفت والدتها اليهودية بايدن
منذ طفولته .وفــي حــدث أقيم عــام  2015فــي واليــة ديــاويــر ،قــال بو
ً
ً
ً
بايدن مازحا إنه كان معجبا بأوليفير عندما كان طفال« :كنت الولد
الكاثوليكي ،وكانت الفتاة اليهودية ،ما زلت أحــاول معها ولم أصل
إلى أي مكان».
ً
ابــن بايدن الثاني ،هانتر ،تــزوج أخيرا للمرة الثانية من ميليسا
كوهين ،مخرجة أفــام وثائقية يهودية مــن جنوب إفريقيا .وخــال
لقائهما ،حصل هانتر على وشم «شالوم» لمطابقة وشم زوجته ،وأنجب
الزوجان طفلهما األول في مارس الماضي ،ليرتفع بذلك عدد أحفاد
بايدن إلى ثالثة ،مع طفلي بو وهالي.
بايدن ،الذي أحد والديه يهودي ،ليس أول رئيس للواليات المتحدة
لديه أطفال متزوجون من يهود ،هذا اللقب التاريخي ذهب لدونالد
تــرامــب ال ــذي تـحــولــت ابـنـتــه إيـفــانـكــا إل ــى الـيـهــوديــة عـلــى يــد حــاخــام
أرثوذكسي ،قبل أن تتزوج زوجها اليهودي جاريد كوشنر في ،2009
ويربي الزوجان أطفالهما الثالثة كيهود ويمارسون «السبت» بانتظام،
ويرسلون أطفالهما إلى المدرسة اليهودية اليومية.
ك ــذل ــك ت ــزوج ــت تـشـيـلـســي ك ـل ـي ـن ـتــون ،االبـ ـن ــة ال ــوح ـي ــدة لـلــرئـيــس
األميركي السابق بيل كلينتون وهيالري كلينتون ،من اليهودي مارك
ميزفينسكي ،في عام  ،2010بعد عقد من ترك والدها منصبه .وتعرف
تشيلسي كلينتون عن نفسها بأنها «ميثودية» ،لكنها أصبحت ناقدة
صريحة لمعاداة السامية ،وقد تصدت لعضوة الكونغرس إلهان عمر،
وهي واحدة من ثالثة مسلمين في الكونغرس ،عندما هاجمت «أيباك».
ورغم أنه ليس لدى الرئيس باراك أوباما أي روابط عائلية يهودية،
لكن الكثير من مستشاريه في البيت األبيض والمقربين منه كانوا
ً
يهودا ،لدرجة أن أوباما انتهى به األمر بإقامة عيد الفصح اليهودي،
خالل السنوات الثماني التي قضاها في البيت األبيض.
فــي الـمـقــابــل ،كــانــت هـنــاك ح ــاالت الـنـجــاح الــوشـيــك :جــو ليبرمان
اليهودي األرثوذكسي كان على وشك أن يصبح أول نائب رئيس ،في
حال فوز آل غور بانتخابات  2000الرئاسية .وجون كيري ،الذي خسر
االنتخابات الرئاسية أمــام بــوش في  ،2004كــان له أجــداد من جانب
ً
والده ولدوا يهودا ،لكنهم تحولوا إلى الكاثوليكية ،وشقيقه ،كاميرون
كيري ،اعتنق اليهودية.
وبعد أن أدت هاريس اليمين في  20يناير ،أصبحت المرة األولى
التي يعيش فيها يهودي في أحد أكبر مسكنين رسميين في الواليات
الـمـتـحــدة ،وه ــو الـمــرصــد الـبـحــري األم ـيــركــي ،الـمـقــر الــرسـمــي لنائب
الرئيس.
هـنــاك قصة يهودية أميركية أخــرى يجسدها هــاريــس وإمـهــوف:
ال ــزواج المختلط بين األعـ ــراق؛ فقد أصـبــح عــدد مـتــزايــد مــن اليهود
األميركيين يتزوجون من خــارج عرقهم ،بما في ذلــك كل من اليهود
البيض والملونين ،الذين يشكلون ما بين  6و 15في المئة من اليهود
األميركيين.
بالطبع وكون هاريس أول امــرأة تشغل منصب نائب الرئيس في

السفيرة األميركية خالل الزيارة

تاريخ أميركا ،فإن معظم االهتمام المحيط بإمهوف لن يكون حول أنه
ثان»  second gentelmanفي أميركا ،اللقب
يهودي ،بل كونه أول «سيد
ُ
ٍ ً
الذي استقر عليه باعتباره بديال للتسمية التقليدية« :السيدة الثانية».
(يورييل هايمان -جيروزاليم بوست)

توتر مبكر بين «واشنطن» و«موسكو...
وقـ ــال دي ـم ـتــري بـيـسـكــوف ال ـم ـت ـحــدث بــاســم الــرئ ـيــس الــروســي
فالديمير بوتين ،إن هــذه المنشورات «تشكل بشكل غير مباشر
ً
ً
تدخال كامال في شؤوننا الداخلية».
ودانت وزارة الخارجية الروسية ،في بيان ،إعالن السفارة ،مشيرة
إلى أنه سيتم استدعاء إدارتها لـ «محادثة جدية».
وفــي رســالــة إلــى واشـنـطــن ،قــال بيسكوف« :مستعدون إلظهار
مرونة في التعامل مع واشنطن ،لكن ليس لألبد ،ومن دون وقاحة
أو تجاوز للخطوط الحمر».
وشدد على أن اإلدارة األميركية الجديدة إذا كانت مستعدة إلقامة
حوار ،فمن المؤكد أن الرئيس بوتين سيتخذ خطوة مماثلة.
وكانت الواليات المتحدة «دانت بشدة استخدام أساليب وحشية
ضد المتظاهرين والصحافيين» خالل تظاهرات ،أمس األول ،في
بيان لإلدارة الجديدة.
وقــال الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية نيد برايس ،إن
ضد
«الــواليــات المتحدة تدين بشدة استخدام األساليب العنيفة ّ
المتظاهرين والصحافيين فــي مختلف أنـحــاء روس ـيــا ،ونحض
السلطات على اإلفراج عن جميع الموقوفين ألنهم كانوا يمارسون
ً
حـقــوقـهــم األس ــاس ـي ــة ،وع ـلــى اإلف ـ ــراج فـ ــورا وم ــن دون شـ ــروط عن
نافالني».
ً
وتابع أن «المحاوالت الدائمة لقمع حق الروس في التجمع سلميا
وقمع حرية التعبير واعتقال نافالني ،إضافة إلى قمع التظاهرات
التي أعقبت ذلك ،هي مؤشرات مقلقة إلى فرض قيود جديدة على
المجتمع المدني والحريات األساسية».
وبينما ّ
ّ
ّ
الكندية ،عن قلقها العميق إزاء
الخارجية
عبرت وزارة
ّ
اعتقال المتظاهرين واإلعالميين في أعقاب االحتجاجات السلمية»،
اعـتـبــر وزي ــر الـخــارجـيــة الـفــرنـســي ج ــان إي ــف ل ــودري ــان ،أن موجة
ً
ً
ً
االعتقاالت تشكل «انحرافا استبداديا ومساسا ال يحتمل بدولة
القانون» ،في حين أسف وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب
بوريل لـ«التوقيفات الكثيفة واالستخدام غير المتكافئ للقوة» خالل
التظاهرات ،التي أسفرت أمــس األول ،عن احتجاز أكثر من 3400
ُ
ً
محتجا واستخدمت القوة لتفريق تجمعات في جميع أنحاء البالد
بعدما تجاهل عشرات اآلالف البرد القارس ،وتحذيرات الشرطة من
أجل المطالبة بإطالق نافالني ،الذي كان دعا أنصاره لالحتجاج بعد
اعتقاله مطلع األسبوع الماضي فور عودته إلى موسكو ألول مرة
بعد رحلة عالج في ألمانيا عقب تسميمه بغاز أعصاب في أغسطس.
إل ــى ذل ــك ،أعـلــن الـجـيــش األم ـيــركــي ،أم ــس ،أن مـجـمــوعــة حاملة
الطائرات «ثيودور روزفلت» دخلت بالفعل بحر الصين الجنوبي
لتعزيز «حرية البحار».
وذكــرت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان ،أن
المجموعة الهجومية دخلت بحر الصين الجنوبي أ مــس األول،
ً
ً
وهــو الـيــوم نفسه الــذي أعلنت تــايــوان فيه تــوغــا كبيرا لقاذفات
قنابل ومقاتالت صينية في منطقة تابعة لها بجوار جزر براتاس.
من ناحيتها ،أكدت وزارة الخارجية األميركية أن الدعم األميركي
ً
لتايوان يبقى «صلبا كالصخر» رغم «محاوالت الترهيب» من جانب
الصين.
(عواصم ـ ـ وكاالت)
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محليات
 35ألف شخص تلقوا لقاح «كورونا»
 70%من الطواقم الطبية حصلوا على التطعيم
عادل سامي

كـشـفــت م ـص ــادر صـحـيــة مـطـلـعــة أن نحو
 70بالمئة من الطواقم الطبية حصلت على
التطعيم الواقي من مرض «كوفيد  »19بجرعتيه
األولى والثانية.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن مركز الكويت
للتطعيم بقاعتيه  5و 6يــواصــل استقباله
للطواقم الطبية والفنية واإلدارية من العاملين
ف ــي وزارة الـصـحــة لـلـحـصــول عـلــى الـجــرعــة

ً
 %2ارتفاعا في «عنايات» كوفيد19 -

ّ
األسرة في
شهدت وزارة الصحة ارتفاعا طفيفا وبسيطا في نسبة إشغال
أجنحة «كوفيد  »19 -والعنايات المركزة.
وق ــال رئـيــس فــريــق «كــوفـيــد »19 -الـمــركــزي فــي وزارة الـصـحــة ،د .هاشم
الهاشمي ،إن نسبة إشغال األجنحة في المستشفيات بلغت  9بالمئة في
األسبوع الثاني من الشهر الجاري ،وكانت النسبة  7بالمئة مع نهاية ديسمبر،
مشيرا إلى ارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة بنسبة  11بالمئة في األسبوع
الثاني من الشهر الجاري ،وقد كانت  9بالمئة نهاية العام الماضي.
وأضاف أن وزارة الصحة فرضت  -عقب رصد إصابتين لمواطنتين قادمتين
من المملكة المتحدة بالفيروس المتحور  -عدة إجــراء ات ،من بينها تقليل
عدد الرحالت الجوية ،إضافة إلى فحص  PCRلجميع المسافرين القادمين
الى البالد.
وأشار إلى أن االرتفاع الطفيف في نسبة اإلشغال في أجنحة «كوفيد »19
في المستشفيات والعنايات المركزة سببه األنشطة االجتماعية واختالط
الناس مع بداية العام الجديد ،موصيا بضرورة االلتزام باالشتراطات الصحية
واإلجراءات االحترازية.

الثانية ،إلــى جانب استقبال الفئات األخــرى
األكثر استحقاقا للتطعيم ،وهــي كبار السن
والمرضى الــذيــن يعانون األم ــراض المزمنة
والسمنة وذوي االحتياجات الخاصة وغيرهم.
وأك ــدت أن مــن تلقى الـلـقــاح حتى اللحظة
يـنــاهــز ال ـ ــ 35أل ــف شـخــص ،س ــواء مــن األطـقــم
الطبية أو كبار السن أو المرضى أو غيرهم،
الفتة إلــى أن حملة التطعيم مــر عليها شهر
منذ تدشينها في  24ديسمبر الماضي ،وما
تزال الوزارة مستمرة في استقبال الفئات األكثر
احتياجا والــذيــن أرسـلــت لهم رســائــل بتلقي
اللقاح ،سواء الجرعة األولى أو الثانية.
وجددت المصادر التأكيد على أمان وفعالية
اللقاح الواقي من مرض «كوفيد  ،»19مشيرة إلى
أن الحقائق العلمية تثبت أمان وفعالية اللقاح
الذي تقدمه الكويت للمواطنين والمقيمين.
وأكدت أن التطعيم هو السالح الفعال ضد
الفيروس ،داعية الجميع إلى عدم التردد في
تلقي اللقاح ،وقبل ذلك التسجيل في منصة
الحصول على التطعيم ،بهدف تحقيق المناعة
المجتمعية وعودة الحياة إلى طبيعتها ،داعية
الـجـمـيــع إل ــى ع ــدم االل ـت ـفــات إل ــى الـشــائـعــات،
والحصول على اللقاح للمصلحة العامة.
وشددت المصادر على أن وزارة الصحة لن
تغامر في أن تضع أي شخص في المجتمع
ب ـمــوضــع ال ـخ ـط ــر ،وت ـح ـســب ال ـم ـخــاطــر أوال
فـ ــأوال ،وتستند فــي ذل ــك إل ــى خـبــرة تراكمية
لــدي ـهــا وجـلـبـهــا لـلـمـعـلــومــات ال ـعــال ـم ـيــة من
ال ـم ــراك ــز ال ـص ـح ـيــة ال ــدولـ ـي ــة ،سـ ـ ــواء منظمة

جانب من حمالت التطعيم
الصحة العالمية أو مركز التحكم في األمراض
األميركي أو المراكز الدولية المتخصصة في
علوم الوبائيات ،وغيرها من المراكز الطبية
المتخصصة المرموقة.

 384إصابة جديدة
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أع ـل ـنــت وزارة الـصـحــة
تسجيل  384إصابة جديدة بمرض «كوفيد
 »19خالل الـ  24ساعة الماضية ،ليرتفع بذلك
إجمالي عدد الحاالت المسجلة في البالد إلى
ً
 161ألفا و 285حالة ،الفتة إلى عدم تسجيل
وفـيــات جــديــدة ج ــراء مضاعفات الفيروس،
ليستقر عــدد الوفيات حتى أمــس عند 952
حالة.

وأكدت الوزارة شفاء  507حاالت من المرض
خالل الـ  24ساعة الماضية ،ليرتفع إجمالي
المتعافين مــن ال ـمــرض إل ــى  154ألـفــا و253
حالة وبنسبة  95.6في المئة ،وذلك عقب التأكد
مــن تـمــاثــل تـلــك ال ـح ــاالت للشفاء بـعــد إج ــراء
الفحوصات الطبية الالزمة والخطوات المتبعة
بهذا الشأن.
وأوضحت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية
في أقسام العناية المركزة بلغ  48حالة ،ليصبح
بذلك المجموع الكلي لجميع الـحــاالت التي
ثبتت إصابتها بـ «كوفيد  »19وما زالت تتلقى
الرعاية الطبية الالزمة  6080حالة.
وذكرت أن عدد المسحات التي تم إجراؤها
خالل الـ  24ساعة الماضية بلغ  7695مسحة،
ليصل مجموع الفحوصات منذ بداية الجائحة

وحتى اآلن إلى مليون و 463ألفا و 176فحصا
مخبريا ،لتبلغ نسبة اإلصابات الجديدة من
المسحات  4.9في المئة.
وج ـ ـ ـ ــددت «ال ـ ـص ـ ـحـ ــة» دع ـ ـ ــوة ال ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين إلى مداومة األخذ بكل سبل الوقاية،
وتـجـنــب مـخــالـطــة اآلخ ــري ــن والـ ـح ــرص على
تطبيق استراتيجية التباعد البدني ،موصية
بزيارة الحسابات الرسمية للوزارة والجهات
الرسمية في الدولة لالطالع على االرشــادات
والتوصيات ،وكل ما من شأنه المساهمة في
احتواء انتشار الفيروس.

 384إصابة جديدة بـ «كورونا»
و 507متعافين وال وفيات

«التربية» :توزيع الكتب قبل بداية الفصل الثاني

«الشؤون» تواجه صعوبة في إجراء
«التعاونيات»
انتخابات
المدارس الخاصة أصدرت شهادات مفصلة لطلبة الثانوية

في ضوء قرار تحديد مدة العملية االنتخابية بـ  3ساعات
●

جورج عاطف

علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون االجتماعية
تواجه صعوبة تصل إلــى حد عــدم القدرة على
إجـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات م ـجــالــس إدارة الـجـمـعـيــات
ً
التعاونية التي انتهت مددها القانونية؛ نظرا
إلى استمرار جائحة "كورونا" ،وظهور سالالت
متحورة جديدة من الفيروس المستجد ،وفي
ض ــوء الـ ـق ــرار ال ـ ـ ــوزاري الـ ـص ــادر ب ـش ــأن تنظيم
العملية االنتخابية في الجمعيات واالتحادات
التعاونية ،الــذي حدد مدة العملية االنتخابية
بثالث ساعات.
ً
ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن الوزارة ،ممثلة
ف ــي ق ـط ــاع الـ ـتـ ـع ــاون ،خ ــاط ـب ــت وزارة الـصـحــة
ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى مـ ــدى إمـ ـك ــان إجـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
"التعاونيات" وسط الوضع الصحي الراهن ،غير
ً
أنها لم تتلق ردا حتى تاريخه ،مشيرة إلــى أن
نجاحها في عقد "عموميات" نحو  40تعاونية،
انتهت سنتها المالية ،منذ  17نوفمبر الماضي
حتى اآلن ،ال يعني بالضرورة قدرتها على إجراء
ً
واإلشراف على االنتخابات التي تختلف كليا عن
عقد "العموميات".
وبينت الـمـصــادر ،أن "ضــوابــط واشـتــراطــات
صحة عقد العموميات مرنة ويمكن من خاللها

السيطرة على عدد الحضور ،ونجاح االنعقاد
ب ـعــدد بـسـيــط يـحـقــق ال ـن ـصــاب ال ـم ـط ـلــوب دون
مخالفة القانون والقرارات الصادرة بهذا الصدد،
ب ـخــاف االن ـت ـخــابــات ال ـم ـحــددة ب ـثــاث ســاعــات
يتم خاللها استقبال مئات أو آالف المساهمين
ممن يملكون حق التصويت مقسمين على مقر
انتخابي واحــد أو اثنين على األكـثــر" ،متوقعة
موافقة السلطات الصحية في البالد على إجراء
انتخابات "التعاونيات" عقب تلقي ما يزيد على
 50في المئة من السكان لقاح "كورونا".
وعن الوضع القانوني لمجالس اإلدارة ،التي
انتهت مــددهــا القانونية ،أوضـحــت الـمـصــادر،
أن إجـمــالــي أع ـضــاء مجلس اإلدارة هــو تسعة
وف ــي ح ــال ان ـت ـهــت ال ـم ــدة ال ـقــانــون ـيــة ألك ـثــر من
النصف " "1+4سوف تتجه الوزارة إلى استخدام
صــاح ـيــات ـهــا ال ـق ــان ــون ـي ــة ف ــي ت ـع ـي ـيــن أع ـض ــاء
الستكمال النصاب القانوني للمجلس ،ويتسنى
له مباشرة اختصاصاته دون عراقيل.
وأضافت ،أن "عدد المجالس التي سوف تواجه
ً
ً
هذا األمــر ،السالف ذكــره ،قليلة جــدا ،خصوصا
أنه منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية مارس
المقبل هناك  4مجالس إدارة فقط سوف يسقط
مـنـهــا أك ـثــر مــن  4أع ـض ــاء ،وسـيـتــم ات ـخــاذ قــرار
بتعيين جدد داخلها".

●

فهد الرمضان

أعلن مدير إدارة التوريدات
والمخازن في وزارة "التربية"،
مـ ـت ــروك ال ـم ـط ـي ــري ،اس ـت ـك ـمــال
ج ـم ـي ــع اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـخ ــاص ــة
ب ـم ـمــارســات ال ـك ـتــب الــدراس ـيــة
والترسية على الشركات الفائزة,
موضحا أنه تم البدء بالمرحلة
الثانية من خالل توزيع الكتب
الـ ـت ــي ت ــم ت ــوري ــده ــا ل ـل ـم ـخــازن
وتسلمها من المدارس.
وقــال المطيري ،في تصريح
صـحــافــي ،إنــه سيتم استكمال
ت ـ ــوزي ـ ــع ج ـم ـي ــع الـ ـكـ ـت ــب خ ــال
الفترة المقبلة قبل بداية الفصل
ً
الثاني ،الفتا إلى أنه يتم حاليا
الـتـنـسـيــق م ــع ق ـط ــاع الـمـنــاهــج
ب ـشــأن تـحــديــد الـكـتــب الـمـقــررة
للفصل الدراسي األول من العام
 ،2022 - 2021للبدء باإلجراءات
م ــع ب ــداي ــة ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة في
أبريل المقبل.
وأوضــح أن إدارة التوريدات
وال ـم ـخ ــازن وفـ ــرت احـتـيــاجــات
الـمــدارس مــن األث ــاث واألجـهــزة

وال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـلـ ـ ــزمـ ـ ــات األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
ً
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـع ــودة ال ـط ـل ـبــة في
حالة تقرر ذلك من قبل السلطات
الصحية بالتنسيق مع الوزارة.
وذكــر أن اإلدارة تابعت كذلك
جميع العقود الخدماتية ،سواء
ب ـشــأن الـتـمــديــد أو ط ــرح جــديــد
مــع الـجـهــات الـطــالـبــة والـجـهــات
الـ ـ ــرقـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وت ـ ــذل ـ ـي ـ ــل ج ـم ـي ــع
الـ ـصـ ـع ــوب ــات الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى طـ ـ ــرح مـ ـم ــارس ــات
خــاصــة لـقـطــاع الـمـنـشــآت بشأن
توريد وتركيب وصيانة وحدات
التكييف الالزمة لبعض المناطق
ً
التعليمية ومدارسها ،فضال عن
اس ـت ـك ـمــال اإلجـ ـ ـ ــراءات الـخــاصــة
ب ـم ـنــاق ـصــة ال ـص ـي ــان ــة ال ـشــام ـلــة
لمبنى الـ ــوزارة بجنوب الـســرة،
وم ـخ ــاط ـب ــة ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة
للحصول على الموافقات الالزمة.
وب ـ ّـي ــن أن إدارة ال ـت ــوري ــدات
وال ـ ـم ـ ـخـ ــازن ان ـت ـه ــت ك ــذل ــك مــن
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـلـ ــى مـ ــواف ـ ـقـ ــات
الجهات الرقابية على تمديد
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ف ــي
برامج المايكروسوفت إلدارة

مكاتب االستقدام تطالب بتقليص حجر
العمالة المنزلية إلى  5أيام
●

جورج عاطف

ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار إعـ ـ ـ ــان م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ـم ــاح بــاس ـت ـقــدام
ال ـع ـمــالــة الـمـنــزلـيــة ال ـجــديــدة،
ضـ ـم ــن خـ ـط ــة عـ ــودت ـ ـهـ ــا ع ـبــر
مـ ـنـ ـص ــة "ب ـ ــالـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة" ،ال ـت ــي
انطلقت األحــد قبل الماضي،
عـقــدت إدارة تنظيم استقدام
العمالة المنزلية ،فــي الهيئة
العامة للقوى العاملة ،أمس،
ً
اج ـت ـمــاعــا م ــع ات ـح ــاد مـكــاتــب
اس ـت ـقــدام ال ـع ـمــالــة ،ت ــم خــالــه
التباحث حول آخر مستجدات
االسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــدام ،ومـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــة
الصعوبات والمعوقات التي
تواجه ذلك.
وق ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد،
خــالــد الــدخ ـنــان ،لـ ـ "الـجــريــدة"
إن "االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع تـ ـ ـط ـ ــرق إل ــى
مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات ع ـ ـ ـ ــدة خ ــاص ــة
باستنئاف اسـتـقــدام العمالة
المنزلية الجديدة ،فضال عن
مناقشة أبرز الصعوبات التي
ً
تواجه المكاتب ،خصوصا في
ظــل الــوضــع الصحي الــراهــن،
واسـ ـتـ ـم ــرار ان ـت ـش ــار وت ـح ــور
فيروس كورونا المستجد".

عدم تعاون
الجهات
َّ
الحكومية سبب
ً
ً
حادا في تقليص الحجر الصحي
نقصا
سوق العمالة
وكشف الدخنان أن االتحاد

خفض أسعار التذاكر
ّ
وبين الدخنان أن االتحاد
ً
طالب أيضا خالل االجتماع
ب ـ ــإع ـ ــادة الـ ـنـ ـظ ــر فـ ــي أسـ ـع ــار
تـ ــذاكـ ــر الـ ـسـ ـف ــر ال ـ ـتـ ــي ب ـل ـغــت
ح ــد ه ــا ،ال س ـي ـمــا أن ه ــذا كله

ً
ي ـن ـع ـك ــس وبـ ـ ـ ــاال عـ ـل ــى ج ـيــب
الـ ـم ــواط ــن وال ـم ـق ـي ــم ،وي ــزي ــد
ً
من تكلفة االستقدام ،مشيرا
إل ــى أن االت ـحــاد ش ــدد ،خــال
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ،ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة
التحرك السريع من األجهزة
ا لـ ـحـ ـك ــو مـ ـي ــة ذات ا لـ ـع ــا ق ــة،
بـمــا يـضـمــن إف ـســاح الـمـجــال
ال سـتـقــدام عمالة منزلية من
أس ـ ـ ــواق عـ ـ ــدة ،وعـ ـ ــدم حـصــر
األمر أو االكتفاء بدولتين أو
ثالث فقط.

عدم التعاون الحكومي
وأكـ ـ ــد أن هـ ــذا اإلجـ ـ ـ ــراء مــن
شــأنــه زي ــادة الـعــرض وتقليل
تكلفة االستقدام عن المعلنة
مــن "ال ـت ـجــارة" ( 990دي ـن ــارا)،
إض ــاف ــة إلـ ــى تـقـلـيــل ال ــروات ــب
الشهرية للعمالة لتصل إلى
ً
ً
 80دينارا بدال من .120
وأض ــاف أن "ع ــدم الـتـعــاون
فيما بين الجهات الحكومية
تسبب في النقص الحاد الذي
ً
ي ـع ــان ـي ــه ال ـ ـسـ ــوق ح ــالـ ـي ــا مــن
العمالة المنزلية ،كما تسبب
في تأخر حسم مصير مذكرة
الـتـفــاهــم ال ـخــاصــة بــاسـتـقــدام
الـعـمــالــة المنزلية اإلثـيــوبـيــة،
والتي ال تزال حبيسة األدراج
منذ شهور".

ن ـظ ــم ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،وه ـ ــي مــن
المناقصات المهمة ،إضافة إلى
مناقصة الشبكات الحاسوبية
ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــدارس وت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ــدع ــم
الفني لها.
من جانب آخر ،بينما لم تتمكن
مدارس التعليم العام من إصدار
ش ـ ـهـ ــادات دراس ـ ـيـ ــة ل ـل ـط ـل ـبــة مــع

ان ـت ـهــاء الـفـصــل ال ــدراس ــي األول،
نتيجة عدم اعتماد آلية واضحة
وحـ ــاس ـ ـمـ ــة ل ـ ـتـ ــوزيـ ــع ال ـ ــدرج ـ ــات
ل ـل ـم ــرح ـل ــة الـ ـث ــان ــوي ــة ،أصـ ـ ــدرت
مـ ـ ـ ــدارس فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـخ ــاص
شهادات لطلبة المرحلة الثانوية
الدارسين لديها ،تتضمن درجات
كــل ال ـمــواد ونسبة الـنـجــاح التي

«الكهرباء» تشن حملة على 1532
حيازة في «الهجن»

كاف لكشف اإلصابة
الدخنان :خضوع كل منهم لـ  ٣تحاليل (ٍ )PCR
اقترح خالل االجتماع تقليص
مــدة الحجر الصحي للعمالة
المستقدمة لتكون  5أيام فقط
ً
ب ـ ــدال م ــن  14يـ ــومـ ــا ،السـيـمــا
مــع إج ــراء ه ــذه الـعـمــالــة نحو
 3تحاليل (ب ــي .ســي .آر) قبل
وبـ ـع ــد وص ــول ـه ــا إل ـ ــى ال ـب ــاد
ت ــؤك ــد خ ـل ــوه ــا مـ ــن اإلص ــاب ــة
ب ــالـ ـفـ ـي ــروس ،م ــؤك ــدا أن ه ــذا
اإلجراء من شأنه تقليل تكلفة
االستقدام وتوفر مبالغ طائلة
عـلــى الـمــواطـنـيــن والمقيمين
الـ ــراغ ـ ـب ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي االسـ ـتـ ـع ــان ــة
بخدمات هذه العمالة.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن "أ س ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار
ً
االستقدام المحددة وفقا لقرار
ً
وزارة التجارة  990دينارا عن
العاملة الواحدة ،سوف يضاف
ً
اليها  490ديـنــارا مصروفات
خاصة بالمنصة والحجر في
حال كانت العمالة المستقدمة
من الفلبين ،أما اذا كانت قادمة
م ـ ــن الـ ـهـ ـن ــد ف ـس ـي ـض ــاف 390
دينارا".

المطيري خالل جولة على المخازن

حققها كل طالب ،وبشكل مفصل.
الى ذلك ،أكدت مصادر تربوية
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" أن ق ـطــاع التعليم
العام يعمل على بحث آلية توزيع
الدرجات ،موضحة أن المعنيين
يقومون بدراسة كل المقترحات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي قـ ـ ــدمـ ـ ــت م ـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــواج ـ ـيـ ــه
الفنية للمواد الــدراسـيــة ،وكذلك
مقترحات مراقبات شؤون الطلبة
فــي المناطق التعليمية ،إضافة
الى مقترحات جمعية المعلمين
بهدف التوصل الى أفضل الحلول
لهذا الموضوع.
وأض ــاف ــت أن ال ـ ـ ــوزارة بـصــدد
ح ـ ـسـ ــم مـ ـ ــوضـ ـ ــوع آلـ ـ ـي ـ ــة تـ ــوزيـ ــع
الـ ــدرجـ ــات ،وال ـ ــذي م ــن الـمـتــوقــع
صـ ــدور قـ ــرار ح ــاس ــم ف ـيــه نـهــايــة
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري أو م ـط ـلــع
االسـبــوع الـقــادم ،مبينة أنــه بعد
حسم اآللية سيتم السماح بظهور
نتائج الطلبة على موقع الوزارة،
ومن ثم الحصول على الشهادات
الدراسية من خالل شؤون الطلبة
فــي ا لـمـنــا طــق التعليمية ،أو من
خالل المدارس عقب انتهاء عطلة
منتصف العام.

خالد الدخنان

• للتحقق من سالمة التوصيالت وضبط المخالفات والتعديات
• ال استثناءات ...والتعامل مع الحاالت اإلنسانية بروح القانون
ن ـ ـفـ ــذت وزارة ا لـ ـكـ ـه ــر ب ــاء
وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،أم ـ ـ ــس ،ح ـم ـل ــة عـلــى
منطقة ا لـهـجــن ،تـعــد الثانية
من نوعها من حيث الحجم ،إذ
ستشمل  1532حيازة وتستمر
خالل هذا األسبوع.
وق ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس فــريــق
الضبطية ا لـقـضــا ئـيــة التابع
لـ ـل ــوزارة أح ـمــد ال ـش ـمــري ،في
ت ـصــريــح ،إن الـحـمـلــة ج ــاء ت
بـ ـن ــاء ع ـل ــى ت ـع ـل ـي ـمــات وك ـيــل
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة م .ج ــاس ــم الـ ـن ــوري
وم ـتــاب ـعــة ال ــوك ـي ــل الـمـســاعــد
ل ـشـبـكــات ال ـت ــوزي ــع م .مطلق
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي وتـ ـ ـح ـ ــت إش ـ ــراف ـ ــه
ك ـ ـم ـ ـسـ ــؤول فـ ــريـ ــق ال ـم ـن ـط ـقــة
الشمالية.

سالمة التوصيالت الكهربائية

«االتحاد»
شدد على
ضرورة فتح
أسواق استقدام
جديدة...
وإعادة النظر
بأسعار التذاكر

ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـش ـ ـمـ ــري إل ـ ـ ــى أن
الـحـمـلــة سـتـشـمــل ،بــالـتـعــاون
مــع وزارة الــداخـلـيــة والهيئة
ال ـعــامــة لـلـشـبــاب والــريــاضــة،
جميع ال ـح ـيــازات الـمــوجــودة
ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ل ـل ـت ـح ـق ــق مــن
سالمة التوصيالت الكهربائية
وضبط المخالفات والتعديات
على الشبكة هناك ،مشيرا الى
ان ــه سـيـتــم تقسيم ال ـفــرق من

الوزارة ومن الجهات المشاركة
إلـ ـ ـ ـ ــى خ ـ ـم ـ ـسـ ــة فـ ـ ـ ـ ــرق بـ ـه ــدف
االنتهاء من جميع الحيازات
خالل األسبوع الجاري.

التعديات على الشبكة
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـحـ ـمـ ـل ــة تــم
التنسيق لـهــا نتيجة و جــود
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــات ع ـ ـ ـلـ ـ ــىال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة
الـكـهــربــائـيــة فــي الـمـنـطـقــة تم
رصدها سابقا ومنها تغيير
أحجام المصهرات والتوصيل
المباشر من غير عداد وتغيير
أح ـجــام الـكـيــابــل حـيــث سيتم
القطع على جميع الحيازات
المخالفة.
وأكـ ـ ـ ــد أن ـ ـ ــه ال وجـ ـ ـ ــود ألي
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات خ ـ ــال ال ـح ـم ـلــة
وس ـي ـتــم ال ـت ـعــامــل م ــع جميع
الـمـخــالـفــات مــا ع ــدا ال ـحــاالت
اإلنسانية كالمرضى أو وجود
عائالت تسكن في المنطقة إذ
سـيـتــم الـتـعــامــل مـعـهــا ب ــروح
ال ـق ــان ــون ع ــن ط ــري ــق الـفـصــل
الجزئي للتيار وليس الكلي.
وشـ ـ ــدد الـ ـشـ ـم ــري ع ـل ــى أن
الوزارة لن تتوانى في مخالفة
جميع من يتعدي على الشبكة
الكهربائية ،الفتا إلى أن هذه

أحمد الشمري

الحملة تعد ثاني أكبر حملة
بتاريخ "الكهرباء" بعد حملة
كبد التي شملت  5800حيازة،
تحت إش ــراف فــريــق المنطقة
الشمالية للضبطية القضائية.

لن نتوانى
في مخالفة
المعتدين على
الشبكة
الشمري
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محليات
ّ
«الكويت للعلوم والتكنولوجيا» توقع مذكرة تفاهم مع «لوياك»
ً
ةديرجلا

•
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البقاعين :نفخر بأن نكون جزءا من مسيرة دعم الشباب

المؤسسة
بلغت النضج
العملي الذي
تبرهنه
مخرجات
البرامج
التدريبية
والمهنية

الداللي

ّ
وقعت كلية الكويت للعلوم
والتكنولوجيا مــذ كــرة تفاهم
مع مؤسسة لوياك للنفع العام،
المتخصصة في دعم وتمكين
الشباب.
وج ـ ـ ــاء ال ـت ــوق ـي ــع ب ـع ــد عـقــد
الـعــديــد مــن الـلـقــاء ات المثمرة
ـاضـ ــرة
الـ ـ ـت ـ ــي جـ ـمـ ـع ــت ال ـ ـم ـ ـحـ ـ ِ
فـ ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـع ـل ــوم
والـتـكـنــولــوجـيــا ،رئـيـســة قسم
الفعاليات الطالبية فــي كلية
الكويت للعلوم والتكنولوجيا،
د .رندا بهمن ،مع فريق "لوياك"
ل ـم ـنــاق ـشــة س ـب ــل الـ ـتـ ـع ــاون ،ال
سيما فيما يخص تقديم برامج
التدريب المهني المقدمة من
"لوياك" ضمن المنهج الدراسي
العلمي في الجامعة.
وب ــالـ ـت ــال ــي ،وحـ ـي ــث تـعـمــل
"ل ـ ـ ــوي ـ ـ ــاك" م ـ ــع ج ـ ـهـ ــات ال ـع ـم ــل
الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة عـ ـل ــى ت ـق ـي ـي ــم أداء
الطالب ورفعها نتائج التققيم
للفريق األكــادي ـمــي الـمـســؤول
في الجامعة عن مادة التدريب
المهني .كما شملت االتفاقية
ع ـقــد ورش ال ـع ـمــل الـمـخـتـلـفــة
والمحاضرات النقاشية حول
مــوضــوعــات الـقـيــادة واإلدارة،
وال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـع ـم ـل ـي ــة ،وك ــل
م ـ ــا ي ـس ـت ـح ــوذ عـ ـل ــى اه ـت ـم ــام

جـيــل الـشـبــاب لتطوير ال ــذات.

تعليم مميز
وق ـ ـ ــد الـ ـتـ ـق ــى رئ ـ ـيـ ــس ك ـل ـيــة
الكويت للعلوم والتكنولوجيا
البروفيسور خالد البقاعين،
ب ـ ـفـ ــريـ ــق "ل ـ ـ ــوي ـ ـ ــاك" مـ ـ ــن خـ ــال
تطبيق زووم ،وقد حضر اللقاء
كل من عميد كلية الهندسة في
ال ـجــام ـعــة ،ال ـبــروف ـي ـســور علي
شامخة ود .بهمن ،إلى جانب
فريق "لوياك" ،الذي حضره كل
م ــن أم ـي ـنــة ال ـص ـن ــدوق عـضــوة
مجلس اإلدارة عبير العيسى،
وعـضــو مجلس اإلدارة فتوح
الداللي.
وأعرب البقاعين عن سعادته
بـ ـه ــذا ال ـل ـق ــاء وت ــوق ـي ــع الـعـقــد
قـ ــائـ ــا" :ي ـس ـع ــدن ــي وي ـشــرف ـنــا
ال ـت ـعــاون مــع مــؤسـســة لــويــاك،
التي برزت كمؤسسة رائدة في
تنمية الروح اإلجتماعية لدى
الشباب في العديد من الــدول.
وهذا يصب في صميم رسالة
الجامعة التي تركز على إعطاء
ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن نــوعـيــة
مميزة مــن التعليم الهندسي
الـ ـ ـم ـ ــدم ـ ــج ب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات قـ ـي ــادي ــة
وري ـ ـ ــادي ـ ـ ــة .إن هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون

جانب من لقاء كلية الكويت للعلوم و «لوياك»
س ـي ـع ـطــي خ ــري ـج ــي ال ـجــام ـعــة
الفرصة لكسب مهارات إضافية
لبناء شخصية متكاملة قادرة
على قـيــادة الكويت لمستقبل
مشرق إن شاء الله".
وقـ ّـدم البقاعين خالل اللقاء
ً
ً
عــر ضــا مفصال الستراتيجية
وأه ـ ـ ـ ــداف ال ـج ــام ـع ــة وأه ـم ـي ــة
تقديم سلسلة المواد اإلداريــة
وال ـ ـق ـ ـيـ ــاديـ ــة ضـ ـم ــن ال ـم ـن ـه ــج

ال ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات
الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدسـ ـ ـي ـ ــة ،إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ــى
تـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــات كـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة إدارة
األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي س ـي ـتــم إط ــاق
التحضير لـهــا قــريـبــا ،وكــذلــك
عـ ــن ت ـخ ـص ـص ــات ال ـ ــدراس ـ ــات
الـعـلـيــا ،وأوضـ ــح أن الجامعة
س ـت ـق ــدم أكـ ـث ــر ال ـت ـخ ـص ـصــات
تطورا وحاجة في سوق العمل،
والتي تنفرد بها الجامعة أال

وهي التمويل الرقمي ،االبتكار
الرقمي وإدارة الطاقة.

دمج وتكامل
وتحدثت الــداللــي عــن فرصة
دمـ ـ ــج ال ـ ـ ـنـ ـ ــوادي الـ ـط ــابـ ـي ــة فــي
الجامعة مــع اللجان التطوعية
في "لوياك" إلعطاء مساحة أكبر
م ــن ت ـك ــام ــل ال ـج ـه ـت ـيــن ،وأكـ ــدت

برنامج تدريبي لـ « »KiLAWعن «التمويل والمصارف اإلسالمية»
المال :األصول المتوافقة مع أحكام الشريعة تصل إلى  3.8تريليونات دوالر بحلول 2023
نـظــم مـعـهــد ال ـكــويــت الــدولــي
للتدريب القانوني ،التابع لكلية
الـ ـق ــان ــون ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة
( ،)KiLAWمحاضرة حول الرؤية
الشاملة عن التجربة المتميزة
ل ـل ـص ـنــاعــة ال ـمــال ـيــة اإلســام ـيــة
التي أثبتت رسوخها وقدرتها
على تجاوز جميع األزمات التي
عصفت باالقتصاد العالمي في
العقدين األخيرين.
وذك ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـعـ ـه ــد ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي ،أم ــس ،أن المحاضرة
تأتي ضمن البرنامج التدريبي
ب ـع ـن ــوان «ال ـت ـم ــوي ــل االس ــام ــي
والمصارف االســامـيــة» ،والتي
يـ ـح ــاض ــر ف ـي ـه ــا أسـ ـ ـت ـ ــاذ ال ـف ـقــه
المقارن والــدراســات اإلسالمية
ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك فـ ــي ك ـل ـي ــة الـ ـق ــان ــون
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة د .عــدنــان

ال ـ ـمـ ــا ،م ـض ـي ـف ــا ان ال ـب ــرن ــام ــج
ال ـت ــدري ـب ــي ي ـس ـت ـهــدف مـخـتـلــف
الفئات في القطاعين الحكومي
وال ـخ ــاص ،ويــأتــي ضـمــن نطاق
المسؤولية االجتماعية للكلية
والـ ـمـ ـعـ ـه ــد ف ـ ــي نـ ـش ــر ال ـث ـق ــاف ــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ع ـل ــى أوسـ ـ ــع ن ـطــاق
بالمجتمع الكويتي.
وأش ــار إل ــى «تـخـصـيــص هــذا
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـت ــدري ـب ــي ع ــن بـعــد
أونـ ــايـ ــن ل ـل ـعــام ـل ـيــن ف ــي هـيـئــة
أوراق المال الكويتية ،بمشاركة
 12من موظفيها المعنيين في
المجال ،الــذي تــم التركيز عليه
ف ــي ال ـبــرنــامــج ال ـت ــدري ـب ــي ،مما
يساعدهم على االرتقاء بقدراتهم
وكفاءتهم في أداء مهامهم تجاه
الشركات االستثمارية والبنوك
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـت ــي

يتعاملون معها بحكم وظائفهم،
م ـمــا ي ـس ـهــم ف ــي تـحـقـيــق هـيـئــة
أسواق المال هدف إنشائها».

النشأة المصرفية
م ــن ج ـه ـتــه ،ك ـشــف د .عــدنــان
المال عن تقديمه لمحة موجزة
عن نشأة المصرفية اإلسالمية
ا لـتــي كــا نــت انطالقتها الفعلية
في سبعينيات القرن العشرين،
وأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذت تـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــور وت ـ ـتـ ــرسـ ــخ
وت ـ ـتـ ــوسـ ــع وت ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد ان ـ ـت ـ ـشـ ــارا
وت ـ ـح ـ ـظـ ــى بـ ــال ـ ـث ـ ـقـ ــة ل ـ ـيـ ــس ف ــي
المجتمعات العربية واإلسالمية
فـقــط ،وإنـمــا فــي الـعــالــم بــأســره،
بعدما أثبتت مكانها وقدرتها
عـلــى تجنب الـعــديــد مــن عــوامــل
الـخـلــل ال ــذي ي ــؤدي إل ــى تــوالــي
األزمات في االقتصاد العالمي.
ول ـف ــت د .ال ـم ــا إلـ ــى أنـ ــه مــن
الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن تـ ـص ــل األص ـ ـ ــول
ال ـمــال ـيــة ال ـم ـتــواف ـقــة م ــع أح ـكــام
ال ـش ــري ـع ــة اإلس ــامـ ـي ــة إلـ ــى 3.8
تــريـلـيــونــات دوالر بـحـلــول عــام
 ،2023ب ـم ـتــوســط ن ـمــو سـنــوي
قــدره  10فــي المئة ،مضيفا انه
يوجد اآلن حوالي  1400مؤسسة
تمويل إسالمية تعمل في أكثر
من  80دولة.

األدوات المالية
وأكد المال أن األدوات المالية

جانب من المحاضرة ضمن برنامج التدريب
التي تتعامل معها المؤسسات
الـمــالـيــة اإلســام ـيــة فــي جميع
معامالتها تستند إلى المبادئ
المستمدة مــن ال ـقــرآن والسنة
واإلج ـ ـ ـمـ ـ ــاع والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــاس ،ال ـت ــي
تجسد قيم التكافل والتعاون
والـتــآلــف ،فــي ظــل االل ـتــزام بما
يفيد الفرد والمجتمع ويحقق
الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة ،والـعـمــل
بـمـقـتـضــى ال ـق ــواع ــد الـشــرعـيــة
الـحــاكـمــة لـلـمـعــامــات المالية
اإلسالمية».
وت ـ ـطـ ــرق إلـ ـ ــى أبـ ـ ـ ــرز أدوات
ال ـت ـمــويــل اإلس ــام ــي وال ـع ـقــود
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة بـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـ ــن ح ـي ــث
ال ـ ـت ـ ـعـ ــريـ ــف ب ـ ـهـ ــا وشـ ــروط ـ ـهـ ــا
وأرك ــانـ ـه ــا وأح ـك ــام ـه ــا وط ــرق

اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،وأب ـ ـ ـ ــرزه ـ ـ ـ ــا
المرابحة واإلجارة والمضاربة
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة واالسـ ـتـ ـصـ ـن ــاع
َ
واالس ـتــزراع والـ َـســلــم والقرض
وال ـصــرف وال ـحــوالــة والــوكــالــة
والكفالة ،وغيرها من األدوات
والـعـقــود الـتــي تشكل العمود
ال ـف ـق ــري ل ـل ـم ـعــامــات ال ـمــال ـيــة
اإلسالمية في الوقت الراهن.

التمويل اإلسالمي
وعـ ــن الـ ـف ــرق ب ـي ــن ال ـت ـمــويــل
اإلســامــي ونـظـيــره التقليدي،
ق ــال ال ـمــا« :تــوجــد الـعــديــد من
الـ ـف ــوارق بـيــن هــذيــن الـنــوعـيــن
من التمويل ،وما يميز التمويل

اإلســامــي أنــه ال يقصد الربح
فقط ،بل العمل ضمن األصول
ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـطـ ـهـ ـي ــر ال ـع ـم ــل
المصرفي من الربا».
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى أن ال ـت ـم ــوي ــل
التقليدي يعتمد على النزعة
الـ ـف ــردي ــة ل ــإتـ ـج ــار ب ــال ـن ـق ــود،
وت ـع ـظ ـي ــم ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة ،مـ ــن خ ــال
الفوائد ،عبر اإلق ــراض بفائدة
وحـســم ال ـس ـنــدات ،وال تتحمل
المصارف التقليدية أي خسائر
في حال لم يستطع المقترض
سداد الدين.

«اإلغاثة» 6 :آالف سلة غذائية في اليمن
دشنت الجمعية الكويتية لإلغاثة ،أمس األول،
في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) توزيع  6آالف
سلة غذائية تستهدف أربع محافظات يمنية ضمن
حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة منذ  6سنوات.
وأعـ ــرب الـمـنـســق ال ـع ــام لـلـجـنــة الـعـلـيــا لــإغــاثــة
باليمن ،جمال بلفقية ،في تصريح صحافي ،خالل
حفل التدشين عن شكره للكويت؛ أميرا وحكومة
وشعبا ،على جهودهم ودعمهم اإلنساني المستمر
لـلـشـعــب ال ـي ـم ـنــي .وث ـ َّـم ــن بـلـفـقـيــة ال ــدع ــم الـسـخــي
والمتواصل الذي تقدمه الجمعية الكويتية لإلغاثة
في مختلف القطاعات اإلغاثية والتنموية ،مبينا
أن هذا المشروع سيكون له أثر كبير في تحسين

«االجتماعيين»
تثمن اجتماعها
مع النواب
قال رئيس مجلس إدارة رابطة
االجتماعيين عبدالله الرضوان،
إن اجـتـمــاع الــرابـطــة وجمعيات
النفع العام المختصة مع لجنة
المرأة واألسرة والطفل البرلمانية
كان إيجابيا ومثمرا« ،خاصة اننا
وجــدنــا جــديــة تــامــة مــن أعـضــاء
اللجنة واهتمامهم الكبير بتبني
م ـط ــال ـب ــات ـن ــا ،وبـ ـح ــث ال ـم ـشــاكــل
والقضايا الرئيسية والمطالبات
التي تهم األسرة الكويتية».
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك عـ ـ ــدة
م ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ت ـب ـن ـت ـهــا
ال ــراب ـط ــة مـنـهــا م ـطــال ـبــات أب ـنــاء
األم الكويتية ،وتفعيل الشرطة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،وح ـم ــاي ــة ال ـط ـفــل،
وقـ ــانـ ــون ال ـح ـم ــاي ــة مـ ــن ال ـع ـنــف
المنزلي ،إضافة إلى عدة قضايا
ومطالبات أخرى.

الحياة المعيشية لألسر النازحة باليمن.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لمكتب
الجمعية باليمن ،عادل باعشن ،إن مشروع السلة
الغذائية يأتي ضمن حزمة مشاريع إغاثية تقدمها
الجمعية في مختلف المجاالت اإلغاثية واإلنسانية
ال ـتــي تـسـتـهــدف الـنــازحـيــن واألسـ ــر الـضـعـيـفــة في
مختلف المحافظات اليمنية.
بدوره ،أوضح رئيس قطاع المشاريع في مؤسسة
التواصل للتنمية اإلنسانية ،المنفذة للمشروع،
عـمــاد عـبــدالــرحـيــم ،أن ال ـم ـشــروع يـشـمــل تــوزيــع 6
آالف سلة غذائية تستهدف محافظات عدن وتعز
وأبين والحديدة.

أن مؤسسة لــويــاك وصـلــت إلى
مــرح ـلــة ال ـن ـضــج ال ـع ـم ـلــي ال ــذي
ي ـب ــره ـن ــه مـ ـخ ــرج ــات الـ ـب ــرام ــج
ال ـت ــدري ـب ـي ــة وال ـم ـه ـن ـي ــة ،وأن ـه ــم
سـيــواكـبــون الـعـمــل لتمكين كل
ف ـ ـئـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع عـ ــامـ ــة وف ـئ ــة
الشباب خاصة دون النظر إلى
أي فوارق ديموغرافية.
واستلهم د .شامخة العديد
مــن األفـكــار الشبابية والبرامج

ال ـتــدري ـب ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة م ــن أجــل
تطبيقها وإطالقها في الكويت،
ومن ثم إلى دول مجلس التعاون
الخليجي ،وبذلك تكون الكويت
هي مركز تأهيل وإعــداد شباب
وق ــادة المستقبل على مستوى
المنطقة الخليجية لما تتميز
ف ـي ــه الـ ـك ــوي ــت مـ ــن ف ـك ــر رش ـيــق
وأسس تطبيق عملية ناجحة.
وأن َ ه ــذا ال ـم ـشــروع المحلي
ومـ ــن ثـ ــم الـخـلـيـجــي ي ـقــع تحت
مظلة ا لـمـســؤو لـيــة االجتماعية
ل ـل ـج ــام ـع ــة الـ ـت ــي س ـت ـس ـخــر كــل
طاقاتها وإمكاناتها إلنجاح هذا
المشروع ،أو ما يماثله لمصلحة
الكويت أوال وشبابها الواعد.
وان ـت ـه ــى ال ـل ـق ــاء االف ـت ــراض ــي
بدعوة البقاعين ،فريق "لوياك"
لزيارة مبنى الجامعة والتعرف
ع ـل ــى أهـ ــم الـ ـم ــراف ــق الـجــامـعـيــة
المجهزة على أعلى مستوى ،كما
أنه على استعداد لتجهيز كل ما
يلزم فريق "لوياك" من أجل إقامة
نـ ــدوة تـعــريـفـيــة ع ــن الـمــؤسـســة
وأهــدافـهــا ،إلــى جانب برامجها
الـتــدريـبـيــة والـمـهـنـيــة ،متمنيا
لـهــم ت ـعــاونــا مـثـمــرا يـحـقــق فيه
كال الطرفين رؤيتهم المستقبلية
للبالد.

«بدنية األساسية» إلشراك
الشباب باالستراتيجية األممية
ش ــدد رئ ـيــس قـســم الـتــربـيــة
الـبــدنـيــة وال ــري ــاض ــة ف ــي كلية
ال ـتــرب ـيــة األس ــاس ـي ــة بــالـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
والـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــب ،د .ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
الغصاب ،على ضــرورة وضع
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات لــاه ـت ـمــام
بالشباب الكويتيين تتوافق
مع استراتيجية األمم المتحدة
لـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ـعـ ــالـ ــم حـ ـت ــى ع ــام
 2030ال ـم ـق ــرة م ــن الـجـمـعـيــة
العامة ،مشيرا الى «أن الشباب
الـكــويـتـيـيــن ي ـح ـظــون بــرعــايــة
واه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام م ـ ـ ــن س ـ ـمـ ــو أمـ ـي ــر
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـمــد
ب ــاع ـت ـب ــاره ــم «ث ـ ـ ــروة حـقـيـقـيــة
للوطن».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاب ،ف ــي
تـصــريــح صـحــافــي أم ــس ،إلــى
أن «فـ ـئ ــة الـ ـشـ ـب ــاب يـمـتـلـكــون
الحماس والتفكير المستنير
والطاقة البدنية العالية التي
تمكنهم مــن الـقـيــام بــاألعـمــال
ال ـت ــي ق ــد ت ـع ـجــز ع ـن ـهــا ف ـئــات
ً
أخـ ـ ــرى عـ ــديـ ــدة» ،م ـش ـي ــرا إل ــى
«أهمية مشاركتهم في األعمال
ال ـت ـط ــوع ـي ــة ،خ ــاص ــة فـ ــي ظــل
التغيرات الكونية والجغرافية
والكثير من الكوارث الطبيعية
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــزل ـ ـ ـ ـ ـ ــزال وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن
ال ـف ـيــروســات واألم ـ ــراض التي
تحيط بنا».

العمل االجتماعي
وشدد الغصاب على أهمية
ّ
التطوعي
الـعـمــل االجـتـمــاعــي
لـلـشـبــاب فــي تـعــزيــزه النـتـمــاء
ومشاركة الشباب في المجتمع،

عبدالله الغصاب

وتنمية قــدراتـهــم ومـهــاراتـهــم
الشخصية والعلمية والعملية.
وطــالــب ب ـض ــرورة مـشــاركــة
الـقـطــاع ال ـخــاص مــع الـجـهــات
الحكومية والمجتمع المدني
في وضع االقتراحات واآلليات
إلشراك الشباب واالستفادة من
وجهات نظرهم وآرائهم الثاقبة
وأفكارهم ،وعقد حلقات حوار
معهم واالستماع لهم.
وخ ـت ــم بـ ــأن «اسـتــراتـيـجـيــة
الـكــويــت ال ب ـ ّـد أن تـتــوافــق مع
االسـتــراتـيـجـيــة األم ـم ـیــة التي
ركـ ـ ـ ــزت عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة تـلـبـیــة
اح ـت ـیــاجــات ال ـش ـبــاب وتـعــزیــز
دوره ــم والـنـهــوض بحقوقهم
بكل ما یتسمون به من تنوع
في جمیع أنحاء العالم وضمان
ان ـخ ــراط ـه ــم وم ـشــارك ـت ـهــم في
تنفیذ واسـت ـعــراض ومتابعة
خـ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـی ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة
وال ـبــرامــج الـمــوجـهــة للشباب
الكويتيين».

ةديرجلا
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نواب :ال تحصين لرئيس الوزراء من المساءلة السياسية
أكدوا في بيان أن محاور استجواب الخالد مازالت قائمة
فهد تركي

المصالحة
الوطنية
معيار
التعاون
القادم

الصقعبي

بعد صدرو األمر األميري بإعادة
تكليف سمو الشيخ صباح الخالد
رئيسا لمجلس الوزراء ،حدد عدد
م ــن ال ـ ـنـ ــواب ط ــري ــق ال ـت ـع ــاون مع
الـحـكــومــة الـجــديــدة بــإقــرار العفو
والمصالحة الوطنية ،باعتبارهما
ً
مدخال لهذا التعاون ،فيما أصدر
أم ــس  7نـ ــواب ب ـيــانــا أع ـل ـنــوا فيه
رفضهم التام ألي اتفاق بتحصين
رئيس مجلس الوزراء من المساءلة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،مــؤكــديــن أن م ـحــاور
استجواب الخالد الذي قدمه النواب
خــالــد الـعـتـيـبــي ،وثــامــر الـســويــط،
وبدر الداهوم ،مازالت قائمة.
وقال النواب السبعة في بيانهم،
ً
إن ـ ــه «ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن ال ـم ـســؤول ـيــة
ً
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــزامـ ــا بـقـسـمـنــا
ً
الدستوري ،وحفظا لألمانة فإننا
ن ـع ـل ــن ،ن ـح ــن ال ـم ــوق ـع ـي ــن أدن ـ ــاه،
رفضنا الـتــام والقاطع ألي اتفاق
بتحصين رئيس مجلس الــوزراء
مـ ــن الـ ـمـ ـس ــاء ل ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،أو
الرقابة الشعبية ،ونؤكد أن محاور
االس ـت ـج ــواب الـ ــذي قــدمــه ال ـنــواب
خــالــد العتيبي ،وثــامــر السويط،
والدكتور بدر الداهوم ،وتم تأييده
بشكل غير مسبوق وتاريخي في
خــال ساعات قليلة من قبل ()38
نائبا ،مازالت قائمة».
ووقع على البيان النواب :محمد
المطير ،وخالد العتيبي ،وشعيب
المويزري ،ود .عبدالكريم الكندري،

ع ـ ــاي ـ ــد ال ـ ـع ـ ـن ـ ــزي« :أمـ ـ ـ ـ ـ ــام رئ ـي ــس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـم ـك ـلــف ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد استحقاقات تمثل خريطة
طــريــق للمرحلة الـقــادمــة لــن نقبل
بالنزول عن أي منها :هي اختيار
حكومة كفاءات قــادرة على تحمل
م ـس ــؤول ـي ــات ـه ــا ،وب ــرن ــام ــج عـمــل
حكومي واضح المعالم وفق خطة
زم ـن ـيــة ت ـل ـبــي ط ـم ــوح ــات الـشـعــب
ال ـك ــوي ـت ــي ،وق ـض ــاي ــا الـمـصــالـحــة
الوطنية الشاملة والعفو وقوانين
الحريات واالنتخاب».
محمد المطير

عبدالكريم الكندري

خالد العتيبي

مبارك الحجرف

وعي حكومي

ود .بدر الــداهــوم ،وثامر السويط،
ومبارك الحجرف.
مــن جـهـتــه ،ش ــدد الـنــائــب حمد
المطر على ضــرورة التعاون بين
السلطتين في المرحلة القادمة.
وقال المطر« :بعد صدور األمر
األم ـيــري بتكليف رئـيــس الـ ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،نؤكد
أن طريق التعاون بين السلطتين
مرتبط بقضايا وطنية وتشريعات
مـسـتـحـقــة ،وت ــأت ــي قـضـيــة الـعـفــو
والمصالحة الوطنية مدخال لهذا
التعاون».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب
د.عـبــدالـعــزيــز الصقعبي بـصــدور
األمـ ـ ــر األم ـ ـيـ ــري ب ـت ـك ـل ـيــف رئ ـيــس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد،

والذي جاءت استقالته إثر تقديم
اسـتـجــواب مستحق« ،اف ـتــرض أن
خريطة التعاون القادمة اتضحت،
وافترض استعداده لتبني قضايا
وتشريعات وطنية مهمة».
وأشار الصقعبي إلى أن مدخل
تـلــك الـتـشــريـعــات هــو المصالحة
الوطنية ،والتي تعهدت األغلبية
ال ـن ـي ــاب ـي ــة أنـ ـه ــا س ـت ـك ــون م ـع ـيــار
التعاون القادم.
بدوره ،شدد النائب د .عبدالكريم
ً
الكندري على انــه مرفوض رفضا
ً
قــاط ـعــا تحصين رئ ـيــس ال ـ ــوزراء،
وتعديل الدستور من طرف السلطة
ل ـت ـق ـل ـيــص ال ـ ـحـ ــريـ ــات وت ـق ــوي ــض
األدوات النيابية ،وكذلك التهديد
بحل المجلس إن استخدم النواب

أدوات ـهــم الــرقــابـيــة .وق ــال الكندري
إن «مــا بيني وبين الحكومة ١٨٣
مــادة دستورية انتخبني الشعب
بموجبها وأقـسـمــت عـلــى الــدفــاع
عنها» .وأكد النائب ثامر السويط
انه ال اتفاق وال حصانة سوى لألمة
وإرادت ـهــا ،معلنا رفضه تحصين
رئيس الوزراء.
م ــن جــان ـبــه ،اك ــد ال ـنــائــب خــالــد
العتيبي ان خياراتنا الدستورية
مـ ـ ــازالـ ـ ــت قـ ــائ ـ ـمـ ــة ،م ـع ـل ـن ــا أن ـ ـ ــه ال
لتحصين رئيس الوزراء.
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـنــائــب مـبــارك
ال ـح ـجــرف:الـمـســؤولـيــة عـلــى قــدر
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،فـ ـم ــن عـ ـ ــدم ال ـح ـص ــاف ــة
ت ـح ـص ـي ــن مـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ــرأس ال ـس ـل ـط ــة
الـمـهـيـمـنــة ع ـلــى م ـصــالــح ال ـب ــاد،

مـضـيـفــا :ان ـنــا لـسـنــا دعـ ــاة تــأزيــم
ول ـك ـن ـن ــا دعـ ـ ـ ــاة ت ـف ـع ـي ــل ل ـل ــرق ــاب ــة
البرلمانية.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب ف ـ ــارس
العتيبي أن «أي اتـفــاق بتحصين
رئيس الوزراء ال يمثلني وال يمكن
ً
الـقـبــول ب ــه» ،مـعـلـنــا تــأيـيــده بيان
النواب.
مــن جانبه ،قــال النائب سعود
ً
بــوص ـل ـيــب انـ ــه م ــرف ــوض نـهــائـيــا
تحصين رئـيــس مجلس ال ــوزراء،
ً
مؤكدا انه دستوريا ال يوجد مادة
تحصن الــرئـيــس أو وزراء ه ومــن
يقبل بالمنصب عليه مواجهة األمة
عبر ممثليها« ،وأن ــا مــؤيــد لبيان
األخوة النواب».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ال ـنــائــب خــالــد

من جانبه ،طالب النائب يوسف
الـغــريــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء بتشكيل
حكومته على أساس مبدأ الكفاءة،
وأن ي ــأت ــي بـ ـ ــوزراء ق ــادري ــن على
تـحـمــل مـســؤولـيــاتـهــم السياسية
أمام مجلس األمة .وقال الغريب ،في
تصريح صحافي ،بالمجلس أمس
«البد أن يكون هناك وعي حكومي
ومــواك ـبــة لـمـخــرجــات الـشـعــب في
مجلس األمة ،وما يقع على عاتقه
من مطالب وقضايا شعبية».
وت ـ ـم ـ ـن ـ ــى الـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــب ت ـ ـع ـ ــاون
السلطتين التشريعية والتنفيذية
للنهوض بــالــوطــن والـمــواطـنـيــن،
م ـت ـع ـهــدا بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى مـطــالــب
ومـصــالــح الشعب وأم ــوال ــه ،وأداء
مسؤولياته كاملة تجاهه.

«الميزانيات» :إلغاء اجتماع اللجنة سببه
ضعف التمثيل الحكومي
أعرب مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي
النائب د .بدر الداهوم عن أسفه إللغاء االجتماع
ً
الذي كان مقررا لمناقشة الحساب الختامي لوزارة
ً
الـخــارجـيــة ،م ــؤك ــدا أن ــه سيتم إل ـغــاء أي اجتماع
وإي ـق ــاف مناقشة مـيــزانـيــة وزارتـ ــه فــي ح ــال عــدم
حضور الوزير أو الوكيل الجتماعات اللجنة.
وقـ ــال ال ــداه ــوم ف ــي تـصــريــح بــالـمـجـلــس أمــس
إن اللجنة ك ــان مــن المنتظر أن تعقد أم ــس أول
اجتماعاتها مــع أول جهة حكومية وهــي وزارة
ً
الخارجية ،مبينا أنــه تــم إلـغــاء االجتماع بسبب
ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـح ـكــومــي دون ال ـم ـط ـلــوب م ــن وزارة
الخارجية.
وطالب الداهوم الجهات الحكومية التي تريد

ً
الحضور لالجتماع ولجان مجلس األمة أو تحديدا
ً
لجنة الميزانيات بأن يكون الوزير أو الوكيل ممثال
للوزارة خالل االجتماع ،مستثنيا حضور الوزراء
في هذه األوقات التي تصاحب استقالة الحكومة.
وأضــاف أنــه كــان يفترض من وزيــر الخارجية
أو نائبه حضور اجتماع اللجنة لمناقشة العديد
مــن الـمــاحـظــات فــي الـحـســاب الـخـتــامــي ل ـلــوزارة
التي ال يمكن اتـخــاذ أي إج ــراء ات حيالها إال من
خاللهما فقط.
وقـ ــال ال ــداه ــوم إن ــه ع ـلــى ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
أن تـعـلــم أن الـتـعـطـيــل وال ـش ـلــل ف ــي هـ ــذه الـفـتــرة
ً
ستحاسب عليهما ،مؤكدا عدم السماح باستمرار
هذا التعطيل.

الطريجي يسأل عن نواب متهمين
باالستيالء على المال العام
وج ــه الـنــائــب د .عـبــدالـلــه الـطــريـجــي س ــؤاال إلــى
وزير العدل نواف الياسين طلب فيه اسماء النواب
الحاليين والسابقين والقياديين في الدولة الذين
تم التحقيق معهم في النيابة العامة بتهمة ارتكاب
جــرائــم االسـتـيــاء وتسهيل االسـتـيــاء عـلــى الـمــال
العام والتربح من وظائفهم واإلضرار بالمال العام
والتزوير في مستندات رسمية ،والتهم الموجهة لكل
منهم ورقم القضية في النيابة العامة.
واستفسر الطريجي في سؤاله عن حجم المبالغ
التي تم االستيالء عليها والتربح منها ،وحصة كل
من وجه إليه االتهام في القضية في النيابة العامة،
وهل أثبتت التحقيقات والتحريات أن هناك اتفاقا
جنائيا تم بين بعض النواب السابقين والحاليين
وبعض القياديين في الدولة لالستيالء واإلضــرار
بالمال العام؟
وقال :هل تحققتم من عدم خضوع هذه القضايا
لمساومات وابتزاز للحكومة من قبل نواب حاليين

أو سابقين؟ وما أسباب تأخير إحالة المشتبه بهم
الى محكمة الجنايات؟
مــن جــانــب آخــر تـقــدم الطريجي بــاقـتــراح برغبة
قــال فـيــه :تــزخــر دول ــة الـكــويــت بالكثير مــن الــرجــال
الوطنيين الذين تفانوا في خدمة بلدهم ،ولم يتوانوا
عن تقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل رفعة شأنه،
ومــن يعرف يقرأ سيرة وال ــدور الوطني والمتميز
الذي قام به الرجال الوطنيون خصوصا في الحفاظ
على المال العام والمكتسبات الدستورية والدفاع
عن الحريات العامة فإنه يقف اجالال واحتراما لهم،
وقد اعتادت دولة الكويت تخليد ذكرى كل من ترك
بصمات بــارزة وقــدم خــدمــات جليلة للوطن ،ولما
كان العم جاسم القطامي والعم حمد الجوعان والعم
مشاري العصيمي ،رحمهم الله ،ممن قدموا خدمات
جليلة للكويت ،لذا أتقدم باالقتراح برغبة بإطالق
أسمائهم على شوارع رئيسية أو مرافق عامة ،وذلك
تخليدا لذكراهم وسيرتهم العطرة.

النصاب يمنع «المالية» من مناقشة
«إنشاء المنطقة الشمالية»
●

بدر الداهوم

محيي عامر

عقدت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
الـبــرلـمــانـيــة اجـتـمــاعــا أم ــس ب ــدون نـصــاب،
اطـلـعــت فـيــه عـلــى م ـشــروع إن ـشــاء المنطقة
الشمالية االقـتـصــاديــة ،حـيــث لــم يحضره
سـ ـ ــوى رئ ـي ـس ـه ــا الـ ـن ــائ ــب أح ـ ـمـ ــد ال ـح ـم ــد،
ومقررها النائب سعدون حماد ،وعضوها
النائب خليل الصالح .وغاب عن االجتماع
الـ ـن ــائ ــب حـ ـم ــد ال ـ ـهـ ــرشـ ــانـ ــي ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
أع ـض ــائ ـه ــا ال ــذي ــن ت ـق ــدم ــوا بــاس ـت ـقــاالت ـهــم
منها ،اعتراضا على مخرجات مناصبها،

وهم محمد المطير وبدر الداهوم وأسامة
الشاهين ،ولم يبت المجلس حتى اآلن في
طلبات استقاالتهم.
وكـ ـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع م ـخ ـص ـصــا لـمـنــاقـشــة
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة
االقتصادية ،إضافة إلى عدد من االقتراحات
برغبة ،ولم تستطع اللجنة اتخاذ أي قرار
بـشــأن الـمـشــروع ،الــذي يـهــدف إلــى تحويل
الكويت إلــى مركز تجاري عالمي ،وحضر
االجتماع ممثلو وزير التجارة والصناعة
وزيــر الــدولــة للشؤون االقـتـصــاديــة فيصل
المدلج.

المناور يستفسر عن «التقدم العلمي» و«الفتوى»
وجـ ــه ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة ال ـم ـنــاور
سـ ــؤاال إل ــى نــائــب رئ ـيــس مجلس
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
الــوزراء أنس الصالح عن مؤسسة
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم ال ـع ـل ـمــي وإدارة
الفتوى والتشريع.
وقـ ـ ــال ف ــي ال ـ ـسـ ــؤال األول :لـمــا
ك ــان ال ـهــدف مــن مــؤسـســة الكويت
للتقدم العلمي دعم التطور العلمي
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي ،ي ــرج ــى إف ــادت ــي
وتزويدي باآلتي :إحصائيات بعدد
الـعــامـلـيــن فــي الـمــؤسـســة مـقــرونــة
ببيان جنسياتهم وطبيعة عملهم،
وهل يوجد موظفون في المؤسسة
يعملون خــارج الكويت؟ إذا كانت
اإلجابة اإليجاب ،فما جنسياتهم؟
وما طبيعة األعمال التي يؤدونها
ف ــي الـ ـخ ــارج؟ وك ــم ت ـقــدر تكاليف
وجودهم خارج البالد؟ وهل تسمح
الئحة المؤسسة بابتعاث شخص

لنيل درجة الماجستير والدكتوراه؟
إذا كانت اإلجابة اإليجاب ،فيرجى
تزويدي بكشف بتلك الحاالت مع
الالئحة الخاصة بذلك.
وه ــل أنـهـيــت خــدمــات موظفين
كــوي ـت ـي ـيــن مـ ــن ال ـم ــؤس ـس ــة خ ــال
السنوات الخمس الماضية؟
ك ـم ــا ي ــرج ــى تـ ــزويـ ــدي بـكـشــف
بأسماء المستشارين الذين وقعت
المؤسسة معهم عقود استعانة منذ
عــام  2010حتى تــاريــخ ورود هذا
ال ـســؤال ،مــع بيان التكلفة المالية
لـكــل مـنـهــم والـمـهـمــة الـمــوكـلــة لــه،
وكشف بأسماء وجنسيات وطبيعة
عمل الموظفين الوافدين في مركز
دسمان للوقاية من السكري وراتب
كل منهم ،والميزانية المعتمدة من
مـجـلــس اإلدارة لـلـسـنــوات الـثــاث
الـمــاضـيــة ،والـمـسـتـنــدات الخاصة
بشراء أجهزة التنفس الصناعي من

أسامة المناور

الصين أثناء أزمة «كورونا» لمركز
دسمان للوقاية من السكري.
ون ــص ال ـســؤال الـثــانــي عـلــى ما
يـلــي :أص ــدر رئـيــس إدارة الفتوى
والـتـشــريــع قـ ــراره رق ــم (ق )1لسنة
 2021بــإنـشــاء مكتب فـنــي خــاص

ي ـل ـح ــق ب ــرئـ ـي ــس إدارة ال ـف ـت ــوى
والتشريع مـبــاشــرة ،وقــد جــاء في
ديباجة ذلك القرار استناده لقرار
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
رقم  2018/59بالتفويض في بعض
االختصاصات.
لـ ــذا ي ــرج ــى إف ــادت ــي وت ــزوي ــدي
بـ ـ ـ ــاآلتـ ـ ـ ــي :صـ ـ ـ ـ ـ ــورة ضـ ــوئ ـ ـيـ ــة م ــن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار رق ـ ـ ــم  2018/59ال ـم ـش ــار
إل ـ ـ ـيـ ـ ــه بـ ــال ـ ـت ـ ـفـ ــويـ ــض ف ـ ـ ــي ب ـع ــض
االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاص ـ ـ ــات الـ ـمـ ـمـ ـن ــوح ــة
لــرئـيــس إدارة الـفـتــوى والـتـشــريــع
وأي تـعــديــات عـلـيــه ،وه ــل تدخل
اختصاصات المكتب الفني الخاص
ضمن اختصاصات رئيس الفتوى
بـمــوجــب ق ــرار الـتـفــويــض الـمـشــار
إليه؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب ،فهل
يملك رئيس الفتوى تفويض الغير
باختصاص أصيل له بموجب ذلك
التفويض؟

حمدان العازمي للمضف :هناك مخالفات في كلية الشريعة
وجــه النائب حـمــدان العازمي
سـ ــؤاال إل ــى وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
التعليم الـعــالــي د.ع ـلــي المضف
فــي شــأن وج ــود مخالفات بقسم
العقيدة بكلية الشريعة في جامعة
الكويت.
وق ـ ـ ــال فـ ــي س ـ ــؤال ـ ــه :ن ـم ــى إل ــى
علمي وج ــود مخالفات فــي كلية
الشريعة وال ــدراس ــات اإلسالمية
وخاصة في قسم العقيدة والدعوة
بجامعة الكويت ،لذا يرجى إفادتي
وتزويدي باآلتي :هل الجمع بين
منصبين يعد مخالفة؟ إذا كانت
اإلجــابــة الـنـفــي ،فيرجى تــزويــدي

بالسند القانوني الدال على ذلك،
وإذا ك ــان ــت اإلجـ ــابـ ــة اإلي ـ ـجـ ــاب،
ف ـي ــرج ــى إفـ ــادتـ ــي ب ـك ـي ـف ـيــة جـمــع
رئيس القسم العلمي لقسم العقيدة
والـ ــدعـ ــوة ب ـيــن مـنـصـبــه الـحــالــي
رئيس القسم العلمي لقسم العقيدة
والدعوة ومنصب العميد المساعد
ل ـل ـشــؤون األكــادي ـم ـيــة واألب ـح ــاث
والدراسات العليا.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف :كـ ــم عـ ـ ــدد إع ــان ــات
التوظيف بالقسم العلمي بقسم
العقيدة والــدعــوة منذ عــام 2008
حتی تــاریــخ ورود ه ــذا ال ـســؤال؟
وكــم عــدد أعـضــاء القسم العلمي

حمود العازمي يسأل عن الجامعات
الموقوف االبتعاث إليها
ّ
وجه النائب د .حمود العازمي سؤاال إلى وزير
التربية وزي ــر التعليم الـعــالــي ،د .علي المضف،
ب ــ«عــدد وأس ـمــاء الـجــامـعــات األجنبية والعربية
التي أوقفتم ابتعاث الطلبة الكويتيين إليها خالل
السنوات العشر السابقة» .وطالب إفادته وتزويده
باآلتي :كشف بعدد وأسماء الجامعات األجنبية
والعربية التي أوقفتم ابتعاث الطلبة الكويتيين
إلـيـهــا خ ــال الـسـنــوات الـعـشــر الـســابـقــة ،مــع ذكــر
أس ـب ــاب اإليـ ـق ــاف .وص ـ ــورة ضــوئ ـيــة م ــن قـ ــرارات

اإليـقــاف لتلك الـجــامـعــات ،مــع ذكــر وضــع الطلبة
الملتحقين بتلك الجامعات قبل ص ــدور الـقــرار،
وأسـمــاء أعـضــاء اللجنة العليا الــدائـمــة لمعادلة
الشهادات العلمية لألطباء والعاملين في مجال
الخدمات الصيدالنية والخدمات الطبية المساعدة
والتمريض .وما األسس والعناصر التي تعتمد
عليهما معادلة الشهادات العلمية لما فوق الثانوية
ال ـعــامــة ،وال ـت ــي تمنحها ال ـجــام ـعــات والـمـعــاهــد
األجنبية والعربية للمواطنين واألجانب؟

ب ـق ـس ــم ال ـع ـق ـي ــدة والـ ـ ــدعـ ـ ــوة؟ مــع
تــزويــدي بكشف بأسماء أعضاء
هيئة التدريس مقرونة بالدرجة
ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـت ـخ ـص ــص الــدق ـيــق
وتاريخ التعيين ،وكم عدد الذين
أنهيت خدماتهم في القسم العلمي
بقسم العقيدة والــدعــوة؟ مع ذكر
األسباب والتاريخ.
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع :كـ ـ ــم عـ ـ ـ ــدد إع ـ ــان ـ ــات
التوظيف لكل وظيفة أكاديمية
وأك ــادي ـم ـي ــة م ـســانــدة ف ــي الـقـســم
العلمي لقسم العقيدة والــدعــوة؟
مـ ــع ت ـ ــزوي ـ ــدي ب ـ ـصـ ــورة ضــوئ ـيــة
م ــن ك ــل إعـ ـ ــان ،وك ـش ــف بــأسـمــاء
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس فــي
لـجـنــة الـتـعـيـيـنــات ف ــي ك ــل إع ــان
وشهاداتهم العلمية متسلسلة من
ليسانس وماجستير ودكـتــوراه
في قسم العقيدة والدعوة ،وکشف
ب ــأس ـم ــاء الـمـتـقــدمـيــن لـلــوظــائــف
الـمـعـلــن عـنـهــا لـكــل إعـ ــان ،س ــواء
ك ــان ــت أك ــاديـ ـمـ ـي ــة أو أك ــادي ـم ـي ــة
مساندة مع شهاداتهم متسلسلة
ليسانس وماجستير ودكـتــوراه
في قسم العقيدة والدعوة ،وکشف
ب ــأس ـم ــاء م ــن رشـ ـح ــوا م ــن لجنة
ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ف ــي ال ـق ـســم الـعـلـمــي
بقسم الـعـقـيــدة وال ــدع ــوة ولجنة
الكلية واعتماد عميد الكلية لكل
إعالن أكاديمي أو أكاديمي مساند،
وقرارات اللجان في القسم العلمي
بقسم الـعـقـيــدة وال ــدع ــوة ولجنة

الكلية ولجنة الشؤون التعليمية
لـكــل إع ــان .واس ـت ـطــرد :هــل هناك
مـتـقــدمــون لـلــوظــائــف األكــاديـمـيــة
واألكــاديـمـيــة المساندة فــي القسم
العلمي في قسم العقيدة والدعوة
ال يحملون تخصص شريعة وال
يـحـمـلــون تـخـصـصــا شــرع ـيــا؟ مع
ت ــزوي ــدي بـکـشــف بــأس ـمــاء جميع
المتقدمين لوظيفة مدرس في إعالن
 2013 - 2012فــي الـقـســم العلمي
قسم العقيدة والــدعــوة مــع إرفــاق
شهاداتهم العلمية والسيرة الذاتية
لكل متقدم ،مع تزويدي بمن رشحوا
للوظيفة وق ــرار لجنة التعيينات
واعتماد عميد الكلية.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي :هـ ـ ــل ه ـن ــاك
متقدمون لوظيفة مــدرس مساعد
فــي القسم العلمي بقسم العقيدة
وال ـ ــدع ـ ــوة فـ ــي إع ـ ـ ــان ع ـ ــام 2009
رشحوا من قبل لجنة التعيينات
ولجنة الكلية واعتمد ترشيحهم
من قبل عميد الكلية ولم يستكملوا
إج ــراءات تعيينهم حتى اآلن؟ إذا
كــانــت اإلج ــاب ــة اإليـ ـج ــاب ،فيرجى
تزويدي باألسباب ،وکشف بأسماء
كــل مــن انـتــدب إلــى القسم العلمي
بقسم العقيدة والــدعــوة منذ عام
 2010حـ ـت ــی تـ ــار یـ ــخ ورود ه ــذا
ال ـســؤال ،مــع تــزويــدي بالشهادات
ال ـع ـل ـم ـي ــة وال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة ال ــوظ ـي ـف ـي ــة
وجنسية كل منتدب وجدول العمل
لكل مدرس منتدب.

علي المضف

حمدان العازمي

الحليلة يستفسر عن الوظائف
اإلشرافية في التعليم العام والخاص
ّ
وجه النائب سلمان الحليلة سؤاال إلى وزير التربية وزير
التعليم العالي د .علي المضف ،بشأن الوظائف اإلشرافية
في قطاع التعليم العام والـخــاص .وقــال الحليلة ،في مقدمة
سؤاله« ،نمى إلى علمي وجود شواغر في الوظائف اإلشرافية
بقطاع التعليم العام والخاص ،تحديدا في المناطق التعليمية
واإلدارات المركزية وموجهي العموم في وزارة التربية ،علما
أن هذه الشواغر مضى عليها أكثر من عام ونصف ،لذا يرجى
إفادتي باآلتي :ما أسباب عدم تسكين الشواغر المشار إليها؟
ُ
وهل أعلن عن هذه الوظائف؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب فهل
شكلت لجان مقابالت بناء على اإلعالن؟».

برلمانيات
سلة برلمانية
السويط لخفض سن «الكويتية»
المستحقة للمساعدة

قدم النائب ثامر السويط
اقتراحا بقانون بإضافة فقرة
جديدة إلى المادة الثالثة
من القانون رقم ( )12لسنة
 2011في شأن المساعدات
العامة ،بأن «وتستحق المرأة
الكويتية التي بلغت  40سنة
ميالدية المساعدة العامة
ما لم يثبت وجود مصدر
دخل ثابت خاص بها» .وجاء
في المذكرة اإليضاحية ان
القانون اشترط الستحقاق
المرأة الكويتية المتزوجة
المساعدة أن تكون بلغت
سن الـ  55سنة ميالدية،
وبعد مراجعة من يشملهن
هذا القرار تبين أنها فئة
قليلة وتبين كذلك وجود
عدد كبير من الكويتيات
المتزوجات وال يملكن
مصدر دخل ثابتا قد حرمن
من المساعدة.

زيادة بدل
الحويلة يقترح ً
اإليجار  40دينارا

قدم النائب د .محمد الحويلة
اقتراحا بقانون بتعديل
المادة  19من القانون رقم
 47لسنة  1993في شأن
الرعاية السكنية ،باستحقاق
مقدم طلب الحصول على
الرعاية السكنية بدل إيجار
شهريا بقيمة  150دينارا
حتى حصوله على الرعاية
السكنية ،على أن تزاد قيمة
البدل بمقدار أربعين دينارا
ً
شهريا على كل زيادة في
عدد أفراد األسرة عنه في
وقت تقديم الطلب.

القطان إلعادة إدراج «العين
الواحدة» ضمن فئات اإلعاقة

قدم النائب د.علي القطان
اقتراحا بأن يقوم وزير
الشؤون االجتماعية بإصدار
قرار ُيلزم بموجبه الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
باعتبار إعاقة العين الواحدة
تحت مسمى «إعاقة بصرية
متوسطة ودائمة» كما كانت
ً
عليه الحال سابقا ،وتمكين
هذه الفئة من االستفادة من
المزايا واإلعفاءات المصدق
عليها في القانون رقم ()8
لسنة  2010في شأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.

الخنفور :لجنة لمتابعة «غرب
عبدالله المبارك»

قدم النائب سعد الخنفور
اقتراحا بإنشاء لجنة وزارية،
تحمل اسم «اللجنة الوزارية
العليا المؤقتة» وتتولى
مهام متابعة االنتهاء من
األعمال كافة المتعلقة
بنقص الخدمات والبنى
التحتية والمعوقات كافة
الموجودة حاليا واألخرى
التي قد تطرأ مستقبال في
منطقة غرب عبدالله المبارك.
وقال الخنفور إن منطقة
غرب عبدالله المبارك
تحتوي على أكثر من 5200
قسيمة سكنية ويصل
عدد ساكنيها إلى أكثر من
 15ألف نسمة لكن مازال
قاطنوها يعانون من نقص
الخدمات ما أجبر الكثير
منهم على بناء قسائمهم
والسكن مضطرين في
المنطقة حتى يتخلصوا
من شبح ارتفاع أسعار
اإليجارات التي التهمت
ميزانيتهم.
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إزالة  9عقارات استثمارية مخالفة في «شرق»

«كفو» :استخدام التكنولوجيا
في التشجيع على ممارسة الرياضة

ً
مبان وتوقيع  24إنذارا في المنطقة
قطع التيار عن ٍ 5

عقارات قديمة
متهالكة تضر
بالمظهر
العام وتكدس
عمالة يخالف
االشتراطات

محافظ
العاصمة

ش ـ ـ ــدد مـ ـح ــاف ــظ الـ ـع ــاصـ ـم ــة،
الـ ـشـ ـي ــخ ط ـ ـ ــال ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،ع ـلــى
متابعة آليات تطوير المحافظة
ً
على مــدار الـســاعــة ،آمــا تنمية
بـ ـن ــاه ــا الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة واالرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء
بمشهدها الحضاري ومظهرها
ال ـج ـمــالــي ،الف ـتــا إل ــى مــواصـلــة
االجتماعات التنسيقية الدورية
مــع الجهات المعنية لمالمسة
جهود اإلنجاز المرحلية.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية
لمنطقة شرق تابع خاللها آخر
مستجدات حملة إزالة مخالفات
ال ـب ـن ــاء ف ـي ـه ــا ،وذل ـ ــك بـحـضــور
رئـ ـي ــس ف ــري ــق الـ ـ ـط ـ ــوارئ ل ـفــرع
بلدية المحافظة ز يــد العنزي،
وع ـ ــدد م ــن م ـس ــؤول ــي ال ــدي ــوان
العام للمحافظة.
وأكـ ــد مــواص ـلــة حـمـلــة إزال ــة
مخالفات البناء جهودها داخل
مناطق المحافظة ،ومن بينها
مـنـطـقــة ش ـ ــرق ،مـعـلـنــا إزالـ ـ ــة 9
عقارات استثمارية مخالفة ،إلى
جانب قطع التيار الكهربائي عن
 5ع ـقــارات استثمارية مــن قبل
وزارة الكهرباء والـمــاء ،إضافة
ً
إل ـ ــى ت ــوق ـي ــع  24إنـ ـ ـ ـ ــذارا بـحــق
ع ـق ــارات مـخــالـفــة ف ــي المنطقة
حتى اآلن.
وق ـ ـ ــال الـ ـخ ــال ــد إن "ال ـح ـم ـلــة
ك ـش ـفــت ف ــي م ـن ـط ـقــة ش ـ ــرق عــن
عقارات قديمة ومتهالكة تضر
بــالـمـظـهــر الـ ـع ــام ،وت ـك ــدس في
سـ ـك ــن الـ ـعـ ـم ــال ــة الـ ـ ــوافـ ـ ــدة بـمــا

محافظ العاصمة خالل جولة بمنطقة شرق
يخالف االشتراطات الصحية،
إلـ ــى ج ــان ــب م ـخــال ـفــات بـســرقــة
التيار الكهربائي ،إضــافــة إلى
استغالل مجرور مياه األمطار
في الصرف الصحي في بعض
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات" ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن
"مـخــالـفــات الـبـنــاء فــي المنطقة
ت ـع ـت ـبــر ت ــراكـ ـم ــات م ـن ــذ سـنـيــن
مـ ـض ــت وت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إل ـ ـ ــى ب ـعــض

الوقت إلزالتها والقضاء عليها".
وأض ـ ــاف" :سـيـسـتـمــر العمل
ب ـكــل ِج ـ ـ ّـد وإخـ ـ ــاص ل ـلــوصــول
بالمحافظة للوجه الحضاري
األمـثــل فــي أس ــرع وقــت ممكن"،
ً
م ــردف ــا" :يـبـقــى هــدفـنــا األسـمــى
إدراك احـتـيــاجــات الـمــواطـنـيــن
وم ـ ـت ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق ف ــي
المحافظة ،حيث أنها البوصلة

والـ ـ ُـمـ ـ ِّ
ـوجـ ــه ل ـج ـه ــودن ــا ،وال ـت ــي
تعتمد فكر اإلنجاز باإلمكانات
ال ـ ـم ـ ـتـ ــاحـ ــة ،وب ـ ـسـ ــواعـ ــد أبـ ـن ــاء
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ج ـم ـي ــع ال ـج ـه ــات
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــة الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة ع ـب ــر
استنهاض روح اإلرادة وخدمة
الـ ـ ــوطـ ـ ــن ف ـ ـي ـ ـهـ ــم ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
تأصيل قاعدة الثواب والعقاب
للمجتهدين والمقصرين".

السجاري :اإلصدار أحد مشروعات الدولة المنسقة لملف األوقاف في العالم اإلسالمي
●

محمد راشد

أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت األمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة
لـ ـ ــأوقـ ـ ــاف ال ـ ـج ـ ــزء ال ـ ـثـ ــالـ ــث مــن
قـ ــامـ ــوس م ـص ـط ـل ـح ــات ال ــوق ــف
لـلـحــروف مــن ج حـتــى ز ،وال ــذي
ً
ً
يتضمن  624مصطلحا وقفيا.
وقال نائب األمين العام لإلدارة
وال ـخــدمــات الـمـســانــدة بــاألمــانــة
العامة لألوقاف صقر السجاري

ً
إن "هذا اإلصدار يأتي استكماال
للجزء األول الصادر عــام ،2015
والجزء الثاني الصادر  2017من
ً
الـقــامــوس" ،مشيرا إلــى أن "هــذه
اإلص ــدارات هــي أحــد مشروعات
الــدولــة المنسقة لملف األوق ــاف
على مستوى العالم اإلســامــي،
التي تشرف على إنجازها األمانة
العامة لألوقاف ،في إطار تكليف
المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء

خالد الكندري

ل ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــاب األي ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ث ــم
ألبـنــاء األســر الـتــي يعاني
عــا ئـلـهــا مــن م ــرض يمنعه
مــن طـلــب الـ ــرزق ،ثــم أبـنــاء
األس ـ ـ ـ ــر ضـ ـ ـع ـ ــاف ال ـ ــدخ ـ ــل.
والـمـعـســريــن وغ ـيــرهــا من
الحاالت اإلنسانية األخرى.

قام مراقب المكتبات بإدارة المخطوطات والمكتبات اإلسالمية
في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،خالد المطيري بزيارة
ميدانية لمبنى مكتبة الصباحية العامة ،الذي يخضع للصيانة
الدورية الالزمة.
ّ
وتفقد المطيري مرافق المكتبة المختلفة ،وما تحتاج إليه
ً
مــن تجهيزات السـتـخــدامــات األنـشـطــة ،وشملت الــزيــارة أيضا
مسجد المزيني بمنطقة أبوفطيرة ،في خطوة من اإلدارة لتعزيز
وجودها في مختلف المحافظات ،وتقديم الدعم الــازم لطلبة
العلم الشرعي والمهتمين بهذا المجال.
وأكد المطيري ،في تصريح صحافي ،أن "اإلدارة تحرص على

ً
تعزيز وجودها في مختلف المحافظات ،إذ تعكف حاليا على
السعي مع المعنيين بقطاع المساجد الفتتاح مكتبة المزيني
بمنطقة أبوفطيرة ،لتعزيز وجودها لمحافظة مبارك الكبير،
وتوفير خدمة اإلنترنت والبرامج الالزمة لتسهيل عمليه البحث
عــن مـصــادر المعلومات ،وتوجيه الــزائــريــن إلــى الـمــراكــز التي
تتوافر بها تلك المصادر والمعارف".
ً
ً
وأضاف "كما ستنشئ اإلدارة أيضا ركنا للمخطوطات بمكتبة
المسجد الكبير ،لتكون مهيأة الستقبال الزيارات المختلفة من
طلبة وزارة التربية والمهتمين بهذا المجال على غرار مكتبة
الصباحية".

جدول إنجاز تجديد اإلقامات خالل أسبوع
التاريخ

الشركات
المسجلة

تجديد مادة 17

تجديد مادة 18

تجديد مادة 20

تجديد مادة 22

قرار وزاري
333.444
2020

2021/1/11

30

107

99

1179

1227

4

121

-

2021/1/12

17

124

63

1157

1197

5

52

-

2021/1/13

61

92

850

1002

1048

2

1

-

2021/1/14

30

86

763

842

905

3

2

-

2021/1/15

19

0

72

187

286

1

19

-

2021/1/16

79

0

235

333

665

3

1

-

2021/1/17

53

104

615

1031

1213

2

161

-

إجمالي

110.821

22.158

544.360

140.144

308.592

571

621.312

546.708

إجمالي العمليات 2.294.666

أصدرت اإلدارة العامة لنظم
المعلومات بــوزارة الداخلية
إحصائية بالمعامالت التي
تم تجديدها عن طريق خدمة
"أون ــاي ــن" عـلــى مــوقــع وزارة
الداخلية اإللكتروني www.
 ،moi.gov.kwوال ـتــي جــاء ت
بعدد  2.294.666معاملة خالل
الـفـتــرة مــن  2021/1/11حتى
.2021/1/17
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة
ال ـص ــادرة عــن اإلدارة العامة
ل ـن ـظــم ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،أن عــدد
المعامالت المنجزة للشركات
المسجلة بلغ  110آالف و821

م ـعــام ـلــة ،ف ــي ح ـيــن ب ـلــغ عــدد
ً
ال ـم ـعــامــات الـمـسـجـلــة وف ـقــا
للمادة " 17إقامات حكومية"
 22ألفا و 158معاملة ،وبلغ
ع ـ ــدد ال ـم ـع ــام ــات الـمـسـجـلــة
ً
وف ـقــا لـلـمــادة ( 544 )18ألـفــا،
و 360معاملة ،فــي حين بلغ
ً
ع ــدد المسجلة و ف ـقــا للمادة
" 20عمالة منزلية"  140ألفا
و 144معاملة.
وأظ ـ ـهـ ــرت اإلح ـص ــائ ـي ــة أن
ع ـ ــدد ال ـم ـع ــام ــات الـمـسـجـلــة
ً
وف ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـم ــادة " 22ال ـت ـح ــاق
ب ـ ـ ـعـ ـ ــا ئـ ـ ــل"  308آالف 592
معاملة ،وبلغ عدد المعامالت
ً
ال ـم ـس ـج ـلــة وفـ ـق ــا ل ـل ـم ــادة 24
"كـفـيــل نـفـســه"  571مـعــامـلــة،

ً
وب ـلــغ ع ــدد الـمـعــامــات وفـقــا
لـ ـلـ ـم ــادة " 14إقـ ــامـ ــة مــؤق ـتــة"
 621أل ـفــا  312مـعــامـلــة ،كما
بلغ عدد المعامالت الخاصة
بالقرار ال ــوزاري الـصــادر في
سنة  2020والخاص بتعديل
أوضاع مخالفي قانون اإلقامة
 546ألفا و 708معامالت.

 717ألف موعد
وكـ ـشـ ـف ــت اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة أن
منصة حجز المواعيد المسبقة
على موقع "الداخلية" لمراجعة
اإلدارات الخدمية أنجزت 717
ألـفــا و 248مــوعــدا لمواطنين
ومقيمين ،لمراجعة اإلدارات

وإنجاز معامالتهم خالل نفس
الفترة.
و ب ـي ـنــت أن اإلدارة ا لـعــا مــة
ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون اإلق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة احـ ـتـ ـل ــت
المرتبة األولى في عدد إصدار
الـمــواعـيــد للمراجعين ب ـ 292
ً
الـفــا و 521م ــوع ــدا ،تلتها في
المرتبة الثانية اإلدارة العامة
للمرور بعدد  163ألفا و،411
وف ــي الـمــرتـبــة الـثــالـثــة ج ــاءت
اإلدارة العامة لمراكز الخدمة
بـ ـع ــدد بـ ـل ــغ  102أ لـ ـ ــف و273
ً
موعدا.
وأظهرت اإلحصائية أن عدد
المواعيد ال ـصــادرة لمراجعة
اإلدارة العامة لالدلة الجنائية
بلغ  54ألفا و 111موعدا ،فيما

صقر السجاري

س ـل ـي ــم" ،م ـض ـي ـفــا ان ال ـق ــام ــوس
ي ـت ـض ـمــن ال ـم ـع ـن ــى الـ ـلـ ـغ ــوي ثــم
االص ـط ــاح ــي ف ــاالق ـت ـص ــادي ثم
القانوني.
ي ــذك ــر أن ف ــري ــق ال ـع ـم ــل عـلــى
مـشــروع الـقــامــوس يضم كــا من
ال ـم ـش ــرف ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـمـشــروع
مـحـمــد ب ـ ــدوي ،ورئ ـي ــس الـفــريــق
العلمي د .علي الراشد ،وعضوي
الفريق العلمي د.إيمان المرزوق
ود .محمد القطان.

إحالة  42إلى نيابة األحداث و 4وافدين إلى اإلبعاد لقيادتهم بال رخص
●

تحويل من مادة
تجديد مادة 24
14

ل ـع ــدة أهـ ـ ـ ــداف ،م ـن ـهــا ال ـت ـعــريــف
بالمصطلحات المتعلقة بالوقف،
وإيـ ـج ــاد أداة مــرجـعـيــة تحصر
المصطلحات الــوقـفـيــة ،وتقديم
معانيها المستخدمة في مجال
ً
ً
الوقف علميا وعمليا ،واستكمال
م ـن ـظــومــة الـتـعـبـيــر ال ـل ـف ـظــي مع
مـكـنــز ع ـلــوم ال ــوق ــف ،وم ـســاعــدة
الباحثين في مجال الوقف على
إع ــداد بـحــوثـهــم وأعـمــالـهــم دون
مشقة ،والـسـعــي الــى المساهمة
ف ــي تـحـقـيــق األه ـ ـ ــداف الـمـنــاطــة
ب ــال ـك ــوي ــت ،م ـم ـث ـلــة ف ــي األم ــان ــة
الـعــامــة لــأوقــاف لتنسيق ملف
العمل الوقفي على مستوى الدول
اإلسالمية".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن "لـ ـجـ ـن ــة ال ـع ـم ــل
ال ــرئ ـي ـس ــة ل ـم ـش ــروع ال ـق ــام ــوس،
سلكت النهج الجديد في مجال
القواميس ،إذ لم تنظر إلى الكلمة
ً
الوقفية بجذرها اللغوي سيرا
ً
على ما هو شائع قديما ،وإنما
حرصت على الرجوع إلى مظانها
األصلية ،لتمكين القارئ والمهتم
والـمـتـخـصــص فــي ه ــذا الـمـجــال
من معرفة المعنى االصطالحي
ال ـم ــراد لـلـكـلـمــة بــأس ـلــوب علمي

ألف
44
سجلت
مرورية
حمالت
ً
مخالفة وضبطت  82مستهترا

حجز أكثر من  717ألف موعد لمراجعة اإلدارات وإنهاء المعامالت

●

األوقاف والشؤون اإلسالمية في
عام  1997لدولة الكويت بتنسيق
هذا الملف ،والذي عقد بالعاصمة
االندونيسية (جاكرتا)".
وأوض ــح أن "الـقــامــوس ضمن
سـلـسـلــة ال ـم ـش ــروع ــات ال ـت ــي تــم
إنجازها من قبل إدارة المعلومات
والـتــوثـيــق بــاألمــانــة" ،الفـتــا إلــى
"اننا في األمانة العامة لألوقاف
ن ـس ـعــى إلنـ ـج ــاز هـ ــذا ال ـقــامــوس

ً
«المخطوطات» :افتتاح مكتبة في «مبارك الكبير» قريبا

َ
«الداخلية» :إنجاز مليوني معاملة «أونالين»

محمد الشرهان

نـ ـظ ــم م ـ ـشـ ــروع كـ ـف ــاء ات
الكويت لفرص مستقبلية
(كـ ـ ـف ـ ــو) ،الـ ـت ــاب ــع لـ ـل ــدي ــوان
األم ـي ــري ،فـعــالـيــة الـتـعــرف
عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـج ــاب ــة ال ـق ـط ــاع
الرياضي لجائحة كورونا
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت "مـ ـجـ ـتـ ـم ــع
كـفــو ل ـلــريــاضــة" ،بـحـضــور
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـكـ ـف ــاء ات
الوطنية الرياضية.
وقالت المديرة التنفيذية
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع ،د .ف ــا طـ ـم ــة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــوي ،فـ ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان
ص ـحــا فــي ،أ م ــس األول ،إن فاطمة الموسوي
الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة ج ـ ـ ـ ــاء ت ض ـمــن
النسخة السنوية الرابعة الرياضة مــدة ال تقل عن 5
ل ـم ـج ـت ـمــع ك ـف ــو ل ـل ــري ــاض ــة ،دقائق يوميا.
وه ـ ـ ـ ـ ــو أح ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــروع ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــابـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدثـ ـ ـي ـ ــن عـ ـ ــرضـ ـ ــوا
المتعددة.
ت ـ ـجـ ــارب ـ ـهـ ــم وإن ـ ـجـ ــازات ـ ـهـ ــم
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـ ـمـ ــوسـ ــوي أن خالل فترة جائحة كورونا،
س ـف ـيــر "كـ ـف ــو" ف ــي مـجـتـمــع مبينة أن ا لـشــر يــك اإلداري
الرياضة ،أسامة بورحمة ،لـ ـش ــر ك ــة بـ ــرو ف ـ ـجـ ــن إلدارة
افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـ ـعـ ــرض األنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة الـ ـ ــريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة،
تـ ـع ــريـ ـف ــي ع ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،أ حـمــد ا لـمــا جــد ،أ ك ــد أهمية
وسبل التعاون واالنضمام م ـبــدأ االب ـت ـكــار ف ــي تـطــويــر
إلى فعالياته المقبلة ،حيث األن ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة الـ ـ ــريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة
دع ـ ــا ال ـج ـم ـي ــع مـ ــن األفـ ـ ــراد واس ـت ـخ ــدام الـتـكـنــولــوجـيــا
وا ل ـك ـف ــاء ات إ ل ــى التسجيل للتشجيع على ممارستها.
بتعهد المجتمع وممارسة
وأف ـ ــادت ال ـمــوســوي بــأن

مـ ــؤسـ ــس وم ـ ـ ـ ــدرب م ـع ـهــد
 LOSE | GAINا لــر يــا ضــي،
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه أبـ ـ ــوال ـ ـ ـقـ ـ ــاسـ ـ ــم،
ق ـ ــال إن ج ــا ئ ـح ــة ك ــورو ن ــا
ف ـت ـحــت ال ـم ــزي ــد م ــن األف ــق
العالمية لجهة استمرارية
ال ـ ـح ـ ـصـ ــص االف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة
ال ــري ــاض ـي ــة ،م ــا أس ـه ــم فــي
تـطــويــر أســالـيــب الـتــدريــب
المعتادة.
وأ ض ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــت أن عـ ـض ــو
اللجنة الفنية فــي النادي
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدراج ـ ـ ــات
الهوائية ،مبارك الهاجري،
عـ ـ ـ ــرض ت ـ ـجـ ــربـ ــة ل ـم ـح ـب ــي
هذه الرياضة ،باستخدام
تـكـنــولــوجـيــا م ـم ـيــزة تـقــوم
على خلق بيئة افتراضية
تفاعلية آمنة.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع م ــن
األف ـ ـ ـ ـ ــراد وال ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــاء ات إل ــى
التسجيل فــي منصة كفو،
ُ
التي تعد المنصة الوطنية
األولـ ـ ــى لـ ـع ــرض ال ـك ـف ــاء ات
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،لـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــل
عـمـلـيــة الـبـحــث وال ـتــواصــل
والتعاون فيما بينهم.

«أمانة األوقاف» تصدر الجزء الثالث من «مصطلحات الوقف»

«طالب العلم» 50 :ألف
مستفيد من مساعداتنا
أك ــد م ــدي ــر لـجـنــة طــالــب
العلم باإلنابة في جمعية
الـ ـنـ ـج ــاة الـ ـخـ ـي ــري ــة ،خــالــد
ا لـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدري ،أن ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة
وضعت خطة استراتيجية
م ـ ـم ـ ـيـ ــزة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام الـ ـج ــدي ــد
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف م ـ ـ ــن خ ــالـ ـه ــا
م ـ ـضـ ــاع ـ ـفـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود م ــن
أ ج ــل تــو فـيــر تعليم أفضل
ل ـل ـم ـس ـت ـف ـيــديــن ،مــوض ـحــا
أن ط ــال ــب ال ـع ـل ــم ت ـت ـعــاون
م ــع أكـ ـث ــر م ــن  70م ــدرس ــة
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة داخـ ـ ــل ال ـكــويــت
ت ـ ـضـ ــم ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـمـ ــراحـ ــل
التعليمية.
وأوض ـ ــح ال ـك ـن ــدري ،في
تـصــر يــح أ م ــس ،أن اللجنة
تـعـمــل ف ــي م ـي ــدان الـعـطــاء
م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ــام  ،1993ح ـي ــث
ح ـق ـق ــت إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات رائـ ـ ــدة
ومـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة ،مـ ـنـ ـه ــا ت ـق ــدي ــم
المساعدات المالية لنحو
 50أل ــف طــالــب عـلــم داخ ــل
الكويت.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ــح
المستفيدة من المساعدات
ب ـل ـج ـنــة ط ــال ــب ال ـع ـل ــم ق ــال
ا لـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ،إن األو ل ـ ــو ي ـ ــة

المشروع نظم فعالية «استجابة القطاع الرياضي لجائحة كورونا»

بـلــغ ع ــدد الـمــواعـيــد ال ـصــادرة
لـ ـم ــرا جـ ـع ــي اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
ل ـل ـج ـن ـس ـي ــة وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوازات 29
ً
ألـفــا و 330مــوعــدا ،وبـلــغ عدد
المواعيد ال ـصــادرة لمراجعة
اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام
 10990موعدا ،فيما بلغ عدد
المواعيد الـصــادرة لمراجعي
اإلدارة العامة لمباحث شؤون
ً
اإلقامة  9245موعدا.

محمد الشرهان

أس ـف ــرت ال ـح ـمــات ال ـم ــروري ــة ،ال ـتــي نفذها
قطاع المرور والعمليات لمالحقة المستهترين
ومرتكبي المخالفات المرورية الجسيمة ،خالل
ً
األسـبــوع الماضي ،عــن تحرير  44ألـفــا و740
مخالفة ،وحـجــز  10مــركـبــات ودراج ــة نــاريــة،
وإحــالــة  82مخالفا الــى نـظــارة حجز اإلدارة
ً
الـعــامــة لـلـمــرور ،واحــالــة  42حــدثــا ال ــى نيابة
األحداث ،وضبط  6مركبات مطلوبة من جهات
امـنـيــة وقـضــائـيــة ،وكــذلــك ضـبــط  8اشـخــاص
مطلوبين لـ ــإدارة ا لـعــا مــة للتنفيذ الجنائي
وادارة التنفيذ المدني ،واحالة  4وافدين الى
ادارة االبـعــاد لضبطهم بقيادة مركبات دون
الحصول على رخصة سوق.
وقال ضابط قسم العالقات العامة والتوعية
ال ـم ــروري ــة ب ـ ـ ــاالدارة ال ـعــامــة ل ـل ـمــرور الـنـقـيــب
عبدالله بوحسن إنه بتوجيهات من وكيل وزارة
الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات
اللواء جمال الصايغ لتكثيف التواجد االمني
ال ـمــروري على م ــدار الـســاعــة ،لضبط الحركة
المرورية وفرض السيطرة األمنية في مختلف
مناطق البالد ،شنت الجهات المعنية حمالت
أمنية مرورية على المستهترين في مختلف
ً
مناطق البالد ،وخاصة التي تشهد ازديادا في
عمليات االستهتار والرعونة ،والتي تعرض
ح ـيــاة مـسـتـخــدمــي ال ـطــريــق لـلـخـطــر وتسبب
إزعاجا للمواطنين والمقيمين.
وأضــاف بوحسن أن رجــال دوريــات المرور
فــي اقـســام الحركة الـمــروريــة فــي المحافظات
الست ،باالضافة الى ادارة العمليات المرورية
وادارة المهام الخاصة وقسم مباحث المرور،
نفذوا هذه التعليمات على أرض الواقع.

اإلحصائية األسبوعية
وأش ـ ـ ـ ـ ــار بـ ــوح ـ ـسـ ــن إلـ ـ ـ ــى ان االحـ ـص ــائـ ـي ــة
االس ـب ــوع ـي ــة ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن ق ـط ــاع الـعـمـلـيــات

المرورية أظهرت ان ادارة العمليات المرورية
اح ـت ـلــت ال ـمــرت ـبــة االولـ ـ ــى ف ــي بـتـسـجـيــل عــدد
المخالفات ،التي بلغت  9573مخالفة مرورية،
تلتها ادارة مرور محافظة حولي بـ  ،8319وفي
المرتبة الثالثة ادارة مرور محافظة العاصمة
وبلغ عدد مخالفاتها .7851
وأض ــاف أن إدارة مــرور محافظة االحمدي
جـ ــاء ت ف ــي ال ـمــركــز ال ــراب ــع ب ـ ـ  6441مـخــالـفــة،
تلتها ادارة مرور محافظة الفروانية بـ ،4959
ثم محافظة الجهراء بـ  ،4283تلتها ادارة مرور
مـبــارك الكبير ب ـ  ،2278وأخ ـيــرا ادارة المهام
المرورية وسجلت  1036مخالفة مرورية.
وتابع :أظهرت االحصائية ان رجال دوريات
ً
الـمــرور تمكنوا مــن ضبط  42حــدثــا يـقــودون
مــركـبــات دون الـحـصــول عـلــى رخـصــة قـيــادة،
وتمت احالتهم الــى االدارة العامة للمباحث
ال ـج ـنــائ ـيــة ادارة ش ــرط ــة االح ـ ـ ـ ــداث ،تـمـهـيــدا
إلحالتهم الى نيابة االحداث ،الفتا الى ان رجال
دوري ــات الـمــرور تمكنوا مــن ضبط  4وافدين
يقودون مركبات بدون الحصول على رخصة
سوق وتمت إحالتهم الى ادارة االبعاد تمهيدا
إلبعادهم عن البالد.

 557عملية أمنية
وذكـ ــر بــوحـســن أن اإلدارة ال ـعــامــة لشرطة
الـنـجــدة نـفــذت خ ــال األس ـبــوع الـمــاضــي 557
عملية أمنية وسجلت  892مخالفة مــروريــة،
وتـعــامـلــت مــع  47حــادثــا م ــروري ــا ،فـضــا عن
الـتـعــامــل م ــع  17شـخـصــا ال يـحـمـلــون اثـبــات
ش ـخ ـص ـي ــة ،وكـ ــذلـ ــك الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع  6حـ ــاالت
مشاجرة ،وحالة واحدة جريمة سرقة مشهودة.
وأض ــاف ان رج ــال دوريـ ــات شــرطــة النجدة
تـ ـمـ ـكـ ـن ــوا مـ ـ ــن ض ـ ـبـ ــط  4مـ ــرك ـ ـبـ ــات م ـط ـل ــوب ــة
قضائيا ،وأحــالــوا  4اشخاص لــادارة العامة
لمكافحة ا ل ـم ـخــدرات ،كما تمكنوا مــن ضبط
احــد االشـخــاص صــادر بحقه حكم بالحبس،
وشخص آخر مطلوب الدارة التنفيذ المدني.
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هل تعديل التركيبة السكانية
بالتخلص من فئة الستين؟

"فــوق الستين" عـبــارة تحولت إلــى قميص عثمان ،وهــي تعني
عدم السماح لمن بلغ من الوافدين هذه السن ،وليس لديه شهادة
جامعية بتجديد اإلقامة ،ألنه لن يكون بمقدوره الحصول على
"إذن عمل" من الشؤون مع بداية عام  ،2021ومنذ أشهر "وماكينة
اإلعالم" تعمل على عزف لحن واحد ،ما إن تنشر صحيفة الخبر
وتنسبه إلــى مسؤول ما حتى تبادر أخــرى بالدق على الوتيرة
نفسها.
كـنــت مــن الــذيــن كـتـبــوا عــن ه ــذه الـخـطــوة وغ ـيــري الـكـثـيــريــن من
ً
أصحاب األقــام ،وقالوا كالما في منتهى الوضوح ..ذهبتم إلى
المكان الخطأ ،بتصحيح الخلل في التركيبة السكانية ،فهذه الفئة
المستهدفة صاحبة خبرة ،ليس لنا مصلحة باالستغناء عنها
ً
وهي لن تزيد على الــ 150ألفا من العاملين في القطاع الخاص،
وهؤالء في النهاية ليسوا من األرقام الصعبة التي تحدث الخلل!
وأيا كانت المبررات التي جرى الترويج لها ،فالمتضرر األكبر هو
الكويت كدولة تسعى لالستفادة من أصحاب الكفاء ة والمهنية
ً
ومقبلة على مشاريع واعدة ستكون بحاجة إليهم تماما كحاجة
القطاع الخاص لهم من أصحاب الشركات والمؤسسات والمصانع
والمصالح ،والذين يوظفون غالبية هذه العمالة المنتجة وصاحبة
الخبرة ،ألن البديل سيكون أكثر كلفة وأقل إنتاجية ،وهو باألساس
غير متوافر ال بالسوق المحلي وال خارجه ،وفي ظل ظروف اإلغالق
والتوقف القسري عن التنقل والخروج والدخول من البالد.
خـ ــال األشـ ـه ــر ال ـخ ـم ـســة األخـ ـي ــرة ال ـت ـق ـيــت ب ـع ــدد م ــن أص ـحــاب
الـمــؤسـســات وال ـشــركــات ،وج ــرى حــديــث مــع مالكها عــن أثــر تلك
ً
الخطوة ،وكانت محل استغراب أحدهم قال "عندي  35شخصا
من الوافدين يعملون في شركاتنا بمسميات مديرين ورؤســاء
أقسام ،مضى عليهم أكثر من عشرين سنة في العمل ،لديهم خبرات
ً
متراكمة ،عرفوا السوق جيدا ،وعندهم أبناء يدرسون هنا بمدارس
وجامعات كويتية ،وينفقون ثلثي دخلهم في الكويت ..كيف لي أن
أستغني عنهم اليوم؟".
وبلغة األرق ــام دعــونــا نستعرض الـمــؤشــرات التالية ومــن واقــع
المتغيرات التي حدثت في سنة كورونا وما زالت.
هناك ما يلي:
ً
ً
•  83ألفا من العمالة الوافدة غادروا البالد نهائيا خالل عام .2020
ً
• إنهاء عقود  2144مقيما في الجهات الحكومية المختلفة في
الفترة نفسها.
•  600ألف وافد انتهت إقاماتهم وهم خارج الكويت.
ً
•  280ألفا أسقطت إقاماتهم كانوا خارج البالد أثناء أزمة كورونا.
وبحسبة بسيطة يتبين أن إجمالي العمالة الوافدة التي انتهى
وجــودهــا ضمن حــدود الــدولــة لــم يعد لها أثــر يذكر بلغوا نحو
ً
 965ألفا.
وإذا أضفنا إليهم  220ألــف مخالف لــإقــامــة تـحــاول السلطات
ً
مــاحـقـتـهــم م ــن أج ــل تــرحـيـلـهــم و 74أل ـف ــا مسجلين عـلــى عـقــود
حكومية ،انتهت المشاريع التي التزمت بها ودخلوا البالد على
أساسها ،باتوا اليوم "تائهين ومشردين" يبحثون عن فرصة عمل!
يعني نتحدث عــن  1.265مليون ا فــد يمكننا حذفهم مــن الرقم
اإلجمالي للعمالة الوافدة واعتبارهم خارج الدائرة والبالغ عددهم
 3.9ماليين ،ليتوقف العداد عند رقم  2.635مليون نسمة.
الــواقــع يـقــول إن الــوبــاء ال ــذي زحــف علينا أسـهــم بــدرجــة كبيرة
بتخفيض العمالة وبأرقام عالية ربما لم يكن باإلمكان التخلص
منها بالطرق التقليدية ،وهذا "إنجاز" إيجابي في حد ذاته يحسب
للجائحة ،فقد قــدم خدمة جليلة بتصحيح الخلل في التركيبة
السكانية ،والذي طالما استعصى على الحل ،وهو يذكرنا بالغزو
الـمـشــؤوم عــام  1990وه ــذا ب ــدوره كــان العامل الحاسم بتعديل
التركيبة السكانية ،خاصة لجهة وجود الجالية الفلسطينية والتي
ً
وصلت تقريبا إلى نصف مليون نسمة مقابل  750ألفا للمواطنين
وهو رقم "مخيف" كثر الحديث عنه وعن مخاطره في حينه.
ً
المهم عاشت الكويت بعد التحرير قليال تحت معادلة أن الوافدين
ً
باتوا في حدود المعقول قياسا إلى عدد المواطنين ،لكن جرت
الرياح بما ال تشتهي السفن ..لم تمض فترة زمنية إال وشهدت
التركيبة اختالالت متواصلة إلى الحد الذي تعدى الثالثة ماليين
ً
وافد وأكثر .منهم  750ألفا فقط من الخدم!
الـيــوم يـعــاد الـكــام عــن (فـئــة الستين) وتـســريــب أخـبــار منسوبة
"لمصادر" ال ندري إلى أي مدى سيخدم هذا القرار حقيقة مصلحة
الكويت؟

ً
الخليج أوال

أحمد باقر

رياح وأوتاد :هل سيهدأ الغضب أم سيرتفع ويزداد؟

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

opinion@aljarida●com

بعض المراقبين والكتاب يرى أن نتائج
انتخابات مجلس األم ــة األخ ـيــرة ،وكذلك
األحــداث التي تجري في المجلس اآلن ما
هــي إال تعبير عــن الغضب الـشــديــد الــذي
يعتري الشعب الكويتي نتيجة ألخطاء
ال ـح ـك ــوم ــات األخ ـ ـيـ ــرة ،ولـ ـس ــوء ال ـخــدمــات
واكتشاف قضايا الفساد التي طالت كبار
الـمـســؤولـيــن ،وسـيـطــرة وســائــل التواصل
التي تنشرها بصحيحها وسقيمها بغير
حـلــول ،وتـحــرض ال ــرأي الـعــام ،ولـكــن ومع
تصدي المجلس لهذه القضايا هل سيقف
الغضب عند هذا الحد أم أنه سيستمر في
المراحل الزمنية المقبلة ويزداد؟
يمكن اإلجــابــة عــن هــذا ال ـســؤال بعد أن
نستعرض التحذيرات التالية التي نشرت
خالل األيام القليلة الماضية:
الـتـحــذيــر األول ،ج ــاء ف ــي ال ـن ــدوة الـتــي
أ قــا مـتـهــا الجمعية العلمية الكويتية في
األسبوع الماضي بعنوان (نحو مستقبل
اقتصادي مستدام) وتـحــدث فيها كــل من
د .عـبــاس الـمـجــرن والـخـبـيــر االقـتـصــادي
جاسم السعدون ،حيث ذكر" :لو استمرت
الكويت على ما هي عليه ،فستخسر عام
 2030من حجم صندوق األجيال القادمة
 340مليار دوالر ،ويتبقى فيه  200مليار
دوالر ،ولــو اسـتـمــرت أسـعــار النفط خالل
ً
السنوات العشر المقبلة بمعدل  60دوالرا
فإن الصندوق السيادي سيخلو بحلول عام
 ،2029هذا إذا استمر نمو النفقات العامة
بالمعدل التاريخي للعشرين سنة الماضية
واالعتماد على النفط بالمستوى نفسه".
والتحذير الثاني ،جــاء مــن خــال ورقــة
ً
"قبل فوات األوان" التي قدمها  29أكاديميا
فــي الـمـجــاالت اإلداري ـ ــة واالقـتـصــاديــة في
ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ،ح ـي ــث ج ـ ــاء ف ـي ـه ــا" :إن
كــل ي ــوم إضــافــي مــن تــأجـيــل ب ــدء التكيف
م ــع ال ـم ـت ـغ ـي ــرات ال ــدي ـم ـغ ــراف ـي ــة الـمـحـلـيــة
والتطورات اإلقليمية والدولية ّ
يقرب الجيل
الحالي من زوال معيشة الرفاهية ويزيد
احتمالية حرمان األجيال القادمة منها"،

ً
وجاء فيها أيضا" :ترسم هذه الوثيقة رؤية
يتطلب تحقيقها ق ــرارات جريئة وليست
ً
شعبية أحيانا".
والـ ـتـ ـح ــذي ــر الـ ـث ــال ــث ،ج ـ ــاء فـ ــي رس ــال ــة
الجمعية االقتصادية الكويتية الى صناع
القرار ،حيث جاء فيها" :إن أسوأ ما يمكن
أن يحدث هو أن يدفع الناس ثمن التباطؤ
ب ــاإلص ــاح االقـ ـتـ ـص ــادي وال يـسـتـفـيــدون
بـ ـع ــوائ ــده وهـ ـ ــذا بــال ـض ـبــط م ــا ن ـح ــن فـيــه
اآلن" ،وختم هذا البيان بالقول" :رسالتنا
األخيرة مضمونها أن اإلصالح المالي ليس
المشكلة بــل تــأخــر اإلص ــاح االقـتـصــادي
وإهماله ،فلم تعد هناك ثروة كافية للتوزيع
على المواطنين باستمرار النهج السابق،
وال مــن امتهن تــوزيــع ال ـثــروات وصــل إلى
إصــاح مالي واقتصادي مستدام ،وليس
من حق هذا الجيل التصرف بأموال األجيال
القادمة بهذه الالمسؤولية".
والتحذير الرابع ،جاء في تقرير وكالة
ستاندرد آند بورز ( )s&pحيث توقعت "أن
االقـتــراض بمبلغ  20مليار دينار كويتي
يمكن أن يستنفد خــال  3سـنــوات إذا لم
تتم معالجة مشاكل االقتصاد الهيكلية".
هــذه كــانــت أربـعــة تـحــذيــرات مــن جهات
م ـت ـخ ـص ـص ــة ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة زمـ ـنـ ـي ــة واحـ ـ ـ ــدة،
وك ـل ـه ــا ت ــؤك ــد الـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى إص ــاح ــات
اق ـت ـص ــادي ــة ع ــاج ـل ــة وإال س ـت ـك ــون ه ـنــاك
عــواقــب مالية واقتصادية خطيرة تتآكل
ف ـي ـهــا االح ـت ـي ــاط ـي ــات وتـ ـت ــراك ــم ال ـب ـطــالــة
وينمو العجز حتى يحول دون الكثير من
المصروفات الضرورية وقد تطول معيشة
المواطن.
وعـنــدهــا لــن ي ـهــدأ الـغـضــب بــل سيفور
وس ـ ـي ـ ــزداد وسـ ـيـ ـل ــوم ال ـش ـع ــب ال ـح ـكــومــة
بالدرجة األولى ألن الحكومة كانت لديها
كل المعلومات عن هذه االختالالت المالية
واالقتصادية وعن عدم كفاية دخل النفط
في المستقبل ،وعدم وجود مصادر مالية
إضــاف ـيــة ،كـمــا أن ـهــا تـمـلــك قـ ــدرة أســاسـيــة
وأدوات للمعالجة ،ولكنها لم تقم بالواجب،

د .عبدالحميد األنصاري*

وكما يقول صديقي "بوأحمد"" :لــو كانت
الحكومة شفافة لما احتاج الناس لمتابعة
ً
ال ـح ـســابــات ال ــوه ـم ـي ــة" ،وأيـ ـض ــا سيصب
الناس غضبهم على بعض أعضاء المجلس
وكـثـيــر مــن الـمــدونـيــن ووســائــل الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ألن ـهــم اه ـت ـمــوا ب ــأم ــور أخ ــرى
مهما كانت مهمة ،ولكنهم لم يأخذوا هذه
التحذيرات على محمل الجد رغم خطورتها
على مستقبل األبـنــاء وتــركــوا معالجتها
حتى دمرت مستقبلهم.
وقــد نصحني بعض اإلخ ــوة المحبين
ب ـع ــدم ال ـك ـت ــاب ــة أو ت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء عـلــى
قضايا اإلصالح االقتصادي ألسباب تتعلق
بالشعبية وتطاول بعض وسائل االتصال،
ولكني سأستمر أن شاء الله بالقدر الذي
تصديت به لقضايا الفساد ألني مؤمن أن
هــذا األم ــر ال يقل خـطــورة عــن الـفـســاد في
أث ــره على بــادنــا ومستقبل أبنائنا ،كما
أنــي مــؤمــن أن بإمكان المصلحين السير
بخطوات متوازية في اإلصالح االقتصادي
ً
ً
ومكافحة الفساد معا ،وأيضا لدي يقين ال
شــك فيه أن اإلص ــاح االقـتـصــادي سيوفر
حـيــاة أفـضــل ألبنائنا فــي حين لــن تــؤدي
الـمـسـكـنــات وح ــده ــا ال ــى ش ـفــاء األمـ ــراض
الـخـطـيــرة ال فــي الـطــب وال فــي االقـتـصــاد،
ويـكـفــي أن نـلـقــي ن ـظــرة واح ـ ــدة عـلــى أهــم
حاجات المواطن مثل الوظيفة والترقية
والـمـعـيـشــة وال ـس ـكــن ،وكـيــف كــانــت سهلة
وم ـي ـس ــرة ف ــي أول م ـج ـلــس ش ــارك ــت فـيــه
عام  ،1985وكيف وصلت اآلن من انتظار
وفـتــرات زمنية طويلة ومعوقات وبطالة
وتضخم وغالء معيشة.
لــذلــك ف ــإن الـتـنـبـيــه وال ـت ـحــذيــر م ــن هــذا
الخطر هو الواجب الشرعي والوطني لكل
مــن علم بحقيقة االخ ـتــاالت االقتصادية
وأث ــره ــا ال ـمــدمــر ،ولـنـنـظــر بـعـيــن مـتــدبــرة
كيف أهملت دول غنية مترفة التنبيهات
المخلصة عن االختالالت االقتصادية ،ولم
ً
تلجأ إلى إصالحها فأصبحت دوال عاجزة
ويرتفع فيها صوت الغضب ويزداد.

aeansari@qu.edu.qa

ما كنت أتوقع أن يجد مقالي "يا الله حيه ...نورت المملكة" ،ذلك االنتشار
عبر الساحة الخليجية وخــارجـهــا ،فقد نشرته  4صحف خليجية
ً
واألردن ،واطلع عليه عبر "تويتر" المرفق بالمقال  65ألفا ،وتفاعل معه
ً
ً
ً
تأييدا أو رفضا  2450مغردا.
وتذكيرا بما غردت به ،قلت" :يا الله حيه ...نورت المملكة" بهذه الكلمات
استقبل سمو ولي عهد المملكة أخاه سمو أمير دولة قطر ،فرد التحية
ً
بأحسن منها ،قائال "بوجودك" إنها كلمات ليست كالكلمات ،كان لها فعل
السحر ،فتحت مغاليق قلوب ،وأشاعت فرحة خليجية شرحت الصدور
وأراحت النفوس ،وأزالت الحواجز والسدود .كنت استعرت جملة "كلمات
ليست كالكلمات" من قصيدة المبدع نزار التي غنتها ماجدة الرومي.
ما سر األصداء الواسعة للمقال؟ وكيف تفاعل المغردون معه؟
المقال عبر عما فــي الضمير الجمعي الخليجي ،تشوقه وتشوفه
الطويلين للمصالحة ورفــع الحواجز وفتح الـحــدود واألج ــواء أمام
حرية حركة الخليجيين بين دول المجلس التعاون وعودة المياه إلى
مجاريها ،ويمكن تصنيف التعليقات إلى:
ً
أوال :األكثرية المرحبة بالحدث التاريخي السعيد ،وقد حمدت الله
على إحسانه بتأليف قلوب القادة وإلهامهم الحكمة والقوة والشجاعة
وتوحيد الكلمة.
ً
ثانيا :تعليقات عبرت عن فرحتها واستدركت :ولكن في القلب غصة
أرجو أن تنزاح.
ً
ثالثا :تعليقات حملت التدخالت الخارجية مسؤولية تحول مسار
األخوة لمصالحها.
ً
رابعا :وأخرى أضافت :نعم ،الكلمة الطيبة مثل الشجرة الطيبة تثمر
ثمرات محببة.
ً
خامسا :وهناك من أضاف :وال ننسى تركيا والرئيس إردوغان وقفتهم
معنا .وكذلك إيران.
ً
ً
سادسا :وبطبيعة الحال هناك الرافضون القائلون :كفاكم نفاقا الكل
يعرف الحقيقة!
ً
سابعا :وهناك المستنكرون المتسائلون :إلى متى تبقى سياسات دولنا
مرهونة بمزاجيات قادتها؟!
اآلن :ما دروس األزمة؟
كتاب ومحللون أفاضوا في استخالص الدروس والعبر وأجادوا ،لكنني
أرى استنتاجات الصديق سامي النصف ،وزير اإلعالم الكويتي األسبق
والكاتب والمحلل ،هي األشمل واألعمق ،ويمكن الرجوع إلى مقابالته
وحواراته عبر اليوتيوب والفيديو ومختلف الروابط الرقمية.
في تصوري فإن أبرز  4دروس مستخلصة:
 -1الخالفات السياسية طبيعة كل المنظمات اإلقليمية بسبب تنوع
االجـتـهــادات السياسية واخ ـتــاف المصالح وت ـضــارب الطموحات
بين دول أنعم المولى عليها بالثروة ،ترى نفسها مؤهلة لتأدية (دور
إقليمي) خارجي ،لمسوغات معينة أو ضرورات طارئة ،أو لكسب النفوذ
السياسي ،لكن مهما كانت الطموحات ومبرراتها ،علينا تذكير أنفسنا
"أن ما يجمعنا أكثر وأكبر مما يفرقنا ،وخالفاتنا البينية خالفات
مصالح وطموحات وحدود ،لكن خالفاتنا أمام التحديات والمخاطر
الخارجية خالفات مهددة للوجود" .إن جوهر التأزم الخليجي كان
مرجعه طموحات دوله لكسب النفوذ السياسي عبر (الدور اإلقليمي)،
ولم تكن هذه مشكلة ،فمن حق أي دولة خليجية أن تكون لها طموحاتها
اإلقليمية المشروعة ،لكن المشكلة حين تتضارب الطموحات الخليجية.
 -2من الحكمة السياسية اتساع صدر دول المجلس لتنوع االجتهادات
ً
السياسية لبعضها بعضا ،كسياسة لتبادل األدوار كما االتـحــاد
األوروبي ،فال ضير أن تكون لقطر أو عمان أو الكويت عالقة مختلفة
بإيران أو تركيا عن البقية ،علينا استيعاب هذه األدوار وتفهمها في
سياق اإلسهام في خدمة قوة المجلس وحيويته ومرونته.
 -3كما ينبغي أن تكون هــذه االجتهادات للدول األعضاء في خدمة
ً
هدف واحد ،المصالح الخليجية العليا (الخليج أوال) .بحيث ال تكون
عالقة دولة خليجية مع طرف خارجي على حساب العالقة مع األطراف
الخليجية األخرى ،وتأكيد أنه "ليس هناك من هو في دائرة نفوذ اآلخر"
ً
طبقا للشيخ حمد بن جاسم ،عندما كان رئيسا للوزراء .2008
ً
أخيرا :ولعله الدرس المستقبلي األكبر واألعظم ،أنه مهما تصاعدت
الخالفات السياسية بين دول المجلس وتعاظمت الحمالت اإلعالمية
التحريضية وقطعت العالقات الدبلوماسية وتم سحب السفراء وتأزمت
األحوال ،فال ينبغي زج الشعب الخليجي في النزاع ،وال اللجوء إلغالق
الحدود واألجواء أمام حرية حركة البشر والمال والبضائع والخدمات،
مرة أخرى وال نكوص للوراء.
* كاتب قطري

ستيفن س .روتش*

جان فيرنر مولر*

اإلنترنت ضد الديمقراطية

هل كل شيء هادئ على الجبهة الشعبوية؟

ِقـ ـيــل الـكـثـيــر ،وب ـحــق ،عــن الـتـمــرد العنيف في
مبنى الكونغرس األميركي في كابيتول ِهــل في
السادس من يناير ،واآلن يخوض الساسة في
جــدال محتدم حول قضايا ترتبط بالمساءلة
القانونية واألخالقية ،لكن هذه األحداث المروعة
تمس أيضا تناقضا خطيرا يعيب المجتمعات
الحديثة :الدور الذي تؤديه شبكة اإلنترنت كأداة
لتدمير الديمقراطية.
لم يكن من المفترض أن تؤول األمور إلى هذه
الحال .كانت البنية المفتوحة لإلنترنت موضع
إشــادة لفترة طويلة من ِق َـبـل أصحاب النظرة
المستقبلية مــن أن ـصــار الـتـحــرر السيبراني
(اإلل ـك ـتــرونــي) بــاعـتـبــارهــا ق ــوة عــاتـيــة جــديــدة
لتمكين الديمقراطية ،فالمعلومات مجانية
ومتاحة على الفور ،والجميع قادرون اآلن على
التصويت بنقرة واحدة.
َ
ُيـق َّـدم التوسع السريع ال ــذي تشهده الساحة
العامة باعتباره مستند اإلثبات األول .لقد تنامى
انتشار اإلنترنت من  %1إلى  %87من سكان
الــواليــات المتحدة خــال الفترة من  1990إلى
 ،2018بما يتجاوز كثيرا الزيادة في العالم ككل
صفر إلى  %51على مدار الفترة ذاتها ،وقد
من ِ
تولت الواليات المتحدة ،وهي أقدم ديمقراطية
في العالم ،زمام المبادرة في تبني تكنولوجيات
التمكين الجديدة.
تـكـمــن الـمـشـكـلــة بطبيعة ال ـح ــال ف ــي حوكمة
اإلنترنت ،أو على وجه التحديد غياب القواعد،
َ
ففي حين نمجد فضائل العالـم الرقمي ،ناهيك
عــن دفــع عجلة التحول الرقمي خــال جائحة
مرض فيروس كورونا  ،2019بات من المستحيل
تجاهل الجانب المظلم .أدى النموذج الغربي
ال ـقــائــم ع ـلــى ال ـت ــواص ــل ال ـم ـف ـتــوح إلـ ــى ظـهــور
منصات لتجارة العقاقير غير القانونية ،والمواد
اإلباحية ،واستغالل األطفال جنسيا ،كما عمل
على تغذية التطرف السياسي ،واالستقطاب
االجتماعي ،واآلن مـحــاوالت التمرد ،حتى أن
فضائل التحرر السيبراني أصبحت لصيقة
برذائله .يقدم لنا النموذج الصيني تناقضا
صارخا ،ويشكل نهج هذا النموذج القائم على
الرقابة المكثفة في التعامل مع حوكمة اإلنترنت
لعنة للمجتمعات الحرة ،فال تكتفي الدولة (أو
الحزب الشيوعي) بتقييد الخطاب الـعــام ،بل
إنها تحابي المراقبة على حساب الخصوصية.
من منظور الصين ،تدور الحوكمة بشكل كامل
حول االستقرار االجتماعي ،واالقتصادي ،وفي
النهاية االستقرار السياسي ،وبصفتها معقل
الديمقراطية المعلن ذاتيا ،من الواضح أن أميركا

ال ترى األمر على هذا النحو ،بل تنظر إلى الرقابة
من أي نوع بازدراء شديد.
لـكــن االزدراء طــريـقــة جـيــدة لــوصــف ردة فعل
معظم األميركيين إزاء الهجوم المميت على
مبنى الكونغرس األميركي ،فالواقع أن التعبئة
االجتماعية والسياسية التي مكنتها اإلنترنت،
كما تجلت ألول مرة في الحركة الخضراء في
إي ــران عــام  2009ثم في ث ــورات الربيع العربي
عام  ،2011أصبحت توجه ضرباتها اآلن إلى
قلب أميركا .من الــواضــح أن الـفــارق كبير بين
الحالين :كان المواطنون المحتجون في إيران
والدول العربية االستبدادية ينظرون من الخارج
إلى الداخل ،يتوقون إلى الديمقراطية ،أما في
الواليات المتحدة ،فقد جاء الهجوم على قلعة
الديمقراطية من الداخل ،وأشعل شرارته الرئيس
ذاته .وهذا يثير تساؤالت مهمة حول حتميات
وضـ ــرورات االسـتـقــرار فــي أمـيــركــا ،وإخفاقات
حوكمة اإلنترنت في الكشف عنها.
أخذت المنصات الرقمية في الواليات المتحدة
زمام األمور بيدها ،فتجاوزت خطا كان مقدسا
في السابق ،بإغالق حسابات رئيس العصيان
دونالد ترامب ،بيد أن ردة الفعل الوحيدة من
نــوعـهــا ه ــذه ال تصلح بــديــا للحوكمة ،فمن
المفهوم أن تكون المخاوف والشكوك عظيمة
حـ ــول ائ ـت ـم ــان قـ ـ ــادة الـ ـش ــرك ــات ع ـلــى الـمـهـمــة
األساسية المتمثلة في حماية الديمقراطية.
لكن هذا ليس الخط الوحيد الذي جرى تجاوزه
في الواليات المتحدة ،فكما توضح شوشانا
زوبوف في كتابها "عصر رأسمالية المراقبة"،
ت ـق ــوم نـ ـم ــاذج ال ـع ـم ــل ف ــي غ ــوغ ــل ،وأم ـ ـ ـ ــازون،
وفيسبوك على استخدام التكنولوجيا الرقمية
لجمع البيانات الشخصية واستثمارها .وهذا
يطمس التمييز بين التحرر السيبراني والمراقبة
على الطريقة الصينية ،ويسلط الـضــوء على
جوهر قضية الخصوصية والملكية الخاصة
للبيانات الشخصية .تقدم لنا أزمــة كوفيد19
مـنـظــورا آخ ــر للمراقبة والـخـصــوصـيــة ،فهنا
أيضا تحد الصين والــواليــات المتحدة طرفا
المناقشة ،وتشدد استجابة الصين ألول عالمة
تدل على اندالع أي فاشية َم َـرضية على عمليات
اإلغالق الصارمة ،واالختبار اإللزامي ،وارتداء
أقنعة الوجه ،وتتبع المخالطين ،وفي الواليات
المتحدة تشكل كــل هــذه األم ــور مسألة جــدال
سياسي حاد ،وينظر إليها كثيرون باعتبارها
انتهاكات غير مقبولة في مجتمع حر ومفتوح.
عـلــى أح ــد الـمـسـتــويــات ،تـتـحــدث الـنـتــائــج في
الصين عن نفسها ،فلم تحدث سوى فاشيات

طفيفة فــي أعـقــاب الموجة األول ـيــة القوية في
ووه ــان ،ومــن المؤسف أن الموجة الثانية في
أميركا تتحدث أيضا عن نفسها.
م ــع ذلـ ــك ،كـمــا يـشـيــر اس ـت ـطــاع حــديــث أج ــراه
مــركــز بـيــو لـلـبـحــوث ،ال ي ــزال  %40إل ــى %50
مــن الجمهور األمـيــركــي يـقــاومــون االنضباط
العـلم مثل تتبع
في الممارسات القائمة على ِ
المخالطين بــاسـتـخــدام األج ـه ــزة المحمولة
والتعامل مع مسؤولي الصحة العامة .أضف
إلــى هــذا المعارضة القوية للقاحات فيتبين
لــك السبب وراء االعـتـقــاد بـ َـأن مـبــادئ الحرية
ُ
الديمقراطية األســاسـيــة تـش ّـوه الستخدامها
كذريعة لتجاهل مخاطر كوفيد.19
سواء شئنا االعتراف بذلك أو أبينا ،فإن تطلعات
وقيم ما يسمى "التفسير األصلي للديمقراطية
األميركية" أصبحت موضع طعن على نحو غير
مسبوق ،حيث يشترك تمرد السادس من يناير
والجائحة في عاقبة ضمنية واح ــدة :احتمال
انهيار النظام فــي مجتمع حــر .ليس األمــر أن
الصين هي التي على حق ،بل ربما تعاملنا نحن
مع األمر بطريقة غير صحيحة ،ومن المؤسف
أن االستقطاب المفرط اليوم يجعل من الصعب
للغاية إيجاد أرضية وسط.
فــي خـطــاب أوب ــام ــا األخ ـيــر كــرئـيــس ،ح ــذر من
أن "ديمقراطيتنا تصبح مهددة كلما تعاملنا
معها على أنها أمر مسلم به" ،ومع ذلك ،أليس
هذا ما كانت أميركا تفعله على وجه التحديد؟
خالل عقد تخللته األزمة المالية العالمية ،وأزمة
كوفيد ،19وأزمة العدالة العرقية ،وأزمة التفاوت
بين الـنــاس ،واآلن األزم ــة السياسية ،لم نفعل
سوى التشدق بالمثل الديمقراطية السامية.
من المحزن أن هذا التراخي القائم على الرضا
عن الذات يأتي في وقت يتسم بتزايد هشاشة
التجربة األميركية ،إذ يعمل التواصل الذي مكنته
شبكة اإلنترنت على تضخيم الخطاب الوطني
المتزايد االستقطاب بشكل خطير فــي عصر
حيث تتفاقم حالة عدم االستقرار االجتماعي
والـسـيــاســي ،وف ــي ال ـســادس مــن يـنــايــر تجلى
الضعف الناتج عن ذلك بوضوح شديد إلى حد
اإليالم ،لقد أصبحت رعاية الديمقراطية ُعـرضة
لخطر جسيم.
* عضو هيئة التدريس في جامعة يال،
ورئيس مورغان ستانلي آسيا سابقا ،وهو
مؤلف كتاب «عالقة غير متوازنة :االتكالية
المتبادلة بين أميركا والصين».
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

أظهرت األحداث األخيرة في الواليات
المتحدة أن النخب المستعدة للتعاون
مع االستبداديين ستتحمل الكثير في
النهاية ،ومن المرجح أن تنطبق هذه
السابقة المخزية على البلدان األخرى
حيث ورطت رأسمالية المحسوبية مجتمع
األعمال في سلوك غير قانوني.
يأمل الليبراليون في جميع أنحاء العالم أن يكون
لإلنهاء العنيف لرئاسة دونالد ترامب جانب
مشرق :أي أن الخروج المذل َ
للمح ِّرض الرئيس
ِ
مــن المسرح السياسي سيعاقب الشعبويين
االستبداديين في أماكن أخرى ،ومما يؤسف له
أن تفاؤلهم ساذج.
وعلى عكس الكليشيهات التي تقول إن "الموجة"
الشعبوية اجتاحت العالم في السنوات األخيرة،
يحدث صعود القادة الشعبويين وسقوطهم
لن ِ
تــأثـيــرات عبر وطنية مهمة ،فمثلما ال يوجد
شرف بين اللصوص ،لم يكن هناك تضامن بين
الحكومات الشعبوية األممية حينما اشتدت
الحاجة إلى ذلك فعال .إذ اعترف أصدقاء ترامب
مثل رئـيــس الـ ــوزراء الهندي نــاريـنــدرا مــودي،
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،
وحتى الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،في
النهاية بفوز جو بايدن االنتخابي.
واألهم من ذلك ،أنه في حين كان ترامب حاضرا
ف ــي ك ــل مـ ـك ــان ،ف ــإن ــه ل ــم ي ـكــن ي ــوم ــا شـعـبــويــا
نموذجيا ،إذ يميل الشعبويون اليمينيون في
الحكومة إلــى أن يكونوا أكـثــر حــرصــا عندما
يتعلق األمر بالحفاظ على واجهة من الشرعية،
وتـجـنــب االرت ـب ــاط الـمـبــاشــر بعنف ال ـشــوارع.
ون ـظ ــرا ألن حـ ــادث اق ـت ـحــام مـبـنــى الـكــابـيـتــول
األم ـيــركــي فــي  6يـنــايــر كــانــت عــامــة واضـحــة
على الـيــأس ،فإنه ال ينذر بالضرورة بمصير
الحركات الشعبوية (واليمينية الراديكالية) في
أماكن أخرى ،والخالصة الحقيقية الوحيدة هي
أن الفاسدين الشعبويين اآلخرين قد يلجأون
أيضا إلى التعبئة العنيفة في الشوارع إن حدث
وحوصروا حقا.
وغالبا ما يدعي الليبراليون تقدير العالم بكل
تعقيداته ،في حين أن الشعبويين ماهرون في
تبسيط األشياء ،إال أن الليبراليين هم من روجوا
للرواية شديدة التبسيط للموجة الشعبوية

العالمية ،كما لو أن المرء ال يحتاج إلى النظر في
سياقات وطنية معينة بعناية شديدة.
وتقول نظرية الدومينو هــذه -التي رحــب بها
الـشـعـبــويــون أنـفـسـهــم ب ـح ـمــاس -أن ــه ك ــان من
المفترض أن يؤدي انتصار ترامب غير المتوقع
ف ــي ع ــام  2016إل ــى ان ـت ـص ــارات الشعبويين
اليمينيين في النمسا ،وهولندا ،وفرنسا .وفي
الواقع ،ما حدث هو العكس ،ففي النمسا ،خسر
نــوربــرت هــوفــر ،الـمــرشــح الــرئــاســي عــن حــزب
الحرية اليميني المتطرف ،بعد أن جعله تقليده
المضحك لسلوكيات ترامب يبدو غير مناسب
لتولي منصب الــرئــاســة .وفــي هــولـنــدا ،حظي
الديماغوجي اليميني المتطرف ،خيرت فيلدرز،
بتأييد ترامب لكن أداءه كان ضعيفا في النهاية،
وفــي فرنسا ،أكــدت خسارة مارين لوبان أمام
إيمانويل مــاكــرون ،في االنتخابات الرئاسية
لعام  ،2017ما أصبح واضحا بالفعل :قد ال يكون
اعتماد أسلوب ترامب في أوروبا استراتيجية
فعالة على اإلطالق.
وغني عن القول أن ما ينجح في ثقافة سياسية
ما قد ال ينجح في ثقافة أخرى ،ويعتمد الكثير
أي ـض ــا ع ـلــى ق ـ ـ ــرارات الـفــاعـلـيــن ال ــذي ــن لـيـســوا
شعبويين أنفسهم :في حالة الواليات المتحدة،
استفاد تــرامــب مــن تـعــاون النخب المحافظة
الراسخة والحزب الجمهوري ،وفي الواقع ،مع
استثناء محتمل إليطاليا ،لم يصل أي حزب
يميني شعبوي إلى السلطة في أوروبا الغربية
أو أميركا الشمالية دون مساعدة واعـيــة من
ممثلين مفترضين من يمين الوسط (معظمهم
لم يحاسبوا أبدا على دورهم في تعميم أقصى
اليمين).
وفضال عن ذلك ،حتى لو انتهى األمر باألحزاب
وأساليب الحكم المرتبطة بالشعبوية اليمينية
إلــى التشابه مع بعضها ،فــإن ذلــك ال يعني أن
صعود الشعبويين له األسباب الجذرية نفسها
في كل مكان ،والتفسير األكثر احتماال ألوجه
التشابه هو أن القادة الشعبويين تعلموا من
بعضهم بصورة انتقائية.
فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،بـ ــات م ــن ال ـم ـمــارســات
الشعبوية المعتادة الضغط على المنظمات
غير الحكومية المزعجة مــن خــال تغييرات
قانونية محايدة ظاهريا ،وفي ما أسماه بعض
المراقبين "الشرعية األوتوقراطية" ،يتبع العديد
مــن الشعبويين اليمينيين الـمــوجــوديــن في
السلطة باهتمام القواعد والممارسات الرسمية
للحفاظ على مظهر الحياد ،وخلق إنكار معقول
لألعمال السياسية .وعلى عكس ترامب ،يدرك

هؤالء القادة أن عنف الشارع الذي تمارسه حركة
ال يمكن السيطرة عليها يمكن أن يؤدي إلى رد
فعل عنيف داخل بالدهم على الصعيد الدولي.
وحتى عندما َ
يشجع العنف بحكم األمر الواقع،
كما هي الحال فيما يتعلق باضطهاد المسلمين
فــي الهند تحت حكم ح ــزب بـهــاراتـيــا جاناتا
الـقــومــي الـهـنــدوســي الـحــاكــم ،فــإن شخصيات
مثل مودي حريصة على عدم تسجيل بيانات
ُ
قــد تـفـ َّـســر على أنـهــا تحريض مـبــاشــر .كذلك،
ف ــإن الـحـكــومــة الـهـنـغــاريــة تـتــاجــر ب ــا ه ــوادة
في العبارات المجازية العنصرية والمعادية
للسامية ،لكن رئيس ال ــوزراء ،فيكتور أوربــان
حــريــص عـلــى ع ــدم ت ـجــاوز الـلـغــة المشحونة
الصاخبة ،خشية أن يعرض عالقاته الحاسمة
مع الديمقراطيين المسيحيين األلمان ،وشركات
صناعة السيارات األلمانية للخطر.
ومــن المؤكد أنــه إذا حوصر أي شعبوي ،فقد
يلجأ إلى أساليب نهاية لعبة ترامب :محاولة
إرغام النخب على االحتيال لمنع نقل السلطة،
أو نشر متطرفين يمينيين على األرض لترهيب
المشرعين ،وتشير هــذه األعمال اليائسة إلى
ضعف تــرامــب ،ولـكــن مــن المهم أن نــاحــظ أن
معظم الجمهوريين لم يتبرؤوا بعد من ترامب
حتى عندما واجهوا تصرفه غير القانوني في
 6يناير.
وقــد يالحظ الشعوبيون اليمينيون اآلخــرون
هذه الحقيقة ،إذ أظهرت األحــداث األخيرة في
الواليات المتحدة أن النخب المستعدة للتعاون
مع االستبداديين ستتحمل الكثير في النهاية،
ومــن المرجح بصورة خاصة أن تنطبق هذه
السابقة المخزية على البلدان األخ ــرى حيث
ورطت رأسمالية المحسوبية مجتمع األعمال
في سلوك غير قانوني.
إن الشعبويين ممن هم أذكى من ترامب يخنقون
الديمقراطية ببطء من خالل المكائد القانونية
والدستورية ،ولكن األنظمة الكليبتوقراطية
ال ـش ـع ـبــويــة الـيـمـيـنـيــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ان ــدم ــاج
الشركات الكبرى والتعصب األعمى ،على حد
تعبير الصحافي الهندي كابيل كوميردي ،قد
ال تسقط بهدوء.
* منصب أستاذ السياسة في جامعة
برينستون ،ومنصب زميل في معهد برلين
للدراسات المتقدمة وهو مؤلف كتاب «قواعد
الديمقراطية» الذي سيصدر قريبا.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.٧١٤

6.٢٣٨

٤.٦٨٢

2.٤١٠ 2.٧١٠ 3.٢٩٨

«صناديق المؤشرات» ...فرصة غائبة عن السوق الكويتي
تحفز االستثمار المؤسسي وتخفف التكلفة وترفع قبضة األفراد عن األسهم
عيسى عبدالسالم

بورصة الكويت
تتواصل مع
«ناسداك» و«تاتا
الهندية» لتدشينها
قبل نهاية 2021

تـنـتـظــر ش ــرك ــات االسـتـثـمــار
اسـتـكـمــال هـيـئــة أسـ ــواق الـمــال
وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
لألوراق المالية مرحلة تطوير
ال ـســوق الـمــالــي وط ــرح الـمــزيــد
من األدوات االستثمارية ،بعد
أن قامت خالل الفترة الماضية
بتدشين صانع السوق وإقراض
واق ـت ــراض األس ـهــم وصـنــاديــق
االستثمار العقارية المتداولة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
ً
لـ «الجريدة» ،إن هناك اهتماما
ً
كـبـيــرا مــن شــركــات االستثمار
بـ ـط ــرح ص ـن ــادي ــق ال ـم ــؤش ــرات
المتداولة ،السيما أن بعضها
ل ــديـ ـه ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ق ــائ ـم ــة
ً
حاليا في صناديق المؤشرات
فـ ــي أسـ ـ ــوق م ـ ـجـ ــاورة وأخ ـ ــرى
ً
أوروب ـي ــة ،ن ـظــرا إل ــى أنـهــا أحــد
أهـ ـ ــم ال ـم ـن ـت ـج ــات الـ ـت ــي تـلـقــى
ً
ً
رواجا من المستثمرين داخليا
ً
وخارجيا.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،أن
صناديق المؤشرات المتداولة
( )ETFsعـ ـب ــارة ع ــن ص ـنــاديــق
مفتوحة تتبع أحد المؤشرات
ً
وي ـتــم تــداول ـهــا يــوم ـيــا ،وتــوفــر
ً
ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــا ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ومـ ـتـ ـن ــوع ــة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
األســواق المتطورة والناشئة،

وذلك في األسهم وأدوات الدخل
الثابت والسلع.

مزايا عديدة
وح ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر م ــزاي ــا

ص ـنــاديــق ال ـم ــؤش ــرات ب ــأن لها
فوائد عديدة «فهي تساعد على
تخفيف وقت وتكلفة االستثمار،
ك ــذل ــك ت ـخ ـف ـيــف ال ــوق ــت ال ـ ــازم
لـتـحـلـيــل ك ــل س ـهــم ع ـلــى ح ــدة،

ً
وت ـع ـت ـبــر ب ــدي ــا أكـ ـث ــر فــاعـلـيــة
ً
وقانونية عن المحافظ ،فمثال
إذا أردت االسـتـثـمــار فــي قطاع
البنوك اإلســامـيــة ،ولــم تــرد أن
تتكبد عناء تحليل السوق وبناء

الـمـحـفـظــة وتـنــويـعـهــا ،فيمكن
ذلــك مــن خــال تملك وح ــدة من
رأسمال الصندوق الذي يستثمر
في أكثر من سهم.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ،أن

شفافية أعلى
وب ـ ـي ـ ـن ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،أن
«صناديق الـمــؤشــرات» تتميز
بشكل رئيسي بشفافيتها ،إذ
ً
تـتـبــع ه ــذه ال ـص ـنــاديــق دائ ـمــا
ح ــرك ــة الـ ـم ــؤش ــرات وتـتـطــابــق
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــا مـ ــع م ـك ــون ــات
ه ــذه ال ـمــؤشــرات ،كــذلــك يلتزم
مصدرو هذه الصناديق بنشر
معلومات اإلفصاح كاملة عن
صناديقهم والـمــؤشــرات التي
تتبعها.
ك ـ ـم ـ ــا ت ـ ـم ـ ـت ـ ــاز ب ــالـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــم
المستمر من مدير الصندوق
خ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول م ـمــا
يـ ـسـ ـه ــل ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــاك وح ـ ـ ــدات
هـ ــذه ال ـص ـنــاديــق م ـعــرفــة أداء
هذه الصناديق من خالل أداء
الـ ـم ــؤش ــرات ال ـت ــي تـتـبـعـهــا أو
تـحــاكـيـهــا ،وي ـت ــم شـ ــراء وبـيــع

«المشتركة» تتسلم كتاب ترسية مناقصة بـ  88.9مليون دينار
تسلمت المجموعة المشتركة للمقاوالت من الجهاز
ً
المركزي للمناقصات العامة كتابا بترسية مناقصة
رقم (هـ ط  )257 /على شركة «تشينا فيرست هاي واي
إنجينيرينغ» ،ووكيلها المحلي «المشتركة» ،بقيمة
 88.94مليون دينار.

ً
قالت شركة «إنوفست» عطفا على اإلفصاح السابق
ً
ال ـم ــؤرخ ف ــي  4يـنــايــر  ،2021إن ق ـ ــرارا ص ــدر بقبول
تظلم الشركة ضد شركة دار ثــروات لالستثمار في
طـلــب ال ـشــق الـمـسـتـعـجــل ،إذ ص ــدر ال ـق ــرار بــرفــع كل
األوامر التحفظية المتخذة ضد المدعى عليهم ،وما
يملكونه من عقارات وأسهم في الشركات في حدود
مبلغ المطالبة وإلــزام شركة دار ثــروات لالستثمار
بمصروفات التظلم.
وأضافت أنه تم التبليغ بالقرار في  21يناير 2021
ليتم العمل على رفــع كل قــرارات الحجز لــدى جميع
الجهات المعنية.

وقالت «المشتركة» ،إن المناقصة خاصة بإنشاء
وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار صحية،
وخ ــدم ــات أخـ ــرى ف ــي ج ـن ــوب ال ـس ــرة شــام ـلــة ش ــارع
دمشق ،والدائري الخامس ،وطريق الملك فيصل بن
عبدالعزيز.

كشفت شركة را بـطــة الكويت والخليج للنقل عن
تقديم إحدى شركاتها التابعة أقل األسعار بمناقصة
تابعة لقوة اإلطفاء العام في الكويت بقيمة  4.6ماليين
ً
دينار تقريبا.
وقالت «الرابطة» ،إن المناقصة تتعلق بتوريد آليات
ووسائل نقل برية لـ«اإلطفاء» الكويتية.
وأوض ـح ــت أن ه ــذه الـنـتـيـجــة أعـلـنــت عـلــى مــوقــع
الجهاز المركزي للمناقصات العامة ،ولم يتم إخطار
ً
الشركة التابعة رسميا.
ولفتت إلى أن العائد المتوقع من هذا العقد ،في
حال ترسيته على الشركة ،في حدود  5في المئة.

لماذا يتحكم لقاح «كورونا»
في مستقبل االقتصاد العالمي؟

وف ــي ظ ــل الـسـيـنــاريــو األس ــاس ــي ،سـتــواصــل
الـبـنــوك الـمــركــزيــة قــدرتـهــا على تجنب ضغوط
األسـ ــواق الـمــالـيــة ،وف ــي حـيــن أن الـحــل العاجل
لمسألة الوباء قد يدعم الظروف المالية العالمية،
قــد يتصاعد الضغط المالي إذا استمر الوباء
وفشل النشاط االقتصادي في التعافي.
وفــي الحالة األشــد خـطــورة ،من شــأن حاالت
اإلفـ ــاس ال ـم ـتــزايــدة أن تــرفــع ع ــاوة الـمـخــاطــر
وتكاليف اال ق ـتــراض وتطغى على الميزانيات

ولفتت المصادر إلى أن شركة
بورصة الكويت لألوراق المالية
ت ــواصـ ـل ــت مـ ــع كـ ــل مـ ــن ش ــرك ــة
«نــاســداك أو إم إك ــس» ،وشركة
«ت ــات ــا الـهـنــديــة ال ـعــال ـم ـيــة» ،من
أجــل بحث البرامج التطويرية
لـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــز الـ ـبـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة
الخاصة بإطالق تداول صناديق
ال ـمــؤشــرات فــي ال ـســوق المالي
خالل النصف الثاني من العام
الـجــاري حسب الخطة الزمنية
الموضوعه الستكمال مراحل
خطة تطوير البورصة.

ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة  100مليون دينار

تابعة لـ«الرابطة» تقدم أقل األسعار
في مناقصة بـ  4.6ماليين دينار

صدور قرار لمصلحة «إنوفست» برفع
األوامر التحفظية

تجنب الضغوط المالية

تواصل مع «ناسداك» و«تاتا»

«برقان» يعتزم استرداد سندات دين مساندة

أخبار الشركات

م ــع اس ـت ـمــرار ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ،COVID-19
أصبحت سيناريوهات النمو العالمي تعتمد
بشكل كبير على مسار الجائحة ،بحسب تقرير
حديث للمنتدى االقتصادي العالمي.
وي ـقــوم الـسـيـنــاريــو األس ــاس ــي ،ال ــذي وضعه
ال ـت ـق ــري ــر ،ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر حـ ـم ــات ال ـت ـط ـع ـيــم فــي
االق ـت ـص ــادات الـمـتـقــدمــة واق ـت ـص ــادات األس ــواق
ال ـصــاعــدة وال ـب ـل ــدان الـنــامـيــة وتـغـطـيــة واسـعــة
الـنـطــاق ضــد الـفـيــروس فــي النصف الـثــانــي من
عام .2021
فــي المقابل ،ستتأخر عمليات التطعيم في
ب ـلــدان األسـ ــواق ال ـصــاعــدة وال ـب ـلــدان منخفضة
ال ــدخ ــل ( ،)LICsب ـس ـبــب م ـع ــوق ــات لــوج ـس ـت ـيــة،
وس ـي ــؤدي الـفـشــل ف ــي نـشــر ال ـل ـقــاح إل ــى تأخير
هــذه العملية ألكثر من عــام ،ومــع ذلــك فــإن طرح
اللقاحات بشكل أسرع هو أيضا احتمال وارد.
ويمكن أن يــؤدي التطعيم وتدابير مكافحة
األوبئة ،مثل ارتــداء األقنعة ،إلى تقليل العدوى
بشكل كبير ،ويفترض السيناريو األساسي أن
االنخفاض في عدد الحاالت في النصف األول من
عام  2021أصبح ممكنا ،من خالل مجموعة من
التدخالت غير الدوائية مثل التباعد االجتماعي
والتطعيم.
وفيما قد يؤدي التأخير في طرح اللقاح إلى
زي ــادة عــدد ال ـحــاالت بــاسـتـمــرار ،يمكن أن يقلل
الـتــوســع الـســريــع فــي ن ـطــاق عـمـلـيــات التطعيم
بشكل كبير من انتشار الوباء.

صناديق المؤشرات المتداولة
ً
ت ـ ـسـ ــاهـ ــم ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا فـ ـ ــي ت ـح ــري ــر
االسـتـثـمــار بـســوق األس ـهــم من
قبضة األفراد ،الذين يسيطرون
بشكل كبير على السوق ،ألنهم
أك ـث ــر ال ـف ـئ ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــرة من
ً
خ ــال الـتـحــول تــدريـجـيــا نحو
االستثمار المؤسسي.

ال ــوح ــدات ع ــن طــريــق ع ــروض
ال ـب ـيــع وال ـ ـشـ ــراء خـ ــال ف ـتــرات
التداول في البورصة.
وأش ـ ــارت ال ـم ـصــادر إل ــى أن
ال ـعــديــد م ــن أسـ ـ ــواق الـمـنـطـقــة
نجحت خــال الـفـتــرة األخـيــرة
الماضية في تدشين صناديق
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات مـ ـ ـث ـ ــل الـ ـ ـس ـ ــوق
السعودي والقطري والمصري،
مما يسهل استقطاب القوانين
واأل ط ــر التنظيمية آللية عمل
ه ــذه ال ـص ـنــاديــق ومــواء مـتـهــا
بما يتوافق بما يتناسب مع
السوق الكويتي.

العمومية للبنوك ،مما يتسبب في تشديد حاد
في األوضاع المالية العالمية.

نتائج النمو العالمي
وف ـق ــا ل ـل ـس ـي ـنــاريــو األسـ ــاسـ ــي الـ ـ ــذي وض ـعــه
التقرير ،سيتعافى النشاط االقتصادي العالمي
إلــى  4فــي المئة عــام  ،2021و 3.8فــي المئة عام
 ،2022لكن إذا لم يتم احتواء الوباء على الفور ،في
سيناريو هبوطي ،قد يواجه االقتصاد العالمي
عاما آخر من النمو دون المستوى المحتمل قبل
حدوث انتعاش في عام .2022
وفــق سـيـنــاريــو الـهـبــوط ال ـحــاد ،حـيــث تندلع
األزم ـ ــات الـمــالـيــة ،يـمـكــن أن يـنـكـمــش االقـتـصــاد
العالمي بسبب كورونا للعام الثاني على التوالي،
وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.
بدال من ذلك ،في سيناريو االتجاه الصعودي،
يمكن أن يبلغ متوسط النمو العالمي ما يقرب
من  5في المئة على مدار العامين المقبلين ،إذا
أدت جهود إدارة الوباء الفعالة والتطعيم واسع
االنتشار إلى انخفاض كبير في انتقال فيروس
.COVID-19

األسواق الناشئة
وعلى الرغم من أن معدل النمو في األســواق
الصاعدة والبلدان النامية سيبلغ في المتوسط
حوالي  4.5في المئة عامي  2021و ،2022سيظل
الناتج دون اتجاهات ما قبل الجائحة.
ووفق سيناريو االتجاه الهبوطي ،قد يضعف
النمو إلــى حــوالــي  3فــي المئة عــام  ،2021وفي
س ـي ـنــاريــو ال ـه ـبــوط ال ـح ــاد ق ــد ت ــواج ــه األسـ ــواق
الـصــاعــدة رك ــودا عــامــا قبل ح ــدوث انتعاش في
عام .2022
فــي المقابل ،إذا تمت السيطرة على الــوبــاء،
يمكن أن يبلغ متوسط النمو في بلدان األسواق
الصاعدة ما يقرب من  6في المئة خالل العامين
المقبلين.
(العربية .نت)

ونوهت المجموعة بــأن األثــر المالي للمناقصة،
الذي سبق اإلفصاح عنه بتاريخ  23أغسطس 2020
يتمثل فــي تسجيل نتائج جـيــدة خــال فـتــرة تنفيذ
المشروع.

انتهاء إجراءات بيع حصة أسمنت
السويس في «الهالل»
أكـ ــدت ب ــورص ــة ال ـكــويــت االن ـت ـه ــاء م ــن اإلجـ ـ ــراءات
المقررة لبيع  51.75مليون سهم في شركة أسمنت
الهالل ،وبلغ سعر السهم في الصفقة  0.057دينار،
لتتم ترسية المزاد بسعر يقدر بـ  3ماليين دينار.
وأضــافــت أنــه تـقــرر تحديد شــركــة الـمــركــز المالي
ال ـكــوي ـتــي ح ـس ــاب ع ـم ــاء لـلـعـمـيــل ش ــرك ــة الـســويــس
لــأس ـم ـنــت ك ـط ــرف ب ــائ ــع ،وش ــرك ــة ال ـس ـه ــم الـفـضــي
الـعـقــاريــة كـطــرف مـشـتـ ٍـر .وتــم التوقيع على ذلــك مع
األطراف المعنية على أن تستكمل باقي إجراءات الدفع
والتحويل من خالل الشركة الكويتية للمقاصة في
موعد أقصاه الـ 11صباح اليوم.

الجائحة ومشكلة اإليجارات عززتا
الطلب على تملك المحالت التجارية

ً
الكندري لـ ةديرجلا• :العوائد ال تقل عن  %9سنويا
● سند الشمري
ذك ـ ـ ـ ـ ــر ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـ ـشـ ــركـ ــة بـ ــوت
ري ــزدن ــت ال ـع ـقــاريــة فيصل
الـ ـكـ ـن ــدري أن اإلق ـ ـبـ ــال على
ت ـم ـل ــك الـ ـمـ ـح ــال ال ـت ـج ــاري ــة
ارتفع بعد جائحة كورونا
وم ـش ـك ـلــة اإلي ـ ـجـ ــارات الـتــي
ع ـص ـفــت بـمـعـظــم األن ـش ـطــة
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن
الجائحة وما صاحبها من
مشاكل فــي دفــع اإليـجــارات
عـ ـ ــززت ال ـط ـل ــب ع ـل ــى تـمـلــك
ال ـ ـم ـ ـحـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة فــي
مـنـطـقــة ال ـخ ـي ــران  -مــديـنــة
صباح األحمد البحرية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدري،
لـ«الجريدة» ،إن نشاط تملك
الـ ـمـ ـح ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة ي ــدر
ع ــوائ ــد بـنـسـبــة ال ت ـقــل عن
 9فــي الـمـئــة سـنــويــا ،حيث
شـ ـه ــدت م ـن ـط ـق ــة الـ ـخـ ـي ــران
رواج ــا وإقـبــاال كبيرا خالل
الفترة الماضية ،ســواء من
المستثمرين أو الجمهور،
مضيفا أنه تم االنتهاء مما
ن ـس ـب ـتــه  95فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
مشروع « ،»278الذي يحتوي
عـلــى  226م ـحــا ،وي ـقــع في
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح األح ـ ـمـ ــد
البحرية ،وبعد االنتهاء منه
كـلـيــا سـيـتــم تسليم وثــائــق
تملك المحال للمستثمرين.
وأشار إلى أن نظام تملك
الـ ـمـ ـح ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة فـتــح
فــرصــا اسـتـثـمــاريــة جــديــدة
ف ــي الـ ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي أم ــام
الـمـسـتـثـمــريــن وخـصــوصــا

ن ـجــح ب ـنــك ب ــرق ــان ،ف ــي دي ـس ـم ـبــر م ــن ال ـعــام
الماضي ،في إدراج أوراق مالية رأسمالية ضمن
الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة  500مليون
دوالر في أسواق الدين العالمية.
وتستحق السندات بعد  11سنة من تاريخ
إصدارها ،مع خيار االسترداد بعد ست سنوات
من تاريخ اإلصدار ،وقد حصلت على تصنيف
 -Aم ــن قـبــل وك ــال ــة فـيـتــش .وتـمـتـثــل الـسـنــدات
ل ــإط ــار الـتـنـظـيـمــي التـفــاقـيــة ب ــازل  ،3كـمــا هو
معتمد من قبل بنك الكويت المركزي.
وبعد نجاح اإلصــدار ،أعلن البنك ،أمس ،أنه
ً
أصدر اشعارا باالسترداد الكامل المبكر ألوراقه
المالية الرأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس
المال بقيمة  100مليون دينار ،والتي تستحق
ً
ف ــي  9مـ ــارس ( 2026س ـ ـنـ ــدات) ،وف ـق ــا ل ـشــروط
وأحكام إصدارها.
وتنص شروط وأحكام إصدار السندات على
أن ــه ي ـجــوز ل ـبــرقــان م ـمــارســة خ ـيــار االس ـت ــرداد
السـ ـت ــرداد ال ـس ـن ــدات ب ـعــد خ ـمــس س ـن ــوات من
تاريخ إصدارها ،أو في أي تاريخ سداد للفائدة
بعد ذلــك ،بشرط استيفاء الشرط ( 4د) (خيار
االسـ ـ ـت ـ ــرداد) م ــن الـ ـش ــروط واألح ـ ـكـ ــام الـمــرفـقــة

ارتفاع مؤشرات البورصة ...والسيولة
 42.4مليون دينار
تصريح محافظ «المركزي» بإمكانية التوزيع النقدي دعم األداء
●

فيصل الكندري

الـصـغــار منهم ،وهــو نظام
م ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد ل ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ال ـم ـع ـن ـي ــة ،وتـ ـسـ ـل ــم جـمـيــع
مستثمري المشروع السابق
«بلو واتر» الوثائق الخاصة
بالمحالت ،مبينا أن هناك
ش ـ ــرك ـ ــة رائ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ــي م ـج ــال
إدارة المجمعات التجارية
ستستلم المشروع وتعمل
ع ـل ــى إدارت ـ ـ ـ ــه ،ب ـم ــا يـضـمــن
ازدهــار المجمع والتسويق
لـ ـ ـ ــه ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى ال ـب ـح ــث
ع ــن مـسـتــأجــريــن للمحالت
المملوكة للمستثمرين.
وعـ ــن ال ـش ــال ـي ـه ــات ،أف ــاد
ال ـك ـن ــدري ب ــأن ال ـط ـلــب على
ال ـش ــال ـي ـه ــات ارتـ ـف ــع بـشـكــل
واضـ ــح وك ـب ـيــر خ ــال فـتــرة
الصيف الـمــاضــي ،متوقعا
أن ي ـس ـت ـم ــر ا ل ـ ـط ـ ـلـ ــب ع ـلــى
ال ـش ــال ـي ـه ــات خـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،الرتـ ـف ــاع ع ــوائ ــده
وإقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ع ـلــى
التأجير.

بالسندات ،كما هــو موضح فــي نشرة اكتتاب
السندات المؤرخة  9مارس .2016
وأص ـ ـ ــدر ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي مــواف ـق ـتــه
الخطية المسبقة على ممارسة بنك برقان لخيار
االسترداد بتاريخ  28أكتوبر .2020
واع ـتــزم «ب ــرق ــان» مـمــارســة خـيــار االس ـتــرداد
السترداد السندات (بالكامل بقيمتها االسمية،
بــاإلضــافــة إل ــى الـفــوائــد الـمـتــراكـمــة عليها) في
التاريخ الذي يوافق انقضاء فترة  5سنوات من
تاريخ إصدارها ،أي في  9مارس ( 2021تاريخ
االسترداد).
وتم تكليف شركة كامكو لالستثمار (ش.م.ك.
عامة) (كامكو إنفست) كوكيل مالي ووكيل سداد
رئيسي للسندات ،وسوف تدير عملية استرداد
السندات وتقدم المشورة بشأنها.
و حـصــل البنك على تصنيف  +Aمــن وكالة
فيتش ،و A3من «موديز» ،و +BBBمن «استاندرد
آند بورز» ( ،)S&Pوهو ُمصدر منتظم في أسواق
الدين العالمية .وتمت تسوية جميع إصدارات
ً
الـسـنــدات السابقة للبنك بنجاح ،وفـقــا لبنود
وشروط طرحها.

علي العنزي

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت بـ ـ ــدايـ ـ ــة ق ـ ــوي ـ ــة لـ ـه ــذا
األسـ ـ ـب ـ ــوع ،وأقـ ـفـ ـل ــت جـمـيـعـهــا
على ارتفاعات واضحة ،وكسب
مؤشر السوق العام نسبة 0.48
فــي المئة تـعــادل  27.34نقطة،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 5714.51
نقطة ،بسيولة جيدة اعلى من
س ـيــولــة الـجـلـســة ال ـمــاض ـيــة أو
معدالت هذا الشهر بلغت أمس
 42.4م ـل ـيــون دي ـ ـنـ ــار ،ت ــداول ــت
 256.7مـلـيــون سـهــم م ــن خــال
 10127صفقة ،وتم تــداول عدد
أسهم كبير بلغ  139سهما ،ربح
منها  ،66وخسر  ،56فــي حين
استقر  17سهما دون تغير.
وق ـفــز مــؤشــر ال ـس ــوق األول
بنسبة  0.61في المئة تساوي
 37.56نقطة ،ليقفل على مستوى
 6238.65نقطة بسيولة جيدة
أي ـض ــا تـ ـج ــاوزت  28.2مـلـيــون
دينار بقليل ،تداولت  75مليون
س ـهــم م ــن خ ــال  3979صـفـقــة،
وربح  14سهما مقابل خسارة
 ،4واستقرار سهمين دون تغير.
وسـجــل مــؤشــر رئيسي ،50
ال ـ ـ ــذي يـ ـح ــوي  50ش ــرك ــة ذات
سيولة جيدة نموا بنسبة 0.45
فــي المئة تـعــادل  21.81نقطة،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 4865.78
نـقـطــة ،وبـسـيــولــة كـبـيــرة بلغت
 12مليون دينار ،تداولت 132.5
مليون سهم عبر  4064صفقة،
وتم تداول  45سهما ،ربح منها
 ،22وخسر  ،14بينما استقر 9
أسهم دون تغير.

ب ـ ــدأت تـ ـع ــام ــات ال ـب ــورص ــة
عـلــى وق ــع تـصــريـحــات محافظ
البنك المركزي ،والتي انتشرت
على وسائل التواصل واالعالم،
وال ـ ـتـ ــي تـ ـط ــرق ــت خ ــالـ ـه ــا ال ــى
سماح «الـمــركــزي» للبنوك ذات
الـ ـ ـم ـ ــاءة وال ــرسـ ـمـ ـل ــة ال ـكــاف ـيــة
بـتــوزيــع أربـ ــاح نـقــديــة عــن عــام
 ،2020ل ـي ـت ـل ـقــف ا ل ـ ـسـ ــوق ه ــذا
التصريح ويسجل أفضل بداية
أسبوع له.
وم ــع غـيــاب األجــانــب الــذيــن
يتمتعون بعطلتهم األسبوعية
يوم األحد سرت عمليات شراء
مــن محافظ وصناديق محلية
على اسهم قطاع البنوك ،وكان
ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا ال ـب ـنــك الــوط ـنــي
الـ ــذي بـلــغ مـسـتــوى  860فلسا
وربح  5فلوس ،وأقفل عند هذا
المستوى ،وهو األعلى له خالل
اكثر من شهرين ،بينما اكتفى
«ب ـي ـتــك» بـنـمــو ب ــواق ــع فـلـسـيــن،
وربح زين كذلك.
وكانت القفزة مستمرة على
مستوى سهم اجيليتي ،ا لــذي
رب ـ ــح  11ف ـل ـس ــا ،ب ـي ـن ـمــا كــانــت
 7ف ـلــوس كــافـيــة لـتـصــدر سهم
بنك وربــة الرابحين بنمو بلغ
 2.9في المئة ،وكذلك عاد سهم
البورصة للنمو ،وسجل اعلى
مستوى لــه خــال أربـعــة اشهر
تقريبا على  1175فلسا ،لينتهي
ا ل ـ ـسـ ــوق األول عـ ـل ــى م ـكــا ســب
جيدة.
ف ــي الـمـقــابــل نـشـطــت أسـهــم
ك ـت ـلــة اي ـف ــا ال ـخ ـم ـســة وسـجـلــت
نـ ـش ــاط ــا كـ ـبـ ـي ــرا وه ـ ـ ــي (أرزان
والـ ــديـ ــرة وايـ ـف ــا وايـ ـف ــا ف ـن ــادق

وعـ ـق ــارات ال ـك ــوي ــت) ،وارتـفـعــت
جميعها ع ــدا ع ـقــارات الكويت
شــاركـهــا سـهــم وطـنـيــة عـقــاريــة
واعـ ـي ــان وال ـ ـلـ ــذان رب ـح ــا كــذلــك
ن ـس ـب ــا مـ ـتـ ـق ــارب ــة ،وكـ ـ ـ ــان دع ــم
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــر مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال األسـ ـه ــم
المتصدرة لالرتفاع ،وجميعها
اسهم تشغيلية كبيرة بقيادة
س ـهــم ب ــورت ــان ــد ( 923فـلـســا)،
وب ـ ـعـ ــد ت ــوقـ ـيـ ـع ــه عـ ـق ــد ت ــوري ــد
اسـ ـمـ ـن ــت لـ ـلـ ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
للتموين والتي توزع االسمنت
المدعوم على المواطنين بعقد
بلغ  317مليون دينار.
وربحت اسهم سينما (779
ف ـل ـس ــا) ويـ ــوبـ ــاك ( 258ف ـل ـســا)
وكابالت (775فلسا) ،إذ شكلت
دعما كبيرا لمؤشرها ،الذي تم
الضغط عليه من اسهم خاسرة
بـنـســب ك ـب ـيــرة م ـثــل نــابـيـسـكــو
وال ـت ـق ــدم وال ـك ــوي ــت وال ـجــزيــرة
وج ـم ـي ـع ـه ــا ب ــأسـ ـع ــار م ـق ــارب ــة
ل ــاسـ ـه ــم الـ ــراب ـ ـحـ ــة ال ـس ــاب ـق ــة،
لتنتهي الجلسة خـضــراء على
جميع مؤشراتها ومتغيراتها.
ً
خليجيا مالت أســواق المال
بدول مجلس التعاون الخليجي
الى التراجع ،وذلك بعد خسارة
م ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـسـ ـع ــودي ــة ودبـ ــي
ومسقط وقطر بنسب واضحة
ل ـ ــأول وال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ب ـي ـن ـمــا رب ــح
م ــؤش ــر ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت كـمــا
أسـلـفـنــا راف ـق ــه ســوقــا ابــوظـبــي
والبحرين بنسب محدودة ،في
ح ـيــن اس ـت ـق ــرت أسـ ـع ــار الـنـفــط
كـمــا ب ــدأت األس ـب ــوع الـمــاضــي،
وأقفلت يوم الجمعة على سعر
ً
 55دوالرا لمزيج برنت.

١٠
اقتصاد
ُّ
تحسن األوضاع الجيوسياسية في الخليج يدعم اقتصادات المنطقة
ةديرجلا
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«المركز» :أسواق السندات الخليجية ستصبح فئة أصول جاذبة خالل 2021
ً
استكماال للندوة االفتراضية
التي نظمها حول الفرص
االستثمارية المرتقبة في
 ،2021نشر «المركز» تقرير
ندوة «رؤية المركز لعام
 ...2021الفرص والتوقعات
المستقبلية» ،وقد أبقى على
توقعاته اإليجابية لعام
 2021ألسهم المنطقة،
باعتبار أن األسواق سيتم
دعمها من خالل تحسين
أرباح الشركات ،والتعافي
االقتصادي من التباطؤ
الناتج عن جائحة فيروس
كوفيد.19 -

نظم المركز المالي الكويتي (المركز)
ً
أخ ـي ــرا ن ــدوة افـتــراضـيــة بـعـنــوان «رؤي ــة
المركز لعام  ...2021الفرص والتوقعات»،
والتي هدفت لمساعدة المستثمرين على
االستفادة من الفرص الجديدة والناشئة
التي يحملها عام  ،2021في ظل االختالل
ال ــذي سببته جــائـحــة ف ـيــروس كــوفـيــد -
ً
 .19ونشر «الـمــركــز» بعد الـنــدوة تقريرا
يستعرض رؤيته حول الفرص التي تلوح
فــي أف ــق ع ــام  2021ح ــول مختلف فئات
األصول التي يديرها «المركز».
وي ـت ـن ــاول ال ـت ـقــريــر خـمـســة قـطــاعــات
رئيسية هي قطاع األسهم والدخل الثابت،
والقطاع العقاري في منطقة دول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،وال ـق ـطــاع الـعـقــاري
ال ــدول ــي واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ــدولـ ـي ــة .كما
ً
يتضمن تقرير «المركز» ملخصا ألداء عام
 ،2020والتحديات القائمة ،والتوقعات
لعام  2021والـفــرص الناشئة عبر هذه
القطاعات ،وذلك ً
بناء على تحليل «المركز»
لألسواق وتقييمها.

األسهم في منطقة الخليج

التحسن بالقطاعات
التجارية
واالستثمارية على
خلفية االنتعاش
في بيئة األعمال
يساهم بدعم العقار
الكويتي

أوضح تقرير «المركز» أن أداء األسهم
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
ً
خالل عام  2020قد شهد تراجعا في بداية
العام مع بدء جائحة فيروس كوفيد .19 -
إال أن أس ـ ــواق الـمـنـطـقــة ق ــد تـمـكـنــت من
التخلص من هذه البداية السلبية ،وذلك
على أثر جهود احتواء انتشار الفيروس
بعد فترات اإلغــاق وحظر التجول .كما
أدت إعادة الفتح التدريجية لالقتصادات،
والـتـطــورات اإليجابية المتعلقة بلقاح
فيروس كوفيد 19 -إلى أن ينهي مؤشر
 S&P MENAعام  2020بمكاسب سنوية
بلغت  1.5بالمئة.
وذكــر تقرير «المركز» أن التحسن في
األوضاع الجيوسياسية في دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ه ــو ف ــي مـصـلـحــة
اقتصادات المنطقة واألسهم غير النفطية،

حيث مــن المتوقع أن ت ــؤدي إع ــادة فتح
الحدود إلى زيادة حجم التجارة ،وهو ما
ً
يمكن أن يكون إيجابيا بالنسبة ألسهم
ال ـم ـصــارف ،ال ـتــي تـعــد بـمـنــزلــة المعيار
لــاقـتـصــاد بشكل ع ــام فــي دول مجلس
التعاون الخليجي.
وقـ ــد أب ـق ــى «الـ ـم ــرك ــز» ع ـلــى تــوقـعــاتــه
اإليجابية لـعــام  2021ألسـهــم المنطقة،
بــاعـتـبــار أن األسـ ــواق سيتم دعـمـهــا من
خالل تحسين أرباح الشركات ،والتعافي
االقـ ـتـ ـص ــادي م ــن ال ـت ـبــاطــؤ ال ـن ــات ــج عن
جائحة فيروس كوفيد  .19 -ومن المتوقع
ً
أيضا أن تنتعش اقتصادات دول مجلس
الـتـعــاون خــال الـعــام الـحــالــي ،مــع توقع
نـمــو الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي بنسبة
ً
 ،2.6و 3.1بالمئة في عــام  2022مرتفعا
ً
مــن  6.6بالمئة فــي عــام  ،2020مدفوعا
بارتفاع إنتاج النفط ،وتحسن األنشطة
االق ـت ـص ــادي ــة .ومـ ــن ال ـم ــرج ــح أن تـعــود
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي
إلــى مستويات ما قبل الجائحة بحلول
عام .2023

الدخل الثابت
مــن جهة أخ ــرى ،ذكــر تقرير «المركز»
أن فترة عدم اليقين التي استمرت لمدة
عام بسبب جائحة فيروس كوفيد ،19 -
ً
كان لها تأثير أيضا على أســواق الدخل
الثابت العالمية واإلقليمية .ورغم تراجع
مؤشرات الدخل الثابت في جميع أنحاء
العالم خالل مارس  ،2020فإن االنتعاش
ً
كــان سريعا ،وســرعــان ما تعافت معظم
الـمــؤشــرات لتتجاوز مستويات مــا قبل
الجائحة.
وي ـع ـك ــس اسـ ـتـ ـق ــرار أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط،
وال ـت ـح ـس ــن ال ـم ـت ــوق ــع ف ــي ن ـم ــو ال ـنــاتــج
ال ـم ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي خ ـ ــال ع ـ ــام 2021
مقارنة بعام  ،2020التوقعات المستقرة
للشركات الخليجية .ومــن حيث النمو
االقتصادي ،تتوقع وكالة ستاندرد آند

ً
ب ــورز للتصنيفات االئتمانية انتعاشا
ً
ً
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا م ـت ــواض ـع ــا ل ـ ــدول مـجـلــس
الـتـعــاون الخليجي خــال الفترة -2021
نمو في إجمالي الناتج المحلي
 ،2023مع ٍ
انكماش
الحقيقي بنسبة  2.5بالمئة ،بعد
ٍ
بنحو  6بالمئة في عام .2020
ومـ ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ت ـص ـب ــح أسـ ـ ــواق
الـسـنــدات الخليجية فئة أص ــول جاذبة
ً
خ ـ ــال ع ـ ــام  ،2021وأن تـ ــوفـ ــر عـ ــائـ ــدا
للمستثمرين باستحقاقات ومستويات
مـخــاطــر ائـتـمــانـيــة مـقـبــولــة .كـمــا أن ــه من
المتوقع أن يبلغ عائد سـنــدات الخزانة
األم ـيــرك ـيــة ل ـم ــدة  10س ـن ــوات 1.25 - 1
بــالـمـئــة ،بسبب ال ـتــزام بـنــك االحتياطي
ال ـفــدرالــي بــالـحـفــاظ عـلــى سـيــاســة سعر
ال ـف ــائ ــدة م ـع ـل ـقــة .إض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،من
المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة جاذبية
ال ـس ـنــدات وال ـص ـكــوك فــي دول الخليج،
بــالـنـظــر إل ــى ف ــارق الـعــائــد ال ـج ــذاب بين
سـ ـن ــدات ال ـح ـك ــوم ــات ف ــي دول مـجـلــس
التعاون ،واألســواق األميركية ،واألخرى
الناشئة .وأضاف تقرير «المركز» أن سوق
السندات والصكوك في منطقة الخليج
أثبت قدرته على الصمود في ظل حالة
عدم اليقين نتيجة للطلب المحلي.

القطاع العقاري
وأوضح «المركز» أن األوضاع الناجمة
عن جائحة فيروس كوفيد  19 -وانخفاض
أس ـعــار الـنـفــط قــد أث ــرت عـلــى الـطـلــب في
المنطقة ،وذل ــك مــن خ ــال الـتــأثـيــر على
قـطــاعــات األع ـمــال وع ــودة الــوافــديــن إلى
بــادهــم .كما تــأثــرت الـقــدرة والرغبة في
اإلنفاق .وفي قطاع العقارات بدول مجلس
التعاون ،كــان هناك تراجع في عمليات
التحصيل واإلشغال ،ومعدالت اإليجار
والتقييم.
ومــع ذل ــك ،أش ــار تقرير «الـمــركــز» إلى
وج ــود ع ــدة ف ــرص فــي الـقـطــاع الـعـقــاري
بمنطقة دول مجلس التعاون ،موضحا

ً
أن أسـعــار الـعـقــارات فــي المنطقة حاليا
تعتبر عند مستويات جاذبة .ومع اقتراب
دورة السوق من أدنى نقطة لها ،أوضح
ً
تقرير «المركز» أن الوقت اليوم ّ
يعد مالئما
لالستثمار في األصول المتعثرة .وإضافة
إل ــى ذل ــك ،ف ــإن االسـتـثـمــار فــي الـعـقــارات
ال ـ ـمـ ــدرة ل ـلــدخــل يـ ــدر ت ــوزيـ ـع ــات نـقــديــة
شهرية ،عالوة على االتجاه التصاعدي
المحتمل من الدخول في سوق العقارات
بالمرحلة الحالية من الدورة.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ت ـس ـت ـقــر ال ـن ـظــرة
المستقبلية لعام  2021في سوق العقارات
بدول مجلس التعاون على مدى الـ 12-6
كما من المرجح أن يتبع
شهرا
ٌ
القادمةّ .
ذلــك انتعاش يمثل بــدايــة دورة جديدة.
وفــي الكويت ،يمكن أن يساهم النشاط
المستقر للعقارات السكنية ،والتحسن
فــي القطاعات التجارية واالستثمارية
على خلفية االنتعاش في بيئة األعمال،
في دعم هذا القطاع.

للحصول على أص ــول بخصومات أو
ً
بأسعار أقــل مــن تكلفة االسـتـبــدال نظرا
لـلـتـحــديــات ال ـتــي م ــا زالـ ــت تـسـفــر عنها
جائحة فيروس كوفيد .19 -
وبالنظر إلــى التوقعات لـعــام ،2021
رجــح تقرير «المركز» أن يستمر الكثير
م ــن االتـ ـج ــاه ــات ال ـت ــي ظ ـه ــرت ف ــي عــام
 .2020وفي حين أنه من المتوقع استمرار
األداء اإليجابي لقطاع العقار الصناعي
والـ ـسـ ـكـ ـن ــي ،إال أن ق ـط ــاع ــي ال ـض ـيــافــة
ً
والـعـقــارات المكتبية قد يستغرقا وقتا
ح ـتــى يـتـعــافـيــا .وق ــد ال يـتـعــافــى قـطــاع
التجزئة إلى مستويات ما قبل الجائحة،
ً
نظرا الكتساب قطاع التجارة اإللكترونية
ً
ً
ً
زخما كبيرا حاليا.

العقار في أميركا وأوروبا

االستثمارات الدولية

طــوال عــام  ،2020انعكست التحوالت
الهيكلية والـتــأثـيــر الـنــاجــم عــن جائحة
ف ـيــروس كــوفـيــد  19 -بـشـكــل كـبـيــر على
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري .ف ـف ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
استفادت بعض القطاعات الفرعية من
تـ ـج ــاوب ال ـس ـي ــاس ــات ل ـل ـجــائ ـحــة ،إال أن
اإلغـ ــاق والـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي أضعفا
البعض اآلخر من القطاعات.
وفيما يتعلق بالفرص ،أوضح تقرير
«الـمــركــز» أن التأثير على أنشطة البيع
ً
بالتجزئة والمكاتب يبدو هيكليا ،في
ح ـيــن أن ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى ق ـط ــاع ال ـف ـنــادق
ً
والضيافة يبدو عابرا ،حيث من المتوقع
أن يعود الطلب إلى مستويات  2019خالل
الـسـنــوات ال ـثــاث إل ــى الخمس الـقــادمــة.
ومن الممكن أن يحقق القطاع عوائد من
رقمين ،مع عودة الطلب إلى المستويات
ً
الـتــاريـخـيــة .وتـتــوافــر حــالـيــا ع ــدة فرص

وعلى الرغم من ارتفاع أسواق األسهم
إلى مستويات قياسية في أوائل فبراير
 ،2020ف ـقــد أظ ـهــر ت ـقــريــر «ال ـم ــرك ــز» أن
ً
ً
شهر م ــارس شهد انخفاضا ملحوظا،
حـيــث انـتـشــر ف ـي ــروس كــوفـيــد  19 -في
ً
جميع أنحاء العالم مؤثرا على الوضع
العالمي بمجمله .ولتحقيق االستقرار
في األســواق ،أعلن االحتياطي الفدرالي
األميركي والبنوك المركزية األخرى عن
سـيــاســات تيسير نـقــديــة ،بينما أعلنت
الحكومات عن إجراءات تحفيزية بقيمة
تريليونات الدوالرات .وقد ساعدت هذه
اإلجــراءات أسواق األسهم العالمية على
االنـتـعــاش الـســريــع .كما ســاعــدت أسهم
الشركات التي ساعدت األفراد على «البقاء
فــي الـمـنــزل» على االنـتـعــاش فــي أســواق
األس ـهــم الـعــالـمـيــة ،وال سـيـمــا الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،ح ـي ــث ح ـق ـقــت أسـ ـه ــم زووم

«الخليج»« :الدانة تغنيك» تحصد أكثر
من  20مليون مشاهدة على مواقع التواصل
س ـج ـل ــت األغـ ـنـ ـي ــة األخـ ـي ــرة
الـ ـت ــي ط ــرح ـه ــا ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج
بمناسبة سحب الدانة السنوي
الـكـبـيــر «ال ــدان ــة تـغـنـيــك» أكـثــر
مــن  1.7مليون مـشــاهــدة على
«يوتيوب» ،وأكثر من  20مليون
مشاهدة على مواقع التواصل
االجتماعي ،في أقل من أسبوع.
وبهذه المناسبة ،استضافت
إذاع ـ ـ ـ ــة نـ ـب ــض الـ ـك ــوي ــت 88.8
أمس مدير إدارة التسويق في
بنك الخليج نـجــاء العيسى،
ونـ ـجـ ـم ــي األغـ ـنـ ـي ــة ال ـف ـنــان ـيــن
خالد المال ومروى بن صغير،
حيث تحدثا عن تجربتهما في
تصوير هذه األغنية بطابعها
الفكاهي ،ا ل ــذي يجسد النقلة
الكبيرة فــي حياة فائز الدانة
على عدة مستويات.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ب ـ ـ ـنـ ـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج
األغنية خالل حفله االفتراضي
ال ــذي أذي ــع قـبــل  10أي ــام على
تلفزيون ال ــراي وإذاع ــة نبض
الكويت  88.8ومواقع التواصل
االجتماعي ،وتناولت األغنية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــورة الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول ال ـ ـ ــذي
س ـي ـح ـصــل فـ ــي حـ ـي ــاة ال ـف ــائ ــز

صورة جماعية لفريق عمل ٔ
االغنية

نجالء العيسى

بــالـجــائــزة الـكـبــرى الـتــي تبلغ
 1500000دي ـن ــار م ــن حـســاب
الــدانــة ،وحـيــاة أهـلــه وأسـلــوب
حياته بشكل كامل ،في إشارة
إل ـ ــى ح ـج ــم الـ ـج ــائ ــزة وفـ ــرص
صرفها المتعددة ،ومــا يمكن
أن تحدثه من تغيير جذري في
حياة الفائز.
وحـ ـ ــول ذلـ ـ ــك ،ق ــال ــت ن ـجــاء
الـعـيـســى« :حـفــل إع ــان الفائز
بالجائزة الـكـبــرى مــن حساب
الدانة هذا العام كان مميزا على

عدة مستويات ،فقد كانت المرة
األول ـ ــى ال ـتــي ي ـقــدم فـيـهــا بنك
الـخـلـيــج جــائــزة ك ـبــرى تـعــادل
 1500000دينار! ولهذا تعاونا
مع الفنانين المحبوبين خالد
الـ ـ ـم ـ ــا وم ـ ـ ـ ـ ــروى بـ ـ ــن ص ـغ ـي ــر،
إلط ـ ــاق أغ ـن ـيــة ت ـع ـكــس فــرحــة
الفائز وأثر الجائزة على حياته
بأسلوب كوميدي خفيف».
وأضافت« :بالنظر إلى عدد
المشاهدات ،أستطيع أن أقول
إنها كانت أغنية ناجحة جدا،

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أع ـل ــن ب ـن ــك ب ــرق ــان أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن فــي
السحوبات اليومية على حساب يومي ،وقد
ف ــاز كــل واح ــد منهم بـجــائــزة  5000ديـنــار،
وال ـ ـفـ ــائـ ــزون ه ـ ــم :م ـح ـمــد ش ـك ـيــل خ ــوخ ــار،
ياسمين و لـيــد عـيــد ،محمد عبدالله علي،
صــابــر إبــراه ـيــم ل ــوك ـن ــدواال ،أح ـمــد عـبــاس
الرئيس.
وإضافة للسحب اليومي ،يوفر «برقان»
سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز
ب ـج ــائ ــزة ن ـقــديــة بـقـيـمــة  125.000دي ـن ــار.
وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العمالء أال يقل رصيدهم
عن  500دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب ،كما أن كل  10دنانير تمثل
فرصة واحدة لدخول السحب .وإذا كان رصيد الحساب  500دينار وما فوق ،فإن
صاحبه سيكون مؤهال لدخول كل السحوبات اليومية وربع السنوية.

ً
 ...ويقدم عرضا على «»IPAD 8
من «بست اليوسفي»

ي ـق ــدم ب ـنــك «ب ــرق ــان» لـحــامـلــي بـطــاقــاتــه
ً
ً
االئتمانية ومسبقة الدفع عرضا حصريا
ً
مميزا كل شهر من خالل شراكته الحصرية
مع متجر اإللكترونيات الرائد في الكويت
«ب ـس ــت ال ـي ــوس ـف ــي» ،ولـ ـه ــذا ال ـش ـه ــر ،يـقــدم
البنك لعمالئه فرصة شــراء جهاز «IPAD 8
 »-128GB-WIFIبسعر منافس اليوم مدة 24
ساعة فقط.
ويمكن لعمالء البنك الحصول على هذا
العرض فقط أثناء قيامهم بعملية الشراء عبر
الموقع اإللكتروني لـ«بست اليوسفي» ،أو من
خالل تطبيق الهاتف المحمول.
وبــاعـتـبــاره البنك الــوحـيــد فــي الكويت،

الذي يقدم مثل هذا العرض المميز ،سيعلن
«ب ــرق ــان» أيـضــا ال ـعــرض الـحـصــري بسعره
الخاص على وسائل التواصل االجتماعي
الخاصة بالبنك في نفس يوم العرض.

ح ـي ــث ان ـت ـش ــرت س ــري ـع ــا عـلــى
مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي،
وبـ ــدأ ال ـن ــاس ب ـتــداول ـهــا فيما
بينهم ،وهو ما يسعدنا دائما
في بنك الخليج عند إنتاج مثل
هذه األعمال».
وت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت« :ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ــام
أق ـم ـن ــا ح ـف ــل الـ ــدانـ ــة ال ـس ـنــوي
الكبير افتراضيا دون تواجد
الجمهور ،تطبيقا لالشتراطات
الصحية وحرصا على سالمة
ال ـج ـم ـي ــع .وإل ـ ـ ــى ج ــان ــب هـ ــذا،

وحـجــم ال ـجــائــزة الـمـمـيــز ،أتــى
االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــال الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ك ـف ــرص ــة
مناسبة لتسليط الضوء على
م ــرور  60عــامــا عـلــى تأسيس
ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ،حــافــظ خــالـهــا
عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــزامـ ــه نـ ـح ــو ركـ ــائـ ــزه
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
واسـ ـتـ ـم ــر فـ ــي خ ــدم ــة ع ـمــائــه
بـ ـح ــرص ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم أف ـضــل
مستوى من الخدمة ،فقد كان
الخليج معهم دوم ،وسنواصل
العمل لخدمتهم بإذن الله».

 ،Zoomوبلوتون  ، Pelotonودوكيوساين
 ،Docusignونتفليكس  ،Netflixمكاسب
كبيرة.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدت أسـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات
«ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـك ـب ـي ــرة» ،م ـثــل أسـهــم
شركات آبل  ،Appleوأمــازون ،Amazon
ونتفليكس  ،Netflixوغــوغــل ،Google
وفيسبوك  ،Facebookومايكروسوفت
 Microsoftمكاسب ضخمة .وك ــان من
بين المجاالت األخــرى في السوق التي
ً
حصدت الفوائد أيضا قطاع السيارات
الكهربائية والطاقة النظيفة واالكتتابات
واالستحواذات ذات الصلة بالتكنولوجيا.
وفيما يتعلق بالفرص ،أشــار تقرير
«المركز» إلى أن أسهم األســواق الناشئة
ستكون هــي المستفيدة مــن االنتعاش
االقتصادي العالمي في عام  2021بقيادة
ً
ال ـص ـيــن .ويـمـكــن ل ـهــذه األسـ ـ ــواق أيـضــا
االستفادة من وضع الدوالر «من ثابت إلى
ضعيف» ومن السياسات التجارية األكثر
ً
استقرارا في ظل إدارة الرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن .وت ـب ــدو األس ـه ــم الصينية
ً
جذابة ،نظرا ألن توجهها التكنولوجي
يسمح لها باالستفادة من اتجاهات النمو
الهيكلي .كما أن تعاملها االحترافي مع
الجائحة قد ضمن عدم انكماش الناتج
الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي فــي ع ــام  2020على
عكس االقتصادات الكبرى األخرى.
ويــواصــل «ال ـمــركــز» تـكــريــس جـهــوده
لدعم التنمية الشاملة لالقتصاد الكويتي،
من خالل تسليط الضوء باستمرار على
األبحاث والرؤى ذات الصلة ،والتي تسمح
بتقديم نهج قائم على المعرفة.

«المتحد» يحصل على «آيزو 27001 :2013
 »ISO/IECلنظم إدارة أمن المعلومات
أعلن البنك األهلي المتحد إعادة
اع ـت ـمــاده بــالـحـصــول عـلــى شـهــادة
ال ـم ـع ـي ــار ال ـع ــال ـم ــي «آي ـ ـ ــزو :2013
 ،»ISO/IEC 27001و هـ ــي مـعـيــار
دولي معترف به على نطاق واسع
يحدد أفضل الممارسات ألنظمة
إدارة أم ــن ال ـم ـع ـلــومــات (.)ISMS
وق ــد ت ــم م ـنــح ال ـش ـه ــادة م ــن قبل
 ،TÜV Rheinlandوهي مؤسسة
ألـمــانـيــة مـسـتـقـلــة مـعـتـمــدة ذات
شهرة واسعة ،وتمنح مثل هذه
الـ ـشـ ـه ــادات ب ـن ــاء ع ـلــى مـعــايـيــر
صارمة.
وتـعــد ش ـهــادة األي ــزو ISO/IEC 27001:2013
واحدة من أكثر الشهادات الموثوقة والمعتمدة
عالميا ألمــن المعلومات ،والحصول على هذه
ال ـش ـه ــادة ي ــؤك ــد ت ــواف ــق ال ـب ـنــك م ــع م ـع ـيــار أمــن
المعلومات والتزام فريق عمله لنظم المعلومات
بحماية البيانات ،والتحسين والتطوير المستمر
لبرامج وأنظمة أمن المعلومات.
و تـ ـتـ ـضـ ـم ــن مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة ISO/IEC
 27001:2013التزام البنك بتنفيذ برنامج شامل
وواس ـ ــع ل ـض ـمــان تـطـبـيــق جـمـيــع ض ــواب ــط أمــن
المعلومات وحماية معلومات العمالء على أكمل
وجه ،وكذلك التقييم المستمر لجميع المخاطر
المتعلقة بأمن المعلومات لخدمات البنك ،إضافة
إ ل ــى تصميم وتنفيذ مجموعة شــا مـلــة وفعالة

لـ ـض ــواب ــط أمـ ـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات
ال ـت ــي تـطـبــق ع ـلــى الـعـمـلـيــات
والتكنولوجيا المستخدمة في
البنك واألفراد.
ً
وتعليقا على حصول البنك
ع ـل ــي ه ـ ــذه ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة ،أع ــرب ــت
الــرئـيـســة الـتـنـفـيــذيــة بــالــوكــالــة
لـلـبـنــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد جـهــاد
الـ ـحـ ـمـ ـيـ ـض ــي «عـ ـ ـ ــن اعـ ـ ـت ـ ــزازه ـ ــا
بـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك عـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــذه
الـشـهــادة الـمــرمــوقــة الـتــي تغطي
نطاق نظام إدارة أمن المعلومات
والتي تؤكد قــدرات البنك األهلي
المتحد الالمحدودة في مجال أمن
المعلومات ،والـتــزامــه بتقييم وإدارة المخاطر
األمنية وإدارة البيانات ،بما ينعكس على الحفاظ
على المكانة الرائدة التي ينفرد بها البنك ،حيث
يعد هــذا اإلنـجــاز خـطــوة جــدة فــي رحـلــة نمونا
وتطورنا ،وتأكيد التزامنا بتزويد جميع أصحاب
المصلحة بحلول مبتكرة ومستدامة».
وأضافت الحميضي :تزويد عمالئنا بتجربة
م ـصــرف ـيــة آم ـن ــة ت ـت ــاءم م ــع ت ـط ــور ال ـت ـهــديــدات
اإللكترونية يعد أحد أهداف البنك الرئيسية .وال
شك في أن حصولنا على هذه الشهادة سيزيد
من ثقة عمالئنا بالتزامنا بمتطلبات ومبادئ
ً
نظام إدارة أمن المعلومات األكثر شموال لحماية
بياناتهم».

«وربة» يكافئ فائزي «السنبلة» «التجاري» يجري سحوباته على «النجمة»
األسبوعي و«أكثر من راتب»
أعلن بنك وربة أسماء
الـ ـف ــائ ــزي ــن ب ـس ـحــوبــات
ال ـس ـن ـب ـلــة األس ـب ــوع ـي ــة،
وأن ـ ــه سـيـسـتـمــر بعمل
ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات ل ـع ـش ــرة
ً
رابـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــن أسـ ـب ــوعـ ـي ــا
بـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــور مـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل
ع ـ ــن وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
والـصـنــاعــة وموظفي
البنك.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ـ ــن ح ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــم
الـ ـح ــظ خـ ـ ــال سـحــب
الـسـنـبـلــة األسـبــوعــي
«ال ـ ـ  49وال ـ ـ  ،»50فقد
ً
ت ـ ـ ـ ـ ــوج  20را بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا
مـ ــن عـ ـم ــاء «ورب ـ ـ ــة»
حـ ـ ـص ـ ــل ك ـ ـ ــل م ـن ـه ــم
عـ ـل ــى أل ـ ـ ــف دي ـ ـنـ ــار،
وهـ ـ ــم :ف ـه ــد مـحـمــد
ابـ ــريـ ــك ال ـع ـت ـي ـبــي،
وعادل علي السيد
أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،وصـ ــالـ ــح
ح ـ ـب ـ ـي ـ ــب مـ ـحـ ـم ــد
الظفيري ،وأحمد
فهد عبدالله العصيمي ،ومشعل بداح فريج
المطيري ،وحسين فهد شارع العجمي ،وشيخة جمال عبدالله
محمد ،وأحمد خالد صالح الغنيم ،ومحمد جاسم محمد المانع،
وبــدريــة شـلـهــوب سعيد بــن ح ـضــرم ،وكــوثــر أن ــور جــاســم خــان،
وعوض مــرزوق عوض مبرج ،وفهد محماس محسن المطيري،
وأس ــام ــة خ ـي ــري أح ـم ــد نـ ـص ــار ،وم ـح ـمــد ف ـهــد ث ــام ــر الـعـجـمــي،
وعبدالناصر حمزة علي الزيد ،وحسن محمد علي المحمد علي،
وسعد دغيمان غنام العازمي ،ودالل أحمد عبدالله أحمد الناقه،
وشريفة حمد عبدالله الشراح.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين بتوفير
األموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت
فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
نفسه ،إضافة إلى
ٍ

أج ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري»
سحوباته على حساب «النجمة»،
وحـمـلــة «أك ـثــر مــن راتـ ــب» ،أمــس،
ف ـ ــي مـ ـبـ ـن ــى الـ ـبـ ـن ــك ال ــرئـ ـيـ ـس ــي،
بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة أحمد البصمان ،مع
االلتزام باالشتراطات الصحية
والوقائية المتمثلة في التباعد
االجتماعي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ب ـت ـغ ـط ـي ــة
ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ع ـبــر
وسائل التواصل االجتماعي،
وجاءت نتيجة السحب على النحو
التالي:
أوال :حساب النجمة األسبوعي –
جائزة  5.000دينار من نصيب الفائز
أحمد فرج عباس مصطفى.
ث ــان ـي ــا :س ـح ــب ح ـم ـلــة «أكـ ـث ــر مــن
راتــب» – جائزة تعادل راتبا وتصل
حتى  1.000دينار من نصيب الفائز
عبدالله خالد صالح بارون.
وأوضح البنك أن «أكثر من راتب»
موجهة للعمالء الكويتيين ،الذين
يحولون رواتبهم البالغة  500دينار
أو أكثر على البنك ،وبصفة خاصة
الـعــامـلــون فــي القطاعين الحكومي
والنفطي ،والشركات المدرجة لدى
الـبـنــك ،واالس ـت ـف ــادة مــن مــزايــا هــذه
الحملة والحصول على هدية نقدية
فورية تبلغ قيمتها من  250دينارا
إل ــى  500دي ـن ــار ،أو ق ــرض مــن دون
فائدة بقيمة  5أضعاف الراتب وبحد
أقصى  10.000دينار ،وسيكون هناك

سحب أسبوعي للعمالء الكويتيين
ال ـحــال ـي ـيــن والـ ـج ــدد م ـمــن يـحــولــون
رواتـ ـبـ ـه ــم ع ـل ــى ال ـب ـن ــك ل ــرب ــح مـبـلــغ
يعادل راتبا واحدا من الرواتب التي
يتقاضونها شهريا.
ك ـمــا يـمـكــن ل ـل ـعـمــاء الـكــويـتـيـيــن
المتقاعدين ،باإلضافة الى المقيمين
الذين يحولون مديونيتهم البالغة
 10,000د.ك ف ـمــا ف ــوق ال ــى الـبـنــك،
الـحـصــول عـلــى هــديــة نـقــديــة قــدرهــا
 1ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ق ـي ـمــة ال ـمــديــون ـيــة
المحولة.
يذكر أن جوائز «حساب النجمة»
مـ ـمـ ـي ــزة بـ ـحـ ـج ــم مـ ـب ــال ــغ الـ ـج ــوائ ــز
المقدمة ،باإلضافة إلى تنوعها طوال
ال ـس ـنــة ،وال ـت ــي تـتـضـمــن سـحــوبــات
أسـ ـب ــوعـ ـي ــة ب ـق ـي ـمــة  5.000ديـ ـن ــار،
وشـ ـه ــري ــة ب ـق ـي ـمــة  20.000ديـ ـن ــار،
باإلضافة الى جائزة نصف سنوية
بقيمة  500.000دينار ،وسحب آخر
العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة

بحساب مصرفي فــي العالم بقيمة
 1.500.000دينار.
وع ــن آل ـي ــة ف ـتــح ح ـس ــاب الـنـجـمــة
وال ـتــأهــل لــدخــول الـسـحــوبــات ،فمن
المعروف أنه يمكن فتحه فقط بإيداع
 100دي ـ ـنـ ــار ،ويـ ـج ــب أن يـ ـك ــون فــي
الحساب مبلغ ال يقل عن  500دينار
للتأهل ود خ ــول جميع السحوبات
على كل الجوائز التي يقدمها ،فكلما
زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز،
ً
ف ـضــا ع ــن ال ـمــزايــا اإلضــاف ـيــة الـتــي
يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل
على بطاقة سحب آلي وبطاقة ائتمان
ب ـض ـمــان ال ـح ـس ــاب ،وك ــل ال ـخــدمــات
المصرفية من البنك.
وكشف البنك أن «النجمة» متاح
للجميع ،وبإمكان أي شخص فتحه
مـ ــن خ ـ ــال ت ـط ـب ـيــق CBK Mobile
ب ـخ ـط ــوات ب ـس ـي ـطــة ،وم ــن أي مـكــان
وفي أي وقت.

١١
«الوطني» :إدارة بايدن تدعو إلى مزيد من حزم التحفيز المالي
ةديرجلا
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اقتصاد

َ
«التوجه الجديد للسياسات المالية دعم األسهم لمستويات غير مسبوقة وأعاد االتجاه الهبوطي للدوالر»
أدى التوجه الجديد للسياسات
المالية من قبل إدارة بايدن
الجديدة إلى صعود األسهم
األميركية لمستويات غير
مسبوقة ،إال أنها قامت في
الوقت نفسه بإعادة االتجاه
الهبوطي للدوالر ،المنخفض
باألساس ،بصورة جوهرية.

مسؤولو بنك
إنكلترا يتوقعون
تعافي االقتصاد
في الربع الثاني من
العام الحالي

«المركزي» األوروبي
يبقي على سياساته
النقدية دون تغيير

بنك اليابان
ّ
يحدث آفاق
النمو االقتصادي

ً
سجل الــدوالر ً
أداء ضعيفا
ع ـ ـلـ ــى نـ ـ ـط ـ ــاق واس ـ ـ ـ ــع م ـق ــاب ــل
م ـع ـظ ــم الـ ـعـ ـم ــات الــرئ ـي ـس ـيــة
خ ـ ـ ــال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي،
وذل ـ ـ ــك ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع دعـ ــوة
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ال ـجــديــد
ج ــو ب ــاي ــدن إل ـ ــى ال ـم ــزي ــد مــن
ال ـت ـح ـف ـي ــز الـ ـم ــال ــي .وت ـق ـت ــرح
إدارة ب ــا ي ــدن ح ــز م ــة تـحـفـيــز
جديدة لمواجهة أزمة كورونا
بقيمة تصل إلى  1.9تريليون
دوالر ،تشمل تقديم مساعدات
لـلــوال يــات المختلفة وإر س ــال
شيكات مباشرة للمواطنين،
وت ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــد م ـ ـ ــزاي ـ ـ ــا الـ ـبـ ـط ــال ــة
وتــوفـيــر الـمــزيــد مــن التمويل
لمواجهة الجائحة .كما يشار
ً
أيضا إلى أن اإلدارة الجديدة
تـعــد خـطــة تحفيز اقـتـصــادي
ثــان ـيــة ب ـم ـل ـي ــارات ال ـ ـ ــدوالرات
مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا زي ـ ـ ـ ــادة اإلن ـ ـفـ ــاق
على البنية التحتية والطاقة
الخضراء وا لــر عــا يــة الصحية
وا لـتـعـلـيــم ،و سـيـتــم تمويلها
ً
جــزئـيــا عـلــى األق ــل عــن طريق
زيادة الضرائب على األثرياء
والشركات.
وم ــن جـهــة أخـ ــرى ،وحسب
تقرير أسواق النقد األسبوعي
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ،أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزي ـ ـ ـ ــرة
الخزانة األميركية في اإلدارة
ال ـجــديــدة ،الــرئـيـســة الـســابـقــة
للمجلس االحتياطي الفدرالي،
ج ـ ــانـ ـ ـي ـ ــت يـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ،ت ــأيـ ـي ــده ــا
إلقـ ـ ـ ــرار الـ ـم ــزي ــد مـ ــن اإلنـ ـف ــاق
التحفيزي في جلسة استماع
ل ـل ـم ـص ــادق ــة عـ ـل ــى تـعـيـيـنـهــا
أمـ ـ ــام «الـ ـك ــونـ ـغ ــرس» .وق ــال ــت
يـلـيــن إن ــه يـنـبـغــي االس ـت ـفــادة
م ــن ال ـم ـس ـتــويــات الـتــاريـخـيــة
المنخفضة أل س ـعــار ا لـفــا ئــدة
لـتــو فـيــر ا لـمــز يــد مــن التحفيز
ً
الـمــالــي ب ــدال مــن الـقـلــق بشأن
تزايد أعباء الديون.
وأضافت« :أن أعباء الفائدة
على الدين كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي ليست أعلى
اآلن مما كانت عليه قبل األزمة
الـمــالـيــة فــي ع ــام  ،2008على
ا لــر غــم مــن حقيقة أن د يــو نـنــا
ق ــد تـ ـص ــاع ــدت» .ل ــذل ــك ،حـثــت
ال ـل ـج ـنــة ال ـمــال ـيــة ف ــي مجلس
الشيوخ على «اتخاذ خطوات
ً
ك ـب ـي ــرة» اآلن وال ـت ــرك ـي ــز ب ــدال
م ــن ذلـ ــك ع ـل ــى الـ ـف ــائ ــدة ال ـتــي
يتم تسديدها والعوائد التي
س ـت ـح ـق ـق ـه ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال دع ــم
االقتصاد.
وأدى هــذا التوجه الجديد
لـلـسـيــاســات الـمــالـيــة مــن قبل
إدارة بـ ــا يـ ــدن ا لـ ـج ــد ي ــدة إ ل ــى
صعود األسهم األميركية إلى
مـسـتــويــات غـيــر مـسـبــوقــة ،إال
أن ـهــا قــامــت فــي الــوقــت نفسه
ب ـ ــإع ـ ــادة االتـ ـ ـج ـ ــاه ال ـه ـبــوطــي
للدوالر المنخفض باألساس
ب ـص ــورة ج ــوه ــري ــة .ويـســاهــم
الـ ـتـ ـحـ ـفـ ـي ــز الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـه ــائ ــل
ألكـبــر اقـتـصــاد عـلــى مستوى
ً
العالم مقرونا في الوقت ذاته
بأسعار فــا ئــدة منخفضة في
تحفيز المستثمرين على ضخ
المزيد من األموال في العمالت
ذات الـ ـع ــوائ ــد ال ـمــرت ـف ـعــة فــي
ظــل معنويات ا لـتـفــاؤل تجاه

التعافي االقتصادي السريع
بقيادة الواليات المتحدة.

اإلسترليني
الجنيه ً
يتلقى دعما
وا ص ــل الجنيه البريطاني
خالل األسبوع الماضي رحلة
ارت ـف ــاع ــه إلـ ــى أع ـل ــى مـسـتــوى
مـ ـن ــذ ثـ ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات فـ ــي ظــل
اقبال ّاألسواق على المخاطر،
مع ترقب إقرار حزمة التحفيز
األ مـيــر كـيــة .كما تلقى الجنيه
ً
اإلسترليني دعما نظرا لتطرق
م ـس ــؤول ــي ب ـن ــك إن ـك ـل ـت ــرا إل ــى
إمـكــانـيــة أن يشهد االقـتـصــاد
ً
ً
«انـتـعــاشــا واض ـحــا» مــع طــرح
اللقاحات.
و تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم بـ ــر ي ـ ـطـ ــا ن ـ ـيـ ــا اآلن
ب ـ ـت ـ ـسـ ــريـ ــع وت ـ ـ ـيـ ـ ــرة ب ــرن ــام ــج
الـلـقــاحــات ،مقارنة بــأي مكان
ً
آخر في العالم تقريبا وتأمل
ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي الـ ــوصـ ــول إل ــى
مرحلة تخفيف القيود بشكل
كبير بحلول عيد الفصح.
وصرح كبير االقتصاديين
في بنك إنكلترا آندي هالدين،
الثالثاء الماضي ،بأنه يتوقع
أن يبدأ االقتصاد البريطاني
بــال ـت ـعــافــي ف ــي ال ــرب ــع الـثــانــي
مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـحـ ــالـ ــي .وخـ ــال
حدث على اإلنترنت نظمه بنك
إنكلترا في اليوم التالي ،ردد
محافظه أندرو بيلي تعليقات
ً
ً
ه ــال ــدي ــن ق ــائ ــا« :أع ـت ـق ــد حـقــا
ً
ً
أننا سنشهد تعافيا واضحا
في االقتصاد مع بدء برنامج
التطعيم ،كما يحدث اآلن».
وخـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث نـ ـفـ ـس ــه،
ت ـل ـقــى ال ـج ـن ـيــه دفـ ـع ــة أخـ ــرى،

ح ـ ـيـ ــث اسـ ـتـ ـبـ ـع ــد بـ ـيـ ـل ــي مـ ــرة
أ خــرى توقعات تطبيق البنك
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ألسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـف ــائ ــدة
السلبية .وقال بيلي« :لم نتخذ
أي قـ ـ ــرار بـ ـه ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،وف ــي
واق ــع األم ــر لــم نـنــاقــش مــا إذا
كـنــا سـنـطـبــق أس ـعــار الـفــائــدة
السلبية أم ال» .وأضاف« :األدلة
الدولية حتى اآلن تشير إلى أن
أسعار الفائدة السلبية لم تكن
فعالة إال في ظروف محددة».
و م ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر أن ي ـن ـش ــر
بـنــك إنـكـلـتــرا تــوق ـعــات الـنـمــو
الجديدة في  4فبراير ،إضافة
إلى تقرير حول جدوى خفض
أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة إل ــى م ــا دون
ال ـص ـف ــر ل ـت ـعــزيــز ال ـن ـم ــو ،كـمــا
ح ـ ـ ــدث ب ــالـ ـفـ ـع ــل فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
اليورو واليابان.

البنك المركزي األوروبي
أب ـ ـ ـقـ ـ ــى الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـل ــى س ـي ــاس ــات ــه
دون تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ف ـ ـ ــي ا ج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
الـسـيــاســة الـنـقــديــة ال ــذي عقد
األسبوع الماضي ،كما توقعت
األسـ ـ ــواق بـصـفــة ع ــام ــة .وأك ــد
البنك مواصلة برنامج شراء
األصول الطارئ البالغ قيمته
 1.85تريليون يــورو واإلبقاء
على أدوات السياسة المالية
األخرى دون تغيير.
وحذر «المركزي األوروبي»
مــن أن تــزايــد ح ــاالت اإلصــابــة
ً
بـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــروس أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ي ـش ـكــل
ً
تـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدا لـ ـتـ ـع ــاف ــي اقـ ـتـ ـص ــاد
ً
منطقة ال ـيــورو ،وأك ــد مـجــددا
ت ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــده بـ ـ ــال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــاظ عـ ـل ــى
ت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــف االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض ع ـن ــد

أد ن ــى ا لـمـسـتــو يــات القياسية
لتعزيز االقتصاد في مواجهة
الجائحة.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،صــرحــت
رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي
األوروب ـ ــي كــريـسـتـيــن الغ ــارد،
ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ب ــأن ــه
«من المحتمل أن تؤدي عودة
تـفـشــي الـجــائـحــة وم ــا يرتبط
ب ــذل ــك مـ ــن ت ـك ـث ـيــف إج ـ ـ ــراء ات
االحـتــواء إلــى تــراجــع النشاط
االقـتـصــادي فــي الــربــع األخير
مــن عــام  ،2020ومــن المتوقع
أيضا أن يؤثر ذلك على نشاط
الربع األول من العام الحالي».
ً
إال أنها كانت متفائلة أيضا
بـ ـش ــأن ب ـ ــدء بـ ــرامـ ــج ال ـت ـل ـق ـيــح
وإب ــرام االتـفــاق الـتـجــاري بين
الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة واالت ـح ــاد
األوروبـ ـ ــي وان ـت ـعــاش الـقـطــاع
الصناعي ،إضافة إلى تراجع
حــالــة ع ــدم الـيـقـيــن الـمـتـعـلـقــة
بالسياسة األميركية .وبصفة
ع ــام ــة ،يـ ــرى ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
األوروبي أن المخاطر ما تزال
قائمة ،وإن كانت أقل حدة.

بنك اليابان
ل ـ ـ ــم ي ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـيـ ــابـ ــان
عـلــى سـيــاســاتــه الـنـقــديــة بما
يتماشى مع توقعات السوق،
إال أ نــه قــام بتحديث توقعاته
االق ـت ـصــاديــة .إذ ق ــام بتعديل
النطاق المتوقع لنمو الناتج
ا لـمـحـلــي اإل ج ـمــا لــي الحقيقي
لـ ـلـ ـسـ ـن ــة ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة
ً
وخ ـف ـضــه هــام ـش ـيــا إلـ ــى -5.6
بالمئة مقابل  -5.5بالمئة في
أكتوبر ،بينما تم رفع توقعاته

ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـلـ ـسـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
القادمة إلى  3.9بالمئة مقابل
 3.6بالمئة.
ً
وقام أيضا بتعديل توقعات
الـتـضـخــم األس ــاس ــي ورفـعـهــا
ً
هـ ــام ـ ـش ـ ـيـ ــا لـ ـلـ ـسـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
ا لـ ـح ــا لـ ـي ــة إ لـ ـ ــى  -0.5بــا ل ـم ـئــة
مقابل  -0.6بالمئة في أكتوبر،
وللسنة المالية ا لـقــاد مــة إلى
 0.5بالمئة مقابل  0.4بالمئة.
وت ــدع ــم أحـ ـ ــدث ال ـتــوق ـعــات
الـ ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن ب ـن ــك ال ـي ــاب ــان
بـخـصــوص ا لـنـمــو والتضخم
بـ ــأنـ ــه م ـ ــن غـ ـي ــر ال ـ ـمـ ــرجـ ــح أن
ي ـقــوم ال ـب ـنــك ب ــإدخ ــال الـمــزيــد
مــن التدابير التيسيرية على
سياسته النقدية بشكل كبير،
بعد المراجعة التي أجراها في
مارس الماضي.
ويـشـيــر تـحـ ّـســن الـتــوقـعــات
إلى أن أي تعديالت من جانب
ب ـن ــك الـ ـي ــاب ــان ق ــد ت ــرك ــز عـلــى
األرجـ ــح عـلــى تـحـسـيــن جــودة
تـ ــداب ـ ـيـ ــر الـ ـتـ ـيـ ـسـ ـي ــر الـ ـنـ ـق ــدي
وليس الكمية.

االقتصاد الصيني
ت ـ ـ ـسـ ـ ــارعـ ـ ــت وت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ن ـم ــو
االقتصاد الصيني وأنهى عام
 2020بـ ــأداء قـ ــوي ،إال أن ــه ما
زا ل ــت هـنــاك بعض التحديات
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب االس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاك
ً
ال ـم ـح ـلــي ،ن ـظ ــرا ل ـمــا تــواجـهــه
البالد اآلن من عودة تداعيات
الجائحة مرة أخرى.
ون ـ ـ ـمـ ـ ــا الـ ـ ـن ـ ــات ـ ــج الـ ـمـ ـحـ ـل ــي
اإل جـمــا لــي بنسبة  2.3بالمئة
ف ــي عـ ــام  2020و 6.5بــا لـمـئــة
على أ ســاس سنوي في الربع

الرابع من عام  ،2020لتصبح
ال ـص ـيــن بــذلــك ه ــي االق ـت ـصــاد
مستوى
الرئيسي الوحيد على
ّ
الـعــالــم ال ــذي نجح فــي تجنب
االنـ ـكـ ـم ــاش ال ـ ـعـ ــام ال ـم ــاض ــي،
حيث كافحت العديد من الدول
الحتواء الجائحة.
وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن تــواصــل
ال ـص ـيــن قــوت ـهــا مـتـفــوقــة على
نـظـيــراتـهــا ه ــذا ال ـع ــام ،إذ من
الـ ـمـ ـق ــرر أن يـ ـت ــوس ــع ال ـن ــات ــج
ال ـم ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي ب ــأس ــرع
و ت ـيــرة يسجلها فــي عـقــد من
ال ــزم ــان بـنـمــو ي ـصــل إل ــى 8.4
ً
بالمئة ،وفقا الستطالع أجرته
وكالة رويترز.
وكــانــت ال ـقــوة االقـتـصــاديــة
ً
الـ ـعـ ـظـ ـم ــي قـ ـ ــد تـ ـلـ ـق ــت دع ـ ـمـ ــا
ً
قـ ــويـ ــا ب ـف ـض ــل مـ ــرونـ ــة ق ـط ــاع
ال ـت ـصــديــر ون ـم ــو الـ ـص ــادرات
الـصـيـنـيــة ب ـم ـعــدالت أك ـثــر من
الـمـتــوقــع فــي ديـسـمـبــر ،حيث
أدت االضـ ـط ــراب ــات ال ـنــاج ـمــة
ع ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ف ــي
جميع أنحاء العالم إلى زيادة
الطلب على السلع الصينية،
حتى مــع ارتـفــاع الـيــوان الــذي
جـعــل الـ ـص ــادرات أك ـثــر تكلفة
للمشترين في الخارج.
وواص ــل الـقـطــاع الصناعي
ً
أيـ ـض ــا ت ــوس ـع ــه ،ح ـيــث ارت ـفــع
الناتج الصناعي بمعدل أسرع
من المتوقع بنسبة  7.3بالمئة
الشهر الماضي ،مقارنة بأداء
ً
العام الماضي ،مسجال أعلى
مستوياته منذ مارس .2019
إال أ نـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ا لـ ـصـ ـعـ ـي ــد
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،تـ ـب ــاط ــأ زخـ ـ ــم نـمــو
م ـب ـي ـع ــات الـ ـتـ ـج ــزئ ــة م ـق ــارن ــة
بشهر نوفمبر ،مما يدل على

أن طلب األسر الصينية استمر
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـض ـغ ــوط ول ــم
ت ـت ـس ــارع وتـ ـي ــرة االن ـت ـع ــاش.
ويعزى ضعف معدالت النمو
ً
في ديسمبر جزئيا إلى تعديل
الـ ـسـ ـل ــوك االسـ ـتـ ـه ــاك ــي ،بـعــد
ارتفاعه بشدة في نوفمبر ،مما
أدى إل ــى ت ـمــديــد مـهــرجــانــات
التسوق .وفي الوقت ذاته ،أدى
ظهور حاالت االصابة المحلية
في ديسمبر إلى تراجع الطلب
االستهالكي .وبالنسبة لعام
 ،2020تـ ـقـ ـلـ ـص ــت مـ ـبـ ـيـ ـع ــات
التجزئة بنسبة  3.9بالمئة.
وب ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــة عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ،كـ ــانـ ــت
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــات االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
متباينة ،إال أنها كانت واعدة
بما يكفي لتقليل الحاجة إلى
تطبيق البنك المركزي لمزيد
مــن تــدابـيــر التيسير الـنـقــدي،
وال ــذي تعهد فــي وقــت سابق
ب ـت ـق ـل ـي ــص بـ ـع ــض س ـي ــاس ــات
التحفيز في عام .2021

الصين تحافظ
على مسار النمو
االقتصادي
في عام 2020

شركات نفط كبرى تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050
ً
ومن ناحية أخــرى تستثمر الشركة أمــواال في
مصادر الطاقة المتجددة ،حيث تستهدف توليد
طاقة متجددة بمقدار  25غيغاوات بحلول عام
 ،2025كما تخطط لتخصيص  20في المئة من
اسـتـثـمــاراتـهــا الــرأس ـمــال ـيــة ل ـم ـشــروعــات الـطــاقــة
المتجددة خالل العقد المقبل.

يشهد العالم ظاهرة التغير المناخي الناتجة
عن زيادة نسب الغازات الدفيئة في الغالف الجوي،
وما ترتب عليها من ارتفاع درجــات الحرارة في
ال ـعــالــم وال ـج ـف ــاف ،م ـمــا اس ـتــدعــى وق ـفــة عالمية
للتصدي لهذه الظاهرة ،وأصبح هناك اتجاه في
العالم لخفض انبعاثات الكربون ،والوصول إلى
الحياد الكربوني.
ويشير مصطلح الحياد الكربوني إلى تجنب
إن ـتــاج أي انـبـعــاثــات كــربــونـيــة ،مــن أج ــل تحقيق
صــافــي ان ـب ـعــاثــات ص ـفــريــة ،وال يـمـكــن الـتـحــدث
عن هذا الهدف بــدون مشاركة شركات النفط ،إذ
أشارت الوكالة الدولية للطاقة في عام  2018إلى أن
انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة الناتجة
عن عمليات النفط والغاز ،بما في ذلك انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون والميثان ،تشكل نحو 5.2
مليارات طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وتمثل هــذه االنبعاثات – والـتــي ال تشمل أي
انبعاثات مرتبطة باالستهالك الفعلي للوقود –
نحو  15في المئة من إجمالي انبعاثات الغازات
الدفيئة التي ينتجها قطاع الطاقة.
وت ـح ــاول ش ــرك ــات الـنـفــط ال ـك ـبــرى الـمـســاهـمــة
في خفض االنبعاثات الكربونية ،وبــدأت خمس
شركات بالفعل في استثمار مليارات الدوالرات في
مصادر الطاقة المتجددة ،من أجل خفض مستوى
االنبعاثات الكربونية إلى الصفر.

 - 1بي بي «»BP
فــي شـهــر ف ـبــرايــر  ،2020كـشــف ب ــرن ــارد لوني
رئ ـيــس شــركــة بــريـتـيــش ب ـتــرول ـيــوم الـبــريـطــانـيــة
عــن خطته لجعل شركته خالية مــن االنبعاثات
الكربونية بحلول  ،2050ومــن أجــل تحقيق ذلك
تتعهد ا لـشــر كــة بمعالجة نحو  415مليون طن
من االنبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها.
كما تعهدت الشركة بخفض كثافة الكربون في

 - 4ريبسول «»Repsol
أصبحت شركة «ريبسول» اإلسبانية أول شركة
في القطاع تلتزم بالوصول بمستوى االنبعاثات
الكربونية إلى الصفر بحلول عام  ،2050بعدما
أعـلـنــت هــدفـهــا ف ــي ديـسـمـبــر  .2019وتـسـتـهــدف
«ريـبـســول» تقليل االنبعاثات الكربونية بنسبة
 10في المئة بحلول عــام  ،2025وبنسبة  20في
المئة بحلول  ،2030وبنسبة  40في المئة بحلول
 ،2040لـلــوصــول إل ــى صـفــر انـبـعــاثــات كربونية
بحلول عام .2050

 - 5إكوينور «»Equinor

المنتجات التي تبيعها إلى النصف بحلول عام
 ،2050وتستهدف «بــي بــي» توليد  50غيغاوات
من الطاقة المتجددة بحلول عام  ،2030كجزء من
التزاماتها الخاصة بخفض االنبعاثات الكربونية.

 - 2شل «»Shell
أعـلـنــت شــركــة «شـ ــل» الـبــريـطــانـيــة الـهــولـنــديــة
ال ـم ـت ـعــددة الـجـنـسـيــات ف ــي ش ـهــر مـ ــارس ،2020

خطتها لخفض جميع انبعاثات الكربون من كل
عملياتها ومنتجاتها بحلول عام  ،2050إضافة
إلى خفض الكثافة الكربونية في منتجاتها بنسبة
 65في المئة بحلول عام  ،2050على أن تخفض
هذه االنبعاثات بنسبة  30في المئة بحلول عام
.2035
وسوف تحقق الشركة النسبة المتبقية ( 35في
المئة) من خالل التواصل مع العمالء لمساعدتهم
ع ـل ــى خ ـف ــض ان ـب ـع ــاث ــات ـه ــم ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـجـنــب

ال ـشــراكــات الـتـجــاريــة مــع األع ـمــال الـتـجــاريــة ذات
االنبعاثات الكربونية العالية.

 - 3توتال «»Total
في شهر مايو  ،2020انضمت شركة «توتال»
الـفــرنـسـيــة إل ــى قــائـمــة ال ـشــركــات الـتــي تستهدف
خفض مستوى االنبعاثات الكربونية إلى الصفر
بحلول عام  2050أو قبل ذلك.

أعلنت شركة «إكوينور» النرويجية في نوفمبر
 2020طـمــوحـهــا ل ـلــوصــول إل ــى صـفــر انـبـعــاثــات
كربونية بحلول عــام  ،2050وتستهدف الشركة
إنجاز عمليات عالمية محايدة للكربون بحلول
عام  ،2030وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في
النرويج إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام .2050
وتستثمر «إكوينور» مبالغ كبيرة في مصادر
الطاقة المتجددة ،وتتوقع إنتاج طاقة متجددة
بقدرة تتراوح بين  4إلى  6غيغاوات بحلول عام
 ،2026بهدف الوصول إلى قدرة تتراوح بين 12
و 16غيغاوات بحلول .2035
(أرقام)

اقتصاد

١٢

ةديرجلا

•
العدد  / 4641االثنني  25يناير 2021م  12 /جمادى اآلخرة 1442هـ

«الكويتية» بحثت مع «إنشيون» تعزيز التعاون
الصانع :نحرص على خدمة عمالئنا في المطار بما يليق بالناقل الوطني
بحثت «الكويتية» و«إنشيون»
سبل تعزيز أواصر العالقات
والتعاون بين المشغل
الرئيسي لمبنى  ،T4والحرص
على ترسيخها ونجاحها
بالشكل المناسب والمطلوب
والذي يعود على جميع
األطراف بالفائدة.

ق ـ ـ ــام الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة بـ ــالـ ــوكـ ــالـ ــة ع ـ ــادل
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــان ـ ـ ــع ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــه م ـ ـسـ ــاعـ ــد
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـش ــؤون
ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـك ــابـ ـت ــن عـيـســى
الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــداد ،ورئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس مـ ــركـ ــز
الـتـحـكــم بــالـعـمـلـيــات الـكــابـتــن
ع ـبــدالــوهــاب ال ـش ـطــي ،بــزيــارة
لـ ـمـ ـبـ ـن ــى ال ـ ـ ــرك ـ ـ ــاب  4بـ ـمـ ـط ــار
الكويت الدولي ،حيث كان في
استقبالهم الرئيس التنفيذي
لـمــؤسـســة إن ـش ـيــون الـعــالـمـيــة
إلدارة الـمـطــارات كــوانــغ سوو
لي.
وت ـخ ـل ـلــت الـ ــزيـ ــارة مـتــابـعــة
آخـ ــر ال ـم ـس ـت ـجــدات الـمـتـعـلـقــة
ب ــإن ـه ــاء إجـ ـ ـ ــراء ات ال ـس ـف ــر فــي
أن ـحــاء الـمـطــار واالط ــاع على
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـمـ ـق ــدم ــة ل ــرك ــاب
"الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة" وك ـي ـف ـي ــة تـلـبـيــة
متطلباتهم عـلــى أ كـمــل و جــه،
إض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـحـ ـ ــث سـ ـب ــل
تــوط ـيــد ال ـع ــاق ــات الـمـشـتــركــة
مــع "إنـشـيــون" ،والـسـعــي نحو
ت ـطــويــرهــا لـتـحـقـيــق األهـ ــداف
المنشودة بين الطرفين.
وعـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــام ـ ــش ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة،
ق ــال ال ـصــانــع" :تـشــرفـنــا الـيــوم
ب ـ ــزي ـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـم ــؤسـ ـس ــة ان ـ ـش ـ ـيـ ــون ك ــوان ــغ
ســوو لــي ،اضــافــة إلــى متابعة

ع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة "ال ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــاة
لالستثمار" ندوة طبية الخميس
الماضي ،حول الساللة الجديدة
من فيروس "كورونا" ،استضافت
مـ ــن خ ــالـ ـه ــا االس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــة فــي
ال ـ ـجـ ــراحـ ــة الـ ـع ــام ــة بـمـسـتـشـفــى
مـبــارك الــدكـتــورة فــاطـمــة خــاجــة،
إحــدى أبطال الصفوف األمامية
في مواجهة الفيروس.
وعـ ـ ـق ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوة ف ـ ــي بـ ــرج
ال ـ ـص ـ ـف ـ ــاة ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي للشركة أحمد أبوزيد
وجـمـيــع مــوظـفـيـهــا ،إض ــافــة إلــى
مـسـتـثـمــري "ال ـص ـفــاة" وع ــدد من
الـ ـعـ ـم ــاء ،ال ــذي ــن ح ــرص ــوا عـلــى
حضور الندوة.
وفي تصريح لصاحب خاجة
مــديــر إدارة الـخــدمــات المساندة
لـ"الصفاة لالستثمار" ،فإن أهمية
الندوة تكمن في مناقشة قضية
الـســاعــة فــي محيطها الـعــالـمــي،
وال ـتــي تتعلق بــالــوبــاء الخطير
الذي اجتاح دول العالم ،وتسبب
في فقدان مئات اآلالف من األسر
حول العالم ،داعيا الله أن يحفظ
الكويت وأهلها من كل مكروه.

وقـ ـ ــال خ ــاج ــة إن "ال ـص ـف ــاة
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ح ـ ــرص ـ ــت ع ـلــى
م ــواكـ ـب ــة الـ ـ ـح ـ ــدث ومـ ـس ــان ــدة
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود الـ ـ ـت ـ ــوع ـ ــوي ـ ــة الـ ـت ــي
تبذلها مختلف جهات الدولة
ال ـعــامــة وال ـخ ــاص ــة ،م ــن خــال
هذه الندوة ،بما يعكس وعيا
بحجم المسؤولية الملقاة على
ع ــات ــق ال ـم ــؤس ـس ــات وج ـه ــات
ال ـع ـم ــل الـ ـخ ــاص ف ــي ال ـكــويــت
تجاه هذه الجائحة ،التي ّ
ألمت
بالجميع ،وأثرت بدورها على
جميع قـطــاعــات الـعـمــل داخــل
الكويت".
وأض ـ ـ ــاف أن هـ ــذا ال ـتــأث ـيــر،
ال ــذي أحــدثـتــه الـجــائـحــة على
الصعيد المحلي ،كان يتطلب
جهودا احترازية وتوعية من
ال ـمــؤس ـســات ال ـك ـب ــرى ،وال ـتــي
تضم عددا كبيرا من الموظفين
واإلداريين والفنيين ،وهو ما
أخذته "الصفاة" بعين االعتبار
م ــن خ ــال ات ـخــاذهــا ع ــددا من
اإلج ــراء ات االحـتــرازيــة ،لتأتي
ن ـ ــدوة الـ ـي ــوم لـتـفـعــل ال ـجــانــب
التوعوي والوقائي.
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«نفط الكويت» توقع مذكرة
تفاهم مع «التطبيقي»
تدريب عدد من الطلبة الكويتيين بكلية التمريض في الهيئة

لقطة جماعية
الصانع والحداد والشطي مع كوانغ سوو لي
آ خــر المستجدات فــي المبنى
واالطــاع على الخدمات التي
ت ـقــدم ـهــا ال ـخ ـط ــوط الـكــويـتـيــة
لـ ـعـ ـم ــائـ ـه ــا ،وال ـ ـ ـحـ ـ ــرص ع ـلــى
تـنـفـيــذهــا بــالـشـكــل الـمـنــاســب
وب ـمــا يـلـيــق بــالـنــاقــل الــوطـنــي
ل ــدول ــة الـ ـك ــوي ــت ،ك ــذل ــك اط ـلــع
الوفد على آلية انهاء اجراء ات
السفر في المطار والعمل نحو
كـيـفـيــة تــذل ـيــل ال ـع ـق ـبــات أم ــام
المسافرين".
وأضاف الصانع أن الطرفين
ً
بحثا أيضا سبل تعزيز أواصر

الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ب ـيــن
"الكويتية" و"إنشيون" المشغل
الرئيسي لمبنى  ،T4والحرص
ع ـل ــى ت ــرس ـي ـخ ـه ــا ون ـج ــاح ـه ــا
بالشكل المناسب والمطلوب
وال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـع ـ ــود ع ـ ـلـ ــى ج ـم ـيــع
ً
األطـ ــراف بــالـفــائــدة خصوصا
م ـن ــذ ت ـس ـلــم ال ـم ــؤس ـس ــة إدارة
المبنى وكفاء تها بالتشغيل
منذ إطــاق اول رحلة تجارية
ف ــي  15أ غ ـس ـط ــس  2018لـمــا
لها من خبرة كبيرة في إدارة
المطارات حول العالم".

وت ـ ـقـ ــدم الـ ـص ــان ــع بــال ـش ـكــر
ل ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة إن ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــون ع ـل ــى
الجهود المبذولة والملموسة
للقائمين عليها ودور ه ــم في
ً
ت ـش ـغ ـي ــل ال ـم ـب ـن ــى خ ـص ــوص ــا
ً
وقــت جــائـحــة كــورونــا ،معربا
عن أمله العودة إلى التشغيل
الـ ـك ــام ــل ل ـل ـم ـط ــار فـ ــي ال ـف ـت ــرة
المقبلة.

ف ــي إطـ ـ ــار س ـع ـي ـهــا ل ـت ـك ــوي ــت ال ـع ـم ــال ــة فــي
مستشفى األحمدي التابع لها ،وقعت شركة نفط
الكويت مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب؛ لتدريب عدد من الطلبة
الكويتيين في كلية التمريض التابعة للهيئة.
وأقيم حفل التوقيع ،أمس ،في المقر الرئيسي
للشركة بمدينة األ ح ـمــدي ،بحضور الرئيس
التنفيذي للشركة عماد سلطان ،والمدير العام
للهيئة باإلنابة د .جاسم األنصاري ،إضافة إلى
عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتنص بنود هذه المذكرة على تدريب عدد
من الكويتيين في كلية التمريض ليتم توظيفهم
بمستشفى األحمدي التابع لشركة نفط الكويت
بمجرد استكمال برنامجهم التعليمي ،وذلك

ً
وفقا الحتياجات المستشفى ،وضمن شروط
الشركة الخاصة بالتدريب.
ً
وبمقتضى االتفاقية ،سينسق الجانبان معا
لقبول عدد من خريجي الثانوية العامة (القسم
الـعـلـمــي) م ــن الـجـنـسـيــن ،وابـتـعــاثـهــم لــدراســة
التمريض في الهيئة.
وس ـ ـي ـ ـقـ ــوم ال ـ ـطـ ــرفـ ــان بـ ـ ــإجـ ـ ــراء الـ ـمـ ـق ــاب ــات
الشخصية للطلبة المسجلين في التخصص
قبل التحاقهم بالدراسة في برنامجي الدبلوم
ً
( 3سنوات) ،والبكالوريوس ( 4سنوات) ،علما
ب ــأن ه ــذه االتـفــاقـيــة سـتـكــون ســاريــة المفعول
منذ تاريخ توقيعها مدة خمس سنوات قابلة
للتمديد.

ً
ً
«الصفاة لالستثمار» تعقد ندوة طبية حول  Ooredooتطلق عرضا حصريا على أجهزة
Galaxy S21 5G Series
الساللة الجديدة لـ «كورونا»

صاحب خاجة

فاطمة خاجة

وأشاد بحضور الندوة ،معتبرا
أن ذلك دليل ارتفاع الوعي العام
لدى الشريحة العاملة في القطاع
الخاص ،وإدراكـهــا أهمية العمل
ف ــي ظ ــل ب ـي ـئــة آمـ ـن ــة ،ك ـم ــا أث ـنــى
ع ـل ــى ال ـم ـح ــاض ــرة ال ـت ــي ألـقـتـهــا
الــدكـتــورة فاطمة خــاجــة ،مشيرا
إلى أنها حملت الكثير من التفاؤل
واالطمئنان حول سيطرة األجهزة
المعنية على انتشار الوباء داخل
الكويت.

وتحدثت د .فاطمة في بداية
محاضرتها عن تكلفة الجائحة
على العالم أجمع ،من النواحي
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
والنفسية ،مجيبة عــن ســؤال
رئـ ـيـ ـس ــي ،ل ـ ـمـ ــاذا ي ـع ـت ـبــر ه ــذا
الـ ـفـ ـي ــروس م ـخ ـت ـل ـفــا؟ ل ـقــدرتــه
على سرعة االنتشار من خالل
ال ــرذاذ والـتـنـفــس ،إضــافــة إلى
التحور الفيروسي الذي شهده
ً
مؤخرا.

بعد أن شـهــدت نجاحا كبيرا
وإقباال على حملة الطلب المسبق
أل ج ـ ـ ـهـ ـ ــزة Samsung Galaxy
 ،S21أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة Ooredoo
لالتصاالت ،أمس ،أحدث عروضها
ع ـلــى سـلـسـلــة ،Galaxy S215G
ب ــدءا مــن ال ـيــوم  25يناير وحتى
 27يناير  ،2021ويتيح العرض
للعمالء فرصة شراء أي من أجهزة
 Samsung Galaxy S21بأسعار
مميزة ،إضافة إلى الحصول على
العديد مــن الجوائز القيمة التي
تصل قيمتها إلى  92دينارا.
وم ـ ـ ــع ك ـ ــل ع ـم ـل ـي ــة شـ ـ ـ ــراء تـتــم
خ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض ،ألي مــن
أج ـهــزة سامسونج Galaxy S21
 5G: Galaxy S21وGalaxy S21
 Plusو ،Galaxy S21 Ultraيمكن
ل ـل ـع ـم ــاء الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ـهــا مــن
خــال  Ooredoo ADDمقابل 11
د.ك شهريا مــع هــدايــا قيمة ،كما
يمكنهم شراء أي من هذه األجهزة
مـ ــع بـ ــاقـ ــات ش ــام ــل ب ـ ــرو  5Gمــن
 Ooredooالكويت ابـتــداء من 26
د.ك شهريا ،التي تمنح عمالءها
العديد من الميزات ،مثل مكالمات

«ساكسو ّبنك»:
صعود متعثر
ألسعار السلع
تشهد العديد من األســواق
فـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث مــن
ً
ً
التداوالت تراجعا متزايدا في
قوة زخمها الــذي دفعها نحو
االرتفاع خالل الشهور القليلة
ال ـم ــاض ـي ــة ،ول ـ ــم ت ـك ــن الـسـلــع
ً
استثناء من ذلك .واستند ذلك
ال ــزخ ــم ب ـش ـكــل رئ ـي ـس ــي على
حــدث ـيــن ف ــي مـطـلــع نــوفـمـبــر،
ح ـي ــث أدت أج ـ ـ ـ ــواء ال ـت ـف ــاؤل
ّ
بالتوصل إلى لقاح وفوز جو
ب ــاي ــدن بــانـتـخــابــات الــرئــاســة
األميركية ،إلى ارتفاع توقعات
السوق بشأن النمو والتضخم
وضعف الدوالر.
وأوض ـحــت آخــر تحديثات
"س ــاك ـس ــو بـ ـن ــك" األس ـبــوع ـيــة
لـلـسـلــع ك ـيــف بـ ـ ــدأت م ـعــدالت
الــزخــم فــي الـسـلــع بــالـتــراجــع،
مـ ــع اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات ق ـل ـي ـلــة مــن
بينها الحبوب .وانقلب الزخم
المتباطئ في األسبوع الماضي
إلى خسائر مباشرة ّ
تكبدتها
عدة قطاعات أبرزها الحبوب
والطاقة .لكن بعد تحقيق سلع
رئيسية مــن النفط الـخــام إلى
الذرة والنحاس لمكاسب قوية
بشكل غير اعتيادي ،ارتفعت
م ـخ ــاط ــر وقـ ـ ــوع ان ـت ـك ــاس ــة أو
ّ
السعري
مرحلة من التماسك
في أفضل الحاالت.
ومن المحتمل أن تكون ّ
عدة
ً
عوامل قد لعبت دورا للتأثير
ً
تغير الـتـ ّ
فــي ّ
ـوجـهــات مــؤخــرا
نـحــو ال ـح ــذر .وب ـعــد االنـتـقــال
السلمي للسلطة في واشنطن،
يـبــدو أن الضجة المصاحبة
لحفل تنصيب بايدن قد انتهت
لنعود إلى الواقع الــذي يشير
حقيقة إلى أن أكثر من  100ألف
أميركي سيخسرون معركتهم
أمــام "كوفيد ،"-19قبل أن تبدأ
ال ـج ــائ ـح ــة فـ ــي الـ ـت ــراج ــع فــي
النصف الثاني من عام .2021

مجبل األيوب

م ـح ـل ـيــة ب ـ ـ ــدون ت ــوق ــف وتـ ـج ــوال
اإلنترنت ،إنترنت  5Gبدون توقف،
إضافة إلى  320د.ك هدايا (أجهزة
وقسائم إلكترونية).
و ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ش ـ ــر ك ـ ــة Ooredoo
الـ ـك ــوي ــت ح ـم ـل ـت ـهــا ال ـت ــروي ـج ـي ــة
ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـع ــرض ف ــي مـجـمــع
األفنيوز ،المرحلة الرابعة ،معرض
سامسونج البابطين ،والكوت مول
حـتــى األربـ ـع ــاء  27يـنــايــر ،2021
الستقبال العمالء الذين يسعون

إل ـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ـع ـلــومــات
إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ـ ــدث عـ ـ ــروض
الشركة على أجهزة Galaxy S21
 ،5Gإضــافــة إلــى إمكانية الحجز
المسبق ألي من هذه األجهزة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال مـ ــديـ ــر أول
إدارة االت ـص ــال الـمــؤسـســي لــدى
 Ooredooالكويت مجبل األيوب:
"تمنح منتجاتنا وخدماتنا جميع
ُ
عمالئنا تجارب ال تنسى وعالقات
ٌ
وطيدة وفعالة لكل ما يرجى .ومن

هـنــا فــإنـنــا ن ـحــرص عـلــى تطوير
عروضنا برقي وتجدد وإتقان".
وأضــاف األي ــوب" :االبتكار هو
أساس كل تطور ونمو ،وها نحن
نـسـتـهــل الـ ـع ــام بـ ـع ــروض جــذابــة
مـبـتـكــرة وأج ـه ــزة ذك ـيــة مـتـطــورة
ت ـث ــري ح ـي ــاة ع ـمــائ ـنــا الــرق ـم ـيــة،
وتخطو بنا نحو التنافس على
شرف الريادة ،ونعدكم بأن تبقى
لنا القيادة في االبتكار والتطور
وتقديم تجارب عالمية المستوى".

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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لم يجد النجوم المشاركون في أفالم
ً
سينمائية وأعمال تلفزيونية مناصا
من تأجيل تصوير أعماله هم في
السينما لصالح الدراما الرمضانية.

انتهت الفنانة غدير السبتي من تصوير
مشاهدها في مسلسل "درب الهوى"،
في وقت تعكف على قراءة نص درامي
جديد.

15

أطلق الفنان حسين الجسمي ،من
ألحانه وغنائه ،فيديو كليب "حي
هالصوت" ،من أشعار األمير بدر بن
عبدالمحسن.

أديل وزوجها يتوصالن إلى تسوية
طالق بعد عامين من االنفصال

ً
أكدت أنهما ملتزمان بتربية ابنهما معا بمحبة
ً
بعد عامين تقريبا من انفصال النجمة
الـبــريـطــانـيــة أدي ــل عــن زوج ـهــا سيمون
كــونـيـكــي ،تــوصــل ال ـطــرفــان مــؤخــرا إلــى
تسوية طالق.
ورفع الزوجان مؤخرا شروط التسوية
ً
إلى المحكمة رسميا ،ولكن أديل لن تطلق
ً
رسميا من كونيكي حتى يوقع القاضي
على االتفاقية.
وقــد توصلت أديــل وكونيكي ،اللذان
ً
ً
يمتلكان طفال واحدا (أنجيلو) يبلغ من
العمر ثماني سنوات ،إلى حل في تقسيم
ممتلكاتهما وأموالهما.
ً
وانفصلت أديــل ،صاحبة الـ  32عاما،
ع ــن زوجـ ـه ــا ف ــي عـ ــام  2019ب ـعــد ثــاث
سنوات من زواجهما ،وأصدرت النجمة
ً
بيانا تؤكد فيه أنهما ملتزمان بتربية
ً
ابنهما معا بمحبة.
وأشـ ــارت تـقــاريــر إل ــى أن كونيكي قد

يحصل على نصف ثــروة أديــل البالغة
 200مـلـيــون دوالر ،أي م ــا ي ـع ــادل 100
مليون دوالر بعد الطالق.
ً
وتــزوجــت أديــل من كونيكي ســرا عام
 2016بعد  5سنوات من الصداقة بينهما،
وأنـ ـجـ ـب ــت اب ـن ـه ــا أن ـج ـي ـل ــو ع ـ ــام ،2012
لتكشف عن رغبتها فى إنجاب المزيد من
االطفال فى  ،2016بعد أن اطلق البعض
شائعات بأنها "حامل".
وكانت النجمة قد أعلنت عن زواجها
ألول مــرة خــال تسلمها جــائــزة غرامي
عام .2017
ومنذ انفصالهما ،انتشرت شائعات
كثيرة حول حياة النجمة العاطفية ،وقيل
إنها ارتبطت بالنجوم البارزين ومنهم
دريك ومغني الراب البريطاني سكيبتا،
ولكن أديــل نفت تلك الشائعات وأكــدت
أنها ال تعيش أي قصة حب.

بيلي إيليش

كليب إيليش يحقق  15مليون مشاهدة
أطلقت النجمة بيلي إيليش كليب أغنيتها الجديدة " "Lo Vas A Olvidarعلى قناتها
الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" وهي األغنية التي تعاونت فيها مع المغنية
الشهيرة روزاليا.
واستطاع كليب بيلي إيليش الجديد أن يحصد ما يقرب من  15مليون مشاهدة على
"يوتيوب" خالل يومين فقط من إطالقه ،إضافة الى تحقيقه  1.5مليون  LIKESحتى اآلن ،واستطاع
العمل أن يحصد سلسلة من عبارات اإلشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول
العالم ،وذلك بعد أن أظهرت النجمتان مدى التناغم بينهما والكيمياء المذهلة التي جمعتهما.
وكانت روزاليا كشفت عن األغنية ألول مرة فى مارس  ،2019قائلة إنها ال تستطيع االنتظار
إلنهائها ،وفي أبريل الماضي ،قالت المغنية اإلسبانية إنها وإيليش تعمالن على األغنية أثناء
فترة اإلغالق بسبب "كورونا".

يذكر أن أديل دخلت في حالة نفسية
صعبة بعد انفصالها ،وهو ما شجعها
ع ـلــى فـ ـق ــدان وزنـ ـه ــا ب ـم ـق ــدار  100رطــل
لتفاجئ الكثيرين بظهورها من جديد
أواخـ ــر ال ـعــام ال ـمــاضــي ،بـعــد أن ت ــرددت
ش ــائ ـع ــات ب ــأن ـه ــا ت ــواع ــد م ـغ ـنــي ال ـ ــراب
البريطاني سكيبتا.
وعـ ـل ــى ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،قـ ــد ي ـ ــرى أل ـب ــوم
أدي ــل الجديد الـنــور فــي وقــت أق ــرب مما
ك ــان مـتــوقـعــا ،حـســب ع ــدد مــن التقارير
اإلع ــام ـي ــة ،ح ـيــث أك ــد ال ـف ـنــان الـعــالـمــي
آالن كــار ،وهــو صديق أديــل المقرب ،أن
ال ـم ـش ــروع الـ ــذى ط ــال ان ـت ـظ ــاره ق ــد يتم
اطالقه خالل الشهر المقبل.
وقــال كــار فــي مقابلة تلفزيونية" :في
ال ـح ـق ـي ـق ــة لـ ـق ــد س ـم ـع ــت بـ ـع ــض م ـقــاطــع
ً
األغنيات ...إنه لعمل مدهش ،مدهش جدا".
أديل

إيلي غولدنغ

إيميلي بالنت

ً
تأجيل عرض فيلم «مكان هادئ  »2مجددا

إيلي تفاجئ الجمهور بإطاللتها في New Love

جرى مجددا تأجيل عرض الجزء الثاني من فيلم "مكان هادئ" بطولة إيميلي بالنت.
وكانت شركة "باراماونت" غيرت موعد عرض الجزء الثاني من الفيلم من الرابع من
سبتمبر  2020إلى  23أبريل  ،2021ولكنها أرجأته مرة أخرى اآلن وسط استمرار جائحة
فيروس كورونا ،وسوف يتم عرض الفيلم اآلن في  17سبتمبر .2021
والجزء األول من فيلم رعب الخيال العلمي من إخراج جون كراسينسكي الذي مثل
فيه أيضا ،ويروي الفيلم قصة أسرة تحاول النجاة ما بعد نهاية العالم وسوف يتتبع
الجزء الثاني نفس األسرة وهى تواصل القتال للبقاء على قيد الحياة خارج بلدتها
مسقط رأسها ،ورغم أن الشخصية التي يلعبها كراسينسكي تتوفى في الفيلم األول
فسوف يظهر في الجزء الثاني من خالل اللقطات االسترجاعية (فالش باك).
(د ب أ)

يشهد فيديو كليب  New Loveعودة الفريق الغنائي " "Silk Cityالمكون من ديبلو ومارك
رونسون لألضواء مرة أخرى لكن هذه المرة بأغنية تعاون فيها الفريق مع النجمة العالمية
إيلي غولدنغ التي تتمتع بشعبية جارفة حول العالم.
وانطلق الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والذي حقق نجاحا كبيرا حتى اآلن
بمشاركة أعضاء فريق " "Silk Cityالشهير والنجمة العالمية غولدنغ والكليب من إخــراج آنا
ستينج.
واستطاعت غولدنغ بالكليب تغيير شكلها تماما بفضل المكياج واستخدام الشعر المستعار
وهو ما جعل الجمهور يفاجأ بإطاللتها ،حيث ظهرت فى البداية حارسة بالمكان وتعمل أيضا
مغنية في الملهى الليلي ،بينما يظهر ديبلو ورونسون عبر بطاقات الهوية المصورة التي تقوم
ً
غولدنغ بمسحها ضوئيا عند الباب.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :تعتمد على وعــود المسؤولين م ـه ـن ـي ــا :ك ـم ــا ت ـع ــام ــل زم ـ ــاء ال ـع ـم ــل فـهــم
لكنهم ّ
يتهربون منها بالمراوغة.
سيعاملونك.
ً
ً
ّ
عاطفيا :يحاول شريكك إسعادك بكل ما عاطفيا :يمر الحبيب بحالة كآبة وقد تون
ً
ًّ
أحد أسبابها.
يملك فبادله حبا واحتراما.
ً
ً
اجتماعيا :إذا أردت أن ّ
تتعرف إلى إنسان
اجتماعيا :الـتــأديــب أمــر ض ــروري عند
وقوع الخطأ فال ّ
راقب من يعاشر.
تتردد في القيام به.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تحصل إيجابيات على صعيد
ّ
العمل تخص الشركة والزمالء.
ً
ً
عــاطـفـيــا :ال ـيــوم مـنــاســب ج ــدا للقيام
ّ
بمفاجأة سارة ترضي الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :انـتـبــه لـمــا ينقل إلـيــك من
أخبار هدفها بلبلة أفكارك.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :لن تستطيع الوصول إلى مرتبة
ً
ّ
أعلى إذا تصرفت دائما بغضب.
ً
عاطفيا :ال ترغب في هذا النهار أن تكون
ً
صريحا مع الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ابـتـعــد عـمــا يـجـعـلــك تشعر
باإلرهاق واستفد من عطلتك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :لـيـكــن ش ـع ــارك ال ـص ــدق ف ــي عملك
فيزيد اعتبار الغير لك.
ً
عاطفيا :الذي يريد السعادة ال ّ
يضيع الوقت
بالجدال مع الحبيب.
ً
ً
اجتماعيا :الحياة قصيرة جدا فاعرف كيف
تستفيد من كل دقيقة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تتركز بعض الحمالت عليك وقد
تكون بمثابة امتحان لقدرتك.
ً
عــاطـفـيــا :اه ـتـ ّـم بـمـشــاعــر شــريــك حياتك
ً
ّ
وتحمل مزاجه المتقلب أحيانا.
ً
اجتماعيا :الفضيلة زينة للعقل وحياة
ً
للنفس فكن الئقا بها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
مهنيا :أعمالك تتراجع قليال فاعرف ما
هي األسباب وعالجها.
عــاطـفـيـ ًـا :ال ت ـت ـ ّ
ـردد فــي كــل مــا يتعلق
بالشريك فهو ّ
يقدم عمره لك.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :مستقبل ك ــل ول ــد هــو من
ّ
تتصرف.
صناعة والديه فاعرف كيف
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تغييرات في العمل وضرورة خلق
تسويات ترضي الجميع.
ً
عاطفيا  :يستحق الشريك منك معاملة
ً
أفضل فال تكن أنانيا.
ً
اجتماعيا :لن تنجو من نميمة أحدهم
ألنه يتصرف معك كالثعبان.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :اعتماد المرونة واالبتسامة مع
الزبائن يجعلهم يرغبون في التعامل
معك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ــوض ــع م ــع الـحـبـيــب ي ــزداد
ً
تعقيدا
ألنكما ال تصغيان لبعضكماّ .
ً
اجتماعيا :إضاعة الوقت جريمة بحق
حياتك فانتبه إلى ما تفعل.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :إن أحسنت استعمال وقتك تضمن
ً
مستقبال أفضل.
ً
عــاطـفـيــا :ق ـ ّـم ه ــذا الـنـهــار بـعـمــل يرضي
شريك حياتك ويفرح قلبه.
ً
اجتماعيا :قد ّ
تتبدل قناعتك تجاه أحد
ّ
األصدقاء وتقرر مقاطعته.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :إذا وعدت بإنجاز عمل ّ
فأتمه ألن
ذلك واجب عليك.
ً
عاطفيا :برجك يؤمن لك عالقة عاطفية
رائعة إن جاريته.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :األهـ ــل وال ـب ـنــون نـعـمــة من
الخالق وزينة الحياة التي نعيشها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ّ
م ـه ـن ـي ــا :ظ ـ ــروف ط ــارئ ــة ت ـع ــك ــر م ــزاج ــك
المهني وال بأس من الحوار.
ً
ّ
تتحول عالقتك بشخص التقيته
عاطفيا:
ً
ّ
مؤخرا إلى عالقة حب صادق.
ً
َ
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـن ــس أن ل ــدي ــك وال ــدي ــن
يؤنسهما حضورك والسؤال عنهما.
رقم الحظ.22 :
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دراما رمضان تعرقل عجلة تصوير األفالم السينمائية

السقا وعز وكريم عبدالعزيز يحرصون على الظهور بالدورة الرمضانية

أحمد السقا

أحمد عز

القاهرة  -محمد قدري

ت ـ ـس ـ ـبـ ــب ان ـ ـ ـش ـ ـ ـغـ ـ ــال ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم
بــأعـمــالـهــم الــرمـضــانـيــة للموسم
القادم وضغط الوقت قبل الشهر
الكريم فــي تأجيل عــدد كبير من
األع ـ ـمـ ــال ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ل ـمــا بعد
االنتهاء من تصوير المسلسالت،
لـ ـ ـع ـ ــدم ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوع ت ـ ـحـ ــت م ـش ـك ـلــة
التصوير خالل رمضان ،إذ يتبقى

ً
حاليا أقل من  3أشهر فقط وبعض
األعمال لم تدخل مواقع التصوير
من األساس.
البداية مع النجمين أحمد عز
وكــريــم عبدالعزيز ،فبعد انتهاء
نـصــف مـشــاهــد أح ــدث أعمالهما
السينمائية "كـيــرة والـجــن" الــذي
ً
كان مقررا عرضه خالل موسم عيد
الفطر القادم ،وكانت األمور تسير
بوتيرة متسارعة من خالل تكثيف
ال ـم ـخ ــرج مـ ـ ــروان ح ــام ــد مـشــاهــد
التصوير ،قررت الشركة المنتجة
للعمل باالتفاق مع بطلي الفيلم
والمخرج تأجيل تصوير الفيلم
ً
تماما لما بعد شهر رمـضــان ،إذ
يرتبط كريم عبدالعزيز بمسلسله
الجديد المقرر عرضه في رمضان
"االخـ ـتـ ـي ــار  "2م ــع ال ـن ـجــم أحـمــد
م ـكــي وإيـ ـ ــاد ن ـص ــار وع ـ ــدد كبير
من النجوم عن بطوالت األجهزة
األم ـن ـيــة ال ـم ـصــريــة ف ــي مــواجـهــة
الجماعات اإلرهابية.
ك ـم ــا تـ ـف ــرغ ال ـن ـج ــم أحـ ـم ــد عــز
لمسلسله الجديد "هجمة مرتدة"
مــن بطولة هند صـبــري عــن أحد
ملفات جـهــاز الـمـخــابــرات العامة
المصرية للعرض خــال رمضان
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ان ـش ـغــالــه
ب ـعــروض جــديــدة مــن مسرحيته
الناجحة "عالء الدين" التي يعيد
عرضها نهاية الشهر الجاري.

األعمال الوطنية
ب ـ ـ ــدوره ،ص ـ ــور ال ـن ـج ــم أح ـمــد

كريم عبدالعزيز
السقا أسبوعين فقط من فيلمه
الجديد "السرب" الذي يقدمه من
خ ــال تـقــديــم األع ـمــال الوطنية
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي ت ـج ـســد دور
الجيش المصري والشرطة في
مواجهة اإلرهاب خالل السنوات
الماضية ،ويشاركه في البطولة
عدد كبير من النجوم منهم هند
صبري وآسر ياسين وغيرهما
من النجوم بسبب ضيق الوقت
قـبــل شـهــر رم ـضــان ،إذ ينشغل
ً
السقا حاليا بتصوير مسلسله
الصعيدي "نسل األغــراب" الذي
ي ـقــدمــه م ــع ال ـف ـنــان أم ـيــر ك ــرارة
وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج م ـح ـم ــد سـ ــامـ ــي إذ
انتهى طاقم العمل من تصوير
ً
 3أس ــاب ـي ــع ف ـق ــط ،وي ـت ــم حــال ـيــا
تـكـثـيــف ال ـت ـصــويــر ب ـعــد ع ــودة
أمير كرارة من اإلصابة بفيروس
ك ــورون ــا بـعــد تـعــافـيــه قـبــل أيــام
ً
ويـقــوم حاليا بتعويض األيــام
التي لم يوجد فيها خالل فترة
العزل ،لذا توقفت كل االرتباطات
الفنية األخرى الخاصة بأبطال
العمل من أجل إنجاز المسلسل
ً
قبل شهر رمضان خصوصا أن
أغلبية مشاهده يتم تصويرها
عـ ـل ــى ط ــريـ ـق ــة ال ـ ـخـ ــارجـ ــي مـمــا
ً
تستلزم وقتا أكبر.
وق ـ ـ ـ ــررت الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـن ـت ـجــة
لفيلم "لـيـلــة الـعـيــد" مــن بطولة
النجمة يـســرا وسميحة أ يــوب
وعــدد كبير من النجوم تأجيل
ت ـص ــوي ــر ال ـف ـي ـل ــم ب ـع ــد أس ـب ــوع
فقط مــن التصوير خــال األيــام

ال ـمــاض ـيــة ب ـعــد دخـ ــول الـفـنــانــة
ي ـ ـسـ ــرا ف ـ ــي حـ ــالـ ــة سـ ـيـ ـئ ــة ب ـعــد
إص ــاب ـت ـه ــا بـ ـفـ ـي ــروس ك ــورون ــا
ودخــول ـهــا لـلـعــزل ل ـمــدة قــاربــت
على  3أسابيع مما تسبب في
تعطيل الفيلم فــي الـفـتــرة التي
ً
كان مقررا أن يتم فيها تصوير
الـفـيـلــم ال ـجــديــد وم ــع التعطيل
ً
الكبير أصبح من الصعب جدا
اس ـت ـئ ـنــافــه م ــع دخـ ــول الـنـجـمــة
يـ ـس ــرا م ـس ـل ـس ـل ـهــا ال ــرم ـضــان ــي
الـ ـج ــدي ــد "حـ ـ ــرب أهـ ـلـ ـي ــة" خ ــال
أي ــام بعد عــودتـهــا مــن اإلصــابــة
مما يستلزم تواجدها في عمل
واحــد واستحالة التوفيق بين
عملين بــأي ص ــورة مــن الصور
وهـ ـ ــو مـ ــا أجـ ـم ــع ع ـل ـي ــه ص ـنــاع
ال ـف ـي ـل ــم والـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ،وتـ ـع ــود
للفيلم الجديد بعد عيد الفطر
ً
الـقــادم أيـضــا واالطـمـئـنــان على
المسلسل.
من جانبه ،يبدأ النجم هاني
سالمة خالل أيام قليلة تصوير
مسلسله ا ل ـجــد يــد " ب ـيــن السما
واألرض" عـ ــن را ئ ـ ـعـ ــة ا ل ـك ــا ت ــب
ال ـك ـب ـي ــر وأديـ ـ ـ ــب ن ــوب ــل نـجـيــب
محفوظ للعرض خالل الموسم
الرمضاني المقبل ،ومن المقرر
تقديم المسلسل بشكل نهائي
ً
فــي  15حلقة فقط بــدال مــن ،30
وتشاركه البطولة كل من يسرا
اللوزي وغادة عادل ومن إخراج
محمد جمال العدل.
واعتذر الفنان هاني سالمة
عن عملين في السينما أحدهما

فيلم "تحت تهديد السالح" من
أج ــل ال ـم ـشــاركــة ف ــي المسلسل
ال ـجــديــد الـ ــذي ي ـعــول عـلـيــه في
ال ـع ــودة لـلـجـمـهــور بـعــد غيابه
العام الماضي.

غياب وحضور
وضـمــن سلسلة االع ـتــذارات،
اعـ ـ ـت ـ ــذر الـ ـنـ ـج ــم حـ ـ ـم ـ ــادة ه ــال
خــال االي ــام الماضية عــن أحد
األف ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـت ـ ــي ع ـ ــرض ـ ــت ع ـل ـيــه
بـ ـسـ ـب ــب دخـ ـ ــولـ ـ ــه فـ ـ ــي ت ـج ــرب ــة
درام ـي ــة جــديــدة لـلـعــرض خــال
ال ـم ــوس ــم ال ــرم ـض ــان ــي ال ـجــديــد
ب ــاس ــم م ـب ــدئ ــي "ال ـ ـ ـمـ ـ ــداح" بـعــد
غ ـي ــاب ــه ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي وقـ ــرر
ال ـت ــرك ـي ــز فـ ــي ال ـم ـس ـل ـس ــل فـقــط
ً
خ ـص ــوص ــا أنـ ــه ال ي ــوج ــد وقــت
كاف لتصوير العملين ،ويحاول
ال ـف ـن ــان ال ـكــوم ـيــدي ع ـلــي ربـيــع
التوفيق بين مسلسله الجديد
ال ـم ـق ــرر ع ــرض ــه خ ــال رم ـضــان
الـ ـق ــادم والـ ـ ــذي ي ـب ــدأ ت ـصــويــره
ً
قريبا وفيلمه الجديد "زومبي
على جنبي" ا ل ــذي تعاقد عليه
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ،ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن يـقــدم
الـمـسـلـســل ف ــي  15ح ـل ـقــة ،وفــي
حالة عدم التوفيق واالتفاق بين
المخرجين سيتم تأجيل الفيلم
إلى ما بعد الموسم الرمضاني
القادم.

أخبار النجوم

ً
راغب عالمة يحيي حفال في دبي أوبرا
ي ـح ـيــي ال ـن ـج ــم ال ـل ـب ـنــانــي
راغب عالمة حفال غنائيا في
دبي أوبرا  12مارس المقبل،
ً
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـقــدم ع ــددا
ً
كـبـيــرا مــن أغــانـيــه ومفاجآت
لجمهوره.
وحرص عالمة أخيرا على
طـمــأنــة مـتــابـعـيــه وجـمـهــوره
في أول ظهور بعد أسبوعين
مــن الـحـجــر الـمـنــزلــي بسبب
ش ـ ـعـ ــوره ب ـ ــأع ـ ــراض ظـ ــن مــن
خاللها أنه مصاب بفيروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،حـ ـي ــث كـ ـش ــف مــن
خـ ـ ــال ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى مــوقــع
إنستغرام أنه شعر بأعراض
عديدة طوال الفترة الماضية
من تعرض الرتفاع في درجة
حــرارة دفعته لفرض الحجر
على نفسه ،إال أن المسحات
الـتــي أجــراهــا ج ــاءت سلبية
في النهاية ،وعلق" :الصحة

راغب عالمة
واألم ــان ...نعمتان مجهولتان
الله يحمي الجميع" .ويستعد
راغـ ـ ـ ــب عـ ــامـ ــة ل ـ ـطـ ــرح أغ ـن ـي ــة
سينغل جديدة بعنوان "علشان
دلعتك" ،وهي من كلمات محمد
البدري ،وألحان بينو ،وتوزيع
الموسيقي مدحت خميس.

مي سليم بطلة أمام أحمد زاهر
في «الفارس»
تشارك الفنانة مي سليم
فــي بطولة فيلم «ال ـفــارس»
للفنان أحمد زاه ــر ،والــذي
ي ـ ـش ـ ـهـ ــد أي ـ ـ ـضـ ـ ــا م ـ ـشـ ــاركـ ــة
الفنان حسين فهمي ،وهو
مــن تــألـيــف حـســام مــوســى،
وإخراج رؤوف عبدالعزيز،
وإنتاج أيمن يوسف.
وف ــي س ـي ــاق آخـ ــر ،قــالــت
مـ ـ ــي س ـ ـل ـ ـيـ ــم ،فـ ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة
تلفزيونية ،إنها عــادت من
لبنان ،حيث كانت تقضي
فترة إجــازة هناك ،ولكنها
عـ ــانـ ــت عـ ـ ــدم ال ـ ـق ـ ــدرة عـلــى
الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن غ ــرف ـت ـه ــا أو
التسوق ،بسبب اإلجــراء ات
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ل ـل ــوق ــاي ــة مــن
«ك ــورون ــا» ،خـصــوصــا بعد
إص ــاب ــة شـقـيـقـتـيـهــا مـيــس
ودانا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــت« :الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد
ل ـلــه رب ـن ــا ن ـجــاهــم م ــن هــذا
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس بـ ـ ـع ـ ــد ظـ ـه ــور
أعــراض شديدة ،خصوصا
م ـي ــس ،وع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع أن

مي سليم
يأخدوا بالهم من نفسهم».
يــذكــر أن سـلـيــم جسدت
في مسلسل «ضربة معلم»،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض حـ ــال ـ ـيـ ــا،
شخصية «ورد» ،وهي فتاة
م ــن حـ ــارة شـعـبـيــة تعيش
ق ـ ـصـ ــة ح ـ ـ ــب م ـ ـ ــع «ج ـ ــاب ـ ــر»
وي ـج ـس ــده ال ـف ـن ــان مـحـمــد
رجــب ،ولكنها تضطر إلى
ال ـ ــزواج م ــن صــدي ـقــه ،وهــو
من تأليف أحمد عبدالفتاح،
وإخراج إسماعيل فاروق.
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مسك وعنبر

ُّ
غدير السبتي :وفرة اإلنتاج الدرامي تروي تعطش الجمهور
تعكف على قراءة نص جديد تشارك به في السباق لرمضاني المقبل
عزة إبراهيم

انتهت الفنانة غدير السبتي من تصوير مشاهدها في مسلسل «درب الهوى»
المرتقب عرضه ،في وقت تعكف على قراءة نص درامي جديد مكون من 30
حلقة للعرض في رمضان المقبل .وفي لقاء مع «الجريدة» كشفت السبتي عن
العديد من التفاصيل والتغيرات التي طرأت على الساحة الدرامية في ظل ً
«أزمة كورونا» ،كما تطرقت إلى حياتها الخاصة وتفكيرها في الزواج مجددا،
بعد تجربتين لم يكتب لهما االستمرار ...وإلى نص اللقاء.

الجمهور
انصرف عن
التلفزيون
والمتابعة
التقليدية إلى
المنصات
بكل قوة

• بداية ،متى تتوقعين عرض مسلسلك الجديد
"درب الهوى"؟
 المسلسل حتى اآلن لم يتم االتفاق على موعدطرحه ،وال أعلم إذا كان سيتم عرضه في رمضان أم
قبله ،خاصة أنه ينتمي لفئة المسلسالت القصيرة
المكونة من  15حلقة فقط ،ولذلك ربما ال يتناسب
عرضه مع شهر رمضان المبارك ،وإن كان ّ
لدي رأي
مـغــايــر فــي تـلــك ال ـع ــادة ،حـيــث أرى أن المسلسالت
القصيرة أكثر مناسبة لرمضان على عكس ما يعتقد
الـكـثـيــرون ،وخــاصــة أن األي ــام الـعـشــرة األخ ـيــرة في
رمضان ال تسجل نسبة مشاهدة مرتفعة ،فالبعض
يعكف على الـعـبــادة ،والبعض ينشغل بتجهيزات
الـعـيــد وشـ ــراء الـمــابــس واألغـ ـ ــراض ،ولــذلــك أعتقد
أنه يجب التفكير في عرض مسلسالت قصيرة في
رمضان ال تتجاوز الـ  15حلقة على أقصى تقدير.
تستهويك تـجــر بــة المسلسالت القصيرة
• هــل
ِ
والعرض الرقمي؟

السبتي والفضالة في مشهد من «عداني العيب»

 تستهويني جدا ،فقد تم عرض مسلسلي األخير"ع ــدان ــي ال ـع ـي ــب" ع ـبــر إحـ ــدى ال ـم ـن ـصــات الــرق ـم ـيــة،
وفوجئت بردود األفعال وحجم المشاهدة الذي فاق
حجم مشاهدة التلفزيون العادي ،األمر الذي جعلني
أتيقن بأن الجمهور انصرف عن المتابعة التقليدية
والتلفزيون إلى المنصات الرقمية بكل قوة ،وسواء
كــان المسلسل فــي  30حلقة أو فــي  7حلقات ،فإنه
يحظى بمشاهدة الئـقــة ،ويـصــل إلــى أكـبــر شريحة
م ــن ال ـج ـم ـهــور ،ول ــذل ــك أن ــا أت ـش ــوق ل ــدخ ــول تجربة
رقمية بالكامل كتلك المسلسالت التي تقع في 10-7
حلقات ،ويتم إنجازها في وقت قصير وتحقق ردود
أفعال أفضل.
• الـعــام الـمــاضــي عــرض لــك  4مـسـلـســات ،لكنك
اكتفيت بعمل واحد للعام الحالي ،رغم غزارة اإلنتاج،
ِ
فما السبب؟
 بالفعل تم العام الماضي عرض  4أعمال شاركتبها ،آخرها "عداني العيب" ،ومن قبل "عافك الخاطر"،
و"والدي العزيز وأمي دالل والعيال" ،كما انتهيت من
تصوير مع "الحرملك" المكون من  15حلقة ،لكنه لم
ُيعرض حتى اآلن ،فضال عن "درب الـهــوى" ،لكنني
أعـكــف حاليا على ق ــراءة نــص جــديــد مـكــون مــن 30
حلقة ،وج ــار االت ـفــاق مــع الجهة المنتجة وتوقيع
ال ـع ـق ــد ،وح ـي ـن ـهــا سـيـتــم اإلع ـ ــان ع ــن ك ــل تـفــاصـيــل
المشروع ،وبشكل عام أعتبر أن غزارة اإلنتاج الدرامي
تــروي تعطش الجمهور لألعمال الدرامية ،في ظل
قلة فرص الترفيه والسفر وطول ساعات المكوث في
المنزل ،وإغالق المسارح والسينما ،لتبقى الدراما
هي المالذ األخير للمشاهد.
• وهـ ــل تـنـعـكــس غ ـ ــزارة اإلنـ ـت ــاج ع ـلــى مــدخــول
ال ـف ـنــان ـيــن ،أم أن جــائ ـحــة ك ــورون ــا ال ـم ـحــرك األك ـبــر
لألجور؟
 مــع األس ــف ،ال أعتقد أن المنتجين ق ـ ّـدروا هذهالكثافة اإلنتاجية لزيادة أجــور الفنانين ،بالعكس
فهم يعتمدون على جائحة كورونا كمبرر منطقي
تقليص حجم اإلنـتــاج ،ولكن
لتخفيض األج ــور أو
ّ
إذا كان سوق الدراما متعثرا ما وجدنا هذا الكم من
المسلسالت الجديدة ومواقع التصوير التي تعمل
على مدار الساعة ،وبالتأكيد هناك إقبال من القنوات
العارضة لشراء هذه المنتوجات الدرامية ،وإال ما
غامر المنتج وجــازف بأمواله في أعمال لم يضمن
تسويقها وتحقيق األرباح الكافية منها.
تعرضت لتخفيض األجر بمزاعم األزمة التي
• هل
ِ
يمر بها العالم؟
 أنا لم أتعاقد على أعمال جديدة فيما بعد األزمةإال مسلسل "درب الـهــوى" ،ولــم يتم تخفيض أجري
فيه ،ومن قبله مسلسل "عداني العيب" ،فقد تعاقدت
عليه قبل ان ــدالع الـجــائـحــة ،وإن كــان تــم استئناف
مشاهده بعد فـتــرة اإلغ ــاق .وفيما يتعلق بعملي
الـجــديــد ال ــذي أعـكــف عـلــى قــراء تــه فـلــم يـتــم االتـفــاق
الـ ـم ــادي ح ـتــى اآلن ،لـكـنـنــي أت ـك ـلــم ع ــن حــالــة عــامــة
وسابق خبرة بالمنتجين وممارساتهم ،وخروجا
من جائحة كورونا ،فدائما ما ّ
يدعي المنتج ضيق
المزانية وتخفيض التكاليف منذ سـنــوات وليس
اآلن فقط ،فهي ثمة أصحاب رؤوس األم ــوال الذين

ِّ
البدر تقدم تقنيات استخدام اإلكريلك أونالين
•

حـيــث إن جـمـيــع ال ـ ــدورات وال ـ ــورش ال ـتــي نـقــدمـهــا ع ـب ــارة عن
فضة المعيلي
ورش حضور شخصي للمتدرب في مقر
األكاديمية ببنيد الـقــار ،وألن األكاديمية
تـقــدم الفنانة التشكيلية سمر الـبــدر دورة
حريصة على أن يستفيد المتدرب من هذه
تقنيات استخدام ألوان اإلكريلك وتنفيذها في
ال ــدورات وال ــورش ،وان تقدم له معلومات
الميكس ميديا في  31يناير ،عبر األونالين.
مفيدة تضاف الى خبراته ومعلوماته ،كان
وحول هذه الدورة ،قالت البدر إن المتدرب
ذلك دافعا لنا للبحث عن منصة تناسب نوع
سيتعلم عــدة أم ــور ،منها تقنيات استخدام
دوراتنا العملية ،بحيث يستطيع المشترك
ألـ ـ ـ ــوان االكـ ــري ـ ـلـ ــك ،واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـم ـعــاج ـيــن
أن يدخل التطبيق بأي وقت يشاء ويشاهد
وال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــط ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ومـ ـع ــرف ــة الـ ـف ــرق
الفيديوهات التعليمية ويقوم بقراءة المنهج
بينها ،واسـتـخــدام أدوات الكشط واللصق
بــالــوقــت الـ ــذي ي ـنــاس ـبــه ،وي ـع ـمــل ال ـت ـمــاريــن
والستنسيل والستامب ،وأيضا استخدام
ويرسلها لنا للمتابعة معه".
الستينسيل مع المعجون البارز ،إضافة إلى
واستدركت" :إضافة الى ذلك نقوم باللقاء
تقنية نقل الصورة باستخدام الجل ،وورق
من أعمال سمر البدر المباشر مــع المشتركين عبر برنامج زووم،
الذهب ،ولصقه وتعتيقه ،وأخيرا تقنيات
وهــو سهل االستخدام ،وأصبح مشهورا جدا
استخدام الجيلي ارتس.
لـسـهــولـتــه خ ــال ف ـت ــرة ك ــورون ــا ،واض ـط ــرارن ــا
وعما يميز ألوان اإلكريلك ،أضافت أنها تختلف عن األلوان الزيتية،
فهي تجف بسرعة ،وأيضا قابلة ألن تذوب في الماء ،أما فن الميكس للتواصل االجتماعي من خالله ،وفيه من المزايا التي تفيدنا مثل
ميديا فهو فن جميل ويمكن استخدامه مع أكثر من مادة ودمجه ليكون تسجيل اللقاء وإعــادة إرساله للمشاركين حتى يمكنهم االستفادة
الناتج لوحة إبداعية ،مبينة أن فن المكس ميديا حديث ،واتجه إليه ومراجعة الدرس من خالل التسجيل العملي ،وقامت األكاديمية أيضا
بتجهير المكان بكاميرات احترافية للتصوير ،وإضاءات خاصة ليكون
الكثير من الفنانين.
وتابعت" :تعتبر هذه أول دورة ألكاديمية إس بي للفنون أونالين ،التصوير بطريقة اكثر احترافية وواضحة".

يسعون دائما لتحقيق أعلى نسبة ربح
في كل المراحل ،وفــي رأيــي أنــه ال مبرر
حاليا لتخفيض أجور الفنانين بمزاعم
"كورونا" مادامت القنوات تقبل وتشتري
تلك األعمال ،وخاصة أن جهد الفنان ال يقل،
بــل يتعب عـلــى عـمـلــه ،فـضــا عــن أنـنــا نشتري
المالبس واإلكسسوارات من أجورنا.
• بعد خوض تجربة الزواج أكثر من
مرة ...هل تفكرين في تكرارها أم ال؟
 ولم ال؟ بصراحة أفكر في الزواجلـلـمــرة ال ـثــال ـثــة ،فـقــد تــزوجــت
م ــرت ـي ــن لـ ــم ي ـك ـتــب لـهـمــا
النجاح ،األولى من والد
ابـ ـنـ ـت ــي 25( ،ع ــام ــا)،
وابـ ـن ــي ( 20ع ــام ــا)،
وال ـث ــان ـي ــة ل ــم ت ــدم
طــويــا وانفصلنا
منذ أكثر من عام،
لـكــن ه ــذا األم ــر لم
يـجـعـلـنــي أي ــأس
م ـ ــن ال ـح ـص ــول
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــزوج
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاسـ ـ ــب،
ال ـ ــذي يـضـمــن
لـ ــي االسـ ـتـ ـق ــرار
واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ــأن
ي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون خ ـ ـلـ ــوقـ ــا
جميال من الداخل
والخارج أيضا ،فأنا
أرى أن الرجل يجب أن
يهتم بشكله ومظهره
ول ـ ـيـ ــس ال ـ ـم ـ ــرأة ف ـق ــط،
وال أ ع ـت ـب ــر أن ا ل ــر ج ــل
ال ـث ــري ه ــو األه ـ ــم ،فهي
نظرة قاصرة على صغر
الـفـتـيــات الـتــي لــم تجرب
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،أمـ ـ ــا ال ـت ـج ــرب ــة
فتعلمنا أن ا ل ـث ــراء ليس
كــافـيــا لـحـيــاة آم ـن ــة ،ولـكــن
بشكل عــام يجب أن يكون
ق ــادرا على كفالتي ماليا
وتحقيق الحياة الكريمة
ل ــي ،وأن يـتـمـيــز ب ــروح
ش ـبــاب ـيــة ،فـ ــإذا وج ــدت
تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـم ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات
ف ـســأخــوض تـجــربــة
الزواج فورا.

هند صبري تزين غالف
مجلة «فوغ»

غدير السبتي

ُ
الجسمي يطلق كليب «حي هالصوت»
أطلق الفنان اإلمــاراتــي حسين الجسمي ،من ألحانه وغنائه،
أغ ـن ـيــة ج ــدي ــدة م ـص ــورة بـطــريـقــة ال ـف ـيــديــو كـلـيــب ب ـع ـنــوان "حــي
هالصوت" ،من أشعار األمير بدر بن عبدالمحسن ،وتوزيع موسيقي
للمايسترو عصام الشرايطي ،ومكس وماستر لجاسم محمد.
وتــأتــي األغـنـيــة تـقــديــرا لمشاعر تملؤها المحبة واالح ـتــرام
والتقدير للسعودية وشعبها ،وأصالة تقاليدها العربية العريقة.
وأكد الجسمي سعادته بالعمل الغنائي "حي هالصوت" ،الذي
يحمل روح السعودية ومناطقها وثقافتها وعراقتها وشعبها،
ً
قائال" :تشرفت بوجود أخي وصديقي األمير بدر بن عبدالمحسن،
الذي جمعتني معه تعاونات سابقة وناجحة ومتميزة كان لها
األثر الطيب لدى الجمهور في السعودية والوطن العربي".
األغنية:
تقول كلمات
َ
المدى
طرفك الناعس اطراف ِ
يعشق الكون سحره ِوالذبول
ِ
حروفنا
نثرنا
غرامك
وفي
ِ
ّ
كف َ
معمول...
نهر و َورد في
ٍ
وقد طرح الفيديو كليب الخاص ألغنية "حي هالصوت" في
قناة حسين الجسمي الرسمية بموقع يوتيوبُ ،
وعرضت عبر

حسين الجسمي

شعار المهرجان

وع ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان فـ ـ ــي االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح ف ـي ـلــم
هليوبوليس للمخرج جعفر قاسم ،الذي رشحته
الـجــزائــر للمنافسة على جــائــزة أوسـكــار أفضل
فيلم أجنبي ،وتدور أحداثه حول عائلة تقطن في
مزرعتها العائلية الكبيرة ببلدة هليوبوليس،
وســط حقول خصبة في الشرق الجزائري ،لكن
نشوب الحرب العالمية الثانية أحدث اختالال في
الجزائر وأصبحت أكثر تعقيدا.

ظرف استثنائي

اللغة السينمائية
وك ـ ــرم ال ـم ـه ــرج ــان ف ــي االفـ ـتـ ـت ــاح اسـ ــم كــاتــب
الـسـيـنــاريــو والـمـنـتــج البحريني فــريــد رمـضــان
( ،)2020-1961والمخرجة اإلماراتية نجوم الغانم،
والمنتجة والمخرجة اإلماراتية الشيخة اليازية

شاركت النجمة التونسية
هند صبري متابعيها
وجمهورها على السوشيال
ميديا صورة لها تتصدر
غالف مجلة «فوغ» العربية،
وسرعان ما القت الصورة
تفاعال كبيرا من متابعي
حسابها الشخصي على
موقع «إنستغرام» ،الذين
عبروا عن إعجابهم بها.
وعلقت صبرى على
الصورة بقولها :البقاء
إيجابيًا ال يعني أنه يجب
أن تكون سعيدًا طوال
الوقت ،فهذا يعني أنه حتى
في األيام الصعبة ،فأنت
تعلم أن هناك أشياء أفضل
قادمة .من ناحية أخرى،
تدخل صبري عالم املنصات
اإللكترونية ،وتخوض
املنافسة من خالل مسلسل
جديد يحمل عنوان «عايزه
أتطلق» ،بعد أن بحثت
عن العريس في مسلسلها
الشهير «عايزه أتجوز»،
حيث تم االستقرار على
املخرج هادي الباجوري،
وتبدأ تصوير أول املشاهد
األسبوع املقبل.

وفاة جوناس جوانجوا
«عمالق» موسيقى الجاز

جميع اإلذاعات الخليجية والعربية ،وكل المنصات اإللكترونية
الموسيقية المتخصصة.

ً
الدورة الثالثة من المهرجان تتضمن أفالما عربية وعالمية

وقــال مؤسس مدير المهرجان عامر المري،
في كلمة االفتتاح الــذي أقيم في الـهــواء الطلق،
بحضور عــدد مـحــدود مــن الـضـيــوف" ،استطاع
المهرجان أن يسجل تحديا كبيرا في هذا الظرف
االس ـت ـث ـنــائــي ،م ــن خ ــال ت ــزاي ــد ع ــدد مـشــاركــات
األفالم عن الدورة الماضية بنحو  35في المئة،
فضال عن استقطاب مجموعة من األفالم المحلية
والخليجية والعربية والعالمية".

رحيل األديب السعودي
عبدالله مناع

رحل األديب والطبيب
السعودي البارز عبدالله
مناع ،عن عمر ناهز الـ 81
عاما.
ونعى رئيس هيئة الترفيه
السعودية ،تركي آل الشيخ،
األديب مناع على صفحته
في "تويتر"" :رحم الله
األديب الكبير عبدالله
مناع… عزائي إلى أسرته
الكريمه ومحبيه".
ولد مناع في حارة البحر
بمدينة جدة عام ،1939
وابتعث إلى مصر عام 1957
ليلتحق بكلية طب األسنان
في جامعة االسكندرية
وتخرج فيها أواخر عام
.1962
وأصدر في عام 1960
مجموعة من الخواطر
والقصص القصيرة بعنوان
ملسات ،ومن مؤلفاته األدبية
كتاب بعنوان "العالم رحلة"
عام  ،1988وكتاب "شيء
من الفكر" في عام ،1992
و"إمبراطور النغم" في نفس
العام.

«هليوبوليس» الجزائري يفتتح فعاليات «العين» السينمائي
رغ ــم اإلج ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة ال ـم ـشــددة الـتــي
تفرضها اإلمارات لكبح تفشي فيروس كورونا،
أطلقت إمــارة أبوظبي الــدورة الثالثة لمهرجان
العين السينمائي.
وتتنافس على جوائز المهرجان 10
أفـ ــام بـمـســابـقــة الـصـقــر
الخليجي للفيلم القصير،
و 6أفالم بمسابقة الصقر
الخليجي للفيلم الطويل،
و 15ف ـي ـل ـم ــا ب ـم ـس ــا ب ـق ــة
الـصـقــر اإلم ــارات ــي للفيلم
ا ل ـ ـ ـق ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــر ،و  10أ ف ـ ـ ـ ــام
ب ـم ـســاب ـقــة ال ـص ـق ــر ألفـ ــام
المقيمين ،إضــافــة إل ــى 17
ف ـي ـل ـم ــا ب ـم ـس ــاب ـق ــة ال ـص ـقــر
ألفالم الطلبة.
كما يخصص المهرجان
قسما لعرض أحداث األفالم
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـنـ ــوان
"سـيـنـمــا ال ـع ــال ــم" ،ي ـضــم 12
فيلما من إسبانيا وإيطاليا
والـبــرتـغــال وبــولـنــدا ومالطا
وليتوانيا والتفيا وأيرلندا
وتونس ومصر والجزائر.

خبريات

مشهد من فيلم هليوبوليس
بنت نهيان بن مبارك آل نهيان ،وبجانب عروض
األ ف ــام يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى
 27يناير ورشة عمل بعنوان "اللغة السينمائية
وتوظيفها في صناعة الفيلم االحترافي".
وت ــأس ــس م ـه ــرج ــان ال ـع ـي ــن ال ـس ـي ـن ـمــائــي فــي
 ،2019ويقام سنويا تحت رعاية الشيخ سلطان
بــن طـحـنــون ،عضو المجلس التنفيذي إلمــارة
أبــوظـبــي ،ويعتبر الـمـهــرجــان منصة الكتشاف
وت ـق ــدي ــم أف ـض ــل إن ـت ــاج ــات وم ــواه ــب الـسـيـنـمــا
فــي المنطقة ،السـيـمــا أن ــه تلقى طـلـبــات األف ــام

المنافسة على الجوائز في فئات األفالم الروائية
والوثائقية الطويلة والقصيرة.
من جانب آخر ،يحرص طاقم المهرجان على
دعم السينمائيين المحليين والخليجيين بتنفيذ
مبادرات جديدة وبرامج مختلفة وعروض مميزة
واتفاقات في خدمة "الفن السابع" ،ليكون المنصة
األبرز الكتشاف وتقديم أفضل إنتاجات ومواهب
السينما في المنطقة.
(رويترز)

أعلنت الرئاسة في
جنوب إفريقيا أن عازف
الترومبون وملحن
موسيقى الجاز جوناس
جوانجوا ،الذي كانت
موسيقاه مصدرا لإللهام
إبان الصراع ضد الفصل
العنصري توفي عن عمر
 83عاما .وأثنى الرئيس
سيريل رامابوسا على
املوسيقار األسطوري الذي
ُ
رشح لجائزة األوسكار عن
األغنية الرئيسية لفيلم
«صرخة الحرية» عام .1987
وقال رامابوسا :توفي
عمالق من حركتنا الثقافية
الثورية ...الترومبون الذي
انطلق بجرأة وشجاعة،
وأثلج قلوبنا بنفس القدر
بلحن رقيق ،قد فارقته
الحياة .وجاءت وفاة
جوانجوا متزامنة مع
الذكرى الثالثة لرحيل هيو
ماسيكيال «أبوموسيقى
الجاز الجنوب إفريقي»،
والذكرى الثانية لوفاة
أوليفر متوكودزي أسطورة
املوسيقى في زيمبابوي.
ونال جوانجوا في عام
 2010وسام إيخامانجا،
أرفع جائزة في جنوب
إفريقيا لإلنجازات في
الفنون والثقافة.
(رويترز)

ةديرجلا
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دوليات

«داعش» يهاجم «الحشد» ...واستنفار بمطار بغداد
جماعة مجهولة تتبنى إطالق صاروخ على الرياض من األراضي العراقية وتهدد اإلمارات
ّ
وسعت خاليا "داعش" رقعة
بالعراق ،وشنت
ضرباتها ً
ً
هجوما داميا على قوة تابعة
لـ"الحشد" في صالح الدين،
بعد يومين من التفجير
االنتحاري المزدوج بساحة
الطيران وسط العاصمة
حسابات
بغداد ،في حين تبنت ً
جماعة مجهولة هجوما
ً
غامضا على الرياض ،في
محاولة على ما يبدو إلحداث
وقيعة بين البلدين.

العراق اليزال
بحاجة للدعم
األجنبي
العسكري
بمواجهة
التنظيم
المتطرف

فؤاد حسين

مــع تــواصــل حــالــة االنـســداد
السياسي وتأجيل االنتخابات
الـ ـمـ ـبـ ـك ــرة وت ـ ـ ـ ــردي األوضـ ـ ـ ــاع
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وجـ ـه ــت ب ـقــايــا
تنظيم "داع ــش" ضربة دموية
إلـ ــى قـ ــوة "ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي"،
ليل السبت -األحــد ،بمحافظة
صـ ــاح ال ــدي ــن ،ل ـتــوســع بــذلــك
رقعة المواجهة بعد هجومها
االنتحاري المزدوج ،الذي أوقع
 32قـتـيــا وع ـش ــرات الـجــرحــى
بساحة الطيران وســط بغداد
الخميس الماضي.
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ـ ــام "ال ـ ـح ـ ـشـ ــد
ال ـش ـع ـبــي" ،أمـ ــس ،أن حصيلة
الـ ـهـ ـج ــوم الـ ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض ــت لــه
ف ـص ــائ ـل ـه ــا شـ ــرقـ ــي م ـحــاف ـظــة
ص ــاح الــديــن بلغت  10قتلى
ً
و 11جريحا ،مبينة أن من بين
القتلى آمر الفوج الـ 22أبوعلياء
الحسيناوي.
ودفـ ـع ــت ف ـصــائــل "ال ـح ـشــد"
ت ـ ـعـ ــزيـ ــزات ،مـ ــن م ـن ــاط ــق ع ــدة
ف ـ ــي ص ـ ـ ــاح ال ـ ــدي ـ ــن وبـ ـ ـغ ـ ــداد،
إلــى منطقة الهجوم الــذي نفذ
بأسلحة خفيفة ،للتصدي ألي
اعتداء محتمل.
وإثر الهجوم ،تعهد الناطق
ب ــاس ــم ال ـق ــائ ــد الـ ـع ــام ل ـل ـقــوات
المسلحة اللواء يحيى رسول
ب ــاالن ـت ـق ــام ل ـق ـت ـلــى "الـ ـحـ ـش ــد"،
ً
مشيرا إلــى أن القصاص قادم
ال محالة من منفذي االعتداء.
ّ
وأضاف رسول ،في بيان ،أن
القوات األمنية بكل تشكيالتها
لـ ــن تـ ـتـ ـه ــاون مـ ــع "اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب"،
ّ
م ـ ــؤك ـ ــدا أن ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق سـيـبـقـ ّـى
ً
صــامــدا رغــم الـمـحــاوالت لشق
وحدته ،في إشارة إلى الحمالت
والـمـنـصــات الـتــي تنشط على
م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل ب ـه ــدف بــث
ا لـفــر قــة وتحميل المحافظات
ذات األغلبية السنية مسؤولية
الهجمات.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ت ـع ــزي ــزات
عسكرية ومن الشرطة المحلية
وصـ ـل ــت إلـ ـ ــى مـ ـك ــان ال ـه ـج ــوم
إلخ ـ ـ ـ ــاء الـ ـقـ ـتـ ـل ــى والـ ـج ــرح ــى
وتمشيط المنطقة المحيطة،
ً
بحثا عن المهاجمين.

تشتيت وثأر
ً
ووفقا لمسؤول أمني رفيع،
فإن "هجوم صالح الدين أشار
إلى خطورة تحركات التنظيم،
وقدرتها على المناورة وفتح
أكـثــر مــن جبهة فــي آن واح ــد"،
ً
م ـب ـي ـن ــا أن "ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ي ــؤش ــر
إلـ ــى أن الـتـنـظـيــم ي ـس ـعــى إلــى
ت ـش ـت ـي ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـع ــراقـ ـي ــة،
مـ ــن خـ ـ ــال هـ ـجـ ـم ــات ي ـن ـفــذهــا

«بوليساريو» ّ
تهدد بتصعيد
عسكري ضد المغرب

بعد ساعات من قصف جبهة ً
بوليساريو االنفصالية منطقة
خاضعة لسيطرة املغرب في
الصحراء الغربية املتنازع عليها،
ّ
هدد سيدي ولد أوكال الناطق
الرسمي باسم وزارة دفاع
«الجمهورية العربية الصحراوية
الديمقراطية» املعلنة من جانب
انفصاليي جبهة بوليساريو عام
 ،1976أمس ،املغرب بـ»التصعيد»
عسكريًا .وقال أوكال« :الحرب
مستمرة .الحرب ستتصاعد .كل
مواقع الجيش املغربي عرضة
لهذه الحرب» .وتؤكد جبهة
بوليساريو أنها «في دفاع مشروع
عن النفس» منذ أرسل املغرب
في  13نوفمبر قواته إلى أقصى
جنوب املنطقة لطرد مجموعة
من الناشطني الصحراويني
كانوا يقطعون طريقًا مؤديًا إلى
موريتانيا املجاورة.

سورية :ورقة نقدية
جديدة ...وتوتر بدرعا

عراقيون يشيعون قتلى «الحشد» في مدينة النجف أمس (أ ف ب)
ه ـنــا وهـ ـن ــاك ،غ ـيــر مـنـحـصــرة
بمحافظة واح ــدة ،األم ــر الــذي
أثـ ـ ــار ق ـل ــق الـ ـقـ ـي ــادات األم ـن ـيــة
ً
ً
وأضاف تحديا كبيرا بإمكانية
السيطرة على تلك الجبهات،
وال ـج ـب ـهــات األخـ ـ ــرى ال ـت ــي قد
يفتحها التنظيم".
فــي غ ـضــون ذل ــك ،تــواصـلــت
عـمـلـيــة "ث ـ ــأر الـ ـشـ ـه ــداء" ،الـتــي
أطـ ـلـ ـق ــت بـ ـع ــد ه ـ ـجـ ــوم س ــاح ــة
الـ ـطـ ـي ــران .وأف ـ ـ ــادت الـسـلـطــات
بـ ــأن الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة نجحت
فــي ضــرب شبكة إرهــابـيــة لها
صالت عديدة مع بقايا "داعـش"
بــاألنـبــار ،وألـقــت القبض على
 3ع ـن ــاص ــر فـ ــي قـ ـض ــاء ه ـيــت،
وعثرت على وثائق وصفتها
بالمهمة.

استهداف العاصمة
في هذه األثناء ،أفــاد مصدر
أم ـنــي بــاتـخــاذ ال ـق ــوات األمـنـيــة
إجراءات مشددة وغير مسبوقة
عند نقاط التفتيش العادية والـ
 VIPالـمــؤديــة إلــى مـطــار بغداد
الدولي ،بعد ورود معلومات عن
مخطط الستهداف العاصمة.

ونـقــل عــن المصدر قــولــه إن
"تفتيش السيارات واألشخاص
الداخلين عبر الممر الخاص
أصـبـحــت بــأس ـلــوب التفتيش
اليدوي والمسح اآللي".
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـس ـل ـطــات
فرضت تدابير جديدة شملت
إغ ــاق أغلبية الـطــرق القريبة
من "المنطقة الخضراء" ،شديدة
التحصين وسط بغداد ،حيث
تقع الـسـفــارة األميركية ومقر
الحكومة.
وت ـ ـ ــزام ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك مـ ـ ــع إعـ ـ ــان
وزارة الداخلية توسيع خطة
لـنـشــر كــام ـيــرات ال ـمــراق ـبــة في
عـمــوم الـعــاصـمــة ،غ ــداة إعــان
السفارة األميركية تخصيص
واشـ ـنـ ـط ــن م ـب ـل ــغ  20م ـل ـيــون
دوالر للمساعدة في تحصين
"ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء" ال ـت ــي
تـسـتـهــدفـهــا ف ـصــائــل مرتبطة
بإيران بهجمات صاروخية كان
آخرها مساء أمس األول.

م ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـ ــإيـ ـ ــران وحـ ـك ــوم ــة
مصطفى الكاظمي ،حول وجود
القوات األجنبية التي تقودها
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ل ـ ـق ـ ـتـ ــال ال ـت ـن ـظ ـي ــم
المتطرف ،قال وزير الخارجية
فــؤاد حسين إن بــاده تحتاج
إلى الدعم الخارجي.
وأكد حسين أنه سيطلب من
إدارة الرئيس األميركي الجديد
جو بايدن استمرار اجتماعات
ال ـ ـحـ ــوار االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي بـيــن
البلدين.
وم ـ ــن الـ ـم ــرج ــح أن تـغـضــب
تـصــر يـحــات حسين الفصائل
الـمـسـلـحــة الـمــرتـبـطــة ب ــإي ــران،
وف ــي مـقــدمـتـهــا "ك ـتــائــب حــزب
ال ـل ــه ال ـع ــراق ـي ــة" ال ـت ــي اتـهـمــت
ال ـكــاظ ـمــي بــاس ـت ـغــال اع ـت ــداء
ساحة الطيران ،األخطر منذ 3
سنوات ،إلقصاء قادة باألجهزة
األمـ ـنـ ـي ــة عـ ـل ــى ع ــاق ــة وث ـي ـقــة
برئيس الــوزراء األسبق نوري
المالكي.

حاجة وسجال

اعتداء الرياض

وف ـ ـ ــي ظ ـ ــل س ـ ـجـ ــال وت ــوت ــر
محتدم بين أ ح ــزاب وفصائل

م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ك ــذب ــت
مصادر أمنية عراقية وفصائل

ع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة مـ ـسـ ـلـ ـح ــة م ــرت ـب ـط ــة
ب ـط ـه ــران ،أمـ ــس ،م ــا تـ ــردد عن
ت ـب ـن ــي م ـي ـل ـي ـش ـيــات م ـج ـهــولــة
ت ـ ـط ـ ـلـ ــق عـ ـ ـل ـ ــى ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا اس ـ ــم
"ألــويــة الــوعــد الـحــق" للهجوم
بطائرات مسيرة على العاصمة
السعودية الرياض ،أمس األول،
بـعــد نـفــي ميليشيات جماعة
"أنصار الله" الحوثية اليمنية
المتمردة شنها االعتداء.
وأفـ ــادت الـمـصــادر بــأنــه "لــم
ي ـس ـجــل أي اخـ ـت ــراق ل ـل ـحــدود
ال ـعــراق ـيــة نـحــو ال ـس ـعــوديــة أو
أي دولـ ـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،م ـ ــن خ ــال
ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات م ـ ـس ـ ـيـ ــرة أو ح ـتــى
تحركات راجلة ،خصوصا أن
هـ ــذه ال ـ ـحـ ــدود ت ـح ــت سـيـطــرة
ً
القوات األمنية العراقية حصرا،
م ــع وجـ ـ ــود م ــراق ـب ــة ل ـل ـط ـيــران
األميركي للمناطق الحدودية
على مدار الساعة".
مــن جهته ،قــال نــائــب زعيم
م ـي ـل ـي ـش ـي ــات "األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدال" ،أح ــد
ال ـف ـصــائــل الـمـسـلـحــة الـمـقــربــة
مــن إي ـ ــران ،ك ـمــال الـحـسـنــاوي،
إن "الفصائل العراقية معروفة
وقياداتها معروفة أيضا ،ولها
وجود على األرض في مختلف

الـمـيــاديــن ،ونـحــن ال نملك أي
م ـع ـل ــوم ــات ع ــن أل ــوي ــة ال ــوع ــد
الـ ـح ــق ،وهـ ـ ــذا االسـ ـ ــم اطـلـعـنــا
عليه من خالل مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ف ـق ــط ،وال نـعــرف
قياداته أو أماكن نفوذه".
وج ـ ـ ــاء الـ ـنـ ـف ــي بـ ـع ــد تـ ـ ــداول
صفحات على مواقع التواصل
ً
بيانا لـ"ألوية الوعد الحق" لما
وصـفـتــه بـهـجـمــات استهدفت
عددا من المواقع في المملكة،
في محاولة على ما يبدو لخلط
األوراق وإلح ــداث وقيعة بين
حكومة الكاظمي المنفتح على
محيط العراق العربي والخليج
والرياض .وهددت الميليشيا
ال ـم ـج ـهــولــة بـتـنـفـيــذ ض ــرب ــات
الحقة ستستهدف مدينة دبي
اإلماراتية ،على حد زعم البيان.
وكان "تحالف دعم الشرعية
ف ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن" أع ـ ـلـ ــن اع ـ ـتـ ــراض
وتــدمـيــر هــدف جــوي مـعــاد تم
إطالقه تجاه الرياض.
(بغداد -وكاالت)

متلقو اللقاح ينقلون «كورونا» ...واألوروبيون
مستاؤون من «المنتجين»
الحاالت كان مرتفعا بصورة غير معقولة،
ويمكنكم مالحظة الضغوط التي تعانيها
هيئة الـصـحــة ال ـعــامــة" ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه ال
يستبعد فــرض قـيــود على السفر الــدولــي
لمواجهة السالالت الجديدة.
وكــانــت صحيفة "ديـلــي مـيــل" ،ذك ــرت أن
حكومة رئيس ال ــوزراء بوريس جونسون
تستعد إلجـبــار الـقــادمـيــن مــن ال ــدول التي
يتزايد فيها خطر اإلصابة بالفيروس ،على
البقاء في الحجر الصحي مدة  10أيام بعد
وصولهم إلى بريطانيا.
وم ــع تـفــاقــم الــوضــع فــي أوروبـ ـ ــا ،طالب
رئيس المجلس األوروب ــي شــارل ميشال،
أمس ،شركات إنتاج اللقاحات بـ "الشفافية"
بعد إعالن "استرازينيكا" و"فايزر" التأخير
في تسليم الجرعات ،مضيفا "ما نطلبه من
هذه الشركات هو حوار شفاف".
وتــابــع" :مــن المؤكد أننا نعتزم تنفيذ
العقود التي تــم التصديق عليها مــن قبل
شركات األدويــة" ،مؤكدا أنه "يتعين علينا
أن نعمل من أجل توضيح أسباب اإلعالن
عن التأخيرات في بعض األحيان".
وفــي وقــت تــواجــه فرنسا حــالــة اإلغــاق
مجددا «في غضون أيام» ،وسط مخاوف من
ً
موجة جديدة من تفشي الفيروس ،مدفوعا
من السالالت الجديدة ،أوصت األكاديمية
الوطنية للطب في فرنسا بتفادي التحدث
ع ـبــر ال ـهــاتــف أو الـتـكـلــم ف ــي ال ـم ـتــرو وفــي
وســائــل الـنـقــل الـمـشـتــرك ،حـتــى مــع وضــع
الكمامة.
وشــددت األكاديمية على إلزامية وضع
الكمامة في وسائل النقل المشترك ،حيث
ال يمكن احترام تدابير التباعد الجسدي،
«ع ـل ــى أن ي ـت ــراف ــق ذلـ ــك ب ـتــدب ـيــر اح ـت ــرازي

طرح املصرف املركزي في سورية،
أمس ،ورقة نقدية جديدة هي
األكبر في تاريخ البالد من فئة
 5آالف ليرة ،وسط أسوأ أزمة
اقتصادية ومعيشية تواجهها
البالد منذ بدء النزاع قبل نحو
 10سنوات .ونشرت الصفحة
الرسمية ملصرف سورية املركزي
صورة الفئة الجديدة وعليها
صورة لجندي سوري يوجه
التحية للعلم ،إلى جانب لوحة
جدارية من معبد بعل شمني في
مدينة تدمر األثرية .إلى ذلك،
تشهد مناطق ريف درعا الغربي
توترًا شديدًا ،بعد انتشار قوات
من «الفرقة الرابعة» التي يقودها
ماهر األسد ،شقيق الرئيس
السوري بشار األسد ،وتهديدها
باقتحام املنطقة لتوقيف عناصر
مطلوبة.

السودان يمنع سفير
إثيوبيا من السفر برًا

منع السودان ،سفير إثيوبيا
لديه ،بيتال أميرو ،من املغادرة
عبر الحدود البرية بني البلدين،
في ظل التوترات األمنية على
الشريط الحدودي.
وأفاد مصدر أمني بأن السفير
اإلثيوبي َّقدم طلبًا لألجهزة
األمنية بالخرطوم ،أمس األول،
للسماح له بالسفر برًا إلى بالده،
لكن لم يتم الرد على طلبه ،في
رفض ضمني ،خوفًا على حياته
في ظل التوترات الحدودية
واألوضاع بإقليم «تيغراي».
إلى ذلك ،أعلن رئيس «الجبهة
الثورية» رئيس حركة جيش
تحرير السودان إدريس الهادي،
انضمام القوات التابعة للجبهة
إلى املنظومة األمنية والقوات
املسلحة السودانية.

مصر تبدأ التطعيم بـ «الصيني» ...وفرنسا توصي بمنع الكالم في المترو
ّ
حذر نائب رئيس الهيئة الوطنية للرعاية
الصحية في المملكة المتحدة جوناثان فان
تام ،من أن األشخاص الذين حصلوا على
التطعيم ضد "كورونا" مازال من الممكن أن
ينقلوا العدوى آلخرين.
ونقلت "هيئة االذاعــة البريطانية" BBC
عن تــام ،أن "العلماء ال يعلمون بعد تأثير
ً
اللقاح على انتقال العدوى" ،مشيرا إلى أنه
"ال يوجد لقاح فعال بنسبة  100في المئة،
لذلك ال توجد حماية مضمونة".
وأضــاف" :مــن المحتمل التقاط العدوى
خالل فترة أسبوعين لثالثة بعد الحصول
على الـجــرعــة األول ــى مــن الـلـقــاح ،لــذلــك من
األفضل االنتظار فترة ال تقل عن  3أسابيع
من أجل تعزيز رد الفعل المناعي بصورة
ً
كاملة لدى األشخاص األكبر سنا" .وتابع:
"حتى إذا حصل المرء على جرعتي اللقاح،
مازال يمكن أن ينقل العدوى لشخص آخر،
وبذلك ستستمر سلسلة انتقال العدوى".
ب ــدوره ،أعـلــن وزي ــر الصحة البريطاني
مــات هانكوك ،أن بــاده سجلت حتى اآلن
 9حــاالت مصابة بالساللة الجديدة التي
ظ ـه ــرت ف ــي الـ ـب ــرازي ــل ،و 77ح ــال ــة إصــابــة
بساللة جنوب إفريقيا.
وفيما يتعلق بالتطعيم ضد الفيروس،
ق ـ ــال ه ــان ـك ــوك خ ـ ــال م ـقــاب ـلــة م ــع "س ـك ــاي
ن ـ ـيـ ــوز" أم ـ ـ ــس ،إن خ ـط ــة ال ـت ـط ـع ـيــم تـسـيــر
مثلما تم التخطيط لها ،موضحا أن الذين
حصلوا على الجرعة األولــى من التطعيم
سيحصلون على الثانية خالل  12أسبوعا.
وأوضــح أن "هناك دالئــل مبكرة على أن
اإلغالق بدأ يسهم في تقليل حاالت اإلصابة.
لكن أمامنا طريق طويل للغاية لتنخفض
تـلــك األع ـ ــداد بـمــا فـيــه ال ـك ـفــايــة ،ألن مـعــدل

سلة أخبار

مالي :مقتل  3جنود
بهجومين «جهاديين»
رجل ّ
يمر بشارع مغلق ضمن إجراءات العزل بسبب تفشي «كورونا» في شنغهاي أمس (اي بي ايه)
بسيط للغاية ،وهو تفادي التحدث أو إجراء
اتصاالت هاتفية».
وفــي الـنــرويــج ،أعلنت الحكومة تدابير
إغالق جزئي ،هي األشد صرامة منذ بداية
الــوبــاء ،فــي العاصمة أوسـلــو وضواحيها
بعد رصد إصابات بـ "الساللة البريطانية"
في بلدة قريبة من العاصمة.
أم ــا فــي نـيــوزيـلـنــدا ،فــرصــدت السلطات
الـص ـح ـيــة أم ـ ــس ،أول إص ــاب ــة ف ــي أوسـ ــاط
السكان منذ أكثر من شهرين ،مما استدعى
بذل جهود عاجلة لتتبع مخالطي الحالة
شمال أوكالند.
وفـ ــي وقـ ــت تـخـلـلــت ت ـظ ــاه ــرة مـنــاهـضــة
ل ـل ـت ــداب ـي ــر ال ــوق ــائـ ـي ــة ن ـظ ـم ـت ـهــا مـجـمــوعــة
م ـت ـطــرفــة ف ــي كــوب ـن ـهــاغــن صـ ــدامـ ــات ،وتــم
اعتقال خمسة وح ــرق دمـيــة تمثل رئيسة
الـ ــوزراء ميت فريدريكسن ،نظمت أحــزاب

ومنظمات يسارية احتجاجات في البرازيل،
ُر ِفعت خاللها شعارات "بولسونارو اخرج"
و"اإلقالة اآلن" و"التطعيم للجميع".
كما تظاهر اآلالف فــي وســط العاصمة
ً
االس ـب ــان ـي ــة أمـ ــس األول ،اح ـت ـج ــاج ــا على
ّ
اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الحتواء
ّ
"كــوفـيــد  ،"19مـنــدديــن بـ ـ "الـ ـخ ــداع" ،بينما
اعتبر بعض المتظاهرين أنــه "ال وجــود"
للفيروس.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،بـ ــدأت وزارة الصحة
والسكان المصرية أمس ،حملة تطعيمات
للطواقم الطبية بلقاح "سينوفارم" الصيني
فــي مستشفيات الـعــزل الـخــاصــة بمرضى
"كورونا" بمحافظة اإلسماعيلية والعجوزة
بالجيزة والنجيلة بمطروح.
وأوضحت الــوزارة أن التطعيمات آمنة،
وخ ـض ـع ــت ل ـك ــل ال ـت ـح ــال ـي ــل الـ ـت ــي أث ـب ـتــت

فاعليتها ،مشيرة إلــى أن الــدراســة أثبتت
فعالية الـلـقــاح بنسبة  86فــي الـمـئــة ،وأن
نـجــاحــه فــي تــولـيــد أج ـســام م ـضــادة وصــل
إلــى  99في المئة ،كما وصلت قــدرة منعه
لـحــدوث إصــابــات متوسطة أو عنيفة إلى
 100في المئة.
وأمــس األول ،أعلن الرئيس عبدالفتاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي أن الـ ـحـ ـمـ ـل ــة س ـ ـت ـ ـبـ ــدأ ب ـل ـق ــاح
"س ـي ـنــوفــارم" ،وأن مـصــر ستتسلم نهاية
األسبوع الجاري نوعا جديدا من اللقاحات
التي تم اعتمادها.
وف ـ ــي م ـس ـق ــط ،أع ـل ـن ــت "وك ـ ــال ـ ــة األنـ ـب ــاء
العمانية" الرسمية امس ،أن "لجنة الطوارئ
المكلفة الـتـصــدي ل ـكــورونــا ق ــررت تمديد
إغ ــاق ال ـحــدود الـبــريــة للسلطنة أسبوعا
حتى أول فبراير للحد من انتشار المرض".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

قتل ثالثة جنود ماليني وخمسة
مقاتلني إرهابيني متشددين
على األقل ليل السبت ـ ـ األحد
في وسط مالي في هجومني
متزامنني تخللهما تفجيرات
انتحارية استهدفا معسكرًا في
بولكيسي وموقعًا عسكريًا في
موندورو مجاورين للحدود مع
بوركينا فاسو .وقال الجيش إن
«جماعات جهادية» وراء الهجوم.
وتنشط «جماعة نصرة اإلسالم
واملسلمني» ،أكبر تحالف جهادي
مرتبط بتنظيم «القاعدة» في
منطقة الساحل ،في تلك املنطقة.

ةديرجلا
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دوليات

محركات بايدن الخارجية تعمل...
فماذا سيبقى من إرث ترامب؟

سلة أخبار
 30ألف معلومة
كاذبة أطلقها ترامب

مستشار األمن القومي الجديد :سنبني على نجاح «اتفاق إبراهام»
اتهمت صحيفة "واشنطن
بوست" الرئيس الجمهوري
السابق دونالد ترامب بأنه
ّ
قدم خالل عهده 30573
معلومة كاذبة ،موضحة
أن نحو نصفها في سنته
األخيرة بالبيت األبيض.
وبحسب وثائق إفصاح مالي
كشف عنها في الساعات
التي تلت مغادرته واشنطن
متوجهًا إلى منزله في
فلوريدا ،تلقت إيرادات شركات
ترامب ضربات كبيرة خالل
 ،2020متراجعة بشكل عام،
بنسبة  40في املئة تقريبًا
عن  .2019وحققت ممتلكاته
في دورال بميامي أرباحًا أقل
بمقدار  30مليون دوالر عما
كانت عليه .وتراجعت إيرادات
فندقه في واشنطن وممتلكاته
في اسكتلندا بأكثر من 60
في املئة.

توجيه اتهامات لمهدد
كورتيز بالقتل
عناصر من الحرس الوطني خالل جولة في «الكابيتول» أمس األول (أ ف ب)

مع اطمئنانه إلى أخذ مساره
الداخلي الطريق الصحيح
بدعم القيادة الديمقراطية
لمجلسي الشيوخ والنواب،
ألقى الرئس األميركي جو
بايدن بثقله إلنفاذ ًأجندته
الخارجية ،محتفظا ببعض
سياسات سلفه الجمهوري
دونالد ترامب.

عمل الرئيس الديمقراطي جو
بايدن منذ األيــام األولــى لواليته
على تأكيد القطيعة مع السياسة
الـخــارجـيــة األح ــادي ــة الـمـتـشــددة
بـ ـع ــودت ــه إلـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاقـ ــات دولـ ـي ــة
وتصريحات ودية لحلفاء عانوا
نـهــج سـلـفــه الـجـمـهــوري دونــالــد
ترامب وانتقاداته .لكن في الكثير
مــن الملفات األســاسـيــة وأبــرزهــا
الـمـنــافـســة مــع الـصـيــن ،ي ـبــدو أن
استمرارية السياسة السابقة هي
التي ستحكم المشهد.
وعكست أول إجراءات بايدن ما
تعهد به في حفل تنصيبه بترميم
التحالفات ،فانضم من جديد إلى
ات ـفــاق بــاريــس للمناخ ومنظمة
الصحة العالمية.
وف ـ ــي خـ ـط ــوة أثـ ـ ـ ــارت ارتـ ـي ــاح
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ،ف ـتــح بــايــدن
ً
الطريق أيضا أمام تمديد العمل
باتفاقية "نـيــو س ـتــارت" لخمس
سـ ـ ـن ـ ــوات إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ،وه ـ ـ ــي آخ ــر
معاهدة دولية كبيرة مع روسيا
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن ال ـت ـس ـلــح
النووي.
ً
وبـعـيــدا عــن مــواقــف القطيعة
تلك ذات الرمزية ،قد تكتفي إدارة
بايدن في بعض الملفات بتغيير
في النبرة واألسـلــوب ،ال بتغيير
تام لالستراتيجية.
وفي أولى مكالماته الرئاسية،
أجــرى بايدن محادثات مع قادة
كندا وبريطانيا والمكسيك .وفي
أول ات ـص ــال م ــع زع ـيــم أوروب ـ ــي،
ناقش بايدن الجائحة الصحية
وتغير المناخ واألمــن مع رئيس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ب ــوري ــس
ج ــون ـس ــون ،ب ـعــد أن وص ـف ــه عــام

اإلمارات تصادق على إنشاء
سفارة في إسرائيل
صادقت الحكومة اإلماراتية ،أمس ،على إقامة سفارة للدولة
الخليجية في تل أبيب ،بعد أكثر من أربعة أشهر على توقيع
اتفاق لتطبيع العالقات هو األول بين إسرائيل ودولة خليجية.
وقالت الحكومة في تغريدة على «تويتر» إثر جلسة ترأسها
رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم« :مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة
لدولة اإلمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل».
ووق ـعــت إســرائـيــل فــي  15سبتمبر فــي واشـنـطــن برعاية
ّ
الرئيس األميركي السابق دونــالــد ترامب وحـضــوره ،اتفاق
إقامة عالقات مع اإلم ــارات وإعالنا نوايا التفاق مماثل مع
البحرين تحول إلى عالقات شاملة في وقت الحق.
واإلمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق
تطبيع للعالقات مع تل ابيب ،في حين تعتبر البحرين الرابعة،
ً
ثم السودان وأخيرا المغرب ،بعد األردن ( )1994ومصر (.)1979
تزامن ذلك مع موافقة مجلس الوزراء اإلسرائيلي على اتفاق
لرفع مستوى العالقات مع المغرب.

جمهوري يهدد بمحاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين
ّ
ح ـ ــذر ال ـس ـي ـنــاتــور ال ـج ـم ـه ــوري ال ـب ــارز
بمجلس ال ـش ـيــوخ ،ج ــون كــورن ـيــن ،مــن أن
محاكمة الــرئـيــس الـســابــق دونــالــد ترامب
فــي المجلس للمرة الثانية قــد تــؤدي إلى
مـحــاكـمــة رؤس ـ ــاء ديـمـقــراطـيـيــن ســابـقـيــن
إذا اسـتـعــاد الجمهوريون السيطرة على
المجلس بعد عامين.
وقال كورنين ،في تغريدة موجهة لزعيم
األغـلـبـيــة الــديـمـقــراطـيــة بمجلس الشيوخ
تشاك شومر« :إذا كانت مساءلة ومحاكمة
رؤس ـ ــاء ســابـقـيــن ف ـكــرة ج ـي ــدة ،ف ـم ــاذا عن
ّ
ّ ً
ـديــا
 2019بــأنــه "مـسـتـنـســخ جـسـ
ّ ً
وع ــاطـ ـف ــي ــا" م ــن ت ــرام ــب وان ـت ـقــد
ّ
سياسته المتعلقة ببريكست.
وفــي خطوة ينظر إليها على
أنها دفعة مهمة للعالقة الخاصة
بين أميركا وبريطانياّ ،قدم بايدن
ّ
وتعهدا
اتصاله بجنسون يومين
فيه "بترسيخ العالقات والتحالف
الوثيق".
في األثناء ،أجرى وزير الدفاع
الـجــديــد لــويــد أوسـتــن مـشــاورات
هاتفية مع نظيره البريطاني بن
واالس ناقش وجهات النظر بشأن
مواجهة القضايا االستراتيجية
واالستجابة للجائحة والمخاوف
مـ ـ ــن تـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــد ن ـ ـ ـفـ ـ ــوذ الـ ـصـ ـي ــن
وتهديدات من روسيا ،والعمليات
الجارية في العراق وأفغانستان،
بحسب بيان من "البنتاغون".

عنوان عريض
وفيما يتعلق بالصين وإيران
وكوريا الشمالية ،يبقى العنوان
العريض إلدارة بايدن "التنسيق
م ــع ال ـح ـل ـف ــاء" ،ف ــي تـ ـع ــارض مــع
ً
ترامب الذي غالبا ما اختار اللعب
ً
وحيدا في تلك الملفات.
وبالنسبة إلــى الصين ،وصل
األمـ ـ ــر بـ ــإقـ ــرار وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـم ـق ـبــل أن ـت ــون ــي ب ـل ـي ـن ـكــن أم ــام
مجلس الشيوخ بأن ترامب "كان
ً
م ـح ـقــا ف ــي اتـ ـخ ــاذ م ــوق ــف ح ــازم
ً
أكـثــر تـجــاه بـكـيــن" ،مـعـتـبــرا أنها
تـمـثــل ال ـت ـحــدي األخ ـط ــر مـقــارنــة
بأي بلد آخر.
ويـ ـب ــدو أن س ـيــاســة بـلـيـنـكــن،
الـ ـ ــذي ي ـت ـج ــه م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
لتعيينه في األيام المقبلة ،تحظى
حتى اآلن بإعجاب الجمهوريين.
وف ــي تـعـلـيـقــه ع ـلــى الـسـيــاســة
الخارجية لــإدارة الجديدة ،قال
السناتور ليندسي غــراهــام أبرز
داعمي ترامب خالل فترة واليته
"إنها بداية جيدة".
وبعد أيام من تنصيب بايدن،
أكـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم وزارة

الــرؤســاء الديمقراطيين السابقين عندما
يستعيد الجمهوريون األغلبية في 2022؟
فكر في األمر ودعنا نفعل ما في مصلحة
البالد».
وأصـ ـب ــح ت ــرام ــب ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق هــذا
الشهر أول رئيس أميركي يخضع للمساءلة
بـ «الكونغرس» مرتين بعد موافقة مجلس
النواب ذي األغلبية الديمقراطية ،وبدعم
من  10جمهوريين ،على اتهامه بالتحريض
على تـمــرد مسلح بعد كلمته الحماسية
ألنصاره في السادس من يناير وما أعقبه

الخارجية نيد برايس أمس األول
أن واشنطن "تــاحــظ بقلق نمط
مـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـص ـي ــن ال ـم ـس ـت ـمــرة
لتخويف جيرانها ،بما فــي ذلك
ً
تايوان" ،مطالبا بوقف ضغوطها
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة والـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة
واالق ـت ـصــاديــة عـلـيـهــا وال ــدخ ــول
ف ــي ح ـ ــوار ه ـ ــادف م ــع مـمـثـلـيـهــا
ً
المنتخبين ديمقراطيا.
وإذ شدد برايس على أن دعم
واشنطن لتايون "صلب كالصخر"
وسـ ـت ــواص ــل ت ـع ـم ـيــق ال ـع ــاق ــات
لـضـمــان دفــاعـهــا عــن نفسها في
مــواج ـهــة ال ـت ـهــديــدات الـصـيـنـيــة،
أدخ ـ ــل ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي أمــس
حاملة الطائرات تيودور روزفلت
برفقة طراد الصواريخ الموجهة
بــانـكــر هـيــل وال ـمــدمــرت ـيــن راس ــل
وجون فين المسلحتين بصواريخ
م ــوج ـه ــة إلـ ــى ال ـب ـح ــر ال ـج ـنــوبــي
لتعزيز "حرية البحار".
وم ــع تـصــاعــد ال ـتــوتــرات قــرب
الجزيرة منذ تولي بايدن منصبه،
أعلنت تايوان ،أمــس ،أن طائرات
تــاب ـعــة ل ـس ــاح ال ـج ــو الـصـيـنــي،
ب ـي ـن ـهــا  12م ـقــات ـلــة ت ــوغ ـل ــت فــي
منطقة الــدفــاع الـجــوي للجزيرة
لليوم الثاني.

من اقتحامهم مبنى «الكونغرس» في هجوم
أسفر عن سقوط قتلى.
وفي المقابل ،يعارض عدد من األعضاء
الجمهوريين بمجلس ا لـشـيــوخ محاكمة
ت ــرام ــب الـ ـت ــي ق ــد ت ـف ـضــي إل ـ ــى م ـن ـعــه مــن
الترشح للرئاسة مجددا.
وفي وقت سابق ،قال شومر إن مساءلة
ترامب ستجري في األسبوع الذي يبدأ في
ّ
الـثــامــن مــن فـبــرايــر ،بعد أن يسلم مجلس
النواب رسميا اتهامات المساءلة لمجلس
الشيوخ.

يسافر رئـيــس الـمــوســاد ،يوسي
كوهين مع مسؤولين من وزارتي
الخارجية والدفاع الشهر المقبل
إلى واشنطن للقاء بايدن ورئيس
االستخبارات المركزية ،لتقديم
مـ ـعـ ـل ــوم ــات ع ـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ــران وط ـل ــب
التأكد من أن أي اتفاق مستقبلي
مـعـهــا يـتـضـمــن إن ـه ــاء تخصيب
الـيــورانـيــوم وإنـتــاج أجـهــزة طرد
مركزي متطورة.
ّ
وأوردت ا ل ـ ـق ـ ـنـ ــاة ،أن ا ل ــو ف ــد
سيصر على وقف الدعم اإليراني
للمنظمات اإلرهابية ،بما في ذلك
"حــزب الـلــه" ،وإنـهــاء التمركز في
ً
تركيا والعراق واليمن ،فضال عن
مطالبة الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة
ال ــذري ــة ب ــال ــوص ــول ال ـك ــام ــل إلــى
المواقع النووية.
وفي وقت سابق ،طمأن بلينكن
أن ـ ــه ل ــن ي ـت ــراج ــع ع ــن االعـ ـت ــراف
بالقدس عاصمة السرائيل ،الذي

أحدث ضجة عالمية حينما أعلنه
ترامب في بداية واليته.
ورع ــم أن بــايــدن يــريــد الـعــودة
إل ـ ــى االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ال ـم ــوق ــع
ع ـ ــام  2015الـ ـ ــذي ان ـس ـح ــب مـنــه
ـاف في
ت ــرام ــب الع ـت ـب ــاره غ ـيــر كـ ـ ٍ
ردع األن ـش ـط ــة الـ ـن ــووي ــة ،أع ــرب
بلينكن وفريقه عن موقف صلب
ض ــد "أن ـش ـط ــة إي ـ ــران ال ـمــزعــزعــة
ل ــاسـ ـتـ ـق ــرار" ،وحـ ـ ـ ــذرا مـ ــن أن ـهــا
تقوم بالخطوة األولى ،مما ينذر
بمفاوضات شاقة في هذا اإلطار.
وبالنسبة إلى ملف "الحروب
ال ـتــي ال ن ـهــايــة ل ـه ــا" ،ف ــا تــوجــد
نـيــة مــن المعسكرين اليمني أو
اليساري بالتراجع عن االنسحاب
من أفغانستان والعراق.

فنزويال والمكسيك

أنه "دكتاتور وحشي" ومواصلة
االع ـتــراف بـعــدوه خ ــوان غــوايــدو
ً
ق ــائ ــدا لـفـنــزويــا ،أع ــرب الــرئـيــس
االشـ ـت ــراك ــي ن ـي ـك ــوالس م ـ ــادورو
أمــس األول عــن اسـتـعــداده لفتح
ً
صفحة جديدة مع بايدن ،داعيا
إلى التأسيس لـ"مسار جديد" بعد
ّ
س ـنــوات مــن ال ـعــاقــات الـمـتــأزمــة
مع ترامب.
وق ــال مـ ــادورو ،أم ــام أن ـصــاره:
"نحن على استعداد لسلوك مسار
جــديــد فــي عــاقــاتـنــا مــع حكومة
بـ ــايـ ــدن ي ـس ـت ـن ــد إلـ ـ ــى االح ـ ـتـ ــرام
ال ـم ـت ـبــادل والـ ـح ــوار وال ـتــواصــل
والتفاهم ،وعلى استعداد لقلب
الصفحة".
إل ـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـم ـك ـس ـي ـكــي أنـ ــدريـ ــس م ــان ــوي ــل
لوبيز أوبرادور أن بايدن أبلغه أن
واشنطن ستخصص  4مليارات
دوالر ك ـم ـس ــاع ــدات لـغــواتـيـمــاال
والسلفادور وهندوراس.
ً
وش ـ ـ ـكـ ـ ــر أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادور أيـ ـ ـض ـ ــا
بايدن اللتزامه بتسوية الوضع
الـقــانــونــي لـمــايـيــن الـمـهــاجــريــن
في الواليات المتحدة ،عدد كبير
منهم من المكسيك.
وت ـحــدث أوبـ ـ ــرادور بـعــد ظهر
ً
الجمعة هاتفيا إلى بايدن وناقشا
قـضــايــا ثـنــائـيــة ال سـيـمــا قضية
الهجرة ،التي يتفق كالهما على
ضــرورة معالجتها عبر تحسين
النمو االقتصادي في دول أميركا
الوسطى.
(عواصم -وكاالت)

أنصار ترامب غاضبون منه
ومن بايدن ومن أنفسهم

ورغ ــم تأكيد اإلدارة الجديدة

إسرائيل وإيران
ورغ ــم اتـجــاه بــايــدن لمراجعة
شاملة لسياسة الشرق األوسط،
اتـ ـف ــق م ـس ـت ـشــار األمـ ـ ــن ال ـقــومــي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،م ـئ ـيــر ب ــن ش ـبــات،
ونظيره األميركي ،جيك سوليفان،
ف ــي أول اتـ ـص ــال ب ـي ـن ـه ـمــا أم ــس
األول ،على لقاء قريب لمناقشة
ال ـق ـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة م ـثــل إي ــران
واتفاق "إبراهام" للسالم.
وأكد سوليفان أن إدارة بايدن
س ـت ـب ـنــي ع ـل ــى نـ ـج ــاح ات ـف ــاق ــات
ال ـس ــام ب ـيــن إس ــرائ ـي ــل وك ــل من
اإلمـ ـ ــارات وال ـب ـحــريــن وال ـس ــودان
وال ـم ـغــرب ،الـتــي أنـجــزهــا تــرامــب
في آخر أيامه.
ً
ووفـقــا لقناة  12اإلسرائيلية،

كشفت وزارة العدل عن توجيه
اتهامات قبل أيام لغاريت
ميلر املقيم بوالية تكساس،
والذي أفادت تقارير بأنه
اقتحم مبنى الكونغرس في
 6يناير الجاري ،وهدد على
مواقع التواصل االجتماعي
بقتل النائبة الديمقراطية
ألكساندريا كورتيز.
وطالب ممثلو االدعاء أحد
القضاة الجمعة بإبقاء ميلر
قيد االحتجاز إلى حني مثوله
أمام محكمة ،مؤكدين أن
محكمة مقاطعة كولومبيا
وجهت له  5تهم جنائية منها
التهديد القتل.
وضم ملف القضية صورًا
ملنشورات على مواقع التواصل
االجتماعي ُيتهم ميلر
بكتابتها ويعلن فيها على ما
يبدو شروعه في رحلة إلى
مبنى الكونغرس وتهديده
بقتل كورتيز ،إضافة إلى أحد
أفراد شرطة الكونغرس.

ً
متحدثا إلى بايدن أمس األول (رويترز)
صورة وزعها «داونينغ ستريت» لجونسون

اليمني املتطرف األميركي
غاضب من جو بايدن
وغاضب من دونالد ترامب
وغاضب من تنبؤات حركة
"كيو-أنون" وغاضب على
نفسه أيضا.
وعلى اإلنترنت تكثر
الخالفات ومشاعر اإلحباط
في املنتديات التي يتحاور
فيها املتطرفون ،منذ فشل
اقتحام مبنى "الكابيتول"
في  6يناير وتنصيب بايدن
رئيسًا.
ويشعر أنصار حركة
"كيو -أنون" ،التي تؤمن
بنظرية املؤامرة ،باليأس ألن
تنبؤاتهم بحصول فوضى
مع وصول بايدن للسلطة
ّ
لم تتحقق؛ أقله حتى اآلن.
وأخذت الجماعات املتطرفة
والنازيون الجدد وتلك التي
تؤمن بتفوق البيض ،تتحرك
بسرية بعد حملة اعتقاالت
طالت أتباعهم الذين شاركوا
في اقتحام "الكابيتول".

شومر يواجه تحديات صعبة على رأس «الشيوخ»
يواجه السيناتور تشاك شومر ،الــذي تولى
للتو رئــاســة الغالبية الديمقراطية فــي مجلس
الـشـيــوخ ،أكـبــر تـحــديــات حياته السياسية ،من
محاكمة الرئيس دونالد ترامب إلى المفاوضات
الع ـ ـت ـ ـمـ ــاد بـ ــرنـ ــامـ ــج خ ـل ـي ـف ـت ــه جـ ـ ــو بـ ــايـ ــدن
االق ـت ـص ــادي ال ـط ـمــوح وال ـت ـقــاســم الصعب
للسلطة مع الجمهوريين في المجلس.
ً
وتعهد شومر ( 70عــامــا) والمتحدر
ً
ّ
من بروكلين ،الذي يذكر دوما بأصوله
الـمـتــواضـعــة ،واص ـفــا نفسه بــأنــه "ابــن
عامل في مكافحة الحشرات ّ
وربة منزل"،
العمل مــع الجمهوريين "مـتــى وحيث
ً
كان ذلك ممكنا".
وبـ ـعـ ـب ــارات وديـ ـ ــة ،رحـ ــب يــوم
الخميس به خصمه األكبر ،زعيم

الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل،
ً
ً
قائال" :أريــد أن أهنئ زميلي من نيويورك" ،مشيرا
إلى أن شومر بات "أول مشرع يهودي في الكونغرس
يقود إحدى الغرفتين ،إنها لحظة تاريخية".
ً
لكن هذه الودية لن تستمر طويال .وبعد مغادرة
ت ــرام ــب لـلـبـيــت األبـ ـي ــض ،أص ـب ــح ل ـنــائ ـبــة الــرئـيــس
الجديدة كاماال هاريس سلطة الفصل في حال تعادل
األصوات في مجلس الشيوخ ،بعدما بدأت األربعاء
ً
ً
والية  50ديمقراطيا و 50جمهوريا.
وفــي حين أن الرئيس الجديد يريد من مجلس
الـشـيــوخ تسريع وتـيــرة الـمـصــادقــة على تعيينات
أع ـضــاء إدارتـ ــه وم ــن "الـكــونـغــرس" اإلقـ ــرار السريع
ل ـخ ـط ـتــه ال ـب ــال ـغ ــة  1900م ـل ـي ــار دوالر لــإن ـعــاش
ً
االقتصادي ،إال أن كال من شومر وماكونيل ال يزال
في خضم التفاوض على القواعد الجديدة التي يجب

أن تحكم مجلس الشيوخ.
ً
وفي الواقع ،ال يمكن للديمقراطي أن يحكم وحيدا
بمثل هذه الغالبية الضيقة .وعلى الزعيمين أن يتفقا
ً
خـصــوصــا عـلــى كيفية اعـتـمــاد مـشــاريــع القوانين
والمصادقة على التعيينات ،في اللجان المنقسمة
ً
أيضا بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين.
أ م ــا بالنسبة لمحاكمة تــرا مــب فسيتعين على
ً
شــومــر اس ـت ـق ـطــاب  17ج ـم ـهــوريــا وإبـ ـق ــاء صـفــوف
ً
ً
حزبه موحدة أيضا إلنجاح توجيه اإلدانة للرئيس
ً
السابق .ويبدو تحقيق هذا الهدف مستحيال ،فقد
ّ
تحدث بالفعل العديد من الجمهوريين عما يرونه
ً
تناقضا بين دعوة جو بايدن إلى الوحدة في البالد
وإجراء هذه المحاكمة المهينة والتاريخية.
وخـلــف كــل تلك الـتـحــديــات ،على زعـيــم الغالبية
ً
ال ـجــديــد أي ـض ــا الـمـحــافـظــة ع ـلــى وحـ ــدة المعسكر

الديمقراطي ،من أقصى التقدميين بيرني ساندرز
ً
إلى أكثر المحافظين تشددا جو مانشن المنتخب
عن والية فرجينيا الغربية الجمهورية.
ً
وا عـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارا م ـ ــن ع ـ ـ ـ ــام  ،2022س ـ ـي ـ ـكـ ــون ع ـلــى
الديمقراطيين ا لــد فــاع عــن غالبيتهم الضئيلة في
مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
بـعــد االن ـق ـســامــات ال ـتــي أجـجـتـهــا واليـ ــة تــرامــب
والدعم الكبير الذي حظي به في "الكونغرس" ،هل
سيحاول شومر االنتقام من الجمهوريين؟
يجيب السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز
بـ "كال" ،في حديث مع "فرانس برس" ،مضيفا" :يجب
ً
االسـتـفــادة مــن هــذه الـفــرصــة" مــن أجــل الــدفــع قدما
ببرنامج الديمقراطيين.

ةديرجلا
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ً
«األزرق» يغادر برا إلى البصرة اليوم

رياضة

اإلصابة تبعد زايد والصانع والفاضل ...وتعافي المطوع

العبو األزرق قبل دخولهم التدريب األول

حازم ماهر

يتوجه وفد األزرق في
الساعة  3:00عصر اليوم إلى
لمواجهة المنتخب
البصرة ً
العراقي وديا بعد ٍغد.

يـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــادر وف ـ ـ ــد
منتخبنا الوطني األول لكرة
القدم في الساعة الثالثة من عصر اليوم البالد
ً
ً
متوجها إلــى مدينة البصرة ب ــرا ،لمواجهة
ً
المنتخب العراقي وديا األربعاء المقبل ،ضمن
استعداداته لمباراتي أستراليا واألردن المقرر
لهما  25و 30مارس المقبل ،ضمن منافسات
المجموعة الثانية من التصفيات اآلسيوية
المشتركة المؤهلة لنهائيات كــأس العالم
 2022بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين.
واعتمد االتحاد الدولي لكرة القدم اللقاء
ضمن أجندته ليقام تحت مظلته ،وبالتالي
ف ـ ــإن ن ـت ـي ـج ـتــه س ـت ــدخ ــل ض ـم ــن ال ـت ـص ـن ـيــف
الشهري العالمي الصادر عنه.
ومن المقرر أن يستقبل الوفد في البصرة
سفير الـكــويــت ل ــدى ال ـعــراق ســالــم الــزمــانــان
وعدد من أعضاء السفارة.

وكـ ــان ال ـيــوســف ل ـبــى ص ـبــاح أم ــس دع ــوة
سفير الـعــراق لــدى الكويت في مقر السفارة
بحضور األمين العام لالتحاد صالح القناعي.
وشهد االجتماع مناقشة الترتيبات الخاصة
بالمباراة.
وت ــوج ــه ال ـي ــوس ــف ب ـخ ــال ــص ال ـش ـك ــر إل ــى
السفير لحرصه على متابعة جميع اإلجراءات

الخاصة بمغادرة الوفد الكويتي إلى البصرة.
إلى ذلك ،سيخلد اعضاء الوفد للراحة ،على
أن يجري المنتخب تدريبه غدا الثالثاء على
استاد "جذع النخلة" الذي سيستضيف اللقاء،
إذ قرر الجهاز الفني بقيادة كاراسكو االكتفاء
بالتدريب الصباحي للفريق الذي سيجرى في
الحادية عشرة صباحا على ملعب المرحوم

ً
 23العبا

طاقم قطري إلدارة المباراة

اخـتــار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني
ً
 23العبا لقائمة لقاء العراق .والالعبون هم:
سليمان عبدالغفور ،حسين كنكوني ،سعود
القناعي ،فهد الهاجري ،محمد العازمي ،فهد
حمود ،علي عتيق ،حمد القالف ،عبدالعزيز

بن ناجي ،عبدالله عمار ،خالد شامان ،مهدي
دشتي ،ناصر فالح ،عبدالعزيز وادي ،فواز
العتيبي ،بدر المطوع ،بندر السالمة ،مبارك
الفنيني ،أحمد الزنكي ،عيد الرشيدي ،يوسف
الرشيدي ،شبيب الخالدي ،وفيصل عجب.

األبيض يجدد عقد ديمبلي لصعوبة التعاقد مع آخر
•

أحمد حامد وعبدالرحمن فوزان

علمت "الجريدة" أن إدارة الكويت قامت بتجديد عقد
المحترف اإلسباني في صفوف الفريق األول لكرة القدم
ديمبلي حتى نهاية الموسم الحالي.
وكانت إدارة الكويت في طريقها لعدم تجديد عقد
ديمبلي ،الذي كان متجها للعودة إلى الجهراء ،إال أن
الالعب نجح خالل المباريات األخيرة في تقديم مستوى
جيد ،جعل إدارة الكرة تفضل استمراره ،وسط صعوبة
في التعاقد مع محترف جديد.
وقال نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل
عقلة إن عامل الوقت ليس في مصلحة الكويت للبحث
ع ــن مـحـتــرف ج ــدي ــد ،مـشـيــرا إل ــى أن ف ـتــرة االن ـت ـقــاالت
شارفت على نهايتها من دون جديد في هذا الملف.
وعن نقطة التعادل أمــام العربي في الجولة األولى
بالممتاز ،شــدد عقلة على أن الـتـعــادل جــاء عــادال مع
األخـضــر ،مــؤكــدا أن األبـيــض كــان األفـضــل فــي الشوط
األول ،قبل أن تتحول هذه األفضلية لمصلحة العربي
في الشوط الثاني ،بعد أن تراجع فريقه كثيرا للدفاع.
وأض ــاف أن رغبة الالعبين فــي الحفاظ على هدف
الـتـقــدم ك ــان الـسـبــب فــي الـمـبــالـغــة الــدفــاع ـيــة ،وه ــو ما
أرهــق دفــاع الفريق ،ومــن ثم جــاء هــدف التعادل ،الفتا
إلــى أن مشوار الــدوري ال يــزال في بدايته ،وســط ثقته
الكبيرة بالالعبين والجهاز الفني في العودة إلى جادة
االنتصارات اعتبارا من المباراة المقبلة أمام الساحل.
وعن تصرفات محترف الفريق جمعة سعيد ،التي استدعت
حصوله على البطاقة الصفراء أمام العربي ،أكد عقلة أهمية
أن يتحلى الالعب بالهدوء لمواجهة الضغوط التي يتعرض

جانب من مباراة الكويت والعربي

دالي في الحجر
من ناحية اخرى ،أكد مدير الكرة بالنادي العربي علي
مندني أن التعادل كان نتيجة عادلة بين العربي والكويت
ً
في مواجهتهما أمس األول في الدوري الممتاز قياسا على
َ
ما قدماه من أداء على مدار شوطي المباراة.
ً
وأشاد مندني بأداء األخضر ،مشددا على أنه ظهر
ً
ب ـصــورة مــرضـيــة ج ــدا أم ــام حــامــل الـلـقــب وه ــو خصم
ً
كبير وشــرس تــوج أخـيــرا بكأس ولــي العهد ،كما أنه

السهو :نادي الجهراء غير مسؤول
عن «عمومية» اللجنة االنتخابية
أكد خلف السهو ،أمين السر العام في
ن ــادي الـجـهــراء ،أن مجلس اإلدارة غير
م ـســؤول عــن الجمعية الـعـمــومـيــة غير
غد ،بدعوة من
العادية المزمع عقدها بعد
ٍ ً
اللجنة االنتخابية للنادي ،مشيرا إلى أن
هذا االجتماع مخالف للنظام األساسي،
وال يـحـظــى ب ـمــواف ـقــة هـيـئــة الــريــاضــة
واللجنة األولمبية.
وطالب السهو ،في تصريح لوسائل
اإلعـ ـ ـ ـ ــام ،أع ـ ـضـ ــاء "الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة" ب ـعــدم
االنسياق وراء هذه الدعوة غير القانونية،
ً
موضحا أن "إدارة النادي موقفها سليم،
وتحظى بمشروعية من هيئة الرياضة
والـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ،وأن م ـثــل هــذه
الدعوات غير المبررة غير مرغوب بها".
ولفت إلى أن هناك بعض المراسالت
ال ـتــي تـمــت خ ــال ال ـف ـتــرة الـســابـقــة بين
اللجنة االنتخابية وهيئة الرياضة دون
اعتمادها من مجلس اإلدارة ،وهــو أمر
غير قانوني.

يدير اللقاء طاقم حكام دولي قطري يتكون
مــن سـلـمــان فــاحــي (حـكــم س ــاح ــة) ،وفيصل
ال ـش ـم ــري ،وج ـم ـعــة ب ــورش ـي ــد (م ـس ــاع ــدي ــن)،
والعراقيان د .واثق محمد (حكما رابعا) ،ود.
عالء عبدالقادر (مراقبا للمباراة).

الشباب يلتقي التضامن
والقرين يواجه العربي
بـ «تأهيلي السلة»
•

لها في المباريات ،مضيفا أن سعيد أحد األوراق الرابحة في
صفوف الكويت ،والثقة كبيرة بقدرته على العودة لمستواه
المعهود ومساعدة الفريق في قادم المباريات.

وقال السهو إن إدارة النادي خاطبت
وزارة الداخلية ،بصفتها الجهة الرسمية
المعتمدة من هيئة الرياضة ،والجمعية
ً
العمومية ،لمنع أي تجمع ،مشيرا إلى أن
أي تجمع تقوم به أي مجموعة سيضعهم
تحت المساءلة القانونية.

يملك تشكيال قويا جــدا وبــدالء أقــوى ممن يشاركون
بشكل أساسي.
وأضاف أن العربي يسير باالتجاه الصحيح" ،ونطمح
بطبيعة الحال إلــى أن نكون منافسين وبقوة على لقب
الــدوري الممتاز ،خصوصا مع اكتمال الصفوف بعودة
المصابين علي خلف وأحـمــد إبــراهـيــم وال ـســوري أحمد
الـصــالــح ،إضــافــة إل ــى مـشــاركــة مـحـتــرف الـفــريــق الجديد
الـســوري عــاء دالــي الــذي وصــل إلــى الـبــاد قبل مواجهة
الكويت ويخضع للحجر الصحي حاليا مدة أسبوعين".
ولفت إلــى أن دالــي سيكون آخــر صفقات األخضر خالل
فترة االنتقاالت الشتوية وهو ثاني تعاقد للفريق بعد ضم
الفلسطيني عدي الدباغ الذي وقع بديال للغيني سيكو كيتا.

جابر الشريفي

تنطلق فــي الساعة 5:30
مــن مـســاء ال ـيــوم منافسات
الدور التأهيلي لكرة السلة،
إذ يـ ـلـ ـتـ ـق ــي ا ل ـ ـش ـ ـب ـ ــاب م ــع
التضامن على صالة االتحاد
ف ـ ــي م ـج ـم ــع الـ ـشـ ـي ــخ س ـعــد
العبدالله الرياضي ،وتليها
ً
مباشرة مواجهة القرين مع
العربي على الصالة ذاتها.
ويتنافس تسعة أندية هي
ال ـقــريــن ،وب ــرق ــان ،والـعــربــي،
والـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ،وال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن،
والصليبيخات ،والـســاحــل،
والـ ـنـ ـص ــر ،والـ ـي ــرم ــوك عـلــى
ال ـم ــرك ــزي ــن األول وال ـث ــان ــي
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ال ـت ــأه ـي ـلــي ،إذ
س ـي ـت ــأ ه ــل األول وا لـ ـث ــا ن ــي
ً
مباشرة إلى الدوري الممتاز
في الموسم المقبل ،ليكونا
إلـ ــى ج ــان ــب أن ــدي ــة ال ـكــويــت
والقادسية وكاظمة والجهراء
ا لــذ يــن يتنافسون على لقب
الدوري في المربع الذهبي.

الكويت وكاظمة يواجهان
العربي والقادسية بـ «الطائرة»
•

محمد عبدالعزيز

تقام اليوم مباراتان في افتتاح المرحلة التاسعة قبل األخيرة
ً
مساء
من الــدوري الممتاز للكرة الطائرة ،إذ يلتقي في الخامسة
الكويت مع العربي ،ويليها في السابعة مباراة أخرى تجمع بين
القادسية وكاظمة ،وتجرى المباراتان على صالة االتحاد بمجمع
الشيخ سعد العبدالله في منطقة صباح السالم.
في المباراة األولــى يدخل الكويت الثاني بفارق األش ــواط عن
كاظمة األول والعربي الثالث برصيد  14نقطة لكل منها ،بهدف
واحد وهو الظفر بنقطتي اللقاء طمعا في االنفراد بالصدارة قبل
الصعود إلى المربع الذهبي ،الذي تتأهل إليه الفرق األربعة االولى
في الترتيب العام للدوري برصيدها.

القادسية وكاظمة
و لــن تختلف ا لـمـبــاراة الثانية كثيرا عــن سابقتها ،إذ يتطلع
القادسية الــرابــع ب ـ  11نقطة والمنتشي بـفــوزه على الكويت في
الجولة الماضية إلى مواصلة الزحف على مقدمة البطولة ،عبر
بوابة كاظمة الثاني بفارق األهــداف ورصيد  14نقطة ،والساعي
كذلك إلــى التصدي لطموحات األصـفــر وحصد النقطتين طمعا
في االرتقاء للقمة.

التضامن يواصل التحليق
من جانب آخــر ،حافظ فريق التضامن على قمة دوري الدرجة
األولى بعد فوزه على اليرموك  ،3-1كما تغلب برقان على الساحل
 ،3-2وبذلك رفع التضامن رصيده إلى  20نقطة في المركز األول،
ً
يليه برقان ثانيا بـ  ،18والساحل ثالثا بـ  14نقطة ،واليرموك رابعا
ً
والصليبيخات خامسا وأخيرا بـ  10نقاط.

فوز السالمية وبرقان في «ممتاز اليد»
خيطان اقترب من الهبوط والقرين ينتظر «الفاصلة»
•

خلف السهو

عبدالرحمن البكر ،تفاديا إلصابة الالعبين
باإلرهاق واإلجهاد.
مــن جهة أخ ــرى ،استبعد الـجـهــاز الفني من
قائمة المباراة الالعبين فيصل زايد بعد تعرضه
لكدمة في لقاء العربي تتطلب راحة مع برنامج
عالجي مــدة أربعة أيــام ،وسامي الصانع الذي
تعرض لتجمع دموي في العضلة الخلفية ،مع

حاجته لراحة مدة  6ايــام ،وطــال الفاضل الذي
يجري تدريبا منفردا اعتبارا من الخميس المقبل.
في المقابل ،تحسنت حالة بدر المطوع كثيرا،
وسـيـكــون مـصـيــر الــاعــب ب ـشــأن مـشــاركـتــه في
التشكيل األســاســي للقاء معلقا بمعدل لياقته
البدنية.
ورفع رئيس اللجنة الطبية  -طبيب المنتخبات
الوطنية د .عبدالمجيد البناي تقريرا إلى الجهاز
الفني بحالة الالعبين االربـعــة بعد اخضاعهم
للكشف وإجراء سونار لهم.
إلى ذلك ،جاءت جميع نتائج المسحات التي
اجريت للوفد امس االول السبت سلبية ،في حين
أجرى العبو الكويت المسحات صباح امس األحد
وظهرت النتائج قبل اجتماع كاراسكو مع اللجنة
الفنية مساء لتسليمها القائمة الخاصة بالمباراة
والتي ضمت  23العبا ليس بينهم حمد الحربي
وطالل فاضل وسامي الصانع وفيصل زايد.

محمد عبدالعزيز

حقق الفريق األول لكرة اليد بـنــادي السالمية
ً
ً
ف ــوزا مستحقا على خيطان بنتيجة  ،25-29في
المباراة التي جمعت الفريقين ،أمــس األول ،على
صــا لــة الشيخ سعد العبدالله فــي منطقة صباح
ال ـســالــم ،ف ــي ال ـجــولــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن الـ ــدوري
الـمـمـتــاز ،والـتــي شـهــدت أيـضــا تغلب بــرقــان على
القرين .26-33
وبذلك رفع السالمية رصيده إلى  10في المركز
الخامس ،متقدما بفارق األهداف عن برقان السادس
بنفس الرصيد ،واتضحت الرؤية بالنسبة لصراع
ال ـه ـبــوط وال ـص ـع ــود بـشـكــل ك ـب ـيــر ،ب ـعــدمــا تجمد
رصيد القرين عند  3نقاط في المركز السابع قبل
األخير ،وينتظر وضــوح الرؤيه بالنسبة للفريق
الـحــاصــل عـلــى الـمــركــز الـثــانــي فــي دوري الــدرجــة
األولــى لمواجهته في المباراة الفاصلة ،لتحديد
هــويــة الـمـتــأهــل ل ــ"ال ـم ـم ـتــاز" فــي الـمــوســم الـجــديــد

 ،2022- 2021في حين استقر خيطان في المركز
الثامن واألخير بنقطتين ،وبــات في حكم المؤكد
هبوط خيطان مباشرة لدوري الدرجة األولى في
الموسم الجديد ،وسيصعد بديال عنه مباشرة بطل
دوري الدرجة األولى.

فوز اليرموك والتضامن
وف ــي مـنــافـســات ال ـجــولــة ال ـ ــ 12لـ ــدوري الــدرجــة
ِ
األول ــى ،حــافــظ فــريــق الـيــرمــوك على قمة الترتيب
العام للفرق بفوزه العريض على الشباب بنتيجة
 ،26-38وانتزع التضامن أول فوز له هذا الموسم
من الساحل بنتيجة  ،28-29وبذلك رفــع اليرموك
رصـيــده إلــى  21نقطة فــي الـمــركــز األول ،وأصبح
قاب قوسين أو أدنى من الصعود المباشر" للدوري
الممتاز ،بينما ظل الشباب في المركز الخامس بـ9
نقاط ،وبقي خيطان في المركز األخير.

جانب من مباراة برقان والقرين (تصوير المركز اإلعالمي لنادي برقان)
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نفض ريال مدريد غبار الخروج
المفاجئ من كأس الملك
منذ أيام بانتصار كاسح على
ديبورتيفو أالفيس في عقر
داره بنتيجة ( ،)4-1في اللقاء
الذي أقيم أمس األول ،على
ملعب (منديزوروزا) ،ضمن
الجولة الـ 20بالدوري اإلسباني
لكرة القدم «الليغا».

ب ـع ــد ت ـع ــادل ـي ــن ف ــي ال ـم ــراح ــل
الـ ـث ــاث ال ـم ــاض ـي ــة ،وخ ـ ـ ــروج من
نصف نهائي الكأس السوبر على
يد بلباو ،ثم الدور الـ 32لمسابقة
الكأس على يد فريق من الدرجة
الثالثة ،استعاد ريال مدريد حامل
اللقب تــوازنــه بفوزه الكبير على
مضيفه أالفيس  ،1-4أمس األول،
في المرحلة العشرين من الدوري
اإلسباني لكرة القدم ،وذلك بغياب
مدربه الفرنسي زين الدين زيدان
إلصابته بفيروس كورونا.
وم ــن دون سـيــرخـيــو رام ــوس،
داني كارفخال ،ناتشو ،البرازيلي
رودريـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــو ،واألوروغ ـ ـ ــوي ـ ـ ــان ـ ـ ــي
فـيــديــريـكــو فــالـفـيــردي لــإصــابــة،
وب ـ ـ ـ ــإش ـ ـ ـ ــراف م ـ ـسـ ــاعـ ــد ال ـ ـم ـ ــدرب
الـفــرنـســي داف ـيــد بيتوني بسبب
اصابة مواطنه زيدان بـ"كوفيد،"19-
صب ريال جام غضبه على االفيس
الذي أسقط النادي الملكي  2-1في
عقر داره أواخر نوفمبر ،إال أنه لم
يفز إال بمباراة واحدة منذ حينئذ،
مــا ادى ال ــى إقــالــة بــابـلــو ماشين
واستبداله بأبيالردو فرنانديس.
ودخل ريال اللقاء على خلفية
خ ــروج م ــذل مــن ال ـكــأس األرب ـعــاء
عـ ـل ــى ي ـ ــد أل ـ ـكـ ــويـ ــانـ ــو  2-1ب ـعــد
التمديد في مباراة أكملها األخير
بـعـشــرة العـبـيــن ،مــا زاد الضغط
عـلــى زيـ ـ ــدان ،السـيـمــا أن الـفــريــق
خـ ــرج أي ـض ــا األسـ ـب ــوع الـمــاضــي
من نصف نهائي الكأس السوبر
على يد بلباو ،ولم يفز سوى مرة

في المراحل الثالث الماضية من
الدوري.
لكنه انتفض أمس األول وحسم
مواجهته مع أالفيس في الشوط
األول الذي أنهاه متقدما بثالثية
نظيفة ،بدأها البرازيلي كاسيميرو
بكرة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها
األلـمــانــي تــونــي ك ــروس ( ،)15ثم
الفرنسي كريم بنزيمة بعد تمريرة
من لوكاس فاسكيز الى البلجيكي
إديــن هــازار الــذي حولها بالكعب
ال ــى ه ــداف ال ـنــادي الملكي الــذي
سددها في الشباك (.)41
وخ ـت ــم هـ ـ ــازار الـ ـش ــوط بـهــدف
ث ــال ــث ب ـع ــد تـ ـم ــري ــرة م ـت ـق ـنــة مــن
كروس ،بعدما افتك األخير الكرة
من مدافع أالفيس روبــن دوارتــي
( ،)45+1لكن أالفيس عاد الى أجواء
اللقاء في بداية الشوط الثاني عبر
خوسيلو بـكــرة رأس ـيــة إث ــر ركلة
حرة (.)60
إال أن بـنــزيـمــة ض ــرب م ـجــددا
ورفــع رصـيــده الــى  10أه ــداف في
الــدوري هذا الموسم ،إثر تمريرة
م ــن الـ ـك ــروات ــي ل ــوك ــا مــودري ـتــش
وهـ ـجـ ـم ــة م ـ ــرت ـ ــدة س ــريـ ـع ــة بـعــد
محاولة خطيرة ألالفيس صدها
الحارس البلجيكي تيبو كورتوا
(.)70

النصيري يواصل التألق
واصـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي ي ــوس ــف
ال ـن ـص ـي ــري ت ــأل ـق ــه ه ـ ــذا ال ـمــوســم

رياضة

كريم بنزيمة يسجل هدفا في مرمى أالفيس
وص ـع ــد بــإشـبـيـلـيــة الـ ــى ال ـمــركــز
الـثــالــث مــؤقـتــا بتسجيله ثالثية
الفوز على قادش -3صفر.
وأفـ ــاد ال ـن ــادي األنــدل ـســي على
أكـ ـم ــل وجـ ـ ــه مـ ــن تـ ــواصـ ــل ع ـق ــدة
ف ـيــاريــال أمـ ــام مضيفه هويسكا
الـ ـ ـ ـ ــذي فـ ـ ـ ــرض عـ ـل ــى "ال ـ ـغـ ــواصـ ــة
الـ ـصـ ـف ــراء" الـ ـتـ ـع ــادل لـلـمــواجـهــة
ال ــرابـ ـع ــة ت ــوال ـي ــا بـيـنـهـمــا وه ــذه
المرة من دون أهــداف ،لكي يتقدم
عليه ويصبح ثالثا مؤقتا بفارق

نقطتين أمام برشلونة الذي يحل
األحد ضيفا على إلتشي.
وم ــرة أخـ ــرى ،لـعــب النصيري
دورا حــاسـمــا فــي ال ـفــوز الـحــادي
عشر إلشبيلية بتسجيله الثالثية
الثانية لــه هــذا الموسم ( 35و39
و )62ب ـعــد األولـ ـ ــى ل ــه ض ــد ري ــال
ســوس ـي ـيــداد ( )2-3ف ــي الـمــرحـلــة
الـ ـث ــامـ ـن ــة ع ـ ـشـ ــرة ،والـ ـث ــالـ ـث ــة فــي
مسيرته االحترافية بعد األولى في
مرمى ريال بيتيس في العاشر من

فبراير  2019في المرحلة الثالثة
والعشرين عندما كــان يدافع عن
ألوان ليغانيس.
ورفع ابن الـ 23عاما رصيده الى
 12هدفا في الدوري هذا الموسم،
لينفرد بالصدارة بفارق هدف أمام
النجم األرجنتيني في برشلونة
ليونيل ميسي ،والى  16في جميع
المسابقات.
وكان المدرب خولن لوبيتيغي
"سـ ـعـ ـي ــدا ح ـق ــا ب ــذه ـن ـي ــة ال ـفــريــق

وسلوكه لكننا نتطلع اآلن لمباراة
فالنسيا" األربعاء في ثمن نهائي
مـســابـقــة ال ـك ــأس ،فيما رأى نجم
ال ـم ـبــاراة الـنـصـيــري أن "الـتــركـيــز
هــو المفتاح عندما يتعلق األمــر
بتسجيل األهداف".
وبـ ـع ــد بـ ــدايـ ــة م ــوس ــم واعـ ـ ــدة
وضعته في الصدارة ،واصل ريال
س ــوس ـي ـي ــداد ع ــروض ــه الـمـخـيـبــة
وف ـ ــرط بـ ـف ــوزه ال ـث ــان ــي ف ـق ــط فــي
المراحل العشر األخـيــرة ،بعد أن

تقدم على خصمه المقبل في ثمن
نهائي الكأس ريال بيتيس بهدفين
نظيفين للسويدي ألكسندر إيزاك
( )48وميكيل أويــارســابــال (،)57
بتلقيه هدفين في الدقائق األخيرة
ع ـبــر س ـيــرخ ـيــو كــانــال ـيــس (،)85
والمخضرم خــواكـيــن سانشيس
( .)2+90ورف ــع ال ـن ــادي الباسكي
رصيده إلــى  31نقطة في المركز
ال ـ ـسـ ــادس ،م ـقــابــل  27لـمـنــافـســه
األندلسي في المركز الثامن.

بنزيمة :نسير على الطريق الصحيح سيميوني يبرر جلوس فيليكس
على مقاعد االحتياط
ح ـل ــل ال ـف ــرن ـس ــي ك ــري ــم ب ـنــزي ـمــة،
مـ ـه ــاج ــم ري ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ،ان ـت ـص ــار
فــر ي ـقــه ف ــي ع ـقــر دار د يـبــور تـيـفــو
أال ف ـيــس ( ،)1-4أ م ــس األول ،في
الجولة الـ 20لليغا ،والتي سجل
فـيـهــا هــدف ـيــن ،ح ـيــث أك ــد أنـهــم
ق ــدم ــوا "مـ ـب ــاراة ط ـي ـبــة" تـبــرهــن
أن ـه ــم ي ـس ـي ــرون "ع ـل ــى ال ـطــريــق
ـاس
ال ـ ًص ـح ـي ــح ،ب ـع ــد أسـ ـب ــوع ق ـ ٍ
جدا".
وقـ ــال ال ـم ـهــاجــم ال ـفــرن ـســي فــي
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات تـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة ،ب ـعــد
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي اح ـت ـض ـن ـهــا مـلـعــب
م ـ ـنـ ــديـ ــزوروزا" :األه ـ ـ ــداف والـ ـك ــرات
ال ـع ــرض ـي ــة والـ ـتـ ـم ــري ــرات ،ك ــل ه ــذا
ن ـتــدرب عـلـيــه يــومـيــا .األهـ ــداف أتــت
ال ـي ــوم ،وه ــذا جـيــد الك ـت ـســاب الـثـقــة
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع .نـ ـسـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـط ــري ــق

دورانت يعيد نتس لالنتصارات
سجل نجم بروكلين نتس كيفن دورانت  31نقطة ،ليساهم إلى
جانب زميليه كايري إيرفينع وجيمس هاردن بصمود فريقهم
وقـلــب الـطــاولــة على ميامي هيت للفوز  124-128فــي ال ــدوري
ً
ً
ً
األميركي للمحترفين بكرة السلة ،الذي شهد فوزا تاسعا تواليا
لليكرز خارج أرضه ،فيما سجل نجم غولدن ستايت ووريورز
ً
ً
ً
ستيفن كوري رقما قياسيا جديدا بالثالثيات.
ومـنــذ اجـتـمــع الـثــاثــي الــديـنــامــي ،لــم يــواجــه فــريــق نـتــس أي
مشكلة في إظهار زخمه الهجومي ،لكن المشكلة كانت في النصف
المتأخر من الملعب.
وأنهى إيرفينغ المباراة برصيد  28نقطة ،ولم يسجل هاردن
ً
ســوى  12نقطة لكنه قــدم  11تمريرة حاسمة ،ليكون طرفا في
إعادة فريقه إلى سكة االنتصارات بعد هزيمتين متتاليتين.
وفي مكان آخر ،تفوق نجم غولدن ستايت ووريــورز ستيفن
كوري على األسطورة ريجي ميلر كثاني أفضل مسدد للرميات
الثالثية في تاريخ الــدوري األميركي للمحترفين ،ووصــل إلى
هــذا اإلنجاز في الربع الثالث من المباراة التي خسرها فريقه
أمام يوتا جاز .127-108
وأنهى كوري المباراة برصيد  24نقطة وخمس رميات ثالثية،
ولديه اآلن  2562ثالثية في مسيرته ،ويبعد  411رمية عن راي
ألـيــن ( )2973ألكـبــر عــدد ثالثيات فــي تــاريــخ ال ــدوري األميركي
للمحترفين.
وفي أريزونا ،تغلب دنفر ناغتس على فينيكس صنز 112-120
بعد شوطين إضافيين.
وفي مباريات أخــرى ،خسر داالس مافريكس  108-133أمام
هيوستن روكـتــس ،فيما فــاز مينيسوتا تمبروولفز على نيو
أورليانز بيليكانز  ،110-120وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز على
ديترويت بيستونز .110-114

الـ ـصـ ـحـ ـي ــح ،بـ ـع ــد أس ـ ـبـ ــوع صـ ـع ــب ج ــدا
بــالـنـسـبــة ل ـنــا ،ألن ـنــا نـبـحــث دائ ـم ــا عن
الفوز".
وتــابــع ه ــداف ال ـفــريــق ه ــذا الـمــوســم،
ب ـ ــ 10أه ـ ــداف" :ك ــان ــت م ـب ــاراة طـيـبــة من
جانبنا .اال نـتـصــار طيب جــدا ،مــن أجل
اك ـت ـســاب مــزيــد مــن ال ـث ـقــة ،ألن ـنــا نـعــرف
مدى صعوبة األمور في كل مباراة أمام
منافسين يلعبون بكل قوة .تلعب دائما
أمام منافسين يدافعون بضراوة .دخلنا
مباراة اليوم برغبة في الفوز ،وظهرنا
بصورة جيدة".
وقـ ـ ــال ص ــاح ــب الـ ـ ـ ــ 33ع ــام ــا ف ــي ه ــذا
الصدد" :ننظر فقط ألنفسنا ولنتائجنا.
ه ـ ـنـ ــاك م ـ ـبـ ــاريـ ــات كـ ـثـ ـي ــرة م ـت ـب ـق ـي ــة فــي
(ال ـل ـي ـغ ــا) ،وس ـن ــواص ــل ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة
حتى النهاية".
(إفي)

أج ــاب األرجـنـتـيـنــي ديـيـغــو سيميوني،
مدرب أتلتيكو مدريد ،أمس األول ،بسؤاله
عــن سـبــب ج ـلــوس الـمـهــاجــم ال ـشــاب جــواو
فيليكس كـبــديــل خ ــال ال ـم ـبــاريــات الـثــاث
ً
األخ ـ ـيـ ــرة ،ق ــائ ــا" :ن ـح ــن نـبـحــث دائـ ـم ــا عن
األف ـض ــل ل ـل ـفــريــق" .وأش ـ ــار إل ــى أن الـفــريــق
يحتاجه "في أفضل نسخة له" ،واصفا إياه
بأنه حينها يكون "قادرا على خلخلة الدفاع
بشكل مختلف".
ولم يشارك الدولي البرتغالي كأساسي
أمام أالفيس وإشبيلية وإيبار.
وقال سيميوني ،خالل المؤتمر الصحافي
ق ـبــل الـ ـم ــران ال ـم ـســائــي" :الع ـب ــو ك ــرة ال ـقــدم
يـ ـم ــرون ب ــأوق ــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـن ـهــا ال ـج ـيــدة
والـجـيــدة جــدا واالسـتـثـنــائـيــة ،والمنتظمة

وغير المنتظمة .نحن دائما نحاول استغالل
أفضل األوقــات لكل العب لدينا .وفي حالة
جواو ،فهو العب نحتاجه .عندما يكون في
أفضل مستوياته يكون قــادرا على خلخلة
الدفاع بشكل مختلف ،ونحن بحاجة لهذه
ال ـن ـس ـخــة م ـن ــه .هـ ــذا م ــا ن ـب ـحــث ع ـنــه خــال
التدريبات ،وبالتالي في المباريات".
ً
وردا على سؤال إذا ما كان تم اإلبقاء عليه
كبديل ألسباب فنية ،وأيضا بسبب الحالة
الجيدة لكل من ليمار وكوريا ،أكد المدرب
األرج ـن ـت ـي ـنــي" :ن ـب ـحــث دائ ـم ــا ع ــن األف ـضــل
للفريق .هناك العديد من الالعبين الكبار،
ونحن بدورنا نبحث عمن يخدمنا بأفضل
شكل خالل المباراة التي سنخوضها".

جواو فيليكس

بويرير يطيح ماكغريغور بالضربة القاضية
مـنــي نـجــم ال ـف ـنــون القتالية
الـمـخـتـلـطــة األي ــرل ـن ــدي كــونــور
مــاك ـغــري ـغــور ب ـخ ـســارة قــاسـيــة
ب ــال ـض ــرب ــة ال ـق ــاض ـي ــة فـ ــي أب ــو
ظـبــي أم ــس ،عـلــى يــد األمـيــركــي
ً
داستن بويرير ،واضعا مستقبل
األيــرلـنــدي العائد مــن االعـتــزال
في دائرة الشك.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــاكـ ـ ـغ ـ ــريـ ـ ـغ ـ ــور ،ف ــي
مؤتمر صحافي بعد النزال ،إن
الخسارة "مــن الصعب تقبلها.
إن في اللعبة أعلى المستويات
وأدنــاهــا ،ال أع ــرف أيــن أنــا اآلن
بصراحة".
وك ــان األي ــرل ـن ــدي ال ـبــالــغ 32
ً
ً
عاما المرشح األوفر حظا للفوز
بعد عام من الغياب عن الحلبة.
لكن بويرير الذي سجل فوزه
السابع والعشرين في مسيرته
م ـقــابــل س ــت خ ـ ـسـ ــارات ،بينها
س ـق ــوط ــه أم ـ ـ ــام م ـكــاك ـغــري ـغــور
نفسه خالل  109ثوان عام ،2014
استخدم هذه المرة استراتيجية
رك ــل ال ـس ــاق الـسـفـلـيــة لــزعــزعــة
وضعية خصمه ،قبل أن يمطره
بوابل من اللكمات على مستوى
ً
الوجه ،فسقط ماكغريغور أرضا
قبيل لحظات مــن إنـهــاء النزال

هيرتا برلين يقيل مدربه
ومديره الرياضي
أقال نادي هيرتا برلين ،أمس،
مــدربــه بــرونــو البــاديــا ،ومايكل
بريتز المدير الرياضي ،بحسب
مصادر وكالة األنـبــاء األلمانية
(د.ب.أ) ،وذل ــك بـعــد ســاعــات من
ال ـهــزي ـمــة الـثـقـيـلــة لـلـفــريــق على
ملعبه أمــام فـيــردر بريمن ،4 -1
أمــس األول ،بــالــدوري األلـمــانــي
لكرة القدم.
ويحتل هيرتا المركز الرابع
عـشــر ب ـف ــارق نـقـطـتـيــن فـقــط عن
ال ـمــركــز ال ـثــالــث م ــن ال ـق ــاع ،بعد
مسيرة محبطة شهدت فوزه مرة
واحدة فقط في آخر  8مباريات.

أستون فيال يفوز على نيوكاسل

جانب من نزال بويرير وماكغريغور
ب ـعــد دقـيـقـتـيــن و 32ثــان ـيــة من
الجولة الثانية.
وس ـ ـت ـ ــؤدي هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـس ــارة
إلـ ــى إفـ ـش ــال أي م ـ ـبـ ــاراة ع ــودة
مـحـتـمـلــة م ــع ال ــروس ــي حبيب
نـ ــورم ـ ـحـ ـ ّـمـ ــدوف ،ب ـط ــل ال ـل ـع ـبــة

وتحدثت وســائــل اإلعــام في
برلين ،في وقت سابق ،عن إقالة
الباديا وبريتز ،ومن المتوقع أن
يعلن هـيــر تــا بشكل ر سـمــي عن
القرار خالل الساعات القادمة.
ورح ـ ــل الب ــادي ــا ع ــن منصبه
بعد  9أشهر فقط من تعيينه في
ابريل  ،2020بعد أن قاد النادي
لـلـنـجــاة مــن شـبــح الـهـبــوط بعد
استئناف موسم البوندسليغا،
عـ ـق ــب ت ــوقـ ـف ــه ب ـس ـب ــب ج ــائ ـح ــة
كــورونــا ،لكنه فشل في االرتقاء
ب ـن ـت ــائ ــج الـ ـف ــري ــق فـ ــي ال ـم ــوس ــم
الحالي.

للوزن الخفيف الذي اعتزل من
دون هزيمة.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارع ال ـ ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ـ ــي إلـ ـ ــى
السخرية من ماكغريغور على
وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
وكتب بالروسية على "تويتر"

ب ـع ــد م ـع ــرك ــة األحـ ـ ـ ــد" :ه ـ ـ ــذا مــا
يـ ـح ــدث ع ـن ــدم ــا ت ـغ ـيــر فــري ـقــك،
وت ـتــرك الـشــركــاء الــذيــن جعلوا
ً
منك بطال وتتسكع مع األطفال
ً
الصغار ،بعيدا عن الواقع".

استعاد أستون فيال توازنه بثنائية في مرمى ضيفه نيوكاسل
يونايتد -2صفر ،أمس األول ،في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية
عشرة من الدوري اإلنكليزي في كرة القدم.
وحسم أستون فيال نتيجة المباراة في شوطها األول بهدفين
سجلهما أو ل ــي واتكينز بضربة رأ سـيــة مــن مسافة قريبة "،"13
والبوركينابي برتران تــراوريــه بتسديدة قوية بيمناه من داخل
المنطقة إثر تمريرة من صانع األلعاب الدولي جاك غريليش "."42

يوفنتوس يتخطى بولونيا وميالن يسقط أمام أتاالنتا

فرحة العبي يوفنتوس بالهدف الثاني

استفاد نادي يوفنتوس من النقاط
التي أهدرها إنتر وميالن أمس األول،
ليقلص الفارق مع متصدري ترتيب
الدوري اإليطالي ،بفوزه على بولونيا
 0-2في ختام المرحلة الـ 19أمس.
وي ــأت ــي ه ــذا ال ـف ــوز ب ـعــدمــا تنفس
يــوف ـن ـتــوس ال ـص ـع ــداء ب ــإح ــرازه لقب
كــأس السوبر اإليطالي على حساب
نــابــولــي  0-2األس ـبــوع ال ـحــالــي ،بعد
فترة تــذبــذب فــي مستويات "السيدة
العجوز" في الدوري ،آخرها الخسارة
أمام إنتر بهدفين نظيفين في المرحلة
الماضية.
وافتتح اليوفي التسجيل عن طريق
البرازيلي العب برشلونة السابق آرثر
ميلو ( ،)15بعدما سدد كرة من خارج

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

منطقة الـجــزاء ،ارتطمت بقدم مدافع
بولونيا الـهــولـنــدي جـيــردي شوتن،
ل ـت ـغ ـ ّـيــر مـ ـس ــاره ــا وت ــدخ ــل ال ـش ـب ــاك،
وانتهى الشوط األول بهذه النتيجة،
رغم الهجمات المتعددة ليوفنتوس
لكن دون أن تثمر أهدافا ،وفي الشوط
الثاني واصل "بيانكونيري" سيطرته
شـ ـب ــه الـ ـت ــام ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ،رغ ــم
محاوالت لبولونيا ،كان لها الحارس
ال ـ ـبـ ــول ـ ـنـ ــدي ف ــويـ ـتـ ـشـ ـي ــك ت ـش ـي ـش ـنــي
بالمرصاد.
وأسـ ـف ــر ض ـغــط يــوف ـن ـتــوس هــدفــا
ثــانـيــا بــرأس ـيــة رائ ـع ــة م ــن األمـيــركــي
و ي ـ ـس ـ ـتـ ــون م ــا كـ ـيـ ـن ــي ( ،)71م ـح ــوال
الركنية التي نفذها الكولومبي خوان
كوادرادو في الشباك ،وكاد يوفنتوس

اإلعالنات:

يعزز النتيجة في أكثر من مناسبة،
كتسديدة الفرنسي أدريان رابيو ()86
والبرتغالي كريستيانو رونالدو (،)90
لكن حارس بولونيا البولندي أيضا
لوكاس سوروبسكي تألق أمامهما.
وبهذا الفوز ،يعود يوفنتوس إلى
ال ـمــركــز ال ــراب ــع بـ ــ 36نـقـطــة ،ب ـفــارق 7
نقاط عن ميالن المتصدر ،و 5عن إنتر
الوصيف ،ونقطة عن روما الثالث ،مع
مباراة مؤجلة أمام نابولي لم يحدد
موعدها بعد.

أتاالنتا يهزم ميالن
وكـ ــان نـ ــادي م ـيــان حـســم السبت
ل ـقــب "ب ـطــل الـ ــذهـ ــاب" ،رغ ــم خـســارتــه

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

المذلة أمام ضيفه أتاالنتا -3صفر في
معقله "سان سيرو" ،لكن مالحقه إنتر
أســدى له خدمة بتعادله مع مضيفه
أودينيزي صفر-صفر.
وأق ـ ـ ــر ب ـي ــول ــي م ـ ـ ــدرب مـ ـي ــان ب ــأن
"أتاالنتا كان أفضل منا هذه األمسية.
الخسارة ممكنة ضد فريق قوي (مثل
أت ــاالن ـت ــا) .إن ــه دوري تـنــافـســي ج ــدا.
نــدرك أن األمــور صعبة ،لكننا هناك،
في الصدارة ،ونريد أن نقول كلمتنا"،
ورأى أن "ال ـخ ـســارة أم ــام يوفنتوس
وأتاالنتا ليست بالشيء الذي يدعونا
ل ـل ـخ ـج ــل .إن ـه ـم ــا ف ــريـ ـق ــان مـ ــن أع ـلــى
الـمـسـتــويــات أيـنـمــا ل ـع ـبــا ...سنحلل
الهزيمة لنرى أين يمكننا أن نتحسن
والتركيز على المباراة التالية".

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا

•
العدد  / 4641االثنني  25يناير 2021م  12 /جمادى اآلخرة 1442هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ماذا بعد التكليف؟

أ .د .غانم النجار

جاء تكليف سمو الشيخ صباح الخالد بتشكيل حكومة جديدة،
كما هــو متوقع ،وسيليه مــرســوم تشكيل الحكومة ،وال جديد في
األمرين ،باستثناء أنهما جاءا من رحم أزمة سياسية.
أزماتنا مكررة ،ال إبداع فيها ،يتغير بعض أشخاصها ،ولكنها
في جوهرها مـكــررة ،ويعود ذلــك إلــى ثبات مــوازيــن الـقــوى ،وعدم
استعداد الطرف األقــوى في المعادلة ،وهو الحكومة ،للتناغم مع
روح الدستور ،ومحاوالت استعادة ما كان يراه البعض ،بتنازالت
تمت في دستور  ،١٩٦٢وفقدان المحطات الجادة الفاعلة للحوار
المفيد المنتج.
حالة االختالل في موازين القوى أثبتت أن الضمانات الدستورية
ليست إال كلمات على ورق ،واتضح ذلــك في  ١٩٦٧و ١٩٧٦و،١٩٨٦
ً
وما جرى منذ  ١٩٩٩من حل لمجالس مــرات عديدة ،أحيانا لسبب
وأكثرها دون سبب واضح.
العملية السياسية ليست بــالـنــوايــا ،ولـكــن بــاألفـعــال والنتائج،
فاألعمال بالنيات عند رب العالمين ،ال عند البشر ...تلك األفعال جاءت
بمشروع تنقيح الدستور الحكومي في  ،١٩٨٠وفي  ،١٩٨٢وبإنشاء
المجلس الوطني في يونيو  ،١٩٩٠أي قبل الغزو بشهرين ،كنموذج
بديل عن مجلس األمة ،أما النواب فقوتهم في الدعم الشعبي لهم ،وهو
ً
أمر غير مستمر ،فإن تبعثر ذلك الدعم الشعبي يصبحوا ظال لقوة.
الخيارات ليست كثيرة ،وربما يكون الصدام الصفري ،هو رفض
النواب التشكيل والتكليف ،ويتم ذلك بعدم تمكين الحكومة من أداء
اليمين الدستورية ،باالنسحاب مــن الجلسة ،وإفـقــادهــا النصاب،
َ
مشابهة لما جرى في أزمة المادة  ١٣١من الدستور في أواخر ،١٩٦٤
ً
إال أن الحصول على أغلبية تأييدا الستجواب شيء ،والحصول عليها
إلفقاد النصاب شيء آخر؛ وهو خيار سيؤدي إلى حل المجلس ،وهو
ً
كاف وحده،
أمر صار مكررا إلى درجة مملة .البديل اآلخر ،وهو غير ٍ
هــو الـتــروي فــي التشكيل الحكومي قــدر اإلمـكــان ،وإدخ ــال عناصر
َ
مجلسي ١٩٩٢
نيايبة فاعلة من النواب في الحكومة ،كما جرى في
و ،١٩٩٦حيث خففوا التوتر بين السلطتين ،وهو ما نصحت به بعد
انتخابات  ،٢٠٢٠لكن تــم تجاهله ،كذلك زي ــادة مشاركة الـمــرأة في
الحكومة .الخيار الثالث وهو األنجع واألفضل ،أن يتم فتح حوار
جدي ،بقضايا محددة معروفة وسقف زمني ،بين النواب والحكومة،
وربما من خارجهم ،للتفاهم حول مستقبل البالد ،وتغيير نهج إدارة
الدولة ،وليس فقط نزع فتيل أزمة قادمة ،تليها أزمة أخرى.
من الواضح أن نتيجة اإلدارة الحكومية المنفردة ،بصرف النظر
عن التفاصيل ،لم تـ ِّ
ـؤد إلــى تحسن أحــوال الـبــاد ،وال تيسير إدارة
شؤون العباد ،وال القضاء على علنية الفساد ،على الرغم من توافر
ً
ً
 ١٢جهازا رقابيا.
العملية السياسية لدينا بوضعها الحالي مـحــدودة األفــق ،قد
ً
ً
تحقق انفراجا هنا أو انفراجا هناك ،وانكسارات أكثر ،فالحكومة
فيل ضخم بحاجة دائمة إلى تأكيد التزامه بروح ومبادئ الدستور،
ً
ً
قوال وفعال ،حتى ال يدوس على ما تبقى من الــزرع ،وحتى ال نكرر
المقولة الشعبية "المرعى خضر بس العنز مريضة".

درايش

وصية ...ونحن الورثة
كان على فراش الموت...
ً
مساء
الوقت10:25 :
اليوم :الخميس
التاريخ 19 :نوفمبر عام 2020
ف ــي ذل ـ ــك الـ ـي ــوم ك ـت ــب وصـ ـي ــة ،وم ــن
المفترض أنها وصلت إلى سمو رئيس
ً
الوزراء شخصيا ،أو عن طريق مكتبه...
ما هو فحوى الرسالة؟
وما هي الوصية التي أوصاك إياها
يا سمو رئيس الوزراء وهو على فراش
الموت؟
الــرســالــة أوصـلـهــا ال ـمــرحــوم الشيخ
ناصر صباح األحمد ،رحمة الله عليه،

د .ناجي سعود الزيد
إلى الشيخ صباح الخالد سمو رئيس
الوزراء...
ن ـ ـكـ ــرر ...م ــا ه ــي ال ــرس ــال ــة؟ ومـ ــا هي
الوصية؟!
ه ــذا تـلـخـيــص لـبـعــض م ــا أورده أو
أوحى به النائب الدكتور حسن جوهر.
نـ ـح ــن بـ ـ ــدورنـ ـ ــا ن ـ ـس ـ ــأل ع ـ ــن ج ــوه ــر
القضية؟ وليس هناك ما يمنع رئيس
الـ ـ ــوزراء أن يـتـعــامــل م ــع ه ــذه الــرســالــة
ً
كأمر عاجل ،كون حكومته منوطا بها
تصريف العاجل من األمور .وإذا كانت
الــرســالــة شخصية بين أبـنــاء عمومة،
كما َّادعى أحدهم ،وإن كنا نشك بذلك،

فليفصح رئيس الوزراء عن ذلك ...حينها
بإمكان النائب حسن جوهر توضيح
األمور بالدليل القاطع!
ً
ونظرا المتنان أهل الكويت ومعزتهم
للشيخ نــاصــر صـبــاح األح ـم ــد ،يرجى
االستعجال بكشف هذه الوصية ،فهي
 وكما أوحــى د .حسن جوهر -وصيةوطـنـيــة بــاشــك ،ول ـهــا عــاقــة بالفساد
المستشري ،ومن حق الشعب أن يعرف
َّ
مــا ال ــذي ســطــره ال ـمــرحــوم ،رحـمــة الله
الموت ،وهل له
عليه ،وهو على فــراش
َ
عالقة بكشف فساد صندوقي الداخلية
والدفاع؟!

قلنا ...اختر
وزراءك

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

من ثالث شهور ْ
مع كل احترامي
لك كتبنا النصح بالصفحه األخيره
اهتمام
وانت ما أبديت للنصح
ِ
ما ْ
سمعت بمن شرى النصح ببعيره
الظالم
ما قرينا الغيب في جنح
ِ
َّ
لكن "التشكيل" متوقع مصيره
َ
ي ــوم قلنا ل ــك :عـلــى ق ــد الـمــرامــي

ال ـع ــزوم تـصـيــر لـلـنـفــس الـكـبـيــره
وچــان ّ
ربــك وفقك مرسوم سامي
َ
ال ِّ
بالصدف نفس المسيره
تكمل
ّ
إدرس األوراق دقـ ــق بــاأل ســامــي
ال ت ـكـ ّـرر غـلـطــة الـلـحـظــه األخ ـيــره
َ
ِّ
بتوصل حرامي
الصدف في يوم
ـات خطيره
أو "ســوابــق" لــه جـنــايـ ٍ
وإال واحد ْ
صعب تفكيره ظالمي
ُ ُ
أو قفل ما له من "الرؤيه" بصيره
أو تـ َـبــع ل ـفــان يـحـمـيــه ويـحــامــي
ُ
ومــا دريـنــا هــو وزي ــرك أو وزيــره
ومن لهاته يابسه من الشمس ظامي
َ
ال ارتوى من البير خ ّصه للعشيره

«اللقاح» يدفع رئيس األركان لالستقالة
أعـلــن رئـيــس أرك ــان الجيش اإلسباني
ميغيل أنخيل فيارويا تقديم استقالته،
بعد التقارير الـتــي أف ــادت بــأنــه استخدم
سـلـطــاتــه لـمـحــاولــة ال ـح ـصــول عـلــى لـقــاح
فيروس كورونا قبل دوره.
وقــال فـيــارويــا ،فــي تصريح نقلته "بي
بي سي" على موقعها ،أمس ،إنه لم يحاول
أبدا الحصول على شيء لم يكن من حقه،
مضيفا أنه يستقيل من منصبه ليحافظ
على سمعة الجيش اإلسباني وصورته في
أذهان المواطنين.
وأعـ ـل ــن وزي ـ ــر ال ــدفـ ــاع اإلس ـب ــان ــي فتح
تحقيق فــي االت ـهــامــات الـتــي وجـهــت إلــى
ف ـي ــاروي ــا وعـ ــدد م ــن ك ـبــار قـ ــادة الـجـيــش،
بالحصول على لقاح كــورونــا مبكرا عن
الوقت المحدد لهم ،وفقا للنظام المعلن
لترتيب الفئات المستحقة.
وكشفت تـقــار يــر صحافية أن فيارويا
وآخرين حصلوا على اللقاح في المرحلة
األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي ك ــان ــت م ـخ ـص ـصــة لــأطـقــم
الـطـبـيــة وال ـمــواط ـن ـيــن الـطــاعـنـيــن بالسن
المقيمين في دور الرعاية الطبية.
وف ــي ت ـصــريــح ن ـقــل ع ـنــه ق ــال ال ـج ـنــرال
البالغ  63عاما" :لم أخطط أبدا للحصول
عـ ـل ــى مـ ـمـ ـي ــزات ل ـي ـس ــت مـ ــن ح ـ ـقـ ــي" ،لـكــن

ال ـص ـحــافــة ووس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام اإلس ـبــان ـيــة
تعاملت مــع الــواقـعــة عـلــى أنـهــا فضيحة
سياسية للجيش.
وات ـه ـم ــت وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام اإلس ـبــان ـيــة
عددا من أعضاء هيئة األركان في الجيش

قارات عمالقة بعد  600مليون سنة

بالحصول على اللقاح دون انتظار دورهم،
مؤكدة أن هناك العديد من الجنراالت الذين
سيعلنون استقاالتهم قريبا.

وفيات
سعود فهيد محمد خزيم السهلي
 21عاما ،شيع ،ت99950041 :

عباس يوسف علي بوعباس

 83عاما ،شيع ،ت55221991 ،99067490 ،66004888 :

فهد باسل فهد الخرجي

 16عاما ،شيع ،ت99800123 :

شريفة فهد عبدالكريم السعد أرملة زيد خلف السعد
 80عاما ،شيعت ،ت99730598 ،99061641 ،99224881 :

جاسم محمد علي الحداد
نعرف كوكب األرض ،حاليا،
وفــق خريطته األح ــدث ،فنقسم
العالم إلى قارات محددة الشكل
والمساحة والموقع ،لكن األمور
لن تظل على هــذه الحال خالل
ماليين السنوات القادمة.
و تـ ـشـ ـه ــد األرض تـ ـح ــوالت
بــارزة ،فتبتعد قــارة عن أخرى،
أو تـ ـلـ ـتـ ـح ــم واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة بـ ــأخـ ــرى
ُ
فتصبحان قارة واحدة توصف
بـ"العمالقة".
و يـ ـ ـق ـ ــول عـ ـلـ ـم ــاء األرض إن
ال ـقــارات العمالقة تنشأ بشكل
بطيء جدا ،عندما تلتحم قارة
ب ــأخ ــرى ،وال ي ـحــدث ه ــذا األمــر
س ــوى م ــرة واح ــدة فــي كــل 600
مليون سنة.
وفـ ـ ــي بـ ـح ــث نـ ـش ــرت ــه مـجـلــة

"ساينس مــاغ" العلمية ،ونقله
موقع سكاي نيوز أمس ،يرجح
علماء الجيولوجيا أن يحدث
ه ــذا األ م ــر مستقبال ،لكننا لن
نـ ـشـ ـه ــده عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ـ ــاق ،ألن ــه
يتطلب ماليين السنين.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي درج ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرارة
ال ـم ـت ـق ــدة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة تـحــت
األرضية إلى تزحزح القارات مع
مــرور الوقت ،ومن هنا يحصل
تغير الفت في الخريطة.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ي ــرج ــح
الـعـلـمــاء أن ت ـعــود ك ــل ال ـق ــارات
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة إل ـ ـ ـ ــى االل ـ ـت ـ ـحـ ــام
ب ـب ـع ـض ـهــا ،خـ ــال  200مـلـيــون
سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة ،ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـقـ ـط ــب
الجنوبي.

 75عاما ،شيع ،ت67613336 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

05:19

العظمى 18

الشروق

06:41

الصغرى 07

الظهر

12:00

ً
أعلى مد  11:31ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:00

 10:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:20

ً
أدنى جزر  04:18صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:40

 02:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

