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« »Frozenيتحول إلى مسرحية
غنائية في لندن ص ٠٨

يعيد ًإحياء قانون «البدون»
الغانم
ً
ً

محليات

اقتراحا مماثال لما طرحه وبعض النواب في 2019
منفردا
قدم
ً

ُ
• «إقامة مميزة  15عاما لمن يثبت ًانتماءه ً لجنسية معينة خالل سنة مع منحه مزايا خدمية»
ً
• «من لم يصحح وضعه يعد أجنبيا مخالفا وال يجوز منحه الجنسية الكويتية مستقبال»
فهد تركي وعلي الصنيدح

ً
بتقديمه مـنـفــردا ،أع ــاد رئـيــس مجلس األمــة
مـ ــرزوق الـغــانــم إح ـيــاء االق ـت ــراح بـقــانــون بشأن
المقيمين بصورة غير قانونية الــذي قدمه هو
ومـجـمــوعــة م ــن ال ـن ــواب ف ــي أك ـتــوبــر ع ــام 2019
بالفصل التشريعي الـ  15لمجلس .2016
وفـ ــي أبـ ـ ــرز م ــام ــح االقـ ـ ـت ـ ــراح ،ن ـص ــت م ــادت ــه
الثانية على أن يطبق هذا القانون على "البدون"
والمقيدين في الجهاز المركزي ،في حين تطرقت
المادة الثالثة إلى الجنسية الكويتية ونصت على
ً
أن "يـعــد الجهاز كشوفا بــالـحــاالت المستوفية
ل ـل ـش ــروط والـ ـض ــواب ــط وال ـم ـع ــاي ـي ــر الـمـطـلــوبــة
للحصول عليها الستصدار المرسوم الالزم بناء
ً
ً
على عرض الوزير ،تطبيقا ألحكام البنود أوال

ً
ً
وثانيا وثالثا من المادة ( )5من قانون الجنسية،
وت ـكــون لـلـحــاالت الـتــي قــامــت بتعديل وضعها
القانوني األولوية في التجنيس"َ .
ونصت المادة الرابعة على أن ُ"يمنح المقيم
في دولــة الكويت الممتدة إقامته حتى تاريخه
صــدور هذا القانون والــذي يبرز خالل سنة من
تــاريــخ الـعـمــل بـهــذا ال ـقــانــون مــا يــؤكــد انـتـمــاءه
ً
لجنسية محددة تصحيحا لوضعه القانوني بما
يتوافق وقانون اإلقامة ،إقامة مميزة (كفيل نفسه)
لمدة  15سنة قابلة للتجديد وتشمل هذه اإلقامة
الزوجة واألوالد القصر ويمنح خاللها عدة مزايا
صحية وتعليمية وأخرى حددها القانون".
ويـقـضــي االق ـت ــراح فــي مــادتــه ال ـســادســة بــأن

الناصر :يجب قبول الخالف في وجهات النظر لحل أزمات المنطقة
●

القاهرة  -حسن حافظ

خــال تسلمها رئــاســة مجلس
الـجــامـعــة الـعــربـيــة أم ــس ،طرحت
ال ـكــويــت رؤيـ ــة عـمــل شــامـلــة أم ــام
وزراء الخارجية العرب.
وفي كلمته ،أمام اجتماع وزراء
الخارجية في دورته العادية ()156

لــدى ترؤسه الجلسة االفتتاحية
ب ـم ـقــر ال ـج ــام ـع ــة ب ــال ـق ــاه ــرة ،دع ــا
وزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـش ــؤون مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء الـشـيــخ
د .أح ـم ــد ال ـن ــاص ــر ،إلـ ــى ضـ ــرورة
إعطاء األولوية للتنسيق العربي،
وقبول هامش الخالف في وجهات
النظر للوصول إلى حلول 02

ً
الناصر مترئسا اجتماع
الجامعة العربية أمس

04

«الصحة» :زيادة مكافآت ً
«الصفوف األمامية»  16يوما
●

عادل سامي

عـ ّـدلــت وزارة الـصـحــة األي ــام
المستحقة لمكافآت الصفوف
األمــامـيــة ،لتبدأ مــن  24فبراير،
ً
بدال من  12مارس ،حتى  31مايو
ً
 ،2020بواقع زيادة  16يوما.
وطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــب وكـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـم ــال ـي ــة
هـ ـش ــام ال ــدلـ ـيـ ـم ــي ،فـ ــي تـعـمـيــم

مجلس الوزراء« :مشروع
الزور» يجذب االستثمار
ويخلق فرصًا للشباب

محليات

"يعامل المقيم الذي لم يصحح وضعه القانوني
خالل المهلة المشار إليها في المادة ( )3من هذا
ال ـقــانــون مـعــامـلــة األجـنـبــي الـمـخــالــف لـلـقــانــون،
وتطبق عليه أحكام قانون اإلقامة وغيرها من
التشريعات ذات الصلة ،وال يتمتع بأي من المزايا
المنصوص عليها في هذا القانون ،كما ال يجوز
ً
منحه الجنسية الكويتية مستقبال".
أما المادة السابعة فنصت على "إنشاء لجنة
للتظلمات يـصــدر بتشكيلها ق ــرار مــن مجلس
الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص على أن
تضم اثنين على األقل من القضاة تتولى فحص
ودراسة التظلمات المقدمة بالطعن في القرارات
الـ ـص ــادرة بـمـنــح أو ع ــدم مـنــح اإلقــامــة 02

الكويت تتسلم رئاسة الجامعة العربية وتتعهد بتنقية األجواء

٠٣

أم ــس ،جميع قـطــاعــات ال ــوزارة
بـتـحــديــث ك ـشــوف المستوفين
ً
لهذه المكافآت طبقا للتعديل.
من جهة أخــرى ،أعلن ديــوان
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة اعـ ـتـ ـم ــاد 3
كـ ـش ــوف ج ــدي ــدة ل ـ ـ «ال ـص ـف ــوف
األمـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،ل ـل ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للقوى العاملة ،والهيئة العامة
لـ ـل ــري ــاض ــة ،والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لشؤون ّ
القصر.
٠٣

«التربية» :دورات تدريبية
للكوادر التعليمية
في االشتراطات الصحية

رؤى عالمية

١١-١٠
هل تستعمل موسكو
أنظمة «إس »400 -
ضد تركيا؟

ةديرجلا

•
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األمير يهنئ طاجيكستان وكوريا وزير الدفاع األميركي يغادر
الكويت بعد زيارة رسمية
بالعيد الوطني
غـ ــادر الـ ـب ــاد أمـ ــس ،وزي ــر
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،ل ــوي ــد
أو س ـتــن ،بعد ز ي ــارة رسمية،
حـيــث ك ــان فــي وداع ــه رئيس
األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــه ل ـل ـج ـي ــش
الفريق الركن خالد الصالح،
ونائب رئيس األركان العامة
لـلـجـيــش ا ل ـفــر يــق ا لــر كــن فهد
ال ـنــاصــر ،وسـفـيــرة الــواليــات
المتحدة األميركية لدى دولة
الكويت ألينا رومانوسكي.
وقـ ــد وصـ ــل وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
األميركي والوفد المرافق له
أمس األول ،حيث بحث خالل
زيـ ــارتـ ــه ل ـل ـب ــاد أهـ ــم األمـ ــور
وا ل ـم ــوا ض ـي ــع ذات اال ه ـت ـمــام
ال ـم ـش ـتــرك ،وس ـبــل تـعــزيــزهــا
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــره ـ ـ ــا ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا
فـ ـيـ ـم ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـج ــوان ــب
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،كـ ـم ــا ت ـ ــم ب ـحــث
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات
ع ـلــى ال ـســاح ـت ـيــن اإلقـلـيـمـيــة
والدولية.

بـ ـع ــث صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
الشيخ نــواف األحـمــد ببرقية تهنئة إلى
رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي
رح ـ ـمـ ــان ،ع ـبــر ف ـي ـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية
وللجمهورية وشعبها الصديق كل التقدم
واالزدهار.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى رئيس
حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون
الــدولــة لجمهورية كــوريــا الديموقراطية
الشعبية القائد األعلى للقوات المسلحة
كـيــم وون ،عـبــر فيها سـمــوه عــن خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده،
م ـت ـم ـن ـيــا لـ ــه مـ ــوفـ ــور ال ـص ـح ــة وال ـعــاف ـيــة
وللجمهورية وشعبها الصديق المزيد
من الرقي والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األح ـم ــد ،ورئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء سمو
الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد بـبــرقـيــات تهنئة
مماثلة.

طابع بريدي فرنسي
بذكرى الصداقة الكويتية

الصالح في وداع أوستن أمس

الشمالن بحث مع روماني تفعيل االتفاقيات والبرامج التدريبية بين الكويت والحلف
●

محمد الشرهان

استقبل رئـيــس جـهــاز األمــن
الوطني باإلنابة الشيخ صباح
الـشـمــان ،رئـيــس إدارة شــؤون
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
لـ ـ ــدى حـ ـل ــف ش ـ ـمـ ــال األط ـل ـس ــي
جيوفاني روماني ،حيث بحثا
أوج ــه ال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك بين
الكويت وحلف شمال األطلسي
م ـ ــن خـ ـ ــال الـ ـم ــرك ــز اإلق ـل ـي ـم ــي
لمنظمة حلف شمال األطلسي
ومـ ـب ــادرة إسـطـنـبــول لـلـتـعــاون
بالكويت.
وتـ ـط ــرق ال ـل ـق ــاء إلـ ــى تفعيل
أوجـ ــه ال ـت ـع ــاون ب ـيــن الـطــرفـيــن
من خــال االتفاقيات والبرامج
التدريبية وتطرق إلى األوضاع
اإلقليمية والدولية الحالية.
وقال رئيس قطاع المعلومات
والمتابعة األمنية فــي الجهاز
الـ ـشـ ـي ــخ ف ـ ـ ـ ــواز الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ،فــي
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس ،إن
روم ــان ــي ب ـحــث خـ ــال ال ــزي ــارة
برنامج الشراكة االستراتيجية
بين الكويت والحلف.

ً
الشمالن مستقبال جيوفاني
ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن ف ـ ــي ك ـل ـي ــة مـ ـب ــارك
ً
العبدالله لألركان ليكون معلما
فــي كلية الناتو للدفاع بروما
دل ـيــل ع ـلــى تـمـيــزنــا ف ــي الـسـلــك
العسكري بشكل مميز وواضح.

تميز الكوادر الكويتية
مــن جانبه ،قــال رومــانــي ،إن
الـمــركــز استمر فــي العمل على
الـ ــدورات التدريبية المشتركة
مع دول مبادرة إسطنبول رغم
ً
جائحة كورونا هذا يعد إنجازا

ً
يحسب للكويت ،مشيرا إلى أنه
تــم ال ـت ـطــرق خ ــال ال ــزي ــارة إلــى
البرامج واألنشطة التي سيتم
إعدادها في الفترة المقبلة مع
المركز.
وأكد تميز الكوادر الكويتية
فــي السلك العسكري مــن خالل
اس ـت ـق ـطــاب مـعـلـمـيــن ف ــي كلية
الـنــاتــو لـلــدفــاع فــي روم ــا يؤكد
عـلــى مـسـتــوى ال ـك ــوادر الـعــالــي
في الكويت.
بدوره ،قال مدير إدارة المركز
اإلقليمي لمنظمة حلف شمال

األطـلـســي وم ـب ــادرة إسطنبول
للتعاون بالكويت ( )NIRCفواز
ال ـع ـث ـم ــان ،إن زي ـ ـ ــارة روم ــان ــي
تضمنت اجتماعات وزيارات مع
وزارة الخارجية وقــوة اإلطفاء
وا ل ـ ـ ـحـ ـ ــرس ا لـ ــو ط ـ ـنـ ــي ووزارة
الدفاع الكويتية ،والتي أثمرت
العديد من المشاريع المشتركة
في المستقبل القريب وإشــادة
روم ـ ــان ـ ــي بـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــوم ب ـ ــه ه ــذه
الـمــؤسـســات مــن أع ـمــال مميزة
وتعاون مستمر مع المركز.

األصفر :تكريم «أمير اإلنسانية»
سيبقى محل فخر واعتزاز
ق ـ ـ ــال م ـ ـحـ ــا فـ ــظ ح ــو ل ــي
عـلــي األ ص ـفــر ،إن التكريم
األمـ ـ ـم ـ ــي الـ ـ ـ ــذي حـ ـظ ــي بــه
سمو األمير الراحل الشيخ
صباح األ حـمــد ،طيب الله
ث ــراه" ،سـتـبـقــى لـهــا ذكــرى
عزيزة نفتخر ونعتز بها
ككويتيين".
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ت ـصــريــح
لـ ـلـ ـمـ ـح ــاف ــظ فـ ـ ــي ال ـ ــذك ـ ــرى
الـ ـس ــابـ ـع ــة ل ـت ـك ــري ــم األمـ ــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـس ـم ــو األمـ ـي ــر
الـ ـ ــراحـ ـ ــل ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ صـ ـب ــاح
األ حـمــد بلقب قائد العمل
اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،والـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ً
م ــرك ــزا ل ـل ـع ـمــل اإلن ـس ــان ــي
ف ــي ا ل ـتــا ســع م ــن سبتمبر
ل ـ ـعـ ــام  2014ف ـ ــي م ـق ــر ه ــا
بنيويورك.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار األص ـ ـ ـفـ ـ ــر إلـ ــى
الـ ـجـ ـه ــود ال ـع ـظ ـي ـمــة ال ـتــي
ً
جعلت مــن الكويت مــر كــزا
ل ـل ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة،
والـ ــوق ـ ـفـ ــات الـ ـك ــريـ ـم ــة مــع
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــن والـ ـ ـ ـ ـ ــدول
المتضررة جــراء ا لـكــوارث
بـغــض ا لـنـظــر عــن الجنس
أو العرق.
وأ ك ـ ـ ـ ــد أن س ـ ـمـ ــو أ مـ ـي ــر
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ نـ ـ ـ ــواف

علي األصفر

األحمد وسمو ولي العهد
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ مـ ـشـ ـع ــل األح ـ ـمـ ــد
خير خلف لهذه المسيرة
ا لـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــرة ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ال ت ـ ـ ــزال
مـ ـ ـص ـ ــدر ف ـ ـخـ ــر واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاز،
ً
سائال المولى عز وجل أن
يحفظ ا لـكــو يــت وقيادتها
وشعبها من كل مكروه.

بوزبر لـ ةديرجلا  :مكافآت مجزية للمبلغين ...وسريتهم مكفولة
●
 ...وتحيل قياديين سابقين وآخرين
في «الكهرباء» إلى النيابة
•

فهد تركي

كشف األمين العام للهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـس ــاد
( ن ــزا ه ــة) ب ــاإل ن ــا ب ــة د .محمد
ب ــوز ب ــر ،أن ا لـهـيـئــة مستمرة
ف ـ ــي م ـ ـمـ ــارسـ ــة ك ـ ــل ال ـج ـه ــود
واألعمال والمستلزمات التي
جـ ــاء ب ـه ــا ق ــان ــون إن ـشــائ ـهــا،
وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك م ـ ـس ـ ـعـ ــى حـ ـك ــوم ــي
حقيقي للثناء على الجهود
المبذولة من قبل "نزاهة".
وق ــال بــوزبــر فــي تـصــريــح
لـ ـ ــ"ا لـ ـ ـج ـ ــر ي ـ ــدة" ،إن "ا ل ـه ـي ـئ ــة
دشـ ـ ـن ـ ــت مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــا جـ ــديـ ــدا
لدعم وتحفيز المبلغين عن
ال ـف ـس ــاد ،وضـ ـم ــان ال ـح ـمــايــة
ال ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة ل ـ ـهـ ــم ع ـ ـ ــن ط ــري ــق
تـكــر يــس جـهــود هــا لمكافحة
الـفـســاد ،وتــو فـيــر بـيـئــة آمنة
لـلـعـمــل واإلنـ ـج ــاز م ــن خــال
األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ف ــي

أن ال ـســريــة فــي عـمــل الـهـيـئــة
مكفولة تماما.
ّ
ون ــوه إل ــى أن ه ــذا الـمـبــلــغ
لــن يـتـعــرف عليه أ حــد ســوى
عــدد مـحــدود مــن األشخاص
الـ ــذيـ ــن ي ـع ـم ـل ــون ب ــال ـه ـي ـئ ــة،
وهناك سرية تامة من تاريخ
تلقي البالغ حتى آخر مرحلة
مـ ــن مـ ــراحـ ــل الـ ـتـ ـق ــاض ــي فــي
المحاكم ،إضافة إلى توفير
الحماية الكاملة له.

معالجة األخطاء
محمد بوزبر

مختلف الجهات العامة".
وأضاف "من هذا المنطلق
قررت الهيئة صرف مكافآت
مالية مجزية للمبلغين عن
ق ـض ــاي ــا فـ ـس ــاد ،الع ـت ـب ــاره ــم
مساهمين في كشف الجرائم
بمختلف أ شـكــا لـهــا" ،مــؤ كــدا

الغانم يعيد إحياء قانون...

ً
المميزة أو الجنسية وفقا ألحكام هذا القانون ،ويقدم التظلم إلى
ً
لجنة التظلمات خالل ثالثين يوما من تاريخ إصدار القرار موضوع
التظلم ،و تــر فــع اللجنة توصيتها عــن التظلم إ لــى اللجنة العليا
ً
لتحقيق الجنسية الكويتية خالل ستين يوما من تاريخ تقديمه،
وتصدر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارها النهائي
ً
فــي التظلم خــال ستين يــومــا مــن تــاريــخ إبــاغـهــا بتوصية لجنة
التظلمات ،ويعتبر فوات هذه المدة دون أن تصدر اللجنة قرارها
في التظلم بمثابة رفضه".

الكويت تتسلم رئاسة الجامعة...

ً
ألزم ــات المنطقة ،مــؤكــدا أن الكويت ستواصل جهود تنقية
األجواء العربية ،وتقريب وجهات النظر بين األشقاء العرب.
وقال الناصر إن الكويت ستواصل خالل رئاستها مجلس
الجامعة العربية ،الدفع بالعمل العربي المشترك ،وجهود تنقية
األجواء العربية ،وتقريب وجهات النظر بين األشقاء العرب،

وقال إن الدعم التي توليه
الهيئة إلنجاز اختصاصاتها
ومهامها بالشكل القانوني
س ـي ـن ـع ـك ــس إيـ ـج ــابـ ـي ــا ع ـلــى
المؤشرات التي يرصدها كل
االقتصاديين والمستثمرين
في أنحاء العالم بأن الدولة
قادرة ومستمرة في معالجة

وتأكيد عمق الروابط األخوية بين الدول العربية.
وأش ــار إلــى ض ــرورة الــوصــول إلــى حلول ألزم ــات المنطقة،
والتفكير في سبل تعزيز العمل العربي المشترك ،وإعطاء الدعم
للجامعة العربية ،وتزويدها باألدوات الفعالة لعملها ،والسير
ً
قدما في عملية تطويرها ،وجعل العمل العربي المشترك أكثر
قابلية للتكيف مع التطورات.
وإذ أعرب الناصر عن تضامن الكويت مع مصر والسودان
في أزمة ملء وتشغيل سد النهضة اإلثيوبي ،ورفض أي مساس
بحقوقهما المائية ،جدد الدعم والتأييد لـ «قضية فلسطين
ً
العادلة» ،الفتا إلى الزخم ،الذي اكتسبته جراء ردود الفعل تجاه
العدوان على القدس واألراضي الفلسطينية المحتلة ،والتأكيد
الدولي ألهمية إيجاد حل لهذا الصراع وتحقيق السالم.
وبينما عبر عن قلق الكويت من التصعيد العسكري ،الذي
ً
تشهده المدن اليمنية مؤخرا ،مع إدانة الهجمات التي تتعرض
لها المدن السعودية من الميليشيات الحوثية ،أكد الوقوف إلى
جانب السعودية في اإلجراءات التي تتخذها ،باعتبار أن أمن
المملكة جزء من األمن القومي العربي.
وأشــاد بمؤتمر بغداد ،الــذي صــدرت عنه نتائج تصب في
ً
مصلحة استقرار العراق ،معربا عن الدعم الكويتي الستقرار

أع ـل ـنــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـمـكــافـحــة الـفـســاد
(نزاهة) ،إحالة قياديين سابقين وآخرين في
وزارة الكهرباء والماء الى النيابة العامة ،بتهم
ارتكاب جريمة اإلضرار الجسيم بالمال العام
المؤثمة بموجب المادة  14من القانون رقم 1
لسنة  1993بشأن حماية األموال العامة.
وأكـ ــدت الـهـيـئــة ،فــي بـيــان أم ــس األول ،أنــه
استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد
ودرء مخاطره وآثاره ومالحقة مرتكبيه ،من
خ ــال اسـتـقـبــال ال ـبــاغــات الـجــديــة المكتملة
الشروط المقررة بموجب قانون رقم  2لسنة
 2016بشأن إنشاء الهيئة والئحته التنفيذية،
فقد تقرر بعد التحقيق وجمع االسـتــدالالت

إحالة قياديين سابقين وآخرين الى النيابة
العامة.
وشددت على عزمها على مواصلة الجهود
واإلجراءات بشأن فحص وجمع االستدالالت
وال ـت ـح ــري ــات ف ــي ج ـم ـيــع الـ ـب ــاغ ــات ال ـجــديــة
ّ
وتثمن دائما
المكتملة الشروط التي ترد اليها،
ّ
دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة
الهيئة للوصول ا لــى المعلومات والبيانات
الالزمة عن وقائع الفساد ،وملتزمة في الوقت
نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية
الالزمة لهم ،والتي فرضها القانون والالئحة
التنفيذية.

العراق ،الذي يمر بمرحلة مهمة في مسيرته السياسية تتمثل
في االنتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر  ،2021لتمكين
الحكومة العراقية من ترسيخ استقرار العراق ووحدة أراضيه
ومنع التدخالت.
ً
وش ــدد على أنــه ال حــل عسكريا لــأزمــة الـســوريــة ،وال حل
ً
إال بتنفيذ القرارات الدولية ،وأنه يجب اإلشــارة دومــا إلى أن
ال ـجــوالن ال ـســوري المحتل هــو أرض عربية محتلة مــن قبل
إسرائيل.
ودعــا الناصر إلــى التوافق حــول االستحقاقات فــي ليبيا،
والتي تقود إلجراء االنتخابات في موعدها قبل نهاية ديسمبر
المقبل ،ووضع حد للتدخالت العسكرية الخارجية التي تضر
ً
األم ــن الـقــومــي الـعــربــي ،الف ـتــا إل ــى أن ال ـت ـطــورات األخ ـيــرة في
أفغانستان تستوجب ضرورة تعزيز التعاون العربي.
وعلى هامش القمة ،أجرى الناصر لقاءات ثنائية مع وزراء
خارجية لبنان زينة عكر ،وموريتانيا إسماعيل ولد الشيخ
أحـمــد ،والـجــزائــر رمـطــان لعمامرة ،وال ـســودان مريم الصادق
المهدي ،وتونس عثمان الجرندي ،وليبيا نجالء المنقوش،
وفلسطين رياض المالكي.
وتطرق االجتماع الوزاري إلى مناقشة عدة قضايا حيوية في

أصدر مكتب البريد الوطني
الفرنسي ،أمس ،طابعا بريديا
خاصا ،بمناسبة الذكرى الـ 60
للصداقة الكويتية  -الفرنسية.
وقال سفير الكويت لدى فرنسا،
سامي السليمان ،في تصريح
لـ"كونا" ،إن املكتب اعتمد
تصميما أعدته وزارة اإلعالم
بمناسبة الذكرى الـ 60للصداقة
واعتراف فرنسا باستقالل
الكويت في  28أغسطس .1961
وأكد أن إصدار الطابع ّ
يجسد
عمق العالقات الثنائية بني
الكويت وفرنسا ،والتي "تزداد
نموا ورسوخا يوما بعد يوم".
وأشار إلى أن باريس
ستستضيف على مدى عام
فعاليات احتفالية عدة بهذه
املناسبة ،بالتنسيق مع وزارة
اإلعالم واملجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب.

البلدية توافق على محطتي
وقود بحريتين في الخيران

«نزاهة» :مكافحة الفساد ِّتخلق بيئة آمنة لجلب االستثمارات
األخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاء وتـ ـصـ ـحـ ـيـ ـحـ ـه ــا،
وم ـعــال ـجــة ك ــل م ــا م ــن شــأنــه
أن يـ ـمـ ـك ــن ا لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر مــن
الحصول على األعمال التي
يريدها.
وذ ك ـ ـ ــر أن نـ ـش ــر ا ل ـت ــو ع ـي ــة
وال ـت ـث ـق ـيــف ي ـك ــون م ــن خــال
استراتيجية وطنية تسعى
لـبــث روح ا لـتــو عـيــة بــأ هـمـيــة
تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة وك ـ ــل ه ــذه
األمـ ـ ـ ــور ،م ـت ــى مـ ــا اج ـت ـم ـعــت
وت ـ ــم ال ـع ـم ــل ب ـه ــا وت ـح ـق ـقــت
أه ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــا ف ـس ـت ـح ـق ــق ب ـي ـئــة
صـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــة الس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــال ك ــل
المستثمرين األجانب ،وجلب
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة
والخارجية للبالد.

المالك يستقبل الدوسري

استقبل املستشار بالديوان
األميري الشيخ فيصل املالك،
بمكتبه في قصر السيف،
ظهر أمس ،رئيس قسم العالج
الطبيعي في مركز الطب
الرياضي د .محمد الدوسري.

«األمن الوطني» :تعزيز التعاون االستخباراتي
مع «الناتو» لمواجهة التحديات اإلقليمية
وأض ــاف الصباح أن تعيين
دولة اإلمارات العربية المتحدة
ضـ ــابـ ــط ارت ـ ـ ـبـ ـ ــاط م ـ ــع ال ـم ــرك ــز
ي ــؤك ــد ح ــرصـ ـه ــا عـ ـل ــى تــأه ـيــل
كـ ــوادرهـ ــا ال ــوط ـن ـي ــة م ــن خ ــال
الـبــرامــج الـتــي يقدمها المركز،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن ال ــزي ــارة تـطــرقــت
إل ـ ــى ت ـف ـع ـيــل االتـ ـف ــاقـ ـي ــات بـيــن
حلف شمال األطلسي والكويت
ومنها سرية تبادل المعلومات
بشكل أكبر واالرتقاء بالتعاون
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــاراتـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي
لمواجهة التحديات والظروف
اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي يـشــوبـهــا عــدم
االستقرار.
وبـيــن أن الـتـعــاون مــع حلف
شمال األطلسي "الناتو" يشمل
إي ـف ــاء ال ـت ـبــادل الـتـعـلـيـمــي بين
الـكــويــت وكلية الـنــاتــو للدفاع،
ً
مشيرا إلــى أن اختيار الـكــوادر
الـكــويـتـيــة الـمـعـلـمــة ف ــي السلك
ال ـع ـس ـكــري ل ـل ـتــدريــب ف ــي كلية
الـ ـن ــات ــو لـ ـل ــدف ــاع ي ــؤك ــد ك ـف ــاءة
وتميز أبناء الكويت في السلك
العسكري.
وأوضـ ـ ـ ــح أن اخـ ـتـ ـي ــار كـبـيــر

سلة أخبار

وافقت بلدية الكويت على طلب
شركة املشروعات السياحية
إقامة محطتي وقود بحريتني
ضمن منتزه الخيران ،وأحالت
البلدية الطلب إلى املجلس
البلدي في كتاب موجه من
املهندس أحمد املنفوحي إلى
أسامة العتيبي ،على أن يتم
تحويل املحطتني من نقاط
خدمية إلى نقاط بيع لتزويد
القوارب والطراريد البحرية
بالوقود.
واشترطت البلدية ضرورة
االلتزام باشتراطات وضوابط
الهيئة العامة للبيئة الواردة،
ً
فضال عن تقديم املخططات
العتمادها من إدارة التنظيم
العمراني قبل الترخيص.

«العربي للتخطيط»
يوقع مذكرة تفاهم
مع الملتقى اإلعالمي
َّ
وقع املعهد العربي للتخطيط
برئاسة مدير املعهد د .بدر مال
الله ،مذكرة تفاهم مع امللتقى
اإلعالمي العربي برئاسة أمينه
العام ماضي الخميس ،وتعنى
بتبادل املعلومات والبيانات
الخاصة في التنمية اإلعالمية.
وقال مال الله لـ"كونا" ،على
هامش التوقيع ،إن املذكرة
تمثل إطارا عاما للتعاون بني
امللتقى و"العربي للتخطيط"،
وتركز على دور اإلعالم في
التنمية ،وهو الدور التنموي
لإلعالم الذي يحظى باهتمام
من امللتقى .وأوضح أنه من
دوافع توقيع هذه املذكرة ،أهمية
اإلعالم ،باعتباره شريكا في
التنمية ،الفتا إلى أن املعهد
يقدم دعما تدريبيا واستشاريا
ومؤسسيا وثقافيا وتوعويا
للملتقى ،ليساهم في تحقيق
أهدافه .وأعرب عن األمل في
أن تثمر هذه املذكرة مزيدا من
تفعيل دور امللتقى ،وزيادة دور
املعهد بدعم اإلعالم التنموي
في املنطقة العربية عموما ،وفي
الكويت خصوصا.
من جانبه ،قال الخميس لـ"كونا"،
إن توقيع مذكرة التفاهم ُيعد
حدثا مهما في مسيرته املهنية،
وإضافة مهمة للملتقى.

المنطقة ،وفي مقدمتها متابعة التطورات السياسية للقضية
الفلسطينية ،والوضع في لبنان وسبل التضامن مع الشعب
اللبناني فــي أزمـتــه الحالية ،وت ـطــورات األوض ــاع فــي كــل من
سورية وليبيا واليمن ،باإلضافة إلى بحث سبل صيانة األمن
القومي العربي ،ومحاربة اإلرهاب وتطوير المنظومة العربية
لمكافحته ،ومناقشة سبل أمن المالحة وإمــدادات الطاقة في
ً
منطقة الخليج العربي ،فضال عن ملف األمن المائي العربي،
وسرقة إسرائيل للمياه في األراضي العربية المحتلة.

ةديرجلا
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محليات

ً
مجلس الوزراء :مشروع «الزور» يجذب االستثمار ويخلق فرصا للشباب

عقد جلسة استثنائية بالمصفاة وعاين المشاريع والمرافق والخطط التنفيذية

«مرافق
استيراد
الغاز» األكبر
في العالم
والتشغيل
خالل الربع
األخير من
العام

محمد الفارس

بينما أك ــد وزي ــر الـنـفــط وزيــر
التعليم العالي ،د .محمد الفارس،
أن مـ ـش ــروع م ـص ـف ــاة ال ـ ـ ــزور مــن
أكبر المشاريع العالمية لتكرير
النفط ويلبي احتياجات محطات
ال ـق ــوى الـكـهــربــائـيــة ف ــي الـكــويــت
وخلق فرص عمل كبيرة للشباب،
كشف أن مشروع مرافق استيراد
الـ ـغ ــاز الـطـبـيـعــي ال ـم ـس ــال يلبي
احتياجات الكويت المتزايدة من
ال ـغــاز الطبيعي لـتــوريــد الـطــاقــة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة وإلـ ـ ــى اح ـت ـيــاجــات
مـ ـص ــاف ــي الـ ـنـ ـف ــط والـ ـصـ ـن ــاع ــات
البتروكيماوية.
وع ـق ــد م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،بعد
ً
ً
ظهر أمــس ،اجتماعا استثنائيا
في المبنى اإلداري بمقر مكاتب
ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـصـنــاعــات
ال ـب ـتــرول ـيــة الـمـتـكــامـلــة بمنطقة
الـ ـ ــزور ،بــرئــاســة رئ ـي ـ ــس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الـخــالــد ،وذل ــك فــي ضــوء اهتمام

ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ب ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ت ـن ـف ـي ــذ
المشاريع التنموية.
وع ـل ــى ه ــام ــش ج ــول ــة الـخــا ّلــد
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـيـ ـي ــن ،ت ـف ــق ــد
المسؤولون مشروع مصفاة الزور
ومرافق استيراد الغاز الطبيعي
المسال ،لتحديد اآللية المناسبة
لــوضــع ه ــذه الـمـشــاريــع وغيرها
مـ ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع ح ـ ّـي ــز ال ـت ـن ـف ـيــذ،
ّ
حـ ـي ــث اط ـ ـل ـ ـعـ ــوا عـ ـل ــى م ـخ ـت ـلــف
المرافق والمنشآت التي شملها
المشروعان.
واسـتـمــع الـمـجـلــس إل ــى شــرح
ق ـ ّـدم ــه الـ ــوزيـ ــر ال ـ ـفـ ــارس وف ــري ــق
ال ـش ــرك ــة ال ـب ـتــرول ـيــة الـمـتـكــامـلــة
( )KIPICحول آخر تطورات سير
العمل والمراحل التي أنجزت.
وأوضـ ــح ال ـف ــارس أن مـشــروع
مـ ـصـ ـف ــاة ال ـ ـ ـ ــزور يـ ـع ـ ّـد مـ ــن أك ـب ــر
المشاريع العالمية لتكرير النفط،
ويشمل مرافق تصدير وجزيرة
صـنــاعـيــة ،وسـيـلـ ّـبــي احـتـيــاجــات

مـحـطــات ال ـقــوى الـكـهــربــائـيــة في
الكويت من زيت الوقود الصديق
للبيئة ذي المحتوى الكبريتي
المنخفض.
وتـ ــابـ ــع أن ال ـم ـص ـف ــاة ت ـم ـتــاز
ً
بتصميمها وفقا ألعلى المعايير
البيئية ،حيث يساعد المشروع
ف ـ ــي خـ ـل ــق فـ ـ ــرص عـ ـم ــل ك ـب ـي ــرة
للشباب الكويتيين ،ومن المتوقع
أن يؤدي إلى إضافة عوامل جذب
استثمارية للمناطق المجاورة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع وإن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاء م ـن ـط ـق ــة
صناعية ،والمساهمة اإليجابية
وال ـ ـف ـ ـعـ ــالـ ــة ف ـ ــي خـ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
وت ـف ـع ـيــل دور ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
بتوفير فــرص عـمــل فــي األعـمــال
المساندة بعد تشغيل المشروع،
حيث بلغت نسبة إنجازه 98.67
بالمئة.
ك ـمــا أكـ ــد ال ــوزي ــر أن م ـشــروع
مــرافــق اسـتـيــراد الـغــاز الطبيعي
ً
المسال ،جاء متماشيا مع الخطة

ً
الخالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي اعتمدتها
مؤسسة البترول الكويتية حتى
عــام  ،2030ويـعــد هــذا المشروع
األول من نوعه بالكويت واألكبر
ً
في العالم ،حيث صمم وفقا ألعلى

الخالد افتتح المبنى اإلداري للمصفاة
«كيبك» :المشاريع المنجزة تساهم في إحداث تغيير شامل للمنطقة
رعى سمو رئيس مجلس الــوزراء الشيخ صباح
ال ـخــالــد ،اف ـت ـتــاح الـمـبـنــى اإلداري لـمـصـفــاة الـ ــزور،
خالل زيارة تفقدية لمجلس الوزراء برئاسة سموه
لمشاريع مجمع الزور النفطي ،تزامنت مع اجتماع
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء األس ـب ــوع ــي بــرئــاســة ال ـخ ــال ــد ،في
المبنى الجديد ،في إطار سلسلة الزيارات الميدانية
التي يقوم بها مجلس الوزراء لتفقد مشاريع الدولة
التنموية.
وأجرى الخالد والوزراء المرافقون ،جولة ميدانية
لـلــوقــوف عـلــى آخ ــر ت ـطــورات سـيــر مـشــاريــع مجمع
الزور النفطي ،شملت وحدات مصفاة الزور والمرافق
الدائمة الستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وق ــال الـنــاطــق الــرسـمــي لـشــركــة «كـيـبــك» عبدالله
العجمي ،إنــه تم خــال الجولة استعراض مشاريع
المجمع ،مع التركيز على اإلنجاز الكبير ،الذي تحقق
مؤخرا في تشغيل مشروع المرافق الدائمة الستيراد
الغاز الطبيعي المسال.
وأض ــاف العجمي أن إن ـجــاز ه ــذه الـمـشــاريــع في
منطقة الـ ــزور سـيـســاهــم فــي إحـ ــداث تغيير شامل
لـلـمـنـطـقــة ،وم ــا يـصــاحـبـهــا م ــن ت ـن ــوع ف ــي تــدشـيــن
ا لـمـشــار يــع التنموية ،بحيث تغطي كــل القطاعات
المطلوبة ،لتنشئ منطقة متكاملة المرافق ،وأكبر
منطقة صـنــاعـيــة وثــانــي أك ـبــر مــديـنــة نفطية بعد
ً
األحـ ـم ــدي ،ف ـضــا ع ــن تــوفـيــر ف ــرص عـمــل للشباب

الكويتي وإتــاحــة فــرص استثمارية كبرى للقطاع
ً
الخاص ،مؤكدا أن الجميع يعمل الزدهــار وتنمية
االقتصاد الوطني ،ولجعل المزيد ممكنا للكويت.
وذكر أن المبنى يعد تحفة معمارية مميزة في قلب
مجمع الزور النفطي ،وتمت مراعاة كل االشتراطات
الـبـيـئـيــة لـتـصـمـيــم مـبـنــى ي ـتــوافــق م ــع اش ـتــراطــات
ً
المباني الخضراء ،علما ان
مـبـنــى اإلدارة الــرئـيـســي لـمـصـفــاة ال ـ ــزور حصل
على شهادة تقييم بدرجة نجمتين عن فئة المباني
الجديدة تحت اإلنـشــاء ،وذلــك بعد اجتياز المبنى
متطلبات المنظومة العالمية لتقييم اال سـتــدا مــة
بنجاح من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير.

المعايير البيئية وسيساهم في
تقليل التلوث ،ومــن شأنه تلبية
احتياجات الكويت المتزايدة من
ال ـغــاز الطبيعي لـتــوريــد الـطــاقــة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة وإلـ ـ ــى اح ـت ـيــاجــات
مـ ـص ــاف ــي الـ ـنـ ـف ــط والـ ـصـ ـن ــاع ــات
ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــة ،ح ـي ــث بـلـغــت
ن ـس ـبــة إنـ ـج ــاز ال ـم ـش ــروع 99.57
بــالـمـئــة ،ومــن المخطط لــه الـبــدء
في تشغيل المشروع بالكامل في
الربع األخير من هذا العام.

الوقود البيئي
وتـ ـ ـ ــدارس ال ـم ـج ـلــس تــوصـيــة
ل ـج ـنــة ال ـخ ــدم ــات ال ـع ــام ــة بـشــأن
مشروع الــوقــود البيئي ،وأحيط
ً
ال ـم ـج ـلــس ع ـل ـم ــا بـ ــإفـ ــادة شــركــة
البترول الكويتية بشأن الموقف
التنفيذي لمشروع الوقود البيئي
ب ــال ـك ــوي ــت واألع ـ ـمـ ــال الـمـتـعـلـقــة
ب ـت ـط ــوي ــر وت ــوسـ ـع ــة م ـص ـفــاتــي
ميناءي األحمدي وميناء عبدالله،
وموعد اإلنجاز المتوقع للمشروع
خالل سبتمبر الجاري.
وأثنى المجلس على الجهود
المبذولة من الشركة ،والتي تهدف

إلـ ــى تـلـبـيــة مـتـطـلـبــات األس ـ ــواق
المحلية والعالمية من المنتجات
ذات الصلة ،مثمنا التعاون المثمر
الذي أبدته الهيئة العامة للبيئة
لـضـمــان تشغيل الـمـشــروع وفــق
أع ـلــى مـعــايـيــر ال ـســامــة وأنـســب
المقاييس البيئية.
واط ـلــع عـلــى ال ـعــرض الـمــرئــي
ّ
المقدم من وزير اإلعالم والثقافة
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب،
ووكـ ـ ـي ـ ــل وزارة اإلعـ ـ ـ ـ ــام ب ـش ــأن
مشاركة الكويت في «إكسبو دبي
 »2020العالمي ،الذي سيقام في
اإلمــارات العربية المتحدة تحت
ع ـنــوان «تــواصــل الـعـقــول وصنع
المستقبل».
كما اطلع المجلس كذلك على
ت ـقــريــر ب ـش ــأن مـ ـش ــروع الـمــديـنــة
ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة ال ـ ـخـ ــاص بـتـنـشـيــط
الـسـيــاحــة المحلية والـفـعــالـيــات
واألنشطة الترفيهية.
واسـتـمــع الـمـجـلــس إل ــى شــرح
قـ ّـدم ـتــه وزي ـ ــرة األشـ ـغ ــال الـعــامــة
وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،د .رنا
ال ـف ــارس ،ح ــول مــابـســات حــادث
االن ـه ـيــار الــرم ـلــي ال ــذي وق ــع في

م ــوق ــع م ـ ـشـ ــروع مـ ـط ــار ال ـكــويــت
الدولي الجديد ( )T2قيد اإلنشاء،
يـ ــوم أمـ ــس األول ،وال ـ ــذي أسـفــر
ع ــن وف ــاة عــامـلـيــن ،كـمــا أحــاطــت
ً
الـمـجـلــس ع ـل ـمــا بـتـشـكـيــل لجنة
ت ـح ـق ـي ــق مـ ـح ــاي ــدة ل ـل ـب ـح ــث فــي
أسـبــاب ومــابـســات هــذا الحادث
ومدى االلتزام بتطبيق اشتراطات
وت ـع ـل ـي ـم ــات األمـ ـ ــن والـ ـس ــام ــة،
عـلــى أن تــرفــع الـلـجـنــة تـقــريــرهــا
خالل أسبوع ،تمهيدا لمحاسبة
الـمـســؤولـيــن وات ـخــاذ اإلج ــراءات
القانونية الالزمة في هذا الشأن.

محاسبة
المسؤولين واتخاذ
اإلجراءات القانونية
الالزمة في حادث
االنهيار الرملي
بالمطار «»T2

العتيبي :وقود منخفض الكبريت للمحطات الكهربائية نهاية العام الحالي
«برامج لتحديث محطات القوى وزيادة عمرها االفتراضي»
●

سيد القصاص

تــوقــع وزي ــر الـكـهــربــاء والـمــاء
وال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة د .مشعان
العتيبي ،أن يتم إمــداد محطات
القوى الكهربائية بوقود جديد
م ـن ـخ ـفــض ال ـك ـب ــري ــت م ــع نـهــايــة
ال ـعــام ال ـحــالــي ،لـخـفــض الـتـلــوث
الـ ـ ـج ـ ــوي الـ ـن ــات ــج م ـ ــن م ـح ـط ــات
ال ـق ــوى الـكـهــربــائـيــة ،كــاشـفــا عن
دراسة تفصيلية قامت بها شركة
البترول الوطنية بالتنسيق مع
«ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء» ،للمفاضلة
بين فاعلية تركيب فالتر تنقية

لتقليل نسبة الكبريت من الغازات
ال ـم ـن ـب ـع ـثــة م ــن م ــوق ــع م ـح ـطــات
القوى الكهربائية ،مقابل معالجة
الكبريت في وقود الزيت الثقيل
فــي مصافي الـبـتــرول ،الفـتــا إلى
أن الدراسة خلصت إلى التوصية
بــإنـشــاء مـصـفــاة جــديــدة إلنـتــاج
وقود منخفض الكبريت.

محطات القوى
و بـ َّـيــن العتيبي فــي رده على
س ـ ــؤال ل ـل ـنــائــب بـ ــدر ال ـح ـم ـيــدي،
حصلت «الـجــريــدة» على نسخة

م ـ ـنـ ــه ،أن «ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء والـ ـ ـم ـ ــاء»
تـقــوم بـتـحــديــث مـحـطــات الـقــوى
الكهربائية وتقطير المياه لزيادة
عمرها االفتراضي ،وفقا لبرنامج
زمـ ـن ــي يـ ـت ــواف ــق مـ ــع ت ــوص ـي ــات
الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـص ـن ـعــة ل ــوح ــدات
توليد الكهرباء ،إضافة إلى أعمال
الصيانة السنوية والجذرية لها.
وق ــال إن هـنــاك ع ــدة مشاريع
ي ـجــري الـعـمــل عـلـيـهــا م ــن 2022
حتى  2026لتحديث المحطات،
تتمثل فــي تحديث التوربينات
الـبـخــاريــة فــي محطتي الصبية
وال ـ ـ ـ ــزور ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،وت ـحــديــث

ال ـ ـ ـغـ ـ ــايـ ـ ــات بـ ـمـ ـحـ ـطـ ـت ــي ال ـ ـ ـ ــزور
ال ـج ـنــوب ـيــة والـ ــدوحـ ــة ال ـغــرب ـيــة،
إضــافــة إل ــى الـتــوجــه السـتـخــدام
الطاقة البديلة كمصدر للطاقة
الـكـهــربــائـيــة م ــن خ ــال مـشــاريــع
س ـ ـت ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذهـ ــا ه ـي ـئ ــة
مشروعات الشراكة بين القطاعين
الـعــام والـخــاص خــال السنوات
المقبلة ،ومنها مشروع الشقايا
 2و 3للطاقة المتجددة.

انبعاثات األبخرة
وأوض ــح العتيبي أن ال ــوزارة

ات ـخ ــذت ال ـعــديــد م ــن اإلجـ ـ ــراءات
ل ـت ـق ـل ـيــل ومـ ـع ــالـ ـج ــة ان ـب ـع ــاث ــات
األب ـخــرة وال ـغ ــازات مــن محطات
توليد الطاقة الكهربائية ،ومن
تـلــك اإلج ـ ـ ــراءات زي ـ ــادة حصص
مـ ـحـ ـطـ ـت ــي الـ ـ ـ ــدوحـ ـ ـ ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة
وال ـ ــدوح ـ ــة ال ـش ــرق ـي ــة مـ ــن وقـ ــود
ال ـغــاز ،وعـلـيــه يـتــم خـفــض نسب
االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ل ـم ـل ــوث ــات غ ـ ــازات
أكسيد النيتروجين وثالث أكسيد
الـكـبــريــت ،إضــافــة إل ــى اسـتـبــدال
وقـ ــود ال ــزي ــت الـثـقـيــل ال ـمــوجــود
ب ــالـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـ ـخـ ـ ــام ل ـل ـم ـح ـط ـت ـيــن
ال ـســاب ـق ـت ـيــن ب ــال ــزي ــت منخفض

الكبريت فــي الـصـيــف ،مــا يــؤدي
إلى انخفاض انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكبريت بنسبة تصل إلى
 75في المئة.

محطة الصبية
َّ
وبين أن الوزارة ،ممثلة بقطاع
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـطـ ــات ،ط ـ ـ ـ ــورت وح ـس ـن ــت
ح ــراق ــات مـحـطــة الـصـبـيــة خــال
الفترة من  2012حتى  ،2014ما
نتج عنه خفض االنبعاثات من
أول أك ـس ـيــد ال ـك ــرب ــون ،وأكـسـيــد
ـار إع ـ ـ ــداد
الـ ـنـ ـيـ ـت ــروجـ ـي ــن ،وج ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

م ـن ــاق ـص ــة ل ـت ـح ــدي ــث ال ـغ ــاي ــات
ف ــي مـحـطـتــي ال ــدوح ــة الـغــربـيــة
والـ ـشـ ـعـ ـيـ ـب ــة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ،الف ـت ــا
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ي ـت ــم اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام مـ ــواد
مضافة مــع وقــود الــزيــت الثقيل
لتقليل انبعاثات غــازات أكسيد
ال ـن ـي ـت ــروج ـي ــن وثـ ــالـ ــث أك ـس ـيــد
الكبريت.

مشعان العتيبي

«الصحة» :تعديل األيام المستحقة لمكافآت «األمامية»

«الهالل األحمر» :جهود مشهودة
للجمعيات الخليجية بمواجهة كورونا تحتسب من  24فبراير حتى  31مايو بدل احتسابها من  12مارس
الساير :خطة حتى  2024وتنسيق الجهود حيال النداءات الدولية
أشـ ـ ــاد رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
جمعية الـهــال األحـمــر د .هــال
ال ـس ــاي ــر ب ــال ـج ـه ــود ال ـم ـش ـهــودة
للجمعيات الوطنية الخليجية
بـ ـم ــواجـ ـه ــة ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا،
والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق بـ ـيـ ـنـ ـه ــا إلي ـ ـصـ ــال
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدات لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـك ــوبـ ـي ــن
والمتضررين.
ودع ـ ــا ال ـس ــاي ــر ،ف ــي تـصــريــح
لــ«كــونــا» فــي خـتــام االجـتـمــاع الـ
 17لــرؤســاء هـيـئــات وجمعيات
الـ ـه ــال األحـ ـم ــر بـ ـ ــدول مـجـلــس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي «ع ــن بـعــد»
أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى م ــواصـ ـل ــة ال ـج ـه ــود
والمعلومات لمكافحة فيروس
ك ــورون ــا بــالـتـنـسـيــق وال ـت ـعــاون
م ــع ال ـس ـل ـطــات ال ـص ـح ـيــة ب ــدول
المجلس.
وق ـ ـ ــال إن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ن ــاق ــش
العديد من المحاور في مقدمتها
اسـتـعــراض جـهــود دول مجلس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون لـ ـم ــواجـ ـه ــة ج ــائ ـح ــة
فـ ـي ــروس ك ــورون ــا والـ ـمـ ـب ــادرات
الـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي قـ ــامـ ــت ب ـهــا
هيئات وجمعيات الهالل األحمر
الخليجية في هذا المجال.
وأض ــاف ،أن االجـتـمــاع وضع
خطة عمل لجنة رؤســاء هيئات
وج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــال األح ـ ـمـ ــر
بـ ـ ـ ــدول ال ـم ـج ـل ــس ل ـل ـف ـت ــرة بـيــن

هالل الساير

عامي  2021و 2024إضافة إلى
تـعــزيــز الـتـنـسـيــق الـمـشـتــرك في
االس ـت ـجــابــة ل ـل ـن ــداءات الــدول ـيــة
لتقديم العون اإلغاثي للمنكوبين
والـ ـمـ ـحـ ـت ــاجـ ـي ــن حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم
خ ــال ال ـك ــوارث واألزم ـ ــات وبما
يـنـسـجــم م ــع األهـ ـ ــداف الـســامـيــة
لـمـجـلــس ال ـت ـع ــاون إض ــاف ــة إلــى
التنسيق المشترك في المحافل
والمؤتمرات الدولية ذات الصلة
بالعمل اإلغاثي واإلنساني.
وذكـ ـ ـ ــر أن ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــن مــن
ه ـ ـي ـ ـئـ ــات وج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات ال ـ ـهـ ــال
األحمر الخليجية بحثوا إطالق
جائزة العمل التطوعي لهيئات

وجمعيات الهالل األحمر بدول
المجلس وآلية عمل هذه الجائزة
ومعاييرها ،إضــافــة إلــى عرض
اإلطار العام للفعاليات والبرامج
المشتركة في يوم الهالل األحمر
الخليجي.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن االجـ ـتـ ـم ــاع
ً
ن ـ ــاق ـ ــش أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ب ـ ـحـ ــث مـ ــذكـ ــرة
الـتـفــاهــم الـمــزمــع توقيعها بين
األمانة العامة لمجلس التعاون
الـخـلـيـجــي والـمـنـظـمــة الـعــربـيــة
للهالل األحمر والصليب األحمر
وتفعيل آليات العمل التطوعي
ودورات الـ ـت ــدري ــب ال ـم ـش ـتــركــة
إضافة إلى عدد من الموضوعات
ذات األولوية واالهتمام المشترك.

إطالق جائزة
للعمل
التطوعي
وبرامج
مشتركة في
«يوم الهالل
الخليجي»

●

عادل سامي

ع ــدل ــت وزارة ال ـص ـحــة األيـ ــام
الـمـسـتـحـقــة لـمـكــافــآت الـصـفــوف
األمــامـيــة لتصبح مــن  24فبراير
ح ـت ــى  31م ــا ي ــو  ،2020ب ـع ــد أن
ك ــان ــت م ــن  12مـ ـ ــارس ح ـت ــى 31
مايو .2020

جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ت ـع ـم ـيــم إداري
أص ــدره وكـيــل الـ ــوزارة المساعد
للشؤون المالية هشام الدليمي
طلب خالله من جميع القطاعات
ت ـ ـحـ ــديـ ــث كـ ـ ـش ـ ــوف ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
المستوفين للمكافآت.
وقـ ــال الــدل ـي ـمــي ف ــي الـتـعـمـيــم:
ب ــاإلش ــارة إل ــى الـكـشــوف ال ــواردة

منكم يرجي تحديد مراكز العمل
وعدد األيام المستحقة للموظفين
لصرف مكافأة الصفوف األمامية
خالل الفترة من  24فبراير 2020
حتى  31مايو  ،2020مع موافاتنا
بتحديث هذه الكشوف للموظفين
الـمـسـتــوفـيــن شـ ــروط اسـتـحـقــاق
الـ ـمـ ـك ــاف ــأة وفـ ـق ــا ل ـ ـقـ ــرار مـجـلــس

اعتماد كشوف «األمامية» لـ  3جهات جديدة
«الخدمة المدنية» يطلق خدمة الشهادة الذاتية
●

محمد جاسم

أعلن ديوان الخدمة المدنية أمس االنتهاء من اعتماد  3كشوف
جديدة لمكافآت الصفوف األمامية ،استمرارا لجهود تطبيق
القانون رقم  4لسنة .2021
وأوض ــح الــديــوان ،فــي بـيــان صحافي ،أنــه انتهى مــن تدقيق
واع ـت ـم ــاد ك ـشــوف الـمـسـتـحـقـيــن ل ـم ـكــافــآت ال ـص ـفــوف األمــام ـيــة
والصفوف المساندة في  3جهات جديدة ،هي الهيئة العامة للقوى
العاملة والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة لشؤون ّ
القصر.
وذكر أنه أرسل الكشوف لوزارة المالية أمس ،تمهيدا إلتمام
إجراءات الصرف ،وبهذا يصبح مجموع الكشوف المعتمدة حتى
اآلن  32جهة ،إلى أن توافي الجهات المتبقية الديوان بكشوف
مستحقي المكافآت.

ً
في مجال آخر ،وتأكيدا لما نشرته «الجريدة» في عدد سابق
عــن توجه إلص ــدار شـهــادات لمن يهمه األمــر لموظفي الجهات
الحكومية عبر تطبيقات الهواتف الذكية ،أعلن ديــوان الخدمة
ً
المدينة إطالق خدمة إصدار الشهادات ذاتيا.
وق ــال الــديــوان ،فــي بـيــان لــه ،إن تفعيل الخدمة لكل الجهات
الحكومية سيتم بشكل مرحلي بمنظومة المتكامل لشهادات
تفصيل الراتب ،ولمن يهمه األمر وشهادة السيرة ،وشهادة التدرج
ً
الوظيفي وغيرها ،موضحا أن المرحلة األولى من تفعيل الخدمة
ستكون مخصصة لموظفي «الخدمة المدنية» ووزارة المالية.
ولفت إلى أن اطالق الخدمة يتماشى مع التوجه العام للدولة
وللجهات الحكومية في الميكنة الكاملة لإلجراءات والخدمات،
ً
مبينا أن الخدمة تتيح إمكانية التحقق من الشهادة باستخدام
المسح اإللكتروني عبر رمز .QR

الــوزراء رقــم  868لسنة  2020مع
مراعاة القيود الواردة في القانون
رقم  4لسنة  2021بربط ميزانية
ال ـ ـ ـ ــوزارة واإلدارات ال ـح ـكــوم ـيــة
للسنة المالية  2021/2020وذلك
خـ ــال  5أي ـ ــام ع ـمــل م ــن تــاري ـخــه
على أن تعتمد الكشوف الــواردة
منكم من الرئيس المباشر ومدير
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـص ـح ـي ــة مـ ــع تـحـمــل
متعهدي تلك الكشوف المسؤولية
الكاملة عن صحة البيانات الوارد
بها وتطبيقها مع الواقع.
مــن جانبها ،توقعت مصادر
صـحـيــة مـطـلـعــة ص ــرف مـكــافــآت
ال ـص ـف ــوف األم ــامـ ـي ــة لـلـعــامـلـيــن
فــي وزارة الصحة نهاية الشهر
الـجــاري أو شهر أكتوبر المقبل
على أقصى تقدير.
وم ـ ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد ال ـم ـت ـحــدث
ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم وزارة الـصـحــة
د .عبدالله السند تسجيل أعلى
نسبة شفاء من مرض «كوفيد »19
خالل أكثر من عام بنسبة ،%99.1
وذلـ ـ ــك ب ـف ـضــل الـ ـل ــه ث ــم االلـ ـت ــزام
والوعي والحرص المجتمعي.
وقــال السند فــي تغريدة على
ح ـســابــه ب ـ ـ «ت ــوي ـت ــر» إن الـكــويــت
س ـج ـل ــت أق ـ ـ ــل ع ـ ـ ــدد ل ــإص ــاب ــات
بــواقــع  66حــالــة إصــابــة جــديــدة،
مقدما الشكر ألبطال المنظمومة
الصحية وللجميع.
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«التربية» :دورات للكوادر التعليمية في االشتراطات الصحية
• المضف ناقش مع الوكالء ومديري المناطق استعدادات «العودة اآلمنة» للعام الدراسي
• تركيب حواجز بالستيكية لطاوالت «االبتدائية» ...و 500دينار لكل مدرسة للتجهيزات
فهد الرمضان

فـ ــي إط ـ ـ ــار االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات
ل ـ ـل ـ ـعـ ــام ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي الـ ـج ــدي ــد
 ،2022/2021ت ـ ـ ــرأس وز يـ ــر
ا ل ـت ــر ب ـي ــة ،د .ع ـل ــي ا ل ـم ـضــف،
ً
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــا ح ـ ـ ـضـ ـ ــره وكـ ـي ــل
ا ل ــوزارة أ .د .علي اليعقوب،
وال ـ ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدون
ج ـهــة االخ ـت ـصــاص ومــديــرو
عـمــوم ا لـمـنــا طــق التعليمية،
لمتابعة االستعداد للعودة
اآلم ـن ــة إل ــى الـ ـم ــدارس لـلـعــام
ا لــدرا ســي  ،٢٠٢٢/٢٠٢١حيث

ت ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع عـ ــرض
تقارير االستعدادات ونسب
اإل ن ـجــاز فـيـهــا ا لـتــي قدمتها
المدارس من جميع المناطق
التعليمية.
و بـ ـ ـ ــدأت وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة،
أمـ ـ ــس ،اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــا ب ـشــأن
الـ ـ ـ ـ ــدورات الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ال ـت ــي
سـ ـتـ ـعـ ـق ــد ألع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة
الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بــا لـمــدارس ،وا لــذ يــن يتولون
تدريب زمالئهم على تطبيق

صيانة شاملة لضمان جاهزية المدارس
أكـ ــد م ــدي ــر إدارة الـ ـش ــؤون الـهـنــدسـيــة
بـمـنـطـقــة ال ـج ـه ــراء الـتـعـلـيـمـيــة ،م .سعد
المطيري ،انتهاء اإلدارة من إنجاز العديد
من أعمال الصيانة خالل جائحة كورونا،
مــوض ـحــا أن «ال ـ ـشـ ــؤون ال ـه ـنــدس ـيــة» في
المناطق التعليمية تجري أعمال الصيانة
الـ ـش ــامـ ـل ــة لـ ـضـ ـم ــان ج ــاه ــزي ــة ال ـ ـمـ ــدارس
السـتـقـبــال الطلبة بــدايــة ال ـعــام الــدراســي
الجديد .2022-2021
وأشار المطيري ،في تصريح صحافي،
أم ــس ،إل ــى االنـتـهــاء مــن أع ـمــال الصيانة

الـجــذريــة لـعــدد مــن ال ـم ــدارس ،كما ذكــرت
م ـه ـنــدســة الـمـيـكــانـيــك ب ـ ـ ــاإلدارة الـتــابـعــة
لمنطقة الجهراء التعليمية فريحة العنزي
أن أعمال مهندسي صيانة المواقع تمثلت
في إجراء عدد من أعمال الصيانة الشاملة
خــال الـفـتــرة الماضية ،وشملت صيانة
أجـهــزة التكييف فــي م ــدارس عــدة تابعة
لمنطقة الـجـهــراء ،واسـتـبــدال عــدد منها،
مؤكدة جاهزية المدارس الستقبال الطالب
والهيئات التعليمية فيها.

االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة،
وتنفيذ خطة العودة اآلمنة
مــع بــدء دوام المعلمين يوم
 19الجاري.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر ت ــرب ــوي ــة
لـ"الجريدة" ،إن قطاع الشؤون
اإلدار ي ــة عقد اجتماعا أمس
مع مراقبي مرحلتي رياض
األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال واالب ـ ـ ـتـ ـ ــدائـ ـ ــي فــي
مختلف المناطق التعليمية
ال ـ ـسـ ــت ،ل ـت ــرت ـي ــب إجـ ـ ـ ــراء ات
عـ ـق ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـت ــدري ـب ـي ــة
للكوادر التعليمية واإلدارية
ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس ،مــوض ـحــة أن
إدارة ا لـ ـت ــدر ي ــب وا ل ـت ـطــو يــر
س ـ ـت ـ ـتـ ــولـ ــى م ـ ـه ـ ـمـ ــة ت ـن ـظ ـي ــم
عـ ـق ــد هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ،ال ـت ــي
ستتم بالتنسيق والتعاون
م ـ ــع لـ ـجـ ـن ــة وزارة ا ل ـص ـح ــة
وال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة فــي
وزارة التربية.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـ ـهـ ـ ــدف
ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي م ـ ـن ـ ـهـ ــا ت ـ ــدري ـ ــب
الـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدان
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ــوي ،خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا
ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــدارس ،عـ ـل ــى ت ـط ـب ـيــق
االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة،
و كـيـفـيــة إدارة عـمـلـيــة عــودة
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب إلـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـقـ ــاعـ ــدهـ ــم
ال ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،واالهـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام
بمتابعة االلتزام بالتعليمات

«التطبيقي» ّ
تكرم الكليات والمعاهد
الحاصلة على االعتماد األكاديمي
ن ـ ـظ ـ ـمـ ــت إدارة ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة
واالعتماد األكاديمي بالهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـتـطـبـيـقــي
والتدريب حفل تكريم للكليات
والـ ـمـ ـع ــاه ــد الـ ـح ــاصـ ـل ــة ع ـلــى
االعتماد األكاديمي خالل العام
ال ــدراس ــي  ،2021-2020وذل ــك
بحضور المدير العام للهيئة
باإلنابة د .جاسم األنـصــاري،
على مسرح ابن الهيثم بمنطقة
العديلية.
ّ
وعبر مدير الهيئة عن فخره
ب ــالـ ـخـ ـط ــوات الـ ـت ــي تـخـطــوهــا
كليات ومعاهد الهيئة ،لتصبح
ضـ ـم ــن مـ ـص ــاف ال ـم ــؤس ـس ــات
التعليمية ا لـمـتـطــورة بمجال
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى االعـ ـتـ ـم ــادات
األكاديمية.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ك ـ ـشـ ــف ن ــائ ــب
ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات
األكاديمية المساندة ،د .جاسم
األس ـ ـ ـتـ ـ ــاد ،عـ ــن ت ـش ـك ـي ــل لـجـنــة
استشارية من ذوي االختصاص

ً
المضف مترئسا االجتماع أمس
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرسـ ـ ــي ،ل ـ ـض ـ ـمـ ــان عـ ــدم
انـتـقــال الـعــدوى إلــى الطالب
أو العاملين بالمدارس.
إ لــى ذ لــك ،ذ كــرت المصادر
أن "ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة" بـ ـ ــدأت فـعـلـيــا
تنفيذ خطة تــزو يــد طــاوالت
ال ـم ــدارس االب ـتــدائ ـيــة نصف
الدائرية بقواطع بالستيكية
ت ـعــزل ا ل ـطــاب عــن بعضهم،
مـ ـ ــو ض ـ ـ ـحـ ـ ــة أن ا ل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاوالت
ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي ال ـمــرح ـلــة
اال بـتــدا ئـيــة كــا نــت مخصصة
لـلـجـمــع ب ـيــن  3إ ل ــى  4طــاب

«التعليم العالي» تحدد ضوابط الخطة
الدراسية للطلبة المبتعثين

ً
سمحت بتجميد البعثة للفصل األول  2021استثنائيا
●

جانب من التكريم
لـ ــوضـ ــع خـ ـط ــة عـ ـم ــل م ـش ـتــركــة
تجمع إدارة الـجــودة بالكليات
والمعاهد ،بهدف رفع مستوى
جودة برامجها الدراسية.

«إعدادً القادة» يطلق 24
برنامجا لتأهيل القياديين

العتيبيّ :دربنا  100موظف في القطاعات الحكومية
قالرئيس المشروع الوطني إلعداد القادة ،د .مبارك العتيبي،
ً
ً
إن "الـمـشــروع سيطلق  24برنامجا تدريبيا ل ــ"إعــداد الـقــادة"
بمختلف التخصصات مدة  6أشهر ،استجابة لتوجهات ورؤى
سمو رئيس مجلس الوزراء ،لتطوير مهارات الموظفين ،وتأهيل
المرشحين للمناصب القيادية واإلشرافية ،مشيرا إلى أنه تم
تدريب  100متدرب من مختلف القطاعات الحكومية.
وبـيــن العتيبي ،فــي تصريح صحافي ،أم ــس ،أن المشروع
ي ـهــدف إل ــى تــأه ـيــل ال ـق ـي ــادات ال ـشــابــة ف ــي ال ـق ـطــاع الـحـكــومــي
والخاص الحالية ،بأساليب القيادة الحديثة ،لتمكينهم من
قيادة خطة التنمية من خــال برنامج تدريبي وعملي ،يقدم
دورات مختلفة فيه مــدربــون وأكاديميون مميزون من داخل
الكويت وخارجها.
وأض ــاف ان "إعـ ــداد ال ـقــادة" يعد مـشــروعــا رائ ــدا فــي تأهيل
القيادات الوطنية الكويتية ،لتحقيق الرسالة التي اعتمدت
عليها ف ـكــرة إقــامــة ه ــذا ال ـم ـشــروع ،وال ـتــي تمثلت فــي تنمية
ال ـم ـه ــارات ال ـق ـيــاديــة والـمـهـنـيــة ل ـل ـق ـيــادات م ــن خ ــال مـشــاريــع
تدريبية متكاملة تؤهلها لقيادة خطة التنمية في قطاعات
العمل الحكومي.
وأشــار العتيبي إلــى أن األهــداف المرجو تحقيقها من هذا
ً
المشروع تتمثل في المساهمة الفعلية في جعل الكويت مركزا
ً
ً
ً
ماليا واقـتـصــاديــا عالميا مــن خــال تــدريــب اإلدارة الوسطى
واإلدارة اإلشرافية في مختلف الــوزارات والهيئات الحكومية
والقطاع الخاص ،وتأهيلهم بالمهارات الالزمة ،لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة .2030
وقال إن المشروع انطلقت باكورته في  2017بموسمه األول،
أما موسمه الثاني فكان في عام  ،2018بينما الموسم الثالث كان
في يناير  ،2020لتحقيق ركيزة أساسية من الركائز الـ 7لرؤية
"كويت جديدة" ،وهي ركيزة عنصر رأسمال بشري إبداعي.

ب ــدوره ــا ،أوض ـح ــت مــديــرة
إدارة ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة واال ع ـ ـت ـ ـمـ ــاد
األك ــادي ـم ــي ،د .س ـعــاد الـشـبــو،
أن الهيئة دأ ب ــت منذ نشأتها

ل ـع ـم ــل مـ ـجـ ـم ــوع ــات ب ـي ـن ـهــم،
إال أن تـطـبـيــق اال ش ـتــرا طــات
ال ـص ـح ـيــة سـيـمـنــع م ـثــل هــذا
األم ـ ـ ــر ،وب ــالـ ـت ــال ــي اع ـت ـم ــدت
الـ ـ ــوزارة ع ـلــى خ ـطــة لـلـفـصــل
بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب ع ـ ـ ــن طـ ــريـ ــق
ا ل ـع ــوازل ا لـبــا سـتـيـكـيــة التي
بـ ـ ــدأت تــرك ـي ـب ـهــا ع ـل ــى أث ــاث
بـعــض ال ـم ــدارس مـنــذ أمــس،
م ـن ــو ه ــة إ ل ـ ــى أن كـ ــل ط ــاو ل ــة
سـ ـتـ ـخ ــص لـ ـط ــالـ ـبـ ـي ــن فـ ـق ــط،
لتحقيق التباعد االجتماعي.
وأ ضـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
صـ ــر فـ ــت م ـب ـل ــغ  500د يـ ـن ــار

سلفة لكل مــدر ســة ،للصرف
مـ ـنـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ب ـعــض
م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـ ـعـ ــودة اآلمـ ـن ــة،
ومنها تركيب هــذه ا لـعــوازل
ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى
تـخـطـيــط أرضـ ـي ــات ال ــدخ ــول
ورسم ممرات السير للطالب.

على بــذل المساعي والجهود
لالرتقاء بالمستوى األكاديمي
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ك ـل ـي ــات ـه ــا
ومعاهدها.

فيصل متعب

أعلنت وزارة التعليم العالي الضوابط األكاديمية
للفصل الدراسي األول من عام  2022 /2021للطلبة
المبتعثين والــدارس ـيــن عـلــى نفقتهم الـخــاصــة في
الجامعات الخارجية ،مشيرة إلى ضرورة وجود الطلبة
فــي مقر البعثة ،وبـمــا يتوافق مــع ق ــرارات الجامعة
والكلية المبتعث إليها الـطــالــب ،وأال تتعارض مع
قرارات الهجرة بشأن التسجيل والوجود الشخصي
في مقر الدراسة.
وأشارت الوزارة ،في تعميمها الصادر أخيرا ،إلى
أنها سمحت للطلبة المبتعثين الخاضعين لالئحة
بعثات وزارة التعليم العالي بتجميد البعثة الدراسية
للفصل األول  2021استثنائيا في حال عدم رغبتهم
في الوجود بمقر البعثة.
ول ـف ـت ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة إل ـ ــى أنـ ـه ــا اش ـت ــرط ــت ال ـس ـمــاح
بالتسجيل في مقررات الفصل الدراسي األول 2021
والحرص على استكمال الجدول الدراسي والتسجيل
في المقررات المطروحة بالطرق التقليدية ،مع ضرورة
التزام طلبة مرحلة اللغة بتسجيل المقررات بالطرق
التقليدية في حال وجودهم بمقر البعثة.

وبـيـنــت الـ ـ ــوزارة أن التسجيل ي ـكــون بـمــا ال يقل
عن العبء الــدراســي األدنــى  12وحــدة دراسية أو ما
يعادلها باألنظمة الدراسية األخرى في الجامعة الكلية
المبتعث اليها الطالب.
وأشـ ــارت إل ــى أن ــه فــي ح ــال ع ــدم تــوافــر الـمـقــررات
بــال ـطــرق الـتـقـلـيــديــة السـتـكـمــال ال ـج ــدول ال ــدراس ــي،
ً
استثنائيا لثالث مقررات دراسية
يسمح بالتسجيل
أو مــا يعادلها مــن ال ــوح ــدات ،بحد أقـصــى بالطرق
التقليدية في الجامعة أو كلية المبتعث اليها الطالب،
مع تسجيل مادة واحدة ( 3وحــدات) على األقل كحد
أدنى عن طريق االنتظام بالحضور الشخصي.
وتابعت الوزارة أنها أقرت تطبيق هذا القرار على
جميع المبتعثين الخاضعين لالئحة بعثات وزارة
التعليم الـعــالــي والطلبة الــدارس ـيــن على حسابهم
الخاص ،وفي حال الضم للبعثة ،سيتم طلب كشف
الدرجات وفي حال التصديق على المعادلة للشهادة
ّ
التخرج ،وسيتم طلب كشف الدرجات مع طريقة
لحين
الدراسة.
وأضافت أنها "تستثني المقررات اإلضافية غير
التقليدية من عدد المقررات المسموح بها وفق الئحة
معادلة الشهادات العلمية الصادرة من خارج الكويت".

ً
«العلوم الحياتية» %85 :من المواد الدراسية حضوريا

خطة الجامعة المسبقة ألزمت الكليات بتجزئة الدراسة

●

فيصل متعب

كـشــف عـمـيــد كـلـيــة الـعـلــوم
الحياتية في جامعة الكويت

د .أحـمــد الــافــي ،عــن اعتماد
ت ــدري ــس نـسـبــة  85ف ــي المئة
مــن ال ـمــواد الــدراسـيــة للطلبة
ح ـضــوريــا لـلـفـصــل ال ــدراس ــي

استئناف العمل بالمطاعم
داخل الجامعة
أصدر األمين العام لجامعة الكويت د .مرضي العياش تعميما
باستئناف العمل بمطاعم تقديم الوجبات والمشروبات داخل
الحرم الجامعي ،وذلك بعد تعليق العمل بها التزاما باإلجراءات
الوقائية والتدابير االحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأب ـل ـغ ــت األم ــان ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـجــام ـعــة رؤس ـ ــاء م ــراك ــز الـعـمــل
والموظفين ،أنــه قــد تقرر استئناف العمل بهذه المطاعم ،مع
تكليف إدارة التغذية باتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن.
وأكـ ـ ــدت األم ــان ــة ضـ ـ ــرورة ال ـت ـق ـيــد ب ــاالش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة
واالحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة.

األول المقبل ،بينما ستكون
النسبة الباقية عبر "أونالين"،
مشيرا الى ان الخطة الجامعية
ال ـم ـس ـب ـق ــة أل ـ ــزم ـ ــت ال ـك ـل ـي ــات
ب ــأن ي ـكــون ج ــزء مــن الــدراســة
حضوريا واآلخر عن ُبعد.
وق ــال الــافــي لـ ـ "ال ـجــريــدة":
"س ـ ـي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك اسـ ـتـ ـخ ــدام
أم ـ ـثـ ــل لـ ـلـ ـق ــاع ــات الـ ــدراس ـ ـيـ ــة،
فلدينا قاعات تستوعب 245
طالبا ،وأخرى تتسع لـ ،"120
موضحا أن "الجدول الدراسي
تــم تــوزيـعــه خ ــال الـفـتــرة من
الساعة الثامنة صباحا وحتى
ال ـث ــام ـن ــة مـ ـ ـس ـ ـ ً
ـاء ،ل ـي ـت ــاح لـنــا
استخدام القاعات ذات الكثافة
العالية بشكل أمثل للمقررات
الدراسية األكثر طالبا".
وأردف أن الكلية ستطبق
التباعد في القاعات الدراسية
أثناء خطة العودة الحضورية

إلى الدراسة ،وتعقيم الفصول
مـ ـب ــاش ــرة ب ـع ــد االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
المحاضرات.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن "ال ـك ـل ـي ــة
ً
ستجعل التطعيم ا خـتـيــار يــا
بالنسبة لــأ ســا تــذة والطلبة
في كليتنا والموظفين ،بحيث
ً
لن نلزم أحدا بالتطعيم إال إذا
كــان هناك قــرار جامعي يلزم
ج ـم ـي ــع م ـن ـت ـس ـبــي ال ـج ــام ـع ــة
بالتطعيم".
وذكر أن الكلية تترقب تسلم
المبنى ا لـشـمــا لــي للكلية في
الـحــرم الجامعي بالشدادية،
بحيث لــم يـتــم تسلمه بشكل
كــامــل ،مضيفا ان "اسـتـخــدام
القاعات الدراسية في المباني
الشمالية سيسهم في تقليل
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل فــي
الـ ـك ـلـ ـي ــات األخـ ـ ـ ـ ــرى ،ألن ه ــذا
المبنى يحتوي على  40قاعة

إخماد حريق في سوق األعالف
على طريق الوفرة
●

محمد الشرهان

تمكنت فرق اإلطفاء من السيطرة على حريق اندلع،
أم ــس ،ف ــي س ــوق األعـ ــاف ال ـكــائــن عـلــى طــريــق الــوفــرة
بالكيلو .7
وأوضـحــت إدارة العالقات العامة واإلع ــام في قوة
اإلطفاء العام بأن فرق اإلطفاء هرعت إلى موقع الحادث
من مراكز ميناء عبدالله وأم الهيمان واإلسناد ،وعملت
على مكافحة الحريق ومحاصرته بمساحة  1000متر
مربع تقريبا ،من دون وقوع أي إصابات بشرية.

أحد عناصر اإلطفاء خالل إخماد الحريق أمس

سلة أخبار
«التعريف باإلسالم»
زارت «الروضتين» لدعوة
عمالتها لإلسالم

زار وفد من لجنة التعريف
باإلسالم ،شركة الروضتني
لتعبئة املياه ،في إطار
جهودها الدعوية لتعريف
ضيوف الكويت من الجاليات
غير العربية بالدين
اإلسالمي الحنيف.
وضم الوفد مدير العالقات
العامة واإلعالم واملوارد
باللجنة عمار الكندري،
ومشرف العالقات العامة
جابر الشمري ،إضافة
إلى عدد من دعاة اللجنة
بشتى اللغات .وكان في
استقبال الوفد ،املدير العام
لـ"الروضتني" م .عادل البدر،
والذي رحب بالوفد ،مثمنا
جهود "التعريف باإلسالم"
الرائدة والحثيثة التي
تقدمها لضيوف الكويت من
الجاليات الوافدة.
من جهته ،أكد الكندري أن
مثل هذه الزيارات تأتي
ضمن خطة اللجنة الدعوية
في تعريف الجاليات غير
املسلمة بفضائل الدين
اإلسالمي ،حيث تظهر اللجنة
من خالل الدعوة املباشرة
عظمة هذا الدين ،وأهدافه
السامية لالرتقاء باإلنسان
والبشرية جمعاء.

«إحياء التراث» ّ
تكرم
المشاركين في الدورة
الصيفية لمركز قيم

نظمت جمعية إحياء التراث
ً
اإلسالمي ،حفال لتكريم
املشاركني واإلداريني في
الدورة الصيفية التي
أشرف عليها مركز قيم
وهمم التربوي في الرميثية
وسلوى التابع للجمعية.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن فعاليات الدورة
احتوت على العديد من
األنشطة ،منها تحفيظ
وتجويد وتفسير القرآن
الكريم ،وتدريس العلوم
الشرعية (فقه ،عقيدة،
حديث" ،إضافة لألنشطة
الرياضية والعديد من
املسابقات الثقافية واملهارات
الحياتية.
وأهابت الجمعية بأولياء
األمور تسجيل أبنائهم في
مثل هذه األنشطة التي تقوم
بها ،انطالقًا من دعمها لكل
ما يخدم أفراد املجتمع ،ملا
لهذه األنشطة من أهمية في
تحفيظ كتاب الله تعالى
ُ
وسنة نبيه ،صلى الله عليه
وسلم ،وتنمية املواهب
والقدرات ،وإنقاذ الشباب
من االنحرافات ،كالتدخني
واملخدرات ورفقة السوء،
وتعليمهم ما ينفعهم.

«األرصاد» :طقس حار
وموجة غبار

أحمد الالفي

دراس ـي ــة ج ــدي ــدة ،مـمــا يسهل
علينا فتح العديد من الشعب
ال ــدراس ـي ــة وس ـعــة ف ــي تــوزيــع
أعداد الطلبة".

قالت إدارة األرصاد الجوية
إن األجواء مستقرة في البالد
بشكل عام ويكون الطقس
حارًا خالل ساعات النهار
ً
ً
ومائال للحرارة ليال.
وأوضح مراقب التنبؤات
الجوية باإلدارة عبدالعزيز
القراوي ،في تصريح لـ"كونا"،
أن ذلك عائد إلى وقوع البالد
تحت تأثير امتداد منخفض
جوي من ناحية الجنوب
الشرقي يتزامن مع امتداد
مرتفع جوي من جهة الشمال
الغربي ،ولذلك تتأثر البالد
بكتلة هوائية حارة وجافة
نسبيًا مصحوبة برياح
شمالية غربية تنشط على
فترات مثيرة للغبار على
بعض املناطق وخاصة
املكشوفة.
وقال القراوي إن الطقس اليوم
سيكون حارًا والرياح شمالية
غربية خفيفة إلى معتدلة
تنشط على فترات مع فرصة
للغبار على بعض املناطق
املكشوفة ،ودرجات الحرارة
العظمى املتوقعة بني  44و47
درجة مئوية والصغرى بني
 31و 28درجة.
وأضاف أن الطقس غدًا
سيكون حارًا والرياح شمالية
غربية خفيفة إلى معتدلة
السرعة تنشط على فترات
ودرجات الحرارة العظمى
املتوقعة بني  43و 46درجة
مئوية والصغرى بني  27و30
درجة.

ةديرجلا
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شوشرة :متنفس
د .مبارك العبدالهادي
عبر أثير وسائل التواصل االجتماعي المختلفة تجد الصالح
والطالح من المغردين أو المشاركين في بعض المساحات والبثوث،
ً
ً
ً
ولكن بعيدا عن الذباب اإللكتروني والمساحات الفارغة فكريا وعقليا
والتي تحولت إلى أشبه بعروض رخيصة بسبب الحوارات الهابطة
وغير الهادفة ،فإنني سأتطرق لإليجابية منها سواء في البث الخاص
في "إنستغرام" أو "تويتر" أو "كلوب هاوس" والتي تركز على جملة
من القضايا التي نعيشها في واقعنا اليومي ،وتالزمنا في حياتنا
ً
بمجملها ،خـصــوصــا أنـهــا تستعرض الـمـشـكــات الـتــي تعترض
المجتمعات سواء على الصعيد المحلي أو الخليجي أو العربي.
ومن خالل مشاركة بعض المختصين فإنها تحولت إلى ورش
عمل أو دورات تدريبية يستفيد منها المشارك في تنمية وتطوير
قدراته ،وإيجاد وسائل معينة لوضع حلول ،وحتى إن كانت بسيطة
فإنها ذات قيمة في طرقها العالجية لتفادي ما نواجهه من مشكالت
مزمنة في حياتنا االجتماعية أو العملية.
وما لفت انتباهي هو مساعدتها في تشجيع المشاركين في فتح
اآلفاق أمامهم للحديث والتعبير وتسليط الضوء على بعض الوقائع
التي قد تغيب عن الحكومات رغم خطورتها ،كما أن هذه المشاركات
انعكست إيجابيتها في التصدي لبعض المفاهيم السلبية واألفكار
الطائشة والفتور في سرعة اتخاذ القرار أمام بعض القضايا التي
تتطلب حلوال سريعة ،وإعادة بناء شخصية بعض الذين يعانون
االضطرابات النفسية ومنها الخوف في مواجهة الجمهور.
ً
ً
وأصـبـحــت مـنـبــرا ح ــرا للمختصين لمنافشة بـعــض القضايا
الدخيلة على مجتمعاتنا لنشر الوعي والتوجيه نحو الصواب في
إصالح تراكمات الماضي في ظل الجهل في الوصول الى أصحاب
االختصاص بسبب ظــروف من يعتبرونها خــارج المألوف أو من
ً
بــاب العيب ،خصوصا إذا كــان األم ــر يتعلق باستشارات نفسية
واجتماعية ،ولكن خلف شاشات التلفون أصبح هناك من يتحدث
بأريحية ويسرد معاناته ويطلب مساعدته دون خوف أو إحراج،
فضال عــن أنـهــا تـقــدم مجانا وبــالـتــالــي مــن ال يملك ال ـمــال لــزيــارة
المختصين في عياداتهم الخاصة أصبح يتلقى العالج وهو في
منزله دون أي عناء .األمر األجمل أن هذه البثوث والمساحات أدت
دورا كبيرا في القضاء على التجمعات غير المفيدة سواء في الدواوين
وغيرها والتي تشهد أسوأ جلد لآلخرين.
وإن الدفع في دعم هذه البثوث والمساحات المفيدة أمر مستحق
كونها تساعد الكثرين في تجاوز الصعاب وإعادة ثقتهم بأنفسهم،
بــدال مــن االلتفات لبعض المواقع المسمومة التي تلوث العقول
وتستهدفها ،والتي تسعى إلى تشتيت القيم والمبادئ ،فضال عن
مساعي البعض لجذب بعض الشباب وإدخالهم في مستنقعات
ً
خبيثة ،ال سيما أنها تحولت أيضا إلى منابر لتصفية الحسابات
وتبادل االتهامات والقذف والتشويه.

ليس منا
محمد العويصي
في منتصف الثمانينيات كنت أدرس مادة "السيرة النبوية" في
كلية الشريعة عند الدكتور سعد المرصفي ،رحمه الله ،فذكر لنا
موقفا حصل معه في ألمانيا عن الغش في بيع السيارات األلمانية
المستعملة ،وهــو" :فــي ألمانيا يوجد رجــال عــرب يعملون في بيع
ال ـس ـيــارات األلـمــانـيــة المستعملة ،ولــأســف ه ــؤالء الــرجــال الـعــرب
بعضهم غير صادق في البيع ،فمثال يقول أحدهم للمشتري العربي
إن السيارة بحالة ممتازة ،ويكتشف أن فيها عيوبا ،في المقابل تجد
البائع األلماني غير المسلم يحتسي كأسا من الخمر ويبيعك السيارة
ويخبرك بعيوبها إن كان فيها عيب! لألسف البائع العربي المسلم
يغشك واأللماني صادق ال يغش!".
يقول اإلمام محمد عبده ،رحمه الله :عندما زار بالد الغرب" :رأيت
إسالما ولم أر مسلمين" ،ويقصد أنهم يطبقون تعاليم اإلسالم وهم
غير مسلمين! تذكرت موقف الدكتور سعد عندما تعطلت سيارتي
وحملتها إلى ورشة التصليح في حولي عند الميكانيكي المسلم
"سعيد" الذي أخبرني أنها تحتاج الى طرمبة بنزين جديدة وطلب
ً
مني ( 80دينارا) ،وبعد أسبوع من إصالحها تعطلت ،وتكرر العطل 3
مرات خالل شهر واحد فقط ...الصراحة لم يطمئن قلبي له ،فذهبت بها
ً
للشويخ لميكانيكي يدعى "سنغ" ،ولما فحصها اكتشف الخلل فورا،
وهو تهريب في الوقود فأصلحه في نصف ساعة ،ولما سألته عن
أجرة التصليح رفض "سنغ" أن يأخذ ،لكني أصررت عليه فطلب عشرة
دنانير فقط .العبرة من هذا الموقف الذي حصل معي أن الميكانيكي
المسلم "سعيد" زيادة على أنه غير متمكن من عمله كاذب في تعامله،
ودائما يعدني باستالم سيارتي في يوم محدد ويخلف وعده ،حتى
أنني لم أشعر معه بالثقة واالطمئنان ،والدليل عدم إعطائي فاتورة
الشراء والقطعة القديمة المستهلكة ،بالرغم من طلبي المتكرر لهما!
بعكس "سنغ" غير المسلم ،فقد كان متمكنا وصادقا في تعامله معي،
وال يأخذ ماال أكثر من حقه ،وتشعر معه بالثقة واالطمئنان لمقدرته
وحسن تعامله مع الزبون.
يقول رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم" :من غشنا فليس منا"،
لذا أرجو من العاملين أن يتقوا الله في عملهم ،وأن يتحلوا بالصدق
جيوبهم.
واألمانة وحسن التعامل مع الناس لكسب قلوبهم قبل كسب
ْ
والسالم"َ :يأ ِتي
عليه الصالة
آخر المقال :يقول رسولنا الكريم
َ َ * َّ
ََ ٌ
الح َالل َأ ْم م َن َ
الم ْر ُء َما َأ َخ َذ م ْن ُهَ ،أم َن َ
انَ ،ال ُي َبالي َ
الح َر ِام".
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رئيس الوزراء ...بصراحة
محمد خلف الجنفاوي
بين الواقع والطموح يتحدث اإلنجاز ،وليس االسكتشات المصورة
وثقافة (الـتسويف) ،فرئيس الوزراء شخصيا نظيف اليد وله تجربة
عميقة في الخارجية ،ويريد ترك بصمة وراءه ،فنتمنى له النجاح
لما فيه تقدم وإنجاز للوطن ومن يعيش عليه.
لـكــن هـنــا نـتـســاءل :هــل الـفــريــق متناغم مــع الـطـمــوح فــي تنفيذ
البرنامج الحكومي الموجود على الورق منذ حكومات متعاقبة بعد
ً
تحرير الكويت من الغزو العراقي؟ وكم مشروعا تأخر عن الموعد
المحدد وكلف الدولة مبالغ ضخمة ،ناهيك عن الجدوى االقتصادية
إلنشاء مثلها في المنطقة ،فالفرص تخدم من يغتنمها؟
فغياب التنظيم فــي بعض الـمـشــاريــع وتــأخــرهــا أم ــر يستدعي
التنسيق واإلسراع في اإلنجاز كالقضايا اإلسكانية ،وتطوير التعليم
في ما يواكب العصر وحاجة ســوق العمل الــذي يحتاج خريجين
فنيين ومبرمجين ومبتكرين ،وهــذا ال يحدث إال بربط المصالح
والتكنولوجيا بأكبر الشركات العالمية وتوطينها في الكويت لتعود
بالنفع على الكويت ومستقبلها .فهل سيتكون الفريق عن طريق
المحاصصة والبراشوت ،أم سيملك الفكر واإلدارة واإلرادة للمتابعة
واإلنجاز ،ويتحمل النقد البناء ويقدم بديال واقعيا لكل ما سبق أن
ُبني على أهداف انتخابية ضيقة ضد الوطن ومصالحه؟
نسأل الله أن يوفق رئيس الوزراء في هذه التشكلية لتواكب العصر
ال المزاج الشخصي أو حتى الضغط البرلماني الذي في غالبه لألسف
فكر ضيق فردي ،فالمعضلة هي عدم وجود أغلبية تملك مشروعا
وبرنامجا يحاسب على نسبة اإلنجاز أو الفشل ،أغلبية تترك الرئيس
وفريقه ينجز ويساءل إذا حدث خلل ما.
وال ننسى دور اإلعالم بتسليط الضوء على اإلنجازات الموجودة
على األرض ،وإن لم يكن هنالك إنجازات فلن ينفع ال مقال وال قناة وال
تصوير ،فالناس تقتنع بما تشاهد بالعين ال بما يقال من (سوف)
وأخواتها ،ونتمنى تطبيق أهم كلمة ذكرها الرئيس وهي" :القيادي
المقصر سيعفى من منصبه" ،فالمركب يحتاج تطويرا وتغييرا ليعبر
بالكويت إلى بر األمان.

طالل عبد الكريم العرب

talalalarab@yahoo.com

من صيد الخاطر :محاوالت حفر قبر الرسول
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم" :ال تشد الرحال إال إلى ثالثة
مساجد ،المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد األقصى" ،وبما أن
المسلم قد زار المدينة وصلى في مسجدها فمن المستحب أن يقف
ً
أمام قبر الرسول ويسلم عليه ويدعو له ،ثم يتقدم قليال فيسلم على
صاحبيه الصديق أبو بكر وعمر الفاروق ويدعو لهما ،كما يجوز أيضا
زيارة مقبرة البقيع فيسلم على أصحابها ويقول :السالم عليكم دار
قوم مؤمنين ،وإنا إن شاء الله بكم الحقون ،يرحم الله المستقدمين
منا والمستأخرين ،نسأل الله لنا ولكم العافية ،فهي زيارة للدعاء لهم
ال للتقرب بهم.
فتاريخيا يقال إن هناك أربــع محاوالت لنبش قبر الرسول صلى
الله عليه وسلم:
المحاولتان األول ــى والثانية :قــام بهما مدعي الربوبية الحاكم
العبيدي ،وهو الزنديق منصور بن نزار بن معد المصري اإلسماعيلي،
بمحاولته نبش قبر الرسول ،ونقله إلى مصر ليجعله قبلة للحجيج،
كــان ذلــك في سنة 1010م ومــا بعدها ،إال أن محاولته األولــى فشلت
بعد أن أرسل الله على من أرسلهم ريحا قوية دحرجت اإلبل بأقتابها،
والخيل بسروجها ،فهلك معها كثير من الناس ،وأما محاولته الثانية
فكشفت عندما دخــل الــذي أراد نبش القبر من دار قــرب المسجد ،إال
ً
ً
أن الناس رأوا أنوارا وسمعوا صائحا يقول إن نبيكم ينبش ،ففتش
الناس فوجدوهم وقتلوهم.
أما المحاولة الثالثة ،وهي األكثرها غرابة وتفصيال فكانت في سنة
1162م تقريبا ،وكشفها السلطان الملك العادل نورالدين زنكي ،فقد رأى
َّ
النبي صلى الله عليه وسلم ،وهو يشير إلى رجلين أشقرين،
في نومه
ً
ويقول له أنجدني أنقذني من هذين ،فاستيقظ فزعا ،ثم إنه توضأ

وصلى ونام ،فرأى الحلم نفسه ،فاستيقظ وصلى ونام ،فرآه أيضا مرة
ثالثة ،فاستيقظ وقال :لم يبق لي نوم ،ثم إنه خرج من فوره إلى المدينة
المنورة وهو كاتم أمره ،وما إن وصل حتى اجتمع بأهل المدينة في
المسجد ليوزع عليهم الصدقات ،وكان السلطان يتأمل كل من حضر،
إال أنه لم ير من كانا في حلمه ،فلما انفضت الناس سأل السلطان :هل
بقي أحد لم أره؟ فقالوا له :لم يبق إال رجلين مغربيين ال يتناوالن من
أحد شيئا ،وهما صالحان غنيان يوزعان الصدقة ،ويكثران من الصيام
والتعبد ودائمي الزيارة للبقيع ،فقال :علي بهما ،فما إن رآهما حتى
عرفهما من فوره ،فقال لهما :من أين أنتما؟ فادعيا أنهما حاجين من
المغرب ،فلم يصدقهما ،فقام يطوف في بيتهما المالصق للحجرة
ً
الشريفة ،فرأى حصيرا فرفعه فإذا بسرداب ينتهي صوب قبر الرسول.
ً
ً
اعترف الــرجــان ،بعد ضربهما ضربا شــديــدا ،بأنهما نصرانيان
بعثهما النصارى ،بعد أن أغدقوا عليهما األموال ،وأمروهما بالتحايل
لسرقة جسد النبي الطاهر ،فكانا يحفران ليال ،ثم يرميان ما تجمع
لديهما من التراب بين قبور البقيع ،فلما قربا من الحجرة الشريفة
أرعــدت السماء وأبرقت ،وحصل رجيف عظيم ،حدث ذلك وقت مقدم
السلطان صبيحة تلك الليلة ،بكى السلطان عندما رأى تأهيل الله له
لكشف ذلك دون غيره ،وأمر بضرب رقبتي الرجلين ،ثم إنه أمر بحفر
خندق عظيم حول الحجرة الشريفة كلها ،ثم ردمه بالرصاص ،حماية
لها من الحفر تحتها.
المحاولة الرابعة :عندما تحدثت مجموعة من النصارى عن نيتهم
نبش قبر الرسول وجهروا بذلك ،فركبوا البحر واتجهوا للمدينة ،بعد
أن قتلوا جمعا كبيرا من المسلمين ،واستولوا على سفنهم ،إال أن الله
أرسل إليهم مراكب من مصر تبعوهم وأخذوهم عن آخرهم.

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :من الذي يتحمل المسؤولية؟
قبل أيام نشرت جميع الصحف المحلية
م ــوض ــوع اج ـت ـم ــاع س ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء مع قياديي الدولة ليقول لهم إن «ال
مكان بيننا لقيادي ال يتحمل المسؤولية»،
وإن «خطواتنا جــادة للتعاون مــع القطاع
ال ـ ـخـ ــاص ل ـت ـس ـه ـيــل إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـش ــاري ــع
ال ـت ـن ـمــويــة» ،و«ن ـس ـعــى لـلـنـهــوض م ــن آث ــار
جائحة الـكــورونــا وإع ــادة م ـســارات الــدولــة
لطبيعتها» .وباألمس حضرت جلسة أثير
فـيـهــا ن ـقــاش ع ـلــى خـلـفـيــة اج ـت ـمــاع رئـيــس
ً
الـحـكــومــة ،ضــم ع ــددا مــن أصـحــاب شركات
القطاع الخاص التي تقوم بتنفيذ مشاريع
تـنـمــويــة ،بـثــوا خــالــه هـمــومـهــم الـتـجــاريــة،
الـ ـت ــي تـ ــركـ ــزت فـ ــي م ـج ـم ـل ـهــا ع ـل ــى وجـ ــود
قياديين ال يتحملون مسؤولية المنصب
الـ ـ ــذي ي ـش ـغ ـلــونــه ،وال ي ـق ــوم ــون بـتـسـهـيــل
إجراءات المشاريع التنموية التي يجب أن
تنفذ لتحقيق طموحات «الـكــويــت مــا بعد
الجائحة».
ومن الجهات التي يبدو أن أسلوبها في
العمل يزيد تعطيل مصالح العباد والبالد
ال ـل ـج ـنــة الـ ــوزاريـ ــة لـ ـط ــوارئ ك ــورون ــا الـتــي
شكلها سنة  2020مجلس الــوزراء الموقر،
للنظر في الطلبات الخاصة بالشركات التي

لديها مشاريع مع الــدولــة ،والموافقة على
أذون ــات وزي ــارات العمل التجارية للعمالة
ال ــواف ــدة وألش ـخ ــاص معنيين ومرتبطين
بتنفيذ م ـشــاريــع حـكــومـيــة تـنـمــويــة بـمــدد
وج ــدول زمـنــي مـحــدد ،بعد أن ظهر تحور
فـيــروس كــورونــا وتــزايــدت اإلصــابــات بهذا
الفيروس ،إال أنه ولألسف الشديد تضررت
كثير من الشركات التي تنفذ هذه المشاريع،
ونـخــص بــالــذكــر شــركــات الـقـطــاع الـخــاص،
بسبب التأخير في اتخاذ قــرارات مصيرية
تمس مصالح الشركات المنفذة لمشاريع
ً
حـكــومـيــة ،فــأحـيــانــا تــوافــق عـلــى متطلبات
ً
الشركات من العمالة الوافدة وأحيانا أخرى
ال توافق ،وعندما نقول إن اللجنة لم توافق
نقصد أنها لم تبت في أمر طلبات الشركات
التي تنفذ مشاريع ضخمة قد يتسبب هذا
التأخير في تراكم الغرامات عليها وتأخير
مصالح طرفي العقد ســواء كانت حكومية
أو خاصة ،وال أحــد يــدري إن كانت طلبات
ال ـش ــرك ــات م ــن ال ـع ـمــالــة م ــرف ــوض ــة ،أم أنـهــا
صارت حبيسة األدراج ،أم أن هناك نواقص
في هذه الكتب ،ال أحد يدري.
وقد طرقت هذه الشركات أبواب كثير من
المسؤولين بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء

ً
ن ـف ـســه ،إال أن ـهــا ل ــم ت ـلــق ردا يـبـيــن أس ـبــاب
ً
التأخير في البت بهذه الكتب ،وال حتى أذنا
صاغية مــن أي مـســؤول لسماع استغاثات
ً
الشركات ،ونحن وإن كنا نجد العذر أحيانا
للتأخير في الرد ألي سبب من األسباب ،إال
أن المصيبة تكمن فــي إطــالــة أمــد الـبـ ّـت في
مصير هذه الكتب حتى تجمدت مصالح هذه
الشركات ،التي ستحاسب على أي تأخير في
أي مرحلة من مراحل تنفيذ المشاريع.
ونـمــى إل ــى علمي أن مــا يـسـتـغــرب لــه أن
الكتب أو طلبات العمالة الــوافــدة الصادرة
ً
من أي جهة حكومية يتم البت فيها فــورا،
ف ــي ح ـي ــن أصـ ـح ــاب األع ـ ـمـ ــال الـ ـخ ــاص ــة أو
شــركــات القطاع الـخــاص ولــأســف الشديد
تتعرض طلباتهم للتأخير وال يبت فيها
ح ـتــى ف ــي ظ ــل اسـتـيـفــائـهــا ك ــل الـمـتـطـلـبــات
االحترازية أو الوقائية ،ورغــم تقديمهم كل
المستندات المطلوبة ،إضافة إلى التوقيع
على مختلف أنــواع الضمانات والتعهدات
لتطبيق القوانين المعمول بها في الكويت،
ويبدو أال حياة لمن تنادي ،فهل تعمل هذه
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة عـلــى تـنـفـيــذ تطلعات
الـكــويـتـيـيــن وم ــا نـ ــادى ب ــه رئ ـي ــس مجلس
الوزراء؟ نرجو ذلك.

ناجي المال

السبب الحقيقي للمأزم الشامل
سمو رئيس مجلس الوزراء :أعلم أنك تواجه استحقاقات خشنة،
وأعلم أنها تؤرقك ،وتبدو التحديات كما تشير لها البيانات واألرقام
فــي ظــاهــرهــا غــايــة فــي ال ـحــراجــة وال ـصــابــة ،مـثــال لـهــا الـعـجــز في
الموازنة مما تتقطع معه زوايا االختبار وينحشر التفكير في زاوية
واحدة غير مرغوبة منك ومن الناس كاللجوء للدين العام ،وفرض
الضرائب ،وتخفيض الدعوم ،ورفع الرسوم ،ولكن المأزق األخطر
يتمثل بالوقوع في دائرة المستشارين وبالذات بعض األكاديميين
مـنـهــم الــذيــن ال ق ــدرة لـهــم عـلــى الـتـفـكـيــر خ ــارج الـفـضــاء الـمـحـكــوم
ّ َ
بمسلمات التفكير التقليدي الذي ال يخرج إلى منطقة الال ُمفكر فيه.
وسأسوق لك مثاال للفكر المتحرر من قيود المسلمات التي تمنع
العقل عن مفارقة المألوف ثقيل الدم إلى فضاء اإلبداع خفيف الظل،
فثمة توجه عالمي نحو تقليص أيام العمل في األسبوع إلى  4أيام
بدال من  5أيام ،وبدأت الفكرة عندما اقترحت السياسية الفنلندية
سانا مارين تقليص ساعات العمل في اليوم إلى  6ساعات بدال من
ً
 8ساعات أو جعل أيام العمل في األسبوع أربعة أيام بدال من خمسة
أيام ،وقد عينت مارين في السنة نفسها رئيسة وزراء لفنلندا لتشرع
في تطبق الفكرة بالفعل على نطاق محدود قائلة الناس يستحقون
أن يهتموا بحياتهم الشخصية وبالعائلة ،والقت هذه الفكرة القبول
مــن دول أ خــرى كبريطانيا بعدها نيوزيلندا وا لـيــا بــان وإسبانيا
ً
ً
وكان آخرها أسكتلندا التي أقرت برنامجا تجريبيا لهذا النظام.
الــافــت للنظر أن هــذا الـنـظــام الـجــديــد يـحــافــظ عـلــى عــدم زيــادة
ساعات العمل اليومي فتصبح ساعات العمل األسبوعي  32ساعة
ً
بدال من  40ساعة من دون المساس بأي مستحقات ومداخيل العمال
والموظفين ،والسر وراء هذا التوجه العالمي المتسارع التباع هذا
النظام الجديد يكمن في دعم االقتصاد المحلي لكل دولة؟
فقد أوضحت الدراسات أن زيادة أوقات الراحة والفراغ قد فتحت
الباب الكتساب مهارات جديدة وتوفر الوقت للتحفيز على التفكير

ً
اإلبداعي ،وفعال قد ترتب عليه زيــادة في اإلنتاجية وأداء العمل
ُّ ً
ً
بصورة أشد إتقانا وتميزا.
وفي تجربة عملية للنظام الجديد أعلنت شركة مايكروسوفت
ً
سابقا بدء تطبيق هذا النظام لدى فرعها في اليابان الذي نتج
عنه ارتفاع في معدل اإلنتاجية بنحو  %40مع تحسن ملحوظ في
جودة العمل ،كما أسهم تطبيق هذا النظام في انخفاض تكاليف
حـجــم الـمـطـبــوعــات بنسبة  %60وانـخـفــض اسـتـهــاك الـكـهــربــاء
بقيمة .%23
كما أدى تطبيق هذا النظام إلى ارتفاع الحركة في مراكز التسوق
ً
ً
والترفيه والسفر بــرا وجــوا وغيرها وزيــادة المداخيل في عطلة
نهاية األسبوع المطولة مما أنعش الحركة االقتصادية للبالد.
سلطة
ه ــذا مـشـهــد مــن مـشــاهــد ملحمة الـتـحــرر الـحـقـيـقــي مــن ُ
التفكير الواقعي العقيم الذي قد يأتيك في صورة دراسات تغص
بالبيانات ،واإلحصاء ات ،والرسومات البيانية ،لكنها ال تفضي
إال للحلول العقيمة ،ولست أقصد هنا قضية العمل فقط ،وال ما
يتعلق بــأز مــة التوظيف والبطالة المقنعة والخلل الهيكلي في
الـجـهــاز الــوظـيـفــي ،إنـمــا يمتد القصد لكل مـكــونــات ال ـمــأزم الــذي
ُّ
بالتشو ه الهيكلي ُ
المزمن فــي االقتصاد واال عـتـمــاد على
يتصل
مصدر وحيد وخلل التركيبة السكانية وخلل العملية التعليمية
والصحية واإلسكانية ،وعدم توافر فرص العمل ،والمشكلة البيئية
وحوادث المرور ضحاياها  420قتيال سنويا.
ً
إن عجز الموازنة هو رأس الجبل ،و قــد ظهر عيانا ،و هــو أول
مفاعيل اإلهمال الذي طال عليه األمد والعشوائية واالرتهان إلى
العقول التقليدية الميتة ،ولمعرفة هذه العقول انظر مقالي بتاريخ
 2020/6/19في «الجريدة».
سـمــو رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء :اب ـحــث عــن أم ـثــال ســانــا مــاريــن
ً
فسيخرجونك من المأزم ،فالحي يحييك والميت يزيدك غبنا.

خالد اسنافي الفالح

«من سبق لبق!»
جرى الواقع أن يلي االنتخابات النيابية
دعوة سامية للتشاور مع رؤساء مجالس
األمة ورؤســاء الــوزارات السابقين ،ويعقب
ذلــك إص ــدار األمــر األمـيــري بتعيين رئيس
مجلس الوزراء الذي يرشح أعضاء الوزارة
لسمو األمير ليعينهم بمرسوم ،ثم الدعوة
الفتتاح الفصل التشريعي ،كل ذلك التزام
بتطبيق المادتين  56و 57مــن الــدسـتــور،
ّ
ً
لكن هــل المتبع واقـعــا يتطابق مــع أحكام
المادتين السابقتين فعال؟
دع ــون ــا ن ـب ـحــث ال ـم ـســألــة ف ــي ال ـف ـقــرات
التالية:
يــوجــب الــدسـتــور ومــذكــرتــه التفسيرية
في المادة (" )57تنحي الوزارة القائمة عن
الحكم عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس
األمة ،والمقصود بالفصل التشريعي الفترة
التي تفصل بين انتخابات وأخرى" ،وذلك
"ع ـلــى ال ـن ـحــو الـمـبـيــن ب ــال ـم ــادة ال ـســاب ـقــة"؛
هــذه ال ـمــادة جعلت تعيين رئـيــس ال ــوزراء
(بعد المشاورات التقليدية) "التي يستطلع
ب ـم ــوج ـب ـه ــا رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ــدولـ ـ ــة وج ـ ـهـ ــة نـظــر

الشخصيات السياسية صاحبة الــرأي في
البالد وفي مقدمتها ،رئيس مجلس األمة،
ورؤسـ ــاء الـجـمــاعــات الـسـيــاسـيــة ،ورؤس ــاء
الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة
مــن المفيد أن يستطلع رأي ـهــم" .االقتباس
األخير مأخوذ عن المذكرة التفسيرية في
تفسير المادة ( )56من الدستور ،والمالحظ
أنها قدمت (رئيس مجلس األمة) على غيره
في هذه المشاورات ،والمالحظ أن النص لم
يشر ال من قريب وال من بعيد إلى رؤساء
ِ
مجلس األمة السابقين! فماذا نفهم من ذلك؟
ُي ـف ـهــم م ـمــا س ـبــق ال ـت ــال ــي )1( :ال يـكــون
ت ـع ـي ـيــن رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء إال بـعــد
إج ــراء الـمـشــاورات التقليدية )2( ،ال تكون
الـ ـمـ ـش ــاورات الـتـقـلـيــديــة إال ب ـعــد انـتـخــاب
رئيس مجلس األمة ،فبانقضاء االنتخابات
النيابية تتغير حالة الحكومة من التكليف
إل ــى الـتـصــريــف لـتــدعــو بـمــرســوم األعـضــاء
المنتخبين فقط لدور انعقاد أول استثنائي
لـلـفـصــل الـتـشــريـعــي خ ــال أس ـبــوع ـيــن من
ان ـت ـهــاء االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ،بمقتضى

ال ـ ـمـ ــادة  87م ــن ال ــدسـ ـت ــور ل ـي ـخ ـت ــاروا فــي
الـجـلـســة األولـ ــى رئ ـيــس الـمـجـلــس ونــائـبــه
بمقتضى المادة  92من الدستور.
ت ـت ـفــق هـ ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة م ــع اآلراء ال ـتــي
طرحتها في مقاالت متفرقة هنا عن عضوية
وأدوار الوزراء في اجتماعات مجلس األمة
ً
وحــدوده ـمــا وف ـقــا ألح ـكــام الــدس ـتــور ،لكن
تجر الممارسة على هذا النحو؟
لماذا لم
ِ
قضت المادة  182من الدستور على أن
العمل بالمضامين الــدسـتــوريــة يـكــون من
تاريخ اجتماع مجلس األمة (أي  29كانون
الثاني /يناير 1963م) ،في حين أن مرسوم
تعيين ال ـ ــوزراء سـبــق ه ــذا ال ـتــاريــخ بـيــوم!
ً
(ن ـق ــا ع ــن بــرلـمــان ـيــات ج ــري ــدة "ال ـج ــري ــدة"
تاريخ 2016 /11 /13م) ،لذلك شارك الوزراء
آنــذاك في اختيار مكتب المجلس ولجانه
كونهم أع ـضـ ً
ـاء بحكم وظــائـفـهــم ،وصــارت
ه ــذه الـمـشــاركــة مبنية عـلــى ســابـقــة "قـبــل-
دس ـت ــوري ــة" يـسـتـمــر االح ـت ـجــاج بـهــا طيلة
العهد الــدس ـتــوري! إال إذا تـصــدى لتقويم
هذا االعوجاج السياسي ّ
نواب غالظ شداد.
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إضافات
«موانئ» الكويت وتقرير
«المحاسبة»
د .عبد األمير الفرج

ً
تقرير ديوان المحاسبة ،الذي نشرته إحدى الصحف المحلية أخيرا،
كشف عن أن وزارة المواصالت لم تستكمل اإلجراءات الالزمة لتالفي
المالحظات ال ــواردة بنتائج التدقيق اإللــزامــي على الكويت من قبل
المنظمة البحرية الدولية « ،»IMOوهو ما قد يؤثر في تصنيف البالد
في مؤشر جودة وكفاءة الدول في مجال النقل البحري.
وه ــذه المنظمة ،الـتــي تعد أحــد أجـهــزة األم ــم المتحدة ،مسؤولة
عــن تعزيز سالمة المالحة ومنع التلوث الناتج عــن السفن ،وتقوم
بالتدقيق اإللزامي على الدول األعضاء والبالغ عددها  174دولة من
ضمنها الكويت.
ومــن أبــرز المالحظات ،التي ذكرها التقرير ،عــدم تطوير وتنفيذ
برنامج للمراقبة والرصد من أجل جميع البيانات اإلحصائية ،إلى
جانب عدم توافر جميع المرافق الشاطئية المالئمة الخاصة بخدمات
االتصاالت الرادارية إلرسال التحذيرات المالحية (رسائل الخطر) ،وعدم
وجود عدد كاف من الموظفين من ذوي الخبرة البحرية للمساعدة في
إصدار القوانين والتشريعات الوطنية الالزمة ،التي تتواءم مع اتفاقيات
ً
المنظمة البحرية الدولية ،وهو ما سيؤثر سلبا في تصنيف الكويت
ً
ً
ً
محليا وإقليميا ودولـيــا ،ويبين عدم قدرتها على االلتزام بمعايير
السالمة البحرية وحماية البيئة البحرية.
ً
ً
وبما أن النقل البحري يمثل شريانا أساسيا من اقتصاد البالد،
فإنه ال بد من تــدارك هذه المالحظات ومعالجتها قبل فــوات األوان،
ولنتجنب آثارها السلبية ،وحتى ال تفرض علينا عقوبات نحن في غنى
عنها ،مثل منع األسطول البحري للدولة من الدخول الى موانئ الدول
األخرى الرتباطها بالقوانين الدولية ،وإيقاف جميع موانئ الدولة من
استقبال السفن التجارية ،وتعرض السفن للتفتيش الموسع أو الحجز
عند وجودها في الموانئ األجنبية أو تأخير دخولها للموانئ وتفريغ
حمولتها مما يترتب عليه خسائر مادية جسيمة ،وانخفاض تصنيف
البالد لدى مؤشر جودة وكفاءة الدول في مجال النقل البحري ،وعدم
اعتماد الشهادات البحرية الصادرة من اإلدارات البحرية للسفن التي
ترفع علمها عند زيارتها للموانئ األجنبية.
إن المطلوب من الجهات المعنية أن تسارع إلى تشكيل لجنة من
الكوادر الوطنية في مجال المالحة والهندسة البحرية ،وفي المجال
القانوني واإلداري البحري ،والتنسيق مع الجهات البحرية المختصة
في النقل البحري ،وبذلك نخرج من هذه األزمة قبل أن تتحول إلى كارثة،
وأن نستفيد من التجارب الخليجية السابقة والهيئات المتخصصة
بالنقل البحري في دول مجلس التعاون ،وإع ــداد دراســة حــول آلية
ً
تصنيف الكويت عالميا في أداء موانئها البحرية.

:High Light
العفو أولوية
د .حمود حطاب العنزي
خــرج علينا أحــد المراكز البحثية بــدراســة تحمل نتائج غير
واقعية ،تفيد بــأن العفو ليس أولــويــة ،وكــأن المشكالت البحثية
التي تستحق الدراسة تم حلها وانتهت إلى األبد ،كظاهرة انتشار
ً
المخدرات وأثرها في زيادة معدالت الجريمة المخيفة! وبدال من
أن تتصدى لها انشغلت بدراسات هامشية هزيلة هدفها خدمة
النخب السياسية.
ً
وإذا أردنا أصل المسألة تظهر جليا في الميثاق الوطني للعفو
الشامل والمصالحة الوطنية الذي أطلقه مجموعة من النشطاء
السياسيين بالتعاون مع جريدة "سبر" ،وتصدى للمهمة الزميل
الكاتب عياد الحربي ،حيث أطلق هذا الميثاق قبل االنتخابات،
ونتيجة للضغط الشعبي وقع عليه نسبة كبيرة من المرشحين
الذين يمثلون معظم النواب الحاليين ،وهذه النتيجة الحقيقية
التي يريدون إخفاءها!
هنا سؤال ملح :لماذا قضية العفو أولوية لدى الشعب الكويتي؟
الجوب :ألنها قضية مبدأ ،فالدستور الكويتي كفل الحريات
الشخصية بأنواعها األرب ـعــة :حرية االعـتـقــاد وحــريــة الصحافة
وحــريــة الـمــراســات وحــريــة االجـتـمــاع .والـتــي تصدت لها المواد
( ،)37-36-35-12-10ف ـحــريــة ال ـ ــرأي وال ـب ـحــث الـعـلـمــي مـكـفــولــة،
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيــه ونشره بالقول أو الكتابة أو
غيرهما ،وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي تبينها المادة ()36
من الدستور ،فال يجوز بوجود كل تلك الـمــواد مالحقة الشباب
الوطنيين ألنهم استخدموا حقهم الذي كفله الدستور في الوقت
الذي يتصدر فيه القبيضة المشهد السياسي!
ختاما:
ً
التاريخ لن يرحم أحدا ،فقضية دخول المجلس سياسية بامتياز،
ومــا زلنا نتذكر شـهــادة القائد الميداني محمود الــدوســري في
المحكمة الذي أفاد أن النواب والشباب لم يعتدوا على رجال األمن!
أضــف إلــى ذلــك أن التحريات لم تثبت االعـتــداء على أي عسكري!
لذلك قضية العفو أولوية لعدالتها ،فالشعب الكويتي لديه وعي
ً
سياسي وال تنطلي عليه محاوالت التضليل ويقف دائما مع الحق.

معجزات الخبز المحمص
جاسم كلمد
بينما كانت األميركية دايان ديسر تتناول إفطارها المكون من
ّ
قطعة خبز محمص ُمحلى بجبنة شهية ،أصيبت بالدهشة مما
رأته ،حيث رأت وجه امرأة مرسوما على الجبنة يحدق بها يمثل
مالمح السيدة العذراء ،وبعدما انهالت عليها الصحف إلجراء لقاء
حول معجزة الخبز المحمص ،أخبرتهم أكثر من مرة" :إنني مؤمنة
تمام اإليمان أنها السيدة العذراء".
ً
ربما قد يوافق الكثير على ما رأته دايان ،وشخصيا ُدهشت من
هذه األعجوبة يوم رأيتها ،لكن ما يدفع دايان وغيرها ،إلى ّ
تبين
مالمح وجه في أكثر األماكن غير المتوقعة ،يعود إلى ظاهرة يطلق
عليها أهل العلم ( pareidoliaباردوليا).
وخطوط
أشكال
تنشأ هذه الظاهرة حين تقع عين اإلنسان على
ٍ
ٍ
غير منتظمة ،أو هيئة فوضوية غير واضحة المعالم ،فيحاول العقل
ً
جاهدا تحديد طبيعة وماهية تلك الصورة ،وفي حال لم يستطع
التعرف عليها ،يبدأ باستدعاء صور من مخزون خبرات اإلنسان
البصرية تماثل أو تشابه ما ال يستطيع تفسيره أو تسميته ،ولهذا
ً
نحن نرى وجه رجل على القمر (أو أرنبا إن كنا في جنوب الكرة
ّ
ونميز مالمح بشرية على لحاء الشجر ،بل أحيانا نظن
األرضية)،
فتاة (أو فتى) أحالمنا تطالعنا من قعر فناجين القهوة.
ً
ً
أج ــرى الــدك ـتــور الـكـنــدي كــانــغ لــي اخ ـت ـبــارا بـسـيـطــا ح ــول هــذه
الظاهرة ،فاستعان بمجموعة من الناس وعرض عليهم ضوضاء
رمادية من مثل تلك التي نراها في التلفاز ،ثم سألهم ما إذا كانوا
ً
قد رأوا شيئا ،فوجد أن  %34من المجموعة رأوا مالمح وجه وسط
تلك الضوضاء البصرية!
فظاهرة الباردوليا تقع للجميع ،وربما تقع لبعضنا أكثر من
اآلخــر ،لكنها خدعة طبيعية ،إن جــاز لي الـقــول ،ينسبها العلماء
ومعها خدع عقلية أخرى إلى غريزة البقاء ،وسبب ذلك أن عقولنا
مبرمجة منذ فجر التاريخ لمساعدة اإلنسان على تفسير وتحليل كل
ما يدور حوله ،وتفادي كل ما قد يعرضه للخطر ،وبالدرجة األولى
للتعرف على كل ما يتعلق بالبشر ،خصوصا مالمح وتعابير الوجه.
لمالك يطفو فوق غيمة،
وعلى خالف الكثير ممن التقط صورة
ٍ
أو ّ
صور فيديو لثمرة تتلفظ لفظ الجاللة بكل ورع ،وأخذ يعرضها
غــدوة وعشية بمواقع التواصل االجتماعي حد السأم ،فإن دايان
بــاعــت قـطـعــة ال ـخ ـبــز الـعـجــائـبـيــة بـمـبـلــغ  28000دوالر إل ــى أحــد
الكازينوهات ،لتتطلع إليها عيون الزوار بكل نهم.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

6.809

السوق األول السوق الرئيسي

7.442

5.559

2.404 2.810 3.325

ارتفاع مؤشرات البورصة ...والسيولة  31.6مليون دينار

ّ
استمرار حالة التذبذب وسط توقف عمليات البيع
علي العنزي

ربـحــت مــؤشــرات بــورصــة الكويت
الــرئ ـي ـســة ف ــي آخـ ــر ت ـعــامــات ـهــا لـهــذا
األسبوع ،وسجلت مكاسب واضحة،
لكن بسيولة منخفضة ،حيث ارتفع
مؤشر السوق العام بنسبة  0.34في
ا لـمـئــة ،أي  23.24نـقـطــة ،ليقفل على
م ـس ـت ــوى  6809.66نـ ـق ــاط ،بـسـيــولــة
متراجعة أقل من سيولة أمس األول،
حيث توقفت عند  31.6مليون دينار،
تداولت  166.1مليون سهم عبر 8615
صفقة ،وتــم ت ــداول  140ورق ــة مالية،
ربح منها  78سهما ،وتراجعت أسعار
 ،42بينما استقر  20دون تغير ،بينما
رب ــح مــؤشــر ال ـســوق األول نسبة أقــل
كــانــت  0.29فــي المئة تـســاوي 21.22
نقطة ،ليقفل على مستوى 7442.44
نـقـطــة ،بـسـيــولــة مـتــراجـعــة ال ــى 20.9
مليون دينار تداولت  64.5مليون سهم
عـبــر  4282صـفـقــة ،وربـ ــح  16سهما
مقابل تراجع  4أسهم فقط واستقرار .5
وقـ ـف ــز م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق الــرئ ـي ـس ــي
بنسبة كبيرة تـجــاوزت نصف نقطة
مـئــويــة ،أي  28.73نقطة ،ليقفل على
م ـس ـت ــوى  5559.03ن ـق ـطــة بـسـيــو لــة
متراجعة الى حدود  10.7ماليين دينار
تداولت  101.5مليون سهم نفذت من

خــال  4333صفقة ،ورب ــح  62سهما
مقابل تراجع  38سهما ،بينما استقر
 15سهما دون تغيير.

وب ـ ـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت جـ ـلـ ـس ــة أم ــس
األخ ـي ــرة ه ــذا األس ـب ــوع عـلــى ارت ـفــاع
ولــون أخـضــر ،مدعوما بنمو أسعار

ك ـت ـل ـت ــي إي ـ ـ ـفـ ـ ــا ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا س ـه ـمــي
عـقــارات الكويت وأرزان وكــذلــك كتلة
الخصوصية ،حيث ربحت أسهمها

ال ـث ــاث ــة خ ـصــوص ـيــة ووط ـن ـي ــة د .ق
وساحل ،رافقها أيضا بعض األسهم
االنـ ـتـ ـق ــائـ ـي ــة ،مـ ـث ــل االم ـ ـت ـ ـيـ ــاز وج ــي

أخبار الشركات
«المشتركة» :ترسية مناقصة بالمطالع
بـ  26مليون دينار

عمومية «المصالح ع» توافق على شراء
قسيمة بالمهبولة بـ  12.5مليون دينار

أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ترسية المناقصة رقم
(م.ع.ر.س/م )2021-2020/1242/األعمال الترابية في المنطقة المحصورة
بين الطريقتين  P&Tبمنطقة االستثمار بمشروع مدينة المطالع السكنية،
ً
بمبلغ قدره  26.7مليون دينار وبمدة تنفيذ  12شهرا.
وبينت أن من المتوقع تحقيق نتائج جيدة خالل فترة تنفيذ المشروع،
وسوف توافي الشركة أي مستجدات في هذا الخصوص في حينه.

أعلنت شركة المصالح العقارية الجمعية العامة
ً
العادية للشركة اتخذت قرارا بالموافقة على قرار
الـشــركــة ب ـشــراء القسيمة  -/100/الـقـطـعــة -/9/من
العقار ( 2018/4599المخطط رقــم  )/38741 /من
مـنـطـقــة الـمـهـبــولــة وال ـم ـم ـلــوكــة م ــن شــركــة ن ــادي
الكورنيش البحري  -أحد األطراف ذو عالقة  -قابل
مبلغ  12.5مليون دينار يدفع على الشكل التالي:
أ) حـ ــوالـ ــة الـ ــديـ ــن الـ ـمـ ـت ــرص ــدة عـ ـل ــى شــركــة
الكورنيش تجاه طــرف ثالث (شــركــة مجموعة
األوراق ال ـمــال ـيــة) ال ـقــابــل ل ــذل ــك ،أي أن تصبح
الشركة مدينة بمبلغ وقــدره  5.7ماليين دينار
تجاه طرف ثالث.
ب) س ــداد بــاقــي الـثـمــن ويـمـثــل مبلغ مـقــداره
 6.7ماليين خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ
ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى ع ـقــد ال ـب ـيــع م ــع الـ ـت ــزام الـشــركــة
ب ــإص ــدار إقـ ـ ــرار ديـ ــن رس ـم ــي لـمـصـلـحــة شــركــة
الكورنيش بهذا المبلغ على أن يكون هذا الدين
ً
قابال للتحويل إلى أسهم في رأسمال الشركة.

تابعة لـ«أرجان» وقعت عقد تمويل
تطوير مشروع تجاري
أفادت شركة األرجان العالمية العقارية بقيام إحدى الشركات التابعة
والمملوكة بنسبة  75في المئة من شركة األرج ــان العالمية العقارية
بتوقيع عقد تسهيالت مصرفية مع أحد البنوك المحلية بمبلغ 43.87
مليون دينار لتمويل تكاليف تطوير مشروع تجاري.
وسيتم سداد القرض على دفعات ربع سنوية بداية من فبراير 2025
وحتى مايو  .2040وبينت أن أثر التمويل سينعكس على البيانات المالية
ً
للشركة وفقا للمبالغ المستخدمة خالل مدة تمويل المشروع.

ٔ
«تجاري» :إيضاح بخصوص إفصاح بنك بوبيان بشان الدعاوى
ً
قال البنك التجاري الكويتي إنه وإلحاقا إليضاح المصرف المؤرخ  6أبريل 2021
وإفصاح بنك بوبيان بشأن الدعاوى واألحكام المنشور في موقع البورصة بتاريخ
 8سبتمبر  2021والخاص بالحكم الصادر من محكمة أول درجة المقامة من شركة
االختيار المميز للتجارة العامة والمقاوالت وآخرين ضد كل من الممثل القانوني
لبنك بوبيان والممثل القانوني للبنك التجاري الكويتي وآخرين ،بطلب الحكم
بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ كل قرارات الجمعيتين العامة العادية وغير العادية
لبنك بوبيان اللتين انعقدتا بتاريخ  2021/3/7وما يترتب على ذلك من آثار وعلى
سند من منازعتهم للبنك التجاري على ملكية عدد من أسهم بنك بوبيان وعدم
أحقية هذا البنك بحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وأفاد «التجاري» بأنه قد صدر حكم محكمة أول درجة القاضي باعتبار الدعوى
كأن لم تكن وأنه ال يوجد أثر على المركز المالي للمصرف.

عمومية «أهلي متحد» النتخاب مجلس اإلدارة
دعا مجلس إدارة البنك األهلي المتحد مساهميه لحضور اجتماع الجمعية
العامة العادية والمقرر انعقادها في  30الجاري بمقر البنك الرئيسي للمصادقة
على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في  31مــارس ،2021
وتعيين انتخاب مجلس اإلدارة المكون من تسعة أعضاء لدورة مدتها سنتان
ً
ونصف السنة تنتهي في موعد أقصاه  31مارس  2024رهنا بموافقة مصرف
البحرين المركزي.

إف إتـ ــش ،ومـعـظـمـهــا أس ـهــم الـســوق
الــرئ ـي ـســي ،م ـثــل مـ ــدار ومـسـتـثـمــرون
أيضا ،بينما استقرت أسهم السوق
األول ال ـق ـي ــادي ــة ك ــال ــوط ـن ــي وب ـي ـتــك
وأج ـي ـل ـي ـتــي وزيـ ـ ــن ح ـت ــى ال ـل ـح ـظــات
األخـيــرة وفترة الـمــزاد التي رفعتها،
وزادت السيولة لتعود بها فــوق 31
مليون دينار ،ليربح "بيتك"  5فلوس
ووط ـن ــي فـلـسـيــن ،وت ـص ــدر الـسـيــولــة
للمرة األول ــى سهم صـنــاعــات رابحا
فلسا ،واستمر األداء اإليجابي على
أسـ ـه ــم الـ ـب ــورص ــة وم ـت ـك ــام ـل ــة ال ـتــي
س ـج ـلــت م ـكــاســب واضـ ـح ــة لتنتهي
الجلسة خ ـضــراء ،واسـتـمــر التذبذب
بين جلسة وأخرى منذ بداية األسبوع
حتى نهايته.
خليجيا ،اسـتـمــر األداء اإليـجــابــي
فـ ــي مـ ــؤشـ ــرات أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال بـ ــدول
مجلس التعاون ،وكان التراجع للمرة
األولى هذا األسبوع في مؤشر تاسي
ال ـس ـع ــودي وم ــؤش ــر سـلـطـنــة ع ـمــان،
بينما قفز أبوظبي بنسبة زادت على
 1بــال ـم ـئــة ،ك ـمــا ربـ ــح ال ـب ـق ـيــة بنسب
م ـت ـقــاربــة ،وك ــان ــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط قد
تجاوزت مستوى  73دوالرا للبرميل
منتصف جلسة الخميس.

«الخليج للتأمين» تغلق باب
االكتتاب بزيادة رأس المال
أعلنت شركة مجموعة الخليج للتأمين إغالق
بــاب االكتتاب فــي أسهم زي ــادة رأس الـمــال بعد
إتمام التغطية بشكل كامل ،موضحة أن أسهم
حق األولوية المكتتب فيها بلغ  79مليون سهم
بنسبة  95.41في المئة ،فيما بلغت نسبة األسهم
اإلضافية المكتتب فيها  18.28مليون سهم.
وذكرت الشركة في إفصاح منشور على الموقع
اإللـكـتــرونــي لـبــورصــة الـكــويــت أم ــس ،أن الـعــدد
اإلجمالي لألسهم المكتتب فيها بلغ  97.79مليون
سهم بنسبة  117.36في المئة بقيمة نحو 58.6
مليون دينار (نحو  175.8مليون دوالر).
وكـشـفــت ع ــن نـسـبــة الـتـخـصـيــص ف ــي فــائــض
األ س ـهــم للمساهمين المؤهلين ا لــذ يــن تقدموا
لالكتتاب بعدد إضافي من أسهم الطرح يفوق
ا ل ـعــدد المخصص لـهــم بلغت  20.92فــي المئة
مبينة أن عدد األسهم التي تم تخصيصها 83.3
مليون سهم بإجمالي قيمة بلغت  50مليون دينار
(نحو  150مليون دوالر).
وت ــوق ـع ــت (م ـج ـمــوعــة ال ـخ ـل ـيــج ل ـل ـتــأم ـيــن) أن
تنعكس عوائد االكتتاب على البيانات المالية
المرحلية للشركة في  30سبتمبر  2021مشيرة
ال ــى تـحــويــل فــوائــض االكـتـتــاب ال ــى الحسابات
البنكية الخاصة بمساهمي الشركة خالل خمسة
أيام عمل من تاريخه.

ً
البرميل الكويتي ًينخفض  52سنتا هل يصل برميل النفط إلى  200دوالر؟
دوالرا
72.18
ليبلغ
خالف بين «الطاقة الدولية» وسلطنة عمان حول «األحفوري»

انـخـفــض سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط الكويتي
ً
ً
 52سنتا ليبلغ  72.18دوالرا للبرميل في
ً
ت ــداوالت أمــس األول مقابل  72.70دوالرا
ً
في تداوالت الثالثاء الماضي وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،صعدت أسعار
ً
النفط لثاني جلسة صباح أمس ،معوضا
خسائر تكبدها في وقت سابق من الجلسة
ً
إذ تلقى السوق دعما من انخفاض اإلنتاج
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي خ ـل ـيــج ال ـم ـك ـس ـيــك بـسـبــب
األضرار الناجمة عن اإلعصار أيدا.
ً
وزاد خــام بــرنــت  26سنتا أو  0.36في
ً
المئة إلــى  72.86دوالرا للبرميل .وارتفع
ً
خــام غــرب تكساس الوسيط  12سنتا أو
ً
 0.17في المئة إلى  69.42دوالرا للبرميل.

وظل نحو  77في المئة من إنتاج الخليج
ً
األم ـيــركــي مـتــوقـفــا ال ـثــاثــاء ال ـمــاضــي أي
ً
ما يعادل نحو  1.4مليون برميل يوميا.
وفقد السوق نحو  17.5مليون برميل نفط
حتى اآلن.
وتـ ـمـ ـث ــل اآلبـ ـ ـ ـ ــار الـ ـبـ ـح ــري ــة ف ـ ــي خ ـل ـيــج
الـمـكـسـيــك ن ـحــو  17ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إن ـتــاج
الخام األميركي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية
أمــس األول ،إن من المتوقع تراجع إنتاج
ً
الخام األميركي  200ألف برميل يوميا في
ً
 2021إلى  11.8مليون برميل يوميا ،مشيرة
ً
إل ــى أن اإلع ـص ــار أي ــدا سـيـكــون سـبـبــا في
انخفاض أكبر من توقعات سابقة بتراجع
ً
اإلنتاج  160ألف برميل يوميا.

تدعو وكالة الطاقة الدولية إلى إنهاء أي
مـشــروع جــديــد للوقود األح ـفــوري لحماية
المناخ ،لكن هذا ال يرضي جميع المنتجين،
إذ لــوحــت سلطنة عـمــان بإمكانية وصــول
سعر برميل النفط إلى مئتي دوالر.
وكــانــت الــوكــالــة ح ــذرت فــي مــايــو مــن أن
الـعــالــم يجب أن يتخلى على الـفــور عــن أي
م ـشــروع جــديــد للنفط أو ال ـغ ــاز ،عـلــى أمــل
التخفيف من االحترار المناخي.
وان ـت ـقــد مـحـمــد بــن حـمــد الــرم ـحــي وزيــر
الطاقة وا ل ـثــروة المعدنية بسلطنة عمان،
أم ــس ،م ــا وص ـفــه بــأنــه "تــوص ـيــات أحــاديــة
الجانب" في منتدى حول التحول في مجال
ال ـطــاقــة بـمـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـمــال

إفريقيا ،الــذي تنظمه مسقط بالتعاون مع
وكالة الطاقة.
وقال وزير النفط في هذا البلد الخليجي
ال ـن ـف ـط ــي ال ـص ـغ ـي ــر إن "الـ ـت ــوصـ ـي ــة ب ـع ــدم
االستثمار في مشروعات نفطية جديدة بعد
اآلن أمر بالغ الخطورة".
وأضاف" :إذا توقفنا فجأة عن االستثمار
ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع مـ ـ ـص ـ ــادر الـ ـط ــاق ــة األحـ ـف ــوري ــة
فـسـتـحــدث م ـجــاعــة ف ــي ال ـطــاقــة وسـتــرتـفــع
أس ـع ــار ال ـطــاقــة بـشـكــل ك ـب ـيــر" ،م ـش ـيــرا إلــى
أن "الطلب على النفط والـغــاز قد ينخفض
بشكل كبير ،لكن على األمد القصير قد نرى
سـيـنــاريــو لسعر ي ـتــراوح بـيــن مـئــة ومئتي
دوالر للبرميل".

وت ـ ــاب ـ ــع" :مـ ـ ــن الـ ـسـ ـه ــل جـ ـ ــدا الـ ـبـ ـق ــاء فــي
منطقتنا ،التي تنعم بالراحة ،ونتحدث عن
فاعلية الطاقة والطاقة الشمسية ومصادر
الـطــاقــة الـمـتـجــددة ونـنـســى أن ثـلــث العالم
يعاني من نقص في الطاقة".
وبــدا أن االنـتـقــادات موجهة إلــى المدير
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ــوك ــال ــة ال ـط ــاق ــة ال ــدول ـي ــة فــاتــح
بيرول ،الذي تحدث في االفتتاح عن حاجة
دول المنطقة إلى التطور في هذه المجاالت.
و ق ـ ـ ـ ــال م ـ ــن دون أن ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ل ـه ـج ـتــه
الدبلوماسية "إلـيـكــم الحقيقة الـمــرة ،أكبر
الــدول المستهلكة تتخذ إجــراء ات ،سيكون
ل ــذل ــك ت ــداع ـي ــات ع ـلــى ال ـط ـلــب ع ـلــى الـنـفــط،
وبالتالي على االستثمارات".

وأشار إلى أن "الدول التي تمثل سبعين
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن إج ـم ــال ــي ال ـن ــات ــج ال ــداخ ـل ــي
العالمي ملتزمة بالحياد الكربوني بحلول
عام ."2050
من جهته ،شدد وزير المال العراقي علي
ع ــاوي عـلــى ض ــرورة أن تتكيف ب ــاده مع
تراجع النفط .وقال" :العام الماضي أعطانا
كوفيد لمحة عما يمكن أن يحدث مع انهيار
الطلب" ،في إشارة إلى االنخفاض الحاد في
األسعار العالمية.
وأض ـ ــاف ع ـ ــاوي" :لــدي ـنــا ج ـيــل إلح ــداث
تغيير هيكلي كبير ،والسنوات الثالث إلى
الخمس المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة
لبلد مثل العراق".

ُّ
ً
تعثر االنتعاش االقتصادي العالمي يرسم ظالال قاتمة على أسعار النفط

●

أشرف عجمي

تعددت التوقعات بشأن أسعار النفط خالل
الـعــام الحالي ،في ظل اختالف الــرؤيــة تجاه
مستقبل االقتصاد العالمي ،وتعثر االنتعاش
المرتقب ،وعلى الرغم من رسم بنوك عالمية
لسيناريو "األسعار" نحو  100دوالر للبرميل،
فإن هناك عوامل قد تقف أمام هذا الصعود.
ولعل الشواهد الحالية كلها تعد مبررات
لـعــدم ارتـفــاع أسـعــار الـخــام فــوق مستوى 70
ً
دوالرا ،مــع اسـتـمــرار ضعف الطلب العالمي
ونمو المعروض ،وهذا األمر يجعل الحديث عن
وصول األسعار إلى مستويات عالية والمقدرة
ً
بنحو  100دوالر للبرميل ضربا من الخيال ،في
ظل الزيادة المطردة التي أقرتها منظمة "أوبك"،
وتحالفاتها المعروفة بـ "أوبك ."+
وبالنظر إلى السيناريوهات التي تؤيد
مــا سبق مــن عــدم ارتـفــاع كبير فــي أسعار
الـنـفــط هــو مــا تفعله الـصـيــن ،ثــانــي أكبر
مستهلك للنفط في العالم ،فإنها تستخدم
االحتياطي االستراتيجي لمنع األسعار من

الوصول إلى مستويات صعودية.
وحسب اإلحصائيات ،فــإن مخزون النفط
ال ـخ ــام األم ـيــركــي م ـ ــازال أع ـلــى م ــن المطلوب
لتوازن السوق بحوالي  80مليون برميل ،بيد أن
ً
أسعار الخام فوق  75دوالرا للبرميل ال تعد في
مصلحة دول الخليج ،فاألسعار المرتفعة تصب
ً
في مصلحة تحول الطاقة بعيدا عن النفط.

تحرك األسعار
وفي الواقع فإن التنبؤ بتحرك أسعار النفط
في كلتا الحالتين ،ســواء الزيادة صوب 100
دوالر للبرميل أو االن ـخ ـفــاض بنحو كبير،
يؤكد أهمية النفط كعامل أســاس في الحياة
االقتصادية.
وع ـمــومــا فــإنــه ال تــوجــد ق ــواع ــد حسابية
أساسية تمكن المتخصصين من الوصول إلى
توقعات حقيقية في تحديد األسعار ،لكونها
ترجع إلى عوامل كثيرة متطابقة ذات حركات
سلبية أو إيجابية في النشاط االقتصادي.
ولعله من الصعب أن يحقق برميل النفط

مستويات عالية خــال الـعــام الـحــالــي ،لكون
جائحة "كورونا" مازالت مستمرة ،واإلصابات
في تزايد ،ومازال قطاع الطيران والسفر يعاني،
فضال عن اإلغــاقــات الجديدة لبعض الــدول،
ً
خوفا من تزايد اإلصابات بمتحور "دلتا" ،األمر
الذي يشير إلى أن الطلب لن يبلغ المستويات
القياسية السابقة.
وعلى الرغم من توقعات "أوبك" أن يتعافى
الطلب في الربع األخير من العام الحالي ،فإنه
لن يصل إلى مستويات ما قبل الوباء ،إضافة
إلى أن الدول المستوردة للنفط أرسلت رسائل
تـعـتــرض فـيـهــا عـلــى ارت ـف ــاع األسـ ـع ــار ،ال ــذي
اعتبرته مفتعال من "أوبك ،"+في ظل استمرار
انخفاض معدالت النمو العالمية ،وانكماش
االقتصاد العالمي.

أهم التحديات
وب ــال ـن ـظ ــر إلـ ــى ال ـ ـتـ ــوازن ب ـي ــن الـمـنـتـجـيــن
والمستوردين ،فإن ذلك يعد من أهم التحديات
أمام ارتفاع سعر النفط ،وأيضا سرعة توزيع

لقاح "كــورونــا" على كل ال ــدول ،والتعافي من
هذه األزمة ،إضافة إلى خطة الرئيس األميركي
ً
جو بايدن الستخدام الطاقة النظيفة بديال عن
النفط والوقود التقليدي.
وف ــي غـضــون ذل ــك ،ج ــاءت تــوقـعــات وكالة
الـطــاقــة الــدول ـيــة متشائمة ،وأشـ ــارت إل ــى أن
ً
الطلب على النفط لن يعود أب ــدا لمستويات
مــا قبل الــوبــاء ،إذ أش ــارت إلــى وص ــول معدل
ً
الطلب إلى  104ماليين برميل يوميا في ،2026
ولكن التحول للطاقة المتجددة والسيارات
الكهربائية ،وتغير سلوك البشر نتيجة الوباء
سيقلالن من استهالك النفط بمعدل  5.6ماليين
ً
برميل يوميا ،أي سيكون معدل الطلب دون
ً
مستوى  100مليون برميل يوميا.
ومــن الممكن أن يكون هناك ركائز للعمل
السليم الذي تسعى كل شركة نفطية إلى تعظيم
االستفادة منه ،وعلى سبيل المثال ال الحصر،
النمو الذي يتأتى من موارد جديدة وتحويلها
إلى احتياطيات قابلة لإلنتاج.
وم ــن هـنــا ف ــإن الـتــركـيــز عـلــى الـنـمــو لــدى
الشركات في الوقت الحالي يتمثل في تعزيز

كفاءة استغالل المصادر النفطية وهي التي
تشكل تحديات ،فضال عن الربحية التي تبقى
مصدر قلق ،حيث صــرح العديد مــن محللي
االستثمار بأن عمليات الموارد غير التقليدية
قد ال تكون مربحة ،ألن اإلنفاق يتجاوز توليد
الدخل ،كما قد تكون االستدامة مفتاح الحل،
وسـيـكــون مــن الـصـعــب الـحـفــاظ عـلــى أحـجــام
اإلن ـت ــاج الـتــي رفـعــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إلــى
مستوى االستقالل الذاتي في مجال الطاقة.

استخراج المخزونات
وف ــي حـيــن أن تحسين عملية اسـتـخــراج
المخزونات أمــر بالغ األهـمـيــة ،إال أن قابلية
تشغيل هذه األصول تحتاج إلى تحسين كبير،
حيث ستقود التكنولوجيا هــذه المهمة مع
التركيز على سالمة المنشأة السطحية وثقتها،
كما أن تحليالت الذكاء االصطناعي وبيانات
المشغلين تمكنهم من التنبؤ بالتعطل الحاد
في المعدات ،واتخاذ اإلج ــراءات الالزمة قبل
حدوث أي عطل.

ولعل النقطة األخيرة واألكثر أهمية موضوع
السالمة البيئية ،وهذه تبقى مصدر قلق لجميع
المعنيين بالصناعة النفطية ،الـتــي قطعت
خـطــوات كبيرة فــي مجال الصحة والسالمة
واإلشراف البيئي.

عودة تدريجية
ً
وشهدت أسعار النفط هبوطا بعد اتفاق
منظمة "أوب ــك" خــال اجتماعها األخـيــر على
إبقاء سياستها الخاصة بالعودة التدريجية
لإلمدادات إلى السوق دون تغيير ،في الوقت
ال ــذي تــرتـفــع فـيــه اإلص ــاب ــات بــالـفـيــروس في
أنحاء العالم.
ورفعت "أوبــك "+توقعها للطلب في ،2022
بينما تواجه أيضا ضغوطا لتسريع زيادات
اإلن ـتــاج مــن إدارة بــايــدن ،وأن ـهــت اجتماعها
بإجماع على إبقاء سياسة اإلنتاج على حالها،
ً
مــع تحديد يــوم  4أكـتــوبــر مــوعــدا لالجتماع
المقبل للمجموعة لمراجعة سياسة اإلنتاج،
بحسب بيان صادر عن المنظمة.

ةديرجلا
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اقتصاد

عمالقة «وول ستريت» يحذرون من انهيار أسواق األسهم
مع انتشار «دلتا» وتعافي النمو العالمي الضعيف وتحركات البنوك المركزية للخروج من برامج التحفيز
تتعالى التحذيرات من
أن االرتفاع المستمر في
أسعار األسهم األميركية
سيتعثر ،إذ أصدر المحللون
االستراتيجيون في غولدمان
ساكس ،ومورغان ستانلي،
وسيتي غروب ،رسائل جديدة
بشأن احتمالية حدوث صدمات
سلبية لتقويض سلسلة
المكاسب.

ت ــراجـ ـع ــت م ـ ــؤش ـ ــرات األس ـه ــم
األميركية في نهاية جلسة تداوالت
أمس األول ،مع المخاوف المتعلقة
بآفاق تعافي االقتصاد وتطورات
السياسة النقدية.
وش ـه ــد م ــؤش ــرا «داو ج ــون ــز»
ً
و«إس آند بي  »500هبوطا للجلسة
الثالثة على الـتــوالــي ،بعد تقرير
الوظائف الجمعة الماضي ،الذي
جاء أقل من توقعات المحللين.
وك ـ ـشـ ــف تـ ـق ــري ــر «ب ـ ـيـ ــج ب ـ ــوك»
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،عـ ـ ــن م ـج ـل ــس
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي ،أن النمو
ً
االق ـت ـصــادي شـهــد تـبــاطــؤا خــال
الـفـتــرة بـيــن بــدايــة يــولـيــو وحتى
أغسطس ،بفعل تراجع أنشطة مثل
تناول الطعام في الخارج والسفر
وسط القلق بشأن «دلتا».
وش ـ ـهـ ــد سـ ـه ــم «كـ ــويـ ــن بـ ــاس»
ً
ت ــراج ـع ــا بــأك ـثــر م ــن  3ف ــي الـمـئــة
بعد إعالن منصة تبادل العمالت
المشفرة تلقي إخـطــار مــن لجنة
األوراق المالية بـشــأن احتمالية
مقاضاتها.
وهـ ـب ــط م ــؤش ــر «داو ج ــون ــز»
الصناعي بنحو  0.2في المئة أو
 69نقطة عند  35.031ألــف نقطة
عند اإلغالق.
كما تراجع « »S&P 500بنسبة
ً
 0.1فــي المئة أو  6نـقــاط تقريبا
ليسجل  4514نـقـطــة ،وانخفض
«ناسداك»  0.6في المئة ما يعادل
 87نقطة عند  15.286ألف نقطة.
وت ـت ـعــالــى ال ـت ـح ــذي ــرات م ــن أن
االرتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـم ـس ـت ـمــر ف ــي أس ـع ــار
األس ـه ــم األم ـيــرك ـيــة سـيـتـعـثــر .إذ
أصدر المحللون االستراتيجيون
فــي غــولــدمــان ســاكــس ،ومــورغــان
ستانلي ،وسيتي غــروب ،رسائل
جــديــدة ب ـشــأن احـتـمــالـيــة حــدوث
صدمات سلبية لتقويض سلسلة
المكاسب.
وحدد االستراتيجيون ،العوامل
وراء تغير رؤيتهم لسوق األسهم،
ســواء بسبب انتشار ساللة دلتا
م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،أو تعافي

ال ـن ـم ــو ال ـع ــال ـم ــي ال ـض ـع ـي ــف ،أو
تحركات البنوك المركزية للخروج
م ــن ب ــرام ــج ال ـت ـح ـف ـيــز ف ــي عـصــر
الــوبــاء ،وجميعها عــوامــل تشكل
مخاطر.

هشاشة السوق
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـض ــو
المنتدب الستراتيجية المحفظة
وتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــص األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ف ــي
غ ــول ــدم ــان س ــاك ــس ،كــري ـس ـت ـيــان
مولر جليسمان« :أدت التقييمات
ال ـم ــرت ـف ـع ــة إل ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة ه ـشــاشــة
ال ـ ـسـ ــوق»« .إذا كـ ــان ه ـن ــاك تـطــور
سلبي جديد ،فقد يولد صدمات
نـمــو ت ــؤدي إل ــى تقليل المخاطر
بشكل سريع».
وأصبحت مراكز الشراء شديدة
ال ـص ـع ــود ،إذ ف ــاق ع ــدد صـفـقــات

الشراء في  S&P 500عدد صفقات
ال ـب ـيــع ب ـح ــوال ــي  10إلـ ــى  .1ومــن
ال ـم ــرج ــح أن ي ــواج ــه ن ـصــف هــذه
الــرهــانــات خسائر عند انخفاض
المؤشر بنسبة  2.2في المئة.
وحذر الخبراء االستراتيجيون
فــي سيتي غ ــروب بـقـيــادة كريس
مونتاجو من أنه حتى التصحيح
البسيط يمكن تضخيمه من خالل
التصفية القسرية لمراكز الشراء
ً
الهامشي المفتوحة حاليا.
فيما قـلــص مــورغــان ستانلي
الوزن النسبي لألسهم األميركية
إلى األسهم العالمية المتدنية إلى
ً
ـاو أم ــس األول ،مشيرا
وزن مـتـسـ ٍ
إلــى «مخاطر كبيرة» للنمو حتى
أكتوبر.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،ق ــال ــت
مجموعة كريديه سويس غروب،
إ ن ـهــا تـحـتـفــظ بتخفيض ضئيل

في األسهم األميركية ألسباب مثل
التقييمات المرتفعة والمخاطر
التنظيمية.
في حين ال يتوقع أحد حدوث
عمليات بيع حادة ،فإن االنغماس
ً
في األسهم ترك المستثمرين مددا
أكثر من الالزم وعرضة ألي تلميح
من األخبار السيئة.
ف ـب ـعــد س ـب ـعــة أش ـه ــر مـتـتــالـيــة
مـ ــن ال ـم ـك ــاس ــب فـ ــي م ــؤش ــر S&P
 - 500األط ــول منذ يناير - 2018
يرى الكثيرون أن األسهم جاهزة
للتراجع في شهر سبتمبر.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ـم ـح ـل ــل
االس ـت ــرات ـي ـج ــي إلدارة األص ـ ــول
فـ ــي م ـ ــورغ ـ ــان سـ ـت ــانـ ـل ــي ،أنـ ـ ــدرو
ش ـي ـت ــس»:س ـت ـك ــون ل ــدي ـن ــا ف ـتــرة
سـتـكــون فيها الـبـيــانــات ضعيفة
في سبتمبر في الوقت الذي تزداد
فيه مخاطر متغير دلـتــا وإع ــادة

فتح المدرسة»« ...إذا ظلت البيانات
ضعيفة ،فــإن تقييمات السوق لم
تراجع نفسها كما حدث في أجزاء
أخرى من االقتصاد».
ُينظر إلى المستثمرين األفراد
عـلــى أنـهــم ال ـقــوة الــرئـيـسـيــة وراء
المكاسب األخيرة .لقد استثمروا
مــا يـقــرب مــن  30مليار دوالر من
الـسـيــولــة ف ــي األس ـه ــم األمـيــركـيــة
وصـنــاديــق االستثمار المتداولة
في شهري يوليو وأغسطس ،وهو
ً
أكبر قــدر فــي فترة شهرين ،وفقا
لـ ـ «ج ــي بــي م ــورغ ــان» .ويـمـكــن أن
ً
يكونوا أيضا حجر األساس الذي
يـمـكــن أن يـحــافــظ عـلــى اسـتـقــرار
ً
السوق ،مادام كان ذلك سهال.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــون
االسـتــراتـيـجـيــون الـعــالـمـيــون في
«ج ـ ــي بـ ــي م ـ ــورغ ـ ــان» ب ـم ــن فـيـهــم
نـيـكــوالوس بانيجيرتزوغلو في

مذكرة في األول من سبتمبر« :كان
ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون األف ـ ـ ــراد يـشـتــرون
األسهم وصناديق األسهم بوتيرة
ث ــاب ـت ــة وق ــوي ــة ت ـج ـعــل تـصـحـيــح
األسـ ـه ــم يـ ـب ــدو غ ـي ــر م ــرج ــح إل ــى
حد ما».
وأضــاف« ،يبقى أن نرى ما إذا
ك ــان التغيير ال ـقــادم فــي سياسة
االحتياطي الفدرالي سيغير موقف
المستثمرين األفراد تجاه األسهم».
سيتم اختبار هذه المواقف في
النهاية من قبل صانعي السياسة
فــي االحتياطي الـفــدرالــي والبنك
المركزي األوروبي الذين يضعون
األس ـ ــاس لـتـقـلـيــص ب ــرام ــج ش ــراء
األصول.
كما أن المتداولين ال يتوقعون
أي أخبار عن تباطؤ سياسات بنك
االحتياطي الفدرالي حتى نوفمبر
على األقل ،واستبعدوا رفع أسعار
الفائدة ،لكن لم يمض وقت طويل
مـنــذ أن أدت رف ــع أس ـعــار الـفــائــدة
إل ــى إع ــاق ــة س ــوق ص ــاع ــدة أخ ــرى
مستعرة في عام .2018
فـيـمــا تـشـيــر اإلشـ ـ ــارات الفنية
ً
أي ـضــا إل ــى ح ــدوث ت ــراج ــع ،حيث
يشير الزخم والتقلب إلى ارتفاع
درجـ ـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارة ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات،
ً
وف ـق ــا لـتـحـلـيــل أج ــرت ــه بـلــومـبــرغ
إنتليجنس.

تراجع سوق األسهم
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة م ـ ـسـ ــؤولـ ــي
االستثمار فــي مــورغــان ستانلي
إلدارة األص ــول ،ليزا شاليت ،في
مذكرة« :المشكلة هي أن األسواق
يتم تسعيرها على أ نـهــا مثالية
ً
رغم هشاشتها ،خصوصا أنه لم
يكن هـنــاك تصحيح أكـبــر مــن 10
فــي المئة منذ أدن ــى مستوى في
مارس .»2020
وك ـت ـبــت أن لـجـنــة االس ـت ـث ـمــار
الـعــالـمـيــة الـتــابـعــة للبنك تتوقع
تراجع سوق األسهم بنسبة  10في
المئة إلى  15في المئة قبل نهاية

العام .وأضافت« ،أن قوة مؤشرات
األسهم األميركية الرئيسية خالل
أغسطس واألي ــام القليلة األولــى
م ــن سـبـتـمـبــر ،وال ـت ــي دف ـعــت إلــى
المزيد من المستويات المرتفعة
الجديدة اليومية والمتتالية في
مــواج ـهــة ال ـت ـطــورات الـمـقـلـقــة ،لم
تعد بناءة» ،حيث قالت« :ضع في
اعتبارك جني األرباح في صناديق
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات» ،حـ ـي ــث ت ـغ ــاض ــت
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات األس ـ ـ ـهـ ـ ــم عـ ـ ــن عـ ـ ــودة
ظهور وباء كورونا ،وتراجع ثقة
المستهلك ،وارتفاع أسعار الفائدة،
وال ـ ـت ـ ـح ـ ــوالت ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة
الكبيرة».
ً
أيضا ،توقع «بنك أوف أمريكا»
تــراجــع مؤشر «إس آنــد بــي »500
لألسهم األميركية بحلول نهاية
العام الجاري ،مع ارتفاع التكاليف
وال ـتــي قــد تضغط عـلــى هــوامــش
الربح.
وقال محللو البنك االستثماري
األميركي عبر مــذكــرة بحثية ،إن
مستهدف مؤشر «إس آند بي »500
يبلغ  4250نقطة في نهاية العام
الحالي ،ما يعتبر أعلى من الهدف
السابق للبنك عند  3800نقطة،
لكنه ال ي ــزال أقــل  6فــي المئة من
إغالق جلسة أمس األول.
وكــان المؤشر األوســع للسوق
األم ـي ــرك ــي ارت ـف ــع بـنـسـبــة  20في
الـمـئــة مـنــذ بــدايــة ال ـعــام الـحــالــي،
ب ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـن ـ ـمـ ــو ال ـ ـ ـقـ ـ ــوي ألربـ ـ ـ ــاح
الشركات.
وحـ ـ ـ ــدد «ب ـ ـنـ ــك أوف أمـ ـي ــرك ــا»
مستهدف مؤشر «إس آند بي »500
بحلول نهاية عام  2022عند 4600
ً
نقطة ،مما يمثل ارتفاعا بنسبة 2
في المئة من المستويات الحالية.
ويستعد مجلس االحتياطي
الفدرالي لتقليص حجم التحفيز
ال ـ ـن ـ ـق ـ ــدي ال ـ ـم ـ ـق ـ ــدم ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد
األميركي ،حيث يدرس البنك بدء
خفض مشتريات األصول بحلول
نهاية هذا العام.
«العربية نت»

«الوطني  -البحرين» :مزايا وعروض لحاملي  Visa PlatinumوVisa Signature
يـحــرص بنك الـكــويــت الــوطـنــي -البحرين
على مكافأة عمالئه وضمان حصولهم على
جميع الخدمات المصرفية المتميزة إلثراء
تجربتهم المصرفية .وفي هذا اإلطــار ،يوفر
ً
البنك لعمالئه عروضا حصرية عند استخدام
بطاقة  Visa Platinumالوطني االئتمانية
وبطاقة  Visa Signatureالوطني االئتمانية.
وتمنح بطاقات الوطني االئتمانية العمالء
فرصة استكشاف نمط حياة مليء بالفخامة
وال ـم ــزاي ــا االسـتـثـنــائـيــة ب ـمــا ف ــي ذل ــك نـقــاط
مـكــافــآت «الــوط ـنــي» ،بحيث يمكن الحصول
على المزيد من المزايا والمكافآت مقابل كل
رحـلــة وإقــامــة فــي الـفـنــدق وش ــراء واس ـتــرداد

ن ـق ــدي ،ح ـيــث يـتـيــح ذل ــك بــرنــامــج «م ـكــافــآت
الوطني» والــذي يعد أحد أكبر برامج الوالء
في البحرين.
ويمكن لحاملي البطاقات المؤهلة الفوز
ب ـن ـقــاط م ـكــافــآت الــوط ـنــي م ـقــابــل ك ــل دي ـنــار
بحريني يـتــم إنـفــاقــه بــاسـتـخــدام البطاقات
داخ ـ ــل أو خ ـ ــارج ال ـب ـح ــري ــن .ك ـمــا سيحصل
عمالء البنك على فرصة االستمتاع بالراحة
المطلقة مــع بــرنــامــج  LoungeKeyلــدخــول
أكـثــر مــن  1000قــاعــة انـتـظــار فخمة ،إضافة
إلـ ــى خ ــدم ــات ال ـكــون ـس ـيــرج وت ــأم ـي ــن الـسـفــر
المجاني ،واالستفادة من خدمة «المسافر من
الوطني» مع «دناتا للسفريات» ،والحصول

على توصيل أو استقبال مجاني من المطار
مــع حجوزاتهم للرحالت الجوية والفنادق
وتأجير السيارات.
وسيحصل العمالء على عروض متنوعة
في البحرين من بينها خدمة صف السيارات
ً
مجانا مع  ParkPassفي مواقع استراتيجية
كمطار البحرين الدولي والمجمعات التجارية
الكبيرة وعــرض الحصول على تــذكــرة فيلم
ً
ثانية مجانا عند استخدام بطاقات الوطني
االئتمانية من خالل موقع  VOXاإللكتروني
أو شباك تذاكر  .VOX Cinemasإضافة إلى
ع ــروض  2ل ــ 1لــدى  ،Dose Caféوفــي جميع
فـ ـ ــروع ب ــاس ـك ــن روب ـ ـنـ ــز فـ ــي الـ ـبـ ـح ــري ــن ،إل ــى

«الخطوط القطرية» :تخفيضات حصرية
وأسعار خاصة للرحالت

تقدم الخطوط الجوية القطرية لعمالئها
في الكويت خصومات كبيرة تصل إلى 25
في المئة على الرحالت إلى أكثر من 140
وجهة ،إضافة إلى عروض نادي االمتياز،
وتستمر التخفيضات ثمانية أيام تنتهي
في  14الجاري.
كما سيحصل العمالء الذين ينضمون
إل ــى نـ ــادي االم ـت ـي ــاز ف ــي «ال ـق ـط ــري ــة» على
مـكــافــأة قــوامـهــا  5000كـيــومــايـلــز ،إضــافــة
إل ــى ب ــاق ــات ح ـصــريــة ل ـك ــأس ال ـعــالــم قطر
 .2022ويمكن ألعـضــاء الـنــادي الحاليين
ترقية فئتهم في النادي على نحو أسرع
بمضاعفة الكيوبوينتس وذلك عند شراء
التذاكر خالل مدة هذا العرض الترويجي.
ويمكن للمسافرين االستمتاع بتجربة
خ ــدم ــات «ال ـق ـطــريــة» ال ـحــائــزة ال ـعــديــد من
الجوائز ،واالستفادة من العرض الترويجي
المميز على درجة رجال األعمال والدرجة
السياحية مع توفير يصل إلى  25%على
عدد كبير من الوجهات يصل إلى أكثر من
 140وجـهــة فــي كــل مــن أوروبـ ــا وإفــريـقـيــا
والشرق األوسط واألميركتين.
ويسري هذا العرض على جميع رحالت
«الـقـطــريــة» الـمـحـجــوزة حـتــى  14الـجــاري

للسفر من اآلن حتى  31مارس .2022
ً
ويقدم نادي االمتياز عالما من الفرص
ال ـف ــري ــدة وم ــزاي ــا ال ـس ـفــر ال ـح ـصــريــة ،مثل
الـ ــدخـ ــول غ ـي ــر الـ ـمـ ـح ــدود إلـ ــى الـ ـص ــاالت،
وتــرخ ـيــص م ـجــانــي لــأمـتـعــة اإلضــاف ـيــة،
وأول ــوي ــة تسجيل ال ــوص ــول ،إضــافــة إلــى
م ـك ــاف ــآت ال ـف ـئــة وغ ـي ــر ذلـ ــك ال ـك ـث ـيــر .وفــي
العام الماضي ،واصــل النادي االستثمار
ف ــي الـتـعــريــف بــالـبــرنــامــج عـبــر تخفيض
عدد الكيومايلز المطلوبة لحجز رحالت
المكافآت بنسبة تصل إلــى  49في المئة،
ً
كما قام أيضا بمراجعة سياسة الكيومايلز
ً
الخاصة به بحيث يكون الرصيد صالحا
ً
ل ـم ــدة  36شـ ـه ــرا م ــن ت ــاري ــخ ال ــرب ــح حتى
اإلنفاق.
وت ــواص ــل «ال ـق ـطــريــة» ،ال ـنــاقــل الــوطـنــي
لدولة قطر ،إعادة بناء شبكتها التي تضم
حاليا أكثر مــن  140وجـهــة؛ ومــع تشغيل
رحــات إضافية إلــى الوجهات الرئيسية
في العالم ،تقدم الشركة لمسافريها خيارات
س ـفــر م ـت ـنــوعــة ،لـتـمـكـنـهــم م ــن الـتـخـطـيــط
لرحالتهم أو تغيير حجوزاتهم بكل سهولة
ويسر.
وحازت «الخطوط القطرية» جائزة أفضل

«شركة طيران في العالم» خالل حفل توزيع
جوائز سكاي تراكس العالمية  .2019كما
حصدت جــوائــز «أفـضــل شركة طـيــران في
ال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط» و»أفـ ـض ــل درج ـ ــة رج ــال
أعمال» في العالم و»أفضل مقعد على درجة
رجـ ــال األعـ ـم ــال» ع ــن مـقــاعــد كـيــو ســويــت.
وأص ـبــح ال ـنــاقــل ال ـق ـطــري شــركــة الـطـيــران
الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة
طيران في العالم خمس مرات ،في حين حاز
مطار حمد الدولي جائزة «أفضل مطار في
العالم» وذلك بحسب نتائج جوائز سكاي
تراكس العالمية للمطارات .2021
وأصبحت «القطرية» أول شركة طيران
دولـ ـي ــة ت ـح ـصــل ع ـل ــى ت ـص ـن ـيــف  5ن ـجــوم
ف ــي «ت ــدق ـي ــق ت ــداب ـي ــر ال ـس ــام ــة ال ـخــاصــة
بكوفيد -19على مستوى شركات الطيران»
من «سكاي تراكس» .ويأتي ذلك في أعقاب
ال ـن ـجــاح ال ــذي حـقـقــه م ـطــار حـمــد الــدولــي
ً
أخيرا كأول مطار يحصل على تصنيف 5
نجوم في «تدقيق تدابير السالمة الخاصة
بـ كوفيد -19في المطارات».
وتؤكد هــذه الجوائز حــرص «القطرية»
على تطبيق أعلى معايير األمان والسالمة
على متن رحالتها.

جــانــب خ ـصــومــات تـصــل إل ــى  15ف ــي المئة
من مجموعة الشايع وكذلك رســوم عضوية
خاصة بقيمة  5دنانير بحرينية وخصم 10
فــي المئة على رس ــوم الشحن مــن «أرامـكــس
شوب آند شيب».
وقال المدير العام لبنك الكويت الوطني-
الـبـحــريــن عـلــي ف ـ ــردان« :نـسـعــى بـشـكــل دائ ــم
إلى مكافأة عمالئنا ومنحهم أسلوب حياة
ً
فريدا وذلــك عند استخدام بطاقات الوطني
االئ ـت ـم ــان ـي ــة والـ ـت ــي ت ــوف ــر م ــزاي ــا وع ـ ــروض
ً
حصرية تلبي كافة احتياجاتهم» ،مضيفا :
«نتواصل بشكل مستمر مع عمالئنا لنوفر
لهم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية

«المتحد» يعلن
فائزي «الحصاد»

أج ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك األه ـ ـلـ ــي
المتحد أمس األول السحب
األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي عـ ـل ــى ج ــوائ ــز
ال ـح ـص ــاد اإلسـ ــامـ ــي ،وهــو
ال ـ ـس ـ ـحـ ــب ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــوائـ ــز
اإلسالمي األول في الكويت،
والـ ــذى ي ـقــدم مــا يــزيــد على
 750جائزة سنويا ،وينفرد
ب ــالـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـي ــزات،
وم ـن ـهــا أن ــه أب ـس ــط وأس ـهــل
برنامج ادخــار ،ويقدم أكبر
قيمة من الجوائز إلــى أكبر
عـ ــدد م ــن ال ـف ــائ ــزي ــن ،فضال
عن ميزة فتح الحساب عبر
االنترنت بكل سهولة ويسر
مع ميزة اإليداع الفوري في
الحساب.
وأس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر ال ـ ـس ـ ـح ـ ــب ع ــن
حصول  20فائزا على 1000
دينار لكل منهم ،وهم طارق
ف ــؤاد الـعـلــي ،وول ـيــد محمد
رينو ،ومحمد حسين خسرو
زاده ،ومحمد إبراهيم خليل،
وال ـه ـي ـث ــم م ـح ـم ــود مـحـمــد،
وس ـ ـل ـ ـطـ ــان أس ـ ـ ــد سـ ـلـ ـط ــان،
وج ـمـعــان م ـهــدي ال ـعــازمــي،
وساريثا اليكس مونتيرو،
وس ـ ـمـ ــريـ ــن أشـ ـ ـي ـ ــف شـ ـي ــخ،
وم ـس ــاع ــد ف ــال ــح ال ـع ــازم ــي،
وشيخة فواز الحربي ،وعالء
ع ـبــدال ـقــادر جــابــر ،وسـعــود
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ب ـ ــوعـ ـ ـب ـ ــاس،
وسهيلة عبدالرزاق عبدالله،
ومنال عبدالرحمن الراشد،
وعـ ــذارى محمد الـضــرمــان،
وف ـي ـصــل داود ال ـب ـص ـيــري،
وعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــي حـ ـس ــن،
وعبدالرحمن نايف الحربي،
وأحالم ابراهيم الجاسم.

المتميزة الـتــي اعـتــادوهــا مــن الــوطـنــي ،كما
نعدهم بمواصلة تطوير خدماتنا وإضافة
الكثير مــن الـمــزايــا الـتــي تلبي اهتماماتهم
وتطلعاتهم».
وأكد فردان أن «بطاقات الوطني االئتمانية
تتمتع بمزايا ال مثيل لـهــا ،وتــوفــر للعمالء
الكثير من الرفاهية وذلك من منطلق سعينا
الـ ــدائـ ــم إل ـ ــى م ـن ــح ع ـم ــائ ـن ــا أفـ ـض ــل ت ـجــربــة
ً
مصرفية وأكثرها أمانا».

علي فردان

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

« »Frozenيتحول إلى مسرحية
غنائية في لندن
من بطولة النجمتين سامانثا وستيفاني
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شارلوت غانسبورغ :صحة
والدتي جين بيركين جيدة
ب ــات ــت الـمـغـنـيــة الـشـهـيــرة
جين بيركين "في وضع ّ
جيد"،
ّ
بحسب ما أكدت ابنتها النجمة
العالمية شارلوت غانسبورغ
خالل مهرجان دوفيل للسينما
األمـيــركـيــة فــي شـمــال فرنسا
الـ ـت ــي ت ـت ــول ــى رئـ ــاسـ ــة لجنة
التحكيم فيه.
وقالت شارلوت ابنة جين
ب ـي ــرك ـي ــن والـ ـمـ ـغـ ـن ــي س ـي ــرج
غانسبورغ :عندي رسالة من
ّ
وال ــدت ــي ،وق ــد تـكــلـمــت معها
منذ فترة قصيرة ،وأن ــا أعلم
أن الناس قلقون عليها .وهي
في وضع ّ
جيد.
وأضافت :سألتها إن كانت
تريدني أن أقول شيئا ّ
محددا،
ّ
فردت :األمور على خير ما يرام.
وكـ ـ ــان وك ـي ــل أعـ ـم ــال جين
ب ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ك ـ ـشـ ــف ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء
الماضي أن المغنية البالغة
 74ع ــام ــا ت ـعـ ّـرضــت "لجلطة
دم ــاغ ـي ــة ب ـس ـي ـطــة" األس ـب ــوع
الـمــاضــي قـ ـ ّـررت إثــرهــا إلـغــاء
ّ
ّ
ك ــل ال ـتــزامــات ـهــا حــتــى نهاية
األسبوع.

ملصق «»Frozen

شارلوت ووالدتها
ّ
وقدمت شارلوت غانسبورع
وثــائـقـيــا ع ــن س ـيــرة والــدتـهــا
بعنوان "جـيــن بــار شــارلــوت"
خ ــال مـهــرجــان دوف ـيــل الــذي
ّ
ّ
تستمر فعالياته حتى األحد.
وت ـع ـ ّـد بـيــركـيــن م ــن أشـهــر
الـفـنــانـيــن الـبــريـطــانـيـيــن في
فرنسا ويبقى اسمها مرتبطا
ب ـغــان ـس ـبــورغ وأغ ـن ـي ــات ــه في
الستينيات والسبعينيات.
(أ ف ب)

انطالق معرض « »Diorفي
نيويورك بمشاركة نجوم هوليوود
ينطلق الـيــوم معرض عالمة
" "Diorال ـع ــال ـم ـي ــة فـ ــي مـتـحــف
"بروكلين ميوزيوم" في نيويورك،
ب ـح ـلــة م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن مـحـطـتـيــه
السابقتين فــي بــاريــس ولـنــدن،
ّ
وتوفق بين تصاميم دار األزياء
الفرنسية والثقافة األميركية.
وخ ـص ــص ال ـم ـع ــرض بعض
ال ـ ـ ـصـ ـ ــاالت لـ ـنـ ـج ــوم ه ــولـ ـي ــوود
الــذيــن يشاركون بالحضور من
خـ ــال ارتـ ـ ـ ــداء م ــاب ــس ال ـعــامــة
" "Diorوللمصورين األميركيين
ّ
الذين خلدوا تصاميم الدار ،مثل
جودي شيكاغو
كريتشارد أفيدون.
وي ـش ـه ــد الـ ـمـ ـع ــرض ت ـع ــاون
مصممة األزياء اإليطالية الشهيرة ماريا غراتسيا كيوري في عرض
ُ
أزياء مع الفنانة األميركية النسوية جودي شيكاغو التي تعرض أشهر
أعمالها "ذا دينر بارتي" أو "حفل العشاء" في "بروكلين ميوزيوم".
ّ
مصمم األحالم" في باريس عام  2017ولندن
وشهد معرض "ديور
ً
ً
عــام  2019إقـبــاال قياسيا ،وأرادت ال ــدار التي تملكها مجموعة "ال
في ام اتــش" العمالقة أن يتزامن معرضها في نيويورك مع أسبوع
ّ
الموضة الذي تشهده المدينة ،مركزة على الجانب األميركي من سيرة
كريستيان ديور.
(أ ف ب)

وصل فيلم الرسوم المتحركة " "Frozenمن إنتاج ديزني،
الذي حقق نجاحا كبيرا ،إلى مسرح لندن ،بافتتاحه رسميا
أمس األول كعمل موسيقي مسرحي في "وست إند" ،إذ يعرض
على مسرح جدده حديثا المؤلف الموسيقي أندرو ويبر.
والفيلم الفائز بجائزة أوسـكــار ،يتناول قصة الشقيقتين
أنــا وإيلسا مــن األس ــرة المالكة فــي مملكة أرنــديــل المتخيلة،
واستحوذ على جحافل المعجبين الشبان حــول العالم منذ
عرضه عام  .2013وجرى تحويله في عام  2018إلى مسرحية
عرضت على مسارح برودواي.
اآلن أصـبــح لــدى لـنــدن نسختها الـخــاصــة مــن المسرحية
الموسيقية ،ببطولة الممثلة البريطانية سامانثا باركس
التي تقوم بدور إيلسا والممثلة المولودة في دبلن ستيفاني
مكيون في دور أنا.
وقالت مكيون متحدثة لـ "رويترز" عن قيامها بدور المحبوبة
إنـهــا شـعــرت بتوتر فــي الـبــدايــة ،لكنها وج ــدت سريعا ميزة
الشخصية بعد تكييف الشخصية للمسرح.
ومضت تقول "الشيء العظيم في المسرحية هو أننا بشر
لسنا شخصيات رســوم متحركة ،وأننا ق ــادرون على تهيئة
أنفسنا لألدوار" ،مضيفة أنها شعرت بالفخر لقيامها بدور أنا.
وقالت باركس إنها أحبت أن إيلسا لم تكن أميرة نمطية من
أميرات ديزني ،وإن عالقة الشقيقتين كانت قصة الحب الحقيقية
في المسرحية الموسيقية.
وأضافت" :آمل أن تكون المسرحية جعلت الناس يشعرون
أنهم على قمة العالم ،وآمل أن يشعروا كما لو كانوا مرتبطين
بهذه الشخصيات".

وقال الممثل أوليفر أورمسون ،الذي يقوم بدور الوغد هانز،
إنه يأمل أن يكون الناس الذين شاهدوا العرض غــادروه وقد
أصبحوا ومحبوهم أكثر قربا.
وت ـع ــرض الـمـســرحـيــة الـمــوسـيـقـيــة ال ـتــي بـ ــدأت عــروضـهــا
التجريبية أواخــر أغسطس على مسرح دروري لين الملكي،
الذي أعيد افتتاحه أخيرا ،بعد تجديد استمر عامين وتكلف
 60مليون جنيه استرليني ( 82.51مليون دوالر).
واشترى المؤلف الموسيقي المخضرم لويد ويبر المسرح
ً
عام  .2019ويعد  Frozenهو أكثر فيلم رسوم متحركة ربحا
في التاريخ ،وهو مستوحى عن القصة الخرافية "ملكة الثلج"
للكتاب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن ،ويروي الفيلم
قصة أميرة شجاعة تذهب في رحلة ملحمية برفقة تاجر ثلج
وحيوان رنة ورجل ثلج للبحث عن أختها ،التي حبست المملكة
في شتاء أبدي.
وقد حصل الفيلم ،حتى اآلن ،على على أكثر من مليار دوالر
في جميع أنحاء العالم ،وحظي بإشادة من النقاد العالميين،
واعتبره الكثير من النقاد أفضل فيلم ديزني موسيقي منذ
عصر النهضة في االستديو.
فاز الفيلم بجائزة غولدن غلوب كأفضل فيلم رسوم متحركة
وجائزتي جمعية نقاد البث السينمائي كأفضل فيلم رسوم
متحركة ،وأفضل أغنية أصلية لـ "أطلقي سرك" ،كما فاز بجائزة
األوسكار ألفضل فيلم رسوم متحركة ،وأفضل أغنية أصلية لـ
"أطلقي سرك" .وفاز أيضا بجائزة األكاديمية البريطانية لألفالم
جوائز األكاديمية البريطانية لألفالم ،وجائزة آني ،وجائزة
(رويترز)
ستااليت.

فيكاندر :أصبحت أكثر سعادة
من أي وقت مضى

كريغ :عانيت بسبب شهرتي
بعد تقديمي «جيمس بوند»

اليشيا فيكاندر
أكدت الممثلة اليشيا فيكاندر ،أنها أصبحت أكثر سعادة من أي وقت
مضى ،مع زوجها وطفلها الجديد.
وأعلنت فيكاندر أنها أنجبت طفلها األول من زوجها الممثل مايكل
فاسبندر مطلع العام الجاري ،ولكنهما لم يخبرا أحدا منذ ذلك الوقت.
وقالت فيكاندر ،في حديثها مع مجلة بيبول األميركية حول األمومة:
"اآلن أصبح لدي مفهوم جديدة للحياة عموما".
وتأتي هذه األنباء بعدما شوهدت فيكاندر وفاسبندر مع رضيع خالل
رحلة إلبيزا ،كما ظهرا معا في باريس في أغسطس الماضي ،حيث كان
مايكل يدفع عربة األطفال .ولم يعلن الزوجان ،اللذان تزوجا في أكتوبر
 ،2017من قبل عن نبأ حمل اليشيا أو استقبال طفل.
يذكر أن آخر أعمال فيكاندر هو فيلم "بيكيت" الذي يروج لفكرة أن
العالم عبثي بشكل مرعب.
(د ب أ)

سامانثا باركس

جنيفير لورانس حامل
في طفلها األول

دانيال كريغ
أقر الممثل البريطاني دانيال كريغ بأنه عانى كي يستطيع التعامل
مع شهرته بعد أداء شخصية جيمس بوند ،مؤكدا أنه شعر بالحصار
بدنيا وفكريا.
ً
وكان كريغ ( 53عاما) أصبح مشهورا في أنحاء العالم عقب تجسيده
شخصية العميل جيمس بوند خلفا للممثل بيرس بروسنان ،ليظهر ألول
مرة في فيلم "كازينو رويال" عام .2005
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن كريغ قال في فيلم وثائقي
ً
يحمل عنوان "بيينج جيمس بوند" إنه لم يكن مستعدا لهذه الدرجة من
ً
التدقيق عندما قبل القيام بالدور ،مضيفا" :حياتي الشخصية تأثرت
ً
لكوني أصبحت مشهورا فجأة ،اعتدت أن أغلق الغرفة على نفسي ،وأغلق
الستائر ،حتى اني لم أحب هذا المستوى الجديد من الشهرة ،لقد ساعدني
الممثل هيو جاكمان في التعامل مع هذا األمر".
(د ب ا)

جنيفير لورانس
ذكرت تقارير ،أمس ،أن الممثلة األميركية جنيفير لورانس  31عاما
حامل في طفلها األول من زوجها كوكي ماروني ( 37عاما).
وأكد المتحدث باسم الممثلة هذا النبأ لعدة صحف أميركية معنية
بأخبار المشاهير أمس األول.
يذكر أن العالقة بين لورانس وماروني بدأت في يونيو  ،2018وأعلنا
خطوبتهما في فبراير  ،2019وتزوجا في أكتوبر من العام نفسه.
في الوقت ذاتــه ،تترقب لورانس عرض فيلمها الجديد Don't Look
 Upالذي أعلنت شبكة نتفلكس العالمية أن الفيلم المنتظر سيتم انطالق
عروضه في ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات كبيرة ،السيما وهو يشهد أول
بطولة ثنائية للنجمين الشهيرين ليوناردو دي كابريو وجنيفير لورانس،
ولذلك يحظى بتوقعات جيدة حول اإلقبال وارتفاع نسبة المشاهدة بعد
(د .ب .أ)
عامين من تأجيل عرضه بسبب "كورونا".

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :على قــدر ما أنــت جـ ّـاد في عملك
تلقى نتيجة حسنة.
ً
عاطفيا :أنت والشريك على وفاق ّ
تام على
الرغم من االشاعات.
ً
اجتماعيا :ال تقل ما ال تعلمه فتصبح في
عداد الثرثارين.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :اج ـت ـهــادك فــي عـمـلــك سيرفعك
ً
ّ
مستقبال الى أعلى الرتب.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـكـثــر م ــن ذك ــر ال ـشــريــك أم ــام
ً
ّ
الجميع ألنك فعال تحبه.
ً
اجتماعيا :العلم ليس لتتباهى به بل
لتتشاركه مع اآلخرين.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا" :بقدر ّ
الكد تكتسب المعالي ،ومن
طلب العلى سهر الليالي".
ّ
ً
عاطفيا :مبدأ كل حب أن تكون التضحية
في رأس قائمته.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :أنـ ــت م ـح ــاط بــال ـك ـث ـيــر من
المعارف ومع ذلك تشعر بالعزلة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :أنــت ذكــي لدرجة تستطيع فيها
تحويل كل الفرص لمصلحتك.
ً
عــاطـفـيــا :الـحــب هــو أن تنسى شخصك
واالهتمام بالشخص اآلخر.
ً
اجتماعيا :المعرفة تجلو العمى عن قلب
ً
صاحبها وتجعله محترما.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :ال تتوقف عن السعي إلى األفضل ولو
أقفلت أمامك األبواب.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـلــوم نفسك أحـيــانــا ألنــك ارتبطت
ًّ
ً
عاطفيا ولم تعد حرا.
ً
اجتماعيا :دع األشياء الصغيرة على قدر ما
ّ
هي وتطلع إلى األمور الكبيرة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :العمل قليل الفائدة لمن ال يجتهد
في إنجازه.
ً
ً
ً
عاطفيا :ليس اإلخالص شرطا وحيدا للحب
ً
إن لم يدفعه العمل أيضا.
ً
اجتماعيا :تمتلك صفة الكريم وترغب في
مساعدة كل محتاج.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :من يطلب تحسين وظيفته فعليه
أن يسعى بكل جهد.
ً
عاطفيا :يقودك الشك إلى افتعال المشاكل
مع الشريك بدون سبب.
ً
ّ
اجتماعياّ :
فتصدق
الصدقة أخت الصالة،
يهبك الله ما ترغب فيه.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :أنت واثق بنفسك أكثر مما ينبغي
فخذ الحذر من المستقبل.
ً
ً
يؤمن الفلك لك ً
عاطفياّ :
لقاء عاطفيا قد
تدوم نتائجه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أح ــد األص ــدق ــاء المخلصين
سيقف الى جانبك في وقت محرج.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ك ــن م ـغ ــام ــرا ف ــي تـطـلـعــاتــك فقد
تحصل بسرعة على مرادك.
ً
عــاطـفـيــا :الـخــدمــة الـتــي تقدمها لشريك
عمرك لن تذهب سدى.
ً
اجتماعيا :كي تعرف حقيقة صديقك اطلب
مساعدته عند الضيق.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :أنت ال تعرف الحياد في مواقفك ألنك
ً
مع الحق دائما.
ً
عاطفيا :امسح الدموع من عيني الحبيب فهو
ً
مشتاق اليك كثيرا.
ً
اجتماعيا :خراب العائلة في الجدال الدائم
الذي ال طائل فيه.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ّ
ً
مهنيا :إذا لم يتحل عملك بالضمير
ً
فهو ليس إال دمارا.
ً
ً
عــاطـفـيــا :اعـمــل دائ ـمــا عـلـ ّـى أن يكون
ً
الشريك راضيا ألنه يستحق.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا" :وق ــل رب ــي زدن ــي عـلـمــا"،
ّ
فالعلم هو الذي يطور حياتك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :لن تتحقق أحالمك الجميلة ان لم
تبادر الى العمل الجديّ.
ً
عاطفيا :الحب ّ
المقدر له أن ينتهي لم يكن
ً ًّ
أبدا حبا.
ً
اجتماعيا :في النهاية لن يبقى لك سوى
ما أعطيته لآلخرين.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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«فالفل كارت» يشارك في «بربانك السينمائي»

9

مسك وعنبر

الماجد يطلق أغنية «يالواثق»

رنا سماحة منزعجة
بسبب شائعات انفصالها

عبدالله الوزان :فخور بما حققه الفيلم من إنجازات
أبرم ًالمخرج عبدالله الوزان
اتفاقا مع شركة شورتس تي
في ،ينص على حصول األخيرة
على حقوق توزيع الفيلم ً
الكويتي «فالفل كارت» عالميا.

يـشــارك المخرج والمعماري عبدالله
الـ ـ ــوزان ف ــي ال ــوالي ــات الـمـت ـحــدة بفيلمه
المتحرك القصير "فالفل كارت"Falafel ،
 Cartفــي مـهــرجــان بــربــانــك السينمائي
الدولي المقام في كاليفورنيا ،حيث تم
اختيار الفيلم في المنافسة الرسمية من
ضمن فئة أفضل فيلم متحرك قصير.
كما سيتم عرض الفيلم على شاشات
سينما  AMC Theatres 16في بربانك،
من ضمن إطــار برامج المهرجان ،وذلك
عند الساعة  ١١:٣٠صباحا اعتبارا من
بـعــد غ ــد .وان ـط ـلــق ال ـم ـهــرجــان أم ــس في
مدينة بربانك الملقبة بعاصمة اإلعالم،
والـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر م ـق ــرا ل ـش ــرك ــات صـنــاعــة
األف ـ ـ ـ ــام وال ـ ـتـ ــرف ـ ـيـ ــه ،مـ ـث ــل شـ ــركـ ــة والـ ــت
دي ــزن ــي ،واس ـتــديــوهــات وارنـ ــر بـ ــروذرز،
واسـ ـت ــدي ــوه ــات إيـ ــه ب ــي س ــي وغ ـي ــره ــا.
وي ـش ــارك أك ـثــر مــن  ١٨٠فيلما مــن حــول
العالم في جميع فئات المهرجان ،حيث
سيتم إعالن نتائج المنافسة بعد غد في
الحفل الختامي وحفل توزيع الجوائز.
وب ــذل ــك ي ـك ــون ال ـف ـي ـلــم ق ــد اقـ ـت ــرب مــن
اخ ـ ـت ـ ـتـ ــام م ـ ـ ـشـ ـ ــواره ف ـ ــي الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات
السينمائية الدولية ،بعد مــرور سنتين

"ش ــورت ــس إن ـت ــرن ــاش ــون ــال" ع ـلــى حـقــوق
توزيع فيلم "فالفل كارت" عالميا من خالل
قنوات البث المباشر التابعة لها ،وعن
طريق تطبيقاتها المختلفة ومنصاتها
الرقمية .وتشتهر شركة شورتس تي في
بأنها من الشركات الــرائــدة في محتوى
األف ــام القصيرة ،حيث تحرص الشركة
سنويا على توزيع جميع األفالم القصيرة
المرشحة لألوسكار في فئات األنيميشن
الوثائقية والروائية ،إضافة إلى ضم أبرز
األفالم العالمية القصيرة األخرى .ويتوافر
"فــافــل ك ــارت" للمشاهدة على منصتي
أمازون برايم وفيميو أون ديماند.

عرض كويتي

عبدالله الوزان
من أول عرض له ،والذي كان على شاشات
السينما في سانتا مونيكا ،لوس أنجلس،
ابتداء من  ١٣سبتمبر  ٢٠١٩كما شارك في
أكثر من  ١٥محفال ومهرجانا سينمائيا
دوليا ،أبرزها مهرجان هيروشيما الدولي
لألنيميشن من ضمن برنامج أفضل أفالم
من حول العالم ،والتأهل والوصول إلى
قائمة األوسـكــار الطويلة والتنافس في
فئة أفضل فيلم متحرك قصير في ،٢٠٢٠
إضافة إلى الفوز بأفضل فيلم دولي في
مـهــرجــان لــوس أنجلس لألنيميشن في
.٢٠١٩

«باريس لألنيميشن»

الفيلم شارك في
مهرجان باريس
الدولي لألنيميشن
خالل يوليو الماضي

وش ـ ــارك الـفـيـلــم ف ــي م ـهــرجــان بــاريــس
الدولي لألنيميشن الذي أقيم في باريس/
فرنسا من  ٢إلى  ٤يوليو الماضي ،حيث
ت ــم اخ ـت ـيــاره ضـمــن مـنــافـســة Horizons
الرسمية للمهرجان ،وتنافس الفيلم مع
 ١٠أفالم أخرى في هذه الفئة.

حقوق توزيع الفيلم
ملصق فيلم «فالفل كارت»

ويطمح المخرج ال ــوزان إلــى أن ينهي
مسيرة عروض ومشاركات الفيلم بعرض
سينمائي مـقــام فــي الـكــويــت قـبــل نهاية
العام الحالي ،السيما أنه لم يتم عرضه
نهائيا حتى اآلن في الكويت ،حيث كان
من المقرر أن يتم عرضه سينمائيا في
إحدى شركات السينما أمام فيلم ديزني
"موالن" في مارس  ،٢٠٢٠إال أنه تم إغالق
السينما فــي تلك ا لـفـتــرة بسبب جائحة
كورونا.

مجهود شخصي
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـ ـ ــوزان" :ف ـخ ــور بما
أنجزه هذا الفيلم عند قياس اإلنجازات
ال ـت ــي حـقـقـهــا م ـقــارنــة بـم ـيــزان ـيــة الـفـيـلــم
وغياب أي نوع من أنواع الدعم ،وإضافة
إل ــى ذل ــك أن الـفـيـلــم ه ــو م ـج ـهــود وعـمــل
وت ـ ـحـ ــريـ ــك شـ ـخ ــص واح ـ ـ ـ ــد ،إال أن تـلــك
ال ـم ـش ــارك ــات واإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ال ت ـع ـ ّـب ــر عــن
طـمــوحــي فــي الـمـجــال الـسـيـنـمــائــي وعــن
الـمـ ّشــاريــع ال ـتــي أود أن أن ـجــزهــا والـتــي
أحضر لها ،وأعتبر الفيلم نقطة البداية
لما هو قادم".

ح ـص ـلــت ش ــرك ــة ش ــورت ــس ت ــي ف ــي أو

راشد الماجد
أطلق الفنان راشــد الماجد أغنيته الجديدة "يالواثق" على قناته
ً
ً
بـ"يوتيوب" ،وحققت تفاعال كبيرا ،وتعاون خاللها مع الشاعرة العالية،
وألحان أحمد الهرمي ،وتوزيع سيروس.
جمهور راشد تفاعل مع األغنية بعد طرحها ،وشاركوا تغريداتهم
عبر هاشتاغ "راشد الماجد يالواثق" ،حيث َّ
عبر الجميع عن إعجابهم
باألغنية وبالشعر الذي قدمته العالية ،خصوصا أن األغنية ليست
عاطفية وعن الحب والشوق.
وكان راشد أطلق أخيرا أغنية "نفس المفترق" ،وهي قصيدة من
كلمات الشاعرة اإلماراتية جموح ،ترد في أبياتها الشعرية على قصيدة
أغنية "درب الشعر" ،التي أطلقها حسين الجسمي من كلمات ولي عهد
دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ،والتي حققت مشاهدات عالية.

المطرف يدشن «أبيك ُتم ّر»
عبر حسابات Rotana Music
على مواقع التواصل االجتماعي
وأيضا على قناة روتانا يوتيوب،
أطلق الفنان مطرف المطرف أغنية
سنغل جديدة بعنوان "أبيك تمر"
وق ــد صـ ــورت كـفـيــديــو كـلـيــب من
ك ـل ـم ــات م ـح ـمــد ج ــاس ــم ي ـع ـقــوب،
أل ـ ـحـ ــان ف ـه ــد الـ ـن ــاص ــر ،وت ــوزي ــع
عبدالله العماني ،وقد القت األغنية
عدة مشاهدات منذ لحظة إطالقها.
ومن أجواء األغنية "إذا فاضي..
ْ
ابيك تـمـ ّـر ..تـنـ ّـور عتمة األش ــواق،
أبـ ــي ن ـن ـعــش ع ــاق ـت ـن ــا ..ونـحـيــي
ّ
الحب من ثاني ،تعبت أوصف مدى
ْ
حــزنــي وج ــرح الـبــعــد مــا ينطاق،
أبيك الـيــوم ْ
وبكلمة ّ
تنسي قلبي
أحزاني".
وق ـ ـ ــد تـ ـ ـص ـ ــادف وق ـ ـ ــت إط ـ ــاق
األغنية مــع عيد ميالد المطرف،
الذي ّرد على متابعيه في "تويتر"

●

فضة المعيلي

ذكر الفنان محمد الدوسري،
عبر حسابه بــ"إنـسـتـغــرام" ،أنه
ان ـت ـهــى م ــن ت ـصــويــر دوره في
المسلسل الــدرامــي االجتماعي
"حبي الباهر".
وقال الدوسري" :لله الحمد،
انـتـهـيـنــا م ــن تـصــويــر مسلسل
ُ
وسيعرض في
(حبي الـبــاهــر)،
رمضان المقبل .لحظات جميلة
عشناها مع فريق العمل جميعا.
شـكــرا للجميع عـلــى المجهود
ال ـط ـي ــب ،واالب ـت ـس ــام ــة ال ـت ــي لم
تـ ـف ــارق وج ـ ــوه ال ـعــام ـل ـيــن على
الـمـسـلـســل .خــالــد ج ـمــال شكرا
من القلب على الثقة والصداقة،
والـ ـ ـل ـ ــه ي ـج ـم ـع ـن ــا دائـ ـ ـم ـ ــا ع ـلــى
ال ـخ ـيــر .مـحـمــد ح ـم ــود مكسب

لــي وإضــافــة لقائمة الحبايب،
يعطيك العافية على مجهودك.
نشوفكم بأقرب وقت بإذن الله".
جــديــر بــالــذكــر ،أن المسلسل
ت ـج ــري أح ــداث ــه ف ــي  30حـلـقــة،
ويـنــاقــش ع ــدة قـضــايــا تالمس
شــرائــح مختلفة مــن المجتمع،
تأليف علياء الكاظمي ،وإخراج
خ ــال ــد ج ـ ـمـ ــال ،وإن ـ ـتـ ــاج شــركــة
ديتونا لإلنتاج الفني.
ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك فـ ـ ــي ال ـم ـس ـل ـس ــل:
ج ـ ــاس ـ ــم الـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــان ،إبـ ــراه ـ ـيـ ــم
ال ـحــربــي ،بــاسـمــة ح ـم ــادة ،فهد
الـعـبــدالـمـحـســن ،ف ــوز الـشـطــي،
ح ـ ـمـ ــد أشـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــان ـ ــي ،عـ ـب ــدالـ ـل ــه
التركماني ،في الشرقاوي ،إيمان
الـحـسـيـنــي ،نــاصــر ال ــدوس ــري،
ح ـس ـي ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــداد ،غ ــدي ــر زايـ ــد
ومجموعة من الفنانين.

●

فضة المعيلي

كشفت الفنانة حياة الفهد
ع ـبــر ح ـســاب ـهــا ب ــ"إن ـس ـت ـغ ــرام"
عــن عـمــل فـنــي جــديــد سيكون
مخرجه مناف عبدال ،وقالت:
"ب ـ ـسـ ــم الـ ـ ـل ـ ــه ،وت ــوكـ ـلـ ـن ــا ع ـلــى
الرحمن عز وجل ،نبدأ تجهيز
م ـش ــوارن ــا ال ـف ـنــي الــرم ـضــانــي.
نـ ـب ــدأ بـ ــربـ ــان ال ـس ـف ـي ـنــة الـ ــذي
س ـي ـق ــود ال ــدف ــة م ــن ال ـم ــدرس ــة
الخليجية ابن الكويت المخرج
م ـن ــاف عـ ـب ــدال ،ن ـس ــأل ال ـل ــه له
التوفيق في هذه مهمة".
وت ـ ـفـ ــاعـ ــل الـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــون مــع
ال ـ ـف ـ ـهـ ــد ،ودع ـ ـ ـ ـ ــوا ب ــال ـت ــوف ـي ــق
والنجاح.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،رد ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ع ـبــر
"إنستغرام"" :إن شاء الله أكون

محمد الدوسري

الجسد البشري يفك قيوده بمعرض «روح حرة»

●

القاهرة  -محمد الصادق

ً
استضافت قاعة الباب بدار األوبرا المصرية أخيرا،
ً
ً
معرضا تشكيليا بعنوان "روح حــرة" ،للفنان عمرو
سالمة ،ويستمر حتى منتصف الشهر الجاري.
تـهـيــم ل ــوح ــات ال ـم ـعــرض ف ــي أج ـ ــواء م ــن الـحــريــة،
ومحاوالت الجسد البشري فك القيود ،التي تكبله في
الحياة ،لينطلق وراء أحالمه،غير عابئ بالمجهول.
يـقــول ســامــة":بــداخــل كــل منا روح ح ــرة ،البعض
يكبلها بكثير من قوانين الحياة ،لكن يبقى منا القليل
من ال يفزع من المجهول ،بل ينظر إليه بدهشة ورغبة
في سبر أغــواره ،من يرى في أي شيء كل شيء ،ومن
ُيقدر كل ما هو بسيط ،يستشعر كل ما يحيطه ،يملك
هذا الرادار الخاص الذي يجعل هذا الجسد وذاك العقل
استثنائيين ،يحلقان في هيئة روح منطلقة حالمة
قادرة على العزف على أوتار الحياة ،روح تبحث عن
أشباهها في كل الحضارات والثقافات ،تهيم بعفوية
راقصة على إيقاعها الخاص لتخلق عالمها.

وعن استخدامه لتقنية الطباعة بالشاشة الحريرية
(سلك سكرين) ،قــال :اتجهت فــي أعمالي الفنية إلى
تقنية مــن تقنيات الـحـفــر وه ــي الـطـبــاعــة بالشاشة
الحريرية (سلك سكرين) ،وهي اخضاع وإدماج الطرق
التكنولوجية لعمل تصميمات ايهامية التجسيم،
ً
وط ـبــاع ـت ـهــا ب ـط ــرق ال ـط ـبــاعــة الـ ـي ــدوي ــة ،مـسـتـخــدمــا
البرامج الغرافيكية في معالجة الصور الفوتوغرافية
واالسكتشات والتصميمات اليدوية ،ثم تصوير األفالم
ً
والشاشة الحريرية وطباعتها يدويا على خامة ورق
قطن مطعم بورق الذهب مما يفيد العمل الفني".
يشار إلــى أن الفنان عمرو ســامــة ،م ــدرس بكلية
التربية الفنية جامعة قناة السويس باإلسماعيلية،
عضو نقابة الفنانين التشكيليين وعـضــو اتيلية
القاهرة ،شارك بالعديد من المعارض الجماعية بمصر
والخارج من  1994وحتى اآلن ،وله مقتنيات بمتحف
الفن الحديث.

إحدى لوحات المعرض

األقصر تستعيد بريقها بإحياء «طريق الكباش»
●

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

بـعــد االحـتـفــالـيــة الـتــي أب ـهــرت الـعــالــم فــي 3
أبريل الماضي ،وجرى خاللها نقل  22مومياء
ملكية من المتحف المصري بميدان التحرير
وسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة
بالفسطاط شرقي العاصمة المصرية ،يستعد
المصريون لحدث تاريخي جديد ،لكن هذه المرة
ستتجه أنظار العالم إلى جنوبي بلد األهرامات،
حيث سيجري افتتاح "طريق الكباش" في مدينة

طريق الكباش بعد التطوير

ً
األقصر ،تزامنا مع عيدها القومي في  4نوفمبر
المقبلُ .
ويعد طريق المواكب الكبرى المعروف
بـ "طريق الكباش" أحد أبرز المشروعات األثرية
ً
الكبرى التي انتهت مصر من تنفيذها أخيرا،
وتهدف إعادة إحياء الطريق األثري إلى إنعاش
الحالة االقتصادية والسياحة األثرية في البالد،
عـبــر تـحــويــل مــديـنــة األق ـصــر ال ـتــي اسـتـعــادت
بريقها إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من
خالل ربط معبد الكرنك ومعبد األقصر ومعبد
موت وأطالل مدينة طيبة القديمة.

ويربط هذا الطريق التاريخي بين معبدي
األقصر والكرنك ،وتصطف على جانبيه تماثيل
على شكل أبي الهول برأس كبشُ ،
وسمي "طريق
ً
الكباش" بهذا االسم قديما لكونه كان يعمل على
حماية معبد الكرنك وطرد األرواح الشريرة.
ويبلغ طول الطريق  2700متر ويضم 1200
تمثال ،وكــانــت هــذه التماثيل تنحت مــن كتلة
واحدة من الحجر الرملي وتقام على هيئتين،
األول ــى تتخذ شكل جسم أس ــد ورأس إنسان
(أبــوالـهــول) ،والثانية على شكل جسم الكبش
ورأس كبش كرمز من رموز اإلله آمون رع.
وب ـ ــدأ ال ـع ـمــل ع ـلــى إن ـش ــاء ط ــري ــق الـكـبــاش
فــي عهد الملك أمنحتب الثالث ،تاسع ملوك
األس ــرة ال ـ ــ ،18ثــم جــاء الملك رمسيس الثاني
ورممه وأضاف اسمه على الكثير من الكباش،
واستمر العمل في الطريق نحو ألف عام ،حتى
تم االنتهاء منه في عهد الملك نختنبو األول
مؤسس األسرة الثالثين (آخر األسرات المصرية
القديمة).
ّ
ورجح مدير معابد الكرنك ،مصطفى الصغير،
أن يـجــري افتتاح طــريــق الكباش فــي نوفمبر
المقبل ،بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة
ً
ً
ً
األقصر القومي ،مؤكدا أنه سيكون حدثا عالميا
ً
كبيرا ،بما يسهم في الترويج للسياحة المصرية.

َّ
عبرت الفنانة الشابة رنا
سماحة عن انزعاجها،
بسبب األخبار املنتشرة عن
انفصالها عن زوجها امللحن
سامر أبوطالب ،بسبب
إلغاء املتابعات عبر مواقع
التواصل االجتماعي .وأطلقت
رنا بيانا تحذيريا أكدت
انفصالهما رسميا،
فيه عدم
ُ
وأن األخبار التي نشرت عن
انفصالها عن زوجها رسميًا
عار عن الصحة ،ولم
هو شيء ٍ
تصرح بأي شيء حول هذا
املوضوع ،وأنها حتى اآلن ال
تزال زوجته بصورة رسمية.
وأكدت بصورة غاضبة أنه
ال صحة ألي شائعات يتم
تداولها من تصريحات
منسوبة لها ،مشيرة إلى
أنها في انتظار مولودها
األول ،الذي قامت بعمل أغنية
خاصة له ولكل طفل ،بعنوان
"حبيب مامي" والتي ستصدر
خالل أيام احتفاال باملولود
الجديد.

ُصناع «الملحد» يثيرون
الجدل من جديد
مطرف المطرف

"أشكركم على مشاعركم الطيبة...
ً
الـلــه ال يحرمني محبتكم ،شكرا
لكل من هنأني بيوم ميالدي ..لكم
طــولــة الـعـمــر إن ش ــاء ال ـلــهّ ،
ورب ــي
يرزقكم كل ما تتمنون ويسعدكم".

الدوسري انتهى من تصوير «حبي الباهر» حياة الفهد ومناف عبدال يجتمعان في رمضان
قد الثقة والمسؤولية ،ويكون
ع ـمــا ي ـل ـيــق ب ـس ـيــدة ال ـشــاشــة
الخليجية ،ويليق بالجمهور
الـكــريــم .الـلــه الـمــوفــق ،والـقــادم
أجمل".
وتـسـعــى الـفـهــد إل ــى تقديم
ً
عملها ،ليكون جاهزا للعرض
ف ــي رمـ ـض ــان ال ـم ـق ـبــل ،وبـ ــدأت
مشوار اإلعداد والتحضير في
االتفاق مع عبدال ،الذي ارتبط
اسمه بعدد من األعمال المميزة
ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،وحققت
مسلسالته أصداء جميلة.
وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـف ـ ـ ـهـ ـ ــد ق ـ ــدم ـ ــت
مـ ـسـ ـلـ ـس ــل "مـ ـ ـ ــارغـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــت" ف ــي
رمـضــان الماضي ،فيما كانت
أح ــدث أع ـم ــال م ـنــاف مسلسل
درام ـ ــي اجـتـمــاعــي "م ــن بـعــدي
الطوفان" ،الذي ُ
سيعرض خالل

خبريات

حياة الفهد

مناف عبدال

الفترة المقبلة على تلفزيون
"إم بــي س ــي" .وه ــو مــن إنـتــاج
ب ــاس ــم عـ ـب ــداألمـ ـي ــر ،ول ـل ـكــاتــب
عـلــي ال ــدوح ــان ،وي ـش ــارك فيه

م ـج ـم ــوع ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن ن ـجــوم
ال ــدرام ــا ،ه ــم :إل ـهــام الـفـضــالــة،
ض ـ ـ ــاري عـ ـب ــدال ــرض ــا ،ش ـه ــاب
جوهر ،شهد سلمان وغيرهم.

بدأ طاقم عمل فيلم "صاحب
املقام" ،الذي ُعرض على
منصة شاهد خالل العام
املاضي ،تصوير فيلم جديد
باسم "امللحد" ،من إخراج
محمد العدل ،وتأليف
إبراهيم عيسى ،واملنتج
أحمد السبكي ،حيث أثار
اسم الفيلم الجدل منذ إعالن
بدء التصوير.
الفيلم الجديد يناقش
فكرة ِّ
الصدام الكبير بني
امللحدين واملتشددين دينيا
والجماعات اإلرهابية ،وما
يحدث في الصراع بني
الطرفني والطبقة الواقعة
بينهما.
ويشارك في الفيلم الجديد
عدد كبير من األبطال ،منهم:
أحمد حاتم ومصطفى
درويش ومحمود حميدة
وشيرين رضا وغيرهم.

ةديرجلا
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رؤى عالمية
تجربة أفغانستان نسخة من «مخطط بونزي» لخداع الرأي األميركي
آلن ريتشاردز – فورين
بوليسي

يشير «مخطط بونزي» إلى
سلسلة من األكاذيب التي
ُت َ
طرح أمام المستثمرين
ً
باعتبارها شكال من العبقرية،
وقد تترافق مع أساس واقعي
لتبريرها أو تفتقر إليه،
وتتوقف هذه الخطة على
ضخ متواصل لألموال من
مستثمرين جدد ،وهذا ما جرى
في أفغانستان حيث انتشرت
وعود بتحقيق إنجازات فائقة
من دون طرح مخاطر كبرى
على المستثمر.

البورصات األميركية
تذكر أن منظمي
المخطط يستعملون
في معظم األوقات
أحدث ابتكار أو
تكنولوجيا أو منتج
أو قطاع مزدهر
لتشجيع المستثمرين

حين اتضحت ّ
جدية
الواليات المتحدة في
تنفيذ خطة االنسحاب
ً
انهار الوضع سريعا
كما يحصل في حاالت
الذعر المصرفي

فـ ـ ــي ظـ ـ ــل احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام الـ ـمـ ـع ــرك ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـمــرت ـب ـطــة بـتـحــديــد
هــويــة ال ـخــاســر فــي أفـغــانـسـتــان،
انتقلت الجولة األخـيــرة فــي هذا
ال ـ ـص ـ ــراع مـ ــن الـ ـتـ ـل ــوي ــح بـ ـع ــودة
"القاعدة" المحتملة إلى االنسحاب
الـعـشــوائــي مــن ك ــاب ــول ،إذ تؤكد
المشاهد الفوضوية التي شهدها
م ـط ــار أف ـغــان ـس ـتــان ع ـلــى حقيقة
ه ــذه ال ـم ـخــاوف ،لـكــن عـلــى عكس
مـ ــا ي ــوح ــي بـ ــه الـ ـنـ ـق ــاد ،مـ ــا ك ــان
ّ ً
االنسحاب ليصبح منظما مهما
حـصــل ،فـمــن الـنــاحـيــة البنيوية،
ّ
سـيـكــون تنفيذ انـسـحــاب ُمـنــظــم
ً
وحذر مستحيال على أرض الواقع.
لـ ـفـ ـهـ ــم حـ ـقـ ـيـ ـق ــة االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
األميركي من أفغانستان ،يكفي أن
نفكر بقضية بيرني مادوف ،ومن
المفيد َأن نعتبر الدولة األفغانية
ال ـتــي َبــنـتـهــا ال ــوالي ــات المتحدة
نسخة من "مخطط بونزي" :كانت
هذه المقاربة ّ
مجرد وهم ،وقد فهم
الجميع حقيقة مــا يحصل على
مـسـتــوى مـعـ ّـيــن ،إذ يستحيل أن
ّ
يخفى هذا الواقع عن كل من اطلع
على تقارير المفتش العام الذي
ّ
عينته الحكومة األميركية في آخر
عشر سنوات.
لـ ـك ــل مـ ــن ال يـ ـع ــرف فـضـيـحــة
مــادوف ،إليكم بعض التفاصيل:
ي ـش ـي ــر "مـ ـخـ ـط ــط بـ ـ ــونـ ـ ــزي" إل ــى
سلسلة من األكاذيب التي ُت َ
طرح
أم ـ ــام الـمـسـتـثـمــريــن بــاعـتـبــارهــا
ً
شكال من العبقرية ،وقــد تترافق
مــع أس ــاس واق ـعــي لـتـبــريــرهــا أو
تفتقر إليه ،وتتوقف هذه الخطة
على ضــخ مـتــواصــل لــأمــوال من
ُ
م ـس ـت ـث ـمــريــن جـ ـ ــدد ،وت ـس ـت ـعـ َـمــل
ال ـم ـب ــال ــغ الـ ـج ــدي ــدة ف ــي ال ـب ــداي ــة
لتسديد مستحقات المستثمرين
األصـلـيـيــن .طالما يستمر خــداع
المزيد من المستثمرين إلقناعهم
بدفع أموالهم ،يمكن إيجاد األموال
الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـت ـس ــدي ــد م ـس ـت ـح ـقــات
المستثمرين السابقين ،ثم تستمر
الـخــدعــة بـهــذا الـشـكــل ،لـكــن حين
تـ ــزداد صـعــوبــة تــأمـيــن الـتـمــويــل
المتواصل أو يبدأ المستثمرون
المهمون باالنسحاب ،قد يالحظ
اآلخ ـ ــرون مــا يـحـصــل ويشككون
بالممارسات المعتمدة في البداية،
ثــم يـشـعــرون بالهلع ويسحبون
أمـ ــوال ـ ـهـ ــم فـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف،
وك ـمــا يـحـصــل فــي ح ــاالت الــذعــر
المصرفي ،يسارع المستثمرون
ً
إل ـ ــى االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب جـ ـم ــاعـ ـي ــا فــي
المرحلة الالحقة.
ت ــذك ــر هـيـئــة األوراق الـمــالـيــة
والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورص ـ ـ ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة أن
"م ـ ـن ـ ـظ ـ ـم ـ ــي مـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط بـ ـ ــونـ ـ ــزي
يـسـتـعـمـلــون ف ــي مـعـظــم األوقـ ــات
أح ــدث ابـتـكــار أو تكنولوجيا أو

جانب من االنسحاب األميركي الفوضوي من أفغانستان
منتج أو قطاع مــزدهــر لتشجيع
المستثمرين ووعــدهــم بتحقيق
ً
عائدات كبرى" .غالبا ما تتراجع
شكوك المستثمرين المحتملين
بالفرص االستثمارية عند تقييم
أي م ـشــروع جــديــد أو مبتكر أو
معاصر.
يـمـكــن تـطـبـيــق ه ــذا الـتـعــريــف
ع ـلــى أف ـغــان ـس ـتــان ب ـكــل سـهــولــة،
فـ ـف ــي ا ل ـ ـم ـ ـقـ ــام األول ،ا نـ ـتـ ـش ــرت
وع ــود بتحقيق إن ـج ــازات فائقة
مـ ــن دون طـ ـ ــرح مـ ـخ ــاط ــر ك ـب ــرى
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ـث ـم ــر ،وكـ ــانـ ــت تـلــك
ال ـ ـ ــوع ـ ـ ــود ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـكـ ــل ض ـم ــان ــة
ب ـ ــأن تـ ـه ــزم ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
الجهاديين المدعومين من جهاز
االستخبارات الباكستاني الواسع
عبر نشر قــوة عسكرية صغيرة
والبقاء هناك لفترة زمنية مقبولة
بالنسبة إل ــى األمـيــركـيـيــن ،ومــن
دون تكبد خسائر بشرية كبرى،
وظ ـه ــرت ه ــذه الـخـطــة بـعــد عشر
س ـنــوات مــن الـمــواقــف األميركية
المتغطرسة غداة انهيار االتحاد
ال ـ ـسـ ــوف ـ ـيـ ــاتـ ــي ووسـ ـ ـ ـ ــط تـ ـ ّ
ـوسـ ــع
ال ـم ـخــاوف وال ـه ـلــع ال ـعــام بسبب
هجوم  11سبتمبر ،لذا كان الرأي
ً
العام األميركي مستعدا لتصديق
الحلول السحرية.
ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ــاح ـق ــة ،سمع
ً
المستثمرون وع ــودا خيالية من
إدارة بوش حول تصميم مقاربة
جديدة بالكامل للتعامل مع أزمة
مــري ـعــة وال ـت ـخ ـلــص م ــن م ـصــادر
الشرور ،وكانت تلك الوعود تدخل
في خانة "االستثنائية" األميركية،
وسحر العمليات الخاصة ،والدقة
الـ ـخ ــارق ــة ل ـل ـط ــائ ــرات ب ــا ط ـي ــار،
وغـمــوض حــرب مكافحة التمرد

الـتــي يخوضها َسـ َـحــرة يــرتــدون
ً
ً
ّزيـ ــا عـسـكــريــا ويـسـتـطـعـيــون فك
شيفرة المعارك.
ً
غ ــال ـب ــا م ــا يـشـمــل ه ــذا الـعــالــم
ً
الـســاحــر أف ـك ــارا غــامـضــة أو غير
ً
م ـف ـهــومــة أحـ ـي ــان ــا ح ـ ــول أه ـم ـيــة
المخطط األصلي واألسباب التي
تضمن نجاحه ،وفــي عــام ،2001
ع ـ ّـب ــر ري ـت ـش ــارد أرم ـي ـت ــاج ،نــائــب
وزير الخارجية في فريق الرئيس
ج ـ ـ ـ ــورج ب ـ ـ ــوش االب ـ ـ ـ ـ ــن ،ع ـ ــن ه ــذا
الجانب المربك في تعليقاته إلى
رئـيــس الـمـخــابــرات الباكستانية
ال ــذي ح ــاول أن يـفـ ّـســر لــه تــاريــخ
المنطقة المعقد ،لكنه قال له" :ال،
التاريخ يبدأ اليوم"!
أدى دخــول الجيش األميركي
ً
إلى أفغانستان في عام  2001إذا
إل ــى نـســف ق ــرون مــن الـحـيــاة في
ال ــودي ــان والـجـبــال الـتــي ّ
تحولت
إلى دولة باكستان في عام ،1947
ً
تزامنا مع حصول هجرة جماعية
ومــذابــح دينية أسفرت عن مقتل
 500ألف شخص على األقل ،ووفق
ُ
هذه الفرضية السحرية ،لن تحقق
النخبة العسكرية واالستخبارية
في باكستان مصالحها الوطنية
ً
الخاصة التي تشمل طبعا متابعة
دع ـ ــم ح ــرك ــة "طـ ــال ـ ـبـ ــان" وإنـ ـش ــاء
م ــاذات آمـنــة على طــول الـحــدود
الباكستانية الممتدة على 1600
ميل مع أفغانستان.
قــد يـكــون االقـتـنــاع باستعداد
الـمـخــابــرات الباكستانية لوقف
دعـ ـمـ ـه ــا لـ ـح ــرك ــة "طـ ــال ـ ـبـ ــان" مــن
أخطر األوهام على اإلطالق ،لكنه
ليس الوهم الوحيد ،فقد ّ
روجــت
ً
ّ
ومشجعوها أفـكــارا
إدارة بــوش
مفادها أنهم يستطيعون إنشاء

دولــة مركزية ومــوالـيــة للواليات
المتحدة فــي أفغانستان ،مــع أن
ً
ه ــذا الـبـلــد ل ــم يـشـهــد ي ــوم ــا على
ً
بناء دولــة ناجحة .قيل أيضا إن
األ مـيــر كـيـيــن يستطيعون تغيير
العادات الريفية وتعديل ترتيبات
األح ـ ــوال الـشـخـصـيــة التقليدية،
وبحسب المخطط الخادع نفسه،
س ـت ـت ـح ـقــق ه ـ ــذه األه ـ ـ ـ ــداف كـلـهــا
خــال إطــار زمني منطقي وبأقل
قدر ممكن من الخسائر البشرية
والمادية.
لـ ـك ــن ل ـ ــم يـ ـك ــن ّ
أي واحـ ـ ـ ــد مــن
ً
ادعـ ـ ــاءات الـمـخــادعـيــن صحيحا
وفـ ـ ــق م ـع ـط ـي ــات ه ـي ـئ ــة األوراق
المالية والـبــورصــات األميركية،
حيث تابع الكونغرس األميركي
ت ـخ ـص ـيــص األمـ ـ ـ ـ ــوال ،وح ـص ـلــت
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى وع ــود
بتلقي الــدعــم مــن ال ــدول األخ ــرى
م ــن دون أن يـشـكــك أح ــد بـفــرص
نجاح هــذا الـمـشــروع .كــان الميل
إلى تأجيل االستحقاقات المهمة
ً
م ــرادف ــا لـجــذب مستثمرين جــدد
إلــى "مخطط بــونــزي" ،واستعمل
عـ ــدد م ــن الـ ــرؤسـ ــاء األم ـيــرك ـي ـيــن
ً
ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة أم ـ ــواال جــديــدة
لــد فــع مـسـتـحـقــات المستثمرين
األص ـل ـي ـي ــن ،وت ــاب ـع ــت الـحـكــومــة
األفغانية تلقي األم ــوال ،وحصل
الـ ـمـ ـتـ ـع ــاق ــدون عـ ـل ــى روات ـ ـب ـ ـهـ ــم،
وجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــت جـ ـ ـي ـ ــوش األشـ ـ ـب ـ ــاح
م ـس ـت ـح ـق ــات ـه ــا ،ول ـ ـقـ ــي ال ـج ـن ــود
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــون ح ـت ـفـ ـه ــم ،ف ـك ــان ــت
الـمـعــركــة ت ـطــول كـلـمــا زاد حجم
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ،وحـ ـي ــن ي ـن ـس ـحــب أي
مستثمر كبير أو يكتشف اآلخرون
انسحابه ،تسارع األطراف األخرى
ً
إلــى الرحيل دوم ــا ،فقد اضطرت

إدارة ب ـ ــا ي ـ ــدن ل ـل ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ال ــوض ــع ،وح ـتــى صـفـقــة الــرئـيــس
السابق دونالد ترامب مع حركة
"طــالـبــان" فــي قطر لــم تكن كافية
لـكـبــح ه ــذه ال ــدوام ــة ،لـكــن انتهى
كل شيء بعد اإلعالن عن االتفاق.
وفـ ــق مـ ـص ــادر ه ـي ـئــة األوراق
المالية والـبــورصــات األميركية،
ت ـت ـع ـل ــق أب ـ ـ ــرز مـ ـع ــال ــم "م ـخ ـط ــط
بونزي" بارتفاع العائدات مقابل
تراجع المخاطر المطروحة وطرح
اسـتــراتـيـجـيــات ســريــة أو معقدة
ّ
وتفسر
لتبرير المخطط األصلي،
هذه الجوانب السبب الكامن وراء
الحفاظ على سرية المعايير التي
جمعتها وزارتا الخارجية والدفاع
األميركيتان في عــام  2017لمنع
المفتش العام من االطالع عليها.
حين اتضحت ّ
جدية الواليات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة فـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ خ ـط ــة
ً
االنسحاب ،انهار الوضع سريعا
ك ـم ــا ي ـح ـصــل ف ــي حـ ـ ــاالت ال ــذع ــر
المصرفي ،وفــي ظــروف مماثلة،
ال يمكن أال يــاحــظ اآلخـ ــرون ما
يحصل ،بل إنهم يدركون الحقيقة
ويسارعون إلى االنسحاب إال إذا
س ـحــب أح ــد ً ك ـبــار الـمـسـتـثـمــريــن
أمواله خلسة.
في أفغانستان ،كانت الواليات
ال ـم ـت ـحــدة أك ـب ــر مـسـتـثـمــرة على
ّ
اإلطالق ،لكن إخفاء التحضيرات
الـمـكـثـفــة ع ــن األفـ ـغ ــان ك ــان شبه
مستحيل ،إذ تتطلب التحضيرات
ً
الــواس ـعــة أش ـه ــرا مــن التخطيط،
ف ـ ـكـ ــان إط ـ ـ ـ ــاق هـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ــوع مــن
ال ـت ـح ـض ـيــرات سـيـكـشــف لجميع
األط ـ ـ ــراف الـمـعـنـيــة أن ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـ ّحــدة ت ــوش ــك ع ـلــى الــرح ـيــل،
وت ــوق ــع ال ـك ـث ـيــرون وصـ ــول هــذه

الـ ـم ــرحـ ـل ــة بـ ـع ــدم ــا ب ـ ـ ــدأ ت ــرام ــب
م ـحــادثــاتــه م ــع حــركــة "طــال ـبــان"،
ل ـك ــن ل ــم ي ـق ـت ـنــع الـ ـن ــاس بــرحـيــل
األميركيين الحتمي إال بعد التأكد
من إصرار الواليات المتحدة على
ً
تنفيذ ذل ــك االت ـف ــاق ف ـعــا ،وكما
يحصل في أي نسخة من "مخطط
بونزي" ،تكون مصداقية انسحاب
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ال ـك ـب ــار أســاس ـيــة
لتسريع انسحاب جميع األطراف
ّ
األخرى ،لكن المصداقية عامل ذو
تأثير مزدوج ،مما يعني أن الوقت
لــن يـسـمــح بــرحـيــل الـجـمـيــع بكل
هدوء في نهاية المطاف.
لو استنتج األفغان أن الواليات
ً
المتحدة تستعد للرحيل فعال ،
ً
لـ ـك ــان ــوا أدرك ـ ـ ـ ــوا س ــريـ ـع ــا أن كــل
ش ــيء ان ـت ـهــى ،وكـ ــان األش ـخــاص
الــذيــن ت ـعــاونــوا مــع األمـيــركـيـيــن
ً
سيشعرون بالهلع حتما  .يزعم
ّ
بعض النقاد أن االنسحاب المنظم
ً
كان سيصبح ممكنا لو احتفظت
الواليات المتحدة بقاعدة "بغرام"
ّ
الجوية ومنشآت أخرى .لكن هذا
َ
لسببين:
االدعاء شائب
ً
أوال ،ل ــم يـصـبــح االن ـس ـحــاب
ً
األمـ ـي ــرك ــي ح ـق ـي ـق ـيــا لـ ــوال إج ــاء
القواعد العسكرية .إذا أراد بايدن
ً
أن ي ـغــادر الـبـلــد ف ـعــا ،فعليه أن
ينسحب من كل مكان.
ً
ثانيا ،حتى لو بقيت القواعد
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة مـ ـفـ ـت ــوح ــة وظـ ـه ــر
مؤشر واضــح آخــر على حصول
االنـ ـسـ ـح ــاب ،ك ـ ــان ع ـ ــدد األفـ ـغ ــان
ال ــراغ ـب ـي ــن ف ــي ال ــرح ـي ــل سـيـفــوق
أي قـ ــدرات مـلـمــوســة ُ
وي ـمـ ِـعــن في
إضعاف القوات األميركية العالقة
ع ـل ــى ط ـ ــول خـ ـط ــوط اإلمـ ـ ـ ـ ــدادات.
لهذا السبب البنيوي والعميق،

ّ
وأي انـ ـسـ ـح ــاب م ـن ــظ ــم س ـي ـكــون
ً
مستحيال حتى لو لجأت اإلدارة
ً
األميركية مجددا إلى المخططين
ال ــذي ــن نـ ـش ــروا  156ألـ ــف جـنــدي
ع ـلــى ط ــول ش ــواط ــئ ن ــورم ــان ــدي
خـ ـ ــال سـ ــاعـ ــات مـ ـ ـع ـ ــدودة تـحــت
وابــل النيران األلمانية .بالتالي،
ً
س ـي ـكــون أي ان ـس ـح ــاب مـشــابـهــا
ً
لعملية "دون ـك ـي ــرك" دومـ ــا ألنها
نتيجة طبيعية النهيار مخططات
بونزي.
فـ ــي م ـط ـل ــق األح ـ ـ ـ ـ ــوال ت ــواج ــه
الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـع ــروف ــة ب ـك ـف ــاء ت ـه ــا،
ً
مـثــل أل ـمــان ـيــا ،الـمـصــاعــب أيـضــا
وألس ـبــاب مشابهة ،لكن ال ّ
يقدم
التاريخ لألسف أمثلة كثيرة حول
ّ
ع ـم ـل ـيــات ان ـس ـح ــاب م ـنــظ ـمــة من
جانب قوات االحتالل المهزومة،
ويبقى االنـسـحــاب الفرنسي من
فـيـتـنــام وال ـج ــزائ ــر ،واالن ـس ـحــاب
األميركي من فيتنام ،واالنسحاب
البريطاني من الهند ،واالنسحاب
ً
البرتغالي من إفريقيا ،جــزءا من
ّ
تصب في هذه
األمثلة القليلة التي
الـخــانــة ،وفــي حين يحلل العالم
ت ــداع ـي ــات االن ـس ـح ــاب األم ـيــركــي
ال ـ ـ ـفـ ـ ــوضـ ـ ــوي م ـ ــن أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان
ال ـي ــوم ،يـجــب أن يـتــذكــر الجميع
ّ
المنظم هو ّ
مجرد
أن االنسحاب
سيناريو نظري وشبيه بمفهوم
ال ـطــائــرة عــديـمــة االح ـت ـكــاك ،مما
يعني أ نــه مفيد كتجربة نظرية
لكنه غير قابل للتنفيذ على أرض
الواقع.

انسحاب واشنطن من كابول ...نهاية اإلمبراطورية األميركية؟
●

جون لي أندرسون – نيويوركر

كيف تندثر اإلمبراطوريات؟ في معظم
الحاالت ،تتوسع مظاهر االنهيار ثم يقع
ّ
ويشكل نقطة ّ
حدث ّ
تحول محورية،
معين
ف ـب ـعــد الـ ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـث ــان ـي ــة ،كــانــت
بريطانيا العظمى شبه مفلسة وأصبحت
إم ـب ــراط ــوري ـت ـه ــا م ـف ـك ـكــة ،لـكـنـهــا صـمــدت
ب ـف ـضــل قـ ــرض م ــن ال ـح ـك ــوم ــة األم ـيــرك ـيــة
ومتطلبات الحرب الباردة الجديدة التي
سمحت لها بالحفاظ على مكانتها كالعبة
ّ
ً
عالمية ظــاهــريــا ،فلم يتضح انتهاء أيــام
اإلمبراطورية قبل أزمة السويس في عام
 ،1956حـيــن ضغطت ال ــوالي ــات المتحدة
واالتحاد السوفياتي واألمم المتحدة على
بريطانيا إل جـبــار هــا على سحب قواتها
الـعـسـكــريــة م ــن مـصــر بـعــدمــا غــزتـهــا إلــى
جــانــب إســرائ ـيــل وفــرن ـســا غ ــداة اسـتـيــاء
جمال عبدالناصر على قناة السويس.
في فبراير  ،1989حين سحب االتحاد
السوفياتي جيشه من أفغانستان بعد فشل
محاوالت ّإرساء السالم هناك طوال تسع
ّ
سنوات ،نفذ هذه العملية بطريقة منظمة
وحذرة تضمن حفاظه على كرامته ّ
وجديته
ّ
أم ــام اآلخ ــري ــن ،وت ـ ّ
ـوجــه مــوكــب مـنــظــم من
الدبابات نحو الشمال عبر "جسر الصداقة"
ال ــذي يـمـتــد عـلــى ط ــول نـهــر "آم ــو داريـ ــا"،
بين أفغانستان وأوزبكستان التي كانت
حينها جمهورية سوفياتية ،ومـ ّـر القائد
وال ـمــازم الـســوفـيــاتــي بــوريــس غــرومــوف
بذلك الطريق مع ابنه المراهق وهو يحمل
بــاقــة أزه ــار ويبتسم أم ــام الـكــامـيــرات ،ثم
أعلن أنه ال يترك وراءه أي جنود سوفيات
ـت الحق من ذلك اليوم،
في البلد ،وفي وقـ ٍ
قال غروموف خالل مسيرة عسكرية" :لقد
ّ
حل اليوم الذي ينتظره ماليين السوفيات،
ورغم جميع تضحياتنا وخسائرنا ،ها قد
نفذنا واجبنا الدولي بالكامل".
لم يكن خطاب االنتصار الذي أدلى به
ً
غ ــروم ــوف م ــوازي ــا لـخـطــاب ُج ــورج بــوش
نجزت" غداة
االبن حين أعلن أن "المهمة أ ِ
ً
غزو العراق في عام  ،2003لكنه يبقى قريبا
منه وكانت الرسالة التي أراد توجيهها
ُم ْ
طم ِئنة ،بالنسبة إلى الناس داخل االتحاد

السوفياتي على األقل :بدأ الجيش األحمر
ي ـغ ــادر أف ـغــان ـس ـتــان ألن ــه ي ــرغ ــب ف ــي ذلــك
تعرض للهزيمةّ .
وليس ألنه ّ
عين الكرملين
ّ
ً
ً
ً
ً
مـســؤوال أفغانيا قويا ومواليا له وكلفه
ب ــإدارة البلد فــي غيابه ،فكان هــذا الرجل
ً
ً
قائدا سابقا للشرطة السرية واسمه نجيب
ً
الله ،وانتشر الجيش األفغاني أيضا بعدما
اكتسب خبرة واسعة في القتال واستفاد
من المعدات والتدريبات السوفياتية.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،عـ ـ ّـمـ ــت احـ ـتـ ـف ــاالت
ك ـب ــرى وس ــط ج ـي ــوش ال ـم ـجــاهــديــن الـتــي
حظيت بدعم وأسلحة الواليات المتحدة
وشــركــائـهــا الـسـعــوديـيــن والباكستانين،
ّ
وتجمعت وحداتها القتالية خارج المدن
التي يسيطر عليها النظام في أفغانستان،
وانتشرت توقعات كثيرة حول استسالم
نجيب الله خالل فترة قصيرة واسترجاع
ً
كــابــول قــريـبــا ،لـكــن ه ــذا األخ ـيــر نـجــح في
الصمود ثالث سنوات أخرى وأدى سقوطه
بكل بساطة إلى اندالع حرب أهلية جديدة.
رغــم كـثــرة الـكــام عــن الــواجــب الــدولــي،
أصبحت أفغانستان التي تركها السوفيات
ّ
معقل للمعاناة ،فمن أصل
وراء هــم مجرد ُ
 12مليون نسمة ،قـ ِـتــل مليونا مــدنــي من
سـكــانـهــا خ ــال الـ ـح ــرب ،وهـ ــرب أك ـثــر من
خمسة ماليين من البلد ،ونــزح مليونان
ً
داخليا ،كذلكّ ،
تحول جزء كبير من
آخران
ّ
البلدات والمدن إلى ركام وتدمرت نصف
الـمـنــاطــق الــريـفـيــة وال ـق ــرى الـصـغـيــرة في
أفغانستان.
ُ
وفق األرقام الرسمية ،ق ِتل  15ألف جندي
ســوف ـيــاتــي ف ـقــط ،م ــع أن ال ــرق ــم الحقيقي
أع ـل ــى م ــن ذل ــك بـكـثـيــر ،وأص ـي ــب  50ألــف
جـنــدي آخ ــر ،لكن فــي الــوقــت نفسه ُدمــرت
مئات الـطــائــرات والــدبــابــات والمدفعيات
ُ
ُ
عملت مليارات الــدوالرات
أو ف ِقدت ،واست ِ
من االقتصاد السوفياتي المتضرر لدفع
ه ــذه ال ـت ـكــال ـيــف ك ـل ـهــا ،ل ـكــن مـهـمــا ح ــاول
الـكــرمـلـيــن تـغـطـيــة ه ــذه ال ـخ ـســائــر ،أدرك
المواطن السوفياتي العادي أن التدخل في
أفغانستان كان ّ
مجرد فشل ذريع ومكلف.
ل ــم ت ـح ــاول مـجـمــوعــة م ــن الـمـتـشــدديــن
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ان ـ ـ ـقـ ـ ــاب ضـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلصالحي ميخائيل غورباتشوف إال بعد

ترامب
ً
مرور  18شهرا على االنسحاب السوفياتي
مــن أفـغــانـسـتــان ،لـكــن ه ــؤالء المتشددين
أخطأوا في تقدير قوتهم ودعمهم الشعبي،
وفـ ــي ظ ــل ت ـ ّ
ـوس ــع ال ـت ـظ ــاه ــرات الـشـعـبـيــة
ضــد هــم ،فشل انقالبهم بعد و قــت قصير
ث ــم انـ ـه ــار االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي ك ـلــه في
الـمــرحـلــة الــاح ـقــة ،وب ـح ـلــول تـلــك الـفـتــرة
تراكمت عوامل عدة ،إلى جانب المستنقع
األفغاني الذي وقع فيه االتحاد السوفياتي،
وســرعــان مــا ضعفت اإلمـبــراطــوريــة التي
ً
كانت قوية سابقا من الداخل.
يحمل الحدثان الجانب المهين نفسه
على األرج ــح ،لكن وح ــده الــوقــت سيكون
ً
كفيال بالتأكيد على المقولة القديمة التي
تعتبر أفغانستان مقبرة اإلمبراطوريات.
ه ــل س ـي ـكــون مـصـيــر ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ً
م ـش ــاب ـه ــا ل ــات ـح ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي بـسـبــب
ً
ذلــك الـبـلــد؟ هــذا مــا سيحصل فـعــا بــرأي
المحللة السياسية روبين رايت ،فقد كتبت
في  15أغسطس الماضي" :يمكن اعتبار
االنسحاب األميركي العظيم من أفغانستان
ً
مهينا بقدر انسحاب االتحاد السوفياتي
فــي ع ــام  1989عـلــى األقـ ــل ،وق ــد أدى ذلــك
الحدث في الماضي إلى إنهاء اإلمبراطورية
ُ
والحكم الشيوعي ...انسحبت
السوفياتية
ه ــات ــان الـ ـق ــوت ــان ال ـك ـب ـي ــرت ــان ك ـم ــا يـفـعــل
الخاسرون ووسط أجواء من اإلحراج التام،
وتركتا وراء هما أعلى درجات الفوضى".
ً
تعليقا على الموضوع نفسه ،يقول جيمس
كالد ،نائب مساعد وزير الدفاع األميركي

اتفاق إدارة ترامب مع حركة "طالبان" في عام  2020لسحب القوات األميركية من أفغانستان
ً
السابق" :إنها ضربة موجعة حتما ،لكن
ً
هل نحن أمام "نهاية" اإلمبراطورية فعال؟
ليس بعد! ولــن يحصل ذلــك على األرجــح
قبل مــرور وقــت طويل ،لكن هــذه الهزيمة
المريعة أدت إلى ضرب الهيبة األميركية
ّ
وشكلت لطمة جيوسياسية موجعة في
وجهنا .هــل ستكون تلك الضربة قاتلة؟
ً
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـع ــال ــم عـ ـم ــوم ــا ،تـحـتـفــظ
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ح ـتــى اآلن ب ــدوره ــا
الخارجي المرتبط بتجديد توازن القوى،
ورغم بعض المقاالت الصحافية الالذعة،
لم يحصل أبرز خصومنا الجيوسياسيين،
أي الصين ،على منافع ال رجعة عنها".
تحتفظ ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة حـتــى اآلن
ببراعتها العسكرية وقوتها االقتصادية،
ل ـك ـن ـهــا ب ـ ــدت عـ ــاجـ ــزة عـ ــن اس ـت ـع ـم ــال ٍّ
أي
منهما لمصلحتها في آخر َ
عقدين ،وبدل
تــرس ـيــخ هـيـمـنـتـهــا ع ـبــر اس ـت ـغ ــال نـقــاط
قوتها بطريقة حكيمة ،عـمــدت واشنطن
في مناسبات متكررة إلى إهدار جهودها
وإضعاف هالتها كقوة ال ُت َ
قهر وتخفيض
ّ
مكانتها بنظر الدول األخرى .لقد توسعت
مـظــاهــر اإلره ـ ــاب فــي أن ـحــاء ال ـعــالــم غــداة
الحرب العالمية المزعومة على اإلرهــاب،

ً
ـرار
ع ـل ـم ــا أنـ ـه ــا ش ـ ًم ـلــت غ ـ ــزو ال ـ ـعـ ــراق بـ ـق ـ ٍ
مــن ب ــوش بـحـثــا عــن أسـلـحــة دم ــار شامل
ً
غير مــوجــودة أص ــا ،وق ــرار ب ــاراك أوباما
ب ــال ـت ــدخ ــل ف ــي ل ـي ـب ـيــا وت ـ ـ ـ ــردده ف ــي رس ــم
"الخطوط الـحـمــراء" فــي ســوريــة ،وخيانة
دون ــال ــد ت ــرام ــب ل ــأك ــراد ف ــي الـبـلــد نفسه
واتفاقه مع حركة "طالبان" في عام 2020
لسحب القوات األميركية من أفغانستان،
ً
ربما لم يعد تنظيم "القاعدة" قويا بقدر
ما كان عليه في حقبة هجوم  11أغسطس،
ً
لكنه ال يزال موجودا ولديه فرع في شمال
ً
إفريقيا .يملك "داعش" فروعا له هناك وفي
ً
ً
الموزمبيق أيضا ،وفي أفغانستان طبعا،
وقد اتضح ذلك بعد االعتداءات المريعة في
مطار كابول يوم الخميس الماضي ،كذلك
استرجعت "طالبان" السلطة ،مما يعني
ّ
وتجدد الظروف
العودة إلى نقطة البداية
التي كانت قائمة منذ عشرين سنة.
أمام التطورات الحاصلة في أفغانستان،
سيطر الرعب على روري ستيوارت ،وزير
ً
سابق في الحكومة البريطانية كان عضوا
في مجلس األمن القومي في عهد رئيسة
ً
الوزراء تيريزا ماي ،وتعليقا على األحداث
األخيرة ،يقول ستيوارت" :على مر الحرب

ال ـبــاردة ،كــانــت الــواليــات المتحدة تحمل
رؤية عالمية متماسكة .تالحقت اإلدارات
األميركية ،لكن لم تتغير رؤيتها العالمية
لهذه الدرجة ،لكن بعد هجوم  11سبتمبر
واكبنا ،نحن حلفاء واشنطن ،النظريات
الجديدة التي ابتكرها األميركيون لتفسير
ّ
رده ـ ـ ــم ع ـل ــى الـ ـتـ ـه ــدي ــدات اإلره ــابـ ـي ــة فــي
أفغانستان وأماكن أخرى ،لكن لم يستمر
النهج نفسه منذ ذلك الحين ،ومن الواضح
أن نظرة الواليات المتحدة إلى العالم في
ع ــام  2006تختلف بــالـكــامــل عــن نظرتها
إلـيــه ال ـيــوم .لـقــد تـحـ ّـولــت أفـغــانـسـتــان من
محور تركيز العالم إلى مكان ال يطرح أي
نوع من التهديدات ،ويثبت هذا الوضع أن
ً
جميع النظريات السابقة ال تعني شيئا
اليوم ،فال مفر من الشعور بانزعاج شديد
حين نشاهد هذه النزعة المفاجئة إلى عزل
ً
الذات وتدمير كل ما حاربنا من أجله معا
طوال عشرين سنة".
ك ــان سـتـيــوارت قــد ش ــارك فــي تأسيس
"مــؤسـســة الجبل ال ـف ـيــروزي" الـتــي دعمت
مشاريع التراث الثقافي والصحة والتعليم
في أفغانستان طوال  15سنة ،وقد أصبح
ً
ً
اليوم مسؤوال بــارزا في "معهد جاكسون
للشؤون العالمية" في جامعة "يــال" ،فهو
يشكك في موقف جو بايدن الــذي أكــد أن
األول ــوي ــات األمـيــركـيــة االسـتــراتـيـجـيــة لم
تعد قائمة في أماكن مثل أفغانستان بل
تـكـمــن ف ــي ال ـت ـص ــدي ل ـل ـتـ ّ
ـوســع الـصـيـنــي.
يوضح ستيوارت" :لو اعتبرنا هذا الكالم
ً
صحيحا ،كــان جــزء من منطق المواجهة
األميركية مع الصين سيرتكز على الفكرة
التالية" :سنثبت طبيعة قيمنا عبر توسيع
وجودنا في أنحاء العالم" .هذا ما فعلته
الــواليــات المتحدة خــال الـحــرب الـبــاردة
مــع االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،ولتحقيق هــذا
الهدف ،تقضي الطريقة الوحيدة بالحفاظ
على الوجود األميركي في الشرق األوسط
وأمــاكــن أخــرى ألن االنسحاب يترافق مع
ً
نتائج عكسية دوما ،وفي النهاية ،أظن أن
هــذه المواقف كلها حــول توجيه األنظار
ن ـح ــو ال ـص ـي ــن هـ ــي م ـ ـجـ ـ ّـرد ع ـ ــذر ل ـت ـبــريــر
السياسة االنعزالية األميركية".
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هل تستعمل موسكو أنظمة « »S-400ضد تركيا؟
سميح إيديز –
المونيتور

المحللون أن إردوغان
يظن ً
َ
أصبح عالقا بين خيارين
َ
شائكين في عالقته مع
روسيا اليومّ ،
وتبين أن رؤيته
المرتبطة بإقامة روابط
استراتيجية مع موسكو
الستبدال عالقات أنقرة
المتدهورة مع الغرب هي
ّ
مجرد وهم.

الكثيرون يعتقدون
أن إردوغان أصبح
ً
عالقا في فخ من
صنع يديه
بسبب أزمة أنظمة
«إس»400 -

الواليات المتحدة
وأوروبا تحرصان
على متابعة
التعاون مع تركيا
في مجموعة من
ً
المسائل نظرا إلى
حاجتهما إلى
دعمها ال سيما في
ملف أفغانستان

يعجز بعض المحللين حتى
اآلن عن فهم المنطق العسكري
الـكــامــن وراء إق ــدام تــركـيــا على
ش ــراء أنـظـمــة الــدفــاع الـمـضــادة
للصواريخ البالستية ""S-400
مــن روس ـيــا فــي ع ــام  ،2017وال
يـ ــزال ه ــذا ال ـمــوضــوع م ــن أب ــرز
النقاط الخالفية في عالقة تركيا
المتوترة مع الواليات المتحدة
وحلفائها األوروبيين.
ه ــذه الـعـمـلـيــة حــرمــت أنـقــرة
ً
أيضا من أداة استراتيجية مثل
الطائرات المقاتلة والمتطورة
" "F35مع أنها كانت تطمح إلى
تعزيز قوتها الجوية بفضلها،
وأخ ــرج ــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
تــركـيــا مــن ذل ــك الـبــرنــامــج بعد
شرائها نظام " "S-400بمليارات
الدوالرات.
لم يتضح بعد مكان وزمــان
استعمال األنظمة الروسية أو
الـسـيـنــاريــو الـمـحـتـمــل لطريقة
استخدامها في نهاية المطاف،
لكن يـبــدو أن السيناريو الــذي
يـخـشــاه الـكـثـيــرون قــد يتحقق
ع ـلــى أرض ال ــواق ــع اآلن ،حيث
تـتـعــدد ال ـم ــؤش ــرات ال ـتــي تـنــذر
باحتمال أن تستخدم موسكو
أنـظـمــة " "S-400لـلـضـغــط على
تــركـيــا ف ــي حـيــن ت ـح ــاول أنـقــرة
تحسين عالقاتها مع الغرب.
أع ـ ـلـ ــن ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر م ـي ـخ ـيــف،
رئيس وكالة تصدير األسلحة
ال ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة "روسـ ـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـ ــورون
إكـسـبــورت" ،األسـبــوع الماضي
أن الدفعة الثانية من أنظمة "S-
ً
 "400ستتجه قريبا إلى تركيا،
وق ـ ــد أحـ ـ ــدث ت ـصــري ـحــه ضـجــة
كبرى في أنقرة.
ً
وردا على أسئلة الصحافيين
خ ــال "مـنـتــدى الـجـيــش "2021
ف ــي مــوس ـكــو ،ق ــال مـيـخـيــف إن
اللمسات األخيرة بدأت توضع
على اال تـفــاق المرتبط بعملية
البيع هذه ،وأضاف أن الصفقة
وقت قصير" :نحن
ستنتهي بعد ٍ
ن ـع ـمــل ع ـلــى إن ـه ــائ ـه ــا ،ونـعـنــي
بالوقت القصير إتمام االتفاق
ً
خالل هذه السنة طبعا".
استاء األتراك من توقيت هذا
التصريح ،وقــد اتضح ذلــك في
رد أنـقــرة الـبــارد على ميخيف،
كذلك ،أنكرت مصادر ّ
مقربة من
أوســاط الدفاع التركية االدعــاء
القائل إن هذه الصفقة ستنتهي
خــال األشـهــر المقبلة ،وصـ ّـرح
م ـصــدر دف ــاع ــي ل ـق ـنــاة "ب ــي بي
سي" في تركيا" :يمكن مناقشة
ه ــذا ال ـمــوضــوع فــي أي لحظة،
ً
ً
لكننا ال نحمل طلبا مماثال في
هذه المرحلة".
وفــق المصدر نفسه ،تتعلق

تركيا اشترت صواريخ " "S-400البالستية من روسيا في عام 2017
أهــم مسألة اليوم بأفغانستان
وال ـ ـحـ ــوار ال ــوث ـي ــق ب ـي ــن أن ـق ــرة
وواش ـن ـطــن ب ـشــأن ه ــذا الـمـلــف:
"ي ـع ـ ّـب ــر ال ـج ــان ــب الـ ــروسـ ــي عــن
نــوايــاه بكل بساطة أو يحاول
التالعب بالتعاون الذي بدأناه
مع الواليات المتحدة".
ك ــان الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
ً
ط ـ ـيـ ــب إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ـ ـ ـ ــذرا ف ــي
ً
ّ
فتطرق إلــى هذا
موقفه أيـضــا،
ً
الموضوع بأسلوب عام ردا على
أسئلة الصحافيين خالل رحلة
العودة إلى تركيا من البوسنة
والهرسك ومونتينيغرو ،فقال:
"نحن ال نتردد في تلقي الدفعة
ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن أن ـظ ـم ــة ""S-400
مــن روسـيــا أو فــي الـتـطــرق إلى
مــوا ضـيــع مماثلة .لقد اتخذنا
خطوات عدة مع روسيا في ما
يخص صفقة " "S-400أو شؤون
دفــاعـيــة أخـ ــرى" ،لـكــن إردوغ ــان
امـتـنــع فــي الـمـقــابــل عــن التكلم
ً
في التفاصيل ولــم يذكر شيئا
عن اقتراب موعد صفقة تسليم
مـعــدات إضافية مــن أنظمة "S-
 "400بحلول نهاية هذه السنة.
في هذا السياق ،يقول إيلتر
تــوران من جامعة "بيلجي" في
اسطنبول" :في هذه المرحلة ،لن
ً
تخسر روسيا شيئا من صفقة
" ."S-400لقد تمت عملية البيع
وتلقى الــروس أمــوالـهــم" ،حيث
ّ
صرح توران لموقع "المونيتور"
بـ ـ ـ ــأن مـ ــوس ـ ـكـ ــو مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرورة مــن
النتائج السياسية التي حققتها
ت ـل ــك ال ـص ـف ـق ــة" :بـ ـغ ــض ال ـن ـظــر
ع ــن إق ـ ــدام أن ـق ــرة ع ـلــى تشغيل
تلك األنظمة ،أدى شراؤها إلى
التشكيك بــا لـتــزام تركيا تجاه

الناتو وزرع بذور الخالف داخل
الحلف".
يظن المحللون أن إردوغــان
أصـ ـب ــح ع ــالـ ـق ـ ًـا بـ ـي ــن خـ ـي ـ َ
ـاري ــن
َ
شائكين في عالقته مع روسيا
ّ
اليوم ،وتبين أن رؤيته المرتبطة
بإقامة روابــط استراتيجية مع
موسكو الستبدال عالقات أنقرة
المتدهورة مع الغرب هي ّ
مجرد
وهــم ،فقد اكتشفت أنقرة خالل
ال ـس ـنــوات ال ـثــاث الـمــاضـيــة أن
الخالفات بين موسكو وروسيا
حول مسائل مثل سورية وليبيا
وال ـ ـقـ ــوقـ ــاز وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا لـيـســت
مـسـتـعـصـيــة ف ـح ـســب ،ب ــل إنـهــا
أسـبــاب وجيهة لــزيــادة التوتر
بين البلدين ما لم يتم التعامل
مع هذه المسائل بحذر.
ً
في هذه الفترة أيضا ،اضطر
إردوغـ ـ ـ ــان لـتـقـيـيــم مـ ــدى ات ـكــال
أنـ ـ ـق ـ ــرة عـ ـل ــى الـ ـ ـغ ـ ــرب ب ـطــري ـقــة
واق ـع ـيــة ألس ـب ــاب ع ــدة ،أبــرزهــا
تدهور االقتصاد التركي.
على صعيد آخر ،أدت صفقة
" "S-400إلـ ــى فـ ــرض ع ـقــوبــات
أمـيــركـيــة عـلــى تــركـيــا بموجب
"قــانــون مكافحة أع ــداء أميركا
م ــن خـ ــال الـ ـعـ ـق ــوب ــات" ،ك ــذل ــك،
أكــد لـقــاء إردوغ ــان مــع الرئيس
األميركي جو بايدن على هامش
قمة الناتو األخيرة في بروكسل
ضرورة تحسين عالقات تركيا
مع الواليات المتحدة.
لقد تــدهــورت هــذه العالقات
ب ـ ـكـ ــل وض ـ ـ ـ ــوح فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
األخ ـ ـيـ ــرة ب ـس ـبــب م ـل ـف ــات ع ــدة،
ُ
ويـعـتـبــر ش ــراء أنـظـمــة ""S-400
ً
ً
جزءا بسيطا منها.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي دب ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن

رجب طيب إردوغان

جو بايدن

مـ ـخـ ـض ــرمـ ـي ــن ،ي ـ ــدخ ـ ــل عـ ــرض
إردوغ ـ ـ ـ ــان ل ـلــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي
بمساعدة واشنطن على إنقاذ
نفسها من أزمة أفغانستان في
ً
ال ـخــانــة نـفـسـهــا ،لـكــن ردا على
دع ـ ـ ــوات واشـ ـنـ ـط ــن ال ـم ـت ـك ــررة،
ال سـيـمــا ال ـكــون ـغــرس ،لتغيير
موقف تركيا من صفقة أنظمة
" ،"S-400أكد إردوغان قبيل ذلك
الـلـقــاء مــع بــايــدن ثـبــات موقف
تركيا في هذا الملف.
لقد أصـبــح مــوقــف إردوغ ــان
ً
ً
السياسي ضعيفا محليا بسبب
قلة كفاءة إدارته على مستويات
ع ــدة ،مما يعني أنــه يعجز عن
الـ ـت ــراج ــع ع ــن م ــوق ـف ــه ف ــي ه ــذا
الملف المثير للجدل ،فهو يعرف
أن أي ت ــراج ــع م ــن هـ ــذا ال ـنــوع
س ـي ــؤج ــج مـ ــزاعـ ــم ال ـم ـع ــارض ــة
الـتــي تعتبر خـيــارات سياسته
الخارجية كارثية بالنسبة إلى
تركيا.
يظن الـكـثـيــرون أن إردوغ ــان
ً
أصـبــح عالقا فــي فــخ مــن صنع

يديه بسبب أزمة أنظمة ""S-400
ألنه أعطى روسيا ورقة ضغط
تستطيع استعمالها لمحاولة
التأثير على ق ــرارات تركيا ،إذ
تراقب موسكو عن قرب جهود
إردوغـ ــان لـلـتــواصــل مــع الـغــرب
ً
ب ـح ـثــا ع ــن ال ــدع ــم االق ـت ـص ــادي
والمساعدات الالزمة لمواجهة
مــوجــة الــاجـئـيــن ال ـجــديــدة من
أفغانستان هذه المرة.
وفـ ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى تـعـلـيـقــات
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ــوك ــال ــة
"روســوبــورون إكـسـبــورت" ،قال
تـ ــوران" :ق ــد يـكــون اإلدالء بهذا
التصريح في حين تحاول تركيا
تحسين عالقاتها مع الواليات
المتحدة مـحــاو لــة لعرقلة تلك
الجهود".
أوضـ ـ ـ ــح الـ ـج ــان ــب الـ ــروسـ ــي
ً
عبر قنوات عدة أيضا أنه غير
مسرور من مواقف تركيا حول
ً
الصراعات اإلقليمية ،بــدء ا من
ً
س ــوري ــة ول ـي ـب ـيــا وص ـ ـ ــوال إل ــى
أوكرانيا والقوقاز.

على صعيد آخر ،أدى التدخل
ال ـت ــرك ــي ال ـم ـح ــوري لـمـســاعــدة
أذربـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ف ـ ـ ــي اس ـ ـتـ ــرجـ ــاع
نــاغــورنــو كــارابــاخ مــن أرمينيا
إلى إثارة استياء موسكو .إنها
ً
مسألة حساسة ج ــدا بالنسبة
ّ
إلـ ــى روسـ ـي ــا ألن تــرك ـيــا تـ ــزود
الجيش األوكراني بطائرات بال
طيار كتلك التي تمنحها لقوات
أذربيجان المسلحة.
ّ
تبين أن الفكرة التي يطرحها
إردوغان وأتباعه حول احتمال
ّ
أن تـ ـ ــوثـ ـ ــق تـ ــرك ـ ـيـ ــا وروسـ ـ ـي ـ ــا
ع ــاق ـت ـه ـم ــا ل ـل ـت ـص ــدي ل ـل ـغــرب
ب ـطــري ـقــة م ـش ـتــركــة ه ــي م ـجـ ّـرد
مقاربة وهمية ،كما أدركت أنقرة
هذا الواقع وهي تواجه مشاكل
ّ
جدية على جميع المستويات،
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم اس ـ ـتـ ــرجـ ــاع
مكانتها ضمن التحالف الغربي.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ت ـ ـحـ ــرص ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة وأوروبــا على متابعة
التعاون مع تركيا في مجموعة
ً
من المسائل العملية نظرا إلى
حــاجـتـهـمــا إل ــى دع ــم تــرك ـيــا ،ال
سيما في ملف أفغانستان اآلن.
ت ـ ـق ـ ــول مـ ـحـ ـلـ ـل ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــة
الـخــارجـيــة ،بــارتـشـيــن ينانش،
إن إردوغــان ّ
عبر في مناسبات
مـ ـتـ ـك ــررة عـ ــن رغـ ـب ــة أن ـ ـقـ ــرة فــي
االنضمام إلى "برنامج التعاون
ُ ّ
المنظم الــدائــم" المرتبط بأمن
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي وسـيــاسـتــه
الـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة خ ـ ـ ــال مـ ـح ــادث ــات ــه
األخيرة مع القادة األوروبيين.
وكتبت ينانش فــي مقالتها
في صحيفة " :T24تثبت رغبة
تركيا في االنضمام إلى "برنامج
ّ
التعاون المنظم الدائم" أنها ال

ت ــري ــد أن يـخـســر ح ـلــف الـنــاتــو
قوته ،لكنها ال ترغب في الوقت
نـفـســه فــي الـبـقــاء خ ــارج البنى
الغربية األخرى".
ي ــذك ــر ت ـ ـ ــوران م ــن ج ـه ـتــه أن
ت ــرك ـي ــا ش ــارك ــت ف ــي ت ــدري ـب ــات
ُ
حلف الناتو األخيرة ولم تسبب
أي مـشـكـلــة لـلـسـفــن الـتــابـعــة له
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مـعــاهــدة "مــون ـتــرو"،
فلم تمنع وصولها إلــى البحر
األسـ ـ ـ ـ ـ ــود لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ م ـ ـ ـنـ ـ ــاورات
عسكرية هناك.
يضيف تــوران" :بــدأت تركيا
تتخذ الخطوات الــازمــة اليوم
إلعـ ــادة ال ـت ــوازن إل ــى الـعــاقــات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـطـ ــورهـ ــا م ـ ــع روس ـ ـيـ ــا،
وال يـ ــزال ال ـت ـع ــاون ب ـيــن تــركـيــا
ً
وروسـيــا مستمرا ،لكن يحاول
كل طرف منهما التصدي لنفوذ
الطرف اآلخر ،ومع ذلك ال تريد
تركيا أن تغلق الـبــاب بالكامل
في وجه روسيا في ملفات مثل
شراء معدات إضافية من أنظمة
" "S-400ألنها ليست متأكدة بعد
من مسار عالقتها مع الغرب".

«الخوف األحمر» في ألمانيا حقيقي!
أنجيال ميركل تحذر من وصول اليسار المتطرف إلى السلطة في حال التصويت لـ «الحزب االشتراكي الديموقراطي»
●

ماثيو كارنيتشنيغ – بوليتيكو

الشيوعيون قادمون! أو هذا ما تريد أنجيال
ميركل إقناع األلمان به على األقل.
مع اقتراب موعد انطالق الحملة االنتخابية
في ألمانيا وتراجع حظوظ الديموقراطيين
المسيحيين المنتمين إلى اليمين الوسطي،
استغلت ميركل آخر إطاللة لها في البرلمان
بـصـفـتـهــا ال ـم ـس ـت ـشــارة ّاألل ـمــان ـيــة لتشجيع
الناخبين عـلــى دع ــم َ مــرشــح حــزبـهــا ،أرمـيــن
َ ً
الشيت ،كي يصبح خلفا لها.
في إشــارة إلى حزب المعارضة المعروف
باسم "الـيـســار" ،أعلنت ميركل أن الناخبين
ً
ً
يواجهون خيارا صعبا بين "حكومة تتألف
من "الحزب االشتراكي الديموقراطي" وحزب
"ال ـخ ـض ــر" ،وه ــي ح ـكــومــة تـتـقـبــل ال ــدع ــم من
"اليسار" أو ال تستبعده على األقل ...وحكومة
يقودها "االتـحــاد الديموقراطي المسيحي"
و"االت ـح ــاد االجـتـمــاعــي المسيحي" برئاسة
المستشار أرمين الشيت ،وهي حكومة قادرة
على قـيــادة بلدنا نحو مستقبل مبني على
االعتدال".
ّ
لمجرد أنها
لم تكن مداخلة ميركل بــارزة
ً
أيقظت المرأة التي ستصبح قريبا المستشارة
ً
السابقة من سباتها السياسي فجأة ،بل ألنها
اتكلت على تكتيك مألوف من العام  ،1981ال
العام  ،2021حين تكلمت عن ظهور تحالف
يساري.
إذا فاز "الحزب االشتراكي الديموقراطي"
ف ــي َاالن ـت ـخ ــاب ــات ،فـسـيـصـبــح أمـ ــام خـيـ َـاريــن
مـمـكــنـيــن :إن ـشــاء ائ ـتــاف حـكــومــي مــع حــزب
"الخضر" و"الحزب الديموقراطي الحر" ،وهو
حــزب محافظ مـعــروف بتركيزه على قطاع
األعـ ـم ــال ،أو ال ـت ـحــالــف م ــع ح ــزب "ال ـخ ـضــر"
و"اليسار".
يشمل حــزب "الـيـســار" مجموعة متنوعة
م ــن األيــديــولــوج ـي ـيــن ال ـي ـســاري ـيــن م ــن غــرب
ألمانيا وبقايا الحزب الشيوعي السابق في
ألمانيا الشرقية ،وهو يحصد نحو  %7من
األص ـ ــوات :إن ــه الـمـسـتــوى ال ــذي يسجله في

السنوات القليلة الماضية ،لكنه الهامش الذي
يحتاج إليه "الحزب االشتراكي الديموقراطي"
وح ــزب "الـخـضــر" لتشكيل ائ ـتــاف حكومي
من دون االتـكــال على "الـحــزب الديموقراطي
ً
الحر" الذي ُيعتبر بعيدا عنهما من الناحية
األيديولوجية.

ائتالف من نوع آخر!
ّ
اسـتـخــف معظم المحللين بـفــرص نشوء
ائ ـتــاف مـتـنــوع االت ـجــاهــات عـلــى اعـتـبــار أن
آراء معسكر اليسار حول حلف الناتو (يريد
االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ـن ــه) والـ ـت ــدخ ــات ال ـع ـس ـكــريــة
(ي ـ ـعـ ــارض ـ ـهـ ــا بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــدة) ،وال نـ ـنـ ـس ــى تـ ــراثـ ــه
األيديولوجي في ألمانيا الشرقية الشيوعية،
تجعل ذلك االئتالف غير محبذ بالنسبة إلى
"الـحــزب االشـتــراكــي الديموقراطي" أو حزب
"الخضر".
لـكــن مــع اق ـت ــراب ي ــوم االن ـت ـخــابــات ،ي ــزداد
ً
ه ــذا ال ـ ــرأي ض ـع ـفــا ،ف ـفــي ال ـم ـقــام األول ،بــدأ
ّ
تفوق "الحزب االشتراكي الديموقراطي" في
استطالعات ال ــرأي يتوسع بــدل أن يتراجع،
وفــي المقابل ،يتجه "االتـحــاد الديموقراطي
المسيحي" إلى خسارة قوته ،وإذا استمرت
هــذه النزعة ،فسيحصل "الـحــزب االشتراكي
الديموقراطي" على تفويض واضح لتشكيل
حكومة من اختياره.
قد يكون أوالف شولتس ،المرشح لمنصب
المستشار األلماني عن "الـحــزب االشتراكي
ً
الديموقراطي" ،وسطيا وفق معايير ميركل،
ً
ّ
لكن عناصر حزبه باتوا أكثر ميال إلى اليسار
ً
ـرة ،ول ـهــذا الـسـبــب مـثــا،
فــي الـسـنــوات األخ ـي ـ ّ
رفض الحزب بقوة ّترشح شولتس لرئاسته
ف ــي عـ ــام  2019وف ــض ــل ال ـث ـنــائــي ال ـي ـســاري
ساسكيا إسكن ونوربرت فالتر بورغانس.
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى ض ـ ـ ــرورة أن يــوافــق
 400أل ـ ــف ع ـض ــو ف ــي "ال ـ ـحـ ــزب االشـ ـت ــراك ــي
الديموقراطي" على أي اتفاق لتشكيل ائتالف
حكومي ،ولم تتضح بعد األسباب التي تدفع
أع ـضــاء "ال ـحــزب االش ـتــراكــي الــديـمــوقــراطــي"

أرمين الشيت
إلى تفضيل ّ
التقرب من "الحزب الديموقراطي
الـحــر" ،مــع أن آراءه حــول مسائل مثل فرض
ال ـضــرائــب وإصـ ــاح س ــوق الـعـمــل والـتـكــامــل
األوروبي تتعارض مع توجهاتهم.
ربـمــا يــرتـكــز ح ــزب "ال ـي ـســار" عـلــى عقائد
معينة لرفض التدخالت العسكرية الخارجية
وتصدير األسلحة ،لكن يوافقه الرأي عدد كبير
من مؤيدي "الحزب االشتراكي الديموقراطي"
عـلــى أرض ال ــواق ــع ،ك ــذل ــك ،يـشـمــل "ال ـي ـســار"
ً
ً
عددا كبيرا من مناصري "الحزب االشتراكي
الــديـمــوقــراطــي" السابقين الــذيــن تـخـلــوا عن
حزبهم ألنهم استاؤوا من مساره الوسطي،
ً
عمليا يتقاسم "اليسار" وحزب "الخضر" ،الذي
اشتق من حركات يسارية في ألمانيا خالل
الستينيات والسبعينيات ،الخلفية نفسها مع
"الحزب االشتراكي الديموقراطي".
اتضحت نقاط التشابه تلك خالل نقاش
في البوندستاغ يوم الثالثاء الماضي ،وهو
االنتخابات،
االجتماع األخير قبل موعد ّ
فأطلقت أنــالـيـنــا بـيــربــوك ،مــرشـحــة حــزب
"الخضر" لمنصب المستشارة األلمانية،
ً
ً
م ــوق ـف ــا ن ــاري ــا ف ـق ــال ــت" :ال أه ـم ـيــة لـلـنــاس
بالنسبة إلى السوق" ،كانت تسخر بذلك من
موقف خصومها المحافظين كونهم يدعون
إلى تسخير قوى السوق الحرة لحل مشاكل
مـثــل الـتـغـيــر ال ـم ـنــاخــي ،إذ يـسـهــل إيـجــاد

آخر إطاللة لميركل في البرلمان
هــذا التعليق فــي برنامج حــزب "اليسار".
فــي المقابل ،يمكن اعـتـبــار زعـيــم "الـحــزب
الديموقراطي الحر" ،كريستيان ليندنر ،أفضل
صديق للسوق ،حيث يريد حزبه تخفيض
الضرائب على ذوي الدخل المرتفع والشركات
وتقليص التنظيمات المفروضة على جميع
المستويات ،كذلك ،أوضح ليندنر أن مشاركته
في أي ائتالف تتوقف على نيله وزارة المالية،
وهي أقوى وزارة في أي حكومة كونها تشرف
على الميزانية وسياسات الضرائب.
يوم الثالثاء الماضي ،قال ديتمار بارتش،
أحد زعماء الكتلة البرلمانية التابعة لحزب
"اليسار" ،في البرلمان" :السؤال بسيط :اليسار
أم ليندنر"؟
هـ ـ ـ ــل س ـ ـي ـ ــؤي ـ ــد "ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــزب االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي
ً
الديموقراطي" ليندنر فعال لمنع نشوء ائتالف
حكومي يشمل حزب "اليسار" ،مع أن أجندته
ً
ّ
االجتماعية تتماشى مع خطه الخاص ،علما
أن "الحزب االشتراكي الديموقراطي" ،بالتعاون
مع حزب "الخضر" ،يستطيع ّ
لم شمل اليسار

األلماني للمرة األولى منذ أكثر من جيل؟
قال هوغو مولر فوغ ،كاتب ومفكر ألماني
ً
محافظ" :هذا السيناريو قاتم طبعا ،لكن يحلم
الكثيرون في "الحزب االشتراكي الديموقراطي"
وحزب "الخضر" و"اليسار" بهذا الوضع منذ
فترة".
أض ــاف مــولــر ف ــوغ أن أي ائ ـتــاف يـســاري
لن يكون بمثابة نسخة معاصرة من ألمانيا
ّ
سيغير مقاربة البلد
الشرقية الشيوعية ،لكنه
تجاه االقتصاد ودولــة الرفاهية والسياسة
ُ
ضعف القدرة التنافسية
الخارجية
بطرق قد ت ِ
ٍ
ألكبر اقتصاد في أوروبا.

نزعة براغماتية
فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـي ـ ــرة ،أعـ ـل ــن س ـيــاس ـيــون
ي ـس ــاري ــون بـ ـ ـ ــارزون اس ـت ـع ــداده ــم لـلـتـعــاون
وشـ ـ ــددوا ع ـلــى مـقــاربـتـهــم ال ـبــراغ ـمــات ـيــة في
مسائل مثل معارضتهم القديمة لحلف الناتو،
حيث ّ
صرح غريغور جيسي ،نائب بارز عن

حزب "اليسار" ،لإلذاعة العامة األلمانية يوم
الثالثاء" :هذا الرأي ّ
يعبر عن رؤية معينة وال
يتعلق باالئتالف الحاكم".
على صعيد آخر ،ال يختلف موقف "اليسار"
الـ ـم ــوال ــي ل ــروس ـي ــا ورغ ـب ـت ــه ف ــي ال ـت ــواص ــل
مــع الـصـيــن عــن مــواقــف "ال ـحــزب االشـتــراكــي
الديموقراطي" ،لكن يتعارض هذا التوجه مع
رأي حزب "الخضر".
ّ
ل ـكــن أك ـبــر عــائــق أمـ ــام ن ـشــوء أي ائ ـتــاف
ي ـســاري فــي ألـمــانـيــا ال يتعلق بالسياسات
المرتقبة وال بتاريخ "اليسار" الشيوعي بل
باحتمال أن ّ
يقسم هــذا التحالف المجتمع
األلماني.
ب ـعــدمــا اع ـت ــادت ال ـح ـكــومــة األل ـمــان ـيــة (أو
م ــا ُي ـسـ ّـمــى االئـ ـت ــاف الـكـبـيــر ب ـيــن "االت ـح ــاد
الديموقراطي المسيحي" و"الحزب االشتراكي
الديموقراطي") على حصد اإلجماع في جميع
المواضيع لدرجة أن يصبح اإلصالح الحقيقي
ً
شبه مستحيل ،عمدت تلك الحكومة أيضا إلى
إسكات المتطرفين.
في المقابل ،قد ُي ّ
سبب أي ائتالف يساري
ً
ً
ً
انـقـســامــا سـيــاسـيــا ح ــادا يشبه مــا خاضته
الــواليــات المتحدة وبريطانيا في السنوات
األخيرة ،ويدرك شولتس المعتدل هذا الواقع،
ّ
لــذا يفضل إنـشــاء ائـتــاف م ــدروس مــع حزب
"الخضر" و"الـحــزب الديموقراطي الحر" في
حال نجح "الحزب االشتراكي الديموقراطي"
في الحفاظ على ّ
تفوقه وفاز في االنتخابات،
ّ
لـكــن قــدرتــه عـلــى إق ـنــاع حــزبــه بـهــذا المسار
مسألة مختلفة بالكامل.
تواجه ميركل وحزبها معضلة مشابهة،
فبعد أكثر من ثالثة عقود على سقوط جدار
برلين ،خسرت التحذيرات من ّ
تجدد "الخوف
األحمر" (أي عودة الشيوعية) قوتها ،حتى لو
ً
صــدرت عن ميركل شخصيا ،فقد نشأ جيل
كامل وهو ال يحمل أي ذكرى حية عن الحقبة
الشيوعية.
ً
كان المؤرخ األلماني فريدريك إنجلز محقا
ً
إذا حين قــال" :كــل مــا هــو حقيقي فــي تاريخ
البشر يصبح غير منطقي مع مرور الوقت".

ةديرجلا
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دوليات

هزيمة انتخابية مدوية إلسالميي المغرب بعد  10سنوات في الحكم

ّ ً
و«التجمع» القريب من القصر يتصدرّ
ّ
«العدالة والتنمية» يحل أخيرا ويواجه استقاالت داخلية...

سلة أخبار
ماس يفتتح سفارة
ألمانيا بطرابلس

افتتح وزير الخارجية األلماني
هايكو ماس ،أمس ،سفارة
بالده في العاصمة الليبية
طرابلس ،بعد إغالق دام نحو
 8سنوات ،حيث سحبت برلين
دبلوماسييها في يوليو .2014
ونقلت وزارة الخارجية عن
ماس ،قوله ،لدى وصوله إلى
ً
ً
ليبيا" :نحن نشهد تقدما جيدا
في البالد ،ونريد أن تستمر
ليبيا على هذا الطريق .وكي
يحدث هذا ،فإن االنتخابات
وانسحاب المقاتلين األجانب
هي خطوات مهمة مقبلة .يجب
تنفيذ نتائج مؤتمر برلين".

أخنوش الرابح األكبر...والعثماني الخاسر األول يدليان بصوتيهما أمس األول (أ ف ب)

بعد تلقي حزب «النهضة»
في تونس صفعة قوية
بإجراءات الرئيس قيس
ً
ّ
سعيد ،التي القت قبوال عند
من
شرائح تونسية للخروج ً
التعطيل الذي كان سائدا،
تلقى إسالميو المغرب هزيمة
انتخابية بعد  10سنوات من
وصولهم الى الحكم ،في إطار
الحراك الذي أطلق عليه اسم
«الربيع العربي» ،والذي أتى
باإلسالميين الى السلطة في
أكثر من دولة عربية.

ف ـ ــي م ـ ـفـ ــاجـ ــأة كـ ـبـ ـي ــرة أن ـه ــت
 10أعـ ـ ـ ــوام ق ـض ــاه ــا ف ــي رئ ــاس ــة
ال ـح ـك ــوم ــةُ ،مـ ـن ـ َـي حـ ــزب ال ـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـي ــة اإلس ـ ــام ـ ــي ب ـهــزي ـمــة
قاسية في االنتخابات البرلمانية
ّ
التجمع
المغربية لمصلحة حزب
الليبرالي ،برئاسة رجل األعمال
ع ــزي ــز أخ ـ ـنـ ــوش ،ال ـ ــذي يــوصــف
ّ
«المقرب من القصر».
بـ
وت ـ ــراج ـ ــع ت ـم ـث ـي ــل «ال ـ ـعـ ــدالـ ــة
والـتـنـمـيــة» ،اإلس ــام ــي المعتدل
الذي وصل إلى رئاسة الحكومة
فــي سـيــاق «الــربـيــع الـعــربــي» عام
ً
 ،2011من  125مقعدا في البرلمان
ً
المنتهية واليـتــه إلــى  12مقعدا
ً
فقط ،محتل بذلك المرتبة الثامنة
واألخيرة ،في البرلمان المقبل.
وج ـ ــاءت هــزيـمــة اإلســامـيـيــن
ب ــالـ ـمـ ـغ ــرب ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ان ـح ـس ــار
إقليمي لــدور اإلسالميين الذين
وصـلــوا الــى الحكم خــال أحــداث
الربيع العربي.
ّ
ف ـ ـفـ ــي تـ ـ ــونـ ـ ــس ت ـ ـلـ ــقـ ــى حـ ــزب
ال ـن ـه ـضــة اإلسـ ــامـ ــي ض ــرب ــة مــن
خـ ــال اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي أعـلـنـهــا
ال ــرئ ـي ــس ق ـي ــس س ـع ـ ّـيــد وحـ ــازت
تـ ــأي ـ ـيـ ــدا شـ ـعـ ـبـ ـي ــا ،ول ـ ـ ــم ي ـت ـم ـكــن
إس ــام ـي ــو ال ـج ــزائ ــر م ــن تحقيق
مـكــاســب كـبـيــرة فــي االنـتـخــابــات
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ــرئ ــاسـ ـي ــة ال ـتــي
قــاط ـع ـهــا ب ـع ـض ـهــم ،وفـ ــي لـيـبـيــا
ا ن ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــر دور اإل س ـ ــا مـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
لـمـصـلـحــة ت ـس ــوي ــات إقـلـيـمـيــات

ّ
معقدة ومتعددة األطراف يتطلب
تحقيقها شخصيات مرنة.
وفي المغرب ،رغم أن البعض
تنبأ بإمكانية خـســارة «الـعــدالــة
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة» ف ـ ــي ظ ـ ــل خ ــوض ــه
االنتخابات بنظام جديد ّ
يطبق
ألول مــرة ،فــإن حجم الهزيمة لم
ً
ي ـكــن م ـتــوق ـعــا .وأظـ ـه ــرت نـتــائــج
االن ـت ـخــابــات ال ـتــي أجــريــت أمــس
األول خ ـ ـسـ ــارة رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
واألمين العام لـ «العدالة والتنمية»
سـعــد ال ــدي ــن الـعـثـمــانــي لمقعده
في البرلمان ،بعد فــرز األصــوات
بالعاصمة الرباط.
وحسبما أعـلــن وال ــي الــربــاط،
فإن األمين العام للحزب الحاكم،
لم يفز في االنتخابات التي ترشح
فيها عن دائــرة «محيط الرباط»،
كما لــم يتمكن الـحــزب مــن الفوز
بأي مقعد برلماني عن العاصمة.

أزمة وانطفاء
ّ
ووسـ ـ ــط ت ــرق ــب ل ـت ـفـ ّـجــر أزم ــة
شـ ــديـ ــدة داخ ـ ـ ــل أروق ـ ـ ـ ــة ال ـح ــرك ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي اشـ ـتـ ـك ــت مــن
ت ـج ــاوزات تضمنت «دف ــع أم ــوال
بهدف شــراء أص ــوات انتخابية»
قبيل إغ ــاق صـنــاديــق االق ـتــراع،
دع ـ ـ ـ ــا األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـس ــاب ــق
ل ـ «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» ،عـبــداإللــه
بنكيران ،األمين الحالي للحزب،
إلــى االسـتـقــالــة ،بسبب «النتائج

الـكــارث ُـيــة» .وق ــال بـنـكـيــران ،الــذي
ل ـ ــم يـ ــخـ ــض االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،عـبــر
ً
«فيسبوك»« :بصفتي عضوا في
المجلس الوطني لحزب العدالة
ً
والتنمية ،وانـطــاقــا مــن وضعي
االعـ ـتـ ـب ــاري ،كــأم ـيــن عـ ــام ســابــق
للحزب نفسه ،وبعد اطالعي على
الهزيمة المؤلمة التي ُمـنـ َـي بها
حزبنا في االنتخابات المتعلقة
بمجلس النواب ،أرى أنه ال يليق
بحزبنا في هذه الظروف الصعبة،
إال أن يتحمل األمين العام للحزب
مسؤوليتهّ ،
ويقدم استقالته».
وأضاف القيادي الذي يوصف
بأنه «ماكينة انتخابية» ويحظى
بـشـعـبـيــة ك ـب ـيــرة داخ ـ ــل ال ـحــركــة
المحسوبة على «تيار اإلخــوان»،
أن «نــائــب األمـيــن الـعــام ،سيكون
ً
ّ
بتحمل هــذه االستقالة،
ملتزما
إل ــى أن يعقد الـمــؤتـمــر فــي أقــرب
اآلجال الممكنة ،في أفق مواصلة
الـ ـح ــزب ت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـي ـتــه فــي
خدمة الوطن من موقعه الجديد».
وف ــي أول مــؤشــر عـلــى تسبب
ما وصف بـ «العقاب االنتخابي»
في تصدعات داخل الحزب ،أعلن
ال ــوزي ــر الـســابــق ال ـق ـيــادي الـبــارز
ب ـ ـ «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،لحسن
الـ ـ ــداودي ،اسـتـقــالـتــه مــن األمــانــة
ال ـعــامــة لـلـحــركــة اإلس ــام ـي ــة ،في
إطار ما أسماه «ربط المسؤولية
بــالـمـحــاسـبــة» .وأرجـ ــع الـ ــداودي
الهزيمة المدوية ألسباب عديدة،

لبنان :أسهم تشكيل الحكومة متذبذبة
وغاز مصر يؤجل ترسيم الحدود البحرية
●

بيروت  -منير الربيع

أصبحت عملية تشكيل الحكومة في لبنان
كالبورصة أو كحال سعر صرف الليرة أمام
ً
الدوالر ،تارة ترتفع وطورا تهبط.
وف ــي آخ ــر الـمـعـلــومــات ،تــؤكــد شخصية
وازن ـ ـ ــة ك ــان ــت ت ـع ـمــل ع ـل ــى خ ــط ال ـت ـف ــاوض
ل ـت ـجــاوز الـعـقــد وحـلـحـلـتـهــا ،أن التشكيلة
الـحـكــومـيــة ن ــاج ــزة ،ول ــم يـتـبــق إال االت ـفــاق
عـلــى اس ــم وزي ــر االق ـت ـصــاد .وتـتـســاءل هــذه
الشخصية« :هل يعقل أن وزارة واحدة وهوية
الوزير الذي سيشغلها يحوالن دون تشكيل
حكومة فــي بلد يعاني كــل هــذه األزم ــات؟»،
ً
مضيفا أن «المسألة تتعلق بوجودة إرادة
للتشكيل من عدمه».
فــي هــذا السياق ،يقول مصدر قريب من
رئـيــس الـبــرلـمــان ،نبيه ب ــري ،إن المساعي
التي بذلت في الساعات األخيرة جدية ،وإن
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ينوي التوجه
ال ــى الـقـصــر الـجـمـهــوري لتسليم تشكيلته
الــوزاريــة ،وهنا يتساء ل المصدر« :لكن هل
هناك رغبة جدية في ذلك؟ ثم يجيب« :ال أحد
يملك الجواب».
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ت ـتــواصــل «م ـفــاوضــات
الـصـهــريــن» بـيــن صـهــر رئـيــس الجمهورية
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل،
و صـهــر ميقاتي قنصل لبنان فــي موناكو
م ـص ـط ـفــى الـ ـصـ ـل ــح .وت ـ ـقـ ــول الـ ـمـ ـص ــادر إن
الحكومة يمكن أن تولد في أي لحظة ،ويمكن
ً
أيضا أال تولد.
ووسـ ـ ـ ــط هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــدات ال ـس ـيــاس ـيــة
المتزايدة ،برز انفراج من اجتماع األردن الذي
ضم وزراء الطاقة في لبنان وسورية ومصر
واألردن .وكشفت مصادر رسمية لبنانية ،أن
الغاز المصري من السهل إيصاله الى شمال
لبنان من الناحية التقنية ،فيما تبقى عملية
نسج االتفاقيات وانتظار ما ستفرضه دمشق
من شروط ،وهنا تستند المصادر إلى الكالم
الذي أطلقه وزير النفط السوري بسام طعمة
مــن الـعــاصـمــة األردن ـي ــة حـيــن ق ــال إن الشق
التقني هو األسهل إليصال الغاز ،وهذا يعني
ً
أن ثمة أمورا أخرى قد تؤخر العملية.
ً
وب ـح ـســب ال ـم ـص ــادر ايـ ـض ــا ،ف ـقــد حصل
ت ـب ــاي ــن ب ـي ــن ال ـ ـ ـ ــوزراء حـ ــول ال ـج ـه ــات ال ـتــي
ستتحمل تكاليف إص ــاح األنــابـيــب ،إذ ان

ً
مستقبال وف ـ ً
ً
عسكريا أوروب ـيـ ًـا برئاسة رئيس اللجنة العسكرية في
ـدا
عــون
االتحاد األوروبي الجنرال كالوديو غراتسيانو
موقف األردن ركز على ضرورة دفع كل دولة
تكاليف إصالح األنابيب على أراضيها ،في
حين طالب الوزير السوري بأن يتكفل البنك
ً
الدولي بذلك ،وهو موقف لبنان ايضا الذي
يريد من البنك توفير الميزانية الخاصة لذلك
واإلشراف عليها.
ووفــق المصادر ،فــإن الغاز سيصل فقط
الى معمل دير عمار في الشمال دون غيره
األخرى ،وبقدرة تصل
من المعامل اللبنانية
ّ
إلــى  450مـيـغــاوات ،بما يــوفــر على الشبكة
نحو  4ساعات تغذية إضافية ّ
حدا أقصى،
وهذا أمر سيدفع لبنان الى البحث في تأهيل
معامله أو بناء معامل جديدة تعمل بالغاز
ً
ً
بدال من الفيول ،وهذا ايضا يحتاج الى مزيد
من الوقت.
وفي الصورة اإلقليمية الواسعة ،ال تريد
واشـنـطــن االنـسـحــاب مــن المنطقة مــن دون
توفير خط دفاع عن حلفائها .وهذا يتبدى
من خالل  3محاور :المحور االول هو إعادة
إحياء خط النفط العربي والذي يربط مصر
باألردن في سورية بلبنان ،وهو متفرع من
محور أوسع يرتبط بدول تحالف نفط شرق
المتوسط .والمحور الثاني الذي يتعزز دوره
ً
ونفوذه أيضا هو الــذي يجمع تركيا بقطر
ً
وصــوال الى ليبيا مع كل تبعاته في البحر
ً
األبـيــض المتوسط مــن جهة ،وام ـتــدادا الى

باكستان وأفغانستان .فيما المحور الثالث
الــذي تحاول طهران أن تبقيه بيدها يمتد
على بقع النفوذ اإليــرانــي من ايــران نفسها
الى العراق وسورية فلبنان ،من دون إغفال
ً
ّ ً
تحديا أميركيا
اليمن .ويواجه هذا المحور
ً
اســاسـيــا ،وال يمكن إلي ــران تحقيق شرعية
دولية لمناطق نفوذها من دون الوصول الى
اتفاق مع الواليات المتحدة ،حتى اآلن تراهن
طهران على وجودها العسكري والبشري،
وع ـلــى الـسـعــي األوروبـ ـ ــي لـتـجــديــد االت ـفــاق
الـ ـن ــووي ،إض ــاف ــة ال ــى ال ـمــوق ـف ـيــن ال ــروس ــي
والصيني.
كل هذه التحوالت التي تشهدها المنطقة
س ـت ـكــون ل ـهــا آث ـ ــار س ـيــاس ـيــة ف ــي الـمــرحـلــة
الـمـقـبـلــة ،وم ــن أب ــرز مـعــالـمـهــا اإلس ـ ــراع في
العمل على إيصال الغاز المصري الى لبنان
عـبــر ســوريــة واألردن ،فــي مــواجـهــة للنفط
اإليـ ــرانـ ــي ،ع ـلــى وقـ ــع اس ـت ـم ــرار ال ـع ـقــوبــات
عـلــى ايـ ــران وحـلـفــائـهــا .وبـحـســب م ــا تـقــول
م ـص ــادر س ـيــاس ـيــة ل ـب ـنــان ـيــة ،فـ ــإن الـسـمــاح
بإيصال الغاز المصري والكهرباء األردنية
الــى لبنان ،سيطوي الــى فترة طويلة ملف
تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة ال ـج ـنــوب ـيــة مع
ً
إسرائيل ،وهــذا الملف أصبح مؤجال ،وهو
ً
ً
حـتـمــا سـيـكــون مــرتـبـطــا بـمـســار الـتـفــاوض
اإليراني  -األميركي.

لـ ـكـ ـن ــه ل ـ ــم يـ ـ ـح ـ ــدده ـ ــا ،وقـ ـ ـ ـ ــال إن
المعطيات غير كافية.
وأ كـمـلــت الهزيمة التشريعية
التي تأتي بعد حصيلة مخيبة
ل ـ «الـعــدالــة والتنمية» قبل أشهر
قليلة فــي االنـتـخــابــات المهنية،
ان ـط ـفــاء وه ــج ال ـحــزب اإلســامــي
ّ
الذي ظل يحقق نتائج تصاعدية،
منذ مشاركته في أول انتخابات
ب ــرل ـم ــان ـي ــة ع ـ ــام  ،1997إل ـ ــى أن
وص ــل إل ــى رئــاســة الـحـكــومــة في
أعـ ـق ــاب اح ـت ـج ــاج ــات ح ــرك ــة 20
فبراير  2011المطالبة بـ «إسقاط
الفساد واالستبداد» ،لكن من دون
السيطرة على الوزارات األساسية.
وي ـم ـنــح ال ــدس ـت ــور ،الـ ــذي أق ـ ّـر
ف ــي س ـي ــاق ت ـل ــك االح ـت ـج ــاج ــات،
ص ــاحـ ـي ــات واس ـ ـعـ ــة لـل ـح ـكــومــة
ّ
وال ـبــرل ـمــان ،ل ـكــن الـمـلــك يحتفظ
ب ـم ــرك ــزي ــة ال ـ ـقـ ــرار ف ــي ال ـق ـضــايــا
االستراتيجية والمشاريع الكبرى
ّ
بتغير
التي ال تتغير بالضرورة
الحكومات.

ّ
تصدر ومشاركة

ّ
ّ
«التجمع»،
تصدر
في المقابل،
ً
الـ ــذي ل ـعــب أدوارا أســاس ـيــة في
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة والي ـت ـه ــا،
نتائج االنتخابات بحصوله على
ً
 97مقعدا من أصل  ،395بعد فرز
 96بالمئة من األصوات.
ويرتقب أن ّ
يعين الملك محمد

الـ ـس ــادس خـ ــال األيـ ـ ــام الـمـقـبـلــة
ّ
رئيس وزراء من «التجمع» ُيكلف
ت ـش ـك ـيــل ف ــري ــق ح ـك ــوم ــي جــديــد
ً
لخمسة أعوام ،خلفا للعثماني.
وبـ ـ ــرز اسـ ــم زعـ ـي ــم «ال ـت ـج ـمــع»
عزيز أخنوش ،الذي تولي حقيبة
الزراعة منذ  ،2017وسبق أن دخل
في أزمــة سياسية حــادة أسفرت
عن إقالة الملك لبنكيران وتعيين
العثماني ،لقيادة االئتالف الحاكم
ال ـم ـق ـبــل .م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،وبـعــد
فشله في هزيمة اإلسالميين قبل
 5أعـ ــوام ،حــافــظ ح ــزب «األصــالــة
والمعاصرة» على المرتبة الثانية
ً
بـ ـ ـ ــ 82مـ ـقـ ـع ــدا .وك ـ ـ ــان ال ـم ـنــافــس
الرئيسي لـ «العدالة والتنمية» منذ
أن ّأسسه مستشار الملك محمد
الـســادس ،فــؤاد عالي ّ
الهمة ،عام
 ،2008قبل أن يغادره عام .2011
أم ــا ح ــزب االس ـت ـق ــال( ،يـمـيــن
ّ
وسـ ـ ـ ــط) ،ف ـق ــد ح ـ ــل فـ ــي ال ـمــرت ـبــة
ً
الثالثة بنيله  78مقعدا ،وكان كال
الحزبين ضمن المعارضة خالل
الوالية البرلمانية المنتهية.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ـي ـ ــة،
ع ـب ــدال ــواف ــي ل ـف ـت ـيــت ،بـ ــأن نسبة
المشاركة في االنتخابات بلغت
 50.35ب ــال ـم ـئ ــة ،بـ ــزيـ ــادة ت ـفــوق
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ــي أج ــري ــت عــام
 ،2016والـتــي تــم تسجيل نسبة
مشاركة فيها بلغت  43بالمئة،
ً
ع ـل ـم ــا ب ــأن ـه ــا الـ ـم ــرة األول ـ ـ ــى فــي
تـ ــاريـ ــخ ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـج ــرى

فيها فــي الـيــوم نفسه انتخابات
برلمانية ( 395مقعدا) ومحلية
ً
ّ
وجهوية (أكثر من  31ألفا) .وأكد
أن «عملية التصويت مرت بظروف
عادية ،باستثناء بعض األحداث
ال ـم ـع ــزول ــة الـ ـت ــي ل ــم ت ــؤث ــر عـلــى
ً
سيرها» ،مـشــددا على «االحـتــرام
الـ ـت ــام ل ـســريــة االق ـ ـتـ ــراع ون ــزاه ــة
عمليات الفرز واإلحصاء بحضور
ممثلي لوائح الترشح».
وشارك في االنتخابات نحو 7
ماليين و 800ألف ناخب ،بزيادة
أكـثــر مــن مليوني نــاخــب مقارنة
بانتخابات .2016
وتـ ـن ــاف ــس حـ ــوالـ ــى  30حــزبــا
على نيل أصوات نحو  18مليون
م ـغــربــي م ـسـ ّـج ـل ـيــن ف ــي ال ـقــوائــم
ً
ّ
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،عـ ـلـ ـم ــا بـ ـ ـ ــأن ع ــدد
البالغين ســن التصويت يقارب
ً
 25مليونا مــن أصــل  36مليونا
هو إجمالي عدد سكان المملكة.
وأظ ـ ـهـ ــرت مـ ـج ــري ــات الـحـمـلــة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة غـ ـي ــاب اس ـت ـق ـطــاب
واضح حول الخيارات السياسية
والبرامج ،في وقت ينتظر فيه أن
ّ
ّ
يتبنى ج ــل األ حـ ــزاب السياسية
ً
ميثاقا من ّأجل «نموذج تنموي
ج ــدي ــد» ي ــدش ــن «مــرح ـلــة جــديــدة
من المشاريع واإلصــاحــات» في
أفق عام  ،2035وفق ما أكد الملك
ً
محمد السادس في خطاب أخيرا.
(الرباط  -أ ف ب ،د ب أ،
رويترز)

الصومال :صراع «الرئاستين» يهدد
بإلغاء االنتخابات وعودة العنف
تـ ـص ــاع ــدت األزم ـ ـ ـ ــة ال ـم ـح ـت ــدم ــة بـ ـي ــن ال ــرئ ـي ــس
الصومالي محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء
محمد روبلي ،بعد أن أقال األخير وزير األمن حسن
ً
حندوبي جمعالي ،وعين بــدال منه عبدالله محمد
نور ،المعروف بمعارضته الشديدة لرئيس البالد.
ل ــم ت ـك ــن الـ ـع ــاق ــات م ـت ــوت ــرة ع ـل ــى ال ـ ـ ــدوام بـيــن
فارماجو ،الرئيس منذ  ،2017وروبلي الذي عينه في
منصبه منذ سبتمبر  .2020وغالبا ما بقي رئيس
الوزراء التكنوقراطي البالغ  57عاما ،وهو مهندس
عاش في السويد ،في ظل الرئيس ،السياسي المحنك
البالغ  59عاما ،والذي له خبرة طويلة بدءا بعمله
في وزارة الخارجية منذ الثمانينيات ،قبل أن يتولى
رئاسة الوزراء بين  2010و.2011
وعند قيام أزمة هي من أسوأ األزمات السياسية
فــي الـبـلــد خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة نتيجة تمديد
الوالية الرئاسية في أبريل ،اتجه الرئيس إلى رئيس
وزرائه التوافقي لحلحلة الوضع ،فكلفه في األول من
مايو مهمة اإلعداد لالنتخابات الرئاسية ،التي لم
يتمكن بنفسه من تنظيمها.
نجح روبـلــي فــي جمع كــل األط ــراف حــول طاولة
المفاوضات ،فاتفقوا على جدول زمني لالنتخابات.
وهو قد تحدى مرارا الرئيس بشكل صريح ،مستندا
إلـ ــى الـشـع ـبـيــة ال ـت ــي ي ـح ـظــى ب ـه ــا ،ف ـفــي أغـسـطــس
زار كـيـنـيــا لـيـبــاشــر ت ـقــاربــا بـيــن ال ـب ـلــديــن ،رغ ــم أن
الرئيس حظر إبرام اتفاقات مع كيانات أجنبية قبل
االنتخابات.
وف ــي نـهــايــة األس ـبــوع الـمــاضــي ،تـصــدى روبـلــي
لوكالة االستخبارات الوطنية الواسعة النفوذ ،فأقال
مديرها فهد ياسين المقرب من الرئيس ،على خلفية
مــوجــة االح ـت ـجــاجــات عـلــى اسـتـخــاصــات تحقيق
أجرته الوكالة حول اختفاء إحدى موظفاتها.
ول ـي ــل أمـ ــس ،ات ـه ــم روب ـل ــي رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
بـ«عرقلة التحقيق» بشأن اختفاء الموظفة التي تدعى
ً
إكرام تهليل ( 25عاما) ،وهي تعمل في دائرة األمن
المعلوماتي بالوكالة الوطنية لألمن واالستخبارات
خطفت من العاصمة مقديشو في الـ26
(نيسا) ،وقد ِ
من يونيو الماضي.
ووصف رئيس الوزراء قرارات فرماجو األخيرة
ً
ً
ً
بأنها تشكل «تهديدا وجوديا خطيرا لنظام الحكم
في البالد» .واألحد الماضي ،أعلن روبلي إقالة مدير
االس ـت ـخ ـبــارات فـهــد يــاس ـيــن ،ال ـم ـقــرب مــن الــرئـيــس
ً
فــارمــاجــو ،وع ـيــن م ــدي ــرا آخ ــر مـحـلــه .ورأى رئيس
الوزراء أن تحقيق االستخبارات حول اختفاء تهليل،
الــذي يتهم حركة الشباب« ،غير مقنع ويفتقر إلى
ً
أدل ــة» .والح ـقــا ،ردت الــرئــاســة بــإلـغــاء ق ــرار روبـلــي،
معتبرة أنه «غير دستوري وغير قانوني» ،ثم أعلنت،

ً
ً
ليل أمس ،تعيين فهد ياسين مستشارا أمنيا لرئيس
الدولة ،وتكليف الكولونيل ياسين عبدالله محمود،
ال ـقــريــب مــن يــاس ـيــن ،ب ـ ــإدارة وكــالــة االسـتـخـبــارات
بالنيابة ،لينتقل الخالف واالرتباك إلى صفوف كبار
الضباط بالجهاز المهم.
وأف ــادت مصادر بــأن «عناصر من وحــدة دوفــان
الخاصة في جهاز االستخبارات ،المرتبطة بشكل
وثيق بالرئاسة ،شوهدوا يحرسون المبنى بآليات
مصفحة» ليل األربعاء ،في حين ذكر صحافيون في
ً
وسائل إعالم رسمية أنهم تلقوا أمرا بعدم نشر أي
بيانات تصدر عن رئيس الوزراء .ووزارة األمن هي
وزارة أساسية في الصومال ،وتتبع لها كل األجهزة
األمنية في البالد.
وتنذر خطوة روبلي الجديدة بتأجيج التوترات
ف ــي الـ ـب ــاد ،ال ـت ــي ت ـكــافــح ب ـمــواج ـهــة ت ـم ــرد حــركــة
«الشباب» المتشددة.
وسجلت العملية االنتخابية تأخيرا حتى قبل
األزمة السياسية الحالية ،مما يجعل من المستحيل
انتخاب الرئيس في الموعد المقرر في  10أكتوبر.
وي ـف ـتــرض اآلن أن يـتــم تـعـيـيــن أع ـض ــاء مجلس
النواب ،الخطوة األخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة
حسب النظام االنتخابي الصومالي المعقد غير
المباشر ،بين األول من أكتوبر و 25نوفمبر.
ّ
وحذر الموظف الكبير السابق عبدي كاني عمر
ردا على أسئلة وكالة فرانس برس بأنه «إذا لم يتم
حل هذا النزاع بالتراضي ،فسوف يعقد كل الجهود
السياسية الجارية ،بما فيها العملية االنتخابية
التي ستتأخر إن لم تتوقف تماما».
وسبق أن اتهم روبلي الرئيس بالسعي الستعادة
«المسؤوليات االنتخابية واألمنية» التي أوكلها إليه.
وي ـث ـيــر ه ــذا الـ ـص ــراع ت ـص ـع ـيــدا ف ــي ال ـت ــوت ــر في
مقديشو .وشــوهــدت وح ــدة عسكرية على ارتـبــاط
وثيق بالرئاسة تحرس مباني جهاز االستخبارات،
أمــس األول .ووص ــف عنصر مــن الـجـهــاز ،مــن دون
كشف اسمه ،وضعا «متوترا» وموظفين «مرتبكين»،
ً
مضيفا «يبدو أن بعض الضباط أخذوا طرفا».
ويواجه الصومال منذ  2007تمردا تشنه حركة
الشباب التي طردت من مقديشو في  ،2011غير أنها
ال تــزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة وتشن
بانتظام هجمات في العاصمة.
وتلعب وكــالــة االسـتـخـبــارات دورا أســاسـيــا في
مكافحة حركة الشباب ،وال يمكن السماح بإضعافها.
وأدى ال ـمــأزق االنـتـخــابــي فــي نـهــايــة أبــريــل إلــى
مواجهات مسلحة على خلفية االنقسامات السياسية
والقبلية فــي مـقــديـشــو ،أع ــادت إل ــى ال ــذاك ــرة عقود
الحرب األهلية التي اجتاحت البالد بعد .1991

قذيفتان على قاعدة
أميركية بالحسكة

سقطت قذيفتان صاروخيتان
على أطراف القاعدة األميركية
في مدينة الشدادي بريف
الحسكة الجنوبي ،وفق ما
أورده المرصد السوري أمس.
وقال نشطاء المركز ،الذين
رصدوا الواقعة ،إن مصدر
القذيفتين هو البادية ،مرجحين
أن خاليا تنظيم "داعش"
أطلقتهما ،الفتين إلى استنفار
القوات األميركية بعدها حيث
قامت بتمشيط المنطقة.
إلى ذلك ،جدد الطيران الحربي
الروسي قصفه لمناطق جنوب
إدلب ،بالتزامن مع قصف
مدفعي وصاروخي من جانب
قوات الحكومة السورية ،وسط
حركة نزوح للمدنيين من
المنطقة.

األردن :تأييد
أحكام «الفتنة»

ذكرت وكالة األنباء األردنية ،أن
محكمة التمييز ،أعلى سلطة
قضائية ،أيدت قرار محكمة
أمن الدولة بحق المتهمين
باسم عوض الله ،والشريف
حسن زيد ،بالقضية المعروفة
بـ"الفتنة" .وأدانت المحكمة،
أمس ،المتهمين بجناية
التحريض على مناهضة نظام
الحكم باالشتراك وجناية
القيام بأعمال من شأنها
تعريض سالمة المجتمع وأمنه
للخطر ،وإحداث فتنة والمس
بتالحم األسرة األردنية ،وإدانة
المتهم الثاني ،بجنحة حيازة
وتعاطي مادة مخدرة ،والحكم
بوضعهما باألشغال المؤقتة
لمدة  15سنة.

إثيوبيا تجدد مطالبة
السودان باالنسحاب

جددت وزارة الخارجية
اإلثيوبية ،على لسان المتحدث
باسمها دينا مفتي ،مطالبتها
للسودان باالنسحاب من األراض
المتنازع عليها واللجوء للحوار
لحل الخالف .وأعرب مفتي عن
استغرابه للتصريحات الصادرة
من مسؤولين سودانيين
بشأن شحنة أسلحة صادرتها
الخرطوم بعد وصولها على
متن طائرة إثيوبية .وتزامن ذلك
مع إعالن أديس أبابا أن قوات
"جبهة تحرير شعب تيغراي"
انسحبت من إقليم عفر بعد
ُ
أن هزمت في اإلقليم المتاخم
لمنطقة تيغراي .في المقابل،
قالت "جبهة تيغراي" إنها نفذت
ً
"انسحابا تكتيكيا" لدعم جبهات
القتال في إقليم أمهرة.

ةديرجلا
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حكومة «طالبان» تمنع التظاهر وتعيد «شرطة األخالق»

وزير الدفاع األميركي يرجئ زيارته للسعودية ومدير الـ« »CIAيجري مشاورات في باكستان
في أول قرار رسمي ،أعلنت
حكومة طالبان «عدم شرعية
التظاهر من دون إذن
مسبق» ،كما أعادت وزارة األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.

ب ـيــن أول ق ــراراتـ ـه ــا ،ف ــرض ــت حكومة
ّ
تصريف األع ـم ــال ،الـتــي شكلتها حركة
ً
طالبان في أفغانستان ،حظرا على التظاهر
غير المرخص به في أنحاء البالد كافة،
وقطعت ،أمس ،خدمة اإلنترنت عن بعض
م ـنــاطــق ال ـعــاص ـمــة ك ــاب ــول ،ك ـمــا أع ــادت
وزارة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إلى قائمة وزاراتها ،في مشهد يعيد إلى
األذه ـ ــان ق ـســوة "ش ــرط ــة األخ ـ ــاق" إب ــان
ً
حكمها سابقا.
وأعلنت وزارة الداخلية الجديدة ،في
أول بيان رسمي لها مساء أمــس األول،
إصدارها قرارا يلزم المواطنين باالمتناع
فــي الــوقــت الــراهــن عــن المشاركة فــي "أي
ّ
تظاهرات تحت أي مسمى ك ــان" ،إل في
حال الحصول على إذن من وزارة ّالعدل،
ثم إبالغ األجهزة األمنية بذلك ،محذرة من
أن المخالفين "سيتحملون جميع العواقب
وسيتعرضون لمعاملة قانونية صارمة".
وحـ ـ ّـم ـ ـلـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـنـ ــاس
المسؤولية عن "التسبب في إخالل األمن
وأذيــة المواطنين وإثــارة الفوضى تحت
غ ـط ــاء ال ـت ـظ ــاه ــرات ف ــي ك ــاب ــول وبـعــض
ال ـ ــوالي ـ ــات ب ـت ـحــريــض وت ـم ــوي ــل جـهــات
مغرضة".

وزارة «الرعب»

طهران ُت ّ
جدد
مطالبتها بحكومة
أفغانية شاملة
خالل مشاورات
مع قطر

ً
وبعد نحو  20عاما من عودتها للحكم،
أع ــادت "طالبان" وزارة األمــر بالمعروف
والنهي عن المنكر إلى قائمة وزاراتها ،في
مشهد ُيعيد إلى األذهــان ،ما كانت تقوم
ً
به "شرطة األخالق" إبان حكمها سابقا.
وذكـ ـ ــرت صـحـيـفــة واش ـن ـطــن بــوســت،
أن "مهمة هــذه ال ــوزارة تطبيق التفسير
المتشدد للشريعة اإلسالمية ،مع قيود
صارمة على النساء واإلجبار على الصالة،
وحتى حظر الطائرات الورقية والشطرنج".
وفــي كــابــول ،أع ــرب بعض الـنــاس عن
مخاوفهم من أن تعني إعادة العمل بوزارة
األمر بالمعروف "عدم سعي طالبان إلى
التغيير".
وقال أحد سكان كابول "توقف الناس
عن االستماع إلــى الموسيقى الصاخبة
في األماكن العامة ،خوفا من الممارسات

ّ
مسلحون من «طالبان» ينصبون حاجز تفتيش في كابول أمس
السابقة منذ آخر مرة حكمت فيها طالبان،
هناك خوف ورعب لدى الجميع".

القائمة السوداء
إلــى ذلــك ،أكــدت "طالبان" ،أن استمرار
إدراج أعضاء حكومتها الموقتة إضافة
إل ــى أعـضــاء "شبكة حـقــانــي" المتحالفة
معها أو أفراد عائلة حقاني على القائمة
ً
السوداء األميركية ،تعد "انتهاكا التفاق
الدوحة".
وقالت الحركة ،في بيان نشره المتحدث
الرئيسي باسمها ذبيح الله مجاهد ،أن
"هذا الموقف ليس في مصلحة الواليات
الـمـتـحــدة أو أف ـغــان ـس ـتــان" ،مـشـيــرا إلــى
أن "عــائ ـلــة حـقــانــي تـنـتـمــي إل ــى اإلمـ ــارة
اإلســامـيــة ،ولـيــس لها اس ــم منفصل أو
هيكل تنظيمي منفصل".
وشددت الحركة على ضرورة حذفهم
م ــن ال ـق ــوائ ــم ال ـ ـسـ ــوداء ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
والواليات المتحدة ،الفتة إلى أن "أميركا
ودول أخرى تدلي بمثل هذه التصريحات
االستفزازية وتحاول التدخل في شؤون
أفغانستان ،وأن اإلمارة اإلسالمية تدينها
بأشد العبارات".

مطار كابول
على صعيد آخــر ،أقلعت أمــس طائرة

ً
وما أثار غضب المسؤولين الفرنسيين أيضا اقتراحات
ً
بأن تجمد بريطانيا جزءا من مبلغ  62.7مليون يورو (74.2
مليون دوالر) وعدت بتقديمها في وقت سابق هذا العام،
لتمويل الدوريات في شمال فرنسا ما لم يتم بذل المزيد
من الجهود لمنع عمليات العبور.
وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية ،أمس ،أنه يتم
تدريب قوة الحدود البريطانية على أساليب جديدة إلعادة
هذه القوارب قبل أن تصل إلى جنوب إنكلترا بينما يسجل
تــدفــق قـيــاســي ل ـهــؤالء الـمـهــاجــريــن فــي األش ـهــر األخ ـيــرة،
وأش ــارت الصحيفة ،إلــى أن باتيل دعــت إلــى إعــادة كتابة
تفسير بريطانيا للقانون البحري الدولي في هذا الصدد.
وهــذه االستراتيجية التي وافــق عليها رئيس الــوزراء
ً
بوريس جونسون لن تستخدم إال في "ظروف محدودة جدا"
حسب صحيفة "تلغراف" وستشمل السفن األكبر وعندما
ً
يعتبر الوضع آمنا.

قطرية فــي أول رحـلــة تجارية مــن مطار
كــابــول منذ انـسـحــاب ال ـقــوات األميركية
متجهة الى الدوحة.
وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية
القطري ،مطلق القحطاني ،من على مدرج
مطار كابول ،أمــس" ،يسرنا أن نعلن عن
رحالت تجارية للمرة األولى من الدوحة
إلــى كابول بركاب محليين وأجــانــب من
الجانبين".
وقـ ــال ال ـم ـســؤول ال ـق ـطــري إن الـمـطــار
جاهز للعمليات بنسبة  90بالمئة تقريبا،
وس ـي ـتــم فـتـحــه أم ـ ــام ال ــرح ــات الــدول ـيــة
بشكل تدريجي ،موضحا أن كل الرحالت
إل ــى كــابــول ستمر عـبــر الـمـجــال الـجــوي
الباكستاني في الوقت الراهن.
وكشف مسؤول أميركي أن نحو 200
أجنبي بينهم أمـيــركـيــون ال يــزالــون في
أفغانستان ،سافروا ،أمس ،من مطار كابول
على متن الطائرة القطرية ،بعد أن وافقت
حكومة "طالبان" الجديدة على إجالئهم.

أوستن
م ــن نــاحـيــة أخ ـ ــرى ،ق ــال وزيـ ــر الــدفــاع
األميركي لويد أوستن إن تنظيم القاعدة
المتطرف ،الذي استخدم أفغانستان قاعدة
انطالق لمهاجمة الواليات المتحدة قبل
ً 20
عاما ،قد يحاول إعادة الظهور هناك
بعد االنسحاب األميركي.

(أ ف ب)
وق ـ ــال م ــن ال ـك ــوي ــت ،ف ــي خ ـت ــام جــولــة
ً
اسـتـمــرت  4أي ــام قــادتــه أي ـضــا إل ــى قطر
والبحرين" ،هــذه هــي طبيعة المنظمة"،
ّ ً
مشددا على أن "الجيش األميركي قادر على
احتواء القاعدة أو أي تهديد متطرف آخر
للواليات المتحدة ينبع من أفغانستان
باستخدام طائرات المراقبة".
ّ
وأعلنت "البنتاغون" أن الوزير أوستن
الذي يقوم بجولة خليجية ،أرجأ إلى أجل
ّ ً
غير ّ
مقررا أن يقوم بها
مسمى زيارة كان
إلى السعودية ،في قرار عزاه إلى "مشكلة
في الجدول الزمني" ،مضيفة أن أوستن
ّ
"يتطلع إلى إعادة جدولة الزيارة في أقرب
فرصة ممكنة".

بيرنز
وف ــي إس ــام أبـ ــاد ،بـحــث مــديــر وكــالــة
االستخبارات المركزية األميركية ()CIA
ويـلـيــام بـيــرنــز ،أم ــس ،مــع رئ ـيــس أرك ــان
ال ـج ـي ــش ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي ،الـ ـجـ ـن ــرال قـمــر
جافيد باجوا ،ومع رئيس االستخبارات
العسكرية الباكستانية ،الفريق فايز حميد،
عددا من القضايا المعنية باألمن اإلقليمي،
ً
وخصوصا الوضع في افغانستان.
وذكرت دائرة العالقات العامة بالجيش
الباكستاني ،أن باجوا وحميد جددا تأكيد
التزام اسالم آباد بالتعاون مع شركائها
الــدول ـي ـيــن م ــن أج ــل تحقيق ال ـس ــام في

المنطقة وضمان مستقبل مستقر ومزدهر
للشعب األفغاني.

الدوحة وطهران
وف ــي ط ـه ــران ،الـتـقــى وزي ــر الـخــارجـيــة
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ،أمس،
نظيره اإليراني حسين أمير عبداللهيان
وبحثا آخر التطورات بأفغانستان.
وأكــد عبداللهيان لنظيره القطري ،أن
"تشكيل حكومة شاملة هو السبيل لتحقيق
االستقرار في أفغانستان".
وتركز إيران بشكل متزايد على ضرورة
ضم كل المجموعات العرقية ألي حكومة
أفغانية جديدة .والطاجيك هم ثاني أكبر
مجموعة عرقية في أفغانستان البالغ عدد
سكانها  40مليون نسمة ،ويمثلون أكثر
من ربع السكان.
يــذكــر أن الطاجيك مــن أص ــول إيرانية
ولغتهم هي ال ــداري ،إحــدى لهجات اللغة
الفارسية .ويعتبر وادي بنجشير وهرات
وبعض المقاطعات الشمالية األخرى معاقل
للطاجيك .وتـصــاعــدت حــدة التلميحات
اإليرانية ضد باكستان بعد الهجوم األخير
على وادي بنجشير .ويعتقد المحللون أن
التصريحات القوية األخ ـيــرة الـتــي أدلــت
بها إيــران ضد باكستان ّ
مردها أن وادي
بنجشير معقل للطاجيك.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

وبعد "مناقشات بناء ة" مع دارمــانــان ،أمــس األول ،في
لندن ،كتبت باتيل في على "تويتر" أنها تريد الحصول على
"نتائج وجعل إيقاف العبور أولوية مطلقة".
لكن في رسالة وجهها إلــى الــوزيــرة البريطانية ،حذر
ً
دارمانان من أن اللجوء إلى إعادة الالجئين قسرا في البحر
"يمكن أن يكون له تأثير سلبي على تعاوننا".
وشـ ّـدد على أن "حماية الحياة البشرية في البحر لها
تتفوق على اعتبارات تتعلق بالجنسية والوضع وسياسة
الهجرة في إطار االلتزام الصارم بالقانون البحري الدولي
الذي ينظم عمليات البحث واإلنقاذ في البحر".
وت ــري ــد ل ـن ــدن ال ـت ــي جـعـلــت م ــن ت ـشــديــد ال ـم ـعــركــة ضد
الهجرة أولوية منذ خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
(بريكست) ،أن تجعل عمليات العبور المحفوفة بالمخاطر،
غير عملية وتضغط منذ فترة طويلة على فرنسا لتكثيف
جهودها لمنعها.

وسجلت موجة جديدة من المهاجرين الذين يعبرون
الـقـنــاة فــي األي ــام األخ ـيــرة متشجعين ب ــاألح ــوال الجوية
الجيدة.
ً
ووصل  785مهاجرا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني
االث ـن ـي ــن ب ـعــد رقـ ــم ق ـيــاســي ب ـلــغ  828ف ــي يـ ــوم واح ـ ــد في
أغسطس ،ليبلغ عددهم أكثر من  13ألف الجئ منذ بداية
العام.
ورفض دارمانان في رسالته االقتراح البريطاني بإنشاء
"مركز قيادة مشترك واحد للقوات الفرنسية والبريطانية"،
ً
ً
معتبرا ذلك "مخالفا للسيادة الفرنسية وغير ضروري ألن
ً
التنسيق على األرض جيد وفعال أصال".
وشدد على أن الزيادة في عدد المهاجرين الذين يحطون
في بريطانيا تفسر بشكل رئيسي باستخدام المهربين
قوارب سعتها كبيرة.
(باريس ،لندن  -أ ف ب)

كوريا الشمالية :عرض «منتصف الليل»
بال صواريخ ...والزعيم فقد ربع وزنه

الزعيم الكوري الشمالي يحيي المشاركين في العرض العسكري

ّ
إيطاليا تحذر من هجمات
لمناهضي التطعيم

إدارة بايدن تطالب
مستشارين باالستقالة

أزمة بين فرنسا وبريطانيا بسبب المهاجرين عبر «المانش»

ً
ّردا على تعزيز لندن جهودها لمنع المهاجرين من عبور
بحر المانش وإعادتهم إلى فرنسا التي ترفض هذا اإلجراء،
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ،أمس ،أن
بالده لن تقبل بانتهاك بريطانيا قانون المالحة الدولي
وال بأي "ابتزاز مالي".
وقــال دارمــانــان" :لــن نقبل بــأي ممارسة تنتهك قانون
ً
الـمــاحــة ،وال بــأي ابـتــزاز مــالــي" ،مضيفا "يتعين احـتــرام
التزامات بريطانيا .قلت ذلــك بوضوح لنظيرتي" بريتي
باتل خالل اجتماع أمس األول.
ً
وتعكس تصريحات دارمانان قلقا في باريس إزاء تقارير
عن خطة للحكومة البريطانية لبدء إعادة مراكب المهاجرين
قبل وصولها إلى المياه البريطانية في بحر المانش.
وب ــات ــل ال ـم ـعــروفــة ب ـمــواق ـف ـهــا ال ـم ـت ـشــددة م ــن الـهـجــرة
والجريمة ،وافقت على استراتيجية صارمة جديدة ،وفق
تقارير صحافية أمس.

سلة أخبار

حذرت الشرطة اإليطالية،
أمس ،من أن مناهضي حمالت
التطعيم دعوا لهجمات
مسلحة أثناء احتجاجات
مناهضة للحكومة يخططون
لتنظيمها في العطلة
األسبوعية ،وقالت إنه يجري
التحقيق مع  8أشخاص
فيما يتعلق بالتحريض على
ارتكاب جرائم .وأفاد بيان
للشرطة بأن عمليات بحث
أجريت في  6أقاليم منها
ميالنو وروما والبندقية،
وأن الثمانية الذين يجري
التحقيق معهم أعضاء في
مجموعة تطلق على نفسها
اسم "المحاربون" على تطبيق
تلغرام للتراسل.

محمد حسن آخوند
وف ــي أول تـصــريــح لــه عـقــب تسميته،
أعلن رئيس حكومة تصريف األعمال المال
محمد حسن آخوند ،أن "اإلمارة اإلسالمية
ستعمل على توفير األمن لألفغان والعالم".
وأضــاف في مقابلة مع قناة الجزيرة
القطرية ،أن اإلمــارة اإلسالمية عــادت من
جــديــد وتـسـعــى لـتــوفـيــر األمـ ــن لــأفـغــان
والعالم .وتــابــع" :تكبدنا خسائر فادحة
ألجل هذه اللحظة التاريخية ،وانتهى عهد
إراقة الدماء في أفغانستان".
ودعـ ـ ــا رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـســؤول ـيــن
ً
السابقين للعودة إلى البالد ،قائال" :نضمن
أمنكم وسالمتكم".

دوليات

(رويترز)

ً
ً
نظمت كوريا الشمالية عرضا عسكريا ،هو الثالث في
أقل من سنة ،في منتصف الليل في بيونغ يانغ ،أي في
ساعة مبكرة من صباح أمــس بتوقيت الكويت ،إلحياء
ال ــذك ــرى ال ـ ـ  73لـتــأسـيـسـهــا ،بـمـشــاركــة ج ـ ــرارات زراع ـيــة
ً
وشاحنات رجال اإلطفاء بدال من الدبابات والصواريخ
كما كانت العادة.
وظهر الزعيم الكوري الشمالي ،كيم جونغ أون ،على
منصة في ساحة كيم إيل سونغ ولــوح للحشد ،لكن لم
ً
يلق خطابا.
ِ
وأشار خبراء في شؤون كوريا الشمالية ،الدولة التي
تملك السالح الـنــووي ،إلــى أن صــور كيم تظهر على ما
ً
يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي فقد وزنه ،ما أضاف دعما
لتقرير وسائل اإلعالم الحكومية الصادر في يونيو ،الذي
قال فيه إنه خفف وزنه.
وق ــال مــارتـيــن ويـلـيــامــز ،الــزمـيــل ال ــذي يعمل فــي The
 38 North Projectفي "مركز ستيمسون" ،على "تويتر"،
أمــس"،إنــه ألمــر مــدهــش مــدى صحة كيم جــونــغ أون في
الصور .مهما كان ما يفعل ،وهناك نظريات ،يبدو أفضل
بكثير مما كان عليه قبل بضعة أشهر".
وقــالــت تـقــاريــر إعــامـيــة كــوريــة جنوبية ،إن كيم فقد
حوالي ربع وزنه.
ولــم تــذكــر تقارير وســائــل اإلع ــام الحكومية أي ذكر
لشقيقة كيم جونغ أون والمسؤول الرفيع المستوى كيم
يو جونغ.
ً
وكان العرض أقل استفزازا من العروض السابقة وضم

هذه المرة أعضاء من وزارة السكك الحديد وشركة الطيران
"آر كوريو" أو حتى مجمع األسمدة "هونغنام" من دون
أي ذكر لعرض أسلحة استراتيجية.
وأفــادت وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية أن
الزعيم كيم ظهر أمام الحشود عند منتصف الليل خالل
عــرض األلـعــاب النارية "ووجــه تحيات حــارة لكل شعب
البالد" من دون أن تورد مقتطفات من خطابه.
وشارك حرس حزب العمال وأعضاء منه في العرض
وكذلك مظليون ووحدات شبه عسكرية مؤللة وتم تنظيم
ً
عرض جوي أيضا كما أوضحت وسائل اإلعالم.
وأضافت وكالة األنباء الكورية الشمالية أن مزارعي
تـعــاونـيــات ق ــادوا "جـ ــرارات تنقل قـطــع مدفعية لقصف
المعتدين والـقــوات التابعة لهم بقوة نـيــران مــدمــرة في
حالة الطوارئ".
الصواريخ العمالقة المعتادة ،حقيقية أو وهمية ،تم
استبدالها كأبرز ما في العرض بفرقة اإلطفاء التابعة
لقوات لقوات األمن العام.
بـحـســب ال ـص ــور ال ـت ــي ن ـش ــرت ف ــإن ال ـج ـم ـهــور ،ب ــدون
كـمــامــات ،تمكن مــن رؤي ــة طلبة يحملون أسلحة نارية
وعناصر يرتدون بــزات برتقالية وأقنعة غاز يشاركون
فــي ال ـعــرض .فــي الـمـقــابــل ،لــم تظهر ال ـصــور األول ــى من
ً
العرض العسكري،أمس ،أيا من ترسانة الصواريخ لكوريا
ً
الشمالية .وغالبا ما يتم عرض اإلصــدارات الجديدة أو
المحدثة من صواريخ الدولة في العروض العسكرية.
(سيول ـ ـ وكاالت)

طلبت إدارة الرئيس جو
بايدن من مسؤولين عينهم
سلفه دونالد ترامب سابقا،
االستقالة من المجالس
االستشارية لألكاديمية
العسكرية أو سيتم فصلهم.
وأفادت وسائل إعالم أميركية
بأن من بين المسؤولين الـ11
ُ
الذين طلب منهم االستقالة،
مسؤولين سابقين بارزين في
إدارة ترامب ،مثل السكرتير
الصحافي السابق للبيت
األبيض شون سبايسر،
وكيليان كونواي المستشار
الكبير السابق لترامب،
ومستشار األمن القومي
السابق إتش آر ماكماستر.
ومن بين األسماء البارزة
األخرى ،هايدي ستيراب
منسقة البيت األبيض
السابقة بوزارة العدل،
والعقيد المتقاعد دوغالس
ماكريغور ،وهو سفير سابق
ومسؤول في وزارة الدفاع
(البنتاغون).

الهند :هبوط لطائرة
عسكرية قرب باكستان

نفذت طائرة تابعة للجيش
الهندي على متنها مسؤولون
كبار أمس هبوطا طارئا على
طريق للسيارات قرب حدود
باكستان ،ضمن إطار تدريب.
وهبطت طائرة النقل
العسكرية من طراز "لوكهيد
سي  130هيركوليز" التي
كان على متنها وزيرا الدفاع،
راجنات سينغ ،والنقل البري،
نيتين غادكاري ،وقائد أركان
سالح الجو ،المشير راكيش
سينغ بهادوريا ،بسالمة على
الطريق رقم  NH-925Aفي
منطقة بارمر بوالية راجستان
شمال غربي البالد.

إحراق زنزانة لألسرى
بسجن ريمون اإلسرائيلي

أحرق األسرى الفلسطينيون،
أمس ،زنزانة في قسم 7
ً
في سجن ريمون ،رفضا
لالعتداءات مصلحة السجون
عليهم ،بحسب ما ذكر "نادي
األسير" الفلسطيني وتقارير
إسرائيلية.
وجاء ذلك في وقت تواصل
سلطات االحتالل ،لليوم
الثالث على التوالي ،التنكيل
باألسرى في سجونها على
خلفية حادث فرار  6أسرى
من سجن جلبوع شديدة
الحراسة االثنين الماضي.
وتزامن ذلك مع استمرار
عمليات التمشيط والتفتيش
التي تجريها القوات
اإلسرائيلية بجنين بحثا عن
الفارين.

ةديرجلا
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رياضة

«الكرة» يبدأ موسمه الجديد بختام
الماضي ...وحضور  %30من الجمهور
 4مباريات في مستهل منافسات دور الـ  16ألغلى الكؤوس

أحمد حامد

بأغلى الكؤوس ينطلق الموسم
الكروي الجديد بمواجهتي
الصليبيخات وبرقان عند
الساعة  6:20مساء اليوم،
والجهراء والشباب عند
الـ  ،9ضمن مباريات ثمن نهائي
كأس األمير ،في حين يلتقي
غدا خيطان والفحيحيل،
والقادسية والتضامن.

تنتعش الحياة الرياضية في المستطيل
األخضر مساء الـيــوم ،في مستهل منافسات
الموسم الجديد ،وإقامة دور الستة عشر ألغلى
البطوالت كأس األمير ،والمرحل من الموسم
الماضي إلــى مطلع الموسم الحالي ،بنظام
خــروج المغلوب ووفــق االح ـتــرازات الصحية
لمكافحة منع انتشار فيروس كورونا ،وذلك
بحضور الجماهير بنسبة ال تتجاوز ال ـ 30
في المئة.
ويلتقي الـيــوم الصليبيخات وبــرقــان في
الساعة  6.20مساء على استاد عبدالله الخليفة
ب ـنــادي ال ـيــرمــوك ،وال ـج ـهــراء مــع الـشـبــاب في
التاسعة مساء على استاد علي صباح السالم
بنادي النصر ،في حين يلعب غدا خيطان مع
الفحيحيل على استاد الشباب الساعة ،6.20
والقادسية مع التضامن في الساعة التاسعة
مساء على استاد ثامر بنادي السالمية.
وك ــان اتـحــاد الـكــرة ولجنة المسابقات قد
ات ـخــذا ق ــرارا بترحيل مــا تبقى مــن مـبــاريــات
كــأس األمـيــر مــن الموسم الماضي ،النطالقة
الموسم الحالي نظرا لضيق الوقت وتداخل
المسابقات ،إلى جانب ارتباط األزرق وقتها
بـمــواجـهــات مهمة فــي التصفيات اآلسـيــويــة
المزدوجة المؤهلة لكأس العالم  ،2022وكأس
آسيا  ،2023إذ استضافت الكويت مــا تبقى
من منافسات المجموعة الثانية ،والتي ضمت
استراليا ،واألردن ،والصين تايبيه ،ونيبال.
وتتواصل مباريات دور الستة عشر لكأس
األمير حتى االثنين المقبل ،وسط غياب لحامل

مباراتا اليوم
الوقت

الفريقان

الملعب

6.20

الصليبيخات × برقان

عبدالله الخليفة

9.00

الجهراء × الشباب

علي صباح السالم

مباراتا الغد
6.20

خيطان × الفحيحيل

الشباب

9.00

القادسية × التضامن

ثامر

لقب "النسخة الـ  "58فريق العربي ،إذ سيكون
ظهوره في الدور ربع النهائي.
وك ــان الـعــربــي قــد تغلب عـلــى الـكــويــت في
نهائي النسخة الماضية على اسـتــاد جابر
بهدفين مقابل هدف واحــد ،كما يعد العربي
والقادسية األكثر تتويجا بلقب كأس األمير
بــواقــع  16بـطــولــة لـكــل مـنـهـمــا ،وحـقــق فريق
ال ـك ــوي ــت ال ـل ـقــب  14م ـ ــرة ،ون ـ ــال كــاظ ـمــة لقب
البطولة سبع مــرات ،وأحــرز كل من السالمية
والـيــرمــوك اللقب مــرتـيــن ،ون ــادي الفحيحيل
مرة واحدة.

األوراق مكشوفة
في أول لقاءات دور الستة عشر اليوم بين
الصليبيخات وبرقان ستكون األوراق مكشوفة
بـيــن الـفــريـقـيــن ،رغ ــم الـتـغـيـيــرات ال ـتــي طــرأت
عليهما مــع بــدايــة الـمــوســم؛ ألنـهـمــا تواجها
مــرارا في الموسم الماضي بواقع  4مباريات
في دوري الدرجة األولى فقط.
وي ــأم ــل الـصـلـيـبـيـخــات م ــع م ــدرب ــه نــاصــر
العمران أن يحقق نتيجة إيجابية في مستهل
مشوار الفريق ،وهو ما ينطبق على برقان مع
مدربه أنور يعقوب.
ولــم يتسن لكل مــن الصليبيخات وبرقان
تنظيم معسكر خارجي ،حيث تتجه النية إلى
تحقيق هذا الهدف عقب نهاية مهمتهما في
كأس األمير.
وفي المباراة الثانية بين الجهراء والشباب،
كثف أبناء القصر األحمر من مساعيهم لتدعيم
ص ـفــوف ال ـفــريــق ب ـعــدد م ــن الــاع ـب ـيــن أم ـثــال
المالي حامد مــاريــوس ،إلــى جانب الحارس
بــدر الصعنون ،فضال عــن اسـتـعــادة خدمات
ضاحي الشمري من الكويت.
وركــز مــدرب الجهراء ماهر الشمري خالل
الـفـتــرة الـمــاضـيــة عـلــى الــاعـبـيــن الصاعدين
أمال في إعادة الجهراء إلى وضعه الطبيعي،
وتغيير الـصــورة الباهتة للفريق ،التي ظهر
عليها خالل الموسم الماضي.
في المقابل ،استعان الشباب ،الذي انتظم
في معسكر بتركيا استعدادا للموسم الجديد،

اليوسف يطالب بااللتزام
أع ــرب رئـيــس مجلس إدارة اتحاد
كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف عن
سعادته بانطالق الموسم الرياضي
ال ـجــديــد ال ـي ــوم بــإقــامــة ب ـطــولــة كــأس
سمو األمير.
وط ــال ــب ال ـي ــوس ــف ج ـمـيــع األن ــدي ــة
بااللتزام بقرارات وتوصيات مجلس
الوزراء والسلطات الصحية ،وضرورة
ت ـط ـب ـيــق االج ـ ـ ـ ـ ــراءات واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات

●

حازم ماهر

قرر االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم تغيير مواعيد
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة ،الـتــي
تستضيفها الكويت ،من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت
 23سنة ،التي تستضيفها أوزبكستان في العام المقبل ،وذلك بانطالق
ً
التصفيات يوم  25من شهر أكتوبر المقبل ،بدال من  ،27على أن يكون
الفاصل الزمني بين الجولة واألخرى  48ساعة ال  ،24وهو األمر الذي
ينطبق على جميع مواعيد المجموعات اإلحدى عشرة.
وتـلـقــى ات ـحــاد ال ـكــرة ال ـجــدول ال ـجــديــد ،وال ــذي شـهــد التغيير في
الـمــواعـيــد فـقــط ،ولـيــس فــي تسلسل الـمـبــاريــات ،لـيــواجــه منتخبات
بنغالدش والسعودية وأوزبكستان أيــام  25و 28و 31أكتوبر على
التوالي.
كما تضمن الجدول الجديد تحديد مواعيد المباريات ،التي ستقام
على اسـتــاد جابر األحـمــد الــدولــي ،حيث يلعب األزرق مــع منتخبي
بنغالدش والسعودية في الساعة  ،8:35ومع منتخب اوزبكستان في
الساعة  .8:00وبناء على تغيير الجدول ،تقرر دخول المنتخب معسكرا
تدريبيا ابتداء من  21أكتوبر ،والذي سيستمر حتى انتهاء المباراة
األخيرة ،على أن يخوض المنتخب مباراتين تجريبيتين مع المنتخب
القطري الشقيق يومي  15و 18من الشهر ذاته في العاصمة الدوحة.

نكهة محلية
وبنكهة محلية لألجهزة الفنية يلتقي غدا
خـيـطــان تـحــت ق ـيــادة ال ـمــدرب هــانــي الصقر،
والفحيحيل بقيادة المدرب ظاهر العدواني.
وانتظم الفحيحيل في مشواره استعدادا
للموسم الجديد في معسكر تدريبي في تركيا،
وخــاض عــددا من المباريات الودية ،وحقق
نتائج متفاوتة .في المقابل يعتزم الفحيحيل
الخروج إلى معسكر خارجي في تركيا بعد
انتهاء مهمته في كأس األمير.
وت ـ ـبـ ــدو صـ ـف ــوف ال ـج ــان ـب ـي ــن خ ـي ـطــان
والفحيحيل جــاهــزة ب ـصــورة كـبـيــرة بعد
ال ـت ـحــاق الـمـحـتــرفـيــن ،وتــدع ـيــم الـصـفــوف
ببعض الصفقات المحلية.

مضوي في مواجهة بيفارنيك
وعـلــى اس ـتــاد ثامر
تـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــر ج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر
ال ـقــادس ـيــة والـتـضــامــن
رؤيـ ـ ـ ــة األص ـ ـفـ ــر وأبـ ـن ــاء
ال ـ ـفـ ــروان ـ ـيـ ــة ف ـ ــي أف ـض ــل
ص ـ ـ ــورة ،الس ـي ـم ــا أن كــا
م ـ ـن ـ ـه ـ ـمـ ــا دعـ ـ ـ ـ ــم صـ ـف ــوف ــه
ب ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــات مـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـيـ ــار
الثقيل ،بداية من الجهازين
الفنيين للجزائري خيرالدين
م ـضــوي ،والـتـشـيـكــي روم ــان
بـيـفــارنـيــك ،وص ــوال إل ــى آخــر
الصفقات الـعــراقــي علي فائز
في القادسية ،والمالي الدولي
بالكا في التضامن.

ً
يعتبر القادسية األكثر حراكا بين الفرق الثمانية التي ستخوض المنافسات
ً
اليوم وغدا في مسابقة كأس األمير ،وقد تعاقد هذا الموسم مع الجزائري
خيرالدين مضوي ليتولى مهمة اإلدارة الفنية.
وأبرم "األصفر"  3صفقات على مستوى المحترفين بالتعاقد مع
البوسني تــاتــار ،والـعــراقــي علي فــائــز ،والجامايكي رومــاريــو ،إلى
ً
جانب محمد الربيع قادما من برقان ،وعبدالله العتيبي من الساحل،
كما استعاد القادسية جهود أحمد الرياحي ،وعبدالوهاب الصليلي،
في حين غادر الفريق سلطان العنزي ،ورضا هاني ،وسيف الحشان،
والنيجيري جيمس ،واألردنــي عدي الصيفي ،إلى جانب النيجيري
سيسوجو.
ونشط الجهراء بفترة االنتقاالت الصيفية ونجح في استقطاب
المالي حامد مــاريــوس العــب كاظمة السابق ،ومواطنه جورجي،
إلى جانب السنغالي أوسينو سيزار ،والمهاجم النيجيري بوالغي
ســاكــي ،والـتــونـســي عمر زك ــري ،كما تــم التعاقد مــع ال ـحــارس بدر
الصعنون ،وشاهين العلي ،وفهد زويد.
وفي الفحيحيل جدد الجهاز الفني الثقة في االيفواري سيدريك
هنري ،والسوري عبدالله الشامي ،والبرازيلي لويز ،وتم التعاقد مع
االسباني ديميلي ،والبرازيلي واليسون مايا.
وض ـم ــت ص ـف ــوف ب ــرق ــان ال ـم ـح ـتــرف ـيــن ال ـن ـي ـج ـيــري ش ـي ـب ــوزي بـ ــاول،
والبرازيليين اوتافيو ،وويليام ،وومونتيري ،والتونسي رامــي أبو
شنيبه.
وضمت صفوف خيطان تحت قيادة المدرب
هاني الصقر البرازيليين ويلبر انداي ،وويليام،
وجوناثان ،والفرنسيين من أصول إفريقية الحسن
انداي ،واسحاق.
واستعان الشباب بالمدرب الصربي نيشا ،إلى
جانب العب القادسية السابق جيمس ،وتعاقد مع
السنغاليين بوباكار ،وبايي يوسوفو ،ليكونا إلى
جانب مواطنهما أوسينو نــداي الــذي مثل الفريق
بالموسم الماضي.
وتعاقد التضامن مع المدرب التشيكي بيفارنيك،
وال ـث ـن ــائ ــي ال ـب ـحــري ـنــي ع ـلــي ح ـ ــرم ،وع ـب ــدال ـل ــه هـ ــزاع،
والهولنديين اليسون ه ــوي ،ورولـيـنــي نــونــاتــو ،إلى
جانب التوغولي بالكا.
وفي اليرموك تم التعاقد مع الكولومبيين كارولوس
غوميز ،وأورتيغا ،والبرازيلي أوليفيرا ،والمالي ماكان. ،

السنوسي وكنيزفيتش ينضمان للعربي اليوم منع الالعبين غير المطعمين من المشاركة

االحـ ـت ــرازي ــة ،م ــع ح ـضــور الـجـمــاهـيــر
بنسبة  30في المئة فقط.
وتمنى اليوسف التوفيق لجميع
األندية في الموسم الجديد ،وأن تسهم
عودة الجماهير إلى المالعب في رفع
مستوى التنافس واألداء بين األندية.

مواعيد تصفيات
«اآلسيوي» يغير
ً
كأس آسيا تحت  23عاما

بالمدرب الصربي نيشا ،والــذي سبق ان قاد
الـفــريــق ،كما عمل مـســاعــدا فــي فـتــرات أخــرى
ألبـ ـن ــاء األحـ ـم ــدي م ـمــا ي ـعـنــي أنـ ــه ق ــري ــب من
الفريق بصورة كبيرة ،ومؤخرا ضم الشباب
النيجيري جيمس قادما من القادسية ،ليكون
إلى جانب الثالثي السنغالي نداي ،وبوباكار
وبايي يوسوفو.

تعاقدات خارجية وصفقات محلية في الفرق

●

عبدالرحمن فوزان

وص ــل م ـح ـتــرف ال ـفــريــق م ـهــاجــم الـفــريــق
األول لكرة الـقــدم بالنادي العربي السوري
عالء الدين دالي إلى البالد مساء أمس األول
بعد انتهاء فترة مشاركته مع منتخب بالده،
وانـتـظــم أم ــس ،فــي تــدريـبــات األخـضــر تحت
إشراف مدرب الفريق الكرواتي انتي ميشا.
وينتظر العربي اليوم وصول النجم الليبي

السنوسي الهادي وصانع األلعاب الكرواتي
جوسيب كنيزفيتش ،فيما سيكون موعد
وصول المدافع التونسي أيمن محمود خالل
األسبوع المقبل.
وس ـي ـغ ـيــب ال ـم ـه ــاج ــم ال ـ ـسـ ــوري م ــاردي ــك
مــاردكـيــان عــن انـطــاقــة الـمــوســم إذ يواصل
ً
حاليا فترة عالج مكثفة إلى جانب المدافع
أحمد إبراهيم في أكاديمية سباير في قطر إذ
يعاني الالعبان من إصابات عضلية.

ق ـ ــرر مـ ـس ــؤول ــو ات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـكـ ــرة مـنــع
الالعبين غير المطعمين ضد "كورونا"
م ــن ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي بـ ـط ــوالت ال ـمــوســم
الــريــاضــي الـمـقـبــل  ،2022-2021كأحد
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة ،وت ـط ـب ـيــق
التعليمات الطبية ،للحد مــن انتشار
الفيروس.
ويستثنى من القرار الالعبون الذين
لــم يـحـصـلــوا عـلــى الـتـطـعـيــم ب ـعــذر من

وزارة ال ـص ـح ــة ،ع ـل ــى أن ي ـت ــم ت ــزوي ــد
االتحاد بالكتاب الذي يفيد ذلك ،حتى
يتم السماح له بالمشاركة.
وأرسـ ـ ـ ــل ات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـكـ ــرة ك ـت ــاب ــا إل ــى
األن ــدي ــة ،ل ـت ــزوي ــده بــأس ـمــاء الــاعـبـيــن
ال ــذي ــن ت ــم تـطـعـيـمـهــم ل ـم ــراح ــل ال ـســن
العام ،والشباب ،والناشئين ،واألشبال،
والصغار.

موسم الطائرة يبدأ بـ«السوبر»

نتيجة إعادة مسحة العبي
أزرق الطائرة ...سلبية

ينطلق الـمــوســم الـجــديــد لـلـكــرة الـطــائــرة
منتصف شهر أكتوبر المقبل بمباراة كأس
السوبر بين فريقي القادسية بطل الــدوري
والكويت بطل كأس االتحاد ،وسيتم تحديد
الـمــوعــد الـنـهــائــي لـلـمـبــاراة مــا بـيــن  17و20
أكتوبر المقبل.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات ب ــرئ ــاس ــة
د .عبدالهادي الشبيب اجتمعت ،أمس األول،
م ــع مـمـثـلــي األن ــدي ــة لـمـنــاقـشــة شـكــل ونـظــام
بطوالت الموسم الجديد .2022-2021

أجرى  5العبين من منتخبنا الوطني األول للكرة الطائرة ،كان
ً
ً
مشتبها في إصابتهم بفيروس كورونا وهم موجودون حاليا ضمن
وفد المنتخب في مدينة تشيبا اليابانية مقر استضافة البطولة
اآلسيوية الـ 21التي ستقام هناك من  12إلى  19الجاري ،مسحتين
واحدة صباح أمس وأخرى بعد الظهر ،وجاءت نتيجتهما سلبية.
وك ــان فحص  PCRال ــذي أج ــراه وفــد المنتخب أمــس األول فور
وصوله إلى مطار ناريتا بالعاصمة طوكيو أسفر عن إصابة مدير
المنتخب محمد البلوشي بالفيروس واشتباه في إصابة  5العبين
آخرين كانوا مخالطين له خالل رحلة المنتخب من البحرين حتى
ً
اليابان مرورا بمطار دبي.
ً
وطبقا للبرتوكوالت الصحية المتبعة في اليابان سيتم إجراء
فحص للبلوشي المقيم في فندق خــاص  14الـجــاري للتأكد من
تعافيه من الفيروس.

●

محمد عبدالعزيز

الكأس والدوري
وعقب االجتماع أكــد د .الشبيب أنــه بعد
مباراة السوبر ستبدأ يوم  24أكتوبر المقبل
بطولة كأس االتحاد وستقام من قسمين األول
"دوري تأهيلي" من دوري واحد تشارك فيه
كل األنــديــة وينتهي في  21نوفمبر المقبل،
وتتأهل منه الفرق الـ  8األوائل للقسم الثاني
"دور الثمانية" بنظام خروج المغلوب وسيقام
في شهر مارس المقبل.

جانب من اجتماع لجنة المسابقات الطائرة مع االندية
وق ـ ــال د .ال ـش ـب ـيــب" :أم ـ ــا ب ـطــولــة ال ـ ــدوري
الممتاز فستقام من قسمين "ذهــاب وإيــاب"
وتـطـبــق فـيــه نـقــاط االت ـحــاد ال ــدول ــي ،بحيث
يـبــدأ الـقـســم األول فــي  24نوفمبر حـتــى 12
ديـسـمـبــر الـمـقـبـلـيــن وال ـثــانــي م ــن  23يناير
حتى  20فبراير المقبلين ،ويتأهل األربعة
األوائــل للمربع الذهبي وسيجري في أبريل
المقبل ،بينما يقام دوري الدرجة األولى من 4
أقسام في حالة مشاركة  5أندية وهم األربعة

األساسيون ومنتخب الشباب أو الناشئين أو
من  5أقسام في حالة مشاركة  4أندية.
وذكــر أن بطولتي دوري الناشئين تحت
 17سـنــة وال ـش ـبــاب تـحــت  20سـنــة سـتـبــدآن
في نوفمبر المقبل وتجريان بنظام الذهاب
ً
واإلياب مبينا أن لجنة المسابقات ستجتمع
فــي خ ــال شـهــر أك ـتــوبــر الـمـقـبــل مــع مــدربــي
المراحل السنية لمناقشة نظام باقي بطوالت
المراحل السنية.

تدريبات المنتخب
وبـ ـن ــاء ع ـلــى ال ـن ـتــائــج ال ـس ـل ـب ـيــة ،سـيـسـمــح لــاع ـب ـيــن الـخـمـســة
باالنضمام إلى تدريبات المنتخب التي انطلقت أمس استعدادا
ألول مباراة أمام الصين األحد المقبل ،لكنهم عادوا إلى مقر إقامتهم
ً
في الفندق الذي تم تسكينهم فيه منذ أمس األول ،بعيدا عن فندق
ً
البعثة طبقا لإلجراءات الصحية المتبعة في اليابان.

15
ألمانيا وبلجيكا على مشارف التأهل للمونديال
ةديرجلا
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سجل الجناح ليروي ساني
ً
هدفا وصنع آخر لتحقق
ألمانيا فوزها الثالث على
التوالي بانتصار ساحق -4صفر
على آيسلندا في المجموعة
العاشرة بتصفيات كأس
العالم لكرة القدم أمس األول.

اقـتــربــت ألـمــانـيــا وبلجيكا من
الـنـهــائـيــات ،واس ـت ـعــادت إيطاليا
بطلة أوروب ــا نغمة االنـتـصــارات،
وواصلت إسبانيا صحوتها ،فيما
أف ـســدت بــولـنــدا الـسـجــل المثالي
إلنكلترا أمــس األول ،فــي الجولة
السادسة من التصفيات األوروبية
المؤهلة لمونديال قطر  2022في
كرة القدم.
أضـ ــافـ ــت أل ـم ــان ـي ــا مـضـيـفـتـهــا
آي ـس ـل ـنــدا إلـ ــى قــائ ـمــة ضـحــايــاهــا
بقيادة مدربها الجديد هانزي فليك
عندما سحقتها برباعية نظيفة
ف ــي ري ـك ـيــاف ـيــك ض ـمــن مـنــافـســات
المجموعة العاشرة.
وسـ ـج ــل سـ ـي ــرج غـ ـن ــاب ــري ()5
وأنـتــونـيــو رودي ـغ ــر ( )24ول ــوروا
ســانـيــه ( )56وتـيـمــو فـيــرنــر ()88
األهداف.
ً
وهـ ـ ــو ال ـ ـفـ ــوز الـ ـث ــال ــث ت ــوالـ ـي ــا
أللمانيا بقيادة فليك الــذي تسلم
ً
اإلدارة الفنية للمانشافت خلفا
ليواكيم لوف.
وع ـ ــززت أل ـمــان ـيــا مــوقـعـهــا في
الصدارة برصيد  15نقطة مقابل
أربع نقاط آليسلندا الخامسة قبل
األخيرة.
وتـبـتـعــد ألـمــانـيــا ب ـف ــارق أرب ــع
ن ـقــاط ع ــن م ـطــاردت ـهــا الـمـبــاشــرة
أرم ـي ـن ـي ــا الـ ـت ــي س ـق ـط ــت فـ ــي فــخ
التعادل أمام ليشتنشتاين .1-1
وفي المجموعة ذاتها تعادلت
مـقــدونـيــا الـشـمــالـيــة مــع رومــانـيــا
ً
سلبا.

بلجيكا تهزم بيالروسيا
واقتربت بلجيكا ،ثالثة النسخة
األخ ـيــرة ،بــدورهــا مــن النهائيات
بـفــوزهــا الـثـمـيــن عـلــى مضيفتها

بـيــاروسـيــا  - 1صـفــر فــي مدينة
ق ــازان الــروسـيــة ضمن منافسات
المجموعة الخامسة.
وسجل مهاجم ليستر سيتي
اإلنـكـلـيــزي ديـنـيــس بــرايــت هــدف
المباراة الوحيد في الدقيقة .33
وع ـ ــززت بلجيكا مــوقـعـهــا في
الـ ـص ــدارة بــرص ـيــد  16نـقـطــة من
أصــل  18ممكنة بـفــارق  13نقطة
ع ــن أق ـ ــرب م ـطــاردي ـهــا الـمـنـتـخــب
التشيكي ،الذي حافظ على موقعه
في الوصافة رغــم غيابه عن هذه
ً
الـ ـج ــول ــة م ـس ـت ـف ـي ــدا مـ ــن س ـقــوط
ويلز في فخ التعادل السلبي أمام
ضيفتها أستونيا.
وبـ ـقـ ـي ــت وي ـ ـلـ ــز ث ــالـ ـث ــة بـ ـف ــارق
األهـ ــداف خـلــف تشيكيا ،وتجمد
رصـ ـي ــد بـ ـي ــاروسـ ـي ــا ع ـن ــد ث ــاث
ن ـق ــاط ف ــي ال ـم ــرك ــز الـ ــرابـ ــع ،فيما
كسبت أستونيا نقطتها األولــى
في التصفيات.

جانب من مباراة المنتخب البلجيكي والبيالروسي

إيطاليا تهزم ليتوانيا
وفـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة،
اسـتـعــادت إيطاليا بطلة أوروب ــا
نغمة االنـتـصــارات بعد تعادلين
متواضعين ،باكتساحها ضيفتها
ليتوانيا بخماسية نظيفة.
وسجل مويز كين المعار إلى
يوفنتوس من إيفرتون اإلنكليزي
ث ـنــائ ـيــة ( 11و ،)29ف ـي ـمــا أح ــرز
ً
ً
إدغ ــاراس أوتـكــوس هدفا عكسيا
( ،)14ف ـي ـم ــا سـ ـج ــل ج ــا ن ـك ــو م ــو
راس ـبــادوري ( )24قبل أن يضيف
جوفاني دي لورنتسو الخامس
(.)54
وب ـ ـ ــانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاره الـ ـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـ ــع ف ــي
التصفيات ،رفع المنتخب اإليطالي
رصـ ـي ــده إلـ ــى  14ن ـق ـطــة م ــن ست

مـبــاريــات فــي ص ــدارة المجموعة
الثالثة أمام سويسرا الثانية ( 8من
ً
أربع مباريات) التي تعادلت سلبا
مع مضيفتها أيرلندا الشمالية.
وسجل مويز كين المعار إلى
يوفنتوس من إيفرتون اإلنكليزي
ث ـنــائ ـيــة ( 11و ،)29ف ـي ـمــا أح ــرز
ً
ً
إدغ ــاراس أوتـكــوس هدفا عكسيا
( ،)14ف ـي ـم ــا سـ ـج ــل ج ــا ن ـك ــو م ــو
راس ـبــادوري ( )24قبل أن يضيف
جوفاني دي لورنتسو الخامس
(.)54

إسبانيا تواصل صحوتها
وفي المجموعة الثانية ،واصلت

مارتينيز

كنا حــذريــن جــدا ،كــان يجب أن نتحمل المزيد من
المخاطر .كنا خائفين من خسارة الكرة والمعاناة
من الهجمات المرتدة .لكن من الواضح أنني لن أركز
على ما هو سلبي.
وأع ــرب ال ـمــدرب عــن تـقــديــره للتكيف التكتيكي
لالعبيه في المباراة التي فازوا فيها بثالثية نظيفة
أم ــام جمهورية التشيك ،معبرا عــن ارتياحه
لالنتصارات الثالثة على الرغم من الفوز
بالحد األدنى أمام بيالروسيا.
وأضاف المدرب البلجيكي ،الذي خرج
من ربع نهائي بطولة أمم أوروبا األخيرة
أمام إيطاليا ،التي فازت باللقب في النهاية:
إنه عمل بطيء ،يجري منذ سنوات .لكن اآلن
كــل الالعبين يـعــرفــون أيــن يـتـمــركــزون وكيف
يساعدون في الفوز.
(إفي)

ً
ً
إنريكي :تخطينا اختبارا صعبا
أكد لويس إنريكي مارتينيز،
ال ـمــديــر ال ـف ـنــي إلس ـبــان ـيــا ،أمــس
األول ،عـقــب ال ـف ــوز الـثـمـيــن على
كوسوفو بثنائية نظيفة وتصدر

لويس انريكي

المجموعة الثانية بالتصفيات
األوروب ـ ـيـ ــة ال ـمــؤه ـلــة لـمــونــديــال
 2022ب ـق ـط ــر ،أنـ ـه ــم اس ـت ـح ـقــوا
ه ـ ــذه ال ـن ـت ـي ـج ــة ،ف ــي وق ـ ــت ش ــدد

ع ـلــى أن ال ـم ـب ــاراة كــانــت "مليئة
بالصعوبات".
وأكــد إنــريـكــي ،خــال المؤتمر
الـصـحــافــي بـعــد ال ـم ـب ــاراة ،الـتــي
أقيمت على ملعب (فاضل فوكري)
ف ــي بــري ـش ـت ـي ـنــا "ع ــان ـي ـن ــا خ ــال
الشوطين األول والثاني .لم تكن
تمريراتنا دقيقة ،وأرضية الملعب
لم تساعدنا ،ألنها كانت صلبة،
واألمور كانت صعبة منذ البداية.
الهدف الثاني منحنا راحة كبيرة،
وال ـم ـبــاراة انتهت بــه ،وه ــذه هي
النتيجة التي كنا نتطلع إليها".
كما أوضــح أن فريقه استحق
الـ ـف ــوز ،وأن اإلم ـك ــان ــات ال ـفــرديــة
لالعبيه هــي مــا ســاعــدتـهــم على
تـخـطــي ال ـل ـح ـظــات ال ـص ـع ـبــة في
المباراة.

ديوكوفيتش

أفسدت بولندا بهدف في الوقت
ب ـ ــدل ال ـض ــائ ــع ال ـس ـج ــل ال ـم ـثــالــي
لمنتخب إنكلترا فــي التصفيات

يسعى غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب اإلنكليزي لكرة
القدم لتنفيذ المعادلة الصعبة ،التي تتمثل في تطوير قوام الفريق،
مع حسم بطاقة التأهل لمونديال قطر  ،2022خالل الجولة الجديدة
من التصفيات الشهر المقبل.
وبعد حصد  16نقطة من أول ست مباريات ،وتصدر المجموعة
التاسعة من التصفيات ،يتطلع المنتخب اإلنكليزي لحجز مقعده في
المونديال ،بعد أقل من شهرين على صدمة الخسارة أمام إيطاليا،
على استاد ويمبلي في نهائي يورو .2020
ونقلت وكالة األنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن ساوثغيت
قــولــه« :كنا نــدرك أن الـفــوز كــان سيقربنا كثيرا مــن التأهل لقطر»،
ً
مضيفا «لم يحدث ذلك ،ومازال أمامنا بعض العمل علينا القيام به».
وأش ــار ساوثغيت «ك ــان بإمكاننا أن نـكــون فــي وضعية أقــوى،
وبــالـتــالــي هــو أم ــر مـحـبــط ،لكنني ال يمكن أن أتـجــاهــل مــا ق ــام به
الالعبون في تلك الفترة والطريقة التي تفاعلوا بها بعد يورو .»2020
وبشأن إمكانية تجربة العبين جدد أمام انــدورا والمجر الشهر
المقبل ،أوضح مدرب إنكلترا« :مازال علينا التأهل إلى كأس العالم،
وعلينا أن نحترم الطريق الذي نسلكه أوال وقبل كل شيء».
(د ب أ)

غاريث ساوثغيت

ميسي :لم نكن األسوأ ولسنا األفضل
ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث قـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــد مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
األرجنتين لكرة الـقــدم ليونيل
م ـي ـســي ،ألول م ــرة ع ــن تـتــويــج
األلـبـيـسـيـلـيـسـتــي ب ـطــا لـكــوبــا
أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن الـ ـف ــري ــق
ال ــوطـ ـن ــي لـ ــم ي ـك ــن األسـ ـ ـ ــوأ فــي
السابق وال هو األفضل اآلن.
وفي مقابلة مع قناة ()ESPN
عـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـه ـ ــات ـ ــف م ـ ـ ــن م ـع ـس ـك ــر
المنتخب في بوينوس آيــرس،
قال العب باريس سان جيرمان
عن تتويج المنتخب بالبطولة
ال ـك ــروي ــة األقـ ـ ــدم ف ــي ال ـت ــاري ــخ:
عندما فزنا ،لم أكن أصدق ذلك.
ل ـقــد حـلـمــت ب ـه ــذا األم ـ ــر كـثـيــرا
لــدرجــة أنـنــي لــم أفـهــم حـتــى ما
كان يحدث.
وأضــاف :بصراحة ،أستمتع

بهذا االنتصار أكثر اآلن عندما
أرى الصورة أكثر مما استمتعت
به في تلك اللحظة ألنني كنت
في حالة عدم تصديق وقتها.
وأكد مهاجم برشلونة سابقا
«مـ ـع ــرف ــة أنـ ـن ــا ل ـس ـن ــا األفـ ـض ــل
ف ــي ال ـعــالــم ه ــو نـقـطــة انـطــاقــة
بالنسبة إلينا .اآلن ما نريده هو
اسـتـخــدام هــذا األم ــر لمواصلة
النمو كفريق».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال :كـ ـ ـ ــان هـ ـ ـن ـ ــاك قـ ـط ــاع
مـ ــن ال ـص ـح ــاف ــة ع ــام ـل ـن ــي عـلــى
أن ـنــي ف ــاش ــل ،وأن ـن ــي ل ــم أشـعــر
ب ــالـ ـقـ ـمـ ـي ــص .ي ـ ـجـ ــب أن نـ ـب ــدأ
باالعتراف بأننا لسنا األفضل
فــي الـعــالــم .لــم نـكــن األس ــوأ من
قبل ولسنا األفضل اآلن.
كـمــا خـصــص مـيـســي بعض

ديوكوفيتش وزفيريف في نصف نهائي «فالشينغ ميدوز»
ً
ضــرب الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا
ً
موعدا مع األلماني ألكسندر زفيريف في الدور نصف النهائي
من بطولة الواليات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب ،إحدى
ال ـب ـطــوالت األرب ـ ــع ال ـك ـبــرى ،فـيـمــا واص ـل ــت ال ـمــراه ـقــة ال ــواع ــدة
البريطانية إيما رادوكــانــو مـشــوارهــا الــرائــع وبلغت بدورها
دور األربعة.
وبات ديوكوفيتش على بعد مباراتين من تحقيق إنجاز من
خالل تتويجه في البطوالت األربع الكبرى خالل عام واحد ،وهو
ً
ً
أمر لم يتحقق منذ  52عاما وتحديدا عن طريق األسترالي رود
اليفر ،بفوزه على اإليطالي ماتيو بيريتيني  7-5و 2-6و2-6
و 3-6في مباراة استمرت  3ساعات و 30دقيقة.
ً
ً
ويلتقي ديوكوفيتش مع زفيريف المصنف رابعا عالميا
وحامل الذهبية األولمبية في طوكيو بعد فوز األخير على
الجنوب إفريقي لويد هاريس السادس واألربعين 6-7
(.4-6 ،3-6 ،)6/8
ويـعـتـبــر زفـيــريــف مــن أب ــرز المرشحين
ً
ل ـل ـم ـن ــاف ـس ــة عـ ـل ــى الـ ـل ـ ـق ــب عـ ـطـ ـف ــا ع ـلــى
ً
ال ـم ـس ـتــويــات ال ـتــي يـقــدمـهــا أخـ ـي ــرا ،إذ
عــزز سلسلة انـتـصــاراتــه إلــى  16بعد
ً
أن توج أيضا منذ أسبوعين بدورة
سينسيناتي للماسترز.
كما أنه كان أخرج ديوكوفيتش
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــذات فـ ـ ــي ن ـ ـصـ ــف نـ ـه ــائ ــي
دورة طــوكـيــو األول ـم ـب ـيــة لكن
الـ ـم ــواجـ ـه ــات ال ـم ـب ــاش ــرة بـيــن
الــاع ـب ـيــن ت ـصــب ف ــي مصلحة
الصربي (.)3-6
وأصبحت المراهقة الواعدة رادوكــانــو (18

بولندا تفرمل إنكلترا

ساوثغيت لتطوير منتخب إنكلترا

مارتينيز :منتخبنا تطور
أكــد روبــرتــو مارتينيز م ــدرب بلجيكا أن فريقه
«تطور» في ظل االنتصارات التي حققها أمام إستونيا
وجمهورية التشيك وبيالروسيا ،لكنه أعرب عن أسفه
ألن العبيه كانوا حذرين جدا ولم يخاطروا أكثر من
ذلك بقليل أمام منتخب مينسك.
وقال مارتينيز في تصريحات تلفزيونية
ب ـع ــد فـ ـ ــوزه ع ـل ــى ب ـي ــاروس ـي ــا ب ـهــدف
نظيف :لقد تطورنا كفريق واحد.
وأضاف :في الشوط األول

إسبانيا صحوتها بفوزها الصعب
على مضيفتها كوسوفو  - 2صفر.
وسـجــل بابلو فــورنــالــس ()32
وفيران توريس ( )89الهدفين.
وهو الفوز الثاني على التوالي
إلس ـبــان ـيــا ب ـعــد خ ـس ــارت ـهــا أم ــام
السويد في الجولة الرابعة ،فعززت
موقعها فــي ص ــدارة المجموعة،
برصيد  13نقطة بفارق أربع نقاط
أمام مطاردتها المباشرة السويد
التي منيت بخسارتها األولى في
الـتـصـفـيــات عـنــدمــا سـقـطــت أم ــام
مصيفتها اليونان .2-1
وفي المجموعة ذاتها ،أنعشت
اليونان آمالها أقله في المنافسة
على المركز الثاني عندما ألحقت

بــال ـســويــد ال ـخ ـس ــارة األول ـ ــى في
التصفيات  1-2وأسدت خدمة إلى
إسبانيا .وتجمد رصيد السويد
عند تسع نقاط من أربع مباريات،
فيما رفعت اليونان رصيدها إلى
ست نقاط في المركز الثالث بفارق
نقطتين أمام كوسوفو.
وت ـض ــم ال ـم ـج ـمــوعــة جــورجـيــا
صــاحـبــة الـمــركــز األخ ـيــر برصيد
نقطة واحدة.

وفــرضــت عليه الـتـعــادل  1-1على
ال ـم ـل ـعــب ال ــوط ـن ــي ف ــي الـعــاصـمــة
وارسو ضمن المجموعة التاسعة.
وافتتح هــداف توتنهام هاري
كاين النتيجة في الدقيقة  72قبل
أن يدرك البديل داميان شيمانسكي
الـتـعــادل فــي الــدقـيـقــة الـثــانـيــة من
الوقت بدل الضائع.
ورف ــع منتخب األس ــود الثالثة
رصـيــده إلــى  16نقطة مــن خمسة
انتصارات وتـعــادل في الـصــدارة،
أمـ ــام ألـبــانـيــا الـثــانـيــة ( )12الـتــي
اكتسحت س ــان مــاريـنــو المتذيل
بـخـمــاسـيــة نـظـيـفــة و 11لـبــولـنــدا
و 10للمجر الفائزة  1-2على أندورا
( 3نقاط).

ً
عاما) أول العبة متأهلة من التصفيات تبلغ الدور نصف النهائي
من بطولة الواليات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب بفوزها
على السويسرية بليندا بنتشيتش المتوجة بذهبية أولمبياد
طوكيو  3-6و.4-6
وباتت رادوكانو التي تخوض
ثاني بطوالتها فقط في «الغراند
سـ ـ ــام» ب ـع ــد وي ـم ـب ـل ــدون فــي
يــون ـيــو ال ـفــائــت ح ـيــث بلغت
الدور الرابع ،رابع العبة فقط
متأهلة مــن التصفيات تبلغ
دور األربعة في بطولة كبرى.
ً
وتلعب رادوكانو تاليا
م ــع ال ـيــونــان ـيــة مــاريــا
ساكاري الفائزة على
التشيكية كارولينا
بليشكوفا وصيفة
ويـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدون ه ـ ــذا
العام  4-6و.4-6
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
رادوكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــو أصـ ـغ ــر
الع ـ ـ ــب تـ ـت ــأه ــل إل ــى
ن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــف نـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي
فــاشـيـنــغ م ـيــدوز
م ـ ـنـ ــذ الـ ــروس ـ ـيـ ــة
ماريا شارابوفا
في .2005

زفيريف

ليونيل ميسي

ال ـك ـل ـم ــات ل ـ ـمـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخــب،
ليونيل سكالوني الــذي أكــد أن
«له فضل كبير في كل هذا .لقد

حــافــظ عـلــى تـمــاســك المنتخب
في لحظة صعبة وآمن به ...كان
يعرف دائما ما يريد».
وأض ـ ــاف :مـنــذ كــوبــا أمـيــركــا
 2019حدثت قفزة ،بدأنا ننمو
كـمـنـتـخــب ،ك ــل ه ــذا ك ــان عمله
هو (سكالوني) والجهاز الفني،
لقد منح الشباب الثقة ليفعلوا
ما فعلوه.
وحول مشوار الفريق الوطني
في تصفيات أميركا الجنوبية
الـمــؤهـلــة ل ـمــونــديــال  2022في
قطر أكد ميسي أن «الفوز بكوبا
أميركا يجب أن يعطينا دفعة
لكي نتطور».

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
2:30

كريستال باالس  -توتنهام

beINSPORTS PR1

5:00

أرسنال – نورويتش سيتي

beINSPORTS PR3

5:00

ليستر – مانشستر سيتي

beINSPORTS PR2

5:00

مانشستر سيتي  -نيوكاسل

beINSPORTS PR1

5:00

ساوثامبتون – ويست هام

beINSPORTS xtra1

5:00

برينتفورد  -برايتون

beINSPORTS EN2

7:30

تشلسي – استون فيال

beINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني
7:30

ليفانتي – رايو فايكانو

beINSPORTS HD3

10:00

اثلتيك بلباو  -مايوركا

beINSPORTS HD3

الدوري اإليطالي
4:00

امبولي  -فينيزيا

youtube

7:00

نابولي  -يوفنتوس

youtube

9:45

اتاالنتا  -فيورنتينا

youtube

رياضة
سلة أخبار
صامويل إيتو يشيد
بممفيس ديباي
اعتبر صامويل إيتو ،العب
برشلونة ومنتخب الكاميرون
السابق ،أن الهولندي ممفيس
ديباي قد يصبح القائد
الجديد للبرشا بعدما رحل
األرجنتيني ليونيل ميسي
إلى باريس سان جرمان.
وأثناء تقديمه التفاق بين
رابطة الدوري اإلسباني
لكرة القدم ولعبة (سوراري)
أمس ،قال إيتو إنه «من حسن
حظ برشلونة أنه وقع مع
ممفيس .لديه خبرة مهمة
وأظهر أنه يستطيع أن يحمل
الفريق على عاتقه وأعتقد أنه
سيكون هو» القائد.
ووقع المهاجم الهولندي
ً
ً
البالغ من العمر  27عاما عقدا
ً
مع البرشا هذا الصيف قادما
من أوليمبيك ليون الفرنسي
في صفقة انتقال حر.
كما أكد إيتو أنه يحب
المهاجم إنياكي ويليامز،
ً
الذي يلعب حاليا لمصلحة
أثلتيك بيلباو ،وأعرب عن
أمله في أن يقدم البلجيكي
ً
إيدن هازارد ً
أداء جيدا هذا
الموسم مع ريال مدريد.

كلويفرت :كومان أفضل
مدرب لبرشلونة

قال العب برشلونة
والمنتخب الهولندي السابق
باتريك كلويفرت إن مواطنه
رونالد كومان هو أفضل
مدرب لبرشلونة في الوقت
الحالي .وخالل حضوره
فعالية لتقديم عقد بين
رابطة الدوري اإلسباني
لكرة القدم (الليغا) ولعبة
كرة القدم الخيالية «»Sorare
ذكر كلويفرت« :أعتقد أن
رئيس برشلونة يثق برونالد
ً
كومان» ،مضيفا« :إذا لم يكن
األمر كذلك فإنه (كومان)
لم يكن ليبقى في النادي.
أعتقد أيضا أنه أفضل مدرب
لبرشلونة في الوقت الحالي».
(إفي)

سان جرمان يرد بقوة
على اتهامات تيباس
رد باريس سان جرمان
الفرنسي ،أمس األول ،بقوة
على رئيس رابطة الدوري
اإلسباني لكرة القدم خافيير
تيباس ،بعد أن اتهم األخير
النادي الفرنسي المملوك
ً
قطريا بأنه «خطير مثل
الدوري السوبر» االنشقاقي.
وجدد تيباس انتقاداته لما
أسماه «أندية الدولة» ،بعد
أن وقع سان جرمان مع
األرجنتيني ليونيل ميسي
وكوكبة من النجوم في سوق
االنتقاالت الصيفية.
ووجه األمين العام لسان
جرمان فيكتوريانو ميليرو
رسالة مكتوبة الى تيباس
اطلعت عليها وكالة «فرانس
برس» ،جاء فيها «مرة تلو
األخرى ،تسمح لنفسك
الفرنسي
بمهاجمة الدوري ً
ونادينا والعبينا علنا -
إلى جانب العبي األندية
األخرى  -ومشجعي كرة
القدم الفرنسية» .وتابع «كما
تنشر بانتظام بيانات مسيئة
وتشهيرية تشير إلى أننا ال
نحترم اللوائح المالية لكرة
القدم ،من بين بيانات أخرى
ال أساس لها».

بيليه يؤكد تعافيه بعد
خضوعه لجراحة
أكد أسطورة كرة القدم
البرازيلية بيليه أنه «يتعافى
جيدا» من الجراحة التي
خضع لها السبت الماضي،
الستئصال ورم في القولون.
ويتواجد بيليه ( 80عاما)
حاليا في وحدة العناية
المركزة في أحد مستشفيات
ساو باولو ،بعد خضوعه
لجراحة الستئصال الورم.
وقد تم اكتشاف الورم خالل
فحوصات روتينية خضع
لها بيليه األسبوع الماضي،
بعدما كانت قد تأجلت بسبب
جائحة «كورونا» ،بحسب ما
أكده الالعب السابق.
وباإلضافة إلى طمأنة محبيه
على حالته ،بعث بيليه عبر
الشبكات االجتماعية برسالة
تشجيع للمغني البرازيلي
روبرتو كارلوس ،الذي فقد
أحد ابنائه جراء إصابته
بمرض السرطان.
(إفي)

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

نقطة

ما يبونك ترجع...

فهد البسام

كما أن هناك بالتأكيد من يفتقدون وجود مسلم البراك على
الساحة السياسية فهناك في المقابل المستفيدون من غيابه
وال يريدون عودته ،وال نعني هنا خصومه المكشوفين ممن
ال يخفون عداوتهم أو اختالفهم معه ،فوجود أمثال هؤالء
َ ْ
فيمن يظهرون
من طبيعة العمل السياسي ،إنما الخطر يكمن
عكس ما يبطنون ويدعون خالف ما يتمنون.
نواح
عودة مسلم البراك للكويت مزعجة للكثيرين من عدة
ٍ
وكل حسب موقعه واتجاهه ،فهو قد دفع الفاتورة كاملة عن
يرتخ بغض النظر عن
الجميع أكثر من مرة ،ولم يتراجع أو
ِ
صــوابـيــة الـمــوقــف أو القضية مــن األس ــاس ،وه ــذا مــا يحرج
المتخاذلين واالنتهازيين ممن احتموا خلفه حتى نسوه في
إسطنبول ،كما أنه نقابي مخضرم خريج بيت سياسي عريق
ويـعــرف أص ــول اللعبة وأدوات ـه ــا ،يـعــرف متى يـهــادن ومتى
ُ
يرفع السقف ،متى تعقد الصفقات ومتى تقلب ا لـطــاوالت،
ً
وقــد نجح في ذلــك لسنوات ،وإن خانته الحسابات أحيانا،
وهذا ما يفتقده المستجدون ممن يظنون أنهم يسيرون على
خطاه وتؤذيهم عودته بنفس الوقت ،فهو رأس وعودته سوف
تعيد الكثير من الرؤوس الفارغة إلى حجمها الطبيعي وربما
إلى منازلهم ،فمن يقلدون أسلوب مسلم البراك في الخطابة
والصراخ ورفع الشعارت أو حتى طريقته في توجيه االتهامات
الجزافية في كل االتجاهات سوف تخبو نارهم في حال عود
األصل إلى الساحة.
مسلم الـبــراك ضحية لثالثة أمــور مجتمعة إحــداهــا تكفي
ْ
إلن ـهــاء مـسـيــرة َم ــن هــو أض ـعــف م ـنــه :اسـتـغــال اإلســامـيـيــن
واالنتهازيين ،تخاذل وضعف الليبراليين واليساريين ،ثقته
الزائدة بنفسه وأصدقائه ،وإذا ما انكسر هذا الثالوث بشكل أو
بآخر ،حينها أظن سوف يعود مسلم البراك إلى أرض الوطن
مرفوع الهامة وأقوى مما كان ،لكن حتى هذه اللحظة ما يبونك
ترجع ،وال يغرك الصوت العالي مهما عال ،وأنت أبخص.

درايش

الشيخة ليست بحاجة إلى أكاديمية
محمد صباح السالم
أحمد ناصر المحمد
ريم الصباح
سلمان الصباح
سليمان الصباح
باسل الصباح
وآخرون…
هـ ـ ــؤالء شـ ـي ــوخ أب ـ ـنـ ــاء ش ـي ــوخ،
ويحملون شهادات دكتوراه أو ما
يعادلها من جامعات راقية.
عــاصــرت وعـمـلــت مــع بعضهم
ً
ف ــي جــامـعــة ال ـكــويــت ،خـصــوصــا
أولئك المنتمين لعضوية هيئة
التدريس بجامعة الكويت ،ومنهم
ً
َمن كانوا طلبتي أيضا.

د .ناجي سعود الزيد

هؤالء كانوا ومازالوا بمنتهى
ال ـم ـه ـن ـي ــة وااللـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ،وم ـن ـت ـهــى
ال ـ ـتـ ــواضـ ــع ،وي ـت ـح ـل ــون بـصـفــات
قـ ـي ــادي ــة ،ولـ ــم ي ـح ـتــاجــوا ف ــي أي
وق ــت مــن األوقـ ــات إل ــى أكاديمية
خاصة بـ"الشيخة" ،ألنهم سلكوا
الـطــريــق ذات ــه ال ــذي سلكه معظم
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،أي انـ ـخ ــرط ــوا فــي
الـتـعـلـيــم وال ـ ــدراس ـ ــة ،وت ـخــرجــوا
فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة ،وحـ ـصـ ـل ــوا عـلــى
بعثات وشـهــادات ُعليا من أرقى
الـ ـج ــامـ ـع ــات ،وهـ ــا ه ــم ي ـخــدمــون
ال ـ ــوط ـ ــن ف ـ ــي م ـ ــواق ـ ــع ع ـ ـ ـ ــدة ،ولـ ــم
تهيئهم لذلك أكاديمية "شيخة"
مـ ـقـ ـتـ ـص ــرة عـ ـل ــى أبـ ـ ـن ـ ــاء األس ـ ـ ــرة

لـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـه ــم وت ـ ــدريـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــم ع ـلــى
المناصب القيادية.
وه ــذا سـلــوك معظم الـ ــدول في
ال ـ ـشـ ــرق وال ـ ـ ـغـ ـ ــرب ،حـ ـي ــث األسـ ــر
المالكة تحرص على تعليم األبناء
فــي أرق ــى الـجــامـعــات والـمـعــاهــد،
كما يحدث في بريطانيا وهولندا
وال ــدن ـم ــارك وبـلـجـيـكــا والـســويــد
والـ ـي ــاب ــان وغ ـي ــره ــا ،ولـ ــم تـنـفــرد
بإنشاء أكاديمية خاصة ال ينضم
لها إال الشيوخ وعيالهم!

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

يومية سياسية مستقلة

ي ـ ـن ـ ـضـ ــاف ل ـ ـلـ ــي قـ ـبـ ـلـ ـه ــم بـ ــال ـ ـصـ ــداره
ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــدد ،ويـ ـ ّ
ـرج ـ ـحـ ــون الـ ـم ــوازي ــن
 - 2وچ ـ ــم اس ـ ــم م ـن ـه ــم ي ــدخـ ـل ــون الـ ـ ـ ــوزاره
ّ
اخصم "ثالث أصوات" شللي بقى الحين؟!
ّ
إلـ ـ ــلـ ـ ــي ب ـ ـقـ ــى عـ ـ ـن ـ ــدك وثـ ـ ــابـ ـ ــت م ـ ـسـ ــاره
ّ
ّ
اث ـ ـن ـ ـيـ ــن ...ال ي ـم ـك ــن يـ ـص ــف ــون َص ــف ـي ــن

ص ـيــروا بمجلسكم بــا صــوت هــاديــن
 - 5مـ ـ ــا يـ ـ ـ ــوم نـ ـسـ ـم ــح بـ ــا ن ـ ـت ـ ـقـ ــاد اإلداره
ال ـن ـق ــد م ـث ــل ال ــرج ــس ب ـي ــد الـشـيــاطـيــن
***

ّ
هـ ـ ــذا "الـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــن" ف ـ ــي ربـ ـ ــح وإل خ ـ ـسـ ــاره؟
اق ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــات ـ ـ ــر وان ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــه لـ ـلـ ـمـ ـض ــامـ ـي ــن
چ ـ ـ ـ ــان "ال ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــن" غـ ـ ــالـ ـ ــي وال ب ـ ـ ــه ب ـ ـشـ ــاره
ّ
تـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــدوا يـ ــال ـ ـلـ ــي ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدرب م ــاش ـي ــن
َ
ٍّ
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ورايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة وخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاره
م ـ ــن يـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـ ـ ِـش ـ ـ ـ ّـده وم ـ ـ ــن يـ ـتـ ـب ــع الـ ـلـ ـي ــن!

اإلسكربيك ،وهي مواد ضرورية
إلنتاج الكوالجين.
وق ــال" :يـبــدأ الجلد بعد سن
الـ ـث ــاثـ ـي ــن ب ـف ـق ــد الـ ـك ــوالجـ ـي ــن
الـ ـخ ــاص بـ ــه ،وت ـص ـب ــح عـمـلـيــة
إنتاج الجديد أبطأ من انحالل
الـقــديــم ،ولــذلــك علينا مساعدة
ال ـج ـلــد ب ـكــل ال ـس ـبــل ب ـمــا فيها
بواسطة السيليكون".

أمرت النيابة العامة المصرية
بالقاهرة الجديدة ،بإيداع كلب من
نوع "غولدن ريتريفر" ،هاجم قطة
في التجمع الخامس مما أدى إلى
نفوقها ،بالمستشفى البيطري في
العباسية تحت المالحظة.
وق ـ ــال م ــوق ــع روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم،
أم ـ ــس ،إن مــال ـكــة ال ـق ـطــة اتـهـمــت
مــالـكــة الـكـلــب بــاإلهـمــال الـمــؤدي
إلـ ــى إلـ ـح ــاق الـ ـض ــرر ب ــاآلخ ــري ــن،

وال ـت ـس ـبــب ف ــي وفـ ــاة صـغـيــرتـهــا
األليفة ،وتعرضها للخطر ،بعد
اقتحام الحيوان الشرس حديقة
م ـنــزل ـهــا ف ــي ال ـت ـج ـمــع ال ـخــامــس
وعقرها من الخلف.
وقررت جهات التحقيق إيداع
الكلب الشرس ( 8سنوات ونصف
السنة) مستشفى الطب البيطري
فـ ــي ال ـع ـب ــاس ـي ــة الـ ـت ــاب ــع لـهـيـئــة
الخدمات البيطرية.

وألزمت النيابة مالك الحيوان
ب ـم ـصــروفــات اإلق ــام ــة والـتـغــذيــة
خ ــال فـتــرة الـمــاحـظــة الـمـحــددة
ً
ب ـمــدة  15ي ــوم ــا ،ع ـلــى أن تشكل
ل ـج ـنــة م ــدي ــري ــة ال ـط ــب الـبـيـطــري
في القاهرة لفحص الكلب محل
الواقعة ،لبيان نوعه وجنسيته
ولـ ــونـ ــه ،ل ـل ـت ـح ـقــق م ــن م ـعــانــاتــه
م ــن م ــرض ال ـك ـلــب أو ال ـع ـقــور أو
الشراسة من عدمه.

الشيخ مبارك :بوم علي بن حمد لقوه
اليث عند جزيرة العماير
قصة القرصنة ،التي وقعت على بــوم النوخذة علي
بــن حـمــد الـفـضــالــة فــي ع ــام  ،1907وال ـتــي أشــرنــا إليها
باقتضاب في مقالنا السابق ،وردت تفاصيلها األولية
في رسالة كتبها الشيخ مبارك الصباح ،وأرسلها إلى
الوكيل السياسي البريطاني في الكويت.
بدأ الشيخ مبارك الرسالة بما يلي:
"بسم الله تعالى
مــن مـبــارك الصباح حــاكــم الكويت إلــى حـضــرة عالي
الجاه المفخم المحب ميجر ناكس بولتكل إجنت الدولة
البهية اإلنكليزية في كويت دام بقاه،
بعد سؤال عزيز خاطركم المنير وثانيا نخبر حضرتكم
ان بوم علي ابن فضالة من رعيتنا أهل الكويت من مدة
خمس شهور محمل من البصرة قالت تمر وعبرية من
أهل الكويت ذكور وإناث ومتوجه للكويت ،وانفقد البوم
المذكور وصار الظن انه طبعان بواسطة مهاب الشتا".
في هذه المقدمة يوضح الشيخ مبارك أن سفينة من
نوع البوم ملك النوخذة علي بن حمد الفضالة (مواليد
عــام  )1865غ ــادرت مـيـنــاء الـبـصــرة مـنــذ مــا يـقــرب مــن 5
أشهر ،وعلى ظهرها كمية تجارية من التمر وعــدد من
أهالي الكويت قاصدين العودة إلى البالد ،إال أن السفينة
لم تصل ،وظــن مالكها النوخذة علي الفضالة ،الــذي لم
يكن على ظهرها ،أنها غرقت في الطريق ،بسبب رياح
الـشـتــاء الـقــويــة ،لــذلــك لــم يتم اتـخــاذ أي إج ــراء أو القيام
ب ــأي فـعــل ،ألن ــه لــم يـكــن بوسعهم عـمــل أي ش ــيء إلنـقــاذ
السفينة وركابها .وبعد مرور أيام على اختفاء السفينة،
عليها طافية عند جــزيــرة العماير ،وتسمى
تــم العثور
ّ
ً
"جنة".
جزيرة
أيضا
ِ
يـقــول الشيخ مـبــارك إن السفينة عثر عليها ودقلها

دخان بالمحطة الفضائية الدولية
أط ـ ـل ـ ـقـ ــت وحـ ـ ـ ـ ــدة "زفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزدا"
ال ــروس ـي ــة ف ــي م ـح ـطــة ال ـف ـضــاء
الــدول ـيــة ( )ISSإن ــذارات ـه ــا ،بعد
أن أبلغ أفــراد الطاقم عن دخان
ورائحة البالستيك المحترق.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـم ـح ــادث ــات ال ـطــاقــم
مع "نــاســا" ،والتي نقلها موقع
روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم ،أم ـ ــس ،ال ي ــزال
س ـب ــب الـ ــدخـ ــان غ ـي ــر مـ ـع ــروف.
ولمكافحة المشكلة ،قام الطاقم
على متن الوحدة الروسية في
ال ـم ـح ـطــة ال ـف ـضــائ ـيــة بتشغيل
آلية أمان تعمل على إزالة المواد
الضارة من جو المحطة.
وقـ ـ ــال رائـ ـ ــد ال ـف ـض ــاء أول ـي ــغ
نوفيتسكي لمركز التحكم في
المهمة إن اإلنذار انطلق عندما
أبلغ أفراد الطاقم عن دخان في
وحدة "زفيزدا".
واك ـت ـش ـفــت األجـ ـه ــزة وج ــود
مواد ضارة بالخزانة الطبية في
ً
وحدة "زفيزدا" الروسية .ووفقا

ل ــرائ ــد ال ـف ـضــاء تــومــا بيسكي،
فإن رائحة البالستيك المحترق
وص ـ ـلـ ــت ب ــال ـف ـع ــل إل ـ ـ ــى الـ ـج ــزء
األم ـي ــرك ــي م ــن مـحـطــة الـفـضــاء
الدولية من خالل التهوية.
وش ـه ــد ال ـج ــزء ال ــروس ــي من
محطة الفضاء الدولية مشاكل
أخـ ــرى ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة،
بما في ذلك تسرب الهواء بسبب
الشقوق.
وأثارت هذه القضايا مخاوف
بشأن سالمة األطقم على متن
المحطة الفضائية.

وفيات
غنيمة حمزة عباس العلي

أرملة عبدالله عيسى االستاد
 74عاما ،شيعت ،ت66043333 :

نزال حصيني سعيد الراجحي

 70عاما ،شيع ،ت55944433 ،50655698 :

(أي ساريتها) وفرمنها (أي شراعها) سليمين ،مما يؤكد
أنها لم تغرق في مياه البحر ،ويعبر عن ذلــك بما يلي:
"وبـعــد أيــام تبين الـبــوم انــه اليــث على جــزيــرت العماير
ودقله وفرمنه فيه".
بعد ذلك ،أوضح الشيخ مبارك أن دماء كثيرة شوهدت
على سطح السفينة ،مما يدل على أن معركة دامية وقعت
على ظهرها ،وهو ما دفعه بعد وصول المعلومات إليه
أن يطلب من صاحب السفينة ،وهو علي بن فضالة ،أن
يسافر إلى جزيرة العماير ،للتأكد من أن البوم الذي عثر
عليه هناك هو بومه المفقود.
يـقــول الـشـيــخ م ـب ــارك" :ورأوا فـيــه دم كـثـيــر ،وأرسـلـنــا
صاحب البوم إلى البوم المذكور ،وأيضا رأوا فيه دم ،وال
عرفنا ايش جاري عليهم".
ّ
"جنة" حوالي  30كم شمال
أو
وتبعد جزيرة العماير
ِ

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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والـ ـ ــرايـ ـ ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــا تـ ـع ــم الـ ـمـ ـي ــادي ــن

 - 4وإذا ت ـ ـبـ ــون ا لـ ـ ـح ـ ــال ي ـم ـش ــي قـ ـط ــاره

ً
«الشمام» يحافظ على جمال «النسوان» النيابة تحجز كلبا هاجم قطة!

وثيقة لها تاريخ

 - 1عـ ـش ــري ــن نـ ــائـ ــب يـ ــرف ـ ـعـ ــون اإلشـ ـ ـ ـ ــاره

ما نقبل "استجواب" مطلوب "تحصين"

انتشر على مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي مقطع فيديو ألحد
األفــراح الشعبية المثيرة للجدل في منطقة أرض اللواء بإمبابة
في مصر.
وقال موقع روسيا اليوم ،أمس األول ،إن الفيديو أظهر احتفاالت
غريبة يقوم بها الشباب الذين يرقصون نصف عراة في منتصف
أحد الشوارع ،إضافة إلى وضع اللمبات الضوئية المكسرة كأرضية
يرقصون عليها ،مما أثار استفزاز رواد مواقع التواصل االجتماعي.
وكتب أحد الرواد في تعليق" :ده مش احتفاالت دينية وال مولد
سيدي العريان وال طقوس ماسونية ...ده فــرح في أرض اللواء
واللي في األرض ده مش تلج وال فوم وال نشارة خشب ،دي لمض
نيون متكسرة".

يـسـتـمـتــع الـجـمـيــع ع ـنــد أكــل
ال ـب ـط ـي ــخ األص ـ ـفـ ــر (ال ـ ـش ـ ـمـ ــام)،
بنكهته ورائحته وطعمه ،غير
أن قليلين منهم فقط يفكرون
في فوائده المذهلة ،إذ له ثالث
خصائص غير معروفة مع أنها
ً
مفيدة خصوصا للنساء.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاص ـ ـ ــي
التغذية ا لــرو ســي د .ميخائيل
غ ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــورغ ،ف ـ ـ ـ ــي حـ ــديـ ــث

nashmi22@hotmail.com

 - 3وف ـ ــي ش ـ ــرط الزم تـ ـس ــدل ــون ال ـس ـت ــاره

الرقص على «لمبات» مكسورة!

تـلـفــزيــونــي نقله مــوقــع روسـيــا
الـ ـي ــوم أمـ ـ ــس ،إلـ ــى أن الـبـطـيــخ
ً
األصفر .مفيد خصوصا للمرأة
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـل ــم ب ــالـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
جـمــالـهــا وش ـبــاب ـهــا؛ ألن ــه غني
بعنصر السيليكون الضروري
ل ـب ـن ــاء األنـ ـسـ ـج ــة الـ ـض ــام ــة فــي
الجسم بما فيها خاليا الجلد،
ك ـ ـمـ ــا أنـ ـ ـ ــه غ ـ ـنـ ــي ب ـ ـ ـمـ ـ ــواد ب ـي ـتــا
كاروتين والكاروتينات وحمض

شنو ثمن
االنفراجة؟!

ّ
وضاح

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

ش ــرق مــدي ـنــة الـجـبـيــل ال ـس ـعــوديــة ،وشـكـلـهــا مستطيل،
وأر ض ـهــا رملية مستوية ،باستثناء بعض المرتفعات
الصخرية في شمالها الشرقي ،كما توجد بها قلعة قديمة،
وسكانها الـقــدمــاء مــن قبيلة بني خــالــد .وهــذه الجزيرة
هي التي أقام فيها التاجر الكويتي شمالن بن علي عام
 1910عند الخالف ،الذي نشب بين بعض تجار اللؤلؤ في
الكويت والشيخ مبارك.
هـ ــذا م ــا أف ـ ــاد ب ــه ال ـش ـي ــخ مـ ـب ــارك ال ــوك ـي ــل ال ـس ـيــاســي
البريطاني في بداية الرسالة ،عن عملية القرصنة الشنيعة
لسفينة النوخذة علي بن حمد الفضالة في عام 1907م.
في المقال المقبل ،سنكمل الحديث عن باقي تفاصيل
الحادث ،وسنفيدكم بالذي حدث للسفينة وركابها ،بإذن
الله تعالى.

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:09

العظمى 44

الشروق

05:29

الصغرى 26

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  01:49صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:17

ً
 01:52ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:01

ً
أدنى جزر  08:10صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:19

 08:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

