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ستيوارت 5 :فقط
من أفالمي جيدة ص ١٠

«اختفاء اآلثار» إلى النيابة

محليات

لجنة التحقيق أكدت أن القطع الـ  21المفقودة لم تكن ضمن محروقات الغزو
• المطيري :آثارنا قيمة تاريخية وسنحاسب من تثبت إدانتهم بإضاعتها
في وقــت حسمت لجنة التحقيق في فقدان
ق ـطــع أث ــري ــة م ــن ال ـم ـت ـحــف ال ــوط ـن ــي مــوضــوع
اختفاء  21قطعة ،أحال وزير اإلعالم والثقافة
وزيــر الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب عبدالرحمن
الـمـطـيــري األم ــر إل ــى الـنـيــابــة ال ـعــامــة لمعرفة
مصير تلك القطع.

وقـ ــال ال ـم ـط ـيــري ،ف ــي ب ـيــان أمـ ــس ،إن ــه بـنــاء
على ما توصلت إليه لجنة جرد المواد األثرية
والتراثية التي شكلها المجلس الوطني في
وقــت سابق «بــأن  21قطعة أثرية كانت ضمن
مـجـمــوعــة مــن ال ـم ــواد األث ــري ــة الـمـعــروضــة في
صالة تابعة للمبنى رقم  1في متحف الكويت
الوطني قد تعرضت للحرق من جانب القوات

العراقية أثناء الغزو الغاشم ،أصدرنا تعليماتنا
بتشكيل لجنة تحقيق بالنتائج التي توصلت
إليها لجنة الجرد».
وأوضــح أن لجنة التحقيق التي شكلها لم
تـتــوصــل إل ــى أن الـقـطــع ال ـ ــ 21مـحــل التحقيق
ك ــان ــت ض ـمــن ال ـم ـع ــروض ــات ال ـم ـحــروقــة أث ـنــاء
ً
الغزو ،مؤكدا أن آثار الدولة تمثل قيمة تاريخية

وحضارية «ونحرص على حمايتها وصونها
وضمان عــدم العبث بها ،وعليه قررنا إحالة
ال ـم ــوض ــوع إل ــى ال ـن ـيــابــة إلج ـ ــراء الـتـحـقـيـقــات
الموسعة لمعرفة مصير القطع المشار إليها
ومحاسبة من تثبت إدانتهم».

اقتصاديات

«اإلحصاء» تستأنف
نشر بيانات التضخم بعد
توقف  6أشهر!

سيولة البورصة تتجاوز
 103.8ماليين دينار
والمكاسب كبيرة

٠٨

«الخليج للتأمين» تعزز
تصنيفها االئتماني
في «»S&P

٠٨

09

العلي :حلول سريعة لمعوقات «الدرة» إقبال كبير على جرعة الشايع :تثبيت ملكية البديل
وجه بوضع آلية سهلة لخدمة المواطنين في استقدام العمالة «كورونا» التنشيطية السكني فور إيصال الكهرباء
●

●

محمد الشرهان

ّ
وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ،بضرورة
الربط المباشر بين «الداخلية» وشركة الدرة للعمالة،
لــوضــع آل ـيــة سـهـلــة وم ـي ـســرة ل ـخــدمــة الـمــواطـنـيــن
فــي اس ـت ـقــدام الـعـمــالــة ،وإي ـج ــاد الـحـلــول السريعة
والقانونية لجميع المعوقات التي تقف أمامها.
وأكد العلي ،عقب اجتماعه مساء أمس األول مع
قيادات قطاع شــؤون اإلقامة وشركة الــدرة ،تعاون
«الداخلية» مع جميع الجهات الحكومية والخاصة،
ألداء عملها في خدمة المواطنين والمقيمين بكل
سهولة ويسر.

إدراج  13صالة
«الشؤون»:
ً
أفراح للحجز قريبا
●

جورج عاطف

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن صــاالت
ً
األف ـ ـ ـ ــراح الـ ـم ــدرج ــة ح ــالـ ـي ــا عـبــر
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق «دار ا ل ـ ـم ـ ـنـ ــا س ـ ـبـ ــات»،
وال ـبــالــغ عــددهــا نـحــو  35صالة
( 31لـ ــأفـ ــراح ،و 4ت ـت ـبــع م ــراك ــز
التنمية) قديمة ولم ُت َّ
حدث وغير
متاحة للحجز ،وقالت المصادر
إن ال ـ ــوزارة اس ـت ـقــرت ع ـلــى نحو
ً
 13صالة أفــراح إلدراجـهــا الحقا
بالحجز اآللي ،لتكون متاحة أمام
الراغبين في استغاللها٠٣ .

عادل سامي

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة أن ال ـجــرعــة
ً
ً
«التنشيطية» الثالثة تشهد إقباال كبيرا
مــن الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن ،س ــواء في
مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض
فـ ــي مـ ـش ــرف أو فـ ــي الـ ـم ــراك ــز الـصـحـيــة
األخرى.
وأوض ـحــت الـمـصــادر ل ـ «الـجــريــدة» أن
ً
ً
المنصة تشهد تسجيال ملحوظا ممن
أمضى المدة المطلوبة للتطعيم وهي
 6أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية،
إلى جانب زيادة كبيرة في أعداد متلقي
اللقاحات الموسمية.
04

«هدفنا حماية حقوق األسرة وعدم سحب منزلها بعد وفاة أحد الزوجين»
● فهد تركي
أصــدر وزيــر الــدولــة لـشــؤون البلدية وزيــر الــدولــة لشؤون
ً
اإلسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قرارا بتثبيت ملكية
ً
البديل السكني فور إيصال التيار الكهربائي ،مؤكدا أن ذلك
«يأتي من منطلق حرصنا على حماية األسرة وحقوقها وعدم
تعرضها لسحب المنزل بعد وفاة الزوج أو الزوجة».
وأعرب الشايع ،على حسابه بـ «تويتر» ،عن شكره ألعضاء
مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على القرار،
إلى جانب الوزيرة رنا الفارس على تفهمها الموضوع ،وكذلك
أعضاء اللجنة اإلسكانية بمجلس األمة.

اتجاه خليجي لزيادة التصعيد ضد لبنان
قرداحي يتمسك برفض االستقالة ...وحزمة عقوبات أميركية بحق «فاسدين»

الثانية

الكويت :تهديد الحوثي
ألمن السعودية يتطلب
الردع والمحاسبة

رؤى عالمية

١٣-١٢
ما نظرة باكستان
إلى أفغانستان؟

دوليات

14

دوليات

16

سيد القصاص
جانب من جلسة لمجلس النواب اللبناني امس اقرت
تقريب االنتخابات رغم رفض عون (رويترز)

كشف رئيس الفريق الفني الستبدال وتركيب عدادات الكهرباء
الذكية ملوح العجمي ،لـ «الجريدة» ،عن تركيب  16ألف عداد منذ
بدء حملة تركيبها في  5أكتوبر الجاري بالمناطق المحددة لها.
من جانبه ،قال الوكيل المساعد لقطاع خدمة العمالء في وزارة
الكهرباء أحمد الرشيدي إن تركيب العدادات الذكية في المناطق
االستثمارية والتجارية بمحافظتي حولي والفروانية يسير وفق
ً
الجداول الموضوعة ،مؤكدا لـ «الجريدة» ،أن المرحلة األولى للتركيب
ً
ستستغرق عاما منذ بداية توريد تلك العدادات للوزارة ،وتتضمن
تركيب  200ألف عداد.
٠٣
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بيروت  -منير الربيع

م ــازال ــت األزمـ ــة الــدبـلــومــاسـيــة ،التي
أثـ ــارت ـ ـهـ ــا تـ ـص ــريـ ـح ــات وزي ـ ـ ــر اإلعـ ـ ــام
ال ـل ـب ـنــانــي ج ـ ــورج قـ ــرداحـ ــي ،آخ ـ ــذة في
التفاعل ،إذ قالت مصادر دبلوماسية

خليجية إن ا لـمــو قــف الخليجي يبدو
ً
تصعيديا تجاه لبنان ،في حال لم تلجأ
حكومته إلى إجراء ات عملية لمعالجة
الموقف.
ً
ولفتت المصادر إلى أن هناك تشاورا
بين مختلف الدول الخليجية لالحتكام

إلــى آلية مشتركة ،للتعاطي مع لبنان
ب ـع ــد إس ـ ـ ـ ــاء ات مـ ـتـ ـك ــررة ت ـج ــاه ـه ــا مــن
مسؤولين لبنانيين مختلفين.
وأضافت أن التوجهات التصعيدية
الـخـلـيـجـيــة ق ــد تـصــل إل ــى حـ ــدود قطع
العالقات ،مؤكدة أنــه ال تفكير 02

«أزمة الصيد» بين فرنسا وبريطانيا ...عقوبات وتلويح بالقوة

خفر السواحل الفرنسي يقتاد سفينة بريطانية إلى مرفأ لوهافر

الجابر :استكمال تطوير
وحدات الجيش وإعداد
المنتسبين

 3دول عربية ترغب
بإعادة سورية
إلى «الجامعة»

عداد
«الكهرباء» 16 :ألف ً
ُ ِّ
ذكي ركبت خالل  20يوما
●
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(رويترز)

ف ــي تـصـعـيــد ل ـل ـنــزاع ح ــول تــراخـيــص
الصيد بين فرنسا وبريطانيا ،الناجمة
عــن تعقيدات مــا بعد «بــريـكـســت» ،تبادل
الـبـلــدان ال ـجــاران والـغــريـمــان التاريخيان
تهديدات بفرض عقوبات واستخدام لغة
القوة.
واحتجزت فرنسا ،أمــس ،سفينة صيد
بريطانية دخلت مياهها اإلقليمية دون
ً
ً
ترخيص ،وأصدرت تحذيرا شفهيا لسفينة
ثانية ،غداة إعالنها أنها ستفرض عقوبات
لـتـكـثـيــف إجـ ـ ـ ــراءات الـتـفـتـيــش الـجـمــركــي
ً
وعرقلة التجارة مع بريطانيا اعتبارا من
الـثــانــي مــن نوفمبر المقبل مــا لــم تــوافــق
األخ ـيــرة على منح مــزيــد مــن التراخيص
لصيادي أسماك فرنسيين ليتمكنوا من
الصيد في مياه المملكة المتحدة.

ً
وتشمل تلك التدابير «فحوصا جمركية
وصحية منهجية على المنتجات التي
يتم إحضارها إلــى فرنسا ،وحظر إنــزال
ال ـ ـمـ ــأكـ ــوالت الـ ـبـ ـح ــري ــة» ،ح ـس ـب ـمــا أع ـلــن
ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
غابريال أتال ،وهو ما ردت عليه بريطانيا
بــأن ـهــا سـتـقــابـلــه بـ ــإجـ ــراءات مــائ ـمــة من
نوعها.
ولــوح وزيــر الدولة الفرنسي للشؤون
األوروب ـ ـيـ ــة ك ـل ـي ـمــان بـ ــون بـ ــأن ال ـتــداب ـيــر
ً
س ـت ـت ـصــاعــد م ــع ال ــوق ــت ،وه ـ ــدد م ـج ــددا
بخفض تزويد جزيرة جيرزي بالكهرباء،
ً
مضيفا أم ــام مجلس الـشـيــوخ الفرنسي
«إن ـهــا سلسلة أول ــى مــن اإلج ـ ـ ــراء ات .إمــا
أن تـ ــؤدي إل ــى حـ ــوار ب ـشــأن الـتــراخـيــص
ً
وسيكون ذلك جيدا ،أو إلى عدم تطبيق

االتفاق ،وسنتخذ حينها تدابير أخرى،
ً
منها ما يتعلق بتزويد الكهرباء مثال».
من ناحيته ،قال رئيس الوزراء الفرنسي
ً
جان كاستكس ،إن بالده «منفتحة دائما
ً
ً
ً
ومساء،
على المحادثات صباحا وظهرا
طالما أن بريطانيا تحترم التزاماتها»
بـمــوجــب اتـفــاقـيــات مــا بـعــد «بــريـكـســت»،
في وقت أكد وزيــر البحرية الفرنسية أن
باريس «ستستخدم لغة القوة ألنها اللغة
الوحيدة التي تفهمها بريطانيا».
ويتعلق الخالف األخير بين البلدين
الـ ـج ــاري ــن ب ـ ــإج ـ ــراءات م ـن ــح ال ـتــراخ ـيــص
ل ـمــراكــب الـصـيــد الـتــابـعــة ل ــدول االت ـحــاد
األوروبــي والراغبة في الصيد في المياه
البريطانية.
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َ
بين تجربتي سد أتاتورك
و«النهضة» ...أوجه
الشبه والتشابك

رياضة

١٨
مصيرية لألزرق
األولمبي واألخضر
السعودي غدًا

الثانية

•
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األمير يهنئ رئيس التشيك
بالعيد الوطني

العلي :مقترحات لتغليظ عقوبة االعتداء على رجال الشرطة
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ّ
و«الدرة» لتسهيل استقدام العمالة
أكد أهمية الربط بين «الداخلية»
●

دراسة لمنح
حصانة
للشرطي
القانوني
في الدفاع
عن منتسبي
الوزارة

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد ،ببرقية
تهنئة الــى رئـيــس جمهورية التشيك ميلوش زي ـمــان ،عـ ّـبــر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا
له موفور الصحة والعافية ولجمهورية التشيك وشعبها الصديق
المزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

العبدالله ينقل تعازي القيادة
بوفاة رئيس كوريا األسبق

محمد الشرهان

ّ
وجه وزير الداخلية الشيخ
ثامر العلي بدراسة المعوقات
الـقــانــونـيــة الـتــي تــواجــه رجــل
الشرطة ،والعمل على إيجاد
الحلول القانونية لها ،مشيرا
إل ـ ــى تـ ــزويـ ــد قـ ـط ــاع الـ ـش ــؤون
القانونية بالوزارة بالعناصر
النسائية المؤهلة في مجال
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،وتـ ـشـ ـكـ ـي ــل ل ـج ــان
لـمـتــابـعــة ال ـق ـضــايــا ال ـعــال ـقــة،
وإعـ ـ ـ ــداد م ـق ـت ــرح ــات ب ـقــانــون
لتغليظ عقوبة االعتداء على
ر جــل الشرطة وتقديمها إلى
الجهات التشريعية.
جاء ذلك خالل زيارة العلي
ل ـق ـطــاع الـ ـش ــؤون ال ـقــانــون ـيــة،
حيث كان في استقباله الوكيل
المساعد للشؤون القانونية
اللواء ماجد الماجد وقيادات
القطاع.
ولـ ـف ــت الـ ـعـ ـل ــي إلـ ـ ــى إعـ ـ ــداد
دراس ــة بمنح حـصــانــة لرجل
الشرطة القانوني في الدفاع
عن منتسبي وزارة الداخلية
أمام الجهات القضائية.

كـمــا ّ
وج ــه وزي ــر الــداخـلـيــة،
بـ ـ ـض ـ ــرورة ال ـ ــرب ـ ــط ال ـم ـب ــاش ــر
ب ـي ــن الـ ـ ـ ــوزارة وش ــرك ــة الـ ــدرة
لـلـعـمــالــة ل ــوض ــع آل ـي ــة سهلة
ومـيـ ّـســرة لـخــدمــة المواطنين
في استقدام العمالة ،وإيجاد
الحلول السريعة والقانونية
لجميع المعوقات التي تقف
أمامها.
ج ــاء ذل ــك خ ــال اجـتـمــاعــه،
مساء أمس األول ،مع قيادات
قطاع شؤون اإلقامة والشركة،
ب ـح ـض ــور ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد
ل ـش ــؤون اإلق ــام ــة ال ـل ــواء أن ــور
الـ ـب ــرج ــس ،ورئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
إدارة الشركة محمد العليان،
ونائبه فهد الزعبي.

آلية التنسيق
وفي بداية االجتماع ،رحب
الوزير العلي بالحضور ،وتم
بـحــث ع ــدد مــن الـمــوضــوعــات
ال ـم ـش ـتــركــة ،وآل ـي ــة الـتـنـسـيــق
بـيــن وزارة الــداخـلـيــة وشــركــة
ا ل ــدرة للعمالة ،و ت ــم مناقشة
الـمـعــوقــات الـتــي تــواجــه عمل

ً
العلي مترئسا االجتماع
الـ ـش ــرك ــة ،وأه ـ ــم ال ـم ـق ـتــرحــات
والحلول.
وفي ختام االجتماع ،أشاد
ال ـع ـل ــي ب ـم ــا تـ ــم ب ـح ـثــه خ ــال
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،م ـ ــؤك ـ ــدا تـ ـع ــاون
وزارتـ ـ ـ ــه م ــع ج ـم ـيــع ال ـج ـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة والـ ـخ ــاص ــة ألداء
عملها فــي خدمة المواطنين
والمقيمين بكل سهولة ويسر.

الكويت :تهديد الحوثي ألمن
السعودية يتطلب الردع والمحاسبة

فـ ــي مـ ـج ــال آخـ ـ ــر ،اس ـت ـق ـبــل
الوزير العلي مساء أمس األول
سـفـيــر ال ـه ـنــد سـيـبــي ج ــورج،
ثــم سفير أذربـيـجـ ــان إيلخان
ق ـ ـهـ ــرمـ ــان ،ف ـ ــوزي ـ ــر اإلس ـ ـكـ ــان
الـ ـس ــاب ــق ال ـم ـه ـن ــدس يـحـيـ ــى
ال ـس ـ ـم ـيــط ،ث ــم ع ـضــو مجلس
األمة السابق راشـد الهبيدة.
كما استقبل العلي أستاذة

األدب ال ـعــرب ـ ــي ،عـمـيــدة كلية
اآلداب ،ر ئ ـي ـس ــة ق ـس ــم ا ل ـل ـغــة
العربية ،رئيسة قسم اإلعــام
فــي ج ـ ـ ــا مع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا لكـ ـ ـ ـ ــو يت
سابق ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،د .سهام الفريح.

محافظ حولي بحث مع سفير قطر
العالقات وسبل تبادل الخبرات

دانت استهداف مدينة نجران ومطار أبها

العبدالله خالل تقديم التعازي
قام وزير شؤون الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله بزيارة إلى سفارة
كوريا لــدى الكويت ،صباح أمــس ،حيث نقل تعازي سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،وسمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ صباح الخالد ،وحكومة وشعب الكويت ،بوفاة الرئيس األسبق
لجمهورية كوريا روه تاي وو.

أعربت وزارة الخارجية عن
إدانــة واستنكار الكويت بأشد
ال ـع ـب ــارات اس ـت ـمــرار م ـحــاوالت
ميليشيا ا لـحــو ثــي تهديد أمن
المملكةالعربية السعودية عبر
استهداف مدينة نجران ومطار
أبها بطائرتين مسيرتين.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فــي
بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس األول،
أن اس ـت ـمــرار ه ــذه الـمـمــارســات
الـ ـع ــدوانـ ـي ــة ،وم ـ ــا ت ـش ـه ــده مــن
تـصـعـيــد يـسـتـهــدف الـمــدنـيـيــن
وال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة وأمـ ـ ــن
السعودية واستقرار المنطقة؛
ً
ً
يشكل انتهاكا صارخا لقواعد
ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي واإلن ـس ــان ــي،
ويـ ـتـ ـطـ ـل ــب تـ ـ ـح ـ ــرك ال ـم ـج ـت ـم ــع
الدولي السريع والحاسم لردع
ه ـ ــذه الـ ـتـ ـه ــدي ــدات وم ـحــاس ـبــة
مرتكبيها.

وأكدت الوزارة وقوف الكويت
ال ـ ـ ـتـ ـ ــام إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ال ـم ـم ـل ـك ــة
وتأييدها في كل ما تتخذه من
إج ـ ــراء ات للحفاظ عـلــى أمنها
واستقرارها وسيادتها.
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،بـ ـح ــث ن ــائ ــب
وزير الخارجية السفير مجدي
الـ ـظـ ـفـ ـي ــري ،أم ـ ـ ــس ،مـ ــع سـفـيــر
جمهورية العراق لدى الكويت
ً
المنهل الصافي ،عددا من أوجه
العالقات الثنائية بين البلدين،
إضــافــة إلــى تـطــورات األوضــاع
عـ ـل ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية.
مجدي الظفيري
حـضــر الـلـقــاء مـســاعــد وزيــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
ال ــوزي ــر ال ـس ـف ـيــر أي ـه ــم ال ـع ـمــر،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لشؤون الوطن العربي الوزير
المفوض ناصر القحطاني.

ً
األصفر مستقبال سفير قطر أمس
استقبل محافظ حولي علي األصفر ،في مكتبه بديوان عام المحافظة ،صباح
أمس ،سفير قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود ،وتناول اللقاء العالقات
األخوية المشتركة بين البلدين وسبل تبادل الخبرات.

الشهاب :تأهيل موظفي «المواصالت» بكل مستوياتهم

مبرة السعد تعلن أسماء المدارس
الفائزة في مسابقتها العلمية
وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت إلعداد اختبارات الوظائف اإلشرافية

جانب من تكريم المدارس الفائزة
أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي
أسـمــاء  9م ــدارس فــائــزة بالمراكز األول ــى في
مسابقة فادية السعد العلمية لعام 2021-2020
فــي مختلف ا لـمــرا حــل التعليمية (االبتدائية
ال ـم ـت ــوس ـط ــة – الـ ـث ــان ــوي ــة) ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوىالمحلي.
وأوضحت المبرة ،في بيان صحافي أمس،
أن مدرسة مارية القبطية فازت بالمركز األول،
بينما فازت مدرسة عمرة بنت رواحة بالمركز
الثاني والعصماء بنت الحارث بالمركز الثالث
على مستوى المرحلة الثانوية.
وأش ــارت الــى أنــه فــي المرحلة المتوسطة
فازت مدارس سودة بنت مالك بالمركز األول،
وذات السالسل بالمركز الثاني ،وأم كلثوم بنت
محمد بالمركز الثالث .ومن المرحلة االبتدائية،
فازت مدارس وربة بالمركز األول ،وأم المنذر

خالل توقيع المذكرة بين «المواصالت» والجامعة
بالمركز الثاني ،وزينب بنت العوام بالمركز
الثالث .وثمنت رئيسة المسابقة ،الشيخة نبيلة
سلمان الحمود ،جهود المعلمات المشرفات
ومديرات المدارس وتشجيعهن للطالبات على
تنمية مواهبهن العلمية وبــث روح التعاون
والمشاركة بينهن ،والحرص على استقطاب
الـكـفــاءات والـمــواهــب اإلبــداعـيــة مــن الطالبات
بما يحقق أهداف المبرة.
كما أعربت عن سعادتها بوجودها وسط
كوكبة من الهيئة التعليمية المتميزة ،التي
ت ـحــرص دائ ـم ــا ع ـلــى ت ـعــزيــز ال ـف ـكــر اإلب ــداع ــي
وتنميته لتحقيق مستقبل وا ع ــد للطالبات
بفكر تنويري ورؤية حضارية وتطوير مبدع
ينعكس على مشاريعهن وأفكارهن ،متمنية
تــوس ـيــع ال ـم ـشــاركــات ع ـلــى م ـس ـتــوى م ــدارس
الكويت.

اتجاه خليجي لزيادة التصعيد ضد...
لــدى دول الخليج حــول أي مـســاس باللبنانيين العاملين
لديها.
في المقابل ،لم تقارب الحكومة اللبنانية مخاطر التصريح
وأبعاده بطريقة جدية ،في ظل االنقسام اللبناني ،الذي وقع
بين الفرقاء المختلفين ،بين من يدعو قرداحي إلى االستقالة
وآخرين يرفضون ذلك ويعتبرون أن إقالته أو استقالته هما
تجاوز لمبدأ السيادة اللبنانية.
وتمسك رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عــون ،أمس،
بأن موقف قرداحي ال يمثل الدولة ،وأنه أطلقه قبل أن يصبح
ً
وزيــرا ،وهو ما سبق أن ردده ،أمس األول ،رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي.
وشدد عون على أن «مواقف أي طرف سياسي لبناني ال

يجوز أن تعتبر مــواقــف لـلــدولــة ،ويتم التعامل معها على
ً
ً
هذا األساس» ،لكن كالم الرئيس ال يعتبر كافيا خليجيا ،في
حين هناك أوساط في الدول الخليجية تعتبر أن ما تثبته
السياسة اللبنانية هــو مـكــا فــأة مــن يتخذ مــوا قــف معادية
للخليج بمناصب ،ولو لم يطلق قرداحي مثل هذا الموقف
لما كان كسب موقعه في الحكومة الجديدة.
وتؤكد مصادر لبنانية أن قرداحي ال ينوي االستقالة حتى
اآلن ،وهو مدعوم من «حزب الله» ومن تيار المردة ورئيسه
سليمان فرنجية ،المرشح الرئاسي المحتمل ،والــذي أدى
ً
تصريحه إلى استياء سعودي منه أيضا.
ف ــي األثـ ـن ــاء ،ب ــرز مـعـطــى ج ــدي ــد ،أمـ ــس ،ه ــو إعـ ــان وزارة
الخارجية األميركية فــرض عقوبات على النائب اللبناني
ً
جميل السيد ،المقرب من «حزب الله» وخصوصا من دمشق،
ورجل األعمال جهاد العرب المحسوب على تيار «المستقبل»،

●

محمد راشد

و ق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت و كـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة وزارة
الـ ـم ــواص ــات خ ـل ــود ال ـش ـهــاب
مع القائم بأعمال عميد كلية
ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم االداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـج ــام ـع ــة
الـكــويــت رئـيــس مجلس أمناء
م ـ ــر ك ـ ــز ا لـ ـتـ ـمـ ـي ــز فـ ـ ــي االدارة
الــدك ـتــور مـحـمــد زي ـنــل مــذكــرة
تـفــاهــم بـيــن الـجــانـبـيــن بـشــأن
تـ ـط ــوي ــر األنـ ـشـ ـط ــة ال ـب ـح ـث ـيــة
وال ــدراس ــات العملية وتفعيل
أوج ـ ـ ـ ــه ومـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارات الـ ـب ــرام ــج
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدري ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــة ،وإع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
االختبارات الالزمة للمتقدمين
لـلــوظــائــف اإلش ــراف ـي ــة ،بـهــدف

الـ ـمـ ـف ــاضـ ـل ــة اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة فــي
اختيار أكثر المتقدمين كفاءة.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــاب ،فــي
تصريح لها ،ان مذكرة التفاهم
ً
جاءت إيمانا من الوزارة بقدرات
مــركــز التميز فــي اإلدارة ،ولما
يـضـمــه مــن ك ـف ــاءات وإمـكــانــات
وكـ ــوادر متخصصة فــي نطاق
الـعـمــل اإلداري ،وق ــدرة المركز
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق األهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـتــي
ت ـت ـط ـلــع ل ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ك ـم ــا أن
المذكرة جــاء ت لتحديد نطاق
عمل األنشطة البحثية وإعــداد
الـ ـب ــرام ــج ال ـت ــدري ـب ـي ــة وإع ـ ـ ــداد
اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـت ـق ــدم ل ـلــوظــائــف
اإلش ــرافـ ـي ــة لـتـحـقـيــق ال ـن ـتــائــج
واألهداف المرجوة.

باإلضافة إلى دانــي خــوري المحسوب على التيار الوطني
الحر بزعامة جبران باسيل ،وذلك بتهم فساد.
١٤

«أزمة الصيد» بين فرنسا وبريطانيا...:
بريطانيا دخــول عشرات المراكب الفرنسية ،وكذلك من جانب
جزيرتي جيرزي وغورنسي الواقعتين في بحر المانش واللتين
تتمتعان بحكم ذات ــي ،وتعتمدان على لندن فــي شــؤون الدفاع
والخارجية .ويمكن إلجــراء ات التفتيش الجمركية الفرنسية أن
تبطئ بشكل كبير التجارة من المملكة المتحدة وإليها .ويعتمد
الصيادون البريطانيون بشكل كبير على المرافئ الفرنسية التي
يعتبرونها بمنزلة باب دخول إلى القارة.
في سياق متصل ،أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
أم ــس ،مـحــادثــة هــاتـفـيــة مــع رئ ـيــس ال ـ ــوزراء األس ـتــرالــي سكوت

وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـطــرف ـيــن
ً
اتفقا أيضا على تأهيل وتدريب
الموظفين بكافة مستوياتهم
ال ــوظ ـي ـف ـي ــة م ـ ــن خـ ـ ــال ت ـقــديــم
المركز للدورات التدريبية ،إلى
جانب تزويد الوزارة بالبحوث
والدراسات والكتب التي تخدم
أغراض العمل ،وتقديم خدمات
أخرى في مجال العمل اإلداري
وفقا لما تم االتفاق عليه فيما
بين الطرفين.
وأش ـ ــادت ال ـش ـهــاب بـمـبــادرة
ممثلي مركز التميز في اإلدارة
بجامعة الكويت وتعاونهم مع
م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
ً
وتحديدا مع وزارة المواصالت،
وجهودهم في توفير الدراسات

والبحوث والــدورات التدريبية
لتحسين جودة أداء الموظفين
بجميع مستوياتهم.
وت ــم تــوقـيــع مــذكــرة التفاهم
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ب ـح ـض ــور الــوك ـيــل
المساعد لقطاع الشؤون اإلدارية
وال ـم ــال ـي ــة وال ــوك ـي ــل الـمـســاعــد
لقطاع البريد بالتكليف بوزارة
ال ـ ـمـ ــواصـ ــات خ ــال ــد ال ـق ـص ـبــا،
ومــديــر إدارة ال ـشــؤون اإلداري ــة
الدكتور أحمد المجرن ،ومدير
وحدة االستشارات والدراسات
ب ـ ـمـ ــر كـ ــز ا لـ ـتـ ـمـ ـي ــز فـ ـ ــي االدارة
بجامعة الكويت الدكتور أنور
الشريعان ،ومدير وحدة تنمية
القدرات بمركز التميز في االدارة
الدكتور محمد الزهير.

موريسون هي األولى منذ أزمة الغواصات التي اندلعت منتصف
سبتمبر الـمــاضــي إث ــر إع ــان تـحــالــف «أوكـ ــوس» بـيــن الــواليــات
المتحدة وبريطانيا وأستراليا الذي حصلت بموجبه األخيرة
على غواصات أميركية نووية ونسفت صفقة غواصات فرنسية.
وأكد «اإلليزيه» أن ماكرون أشار إلى أنه «يعود اآلن للحكومة
ّ
تجسد رغبة سلطاتها العليا
األسترالية اقتراح خطوات عملية
بإعادة تحديد أسس عالقتنا الثنائية ومواصلة عمل مشترك في
منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

ةديرجلا
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محليات
الجابر :استكمال تطوير وحدات الجيش وإعداد المنتسبين

ّ
ً
قلد ضباط الدفعتين  22و 23رتبة عميد تنفيذا للمرسوم األميري
محمد الشرهان

االلتزام بحسن
الرعاية ودعم
الكفاءات
واإلخالص في
خدمة الوطن

ّ
قـ ــلـ ــد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الدفاع ،الشيخ حمد
الجابر ،الضباط مــن الدفعتين
ً
 22و 23رتـ ـب ــة ع ـم ـي ــد ،ت ـن ـف ـيــذا
للمرسوم األم ـيــري ال ـصــادر من
سمو أمير البالد ،القائد األعلى
للقوات المسلحة ،الشيخ نواف
األحمد.
وأع ـل ـن ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع ،فــي
بيان صحافي ،أن مراسم التقليد
بدأت بقراء ة المرسوم األميري،
ب ـعــدهــا وج ــه ال ـجــابــر لـلـضـبــاط
المرقين كلمة نقل لهم خاللها
تـ ـحـ ـي ــات وتـ ـه ــان ــي سـ ـم ــو أم ـي ــر
البالد ،وسمو ولي عهده األمين،
وس ـمــو رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء

ب ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ك ـم ــا هـنــأهــم
عـلــى نيلهم الـثـقــة الـغــالـيــة التي
جاء ت ثمرة لجهودهم وعملهم
ال ـم ـخ ـلــص ال ـ ـ ـ ــدؤوب ف ــي ق ـي ــادة
وحداتهم ،ورفع مستوى أدائها
وجاهزيتها ،وتحملهم لألمانة
والمسؤولية في تنفيذ مختلف
المهام والواجبات الموكلة إليهم.
وأوضح أن ضباط الدفعتين
 22و 23بترقيتهم لرتبة عميد
ي ـن ـت ـق ـل ــون إل ـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة ع ـل ـيــا
مـ ــن مـ ــراحـ ــل ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ،تـتـطـلــب
منهم مضاعفة الجهد والعمل
وال ـم ـتــاب ـعــة ،مـتـمـنـيــا أن تـكــون
هــذه الترقية حافزا ودافعا لهم
للعطاء وال ـبــذل وخــدمــة الوطن

والتضحية من أجله.
وشــدد على ض ــرورة االلـتــزام
بـ ـحـ ـس ــن ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة والـ ـت ــوجـ ـي ــه
لـمــرؤوسـيـهــم ،ودع ــم وتشجيع
ال ـك ـف ــاءات مـنـهــم ،وتـسـخـيــر كل
ق ــدرات ـه ــم وإم ـكــانــات ـهــم لـخــدمــة
ً
وحـ ـ ــدات ـ ـ ـهـ ـ ــم ،وال ـ ـم ـ ـضـ ــي قـ ــدمـ ــا
فـ ــي اس ـت ـك ـم ــال م ـس ـي ــرة ال ـب ـنــاء
واإلصـ ــاح والـتـطــويــر لــوحــدات
ال ـج ـيــش ،وال ـن ـهــوض بمستوى
الـتــأهـيــل واإلعـ ـ ــداد لمنتسبيه،
ً
تحقيقا لــآمــال والـغــايــات التي
نتطلع إليها جميعا.
ودع ــا وزي ــر الــدفــاع الضباط
الـ ـ ـم ـ ــرقـ ـ ـي ـ ــن إلـ ـ ـ ـ ــى أن ي ـ ـكـ ــونـ ــوا
دائ ـ ـمـ ــا أهـ ـ ــا ل ـل ـث ـق ــة ال ـس ــام ـي ــة،

الجابر يلقي كلمته خالل مراسم التقليد
وم ـث ــاال يـحـتــذى ب ــه ف ــي عملهم
وإخالصهم وتفانيهم في خدمة
وطـنـهــم وحـمــايـتــه ،والـ ــذود عن
ت ــراب ــه ال ـغ ــال ــي ،س ــائ ــا الـمــولــى

«الكهرباء» :تركيب  16ألف عداد ذكي منذ بداية أكتوبر

ً
الرشيدي لـ ةديرجلا  :وفقا للجداول الموضوعة لذلك
•

●

سيد القصاص

أكـ ـ ـ ــد ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـق ـط ــاع خ ــدم ــة الـ ـعـ ـم ــاء فــي
وزارة ا ل ـ ـ ـك ـ ـ ـهـ ـ ــر بـ ـ ــاء أ ح ـ ـمـ ــد
ا ل ـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدي أن ت ـ ــر كـ ـ ـي ـ ــب
العدادات الذكية في المناطق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة
فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــاف ـ ـ ـظ ـ ـ ـتـ ـ ــي ح ـ ــول ـ ــي
والـ ـ ـف ـ ــروانـ ـ ـي ـ ــة يـ ـسـ ـي ــر وفـ ـق ــا
ل ـل ـجــداول ال ـمــوضــوعــة لـهــذه
ال ـغــايــة م ــؤك ــدا ل ـ ـ "ال ـج ــري ــدة"
أن ا لـمــر حـلــة األو ل ــى لتركيب
ال ـ ـعـ ــدادات ال ــذك ـي ــة تـسـتـغــرق
ع ـ ــام ـ ــا م ـ ـنـ ــذ بـ ـ ــدايـ ـ ــة تـ ــوريـ ــد
العدادات للوزارة.
وكشف مدير إدارة متابعة
الـعـقــود والـصـيــانــة فــي قـطــاع

خدمات العمالء ،رئيس الفريق
الـ ـفـ ـن ــي الس ـ ـت ـ ـبـ ــدال وت ــرك ـي ــب
ا لـعــدادات الذكية في الكويت،
م .ملوح العجمي ،لـ "الجريدة"
عن تركيب  16ألف عداد ذكي
م ـنــذ أن ب ـ ــدأت ح ـم ـلــة تــركـيــب
العدادات الذكية في  5الجاري
ح ـتــى أم ــس األول بــالـمـنــاطــق
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
بمحافظتي حولي والفروانية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر
"ال ـك ـه ــرب ــاء" إلـ ــى أن ال ـ ــوزارة
تقدم تسهيالت إ لــى العمالء
أ صـحــاب المديونيات الذين
يتم تركيب ا لـعــدادات الذكية
ل ـهــم ،مــن خ ــال تـقـسـيــط تلك
ال ـ ـمـ ــديـ ــون ـ ـيـ ــات وال ـت ـس ـه ـي ــل
ع ـل ـي ـه ــم ح ــرص ــا م ـن ـه ــا عـلــى

أحمد الرشيدي

تـحـصـيــل تـلــك الـمــديــونـيــات،
وعدم تراكمها على العمالء.
وقالت إن العدادات القديمة

بـ ـه ــا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـش ــاك ــل
التي كانت تعانيها ا لــوزارة
ط ــوال س ـنــوات؛ لــذلــك رأت أن
تـقــوم بــاسـتـبــدالـهــا ب ـعــدادات
ذكـ ـي ــة بـ ـه ــدف الـ ـقـ ـض ــاء عـلــى
تـلــك الـمـشــاكــل ،وك ــان أهمها
عدم قدرة الوزارة على معرفة
م ــا إذا ك ــان ال ـع ــداد يـعـمــل أم
مـعـطــا "إال م ــن خ ــال زي ــارة
أحد مندوبي الــوزارة لموقع
وجود العداد".
وبـيـنــت أن الـ ــوزارة أخــذت
عـ ـل ــى ع ــاتـ ـقـ ـه ــا ت ـن ـف ـي ــذ ه ــذه
ال ـم ـشــاريــع ال ـم ـت ـطــورة ،الـتــي
تـتـطـلــب اس ـت ـحــداث أك ـثــر من
 50ع ـم ـل ـيــة ذ كـ ـي ــة ل ـل ــو ص ــول
إ لــى منظومة ذ كـيــة متكاملة
تستطيع من خاللها القضاء

مختبر الزيوت بـ «الكهرباء» ...مركز إنذار لألعطال

ً
َ
«آيزو» طبقا لالشتراطات العالمية
• الهندي:
حاصل على شهادتي ً
ً
• يضم  27جهازا ويجري  40اختبارا ويفحص أكثر من  7آالف محول

مي الهندي تتوسط الكوادر الوطنية بالمختبر

عينة الزيت
مثل الدم التي
يتم تحليلها
لإلنسان
لمعرفة حالته
الصحية

العتيبي

الفحص
عملية
استباقية
لما يمكن
أن يحدث
للمحوالت
من أعطال

الكندري
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ف ــي ع ـم ـل ـيــة أشـ ـب ــه بـتـحـلـيــل
الـ ــدم لــإن ـســان لـمـعــرفــة حــالـتــه
الـصـحـيــة ،يـعــد مختبر فحص
ال ــزي ــوت الـتــابــع إلدارة صيانة
محطات التحويل الرئيسية في
قطاع شبكات النقل الكهربائية
إحـ ـ ــدى ال ــرك ــائ ــز الـ ـت ــي تـعـتـمــد
عليها وزارة الـكـهــربــاء والـمــاء
في صيانة المحوالت المنتشرة
ف ــي الـ ـب ــاد ،ح ـيــث ي ـتــم فحص
زي ـ ــوت ت ـلــك ال ـم ـح ــوالت بشكل
دوري لتفقد حالتها والتنبؤ
بالمشاكل التي يمكن أن تقع لها
قبل حدوثها ،كما أن المختبر
معتمد عــالـمـيــا وحــاصــل على
ش ـهــادتــي "آي ـ ـ ــزو" ،إض ــاف ــة إلــى
تـقــديـمــة أوراقـ ــا علمية سنويا
ت ـن ـش ــر فـ ــي دوري ـ ـ ـ ــات عــال ـم ـيــة.
"الـجــريــدة" جــالــت فــي المختبر
ل ـل ـت ـع ــرف ع ـل ــى مـ ــا ي ـق ــدم ــه مــن
ع ـم ـل ـي ــات الـ ـصـ ـي ــان ــة الـ ــدوريـ ــة
للمحوالت.
ب ــداي ــة ،قــالــت الـمـســؤولــة عن
مختبر فحص زيــوت محوالت
ال ـ ـق ـ ــدرة مـ ـهـ ـن ــدس اسـ ـتـ ـش ــاري
ك ـي ـم ـي ــائ ــي م ـ ــي ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي ،إن ــه
ت ـ ــم ت ــأسـ ـي ــس ال ـم ـخ ـت ـب ــر وف ــق
اش ـ ـت ـ ــراط ـ ــات وأس ـ ـ ـ ــس ع ـل ـم ـيــة
م ـع ـت ـم ــدة ط ـب ـق ــا ل ـل ـمــواص ـفــات
العالمية ،وحصل على شهادتي
"آيـ ـ ـ ـ ـ ــزو" طـ ـبـ ـق ــا ل ــاشـ ـت ــراط ــات
العالمية والبيئية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن الـ ـه ــدف
األساسي من إنشائه هو توفير
الوقت والجهد والعائد المادي
ل ـلــوزارة ،ويعتبر مركز تدريب
لجميع ا لـعــا مـلـيــن والمهتمين

بفحص زيوت المحوالت ،مبينة
أن المختبر حاصل على جائزة
االب ــداع ،وقــدم ورقــة علمية في
مؤتمر "سجري" الخليج ،وهو
ال ـمــؤت ـمــر األول وال ــوح ـي ــد في
الـشــرق األوس ــط لفحص زيــوت
محوالت القدرة.
وبينت الهندي أن "كل الطاقم
الـمــوجــود فــي المختبر مؤهل
عالميا ،ولدينا نظرة مستقبلية
بفتح مختبرات فرعية شاملة
تتبع هذا المختبر الذي سيكون
مـخـتـبــرا م ــرك ــزي ــا ،وم ـتــوقــع أن
تنتشر هذه المختبرات الفرعية
ف ـ ــي ج ـم ـي ــع مـ ـن ــاط ــق ال ـك ــوي ــت
ع ـلــى ح ـســب الـ ـح ــاج ــة" ،مبينة
أن الـمـخـتـبــر ي ـضــم  27ج ـهــازا
معتمدا ،ويجرى به  40اختبارا
ط ـب ـقــا ل ـل ـمــواص ـفــات الـعــالـمـيــة
للعينات التي تدخل للمختبر
ب ـح ـس ــب ب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول مـ ـح ــدد،
وت ـخ ـض ــع الخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات بـشـكــل
دق ـي ــق ،وب ـعــد إج ـ ــراء االخ ـت ـبــار
يتم تقييم العينة إلبــداء الــرأي
ل ـ ـج ـ ـهـ ــات االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص ،وان
المختبر يقوم بفحص أكثر من
 7آالف محول قدرة على الشبكة
الكهربائية.

كادر وطني
ب ــدوره ــا ،قــالــت الكيميائية
منيرة المسفر إن كافة العاملين
ف ــي ال ـم ـخ ـت ـبــر "ك ـ ـ ــادر وطـ ـن ــي"،
وتــم "تدريبنا ككيميائيين في
دورات مكثفة ،وحصلنا على
شهادات مختلفة قبل العمل في
المختبر" ،الفتة إلى أن المختبر
صـمــم مــن قـبــل شــركــة سويدية

ق ــام ــت ع ـل ــى ب ـن ــائ ــه وتـ ــزويـ ــده
بـ ـ ــأحـ ـ ــدث األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة الـ ـخ ــاص ــة
بـ ــإجـ ــراء االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ــازم ــة
لزيوت المحوالت ،وعقب إجراء
االختبارات يتم تقييم المحول
وإرس ــال تقرير شامل عنه إلى
ال ـم ـه ـن ــدس ال ـم ـخ ـت ــص ل ـي ـقــوم
بعمل اإلجراءات الالزمة.

اختبار العينات
من ناحيته ،قــال الكيميائي
عبدالعزيز العتيبي إن "العينات
التي تدخل إلى المختبر تأخذ
رق ـم ــا خ ــاص ــا ل ـكــل م ـن ـهــا ،ومــن
ثــم تدخل على عــدة اختبارات،
ومن خاللها يتم تقييم المحول
ومـعــرفــة حــالـتــه ،فنحن نعتبر
عينة الزيت مثل عينة الدم التي
يتم تحليلها لإلنسان لمعرفة
حالته الصحية".
من جانبه ،قال كيميائي أول
خ ــال ــد ال ـك ـن ــدري إن "وظـيـفـتـنــا
ف ـ ــي ال ـم ـخ ـت ـب ــر فـ ـح ــص زي ـ ــوت
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوالت ،وهـ ـ ـ ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة
استباقية لما يمكن أن يحدث
ف ــي ال ـم ـح ــول م ــن أعـ ـط ــال ،ومــا
يحتاج إليه من صيانة ،فتكون
لدينا فكرة رئيسية عن المحول
من خالل تحليل الزيت الذي يتم
له في المعمل".
وأكد أن فحص العينات يتم
ب ـش ـكــل دوري ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
الـفـحــص ال ـط ــارئ ،ويـتــم إج ــراء
الـفـحــص ضـمــن ج ــدول لجميع
ال ـ ـم ـ ـح ـ ــوالت ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودة فــي
الكويت ،ويدخل للمختبر 100
عينة اسبوعيا ما بين عينات
روتينية وعينات طارئة.

ع ـل ــى ال ـم ـش ــاك ــل الـ ـت ــي كــانــت
تعانيها عبر سنوات طويلة
م ــاضـ ـي ــة ب ـس ـب ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــدادات
القديمة.

المرحلة
األولى
ً
تستغرق عاما
منذ توريد
العدادات
للوزارة

عــز وجــل أن يــديــم على الكويت
عزها وأمانها وسيادتها ،وأن
يحفظها مــن كــل س ــوء ومـكــروه
بقيادة سمو أمير البالد ،وسمو

ولي عهده األمين ،وسمو رئيس
مجلس الوزراء.
وحضر مراسم التقليد رئيس
األرك ــان العامة للجيش الفريق

ال ــرك ــن خ ــال ــد ال ـص ــال ــح ،ووك ـيــل
وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد
جابر العلي ،وعدد من كبار قادة
الجيش.

«الشؤون» :إدراج ً 13صالة أفراح
بالنظام اآللي قريبا

التطبيق الحالي غير ّ
محدث وصاالته ليست متاحة للحجز
●

جورج عاطف

ً
على وقع قرارات مجلس الوزراء الصادرة أخيرا
بـشــأن ا ل ـعــودة للحياة الطبيعية ،ومنها السماح
بإقامة حفالت الــزفــاف والمناسبات االجتماعية،
علمت "الـجــريــدة" أن وزارة الـشــؤون استقرت على
ً
قرابة  13صالة أفراح إلدراجها الحقا لتكون متاحة
للحجز اآللي أمام الجمهور الراغبين في استغاللها
إلقامة المناسبات االجتماعية المختلفة.
ً
ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن الصاالت المدرجة
ً
ح ــال ـي ــا ع ـبــر تـطـبـيــق "دار ال ـم ـن ــاس ـب ــات" وال ـبــالــغ
عددها نحو  35صالة ( 31لألفراح ،و 4تتبع مراكز
التنمية) قــديـمــة ول ــم يـتــم تحديثها وغـيــر متاحة
للحجز ،السيما أن معظمها تنتظر اال نـتـهــاء من
أعمال ترميمها سواء كانت بسيطة ،أو تحتاج إلى
صيانة جذرية بعد تعرضها ألضرار بالغة إثر عدم

ً
استغاللها منذ قــرابــة  20شـهــرا فــي أعـقــاب ظهور
الجائحة ،كاشفة أن ثمة توجيهات ســوف تصدر
للقائمين على التطبيق لوقفه أو التنويه من خالله
للجمهور بأنه غير جاهز للحجز ،إلى حين اإلدراج
الفعلي للصاالت المستعدة الستقبال المناسبات.
وبينت المصادر ،أن قطاع التخطيط والتطوير
اإلداري في الوزارة ،مستمر في عملية فرز الصاالت
كــافــة ال ـتــي تـ ــدار م ــن ال ـ ـ ــوزارة ل ـلــوقــوف ع ـلــى مــدى
جاهزيتها ،الفتة إلى أن إدارة الحاسب اآللي ،بصدد
تــدر يــب موظفي "تنمية المجتمع" على استخدام
النظام اآللــي ،ثم توزيع (الـيــوزرز) وكلمات المرور
الـخــاصــة بهم للتعامل مــع الـحـجــوزات ،مــؤكــدة أن
ّ
عقود الصيانة الخاصة بالصاالت مــاتــزال معلقة
حتى اآلن ،في حين هناك صاالت متهالكة وتحتاج
إلى صيانة جذرية.
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إقبال كبير على الجرعة «التنشيطية» و«التطعيمات الموسمية»
استمرار االنحسار الوبائي فرصة كبيرة للطواقم الطبية اللتقاط األنفاس واالستعداد للقادم
عادل سامي

الكويت األولى
ً
خليجيا في التعافي
من «كورونا» بنسبة
%99.3

كـشـفــت م ـص ــادر صـحـيــة مـطـلـعــة أن
التسجيل والتطعيم للجرعة الثالثة نشط
جدا ،ويشهد إقباال كبيرا لمن مضت عليه
المدة المطلوبة وهي  6أشهر من تاريخ
تلقي الـجــرعــة الـثــانـيــة ،س ــواء فــي مركز
الـكــويــت للتطعيم فــي أرض المعارض
بمشرف أو في المراكز الصحية األخرى.
وأكــدت المصادر لـ «الجريدة» أن اإلقبال
كبير كذلك على تلقي الطعوم الموسمية،
من كافة الشرائح والفئات العمرية .وذكرت
أن الوضع الوبائي في الكويت هو األفضل
منذ انتشار الوباء في البالد قبل نحو 20
شهرا ،بفضل التوسع الكبير في التطعيم
ضد «كوفيد  »19وتلقي الجرعة التعزيزية
الثالثة والتي أثبتت فعالية كبيرة تجاه
المتحورات ،وهو ما أدى إلى العودة إلى
الحياة الطبيعية.
وش ـ ـ ــددت الـ ـمـ ـص ــادر ع ـلــى اس ـت ـمــرار
التحسن في االنحسار الوبائي محليا
ً
وخليجيا ،وهــو ما يمثل فرصة كبيرة
ل ـل ـط ــواق ــم ال ـط ـب ـي ــة اللـ ـتـ ـق ــاط األنـ ـف ــاس
واالسـتـعــداد للقادم اذا استدعى األمــر،
بعد جهد وجهاد في مواجهة موجات
الجائحة منذ فبراير من العام الماضي.

وأش ــارت إلــى أن الكويت تشهد منذ
أشهر تحسنا وبائيا وتسجيل مؤشرات
إيجابية غير مسبوقة ،وهو ما تشير إليه
إحصاءات كافة المرافق الصحية التابعة
لوزارة الصحة ،سواء في أجنحة العناية
المركزة أو أجنحة «كوفيد  ،»19والتي
سجلت  25حالة فقط حتى مساء األربعاء
بواقع  4حاالت في العناية المركزة و21
حالة في أجنحة «كوفيد».
وأكدت مواصلة تسجيل صفر وفيات
ج ــراء مـضــاعـفــات «كــوف ـيــد» ،إل ــى جانب
استمرار تسجيل نسب منخفضة جدا
في اإلصابات اليومية لعدد المسحات،
حيث بلغت نسبة اإلصابات اليومية لعدد
المسحات حتى األربعاء الماضي %0.1
من  15ألفا و 882مسحة مخبرية ،وهو
األقــل منذ انتشار الوباء في البالد قبل
نحو  20شهرا.
ويأتي احتالل الكويت المركز األول
خليجيا فــي نسبة ح ــاالت التعافي من
ال ـم ــرض وبـنـسـبــة  ،%99.3بــالـتـســاوي
مــع قـطــر والـبـحــريــن ،ضـمــن الـمــؤشــرات
اإليجابية التي تشير إلى استمرار تحسن
وانحسار الوضع الوبائي في البالد.

«الصحة» احتفلت باليوم العالمي للعالج بالعمل
الشطي :زيادة الوعي بالعالج وتخصصاته المتعددة
●

عادل سامي

احتفلت وزارة الصحة باليوم العالمي للعالج بالعمل،
الذي يصادف  27أكتوبر من كل عام.
وأق ــام ــت وح ـ ـ ــدات الـ ـع ــاج بــال ـع ـمــل ال ـم ـن ـت ـشــرة ف ــي كل
المستشفيات فعاليات توعية للتعريف بالخدمات الطبية
المقدمة للمرضى ،حيث نظمت وحــدة العالج بالعمل في
مستشفى الفروانية ندوة توعية للتعريف بالخدمات الطبية
المقدمة للمرضى .وأكد المستشفى عبر حسابه االلكتروني أن
العالج بالعمل هو أحد تخصصات إعادة التأهيل الصحية،
ويهدف إلى عالج صعوبات الممارسة في الوظائف اليومية
واألدوار المختلفة للناس بشكل مستقل.
وأوضـحــت أن اختصاصي الـعــاج بالعمل يتعامل مع
جميع الفئات العمرية من الخدج إلى كبار السن .وأضافت
أن مستشفى الفروانية يوجد به  3أقسام رئيسية ،هي وحدة
العظام ،التي تهدف إلــى التأهيل بعد العمليات والكسور
والقطع لألوتار أو األعصاب ،ووحدة األعصاب ،لحاالت مثل
الجلطات وإصابات العمود الفقري أو الدماغ والباركنسون

والتصلب اللويحي والزهايمر ،إضافة إلى وحدة األطفال،
لحاالت مثل التوحد وفرط الحركة ونقص االنتباه والداون
ّ
وتأخر التطور الشامل والشلل الدماغي.
وقال مستشفى الفروانية إن من ضمن الخدمات المقدمة
بالقسم إعادة التأهيل الذهني والتكامل الحسي وصعوبة
البلع وصنع الجبائر.
من جانبها ،نظمت منطقة الصباح الطبية التخصصية،
بحضور ورعــايــة مدير المنطقة د .أحمد الشطي ،ومدير
مستشفى الـطــب الطبيعي والتأهيل د .صــاح الشايجي
ورئيس قسم العالج بالعمل محمد المطيري فعالية توعية
بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للعالج بالعمل.
وقال الشطي ،في تصريح صحافي ،إن الفعالية تهدف إلى
زيادة وعي المجتمع حول دور العالج بالعمل وتخصصاته
المتعددة والفريدة ،مثل عيادة عالج اليد وعيادة صعوبات
البلع وتأهيل قيادة المركبات وعيادة الكراسي المتحركة
وع ـي ــادة الـتـكــامــل الـحـســي وتـعــديــل بيئة الـمـنــزل وأدوات
التكنولوجيا المساعدة ،ووحدة كبار السن ووحدة التدخل
المبكر وغيرها من التخصصات الدقيقة في هذا المجال.

سلة أخبار
«التطبيقي» :فتح باب التقديم
للمكافأة االجتماعية

وزير الصحة يزور طبيب األسنان «المدهوس»
أعلنت عمادة شؤون
الطلبة في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي
والتدريب فتح باب
التقديم على املكافأة
االجتماعية للطلبة
املستجدين املقبولني في
الفصل الدراسي االول
 ،2022-2021الفتة إلى أن
آخر يوم للتقديم  17يناير
املقبل ،ولن يصرف أي
مبلغ بأثر رجعي للطلبة
قبل هذا التاريخ.

«مكتبة جامعة الكويت»
تستقبل الطلبة األحد
باسل الصباح يطمئن على حالة الطبيب من والدته

●

عادل سامي

ق ــام وزي ــر الـصـحــة د .باسل
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــاح ووكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
د .مصطفى رضا ،صباح أمس،
ب ــزي ــارة طـبـيــب األسـ ـن ــان ال ــذي
يعمل في الوزارة ،الذي ّ
تعرض
لحادث دهس قبل يومين.
وأع ـل ـن ــت وزارة ال ـص ـحــة أن
زيـ ــارة الـصـبــاح للطبيب الــذي
ي ــرق ــد ف ــي م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـع ــدان،
هـ ــدفـ ــت إل ـ ـ ــى مـ ـت ــابـ ـع ــة ح ــال ـت ــه
ال ـص ـح ـي ــة واالطـ ـمـ ـئـ ـن ــان عـلـيــه
ولـ ـق ــاء أه ـل ــه وذوي ـ ـ ــه .ي ــذك ــر أن
طبيب األسنان من مواليد 1992
وت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـح ــادث دهـ ــس قـبــل
يومين أثناء خروجه من منزله
ً
في منطقة العقيلة ،متجها إلى
ّ
تسبب فــي إصابته
عمله ،مما
قوية في الرأس ونزيف
بضربة ُ
داخ ـ ـ ـلـ ـ ــي ،أدخـ ـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى إث ــره ــا
ال ـع ـنــايــة ال ـم ــرك ــزة بمستشفى
العدان ،وما زال يتلقى العناية
الطبية فيها.

الداهس :اعتدى ّ
علي بالضرب
فقررت االنتقام

ّ
تسلموه والنيابة ّ
وجهت له تهمة الشروع في القتل
رجال المباحث
ب ـعــد أن ط ـلــب م ـنــه ع ــدم ال ــوق ــوف أم ــام
● محمد الشرهان
ق ــال م ـص ــدر أم ـن ــي ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» إن
رجال مباحث اإلدارة العامة للمباحث
الجنائية /إدارة البحث والـتـحــري في
محافظة األحمدي ،تسلموا مساء أمس
األول ،المتهم فــي قضية دهــس طبيب
ّ
بشكل متعمد ،بعد أن سلم نفسه الى
مستشفى الطب النفسي.
وأض ـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن الـتـحـقـيـقــات
األول ـي ــة م ــع الـمـتـهــم ،وه ــو م ــواط ــن في
العقد الرابع من عمره ،اعترف خاللها
بأنه ّ
ترصد للمجني عليه بالقرب من
منزله ،بعد خالف وقع بينهما ،مدعيا
أن المجني عليه اعتدى عليه بالضرب،

 4قوائم تتنافس
على انتخابات طلبة
ً
بريطانيا غدا
●

م ـنــزلــه وال ـت ـح ــرش بــال ـن ـظــر إلـ ــى أفـ ــراد
أسرته.
وذكر أن المتهم قال إنه مريض نفسي،
وتأثر بما حدث من المجني عليه ،وقرر
االنتقام منه عن طريق صدمه بالمركبة،
حيث ّ
ترصد له لعدة ساعات أمام منزل
ّ
أسرته ،وعندما شاهده يهم بالخروج
ّ
مــن الـمـنــزل دهـســه والذ بــالـفــرار وســلــم
نفسه الى النقطة األمنية في مستشفى
الطب النفسي .وأوضح أن وكيل النائب
العام أمر بتسجيل قضية شروع بالقتل
بـحــق الـمـتـهــم ،وأم ــر بـحـجــزه عـلــى ذمــة
القضية ،مع فــرض حراسة أمنية عليه
بالمستشفى حتى يتماثل بالشفاء.

مذكرة تعاون بين «األسترالية»
ومجلس األعمال الكويتي بدبي

حمد العبدلي

أعلن رئيس الهيئة التنفيذية
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت،
فـ ـ ــاح ال ـ ـسـ ــويـ ــري ،ان ـ ـطـ ــاق أول
لالتحاد الوطني
انتخابات طالبية
ّ
لطلبة الكويت بعد توقف بسبب
جــائـحــة ك ــورون ــا ،وال ـت ــي تنطلق
بدايتها مع فرع المملكة المتحدة،
ح ـي ــث ت ـع ـقــد ان ـت ـخ ــاب ــات الـهـيـئــة
اإلداري ـ ــة ووف ــد الـمــؤتـمــر غ ــدا في
العاصمة البريطانية لندن عند
الساعة  12ظهرا بمشاركة  4قوائم
طــابـيــة ،هــي الـمـتـحــدون والـحــرة
والمستقلة والراية.
وأوضح السويري ،في تصريح
لـ «الجريدة» ،أن الهيئة التنفيذية
على استعداد كامل لالنتخابات
مــن خ ــال وض ــع  6لـجــان منها 5
للطالب ولجنة واحدة للطالبات،
متمنيا التوفيق والنجاح لجميع
القوائم الطالبية في أول انتخابات
بعد توقف جائحة كورونا.

لقطة جماعية
وقعت الكلية األسترالية بالكويت ومجلس األعمال الكويتي في
دبي واإلمارات الشمالية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق
بين المؤسستين ،وجــرت مــراســم التوقيع بالحرم الجامعي 12
الجاري ،بهدف تعزيز الترابط والتعاون بين الطرفين والتوسع
في مجاالت تصب في خدمة طلبة وخريجي الكلية.
وب ـهــذه الـخـطــوة سيتمكن الـطــرفــان مــن الـحـصــول عـلــى فرصة
للمشاركة ضمن فعاليات تربوية وخدماتية منسقة بشكل متبادل،
وسيتم توفير كــل الــدعــم لألنشطة المشتركة ،إضــافــة إلــى تبادل
الخبرات ذات االهتمام المشترك ،وتم االتفاق على تكثيف الدعم
المقدم من مجلس األعمال الكويتي لمركز االبتكار وريادة األعمال
لــدى الكلية ،والمساهمة في نموه بما يصب في مصلحة الجيل
الصاعد في مجال االبتكار وريادة األعمال.

الزكاة ومفوضية الالجئين يلتقيان
بيت ً
افتراضيا مع الجئين ماليين في موريتانيا
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـخـ ـي ــري
واإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـيـ ــت الـ ـ ــزكـ ـ ــاة،
وت ـعــاونــه مــع ال ـج ـهــات المحلية
والـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة بــال ـع ـمــل
ال ـخ ـيــري واإلن ـس ــان ــي ،عـقــد بيت
الــزكــاة بالتعاون مــع المفوضية
السامية العليا لــأ مــم المتحدة
ل ـش ــؤون الــاجـئـيــن ف ــي الـكــويــت،
ل ـقــاء اف ـتــراض ـيــا م ــع الجـئـيــن من
جـمـهــوريــة مــالــي ف ــي بـيــت األم ــم
المتحدة بالبالد.
وقال المدير العام لبيت الزكاة
ب ــاإلن ــاب ــة د .م ــاج ــد ال ـع ــازم ــي إن
اللقاء الــذي حضره ممثلون من
وزارتـ ـ ـ ــي ال ـخ ــارج ـي ــة والـ ـش ــؤون
والـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـمـ ــوري ـ ـتـ ــانـ ــي ل ــدى
الـ ـك ــوي ــت وم ـم ـث ـل ــة ال ـم ـف ــوض ـي ــة
نـســريــن ربـيـعــان ،بالتنسيق مع
مكتب المفوضية في موريتانيا،
هدفه التعرف على االحتياجات
والتحديات المتزايدة التي تواجه
الالجئين ،باإلضافة إلى االطالع
على أثر المشاريع الخيرية التي
مولها بيت الزكاة وساهمت في
دعــم ما يقارب من  63الــف الجئ
مالي في مخيم أمبرة بجمهورية
موريتانيا خالل العام الماضي.

تكريم بيت الزكاة من قبل المفوضية
وأوضح العازمي أن الالجئين
الـ ـم ــالـ ـيـ ـي ــن ي ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدون ب ـش ـكــل
كــامــل عـلــى الـمـســاعــدات الــدولـيــة
ل ـل ـب ـق ــاء عـ ـل ــى قـ ـي ــد ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،اذ
يفتقر الـكـثـيــر مـنـهــم إل ــى ال ـغــذاء
والمأوى المناسبين ،مضيفا أن
البيت يــدعــم الـبــرامــج اإلنسانية
للمفوضية منذ عام  2020في عدة
دول ح ــول الـعــالــم وف ــي مـجــاالت
عدة خيرية وإنسانية.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أشـ ـ ــادت ممثلة
الـمـفــوضـيــة فــي الـكــويــت نسرين
ربيعان بالشراكة اإلنسانية مع
بـيــت ال ــزك ــاة ،مــوضـحــة أن اللقاء
االفـتــراضــي جــاء ليسلط الضوء

على أوضــاع الالجئين الماليين
والصعوبات التي تواجههم في
حياتهم اليومية ،وهو ما أجبرهم
ع ـلــى ال ـب ـحــث ع ــن مـ ــاذ آمـ ــن فــي
دول مجاورة مثل بوركينا فاسو
والنيجر وموريتانيا.
وأض ـ ــاف ـ ــت ربـ ـيـ ـع ــان أن بـيــت
الــزكــاة يــدعــم األع ـمــال اإلنسانية
ال ـتــي ت ـقــوم ب ـهــا الـمـفــوضـيــة من
خالل استجابته الدائمة لمد يد
ال ـم ـســاعــدة ل ـل ـبــرامــج اإلنـســانـيــة
التي تقوم بها المفوضية في كل
من بنغالدش وموريتانيا واليمن
وسـ ــوريـ ــة كــال ـت ـع ـل ـيــم وال ـص ـح ــة
ومكافحة فيروس كوفيد.19-

أعلنت مكتبة الطالب في
جامعة الكويت استقبال
الطلبة اعتبارا من بعد
غد من خالل حجز موعد
عبر منصة متى في مقر
املكتبة بالشويخ.

 ...و«شؤون الطلبة»
استقبلت سفير نيجيريا

استقبل عميد شؤون
الطلبة بالوكالة بجامعة
الكويت د .سلمان
العنزي سفير نيجيريا
لدى الكويت جزولي إمام
غاالدنش ،ورئيس إدارة
البعثة بالسفارة بشر
أمينو للتباحث حول
العالقات الثقافية بني
الكويت ونيجيريا.
وقال العنزي :تم التطرق
خالل اللقاء الى جميع
األمور املتعلقة بطلبة
املنح الدراسية لنيجيريا
االتحادية.
كما استقبل العنزي
وفدا من مؤسسة العنود
الخيرية باململكة العربية
السعودية ضم نورة
العصيمي ،وسارة
الشاطري ،وجرى بحث
توقيع بروتوكول تعاون
بني الطرفني.
وقدمت الشاطري شرحا
مفصال عن إنجازات
وأنشطة وأعمال مؤسسة
العنود الخيرية وتميزها
بالعمل التطوعي.

مستحقات «صيفي التطبيقي»
تصرف األسبوع المقبل

علمت "الجريدة" ،من
مصادر مطلعة في
الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب،
بأنه يتم تدقيق
استمارات صرف
مستحقات الفصل
الدراسي الصيفي
املاضي ألعضاء هيئة
التدريس في مختلف
كليات الهيئة من قبل
إدارة الرقابة املالية
بالهيئة مع بعض
املالحظات ،الفتة إلى
أن صرفها في حسابات
األساتذة سيتم خالل
نهاية األسبوع املقبل.
وأشارت املصادر إلى "أن
لجنة املستحقات املالية
من قبل رابطة أعضاء
هيئة التدريس في
الهيئة تتابع إجراء ات
إتمام كشوف األساتذة
وصرفها" ،مبينة أنه
"جار تعديل املالحظات
حاليا من قبل إدارة
الشؤون املالية ،حتى
يتم استكمال دورتها
املستندية في الصرف
واإليداع".

ةديرجلا
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وكيل «الحرس» يشيد بجهود قوة تأمين
فنادق الحجر بعد انتهاء مهامها

ً
متوسطا ضباط وافراد قوة الواجب
الرفاعي

محمد الشرهان

أشاد وكيل الحرس الوطني
الفريق الركن هاشم الرفاعي
بــالـجـهــود ال ـتــي بــذلـتـهــا قــوة
الـ ــواجـ ــب فـ ــي ت ــأم ـي ــن ف ـن ــادق
الحجر المؤسسي.
جاء ذلك خالل لقائه القوة
ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء م ـه ـم ـت ـهــا ال ـتــي
امـتــدت على مــدار  230يوما،
وع ــودت ـه ــا إل ــى مــواق ـع ـهــا في
مـعـسـكــر ال ـص ـم ــود ،بـحـضــور
كبار القادة والضباط.

ون ـقــل الــرفــاعــي إل ــى الـقــوة
إشادة وتقدير القيادة ممثلة
ف ــي رئ ـيــس ال ـح ــرس الــوطـنــي
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ س ــال ــم ال ـع ـلــي،
ونائب رئيس الحرس الفريق
أول م ـت ـق ــا ع ــد ا ل ـش ـي ــخ أ ح ـمــد
الـ ـ ـن ـ ــواف ،ل ـم ــا قـ ــامـ ــوا بـ ــه مــن
ج ـهــود ك ـب ـيــرة ل ـمــدة ج ــاوزت
السبعة أشهر ،قاموا خاللها
ب ــإسـ ـن ــاد وزارتـ ـ ـ ــي ال ــداخ ـل ـي ــة
والـ ـصـ ـح ــة ،مـ ــن خ ـ ــال تــولــي

مـهـمــة تــأمـيــن ف ـنــادق الحجر
الـ ـم ــؤسـ ـس ــي خ ـ ـ ــال ج ــائ ـح ــة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،تـ ـنـ ـفـ ـي ــذا لـ ـ ـق ـ ــرارات
مجلس الوزراء.
ودع ـ ـ ـ ــا ال ـم ـن ـت ـس ـب ـي ــن إلـ ــى
االسـ ـتـ ـع ــداد الـ ــدائـ ــم وتـنـمـيــة
الـ ـخـ ـب ــرات الـ ـت ــي اك ـت ـس ـبــوهــا
مــن العمل ا لـمـيــدا نــي ،لمد يد
العون إ لــى أجهزة الدولة في
أي حاالت طوارئ مستقبلية.

الصالح بحث التعاون العسكري
مع المملكة المتحدة
استقبل رئـيــس األرك ــان العامة
ل ـل ـج ـي ــش ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ــرك ـ ــن خ ــال ــد
الصالح ،في مكتبه أمس ،آمر كلية
الدفاع في المملكة المتحدة اللواء
آندرو روي والوفد المرافق له ،وتم
خ ــال ال ـل ـقــاء مـنــاقـشــة أه ــم األم ــور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك،
السـ ـيـ ـم ــا ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ــالـ ـج ــوان ــب
العسكرية.
ح ـ ـضـ ــر الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء رئـ ـ ـي ـ ــس ه ـي ـئــة
الـتـعـلـيــم ال ـع ـس ـكــري الـ ـل ــواء الــركــن
فهد الطريجي ،وآ م ــر كلية مبارك
ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ل ـ ـل ـ ـق ـ ـيـ ــادة واألرك ـ ـ ـ ـ ــان
المشتركة اللواء الركن طلب الفليج،
والملحق العسكري البريطاني لدى
البالد العقيد بحري بول مولفيني.

●

محمد الشرهان

زار وكـيــل وزارة الــداخـلـيــة
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـمـ ــرور
والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ،الـ ـ ـل ـ ــواء ج ـمــال
الـ ـ ـص ـ ــاي ـ ــغ ،ي ـ ــرافـ ـ ـق ـ ــه م ـ ـعـ ــاون
العمليات والتدريب بالحرس
ال ــوط ـن ــي الـ ـل ــواء ال ــرك ــن فــالــح
العتيبي ،مـســاء أم ــس األول،
ش ـ ـ ــرك ــة الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول ال ــوط ـن ـي ــة
الكويتية ( )KNPCبمحافظة
األح ـ ـمـ ــدي ،يــراف ـق ـهــم ال ـفــريــق
األم ـنــي الـمـســاعــد مــن اإلدارة
العامة للدفاع المدني واإلدارة
الـعــامــة الـمــركــزيــة للعمليات،
إض ــاف ــة إلـ ــى ق ـي ــادة الـحـمــايــة
والتعزيـز وقيادة العمليات.

ّ
تفقد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف ،يرافقه
المدير الـعــام ل ــإدارة العامة للرقابة والتفتيش ،الـلــواء محمد
العنزي ،مركز قيادة خفر السواحل الجنوبي.
ً
وتأتي هذه الجولة استمرارا للجوالت الميدانية للفريق النواف،
للوقوف على مــدى جاهزية رج ــال األم ــن فــي مختلف المواقع،
خصوصا ذات الطبيعة الميدانية.

الصايغ والعتيبي مع قيادات «البترول الوطنية»
الـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع ل ـ ـل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـن ـف ـط ــي
واالط ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى آل ـي ـ ـ ــه عـمـلـ ــه
بشكل عملي.

كلية الهندسة والبترول وموظفي جامعة الكويت،
لتأهيلهم إلدارة الـمــرافــق مــن خــال عمل برنامج
تدريب تتخلله دورات متخصصة نظرية وميدانية،
ومنها دورة تأسيس إدارة المرافق ،ودورة إدارة
المشاريع ،ودورة مهارات القيادة والعمل الجماعي،
ودورة إدارة التكاليف.
من جانبه ،أشاد الطبطبائي بالدور الكبير التي
تقدمه جامعة الكويت ممثلة بمركز التميز في اإلدارة
وقطاع اإلنشاءات والصيانة والبرنامج اإلنشائي
بتنفيذ البرنامج التأهيلي والوظيفي إلدارة المرافق
في مدينة صباح السالم الجامعية -الشدادية ،الذي
سينتهي بتعيين المهندسين حديثي التخرج في
مرافق المدينة التعليمية.
وأشـ ــار إل ــى أن ال ـم ـشــروع التأهيلي يستهدف
حديثي التخرج الكويتيين وموظفي جامعة الكويت
لتأهيلهم إلدارة الـمــرافــق ،مــن خــال عمل برنامج
تدريب يتخلله دورات متخصصة نظرية وميدانية
وفــق جــدول زمني مدته  3أشهر ،بــدأ في سبتمبر
الماضي وينتهي في ديسمبر المقبل.

وق ــع معهد الـكــويــت لألبحاث
ال ـع ـل ـم ـي ــة والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لمشاريع التكنولوجيا اتفاقية
ت ـ ـع ـ ــاون اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة .ووق ـ ــع
االتفاقية عن المعهد القائم بأعمال
الـمــديــر ال ـعــام مــانــع ال ـســديــراوي،
وع ــن الـشــركــة مــديــرهــا التنفيذي
أنس ميرزا.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ــدي ـ ــراوي إن ه ــذه
الـمــذكــرة تــأتــي فــي سـيــاق تعزيز
ال ـعــاقــة ب ـيــن الـمـعـهــد وال ـشــركــة،
ودعــم اإلنـتــاج التجاري للمعهد،
وت ـح ـق ـي ــق األه ـ ـ ـ ـ ــداف والـ ـغ ــاي ــات
ً
االسـتــراتـيـجـيــة للمعهد ،مشيدا
ً
بهذا التعاون الذي يأتي استكماال
لـلـتـعــاون الـمـثـمــر الـمـسـتـمــر بين
المعهد والـشــركــة فــي العديد من
ال ـم ـج ــاالت الـمـتـعـلـقــة بــاألب ـحــاث
الـمـشـتــركــة ون ـق ــل الـتـكـنــولــوجـيــا
والـمـعــرفــة فــي م ـجــاالت األبـحــاث
العلمية والتقنية ،وذلك منذ بدأت

ً
ً
زراعة  83نوعا وتجهيز  650ألف شتلة من  80صنفا من النباتات واألشجار

جانب من الشتالت الزراعية بمشتل العمرية
ال ـب ـيــوت وال ـ ـشـ ــوارع وال ـ ـمـ ــدارس واألم ــاك ــن
الحيوية بالبالد.
وأش ــار إلــى أن أغـلــى شتلة مـتــوافــرة في
المشتل هي "السدر المطعم" بقيمة  3دنانير
أمــا أسعار الــورود والشتالت األخــرى فهي
أقل من ذلك.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـم ـش ـت ــل ي ــوف ــر ال ـن ـب ــات ــات
الداخلية التي يطلبها المواطنون إذ تبدأ
ً
أس ـعــارهــا م ــن  250حـتــى  750فـلـســا وهــي

أعلنت الهيئة العامة للشباب تنظيم  7دورات حرفية مجانية
للشباب فــي المركز الحرفي الشبابي التراثي تبدأ أول نوفمبر
الـمـقـبــل ،وت ـهــدف الكـتـســاب الـشـبــاب خ ـبــرات جــديــدة فــي مـجــاالت
مختلفة ،وتشجيعهم عـلــى تعلم هــوا يــات جــد يــدة تـعــود عليهم
بالنفع والفائدة.
وقــالــت الهيئة ،فــي بـيــان صحافي أم ــس ،إن ال ــدورات الحرفية
التقليدية تشمل التشكيل الخزفي ،وصناعة المسابيح ،ودورة
خــراطــة ،ورس ــم عـلــى الـخـشــب ،ودورات حــرفـيــة متنوعة وتــرديــع
الميدار ،مؤكدة أهمية تعلم الجيل الحالي من الشباب االرث الكويتي
األصيل ،مبينة أن معظم الحرف التي يتم تعليمها للشباب من
الحرف المنتجة ،ومنتجاتها مستحدثة بحيث تحمل في روحها
الطابع التراثي الكويتي.
وأضافت أن باب التسجيل مفتوح للشباب الكويتيين من سن
 17الى  34عاما ،حيث تستمر الدورات حتى  31مارس المقبل في
الفترة المسائية من  5إلــى  8بالمركز الحرفي الشبابي التراثي
بمنطقة القادسية.

بهدف تنويع سوق العمل وتطوير وتنمية البالد

«الزراعة» %75 :من شتالتنا إنتاج محلي
كـشـفــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـشــؤون الــزراعــة
وال ـ ـثـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة أن  75ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
الـشـتــات ،الـتــي يـتــم تــوزيـعـهــا وبيعها في
"مشتل العمرية" التابع للهيئة من اإلنتاج
الــزراعــي المحلي وبجهود العاملين الذين
كان لهم دور متميز بالمحافظة على مخزون
المشتل طوال فترة جائحة "كورونا".
وقــال مراقب المشاتل الزراعية بالهيئة
المهندس يوسف الموسوي لـ"كونا" أمس،
إن العاملين في المشتل استطاعوا زراعة 83
ً
نوعا من النباتات تتأقلم مع بيئة الكويت،
ً
كما تم تجهيز  650ألف شتلة من  80صنفا
من النباتات واألشجار والمزروعات وجار
زيادتها إلى مليون شتلة قبل نهاية الموسم.
وبين أن مشتل العمرية -الموسم الزراعي
ال ـش ـت ــوي -ق ــد ف ـتــح أب ــواب ــه لـبـيــع الـشـتــات
ً
بأسعار رمزية تبلغ أحيانا  10في المئة من
ً
قيمتها الفعلية بالمشاتل التجارية ،مشيرا
إلى أن األرباح خالل ثالثة أسابيع بلغت 55
ألــف ديـنــار ،وأن اإلقـبــال مــن الجمهور على
الشتالت في تزايد.
وأفاد بأن األسعار المعتمدة للبيع تبدأ
ً
من  50فلسا حتى دينار واحد وهي األسعار
األقـ ــل ف ــي الـمـشــاتــل عـلــى مـسـتــوى ال ــدول ــة،
ً
تشجيعا من الهيئة على الزراعة وتجميل

والجهات الحكوميـة فـي تبادل
ال ـم ـع ـلــومــات والـ ـخـ ـب ــرات فـي
شتى المجاالت.

هيئة الشباب تطلق  7دورات
حرفية مطلع نوفمبر

اتفاقية بين «األبحاث» و«الوطنية للتكنولوجيا»

«العلوم اإلدارية» تكرم متدربي
برنامج إدارة المرافق
كرمت الهيئة العامة للشباب ،بالتعاون مع جامعة
الكويت ،ممثلة بمركز التميز في اإلدارة بكلية العلوم
اإلدارية خريجي البرنامج التأهيلي إلدارة المرافق
على مسرح الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية -
الشدادية ،بحضور رئيس فريق صناع العمل التابع
للهيئة العامة للشباب د .هاشم الطبطبائي ،والقائم
بأعمال عميد كلية العلوم اإلداريــة رئيس مجلس
األمناء بمركز التميز في اإلدارة د .محمد زينل.
وبـهــذه المناسبة ،ذكــر د .زيـنــل أنــه إيـمــانــا من
الكلية بمد جسور التواصل وتعزيز مسيرة التنمية
اإلدارية وبناء قنوات بين جامعة الكويت بمختلف
كلياتها ،ومن باب التعاون المشترك بين مؤسسات
الــدولــة بقطاعيها الحكومي وال ـخ ــاص ،وإيمانا
بالدور التنموي الذي تؤديه الهيئة العامة للشباب
وحرصها ودعـمـهــا ،تعمل على تشجيع الشباب
الكويتيين مــن خ ــال توفير بيئة عمل مناسبة،
وب ـنــاء عـلــى االتـفــاقـيــة الـمـبــرمــة إلن ـجــاز الـمـشــروع
التأهيلي إلدارة المرافق في مدينة صباح السالم
الجامعية الستقطاب كوكبة من حديثي التخرج من

وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارة فــي
ض ـ ـ ــوء الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـم ـش ـت ــرك
بـيــن الـ ـ ــوزارات والـمــؤسـســات

الصالح والمسؤول البريطاني

ّ
فيصل النواف تفقد مركز قيادة
خفر السواحل الجنوبي

ربط األنظمة األمنية للقطاعات العسكرية مع النفط
وكان على رأس مستقبليهم
نـ ــائـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
للخدمات المساندة بالشركة،
م .عبدالعزيـز الدعيـج ،وعـدد
مـن مديري اإلدارات بالشـركة.
وأعرب الدعيج عن تقديره
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ب ـي ــن
الـجـهــات ال ـثــاث فــي مـجــاالت
ال ـت ــداب ـي ــر األمـ ـنـ ـي ــة ال ـخــاصــة
بالمنشآت النفطية ،حيث تم
مناقشة ربط وتكامل األنظمة
األمنية في القطاع النفطي مع
القطاعات العسكرية األمنية،
بـهــدف المساهمة فــي تعزيز
ورف ــع الـمـسـتــويــات الــوقــائـيــة
لتلك الـمـنـشــآت ،إضــافـ ــة إلـى
زيـارة مركـز األمن السيبراني
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ً
أسعار مناسبة جدا ومتوافر منها أكثر من
ً
 30نوعا من النباتات ترضي أذواق الجميع.
وأكد الموسوي حرص الهيئة على دعم
م ــدارس وزارة الـتــربـيــة بــالـشـتــات ،إذ يتم
توزيع  50شتلة لكل مدرسة وفق طلب من
المدرسة بكتاب رسمي أما المدارس الجديدة
فتتم مساعدتها بأكثر من ذلــك في خطوة
ن ـحــو ت ـعــزيــز الـتـشـجـيــر وال ـم ـحــاف ـظــة على
المسطحات الخضراء.

جانب من توقيع االتفاقية
الشركة نشاطها في الكويت.
وت ـهــدف االتـفــاقـيــة ال ــى تفعيل
ال ـت ـعــاون بـيــن الـمـعـهــد والـشــركــة
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـتـ ـح ــول الـ ـتـ ـج ــاري
لـلـمـنـتـجــات ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـف ـكــريــة
لـلـمـعـهــد إل ــى ال ـق ـطــاع الـصـنــاعــي
والتجاري في الكويت ،وتشجيع
االس ـت ـث ـم ــار ال ـت ـج ــاري وذل ـ ــك من

خــال تطوير خطة استراتيجية
متكاملة لتحويل النتاج الفكري
واالبــداعــي للمعهد إلــى قطاعات
الـصـنــاعــة وال ـت ـجــارة فــي الكويت
ً
تماشيا مع أهــداف خطة التنمية
المستدامة لــدولــة الكويت 2030
والخطة االستراتيجية التاسعة
للمعهد .ويــأمــل المعهد أن يثمر

هـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون خ ـل ــق ص ـن ــاع ــات
واستثمارات جديدة وتنويع سوق
العمل بما ينعكس بشكل إيجابي
على تطوير وتنمية البالد.
وتـعــد ه ــذه االتـفــاقـيــة انطالقة
جـ ــديـ ــدة ل ـت ـف ـع ـيــل الـ ـش ــراك ــة بـيــن
القطاع الحكومي والقطاع الخاص
فــي مـجــاالت الصناعة والتجارة
المختلفة والـتــي مــن المتوقع أن
ت ـف ـتــح أس ـ ـ ــواق ع ـمــل ج ــدي ــدة في
مـ ـج ــاالت تــوف ـيــر مـ ـص ــادر لـمـيــاه
ال ـ ـشـ ــرب واالسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزراع ال ـس ـم ـكــي
وال ـ ــزراع ـ ــة ال ـن ـس ـي ـج ـيــة وال ـط ــاق ــة
المتجددة وغيرها والـتــي سوف
ت ـتــوج س ـن ــوات ال ـب ـحــث الـطــويـلــة
لمعهد الكويت لألبحاث العلمية
بأن تتحول إلى السوقين المحلي
وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ل ـت ـع ـك ــس ال ـم ـس ـت ــوى
المتميز لنوعية أبـحــاث المعهد
الـع ـم ـلـيــة والـتـطـبـيـقـيــة واب ـت ـكــار
وإبداعات الباحثين فيه.

«المهندسين» :الجليب أصبح
بؤرة مقلقة للمجتمع

ً
العتيبي :الوضع القائم لم يعد مقبوال والحلول المؤقتة غير جدية
حـ ـ ـ ــث أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــر ج ـم ـع ـي ــة
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن ال ـم ـه ـن ــدس فـهــد
العتيبي الجهات المعنية على
المسارعة بإنهاء الوضع القائم
في منطقة جليب الشيوخ التي
ب ــا ت ــت ب ـ ــؤرة مـقـلـقــة للمجتمع
بمختلف ا لـنــوا حــي الهندسية
واألمنية ،مشيرا الى تحذيرات
غربية نشرت مؤخرا حول هذه
المنطقة.
وذكـ ــر الـعـتـيـبــي أن الـحـلــول
المؤقتة التي قامت بها الجهات
المعنية النهاء الوضع القائم أو
الحد من المخالفات الهندسية
فيها لم تجد نفعا ،وأن الوضع
يزداد سوءا ،مشيرا الى أنه البد
مــن حــل ج ــذري ل ـهــذه المنطقة
التي قدم الكثير من المقترحات
والحلول الفنية والهندسية لها.
ول ـفــت الـعـتـيـبــي ال ــى أن ــه من
غ ـي ــر ال ـم ـق ـب ــول أن تـ ـك ــون ه ــذه
المنطقة محاذية لمطار الكويت
ال ــدول ــي ولـصــرحـهــا التعليمي
المتمثل فــي جامعة الشدادية

الذي نفخر بإنجازه وفق أحدث
ال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وك ــذل ــك
المناطق السكنية النموذجية
الـمـحـيـطــة ،داع ـي ــا ال ــى انـطــاق
العمل من خالل توسيع المدن
العمالية ،ونقل عمالة الشركات
إليها.
وشدد على ضرورة التعجيل
بوقف االستنزاف لهذه المنطقة،
وم ـ ـ ـنـ ـ ــع دخـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات
ومركبات نقل العمالة للمبيت
هناك ،مؤكدا أنها تغلق الشوارع
المحيطة وخــاصــة فــي الـفـتــرة
المسائية.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ــر
"ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن" عـ ــن األمـ ـ ــل فــي
االس ـت ـجــابــة الـســريـعــة م ــن قبل
بلدية الكويت و"أمــاك الدولة"
وغيرها من الجهات" ،فأراضي
الـجـلـيــب ال ـي ــوم ال ت ـقــدر بثمن،
والمناطق المحيطة بها تتطور
ب ـش ـكــل ح ـ ـضـ ــاري ب ـي ـن ـمــا ن ــرى
هــذه ال ـبــؤرة المقلقة على بعد
أمتار منها" ،مضيفا أن جمعية

فهد العتيبي

ال ـم ـه ـنــدس ـيــن ال ـكــوي ـت ـيــة وكـمــا
اسـتـضــافــت ف ــي أوقـ ــات سابقة
م ـب ــادرات ومـقـتــرحــات ون ــدوات
للكثير من القضايا فإنها اليوم
أيضا على أتم االستعداد للقيام
بـ ـه ــذا الـ ـ ـ ـ ــدور ،وعـ ـق ــد ج ـل ـســات
ع ـص ــف ذهـ ـن ــي م ــع الـمـعـنـيـيــن
لوضع أفضل الحلول.

محليات
سلة أخبار
«التراث» تطلق برنامجها
التدريبي  3نوفمبر

أعلن مركز تراث للتدريب
التابع لجمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،برنامجه التدريبي
لشهر نوفمبر المقبل ،والذي
يتضمن تقديم  4دورات،
وذلك بالتعاون مع معهد
إشراقات للتدريب .وقالت
الجمعية ،في بيان أمس،
إن الدورة األولى بعنوان
مهارات إدارة االجتماعات،
تبدأ في  3نوفمبر المقبل،
وتستمر يومين ،ويحاضر
فيها د .يوسف المطيري،
أما الدورة الثانية فستكون
في  9نوفمبر بعنوان "قيم
العاملين في المؤسسات
الخيرية" ،ويحاضر فيها د.
عيسى قدومي ،فيما الدورة
الثالثة ستكون بعنوان
"مهارات التواصل واالتصال
ّ
الفعال" ويحاضر فيها م.
سالم الناشي يومي  15و16
من الشهر نفسه ،بينما الدورة
األخيرة بعنوان مهارات إدارة
المشاريع الخيرية ،ستكون
في  22منه على مدى يومين،
ويحاضر فيها المتخصص
مشعل الفيلكاوي.

«زكاة العثمان» تدعو إلى
المساهمة بكفالة األيتام

أعلن مدير زكاة العثمان
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،أحمد الكندري ،أن
مشروع "رفقاء النبي" لكفالة
األيتام يعد من أهم المشاريع
الخيرية واإلنسانية التي يتم
تنفيذها خارج الكويت.
وأضاف الكندري ،في
تصريح صحافي ،أن "هذا
المشروع من أولوياتنا في
مجال الرعاية االجتماعية
الهتمامه بشريحة األطفال
األيتام ،حيث يوفر لهم
مختلف أنواع الرعاية التي
تضمن لهم حياة كريمة"،
موضحا أن "المشروع
يكفل حاليا  3147يتيما
في مختلف الدول العربية
واإلسالمية" .ودعا أصحاب
األيادي البيضاء الى دعم
هذا المشروع ،مثمنا
الدعم المستمر لألنشطة
والمشاريع والخيرية وهو ما
ً
كان سببا في تحقيق الكثير
من اإلنجازات.

«األرصاد» :موجة غبار
وفرصة ألمطار خفيفة
قالت إدارة األرصاد
الجوية التابعة للطيران
المدني ،إن البالد تتأثر
بامتداد منخفض
السودان الموسمي
ً
مصحوبا بكتلة هوائية
ً
رطبة نسبيا من ناحية
الجنوب الغربي يتزامن
مع وجود منخفض
جوي في طبقات الجو
العليا مما يتسبب
في تكاثر السحب
المنخفضة والمتوسطة
مع فرصة ألمطار
خفيفة متفرقة.
وتوقع مراقب التنبؤات
الجوية باإلدارة
عبدالعزيز القراوي أن
ً
يكون طقس اليوم مائال
ً
ً
للحرارة وغائما جزئيا
إلى غائم والرياح
جنوبية شرقية خفيفة
إلى معتدلة السرعة
تنشط على فترات مع
فرصة ألمطار خفيفة
متفرقة وفرصة للغبار
على بعض المناطق
ودرجة الحرارة العظمى
المتوقعة بين  34و36
درجة مئوية والصغرى
تبلغ  24الى  26درجة.
وتابع القراوي أن
ً
الطقس غدا سيكون
ً
ً
مائال للحرارة وغائما
ً
جزئيا والرياح جنوبية
إلى جنوبية شرقية
خفيفة إلى معتدلة
السرعة تنشط على
فترات ودرجة الحرارة
العظمى المتوقعة بين
 35و 37درجة مئوية
والصغرى بين  22و24
درجة.
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الغانم يعقد جلسة مباحثات كويتية  -قطرية

majles@aljarida●com

نافذة نيابية

الشالحي :على الحكومة سحب تأجيل
«المزمعة» واالعتذار لألمة
دعا النائب د .صالح الشالحي الحكومة لالعتذار عبر سحب
طلب تأجيل استجوابات رئيس الــوزراء "المزمع" تقديمها قبل
أي تشكيل حكومي قادم.
وقال الشالحي في تصريح صحفي :من أجل الكويت ،فإن كان
فعال التعاون هو أساس العمل واحتراما إلرادة األمة ،من الواجب
على الحكومة االع ـتــذار لــأمــة عــن طــريــق سحب رســالــة تأجيل
االستجوابات المزمع تقديمها قبل أي تشكيل ،ويجب على كل
من قدم له استجواب أن يصعد المنصة ويفند االستجواب المقدم
له في الجلسة القادمة.

الغانم والوفد المرافق خالل المباحثات مع أعضاء «الشورى» القطري
ع ـق ــد رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزوق الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــان ـ ـ ــم وال ـ ـ ــوف ـ ـ ــد
الـ ـ ـب ـ ــرلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراف ـ ـ ــق ف ــي
ال ـعــاص ـمــة ال ـق ـطــريــة ال ــدوح ــة،
أمـ ـ ــس ،ج ـل ـس ــة م ـب ــاح ـث ــات مــع
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــورى
القطري حسن الغانم بحضور
عدد من أعضاء المجلس.
وف ــي مـسـتـهــل الـمـبــاحـثــات،
قــدم الغانم التهنئة الصادقة
لـلـجــانــب ال ـق ـطــري عـلــى نـجــاح
أول ا ن ـ ـت ـ ـخـ ــا بـ ــات ت ـش ــر ي ـع ـي ــة
لـمـجـلــس ا ل ـشــورى و م ــا تمثله

ً
من نقلة نوعية سياسيا على
طريق الديموقراطية.
وتـ ـ ـ ـ ــم خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات
م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة طـ ـ ـي ـ ــف واسـ ـ ـ ـ ـ ــع م ــن
األمــور الدستورية والقانونية
والالئحية المتعلقة بالمسيرة
الدستورية في الكويت وكيف
ي ـم ـك ــن ل ـل ـت ـجــربــة ال ـق ـط ــري ــة أن
تستفيد منها وهي في مستهل
بدء عملها.
وقام الغانم وعدد من أعضاء
الوفد البرلماني الكويتي بالرد
على العديد مــن االستفسارات

المتعلقة بطبيعة عمل البرلمان
ولجانه ،إضافة الى عمل األمانة
العامة للمجلس.
كـ ـم ــا تـ ـط ــرق ــت ال ـم ـب ــاح ـث ــات
إلـ ــى أهـ ــم ال ـق ـض ــاي ــا وال ـم ـل ـفــات
ال ـت ــي ي ـت ــوق ــع أن ت ـط ــرح خ ــال
أعـمــال ال ــدورة الـ ـ  143لالتحاد
البرلماني الدولي المقرر عقده
فــي مــدريــد فــي  26مــن نوفمبر
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل وأه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق
الخليجي والعربي إزائها.
وحـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات مــن
الجانب الكويتي أعضاء الوفد

ال ـم ــراف ــق ل ـل ـغــانــم ،والـ ـ ــذي ضم
أمـ ـي ــن سـ ــر م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة ف ــرز
الــدي ـحــانــي ،وم ــراق ــب المجلس
أس ــام ــة ال ـشــاه ـيــن ،والـ ـن ــواب د.
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـط ــريـ ـج ــي ون ــاص ــر
ال ـ ــدوس ـ ــري وم ـ ـبـ ــارك الـخـجـمــة
وسـلـمــان الحليلة ،إضــافــة إلى
سفير دولة الكويت لدى الدوحة
حفيظ العجمي ،بينما حضرها
من الجانب القطري نائبة رئيس
م ـج ـلــس الـ ـش ــورى ح ـم ــدة بنت
حسن السليطي وعدد كبير من
أعضاء المجلس واألمين العام.

ً
«الميزانيات» :جهود
المال مكرما موظفي
ً
واضحة خالل  85اجتماعا

وزير اإلعالم :ال اختراق لـ«سيرفرات» األخبار
«مراقبة مؤشرات االختراق ببرامج حماية أمنية متخصصة»
نـفــى وزي ــر اإلعـ ــام والـثـقــافــة وزيــر
الــدولــة ل ـشــؤون الـشـبــاب عبدالرحمن
الـمـطـيــري اخ ـتــراق "س ـيــرفــرات" قطاع
األخبار في وزارة اإلعالم.
وقــال الوزير المطيري ،في إجابته
عن سؤال النائب فارس العتيبي حول
ً
ما نشر أخيرا عن اختراق "سيرفرات"
األخ ـبــار ،إنــه ال يوجد أي اخـتــراق في
س ـي ــرف ــرات ق ـط ــاع األخـ ـب ــار وال ـبــرامــج
السياسية.
وأض ـ ــاف أن الـ ـ ــوزارة ت ـحــرص على
ف ـحــص وم ـتــاب ـعــة أي ــة عـمـلـيــات بحث
واخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق وت ـ ـتـ ــم م ـع ــال ـج ـت ـه ــا وف ــق
المعايير المتبعة والمذكورة.
وع ــن األس ــس والـمـعــايـيــر المتبعة
ف ــي الـ ـ ــوزارة لـحـمــايــة ال ـس ـيــرفــرات من
االختراق كشف المطيري أن اإلجراءات
ّ
الـمــتـبـعــة ف ــي وزارة اإلع ـ ــام لحماية
الـ ـسـ ـي ــرف ــرات مـ ــن االخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق تـتـمـثــل
ف ــي عـ ــزل ش ـب ـكــة ال ـ ـخـ ــوادم ال ـمــركــزيــة

عبدالرحمن المطيري
(السيرفرات) عن شبكة المستخدمين
وشبكة اإلنـتــرنــت ،وأن جميع قنوات
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـتـ ــم ب ـ ـيـ ــن ش ـب ـك ــة

الـمـسـتـخــدمـيــن فــي الـ ـ ــوزارة أو شبكة
اإلن ـت ــرن ــت م ــع ال ـس ـيــرفــرات ت ـكــون عن
طريق الجدار الناري ( )firewallالذي

ً
مكرما مديرة إدارة مكتب الميزانيات
المال
يـقــوم بحجب أي منافذ أو مــواقــع قد
تؤثر على منظومة وزارة اإلعالم.
وذكـ ـ ــر أن ـ ــه ت ـت ــم م ــراقـ ـب ــة م ــؤش ــرات
االخ ـ ـتـ ــراق ع ــن ط ــري ــق ب ــرام ــج اأم ـن ـيــة
تـخـتــص فـيـهــا وزارة اإلعـ ــام وكـتــابــة
تقارير من قبل الفريق المختص.
ً
ول ـفــت إل ــى أن ل ــدى ال ـ ــوزارة نـظــامــا
ً
ا حـتـيــا طـيــا للنسخ يـقــوم بعمل نسخ
يومية للخوادم (السيرفرات) األساسية
ويمكن استرجاع أي نسخة في حال
وجود خلل في السيرفر.
وأك ــد الــوزيــر المطيري أن الــدخــول
على السيرفر يـكــون بــا ســم مستخدم
وب ــاس ــوورد م ــع وجـ ــود بــرنــامــج آخــر
للمصادقة.
وعما إذا كانت لدى الــوزارة أنظمة
حماية للسيرفرات من االختراق أفاد
ال ــوزي ــر الـمـطـيــري ب ــأن وزارة اإلع ــام
تمتلك أنظمة حماية الخوادم المركزية
(السيرفرات) من االختراق.

كـ ــرم ع ـضــو ل ـج ـنــة ال ـم ـي ــزان ـي ــات وال ـح ـســاب
الختامي النائب د .بدر المال رئيسة وأعضاء
المكتب ا لـفـنــي وا لـمـكـتــب اإلداري للجنة على
جهودهم خالل دور االنعقاد األول.
وق ــال الـمــا خــال التكريم إن اللجنة بذلت
جهودا واضحة وكبيرة من خالل  63اجتماعا

ً
عقدتها بنصاب كامل ،فضال عن  12اجتماعا
ً
فرعيا ،و 10اجتماعات للمكتب الفني.
وأوض ـ ـ ــح أن ه ـ ــذا ال ـت ـك ــري ــم ي ــأت ــي تـتــويـجــا
لجهود المكتب الفني واإلداري للجنة طــوال
ً
دور االنعقاد األول ،متمنيا لهم دوام التوفيق
والنجاح في عملهم.

مشروع تقليل العواصف
المطر« :البيئية» تناقش ً
الرملية العابرة للحدود قريبا
مــن تقليل الـعــواصــف الرملية
ال ـعــابــرة؟ مــوضـحــا أن اللجنة
ستناقش أصحاب المبادرات
مــن ال ـش ـبــاب الـكــويـتـيـيــن لحل
مشكلة "السافي".

ق ــال الـنــائــب د .حـمــد المطر
إن "اللجنة البيئية البرلمانية
ً
ً
ستجتمع قريبا للوقوف فنيا
لمعرفة جــدوى الــدعــم المادي
الذي ّ
تقدم به صندوق التنمية
البالغ  4ماليين دينار لتمويل
مـ ـ ـش ـ ــروع ت ـق ـل ـي ــل الـ ـع ــواص ــف
الرملية الـعــابــرة للحدود بين
العراق والكويت.
وتساءل المطر ،في تصريح
ً
له :هل ستستفيد الكويت فعال

الشاهين :التراشق بين كتلة الـ ً31
واضح للعيان ونترك للود موضعا
الشحومي يقترح إنشاء كلية العلوم الرياضية
•

علي الصنيدح

علق النائب أسامة الشاهين على خالف أعضاء كتلة الـ  31بقوله
نلم القلوب ،ونترك ّ
"واض ــح التراشق للعيان ،لكن نحاول أن ّ
للود
ً
موضعا ،خصوصا بين النواب اإلصالحيين".
جاء ذلك في رد الشاهين على سؤال عبر اتصال مرئي ً في حسابه
بموقع التواصل االجتماعي "تويتر" ،أوضح خالله أيضا موقفه من
سجال اللجنة التشريعية الــذي انتهى باستقالة عضوها النائب
مهند الساير.
السياسية،
التجربة
في
أمارسه
أن
أحب
ما
آخر
إن
الشاهين،
وقال
ً
ً
السجال السياسي ،لذا سأبتعد عنه تماما،
هو
،
تحديدا
الوقت
هذا
وفي
ً
كي "ال نزيد الطين بله" ،مستغربا "إقحام اسمي في سجال اللجنة
التشريعية ،وليس لي عالقة فيها ال من قريب أو بعيد.
واستطرد :سبق أن اجتمعنا في دي ــوان النائب فــرز الديحاني،
ً
وكنت واضحا في االجتماع بأنني ال أريد الدخول باللجنة التشريعية
الرتباطي بأولويات أخــرى لـ ّ
ـدي ،وأفسح المجال أمــام الزمالء ،وفي
المقابل أبدى ثالثة زمالء رغبتهم في الدخول إلى التشريعية ،وهم كل
من الزمالء عبيد الوسمي ،ومهند الساير ،وحمد روح الدين.
واستدرك بالقول :ترشحت خالل الجلسة بعد أن رأيت أن الفريق
اآلخر من النواب لم يترشح فأحببت أن أغتنم الفرصة والدخول إلى
اللجنة لتحقيق المصلحة العامة ،لكن ما إن بــدأ الــزمــاء اآلخــرون
بالترشح سحبت ترشيحي كي ال أؤثــر على ترشح الزمالء الثالثة
الراغبين باللجنة.

حماد يسأل عن تسليم قسائم
«خيطان الجنوبي»
تقدم النائب سعدون حماد بسؤال إلى وزيرة األشغال العامة وزيرة
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د .رنا الفارس،
استفسر فيه عن تسليم قسائم مشروع خيطان الجنوبي للمواطنين.
وقال حماد ،في سؤاله" ،بعد أن تم انتهاء المدة التعاقدية إلنجاز
مـشــروع خيطان الجنوبي قطعتي  1و ،2فــي تــاريــخ ،2021/10/10
حيث بلغت نسبة اإلنجاز حسب تصريح مهندس المشروع إلى 98
في المئة من المشروع الذي يضم  1448قسيمة سكنية تم توزيعها
عن طريق القرعة على المواطنين منذ ما يقارب  5سنوات ،وسبق
للوزيرة أن صرحت خــال لقاء عبر التلفزيون الرسمي بــأن نسب
اإلنجاز الفعلية تتجاوز النسب المعتمدة في الجدول الزمني لمشروع
خيطان الجنوبي".
وأضاف" :لما لهذا المشروع من أهمية للتخفيف عن كاهل األسر
الكويتية المستلمة لقسائمهم السكنية ،والتي امتدت فترة انتظارهم
في الطابور اإلسكاني ألكثر من  21سنة ،فلماذا لم يتم تشكيل لجنة
استالم ابتدائي للمشروع حتى اآلن؟ ومــا التاريخ المتوقع لديكم
لصدور قرار تشكيل لجنة الستالم المشروع؟".

في جامعة الكويت

• القانون يفتح مجاالت واسعة للتوظيف المستقبلي في القطاعات الرياضية

• الكلية تقبل طلبة الثانوية الحاصلين على  %70فما فوق وتمنح درجة البكالريوس
تقدم نائب رئيس مجلس األمة،
أحمد الشحومي ،باقتراح بقانون
إلن ـشــاء كلية الـعـلــوم الرياضية
بجامعة الكويت ،وفيما يلي نص
االقتراح:
الـمــادة األول ــى :تنشئ جامعة
ال ـكــويــت كـلـيــة تـحــت اس ــم "كلية
العلوم الرياضية".
المادة الثانية :تقبل الجامعة
خـ ــري ـ ـجـ ــي الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة الـ ـع ــام ــة
ال ـحــاص ـل ـيــن ع ـل ــى ن ـس ـبــة %70
فما فوق.
المادة الثالثة :يقضي الطالب
مدة  4سنوات دراسية في الكلية،
ويـحـصــل بـعــد تـخــرجــه على
درج ــة الـبـكــالــريــوس فــي العلوم
الرياضية.
الـمــادة الــرابـعــة :تشمل الكلية
التخصصات التالية:
• اإلدارة الرياضيةُ ،
وينظر إلى
هذا البرنامج من منظور األعمال
التجارية ،ويــركــز على فهم دور
صناعة الــريــاضــة فــي االقتصاد
المحلي ،وتحقيق أكبر قدر ممكن
م ــن الـ ـع ــوائ ــد الـ ـم ــادي ــة لـلـعــامــة
التجارية الرياضية ،وخالل فترة
دراس ـتــه يتعلم الـطــالــب مـهــارات
إدارة األع ـ ـمـ ــال الــرئ ـي ـس ـيــة مثل
التسويق والمحاسبة واإلدارة
التنظيمية ،فضال عن فهم كل ما
يتعلق بالقضايا القانونية في
المجال الرياضي.
• الـعـلــوم الــريــاض ـيــة ،ويهتم
بــأمــور إدارة األنــديــة الرياضية،
والـتـســويــق الــريــاضــي ،والـعــاج
الطبيعي ،والتدريب الشخصي،
والتدريب الرياضي ،واالستشارات
الغذائية.

• ال ـع ــاج الـطـبـيـعــي الــريــاضــي،
وي ــرك ــز ه ــذا الـتـخـصــص على
اإلصابات الناتجة عن األلعاب
الرياضية ،وسبل الوقاية منها،
وتـخـفـيــف آث ــاره ــا وعــاجـهــا،
والـ ـمـ ـتـ ـخـ ـص ــص ف ـ ــي الـ ـع ــاج
ال ــري ــاض ــي سـ ـي ــدرس ال ـعــديــد
مــن دورات ال ـعــاج الطبيعي،
واللياقة البدنية.
• علم النفس الــريــاضــي ،ويركز
هــذا التخصص على الجانب
النفسي للرياضيين ،ويهتم
ط ـ ــاب ـ ــه بـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة وت ـح ـل ـي ــل
القضايا التي قد تؤثر على أداء
الرياضيين ،ومساعدتهم على
التركيز والتغلب على القلق
واإلجـهــاد ،وهــو ما يساعدهم
بالضرورة على تحسين أدائهم،
والتغلب على الضغوط الناجمة
عن المنافسات الرياضية.
• ال ـت ـغــذيــة ال ــري ــاض ـي ــة ،وتــركــز
الدورات المتخصصة بالتغذية
الرياضية على تأثير الطعام
ع ـ ـلـ ــى تـ ــرك ـ ـيـ ــز ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن

ون ـشــاط ـهــم ال ـب ــدن ــي ،وي ــدرس
ط ــاب ه ــذا التخصص تأثير
العناصر الغذائية على صحة
الرياضيين ،وكيفية توظيفها
ل ـت ـط ــوي ــر أدائـ ـ ـه ـ ــم ول ـيــاق ـت ـهــم
البدنية.
المادة الخامسة :يكون للكلية
مجلس يشكل برئاسة عميدها،
وعضوية كل من رؤساء األقسام
العلمية ،فضال عن اثنين من ذوي
الخبرة من القطاعين الحكومي
واألهـلــي ممن لهم صلة بأعمال
الكلية المعنية ،ويعينان بقرار
من رئيس الجامعة مدة سنتين
قابلتين للتجديد مرة واحدة ،بناء
على ترشيح مجلس الكلية ،الذي
يجتمع  4مــرات على األقــل خالل
العام الجامعي ،وتحدد الالئحة
التنفيذية طريقة دعوته وتنفيذ
قراراته.
ونصت الـمــذكــرة اإليضاحية
بإنشاء الكلية على اآلتي:
ت ـ ـحـ ــولـ ــت الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة خـ ــال
الـسـنــوات القليلة الماضية الى
قـطــاع ت ـجــاري واق ـت ـصــادي ،ولــم
ي ـع ــد م ــن ال ـم ـم ـكــن أن ُي ـق ـل ــل من
تــأثـيــر الــريــاضــة عـلــى المجتمع
واالق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي ،وهـ ــو ما
أدى إلى البحث عن طريق إضافة
لتطوير األداء الــريــاضــي ،ورفــع
مستويات اللياقة البدنية ،والحد
م ــن خـطــر اإلص ــاب ــات الـجـســديــة
الناجمة عن األنشطة الرياضية.

ةديرجلا
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شوشرة :ماذا بعد؟
د .مبارك العبدالهادي
من أين سيبدأ ،وإلى أين سينتهي المطاف في المرحلة الجديدة في
العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
هذا السؤال يضع مسؤولية كبيرة أمام النواب والحكومة في دور انعقاد
استثنائي إلنجاز الملفات العالقة ،ووضعها على الطريق السليم للعمل
بالرؤية التي ينتظرها الجميع ،ومدى تحقيقها بالعاجل من األيام بعد
أن تعطلت مصالح الناس ،وتوقفت تنميتنا ،وانشغلنا بأمور وقضايا
هامشية لم تحقق أي ثوابت على أرض الواقع.
إن الجهود التي بذلت لتحقيق تكامل وتعاون استثنائي بين السلطتين
تتطلب وجود نواب يضعون المصلحة العليا للبالد فوق أي اعتبارات
أخرى ،مع االلتفات إلى المشاريع التنموية التي بات من الضروري أن
ترسو على بر األمان دون أي تعطيل أو توقف ،مع محاسبة فعلية لكل من
يسعى إلى تعطيلها أو تمرير المخالفات والتجاوزات عبرها.
األمر اآلخر هو االلتفات إلى المتطلبات الشعبية بعد أن أرهق المواطن
بالديون بسبب االرتفاع غير المعقول في األسعار وتدني الرواتب لبعض
الوظائف ،والتي تدحض مقولة أن الكويتي مرفه وغيرها من المصطلحات
التي ال تتطابق مع الواقع ،فهؤالء الذين يعيشون في رفاهية ويجلسون
على الكرسي العاجي ويتناولون طعامهم بمالعق من ذهب لم يشعروا
بمرارة وظــروف من أرهقتهم الديون وعجزهم عن توفير احتياجاتهم
ومتطلباتهم ،والحقيقة التي يجهلونها أن بعض المواطنين وصلوا إلى
مرحلة أدنى من خط الفقر وال يشعر بمعاناتهم أحد.
األيام القادمة ستحمل حقبة جديدة من األمل والتفاؤل ،في حال تم
األخذ بعين االعتبار باحتياجات المواطن البسيط قبل غيره ،وأن تكون
هناك طفرة اقتصادية إلنعاش الوضع في البورصة الكويتية التي تعاني
الويالت دون أن يكون هناك تحرك جدي لمعالجة أوضاعها المقلوبة،
فضال عن القضية اإلسكانية وما نسمعه عن مشاريع ال تزال على الرمل.
كما أن الملف التعليمي يحتاج إلى نفضة إلعادته إلى المسار الصحيح
في ظل معاناته من المناهج التي وضعت على طمام المرحوم ،وال ننسى
الوضع الصحي الشائك الذي يتطلب نسفا شامال وإنقاذ ما يمكن إنقاذه
خصوصا مع تهميش الكفاءات الوطنية والمحسوبيات وغيرها التي
دمرت الجسد الطبي.
والملف األكثر إنسانية قضية غير محددي الجنسية التي تعاني
الــويــات إزاء صمت غالبية من يدعون تبني الملفات اإلنسانية على
صعيد جمعيات النفع العام أو النواب ،فاألمور ال تزال في بدايتها بعالقة
ً
استثنائية نرجو أن تقر فيها القضايا المستحقة بعيدا عن التكسبات
والصعود على أكتاف اآلخرين والبطوالت الزائفة والتسابق ألخذ مبادرة
القيادة.

َ
ال عدت يا «طابور»
ويا «مقصف»
د .عبدالله غليس
ُ
ً
من القرارات التي استحدثتها وزارة التربية احترازا من وباء كورونا
ُ
ُ
إلغاء الطابور الصباحي والمقصف ،وقد كنت قبل كورونا أنادي بإلغاء
الطابور وتصحيح آلية عمل المقصف ومراقبة ما يباع فيه؛ فأما الطابور
الصباحي ،فيقال إن الـهــدف منه تنشيط الطلبة وتعليمهم النظام
ٌ
نظام قديم ال يصلح لزماننا؛ فهو
التعليمات ،وأنا أقول إنه
وإعطاؤهم
ّ
ٌ
نظام عسكري مصغر تتخلله األلفاظ العسكرية وبعض حركاتها ،ولو
َ
ٌ
َ
تتبعتم منشأه لوجدتم أنه وافد من الدول التي تعتمد عسكرة التعليم،
ِّ ّ
وال عالقة له بالتعليم أو التربيةِ المناسبةِ ِل ِسن طلب المدارس ،وإذا
ّ
قيل :إن الطابور ّ
باإلمكان تعليمهم ذلك
يربي الطلب على النظام،
فأقولّ :
َ
ُ
ومن تأخر عليها يحاسب،
بأن يؤمروا ّبالذهاب إلى الحصة مباشرةّ ،
ّ
المدنية ،ثم
وهكذا سيتعل َمون النظام بطريقة تناسب ِسنهم وحياتهم
ّ
ُّ َ
ٌ
المهنة،
إن الطالب ال َينشط
بالطابورً ،وهذا أمر يعرفه كل من مارس هذه ُ ّ
ً
َ
ْ
فالطالب الذي لم ينم نوما كافيا سينام في الحصة ال محالة ولن ينشطه
ُ
الطابور ،ولن ينفعه إال ضبط نومه ِمن ليلته لينشط في النهار ،وهذه
ّ
مهمة تقع على عاتقه وعاتق ولي أمره.
وأما ُ عن كيفية إعطاء الطلبة التعليمات فيعتمدون ما يفعلونه اآلن
ُ
ُ ّ
المدرسية رؤسـ َ
ّ
ـاء األقسام
عندما ألغي الطابور ،وهو أن تبلغ اإلدارة
ّ
ّ
وهؤالء يبلغون المعلمين والمعلمون يبلغون الطالب.
ّ
ُ
ويدلك على أن الطابور من أنظمة الغابرين أنهم ما زالوا يقيمون فيه
(اإلذاعــة المدرسية) برتابتها التي لم تعد مالئمة لزماننا ،فاإلذاعة ال
ُ
ُ
ُ
الطالب ما
تسمع اآلن خارج المدرسة حتى تسمع داخلها ،وقد تجاوز
ّ
َ
ُيقال فيها من معلومات واطلع على أكثر منها في التلفاز وفي هاتفه
ّ
ّ
الذكي ،فالطابور بشكل عام ٌ
هدر للوقت ،وإزعاج للمعلم ّ والمتعلم ،ومن
مضاره أنهم ّ
يقدمونه على ّ
ّ
الحصة التعليمية؛ فالذي يتأخر على الطابور
ّ
ُيعاقب بالوقوف إلى نهاية الحصة األولى أو بعدها ،وكأن هذا الطابور
ّ
ُّ
الحصة!
أهم من المادة العلمية في ُ
مرض بسبب ما يباع فيه من أطعمةٍ غير
وأما المقصف ،فهو بوابة
ٍ
ّ
ّ
ّ
الحرارية ،بال تقنين وال تعليم ،في
السكريات والسعرات
صحية عالية
ّ
َ
الجيد من الغذاء ّ
الغذاء ّ
ُ
السيئ ،كما
الطالب
مكان ُيفترض أن ُيعل َم فيه
ّ
ُيفترض أل تساعد المدرسة على انتشار السمنة واألمــراض الناتجة
ُ
ّ
ُ
عن سوء التغذية في المجتمع ،فالواجب أن يربى الطالب على الغذاء
ً
ْ
الصحي ،وهذا يحتاج تعاونا بين وزارتي :التربية والصحة ،وأقترح أن
ُ
تخصص له مادة (تربية غذائية) ،وهي في رأيي أهم من بعض المواد
التي نفعها قليل.
ُ
ّ
ُ
كما أقترح إذا عاد المقصف أن تتسلمه شركة أغذية تشرف عليها
ُ
وزارتا التربية والصحة ،وأن ّ
شركات الحراسة
تتولى تنظيم (الفرصة)
ّ
أو ُيخصص له موظفو (أمــن وسالمة) كما في ال ــوزارات األخ ــرى ،ألن
ّ
الطلب في المقصف ليس من صميم عمل المعلمينُ ،
ومرهق
تنظيم
َّ
لهم ،وهم غير مهيئين له.

معقولة يا ديوان
الخدمة؟!
محمد العويصي
دار نقاش بين موظف كويتي وموظف وافــد عن التقاعد ،فقال
الموظف الوافد :نحن الوافدين أحسن منكم ،أنتم تحالون إلى التقاعد
ً
ً
مبكرا أو أعماركم ما بين الـ 50والـ 55عاما ،ونحن نحال إلى التقاعد
ً
ً
ً
وأعمارنا كبيرة ما بين الـ 60والـ 65عاما ،وأحيانا لغاية الـ 70عاما!!!
صــراحــة اسـتـغــربــت كــامــه مـعـقــول يــا دي ــوان الـخــدمــة الكويتي
ً
يحال إلــى التقاعد مبكرا وهــو في قمة عطائه ونشاطه وحيويته
وفيه "طاقة" على العمل ألعوام عديدة ،والوافد يبقى في عمله لغاية
ً
السبعين عاما!
أرج ــو أال يفهم "الـبـعــض" مقالي أنــي ضــد بـقــاء الــوافــد فــي سن
ً
متأخرة ،ال ،ال لم أقصد ذلك ،وقد استبشرنا خيرا بسقوط قرار الـ60
ً
عاما من قبل إدارة الفتوى والتشريع بمساع حثيثة وجهود مشكورة
من رئيس غرفة التجارة "محمد جاسم الصقر" أطال الله عمره ،وإنما
قصدت في مقالي أن يعامل الموظف الكويتي في سن التقاعد معاملة
الموظف الوافد في سن التقاعد.
وأخـتــم مقالي بأبيات معبرة للشاعر الكويتي "فهد بورسلي"
رحمة الله عليه:
دار لغير عيالها مشكورة
وال ابنها تلعن أبو أسالفه
دار يعيش بها الغريب منعم
وتعيش فيها أم أحمد العجافه
دار أوصفها عجوز شمطا
همازة مناعة حالفه
تغذي عيال الناس وتداويهم
وعيالها لعيونهم خطافه
آسف على الطيب تردى حاله
وال الردي مامن عليه حسافه!

من صيد الخاطر :ال تتهاونوا
مع مستصغر الشرر

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :توبة مسؤول فاسد!!
أنــا أعــرف أنــه فــي بــدايــة ثمانينيات الـقــرن المنصرم ظهرت
على سطح األحداث المحلية آنذاك قضية إحدى موجهات وزارة
التربية الكويتية ،والتي قيل عنها إنها كانت تعمل راقصة قبل
قدومها إلى الكويت بطلب من أحد الوكالء المساعدين في وزارة
التربية للعمل كموجهة في ال ــوزارة ،وقــد أغلق هــذا الملف في
حينه إلــى غير رجعة ألسباب ال يتسع المجال لسردها اليوم،
إال أن هناك ضباعا جائعة تتلذذ في البحث في الدفاتر القديمة
وفي نبش قبور فساد مسؤولين دفنوا ودفنت معهم ملفاتهم
قبل أربعة عقود ،دون أن يفترضوا أن هذه الراقصة (الموجهة)
التي كانت مطلوبة لسد نقص شديد فــي مــدارسـنــا خــال تلك
الحقبة ،لم يكن ليدفعها إلى ممارسة مهنة الرقص لوال الفاقة
الله ،بل إن الله عز َ وجل
والحاجة وضيق الرزق ،حتى تابت إلى
َ ُ ْ ُ َََ ُ َ ْ
ْ
اتك ْم َعلى ال َ ِبغ ِاء ِإن
وا فتي
َيؤكد في
ِ
الكريمة َ
بقوله ْ"و َال َتك ِره ُّ ْ
اآلية َ َ ُ
ْ ْ ُّ َّ َّ َّ
َ َ
ً
الدن َيا َو َمن ُيك ِرهن ف ِإن الل َه
أ َر ْدن ت َح ُّصنا ِلت ْب َت ُغوا َع َرض الحيا ِة
َّ
ْ َ ْ ْ
ٌ
َ
ٌ
َ
اه ِهن غفور ر ِحيم" ،وإذا كان الله عز وجل يتحدث في
ِمن بع ِد ِإكر ِ
محكم كتابه الحكيم عن البغاء ،فما بالك بأمور أخــرى محرمة
ً
شرعا كالرقص ،حتى إن كان البعض يراها أخف وطأة من البغاء؟
قبل أ ي ــام شــا هــدت مقطع فيديو لبرنامج تلفزيوني يقدمه
ً
اإلعالمي المبدع عمار تقي ،مستضيفا النائب والوزير األسبق
ً
ً
جــاســم الـعــون متحدثا عما أش ــرت إلـيــه أع ــاه ،مختتما كالمه
بالرد على تعقيب األخ عمار عن احتمالية إعــان تلك الراقصة
توبتها ،فيقول السيد العون" :ال تعنينا توبتها ،هذا بينها وبين
رب العالمين ،إحنا علينا من سلوكها السابق" .حينها تذكرت
الفنان عادل إمام في مسرحية (شاهد ما شافش حاجة) عندما

طالل عبد الكريم العرب

قال للقاضي" :لو كل واحــد عزل علشان تحتيه ساكنه رقاصة،
البلد كلها حتنام في الشارع".
ً
يبدو أن هناك من يرى في نفسه قاضيا للحكم على سلوكيات
الناس السابقة ،وبهذا سيدخل الجميع في دائرة االتهام بطريقة
أو بأخرى ،وهذا يذكرني بمقولة سيدنا المسيح ،عليه السالم،
حينما أتى قومه بامرأة متهمة بالفاحشة ،وأرادوا أن يشاركهم
المسيح في رجمها ليحرجوه "من كان منكم بال خطيئة فليرمها
بحجر" ،فلم يرجمها أحــد محدثين أنفسهم :نعم ...من منا بال
خطيئة؟
وإذا كــان السيد الـعــون ال تعنيه توبة متهمين بالفساد في
وقت سابق ،وال تهمه نيلهم عقوبات مشددة ،فهذا يعني أن كل
المسؤولين سيكونون عرضة لالتهام ،من منطلق أنه ال يوجد
إنسان كامل في أخالقه أو سلوكه ،وألن الكمال لله وحده سبحانه،
كما أنني ،وأنا الفقير الى الله ،أستطيع أن أعد قائمة تشمل أسماء
مسؤولين كبار في الدولة ،بتفاصيل ما جنته أيديهم من الفساد
خالل توليهم مناصبهم الحساسة ،منذ عقود إلى يومنا هذا،
وأعتقد كذلك أن السيد العون ،وبحكم مناصبه السابقة ،يعرف
ً
بعضهم -إن لم يكن كلهم -وسمع عن فسادهم األخالقي ،تماما كما
سمع عن فساد هذا الوكيل المساعد ،فمن منا لم يسمع عن الفساد
األخالقي لمسؤولين كان باإلمكان محاسبتهم ومحاكمتهم في
حينه ،لوال أنهم احتموا وراء تياراتهم الدينية ،وتدثروا بأحزابهم
السياسية ،وتواروا خلف قبيلتهم وحملوا بيارق طائفتهم ،ألننا
ً
ً
نعرف أن أقل أنواع الفساد تأثيرا وأكثرها انتشارا بين مسؤولين
كبار هو التحرش الجنسي؟

ناجي المال

ارحموا الدكتور عبيد الوسمي
الـ ـم ــروءة وال ـمــوقــف اإلن ـســانــي وحـضــور
الـعـقــانـيــة وال ـح ـك ـمــة تـقـتـضــي ت ـفـ ُّـهــم حــالــة
ال ـن ــائ ــب ال ـف ــاض ــل ال ــدك ـت ــور عـبـيــد الــوسـمــي
الذي أعلنها أخلص أصدقائه واللصيق به
سياسيا وهو الدكتور عبدالله النفيسي بأن
ما حدث في الجلسة األخيرة يؤكد أن الوضع
الصحي الحرج للدكتور عبيد قد أثر سلبا
على اجتهاده السياسي ،سائال الله القدير
أن يلبسه لباس العافية ،وأن يرجع الدكتور
عبيد كما نعرفه.
المنصات والمواقع المعروفة قد أطلقت
حـ ـ ـم ـ ــات الـ ـتـ ـشـ ـهـ ـي ــر ون ـ ـس ـ ـجـ ــت األكـ ـ ــاذيـ ـ ــب
وال ـ ـف ـ ـبـ ــركـ ــات ،وأخ ـ ـ ـ ــذت تـ ـه ــذي ب ـه ـل ــوس ــات
ً
صدى لدى بعض العقول
لألسف وجدت لها
والنفوس الفاقدة للمناعة ،فدخلت في دائرة
َّ
وصدقت أن الدكتور عبيد الوسمي
الالعقل،
ُ
كان ممثال عندما س ِحل في ديوان الحربش
ليتحول إلى بطل ،وكــان يلعب ويمثل دورا
مرسوما له على يد متنفذين ،وفجأة وجدنا
الــدك ـتــور عـبـيــد يـنـقــذف فــي ســاحــة ط ــروادة
ليمثل دور حصان طروادة كما في أسطورة
اإلل ـي ــاذة ،ويـتـحــول الــدكـتــور عبيد إل ــى رمــز
من رمــوز الخيانة ليفكك المعارضة ...إنها
هلوسات مريضة!!
الواقع يتطلب تصرف أعضاء مجلس األمة

ضمن مجموعة الواحد والثالثين بأن يعلنوا
أن الدكتور عبيد الوسمي مريض ،وأن حالته
الحرجة تقتضي إبعاده وابتعاده عن الشأن
ً
السياسي حفاظا على صحته وكرامته ،وأن
تـحـثــه عـلــى اإلس ـ ــراع ف ــي تـقــديــم االسـتـقــالــة
ُ
لتغلق أي منفذ لتسلل الهلوسات من أعدائه
واستغالل الخبثاء لضعفه.
ال ـنــائــب ال ـفــاضــل الــدك ـتــور حـســن جــوهــر
وضع النقاط على الحروف وأبان في مقابلته
حقيقة ومتعلقات ال ـحــوار ،وأنــه كــان دعــوة
شخصية للتحاور ،وأهم ما أوضحه أن كل
سـيــول اإلش ــاع ــات ب ــأن هـنــاك مـقــايـضــة بين
العفو وتمرير الدين العام والضرائب وقبل
ُ
ذلــك تحصين رئـيــس ال ــوزراء كــل ذلــك هــراء،
وك ــان يفترض أن تـكــون هــذه المقابلة فور
ً
االن ـت ـهــاء مــن مـقــابـلــة صــاحــب الـسـمــو منعا
ُّ
للتقوالت.
ً
أخيرا ماذا يتطلب األمر بعد كل ما وقع؟
الدكتور حسن جوهر قال في مقابلته إن
األهم ليس العفو ،بل نقل الهموم والمشكالت
وتطلعات الشعب الكويتي لسمو أمير البالد
حفظه الله ،باجتثاث الفساد ،وحل القضايا
اإلس ـك ــان ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة،
والصحية ،وقد قدم الدكتور للديوان األميري
برنامج عمل هو حصيلة ما قدمه متطوعون

مختصون كويتيون من حلول ومشاريع حمل
شعار االستدامة واالستقامة ووعــد بنشره
للمواطنين.
اج ـع ـل ــوا أي ـه ــا الـ ـن ــواب س ــاح ــة مـعــركـتـكــم
ونشاطكم برنامج العمل ،إذ ينص الدستور
في المادة « 98تتقدم كل وزارة فور تشكيلها
بـبــرنــامـجـهــا إل ــى مـجـلــس األمـ ــة ،وللمجلس
أن يـبــدي مــا يــراه مــن مالحظات بـصــدد هذا
ً
البرنامج» ،ولقد قلنا إن ذلك يعني منطوقا
ً
ومـفـهــومــا أن بــرنــامــج الـعـمــل قــد وض ــع قبل
تشكيل الحكومة ،بل كان هو سبب التشكيل
الحكومي ،والحظوا أن النص قال تتقدم كل
وزارة ببرنامجها ولــم يقل تضع كــل وزارة
بــرنــام ـج ـهــا ،وال ُي ـت ـصــور أن ت ـضــع ال ـ ــوزارة
موضوعا
برنامجها فور تشكيلها إال أن يكون ُّ
من قبل منظمات المجتمع المدني والنشطاء
والكتل السياسية ،واألهم ما يقوله الدكتور
عادل الطبطبائي "إن مجرد عدم أخذ الحكومة
بمالحظات المجلس على البرنامج يوجب
تحريك المساء لة السياسية التي تصل إلى
حــد إعــان عــدم الـتـعــاون أو حجب الثقة عن
الــوزيــر الـمـخـتــص"( .الـنـظــام الــدس ـتــوري في
الكويت -د .عادل الطبطبائي .)839 –834
فالبد من وضع قطار التطوير على سكة
الحديد بجانب قطار العفو.

د .محمد عبدالرحمن العقيل

فالتربية عبارة عن مزيج متكامل من البناء المعرفي والشخصي
واألخالقي ،ولو أخذنا التربية البدنية على سبيل المثال لوجدنا
ْ ً
فهما آخر لتحمل المسؤولية والقيادة ،بأسلوب حماسي
أنها تقدم
ُ ِّ
شيق ،فهي تعلم الطالب كيف يوزع األدوار ،لتكوين فريق متفاهم
متناغم يحرص على العمل الجماعي ويرفض األنانية ،وتساعدنا في
إخراج المهارات الجسدية واستغالل الذكاء الحركي ،وتحويله إلى
بطوالت رياضية ،فقد يفرح الفريق بزميلهم ويحملونه على أكتافهم
لمجرد تسجيل هدف ،أو إنقاذهم من هدف محقق ،فهل تعلمون كم
تساوي هذه اللحظات؟
في المدارس والكليات األميركية يتكفلون بالالعب الجيد أو الفنان
الموهوب ،ويتحملون تكاليف دراسته ،مقابل أن ينظم لفريق الكلية
الرسمي ،فهل تعتقدون أن هذا عبث ،أم جهل في التربية؟
أرجــو من وزارة التربية أن تهتم أكثر بهذه المواد العملية ،وأن
تحسب درجاتها في المعدل ،وأن تؤخذ بطريقة جادة كبقية المواد،
ففي هذه المواد العملية والفنية سمات خاصة ومهارات ال توجد في
المواد األساسية ،فالمواد غير المحسوبة في المعدل لن تؤخذ بجدية.
وكذلك أتمنى أن يتواصل العمل بهذه الخطة نفسها ،وأال ترجع
الــدراســة بشكل يومي ،إال إذا زدنــا المعلمين األكفاء وتوسعنا في
الفصول ،ليكون في كل فصل بحد أقصى خمسة عشر طالبا ،فالمعلم
ً
ً
ً
ومعطاء لن يقدر أن يكون أبا لثالثين طالبا!
المربي مهما كان متميزا
فهل هدفنا التربية أم حشو المعلومات؟

عبدالرزاق عبدالله

من له الحق في طلب تسجيل العالمة التجارية؟!
ُيـعـ ّـرف القانون العالمة التجارية بأنها
ً
ً
كل ما يأخذ شكال مميزا من أسماء أو كلمات
أو إم ـض ــاء ات أو ح ــروف أو رم ــوز أو أرق ــام
أو عـنــاويــن أو أخـتــام أو رس ــوم أو صــور أو
نـقــوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو
أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج
مــن ذلــك أو أي إش ــارة أو مجموعة إش ــارات،
إذا كانت تستخدم أو يــراد استخدامها في
تمييز سلع أو خــدمــات منشأة مــا عــن سلع
أو خدمات المنشآت األخرى أو للداللة على
ت ــأدي ــة خــدمــة م ــن ال ـخــدمــات أو عـلــى إج ــراء
الـمــراقـبــة أو الـفـحــص للسلع أو الـخــدمــات،
ويمكن اعتبار العالمة الخاصة بالصوت أو
الرائحة عالمة تجارية.
وهناك شروط يجب توافرها في العالمة
ً
التجارية ّبينها القانون تفصيال ،فإذا توافرت
هذه الشروط في العالمة التجارية يجوز لكل
شخص طبيعي أو معنوي (شركة أو كيان
قانوني) يتمتع بجنسية أي دولــة من دول
مجلس التعاون الخليجي واألجانب الذين
يـقـيـمــون ف ــي أي م ــن دول مـجـلــس الـتـعــاون
ً
الخليجي ،ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل
من األعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية
أو ال ـخــدم ـيــة ،وك ــذل ــك األج ــان ــب الـمـنـتـمــون
إلــى دولــة عضو في اتفاقية دولية متعددة
األطراف تكون الدول من دول مجلس التعاون
ً
طرفا فيها أو المقيمين في تلك الدول الحق

talalalarab@yahoo.com

هناك نظرية تسمى "نظرية النافذة المكسورة" معتمدة
ع ـلــى ت ـجــربــة ل ـعــالــم ال ـن ـفــس واالج ـت ـم ــاع ال ـفــرن ـســي فيليب
زمـبــاردو ،أجريت هــذه التجربة في عــام  ،1969لتصبح من
أشهر دراسات علم الجريمة والعلوم االجتماعية.
العالم قام بترك سيارتين بأبواب مفتوحة ،ومن دون أرقام
تدل عليهما في منطقتين مختلفتين األولــى في حي فقير
واألخ ــرى فــي حــي راق ،بــدأ الـمــارة فــي الحي الفقير بسرقة
وتخريب السيارة في بضع دقائق ،وتم تدميرها بالكامل
في غضون ثالثة أيام.
أما في الحي الراقي فلم يحصل شيء للسيارة ،مما أرغم
العالم زمباردو على كسر إحدى نوافذها ،وكانت المفاجأة أن
بدأ سكان الحي الراقي بسرقة وتدمير السيارة وتحويلها إلى
خردة خالل المدة نفسها التي استغرقتها في الحي الفقير.
وفي عام  ،1982تابع عالمان آخران دراسة العالم زمباردو،
فقاما بإجراء دراسات مماثلة على مبان وممتلكات أخرى،
في مناطق مختلفة واستحدثا بناء عليها "نظرية النافذة
المكسورة" ،وهي تتلخص بأن إهمال معالجة أي مشكلة
فــي بيئة مــا ،بغض النظر عــن صغر حجمها ،سيؤثر في
مواقف الناس وتصرفاتهم تجاه تلك البيئة بشكل سلبي
ً
مما يؤدي إلى مشاكل أكثر وأكبر ،والعكس صحيح أيضا،
فمعالجة المشاكل الصغيرة في وقــت سريع سيؤدي الى
بيئة أفضل وسلوك أقوم.
الذي أثار االهتمام في هذه الدراسات ،أن األشخاص الذين
قاموا بالتخريب المتعمد للسيارات والمباني لم يكونوا
مجرمين ،وكان معظمهم من عامة الناس ومن المواطنين
الملتزمين بــالـقــانــون ،وم ــع ذل ــك ف ــإن "ال ـنــافــذة الـمـكـســورة"
أرسلت رسالة خفية توحي بأنه ال أحد في داخله يهتم بما
حوله إذا كان من بيده السلطة لم يهتم ،وعلى األرجح ألنه
فــي األصــل لــم يعاقب مــن قــام بــاإلتــاف أو الكسر ،أو حتى
التزوير والرشوة.
فإذا ترك أحدهم قمامته في حديقة عامة ولم يعاقب على
فعلته ،فإن ذلك سيؤدي الى قيام أشخاص آخرين بالفعل
نفسه في الحديقة ذاتها وفي غيرها وستتحول الحدائق
إلى مكبات قمامة ينفر الــزوار منها ،كما هي الحال اليوم
في بعض المتنزهات العامة ،وإذا سمح معلم ألحد الطالب
ً
بالغش فــي امـتـحــان م ــادة مــا ،فسيكون الـغــش مـقـبــوال في
امتحانات أخــرى ومــن طــاب آخرين في جميع مستويات
التعليم ،وهذا هو الحاصل فعال.
فتجاهل األخطاء الصغيرة دون حلها في التو واللحظة،
أو مــن دون عقاب ف ــوري ،سـيــؤدي إلــى مشاكل أكبر بكثير
فــي المستقبل ،بــل الــى فــوضــى عــارمــة ،تتحول الــى ثقافة
أمة وشعب ،وفي الواقع فإن الكثير من القضايا الصحية
والبيئية واالجتماعية التي نواجهها في يومنا هذا كانت
بسبب تراكمات في الماضي ألفعال وسلوكيات مغلوطة
صغيرة تم تجاهلها ،ولم تعالج في حينها.
وه ــذا انطبق على الـفـســاد ال ــذي عــم واسـتـشــرى ،عندما
غــض الـطــرف عــن فساد بسيط ارتـكــب فــي مكتب أو دائــرة،
فانتقل بـيــن ال ــدوائ ــر والـ ـ ــوزارات والـمــؤسـســات الحكومية
واألهلية ،فانتشر كالشرارة في الهشيم ،فال تتهاونوا مع
مستصغر الشرر.
ملحوظة :منقولة بتصرف ،ومقتبسة من نظرية "النافذة
المكسورة".

عمارة الذاكرة
دانة الراشد

كورونا والمجموعة (أ)
إن من أفضل القرارات التي اتخذتها أخيرا للوقاية الصحية في
المدارس عمل مجموعتين دراسيتين متناوبتين ،فهذه الفكرة ،وإن
كــان هدفها غير ال ـمــراد مـنــه ،تعد األمـثــل فــي تكوين بيئة دراسـيــة
منضبطة ،وذلك بسبب تقليص عدد الطلبة ،فكلما قل عدد الدارسين
زاد نصيب كل طالب من اهتمام المعلم ،فاألعداد القليلة تعين المعلم
(المربي) على معرفة طالبه أكثر ومعرفة احتياجاتهم واهتماماتهم
واإلصـغــاء لهمومهم ومشاكلهم ،فالهدف مــن التربية ليس تلقين
المعلومات فحسب ،بل عملية تربوية وتواصل إنساني أبوي بين
المعلم وأبـنــائــه الـطـلـبــة ،فكلما قـلــت المجموعة زاد وض ــوح رؤيــة
المعلم لطالبه.
وكذلك الحال مع إدارة المدرسة ،فحضور نصف الطلبة يوميا
يعين اإلدارة المدرسية على ضبط النظام المدرسي وتوفير بيئة آمنة،
ول ـكــن لــأســف ظ ـهــرت لـنــا مشكلة أخ ــرى لــم تـكــن فــي الـحـسـبــان،
وهي إعفاء معلمي المواد العملية من التدريس وإحالتهم لإلشراف
المدرسي! ويبدو أن الذي اقترح هذا القرار قد غفل عن أن احتياجات
الطلبة لـلـمــواد االخـتـيــاريــة أكـثــر بكثير مــن ال ـمــواد اإللــزام ـيــة ،فهي
مواد جاذبة للمدرسة وممتعة للطلبة ،وفيها تحرر من قيد الحفظ
واالمتحانات ،فهي مــواد مرتبطة بالمشاعر والــوجــدان ،تركز على
شخصية الطالب وكيانه وتفاعله مع زمالئه ،عن طريق الرياضة أو
األعمال الفنية أو المهارات اليدوية ،وأما التركيز على الحفظ والتلقين
فلن يبني لنا شخصية قوية متوازنة.
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إضافات

فــي تسجيل عــامــاتـهــم الـتـجــاريــة ،ويعتبر
القانون من قام بتسجيل العالمة التجارية
ً
بحسن نية مالكا لها.
وال يجوز المنازعة في ملكية العالمة متى
اقترن تسجيل العالمة باستعمالها مدة خمس
سنوات على األقــل دون منازعة ،وإذا قام أي
شخص بتسجيل عــامــة تـجــاريــة كــان سبق
أن استعملها غيره ولم يقم بتسجيلها جاز
لألخير أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء
هذا التسجيل خالل خمس سنوات من تاريخ
التسجيل ما لم يكن قد ثبت صراحة رضاء
ً
هذا األخير أو ضمنا باستعمال هذه العالمة
ممن سجلت باسمه.
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد
تسجيل الـعــامــة ذاتـهــا أو عــامــات متقاربة
أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو
الخدمات وجب وقف جميع الطلبات إلى أن
ّ
ومصدق
يقدم تـنــازل موقع مــن المتنازعين
عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم أو
إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.
ويمكن تجديدها لمدد مماثلة خالل السنة
األخـ ـي ــرة ،وإذا انـتـهــت م ــدة الـحـمــايــة يـجــوز
تجديدها خالل األشهر الستة التالية النتهاء
التسجيل ،فإذا لم يقدم صاحب العالمة طلب
التجديد خالل ستة أشهر من تاريخ انتهاء
مدة التسجيل يتم شطب العالمة من السجل،
ويجوز شطب العالمة إذا ثبت عدم استعمالها

بصفة جــديــة لخمس سـنــوات متتالية ،وإذا
تم شطب العالمة فال يجوز إعادة تسجيلها
للغير للسلع أو الخدمات ذاتها إال بعد مضي
ثالث سنوات.
وفي جميع األحوال يحق لكل ذي شأن أن
يطلب من المحكمة شطب العالمة التجارية
التي سجلت دون وجه حق ،وإذا كان أن سبق
لـمــالــك ال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة أن رخ ــص لـغـيــره
ً
باستعمالها وفقا لعقد مؤشر به في السجل
فــا يـجــوز شطبها إال بـنــاء على مــوافـقــة من
قام مالك العالمة بالترخيص له باستعمالها،
ً
ذلك أنه يجوز وفقا للقانون لمالك العالمة أن
يرخص بعقد مكتوب ألي شخص طبيعي أو
معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو
الخدمات المسجلة عنها العالمة ،كما يجوز
لمالك العالمة الترخيص باستعمالها لعدة
أشخاص في وقت واحد إلى جانب أنه يكون
له حق استعمالها بنفسه.
ً
وال يحق قانونا للمرخص له باستعمال
الـعــامــة مــن مــالـكـهــا ال ـت ـنــازل لـغـيــره أو منح
تراخيص به لغيره من الباطن ما لم يرخص
له المالك بذلك.
ً
ويجوز نقل ملكية العالمة التجارية كليا أو
ً
جزئيا للغير بمقابل أو بدون مقابل كما يجوز
رهنها والحجز عليها مع المحل التجاري أو
مشروع استغالل العالمة التجارية ،كما أن
العالمة تنتقل باإلرث والوصية والهبة.

عـمــارة الــذاكــرة" ،هــذا هــو اســم معرضي الفني المعروض
ً
رقـمـيــا فــي متحف الـفــن الخليجي ،وبإمكانكم زيــارتــه على
هذا الرابط  www.khaleejiartmuseum.comحيث يتوافر
باللغتين العربية واإلنكليزية ،والمعرض قائم من  29سبتمبر
ومستمر حتى  31مارس من العام القادم ،ويتناول العمارة
التاريخية في الكويت ،ال سيما التراث المبني الحديث ،والهدم
الممنهج الــذي تعرضت لــه العديد مــن المباني ذات القيمة
التاريخية ومــازالــت ،لــأســف ،تطولها أي ــدي التدمير تحت
ذريعة بناء مبان إسمنتية ضخمة بال روح من أجل المزيد
من الربح المادي.
وقمت برسم هذه األعمال الفنية بأسلوب استوحيته من
فن المنمنمات اإلسالمية من منطلق االستلهام من ثقافتنا
ً
الغنية عوضا عن استعارة أنماط من ثقافات أخــرى ،وأحب
أن أطلق عليه فن "المنمنمات الحديثة" حيث رسمت األعمال
ً
رقميا متناولة قضايا ومواضيع تمسنا اليوم ،فهي أعمال ذات
طابع توثيقي ،نشاهد فيها تارة النشطاء وهم مذهولون من
الهدم المفاجئ لمجمع الصوابر وتــارة نجدهم مستمتعين
في التزلج األخير قبل هدم صالة التزلج.
ً
و عـلــى ا لــر غــم مــن النكهة التوثيقية لألعمال فإنها أيضا
تسافر بنا عبر الزمن ،فنجد شخصيات من العصور القديمة
تقف بجانب نشطاء عصرنا بشكل ظريف ،باإلضافة إلى إعادة
ترجمة بعض العناصر بشكل تــاريـخــي ،كاستبدال اإلنــارة
الكهربائية بالمشكاة ،واسـتـخــدام المنظور المسطح الــذي
كان يميز فنون المنمنمات ،ورسم هيئة ومالمح الشخصيات
بالنمط القديم ذاته.
أكتف برسم المباني التي تم هدمها أو تلك المعرضة
ولم
ِ
لخطر التدمير فحسب ،بل رسمت أهم معالم الكويت المعمارية
ً
المميزة كأبراج الكويت وأبراج المياه التي تعمل جميعا كشبكة
واحدة ،وتلك الصروح التي حصلت على مكانة في موسوعة
"غينيس" لألرقام القياسية كبوم الهاشمي  ،2بل حتى العمارة
السكنية التي تميزت بها الكويت في الخمسينيات والستينيات
من القرن الماضي كبيت الحسينان وبيت الحملي ،موثقة بذلك
العصر الذهبي للكويت وتطورها إلى دولة مدنية ما بعد النفط
واستقطابها نخبة من المعماريين العالميين لبناء صروحها
ً
وتكوين هويتها الجديدة ،فال ُيشترط أن يكون المبنى طينيا
أو بني في حقبة ما قبل النفط كي ُيعتبر ذا قيمة تاريخية.
وهنا أحب أن أوجه شكري لمتحف الفن الخليجي ودعمه
الـمـسـتـمــر لـفـنــونــي وع ـمــل فــريـقــه بـكــل اجـتـهــاد كــي ي ــرى هــذا
المعرض النور ،فأصبح الحلم حقيقة بفضل هــذه الجهود،
وأشكر فريق مجلة سكة اإلماراتية الذي أتانا بهذه المبادرة
الجميلة والضرورية لتسليط الضوء على الفنانين الخليجيين،
فخلقوا منصة شبابية را ئـعــة كــي يـكــون للشباب الخليجي
صوت ،وقد نشروا العديد من مقاالتي وأعمالي الفنية بشكل
مستمر منذ عام .2017
وكذلك أوجه خالص االمتنان والعرفان إلمارات الخير التي
تبنت مواهبي منذ سنوات عديدة ،فحصلت على بعثة دراسية
مدفوعة األجر بالكامل لدراسة الفنون البصرية وفنون التحريك
بأكاديمية كارتون نيتوورك Cartoon Network Animation
 Academyالكائنة باستوديوهات "توفور،)Twofour54( "54
حـيــث قضيت هـنــاك أجـمــل األوقـ ــات مــع نخبة مــن الفنانين،
ً
فطورت من مهاراتي وهيأتني فنيا كي تصبح الفنون مهنة
احترافية ال هواية فحسب.
وال يسعني هنا سوى الشعور بالقليل من األسى والعتب
على بلدي الذي لم يلتفت إلى مواهبي على الرغم من عملي
وتعاوني مع العديد من الجهات المعنية بالعمارة والفنون
والثقافة دون جدوى.
ع ـلــى أي ــة حـ ــال ،أت ـم ـنــى أن ي ـح ــوز ه ــذا ال ـم ـعــرض الــرقـمــي
إعجابكم ،فما زلت في بداية الطريق ،والقادم سيكون أجمل
بكثير بإذن الله.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.١٠٠

7.٦٧٨

٥.٩٨٦

2.٤١١ 2.٨٥٨ 3.٣١٤

سيولة البورصة تتجاوز  103.8ماليين دينار ...والمكاسب كبيرة
تداوالت قوية بقيادة «الوطني» شملت األسهم الصغيرة والمتوسطة
علي العنزي

عـ ـ ـ ــادت مـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ب ــورص ــة
الكويت ومؤشراته إلى تحقيق
قفزات قياسية ســواء بمكاسب
س ـع ــري ــة أو س ـي ــول ــة ،وان ـت ـهــت
جـ ـلـ ـس ــة أم ـ ـ ـ ــس ،بـ ـنـ ـم ــو م ــؤش ــر
السوق العام بنسبة قريبة من
 1في المئة كانت  0.92في المئة
أي  65.05ن ـق ـطــة ل ـي ـق ـفــل عـلــى
مستوى  7100.13نقطة بسيولة
ً
كـبـيــرة جـ ــدا وقـيــاسـيــة جــديــدة
ب ـل ـغــت  103.8م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
تداولت  680.4مليون سهم عبر
 20884صفقة ،وتم تــداول 148
ً
سهما ربح منها  88وخسر 38
بينما استقر  22دون تغير.
بينما ربح مؤشر السوق األول
ً
نقطة مئوية كانت تحديدا 1.05
فــي المئة أي  80.11نقطة ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  7678.21نـقـطــة
بسيولة كبيرة بلغت  55.5مليون
دينار تداولت  136.6مليون سهم
ع ـبــر  5714ص ـف ـقــة ،وارت ـ ـفـ ــع 18
ً
سهما بينما خسر  5أسهم ،فيما
استقر سهمان.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت مـ ـ ـك ـ ــاس ـ ــب الـ ـ ـس ـ ــوق
الــرئ ـي ـســي أقـ ــل واك ـت ـف ــى بنصف
نقطة مئوية أي  32.2نقطة ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  5986.66نـقـطــة

أخبار الشركات
هيئة األسواق توافق على
تخفيض رأسمال «دبي األولى»
كشفت شركة دبي األولى للتطوير العقاري عن موافقة
هيئة أس ــواق ال ـمــال الكويتية عـلــى تخفيض رأسـمــال
ً
الشركة من  100مليون دينار إلى  73.542مليونا؛ إلطفاء
ً
كامل الخسائر المتراكمة البالغة  28.873مليونا.
وقالت الشركة ،إنه سيتم إطفاء الخسائر عن طريق
تخفيض كــامــل رصـيــد االحـتـيــاطــي االخ ـت ـيــاري بنحو
 1.207مـلـيــون دي ـن ــار ،وتـخـفـيــض كــامــل رص ـيــد عــاوة
ً
اإلص ــدار بقيمة  2760دي ـنــارا ،وتخفيض كامل رصيد
االحتياطي اإلجباري بمبلغ  1.207مليون ،وتخفيض
ً
رأس المال بقيمة  26.457مليونا بإلغاء  264.57مليون
سهم مــن أسهم الشركة بالقيمة االسمية البالغة 100
فلس للسهم الواحد.
ولـفـتــت إل ــى أن ــه سـيـتــم ع ــرض األم ــر عـلــى الجمعية
العمومية غير العادية للشركة التخاذ قرارها في الشأن
الـســابــق ،وفــي حــال اعـتـمــاد العمومية بالموافقة على
تخفيض رأسمال الشركة على النحو الــوارد أعاله ،فإن
إطفاء الخسائر المتراكمة وتخفيض رأس المال سيترتب
عليه تحسين كـفــاء ة بند حقوق المساهمين وتعديل
بعض البنود بقيمة هذه المبالغ دون تغيير في إجمالي
حقوق مساهمي "دبي األولى".

ً
بسيولة كبيرة أيـضــا لكنها أقل
م ــن سـيــولــة ال ـس ــوق األول بلغت
 48.2مليون دينار تداولت 543.7
مليون سهم عبر  15170صفقة،
ً
وتم تــداول  123سهما ربح منها

ً
الدخيل رئيسا
للمخاطر في «وربة»
ذكر بنك وربة أنه تم تعيين
ضرار الدخيل بوظيفة رئيس
مجموعة إدارة المخاطر في
ً
البنك اعـتـبــارا مــن أمــس بعد
الحصول على موافقة من بنك
الكويت المركزي.

«تحصيالت» تخسر
 172.07ألف دينار
خـ ـس ــرت ش ــرك ــة تـصـنـيــف
وتـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
«ت ـح ـص ـي ــات»  172.07أل ــف
د ي ـ ـن ـ ــار ب ـ ــوا ق ـ ــع  1.04ف ـلــس
للسهم خالل الفترة المنتهية
في  30سبتمبر  ،2021مقابل
ت ـس ـج ـي ـل ـهــا خ ـس ــائ ــر بـقـيـمــة
 312.61ألف دينار بما يعادل
 1.89فلس في نفس الفترة من
العام الماضي.

 70بينما تراجع  33واستقر 20
دون تغير.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـعـ ــامـ ــات ب ــورص ــة
الـكــويــت أم ــس ،كما انتهت خالل
جلسات األس ـبــوع األرب ــع األولــى

وس ـج ـلــت مـجـمــوعــة م ــن األس ـهــم
الصغيرة ارتفاعات سريعة كان
أبــرزهــا "جــي إف إتــش" وعـقــارات
الكويت ،وأسهم كتلة أجيليتي ،ثم
انطلقت عمليات شراء رأسية على

«سفن» تفوز بعقد من «نفط الكويت»
بقيمة  4.2ماليين دينار
أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن فوزها بعقد مباشر
لتنفيذ أعمال توريد لشركة نفط الكويت ،بقيمة إجمالية  4.19ماليين دينار.
وقالت «سفن» ،إن العقد خــاص بالقيام بأعمال تركيب خطوط التدفق آلبار
اإلنتاج في منطقة «أم نقا» لمصلحة شركة نفط الكويت .وأضافت أن العقد
ً
ُ
سيحقق أرباحا تشغيلية سوف يتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة
لعامي  2022و.2023

 71.5ألف دينار خسائر «السورية»
بلغت خسائر الشركة الكويتية  -السورية القابضة  71.51ألف دينار بواقع
 0.41فلس للسهم في الفترة المنهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل تسجيلها
خسائر بقيمة  1.75مليون دينار ،بما يعادل  9.98فلوس للسهم خالل نفس
الفترة من عام .2020

«إس تي سي» تربح  23.78مليون دينار
ً
ربحت شركة االتصاالت الكويتية «إس تي سي»  23.78مليون دينار بواقع  48فلسا
ً
للسهم خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل تحقيقها أرباحا
ً
قدرها  27.45مليون دينار بما يعادل  55فلسا للسهم في نفس الفترة من عام .2020

تراجع «النفط» بعد صدمة المخزونات
األميركية وزيادة إصابات «كوفيد»19

البنك الوطني رفعت سيولته إلى
 11.8مليون دينار ليسجل مكاسب
كبيرة هي األعلى له  2.5في المئة
وي ـق ـت ــرب م ــن م ـس ـت ــوى ال ــدي ـن ــار
صــاح ـبــه عـمـلـيــات ش ـ ــراء بنسب

أقل على بيتك والخليج والدولي
ً
واجتاز أجيليتي مبكرا مستوى
ال ــدي ـن ــار صــاحـبــه نـمــو الــوطـنـيــة
العقارية بنسبة محدودة وارتفع
ً
سهم الجزيرة عشرين فلسا كما

تحركت بقوة أسهم االستثمارات
الوطنية وأعـيــان والخصوصية
ويونيكاب وحقق صناعات وطنية
ً
ً
إقفاال قياسيا هو األعلى له منذ
األزمـ ــة الـمــالـيــة ،بينما تـجــاوزت
أس ـه ــم "جـ ــي إف إت ـ ــش" مـسـتــوى
 100مليون سهم وهي أعلى كمية
لسهم واحد هذا العام (باستثناء
تعامالت األسـهــم القيادية خالل
جلسات الترقية) وربـحــت أسهم
مزايا ومنازل وتجارة بعد إعالن
أربـ ــاحـ ــه ب ـن ـســب جـ ـي ــدة لـتـطـغــى
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ع ـل ــى م ـع ـظ ــم أس ـهــم
ال ـســوق وتـتــراجــع ع ــروض البيع
لمصلحة طلبات شراء كبيرة تدفع
ً
المؤشرات إلى النمو الكبير دفعا.
ً
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــا ،ق ـ ـ ـ ــادت مـ ــؤشـ ــرات
بورصة الكويت مؤشرات أسواق
ال ـ ـمـ ــال ب ـ ـ ــدول م ـج ـل ــس ال ـت ـع ــاون
ً
الخليجي وسجلت  5منها ارتفاعا
بـنـســب مـتـفــاوتــة وك ــان الـتــراجــع
فـ ــي مـ ــؤشـ ــري س ـ ــوق ال ـس ـع ــودي
ودبي وبنسب محدودة ،وتراجع
أس ـع ــار الـنـفــط دون مـسـتــوى 84
ً
دوالرا لـمــزيــج بــرنــت بـعــد زي ــادة
مفاجئة في مخزونات النفط الخام
األميركية والتي أعلن عنها مساء
األربعاء الماضي.

«اإلحصاء» تستأنف نشر بيانات
التضخم بعد توقف  6أشهر!
 %٣.٢االرتفاع المحلي مايو الماضي على أساس سنوي
أعــادت اإلدارة المركزية لالحصاء الكويتية نشر
ب ـي ــان ــات األرق ـ ـ ــام ال ـق ـيــاس ـيــة ألسـ ـع ــار المستهلكين
"التضخم" في الكويت بعد توقفها  6أشهر دون بيان
األسباب!
وأظهرت البيانات ارتفاع األرقام القياسية ألسعار
المستهلكين "التضخم" في الكويت بنسبة  3.20في
المئة في شهر مايو الماضي على أساس سنوي.
وقــالــت "اإلح ـص ــاء" فــي بـيــان ل ــ"كــونــا" عــن األرق ــام
القياسية ألسـعــار المستهلكين ال ـصــادرة أم ــس ،إن
معدل التضخم في الكويت ارتفع  0.34في المئة في
مــايــو الـمــاضــي على أس ــاس شـهــري الرت ـفــاع أسعار
بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة األرقام
القياسية .وأضــافــت أن الــرقــم القياسي للمجموعة
األولى "األغذية والمشروبات" ارتفع في مايو الماضي
بنسبة  11.34في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام
 2020فــي حين لــم يتغير مؤشر أسـعــار المجموعة
ً
الثانية "السجائر والتبغ" مستقرا عند  135نقطة على
أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر األرقام القياسية للمجموعة

الثالثة "الملبوسات" ارتفع بنسبة  5.93في المئة على
أس ــاس سـنــوي فــي حين اسـتـقــرت أسـعــار مجموعة
"خـ ــدمـ ــات ال ـم ـس ـكــن" ع ـنــد  115ن ـق ـطــة ع ـلــى أس ــاس
سنوي دون أي تغيير فيما ارتفع معدل التضخم في
المجموعة الخامسة "المفروشات المنزلية" بنسبة
 4في المئة.
وذك ــرت "اإلح ـص ــاء" أن مــؤشــر أسـعــار المجموعة
السادسة "الصحة" ارتفع بنسبة  2.09في المئة في
ً
حين شهدت أسعار مجموعة "النقل" ارتفاعا بنسبة
 4.23في المئة .وأفادت بأن أسعار المجموعة الثامنة
"االتصاالت" ارتفعت بنسبة  4.8في المئة على أساس
س ـنــوي كـمــا ارت ـفــع م ـعــدل التضخم فــي المجموعة
التاسعة "الترفيه والثقافة" بنسبة  7.82في المئة في
حين هبطت أسـعــار المجموعة الـعــاشــرة "التعليم"
بنسبة  15.46في المئة.
ولفتت إلى أن أسعار مجموعة "المطاعم والفنادق"
ارتفعت على أساس سنوي في مايو الماضي بنسبة
 0.24في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة "السلع
والخدمات المتنوعة"  4.69في المئة.

أسعار صرف العمالت العالمية

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  57سنتا ليبلغ  84.65دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي
 57سنتا ليبلغ  84.65دوالرا للبرميل في
تداوالت ،أمس األول ،مقابل  85.22دوالرا في
ً
تداوالت يوم الثالثاء الماضي ،وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية تراجعت أسعار
النفط ألدن ــى مستوياتها فــي أسبوعين،
بعد أن أظهرت بيانات رسمية قفزة مفاجئة
في مخزونات الخام األميركية ،ومع ارتفاع
ح ـ ــاالت اإلص ــاب ــة ب ـم ــرض ك ــوفـ ـي ــد 19-في
أوروبا وروسيا ،وظهور بعض بؤر العدوى
في الصين ،مما قلص اآلمال في االنتعاش
االقتصادي.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت
 1.58دوالر ،أي  1.9في المئة إلى  83دوالرا
للبرميل ،بعد أن هبط السعر إلــى 82.32
دوالرا في وقت سابق امس ،وبعد تراجعها
 2.1في المئة في الجلسة السابقة.
ون ـ ـ ــزل خ ـ ــام غ ـ ــرب ت ـك ـس ــاس ال ــوس ـي ــط
األميركي  1.39دوالر أو  1.7في المئة إلى
 81.27دوالرا للبرميل ،وهو أدنى مستوياته
منذ أسبوعين ،بعد أن انخفض بنسبة 2.4
في المئة أمس األول.
وأدى ظـهــور ال ـبــؤر الـجــديــدة لفيروس
"ك ــورون ــا" ف ــي ال ـص ـيــن ،وتـسـجـيــل وفـيــات
ق ـيــاس ـيــة ب ــال ـم ــرض وال ـت ـه ــدي ــد ب ــاإلغ ــاق
فــي روسـيــا ،بــاإلضــافــة إلــى ارتـفــاع حــاالت
اإلص ـ ــاب ـ ــة فـ ــي غـ ـ ــرب أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،إلـ ـ ــى وق ــف
ارتفاعات أسعار النفط التي استمرت عدة
أسابيع.
وفي الواليات المتحدة ،يرجح أن يكون
االقتصاد قد نما بأبطأ معدل في نحو 12
شهرا فــي الفترة مــن يونيو إلــى سبتمبر
مع ارتفاع حاالت اإلصابة بكوفيد ،-19ومع
الضغوط على سالسل اإلمدادات العالمية
والـنـقــص الـعــالـمــي فــي بـعــض المنتجات
منها السيارات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية
إن مـخــزونــات الـنـفــط ال ـخــام فــي الــواليــات

المتحدة زادت  4.3ماليين برميل ،مقارنة
بتوقعات المحللين في استطالع لـ"رويترز"
بزيادة  1.9مليون برميل.
وق ـ ـ ـ ــال م ـح ـل ـل ــو الـ ـسـ ـل ــع ل ـ ـ ــدى "س ـي ـت ــي
ريسيرش" في مذكرة ،إن "الزيادة الكبيرة"
في المخزونات جــاء ت "على خلفية قفزة
كبيرة في صافي واردات الخام واستمرار
تباطؤ عمل المصافي".
لكن مخزونات البنزين تراجعت مليوني
بــرم ـيــل إل ــى أدنـ ــى مـسـتــويــاتـهــا ف ــي أرب ــع
س ـن ــوات تـقــريـبــا ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن مـعــانــاة
المستهلكين األميركيين في الحصول على
الوقود مع ارتفاع األسعار.

أرباح «شل»
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة الـ ـط ــاق ــة ال ـه ــول ـن ــدي ــة
البريطانية العمالقة (روي ــال دات ــش شل)
ارت ـف ــاع أربــاح ـهــا خ ــال الــربــع الـثــالــث من
العام الحالي إلى  4.13مليارات دوالر مقابل
 955مليونا خالل الفترة نفسها من العام
ال ـمــاضــي ،لكنها ج ــاءت أق ــل مــن متوسط
توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة
بلومبرغ لألنباء رأيهم ،وكان  5.42مليارات
دوالر.
يــأتــي ذل ــك فــي الــوقــت ال ــذي استجابت
فيه الشركة للضغوط الخارجية ،وأعلنت
اس ـت ـه ــداف ـه ــا ت ـح ـق ـيــق خ ـف ــض ك ـب ـي ــر فــي
االنبعاثات الغازية.
وكما هو الحال بالنسبة لشركات الطاقة
األخرى ،استفادت "شل" من ارتفاع أسعار
النفط والـغــاز فــي العالم ،فــي الــوقــت الــذي
وج ــدت فيه الشركة نفسها مسحوبة في
اتجاهات متعددة ،لعدم رضا المستثمرين
عن خططها.
وأعـ ـلـ ـن ــت "شـ ـ ـ ــل" اسـ ـتـ ـه ــدافـ ـه ــا خـفــض
االنبعاثات الكربونية بنسبة  50في المئة
بـحـلــول  2030م ـقــارنــة بـمـسـتــويــاتـهــا في
عام  ،2016ويشمل هذا الهدف االنبعاثات

الغازية من الفئتين األولى والثانية ،والتي
تخضع بشكل مباشر لــإدارة التشغيلية
ل ـ ـ "شـ ـ ــل" ،ف ــي ح ـيــن أن ال ـف ـئــة ال ـثــال ـثــة من
االنبعاثات هي الخاصة بعمالء الشركة.

نتائج «سابك»
أعلنت الشركة السعودية للصناعات
األساسية (سابك) زيادة بواقع خمسة أمثال
فــي أرب ــاح الــربــع الـثــالــث ،بــدعــم مــن ارتـفــاع
متوسط أسعار البيع.
وأعلنت شركة البتروكيماويات العمالقة
أن أرباحها بعد خصم الضرائب بلغت 5.6
مليارات ريال ( 1.5مليار دوالر) ،ارتفاعا من
 1.1مليار ريال في الفترة نفسها من العام
الماضي ،لكنها لم تبلغ متوسط تقديرات
أربعة محللين جمعتها "رفينيتيف" البالغ
 6.1مليارات ريال.
وزادت إيراداتها  49في المئة إلى 43.7
مليار ريال.
وق ــال ــت "س ــاب ــك" إن أربــاح ـهــا الـصــافـيــة
تدعمت ليس فقد بارتفاع متوسط أسعار
البيع ،ولكن أيضا بزيادة حصتها في نتائج
أعمال مشروعات مشتركة وشركات تابعة
لها .وذكرت أنه رغم زيادة متوسط أسعار
البيع ،فإن ارتفاع أسعار المواد الخام حد
من زيادة هوامش األرباح.
وقال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي
ل ــ"ســابــك" فــي ب ـيــان "األداء ال ـمــالــي الجيد
لـســابــك فــي الــربــع الـثــالــث مــن  2021يمثل
استمرارا النتعاشنا من آثار كوفيد ،-19وإن
كان بمستوى أقل من أدائنا القوي بشكل
استثنائي في الربع الثاني".
وتملك شركة "أرامكو" الحكومية النفطية
 70في المئة في "سابك".

«السدرة»
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في

ليبيا انخفاض إنتاجها من خــام النفط
بميناء السدرة النفطي "شرق سرت" بنحو
 72في المئة من الطاقة المتاحة يوميا.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ع ـ ـبـ ــر م ــوق ـع ـه ــا
اإللكتروني تعليق رئيس مجلس إدارتها
مصطفى صنع الله قائال "اليوم تتعاظم
المخاطر لدرجة كبيرة ،وقد فقدنا نحو
 208آالف برميل يوميا من الطاقة المتاحة
التي تبلغ  285ألف برميل يوميا ،ونتوقع
أن يستمر االنخفاض مــدة  10أيــام ،مما
يفقد ال ـخــزانــة الـعــامــة نـحــو  177مليون
دوالر ،بحيث يتجاوز إجمالي الفاقد منذ
بداية العام المليار دوالر".
وأضاف" :تبين لنا منذ أعوام مضت،
وخالل تعاملنا مع التسربات ،أننا نحتاج
إلى تخصيص ميزانيات بصورة عاجلة
إلعادة بناء البنية التحتية المتهالكة؛ وقد
خاطبنا الحكومات المتعاقبة كما وزارة
النفط والغاز حاليا ،وأبلغناهم أن السبيل
الوحيد للمحافظة على استمرار االنتاج
الحالي ( 285الف برميل يوميا) ،وزيادة
القدرة المتاحة (المقدرة بحوالي  40ألف
بــرمـيــل يــومـيــا) ،هــو تسييل الميزانيات
ال ـم ـق ـتــرحــة ف ــي مــواع ـيــدهــا ال ـم ـق ــررة ،إال
أننا رغم من ايضاح الموقف بكل أبعاده
وتــداع ـيــاتــه عـلــى اإلن ـت ــاج واإلي ـ ـ ــرادات لم
نتسلم درهما واحدا".
وتـ ــابـ ــع ان "الـ ـتـ ـس ــرب ك ـب ـي ــر فـ ــي خــط
األنابيب  30بوصة من الظهرة إلى السدرة
(نقطة كم 37 :كم) وقد أعلنت غرفة التحكم
بـشــركــة الــواحــة لـلـنـفــط اكـتـشــاف هبوط
م ـف ــاج ــئ ف ــي الـ ـضـ ـغ ــوط ،م ـم ــا ي ـع ـنــي أن
التمزق كبير ،وبالتالي أعطيت التعليمات
إلغالق خط األنابيب حتى نجري التقييم
المناسب ،وننجز أعمال الصيانة الطارئة".

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا

•
العدد  / 4871الجمعة  29أكتوبر 2021م  23 /ربيع األول 1443هـ

economy@aljarida●com

«الخليج للتأمين» تعزز تصنيفها االئتماني في «»S&P
تم رفع التصنيف االئتماني
الخاص بالقوة المالية
لمجموعة الخليج للتأمين إلى
المستوى « ،»Aمع تعديل
النظرة المستقبلية من
«إيجابية» إلى «مستقرة»،
إضافة إلى إصدار تصنيف
جديد على المستوى «»+BBB
خاص بالسندات المتوقع
إصدارها.

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين
أن وكالة ستاندرد أنــد بــورز غلوبال
قــد أعلنت ر فــع التصنيف االئتماني
المصدر والتصنيف الخاص بالقوة
الـ ـم ــالـ ـي ــة م ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى « »-Aإل ــى
ال ـم ـس ـتــوى « »Aل ـم ـج ـمــوعــة الـخـلـيــج
للتأمين وشركتها األساسية شركة
الـخـلـيــج لـلـتــأمـيــن وإعـ ـ ــادة الـتــأمـيــن،
مــع تـعــديــل الـنـظــرة المستقبلية إلــى
«مستقرة» ،إضافة إلى إصدار تصنيف
جديد على المستوى « »+BBBخاص
بــالـسـنــدات الـتــي سـتـقــوم المجموعة
بإصدارها .حيث جاء ذلك بعد إعالن
المجموعة حصولها على الموافقات
التنظيمية الــازمــة إلص ــدار سـنــدات
دين دائمة ومساندة ضمن الشريحة
الثانية من رأس الـمــال ،والتي سيتم
اعتبارها بالكامل جزءا من رأس المال
المتاح عند احتساب هامش المالء ة
المالية للمجموعة.
وتـ ـعـ ـك ــس ال ـ ـن ـ ـظـ ــرة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
المستقرة توقع الوكالة بأنه على مدى
العامين المقبلين ،ستقوم مجموعة
الخليج بدمج عمليات أكسا الخليج
بـ ـنـ ـج ــاح ،وت ـح ـس ـي ــن تـ ـن ــوع مـحـفـظــة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى كـفــايــة
رأس المال ُ
المحسنة ،واالستمرار في
تحسين أداء العمليات التشغيلية ،مما

سيساعد المجموعة على حماية رأس
مالها القوي خالل العامين المقبلين.
وقــامــت الــوكــالــة بتحسين التقييم
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص بـ ـ ــرأس ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
وأرباحها ،مما أدى إلى مراجعة الملف
العام للمخاطر المالية ،حيث تم تقدير
كـفــايــة رأس ـم ــال وأرب ـ ــاح الـمـجـمــوعــة،
ل ـي ـص ـبــح ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى « »AAأو
أعلى ،بعد إصدار هذه السندات وبعد
زيـ ــادة رأس ال ـمــال بقيمة  50مليون
دينار في سبتمبر  ،2021كما تتوقع
ال ــوك ــال ــة أن ي ـص ـبــح م ـلــف الـمـخــاطــر
المالية للمجموعة أقــوى بعد إدراج
األصــول االستثمارية لشركات أكسا،
وكنتيجة لذلك؛ ونتيجة زيادة حقوق
المساهمين ،تتوقع الوكالة انخفاض
األصـ ـ ـ ــول ع ــال ـي ــة ال ـم ـخ ــاط ــر م ـق ــارن ــة
بحقوق المساهمين.
وستقوم الوكالة بتصنيف السندات
الـ ـج ــدي ــدة وقـ ــت اإلصـ ـ ـ ــدار كـمـحـتــوى
ً
متوسط (طبقا لمنهجية الوكالة) من
رأس المال الخاص بالمجموعة طالما
لــم تتغير الـشــروط واألح ـكــام .ويعبر
هذا التصنيف على أن السندات ذات
محتوى أسهم متوسط ،وذلك بشكل
رئيسي ناتج عن التأجيل االختياري
لمدفوعات الفائدة من قبل المصدر،
كـ ـم ــا ت ـخ ـض ــع ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ل ـل ـشــري ـحــة

ّ
«التجاري» يحذر العمالء
من عمليات تكييش القروض

أحمد أشكناني

ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــد أسـ ــوأ
استغالل لـظــروف المقترضين،
حيث إن األف ــراد الــذيــن يقومون
بعملية التكييش يـهــد فــون في
ال ـم ـقــام األول إل ــى تـحـقـيــق ربــح
سـ ــريـ ــع ب ـ ـطـ ــرق م ـل ـت ــوي ــة وغ ـي ــر
ق ــان ــونـ ـي ــة ب ــاسـ ـتـ ـغ ــال ظ ـ ــروف
ً
العمالء المقترضين خصوصا
المتعثرين بالسداد ،ويغرونهم
بــالـحـصــول عـلــى تـمــويــل جديد

الثانية من رأس المال وكذلك لها صفة
االستدامة .واعتبرت الوكالة أن نسبة
ا لــرا فـعــة المالية للمجموعة محايدة
للتقييم العام لملف المخاطر المالية.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت :ت ـس ـت ـف ـي ــد «الـ ـخـ ـلـ ـي ــج
ل ـل ـت ــأم ـي ــن» م ــن م ــوق ـع ـه ــا ال ـت ـنــاف ـســي
القوي كشركة تأمين رائدة في الكويت
والـبـحــريــن واألردن ،وكنتيجة لهذه
الصفقة ،ستصبح المجموعة واحدة
مـ ــن أكـ ـب ــر ث ـ ــاث شـ ــركـ ــات رائـ ـ ـ ــدة فــي
المنطقة بإجمالي أ قـســاط يبلغ 2.3
مليار دوالر ،حيث سـيــؤدي ذلــك إلى

ِّ
«التحكيم التجاري» يوقع اتفاقية
تعاون مع «الفتوى والتشريع»
وق ـ ـ ــع مـ ــركـ ــز ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـح ـك ـيــم
التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة
ال ـك ــوي ــت ف ــي إط ـ ــار س ـع ـيــه لـتـحـقـيــق
رسالته من خالل االنفتاح والتعاون
مع الجهات المحلية والدولية ،اتفاقية
تـعــاون أمــس األول مــع إدارة الفتوى
والتشريع بمجلس الوزراء.
واستضافت «الفتوى والتشريع»
حـ ـف ــل ت ــوقـ ـي ــع االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ب ـح ـضــور
ك ــل م ــن ع ـبــدالــوهــاب الـ ـ ــوزان الـنــائــب
األول لرئيس الغرفة ورئيس المركز
والـمـسـتـشــار ص ــاح المسعد رئيس
إدارة الفتوى والتشريع.
وت ـس ـت ـه ــدف االت ـف ــاق ـي ــة مـســاهـمــة
الطرفين في تحسين البيئة القانونية
واالس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ــي دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت،
وت ـطــويــر قـ ــدرات وخ ـب ــرات منتسبي
اإلدارة فــي مـجــال الــوســائــل البديلة
لحل المنازعات من خــال المشاركة
ف ـ ــي فـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـ ـمـ ــركـ ــز وب ــرامـ ـج ــه
التدريبية ،كــذلــك الـتـعــاون فــي إقامة
فعاليات مشتركة ،وتأهيل كوادر من
المحكمين المحليين والدوليين ذوي
كفاء عالية واطالع على المستجدات
بشكل مستمر.
وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ق ـ ــال الـ ـ ـ ــوزان،

ً
إن االتـفــاقـيــة تــأتــي تـتــويـجــا لجهود
الطرفين واالجتماعات والمناقشات
المطولة للخروج بأفضل المقترحات
ال ـت ــي ت ـح ـقــق الـ ـه ــدف م ــن االت ـفــاق ـيــة
وتستثمر إم ـكــانــات الـطــرفـيــن .وأكــد
ال ـ ـ ـ ــوزان أن غ ــرف ــة تـ ـج ــارة وص ـنــاعــة
ال ـك ــوي ــت م ـم ـث ـلــة ف ــي م ــرك ــز ال ـكــويــت
ً
للتحكيم التجاري تسعى دوما إلقامة
جسور التعاون مع الجهات المعنية
والـمـســؤولــة بـهــدف ت ـبــادل الـخـبــرات
ورفع مستوى األداء وتعزيز وتهيئة
بـيـئــة االسـتـثـمــار وتـحـقـيــق األه ــداف
الوطنية المشتركة.
يــذكــر أن مــركــز الـكــويــت للتحكيم
التجاري يرتبط بالعديد من اتفاقيات
الـتـعــاون مــع جـهــات مختلفة محلية
ودولية بهدف تحقيق رسالته بنشر
ث ـقــافــة ال ـت ـح ـك ـيــم ،وم ـن ـهــا الـمـحـكـمــة
الـ ــدائ ـ ـمـ ــة ل ـل ـت ـح ـك ـيــم ب ـ ــاه ـ ــاي PCA
وبرنامج تطوير التحكيم التجاري
 CLDPال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى م ــرك ــز
التحكيم الخليجي «دار القرار» ومركز
ت ــدري ــب الـمـلـكـيــة ال ـف ـكــريــة الـتــابـعـيــن
ل ــأم ــان ــة ال ـع ــام ــة لـمـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي.

«بيتك» :الماليين يستخدمون تطبيق
القرآن على الهواتف الذكية

ضمن حملة «لنكن على دراية» لحماية البيانات المصرفية
ي ــواص ــل ال ـب ـن ــك ال ـت ـج ــاري
مساهماته فــي حملة «لنكن
عـلــى دراي ـ ــة» الـتــوعــويــة التي
أطلقها بنك الكويت المركزي،
لتسليط الـضــوء على حقوق
وواجبات العمالء ،وتوعيتهم
بكل مــا يتعلق بالتعامل مع
ال ـب ـن ــوك وح ـم ــاي ــة بـيــانــاتـهــم
المصرفية.
يأتي ذلــك في إطــار حرص
البنك على الثقافة المصرفية
والمالية بين شرائح المجتمع
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وزي ـ ـ ـ ــادة ال ــوع ــي
لــدى الجمهور ب ــدور القطاع
المصرفي ،وكيفية االستفادة
م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
المقدمة للعمالء.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق وف ــي
حــدي ـثــه ع ــن ظ ــاه ــرة تكييش
الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــروض ،ق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـس ــاع ــد
م ــدي ــر إدارة م ـكــاف ـحــة غـســل
األمـ ـ ـ ـ ــوال وتـ ـم ــوي ــل اإلره ـ ـ ــاب
ف ــي «الـ ـتـ ـج ــاري» أح ـم ــد أكـبــر
أش ـ ـك ـ ـنـ ــانـ ــي« ،نـ ـ ـح ـ ــذر ع ـم ــاء
ال ـب ـن ــك مـ ــن ظـ ــاهـ ــرة تـكـيـيــش

خالد السنعوسي

تقليل اعتمادها ،من حيث مساهمة
األقـ ـس ــاط ،ع ـلــى شــركـتـهــا األســاس ـيــة
بالكويت.
وب ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ق ـ ـ ــال خ ــال ــد
م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاري الـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــوس ـ ــي ،ال ـ ـمـ ــديـ ــر
التنفيذي للمجموعة« :نحن سعداء
بــر فــع التصنيف االئتماني المصدر
والتصنيف ا لـخــاص بالقوة المالية
من المستوى « »-Aإلى المستوى «»A
م ــن قـبــل وك ــال ــة س ـتــانــدرد آن ــد ب ــورز،
والـ ــذي ج ــاء بـفـضــل إط ــار عـمــل إدارة
مخاطر المؤسسة الشامل والــراســخ
مع األدوات والتقنيات المناسبة ،التي
تساعد في تحديد المخاطر وقياسها
وإدارتها بشكل مناسب على مستوى
المجموعة .كما أن استكمال صفقة
االستحواذ على شركة أكسا وزيــادة
رأس المال بنجاح ،وإصدار السندات
الــدائـمــة والـمـســانــدة ،يعكسان بشكل
واضح التطبيق الناجح الستراتيجية
المجموعة».
وأض ـ ـ ـ ــاف «إنـ ـ ـن ـ ــا ف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ن ـس ـعــى ج ــاه ــدي ــن الس ـت ـك ـشــاف نهج
مـبـتـكــر لـلـمـجـمــوعــة ،لـتــوفـيــر تجربة
مثيرة للعمالء من خالل العروض ذات
المستوى العالمي مــع وجــود عالمة
ت ـجــاريــة قــويــة وم ــوح ــدة لـ ـ  GIGعبر
األسواق التي نتواجد فيها مباشرة».
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اقتصاد

دون أن ينتبه هــؤالء العمالء
إلى عواقب هذه الخطوة غير
القانونية ،حيث إن عمليات
التكييش بشكل عام تتم خارج
الـنـظــام الـمـصــرفــي ،ولطالما
ح ــذر بـنــك ال ـكــويــت الـمــركــزي
مــن عــواقـبـهــا ،وه ــذا النشاط
يتم تجريمه ،إذ إنه قد ينطوي
عـلــى عـمـلـيــات تــزويــر وغسل
أمـ ـ ـ ــوال ف ــي ظ ــل ع ـ ــدم مـعــرفــة
م ـصــدر أم ـ ــوال األف ـ ــراد الــذيــن
يقومون بعمليات التكييش».
وينصح أشكناني بضرورة
الحصول على التمويل عبر
الجهات المانحة مثل البنوك
أو شركات التمويل المرخصة،
مــن أ ج ــل تنظيم عملية منح
القروض والتمويل ،بما يحقق
للعميل االستفادة من المزايا
وال ـت ـس ـه ـيــات ال ـت ــي تــوفــرهــا
الجهات المانحة المرخصة،
ويجنبه مـخــا طــر التعثر في
ال ـســداد والـتـعــرض لعمليات
نصب واحتيال من قبل بعض
ضعاف النفوس.

يشكل تطبيق الـقــرآن الكريم،
الـ ـ ـ ـ ــذي أط ـ ـل ـ ـقـ ــه ب ـ ـيـ ــت الـ ـتـ ـم ــوي ــل
ال ـك ــوي ـت ــي (ب ـي ـت ــك) ع ـل ــى أج ـه ــزة
اآلي ـف ــون واألن ــدروي ــد واألج ـه ــزة
ال ـلــوح ـيــة ،قـيـمــة مـضــافــة تــرســخ
هــويــة ال ـمــؤس ـســة ،وت ـســاهــم في
ن ـش ــر كـ ـت ــاب ال ـ ـلـ ــه ،ك ـم ــا ي ـســاعــد
ف ــي ع ـم ـل ـيــات ال ـح ـفــظ والـ ـت ــاوة،
والتعرف على المعاني والشرح
وغيرها ،في تجاوب مع اإلقبال
الكبير الذي يشهده التطبيق على
مستوى العالم.
ويـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــغ عـ ـ ـ ـ ــدد م ـس ـت ـخ ــدم ــي
ال ـت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـمـ ــاي ـ ـيـ ــن ،وت ـص ــل
م ـ ـعـ ــدالت ال ـت ـح ـم ـي ــل إلـ ـ ــى أع ـل ــى
النسب بين التطبيقات المشابهة،
حيث يعتبر «بيتك» أول مصرف
ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن ال ـم ـح ـل ــي
واإلقـلـيـمــي يـضــع ه ــذا التطبيق
تحت تصرف مستخدمي األجهزة
ال ــذك ـي ــة ،ال ـت ــي أص ـب ـحــت تتمتع
بمعدالت استخدام عالية.
وي ـت ـم ـتــع تـطـبـيــق الـ ـق ــرآن من
«ب ـي ـتــك» بــالـعــديــد م ــن الـمـمـيــزات
جعلته محط االهتمام ،إذ يدعم
ع ـ ــرض ألـ ـ ـ ــوان م ـخ ـت ـل ـفــة تـسـمــح
للقارئ بتعدد الختمات والقراءة
ب ـ ـص ـ ــورة م ـ ـي ـ ـسـ ــرة ،كـ ـم ــا ي ــوف ــر
إم ـك ــان ـي ــة الـ ــرجـ ــوع ل ـت ـف ـس ـيــر أو

ترجمة أي آيــة بـصــورة لحظية،
كـمــا يـقــدم مـيــزة ال ـق ــراءة الليلية
وتقرير تسلسل الصفحات التي
ت ـمــت ق ــراء ت ـه ــا م ــع ال ــزم ــن ال ــذي
استغرقه المستخدم في القراءة،
ويوفر أيضا ميزة البحث النصي
فــي آي ــات ال ـق ــرآن ،بــاإلضــافــة الــى
ميزات أخرى تساعد على القراءة
السهلة والميسرة.
أمـ ــا ع ـل ــى أجـ ـه ــزة االنـ ــدرويـ ــد
فـيـتـمـيــز الـتـطـبـيــق بــالـعــديــد من
ال ـ ـمـ ــواص ـ ـفـ ــات ،ك ــإض ــاف ــة م ـي ــزة
ال ـتــاوة الـصــوتـيــة بــإضــافــة عــدد
ك ـب ـي ــر م ـ ــن أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـق ـ ــراء عـلــى
مـسـتــوى الـعــالــم ال ـعــربــي ،فضال
عـ ــن ت ـف ـس ـيــر اآلي ـ ـ ـ ــات ،مـ ــن خ ــال
تفسير الـجــالـيــن ،وكــذلــك ميزة
الـ ـبـ ـح ــث بـ ـ ـ ــاألرقـ ـ ـ ــام ،وت ــوض ـي ــح
كلمات البحث بــأ لــوان مختلفة،
حـيــث تـفـيــد بـســرعــة الـبـحــث عن
الصفحة أو اآلي ــة أو ال ـســورة أو
ال ـجــزء أو ال ـحــزب الـمـطـلــوب ،مع
تــوفـيــر ن ـظــام ع ــرض الـصـفـحــات
بطريقة عــرض اوض ــح تتناسب
مــع احـجــام الـشــاشــات المختلفة
في أجهزة األندرويد على اختالف
ان ــواع ـه ــا ،بــاإلضــافــة ال ــى ســرعــة
تصفح عالية بين تفسير اآليات،
وبــاس ـت ـمــرار اداء الـتـطـبـيــق عند

االن ـت ـقــال ال ــى تـطـبـيــق آخ ــر على
ج ـهــاز االنـ ــدرويـ ــد أو إزالـ ـت ــه من
الواجهة الرئيسية للجهاز ،فضال
عن الميزات السابقة ،ومن بينها
ات ــاح ــة ان ـت ـقــاء األل ـ ــوان الـمــريـحــة
وف ــق الـتـقـنـيــة ال ـحــدي ـثــة ،وكــذلــك
ً
توفر للمستخدم تقريرا بعدد ما
أنجزه من قراءة.
ويحرص «بيتك» على تطوير
وت ـحــديــث تـطـبـيـقــاتــه وبــرام ـجــه
المتنوعة على األجـهــزة الذكية،
وم ـن ـهــا تـطـبـيــق الـ ـق ــران ال ـكــريــم،
وفـ ــق اع ـل ــى ال ـم ـعــاي ـيــر الـتـقـنـيــة،
وم ـ ـ ـ ــن ابـ ـ ـ ـ ـ ــرز اإلض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــات ع ـل ــى
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق دع ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـخـ ـط ــوط ــة
ا لـجــد يــدة لمصحف المدينة مع
إدخ ــال هــوامــش جانبية لتعزيز
جـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــوى ،وع ـ ــرض
أك ـثــر مــن صـفـحــة عـلــى الـشــاشــة،
وإ مـكــا نـيــة التشغيل مــع تطبيق
ً
آخـ ــر ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــة ،ف ـض ــا عــن
تعدد التفاسير والقراء ة الليلية
وغيرها من المميزات التي تؤكد
كــذلــك ري ـ ــادة ال ـب ـنــك ف ــي الـمـجــال
الـ ـتـ ـقـ ـن ــي ،وتـ ـ ـص ـ ــدره ف ـ ــي ط ــرح
الخدمات والمنتجات العصرية.
ويــأتــي تطبيق ال ـق ــرآن ضمن
سـلـسـلــة م ــن ال ـم ـســاه ـمــات الـتــي
ي ـس ـت ـهــدف ب ـهــا «ب ـي ـت ــك» تعظيم

ً
«األهلي» %25 :خصما
لحاملي البطاقات
في محالت الشايع

ك ـت ــاب ال ـل ــه ونـ ـش ــره ع ـلــى أوس ــع
نطاق ،واتاحته لالطالع والقراءة
والحفظ والتجويد على مستوى
ال ـعــالــم ،فــي ظــل الـتـطــور التقني
الكبير الذي تعيشه البشرية ،كما
ً
ينظم البنك سنويا بشكل منفرد
على المستوى المحلي مسابقة
«قراء بيتك» لتالوة القرآن الكريم
خـ ــال ش ـه ــر رمـ ـض ــان ال ـم ـب ــارك،
وذلـ ــك لـشــريـحــة ع ـمــاء «ب ـي ـتــي»،
و«حـ ـس ــاب ــي» ،وي ـح ــرص «بـيـتــك»
على التنسيق مــع لجان تحكيم
مختصة لتطبيق معايير التقييم
بشفافية وبمهنية عالية ،عالوة
ع ـل ــى ت ـخ ـص ـيــص جـ ــوائـ ــز قـيـمــة
لـلـفــائــزيــن م ــن شــري ـحــة األط ـفــال
ً
والـ ـشـ ـب ــاب دون  25ع ــام ــا وف ــق
الشروط والضوابط المعلنة.

يقدم البنك األهلي الكويتي
لحاملي بطاقاته االئتمانية
ومـ ـسـ ـبـ ـق ــة ال ـ ــدف ـ ــع وال ـس ـح ــب
اآللـ ــي خـصـمــا بـنـسـبــة  25في
الـمـئــة عـنــد ال ـش ــراء بقيمة 30
دي ـن ــارا ف ــي م ـحــات دبـنـهــامــز
(  ،)Debenhamsبـ ـي ــر ت ــون
( ،)Burtonدوروثـ ــي بيركينز
( ،)Dorothy Perkinsواليس
( ،)Wallisريـڤــر ايــانــد (River
 ،)Islandإيڤانز ( ،)Evansنكست
(.)Next
ويسري هذا العرض داخل
الكويت على مجموعة محالت
شركة الشايع حتى  22نوفمبر
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وال ي ـن ـط ـب ــق ع ـلــى
عمليات الشراء عبر اإلنترنت،
ك ـم ــا يـ ـس ــري ع ـل ــى ال ـب ـضــائــع
ال ـتــي لـيــس عـلـيـهــا خـصــم وال
ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى م ـس ـت ـح ـضــرات
التجميل لدى محالت دبنهامز
(،)Debenhams Cosmetics
كـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــدم «األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي» ع ـ ــددا
م ــن ال ـم ـكــافــآت وال ـخ ـصــومــات
لحاملي بطاقاته.

«المتحد» يعلن فائزي السحب األسبوعي لـ «الحصاد» «وربة» يتوج  ١٠فائزين بحساب السنبلة
أجرى البنك األهلي المتحد ،أمس األول،
الـسـحــب األسـبــوعــي عـلــى جــوائــز الحصاد
اإلس ــام ــي ،حـســاب الـسـحــب عـلــى الـجــوائــز
اإلســامــي األول فــي الـكــويــت ،وال ــذي يقدم
مــا يزيد على  750جــائــزة سنويا ،وينفرد
بــالـعــديــد مــن الـمـمـيــزات ،ومـنـهــا أن ــه أبسط
وأسهل برنامج ادخــار يقدم أكبر قيمة من
الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين ،فضال
عن ميزة فتح الحساب عبر االنترنت بكل
سهولة ويسر ،مع ميزة اإليداع الفوري في
الحساب.
ً
وأسفر السحب عن حصول  20عميال على
 1000دينار لكل منهم ،وهم :سليمة جمعة
عبادي ،وأحمد محمد الزعبي ،وحسن أحمد
عـلــي ،ومـنـيــرة عـبــدالـلــه ال ـخــالــدي ،ومحمد
ع ـلــي جـ ـ ــراغ ،وه ــوي ــدي ص ـحــن ال ـه ــاج ــري،
وخـضـيــر أح ـمــد ال ـقــاضــي ،وع ـلــي عـبــدالـلــه

القطان ،وأنفال عادل العطوان ،وصالح أحمد
الغريب ،وسكينة عباس عبدالله ،وغنيمة
غانم الذياب ،وكوثر إسالم ،ونــاالواال أكيل
عبدول حسين ،ومريم بشار العلي ،وصالح
م ـح ـمــود ص ــال ــح ،وم ـع ـصــومــة عـبــدالــرحـيــم
الصفار ،ونواف حمد الغانم ،ولطيفة محمد
المطيري ،وعبدالله رجب محمد.
وتـتـضـمــن س ـحــوبــات ال ـح ـصــاد الـعــديــد
مــن الـجــوائــز ،مــن بينها جــائــزة بقيمة 100
ألف د.ك في كل من عيدي الفطر واألضحي،
وتبقى الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة
 250أل ــف د.ك أه ــم مــا يطمح إلـيــه العمالء
لـتـحـقـيــق تـطـلـعــاتـهــم .ك ــذل ــك ت ـق ــدم جــوائــز
الـحـصــاد  20جــائــزة أسبوعية بقيمة ألف
د.ك لكل رابح.
وألول مرة في الكويت ،تم تقديم "سحب
األفضلية" ربع السنوي بقيمة  25ألف د.ك

حصريا للعمالء الذين لم يحالفهم الحظ
من قبل بأي من جوائز الحصاد اإلسالمي
خالل السنوات الخمس األخيرة ،بشرط مرور
عام على فتح حساباتهم ،وتتيح كل  50د.ك
في حساب العمالء ضمن هذه الفئة فرصة
واحدة للدخول في السحب.

«برقان» يواصل حملته السنوية
بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي
ّ
نــظــم بنك بــرقــان ن ــدوة توعية
لـمــوظـفـيــه ح ــول س ــرط ــان ال ـثــدي
بالتعاون مع مستشفى الكويت.
وتدعم هذه المبادرة جهود البنك
االستراتيجية في إطار اهتمامه
ب ـص ـحــة ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ورف ــاه ـه ــم،
ومساعيه المستمرة للمساهمة
على نطاق أوسع في زيادة وعي
المجتمع بأهم القضايا الصحية.
نـ ـظـ ـم ــت وحـ ـ ـ ـ ــدة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ـي ـ ــة  -قـ ـ ـس ـ ــم ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد
الـبـشــريــة ف ــي الـبـنــك الـ ـن ــدوة ،في
إطــار الـمـبــادرات التي تركز على
االهـ ـتـ ـم ــام ب ـص ـح ــة ال ـمــوظ ـف ـيــن،
بهدف المساهمة في زيادة وعي
الموظفات بأهمية الكشف المبكر
عـ ــن سـ ــرطـ ــان ال ـ ـثـ ــدي مـ ــن خ ــال
الفحص الدوري.
وق ــد أت ــاح ــت ال ـن ــدوة الـفــرصــة
لـتـقــديــم اإلرشـ ـ ـ ــادات والـنـصــائــح
ال ـط ـب ـيــة وت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء على
المعلومات والحقائق األساسية
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـ ـسـ ــرطـ ــان الـ ـ ـث ـ ــدي،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك أن ــواع ــه وأع ــراض ــه
وأس ـبــابــه وال ـع ــوام ــل ال ـتــي تــزيــد
خطر اإلصابة به ،فضال عن طرق
عالجه والوقاية منه.
َ
وعلقت المديرة األولى بوحدة

االت ـ ـصـ ــاالت ال ــداخ ـل ـي ــة م ــن قسم
الـ ـ ـم ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة ومـ ـش ــارك ــة
الموظفين ريـمــا األصـبـحــي ،عن
هــذه الـمـبــادرة قائلة« :يهتم بنك
برقان كثيرا بتطوير بيئة داخلية
تــدعــم الـمــوظـفـيــن وت ـعــزز جميع
ال ـج ــوان ــب الـمـتـعـلـقــة بصحتهم
ورفاههم .وبالنظر إلى حرصنا
ب ـش ـكــل خـ ــاص ع ـلــى دعـ ــم صحة
موظفاتناّ ،
قدمنا خصما بقيمة
 55بالمئة على فحص الماموغرام
بالتعاون مع مستشفى الكويت
ل ـت ـش ـج ـيــع ال ـك ـش ــف ال ـم ـب ـك ــر عــن
سرطان الثدي .كما اخترنا تنظيم
هــذه الـنــدوة للمساهمة في نشر
ال ــوع ــي ح ـ ــول أح ـ ــد أكـ ـث ــر أن ـ ــواع
ً
الـســرطــان فتكا بالنساء ،ولدعم
ا لـجـهــود المجتمعية المشتركة
لمكافحة هذا المرض».
ّ
وأك ـ ــدت اس ـت ـشــاريــة الـجــراحــة
العامة في مستشفى الكويت ،د.
دالل العرادي ،أن «سرطان الثدي
ي ـص ـي ــب  1مـ ــن كـ ــل  8نـ ـس ــاء مــن
جميع الفئات العمرية ،حيث إن
 11بالمئة من النساء الالتي يتم
تـشـخـيــص إصــاب ـت ـهــن بـســرطــان
الثدي ،تحت سن األربعين ،لذلك
من الضروري لكل امرأة الحرص

ّ
على الفحص المنتظم الذي يمكن
م ــن اك ـت ـش ــاف الـ ـم ــرض ف ــي وقــت
مبكر ،ويزيد بالتالي فرص نجاح
العالج والتعافي التام.
وأضافت :أيضا يجب تكثيف
مبادرات التوعية للمساعدة على
التعريف على نطاق أكبر بسرطان
الـ ـث ــدي ومـ ـش ــارك ــة ال ـم ـع ـلــومــات
الطبية الصحيحة والدقيقة التي
تـســاهــم فــي إن ـقــاذ ح ـيــاة الـعــديــد
من النساء .ويسعدنا التعاون مع
بنك برقان للمساهمة في تعظيم
فوائد رسائل التوعية التي تتم
مشاركتها مع الموظفات وتعميم
الـمـعــرفــة وال ــوع ــي ب ـهــذا الـمــرض
على شريحة أكبر من المجتمع».

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات
السنبلة األسبوعية ،مؤكدا استمراره بعمل
ً
السحوبات لــ 10رابحين أسبوعيا ،بحضور
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي
بنك.
وبالنسبة للعمالء الــذيــن حالفهم الحظ
خ ــال س ـحــب الـسـنـبـلــة األس ـب ــوع ــي الـســابــع
والـثــاثـيــن ،فقد ت ـ ّـوج  10رابـحـيــن مــن عمالء
البنك حصل كل منهم على  1000دينار ،وهم:
هيف عبدالله العجمى ،وعبدالعزيز مسلم
الرشيدى ،ومشعل محمد المطيري ،وطارق
أحمد المقداد ،وأحمد رشيد األيــوب ،ومريم
خالد الـشــراح ،وجمعة حمد الشطى ،وماهر
سليمان الـحــربــي ،ومـحـمــد جــاســم الـقـصــار،
ومقبل محمد العجمى.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل
الراغبين بتوفير األموال وتحقيق عوائد مالية

ّ
«سيركيوالر» تدشن منظومة
تكنولوجية ذكية مدعومة بـ «غوغل»
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة م ـج ـمــوعــة
س ـيــرك ـيــوالر إطـ ــاق منظومة
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة خ ــاص ــة بــدعــم
مـ ـ ــن «غـ ـ ـ ــوغـ ـ ـ ــل» ،هـ ـ ــي األولـ ـ ـ ــى
والـ ــوح ـ ـيـ ــدة مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا فــي
الكويت والمنطقة ،إلدارة مركز
أعمالها في الشويخ وتشغيل
كل المرافق والمكاتب التابعة
لــه بتقنيات رقـمـيــة مـتـطــورة،
تالئم بيئة األعمال للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة.
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـل ـش ــرك ــة ،راش ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــوزان ،إن
الـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
ال ـجــديــدة لـمــركــز سـيــركـيــوالر
لألعمال مدعومة بالكامل من
ً
شــركــة غــوغــل ال ــرائ ــدة عالميا
ف ــي أن ـظ ـمــة اإلدارة لـلـمــرافــق
وال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات والـ ـب ــرمـ ـجـ ـي ــات
الذكية ،وهي تعتمد مجموعة
حديثة من التطبيقات واآلليات
والـتـقـنـيــات الــرقـمـيــة المبنية
عـ ـل ــى ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي،
وت ــوظ ـي ـف ـه ــا ل ـت ـق ــدي ــم ح ـل ــول
تكنولوجية إدارية وتشغيلية
ذكـ ـ ـي ـ ــة لـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع األعـ ـ ـم ـ ــال
المرتبط بالمشاريع الصغيرة
والمتوسطة.

راشد الوزان

وأردف ،ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــر يـ ــح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أن ت ـك ـنــولــوج ـيــا
غ ـ ـ ــوغ ـ ـ ــل الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـم ــرك ــز
سـيــركـيــوالر لــأع ـمــال سباقة
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ودول مـجـلــس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،وه ــي
ت ـس ـت ـهــدف ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى
تطوير المقاييس االعتيادية
السـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الرقمية فــي الـســوق المحلي،
واالرت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ب ـب ـي ـئ ــة األع ـ ـمـ ــال
للشباب وأصـحــاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة.

مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه ،إضافة
فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
إلى
ٍ
وح ــول ال ـش ــروط ،يتطلب اآلن وج ــود 100
دينار لدخول سحوبات السنبلة األسبوعية
وال ـس ـحــوبــات ال ـك ـبــرى ،عـلـمــا ب ــأن الـعـمـيــل ال
يزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10
دنانير في الحساب ،وتحتسب الفرص على

حسب أدنى رصيد في الحساب خالل الشهر.
لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر
كامل في الحساب للتأهل للسحب األسبوعي،
وشهران كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب
ال ـفــرص .وال تــوجــد قـيــود أو ح ــدود للسحب
واإليداع ،فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص
العميل للربح.

«زين» تدعم حملة األمم المتحدة
للتعريف بأهمية الوعي البيئي
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة زيـ ــن دعـمـهــا
لحملة منظمة األ م ــم المتحدة
للتعريف بأهمية الوعي البيئي
والحفاظ على الموارد الطبيعية
تحت شـعــار «الـشـبــاب مــن أجل
العمل المناخي» ،التي أطلقتها
منظمة األمم المتحدة بمناسبة
احتفالها بيومها العالمي الذي
ي ــواف ــق ال ــراب ــع وال ـع ـشــريــن من
أك ـت ــوب ــر ك ــل ع ـ ــام ،وذل ـ ــك ضمن
شراكة «زين» االستراتيجية مع
هيئة األمم المتحدة.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان
صحافي ،أن دعمها لهذه الحملة
ّ
الـ ـت ــوع ــوي ــة أتـ ـ ــى تـ ـح ــت م ـظــلــة
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا لـلـمـســؤولـيــة
االجتماعية واالستدامة اتجاه
الـقـطــاع الـبـيـئــي ،وال ـتــي ترتكز
عـلــى دع ــم مـخـتـلــف ال ـم ـبــادرات
ال ـت ــي ت ـخ ــدم مـ ـج ــاالت ال ـب ـي ـئــة،
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ق ـض ـيــة فـ ــي غــايــة
األهمية بحياة الجميع ،حيث
تسعى رسالة «زين» االجتماعية
إل ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى الـ ـ ـم ـ ــوارد
ا ل ـط ـب ـي ـع ـي ــة و تـ ـع ــز ي ــز اإلدراك
بــأهـمـيــة ال ــوع ــي الـبـيـئــي داخ ــل
المجتمع الذي تعمل فيه.
وبـ ّـيـنــت «زي ــن» أنـهــا شــاركــت

ف ــي احـتـفــالـيــة ال ـي ــوم الـعــالـمــي
ل ـ ــأم ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة م ـ ـ ــن خـ ــال
إض ــاء ة مبانيها الرئيسية في
الـشــويــخ بــالـلــون األزرق ،وذلــك
ً
أس ــوة ببقية مؤسسات الدولة
من القطاعين العام والخاص،
ً
ودعـ ـم ــا ل ـج ـهــود مـنـظـمــة األم ــم
المتحدة ،حيث تــؤ مــن الشركة
ب ـ ــأهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـح ـ ـيـ ــوي
وال ـف ـ ّـع ــال لـلـقـطــاع ال ـخ ــاص في
دع ــم مــؤس ـســات ال ـق ـطــاع الـعــام
والمنظمات الدولية.
وت ـ ـقـ ــوم الـ ـش ــرك ــة مـ ــن خ ــال
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا الـ ـمـ ـت ــوازن ــة
ل ــاس ـت ــدام ــة ب ـب ــذل ال ـع ــدي ــد من
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود فـ ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل ت ـق ـل ـيــل
بصمتها البيئية الناتجة عن

عملياتها ،والتي تشمل الحفاظ
على الموارد الطبيعية ،وتقليل
استهالك الطاقة ،وإعادة تدوير
ال ـم ـخ ـل ـفــات ،وتـطـبـيــق الـحـلــول
ال ـخ ـضــراء فيما يتعلق ب ــإدارة
ال ـم ـي ــاه والـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،وم ــراق ـب ــة
تــأثـيــر ال ـشــركــة عـلــى الـتـغـيــرات
المناخية ،وغيرها من الجهود،
وتقوم «زيــن» بتجميع القناني
الـبــاسـتـيـكـيــة ألغ ـ ــراض إع ــادة
ّ
بمعدل  21ألفا إلى 23
التدوير
ً
ألف قنينة بالستيكية شهريا،
ً
وق ــام ــت ال ـش ــرك ــة أيـ ـض ــا خ ــال
عام  2018بتجميع أكثر من 13
ط ـنــا م ــن الـ ـ ــورق ،ب ـهــدف إع ــادة
تدويرها.

بانداي متورطة في قضية مخدرات ابن شاروخان
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كشفت صحيفة "تايمز أوف انديا" تورط الممثلة الهندية أنانيا بانداي
مع اريان خان ،نجل الفنان الشهير شاروخان ،في قضية المخدرات التي
أوقف بسببها.
ونشرت الصحيفة أنه تم استدعاء بانداي إلى المحكمة لتدلي بشهادتها،
بعد الحصول على مـحــادثــات مسربة حصلت بينها وبين آري ــان وهما
يـنــاقـشــان فيها ش ــراء عقاقير م ـخــدرة وحـشـيــش ،كـمــا أن مكتب مكافحة
المخدرات حصل على محادثات أخرى مع  3شبان معروفين بخالف بانداي،
يناقشون فيها موضوع المخدرات.
واليــزالآريــان خــان ،ابــن النجم البوليووديشــاروخــان ،يتصدر عناوين
الصحف الهندية والعالمية ومواقع التواصل االجتماعي ،بعدما ألقي القبض
عليه في قضية تعاطي المخدرات وبحوزته و 8من أصدقائه كمية منها ،أثناء
رحلتهم البحرية على متن يخت فاخر ،كما رفضت المحكمة إخــاء سبيله،
وأبقته رهن التحقيقات.
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ستيوارت 5 :فقط من أفالمي جيدة
«أترقب عرض  Spencerعن األميرة ديانا»

ً
دريك يحتفل مع أصدقائه ببلوغه  35عاما
اح ـت ـف ــل م ـغ ـنــي ال ـ ـ ــراب ال ـش ـه ـيــر دري ــك
ب ـب ـلــوغــه  35ع ــام ــا ،ض ـمــن ح ـفــل تـنـكــري
ب ـح ـضــور ن ـخ ـبــة م ــن ال ـن ـج ــوم ف ــي لــوس
أنجلس ،منهم الفنان الحائز جائزة غرامي
وأصـ ــدقـ ــاؤه ال ـم ـش ـه ــورون م ـثــل فــريـنــش
موناتانا ،وجاك هارلو ،وكاوهي ليونارد،
واختار دريك زي رعاة البقر لالحتفال.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـجـ ـس ــد دريـ ـ ــك
شخصية الرئيس األميركي السابق باراك
أوبــامــا فــي فيلم ي ــروي سـيــرتــه الــذاتـيــة،
وذك ــرت شبكة "فــوكــس نـيــوز" أن أوباما
واف ـ ــق ع ـلــى تـجـسـيــد دري ـ ــك شـخـصـيـتــه،
مؤكدا أن بناته يحببنه ورحبن بالفكرة
كثيرا.
وكان دريك أعرب عن رغبته في تجسيد
شـخـصـيــة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق،
عندما صرح لمجلة "بايبر" بأنه "يشاهد
أوباما بشكل إيماني جدا ،لدرجة أنه شعر
بأنه مستعد بالفعل لتجسيده بدقة في
فيلم سينمائي".

دريك

جوليان مارلي في حفل موسيقي بإثيوبيا

ستيوارت بملصق العمل
كشفت الممثلة العالمية كريستين
سـ ـتـ ـي ــوارت ع ــن ال ـع ــدي ــد م ــن األمـ ــور
بـ ـخـ ـص ــوص األفـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي قــدم ـت ـهــا
بمسيرتها الفنية الطويلة ،في حوار
مطول مع صحيفة "صنداي تايمز".
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك ق ـ ـبـ ــل ع ـ ـ ــرض ف ـي ـل ـم ـه ــا
الجديد " "Spencerا لــذي تلعب فيه
ش ـخ ـص ـيــة األم ـ ـيـ ــرة ديـ ــانـ ــا ،م ــؤك ــدة
أنـ ـه ــا ت ـت ــرق ــب ع ــرض ــه ف ــي ال ـخــامــس
من نوفمبر المقبل في دور العرض
ال ـعــال ـم ـيــة ،ب ـعــد ان ـت ـه ــاء ع ــرض ــه فــي
المهرجانات الدولية.
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوارت خـ ـ ــال
التصريحات إ لــى رأيها في أفالمها
بـمـفــاجــأة جـمـهــورهــا ،حـيــن قــالــت إن
أفضل أفالمها ال تتجاوز من وجهة
نظرها  5فقط.
وأضافت خالل حوارها" :أظن أنني
ً
مــن بـيــن أك ـثــر مــن  50فـيـلـمــا ،قــدمــت
 5أف ــام جـيــدة فـقــط خــال م ـشــواري،
ل ـك ـن ـن ــي لـ ــم أن ـ ـ ــدم عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــاقـ ــي ،إذ
أضافوا لي بالتأكيد ،لكن لو عددت
األفضل فمن وجهة نظري  5فقط هي
أهم ما صورت واستمتعت بهم دون
أن اسميهم لئال أتطرق للباقي".
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـم ـث ـلــة ال ـبــال ـغــة مــن
ً
العمر  31عاما ،أنها تبحث عن كيف
يـمـكــن أن ي ـكــون ا خـتـيــار األدوار في
حياتها المهنية بمثابة "لقطة كاملة"
لها تختتم بها مـشــوار هــا مــع مــرور
السنوات.
وتابعت ستيوارت أن تقديم دور
األم ـ ـيـ ــرة دي ــان ــا ف ــي ع ـم ـل ـهــا األخ ـي ــر
ً
 Spencerكان مرهقا لها على جميع
ً
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ،خ ـص ــوص ــا الـنـفـسـيــة
والــذه ـن ـيــة ،لـكـنــه ك ــان فــرصــة رائ ـعــة
ل ـه ــا لـ ــدخـ ــول ع ــال ــم ج ــدي ــد ت ـشــوقــت
للسير فيه والتطلع إ لــى أر كــا نــه من
ً
زاوية قريبة ،وخصوصا أن الجميع
أ حــب األ مـيــرة الراحلة وتطلع لرؤية
حياتها عن قرب.
وأ ش ــارت الممثلة ا لـتــي لمع نجمها

أنانيا بانداي

بسلسلة مصاصي الدماء "،"TWILIGHT
إن األفالم التي شاركت فيها هي األكثر
ً
ت ـح ـي ــزا لـتـشـمــل األف ـ ــام الـ ــذي أخــرجــه
أو ل ـي ـف ـي ـيــه أ س ــا ي ــاس Clouds of Sils
 )Maria (2014و(Personal Shopper
.(2016
وك ــان ــت ال ـش ــرك ــة ال ـم ـن ـت ـجــة لـفـيـلــم
الدراما  ،spencerالذي يتناول حياة
األم ـي ــرة دي ــان ــا ،كـشـفــت عــن الـفـيــديــو
الدعائي للعمل ،إذ تظهر فيه بطلة
العمل النجمة كريستين ستيوارت،
ً
ً
وهـ ــى ت ــرت ــدي ف ـس ـت ــان ــا أنـ ـيـ ـق ــا ،لـكــن
يظهر على وجهها الحزن ليعبر عن
األل ــم ال ــذي عــاشـتــه األم ـيــرة الــراحـلــة
و م ـ ــا وراء ا ل ـك ــوا ل ـي ــس ف ــي ح ـيــا ت ـهــا
وخاصة مع زوجها األمير تشارلز،
ً
وفقا لما نقلته صحيفة فاريتي.
ً
ووف ـق ــا لـتـقــريــر نـشــرتــه "فــاري ـتــي"،
ف ـ ــإن ال ـف ـي ـل ــم الـ ـج ــدي ــد ال ـ ـ ــذي يـح ـمــل
عنوان  ،spencerوعرض في مهرجان
ً
فينيسيا أ خ ـيــرا مــن تــأ لـيــف ستيفن
نـ ــايـ ــت ،م ـب ـت ـكــر "ب ـي ـك ــي ب ــايـ ـن ــدرز"،
وإخراج بابلو الراين ،وتدور أحداثه
فــي عطلة نهاية األ سـبــوع فــي أوا ئــل
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ع ـنــدمــا ق ـ ــررت ديــانــا
االنـفـصــال عــن األمـيــر تـشــارلــز وسط
العديد من الشائعات ،وكانت األميرة
الــراحـلــة تـقـضــي عـطـلــة عـيــد الـمـيــاد
م ــع ال ـع ــائ ـل ــة ال ـم ــال ـك ــة ف ــي م ـقــاط ـعــة
ساندرينغهام ،في نورفولك ،عندما
قررت االنفصال عن زوجها األمير.
وم ـ ـ ـ ــن أش ـ ـ ـهـ ـ ــر أف ـ ـ ـ ـ ــام ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــن
س ـت ـيــوارت ،سـلـسـلــة The Twilight
التي بدأت عام  ،2008وفيلم Clouds
 ،of Sils Mariaو،Personal Shopper
و.Clouds of Sils Maria

جوليان مارلي

أحيا المغني الشهير جوليان مارلي ،نجل
نجم موسيقى الـبــوب األميركية الجامايكي
الــراحــل بــوب مــارلــي ،حفال غنائيا موسيقيا
بصحبة فرقته في أديس أبابا.
وق ــدم مــارلــي االب ــن وفــرقـتــه عــروضــا فنية،
بعدها قام بجولة في أديس أبابا ،وتعرف على
المعالم السياحية الرئيسية في المدينة ،وذلك
بمناسبة استضافة العاصمة اإلثيوبية "معرض
األزيــاء االفريقية" ،الذي يهدف إلى إبــراز تنوع
الزي االفريقي ،بمشاركة  27دولة ،وفقا للصفحة
الرسمية لجوليان عبر "تويتر".
وشارك في المعرض عدد من كبار مصممي
األزيـ ــاء األف ــارق ــة ،فــي مشهد كرنفالي افريقي
تعددت ألوانه وأشكاله ،بما يعكس الثراء الثقافي
لشعوب القارة وتعددها ،حيث إن للتصميمات
االفريقية سحرا وطابعا خاصا يميزها.
ويعد معرض األزيــاء االفريقية لعام ،2021
الذي ينظمه االتحاد االفريقي ،بمنزلة منصة
للمصممين األفارقة للتميز والعمل معا ،تحت
شعار "افريقيا :اإللهام الجديد لألزياء العالمي".

مطالبة بتحليل رصاصة بالدوين
في المعمل الجنائي األميركي

كريستين ستيوارت

ط ــال ـب ــت س ـل ـط ــات ن ـي ــو م ـك ـس ـي ـكــو مـكـتــب
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات االت ـ ـحـ ــادي األم ـي ــرك ــي بتحليل
الرصاصة التي أطلقها الممثل أليك بالدوين،
وتسببت في مقتل مصورة سينمائية بموقع
تصوير فيلم "."Rust
وقــال آدان ميندوسا ،قائد شرطة مقاطعة
سانتا ،إن المقذوف كان واحدا من  600دليل تم
جمعها ،مضيفا أن "الرضا" عم موقع التصوير
الــذي شهد المأساة" ،ومــا زلنا ننتظر تحليل
المقذوفات ،الــذي سيجريه مكتب التحقيقات
االتـ ـ ـح ـ ــادي ،ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى وزن الــرصــاصــة
بــالـضـبــط ،وه ـنــاك حــاجــة إلجـ ــراء الـعــديــد من
االختبارات" .من جانبه ،أقر مساعد مخرج فيلم
" "Rustبأنه لم يتحقق من السالح الذي قتل به
أليك بــالــدويــن مــديــرة تصوير العمل ،وأكــدت
السلطات المحلية وجود حالة "استهتار".
والقــت المصورة هالينا هاتشينز حتفها،
وأص ـيــب الـمـخــرج ج ــول سـ ــوزا ،بـعــدمــا أطلق
بــالــدويــن رصــاصــة مــن مسدس مستخدم في
(د ب أ)
تصوير الفيلم.

هالينا هاتشينز

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً ّ
مهنيا :فكر دائما في تطوير عملك وهناك
من يساعدك على األمر.
ً
عاطفيا :أمور مشتركة كثيرة تستطيع أن
تنجزها بمعاونة الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :هـيــئ مـنــزلــك بشكل تستطيع
إيجاد راحتك فيه من عناء العمل.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :الـتــركـيــز عـلــى عـمـلــك ال ـيــوم قد
يساعدك في الخروج من حالتك النفسية.
ً
عــاطـفـيــا :تـتـحــرر مــن الـقـيــود العائلية
وتختار الشخص الذي تريد أن تعيش
معه.
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :قــدرتــك كـبـيــرة عـلــى تحمل
المصاعب العائلية ومحاولة تخفيفها.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :يتهمك أحد الزمالء بارتكاب خطأ
في عملك وأنت بريء.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ــدع ــم األفـ ـ ــاك ش ــري ــك عـمــرك
ً
بمطالبه وخصوصا ابتعادك عنه.
ً
ً
اجتماعيا :ال تستشر بخيال فينصحك
بعدم صرف مالك حتى على نفسك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ينبغي عليك اتخاذ قرار مصيري
ّ
في عملك لكنك تؤجله.
ً
عــاطـفـيــا :تــراجـعــت األم ــور الــرومــانـسـيــة
ب ـي ـن ـك ـمــا ب ـس ـب ــب الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـح ـيــات ـيــة
المتراكمة.
ً
اجتماعيا :تتمتع العائلة بحظوظ كبيرة
ّ
وتخيم عليهم السعادة.
لمختلف أفرادها
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :من ينظم عمله ويبدأ به يكون قد
أنجز نصفه.
ً
ً
عاطفيا :حلم الحبيب أن يكون لك صديقا
ً
مقربا يعرف جميع أسرارك.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :كـمــا ت ـشــارك اآلخ ــري ــن أحـيــانــا
ً
بهمومك شاركهم أيضا بأفراحك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ضعف امكانياتك المادية يمنعك
من توسيع أعمالك.
ً
عاطفيا :تستسلم لشعور عاطفي قوي قبل
معرفة الشخص ووضعه.
ً
اجتماعيا :حافظ على استقرارك العائلي
فهو يؤمن لك الهدوء وراحة البال.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :المثابرة هي من عالمات النجاح
في مختلف أعمالك.
ً
عاطفيا :ترى الحقائق كما هي وال تساوم
ً
بها خصوصا مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :انتبه من البخل فالبخيل يسرق
نفسه ويترك الغير يتمتع بأمواله.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـنـيــا :تشعر ال ـيــوم بــرغـبــة فــي العمل
إلنجاز عمل تأخر عن موعد تسليمه.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـن ـتــابــك ال ـش ـك ــوك وتـلـتـبــس
عليك األمور فتشعر بغيرة شديدة على
الحبيب.
ً
ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ت ـت ــورط ف ــي تـصــريـحــات
مؤذية ألحد معارفك ثم تندم عليها.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـت ـخــل ع ــن االب ـت ـس ــام ــة في
ت ـع ــام ـل ــك مـ ــع ال ــزب ــائ ــن ف ـه ــي ســاحــك
األمضى.
ً
ً
عــاطـفـيــا :لـيــس مــن يــرفــع صــوتــه بطال
إنما من يتفاهم مع الشريك هو البطل.
ً
اجتماعيا :أحد األصدقاء يبادلك الجفاء
ألنك لم تستمع إليه عندما احتاجك.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :لديك الكثير من األفكار اإلبداعية
التي تنتظر الوقت المناسب لتطبيقها.
ً
ً
ّ
تتهور عندما تسمع شيئا ال
عاطفيا :ال
يرضيك وناقش الشريك بهدوء.
ً
اجـتـمــاعـيــا :األجـ ــواء الـعــائـلـيــة متناقضة
ّ
وتؤثر في مزاجك ومن األفضل االبتعاد
عنها.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :كما تبرع أحيانا في عملك تخفق
ّ
في أحيان أخرى وهذه سنة الحياة.
ً
ً
عاطفيا :ترى أحيانا أن قدرك هو الذي
وضع الحبيب في طريقك.
ً
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :أصـ ـب ــح ج ـس ـم ــك ن ـح ـيــا
وينبغي أن تنتبه إلى برنامج طعامك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً ّ
مهنيا :فكر في تطوير قدراتك المهنية
ً
ألن المنافسة غدت قوية جدا.
ّ
ً
عاطفيا :الروتين يتغلب على عالقتكما
ّ
ويغذي التباعد بينكما فانتبه.
ً
اجتماعيا :تبحث مع أفــراد العائلة عن
مشروعك المستقبلي لتحسين أوضاع
المنزل.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

الردهان :المسلسالت القصيرة دليل تطور الساحة الفنية

يشارك بمسرحية «فوبيا» خالل مهرجان الكويت المسرحي
فضة المعيلي

يرى الفنان جمال الردهان
أن "انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات
ال ـق ـص ـيــرة ف ــي وق ـت ـنــا ال ــراه ــن
نوع من التطور الــذي تعيشه
الـســاحــة الـفـنـيــة" ،مـشـيــرا إلــى
رغبة المشاهد في رؤية أعمال
قصيرة يتم تجسيد فكرتها
بعدد حلقات قليلة.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان،
لــ"الـجــريــدة" ،عــن جــديــده على
الـ ـج ــان ــب ال ـمـ ـس ــرح ــي ،ق ــائ ــا:
"س ـ ـ ـ ــأش ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ــي مـ ـس ــرحـ ـي ــة

بعنوان فوبيا ضمن المسابقة
الــرسـمـيــة لـمـهــرجــان الـكــويــت
المسرحي مع المخرج عبدالله
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـم ـس ـلــم ،ونــأمــل
ال ـتــوف ـيــق خـ ــال هـ ــذه ال ـ ــدورة
التي تأتي عقب توقف بسبب
تداعيات جائحة كورونا".

المسلسالت القصيرة
وفيما يتعلق بالمسلسالت
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ذكـ ــر ال ــرده ــان:

"ل ـ ـ ــدي عـ ـ ــدة ع ـ ـ ــروض ألعـ ـم ــال
جميلة ،لكن حتى اآلن لم أتخذ
أي قــرار بشأنها ،فهي ال تزال
تحت الدراسة ،ولم يتم االتفاق
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،لـ ـك ــن خ ـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المقبلة ستتضح الصورة".
و عـ ـ ــن رواج ا ل ـم ـس ـل ـس ــات
ال ـق ـص ـيــرة حــال ـيــا أفـ ـ ــاد" :ه ــذا
نوع من التطور على الساحة
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،أو عـ ـ ـ ــودة لـ ـم ــا ك ــان
مـ ـ ــوجـ ـ ــودا ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ألن
تلك الـظــاهــرة كانت موجودة
فـ ــي الـ ـسـ ـه ــرات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
الـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـي ـ ــات والـ ـ ـث ـ ــاثـ ـ ـي ـ ــات
والسباعيات ،إلــى أن وصلنا
إل ـ ــى  15ح ـل ـق ــة ،وم ـ ــن ثـ ــم 30
ح ـل ـق ــة ،وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي
المشاهد ال يريد المسلسالت
الطويلة ،بل يفضل القصيرة
التي تؤدي فكرة وبكمية قليلة
من الحلقات".

دعم وتشجيع

الردهان في «حريم بوسلطان»

وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــالـسـيـنـمــا
الكويتية وحــالــة الــزخــم التي
تـعـيـشـهــا أك ـث ــر م ــن ال ـم ـســرح،
أوضـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ــرده ـ ـ ــان أن ه ـن ــاك
أرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة أت ـ ـ ــاح ـ ـ ــت الـ ـ ــوجـ ـ ــود
الـسـيـنـمــائــي فــي الـمـجـمـعــات،

ودور السينما الكثيرة التي
أصبحت موجودة في العديد
م ــن ال ـم ـج ـم ـعــات ،إض ــاف ــة إلــى
ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا ودعـ ـمـ ـه ــا
وتشجيعها لـهــؤالء الطاقات
أك ـث ــر م ــن ال ـم ـس ــارح ،متمنيا
أن ي ــزي ــد ه ـ ــذا الـ ـج ــان ــب عـلــى
الصعيد المسرحي ،وأن يكون
هـنــاك دع ــم وتـشـجـيــع ،فـهــذان
الـ ـع ــام ــان ي ـ ــزي ـ ــدان مـ ــن زخ ــم
األعمال.

مهرجان الكويت المسرحي
يــذكــر أن مـهــرجــان الكويت
المسرحي بدورته الـ 21سيقدم
 8عــروض مسرحية تتنافس
ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـ ــوائ ـ ـ ــز ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان،
والـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــروض ه ـ ـ ــي "ال ـ ـسـ ــاعـ ــة
الـ ـت ــاسـ ـع ــة" لـ ـف ــرق ــة ال ـم ـس ــرح
الكويتي ،تأليف مريم نصير
وإخراج بدر الشعيبي ،و"زهور
القبور" لفرقة مسرح الشباب،
مـ ــن ت ــأل ـي ــف وإخـ ـ ـ ــراج فـيـصــل
ال ـع ـب ـيــد ،و"ال ـ ـمـ ــوت األب ـي ــض"
لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ف ـ ــرانـ ـ ـك ـ ــو لـ ــان ـ ـتـ ــاج
الـ ـمـ ـس ــرح ــي ،ت ــألـ ـي ــف سـعـيــد
محمد سعيد وإخــراج مشعل
السالم ،و"الـطــابــور السادس"
لفرقة المسرح الشعبي ،تأليف

هند تفاجئ جمهورها بإطاللة  25فعالية على أجندة إسبانيا ضيفة
بدون فلتر على «سناب شات» شرف «الشارقة للكتاب»

هند البلوشي
فاجأت الفنانةهند البلوشي المتابعين بأحدث ظهور لها على
«سناب شات» بفيديو تداوله رواد مواقع التواصل االجتماعي،
وبــدت فيه بــدون فلتر ،وكانت بشرتها متعبة ،فظهرت الهاالت
السوداء في وجهها ،مما أثار صدمة الجمهور.
وعلقت هند بالفيديو" :تعمدت ما أحط فلتر علشان تشوفون
وجهي وبشرتي بدون فلتر" ،وأشارت إلى معاناتها من التعب،
بسبب أعمالها ،ما تسبب في قلة نومها وظهور بعض الهاالت
في وجهها.
وكانت هند ظهرت في وقت سابق بفيديو من داخل سيارتها
ومــن دون استخدام الفلتر ،ما كشف عن لــون شعرها الحقيقي
ومالمحها الحقيقية ،وأرفقته بتعليق" :لون شعري الحقيقي بدون
فلتر" ،وبدا أن لون شعرها يميل لألحمر القاتم على ضوء الشمس.

جمعية المسرحيين
تنتخب مجلس إدارتها

تـحــل الـمـمـلـكــة اإلسـبــانـيــة ضـيـفــة ش ــرف على
معرض الشارقة الدولي للكتاب ،في دورته الـ،40
التي تقام من  3إلى  13نوفمبر المقبل ،في مركز
إكسبو الشارقة ،حيث تقدم أكثر من  25نشاطا،
تشمل نــدوات أدبية وجلسات نقاشية وقرائية،
وعــروضــا ثقافية وموسيقية يقدمها نخبة من
ّ
الكتاب والمفكرين والفنانين الموهوبين اإلسبان،
إضــافــة إلــى إتــاحــة الفرصة للعاملين فــي قطاع
النشر للتواصل مع الناشرين اإلسبان المشاركين
ف ــي ال ـم ـع ــرض ،وإبـ ـ ــرام ال ـش ــراك ــات واسـتـكـشــاف
فرص التعاون في مجال الترجمة وحقوق النشر
والتوزيع.
ويتضمن البرنامج جلسات ثقافية يقدمها
ُّ
خافيير جوميز ودييغو أفالوس ،كتاب سيناريو
مسلسل  ،Money Heist: La Casa de Papelمن
إنتاج نتفليكس ،الذي شهد نجاحا جماهيريا،
وتحول إلى ظاهرة عالمية ،حيث يناقشون سبل
الكتابة اإلبداعية للسيناريو المخصص لألعمال
التلفزيونية ،وال ـقــادر على المنافسة فــي أرقــى
الجوائز العالمية.
ّ
وتشمل قائمة الكتاب اإلسبان المشاركين في
فعاليات ضيف الشرف الكاتب غابي مارتينيز،
مؤلف روايــة "بحار وانــغ" ،والروائية والشاعرة
إيرين ســوال ،التي ترجمت أعمالها إلى  17لغة،
منها اإلنكليزية والفرنسية والهولندية والتركية
والعربية ،ومايتي موتوبريا مؤلفة كتاب "ماليين
الـخـطــوات :المشي وال ـعــد" ،والـكــاتـبــة والــرســامــة
المتخصصة فــي كـتــاب الطفل روسـيــو بونيال،

فــاطـمــة الـعــامــر وإخ ـ ــراج علي
البلوشي ،و"مطلوب مهرجين"،
تأليف تغريد الــداود وإخــراج
عـ ـيـ ـس ــى ال ـ ـح ـ ـمـ ــر ،و"فـ ــوب ـ ـيـ ــا"
تأليف مــريــم الـقــاف وإخ ــراج
عبدالله المسلم ،و"المشنوق
ال ــذي ضـحــك" لـفــرقــة المسرح
العربي ،اعــداد واخ ــراج أحمد
البناي ،و"البروة" تأليف فلول

الفيلكاوي وإخراج عبدالعزيز
التركي.
وس ـي ـكــون ع ــرض االفـتـتــاح
م ــن إخـ ـ ــراج ي ــوس ــف الـبـغـلــي،
وتـ ــأل ـ ـيـ ــف فـ ــاط ـ ـمـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـل ــم،
وبعنوان "رسالة فنان".

الشعالن« :على درجة رجال
األعمال» حقق أصداء إيجابية
●

ومؤلفة كتاب "ما هو لون القبلة" ،و"أعلى جبل
من الكتب في العالم".
وت ـشــارك فــي الـبــرنــامــج فــرقــة فــورمــا أنتيكوا
ال ـس ـي ـم ـفــون ـيــة الـ ـك ــورالـ ـي ــة ،إحـ ـ ــدى أبـ ـ ــرز ال ـف ــرق
اإلسـبــانـيــة المتخصصة فــي موسيقى الـبــاروك
الكالسيكية التي أسسها اإلخــوة آرون ودانيال
وبــاب ـلــو زاب ـي ـك ــو ،وال ـحــاص ـلــة ع ـلــى ع ــدة جــوائــز
م ــوس ـي ـق ـي ــة ،حـ ـي ــث تـ ـق ــدم عـ ـ ــرض "ال ك ــارامـ ـب ــا"
المستوحى من حياة وإرث المغنية اإلسبانية
مــاريــا أنـطــونـيــا فــرنــانــديــز ،الـمـعــروفــة بــاســم "ال
كــارام ـبــا" ،والمتخصصة بــأغــانــي "الـتــونــاديــا"
القصيرة أو األوبريت الموسيقي القصير الذي
كان يؤدى على المسارح اإلسبانية في القرن الـ.18
يشار إلــى أن ال ــدورة ال ــ 40من المعرض ،التي
تنظمها هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "هنا...
لك كتاب" ،ستشهد مشاركة  1632دار نشر من 83
دول ــة ،تعرض  15مليون كـتــاب ،منها  110آالف
إصدار جديد يتم عرضها ألول مرة في دورة هذا
الـعــام ،التي تحتفي ب ــاألدب والمعرفة والثقافة
على مدار  11يوما.

يستعرض الدكتور عبدالله
القتم في إصداره «شعر الدكتور
يعقوب الغنيم» أعذب القصائد
من خالل رصد جميل لشاعر
وباحث قدم للكويت الكثير من
اإلنجازات.

●

الفي الشمري

أص ـ ـ ـ ــدر ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور عـ ـب ــدالـ ـل ــه
القتم األ سـتــاذ فــي كلية اآلداب
بجامعة الكويت نسخة جديدة
من كتاب "شعر الدكتور يعقوب
ً
يـ ــوسـ ــف ال ـ ـغ ـ ـن ـ ـيـ ــم" ،م ـت ـض ـم ـن ــا
ً
ً
جـ ـ ـ ـ ــزء ا جـ ـ ــديـ ـ ــدا م ـ ــن قـ ـص ــائ ــده
م ـت ـنــوعــة ال ـم ـش ــارب ومـخـتـلـفــة
الموضوعات.
ومن خالل إصداراته ،يسعى
القتم إ لــى تسليط الضوء على
األدب المحلي بمختلف أشكاله،
ً
مـعـتـبــرا أن الـكـتــابــة عــن شـعــراء
الكويت وأدبائها واجب وطني
لتقديم رموز ثقافية تحمل على
عاتقها التثقيف وتؤدي مهمة
وطنية في المحافظة على اإلرث
ال ـث ـق ــاف ــي إض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـطــويــر
ال ـ ـسـ ــاحـ ــة األدب ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـب ــر ن ـت ــاج
رص ـيــن ت ـتــوافــر ف ـيــه جـمــالـيــات

حقق برنامج "عـلــى درجــة
رجـ ــال األعـ ـم ــال" ،الـ ــذي يـعــده
وي ـ ـقـ ــدمـ ــه اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي مـ ـب ــارك
الـ ـشـ ـع ــان عـ ـل ــى قـ ـن ــاة ""atv
حـضــورا الفتا فــي المشاهدة
وردود األف ـعــال عـلــى وســائــل
التواصل االجتماعي.
وقال الشعالن إن البرنامج
يـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون مـ ـ ـ ـ ــن  13ح ـ ـل ـ ـقـ ــة،
ويـنـتـهــي ف ــي ي ـنــايــر الـمـقـبــل،
ويـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف كـ ـ ـب ـ ــار رجـ ـ ــال
األعـمــال ،حيث استضاف في
ال ـح ـل ـقــات ال ـســاب ـقــة عـ ــددا من
الشخصيات االقتصادية مثل
ب ـ ــدر ال ـح ـم ـي ـضــي ،ود .سـعــد
الـبــراك ،ومحمد السنعوسي،
مـضـيـفــا أن ال ـبــرنــامــج يمثل
نـ ـقـ ـل ــة نـ ــوع ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــوار
التلفزيوني مع رجال األعمال،
فهو عبارة عن حوار صحافي
عميق للحصول على إجابات
متنوعة.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـبــرنــامــج
ي ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــز ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــب
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـش ـخ ـص ـي ــة

مبارك الشعالن

وال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة،
ويـسـعــى إل ــى الـحـصــول على
خالصة تجارب رجال األعمال
حتى تعم االس ـت ـفــادة ،مبينا
أن طــريـقــة اإلع ـ ــداد والـتـقــديــم
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك أمـ ــاكـ ــن
التصوير ،إذ إنه ال يصور في
م ـكــان واح ـ ــد ،إض ــاف ــة إل ــى أن
طــريـقــة الـتـصــويــر احـتــرافـيــة،
ومن إخراج محمد عز.

عاشت بالدي
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود عـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــر
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك زاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
و ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ذ ر ى ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة آ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب أواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازال تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروي ق ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــة
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــة
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األواخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو د و لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي د ّر ة
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
أ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ؤ ك إ ن د ا ٍع د عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك األن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ً
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ّ
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور دائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
ٌّ
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ذ ا ك  ،و ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

الـكـتــابــة اإلبــداع ـيــة إضــافــة إلــى
الطرح المتزن.
ل ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ــود ا لـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــم أن يـ ـك ــون
ً
ً
اصـ ـ ــداره ف ـقــط دي ــوان ــا ش ـعــريــا
عن الغنيم ،بل قـ ّـد م بين دفتيه
ً
ً
تـتـبـعــا جـمـيــا لـمـشــوار الغنيم
منذ النشأة إلى مرحلة التعليم،
ثــم ال ـتــدرج بــالـمـنــاصــب إلــى أن
ّ ً
ً
أص ـبــح وزيـ ــرا لـلـتــربـيــة ،مــركــزا
على أ هــم المحطات المضيئة،
كـمــا اس ـت ـعــرض جــوانــب أخــرى
كالبحث وعمله في التلفزيون
ودوره في تطوير هــذا الجهاز
ونشر من خالله صوت الكويت
وطـ ـ ـم ـ ــوحـ ـ ـه ـ ــا؛ فـ ـ ـق ـ ــام ب ـت ـن ـظ ـي ــم
ال ـب ــث وخ ـل ــق ب ــرام ــج إخ ـبــاريــة
وتــرف ـي ـه ـيــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة ،كـمــا
شـجــع الـشـبــاب عـلــى االن ـخــراط
ف ــي ال ـع ـم ــل ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ،كـمــا
ً
ً
ق ــدم ال ـق ـتــم ش ــرح ــا م ـف ـصــا عن
القصائد في إصداره.

عشر سنوات
وعـ ـ ــن هـ ـ ــذا اإلصـ ـ ـ ـ ــدار ،ي ـق ــول
ا لــد كـتــور عبدالله القتم  ":مرت
ع ـ ـشـ ــر س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ــدور
الطبعة األو ل ــى لشعر الدكتور
عبدالله الغنيم وكادت الطبعة
األو لــى تنفد ،وبعد االتفاق مع
ال ــدكـ ـت ــور ال ـغ ـن ـي ــم ع ـل ــى إع ـ ــادة
ط ـبــع مـجـمــوعــة ال ـش ـعــر أمــدنــي
بقصائد ومقطوعات تفوق ما
نشر في الطبعة األو لــى ،فتمت
إضــافــة قـســم جــديــد إل ــى مــا تم
نشره ،فكانت القصائد مضافة
ً
وحجم الكتاب كبيرا ".
وأ ش ـ ــار أن ا ل ـق ـســم ا ل ـم ـضــاف
ي ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاول مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة مـ ــن
الموضوعات المختلفة ،استجد
بعضها في حياة الشاعرّ ،
وعبر
فيها عن آرائه ،وما يعتري قلبه
من أفراح وأحزان ،وبلغ مجموع
القصائد فــي ا لـكـتــاب كله أكثر
من  90قصيدة ومقطوعة.
وع ــن أقـ ـس ــام اإلص ـ ـ ــدار ،أف ــاد
بــأنــه يـتـكــون مــن ثــاثــة أق ـســام،

أروى جودة تخوض تجربة
سينمائية جديدة

انضمت الفنانة أروى
جودة بشكل نهائي إلى
طاقم عمل فيلم بنات
رزق ،لتبدأ التصوير
خالل أيام قليلة ،بعد
أزمات كثيرة مر بها
الفيلم خالل الفترة
املاضية ،واعتذرت
مجموعة كبيرة من
الفنانات خالل الفترة
املاضية ،بسبب
مشكالت في وجهات
النظر أو االرتباط
بأعمال جديدة ،ومنهن
ياسمني رئيس ونور.
وبدأت أروى
التحضيرات والبروفات
بعد انتهاء مهرجان
الجونة السينمائي،
الذي شاركت فيه
مؤخرا ،وتقدم خالل
الفيلم شخصية
كوميدية مختلفة عنها
تماما ،من خالل 4
بطالت يقدمن بطولة
كوميدية مليئة باإلثارة
واألكشن خالل األحداث.

رانيا فريد شوقي
بطلة «زي القمر»

فضة المعيلي

«شعر يعقوب الغنيم» قصائد متنوعة ومضامين مختلفة

إسماعيل عبدالله
انـتـخــب أع ـضــاء جمعية الـمـســرحـيـيــن في
اإلمـ ـ ــارات مـجـلــس إدارت ـه ــم ل ـل ــدورة الـجــديــدة
 ،2023-2021في اجتماع الجمعية العمومية
الذي عقد افتراضيا بحضور مندوبي وزارة
تنمية المجتمع ،وأعضاء الجمعية المستوفين
لشروط حضور االجتماع ،وضم مجلس اإلدارة
ً
لهذه الدورة كال من إسماعيل عبدالله ،أحمد
الجسمي ،د .حبيب غلوم ،مرعي الحليان ،وليد
الزعابي ،أحمد ناصر الزعابي ،فيصل علي.
وع ـق ــد مـجـلــس اإلدارة ال ـجــديــد اجـتـمــاعــه
األول ،الذي تضمن توزيع المهام والمناصب،
والتي جاء ت على النحو التالي :إسماعيل
ً
ً
ع ـبــدال ـلــه رئ ـي ـس ــا ،أح ـم ــد ال ـج ـس ـمــي نــائـبــا
للرئيس ،د .حبيب غلوم أمينا للسر العام،
مرعي الحليان رئيسا للجنة الثقافية ،أحمد
ناصر الزعابي مسؤوال ماليا ،وليد الزعابي
رئيسا للجنة العضويات ،وفيصل علي رئيسا
للجنة االجتماعية.
وأشــار الجسمي إلــى البرامج والمبادرات
التي ستنفذها إدارة الجمعية في هذه الدورة،
بقوله" :نسعى بكل طاقتنا إلى تجاوز اآلثار
السلبية التي خلفتها جائحة كورونا ،باعتبار
أن المسرح أكثر المجاالت الفنية تأثرا بها،
ووض ـع ـنــا عـ ــددا م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات الـمـســرحـيــة
بالتعاون مع شركائنا ،منها ما تم استحداثه
ومنها مــا توقف فــي السنتين المنصرمتين
بسبب الجائحة ،والـتــي مــن الـمــؤمــل أن ترى
النور في العام القادم بإذن الله ،آملين أن تشكل
األسماء الجديدة التي التحقت بمجلس اإلدارة
إضافة نوعية لعمل المجلس".

جمال الردهان

خبريات

بدأت الفنانة رانيا
فريد شوقي تصوير
حكاية جديدة من
حكايات مسلسل زي
القمر ،التي تذاع حاليا
عبر قنوات سي بي
سي ،في  5حكايات لكل
حكاية ،والتي عرض
منها  8حكايات حتى
اآلن.
وتقدم رانيا حكاية
باسم "أم العيال"،
وهي أم لعدد كبير
من األبناء ،وتعاني
الفقر والعمل لإلنفاق
على هؤالء األطفال،
وهي بطولة مطلقة
تعتبر األولى لها في
الدراما التلفزيونية،
وقاربت على االنتهاء
من التصوير ،إذ إنها
تصور ساعات مكثفة
طوال اليوم رفقة فريق
العمل ،ومن املقرر أن
تخرج خالل الحكاية
الجديدة في شكل
مختلف تماما بصورة
شعبية وجديدة عليها.

أزمات «إكس» ال تنتهي

عبدالله القتم
األول مــا تــم نـشــره فــي الطبعة
األو لــى ،أ مــا القسم الثاني فهو
لـ ـل ــأوب ــريـ ـت ــات الـ ـشـ ـع ــري ــة ،فــي
حـيــن الـقـســم الـثــالــث مــا تمت
إض ــاف ـت ــه إلـ ــى هـ ــذه ال ـط ـب ـعــة،
والدكتور الغنيم مازال لديه
الكثير من األشعار ،وسترى
ً
النور قريبا بإذن الله".
وت ــاب ــع ":ع ـنــد اس ـت ـعــراض
قـ ـص ــائ ــد الـ ـ ــديـ ـ ــوان نـ ـج ــد أن
الـ ـش ــاع ــر خ ـ ــاض فـ ــي ت ــاري ــخ
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت والـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة ف ــي
ماضيها وحاضرها ،وأبحر
مع السفن الشراعية ،ووصف
عمل الكويتيين في الماضي
ومـ ــدح أه ــل ال ـك ــوي ــت ،ورث ــى
م ــن تــوفــى م ـن ـهــم ،وع ـبــر عن
مـكـنــون قـلـبــه ع ــن أصــدقــائــه
الـ ـمـ ـق ــربـ ـي ــن م ـ ـنـ ــه ،وت ـ ـبـ ــادل
الرسائل مع بعضهم ،وغير
ذلــك من أمــور وجــدت صدى
غالف اإلصدار
في قلبه".

انتهى الفنان أحمد
حلمي من العديد من
أزمات فيلمه الجديد،
الذي كان مقررا له
اسم "إكس" ،حيث تم
التأجيل لعدة أشهر،
بعد انتهاء الترتيبات
لبدء التصوير أكثر من
مرة ،حتى قرر البدء
خالل أسبوعني.
ورغم إنهاء بعض
األزمات وموافقة
الفنانة روبي على
استكمال التصوير
فإن موقف بعض
الفنانني ،مثل سيد
رجب ،أصبح غامضا
وقارب على االعتذار
بعد تعطيله أكثر من
مرة ،وأصبح على
وشك دخول تجربته
الجديدة "أبو العروسة
 ،"3خالل أيام،
ويحتاج فيها إلى
التفرغ التام ،وخالل
ساعات قليلة غير
أحمد حلمي فيلمه من
اسم "إكس" إلى فيلم
"العميل" تمهيدا لبدء
التصوير.

ةديرجلا
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رؤى عالمية
ما نظرة باكستان إلى أفغانستان؟
مؤيد يوسف – فورين
أفيرز

السلطات الجديدة التي
تقودها «طالبان» مضطرة
إلثبات استعدادها ُلحكم
أفغانستان بطريقة أكثر
ً
اعتداال ،لكن التاريخ سيحكم
بقسوة على الجميع إذا لم
تحاول الدول المعنية إنشاء
أفضل بيئة ممكنة لدفعها
في االتجاه الصحيح وتحقيق
مصالح األفغان والعالم في
آن.

أفغانستان تواجه
َ
خيارين إما
اليوم
طريق السالم الشاق
أو العودة إلى
حقبة االضطرابات
المدنية

وضعنا
ال يسمح
باستقبال
المزيد من
الالجئين
األفغان الذين
يميلون
للتوجه نحو
باكستان حين
تبدأ جولة
جديدة من
العنف في
بلدهم األم

مستشار األمن
القومي في
باكستان

ً
كــان الرئيس جــو بــايــدن محقا
حين قرر إنهاء المهمة العسكرية
األم ـيــرك ـيــة ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،فقد
ّ
اتضح أن النظام في كابول يعجز
ع ــن ح ـم ــاي ــة ن ـف ـســه ،وكـ ـ ــان دعـمــه
ب ـم ـل ـيــارات ال ـ ـ ـ ــدوالرات اإلضــاف ـيــة
س ـيــؤخــر ان ـه ـي ــاره الـحـتـمــي بكل
ً
بساطة ،ونظرا إلى نفور المجتمع
ً
األف ـغــانــي تــاريـخـيــا مــن االحـتــال
األجنبي ،كان إيجاد حل عسكري
ي ـ ـصـ ـ ّـب ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة ال ـ ــوالي ـ ــات
ً
المتحدة إلنهاء الصراع مستحيال،
ولـهــذا السبب حــرصــت باكستان
عـلــى تــأيـيــد تـســويــة دبلوماسية
ش ــام ـل ــة م ـن ــذ بـ ـ ــدء ال ـم ـف ــاوض ــات
المعروفة باسم "عملية بون" غداة
الغزو األميركي في عام .2001
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ت ـ ــواج ـ ــه أف ـغ ــان ـس ـت ــان
خ ـ ـ ـيـ ـ ـ َـاريـ ـ ــن :ي ـم ـك ـن ـه ــا أن ت ـس ـلــك
ط ــري ــق الـ ـس ــام الـ ـش ــاق أو تـعــود
إلــى حقبة االضـطــرابــات المدنية،
ح ـيــث س ـي ـتــرافــق ال ـخ ـيــار الـثــانــي
مع تداعيات كارثية على الشعب
األف ـ ـغـ ــانـ ــي ،ويـ ـسـ ـه ــل أن ت ـت ـمــدد
عــواق ـبــه إل ــى المنطقة ال ـم ـجــاورة
وأم ـ ــاك ـ ــن أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ول ـ ـ ــن تـتـحـقــق
مصالح الشعب األفغاني أو بقية
دول العالم ،ال سيما باكستان ،في
حال انتشار الالجئين والمخدرات
واألسلحة واإلرهاب العابر للحدود،
وستتوقف النتيجة النهائية على
طــريـقــة تـعــامــل المجتمع المدني
مــع الــواقــع السياسي الجديد في
أفغانستان وأسلوب ُ
الحكم الذي
تختاره حركة "طالبان".
حـ ــاولـ ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
فــي مــرحـلــة معينة الـضـغــط على
ب ــاكـ ـسـ ـت ــان ل ـت ـص ـع ـي ــد حـمـلـتـهــا
الـعـسـكــريــة ض ــد حــركــة "طــال ـبــان"
األفغانية ،لكن وجود تلك الجماعة
ّ ً
لـ ــم ي ـك ــن م ـن ــظ ـم ــا فـ ــي بــاك ـس ـتــان
وم ــا ك ــان أي تـحــرك عسكري ضد
أفــراد متفرقين ّ
ليغير الوضع في
أفغانستان ،بــل إنــه كــان سيؤدي
بـكــل بـســاطــة إل ــى س ـقــوط الـمــزيــد
مــن الشهداء الباكستانيين .لهذا
ً
السبب ،لــم يكن التصعيد خـيــارا
ً
ممكنا بالنسبة إلى باكستان ،وقد
نقل الباكستانيون هــذه الرسالة
إلى الواليات المتحدة خالل أكثر
م ــن عـشــر س ـن ــوات ،وكـ ــان الـخـيــار
البديل يقضي بإقامة حوار سياسي
إلجبار جميع األطراف على تقديم
التنازالت ،ما ُي ّ
مهد لنشوء حكومة
شاملة وإنهاء الصراع قبل سنوات،
ُ
لـكــن اع ــتـ ِـب ــر الـبــاكـسـتــانـيــون غير
ً
صادقين دوما حين كانوا يطرحون
هذا الحل.
ّ
لكن انهيار حكومة أشرف غني
ً ّ
سريعا أكــد عدم ارتباط باكستان
بإخفاقات الحكومة ،بل تنجم عودة
"طــال ـبــان" عــن اسـتـفـحــال الـفـســاد،
وسوء ُ
الحكم ،ورفض األفغان دعم
حكومتهم ودولتهم ،وق ــرار قوات
األمـ ــن الــوط ـن ـيــة األف ـغــان ـيــة بـعــدم
ّ
القتال ضد حركة متمردة ومسلحة.

ً ً
كان مفاجئا إذا أن يتابع البعض في
واشنطن وعــواصــم غربية أخــرى
ّ
لوم باكستان على هذا الفشل ،لكن
ً
هذا اللوم ليس مغلوطا فحسب ،بل
ُ
ضعف روح التعاون الدولي
إنه ي ِ
المطلوب إلنهاء دوامة العنف التي
ّ
دمرت أفغانستان.

أفضل مقاربة في المرحلة
المقبلة
تـسـتـحــق أف ـغــان ـس ـتــان ال ـســام
واالزدهار ،لكن ال يمكن تحقيق هذه
األهداف إذا استمر تبادل اللوم بين
الالعبين الدوليين ،ولــن يستفيد
ً
أح ـ ــد أيـ ـض ــا م ــن تـ ـك ــرار األخ ـط ــاء
المرتكبة فــي فترة التسعينيات،
ّ
حـيــن تـخــلــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
عن أفغانستان وفرضت عقوبات
ّ
المقربة
على باكستان ،حليفتها
خ ـ ــال ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ب ـع ــد ط ــرد
السوفيات من كابول ،وقد أدى هذا
ً
الوضع إلــى عــزل المنطقة تزامنا
مــع تالشي المساعدات العالمية
وت ــراج ــع االه ـت ـم ــام ال ــدول ــي بـهــذا
الملف ،فأصبحت أفغانستان على
طــريــق ال ـحــرب األهـلـيــة واالنـهـيــار
االقتصادي ،وزادت قوة العمليات
اإلره ــابـ ـي ــة ال ــدول ـي ــة ال ـت ــي بلغت
ذروتها في اعتداءات  11سبتمبر.
سيواجه األفغان والباكستانيون
العاديون أكبر المخاطر المرتبطة
بغياب االستقرار في أفغانستان
ً
دوم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،لـ ـك ــن م ـ ــوج ـ ــات ال ـه ـج ــرة
ُ
الجماعية واألعمال اإلرهابية تهدد
العالم أجمع ،ومن مصلحة كل بلد
ً
إذا أن يمنع التاريخ من تكرار نفسه.
ً
تـقـضــي أك ـثــر ال ـخ ـطــوات أمــانــا
فــي الـمــرحـلــة المقبلة أن يتعاون
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي م ــع الـحـكــومــة
الجديدة في كابول بطريقة بناءة،
ويجب أن يتمحور الهدف األساسي
حــول إنـشــاء ال ـظــروف الـتــي تمنح
المدنيين األف ـغ ــان معيشة الئقة
وت ـس ـم ــح ل ـه ــم بــال ـع ـيــش ب ـس ــام،
ولتحقيق ه ــذه ال ـغــايــة ،يـجــب أن
يــؤدي المجتمع الــدولــي ،ال سيما
ال ـ ـ ــدول ال ـت ــي ك ــان ــت ح ــاض ــرة في
ً
أفغانستان طوال عشرين سنة ،دورا
ً
إيجابيا لدعم السالم واالستقرار.
ك ــان ــت ب ــاك ـس ـت ــان فـ ــي طـلـيـعــة
ً
الدول التي بذلت جهودا إنسانية
منذ سـقــوط كــابــول ،فشاركت في
إجالء نحو  20ألف مواطن أجنبي
ً
وأفغاني من البلد وأنشأت جسرا
ً
ً
جويا وبريا لنقل إمدادات الطوارئ
ً
إل ـيــه .ه ــذه الـجـهــود مهمة طبعا،
ل ـكــن ي ـجــب أن ي ـت ـطــور ال ـتــواصــل
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي مـ ــع أف ـغــان ـس ـتــان
ب ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة إضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــا ت ـم ـلــك
أفـغــانـسـتــان الـ ـم ــوارد أو ال ـقــدرات
ال ـم ــؤس ـس ـي ــة ال ـ ــازم ـ ــة لـلـتـصــدي
للكارثة االقتصادية التي تواجهها،
وإلرساء سالم دائم ،يجب أن ُي ّ
حدد
المجتمع الــدولــي الــوســائــل التي
تسمح بتأمين المساعدات التنموية
ً
ت ــزامـ ـن ــا م ــع م ـعــال ـجــة ال ـم ـخــاوف

باكستان أسهمت في إجالء نحو  20ألف مواطن أجنبي وأفغاني بعد االنسحاب األميركي
ً
المرتبطة بظروف البلد ،لكن نظرا
إل ــى ه ـشــاشــة ال ــوض ــع اإلن ـســانــي
واالقتصادي في أفغانستانُ ،يعتبر
ً
ً
الــوقــت عــامــا جــوهــريــا .سيكون
ّ
االنتظار إلى حين تغير األوضاع
ً
مــرادفــا للتخلي عــن الـبـلــد ،مــع أن
ً
ً
عــددا كبيرا من الــدول يعتبر هذه
المقاربة أكثر منطقية من الناحية
السياسية.
ال تختلف تــوقـعــات باكستان
ح ـ ـ ــول الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة عــن
تطلعات الحكومات الغربية :تريد
باكستان نشوء دولة شاملة تحترم
حقوق جميع األفغان وتضمن عدم
استعمال األراضي األفغانية إلطالق
ع ـم ـل ـيــات إره ــابـ ـي ــة ض ــد أي بلد
آخر ،وعلى عكس ما حصل خالل
التسعينياتّ ،
عبرت حركة "طالبان"
في مناسبات متكررة عن اهتمامها
بمتابعة التواصل مع العالم ،إنها
فرصة مناسبة للمجتمع الدولي،
ويمكن استغالل تأثير المساعدات
والشرعية التي ستحصل عليها
"طالبان" بفضلها إلرساء نظام ُحكم
شامل في عهد اإلدارة الجديدة.
خــال الشهر الـمــاضــي ،أطلقت
بــاكـسـتــان مـ ـب ــادرات دبـلــومــاسـيــة
مــع ال ــدول الـمـجــاورة ألفغانستان
وبلدان أخرى في المنطقة لمناقشة
المقاربة المناسبة للمرحلة المقبلة،
فهذه الجهود ستستمر ،لكن يجب
أن تتزامن الدبلوماسية الغربية
ً
أيضا مع مبادرات إقليمية لوضع
أجندة مشتركة وتحديد القنوات
الثنائية أو متعددة األطراف لنقل
ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـم ـط ـلــوبــة ،ويـمـكــن
الـبــدء بتنظيم مؤتمر واس ــع بين
ال ـج ـهــات ال ـمــان ـحــة ح ـيــث يجلس

ال ــاعـ ـب ــون اإلق ـل ـي ـم ـي ــون وال ـ ــدول
ً
الغربية معا لوضع خطط محددة
ل ـت ـقــديــم ال ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،كـ ـم ــا يـ ـج ــب أن
ً
تتفاهم هــذه األط ــراف أيضا حول
شـ ــروط اإلفـ ـ ــراج ع ــن احتياطيات
ً
البنك المركزي األفغاني ،علما أن
الواليات المتحدة تملك معظمها،
ويمكن االستفادة من هذا المنتدى
ل ـت ـش ـج ـيــع الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي أط ـل ـقــت
مشاريع تنمويةّ غير مكتملة في
أفغانستان وحثها على التفكير
ب ــإنـ ـه ــائـ ـه ــا لـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ـش ـع ــب
األفغاني.
ت ـس ـم ــح أي مـ ـق ــارب ــة عــال ـم ـيــة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـت ـخ ـف ـي ــض م ـخ ــاط ــر
االنقسامات الدولية بشأن أفضل
طــري ـقــة ل ـل ـتــواصــل م ــع "ط ــال ـب ــان"،
ً
ويـجــب أن يبقى الجميع واقعيا
حول األهداف التي يمكن تحقيقها
في ظل الـظــروف الراهنة ،لكن من
المتوقع أن ُت ّ
حسن هــذه المقاربة
احتمال التوصل إلى نتيجة تفيد
األفـ ـ ـغ ـ ــان الـ ـع ــاديـ ـي ــن وي ـس ـه ــل أن
ّ
يتقبلها المجتمع الدولي.
بصفتي مستشار األمن القومي
في باكستان ،يقضي عملي بالدفاع
عــن الـخـيــارات السياسية الـقــادرة
على حماية بلدي ،وتدرك باكستان
أن ـه ــا ال تـسـتـطـيــع ف ــك ارت ـبــاط ـهــا
ع ـ ــن أف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان ،إذ ي ـت ـقــاســم
ً
ال ـب ـل ــدان ح ـ ـ ــدودا مـشـتــركــة تـفــوق
مساحتها  1600ميل وتجمعهما
روابـ ـ ــط ثـقــافـيــة ت ـع ــود إل ــى ق ــرون
مضت ،وهــذه الــروابــط الجغرافية
واالجتماعية تدفع باكستان إلى
دع ــم ال ـس ــام ف ــي أفـغــانـسـتــان ألن
مظاهر الـفــوضــى هـنــاك قــد تصل

إلى بلدنا ،وال يمكن السماح لحركة
"طالبان الباكستانية" أو "داعش" أو
أي جماعات عدائية أخــرى بإيذاء
باكستان ،كما أن وضعنا ال يسمح
لنا باستقبال المزيد من الالجئين
األفغان الذين يميلون إلى التوجه
نـحــو بــاكـسـتــان حـيــن تـبــدأ جولة
جديدة من العنف في بلدهم األم.
ً
ي ــدرك الباكستانيون أيـضــا أن
معيشة ماليين األف ـغــان مرتبطة
ب ـبــاك ـس ـتــان ،وت ـت ـكــل أفـغــانـسـتــان
غير الساحلية على باكستان في
مجاالت التجارة والترانزيت ،وقد
ي ـص ـبــح م ــوق ــع ال ـب ـلــد ال ـج ـغــرافــي
ً
مفيدا إذا ّ
تحول إلى معقل لعمليات
الترانزيت بين آسيا الوسطى ومياه
بــاك ـس ـتــان ال ــداف ـئ ــة ،ل ـكــن حـكــومــة
أشرف غني أعاقت هذه االحتماالت،
فرفضت عرض باكستان بتكثيف
ال ـت ـعــاون ال ـت ـجــاري واالق ـت ـصــادي
ّ
وتسريع المشاريع التي تشكل صلة
وصل مع آسيا الوسطى.
لن يكون هذا الشكل من التواصل
ً
أســاس ـيــا لتنفيذ رؤي ــة باكستان
الجغرافية واالقتصادية فحسب،
ً
بل إنــه يتماشى أيضا مع الرؤية
اإلقليمية التي تقودها الــواليــات
المتحدة إلنشاء روابط اقتصادية
بـ ـي ــن أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان وب ــاكـ ـسـ ـت ــان
وأوزبكستان ،وقد سبق أن أصبح
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــاري ــع قـيــد
التنفيذ ،بما في ذلك خطط لتفعيل
تدفقات الطاقة والكهرباء من آسيا
الــوسـطــى ،وم ـشــروع سكك حديد
عابر ألفغانستان من أوزبكستان،
ومشاريع أخرى لتحديث الطرقات
وإنـشــاء ممر حيوي بين مختلف
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط .ق ـ ــد ت ـط ـل ــق ال ـم ـش ــاري ــع

األميركية واالستثمارات التنموية
الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة األخ ـ ــرى في
مجاالت الطاقة والمعادن والبنى
التحتية حقبة جديدة من التعاون
في المنطقة وتعزز جهود إرســاء
السالم.
تـسـتـطـيــع بــاك ـس ـتــان أن تــدفــع
أف ـغــان ـس ـتــان ف ــي ات ـج ــاه إيـجــابــي
ومثمر ،ومن المتوقع أن تفعل ذلك،
لكنها تعجز وحــدهــا عــن تحقيق
النتائج التي يريدها الجميع ،وال
ً
ً
تملك باكستان تأثيرا استثنائيا
على الحكام الجدد في كابول ،وال
يمكن أن تأتي المساعدات النقدية
أو مـ ــواقـ ــف االع ـ ـت ـ ــراف بـشــرعـيــة
"طــالـبــان" إال مــن الـقــوى العالمية
الكبرى ،لكن قــد يسمح التنسيق
ب ـيــن الـ ـق ــوى ال ـغ ــرب ـي ــة ،وال ـص ـيــن،
وروس ـي ــا ،ودول الـشــرق األوس ــط،
وجـ ـي ــران أف ـغــان ـس ـتــان بتحسين
فــرص تحقيق أهدافنا المشتركة
في أفغانستان.

سالم دائم
تلتزم باكستان بإرساء السالم
ً
في أفغانستان والمنطقة عموما.
لقد تكبدنا خسائر بشرية ومادية
هــائ ـلــة ل ــدع ــم الـ ـح ــرب ال ـم ـج ــاورة
ل ـب ـلــدنــا ،وأث ـب ـت ـنــا ف ــي مـنــاسـبــات
متكررة التزامنا بإعادة االستقرار
إلى أفغانستان وتعزيز ازدهارها
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ك ـم ــا أنـ ـن ــا ت ـعــاونــا
م ــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لتسهيل
عـمـلـيــة الـ ـس ــام ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان،
ً
وواجهنا تهديدات إرهابية محليا،
واستقبلنا ماليين األف ـغــان على
مر أربعة عقودّ ،
وطبقنا سياسة
ضبط النفس االستراتيجي رغم

االستفزازات العدائية التي قامت
بها جهات تخريبية .اليوم ،تسعى
بــاك ـس ـتــان إلـ ــى ت ـعــزيــز ال ـتــواصــل
االقـ ـتـ ـص ــادي ع ـب ــر إق ــام ــة روابـ ــط
ً
إقليمية وتطوير الشراكات تزامنا
مــع تسوية الـخــافــات السياسية
ً
سلميا.
ً
قد تصبح أفغانستان نموذجا
ُيـحـتــذى بــه لتحقيق ه ــذه الــرؤيــة
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ل ـكــن ي ـجــب أن ي ــؤدي
المجتمع ال ــدول ــي دوره فــي هــذه
ً
العملية أيضا ،ومــن خــال إشــراك
السلطات األفغانية الجديدة اليوم،
تستطيع الواليات المتحدة وقوى
عالمية أخرى أن تمنع وقوع أزمة
إنسانية كبرى ،وتساعد األفغان
ً
على العيش بـســام ،وتـضــع حــدا
للتهديدات اإلرهابية المشتقة من
ً
األراض ــي األفغانية نهائيا ،فهذه
ً
ً
األه ـ ـ ـ ــداف ل ـي ـســت جـ ـ ــزءا بـسـيـطــا
مــن مسؤوليات ال ــدول الجماعية
فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل إن ـ ـهـ ــا ت ـس ـم ــح لـهــا
ً
بتحقيق مصالحها الخاصة أيضا.
فــي نـهــايــة الـمـطــاف ،ستضطر
السلطات الـجــديــدة التي تقودها
"طالبان" إلثبات استعدادها ُ
لحكم
ً
أفغانستان بطريقة أكثر اعتداال،
لكن سيحكم التاريخ بقسوة على
الجميع إذا لم تحاول الدول المعنية
إنشاء أفضل بيئة ممكنة لدفعها
ف ــي االت ـج ــاه الـصـحـيــح وتحقيق
مصالح األفغان والعالم في آن ،وإذا
لم يحصل ذلك ،فستضطر باكستان
ّ
لتحمل معظم التداعيات
وحدها
المترتبة عن أوضــاع أفغانستان،
ً
ً
وقد سبق أن ّ
أعباء
تحملنا أصال
تفوق قدراتنا.

هل تتجه العالقات الهندية  -التركية إلى االنهيار؟
•

أماليندو ميسرا – موقع ناشيونال
إنتريست
نشأت عالقات ثنائية بين تركيا والهند منذ
قرون ،لكن يبدو أن هذه العالقة القديمة بدأت
تتدهور ،ومــن الــواضــح أن أي رابــط تاريخي
وح ـضــاري بين البلدين بــدأ يـتــراجــع لدرجة
أن يتبادل الطرفان اآلن الهجوم الدبلوماسي
على الساحة الدولية أمام أنظار الجميع ،ومن
المتوقع أن يؤثر التوتر المتصاعد بينهما على
المنطقة المجاورة لهما ،لكن ما السبب األصلي
لتدهور هذه العالقة؟

أخطاء إردوغان
ب ــدأت ال ـعــاقـ ّـات المشحونة بـيــن البلدين
تتدهور حين تدخل الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان بشؤون الهند الداخلية ،فكان استياء
إردوغان يتمحور حول تعامل الهند مع األقلية
المسلمة فيها وسيطرة نيودلهي على إقليم
كشمير المتنازع عليه.
ً
إردوغــان ليس معروفا بتفضيله للجهود
الدبلوماسية ،وقــد قــال فــي الـمــاضــي« :الهند
باتت تشهد اليوم مجازر على نطاق واسع .أي
مجازر؟ إنها مجازر بحق المسلمين ،من هم
المرتكبون؟ الهندوس».
ً
سوءا حين ّ
تطرق إردوغان إلى
زاد الوضع
إقليم كشمير الذي تديره الهند أمام الجمعية
الـعــامــة لــأمــم الـمـتـحــدة ط ــوال ث ــاث سـنــوات
ً
متتالية ،مع أنه كان يعرف جيدا أنه ال أحد من
الــدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس
ً
األمن وفي العالم عموما يرغب في التدخل في
ُ
ً
مسألة تعتبر جزءا من شؤون الهند الداخلية.
لطالما كــانــت مكانة المسلمين وكشمير
«حساسة» في السياسة الهندية ،تنظر الهند إلى
كل من يتناول هذه المسائل أو يثير المخاوف
بـشــأنـهــا ،م ــن داخـ ــل الـبـلــد أو خ ــارج ــه ،بعين
ُ
الشبهة وتعامله بدرجة من العدائية بغض
النظر عن هويته.
تسود شكوك فــي الهند مفادها أن تركيا
تتبنى هذا الموقف بتحريض من باكستان ،ولم

يتحسن الوضع حين حاول إردوغــان تطوير
عــاقــات عسكرية عميقة مــع بــاكـسـتــان على
حساب الهند ،وبسبب هذه العوامل كلها ،بدأت
ً
ً
الهند تتخذ موقفا صارما من تركيا.
ً
ال ي ـ ـ ــزال الـ ــوقـ ــت مـ ـبـ ـك ــرا ل ـت ـحــديــد الـجـهــة
الخاسرة من انهيار العالقات الثنائية ،لكن
تكشف المؤشرات األولية أن سياسة إردوغان
الخارجية تجاه الهند قد تصبح مكلفة بالنسبة
إلى تركيا.

نيودلهي هي المستفيدة
أدت دعوات إردوغان المتكررة إلى حل «نزاع
كشمير» داخ ــل األم ــم المتحدة (رغ ــم الموقف
الــدولــي الــذي يعتبر هــذه المسألة ثنائية ،ما
ّ
يخص الهند وباكستان) إلى
يعني أن الحل
تبادل الهجوم بين الهند وتركيا.
في الماضي ،كانت نيودلهي تحاول إخماد
غضبها بــالـطــرق الــدبـلــومــاسـيــة حـيــن يطلق
إردوغان هذا النوع من المواقف االستفزازية،
ً
ردا على تعليقات إردوغان حول كشمير خالل
خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في
عام  ،2020اختارت وزارة الشؤون الخارجية
الهندية ال ــرد الــدبـلــومــاســي ،فــأكــدت أن «هــذه
التعليقات [حـ ــول كـشـمـيــر] تعكس قـلــة فهم
للتاريخ وال ُت ّ
عبر عن أي براعة دبلوماسية ،بل
إنها ّ
تشوه أحداث الماضي لطرح رؤية ضيقة
عن الحاضر».
عندما حــاول إردوغ ــان إعطاء طابع دولي
لــذلــك «ال ـن ــزاع الــداخ ـلــي» أم ــام األم ــم المتحدة
في الماضيّ ،رد عليه رئيس ال ــوزراء الهندي
ناريندرا مودي عبر عقد اجتماعات مع رئيس
َ
ورئيسي وزراء أرمينيا واليونان على
قبرص
هــامــش االجـتـمــاع الـسـنــوي للهيئة الــدولـيــة.
تخوض هذه الــدول كلها نزاعات مختلفة مع
ً
تركيا وغالبا ما تحتاج إلى العبين عالميين
مؤثرين للتكلم باسمها.
ل ـك ــن ح ـي ــن قـ ــرر إردوغـ ـ ـ ـ ــان هـ ــذه الـ ـم ــرة أن
ً
يستعمل ورقته المفضلة مجددا خالل خطابه
أمام الجمعية العامة ،أخذت نيودلهي الحرب
ال ـكــام ـيــة الــدب ـلــومــاس ـيــة إلـ ــى م ـس ـتــوى غير

رجب طيب إردوغان
ّ
الهند تركيا بــأن نيودلهي،
مسبوق ،وذك ــرت
ّ
َ َ
ً
على عكس أنقرة التي غزت واحتلت جزءا من
دولة قبرص المستقلة في عام  ،1974لم تتخذ
أي تدابير مشابهة مع كشمير.
ً
حرصت الهند أيضا على الدفاع عن إقليم
كشمير المستقل في مناسبات متكررة ضد
غــزو باكستان الـمـجــاورة ،ولتذكير إردوغ ــان
بأن تركيا أصبحت اآلن في وضع دقيق على
مستوى سيادة أراضيها ومكانتها الدولية،
َ
َعــقــد وزي ــر الـخــارجـيــة الـهـنــدي الـحــاضــر في
ً
الجمعية العامة لألمم المتحدة اجتماعا مع
نظيره القبرصي لمناقشة قرار مجلس األمن
المرتبط بمنطقة شمال قبرص التي تحتلها
تركيا وإعادة توحيد الجزيرة.
بسبب انتقاد إردوغ ــان للهند في مختلف
المنتديات العالمية ،يبدو أن نيودلهي قررت
ً
أخـيــرا التخلي عن مجامالتها الدبلوماسية
تـجــاه أن ـقــرة .بـقـيــادة حكومة قــومـيــة ،تسعى
نيودلهي اليوم إلــى تطبيق ما يمكن وصفه
بعبارة «الدبلوماسية العدائية» ،وأعلنت أن
«تركيا يجب أن تتعلم احـتــرام سـيــادة الــدول
ّ ً
في
األخــرى وتعيد النظر بسياساتها جديا» ً
عام  ،2020لكنها تدعم اآلن أعداء تركيا صراحة
إلضعاف مصالح أنقرة في المنطقة.

ناريندرا مودي
ً
ردا على هجوم أنقرة الدبلوماسي المتواصل
ف ــي ال ـم ــواض ـي ــع غ ـيــر ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،ب ــدأت
ً
نيودلهي تطلق ردودا ال تقتصر بالضرورة
على المشاحنات اللفظية ،وف ــي ع ــام ،2019
ً
ألغت الهند مثال زيارة مقررة لرئيس حكومتها
إلى تركيا ،فحصل ذلك غداة قرار الهند وقف
صادراتها الدفاعية التي شملت أسلحة ذات
والصواعق،
استخدام مزدوج ،مثل المتفجرات
ّ
ً
إلــى تركيا ،وب ــدءا مــن تلك المرحلة ،خفضت
ً
الهند أيضا وارداتها من تركيا.
ولتقوية الهجوم خالل هذه الفترة ،عقدت
ً
ً
نيودلهي اتـفــاقــا دفــاعـيــا مــع أرمـيـنـيــا ،عــدوة
تركيا التقليدية في المنطقة ،وبموجب صفقة
بقيمة  40مليون دوالرّ ،
قدمت نيودلهي إلى
يريفان أربعة رادارات لتحديد مواقع األسلحة
من طراز «سواثي» ومن إنتاج «منظمة البحث
ّ
انضمت الهند إلى
والتطوير الدفاعي» ،كذلك،
األصوات العالمية التي تدين العمليات التركية
الهجومية عبر الحدود ضد القوات التي يقودها
األكراد في سورية.

حرب ثقافية باردة

ّ
امتد موقف الهند الصارم والمستجد ضد
ً
أنقرة إلــى المشهد الثقافي الهندي أيضا ،إذ

ُ
تعتبر تركيا من الوجهات المفضلة لدى بعض
المنتجين والممثلين في بوليوود ،حيث يشمل
البلد مواقع مدهشة للتصوير ،وتتراجع فيه
ميزانية الخدمات ،ويحبذ محبو األفــام في
ً
الهند المناظر الطبيعية في تركيا ،لكن نظرا
إلــى ب ــرودة الـعــاقــات بين أنـقــرة ونيودلهي،
اضطرب هذا الجانب من التبادل الثقافي بقوة
في السنوات األخيرة.
أثــار عــدد من أشهر الممثلين المسلمين
فــي بــول ـيــوود اسـتـيــاء ال ــرأي ال ـعــام الهندي
بسبب إشادتهم بتركيا خالل إقامتهم هناك
لتصوير األف ــام .فــي أغـسـطــس  ،2020بعد
أيــام على مقابلة الممثل عامر خان وسيدة
تركيا األولــى أمينة إردوغ ــان غــداة تصوير
أحد األفــام ،انتشرت المواقف الشاجبة في
أقسام من الصحافة الهندية القومية ،فنشرت
منظمة «راش ـتــريــا ســوايــامـسـيـفــاك ســانــغ»،
الـجـنــاح األيــديــولــوجــي فــي ح ــزب «بـهــارتـيــا
ّ
جاناتا» ،افتتاحية تتهم خان «بالتواطؤ مع
القوى المعادية للهند» ،لم يستفد خان من
أفالمه الوطنية السابقة لتحسين صورته،
بل إن القوميين المتشددين ذهبوا إلى حد
التشكيك بانتمائه.
ً
أغفل الهنود الغاضبون أيـضــا المجاملة
الخادعة التي ّ
وجهتها سيدة تركيا األولى إلى
الثقافة الهندية حين كتبت التغريدة التالية:
«كان من دواعي سروري أن ألتقي بعامر خان،
ً
الممثل والمخرج الهندي المعروف عالميا».
برأي القوميين الهنود ،يجب أال يحصل
أي تبادل ثقافي بين تركيا والهند ،بما أن
إردوغ ــان ،زعيم تركيا اإلســامــي المتشدد،
ً
يدعم باكستان دوما في إقليم جامو وكشمير
ال ـم ـت ـنــازع عـلـيــه ،ل ــن ي ـكــون تــأيـيــد ال ــرواب ــط
ً
الثقافية بين َ
البلدين مناسبا من وجهة نظر
هذا المعسكر.
لكن ال يقتصر تشديد المواقف تجاه تركيا
على عدد من المنظمات اليمينية في الهند،
حتى رئيس وزراء جامو وكشمير السابق،
عمر عبدالله ،لم ّ
يحبذ أو يقتنع بموقف خان
ّ
الودي تجاه األتراك ،وتجدر اإلشارة إلى أن

عبدالله كــان مــن أشــرس منتقدي نيودلهي
وسياساتها في المنطقة المتنازع عليها،
ً
وردا ع ـلــى م ــا ح ـص ــل ،ك ـتــب ع ـبــدال ـلــه عـبــر
«تويتر»« :عامر خان مع زوجة الرئيس التركي
إردوغــان .تركيا تطلق حملة دعائية شاملة
ضد الهند ،فهذا هو هدف عامر خان الذاتي».
بعدما كانت تركيا مــن أفضل الوجهات
السياحية لألثرياء الجدد في الهند ،بدأت
حركة مختلفة تنشأ وســط هــذه الفئة التي
ً
ً
ً
ط ـ ـ ّـورت حــدي ـثــا ح ـبــا م ـس ـت ـجــدا لـلـسـفــر إلــى
الخارج ،فقررت مقاطعة تركيا وحذفها من
الئحة وجهاتها المفضلة.

إلى أين؟
على أرض الواقع ،تشير األدلة إلى وجود
عــاقــة شــديــدة ال ـتــوتــر بـيــن تــركـيــا والـهـنــد،
لكن رغم مناوشاتهما الدبلوماسية الحادة
وصدامهما الضمني على الساحة الدولية،
مــن المستبعد أن تصبح أنـقــرة ونيودلهي
َ
بشكل دائــم في أي نوع من الحرب
عالقتين
ٍ
الباردة الخفيفة ،إذ يتقاسم الطرفان روابط
حضارية عميقة.
ي ـجــب أن ن ـتــذكــر ف ــي ال ـن ـهــايــة أن أن ـقــرة
َ
ً
ونيودلهي معا تخضعان لسيطرة حكومتين
َ
ي ـم ـي ـن ـي ــت ـي ــن :واح ـ ـ ـ ــدة إس ــامـ ـي ــة وال ـث ــان ـي ــة
هندوسية .بعبارة أخــرى ،يشتق جزء كبير
َ
مــن الهجوم المتبادل بين الحكومتين من
خـطــابـهـمــا ال ـقــومــي ال ــدي ـن ــي .يـنـجــم مــوقــف
إردوغان الصارم من شؤون الهند الداخلية
ع ــن م ـحــاولــة تــرك ـيــا تــرس ـيــخ نـفـسـهــا كـقــوة
إسالمية مطلقة ومعاصرة وعابرة للحدود
بين الدول المسلمة.
ت ــدرك الطبقة الحاكمة وال ــرأي الـعــام في
َ
البلدين أن تدهور العالقات الثنائية
هذين
هـ ــو نـ ـت ــاج الـ ـمـ ـغ ــام ــرات ال ـم ـش ـب ــوه ــة ال ـتــي
أطلقها الرئيس التركي في مجال السياسة
ال ـخــارج ـيــة ،ويـتـمـنــى ال ـك ـث ـيــرون ،ف ــي أنـقــرة
ً
ّ
تتجدد العالقات الودية
ونيودلهي معا ،أن َ
الـطـبـيـعـيــة ب ـيــن ال ـط ــرف ـي ــن .ف ـهــل سيصغي
إردوغان إلى هذه األماني؟
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كيف خسرت البحرية األميركية سباق بناء السفن؟
ألكسندر وولي–
فورين أفيرز

تواجه البحرية األميركية
اليوم مطالب متناقضة ،فمن
جهة ،يطلب منها الكونغرس
وأطراف أخرى التنبه إلى
الدروس المستخلصة من
ّ
الكوارث األخيرة وتبني مقاربة
تدريجية لتصميم السفن
والتكنولوجيا وشرائها
تواجه من
واختبارها ،لكنها ً
جهة أخرى ضغوطا هائلة
من الكونغرس كي ُت ّ
وسع
قوتها القتالية في أسرع وقت
ممكن.

البنية التحتية
للسفن األميركية
أصبحت قديمة
وحالتها سيئة إذ
إن «الحوض الجاف
رقم  »1في حوض
«نورفولك» البحري
ُيستعمل منذ عام
1833

إذا أرادت الحكومة
األميركية التصدي
الستثمارات الصين
الصناعية وقدرات
التصنيع فيها
فستكون أحواض
بناء السفن أفضل
نقطة بداية لها

ل ـ ـ ــم يـ ـ ـك ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن ال ـ ـ ـحـ ـ ــادي
ً
وال ـع ـشــرون إيـجــابـيــا بالنسبة
إلى أسطول البحرية األميركية
الــواســع ،فـفــي مـحــاولــة للتفوق
عـلــى ال ـق ــوات الـبـحــريــة األخ ــرى
ع ـبــر ط ــرح تـصــامـيــم وتـقـنـيــات
ثورية ،حققت البحرية األميركية
ن ـت ـي ـج ــة م ـع ــاك ـ ًس ــة وأص ـب ـح ــت
مـ َتــأ ّخــرة مـقــارنــة بغيرها ،فهي
ُ
ً
ت ــش ــغ ــل س ـف ـن ــا ت ـج ــد ص ـعــوبــة
فــي «الـعــوم والـتـحــرك والـقـتــال»،
وه ـ ــي أبـ ـس ــط وظـ ــائـ ــف ال ـس ـفــن
الحربية البدائية ،وفي غضون
ذلـ ـ ــك ،ان ـح ـس ــرت فـ ـئ ــات ال ـس ـفــن
المستعملة ،وتــوقــف استخدام
عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـن ـه ــا فـ ــي مــرح ـلــة
م ـب ـك ــرة ،وت ـن ـت ـظــر س ـفــن أخ ــرى
إصالحها منذ سنوات ،بما في
ذلك المجموعات التي ُيفترض
ً
ً
ّ
أن ت ـشــكــل جـ ـ ــزء ا أس ــاس ـي ــا من
األسطول الراهن والمستقبلي.
ً
ت ـبــدو اإلخ ـف ــاق ــات هــائـلــة إذا
والتفاصيل كارثية بالنسبة إلى
دافـعــي الـضــرائــب والمخططين
ف ــي ال ـب ـح ــري ــة األم ـي ــرك ـي ــة :ك ــان
ُي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم ب ــرن ــام ــج
«سفن القتال الساحلية» طريقة
ف ــاع ـل ــة ل ـت ـق ــري ــب الـ ـمـ ـع ــارك مــن
س ــواح ــل ال ـ ــدول ال ـعــدائ ـيــة ،فقد
اف ـتــرضــت ال ـب ـحــريــة األمـيــركـيــة
أنـ ـ ـه ـ ــا سـ ـتـ ـحـ ـص ــل ع ـ ـلـ ــى س ـفــن
م ـش ــاب ـه ــة ل ـت ـلــك الـ ـت ــي يـمـلـكـهــا
ً
ال ـج ـيــش ال ـس ــوي ـس ــري ،تــزام ـنــا
مع تعديل المهام عند الحاجة،
لـكــن يفتقر ه ــذا الـبــرنــامــج إلــى
الـ ـ ـق ـ ــوة الـ ـت ــدمـ ـي ــري ــة الـ ـك ــافـ ـي ــة،
وت ـش ــوب ــه ن ـق ــاط ض ـع ــف ك ـبــرى
ّ
ويتعرض
على مستوى الدفاع
ألعطال ميكانيكية دائمة ،حيث
تضاعفت تكاليف برنامج «سفن
القتال الساحلية» خالل مرحلة
الـ ـبـ ـن ــاء ،وب ـ ــدأ سـ ــاح ال ـب ـحــريــة
يتخلى عن السفن الرئيسة بعد
 12سنة فقط من تشغيلها.
فــي آخ ــر عـشــريــن سـنــة ،نشر
«م ـك ـت ــب م ـح ــاس ـب ــة ال ـح ـك ــوم ــة»
ً
نـ ـح ــو  40ت ـ ـقـ ــر يـ ــرا أو شـ ـه ــادة
حــول أن ــواع السفن التي تطرح
إشكالية ،لكن لم ّ
يتنبه المعنيون
إل ــى الـمـشـكـلــة الـعــامــة وأصـلـهــا
وأعراضها المشتركة فقد ً أدت
ه ــذه اإلخ ـفــاقــات ُمـجـتـمـعــة إلــى
خـســارة جيل كــامــل مــن السفن،
مما يعني أن البحرية األميركية
ش ـك ــل ،مع
لـيـســت ج ــاه ــزة ب ــأي َ
أن الـصـيــن سـبــق أن َبــنــت أكبر
أسـ ـط ــول ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وب ـم ــا أن
الـتــوتــر سيتصاعد مــع الصين
عـلــى األرجـ ــح وق ــد يـتـحــول إلــى
صراع مباشر في مرحلة معينة،
يجب أن تتخذ الواليات المتحدة
الخطوات الالزمة لفهم أسباب
هذه الفوضى.
كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت اإلخ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــات ف ــي
المنصات والتقنيات الجديدة
عبارة عن أخطاء غير مقصودة

وذاتية الصنع ،فهي لم تحصل
حين كــانــت الــواليــات المتحدة
تحاول مضاهاة أحد الخصوم
أو مواكبة قــوة أخ ــرى ،بــل إنها
ً
نشأت جزئيا نتيجة الغطرسة
األميركية ،أي القناعة الراسخة
بقدرة البلد على طرح ابتكارات
سريعة.
ت ــواج ــه ال ـب ـحــريــة األمـيــركـيــة
ال ـيــوم مـطــالــب مـتـنــاقـضــة ،فمن
جـهــة ،يطلب منها الكونغرس
وأط ـ ـ ـ ـ ــراف أخـ ـ ـ ــرى ال ـت ـن ـب ــه إل ــى
الـ ـ ـ ـ ـ ــدروس ال ـم ـس ـت ـخ ـل ـص ــة ّمــن
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوارث األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة وتـ ـب ــن ــي
مـ ـق ــارب ــة ت ــدريـ ـجـ ـي ــة لـتـصـمـيــم
السفن والتكنولوجيا وشرائها
واخ ـت ـبــارهــا ،لكنها تــواجــه من
ً
جهة أخــرى ضغوطا هائلة من
ال ـكــون ـغــرس ك ــي ُت ـ ّ
ـوس ــع قوتها
القتالية في أســرع وقــت ممكن.
قد ّ
يفسر هذا الوضع التناقض
ال ــواض ــح فــي الـخـطــط البحرية
حتى اآلن.
طوال خمس سنوات ،التزمت
ال ـب ـحــريــة األم ـي ــرك ـي ــة بــالـنـظــام
والـقــوانـيــن لتوسيع أسطولها
ك ــي ي ـش ـمــل  355س ـف ـي ـنــة ،وفــي
مـنـتـصــف  ،2021أع ـل ـنــت إدارة
ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن إلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاق ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد
بـمـجـمــوعــة أخ ـ ــرى ت ـش ـمــل بين
 321و 372س ـف ـي ـنــة ّ م ــأ ه ــو ل ــة،
وفــي الوقت نفسه ،دقــت اإلدارة
األميركية ووزارة الدفاع ناقوس
الخطر بشأن تنامي التهديدات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـط ــرحـ ـه ــا ال ـ ـص ـ ـيـ ــن فــي
مختلف المجاالت ،ويظن قادة
ســابـقــون وحــالـيــون فــي منطقة
َ
المحيطين الهندي والهادئ أن
الـصـيــن قــد ت ـقــرر إط ــاق تحرك
عـ ـسـ ـك ــري ض ـ ــد تـ ـ ــايـ ـ ــوان خ ــال
ّ
ال ـس ـنــوات ال ـســت الـمـقـبـلــة .لـكــن
أك ـب ــر م ـيــزان ـيــة تـسـتـفـيــد منها
الـبـحــريــة األمـيــركـيــة تـعـجــز عن
ت ـق ــوي ــة ب ــرن ــام ــج بـ ـن ــاء ال ـس ـفــن
لتحقيق أبسط أهداف الحكومة
في هذا ًالمجال.
نتيجة لذلك ،تتابع البحرية
األميركية وقــف تشغيل السفن
بوتيرة أســرع من بنائها ،فهي
ّ
ت ـس ـت ـغ ـن ــي ع ـ ــن هـ ـي ــاك ــل كــل ـفــت
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ب ـس ـبــب
عجزها عن إصالحها ،فتصبح
بــذلــك أق ــل مـسـتــوى مــن الصين
ً
وحتى قوى أصغر حجما ،مثل
إيطاليا وفـنـلـنــدا .نجحت هذه
األخـ ـي ــرة ف ــي ب ـنــاء أن ـ ــواع قــويــة
وجــديــدة مــن السفن كتلك التي
ً
أمضت الواليات المتحدة عقودا
طويلة وهي تحاول بناءها لكن
بال جدوى .يقول كريس باسلر،
مـســؤول بــارز فــي «مــركــز تقييم
االستراتيجية والميزانية» كان
ً
ً
ً
يتولى سابقا دورا قـيــاديــا في
«مــديــريــة االب ـت ـكــار ومـتـطـلـبــات
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا واالخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار
والتقييم» في البحرية األميركية:

سالح البحرية بدأ يتخلى عن السفن الرئيسة بعد  12سنة من تشغيلها
«بعدما صرفت القوات البحرية
طــاقــة كـبــرى لمحاولة تحسين
برنامج «سفن القتال الساحلية»
لـكــن مــن دون تحقيق النتيجة
ـودة ،تابعت دول أخــرى
الـمـنـشـ َ َ
وبنت مجموعات متطورة
التقدم
ً
وق ـ ــوي ـ ــة وأص ـ ـغ ـ ــر حـ ـجـ ـم ــا مــن
الفرقاطات والطرادات».
ي ـ ـن ـ ـجـ ــم جـ ـ ـ ـ ــزء م ـ ـ ــن مـ ـش ــاك ــل
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عــن طريقة
ت ـص ـم ـي ــم الـ ـسـ ـف ــن ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــوات
البحرية ،فقد أدت التخفيضات
الـتــي فــرضـهــا الـبـلــد بـعــد حقبة
الحرب الباردة إلى تباطؤ بناء
ال ـس ـف ــن الـ ـج ــدي ــدة ع ـل ــى جـمـيــع
المستويات ،ثــم ضغط القطاع
ال ـخــاص الـمـتــدهــور عـلــى إدارة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ك ـل ـي ـن ـت ــون السـ ـت ــام
ال ـمــزيــد مــن م ـشــاريــع الـهـنــدســة
ً
والـتـصـمـيــم ،عـلـمــا أن البحرية
األم ـي ــرك ـي ــة ك ــان ــت ت ـت ــول ــى ه ــذا
ً
النوع من المهام تاريخيا .سبق
أن ّ
صممت «قيادة أنظمة البحار
البحرية» والمختبرات المرتبطة
ً
بها سفنا ناجحة ،منها طرادات
من فئة «تيكونديروغا» والسفن
الهجومية البرمائية «واســب»،
التكاليف
وفي محاولةٍ لتخفيف ّ
في أواخر التسعينيات ،خفضت
الـقــوات البحرية هــذه الهندسة
ّ
الداخلية وقلصت طاقم الهندسة
ب ـن ـس ـب ــة  ،%75فـ ـت ــراج ــع ع ــدد
عناصره من  1200إلى .300
ل ـك ــن ي ـت ـع ـلــق أكـ ـب ــر اخ ـت ــاف
قائم مــع الصين الـيــوم بقدرات
بـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـس ـ ـفـ ــن ع ـ ـلـ ــى األرج ـ ـ ـ ــح،
ح ـي ــث ت ـم ـل ــك ال ـص ـي ــن ع ـش ــرات
األحواض الشاسعة لبناء السفن

وتـسـتـطـيــع بـفـضـلـهــا أن تبني
ً
سفنا حربية و تـجــار يــة كبرى،
وفي المقابل ،ال تملك الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة إال س ـب ـعــة أح ـ ــواض
م ـم ــاث ـل ــة لـ ـبـ ـن ــاء سـ ـف ــن حــرب ـيــة
كبرى ،فقد ترافق شـ ّـح القدرات
لهذه الدرجة مع تداعيات عدة،
ً
ون ـظــرا إلــى زي ــادة الـفـئــات التي
تحتاج إلى تصليح دائم ،تقبع
ال ـس ـفــن ف ــي الــرص ـيــف الـبـحــري
ل ـس ـنــوات قـبــل االل ـت ـفــات إلـيـهــا،
وفي أواخر  ،2020قررت البحرية
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وقـ ـ ـ ــف اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
السفينة الهجومية البرمائية
ّ
«بونهوم ريتشارد» التي كلفت
 4م ـل ـيــارات دوالر بـعــد نـشــوب
حــريــق فيها حين كــانــت ترسو
في سان دييغو .صدر هذا القرار
ألن قــا عــد تـهــا الصناعية كانت
أ ض ـي ــق م ــن أن تـتـحـمــل عملية
إعادة البناء.
ت ــراج ــع عـ ــدد أح ـ ـ ــواض ب ـنــاء
الـسـفــن الـعــامــة وال ـخــاصــة على
مر العقود ،مما أدى إلى انحسار
الـمـنــافـســة وإض ـع ــاف ال ـق ــدرات.
ل ــن ت ـق ــوم ت ـل ــك األحـ ـ ـ ــواض ب ــأي
استثمارات في البنية التحتية
من دون تقديم طلبات ّ
مفصلة،
ّ
وتخسر شركات البناء العمال
الموهوبين والمهارات العالية
والمتعاقدين من الباطن إذا لم
ً
يكن تدفق الطلبات ثابتا ،وعلى
عكس ما يحصل في الصين ،ال
يمكن االتكال على عدد كبير من
السفن التجارية لتعويم قطاع
ب ـن ــاء ال ـس ـفــن األمـ ـي ــرك ــي ،حيث
ُيـبـنــى نـحــو  %90م ــن مجموع
السفن التجارية اليوم في كوريا

الجنوبية واليابان والصين.
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،ل ـ ـ ــن ت ـ ـ ـكـ ـ ــون أع ـ ـ ـ ــداد
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواض الـ ـ ـج ـ ــاف ـ ــة ك ــافـ ـي ــة،
ال س ـي ـمــا إذا قـ ـ ــررت ال ـب ـحــريــة
األم ـيــرك ـيــة تــوس ـيــع أسـطــولـهــا
ً
جـ ـ ّـديـ ــا ،ف ـق ــد أص ـب ـح ــت الـبـنـيــة
التحتية قديمة وحالتها سيئة:
ُي ـس ـت ـع ـم ــل «الـ ـ ـح ـ ــوض الـ ـج ــاف
رق ــم  »1فــي ح ــوض «نــورفــولــك»
ً
الـبـحــري مـنــذ ع ــام  1833مـثــا،
وقــد اكتمل أجــدد حــوض جاف
في أربعة أحواض لبناء السفن
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـب ـحــريــة األم ـيــرك ـيــة
فــي عــام  ،1962فيثبت الوضع
ً
الراهن إذا أن البلد سيحتاج إلى
ً
 20سنة تقريبا لمعالجة أزمة
الـصـيــانــة الـحــالـيــة ف ــي ال ـقــوات
البحرية.
م ـ ــا الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن ف ـع ـل ــه فــي
هـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف؟ ي ـظــن الـبـعــض
أن واش ـن ـطــن يـجــب أن تـصــرف
ً
أمـ ــواال إضــافـيــة لـحــل المشكلة
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـي ــزانـ ـي ــة
ً
الـ ـبـ ـحـ ــريـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة مـ ـثـ ــا،
والتخلي عــن «قــاعــدة األث ــاث»
التقليدية ا لـتــي ُتـ ّ
ـوجــه تقسيم
م ــوارد الـمـيــزانـيــة بـيــن الجيش
وال ـ ـقـ ــوات ال ـج ــوي ــة وال ـب ـحــريــة.
يـقـضــي ح ــل آخ ــر ب ــإع ــادة بـنــاء
ق ـ ـ ــدرات ال ـه ـن ــدس ــة والـتـصـمـيــم
داخ ـ ــل «قـ ـي ــادة أن ـظ ـمــة ال ـب ـحــار
ال ـب ـحــريــة» ،وف ــي ال ـحــد األدن ــى،
تـبــرز الحاجة إلــى بـنــاء نماذج
أولية ناجحة من أنظمة فرعية
أس ــاس ـي ــة ق ـب ــل إض ــاف ـت ـه ــا إل ــى
تصميم أي سفينةُ ،
ويفترض
أن ت ـتــوســع ق ــواع ــد االن ـض ـبــاط
قـبــل إط ــاق أي بــرنــامــج جديد

ً
لـبـنــاء الـسـفــن رسـمـيــا ،لضمان
تقييم كــل تكنولوجيا جديدة
بدرجة كافية.
ل ـ ـكـ ــن مـ ـثـ ـلـ ـم ــا ي ـ ـش ـ ـتـ ـ ّـد زخـ ــم
حامالت الطائرات بعد انطالقها
رغ ــم تـحــركـهــا ال ـب ـطــيء ،ال مفر
م ــن أن ت ــزي ــد ص ـعــوبــة تــوجـيــه
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط ووض ـ ـ ــع
الميزانية األميركية أو وقفها
ب ـع ــد ان ـط ــاق ـه ــا ،ال س ـي ـمــا إذا
بـ ـ ـ ــدأت األم ـ ـ ـ ـ ــوال تـ ـت ــدف ــق ل ـف ـئــة
جــديــدة مــن الـسـفــن ،وال ننسى
ً
أيـضــا أن أح ــواض بـنــاء السفن
الـتــي تـهــدف إلــى جني األرب ــاح
في القطاع الخاص تؤثر بشدة
عـلــى تصميم الـسـفــن الـجــديــدة
ُ
وت ّ
مهد هــذه العوامل
وبنائها،
كلها لكارثة حتمية.
يـقـضــي ح ــل مـبــاشــر بــوضــع
خ ـط ــط دق ـي ـق ــة وط ــويـ ـل ــة األمـ ــد
لبناء السفن ،مع أن هذا الخيار
ً
يبقى صعبا فــي ظــل تقييمات
ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـس ـنــويــة ،وتـسـمــح
هــذه ا لـخـطــط للقطاع بتكثيف
اس ـت ـث ـمــاراتــه ،وت ـقــويــة قــدراتــه،
وتــوظ ـيــف ال ـع ـمــال وتــدريـبـهــم،
كذلك ،تحتاج الـقــوات البحرية
إلـ ــى تــوج ـيــه ال ـق ـط ــاع بنفسها
والـتـعــاون مـعــه لمساعدته في
فهم المهمة التي تريد البحرية
تنفيذها .ت ــؤدي ه ــذه الجهود
في نهاية المطاف إلى تخفيف
ال ـن ـف ـقــات وت ـف ـع ـيــل الـعـمـلـيــات،
ً
تــزامـنــا مــع زي ــادة الـسـفــن التي
ُ
تـ ـص ـ ِـل ــح األع ـ ـط ـ ــال ف ـ ــي جـمـيــع
الـفـئــات وتـتــابــع دع ــم قاعدتها
الصناعية.
ل ـكــن ي ـجــب أن ت ـت ـمــاشــى أي

ح ـلــول محتملة لـمـشــاكــل بـنــاء
السفن مــع األجـنــدة السياسية
ال ـخــارج ـيــة وال ـم ـح ـل ـيــة ،وتـظــن
إدارة بـ ـ ــا يـ ـ ــدن أن ا لـ ـ ــوال يـ ـ ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة مـ ـ ـضـ ـ ـط ـ ــرة ل ـك ـب ــح
طـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوح ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،عـ ـل ــى
جميع المستويات السياسية
واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة ،من
ً
خـ ـ ــال زي ـ ـ ـ ــادة ق ــوتـ ـه ــا م ـح ـل ـيــا
ً
والتعاون مع الحلفاء خارجيا،
وإذا أرادت الحكومة األميركية
الـتـصــدي السـتـثـمــارات الصين
الـصـنــاعـيــة وق ـ ــدرات التصنيع
فـيـهــا ،وتحسين قـطــاع البحث
وال ـت ـط ــوي ــر ،وتــوظ ـيــف الـمــزيــد
من العمال البارعين ،فستكون
أحواض بناء السفن أفضل نقطة
بداية إلطالق هذه الجهود.
بـعــد تــراكــم اإلخ ـفــاقــات على
مر أكثر من عشرين سنة ،بدأت
الـبـحــريــة األمـيــركـيــة تـلـجــأ إلــى
تــداب ـيــر م ـح ــددة لـســد الـثـغــرات
القائمة ،لكن يتراجع احتمال أن
يتوسع األسطول في المستقبل
القريب ،مع أن الصين ستصبح
أكثر قوة في تلك المرحلة على
األرجح.
لكن لن ينجح أي حل قصير
األمـ ـ ـ ــد ف ـ ــي إصـ ـ ـ ــاح إخـ ـف ــاق ــات
قائمة منذ عقود للحفاظ على
ســامــة ال ـقــوات البحرية .تلقى
ً
ال ـب ـح ــارة األم ـي ــرك ـي ــون وع ـ ــودا
بــالـحـصــول عـلــى سـفــن حربية،
لـكـنـهــم اضـ ـط ــروا لـلـتـعــامــل مع
سفن قديمة ،ويجب أن يعترف
صانعو السياسة األميركيون
بـهــذه الـمـشــاكــل ويـعـمـلــوا على
إصالحها في أسرع وقت.

بطلة غير متوقعة في أوروبا
•

جيوفانا دي مايو – فورين أفيرز

ً ُ
داخ ــل االتـحــاد األوروبـ ــي ،غالبا مــا تعتبر
ً
إيطاليا مـصــدرا للمشاكل ،فهي غير جديرة
ً
ً
بالثقة ماليا ،وغير مستقرة سياسيا ،ويستمر
فيها ال ــرك ــود االق ـت ـص ــادي ،لـكــن بـعــدمــا أســاء
وبـ ــاء ك ــورون ــا إل ــى االق ـت ـص ــاد ف ــي ك ــل م ـكــان،
يتوقع المحللون اآلن أن ينمو الناتج المحلي
اإلجـمــالــي فــي إيطاليا بنسبة  %4.5فــي عام
ً
 ،2021وبالنسبة نفسها تقريبا في عام ،2022
وداخل مجموعة الدول الصناعية السبع ،تحتل
إيطاليا المرتبة الثانية بعد بريطانيا من حيث
األداء ،ومــا كانت هــذه التوقعات االقتصادية
ممكنة على األرج ــح لوال
التفاؤلية لتصبح
ّ
القروض والهبات التي تلقتها إيطاليا لمعالجة
أزمة كورونا وبلغت قيمتها  191مليار يورو:
هذا المبلغ هو جزء من أكبر حزمة حوافز في
منطقة اليورو على اإلطالق.
ً
ّيقال إن الشجاعة تضمن المضي قدما ،لكن
يفضل االتحاد األوروبي على ما يبدو النظام
التكنوقراطي الفاعل ،ولو اقترح شخص آخر
غير رئـيــس الـ ــوزراء اإليـطــالــي مــاريــو دراغ ــي،
وهو رئيس البنك المركزي األوروبي السابق،
خـطــة تـعــافــي طـمــوحــة ب ـقــدر اق ـت ــراح إيطاليا
أمــام المفوضية األوروبـيــة ،كانت هــذه الفكرة
ُ
ستعتبر على األرجح ّ
مجرد مزحة ،فقد ّقدمت
ألـمــانـيــا ودول أخ ــرى اق ـتــراحــات استثمارية
ذات طابع تقليدي لمعالجة تداعيات الوباء
بطريقة مباشرة ،لكن قرر قادة إيطاليا استعمال
الحوافز المالية لرفع إنتاجية البلد المنخفضة
ً
تاريخيا ،وتحسين قوة ّ
تحمل القطاع الصحي،
وتسريع االنتقال إلى الطاقة الخضراء ،وتطبيق
ً
إصالحات بنيوية مهمة سياسيا ،وحتى اآلن،
نجح دراغي في الحفاظ على ائتالف حكومي
واسع ومتنوع ووجد المساحة الالزمة لتقديم
التنازالت ،وفي النهاية ،سيرغب كل حزب في
المشاركة في إدارة أموال االتحاد األوروبي.
من المتوقع أن تصبح النتائج االقتصادية
ً
ً
لهذه السياسات جزءا مهما من إرث دراغي على
ً
المدى الطويل ،لكن بدأت حكومته أيضا تعمل

على تقوية السياسة الخارجية اإليطالية بعد
ً
ترسيخ مكانتها محليا ،إذ ينجح دراغي على
ما يبدو في تجديد الرغبة في التكامل األوروبي،
ّ
والتقرب من الواليات المتحدة ،واالعتراف بدور
روم ــا فــي المنافسة المتصاعدة بين الصين
ُ ّ
والغرب ،وفي حين تركز فرنسا وألمانيا على
االنتخابات هــذه السنة وفــي السنة المقبلة،
تحرص إيطاليا على زيادة تأثيرها على شؤون
أوروبا الداخلية وتعزيز تواصلها مع العالم.

زعيمة في أوروبا
باإلضافة إلى التعاون مع الواليات المتحدة
في المسائل البيئية ،أصبحت إيطاليا مؤهلة
ل ـقـيــادة الـ ــدول األوروبـ ـي ــة إلصـ ــاح الـعــاقــات
العابرة لألطلسي ،وزادت صعوبة تصحيح
تلك العالقات بسبب خالفات قديمة (منها دعم
ألمانيا لمشروع خط األنابيب «نورد ستريم ،»2
وتأييدها لعقد اتفاق استثماري بين االتحاد
األوروبــي والصين) ،ونتيجة االستياء العارم
من االنسحاب األميركي من أفغانستان وإقصاء
فــرنـســا م ــن االت ـف ــاق الــدفــاعــي بـيــن أسـتــرالـيـ ًـا
وبريطانيا والــواليــات المتحدة ،لكن مقارنة
ببرلين ولندن وباريس ،لم تكن روما بعيدة عن
ً
واشنطن يوما ،فقد دافع الــوزراء في الحكومة
اإلي ـط ــال ـي ــة ع ــن ق ـ ــرار واش ـن ـط ــن بــاالن ـس ـحــاب
واع ـتــرفــوا بتضحيات ال ـقــوات اإليـطــالـيــة في
أفغانستان حيث شاركت إيطاليا في العمليات
طــوال عشرين سنة .ولــم تتأثر إيطاليا بقدر
نظرائها األوروبيين بتدهور العالقات في عهد
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،ورغم موقف
ترامب العدائي من حلف الناتو ،حافظت إيطاليا
على التزاماتها العسكرية مع الواليات المتحدة
فــي أفغانستان والـعــراق وأمــاكــن أخ ــرى ،وفي
النهاية ،حصلت روما على نفوذ قوي لتحسين
الـعــاقــات الـعــابــرة لألطلسي بفضل موقفها
اإليجابي من واشنطن.
ً
في مجال الدفاع األوروب ــي تحديدا ،كانت
ً
إيطاليا أكثر تجاوبا من دول االتحاد األوروبي
األخــرى مع مخاوف الواليات المتحدة ،فأدى
قــرار واشنطن بإنهاء حربها في أفغانستان

جوزيبي كونتي
وازدراؤه ــا الواضح لفرنسا إلى ّ
تجدد الكالم
ح ــول االستقاللية االستراتيجية األوروب ـيــة
ً
عموما إلى قدرة أوروبا على الدفاع
التي تشير
ّ
ً
عن نفسها والتدخل في مناطق تؤثر مباشرة
ع ـلــى ال ـم ـصــالــح األوروب ـ ـيـ ــة ل ـكــن ال تعطيها
الواليات المتحدة األولوية .في واشنطن ،أدى
هــذا الموضوع إلــى التساؤل حــول أي أضــرار
ً
محتملة على الدفاع األميركيَ ،فتملك روما إذا
فرصة ّقيمة لردم الهوة بين الطرفين ،وتستفيد
إيطاليا من روابطها القوية في قطاع الدفاع
األميركي (يستضيف البلد مراحل التجميع
األخ ـي ــرة لـطــائــرة «ف »-35مــن إن ـتــاج الشركة
األميركية «لوكهيد مارتن») ،وتتعاون إيطاليا
ً
والــواليــات المتحدة وبريطانيا معا لتطوير
طــائــرة «تيمبيست» ،وبـفـضــل ه ــذه الــروابــط،
ً
ً
تتخذ إيطاليا موقفا تصالحيا أكثر من نظرائها
للسماح ألطراف ثالثة باالنضمام إلى المشاريع
ً
الدفاعية األوروبية ،ومن مصلحة روما أيضا
أن تمنع السياسة الحمائية ،وتقوي التطور
التكنولوجي ،وتـعــزز أمــن سالسل اإلم ــدادات
لضمان نـجــاح األسـ ــواق الدفاعية األوروب ـيــة
واألميركية في آن.
سـيـكــون ال ـت ـعــاون الــوث ـيــق داخ ــل أوروب ــا
وف ــي أن ـح ــاء األط ـل ـســي بــالــغ األه ـم ـيــة لبناء

ماريو دراغي
سياسة ّ
موحدة تجاه الصين ،فقد بدأت الدول
ً
األوروبية تتفق على تشديد موقفها ردا على
عــدم تعاون بكين خــال أزمــة كــورونــا ،وهي
تتجه إلــى االع ـتــراف بنقاط ضعف سالسل
اإلمـ ــدادات والتقنيات الغربية أم ــام النفوذ
الصيني .منذ سنتين فقطّ ،
تعرضت إيطاليا
الن ـت ـقــادات الذع ــة حـيــن ق ــررت الـتــوقـيــع على
مــذكــرة تفاهم مــع الصين فــي إطــار «مـبــادرة
الحزام والطريق» .اليوم ،تتجه روما إلى إبعاد
نفسها عن بكين ورســم حــدود واضحة بين
ً
التعاون والمنافسة انطالقا من التغيير الذي
أطلقه رئيس الــوزراء جوزيبي كونتي خالل
واليته الثانية.
ً
أعلن دراغي صراحة أن إيطاليا ستعيد النظر
بموقفها الداعم لـ«مبادرة الحزام والطريق» من
عــام  ،2019وفــي شهر أبــريــل الـمــاضــي ،أوقــف
ه ــذا األخ ـي ــر ع ـقـ َـديــن بـيــن ش ــرك ــات ات ـصــاالت
َ
َ
إيطالية وشركتي  Huaweiو ZTEالصينيتين،
وبــالـتـعــاون مــع الـحـكــومــة الـفــرنـسـيــة ،أوقـفــت
إيطاليا عملية اسـتـحــواذ مجموعة صينية
ً
على شركة السيارات الصناعية  ،Ivecoوخوفا
ع ـلــى أمـ ــن س ــاس ــل اإلمـ ـ ـ ـ ــدادات ،أع ـ ــاق دراغـ ــي
استحواذ الصينيين على الشركة الصغيرة LPE
المتخصصة بإنتاج الرقائق الدقيقة في ميالنو.

هكذا أوضحت إيطاليا موقفها في المنافسة
التكنولوجية الناشئة بين الصين والغرب من
خالل تقريب سياساتها من الواليات المتحدة
ً
واألولويات األوروبية عموما.
ُ
ّ
على صعيد آخر ،بدأت روما ت ّ
ميز بكل جدية
بين التعاون العملي والتوافق السياسي في
ً
مجاالت أخرى من السياسة الخارجية أيضا،
فكانت الحكومات اإليطالية السابقة تحمل
مواقف مبهمة في هــذا المجال ،لكن يبدو أن
دراغــي وجد التوازن المناسبَ .و َصــف الزعيم
اإليطالي خالل مؤتمر صحافي الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان بالحاكم الدكتاتوري ،مع
أنه ّ
شدد في الوقت نفسه على أهمية التعاون
مع القوى االستبدادية في المسائل االقتصادية
واألمنية األساسية ،حيث ّ
طبقت إيطاليا هذه
ً
الـفـكــرة عـمـلـيــا بـعــد ال ـكــارثــة اإلنـســانـيــة التي
شهدتها أفغانستان غــداة استيالء «طالبان»
على البلد ،فكررت دعوتها إلى إطالق نقاشات
دبلوماسية حــول ّ
رد متعدد الجوانب يشمل
الصين وباكستان وروسيا.
باختصار ،تبدي إيطاليا في عهد دراغــي
استعدادها للتعاون مع األنظمة االستبدادية
لكنها توضح لحلفائها الغربيين حدود ذلك
التعاون في الوقت نفسه.

دراغي وتوازنه الدقيق
تعكس سياسة إيطاليا الخارجية القوية
ً ّ ً
مرحبا
وإصالحاتها المحلية الجريئة تغييرا
ً
بــه ،حتى أن رومــا تبلي حسنا في محاربتها
لفيروس كورونا بعدما كانت من أكثر الدول
ً
تضررا في بداية الوباء :أطلقت الحكومة حملة
تلقيح ناجحة وتعهدت بتقديم  15مليون جرعة
من اللقاحات بحلول نهاية هذه السنة ،لكن ال
يخلو الوضع من الشوائب في عالم السياسة
اإليطالية ،ويتوقف المسار الثابت اليوم على
ً
دراغي شخصيا ،مما يعني أن انتخاب رئيس
جديد للجمهورية في بداية السنة المقبلة قد
يؤدي إلى انهيار الحكومة.
على المدى القريب ،تتجه إيطاليا إلى إجراء
انتخابات في  20بلدية ،بما في ذلــك ميالنو

ونــابــولــي ورومـ ــا ،فـبــدأت الحملة االنتخابية
تؤجج السجاالت السياسية منذ اآلن بعدما
ً
كــانــت ه ــادئ ــة نـسـبـيــا خ ــال األش ـه ــر القليلة
ال ـمــاض ـيــة ،ويـحـصــد ح ــزب «إخ ـ ــوة إيـطــالـيــا»
معارض
اليميني المتطرف ،وهــو أهــم حــزب
ِ
في الوقت الــراهــن ،تأييد  %20من الناس في
استطالعات الرأي ،يليه حزب «الرابطة» القومي
بنسبة .%19
في السابق ،اعتبر بعض المحللين أن دراغي
هــزم الحركة الشعبوية اليمينية واليسارية
ً
ً
ّ
ّ
يتمسك
في إيطاليا حين شكل ائتالفا واسعا
بتأييده لالتحاد األوروبي والواليات المتحدة،
لكن يحرص حزب «إخوة إيطاليا» على كسب
زخم إضافي ،وستؤدي أي موجة هجرة جديدة
إلى أوروبا غداة انهيار الحكومة األفغانية إلى
الضغط على معسكر اليمين الوسطي ُ(يعتبر
ً
ً
متعاونا في االئتالف الحاكم)
مشاركا
حتى اآلن
ِ
ِ
لدفعه إلى تشديد مواقفه.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــؤدي ت ـن ـف ـيــذ
اإلصالحات البنيوية األساسية في إيطاليا
إلى تأجيج االستياء وسط فئات اجتماعية
أخـ ـ ـ ــرى ،مـ ــا ي ـس ـم ــح ب ـت ـق ــوي ــة االعـ ـت ــراض ــات
الـشـعـبــويــة عـلــى سـلـطــة االت ـح ــاد األوروبـ ــي
وتجديد النقاشات حول العجز الديموقراطي
داخل االتحاد.
ً
ً
قد يتالشى تأثير دراغي قريبا نظرا إلى
ميل إيطاليا التقليدي إلــى خــوض ّ
تغيرات
سـيــاسـيــة ســري ـعــة ،ف ــا تـ ــزال ه ــذه ال ـظــاهــرة
ُ ّ
م ـس ـت ـمــرة ح ـت ــى اآلن ،ل ـك ــن ي ـج ــب أن ت ــرك ــز
الحكومة على تصميم إصالحات اقتصادية
مستدامة وقــادرة على مقاومة جاذبية هذا
الـ ـن ــوع م ــن االضـ ـط ــراب ــات ال ـتــاري ـخ ـيــة ،ولــن
ي ـصـ ّـب ن ـجــاح دراغـ ــي فــي مـصـلـحــة إيـطــالـيــا
وحدها ،وإذا أعطت إصالحاته االقتصادية
ّ
نتائج إيجابية ،فقد تشكل الحالة اإليطالية
خريطة طريق لتعميق التكامل األوروبي ،وإذا
حافظت روما على مسارها الراهن في مجال
السياسة الخارجية ،فقد تصبح فــي نهاية
المطاف قــائــدة الحملة الــرامـيــة إلــى إصــاح
العالقات العابرة لألطلسي.

ةديرجلا
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دوليات

 3دول عربية ترغب بإعادة سورية إلى «الجامعة»

موسكو تطلب مساعدة إسرائيل لتخفيف «عقوبات قيصر»
أبدت ثالث دول عربية هي
الجزائر والعراق واألردن
رغبتها في إعادة الحكومة
السورية للمشاركة بقمة
الجامعة العربية المقررة في
مارس المقبل ،في حين تحدث
تقرير أميركي عن طلب روسيا
مساعدة من إسرائيل لتخفيف
العقوبات التي تفرضها
واشنطن على دمشق من أجل
أن تساهم موسكو في إعادة
اإلعمار.

فــي وقــت يشهد مـســار تطور
ال ـت ـط ـب ـي ــع الـ ـع ــرب ــي مـ ــع دم ـشــق
ً
ً
ن ـش ــاط ــا م ـل ـح ــوظ ــا ف ــي األش ـه ــر
ال ـث ــاث ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،الس ـي ـم ــا مــع
األردن واإلم ــارات ومصر ،كشف
األمـيــن الـعــام للجامعة العربية
أح ـم ــد أب ــوال ـغ ـي ــط ،أن ال ـج ــزائ ــر
والعراق واألردن لديها رغبة في
عــودة الحكومة السورية لشغل
مقعدها بالجامعة.
وق ــال أبــوال ـغ ـيــط ،فــي مقابلة
تلفزيونية مع فضائية مصرية
خاصة ،ليل األربعاء ـ الخميس،
إن «بعض الدول العربية تنفتح
بشكل هادئ على سورية».
وأض ــاف»:ال ـج ــزائ ــر مـتـصــدرة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــودة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،والـ ـ ـع ـ ــراق
ي ـت ـحــدث ع ــن الـ ـع ــودة ال ـســوريــة
واألردن ل ــدي ــه رغ ـب ــة ف ــي ع ــودة
دم ـشــق وب ــدء ات ـص ــاالت وع ــودة
سـ ـف ــراء ،وهـ ــذا ك ـلــه يـمـثــل بــدايــة
زخم».
وتـ ــابـ ــع« :لـ ـك ــن ل ــم أرصـ ـ ــد أن ــا
ً
شـخـصـيــا كــأمـيــن ع ــام أي طلب
رسمي أو غير رسمي بشأن بدء
إجراءات العودة لشغل المقعد».
وتـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاءل« :مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى ن ـش ـه ــد
ال ـخ ـط ــوة اإلج ــرائـ ـي ــة ف ــي الــدفــع
ً
ن ـح ــو ال ـ ـع ـ ــودة؟» ،م ـض ـي ـف ــا« :رد
ً
الـفـعــل ال ـســوري نــرصــد ترحيبا
مــن جانبه بــالـعــودة وحتى اآلن
ً
إجرائيا لم يحدث».
وأوضح أبو الغيط ،أن «هناك
قمة عربية مؤكدة في الجزائر في
مارس .»2022
وأفاد بأن «آلية العودة تتمثل
فـ ــي إق ـ ـ ـ ــرار ال ـم ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزاري
للجامعة مشروع قــرار يرفع من
المندوبين ويــوضــع أمــام القمة
إلقراره».
وحول إمكانية حضور مندوب
ع ــن ح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــوري
بشار األســد القمة المقبلة ،قال
أبوالغيط ،إن ذلك سيحدث حال
ً
وجـ ــود «ت ــواف ــق ع ــرب ــي» ،مــؤكــدا
صعوبة طرح األمر للتصويت.

معارضة أوروبية لخطط
إسرائيل االستيطانية
أطفال سوريون يبدأون الدراسة داخل مخيم للمهجرين في شمال غرب إدلب
ور غ ــم تصريحاته المنفتحة
على دمشق لكنه ذكر بأن حكومة
األسد ال تعفى «من مسؤولية ما
حـ ــدث ف ــي س ــوري ــة ،والـ ـ ــذي آث ــار
حفيظة أطراف عربية كثيرة».
وجاء حديث أبوالغيط عشية
اجتماع وزراء الطاقة في األردن
ولـبـنــان وســوريــة ،فــي العاصمة
األردنية عمان ،لبحث مستجدات
مشروع تزويد لبنان بالكهرباء
من الشبكة األردنية عبر سورية.
تجدر اإلشارة إلى أنه بموافقة
 18دولــة واعـتــراض ثــاث أخــرى،
هـ ــي سـ ــوريـ ــة ولـ ـبـ ـن ــان وال ـي ـم ــن
وامـتـنــاع ال ـعــراق عــن التصويت،
علقت الجامعة العربية ،فــي 12
نوفمبر  ،2011عضوية الحكومة
ً
الـســوريــة ردا على «حملة القمع

العنيفة» التي اطلقتها بمواجهة
«االنتفاضة الشعبية» ،وقبل أن
تنزلق البالد بحرب أهلية دامية
وتدخالت عسكرية من عدة قوى
إقليمية ودولية.

مصر والخليج
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،رأى وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـمـ ـص ــري األس ـب ــق
محمد الـعــرابــي ،فــي تصريحات
لــ«الـجــريــدة» أن «هـنــاك مــؤشــرات
إيجابية حول قرب عودة سورية،
م ـث ــل إجـ ـ ــراء ات ـ ـصـ ــاالت هــاتـفـيــة
بين الرئيس الـســوري وعــدد من
القادة العرب ،ولقاءات بين وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـس ــوري وع ـ ــدد من
ن ـظ ــرائ ــه الـ ـع ــرب وفـ ــي مـقــدمـتـهــم

وزير الخارجية المصري سامح
شكري».
وتابع العرابي« :هناك بعض
ال ـعــوائــق ال ـتــي تـقــف أمـ ــام ع ــودة
ت ـف ـع ـي ــل عـ ـض ــوي ــة س ـ ــوري ـ ــة فــي
الـجــامـعــة الـعــربـيــة بـشـكــل كــامــل،
ً
وتمنع الجزم بالعودة خصوصا
وس ـ ــط اسـ ـتـ ـم ــرار االضـ ـط ــراب ــات
ف ــي أج ـ ـ ــزاء م ــن س ــوري ــة وغ ـي ــاب
االستقرار عنها بشكل كبير».
وأف ـ ــاد م ـصــدر م ـصــري مطلع
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ،ب ــأن دوائ ـ ــر صنع
القرار المصرية لديها االستعداد
الـ ـك ــام ــل ل ـ ـعـ ــودة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــع
س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة واألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،م ـ ـ ــع ع ـ ـ ــودة
دمشق إلى مقعدها في الجامعة
ً
العربية ،خصوصا وسط تنامي
االتـصــاالت على أكثر من صعيد

التواصل االجتماعي وظهر فيه عراك بين شابة سورية
ومواطنين أتــراك في ّ
إسطنبول حيث قال رجل
حي في
ّ
للشابة "تعيشون بسهولة أكثر منا .أنا ال أستطيع أن
أشتري الموز فيما أنتم تشترونه بالكيلوغرامات في
األسواق!"
ّ
وعــق ـبــت امـ ــرأة قــائـلــة "بــال ـض ـبــط" ،وح ــاول ــت إسـكــات
الشابة السورية وعاتبت المهاجرين لذهابهم "كل يوم
إلى مصفف الشعر".
وحــاولــت الـشــابــة الـســوريــة أن تـشــرح أن المهاجرين

مـثـلـهــا ي ـش ـتــرون مــا يمكنهم شـ ــراؤه بـمــالـهــم ال ـخــاص،
فأجابتها الشابة التركية "ارحلي إلى سورية! قاتلي هناك.
ً ّ
نحن ال نهرب من بلداننا وعليك أنت أيضا أل تهربي".
عقب نشر هــذا الفيديو ،صـ ّـور الجئون سوريون في
تركيا أنفسهم وهم يأكلون الموز وفيديو المشاجرة في
الخلفية ،ما أثار الجدل في تركيا.
ووصفت بعض الحسابات على تويتر هذا الفيديو
الضائقة االقتصادية للمواطنين األتراك"
بأنه "يسخر من ّ
في مواجهة التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية.

بين البلدين ،لكنه أكد أن التحرك
المصري «سيأتي بالتنسيق مع
الحلفاء في الخليج».

بوتين وبينيت
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،يـ ـع ــزز زخ ــم
التوجه العربي لترميم العالقات
م ــع دمـ ـش ــق ،ال ـ ــذي اش ـت ـمــل على
إج ـ ــراء الــرئ ـيــس الـ ـس ــوري بـشــار
األسد ،خالل األسابيع الماضية،
ا تـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت مـ ـ ــع قـ ـ ـ ـ ـ ــادة األردن
ً
واإلم ــارات ،فضال عن تقارير عن
ت ــرت ـي ـب ــات ل ـم ـكــال ـمــة م ــع نـظـيــره
الـمـصــري عـبــدالـفـتــاح السيسي،
تحركات روسية لتهيئة الساحة
الدولية واإلقليمية إلعادة إعمار
سورية.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ــوق ـ ــع «أك ـ ـس ـ ـيـ ــوس»
ً
األمـ ـي ــرك ــي ن ـق ــا ع ــن م ـســؤول ـيــن
إسرائيليين بأن الرئيس الروسي
فالديمير بوتين طلب من رئيس
الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت
تشجيع إدارة الرئيس األميركي
جو بايدن لرفع بعض العقوبات
التي تفرضها بالده على سورية،
بما يسمح لموسكو بالمشاركة
في إعادة اإلعمار.
ونـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــل «أك ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوس» ع ــن
ال ـم ـســؤول ـيــن اإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن أن
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ي ـط ـم ــح ألن
تحصل الشركات الروسية على
الـجــزء األكـبــر مــن مشاريع إعــادة

اإلعمار في سورية ،بهدف تعزيز
العائدات والنفوذ الروسي على
حد سواء وبالتوازي مع تجديد
مــوسـكــو تـفــاهـمـهــا ال ــذي يسمح
إلســرائ ـيــل بــاس ـت ـهــداف الــوجــود
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ف ـ ــي الـ ـبـ ـل ــد الـ ـع ــرب ــي.
وق ــال بــوتـيــن لــرئـيــس ال ــوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي خ ــال اجـتـمــاعـهـمــا
في سوتشي على البحر األسود،
ال ـج ـم ـع ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،إن بـعــض
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة ت ـخ ـشــى
ً
ال ـت ـعــامــل م ــع دم ـش ــق ،خ ــوف ــا من
أن تطالها العقوبات األميركية.
ً
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ــؤول ـ ـي ـ ــن
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـيـ ــن ،فـ ـ ــإن الـ ـ ــروس
ي ـ ــرون أن ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة
ت ـف ـتــح الـ ـمـ ـج ــال أمـ ـ ــام ال ـش ــرك ــات
اإلي ــران ـي ــة ال ـتــي تـطــالـهــا بالفعل
ال ـع ـقــوبــات األم ـي ــرك ـي ــة ،م ــن أجــل
االس ـ ـت ـ ـح ـ ــواذ عـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الرئيسية فــي دمـشــق ،مما يعزز
ال ـن ـفــوذ اإليـ ــرانـ ــي ،الـمـثـيــر لقلق
الـ ــدولـ ــة الـ ـعـ ـب ــري ــة ،فـ ــي س ــوري ــة.
وأوضح «أكسيوس» أن روسيا
مـتـفــائـلــة ب ــأن اه ـت ـمــام إســرائ ـيــل
بإضعاف نفوذ إيران في سورية
ق ـ ـ ــد ي ـ ـش ـ ـجـ ــع ح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـي ـن ـي ــت
لـلـضـغــط ع ـلــى إدارة ب ــاي ــدن من
أجل رفع العقوبات ،التي رفضتها
واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي دي ـس ـم ـب ــر 2019
واط ـل ــق عـلـيـهــا «ق ــان ــون قـيـصــر».

● مجلس النواب يتمسك بتعديل موعدها رغم رفض عون
● المفتي دريانّ :
التعرض لدول الخليج مرفوض من ّأي كان
ً
وبالتالي لم ينل األكثرية المطلقة» ،الفتا إلى
أن «ما حصل لجهة احتساب الـ 59كأكثرية
مطلقة يعد تعديال للدستور و ي ــؤدي إلى
الطعن بما حصل».
واعتبر أن «األكثرية المطلقة هي ً 65
نائبا
بحسب الدستور» ،وســأل «ما هي األسباب
للتالعب بقانون االنتخاب ،ولماذا نختلق
إشكاالت قانونية ودستورية؟».
ً
وتعليقا على الموضوع ،أكد بري أنه «بعد
الطائف أصبح تفسير الدستور يعود إلى
المجلس النيابي ،وهذا األمر ال نقاش فيه».
ّ
«التيار الوطني الحر»« :بدكن
وســأل نــواب
انتخابات أو ال؟ قولوا بصراحة».
أمـ ــا ع ـض ــوك ـت ـلــة «ال ـت ـن ـم ـيــة وال ـت ـح ــري ــر»
رأى
(أمـ ــل) ،الـنــائــبعـلــي حـســن خـلـيـل ،فـقــد ُّ
أن «المخالفة الــدسـتــوريــة األه ــم هــي تمنع
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ع ــن ال ـق ـيــام بــواجـبــاتــه
لجهة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
اليوم
إلجراء انتخابات فرعية ،ولم
يحصل ّ
أي تفسير أو تعديل للدستور ،بل ّ
ّ
تم تبني
ما التزم به في الجلسات السابقة ،وأصبح
ً
واضـ ـ ـح ـ ــا أن هـ ـن ــاك جـ ـه ــة ال ت ــري ــد إجـ ـ ــراء
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة وتــريــد تطييرها أو
تأجيلها ،وم ــن هـنــا نــؤكــد أنـنــا نـصـ ّـر على
إجــراء االنتخابات بمهلها الدستورية ،ألن
تطييرها سيودي بالبلد إلى أماكن ال يمكن
ّ
ً
توقعها مسبقا».
بـ ـ ــدوره ،أشـ ــار ع ـضــو كـتـلــة الـجـمـهــوريــة
الـقــويـة (ال ـقــوات اللبنانية) ،الـنــائــبجــورج
عدوان ،في كلمة له بعد انتهاء جلسة مجلس
الـنــواب ،إلــى أنــه «هـنــاك لغطا حــول تحديد
تاريخ  27مارس إلجراء االنتخابات ،وغير
صـحـيــح أن الـمـجـلــس ح ــدد ال ـت ــاري ــخ ،إنـمــا
الـمـجـلــس ق ــام بـتـعــديــات تـتـيــح للحكومة

باسيل وأعضاء كتلته بعد انسحابهم من جلسة المجلس النيابي أمس (رويترز)
أن تـ ـح ــدد ت ــاري ــخ االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ومـجـلــس
النواب ليس من صالحيته أن يحدد موعد
االنتخابات».
وشدد على أنه «نريد لغير المقيمين أن
ّ
يصوتوا ،ونريد لهم أن يصوتوا مثل المرة
ً
ال ـمــاض ـيــة» ،مـعـتـبــرا أن «الـجـلـســة ال ـيــوم لم
يـحــدث فيها تفسير لـلــدسـتــور ،والمجلس
النيابي بــا لـمــرات السابقة اعتمد المقاعد
ُ
ال ـم ـم ـل ــوءة ،وه ــو م ــا اعــت ـمــد ف ــي االج ـت ـهــاد
الــذي اعتمده المجلس النيابي في المرات
الماضية» .وكان جرى اتصال قبل الجلسة
بين بري وعدوان للتنسيق.
الـ ــى ذل ـ ــك ،ال ي ـ ــزال ل ـب ـنــان ي ــواج ــه األزمـ ــة
التي تسببت فيها تصريحات وزير اإلعالم
جــورج قرداحي حول حرب اليمن المسيئة
للسعودية ،والتي رفض االعتذار عنها.
وفــي وقــت متأخر مــن مساء أمــس األول،

أعلنت إدراج مؤسسة القرض الحسن التابعة
لحزب الله على قائمة اإلره ــاب ،بينما أكد
مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ،أمس،
أن «ا لـتـعــرض للمملكة العربية السعودية
ولدولة اإلمــارات العربية المتحدة ولسائر
دول مجلس التعاون مرفوض من أي كان،
مهما عال شأنه إال من له نوايا سيئة ويحمل
في نفسه البغض والحقد والضغينة لدول
قــدمــت لـلـبـنــان الـكـثـيــر مــن الــدعــم فــي شتى
أنواعه على مدى عقود من الزمن».
وقال دريان «نحن بانتظار المعنيين في
الدولة اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما
ُ
ارتكب بحق اإلخوة األشقاء المذكورين آنفا
لطي صفحة هــذا الموضوع ،وعــدم العودة
إلى مثله حتى نتجنب الكثير من القضايا
التي تؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين».
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،أعـلـنــتالـنـيــابــة الـعــامـة

حثت  12دولة أوروبية إسرائيل،
أمس ،على التخلي عن خطتها
لبناء ثالثة آالف وحدة
استيطانية جديدة في الضفة
الغربية المحتلة في خطوة
ً
دانتها الواليات المتحدة أيضا.
وقال المتحدثون باسم وزارات
خارجية الدول الـ  ،12ألمانيا
وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا
وإيطاليا وبولندا والسويد
والنروج وفنلندا والدنمارك
وهولندا ،في بيان مشترك
"نحث حكومة إسرائيل على
ً
التراجع فورا عن قرارها".
وأكد المتحدثون "معارضتهم
الحازمة لسياسة التوسع
االستيطاني في كل األراضي
الفلطسينية المحتلة ،التي
ً
تشكل انتهاكا للقانون الدولي
ً
وتقويضا لجهود التوصل
إلى حل الدولتين" الفلسطينية
واإلسرائيلية.

العراق :تحقيق شامل
بأحداث ديالى الطائفية

(القاهرة ـ وكاالت ومواقع)

مسعى لتعطيل البرلمان اللبناني ...واالنتخابات مهددة
بعد تعطيل «الثنائي الشيعي» ،أي حزب
الله وحركة أمل ،جلسات الحكومة في لبنان،
على خلفية أزمة التحقيق في انفجار مرفأ
بيروت ،يبدو أن التيار الوطني ُ
الحر ،بزعامة
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـســابــق ،ج ـب ــران بــاسـيــل،
يـسـعــى إلـ ــى تـعـطـيــل مـجـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،مما
سيؤدي الى مزيد من التصعيد بين رئيس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ورئ ـيــس مجلس
النواب نبيه بري.
ّ
وصوت مجلس النواب ،أمس ،في جلسته
المنعقدة في قصر األونيسكو برئاسة بري
لمصلحة إجراء االنتخابات البرلمانية في 27
مارس ،مؤكدا قرارا اتخذه األسبوع الماضي،
واعترض عليه عون ّ
ورده الى المجلس.
ووافـ ـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس ع ـل ــى الـ ـم ــوع ــد خ ــال
ً
تصويت أجراه بأغلبية  77نائبا ،لكن باسيل،
صهر عــون ،انسحب مع تحالفه ،الــذي يعدّ
أكبر كتلة فــي البرلمان مــن الجلسة بسبب
الخالف ،مما ّ
طير النصاب وأنهى الجلسة.
ويــؤكــد مقربون مــن كتلة «لبنان القوي»
بزعامة باسيل أن الكتلة ستطعن بالقانون
أمـ ــام الـمـجـلــس ال ــدس ـت ــوري ،م ـمــا ق ــد يـهــدد
حصول االنتخابات في هذا الموعد.
وف ــي وق ــت ســابــق ،ص ــدق الـمـجـلــس على
اعتماد الـ 59كنصاب للجلسة ،وسط اعتراض
ً
باسيل وحلفائه الــذيــن أث ــاروا نقاشا حول
تـفـسـيــر ال ــدس ـت ــور لـجـهــة الـ ـم ــادة المتعلقة
بنصاب جلسات المجلس النيابي.
وص ـ ــرح ب ــاس ـي ـل ،ف ــي ك ـل ـمــة ل ــه م ــن قصر
األونيسكو« :انسحبنا من الجلسة التشريعية
بـسـبــب ح ــدوث مـخــالـفــة دس ـتــوريــة كـبـيــرة»،
م ـشــددا عـلــى أن «الـتـصــويــت أس ـقــط اق ـتــراح
ا لـلـجــان بالنسبة إ لــى تصويت المغتربين
لـ 128نائبا ،ألنه حصل على  61صوتا فقط،

السعودية :اعتراض 5
صواريخ استهدفت جازان

أكدت قيادة "تحالف دعم
الشرعية" اعتراض وتدمير
خمسة صواريخ بالستية
أطلقتها جماعة "أنصار الله"
الحوثية الستهداف مدينة
جازان جنوبي السعودية أمس.
ونقلت وكالة األنباء السعودية
عبر "تويتر" عن "التحالف"
قوله إنه "يتخذ اإلجراءات
الالزمة لتحييد القدرات
النوعية للميليشيات الحوثية
وبما يتوافق مع القانون
الدولي اإلنساني" .وأكد إحباط
كل محاوالت الميليشيات
الحوثية العدائية الستهداف
المدنيين واألعيان المدنية.

أنقرة تعتزم ترحيل  7سوريين سخروا من أتراك
أعـلـنــت تــركـيــا أم ــس ،أن ـهــا اعـتـقـلــت وسـتـطــرد سبعة
ّ
سوريين متهمين بالسخرية من األتراك في مقطع فيديو
انتشر على مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي يظهرون فيه
وهم يأكلون الموز.
وحذرت المديرية العامة إلدارة الهجرة التابعة لوزارة
ً
الداخلية التركية من أن الفيديو اعتبر "استفزازيا" وأن
ّ
السوريين المتهمين بـ"السخرية من األتراك" ُ
سيرحلون
إلى بلدهم الذي دمرته الحرب.
ون ـشــر مـقـطــع ال ـف ـيــديــو ف ــي  25أك ـتــوبــر ع ـلــى مــواقــع

سلة أخبار

الـلـبـنــانـيــة أن «ال ـنــائــب ال ـع ــام ل ــدىمحكمة
ال ـت ـم ـي ـي ـز ال ـق ــاض ــيغ ـس ــان عـ ــويـ ــدات حـفــظ
ّ
المقدمة ضــد األمـيــن الـعــام لحزب
الشكوى
الله،حسن نصرالله ،لعدم وجــود ما يبرر
ات ـخــاذ أي إجـ ــراء جــزائــي بـشــأنـهــا» ،بينما
أف ــادت مـعـلــومــات ب ــأن محكمة االستئناف
الم ّ
المدنية في بيروت قبلت طلب الـ ّ
ـرد ُ
قدم
من وكــاء الموقوفين في أحــداث الطيونة،
لرفع يد ّ
مفوض الحكومة بالتكليف القاضي
فادي عقيقي عن الملف.
ولـفـتــت إل ــى أن «عـقـيـقــي أح ــال المحضر
اإللحاقي لملف الطيونة الذي ختمتهمديرية
المخابرات ،بعد رفض رئيسحزب القوات
الـلـبـنــانـيـةسـمـيــر جـعـجـ ع ال ـم ـثــول أمــامـهــا،
الى قاضي التحقيق العسكري األولفادي
ص ـ ــوان ،وط ـلــب م ــن األخ ـي ــر االس ـت ـم ــاع الــى
جعجع بصفته شاهدا».

أمر رئيس الوزراء العراقي،
القائد العام للقوات المسلحة
مصطفى الكاظمي ،أمس،
بفتح تحقيق شامل في
األحداث الطائفية التي
شهدتها محافظة ديالى خالل
اليومين الماضيين ،وخلفت
ً
 23قتيال.
وقالت وزارة الداخلية إن
"وزير الداخلية عثمان
الغانمي نقل تعازي ومواساة
الكاظمي لعوائل في قرية
الرشاد وقرية نهر اإلمام
في محافظة ديالى".ومساء
الثالثاء ،اقتحم مسلحون،
يعتقد انتماؤهم لتنظيم
"داعش" ،قرية "الرشاد" بقضاء
المقدادية في ديالى ،وفتحوا
النار على سكانها؛ ما أدى
لمقتل .11
وغداة االعتداء ،شن مئات
المسلحين الشيعة من
ً
"الرشاد" هجوما انتقاميا
ً
استهدف سكانا بقرية "نهر
اإلمام" السنية المجاورة ،ما
أسفر عن سقوط  8قتلى.

تونس :توقيف خلية
نسائية "داعشية"

ذكرت وزارة الداخلية التونسية،
أمس ،أن إدارة مكافحة اإلرهاب
ألقت القبض على خلية نسائية
على صلة بتنظيم "داعش"،
تنشط بين واليتي الكاف
وتوزر .وأضافت الوزارة في
بيان ،أن الخلية كانت تعمل
على استقطاب العناصر
النسائية عبر اإلنترنت.،

ةديرجلا
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دوليات

الصين تبني ًقاعدة عسكرية في طاجيكستان قرب شينجيانغ

الهند تجرب صاروخا طويل المدى وتبدي قلقها من القانون الصيني الجديد للحدود البرية

سلة أخبار
والية ًنيجيرية تعتقل
مواطنا عرض نفسه للبيع

اعتقلت الشرطة الدينية
اإلسالمية في شمال نيجيريا
ً
شابا عرض نفسه للبيع في
مزاد ،هربا من الفقر المدقع.
واعتقل أليو إدريس البالغ
 26عاما الثالثاء من قبل
شرطة «الحسبة» المكلفة
تطبيق الشريعة في كانو،
بعد انتشار صور له على
وسائل التواصل االجتماعي
تظهره حامال الفتة كتب
عليها أنه يعرض نفسه
للبيع في مزاد علني يبدأ
من  20مليون نايرا ( 49ألف
دوالر) .وكانو من المناطق
ذات األغلبية اإلسالمية في
نيجيريا ،التي يتم فرض
تطبيق الشريعة فيها إلى
جانب القانون العام.

تظاهرات مؤيدة ومعارضة
للحزب الحاكم في جورجيا

مناورات لـ «منظمة األمن الجماعي» في طاجيكستان قرب الحدود األفغانية (رويترز)

في أوج التوتر مع حركة
طالبان ،التي تولت السلطة
في أفغانستان ،قررت الصين
بناء موقع خارجي لوحدة
قوات خاصة تابعة لشرطة
طاجيكستان قرب الحدودً ،في
وقت ًاختبرت الهند صاروخا
بالستيا مداه  5آالف كلم
في «إشارة صارمة» تهدد
بتصاعد النزاع بين الجارتين
النوويتين.

مــع رف ــض رئـيــس الجمهورية
الـســوفـيــاتـيــة الـســابـقــة إم ــام علي
رحمان االعتراف بحكومة طالبان
ً
ودعوته إلى تمثيل أوســع نطاقا
للجماعات العرقية المختلفة في
أفغانستان ،التي يشكل مواطنوه
ثــانــي أكـبــر الـجـمــاعــات السكانية
بها ،كشف برلمان طاجيكستان
أم ــس ،ع ــن تـمــويــل الـصـيــن لبناء
موقع خارجي لوحدة قوات خاصة
تابعة للشرطة قرب الحدود.
ووف ـ ــق رئ ـي ــس ال ـب ــرل ـم ــان ،فــإن
ال ـمــوقــع ل ــن يـضــم قـ ــوات صينية
وسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــام ف ـ ــي إق ـ ـل ـ ـيـ ــم جـ ــورنـ ــو
باداخشان في شرق طاجيكستان
فـ ــي م ـن ـط ـقــة جـ ـب ــال ب ــام ـي ــر عـلــى
الـ ـح ــدود م ــع إق ـل ـيــم شـيـنـجـيــانــغ
ال ـص ـي ـنــي ومـ ــع إق ـل ـيــم بــدخ ـشــان
األفغاني.
وح ـ ــذرت ك ــاب ــول دوش ـن ـبــه من
الـتــدخــل فــي شــؤونـهــا الــداخـلـيــة.
وتـقــول وســائــل إعــام روسـيــة ،إن
طــالـبــان تحالفت مــع جـمــاعــة من
الطاجيك فــي شـمــال أفغانستان
تسعى إلطاحة حكومة رحمان.

العسكرية بين واشنطن وتايوان،
ً
ً
التي تعتبرها إقليما تابعا لها
وتعهدت بإعادة ضمها بالقوة إذا
لزم األمر ،كما صعدت نبرتها في
السنوات القليلة الماضية.
وقـ ــال الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
الخارجية وانغ ونبين« ،نعارض
ب ـش ــدة أي ش ـكــل م ــن االتـ ـص ــاالت
الرسمية والعسكرية بين الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة وتـ ـ ــايـ ـ ــوان ،ونـ ـع ــارض
تــدخـلـهــا ف ــي شــؤون ـنــا الــداخـلـيــة
ومحاوالت إثارة المشكالت».
وجـ ــاء ال ــرف ــض الـصـيـنــي بعد
اإلع ــان غير المسبوق للرئيسة
ال ـتــايــوان ـيــة ت ـســاي إن ــغ-وي ــن عن
وجــود عدد من القوات األميركية
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ف ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات
العسكرية وتعاون واسع النطاق
لــزيــادة ق ــدرات الجيش الدفاعية،
وهي المرة األولى التي يقر فيها
ً
رئـيــس تــايــوانــي بـهــذا األم ــر علنا
مـنــذ م ـغ ــادرة آخ ــر ق ــوة عسكرية
أميركية عام  1979عندما حولت
واشنطن االعـتــراف الدبلوماسي
إلى بكين.

اتصاالت عسكرية

دفاع أميركي

مــن جهة ثانية ،أك ــدت الصين
أم ـ ــس ،م ـعــارض ـت ـهــا لــات ـصــاالت

وأثـ ـ ــارت ت ـس ــاي غ ـضــب بكين
بتأكيدها أن لديها «م ــلء الثقة»

بأن الجيش األميركي سيدافع عن
تايوان في حال تعرضها لهجوم
ص ـي ـن ــي ،واص ـ ـفـ ــة ب ـل ــده ــا بــأنـهــا
«مـ ـن ــارة» إقـلـيـمـيــة لـلــديـمـقــراطـيــة
ً
ً
ً
تــواجــه ب ـلــدا م ـج ــاورا اسـتـبــداديــا
ً
عمالقا يتزايد تهديده «كل يوم».
وأكد وانغ أن «مبدأ صين واحدة
هو الركيزة السياسية للعالقات
الصينية  -األمـيــركـيــة» .وأض ــاف:
ّ
«ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة أال
تستهين بتصميم الشعب الصيني
القوي للدفاع عن السيادة الوطنية
ووحدة األراضي».
وفي حديث مع نواب ،قال وزير
الدفاع التايواني تشيو كيو-تشنغ،
ً
إن هناك «تواصال منذ فترة طويلة
ب ـيــن الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة وت ـبــادل
أف ـ ـ ـ ــراد وسـ ـتـ ـك ــون ه ـن ــا مـ ــن أج ــل
تعاون عسكري ،لكن ذلك يختلف،
بحسب تعريفي ،عن وجود قوات
متمركزة هنا».
ووسط التوتر ،قام وفد تايواني
ً
يضم  66عـضــوا بجولة عمل في
وس ـ ــط أوروب ـ ـ ـ ــا وش ــرقـ ـه ــا ،وه ــي
م ـن ـط ـقــة ي ـضـع ـهــا ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون
ً
الصينيون أيضا نصب عيونهم.
ّ
ووق ـ ــع م ــع سـلــوفــاكـيــا والـتـشـيــك
وليتوانيا 18 ،بروتوكول تعاون.
وفــي حين دعــا رئيس مجلس
الدولة لي كه تشيانغ للحفاظ على

السالم واالستقرار وحرية المالحة
فــي الـبـحــر الـجـنــوبــي والتحليق
فوق أجوائه بما يخدم المصالح
المشتركة لألطراف المعنية كافة،
أفاد رئيس هيئة األركان المشتركة
األميركية مارك ميلي بأن الصين
ً
أجرت اختبارا ألنظمة فرط صوتية
قادرة على حمل رأس نووية ومن
ً
ً
الصعب جدا التصدي لها ،مؤكدا
أن هــذه التجربة ل ـصــاروخ يــدور
حـ ـ ــول األرض ش ـب ـي ـهــة ب ــإط ــاق
االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي ألول قمر
اصطناعي فــي العالم عــام 1957
ال ـ ــذي كـ ــان شـ ـ ــرارة س ـب ــاق الـ ــدول
العظمى على الفضاء.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـي ـ ـل ـ ــي ،لـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون
«بلومبرغ» أمس األول« :ما رأيناه
ً
ً
ً
ك ــان اخ ـت ـب ــارا مـهـمــا جـ ــدا لنظام
أسلحة فرط صوتية ،وهذا مقلق
ً
جدا».
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــق ،ن ـف ــت
الخارجية الصينية اختبار أسلحة
من هذا النوع ،وأكدت أنه أجريت
«اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات روت ـي ـن ـي ــة» لـمــركـبــة
فضائية.

صاروخ الهند
وبعد ساعات على إعرابها عن
قلقها من أن قانون الحدود البرية

الجديد بالصين ،وتداعياته على
التوترات المتصاعدة بين البلدين
المزودان بالسالح النووي ،أجرت
ال ـه ـنــد ل ـيــل األرب ـ ـعـ ــاء -الـخـمـيــس
تجربة على صاروخ بالستي قادر
على حمل رأس نووية يصل مداه
إلى خمسة آالف كلم.
وفي خطوة اعتبرتها وسائل
إع ــام «إشـ ــارة صــارمــة» للصين
م ــع ت ـصــاعــد ال ـتــوتــر م ـنــذ مقتل
ً
 20جـنــديــا فــي اشـتـبــاكــات على
ح ــدوده ـم ــا ال ـم ـت ـنــازع عـلـيــه في
م ـن ـط ـقــة ال ـه ـي ـمــايــا ف ــي يــونـيــو
 ،2020أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة ا ل ــد ف ــاع
الهندية أمس ،أن الصاروخ أغني-
 5انطلق مــن جــزيــرة عبدالكالم
قـبــالــة الـســاحــل الـشــرقــي وسقط
في مياه خليج البنغال ،مؤكدة
أن «التجربة الناجحة وتتماشى
م ــع س ـيــاســات ال ـحــد األدن ـ ــى من
الردع الموثوق به وتؤكد االلتزام
بعدم االستخدام األول لألسلحة
النووية».
وأجـ ــري الـعــديــد مــن الـتـجــارب
عـلــى ال ـص ــاروخ الـبــالــغ طــولــه 17
ً
ً
مترا من قبل ،لكن ليس ليال ،وقالت
وسائل إعالم محلية إن التوقيت
يهدف إلى توجيه «إشارة» لبكين،
التي عززت الحدود بعشرات آالف
الجنود اإلضافيين.

وعشية التجربة ،أعربت الهند،
التي كثفت التعاون الدفاعي مع
دول الغرب في السنوات الماضية
ب ـمــا ي ـش ـمــل ت ـحــالــف «كـ ـ ـ ــواد» مع
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة والـ ـي ــاب ــان
وأستراليا ،عن قلقها من أن قانون
الحدود البرية الجديد بالصين،
ي ـم ـكــن أن ي ــؤث ــر ع ـلــى ال ـت ــوت ــرات
الحدودية ،واصفة التشريع بأنه
«خطوة أحادية الجانب».
وق ـ ــال ـ ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـه ـنــديــة ،إن ال ـق ــان ــون الـجــديــد
ال ـ ـ ــذي مـ ــررتـ ــه ال ـص ـي ــن فـ ــي 23
أكتوبر الجاري ،لن يكون له أثر
على الترتيبات الثنائية المتفق
عليها بين الدولتين ،مثل خط
ال ـس ـي ـط ــرة ال ـف ـع ـلــي ع ـل ــى ط ــول
حدودهما المشتركة قرب منطقة
الهيمااليا.
ً
وأضافت الوزارة« :نتوقع أيضا
أن الصين ســوف تتجنب القيام
بعمل معقد بذريعة هذا القانون،
وه ــو مــا يـمـكــن أن يـغـيــر الــوضــع
بشكل أحادي الجانب في مناطق
الحدود الصينية الهندية» ،مؤكدة
أنه «ال يضفي شرعية على اتفاق
ال ـح ــدود ال ـم ـبــرم ع ــام  1963بين
الصين وباكستان وهو ما تعتبره
الهند «غير قانوني وباطل».
(عواصم  -وكاالت)

إيران ترسل إشارات نووية متضاربة
على وقع تهديدها بإعادة النظر في تعاملها مع الوكالة
الــدولـيــة للطاقة ال ــذري ــة ،أق ــرت إيـ ــران ،أم ــس ،بـعــدم حماسة
الواليات المتحدة في العودة إلى االتفاق النووي ،وذلك بعد
ساعات من إعالنها االتفاق على استئناف مفاوضات فيينا
قبل نوفمبر المقبل.
وقـ ــال نــائــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة عـلــي ب ــاق ــري إن األرض ـيــة
غير مهيأة لعودة الواليات المتحدة إلى مفاوضات فيينا،
ً
مؤكدا في رده على طلب المسؤولين األميركيين بالحصول
على إجــابــات منهم ال من أوروب ــا ،أن «منسق لجنة االتفاق
النووي هو االتحاد األوروبي ومفوضه إنريكي مورا ينسق
معنا ،وستستمر هذه المحادثات على هذا األســاس ،حيث
ً
ستستأنف مجددا في نوفمبر المقبل».
وتابع باقري ،الذي من المتوقع أن يقود فريق المفاوضات،
«نحن نتحدث عن المفاوضات مع مجموعة  ،1+4ولــم يتم

بعد إعــداد األرضية الالزمة لألميركيين حتى يتمكنوا من
العودة إلى المفاوضات النووية ،ستكون األجندة الرئيسية
للمحادثات موضوع رفع العقوبات».
عبداللهيان،
حسين
اإليراني
وقبله ،اشترط وزير الخارجية
ً
للعودة إلى المفاوضات أن ُيظهر الرئيس جو بايدن جدية
ونــوايــا حسنة مــن خــال اإلف ــراج عــن  10مليارات دوالر من
األموال المجمدة».
وقال عبداللهيان ،أمس األول« :ال نريد بدء المفاوضات
ً
من حيث توقفت في فيينا ،ولسنا متحمسين كثيرا لعودة
الواليات المتحدة إذا اقتصر األمر على عودتها فقط ،وإنما
األهم هو النتيجة التي سوف تسفر عن ذلك».
وردت الخارجية األميركية بأنها على «استعداد للعودة
للمفاوضات الـنــوويــة ،وال ي ــزال التوصل إلــى اتـفــاق بشأن
ً
االمتثال المتبادل ممكنا ،وهذه الفرصة لن تستمر إلى األبد

ّ
في ظل مواصلة إيران خطوات نووية استفزازية» .وحضت
الخارجية األميركية طهران على المسارعة إلى إحياء االتفاق،
ّ
مشددة على وجوب أن تركز المحادثات على «حل العدد القليل
من المسائل التي بقيت عالقة بعد انتهاء الجولة السادسة
من المحادثات في يونيو».
وأكدت المتحدثة باسم البيت األبيض جين ساكي ،االلتزام
باتباع المسار الدبلوماسي للسير نحو األمام ،مشيرة إلى أن
اإليرانيين أدلوا بتعليقات مماثلة على مدار األيام أو األسابيع
العديدة الماضية ،وأن األمر يعود للمفاوضين لتحديد موعد
الجولة التالية من المحادثات.
في هذه األثناء ،هدد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية
اإليرانية بهروز كمالوندي ،بــإعــادة النظر في التعامل مع
الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة ،مــا لــم تتوقف عــن تسريب
المعلومات.

واتهم كمالوندي الوكالة بأنها تنشر بين الحين واآلخر
معلومات تفصيلية عن األســرار النووية والرسائل السرية
ً
ً
اإليرانية ،و»أصبح منهجا لديها» ،مؤكدا أن «هــذا المنهج
ال ينطبق على باقي الــدول األعـضــاء» ،وبعض التسريبات
تصل إلى اإلعالم.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل
ً
جروسي قال مؤخرا إنه سيزور إيران قريبا ،في حين تسعى
الواليات المتحدة وأوروبا لتبديد المخاوف بشأن النشاط
النووي اإليراني.
وتوقفت المفاوضات النووية بين إيران ودول مجموعة
( )1 + 4بعد ست جوالت ،مع انتهاء الوالية الثانية لحكومة
الرئيس السابق حسن روحــانــي فــي شهر يونيو الماضي
وتولي حكومة إبراهيم رئيسي مقاليد السلطة.
(عواصم -وكاالت)

َ
الحياة تعود إلى الخرطوم بحذر ...والمعارضة تحشد لمليونية

نظم الحزب الحاكم
والمعارضة في جورجيا
احتجاجات منافسة ،قبل أيام
قليلة من االنتخابات البلدية
التي ستجرى عقب توقيف
الرئيس السابق والمعارض
الرئيسي للسلطات الحالية
ميخائيل ساكاشفيلي.
ّ
وتجمع عشرات اآلالف
من مناصري حزب
«الحلم الجورجي» وسط
تبليسي مساء أمس األول
في خضم أزمة سياسية
تعصف بالبالد منذ الفوز
المتنازع عليه للحزب نهاية
االنتخابات التشريعية في
.2020
ودعا رئيس الوزراء إيراكلي
غاريباشفيلي مواطنيه إلى
التصويت للحزب الحاكم،
ً
واصفا «الحركة المتحدة»،
المعارضة الرئيسية له
بزعامة ساكاشفيلي ،بأنها
«قوة معادية للوطن».

رسالة مفتوحة لناشطي كوبا
للمطالبة بإدانة عنف الدولة

طلب أكثر من مئتي ناشط
كوبي وأجنبي ،أمس األول ،في
رسالة مفتوحة إلى المفوضة
العليا لحقوق اإلنسان
في األمم المتحدة ميشيل
باشليه ،إدانة عنف الدولة
الكوبية مقابل التظاهرات
ّ
التي تنظمها المعارضة في
 15نوفمبرّ.
وكتب الموقعون في الرسالة:
«ندعوكم إلى االنضمام إلينا
إلدانة بدون استئناف العنف
المؤسساتي المزدوج في
كوبا :عنف الدولة والعنف
ّ
تشجعه بالنشاطات
الذي
واألساليب والخطابات شبه
العسكرية».

أنقرة لواشنطن :تسليم
 F35أو إعادة قيمتها

قرار أممي يتفادى «إدانة الجيش» ...وسفراء أجانب يلتقون حمدوك
وس ـ ـ ـ ـ ــط ضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوط خـ ــارج ـ ـيـ ــة
مكثفة على السلطات العسكرية
الـســودانـيــة الـتــي أقـصــت المكون
المدني بالسلطة االنتقالية التي
ّ
شكلت عقب إطاحة الرئيس عمر
الـبـشـيــر ع ــام  ،2019قــامــت قــوات
ال ـج ـي ــش ،أم ـ ــس ،بـفـتــح الـجـســور
وال ـ ـطـ ــرقـ ــات فـ ــي ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ،مــع
تــراجــع ح ــدة االحـتـجــاجــات التي
أعقبت قيام قائد القوات المسلحة
الـفــريــق أول عبدالفتاح البرهان
ّ
بحل مجلسي السيادة وال ــوزراء
االثنين الماضي.
وفتحت قوات الجيش الجسور
ال ـتــي تــربــط بـيــن م ــدن الـعــاصـمــة
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ال ـ ـثـ ــاث ،ال ـخ ــرط ــوم
والخرطوم بحري وأم درمان ،دون
تفتيش ،واكتفت بوضع حواجز
تراقب حركة المرور.
وب ـ ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـحـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة
ً
ب ــال ـع ــودة تــدري ـج ـيــا إل ــى منطقة
وس ــط ال ـخ ــرط ــوم ،ب ـعــد أن كــانــت
م ـغ ـل ـقــة ب ــواس ـط ــة ال ـم ـت ـظــاهــريــن
الرافضين لقرارات الجيش.
ورغ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة ال ـت ــدري ـج ـي ــة
لمظاهر الحياة الطبيعية ،فقد دعا

ً
ً
نشطاء إلــى مليونية غــدا ،رفضا
لـ«االنقالب العسكري» .وشارك في
الدعوات تجمعات مهنية ونقابية،
تحت وسم «#مليونية__30أكتوبر»
و«#الردة_مستحيلة».
وخـ ــرج ع ـش ــرات الـســودانـيـيــن
ف ــي تـ ـظ ــاه ــرات م ـت ـفــرقــة بــأن ـحــاء
ً
الـخــرطــوم ،أم ــس ،رفـضــا لـقــرارات
ال ـبــرهــان .وأعـلـنــت لـجــان «أحـيــاء
بحري» ما وصفته بجدول ثوري
يتضمن مواكب ليلية وعصيانا
مدنيا يمتد حتى منتصف نوفمبر
المقبل .ودعا وزراء «ائتالف القوى
المدنية» ،الشعب إلــى االحتجاج
حتى إسقاط االنـقــاب ،وموظفي
الحكومة لالنضمام إلى العصيان
ال ـمــدنــي ،وق ــال ــوا إن ـهــم يــرفـضــون
م ـح ــاول ــة االنـ ـ ـق ـ ــاب ،وي ـطــال ـبــون
العسكريين بالعدول عن اإلجراءات
غير الدستورية.
فــي غـضــون ذل ــك ،نـفــى المدير
العام السابق للمنظمة العالمية
للملكية الـفـكــريــة الـتــابـعــة لألمم
ال ـم ـت ـحــدة ،كــامــل إدري ـ ــس ،قبوله
ً
بـمـنـصــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء خـلـفــا
لعبدالله حمدوك.

وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت ت ـ ــواج ـ ــه ال ـ ـبـ ــاد
احتمال الــوقــوع فــي عــزلــة دولية
ب ـعــد تـعـلـيــق االتـ ـح ــاد اإلفــري ـقــي
عـ ـض ــوي ــة ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ،وت ـع ـل ـيــق
البنك الدولي عملياته المرتبطة
ب ــالـ ـس ــودان ،وت ـل ــوي ــح ال ــوالي ــات
المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات
اق ـت ـصــاديــة ،ب ـهــدف إعـ ــادة مسار
االن ـت ـقــال الــدي ـمــوقــراطــي بـقـيــادة
الـمــدنـيـيــن ،أص ــدر مجلس األمــن
ً
الدولي بيانا ،يعرب فيه عن القلق
مــن إجـ ــراءات الجيش السوداني
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وي ـ ــدع ـ ــو ال ـ ـ ــى إع ـ ـ ــادة
الحكومة للمدنيين.
وقالت المصادر إن بريطانيا
وزعـ ــت م ـس ــودة ثــال ـثــة لـمـشــروع
بـ ـي ــانـ ـه ــا فـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ب ـش ــأن
الـ ـس ــودان .وأض ــاف ــت أن مـشــروع
ال ـب ـي ــان ي ـع ــرب ع ــن ق ـلــق مجلس
األمـ ـ ــن ال ـع ـم ـيــق حـ ـي ــال اس ـت ـيــاء
الجيش السوداني على السلطة،
ً
عوضا عن إدانته وفق المسودتين
السابقتين.
ك ـم ــا ي ــدع ــو م ـ ـشـ ــروع ال ـب ـي ــان
السلطات العسكرية في الخرطوم
إل ـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ـ ــادة إرس ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـح ـك ــوم ــة

االنتقالية بقيادة المدنيين على
أساس الوثيقة الدستورية.
وتأتي الخطوة البريطانية بعد
أن أثارت موسكو اعتراضات على
تضمين بيان المجلس أي إدانــة
إلجراءات الجيش السوداني.
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،ذكـ ــر بـيــان
لـ«الخارجية» األميركية أن الوزير
أنتوني بلينكن بحث في اتصال
مـ ــع رئـ ـي ــس م ـف ــوض ـي ــة االتـ ـح ــاد
اإلفريقي موسى فكي الوضع في
الـ ـس ــودان ،ورح ــب ب ـقــرار مجلس
ال ـس ـلــم واألم ـ ــن ال ـت ــاب ــع لــات ـحــاد
اإلفـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــي بـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــق ع ـض ــوي ــة
السودان.
وأضاف البيان أن بلينكن وفكي
اتفقا على ضرورة عودة السودان
إلى القيادة المدنية ،وأنهما أكدا
حق السودانيين في التعبير عن
مطالبتهم بالحكم المدني من دون
استخدام القوة ضدهم.
وقــال بيان آخــر ل ـ «الخارجية»
األميركية إن بلينكن جــدد خالل
ات ـ ـصـ ــال مـ ــع وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
السودانية المعزولة مريم الصادق
المهدي ،إدانة واشنطن الستيالء

وقفة نسائية سودانية ضد «االنقالب» في أمستردام بهولندا أمس
الـجـيــش عـلــى الـسـلـطــة .وأض ــاف
أن بلينكن بحث الـخـطــوات التي
يمكن أن تتخذها واشنطن لدعم
السودانيين.
في مــوازاة ذلك ،أفادت مصادر
ً
ّ
ب ــأن عـ ــددا مــن ال ـس ـفــراء األجــانــب
أبلغوا رئيس ال ــوزراء السوداني
عبدالله حمدوك ،الذي التقوه في
مـنــزلــه ،لـيــل األرب ـع ــاء ـ الخميس،
أنـ ـه ــم ي ـض ـغ ـط ــون بـ ـق ــوة إلع ـ ــادة
المشهد السياسي والــدسـتــوري
في السودان إلى ما كان عليه قبل
يوم  25الجاري.
وذكرت في المقابل أن حمدوك،
ال ــذي يـخـضــع لــإقــامــة الـجـبــريــة،

أبلغهم عدم اشتراطه «إبعاد قائد
االنـقــاب عبدالفتاح البرهان من
ً
المشهد كليا بعد خيانته للثورة
وخرقه للوثيقة الدستورية» ،فيما
ّ
توقعت مصادر أخرى ،وصول وفد
مــن مـفــوضـيــة االت ـح ــاد اإلفــريـقــي
للخرطوم خالل الساعات المقبلة
ل ــاجـ ـتـ ـم ــاع م ـ ــع أطـ ـ ـ ـ ــراف األزم ـ ــة
السياسية.
«الخارجية»
جددت
المقابل،
في
ّ
الروسية رفض موسكو ألي تدخل
خ ــارج ــي ف ــي الـ ـش ــؤون الــداخـلـيــة
ل ـل ـســودان ،داع ـيــة إل ــى حــل األزم ــة
من خالل حوار شامل بين األطراف
السودانية.

(دي بي أيه)

من جانب آخر ،بحث البرهان
م ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ف ــي
الـخــرطــوم علي حسن بــن جعفر
تـ ـط ــورات األوضـ ـ ـ ــاع الـسـيــاسـيــة
في البالد.
وقال مكتب البرهان إن اللقاء
ت ـن ــاول ال ـج ـهــود ال ـم ـبــذولــة لحل
األزمــة من خــال التشاور مع كل
األطراف ذات الصلة.
وأكد السفير السعودي حرص
ب ـ ــاده ع ـلــى تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار
ب ــال ـس ــودان ودع ـم ـه ــا ف ــي ك ــل ما
ي ــؤدي إل ــى تحقيق ال ــوف ــاق بين
القوى السياسية.
(الخرطوم  -وكاالت)

دعا وزير الخارجية التركي،
مولود جاويش أوغلو،
أمس الواليات المتحدة إلى
تسليم مقاتالت  F35أو إعادة
قيمتها البالغة  1.4مليار
دوالر ،أو تقديم منتج آخر
بدال من ذلك.
وقال جاويش أوغلو« :إذا
كانت واشنطن ال تريد
حل المشكلة المتعلقة
بالمقاتالت أو إذا قام
الكونغرس بحظرها فستنظر
تركيا في خيارات أخرى،
بما في ذلك شراء المقاتالت
الروسية  SU35أو .SU57
واستضافت أنقرة ،أمس
األول ،مباحثات أميركية لحل
المشكلة ،كما أجرى وزير
الدفاع التركي والمتحدث
باسم الرئاسة اتصالين
منفصلين مع وزير الدفاع
األميركي ،ومستشار األمن
القومي على التوالي.

دوليات 16
َ
بين تجربتي سد أتاتورك و«النهضة» ...أوجه الشبه والتشابك
ةديرجلا
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ّ
أنقرة «تحاصر» جيرانها بالفرات ...وإثيوبيا «تطوق» عنق مصر بالنيل

حمزة عليان

حقوق السيادة
الوطنية تصطدم
بحقوق أنهار
المياه العابرة
للحدود

استئثار «دولة
المنبع» بالمياه
مبدأ مرفوض
ً
دوليا

بين سد أتاتورك وسد النهضة...
أوجــه تشابه ومــا بين التجربتين
ف ــاص ــل زم ـن ــي ي ـم ـتــد إلـ ــى ثــاثـيــن
ً
عـ ــامـ ــا ...ال ـت ـجــربــة األولـ ـ ــى قــادتـهــا
تركيا في ثمانينيات القرن الماضي
مع سورية والعراق المتشاركتين
م ـع ـه ــا ف ـ ــي م ـ ـيـ ــاه نـ ـه ــر ال ـ ـ ـفـ ـ ــرات...
والثانية ترفع لواءها إثيوبيا منذ
ع ـشــر س ـن ــوات م ـضــت ب ـش ــأن "ســد
النهضة العظيم" مع كل من مصر
والسودان.
م ـ ــا يـ ـسـ ـت ــدع ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــارنـ ــة ،هــو
مـقــاربــات ص ــدرت مــن أدي ــس أبابا
ت ــزع ــم عـ ــدم وج ـ ــود ت ـجــربــة يمكن
م ـق ــارن ـت ـه ــا ب ـت ـج ــرب ــة إثـ ـي ــوبـ ـي ــا...
ب ـ ــدع ـ ــوتـ ـ ـه ـ ــا لـ ـ ــدول ـ ـ ـتـ ـ ــي الـ ـمـ ـص ــب
للتفاوض حول سد لتوليد الطاقة
الكهربائية مــن نـهــر تنبع مياهه
من أراضيها!
والـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ت ـك ـش ـف ـه ــا وقـ ــائـ ــع
ال ـت ــاري ــخ ،وم ــا يـحـصــل لـ ــدول نهر
النيل الـيــوم ،سبق أن تعرضت له
دول نهر الفرات ،فسد النهضة يعيد
تجربة سد أتاتورك من جديد.
هناك إجماع على أن نهر النيل
بالنسبة إلى مصر هو مسألة حياة
أو موت ،أما بالنسبة إلى إثيوبيا
فحق من حقوق "السيادة الوطنية"،
و مــا بينهما مساحة شاسعة من
االختالفات.
ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون الـ ـغـ ـلـ ـب ــة ف ـ ــي ن ـه ــاي ــة
المطاف "لدول المنبع" التي تتحكم
بــال ـم ـيــاه كـيـفـمــا ت ـش ــاء وتـشـتـهــي،
لكن األنهار العابرة للحدود ثروة
مشتركة تنظمها وتحكمها قوانين
دولية ،من هنا فإن االستئثار بهذه
الثروة من تركيا أو إثيوبيا مخالف
ً
تماما لتلك الـقــوانـيــن ،ومــن شأنه
دفع الدول المتشاركة بالمياه إلى
الدخول في مواجهات غير محمودة
ً
عواقبها بتاتا ،فالحروب من أجل
ً
المياه ليست حال.

مشروع «الغاب» وسد أتاتورك
ب ــدأ م ـش ــروع س ــد أت ــات ــورك عــام
 1983على نهر الفرات الــذي يبعد
ع ــن الـ ـح ــدود ال ـتــرك ـيــة – ال ـســوريــة
مسافة  60كلم وحجم بحيرة السد

يستوعب  48مليارم 3من المياه.
ً
ه ــذا الـســد الـعـمــاق ك ــان واح ــدا
ً
من أصل  21سدا ستقام في جنوب
شــرق تركيا ومــا يـعــرف بمشروع
"الـ ـغ ــاب" ،يـغـطــي مـســاحــة  73ألــف
ك ـلــم ،تكلفته  18مـلـيــار دوالر في
حـيـنــه ،يـنـتــج  27مـلـيــار كـيـلــوواط
من الكهرباء؛ بعد بناء  19محطة
توليد ،وسيعمل على ري مليون
وسبعمئة ألف هكتار من األراضي.
وفــي شهر يناير  1990تم قطع
المياه عن كل من سورية والعراق
م ــدة شـهــر كــامــل مــن أج ــل تحويل
ال ـم ـيــاه إل ــى ب ـح ـيــرة ال ـســد وإب ـقــاء
فتحات األنفاق الثالثة مغلقة طيلة
ً
 30يوما.
األتراك حينها طمأنوا جيرانهم
بأنهم سيبذلون أقصى الجهد في
سـبـيــل ع ــدم إل ـحــاق ال ـض ــرر ،وكــان
تـصــريــح الــرئـيــس تــورغــوت أوزال
ً
ً
مدويا ،وكنت شاهدا على الحدث
عندما ذهـبــت مــع حــوالــي سبعين
ً
إعــامـيــا لتغطية الـمـنــاسـبــة ...قال
ً
"لن تكون المياه سببا للحروب أو
الصراع بين تركيا وجيرانها ،وما
ي ـ ــردده ال ـب ـعــض ل ـيــس س ــوى وهــم
يراود عقول سقيمة".
اج ـت ـهــد األت ـ ـ ــراك ب ـس ــرد "م ـنــافــع
الـســد" وبــأنــه سيحقق عــدة فوائد
منها :سيمنع حدوث الفيضانات،
وسيساهم بتنظيم مجرى المياه،
وسيوفر الكميات التي سيحتاجها
الجيران.
ه ــذا م ــن ال ـجــانــب ال ـت ــرك ــي ،لكن
زيارة واحدة إلى مدينة "جرابلس"
عـلــى ال ـحــدود الـســوريــة – التركية
كانت كافية لمعاينة حجم األضرار
الـتــي لحقت بــالــري وكمية المياه
وزي ـ ـ ـ ــادة ال ـم ـل ــوح ــة والـ ـنـ ـق ــص فــي
ب ـح ـي ــرة س ــد الـ ـ ـف ـ ــرات ،ن ــاه ـي ــك عــن
األضرار التي أصابت العراق بشكل
أكثر مأساوية.
ً
كــان الـقــرار التركي واضـحــا من
أهداف مشروع السد فهم يطمحون
إلـ ــى ت ـســويــق وب ـي ــع ال ـف ــائ ــض من
الكهرباء والمحاصيل الزراعية إلى
بلدان الشرق األوسط.
أرادوا تـثـبـيــت م ـعــادلــة جــديــدة
وهــي أن تركيا صاحبة الحق في
الـسـيــادة على النهرين (دجلة

سد النهضة اإلثيوبي
والـ ـ ـف ـ ــرات) رافـ ـض ــة وصـ ــف ب ـغ ــداد
ودم ـش ــق بــأن ـهـمــا م ـش ـتــرك ـتــان في
م ـي ــاه الـ ـنـ ـه ــر ...وك ـم ــا أوض ـ ــح هــذا
التوجه الرئيس سليمان ديميريل
فـ ــي ح ـي ـن ــه ،أن ل ـ ـبـ ــاده الـ ـح ــق فــي
االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة الـ ـقـ ـص ــوى م ـ ــن م ـي ــاه
أنهارها الوطنية حتى آخر نقطة
حدودية.
اع ـ ـت ـ ـبـ ــر األتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز هـ ــذا
المشروع العمالق مفخرة لهم فقد
بنوه بمالهم الخاص دون الحاجة
لطلب تمويل خارجي.
ل ــم ت ـشــأ أن ـق ــرة ال ــدخ ــول ف ــي أي
ن ــوع م ــن ال ـم ـســاومــة م ــع جـيــرانـهــا
ب ـش ــأن "حـ ـق ــوق س ـي ــادت ـه ــا" ووف ــق
ً
تعريفهم ،فإن نهر الفرات ليس نهرا
ً
دولـيــا ،إنما مياهه "عــابــرة إلــى ما
وراء الـحــدود" وعليه فليس هناك
اتفاقيات دو لـيــة تلزمهم بتحديد
الحصص ،ويكفيهم "اتفاق صداقة
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام"،
بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــالـ ـ ــي ال
داع ـ ـ ـ ــي إلب ـ ـ ــرام
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة بـيــن
الدول الثالث.
اتـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــت
ت ـلــك الـسـيــاســة
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب
بــاأللـفــاظ ونــزع
ص ـف ــة "األن ـ ـهـ ــار
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة"
ع ـن ـه ــا ون ـع ـت ـهــا
باألنهار العابرة
للحدود! ولجأت
إل ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــراوغـ ــة
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرب م ــن
توقيع أي اتفاق
ملزم لها بتحديد
حصص المياه!
ووجهة نظرهم
ت ـقــوم عـلــى أن ــه ال
يوجد مبرر لعقد
اتفاقية ،فالعالقة
مع الجيران جيدة،
ونهر الفرات عابر
ل ـل ـحــدود ووضـعــه
غ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــط
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاه ـ ـ ــدات
الـقــوانـيــن الــدولـيــة،
فهو مصدر وطني
ل ـتــرك ـيــا م ـث ـلــه مـثــل
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ل ـ ـ ــدى دول
الخليج العربي.
عملت تركيا على
ن ـس ــف ت ـج ــاه ــل أي ــة
حـ ـ ـق ـ ــوق لـ ـلـ ـجـ ـي ــران،
وأ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت أن مـ ـي ــاه
نهري دجلة والفرات

ال تنطبق عليها أية قوانين دولية،
وال ت ـخ ـض ــع لـ ـت ــوزي ــع ال ـح ـصــص
إن ـم ــا لــاس ـت ـخــدام األمـ ـث ــل ،وم ـيــاه
الـنـهــريــن حــق طبيعي لـهــا وليسا
بنهرين دوليين ،أي أنهما ينبعان
أراض ت ــر ك ـي ــة
و يـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــذ ي ـ ــان مـ ـ ــن
ٍ
ويجريان فوق أراضيها! وبعبارة
واض ـحــة ت ـقــول ،إن ال ــدول الــواقـعــة
أسـفــل مـجــرى الـنـهــر لـيــس لـهــا أيــة
حقوق!

نهر دولي أم عابر للحدود؟
كــان االتفاق المرحلي والمؤقت
الـ ـمـ ـب ــرم عـ ـل ــى  1987بـ ـي ــن تــرك ـيــا
و ســور يــة يقضي بتمرير  500م3
من المياه في الثانية ،تأخذ دمشق
 %42وتترك الباقي يذهب للعراق...
لكنه تعرض إلى انتكاسة ولم يكن
محل التزام فاستعيض عنه بلجنة
ثالثية مشتركة عام ( 1980تركيا –
ً
سورية – العراق) عقدت  16اجتماعا
ً
مـتـتــالـيــا وعـلــى م ــدى س ـنــوات كــان
آخــر اجتماع لها عــام  1992وهــذه
اللجنة حلت محل االتفاق المرحلي
والمؤقت ،لكنها أخفقت بالتوصل
إلى حل إلن الخالف كان يدور حول
نقطتين أساسيتين ،األولى تعريف
نهر ال ـفــرات ،هــل هــو نهر دول ــي أم
عابر للحدود؟ والثاني هل مصدر
مياهه الوحيد هو تركيا أم أن هناك
أراض ســوريــة
روافـ ـ ــد ت ـغــذيــه م ــن
ٍ
وعراقية؟
ل ــم ت ـك ـت ــرث ت ــرك ـي ــا لـلـمـطــالـبــات
ال ـم ـت ـكــررة م ــن جـيــرانـهــا بــاالل ـتــزام
ب ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد ال ـ ـك ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
وال ـم ـع ـق ــول ــة م ــن ال ـم ـي ــاه ل ـك ــل بـلــد
م ـت ـش ــاط ــئ م ـ ـع ـ ـهـ ــا ...ولـ ـ ــم ت ـع ـتــرف
ب ـقــواعــد وأسـ ــس ال ـقــانــون الــدولــي
والذي يقر بحق كل دولة متشاطئة
ع ـل ــى ن ـه ــر دولـ ـ ــي "ب ـح ـص ــة ع ــادل ــة
ً
ومعقولة" ...ولم تعط باال لما ينص
عليه القانون الدولي بأنه يتوجب
عليها قـبــل م ــلء خ ــزان ال ـســد على
األنهار المشتركة أن يتم عبر اتفاق
ً
ملزم ،لقد نقضت تركيا تماما ،فكرة
مبدأ الـسـيــادة المطلقة فــي المياه
الــدول ـيــة ،وه ــو م ـبــدأ مــرفــوض وال
يعمل به.

إثيوبيا تبني ومصر تفاوض
ال ـحــالــة اإلث ـيــوب ـيــة تـتـمــاهــى مع
ال ـت ـجــربــة ال ـتــرك ـيــة ف ــي ال ـعــديــد من
األوجـ ـ ــه" ،ف ـس ــد الـن ـه ـضــة الـعـظـيــم"
أدارت ـ ـ ـ ــه أدي ـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا م ـن ــذ لـحـظــة
الـبــدء فــي عــام  2011تحت سقوف
حددتها وسارت عليها ،تقوم على

فلسفة خاصة بدولة المنبع ،وهي
ال ـت ـم ـلــص م ــن أي الـ ـت ــزام بـتـحــديــد
ح ـص ــص ال ـم ـي ــاه الـ ـمـ ـق ــررة لـمـصــر
والـ ـس ــودان وف ــق اتـفــاقـيــات سابقة
منها اتفاقية  1902و 1929و،1959
باعتبار أن من حقها استخدام مياه
النهر كيفما تشاء ألغراض الزراعة
وتوليد الطاقة.
ل ـ ـجـ ــأت إثـ ـي ــوبـ ـي ــا إلـ ـ ــى س ـيــاســة
الـ ـتـ ـس ــوي ــف والـ ـمـ ـم ــاطـ ـل ــة ،ف ـكــانــت
أي ـ ــاديـ ـ ـه ـ ــا تـ ـبـ ـن ــي وف ـ ـ ــق ال ـم ـخ ـط ــط
الـمــرســوم لـلـســد ،فــي حـيــن أن اليد
أخ ــرى وه ــي مـصــر كــانــت منهمكة
ومشغولة بــالـتـفــاوض ...وكــل ذلك
بهدف كسب الوقت ...تغيرت أحجام
بحيرة السد ،بعد أن كانت  14مليار
متر مكعب من المياه أصبحت 74
ً
مليارا.
اس ـت ـغ ـلــت ال ـ ـظـ ــروف الـسـيــاسـيــة
ال ـم ـت ـق ـل ـبــة الـ ـت ــي مـ ـ ــرت ب ـه ــا مـصــر
ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ث ـ ــورة  25يـنــايــر
 2011م ـ ــا ت ـب ـع ـه ــا م ـ ــن تـ ـ ـط ـ ــورات،
وإن اسـتـمــالــت ال ـس ــودان فــي بــادئ
األم ـ ــر إلـ ــى صـفـهــا بــاع ـت ـبــارهــا من
"المستفيدين" حسب التعبير الرائج
عند اإلثيوبيين.
ومــع التغيير ال ــذي حصل على
م ـس ـت ــوى الـ ـقـ ـي ــادات ال ـح ــاك ـم ــة فــي
كــل مــن مـصــر وإثـيــوبـيــا ،تحسنت
لـ ـغ ــة الـ ـخـ ـط ــاب الـ ـمـ ـتـ ـب ــادل ،وبـ ــات
ً
الـ ـمـ ـش ــروع اإلثـ ـي ــوب ــي م ـق ـب ــوال مــن
الجانب المصري ،ومن محطة إلى
ً
أخ ــرى وص ــوال للقمة ومــن بعدها
إلـ ـ ــى االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـت ــاريـ ـخ ــي (اتـ ـف ــاق
المبادئ) عــام  2015في الخرطوم
بين رؤساء الدول الثالث والتعهد
ب ـعــدم اإلضـ ـ ــرار بـمـصــالــح شـعــوب
دولتي المصب.
ك ــان ــت إث ـي ــوب ـي ــا وعـ ـل ــى ال ـ ـ ــدوام
ت ـ ـطـ ـ ّـوق ع ـن ــق م ـص ــر ب ــرف ـض ـه ــا أي
اتفاق تم أثناء الحقبة االستعمارية
ً
و هــي بذلك تلغي عمليا أي التزام
بالحصص المقررة " 55.5مليار متر
مكعب لمصر و  18مليار متر مكعب
إلى السودان".
ـف أديـ ــس أب ــاب ــا نــوايــاهــا
ل ــم ت ـخـ ِ
بــل جــاهــرت بـهــا أم ــام الـعــالــم ،فمن
يتحدث عــن "حصص ثابتة" عليه
أن ينساها فإثيوبيا ليست ملزمة
بها وعلى مصر التخلي عن اتفاقية
 1959الموقعة مع السودان!.
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـه ــا "س ـ ـ ــد ال ـن ـه ـضــة
العظيم" مشروع وطني قومي يهدف
لتحقيق نهضة عمالقة ،تعيد لها
مكانتها وتجعل منها دولــة رائدة
على مستوى القارة اإلفريقية ،وهي
نفس اللغة التي استخدمتها تركيا
أثناء ملء سد أتاتورك.

ً
سـتـمـضــي إثـيــوبـيــا ق ــدم ــا بـمــلء
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزان ووف ـ ـ ـ ــق مـ ـ ــا رسـ ـ ـم ـ ــت لـ ــه،
فالتوقف عن الملء الثاني سيكلفها
مليار دوالر وهو رقم صعب نتيجة
الوضع االقتصادي المتردي الذي
تعيشه.
عـ ـش ــر س ـ ـنـ ــوات مـ ــن عـ ـم ــر ال ـســد
ومـ ـ ـص ـ ــر وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان ت ـ ـفـ ــاوضـ ــان
وإث ـ ـ ـيـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــا ت ـ ـب ـ ـنـ ــي وتـ ـسـ ـتـ ـكـ ـم ــل
م ـشــروع ـهــا ،وف ــي الـنـهــايــة فــرضــت
نفسها كأمر واقــع إلــى أن أوصلت
ال ـف ــرق ــاء ال ـم ـت ـشــارك ـيــن م ـع ـهــا إلــى
حــائــط م ـســدود ،فــا الـتــراجــع بــات
ً
ممكنا وال استمرارها سيعفيها من
المخاطرة والمسؤولية المترتبة
عليها من وراء حجز كميات المياه
المتدفقة عبر النيل األزرق لكل من
السودان ومصر؟

مواصفات سد النهضة
يـ ـق ــع ال ـ ـسـ ــد ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة "ب ـن ــي
شنقول" على الحدود السودانية،
مساحته ستصل عند إكتمال الملء
ً
وال ـت ـخــزيــن إلـ ــى  1874كـيـلــومـتــرا
وأق ـص ــى ارت ـف ــاع لـلـمـيــاه إل ــى 640
ً
مـتــرا فــوق سطح البحر وإجمالي
الكميات المخزنة إلى  74مليار متر
مكعب والسعة التخزينية الحية 59
مليار متر مكعب ،وسيتم تركيب 16
ً
توربينا بحيث تنتج  375ميغاوات
م ــن ال ـك ـهــربــاء ،وب ــذل ــك ي ـكــون أكـبــر
ســد مــائــي فــي إفــريـقـيــا ،وهــو أكبر
مـشــروع مــائــي فــي تــاريــخ إثيوبيا
والـ ـث ــام ــن ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـع ــال ــم،
وف ــي إح ـصــائـيــات حــديـثــة أش ــارت
إلــى وجــود  70مليون إثيوبي من
إجـمــالــي ع ــدد الـسـكــان الـبــالــغ 112
مليون ال تصلهم الكهرباء بعد.
و بـحـسـبــة بسيطة و ل ـكــي يعمل
الـ ـس ــد ب ـك ــام ــل ط ــاق ـت ــه ي ـج ــب م ــلء
ال ـ ـخـ ــزانـ ــات وهـ ــومـ ــا يـ ـح ــرم مـصــر
والسودان من تدفق  15مليار متر
ً
مكعب من حصتيهما سنويا ومع
كل مليار متر مكعب تخسرها مصر
من حصتها المائية تفقد  200ألف
ف ــدان وه ــذا بـخــاف مــا سيتعرض
ل ــه سـ ــدا "رويـ ـص ــص وم ـ ـ ــروى" في
الـ ـس ــودان وك ـم ـيــة ال ـم ـيــاه الـ ـ ــواردة
من الفيضانات المدمرة ،وسنوات
ال ـج ـفــاف الـمـمـتــد وال ـت ــي سـتــواجــه
فيها مصر والسودان ظروف بالغة
ً
وصعبة جدا.

ةديرجلا

•
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رياضة

األولمبي
لألزرق
مصيرية
ً
واألخضر السعودي غدا
منتخبنا يلعب بفرصتين للتأهل لنهائيات كأس آسيا
حازم ماهر

مهمة صعبة لمنتخبنا األولمبي
واألخضر السعودي في
المواجهة ،التي ستجمعهما
ً
غدا في الجولة الثانية من
المجموعة الرابعة لتصفيات
كأس آسيا تحت  23سنة.

ي ـخــوض منتخبنا األو لـمـبــي
لكرة القدم مباراة مصيرية أمام
ً
األخضر السعودي غدا في الساعة
ً
الــواحــدة ظـهــرا بتوقيت الكويت
على استاد طشقند بأوزبكستان
في الجولة الثانية من منافسات
الـمـجـمــوعــة الــراب ـعــة للتصفيات
الـمــؤهـلــة لـنـهــائـيــات ك ــاس آسـيــا
تحت  23سنة.
وي ـح ـتــل مـنـتـخـبـنــا األول ـم ـبــي
قمة المجموعة برصيد  3نقاط
من فوزه على منتخب بنغالدش
ب ـه ــدف أح ـ ــرزه ال ـم ـتــألــق يــوســف
الــرشـيــدي ،فيما يأتي المنتخب
ال ـس ـع ــودي ف ــي م ــرك ــز الــوصــافــة
برصيد نقطة واحدة ،إثر تعادله
مع منتخب أوزبكستان بهدفين
لكل منهما بالجولة األولى.
وي ــدخ ــل مـنـتـخـبـنــا األول ـم ـبــي
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ب ـف ــرص ـت ـي ــن ل ـل ـتــأهــل
لـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات ك ـ ـ ــأس آس ـ ـي ـ ــا ،ه ـمــا
ال ـف ــوز ،ال ــذي يــؤهـلــه مـبــاشــرة إذ
س ـي ـض ـمــن ص ـ ـ ــدارة ال ـم ـج ـمــوعــة،
السيما أ نــه سيتم شطب نتائج
المنتخب األوزبـكــي عقب انتهاء
م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات هـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة،

إل ــى جــانــب ال ـت ـعــادل ،إذ سيرفع
ً
رصـ ـي ــده إلـ ــى  4نـ ـق ــاط ،مـنـتـظــرا
نتيجة األخضر مع بنغالدش في
الجولة األخيرة ،فانتهاء المباراة
بــال ـت ـعــادل أو خ ـس ــارة األخ ـضــر،
سيؤهل منتخبنا باعتباره أول
المجموعة.
أمـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــوز األخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر ع ـل ــى
بـنـغــادش ح ــال انـتـهــاء مـبــاراة
اليوم بالتعادل ،فسيتم االحتكام
ً
للمواجهات المباشرة أوال ،ثم
ع ــدد األه ـ ـ ــداف ،ع ـلــى أن يحتل
أح ـ ــدهـ ـ ـم ـ ــا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدارة ويـ ــأتـ ــي
اآلخ ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي مـ ــركـ ــز الـ ــوصـ ــافـ ــة،
بــال ـتــالــي س ـي ـنــافــس الــوص ـيــف
بالمجموعات العشر األخ ــرى،
ـان ،على أن
على أفضل مركز ث ـ ٍ
يتأهل من المجموعات العشر
 4منتخبات ،بينما يتأهل 11
ً
منتخبا أصحاب المركز األول،
إلى جانب منتخب أوزبكستان،
الـ ــذي سـيـتــأهــل بـشـكــل مباشر
أل نــه سيستضيف البطولة في
الموسم المقبل.
أما هزيمة منتخبنا األولمبي
فستجعله ينافس على أفضل

العبو «األزرق» األولمبي يحتفلون بفوزهم األول أمام بنغالدش
ً
ـان أي ـضــا ،لـكــن فرصته
مــركــز ث ـ ٍ
ً
سـ ـتـ ـك ــون ض ـئ ـي ـل ــة خ ـص ــوص ــا
ً
أن م ـص ـيــره س ـي ـكــون مــرتـبـطــا
باآلخرين ،وهو األمــر األصعب
في كرة القدم.

مهمة صعبة
وستكون مهمة المنتخبين
ً
ب ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـ ـغـ ــد ص ـع ـب ــة ج ـ ــدا
ً
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن ـ ـه ـ ـمـ ــا ب ـم ـن ــزل ــة

الـ ـك ـ ـتـ ــاب الـ ـمـ ـفـ ـت ــوح أح ــده ـم ــا
ل ــآخ ــر ب ـع ــد م ـتــاب ـعــة ال ـج ـهــاز
ال ـف ـنــي ل ـكــل مـنـهـمــا اآلخـ ــر فــي
بطولة غــرب آسيا ،إ لــى جانب
ً
ال ـم ـتــاب ـعــة أيـ ـض ــا ف ــي ال ـجــولــة
األولـ ــى لـلـتـصـفـيــات ،بــالـتــالــي
وق ـ ــوف ك ــل م ـن ـه ـمــا ع ـلــى أب ــرز
إيجابيات وسلبيات اآلخر.
ب ــدوره ،فــإن مــدرب منتخبنا
األولمبي اإلسباني غونزاليس

ي ـس ـعــى إل ـ ــى ت ــاف ــي األخـ ـط ــاء،
التي شهدتها مباراة بنغالدش
وهـ ــي أخـ ـط ــاء مـ ـك ــررة ،أب ــرزه ــا
إهدار الفرص ،وسهولة اختراق
الدفاع ،إلى جانب غياب التركيز
في الشوط الثاني.
وج ـ ــاءت تـعـلـيـمــات ال ـم ــدرب
ل ــاع ـب ـي ــن بـ ـ ـض ـ ــرورة ال ـت ـم ـســك
ب ــال ـف ــرص ــة واألمـ ـ ـ ــل مـ ــع ال ـل ـعــب
ً
م ــن أج ــل الـ ـف ــوز ،خ ـصــوصــا أن

فرصتي التعادل والفوز تعتبر
ً
سالحا ذا حدين.

التشكيل المتوقع
وي ـعــد الـتـشـكـيــل األقـ ــرب الــذي
سيدخل به األزرق اللقاء ،يتكون
م ــن خ ــال ــد ع ـجــاجــي ف ــي حــراســة
ال ـ ـمـ ــرمـ ــى ،وراشـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــدوسـ ـ ــري،
وجاسم عتيق ،ويوسف الحقان،
وعبدالعزيز ناجي وحمد القالف

ف ــي ال ــدف ــاع ،وع ـث ـمــان ال ـش ـمــري،
ومبارك الفنيني ،وعيد الرشيدي،
ونـ ــاصـ ــر فـ ــالـ ــح ،وفـ ـ ــي ال ـه ـج ــوم
يــوســف الــرش ـيــدي ك ــرأس حــربــة
صريح ،والتغيير الوحيد الذي قد
يجري على التشكيل الدفع ببندر
السالمة حال تعافيه من اصابته
بنسبة .%100

مبوكاني
استعاد
األبيض
الغريب :حصول «السباحة» على  15ميدالية إنجاز
ً
ومعلول يقود التدريبات غدا
•

أحمد حامد

استعاد فريق الكويت لكرة القدم خدمات
المحترف الكونغولي مبوكاني ،الــذي غاب
عن الفريق في الفترة الماضية ونهائي غرب
كأس االتحاد اآلسيوي بداعي اإلصابة بتمزق
العضالت ،إثر مشاركة مع منتخب بالده.
وكشف الجهاز اإلداري في الكويت عن
اكـتـمــال الـصـفــوف ،بـعــودة جميع الالعبين
المصابين ،بمن فيهم المحترف الكونغولي،
ً
ف ــي ح ـيــن ت ـتــواصــل ال ـتــدري ـبــات اس ـت ـع ــدادا
لمباريات كأس االتحاد ،حيث من المقرر أن
يواجه األيبض فريق السالمية في السادس
مــن الشهر المقبل ضمن مـبــاريــات الجولة
الرابعة.

الغريب يتوسط بعثة منتخب السباحة في البطولة العربية
أش ـ ــاد ن ــائ ــب رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد الـكــويـتــي
للسباحة ،حميد ا لـغــر يــب ،بالنتائج التي
حققها العبو الكويت في البطولة العربية
للسباحة للمسافات القصيرة ( 25مترا)،
التي اختتمت فعالياتها أمس األول بمسبح
مدينة محمد بن زايد في أبوظبي.
وقال الغريب إن حصول منتخب الكويت
على  15ميدالية متنوعة؛ هــي  3ذهبيات
و 5فضيات و 7برونزيات في البطولة ،يعد
إنجازا مهما في هذا ظل المنافسة الصعبة
امام السباحين العرب.
وأ ب ــدى الغريب إعجابه بالنتائج التي

حـقـقـتـهــا ال ـس ـبــاحــة الـكــويـتـيــة الرا دشـتــي
فــي أول م ـشــاركــة عــربـيــة ل ـهــا ،وحصولها
وحدها على  4ميداليات هي ذهبية وفضية
وبــرونــزيـتــان فــي منافسات الـسـيــدات ،الى
جــانــب الـسـبــاح الكويتي ولـيــد عـبــدالــرزاق
الذي أحرز وحده  4ميداليات هي ذهبيتان
وفضيتان.
وأبرز أيضا نتائج بقية السباحين ،وهم
عمر الحاتم بحصوله على  3ميداليات هي
فضية وبرونزيتان ،وفيصل التناك بإحرازه
مـيــدالـيـتـيــن (فـضـيــة وب ــرون ــزي ــة) وم ـشــاري
السمحان (برونزيتان).

وأشار الى أن هناك نخبة من السباحين
الكويتيين لم تسنح لهم الفرصة للمشاركة
في البطولة العربية التي انطلقت يوم األحد
الماضي الرتباطهم بمعسكرات خارجية من
أجــل االستعداد لــدورة األلـعــاب الخليجية
الثالثة التي تستضيفها الكويت في يناير
المقبل.
وأوضح أن السباحين الذين يخوضون
حــالـيــا مـعـسـكــرات تــدريــب هــم عـبــاس قلي
وراشد الطرموم في أميركا وعلي الزامل في
لندن وسعود الشمروخ في أثينا.
(كونا)

«يد» األبيض يلتقي السالمية لالبتعاد بالقمة
•

محمد عبدالعزيز

تختتم اليوم منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز
لكرة اليد ،بإقامة مباراتين ،حيث يلتقي في  5.30مساء السالمية
مع الكويت ،ويليها في  7.30مساء مباراة القرين مع برقان ،وتجرى
المباراتان على صالة الشيخ سعد العبدالله بصباح السالم.
ويتطلع السالمية ،الـثــانــي برصيد  8ن ـقــاط ،إل ــى تعويض
خسارته األولــى في البطولة أمــام برقان في الجولة الماضية،
وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكويت المتصدر برصيد  10نقاط،
والطامح الى تعميق جراح السماوي واالبتعاد في قمة الترتيب.
ويدرك مدرب السماوي فاضل ال سعيد صعوبة مهمته ،لكنه
سيحاول تالفي األخطاء الدفاعية التي وقعت في اللقاء الماضي،
وتفعيل دور الخط األمــامــي في الهجوم ،بجانب ثنائي الخط
الخلفي التونسيين محمد فراد وأحمد المقابي.
ويسعى مدرب األبيض هيثم الرشيدي إلى التصدي لطموح
خصمه ،معوال على تألق العبيه في تنفيذ الدفاع الجيد ،ومن
خلفه الحارس المميز حسن صفر ،والهجوم المنظم والمدعوم

بتألق الـقـطــري فرنكيس والـكــوبــي انـجــل هرنانديز وعبدالله
الغربللي ،والهجوم السريع بواسطة الجناحين صالح الموسوي
وعبدالعزيز الشمري.

برقان والقرين
وفي المباراة الثانية ستكون الفرصة سانحة أمام برقان الثالث
بـ 6نقاط في تعزيز تقدمه واالقتراب من المركز الثاني في حالة
تعثر السماوي أمــام الكويت ،وذلــك على حساب القرين متذيل
الترتيب بدون رصيد ،والذي يعاني من تراجع المستوى.

مباراتا األولى
وفي منافسات دوري الدرجة األولى تقام اليوم مباراتان
على صالة االتحاد بالدعية ،حيث يلتقي في  5.30مساء
اليرموك ،الثاني بفارق األهداف خلف الصليبيخات األول،
ولـكــل منهما  10ن ـقــاط ،مــع ال ـج ـهــراء ال ـس ــادس ب ــ 4نـقــاط،
ويليها في  7.30مساء مباراة الساحل األخير بدون رصيد
مع الصليبيخات األول.

تنويه واعتذار
ورد خـ ـط ــأ غـ ـي ــر مـ ـقـ ـص ــود ف ـ ــي ع ــدد
ال ـجــريــدة أم ــس ،إذ تـمــت االسـتـعــانــة من
دون قصد بصورة أمين سر نادي كاظمة
االسبق ،الرياضي الراحل يوسف يعقوب
ً
اليتامى ،بــدال من صــورة فقيد الرياضة
يوسف محمد اليتامى ال عــب المنتخب
والـقــادسـيــة ال ـســابــق ،وه ــو مــا استدعى
التنويه واالعتذار والدعاء لهما بالرحمة

فكالهما قــدم للرياضة الكثير مــن وقت
وج ـهــد يـخـلــدهـمــا فــي ال ـق ـلــوب ،سائلين
ا لـمــو لــى أن يتغمدهما بــوا ســع رحمته،
وأن ي ـس ـك ـن ـه ـمــا ف ـس ـيــح ج ـن ــات ــه وي ـل ـهــم
أهلهما الصبر والسلوان" ...إنا لله وإنا
إليه راجعون".
المرحوم يوسف اليتامى

وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أن ـهــى
الـجـهــاز اإلداري فــي الكويت
إجراءات دخول المدير الفني
الـجــديــد لــأبـيــض التونسي
ن ـب ـي ــل مـ ـعـ ـل ــول ،وم ـس ــاع ــده
ن ــادر ال ــداود ،على أن يقود
الثنائي التدريبات ،اعتبارا
من يوم غد.
وك ــان الـكــويــت قــد أنهى
عقود الجهاز الفني السابق
ب ـق ـيــادة ال ـتــون ـســي فتحي
الـجـبــال بــالـتــراضــي ،عطفا
على تراجع النتائج وضياع
فرصة التتويج باللقب الرابع من
نسخة كأس االتحاد اآلسيوي.

نبيل
معلول

التميمي والمزين يسيطران على «الخليجية لإلسكواش»
تــأهــل الــاعـبــان عبدالله الـمــزيــن وعمار
ال ـت ـم ـي ـمــي ل ـل ـم ـب ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة لـلـبـطــولــة
الخليجية االستثنائية لالسكواش ،بعد أن
اجـتــاز المزين نظيره القطري سيد ازالن،
وتـخـطــاه بنتيجة  2-3فــي م ـبــاراة ممتعة،
فيما جــاء تأهل عمار التميمي بعد فــوزه
على زميله فالح فايز .1-3
وبــذلــك ضمن أزرق الــرجــال الميداليات
الذهبية والفضية والبرونزية.

وفـ ــي ف ـئ ــة ت ـح ــت  17س ـن ــة بـ ــات نـهــائــي
الـ ـبـ ـط ــول ــة ك ــوي ـت ـي ــا خ ــالـ ـص ــا ،بـ ـع ــد ت ــأل ــق
عبدالرحمن الهاشم في لقائه أمام القطري
سالم المالكي ،والفوز عليه بثالثة أشواط
دون رد ،وكذلك زميله عبدالرحمن المغربي،
الذي قدم مستوى مميزا ليفوز على القطري
عبدالله الصقر بنفس النتيجة ،ليضرب
ً
البطالن الكويتيان موعدا للمباراة النهائية.
ه ـ ــذا ،وان ـط ـل ـقــت أمـ ــس م ـب ــاري ــات ال ـفــرق

للعمومي وتحت  17سنة ،ويعتبر األزرق
الكبير والصغير مرشحين إلحراز الذهبية
ب ـعــد ال ـم ـس ـتــوى الـمـمـيــز الـ ــذي ظ ـهــر عليه
الالعبون.
ومثل منتخب  17سنة إلى جانب الهاشم
والـمـغــربــي الــاع ـبــان سـعــد ســويــد وخــالــد
ال ـف ــارس ــي ،بـيـنـمــا يـمـثــل أزرق ال ــرج ــال في
مسابقة ال ـفــرق ،الـمــزيــن والتميمي ،وعلي
الرامزي ،ومحمد التركي.

فوز كاظمة والكويت في «ممتاز السلة»
•

جابر الشريفي

ألحق فريق نادي كاظمة الهزيمة الثانية بالقادسية ،بنتيجة -89
 75في المباراة التي جمعتهما أول من أمس ،ضمن الجولة الثالثة من
الــدوري الممتاز لكرة السلة ،والتي شهدت فوز الكويت على برقان
.93-108
وبذلك رفع الكويت وكاظمة رصيدهما إلى  4نقاط بالتساوي مع
الجهراء في المراكز الثالث االولــى ،يأتي بعدهم القادسية وبرقان
والقرين بنقطتين لكل منهم.
بدأ كاظمة اللقاء بقوة عبر إغــاق مناطقه الدفاعية أمــام العبي
القادسية الذين واجهوا صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع المحكم
لكاظمة ،في المقابل اعتمد البرتقالي على تميز محترفيه ألكسندر
أسفل السلة ولوفتون الــذي سجل العديد من الثالثيات ،فضال عن
مساندة أحمد البلوشي وحسين الخباز في الهجوم السريع ،مما ساهم
في رفع الفارق في نهاية الربع األول الذي انتهى .16-26
واستمرت سيطرة كاظمة في بداية الربع الثاني ،بفضل تركيز
العبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي ،مع تقليل األخـطــاء قدر
المستطاع ،وســط تميز مــن محترفيه ،فــي المقابل ظهر محترف
القادسية توري موراي بمستوى متواضع وعجز عن تسجيل أكثر
من  3نقاط ،ليخرجه المدرب التونسي قاسم الورشفاني ويعتمد
على المحليين ،إذ اخذ عبدالعزيز الحميدي وصالح يوسف األمر
على عاتقهما وحاوال تقليص الفارق الذي تجاوز  19نقطة ،لينتهي
الربع بتقدم كاظمة .38-53
ورمى القادسية بكل ثقله في الربع الثالث محاوال العودة الى اللقاء،
واستغل االصفر خروج لوفتون ،بعد ان فضل المدرب عدم الدفع به
في الربع الثالث بعد ارتكابه  4أخطاء ،ليبدأ في تقليص الفارق بفضل
تميز الحميدي وصالح يوسف وعبدالرحمن السهو ،ليصل الفارق
في نهاية الربع الى  4نقاط  .64-68وأعاد كاظمة الفارق إلى  10نقاط
سريعا بعد عودة لوفتون ،الذي ساهم بثالثياته في سيطرة البرتقالي
من جديد على اللقاء ،وسط تراجع واضح في أداء القادسية الذي ظهر
التعب على العبيه لينهي كاظمة اللقاء .75-89

صراع تحت السلة في مباراة القادسية وكاظمة
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فرط ريال مدريد في فرصة
االنفراد بصدارة ترتيب الدوري
اإلسباني لكرة القدم ،بعدما
سقط في فخ التعادل بدون
أهداف مع ضيفه أوساسونا،
أمس األول ،في المرحلة
الحادية عشرة للمسابقة.

ّ
المتردي لنادي
تواصل األداء
برشلونة ،بسقوطه أمام مضيفه
راي ـ ـ ـ ــو فـ ــاي ـ ـكـ ــانـ ــو ،أم ـ ـ ــس األول،
بهدف نظيف أحــرزه الكولومبي
الـمـخـضــرم رادام ـي ــل فــالـكــاو ،في
حين تعثر ريــال مدريد بتعادله
ً
سلبا مع ضيفه أوساسونا ،ضمن
منافسات المرحلة الحادية عشرة
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وبهدف فالكاو ( ،)30اقتنص
ً
فــايـكــانــو ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث ،راف ـعــا
رصيده إلى  19نقطة في المركز
ال ـخــامــس ،بـيـنـمــا تـجـمــد رصـيــد
برشلونة عند  15نقطة في المركز
ً
ال ـت ــاس ــع ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـهــول ـنــدي
م ـم ـف ـيــس ديـ ـب ــاي أضـ ـ ــاع فــرصــة
إدراك التعادل للفريق الكاتالوني
بإهدار ركلة جزاء (.)72
وتـ ــوقـ ــع ال ـج ـم ـي ــع أن يـخـســر
برشلونة الكثير من هيبته ،بعد
رحيل النجم األرجنتيني ليونيل
م ـ ـي ـ ـسـ ــي ،ل ـ ـكـ ــن أن ت ـصــل
األمور الى حد خسارة
موقعة الـ«كالسيكو»
عـلــى أرض ــه للمرة
ً
الثانية تواليا ،وأال
يحقق الفوز إال في
أرب ــع مـبــاريــات من
أص ــل عـشــر خاضها
ح ـتــى اآلن في

كومان

الليغا ،يظهر أن الـفــريــق يعاني
أزمة.
ّ
وت ـم ــك ــن ف ــال ـك ــاو م ــن تسجيل
هدف التقدم والفوز ( ،)30بعدما
ّ
تسلم بينية داخل منطقة الجزاء
وراوغ ال ـم ــداف ــع جـ ـي ــرارد بيكيه
وســدد يسارية جميلة إلى يمين
تيرشتيغن.
واحتسب حكم الـمـبــاراة ركلة
جـ ـ ــزاء ل ـم ـص ـل ـحــة ب ــرش ـل ــون ــة فــي
الــدقـيـقــة  ،72ان ـبــرى لـهــا دي ـبــاي،
فتألق الحارس المقدوني ستولي
ديميتريفسكي وتصدى لها.
وقرر برشلونة في وقت متأخر
م ــن ل ـيــل األرب ـ ـعـ ــاء إق ــال ــة م ـ ّ
ـدرب ــه
الهولندي رونالد كومان بعد 14
ً
شهرا من تعيينه.
َ وأعلن النادي ،في بيان رسمي:
«أع ـفــى برشلونة رونــالــد كومان
من مهامه كمدرب للفريق األول.
أبلغه رئيس النادي جوان البورتا
بالقرار بعد الخسارة أمــام رايــو
فايكانو».

تعادل ريال مدريد
وس ـق ــط ري ـ ــال م ــدري ــد ف ــي فخ
الـ ـتـ ـع ــادل ال ـس ـل ـب ــي أم ـ ــام ضـيـفــه
أوساسونا.
ً
وفرض النادي الملكي إيقاعا
ً
سريعا على المباراة منذ الدقيقة
ً
األول ـ ـ ــى ،م ـس ـت ـح ــوذا ع ـلــى ال ـكــرة
ب ـش ـكــل ش ـب ــه تـ ــام خـ ــال ال ـش ــوط
األول ،لكن دفــاع أوساسونا كان
ً
حــاضــرا لصد أي فرصة سانحة
للتسجيل.
وأجرى المدرب اإليطالي كارلو
أنـشـيـلــوتــي تـبــديــات ع ــدة خــال
ً
المباراة ،سعيا لنجاعة هجومية،
ف ــأش ــرك الـبـلـجـيـكــي إديـ ــن ه ــازار
ولــوكــاس فاسكيس والـبــرازيـلــي
م ــارس ـي ـل ــو ف ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي،
لكن ذلــك لــم يسفر عــن هــدف رغم
المحاوالت العديدة للفرنسي كريم
بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس
جونيور.
وبـ ـه ــذا الـ ـتـ ـع ــادل ،ال ـ ــذي يــأتــي
عقب الفوز بالكالسيكو ،رفع ريال
رصيده إلى  21نقطة.
ويــاحــق إشبيلية ريــال بعدد
النقاط نفسها ،بعد تعادله أمام
مضيفه ري ــال مــايــوركــا  .1-1أمــا

هاينر :لن ننضم لدوري السوبر
أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ أن ناديه غير
مهتم باالنضمام لبطولة دوري السوبر األوروبــي ألن مخطط
ً
البطولة لم يكن قابال لالستمرار.
وقال هاينر ،في مقابلة مع مجلة «سبونسورز» أمس ،إنه ال
يعتقد أن هذه البطولة ستخرج إلى النور في المستقبل.
وأعلن  12ناديا من إنكلترا وإيطاليا وإسبانيا تأسيس بطولة
دوري السوبر األوروبي االنفصالية في أبريل الماضي ،لكن تسعة
أندية من بينها ستة أندية إنكليزية أعلنت انسحابها من البطولة
بعد أيام قليلة عقب ردود فعل غاضبة من الدوريات واالتحادات
واألندية األخرى والجماهير ورجال السياسة.

جانب من مباراة ريال مدريد وأوساسونا
ريــال بيتيس ،فــدك شباك ضيفه
فالنسيا .1-4
أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي،
الـ ـم ــدي ــر الـ ـفـ ـن ــي لـ ــريـ ــال م ــدري ــد،

البرشا
يتوصل
التفاق مع
تشافي

عقب التعادل سلبيا على ملعبه
(س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو بـ ــرنـ ــاب ـ ـيـ ــو) أم ـ ــام
أوســاســونــا أمــس األول ،أن حكم
ال ـل ـق ــاء أخ ـط ــأ ف ــي لـعـبــه الـجـنــاح

البرازيلي فينيسيوس جونيور
الـتــي يــراهــا أنـهــا ركـلــة ج ــزاء ،في
الــوقــت الــذي أقــر فيه بأنه سعيد
باألداء رغم هذه النتيجة.

ذكرت تقارير صحافية أمس أن نادي برشلونة
اإلسباني توصل إلــى اتفاق مع نجمه السابق
تشافي هيرنانديز لتولي منصب المدير الفني
للفريق.
وذكرت صحيفة «سبورت» أن برشلونة توصل
إلى اتفاق مع تشافي بعد  12ساعة فقط من إقالة
المدرب الهولندي رونالد كومان عقب الهزيمة
على ملعب رايو فايكانو.
وتـ ـخ ــرج ت ـشــافــي ( 41ع ــام ــا) ف ــي أكــادي ـم ـيــة
الناشئين ببرشلونة ،وتــألــق مــع الفريق األول

ً
تتجه األنظار غدا إلى مباراة القمة بين توتنهام وضيفه
مانشستر يونايتد في قمة المرحلة العاشرة من الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وت ــواصـ ـل ــت ال ـض ـغ ــوط ال ــواقـ ـع ــة ع ـلــى ســولـشــايــر
وفريقه مان يونايتد ،بسبب تراجع النتائج في الفترة
األخ ـيــرة ،وقــد تضاعفت بشكل هائل إثــر الهزيمة
المهينة التي تعرض لها الفريق أ مــام ليفربول
ص ـفــر 5 -األحـ ــد ال ـمــاضــي ،وه ــو أك ـبــر انـتـصــار
لليفربول عـلــى ملعب «أول ــد ت ــراف ــورد» معقل
مانشستر يونايتد.
وت ــراج ــع فــريــق ال ـم ــدرب ســولـشــايــر إلــى
ال ـم ــرك ــز ال ـس ــاب ــع ف ــي الـ ـ ـ ــدوري بــرصـيــد
 14نقطة حصدها خــال  9مـبــاريــات،
وستكون المباراة امــام توتنهام يوم

سقوط ليكرز وباكس
حقق راسل وستبروك أول «تريبل-دابل» في مسيرته بقميص
فريقه الجديد لوس أنجلس ليكرز ،إال أنها لم تحل دون خسارة
الـضـيــف أم ــام أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر  ،123-115فيما سقط
مـيـلـ ـ ـ ــووكــي بـ ــاكــس حــامــل الـلـقــب أم ــام مينيسوتا تـمـبــروولـفــز
 ،113-108رغم تألق نجم األول اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو
بتسجيله  40نقطة في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين
أمس األول.
وفي مباراة ثالثة ،قاد بام أديبايو فريقه ميامي هيت إلى الفوز
على مضيفه بروكلين نتس  93-106في لقاء من «الوزن الثقيل»
في المنطقة الشرقية.
في بوسطن ،عانى سلتيكس الذي مازال ينتظر تحقيق فوزه
ّ
األول على أرضه هذا الموسم من خسارة جديدة أمام واشنطن
ويـ ــزاردز  .116-107وخـســر ل ــوس أنـجـلــس كليبرز أم ــام ضيفه
كليفالند كافالييرز .92-79

ُ
أق ـصــي مانشستر سـيـتــي حــامــل الـلـقــب في
ال ـم ــواس ــم األربـ ـع ــة األخـ ـي ــرة م ــن ال ـ ــدور ال ــراب ــع
لمسابقة كأس الرابطة اإلنكليزية لكرة القدم،
بسقوطه بركالت الترجيح ( )5-3أمام مضيفه
وست هام يونايتد أمس األول بعد انتهاء الوقت
األصلي بالتعادل السلبي.
ورغم أن المسابقة تأتي في المرتبة الثالثة
لناحية األهمية في إنكلترا ،فإنها تحمل مكانة

بين عامي  1998و ،2015وفاز بـ 25لقبا ،بينها
 4ألقاب في دوري أبطال أوروبــا ،و 8ألقاب في
الدوري اإلسباني.
وانتقل إلى السد القطري ،حيث أنهى مسيرته
من خالله في  ،2019ويتولى حاليا تدريب الفريق
بعقد يمتد حتى  ،2023وهناك شرط جزائي في
عقده مع السد بقيمة مليون يورو ،بعدما أكد في
وقت سابق أنه يطمح لتدريب برشلونة يوما ما.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أع ـل ــن بــرش ـلــونــة أنـ ــه عـ ّـيــن
ً
ً
سيرجي بارجوان مدربا مؤقتا.

ل ــوم الــاعـبـيــن عـلــى أي ش ــيء في
ال ـن ـصــف ال ـث ــان ــي .ل ـقــد ف ـع ـلــوا كل
ش ـ ــيء ،وع ـل ـي ـن ــا االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
العمل».
كما أثنى المدرب اإليطالي على
مجهود العبيه ،مشيرا إلى أنه ال
يلومهم على أي شيء.
وأوضح «استحققنا الفوز في
مباراتين من آخر  3على ملعبنا،
أمام شيريف (في دوري األبطال)
وأوسـ ـ ــاسـ ـ ــونـ ـ ــا ال ـ ـي ـ ــوم ب ــال ـن ـظ ــر
لـمــا قــدم ـنــاه .نمتلك ق ــوة كبيرة،
ولكننا افـتـقــدنــا ال ـيــوم للتواجد
داخ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة .ن ــواج ــه بـعــض
الـصـعــوبــات ،وحــاولـنــا بـقــوة في
الـشــوط الـثــانــي دخ ــول المنطقة،
بكرات عرضية خطيرة».

ً
غد مصيرية في حال تعثر مان يونايتد مجددا ،وقد تؤدي
الى اقالة المدرب النرويجي.
وف ــي م ـب ــاراة أخـ ــرى غـ ــدا ،يـلـعــب تـشـلـســي الـمـتـصــدر على
ّ
األمرين هذا الموسم ،وهو
ارض نيوكاسل الذي يعاني
يسعى لتحسين نتائجه بقيادة المالك الجدد (صندوق
االستثمارات السعودي) .كما سيلعب ليفربول أمام
ضيفه برايتون ،وهو يسعى مواصلة عروضه القوية،
وتحقيق الـفــوز الـخــامــس على الـتــوالــي فــي مختلف
المسابقات ،والتي كان آخرها على حساب بريستون
نورث اند في كأس الرابطة اإلنكليزية أمس األول.
وفــي باقي المباريات يلعب ليستر سيتي أمــام
أرسنال ،ومانشستر سيتي امام كريستال باالس،
ووات ـ ـفـ ــورد امـ ــام ســاوثــام ـب ـتــون ،وب ـيــرن ـلــي ام ــام
برينتفورد.

سولشاير

ِّ
وست هام يجرد السيتي من لقب كأس الرابطة اإلنكليزية
خاصة للمدرب اإلسباني بيب غوارديوال ،الذي
ً
حقق لقبها أربع مرات تواليا.
ً
وفــي مـبــاراة سيطر فيها سيتي استحواذا
ً
وفرصا السيما في الشوط الثاني ،فقد فشل
في ترجمة فرصه ليحتكم الفريقان مباشرة إلى
ركالت الترجيح.
وأض ـ ــاع ال ـبــديــل فـيــل فـ ــودن الــرك ـلــة األولـ ــى،
كــانــت كفيلة بــإخــراج فريقه مــن المسابقة في

حين سجل كل الالعبين اآلخرين محاوالتهم.
وع ـبــر لـيـفــربــول ال ــذي لـعــب بـفــريــق ردي ــف إلــى
الدور ربع النهائي بفوزه على بريستون نورث
أنــد المنافس في «تشاميونشيب» (المستوى
الثاني).
س ـجــل ال ـيــابــانــي تــاكــومــي مـيـنــامـيـنــو ()62
والبلجيكي داف ـيــد أوري ـغــي ( )84بكعب قدمه
ً
رافعا رجله خلف ظهره ،هدفي الضيوف.

سقوط يوفنتوس واإلنتر يستعيد نغمة االنتصارات
سـ ـق ــط ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ل ـل ـم ــرة
األولى في تاريخه على أرضه
ض ــد س ــاس ـس ــول ــو ب ـخ ـســارتــه
ال ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــة  1-2فـ ـ ــي ال ـ ـثـ ــوانـ ــي
األخـ ـي ــرة ،فـيـمــا اس ـت ـعــاد إنـتــر
حامل اللقب نغمة االنتصارات
بتفوقه  - 2صفر على مضيفه
إم ـ ـبـ ــولـ ــي ،ضـ ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات
المرحلة العاشرة من الــدوري
اإليـ ـط ــال ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم أم ــس
األول.
وسـجــل الـفــرنـســي ماكسيم
لوبيز هدف الفوز لساسوولو
فــي الــدقـيـقــة  95بـعــد أن عــادل
األم ـي ــرك ــي وي ـس ـتــون ماكيني
ً
ألص ـحــاب االرض ( ،)76علما
أن الضيوف افتتحوا التسجيل
عبر دافيدي فراتيزي (.)44
وه ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ال ـث ــال ـث ــة
ليوفنتوس ه ــذا الـمــوســم في
الـ ـ ـ ـ ــدوري واالولـ ـ ـ ـ ــى فـ ــي سـبــع
م ـ ـبـ ــاريـ ــات ،ب ـع ــد س ـل ـس ـلــة مــن
 6م ـبــاريــات م ــن دون هــزيـمــة،
ليصبح على بعد  13نقطة من
الـمـتـصــدر مـيــان بــرصـيــد 15
نقطة في المركز السابع فيما
رفع إنتر رصيده إلى  21نقطة
في المركز الثالث.

وقال أنشيلوتي «سيصفونني
بالمجنون ،ولكني سعيد بــأداء
الفريق .نعم الشوط األول لم يكن
على المستوى ،ولكن ال يمكنني

ً
قمة بين توتنهام ومان يونايتد غدا

اسبيريتو

وك ـ ــان يــوف ـن ـتــوس أف ـل ــت من
الـهــزيـمــة ضــد غــريـمــه إن ـتــر في
المرحلة السابقة بفضل ركلة
جزاء نفذها البديل األرجنتيني
باولو ديباال في الدقيقة ما قبل
األخيرة.
وكان هذا الفوز الثاني فقط
لساسوولو على يوفنتوس في
 17مباراة جمعتهما في الدوري
( 12هزيمة ،ثالث تعادالت) ،بعد
أن حـقــق األول عـلــى أرض ــه في
أكتوبر .2015
ق ــال أل ـي ـغــري بـعــد الـخـســارة
«هــذه مـبــاراة مــن الـنــوع التي ال
يجب أن تخسرها إذا كنت تعلم
أنه ال يمكنك الفوز بها».
وت ــاب ــع «عـلـيـنــا الـتـفـكـيــر في
كيفية التعامل مع المباريات،
ف ـ ــا ي ـم ـك ـن ــك اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ه ــدف
ك ـهــذا (ال ـف ــوز ل ـســاســوولــو) في
المرتدات ...يوفنتوس ال يمنح
أب ـ ـ ـ ـ ًـدا ال ـ ـفـ ــرص ل ـت ـل ـق ــي أهـ ـ ــداف
كما حصل الـيــوم ،وال يجب أن
ً
مجددا».
يحصل ذلك
ّ
وع ــك ــر س ــاس ــوول ــو ال ـم ـبــاراة
رق ـ ـ ــم  200ألل ـ ـي ـ ـغـ ــري كـ ـم ــدرب
ل ـ ـيـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري،
والظهور رقم  400لقلب الدفاع

رياضة

دي امبروسيو نجم اإلنتر يحتفل بهدفه
ليوناردو بونوتشي في «سيري
أ» .وبــاتــت األم ــور تصعب على
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس الـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــل عـلــى
فـ ـي ــرون ــا فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـس ـبــت
قبل أن يستضيف ز نـيــت سان
بطرسبورغ الــروســي الثالثاء،
ضمن دور المجموعات لدوري
أبطال أوروباً ،
علما أنه يتصدر

مجموعته بثالثة انتصارات من
ثالث مباريات.

إنتر يهزم امبولي
وعــاد إنتر إلــى االنـتـصــارات
ب ـع ــد خـ ـس ــارت ــه أم ـ ـ ــام الت ـس ـيــو
وتـعــادلــه مــع يــوفـنـتــوس ،بفوز

س ـه ــل ع ـل ــى إمـ ـب ــول ــي .وس ـجــل
ه ــدف ــي ب ـطــل اي ـطــال ـيــا ال ـمــدافــع
دانـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــو دام ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــروزيـ ـ ـ ــو ()34
وفيديريكو ديماركو (.)66
وي ـس ـت ـق ـب ــل فـ ــريـ ــق ال ـ ـمـ ــدرب
س ـي ـمــونــي إن ــزاغ ــي أودي ـن ـي ــزي
األح ـ ـ ــد ق ـب ــل رحـ ـل ــة م ـه ـم ــة ال ــى
م ـ ــول ـ ــدافـ ـ ـي ـ ــا األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ض ـمــن

منافسات دوري أبطال أوروبــا
س ـ ـت ـ ـكـ ــون الفـ ـ ـت ـ ــة فـ ـ ــي ت ـح ــدي ــد
مصيره القاري ،إذ يحتل المركز
ال ـث ــال ــث ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة خلف
منافسه الـثــانــي وري ــال مــدريــد
اإلسباني المتصدر.
وارتـقــى أتاالنتا إلــى المركز
الـخــامــس ب ـفــوزه عـلــى مضيفه
س ـ ــامـ ـ ـب ـ ــدوري ـ ــا  1-3ب ـ ــأه ـ ــداف
النروجي كريستوفر أسكيلدن
بالخطأ في مرمى فريقه (،)17
الكولومبي دوفان ساباتا ()21
والسلوفيني جوزيب إيليتش
( )5+90بعد أن تـقــدم أصحاب
األرض عبر فراشيسكو كابوتو
(.)10
وع ــاد قطبا الـعــاصـمــة رومــا
والتسيو الى سكة االنتصارات
ب ـ ـ ـفـ ـ ــوز األول ع ـ ـلـ ــى م ـض ـي ـف ــه
كــال ـيــاري  1-2وال ـثــانــي بـهــدف
دون رد لإلسباني بيدرو على
ضيفه فيورنتينا.
ورف ــع روم ــا رصـيــده إلــى 19
نـقـطــة ف ــي ال ـمــركــز ال ــراب ــع و17
لالتسيو السادس.
وسيلعب أتاالنتا امام ضيفه
التـ ـسـ ـي ــو غ ـ ـ ــدا ،كـ ـم ــا س ـي ــواج ــه
يوفنتوس مضيفه فيرونا.

وغ ــاب الـمـصــري محمد صــاح والسنغالي
س ــادي ــو مــانـيــه حـتــى ع ــن دك ــة الـ ـب ــدالء .ولـحــق
ب ـل ـي ـفــربــول ك ــل م ــن لـيـسـتــر سـيـتــي وتــوتـنـهــام
وبرنتفورد بفوز األول بركالت الترجيح ()2-4
على ضيفه برايتون بعد انتهاء الوقت األصلي
بالتعادل  ،2-2والثاني  - 1صفر على مضيفه
بـيــرنـلــي ب ـهــدف الـفــرنـســي تــانـغــي نــدومـبـيـلــي
والثالث  1-2على مضيفه ستوك سيتي.

مباريات الغد
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
2:30

ليستر سيتي  -أرسنال

beINSPORTS PR2

5:00

ليفربول  -برايتون

beINSPORTS PR1

5:00

مانشستر سيتي – كريستال باالس beINSPORTS PR2

5:00

نيوكاسل  -تشلسي

beINSPORTS PR3

5:00

واتفورد  -ساوثامبتون

beINSPORTS xtra2

5:00

بيرنلي  -برينتفورد

beINSPORTS xtra1

7:30

توتنهام – مانشستر يونايتد

beINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني
3:00

التشي – ريال مدريد

beINSPORTS PR1

5:15

اشبيلية  -أوساسونا

beINSPORTS HD1

7:30

فالنسيا  -فياريال

beINSPORTS HD1

10:00

برشلونة  -أالفيس

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
4:00

أتاالنتا  -التسيو

7:00

فيرونا  -يوفنتوس

9:45

تورينو  -سمبدوريا

Seria A YouTube
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

نقطة

قصة نجاح عبيد

مو كل حي يقلب

فهد البسام

لو كنا نعيش تحت ظالل حكومة حزبية أو شعبية ،كما كان
يطالب البعض قبل سـنــوات ،لكانت أوضاعنا خــال األسبوع
الفائت أ قــرب لليمن الجنوبي منها لبلجيكا بالتأكيد ،حيث
قوات علي ناصر محمد تشتبك مع قوات عبدالفتاح إسماعيل،
وحيدر العطاس يراقب الموقف وعلي سالم البيض بانتظار
االنقضاض على الكرسي.
مشكلة أغلب ربعنا في الكويت حديتهم وحبهم للتصنيف
الـســريــع ،إذا لــم تكن معي فــأنــت ض ــدي ،إن لــم تكن مــع الـحــراك
فــأ نــت حكومي ،إذا كنت ضــد التخوين والعنف اللفظي فأنت
مــع المرتشين والـقـبـيـضــة ،قــادسـيــة وال ـعــربــي ،وي ـبــدو أن هــذه
ً
طريقتهم األسهل واألسلم لتفسير األحداث المتتالية ،عوضا عن
تحليل األزمات وفهم أسبابها الحقيقية والتنقيب عن جذورها
االجتماعية والسياسية العميقة ،فتستولي على عقولهم بالنهاية
نـظــريــة ال ـمــؤامــرة أو ال ـعــدو الــوهـمــي المسيطر عـلــى مجريات
األحداث والقادر على كل شيء.
السياسة ليست فن االرتطام المتواصل بالحوائط والجبال،
ثم البكاء على اإلصابات واألطالل ،ومثلما قبلتم في مرحلة ما
بكونكم أغلبية واصطففتم بحق أو بباطل ضد اآلخرين فعليكم
ُ
وكرت
القبول اليوم والخضوع لــرأي األغلبية حديثة التشكل،
الشعبوية والقبلية الرابح الذي طالما استخدمتموه لصالحكم
عليكم تحمل انقالب موازينه ضدكم ،وليذق بعضكم بأس بعض،
فمن يدخل اللعبة  -أي لعبة  -ويفسد قوانينها يتحمل نتائجها
بكل األحوال.
فال يالم عبيد الوسمي ،اليوم ،ألنه سعى للعفو عن مجموعة
من أبناء الوطن ،بل يالم من افترض المثالية والثبات في رجل
ً
السياسة ،وأن عليه أن يكون صنما يواجه العواصف واألعاصير،
ً
ً
منتظرا منها أن تغير اتجاهها وفقا لرغباته وصرخاته ،المشكلة
في أفكارك التي تريد من الواقع أن يسايرها ،وليست في الواقع
ً
ً
الــذي سيبقى هكذا متحركا ومتقلبا ،إلــى أن يــرث الله األرض
ً
ومــن عليها ،ناهيك أن عبيد لــم يـحــاور السلطة ليطلب شيئا
لنفسه ليستحق كل هذا النقد والتصيد والتخوين ،وهذه نقطة
تحسب له ،وإن كان هناك من يستحق ذلك في مثل هذه الحالة
ُ
فهم المستفيدون من هذا العفو ،وليس الساعي لمصلحتهم،
فببساطة شديدة بإمكان من لم يعجبه العفو عدم االستجابة
ً
إرضاء ألصحاب
له واالستفادة منه وإبقاء الحال كما هو عليه
األي ـ ــادي ال ـم ـغ ـمــورة ف ــي ال ـم ــاء ،ث ــم إن مـثــل ه ــذه الـلـغــة ال ـحــادة
والتخوين لــم نسمعهما عندما عــاد كــل مــن وليد الطبطبائي
ً
َ
َ
ومقدمين فروض الوالء والطاعة مجانا
معتذرين
وفهد الخنة
دون مقابل.
البعض يحاول الخلط بين التعامل مع مرزوق الغانم والعفو
بحد ذاته ،في سبيل ثني عبيد عن مساعيه ،متناسين أن عبيد
ال يمثل نفسه ،فهو عضو واحد فقط ،مع نواب آخرين ،فإذا كان
عبيد كما يحاول أن يصور البعض هو من يتحكم في زمالئه
ويـحــركـهــم وي ـقــرر عنهم فعندها سـيـكــون م ــرزوق الـغــانــم آخــر
همنا ،وعلينا التفكير بجدية حينها في مقاومة "السوبرمان"
عبيد الوسمي.

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

ُ
الـحــي يـقــلــب إذا يمشي يمين ويـســر
ّ
()2
واللي بقلبه مرض لكنه يخفي ويسر
مــوهــوم مــذمــوم مــا بـ ّـدل ْ
بعسره يسر

أوه ـ ـ ــام األح ـ ـ ــام م ــا ت ـب ـنــي أبـ ــد دارك
ْ
وأح ـ ـ ــداث األيـ ـ ــام تــخ ـبــرنــا م ـنــو دارك
ِّ
()4
خ ــف ــف غـ ـ ــرورك إذا م ــو ف ــاه ــم ودارك
()3

حالك كحال البلد -يا «المبتسم»  -ما يسر

«أبو الفوارس» صاحب مكتبة المعقدين
يعيش أجمل لحظات حياته

ً
 67كرتونا من الكتب عادت من الكويت إلى البصرة
●

حمزة عليان

تــوالــت ردود األف ـعــال عـلــى مــا كتبه فــارس
الـكــامــل ،فــي حـســابــه عـلــى "فـيـسـبــوك" ،مــن أنــه
عاش أجمل لحظات في حياته عندما استعاد
كتبه من الكويت ووصلته إلى البصرة ،ومنهم
ً
من قال "لم تنحر مكتبة يوما يا فــارس ،كنت
تـبــث ال ـح ـيــاة ف ــي أي م ـكــان ت ـكــون ف ـيــه ،تضع
للقراءة ألف معنى".
"أبو الفوارس" ،كما يلقب ،استقر في الكويت
مكتبة فــي ش ــارع ابــن
فـتــرة مــن الــزمــن وأنـشــأ
ّ
خلدون أسماها "مكتبة المعقدين" ،إلى أن قرر
العودة إلى البصرة ،ومن هناك استأنف نشاطه
ببيع الكتب في شارع المتنبي.
وبــاألمــس فــاجــأ محبيه بالتعليق ،بعدما
وص ـلــت مـكـتـبـتــه الـشـخـصـيــة ال ـتــي كــانــت في
الكويت والبالغة  67كرتونا ،وهــي من كنوز
الكتب التي تمثل "موجز حياته" هناك ،من عام
 2007حتى عام  ،2018وهي الفترة التي أسس
فيها المكتبة والــدار ،وتحمل بسبب المكتبة

معهد سميثسونيان بواشنطن ،أكد العالقة
العائلية بين سيتينج بول ،الذي توفي عام
 ،1890وإيرني البوينت ( 73عاما) المقيم
في ليد بوالية ساوث داكوتا.
وذك ــر البــوي ـنــت ،ال ــذي لــديــه  3أخ ــوات،
"أشـ ـع ــر أن ب ـحــث ال ـح ـمــض الـ ـن ــووي هــذا
طريقة أخرى لتأكيد نسبي لجدي األكبر"،
متابعا" :الناس كانوا يشككون في عالقتنا
بأسالفنا حسبما أتذكر".
وهذه المرة األولى التي يستخدم فيها

تستخدم الفياغرا على
ن ـطــاق واس ــع ح ــول العالم
في عالج الضعف الجنسي،
ويعد عقار "سيلدينافيل"
نــوعــا مــن الـفـيــاغــرا ،ومثل
األدويـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ــإن لــه
آثــارا جانبية محتملة بما
في ذلك التأثير على الرؤية.
ويــعـ ـتـ ـب ــر هـ ـ ــذا ال ـت ــأث ـي ــر
ال ـجــان ـبــي ن ـ ــادر الـ ـح ــدوث،

يومية سياسية مستقلة

إذ ي ـ ـحـ ــدث ل ـ ـ ــدى أق ـ ـ ــل مــن
شخص واحد من كل ،1000
وتشير دراس ــة نـشــرت في
المركز الوطني لمعلومات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـح ـيــويــة،
ونقلها موقع روسيا اليوم،
أمــس األول ،إلــى أن فقدان
ال ـب ـص ــر ب ـس ـبــب اس ـت ـهــاك
هذا الــدواء مؤقت فقط في
معظم الحاالت.

«كعب» ...قبيلة عامرية مضرية عدنانية
هاجرت من نجد والحجاز
ي ـقــول أ .خــالــد الـنـبـهــان الـكـعـبــي في
كتابه "بـنــو ك ـعــب ...قصة هجرتهم من
ً
نجد والـحـجــاز" ،الــذي صــدر أخـيــرا ،إن
قـبـيـلــة ب ـنــي ك ـعــب ال ـت ــي س ـك ـنــت إقـلـيــم
األهواز تنتسب إلى سبيع من بي كعب
بن ربيعة بن عامر ،فهي قبيلة عامرية
مضرية عــدنــانـيــة ،ولـيــس كما ورد في
مخطوطة الحاج علوان الشويكي ،التي
أشرت إليها في مقال األسبوع الماضي،
من أنها قبيلة قحطانية.
وق ــد أورد الـنـبـهــان م ـص ــادر عــديــدة
وم ـن ــوع ــة ت ــؤك ــد ع ــدن ــان ـي ــة ب ـن ــي ك ـعــب،
وأوضح أن الشويكي وقع في خطأ كبير
ّ
فيما يتعلق بنسب بني كعب ،وذلك لما
قــرأه فــي كتاب سبائك الــذهــب (لمؤلفه
أبي الفوز محمد أمين البغدادي الشهير
بالسويدي المتوفى عام 1246هـ) ،الذي
نسب بني كعب إلى السبيع بن صعب
من بني قحطان.
ي ـقــول ال ـن ـب ـهــان "ال ـم ــؤل ــف الـشــويـكــي
ً
نـســب سـبـيـعــا إل ــى قـحـطــان ،بـسـبــب ما
رآه في كتاب سبائك الذهب للبغدادي،
وهــو ُي ــراد بــه السبيع بــن صعب ،وهــذا
ّ
خطأ فادح صدر من المؤلف ،ألن هناك
الكثير من القبائل والبطون تحمل االسم
نفسه ،وعلى أثر ذلك وقع في الخلط بين
الناقلين من كتب األنساب ،بسبب عدم
تمييزهم ،وألنهم لم يدركوا بعد الفرق

البحر يجرف الموت على شواطئ إنكلترا

ً
الفياغرا تسبب العمى ...أحيانا

الحمض النووي من شخصية تاريخية
توفيت منذ فـتــرة طــويـلــة ،إلظـهــار صلة
النسب بينها وبين فرد على قيد الحياة،
ف ــي خ ـطــوة تـتـيــح ع ـمــل ذل ــك م ــع آخــريــن
باستخدام الحمض النووي من رفات مثل
الشعر أو األسنان أو العظام.
(أ ف ب)

بين ُس َبيع العدنانية (بضم السين وفتح
الباء) ،التي ترجع في أصولها إلى قبيلة
عامر بن صعصعةَّ ،
والسبيع بن صعب
الـقـحـطــانـيــة (ب ـف ـتــح ال ـس ـيــن ال ـم ـشــددة)
اليمانية ،التي تجمع (قبيلتي) حاشدا
وبكيال".
كما أشار النبهان إلى أن بني كعب،
الذين يحملون عزوة "عامر" منذ القدم،
ح ــافـ ـظ ــوا ع ـل ــى م ـس ـم ــى "سـ ـبـ ـي ــع" مـنــذ
خــروجـهــم مــن نـجــد وثـ ّـبـتــوه فــي ذاك ــرة
أجيالهم إلى أن وصلوا لمدينة ّ
"القبان"
في األهــواز ،واستقروا فيها وتحالفوا
مع أبناء عمومتهم "العقيليين" الذين
كانوا قد استقروا في القبان قبلهم بمئة
ً
عام تقريبا ،واستخدموا بعد ذلك لقب
"كعب" ،وهو االسم األم للقبيلة.
أما ما يتعلق بموطن القبيلة األصلي،
فقد أورد مؤلف الكتاب مصادر عديدة
وم ــراج ــع م ـنــوعــة ت ــؤك ــد أن ب ـنــي كعب
كانوا يسكنون في نجد قبل عدة قرون،
وأن مجموعة منهم ارتحلت واستقرت
فــي ج ـنــوب ال ـع ــراق ،وب ــاألخ ــص مدينة
"الدورق" وجزء منهم استقر بالقرب من
نهر كارون ونهر الكرخة.
ومن أشهر فروع بني كعب "الدريس"
ويـ ــرأس ـ ـهـ ــم ال ـ ـبـ ــونـ ــاصـ ــر ،وهـ ـ ــم ال ــذي ــن
ينتسبون إ لــى الشيخ محمد ا لــدر يــس
السبيعي الذي هاجر من نجد مع أبناء

( )1يمين وشمال
( )2يكتم
( )3من ّ
غيرك
( )4ال تعلم

فتحت السلطات البريطانية تحقيقا ،بعد أن جرفت مياه البحر
آالف المخلوقات الميتة على شواطئ شمال شرقي إنكلترا ،بهدف
كشف أسباب الظاهرة المقلقة.
و قــا لــت و كــا لــة البيئة البريطانية ،فــي تصريحات صحافية
نقلها موقع سكاي نيوز أمس ،إنها تعمل مع جهات أخرى عدة
للتحقيق فــي سـبــب ج ــرف جـثــث آالف الـحـيــوانــات ،وم ــن بينها
الـمـئــات مــن ســرطــان الـبـحــر ،على طــول الـشــاطــئ فــي مصب نهر
تيز والشواطئ المجاورة ،فضال عن كميات كبيرة من النباتات
واألعشاب البحرية.
ويشارك في التحقيق مركز البيئة ومصائد األسماك وتربية
األحياء المائية ،وهيئة المحافظة على مصائد األسماك الساحلية
الشمالية الشرقية في بريطانيا.
وقال المتحدث باسم وكالة البيئة" :جمعت عينات من المياه
والرواسب وبلح البحر وسرطان البحر وأرسلت للتحليل ،للنظر
فيما إذا كان التلوث ساهم في نفوقها".
ونقلت "سي إن إن" عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا "تراكما
للقشريات الرخوة" على الشواطئ في األسابيع القليلة الماضية،
"ويمكن أيضا رؤية أكوام األعشاب البحرية مكدسة على ارتفاع
يصل إلى مستوى الخصر ،وأعالها اآلالف من القشريات".

العديد من المرارات فيما يخص صعوبة نقلها
من شقة إلى شقة ،ومن طابق إلى آخر.
ومرت هذه المكتبة بنكبات كثيرة ،فقد قام
بنحرها عدة مرات وتصفية الكثير منها تبعا
ل ـل ـظــروف ،وم ــن ث ــم تـعــويـضـهــا بـكـتــب أفـضــل
مرات ومرات.
كان يسكن في غرفة صغيرة ملحقة ببيت
خالته فــي الطابق الثالث بمنطقة العديلية،
وكانت الكتب تحيط به من كل جانب ،ويشغل
الغرفة سرير يصعب الوصول إليه.
وكــان يمارس فن التخلي عن الكتب ،ويقع
في حيرة إلجادة هذا الفن وهو يقوم بتصنيف
الكتب ،وكانت النتيجة بيع  46كرتونا واإلبقاء
على  67فقط ،ومبلغ هذه الكتب هو الذي أنقذه
وعائلته أثناء أزمة كورونا وكساد السوق.
وأنهى كلمته بتوجيه الشكر إلى األصدقاء
في دار تكوين الكويت ،الذين تحملوا مشقة
خزنها ثالث سنوات في مخزن الدار ،وكذلك إلى
إدارة معرض البصرة للكتاب الذين لم يدخروا
جهدا لوصول الكتب سالمة إلى البصرة.

ق ـب ـي ـل ـتــه ق ـب ــل ح ــوال ــي
أرب ـع ــة ق ـ ــرون ،وتــوفــي
في القادسية ،ثم تولى
إمارة القبيلة من بعده
ابـنــه نــاصــر (ونـسـبــوا
لــه آل بــونــاصــر) ،الــذي
اسـتـقــر ب ــاأله ــواز عــام
 1090للهجرة .ومنهم
ً
أي ـ ـضـ ــا آل نـ ـص ــار بــن
محمد الــدريــس الذين
تـ ـنـ ـس ــب ل ـ ـهـ ــم م ــدي ـن ــة
القصبة ،التي يعرفها
ً
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــون ق ــدي ـم ــا
معرفة جيدة.
ً
ومـ ـنـ ـه ــم أي ـ ـضـ ــا آل
مـ ـق ــدم ،وهـ ــم م ــن بني
ش ـي ـبــان الـسـبـيـعـيـيــن
وحدث استقرارهم في
األهـ ــواز قـبــل اإلس ــام
بـقـلـيــل ،حـسـبـمــا ورد
ً
فــي ال ـمــراجــع .ويــوضــح الـمــؤلــف أيـضــا
أنــه توجد مصادر عديدة تؤكد وجود
الكعبيين فــي مدينة ا لـقـبــان قبل أكثر
مــن خـمـســة قـ ــرون ،ومـنـهــم الـشـيــخ بــدر
بــن عـثـمــان الـكـعـبــي ،والـشـيــخ م ــال الله
بــن أح ـمــد الـقـبــانــي ،والـشـيــخ فـتــح الله
ب ــن عـ ـل ــوان ال ـك ـع ـبــي (ولـ ـ ــد ف ــي ال ـق ـبــان
ع ــام 1053ه ـ ـ ــ) ال ــذي ــن وردت أسـمــاؤهــم
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أثبت نسبه بخصلة شعر جده
ع ـي ـن ــة م ـ ــن شـ ـع ــر زع ـ ـيـ ــم األم ـي ــرك ـي ـي ــن
األصليين الشهير في القرن التاسع عشر
سيتينج بول ساعدت العلماء على تأكيد
أن ــه ال ـجــد األك ـبــر لــرجــل مــن والي ــة ســاوث
داكــوتــا ،وذل ــك بــاسـتـخــدام طريقة جديدة
لتحليل األن ـس ــاب الـعــائـلـيــة بـعـيـنــات من
ُ
الحمض النووي مأخوذة من أناس توفوا
منذ فترة طويلة.
وقـ ـ ــال ب ــاح ـث ــون إن ال ـح ـم ــض الـ ـن ــووي
المأخوذ من الشعر ،الذي كان محفوظا في

ّ
وضاح

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

ومع ذلك ،يحذر الخبراء
م ـ ــن أن ال ـ ـمـ ــرضـ ــى الـــذيـــن
لــدي ـهــم ت ــاري ــخ عــائ ـلــي من
ضمور الشبكية ،يجب أن
ي ـك ــون ــوا أك ـث ــر حـ ـ ــذرا ،فقد
ي ـك ــون ــون أكــث ــر حـســاسـيــة
لسمية "سيلدينافيل" ،الذي
ارتبط أيضا بفقدان البصر
الدائم ،بسبب حالة تسمى
االعتالل العصبي البصري

األم ــام ــي غ ـيــر ال ـشــريــانــي،
وه ــذا يمكن أن ي ــؤدي إلى
فـقــدان مفاجئ لـلــرؤيــة في
عين واحدة.

وفيات
مرزوقة هلوة معطش العازمي زوجة ناشي ظاهر عيد الحجاج
ً
 54عاما ،شيعت ،ت55737878 ،69009664 :

فهد مطر نمالن الرويعي

ً
 31عاما ،شيع ،ت66630910 ،55798555 :
فاطمة أحمد محمد العطية أرملة عايش محمد أحمد الحمد
ً
 91عاما ،شيعت ،ت60607371 :

عبدالرحمن زيد الناصر
ً

 95عاما ،شيع ،ت99070354 :

نجم بدر ناصر الجزاف

ً
 56عاما ،شيع ،الرجال :الدعية ،مسجد البحارنة ،النساء :جليب
الشيوخ ،ق ،4ش ،322م ،17ت60960055 ،97660604 :
طيبة عبدالرزاق الحماد أرملة خليفة أحمد العبدالجليل
ً
 86عاما ،شيعت ،ت97880393 ،99063344 :

سالمة دميثير عجاج العنزي

ً
 81عاما ،شيع ،ت90096700 ،67778155 :

منيرة ناصر سالم الرشيدي

ً
 76عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،ال ـ ــرج ـ ــال :ال ـ ـعـ ــزاء فـ ــي الـ ـمـ ـقـ ـب ــرة ،ال ـن ـس ــاء:
الصليبيخات ،ق ،4ش ،114م ،49ت66663324 :

داود خضير يوسف العلي

ً
 74عاما ،يشيع بعد صالة عصر اليوم ،ت99233313 ،99395057 :

مواعيد الصالة
فــي وثــائــق ومــراجــع عــديــدة منها "زاد
المسافر ولهفة المقيم والحاضر".
ون ـت ــوق ــف ع ـنــد ه ــذا ال ـح ــد ف ــي مـقــال
الـيــوم ،ونكمل الحديث عن تاريخ بني
كعب في مقالنا المقبل بعون الله تعالى.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:38

العظمى 32

الشروق

05:58

الظهر

11:32

العصر

02:41

المغرب

05:05

العشاء

06:23

الصغرى 17
ً
أعلى مد  03:23صب ــاحـ ـ ــا
 07:36م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  11:37ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا
 11:47م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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